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in Abha
الملخص:

يعػػﺪ ااشػػهار كدراﺳػػتﻪ صػػﻮرة متطػػﻮرة مػػن العالقػػات اانسػػانﻴة ة العصػػﺮ اٜنػػﺪيث ،ﻮا ػػب حاجػػة اانسػػاف
اٞنعاصػػﺮ كيﺳػػﻴما السػػﻴﺪات ٞنتاﺑعػػة حﺮ ػػة تاٞنﻮ ػػةو ،ك طػػﻮر مسػػتﻮل الػػﻮﻋي ﺑاٛنمػػاؿ يﻋتﺒػػارات ٢نتلﻔػػة .ل ػ ا ﻓ ػ ف ﻫ ػ ا
الﺒحث يهػﺪؼ إذل تﺒػع التﻘنﻴػات اٜنياجﻴػة ة اللﻮحػات ااشػهارية ٞنشػاغل ْنمﻴػل السػﻴﺪات ّنﺪينػة أُّػا ،كمعﺮﻓػة الﻘػﻴﻢ
قائمػا ﻋلػى
اٜنياجﻴة اليت أ٤نزهتا لك اللﻮحػات ة اٝنطػاب ااشػهارمي حﻴػث إف اٝنطػاب اٜنيػاجي لػﺪل النﻘػاد ػاف ن
ثالثﻴػػة( تاٞنﺮﺳػػل ،الﺮﺳػػالة ،اٞنسػػتﻘﺒلو ي ﻓ نػػﻪ ُّػ ا اٞننػﻮاؿ ٩نػػﺮم ﻋلػػى اٝنطػػاب ااشػػهارم ،إذ يتػﻮازل مػػع اٞنثلػػث نﻔسػػﻪ(ت
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
الﺒحػػث لاجاﺑػػة ﻋػػن السػباؿ اٞنﺮ ػػب اآليت( تمػػا التﻘنﻴػػات اٜنياجﻴػػة الػػيت اضػػت ﻋلﻴهػػا اللﻮحػػات ااشػػهارية ة مشػػاغل
السﻴﺪات ّنﺪينة أُّا؟ كما الﻘﻴﻢ اٜنياجﻴة اليت أ٤نزهتػا لػك اللﻮحػات ة اٝنطػاب ااشػهارم؟و مػا أف اٞنػنه اٞنتﺒػع ة

ﻫػ ا اٞنﻘالػػة ينﺒثػػق مػػن طﺒﻴعػػة التصػػﻮر كااجػﺮاثي إذ ﺳػػﻴﻘتﻔي أثػػﺮ ن ﺮيػػة اٜنيػػاج الػػيت أرﺳػػى معاٞنهػػا ﺑًنٞنػػاف ك ﻴتكػػاا،
منهيا ٩نسﻢ صػﻮرة الﺒالغػة اٛنﺪيػﺪة ة اٞنﻔهػﻮـ كاٞنمارﺳػة .كقػﺪ شػﻒ الﺒحػث ﻋػن قػﺪرة اٞنشػهﺮ ﻋلػى
كغﺪت ن

اﺳػػتﻴعاب التﻘنﻴػػات اٜنياجﻴػػة ،الػػيت هتضػػت ﻋلﻴهػػا اللﻮحػػات ااشػػهارية ة مشػػاغل السػػﻴﺪات ّنﺪينػػة أُّػػا ،كﻫػػي( ت ﻘنﻴػػة
اٜن ػ ؼ ،ﻘنﻴػػة الﻮصػػﻒ ،ﻘنﻴػػة العػػﺮض ،ﻘنﻴػػة التنػػاصو ،كرصػػﺪ ة نتائيػػﻪ الﻘػػﻴﻢ اٜنياجﻴػػة الػػيت أ٤نزهتػػا لػػك اللﻮحػػات
ااشػهارية ة اٝنطػاب ااشػهارم ،كﻫػ ا الﻘػﻴﻢ( حػاﻓز اٟنﻮيػػة كاينتمػاث ،كالتػﺪﻋﻴﻢ النﻔسػي ،كالتكثﻴػﻒ اللػﻮين ،كالتصػػﻮيﺮ
اٜنياجي .
الكلمات المفاتيح( اٜنياج ،اللﻮحة ،ااشهار ،اٞنشاغل ،السﻴﺪات ،أُّا.
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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

014

المقدمة:

أخػ ػ ػ ػ ت الص ػ ػ ػػﻮرة ااش ػ ػ ػػهارية ة اللﻮح ػ ػ ػػات التياريػ ػ ػػة
مسػ ػػاحة كاﺳػ ػػعة مػ ػػن الﻔػ ػػن كاٛنمػ ػػاؿ ،كﻫ ػ ػ ا ﻓػ ػػﺮض ﻋلػ ػػى طػ ػػﺮة
ااش ػػهار نش ػػاطنا ذا ﻓاﻋلﻴ ػػة ﻋ ػػرب كﺳ ػػائ خاص ػػة ض ػػمن ﻮﺳ ػػﻴع
دائػػﺮة الن ػػﺮ ة صػػمﻴﻢ اللﻮحػػات ُنﻴػػث عكػػس ٗنػػاؿ الصػػﻮرة،
ﻋلػ ػ ػػى النحﻮال ػ ػ ػ م يكﻔػ ػ ػػل ثًنﻫػ ػ ػػا ة اٞنتلﻘ ػ ػػي .ك ع ػ ػػﺪ اللﻮح ػ ػػة
ااشػػهارية ﻫػػي ٖنػػﺮة ﺳػػًنكرة ﻔاﻋػػل إﺑػػﺪاﻋي ﺑػػٌن اٞنشػػهﺮ كاٞنصػمﻢ
لﻪٔ ،نﺪـ التﻮاصل ﺑﻴنهماي ذلك ألاػا ﻘػﻮـ ﻋلػى اخػرتاؽ النسػق،
ك٠نػػاكزة الشػػكل ة ١نمﻮي ػػﻪ الﺪيلﻴػػة ،ﺑػػل إف ﺑالغػػة ااشػػهار ة
رأم الربكﻓﻴس ػػﻮر ١نم ػػﺪ ال ػػﻮرل  -ﻘ ػػﻮـ ﻋل ػػى زيﻴ ػػﻒ اٜنﻘﻴﻘ ػػة. .ت
ﻓﻴكػرتكؼَُِٓ ،ـ ،صِّو ،كيرت ػػب ﻋلػى مػػا ﺳػﺒق ٓنػػﻮؿ ػػل
الﻘ ػػﻴﻢ كاٞننتﻮج ػػات اانس ػػانﻴة إذل ﺳ ػػلعْ ،نع ػػل الﻔ ػػﺮد ٓن ػػت ر٘ن ػػة
التكتالت ايقتصادية .ت ار ﻮي ،ﺑﺮنار تَُِِـ ،صُِ.و  .كإذا
انػ ػ ػػت اَّتمعػ ػ ػػات ايشػ ػ ػرتا ﻴة ق ػ ػػﺪ "قامػ ػ ػػت ﻋلػ ػ ػػى الشػ ػ ػػعارات
ػًنا
السﻴاﺳ ػػﻴةي ﻓ ػ ف اَّتمع ػػات الﺮأٚنالﻴ ػػة ق ػػﺪ أﻋط ػػت
ن
اﻫتمام ػػا ﺒ ػ ن
للص ػػﻮرة ااش ػػهارية( ايقتص ػػادية كالتس ػػﻮيﻘﻴة تالﺪﻋاي ػػة التياري ػػةو
٘ن ػػﺪاكمٗ ،نﻴ ػػل تَُِِـو .ﻋل ػػى ﻫػ ػ ا النح ػػﻮ ار س ػػمت مالم ػػح
الﺒح ػػث م ػػا ﺳﻴتض ػػح م ػػن خ ػػالؿ ااط ػػار الن ػػﺮم كالﺪراﺳ ػػات
الساﺑﻘة للمشكلة.

الخلفية النظرية والدراسات السابقة:

يتنػػزؿ ااشػػهار ﺑ ﺑعػػادا ك٠ناي ػػﻪ ة مﻘػػاـ ااقنػػاع كالتػ ثًن ة
اٞنس ػ ػػتهلك ،كينش ػ ػ ػ ة ػ ػ ػػﻮث التص ػ ػػﻮيﺮ كالتﻮاصػ ػ ػػل ﺑ ػ ػػٌن اٞنﺮﺳػ ػ ػػل
كاٞنس ػ ػػتﻘﺒل ،كيتع ػ ػػزز ﺑﻘﻴم ػ ػػة الﺮﺳ ػ ػػالة كأ٨نﻴتهػ ػػا ة ﻋاٞن ػ ػػﻪ الﺒص ػ ػػﺮم
كاٛنمارل ،ﻋلى أف الصﻮرة لايضاح ﻓﻘ  ،أما اٞنضػمﻮف اٜنﻘﻴﻘػي
للﻮحػػة ااش ػػهارية ﻓم ػػﻮدع ة اارﺳ ػػالﻴة اللس ػػانﻴةي إذ م ػػن خالٟن ػػا
كحػػﺪﻫا يسػػتطﻴع اٞنتلﻘػػي معﺮﻓػػة مػػا ػػﻮد اللﻮحػػة ااشػػهارية قﻮلػػﻪ.
ﻓﻴكرتكؼَُِٓ ،ـ ،صَُ.
ع ػػﺪ اللﻮح ػػات ااش ػػهارية كص ػػﻔة اﺳػ ػرتا ﻴيﻴة قائم ػػة ﻋل ػػى إقن ػػاع
اٛنمهػػﻮر أك اٞنتلﻘػػي ﺑ ﺳػػلﻮب حيػػاجي يتػػﻮخى ااقنػػاع كالت ػ ثًني
ذلػػك ألف اللﻮحػػة ُّ ػ ا اٞنعػػىن ْنػػﺮم ٠نػػﺮل الغايػػة ااقناﻋﻴػػة ،الػػيت
ٓنﻘق التﻔاﻋل ﺑٌن اٞنشهﺮ كاٞنستهلك ﺑتصﻮر خالص كرغﺒة ملحة
اغﺮاث اٞنستهلك ،كﺑػ ؿ ػل مػا يﺒعػث ة نﻔسػﻪ األمػاف ،كالﺮغﺒػة
ة شﺮاث اٞننت كااقﺒاؿ ﻋلﻴﻪ.
لػػك مﻘاصػػﺪ مهمػػة يهػػﺪؼ الﺒحػػث إذل التعػػﺮؼ ﻋلﻴهػػا ،حﻴػػث

اللﻮح ػػة ااش ػػهارية إح ػػﺪل كﺳ ػػائل ﻘ ػػﺪ اٞنن ػػت  ،كﻋربﻫ ػػا نش ػ ػ
العالقة ﺑٌن طﺮة ااشهار -اٞنشهﺮ كاٞنشهﺮ لﻪ -كّننطق اٜنياج
ك صﻮرا ﻪ يلي اٞنشهﺮ انتاج ﻫ ا اللﻮحة ،كاختﻴار ﻋنﻮااا اٞنثًن،
كايﺳػػتعانة ة ذلػػك ﺑػػاٝنرباث كاٞنت صصػػٌن ة اختﻴػػار اللغػػة الػػيت
ناﺳػ ػػب اٛنمهػ ػػﻮر اٞنتلﻘػ ػػي ،كانتﻘػ ػػاث األلػ ػﻮاف اٞنناﺳػ ػػﺒة ،كال ػ ػػالؿ
اا٪نائﻴػ ػػة األخػ ػػﺮل ،كاألشػ ػػكاؿ كالﺮمػ ػػﻮز اا٪نائﻴػ ػػة اٞن تلﻔػ ػػة الػ ػػيت
ستﻘطب اٞنشهﺮ لﻪ ،ك سرتﻋي انتﺒاﻫﻪ ،ل ذلك من أجل إقناع
اٞنشػ ػػهﺮ لػ ػػﻪ – اٞن اطىػ ػػبّ-نػ ػػا ﻘﺪمػ ػػﻪ ﻫػ ػ ا اللﻮحػ ػػة مػ ػػن غػ ػػﺮض
إشػػهارم ،ﻓتعطﻴػػﻪ جﺮﻋػػة اﻓﻴػػة ،ك ﻘػػﺪـ لػػﻪ ػػل مػػا يعػػزز الثﻘػػة ة
نﻔسػػﻪ للتﻔاﻋػػل مػػع اٞننػػت لش ػﺮاث مػػا يلزمػػﻪ ،كمػػن ﻓ ػ ف اللﻮحػػة
ااش ػػهارية ٟن ػػا دكر ﺒ ػػًن كأث ػػﺮ ة رﻓ ػػع مس ػػتﻮل ال ػػﻮﻋي ّنحت ػػﻮل
اللﻮحػػات ااشػػهارية٣ ،نػػا يػػبدم إذل ااقﺒػػاؿ ﻋلػػى اٞننتيػػات ،إذ
يعتمﺪ ذلك ﻋلى مﺪل ﻔاثة اللﻮحة ااشهارية كقﻮهتا ايشهارية
ة ٓنﻘﻴ ػػق الغ ػػﺮض ااش ػػهارم كي يتحﻘ ػػق ذل ػػك إي م ػػن خ ػػالؿ
انتﻘاث أﻫﻢ ايﺳرتا ﻴيﻴات كاٞنﺒادئ ااشهارية اليت عكسها لك
اللﻮحات.
كﻋلػػى الػػﺮغﻢ مػػن أف مﻮ ػػﻮع الﺒحػػث ال ػ م نشػػتغل ﺑػػﻪ دل
يسﺒق لنا مطالعتػﻪ ُّػ ا العنػﻮاف ة أُنػاث أخػﺮل ،لكػن ٖنػة
دراﺳ ػػات كُنﻮثن ػػا قﺮيﺒ ػػة من ػػﻪ نه ػػﺮت ة اٛنﻮانػ ػػب الن ﺮيػ ػػة،
كﺑعض ااجﺮاثاتي لكنها ﺑػال شػك ﺳػت ﺪمﻪ ة ثػًن مػن
اٛنﻮانب ،كﻫي اآليت(
العزاكم ،أﺑﻮ ﺑكﺮتُٔٗٗـو اٜنياج كالصﻮرة
ُ-
ااشهارية ،أﻋماؿ نﺪكة الصﻮرة( حﺪكد الت كيل كحﺪكد الرتٗنة،
مﺪرﺳة اٞنلك ﻓهﺪ العلﻴا للرتٗنة ،مارسُٗٗٔ ،ـ ،ص ٕٓ-
ُٗ.
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
اٞنعﺮﻓﻴة التصﻮرية للصﻮرة كجﻮانﺒها اٜنياجﻴة ااقناﻋﻴة ،كمضى
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
الﺮؤية ﺑاٛنﻮانب اٞنعﺮﻓﻴة كاايﺪيﻮلﻮجﻴة كالنﻔسﻴة كايجتماﻋﻴة
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كاللغﻮية كالﻔنﻴة كالسﻴنمائﻴة كغًنﻫا.
إﺑﺮيﺮ ،ﺑشًن تََِٓو .قﻮة التﻮاصل ة اٝنطاب
ِ-
ااشهارم دراﺳة ة ﻮث اللسانﻴات التﺪاكلﻴة٠ ،نلة اللغة
مﺮﺳلي ،أ٘نﺪ تُٖٗٗو .أشكاؿ اي صاؿ ،حﻮلﻴات جامعة
اٛنزائﺮ ،اٛنزثتُو ،العﺪد الثالث ﻋشﺮََِٓ ،ـ ،صُٖٓ-
َُِ.

الﺒاحثٌن اٞنهتمٌن ﺑﺪراﺳة اٜنياج كايشهار ﺑاﻋتﺒار٨نا ﻋملﻴتٌن
لسانﻴتٌن عتمﺪاف ﻋلى مﺒﺪأ إغﺮاث اٞنتلﻘي كاﺳتمالتﻪ للﻘﻴاـ ﺑﻔعل
الشﺮاث مع ﻮ ﻴح مﻔهﻮـ اٜنياج ك ﻴﻔﻴة ﺑنائﻪ ما يهﺪؼ
الﺒحث إذل ﺒﻴاف الﻘﻴمة اٜنياجﻴة ك ﻮ ﻴح الﻔﺮؽ ﺑٌن اٜنياج
السلﻴﻢ كاٜنياج اٞنغال ة العملﻴة ااشهارية ،كذلك ة ﻮث
مﻘارﺑات طﺒﻴﻘﻴة لعﺪد من اٝنطاﺑات اٞنتﺪاكلة ة العصﺮ

يهﺪؼ ﻫ ا الﺒحث إذل الكشﻒ ﻋن العناصﺮ اليت ْنعل من
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
انتهى الﺒاحث إذل نتﻴية يﺮل ﻓﻴها أف ااشهار مﻴﺪاف جﺪيﺪ
خصب متشعب كمتشاﺑك كمتعﺪد الﺮؤل كاألﺑعاد اليت منها
اا٩نايب كمنها السليب ،كحسﺒﻪ ما ي ﻫب أف لﻔت الن ﺮ إذل
ثًنا ما
مﺪل أ٨نﻴة الﺒحث ﻓﻴﻪ كيﺳﻴما ة لغتنا العﺮﺑﻴة اليت ن
أ٨نلت ﻫ ا النﻮع من اٝنطاﺑات ُنية أك ﺑ خﺮل ما يﻘﻮؿ.

اٜنﺪيث كاٞنعاصﺮ.
٘نﺪاكم ،ﺳعﻴﺪةت َُِٗو ،اٝنطاب ااشهارم
ٓ-
ة ﻮث اٞنﻘارﺑة اٜنياجﻴة٠ ،نلة دراﺳات معاصﺮة ،اٞنﺮ ز
اٛنامعي ﻴسمسﻴلت اٛنزائﺮ ،العﺪد تٓوَُِٗ ،ـ ،جانﻔي،
ْٕ.ُٖ -
يعاجل ﻫ ا الﺒحث آلﻴات اٜنياج ة ﻮث اٝنطاب ااشهارم،
ال م يعتمﺪ ﺑاألﺳاس ﻋلى اللغة كالصﻮر .كالصﻮرة يهﻴمن
ﻋلﻴها اٜنياج العﻘلي ة ١ناكلة ﺳﺪ ثغﺮة اﻓتﻘارﻫا إذل العالقة
اٞننطﻘﻴة ﺑﻴنها كﺑٌن األشﻴاث ،ﺑﻴﺪ أف ثﺮاث الصﻮرة ك عالﻘها

ار ﻮي ،ﺑﺮنار تَُِِـو ،ااشهار كاَّتمع ،ﺮٗنة
ّ-
ﺳعﻴﺪ ﺑنكﺮاد ،طَُُِِ ،ـ.
ناكؿ الكتاب ال اﻫﺮة ااشهارية ة ااية الﻘﺮف العشﺮين من
أﻓكارا ثًنة ﻓﻴما
حﻴث ار٫نها ك ﻘنﻴاهتا ككنائﻔها ،كقﺪ قﺪـ
ن
٫نص العالقة ﺑٌن ااشهار كاَّتمع ،كذﻫب إذل أف األﺳاﺳي ة
الﻮصلة ااشهارية ﻫﻮالعﻮادل اليت ٬نكن أف ستثًنﻫا ﻋنﺪ
اٞنستهلك ،ﺑﻮصﻔها جزثنا من ثﻘاﻓة يربم كﻓﻘها اٞنتلﻘي ﺳلﻮ ﻪ
ﺑشكل ك واع 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
اقتصادية ﺪﻓع إذل الﺒﻴع .كأف ااشهار جزث من الﻔضاث
ايجتماﻋي كجزث من الﻔضاث اٛنغﺮاة كجزث من كجﺪاف ل
اٞنﻮاطنٌن ة ل الﺒلﺪاف.
دﻓة ،ﺑلﻘاﺳﻢ تَُِْـو ،اﺳرتا ﻴيﻴة اٝنطاب
ْ-
اٜنياجي -دراﺳة ﺪاكلﻴة ة اارﺳالﻴة ااشهارية العﺮﺑﻴة٠ -نلة
اٞن رب ،أُناث ة اللغة كاألدب اٛنزائﺮم ،لﻴة اآلداب كاللغات،
جامعة ﺑسكﺮة ،اٛنزائﺮ ،عََُُِْ ،،ـ.
درج ﻫ ا الﺒحث ة ﺳﻴاؽ الكشﻒ ﻋن خصائص الﺒنﻴة
اٜنياجﻴة ة اٝنطاب ااشهارم ،كذلك من من ﻮر ٠نمﻮﻋة من

اﺳتﺪﻋى إ٤ناز ﻫ ا الﺒحث يﺳتكشاؼ مﻮاطن ﻮلﻴﺪ
الﺪييت .كمن أﻫﻢ النتائ اليت ﻮصل إلﻴها الﺒحث ،أف
اٝنطاﺑات ااشهارية ة ٠نملها هتﺪؼ إذل ٓنﻘﻴق الت ثًن ة
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
أخ ػ ت مسػػارات ٢نتلﻔػػة مػػن حﻴػػث اٞنﻮ ػػﻮع ،كا ﻔﻘػػت ة ثػػًن
منهػا ﻋلػى اٞنػنه السػﻴمﻴائي ،إذ اﻋتمػﺪت مﻘػايت ركيف ﺑػارت
كﺑعض ػ ػػها اﻋتم ػ ػػﺪ آراث ﺑ ػ ػػًنس ة الس ػ ػػﻴمﻮطﻴﻘا ،ك ػ ػ ػ لك دراﺳ ػ ػػة
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
ﺑاٜنيػػاج ،كﻫػػي رؤيػػة مغػػايﺮة ٞنػػا ﻘػػﺪـ ،إذ يرت ػػز ة جػػل ٢نططػػﻪ
اٞننهيػي ﻋلػػى مشػػاغل ْنمﻴػػل السػﻴﺪات ّنﺪينػػة أُّػػا ،كﻫػ ا – ة
ص ػػﻮرنا -يع ػػﺪ م ػػن أﻫ ػػﻢ اٞنس ػػﻮغات كالﺒﻮاﻋ ػػث للﺒح ػػث ة ﻫ ػ ا
الﺪراﺳة.

مشكلة البحث:

قائمػا ﻋلػى ثالثﻴػة(
ٞنا اف اٝنطاب اٜنيػاجي لػﺪل النﻘػاد ن

تاٞنﺮﺳػ ػػل ،الﺮﺳػ ػػالة ،اٞنسػ ػػتﻘﺒلو ي ﻓ نػ ػػﻪ ُّػ ػ ا اٞننػ ػﻮاؿ ٩نػ ػػﺮم ﻋلػ ػػى
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اٝنطػ ػػاب ااشػ ػػهارم ،إذ يتػ ػﻮازل مػ ػػع اٞنثلػ ػػث نﻔسػ ػػﻪ(ت اٞنشػ ػػهﺮ،
اللﻮحػة ااشػػهارية ،اٞنسػػتهلكو .كمػػن ﻫػ ا اٞننطلػػقي ﻓػ ف اٞنشػػكلة
ػػربز ﺑصػػﻮرة كا ػػحة ة ﻫػ ا اٞنسػػتﻮل ،ﻋلػػى ٥نػػﻮ ٩نعلهػػا مﺮﻫﻮنػػة
ﺑتساؤيت منهيﻴػة ٣نػا لػﻪ ﻋالقػة ﺑطﺒﻴعػة مشػاغل السػﻴﺪات ،كمػا
ينػػﺪرج ػػمن مسػػار الﺒحػػثي ذلػػك ألف اللﻮحػػات ااشػػهارية دل
خػ حﻘهػػا مػػن الﺒحػػث ة الﺪراﺳػػات التﺪاكلﻴػػة ،كدل ٩نػػﺮ ﻋلﻴهػػا

م ػ ػػا كمػ ػػن أ٨نﻴػ ػػة الﺒحػ ػػث العملﻴػ ػػة ة ﻘػ ػػﺪ مػ ػػادة إجﺮائﻴػ ػػة
يستلهما الﺪارﺳﻮف ة ﻫ ا اَّاؿ لطﺒﻴعة التﻘنﻴات اٜنياجﻴة اليت
اﺳػػتياﺑت ٟنػػا اللﻮحػػات ااشػػهارية ة مشػػاغل ْنمﻴػػل السػػﻴﺪات
ّنﺪين ػػة أُّػ ػػاي األمػ ػػﺮ ال ػ ػ م ﺳﻴشػ ػػيع الﺒػ ػػاحثٌن ك٪نﻔػ ػػزﻫﻢ ا٤نػ ػػاز
مﻘارﺑات ُنثﻴة ة لﻮحات مبﺳسات ك١نالت ْنارية أخﺮل.

اٜنياج إي ة دراﺳات نادرة.

تتركز الدراسة في تمثيل حدودىا على مستويين ،ىما:

ة ػػﻮث اٞنشػػكلة الﺒحثﻴػػة كمعطﻴاهتػػا ﺳﻴمضػػي الﺒحػػث لاجاﺑػػة
ﻋػػن السػباؿ اآليت( تمػػا التﻘنﻴػػات اٜنياجﻴػػة الػػيت اضػػت ﻋلﻴهػػا
اللﻮحات ااشهارية ة مشاغل ْنمﻴل السﻴﺪات ّنﺪينة أُّا؟ كمػا
الﻘ ػ ػ ػػﻴﻢ اٜنياجﻴ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػيت أ٤نزهتػ ػ ػػا ل ػ ػ ػػك اللﻮح ػ ػ ػػات ة اٝنط ػ ػ ػػاب
ااشهارم؟و

اللﻮح ػػات ااش ػػهارية ال ػػيت طالعن ػػا ة مش ػػاغل ْنمﻴ ػػل الس ػػﻴﺪات
ّنﺪينػػة أُّػػا ،كاٞنﺪينػػة ٕنثػػل ﻋاصػػمة منطﻘػػة ﻋسػػًن ،ك ﻘػػع جن ػػﻮب
اٞنملكة العﺮﺑﻴة السعﻮدية.

أسئلة البحث:

أىداؼ البحث:

يهﺪؼ ﻫ ا الﺒحث إذل اآليت(
الكشػػﻒ ﻋػػن اﺳػػتﻴعاب التﻘنﻴػػات اٜنياجﻴػػة
ُ-
ة اللﻮحات ااشػهارية ٞنشػاغل ْنمﻴػل السػﻴﺪات ّنﺪينػة
أُّا.
رصػػﺪ أﻫػػﻢ النتػػائ الػػيت ﻮصػػل إلﻴهػػا الﺒحػػث
ِ-
م ػػن خ ػػالؿ معﺮﻓ ػػة الﻘ ػػﻴﻢ اٜنياجﻴ ػػة ال ػػيت أ٤نزهت ػػا ل ػػك
اللﻮح ػ ػػات ااش ػ ػػهارية ة اٝنط ػ ػػاب ااش ػ ػػهارم ٞنش ػ ػػاغل
ْنمﻴل السﻴﺪات ّنﺪينة أُّا.
أىمية البحث:

ين ػػﺪرج اٜني ػػاج ػػمن العل ػػﻮـ اي ص ػػالﻴة اٞنتعلﻘ ػػة ﺑالس ػػلﻮؾ أك
اٞنﻮقﻒ ،ﻓهﻮ يهتﻢ ﺑالطﺮؽ اليت يتﻢ اﺳت ﺪامها من أجػل إيصػاؿ
الﺮﺳػائل ،كﻓهػﻢ مػﺪلﻮيهتا ايجتماﻋﻴػػة ة ػل مػن السػﻴاقات الػػيت
ﻮجﺪ ﻓﻴها ،حﻴث يتﻢ ٓنﻘﻴق اٟنﺪؼ من اٜنﺪث التﻮاصلي ﺑﻔعػل
األداث اٜنيػػاجي الﻘػػائﻢ ﻋلػػى دﻋػػﻢ ػػل مػػن التﻮاصػػل كاي صػػاؿ
ﺑػ ػػٌن األط ػ ػﺮاؼ اٞنشػ ػػار ة ة العملﻴػ ػػة التﻮاصػ ػػلﻴة تدﻓػ ػػةَُِْ ،و،
كمعىن ذلك أنﻪ يﺪخل من ﻮصﻴﻒ ايﺳرتا ﻴيﻴات كالتﻘنﻴػات
اٜنﺪيث ػػة للﺒالغ ػػة اٛنﺪي ػػﺪة ال ػػيت أرﺳ ػػى معاٞنه ػػا ﺑًنٞن ػػاف ك ﻴتك ػػا ة
اٝنمسﻴنات من الﻘﺮف اٞنا ي.

حدود البحث :
-

الح ػ ػػدود المكاني ػ ػػة :ﺳػ ػػﻴتﻢ إج ػ ػﺮاث الﺪراﺳػ ػػة ﻋلػ ػػى

الح ػػدود الموةػ ػػوعية :رت ػػز الﺪراﺳ ػػة ﻋل ػػى الﺒع ػػﺪ
اٜنيػػاجي ة اللﻮحػػات ااشػػهارية ٞنشػػاغل ْنمﻴػػل السػػﻴﺪات الػػيت
تﻮزع ة أحﻴاث اٞنﺪينة كشﻮارﻋها.

منهجية البحث وإجراءاتو:

منهيا ة ٓنﻘﻴق أﻫػﺪاؼ الﺪراﺳػة،
يعتمﺪ الﺒحث ن ﺮية اٜنياج ن
كٓنلﻴ ػػل أﺑع ػػاد اٝنط ػػاب ااش ػػهارم ة لﻮح ػػات مش ػػاغل ْنمﻴ ػػل
السػػﻴﺪات ّنﺪينػػة أُّػػا ،ﺑاﻋتﺒػػار أف ﻫػ ا اٞنسػػاؽ الﺒحثػػي ي خػ ة
الن ﺮ ن ﺮية اٜنياج طﺒ نﻘا لتصﻮرات شايﻴﻢ ﺑًنٞناف كلﻮﺳي ﻴتكاا
كأﻓكػػارﻫﻢ الػػيت ح ﻴػػت ﺑالﺪراﺳػػات التﺪاكلﻴػػة ة منتصػػﻒ الﻘػػﺮف
منهيا ٩نسﻢ صﻮرة الﺒالغة اٛنﺪيﺪة ة اٞنﻔهﻮـ
الﻔائت ،كغﺪت ن
كاٞنمارﺳػػة .ﻋلػػى أف ذلػػك ي ٬ننػػع ااﻓػػادة مػػن اٞنػػنه السػػﻴمﻴائي
ة ح ػػﺪكد ػػﻴﻘة ،كيﺳ ػػﻴما م ػػا يتعل ػػق ﺑطﺒﻴع ػػة الص ػػﻮرة الﺒصػ ػﺮية
للﻮح ػػات اٞن ػ ػ ﻮرة .ل ػػك ﻫ ػػي اٝنط ػػﻮط ال ػػيت ﺳ ػػنﻘتﻔي أثﺮﻫ ػػا ة
صػػﻮرنا لػػﺪائﺮة الﺒحػػث ،كمػػا يتعػػزز ﺑػػﻪ مػػن الﻘػػﻴﻢ اآل ﻴػػة( تحػػافز

الهوي ػ ػػة واءنتم ػ ػػاء ،الت ػ ػػدعيم النفس ػ ػػي ،.التكثيػ ػ ػ الل ػ ػػوني،
التصوير الحجاجي.و

التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

ٔ -اإلشهار:
كﻓ نﻘ ػػا ٞن ػػا ج ػػاث ة معيػ ػػﻢ مﻮﺳػ ػػﻮﻋة  Encartaتََِٖو،
ػطالحا ﺑ نػػﻪ( رﺳػػالة خاصػػة ﺑػػااﻋالف ،كﻫػػي
يعػػﺮؼ ااشػػهار اصػ ن
متعلﻘػة ﺑﺒﻴػع منػت مػا ،أك ﻫﻴئػة خاصػة ﺑ قنػاع اٛنمػاﻫًن مػن أجػل
اقتنػػاث منػػت معػػٌن أك اﺳػػتعمالﻪ تﺑنكػﺮاد كآخػػﺮكفََُِ ،ـ ،ص
ٕٔ-و .ما أف ااشهار ح ي ﺑالكثًن من التعﺮيﻔػات كاٞنﻔػاﻫﻴﻢ
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ال ػ ػػيت أﺳػ ػػهمت ة إثػ ػ ػﺮاث اٛنان ػ ػػب الن ػ ػػﺮم لل ػ ػػاﻫﺮة ااش ػ ػػهارية،
كمنها(
عﺮي ػ ػػﻒ ػ ػ ػػايﺮكف تُْٖٗـو ايش ػ ػ ػػهار ﺑ ن ػ ػػﻪ( "٠نمﻮﻋ ػ ػػة م ػ ػ ػػن
الﻮﺳػ ػػائل اٞن صصػ ػػة اﻋػ ػػالـ اٛنمهػ ػػﻮر ك ديتػ ػػﻪ لش ػ ػﺮاث إنتػ ػػاج أك
مصلحة" ت ايﺮكفُْٖٗ ،ـ ،ص ُُٕو.
ﻋﺮﻓ ػػﻪ ص ػػاﺑات تُٕٖٗـو ﺑ ن ػػﻪ( "٠نم ػػﻮع الﻮﺳ ػػائل الﻔنﻴ ػػة
م ػػا ٌ

ذات األثػػﺮ اٛنمػػاﻋي اٞنسػػت ﺪمة لصػػاحل اٞنبﺳسػػة أك ٠نمﻮﻋػػة مػػن
اٞنبﺳس ػػاتي ي تس ػػاب العم ػػالث كزي ػػادة ﻋ ػػﺪدﻫﻢ أك ايحتﻔ ػػاظ
ُّﻢ" تصاﺑاتُٖٕٗ ،ـ ،ص َُو.
ﻋﺮؼ ااشهار ﺑ نﻪ( "اٛنهﻮد غًن
أما جاد اهلل تُٖٔٗـو ،ﻓﻘﺪ ٌ
الش ص ػ ػػﻴة ال ػ ػػيت ي ػ ػػﺪﻓع ﻋنه ػ ػػا مﻘاﺑ ػ ػػل ﻋ ػ ػػﺮض األﻓك ػ ػػار كالس ػ ػػلع
كاٝن ػ ػ ػػﺪمات ك ﺮك٩نهػ ػ ػ ػػا ﺑﻮاﺳػ ػ ػ ػػطة ش ػ ػ ػ ػ ص مع ػ ػ ػػٌن" تجػ ػ ػ ػػاد اهلل،
ُٖٔٗـ ،ص ّٗو.
م ػػا أف اللوح ػػة اإلش ػػهارية ﻫ ػػي ٠نمﻮﻋ ػػة العناص ػػﺮ اللغﻮي ػػة م ػػن
النصػﻮص ،كالعﺒػػارات ،كالتشػػكﻴالت التصػػﻮيﺮية الػػيت ٕنػ مسػػاحة

م ػ ػػن اللﻮحػ ػ ػػات ااﻋالنﻴ ػ ػػة ﻋلػ ػ ػػى ج ػ ػػﺪراف احمل ػ ػػالت كالﻮاجهػ ػ ػػات
التياري ػ ػ ػ ػػة ،كٓنم ػ ػ ػ ػػل ة منطﻮقه ػ ػ ػ ػػا ااش ػ ػ ػ ػػهارم دﻋ ػ ػ ػ ػػﻮة ػ ػ ػ ػػمنﻴة
للمس ػػتهلك لزي ػػارة احمل ػػل اٞنعل ػػن ﻋن ػػﻪ ،كالتﻮاص ػػل ﻋ ػػرب الزي ػػارات،
كاقتناث منتيا ﻪ .كذلك ُّﺪؼ نﻘل أك إيصاؿ اٞنعلﻮمات اٝناصػة
ّننػػت معػػٌن ،إذ يػػتﻢ صػػمﻴﻢ اللﻮحػػة ااشػػهارية ة ﻋػػﺪة أحيػػاـ
٢نتلﻔػػة ،حﻴػػث يغلػػب ﻋلﻴهػػا اٜنيػػﻢ الكﺒػػًن كذلػػك مػػن أجػػل أف
يتسىن لليماﻫًن اٞن تلﻔة ﺑتلﻘﻴها ك لك قﺮاثة ١نتﻮاﻫا ما ٩نب
أف يكﻮف .تﺑلﻘاﺳﻢ كاادَُِٕ ،و.

ٕ-

الحجاج:

ع ػػﺪدت مﻔ ػػاﻫﻴﻢ اٜني ػػاج كشػ ػاﻋت ة ث ػػًن م ػػن األدﺑﻴ ػػات
الﺒحثﻴة ،من خالؿ اٞنصادر اليت اشػتغلت ُّػا ،أك الػﺪكريات الػيت
شػػار ت ﻓﻴػػﻪ ّنلﻔػػات لكثػػًن مػػن الﺒػػاحثٌن ،كيﻋتﺒػػارات منهيﻴػػة،
ﻓﻘػ ػػﺪ ػ ػػاف مػ ػػن الضػ ػػﺮكرة ّنكػ ػػاف الرت ﻴػ ػػز ﻋلػ ػػى أﻫػ ػػﻢ عﺮيﻔا ػ ػػﻪ ة
اص ػ ػػطالح الﺒالغ ػ ػػة اٛنﺪي ػ ػػﺪة حﻴ ػ ػػث يع ػ ػػﺮؼ ﺑ ن ػ ػػﻪ( أحػ ػػﺪ ﻋل ػ ػػﻮـ
اي صػػاؿ اٞنتعلﻘػػة ﺑالسػػلﻮؾ ك ػ لك اٞنﻮقػػﻒ اٝنػػارجي ال ػ م مػػن
شػ نﻪ أف يهػتﻢ ﺑكاﻓٌػة طﺮائػق إيصػاؿ الﺮﺳػالة اٞنﺮغػﻮب إيصػػاٟنا كي
ﺳػػﻴما ﻓهػػﻢ مػػﺪلﻮٟنا ايجتمػػاﻋي ة السػػﻴاؽ الػ م يػػﺮد ﻓﻴػػﻪ تدﻓػػة،
َُِْو .كق ػ ػ ػ ػػﺪ ﻋ ػ ػ ػ ػػﺮؼ اٜني ػ ػ ػ ػػاج ل ػ ػ ػ ػػﺪل ﺑا ﺮي ػ ػ ػ ػػك ش ػ ػ ػ ػػاركدك
تCharaudeau

Patrikو تََِٗو ﺑ نػ ػػﻪ ( "حاصػ ػػل

نص ػػي مػ ػػن مكﻮن ػػات ٢نتلﻔ ػػة تعل ػػق ّنﻘ ػػاـ ذم ﻫ ػػﺪؼ إقن ػػاﻋي"
تشاركدكََِٗ ،ـ ،ص ُٔو.
ك ي خ اٜنياج صﻮرة الﺒالغة اٛنﺪيػﺪة ّننطػق الن ﺮيػة اٜنياجﻴػة
الػػيت اشػػتهﺮت ﺑػػٌن الﺪارﺳػػٌن اٞنعاص ػﺮين ،كمنهػػا ا تسػػب قﻴمتػػﻪ،
كﺳاﻋﺪ ذلك ﻋلى انتشارا ،ﺑﻮصﻔﻪ" ٗنلة من األﺳالﻴب ضػطلع
ة اٝنطاب ﺑﻮنﻴﻔة ﻫي ٘نل اٞنتلﻘي ﻋلى ااقناع ّنا نعﺮ ﻪ ﻋلﻴػﻪ
أك الزيادة ة حيﻢ ﻫػ ا ااقنػاع.ت صػمﻮد ،صِٖٗ.و .ك ػ لك
ﻓ نػػﻪ ٬نث ػػل " التﻘنﻴػػات اٝنطاﺑﻴ ػػة الػػيت س ػػمح ﺑ ثػػارة األذﻫ ػػاف ،أك
زي ػػادة علﻘه ػػا ﺑاألطﺮكح ػػات ال ػػيت ع ػػﺮض م ػػن أج ػػل أف ﻘﺒله ػػا.
تجﻮ ﻴﻪ ،صِْو.
كٞنا اف ﻫػ ا اٞنصػطلح تاٜنيػاجو يتسػﻢ ﺑالتعﻘﻴػﺪ كالتشػاﺑك ﺑػٌن
جانﺒﻪ الن ﺮم ك٣نارﺳتﻪ ااجﺮائﻴةي ﻓ ف ذلك ﻋائﺪ إذل احتمايت
مﻘاصػ ػػﺪا الﺪيلﻴػ ػػة اٞنتﻔاك ػ ػػة ﺑتﻔ ػػاكت اٜنﻘػ ػػﻮؿ ،ك ﺒاﻋػ ػػﺪ العصػ ػػﻮر
ك ن ػ ػػﻮع الثﻘاﻓػ ػػات ،كال ػ ػﻮاﻫﺮ اانسػ ػػانﻴة .تالشػ ػػهﺮمَُِّ ،ـ،
صُٓو.
م ػػن ﻫػ ػ ا اٞننطل ػػقي ﻓ ػ ف ن ﺮي ػػة ﺑًنٞن ػػاف ك تﻴك ػػا مﺒنﻴ ػػة ﻋل ػػى أﺑنﻴ ػػة
حياجﻴة ،كأن مة معﺮﻓﻴة خاصة ،كﻫي اٜني شﺒﻪ اٞننطﻘﻴة اليت
سػ ػػتمﺪ طاقتهػ ػػا ااقناﻋﻴػ ػػة مػ ػػن مشػ ػػاُّتها للطﺮائػ ػػق الشػ ػػكلﻴة ة
الربﻫنة ،كاٜني اٞنبﺳسة ﻋلى ﺑنﻴة الﻮاقع من قﺒﻴل الػﺮﺑ السػﺒيب
ك ػ لك ػػربز مػػن خػػالؿ اٜني ػ اٞنبﺳسػػة لﺒنﻴػػة الﻮاقػػع األمثػػاؿ
كالشاﻫﺪ كالتشﺒﻴﻪ كايﺳتعارة .تالناجحَُِِ ،ـ ،صُٕو.
كُّ ػ ا التصػػﻮر ﻓ ػ ف اٜنيػػاج يﻘػػﺪـ اﺳ ػرتا ﻴيﻴة متكاملػػة لكػػل مػػا
٪نﻘػ ػػق ااقن ػػاع كالتػ ػ ثًن ة نﻔس ػػﻴة اٞنتلﻘ ػػي م ػػن اٜني ػ ػ كالﻮق ػػائع
اٞنبﺳسػ ػػة ﻋلػ ػػى الػ ػػﻮﻋي كالتسػ ػػلﻴﻢ ُّػ ػػاي ذلػ ػػك "ألف اانسػ ػػاف ي
يﻔكػػﺮ ،أك يتﻔلسػػﻒ ،أك يكتػػب أدﺑػنػا ،أك غػػًنا ّنعػػزؿ ﻋػػن العػػادلي
إن ػ ػ ػ ػ ػػﻪ ة ﻮاص ػ ػ ػ ػػل مس ػ ػ ػ ػػتمﺮ كﻓع ػ ػ ػ ػػاؿ م ػ ػ ػ ػػع ١نﻴط ػ ػ ػ ػػﻪ اٝن ػ ػ ػ ػ ػػارجي
كمػػا ٪نتﻮيػػﻪ مػػن مػػبثﺮات ك١نﻔػزات كإ ﺮاﻫػػات ،أك مػػا يطﺮحػػﻪ مػػن
أﺳئلة كإشكايت كاﻓرتا ات .تالﻮرلَُُِ ،ـ ،صّْو.
ﻋلػى ﻫػ ا النحػﻮ يػﺪخل ااشػهار ة ﻋالقػة متﺒادلػة مػع التﻘنﻴػػات
اٜنياجﻴػ ػػة مػ ػػن حﻴػ ػػث الﻮﺳػ ػػﻴلة كالغايػ ػػة ،إذ يشػ ػػرت اف ة يزمػ ػػة
ااقن ػػاع ،كيﺮﺑطهم ػػا نس ػػب التػ ػ ثًن الػ ػ م يس ػػتهﺪؼ اٞنتلﻘ ػػي ﻋ ػػرب
اللﻮح ػ ػ ػ ػ ػػات ااشػ ػ ػ ػػهارية أك اٝنطاﺑػ ػ ػ ػػات النصػ ػ ػ ػػﻴة ة اللﻮحػ ػ ػ ػػات
ااشػهارية ،أك ة اٞنػػﺪكنات األدﺑﻴػة كغػػًن األدﺑﻴػة ،كُّػ ا اٞنسػػتﻮل
مػػن التﻔاﻋػػل ﺑػػٌن اٞنػػنه اٜنيػػاجي كاللﻮحػػات ااشػػهارية ٬نكننػػا
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ٕنثل ﻫ ا الﺒعﺪ الﻮنﻴﻔي ة قﺮاثة اللﻮحات ااشهارية ة مشاغل

التجميػػل الػػيت ﺮ ادﻫػػا السػػﻴﺪات ّنﺪينػػة أُّػػا ،ك سػػهﻢ ة إ ػػاﻓة
مستﻮل من التيمﻴل كالزينة ة اٞنناﺳﺒات كغًن اٞنناﺳﺒات.
مشاغل التجميل:
ﻫي احملالت مػن الكػﻮاﻓًن كغًنﻫػا ،كمػا يكتسػب صػﻔة قانﻮنﻴػة ة
الن ػ ػػاـ اادارم ،كﻫػ ػػي ١نػ ػػالت مغلﻘػ ػػة ذات خصﻮصػ ػ و
ػﻴة ،يلﻔهػ ػػا
السػػرت ،كيضػػﺮب ﻋلﻴهػػا الكثػػًن مػػن ايحتﻴاطػػات الالزمػػةي لت خ ػ
اٞنػﺮأة ة اَّتمػػع العسػػًنم كاألُّػػاكم ﻋلػػى كجػػﻪ اٝنصػػﻮص ﻓﺮصػػة
التػ ػ ػزين كالتيمﻴ ػ ػػل ،ة األﻋػ ػ ػﺮاس ،كاألﻓػ ػ ػﺮاح ،كحﻔػ ػػالت التك ػ ػػﺮ
كالت ﺮج من اٞنﺪارس كاٛنامعات ،كغػًن ذلػك مػن اٞنناﺳػﺒات الػيت
تعهﺪﻫا النساث ة اَّتمع السعﻮدم.
المبحث األوؿ :التقنيات الحجاجية في اللوحات اإلشهارية

ﺑﺮزت ة اللﻮحات ااشهارية ٞنشاغل ْنمﻴل السﻴﺪات ّنﺪينة
أُّا العﺪيﺪ من التﻘنﻴات اٜنياجﻴة اليت رٚنت مالمح اٝنطاب
ااشهارم ،كأﺳهمت ة إثار ﻪ ّنستﻮيات ٢نتلﻔة ،ﺑل لﻘﺪ اف
ٟنا األثﺮ اٜنياجي كاٛنمارل ة إ٤ناز الﻔعل ااقناﻋي لﺪل
ﻓضال ﻋن ايﺳتﺪيؿ
اٞنستهلك من اٛنمهﻮر النسائي،
ن
اٞنﻘاصﺪم ،كالﻔين ة صمﻴﻢ اللﻮحة ااشهارية .كطﺒ نﻘا ٞنعطﻴات
السباؿ ،كإجاﺑتﻪ اٞنعﺮﻓﻴة اليت نتلمس آﻓاقها ة الﺒحث ،كرصﺪ
الشﺮكط اٞنتحﻘﻘة ٟن ا التﻘنﻴات ،كمسﻮغات الن ﺮ ة إنتاج
اللﻮحات ،كما يتعزز ة مناقشتها من ٖنﺮات التشكل كالﺪيلةي
ﻓ ننا معنﻴﻮف ة ﻫ ا اٞننﻮاؿ ّنﺮاقﺒة الصﻮرة ااشهارية اليت ﺑﺪت
ﻋلﻴها مشاغل ْنمﻴل السﻴﺪاتي ألاا اٞنشغل الﺒحثي ال م
يساﻋﺪنا ة ﻘﺮيب الصﻮرة ااقناﻋﻴة ة منطﻮؽ اللﻮحات
كمسمﻴاهتا .كُّ ا السﻴاؽ ﻓ ف التﻘنﻴات اليت رصﺪناﻫا ة ﻫ ا
السﻴاؽ ﺑﺪت ماثلة ة أرﺑع حايت ،ﻫي اآليت(

أوء :تقنية الحذؼ
ً
لع ػػل أﺑس ػ اٝنص ػػائص ال ػػيت يتمت ػػع ُّ ػػا أﺳ ػػلﻮب اٜنػ ػ ؼ،
ك٫نتصػػها ة اٝنطػػاب ااشػػهارم ،أنػػﻪ صػػﻮرة مػػن صػػﻮر اا٩نػػاز،
كاا٩نػػاز – ُنسػػب ﻋﺒػػﺪ الﻘػػاﻫﺮ اٛنﺮجػػاين" -ﺑػػاب دقﻴػػق اٞنسػػلك
لطﻴ ػػﻒ اٞن خ ػ ػ ﻋيﻴػ ػػب األمػ ػػﺮ شػ ػػﺒﻴﻪ ﺑالسػ ػػحﺮ"تاٛنﺮجاين ،ﻋﺒ ػػﺪ
الﻘ ػ ػػاﻫﺮُٕٗٗ ،ـ ،صُُِو كيكتس ػ ػػب قﻴمتػ ػػﻪ ﺑﻮص ػ ػػﻔﻪ أحػ ػػﺪ
مالمح ايقتصاد اللغﻮم ،كأحػﺪ اٞننشػطات ال ﻫنﻴػة لﻔهػﻢ اٞنعػاين
كاألغ ػﺮاض ،كقػػﺪ٬ننا ﺳػػئل اٛنػػاحا .مػػا الﺒالغػػة؟ ﻓﻘػػاؿ( اا٩نػػاز.

قﻴل كما اا٩ناز؟ قاؿ ح ؼ الﻔضﻮؿ ك ﻘﺮيػب الﺒعﻴػﺪ .اٛنػاحا،
ﻋمﺮك ﺑن ُنﺮ ،تُٖٗٗـو ،صُُٗٗ /و.
كﻋلػػى ﻫ ػ ا األﺳػػاس ﻓ ػ ف اٜن ػ ؼ لػػﻪ أثػػﺮا اٜنيػػاجي ،ﺑﻮصػػﻔﻪ "
ﻋالقة داخل النص ،كمن حياجﻴتﻪ ة جعػل الﻘػارئ ٬نػ ﻫػ ا
ػتنادا ٞن ػػا
الﻔػ ػﺮاغ ﺑايﻋتم ػػاد ﻋل ػػى م ػػا كرد ة اٛنمل ػػة األكذل أك اﺳ ػ ن
ﺳﺒق" تحشاين ،ﻋﺒاس،ت َُِّـو ،صُِٖو
كالتسلﻴﻢ ُّ ا التﻘنﻴة األﺳلﻮﺑﻴة لتمثﻴػل ال ػاﻫﺮة اٜنياجﻴػة
ة اللﻮحػػات ااشػػهارية ﻋلػػى مشػػاغل السػػﻴﺪات يضػػعنا ة جلهػػا
أمػػاـ حػ ؼ اٞنسػػنﺪ إلﻴػػﻪ ػػارة ،كاٞنسػػنﺪ ػػارة أخػػﺮل ،كﻫػ ا اٞنلمػػح
األﺳػ ػػلﻮيب يتيلػ ػػى ﻋلػ ػػى كجػ ػػﻪ التحﺪيػ ػػﺪ ،ﺑااشػ ػػاريات اٞنضػ ػػمﺮة
للتعﻴ ػػٌن العلم ػػي ،أك اللػ ػﻮازـ اٞنكانﻴ ػػة ،مث ػػل( تﻫػ ػ ا ،ﻫػ ػ ا ،ﻫن ػػا،
كغًنﻫػػاو  .كي خ ػ اٜن ػ ؼ صػػﻮر ﻪ الﺪيلﻴػػة ،ة مشػػاغل( تنػػارين
ص ػػالﻮف ْنمﻴ ػػل ،مش ػػغل أُّ ػػا للس ػػﻴﺪات ،مش ػػغل أن ػػت ،ص ػػالﻮف
حﺪيث ػػة اٛنم ػػاؿ للت ػزيٌن ،مش ػػغل انعك ػػاس ٗن ػػارل ،ﻓت ػػاة ﻋس ػػًن..
إخلوي ﻓكلهػػا مسػػمﻴات ﺑنﻴػػت ﻋلػػى ٕنػػاـ ااﺳػػناد ك ﺮ ﻴػػب اٛنملػػة
ايٚنﻴػػة ،ﺑتﻘػػﺪيﺮات خاصػػة للصػػﻴغ اآل ﻴػػة( تىػػذا صػػالﻮف ْنمﻴػػل،

أك ىنػػا مﺮ ػػز أﻫػػل اٞنﻮ ػػة ،ﻫنػػا /ﻫ ػ ا مشػػغل مﺮيػػاجو أك ٪ن ػ ؼ
ػامال مػػن اٞنسػػنﺪ إلﻴهػػا ،كاٞنسػػنﺪ ػ لك ،كصػػﻮر ﻪ ﺑاديػػة
ااﺳػػناد ػ ن
ة األٚنػػاث تﻓتػػاة ﻋسػػًن ،نػػارين ،ن ػﻮاﻋﻢ للسػػﻴﺪات ،ﺑﻴػػت جﻮلﻴػػا
للس ػػﻴﺪاتو ك ﻘ ػػﺪيﺮاهتا اٞنض ػػمﺮة ﻋل ػػى ٥ن ػػﻮ م ػػا ﺳ ػػﺒﻘت ااش ػػارة
إلﻴها ،مﺮﻫﻮنة ﺑالصﻴغ اآل ﻴة( تﻫ ا مشغل ﻓتاة ﻋسًن ،كﻫنا مﺮ ػز
نػػارين للسػػﻴﺪات ،كمثلػػﻪ ﻫ ػ ا مﺮ ػػز /مشػػغل ن ػﻮاﻋﻢ للسػػﻴﺪات ،ك
ﻫك ا ة مشغل ﺑﻴت جﻮلﻴا للسﻴﺪاتو.
كة ػػﻮث مػػا ﺳػػﺒقي ﻓػ ف اٜنػ ؼ يتضػػمن صػػﻮرة ٢نتزنػػة مػػن
الػػﺪييت ااشػػهارية ،الػػيت ثػػﺮم ايﺳػػﻢ كٓنﻘػػق لػػﻪ الﻔعػػل
ااقنػػاﻋي ،ك ػػﺪﻋﻢ آﻓػػاؽ اٜنيػػاج إذل أﺑعػػﺪ مػػﺪل ،كإغ ػﺮاث
اٞنستهلك للتﻔاﻋل مع اللﻮحات ااشػهاريةي ﺑﻮصػﻔها ﻘنﻴػة
أﺳػلﻮﺑﻴة لغﻮيػػة ذات ﻓاﻋلﻴػة ة التﻮاصػػل ،تػﺪاخل ك تكامػػل
ة ﺳﻴاؽ الت ثًن كالت ثﺮ ﺑٌن طﺮة ااشهار.
ثانيًا :تقنية الوص
يعﺪ الﻮصﻒ من أﻫﻢ التﻘنﻴات اٜنياجﻴة اليت اقرتنت ّنسمﻴات
اللﻮحػػات ااشػػهارية ٞنشػػاغل السػػﻴﺪات ،كلػػﻴس غﺮيﺒنػػا ﻋلػػى ﻫ ػ ا
األﺳػلﻮب ة األدﺑﻴػػات اٞنعﺮﻓﻴػػة ،أف ينػػت ﻢ طﺒ نﻘػػا ٞننطػػﻮؽ اٜنيػػاج
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كمػػن مػػالزـ للتعﺒػػًن ﻋػػن معانػػاة الػ ات ،قػ نػﻮي ك تاﺑػػةي لػ ا ﻓهػػﻮ
يغتػين ﺑغناﻫػا ،كيﻔتﻘػﺮ ﺑﻔﻘﺮﻫػا ،كيػيبدل ﺑ ﺳػلﻮب خػاص ،كيﻮنػﻒ
لغايػػات ١نػػﺪدة .تالﻔػﺮيح ،ﻫﻴﻔػػاث ََِٗـ ،صّٓو كمػػن غايا ػػﻪ
احملﺪدة ااﺳهاـ ة ﺮاﺑ األحﺪاث ك سلسلها ،ما أف للﻮصﻒ
قﻴمتػػﻪ التﺪاكلﻴػػة ة إﺑ ػﺮاز أكصػػاؼ الش صػػﻴات ،كالكشػػﻒ ﻋػػن
أﺑعادﻫػػا األخالقﻴػػة كايجتماﻋﻴػػة كالنﻔسػػﻴة ،كي يكتﻔػػي الﻮاصػػﻒ

اٞنﻔارقػػة الػػيت تﻘلػػب ﺑػػٌن مﻔﺮداهتػػا ،كنﻘصػػﺪ " ايﺳػػت ﺪاـ اٞن ػﺮاكغ
للغ ػ ػػة .تدم ﺳ ػ ػػي مﻴﻮي ػ ػػك ،صِٕو .كﻫ ػ ػػي ﻘنﻴ ػ ػػة اﺳ ػ ػػتيمعها
اٞنشػػهﺮ لﺒػػث ﻓاﻋلﻴتهػػا ة اللﻮحػػات ،ﻋلػػى أف " اٞنﻔارقػػة اللﻔ ﻴػػة
٧نػ المػػي ،أك طﺮيﻘػػة مػػن طﺮائػػق التعﺒػػًن ،يكػػﻮف اٞنعػػىن اٞنﻘصػػﻮد
مناقضػ ػػا أك ٢نال نﻔ ػ ػػا للمع ػ ػػىن ال ػ ػػاﻫﺮ تﺳػ ػػلﻴماف ،د.خالػ ػػﺪ،
ﻓﻴهػ ػػا
ن
تُٗٗٗـو ،صِٔو .ك تيلػػى ﻫ ػ ا اٞنالمػػح ﺑػػٌن الصػػﻴغ اٞنﺮ ﺒػػة

ﺑﺮصﺪ اٞنالمح اٝنارجﻴة ،كإ٧نا ينﻔ إذل ﻋاٞنها الﺪاخلي ،مستﺒطننا
مشػ ػ ػػاﻋﺮﻫا النﻔس ػ ػػﻴة ك اش ػ ػ ػ نﻔا ﻋػ ػ ػػن أﺳػ ػ ػﺮارﻫا .تالﻔ ػ ػ ػﺮيح ،ﻫﻴﻔ ػ ػ ػػاث
ََِٗـ ،صّٕو.
كة اٞنع ػػاجﻢ ايص ػػطالحﻴة ينص ػػﺮؼ الﻮص ػػﻒ ة ديلت ػػﻪ إذل
الﺪيلػػة ال ﻫنﻴػػةي إذ " يػﺮاد ﺑػػﻪ إﻋػػﺪاد صػػﻮرة ذﻫنﻴػػة ﻋػػن مشػػهﺪ أك
ش ػ ػ ػ ص أك إحسػ ػ ػػاس أك زمػ ػ ػػاف للﻘػ ػ ػػارئ أك اٞنسػ ػ ػػتمع .تكﻫﺒػ ػ ػػة،
٠ن ػ ػ ػػﺪم ،كاٞنهن ػ ػ ػػﺪس ،تُْٖٗـو ،صّّْو ".م ػ ػ ػػا يكتس ػ ػ ػػب
قﻴمتﻪ ال ﻫنﻴة من " الﻘﺪرة ﻋلى صﻮيﺮ صغائﺮ األمﻮر كجالئلها،
كالتغلغػػل ة دكاخػػل الش صػػﻴات ،كالػػنﻔس اانسػػانﻴة ك صػػﻮيﺮﻫا

م ػػن العناص ػػﺮ اٜنس ػػﻴة اٞنتﺒاﻋ ػػﺪة ،أك اٜنس ػػﻴة كاٞنعنﻮي ػػة ،اجتم ػػاع
اٞنشػ ػػغل مػ ػػع الﻘمػ ػػﺮ ،أك السػ ػػﻴﺪات مػ ػػع ٨نػ ػػس اللﻴػ ػػارل ،أك مﺮ ػ ػػز
التيمﻴل مع نﻮر التيمﻴل ،كغًنﻫا مػن أﺳػالﻴب الﻮصػﻒ اٞنﺒاشػﺮ
كاَّازم.
ﻋلػػى ﻫػ ا النحػػﻮ ﺑػػﺪت لﻮحػػات مشػػاغل ْنمﻴػػل السػػﻴﺪات ّنﺪينػػة
أُّػػا ة صػػﻮرﻫا اٜني ػػاجي لل طػػاب ااش ػػهارمي إذ ﺑػػﺪا ص ػػﻮرة
اﺳ ػػتﺪيلﻴةٟ ،ن ػػا أﺑعادﻫ ػػا ااقناﻋﻴ ػػة ،كالت ػػاثًن النﻔس ػػي ة اٞنتلﻘ ػػي،
كانت مت اٞنسمﻴات اللغﻮية ُّ ا األﺑعاد ﻋلػى النحػﻮاآليت( تأﻫػل
اٞنﻮ ػػة٨ ،نسػػة اللﻴػػارل ،ﺳػػﺮ اٛنمػػاؿ ،مشػػغل األ ػػاﺑﺮ للسػػﻴﺪات،

ﺑﺪقػ ػػةي ألف ة ذلػ ػػك مصػ ػػﺪر ل ػ ػ ة كاﺑتهػ ػػاج للمتلﻘػ ػػي .مشػ ػػﺒاؿ،
تد١.نم ػ ػػﺪ ،تَُُِـو ،صُّٔو كمصػ ػػﺪر لػ ػ ػ هتا ة التﻔاﻋ ػ ػػل
اانسػػاين ﺑعﻮاطﻔػػﻪ كأحاﺳﻴسػػﻪ ،كمػػا يسػػتﺒطن ة دكاخلػػﻪ النﻔسػػﻴة
م ػ ػػن ق ػ ػػﻴﻢ ﻋاطﻔﻴ ػ ػػةي ذل ػ ػػك ألف " العﻮاطػ ػػﻒ ٖن ػ ػػﺮة ﻔك ػ ػػًن ﻋﻘل ػ ػػي
كأنشػػطة ذﻫنﻴػػة ينيزﻫػػا اانسػػاف قﺒػػل أف ي هػػﺮ ﻫ ػ ا العاطﻔػػة أك
ل ػػك .تﻋﺒﻴ ػػﺪ ،د.ح ػػا تَُُِـو ،صِّْو م ػػا أف اٞنك ػػاف
ي ػ ػػتالزـ مػ ػػع الش ص ػ ػػﻴة ة الﻮصػ ػػﻒي إذ ينﻘ ػ ػػل الﻮاص ػ ػػﻒ حﺮ ػ ػػة
اانساف ة ار ﺒاطﻪ اٞنكػاين كالزمػاين ،كيغػﺪك مسػﻮ نغا ااقنػاع ،ﺑػل
إف " الﻮصػػﻒ ﻫﻮالﻮﺳػػﻴلة األﺳاﺳػػﻴة ة صػػﻮيﺮ اٞنكػػاف.ت ١نﺒػػك،
نﻘال ﻋن .تالﻔػﺮيح ،ﻫﻴﻔػاث ،تََِٗـو،
د.أ٘نﺪ زياد ،صٕٓ.و ن
صُِّو.
كلػػﻴس الﻘصػػﺪ مػػن كصػػﻒ اٞنكػػاف اٞنػػادم ،ﺑػػل إف حياجﻴػػة
الﻮصﻒ ﻘتضي أف" يتناكؿ كصﻒ اٞنكاف من خالؿ ااحسػاس
الػ ػ م يث ػػًنا ة نﻔ ػػس اٞنتلﻘ ػػيي إذ ص ػػﺒح األم ػػا ن حامل ػػة لﻘ ػػﻴﻢ
شػ ػػعﻮرية مػ ػػبثﺮة يتضػ ػػح مػ ػػن خالٟنػ ػػا ﻋمػ ػػق الش صػ ػػﻴة كأﺑعادﻫػ ػػا
أيض ػػا ﺑالﻮص ػػﻒ النﻔس ػػي .تالﻔ ػ ػﺮيح ،ﻫﻴﻔ ػػاث،
النﻔس ػػﻴة .كيس ػػمى ن
تََِٗـو ،صُِْو .كمع ػ ػ ػ ػ ػػىن ذل ػ ػ ػ ػ ػػك أف الﻮصػ ػ ػ ػ ػػﻒ يتسػ ػ ػ ػ ػػﻢ
ﺑالت ﻴﻴػل ػػارة ،كﺑاٞنﻔارقػػة ة التسػػمﻴة ػارة أخػػﺮل٣ ،نػػا يعكػػس ة
مسػ ػػمﻴات اٞنشػ ػػاغل لﻮحػ ػػة ﻓنﻴػ ػػة مثػ ػػًنة لل ﻴػ ػػاؿ ،كيﺳػ ػػﻴما ﻋنػ ػػﺪ

مشغل انعكاس ٗنارل ،األنيت األٗنلٞ ،نسػة نػﻮاؿ ،مشػغل نػﻮاﻋﻢ
للسػﻴﺪات.و كُّػ ا اٞنسػػتنﺪ اللغػػﻮم الﺒﻴػػاين أنػ اٞنشػػهﺮ مػػن الﺒعػػﺪ
العػاطﻔي كالنﻔسػي منػﻮ ناي للتػ ثًن ة اٞنػﺮأة اٜنسػناث ،كإقنػاع األنثػػى
العسػػًنية األُّاكيػػة ﻋلػػى كجػػﻪ اٝنصػػﻮص ﺑاٝنػػﺪمات الػػيت ﻘػػﺪمها
اٞنش ػػاغل ك١ن ػػالت الكػ ػﻮاﻓًن ة ﺳ ػػﺒﻴل إح ػػﺪاث ٓن ػػﻮؿ ن ػػﻮﻋي ة
ْنمﻴػػل السػػﻴﺪات ،إذ ضػػمنت أٚنػػاث اٞنشػػاغل مبش ػﺮات لﻔ ﻴػػة،
كاﺳػتﺪييت حياجﻴػػة ٕنثﻴلﻴػػة كاصػػﻔة لزينػة اٞنػﺮأة كأﺳػﺮار ٗناٟنػػا،
كمﻘاصػ ػػﺪ اٜنيػ ػػاج ااقنػ ػػاﻋي ػ ػػتالزـ ة صػ ػػﻮرهتا مػ ػػع اٝنطػ ػػاب
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،
ﻓﻘػػﺪ ﺑ ػػﺪت ﻋل ػػى مس ػػتﻮل ﺒػػًن م ػػن ااحس ػػاس الﻔ ػين ،كأكدع ة
ﺒًنا من لﻮازـ اللغة اٞنعربة ﻋن الشػعﻮر ّننزلػة اٞنػﺮأة
مساحتها ن
قﺪرا ن
ة اَّتم ػػع ،كحاجته ػػا للزين ػػة كالتيمﻴ ػػل ،األم ػػﺮ الػ ػ م ﺑع ػػث ة
كﻋﻴػػﻪ ك ﺮﺳػػذ ة ذا ﺮ ػػﻪ ػػﺮكرة العنايػػة الﺪقﻴﻘػػة ﺑتصػػمﻴﻢ لﻮحػػات
اٞنشػػاغل ،ك ﻮﺳػػﻴع دائػػﺮة الػػرتكي  ،إذل صػػمﻴﻢ لﻮحػػات ﻓﺮﻋﻴػػة ة
زكايػ ػػا ثػ ػًنة مػ ػػن األحﻴػ ػػاث كالشػ ػﻮارع .كقػ ػػﺪ طالعتنػ ػػا الكثػ ػػًن مػ ػػن
000

ااﻋالن ػ ػػات الﻔﺮﻋﻴػ ػػة ﻋل ػ ػػى مػ ػػﺪاخل الطﺮق ػ ػػات ،كﻋل ػ ػػى ج ػ ػػﺪراف
العمػػارات الػػيت ﻘػػع ﻓﻴهػػا اٞنشػػاغل .ﻓضػ نػال ﻋػػن األﺑعػػاد الثالثﻴػػة،
كطﺮيﻘػ ػػة العػ ػػﺮض ﺑاٛنهػ ػػات األرﺑػ ػػع للكتاﺑػ ػػة ،كاٝنطػ ػػﻮط العﺮﺑﻴ ػ ػػة،
ك ثاﻓػػة األل ػﻮاف .لهػػا ل ػﻮازـ ﻘنﻴػػة أﺳػػهمت  -إذل حػ وػﺪ ﺒ ػ وًن -ة
إغن ػػاث التيﺮﺑ ػػة ااش ػػهارية ة مﺪين ػػة أُّ ػػا ،كﻋ ػػربت ﻋ ػػن ﻘ ػػﺪيﺮﻫا
ﻋمﻮمػػا ،كالعسػًنية ﻋلػػى كجػػﻪ اٝنصػػﻮص .كُّػ ا
للمػﺮأة السػػعﻮدية ن
اٞنكتسػػب اﺳػػتﻘامت اللﻮحػػات ،كار سػػمت ال ػػالؿ اا٪نائﻴػػة ٟنػػا،
كٔنلل ػ ػػت الﺮﺳ ػ ػػﻮمات الﻔنﻴػ ػػة ﻋل ػ ػػى جﻮان ػ ػػب اٞنكت ػ ػػﻮب ،ذل ػ ػػك أف
اللﻮحات كاٞنسػمﻴات الػيت التﻘطتهػا ﺑاصػﺮ نا اٜنسػﻴة كاٛنمالﻴػة قػﺪ
٥نتت من أٚناث اٞنشاغل حﻴاة لﻮحاهتا ،كٕنثلت ة الﺒعػﺪ الثالثػي
كاٝنط ػػﻮط ال ﻫﺒﻴ ػػة كالتزكي ػػق الﺮائ ػػع للﻮح ػػات ترنﻮش ػػةو ّنس ػػاحتها
الصﻔﺮاث كخطها الﻮردم ،كالعناية ﺑاٞنساﻓات الﺒﺪيعة ،كاينسياـ
ة حيػػﻢ اللﻮحػػة اٜنﺪيﺪيػػة ،ك ػﺮاﺑ أجزائهػػا ،ك لػػك الػػﻮركد الػػيت
م ت مساحة لﻮحة تﻓتاة ﻋسًنو ﺑاللﻮف الﻮردم ،كالتعﺮجػات ة
جﻮانﺒهػ ػػا ،كاللػ ػػﻮف العنػ ػػايب ال ػ ػ م كػ ػػﻮرت ﺑػ ػػﻪ لﻮحػ ػػات تمشػ ػػغل

ﺑ جﺮاثاهت ػػا الق ػػح النص ػػﻮص ك ﻔاﻋله ػػا ،ك مﻔهﻮم ػػﻪ ل ػػﺪل جﻮلﻴ ػػا
ﺮيستﻴﻔا يتحﺪد ﻋلى أﺳاس" أف ي ل نص ﻫﻮ ﻋﺒػارة ﻋػن لﻮحػة
ب كٓنﻮي ػ هػل
ﻓسﻴﻔس ػػائﻴة م ػػن ايقتﺒاﺳ ػػات ،ك ي ػػل ن ػ َ
ػص ﻫ ػػﻮ ى ىش ػػﺮ ه
لنصﻮص أخﺮل" .ت ﺮيستﻴﻔا ،جﻮلﻴػا ،تُٕٗٗـو،صَِو ﻋلػى
٥نػػﻮ يبﺳػػس ة صػػﻮرنا ٞنﺒػػﺪأ التﻘػػاطع كايلتﻘػػاث الﻔعػػاؿ ،ك٩نػػﺮم
األمػ ػػﺮ ة ذلػ ػػك ﺑصػ ػػﻮرة مشػ ػػرت ة ،تحﻘػ ػػق " ﺑتﻘػ ػػاطع النصػ ػػﻮص
ك ﺪاخلها اٜنػﻮار كالتﻔاﻋػل ﻓﻴمػا ﺑﻴنهػا .تالغػ امي ،د.ﻋﺒػﺪ اهلل،
تََِٔـو ،صِِٔو.
ك ينش ﻫ ا التﻘاطع ما يﺮل تﺳﻮلﺮسو مع " ػل نػص يﻘػع
ة ملتﻘ ػػى ٠نمﻮﻋ ػة م ػػن النص ػػﻮص ُنﻴ ػػث يك ػػﻮف ﻫﻮاٛن ػػامع ﺑﻴنه ػػا
كاٞنشػ ػػكل ٟنػ ػػا .ت٘نػ ػػﺪاكمٗ ،نﻴػ ػػل تَُِِـو ،صٗٔو ك ﻫػ ػػﻮ
مﺒػػﺪأ ييسػػتﺪﻋى لتشػػكﻴل ﻓضػػاث الػػنص كٓنﻘﻴػػق اٞنمارﺳػػة النصػػﻴة
م ػػن كجه ػػة ن ػػﺮ ﻘ ػػاطع نص ػػٌن أك أ ث ػػﺮ داخ ػػل ال ػػنص الﻮاح ػػﺪ.
اٜنمػػﺪاين٘ ،نﻴػػﺪت التنػػاص إنتاجﻴػػة اٞنعػػاين،تََُِـو ،صٗٔ.
أك ﻫػ ػػﻮ احتػ ػﻮاث نػ ػص مػ ػػن ن ػ و
ػص آخػ ػػﺮ ،ك ﻔاﻋلﻴػ ػػة نصﻮصػ ػػﻴة ﺑػ ػػٌن

ﺳػػﻴالرينو ،ك ػ لك لػػﻮف مشػػغل تنػػﻮؼو األﺳػػﻮد كخطهػػا الػ ﻫيب
اٞن ػ ػػﺪﻫز ،كزخﺮﻓ ػ ػػة لﻮحػ ػػة تاأل ػ ػػاﺑﺮو ،كأدكات اٞنن ػ ػػا ًن كأدكات
التيمﻴ ػػل ال ػػيت طﺒع ػػت ُّ ػػا لﻮح ػػة مﺮ ػػز تن ػػﻮر الﻔ ػػﺮدكسو .كص ػػﻮر
الﻔﺮاش ػػات ة تﺑﻴ ػػﻮيت غ ػػزيفو ،كغًنﻫ ػػا م ػػن مﻮاص ػػﻔات اٛنم ػػاؿ،
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،
كمشغل تنﻮر الﻔػﺮدكس للسػﻴﺪاتو ،كمشػغل تنػﻮاﻋﻢ.و .ذلػك أف
الﺒعػػﺪ اٛنػػانيب للﻮحػػات ،كالﺒعػػﺪ اٞنﺒاشػػﺮ كالزكايػػا كاللﻮحػػات اٞنعلﻘػػة

الطﺮﻓٌن ،ة حٌن يﺮاا جػًنار جﻴنﻴػت( مػاثالن ﺑػٌن يزمػيت شػﺮطتٌن
ة غم ػ ػػار الػ ػػنص٨ ،نػ ػػا( اٞنػ ػػبثﺮ كاٞنتػ ػ ػ ثﺮ .ت ﺮيستﻴػ ػ ػﭬ ػ ػػا ،جﻮلﻴػ ػػا،
تُٕٗٗـو ،صَِو ي أم " إًف ي ػػل مػػا يضػػع الػػنص ة ﻋالقػػة
ن ػػاﻫﺮة أك خﻔﻴ ػػة ﻋل ػػى نص ػػﻮص أخ ػػﺮل ﻓه ػػﻮ ن ػػاص" تجﻴنﻴ ػػت،
جًنار ،ت ُٖٗٗـو ،صُِّو.
ُّ ػ ا اٞنسػػتﻮل مػػن الﻔهػػﻢ كالﺒﻴػػافي ﻓ ػ ف التنػػاص الػػﺪـ كالعصػػب
٩نػ ػػﺮم مػ ػػع النصػ ػػﻮص ،ك٬نػ ػػﺪﻫا ﺑ ﻓكارﻫػ ػػا اٛنﺪيػ ػػﺪة كيﺒػ ػػث ﻓﻴهػ ػػا
اٜنﻴﻮية ،ك٪نﻔا للػنص السػاﺑق ﻫﻴﺒتػﻪ كُّيتػﻪي األمػﺮ الػ م ٩نعلنػا
نتتﺒػػع أﻓﻘػػﻪ الػػﺪيرل ة أٚنػػاث اللﻮحػػات ااشػػهارية ،كنتمثػػل الﺒعػػﺪ

له ػػا ذات أث ػػﺮ إقن ػػاﻋي للمس ػػتهلك ،كمص ػػﺪر أم ػػاف كراﻓ ػػﺪ م ػػن
ركاﻓػ ػػﺪ اٛنػ ػػﻮدة للعػ ػػﺮض كالػ ػػرتكي  ،إذ يتطػ ػػﻮر األمػ ػػﺮ ة التصػ ػػمﻴﻢ
كالع ػػﺮض م ػػن مس ػػتﻮل العﻴ ػػين كجػ ػ ب اينتﺒ ػػاا إذل حال ػػة إﺑ ػػﺪاع،
كيصػػﺒح ػػمن مﺮا ػػب اٜنيػػاج ااﺑػػﺪاﻋي ال ػ م يتػػﻮخى ااقنػػاع
كالت ثًن ة اآلخﺮ ّنعطﻴات الﻮاقػع ،ك١نﻘﻘػات ايﺑتكػار الﻔػين ،كي
يغﻴ ػػب ﻋن ػػﻪ مس ػػاؽ ال ػػﻮﻋي اٜنض ػػارم كالتط ػػﻮر الثﻘ ػػاةي كﺑػ ػ لك
اﺳػ ػػتطاع اٞنش ػ ػػهﺮ أف ٪نﻘ ػ ػػق اٟن ػ ػػﺪؼ كيﺒلػ ػػغ اٞنػ ػ ػﺮاد م ػ ػػن اٝنط ػ ػػاب
ااشهام.

التصﻮيﺮم ﺑ ﻋياب كﻫﻮال م تسﻢ ﺑﻪ اٞنسمﻴات.
كﺑػ ػػالن ﺮ ة اللﻮحػ ػػات ي خ ػ ػ نا اٞنشػ ػػهﺮ ة سػ ػػمﻴة( ت٨نسػ ػػة
اللﻴارل ،كجﻪ الﻘمﺮ ،نﻮاﻋﻢ ،ﺳﺮ اٛنمػاؿ ،نػﻮر الﻔػﺮدكس ،م ﻫلػة،
أرجﻮاف ،غزيف ،حﺪيﻘة اٛنماؿ ،انعكاس ٗنارلٞ ،نسة نﻮاؿو إذل
مسػ ػ ػػاحات ناص ػ ػػﻴة ة اٝنط ػ ػػاب الش ػ ػػعﺮم الﻘ ػ ػػﺪ  ،كإذل الﻔ ػ ػػن
التشػ ػػكﻴلي ،كاٞنعﺮﻓػ ػػة الصػ ػػﻮﻓﻴة ،كإذل الﻮاقػ ػػع ﺑطﺒﻴعتػ ػػﻪ احملسﻮﺳػ ػػة،
كمشػػاﻫﺪﻫا اٛنمالﻴػػة اٞنﺒثﻮثػػة ة الكػػﻮف .كنﻘصػػﺪ مػػا يتماثػػل ﺑػػٌن
اٞنﺮأة ك٨نس اللﻴارل من الﻘػﻴﻢ اٞنشػرت ة ،كالصػﻮر الﻔنﻴػة ﺑػٌن األنثػى
ككجػػﻪ الﻘمػػﺮ ،كمػػا يتسػػاكؽ مػػع اٛنػػنس النػػاﻋﻢ ،كأﺳ ػﺮار اٛنمػػاؿ
ال م ستمﺪ اٞنﺮأة منﻪ حضﻮرﻫا ة ﺑﻴػت الزكجﻴػة ،ك ﻔػﺮ ﺑػ لﻮاف
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الﺮقػػة كالعاطﻔػػة اٛنﻴاشػػة ة اٜنﻴػػاة العائلﻴػػة ،كمػػن الغػػزيف سػػتمﺪ
الكثػػًن مػػن الﺮقػػة كاٛنمػػاؿ ،كصػػﻔاث العﻴنػػٌن .ػػل ذلػػك أﺳػػهﻢ ة
صػﻮيﺮ اٞنػﺮأة ،كالتعﺒػػًن ﻋػػن حاجاهتػا اٛنمالﻴػػة مػػن الزينػػة كالتزكيػػق،
كرغﺒتهػ ػػا ة التيمﻴػ ػػل ال ػ ػ م يتناﺳ ػ ػػب مػ ػػع طﺒﻴعتهػ ػػا الﺒﻴﻮلﻮجﻴػ ػػة
كالسﻴكﻮلﻮجﻴة ،ﺑﺮقتها كحساﺳػﻴتها كمزاجهػا ،كﺳػحﺮ اﺑتسػامتها.
كيكﻔﻴنا قﻮؿ الشاﻋﺮ العﺮيب ذم الﺮمة ة ﻫ ا الش ف(
كقﺪ ُّﺮت ﻓما ٔنﻔى ﻋلى و
أحﺪ***إي ﻋلى أحﺪ ي يعػﺮؼ ال ىﻘ ىمػﺮا
 .تالس ػﺮاج١ ،نمػػﺪ ﻋلػػيُّٖٗ ،ـ ،صِٕٖ.و كقػػﻮؿ أيب الطٌﻴػػب
اٞنتنيب(
ت ىغزاي.
ى
كرنى ٍ
كﻓاح ٍ
ﺑﺪت قىمﺮان كمالى ٍ
ت يخﻮ ىط ﺑاف*** ى
ت ىﻋٍن ىربان ى
كقﻮؿ قﻮؿ اﺑن ﺳ ٌكﺮة(
يق ٙنىٍهﺮ كالثػ ٍغيﺮ من ﺑػىىﺮًد  .تالثعاليب،
اٝنىﺪ ٍكرهد كالصﺪغ ﻋالﻴةه***ك ٍّ
الﺮ ي
ﻋﺒﺪ اٞنلكََِِ ،ـ ،صَِٔو.
كغًن ذلك ٣نا شﺒعت ﺑﻪ الﺪكاكين الشعﺮية كألﻮاف الغزؿ من
أكصاؼ اٞنﺮأة ،ك ناصاهتا ﺑعناصﺮ الطﺒﻴعة كآﻓاقها.

ﻋس ػػًنو .ﻓكله ػػا ﻘ ػػﺪـ ﺑن ػػاثن حياجﻴنػػا مﺮ ﺒطنػػا ﺑﺒنﻴ ػػة الﻮاق ػػع ،كم ػػا
يت ﺳس ﻋلﻴﻪ من طﺒﻴعة الصﻴغة اللغﻮية اليت ستلهﻢ كجﻮدﻫا مػن
ﺑنﻴ ػ ػػة الﻮاق ػ ػػع ،ﺑﺒعﺪي ػ ػػﻪ( ايجتم ػ ػػاﻋي ،كاٛنغػ ػ ػﺮاة ،كﻫ ػ ػػي ص ػ ػػﻮرة
متناغمة ،سػتﺪرج السػﻴﺪات اٞنتزكجػات ﺑػﺪيلتها األنثﻮيػة اٞنثػًنة،
ﻋلى النحﻮال م ي هﺮ ة اللﻮحات اآل ﻴة(

المبحث الثاني :القيم الحجاجية التي أتجزتها اللوحات
اإلشهارية

ٔ -حافز الهوية واءنتماء:

لك ػػي يس ػػتطﻴع اٞنش ػػهﺮ إقن ػػاع اٞنس ػػتهلك ّن ػػا يﻘﺪم ػػﻪ لزﺑائن ػػﻪ،
ػﻮرا ٢نتلﻔػة مػػن
ػاف مطالﺒنػا ﺑػ ف يﺒعػث ة اللﻮحػػات ااشػهارية ص ن
ػﺪيﺮا ﺑنﻴ ػػل ثﻘتػ ػﻪي ذل ػػك ألف ص ػػﺪيق
التس ػػمﻴات ح ػػد يك ػػﻮف ج ػ ن
اٝنط ػ ػ ػػاب ااش ػ ػ ػػهارم "ينﺒغ ػ ػ ػػي أف ٬ن ػ ػ ػػﺮ ة مث ػ ػ ػػل ﻫػ ػ ػ ػ ا الس ػ ػ ػػﻴاؽ
ايجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاﻋي كالسﻴاﺳ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي .تمش ػ ػ ػ ػ ػ ػػﺒاؿَُِٕ ،ـ ،صُِّ"و
،كي خػ اٜنػػاﻓز ااشػػهارم صػػﻮرة مكثﻔػػة مػػن التﻔاﻋػػل كالتﻮاصػػل،
ك٫نل ػػق حال ػػة م ػػن الﺮغﺒ ػػة كايﺳتحس ػػاف ة الﻮﺳػ ػ ايجتم ػػاﻋي،
كالﺒﻴئػػة العسًنية ػ للزينػػة كالتيمﻴػػلي ألف اللﻮحػػة ااشػػهارية مﻮجهػػة
ُّ ػ ا الﻮنﻴﻔػػة ،ك عزيػػز الثﻘػػة ة نﻔػػﻮس السػػﻴﺪات لﻴصػػﺒح الﻔعػػل
التيمﻴل ػػي كنش ػػاط الزين ػػة ج ػػزثنا م ػػن اٟنﻮي ػػة ك ػ ػﺮﺑنا م ػػن النش ػػاط
اانسػػاين ﺑػػٌن النسػػاث ،كيﺳػػﻴما أنػػﻪ يعكػػس حالػػة الثﻘاﻓػػة ﺑالزينػػة،
كيعمػق الﻮاجػب الػﺪيين ُنسػػن التﺒعػل ﺑػٌن األزكاج ،ك٩نػﺮم ػػمن
ايشػ ػ ػ ػرتاطات الػ ػ ػ ػػيت يصػ ػ ػ ػػﻮغها الػ ػ ػ ػػﻮﻋي ايجتمػ ػ ػ ػػاﻋي ،كٓنﻮي ػ ػ ػػﻪ
اٞنستحﺪثة.
كمػػن لػػك اللﻮحػػات الػػيت طالعتنػػا طﺒ نﻘػػا ٟن ػ ا التصػػﻮر (ت مشػػغل
أُّػػا للسػػﻴﺪاتو ،كت مشػػغل أنػػتو ،كمشػػغل ترنﻮشػػةو ،كت ﻓتػػاة

إذ ػ ػػﻮحي الكلمػ ػػة ﺑ ػػﺪيؿ اٞنػ ػﺮأة السػ ػػﻴﺪة اٞنتزكج ػػة الﺮشػ ػػﻴﺪة الػ ػػيت
ٓنملػ ػ ػػت اٞنس ػ ػػبكلﻴة ة األﺳ ػ ػػﺮة أك ة اَّتم ػ ػػع ،كا تس ػ ػػﺒت م ػ ػػن
الص ػ ػػﻔات مػ ػػا يبﻫلهػ ػػا ٟن ػ ػ ا السػ ػػﻴادة ﺑش صػ ػػﻴتها ،أك منحػ ػػت
صالحﻴات من نﻮع ما ،ﻋلى اٞنستﻮل الش صػي أك العػائلي ،أك
الرتﺑ ػ ػػﻮم أك اادارم أك غػ ػػًن ذلػ ػػك .مػ ػػا أف حضػ ػػﻮر تأُّػ ػػاو ة
اللﻮحػ ػػة ااشػ ػػهارية يعػ ػػزز مػ ػػن اٞنﻮقػ ػػع اٛنغػ ػﺮاة كاينتمػ ػػاث الػ ػػﻮطين
للمملك ػػة العﺮﺑﻴ ػػة الس ػعﻮدية ،كمﺮ زﻫ ػػا السﻴاﺳ ػػيي ﻮا ػػا ﻋاص ػػمة
إقلﻴﻢ ﻋسًن ،كمنها ﺪار منطﻘة ﻋسًن لها.
كإذا انػػت السػػﻴﺪات قػػﺪ نلػػن ﻋنايػػة اٞنشػػهﺮ كاﺳػػتﻮﻋ الصػػﻴغة
اللغﻮيػػة ٟن ػ ا العنايػػة ،ﻓ ػ ف اللﻮحػػة األخػػﺮل عكػػس العنايػػة ﺑﻔئ ػػة
الشػػﺒاب ،ك٩نػػﺮم ﻋلﻴهػػا مػػا جػػﺮل ﻋلػػى السػػﻴﺪات مػػن اير ﺒػػاط
ﺑ ػػالﻮاقع كاٛنغﺮاﻓﻴػ ػا ،إذ ا س ػػعت الﺮؤي ػػة ،كنال ػػت أﻓ نﻘ ػػا آخ ػػﺮ ﻋل ػػى
مستﻮل ﻋسًن لها ،ﻋلى ٥نػﻮ يعكػس اﺳػتﻴعاب ااشػهار طﺒﻴعػة
اٞنسػػمى كاﺳػرتا ﻴيﻴة التسػػمﻴة ة لﻮحػػة تﻓتػػاة ﻋسػػًن للسػػﻴﺪاتو،
002

إذ نﺪرج ػمن دائػﺮة اينتمػاث ،كنسػق اٟنﻮيػةي إذ ايحتﻔػاث ﺑﻔتػاة
ﻋس ػ ػػًن ي ػ ػػﺪؿ ﻋل ػ ػػى ايﻫتم ػ ػػاـ ﺑ ػ ػػاٞنﺮأة العس ػ ػػًنية ﺑﻔئاهت ػ ػػا العمﺮيػ ػػة
اٞن تلﻔػػة ،كﻫ ػ ا التعﺒػػًن ﻫػػﻮ ػػﺮب مػػن اٜنيػػاج اٞننطﻘػػي ،اٞننػػﻮط
ﺑالسػػلطة أك مػػا يسػػمﻴﻪ ﺑًنٞنػػاف ﺑالتيػػانس ﺑػػٌن الشػ ص كأﻋمالػػﻪ
كأﻓعالﻪ تمشﺒاؿ ،صُّّو ،كﻫي حالة من التكاﻓل ﺑٌن السﻴﺪة
كأﻓعاٟنػا الػػيت تمتػع ﺑالﻘػػﺪكة كالسػلطة ايجتماﻋﻴػػة ﻓﻴػﻪ زكجػػة ،أك

ﺑعﺪا حياجﻴنا ﻋمﻴ نﻘا.
أيتها األنثى ،ﻓ نﻪ ة اٜنالتٌن ٪نﻘق ن
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
كالغﻴ ػ ػػاب ﺑػ ػػٌن الطػ ػػﺮﻓٌن ،ك عمػ ػػق ااحسػ ػػاس كالشػ ػػعﻮر ﺑاألخػ ػ ػ
كالعط ػػاث ،ك خػ ػ الص ػػﻮرة م ػػﺪاﻫا ااش ػػهارم ُّػ ػ ا التﻔاﻋ ػػل ﺑ ػػٌن

أـ ٟنػ ػػا حضػ ػػﻮرﻫا ايجتم ػ ػػاﻋي ة العائلػ ػػة ،ح ػ ػػد كتمػ ػػل ص ػ ػػﻮرة
األنثػػى ة ااش ػػهار ،كيتحص ػػل ااقنػػاع ة الﻮﺳ ػ ايجتم ػػاﻋي،
خاص ػػا ﺑ ػػاٞنﺮأة العسػ ػًنية ،ﺑ ػػل
م ػػا ْنع ػػل ذل ػػك اٞنش ػػغل مش ػػغال ن
ﺑػػتﻓتاة ﻋسػًنو ك ػ ف مػػن لػ ﻫػ ا اٞنشػغل للتػزين ﻫػي ﻓتػاة ﺑغػػض
الن ػػﺮ ﻋػػن ﻋمﺮﻫػػا ،أك أف ﻫ ػ ا اٞنشػػغل حﻴنمػػا يﻘػػﻮـ ﺑت ػزيٌن اٞن ػﺮأة
تحػﻮؿ إذل ﻓتػاة ،ﺑكػل مػا ٓنملػﻪ لمػة ﻓتػاة مػن دييتْ ،نعلهػػا
ﻓتاة مكتملة الﻔتﻮة ،امة الصﻔات األنثﻮية.
كﻫ ػ ا ٪ن ػػﺪد ن ػػﻮع اٜني ػػة ال ػػيت يلﻘﻴه ػػا اٞنش ػػهﺮ ﺑ ػػٌن الﻘ ػػارئ كمنه ػػا
يسػتمﺪ قﺪر ػػﻪ ﻋلػى ااغػﺮاث كالتػ ثًن ة اآلخػػﺮ كﻫػي نػػﺪرج ػػمن

ال ات كاآلخﺮ ،كاألمﺮ لﻪ منﻮط ﺑاﺳػرتاْنﻴة سػب ثﻘػة اٛنمهػﻮر
كالت ثًن ﻋلﻴﻪ ٣نا يﻘﻮد ذلك إذل ٓنﻘﻴق الغاية ااشهارية.

مساؽ حيػاجي ١نﻔػز ،ك نػﻪ مﻴثػاؽ كﻋﻘػﺪ مشػار ة ﺑػٌن الطػﺮﻓٌن
كاٛنغﺮاﻓﻴػ ػػا ،كالﻮاقػ ػػع ال ػ ػ م ﻓ ػ ػػﺮض ﻫ ػ ػ ا
لالﻋت ػ ػزاز ﺑ ػ ػػاألرض
اٞنشغل ،كاﺳتحق نﻴل شﺮؼ اٝنﺪمة كالتيمﻴل ة ﺑﻘعة كطنﻴة ٟنا
حضﻮرﻫا التار٫ني كمﻮقعها السﻴاﺳي ة الﺪكلة.
كة اللﻮحػ ػ ػػة األخ ػ ػ ػػﺮل تمشػ ػ ػػغل أنػ ػ ػ ً
ػتو ح ػ ػ ػػاكؿ اٞنشػ ػ ػػهﺮ إثػ ػ ػػارة
اٞنسػػتهلكُ ،نػ ؼ اٞنسػػنﺪ إلﻴػػﻪ تﻫػ او كالتعﺒػػًن ﺑالضػػمًن تأنػ ً
ػتو
ﻮ ﻴػ نػﺪا لكػػاؼ اٝنطػػاب احمل كﻓػػة اﻋتﺒاطنػػا مﺒالغػػة ة الت ػ ثًن ﻋلػػى
اٞنسػػتهلك كخﺮقنػػا للن ػػاـ النحػػﻮم اٞن ػ لﻮؼ ة تﻫ ػ ا مش ػػغلكو،
كﻫ ػػﻮ ن ػػﻮع م ػػن التي ػػاكز األﺳ ػػلﻮيب يتحص ػػل ﺑن ػػاث ﻋل ػػى رغﺒ ػػة ة
ااغ ػ ػﺮاث كايﺳػ ػػتﺪراج ،كنﻘصػ ػػﺪ أف الﺒعػ ػػﺪ اٜنيػ ػػاجي ة منطػ ػػﻮؽ
اللﻮحػػة ااشػػهارية مﺒػػين ػػمنﻴنا ﻋلػى ايﺳػػتحﻘاؽ كاٞنلكﻴػػة ،ك ػ ف
اٞنشػهﺮ يﻘػﻮؿ ﻫػ ا مشػغلك أن ً
ػت ،كمػا ﻓﻴػﻪ ٫نصػك ،كﺑػ لك ػربز
ديل ػػة اٟنﻮي ػػة اٞنض ػػمﺮة ،كاا ػػاﻓة ااﺑالغﻴ ػػة ،م ػػا ٬نك ػػن كي ػػل
حياجﻴػػة اللﻮحػػة ااشػػهارية ﺑﺪيلػػة أخػػﺮل ػػنهض ﻋلػػى أف لػػزكـ
ﻫػ ا اٞنشػػغل ،كالتػزين ﻓﻴػػﻪ ٪نﻘػػق ﻴنﻮنػػة اٞنػﺮأة ،ﻓهػ ا مشػػغل ٪نﻘػػق
أنػػاؾ أيتهػػا اٞن ػﺮأة اٞن اطﺒػػةي ﻓاٞن اطﺒػػة ﻫػػي األنثػػى الػػيت ﺮيػػﺪ أف
ٓنﻘق ﻴنﻮنتها األنثﻮية اٛنمﻴلةي كُّ ين الت كيلٌن تسػع حياجﻴػة
اللﻮح ػ ػػة ااش ػ ػػهارية ،ك تعػ ػػﺪد دييهت ػ ػػا ااغﺮائﻴ ػ ػػةي كﺳ ػ ػﻮاث أ ػ ػػاف
التﻘﺪيﺮ( ﻫ ا اٞنشغل مشغلك أنت ،أك ﻫ ا مشغل ٪نﻘق تأناؾو

ٕ -التدعيم النفسي:
ﻫ ػػﻮ ػػﺮب م ػػن التعزي ػػز النﻔس ػػي الػ ػ م ﻔﺮ ػػﻪ ﺑالغ ػػة اٝنط ػػاب
اٜني ػػاجي ة مﻘام ػػات نﻔس ػػﻴة٪ ،نتاجه ػػا اٞن اطىػػبّ ،ن ػػا يكﻔ ػػل
ااقنػػاع كالت ػ ثًن ة اٞنتلﻘػػي ،ك٪نﻘػػق اٞنشػػار ة ﺑػػٌن طػػﺮة اٜنيػػاج،
ك تحﺪد م اﻫﺮا من خالؿ ﺑعض اللﻮازـ اللغﻮية الػيت ﺒعػث ﻋلػى
اير ﻴػػاح كالسػػعادة .كمػػن ﻫ ػ ا الزاكيػػة ينػػﺪرج ة ﺳػػﻴاؽ اٝنطػػاب
ااش ػ ػػهارم ػ ػػل مػ ػػا يسػ ػػعﺪ اٞنسػ ػػتهلك كيغﺮيػ ػػﻪ ،ﻓتصػ ػػاغ ﺑعػ ػػض
اللﻮحات ااشهارية ﺑ ﺳػالﻴب جﺪيػﺪة سػتنﺪ إذل نﻔسػﻴة خصػﺒة،
ٟ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
ة مﺮا ب ٢نتلﻔة ،ﻓػ ف ﻫػ ا األمػﺮ ﻔﻴػل ﺑػ ف يعمػل ﻋلػى ﺪﻋﻴمػﻪ
نﻔسػػﻴنا ٣نػػا يﻘػػﻮدا إذل الﻘػػﺪكـ كااقﺒػػاؿ ﻋلػػى اٞننػػت أك اٝنﺪمػػة الػػيت
يتﻢ ﻋﺮ ها ة اللﻮحة ايشهارية تالعﻘابَُِْ ،و.
كة ػػﻮث ﻫ ػ ا اٞنﺒػػﺪأ اٜنيػػاجي رصػػﺪنا أٚنػػاث ﺑعػػض اللﻮحػػات
اٞن صﻮص ػ ػػة ال ػ ػػيت ٓنﻴلن ػ ػػا أٚناؤﻫ ػ ػػا إذل ﻫ ػ ػ ا الﺪيل ػ ػػة ،كأﺑﺮزﻫ ػ ػػا(
ترنﻮش ػ ػػةو تمﺮ ػ ػػز نػ ػػﻮؼ للتيمﻴ ػ ػػلو ،تنػ ػػارين صػ ػػالﻮف ْنمﻴ ػ ػلو
تمشػ ػػغل ﺳػ ػًنين النسػ ػػائيو تأن ػػيت األٗنػ ػػل للس ػػﻴﺪاتو تاأل ػ ػػاﺑﺮ
للسػػﻴﺪاتو ،كﺑػػالن ﺮ ة ﻫ ػ ا اٞنسػػمﻴات ٤نػػﺪ أف التعﺮيػػﻒ أحػػﺪ
ﻫ ػ ا الل ػﻮازـ الػػيت ﺮﺳػػﻢ أﻓػػق السػػعادة ك ﺒعػػث اير ﻴػػاح ة نﻔػػس
األنثػ ػػىي لغايػ ػػة إشػ ػػهارية تػ ػػﻮخى ااقنػ ػػاع كالتػ ػ ػ ثًن النﻔس ػ ػػي ،إذ
التعﺮيػػﻒ ر ﺒػػة مػػن ر ػػب اٜنيػػاج ال ػ م ٪نﻘػػق الﻮنﻴﻔػػة ااقناﻋﻴػػة
لﺪل ﺑًنٞناف ،ﻓػ" التماثل التاـ مﺪارا ﻋلى التعﺮيﻒ من حﻴػث ﻫػﻮ
عﺒػػًن ﻋػػن التماثػػل ﺑػػٌن اٞنعػػﺮؼ كاٞنعػػﺮؼ ﺑػػﻪ ،تص ػﻮلةُٖٖٗ ،ـ،
نﻘال ﻋن( الناجح ،صُٖٖو .
صِّٕو ن
كة ﻫ ػ ػ ا اٞنﻘػ ػػاـ تماثػ ػػل الالزمػ ػػة اللغﻮيػ ػػة كﺑالغتهػ ػػا ﺑػ ػػٌن ايﺳػ ػػﻢ
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كاٞنس ػػمى ،كمنه ػػا تمش ػػغل ﺳ ػػﻴالرين النس ػائيو ،كتمش ػػغل ن ػػﻮؼ
للسﻴﺪاتو ،كتأنيت األٗنلو كتٞنسة نﻮاؿو ﻓكلها عزز ﻫ ا الﺒعﺪ
ل ػػﺪل األنث ػػى ،ي ﺳ ػػﻴما حﻴنم ػػا نطﺒ ػػع ص ػػﻮرة الﻔنان ػػة التيمﻴلﻴ ػػة
تالكﻮاﻓًنةو ة نﻔﻮس النساث الاليت يﺮغ ة النشػاط التيمﻴلػي،
كمػػن ﻫػ ا اٞنﺒػػﺪأ يتحﻘػػق الػػﺪﻋﻢ النﻔسػػي طﺒ نﻘػػا ٞنﻮاصػػﻔات خاصػػة
م ػػن اٛن ػػﻮدة ،كاا ﻘ ػػاف ة العم ػػل .م ػػا ﻫ ػػﻮ ماث ػػل ة اللﻮح ػػات
اآل ﻴة(

ما أف اللغة ااشهارية ﻘػﺪـ ﻋػرب مﻔػﺮدات اٛنمػاؿ دييت
نﻔسػﻴةٟ ،نػػا ثًنﻫػا ة نﻔػػس األنثػى ،مػػا ﻫػﻮ حاصػػل ة األٚنػػاث
اآل ﻴ ػ ػػة( تمش ػ ػػغل انعك ػ ػػاس ٗن ػ ػػارلو تم ﻫل ػ ػػةو ،ت٨نس ػ ػػة اللﻴ ػ ػػارل
للسﻴﺪاتو تأﻫل اٞنﻮ ةو ت لﻘك يﺒﺪأ من ﻫناو.
كُّػ ا اٞنﻔػػﺮدات الػػيت طالعنػػا ة لﻮحػػات مشػػاغل النسػػاث ،احململػػة
ﺑاٛنمػاؿ كااثػػارة ،كانتﻘائهػا ُّػ ا الصػﻮرة الػػيت عكػس الكثػػًن مػػن
الﺪيلة ي شك ة أاػا سػهﻢ ﺑػﺪكر ﺒػًن ة اﺳػتﻘطاب اٛنمهػﻮر
النسػػائي ،ك غػػﺮم اٞن ػﺮأة لاقﺒػػاؿ ﻋلػػى ﻫ ػ ا اٞنشػػاغل ،إذ عكػػس
ااثػارة ة أٚنػى معانﻴهػا ،ك ﻮلػﺪ التػﺪﻋﻴﻢ النﻔسػي ﺑػ غىن ديي ػػﻪ.
كﻓضػ نػال ﻋػػن ذلػػك ﻓ اػػا عػػﺪ أٚنػػاث ذات شػػﻒ صػﺮيح ٞنعطﻴػػات

ػًنا ٛنمػػاؿ األنثػػى كخصﻮصػػﻴتها ،ك مػػا
اٛنمػػاؿ ،كﺑﻴانػػا إﺑػػﺪاﻋﻴنا مثػ ن
يﻘػػﻮؿ شػػﻴللﺮ( "ي شػػيث غػػًن اٛنمػػاؿ ﺑﻘػػادر ﻋلػػى أف ٩نعػػل العػػادل
ﺳعﻴﺪا .تﺳﺮمكََِٗ ،ـ ،صٓو.
ﺑ ﺳﺮا ن

ٖ -التكثي اللوني:

إف اٝنلػػق الﻔػػين جهػػﺪ كإرادة ككﻋػػي ،كي كﻔػػي ال ػ ا ﺮة أك
ال ػ ػ اث أك اٝنﻴػ ػػاؿ انتػ ػػاج أم ﻋمػ ػػل ﻓػ ػػين ﺑػ ػػﺪكف ػ ػػﺪخل اٛنهػ ػػﺪ
التكنﻴك ػ ػػي ة ن ػ ػػﻴﻢ اٞنػ ػػادة اٝنػ ػػاـ.ت ﺳػ ػػﺮمك ،صّٔو ُّ ،ػ ػ ا
اٞنعطػػى ﻓ ػ ف مػػادة اللػػﻮف اٝنػػاـ ي معػػىن ٟنػػا إذا دل خ ػ صػػﻮرهتا
ك نﺪغﻢ ة مساحات شع من خالٟنا ،ك عكس نﻔائس التصﻮيﺮ
الﺒصﺮم اليت ﺳﻴﻘت ألجلﻪ.
كم ػػن ﻫ ػ ا اٞننطل ػػق ﻓ ػ ف األل ػﻮاف ع ػػﺪ أح ػػﺪ الﺮم ػػﻮز الﺒص ػﺮية غ ػػًن
اللﻔ ﻴػػة الالزمػػة لﺒنػػاث اللﻮحػػة ايشػػهارية الػػيت ي ﺑػػﺪ مػػن اختﻴ ػػار
األلﻮاف اٞنناﺳﺒة ٟنا كاليت تﻔق مع ﻓحﻮل اٝنﺪمات اليت عﺮ ػها،
شهﺮ ٟناو ،كمنها لﻮحػات الزينػة
كمع طﺒﻴعة الشﺮ٪نة اٞنستهﺪﻓة تاٞن ى
كالتيمﻴػ ػػل ة لﻮح ػػات مش ػػاغل الس ػػﻴﺪات ،إذ يس ػػهﻢ الل ػػﻮف ة
إثػﺮاث اللﻮحػػات كيعكػػس الﻮنﻴﻔػػة التعﺒًنيػػة الػػيت ﻮﺳػػل ُّػػا اٞنشػػهﺮ
اشػػﺒاع اٞنس ػػاحة الﻔنﻴ ػػة ﻓﻴه ػػا ﺑ ػ لﻮاف مناﺳ ػػﺒة ،كﺑ ػػﺪرجات عط ػػي
حساﺳ ػػا ش ػػاﻋﺮينا ،أم ػػا األل ػ ػﻮاف الﻘﻮي ػػة ﻓﻴه ػػا -كي ﺳ ػػﻴما الﻘﻮي ػػة
إ ن
اٞنتنﻮﻋة -ﻓهي ضﻔي شﻴئنا من ااحساس ﺑاٞنﺮح.
كمػػن ﻫنػػا ٬نكػػن الﻘػػﻮؿ( إف اﺳػػت ﺪاـ األل ػﻮاف اٞنناﺳػػﺒة ة اللﻮحػػة
يضػػﻔي شػػﻴئنا مػػن الﻮاقعﻴػػة ﻋلػػى صػػمﻴﻢ اللﻮحػػة ااشػػهارية ،كﻫػػي
مهم ػػة اٜني ػػاج ااش ػػهارم لﺮﻓ ػػع مس ػػتﻮل التػ ػ ثًن كااقن ػػاع ل ػػﺪل
اٛنمهﻮر النسائي اٞنستهلك ،كﻫ ا من ش نﻪ أف " يزيﺪ من درجة
الﻘﺒػػﻮؿ ﻋلػػى اٞننػػت أك حػػﻮؿ مػػا تضػػمنﻪ اللﻮحػػة ااشػػهارية مػػن
رﺳائل ﻮد إيصاٟنا تﺑلﻘاﺳﻢ كااد،تَُِٕـو".
كنﻘصػ ػػﺪ ﺑػ ػػالتكثﻴﻒ اللػ ػػﻮين ة اللﻮحػ ػػات ااشػ ػػهارية( "انصػ ػػهار
اٞنعىن اللغﻮم مع ديلة الصﻮرة ة معػىن لػي ،تﺑػﻮقﺮةََُِ ،ـ،
صِِٗوي ألف م ػػﺪل ػ ػ ثًن الل ػػﻮف ﻋل ػػى اٛنمه ػػﻮر يعتم ػػﺪ ﻋل ػػى
قﻴاﺳات األلﻮاف اٞنست ﺪمة ة اللﻮحػة ااشػهارية كالتﺒاينػات الػيت
٩ن ػػب التع ػػﺮض ٟن ػػا ك ﻮ ػػﻴحها تالع ػػﺮيب ،ََُِ ،ص ٕٓو ،أك
ﻋلى النحﻮ ال م ﺑﺮز ة الكثًن من اللﻮحات.
كق ػػﺪ ﻮزﻋػ ػػت األلػ ػﻮاف ّنﻘػ ػػاديﺮ كدرج ػػات مكثﻔػ ػػة ،مػ ػػا ﻫػ ػػﻮ ة
لﻮحػػات تنػػارين صػػالﻮف ْنمﻴػػلو ،تمشػػغل غػػزيف ﺑﻴػػﻮيتو تمشػػغل
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
٤نػػﺪ أنػػﻪ اﺳتحسػػن اٞنشػػهﺮ ﻓﻴػػﻪ اللػػﻮف الﺒنﻔسػػيي ،مػػا 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
األﺳػػﻮد كاأل٘نػػﺮ كاألﺑػػﻴض ،كاٝنلﻔﻴػػات السػػماكية ػػارة ،كالسػػﻮداث
ارة أخﺮل ،خاصة ﻓﻴما لﻪ علق ٢نصﻮص ﺑﺪيلة الﻘمﺮ كنﻮرا ة
اللﻴ ػػل ،كالﻘنادي ػػل ال ػػيت ػػت أل ﺑص ػػﻔاث ة الس ػػماث ،ﻋل ػػى أف م ػػا
ار س ػ ػػﻢ ة ال ػ ػػﻮﻋي اانس ػ ػػاين ﺑ ػ ػػﺪييت ٢نصﻮص ػ ػػة ل ػ ػػﻮف ال ػ ػػﺪـ
كالس ػﻮاد -كغًن٨نػػا -ذات الػػﺪييت الكالﺳػػﻴكﻴة دل عػػﺪ ثاﺑتػػة،
إذ إف " اللػػﻮف األﺳػػﻮد أصػػﺒح مػػن ألػﻮاف اٞنﻮ ػػة كاألناقػػة كالت ػ لق،
دائمػػا اللػػﻮف األ٘نػػﺮ ﻫػػﻮ لػػﻮف العنػػﻒ ،إذ يعػػﺪ اللػػﻮف األ٘نػػﺮ
كلػﻴس ن
مػن األلػﻮاف الﺪالػة ﻋلػى الﺒهيػة كاٛنمػاؿ كالزينػة ،مػا يعػﺪ اللػﻮف
األﺑػػﻴض مػػن األلػﻮاف الﺪالػػة ﻋلػػى الصػػﻔاث تﺑػػﻮ طﻴػػب،تََِّـو،
ص َِّو".
كدل يغ ػػب ﻋ ػػن اٞنشػ ػػهﺮ إ ػػﻔاث ال ػػالؿ اا٪نائﻴ ػػة م ػػن األش ػػكاؿ
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(

ك ػ لك ﺳػػﻴمﻴاث ااشػػارات كاا٬نػػاثات الػػيت ٔنللػػت اللﻮحػػات ة
ﺳػػﻴاؽ التكثﻴػػﻒ اللػػﻮين ،ﻓهػػي عػػﺪ أشػػﺒﻪ ﺑلغػػة ثانﻴػػة ػﻮازم اللغػػة

أيضا أﺑلػغ ة التعﺒػًن ،كأنﻔػ غايػةن مػن حﺮ ػة
اٞننطﻮقة ،كقﺪ كﻮف ن
اٛنسػػﺪ كالعػػٌن أك اٜناجػػب أك الﻴػػﺪ أك الثػػﻮب .ػػل ذلػػك لػػﻪ أثػػﺮا
الل ػػﻮين كاا٪ن ػػائي ة إقام ػػة اٜني ػػة الﻔنﻴ ػػة كالﺮم ػػﻮز الﺒص ػﺮية الﺪال ػػة
ﻋلى ااقناع كالت ثًن ة اٛنمهﻮر النسائي.
ٗ -التصوير الحجاجي:
يﺮ ك ػ ػػز التص ػ ػػﻮيﺮ ة ﺑنﻴ ػ ػػة اٝنط ػ ػػاب ااش ػ ػػهارم ﻋل ػ ػػى
معطﻴات اٞنشاُّة كﻋالقات اٞنماثلة ﺑػٌن طػﺮﻓٌن ،أك ﺑػٌن ﻋػاٞنٌن
متﺒاﻋػػﺪين ،كﻫ ػ ا اٞنشػػاُّة اٞنصػػﻮرة يلﻔهػػا الت ﻴﻴػػل ﺑاٞنﻘارنػػة ﺑػػٌن
األط ػﺮاؼ اٞنتناقض ػػة أك يﻘ ػػﺮب ﺑ ػػٌن اٞنتﺒاﻋ ػػﺪات ﺑﻘ ػﺮائن ٢نصﻮص ػػة
يتﻮﺳػ ػ ػػل ُّ ػ ػػا اٞنﺒ ػ ػػﺪع أك اٞنش ػ ػػهﺮ ا٤ن ػ ػػاز الﻮنﻴﻔ ػ ػػة ااقناﻋﻴ ػ ػػة ة
اٝنط ػػاب األديب أك اٝنط ػػاب ااش ػػهارم ،األم ػػﺮ الػ ػ م ٩ن ػػﺮم ة
ﻫ ػ ا السػػﻴاؽ ٠نػػﺮل الغايػػة مػػن ااشػػهار كااﻋػػالف التي ػػارم ،إذ
يساﻋﺪ ﻋلى ﻘﻮيػة ااقنػاع ،كيكسػﺒﻪ التػ ثًني ذلػك ألف الت ﻴﻴػل
ما يﻘﻮؿ جﻴل ديكلًنؾ( يستمﺪ كنﻴﻔتﻪ اٜنياجﻴػة مػن جػﻮﻫﺮا
نﻔسﻪي أم من قﺪر ﻪ التصﻮيﺮية اليت سمح لﻪ ﺑﻮ ػع اٜنيػاج ة
اٞن ػػﺮآة ،كم ػػن ﻫن ػػا ﻓه ػػﻮ يعم ػػل ﻋل ػػى ﻔ ػػﻴﻢ كمض ػػاﻋﻔة ثًنا ػػﻪ.
تمشﺒاؿ ،تَُِٕـو صٗٗو.
إف اٜنيػػاج ااشػػهارم ُّػ ا التصػػﻮر ي ينﻔػػك ﻋػػن الﻔػػن مػػن أم
جه ػػة ػ ػﺮاا يطالع ػػك ﺑ لﻴا ػػﻪ كديلت ػػﻪ ،إذ "الﻮح ػػﺪة األص ػػلﻴة ﺑ ػػٌن
األشػػﻴاث ة نػػاغﻢ ُّػػﻴ ٞ ،نػػا ٬نلكػػﻪ اٜنيػػاج مػػن قػػﺪرة ﻋلػػى إزالػػة
التناقض ﺑٌن ال ات كاٞنﻮ ﻮع ،ﺑﻔعل قﻮة اٝنﻴاؿ الػيت بﻫلػﻪ ٝنلػق
ﻋم ػػل ﻓ ػػين يتيل ػػى ﻓﻴ ػػﻪ مﺒ ػػﺪأ التﻮﻓﻴ ػػق ﺑ ػػٌن اٞنتناقض ػػات .تحام ػػﺪ
ﺳﺮمك،ت ََِٗـو ،صٗو
ػًنا لغﻮيػنػا كزخﺮﻓنػا أﺳػلﻮﺑﻴنا يﻘػﻮـ ﻋلػى اٞنشػػاُّة
كٞنػا ػاف التصػﻮيﺮ عﺒ ن

ﺑػػٌن العناصػػﺮ اٞن تلﻔػػةي ﻓػ ف الﻮنﻴﻔػػة اٜنياجﻴػػة عػػين -ة إطػػار
الﻔ ػػن كاٛنم ػػاؿ  -الﻘ ػػﺪرة ﻋل ػػى " ﻓه ػػﻢ العالق ػػات ﺑ ػػٌن األش ػػﻴاث،
اﻋ ػػادة ن ػػﻴﻢ األﻓك ػػار كاٞنﻔ ػػاﻫﻴﻢ كالن ػػاس كاألش ػػﻴاث ،نﺒع ػػا ٝنط ػػة
معﻴن ػ ػ ػ ػػة .تﺳ ػ ػ ػػﺮمك،ت ََِٗـو ،صُٓو " إذ الغاي ػ ػ ػػة "م ػ ػ ػػن
متطلﺒػػات ااشػػهار الﺒحػػث العﻘلػػي السػػلﻴﻢ للﻮصػػﻮؿ إذل حﻘﻴﻘػػة
األشﻴاث ،كمعﺮﻓة أﺳﺮار الطﺒﻴعة ،كﻫﻮالن ﺮة اٞنﻮ ﻮﻋﻴة كالتيﺮد من
األﻫػ ػﻮاث كالنﻔعﻴ ػػة ة رؤيتن ػػا للﻮج ػػﻮدي لت ػػتمكن م ػػن معﺮﻓ ػػة ماﻫﻴ ػػة
الشػػيث ،كﺳػػﺮا مػػن منطلػػق مﻔهﻮمػػﻪ ﻫػػﻮ .تﺳػػﺮمك،ت ََِٗـو،
صُِِ.و
ﻋػػالكة ﻋلػػى ذلػػك ﻓهنػػاؾ أ٨نﻴػػة للتصػػﻮيﺮ اٜنيػػاجي ة اٝنطػػاب
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ااش ػػهارم ﺑﻮص ػػﻔﻪ ﻋالم ػػة م ػػن ﻋالم ػػات ايﻫت ػػﺪاث إذل ٗنالﻴ ػػات
األشﻴاث اٞنتضادة ،أك ٚناهتا اٞنتماثلة ،ﻋلى ٥نﻮ يضيث جانﺒنػا مػن
التﻔاﻋػػل ﺑػػٌن طػػﺮة ااشػػهار ك٪نﻘػػق التﻘػػارب ة ﻋملﻴػػة التﻮاصػػل
ﺑﻴنهما .كالﻮنﻴﻔػة التصػﻮيﺮية ة ػل ٣نػا ﺳػﺒق مﺮﻫﻮنػة ﺑﻘﺪر ػﻪ ﻋلػى
التػ ثًن اٛنمػػارل كالعػػﺪكؿ ﻋػػن اٞنػ لﻮؼ أك اٞنﺒاشػػﺮة التﻘﺮيﺮيػػة الػػيت ي
هت ػػز اٞنش ػػاﻋﺮ كي س ػػتهﻮم النﻔ ػػﻮس .كم ػػن ﻓػ ػ ف التﻘﺮي ػػب ﺑ ػػٌن
اٞنتﺒاﻋػػﺪات أك اٛنمػػع ﺑػػٌن اٞنتناقضػػات ٬نػػنح اٝنطػػاب ااشػػهارم
ة ﻫػ ػ ا اٞنﻘ ػػاـ أص ػػﺪاث ﻋاطﻔﻴ ػػة كش ػػحنات نﻔس ػػﻴة ث ػػًن اٛنمه ػػﻮر
النسائي ﻋلى كجﻪ اٝنصﻮص.
كمن أﻫﻢ كنائﻒ التصػﻮيﺮ الػيت ٓنﻘﻘهػا اللﻮحػة ايشػهارية متمثلػة
ة إخػﺮاج الﻘػﻴﻢ كي ﺳػﻴما اَّػﺮدة منهػػا ،كذلػك مػن حﻴػز الكمػػﻮف
١نسﻮﺳػا ة ػﻮث مػا
اقعػا
إذل حﻴز الﻮ ﻮح كالتيلػي ،إذ صػﺒح ك ن
ن
يػػتﻢ انتاجػػﻪ مػػن مشػػاﻫﺪ إشػػهارية مػػن ش ػ اا أف ػﻮازم اٝنطػػاب
اللسػػاين ة ااشػػهار ،كي شػػك أف التشػػاﺑﻪ ة اللﻮحػػة ااشػػهارية
يعمػػل ﻋلػػى ٓنﻮيػػل الصػػﻮرة مػػن الع ػﻮادل اٞنثالﻴػػة إذل الع ػﻮادل ٣نكنػػة
اٜنﺪكث تﺑنكﺮاد ،تََُِـو ص َُٗو.
لػػك ﻫػػي الﻮنﻴﻔػػة ااشػػهارية الػػيت اﺳػػتنﺪت ﻋلػػى حياجﻴػػة
الصػػﻮرة ة أٚنػػاث اللﻮحػػات اآل ﻴػػة( تمشػػغل غػػزيف ﺑﻴػػﻮيت٨ ،نسػػة
اللﻴػارل للسػػﻴﺪات ،صػػالﻮف حﺪيﻘػػة اٛنمػػاؿ للتػزيٌن ،أﻫػػل اٞنﻮ ػػة،
كجﻪ الﻘمﺮ ،نﻮر الﻔﺮدكسو ﻓﻘﺪ ٕنثل اٝنطاب ااشػهارم ة ﻫػ ا
األٚن ػػاث ٗن ػػاؿ اٞنػ ػﺮأة كحس ػػنها ﻋ ػػرب مس ػػمﻴات حساﺳ ػػة ،مث ػػًنةي
عكػػس اٞنشػػاُّة ﺑػػٌن األنثػػى كالعناصػػﺮ اٞن ػ ﻮرة ،ة مشػػهﺪ ﻓػػين
ﺑػػﺪيع ،كالعالق ػػة الﺒﺪيعػػة ة اٛنم ػػاؿ ﺑػػٌن الﺮش ػػاقة كحػػﻮر العﻴ ػػﻮف،
كاﺳرتﺳػاؿ الشػعﺮ ،كمػػا يتماثػل معهػػا مػن ﻋناصػػﺮ الطﺒﻴعػة اٜنﻴػػة،
كمػا يضػﺮب ُّػا األمثػاؿ ػالغزيف ،كالػﺮكض ،كالﺒسػا ٌن ،كالﻘمػﺮ،
ﻓمنهػػا مػػا يتشػػاﺑﻪ مػػع اٞن ػﺮأة ػػالغزيف كالﻘمػػﺮ ،كمنهػػا مػػا يسػػتمﺪ
اٞنشغل خصﻮصﻴتﻪ منها ،اٜنﺪائق كالﺒسا ٌن كالﻔﺮدكس.

ل ذلك اﺳتيمعﻪ اٞنشػهﺮ ة ﺳػﻴاؽ اٞنشػاُّة ّنػا يعػزز ة
نﻔس األنثى مضارب اٜنسن كاٛنمػاؿ ،ﻓػالغزيف صػارت مضػﺮب
األمث ػػاؿ ،كمعﻘ ػػﺪ الص ػػﻮر الﺒﻴانﻴ ػػة ﺑ ػػٌن جﻴ ػػﺪ الغػ ػزاؿ كﻋن ػػق اٞنػ ػﺮأة
اٛنمﻴلػػة ُنسػػب مػػا ﺮﺳػػذ ة الػػﻮﻋي اٛنمػػارل ة الثﻘاﻓػػة العﺮﺑﻴػػة،
كاﺳتحسنت صﻮرة الﻘمػﺮ كنػﻮرا ة اللﻴػل ،الﻮجػﻪ األنثػﻮم الػ م
يتحػ ػػﻮؿ إذل أيﻘﻮنػ ػػة ة اٛنمػ ػػاؿ كاٜنسػ ػػن ،كﻓﻴػ ػػﻪ ْنػ ػػﺮم ﻋملﻴػ ػػات
التػزيٌن ،ﻓﻴكتسػػب مػػن ٗنػػاؿ الﻘمػػﺮ ُّػػاث اٞنن ػػﺮ كحسػػن الطلعػػة،
كيسػػتمﺪ منهػػا دﻓﻘػػات مػػن الصػػﻔاث كالﺒهػػاث .كأن ػ مػػن الغػػزيف
مث ػ نػاي ش ػػﺒهﻴنا ،يعم ػػق ﻫػ ػ ا الش ػػعﻮر كيزي ػػﺪ م ػػن ﻫػ ػ ا ااحس ػػاس،
ك ػ لك ٩نػػﺮم اٞنثػػاؿ كالتصػػﻮيﺮ ﻋلػػى اٜنػػﺪائق اٞنﺒهيػػة ة ﻋالقػػة
مش ػػاُّة ﺑﻴنه ػػا كﺑ ػػٌن مش ػػاغل الس ػػﻴﺪات ،ﻓت خػ ػ اٜنﺪيﻘ ػػة ص ػػﻮرة
اٞنشػ ػػغل ة أجل ػػى صػ ػػﻮرة كأغ ػػىن مس ػػاحة ،حػ ػػد لك ػ ػ ف اٞنشػ ػػغل
حﺪيﻘ ػ ػػة غنػ ػػاث ،كرك ػ ػػة ٗنػ ػػاؿ سػ ػػتمﺪ األنثػ ػػى منهػ ػػا السػ ػػكﻴنة
ك ستحضﺮ خصﻮصﻴة الزينة من ﻫ ا اٜنﻴز الﺒﺪيع.

استنتاجات البحث

من النتائ اليت حﻘﻘها الﺒحث ما ي يت(
 عػػﺪ اللﻮحػػة ااشػػهارية ة مشػػاغل السػػﻴﺪات ّنﺪينػػةملمحػػا يعكػػس حﺮ ػػة التطػػﻮر كالتحػػﺪيث ة اَّتمػػع
أُّػػا ن
العسػػًنم خاصػػة كاٞنملكػػة العﺮﺑﻴػػة السػػعﻮدية ﻋامػػة ،حﻴػػث
غػػﺪا لتيمﻴػػل السػػﻴﺪات مشػػاغل خاصػػة ،سػػتثمﺮ ﻓنػػﻮف
ااشهار ة لﻮحاهتا ااشهارية.
 عػػﺪ ﻘنﻴػػات تاٜن ػ ؼ ،الﻮصػػﻒ ،العػػﺮض ،التنػػاصومن أﻫﻢ التﻘنﻴات اليت أجاﺑت ﻋن جزث مػن ﺳػباؿ اٞنػنه
كالﺒح ػػث ،إذ ﺒ ػػٌن ام ػػتالؾ اٞنش ػػهﺮ الﻘ ػػﺪرة الﺒ ػػاﻫﺮة ﻋل ػػى
اﺳػ ػػتﻴعاب مﺒػ ػػادئ ﻫ ػ ػ ا التﻘنﻴػ ػػات ،كأجػ ػػاد ة ﻮنﻴػ ػػﻒ
معطﻴاهتػ ػػا اٞنعﺮﻓﻴػ ػػة ،كالنﻘﺪيػ ػػة لﺮﻓػ ػػع مسػ ػػتﻮل اٜنيػ ػػاج ة
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اٝنطاب ااشهارم للﻮحػات مشػاغل السػﻴﺪات ة مﺪينػة
أُّا.
 اﺳػػتطاع اٞنشػػهﺮ مػػن خػػالؿ اٝنطػػاب ااش ػهارم ةلﻮح ػ ػ ػػات مش ػ ػ ػػاغل الس ػ ػ ػػﻴﺪات ﻮنﻴػ ػ ػػﻒ ل ػ ػ ػﻮازـ اٜني ػ ػ ػػاج
ﺑ ػ ػػﺪييت ااغ ػ ػ ػﺮاث كالرتغﻴػ ػ ػػب ال ػ ػػيت تطلﺒه ػ ػػا خصﻮصػ ػ ػػﻴة
األنثى ،كمشاغل اٛنماؿ كالزينة ة مﺪينة أُّػا( مػن حػاﻓز

ّ .ﻘػ ػ ػػرتح الﺪراﺳػ ػ ػػة إﻋػ ػ ػػﺪاد الﺒحػ ػ ػػﻮث اٞنت صصػ ػ ػػة ة
ااشػػهار ،ك شػػيﻴع الﺒػػاحثٌن ة زيػػارات مﻴﺪانﻴػػة مػػن قﺒػػل
اٛنامعػػات كاٞنبﺳسػػات الﺒحثﻴػػة لتعزيػػز اٟنﻮيػػة كاينتمػػاث ة
ﻫػ ػ ا اَّػ ػػاؿ ،كنثػ ػػﺮ ﻫػ ػ ا الﺒعػ ػػﺪ ة اٞنبﺳسػ ػػات اٜنكﻮمﻴػ ػػة
كاألﻫلﻴة.
ْ .يﻮصي الﺒحث اٛنهػات اٜنكﻮمﻴػة كالشػعﺒﻴة اٞن تصػة

اٟنﻮي ػػة كاينتم ػػاث ،كالت ػػﺪﻋﻴﻢ النﻔس ػػي ،كالتكثﻴ ػػﻒ الل ػػﻮين،
كالتصﻮيﺮ اٜنياجي.
 مػػن اٞنﺮ ك ػزات اٜنياجﻴ ػػة ال ػػيت اﺳ ػػتﻮﻋﺒتها اللﻮح ػػاتااشػ ػػهارية ة مشػ ػػاغل الس ػ ػػﻴﺪات عزيػ ػػز اٟنﻮيػ ػػة ك عمﻴ ػ ػػق
الشعﻮر لﺪل اٞنﺮأة العسػًنية ،ﺑاينتمػاث إذل ﺑﻴئتهػا كأر ػها
ككطنهاي ﻓتعانﻘت ة كﻋﻴها ٗناؿ اانساف كٗناؿ أر ﻪ.
 قػ ػػﺪمت اللﻮحػ ػػات ااشػ ػػهارية ػ ػػل كﺳػ ػػائل التػ ػػﺪﻋﻴﻢاٜنيػػاجي ّنسػػتﻮيا ﻪ( النﻔسػػﻴة كاٛنمالﻴػػة كالتعزيػػز النﻔسػػي
ﻋلػػى كجػػﻪ اٝنصػػﻮص لػػﺪل اٛنمهػػﻮر النسػػائي اٞنسػػتهلك،

ﺑتعزيػ ػ ػ ػػز التسػ ػ ػ ػػمﻴات اٛنمالﻴػ ػ ػ ػػة ذات الطﺒﻴعػ ػ ػ ػػة اللغﻮيػ ػ ػ ػػة
الﻔصﻴحة ،اليت تناغﻢ مع ٗناؿ اٞنكاف ،كﻫﻮيػة اانسػاف،
كالﻮقػ ػػﻮؼ ة مﻮاجهػ ػػة الزحػ ػػﻒ اللغػ ػػﻮم األجن ػ ػػيبي عزي ػ ػ نػزا
للهﻮية الثﻘاﻓﻴة اللغﻮية.

م ػ ػ ػػن حﻴ ػ ػ ػػث اٝنصﻮصػ ػ ػ ػػﻴة التعﻴﻴنﻴ ػ ػ ػػة ة عﺮي ػ ػ ػػﻒ دييت
األٚنػػاث ،كالتعﺒػػًن ﻋػػن اٞنشػػاﻋﺮ كاألحاﺳػػﻴس العاطﻔﻴػػة الػػيت
غﺮم اٞنﺮأة السعﻮدية ة مﺪينة أُّا.
 اﺳػ ػ ػ ػ ػػتلهمت اللﻮحػ ػ ػ ػ ػػة ااشػ ػ ػ ػ ػػهارية ة حياجﻴتهػ ػ ػ ػ ػػاالتص ػػﻮيﺮية اٞنت ﻴل ػػة ﻋناص ػػﺮ الطﺒﻴع ػػة ال ػػيت ناﺳ ػػب طﺒﻴع ػػة
اٞنػ ػ ػﺮأةي ك عكػ ػػس اينس ػ ػػياـ ﺑﻴنه ػ ػػا كﺑ ػ ػػٌن الغ ػ ػػزيف ككجػ ػػﻪ
الﻘمﺮ ،كاٜنﺪائق ذات الﺒهيػة ،كالﻔػﺮدكس ك٨نسػة اللﻴػارل،
ك ػػل مػػا ي ػ ﻫل كﻋﻴهػػا كيسػػتﺪرج حﻮاﺳػػها ،كيﺒعػػث ﻓﻴهػػا
الﺮغﺒة للزينة كالتيمﻴل ة اٞنشغل العسًنم.

التوصيات والمقترحات:

ُ .يﻮصػ ػ ػػي الﺒحػ ػ ػػث ﺑ ػ ػ ػ جﺮاث الﺪراﺳػ ػ ػػات ااشػ ػ ػػهارية ة
مﺪينػ ػػة أُّػ ػػا ،كاٞنػ ػػﺪف السػ ػػعﻮدية طﺒ نﻘػ ػػا للمنػ ػػاﻫ النﻘﺪي ػ ػػة
السػػﻴمﻴائﻴة كالتﺪاكلﻴػػة اٜنﺪيثػػة ،ﺑاﻋتﺒػػار الن ػػﺮ كاٞنﻘارﺑػػات
ال ػ ػػيت نال ػ ػػت اﺳتحس ػ ػػاف ﻫػ ػ ػ ا الﺒعػ ػػﺪ م ػ ػػن من ػ ػػاﻫ ٓنلﻴ ػ ػػل
اٝنطاب ااشهارم.
ِ٬ .نكن نﻘل التيﺮﺑة الﺒحثﻴة ة ﻮث ﻫ ا الﺪراﺳػة إذل
العﻮاصﻢ العﺮﺑﻴػة األخػﺮل ة الػﻴمن كمصػﺮ كاألردف كغًنﻫػا
لﺮصػػﺪ الصػػﻮرة ااشػػهارية كمػػا عكسػػﻪ اٛنﻮانػػب ااشػػهارية
من قﻴﻢ اَّتمع ة لك الﺒلﺪاف.

المراجع:

 إﺑﺮي ػػﺮ ،ﺑشػ ػػًن تََِٓو .قػ ػػﻮة التﻮاصػ ػػل ة اٝنطػ ػػابااشهارم دراﺳة ة ﻮث اللسانﻴات التﺪاكلﻴة٠ ،نلة اللغة

مﺮﺳ ػػلي ،أ٘ن ػػﺪ تُٖٗٗو .أش ػػكاؿ اي ص ػػاؿ ،حﻮلﻴ ػػات
جامعة اٛنزائﺮ ،اٛنزثتُو ،اَّلﺪ ُُ.
 ﺑػ ػػارت ،ركيف ،تُِٗٗـو ،ل ػ ػ ة الػ ػػنص ،ﺮٗنػ ػػة /من ػ ػ ر ﻋﻴاش ػػي ،مﺮ ػػز النم ػػاث اٜنض ػػارم ،طُ ،حل ػػب،
ﺳﻮريا.
 ﺑلﻘاﺳ ػ ػػﻢ ،ما ػ ػػيي ا ػ ػػاد٘ ،نػ ػ ػػﺪاف تَُِٕو .دكراٞنكﻮنػ ػػات التصػ ػػمﻴمﻴة للﻮحػ ػػة ااشػ ػػهارية ة إثػ ػػارة انتﺒػ ػػاا
اٞنتلﻘٌن اٛنزائﺮيٌن٠ .نلػة جامعػة الﻘػﺪس اٞنﻔتﻮحػة ل ُنػاث
كالﺪراﺳات ،ﻋﺪد تِْو ،اٛنزائﺮ.
 ﺑنكػػﺮداف ،ﺳػػعﻴﺪي كآخػػﺮكف تََُِو .اﺳػرتا ﻴيﻴاتالتﻮاص ػػل ااش ػػهارم ،دار اٜن ػﻮار للنشػ ػﺮ كالتﻮزي ػػع ،ط ُ،
ﺳﻮريا ،الالذقﻴة.
 ﺑنكﺮاد ،ﺳعﻴﺪ تَََِو .الصﻮرة ااشهارية اٞنﺮجعﻴةكاٛنمالﻴػ ػػة كاٞنػ ػػﺪلﻮؿ اايػ ػػﺪيﻮلﻮجي٠ ،نلػ ػػة الﻔكػ ػػﺮ العػ ػػﺮيب
اٞنعاصﺮ ،ﻋﺪد ُُِ.ُُّ-
 ﺑػػﻮ طﻴ ػػب ،ﻋﺒػػﺪ الع ػػارل تََِّو .آلﻴػػات اٝنط ػػابايش ػػهارم٠ .نل ػػة ﻋالم ػػات ة النﻘ ػػﺪ ،اَّل ػػﺪ ُّ ،اٛن ػػزث
ْٗ.
 ﺑػ ػػﻮقﺮة ،د.نعمػ ػػاف ﻋﺒػ ػػﺪ اٜنمﻴػ ػػﺪ تََُِو ،الﻘﻴمػ ػػةاٜنياجﻴ ػػة ة ال ػػنص ااش ػػهارمُ ،،ن ػػث منش ػػﻮر ػػمن
ﻋمػػل ٗنػػاﻋي( اٜنيػػاج مﻔهﻮمػػﻪ ك٠ناي ػػﻪ دراﺳػػات ن ﺮيػػة
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ك طﺒﻴﻘﻴػػة ة الﺒالغػػة اٛنﺪيػػﺪة ،إشػﺮاؼ د.حػػاﻓا إٚنػػاﻋلي
ﻋلﻮم ،ﻋادل الكتب اٜنﺪيث ،إرﺑﺪ ،األردفََُِ ،ـ.
 الثعػ ػػاليب ،ﻋﺒػ ػػﺪ اٞنلػ ػػك أﺑػ ػػﻮ منصػ ػػﻮرََِِ ،ـ ،ﻓﻘػ ػػﻪاللغػػة كﺳػػﺮ العﺮﺑﻴػػةٓ ،نﻘﻴػػق( ﻋﺒػػﺪ الػػﺮزاؽ اٞنهػػﺪم ،،إحﻴػػاث
الرتاث العﺮيب ،طُُِِْ ،ﻫػََِِ /ـ.
 -اٛناحا ،أﺑﻮ ﻋثماف ﻋمػﺮك ﺑػن ُنػﺮ ،الﺒﻴػاف كالتﺒﻴػٌن،

٠نل ػػة اٞن ػػرب ،أُن ػػاث ة اللغ ػػة كاألدب اٛنزائ ػػﺮم ،عَُ،
جامعة ﺑسكﺮة ،اٛنزائﺮ.
 د .ﺳػي مﻴﻮيػك ،اٞنﻔارقػػة كصػﻔاهتا كد .ﺳػي مﻴﻮيػػك،ﺮٗنة د .ﻋﺒﺪ الﻮاحﺪ لبلبة ،دار اٞن مﻮف ،ﺑغﺪاد
 ال ػ ػ ػﺮازم١ ،نمػ ػ ػػﺪ تََِّو٢ .نتػ ػ ػػار الصػ ػ ػػحاح ،داراٜنﺪيث ،الﻘاﻫﺮة.

ٓنﻘﻴ ػػق( ﻋﺒ ػػﺪ الس ػػالـ ﻫ ػػاركف ،مكتﺒ ػػة اٝن ػػا٤ني ،الﻘ ػػاﻫﺮة،
ُُْٖﻫػُٖٗٗ-ـ.
 جػػاد ااهلل ،ﻋﺒػػﺪ الػػﺮ٘نن تُٖٔٗو .دكر ااﻋػػالف ةالعادل ااﺳالمي ﺑٌن السػلب كاا٩نػاب٠ ،نلٌػة األمػة٠ ،نلػة
صػ ػػﺪر ﻋػ ػػن رئاﺳػ ػػة احملػ ػػا ﻢ الشػ ػػﺮﻋﻴة كالشػ ػػبكف الﺪينﻴػ ػػة،
مطاﺑع الﺪكحة اٜنﺪيثة ،قطﺮ.
 اٛنﺮجػ ػ ػ ػ ػ ػػاين ،ﻋﺒ ػ ػ ػ ػ ػػﺪ الﻘػ ػ ػ ػ ػ ػػاﻫﺮ ،تُِٗٗـو ،ديئػ ػ ػ ػ ػ ػػلااﻋي ػػازٓ ،نﻘﻴػ ػػق( ١نم ػػﻮد ١نمػ ػػﺪ ش ػػا ﺮ ،مطﺒع ػػة اٞن ػػﺪين
ﺑالﻘػ ػ ػ ػ ػ ػػاﻫﺮة  -دار اٞن ػ ػ ػ ػ ػػﺪين َن ػ ػ ػ ػ ػػﺪة ،طُُّّْ ،ﻫػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ -

 السػ ػﺮاج١ ،نم ػػﺪ ﻋل ػػيتُّٖٗـو ،اللﺒ ػػاب ة قﻮاﻋ ػػﺪاللغػ ػػة كآت األدب النحػ ػػﻮ كالصػ ػػﺮؼ كالﺒالغػ ػػة كالعػ ػػﺮكض
كاللغػ ػػة كاٞنثػ ػػل ،مﺮاجعػ ػػة خػ ػػًن الػ ػػﺪين سػ ػػي ﺑاشػ ػػا ،دار
الﻔكﺮ ،دمشقَُّْ ،ق..
 ﺳػ ػ ػ ػػﺮمك ،حامػ ػ ػ ػػﺪ ت ََِٗو ،ااﺑػ ػ ػ ػػﺪاع كاٞنعﺮﻓػ ػ ػ ػػةاٛنمالﻴػػة ،دار اٟنػػادم للطﺒاﻋػػة كالنشػػﺮ ،طَُُّْ ،ق-
ََِٗـ.
 ﺳػ ػػلﻴماف ،د.خالػ ػػﺪ ،تُٗٗٗـو ،اٞنﻔارقػ ػػة كاألدب،دراﺳات ة الن ﺮية كالتطﺒﻴق ،دار الشﺮكؽ ،طُ

ُِٗٗـ.
 جﻴنﻴػت ،جػًنار ،ت ُٖٗٗـو  ،طػﺮكستاألدب ﻋلػػىاألدبو ،مﻘ ػ ػػاؿ ػ ػػمن ت ػ ػػاب آﻓ ػ ػػاؽ النص ػ ػػﻴة تاٞنﻔه ػ ػػﻮـ
كاٞنن ػ ػػﻮرو ،ﺮٗنػ ػػة( ١نمػ ػػﺪ خػ ػػًن الﺒﻘػ ػػاﻋي ،اٟنﻴئػ ػػة اٞنص ػ ػﺮية
العامة للكتاب.
 جﻴنﻴػػت ،جػًنار ،تُٖٓٗـو ،مػػﺪخل ٛنػػامع الػػنص،ﺮٗنة  /ﻋﺒﺪالﺮ٘نن أيﻮب ،دار ﻮﺑﻘاؿُٖٗٓ ،ـ.
 حش ػػاين ،ﻋﺒػ ػػاس ،ت َُِّـو ،مص ػػطلح اٜنيػ ػػاجﺑﻮاﻋث ػػﻪ ك ﻘنﻴا ػػﻪ٠ ،نل ػػة اٞن ػػرب ،أُن ػػاث ة اللغ ػػة كاألدب
اٛنزائﺮم ،جامعة ﺑسكﺮة ،اٛنزائﺮ ،العﺪد التاﺳع
 اٜنم ػ ػ ػػﺪاين٘ ،نﻴ ػ ػػﺪ تََُِـو ،التن ػ ػ ػػاص كإنتاجﻴػ ػ ػػةاٞنع ػػاين ،ﻋالم ػػات ،الن ػػادم األديب الثﻘ ػػاة َن ػػﺪة ،جَْ،
ـَُ ،رﺑﻴع اآلخﺮ ُِِْﻫػ ،يﻮنﻴﻮ ََُِـ.
 ٘نػ ػ ػ ػػﺪاكمٗ ،نﻴػ ػ ػ ػػل تَُِِـو ،ﺳػ ػ ػ ػػﻴمﻴائﻴة الصػ ػ ػ ػػﻮرةااشهارية٠ ،نلػة دركب ايلكرتكنﻴػة ،الﻘػﺮاثة ة ِٔ/ُِ/
َُِِ.
 دﻓػ ػ ػ ػػة ،ﺑلﻘاﺳ ػ ػ ػ ػػﻢ تَُِْو .اﺳ ػ ػ ػ ػرتا ﻴيﻴة اٝنط ػ ػ ػ ػػاباٜنياجي ،دراﺳة ﺪاكلﻴة ة اارﺳالﻴة ااشهارية العﺮﺑﻴػة،

 الشػػهﺮم ،د .نػػاﻓﺮ تَُِّـو ،اٝنطػػاب اٜنيػػاجيﻋنﺪ اﺑن ﻴمﻴة ،مﻘارﺑة ﺪاكلﻴة ،مبﺳسة اانتشار العػﺮيب،
نادم أُّا األديب ،طَُُِّ ،ـ.
 صػػاﺑات ،خلﻴػػل تُٕٖٗو .ااﻋػػالف ار٫نػػﻪ كأﺳسػػﻪكقﻮاﻋﺪا ،ﻓنﻮنﻪ كأخالقﻴا ﻪ ،دار التضامن للطﺒاﻋة.
 صػﻮلة ،ﻋﺒػػﺪاهلل ،اٜنيػػاج ،أطػػﺮا كمنطلﻘا ػػﻪ ك ﻘنﻴا ػػﻪُ ،،نػػث منشػػﻮر ػػمن تػػاب أﻫػػﻢ ن ﺮيػػات اٜنيػػاج ة
التﻘالﻴ ػ ػػﺪ الغﺮﺑﻴ ػ ػػة م ػ ػػن أرﺳ ػ ػػطﻮ إذل الﻴ ػ ػػﻮـ ،ﺑ شػ ػ ػﺮاؼ د.
٘نػ ػ ػػادم صػ ػ ػػمﻮدم ،جامعػ ػ ػػة اآلداب كالﻔن ػ ػ ػػﻮف كالعلػ ػ ػػﻮـ
اانسانﻴة ،ﻮنس ،لﻴة اآلداب ،منﻮﺑة.
 ص ػﻮلة ،د .ﻋﺒػػﺪ اهلل ،ة ن ﺮيػػة اٜنيػػاج ،مس ػػﻴكﻴارلللنشﺮ.
 ﻋﺒﻴػ ػ ػػﺪ ،د.حػ ػ ػػا تَُُِـو ،منزلػ ػ ػػة العﻮاطػ ػ ػػﻒ ةن ﺮيػ ػػات اٜنيػ ػػاج ،ﻋػ ػػادل الﻔكػ ػػﺮ ،العػ ػػﺪد ِ اَّل ػ ػﺪ َْ،
أ تﻮﺑﺮ – ديسمربَُُِـ.
 الغ امي ،د.ﻋﺒﺪ اهلل ،ت ََِٔـوٝ ،نطﻴئة كالتكﻔػًنمػن الﺒنﻴﻮيػة إذل التشػﺮ٪نﻴة ،اٟنﻴئػة اٞنصػﺮية العامػة للكتػػاب،
الﻘاﻫﺮة .
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 الﻔ ػ ػ ػ ػﺮيح ،ﻫﻴﻔػ ػ ػ ػػاث ََِٗـ ،ﻘنﻴػ ػ ػ ػػات الﻮص ػ ػ ػػﻒ ةالﻘصة الﻘصًنة السعﻮدية ،اٞنﺮ ز الثﻘاة العﺮيب ،طُ.
 ﻓﻴك ػ ػ ػػرتكؼ ،داﻓﻴ ػ ػ ػػﺪ تَُِٓو ،ااش ػ ػ ػػهار كالص ػ ػ ػػﻮرةتصػػﻮرة ااشػػهارو ،مﻘﺪمػػة اٞنػػرتجﻢ ،ﺮٗنػػة ك ﻘػػﺪ ﺳػػعﻴﺪ
ﺑنكﺮاد ،دار األماف الﺮﺑاط ،طُُّْٔ ،ق.
 ﺮيستﻴػ ػﭬ ػػا ،جﻮلﻴػػا تُٕٗٗـو ،ﻋلػػﻢ الػػنص ،ﺮٗنػػة(ﻓﺮيﺪ الزاﻫي ،دار ﻮﺑﻘاؿ للنشﺮ ،الﺪار الﺒﻴضاث.
 ػ ػ ػ ػ ػػايﺮكف ،ركيف تُْٖٗو .الص ػ ػ ػ ػ ػػحاﻓة اٞنكتﻮﺑ ػ ػ ػ ػ ػػةكالسػ ػ ػػمعﻴة كالﺒصػ ػ ػ ػﺮية ،ﺮٗنػ ػ ػ ػة( ١نمػ ػ ػػﺪ مﺮﺳ ػ ػ ػػلي ،دي ػ ػ ػﻮاف
اٞنطﺒﻮﻋات اٛنامعﻴة ،اٛنزائﺮ.
 ار ﻮي ،ﺑﺮنار تَُِِـو ،ااشػهار كاَّتمػع ،ﺮٗنػةﺳعﻴﺪ ﺑنكﺮاد.
 مشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػﺒاؿ ،د١.نمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػﺪ ،تَُُِـو " ،التصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػﻮيﺮكاٜنياج٥ ،نﻮ ﻓهﻢ ار٫ني لﺒالغة اٛنػاحا ،ﻋػادل الﻔكػﺮ،
العﺪد ِ اَّلﺪ َْ ،أ تﻮﺑﺮ – ديسمربَُُِـ.
 مش ػػﺒاؿ١ ،نم ػػﺪ تَُِٕو ،ة ﺑالغ ػػة اٜني ػػاج ،دارنﻮز اٞنعﺮﻓة ،ﻋماف .طَُُِٕ ،ـ.
 النػػاجح ،ﻋػػز الػػﺪين تَُِِو ،اٜنيػػاج ة اٝنطػػابالﻘػ ػػانﻮين ،دار ﺑػ ػػﻮ ٗنﻴػ ػػل للطﺒاﻋػ ػػة كالنشػ ػػﺮ ،لﻴػ ػػة العلػ ػػﻮـ
اانسانﻴة كايجتماﻋﻴة ،ﻮنس ،أ تﻮﺑﺮ َُِِـ.
 الن ػ ػ ػػﻮر ،دﻓػ ػ ػػع ااهلل تََِٓو" .ااﻋػ ػ ػػالف ،األﺳػ ػ ػػسكاٞنﺒػادمث" ،دار الكتػاب العػﺮيب ،ط ُ ،اامػارت العﺮﺑﻴػة
اٞنتحﺪة.
 ن ػػﻮر ال ػػﺪين ،ﻋص ػػاـ تُٖٗٗو .ااﻋ ػػالف ك ػ ػ ثًنا ةاللغة العﺮﺑﻴة٠ ،نلة الﻔكﺮ العﺮيب ،العﺪد تِٗ.
 الػ ػ ػػﻮرل ،د١ .نمػ ػ ػػﺪ تَُُِو ،مػ ػ ػػﺪخل إذل اٜنيػ ػ ػػاجأﻓالط ػػﻮف كأرﺳ ػػطﻮ كش ػػايﻴﻢ ﺑًنٞن ػػاف ،ﻋ ػػادل الﻔك ػػﺮ ،الع ػػﺪد
تِو اَّلﺪ تَْو ا تﻮﺑﺮ -ديسمرب َُُِ ـ.
 كﻫﺒة٠ ،نﺪم ،كاٞنهنﺪس ،ك امل ،تُْٖٗـو معيﻢاٞنص ػ ػػطلحات العﺮﺑﻴ ػ ػػة ة اللغ ػ ػػة كاألدب٠ ،ن ػ ػػﺪم كﻫﺒػ ػ ػػة،
ك امل اٞنهنﺪس ،مكتﺒة لﺒناف ﺑًنكت ،طِ.
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