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 التقنيات الحجاجية في اللوحات اإلشهارية لمشاغل السيدات بمدينة أبها
 Persuasive Techniques in the Signs of Ladies Beauty Salons 

in Abha  

 خص:المل
يعػػػد ااشػػػهار كدراسػػػته صػػػورة متطػػػورة مػػػن العالقػػػات اانسػػػانية ة العصػػػر اٜنػػػديث،  وا ػػػب حاجػػػة اانسػػػاف           

اٞنعاصػػر كيسػػيما السػػيدات ٞنتابعػػة حر ػػة تاٞنو ػػةو، ك طػػور مسػػتول الػػوعي باٛنمػػاؿ يعتبػػارات ٢نتلفػػة.  لػػ ا فػػ ف هػػ ا 
ااشػهارية ٞنشػاغل ْنميػل السػيدات ّندينػة أُّػا، كمعرفػة القػيم  البحث يهػدؼ إذل  تبػع التقنيػات اٜنياجيػة ة اللوحػات

ػا علػى  اٜنياجية اليت أ٤نزهتا  لك اللوحػات ة اٝنطػاب ااشػهارمي حيػث إف اٝنطػاب اٜنيػاجي لػدل النقػاد  ػاف قائمن
ٞنثلػػث نفسػػه)ت ثالثيػػة) تاٞنرسػػل، الرسػػالة، اٞنسػػتقبلو ي ف نػػه ُّػػ ا اٞننػػواؿ ٩نػػرم علػػى اٝنطػػاب ااشػػهارم، إذ يتػػوازل مػػع ا

اٞنشهر، اللوحة ااشهارية، اٞنستهلكو. كمن ه ا اٞننطلػقي فػ ف اٞنشػكلة  ػربز بصػورة كا ػحة ة هػ ا البعػد، إذ دل ي خػ  
ااشهار حقه من البحث ة الدراسات التداكلية، كدل ٩نر عليه اٜنياج إي ة دراسات نادرة، كُّػ ا ااشػكاؿ سيمضػي 

اآليت) تمػػا التقنيػػات اٜنياجيػػة الػػيت اضػػت عليهػػا اللوحػػات ااشػػهارية ة مشػػاغل  البحػػث لاجابػػة عػػن السػػباؿ اٞنر ػػب
السيدات ّندينة أُّا؟ كما القيم اٜنياجية اليت أ٤نزهتػا  لػك اللوحػات ة اٝنطػاب ااشػهارم؟و   مػا أف اٞنػنه  اٞنتبػع ة 

، ابًنٞنػػاف ك يتكػػا لػػيت أرسػػى معاٞنهػػااهػػ ا اٞنقالػػة ينبثػػق مػػن طبيعػػة التصػػور كااجػػراثي إذ سػػيقتفي أثػػر ن ريػػة اٜنيػػاج 
.  كقػد  شػف البحػث عػن قػدرة اٞنشػهر علػى اٞنفهػـو كاٞنمارسػةصػورة البالغػة اٛنديػدة ة كغدت منهينا ٩نسم 

اسػػتيعاب التقنيػػات اٜنياجيػػة، الػػيت هتضػػت عليهػػا اللوحػػات ااشػػهارية ة مشػػاغل السػػيدات ّندينػػة أُّػػا، كهػػي) ت قنيػػة 
العػػرض،  قنيػػة التنػػاصو، كرصػػد ة نتائيػػه القػػيم اٜنياجيػػة الػػيت أ٤نزهتػػا  لػػك اللوحػػات  اٜنػػ ؼ،  قنيػػة الوصػػف،  قنيػػة

ااشػهارية ة اٝنطػاب ااشػهارم، كهػ ا القػيم) حػافز اٟنويػػة كاينتمػاث، كالتػدعيم النفسػي، كالتكثيػف اللػوين،  كالتصػػوير 
 اٜنياجي . 

  ت، أُّا.) اٜنياج، اللوحة، ااشهار، اٞنشاغل، السيداالكلمات المفاتيح
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Abstract: 

The study of advertising is an advanced form of human relations in modern time, which is in 

line with the needs of modern man, particularly those ladies who keep up with latest fashion 

developments.  It also promotes the level of awareness of aestheticism for a number of 

considerations. Therefore, this paper aimed at investigating the persuasive techniques used in 

the signs of ladies‟ beauty salons in Abha city, and identifying the persuasive values 

performed by the signs in advertising discourse. Critics have viewed persuasive discourse to 

be based on three elements: sender, message and receiver. This triangle can be applied to 

advertising discourse which also has three components: the advertiser, the advertising sign 

and the consumer. In view of the above, the problem of this study stemmed from the fact that 

advertising has not received sufficient investigation under pragmatic studies; and only very 

few studies were done on persuasive techniques. The study therefore attempted to answer this 

compound question: what are the persuasive techniques used in the signs of ladies‟ beauty 

salons in Abha city?  What are the persuasive values performed by these signs for the 

advertising discourse?  The method used in this article was based on the nature of perspective 

and procedure, as it followed the theory of persuasion and argumentation postulated and 

established by Perleman & Tyteca, which has become a new rhetoric in both concept and 

practice. The study results revealed the advertiser‟s ability to incorporate the persuasive 

techniques on which the signs of beauty salons in Abha were based. These techniques 

included: deletion, description, presentation and intertextuality. Results also showed the 

persuasive values performed by the advertising signs. These include: identity and affiliation; 

psychological support; color condensation and persuasive image.   

Keywords:  persuasive techniques, sign, advertisement, beauty salons, ladies, Abha 
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 المقدمة:
أخػػػػػػػػ ت الصػػػػػػػػورة ااشػػػػػػػػهارية ة اللوحػػػػػػػػات التياريػػػػػػػػة           

سػػػػػاحة كاسػػػػػعة مػػػػػن الفػػػػػن كاٛنمػػػػػاؿ، كهػػػػػ ا فػػػػػرض علػػػػػى طػػػػػرة م
 وسػػػيع ااشػػػهار نشػػػاطنا ذا فاعليػػػة عػػػرب كسػػػائ  خاصػػػة  ضػػػمن 

الصػػورة، ة  صػػميم اللوحػػات ُنيػػث  عكػػس  ٗنػػاؿ دائػػرة الن ػػر 
   ثًنهػػػػػػػا ة اٞنتلقػػػػػػػي. ك عػػػػػػػد اللوحػػػػػػػة علػػػػػػػى النحوالػػػػػػػ م يكفػػػػػػػل 

مم ٖنػػرة سػػًنكرة  فاعػػل إبػػداعي بػػٌن اٞنشػػهر كاٞنصػػااشػػهارية هػػي 
ألاػا  قػـو علػى اخػرتاؽ النسػق،  ذلك له، ٔندـ التواصل بينهماي

ة ك٠نػػاكزة الشػػكل ة ١نموي ػػه الديليػػة، بػػل إف بالغػػة ااشػػهار 
.ت  . قػػػػـو علػػػػى  زييػػػػف اٜنقيقػػػػة -الربكفيسػػػػور ١نمػػػػد الػػػػورل رأم 

 ػػل   كيرت ػػب علػى مػػا سػبق ٓنػػوؿ ،وِّـ، صَُِٓفيكػرتكؼ، 
الفػػػػرد ٓنػػػػت ر٘نػػػػة  ْنعػػػػلع، القػػػػيم كاٞننتوجػػػػات اانسػػػػانية إذل سػػػػل

كإذا  و . .ُِـ، صَُِِ ار وي، برنار تت التكتالت ايقتصادية.
 انػػػػػػػت اَّتمعػػػػػػػات ايشػػػػػػػرتا ية قػػػػػػػد "قامػػػػػػػت علػػػػػػػى الشػػػػػػػعارات 
السياسػػػيةي فػػػ ف اَّتمعػػػػات الرأٚناليػػػة قػػػد أعطػػػػت اهتمامنػػػا  بػػػػًننا 

 ايقتصػػػػادية كالتسػػػويقية تالدعايػػػػة التياريػػػػةو  )للصػػػورة ااشػػػػهارية
علػػػػى هػػػػ ا النحػػػػو ار سػػػػمت مالمػػػػح  ـو.َُِِٗنيػػػػل ت٘نػػػػداكم، 

البحػػػػث  مػػػػا سيتضػػػػح مػػػػن خػػػػالؿ ااطػػػػار الن ػػػػرم كالدراسػػػػات 
 السابقة للمشكلة.

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة: 
يتنػػزؿ ااشػػهار ب بعػػادا ك٠ناي ػػه ة مقػػاـ ااقنػػاع كالتػػ ثًن ة      

 اٞنسػػػػػػتهلك، كينشػػػػػػ  ة  ػػػػػػوث التصػػػػػػوير كالتواصػػػػػػل بػػػػػػٌن اٞنرسػػػػػػل
كاٞنسػػػػػتقبل، كيتعػػػػػزز بقيمػػػػػة الرسػػػػػالة كأ٨نيتهػػػػػا ة عاٞنػػػػػه البصػػػػػرم 

 الصورة لايضاح فق ، أما اٞنضػموف اٜنقيقػيكاٛنمارل، على أف 
إذ مػػػن خالٟنػػػا  يفمػػػودع ة اارسػػػالية اللسػػػانية للوحػػػة ااشػػػهارية

. قولػػػه اللوحػػػة ااشػػػهاريةكحػػػدها يسػػػتطيع اٞنتلقػػػي معرفػػػة مػػػا  ػػػود 
  .َُـ، صَُِٓفيكرتكؼ، 

اللوحػػػػات ااشػػػػهارية كصػػػػفة اسػػػػرتا ييية قائمػػػػة علػػػػى إقنػػػػاع  عػػػػد 
اٛنمهػػور أك اٞنتلقػػي ب سػػلوب حيػػاجي يتػػوخى ااقنػػاع كالتػػ ثًني 
ذلػػك ألف اللوحػػػة ُّػػػ ا اٞنعػػػىن ْنػػػرم ٠نػػػرل الغايػػػة ااقناعيػػػة، الػػػيت 
ٓنقق التفاعل بٌن اٞنشهر كاٞنستهلك بتصور خالص كرغبة ملحة 

 نفسػه األمػاف، كالرغبػة اغراث اٞنستهلك، كبػ ؿ  ػل مػا يبعػث ة
 ة شراث اٞننت  كااقباؿ عليه. 

 لػػػك مقاصػػػد مهمػػػة يهػػػدؼ البحػػػث إذل التعػػػرؼ عليهػػػا، حيػػػث 

اللوحػػػػة ااشػػػػهارية إحػػػػدل كسػػػػائل  قػػػػد  اٞننػػػػت ، كعربهػػػػا  نشػػػػ  
كّننطق اٜنياج  -اٞنشهر كاٞنشهر له -العالقة بٌن طرة ااشهار

اختيار عنوااا اٞنثًن، ك صورا ه يلي  اٞنشهر انتاج ه ا اللوحة، ك 
اختيػػار اللغػػة الػػػيت كايسػػتعانة ة ذلػػك بػػاٝنرباث كاٞنت صصػػػٌن ة 

كانتقػػػػػاث األلػػػػػواف اٞنناسػػػػػبة، كال ػػػػػالؿ   ناسػػػػػب اٛنمهػػػػػور اٞنتلقػػػػػي،
اا٪نائيػػػػػة األخػػػػػرل، كاألشػػػػػكاؿ كالرمػػػػػوز اا٪نائيػػػػػة اٞن تلفػػػػػة الػػػػػيت 
 ستقطب اٞنشهر له، ك سرتعي انتباهه،  ل ذلك من أجل إقناع 

ّنػػػػػا  قدمػػػػػه هػػػػػ ا اللوحػػػػػة مػػػػػن غػػػػػرض -اٞن اطىػػػػػب –شػػػػػهر لػػػػػه اٞن
إشػػهارم، فتعطيػػه جرعػػة  افيػػة، ك قػػدـ لػػه  ػػل مػػا يعػػزز الثقػػة ة 
نفسػػػه للتفاعػػػل مػػػع اٞننػػػت  لشػػػراث مػػػا يلزمػػػه، كمػػػن   فػػػ ف اللوحػػػة 
ااشػػػػهارية ٟنػػػػا دكر  بػػػػًن كأثػػػػر ة رفػػػػع مسػػػػتول الػػػػوعي ّنحتػػػػول 

إذ  اٞننتيػػػات، اللوحػػػات ااشػػػهارية، ٣نػػػا يػػػبدم إذل ااقبػػػاؿ علػػػى
شهارية كقوهتا ايشهارية يعتمد ذلك على مدل  فاثة اللوحة اا

شػػػػهارم كي يتحقػػػػق ذلػػػػك إي مػػػػن خػػػػالؿ ة ٓنقيػػػػق الغػػػػرض اا
اليت  عكسها  لك  شهاريةانتقاث أهم ايسرتا يييات كاٞنبادئ اا

  اللوحات.
كعلػػى الػػرغم مػػن أف مو ػػػوع البحػػث الػػ م نشػػتغل بػػػه دل 

 ا العنػواف ة أُنػاث أخػرل، لكػن ٖنػة يسبق لنا مطالعتػه ُّػ
دراسػػػػات كُنوثنػػػػا قريبػػػػة منػػػػه نهػػػػرت ة اٛنوانػػػػب الن ريػػػػة، 
كبعض ااجراثاتي لكنها بػال شػك سػت دمه ة  ثػًن مػن 

 اٛنوانب، كهي  اآليت)
ـو اٜنياج كالصورة ُٔٗٗالعزاكم، أبو بكرت -ُ

ااشهارية، أعماؿ ندكة الصورة) حدكد الت كيل كحدكد الرتٗنة، 
-ٕٓـ، ص ُٔٗٗاٞنلك فهد العليا للرتٗنة، مارس، مدرسة 

ُٗ. 
يهدؼ ه ا البحث إذل القياـ بتحليل حياجي لنماذج من 
الصورة ااشهارية، كيهدؼ من كراث ذلك إذل طرح أسئلة 
جديدة ِنصوص دراسة الصورة ااشهارية أك الصورة بصفة 
عامة. كما يهمنا ة ه ا الدراسة هو رب  الباحث بٌن اٛنوانب 

عرفية التصورية للصورة كجوانبها اٜنياجية ااقناعية، كمضى اٞن
ة مقاربته ة  وث منه  غر٬ناس كركيف بارت  ريستياف متز. 
كقد خلص البحث إذل   بين رؤية حوؿ حياجية الصورة 
ااشهارية أك ال واهر األيقونية بشكل عاـ. ك كاملت لديه 

نفسية كايجتماعية الرؤية باٛنوانب اٞنعرفية كاايديولوجية كال
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 كاللغوية كالفنية كالسينمائية كغًنها.
و. قوة التواصل ة اٝنطاب ََِٓإبرير، بشًن ت -ِ

ااشهارم دراسة ة  وث اللسانيات التداكلية، ٠نلة اللغة 
و. أشكاؿ اي صاؿ، حوليات جامعة ُٖٗٗمرسلي، أ٘ند ت
 -ُٖٓـ، صََِٓالعدد الثالث عشر، و، ُاٛنزائر، اٛنزثت

َُِ. 
دؼ ه ا البحث إذل الكشف عن العناصر اليت ْنعل من يه

ااشهار خطابنا  داكلينا بالن ر إذل صورا الثابتة كاٞنتحر ة ّنا 
ٓنمله من  فاثة كقوة على التبليغ كالتواصل، كما يكمن فيها 
من عناصر ٗنالية كفنية كطاقة كفاعلية ة الت ثًن اٞنتلقي. كقد 

أف ااشهار ميداف جديد  انتهى الباحث إذل نتيية يرل فيها
خصب متشعب كمتشابك كمتعدد الرؤل كاألبعاد اليت منها 
اا٩نايب كمنها السليب، كحسبه  ما ي هب أف لفت الن ر إذل 
مدل أ٨نية البحث فيه كيسيما ة لغتنا العربية اليت  ثًننا ما 

 أ٨نلت ه ا النوع من اٝنطابات ُنية أك ب خرل  ما يقوؿ. 
ااشهار كاَّتمع،  رٗنة  ـو،َُِِت ار وي، برنار  -ّ

 .ـَُِِ ،ُط سعيد بنكراد،
 ناكؿ الكتاب ال اهرة ااشهارية ة ااية القرف العشرين من 
حيث  ار٫نها ك قنياهتا ككنائفها، كقد قدـ أفكارنا  ثًنة فيما 
٫نص العالقة بٌن ااشهار كاَّتمع، كذهب إذل أف األساسي ة 

اليت ٬نكن أف  ستثًنها عند  الوصلة ااشهارية هوالعوادل
اٞنستهلك، بوصفها جزثنا من ثقافة يربم  كفقها اٞنتلقي سلو ه 
بشكل كاعو كبدكف كعي. كمن ه ا الناحية فالكتاب قدـ 
للدارسٌن معرفة ٖنينة ة اٞنقاربة اٞننهيية، كخلص الكتاب إذل 
أف ااشهار حقيقة اجتماعية كثقافية قبل أف يكوف آلية 

ع إذل البيع. كأف ااشهار جزث من الفضاث اقتصادية  دف
ايجتماعي كجزث من الفضاث اٛنغراة كجزث من كجداف  ل 

 اٞنواطنٌن ة  ل البلداف.
سرتا ييية اٝنطاب ـو، اَُِْدفة، بلقاسم ت -ْ

٠نلة  -دراسة  داكلية ة اارسالية ااشهارية العربية -اٜنياجي
ة اآلداب كاللغات، اٞن رب، أُناث ة اللغة كاألدب اٛنزائرم، لي

 ـ.َُِْ،، َُجامعة بسكرة، اٛنزائر، ع
درج ه ا البحث ة سياؽ الكشف عن خصائص البنية 

كذلك من من ور ٠نموعة من  ،اٜنياجية ة اٝنطاب ااشهارم

الباحثٌن اٞنهتمٌن بدراسة اٜنياج كايشهار باعتبار٨نا عمليتٌن 
لته للقياـ بفعل لسانيتٌن  عتمداف على مبدأ إغراث اٞنتلقي كاستما

الشراث مع  و يح مفهـو اٜنياج ك يفية بنائه  ما يهدؼ 
البحث إذل  بياف القيمة اٜنياجية ك و يح الفرؽ بٌن اٜنياج 

كذلك ة  وث  ،السليم كاٜنياج اٞنغال  ة العملية ااشهارية
مقاربات  طبيقية لعدد من اٝنطابات اٞنتداكلة ة العصر 

  .اٜنديث كاٞنعاصر
و، اٝنطاب ااشهارم َُِٗ، سعيدةت ٘نداكم -ٓ

ة  وث اٞنقاربة اٜنياجية، ٠نلة دراسات معاصرة، اٞنر ز 
ـ، جانفي، َُِٗو، ٓاٛنامعي  يسمسيلت اٛنزائر، العدد ت

ْٕ- ُٖ. 
يعاجل ه ا البحث آليات اٜنياج ة  وث اٝنطاب ااشهارم، 
ال م يعتمد باألساس على اللغة كالصور.  كالصورة يهيمن 

ٜنياج العقلي ة ١ناكلة سد ثغرة افتقارها إذل العالقة عليها ا
اٞننطقية بينها كبٌن األشياث، بيد أف ثراث الصورة ك عالقها 
استدعى إ٤ناز ه ا البحث يستكشاؼ مواطن  وليد 
الدييت. كمن أهم النتائ  اليت  وصل إليها البحث، أف 

ة  اٝنطابات ااشهارية ة ٠نملها هتدؼ إذل ٓنقيق الت ثًن
اٞنتلقي. كلن ٪نصل ذلك إي باستعماؿ أساليب حياجية 

  إقناعية كاستديلية ٓنقق كنائف ااشهار النفسية كاٛنمالية.
كّنقتضى ما  قدـي ف ف الدراسات السابقة الن رية كالتطبيقيػة قػد 
أخػػػ ت مسػػػارات ٢نتلفػػػة مػػػن حيػػػث اٞنو ػػػوع، كا فقػػػت ة  ثػػػًن 

ت مقػايت ركيف بػارت منهػا علػى اٞنػنه  السػيميائي، إذ اعتمػد
كبعضػػػػػػها اعتمػػػػػػد آراث بػػػػػػًنس ة السػػػػػػيموطيقا، ك ػػػػػػ لك دراسػػػػػػة 
غر٬ناس، ك لود جًنك ة الصػورة البصػريةي األمػر الػ م ٬نػنح هػ ا 
الدراسػػة ايسػػتحقاؽ البحثػػي ة اٞنو ػػوع، كيعطيهػػا األحقيػػة ة 
ا باع اٞننه  اٞنشار إليه، فهػو ي خػ  بتوصػيف اسػرتا ييية خاصػة 

ؤيػػة مغػػايرة ٞنػػا  قػػدـ، إذ يرت ػػز ة جػػل ٢نططػػه باٜنيػػاج، كهػػي ر 
ة  –اٞننهيػي علػػى مشػػاغل ْنميػػل السػيدات ّندينػػة أُّػػا، كهػػ ا 

يعػػػد مػػػن أهػػػم اٞنسػػػوغات كالبواعػػػث للبحػػػث ة هػػػ ا  - صػػػورنا
 الدراسة.

 مشكلة البحث: 
ػا علػى ثالثيػة)        ٞنا  اف اٝنطاب اٜنيػاجي لػدل النقػاد قائمن

ي ف نػػػػػه ُّػػػػػ ا اٞننػػػػػواؿ ٩نػػػػػرم علػػػػػى  تاٞنرسػػػػػل، الرسػػػػػالة، اٞنسػػػػػتقبلو
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اٝنطػػػػػاب ااشػػػػػهارم، إذ يتػػػػػوازل مػػػػػع اٞنثلػػػػػث نفسػػػػػه)ت اٞنشػػػػػهر، 
اللوحػة ااشػػهارية، اٞنسػػتهلكو. كمػػن هػػ ا اٞننطلػػقي فػػ ف اٞنشػػكلة 
 ػػربز بصػػورة كا ػػحة ة هػػ ا اٞنسػػتول،  علػػى ٥نػػو ٩نعلهػػا مرهونػػة 
بتساؤيت منهييػة ٣نػا لػه عالقػة بطبيعػة مشػاغل السػيدات، كمػا 

 ػػمن مسػػػار البحػػثي ذلػػػك ألف اللوحػػات ااشػػػهارية دل  ينػػدرج
  خػػ  حقهػػا مػػن البحػػث ة الدراسػػات التداكليػػة، كدل ٩نػػر عليهػػا 

 اٜنياج إي ة دراسات نادرة. 
 أسئلة البحث:

ة  ػػػوث اٞنشػػػكلة البحثيػػػة كمعطياهتػػػا سيمضػػػي البحػػػث لاجابػػػة 
عػػن السػػباؿ اآليت)  تمػػا التقنيػػات اٜنياجيػػة الػػيت اضػػت عليهػػا 

وحات ااشهارية ة مشاغل ْنميل السيدات ّندينة أُّا؟ كمػا الل
القػػػػػػػػيم اٜنياجيػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت أ٤نزهتػػػػػػػػا  لػػػػػػػػك اللوحػػػػػػػػات ة اٝنطػػػػػػػػاب 

 ااشهارم؟و 
 أىداؼ البحث:

 يهدؼ ه ا البحث إذل اآليت)
الكشػػف عػػن اسػػتيعاب التقنيػػات اٜنياجيػػػة  -ُ

ة اللوحات ااشػهارية ٞنشػاغل ْنميػل السػيدات ّندينػة 
 أُّا.
نتػػائ  الػػيت  وصػػل إليهػػا البحػػث رصػػد أهػػم ال -ِ

مػػػػن خػػػػالؿ معرفػػػػة القػػػػيم اٜنياجيػػػػة الػػػػيت أ٤نزهتػػػػا  لػػػػك 
اللوحػػػػػات ااشػػػػػهارية ة اٝنطػػػػػاب ااشػػػػػهارم ٞنشػػػػػاغل 

 ْنميل السيدات ّندينة أُّا.
 أىمية البحث:

العلػػػػـو اي صػػػػالية اٞنتعلقػػػػة بالسػػػػلوؾ أك ينػػػػدرج اٜنيػػػػاج  ػػػػمن  
يصػاؿ إمن أجػل اٞنوقف، فهو يهتم بالطرؽ اليت يتم است دامها 

فهػم مػدلويهتا ايجتماعيػػة ة  ػل مػن السػياقات الػػيت ك  ،الرسػائل
 وجد فيها، حيث يتم ٓنقيق اٟندؼ من اٜندث التواصلي بفعػل 
األداث اٜنيػػػاجي القػػػائم علػػػى دعػػػم  ػػػل مػػػن التواصػػػل كاي صػػػاؿ 

 ،وَُِْبػػػػٌن األطػػػػراؼ اٞنشػػػػار ة ة العمليػػػػة التواصػػػػلية تدفػػػػة، 
 وصيف ايسرتا يييات كالتقنيػات كمعىن ذلك أنه يدخل  من 

اٜنديثػػػة للبالغػػػػة اٛنديػػػدة الػػػػيت أرسػػػى معاٞنهػػػػا بًنٞنػػػاف ك يتكػػػػا ة 
 اٝنمسينات من القرف اٞنا ي.

 مػػػػػػا  كمػػػػػػن أ٨نيػػػػػػة البحػػػػػػث العمليػػػػػػة ة  قػػػػػػد  مػػػػػػادة إجرائيػػػػػػة 
يستلهما الدارسوف ة ه ا اَّاؿ لطبيعة التقنيات اٜنياجية اليت 

ية ة مشػػاغل ْنميػػل السػػيدات اسػػتيابت ٟنػػا اللوحػػات ااشػػهار 
ّندينػػػػة أُّػػػػػاي األمػػػػػر الػػػػػ م سيشػػػػػيع البػػػػػاحثٌن ك٪نفػػػػػزهم ا٤نػػػػػاز 

 مقاربات ُنثية ة لوحات مبسسات ك١نالت ْنارية أخرل.
 حدود البحث :

 تتركز الدراسة في تمثيل حدودىا على مستويين، ىما:
سػػػػػػيتم إجػػػػػػراث الدراسػػػػػػة علػػػػػػى الحػػػػػػدود المكانيػػػػػػة:  -

العنػػػػا ة مشػػػػاغل ْنميػػػػل السػػػػيدات اللوحػػػػات ااشػػػػهارية الػػػػيت  ط
ّندينػػػة أُّػػػا، كاٞندينػػػة ٕنثػػػل عاصػػػمة منطقػػػة عسػػػًن، ك قػػػع جنػػػوب 

  اٞنملكة العربية السعودية.
 رت ػػػػز الدراسػػػػة علػػػػى البعػػػػد الحػػػػدود الموةػػػػوعية:  -

اٜنيػػاجي ة اللوحػػات ااشػػهارية ٞنشػػاغل ْنميػػل السػػيدات الػػيت 
  توزع ة أحياث اٞندينة كشوارعها.

 وإجراءاتو: منهجية البحث   
يعتمد البحث ن رية اٜنياج منهينا ة ٓنقيق أهػداؼ الدراسػة، 
كٓنليػػػػل أبعػػػػاد اٝنطػػػػاب ااشػػػػهارم ة لوحػػػػات مشػػػػاغل ْنميػػػػل 
السػػيدات ّندينػػة أُّػػا، باعتبػػار أف هػػ ا اٞنسػػاؽ البحثػػي ي خػػ  ة 

شاييم بًنٞناف كلوسي  يتكاا  لتصوراتطبقنا الن ر ن رية اٜنياج 
ة منتصػػف القػػػرف الدراسػػػات التداكليػػة كأفكػػارهم الػػيت ح يػػت ب

الفائت،  كغدت منهينا ٩نسم صورة البالغة اٛنديدة ة اٞنفهـو 
علػػى أف ذلػػك ي ٬ننػػع اافػػادة مػػن اٞنػػنه  السػػيميائي   .كاٞنمارسػػة

ة حػػػػدكد  ػػػػيقة، كيسػػػػيما مػػػػا يتعلػػػػق بطبيعػػػػة الصػػػػورة البصػػػػرية 
للوحػػػػات اٞنػػػػ  ورة.  لػػػػك هػػػػي اٝنطػػػػوط الػػػػيت سػػػػنقتفي أثرهػػػػا ة 

حػػػافز  صػػورنا لػػدائرة البحػػث، كمػػػا يتعػػزز بػػه مػػػن القػػيم اآل يػػة) ت
الهويػػػػػة واءنتمػػػػػاء، التػػػػػدعيم النفسػػػػػي.، التكثيػػػػػ  اللػػػػػوني، 

 والتصوير الحجاجي.
 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

 اإلشهار: -ٔ
و، ََِٖت Encartaكفقنػػػػا ٞنػػػػا جػػػػاث ة معيػػػػم موسػػػػوعة     

ا ب نػػهايعػػرؼ ا كهػػي  ،خاصػػة بػػااعالفرسػػالة  )شػػهار اصػػطالحن
قنػاع اٛنمػاهًن مػن أجػل  أك هيئػة خاصػة ب ،متعلقػة ببيػع منػت  مػا

 ـ، صََُِاقتنػػاث منػػت  معػػٌن أك اسػػتعماله تبنكػػراد كآخػػركف، 
 ما أف ااشهار ح ي بالكثًن من التعريفػات كاٞنفػاهيم   و.ٕ-ٔ
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الػػػػػيت أسػػػػػهمت ة إثػػػػػػراث اٛنانػػػػػب الن ػػػػػػرم لل ػػػػػاهرة ااشػػػػػػهارية، 
 كمنها)

و ايشػػػػػػػهار ب نػػػػػػػه) "٠نموعػػػػػػػة مػػػػػػػن ـُْٖٗيركف ت ػػػػػػػا   عريػػػػػػػف  
الوسػػػػائل اٞن صصػػػػػة اعػػػػػالـ اٛنمهػػػػور ك  ديتػػػػػه لشػػػػػراث إنتػػػػػاج أك 

 و.ُُٕ ـ، صُْٖٗمصلحة" ت ايركف، 
و ب نػػػػه) "٠نمػػػػوع الوسػػػػائل الفنيػػػػة ـُٕٖٗ مػػػػا عٌرفػػػػه صػػػػابات ت

ذات األثػػر اٛنمػػاعي اٞنسػػت دمة لصػػاحل اٞنبسسػػة أك ٠نموعػػة مػػن 
كزيػػػػادة عػػػػددهم أك ايحتفػػػػاظ ي تسػػػػاب العمػػػػالث  ياٞنبسسػػػػات

 .وَُ ـ، صُٕٖٗ" تصابات، مُّ
شهار ب نه) "اٛنهود غًن و، فقد عٌرؼ ااـُٖٔٗأما جاد اهلل ت 

األفكػػػػػػار كالسػػػػػػلع  عػػػػػػرضالش صػػػػػػية الػػػػػػيت يػػػػػػدفع عنهػػػػػػا مقابػػػػػػل 
كاٝنػػػػػػػػػدمات ك رك٩نهػػػػػػػػػا بواسػػػػػػػػػطة شػػػػػػػػػ ص معػػػػػػػػػٌن" تجػػػػػػػػػاد اهلل، 

 و.ّٗ ـ، صُٖٔٗ
اصػػػر اللغويػػػة مػػػن هػػػي ٠نموعػػػة العن اللوحػػػة اإلشػػػهارية مػػػا أف 

النصػوص، كالعبػػارات، كالتشػػكيالت التصػػويرية الػػيت ٕنػػ  مسػػاحة 
مػػػػػػن اللوحػػػػػػات ااعالنيػػػػػػة علػػػػػػى جػػػػػػدراف احملػػػػػػالت كالواجهػػػػػػات 
التياريػػػػػػػػػػة، كٓنمػػػػػػػػػػل ة منطوقهػػػػػػػػػػا ااشػػػػػػػػػػهارم دعػػػػػػػػػػوة  ػػػػػػػػػػمنية 
للمسػػػػتهلك لزيػػػػارة احملػػػػل اٞنعلػػػػن عنػػػػه، كالتواصػػػػل عػػػػرب الزيػػػػارات، 

يصاؿ اٞنعلومات اٝناصػة إك كذلك ُّدؼ نقل أكاقتناث منتيا ه. 
شػػػهارية ة عػػدة أحيػػػاـ ّننػػت  معػػػٌن، إذ يػػتم  صػػػميم اللوحػػة اا

٢نتلفػػة، حيػػػث يغلػػػب عليهػػا اٜنيػػػم الكبػػػًن كذلػػك مػػػن أجػػػل أف 
١نتواها  ما ٩نب  قراثةيتسىن لليماهًن اٞن تلفة بتلقيها ك  لك 

 و.َُِٕتبلقاسم كااد،  .أف يكوف
 الحجاج: -ٕ

اعت ة  ثػػػػًن مػػػػن األدبيػػػػات  عػػػػددت مفػػػػاهيم اٜنيػػػػاج كشػػػػ    
البحثية، من خالؿ اٞنصادر اليت اشػتغلت ُّػا، أك الػدكريات الػيت 
شػػار ت فيػػه ّنلفػػات لكثػػًن مػػن البػػاحثٌن، كيعتبػػارات منهييػػة، 
فقػػػػػد  ػػػػػاف مػػػػػن الضػػػػػركرة ّنكػػػػػاف الرت يػػػػػز علػػػػػى أهػػػػػم  عريفا ػػػػػه ة 

أحػػػػػػد علػػػػػػـو اصػػػػػػطالح البالغػػػػػػة اٛنديػػػػػػدة حيػػػػػػث يعػػػػػػرؼ ب نػػػػػػه) 
السػػػلوؾ ك ػػػ لك اٞنوقػػػف اٝنػػػارجي الػػػ م مػػػن اي صػػػاؿ اٞنتعلقػػػة ب

يصػػاٟنا كي إصػاؿ الرسػالة اٞنرغػوب إيق ائػشػ نه أف يهػتم بكافٌػة طر 
سػػيما فهػػم مػػدلوٟنا ايجتمػػاعي ة السػػياؽ الػػ م يػػرد فيػػه تدفػػة، 

با ريػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػاركدك اٜنيػػػػػػػػػػاج لػػػػػػػػػػدل  كقػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػرؼ   و.َُِْ
) "حاصػػػػػل  ب نػػػػػه وََِٗو تPatrik Charaudeauت

قنػػػػاعي" إتعلػػػػق ّنقػػػػاـ ذم هػػػػدؼ نصػػػػي مػػػػن مكونػػػػات ٢نتلفػػػػة  
 و.ُٔ ـ، صََِٗتشاركدك، 

ي خ  اٜنياج صورة البالغة اٛنديػدة ّننطػق الن ريػة اٜنياجيػة ك 
الػػيت اشػػػتهرت بػػػٌن الدارسػػػٌن اٞنعاصػػرين، كمنهػػػا ا تسػػػب قيمتػػػه، 

" ٗنلة من األساليب  ضػطلع كساعد ذلك على انتشارا، بوصفه
اع ّنا نعر ه عليػه ة اٝنطاب بونيفة هي ٘نل اٞنتلقي على ااقن

.و. ك ػ لك ِٖٗ.ت صػمود، صأك الزيادة ة حيم هػ ا ااقنػاع
" التقنيػػػات اٝنطابيػػػة الػػػيت  سػػػمح ب ثػػػارة األذهػػػاف، أك ف نػػػه ٬نثػػػل 

. زيػػػػادة  علقهػػػػا باألطركحػػػػات الػػػػيت  عػػػػرض مػػػػن أجػػػػل أف  قبلهػػػػا
 و.ِْتجو يه، ص

كٞنا  اف هػ ا اٞنصػطلح تاٜنيػاجو يتسػم بالتعقيػد كالتشػابك بػٌن 
احتمايت إذل ه الن رم ك٣نارسته ااجرائيةي ف ف ذلك عائد جانب

الديليػػػػػة اٞنتفاك ػػػػػة بتفػػػػاكت اٜنقػػػػػوؿ، ك باعػػػػػد العصػػػػػور  مقاصػػػػدا
ـ، َُِّتالشػػػػػػهرم،  ك نػػػػػػوع الثقافػػػػػػات، كال ػػػػػػواهر اانسػػػػػػانية.

 و.ُٓص
أبنيػػػة مبنيػػػة علػػػى ن ريػػػة بًنٞنػػػاف ك تيكػػػا مػػػن هػػػ ا اٞننطلػػػقي فػػػ ف  

ي اٜني  شبه اٞننطقية اليت كه ،كأن مة معرفية خاصة ،حياجية
 سػػػػػتمد طاقتهػػػػػا ااقناعيػػػػػة مػػػػػن مشػػػػػاُّتها للطرائػػػػػق الشػػػػػكلية ة 
الربهنة، كاٜني  اٞنبسسة على بنية الواقع من قبيل الػرب  السػبيب 

األمثػػاؿ  اٜنيػػ  اٞنبسسػػة لبنيػػة الواقػػع   ك ػػ لك  ػػربز مػػن خػػالؿ
 و.ُٕـ، صَُِِتالناجح،  كالشاهد كالتشبيه كايستعارة.

صػػػور فػػػ ف اٜنيػػػاج يقػػػدـ اسػػػرتا ييية متكاملػػػة لكػػػل مػػػا كُّػػػ ا الت
٪نقػػػػق ااقنػػػػاع كالتػػػػ ثًن ة نفسػػػػية اٞنتلقػػػػي مػػػػن اٜنيػػػػ  كالوقػػػػائع 

"ألف اانسػػػػػػاف ي اٞنبسسػػػػػة علػػػػػى الػػػػػوعي كالتسػػػػػليم ُّػػػػػاي ذلػػػػػك 
 يأك غػػًنا ّنعػػزؿ عػػن العػػادل ،أك يكتػػب أدبنػػا ،أك يتفلسػػف، يفكػػر

                                                  واصػػػػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػػػػػتمر كفع ػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػع ١نيطػػػػػػػػػػػػه اٝنػػػػػػػػػػػػارجي إنػػػػػػػػػػػػه ة
كمػػا ٪نتويػػه مػػن مػػبثرات ك١نفػػزات كإ راهػػات، أك مػػا يطرحػػه مػػن 

  و.ّْـ، صَُُِتالورل،  أسئلة كإشكايت كافرتا ات.
علػى هػ ا النحػو يػدخل ااشػهار ة عالقػة متبادلػة مػع التقنيػػات 

مػػػػػة اٜنياجيػػػػػة مػػػػػن حيػػػػػث الوسػػػػػيلة كالغايػػػػػة، إذ يشػػػػػرت اف ة يز 
ااقنػػػاع، كيربطهمػػػا نسػػػب التػػػ ثًن الػػػ م يسػػػتهدؼ اٞنتلقػػػي عػػػرب 
اللوحػػػػػػػػػػػات ااشػػػػػػػػػػػهارية أك اٝنطابػػػػػػػػػػػػات النصػػػػػػػػػػػية ة اللوحػػػػػػػػػػػػات 
ااشػهارية، أك ة اٞنػػدكنات األدبيػة كغػػًن األدبيػة، كُّػػ ا اٞنسػػتول 
مػػن التفاعػػػل بػػػٌن اٞنػػػنه  اٜنيػػاجي كاللوحػػػات ااشػػػهارية ٬نكننػػػا 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

 

001 
 

 

  

مشاغل للوحات ااشهارية ة ٕنثل ه ا البعد الونيفي ة قراثة ا
الػػيت  ر ادهػػا السػػيدات ّندينػػة أُّػػا، ك سػػهم ة إ ػػافة  التجميػػل

 مستول من التيميل كالزينة ة اٞنناسبات كغًن اٞنناسبات.
 مشاغل التجميل: 

هي احملالت مػن الكػوافًن كغًنهػا، كمػا يكتسػب صػفة قانونيػة ة 
فهػػػػػا الن ػػػػػاـ اادارم، كهػػػػػي ١نػػػػػالت مغلقػػػػػة ذات خصوصػػػػػيةو، يل

السػػرت، كيضػػرب عليهػػا الكثػػًن مػػن ايحتياطػػات الالزمػػةي لت خػػ  
اٞنػػرأة ة اَّتمػػع العسػػًنم كاألُّػػاكم علػػى كجػػه اٝنصػػوص فرصػػة 
التػػػػػػزين كالتيميػػػػػػل، ة األعػػػػػػراس، كاألفػػػػػػراح، كحفػػػػػػالت التكػػػػػػر  
كالت رج من اٞندارس كاٛنامعات، كغػًن ذلػك مػن اٞنناسػبات الػيت 

 ودم. تعهدها النساث ة اَّتمع السع
 اإلشهارية اللوحات التقنيات الحجاجية في المبحث األوؿ: 

برزت ة اللوحات ااشهارية ٞنشاغل ْنميل السيدات ّندينة  
أُّا العديد من التقنيات اٜنياجية اليت رٚنت مالمح اٝنطاب 

ّنستويات ٢نتلفة، بل لقد  اف كأسهمت ة إثار ه ااشهارم، 
٤ناز الفعل ااقناعي لدل ة إ اٜنياجي كاٛنمارلٟنا األثر 

، فضالن عن ايستديؿ اٞنستهلك من اٛنمهور النسائي
اٞنقاصدم، كالفين ة  صميم اللوحة ااشهارية. كطبقنا ٞنعطيات 
السباؿ، كإجابته اٞنعرفية اليت نتلمس آفاقها ة البحث، كرصد 

ٟن ا التقنيات، كمسوغات الن ر ة إنتاج الشركط اٞنتحققة 
يتعزز ة مناقشتها من ٖنرات التشكل كالديلةي ، كما اللوحات

ّنراقبة الصورة ااشهارية اليت بدت ف ننا معنيوف ة ه ا اٞننواؿ 
عليها مشاغل ْنميل السيداتي ألاا اٞنشغل البحثي ال م 
يساعدنا ة  قريب الصورة ااقناعية ة منطوؽ اللوحات 

ها ة ه ا كمسمياهتا. كُّ ا السياؽ ف ف التقنيات اليت رصدنا
 السياؽ بدت ماثلة ة أربع حايت، هي  اآليت)

 أوًء: تقنية الحذؼ
لعػػػل أبسػػػ  اٝنصػػػائص الػػػيت يتمتػػػع ُّػػػا أسػػػلوب اٜنػػػ ؼ،       

ك٫نتصػػػها ة اٝنطػػػاب ااشػػػهارم، أنػػػه صػػػورة مػػػن صػػػور اا٩نػػػاز، 
"بػػاب دقيػػق اٞنسػػلك  -ُنسػػب عبػػد القػػاهر اٛنرجػػاين –٩نػػاز كاا

"تاٛنرجاين، عبػػػػد ه بالسػػػػحرلطيػػػػف اٞن خػػػػ  عييػػػػب األمػػػػر شػػػػبي
كيكتسػػػػػػب قيمتػػػػػػه بوصػػػػػػفه أحػػػػػػد   وُُِـ، صُٕٗٗالقػػػػػػاهر، 

مالمح ايقتصاد اللغوم، كأحػد اٞننشػطات ال هنيػة لفهػم اٞنعػاين 
سػػػئل اٛنػػػاحا. مػػػا البالغػػػة؟ فقػػػاؿ) اا٩نػػػاز. كاألغػػػراض، كقػػػد٬ننا 

. اٛنػاحا، قيل كما اا٩ناز؟ قاؿ ح ؼ الفضوؿ ك قريػب البعيػد
  . وُٗٗ/ ُـو، صُٖٗٗعمرك بن ُنر، ت

"  كعلػػػى هػػػ ا األسػػػاس فػػػ ف اٜنػػػ ؼ لػػػه أثػػػرا اٜنيػػػاجي، بوصػػػفه
 كمن حياجيته ة جعػل القػارئ ٬نػ  هػ ا  ،عالقة داخل النص

الفػػػػراغ بايعتمػػػػاد علػػػػى مػػػػا كرد ة اٛنملػػػػة األكذل أك اسػػػػتنادنا ٞنػػػػا 
 وُِٖـو، صَُِّق" تحشاين، عباس،ت سب

تمثيػل ال ػاهرة اٜنياجيػة ُّ ا التقنية األسلوبية لكالتسليم        
ة اللوحػػات ااشػػهارية علػػى مشػػاغل السػػيدات يضػػعنا ة جلهػػا 
أمػػاـ حػػ ؼ اٞنسػػند إليػػه  ػػارة، كاٞنسػػند  ػػارة أخػػرل، كهػػ ا اٞنلمػػح 
األسػػػػػلويب يتيلػػػػػى علػػػػػى كجػػػػػه التحديػػػػػد، بااشػػػػػاريات اٞنضػػػػػمرة 
للتعيػػػٌن العلمػػػػي، أك اللػػػػواـز اٞنكانيػػػػة، مثػػػل) تهػػػػ ا، هػػػػ ا، هنػػػػا، 

خػػ  اٜنػػ ؼ صػػور ه الديليػػة، ة مشػػاغل) تنػػارين كغًنهػػاو . كي 
صػػػالوف ْنميػػػػل، مشػػػغل أُّػػػػا للسػػػػيدات، مشػػػغل أنػػػػت، صػػػػالوف 
حديثػػػة اٛنمػػػاؿ للتػػػزيٌن، مشػػػغل انعكػػػاس ٗنػػػارل، فتػػػاة عسػػػًن.. 
إخلوي فكلهػػا مسػػميات بنيػػت علػػى ٕنػػاـ ااسػػناد ك ر يػػب اٛنملػػة 

صػػالوف ْنميػػل،  ىػػذاايٚنيػػة، بتقػػديرات خاصػػة للصػػيغ اآل يػػة) ت
مر ػػػز أهػػل اٞنو ػػػة، هنػػا/ هػػػ ا مشػػغل مريػػػاجو أك ٪نػػػ ؼ  ىنػػاأك 

ااسػػناد  ػػامالن مػػن اٞنسػػند إليهػػا، كاٞنسػػند  ػػ لك، كصػػور ه باديػػة 
ة األٚنػػػاث تفتػػػاة عسػػػًن، نػػػارين، نػػػواعم للسػػػيدات، بيػػػت جوليػػػا 
للسػػػيداتو ك قػػػديراهتا اٞنضػػػمرة  علػػػى ٥نػػػو مػػػا  سػػػبقت ااشػػػارة 

فتاة عسًن، كهنا مر ػز  إليها، مرهونة بالصيغ اآل ية) ته ا مشغل
نػػارين للسػػيدات، كمثلػػه هػػ ا مر ػػز/ مشػػغل نػػواعم للسػػيدات، ك 

 هك ا ة مشغل بيت جوليا للسيداتو.
كة  ػػوث مػػا سػػبقي فػػ ف اٜنػػ ؼ يتضػػمن صػػورة ٢نتزنػػة مػػن 
الػػػدييت ااشػػػهارية، الػػػيت  ثػػػرم ايسػػػم كٓنقػػػق لػػػه الفعػػػل 
ااقنػػػاعي، ك ػػػدعم آفػػػاؽ اٜنيػػػاج إذل أبعػػػد مػػػدل، كإغػػػراث 

ٞنستهلك للتفاعل مع اللوحات ااشػهاريةي بوصػفها  قنيػة ا
أسػلوبية لغويػػة ذات فاعليػة ة التواصػػل،  تػداخل ك تكامػػل 

 ة سياؽ الت ثًن كالت ثر بٌن طرة ااشهار.
 تقنية الوص   ثانًيا:

يعد الوصف من أهم التقنيات اٜنياجية اليت اقرتنت ّنسميات  
كلػػػيس غريبنػػػا علػػػى هػػػ ا اللوحػػات ااشػػػهارية ٞنشػػػاغل السػػػيدات، 

األسػلوب ة األدبيػػات اٞنعرفيػػة، أف ينػػت م طبقنػػا ٞننطػػوؽ اٜنيػػاج 
"الوصف مػالـز لطبيعػة الػنفس البشػرية، كدييت ااشهاري ألف 
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، قػػوين ك تابػػةي لػػ ا فهػػو الػػ ات كمػػن   مػػالـز للتعبػػًن عػػن معانػػاة
بدل ب سػلوب خػاص، كيونػف كيفتقػر بفقرهػا، كييػ ،يغتػين بغناهػا
و كمػػن غايا ػػه ّٓـ، صََِٗتالفػػريح، هيفػػاث  ١نػػددة.لغايػػات 

،  ما أف للوصف  راب  األحداث ك سلسلهااحملددة ااسهاـ ة 
قيمتػػػه التداكليػػػة ة إبػػػراز أكصػػػاؼ الش صػػػيات، كالكشػػػف عػػػن 

كي يكتفػػي الواصػػف  أبعادهػػا األخالقيػػة كايجتماعيػػة كالنفسػػية، 
لداخلي، مستبطننا برصد اٞنالمح اٝنارجية، كإ٧نا ينف  إذل عاٞنها ا
تالفػػػػػػػريح، هيفػػػػػػػاث مشػػػػػػػاعرها النفسػػػػػػػية ك اشػػػػػػػفنا عػػػػػػػن أسػػػػػػػرارها. 

 و.ّٕص ـ،ََِٗ
كة اٞنعػػػاجم ايصػػػطالحية ينصػػػرؼ الوصػػػف ة ديلتػػػه إذل      

صػػورة ذهنيػػة عػػن مشػػهد أك  د" يػػراد بػػه إعػػداالديلػػة ال هنيػػةي إذ 
تكهبػػػػػػػة،  .شػػػػػػ ص أك إحسػػػػػػػاس أك زمػػػػػػػاف للقػػػػػػارئ أك اٞنسػػػػػػػتمع

"  مػػػػػػػػا يكتسػػػػػػػػب .وّّْ، صوـُْٖٗت، ٠نػػػػػػػدم، كاٞنهنػػػػػػػػدس
" القدرة على  صوير صغائر األمور كجالئلها، قيمته ال هنية من 

كالتغلغػػل ة دكاخػػل الش صػػيات، كالػػنفس اانسػػانية ك صػػويرها 
ألف ة ذلػػػػػك مصػػػػػدر لػػػػػ ة كابتهػػػػػاج للمتلقػػػػػي. مشػػػػػباؿ،  يبدقػػػػػة
و كمصػػػػػػدر لػػػػػػ هتا ة التفاعػػػػػػل ُّٔـو، صَُُِت د.١نمػػػػػػد،ت

حاسيسػػه، كمػػا يسػػتبطن ة دكاخلػػه النفسػػية اانسػػاين بعواطفػػه كأ
" العواطػػػػػػف ٖنػػػػػرة  فكػػػػػػًن عقلػػػػػػي مػػػػػن قػػػػػػيم عاطفيػػػػػةي ذلػػػػػػك ألف 

كأنشػػطة ذهنيػػة ينيزهػػا اانسػػاف قبػػل أف ي هػػر هػػ ا العاطفػػة أك 
و  مػػػػا أف اٞنكػػػػاف ِّْصو، ـَُُِتعبيػػػػد، د.حػػػػا  . ت لػػػػك

يػػػػػتالـز مػػػػػع الش صػػػػػية ة الوصػػػػػفي إذ ينقػػػػػل الواصػػػػػف حر ػػػػػة 
اٞنكػاين كالزمػاين، كيغػدك مسػوغنا ااقنػاع، بػل اانساف ة ار باطه 

.ت ١نبػػػك، " الوصػػػف هوالوسػػػيلة األساسػػػية ة  صػػػوير اٞنكػػػافإف 
ـو، ََِٗ.و نقالن عن. تالفػريح، هيفػاث، تٕٓد.أ٘ند زياد، ص

  و.ُِّص
كلػػيس القصػػد مػػن كصػػف اٞنكػػاف اٞنػػادم، بػػل إف حياجيػػة      

سػاس " يتناكؿ كصف اٞنكاف من خالؿ ااحالوصف  قتضي أف
الػػػػ م يثػػػػًنا ة نفػػػػس اٞنتلقػػػػيي إذ  صػػػػبح األمػػػػا ن حاملػػػػة لقػػػػيم 
شػػػػػعورية مػػػػػبثرة يتضػػػػػح مػػػػػن خالٟنػػػػػا عمػػػػػق الش صػػػػػية كأبعادهػػػػػا 

تالفػػػػريح، هيفػػػػاث،  .النفسػػػػية. كيسػػػػمى أيضنػػػػا بالوصػػػػف النفسػػػػي
و. كمعػػػػػػػػػػػػىن ذلػػػػػػػػػػػػك أف الوصػػػػػػػػػػػػف يتسػػػػػػػػػػػػم ُِْصـو، ََِٗت

ة بالت ييػل  ػػارة، كباٞنفارقػػة ة التسػػمية  ػارة أخػػرل، ٣نػػا يعكػػس 
مسػػػػػميات اٞنشػػػػػاغل لوحػػػػػة فنيػػػػػة مثػػػػػًنة لل يػػػػػاؿ، كيسػػػػػيما عنػػػػػد 

" ايسػػت داـ اٞنػػراكغ اٞنفارقػػة الػػيت  تقلػػب بػػٌن مفرداهتػػا، كنقصػػد 
و. كهػػػػػػي  قنيػػػػػػة اسػػػػػػتيمعها ِٕ. تدم سػػػػػػي ميويػػػػػػك، صللغػػػػػػة

اٞنفارقػػػة اللف يػػػة  " علػػػى أفاٞنشػػػهر لبػػػث فاعليتهػػػا ة اللوحػػػات، 
كػػوف اٞنعػػىن اٞنقصػػود ٧نػػ   المػػي، أك طريقػػة مػػن طرائػػق التعبػػًن، ي
سػػػػػليماف، د.خالػػػػػد، ت فيهػػػػػا مناقضنػػػػػا أك ٢نالفنػػػػػا للمعػػػػػىن ال ػػػػػاهر

و. ك تيلػػى هػػػ ا اٞنالمػػح بػػػٌن الصػػيغ اٞنر بػػػة ِٔو، صـُٗٗٗت
مػػػن العناصػػػر اٜنسػػػية اٞنتباعػػػدة، أك اٜنسػػػية كاٞنعنويػػػة،  اجتمػػػػاع 
اٞنشػػػػػغل مػػػػػع القمػػػػػر، أك السػػػػػيدات مػػػػػع ٨نػػػػػس الليػػػػػارل، أك مر ػػػػػز 

يل، كغًنها مػن أسػاليب الوصػف اٞنباشػر التيميل مع نور التيم
 كاَّازم.

علػػى هػػ ا النحػػو بػػدت لوحػػات مشػػاغل ْنميػػل السػػيدات ّندينػػة 
أُّػػػا ة  صػػػورها اٜنيػػػاجي لل طػػػاب ااشػػػهارمي إذ بػػػدا صػػػورة 
اسػػػتديلية، ٟنػػػا أبعادهػػػا ااقناعيػػػة، كالتػػػاثًن النفسػػػي ة اٞنتلقػػػػي، 

واآليت) تأهػل كانت مت اٞنسميات اللغوية ُّ ا األبعاد علػى النحػ
اٞنو ػػة، ٨نسػػة الليػػارل، سػػر اٛنمػػاؿ، مشػػغل األ ػػابر للسػػيدات، 
مشغل انعكاس ٗنارل، األنيت األٗنل، ٞنسػة نػواؿ، مشػغل نػواعم 
للسػيدات.و كُّػػ ا اٞنسػػتند اللغػػوم البيػػاين أنػػ  اٞنشػػهر مػػن البعػػد 
العػاطفي كالنفسػي منػواين للتػ ثًن ة اٞنػرأة اٜنسػناث، كإقنػاع األنثػػى 

ة األُّاكيػػة علػػى كجػػه اٝنصػػوص باٝنػػدمات الػػيت  قػػدمها العسػػًني
اٞنشػػػػاغل ك١نػػػػالت الكػػػػوافًن ة سػػػػبيل إحػػػػداث ٓنػػػػوؿ نػػػػوعي ة 
ْنميػػل السػػيدات، إذ  ضػػمنت أٚنػػاث اٞنشػػاغل مبشػػرات لف يػػة، 
كاسػتدييت حياجيػػة ٕنثيليػػة  كاصػػفة لزينػة اٞنػػرأة كأسػػرار ٗناٟنػػا، 

ٝنطػػػػػػاب كمقاصػػػػػػد اٜنيػػػػػػاج ااقنػػػػػػاعي  ػػػػػػتالـز ة صػػػػػػورهتا مػػػػػػع ا
 ااشهارم للمرأة.

 ثالثًا: تقنية العرض اإلشهاري
يكتسب العرض قيمته ااشهارية كاٛنمالية من قدرة اٞنشهر على 
 ونيػػف مهارا ػػه، كخربا ػػه كاسػػتلهاـ التيػػارب التياريػػة األخػػرل، 
كنقصد ُّا ما يتعلق بتصميم لوحات مشاغل ْنميػل السػيدات، 

ين، كأكدع ة فقػػػد بػػػدت علػػػى مسػػػتول  بػػػًن مػػػن ااحسػػػاس الفػػػ
مساحتها قدرنا  بًننا من لواـز اللغة اٞنعربة عن الشػعور ّننزلػة اٞنػرأة 
ة اَّتمػػػػع، كحاجتهػػػػا للزينػػػػة كالتيميػػػػل، األمػػػػر الػػػػ م بعػػػػث ة 
كعيػػه ك رسػػذ ة ذا ر ػػه  ػػركرة العنايػػة الدقيقػػة بتصػػميم لوحػػات 
اٞنشػػػاغل، ك وسػػػيع دائػػػرة الػػػرتكي ، إذل  صػػػميم لوحػػػات فرعيػػػة ة 

ًنة مػػػػػن األحيػػػػػاث كالشػػػػػوارع. كقػػػػػد طالعتنػػػػػا الكثػػػػػًن مػػػػػن زكايػػػػػا  ثػػػػػ
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ااعالنػػػػػػات الفرعيػػػػػػة علػػػػػػى مػػػػػػداخل الطرقػػػػػػات، كعلػػػػػػى جػػػػػػدراف 
العمػػارات الػػػيت  قػػػع فيهػػػا اٞنشػػاغل. فضػػػالن عػػػن األبعػػػاد الثالثيػػػة، 
كطريقػػػػػة العػػػػػرض باٛنهػػػػػات األربػػػػػع للكتابػػػػػة، كاٝنطػػػػػوط العربيػػػػػة، 

ة  - بػػًنو   إذل حػػدو  -ك ثافػػة األلػػواف.  لهػػا لػػواـز  قنيػػة أسػػهمت 
إغنػػػػاث التيربػػػػة ااشػػػػهارية ة مدينػػػػة أُّػػػػا، كعػػػػربت عػػػػن  قػػػػديرها 
للمػػرأة السػػعودية عمومنػػا، كالعسػػًنية علػػى كجػػه اٝنصػػوص. كُّػػ ا 
اٞنكتسػػب اسػػتقامت اللوحػػات، كار سػػمت ال ػػالؿ اا٪نائيػػة ٟنػػا، 
كٔنللػػػػػت الرسػػػػػومات الفنيػػػػػة علػػػػػى جوانػػػػػب اٞنكتػػػػػوب، ذلػػػػػك أف 

هػا باصػر نا اٜنسػية كاٛنماليػة قػد اللوحات كاٞنسػميات الػيت التقطت
٥نتت من أٚناث اٞنشاغل حياة لوحاهتا، كٕنثلت ة البعػد الثالثػي 
كاٝنطػػػوط ال هبيػػػة كالتزكيػػػػق الرائػػػع للوحػػػػات ترنوشػػػةو ّنسػػػػاحتها 
الصفراث كخطها الوردم، كالعناية باٞنسافات البديعة، كاينسياـ 

كد الػػػيت ة حيػػم اللوحػػة اٜنديديػػة، ك ػػػراب  أجزائهػػا، ك لػػك الػػور 
م ت مساحة لوحة تفتاة عسًنو باللوف الوردم، كالتعرجػات ة 
جوانبهػػػػػا، كاللػػػػػوف العنػػػػػايب الػػػػػ م  كػػػػػورت بػػػػػه لوحػػػػػات تمشػػػػػغل 
سػػيالرينو، ك ػػ لك لػػوف مشػػغل تنػػوؼو األسػػود كخطهػػا الػػ هيب  
اٞنػػػػػدهز،  كزخرفػػػػػة لوحػػػػػة تاأل ػػػػػابرو، كأدكات اٞننػػػػػػا ًن كأدكات 

ر الفػػػردكسو. كصػػػػور التيميػػػل الػػػيت طبعػػػػت ُّػػػا لوحػػػة مر ػػػػز تنػػػو 
الفراشػػػات ة تبيػػػويت غػػػزيفو، كغًنهػػػػا مػػػن مواصػػػفات اٛنمػػػػاؿ، 
كاشرتاطات اٞنقاـ ااشهارم اٞننيف. ك  لك ما ا سعت بػه رقعػة 
اٞنكػػاف إذل إرشػػادات، كأسػػهم مػػا زالػػت  شػػًن ٥نواٞنوقػػع األصػػلي،  
 ما هو حاصل ة تمشغل م هلةو، كمشغل ترشا للسيداتو، 

يداتو، كمشػغل تنػواعم.و. ذلػك أف كمشغل تنور الفػردكس للسػ
البعػػد اٛنػػانيب للوحػػات، كالبعػػد اٞنباشػػر كالزكايػػا كاللوحػػات اٞنعلقػػة  
 لهػػػػا ذات أثػػػػر إقنػػػػاعي للمسػػػػتهلك، كمصػػػػدر أمػػػػاف كرافػػػػد مػػػػن 
ركافػػػػػد اٛنػػػػػودة للعػػػػػرض كالػػػػػرتكي ، إذ يتطػػػػػور األمػػػػػر ة التصػػػػػميم 
كالعػػػرض مػػػن مسػػػتول العيػػػين كجػػػ ب اينتبػػػاا إذل حالػػػة إبػػػػداع، 

 ػػػمن مرا ػػػب اٜنيػػػاج اابػػػداعي الػػػ م يتػػػوخى ااقنػػػاع  كيصػػػبح
كالت ثًن ة اآلخر ّنعطيات الواقػع، ك١نققػات ايبتكػار الفػين، كي 

كبػػػػ لك  ياٜنضػػػػارم كالتطػػػػور الثقػػػػاة يغيػػػػب عنػػػػه مسػػػػاؽ الػػػػوعي
اسػػػػػتطاع اٞنشػػػػػػهر أف ٪نقػػػػػق اٟنػػػػػػدؼ كيبلػػػػػغ اٞنػػػػػػراد مػػػػػن اٝنطػػػػػػاب 

 ااشهام.
 : تقنية التناصرابًعا

يػػات النصػػية، كالتقنيػػات اٜنياجيػػة الػػيت يػػتم التنػػاص إحػػدل اآلل

ب جراثاهتػػػػا  القػػػػح النصػػػػوص ك فاعلهػػػػا، ك مفهومػػػػه لػػػػدل جوليػػػػا  
أف   يل  نص هو عبػارة عػن لوحػة   ريستيفا  يتحدد على أساس"
ػػػػر به كٓنويػػػػله  ،فسيفسػػػػائية مػػػػن ايقتباسػػػػات ػػػػل  نػػػػَص هػػػػو  ىشى ك  ي

 علػى وَِصـو،ُٕٗٗت ريستيفا، جوليػا، ت لنصوص أخرل".
ك٩نػػػرم  كايلتقػػػاث الفعػػػاؿ،ٞنبػػػدأ التقػػػاطع  نا٥نػػػو يبسػػػس ة  صػػػور 

بتقػػػػػاطع النصػػػػػوص  األمػػػػػر ة ذلػػػػػك بصػػػػػورة مشػػػػػرت ة،  تحقػػػػػق "
الغػ امي، د.عبػد اهلل، . تك داخلها   اٜنػوار كالتفاعػل فيمػا بينهػا

    و.ِِٔصـو، ََِٔت
ك ينش  ه ا التقاطع   ما يرل  تسولرسو  مع  "  ػل نػص يقػع 

ة مػػػن النصػػػوص ُنيػػػث يكػػػوف هواٛنػػػامع بينهػػػا ة ملتقػػػى ٠نموعػػػ
ك هػػػػػو   و ٗٔـو، صَُِِت٘نػػػػػداكم، ٗنيػػػػػل ت .كاٞنشػػػػػكل ٟنػػػػػا

مبػػدأ ييسػػتدعى لتشػػكيل فضػػاث الػػنص  كٓنقيػػق  اٞنمارسػػة النصػػية 
. مػػػػن كجهػػػػة ن ػػػػر  قػػػػاطع نصػػػػٌن أك أ ثػػػػر داخػػػػل الػػػػنص الواحػػػػد

 .ٗٔـو، صََُِاٜنمػػػداين، ٘نيػػػدت التنػػػاص إنتاجيػػػة اٞنعػػػاين،ت
ص مػػػػػن نػػػػصو آخػػػػػر، ك فاعليػػػػة نصوصػػػػػية بػػػػػٌن أك هػػػػو احتػػػػػواث نػػػػ

مػاثالن بػٌن يزمػيت شػرطتٌن  الطرفٌن، ة حٌن يراا جػًنار جينيػت)
،  ػػػػػػػا، جوليػػػػػػاڤ ريستيػػػػػػػت. ة غمػػػػػػار الػػػػػػنص، ٨نػػػػػػا) اٞنػػػػػػبثر كاٞنتػػػػػػ ثر

ػػػل  مػػػا يضػػػع الػػػن ص ة عالقػػػة  ي وَِصـو، ُٕٗٗت أم " ًإف   ي
جينيػػػػت، فهػػػػو  نػػػػاص" ت نػػػػاهرة أك خفي ػػػػة علػػػػى نصػػػػوص أخػػػػرل

 و.ُِّو، صـُٖٗٗ، ت ارجًن 
ُّػػ ا اٞنسػػػتول مػػػن الفهػػم كالبيػػػافي فػػػ ف التنػػاص  الػػػدـ كالعصػػػب 
٩نػػػػػرم مػػػػػع النصػػػػػوص، ك٬نػػػػػدها ب فكارهػػػػػا اٛنديػػػػػدة كيبػػػػػث فيهػػػػػا 
اٜنيوية، ك٪نفا للػنص السػابق هيبتػه كُّيتػهي األمػر الػ م ٩نعلنػا 
نتتبػػع أفقػػه الػػديرل ة أٚنػػاث اللوحػػات ااشػػهارية، كنتمثػػل البعػػد 

  عياب كهوال م  تسم به اٞنسميات.التصويرم ب
كبػػػػالن ر ة اللوحػػػػػات ي خػػػػػ نا اٞنشػػػػػهر ة  سػػػػػمية) ت٨نسػػػػػة      

الليارل، كجه القمر، نواعم، سر اٛنمػاؿ، نػور الفػردكس، م هلػة، 
أرجواف، غزيف، حديقة اٛنماؿ، انعكاس ٗنارل، ٞنسة نواؿو إذل 
مسػػػػػػػاحات  ناصػػػػػػػية ة اٝنطػػػػػػػاب الشػػػػػػػعرم القػػػػػػػد ، كإذل الفػػػػػػػن 

يلي، كاٞنعرفػػػػػة الصػػػػػوفية، كإذل الواقػػػػػع بطبيعتػػػػػه احملسوسػػػػػة، التشػػػػػك
كمشػػاهدها اٛنماليػػػة اٞنبثوثػػة ة الكػػػوف. كنقصػػد مػػػا يتماثػػل بػػػٌن 
اٞنرأة ك٨نس الليارل من القػيم اٞنشػرت ة، كالصػور الفنيػة بػٌن األنثػى 
ككجػػػه القمػػػر، كمػػػا يتسػػػاكؽ مػػػع اٛنػػػنس النػػػاعم، كأسػػػرار اٛنمػػػاؿ 

ة بيػت الزكجيػة، ك  فػر بػ لواف  ال م  ستمد اٞنرأة منه حضورها
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الرقػػة كالعاطفػػة اٛنياشػػػة ة اٜنيػػاة العائليػػة، كمػػػن الغػػزيف  سػػػتمد 
الكثػػًن مػػن الرقػػة كاٛنمػػاؿ، كصػػفاث العينػػٌن.  ػػل ذلػػك أسػػهم ة 
 صػوير اٞنػػرأة، كالتعبػػًن عػػن حاجاهتػا اٛنماليػػة مػػن الزينػػة كالتزكيػػق، 

لوجيػػػػػة كرغبتهػػػػػا ة التيميػػػػػل الػػػػػ م يتناسػػػػػب مػػػػػع طبيعتهػػػػػا البيو 
كالسيكولوجية، برقتها كحساسػيتها كمزاجهػا، كسػحر ابتسػامتها. 

 كيكفينا قوؿ الشاعر العريب ذم الرمة ة ه ا الش ف) 
ػرا  كقد ُّرت فما ٔنفى على أحدو***إي على أحد ي يعػرؼ القىمى

قػػوؿ أيب الطٌيػػب ك  و.ِٕٖـ، صُّٖٗالسػػراج، ١نمػػد علػػي، .   ت
 اٞنتنيب)

ان كرىنىٍت غىزاي.***باف بدىت قىمران كمالىٍت خيوطى   كفاحىٍت عىٍنربى
 قوؿ ابن سٌكرة)  كقوؿ

تالثعاليب،  . كالرٍّيقي ٙنىٍره كالثػ ٍغري من بػىرىدً ***اٝنىد  كٍرده كالص دغ عاليةه 
 و.َِٔـ، صََِِعبد اٞنلك، 

كغًن ذلك ٣نا  شبعت به الدكاكين الشعرية كألواف الغزؿ من  
  ر الطبيعة كآفاقها.أكصاؼ اٞنرأة، ك ناصاهتا بعناص

المبحث الثاني: القيم الحجاجية التي أتجزتها اللوحات 
 اإلشهارية 

 حافز الهوية واءنتماء: -ٔ
لكػػػي يسػػػتطيع اٞنشػػػهر إقنػػػاع اٞنسػػػتهلك ّنػػػا يقدمػػػه لزبائنػػػه،       

 ػاف مطالبنػا بػ ف يبعػث ة اللوحػػات ااشػهارية صػورنا ٢نتلفػة مػػن 
هي ذلػػػػك ألف  صػػػػديق التسػػػػميات حػػػػد يكػػػػوف جػػػػديرنا بنيػػػػل ثقتػػػػ

اٝنطػػػػػػػػاب ااشػػػػػػػػهارم "ينبغػػػػػػػػي أف ٬نػػػػػػػػر ة مثػػػػػػػػل هػػػػػػػػ ا السػػػػػػػػياؽ 
"و ُِّـ، صَُِٕايجتمػػػػػػػػػػػػػػاعي كالسياسػػػػػػػػػػػػػػي. تمشػػػػػػػػػػػػػػباؿ، 

،كي خػػ  اٜنػػافز ااشػػهارم صػػورة مكثفػػة مػػن التفاعػػل كالتواصػػل، 
ك٫نلػػػق حالػػػػة مػػػػن الرغبػػػة كايستحسػػػػاف ة الوسػػػػ  ايجتمػػػػاعي، 

وحػػة ااشػػهارية موجهػػة كالبيئػػة العسًنيةػػػ للزينػػة كالتيميػػلي ألف الل
ُّػػػ ا الونيفػػػة، ك عزيػػػز الثقػػػة ة نفػػػوس السػػػيدات ليصػػػبح الفعػػػل 
التيميلػػػػي كنشػػػػاط الزينػػػػة جػػػػزثنا مػػػػن اٟنويػػػػة ك ػػػػربنا مػػػػن النشػػػػاط 
اانسػػاين بػػٌن النسػػاث، كيسػػيما أنػػه يعكػػس حالػػة الثقافػػة بالزينػػة، 
كيعمػق الواجػب الػديين ُنسػػن التبعػل بػٌن األزكاج، ك٩نػرم  ػػمن 

الػػػػػػػػػيت يصػػػػػػػػػوغها الػػػػػػػػػوعي ايجتمػػػػػػػػػاعي، كٓنوي ػػػػػػػػػه ايشػػػػػػػػػرتاطات 
 اٞنستحدثة.

كمػػن  لػػك اللوحػػات الػػيت طالعتنػػا طبقنػػا ٟنػػ ا التصػػور )ت مشػػغل  
أُّػػا للسػػيداتو، كت مشػػغل أنػػتو، كمشػػغل  ترنوشػػةو، كت فتػػاة 

عسػػػًنو. فكلهػػػا  قػػػدـ بنػػػاثن حياجينػػػا مر بطنػػػا ببنيػػػة الواقػػػع، كمػػػػا 
 ستلهم كجودها مػن يت سس عليه من طبيعة الصيغة اللغوية اليت 

بنيػػػػػػػة الواقػػػػػػػع، ببعديػػػػػػػه) ايجتمػػػػػػػاعي، كاٛنغػػػػػػػراة، كهػػػػػػػي صػػػػػػػورة 
متناغمة،  سػتدرج السػيدات اٞنتزكجػات بػديلتها األنثويػة اٞنثػًنة، 

 على النحوال م ي هر ة اللوحات اآل ية)

 
إذ  ػػػػوحي الكلمػػػػػة بػػػػديؿ اٞنػػػػػرأة السػػػػػيدة اٞنتزكجػػػػة الرشػػػػػيدة الػػػػػيت 

ك ة اَّتمػػػػػػػع، كا تسػػػػػػػبت مػػػػػػػن ٓنملػػػػػػػت اٞنسػػػػػػػبكلية ة األسػػػػػػػرة أ
الصػػػػػػفات مػػػػػػا يبهلهػػػػػػا ٟنػػػػػػ ا السػػػػػػيادة بش صػػػػػػيتها، أك منحػػػػػػت 
صالحيات من نوع ما، على اٞنستول الش صػي أك العػائلي، أك 
الرتبػػػػػوم أك اادارم أك غػػػػػًن ذلػػػػػك.  مػػػػػا أف حضػػػػػور تأُّػػػػػػاو ة 
اللوحػػػػػة ااشػػػػػهارية يعػػػػػزز مػػػػػن اٞنوقػػػػػع اٛنغػػػػػراة كاينتمػػػػػاث الػػػػػوطين 

عودية، كمر زهػػػا السياسػػػيي  واػػػا عاصػػػمة للمملكػػػة العربيػػػة السػػػ
 إقليم عسًن، كمنها  دار منطقة عسًن  لها.

كإذا  انػػػت السػػػيدات قػػػد نلػػػن عنايػػػة اٞنشػػػهر كاسػػػتوع  الصػػػيغة 
اللغويػػػة ٟنػػػ ا العنايػػػة، فػػػ ف اللوحػػػة األخػػػرل  عكػػػس العنايػػػة بفئػػػة 
الشػػػباب، ك٩نػػػرم عليهػػػا مػػػا جػػػرل علػػػى السػػػيدات مػػػن اير بػػػاط 

ا، إذ ا سػػػػعت الرؤيػػػػة، كنالػػػػت أفقنػػػػا آخػػػػر علػػػػى بػػػػالواقع كاٛنغرافيػػػػ
مستول عسًن  لها، على ٥نػو يعكػس اسػتيعاب ااشػهار طبيعػة 
اٞنسػػمى كاسػػرتا ييية التسػػمية ة لوحػػة تفتػػاة عسػػًن للسػػيداتو، 
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إذ  ندرج  ػمن دائػرة اينتمػاث، كنسػق اٟنويػةي إذ ايحتفػاث بفتػاة 
لعمريػػػػػػة عسػػػػػػًن يػػػػػػدؿ علػػػػػػى ايهتمػػػػػػاـ بػػػػػػاٞنرأة العسػػػػػػًنية بفئاهتػػػػػػا ا

اٞن تلفػػة، كهػػ ا التعبػػًن هػػو  ػػرب مػػن اٜنيػػاج اٞننطقػػي، اٞننػػوط 
بالسػػلطة أك مػػا يسػػميه بًنٞنػػاف بالتيػػانس بػػٌن الشػػ ص كأعمالػػه 

و، كهي حالة من التكافل بٌن السيدة ُّّكأفعاله تمشباؿ، ص
كأفعاٟنػا الػػيت  تمتػع بالقػػدكة كالسػلطة ايجتماعيػػة فيػه  زكجػػة، أك 

ة العائلػػػػػة، حػػػػػد  كتمػػػػػل صػػػػػورة  أـ ٟنػػػػػا حضػػػػػورها ايجتمػػػػػاعي
األنثػػػى ة ااشػػػهار، كيتحصػػػل ااقنػػػاع ة الوسػػػ  ايجتمػػػاعي،  
 مػػػػا ْنعػػػػل ذلػػػػك اٞنشػػػػغل مشػػػػغال خاصنػػػػا بػػػػاٞنرأة العسػػػػًنية، بػػػػل 
بػػتفتاة عسػًنو ك ػ ف مػػن  لػ  هػ ا اٞنشػغل للتػػزين هػي فتػاة بغػػض 
الن ػػر عػػن عمرهػػا، أك أف هػػ ا اٞنشػػػغل حينمػػا يقػػـو بتػػزيٌن اٞنػػػرأة 

ذل فتػاة، بكػل مػا ٓنملػه  لمػة فتػاة مػن دييت، ْنعلهػػا  تحػوؿ إ
 فتاة مكتملة الفتوة،  امة الصفات األنثوية. 

كهػػػ ا ٪نػػػدد نػػػوع اٜنيػػػة الػػػيت يلقيهػػػا اٞنشػػػهر بػػػٌن القػػػارئ كمنهػػػا 
يسػتمد قدر ػػه علػى ااغػػراث كالتػ ثًن ة اآلخػػر كهػي  نػػدرج  ػػمن 
 مساؽ حيػاجي ١نفػز، ك  نػه ميثػاؽ كعقػد مشػار ة بػٌن الطػرفٌن
لالعتػػػػػزاز بػػػػػاألرض       كاٛنغرافيػػػػػا، كالواقػػػػػع الػػػػػ م فػػػػػرض هػػػػػ ا 
اٞنشغل، كاستحق نيل شرؼ اٝندمة كالتيميل ة بقعة كطنية ٟنا 

 حضورها التار٫ني كموقعها السياسي ة الدكلة.
كة اللوحػػػػػػػػة األخػػػػػػػػرل تمشػػػػػػػػغل أنػػػػػػػػًتو حػػػػػػػػاكؿ اٞنشػػػػػػػػهر إثػػػػػػػػارة 

تأنػػًتو اٞنسػػتهلك، ُنػػ ؼ اٞنسػػند إليػػه تهػػ او  كالتعبػػًن بالضػػمًن 
ا لكػػػاؼ اٝنطػػػاب احمل كفػػػة اعتباطنػػػا مبالغػػػة ة التػػػ ثًن علػػػى   و يػػػدن
اٞنسػػػتهلك كخرقنػػػا للن ػػػاـ النحػػػوم اٞنػػػ لوؼ ة تهػػػ ا مشػػػغلكو، 
كهػػػو نػػػوع مػػػػن التيػػػاكز األسػػػػلويب يتحصػػػل بنػػػػاث علػػػى  رغبػػػػة ة 
ااغػػػػػراث كايسػػػػػتدراج، كنقصػػػػػد أف البعػػػػػد اٜنيػػػػػاجي ة منطػػػػػوؽ 

ى ايسػػتحقاؽ كاٞنلكيػػة، ك ػػ ف اللوحػػة ااشػػهارية مبػػين  ػػمنينا علػػ
اٞنشػهر يقػوؿ هػ ا مشػغلك أنػًت، كمػا فيػه ٫نصػك، كبػ لك  ػربز 
ديلػػػػة اٟنويػػػػة اٞنضػػػػمرة، كاا ػػػػافة اابالغيػػػػة،  مػػػػا ٬نكػػػػن   كيػػػػل 
حياجيػػة اللوحػػة ااشػػهارية بديلػػة أخػػرل  ػػنهض علػػى أف لػػزـك 
هػػ ا اٞنشػػغل، كالتػػزين فيػػه ٪نقػػق  ينونػػة اٞنػػرأة، فهػػ ا مشػػغل ٪نقػػق 

تهػػػا اٞنػػػرأة اٞن اطبػػػةي فاٞن اطبػػػة هػػػي األنثػػػى الػػػيت  ريػػػد أف أنػػػاؾ أي
ٓنقق  ينونتها األنثوية اٛنميلةي كُّ ين الت كيلٌن  تسػع حياجيػة 
اللوحػػػػػة ااشػػػػػهارية، ك تعػػػػػدد دييهتػػػػػػا ااغرائيػػػػػةي كسػػػػػواث أ ػػػػػػاف 
التقدير) ه ا اٞنشغل مشغلك أنت، أك ه ا مشغل ٪نقق تأناؾو 

ا حياجينا عميقنا. أيتها األنثى، ف نه ة اٜنالتٌن  ٪نقق بعدن
كهػ ا الػػنم  مػن ااشػػهار ٩نعػل اٞنسػػتهلك ة عالقػة متبادلػػة مػػع 
اٞنشهر، كنقصد ب لك  بادؿ اٞنواقع، ك نػوع األدكار، فاٞنسػتهلك 
يغػدك هػو اٞنالػػك الضػمين للمشػػغل، كهػي ديلػػة  عكػس اٜنضػػور 
كالغيػػػػػاب بػػػػػٌن الطػػػػػرفٌن، ك عمػػػػػػق ااحسػػػػػاس كالشػػػػػعور باألخػػػػػػ  

 خػػػػ  الصػػػػورة مػػػػداها ااشػػػػهارم ُّػػػػ ا التفاعػػػػل بػػػػٌن كالعطػػػػاث، ك 
 سػب ثقػة اٛنمهػور ال ات كاآلخر، كاألمر  له منوط باسػرتاْنية  

 شهارية.٣نا يقود ذلك إذل ٓنقيق الغاية اا كالت ثًن عليه
 التدعيم النفسي:  -ٕ

هػػػػو  ػػػػرب مػػػػن التعزيػػػػز النفسػػػػي الػػػػ م  فر ػػػػه بالغػػػػة اٝنطػػػػاب 
اٞن اطىػػػب، ّنػػػا يكفػػػػل  اٜنيػػػاجي ة مقامػػػات نفسػػػية، ٪نتاجهػػػػا

ااقنػػاع كالتػػػ ثًن ة اٞنتلقػػي، ك٪نقػػػق اٞنشػػار ة بػػػٌن طػػرة اٜنيػػػاج، 
ك تحدد م اهرا من خالؿ بعض اللواـز اللغوية الػيت  بعػث علػى 
اير يػػاح كالسػػعادة. كمػػن هػػ ا الزاكيػػة ينػػدرج ة سػػياؽ اٝنطػػاب 
ااشػػػػػػهارم  ػػػػػػل مػػػػػػا يسػػػػػػعد اٞنسػػػػػػتهلك كيغريػػػػػػه، فتصػػػػػػاغ بعػػػػػػض 

ة ب سػاليب جديػدة  سػتند إذل نفسػية خصػبة، اللوحات ااشهاري
 ٟنا قدرة على التفاعل مع اللوحات ااشهارية.

كسػواث أ انػػت عناصػر اللوحػػة مكتوبػة أـ مرسػػومة فػ ف ٟنػػا أثرهػػا  
ة الدعم النفسي، ك عميق الشعور بال ات كااحساس باٛنمػاؿ 

علػى  دعيمػه  األمػر  فيػل بػ ف يعمػلهػ ا ة مرا ب ٢نتلفة، فػ ف 
قبػػاؿ علػػى اٞننػػت  أك اٝندمػػة الػػيت ٣نػػا يقػػودا إذل القػػدـك كاانفسػػينا 

 و.َُِْيتم عر ها ة اللوحة ايشهارية تالعقاب، 
كة  ػػػوث هػػػ ا اٞنبػػػدأ اٜنيػػػاجي رصػػػدنا أٚنػػػاث بعػػػض اللوحػػػات  

اٞن صوصػػػػػػة الػػػػػػيت ٓنيلنػػػػػػا أٚناؤهػػػػػػا إذل هػػػػػػ ا الديلػػػػػػة، كأبرزهػػػػػػا)  
لو ترنوشػػػػػػةو  تمر ػػػػػػز نػػػػػػوؼ للتيميػػػػػػلو، تنػػػػػػارين صػػػػػػالوف ْنميػػػػػػ

تمشػػػػغل سػػػػًنين النسػػػػػائيو تأنػػػػيت األٗنػػػػػل للسػػػػيداتو تاأل ػػػػػابر 
للسػػػيداتو، كبػػػالن ر ة هػػػ ا اٞنسػػػميات ٤نػػػد أف التعريػػػف أحػػػد 
هػػػ ا اللػػػواـز الػػػيت  رسػػػم أفػػػق السػػػعادة ك بعػػػث اير يػػػاح ة نفػػػس 
األنثػػػػػػىي لغايػػػػػػة إشػػػػػػهارية  تػػػػػػوخى ااقنػػػػػػاع كالتػػػػػػ ثًن النفسػػػػػػي، إذ 

الونيفػػػة ااقناعيػػػة  التعريػػػف ر بػػػة مػػػن ر ػػػب اٜنيػػػاج الػػػ م ٪نقػػػق
لدل بًنٞناف، فػ" التماثل التاـ مدارا على التعريف من حيػث هػو 

ـ، ُٖٖٗ عبػػًن عػػػن التماثػػل بػػػٌن اٞنعػػػرؼ كاٞنعػػرؼ بػػػه، تصػػػولة، 
 و . ُٖٖو  نقالن عن) الناجح، صِّٕص

كة هػػػػػ ا اٞنقػػػػػاـ  تماثػػػػػل الالزمػػػػػة اللغويػػػػػة كبالغتهػػػػػا بػػػػػٌن ايسػػػػػم 
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ائيو، كتمشػػػغل نػػػوؼ كاٞنسػػػمى، كمنهػػػا تمشػػػغل سػػػيالرين النسػػػ
للسيداتو، كتأنيت األٗنلو كتٞنسة نواؿو فكلها  عزز ه ا البعد 
لػػػػدل األنثػػػػى، ي سػػػػيما حينمػػػػا  نطبػػػػع صػػػػورة الفنانػػػػة التيميليػػػػة 
تالكوافًنةو ة نفوس النساث الاليت يرغ  ة النشػاط التيميلػي، 
كمػػن هػػ ا اٞنبػػدأ يتحقػػق الػػدعم النفسػػي طبقنػػا ٞنواصػػفات خاصػػة 

كاا قػػػػاف ة العمػػػػل.  مػػػػا هػػػػو ماثػػػػل ة اللوحػػػػات مػػػػن اٛنػػػػودة، 
 اآل ية)

 
 ما أف اللغة ااشهارية  قػدـ عػرب مفػردات اٛنمػاؿ دييت       

نفسػية، ٟنػػا   ثًنهػا ة نفػػس األنثػى،  مػػا هػو حاصػػل ة األٚنػػاث 
اآل يػػػػػػة) تمشػػػػػػغل انعكػػػػػػاس ٗنػػػػػػارلو تم هلػػػػػػةو، ت٨نسػػػػػػة الليػػػػػػارل 

 هناو.  للسيداتو تأهل اٞنو ةو ت  لقك يبدأ من
كُّػػ ا اٞنفػػردات الػػيت  طالعنػػا ة لوحػػات مشػػاغل النسػػاث، احململػػة 
باٛنمػاؿ كااثػػارة، كانتقائهػا ُّػػ ا الصػورة الػػيت  عكػس الكثػػًن مػػن 
الديلة ي شك ة أاػا  سػهم بػدكر  بػًن ة اسػتقطاب اٛنمهػور 
النسػػػائي، ك غػػػرم اٞنػػػرأة لاقبػػػاؿ علػػػى هػػػ ا اٞنشػػػاغل، إذ  عكػػػس 

انيهػا، ك ولػد التػدعيم النفسػي بػ غىن ديي ػػه. ااثػارة ة أٚنػى مع
كفضػػالن عػػن ذلػػك ف اػػا  عػػد أٚنػػاث ذات  شػػف صػػريح ٞنعطيػػات 

اٛنمػػاؿ، كبياننػػا إبػػداعينا مثػػًننا ٛنمػػاؿ األنثػػى كخصوصػػيتها، ك مػػا 
يقػػوؿ شػػيللر) "ي شػػيث غػػًن اٛنمػػاؿ بقػػادر علػػى أف ٩نعػػل العػػادل 

ا. تسرمك،   و.ٓـ، صََِٗب سرا سعيدن
  للوني:التكثي  ا -ٖ

إف اٝنلػػق الفػػين جهػػد كإرادة ككعػػي، كي  كفػػي الػػ ا رة أك       
الػػػػػ  اث أك اٝنيػػػػػاؿ انتػػػػػاج أم عمػػػػػل فػػػػػين بػػػػػدكف  ػػػػػدخل اٛنهػػػػػد 

و،  ُّػػػػػػ ا ّٔالتكنيكػػػػػػي ة  ن ػػػػػػيم اٞنػػػػػػادة اٝنػػػػػػاـ.ت سػػػػػػرمك، ص
اٞنعطػػػى فػػػ ف مػػػادة اللػػػوف اٝنػػػاـ ي معػػػىن ٟنػػػا إذا دل   خػػػ  صػػػورهتا 

ا، ك عكس نفائس التصوير ك ندغم ة مساحات  شع من خالٟن
 البصرم اليت سيقت ألجله. 

غػػػًن  البصػػػريةأحػػػد الرمػػػوز  كمػػػن هػػػ ا اٞننطلػػػق فػػػ ف األلػػػواف  عػػػد 
اللف يػػػة الالزمػػػة لبنػػػاث اللوحػػػة ايشػػػهارية الػػػيت ي بػػػد مػػػن اختيػػػار 
، األلواف اٞنناسبة ٟنا كاليت  تفق مع فحول اٝندمات اليت  عر ػها

شهىر ٟناو، كمنها لوحػات الزينػة كمع طبيعة الشر٪نة اٞنستهدفة تاٞن
كالتيميػػػػل ة لوحػػػػات مشػػػػاغل السػػػػيدات، إذ يسػػػػهم اللػػػػوف ة 
إثػػراث اللوحػػات كيعكػػس الونيفػػة التعبًنيػػة الػػيت  وسػػل ُّػػا اٞنشػػهر 

 عطػػػي اشػػػباع اٞنسػػػاحة الفنيػػػة فيهػػػا بػػػ لواف مناسػػػبة، كبػػػدرجات 
ػػػػا شػػػػاعرينا، أمػػػػا األلػػػػواف القويػػػػةإ كي سػػػػيما القويػػػػة - فيهػػػػا حساسن
 .حساس باٞنرحمن اا ئنا ضفي شي فهي -تنوعةاٞن

ف اسػػت داـ األلػػواف اٞنناسػػبة ة اللوحػػػة إ )كمػػن هنػػا ٬نكػػن القػػوؿ
، كهػػي شػػهاريةضػػفي شػػيئنا مػػن الواقعيػػة علػػى  صػػميم اللوحػػة ااي

مهمػػػػة اٜنيػػػػاج ااشػػػػهارم لرفػػػػع مسػػػػتول التػػػػ ثًن كااقنػػػػاع لػػػػدل 
من درجة يزيد  أف "كه ا من ش نه اٛنمهور النسائي اٞنستهلك، 

شػػػهارية مػػػن القبػػػوؿ علػػػى اٞننػػػت  أك حػػػوؿ مػػػا  تضػػػمنه اللوحػػػة اا
 "و.ـَُِٕترسائل  ود إيصاٟنا تبلقاسم كااد،

كنقصػػػػػد بػػػػػالتكثيف اللػػػػػوين ة اللوحػػػػػات ااشػػػػػهارية) "انصػػػػػهار  
ـ، ََُِاٞنعىن اللغوم مع ديلة الصورة ة معػىن  لػي، تبػوقرة، 

عتمػػػػد علػػػػى مػػػػدل  ػػػػ ثًن اللػػػػوف علػػػػى اٛنمهػػػػور ي وي ألفِِٗص
شػهارية كالتباينػات الػيت قياسات األلواف اٞنست دمة ة اللوحػة اا
، أك وٕٓ ، ص٩ََُِنػػػػب التعػػػػرض ٟنػػػػا ك و ػػػػيحها تالعػػػػريب، 

 على النحو ال م برز ة الكثًن من اللوحات.
كقػػػػد  وزعػػػػػت األلػػػػػواف ّنقػػػػػادير كدرجػػػػات مكثفػػػػػة،  مػػػػػا هػػػػػو ة  

تمشػػغل  لوحػػات تنػػارين صػػالوف ْنميػػلو، تمشػػغل غػػزيف بيػػويتو
سًنينو تأنيت األٗنل للسيداتو، إذ  نوعػت ة لوحاهتػا  األلػواف 
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بػػٌن الػػوردم الفػػا ح  كالبنفسػػيي، كاٝنلفيػػات البيضػػاث، كأشػػكاؿ 
اللوحة كرموزها الطبيعية اٞن صوصة بوجه اٞنرأة، أك صورة فراشة، 
أك غػػًن ذلػػك مػػن صػػور الػػورد كألوااػػا اٞنشػػبعة، كة تمشػػغل أُّػػاو 

اٞنشػػهر فيػػه اللػػوف البنفسػػيي،  مػػا استحسػػن ٤نػػد أنػػه استحسػػن 
اٞنشػػهر ة لوحػػات) تانعكػػاس ٗنػػارلو، تفتػػاة عسػػًنو كتم هلػػةو 
كت٨نسة الليارلو، كتنور الفردكسو كتكجه القمرو كت مر ز نػوؼ 
للتيميلو األلواف اٞنشبعة بدرجات أ ثر، كمنهػا اٞنػزج بػٌن اللػوف 

، كالسػػوداث األسػػود كاأل٘نػػر كاألبػػيض، كاٝنلفيػػات السػػماكية  ػػارة
 ارة أخرل، خاصة فيما له  علق ٢نصوص بديلة القمر كنورا ة 
الليػػػػل، كالقناديػػػػل الػػػػيت  ػػػػت أل بصػػػػفاث ة السػػػػماث، علػػػػى أف مػػػػا 
ار سػػػػػػم ة الػػػػػػوعي اانسػػػػػػاين بػػػػػػدييت ٢نصوصػػػػػػة  لػػػػػػوف الػػػػػػدـ  

ذات الػػػدييت الكالسػػػيكية دل  عػػػد ثابتػػػة،  -كغًن٨نػػػا-كالسػػػواد 
مػػن ألػػواف اٞنو ػػة كاألناقػػة كالتػػ لق، اللػػوف األسػػود أصػػبح  " إذ إف

ػػا  لػػوف األ٘نػػر هػػو لػػوف العنػػف، إذ يعػػد اللػػوف األ٘نػػر الكلػيس دائمن
 مػا يعػد اللػوف  مػن األلػواف الدالػة علػى البهيػة كاٛنمػاؿ كالزينػة،

ـو، ََِّتاألبػػيض مػػن األلػػواف الدالػػة علػػى الصػػفاث تبػػو طيػػب،
 ."وَِّ ص

مػػػػن األشػػػػكاؿ كدل يغػػػػب عػػػػن اٞنشػػػػهر إ ػػػػفاث ال ػػػػالؿ اا٪نائيػػػػة 
كاٝنطوط كالتعرجات كالرموز كالرتسيمات اٝنفيفة، كاٞنائلة أللػواف 
األخضػػر، ك شػػعًنات الشػػعر ك سػػر٪نا ه البنيػػة كال هبيػػة كاألسػػود، 
كاا اثة اٝنلفية، كاٞنفردات اا٤نليزية اٞنرتٗنة للعربية. كمػن  لػك 

 اللوحات)

 
حػػات ة الػػيت ٔنللػػت اللو ٬نػػاثات شػػارات كاااا ك ػػ لك سػػيمياث

لغػػة ثانيػػة  ػػوازم اللغػػػة سػػياؽ التكثيػػف اللػػوين، فهػػي  عػػػد أشػػبه ب

كأنفػ  غايػةن مػن حر ػة  ،كقد  كوف أيضنا أبلػغ ة التعبػًن ،اٞننطوقة
.  ػػل ذلػػك لػػه أثػػرا الثػػوب اليػػد أك اٜناجػػب أك اٛنسػػد كالعػػٌن أك

اللػػػوين كاا٪نػػػائي ة إقامػػػة اٜنيػػػة الفنيػػػة كالرمػػػوز البصػػػرية الدالػػػة 
 كالت ثًن ة اٛنمهور النسائي. على ااقناع 

  التصوير الحجاجي: -ٗ
ير كػػػػػػػز التصػػػػػػػوير ة بنيػػػػػػػة اٝنطػػػػػػػاب ااشػػػػػػػهارم علػػػػػػػى           

معطيات اٞنشاُّة كعالقات  اٞنماثلة بػٌن طػرفٌن،  أك بػٌن عػاٞنٌن 
متباعػػػدين، كهػػػ ا اٞنشػػػاُّة اٞنصػػػورة يلفهػػػا الت ييػػػل باٞنقارنػػػة بػػػٌن 

تباعػػػدات بقػػػرائن ٢نصوصػػػة األطػػػراؼ اٞنتناقضػػػة أك يقػػػرب بػػػٌن اٞن
يتوسػػػػػػػل ُّػػػػػػػا اٞنبػػػػػػػدع أك اٞنشػػػػػػػهر  ا٤نػػػػػػػاز الونيفػػػػػػػة ااقناعيػػػػػػػة ة 
اٝنطػػػػاب األديب أك اٝنطػػػػاب ااشػػػػهارم، األمػػػػر الػػػػ م ٩نػػػػرم ة 
هػػػ ا السػػػياؽ ٠نػػػرل الغايػػػة مػػػن ااشػػػهار كااعػػػالف التيػػػارم، إذ 
يساعد على  قويػة ااقنػاع، كيكسػبه التػ ثًني ذلػك ألف  الت ييػل 

ديكلًنؾ) يستمد كنيفته اٜنياجيػة مػن جػوهرا   ما يقوؿ جيل
نفسهي أم من قدر ه التصويرية اليت  سمح له بو ػع اٜنيػاج ة 
اٞنػػػػرآة، كمػػػػن هنػػػػا فهػػػػو يعمػػػػل علػػػػى  ف ػػػػيم كمضػػػػاعفة   ثًنا ػػػػه. 

 و. ٗٗـو صَُِٕتمشباؿ، ت
إف اٜنيػػاج ااشػػهارم ُّػػ ا التصػػور ي ينفػػك عػػن الفػػن مػػن أم  

تػػػػه، إذ "الوحػػػػدة األصػػػػلية بػػػػٌن جهػػػػة  ػػػػراا يطالعػػػػك ب ليا ػػػػه كديل
األشػػياث ة  نػػاغم ُّػػي ، ٞنػػا ٬نلكػػه اٜنيػػاج مػػن قػػدرة علػػى إزالػػة 
التناقض بٌن ال ات كاٞنو وع، بفعل قوة اٝنياؿ الػيت  بهلػه ٝنلػق 
عمػػػػل فػػػػين يتيلػػػػى فيػػػػه مبػػػػدأ التوفيػػػػق بػػػػٌن اٞنتناقضػػػػات. تحامػػػػد 

 وٗـو، صََِٗسرمك،ت 
أسػلوبينا يقػـو علػى اٞنشػػاُّة  كٞنػا  ػاف التصػوير  عبػًننا لغوينػػا كزخرفنػا

ة إطػػار   -بػػٌن العناصػػر اٞن تلفػػةي فػػ ف الونيفػػة اٜنياجيػػة  عػػين
القػػػػدرة علػػػػى " فهػػػػم العالقػػػػات بػػػػٌن األشػػػػياث،  -الفػػػػن كاٛنمػػػػاؿ 

اعػػػادة  ن ػػػيم األفكػػػار كاٞنفػػػاهيم كالنػػػاس كاألشػػػياث،  بعنػػػا ٝنطػػػة 
و  " إذ الغايػػػػػػػػػػة "مػػػػػػػػػػن ُٓـو، صََِٗمعينػػػػػػػػػػة.  تسػػػػػػػػػػرمك،ت 

شػػػهار البحػػػث العقلػػػي السػػػليم للوصػػػوؿ إذل حقيقػػػة متطلبػػات اا
األشياث، كمعرفة أسرار الطبيعة، كهوالن رة اٞنو وعية كالتيرد من 
األهػػػػواث كالنفعيػػػػة ة رؤيتنػػػػا للوجػػػػودي لتػػػػتمكن مػػػػن معرفػػػػة ماهيػػػػة 

ـو، ََِٗالشػػيث، كسػػػرا مػػن منطلػػػق مفهومػػه هػػػو. تسػػػرمك،ت 
 .و ُِِص

جي ة اٝنطػػػاب للتصػػػوير اٜنيػػػاهنػػػاؾ أ٨نيػػػة فعػػػالكة علػػػى ذلػػػك 
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ااشػػػهارم بوصػػػفه عالمػػػة مػػػن عالمػػػات ايهتػػػداث إذل ٗناليػػػات 
األشياث اٞنتضادة، أك ٚناهتا اٞنتماثلة، على ٥نو يضيث جانبنػا مػن 
التفاعػػل بػػػٌن طػػػرة ااشػػػهار ك٪نقػػػق التقػػػارب ة عمليػػػة التواصػػػل 
بينهما. كالونيفػة التصػويرية ة  ػل ٣نػا سػبق مرهونػة بقدر ػه علػى 

 كالعػػدكؿ عػػن اٞنػػ لوؼ أك اٞنباشػػرة التقريريػػة الػػيت ي التػػ ثًن اٛنمػػارل
هتػػػػز اٞنشػػػػاعر كي  سػػػػتهوم النفػػػػوس. كمػػػػن   فػػػػ ف التقريػػػػب بػػػػٌن 
اٞنتباعػػدات أك اٛنمػػع بػػٌن اٞنتناقضػػػات ٬نػػنح اٝنطػػاب ااشػػػهارم 
ة هػػػ ا اٞنقػػػاـ أصػػػداث عاطفيػػػة كشػػػحنات نفسػػػية  ثػػػًن اٛنمهػػػػور 

 النسائي على كجه اٝنصوص. 
اللوحػة ايشػهارية متمثلػة  االػيت ٓنققهػ صػويرالتكنائف كمن أهم 

كذلػك مػن حيػز الكمػػوف  ،خػراج القػيم كي سػيما اَّػردة منهػػاإة 
ة  ػوث مػا  ا١نسوسنػ اكاقعنػ إذل حيز الو وح كالتيلػي، إذ  صػبح

شػػػهارية مػػػن شػػػ اا أف  ػػػوازم اٝنطػػػاب إيػػػتم انتاجػػػه مػػػن مشػػػاهد 
شػػهارية ااة اللوحػػة  التشػػابهشػػهار، كي شػػك أف اللسػػاين ة اا

يعمػػػل علػػػى ٓنويػػػل الصػػػورة مػػػن العػػػوادل اٞنثاليػػػة إذل العػػػوادل ٣نكنػػػة 
 و.َُٗ ـو صََُِتاٜندكث تبنكراد، 

 لػػك هػػي الونيفػػة ااشػػهارية الػػيت اسػػتندت علػػى حياجيػػة      
الصػػورة ة أٚنػػاث اللوحػػات اآل يػػػة) تمشػػغل غػػزيف بيػػويت، ٨نسػػػة 

أهػػل اٞنو ػػة، الليػارل للسػػيدات، صػػالوف حديقػػة اٛنمػػاؿ للتػػزيٌن، 
كجه القمر، نور الفردكسو فقد ٕنثل اٝنطاب ااشػهارم ة هػ ا 
األٚنػػػػاث ٗنػػػػاؿ اٞنػػػػرأة كحسػػػػنها عػػػػرب مسػػػػميات حساسػػػػة، مثػػػػًنةي 
 عكػػػس اٞنشػػػاُّة بػػػٌن األنثػػػى كالعناصػػػر اٞنػػػ  ورة، ة مشػػػهد فػػػين 
بػػػديع، كالعالقػػػة البديعػػػة ة اٛنمػػػاؿ بػػػٌن الرشػػػاقة كحػػػور العيػػػوف، 

ماثػل معهػػا مػن  عناصػػر الطبيعػة اٜنيػػة، كاسرتسػاؿ الشػعر، كمػػا يت
كمػا يضػرب ُّػا األمثػاؿ  ػالغزيف، كالػركض، كالبسػا ٌن، كالقمػر، 
فمنهػػا مػػػا يتشػػػابه مػػػع اٞنػػػرأة  ػػالغزيف كالقمػػػر، كمنهػػػا مػػػا يسػػػتمد 

 اٞنشغل خصوصيته منها،  اٜندائق كالبسا ٌن كالفردكس.

 
زز ة  ل ذلك استيمعه اٞنشػهر ة سػياؽ اٞنشػاُّة ّنػا يعػ        

نفس األنثى مضارب اٜنسن كاٛنمػاؿ، فػالغزيف صػارت مضػرب 
األمثػػػػاؿ، كمعقػػػػد الصػػػػور البيانيػػػػة بػػػػٌن جيػػػػد الغػػػػزاؿ كعنػػػػق اٞنػػػػرأة 
اٛنميلػػة ُنسػػػب مػػا  رسػػػذ ة الػػوعي اٛنمػػػارل ة الثقافػػة العربيػػػة، 
كاستحسنت صورة القمػر كنػورا ة الليػل،  الوجػه األنثػوم الػ م 

اٜنسػػػػػن، كفيػػػػػه ْنػػػػػرم عمليػػػػػات يتحػػػػػوؿ إذل أيقونػػػػػة ة اٛنمػػػػػاؿ ك 
التػػزيٌن، فيكتسػػب مػػن ٗنػػاؿ القمػػر ُّػػاث اٞنن ػػر كحسػػن الطلعػػة، 
كيسػػػتمد منهػػػا دفقػػػات مػػػن الصػػػفاث كالبهػػػاث. كأنػػػ  مػػػن الغػػػزيف 
مثػػػػاين شػػػػبهينا، يعمػػػػق هػػػػ ا الشػػػػعور كيزيػػػػد مػػػػن هػػػػ ا ااحسػػػػاس، 
ك ػػػ لك ٩نػػػرم اٞنثػػػاؿ كالتصػػػوير علػػػى اٜنػػػدائق اٞنبهيػػػة ة عالقػػػة 

بػػػٌن مشػػػػاغل السػػػيدات، فت خػػػػ  اٜنديقػػػة صػػػػورة مشػػػاُّة بينهػػػػا ك 
اٞنشػػػػغل ة أجلػػػػى صػػػػػورة كأغػػػػىن مسػػػػاحة، حػػػػػد لكػػػػ ف اٞنشػػػػػغل 
حديقػػػػػػة غنػػػػػػاث، كرك ػػػػػػة ٗنػػػػػػاؿ  سػػػػػػتمد األنثػػػػػػى منهػػػػػػا السػػػػػػكينة 

 ك ستحضر خصوصية الزينة من ه ا اٜنيز البديع. 
 استنتاجات البحث

 من النتائ  اليت حققها البحث ما ي يت)   
ة مشػػػاغل السػػػيدات ّندينػػػة  عػػػد اللوحػػػة ااشػػػهارية  -

ػػا يعكػػػس حر ػػة التطػػػور كالتحػػديث ة اَّتمػػػع  أُّػػا ملمحن
العسػػًنم خاصػػة كاٞنملكػػة العربيػػة السػػعودية عامػػة، حيػػث 
غػػػدا لتيميػػػل السػػػيدات مشػػػاغل خاصػػػة،  سػػػتثمر فنػػػوف 

 ااشهار ة لوحاهتا ااشهارية.
 عػػد  قنيػػات تاٜنػػ ؼ، الوصػػف، العػػرض، التنػػاصو  -

أجابت عن جزث مػن سػباؿ اٞنػنه   من أهم التقنيات اليت
كالبحػػػػث، إذ  بػػػػٌن امػػػػتالؾ اٞنشػػػػهر القػػػػدرة البػػػػاهرة علػػػػى 
اسػػػػػػتيعاب مبػػػػػػادئ هػػػػػػ ا التقنيػػػػػػات، كأجػػػػػػاد ة  ونيػػػػػػف 
معطياهتػػػػػا اٞنعرفيػػػػػػة، كالنقديػػػػػػة لرفػػػػػػع مسػػػػػػتول اٜنيػػػػػػاج ة 
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اٝنطاب ااشهارم للوحػات مشػاغل السػيدات ة مدينػة 
 أُّا.
هارم ة اسػػتطاع اٞنشػػهر مػػن خػػالؿ اٝنطػػاب ااشػػ  -

لوحػػػػػػػػات مشػػػػػػػػاغل السػػػػػػػػيدات  ونيػػػػػػػػف لػػػػػػػػواـز اٜنيػػػػػػػػاج 
بػػػػػػدييت ااغػػػػػػراث كالرتغيػػػػػػب الػػػػػػيت  تطلبهػػػػػػا خصوصػػػػػػية 
األنثى، كمشاغل اٛنماؿ كالزينة ة مدينة أُّػا) مػن حػافز 
اٟنويػػػػة كاينتمػػػػاث، كالتػػػػدعيم النفسػػػػي، كالتكثيػػػػف اللػػػػوين، 

 كالتصوير اٜنياجي.
حػػػات مػػػن اٞنر كػػػزات اٜنياجيػػػة الػػػيت اسػػػتوعبتها اللو  -

ااشػػػػػهارية ة مشػػػػػاغل السػػػػػيدات  عزيػػػػػز اٟنويػػػػػة ك عميػػػػػق 
الشعور لدل اٞنرأة العسػًنية، باينتمػاث إذل بيئتهػا كأر ػها 
 ككطنهاي فتعانقت ة كعيها ٗناؿ اانساف كٗناؿ أر ه. 

قػػػػػدمت اللوحػػػػػات ااشػػػػػهارية  ػػػػػل كسػػػػػائل التػػػػػدعيم  -
اٜنيػػاجي ّنسػػتويا ه) النفسػػية كاٛنماليػػة كالتعزيػػز النفسػػي 

جػػه اٝنصػػوص لػػدل اٛنمهػػور النسػػائي اٞنسػػتهلك، علػػى ك 
مػػػػػػػػن حيػػػػػػػػث اٝنصوصػػػػػػػػية التعيينيػػػػػػػػة ة  عريػػػػػػػػف دييت 
األٚنػػاث، كالتعبػػًن عػػن اٞنشػػاعر كاألحاسػػيس العاطفيػػة الػػيت 

  غرم اٞنرأة السعودية ة مدينة أُّا.
اسػػػػػػػػػػػتلهمت اللوحػػػػػػػػػػػة ااشػػػػػػػػػػػهارية ة حياجيتهػػػػػػػػػػػا   -

عػػػػة التصػػػػويرية اٞنت يلػػػػة عناصػػػػر الطبيعػػػػة الػػػػيت  ناسػػػػب طبي
اٞنػػػػػرأةي ك عكػػػػػس اينسػػػػػياـ بينهػػػػػا كبػػػػػٌن الغػػػػػزيف ككجػػػػػػه 
القمر، كاٜندائق ذات البهيػة، كالفػردكس ك٨نسػة الليػارل، 
ك ػػػل مػػػا يػػػ هل كعيهػػػا كيسػػػتدرج حواسػػػها، كيبعػػػث فيهػػػا 

 الرغبة للزينة كالتيميل ة اٞنشغل العسًنم. 
 التوصيات والمقترحات:

يوصػػػػػػي البحػػػػػػث بػػػػػػ جراث الدراسػػػػػػات ااشػػػػػػهارية ة  .ُ
أُّػػػػػا، كاٞنػػػػػدف السػػػػػعودية طبقنػػػػػا للمنػػػػػاه  النقديػػػػػة  مدينػػػػػة

السػػػيميائية كالتداكليػػػة اٜنديثػػػة، باعتبػػػار الن ػػػر كاٞنقاربػػػات 
الػػػػػيت نالػػػػػت استحسػػػػػاف هػػػػػ ا البعػػػػػد مػػػػػن منػػػػػاه  ٓنليػػػػػل 

 اٝنطاب ااشهارم.
٬نكن نقل التيربة البحثية ة  وث ه ا الدراسػة إذل  .ِ

ًنهػا العواصم العربيػة األخػرل ة الػيمن كمصػر كاألردف كغ
لرصػػد الصػػورة ااشػػهارية كمػػا  عكسػػه اٛنوانػػب ااشػػهارية 

 من قيم اَّتمع ة  لك البلداف.

 قػػػػػػػػرتح الدراسػػػػػػػػة إعػػػػػػػػداد البحػػػػػػػػوث اٞنت صصػػػػػػػػة ة  .ّ
ااشػػهار، ك شػػييع البػػاحثٌن ة زيػػارات ميدانيػػة مػػن قبػػل 
اٛنامعػػات كاٞنبسسػػات البحثيػػة لتعزيػػز اٟنويػػة كاينتمػػاث ة 

ة اٞنبسسػػػػػات اٜنكوميػػػػػة هػػػػػ ا اَّػػػػػاؿ، كنثػػػػػر هػػػػػ ا البعػػػػػد 
 كاألهلية.

يوصي البحث اٛنهػات اٜنكوميػة كالشػعبية اٞن تصػة  .ْ
بتعزيػػػػػػػػػػػز التسػػػػػػػػػػػميات اٛنماليػػػػػػػػػػػة ذات الطبيعػػػػػػػػػػػة اللغويػػػػػػػػػػػة 
الفصيحة، اليت  تناغم مع ٗناؿ اٞنكاف، كهويػة اانسػاف، 
كالوقػػػػػوؼ ة مواجهػػػػػة الزحػػػػػف اللغػػػػػوم األجنػػػػػيبي  عزيػػػػػزنا 

 للهوية الثقافية اللغوية.
 :المراجع
قػػػػػوة التواصػػػػػل ة اٝنطػػػػػاب و. ََِٓريػػػػر، بشػػػػػًن تإب -

، ٠نلة اللغة ااشهارم دراسة ة  وث اللسانيات التداكلية
و. أشػػػػكاؿ اي صػػػػاؿ، حوليػػػػات ُٖٗٗمرسػػػػلي، أ٘نػػػػد ت

 .ُُو، اَّلد ُجامعة اٛنزائر، اٛنزثت
لػػػػػػ ة  الػػػػػػنص،  رٗنػػػػػػة / ـو، ُِٗٗت ،بػػػػػػارت، ركيف -

، حلػػػػب، ُمنػػػػ ر عياشػػػػي،  مر ػػػػز النمػػػػاث اٜنضػػػػارم، ط
 .سوريا
و. دكر َُِٕبلقاسػػػػػػػم، ما ػػػػػػػيي اػػػػػػػاد، ٘نػػػػػػػػداف ت -

شػػػػػهارية ة إثػػػػػارة انتبػػػػػاا اٞنكونػػػػػات التصػػػػػميمية للوحػػػػػة اا
اٞنتلقٌن اٛنزائريٌن. ٠نلػة جامعػة القػدس اٞنفتوحػة ل ُنػاث 

 .و، اٛنزائرِْكالدراسات، عدد ت
و. اسػػرتا يييات ََُِبنكػػرداف، سػػعيدي كآخػػركف ت -

، ُر كالتوزيػػػػع، ط شػػػػهارم، دار اٜنػػػوار للنشػػػػالتواصػػػل اا
 .سوريا، الالذقية

و. الصورة ااشهارية اٞنرجعية َََِكراد، سعيد تبن -
كاٛنماليػػػػػػة كاٞنػػػػػػدلوؿ اايػػػػػػديولوجي، ٠نلػػػػػػة الفكػػػػػػر العػػػػػػريب 

 .  ُُّ-ُُِاٞنعاصر، عدد 
و. آليػػػات اٝنطػػػاب ََِّبػػػو طيػػػب، عبػػػد العػػػارل ت -

، اٛنػػػػزث ُّايشػػػػهارم. ٠نلػػػػة عالمػػػػات ة النقػػػػد، اَّلػػػػد 
ْٗ. 
و، القيمػػػػػػة ََُِنعمػػػػػػاف عبػػػػػػد اٜنميػػػػػػد تبػػػػػػوقرة، د. -

اٜنياجيػػػػة ة الػػػػنص ااشػػػػهارم،، ُنػػػػث منشػػػػور  ػػػػمن 
عمػػل ٗنػػاعي) اٜنيػػاج مفهومػػه ك٠ناي ػػه دراسػػات ن ريػػة 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

008 
 

 

 

ك طبيقيػػة ة البالغػػة اٛنديػػدة، إشػػراؼ د.حػػافا إٚنػػاعلي 
 ـ.ََُِعلوم، عادل الكتب اٜنديث، إربد، األردف، 

قػػػػػه ف ـ،ََِِالثعػػػػاليب، عبػػػػػد اٞنلػػػػػك أبػػػػػو منصػػػػػور،  -
، ٓنقيػػق) عبػػد الػػرزاؽ اٞنهػػدم،، إحيػػاث اللغػػة كسػػر العربيػػة
 ـ.ََِِهػ/ ُِِْ، ُالرتاث العريب، ط

اٛناحا، أبو عثماف عمػرك بػن ُنػر، البيػاف كالتبيػٌن،  -
ٓنقيػػػق) عبػػػد السػػػالـ هػػػػاركف، مكتبػػػة اٝنػػػا٤ني، القػػػػاهرة، 

 .ـُٖٗٗ-هػُُْٖ
و. دكر ااعػػػالف ة ُٖٔٗجػػػاد ااهلل، عبػػػد الػػػر٘نن ت -

المي بٌن السػلب كاا٩نػاب، ٠نلٌػة األمػة، ٠نلػة العادل ااس
 صػػػػػدر عػػػػػن رئاسػػػػػة احملػػػػػا م الشػػػػػرعية كالشػػػػػبكف الدينيػػػػػة، 

 .مطابع الدكحة اٜنديثة، قطر
ديئػػػػػػػػػػػػػل ـو، ُِٗٗاٛنرجػػػػػػػػػػػػاين، عبػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػاهر، ت -

ااعيػػػػاز، ٓنقيػػػػق) ١نمػػػػود ١نمػػػػد شػػػػا ر، مطبعػػػػة اٞنػػػػدين 
 -هػػػػػػػػػػػػػػ ُُّْ، ّدار اٞنػػػػػػػػػػػػػدين َنػػػػػػػػػػػػػدة، ط -بالقػػػػػػػػػػػػػاهرة 
 ـ. ُِٗٗ

، طػركستاألدب علػػى و ـُٖٗٗ، ت جػًنارجينيػت،  -
األدبو، مقػػػػػػاؿ  ػػػػػػمن  تػػػػػػاب آفػػػػػػاؽ النصػػػػػػية تاٞنفهػػػػػػـو 
كاٞنن ػػػػػورو،  رٗنػػػػػة) ١نمػػػػػد خػػػػػًن البقػػػػػاعي، اٟنيئػػػػػة اٞنصػػػػػرية 

 .العامة للكتاب
 ص، مػػدخل ٛنػػامع الػػنـو، ُٖٓٗجينيػػت، جػػًنار، ت -

 ـ.ُٖٓٗ رٗنة / عبدالر٘نن أيوب، دار  وبقاؿ، 
اٜنيػػػػاج ـو، مصػػػػطلح َُِّحشػػػػاين، عبػػػػاس، ت   -

٠نلػػػػة اٞن ػػػػرب، أُنػػػػاث ة اللغػػػػة كاألدب  ،بواعثػػػػه ك قنيا ػػػػه
 اٛنزائرم، جامعة بسكرة، اٛنزائر، العدد التاسع

التنػػػػػػػاص كإنتاجيػػػػػػػة ـو، ََُِت اٜنمػػػػػػػداين،  ٘نيػػػػػػػد -
، َْج ، النػػػادم األديب الثقػػػاة َنػػػدة،اٞنعػػػاين، عالمػػػات

 .ـََُِيونيو  ،هػُِِْ، ربيع اآلخر َُـ
ميائية الصػػػػػػػػػورة سػػػػػػػػػيـو، َُِِ٘نػػػػػػػػػداكم، ٗنيػػػػػػػػػل ت -

/ ُِ/ِٔااشهارية، ٠نلػة دركب ايلكرتكنيػة، القػراثة ة 
َُِِ.  

و. اسػػػػػػػػػرتا ييية اٝنطػػػػػػػػػػاب َُِْدفػػػػػػػػػة، بلقاسػػػػػػػػػػم ت -
شهارية العربيػة، اٜنياجي، دراسة  داكلية ة اارسالية اا

، َُع ،أُنػػػاث ة اللغػػػػة كاألدب اٛنزائػػػػرم ٠نلػػػة اٞن ػػػػرب،
 جامعة بسكرة، اٛنزائر.

رقػػة كصػفاهتا كد. سػي ميويػػك، اٞنفاد. سػي ميويػك،  -
  رٗنة د. عبد الواحد لبلبة، دار اٞن موف، بغداد 

و. ٢نتػػػػػػػػار الصػػػػػػػػػحاح، دار ََِّالػػػػػػػػرازم، ١نمػػػػػػػػد ت -
 . اٜنديث، القاهرة

اللبػػػػاب ة قواعػػػػد ـو، ُّٖٗالسػػػػراج، ١نمػػػػد علػػػػيت -
اللغػػػػػة كآت األدب النحػػػػػو كالصػػػػػرؼ كالبالغػػػػػة كالعػػػػػركض 

شػػػػػا، دار ، مراجعػػػػػة خػػػػػًن الػػػػػدين  سػػػػػي باكاللغػػػػػة كاٞنثػػػػػل
 ق..َُّْالفكر، دمشق، 

و، اابػػػػػػػػػػػػداع كاٞنعرفػػػػػػػػػػػػة ََِٗسػػػػػػػػػػػػرمك، حامػػػػػػػػػػػػد ت  -
 -قَُّْ، ُاٛنماليػػة، دار اٟنػػادم للطباعػػة كالنشػػر، ط

 ـ.ََِٗ
، اٞنفارقػػػػػػة كاألدب، وـُٗٗٗتسػػػػػػليماف، د.خالػػػػػػد،  -

 ُدراسات ة الن رية كالتطبيق، دار الشركؽ، ط
ـو، اٝنطػػاب اٜنيػػاجي َُِّالشػػهرم، د. نػػافر ت -

مبسسة اانتشار العػريب، مية، مقاربة  داكلية، عند ابن  ي
 ـ.َُِّ، ُ، طنادم أُّا األديب

و. ااعػػالف  ار٫نػػه كأسسػػه ُٕٖٗصػػابات، خليػػل ت -
 .كقواعدا، فنونه كأخالقيا ه، دار التضامن للطباعة

أطػػرا كمنطلقا ػػه ك قنيا ػػه  ، عبػػداهلل، اٜنيػػاج ،ةصػػول -
 ػػػمن  تػػػاب أهػػػم ن ريػػػات اٜنيػػػاج ة  ُنػػث منشػػػور،، 
، إ قاليػػػػػػد الغربيػػػػػػػة مػػػػػػػن أرسػػػػػػطوالت ب شػػػػػػػراؼ د.  ذل اليػػػػػػػـو

٘نػػػػػػػػادم صػػػػػػػػمودم، جامعػػػػػػػػة اآلداب كالفنػػػػػػػػوف كالعلػػػػػػػػـو 
 . ونس،  لية اآلداب، منوبة اانسانية، 

ة ن ريػػػة اٜنيػػػاج، مسػػػيكيارل صػػػولة، د. عبػػػد اهلل،  -
 .للنشر
منزلػػػػػػػػػة العواطػػػػػػػػػف ة و، ـَُُِت عبيػػػػػػػػػد، د.حػػػػػػػػػا  -

، َْد اَّلػػػػػ ِن ريػػػػػات اٜنيػػػػػاج، عػػػػػادل الفكػػػػػر، العػػػػػدد 
 .ـَُُِديسمرب –أ توبر 

ٝنطيئة كالتكفػًن ـو، ََِٔت الغ امي، د.عبد اهلل،  -
مػن البنيويػة إذل التشػر٪نية، اٟنيئػة اٞنصػرية العامػة للكتػػاب، 

 .القاهرة 
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ـ،   قنيػػػػػػػػات الوصػػػػػػػػف ة ََِٗالفػػػػػػػػريح، هيفػػػػػػػػاث  -
 .ُالقصة القصًنة السعودية، اٞنر ز الثقاة العريب، ط

شػػػػػػػػهار كالصػػػػػػػػورة ، ااوَُِٓ، دافيػػػػػػػػد تفيكػػػػػػػػرتكؼ -
تصػػػورة ااشػػػهارو، مقدمػػػة اٞنػػػرتجم،  رٗنػػػة ك قػػػد  سػػػعيد 

 . قُّْٔ، ُبنكراد، دار األماف الرباط، ط
علػػػم الػػػن ص،  رٗنػػػة) ـو، ُٕٗٗت ػػػػا، جوليػػػاڤ ريستيػػػػ -

 . فريد الزاهي، دار  وبقاؿ للنشر، الدار البيضاث
و. الصػػػػػػػػػػػػحافة اٞنكتوبػػػػػػػػػػػػة ُْٖٗ ػػػػػػػػػػػػايركف، ركيف ت -

ة) ١نمػػػػػػػػد مرسػػػػػػػػلي، ديػػػػػػػػواف كالسػػػػػػػػمعية كالبصػػػػػػػػرية،  رٗنػػػػػػػػ
 .اٞنطبوعات اٛنامعية، اٛنزائر

، ااشػهار كاَّتمػع،  رٗنػة ـوَُِِ ار وي، برنار ت -
 .سعيد بنكراد

التصػػػػػػػػػػػػػػػػػوير  ـو، " َُُِت مشػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿ، د.١نمػػػػػػػػػػػػػػػػػد، -
كاٜنياج، ٥نو فهم  ار٫ني لبالغة اٛنػاحا، عػادل الفكػر، 

 .ـَُُِديسمرب –، أ توبر َْاَّلد  ِالعدد 
و، ة بالغػػػػة اٜنيػػػػاج، دار  َُِٕمشػػػػباؿ، ١نمػػػػد ت -

 ـ.َُِٕ، ُ نوز اٞنعرفة، عماف. ط
اٜنيػػاج ة اٝنطػػاب و، َُِِالنػػاجح، عػػز الػػدين ت -

القػػػػػانوين، دار بػػػػػو ٗنيػػػػػل للطباعػػػػػة كالنشػػػػػر،  ليػػػػػة العلػػػػػـو 
 ـ.َُِِأ توبر اانسانية كايجتماعية،  ونس، 

و. "ااعػػػػػػػػالف، األسػػػػػػػػس ََِٓالنػػػػػػػػور، دفػػػػػػػػع ااهلل ت -
، اامػارت العربيػة ُ عػريب، طكاٞنبػادمث"، دار الكتػاب ال

 .اٞنتحدة
و. ااعػػػػالف ك ػػػػ ثًنا ة ُٖٗٗنػػػػور الػػػػدين، عصػػػػاـ ت -

 .ِٗاللغة العربية، ٠نلة الفكر العريب، العدد ت
مػػػػػػػدخل إذل اٜنيػػػػػػػاج و، َُُِالػػػػػػػورل، د. ١نمػػػػػػػد ت -

أفالطػػػػوف كأرسػػػػطو كشػػػػاييم بًنٞنػػػػاف، عػػػػادل الفكػػػػر، العػػػػدد 
  .ـ َُُِديسمرب  -و ا توبرَْو اَّلد تِت
معيم ـو ُْٖٗ، ٠ندم، كاٞنهندس، ك امل، تكهبة -

اٞنصػػػػػػطلحات العربيػػػػػػة ة اللغػػػػػػة كاألدب، ٠نػػػػػػدم كهبػػػػػػة، 
 .ِك امل اٞنهندس، مكتبة لبناف بًنكت، ط


