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  :مقدمة

بهـــا يتواصـــل  اإلنســـانيتتطـــور بتطـــور الفكـــر ، تماعيـــةاج إنســـانيةظـــاهرة  اللغـــة إن     

مجتمـع  إلـىومـن مجتمـع  ،فـرد إلـىنقل المعومـات والخبـرات مـن فـرد والجماعات، وت األفراد

  .أخر

فاعلــة لصــناعة  أداةفهــي  ،واألمــمفاللغــة وســيلة تواصــل تعبــر عــن ثقافــات الشــعوب 

 واإلعـــالمتقـــوم بعمليـــة نقـــل وتبـــادل المعلومـــات عبـــر عـــدد مـــن وســـائل االتصـــال  الســـياحة،

و المطويـــات فهـــذه عبـــارة  ،والملصـــقات ،واإلعالنـــات ،والمطبوعـــات ،كـــالمجالت ،المعروفـــة

عبارة عن همزة وصـل لتعريف ببعض المناطق والمعالم السياحية فهي  شهاريةإوسائل  عن

  .تهلك وبين الجمهور المس الرسالة منتجبين 

عبــــر وســــائل االتصــــال  ،عــــدد ممكــــن مــــن الجمهــــور ألكبــــريجابيــــة هــــدفها تحقيــــق صــــورة إ

  . المسموعة والمكتوبة

 جابــةلإل إليــهنســعى  وهــذا مــا ،شــهاريغــة العربيــة الفصــحى لتحقيــق االتصــال اإلاللتســعى   

  :اآلتية األسئلة عن

ـــة الفصـــحى ؟ مجـــاالت اســـتعمال اللغـــة ال ة اللغـــة العربيـــة الفصـــحى ؟ومـــا هـــيماهيـــ- عربي

شـهارية ؟ ومـا هـو البنـاء فصحى التواصل السياحي للرسـائل اإلوكيف تحقق اللغة العربية ال

  اللغوي لمطويات الوكاالت السياحية ومديرية السياحة؟

لموضــــوع اللغــــة العربيـــة الفصــــحى فــــي مطويــــات الوكــــاالت  كــــان اختيارنــــاولهـــذا  -

وبنــاء أنظمتهـــا ،ألهميـــة اللغــة العربيــة الفصــحى  ،الســياحية ومديريــة الســياحة لواليــة بســكرة

  .شهاري اللغوية واستعمالها في االتصال اإل

فطبيعــة  ،والمــنهج عالقــة تالزميــة المنهجيــة التــي تــربط بــين الموضــوع العالقــة إن-

ولهــذا تعتمــد  ،جوانبــه بــأهم لإلحاطــة تباعــهاالمــنهج الواجــب  لنــا الموضــوع هــي التــي تحــدد

يتميــز بتحليــل لغــة بعــض المطويــات الــذي  الوصــفي علــى المــنهجث فــي هــذا البحــدراســتنا 

  . السياحية

فصــل فصــلين نظــريين و  :فصــول ةثالثــ إلــىقســمنا بحثنــا  األســئلةهــذه عــن  لإلجابــة

  : كاألتي تطبيقي فوزعنا فصوله



 ب 

 

تعريــف اللغــة  إلــىحيــث تطرقنــا  ،والعــالم المعاصــر اللغــة العربيــة الفصــحى :األولالفصــل 

  اللغة العربية الفصحى  نشأة اللغة ونشأةثم ، )لغة واصطالحا (والعربية والفصحى 

 ثــم انتقلنــا ،ســتعمل فيهــا اللغــة العربيــة الفصــحىالمجــاالت التــي ت أهــم ابينــ :والمبحــث الثــاني

وذكــر  ،بتعريــف االتصــالقمنــا  ،شــهاري والســياحةباالتصــال اإل المعنــونفــي الفصــل الثــاني 

والرســـالة  شـــهاري،اإلتعريـــف االتصـــال  إلـــىتطرقنـــا  ، وبعـــد ثـــم مكونـــات االتصـــال ،هأنواعـــ

 كـــانفـــي المبحـــث الثـــاني شـــهارية المســـموعة والمكتوبـــة، و إلا شـــهارية ووســـائل االتصـــالاإل

وعناصـــر الجـــذب الســـياحي  ،ونشـــأتها، بالســـياحة فعرفنـــا الســـياحة والســـائح  اخاصـــ اعرضـــ

  .العالقة بين االتصال والسياحة  األخيروفي العنصر ، السياحة  وأنواع

دراســـة لغويـــة مـــن  الـــذي كـــان ،والثـــاني األولللفصـــلين  اتطبيقيـــ فجـــاء :الفصـــل الثالـــث أمـــا

وثانيـــا المســـتوى الـــداللي  )واإلمـــالءالنحـــو والصـــرف (الناحيـــة المســـتويات اللغويـــة التركيبيـــة 

ـــــة، ـــــا بدراســـــة ).جمي والبالغـــــيالمعوالحقـــــول الداللي ـــــة فـــــيالمســـــتويات قمن ـــــات  اللغوي مطوي

  .ة حة ومديرية السياحاالسي الوكاالت

وعــدم قلــة المراجــع الســياحية  ،هــذا الموضــوعدراســة ومــن الصــعوبات التــي واجهتنــا فــي    

عــدم التوسـع فـي الجانــب  إلـىوهـذا مــا يـؤدي  ،السـياحةعلـى المطويـات المتعلقــة ب الحصـول

  .لم يترك لنا المجال للدراسة بشكل موسع أكثر، فالتطبيقي 

ه الوحــدات الــربط بــين هــذ ،قــدر المســتطاع بعملنــا هــذا المتواضــعوبــالرغم مــن ذلــك حاولنــا  

إرشــادنا وتوجهنــا فــي هــذا بجمــع بعــض المصــادر والمراجــع التــي كانــت ســبيل  ،وتوضــيحها

والمعاصـــرة  األصـــالةاللغـــة العربيـــة بـــين : المعتمـــدة المصـــادر والمراجـــع أهـــمومـــن  ،البحـــث

التربيــــة  محســـن، علـــي عطيــــةات االتصــــال اللغـــوي وتعليمهــــا ومهـــار ،لحســـني عبـــد الجليــــل 

السـياحي  اإلعـالم سميح، أبو مغلي،اللغة العربية فهد بن عبد الرحمان شميمري  اإلعالمية

  .مفاهيمه وتطبيقاته  بن رجاء الحربي هباس

ألســــتاذي الشــــكر و  ،جــــاز هــــذا البحــــثنإعلــــى  الــــذي وفقنــــي هللا عــــز وجــــل أحمــــد وأخيــــرا   

 .كل االحترام والتقدير فله ،نصائح الكافيةالذي قدم لي الالمشرف 
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 :صحىمفهوم اللغة العربية الف: أوال

 : تعريف اللغة- 1   

يقال :ا أي قال باطالوً غْ و لَ غُ لْ يَ :اغَ لَ من مادة لغةكلمة" قاموس الصحاح"في جاء:لغة-أ
بالشراب  يَ غِ ولَ  َلَغا أي لهج بهيقال َلِغَي به  يلغى ،و الصوت:اوالغَ .باليمين تُ وْ غَ لَ 

وقال .اغَ غى ولَ والهاء عوض،وجمعها لَ .وَ غْ أو لَ  يَ غِ ة أصلها لَ أكثر منه،والُلغ
هم بفتح التاء،وشبهها بالتاء التي يوقف عليها بالهاء،وبالنسبة بعضهمسمعت لغاتَ 

  1.ي وال تقل لغوي وِ غَ إليها لَ 

الكالم المصطلح :ونغُ ات وُل◌ُ غَ ولُ  غىً ج لَ :اللغة"اللغة واألعالم"و في منجد 
هو معرفة أوضاع المفردات :علم اللغة:يوِ غَ ة لُ غَ إلى اللُ  ةعليه بين كل قوم، والنسب

  2.وقد يطلق علم اللغة على جميع أقسام العلوم العربية

 اوً غْ ى لَ غَ لْ و ويَ غُ لْ يَ :نقول ا في القولغَ جاء تعريف اللغة من مادة لَ وفي لسان العرب  -
ى، غَ يلْ في القول َ اغَ لَ :لكسائياوقال .غاة أخطأ وقال باطاللْ ا ومَ غَ غى لَ لْ بالكسر يَ  يَ ولغ

تكلم،وجاءت على وزن فعلة من :اوً غْ و لَ غُ لْ يَ  اغَ ولَ :ةٌ غَ ى،لُ لغَ يَ  يَ غِ و، ولَ غُ لْ يقول يَ  موبعضه
  .ا مال عنهعن الصواب وعن الطريق إذً  فالن غاَ قول لَ ون .تُ مْ لَ كَ ، أي تَ تُ وْ غَ لَ 

هذه لغتهم التي :فيقال.النطق:غولَ وال خذت من هذا،ة أُ غَ واللُ : عرابين األقال اب 
  3.هايلغون بها أي ينطقون ب

                                         

احمد عبد الغفور ، دار ) ت:(الجوهري إسماعيل بن حماد  ، تاج اللغة وصحاح العربية، -1
  .2383ص،6،1984،ج3:العلم،القاهرة،ط

 .726،ص29،1986:لبنان ط-م ،دار المشرق ،بيروتالمنجد في اللغة واألعال :معلوف لويس -2

مادة لغا لبنان،  -الصادر، بيروت رلسان العرب، دا:محمد بن مكرم  الدين ابن منظور أبو الفضل جمال -3
  .505، ص1997-5، ج1ط،
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 ،والـتكلم ،تعريفات مختلفة منها القول الباطلة في المعاجم اللغويةبغَ دلت كلمة لُ 
  .الميل عن القول الصواب وهو الكالم المصطلح عليه بين كل قوم

ــــا  .تعريفات مختلفة عند اللغويين العرب وعند الغرب  للغة:اصطالحا-ب  نيللغويفمن
فهــو .مأصــوات يعبــر بهــا كــل قــوم عــن أغراضــه"يعرفهــا ابــن جنــي حــد اللغــة ؛العــرب

كبــر قــدر مــن م أألنــه ضــ ،تعريــف شــامل للغــة بداللــة مــا توصــل إليــه العلــم الحــديث
عيــة فهــي عبــارة الحقــائق المهمــة عــن اللغــة بأنهــا ذات طبيعــة صــوتية وطبيعــة اجتما

  .أصوات متواجدة بين البشرعن 

عبارة المتكلم عن مقصوده وتلـك العبـارة فعـل لسـاني فهـو :"ويعرفها ابن خلدون بأنها-
أيضــــــــا يــــــــرى أنهــــــــا عبــــــــارة المــــــــتكلم أي الكــــــــالم المنطــــــــوق،وهي فعــــــــل لســــــــاني أي 

فاللغــة ".  نظــام مــن الرمــوز الصــوتية اللغــة:"وعرفهــا محمــود فهمــي حجــازي.1"أصــوات
عنـــدما  مكتوبـــةأو رموز  ةنطوقـــنظـــام عرفـــي مكـــون مـــن رمـــوز صـــوتية عنـــدما تكـــون م

الرموز المتعارف عليها بين أفراد أمة معينـة أو مجتمـع معـين  ن هذهوإ  .تكون مكتوبة
عن ر ، والتعبيـــــــببعضـــــــهمتلــــــك األمـــــــة لالتصــــــال  ويســــــتعملها أفـــــــراد ذلــــــك المجتمـــــــع،أ

للتواصـل  عـارف عليهـا بـين النـاسمت فاللغة عرفت بأنها رمـوز صـوتية تكـون2.أفكارهم
  .فيما بينهم

فاللغويين العرب قدموا تعريفات متشابهة فعرفوا اللغة أنها رموز صوتية تكون إما 
  .مكتوبة أو منطوقة

                                                                                                            

 

تدريسها بين النظرية والتطبيق،جدار فنون اللغة العربية وأساليب : عاشور راتب قاسم، الحوامدة محمد فؤاد  -1
 .13،ص1،2009:كتاب العالمي،عمان،طال

 .16ص،2008,1:ط,األردن - ل اللغوي وتعليمها ،دار المناهج ،عمانمهارات االتصا:محسن عليعطية  -2
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عبارة عن نظام من الرموز التي يسند ":سوسير ،يعرفها دينء الغربييعلماالومن 
نها أصوات مخزونة في أذهان المجتمع ويكون أي إالفعلي ،الكالم  عليها حدوث

وسيلة لتبادل األفكار  أنها:"ويعرفها سابير ."األصواتالكالم هو الناطق بهذه 
وهي مكتسبة ذات طبيعة إنسانية تؤدي وظيفتها بواسطة نظام  والمشاعر والرغبات

  1".من الرموز

 إحساساتعالمات مركبة تولد في الشعور ":بأنهاالموسوعة الفرنسية  أيضاوعرفتها 
هنا عن الرتباط فهي تتحدث مخمنة عن طريق ا أومباشرة، أومستشارة  إمامتباينة،

تراكيب،استهدف ترابطها هيئة وقد ترابطت عل[ ،رمزية متفق عليهاعالمات 
 "المرئية اإلشارةمعينة،وهذه نظرة واسعة للغة تضم لغة الصوت،ولغة  إشارةإحساسات

.2  

تستخدم في مركبة مزيةر ة عبارة عن عالماتاللغ أننرى في هذا التعريفف_
  .بين الناس االتصال

 بَ رَ وَعـ ،بَ رَ كلمت عربيـة مـن مـادة َعـ ةربيعرفت المعاجم الع:لغة-أ:تعريف العربية-
ــهــو الَعــ ب ْيــرَ العُ :قــال الجــوهري. مَجــخــالف العَ .جيــل مــن النــاس معــروف:بُ رَ رب والَع

  .برَ تصغير العَ 

خالف العجم وهم  ،بالضم وبالتحريك:ربنجد لفظة العُ  "المحيط قاموسال"وفي 
 بَ رَ وعَ  يباِر◌ِ اعَ  جمعوب ،د لهمنهم سكان البادية ال واح واألعراباألمصار سكان 

  3.ةيَ بِ و رُ العُ ة و وبَ رُ بي بين العُ َر◌ِ دخالء وعَ ،ةبَ رِ عْ تَ سْ ة ومُ بَ رَ عِ تَ اء ومُ بَ رَ ة وعُ بَ ارِ عَ 

                                         

 .13ص,المرجع السابق:قاسم ،الحوامدة محد فؤاد عاشورراتب-1

 .11ص: المرجع نفسه -2

 8:لبنان ،ط-القاموس المحيط،دار الحديث،بيروت:الدينمحمد بن يعقوبالفيروزبادي مجد  -3
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 إليهمنسبة وهم جيل من الناس و  :العرب:من عربَ  عربيةجاءت كلمة "الصحاح"وفي
البادية خاصة والعربية منهم سكان  واألعراب،أهالألمصارعربي بين العروبة وهم 

والعرب .اليمن كلهم أبومن تكلم بالعربية،وهو  أولبن قحطان  هي هذه اللغة،ويعربُ 
  .1اعربيلسانه صار :بتصغير العرب وعرُ :ريبوالعرب واحد،والعُ 

الصرحاء :ةيَ بِ رَ اء والعَ بَ رَ العُ  بْ رَ من العَ :العربية": واألعالماللغة "وفي منجد 
الدخالء الذين :ةبَ رِ عَ تَ ب المُ رَ الطائفة العَ  تأويلب هنا مؤنث على رَ ص،ولفظ العَ لُ الخُ 

 ين يتكلمون اللغة العربية الفصحى،ب الخلص الذرَ فالعربية هم العَ .2ْص لُ خُ ليسوا بِ 
  . لباديةاوهم أهل 

  :اصطالحا- ب

على اللغة الجميلة "العربية"يطلق لفظف،جاءت كلمة العربية من مصطلح عربي -
  .ن الكريمالقرآ:المعجز الخالدة التي اختارها اهللا تعالى وعاء لكتابه

 األلسنوصيانة  لضبط الحركاتالقواعد العربية التي وضعت  أيضاا ويرادبه 
  .3الخطأمن الوقوع في 

هذا المعنى هو المقصود في عدد يكون  أنالعربية هي لغة العرب،ويمكن  -  
من النصوص التي وردت،مثل قول عمر للرجلين اللذين كانا يتراطنان في 

في مثل قول  آخرالعربية سبيال ولكن الكلمة تحمل معنى  إلىابتغيا :الطواف
ى المفيدفي تعلموا العربية وهو يخاطب قوما من العرب وتحديد هذا المعن:عمر

                                         

 .179- 178ص  المرجع السابق،:إسماعيلالجوهري  -1

 .490معلوف لويس ،المرجع السابق،ص -2

 . 27_26ص،2008، 1المملكة السعودية، ط_، الرياض الفصيح في اللغة، دار جرير:محمد عبد الفتاح-3
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أبي النحو العربي ، كما جاء في الرواية المنقولة عن عاصم بن  نشأةتوضيح 
أبواألسود من وضع العربية  أول:(،القارئ المشهور حيث قال)ه151ت(النجود
 أنها  إلىوذهب بعضهم .خصائصها أوانه يتعلق بقواعدها فيراد بها ) الدؤلي

  .1تدل على لغة البوادي

  :تعريف الفصحى_3

تكلم بالفصاحة  حَ صَ فْ ، أَ بالضم تكلم العربية:حَ صُ ، فَ الفصاحة:حَ صَ فَ نقول  :لغة  - أ
 .ةِ احَ صَ الرجل فازداد في الفَ  حَ صَ ، فَ بينه وكشفهاإذااحً صَ إفْ :عن الشيء حَ صَ فْ أَ 
يد الكالم من نطلق اللسان في القول الذي يعرف جالم:في اللغةيحصِ الفَ و 

  2.رديئة

 حَ صُ البيان فَ :ح،والفصاحةصْ ى من الفَ حَ صْ فُ  جاءت كلمة"قاموس المحيطال"وفي
 أوفصائحاحصَ فِ ة من يحَ صِ وهي فَ  حصُ وفُ اح اء وفصَ حَ صَ من فُ ح َ صَ يح وفَ صِ فهو فَ 

م تكلم بالعربية وفهم عنه األعجمي ككر ، حَ صُ يح مايدرك حسنه بالسمع وفَ صِ اللفظ الفَ 
بالكسر  صحٌ تكلم بالفصاحة ويوم فُ  حوأفصة كتفصح احَ صَ فازداد فَ  ،اكان عربي أو

  .3ومفصح بالغيم

بليغ ولسان  أي،يحُ صِ وكالم فَ  يحُ صِ رجل فَ :حَ صَ كلمة فَ "قاموس الصحاحال"وفي
  .أعجم،وماال ينطق فهم يحُ صِ كل ناطق فَ :طلق ويقال أي،يحً صِ فَ 

                                         

 .42ص, 2005,، 1العربية الفصحى، دار عمار، عمان، ط اثأبح:الحمد غانم قدوري-1

 . 240، صن العرب، مادة فصحلسا:الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبوابن منظور اإلفريقي _2

 .790من مادة فصح،ص:قاموس المحيطال:الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب-3
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في كالمه  حَ صَ فَ ه حتى يلحن وتَ تُ غَ لُ  ، جاءتةاحَ صَ العجمي بالضم فَ  حَ صُ وفَ 
 حَ صَ فْ وأَ عنه الرغوة  أخذت، إذااللبن حَ صَ فَ  أيضاالفصاحة وتقول  ، تكلمحَ اصَ فَ وتَ 

  .1ةتكلم بالعربي ، إذاالعجمي

جــــــــــاءت لغتــــــــــه وحســــــــــن منطقــــــــــه فهــــــــــو :فصــــــــــاحة"عالمواألاللغــــــــــة"وفــــــــــي منجــــــــــد
بــــــين مــــــراده  ،ةاحَ َصــــــتكلــــــم بفَ  حَ َصــــــفْ أَ تكلــــــم بالعربيــــــة وفهــــــم منه،:واألعجمــــــي.يحٌ ِصــــــفَ 

الكــالم مــن البيــان وخلــوص :كشــفه وبينه،والفصــاحة.ضــحوُ :واألمــر ضــوءهأَ دَ بَ :والصــبح
رجـــل فصـــيح وكلمـــة فصـــيحة :"فيقـــال والكـــالم ويوصـــف بهـــا المـــتكلم والكلمـــة ،التعقيـــد

  .2"وكالم فصيح
والفصاحة ال تثبت إال بكثرة االستعمال،وقد عبر جالل الدين اصطالحا- ب   

استعماله في ألسنة فالمراد بالفصيح ما كثر :"...السيوطي عن ذلك في قوله
ودلت أيضا الفصاحة على التعبير البليغ، فالكالم الفصيح هو الكالم الزاخر ".العرب

كما عبر عن ذلك الكاتب عبد القادر حسين  ،والمحسنات البديعية،بالصور البيانية 
واستعملت ."الفصاحة هي قوة العبارة، ونصاعة البيان، وحسن التعبير:"في قوله

قواعد اللغة في نحوها أو  مخالفة، الذي هو مقابل اللحني ف،الفصاحة أيضا 
وكذلك استعملت مقابل العجمية، فالمتكلم .داللة ألفاظها أو أصواتها صرفها أو

الفصيح ،هو الذي لم يخالط لسانه لسانا أعجميا،وقد عبر عن ذلك ابن خلدون في 
الد العجم من ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية، لبعدهم عن ب:"قوله

خلوصه من ضعف التأليف :"ويرى القزويني أن فصاحة الكالم هي".  جميع جهاتهم
وتنافر الكلمات والتعقيد، مع فصاحتها ،إلى جانب خلوصه من التكرار 

  المعيب،ويرى محمد

                                         

 .240بن حماد ،المرجع السابق،مادة فصح،ص  إسماعيلالجوهري -1

 .584صالمرجع السابق ،:معلوف لويس  -2
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بن علي الجرجاني أن ضعف التأليف هو أن يكون ترتيب مواد الكالم على غير ما 
  1."والتأخيرينبغي من التقديم 

لكن كيف تحصل  ،اإلنسان منذ أن خلق وجد نفسه يتكلم بلغة إن -:اللغة نشأة-4
 ةتوقيفيحيث رأى البعض أنها  الدارسين؛األمر الذي اختلفت فيه آراء عليها هذا 

  .يرى انها توفيقالتجاه األخير اوآخرون مواضعه واصطالح و 

هام لإفاللغة عنده ،)هر قليطس(ما ذهب إليه اليوناني وهو.:لتوقيفيااالتجاه _أ
حين نعرف حقيقة  ألنناهابط من السماء،وعلُم األسماء يؤدي إلى علم األشياء،ذلك 

  2.االسم تعرف بالضرورة حقيقة المسمى

  :اتجاه المواضعة واالصطالح-ب

نة في معية ما على أن تكون أصوات أو ألفاظ اتفاق أهل لغ"فالمواضعة تعني      
ثلها في عالم الوجود الغتهم خاصة للداللة على معان أو مدلوالت معينة،لها ما يم

هذا االتجاه أن اللغة بدأت بمحاكاة اإلنسان لما فيرى أصحاب 3الحسي أو المعنوي
يعبر بها  االشجر،فكان يحدث أصوات الحيوانات والريح ،وحفيف يسمع من أصوات

بين مستخدميها ثم تم تطويرها  احتى أصبحت هذه األصوات عرف ،عن معان معينة
  4"باالكتساب والتواضع

                                         

ط .د,الجزائر,كنوز الحكمة,الفصحى والعامية وعالقتهما في استعماالت الناطقين :سهاممادن – 1
 .9-8ص,2011,

األردن _البداية،عمانالعربية الفصحى مرونتها وعقالنيتها وأسباب خلودها،دار :القيسي عود اهللا منيع -2
 94ص 2008:1،ط

 28، ص،المرجع السابق اقانيمحمد ح أصفهاني -3

 .21_20ص ،المرجع السابق،بدوي عبده محمد -4
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اللغة  والثاني يرى أن اهللافاالتجاه األول يرى أن اللغة إلهامية من عند _
واتفق عليها جماعة لغويون ومن هذا جاء االتجاه الثالث الذي وفق بينهما ،اصطالح

  . وهو االتجاه التوفيقي

فيرى  ،الذي وفق بين االتجاهين السابقين هو االتجاه األخير:لتوفيقياالتجاه ا-ج
دم عليه السالم آاإلنسان إذ علمها إن أصل اللغة الهام من اهللا تعالى خص به 

  .فيما يستحدث بين الناس وهي بعد ذلك اصطالح ووضع ،إل[أبنائهفنقلت عنه 

 ،تتغذى منها سيقانا االتجاه جذور ثابتة هذ أصحابنظر  هةفاللغة من وج-
،            تتفرع منها أغصان وأوراق وأشجار وكل ما يتفرع عن السيقان موضوع

االصطالح م،ثاإللهامأوالعن  نشأتاللغة  لذلك فان أصحاب هذا الرأي يرونأن
  1.الحاجة اقتضتهوالوضع الذي 

سه،ففخر الوقت نفثقا في مو باعتباره نصا موحى بهو  ،ن الكريموجود القرآ أيضاوكان 
وهذا ) األدلةتكافؤ ( يسمى أنالقول بما يمكن  إلىالدين الرازي مثال قد انتهى 

في )لغزاليا(وقد سار على هذا الطريق ،اإلسالميةالمصطلح ركيزة في الحضارة 
  2.القران تأويآلياتعن  البيانوالطبري في جامع المستصف[

  .في كيفية نشوئها أيضااألدباءفاختلف :العربية الفصحى أمانشأة- 

لى اهللا عليه ص(األكرما النبي فيهالتي ظهر ،فمنهم من يراها لغة قبيلة قريش 
سيادة قريش لم تصل  إل[أنيذهب  والرأياألخر،ن بلغة قريشالقرآ رأيهموفي ،)وسلم

                                                                                                            

 

 .22ص,المرجع السابق،محسن عليعطية-1

 .27ص،المرجع السابق:عبده محمدبدوي -2
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من لهجة  ضعف إن لهجة تميم لم تكن أ، ثم والغساسنة المناذرةإلى درجة قدرة بالط
من مختلف  األدباءعند  نشأتلغة  الفصحىالعربية األفضإلن اللغة قريش،والقول 

اللغة  إل[نشأةفحدث تقارب واختالط 1.اإلسالمالقبائل العربية في القرون قبيل 
  .2ىوالتي نعرفها باسم العربية الفصحالمشتركة التي يتفاهم بها العرب جميعا،

فهي )العصر الجاهلي(يالماض فيتعتبر العربية الفصحى لغة عريقة تمتد جذورها 
الذي أدى باللغة العربية إلى  ان القرآن الكريم الدافعكو لغة الشعر الجاهلي،

نه جمع من أثار القران الكريم أ أول ما كان:"االنتشار،فيقول شوقي ضيف فيها
بل ، اللغة العربية ليست لغة العرب فقط  نبأ اإلسالمي وحد العالمتلقدو  ..".العرب

  3.لغة كل مسلم

بيئة مقدمة،يفد  اإلسالمقبل  كانتفنشأت هذه الفصحى في مكة أم القرى ،      
إلى وهذا يؤدي بالطبع .العتيق بيت اهللا العرب من كل فج عميق ليحجوا إليها

  4.في هذه البقعة المباركةاجتماع فريق كبير من العرب،

، مكة المكرمة أيفي قريش  تنشأاللغة العربية الفصحى  أنأثبتتاألدلةفكل _
  .      ن الكريم فهذه المعجزة التي كانت سبب في نشر اللغة العربيةوالعربية هي لغة القرآ

                                         

 104ص, السابقالمرجع ,األلسنية العربية :دعطا محمأبو جبين ,أصفهاني محمد خاقاني–1

 1998ط  .القاهرة د,العربية الفصحى والقران الكريم أمام العلمانية و االستشراق :التواب رمضانعبد  -2
 .17- 16ص، 

 .26-25ص,المرجع السابق :مادن سهام –3

 15ص المرجع السابق،: رمضانعبد التواب – 4



 الفصل األول                                           اللغة العربية والعالم المعاصر

15 

 

 - ن بهاأنزل القرآ أنه اللغة المفضلة عند اهللا سبحانه وتعالى ودليل ذلك هي عربيةإنال

  :الكريم نالقرآالعربية لسان 

بأنها لسان القران الكريم ،الذي تتميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات السامية، 
منحها قوة على قوة،ومتن بنيانها ،وهي اليوم أغنى لغة في مفرداتها ،ودقة 

  1.تعبيرها،وهي أصبر وأجلد لغة على كيد أعدائها

شوقي  هقالامحدث تغييرات على جميع المستويات،وهذا أ اإلسالمفمجيء 
كتاب مثله  األمممن  ألمةتحلم ي إذ،القران الكريم مفخرة العرب في لغتهم:"ضيف

  2.  "....في النفوس والقلوب والتأثيرالديني وال دنيوي من حيث البالغة 

على العربية المعاصرة مصطلحات عديدة بين  يطلق: الفصحى المعاصرة -
والعربية الفصحى الفصحى ،فصحى العصر،والعربية المعاصرة : الباحثين أشهرها

ت،فكل باحث يختار المصطلح الذي يفي المعاصرة وغير ذلك من المصطلحا
فقامت العربية المعاصرة على أصول العربية الفصحى في كل .بغرض بحثه

والداللية،وعرفت العربية بأنها الصوتية،والصرفية والنحوية و :مستوياتال
  .ضمن حدود ال تتجاوزها تغير وتطورمع "كالسيكية مستمرة"فصحى

يعد خصية بارزة من خصائص الفصحى  على اإلعراب الذي العربية تقوم وأيضا
وعلى سالمة األبنية الصرفية،واألداء الصوتي،أما  ،،وعلى صحة التراكيب النحوية

  .1المفردات فهي أكثر العناصر اللغوية قابلية للتطور في اللغات اإلنسانية

                                         

،مخبر بحث اجتماع االتصال للنحت ل اإلعالم وسائ االرتقاء بالغة العربية في:بليبل نور الدين -1
 .51الجزائر،ص-والترجمة ،جامعة قسنطينة

 .31ص,2005,23:القاهرة ط،دار المعارف ,تاريخ األدب العربي العصر اإلسالمي :ضيفشوقي-2

 



 الفصل األول                                           اللغة العربية والعالم المعاصر

16 

 

 ،وتأثرتوأثرت،وأعطت،واستقبلت ،وتطورت ،الفصحى الميسورة عاشتفلغتنا   
فد الجديد والمستحدث ،فكانت لغة العقل والوجدان ،ولغة اإلعجاز ،فلم واستوعبت الوا

تعرف الشيب ولم تعاير أعراض الشيخوخة بقدر ما ظلت فتية قوية صامدة أمام كل 
  2.التحديات

  :العربية الفصحىمجاالت استعمال اللغة : ثانيا

بها يتواصل ،نستعملها في حياتنا اليومية العامية العربيةاللغة  إن    
العربية الفصحى فنستعملها في  أما،في كل مجاالت الحياةأفرادالمجتمع ونستعملها 

  :أهمهابعض المجاالت 

اللغة العربية  ت التي تساعد على نموالاجمالمن :التربية والتعليم- 1
  .الفصحى

  .ولته المبكرةالطفل يمتص اللغة الصحيحة منذ طف إن:التربية-أ    

المجتمع  ألفرادالتربية هي عملية تشكيل اجتماعي  أن:"سمعانويرى الدكتور صادق 
واالتجاهات  األفرادالمهاراتيكتسب هؤالء وعن طريقها،وهي العملية التي بها 

  1."،ثم على تغير حياتهم وتطورهاأنفسهمالتي تساعدهم على التعبير عن والخبرات 

                                                                                                            

 .249- 248-247ص,المرجع السابق،،العربية وعلم اللغة الحديث :محمد محمد  داود– 1

, دار المصدرية اللبنانية,والمتغير الثقافي الواقع والمستقبل اللغة :عبد اهللا التطاوي – 2
 .40ص,2005,1:ط,القاهرة

خصائصها ودورها (اللغة العربية بين األصالة والمعاصرة:حسني عبد الجليليوسف  :ينظر -1
 .297،ص2007،:1:ط,دار الوفاء،اإلسكندرية،)الحضاري وانتصارها
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منوط بنموه  لإلنسانالعقلي  أنالنمو،ويرى علماء التربية وعلم النفس
ذكاؤه  ارتفعت قدراته العقلية في اإلنسانكلما تطورت واتسعت لغة هذا  هنإ اللغوي،و 

  2.وقوى تفكيره

  :التعليم-ب

عظيما  إسهامان الكريم في ذلك سهم تعليم القرآوأ،قد بدأ التعليم باللغة العربية 
  .ن كان تعليم اللغة العربية كتابة وقراءةتعليم القرآ بمدارسف

علمية صحيحة  أسسيتطلب منهجا مؤسسا على التعليم الفعال  أنوال شك -
على  أنكما  ،قادرا على القيام بدوره في تعليم التالميذ اللغة العربية ومعلما كفئ

  مناهجهم مع تالميذهم  اللتزاماألخر[االمعلمين الذين يدرسون المناهج التعليمية 

  

  

  

يتحدثوا ويناقشوا ويجيبوا باللغة يذ بأن لتزام التالمربية الفصحى،وإ باللغة الع
  1.العربية الفصحى

                                         

اللغة العربية بين األصالة والمعاصرة،خصائصها :جليليوسف حسني عبد الاللغة:الزواوي خالد -2
 .297،صا الحضاري وانتصارها ،المرجع السابق،ودوره

 

 .297،صالمرجع السابق،:د الجليل يوسفحسني عب-1
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يتم فيه التدريب على عادات  أوفالمدرسة بوصفها مكانا تلقن فيه المعلومات  -
جهود مشتركة فعظم دورها واتسع  إشرافة وفق تنظيم خاص وتحت معين مهاراتو 

يستمد  أنيمكن  المصادر التي أهممن  إذأصبحتفي تنمية اللغة، وأثرهانطاق فعلها 
  1.مستوياتهم منها ناشئة المجتمع على اختالف

  :الكتب والمكتبات_2

يتصل بحياته ومجتمعه كل ما اإلنسانالوسائل التي دون فيها  منأهم :الكتب-أ  
إلى من طور  لإلنسانويمثل ظهوره انتقاال .فدوره في حفظ اللغة العربيةوعالمه،
ن وّ منذ د وارتقائها بدأودور الكتاب في حفظ اللغة العربية ونموها  ،طورأرقى

ثم الحديث النبوي الشريف،ويمتاز الكتاب على كل من  ،تعالى المسلمون كتاب اهللا
جيل  إلىالصحف والدوريات لكبر حجمه وحفظه،واستمرارية،حيث ينتقل من جيل 

والعلمي  ملت ذلك التراثاألدبيولوال الكتب التي ح.آدابوعلومناقال تراث البشرية من 
حضارة،و  تأسيسيسهم في  إنيكتشف جديدا،وال  أنحد والثقافي ما استطاع أ

،وان قراءة الكتب تعد وسيلة من الوسائل التي ال بد 2لظلتالبشرية في بداوتها وتخلفها
 .3اإلنساني بأسم[اإلبداعالفكر  إلمدادمنها ومن وجودها 

  :المكتبات-ب

                                         

عالم ) وسائل تنميتها -مصدرها - أهميتها(الحصيلة اللغوية :احمد محمدالمعتوق :ينظر -- 1
 .  156- 155ط ص- الكويت،د- المعرفة،الصفاة

ا الحضاري وانتصارها اللغة العربية بين األصالة والمعاصرة،خصائصها ودوره:يوسف حسني عبد الجليل-2
 297،ص،المرجع السابق،

 121،ص1990الكويت،د،ط، –المعرفة،الصفاة الحصيلة اللغوية،عالم :المعتوق احمد محمد-3
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 بأنهافان بغداد تتميز  ،اإلسالميبالمقارنة مع الكثير من المراكز الثقافية للعالم 
ت في القرن الثامن الميالدي،وقد بناها دينة قديمة بل هي مدينة جديدة بنيليست م
  .الواسعة وبالتحديد على ضفة دجلة في مركز دولتهم بأنفسهمالعرب 

التي كان بعضها يحتوي على ،اصة كانت هناك في بغداد الكثير من المكتبات الخ
، )م 722توفي (الواحديومن بين هذه نذكر مكتبة المؤرخ  ،كتب ذات قيمة كبيرة

  .1صندوق  600التي كانت مكتبته الخاصة والتي كانت على

جاذبية  األكثرواألسهلكبر تجمع للكتب بثرائها الغني فيمثل الكتاب فالمكتبات تعد أ
  .المرجع األنيس لإلنسانفهو .عة المطال لإلنسانبالقراءة وحب

  :وسائل اإلعالم واالتصال 

 ،االتصالية في زمن العولمة الوسائل أهم و االتصال من اإلعالمتمثل مصادر _
  :بها يتواصل األفراد والمجتمعات فيما بينهم منها 

  : اإلذاعة-أ

ونشرات ،وكلمات ،العربية من برامج باللغة الفصحى  اإلذاعاتما تقدمه  إن-
يمثل وسيلة للتعرف على الفصحى تعرفا ،سياسية واالجتماعية واالقتصاديةال لألخبار

 ،أبناءاألمةوالدينية التي تسهم في تثقيف  اإلذاعيةجانب المحطات  إلىمباشرا هذا 
  .باللغة العربية الفصحى اإلذاعيةتها دوالتي تقدم ما

                                         

  .347-344ص, المرجع السابق,:ليوسف حسني عبد الجلي:ينظر-1
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 قدرها على اجتيازوأ،اهيري انتشارا الجم اإلعالموسائل  أكثرالراديو من فيعد 
  .المسافات

 أنهاناعية، حيث ية وسيلة مهمة في نقل الرسائل االقوتعتبر محطات الراديو المحل
فهناك  ،واإلقليميةالمحطات المحلية  وباإلضافةإلىالخاصة بها  األماكنتغطي 

  .1،مما يوسع من نطاق جماهيرية الراديوالدولية اإلذاعةمحطات 

  العربية تقديم برامج بالفصحى التامة،مثل برنامج اإلذاعاتفتحاول بعض -

 أفالم(وبرنامج.صوت الشعب اللبنانية إذاعةالذي تبثه ) المواطن والقانون(
  1.اإلذاعةاألردنيةالذي تبثه )واعدة

د اللغويين العرب وهو المرحوم عبد حد قليال على الخمسين عاما، تحدث أقبل مايزي
 إن"،هذا الجهاز في نشر اللغة قائال  بدور مشيدا الراديوالقادر المغربي عن 

الجمهور إصغاء فان :في نشر اللغة أثراتلك الوسائل  أعظماليوم  أصبح) الراديو(
يجعل كلمات اللغة ترسخ .....بينهمبتفهم أخباره وتداول تلك األخبار ،واهتمامهم إليه
  2"....أذهانهمفي 

فالمتتبع لهذه الوسيلة ،عند عامة الناس  ةوسيلة سمعية متوفر  فيعد الراديو -
 .  الفصحى العربيةيساعد على نشر اللغة، وباإلصغاء

                                         

 . 329-328ص المرجع السابق،:حسني عبد الجليليوسف  -1

 148،ص1،2007:اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة، دار البداية،ط:وليد إبراهيمالحاج -1

 .90ص,السابق، المرجع :المعتوق احمد محمود-2
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والصورة المتحركة  ،نه يتمتع بالجمع بين كل من الصوتفإ :التلفزيون  -  ب
مما يترجم أبعاد االتصال المرئي،ولذلك تكون  ،متعددة األحجام،باإلضافة إلى اللون

 ،له مقدرة على جذب انتباه المشاهد أكثر من غيره من وسائل االتصال االلكترونية
كما أن استثمار  ضاعف من عمق تأثيرهدة فقط،مما يالتي تتعامل مع حاسة واح

جهة  واقع والخيال ومنتمكن التلفزيون من تقديم ال،المؤثرات السمعية والبصرية 
  1.رب وسيلة لالتصال الشخصيقأخرى أنه ،أ

على  ،لقد دلت كثير من البحوث الميدانية التي أجريت في عدد من الدول العربية -
باإلضافة إلى كونه أداة ،أن التلفاز أصبح المصدر األول لإلعالم وللثقافة العامة 

بع يعني اتساع لإلمتاع والترفيه،متفوقا بذلك على وسائل االتصال األخرى،وهذا بالط
رقعة انتشاره وسعة نفوذه ومن ثم تأثيره في مجال تنمية اللغة على أساس أنها 

وربما المواد الترفيهية  ،الوسيلة األولى التي يتم بها توصيل المواد اإلعالمية والثقافية
ويمكننا أن نقر إن وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة 2أيضا من خالل هذه األداة

قد جعلت المواطنين متصلين باللغة العربية بدءا من األخبار إلى المقاالت  ،والمرئية
  .3وكل ما يقدم بالعربية من أدب وقضايا ثقافية واجتماعية ،إلى البرامج الثقافية

عن طريق  أصابأدبناتحوال واسعا  أن:" شوقي ضيف يرى:الصحافة-ج
 ألدبناالعهد  ،تعالج موضوعات سياسية واجتماعية واقتصادية فإنهاأخذت،ةالصحاف

الصحافة في اللغة العربية نعرض  تأثيرولمزيد من فهم ...."بهماالقديم المسجوع 
العربية  أنماطلغة الصحافة نمط من :محمد حسن في موضوع له بعنوان رأي

ت الكتابة،فهي العربية المعاصرة لغة مكتوبة تستخدم في مجاال" المعاصرة،يقول فيه
                                         

 329صني عبد الجليل،المرجع السابق ،يوسف حس -1

 .92ص, المرجع السابق،: المعتوق احمد محمد-2

 .330صحسني عبد الجليل،المرجع السابق،يوسف -3
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،ولغة العلم بمختلف فروعه،ولغة الفن،بمختلف ألوانهبمختلف  األدبلغة 
في هذا المجال نشرات  أشكالها،وقليال ماتستخدم في المجال المنطوق،ومن أشكاله
1.والمحاضرات الثقافية في ظروف خاصة اإلذاعة،والتعليق عليها في األخبار

 

 واضعومن المصادر التي اعتمد عليها غنيا وقد كانت لغة الصحافة مصدرا - 
معجم اللغة العربية "في معجمه خذ عنها هانز فيرفقد أ.ةالمعاجم العربية الحديث

  .في العربية المعاصرة كبير أنتأثيرهاوهو يرى "المعاصرة
لغة النص ر هلم تظ):"اإلعالممساءلة (كتابه ويقول  نصر الدين العياضي في
تطورت بعد سنوات من الممارسة التي صقلتها الصحفي بين عشية وضحاها، بل 

تتناولها  ملموسية المواضيع التيو ارتقاء المستوى الثقافي للجمهور،: الوقائع التالية
  2."...  الصحافة

  :واالنترنت الحاسوب-4

  :الحاسوب-أ
  :نبيل علي في كتابه األخير عن عالمية العربية وتحديات العولمة يقول   

دارتها على مر العصور،وحقها في أن تصبح لغة عالمية،وشهد لقد أثبتت العربية ج"
واندماجها في بيئات لغوية  ،تاريخ الفتح اإلسالمي على سرعة انتشارها

ليا بواسطة الكومبيوتر كلغة عالمية،بفضل آمتباينة،وأثبتت اللغة العربية جدارتها 
ية لتلبية مطالب توسطها اللغوي يسهل تطويع النماذج المبرمجة المصممة للغة العرب

  ."األخرىاللغات 

                                         

 .324-323صالمرجع السابق ،: يوسف حسني عبد الجليل-1

 .59ص,، المرجع السابق: نور الدينبليبل  –2



 الفصل األول                                           اللغة العربية والعالم المعاصر

23 

 

في حوسبة  اللغة العربية أنإل[ر أن نشيفيكفي ،جمة دوائفولحوسبة اللغة العربية 
،لما للحاسوب من مزايا عرض متعددة األجنبيةاللغة  أواألمتعليم اللغات سواء لغة 

  .1متعلمهو الفجوة بين اللغة ة تساعد على تجسيرومختلفة وطرق منهجية تعليمي

وان اللغة العربية  ،كبير بشكلالحاسوب قد دخل عالم اللغة العربية  أنوال شك -
تكنولوجيا المعلومات أداة للغة العربية،ووضعت  وأصبحتدخلت عالم الحاسوب،

واألسلوبي والنحو في الكتابة العربية،والتحليل الصر اللغوي،و  اإلحصاءبرامج تنظيم 
وتعليم  ،والترجمة اآللية ،والمتخصصة ،والمعاجم العامة ،وتحليل النصوص،العربي

1.آليااللغة العربية،وتوليد الكالم العربي وفهمه 
 

ا عبر هانتشار  مما زاد،فالمعلوماتية ساعدت على نشر اللغة العربية بكل فروعها
  .شبكة االنترنت ،لمجميع دول العا

 : االنترنت- ب

 ل أمامهالتكنولوجيا مايتضاء أشكالمن ،يشهد النصف الثاني من القرن العشرين -
ذلك االندماج  ،مظاهرالتكنولوجيا برز أن سابقة،ولعل من كل ماتحقق في عدة قرو 

الذي حدث بين ظاهرتي تفجر المعلومات وثورة االتصال،ويتمثل المظهر البارز 
بتفجر المعلومات في استخدام الحاسوب االلكتروني في تخزين واسترجاع خالصة 

  .2نوقت ممك وبأسرعقل أالبشري،في الفكر  أنتجه ما
                                         

 .333ص,،المرجع السابق يوسف حسني عبد الجليل-1

 .30، المرجع السابق ،ص :الحاج وليد إبراهيم -1

 .45،ص4،2005تكنولوجيا االتصال الحديثة،دار المصرية اللبنانية،القاهرة،ط،:مكاوي حسن عماد-2
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الصناعية،صار  األقمارفقد تجسدت في استخدام ،ثورة االتصال الخاصة  أما-
الموارد  أعلىفالمعلومات في قيمتها هي "معلومات"االرتباط وثيقا بين االنترنت وكلمة

  بأيالعالم الحديث يتسابق للحصول على المعلومات  وأصبحفي العالم 
هذه الوسائل على  أوسعشبكة االنترنت  وأصبحتاالتصاالت،من وسائل "وسيلة

المعلومات  إلرسالوسيلة  أهمصارت  إذمستوى العالم في المجاالت كافة،
على بث معلوماتهم  واألفرادواستقبالها،واعتمدت الدول والهيئات والمؤسسات 

عبر شبكة االنترنت،وكذلك في استقبال معظم المعلومات التي يحتاجون  وٕاعالناتهم
فمن خالل تتبع االنترنت على المستوى العربي والعالمي،فان الحقائق تكشف 1.إليها
الشبكة،تطورت  شاهدتهان التوسعات والتطورات التي ،وإ 2نموا سريعا الشبكة تنمو أن

ستخدمة للغة العربية عشرات على المستوى العربي،وتضاعف عدد المواقع الم
  3.المرات
ظهرت شركاتومراكز حيث، االلكترونيةانتشار اللغة العربية على المواقع  وزاد   

عربية وجهود فردية نشطت في إصدار موسوعات رقمية وٕاعداد مواقع الكترونية 
ن الكريم بنصه وتفاسيره وقواعد ترتيله ، خصصت للقرآعلى الشبكة العالمية االنترنت

.4  

                                         

 .179،ص1،2010،كنوز المعرفة،ط،وآخروناحمد البالصي  -1

 .72ص,المرجع السابق:إبراهيمالحاج  :ينظر-2

 .78ص:المرجع نفسه  -3

 .339،صالمرجع السابق، :بد الجليل حسني عيوسف -4
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  :شهارياإلاالتصال :أوال              

   :االتصال تعريفه ومكوناته-1

  :تعريف االتصال-أ    

الناس داخل  قل بها األفكار والمعلومات بينالعملية أو الطريقة التي تن هوو    
نسق اجتماعي معين، يختلف من حيث الحجم ومحتوى العالقات المتضمنة فيه، وهذا 

  .1أو جماعة صغيرة أو مجتمع نالنسق قد يكون مجرد عالقة ثنائية نمطية بين شخصي

طريقة للتعايش االجتماعي وأساسا للمشاركة في واعتبرت عملية االتصال هذه، 
  2.الستمرارية الحضارةالمعرفة البشرية وسبيال 

  :االتصال أنواع- ب

الشخصي،  ,االتصال الذاتي  :يآلتولالتصال أنواع نذكرها على النحو ا
  .هيريالجمعي العام، الجما

فهذا األخير يتم باستخدام وسائل اإلعالم   :االتصال الجماهيري أنموذجا-
على نقل بسرعة فائقة مع مقدرة تصلهم رسالة  ،عريضالجماهيرية ويصل إلى جمهور 

بين نع من المواجهة المباشرة مدون أن يكون هناك  ،3والمعارف والترفيهاألفكار 

                                                             

مذكرة 2025دور االتصال في بناء وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة آفاق : مختار يينظر فرز ول-1
 .(pdf), 16ص,2010-2009جامعة الجزائر, ، كلية العلوم والسياسية واإلعالم رماجستي

  .83ص ,المرجع السابق:احمد محمد قالمعتو  -2

مكتبة فهد الرياض ,ة كيف نتعامل مع اإلعالم التربية اإلعالمي:الشميري فهد بن عبد الرحمان: ينظر - 3
 .48ص,2010:1:ط
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وٕانما من خالل وسيلة اتصال جماهيرية كالصحف والمحطات  ،رالمصدر والجمهو 
  1.والالفتات اإلذاعية و التلفازية والسينما والكتب والملصقات

  . تؤدي وظيفتهابعدة مكونات حتى تتم عملية االتصال و  واالتصال يقوم-
  :مكونات االتصال-ج

  :تقوم عملية االتصال بعدة مكونات يمكن تلخيصها كاألتي- 
   .بتوجيه الرسالة ويسمى المصدر أيضاالقائم باالتصال الذي يقوم :المرسل - 
   .جمهورا واسعاسواء أكان فردا أم جماعة أم مؤسسة أم :المتلقي أو المستقبل-
مز أو ر المعلومات أو اآلراء أو االتجاهات بال:الرسالة أو المضمون أو المحتوى-

  .الخ...الحركة أو اللفظ أو الصوت أو الصورة
 .أو اإلذاعة أو الصحيفة أو المجلة أو الموقع االلكترونيمثل التلفزيون :الوسيلة - 

الرسالة أو التشويش الداللي في بناء تشويش االلكتروني الذي يعيق المثل :التشويش-
  .الرسالة نفسها

وقد يكون سلبيا أو  ،من المستقبل إلى المرسل الراجع وهو رد الفعل:رجع الصدى -
  ايجابيا

  .سواء نفسي أو اجتماعي  وهو نتيجة االتصال:األثر-  

الظروف االجتماعية أو السياسية أو الثقافية التي  هيو :بنية االتصال أو السياق-
  .االتصاليجري فيها 

                                                             

بغداد - العراق,دار النفائس ,معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي : الزيدي طه احمد -  1
  .14ص,2010:1ط
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  :تصالال انموذج -

وهو من النماذج المهمة لتفسير االتصال،ويتكون من خمسة أسئلة للتعبير عن    
  :العملية االتصالية وهي

  ؟المن؟من هو المرسل والمتصل ومصدر الرسالة والقائم باالتص -

  الرسالة المضمون والمحتوى؟ ةيقول ماذا؟ماهي -

  . الوسيلة والقناة التي تنقل بواسطتها الرسالة ةبأي وسيلة؟ماهي -
  لمن؟من هو المستقبل والمتلقي المستهدف بهذه الرسالة؟ -
  الذي يحدث على المستقبل والمتلقي؟ التأثير؟ما هو تأثير وبأي -

عملية حاضرة في ذهن منتج المحتوى الالمعبرة عن  األسئلةتبقى هذه  أنمن المهم 
معالجة كل عنصر بحيث يكون عامال  اإلعالمييجب على منتج المحتوى  ،اإلعالمي

.االتصالفعاال في نجاح عملية 
1  

 .شهاريتصال فنحن نتطرق إلى االتصال اإلويوجد العديد من أنواع اال

  :شهاري وسائله ورسائلهاإلاالتصال -2

  :شهارياالتصال اإل فتعري-أ   

هو عملية اتصال المؤسسة بالجمهور عن طريق اإلشهار عملية ضرورية،إذ من    
خالل اإلشهار يتم تعريف هذا الجمهور بالمؤسسة وسياساتها ومنتجاتها وٕاقناعه بها 

                                                             

 .50-49،المرجع السابق، ص:فهد بن عبد الرحمان الشميري : ينظر -  1



 

 وا���	�� ��	رياا��	ل                  :                 
	������ ا�ا

37 

 

ن تكون ايجابية مما يساعد المؤسسة لى سلوك هذا الجمهور واتجاهاته بأوالتأثير ع
1.على تحقيق أهدافها

 

  :شهاريةاإللة الرسا - ب

صر حد أهم عنافهي أ، وتكرار اإلشهارماذا نقول، وكيف، وأين، :تيف باآلوتعر     
نا إليه أن لم نقل أنها موضوع اإلشهار الذي يتم نقله نظام االتصال الذي كنا قد تطرق

من المرسل إلى المستقبل،وٕاذا كان المعلن يبحث عن تمييز المنتوج أو خدمة عن 
المنافسة وذلك من خالل اإلشهار،فإن عليه أن يولي الرسالة المنتجات أو الخدمات 

  2.زامتمي وٕابداعاشهارية اهتماما كبيرا ودراسة وافية وابتكارا اإل

ن مضمونها هو الذي يبين ما عناصر االتصال أل أهمشهارية هي من فالرسالة اإل
  .في هذه الرسالة  إعالنهالذي يريد المرسل 

  :  شهاريةوسائل االتصال اإل -ج

  . توجد العديد من وسائل اإلشهار منها المسموعة والمكتوبة

  :الوسائل المسموعة-

اعات والمحاضرات ذمن خالل الكلمة المسموعة في اإل ،ويتم اإلشهار فيها    
ة استعملها اإلنسان في أقدم وسيل ةوتعد الكلمة المسموع. والندوات والخطب

وت دورا بالغ األهمية في هم ما يميزها هو طريقة أدائها،إذ يلعب الصاإلشهار،وأ
بما يحمل من خصوصيات في التنغيم والنبر  ،قىلتالم ىعل التأثير

                                                             

،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم مؤسسة االقتصادية الجزائرائريةالواقع وأهمية اإلعالن في :كوسة ليلى-  1
  .2008- 2007قسنطينة،-التجارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،منتوري

 76ص:المرجع نفسه -2
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والجهر،والهمس،وتصحب الكلمة المسموعة أحيانا الموسيقى فتزيدها طاقة كبرى 
   .ارة الحلم وٕايقاظ المشاعراء والوهم والتخيل،وتعمل على استثعلى اإليح

ت،والكتب والنشرات مجالتضم الصحف وال :الوسائل المكتوبة -       
وهي األقدم على :شهارات المطبوعةاإل:،فاإلشهار المكتوب يتمثل فيالملصقاتو 

شهارات الصحف والمجالت والدوريات والمنشورات إ اإلطالق بين فنون اإلشهار وهي
ترسل بالبريد المطويات التي  تيبات والمباشرة ومنها الك شهارات غيراإل والملصقات و

 1.بعينهمألشخاص 

 االتصال تتميز الصحف المطبوعة بميزة مهمة يمكن للقائم على :الصحف- 
تكون  ت السياحية الطويلة أو التيالسياحي االستفادة منها في معالجة الموضوعا

  2. ةبحاجة إلى تفاصيل موسع

الملصق من الوسائل السياحية الهامة إعالميا وهي تبين للجماهير :الملصقات-
ي السياحالملتصميم  أهمية المنطقة السياحية وجمالها، وال بد أن يعهد إلى فنان مقتدر

  3.سودل دائما أن يكون بالونين األبيض واألألوانه واختيار صوره، ويفضوعرض 

إحدى وسائل االتصال  :المنشورات- هي:ومن المطبوعات السياحية المهمة أيضا-     
تشمل معلومات حول 4حةصف48حجمه عن مصغرة من الكتاب ينبغي يزيد وهي صورة

للتعريف بالمؤسسة لدى  مشوار المؤسسة ونشاطاتها ووسائلها ،فهي مؤسسة موجهة
الجماهير وتتضمن معلومات حول المواقع السياحة والخدمات التي تقدمها المؤسسة في 

                                                             

  .86،المرجع السابق ،ص :كوسى ليلى – 1 

دار  اإلعالم السياحي مفاهيمه وتطبيقاته،:الحربي هباس بن رجاء ،سعود السيف السهلي: ينظر -  2
 .75- 68ص،  1،2012:عمان، ط -أسامة،األردن

 .239عدلي عصمت ، عبد المعطي احمد منال شوقي،المرجع نفسه،ص - 3

 . 242المرجع نفسه ،ص:عصمت عدلي ، عبد المعطي احمد منال شوقي : ينظر -  4
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هذا المجال ويراعي في إخراجها عوامل الجذب واإلغراء من حيث نوعية الطبع 
 .5الخ...والورق،الصور،والمحتوى الكتابي واأللوان

تحمل صورا عن متاحات المنطقة  وهي شكل ورقي،تقدم للسائح،:ت المطويا-
المستقبلة بألوان وأشكال تستلزم نوعية جديدة من الورق ولكنها تمتاز بقصر عمر 

  1.أخرى  استخدمها بمعنى إنها تستخدم لفترة معينة دون فترة

رسائلها االتصالية إلى يل لتوص،وقد تصدر إدارات اإلعالم السياحي النشرة  :النشرة
أو مكتوبة في  النشرة من صفحة واحدة أو عدة صفحات مبوبة وسائل االتصال وتتكون

حجم ورق الكتاب العادي وذات غالف أو سطح كبير من الورق في طيات 
تسهل حملها ومراجعة ما فيها من موضوعات وتوزع عادة بالمجان على "مطويات"

المناسبات أصحاب المصالح المرتبطة بالجهة التي تصدرها عن طريق البريد أو أثناء 
  . 2المختلفة

 ويضع كارول ريتش عددا من المواصفات الفنية إلصدار النشرات الصحفية وبنيتها -
تباع أسلوب الصحيفة في استخدام القوالب تحاول قدر اإلمكان اإلى أن  مشيرا

 3.الصحيفة المتنوعة

                                                             

 .244-243ص :المرجع نفسه-  5

العالقات العامة المفاهيم واألسس العلمية،مطبعة ذات السالسل :هاشم زكي محمود -1
 .48،ص1996ط،.،الكويت،د

 .243المرجع السابق ،ص:عدلي عصمت ،عبد المعطي احمد منال شوقي-  2

 .79المرجع السابق،ص: الحربي هباس بن رجاء ، السهلي سعود السيف-  3
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بشكل مفصل حول معلومات دقيقة  ىة السياحية علشهارياإلسائل ر تتميز هذه ال 
وسائل االتصالية في نقل المعومات المناطق جذب السياح لبلد ما فتعتبر من أهم 

   .للجمهور

  :ماهية السياحة:ثانيا 

  :مفهوم السياحة:1

وأمده بالعقل  ،خلق اهللا اإلنسان محبا للحركة والتنقل_   :تعريف السياحة-أ  
ه على االنتقال من موضع ألخر، بحثا في نيوالجسم الرشيق الذي يع،دعوه لذلك الذي ي

  .1ةالمعاديالبداية عن طعامه وشرابه وهربا من القوى 

مادة نها أدب الرحلة،باعتبار الرحلة،وتعددت تسميتها م ،فقد تطورت هذه الظاهرة_ 
،وفي خضم هذا  يالجغراف الحقلوالدتها كانت من رحم أن م الجغرافيون بجز جغرافية ي

تبار األوصاف التي رسمت عمران المدن باع "الجغرافي األدب"التراوح جاء وصف 
  2.والبلدان 

  3. وليس لها من الحقيقة نصيب،ومنهم من يرى أن الرحلة مجرد أسطورة -    

فتطور مصطلح هذه الحركة والتنقل من الرحلة قديما إلى السياحة حديثا، فجاء -    
هي "منال شوقي  عبد المعطي أحمد عرفتهاحيث  بتعريفات متعددة ،تعريف السياحة

لسبب  خرآيم أو اقل،أو مقر عمله إلى دولة أخرى،انتقال اإلنسان من موطنه األصلي 

                                                             

 .17،ص2،2002:أدب الرحلة في التراث العربي،مكتبة الدر العربية للكتاب ،القاهرة،ط:قنديل فؤاد  -  1

 42،ص1،2006:الرؤية القاهرة،ط رالرحلة في األدب العربية ،دا:ينظر شعيب -  2

دراسة في مدخل علم السياحة،دار :عبد المعطي احمد منال شوقي ال:قنديل فؤاد-  3
 .41،ص1،2011:الوفاء،اإلسكندرية،ط
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وعملية االنتقال تكون مؤقتة وتتراوح بين أكثر  بوقت الفراغ، فاعاالنتمعين يهدف إلى 
  4."عشرة شهرا ثنااأربع وعشرين ساعة و أقل من  من

نتيجة لسفر وٕاقامة ة من الظواهر والعالقات التي تنشأ مجموع"لمياء هيحفنى وعرفتها 
ال تتحول إلى إقامة دائمة أو ترتبط بعمل بحيث و  ،مؤقتة الشخص األجنبي إقامة

  .1مأجور
ن الكريم ية في مصادر متعددة منها، في القرآوجاءت كلمة سياحة في الشريعة اإلسالم

افة داعيا في مواضع عديدة إلى السفر إلى البشر ك هللامعجزة اإلسالم الكبرى وكلمة 
 فَ يْ وا كَ رُ ظُ انْ  م ثُ  ضِ رْ وا في األَ يرُ سِ فَ  لْ قُ :"فذكر في قوله.والترحال والضرب في األرض

  2].15األنعام"[ينبِ ذِ كَ ة المُ بَ اقِ عَ  انَ كَ 
  3."رٍ هُ شْ أَ  ةَ عَ بَ رْ أَ  ضِ رْ ي األَ فِ  واْ حُ يَفسِ :"وجاء أيضا في سورة التوبة قوله أيضا

كلمة سياحة تعددت تعاريفها واصطالحاتها منذ أن خلق اإلنسان ففي كل مرة إن    
  .   تبرز بمفهوم جديد

  :تعريف السائح -

تزيد عن أربع وعشرين ساعة  كل شخص يقيم خارج موطنه المعتاد لفترة"هو     
د عن سنة كاملة بحيث ال تزي ،ال تتحول هذه اإلقامة إلى إقامة دائمةعلى أن ،

                                                             

 .41،ص1،2011:دراسة في مدخل علم السياحة،دار الوفاء،اإلسكندرية،ط:عبد المعطي احمد منال شوقي -  4

 

 .13،ص1،2011:دار الوفاء،اإلسكندرية، طمقدمة عن شركات ووكاالت السفر ، :حفني لمياء -1

 .29ص ،المرجع السابق:قنديل فؤاد  -2

 .2اآلية : سورة التوبة-  3
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ل المتعة والراحة على أن يقضي ليلة أج ،من1عالجة مهرجان أو فيها لزيار وينتقل 
  2".دواحدة على األقل في المكان المقصو 

الشخص الذي يسافر خارج محل إقامته "حمد محمود مقابلة هوأ وعرفه-     
سواء كان  ،وألي سبب غير الكسب المادي أو الدراسة،ادي يعتأو اإل  األصلي

ولفترة تزيد )السائح األجنبي(داخل البلد الذي يعيش فيه السائح الوطني أو خارج بلده
  .3ساعة 24عن

  :نشأة السياحة- ب

  :مرت السياحة بعدة تطورات منذ أن خلقت البشرية إلى يومنا هذا بعدة مراحل وهي

  :مرحلة العصور القديمة- 

 يتجزأالسفر كجزء ال  على األرض بدأبداية حياة اإلنسان الحضارات ومع  أقبل بد-
وتوفير  ،فرضته عليه حاجته لتحقيق شؤون معيشته الماديةمن حياة اإلنسان 

  . الضروريةاحتياجاته 

ة األماكن زيار لأو 4قيام الحضارات المختلفة أصبح السفر وسيلة للتجارة، مع بدأ-     
  .أو التمتع بالطبيعة الساحرة ،)القدس-المدينة المنورة -مكة(المقدسة

                                                             

 .21،ص1،2009:ألردن،طسس والمرتكزات ،دار الراية ،عمان السياحة البيئية األ:أكرم عاطف ةروا شد -  1

 .49رجع السابق ،صمال: عبد المعطي احمد منال شوقي -  2

 .25،ص2007ط،.عمان،د صناعة السياحة،دار كنوز،:مقابلة احمد محمود-  3

 .19بق،صالسياحة والفندقة العالجية ،المرجع السا:الشيمي نبيل محمد -  4
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ظهور وسائل حيث زادت حركة انتقال البشر وذلك مع :مرحلة العصور الوسطى-     
ودخلت الطبقات الوسطى ضمن المسافرين كما  ،نالمسافريالنقل وتطورها،فزادت أعداد 

  1.ظهر الوسطاء لتنظيم الرحالت وبدء ظهور شركات السياحة

أخذت السياحة في النمو السريع في تلك المرحلة التي :مرحلة العصور الحديثة -
 ،ظهرت البواخر ثحي،وتقدم وسائل المواصالت  تطور اآللة:تميزت بعدة سمات منها

استعمالها في  أوالتي بد...اتواختراع الطائر  2،والسيارات ،الحديدية ككالس ،والقطارات
وانتهت  1914التي بدأت سنة ،األغراض الحربية في الحرب العالمية األولى

بعد تطور سرعتها  ةوخاص،،وبدخول الطائرة في مجال النقل المدني 1919سنة
 ووسائل األمان بها أصبح لها الدور األول في السياحة،وأصبحت السياحة تسمى باسم

  3. وهو تعبير جديد وليد القرن العشرين )Tourism(ووجد االسم يةصناعة السياح

 :الرئيسية للنشاط السياحي في القرن الحاليالسمات -   

من تطور الطباعة ثم  أبد ،م وأساليب االتصال بالجماهيرتطور وسائل اإلعال -     
أجهزة  وظهور ،والسينما ،مثل التلفزيون والمرئية)الراديو(وسائل اإلعالم المسموعة

 ،كات الكمبيوتروشبكات المعلومات القومية والدولية على شب ،واالنترنت ،الكمبيوتر
العلمي المذهل في وسائل االتصال،وما تبثه كل هذه الوسائل وتضيفه وغيرها  والتقدم

ف وتشويق وترغيب على السفر والتعر  من وسائل الدعاية واالتصال من عوامل إثارة
  . تجددة ومثيرة أحيانا كثيرةمعلى أماكن جديدة وبعيدة و 
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تناسب تكلفتها طبقة العمال ذو الدخول  والتي ،ظهور السياحة الجماعية المنظمة- 
  1. المحدودة حيث تخضع لتخفيضات خاصة وكبيرة في أجور السفر واإلقامة

 والتسويق للتعرف على األماكن ،كبر المحفزاتكانت وسائل اإلعالم واالتصال من أف
  .وهذا األمر يرجع للسياحة بالفائدة

 ،والتضاريس ،مثل المناخ،تتضمن العناصر الطبيعية  :عناصر جذب السياح-ج
مثل المواقع ،والمحميات،والدوافع البشرية  ،والغابات ،واألنهار ،والبحار ،والشواطئ
  2.واأللعاب ،ومدن المالهي ،والدينية ،واألثرية،والحضارية  ،التاريخية

     وٕابراز معالمها ،والمقامات اإلسالمية التاريخية  ،فيجب االهتمام بالمساجد - 
  . الحضارية

  . أنواعهادعم األنشطة السياحية بكافة  -   

  . االهتمام بالمواقع األثرية والتراثية والسياحية - 

  . ونظافتها بهاللمواقع السياحية والعناية  ةؤديتعبيد الطرق الم - 

مشاركة المواطنين والمؤسسات األهلية والحكومية من خالل توفير السكن المناسب -
  . للسواح والزائرينوالطعام لتنقل الالنق 

  . فتح أبواب البلد للسواح والزائرين وتقديم التسهيالت الضرورية لهم -

على تحقيق ذلك من قبل المواطنين  رفع شعار النظافة من اإليمان والعمل -
  . قبل وسائل اإلعالم الوطنية المسؤولين واالهتمام به
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حتى تكون هذه الصفة  ،اإلنسانيةصفة الصدق في التعامل وتقديم الخدمات إبراز  - 
  . هي ميزة المؤسسات والشركات والمواطنين الذين يتعاملون مع السواح

لكل بلد ينشدها فهل هناك ،بهذه النقاط وغيرها يستحق مستقبل النهضة السياحية - 
األساس في التعارف وتبادل المصالح  يزاال في أن السياحة والسفر كانا والمن شك 

  . ن المجاورة والتي ترتبط بوشائج اللغة أو العقيدةمابين البلدا

  .ن المصالح تأتي لتحصيل حاصل لهذا التقارب والتبادل السياحي والزياراتإ-

مجلة ب في عالمنا،عليه ،والتراثية ،السياحية وأخيرا لمن يريد التعرف على المعالم-
 ،إلى تاريخجميلة والصور ال ،تنقل القارئ عن طريق المعلومات التي السياحة

  1.وتفتح أبواب السياحة للمؤسسات العالمية ،الشعوبومعالم  ،وحضارات

هم المعالم وأ ،واألماكن األثرية ،اصر الطبيعيةفيجب االهتمام أكثر بعن-     
  . مما يؤثر في نفسية السائح بالزيارة لهذه األماكن،واألماكن الدينية  ،السياحية

  أنواع السياحة- د 

 :من هذه السياحة فتوجد بهالسياحة بحسب السائح والمراد أنواع تتعدد -      

هو ذلك التدفق المنظم من السياح القادمين من الداخل أو :السياحة الدينية-      
وبما تمثله من قيم روحية ،وتاريخها ،ن الدينية بهدف التعرف على األماك ،الخارج

كنشاط دائم موضع االهتمام من قبل لهذا الدين أو المعتقد فزيارة األماكن المقدسة 
2.األمم وشعوبها عبر القرون
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والتوجه إلى أماكن  ،ن الجو الباردتكون بهدف االبتعاد ع:صحيةالسياحة ال-
من سترخاء والنقاهة واال دافئة أو العكس صحيح أو للسفر ألغراض العالج

ناها بالمياه غو  ،و االتجاه إلى مناطق تتميز بمناخها الصحي أ 1مرض معين
المعدنية أو األعشاب الطبية كما تتميز بمختلف الخصائص العالجية،وتكون 

ألنواع ،ودور العالج  ،والمصحات ،هذه المناطق مزودة بمختلف المستشفيات
  2.معينة من األمراض

عض األحداث المهمة في تكون لمشاهدة ب:سياحة تاريخية وثقافية وتعليمية-
وأيضا لمشاهدة اآلثار ،لمهرجانات أو حفالت ثقافية أو معارض العالم أو ا

وأيضا ....مصراألهرامات في  رةمثل زيا ،والمواقع األثرية،التاريخية القديمة 
مثل زيارة برج ،مة في العالم المواقع الحضارية المهو ،ثار التاريخية اآللمشاهدة 

  . في باريس أو تمثال الحرية في نيويورك لإيف
ل على صفقات تجارية بالنسبة تكون لغرض األعمال والحصو :اقتصاديةسياحة 

يؤدي إلى تدفق السواح لتمتع  ،األعمال أو سبب انخفاض األسعار في بلد ما اللرج
  3.بالخدمات المقدمة بأقل األسعار

حيث ،يعتبر هذا النوع من السياحة األكثر شيوعا في معظم الدول :السياحة الترفيهية
كبير من المواطنين هروبا من الجو الروتيني اليومي للعمل عن طريق يمارسه عدد 

واالستمتاع بأوقات الفراغ في األماكن الهادئة أو على  4االبتعاد عن صخب المدينة،
 . سواحل الشواطئ أو في مناطق جميلة
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كزيارة ل تجديد الروابط األسرية من خال)األصل(ة البلد األمتكون لزيار :يةدوافع عرق -
 .ن زارها األصدقاء في البلد األم أو الرغبة في زيارة أماكن سبق وأ:الميالد مثال

مثل  ،تشجيع فريق معين أو،تكون لغرض مشاهدة مباراة رياضية :سياحة رياضية-
أو للممارسة ألعاب معينة مثل ،أو للمشاركة في دورة رياضية  ،س العالمأمشاهدة ك

  .1التزلج على الجليد

عبارة عن السياحة التي تهدف أساسا إلى زيارة :العالقات االجتماعيةسياحة  -
   2.والمناسبات السنوية ،رحالت شهر العسلباإلضافة إلى  ،واألصدقاء ،األقارب

  :العالقة بين االتصال والسياحة-2

فكالهما ينبعان من اإلنسان  يرتبط االتصال والسياحة بعالقة وثيقة،-      
الوسيلة األساسية في ،ة االتصال بأشكاله ومستوياته المختلفويتوجهان إليه فيعد 

واألنشطة السياحية بل أن السياحة في جوانب  ،مختلف المنتجات مجال ترويج
 . من عملياتها وأنشطتها عبارة عن عمليات اتصالية مختلفة ،كثيرة

في في إحداث نقلة نوعية ،وقد ساهمت الثورة االتصالية في العصر الحديث -      
وبشكل تطور وسائل  ،تطور ظاهرة السياحة وشيوعها لدى مختلف الطبقات والفئات

أهم أسباب انتقال السياحة من مرحلة  ،باإلضافة إلى اختراع وسائل النقل ،االتصال
 إلى مرحلة متقدمة تتسم بالشيوع والجماهيرية،البدائية واقتصارها على طبقات األغنياء 

.3 
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بحيث ال  ،يجمعهما قاسم مشترك ،م يمثالن نشاطين مختلفينفالسياحة واإلعال-      
فالسياحة كمنتج بحاجة ماسة  أن ينسلخ عن األخر،بخاصة السياحة يمكن إلحداهما و 

 من ممكن عددكبر أ الستقطاب أنشطتهابمختلف للتعرف بمقوماتها و ،إلى اإلعالم 
   . حالسيا

 الانب بدورها المطلوب في ذلك ألي جيتم تحقيقه دون أن تقوم وسائل اإلعالم  الوهذا 
يعد من  ،النشاط السياحيأن والتي تتمثل في  ،لإلعالمالسياحة  أهمية إغفاليمكن 

يؤدي  بتواجدها في الساحة اإلعالمية،حيث ىنحظ أنالمتالحقة التي ال بد  األحداث
ن بأ،ه يمكن القول نأي أ اإلعالميةاإلغفال عنها إلى وجود خلال من أداء الوسيلة 

1.إعالمية  خصبة للعديد من الوسائل اإلعالمية المتقدمة يمثل مادة يالنشاط السياح
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تنتظم في عالقات داخلية  وفروع، ولصوأ, وأسساللغة نظام محكم له قواعد  إن  

ويتشكل النظام اللغوي من مجموعة من إطار النظام اللغوي، وخارجية تتحرك داخل 

والنظام الصرفي، والنظام النحوي، والنظام ل بالنظام الصوتي تتمث األنظمة، أوالمستويات 

  1.ثم النظام الكتابي  البالغي، والنظام الداللي،

واحد فعندما ينقص  باألخرىتكمل بعضها البعض ويؤثر كل واحدة  األنظمةفجمع هذه 

  .قد وظيفتهتل النظام ويفمنهم يخ

النحوي والمستوى لمستوى ا(بالمستوى التركيبي ويشمل  نبدأفمن المستويات اللغوية 

  ).الصرفي،المستوى اإلمالئي

  :المستوى التركيبي:أوال

 :المستوى النحوي- 1

 الذي يتناول معرفة الناطقين بلغةهو ذلك الفرع من علم اللغة  SYNTAXعلم النحو 

علم  أن إلىلباحثين ا, ويذهب كثير من، معينة ببنية الجمل وأشباه الجمل في هذه اللغة 

ولكن بعض  Grammerالقواعد علم يشكالن معاالصرف علم و  النحو

وصف اللغة  إلى لإلشارة أحياناقاعد  يستخدم كلمة Chomsky 1981اللغويين

  2.المختلفة ،بمستوياتها

                                                           

اللغة العربية دراسات نظرية وتطبيقية في المستويات اللغوية :فريحات مريم جبر ،مصطفى عوض بني دياب -  1
  .13،ص1،1999:األردن،ط -وأصول الكتابة وتذوق النصوص ،دار الكندي ،اربد

  
  .141،ص1،2000:شحدة فارغ،وآخرون ،مقدمة في اللغويات المعاصرة ،دار وائل ،عمان ،ط -  2
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اسمية :، والعوامل النحوية،وقواعد تركيب الجمل باإلعرابالمستوى النحوي يعني  إن 

عناصر الجملة ،وعالقات ،ويدرس العالقات ببن  وٕانشائيةومنفية وخبرية  مثبتة، وفعلية

  من حيث  الكلماتفي  األواخرالحركات بما بعدها وما قبلها فعلم النحو يبحث في  الجمل

  

  

  

  

  

  

لكلمة في التركيب اللغوي بما فضال من قواعد تركيب الجمل وعالقة ا واإلعرابالبناء 

  .1وما بعدها  قبلها

على مطويات الوكاالت  )النحوي(نطبق هذا المستوى  أنوبناء على هذا التعريف فيمكن 

   .السياحة و مديرية السياحة لوالية بسكرة

  :الجملة االسمية-أ

  :روالخب المبتدأ*

مجرد عن كل ما يؤثر اسم  والمبتدأ،يكون صريحا أول الجملة، اسم معرفة في :المبتدأ 

جرد  ذلك، وٕانما نحو والحرف جر، وال حرف نصب، وال فلم يسبقه فعل فيه من عوامل، 

وهو .فائدة هو الخبر المبتدأمع به وتتم  إليهوالذي نسنده إليه شيء، هذا التجريد ليسند 

  .والخبر مرفوعان والمبتدأ.الجزء الثاني

  2ويكمل معه الفائدةالمبتدأ جملة، يكمل مع  ما :الخبر
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  3وكالة سوسن للسياحة والسفر. مطوية الصادرة عن

  السياحة المحلية :جملة :مثل

  .السياحة : المبتدأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1 بمطوية بسكرة عروس الزيبان الصادرة عن مديرية السياحة والصناعة التقليديةمثال 

  .الزاوية العثمانية

  مبتدأ:الزاوية

                                                                                                                                                                                

71المرجع نفسه،ص:عطية محسن علي- 2  
.وكالة سوسن للسياحة والسفر 3:ملحق رقم - 3  
.بسكرة عروس الزيبان: 1ملحق رقم - 1  
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  صفة:العثمانية

  :وأنواع الخبر ثالثة أنواع 

  .الخبر جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة

   :اآلتيةبفعل مثل في الجملة  جملة فعلية عندما يبدألخبر يكون فا

  2222في مطوية في ضيافة الزيبان مثال 

  بسكرة تحصي العديد من المواقع 

   مبتدأ :بسكرة

  )تحصي العديد من المواقع (بفعل فهو جملة فعلية والخبر يبدأ

   .هي تحافظ على الموروث التاريخي

  مبتدأ :هي

  خبر) التاريخيتحافظ على الموروث (جملة 

  3 مثال في مطوية بسكرة عروس الزيبان *

   هي بوابة الصحراء:اسميةجملة 

  مبتدأ  :هي

   خبر:بوابة 

  

  

  

  

  

                                                           

.مطوية في ضيافة الزيبان 2ملحق رقم  - 2  
.بسكرة عروس الزيبان:1ملحق رقم - 3  
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  .الصادرة بمديرية السياحة 1111في ضيافة عروس الزيبان : مثال

  هي عاصمة الوالية السادسة 

  مبتدأ: هي

  .خبر)عاصمة الوالية السادسة (

  الفتوحاترض بسكرة أ: جملة

   مبتدأ  :بسكرة 

  خبر)  الفتوحات رضأ(والجملة 

  :الخبر شبه جملة

  .2222مثال في مطوية في ضيافة الزيبان

  .المنابع الحموية المنتشرة ببسكرة

  .مبتدأ :المنابع

  3333الصناعة التقليدية ببسكرة 

  .مبتدأ: الصناعة

                                                           

.في ضيافة عروس الزيبان:8ملحق رقم - 1  
.في ضيافة الزيبان:2ملحق رقم - 2  
.في ضيافة الزيبان: 2ملحق رقم- 3  
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   أنواعهحيث تناولت الخبر بكل  ،الجمل االسميةالعديد من تناولت المطويات السياحية -

   .جمل االسمية تفيد االستقرار والثبات والسكون إلقناع المتلقي الف

  الفعلية الجملة

   إلىكان الفعل متعديا فيحتاج  إذا اأم .كان الفعل الزما إنوتتكون من فعل وفاعل      

   .مفعول به

  

  

  

  

  

  

  

  

عن مديرية السياحة والصناعة في ضيافة عروس الزيبان الصادرة "في مطوية : مثال

  1111.التقليدية لوالية بسكرة

   ....  .الموسم السياحي ببسكرة يبدأ :بفعل مضارع مثل  الجملة تبدأ :الفعل

  فعل : يبدأ

  .فاعل:الموسم 

  .الصادرة عن مديرية الصناعات2222 ضيافة الزيبان "مطوية فيفي ويوجد 

                                                           

.في ضيافة عروس الزيبان:8الملحق رقم  -  1  
.في ضيافة الزيبان:  2الملحق رقم- 2  
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  .تزينها مساجد تاريخية :المثال

  فعل :تزين

  . 3333الصادرة بوكالة قرطي للسياحة "دليل المعتمر "في مطوية :مثال

  ينزل المعتمر من الصفا متجها للمروة

  فعل :ينزل 

  فاعل: المعتمر

مضارع الماضي و ال (زمنة الفعلأل ،فتناولها الفعلية ةالجمل تناول المطويات السياحية 

  .واالستمرارية نحو األفضل الحركة والتجدد دال على) مستقبلالو 

  ):زمان أومكان لظرف ا :(المفعول فيه

  هو اسم منصوب يبين مكان حصول الفعل:رف المكانفظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

.في مطوية دليل المعتمر: 4الملحق رقم - 3  
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  1111"بسكرة عروس الزيبان"المثال في المطوية لمديرية السياحة والسفر بعنوان المطوية

  .  ...ل بين الشمال والجنوبهمزة وص....:ظرف مكان مثل*

الزاب  وراس نحو منطقةجبال األ وم تح: وأيضاتدل على ظرف مكان،  :فكلمة شمال

  .ظرف مكان:فنحو. الغربي

  .يبين هيئة صاحبه حين وقوع الفعل:الحال

  .فالحال هنا راسخة.تركت بصمات راسخة بها:مثال

  :ظرف زمان*

  .المزدلفة إلىبعد غروب الشمس يعود :مثال

  بعد صالة صبح يوم النحر:مثال

  وقته بعد رمي جمرة العقبة من اليوم النحر ويبدأ:مثال

  من زوال شمس اليوم يبدأ:مثال

   باألذانعليه السالم  إبراهيم أمرحين  اهللان نداء ملبي:مثال  

  .بعد، اليوم،زوال،حين:فلنا في هذه األمثلة

يدل ظرف زمان في أمثلة المطويات لضبط السائح وتقييده بوقت معين دون مخالفة 

  .القواعد

  :العطف

                                                           

  .بسكرة عروس الزيبان 1ينظر الملحق رقم-1
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أم،  أو،الواو،الفاء، ثم،:العطف وهي أحرفحد أمتبوعه هو تابع يتوسط بينه وبين       

 يسمى ،واإلعراببعدها تابعا لما قبلها في  يكون ما أنالتي تقتضى حتى، بل، ال، لكن 

  2.قبله معطوفا عليه بعد حرف العطف معطوفا وما ما

ولها 3"ياحةبوكالة قرطي للس"المعتمر دليل"مطوية بعنوانفي  األمثلةبعض  إلىطرق فنت

  .    ...الشكو ،اإلباحةو ،التخيير:عدة معان منها

  .بجدة أومكة  إلىمباشرة من جدة  متجها:...في التخيير :مثال

  "ذو الحليفة"بمسجد أويكون االغتسال في سكنك في المدينة المنورة  :مثال

  .وجذبهأسلوب العطف لتوفير التخيير للسائح تستعمل المطويات 

  :العدد

 األشياءيقصد بالعدد الكلمات المصطلح عليها في اللغة للداللة على كميات :تعريفه    

  .الحسابية باألرقامالرياضيون  إليهاالتي يرمز 

  :للعدد والمعدود والتأنيثحكم التذكير 

معطوفا  أممركبين  أممفردين  أكانايوافقان المعدود دائما سواء )1،2(العددان-     

  .عليهما

  .تخالف المعدود دائما،فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر)9-3(المضافة من األعداد -

 أكانتلزم صورة مع المعهود سواء  وألفومئة ) 90،...،20،30،40(العقود ألفاظ-    

  .مؤنثا أمالمعدود مذكرا 
                                                           

  .201المرجع السابق ،ص :إياد عبد المجيد:ينظر -2

.مطوية دليل المعتمر 04:ينظر الملحق رقم  - 3  
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  :تمييز العدد

  .يكون جمعا مجرورا)10-3(من األعدادتمييز  - 

  1.يكون مفردا منصوبا)99-11(من األعداديزا وتم - 

  2222."للسياحة والسفر إيمانبوكالة "الحج والعمرة  "في مطوية :األمثلةفنجد بعض - 

  .أشواط مذكر ، المعدودفالعدد سبعة مؤنث يخالف:أشواططواف القدوم سبعة :مثال

 .اليوم الثامن من ذي الحجة

  .العيد الثالثة أيامرمي الجمرات الثالث في :3مثال

  .مؤنث :الجمرات

  .مذكر :الثالث

  .مذكر :العيد

  .مؤنث :الثالثة

  

  

  1111:مديرية السياحة نجدل "بوابة الصحراء"وفي مطوية بسكرة 

  .    .....رئيسة إنتاجوحدات  أربععلى تراب الوالية عبر  :مثال 

                                                           

  77-74فريحات مريم جبر ، المرجع السابق ،ص: ينظر - 1
  .وكالة إيمان لسياحة  والسفر 2:رقم ينظر الملحق -  2

  .مطوية بسكرة بوابة الصحراء 6:الملحق رقم -  1
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  .مذكر:أربع

  .مؤنث:وحدات

في التزمت بالضوابط اللغوية  أنها من مطويات اإلشهارية السياحية نجدمن امثلتنا 

  .العدد والمعدود

  :جمع مؤنث السالم

وتاء على  ألفالمؤنثة بزيادة  األسماءدل على أكثر من اثنين من  هو ما  

مخلفات،الغابات، المؤهالت،بواحات، منقوشات،،مخطوطاتالحضارات،المزارات،:مثل2فردم

  .االنتصارات ،الواليات، الصناعات

    .بمديرية السياحة 3"بسكرة بوابة الصحراء"نموذج بمطوية فكل هذه الكلمات توجد في 

  المستوى الصرفي: 2

هو المستوى الذي يدرس بنية المفردات واشتقاقها،وكيفية توليد بعضها عن بعض،كما - 

  .مع الضمائر األفعاليهتم هذا المستوى بنظام تصريف 

 األبنيةكيفية صياغة بأنه العلم الذي تعرف به وقد عرف علماء العربية علم الصرف -

  .وال بناء إعراباالتي ليست  األبنيةهذه  وأحوالالعربية،

  

  

  
                                                           

  .126المرجع السابق،ص:عليعطية محسن  -  2
 رة �وا�
 ا���راء: ��6�ق ر�م  – 3� 
  .�طو�
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 إلى األفعال إسناد ، والمشتقات، والمصادراالشتقاق:هذا العلمموضوع  أشهرومن  

1.الضمائر
 

  :يةالصيغ الصرف

  :وأحكماها االسمية،

  :المشتقات االسمية

 ،ل والصفة المشبهة،واسم التفضيلالفاعل،وصيغ المبالغة،واسم المفعو اسم :يقصد بها 

األخريات وهي تدل على موصوف بما تتضمنه من معنى الحدث،وتختلف كل منها من 

  .ى، وداللةمبن

  .تدل على وصف الفاعل بالحدث منقطعا متجددا:  اسم الفاعل

اع والتجدد صيغ يدل على وصف المفعول بالحدث على سبيل االنقط :اسم المفعول

  .تدل على وصف الفاعل بالحدث على سبيل المبالغة في الحدث :المبالغة

  .ل الدوام والثبوت واالستمراريه على سبتدل على وصفه ب :والصفة المشبهة

من  أيصف بالحدث على طريقة يدل على تفضله على غيره مما يت :اسم التفضيل

  .الصفات السابقة

  2.على زمان الحدث ومكانه يدالن:والزماناسم المكان -

  .الصيغ الصرفية  نأتي ببعض األمثلة 
                                                           

دراسات تطبيقية ،دار البداية،عمان، 101اللغة العربية :سميح أبو مغلي ،عبد الحافظ سالمة:ينظر -  1
  .25،ص1،2011:ط

  .140- 139،ص2010الدولة،اإلسكندرية،الموسوعة الصرفي ،اإلسكندرية،مؤسسة حورس :معالي محسن محمد -2
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  .يستقطب كل سائح فضولي  1"بسكرة ثروة وجمال:"مثال من مطوية

  .فتدل على من قام بالفعل.جاءت هذه الكلمة على وزن فاعل  سائح: اسم الفاعل

  2"وكالة إيمان للسياحة واألسفار"مثال في مطوية : اسم المفعول

  .وذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول حج مبرور 

جاءت على وزن مفعول صيغت من فعل ثالثي .مبرور،مغفور،مشكور،مقبول:الكلمات 

  .برر،غفر،شكر،قبل:

  :لنا بعض الجمل في األمثلة اآلتية : الصفة المشبهة

  . تتميز بجمال خالب

  .تدل على صفة:خالب

  المسلك السياحي الساحر

  صفة:الساحر

  بصمات راسخةركت ت

  صفة :راسخة

  كير والتأنيثعراب النصب وتتبع الموصوف في التذمحلها من اإل

الغرض البالغي من هذه المطويات يصف فيها ) باسقة،خالب،الساحر،راسخة( الكلمات

  .المناظر ويبين أهم ما يميزها من جمال

  :السياحية في الجمل اآلتية نذكر بعض األمثلة من المطويات :التفضيل اسم

  جاء علو وزن افعل  اسم التفضيل هو أجمل،.رحالت ألهم وأجمل المناطق في الجزائر-

                                                           

 رة 	روة و!��ل.07:ينظر الملحق رقم-1� 
  .�طو�

  .وكالة إيمان للسياحة واألسفار.05:ينظر الملحق رقم-  2
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زيارة المدينة المنورة من أعظم القربات وأحسن  الموالي اتفق علماء على أن :المثال

  الطاعات 

   وأحسنأعظم  اسم التفضيل،

    .خرتناول اسم التفضيل للتمييز شيء عن شيء آ

  : اإلمالئيالمستوى - 3

 ،أبرزها ألفاظهاللغة العربية قواعد خاصة بكتابة :وعالمات الترقيماإلمالء قواعد        

  :قواعد كتابة الهمزة في مواقعها المختلفة من الكلمة

  . الكلمة همزتا الوصل والقطع أولالهمزة في 

  .وصل  أوهمزة قطع  إماالكلمة فهي  أولوقعت الهمزة في  إذا

  . األصليةوهي الهمزة  األلفكتبت ابتداء على :همزة قطعكانت  فإذا

النطق بالحرف الساكن  إلىهمزة خفيفة زائدة يتوصل بها  ،فهي :همزة وصلوٕاذا كانت 

   األلفبصاد صغيرة تكتب فوق  إليهاالكلمة ،ويرمز  أولفي 

  .عن همزة القطع في بعض المطويات السياحية  األمثلةبعض  إلىنتطرق 

  .أما،إلى،إذا،إن :ففي الحروف مثل

   .أنت :الضمائرو 

 أحسن، ،أمر، أديت أتممت ،،أنجز،أيها  ألف، أدخلنا، : وفي بعض الكلمات مثل      

  ....أوقاتها، أخي أذى، إخوانك، أربع، أطباق، أجود، أخي،أضرحة، أبي، أمتك،

  :التاء المربوطة والتاء المفتوحة المبسوطة
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  :المربوطةالتاء -

  .تلفظ هاء عند الوقف  أنهي التاء التي يمكن :تعريفها 

   .األسماءال تكون التاء المربوطة في غير :مواضعها

  .تاء االسم المفرد المؤنث غير الثالثي *

  مفتوحة  لتكسير الذي ال يوجد في مفردة تاءجمع ا*

  .تمييز الواحد من الجنس *

  المبالغة  * 

  التصغير  *

  النسب  *

  .األعجمية األسماء *

 أووال تنطق بغير صوت الهاء سواء كانت ساكنة  إضافة واألسماء األفعالتلحق :الهاء *

  .متحركة وال تقبل التنوين 

  :المبسوطةالتاء المفتوحة  - 2

  .هي التاء التي يوقف عليها بلفظها وال تبدل هاء:تعريفها 

  :مواضعها

  .المواضع التي تلحق بها يأتيالكلمة،وفيما  أنواعتلحق هذه التاء جميع 

  .المفردة أسماءبعض *
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  . األفعال أسماءبعض  *

  .ق به جمع مؤنث السالم وما ألح *

  .بتاء مفتوحة  اجمع التكسير الذي ينتهي مفرد*

   .ضمير إلى أضيفت إذاالمنتهية بتاء مربوطة  األسماء *

  .نائب الفاعل مؤنثا  أوكان الفاعل  إذاالفعل  *

  1.بعض الحروف   *

  .من المطويات السياحيةلتاء المربوطة والمفتوحة  األمثلةبعض  إلىومن هذا نتطرق  *

  .طولقةو  جمورة،و جمينة ،و ، رعةيمز و القنطرة ،و سيدي عقبة ،:المناطق  أسماءبعض *

  نخلة:نخيل : تمييز الواحد من الجنس-*

  خافت ،تركت ،عرفت،تهت،جلبت،حفظت : األفعالمنها في :عن التاء المفتوحة : أمثلة

  :وفي جمع مؤنث السالم 

  .  ..... الواحات، ،مخلفات، منقوشات ،مخطوطات ،المزارات،الحضارات  

  . 2222المنادى -

  

  

                                                           

  .186المرجع نفسه،،ص: سميح أبو مغلي– 1
  .118،ص3،2001:،طاللغة العربية دراسات تطبيقية،دائرة المكتبة الوطنية ،األردن : عمر السعد، فاطمة السعدي-  2
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  .1111"مطوية دليل المعتمر"مثال ذلك في 

  . أخي المعتمر أختي المعتمرة:مثال* 

*Rيا عزيزي يا غفار يا رب العلمين  :مثالوفي مطوية أخر  

  .)عزيز، غفار، العالمين (الياء حرف نداء والذي بعده منادى ككلمات

  : عالمات الترقيم -ج

أثناء الجمل والكلمات  هو عالمات خاصة توضع : الصطالحيالترقيم في المعنى ا   

   .المكتوبة يراد منها إفهام المعنى

                                                           

.مطوية دليل المعتمر 04:ينظر الملحق رقم- 1  
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الفاصلة، الفاصلة المتوسطة، النقطتان الرأسيتان الوصلة، : وعالمات الترقيم فهي    

عالمات االستفهام، النقطة، عالمة التأثر، عالمة االستفهام التعجبي، أو اإلنكاري، 

   2.وعالمة الحذف، عالمة التنصيص، عالمة االعتراض

تستعمل لفصل أجزاء الكالم بعضه عن بعض، وهي بمثابة استراحة : الفاصلة: فأولها

  : رة للقارئ إذا طالت الجملة، ومواضع استعمالهاقصي

  3بين الجمل التي يتكون من مجموعها كالم في معنى معين-

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.197- 196المرجع السابق ص: سميح أبو مغلي - 2  
118المرجع السابق،ص:عمر السعد،السعدي فاطمة- 3  
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يكون اإلحرام بالطائرة إذا كنت ذاهبا من جدة : 1"مطوية دليل المعتمر "ومثال ذلك في

في معنى عن فالكالم .مباشرة إلى مكة، كما يجوز اإلحرام بجدة إن تعذر اإلحرام قبل ذلك

  .اإلحرام

  .يجب أال يمس ثياب اإلحرام طيب، فان مسها طيب فعليك أن تغسله: 2مثال 

ومثال ذلك في مطوية وكالة سوسن للسياحة  :.وأقسامهبين أنواع الشيء الواحد  -

بسكرة، أدرار، بشار، تمنراست جيجل، : رحالت ألهم وأجمل المناطق في الجزائر: والسفر

  ...      .لمسيلة، وهران، سطيف، العاصمة ا

  .الفاصلة المنقوطة ال توجد في كل المطويات *

توضع في نهاية الجملة التامة المعنى إذا انتهى الحديث عندها، كما توضع في : النقطة*

   2نهاية الفقرة أو المقطع، فتفصل بين الجملة وبين سابقتها أو الحقتها

  3. لمديرية السياحة والصناعة التقليدية "بسكرة عروس الزيبان "في مطوية:1مثال 

مال والجنوب، والشرق، هي بوابة الصحراء، وهمزة وصل بين الش: عروس الزيبان-  

ه جملة تامة المعنى نجد النقطة في أخر الجملة إليصال الرسالة ونهاية فهذ. والغرب

   .الكالم

ة بمديرية السياحة والصناعة التقليدي "بانفي ضيافة عروس الزي"مطوية . في 2والمثال
تزخر والية بسكرة بتنوع غني من المواقع السياحية بفضل موقعها، فهي -لوالية بسكرة 4444

                                                           

  .مطوية دليل المعتمر.04: ينظر المطوية رقم -  1

  .199،ص.المرجع السابق: سميح أبو مغلي - 2
.  مطوية بسكرة عروس الزيبان .01:ينظر الملحق رقم  -   3 
  .مطوية في ضيافة عروس الزيبان.08:رقم:ينظر الملحق  - 4
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تتميز بجمال خالب حيث تعانق النخلة الباسقة شموخ الجبال فبسكرة تحصي العديد من 

وبجوار السدود والمنابع المواقع والمناطق التوسع السياحي، بسفوح الجبال وبقلب الواحات 

  .في هذا المثال النقطة في أخر الفقرة .الحموية والرمال

  

  

  1111"وكالة إيمان للسياحة واألسفار "وتأتي في األمثلة اآلتية في مطوية: الشرطة

  : األعمال التي يقوم بها من دخل بالعمرة -:مثال

  "لبيك اللهم عمرة"يحرم من الميقات نوايا العمرة -

  .   ...الثالثة ة أشواط يضطبع فيها ويرمل فيالقدوم سبعطواف -

  . يسعى سبعة مرات يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة-

  .يحلق أو يقصر ويتحلل-

يكتب بينهما ما ليس من أركان األساسية كالجمل االعتراضية،  (  ):،القوسان مةعال

  ......      .وتفسير بعض، األلفاظ وذكر سنوات الوالدة والوفاة

  2222. "دليل المعتمر "مطوية واألمثلة في

  .) صلى اهللا عليه وسلم( وعن رسول اهللا-

  ) ص(زيارة قبر النبي-

                                                           

  .وكالة إيمان لساحة واألسفار.08:رقم:ينظر الملحق  - 1
.مطوية دليل المعتمر 04:ملحق رقم - 2  
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  ). الزكام، السعال، الصداع( يستحسن أن يصطحب كل معتمر معه أدوية-

  

  

  

  

  

  

  

  

هي عبارة عن نقاط متتابعة على السطر تدل على أن في  (....):عالمة الحذف   

رحالت ألهم 1111."راسفواألسوسن لسياحة وكالة "و في :مكانها كالما محذوفا نحو جاء

بسكرة، أدرار،بشار، تمنراست، جيجل، المسيلة، وهران، : وأجمل المناطق في الجزائر

حتوي على الكثير من الثقافات والمناطق وال ننسى أن بسكرة ت(...)ةسطيف، العاصم

  . السياحية والتاريخية

  .الكالم المحذوف هوالكالم الذي لم يريد المرسل قوله 

  :(: )النقطتان الرأسيتان

  : عندهما يسكت القارئ سكوتا متوسطا، وتوضعان في المواضع، اآلتية  
                                                           

.مطوية وكالة سوسن لسياحة واألسفار 03:ملحق رقم - 1  
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  2."مطوية دليل المعتمر "فيومثال ذلك : بين القول ومقوله-ا

العمرة : (عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     

  . متفق عليه). إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة

  3:بين الشيء وأقسامه أو أنواعه-ب

الفاتحة والكافرون، والثانية بسورتي األولى بسورتي :( تصلي ركعتين نفال 1مثال 

  ). الفاتحة واإلخالص

: ال تشد الرحال إال ثالثة مساجد: وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 2مثال 

   )المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى(

  .والكاف) مثل(، و)النحو(قبل التمثيل بشرط أن ال يذكر ما يقوم مقامها ك 

  .تونس، المغرب، مصر، دبي، تركيا: ألهم الدول السياحية كتنظيم رحالت 

  .تستخدم بعد الجملة التي يستفهم بها عن أمرها )؟:(عالمة االستفهام

  .توجد في جميع المطويات  وهذه العالمة أيضا 

  

حتى هذه : 'هأو االنفعال وحاالت 1توضع بعد كل كالم يدل على التأثر، :عالمة التعجب

  . في المطوياتالعالمة ال توجد 

  :تستعمل في مواضع منها: الشرطة: سادسا

                                                           

. مطوية دليل المعتمر 04ملحق رقم  - 2  
247المرجع نفسه ،ص: محسن علي:عطية - 3  

1 – "��  .202ا��ر!& ا���ق،ص:أ�و ���� 
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   .لها بعد العدد رقما أو لفظا سبق وتطرقنا إليهااستعما 

كل كالم ينقل بنصه ويوضع بين قوسيها المزدوجين  :(" " )وصورتها : عالمة التنصيص

ير منه شيء، وذلك كاآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، وأقوال، اآلخرين وحروفه، وال يغ

  2. من متقدمين وغيرهم

  3 ".دليل المعتمر" قرطي للسياحة بعنوانواألمثلة في مطوية 

اللهم إني أحرم ". وقال". هذا جبل يحبنا ونحبه):" قال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم( 

  ". يم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدناما بين ال بنتها كتحريم إبراه

ال اله إال اله وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،  ":مثال

  " وحدهوعده إال اهللا وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم األحزاب  الهال 

غيره وردت عالمات التنصيص في النماذج اإلشهارية للكالم المقدس ولتوضيحه عن 

  .ونسبه إلى شخص معين

   :المستوى الداللي -1:ثانيا

  .والجمل والعبارات األلفاظالداللة علم يبحث في معاني 

معرفة دالالت الكثير من المفردات التي يواجهونها في  إلى األفرادونظرا لحاجة      

التي يمكنهم  األلفاظمعرفة  إلىحاجتهم  أويقرؤونها، أوالتراكيب اللغوية التي يسمعونها،

المجردة التي يريدون التعبير عنها فال  أواستعمالها في التعبير عن المعاني المادية،

  .يمكنهم االستغناء عن علم الداللة عامة والمعاجم خاصة

                                                           

  202،صالمرجع نفسه، - 2

  .مطوية دليل المعتمر.04ينظر الملحق رقم  - 3
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  .المعاجم للتعريف المعجمي ت فيمن كلمات المطويا فنرى أمثلة

  

في  رفث(قبيح،فحش أي  أفحش وصرح بكالم:في كالمه:ورفوثا رفثاً :رفثَ :الرفثلفظة 

  1111.)الكالم

  .2222،فسق رجلازني،فجرخرج عن الطريق الحق والصواب :فسقا وفسوق:الفسوق

  3333.أوامره،تمردعدم خضوع،خروج على طاعة رئيس ومخالفة :العصيان

  .ما يسمى بالحقول الداللية أيضاوفي الداللة 

الذي وضع صياغتها  josttrier األلماني إلىتنسب هذه النظرية  :الحقول الداللية

الفكرية في اللغة  األلفاظ:من القرن العشرين،من خالل كتابه الثالثيناتومبادئها في بداية 

  .الوسيطة األلمانية

المعجم االفرادي للغة،يتركب من مجموعة كلمات ذات عالقة  إنوملخصها 

ى انفرادية،وكل مجموعة كلمات تعطي ميدانا محددا علحقول  أيتدريجية، تسلسلية

  .وترتبط داللتها ضمن مفهوم محدد)مفهوميهحقول  أي(رفيالمستوى الص

  

  

  

                                                           

  .567ص.2،2001:لبنان ،ط-حموي صبحي ،المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، المكتبة الشرقية ،بيروت -  1
  .715،ص1،2003:ط:نفس المرجع -  2

.733ص:نفس المرجع - 3  
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لة،وتقع تحت مصطلح عام الحقل الداللي هو كل مجموعة مرتبطة الدال:وبكلمة    

نة يجاال واحدا يتصل معنى الكلمة المعطي مأو دائرة من الكلمات تع 1يجعلها، نحو حقل

قريبة منها في الداللة على ذلك المعنى مما يمكن في  أخرىكلمات  أومعنى كلمة فيه ب

  د بعض جن إليهلكلمة من خالل الحقل الذي تنتمي اضوئه معرفة معنى 

 في اللغة العربية ألوانثل كلمة م 2.)......الحقول كحقل الطبيعة،الزمان،المكان،الطبخ

  3... .تقع تحت المصطلح العام لون وتضم ألفاظ مثل احمر، ازرق،اصفر

   4.ممجموعة مفردات اللغة تربطها عالقات داللية وتشترك جميعا في التعبير عن معنى عا

تنفيذ التوسع في ميادين الداللة، ومنهج :تصنيف المدلوالت في حقول مشتركة المعاني 

  :في مجموعات تشترك في داللة عامة واحدة مثل األلفاظهذا التصنيف جمع 
                                                           

الجزائر - محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبيقات ،بيت الحكمة،سطيف:بوجادي خليفة: ينظر -  1
  .186،ص1،2009:،ط
  465،ص1،2008:عمان،ط-علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ،عالم الكتب الحديث ،األردن:هادي نهد  -  2

  .79، 1998، 5:رة، طالقاه عالم الكتب،
  .79، 1998، 5:القاهرة، ط عالم الكتب، علم الداللة،:احمد مختار عمر -  3
  .186،ص1،2009:عيسى فوزي،علم الداللة النظرية والتطبيق ،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،ط -  4
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1111:الطبيعية ألفاظحقل 
 

  .واحات النخيل ،سفوح الجبال ،السدود ،المنابع الحموية،الرمال :مثل 

 :حقل ألفاظ الدينية

                                                           

 الجامعية،دار المعرفة  علم الداللة النظرية والتطبيق،: ينظر إسماعيل عيسى فوزي  -- 1

  .186،ص1،2009:اإلسكندرية،ط
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المساجد،مدارس العلم والفقه زايا مدارس قرآنية، األولياء الصالحين ،الحج :مثل

األعين فذلك يؤثر على النفس فيسعى تساعد العناصر الطبيعية على سحر .العمرة

  .المنطقةالمتلقي جاهدا لزيارة تلك 

 الكثرة من كلمات الدينية إلثارة المشاعر لمن له ميول عقائدي 

 :حقل المكان 

، منطقة الزاب الشرقي مكة ، المدينة، القنطرة،اورالل  ، مزيرعة ، جمينة  ، باتنة :مثل

 .لمساعدة السائح ليقصد مكان معين ...  الجزائر، بسكرة،الغروس ، فوغالة 

 : حقل الزمان -

الشمس،يوم،بعد الغروب،ليلة الحادي عشر ،الظهر،العصر غروب، بعد زوال :مثل 

 .غرضه لتقيد السائح بوقت معين  .صالتي المغرب ،العشاء

 :الطبخ حقل

  اللبن.الدوبارة،المحجوبة،التمور ،الخبزالشخشوشة،:مثل

 .الغرض اإلشهاري في الرغبة الطالع و التعرف على أطباق تلك المنطقة  

 :التقليدية  الصناعات

  .الزرابي  الفخار،الخزف ،النسيج ،الطرز،الخياطة ،الحلي،: مثل

  .لإلشهار باأللبسة وعن أعمال التقليدية التي تقوم بها تلك المنطقة
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  :البالغيالمستوى -

 ،مفردها ومركبها ،ألفاظهفصاحة مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع  :والبالغة في الكالم 

   1:هي ،وتشمل ثالثة علوم

اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال وقد عرف  أحواله هو علم يعرف ب :المعاني -

في  الخطأوقيود داللته ليحترز بالوقوف عليها عن  ،تتبع خواص تراكيب الكالم :بأنه

   .كرهطبيق الكالم على ما تقتضي الحال ذت

 أي .المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة إيراد ههو العلم يعرف ب البيان      

ة، التي قبيل التشبيه، أو المجاز أو الكنايتلك الطرق من  سواء كانت .عمل ذلك المعنى

    .بأن يكون بعض الطرق واضح الداللة، وبعضها أوضح -سيأتي بيانها 

وجوه تحسين الكالم بعد رعاية تطبيقه على مقتضى ه هو علم يعرف ب: علم البديع      

ويطلق علم المحسنات البديعية وتشمل على الطباق والمقابلة  ،الحال ووضوح الداللة

  .الحديث عنها  وسيأتيوالجناس 

  لبالغي وهيالذي تندرج دراستها تحت المستوى ا اتالموضوعبعض  و 

   1.واالستعارة والكناية والجناس والطباق التشبيه

                                                           

  .115أبو مغلي سميح ،المرجع السابق ،ص -  1
  

  .266،267المرجع السابق ،ص:عطية محسن علي -  1
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هو تشابه لفظين في النطق واختالفهما في المعنى، وهو زخرف قديم من زخارف :الجناس

وهما .الشعر العربي ونثره، تفنن فيه الشعراء واألدباء، وابتكروا منه أصنافا متعددة

  . تام، وناقص:نوعان

  2 .المتقدمة األربعة األمورحد وهو ما اختلف فيه اللفظان في أ :قصجناس نا-

   :في المطويات التام ال يوجدالجناس ف فأوال

   :التالية األمثلةفيوجد في  :الجناس الناقص

  3:قرطي للسياحة" دليل المعتمر"مثال في مطوية يوجد - 

  .   ....ونصر عبده ،وعدهأنجز  ،اهللا وحده إالله ال إ.......-

  .عبده -وعده  – وحده

  سن لنا سنن  -

  .باإلحرامبعد ذلك يحل لك كل شيء حرم عليك  -

  .االحرام–حرم 

  

   :1واألسفارللسياحة  إيمان "في مطوية وكالة أيضاويوجد 

   :الوقوف بعد الزوال ويجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر يبدأ -

                                                           

  .34المرجع السابق،ص:عمر األسعد-  2
  .مطوية دليل المعتمر.04:ينظر ملحق رقم -  3
  .وكالة إيمان لسياحة واألسفار.05رقم:ملحق -  1
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   .القصر -العصر-

  المحيط –المخيط : يلبس المخيط وال المحيط ال-

  2 بمديرية السياحة والصناعة التقليدية "بسكرة عروس الزيبان "مطوية بعنوان في

  .شموخ الجبال........بسكرة تتميز بجمال خالب 

  وجبال -جمال

 ،هو من المحسنات المعنوية التي تفنن العرب فيها ويطلق عليه المطابقة :الطباق

الجمع بين شيء  أو ،في المعنى متقابلينلجمع بين لفظين اويعني  ، والتكافؤ،والتضاد

   :وضده وهو نوعان

لم يختلف فيه الضدان إيجابا  ،أو هو ماينلضدبإظهار ا هو ما ُصرح به :طباق السلب-

  3 .وسلبا

  

  

  

 والصناعة  بمديرية السياحة "بسكرة عروس الزيبان"في مطوية يوجد :اإليجابطباق -

  .1التقليدية

   والشرق والغرب ،ن الشمال والجنوبيب........ عروس الزيبان :ثالم

                                                           

 رة *روس ا�ز���ن:01ر�م���ق – 2�.  
  .289- 288المرجع السابق ، ص:محسن علي:ينظر عطية -  3
 رة *روس ا�ز���ن: 01ا����ق ر�م - 1�.  
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   .ربوالغ -والشرق  ،الجنوب -الجملة الشمال طباق هذه

   2"واألسفارللسياحة  إيمان "وكالة في مطوية أيضا

  .     ....ويختص الرجل  والمرأةمثال وهذه المحظورات على الرجل 

  . والمرأة -الرجل 

  3."في ضيافة الزيبان"بعنوان "في مطوية أمثلةتوجد  أيضا

   .مناخها جاف ذو شتاء بارد وصيف حار......

  .وصيفشتاء 

   .وحار باردا

  4 "بسكرة بوابة الصحراء "مطوية فيأيضا 

   ...تباين المدى الحراري بها بين الليل والنهار فيسود مناخ إلى أدىما .........

   .الليل والنهار

   ...الغربيوالية باتنة من الشمال الشرقي والية خنشلة من الشمال ........

  .والغربي  -الشرقي

   :وكالة سوسن للسياحة والسفرو ب

   .السياحة المحلية والخارجية :تقوم الوكالة بحجز الفنادق-  

                                                           


 وا,��ر.05��ظر ���ق ر�م ،-  2���  .و ��
 إ���ن �

 ا�ز���ن.02:��ظر ���ق ر�م - 3���. ��.  
 رة �وا�
 ا���راء.08:��ظر ا����ق ر�م- 4�.  
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  والخارجية -المحلية

فبتطبيق  بعضاللغوية بحيث يتكامل بعضها مع  األنظمةاللغة مجموعة من  إن-   

  .وتسعدنا على فهم اللغة العربية والتمكن فيها .قواعدها وقوانينها تكون لنا لغة سليمة
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  : خاتمة 

بحيث كل مستوى يكمل األخر،   ،إن مستويات اللغة العربية من أساسيات اللغة العربية

  . فتترابط فيما بينها حتى تؤدي وظيفتها

  .حتى تشكل لغة سليمة ودقيقة ،تتحرك داخل نظام لغوي واحدقواعد اللغة وأسسها  -

باستعمال الجمل االسمية والفعلية وتنوعها   ،المستوى النحويالمطويات السياحية  تاولتن

  .باألمثلة

لصفة ،بتناول اتطبيق المستوى الصرفي على بعض األمثلة من المطويات السياحية  -

  .نوح األفضل ههيتوجو  ،لجذب السائح ،غرضا إلقناعهالمشبهة وبعض الصيغ الصرفية 

سائح باستخدام المحسنات قدرة المطويات على تبليغ الرسالة اإلشهارية والتأثير في ال

  .البديعية مثل الجناس والطباق لتقوية المعنى وتأكيدها وترسيخها في ذهن السائح
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