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  شكر و عرفان

في النعمة الحمد لك یا . جمیع األحوال إلهي أشكرك في كل حال و أحمدك على

ا معبود من ء یالك یا مقصود العارفین في البأس لك الثن ،في فقدها الشكر اله العالمین

ن، و في الضراء لك السناء یا من بك انجذبت أفئدة المشتاقین في في السماوات و األرضی

الحمد یا مقصود القاصدین و في الرخاء لك الشكر یا أیها المذكور في قلوب  كالشدة ل

  .المقربین أشهد أنك محمود في فعلك یا أصل العطاء و مطاع في حكمك یا بحر العطاء

إلى أستاذتي الفاضلة األستاذة الدكتورة  انمتناإلتوجه بعمیق آیات الشكر و أبعدها     

النصیحة و الجهد  اكتمالهاالمذكرة و بذلت في سبیل  نعیمة سعدیة التي أشرفت على هذه

و الوقت، و حظیت منها بالقراءة العلمیة الجادة، فكانت لي نعم القدوة و نعم الموجهة، 

فبارك اهللا لها في علمها و صحتها و أمدها بالعمر المدید لتظل كما عهـدناها في خدمة 

الذین رافقوني طوال  أساتذتيكل  رشك نيتیفو الدعاة إلى نبل األخالق كما ال  منالعلم و 

 .مشواري الجامعي

 

 



مــقــدمــــة
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یكمن  وأصبحنا نعلم ما ،االتصال واقعا تیسرت فیه سبل نسان المعاصر یعیش اإل

رى على ن فكل شئ أصبح متوفرا ، لجهل مكانا ،في القارات األخرى من أحداث ولم یعد ل

  .وال یفصلنا عنه شئ ما نرغب ،تلفازنا كل جدید في متصفحاتنا كل  شاشات

فالیوم أصبحنا نكشف أدق التفاصیل و نحیط بكل المعلومات حول العالم من 

  .أخبار و أحداث وكل جدید وهذا كله بواسطة عصر العولمة و اإلعالم 

فقمة الجهل هو عملیة إغفال هذا التطور و الوقوف في وجهه،أو إدعاء عدم 

و في  اإلعالم ما هو بصري ،وما هو سمعي،من  و ، و لفهمه و إستعابه الحاجة إلیه

وجب علینا أن نفهمه و نستوعبه، وأن نوظفه   المعلوماتي االنفجارظل هذا التنوع و 

ما نصبو إلیه من خالله ،و أن یكون خادما لنا ال أن  لخدمة حیاتنا و مسیرتها و نحقق

  .یكون عبئا علینا 

أشكال التواصل فله  باختالفمختلفة  أنواعمفهوم عام یحیل على  اإلعالمإن 

التعبیریة المالئمة لكل شكل، فقد كان لزاما على الباحثین  اآللیاتكبیر و تحدید  تأثیر

و تقنیات التي یفترض بكل نوع االلتزام به حتى یحقق غایته االقناعیة  اآللیاتتحدید 

لي ، و محاولة فهم ما التقنیة االتصالیة في واقعنا الحا إلیهوصلت  بهدف هنا هو فهم ما

، و من  االجتماعیةو أصبح محورا للحیاة  األحادیثو تصدر المجالس و  األوقاتشغل 

اتها بمعزل عن الجماعة ، وجود خیرة ال تملك قدر و هذه األ عالم لغةالمعروف أن اإل

 هلها و مستجدات، فاللغة تبني على تلبیة حاجات أ فراد والجامعاتاإلعالم مفید بوجود األ

  .و تحوالته و تحدیاته  العصر الذي یعیشون فیه

همیته التي فرضت و من بین األسباب التي جعلتني أختار موضوعي هذا هو أ

ید فتح باب جد كذلك كذالك معرفة دوره في الترویج السیاحي من خالل اللغة ، ،نفسها

 و حیویة حركة ن الموضوع یحتويأیضا أ أكثر،لإلعالم و إبراز دوره في مجاالت أخرى 
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ما بخصوص المنهج المتبع فقد كان المنهج الوصفي مزود بإثارة مخفیة یتوجب كشفها، أ

شكال ، و مما سبق یمكن طرح اإلهو المساعد في هذه الدراسة مستعینا بآلیة التحلیل

   : التالي

  اللغة في الترویج لمنطقة معینة من باب الترویج السیاحي ؟كیف تساهم 

عالمیة عنصر مساعد في هل اللغة اإل :خرىكال إشكالیات أو یندرج من هذه األش

  عملیة الترویج السیاحي ؟

  خرى لها ؟قواعدیا أم أن هناك أوجه أ استعمالكان  استعمالهاو هل 

مقدمة فصلین فخاتمة علما  :رنا على الخطة التالیة هذه التساؤالت س و لإلجابة عن

  :أن عنوان البحث كاآلتي

ذاعة السیاحي حصة الدلیل السیاحي في إ دورها في الترویجعالم و اللغة في اإل

   .الزیبان نموذجا

عالم و ضم هذا الفصل وظائفها في اإلوقد جاء الفصل األول تحت عنوان اللغة و 

تناول المبحث الثاني ثم  اصطالحاحول مفهوم اللغة لغة و  احث المبحث األولعدة مب

اللغة  عالم والتواصل اللغوي و بعد ذلك تعرضنا لإل غة بعد ذالك یلیه مباشرةخصائص الل

ثم اللغة شهار المیة و تحمل في طیاتها مفهوم اإلعالم و العالقة بینه و بین اإلعاإل

ثم عرجنا إلى عالم اإلعالمیة و لغة الخطاب ثم وضحنا أهم الخصائص العامة للغة اإل

اإلذاعة نص مع تعریف و خصائص الوالتعریف بحصة دلیل سیاحي  ذاعياألسلوب اإل

  نواعهاو أ

لى جانب افع لها إدو  نواعهاوبالسیاحة و مقوماتها و أ اني موسومفصل ثااللیأتي 

موسة ، و سنا فیها األصوات المجهورة و المهبنیة الصوتیة التي در ة للدراسة تطبیقی
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مخصصة للبنیة الصرفیة  تطبیقیة كانت الدراسةفثانیا  أماو الرخوة ، االنفجاریةاألصوات 

 المشبهة  المشتقات من اسم الفاعل ،اسم المفعول ، صیغ المبالغة، الصفة ، من حیث

و مبحث خصص للبنیة النحویة الالتي ركز علیها الشاعر بعد ذالك  مركزین على البنى

لبنیة الداللیة وتضمنت حقوق داللیة خاصة بالمفردات التي تناولها الشاعر و عقبناها با

سلوبیة برزت أ ظواهر نا بدراستهاهيلتها على كل حقل و كل هذه العناصر التي قمالد

  .في هذا النص 

ننا ركزنا على مجموعة من جدًا من المراجع أل اكبیر  اعتمد عددننا لم نكما أ

لیل قصائد حصة الدلیل التي وجدنا فیها المادة الكافیة لمساعدتنا على تح المراجع

، فكانت لنا سندًا  األكادیمیةلحوارات و إتمام هذه المحاولة مع وصف بعض االسیاحي 

   : تينت المراجع التي ركزنا علیها كاآلفي هذه الرحلة البحثیة وقد كاعظیمًا 

العربیة  اللغةبومغلي ناها لتمام حسان والدكتور سمیح أالعربیة معناها و مب اللغة     

الجلیل في كل من التنوعات اللغویة و دراسة تطبیقیة و الدكتور عبد القادر و عبد 

علم الداللة في ضوء ،مقدمة الدراسة سماعیلو الدكتور طالب محمد إصوات اللغویة،ألا

لى علم الصرف ومحمود عري،ومنال عبد اللطیف المدخل إني والنص الشالتطبیق القرآ

 والنحویة ووالصرفیة  في الدراسة الصوتیة عكاشة  التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة

  .المعجمیة

فهناك ) النظریة(الدراسة المنظر لها سقاط أهم الصعوبات التي واجهتنا هي إ ومن    

  .سقاطها في المیدان السیاحيها إال أنه هناك صعوبة كبیرة إلیلإمن سبقنا 

و خاصة  شكر كل من قدم لي ید المساعدةإال أن أ و في ختام هذا التقدیم لم یبق        

ینقشع لوال تضافر هذه  أنها كتورة نعیمة سعدیة ، فلم یكن لضبابالمشرفة الدستاذتي أ

  .الحمد هللاد و الجه
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 د و اهللا من وراءجهو ني بذلت الفنا التوفیق ، فإن لم یكن فحسبي أن یحالو نأمل أ    

  .                                                                        القصد



الفصل األول
اللغة و وظائفها يف 

االعالم
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  عالماللغة ووظائفها في اإل -:أوال

 :في مفهوم اللغة   -1

  : لغة -أ 

فهي الكالم " لغون"و" لغات"و" جمع لغى" لغة:جاء في لسان العرب البن منظور

ي تكلم أ" لغى بكذا" ،"یلغو" "لغا" لفعل شتقة من امالمصطلح علیه بین القوم ، وهي 

  .)1(بكذا

ریفات كثیرة من بینها فقد ظهرت في تاریخ الفكر اللغوي تع االصطالحیةوأما من الناحیة  

ها فهي أصوات یعبر بها القوم عن ما حد، في قوله أ)ه392ن (نى تعریف ابن ج

  .)2(غراضهمأ

في " صواتحدها أ: قوله عة الصوتیة للغة في نى یتضمن الطبیفتعریف ابن ج

  :على النحو التالي 1957ول كتاب له سنة مفهومها في أالمقابل نجد تشومسكي قد حدد 

ن فصاعدا تعتبر اللغة كنایة عن مجوعة متناهیة وغیر متناهیة من من اآل

  ...الجمل

 اللغة تحتوي على عدد محدد من نفي هذا التعریف ركز تشومسكي على أو  

ن عدد ة تحتوي على عناصر صوتیة أو حرفیة بالرغم من أ، كمل صوات في كل جملةاأل

  .)3(الجمل غیر متناه

 اجتماعیةفي الوجود فهي ذات وظیفة  ركائزالساسیة من إن اللغة هي الركیزة األ

 واستعمالسك بها ونجعل منها وسیلة تغییر ن نتمة الصلة بالمجتمع وتطوره غال بد أوثیق

  .)4()الجانب التداولي( أیضا

                                                           

.250، دار صادر ، بیروت،ص"لغى"،مادة15:ابن منظور، لسان العرب، ج  1 
  57،ص)1982(، مطبعة الكتب،1ابن جنى ، الخصائص،نح، محمد علي النجار،ج 2
التولیدیة التحویلیة، قواعد اللغة العربیة، المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر والتوزیع، د ط،  میشال زكریا ، االلسنیة 3

  .09،بیروت، ص 1985
  .174،ص1،2010صالح بالعید ، اللغة العربیة وتحدیات العولمة ، عالم الكتاب الحدیث، األردن، ط 4
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  :خصائص اللغة  -2

اإلنسانیة عن غیرها، فقد عمد بعض الباحثین على وضعها لكي تمیز اللغة 

  :على النحو التالي) 1990(كتور جمعة یوسفالدلخصها 

  .نسان للتعبیر عن تجاربه وخبراته ومعارفهتتسع لغة اإل -

 غیر مباشرة) مصطلح علیها(نسانیة رموز عرفیةاللغة اإل -

ا قصدا على أنها وسائل لتحقیق بالعالمات التي یستخدمهنسان وعي لدى اإل -

 .)1(غراضاأل

 ).هذا كتاب( شیاء العیانیةخدم اإلنسان اللغة في التعبیر عن األیست -

 )دماء الشهداء تغذي شجرة الحریة( شیاء المجردةكما یستخدمه في التعبیر عن األ -

 متشابهة شیاءیعمم اإلنسان األلفاظ التي یستخدمها في اإلشارة إلى أ -

 ت التي تستخدمها بفعل عاملي الزمان والمكانانسان بتنوع الجماعتتنوع لغة اإل -

 .نسان لغته من المجتمع الذي یعیش فیهیكتسب اإل -

حروف، كلمات، (لیف الوحداتلغة اإلنسان مركبو تتألف من وحدات وقواعد لتأ -

 ).الخ...جمل

: مثال( ذا تغیر الموقفإ ستبدل كلمة بكلمة في منطوق معینن ییستطیع اإلنسان أ -

ضرب علي : ضرب محمد علیا فاذا تغیر الموقف وتمكن علي من محمد نقول

 )2().محمدا

  

  

  

 

                                                           
  .14،ص2003م األسس والتطبیقات، القاهرة،المفاهی_ سامي الشریف ،أیمن منصور ندا،اللغة االعالمیة   1
  )بتصرف( .307محمود  السعران، علم اللغة، دار النهضة العربیة، بیروت،ط،ص   2
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 :وظائف اللغة -3

نها وسیلة حاول العلماء تحدیدها وتصنیفها إذ یرى العلماء أ للغة عدة وظائف  -

 .)1(للتوصیل

 : الوظیفة التعبیریة   - أ

ه الوظیفة في الشعر الغنائي، عن مشاعره وتظهر هذو المتكلم والتي یعبر فیها الكاتب أ -

 .دب القصصي والمسرحي وغیرهاواأل

 :عالمیةالوظیفة اإل   -  ب

عالمیة في ة خارج اللغة وتتمثل في الصیغ اإلالواقع لب هذه الوظیفة هو الحقیقة -

البحث العلمي كذلك  اوراق و و المقاالت الصحفیةررات الدراسیة والتقاریر الفنیة أالمق

و في شرح معین في اإلخبار عن الحقائق أو أحداث معینة، أو عن نوع من المعرفة أ

 .لى ذالكما كالنشرات العلمیة العامة وما إو تقدیم معین عن موضوع أ

  :طابیةالوظیفة الخ  -ج

خاطبة الجماهیر لیفعلوا وجوهر هذه الوظیفة هو جمهور القراء والخاطبین، وتتعلق في م 

  .)2(فعل الذي یقوم به المتلقون هم شيء هو ردشیئا ما أو یفكروا به ، وأ

  : ما جاكسون فیرى وظائف اللغة هي كالتاليأ

 :التبلیغیة -

  .والتي یسعى فیها المتكلم الى ابالغ  المخاطب معنى ما   

 : التعبیریة -

م التعبیر بصفة مباشرة عن موقف المتكللى وتركز على المرسل وتهدف إ االنفعالیةأو 

  .)1(و مخادعأعن فعل معین صادق  انطباعتجاه ما یتحدث عنه ، وهي تنزع إلى تقدیم  

                                                           
  ،19، مرجع سابق، ص اإلعالمیةسامي الشریف، اللغة   1
  .20سامي الشریف، اللغة اإلعالمیة، مرجع سابق، ص  2
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 : اإلنشائیة -

 مر والنداءوتظهر في صیغ النهي واأل

 : وظیفة ما وراء اللغة -

 .والتي تسمح للمتكلم والمخاطب بالتثبت

 :االتصالوظیفة  -

هل تسمعني؟ ویقصد  -وتأتي لربط الكالم ومواصلته فمثال عند المكالمات الهاتفیة

 .بها تحقیق الترابط

 : الوظیفة الشعریة -

تشیر هذه الوظیفة إلى اللغة المتخصصة إلقناع الحواس من خالل الخیال واإلیقاع  و

 )2(.والوزن إضافة إلى المحسنات البالغیة المختلفة وتظهر بالخصوص في الشعر

 : التواصل اللغوي -

في الدراسات اللسانیة مؤسس المدرسة   1913disoussureیعتبر دي سوسیر 

" إذ یقر   dur kheimكایم  بدراسات دور متأثراین ربط المجتمع بالدرس اللغوي أاللغویة 

ود خاص بها ، واللغة ظاهرة من جملة الظواهر ذات وج االجتماعیةأن الظواهر 

لعامة نواع اخصائص لسلوك وجودا مستقال وٕان األن الكایم أویرى دور  االجتماعیة

 )3(."ن تكون تعمیماتال تعدو أ االجتماعيللسلوك 

                                                                                                                                                                                
  .19، سامي الشریف،مرجع سابق،صاللغة اإلعالمیة، المفاهیم األسس والتطبیقات   1
  .21المرجع نفسه،ص  2
  .301محمود السعران، علم اللغة ، دار النهضة العربیة، بیروت ، دط،ص  3
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نسان وترتبط لإل االجتماعیةومن هنا فإن أصل اللغة عامة یعود إلى الطبیعة 

جهة  من االجتماعیةوثیقا بالبنى  ارتباطاأ علیها وطبیعة اللغة والتعبیرات التي تطر 

 أشارهة أخرى، ولقد فراد والجماعات  والمؤسسات  من جودینامیكیة العالقات بین األ

فلما جاء اهللا تعالى باإلسالم :"ن فارسلى تطور اللغة العربیة فقال نقال عن ابالسیوطي إ

اللغة ألفاظ من مواضع الى ونقلت من  أمور وأبطلتحوال ونسخت دیانات حالت أ

  )1(."األخر األول ففيت، وشرائع شرعت وشرائط شرطت، خر بزیادات زیدمواضع آ

فكار هي روح تصنع األ إنماتلقى،  أصواتن اللغة لیست شفاها تتحرك وال إ

  .عیتها وتلونها بهالها كذلك أو وتصنع 

فاللغة هي التي تشكل عقولنا، وهي  ن الجانب الفكري في اللغة هو جانبها المثمرإ   

  )2(".عندنا مفاهیمنا وهي التي تصنع بالتالي سلوكنا ثم هي التي تخلق وحدتنا تنشئالتي 

لة بالظاهرة نما هي وثیقة الصصال عن المجتمع الذي نتعلم فیه وإ اللغة لیست معطى منف

التواصل بین أفراها تستجیب، وتتوقف طبیعة حاجات لى وإ  عنها تنشأ االجتماعیة

على حده  مجتمعالتي یمر بها كل ظروف اللغوي في ضوء ذلك على ال االتصال

  )3(.السیاق المحیط به باختالف

اللغوي تناسب أبناء الثقافات  لالتصالجیدة وحیدة توجد وصفة  خر الوبمعنى آ

  .خرى في جمیع البالد التي یقیمون فیهااأل

خرى وجود رؤیة اللغوي مع الشعوب األ االتصالیستلزم التحدید الدقیق لمهام 

والسیاسیة والثقافیة  واالقتصادیة االجتماعیةوبعیدة المدى لتطویر البنى األساسیة حة واض

ن تتسم هذه الرؤیة بالشمول والتنوع ووضوح المجتمع الذي تخاطبه على أوالتربویة وذلك 

  )4(.المعالم

                                                           
  .49،ص1،1991منذر عیاشي، قضایا لسانیة وحضاریة، دار طالس، دمشق ط  1
  .15سامي الشریف، اللغة اإلعالمیة ، مرجع سابق،ص  2
  .8،ص1984واللغة ـ عالم الكتب، القاهرة،  محمد سید محمد،االعالم  3
  .9محمد سید محمد، اإلعالم واللغة ، عالم الكتب، مرجع سابق،ص  4
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كلما تقاربت مستویات التعبیر في مجتمع من المجتمعات دل ذلك على تجانس 

  .)1(فته، ومن ثم على تكامله وسالمته العقلیةالمجتمع  وحیویة ثقا

لمستویات اللغویة هي غالبا لف بین العصور التي یسود فیها نوع من التآن افمن الثابت أ

مستوى لغوي بعید كل البعد عن اآلخر فهو دلیل  ذا كان كلأزهى العصور وأرقاها، أما إ

  )2(.العقلي في المجتمع االنفصامعلى 

تعلیم ن قضیة المن هنا فإ... ثقافي انفصاماللغوي یترتب علیه غالبا  االنفصام

نها في محیطنا التربوي ال ینبغي أن ینظر إلیها على أ استخدامهابلغة أجنبیة أو إشاعة 

بل هي قضیة قومیة تخص األمن  قضیة تربویة تخص المشتغلین بالتعلیم فقط،

  .ولفي المقام األ االجتماعي

كید لذاتیتنا بل هو فرض علینا حتى العربیة مربوط بدعم هویتنا وتأغة ن دعم اللإ

  .العربیة استخدامنفي بواجباتنا اإلسالمیة التي تستلزم 

ب دراسة اللغة في سیاق لذا یج االجتماعيالتطور اللغوي مربوط بالتطور  نإ

فال توجد لغة خارج نطاق  باضمحالله وتضمحلماعي ، فتبقى ببقائه، الوجود الج

فال یمكن دراستها بعیدة عن صلتها بتاریخ المجتمع فال نفهم اللغة وال قوانینها  لمجتمعا

أنه " ري البد منه في الحیاة ، حیاة األمم والمجتمعات إذ یرىن التواصل فعل حضاإ دونه

فإن مرده  اقتصادیةإذا تعرضت أمة من األمم إلى هزة جماعیة أو سیاسیة أو فكریة أو 

  )3(."فرادها وجماعاتها وهیئاتها ومؤسساتهافي التواصل الحاصل بین أفي ذلك إلى خلل 

                                                                                                                                                                                

  
رشدي أحمد طعیمة ومحمود كامل الناقة، اللغة العربیة والتفاهم العالمي المبادئ واآللیات، دار المسیرة للنشر   1

  .47،ص2009والتوزیع، عمان، األردن، 
  .48نفس المرجع،ص  2
، مجلة اللسانیات، العدد العاشر، "إشكالیات الفهم والقراءة الفعالة" بشیر ابریر، التواصل مع النص :ینظر   3

  .31،ص2005
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واصل بینهم فبذلوا جهودا لتشكیل فراد یفكرون في وسیلة لتحقیق التلقد ظل األ

في هذا البحث فلها أثرها  وضالتهموحید سلوب یتخاطبون عبره، فكانت اللغة مالذهم الأ

  :نهاوالجماعة ، فهناك من فسر نشأة اللغة ألفرد نسان وهي ولیدة حاجات افي حیاة اإل

مجموعة من الناس في أثناء قیامهم بعمل شاق أصوات جماعیة صدرت عن 

اإلنسان مع غیره ولم  أجتمعحین  نشأتیحتاج إلى التعاون على أدائه وأكدوا أن اللغة 

  )1(."وهو منعزل عن غیره من البشرتنشأ 

 یعد العامل االجتماعي مهم في إنتاج اللغة وفهم ماهیتها في إنتاج االحتكاك فبهذا

  .االجتماعي ولهذا صارت من أقوى العرى التي تربط الجماعات

جل التفاهم ونقل المعلومات نوحد عدة اإلنسان إلى التواصل من أ اهتدىفقد 

مرتبط  ستعمالهااكانت اللغة أبرزها وأرقاها، فهي أثر فعالیته في اإلبالغ فظل وسائل، ف

بنظام تكونه مجموعة من القواعد وقد عد بذلك ضرورة إنسانیة لتماسك األفراد والجماعات 

ینمو  یتشكل المجتمع، أساسهوحتى  الشعوب فهي المحور المركزي الذي على 

  )2(.ویتطور

ي تمكین المتحدثین من التواصل وهذا األخیر هو عملیة هفالوظیفة األساسیة للغة 

تحلیلها وبثها ونستنتج  و الرموز استخداموالمعلومات وتشتمل على  واآلراءلتبادل األفكار 

الحال، وهذا یعني أن المتحدث  تتناسب وواقع ذا كانت الرسالة المنقولةأن التواصل ناجح إ

  ) 3.(واستقباالاللغة للتواصل إرساال  استخدامعلى  الكفایة التواصلیة أي أنه قادر أمتلكقد 

                                                           
  .15،16،ص1،2002األردن،ط–عیسى برهومة، اللغة والجنس، دار الشروق، عمان : ینظر   1
  .47،ص2008|التداولیة،مجلة دراسات أدبیة،العدد األول ، الجزائر،سامیة بن یامنة، االتصال اللساني بین البالغة و   2
شحدة فارغ، موسى عمایرة ، جهاد حمدان، محمد الغنائي، مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل   3

  .148،ص1،2000للنشر،عمان،ط
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وع من ه الوظیفة التواصل الودي وهو نعلى هذ)MALINOWISKI(فنجد مالینوفسكي 

  )1(.و التواصل والحوار طرافه للتعارفالحدیث الذي یتجاذب الناس أ

 داة التي نوصلواأل نسانیة،التواصل عنصرا بالغ األهمیة في الحیاة اإلفبذلك یعد 

تلك أن اللسان العربي هو الركن  اآلخرینهیمنا ومعارفنا إلى اكارنا ورؤانا ومفمن خاللها أف

  )2.(تي المستوى السیاسي الحضاريم  علیه المجال التداولي وبعده یأساسي الذي یقو األ

  نتماءد من ربط اللغة العربیة بقضیة اإلال ب" نه وبهذا الصدد یقول هادي نهر أ

والهویة لتستطیع مواجهة كل التحدیات ، فال خریطة سیاسیة للعرب الیوم من غیر 

  )3(.نجاحهم  في صیاغة خطابهم العلمي والثقافي والسیاسي  باللغة العربیة

في ذلك وك اللغة العربیةعالم بمختلف وسائله دورا هاما ومؤثرا في تقویة یلعب اإل

، مذیاع، تلفاز( عالم عالمي حیث تعتبر وسائل اإلیم التسامح وقیم التفاهم المفاه إشاعة

قع الیوم في أي مكان العالم ي حدیث یمركز إشعاع للمعرفةـ فأ...) صحف، مجالت

و ساعات قلیلة ثم یصل إلى اإلنسان في أي لحظة فیسمعها عبر اإلذاعة بعد  دقائق أ

ل في الصحف صباح اصیو یقرا عنه المزید من التفا على التلفاز أیشاهد ثم یشاهد مرئی

و یشارك في التمعن بتحلیله وتفسیره في المجالت بعد ایام ولبیان خطورة الیوم التالي أ

  )4(.في مجتمعنا المعاصر اإلعالم

  

  

  

  

                                                           
  .171،ص2،1999هدسون، علم اللغة االجتماعي، ترجمة محمود عیاد، عالم الكتب،القاهرة،ط  1
  بتصرف .174، ص1،2010هادي نهر، اللغة العربیة وتحدیات العولمة ،عالم الكتب الحدیث ، األردن،ط  2
  .30المرجع نفسهً،   3
رشدي أحمد طعیمة ومحمود كامل الناقة، اللغة العربیة  والتفاهم العالمي المبادئ واآللیات، دار المسیرة، للنشر   4

  .117ص ،2009، 1التوزیع، عمان، األردن، ط
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  ؟عالمفما هو اإل

 :عالمفي مفهوم اإل  -1

  :لغة   - أ

علمه كي أ  وأعلمیهلي خبر فالن  أستعلمویقال  ، علمت كاذبنتـ وأ"أعلم"مصدر 

بلغت القوم بالغا ویقال : عالم بمعنى التبلیغ اإلعرفته  و :علمه علما أ الشيء، وعلمت 

 )1(.وصلتهم الشيء المطلوبأي أ

: أعلم وأبلغ وأوصل تعني إشاعة المعلومات وبثها وتعمیمها وٕان اإلعالم بمعنى

  )2(.مر وتبلیغه وبثهمعرفته حقیقة األ

  :اصطالحا - ب

الثقافات والمجاالت ،  الختالفمفهوم اإلعالم في الوقت المعاصر نظرا  أتسع

  :التعریفات  تلذلك تعدد

خبار الصحیحة والمعلومات تزوید الناس باأل: " قد عرفه بأنه " إبراهیم إمام " فنجد

الوقائع، في واقعة من  بثابتة  التي تساعدهم على تكوین رأي  صائالسلیمة  والحقائق ال

و  الجمهوري تعبیرا موضوعیا عن عقلیة من المشكالت بحیث یعتبر هذا الرأأو مشكل 

  )3(."میولهو  اتجاهاته

                                                           
احمد عبد الغفور عطار :، والجوهري إسماعیل بن حماد الصحاح تحقیق 3082،ص 4ابن منظور، لسان العرب ج   1

  .1990ـ دار العلم للمالیین 
  ).بتصرف( والجوهري إسماعیل بن حماد ، المرجع نفسه، 3082،ص24ابن منظور، لسان العرب،ج  2
  .14،ص 1985أصول اإلعالم اإلسالمي،دار الفكر العربي، القاهرة، إبراهیم إمام ،  3
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التي  االتصالجانب من عملیة " عرفه بأنه " محمود كرم سلیمان" ل نجدفي المقاب

معینة أو معنى مجرد ،  اجتماعیةمتلقي ومرسل الرسالة في مضامین  یتفاعل بمقتضاها 

  )1(.و واقع معینأ

تحقیق االتصال  إلىانه مجموعة من الوسائل الهادفة  على اإلعالمویمكن تعریف 

ومصالحه  احتیاجاتهالتوجیه وتلبیة  و ي بموضوعیة بنیة األخبارللمتلق المعلومات ونقل

  .الشخصیة

 االتصالیختلف عن  "INFORMATONI"  عالمنفهم من الرأي السابق أن اإل 

والمعلومات  خبارنقل اإل كان اإلعالم یتمثل في،فإذا " COMUNICATION"والتواصل 

لى اإلخباریة إ النقلیةیتجاوز الوظیفة  االتصالالمختلفة من المرسل إلى المرسل إلیه، فإن 

  )2(.الوظیفة التفاعلیة  بین المتخاطبین

: التواصلیة الجماهیریة اإلعالمیة األنشطةمجوعة "هو  اإلعالميلذلك الخطاب 

المواد اإلذاعیة وغیرها من الخطابات  التلفزیة، البرامج االفتتاحیة اإلخباریةالتقاریر 

   )3(."النوعیة

الثقافي اآللیات التقنیة لتبلیغها  صناعة تجمع بین اللغة والمعلومات ومحتواهاا نهإ

  )4(.عبر الزمان والمكان

التي ركزت  على  االتصالإن الحدیث عن الخطاب اإلعالمي مرتبط  بنظریات 

بتطور  االتصالم تحدثت البحوث عن تطور وسائل الوسیلة ودورها المؤثر ، ومن ثهمیة أ

                                                           
  .18،ص1،1988محمود سلیمان كرم، التخطیط اإلعالمي في ضوء اإلسالم، دار الوفاء ، المنصورةـ مصر ،ط  1
عربیة ، بشیر ابریر ،استثمار علوم اللغة في تحلیل الخطاب اإلعالمي، مجلة اللغة العربیة، المجلس األعلى للغة ال  2

  .90،ص 2009، السداسي  الثاني، 23العدد،
  .110،ص1،2002احمد العقاد ، تحلیل الخطاب الصحافي من اللغة إلى السلطة، الدار البیضاء، المغرب، طَ   3
بشیر ابریر، الصورة في الخطاب اإلعالمي ،محاضرات الملتقى الدولي الخامس السمیاء والنص األدبي،جامعة   4

  .35،ص2008بسكرة،
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الم على المجتمعات عوما أعقب ذلك من تأثیر شامل لوسائل اإل  واالختراعاتالتقنیات 

عل من عالمي  الذي جكالبحث اإل االتصاالتفي وسائل جدیدة  استخدامكافة من خالل 

والصوتیة في الكرة  شكالها المختلفة المطبوعة والمرئیة الممكن تبادل المعلومات  بأ

 إحداثنه عالمي یعمل على یقال عنه أ قل ماأ إعالمیاكلها ، مما خلق خطابا   األرضیة

  .وجدانیة في المتلقي أومعرفیة وسلوكیة  تأثیرات

ه متنامیا یكتسب كل یوم صبح تقلیدا علمیا معترفا بلخطاب اإلعالمي أن تحلیل اإ

یدمج بین المساهمات  اجتماعیةعلى عدة علوم  اعتمادهیم وأطر جدیدة من خالل مفاه

للغویات  واللغویات التطبیقیة والنقد االدبي كما یزاوج بین التحلیل الحدیثة في المجال 

والتیارات النقدیة في  الحدیثة  في التأویل االتجاهات، ویستفید من  السیمیولجي لغوي وال

   )1(.نثروبولوجیا، والدراسات الثقافیة، وعلم النفس االجتماعياأل  االجتماععلم 

   :شهاراإلعالم واإل -2

نوع من اإلعالم فهو یؤدي وظیفة إعالمیة مهما كان شكله وهدفه إال  شهارإن اإل

نفعة خاصة ویفرق لى تحقیق میهدف إ اعالم في كونه نشاطأنه ال یختلف عن اإل

  :مور وهي أربعة أالدارسون بین اإلشهار واإلعالم  في 

فالغرض الرئیسي من اإلشهار المنفعة  الغرض والمضمون المعرفي الغني والتمویل

صول على الفائدة التي یرجوها شهار في الحممول اإل یتأملالخاصة بالدرجة األولى، إذا 

  .و مؤسسةفردا أكان  سواءشهاره من إ

                                                           
  .197،119مجلة اللغة العربیة،ص:استثمار علوم اللغة في التحلیل الخطاب اإلعالمي:ینظر  1

وكذلك یوجه التفصیل في مقال محمد شومان اشكالیات تحلیل الخطاب االعالمي في الدراسات العربیة الدراسات 

  .2004المجلة العلمیة ، كلیة اآلداب جامعة المنیا ، ابریل  - المصریة  نموذجا
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یقدره من منفعة حقیق ما ن غرضه في األصل تأما اإلعالم فیختلف عن ذلك أل

  )1(.اإلشهارشهار ال یقدم كل المعارف التي یحتاجها مطلع عامة ثم إن اإل

  )2(.عم من ذلكأم اإلعالم فهو أ

   )3(.عالم فهو المضمون الفنيأما األمر الثالث الذي یختلف فیه اإلشهار عن اإل

واسعا وعمیقا ،  شهار تطورا عظیما وتدخل الفن فیها تدخال تقنیات اإلفقد تطورت 

یقة اإلخراج واإلثارة ر ار الكثیر من الوقائع العلمیة بشأن اللون والشكل وطشهویقدم اإل

السیما أن اإلعالم  الذي عالم ، و الجوانب غیر ذي بال في مجاالت اإلمر هذه ویبقى أ

 االختالففته في حین األمر الرابع یكمن في وضع لى فكر المتلقي ومستوى ثقایتجه إ

بین اإلشهار واإلعالم یتصل بالتمویل، فوراء اإلشهار ممول معروف أما اإلعالم فال 

لى الربح المباشر وغالبا ما یكون مؤسسة من یهدف إ ال ور السلعة  والممول فیهمتوجهه أ

عالم لتحقیق تستغل اإلو مؤسسات خاصة أ االجتماعیةأما المؤسسات  مؤسسات الدولة

بینهما فقد یؤدي  االشتراكفي مضماره وهكذا ال ینفي نقاط الربح من وراء ما تنشره 

روفة لها صلة بالتجارة ، عالم من جهة معاإلشهار وظیفة اإلعالم أحیانا وقد یمول اإل

  )4(.عالمكذلك اإلقناع المستخدمة في اإلشهار قد تستخدم في اإل

                                                           
األسس والتطبیقات، القاهرة، مصر ، د  - سامي الشریف وأیمن منصور ندا، اللغة اإلعالمیة، المفاهیم  1

  بتصرف 13،ص2003ط،
  15المرجع نفسه، ص  2

  .200مجلة اللغة العربیة،ص :استثمار علوم اللغة في التحلیل الخطاب اإلعالمي:ینظر  3 
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یمكن القول  وسائل اإلعالم وهذه األخیرة تعتمد اإلعالم لهذاشهار یعتمد كذلك اإل

ي الجمهور وكذا مدى نقاء المادة اإلعالمیة أشهار من حیث أن أكثر شموال من اإل

  )1(.الرسالة

  :عالمیةمفهوم اللغة اإل -3

 :تعریفها -

له في كثیر من الكتب عالمیة  وتداو لى الرغم من شیوع مصطلح اللغة اإلع

 ن كل الكتبأوالدراسات فإنه ال یوجد تعریف محدد أو معین لهذا المصطلح إذا 

وتمیل إلى ذكر خصائصها وسماتها  كثر من تعریفها والدراسات تنجح لتصف هذه اللغة أ

إلى  1985الدكتور عبد العزیز شرف لى ذكر عناصرها ومن ذلك یذهب تمیل إ كثر مماأ

فادة من مزایا اللغة أن لغة اإلعالم هي لغة الحضارة قد كان طبیعیا أن یسعى اإلعالم لإل

 طاب ولغة الكتابةالمسافة بین لغة الخ بتضییقحضاریا ویحقق التحول العظیم العربیة  

المي عي التعبیر اإلمام اللغة الفصحى لتتسرب في كل مكان ولیكون لها فویفتح الطریق أ

لى الذي تنقل به الرسالة من المرسل إو المنهج سلطان ، واللغة هي وسیلة اإلعالم أ

  )2.(المستقبل

: لها صورتان من الوجود عالم إلى أن الكلمات، في  وسائل اإلكما یذهب كذلك 

وجود بالقوة واآلخر بالفعل، فكل كلمة تسمع أو تنطق تترك في إثرها مجموعة من 

ذهن المتكلم والسامع ، یشترك األول بطریق إیجابي ، وخاصة في وسائل  في االنطباعات

معنى بي بوصفه مستقبال ویشكل الوالثاني بطریق سل باالتصالاإلعالمي ، بوصفه بادئا 

  )3(.عالم اللغويالمشكلة الجوهریة في علم اإل

                                                           
األسس والتطبیقات، القاهرة، مصر ، د  -، سامي الشریف وأیمن منصور ندا، اللغة اإلعالمیة، المفاهیم  1

  .33،ص2003ط،
  .14، ص1984محمد سید محمد، اإلعالم واللغة ، القاهرة ، د ط،   2
، 2003مصر، د ط، األسس والتطبیقات، القاهرة،  -سامي الشریف و أیمن منصور ندا، اللغة اإلعالمیة، المفاهیم  3

  .35ص
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  ن الحقل المشترك  بین اللغةإلى أ 1984د مالدكتور محمد سید مح ویذهب

عالم  في العالقة بین اللفظ والمعنى وهو حقل الداللة، واإلعالم  في العالقة بین اللغة واإل

سل طار المشترك بین المر ت وعلماء اإلعالم یهتمون باإلة یعنون بعلم الدالالفعلماء اللغ

  )1(.عالمالرسالة ومستقبلها حتى یتم اإلعالم بین اللغة واإل

مقننة لفاظ أن تكون األ االتصالتمام عملیة ویشترط الدكتور محمد سید محمد إل

ذلك ساس المقیاس الذي یعرفه من اللغة وعلى فالمستقبل یقنن الرسالة اإلعالمیة على أ

نما قیمتها في تملك المرسل اللغة لیست فیما تنقله وسائل اإلعالم المختلفة وإ  فان قیمة

  )2(.لناصیتها

وٕانما یمكننا القول بأن اللغة تؤدي ) عالمإ( اتصالاللغة إذا في ذاتها لیس وسیلة 

  )3( .من وظائف اللغة االتصال، أو بمعنى أخر أن  اتصالیةوظیفة 

  :على الخریطة اللغویة لغة االعالم -4

وهو  القافیة نه الكالم المرسل من فنون الوزن ولقد عرف النقاد العرب النثر بأ

   )4(.نواع ، النثر العادي ، العلمي ، فالفنيأ 3مباشر ، وقسموه إلى  تعریف مبسط و

م دفع البعض من أساتذة الصحافة واألدب 19حافة في القرن لكن ظهور الص و

منتصف  وقالوا أن هذا یقف الصحفي،إلى إضافة نوع رابع أال وهو النثر العلمي أي 

   .دب ولغة التخاطب الیوميالطریق بین النثر الفني والعادي أي لغة األ

لحات أن برامج اإلذاعة متفاوتة لغویا ومصطویرى الدكتور محمد سید محمد 

  )5(.ذاعة متفاوتة في المستوى الثقافي تفاوتا كبیرااإل

                                                           
  بتصرف ،15، ص84ة، عالم الكتب، القاهرة، اإلعالم واللغ) محمد سید محمد(   1
  .16- 15المرجع نفسه،ص  2
  .12ن ص 1شرف عبد العزیز، اللغة اإلعالمیة، دار الجیل بیروت، ط  3
  .9،ص1شرف عبد العزیز ، علم اإلعالم اللغوي، المركز الثقافي الجامعي، القاهرة ،ط  4
  .10المرجع نفسه، ص  5
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أن لغة اإلذاعة تنتمي إلى اللغة المنطوقة بینما تنتمي لغة لكن ما الشك فیه 

  )1(.لى اللغة المكتوبةالصحافة إ

نها ى أولة واللغة المنطوقة ، فیصف جمل األویفرق فندریس بین اللغة المكتوب

تابعة وحروف وجمل وأسماء موصولة وبما تحتوي علیه من منسقة بما فیها من جمل 

  ...دوات أ

جاري بل ترتیب له منطقه ، ولكنه ن الترتیب في اللغة الثانیة الذي یملیه النحو الوأ   

فكار لیس وفقا لقواعد الموضوعیة التي یفرضها فیه ترص األ،قبل كل شيء انفعالي

ي یقصدها المتكلم أو التي یرید أن یوحي بها یة الذاتیة التهمل بل وفقا لألالتفكیر المتص

  )2(.لى سامعهإ

لغة (  عالم لیست اللغة الخاصةكذلك یرى الدكتور محمد سید محمد أن لغة اإل

أ أن لغة اإلعالم وعندما نقر ) فراد وجدوا في ظروف خاصةقانونیة تخص جماعات من األ

ة الزوایا القانونیة الدینیة كافعالم  تعالج لیست خاصة فهذا یعود إلى كون أن  لغة اإل

  )3(.وغیرها ، ولكن بلغته هو أي لغة اإلعالم واالجتماعیة

  .خرىواإلذاعة أحد وسائل اإلعالم تتمیز بلغة علمیة أحیانا وأدبیة أحیانا أ   

  :عالماإل هم خصائص العامة للغةأ -5

ر عن طبیعة كل وسیلة من وسائل اإلعالم وخصوصیتها وحاجتها إلى بغض النظ

ئص عامة یجب توافرها في اللغة ن هناك عدة خصالغة خاصة بها متالئمة معها فإ

  :همها على النحو التاليأ اختیاراإلعالمیة یمكن 

 : الوضوح -

 إلىویرجع ذلك ، كثرها بروزاوتعتبر هذه السمة من أبرز سمات لغة اإلعالم  وأ

ذا كانت طبیعة وسائل اإلعالم من ناحیة وٕالى خصائص جمهورها من ناحیة أخرى، فإ
                                                           

  .15السید محمد نادر، لغة الخطاب اإلعالمي دار الفكر العربي، القاهرة، ص   1
  .17،صنفس المرجع   2
  .10ص‘/1984محمد سید محمد، اإلعالم واللغة، عالم الكتب، القاهرة،   3
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ولم یستطع إسرتجاعه  ع المضمون المقدم لهالكلمات غیر واضحة في الرادیو  فقد المستم

  )1(.عما غمض منه ولالستفهامللتأكد منه 

لوسائل العجلة في تعرضهم ل لىویملون إ وجمهور وسائل اإلعالم هم فئات متنوعة

خرى للتركیز في المضمون لرغبة من ناحیة والوقت من ناحیة أنه لیس لدیهم اكما أ

اني واضحة كل الوضوح حتى تتحقق ن تكون الكلمات والجمل والمعلذا یجب أ المقدم،

 .هدافهاأ

 : المعاصرة -

مل والتراكیب والتعبیرات اللغویة متماشیة مع روح ویقصد أن تكون الكلمات والج

  )2(.العصر

 : المالئمة -

خرى فلغة من ناحیة  ومع الجمهور من ناحیة أوهنا تكون اللغة متالئمة والوسیلة 

ن تكون المفردات ذات طابع وصفي ، فهي لغة تتوجه إلى حاسة السمع لذا یجب أ الرادیو

 )3(.تالئم هذه الحاسة

 :الجاذبیة   -

والشرح بطریقة حیة  فردات جاذبة للسامع وقادرة على الحكيمن تكون الیجب أ

  .لى ما هو جافومسلیة ومشوقة فالجمهور ال یمیل إ

 :االختصار -

جمهور ثانیا فهو غیر قادر على من طبیعة ال والوهذا ألن طبیعة الوسیلة أ

 االختصارقادرة على ن تكون متابعة طویال ، فیجب على  اللغة أفي ال االستمرار

 )1(.واإلیجاز ومساعدته علیه

                                                           
  .97،ص1،1991عبد العزیز شرف،اللغة االعالمیة، دار الجیل، بیروت   1
  .98،صالمرجع نفسه   2
  .98،ص المرجع نفسه  3
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 :ةالمرون -

ات بسالسة تكون اللغة قادرة على التعبیر عن مختلف الموضوع نویقصد بها أ

ة المستویات بحیث نستطیع مخاطبة أكثر من ن تكون متعددودون تعسف، كذلك یقصد أ

  .كثر من موضوع وقضیةجمهور ومعالجة أ

 :شباعاإل -

لغة المختلفة وال االحتیاجاتعدد  المفردات كبیرا بحیث تلي ن یكون وهنا یقصد أ 

مع الثقافات الخارجیة وضرورة  االتصالبشكل یومي وقد یكون عالمیة متسعة وتتسع اإل

  )2(.ثره في زیادة حجم اللغة اإلعالمیة واتساعهامة الیومیة للكثیر من المصطلحات أالترج

  : للتطور القابلیة -

ذاعة في الثالثینیات غیر مثیلتها في مالزمة للغة اإلعالمیة، فلغة اإل هي سمةو 

التسعینیات، ولغة وسائل الخمسینیات والستینیات، وهذه بدورها تختلف عن مثیلتها في 

  )3(.خیرة مختلفة مما سبقها تتماشى مع العصر وتطورهاإلعالم في السنوات األ

  :اإلعالميلغة الخطاب  -6

ه لغة الخطاب األدبي خاصة في كونها تعبیرا لغویا، غیر نفي كثیر من جوانبها م   

   )4(.مختلقة أشكالاالختالف تكمن في تفاوت مستویات التعبیر و انتمائه لفنون و  نقطةأن 

                                                                                                                                                                                
األسس والتطبیقات، القاهرة، مصر ، د  -، سامي الشریف وأیمن منصور ندا، اللغة اإلعالمیة، المفاهیم  1

  .39،ص2003ط،
  .39نفس المرجع، ص  2
  .40،ص2003سامي الشریف، أیمن منصور ندا ، اللغة اإلعالمیة جامعة القاهرة،   3
  .63م، ص 2007لخطاب اإلعالمي العربي، و تحدیات، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، أحمد حمدي، ا  4
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إن الخطاب األدبي یجنح إلى اإلبداع في الممارسة اللغویة و تفجیر طاقات اللغة 

خدمة الغابات و األهداف  اإلبداعیةو قدراتها  ابتكاراتهاو المغامرة في تفاصیل 

   )1(.المنشودة

الخطاب االعالمي یستأنس للمألوف من اللغة و یعمل على تكریسه  إنفي حین 

حیث ان اهدافه تتوجه بشكل أساسي الى تقدیم المعلومات دون بهارج و ال مؤشرات لغویة 

تكون وسیلة التعبیریة ال تثیر أنه إشكاالت لدى المتلقي، وال  یهمه بالدرجة االولى ان

المضمون مضمون الرسالة  نضالتشوهات  أوتأویالت قد تؤدي الى انحرافات 

  )2(.اإلعالمیة

و  جمع و تخزین و معالجة و نشر االنباء: " حسب تقریر الیونسكو هو اإلعالم

البیانات و الصور و الحقائق و الرسائل و اآلراء و التعلیقات المطلوبة من أجل فهم 

الشخصیة و البیئیة و القومیة و الدولیة، و التصرف اتجاهها عن علم و معرفة  الظروف

 .و الوصول الى وضع یمكن من اتخاذ القرارات السلیمة

   : ذاعياألسلوب اإل -7

والمعلومات وٕایصالها إلى المتلقي  واآلراءألفكار تستهدف الكتابة لإلذاعة نقل ا

  .قناعوالسرعة والجاذبیة والتشویق واإل قصى حد من الیسر والسهولةبأ

لمكتوب خصائص ن تتوافر في النص ایوصي الخبراء والمختصین بضرورة أ

الجمهور ویؤدي التأثیر المطلوب  اهتمامالوضوح والتنوع واإلیجاز لكي یستحوذ على 

  )3.(.قصر وقت ممكنالیة في أدر من الفعكثر قبأ

                                                           
كمال عبد الرؤوف ، القاهرة ، مصر ، : دیفبلیر ملفین و روكنیتش ساندر ابول ، نظریات وسائل االعالم ترجمة   1

  . 68، ص  1992دار الدولیة للنشر و توزیع د ط ،
  . 63اإلعالمي ، ص مرجع نفسه ، احمد حمدي ، الخطاب   2
  .28ً، 1السید محمد نادر ، لغة الخطاب اإلعالمي، دار الفكر العربي ، القاهرة ،ط   3
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ن أشكال النصوص اإلذاعیة وأنواعها فإن هناك ما یمكن أ اختالفبالرغم من 

بمجموعة من األساسیات   شبهلیه خصائص النص اإلذاعي وصفاته وهي أیطلق ع

  )1(:و الشروط التي ینبغي توافرها في النص وتندرج تحت العناصر التالیةوالقواعد العامة أ

 .تحدید الهدف وتعیین الجمهور -

 .االهتمام وٕاثارةالتشویق  -

 .الخضوع لعامل الوقت -

 .العامة واآلدابالخضوع للذوق  -

وبصفة عامة یمكن  اإلذاعيوقد تعددت المسمیات التي تطلق على الكاتب   -

 .مسمیات أو أنواعالتمییز بین خمسة 

المعد ،  ،كاتب الحوار، الكاتب المؤلف، كاتب السیناریو، السیناریست -

 )2(.المحرر

لذي یكتب فیه على المجال ا أو تخصصهكان  أیا اإلذاعيویتوقف نجاح الكاتب 

  :والشروط هي  االعتباراتتوفر عدد من 

  .الموهبة الذاتیة * 

  .فهم طبیعة وخواص الجمهور الذي یكتب له* 

   .الثقافة العامة* 

  .اإلذاعيالثقافة التي تتصل بالعمل * 

  .معایشة الواقع * 

  )3(.المرونة* 

  :األتيوللغة خصائص نذكر منها 

 .للتعبیر عن تجاربه وخبراته ومعارفه اإلنسانتتسع لغة  -
                                                           

  .135،ص 1الحاج كمال ، اإلعالم النامي ، مطبوعات جامعة دمشق، دمشق ، ط  1
  .136المرجع نفسه،ص  2
  .136،ص1الحاج كمال، اإلعالم النامي ، مطبوعات جامعة دمشق، دمشق،ط  3
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 )غیر مباشرة اصطالحیة( ،  )مصطلح علیها( نیة رموز عرفیة نسااللغة اإل -

 ) 1(األغراضنها وسائل لتحقیق ي بالعالمات التي یستخدمها قصدا أنسانوعلدى اإل -

  .)هذا كتاب(العیانیة  األشیاءاللغة في التعبیر عن  اإلنسانیستخدم  -

دماء الشهداء یغذي شجرة (المجردة األشیاءعن  في التعبیر اإلنسانكما یستخدمها  -

  .)الحریة

  .متشابهة  أشیاء إلى اإلشارةالتي یستخدمها في  األلفاظ اإلنسانیعتمد  -

   .ي الزمان والمكانت التي تستخدمها بفعل عاملابتنوع الجماعاإلنسان تتنوع لغة  -

  :ما هي حصة دلیل سیاحي و ما أهدافها*

و  حنان لكحلإن حصة دلیل سیاحي هي برنامج إذاعي سیاحي أسبوعي من تقدیم 

  :توقفنا على بعض المحطات للتعرف على اآلتيولیدة الصغیر بعد إجراء مقابلة مع 

 .بسكرة بأماكن و مناطق وبلدیات و دوائر و حدود والیة هدف البرنامج التعریف -

 .كذلك إبراز مفاتن المنطقة والترویج لها و لمنتوجاتها و مدخراتها و كنوزها الدفینة -

و هذه األشار "باللهجة العامیة"تعرض في هذه الحصة أشعار من الشعر الملحون  -

یاح ولمن یود أن لیست مجرد ترویح عن النفس بل مقصودة ومجهة للزوار و الس

 .یعرف المنطقة 

و )العربیة الفصحى(اللغة المتداولة في هذا البرنامج هي إزدواج بین اللغة المعیاریة -

 .اللهجة العامیة

أما لغة المتصل فمعظم المتصلین یتداولون ویستعملون اللهجة العامیة كون  -

 .اإلذاعة جهویة محلیة للعامة

أما أخیرا فككل برنامج لدیه نسبة مئویة فكانت نسبة نجاج هذا البرنامج  -

  . 50%تفوق

                                                           
  .1997،403العدد،  ،  فلفل محمود عبدو، اللغة العربیة بین الثبات والتغییر ، مجلة المعرفة ، دمشق ،سوریا  1
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  .السیاحة و اإلذاعة: انیثا

  :نشأة السیاحة و تطورها/1

خلق اهللا اإلنسان عاشقا للحركة و التنقل، فالحركة روح الحیاة وهي سمة أساسیة 

نه و تعالى لها و جعلها في التركیب الجسدي و النفسي لإلنسان و قد هیأه اهللا سبحا

و تعد  إمكانیة ضروریة لحیاته، لتنسق مع الهدف من إیجاده و الغایة التي خلق ألجلها،

السیاحة من بین القطاعات األكثر أهمیة و دینامیكیة عبر العالم حیث عرفت تطورات 

و  إستراتیجیاقطاعا  باعتبارهاسریعة، لتصبح حركة واسعة محط أنظار معظم دول العالم 

  .مورد دائم و متزاید للعملة الصعبة

فهذه التطورات سمحت للسیاحة أن تصبح حركة واسعة تخضع للعدید من 

المؤشرات و المتغیرات المحلیة و العالمیة، إذ لم تعد نشاطا مؤقتا یخضع للظروف و 

من مجرد إشباع رغبات اإلنسان المؤقتة إلى صناعة تسعى  أنتقلالرغبات الظرفیة، بل 

ع المستمر و تعمل على خلق طلب مستمر لخدماتها من خالل عرض الخدمات للتوس

  .السیاحیة في شكل منظور و متجدد

  .تعاریفها  اختلفتتعددت أنواعها 

  :مراحل نشأة السیاحة/2

 :العصور القدیمة  - أ

هي بدایة نشأة اإلنسان على وجه األرض و حتى القرن الرابع و خالل تلك الفترة 

كان اإلنسان بدائیا في حركاته حیث كان یسیر على األقدام و یستخدم الدورا في تنقله، و 
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كم و تضبط حركة البشر سوى قوانین الطبیعة و من أنواع حلم تكن هناك قوانین ت

 )1( :في عور ما قبل المیالد كانت على النحو التاليالرحالت التي قام بها اإلنسان 

بغرض دیني لزیارة المعالم الدینیة المختلفة بدءا بالمجاهد، الفرعونیة، و  االنتقال

المعابد الدینیة الیهودیة و المسیحیة، و أخیرا اإلسالمیة المتمثلة في زیارة األماكن المقدسة 

  .في مكة المكرمة و المدینة المنورة

 :ر الوسطىالعصو   -  ب

تعدد  اتسمت ، و المیالدیین15و نهایة القرن  5هذه المرحلة حوالي القرن  وامتدت

الرحالت التي قام بها كل من االوروبیون مثل رحلة كریستوف كولومبوس 

)K.Colombes (ألمریكا و ماركو بولو )Marco Polo ( إلى آسیا و فلسطین و التي

، )تحفة األنظار في غرائب اإلعصار و عجائب لألسفار(العرب مثل رحلة بطولة  قام بها

و غیرهم مما ساهم في تطویر القطاع السیاسي و وضع األسس األولى لفروع السفر و 

 )2( .السیاحة

كما تمیزت هذه الفترة بتطور الوازع الدیني، و من أمثلة الرحالت التبشیریة رحلة    

الذین أوقدتهما البابا إلى منغولیا و تاركا وصفا لرحلتهما ) بیتو( و) جان بلنوكا(القیس 

 )3().رحلة إلى بالد التاتار(أسمیاه 

 : المرحلة الحدیثة  -ج

 نیو تمتد هذه المرحلة بین القرن السادس عشر و نهایة القرن التاسع عشر المالدی   

و قد شهدت هذه المرحلة تتابع الرحالت األوروبیة نتیجة لحب المغامرة و اإلطالع مع 

                                                           
 .13، ص2005، 1أحمد فوزي ملوخیة، المدخل في علم السیاحة، مكتبة بستان المعرفة، اإلسكندریة، ط 1
شوقي عبد المعطي أحمد، دراسة في مدخل علم السیاحة دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، مصر،  منال 2

 .26، ص2011، 1ط
 .16، ص2007، 2نعیم الظاهر، سراب إلیاس، مبادئ السیاحة، دار المیسرة، األردن، ط 3
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و الحضاري  االقتصاديالترفیه و الرغبة للكشف و تزاید المعرفة، باإلضافة إلى الرواج 

الواسع، كما تمیزت  االستعماريالتي شهدته أوروبا خالل هذه المرحلة نتیجة لنشاطها 

تشریعات التي تنظم السیاحة مما جعل البعض یطلق على هذه بظهور القوانین و ال

 )1(.المرحلة بعصر السیاحة

  : في مفهوم السیاحة /3

   :لغة

السیاحة الذهاب في األرض للعبادة و الترهیب، ساح في (جاء في لسان العرب 

األرض یسیح سیاحة و سیوحا و سیحانا أي ذهب، و قد ساح و منه المسیح عیسى ابن 

   )2().ه السالم، فقد سمي بذلك ألنه كان یمسح األرض بسیاحتهمریم علی

الشيء و ذهابه فالسیاحة لغة الذهاب للعبادة  استمرارفأحمل كلمة سیح یدل على 

و غیره، كما نجد هذه الكلمة في القرآن الكریم لكن تختلف في  االستطالعأو التنزه أو 

التائبون العابدون الحامدون و السائحون الراكعون الساجدون و : (معانیها، ففي قوله تعالى

  )3().اآلمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و الحافظون لحدود اهللا و بشر المؤمنین

  .فالسائحون هنا هم الصائمون

عسى ربك إن : " ة التحریم في قوله تعالىور ي اآلیة الكریمة من السو كذلك ف

 )4(..."طلقكم أن یبدله أزواجا خیرا منكن مسلمات مؤمنات فاتنات تائبات عابدات سائحات

النشاط الذي یقوم باألشخاص الذین یمیلون إلى السفر : "أما غادة صالح تعرفها على أنها

                                                           
 .32ینظم منال شوقي عبد المعطي أحمد، المرجع نفسه، ص  1
، 1:، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط)0711محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصدري، ت (ر منظو  ابن 2

 .377، ص3:، ج)ساح(، مادة1997
 .112سورة التوبة اآلیة  3
 .5سورة التحریم، اآلیة  4
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لتحمل المخاطر محددة لنشاطهم  استعدادهمعتادة، مع ئتهم المیو ربما اإلقامة في غیر ب

براءة من اهللا و رسوله إلى  ": أیضا في اآلیة الكریمة )1(في إمكانیاتهم المادیة و المعنویة

أنكم غیر معجزي  اعلمواالذین عاهدتم من المشركین فسیحوا في األرض أربعة أشهر و 

اهللا سبحانه و تعالى المشركین أي سیرو ، أي السیر و هنا یخاطب )2("مخزي الكافرین اهللا

في األرض أیها المشركون سیر السائحین أمنین مدة أربعة أشهر ال یتعرض لكم خاللها 

و هو لفظ مستحدث أما في  Tourismeأحد أما السیاحة في اللغة الالتینیة نجدها بكلمة 

و  االنتقالو معناه یجول أو یدور أو ) Totour(أو ) Tour(اللغة اإلنجلیزیة نجد كلمة 

  )3(.الدوران

   :و الباحثین المختصینالسیاحة عند 

جاءت محاوالت عدیدة من قبل المختصین و الباحثین في تعریف ظاهرة السیاحة 

الوجهة التي ینظر إلیها كل باحث أو مختص، فبعضهم یعتبرها  باختالف اختلفتو 

، و البعض اآلخر ینظر إلیها على اقتصادیةاهرة ، و آخرون یعتبر كظاجتماعیةظاهرة 

أنها عمل لبحث العالقات اإلنسانیة و التنمیة الثقافیة و العالقات الدولیة أیضا و في ما 

  :یلي نستخلص أهم التعاریف التي تناولت هذه الظاهرة

 )4(:حیث یرى أنها 1905سنة  FreuLeregأول تعریف للسیاحة كان لأللماني  -

من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة المتزایدة إلى الراحة و إلى تغییر  ظاهرة" 

الهواء و إلى مولد اإلحساس بجمال الطبیعة و نمو هذا اإلحساس و إلى الشعور بالبهجة 

                                                           
 .61.60، ص2008، 1ط: السیاحیة، دار الوفاء، اإلسكندریة اقتصادیاتغادة صالح،  1
 .  2- 1آلیة ، ا سورة التوبة 2
، 1994: الشركة العربیة للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر"هدى سدى اللطیف، السیاحة بین النظریة و التطبیق،  3

 .14ص
 .108، ص1988، القاهرة، 1أحمد الجالد، التخطیط السیاحي و البیئي بین النظریة و التطبیق، عالم الكتاب، ط 4



 اللغة ووظائفها في اإلعالم:                                                                                   الفصل األول 
 

 
30 

على  االتصاالتو المتعة من اإلقامة في مناطق لها طبیعتها الخاصة، و أیضا إلى نمو 

  ".شعوب مختلفة

حیث ربط ظاهرة  االجتماعيكثیرا بالجانب  هتماتعریف یالحظ من وراء هذا ال

السیاحة بالحاجة المتزایدة ألوقات الفراغ و الراحة و رغبة األفراد في التعرف على العدید 

من العادات و التقالید، كما ربطها أیضا بتوطید العالقات اإلنسانیة بین الشعوب، إال أننا 

ینظرون إلى السیاحة على  االقتصادعلماء  ذلك أن االقتصادينجده  قد أهمل الجانب 

حسب العرض و الطلب، أي خدمات السفر و المواصالت و  اقتصادیةأنها ظاهرة 

  .اإلقامة و كل ماله عالقة بالرحلة و السیاحة من خدمات و سلع و وسائل إقامة و ترفیه

تعریف للسیاحة إذ وضع  Schulland.H.Vقد العالم النمساوي  1910في عام 

بالسیاحة، حیث أقر فیه مبدأ في غایة األهمیة بالنسبة لعملیات  منضبطاثون تعریف ثال

الذي یطلق على أي عملیات  االصطالحتنشیط السیاحة إذا أقر أن هذه األخیرة هي 

األجانب داخل و خارج منطقة معینة أو أي بلدة  انتشارالتي تتعلق بونود و  االقتصادیة

 )1(.مباشرا ارتباطاترتبط بهم 

 :مفهوم السائح/4

ألي سبب غیر  االعتیادیةهو الشخص الذي یسافر خارج محل إقامته األصلي أو 

أو ) السائح الوطني(الكسب المادي أو الدراسة سواء كان داخل البلد الذي یعیش فیه 

  )2(.ساعة 24و لفترة تزید عن ) السائح األجنبي(خارج بلده 

  

  

                                                           
 .30، ص2001السیاح، الطبعة األولى، مبادئ . نعیم الظاهر، سراب إلیاس. د 1
 .25، ص2007، 1ینظر، أحمد محمود مقابلة، صناعة السیاحة، دار الكنوز المعرفة لعلمیة، عمان، األردن، ط 2
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 :دوافع السیاحة/5

من مكان آلخر، و قد ترجع  االنتقالتتعد األسباب التي تدفع األفراد نحو السفر و 

، و قد تتداخل هذه العوامل فیما اقتصادیةأو  اجتماعیةهذه األسباب إلى عوامل نفسیة أم 

  :بینها لتؤدي في النهایة إلى الرغبة في السفر، و من أهم هذه الدوافع ما یلي

  

 :دوافع ثقافیة  - أ

یهتم هذا النوع من السیاحة شریحة معنیة من السائحین على مستویات مختلفة من 

الثقافة أو التعلیم قد یكون الهدف هو مشاهدة اآلثار التي یتسم بها هذا البلد السیاحي، 

للتعرف على تاریخ الحضارات القدیمة و المواقع األثریة، و مشاهدة بعض األحداث 

انات أو حفالت ثقافیة أو معارض، باإلضافة إلى الرغبة المهمة بالعالم أو حضور مهرج

في اإلطالع على حضارة شعوب البلدان األخرى، التعرف على حیاتهم و ثقافتهم لغرض 

  )1(.العلم و الثقافة و المعرفة

 :دوافع دینیة  -  ب

یقصد بها زیارة األماكن المقدسة و الدینیة ألداء واجب دیني كالحج أو التعرف 

 : یني لدولة من أهمهاعلى التراث الد

  مكة المكرمة و المدینة المنورة، و بدرجة أقل المعالم الدینیة في العراق و سوریا و

 .مصر و فلسطین

  و في مقدمتها المدن المقدسة في فلسطین، و  المسیحیینالمعالم الدینیة عند

 .الفاتیكان في إیطالیا

                                                           
 .97نال شوقي عبد المعطي أحمد، دراسة في مدخل إلى علم السیاحة، صم 1
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  القدس موقع مهم ( و الجدیر المعالم الدینیة عند الیهود و تتركز في مدینة القدس

 ).اإلسالم، المسیحیة، الیهودیة السماویةللدیانات 

 1(.المعالم الدینیة عند البوذیین في الهند( 

 : دوافع عالجیة  -ج

هي سیاحة إلمتاع النفس و : " هذا النوع من السیاحة تعریفها اسمو یتضح من 

و تعتمد . الجسد معنا أو هي سیاحة العالج من أمراض الجسد مع الترویح عن النفس

المراكز و المستشفیات الحدیثة، بما فیها من تجهیزات  استخدامالسیاحة العالجیة على 

عالج األفراد الذین یتجهون إلى هذه  طبیة و كوادر بشریة، لدیها من الكفاءة لتساهم في

  .المراكز

 : دوافع ریاضیة  -د

هو السفر من مكان آلخر داخل الدولة أو خارجها، من أجل المشاركة في  و

باألنشطة الریاضیة المختلفة و  االستمتاعبعض الدورات و البطوالت و من أجل 

و  شواطئخاصة بها من بشاهدتها، و یشترط في ممارستها توفر المقومات ال االستمتاع

  )2(.مالعب و صاالت

 :دافع الترفیه و الترویج - ه

علیها األفراد  اعتادو یكون الدافع لذلك هو الهروب من نمط الحیاة الروتینیة التي 

بأوقات الفراغ في أماكن هادئة  االستمتاععن محن المدینة، و الرغبة في حب  االبتعادو 

  )3(.أو على سواحل الشواطئ أو في المناطق الجبلیة

  
                                                           

 .54أحمد فوزي ملوخیة، المدخل في علم السیاحة، ص  1
 .27، ص2011، 1:عن شركات السیاحیة و وكاالت السفر، دار الوفاء اإلسكندریة، مصر، ط: حنفي، مقدمة لمیاء 2
 .97منال شوقي عبد المعطي أحمد، دراسة في مدخل إلى علم السیاحة، ص 3
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 :عوامل الجذب السیاحي /6

تلعب عوامل الجذب دورا بارزا في توجیه السائح إلى مناطق أخرى غیر الذي 

إلى هذه هناك من المقومات و  االنتقالعلیها لقضاء إجازته، و لكي تتم علیه  اعتاد

القادرة على جذب السیاح، وتعرف هذه المقومات بعناصر الجذب السیاحي، و  اإلمكانات

تعد عناصر الجذب السیاحي هي العامل الرئیسي الذي یحقق التوازن ما بین العرض و 

  .الطلب السیاحي

  : العوامل الطبیعیة  - أ

 )1(:و هي مجموعة العناصر الناتجة بفعل الطبیعة و تتمثل في

 : التضاریس و الجبال -

و إعدادها  استغاللهاتشكل هذه العوامل مغریات للجذب السیاحي في حالة إذا 

تبر مظاهر سطح األرض عنصرا مؤثرا في صناعة السیاحة، إذ تضم عسیاحیا، و ت

  .المرتفعات و النطاقات العالیة و األودیة و األنهار

 :المناخ -

یعد عامل المناخ عنصر هام من عناصر الجذب السیاحي بما یوفره من فرصة 

ن نسیم البحر أو الجبل، و تبیان تأثیر م االستفادةبأشعة الشمس أو  لالستمتاعللسائح 

النطاقات المناخیة و ذلك تبعا لتفضیل السیاح  الختالفالمناخ في مجال السیاحة تبعا 

المناطق الحارة قضاء إجازتهم في النطاقات معتدلة لنوعیة المناخ؛ فمثال بفضل سكان 

  .الحرارة

  

  
                                                           

 .146نظر، نعیم الظاهر، سراب إلیاس، مبادئ السیاحة، صی 1
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 :اجتماعیةمقومات   -  ب

هي طریقة حیاة الشعوب و سلوكها، و قد تجمع بین القدیم الرائع و الحدیث 

: التي تعیش في ظلها، و الجوانب الدینیة المختلفة مثل االجتماعیةالمتقدم، إضافة النظم 

كالمساجد و المزارات و الكنائس، و تعتبر هذه . األماكن المقدسة و اآلثار الدینیة

المغریات السیاحیة مصدر دخل كبیر لبعض الدول كإیطالیا و المملكة العربیة السعودیة 

  )1(.و العراق

 :العوامل األثریة و التاریخیة   -ج

و األثریة مغریات سیاحیة مهمة، فالتعریف على  التاریخیةتعتبر المقومات 

الحضارات و التاریخ اإلنساني من خالل المعالم األثریة یعتبر متعة رفیعة، فلیست 

مشاهدة اآلثار أو دراستها مجرد وسیلة لزیادة فهمنا لنفوسنا؛ فالتطلع إلى الوراء على 

رات و الحض انعكاساما للمستقبل و تعتبر اآلثار الطریق الذي قطعناه نكون أكثر فه

  )2(.مضطرد التطور و المعرفة اإلنسانیة امتداد

 :مرافق و خدمات اإلیواء و الضیافة   -د

  .االستراحاتالفنادق و النزل و بیوت الضیافة و المطاعم و : مثل

 :خدمات النقل -1

  .أنواعها إلى المنطقة السیاحیة اختالفتتمثل في وسائل النقل على 

 خدمات البنیة التحتیة: 

                                                           
 .147المرجع نفسه، ص 1
 .146ب إلیاس، مبادئ السیاحة، صینظر، نعیم الظاهر، سرا 2
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تشمل توفیر المیاه الصالحة للشرب و الطاقة الكهربائیة و التخلص من المیاه غیر 

  .االتصاالتالصالحة و توفیر شبكة من الطرق و 

 عناصر مؤسسیة: 

تتضمن خطط التسویق و برامج الترویج للسیاحة، مثل سن التشریعات و القوانین 

  )1(.في القطاع السیاحي االستثمارو الهیاكل التنظیمیة العامة، و دوافع جذب 

 :مقومات الضیافة -2

لإلقلیم الساحلي، إضافة إلى درجة ثقافة الناس و  االجتماعيو تتمثل في الوضع 

للسائح، و هذا ما  االستقاللحسن الضیافة و المعاملة الجیدة للسیاح، و عدم وجود روح 

  )2(.لسیاحي و الفندقي المتخصص و كافة الید العاملة الماهرة و المندوبةیتطلب اإلطار ا

 :خدمات مختلفة -3

بیع الحرف الیدویة و الهدایا و توفر البنوك و المراكز الطبیة و البرید  مثل مراكز

السیاحیین، و مراكز المعلومات السیاحیة، و وكاالت السفر التي  اإلدالءو الشرطة و 

تأخذ دور الوسیط و لها أهمیة كبیرة في صناعة السیاحة و ذلك للخدمات التي یقدمها 

بضاعتها الجماعیة  الحلینشركات تنظم و تنتج و تبیع للسكان المحلیین و غیر : " فهي

  )3(".و فنیة استشاریةم خدمات و معلومات الخاصة أو الرحالت السیاحیة الفردیة، و تقد

  

  

  
                                                           

 .104منال شوقي عبد المعطي أحمد، دراسة في مدخل إلى علم السیاحة، ص: ینظر 1
 .107أحمد فوزي ملوخیة، المدخل في علم السیاحة، ص 2
 .36، ص2008، 1:لمیاء حنفي، أعمال شركات السیاحة و وكاالت السفر، دار الوفاء، اإلسكندریة، ط: ینظر 3
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شوقي عبد المعطي أحمد، دراسة في مدخل إلى علم السیاحة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة،  منال 1

 .97، ص2010، 1:ط

ةــــــاحــات السیــــــمقوم  

ةـــاحیــوارد السیــــالم يــــــاحـب السیـــــالطل   

 عوامل الجذب السیاحي. 

 وسائل النقل. 

 تسھیالت الضیافة. 

 خدمات البنیة التحتیة. 

  األجرأوقات الفراغ و اإلجازات مدفوعة. 

 العوامل اإلقتصادیة. 

 العوامل اإلجتماعیة. 



الفصل الثاني
مستويات البنية اللغوية
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  أنموذجا"مستویات التحلیل اللغوي في حصة الدلیل السیاحي إذاعة الزیبان 

  ) :عن اإلذاعة المحلیة ( توطئة 

الشيء الذي یدعم السیاحة هو الترویج السیاحي و هذا األخیر یعتمد على عدة 

المناطق و أماكن مختلفة أو لتنوع ما، و من بین الدعائم التي تقوي طرق للترویج سواءا 

الترویج هي وسائل اإلعالم و من بین هذه الوسائل اإلذاعة، فما تعریفها؟ و ما هي 

  اإلذاعة المحلیة؟

  :تعریف اإلذاعة  - أ

التلغراف و (خالل السنوات األولى التي ظهر فیها االتصال بالرادیو، كان یسمى 

، كل حال فهذه التسمیة كانت بعیدة عن الحقیقة، و تغیرت بعد ذلك )سلكيالتلفون الال

و هذه التسمیة  )1(، و تعني نصف قطر الدائرة"رادیوس" إلى الرادیو من الكلمة الالتینیة 

تناسب فعال اإلرسال اإلذاعي حیث ترسل الموجات الصوتیة عبر األثیر في شكل دوائر 

بها مركز إرسال، و كان أول استعمال لها االتصال بین السقف و الموانئ، و اآلن 

أصبحت تعني بث الموجات بواسطة مراكز اإلرسال التي توحیني المنزل باعتبارها وسیلة 

 )2(.ة سمعیة إلكترونیةاتصال جماهیری

على ید ماركوني و هذا جعل الكثیر یندفعون  1894اخترعت اإلذاعة في عام 

 600و كثر عددها حتى بلغت  1960إلقامة محطات إذاعیة صغیرة و بدأت عام 

، و قد اخترنا تعریف اإلذاعة المحلیة ألنها المصدر ) 3(1995محطة إذاعیة في أواخر 

  ).حصة الدلیل السیاحي(ینا قصائد قید الدراسة لدراستنا فمن خاللها حص

                                                           
 .227،226جمال محمد أبوشنب، مرجع سابق، ص 1
 .27لیلى العقاد، مدخل إلى اإلذاعة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، سوریا، دس، ص 2
و ینظر مصطفى حمید كاضم الطائي، الفنون اإلذاعیة و التلفزیونیة و فلسفة االقتناع، دار الوفاء لدنیا الطباعة  3

 .18، ص2007النشر، إسكندریة، مصر، 
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  :اإلذاعة المحلیة  -  ب

تعتبر اإلذاعة المحلیة أحد روافد اإلعالم المحلي، و التي تبث برامجها من بیئتها 

المحلیة و تخاطب أفرادا من هذه البیئة المحلیة ما لم من خصوصیات، و هي كاإلعالم 

إلذاعة المركزیة، و التي تبث برامجها من المحلي، جاءت لتحقیق ما لم تستطیع تحقیقه ا

باختالف عاداتهم و ثقافتهم و . عاصمة الدولة، و تخاطب أبناء الوطن جمیعا

نظرا لخضوعها لمنطق " اإلذاعة المركزیة"و یطلق على اإلذاعة المحلیة  )1(...لهجاتهم

التي تخاطب و " اإلذاعة اإلقلیمیة"، و یتداخل مفهومها مع مفهوم آخر و هو " المحلیة"

جماهیر مجتمعات تعیش داخل إقلیم محدد طبقا لقسیم اإلداري للدولة، فقد یفصل بین هذا 

اإلقلیم و اإلقلیم اآلخر حاجز أو أكثر من حواجز اللغة أو الدین أو الحواجز العرقیة مثل 

الجنس و اللون أو الحواجز الجغرافیة كأن تفصل بین اإلقلیم و آخر سلسلة من الجبال أو 

 )2(.مستقال إقلیمااألنهار أو البحیرات مما یجعل كل إقلیم 

  :أهم وظائف اإلذاعة نذكر ما یلي

  .وظیفة اإلعالم -1

 .وظیفة المجازیة -2

 ).التحرر النفسي(وظیفة االسترخاء و الترفیه  -3

 .وظیفة الرفقة و الصداقة -4

 )3(.وظیفة التفاعل االجتماعیة -5

  

                                                           
 .126، ص1991معطیات وتحدیات،المؤسسة الوطنیة وللكتاب، الجزائر، :محمد العربي ولد الخلیفة، الثورة الجزائریة 1
- 30/6البرامج، ندوة اإلذاعة المحلیة و التنمیة الشاملة بالقاهرة الفترة من : أمین بسیوني، تخطیط اإلذاعة المحلیة 2

 .2-1ص 3/7/1980
، 2008عیسى محمود الحسین، العمل اإلذاعي، ماهیته طبعته و مبادئه، دار زهران، للنشر و التوزیع األردن،  3

 .64ص
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 وأدى عمق هذه اللغة أصوات و خالل هذه األصوات نعرف م تتألف اللغة من

و و مدى قوتها و شدتها ،و هي أیضا تدلنا على الحالة الشاعریة للمبدع سطحیتها 

تتم عن الثورة أو الهدوء فاألصوات هي الالفتة التي تواجهنا نستطیع الحكم علیها بأنها 

عها محاوال إحصائها و تحلیلها ینطلق الدارس في رحلته معندما نصطدم بالنص و منها 

" ل عمر محمد طالب صوات على حد قو ا،وسندرج فیما سیأتي مقاربة األتحلیال نقدی

لى درجة ق ألنها لم تصل بعد إصوات في الخطاب الشعري لعناصر الذو تخضع دراسة األ

 غیرها في البیت والمقطوعةالدقة و الضبط العلمیین،و لكن تراكم أصوات معینة أكثر من 

 )1.(،أو في القصیدة یعطي داللة معینة

القصیدة مركزین كثر ورودا في هذه اول الوصول إلى داللة األصوات األسنح و

 .براز المعانيعلى كل مرحلة مع إ

   :المستوى الصوتي: أوال

للغة، و موضعها في البنیة الصوتیة  -أو الكلمة –صوات نظامها في اللفظة األ

آثار سمعیة  تصاحبهاالصوت عملیة حركیة یقوم بها الجهاز النطقي و ( قال علماء اللغة 

الصوت و هو الجهاز النطقي و  إرسالمعینة تأتي من تحریك الهواء فیما بین مصدر 

  )2(.األذنمركز استقباله و هو 

و أصوات اللغة و بیان  فالمستوى الصوتي هو المستوى الذي یقوم بدراسة

  )3( . تكونها و تآلفها لتشكل ألفاظا معینه ذات مدلوالت محددة ارجها و طبیعةمخ

                                                           
ة، منشورات اتحاد عمر محمد طالب، عزف على وتر النص الشعر، دراسة في تحلیل النصوص األدبیة الشعری 1

   .49ص ، 2006ط، .الكتاب العرب، دمشق، سورا، د
  .66، ص 2004، 4القاهرة ، مصر، ط - عالم الكتب- اللغة العربیة معناها و مبناها ال/ تمام حسان. د  2
، 1عبد الحافظ سالمة، اللغة العربیة دراسات تطبیقیة، دار البدایة، عمان، األردن، ط. سمیح أبو معني ، د. د  3

  .11، ص 2011
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أساس آخر  إلىمشتركة في مخرج واحد تظل بحاجة  األصواتو كل مجموعة من 

یفرق بین كل واحد منها و بین اآلخر في نطاق المخرج الواحد و هنا یأتي دور الصفات 

ذه الصفات السمعي للتفریق بینها و بین ه ساستتصف بها األصوات و التي تعد األالتي 

   )1(.ساس الذي تبنى علیهنفسها تختلف من حیث األ

  .صوات العامعلم األ:أوال

  :صوات مخارج األ/ 1

  لى تسعة مخارجتقسیم األصوات العربیة إ  

  

  شفویة 

  )الباء(

  )المیم(

  )الواو(

 

شفوي 

  أسناني

 )الفاء(

من بین 

  األسنان

  )التاء(

  )الذال(

  )الظاد(

 

  أسنانیة 

) التاء(

  ) الدال(

  ) الطاء(

) النون(

) السین(

) الزاي(

 )الصاد(

  أدنى الحنك من

) الشین) (الجیم(

  )الیاء(

  )الراء(

  )االم(

  )الضاء(

 

من 

أقصى 

  الحنك 

 )الكاف(

  اللهویة

) القاف(

) الخاء(

 ) الغین(

من أدنى 

  الحلق

  ) الحاء(

 )العین(

من 

أقصى 

  الحلق 

  ) الهمزة(

 )الهاء(

  

  

  

                                                           
م الداللة في ضوء التطبیق القرآني و النص الشعري، دار كنوز المعرفة طالب محمد إسماعیل، مقدمة لدراسة عل. د  1

  .85، ص 2011، 1، االردن، عمان، ط



 مستويات البنية اللغوية                                                                   :الفصل الثاني

 
42 

  : مخارج الحروف وصفاتها/   2

 الصفات   المخارج        الرقم

 وسط مركب رخوة   شدیدة

 م،و   ب شفوي 1

شفوي  2

 أسناني

   ف 

   ط،ذ،ت  أسناني 3

   ز،ص،س ض،د،ط،ت أسناني لثوي 4

 د،ن    لثوي 5

   ج،ش  غاري 6

    ك،ل طبقي 7

   غ،خ ف حلقي لثوي 8

   ع،ح  حلقي 9

   هـ  حنجري 10
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  :صواتصفات األ/3

  صفاتها  صوات األ  الرقم 

  ء القطع /ق/ك/ض/ط/د/ت/ب  االنفجاریة   01

  ن/م  االنفجاریة الناقصة   02

  ل  الصوامت المنحرفة  03

  ر  الصوامت المتكررة   04

  ه/غ/ع/ف/ظ/ص/ش/س/ز/ذ/خ/ح/ث  الصوامت االحتكاكیة    05

  ي/و  الصوامتشباه أ  06

  : كالتالي) صواتاأل( ویمكن تحدید صفاتها 

 :صوات االحتكاكیةو األ) الوقفیة/  االحتباسیة(  االنفجاریةاألصوات  -

الهواء عند نطق انحباسا تاما ، ثم خرج دفعة  أنحبسإذا  یسمى الصوت،  انفجاریاً 

و التاء، الدال، همزة القطع، الباء، : و هي في العربیة) شدیدا( انفجاريواحدة بشكل 

  .1 )أ، ب، ،ت، د، ض، ك، ف( الضاد، و الكاف، و القاف، 

 :أو االحتكاكي يو و عكسها الصوت الرخ   

س، ص، ز، ذ، ( في العربیة  انحباسههو خروج الهواء بشكل خفیف و دون و 

  )ن، ظ، ف، ه، غ، ،خ، ح، ع

  

  

  

 

                                                           
  .87، ص 2010، 1طالب محمد إسماعیل، مقدمة لدراسة علم الداللة، دار كتور المعرفة، األردن، عمان،  ط. د  1
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   :صوات المجهورة و المهموسةاأل/ 1

  : المجهور

هو الصوت الذي یصدر إذا اهتز الوتران الصوتیان عند نطق الحرف و مثاله 

ب ، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ،ظ، ع، ( حرفا  13: حرف الزاي، و هي في اللغة العربیة

  .، و داللته الشدة)، الیاءاأللف(    یضاف كما حروف العلة ) غ، ل، م، ن

الصوتیان، عند نطق و الملموس هو الذي یصدر من دون أن یهتز، الوتران، 

ت، ث، ج، خ، س، ش، ص، ط، : ( حرف 12الحرف و مثاله السین، و و الملموسة 

  و داللتها الرخاوة 1).ف، ق، ك، هــ

  : قةاألصوات المفخمة و المرق/ 2

ض، ط، ق، ظ، غ، ( فخما مثل اللسان عند نطق الحرف سمي صوتا مإذا تقعر 

  ) ص، خ

ب، د، ت،ك، أ ، ذ، ز، ع،ف، ث، س، :( و إذا لم یتقعر اللسان سمي مرفقا مثل

  )2.() ش، ح، هـ

  : نفیة و الجانبیة و المكررةاألصوات األ / 3

  .النون، و المیم: نفیة في العربیةاألصوات األ

  ) 3(.صوات الجانبیة في العربیة واحد و هو الراءاأل

                                                           
فتح : ، ود109م، ص 1998، 1عبد القادر عبد الجلیل األصوات اللغویة، دار صفاء، عمان، األردن، ط: ینظر  1

  .34، ص 2008، 1اهللا سلیمان، دراسات في علم اللغة، دار األفاق العربیة، نصر، القاهر، مصر، ط
، ص 2001ط، مصر، .التوزیع، د عدنان حسین قاسم، االتجاه األسلوبي في نقد الشعر، الدار العربیة للنشر و  2

16.  
  .19عبد الحافظ سالمة، اللغة العالنیة، دراسة تطبیقیة، ص . سمیح أبو مغلي و د/ د  3
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  : اتهاو صف اداللتهقصیدتین و بعض األصوات المكررة في ال

  1القصیدة 

    داللته  تكراره  خصائصه   الحرف 

صامت حنكي قصبي انفجاري   ك

  ملموس

شيء ناتج عن شيء في   268

  االحتكاك 

( االنفعال المؤثر في المواطن   233  صامت حنكي وسط مجهور   ي

  ) جهد خفیف

حتكاكي صامت لثوي طرفي إ  س

  ملموس 

حركة متواصلة غیر / البساطة   94

  محددة 

حنكي و حنكاكي صامت لثوي   ش

  ملموس

  التفشي انتشار   50

  یدل على االجتماع   82  شفوي مجهورصامت   م

  ستر و اختباء/ البطون في شيء  159  مجهور صامت أسناني لثوي  ن

  2القصیدة - 

  داللته  خصائصه   تكراره   الحرف 

صامت حلقي   14  ج

  احتكاكي ملموس

  البالغالتمسك 

صامت لثوي مكرر   32  ر

  مجهول 

/ شیوع الوصف 

  تكرار

صامت سني جانبي   30  ل

  جانب اللسان

االنطباع بالشيء 

  بعد التكلف

صامت سني   28  ت

  مهموس

دفع حنین دقیق 

  اضطراب

صامت حنكي وسط   45  ي

  مجهور

  جهد خفیف
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  :النبر/ 1

الصوت ینتج عن شدة ضغط الهواء المندفع من  Loudness هو ارتفاع في

الرئتین یطبع المقطع الذي یحمله ببروز أكثر وضوحا عن غیره من المقاطع المحیطة و 

 أوالمنطوقة تحمل درجة من علو شدیدة على نحو أكثر دقة یمكن القول إن كافة المقاطع 

الدارسین أربعة  تسمى نبرا و یحدد بعض أنضعیفة، و إن درجة من هذه الدرجات یمكن 

و النبر من الدرجة الثالثة  Secondaryالثانوي  Primaryأنواع من النبر االولى 

Tectiary  والضعیفWeak  ومنهم من یجعله ثالثا فقط ومنهم من یجعل اثنان فقط

  .) 1(قوي وضعیف 

لقد أید علماء اللغة المحدثین كثیرا من اآلراء حول ظاهرة النبر و في العموم كانت  -

من المقاطع المتتابعة یعطي مزید من الضغط أو العلو أو یعطي زیادة مقطعا  أنهاترى 

 .) Pitchaccentبئر یقوم على درجة الصوت ( او نقصا في نسبة التردد 

المقاطع و نه قوة التلفظ، نجد به دائما نواة أما عبد القادر عبد الجلیل فقد عرفه أ

لذا فإن تأثیره یقع علیها، و بما أن النواة هي الصائت قصیرا كان أم طویال فإن النبر 

  ) 2( .للوحدة اللغویة أو مجموعة التراكیبالرؤیة الداللیة یتناسب تناسبا وظیفیا مع وضوح 

الحب وعضل الصدر لهواء حفز قوي من :"بن سینا قال عنه أنهاوالشیخ الرئیس 

  .) 3( "كثیر

الذي استخدمه العرب لمدلول واحد دون التفریق  األمر إلىو ابن سینا هنا أشار     

  )1(.الضغط، و النبر، و الضغط و االرتكاز: بین النبر و بینه و هذا صواب فالعمر یعني

                                                           
  .93ص مصر، دار الفجر للنشر و التوزیع،القاهرة،عبد الرحمان تیبرماسین، العروض و إیقاع الشعر العربي،  1
م، ص 1998، 1دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، األردن، طعبد القادر عبد الجلیل، األصوات اللغویة / د  2

238.  
  هــ 1352ابن سینا، أسباب حدوث الحروف، القاهرة، مصر،   3
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  : تيالوصلتین التي نملكها النبر كاآل و في

   :ولىالقصیدة األ  

 ".یامحلى" النخیل تعجب في الصحراء یا محلى  -

 ".ننساش" و ما ننساش طولقة هادي المرة  -

 ".شاعر" شاعر مبسوط قال عن الصحراء  -

 ".سال" سال على سكناه یعطوك العنوان  -

 " حّوم"حّوم على تخیلها تنظر واس كان  -

 ".مبسوط" مبسوط في جنانو زهرة  -

  :أما القصیدة الثانیة       

 االنتباه مضرب وغرضه النداء وذلك لجلب  حالك و شراك یایا مضرب قولي عن 

  .انتباه السامع و هنا السائح أو الزائر

  :و البیت الثاني 

  لي نّواك الدهرقیلة ظنَیت  و 

  .األماكنو  لإلطالللي نّواك هنا استفهام و استنطاق 

بالقوم كي  رآك البیت الذي یلیه كانت نظرة أخرى وهي االنبهار؛ في الرؤیة انهار و ال

 إلىفهنا دعوة " خالك"و " سافر" ، أیضا نجدها في مفردتي رآكوّال " سافر و خالك 

  السفر من أجل اكتشاف الجدید عنها أكثر فأكثر 

 .و داللتها الدعوة الى التغییر و التجدید" ریاح " و ّال عصف ریاح  -

  هذا، تصفاك، بنراس، رّباني، یمالك، هیاك  

                                                                                                                                                                                
  .239نفس المرجع عبد القادر عبد الجلیل، األصوات اللغویة، ص   1
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  و الترحال  شدوا، و داللتها الفر

  تجمل داللة وصف الرؤیة للزائر : واصف

  ...حارس، الحراسة ، و األمان

  :التنغیم/ 2

آخر یمكننا تعریف التنغیم بالتغیرات التي تطرأ على درجة األصوات أو بمعنى 

حبال الصوتیة، ففي الكالم العادي نالحظ أن ي درجة الموسیقى التي تنتهجها األلتغیرات ف

درجة الصوت في تغیر مستمر فعندما تكبر تقول أن هناك تنغیم متوازن أي أنه رفع 

أثناء الكالم للداللة على النفي أو التكلم أو االستفهام و غیر ذلك و هو  حفظهالصوت و 

دالالت التي ال یوصل و الخبریة و غیرها من المعاني و ال االستفهامیةالذي یفرق بین 

    )1(.من خالل التنغیم الذي یقوم بوظیفة تحدید الوحدات المعنویة الكبیرة في الكالم ألیها

و هو عبارة عن ظاهرة صوتیة تكسب الكلمات نغمات موسیقیة متعددة و هو في 

 درجةفي ) الهبوط(و ) االنخفاض(و ) الصعود(مصطلح الصوتي الدال على االرتفاع 

التغییر في نسبة ذبذبة الوترین هذه الذبذبة  إلىالجهر في الكالم، وهذا في درجة یرجع 

     )2(.الصوتیة التي تحدث نغمة موسیقیة

و یعرفه ماریو باي بانه عبارة عبار عن تتابع النغمات الموسیقیة او االیقاعیة 

  . )3(فیحدث كالمي 

                                                           
، األردن، دار حامد، د ط، عمان، " أنموذجا"فضیلة مسعودي، التكراریة الصوتیة في القراءات القرآنیة، قراءة نافع، . د 1

  .40س، ص .د
ت، ص .ط، د.محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي دار العربیة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، د 2

192.  
  .93، ص 1998 – 1419، 8ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط ماریو باي، أسس علم اللغة، 3
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تنغیم عامل من عوامل توضیح المعاني و تفسیرها، و هذا ما نلحظه و نجد 

و النغم أصوات : " ى التنغیم قالعل، لیستبدل به Ton الفرابي قد استخدم مصطلح النغم 

نغمة عالیة و اخرى ( و هناك ". مختلفة في الحدة و الثقل التي تتخیل انها ممتدة

  )1( )متوسطة و ثالثة صغرى 

  : في القصائد التي بین ایدینا كاآلتي  و ما نجده

 قلي عن حالك واشراك؟  -

 .باهللا یا ربوع -

 أنا بغیت نسالك؟ -

 وقیلة ظنیت الدهر لي نوعك؟ -

 وال راك بالقوم كي سافر و خالك؟ -

 و ال عصف ریاح برمالو غطاك؟ -

 هذا عهدي بیك ال شبهة تصفاك؟ -

 ارضك خصبة و زاد میل یحضاك -

 سیدي عبد الرحمان لخذاري وین راك؟  یا -

 أما أنا في سیدي عقبة نرتاح من تعبي بعناك -

 و نقلك یا أم قالل أمثالك -

 روضة للعشاق سبحانو نقاك -

 الني نطلب فیك و الني نترجاك  -

 سولي القار و شوارع تجوالك  -

 یا سبحانو خالقي قدر و عطاك -

 ظنیتو فنان هایم بخیالك -

                                                           
م،  ص 1997، 1عبد القادر عبد الجلیل التنوعات اللغویة، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان ، االردن، ط: ینظر 1

131 ،134.  
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 وال شاف عروس عشق و تمناك؟ -

 و ال عابر جا طامع في رضاك؟ -

 ذا الشاعر فنان وفاني من مرعاك  -

 و ال بألبان من ثدي مصالك  -

  في كلمة یحضاك و داللته  ورد األولفهنا ورد العدید من التنغیم فنجد في البیت 

  ." الرضا و الفخر" 

 ألنيو البیت الثاني في مفردتي یا سیدي و غرضه االستفهام و كذلك في مفردة 

  لنفي غرضه ا

   اإلعجابو في البیت التاسع یا سبحانوا خالقي غرضه 

  أما في البیت العاشر ضنیت فنان هایم بخیالك غرضه الشك 

غرضه " فاني" و في البیت الذي یلیه مباشرة ذا الشاعر فنان الفاني من مرعاك 

  أیضا  اإلعجابو  اإلثبات

  :هذا في القصیدة االولى أما الثانیة فكان كاآلتي

 لى النخیل في الصحراء یا مح -

 دلواحة بتمورها من بعد تبان  -

 محالها دقلة بسكرة ؟ : قالوا -

 هلها كسابین جنتهم خضراء  -

 حوم على نخیلها تنظر واش كان؟ -

 یعجبك خروفها عندو فخرة  -

 ومیسعاش مثیله عند العربان  -

 سال على سكناه یعطوك العنوان  -
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  اإلعجابو غرضه ) یا محلى، تبان( ورد في هذه االبیات التنغیم في المفردات 

  فهنا غرضه االستفهام) قالو ، واش كان ، سال( أما في المفردات 

  مفردة العنوان، و مفردة العربان و غرضه الرضا و التأثر  األخیركذلك في البیت 

  : اإلبدال -3

ي ذلك التغییر الى تغییر في داللة و نعني به إحالل صوت مكان آخر بحیث یؤد

  )1( الكلمة و هناك تبدیل صوائت و الصوامت

  : و قد ظهر في قصیدتین نسبة قلیلة جدا و هي كاآلتي

 عطاك             غطاك  -

 بالك               هالك            حالك  -

 ورَّاك             وراك  -

 ترضاك           ترعاك  -

 جاالك             رجالك  -

 إیوة                لیوة -

  التفخیم و أیضا التشدید  أو اإلدغامو داللته إما 

  : التنوین -4

 ألنهانون زائدة ساكنة تلحق اآلِخر لغیر توكید فخرج نون حسن " عرفه ابن هشام 

متحركة، و نون منكسر و انكسر ألنها غیر آِخر و  ألنهاأصل و نون ضیفن للطفیلي 

  )1(نون نسفعًا، ألنها للتوكید 

                                                           
الحدیث، مجلة التراث العربي، دمشق، العدد  اللغةمحمد بو عمامة، الصوت و الداللة دراسة في ضوء التراث و علم  1

85  )30 -7-2002.(  
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 ذا الشاعر فناٌن و فاني من مرعاك ظهر التنوین في مفردة فنان -

 دلواحٌة بتمورها من بعد تنان، التنوین واضح في مفردة دلواحةٌ  -

 مشهورٌة   -

 عدٌة  -

 منارٌة أحزابهم آیاتٌ  -

 یوٌم عمري ما ننساه -

 بٌة أرضك خص -

 و ال عصف ریاٍح  -

  )فناٌن ، دلواحٌة، مشهورٌة، خصبٌة، عدٌة، منارٌة، آیاٌت، یوٌم، ریاحٍ ( التنوین هنا 

و هذا یدل على مدى إلحاح الشاعر بزیارة هذه المناطق من خالل الترویج لها و 

  قیمها و جمالها أبراز

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                
، 2ت، ج.ط، د.ابن هشام مغنى لبیب، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربین بیروت، لبنان، د 1

  .340ص 
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  المستوى الصرفي : ثانیا 

هو  السیاحي بإذاعة الزیان القصائد أنموذجاالصیغ الصرفیة في حصة الدلیل 

، و كیفیة تولید بعضها من بعض ، كما اشتقاقاتهاالمستوى الذي یدرس صیغة المفردة و 

  (1).یهتم هذا المستوى بنظام تصریف األفعال مع الضمائر 

وقد عرف علماء العربیة علم الصرف بأنه العلم الذي تعرف به كیفیة صیاغة 

المحدثون  الدارسونو أحوال هذه األبنیة التي لیست إعرابا وال بناءا ویفید  األبنیة العربیة،

  (2).أن البحث الصرفي في اللغة العربیة مقدمة للبحث في میدان النحو 

فیین هي سبعة اسم الفاعل، صیغ المبالغة و الصفة المشبهة و صر ال دو المشتقات عن

و في  .المكان و أخیرا اسم اآللة  اسم المفعول، و اسم التفضیل ، و اسما الزمان و

  .القصیدتین قید الدارسة تنوعت المشتقات و اختلفت

 : اسم الفاعل وداللته .1

   :تعریفه 

هو ما دل على الحدث  و الحدوث و «:عّرف خالد األزهري اسم الفاعل فقال

  (3)» فاعله

فداللته على الحدث أخذها من المصدر ؛ ألنه مشتق منه و داللته على الحدوث 

تعني أنه بدل على التجدد، و هذا على عكس بعض األوصاف التي تدل على الثبوت 

كالصفة المشبهة و اسم التفضیل، و یدل على ذات الفاعل ال من حیث قیامه بالفعل و 

                                                           
، 2011، 1األردن، ط ن\\سمیح أبو مغلي، عبد الحافظ سالمة ، اللغة العربیة، جراسة تطبیقیة، دار البدایة، عمان.د(1)

  .25ص 
  .161، ، ص 1997، 1عبد القادر عبد الجلیل، التنوعات اللغویة، دار الصفاء، عمان،  األردن، ط (2)
محمد علي بیضون، شرح التصریح على التوضیح، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروتن  (3)

  .11، ص 2، ج2000، 1لبنان، ط
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لحدث في اسم الفاعل أثبت منه في الفعل  إنما یدل علیه بوصفه وصفا غیر ثابت ، و ا

  (4).درجة الثبوت في الصفة المشبهة  إلىلكنه ال یرقى 

    :و صیاغته تكون كاآلتي 

 : من الثالثي المجرد  -

یصاغ اسم الفاعل من الثالثي على وزن فاعل نحو ضرب  فهو ضارب و درس 

على الوزن السابق،  فهو دارس و نحو ذلك وٕان كان الفعل األجوف صیغ اسم الفاعل منه

 (1).قائل و سار سائر و نحو ذلك  –قال : مع أٍلفه همزة نحو 

 :أما في القصیدة فكان 

 شاعر مبسوط قال عن الصحراء  -

 إیون لیك الدروع حارس مرماك  -

 وشتمة برابط لثاللك -

 بهیة ماثل زاء قوة لشمالك  -

المبالغة و البیت ففي البیت األول  في مفردة  شاعر على وزن فاٍعل و داللته 

الثاني مفردة حارس و داللته على من قام به الفعل على وجه الحدوث و التجدد فالوصف 

قائم یدل على حدوثه في الحال و استمراره باستمرار هیئة الموصوف إلى أن یتحول إلى 

  (2).وصف آخر 

                                                           
  .41، ص 2008، 2صالح السامرائي، معاني البنیة في العربیة، دار عمار، عمان ، األردن ، طینظر فاضل  (4)
لطیف إبراهیم النجار، دور البنیة الصرفیة في وصف الظاهرة النحویة و تقعیدها، دار البشیر عمان ، األردن ،  (1)

  .47، ص 2007، 1ط
و النحویة و  ، دراسة في الداللة الصوتیة و الصرفیة محمود عكاشة التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة. د (2)

  .72، ص 2005ط،  المعجمیة، دار النشر للجامعات ، مصر ، القاهرة، د
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یصاغ اسم الفاعل من غیر الثالثي المجرد بتحویل : من غیر الثالثي المجرد -

ماضي الى مضارعه ثم إبدال  حرف المضارعة میما مضمومة و كسر ما قبل اآلخر ال

ال یخلو اسم الفاعل و المفعول یكونان على وزن المضارع في «: قال بان عصفور 

الحركات و السكنات و عند الحروف إال أن أولها إبدال میم مضمومة و ما قبل اآلخر 

 (3)»اسم الفاعل مكسور لفظا وتقدیرا 

  إذاعة الزیبان –حصة لدلیل السیاحي  –ثاله في القصائد و م

  یعني بغناه هو في زقرة : قول الشاعر 

  و محتفل مع حبابو و الجیران              

  مفردة محتفل ، و داللته وصف الحالة و التجدد 

 :اسم المفعول  .2

ة على صفة تؤخذ من الفعل المجهول للدالل:اسم المفعول« : عّرفه الغالبیني بقوله

     حدث وقع على الموصوف بها على وجه الحدوث و التجدد ال الثبوت والدوام

  (1)»كمكتوب 

و ال یختلف اسم المفعول عن اسم الفاعل إال في الداللة على الموصوف ، ففي 

ذات الفاعل و في اسم المفعول یدل الوصف  –اسم الفاعل یدل عل الوصف على الذات 

اسم المفعول عن الصفة المشبهة في أنه یدل على الحدوث  على ذات المفعول، و یختلف

  (2).في حین تدل هي على الثبوت 

                                                           
  .142، ص 2، ج1972، 1ابن عصفور، المقرب ، تحقیق أحمد عبد الستار الجواري عبد اهللا الجبوري، ط (3)
  .135، ص 1الغالبیني، جامع الدروس العربیة، ج(1)
  .52ینظر ، فاضل صالح الشامرائین معاني األبنیة ، ص  (2)
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و هناك من عرفه أنه اسم مشتق یصاغ من مصدر الفعل المبني للمجهول للداللة 

  (3).مبیع  على الحدث و على من وقع علیه الفعل مثل مسموح ، و باع 

نحو مقهور و محمود " مفعول " وزنویصاغ اسم المفعول من الثالثي المجرد على 

مبیع ومصون و من غیر الثالثي یصاغ على لفظ مضارعه المبني  مشكور ومدعو و

  (4)...للمجهول بإبدال حرف المضارعة میما و فتح ما قبل اآلخر كمستقبل و مستخرج 

یصاغ من الفعل المتعدي المبني للمجهول و من الفعل الالزم إذا أرید تعریفه  إلى 

  (5).در ، أو الظرف ، أو الجار و المجرور المص

  .ووردت بعض األلفاظ مشتركة في بنائها بین اسم الفاعل و اسم المفعول 

وقرینة السیاق تحدد أحدهما ، فمن هذه األلفاظ محتاج و مختار و معتد و 

  (6).محتل

 :و ثمة أبنیة أخرى السم المفعول تفید معناه نذكر منها 

 :  َفٍعل -1

بمعنى مفعول و من األمثلة على ذلك نجد جریح بمعنى مجروح و قیل بمعنى 

 مقتول، عجین بمعنى معجون 

  :و في النصوص التي بین أیدینا نجد قوله 

  شاعر مبسوط قال عن الصحراء 

                                                           
، 2000، 1محمد منال عبد اللطیف، المدخل إلى علم الصرف، دار المسرة للنشر و التوزیع ، عمان ن األردن ، ط (3)

  .50ص 
ینظرن الرضى االسترباذي ، شرح الكافیة، تحقیق یوسف حسن عمر منشورات جامعة  قاریونس، بنغازي، لیبیا،  (4)

  .427، ص 3، ج1998، 2ط
  .280ینظر، خدیجة الحدیثي، أبنةیة الصرف، ص  (5)
  .135، ص 1جامع الدروس ، ج  (6)
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  َمْبُسوط على وزن مفعول 

  : وقوله أیضا 

  شعراء الملحون بأصواتو عناك 

  مفردة ملحون على وزن مفعول 

و الفالح مبسوط في جنانو زهرة ، مفردة مبسوط على وزن مفعول هذا :  و أیضا

  داللته المبالغة 

  و لكن هناك فرق بین فعیل و مفعول ؟ 

یتجل الفرق بینهما في أن فعیل تدل على الثبوت أو ما یدانیه  في حین أن مفعول 

ك ، شاة یدل على الحدوث، و من ناحیة أخرى فإن صیغة فعیل تدل على المضي ، فقول

ذبیح أي شاة قدیم ذبحها أما مفعول فتحمل الحال أو االستقبال فقولك فالن مقتول قد تفي 

  (1).بها أنه قتل في الحال أو قد توقع قتله مستقبال 

  و أیضا فعیل أبلغ من مفعول في داللتها على الشدة و المبالغة 

  (2)كذلك أوزان أخرى مثل ٍفْعل بكسر الفاء و تسكین العین 

  وقد وردت في النصوص التي بین أیدینا مفردة ٍبْسم على وزن ِفْعل 

  و ٍبْسم ُلو جفاتنسات فضالك   بمعنى اسم 

  

  

                                                           
  .54فاضل صالح السامرائي ، معاني األبنیة ، ص : ینظر  (1)
  .58جع نفسه، ص المر (2)



 مستويات البنية اللغوية                                                                   :الفصل الثاني

 
58 

  (1).و على وزن َفَعَل ُفْعلة و هذه األوزان األخیرة سماعیة وقلیلة 

و بصاغ من الرباعي المجرد على بناء اسم الفاعل و لكن مع فتح ما قبل اآلخر 

  (2).فهو مزلزل و ذلك نحو زلزل 

  الشاعر مبسوط قال عن الصحراء : و مثاله في قوله 

هنا نالحظ أن الشاعر مبسوط فرحان فرحة عارمة حین یصف الصحراء و لهذا 

لزیادة الصحراء و اكتشاف مكنوناتها و  اإللحاحداللة سیاحیة كبیرة و هي الترغیب و 

( في نفس القارئ و الزائر كنوزها و أجواءها و طلوع الشمس فیها و غروبها فیبعث 

  .ضرورة االلتحاق بها و زیادتها و مشاهدة ذلك عن قرب ) السائح 

بنفس شعور الشاعر حین تكلم عنها فالزائر للصحراء سیشعر حتما بلذة  إحساسو أیضا 

  .و سعادة كبیرة و رغبة لزیارتها مرة أخرى 

   أیضاوقوله 

  وقفات التاریخ مشكولة تبداك

  عروفة أشكالك ورموزك بألوان م

و معروفة اسم مفعول و هو ما دل على الحدث و الحدوث ذات  –مشكولة  –لفظتي 

  .المفعول كما تدل على الثبات و االستمرار  في الصفات 

  

  

  

                                                           
  .197، ص 1ینظر الفالییني ، جامع الدروس العربیة ، ج (1)
  .282ینظر ، خدیجة الحدیثة، أبنیة الصرف، ص  (2)
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 :صیغ المبالغة  .3

و هي عبارة عن أسماء تشتق من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل مع تأكید 

فیه و من ثم سمیت صیغ المبالغة و هي ال تشتق إال من المعنى و تقویته و المبالغة 

  (3).الفعل الثالثي 

ولها أوزان خمسة أوزان  مشهورة هي فعال ، مفعال، فعول، فعیل، فعل و هناك 

  (1).أوزان أخرى سماعیة و هي فاعول، ٍفٍغیل ، مفعیل، ُفْعل ، فعال 

  َهْلها كسابین جتنهم خضراء : و مثال ذلك في قول الشاعر 

  وقصدهم تجار من مكان                                  

و داللته هنا سیاحیة أكثر بمعنى التكثیر و الترغیب في ترویج منتوجاتها و 

االستفادة منها و إنما قال قصدهم تجار من كل مكان في هذا نلحظ نوع من االقتناع 

  بجودتها و الرغب في الطلب 

  )المبالغة ( فّعال –تجار : قوله 

  روضة للعشاق  سبحانو نّقاك : وقوله أیضا 

  أدباء كّتاب و تراهم بسماك 

  شعراء و فحول من آل نساك 

  أولیاء و صّالح برهنهم یرعاك 

  و أهل الدیوان بفرحك ترعاك

                                                           
  .77عبدة الراجحي ، التطبیق، ص  (3)
محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة، دراسة في الداللة الصوتیة و الصرفیة و النحویة المعجمیة، (1)

  .85، ص 2005، 1دار النشر للجامعات، مصر ط
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  قالمك حصون و ردعت من عاداك 

  و نجوعك لّبات بوفود جالك 

  للحریة فّواح بریاحوا القاك 

  عّشاق، كّتاب، صّالح ، فّواح، فّنان : لنالحظ من المفردات التالیة 

  : أوزان صیغ المبالغة

  (2).فّغال، فعول، فعیل، َفٍعْل، فّعیل بتشدبد العین، ٍمْفّعیل، ُفعلة ، ٍمْفعال ، فاعول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .52، 51محمد منال عبد اللطیف، المدخل إلى علم الصرف، ص  (2)
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   المستوى النحوي: ثالثا

هو العلم المستخرج بالمقاییس من استقراء كالم العرب  االصطالحالنحو في 

وهناك من عرفه على أنه دراسة ترتیب .أئتلف منها التيالموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه 

  . )1(الجمل و النظام الصوتي و النظام الصرفي،وهذا في مفهوم النحو قدیما 

كالم العرب في تصرفه انتحاء سمت : "أما ابن جني فقد عرفه على النحو التالي

من اعراب وغیره كالتثنیة،والجمع، والتحقیر والتكسیر،واإلضافة والنسب والتركیب وغیر 

  . )2( ذلك

  :االسمیةالجملة :  أوال

، كما )3("قائم الزیدان"، و "هیهات العقیق" و " زید قائم" كـ  اسمهي التي صدرها 

: و میز بینهما بقوله صغرى قسم ابن هشام الجملة أیضا إلى جملة كبرى و جملة

  .)4(»الكبرى هي المبنیة على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالین«

 )5(.نظام الجملة اإلسمیة یقوم على أن یتصدر المسند إلیه و یلیه المسند -

  

 
                                                           

سابق ، محمود عكاشة ، التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة ، دراسة في الداللة الصوتیة و الصرفیة و  المرجع  (1)

  . 114النحویة و المعجمیة ، ص 
م ،  1952/ هـ  1372عثمان ، الخصائص تحقیق محمد على النجار، دار الكتب المصریة ابن جني أبو الفتح   (2)

  . 34، ص  1ج 
  .07، ص2هشام معز اللبیب، ج ابن  (3)
  .13، ص2المرجع نفسه، ابن هشام معز اللبیب، ج  (4)
  .151، ص1988عبادة، الجملة العربیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر،  إبراهیممحمد   (5)
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 : البسیطة االسمیةالجملة  -1

 ابتدأ" سواء"و هي الجملة المكونة من مركب إسنادي واحد یؤدي إلى فكرة مستقلة 

  )1(.الشمس طالعة، طلعت الشمس، أطالعة الشمس: أم فعل أم  وصف و مثاله باسم

 :و تمثل في القصیدة كاآلتي

  .متمم+ مسند + مسند إلیه    :النمط األول 

  ).جار و مجرور(شبه الجملة + خبر + مبتدأ  :أي

  .منارة للعلم و منابع تصفاك

  ).عروس الزیبان" (هي " منارة جاءت خبر لمبتدأ محذوف تقدیره 

  .حرف جر: الالم: للعلم

  ).جار و مجرور(اسم مجرور، شبه جملة : العلم

  .حرف عطف: الواو

  .اسم معطوف: منابع

فعل مضارع، و الفاعل جاء محذوف و الكاف ضمیر متصل في محل : تصفاك

  .هنصب مفعول ب

                                                           
  .268، ص1964مهدي المخزومي، في النحو العربي، نقد و توجیه، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،   (1)
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 :المركبة االسمیةالجملة  -2

هي التي فیها المسند جملة فعلیة أو اسمیة و هي ما یعرف عند العرب القدامى 

  .بالجملة الكبرى

  متمم+ مبتدأ + خبر  :النمط الثاني

  روضة للعشاق: مثل قوله

  .جاءت خبر مرفوع: روضة

  .شبه جملة جار و مجرور: للعشاق

شبه (متمم + جملة فعلیة + متمم ) + محذوف(مبتدأ + خبر  :النمط الثالث

  ).جملة

  .شاعر مبسوط قال عن الصحراء

  ".هو"جاء خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقدیره : شاعر

  .نعت للشاعر: مبسوط

  ".هو"فعل ماضي مبني على الفتح و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره : قال

  .حرف جر: عن

  .إسم مجرور: الصحراء
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  .متمم+ مبتدأ ) + شبه جملة(متمم + خبر  :الرابعالنمط 

  .مشهورة بنخیلها عروس الزیبان

  .و قد جاءت مفردة مشهورةخبر مقدم مرفوع

شبه جملة جار و مجرور و هي مضاف و الهاء ضمیر متصل في محل : بنخیلها

  .جر مضاف ألیه

  .مبتدأ مؤخر مرفوع و هو مضاف: عروس

  .مضاف إلیه: الزیبان

 :الجملة الفعلیة: ثانیا 

و " ُضرب اللص"و " قام زید"هشام الجملة الفعلیة بالتي صدرها فعل كـ  ابنعرف 

 )1(".قم"، و "یقوم زید"و" ظننته قائما"و " كان زید قائما"

  :الجملة الفعلیة المركبة -1

 )2(.اشتملت بعناصر اإلسناد أم لم تشتمل سواءهي التي تظمنت عالقتي إسناد فأكثر 

  :في القصیدة كاآلتيو تمثلت 

  

                                                           
  .07، ص2بن هشام، معنى اللبیب، ج (1)
و الربط في تركیب الجملة العربیة، مكتبة لبنان، ناشرون الشركة المصریة العالمیة  االرتباطمصطفى حمیدة، نظام  (2)

  .106، ص2005، 1للنشر لونجمان،   القاهرة، ط
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  .متمم+ مفعول به + فاعل + فعل  :النمط األول

  .قیمت مردودها

  .فعل ماضي مبني على السكون: قیم

  .ضمیر متصل في محل رفع فاعل: التاء

مفعول به منصوب و هو مضاف و الهاء ضمیر متصل في محل جر : مردودها

  .مضاف إلیه

  .مفعول به+ فاعل + فعل  :النمط الثاني

  دورةعملت 

  .فعل ماضي مبني على الفتح و التاء ضمیر متصل في محل رفع فاعل: عمل

  .مفعول به: دورة

  ).شبه جملة(متمم + مفعول به ) + مستتر(فاعل + فعل  :النمط الثالث

  .ظنیت الدهر لي نواك

فعل ماضي ناقص مبني على السكون و التاء للمتكلم ضمیر متصل في محل : ظن

  .أنارفع فاعل تقدیره 

  .جاءت مفعول به: الدهر
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  .جار و مجرور شبه جملة و هو مضاف: لي

و الكاف ضمیر متصل في محل  أیضامضاف غلیه مجرور و هو مضاف : نواك

  .إلیهجر مضاف 

، و تمثلت في الجملة متمم + جملة فعلیة + متمم + فاعل + فعل  :النمط الرابع

  :الآلتیة

  إشتقنا لهبوب و نسوم ضاللك

فعل ماضي مبني على الفتح إلتصاله بنون المتكلم و هي ضمیر متصل في : إشتقنا

  .محل رفع فاعل

  .حرف جر: الالم

  اسم مجرور: هبوب

  حرف عطف: الواو

  .مضاف غلیه: نسوم

  .مفعول به و هو مضاف،و الكاف ضمیر متصل في محل جر مضاف غلیه: ضالل

  :ا في القصیدةو مثاله جملة فعلیة+ متمم + فاعل + فعل  :النمط الخامس

  .شاعت دقلة نور و دات الشهرة
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  .فعل ماضي مبني على الفتح إلتصاله بتاء التانیث الساكنة: شاع

  .مضاف غلیه مجرور بالكسرة: نور –فاعل مرفوع و هو مضاف : دقلة

  .حرف عطف: الواو

  ".هي"فعل ماضي مبني، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره : دات

 .مفعول به منصوب: الشهرة

 :النداءجملة : ثالثا 

أسلوب من األسالیب اإلنشائیة الطلبیة، و فیه یتم تنبیه المنادى، و حمله  :النداء

  )1(.االلتفاتعلى 

أداة النداء و المنادى و إن ما : و تعتمد جملة النداء على عنصرین أساسین هما

لیكون ذهب إلیه النحاة هو أن األداة تحل محل فعل محذوف تقدیره أدعو و أنادي 

  )2(.المخصوص بالنداء في محل نصب مفعول به

  .مركب فعلي+ المنادى + أداة النداء  :و بنیته التركیبیة كاآلتي

  .یا سیدي زرزور بصباحي و مساك: و تمثلت في القصیدة كاآلتي

                                                           
  .289مهدي المخزومي، في النحو العربي، توجیه، ص  )1(
  .219إبن هشام، قطر الندى ویل الهدى، مطبعة دار الفكر، بیروت، ص  )2(
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  .یا سیدي عبد الرحمن لخذاري وین راك: و أیضا الجملة

  .منادى: اداة نداء، عبد الرحمن لخذاري: الیاء

  .بمعنى أین راك: وین راك: و المركب الفعلي

  :و جملة ثالثة كانت كالتالي

  ".یا مضرب قولي عن حالك وشراك" 

  .حرف نداء، مضرب مبنیعلى الضم في محل نصب: فالیاء

  .جار و مجرور: فعل أمر مبني على السكون، لي) قل لي(بمعنى " قولي"

  .إلیهجار و مجرور، ثم مضاف و مضاف : حالك" عن"

  خبر مقدم و اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع كیف : كیف حالك": وشراك"

  .مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة و هو مضاف و الكاف مضاف إلیه":حالك"
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  "باهللا یا ربوع أنا بغیت نسالك"  :النمط األخیر

  .حرف قسم و مقسوم به مجرور بالكسرة الظاهرة": باهللا"

  .حرف نداء و منادى مبني على الضم في محل نصب": یا ربوع"

  .ضمیر منفصل مبني في محل رفع مبتدأ: أنا

  .فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمیر متصل في محل رفع فاعل": بغیت"

فعل مضارع مرفوع، و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن، و الكاف ضمیر : نسالك

  .متصل في محل نصب مفعول به

  :مواطن حبي یا: و الجملة

  .حرف نداء: یا

  .منادى مبني على الضم في محل نصب: مواطن

                   .مبتدأ مبني في محل رفع و هو مضاف و الیاء مضاف إلیه: حبي
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  المستوى الداللي  : رابًعا

هي إال ُمركب من وحدات ابسط منها ،وعلیه فالجملة مركب من  الوحدة اللغویة ما

لها ،والكلمة مركب من مجموع الحروف المكونة لها ،مما إن عكس على مجموع الكلمات 

عملیة التحلیل الداللي ،إذ أصبح البحث عن المعنى یأخذ منحنى تصاعدًیا من داللة 

  )1(".بعد العلم بمفرداته  إالیخلو أن یعلم   فالمركب ال"الصوت إلى داللة الكلمة التركیب ،

وهو ،ركزت في دراستها للمعنى على المعنى المعجميلذلك فإن المناهج اللغویة قد 

تحرر  وبما أن المفردة ال الكلمة المفردة بوصفها الوحدة األساسیة لكل من النحو والداللة ،

داللتها جیًدا إال ضمن السیاق اللغوي ، وذلك من خالل العالقات النحویة ،وكذا السیاق 

  )2(.النصي

ى التركیز على أن الكلمة ال یكون بها معنى دعا أصحاب النظریة السیاقیة إل فقد

  )3(.خارج السیاق الذي ترد فیه

بمعنى 4فهم یدرسون الكلمات من خالل تحلیل السیاقات والمواقف التي ترد فیها ، 

الكلمة تعطي دالالت متعددة بتعدد السیاقات التي تدخل فیها ،أو تبًعا لتوزیعها اللغوي  إن

كبیرة ،وان معنى الكلمة ال ینكشف إال من خالل  أهمیة،كما أن الوظیفة االجتماعیة للغة 

  .وضعها في سیاقات مختلفة

إن ألفاظ اللغة قد ال تضیف عن نقل ما في مكنون نفس الشاعر ووجدانه وخیاله 

من حیث الكم ،ولكنها تضیف من حیث النوع والتراكیب والصیاغة وقابلیة التجسید 

، فقد ال یجد في اللغة رغم ثرائها واختالف صیغها ووفرة ألفاظها واإلیحائيوالتلوین 

                                                           
ن عمر الرازي ،التفسیر الكبیر المشتهر بمفاتیح العیب ،دار الفكر ،بیروت فخر الدین محمد ب )1(

   .91،ص1،ج1،1981ط
  (2. 53،ص 5،1998أحمد مختار عمر ،علم الكتب ،القاهرة ط .د )2(
   .33، ص1987جون الینز ،اللغة والمعنى والسیاق ،ترجمة عباس صادق ،دار الشؤون الثقافي العامة ،بغداد ط،)3(
   .157،ص  1999، 2فرید عوض حیدر ،علم الداللة ،مكتبة النهضة المصریة ،ط.د )4(
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شوارد أخیلته وصوره ورؤاه البعیدة المكثفة  نة ویتالءم مع دقائق معای وتراكیبها ما

ومشاعره وعوالمه الذاتیة الفریدة ، فیسخر قدراته المبدعة لیفك الحصار المعجمي أو 

السیاج الوضعي المضروب من حوله ویتحرر من القیود التي فرضتها الذهنیات 

  .السیاقات والصالت اللغویة بین المفردات إنشاءاالجتماعیة في 

عالئق متمیزة وارتباطات غیر  إنشاءابتكار سیاقات جدیدة والى  إلى ویعمد

مستهلكة بین عناصر اللغة المختلفة ،وهكذا یطوع الشاعر اللغة ویخضعها لنظامه 

الخاص ویشكل منها قوالب جدیدة لتخدم الجانب السیاحي ومن ذلك اعتماد لغة الترغیب 

ها من خالل وصفة لها وصًفا حقیقًیا في السیاحة والتطرق رؤیة األماكن التي ذم ذكر 

فال غرابة إذن أن نرى في ..... زیارتها واالستمتاع بها  إلىمبهًرا یزید لوعة وشوق القارئ 

   )1.(ألوف أو معهود  ترتیب كلما أمًرا غیر ما

الكلمة في الشعر أكثر قیمة من تلك التي في نصوص اللغة العامة، لذلك  إن

قى النص كلما صارت الكلمة أكثر قیمة واتسعت داللتها نالحظ دوًما أنه كلما ارت

   )2(.ورحبت

لیحل  األولالكلمة المفردة یقوم علیها البناء فقد تفرغ من معناها المعجمي  إنثم 

،الكلمة  أیضا..... البالغیة  اإلیحاءات محله معنى جدید نتیجة العالقات اللغویة و

تخلص من الدالالت الماضیة التي تدعها الذاكرة تتراكم علیها وتخلق لها قیمة 

  )3(.حضوریة

  

                                                           
   340.339-، ص 6،1978ابراهیم انیس ،من أسرار اللغة ،مكتبة االنجلو المصریة ،القاهرة ،ط.د: ینظر ) 1(
   .126یوري لوتمان ،تحلیل النص الشعري ،ترجمة محمد فتوح أحمد ،دار الطلیعة ،بیروت ،ص : ینظر  )2(
 األردنجوزیف فندرایس ،اللغة ،تعریب عبد الفتاح صالح نافع ،دار الفكر للنشر والتوزیع ،عمان :ینظر  )3(

   .231،ص1،1983،ط
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في الوقت الذي تتم فیه عملیة انتقاء األلفاظ والكلمات وتشكیلها بطریقة معینة فیها 

والتشویق ما یجعل المتلقي یسبح بخیاله ،فإن ذلك ما یمكن أن نطلق علیه  اإلثارةمن 

في  األلفاظ و الشاعر حین أبدع في هذه القصیدة واخترع كلمات وتالعب بمعني ،معجم ف

سبیل توسیع نطاقها لیترك في ذهن السائح أو الزائر أثر عمیق لرؤیة األماكن والمعالم 

الحقول الداللیة  إجراءاتوللوقوف على هذا یجب علینا توظیف  التي كان بصدد وصفها ،

الداخلیة للدوال والمدلوالت ونكشف عن العالقات  ىالبنالتي من خاللها یمكن تحدید 

هذا نحدد مجموعة من الكلمات التي توحدها بالمحوریة والهامشیة الرابطة بینها وضبطها و 

وتربطها داللة ُأسریة واحدة ، أو هي قطاع متكامل من المادة اللغویة یعبر عن مجال 

    )1(.معین من الخبرة واالختصاص

لكلمة ال یتحدد اال عن طریق عالقتها بكلمة أخرى تربطها وال لذلك فان معنى ا

تشترك الوحدة المعجمیة في أكثر من حقل ،أي لیس لها حقل داللي معین كما یدخل 

تحت الحقول الداللیة ما هو محسوس وغیر ذلك، كما یدخل الترادف ،والتضاد، واألوزان، 

  )2(.....الكالم  أجزاء واالشتقاق و

  )بلدیات ، دوائر ، حارات :(المكان حقل  -/1

مضرب ، الحاجب ، زیبان الشرقیة ، لیوة ، صحیرة ، بطنیوس ، أوجیل ، أورالل ،    -

ملیلي ، زویة ، أوماش ، العدة ، المقران ، سطیل ، الشقة ، الحوش ، سیدي عقبة عین 

روع ، شتمة ، الناقة ، الحرایة ، بادس ، لیشانة ، تهودة ، سریانة ، سد فم الغرزة ،الد

فلیاش ، بسكرة ، مشونش ، جمورة ، برانیس ، لوطایة ، القنطرة ، أمدوكال بیطام ، 

برج بن (سن ، سیدي خالد ، فوغالة ، البرجأحمر خدو بودرین ، میعاد ، السباس ، الدو 

، طولقة ، لیشانة ، بوشقرون ، البخاري ، ساحة الحریة ، كبلوتي ، العطیلة ،  )عزوز 

                                                           
  .79أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،ص : ینظر   )1(

  . 89،ص1988،القاهرة محمد حماسة عبد اللطیف ،النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي والداللي .د :ینظر )2(
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ربیتي ، ابن مرة ، حمام الصالحین ،حي واد لمزون  حارة جواد ، سیدي الضلعة ، ت

 .زرزور ، العالیا ، قداشة ، لعزیالت ، سیدي بركات  

  .بلدیات ودوائر وحارات  إلى أسماءوهنا قسم الشاعر 

وهذا ما یخص القصیدة الثانیة ، فقد خصصت لترویج الماكن ومناطق في بسكرة 

ه المناطق میزتها ذویبرز لكل منطقة من ه ، )ا إلیهالطریق المؤدي  ( ومحیطة بها

دقلة (  وخصائصها سواًءا من حیث االستضافة أم أي شئ قد تشتهر به فمثال طولقة

، وكل نوع من التمور الراقیة الفاخرة ، أوالد جالل مشهورة ب خروفها و؟؟؟؟  )نور

ه المواصفات تسمح في نفس القارئ وهي بسكرة مشهورة بنخیلها فهذ إالعروس الزیبان 

قة في طیاتها من جمال الرغبة في زیارتها والتعرف على مكنوناتها وما تحمله كل منط

  .وأسرار 

  :حقل مصطلحات الصحراء وكنوزها -/2

وقد وضع الشاعر هذه المفردات في قصیدة لیبرز مفاتن الصحراء ، ویظهر 

مفاتیح للقارئ ومن بین هذه المفردات نختار كنوزها الخفیة ، واختار هذه الكلمات وعدها 

  :یلي  ما

  وهو نوع من أشجار الصحراویة :النخیل 

  وهو عبارة عن اقلیم في جنوب الجزائر : الصحراء 

  نوع من التمور : دقلة نور 

  نوع من الثمار : تمور 

  هي منطقة تقع في بسكرة تنتج التمور : طولقة 

  وهي عبارة عن بستان فیه ثمار وأشجار : جنان 

  هو ماتنتجه األشجار : ثمرة 

  األشیاء الثمینة لها قیمة : كنوز 
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فهذه مفردات وضعها الشاعر واستغلها للترویج عن منطقة بسكرة وما تنتجه من 

  .تمور

  : حقل المفردات التي تخص الزائر أو السائح  -/3

الك ، نرتاح ، یأواك ، تجوال ، رحاب ، وهذه سافر ، خالك ، نبحث ، نتبع ن نلق

  .دالة على مایقوم به السائح من سفر وبحث وتنقل وترحال ومن ذلك الراحة

  : حقل األضداد في القصیدتین  -/4

  هنا الضد بالضد یتضح 

  )1(.فیستخدم هذا المصطلح  تضاد في الداللة على عكس المعنى 

ومن سنن : "وضده ، یقول ابن فارس واألضداد في العربیة كلمات تجمع المعنى

  )2(".العرب في األسماء أن یسموا المتضادین باسم واحد ، نحو لألسود والجون  واألبیض

  :أما في القصیدة كانت األضداد كالتالي 

 مساك    ≠صباحك   -

 ذكرت      ≠ نسات    -

 رجال    ≠  نسوة    -

 فك     ≠   رابط   -

 نرتاح     ≠  تعبي   -

 نبَرا     ≠  ُضري  -

  

 

                                                           
،مصر  اإلسكندریة، 1995ترجمة صبري السید ، دار المعارف الجامعیة ،"جدید، أیطاربالمر ، علم الداللة  )1(

   (122.1ص
ابن فارس أبو الحسن أحمد الصاحبي ، في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها ، تحقیق مصطفى الشویحي ،  )2(

   .77،ص1963،مؤسسة بدران ،بیروت ،لبنان 
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  :حقل المرادفات في القصیدة  -/5

یعرف الترادف أنه تعدد اللفظ للمعنى الواحد ، أو األلفاظ التي اختلفت صیغها 

وأطلقت على معنى واحد ،أو داللة عدة ألفاظ على معنى واحد، أو اختالف اللفظین 

  )1(.والمعنى الواحد

  مثل القمح ، الُبر ، والحنطة 

  )2(.اختالف اللفظ واتفاق المعنى:"یعرفه بأنه وهذا ابن فارس أیضا 

  :وتمثلت في القصیدة كاألتي

  )سیاحة طبیعیة(وهذا یدخل في حقل الطبیعة =ثمرة = شجرة ، زهرة = تحلیل 

المتعة (یغني وهذا یدخل تحت حقل الفرح والسرور = محتفل = فرحان = مبسوط 

  )السیاحیة

  )سیاحة دینیة ( وعد یدخل تحت حقل االسالم حقل دیني= نذر 

  )الموت(حقل الحزن = عزاك = رتاك  

  عملت دورة  تدخل ضمن مفردة سیاحة بكل معنى سیاحي = یحوس = مشیت 

  .نبحث= وكذلك نتبع 

                                                           
  مصطفى الجلي، مصر، ،مطبعة آخرون و ، مصطفى السقا تج فقه اللغة وأسرار العربیة ،" ینظر الثعالبي، )1(

  .20ص ،1972
  .79الصاحبي في فقه اللغة، ص" ابن فارس ، )2(



خـــــاتــمة



 خاتمة

 

  :وفي األخیر ومن خالل هذه الرحلة البحثیة نستنتج ما یلي

  :أن للغة اإلنسانیة عدة خصائص نذكر منها

  أن اإلنسان یكسب لغته من المجتمع الذي یعیش فیه كما أنه یستخدمها في التعبیر

 .عن األشیاء العیانیة و األشیاء المجردة

  حروف،كلمات ،جمل(كما أنها مركبة و تتألف من وحدات وقواعد(.. 

  ومن الواضح أن للغة عدة وظائف؛التعبیریة ،اإلعالمیة ،الخطابیة ،التبلیغیة وغیرها. 

 ومن الخصائص العامة لإلعالم هي: 

  ، المرونة ،و القابلیة للتطوراالختصارالوضوح،المعاصرة ،المالئمة ،الجاذبیة ،... 

 لمعلومات وٕایصالها إلى المتلقي و ا اآلراءنقل األفكار و :تستهدف الكتابة لإلذاعة

 ... بصورة من الیسر والسرعة والجاذبیة

) الشعبي(؛أنها من الشعر الملحون )عامیة(أما بخصوص القصائد المدروسة فكونها 

فهذا لم یكن عائقا أمام الشاعر فنجده قد تقید بالقواعد العربیة ،وبذلك استطعنا تطبیق 

  ).صوتي، صرفي ،نحوي، و داللي( البنیات األسلوبیة علیها من مستویات

  :وهناك نتائج بصیغة عملیة وكانت كالتالي

  العربیة و التصدي للعولمة الثقافیة اللغةضرورة الدفاع عن. 

  دعوة القائمین على اإلعالم للعمل المخلص و الواعي لتنفیذ توصیة المجمع

وسائل  العربیة الفصحى لغة جمیع اللغةتنص على أن تكون  ماتتاللغوي؛التي 

 .اإلعالم العربیة خاصة في اإلذاعتین السمعیة و المرئیة

 كذلك إجراء دراسات عن اللهجات المحلیة وأصولها وتوظیفها في حیاة الناس. 

 و اإلذاعات بقدر  تحویل الخطابات التي بالعامیة إلى الفصحى في الصحف

  .اإلمكان



مــــلــــحــــق



 ملحق

 

  **النخلة**

  .یا محلى النخیل تعجب فیه الصحراء

  واحة بتمورها من بعد تبانلد

  شاعت دقلة نور ردات الشهرة

  وفازت على تمور جمیع البلدان

  قالو محالها دقلة بسكرة

  مشهورة بنخیلها عروس الزبان

  و ما ننساش طولقة هذه المرة

  فیها كل أنواع من تمر المزیان

  هلها كسابین جنتهم خضراء

  و قصدهم تجارة من كل مكان

  یجوها شرایین یباتو في سفرة

  و قاصدین دقلة نور یشروها بالمیزان

  خف الجاللة بالد الشجرة

  حوم على نخیلها تنظم واش كان

  یعجب خروفها عنوا فخرة

  و ما یسعاش مثیله عند العربان



 ملحق

 

  شاعر مبسوط قال عن الصحراء

  سال على سكناه یعطوك العنوان

  بالد التمرةسیدي خالد ثمة 

  محبوبة بنخیلها تجلب العیان

  و من شاف بالدي من ضرو یبرا

  ویامحاله  مقام خالد بن سنان

  مشیت في الصحراء و عملت دورة

  و نحوس في ربوعها و أنا فرحان

  و الفالح مبسوط في جنانو زهرة

  و متنعم بخیر ربي ذي االنسان

  یصدق و یزكي مالو في السترة

  جیعانو یكرم الفقیر ولي هو 

  و یغني بغناه هو في زقرة

  و محتفل مع حبابو و الجیران

  كلمات الشاعر
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  یا مضرب قولي عن حالك و شراك

  باهللا یا ربوع أنا بغیت نسلك

  لي نواك هرالدو قیلت ضنیت 

  و بسم لوجفات  و نسات فضائك

  و ّال راك بالقوم كي سافر و خالك

  مثل زاد طعام و ذنوب رحالك 

  لو غطاكّ ابرمو ّال عصف ریاح 

  كي تتبع لآلثار و نبحث نلقالك

  یا مواطن حبي وجداني یهواك

  تبقالك مّدفق بأشعارك كنوزو

  یا مرابع صغري من طهرك وتقاك

  رحیقي بذواق من شهد أطاللك

  وقفات التاریخ مشكولة تبداك

  و رموزك بألوان معروفة  أشكالها 

  هذا عهدي بیك ال شبهة تصفاك

  للكفصولك عّدات و جنیت غال 

  قیمت ردودها هاذي من ذاك
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  و الحرة من نوعها مشتل تبقالك

  ارضك خصبة وزاد میل یخصاك 

  و من الحاجب جاب سلول توالك

  رسامها توصل تلقاك تانوا 

  و ال ضیع مقدارها وفع نجالك

  توزع لتلول من جوع تفداك

  زیبان الشرفة بلیو نبدلك

  بصحیرة نبراس منارة تعالك

  بدد الغیوم عن حجب هاللك اذ

  بلمخادمة شریان نبقى لبحشاك

  قت وخالت قلبي یتملكد

  في بنطیوس الروح تتنفس بهواك

  و اكسجین اوجیل الزمو ینصالك

  زودها برهان رباني یمالك

  تیار و ایمان عزمو یقولك 

  اكر یا سیدي عبد الرحمان لحذري وین 

  و اشتقنا لهبوب و نسوم ضاللك 
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  تناهم باالكبأورالل أمجاد 

  وملیلي وزیه شدوا لجبلك

  واد ملیلي نبیل بشعابوا سالك

  ودروبو ستار تحمي المهالك

  لبروري رصاك محطة أوماش

  و نجوع السعدة أشراف بعهود ودفاك

  خیرهم رجال بسرهم وعطاك

  وشعباني شفاك من سقم جاللك

  وادي جدي من غیث نسدودو بمالك

  و السعدة من ربیع مروجها تحیالك

  ران وسطیل و الشقة بحذاكالمق

  و سحاري البعاج بطحة توطاك

  كاثم برور القنص و صیدو بحالك مراعیهم بدو بسعاهم جاب

  لمغیر وطیور سلمیة ترعاك

  انسي غاب الخیر شط دربالك

  الحوش الهمة زاد بصالح بهاك

  رتاح من تعبي بعناكناما انا في سیدي عقبة 
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  واكنونصلي ركعات هللا ن

  تعرفنا بلقاك عندي ثمة حباب

  وحفظوني بالعز و أقدار أفضالك

  العقبة ناس أشراف عشرتهم ترضاك 

  لضیف و یعز من حالك وو یعد

  أحلى ذكریات عمري ما ننساك

  و حب الوجدان رمیتو بأحضانك 

  سیمتلك عقبة یذكرني بسماك

  و النذر و فیتو بوعدي سالك

  عین الناقة لقیت الحرایة تبداك

  فخرك وداللك ونجو ع الخذران

  و نزیدو من ثم لزرایب غطاك    

  ومن خیرات أنواع زادت أبجالك

  للخنساء  شعري و نشیدي برتاك

  علقتو وسام لست أبطالك

  ومن هذا المقام نقدم لك عزاك

  نقلك یا ام قالل أمثالك 
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  بادس و لیانة بقصرهم یعالك

  و مالیها قوام من خیر أبطالك

  تهودة من ثم سریاته تجباك

  الغرزة دور عن الید شمالك سدفم

  إیوة لیك الدروع حارس عن مرماك

  و شتمة بحزام رابط لتاللك

  عنتر فك فلیاش بكمامو غطاك 

  تجبي لربوع سكرة تحالك

  یا عروس الزیبان بسكرة یا محالك

  و في التاریخ لقیت بصمات أجیالك

  حضارات تعاقبت ذكرت لسماك

  أثرهم مازال یحكي بجوالك

  فسیرة وكنت جنة لي یأواك 

  عشقك ابن خلدون واصف جمالك

  روضة للعشاق سبحانو نقاك

  بآیة الجمال سحرو جمالك

  من خیرات الكون موالنا حاباك
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  و مقامك یا طیاب سعدو من نالك

  الكرم و الجود بمثایل یسعاك 

  یداو العملة بنسوة ورجالك

  أهالیك أشرف عشرتهم ترضاك

  ماللكبالعفة و الصدق الخلطة ت

  منارة للعلم و منابع تصفاك

  و علماء أقطاب كانت تأولك

  حكماء و شیوخ بنزولك و صراك

  و منشاو التاریخ زرعوا نضالك

  أحزابهم آیات ترتیلهم هَیاك

  و فجوجك میدان یروض ألشبالك

  أدباء كتاب و ثراهم سماك

  شعراء و فحول من آل نسالك

  أولیاء صالح برهنهم یرعاك

  و أهل الدیوان بفرحك ترعالك

  قالعك حصون و ردعت من عاداك

  و نجوعك لبات بوفود جالك
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  للحریة فواح بریاحو القاك

  خیار رجالكبو عزمك عقدوه 

  حدك ألسود عمري ما ننساك

  و ذكرى ما یخطیك من شوم فعالك

  ألني نطلب فیك والني نترجاك

  خلیت التاریخ یكتب مقالك

  أمجاد عدة من قتالك غاضوني

  زكیة دماهم سالت بأوحالك

  الزقاق معاك سالالسوق و  سال

  و سول لي القار و شوارع تجوالك

  سولي ساحات تلقاها بحذاك

  جدران لوحات رسمو یشفالك

  لساحة الحریة أرواح نتأمل ویاك

  مسجلها جدران جامع ألبطالك

  من البخاري زید كبلوتي یلقاك

  الكلعطیلة بصمات تبقى في ب

  الضلعة وجبا لها طابع مرساك
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  و ترسیتي حارات عزك و داللك

  الجوالة أصول قیمتها رباك

  و ابني مرة مقام لقفول رحالك

  حمام الصالحین روحاني مالك

  میاه عالج للبرد الهالك

  في واد المزون و اسقیني من ماك

  و حارة جواد للمسید توالك

  یا سیدي زرزور بصباحي و مساك

  و رحابك لیها فكري یهدلك

  العالیا خلوة بوصفة من تقاك

  ناس البرهان بنیة تصفالك 

  باب الضرب وزیر المصلة قبالك

  و لعزیالت جموع سبقوا ألمثالك

  قداشة و مزنیش مناخها دفاك

  و كل روحات في القعدة تحاللك

  و سیدي بركات بثلوجو نقاك

  ح بخصالكاو أغصانو ثمار فو 
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  الجهاد نوفمبر ناداك بذن

  و حصة من النصیب ألوراس عطالك

  خالصو نَجالكبو صلها عبور و 

  و نجو ع حراس في كل مسالك

  مشونش بنیان سبوعة ترجاك

  و قدوالك ألشوار في اللیل الحالك

  نجومو وراكبجمورة و برانیس 

  و ممكن لكنوز ألخر لثقالك

  لوطایة و القنطرة سترك و غطاك

  هب توالكو مرصد لریاح لي ت

  أسوار أمدوكال بستار و نقاك

  و قبایل بیطام نجوعو لباك

  أحمر خدو زبد بودرین معاك

  بهیبة ماثل زاد قوة لشمالك

  المقسم و قسوم بعراشو قَواك

  و میعاد البسباس فكوا تعطالك

  الدوسن و نجوع جاللة هناك
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  و سیدي خالد فیه فنك و أطاللك

  شعراء الملحون بأصواتو غناك

  الخالدي و نزید ألمثالكبن عزوز 

  فوغالة و البرج بخیرو وًراك

  و كنوزك في طولقة رصد ألموالك

  من فرفار أعالم نجیبهم و عًطاك

  و لیشانة و بوشقرون بالحب تسالك

  الحاجب سهول بسدودو من ماك

  و توزع أدوار ألرسام تاللك

  یا سبحانو خالقي قدر و عطاك

  و من الصفات جود و زكالك

  ما غلط یا سماكلي سماك سكرة 

  وظنیتو فنان هایم بخیالك

  و ال شاق عروس  عشق و تمناك

  البدر ینور سلبو جمالك فشا

  وال عابر جاء طامع في رضاك

  و قومك ردوه بالخیبة هالك
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  أنا قلت علیك و شعري حیالك

  و لعمارة رمضان دیري في بالك

  ذا الشاعر فنان و فاني من مرعاك

  و ال بألبان من ثدي أمصالك

  دیلك أغالل وجداني تثراكهن

 نترجها بأسلوب مبسط ألجیالك
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  بسكرةبمدینة التعریف 

و  1هكتار 1200ألف نسمة منتشرین على مساحة  100هذه المدینة یسكنها 

متر على سطح البحر و تقع على الجهة الیمنى لوادي بسكرة و هي مركز  128ارتفاعها 

شتوي مطروق جدا، و تسقى رسمیا، دائما بمحطة آلیة و معدنیة، و الجو المعتدل في 

منه بعاصمة الجزائر، و أقل رطوبة، و مقیاس  اضطراباالشتاء و هو أقل لطاقة و أكثر 

و الشمس تلمع لمعانا بصفة ثابتة تقریبا و األمطار تصل إلى  الحرارة أو الدرجة متوسطة

  .و بفضل فصل الشتاء یوجد بها الكثیر من الفنادق الرفیعة. مم سنویا فقط 175

  :تاریخ المدینة

المدینة الرومانیة تسمى فسكرا كانت مركزا للقدیس أو بطات في القرن الخامس 

رسله الوندال إلى المنفى بمعارضته المیالدي، و لقد نصب بها هذا القدیس الذي أ

لسیاستهم و سلوكهم، و في القرن السابع المیالدي مر بها الفاتح العربي عقبة بن نافع 

بالجهة بعد  استشهدالفهري عند رجوعه من المحیط األطلسي أو السوس األقصى، و لقد 

یالدي و القرن العاشر الم. م783ه 63سنة تقریبا من الجهاد بالمغرب العربي  20

سقطت بسكرة كسائر المنطقة تحت سلطة ملوك بني حماد الزیربیینا لضهاجیین ثم تحت 

م،  12سلطة األعراب، هاللیین الذین هم أنفسهم دافعوا عنها ضد الموحدین في القرن 

صارت من أمالك الحفصیین تارة و تارة تابعة لملوك  14و في القرن . السادس الهجري

ه 10م 16األتراك في القرن  احتلهازناتین ملوك تلمسان، و بني مرني ملوك، فاس، ال

ه، و انضمت إلى األمیر عبد القادر و فرحات بن بوعكاز 13م 19إلى منتصف القرن 

  .، احتلها1844و حسن بن عزورو و الشریف العقبى، و في سنة
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  :تعریف بعض المعالم في والیة بسكرة

   :سیدي عقبة

بین نطاقین جغرافیین و هما األطلس   انتقالیةتقع مدینة سیدي عقبة في منطقة 

الصحراوي و الصحراء، أي في المنطقة المسماة بالسهوب الصحراویة فهذا ما أعطاها 

الذي یربط مقر  83موقعا إستراتیجیا هاما، كما أنها منطقة عبور بالطریق الوطني رقم 

و زریبة الوادي، و تبعد الوالیة بسكرة بكل من تبسه و خنشلة مرورا ببلدیات عین الناقة 

كلم شرقا، و تتربع  470كلم و عن الجزائر العاصمة ب  18عن مقر الوالیة بسكرة ب 

نسمة  30000كلم و یزید عدد سكانها عن حوالي  254.55على مساحة إجمالیة قدرها 

بلدیة : و من حیث الحدود اإلداریة، یحد مدینة بسیدي عقبة من الشمال بلدیة من الجنوب

  .بلدیة عین الناقة و من الغرب بلدیة أوماش: ، و من الشرقالحوش

و ترجع حقیقة التسمیة لمدینة سیدي عقبة بنسبه إلى الفاتح المستجاب عقبة بن 

نافع الفهري القریشي الذي وصل إلى المنطقة أثناء فتوحاته اإلسالمیة في القرن السابع 

م  683ه،  36عركة تهودة سنة المیالدي أین لقى مقاومة عنیفة حیث سقط شهیدا في م

مسجدا و حوله األحیاء العتیقة   رهاء ثالثمائة من الصحابة و التابعین حیث بنى ضریح

و من واحات الزاب القبلي أوالد جالل، و أورالل و الدوسن و أحراج تخیلها الرائعة 2للمدینة

تغمر الرمال نصفها  التي تختلف إختالفا الفتا النظر عن واحات ملیلي و بیقو الفقیرة التي

منها على طوله إال أن قولها أن سیدي عقبة من الزاب الشرقي و أن ریه سریانة و أوماش 

  .من وادي العرب غلط ألن ري األولین من وادي األبیض أما أوماش فلها واد یخصها
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و علق الشیخ البشیر اإلبراهیمي رحمة اهللا عن الزاب الجزائري أنه ینقسم إلى ثالثة 

متصلة متقاربة الزاب الظهراوي و من قراه طولقة و فرفار و لیشانة و بوشقرون و  أقسام

ثم الزاب الغربي و یشمل قرى لیوة و الصحیرة و  -ونسي قریة البرج –فوغالة و العامري 

ثم الزاب  -و نسي ملیلي و ما هو لیها من قرى –المنادمة و بنطیوس و أورالل و أوماش

و نسى قرطة  –قبة و شتمة و الدروع و سیدي خلیل و تهودةالشرقي و من قران سیدي ع

و نسي قریة سیدي  -أما الدوسن و أوالد جالل: قال –و سریانة التي لم تنسها الدائرة 

و هذا ینافي ما تقدم عن الدائرة و : فهما خارجان عن الزاب و تقعان غربیة ، قلت -خالد

وحده من لدن قصر الدوسن  :و هو عدد الزاب 6ج  91ما جاء عن ابن خلدون ص 

و هو وطن كبیر یشتمل على قرى : بالغرب إلى قصور تنومه و بادس في الشرق قال

متعددة متجاورة جمعا جمعا یعرف كل واحد منها تهودة و زاب بادس و بسكرة أم هذه 

  .القرى كلها

  :و كما قلنا تنقسم المنطقة إلى

  .إلى شط ملغیغالذي یمتد من أقدام األوراس :الزاب الشرقي - 

 .یقع بین جبال الزاب و واد جدي: الزاب الصحراوي -

 3.المفصول عن السابق بواسطة حزام رملي وسهول رعویة: الزاب الظهراوي -

الدوكدومال و ترك بها حامیة قضى علیها الحاج محمد الصغیر بن أحمد بن 

ر فأرسلت الحاج الشریف العقبي، و أكثر جنوده من بني أحمد من مشونش و أوالد عم

فرنسا قوات عظیمة جدا بقیادة بن قاتة الذي تكفل بتوحید و توسیع إحتالل المنطقة 

كانت  1849م و في سنة 1848ثم على الباي أحمد سنة  1846فقضى علیه بمشونش 
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ثورة الزعاطشة بالزیبان التي انتهت بتحطیم و إستشهاد البطل بوزیان و نفي البطل بن 

  .رة كانت نشیطة رائجة مع أوروبا و الصحراء و جهات الوطنعزوز إلى عنابة، و التجا

إن مدینة بسكرة ذو إمكانیات واسعة بدون إنقطاع و هي تستقطب السیاح من 

 . مختلف األنواع و المستویات، و كل واحد من هؤالء السیاح یجد راحته و مبتغاه فیها
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ص ــــــــــخــــــلــــم

و دورها يف الرتويح السياحي من إذاعة الزيبان ، دراسة اإلعالماللغة يف : حتاول هذه املذكرة املعنونة بـ 
ا ممثلة يف قصائد شعبية جاءت يف حصة الدليل السياحي ، لتستنطق هذه القصائد ، استنطاقا اللغة  مستويا

السياحة و جذب السياح إىل املنطقة املعلن عنها يف القصيدة و اليت عمد جيعلنا نقف على دورها يف تفعيل 
.الشاعر إىل وصفها برموز جتعلها حمط أنظار الزائر 

وقد حاولنا من خالل هذا البحث الوقوف على مستويات اللغة املتأرجحة بيت الفصيحة و العامية و 
و تعايشها داخل الدراسة مع التمثيل و إبراز ) الصريف و النحوي و الداليلوالصويت (مدى تداخل مستويات 

.دور لغة اإلعالم يف الرتويج السياحي ، و يف تفعيل السياحة عموما 

Cette mémoire sous le titre « La langue dans le media et
sa rôle au promotion touristique .

Emission " Le guide touristique " de la radio Ziban
essaye l’étude de la langue et ses niveaux dans des poèmes
populaires. Que viennent dans l’émission " le guide
touristique " pour montrer sa grande rôle à l’amélioration
touristique et attirer les touristes à la zone annone dans le
poème .

Cette zone qui a décri par le poète par des signes  qui
attirent les visiteur . et la chevauchement de ces niveaux  "
phonétique , conjugaison , grammaticale , sematique " et sa
coexistence dans l’étude avec les exemples et montrer le rôle
de la langue dans le media à l’amélioration touristique et le
développement du tourisme .



  ملخص

یعیش اإلنسان المعاصر واقعا تیسرت فیه سبل االتصال ، وأصبحنا نعلم ما یكمن 

نرى على  في القارات األخرى من أحداث ولم یعد للجهل مكانا ، فكل شئ أصبح متوفرا ،

  .كل ما نرغب ، وال یفصلنا عنه شئ شاشات تلفازنا كل جدید في متصفحاتنا

فالیوم أصبحنا نكشف أدق التفاصیل و نحیط بكل المعلومات حول العالم من 

  .أخبار و أحداث وكل جدید وهذا كله بواسطة عصر العولمة و اإلعالم 

فقمة الجهل هو عملیة إغفال هذا التطور و الوقوف في وجهه،أو إدعاء عدم 

من اإلعالم ما هو بصري ،وما هو سمعي، و في  ابه ، وو لفهمه و إستع الحاجة إلیه

ظل هذا التنوع و االنفجار المعلوماتي  وجب علینا أن نفهمه و نستوعبه، وأن نوظفه 

ما نصبو إلیه من خالله ،و أن یكون خادما لنا ال أن  لخدمة حیاتنا و مسیرتها و نحقق

  .یكون عبئا علینا 

اع مختلفة باختالف أشكال التواصل فله إن اإلعالم مفهوم عام یحیل على أنو 

تأثیر كبیر و تحدید اآللیات التعبیریة المالئمة لكل شكل، فقد كان لزاما على الباحثین 

تحدید اآللیات و تقنیات التي یفترض بكل نوع االلتزام به حتى یحقق غایته االقناعیة 

حالي ، و محاولة فهم ما بهدف هنا هو فهم ما وصلت إلیه التقنیة االتصالیة في واقعنا ال

شغل األوقات و تصدر المجالس و األحادیث و أصبح محورا للحیاة االجتماعیة ، و من 

المعروف أن اإلعالم لغة و هذه األخیرة ال تملك قدراتها بمعزل عن الجماعة ، وجود 

ات اإلعالم مفید بوجود األفراد والجامعات ، فاللغة تبني على تلبیة حاجات أهلها و مستجد

  .العصر الذي یعیشون فیه و تحوالته و تحدیاته 

و من بین األسباب التي جعلتني أختار موضوعي هذا هو أهمیته التي فرضت 

نفسها، كذالك معرفة دوره في الترویج السیاحي من خالل اللغة ، كذلك فتح باب جدید 



كة و حیویة لإلعالم و إبراز دوره في مجاالت أخرى أكثر، أیضا أن الموضوع یحتوي حر 

مزود بإثارة مخفیة یتوجب كشفها، أما بخصوص المنهج المتبع فقد كان المنهج الوصفي 

هو المساعد في هذه الدراسة مستعینا بآلیة التحلیل، و مما سبق یمكن طرح اإلشكال 

   : التالي

  اللغة في الترویج لمنطقة معینة من باب الترویج السیاحي ؟كیف تساهم 

هل اللغة اإلعالمیة عنصر مساعد في  :شكال إشكالیات أخرىو یندرج من هذه األ

  عملیة الترویج السیاحي ؟

  و هل استعمالها كان استعمال قواعدیا أم أن هناك أوجه أخرى لها ؟

مقدمة فصلین فخاتمة علما  :هذه التساؤالت سرنا على الخطة التالیة  و لإلجابة عن

  :أن عنوان البحث كاآلتي

اللغة في اإلعالم و دورها في الترویج السیاحي حصة الدلیل السیاحي في إذاعة 

  . الزیبان نموذجا

وظائفها في اإلعالم و ضم هذا الفصل وقد جاء الفصل األول تحت عنوان اللغة و 

المبحث الثاني تناول حول مفهوم اللغة لغة و اصطالحا ثم  احث المبحث األولعدة مب

اللغة  التواصل اللغوي و بعد ذلك تعرضنا لإلعالم و یلیه مباشرة غة بعد ذالكخصائص الل

اإلعالمیة و تحمل في طیاتها مفهوم اإلعالم و العالقة بینه و بین اإلشهار ثم اللغة 

اإلعالمیة و لغة الخطاب ثم وضحنا أهم الخصائص العامة للغة اإلعالم ثم عرجنا إلى 

ي و خصائص النص مع تعریف اإلذاعة والتعریف بحصة دلیل سیاح األسلوب اإلذاعي

  و أنواعها

دوافع لها إلى جانب  نواعهاوبالسیاحة و مقوماتها و أ افصل ثاني موسوماللیأتي 

دراسة تطبیقیة للبنیة الصوتیة التي درسنا فیها األصوات المجهورة و المهموسة ، و 



صصة للبنیة الصرفیة األصوات االنفجاریة و الرخوة ،أما ثانیا فكانت الدراسة تطبیقیة مخ

 المشبهة  المشتقات من اسم الفاعل ،اسم المفعول ، صیغ المبالغة، الصفة ، من حیث

و مبحث خصص للبنیة النحویة الالتي ركز علیها الشاعر بعد ذالك  مركزین على البنى

عقبناها بالبنیة الداللیة وتضمنت حقوق داللیة خاصة بالمفردات التي تناولها الشاعر و 

تها على كل حقل و كل هذه العناصر التي قمنا بدراستهاهي ظواهر أسلوبیة برزت دالل

  .في هذا النص 

جدًا من المراجع ألننا ركزنا على مجموعة من  اكبیر  اكما أننا لم نعتمد عدد

المراجع التي وجدنا فیها المادة الكافیة لمساعدتنا على تحلیل قصائد حصة الدلیل 

ارات و إتمام هذه المحاولة األكادیمیة ، فكانت لنا سندًا السیاحي مع وصف بعض الحو 

   : في هذه الرحلة البحثیة وقد كانت المراجع التي ركزنا علیها كاآلتيعظیمًا 

العربیة اللغة العربیة معناها و مبناها لتمام حسان والدكتور سمیح أبومغلي اللغة      

الجلیل في كل من التنوعات اللغویة و دراسة تطبیقیة و الدكتور عبد القادر و عبد 

،مقدمة الدراسة علم الداللة في ضوء و الدكتور طالب محمد إسماعیلاألصوات اللغویة،

التطبیق القرآني والنص الشعري،ومنال عبد اللطیف المدخل إلى علم الصرف ومحمود 

والنحویة و عكاشة  التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة في الدراسة الصوتیة والصرفیة 

  .المعجمیة

فهناك ) النظریة(الدراسة المنظر لها ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا هي إسقاط     

  .من سبقنا إلیها إال أنه هناك صعوبة كبیرة إلسقاطها في المیدان السیاحي

و في ختام هذا التقدیم لم یبق إال أن أشكر كل من قدم لي ید المساعدة و خاصة         

المشرفة الدكتورة نعیمة سعدیة ، فلم یكن لضبابها أن ینقشع لوال تضافر هذه أستاذتي 

  .الجهد و الحمد هللا



 و نأمل أن یحالفنا التوفیق ، فإن لم یكن فحسبي أني بذلت الجهود و اهللا من وراء    

  .                                                                        القصد

  

  :یر ومن خالل هذه الرحلة البحثیة نستنتج ما یليوفي األخ

  :أن للغة اإلنسانیة عدة خصائص نذكر منها

  أن اإلنسان یكسب لغته من المجتمع الذي یعیش فیه كما أنه یستخدمها في التعبیر

 .عن األشیاء العیانیة و األشیاء المجردة

  حروف،كلمات ،جمل(كما أنها مركبة و تتألف من وحدات وقواعد(.. 

  ومن الواضح أن للغة عدة وظائف؛التعبیریة ،اإلعالمیة ،الخطابیة ،التبلیغیة وغیرها. 

 ومن الخصائص العامة لإلعالم هي: 

 الوضوح،المعاصرة ،المالئمة ،الجاذبیة ، االختصار، المرونة ،و القابلیة للتطور... 

 لى المتلقي نقل األفكار و اآلراء و المعلومات وٕایصالها إ:تستهدف الكتابة لإلذاعة

 ... بصورة من الیسر والسرعة والجاذبیة

) الشعبي(؛أنها من الشعر الملحون )عامیة(أما بخصوص القصائد المدروسة فكونها 

فهذا لم یكن عائقا أمام الشاعر فنجده قد تقید بالقواعد العربیة ،وبذلك استطعنا تطبیق 

  ).و داللي صوتي، صرفي ،نحوي،(البنیات األسلوبیة علیها من مستویات 

  :وهناك نتائج بصیغة عملیة وكانت كالتالي

 ضرورة الدفاع عن اللغة العربیة و التصدي للعولمة الثقافیة. 

  دعوة القائمین على اإلعالم للعمل المخلص و الواعي لتنفیذ توصیة المجمع

اللغوي؛التي ماتت تنص على أن تكون اللغة العربیة الفصحى لغة جمیع وسائل 

 .العربیة خاصة في اإلذاعتین السمعیة و المرئیةاإلعالم 

 كذلك إجراء دراسات عن اللهجات المحلیة وأصولها وتوظیفها في حیاة الناس. 



  تحویل الخطابات التي بالعامیة إلى الفصحى في الصحف و اإلذاعات بقدر

  .اإلمكان

  


