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صدق اهلل العظيم

)87 (  اآلية، سورة النحل-

1

الحمــــد هلل إلــــ فحســــانف وف ــــلف و توفيقــــف حمــــداص يليــــق بجــــ

ســــلطانف و الصــــ ة

والس م إل خاتم األ نبياء و المرسلين نبينا محمد و إل آلف و صحبف أجمعين
تم بعون اهلل انجاز ذه المهكرة فلف الشكر والحمد واإترافا بالف

ألذلف مصداقاص

لقولف صل اهلل إليف وسلم « من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل» نتقدم بالشكر إل فتمام
ذه المهكرة لألستاه المشرف والهي أسهم في مساإدتنا وتوجيهنا بنصائحف القيمة
"د:محمد ر ا إياض".
كمـــا أتوجـــف بالشـــكر فلـــ كـــ مـــن أســـهم فـــي فرشـــادنا ونخـــك بالـــهكر األســـاتهة
الكــــرام " :ســــعاد ب ــــياف" "حنــــان إواريــــب" "إبــــد القــــادر بقــــادر" "كلثــــوم مــــدقن" "إبــــد
القادر البار"الهين نسأ اهلل لهم التوفيق والسداد.
واليفــــوتني فــــي ذــــها المقــــام أن نشــــكر إمــــا فهاإــــة ورقلــــة إلــــ مســــاإدتهم لــــي
وال ك الزم ء والزمي ت ونخك بالهكر الزميلة "األستاهة بالي وردة".
وفــــي األخيــــر نتقــــدم بجزيــــ اإمتنــــان فلــــ إمــــا المكتبــــة بقســــم اللغــــة العربيــــة
وآدابها وال ك من أسهم في انجاز ذها العم

المقدمة

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد ابن عبد اهلل وعلى
آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين ،اللّهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم.
اللّغة العربية لغة جسيمة قوية ألمة كريمة عظيمة –األمة اسإسالمية– حيث حافظت
على كيانها وقوامها ونظامها بقرآنها العزيز وتراثها األدبي واللغوي الثري والزاخر طوال عدة
عصور من العصر الجاهلية الى هذا العصر.
كما أن اسإعالم بشقيه المرئي والمسموع؛ يؤدي الدور الفعال في وقتنا الحالي بما يحويه
من معارف وفنون وأخبار تدل على أهميته في الحياة اسإجتماعية ،فاسإعالم اليوم لسان حال
وصوت له جماهير عريضة ،وصدى له كل التأثير.
واللّغة منذ القدم تعد أهم وسيلة للتواصل بين البشر واألفراد وهذا ما يجعل األفراد
مرتبطين بها إرتباطا شديدا ،واللّغة ليست مجرد رموز بل هي أسلوب تفكير ونمط بناء
وتثقيف لشخصية اسإنسان ،واألهم هو أنه كلما كانت اللغة دقيقة يكون الفكر واضح
وصائب ،واذا لم تتحول اللّغة إلى فكر فإنها تصبح بال قيمة ومصيرها الزوال.
وما نشهده في وقتنا الحالي من تعدد اللهجات في العالم بأسره؛ أدى لظهور التداخل
اللغوي ،والجزائر كغيرها من الدول التي تشكلت في محيطها هذه الظاهرة وذلك بسبب عدة
عوامل ،أهمها االستعمار الذي دام أكثر من قرن ،حيث أن التداخل ظاهرة لم تكن محصورة

أ

المقدمة
على تواصل األفراد فقط بل قد وصلت إلى وسائل اسإعالم بصفة عامة والمسموع بصفة
خاصة .ولهذا السبب شرعنا في دراسة هذه الظاهرة فجاء عنوان البحث موسوماً بـ:التداخ
اللغوي بين الفصح والعامية في اإإ م المسموع (فهاإة ورقلة الجهوية أنموهجا) ومن
خالل هذه الدراسة نسعى لإلجابة عن اسإشكال الرئيس أال وهو:
 فل أي مدى يتداخ الفصيح مع العامي في اإإ م المسموع؟ وما السبب في
هلك؟.
ومن سؤالنا هذا تتفرع منه أسئلة أخرى ثانوية أال وهي:
 )0ما مفهوم التداخ وما ذي أذم خصائصف؟.
 )7ما مدى تمظهر العامية في لغة اإإ م المسموع؟.
 )3ما ذي الطرق لمعالجة ذه الظاذرة والحفاظ إل اللغة الفصح وترقية
فستعمالها؟.
ولإلجابة عن هذه األسئلة نقترح الفرضيات اآلتية:
 التداخ اللغوي لف تأثير سلبي إل اللغة العربية الفصح .
 تسل العامية فل اإإ م المسموع وا ح وجلي بشدة.
 بوجود إدة حلو وطرائق للتخلك من ذه الظاذرة.

ب

المقدمة
وكإجابة على اسإشكال المطروح وتأكيدا لصحة الفرضيات من عدمها؛ قمنا بنسج الخطة
والتي قسمناها إلى فصلين:
فتناولنا في الفصل األول :الجانب النظري للبحث والمعنون التداخل اللغوي في اسإعالم
المسموع وينقسم إلى مبحثين المبحث األول هو مفاهيم ومصطلحات الدراسة اللذي
تناولت فيه المفاهيم والمصطلحات الفاعلة في متن الدراسة من بينها الفصحى ،العامية،
اسإعالم المسموع ،ومن ثمة التداخل اللغوي الذي يعد أساس الدراسة أما المبحث الثاني
المعنون بالدراسات السابقة والذي قمنا فيه بعرض الدراسات السابقة ومن ثم التعقيب عليها.
أما الفصل الثاني :المعنون بـتحليل البرامج اسإذاعية ( فتاوى على الهوى -الشعر
الملحون – ابحث واتصل -نسائم اللغة ) ويتضمن مبحثين ،األول المعنون بإجراءات الدراسة
وتناولنا فيه الطريقة واألداة والذي نتعرض من خالله إلى مجتمع العينة وأدوات إجراءات
الدراسة وحدود الدراسة ( المكانية والزمانية ) ومن ثمة المبحث الثاني المعنون بـ منهجية
الدراسة ومناقشة وتحليل النتائج المتوصل إليها وقمنا فيه بتحليل البرامج التي اخترناها عينة
للدراسة ثم قمنا بـعرض وتحليل نتائج االستبيان ثم خاتمة قمنا فيها بعرض أهم النتائج
المتوصل إليها من خالل دراستنا البحثية.
وللوصول إلى الهدف من الدراسة إتبعنا المنهج الوصفي واتخاذنا أداتي التحليل
واسإحصاء كأداة إجرائية تناسب متطلبات الدراسة وهذا للوصول إلى النتائج المرغوب فيها.

ج

المقدمة
أما عن االهداف التي سعينا إلى تحقيقها من جراء هذه الدراسة هي:
 الوقوف على المستوى اللغوي للمذيعين في تقديمهم للبرامج. معرفة العائق من عدم توظيف اللغة الفصحى في جميع البرامج.سنقوم بعرض األسباب التي دعتنا الختيار هذا الموضوع ،األسباب الموضوعية والتي
تجلت في مالحظتنا لتفشي العامية في وسائل اسإعالم وتهديدها سإستعمال اللغة العربية في
الوسط اسإعالمي المسموع ،أما األسباب الذاتية ترجع إلى رغبتنا الشديدة في تسليط الضوء
على خطورة هذه الظاهرة في اسإعالم على المجتمع.
أما بخصوص أهمية الدراسة فتتأتى من خالل العناصر التالية:
 التعرف على مكانة اللغة العربية في اسإعالم المسموع.
 نشر الوعي بخطورة التداخل اللغوي على اللغة العربية.
 السعي إلى إيجاد حلول للمحافظة على العربية الفصحى من هذه الظاهرة.
ومما ال شك فيه أن أي دراسة ال تبنى من فراغ وموضوع التداخل اللغوي من المواضيع
التي تم التطرق لها لكن هذه الدراسات في هذا الموضوع كانت محدودة.
 تمثلت في الدراسة األولى :وهي دراسة مذكرة ماجستير للطالبة "سليمة دلول"
الموسومة بـ الخطاب اسإشهاري في المحيط العمراني لمدينة باتنة (دراسة لغوية)

د

المقدمة
سنة 8002-8002م .والتي إعتمدت على المنهج الوصفي والمالحظة
والتسجيل والمقابلة واالستبيان
 أما الدراسة الثانية :وهي عبارة عن مقال معنون ب قضية التداخل اللغوي في
عاميات الجزائر (عامية بوسعادة أنموذجا) للباحث "لعور موسى" .والذي
توصل لنقطة هامة وهي أن اسإقتراض اللغوي واسإزدواجية والثنائية اللغوية أدت
إلى ظهور التداخل اللغوي في المجتمع.
 الدراسة الثالثة :عنوانها مظاهر التداخل اللغوي في لغة أخبار التلفزة الجزائرية
(تأثير اللغة الفرنسية على اللغة العربية) "ليمينة سيتواح" وهي رسالة دكتوراه
دولة في الترجمة  8002/8002م .والتي سلطت الضوء على بعض المشاكل
التي تخص التداخل بين العربية والفرنسية ،وعملت على إبراز مواطن التداخل
في الفصحى .ومن ثمة عقبنا على الدرسات السابقة في المبحث الثاني ،والتي
لمسنا فيها تقاطع من ناحية موضوع دراستنا البحثية.
وللوصول إلى الهدف من هذه الدراسة إعتمدنا على عدة مراجع أهمها:
اللهجات وأسلوب دراستها "ألنيس فريحة" ،مشكالت اللغة العربية المعاصرة ل"محمد البرازي.
اسإذاعة كما رأيتها وأراها ل"خليفة بن قارة" وغيرها من المراجع التي دللنا بها دراستنا
البحثية.

ه

المقدمة
ال يسعني في األخير إال أن أشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من بعيد أو من
قريب ،خاصة الرعاية التي أولها الدكتور المشرف "محمد ر ا إياض" الذي أتقدم له
بجزيل الشكر والتقدير كما ال يفوتني قي هذا المقام أن أرسل أبلغ رايات الشكر والتقدير
شكر.
ا
ألساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقلة وعمال إذاعة ورقلة الجهوية و
ورقلة في:
 7102/10/03م

و

فصل أول:
التداخل اللغوي في
اإلعالم المسموع

التدخل اللغوي في اإلعالم المسموع

الفصل األول

التوطئة:
فعال
كثير ما يشبه اليوم المذيع والصحفي لسان حال أمته خاصة من ناحية دوره ال ّ

في الحياة االجتماعية واالقتصادية وحتى الفكرية في الجانب اللغوي واألدبي ،كيف ال
والشاعر قديما يعادل مكانة الصحفي أو المذيع اليوم ،فمنذ الجاهلية شكل كل من الراوي
والشاعر ثنائية جعلت كل منهما يتولى مهمة نقل أخبار األولين وروايتها.1
بناء على ما سلف يمكن اعتبار مهمة الصحفي أو المذيع موجودة مند القدم كفعل
ً

ولكن كمهنة قائمة بذاتها فقد برزت مع شيوع وتطور اسإتصال ووسائله منذ العصر
الحديث ((صحافة مكتوبة وصحافة ناطقة وصحافة مرئية))

2

فهي مجال من مجاالت تبادل

الرسائل ونشاط فردي وجماعي يشمل كل عمليات الفكر والمعرفة وعليه فهي جزء من
اسإعالم الذي هو جمع وتخزين ومعالجة ونشر األنباء والبيانات والصور والحقائق والرسائل
واآلراء والتعليقات المطلوبة من أجل فهم الظروف الشخصية والبيئة والقومية والدولية
والتصرف تجاهها من علم ومعرفة .والوصول إلى وضع يمكن من اتخاذ الق اررات السليمة.3
وعليه قد يعود الهدف األساس من اسإعالم هو (( تأثير المتصل بمن يتصل به من
خالل الرسالة التي يوصلها إليه .ووسائل اسإتصال ليست إال محاوالت متطورة عبر الزمن
لتسهيل إحداث هذا التأثير )) 4وعليه يمكن تلخيص وظائف اسإعالم في النقاط التالية:

1
2

5

ينظر :عبد اللطيف حمزة  ،اإإ م في صدر اإس م ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط8222 ،08 :م ،ك.72 :

ينظر :الزبير سيف اسإسالم ،إلم اإإ م و السياسات اإإ مية في العالم الثالث ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،

ط8222 ،08 :م ،ك.33 :
3

ينظر :شون ماكبرايد وأخرون  ،أصوات متعددة وإالم واحد – االتصا و المجتمع اليوم و غداص  ،-الشركة الوطنية

4

ينظر :شون ماكبرايد و أخرون  ،أصوات متعددة و إالم واحد  ،ك.013 :

للنشر والتوزيع ،الجزائر(،د:ط)8228،م ،ك.00 :
5

المرجع نفسه ،ك.07 :
31

التدخل اللغوي في اإلعالم المسموع

الفصل األول

 الحوار والنقاش :توفير حلقات تبادل الحقائق الالزمة لتيسير اسإتفاق أو
توضيح وشرح لمختلف وجهات النظر.
 التربية :التي تقوم بنشر المعرفة على نحو يعزز النمو الثقافي ويساعد على
تكوين شخصية الفرد بإكتساب المهارات والقدرات في كافة المراحل العمرية.
 النهوض الثقافي :وهو القائم على نشر األعمال الثقافية والفنية بهدف
المحافظة على التراث ،والتطوير الثقافي عن طريق توسيع آفاق الفرد ،وايقاظ خياله
قدرته اسإبداعية.
واشباع حاجاته الجمالية واطالق ا
 الترفيف :وهو الذي تشترك فيه كل الفنون من رقص وأدب وموسيقى
و مسرحيات فكاهية والرياضة واأللعاب من خالل العالمات والرموز واألصوات
والصور بهدف الترفيه واسإمتاع ،وتفرد ذوقه على الصعيدين الشخصي والجماعي
المشترك .
 التنشئة اإجتماإية :التي توفر رصيد مشترك من المعرفة يمكن للناس من
أن يعملوا كأعضاء ذوي فعالية في المجتمع الذي يعيشون فيه.
 خلق الدوافع :أي أنها تعمل على دعم األهداف المباشرة والنهائية لكل
مجتمع ،وتشجيع اسإختيارات الشخصية والتطلعات الجماعية ،وبالتالي دعم األنشطة
الخاصة باألفراد والجماعات والتي تتجه صوب تحقيق األهداف المتفق عليها.
 التكام  :توفير الفرص لكل األشخاص والمجموعات واألمم بما يكفل لهم
الوصول الى رسائل متنوعة تحقق حاجتهم في التعارف والتفاهم والتعرف على
ظروف معيشة اآلخرين ووجهات نظرهم و تطلعاتهم.
فمن هنا نالحظ أن اسإعالم يعد مدخال لتوعية كل الشعوب بما فيها العالم الثالث

1

خاصة في أواخر القرن التاسع عشر و ذلك ألسباب متعددة منها:
1

ينظر :الزبير سيف اسإسالم ،إلم اإإ م و السياسات اإإ مية في العالم الثالث  ،ك.12 :
31

التدخل اللغوي في اإلعالم المسموع

الفصل األول
 أن اللغة

العربية الفصيحة تحتل ضروبا مختلفة في تركيبة المجتمع الثقافية

واسإجتماعية العربية.
 ظهور مجموعة من المصلحين اسإجتماعيين على مستوى اسإعالم المسموع أو
المرئي يعمل على تطوير الجانب الحضاري لألمة بما فيها اللغة التي تعد وسيلة للتعبير
عن آرائهم

ومواقفهم1.

بارز من أبرز سمات هذا العصر بالرغم
وعليه من الممكن إعتبار اسإذاعة
فضاء اً
ً

من التقدم والتطور التكنولوجي الحاصليين؛ ولعل التداخل اللغوي جزء جوهري منه ،ذلك
ألن المهمة اسإذاعية تقوم على اللغة واللهجة فيعتبرها العديد من المفكرين وعلماء
اسإعالم بأنواعه بأنها ضرب من ضروب األداء اللغوي.

مفاذيم و مصطلحات الدراسة
 -0مفهوم التداخ اللغوي:
نتعرف على معانيه المعجمية أوال.
قبل الولوج إلى مفهوم التداخل البد أن ّ

أوال) :لغة:
جاء في معجم لسان العرب البن منظور«:دخل:الدخول نقيض الخروج ،دخل يدخل
دخوال وتدخل ودخل به ....وتدخل الشيء أي دخل قليال قليال

»2 .

وجاء في معجم آخر« دخل :هو دخيل فالن وهو الذي يداخله في أموره كلها .وهو
دخيل في بني فالن إذا انتسب معهم وليس منهم ،وهم دخالء فيهم .ومفاصله مداخله.وحلق

1

إبراهيم فؤاد الخصاونة ،الصحافة المتخصصة ،دار الميسرة ،عمان ،ط8080 ،08:م .ك .011 :

 -2ابن منظور لسان العرب  ،تح :عبد اهلل علي الكبير وآخرون ،دار المعارف  ،القاهرة  ،المجلد  ، 08:ط ، 08:ص :

8438
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الدرع مداخل وهو المدمج المحكم ،ودوخل بعضه في بعض .وسقى إبله دخاال وهو أن يدخل
بعي ار قد شرب بين بعييرين ناهلين ...وفيه دخل ودخل عيب ،وشيء مدخول ،وطعام مدخول
ومشروف .ونخلة مدخولة عفنة الجوف ،وقد دخلت سلعتك عييبت».1
أما ما جاء في معجم "تاج العروس"« ( دخل ) يدخل (دخوال ) بالضم و(مدخال)
مصدر ميمي(.وتدخل واندخل وادخل ،كافتعل) كل ذلك (نقيض خرج) وفي العباب تدخل
الشيء دخل قليال ومن ادخل كافتعل قوله تعالى ﴿أ َْو ُمد َخالً﴾ سورة التوبة آية .2».72
فمن خالل ما سبق نستخلص أن هذه التعاريف المعجمية لكلمة التداخل تتفق على أن
التداخل يسير نحو معني اسإلتباس والتشابه.

ثانيا) :اصط حا:
بالرغم من أن التداخل مصطلح حديث اسإستعمال إال أن له جذور في القديم وهي ما
يعرف بظاهرة اللّحن الذي نقصد به الخطأ في اللّغة العربية والدليل على ذلك قول "ابن
جني" في كتابه الخصائك « :أال تراهم كيف ذكروا في الشذوذ ما جاء على فعل
:بفعل....وأعلم أن ذلك وعامته هو لغات تداخلت وتركبت ».3
وجاء أيضا في كتاب التعريفات للجرجاني :أن« التداخل عبارة عن دخول شيء في
شيء آخر بال زيادة حجم ومقداره ».4

 -1الزمخشري ،أساس الب غة تح :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط08،8382:ه
8222م ،ك.702:

 -2الزبيدي ،تاج العروس ،تح :عبد الستار أحمد فراج ،دار التراث العربي ،الكويت ،د-ط  ،الكويت8427 ،ه 8227م

ك.122:

 -3ابن جني ،الخصائك ،تح :محمد علي النجار ،المكتبة العلمية ،دار الكتب المصرية ،د -ط ،ك.021 :
 -4الشريف الجرجاني ،كتاب التعريفات  ،مكتبة لبنان ، ،د -ط 8000 ،م  ،ك. 02:
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من خالل التعريفات السابقة نجد أن مصطلح التداخل لم يخرج عن معنى أن اللّغات
تتداخل فيما بينها.
أما عن مفهومه الحديث فقد ورد عند علماء الغرب بأنه تطبيق نظام لغوي للغة ما أثناء
الكتابة أو المحادثة بلغة ثانية.1
كما يعرفه " أوري فينيش "  « :uriel weinreichأنه إنحراف عن قواعد إحدى
اللغتين اللتين يتحدث بهما ثنائي اللغة نتيجة اسإتصال الحاصل بين اللغتين».2
ويعرف "لويس جان كاليفي" :التداخل أنه عبارة عن تحوير للبنى الناتج عن إدخال
عناصر أجنبية في مجاالت اللغة األكثر بناء مثل مجموع النظام الفونولوجي وجزء كبير من
الصرف والتركيب ».3
ونجد تقريبا نفس التعريف عند األستاذ "صالح بلعيد" إذ يعرف التداخل بأنه استخدام
المتكلم للغتين أو أكثر في موقف ما ،حيث تكون البيئة اسإجتماعية أثر سلبي أو لنقل
إيجابي تجاه لغة أكثر من لغة أخرى وهذا يظهر في أثر العامية على اللغة الفصحى؛ وهذا
ناتج عن تعدد المرجعيات اللغوية لدى الفرد (العامية ،األمازغية ،الفرنسية).

4

ومن خالل هذه التعريفات نصل إلى أن مصطلح التداخل ُيعبر عن وجود نظامين أو

لغتين عند المتكلم

 -1نصيرة شوال ،إ قة التداخ اللغوي بالنمو النفسي إند الطف  ،جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف الجزائر-
2

 uriel weinreich -نقال عن المرجع نفسه.

-3لويس جان كاليفي علم االجتماع اللغوي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،د-ط ،ط ،8002 ،08:ص.802-802:
 -4ينظر :صالح بلعيد ،دروس في اللسانيات التطبيقية ،دارهومة ،الجزائر ،ط ،8000 ،04:ك.071 :
38
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أنواع التداخ 1:
وتنقسم إلى نوعيين سلبي وايجابي
 -8التداخل السلبي:

ويحدث هذا النوع من التداخل للمتكلم وهو يتكلم بالفصحى ،فيستبدل بصورة الشعورية
ألفاظا من العامية حيث تكون متأصلة في نفسه دون وعي منه.
 -8التداخل اسإيجابي:
ويحدث هذا النوع من التداخل عندما يحاول المتكلم أوالسامع فهم ما يسمعه من
الفصحى ،فكلما إزداد التشابه بين الفصحى والعامية أصبح فهمه للغة أيسر،
أسباب التداخ اللغوي:
وهي متعددة ومتنوعة (لغوية ،اجتماعية ،نفسية) والتي يمكن حصرها في النقاط التالية:
 )8الحاجة لبعض األلفاظ أو الكلمات التي ال نجد لها مقابل في غير تلك البيئة.

2

 )8التأثر بطبيعة لغة األم في الصياغة الصرفية ،واختالفها عن اللّغة الهدف.
 )4التأثر بنمط اللّغة األم عند التعامل باللّغة في أساليب التعبير.
 )3طبيعة اللّغة الهدف قد تسهل دخول األلفاظ الغربية.
 )7العجز اللغوي لدى المتكلم فيلجأ إلى التداخل بين اللغات حتى يتخلص من هذا
العجز ال ذي قد يشكل عقدة نفسية عند المتكلم أو الكاتب ،فيستعمل لغات أخرى أو
مستويات أخرى لنفس اللغة.

3

 -1ينظر :علي القاسمي ،التداخ اللغوي والتحو اللغوي ،مجلة المماراسات اللغوية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو،

ص.20:

2

 -ينظر :هداية إبراهيم الشيخ علي ،تصور مقترح قائم على أشكال التداخل اللغوي لبناء برامج تعليم اللغة العربية للطالب

األروبيين ،المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية ص.82:
 -3عبد الحميد بوترعة ،واقع الصحافة الجزائرية المكتوبة في ظ التعددية اللغوية ،مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية،

جامعة الوادي ،العدد ،02ك701 -012:
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 )2الدعوة من البعض إلى التخلي عن اللغة العربية الفصحى ،واستبدالها بلهجة أو لغة
أخرى أكثر سهولةً وتناسباً مع متطلبات العصر بدعائها أن – اللّغة العربية -
عسيرة ،معقدة ،وقواعدها وضوابطها كثيرة مشتتة.
 )2إيصال الفكر بشكل جيد :ويحدث عند المتكلم الذي يسعى إلى إيصال فكرته والتأثير
في المتلقي أو للتوكيد والتوضيح.
 -7مفهوم الفصاحة
أوال) :لغة:
جاءت الفصاحة في"لسان العرب"« :البيان فصح الرجل فصاحة فهو فصيح من قوم
فصحاء و فصاح».

1

«الفصاحة :في اللّغة عبارة عن اسإبانة والظهور ،وهي في المفرد :خلوصه من تنافر
الحروف والغرابة ومخالفة القياس ،وفي الكالم :خلوصه عن ضعف التأليف وتنافر
الكلمات مع فصاحتها ،احترز به :عن نحو زيد أجلل ،وشعره مستشزر ،وأنفه مسرج،
وفي المتكلم :ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح».2
وقد جاءت في معجم "تاج العروس" ] « :ف-ص-ح[ (الفصح والفصاحة :البيان) قال
شيخنا :قال أئمة االشتقاق وأهل النظر :مدار تركيب الفصاحة على الظهور....يقال :ما
كان فصيحا ولقد (فصح ،ككرم فصاحة( ،فهو فصيح) ،وهو البين في اللسان والبالغة.
ومن المجاز :لسان فصيح ،أي طلق » 3.ومن ثمة فهي تعني البينونة والمهارة البالغية.
ثانيا) :اصط حا:

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،ك0310 :

 -2الشريف الجرجاني ،معجم التعريفات  ،تح  :محمد صديق المنشاوي  ،دار الفضيلة  ،القاهرة  ،د -ط282 ،ه-

8384م ص.838:
3

 الزبيدي ،تاج العروس ،ك.02 :31
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ورد في كتاب "الصناإتين" تعريف الفصاحة :من« أفصح فالن عما في نفسه إذا
أظهره ،والشاهد على أنها هي اسإظهار قول العرب :أفصح الصبح إذا أضاء ،وأفصح اللبن
إذا انجلت رغوته فظهر ،وفصح أيضا ،وأفصح األعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح
عبر عما في نفسه وأظهره على جهة الصواب دون الخطأ».1
ويبين ،وفصح اللّحان إذا ّ

كما نجد ما إستخلصه الدكتور "إبد الرحمن الحاج صالح" على أن الفصاحة  «:طالقة

اللسان أي الخلوص من عقدة اللسان وما يؤكد ذلك ما جاء في القرآن أيضا قوله تعالى:
ويس ْر لي أَ ْمري َوأُ ْحلُ ْل ُع ْق َدةً م ْن ل َساني َي ْفقَهُ قَ ْولي ﴾ 2سورة طه
ص ْدري َ
﴿وُق ْل َربي ا ْش َرْح لي َ
.3»87،82،82
إن لّلغة القرآن عديد الصفات أهلتها بأن تكون منبع اسإعجاز والبيان والبالغة ربما
تتلخص في التالي:
 -8صفات الفصح

4:

 الذخيرة اللغوية :اللّغة العربية تحتوي على أضخم المعاجم حتى أن البعض يراها
موضع فخر ومباهاة؛ فلكل ساعة من ساعات النهار اسم ولكل ليلة من ليالي
القمر اسم ،وللسنة  23إسم وللظالم  78اسما ،هذا كله يجعلنا نقول أن اللغة
العربية غنية جداً من حيث المفردات.
 التصعيد :ونعني به التجريد؛ وهو الصعود بالكلمة او اللّفظة من معناها الحسي
إلى المعنوي .وتعتبر من أهم الصفات التي تتميز بها كل اللّغات الراقية واألكيد
أن اللّغة العربية تتميز عن سائر هذه اللغات

 -1أبو هالل العسكري ،الصناإتين ،المكتبة العصرية صيدا ،بيروت ،د-ط ،8003 ،ك.12:
 -2سورة طه ،اآلية.82-82-82 :

 -3عبد الرحمان الحاج صالح  ،السماع اللغوي إند العرب ومفهوم الفصاحة ،موفم للنشر ،الجزائر ،د -ط،8002 ،

ك.03:

 -4انيس فريحة ،اللهجات وأسلوب دراستها ،دار الجبل ،بيروت ،ط8222 ،08:م ،ص.88-82:
02
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 االشتقاق :من أهم المميزات التي تتميز بها العربية عن غيرها من اللّغات ترد
الكلمات في جميع اللغات السامية إلى جذور ثالثية نفترضها افتراضا ،بمعنى أننا
ال نعرف كيف كان ينطق هذا الجذر من قبل ،وال نعلم كيفية استعماله :اسم أم
فعل أم صفة فالجذر الواحد نستطيع أن نشتق منه الكثير من المفردات ،كمثال:
جذر (علم ) نستطيع أن نشتق منه أكثر من مئة وعشرين وزناً لمعان مختلفة
 التوليد :شبيه بالتصعيد ويكون على نوعين :األول :صوغ كلمات جديدة ال عالقة
للعربية بها كالالمركزية والحيثية والثاني صوغ معنى جديد على كلمة قديمة لم
يوضع لها هذا المعنى مثل :القاطرة والمحرك والجريدة والهاتف .وهذه الخاصية
تساعد في غنى اللّغة العربية وتساعد على تطورها وازدهارها.
 القياس :هذا مبدأ تأخذ به العربية وهو يقوم على فلسفة لغوية إجتماعية ((ما قيس
على كالم العرب)) .وهذا ألن الحس اللّغوي والبالغي في التعبير ال يقتصر على
عصر أو جيل.
ثالثا) :العامية:
 -)0تعريف العامية:
بخصوص العامية فهي« :هي اللّهجة المنطوقة في عصرنا الحالي المنحدرة من
الفصحى ،المنطوق بها في عصر الفصاحة العفوية ولهجاتها ،والتي أصابتها تغيرات
كثيرة بعد اختالط العرب بغيرهم ،كسقوط اسإعراب في جميع األحوال وغيرها؛ ألن لغة
التخاطب اليومي في النثر عرضة للخطأ بخالف لغة التحرير».1
أي أنها لهجة تنحرف عن الفصاحة بشيء من التغير في المستويات اللغوية بحيث
ال تنفي وجود عالئق فيما بينها ،وهي في أبسط مفاهيمها لغة الحياة اليومية.
1

 كريمة أوشيش ،التداخ اللغوي في اللغة العربية ،رسالة لنيل شهادة الماجستير ،8004/ 8008 ،ك.17:03
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من بين مظاهر تطور اللغة بين اسإستقرار والهجرة تشكلت مثلما بسطنا سابقا العامية.
 -)7إوام نشأة العامية:

1

 عوامل سياسية:
تتعلق باستقالل المناطق التي انتشرت فيها اللّغة بعضها عن بعض وضعف السلطان
المركزي الذي كان يجمعها ويوثقها؛ بسبب اتساع الدولة وكثرة المناطق التابعة لها واختالف
الشعوب الخاضعة لنفوذها......كل هذا يؤدي إلى تفكيكها من الناحية السياسية ،وهذا
األخير يؤدي إلى إنفصام الوحدة الفكرية والشعورية.
 عوامل نفسية:
وتتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق النظم اسإجتماعية والعرف والتقاليد
والعادات ومبلغ الثقافة ومناحي التفكير الوجداني ،فمن الواضح أن اسإختالف في هذه األمور
يتردد صداه أداة التعبير.
 عوامل إجتماعية:
تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في الجو ،وطبيعة البالد وبيئتها
وشكلها وموقعها....فال يخفى أن هذه الفروق والفواصل الطبيعية تؤدي ،عاجال أو آجال إلى
فروق وفواصل اللغات.
 عوامل شعبية:

-1وفاء النجار ،العربية بين العامية والفصح  ،مجلة عود الند ،العدد ،8088 ،22ص.23:
00
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تتمثل فيما بين سكان هذه المناطق من فروق في األجناس والفصائل اسإنسانية التي
ينتمون إليها أو األصول التي ينحدرون منها فمن الواضح أن لهذه الفروق آثا ار بليغة في
تفرغ اللغة الواحدة إلى لهجات ولغات.
 عوامل فيزيولوجية:
وتتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في التكوين الطبيعي ألعضاء
النطق.
ذلك ما جعل للعامية خصائص وسمات تمظهرت فيمايلي:
-0خصائك

العامية1:

يضع دعاة العامية مبررات سإستخدام العامية ويضعون لها عدة مميزات من بينها:
 )8أنها لهجة متطورة وحية؛ ألنها تتصف بإسقاط اسإعراب.
 )8تعتمد على اسإقتصاد اللغوي وهو جوهر من جواهر البالغة.
 )4تتميز باسإقتباس والتجديد في المعنى؛ فالعامية في رأيهم نامية مسايرة لطبيعة الحياة .
 )3تعبر عن الحياة بحالوتها وقسوتها بطالقة على عكس ما نجده في الفصحى
 -)1اإإ م المسموع ( اإهاإي ):
على الرغم من التطورات التي نشهدها على مستوى وسائل اسإتصال الجماهيرية إال أن
هذا لم ينقص من مكانة اسإعالم المسموع فلحد الساعة ال يزال هنالك متابعين لها
وجمهورها الخاص ،فاسإذاعة تحتل مكانة ال يستطيع أن ينافسها أي من الوسائل
اسإتصالية األخرى كالتلفزيون واألنترنيت و وسائل التواصل االجتماعي.

-1وفاء نجار ،العربية بين العامية والفصح  ،مجلة عود الند ،العدد ،8088 ،22ص.23:
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التدخل اللغوي في اإلعالم المسموع

الفصل األول
تعريف اإإ م:

يعرف الدكتور"فبراذيم فمام" اسإعالم أنه «:اسإقناع عن طريق المعلومات والحقائق
واألرقام واسإحصاءات ونحو ذلك» 1أما بخصوص التعريف العام فهو تزويد الناس
باألخبار الصحيحة والمعلومات والحقائق الثابتة.
أوال) لغة :إن األصل اللغوي لإلذاعة في معجم اللغة العربية :ذاع الخبر وغيره ،ذيعا
وذيوعا .فشا وانتشر وأذاعه ونشره
تعرف دائرة المعارف البريطانية اسإذاعة بأنها «:النشر المنظم أو اسإذاعة لإلمتاع
كما ّ

واسإعالم والتثقيف وغيرها ،الستقبالها في آن واحد بواسطة جمهور متناثر ،يتكون من أفراد
تعرف في أبسط تعريف بأنها «:عبارة
أو جماعات ،بأجهزة استقبال مناسبة » .2واسإذاعة ّ
عن منظومة اتصاالت واسعة المدى تعمل على نطاق ترددي عالي ».3

إن العنصر الفاعل في اسإذاعة أو لنقل الوسيط أال وهو الراديو كمفهوم تقليدي لدى
العامة هو جهاز نستمع من خالله للمحطات اسإذاعة .4أما من ناحية التنوع في
المضامين فهي إخبارية وثقافية وتعليمية وتجارية وغيرها من البرامج التي تبث إذاعياً
بواسطة الراديو.
أنواع اإهاإات:
وتصنف إلى محطات وفق قوة

إرسالها5

 -1ابراهيم إمام ،في الفن الصحفي ،ص.11:
 -2خليفة بن قارة  ،اإهاإة كما رأيتها وأراذا ،منشورات السائحي ،القبة –الجزائر ،ط8343 ، 08:ه8084-م ،ص.48:
 -3طارق الشاري ،اإإ م اإهاإي  ،دار أسامة ،عمان – االردن  ،د -ط  ،د -ت  ،ص.32:
 -4ينظر :طارق الشاري اإإ م اإهاإي  ،ص.32:

 -5ينظر:بداني فؤاد ،سوسيولوجيا القيم اإخبارية باإهاإة الجزائرية (دراسة ميدانية حول إذاعة مستغانم) ،رسالة

دكتوراه ،جامعة محمد بن أحمد وهران،8082-8087،ص.73 – 74:
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التدخل اللغوي في اإلعالم المسموع

الفصل األول

 اسإذاعة المحلية :وهي جهاز إعالمي يخدم ويوجه إلى مجتمع محلي؛ أي أنها
تبث لمجموعة محدودة فوق مساحة محدودة بحيث يكون متقارباً ومتناسقاً من
الناحية اسإجتماعية والثقافية كي تجذب الجمهور لإلستماع إليها.
 اسإذاعة اسإقليمية :هناك الكثير من َمن يخلط بين اسإذاعة اسإقليمية والمحلية بيدا

أن اسإذاعة اسإقليمية هي إذاعة تخاطب مجتمعات تعيش داخل إقليم محدد طبقا

للتقسيم اسإداري للدولة فمثال قد يفصل بين هذه األقاليم حاجز الدين أو اللّغة
وحواجز جغرافية مما يجعل كل إقليم مستقل بذاته.
 اسإذاعة الوطنية :وهي اسإذاعة التي تبث برامجها من عاصمة الدولة ولها من قوة
البث ما يغطي البلد كله ،بل ويعبر صوتها حدود الدولة فهي تقدم اهتماماتهم ووظائفهم
وثقافتهم وتقاليدهم.
 اسإذاعة الدولية :اسإذاعة التي توجه من دولة معينة إلى دول أخرى غيرها وتكون
لغتها باللغات المالئمة لسكان تلك الدول وكمثال (إذاعة صوت العرب).
خصائك

اإهاإة1:

تميزت اسإذاعة كوسيلة إتصال جماهيرية بالخصائص التالية:
 السرعة الفورية في نقل األخبار من مواقع األحداث
 إتساع نطاق التغطية الجغرافية على المستوى المحلي واسإقليمي والعالمي
فالكلمة اسإذاعية تصل إلى أطراف العالم في أقل من ( )2/8ثانية.
 عدم وجود حواجز تحول دون اسإنسان والكلمة المذاعة؛ فاسإذاعة قادرة على
تخطي الحواجز الطبيعية والحدود السياسية والجغرافية والعسكرية والرقابة والتشويش
لتصل إلى أي مكان تريد.

 -1جمال العيفة ،مؤسسات اإإ م و االتصا  ،ص.888-888:
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الفصل األول

 جمهور اسإذاعة حيث نستطيع اسإستماع لها ونحن نقوم بنشاطاتنا المختلفة.
 البث اسإذاعي غير مكلف وكذلك إعداد وانتاج وتقديم البرامج عالوة على
رخص وتوفر أجهزة اسإستقبال لكل الجمهور المستهدف.
مفهوم اللغة اإإ مية:
في الحقيقة انه ال يوجد تعريف شامل ومحدد لمصطلح اللغة اسإعالمية ألن جميع
الكتب التي تعنى بتعريف هذا المصطلح تميل إلى وصف وذكر خصائص لغة اسإعالم،
لكننا نجد من قام بتعريفه على أنها «:اللّغة التي تشيع على أوسع نطاق في محيط
الجمهور العام وهي قاسم مشترك في كل فروع المعرفة والثقافة والصناعة والتجارة
....إلى غي رها من الميادين وذلك ألن لغة اسإعالم تعبر عن المجتمع أي أنها تستمد
عناصرها

منه».1

مميزات اللغة اإإ

مية2:

 لغة مباشرة تصل إلى الهدف الذي تقصده بطريقة فورية ،متحاشية الجمالية والفنيةلأللفاظ.
 اللغة اسإعالمية تجنح إلى اسإستغناء عن الكلمات الزائدة كأداة التعريف تميل لغة اسإذاعة إلى إستخدام الجمل االسمية .كما تستغني اللغة اسإعالمية عناألفعال التي ال قيمة لها مثل :قام بإعداد بحث ،بحيث تكون أقوى من لغة اسإعالم حين
تقول (أعد بحثا).

 -1سامي الشريف و ايمن منصور زايد ،اللغة اإإ مية ( المفاذيم-االسس-التطبيقات) د -ط ،د -ب ،د -ت،

8003م ،ص.43:

 -2ينظر :وليد إبراهيم الحاج ،اللغة العربية ووسائ االتصا الحديثة ،دار البداية ،عمان ،ط8088 ،08 :م8348-ه،

ص.888 -880:
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الفصل األول

 تستغني لغة اسإعالم عن الصفات وظروف الزمان والمكان وأحرف اسإضافةمثل(:دمرت السيارات تدمي ار) ،حيث يقول(:دمرت السيارتان).
 كما تجنح اللغة اسإعالمية إلى اسإستغناء عن أحرف ربط الكلمات فتؤثر أن تقول (قالفي حديثه ) بدال من (وقد قال في حديثه).
 تميل لغة اسإعالم إلى الجمل القصيرة الواضحة المعنى حيث تؤثر أن تقول :استغرقتالمناقشة نحو ساعتين بدال من (استغرقت المناقشة مدة من الزمن تقرب من ساعتين ).
 تعتمد لغة اسإعالم (التكرار) في أغلب األحيان الذي يعتبر عامال مهما للقضاء علىالغموض.
من خالل ما سبق وبعد وقوفنا عند أهم المصطلحات الفاعلة في دراستنا البحثية
الحظنا أن ك ال من الفصاحة و العامية يشكالن وجهين لعملة واحدة في التواصل بين
األفراد وكعينة تواصلية نجدها في اسإعالم المسموع (اسإذاعة)

 )0المبحث الثاني الدراسات السابقة
إرض الدراسات السابقة:
الدراسة االول  :وهي دراسة مذكرة ماجستير للطالبة "سليمة دلو " الموسومة بـ الخطاب
اإشهاري في المحيط العمراني لمدينة باتنة (دراسة لغوية) سنة 8002-8002م.
كان هدف الباحثة من خالل هذا البحث هو التوعية بمستقبل اللغة العربية في المشهد
السيسيو ثقافي وتشخيص واع للخطاب اسإشهاري
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الفصل األول

كما إعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمالحظة والتسجيل والمقابلة واالستبيان
حيث قامت بتوزيعه في السوق التجاري بما يحويه من باعة وتجار وعاملين بالخدمات
اسإشهارية.
كما أن الباحثة قامت بدراسة الموضوع من منظوريين:
 )8التأثيرات التي تتبادلها اللّغات فيما بينها من خالل إحتكاكها وتقاطعها سواء على
المستوى اللّفظ والتركيب.
 )8العوامل غير الغوية التي تقف وراء إختيار لغة دون أخرى والتي تتمثل في المواقف
والتصورات إزاء اللغات وتحليلها وفق المتغيرات اسإجتماعية المختلفة كالسن أو
الجنس أواللغة االم أوالمستوى التعليمي
وفي األخير خلصت الباحثة إلى أن اسإشهار ال يمثل نمطا تواصليا مجرد فقط بل أنه
يشكل ملمحا حضاريا ينقل الصورة الحقيقية للواقع اللغوي والمشهد السوسيو ثقافي
الدراسة الثانية :وهي عبارة عن مقال معنون ب ق ية التداخ اللغوي في إاميات
الجزائر (إامية بو سعادة أنموهجا) للباحث "لعور موس ".
وقد توصل من خالل بحثه أن اسإقتراض اللغوي واسإزدواجية والثنائية اللغوية أدت إلى
ظهور التداخل اللغوي في المجتمع.
والسبب الذي جعل الباحث يقوم بهذه الدراسة هو إعتقاده أن العامية تمثل مستوى من
مستويات اللغة العربية ونظ ار لتعدد العاميات في الجزائر ،فقد
بوسعادة لتطبيق دراسته الميدانية .
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التدخل اللغوي في اإلعالم المسموع

الفصل األول

وليبين أن ظاهرة التداخل موجود قام باسإشارة إلى بعض الخصائص في هذه
العامية ،ثم قام بدراستها على المستويات اللغوية(المستوى التركيبي والمستوى المعجمي)
باعتبار انهما من اهم المستويات التي يقع فيها التداخل.
وخلص الباحث من خالل هذه الدراسة إلى أن الدخيل األجنبي في نظام تركيب
العامية في الجزائر واضح وخاصة في عامية بوسعادة مما ينبأ بخطورة هذه الظاهرة
الدراسة الثالثة :وعنوانها مظاهر التداخل اللغوي في لغة أخبار التلفزة الجزائرية (تأثير
اللغة الفرنسية على اللغة العربية) ليمينة سيتواح وهي رسالة دكتوراه دولة في الترجمة
8002/8002م.
كان هدف الطالبة في هذه الدراسة هو تسليط الضوء على بعض المشاكل التي
تخص التداخل بين العربية والفرنسية ،وابراز مواطن التداخل هذا خاصة في الفصحى
ولقد حاولت اسإجابة على بعض اسإشكاالت من بينها :ما مدى اقتراب اللغة العربية
من الفرنسية في اسإستعمال التلفزيوني الجزائري؟وبخصوص العمل الميداني فكان عبارة
عن زيارات ميدانية للتلفزيون ولقاءات مع كل من له عالقة بهذا الميدان من مديري
أخبار ومدققين ومحريرين .كما قامت بحرد الكلمات والعبارات التي يقع فيها التداخل وفي
األخير الباحثة توصلت إلى نتييجة مفادها أن اللغة الموظفة في التلفزيون هي لغة قريبة
للفرنسية.

التعقيب إل الدراسات السابقة:
وبعد عرضنا المقتضب للدراسات السابقة التي تناولت موضوع التداخل اللغوي كل من
زاوية معينة إال انها تتفق في نقطة محورية وهي التداخل اللغوي (المفهوم،
الخصائص )...وتختلف في نقاط عدة وهي:
01

التدخل اللغوي في اإلعالم المسموع

الفصل األول

 إختالف العينة خطاب إشهاري – التلفزيون -اللهجة(لهجة بوسعادة).
 إختالف المنهج المتبع فمنهم من طبق المنهج الوصفي واستعان بأدوات المالحظة
واالستبيان كأداوات للدراسة ومنهم من طبق المنهج التحليلي في تحليل المستويات
اللغوية لكشف عن التداخل الموجود في عينة الدراسة.
 اختالف النتائج كل حسب وجهته رغم إتفاق المنطلق حيث هناك من توصل إلى أن
الدخيل األجنبي في نظام تركيب العامية واضح وجلي.
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الفصل الثاني :تحليل برامج
اإلذاعة (فتاوى على الهوى-
ملحون الواحة  -ابحث واتصل -
نسائم اللغة)

تحليل البرامج اإلذاعية

الفصل الثاني
أ) -لمحة إن فهاإة ورقلة الجهوية:

لقد أُطلق اسم إذاعة الواحات على إذاعة ورقلة في بادئ األمر ،لكون الوالية تقع
بمنطقة (واحات النخيل) ،والتي تعود بوادر ظهورها إلى سنة  ،8228حيث أسست خالل
هذه الفترة مؤسسة اسإذاعة والتلفزيون مكتبا جهويا بدار الثقافة مفدي زكرياء وذلك لتغطية
كافة األنشطة بالجنوب الشرقي.
وبعد إعادة هيكلة وانفصال مؤسستي اسإذاعة والتلفزيون بقي المكتب تحت وصاية
اسإذاعة في تغطية منطقة الجنوب الشرقي الممتد من تامنراست وايليزي وجنوباً إلى بسكرة
واألغواط شماال ومن الوادي إلى غرداية مرو ار بورقلة.
مع بداية سنة 8222م شرع المكتب الجهوي في تقديم برنامج ضمن إرسال القناة
الوطنية األولى كما كان تاريخ ( 02ماي  )8228تدشين أول بث محلي تجريبي لمدة
ساعتين حتى نهاية األسبوع ليمتد إلى كامل أيام األسبوع بزيادة ساعات البث إلى ()03
ساعات ثم إلى ( )02ساعات يومياً ،ثم إلى  88ساعة يومياً ثم إلى ( )82ساعة يومياّ قبل
أن يقلص مرة أخرى بعد صدور قرار بتوحيد الحجم الساعي للبث على مستوى جميع
المحطات الجهوية إلى  88ساعة في ( 02ماي  ،)8007ثم إعطاء إشارة تعميم الرقمنة
بإستوديوهات بث اسإنتاج وذلك بإدخال تقنيات اسإعالم في بث مباشر واستغالله في عمليتي
التركيب والتسجيل ،وقد صاحب هذا التطور توسع في نطاق التغطية لتشمل تراب الوالية.

1ينظر :حمام قويدر ،االستقطاب واالختيار والتعيين بالمؤسسة  ،دراسة حالة اسإذاعة الجهوية ورقلة ،مذكرة تخرج

الستكمال متطلبات نيل شهادة تقني سامي تسيير الموارد البشرية ،دفعة جوان8002:م ،تحت إشراف محمد الهواري.

ص.70:
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الفصل الثاني

تعرفنا في محطة سابقة عن مفهوم اسإذاعة ،تلك المؤسسة التي ال تحدها حدود وال تقف
في وجهها حواجز إنما تنهمر كالماء الذي يبعث الحياة ويروي عطش المتلقين بالتوعية
والتحسيس والترفيه وذلك بقوة التكنولوجيا ،التي تتحكم في عمليات الضخ وتوزيع البث
اسإذاعي .ومن هنا ،تُعرف اسإذاعة في عمومها أنها النشر المنظم لإلمتاع والتثقيف وغيرها
الستقبالها في آن واحد وبواسطة جمهور متناثر يتكون من أفراد أو جماعات بأجهزة
مناسبة.1
وتعتمد اسإذاعة في إيصال صورتها إلى الجمهور الواسع على اللغة الرسمية في شكلها
البسيط وذلك تلبية لرغبات وحاجات الجمهور المعاصر الذي أصبح أكثر وعياً بالتحريف
والحشو اللغوي أو األلفاظ الغريبة لذا فإنها يجب أن تكون مرنة سهلة الفهم واسإستيعاب
والتأثير تتميز بالدقة والحيوية بعيدة عن اسإحتماالت واألخطاء كما تبعث في السامع النشاط
وتوحي له بأنه شريك في العملية اسإتصالية.

-1حمام قويدر ،االستقطاب واالختيار والتعيين بالمؤسسة ص.78:
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الفصل الثاني
الهيك اإداري والتنظيمي إهاإة ورقلة الجهوية

1

المــــــــــــــــديـــــــــــــر

األمانة

قسم
األخبار

قسم
اإلشهار

قسم
اإلنتا

مسؤول اإلنتا

مسؤول قسم
اإلشهار

رئيس التحرير
منشطون

الدائرة
التقنية

رئيس المصلحة

قسم
اإلدارة
والمالية

مقتصد

مذيعيون
أعوان أمن
مهندسون

محرر صحفي

مذيعيون
متعاونون
بالقطعة

مراسلين

تقنيون في الصيانة

دائمون
مخرجون

مساعدو
مخرجين

معدو برامج

 -1حمام قويدر ،االستقطاب واالختيار والتعيين بالمؤسسة ص.78:
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تحليل البرامج اإلذاعية

الفصل الثاني

شرح الخطاطة رقم ( )10التي تمث الهيك اإداري والتنظيمي إهاإة ورقلة:
من األكيد أن اسإدارة تبنى على مجهودات كل العاملين ،من المسؤول األول الذي يكون
على رأس قائمة العمال الذين تتظافر جهودهم من أجل أن يخرجوا لنا بثا إذاعيا في أقوى
رسالة (توعية ،ترفيه ،ثقافة )...بأنقى صوت ،هذا األخير الذي يصل إلى أسماع الجمهور
المستمع بكل سهولة ويسر وهذا ما توضحه الخطاطة أعاله لتبيان أهم الفاعلين في إنتاج
واخراج البث اسإذاعي بمختلف وظائف.
وسنتحدث في هذا المقام على اللغة الموظفة من قبل مذيع أو مقدم البرنامج – وهذه
البرامج التي قمنا بإختيارها على أساس التنوع وهي ( )03برامج (فتاوى على الهوى -ملحون
الواحة -ابحث واتصل -نسائم اللغة ) .وذلك لصعوبة تحليل جميع البرامج التي تبث في
اسإذاعة وهي:
لقد سعينا في دراستنا البحثية بزيارة ميدانية إلى "فهاإة ورقلة" لمالحظة فعالية البث
المباشر في حصة العمل اسإذاعي ومشاهدة أداء اسإذاعيين مباشرة ألجل جمع المعطيات
وتحليلها .حضرنا حصة مباشرة من إعداد الدكتورة "كلثوم مدقن" في برنامجها "في رحاب
الجامعة" كما إعتمدنا على الحصص المسجلة التي تحصلنا عليها من قبل مسؤول في إدارة
اسإذاعة وهي عبارة عن حصص مسجلة لمجموعة من البرامج كانت سنداً لنا لكشف مدى
تمظهر التداخل في اسإذاعة  .ثم قمنا بعد ذلك بإنشاء استبيان للتعرف أكثر على التداخل
وعن رأي المذعيين في ظاهرة التداخل اللغوي في اسإعالم المسموع بين الفصحى والعامية.
في هذا المقام سنقوم بالتعرف على مواطن التداخل اللغوي بين الفصحى والعامية في
اسإعالم المسموع بالتطرق لهذه النقاط:
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تحليل البرامج اإلذاعية

الفصل الثاني

المبحث األو  :فجراءات الدراسة
 مجتمع الدراسة:
لقد انحصرت الدراسة في أربع برامج من إذاعة ورقلة ،وهذه البرامج متنوعة منها ما هو
إجتماعي ،ومنها ما هو ديني ،ومنها ما هو تثقيفي ،وهي على التوالي برنامج :فتاوى إل
الهوى ملحون الواحة ابحث واتص

نسائم اللغة.

 إينة الدراسة :وفي هذا الصدد تحاول دراستنا إظهار مواطن التداخل اللغوي بين
الفصحى والعامية في اسإعالم المسموع والتي اخترنا فيها إذاعة ورقلة كعينة.
 حدود الدراسة:
المكاني :إذاعة ورقلة الجهوية
الزماني :انحصرت مدة الدراسة ما بين(8082/02/82م) و (8082/88/87م)
 المدونة:
كانت مدونتنا عبارة عن تسجيالت لب ارمج من إذاعة الجزائر من ورقلة (إذاعة الواحات
الجهوية) وكان هذا بزيارة ميدانية إلى مقرها الكائن بمنطقة (الرويسات) فتحصلنا على
مجموعة من التسجيالت التي قمنا من خاللها بإختيار مواضيع الدراسة.
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تحليل البرامج اإلذاعية

الفصل الثاني

الخطاطة رقم ( )17تو ح البرامج المختارة إينة للدراسة
برنامج
فتاوى على
الهواء

برنامج
ملحون
الواحات

البرامج
المختارة

برنامج
ابحث
واتصل

برنامج
نسائم اللغة

شرح الخطاطة رقم(:)17
تبين الخطاطة أعاله البرامج المختارة عينة والتي قمنا بانتقائها وفق المعايير التالية:
 -8من ناحية التنوع :من حيث أنها اجتماعية دينية ترفيهية.
 -8من ناحية التقديم :برنامجين حواريين وبرنامجيين فرديين.

المبحث الثاني :إرض وتحلي نتائج الدراسة
 -)0وصف وتحلي لعينة من البرامج اإهاإية:
فمن المعلوم أن اسإنسان ينتج الكالم شفويا أكثر مما ينتجه كتابيا واللغة المنطوقة
تستحوذ على إ هتمام علماء اللغة ألنها أداة التواصل بها يتعامل الناس ويديرون شؤونهم
ويتعاونون ،كما الننسى أن الجانب الشفوي للغة هو األساس في إكتساب اللغة.
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تحليل البرامج اإلذاعية

الفصل الثاني

للغة العربية أداءات مختلفة في اسإستعمال بإختالف المتكلمين (فقير-غني –مثقف-
أمي-صغير-كبير )...كل هذا يتحكم في نطقنا للغة وهذا ما يعنيه الجاحظ في قوله :
« ينبغي على المتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين
أقدار الحاالت فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك مقاما» .1كما نجد
األستاذ "إبد الرحمان الحاج صالح" قسم المستويات«األداء الكالمي المستوى الفصيح
(ومستوى لغة المثقفين والمستوى العامي ومابين العامي والفصيح في لغة اسإعالم».2
لقد ذكرنا من قبل أن اسإستعمال اللغوي يتأثر بالمقام وحال المخاطب ،فإن األمر نفسه
يحدث في اسإ ستعمال اللغوي في اسإذاعة ،فمقدم البرامج ونسبة معرفته للغة ومنتج البرنامج
وضيوف البرامج والمستمعين كل ذلك يؤثر في لغة اسإذاعة ،ونوعية البرنامج أيضا لها دور
في اسإستعمال اللغوي فمن البرامج نجد اسإقتصادي والسياسي والثقافي وقبل أن نعرج إلى
وصف عينة من البرامج اسإذاعية البد من أن نقدم مفهوم أو تعريف موجز لمصطلح البرامج
والذي يعرفه "محمود فهمي حجازي" :إن « البرامج هي تلك القائمة من حصص الراديو
والتلفزيون لفترة مغطاة مع حجم الساعات والمواضيع

»3

البرنامج األو :
حصة "فتاوى إل الهوى" والتي يقدمها المذيع "ف ي حمام" والتي تبث كل يوم أحد
على الساعة ( )80إلى ( )88صباحا" ،وهي حصة أسبوعية تعالج قضايا فقهية دينية،
تستقبل الحصة مكالمات واتصاالت المستمعيين ،وتجيب عن أسئلتهم في الشؤون الدينية
مباشرة ،تستضيف الحصة الشيخ "بن فردية" وهو إمام خطيب بوالية ورقلة ،ومفتش بمديرية
 -1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،08:قدمه وشرحه علي أبو ملحم ،د -ط ،8000 ،دار

ومكتبة الهالل ،بيروت ،ك.22:

 -2عبد الرحمان الحاج صالح ،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ،ج ، 08:دار موفم للنشر ،الجزائر8088 ،م،

ص.22:

 -3محمود فهمي حجازي،الصورة والصوت ،مكتبة النهضة المصرية ،ط ،08دت ،ص.22:
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تحليل البرامج اإلذاعية

الفصل الثاني

الشؤون الدينية متخرج من جامع األزهر الشريف ولقد وقع إختيارنا على هذه الحصة ،ألنها
حصة تجمع المعايير (مباشرة ،حوارية ،إجتماعية ،دينية ،توعوية )...وكذا إستقبالها
للمكالمات الهاتفية من قبل المستمعين .ومدينة "ورقلة" معروفة بأنها منطقة تعد بؤرة فاعلة
في التداخل اللغوي من ناحية تعدد المناطق وبحكم أنها تستخدم (اللغة العربية الفصحى،
العامية ،األمازغية ).
و تتمظهر مواطن التداخل في الجدول التالي:

التـــــــــــــعليق

مواطن التداخ وتصويبها
اللغوي الفصيح
المستوى
الزيادة:
المستوى
الصوتي

1

:

نصبرو ..........نصبر

نالحظ أنه ال يوجد تغير فيما يخص الحركات فهي نفسها سواء في

نتكلم
نتكلمو ُ .......
نتحدث
نتحدثو........
ُ

العربية أوالعامية بل هناك تغير في بعض األصوات لتشابههما في
المخرج قـ -فـ هذه المالحظة األولى أما الثانية فنالحظ في كالم
المذيع وكأنه يقوم بالمد أو كإشباع كما نسميه في العروض
ومالحظة أخرى أال وهي اسإبتداء بساكن وهذه سمة من سمات
العامية.

المستوى

الجمع

نلحظ بعض التغيرات من بينها حذف نون الجمع في جل الحديث

الصرفي:2

يقولو.............يقولون

وكأنه لم يبق له أثر في اللغة العربية للجمع ب ـ(الياء والنون) أو(الواو

يغلقو............يغلقون

والنون).

ينسو............ينسون

شي آخر وهو قلب همزة النبرة إلى ياء وهذا بدعوى ثقلها
كما نلحظ ْ

-1فضيل حمام ،حصة فتاوى إل الهوى ،تاريخ ، 82/80/8082 :الساعة88:88 :
 -2نفس المصدر
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تحليل البرامج اإلذاعية

الفصل الثاني
القلب
دايما.............دائما
وين...........أين

المستوى
التركيبي:1

في النطق وهذه الظاهرة (صرفية والغاية منها صوتية).
قلب الهمزة واو في المثال وين........أين.

النفي:

نالحظ أن الجانب التركيبي من بين أكثر المستويات التي يحدث

ماعنديش..........ليس

فيها التداخل بين المستوى الفصيح والعامي وذاك واضح من خالل

عندي

ماكانش............ال يوجد
اإإراب:

قلت
ْ
قلتَ ..........
يفكر
يفكرْ .........
ْ

تفر ْ
ط.........تفرطُ
اإبتداء بساكن:

المظاهر التالية :
نالحظ في النفي بالعامية استعمال األداة "ما" والحرف "ش" في آخر
الكلمة في جميع الكالم المنفي مع االستغناء عن أدوات النفي (ال
تحريف أواخر الكلمات حيث تكون غير مشكولة والحركة الغالبة فيها
هي السكون تختم آخر الكلمات دائما بسكون حتى وان كانت وسط
يموت ...وهذا بدعوى (سكن تسلم) وهذا جور
يفكر-
ْ
الجملة مثالْ :

ْمتماسكينُ ........متماسكين في حق اللغة العربية
ْمتحاوريينُ ........متحاورين
كما ال ننسى أيضا ميزة ثانية وهي االبتداء بساكن مثال:
ْنتكلموَ .........نتكلمو
"ا " التعريف حيث نالحظ أن اغلب األسماء تنطق دون األلف
ا التعريف:
والالم أي أن العامية تعتمد أسلوب التنكير أثر من التعريف.
ندخلو سرورُ....ندخل
ّ
حهف الهمزة وسبب ذلك ثقلها في النطق
السرور
َمرضت بسُّكر..مرضت
بالسكري
ُ

 -1المصدر السابق
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الفصل الثاني
المستوى

الداللة

الداللي:1

ماعطالوش ..........لم

ظهر هذا المستوى بشكل واضح في أداء المذيعين عند حاجته

يعطه

وضيوفه إلى مفردات من العامية وتضم كال من األفعال واألدوات

مقشش..............غاضب لكن رغم االختالف إال أنها تؤدي الداللة نفسها في اللغة الفصحى.
حنا.....................نح
ن
مكانش...............اليوجد
عاله...........لماذا

البرنامج الثاني:
وهي حصة أسبوعية يقدمها المذيع "ف ي حمام" عنوانها ملحون الواحة تدوم ()78
دقيقة ،كما أنها حوارية ،حيث يستضيف المذيع في كل حصة شاعر من شعراء الشعر
الملحون في منطقة الواحات ،ويبدأ الحديث عن قصائده وعن المواضيع التي تطرق إليها من
خالل قصائده.
المستوى

التعليق

مواطن التداخ وتصويبها اللغوي
الفصيح

المستوى

الزيادة:

الصوتي:2

يسمعو فينا ......يسمعوننا

ونالحظ من خالل هذا المثال زيادة في أواخر
الكلمات

 -1المصدر نفسه

 -2فضيل حمام ،حصة الشعر الملحون8088/07/88 ،م ،الساعة . 80:30:
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الفصل الثاني
المستوى

ال مائر:

استعمل الضمير "ن" في بداية الكلمة للداللة

الصرفي:1

نعيشوا.........نحن نعيش.

على ضمير نحن في الفصحى حذف النون في

الجمع:

الجمع .من بينها حذف نون الجمع في جل

يقولو......يقولون.

الحديث وكأنه لم يبق له أثر اللغة العربية
للجمع البـ (الياء والنون) وال(الواو والنون).

يحفظو...........يحفظون.
يكبرو ..........يكبرون.
يسمعو..........يسمعون.

حذف همزة القطع في بداية الكلمة وتسكين

الحهف:

الحرف األخير .

خوك .........أخوك.
صح ار .........الصحراء.
ّ
م ار  ...............امرأة.

المستوى

المسند والمسند فليف:

التركيبي:2

مليح التواصل .....التواصل مليح

نالحظ من خالل هذا المستوى عديد الظواهر

اإستفهام:

من بين هذه الظواهر تقديم وتأخير ماال يمكن

وراهي الرجولة ....أين الرجولة ؟.

تأخيره في الجملة مليح التواصل والتي هي

وراهي الكرامة .....أين الكرامة ؟.

مبتدأ وخبر.

واش بيك .............ماذا بك؟.
نالحظ أن أدوات االستفهام تنوعت فاللغة

عاله نروحو.......لماذا نذهب؟.

العامية تنوعها في الفصحى حيث أن كل أداة

النفي:

تستخدم لغرض أو مقام معين وهذا االمر

ماتغيرش ...........لم يتغير.

تشترك فيه مع الفصحى.

مايقدرش ...........ال يستطيع.
مانيش عارف ......ال أعرف
-1المصدر السابق.
 -2المصدر نفسه.
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الفصل الثاني
ماتحتجش ..........ال تحتج

أما بخصوص النفي فالحظنا كما قلنا سابقا أن

ا التعريف:

النفي أصبح كله بإدخال االداة (ما) قبل الكلمة

فصح ار...يجلسون في الصحراء
يقعدو ّ
تسكين أواخر الكلمات:

والحرف (ش) في آخر الكلمة بعد ما كان
للنفي أدوات كثيرة وهي ( لم  ،ال.)...... ،
كما نالحظ أن العامية تميل جدا للتنكير حيث

رحت.........ذهبت
ْ

الحظنا هذا في جل كالم المذيعيين.

كتبت
ْ
كتبتُ .........
تشوفَ ........ترى
ْ

المستوى

عفيني  ......أتركيني

وهي كلمات لها نفس الداللة لكنها تبتعد عن

الداللي:1

وراهي .............أين

الفصحى لدرجة أن الجذر اللغوي مختلف

بزاف............كثير

(تغير المبنى والحفاظ على المعنى)

واش بيك ........ماذا بك
صحة..........شك ار لك
يعطيك ّ
يريح.............يرتاح

البرنامج الثالث:
برنامج "ابحث واتص " ذوبرنامج ترفيهي تثقيفي يقدمه المذيع "أحمد الداوي" يدوم  38دقيقة وهو
عبارة عن أسئلة في جميع المجاالت (العلوم – المعلومات العامة – الجغرافيا – التاريخ – اللغة واألدب –
الدين – كتب ومؤلفين).
المستوى

التعليق

مواطن التداخ وتصويبها الغوي
الفصيح

المستوى

حهف الهمزة:

الصوتي:2

مرة ْخرى......مرة أُخرى

حذف همزة القطع في بداية الكلمة وهذا
ألجل تسهيل نطقها وفي مثال( :عاودي
....أعيدي) حذف وقلب الياء إلى واو

عاودي .....أعيدي

إدغام في كلمة (يقول لك) ويعد ذلك

فدغام:

 -1المصدر السابق.

 -2أحمد الداوي ،حصة فبحث واتص  ،تاريخ8088/07/88:م ،الساعة80:30:
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الفصل الثاني

لتكرار حرف الم فتسبب ذلك في االدغام لتجنب

يقولك ......يقول لك

التكرار ولثقل نطق الحرف مرتين

"ا " التعريف:
مس النور....مساء النور
عاودي سإجابة ....أعيدي اسإجابة
المستوى
الصرفي:1

في المثال حنا مسامحينكم .حذف من الضمير

ال مير:

حنا مسامحينكم .....نحن سامحناكم الحرف االول وهو "النون" للداللة على ضمير
نحن في الفصحى.من أجل التخفيف في النطق.
توظيف االستفهام في كل الحاالت من ناحية

المستوى

االستفهام:

التركيبي:2

واش بيك تدور؟ ......لماذا تدور؟.

خروجه عن داللته التعجب

مارحتيش؟..........لم تذهبي؟.
عالش مارحتيش؟......لماذا لم
تذهبي؟.
النفي:
مش صعييبة  .....ليست صعبة؟.

من بين خصائص العامية استغنائها عن (ال)
التعريف واتباعها ألسلوب التنكير

التعريف:
نفس سؤال ....نفس السؤال
عألقل .....على األقل
المستوى

الداللة:

الداللي:3

مارحتيش؟ ....ألم تذهبي؟

في التركيب الداللي يستند على خروج االستفهام
عن أغراضه العادية ألغراض ثانوية يسأل
والغاية تعجب.

 -1المصدر السابف .
 -2المصدر نفسه.
 -3المصدر نفسه.
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الفصل الثاني
البرنامج الرابع:

وهو "نسائم اللغة" برنامج أدبي يدوم ( )88دقيقة من إعداد وتقديم "وفاء فراجي" تدور
مواضيعه حول األدب واللغة ،وهو ذو طابع أدبي تثقيفي حيث يتحدث في كل حصة عن
شاعر من الشعراء الكبار.
وقد وقع إختيارنا على هذا البرنامج لكي تكون دراستنا موضوعية وألنه دليل على تواجد
االستعمال الفصيح في بعض الحصص اسإذاعية وهو دليل ويعد أيضا أكبر مثال على
جمال وقوة اللغة ،وعظمتها ،فنالحظ على المستوى الصوتي :سالمة مخارج الحروف،
واعراب أواخر الكلمات ،وغياب جميع مظاهر التداخل اسإبدال -الحذف كل هذه الظواهر
خلت من هذا البرنامج .واألمر نفسه ينطبق على المستويات األخرى الصرفية التركيبية
الداللية.1
 -)7إرض وتحلي نتائج االستبيان:
جدول السؤال رقم ()08
اسإحتماالت

العدد

النسبة المئوية%

ذكر

02

%20

أنثى

04

%30

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن الذكور يشكلون أكبر نسبة بنسبة تقدر بـ ( )%20أما
نسبة اسإناث فتقدر بـ ( )%40وهنا يدل على أن الذكور يشكلون النسبة األكبر في القطاع
اسإذاعي.

 -1وفاء فراجي ،حصة نسائم اللغة ،تاريخ 8082/08/88 :م الساعة.82:30 :
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الفصل الثاني

جدول السؤال رقم ()04

جدول السؤال رقم ()08
االحتماالت

العدد

النسبة

االحتماالت

العدد

النسبة

47-80

08

80

أقل من  80سنوات

08

80

70-47

07

70

80-80

03

30

70فما فوق

03

30

 80فما فوق

03

30

من خالل الجدولين( )4-8يتضح لنا أن أكبر نسبة من المذيعين هم الذين أعمارهم
تتراوح بين ( )70-47سنة ثم يليها  30من سنهم فوق  70سنة أما فيما يخص المذعيين
التي أعمارهم تتراوح بين ( )47-80فتمثل نسبة . 80وجدول رقم ( )08المتعلق بالخبرة
المهنية فوجدنا أن من لديهم خبرة أقل من  80سنوات نسبتهم تقدر بـ  80فقط .أما الباقي
فهي مقسمة ( )30بين َمن خبرتهم من 80إلى  80سنة و( )30األخرى لمن خبرتهم

تزيد عن  80سنة ،وهذا أكبر دليل كما قلنا سابقا على إهتمام اسإذاعة بمذيعيها الكبار الذين
لديهم خبرة في العمل والمتمكنين في هذا المجال اسإذاعي ومحافظتها عليهم وكل هذا ينم
على أن عملية إختيار المذيعين مبني على أسس سليمة.
جدول السؤال رقم ()03
العدد

النسبة المئوية%

اإحتماالت
ثانوي

00

%00

معهد

00

%00

جامعي

80

%800
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الفصل الثاني

نلحظ من خالل الجدول أن كل من مقدمي البرامج في اسإذاعة هممن خريجي
الجامعة ،إذ بلغت نسبة المذيعين والمذيعات المتحصلين على الشهادة الجامعية(من الجامعة
األكاديمية أو جامعة التكوين المتواصل) نسبة   800مما يدل على حسن وحرص اسإذاعة
على اختيار المقدمين والموظفين الذين لديهم مستوى عال من العلم والثقافة وهذا أمر يحسب
لإلذاعة في حرصها على استقطاب المذيعين.
جدول السؤال رقم ()02

جدول السؤال رقم ()07

االحتماالت

العدد

النسبة المئوية %

االحتماالت

العدد

النسبة 

إخبارية سياسية

04

%40

الفصحى

03

30

ثقافية وأدبية

08

%80

دينية واجتماعية

04

%40

العامية

08

80

رياضية

08

%80

الفصحى والعامية

03

30

فنية ترفيهية

08

%80

من خالل الجدولين السابقين نرسم الدائرة النسبية التالية:
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الفصل الثاني

دائرة نسبية تبين نسبة التداخل اللغوي بين العامي
والفصيح في البرامج اإلذاعية
10%
إخبارية سياسية.

30%

10%

ثقافية
دينية
رياضية

20%

ترفيهية فنية
30%

قراءة الدائرة النسبية:
من خالل الدائرة النسبية الموضحة أمامنا؛ يتبين لنا أن أكثر البرامج التي تكون بلغة
فصيحة هي البرامج اسإخبارية والسياسية والدينية واألدبية بنسبة ( ،)%40والنسبة نفسها
نجدها عند  ،الب ارمج الثقافية االجتماعية بنسبة( ،)%40وفيما يخص البرامج الدينية فتمثل
نسبة استخدامها للفصحى بـ ( )%80أما أقل البرامج استخداما للفصحى فهي البرامج
الرياضية والفنية بنسبة تقدر بـ ( ،)%80وهذه النتائج تبدو معقولة إلى حد بعيد وهذا راجع
لطبيعة المواضيع التي تطرح في هذا البرنامج حيث يفرض لغة سليمة صحيحة فصيحة أما
بالنسبة للبرامج الترفيهية والرياضية فتطغى فيها نسبة العامية.
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الفصل الثاني
جدول السؤال رقم ()02
االحتماالت

العدد

النسبة

مباشرة

08

80

مسجلة

08

80

مباشرة ومسجلة

02

20

من خالل الجدول نرى طبيعة البرنامج الذي تقدمه اسإذاعة فإنها تمزج بين البرامج
احد من البرامج ،إما
المباشرة والتسجيلية في آن واحد مع وجود أعداد أقل يمارسون نوعاً و ً

المباشرة واما التسجيلية .وهذا دليل على أن البرنامج المباشر يحتاج إلى تمكن وخبرة في
استعمال اللغة العربية من جانب مقدمي ومقدمات البرامج ،وهذا ألن األخطاء ال يمكن
تصويبها على المباشر بعكس البرامج التسجيلية.
جدو السؤا رقم ()12
االحتماالت

العدد

النسبة

فردية

03

30

حوارية

02

20

نالحظ من خالل الجدول أن أغلب البرامج تقدم حوارية بنسبة( )%20أما البرامج الفردية
فتقدر نسبتها بـ ( )%30مما قد يؤثر على لغة المذيع فقد يطر إلى تبسيط لغته من أجل
إيصال الفكرة للضيف خاصة إذا لم يكن له رصيد لغوي
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الفصل الثاني
جدول السؤال رقم ()02
االحتماالت

العدد

النسبة

الفصحى

08

80

العامية

04

40

المزج بينهما

02

20

نالحظ من خالل الجدول السابق نسبة ( )20من المذيعيينيجمعون بين الفصحى
والعامية في تواصلهم مع زمالئهم بالفصحى والعامية معاً ،أما العامية فتمثل نسبة المتكلمين
بها ( ،)40والفصحى هي ( )80وهذا يدل على ميل المذيعين إلى استعمال العامية
والفصحى.
جدو السؤا رقم()00

جدو السؤا رقم ()01
االحتماالت

التكرار

النسبة 

االحتماالت

التكرار

النسبة

الفصحى

02

20

ال

02

20

العامية

00

00

نعم

03

30

المزج بينهما

03

30

المجموع

80

800

إن الجدولين السابقين يبينان مدى تأثير المستمعين على لغة المذيع ،والظاهرة من
خالل إجابات المذيعين أن الجمهور المستمع ال يؤثر بنسبة كبيرة في المذيع وخاصة في
لغته؛ إذ أن نسبة ( )%20صرحوا على أن الرد على المستمعين يكون بالفصحى ،ونسبة
( )%30يمزجون بين العامية والفصحى واألمر نفسه نجده في إجابتهم عن السؤال هل يؤثر
المستمع بالعامية على الوسطاسإذاعي؟ فكانت اسإجابات ( )%20منها تقر أن الجمهور ال
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يؤثر على لغة المذيع ،ونسبة ( )%30أقرو بتأثيرها على الوسط اسإذاعي ومن خالل هذه
اسإجابات على السؤالين نستشف قدرة المذيع على التحكم في لغته حيث اليسمح ألي شيء
أن يؤثر عليها.
جدول السؤال رقم ()84

جدول السؤال رقم ()88
االحتماالت

العدد

النسبة

الفصحى

08

80

العامية

08

80

المزج بينهما

02

20

االحتماالت

العدد

النسبة

ال

02

20

نعم

03

30

المجموع

80

800

نالحظ من الجدول أن أغلب المذيعين يفضلون أن تكون لغة اسإذاعة هي مزيج بين
الفصحى والعامية بنسبة ( )%20أما فيما يخص من يفضلون أن تكون لغة اسإذاعة هي
الفصحى فهي ( )% 80والعامية بـ (.)%80
أما فيما يخص اسإجابة حول (هل يجب أن تكون لغة اسإعالم اسإذاعي هي الفصحى
فقط) فكانت جل اسإجابات برفض هذا االقتراح بنسبة ( ،)%20على الرغم من عدم تباعد
نسبة الذين قبلوا هذا االقتراح بنسبة ( )%30إال أننا نستخلص من خالل ماسبق أن قابيلية
الفصحى والعامية لدى المذيعين هي نفسها وهذا بهدف التواصل؛ أي أن المذيعين يفضلون
المزج بين الفصحى والعامية وذلك لتسهيل التواصل.
أما بخصوص السؤالين األخيرين فكان األول (هل يفرض على المذيع لغة محددة أم
البرنامج هو من يفرض اللغة الذي يتحدث بها المذيعون؟ ).فكانت جل إجاباتهم متفقة على
أن اسإذاعة ال تفرض لغة معينة ،وأن الموضوع أو البرنامج هو من يحدد اللغة التي يتحدثون
بها.
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الفصل الثاني

أما السؤال األخير فيتعلق فهو(في رأيك ما هو العائق في استخدام الفصحى في
الخطاب اسإذاعي؟).
فنالحظ أن اسإجابات متنوعة وكل منها ترى العائق من وجهة نظر معينة وهي كالتالي:
 فهناك من قال بأنه ليس هناك عائق الستعمال الفصحى.


وهنا من قال أن التسهيل في لغة اسإذاعة هو ألجل استيعاب المواطن للمواضيع
المطروحة فلذا يجب المزج أحيانا بين اللغتين الفصحى والعامية فأحيانا يتعامل مع
كل الفئات العمرية والثقافية والتعليمية.

 واجابة أخرى تقر بأن طبيعة اسإعالم اسإذاعي جماهيري ويصل إلى شريحة واسعة
من الناس لذلك فإن اللغة يجب أن تكون بسيطة تتوافق مع لغة التخاطب المجتمعي.
 عدم تمكن شرائح المجتمع من الفصحى.
 اسإذاعة تخاطب الجميع الطفل الكبير وهناك المتعلم واألمي واسإذاعة تسعى إلى بسط
المفاهيم ليفهمها المتلقي .اللغة الفصحى مخصصة لفئة المتعلمة أما المزج بينهما
يرقي المستمع وتصل األهداف المرجوة من خالل برنامجك.
 ال ليس هناك عائق من استخدام الفصحى لكن الموضوع أو الفئة المتابعة لك قد
تدفعك إلى إدخال العامية في كالمك ليصل المعنى بوضوح إلى الجمهور المستمع.
من خالل إجابات المذيعين والمذيعات نصل إلى نتيجة أن السبب الرئيس في استعمال
الفصحى أو العامية هو فعالية البرنامج الذي قد يرتقي للغة المثقف وينزل للغة العامي
البسيط  ،ومن هنا تتجلى غاية اسإعالم واللغة في التواصل من خالل التسهيل لألجل
استيعاب المواطن للمواضيع المطروحة.
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الخاتمة

الخاتمة
من خالل الدراسة التي قمنا بها وبعد الرصد اسإحصائي للمدونة والبرامج اسإذاعية األربعة
المختارة (فتاوى إل الهوى ملحون الواحة نسائم اللغة ابحث واتص ) ،يتبين ما يلي:
 أن أجهزة اسإعالم قادرة في المجال اللغوي أن تكون على صورة أنسب من ناحية
التكامل في الجهود بين المدرسة والجامعة (المستمع من جميع شرائح المجتمع) في
النهوض باللغة العربية ،كما أنها مؤهلة أن تكون صورة من صور التخاذل مع هذه
الجهود.
 تشير النتائج إلى وجود اتجاه ايجابي لدى المذيعين والمقدمين نحو اللغة العربية
الفصحى واستخدامها في وسائل سإعالم.
 يتبين من خالل دراستنا البحثية أنه ال غنى ألي مذيع مهما كانت خبرته وكفاءته
المهنية عن استعمال اللغة العربية لصقل موهبته واثراء تجربته في العمل اسإعالمي
المسموع.
 من أهم أسباب التداخل إفتقار اسإعالميين المتحدثين إلى الثقافة الصوتية ،والى
التدريب الكافي أحيانا على مستوى اسإمكانيات الصوتية المتنوعة وعدم تحكمهم في
وتيرة الكالم أثناء البث اسإذاعي المباشر.
 انتشار الوقوف على ساكن في الوسط اسإذاعي في مواضع آواخر الكلم (لتخلص من
الحركات اسإعرابية) والهروب من اسإعراب.
 كثي ار ما يوظف المذيع االستبدال ،خاصة في األسماء الموصولة بين استبدال العامي
بالفصيح على سبيل المثال ال الحصر :يوظف (اللي) مكتن (الذي ،التي ،اللذين)،
كتأثير مباشر بالممارسة العامية.
 لغة اسإعالم تجنح إلى اسإستغناء عن الكلمات الزائدة وخاصة أداة التعريف في
الكلمة.
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الخاتمة
 سبب التداخل اللغوي في اسإعالم المسموع قد يعود للممارسة العامية اليومية في
المحيط اسإجتماعي.
 ميل لغة اسإعالم إلى الجمل القصيرة الواضحة المعنى ،ونفورها من الجمل الطويلة.
 لغة اسإعالم توظف (التكرار) في أغلب األحيان حيث يعتبر عامل مهم للقضاء
على الغموض.
 الخلط بين الصوتين المجهور والمهموس في النطق الذي يؤدي في بعض األحيان
إلى تغيير المعنى.
 الخلط بين همزتي الوصل والقطع حيث تنطق األولى في وسط الكالم هزة قطع
وتنطق القانية في وسط الكالم.
 التخلص بالسكون في حركة اسإعراب في كل كلمة ينطقها  ،وهذا شائع بصورة كبيرة
عند المذيعين بشكل واضح ،فيصبح المذيع ينطق مفردة مفردة وليس جملة متصلة
كاملة .
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المالحق

18

17
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قائمة المصادر
والمراجع

قائمة المصادر و المراجع:
 أوالص  :المصادر:
 القرآن الكريم (برواية ورش).
 تسجيالت البرامج اسإذاعية( فتاوى على الهوى،الشعر الملحون ،ابحث واتصل،
نسائم اللغة).
 ثانيا :المعاجم:
 .8ابن منظور لسان العرب ،تح :عبد اهلل علي الكبير وآخرون ،دار المعارف ،القاهرة،
المجلد،08
 .8الزبيدي ،تاج العروس ،تح :عبد الستار أحمد فراج ،دار التراث العربي ،الكويت،
د -ط  ،الكويت8427 ،ه.
 .4الزمخشري ،أساس الب غة تح :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنان ،ط08،8382:ه 8222م.
 .3الشريف الجرجاني ،معجم التعريفات ،تح :محمد صديق المنشاوي ،دار الفضيلة،
القاهرة ،د -ط282 ،ه 8384 -م.
 ثالثا:الكتب:
 .7إبراهيم فؤاد الخصاونة ،الصحافة المتخصصة ،دار الميسرة ،عمان ،ط،08:
8080م.
 .2إبن جني ،الخصائك ،تح:محمد علي النجار ،المكتبة العلمية ،دار الكتب المصرية،
د -ط،
 .2أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج ،08:قدمه وشرحه :علي أبو
ملحم ،د -ط ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت8000 ،م.

13

 .2أبو هالل العسكري ،الصناإتين المكتبة العصرية صيدا ،بيروت ،د-ط8003 ،م.
 .2أنيس فريحة ،اللهجات وأسلوب دراستها ،دار الجبل ،بيروت ،ط8222 ،08:م.
 .80الزبير سيف اسإسالم ،إلم اإإ م و السياسات اإإ مية في العالم الثالث،
المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،ط8222 ،08:م.
 .88الشريف الجرجاني ،كتاب التعريفات ،مكتبة لبنان  ،د -ط8000 ،م.
 .88جمال العيفة ،مؤسسات اإإ م و االتصا .
 .84خليفة بن قارة ،اإهاإة كما رأيتها وأراذا ،منشورات السائحي ،القبة -الجزائر،
ط8088 ،08 :م.
 .83سامي الشريف وأيمن منصور زايد ،اللغة اإإ مية (المفاذيم -األسس-
التطبيقات) د -ط ،د -ب ،د -ت8003 ،م.
 .87شون ماكبرايد وأخرون ،أصوات متعددة وإالم واحد – االتصا و المجتمع اليوم
و غداص  ، -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر(،د:ط)8228،م.
 .82صالح بلعيد ،دروس في اللسانيات التطبيقية ،دار هومه ،الجزائر ،ط،02:
8088م.
 .82طارق الشاري ،اإإ م اإهاإي ،دار أسامة ،عمان – األردن ،د -ط ،د -ت .
 .82عبد الرحمان الحاج صالح  ،السماع اللغوي إند العرب ومفهوم الفصاحة ،موفم
للنشر ،الجزائر ،د -ط.8002 ،
 .82عبد اللطيف حمزة ،اإإ م في صدر اإس م ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط،08 :
8222م.
 .02لويس جان كاليفي علم االجتماع اللغوي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،د-ط،
ط.8002 ،08:
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 رابعا :الرسائ والمهكرات:
 .88بداني فؤاد ،سوسيولوجيا القيم اإخبارية باإهاإة الجزائرية (دراسة ميدانية حول
إذاعة مستغانم) ،رسالة دكتوراه جامعة محمد بن أحمد وهران8082 -8087،م.
 .88حمام قويدر ،االستقطاب واالختيار والتعيين بالمؤسسة دراسة حالة اإهاإة
الجهوية ورقلة مذكرة تخرج الستكمال متطلبات نيل شهادة تقني سامي تسيير
الموارد البشرية ،دفعة جوان8002:م ،تحت إشراف محمد الهواري.
 .84كريمة أوشيش ،التداخل اللغوي في اللغة العربية ،رسالة لنيل شهادة الماجستير،
8004/ 8008م.
 خامسا :المقاالت والمج ت:
 .83عبد الحميد بوترعة ،واقع الصحافة الجزائرية المكتوبة في ظ التعددية اللغوية،
مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية ،جامعة الوادي ،العدد.02
 .87علي القاسمي ،التداخ اللغوي والتحو اللغوي ،مجلة المماراسات اللغوية ،جامعة
مولود معمري تيزي وزو.
 .82هداية إبراهيم الشيخ علي ،تصور مقترح قائم إل

أشكا التداخ اللغوي لبناء

برامج تعليم اللغة العربية للط ب األروبيين ،المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية.
.82

نصيرة شوال ،إ قة التداخ اللغوي بالنمو النفسي إند الطف  ،جامعة حسيبة

بن بوعلي -الشلف الجزائر
 .82وفاء نجار ،العربية بين العامية والفصح  ،مجلة عود الند ،العدد8088 ،22م.
 .01علي القاسمي ،التداخ اللغوي والتحو اللغوي ،مجلة المماراسات اللغوية ،جامعة
مولود معمري تيزي وزو
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الملخص

:الملخك
تهدف دراستنا البحثية إلى تبيين مواطن التداخل اللغوي في اسإعالم المسموع
 التداخل:وكتواجد في إذاعة الجزائر من ورقلة وقد ركزت دراستنا الموسومة بـ
في عمومها على رصد

اللغوي بين الفصحى والعامية في اسإعالم المسموع

التداخل اللغوي بين العامي والفصيح حيث عملنا على إنتقاء بعض الحصص
بين المباشرة والمسجلة فقمنا بسبر أغوارها واكتشاف مضامينها بتحديد مستويات
 وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي والتحليلي،التداخل فيها
.وآلية اسإحصاء
 الفصح – العامية – ورقلة-  اإهاإة-

 التداخ:الكلمات المفتاحية

resume
Notre étude stand des recherches lorsque lorsque nous spécifiat
linterférence linguistique dans les médio et sa présence à la radio d
algérérie de ouargla a axée à: linterfèrence linguistique dans les
mèdias audio en général pour les découvrir entre le commun et
classique ounous sélectionnat despartages directe et registrée pour
la découvert de leur contenu àidentifiant les chemins d’interférence
et la naturede cette étude a nécessité l’utiilisation d’une approche
analytiques descriptives et mécanismes statiques.
Les mots clés:l’ interférence linguistique- la radio-communclassique-ouargla.

