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 المقدمة
 ؟هذا البحثلماذا 

بني الواقع واملأمول ( هو من موضوعات الساعة  ..موضوع هذا البحث ) اللغة العربية ىف اإلعالم
، عالم من تراجع ملحوظئل اإلتشهده اللغة العربية ىف وسانظرًا ملا ، ىف الواقع الثقاىف الراهن

أسهمت فيه عدة عوامل وفرضت على املهتمني باإلعالم العريب و بالفصحى البحث املخلص 
  والبناء عن حلول عملية تناسب العصر وال جتاىف مجالياهتا ومواطن إبداعها.

 ( سبيالً  مرئي أو و مقروءأففى الوقت الذي كان يتوقع ان يكون اإلعالم العريب )مسموع 
وأدوات للدفاع عن الثقافة ، بني املواطنني العرب ىف شىت أحناء العامل للتواصل الثقايف واحلضاري

بكافة  –إن اإلعالم العريب  :بل رمبا يدفعنا إىل القول، فإن الواقع يكذب ذلك، واهلوية العربية
 - اللغة العربية وىف القلب منها -قد يسهم ىف مزيد من التشويه للثقافة العربية  –صورة وأشكالة 

استخدام القنوات الفضائية العربية ورمبا يتضح ذلك من خالل ومزيد من التباعد بني اجلماهري 
، غة العربية الفصحىيف حني يندر او يقل استخدام الل، العربية للهجات احمللية ىف تقدمي براجمها

تعيد احلياة هلا على ألسنة والىت كان من املمكن أن تكون القنوات الفضائية أفضل األوعية الىت 
فمع انتشار الفضائيات العربية أصبحت اللهجات العربية أكثر شيوعًا ىف إطار ، املشاهدين العرب

األمر الذي يقوض احد أسس ، الرغبة ىف تأكيد وجود الثقافات الفرعية داخل الثقافة العربية
 .ويدعم تناحر الثقافات العربية الفرعية، الوجود العريب ذاته

 
إن بناء االمة العربية الواحدة وتعزيز التماسك بني أبنائها لن يتم إال عن طريق اللغة العربية 

وهى وحدها القادرة على أن ، وبواسطتها فهى احلبل السري املتني الذي يربط بني أقطارها وأجياهلا
ذلك إال عن طريق حتيل التناقض القائم بني األمة الواحدة إىل تكامل والتنافر إىل تناغم ولن يتم 

التعليم من ناحية وباستخدام آليات اإلعالم احلديثة ووسائطها املختلفة من ناحية ثانية فاللغة 
 .أو ىف مؤسسات الدول العربية تعيش أزمة حقيقية سواء ىف الوسائط اإلعالمية
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الغوص يف  حاولبل ، توقف عند ختوم ظاهرة اإلعالم واللغةيمل  بني أيدينا البحث الذي
وذلك من أجل املسامهة الفعالة يف األخذ ، واقرتاح مجلة من احللول لألوضاع القائمة، لتفاصيلا

 .وجعلها اللغة األوىل على مستوى احلديث اليومي والنصوص املكتوبة.، باألسباب لرتقية العربية
ضاًل عن ف كما سنتناول الفرق بني اللغة والكالم سنتناول مفهوم اللغة ووظائفها.. هذا البحثىف 

والثقافة اجلماهريية.. تفرديات اللغة العربية و  واألدب والثقافة ىف عصر التقنية.. ..وسائل االتصال
حملاربة  سعت وتسعىوسنعرض ألهم الدعوات الىت  ..ونظرية االستعمار الثقاىف والغزو الفكري

كما سنتحدث عن  ..الكلمات األجنبية يف لغة وسائل اإلعالمو  ..اللغة العربية وسبل مواجهتا
مث نعرج على اللغة اإلعالمية وتضييق  التاثريات اللغوية السيئة لإلعالنات وسبل التصدى هلا

. .. وستقدم الدراسة حزمة من احللول للنهوض باللغة العربية.املسافة بني لغة اخلطاب ولغة الكتابة
ة العربية.. وبعض التعليمات ودور اجملامع اللغوية ىف احلفاظ على اللغ ..التوصيات فضاًل عن بعض

 .. وتصدير اللغة العربية.واإلرشادات الىت جيب اتباعها لكى تكون لغة اإلعالن فعالة ومؤثرة
 

 :مفهوم اللغة ووظائفها ومستوياتها التعبير بها
ومن املتفق عليه اآلن ان اإلنسان وحده ، تعد اللغة أرقى ما لدى االنسان من مصادر القوة والتفرد

هو الذي يستخدم األصوات املنطوقة ىف نظام حمدد  –غريه من اعضاء اململكة احليوانية دون  –
الىت متيز هذا الكائن املتفرد من غريه من فاللغة وحدها هى  .لتحقيق االتصال بأبناء جنسه

قدميًا قوله " "إن اإلنسان حيوان ناطق ". ولعل املقصود من خملوقات اهلل.ونسب إىل" أرسطو " 
وصف ان اإلنسان وحده القادر على ترمجة أفكاره ومشاعره إىل ألفاظ وعبارات مفهومة هذا ال

 .لدى أبناء جمتمعه
ومتثل الوسيلة ، أساس احلضارة البشرية، (1)وعلى حد تعبري د. مجعة يوسف، من هنا تعد اللغة

ت احلضارية وعن طريقها تنتقل اخلربات واملعارف واملنجزا، الرئيسية الىت تتواصل هبا األجيال
ذلك ان اللغة تعينه على ، ال ينقطع اإلنسان عن احلياة مبوته، أيضاً ، مبختلف صورها وعن طريقها

 .االمتداد تارخيياً ليسهم ىف تشكيل فكر وثقافة وحياة األجيال التالية
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 :تعريفات اللغة
التعريفات هلذه  .ووضعوا عديدًا من.حاول عديد من العلماء والباحثني حتديد املقصود بكلمة لغة

 :"2الكلمة يذكر بعضها الدكتور بركات عبد العزيز على النحو التاىل "
 اللغة نسق من الرموز الصوتية الىت شاعت وانتشرت بوسائل شىت ليتعامل هبا األفراد. -1
اللغة جمموعة من االجراءات الفسيولوجية والسيكولوجية الىت ىف حوزة االنسان لتمكنه من  -2

 الكالم.
 ى وظيفة التعبري اللفظى عن الفكر سواء أكان داخلياً أم خارجياً.اللغة ه -3
فال يستعمل لغة  :فيقال، اللعة هى استعمال وظيفة التعبري اللفظى عن الفكر ىف حالة معينة -4

 .فالن يتكلم بلغة العقلو ، غامضة
 اللغة كل نظام من العالقات الدالة ميكن أن يستخدم كوسيلة اتصال. -5
ذات داللة مجعية مشرتكة ممكنة النطق من كل أفراد اجملتمع املتكلم  وهى جمموعة عالمات -6

نظام حمدد تتآلف مبوجبه ويكون هلا ، أو ذات ثبات نسيب ىف كل موقف تظهر فيه، هبا
 وذلك لرتكيب عالقات أكثر تعقيداً.، حسب أصول معينة

 
 :خصائص اللغة

خلصها د. ، غة اإلنسانية عن غريهاعمد بعض الباحثني إىل وضع عدد من اخلصائص الىت متيز الل
 :"3" مجعة يوسف على النحو التايل

 .تتسع لغة اإلنسان للتعبري عن جتاربه وخرباته ومعارفه  -1
 اللغة االنسانية رموز عرفية ) اصطالحية ( غري مباشرة.  -2
 .لدى االنسان وعى بالعالمات الىت يستخدمها قصداً على أهنا وسائل لتحقيق األغراض -3
كما يستخدمها ،  نسان اللغة ىف التعبري عن األشياء العيانية ) الكتاب مثاًل (يستخدم اإل -4

 ىف التعبري عن االشياء اجملردة ) دماء الشهداء تغذى شجرة احلرية (.
يستخدم االنسان اللغة يف التعبري عن أشياء أو أحداث معينة عن املتكلم زمانًا ) انتصر   -5

 .اناً ) بيت اهلل احلرام يف مكة (ومك، املسلمون ىف غزوة بدر الكربى (
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يعمم اإلنسان االلفاظ الىت يستخدمها ىف االشارة إىل أشياء متشاهبة ) إذا تعلم االنسان   -6
فإنه ، الذي جنلس إليه وبه أدراج يسمى مكتباً ، ان ذلك الشكل املستطيل ذا االربع أرجل

 (. يشري إىل االشياء املتشاهبة ىف املواقف املختلفة باالسم نفسه
كلمات ،  ومن قواعد لتأليف الوحدات ) حروف، تتألف من وحدات، لغة االنسان مركبة  -7

 ...إخل (، .مجل
 :يستطيع االنسان ان يستبدل كلمة بكلمة ىف منطوق معني إذا تغري املوقف ) مثال -8

 ضرب على حممدا (. :فإذا تغري املوقف ومتكن على من حممد نقول، ضرب حممد علياً 
كومة بقواعد يفرضها عليه اجملتمع الذي ينتمى إليه ) فلم نر ىف اللغة لغة االنسان حم  -9

 أو يكون صيغ اجلمع حسب ما يراه (.، العربية أحداً ينصب الفاعل مثالً 
 .تتنوع لغة االنسان بتنوع اجلماعات الىت تستخدمها بفعل عاملى الزمان واملكان -11
 .يكتسب االنسان لغته من اجملتمع الذي يعيش فيه -11

 
أن اللغة االنسانية تتميز بعدة  –كما يشير د. جمعة يوسف   –تشومسكى "  ى "وير 

 :وذلك على النحو اآلتى، خضائص إضافية
مستوى تركيىب  :حتتوى أى لغة إنسانية على مستويني من حيث البنية :االزدواجية  -1

 تتألف وتتوافق فيما بينها لتؤلف اجلمل ىف السياق الكالمي، يتضمن عناصر ذات معىن
 واملستوى الصوتى.

واملقصود به مقدرة االنسان على ان يتكلم بواسطة اللغة عن االشياء  :التحول اللغوي  -2
 .عرب األزمنة واملسافاتواألحداث 

وعرب االرتقاء يكتسب الطفل طرائق ، ُتكتب اللغة االنسانية وتُعلم :االنتقال اللغوى  -3
وبعدها يستطيع الطفل استعمال ، وحييط مبفردات لغته، التعبري اللغوي وتركيب اجلمل

 .وبالتاىل تنتقل من جيل اىل جيل، لغته بصورة خالقة
حيث تتكون اللغة اإلنسانية من ، وتعترب من أهم خصائص اللغة :اإلبداعية ىف اللغة -4

من اجلمل الىت مل يسمح بإنتاج وفهم عدد غري حمدود ، تنظيم كالمي مفتوح غري مغلق
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ومن الواضح أهنا ترتبط بتنظيم قواعد لغوية تتيح ، ها من قبليسبق للفرد مساع الكثري من
 :ويتصف املظهر االبداعى مبا يلي .ملن يدركها استخدام اللغة بطريقة إبداعية

 .هو استعمال متجدد وليس ترديداً ملا سبق أنسمعناه، أ ( أن االستعمال الطبيعي للغة
فاللغة ، كان أو داخليًا وبالتايل  ب ( ال يرتبط استعمال اللغة بأى منبه ملحوظ خارجياً 

 .أداة الفكر والتعبري
  .ج ( يظهر االستعمال متاسك اللغة ومالءمتها لكافة ظروف املتكلم

 
 :اللغة والكالم

 :يرى العامل السويسري ) فرديناند دى سوسيري ( ان ما نسميه " لغة " يتخذ مظهرين خمتلفني
ويشري د. بركات ، االول الكالم وعلى الثاىن اللغةوقد أطلق على ، أحدمها واقعى واآلخر ذهىن

، من أصوات لغوية صادرة من إنسانعبد العزيز إىل أن الكالم عند سوسيري هو ما حيدث فعاًل 
ىف عقل مجاعة من اجلماعات والىت ميكن ان خترج أما اللغة فهى جمموعة الصور الذهنية الىت توجد 

صورة اللفظ أى   :ورة الذهنية هى ىف الواقع صورتانأن الص ويرى، إىل الوجود على شكل كالم
وجمموع هاتني الصورتني هو ما يسميه دى ، وصورة الداللة وهى فهم معىن اللفظ، كيفية النطق

 .سوسيري باسم الرمز اللغوى
 

 :وبصفة عامة يمكن التمييز بين اللغة والكالم على األسس اآلتية
تعمال اللغة. وميكن اعتبار الكالم مبثابة عمل الكالم باللغة ويتحقق كنتيجة السيرتبط   -1

 أو مظهر لغوي حمدد.
 .بينما الكالم عمل فردي متغري، اللغة واقع اجتماعي ثابت  -2
بينما الكالم عمل ، تقريبًا ) يعقل من خالل االكتساب ( اللغة هى نتاج يرثه الفرد  -3

 إرادى يتسم بالذكاء يقوم به الفرد.
من عملية الكالم فهى تكمن خارج نفوذ الفرد الذي ال اللغة هى اجلزء االجتماعي   -4

 .وبالتاىل ميكن ان تدرس مستقلة عنه، يستطيع أن يعدهلا
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فإن اآلليات الالزمة لتفسري اجلمل ، مبا ان اللغة ظاهرة اجتماعية والكالم ظاهرة فردية -5
 .متماثلة لدى كل االعضاء ىف اجملتمع اللغوى

 .") د5".رتبطة باللغة تنتمى إىل الكالمفإن كل األنشطة املوبالتاىل ، اللغة كامنة او سلبية -6
 .مجعة يوسف (

 
 :اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة

الصورة أحدمها  :"6يتحقق االتصال اللفظى ىف شكلني متميزين حسب الدكتور سامى الشريف "
ل التفرقة بني الغة )تشم أو لغة الكتابة واآلخر هو الصورة املكتوبة، املنطوقة ) أو لغة احلديث (

وتعترب الثانية ، فاالوىل توجد ىف صورة منطوقة غالباً ، املنطوقة والكتوبة التفرقة بني العامية والفصحى
  وهو وضع يكاد يكون عاماً ىف جمتمعنا العريب (لغة الكتابة 

، تشاراً ورمبا كانت اللغة املنطوقة من حيث أداؤها لوظيفة االتصال أهم من لغة الكتابة وأوسع ان
ورغم ان اللغة املكتوبة تعترب متثيالً  .العامى ينتج من احلديث أكثر ما مينج من الكتابةفاالنسان 

وإن كانوا ال ، فإن علماء اللغة يولون "جل " اهتمامهم إىل اللغة املنطوقةصادقًا للغة املنطوقة 
املنطوقة للغة يقوم على اعتبار  واهتمام علماء اللغة بدراسة االشكال.يهملون اللغة املكتوبة متاماً 

وهذا االهتمام ميثل ثورة وحتواًل عن االهتمام باللغة املكتوبة الذي  .أن الكالم عرف قبل الكتابة
 :ولعل مرجع االهتمام باللغة املكتوبة هو تفردها مبيزتني .استمر حىت عهد قريب

 .انتقاهلا من مكان إىل آخر عرب مسافات بعيدةأ ( 
 تكون ثابتة وال تتعرض للتغري املستمر الذي يصيب لغة احلديث.ب( أهنا تكاد 

فصحى الرتاث وفصحى العصر ويتضمن  :يقسم البعض اللغة العربية املعاصرة اىل مستويني
، وعامية املتنورين، عامية املثقفني :"العامية " ثالثة مستويات هىاملستوى الثاىن وهو ما يسمى 

وميكن ، ائم على أساس الظروف الىت يستخدم فيها كل مستوىوهذا التقسيم ق. وعامية األميني
 .للفرد الواحد ) املثقفني واملتنورين خاصة ( أن ينجح ىف استخدام املستويني بكفاءة
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 :وظائف اللغة
إذ يرى علماء ، حاول العديد من العلماء والباحثني حتديدها وتصنيفها، للغة وظائف متعددة

 للتفكري وأداة للتسجيل والرجوع.  ومساعد آىل، للتواصلالفكر والفلسفة اهنا وسيلة 
 

أن للغة وظائف ، "7على النحو الذي أشار إليه محمد على االصفر "( أولبرت ) ويرى
 - :اجتماعية يمكن حصرها فيما يلى

 .أ ( أهنا جتعل للمعارف واالفكار البشرية قيماً اجتماعية
 .والتقاليد االجتماعية من جيل اىل جيل بالرتاث الثقاىفتسهم اللغة ىف االحتفاظ  (ب
 .( اللغة تسهم ىف تعليم الفرد وتكييف سلوكه مبا يالئم سلوك وتقاليد اجملتمع الذي يعيش فيه ج

 .وما توصل إليه اجملتمع البشرى من تطور وتقدم حضارى، د ( اللغة تزود الفرد بأدوات التفكري
 

للغة ثالث وظائف أساسية وهى وظائف  فيرى أن، أما ) بوهلر ( وهو عالم لغوى بارز
 :اعتمدها العالم الروسي ) ياكوبسون ( وأكد عليها والوظائف الثالث هى

 :الوظيفة التعبيرية –أواًل 
وتظهر هذه الوظيفة ، بغض النظر عن االستجابة، عن مشاعرهوالىت يعرب فيها الكاتب أو املتكلم 

إىل البيانات الرمسية كاملراسالت والوثائق ، ضافةإ، ىف الشعر الغنائي واالدب القصصي واملسرحي
 السياسية أو القانونية واالعمال الفلسفية العلمية املوثقة.

 
 :الوظيفة اإلعالمية –ثانياً 

وتتمثل ىف ، لب هذه الوظيفة هو املقام اخلارجي أو حقائق املوضوع أو احلقيقة الواقعة خارج اللغة
اسية والتقارير الفنية أو املقاالت الصحفية وأوراق البحث العلمى االعالمية ىف املقررات الدر يغ صال

 واالطروحات الدراسية وغريها.
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فالوظائف االعالمية للغة تظهر حني تستخدم اللغة ىف اإلخبار عن احلقائق أو أحداث ، كذلك
كالتقارير ،  معنيأو عن نوع من املعرفة أو ىف شرح معني أو تقدمي تقرير عن موضوع ، معينة

والنشرات اإلخبارية واملعلومات العلمية املختلفة واملعلومات العامة الىت يتناقلها االفراد ىف أحاديثهم 
وما إىل ، اليومية أو تنشرها الصحف واالذاعات أو تتناقلها النشرات أو اجملالت العلمية العامة

 ذلك.
 

 :الوظيفة الخطابية –ثالثاً 
وتتعلق هذه الوظيفة ىف خماطبة اجلماهري ليفعلوا ، املخاطبنيوجوهر هذه الوظيفة هو مجهور القراء و 

أو ، ىف خماطبة اجلماهري ليفعلوا شيئًا ماوأهم شئ ىف هذه الوظيفة ، أو يفكروا بشئ ما، شيئًا ما
 .هو رد الفعل الذي يقوم به املتلقون، وأهم شئ ىف هذه الوظيفة، يفكروا بشئ ما

 
 :مستويات التعبير اللغوي

للتعبري اللغوي مستويات متعددة حسب املوقف العام للحديث تور سامى الشريف أن يذكر الدك
موضوع احلديث أو الكتابة مث  :أو االتصال كما أنه يتوقف على عوامل خمتلفة عددها البعض ىف

كذلك ىف نوعية احلديث من حيث هو شفهي أو مكتوب إضافة إىل طبيعة ،  أو القارئاملستمع 
 ؟"8"رمسي أم عادياحلديث هل هو موقف 

 
والعالم اللغوي ) مارثن جوس( قسم الكالم إلى مستويات خمس بغض النظر عن كونه كالماً 

  :" على النحو التالى9مكتوباً أو شفهياً وضحها محمد على االصفر"
ومن ، وهو أسلوب يستخدم ىف خماطبة مجهور كبري ال تربطه عالقة باملتكلم :أ ( املستوى اخلطايب

ويتمثل ىف املؤمترات العلمية واحملاضرات اجلامعية واملقاالت ، منتقاه بدقة وعنايةلمته تكون مث فإن ك
الىت تكتب للمجالت العلمية اجلادة والىت تركز على املوضوع ذاته وحماولة إيفائه بالشرح والتحليل 

 ش دون تعابري انفعالية أو شخصية. والنقا
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، وبالرغم من كونه اقل مجودًا وحياداً ، وب االولوهو أقرب إىل االسل :املستوى الرمسيب( 
واملقاوالت الىت تكتب ىف اجملالت وأعمدة الصحف ، عادة ىف احملاضرات الصغريةويستخدم 

 .اجلادة
، وفيه تستخدم عبارات منتقاه، ويدخل ضمن احلوار اجلاد بني الناس :سلوب االستشاريج ( األ

 .اكم وغريهاوحوار احمل، ويتمثل ىف املعامالت التجارية
وال يتقيد فيه  يستخدم بني أصحاب املهنة الواحدة واالصدقاء وهو أسلوب  :د ( األسلوب العادي

 وعادة ما يكون الكالم منطقياً على سجيته.، كثرياً 
، مثل حديث االسرة الواحدة، وفيه تسقط مجيع التحفظات :ه ( األسلوب الودي احلميم

 .واألحباء واألقربني وغريهم
 

 :أن هناك ثالثة مستويات للتعبير اللغوي وهى ( 01)ظ د. سامى الشريف ويلح
 :المستوى التذوقي الفنى الجمالي –أواًل 

ويسمى مستوى التعبري األديب الذي يسعى فيه األدباء للتعبري عن عواطفهم ومشاعرهم وجتارهبم 
تالف العصور وهلم ىف هذا التعبري طرائق شىت ختتلف باختالف االشخاص واخ، اإلنسانية

 أى أنه أسلوب األدب والفن والتعبري بالعاطفة.، واختالف البيئات
  :المستوى النظري التجريدي –ثانياً 

، وهم ىف هذا يلتزمون بلغة متتاز بالوضوح، عن احلقائق العلمية املختلفة وفيه يعرب العلماء
اتفق عليها أهل كل الىت واصطناع املصطلحات ، واستخدام األلفاظ الىت تكون على قدر املعاين

 .علم من هذه العلوم على حدة
 فإن املستوى العلمي يركز على احلقائق العقالنية.، وإذا كان املستوى االديب يتميز بالعاطفة واخليال

 :المستوى العملى االجتماعي –ثالثاً 
ئق وفيه يقوم الصحفى بنقل األخبار واحلقا، ويستخدم عادة ىف الصحافة واإلعالم بعامة

 .ويتميز باللغة املفهومة لدى أغلب القراء، واملعلومات
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وكلما تقاربت وتفاعلت ازداد اجملتمع تطوراً ، إنساين وتوجد هذه املستويات الثالث ىف كل جمتمع
، فمن الثابت أن العصور الىت يسود فيها نوع من التآلف بني املستويات األدبية والعلمية، وتقدماً 

 ر وأرقها. وهى غالباً أزهى العصو 
 

 :اللغة اإلعالمية
الشيخ إبراهيم اليازجي يدرى أنه بصدد التمهيد ملنظر حبثي شامل عندما أخرج ىف عام مل يكن 
حماواًل إلقاء الضوء على األساليب والرتاكيب الىت كانت كتابه الرائد " لغة اجلرائد "   1914

در املغريب بعد ثالثني عامًا تقريبًا من ومل تكن حماولة الشيخ عبد القا، تستخدمها اجلرائد ىف عصره
 إال حماولة لرتسيخ أصول هذا املنظور.تضمنها كتابه " تعريب األساليب "  حماولة اليازجي والىت

حينذاك واملؤكد ان هذين الشيخني قد وجدا اختالفًا بني اللغة املستخدمة ىف الكتابات الصحفية 
ختالف من الوضوح حبيث يصلح ألن يكون معياراً وأن هذا اال، وبني اللغة مبفهومها املعياري

بل لقد ذهب البعض إىل أن وسائل اإلعالم بصفة ، لتمييز لون جديد من اللغة "اللغة الصحفية "
ومن هؤالء عضو جممع اللغة ، عامة والصحافة بصفة خاصة كان هلا دور ىف جتديد اللغة العربية

حسب د. –أشار فيه  :انه " الصحافة وجتديد اللغة "العربية عبد اهلل كنون الذي ألف كتابًا عنو 
إىل أن أكرب تطور عرفته لغتنا العربية ىف عصرنا احلاضر   "11أمين منصور ندا" سامى الشريف و د.

ىف عمل وهذا التجديد فىى اللغة الذي جنده ، وحمررى الصحف، كان على يد الصحفيني
، طور هلا باحتضان ما جد من املعاىن واالفكارهو ت، كما يشري إىل ذلك عبد اهلل كنون،  الصحافة

وتلك هى الرباعة ىف االداء واملقدرة على التعبري  ..ومن غري تبديل وال تغيري يف القواعد واالحكام
 .اللتان أوجدهتما الصحافة ولغة الصحفيني

 
ائل فإنه ال خيتلف كثريًا ىف وس، أقدم وسائل اإلعالم، وإذا كان هذا هو احلال مع الصحافة

لراديو والتلفاز فقد استطاعا أن خيلقا مفردات خاصة هبما مل تكن السيما ا، اإلعالم األخرى
فمن يقرأ ، األمر نفسه ينطبق على االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي حالياً ، قبلهماموجودة 

 .ديدةلغة الوسائل اإلعالمية اجلديدة يدرك على الفور أن مثة لغة جديدة خلفتها الوسيلة اجل
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أن القاسم ، : 12حممود خليل ود. حممد منصور" .كما يذهب د،  والتفسري ببساطة شديدة
فكل وسيلة إعالم تسعى ، هو اللغة، مع التفاوت الطبيعي، املشرتك بني وسائل اإلعالم مجيعاً 

 وهى حني تستعني، لدى مجهورها، واالكثر مصداقية، جاهدة إىل استخدام اللغة األكثر مالءمة
إحدث تأثريها باللغة ، واألخريىف املقام األول ، يات تكنولوجية أخرى فإهنا تستهدفمبعط

الىت يفسر هبا  وتصوغ رؤيته، ذلك أن اللغة تشكل عقول اجلمهور، املستخدمة ىف اجلمهور املتلقى
 .ويتكيف معه ويوجه سلوكه ىف التعامل مع هذا الواقع، واقعة ويستوعبه

 
 

 ق المسافة بين لغة الخطاب ولغة الكتابة. وتضيي.اللغة اإلعالمية
 

على الرغم من شيوع مصطلح اللغة اإلعالمية وتداوله ىف كثري من الكتب والدراسات فإنه ال 
 إذ غن كل الكتب والدراسات جتنح لتوصيف هذه، يوجد تعريف حمدد او معني هلذا املصطلح

اهتا أكثر مما متيل إىل ذكر عناصرها ومتيل إىل ذكر خصائصها ومس، اللغة أكثر مما جتنح لتعريفها
ومن ذلك ما ذهب إليه البعض من ان اللغة اإلعالمية هى "اللغة الىت ، وحمددات اختالفها ومتيزها

وهى قاسم مشرتك أعظم ىف كل فروع املعرفة ، ىف حميط اجلمهور العام، تشيع على أوسع نطاق
. ذلك الن مادة .نسانية والفنون واآلدابوالثقافة والصناعة والتجارة والعلوم االجتماعية واإل

 . "13"تستمد عناصرها من كل فن وعلم ومعرفة " ، ىف التعبري عن اجملتمع والبيئة، اإلعالم
.. وقد .إىل أن " لغة اإلعالم هى لغة احلضارة "14"ويذهب الدكتور عبد العزيز شرف ىف كتابه 

وحيقق التحول العظيم ، غة العربية حضارياً كان طبيعيًا أن يسعى اإلعالم لإلفادة من مزايا الل
ويفتح الطريق أمام اللغة الفصحى لتتسرب ىف كل ، بتضييق املسافة بني لغة اخلطاب ولغة الكتابة

واللغة هى وسيلة اإلعالم أو املنهج الذي تنقل به  .وليكون هلا ىف التعبري اإلعالمى سلطان، مكان
والسينما كلها وسائل ، والصور، ة اللسسانية والغشاراتفاللغ، الرسالة من املرسل إىل املستقبل

 لنقل الرسالة ".
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إىل أن " احلقل املشرتك بني اللغة واإلعالم ىف  "15"ويذهب الدكتور حممد سيد حممد ىف كتابة
فعلماء اللغة يعنون " بعلم الدالالت " وعلماء اإلعالم ، العالقة بني اللفظ واملعىن هو حقل الداللة

إلطار املشرتك بني مرسل الرسالة ومستقبلها حىت يتم اإلعالم ىف هذا اإلطار املشرتك وال يهتمون با
بني اللغة و ، حقل الداللة، وميثل اللفظ القاسم املشرتك ىف هذا احلقل .تسقط الرسالة خارجه

 .اإلعالم "
فاملستقبل  ،إلمتام عملية االتصال أن تكون األلفاظ مقننة (16)ويشرتط الدكتور حممد سيد حممد

وعلى ذلك فإن قيمة اللغة ، يقنن الرسالة اإلعالمية على أساس املقياس الذي يعرفه من اللغة
اللغة إذن ىف  .ليست فيما تنقله وسائل اإلعالم املختلفة وإمنا قيمتها ىف متلك املرسل لناصيتها

أو مبعىن ، فة اتصاليةذاهتا ليست وسيلة اتصال ) إعالم ( وإمنا ميكننا القول بأن اللغة تؤدى وظي
وجيلى بعض الباحثني موقع االتصال بني وظائف اللغة ، آخر إن االتصال وظيفة من وظائف اللغة

لقد كان االجتاه السائد قدمياً يؤكد أن اللغة وعاء الفكر وان وظيفتها هى التعبري عن الفكر  :فيقول
أما ، حاسيس والرغبات اإلنسانيةالبشري سواء كان متعلقًا بأمور عقلية حمضة أم بالعواطف واأل

 .احملدثون فكثري منهم يفضلون أن يقصروا وظيفة اللغة على االتصال
 

  :لغة اإلعالم على الخريطة اللغوية
 .وهو تعريف مبسط ومباشر، عرف النقاد العرب النثر بأنه الكالم املرسل من قيود الوزن والقافية

 :وقسموا هذا النثر إىل ثالثة أنواع وهى
 لنثر العادىا -
 النثر العلمى -
  النثر الفين -

ولكن ظهور الصحافة العربية ىف القرن التاسع عشر امليالدي دفع بعض أساتذة الصحافة واألدب 
وقالوا إن هذا النثر ، أى النشر الصحفي، أمسوه النثر العملى، نوع رابع من أنواع النثرإىل إضافة 
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أى لغة التخاطب ، والنثر العادي، غة األدبأى ل، يقف ىف منتصف الطريق بني النثر الفين
 .اليومي

ولكن هل لغة اإلذاعة ) راديو ، هذا هو البعد التارخيي لنشأة لغة الصحافة ىف عاملنا العريب املعاصر
 ؟أى لغة التخاطب العادية :هى لغة الصحافة أم أهنا النثر العاديوتليفزيون ( 

فربامج اإلذاعة ، عن هذا السؤال غري دقيقة " أن اإلجابة17يرى الدكتور حممد سيد حممد "
ولكن ، متفاوتة ىف املستوى الثقايف تفاوتًا كبرياً راديو وتليفزيون (  متفاوتة لغويًا وحمطات اإلذاعة )

الذي ال شك فيه أن لغة اإلذاعة تنتمى إىل اللغة املنطوقة بينما تنتمى لغة الصحافة إىل اللغة 
 .املكتوبة

واللغة اخلاصة عند علماء ، " أن لغة اإلعالم ليست اللغة اخلاصة18مد " كما يرى حممد سيد حم
اللغة هى تلك اللغة الىت ال تستعملها إال مجاعات من االفراد وجدوا ىف ظروف خاصة مثل اللغة 

، ومثل استخدام الكاثوليك ىف الطقوس الدينية للغة الالتينية، القانونية ىف حيثيات أحكام القضاء
 .العامية اخلاصة مث اللهجات

وهو أن اإلعالم ، إىل واقع ال مراء فيهوعندما نؤكد ان لغة اإلعالم ليست اللغة اخلاصة نستند 
 .ولكن بلغته هو أى بلغة اإلعالم، يعاجل كافة الزوايا القانونية والدينية واالجتماعية وغريها

 :أهم اخلصائص العامة للغة اإلعالمية
وحاجتها إىل لغة خاصة هبا ، من وسائل اإلعالم وخصوصيتها بغض النظر عن طبيعة كل وسيلة

ميكن أن خنتار ، فإن هناك عدة خصائص عامة جيب توافرها ىف اللغة اإلعالمية، متالئمة معها
 :"19وقد عدد الدكتور جابر قميحة هذه اخلصائص كما يلى" أمهها على النحو التايل

دون ، املوضوعات معاجلة شاملة بطرحها للمتلقي وتعاجل، ( فهي لغة تتجنَّب املقدمات الطويلة1
فالوصول إىل أفكار ، التقدمات املسهبة اليت كان يقصد هبا قدميًا جذبه والتأثري القبلي عليه

بصفة  -ويظهر ذلك ، دون التوقف عند نتوءات فكرية فرعية، املوضوع يكون وصواًل مباشرًا
 يف نشرات األخبار والتعليق عليها. -خاصة 
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ومشاهد التلفاز ، والمستمع لإلذاعة، قارئ الصحيفة -يكون مردُّ ذلك إلى أن المتلقي  وقد
 لعدة أسباب من أهمها:، وتلك التمهيدات، لم يعد في حاجة إلى هذه التقدمات -
 وزيادة "القدر العقالين" يف شخصية املتلقي.، تقدُّم الوعي وارتفاع نسبة التعليم -أ
، فهو يقرأ الصحيفة، اإلعالمي" كشرحية من شرائح حياته اليومية تعوُّده على "التعامل -ب 

 ويستمع إىل الراديو الذي ينقله معه أىنَّ شاء.، وُيشاهد التلفاز
فلم تعد تستخدم الغريب الوحشي أو املهجور ، ( وهي لغة سهلة واضحة تنزَّهت عن اإلغراب2

مات من ألفاظ اللغة
ُ
والتوعية ، امج الرتاثية  كالتفسريوتصدق هذه اخلصيصة على الرب ، أو امل

 وتقدمي الكتب القدمية وحتليلها.، الدينية
فأحلَّت التعبريات ، من الصور البيانية -إىل درجة التخلص أحيانًا  -( وختفَّفت هذه اللغة 3

 وعلى سبيل التمثيل:، املباشرة السهلة حمل العبارات البيانية
 اتلني.تستخدم: وقد اشتدت املعارك بني املتق -
 أو: محَي الوطيس.، بداًل من: اشتد أُوار احلرب -
 وتستخدم: انتهت احلرب. -
 بداًل من: وضعت احلرب أوزارها. -
 مع كثافة النريان املوجَّهة إليها.، وتستخدم: وقد صمدت القوات يف مواقعها -
النريان اليت على الرغم من موجات ، بداًل من: وقفت القوات يف وجه األعداء كاجلبل العايت -

 تصبُّ عليها.
وال شك أن هذا األسلوب اإلعالمي حيقق أهم هدف من أهداف اللغة وهو "إفهام اآلخرين ما 

 يعرب عنه برموز أي ألفاظ مركبة".
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واوجز د. سامى الشريف و د. أيمن منصور أهم الخصائص العامة للغة اإلعالمية على 
 :"01النحو التالي "

 املباشرية 
 املعاصرة 
 الءمةامل 
 االختصار 
 الوضوح 
 االتساع 
 القابلية للتطور 
 اجلاذبية 
 املرونة 

 
 والتقارب بين اللهجات ..اللغة اإلعالمية

 
أهنا هبذه اللغة  -" 21حسب د.جابر قميحة" – وِمن احلسنات اليت تسجل لوسائل اإلعالم

ا من الفوارق العاتية بني اللهجات احمللية بت هذه اللهجات من وقر ، اإلعالمية أزالت كثريًا جدًّ
فضاًل عن ، وهي أسهل اللهجات فهًما بالنسبة لشعوب املنطقة العربية، هلجة القاهرة :اللهجة األم

 كما أهنا أقرب اللهجات املصرية إىل لغة اإلعالم.،  املصريني يف شىت بقاع مصر
مثَّل يف عبارة اليت تت، ختفَّفت كثريًا من لوازمها اللغوية -الصعيد  -اجلنوب املصري فلهجة • 

وتُروى على شكل "نكتة" ومؤداها: إن الطبيب سأل مريضه ، مشهورة كنا نسمعها من نصف قرن
فأجابه: َبَِي ََبْْف أَجْع )أي  ، عن حالته ومصدر شكواه -وهو يوقع الكشف عليه  -الصعيدي 

 أي أسقط على األرض(.، كلما مهمت بالوقوف أقع
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ويعني ، وأصله الباء + الفعل المضارع أجيء، ِجي(فتخلَّصت هذه اللهجة من الفعل )ب  
، جام، الظرفية الزمانية )عندما أو حينما( ولم يبق إال التزام الجيم بدياًل عن القاف: جال

 القلم.، قام، بدالً من: قال، الجل م
وختلَّصت اللهجة الصعيدية كذلك من النداء التقليدي "يابُوْي" الذي كان خياطب به من يكرب • 
 حضرتك. -سعادتك  -واستبدلوا به كلمات أخرى مثل: سيادتك ، تحدثث سنًّاامل
 وكذلك من عبارة التعجب املشهورة: )َوْه يا بُوْي(.• 

وأن تُقرثب ، واخلالصة أن لغة اإلعالم استطاعت أن تَقضي على كثري من الظواهر اللهجية الشاذَّة
 يف التلفاز املصري. وهلجة القاهرة صاحبة املقام األول، بني اللهجات
اللغة العربية بكثري ، وخصوًصا الصحافة، وِمن ناحية أخرى أمدَّت وسائل اإلعالم، هذا من ناحية

 ومنها على سبيل املثال:، من األلفاظ والعبارات اجلديدة املولدة
 العضوية.، االسِتجواب، والتطوير، التمويل، التقنني• 

 امللهاة.، املأساة، املذياع، اهلاتف، الدراجة، املنطاد
 الواقعية.، الوجودية، االشرتاكية، الشيوعية

 البالط )بالط امللك: أي حاشيته وأخصَّاؤه(.
 على مستوى القاعدة )الطبقة الشعبية(.، القوة الضارية
 أستاذ كرسي، السوق السوداء، الرقم القياسي

 الثورة احلمراء.، الثورة البيضاء، توتر العالقات، أخذ املبادرة
 غسيل )أو غسل( املخ.، الغزو الفكري، نقطة نظام، زو الصحراءغ

، وكثري من هذه العبارات تكاد تكون ترمجة حرفية عن لغات أجنبية مثل: ال جديد حتت الشمس
"ومن مظاهر التأثر يف الرتاكيب املستمدة من طبيعة تعبري اللغات األجنبية ، ألقى القفاز يف وجهه

 ."22"وتناثرها وكأهنا وحدات مستقلة"، ةشيوع استخدام اجلمل االمسي
وال شك أن هذا االحتكاك اللغوي يصل اللغة العربية بروافد جديدة تشرتك مع غريها يف إثراء 

 وتطور اللغة العربية وانطالقها كلغة عصرية عاملية.، املعجم العريب
 :اللغة العربيةتفرديات 

 



 18 

وأن هذا ، ـربية بدأت فجـأة على غاية الكماليقول العامل اللغوي "إرنست رينان" إن اللغـة الع
غنية ، وقد انتشرت هذه اللغة سلسة أي سالسة، وصعب تفسريه، أغرب ما وقع يف تاريخ البشر

فليـس هلا طـفولــة ، كاملة مل يدخل عليها منذ ذلك العـهد إلـى يومـنا هـذا أي تعديل مهم،  أي غىن
 ." 23"ةإذ ظهرت أول مرة تامة مستحكم، وال شيخوخة

 
تعتبر أهم ِمن  -" 02حسب د.جابر قميحة"– اللغة العربية الفصحى بالنسبة لألمة العربيةو 

ويرجع ذلك لتفرد اللغة العربية بعدد من ، أيَّة لغة أخرى بالنسبة لألمة التي تتكلم بها
 يجعل منها لغة فائقة جديرة بالمكانة الُعليا بين لغات العالم.، السمات والمالمح

لغة القرآن الكرمي: اللغة اليت نزل هبا جربيل عليه السالم على حممد صلى اهلل عليه وسلم  هي -1
ومل يَنِل التحريَف منها كلمة واحدة  ، مل خُيرتَم منها حرف واحد، على مدى ثالثة وعشرين عاًما

َوإِنَّا َلُه حَلَاِفظُوَن ﴾ ]احلجر: قد تعهَّد حبفظه  ﴿ إِنَّا حَنُْن نـَزَّْلَنا الذثْكَر  -سبحانه وتعاىل  -ألن اهلل 
وال حفظ ، وهذه احلماية اإلهلية متتد إىل اللغة العربية الُفصحى  ألهنا وعاء القرآن، [9

 "للمحتوى" إال إذا حفظ الوعاء الذي حَيويه.
وهذه ، والقرآن الكرمي هو الكتاب املنزل الوحيد الذي ظل حىت اآلن مكتوبًا باللغة اليت نزل هبا

بل نفوس املسلمني  -ال يف نفوس العرب فحسب  -مة جتعل للغة العربية مكانة روحية جليلة السث 
 مجيًعا.

فى الفرتة ما قبل دخول ف، وهي لغة قومية  مجعت العرب من قدمي يف وحدة لغوية ُمتماسكة-2
خبار فكان يستخدم وسيلة إل، اإلسالم اجلزيرة العربية كان الشعر أحد الوسائل املهمة لالتصال
وبذلك لعب الشعر دورًا رئيسياً ، الشعوب ىف اجلزيرة العربية حول إجنازات القبائل وهزائم أعدائهم

مثل " األئمة" او الوعاظ يف ، بعد جمئ اإلسالم ظهرت سبل أخرى جديدة .تعبويًا ودعائياً 
اجلمعة. املساجد الذين كانوا يتواصلون شفهيًا مع اجلموع حول موضوعات متنوعة أثناء خطبة 

فاإلمام ىف املسجد واملنادي ) ىف املدينة ( كانا يلعبان دورًا ىف نشر املعلومات وإيصال الرسائل 
كانت االتصاالت الشخصية هى االخرى ،  ذات املغزى املهم من اجلهات الرمسية إىل الشعب
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دورها املهم  فقد ظل لالتصاالت الشخصية غري الرمسية، دوراً مهماً ىف نشر اخلرب هنا وهناك تلعب
 . .بني العرب حىت وقتنا هذا

الوعاء األمني الذي حفظ الرتاث العريب  -وما زالت  -وهي لغة تُراثية  مبعىن أهنا كانت  -3
بل إهنا ، والعلوم التجريبية، يستوي يف ذلك العلوم اإلنسانية، وصانه من الضياع، واإلسالمي

وضاعت أصوله ، ين الذي تُرجم إىل اللغة العربيةحفظت من الضياع كثريًا من شرائح الرتاث اليونا
 اليونانية فرتمَجه علماء اليونان بعد ذلك من العربية إىل اليونانية.

وهي لغة قادرة  أي إن فيها من املالمح واإلمكانات الذاتية ما حرمت منه أو من بعضه -4
وسَنعرض لذلك أو ، وهي يف هذه اخلصائص تتفوق على اللغات السامية مجيًعا، اللغات احلية

 لبعضه يف الفصل الرابع من القسم األول من هذا البحث.
 

 :محاوالت هدم اللغة العربية
ال يتسع اجملال هنا الستقصاء األساليب واألدوات واملكائد  "25يقول د. عمر عبيد حسنة "

يكون  ذلك أن االستقصاء بطبيعة احلال يكاد -واحملاوالت املستمرة اليت استهدفت العربية 
وإمنا هي حماولة الستقراء بعض  -لتجدد الوسائل واألساليب واحملاوالت وتعددها، مستحيالً 

، وليس آخرها على كل حال قضية الـحداثة، النماذج املطروحة على الساحة يف هذا اجملال
، ةوكسر األوزان الشعري، وجتاوز بناء الـجملة وداللة املصطلح، وحمـاولتها هدم الـمعمار اللغوي

وإنتاج ذلك اخلليط اهلجني من املفردات ، والدعوة إىل إلغاء قواعد اللغة بنحوها وصرفها
الذي يضيع ، وتغميض العبارات واأللفاظ بضرب من القول والكتابة هو أشبه باهلذيان، والرتاكيب

وال  ال طعم هلا وال لون، ويقيم أمناطًا لغوية وهلوسات عقلية متداخلة، املالمح ويلغي القسمات
وإمنا هي نوع من الرسم بالفراغ ومن الفراغ للصور املشوهة األقرب إىل الذاتية ، رائحة وال معىن

ال تؤهل لبناء ثقافة أو ، اليت تؤدي إىل االنكفاء على الذات أو القراءة بأَبدية خاصة، والباطنية
إنـما هي ،  أو فكريوال تؤدي إىل تواصل أو تبادل معريف، وال توثق صـلة، وال تسهم بتفاهم، أمة

 وتؤدي إىل القطيعة املعرفية.، تقذف إىل الضياع -كما أسلفنا-هلوسات فكرية 
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أو بني ، أو حماولة التمييز بني اللغة الفصحى واللغة العامية، وليس أقل خطورة أمـر الـمفاضـلة
األيسر يف التفاهم و ، واعتبار العامية هي اللغة األكثر سالسة وانسيابًا، الفصحى واللهجات احمللية

وأن الفصحى بنحوها وصرفها وخمارج حروفها هي لغة صعبة معقدة يف تعلمها ، والتعارف
فاقدة للقدرة ،  حمنطة يف املعاجم والكتب القدمية، لذلك أصبحت معزولة عن احلياة، وتعليمها

مكانية على وفاقدة األهلية يف االستقبال لعدم اإل، على اإلرسال لصعوبة تعلمها واإلحاطة هبا
ذلك أن وظيفة ، البعيدة التناول، استقبال ألفاظها املتجهمة وإدراك معانيها الغريبة على األذن

ومادام هذا التفاهم يتم ، اللغة يف نظرهم تقتصر على حتقيق التوصيل والتفاهم بني املرسل واملتلقي
وإهناك العقل يف احملافظة على ، بسهولة ويسر فال داعي للتعنت والتنطع والتقعر يف اختيار األلفاظ

فالفصحى يف ، فاللغة كائن حي ينمو ويشيخ وميوت، وإثقال األذن باستئناسها، بنائها ورصفها
 نظرهم أصبحت يف عداد املوتى!! فلماذا احملاوالت اليائسة لبعثها وإحيائها؟!

 
 وموقفنا منهاالتى تسعى لمحاربة اللغة العربية ألهم الدعوات يعرض الدكتور جابر قميحة و 
"02": 

 ( احلروف الالتينية:1
العزيز باشا فهمي  تقدم عبد 1943/  5/  3يف جلسة اجملمع اللغوي املصري اليت انعقدت يوم 

بل  ، ومل يكن هذا االقرتاح مستقبالً ، باقرتاح دعا فيه إىل اسِتبدال احلروف الالتينية باحلروف العربية
وكانت كلماته اليت صاغ هبا ، وإحالل العامية مكاهنا، حىكان مشفوًعا بالدعوة إىل َهجِر الُفص

، ولغة الرتاث العريب من أربعة عشر قرنًا، ُمقرتحاته تنمُّ عن نقمة عاتية على الفصحى.. لغة القرآن
وبلغ به الغلوُّ يف احلنق إىل درجة وصف الدعوة إىل تعلم الُفصحى بأهنا حتمل يف ذاهتا "حمنة حائقة 

 .طغيانًا وبغًيا  ألن يف ذلك تكليًفا للناس مبا فوق طاقتهمو ، بأهل العربية
 اتاتورك وهي تعترب جتديًدا للدعوة اليت نفَّذها مصطفى كمال، ومل تلَق هذه الدعوة قبواًل من أحد

ولكن القياس يأيت ، واستبداله احلروف الالتينية حبروف اللغة الرتكية "وهي حروف عربية"، يف تركيا
 :مع الفارق الكبري

 فالرتاث العريب واإلسالمي املكتوب بالعربية أغزر وأكثر كمًّا من الرتاث الرتكي. -1
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عروفة -2
َ
وهذا يعين ، وكل تُراثنا األديب والفقهي والتارخيي والفلسفي مسجَّل بالعربية حبروفها امل

 قطع الصلة متاًما بني األجيال القادمة وتُراث األمة وتارخيها.
واسِتبدال احلروف الالتينية ، ليت ُكتب هبا القرآن من أول نزوله يف حراءوهذه احلروف هي ا -3

باحلروف العربية يعين أيًضا قطع الصلة بني األجيال القادمة وقراءة القرآن يف الصورة اليت نزل هبا 
 جربيل على حممد بن عبداهلل صلى اهلل عليه وسلم.

حىت ميكن إعداد ، ستغرِق عشرات من السننيولو أخذنا هبذه الدعوة فإن تطبيقها وَنشرها سيَ  -4
وهذه صعوبة عملية ، عشرات األلوف من املدرثسني والكتاب الذين َيكتبون ويَعملون على أساسها

 جيب أن تكون يف االعتبار.
ويف مواجهة تراثنا الضخم اهلائل املكتوب باحلروف العربية ال بد أن يكون لنا منه موقف من  -5

 اثنني:
وِمن مَثَّ لن تطلع عليه األجيال القادمة اليت تُقرأ ، كه كما هو حبروفه العربية األصليةإما تر  -أ

مما يُفقد األمة ، وبذلك تكون هذه األجيال مقطوعة الصلة باملاضي، وتكتب حبروف التينية
 هويتها األصلية.

كما يقول أحد   -ويف هذه احلال ، وإما أن يرتجم هذا الرتاث إىل الكتابة باحلروف الالتينية -ب
: "إذا أريدت ترمجَة واحد يف األلف مما كتب بالعربية الحتيج إىل عشرات اآلالف ِمن -الكتاب 

 وإىل أموال ترجح ميزانية الواليات املتحدة األمريكية.، أبرع املرتمجني
لفة وخما، والقول بأن احلروف الالتينية تيسثر الكتابة والنطق يف العربية فيه إسراف وهتويل -6

 بل العكس هو الصحيح:، للواقع
، فالكتابة باحلروف الالتينية ستشغل حيزًا أوسع بكثري من احليز الذي يشغله املكتوب بالعربية -أ

فكلمة حممد اليت تتكوَّن من أربعة أحرف ستكون ، وِمن مَثَّ يستهلك قدرًا مضاعًفا من الورق
ومجلة ، Mohammedديدة هكذا: وتكتب هبذه احلروف اجل، بالالتينية من مثانية أحرف

 مثل: "اجته حممد إىل بيته" سُتكتب هبذه الصورة الالتينية:
Ittagaha Mohammed Ila Baitihi. 
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كما أهنا ستوقع يف اللبس بالنسبة حلروف كاهلمزة والعني اللذين يُعربَّ عنهما حبرف واحد هو   -ب
ومُيكن أن تقرأ كذلك ، املعروف أمحدمُيكن أن تفسَّر على أهنا العلم  Ahmed" فكلمة Aالـ "

ميكن أن تقرأ )عابد( وتقرأ   Abidوكلمة: ، وهو الفعل املضارع من عمد بلسان املتكلم، أعمد
 من )األبد(.، كذلك )آبد(

ومما يوقع يف اللبس كذلك أن يعربَّ باحلرف الواحد الالتيين عن حرفني عربيني خمتلفني: فحرف الـ 
D  وكلمة ، مقاباًل للضاد كذلكسيكون مقاباًل للدال وdani  ميكن أن تقرأ )داين( مبعىن قريب

 ومُيكن أن تقرأ )ضاين( مبعىن حلم اخلراف.، )من الفعل دنا(
ونظرًا لفقر هذه احلروف الالتينية ُيستخدم حرفان التينيان مقابل ، ومن التعقيد والتزيُّد كذلك

وحرف ، GHالالتينية  فحرف الغني يكتب  احلروف العربية اليت ال جتد هلا مقاباًل واحًدا يف
 .DHالظاء يكتب 

وقد ثَبت أن األَبدية العربية إذا ُدرست بطريقة صحيحة على أيدي أساتذة متمكثنني قَِبلها  -7
فالعيب ، واستطاعوا أن َيستكِملوا مسريهتم الطيبة يف طريق تعلم العربية، األطفال واستساغوها

وهبوط املستويات يرجع إىل أسباب ، ولكن التخلُّف،  العربية ذاهتاليس يف احلروف العربية وال يف
واألوضاع االجتماعية يف ، واملناهج الدراسية، وطرائق التعليم، خارجية تتعلق مبستوى املدرثسني

 مما ال يتَّسع املقام لشرحه.، بعض الدول العربية
 

 :خذآمالحظات وم
 مالحظات ومآخذ تتلخَّص فيما يأتي: على هذه الدعوة" 07 للدكتور جابر قميحة "و 
( إهنا دعوة فيها من احلماسة الوطنية أكثر مما فيها من احلرص الواقعي على مصلحة اللغة 1

وهو يرفع شعاره املشهور ، يف وقت كان لطفي السيد يتبىن فيه الدعوة إىل متصري كل شيء، العربية
 ."مصر للمصريني

يصرثفون البيان فيها تصريًفا حيًّا ، كون بالوراثة سرَّ العربيةووصفهم "بأهنم ميل، ( متجيد للعوام2
فما ، فإذا كان هذا هو حظ العوام، هذا احلكم فيه هتويل وإسراف ال يتفق مع الواقع، مألوفًا"

 حظ علماء اللغة املتخصثصني إًذا؟
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يها بالعجز وحكم عل، ( سخر لطفي السيد من األمساء العربية اليت وِضعت للمخرتعات احلديثة3
وهي سخرية يف غري حملها  ألن األمساء اليت استشهد ، وقصر العمر  مثل: سيارة ودراجة وهاتف

وإن كان هناك نوع من القصور يف هذا اجلانب بالذات سنعرض ، هبا أزاحت فعاًل مقابلها األجنيب
 له يف حينه.

 ا سنرى.كم،  فهي هُتمة يف غري حملها، ( الُفصحى ليست جامدة كما يَعتِقد4
فإن األخذ باالستعمال العامي ، ( إذا كان لطفي السيد يريد التسهيل والتيسري حقًّا5

للمصطلحات اجلديدة أصعب كتابة ونطًقا من الرتمجة العربية أو األمساء املعربة  فالسيارة أسهل 
 والدراجة أسهل من البسكليت.، واهلاتف أيسر من التليفون، من األتوموبيل

جة أهل القاهرة يف هذه االستخدامات ال حيل املشكلة  ألن الصعوبة ستظل قائمة ( األخذ بله6
 واملناطق اجلنوبية منه بصفة خاصة.، وخصوًصا سكان الصعيد، بالنسبة لسكان غري القاهرة

غامضة األبعاد وهي يف صورهتا العامة ضد ، ( والطابع العام هلذه الدعوة هو أهنا غائمة املضمون7
 فال عجب أن تسقط بال نفس وبال حراك.، ءطبيعة األشيا

 
وكما سقطت الدعوة إلى استبدال الحروف الالتينية بالحروف العربية سقطت الدعوة إلى 

 إحالل العامية محل الفصحى لآلتي:
، وهي أن العامية أسهل نطًقا وكتابة من الفصحى، ( ألهنا قامت على أكذوبة يَنقضها الواقع1

مع أن املسألة ليست يف حاجة ، ق هنا بعض األمثلة اليت تؤيد ذلكونسو ، والعكس هو الصحيح
 إىل تأييد وتدليل:

 النساء: أسهل نطًقا وكتابة من: الستَّات.
 أو طوايل.، مباشرة: أسهل نطًقا وكتابة من: على طول

 ما رأيت: أسهل نطًقا وكتابة من: ما شفتش.
 ال يهمك: أسهل نطًقا وكتابة من: ميهّمكش.
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لدعوة جترنا إىل مشكلة عمليَّة ُمستعصية تتمثل يف السؤال التايل: بأي العاميات نأخذ؟ ( وهذه ا2
، وهو يف الوطن الواحد قد يبلغ العشرات، إن عدد العاميات يف شعوب األمة العربية يَبلغ املئات

 وقد رأينا هلجتني خمتلفتني يف مدينة واحدة بشمال مصر.
سيكون هناك ، ولتكن عامية القاهرة، لعريب على عامية واحدةوحىت يف حالة االتفاق بل اإلمجاع ا

عقبات عاتية يف التنفيذ  إذ لو سارت األمور طبيعية فإننا سنحتاج إىل عشرات من  -وال شك  -
وعشرات ، بل إلعداد املعلمني الذين سيقدمون بتدريس هذه اللهجة -ال لَنشرِها  -السنني 

شك أن السياسة سيكون هلا الدور األكرب يف استكمال وال ، أخرى لنشر هذه اللغة اجلديدة
ا.، املسرية أو نقض االتفاق االمجاعي  واالحتمال األخري أقوى بكثري جدًّ

هل سُيرتَجم إىل هذه العامية؟ وما قدر اجلهود ، ( وتراثنا الفقهي واألديب والفلسفي اهلائل3
، وحيول إىل املتاحف، الرتاث كما هو وامليزانيات اليت ستهدر يف مثل هذا العمل؟ أن سيرتك هذا

 وبذلك األجيال القادمة عن ماضيها الِعلمي اجلليل؟
إن اخلضوع للهجات يعين ، وأصحاب هذه الدعوة ال يُفكثرون يف مستقبل عريب موحد (4

وسيطرهتا تعين فقدان أكرب عنصر من عناصر املستقِبل العريب ، وتقنينها يعين سيطرهتا، تقنينها
واألخذ ، ومن الثروة املعنوية، فاللغة الواحدة هي كل ما أبقت لنا األيام من وشائج القرىب، السليم

 وذاتنا املستقبلة.، هبذه اللهجات يعين أننا نسعى بذاتنا لتخريب ذاتنا  ذاتنا املاضية
 

 :العربية ذخيرة لإلعالميين اللغة
أسباب استقامة  "29بليبل " حسب نور الدين – لإلعالم املكتوب بالعربية لغة القرآنتتيح 
فاألسلوب القرآين يوافق ، ال تتوفر يف أي لغة أخرى، ألهنا تتسم مبزايا مجالية وبالغية، أسلوبه

ويستخدم ، بدون أن خيل بالـمقصود، ويعتمد اإلجياز البالغ، ويناسب املقام، الكالم ملقتضى احلال
ال يصقل ، تدبر رجل اإلعالم لغة القرآن. وإن .والرتاكيب الشديدة التنوع، اإلطناب غري اململ

 بل يكسبه األدوات التعبريية املالئمة لكل حال ولكل حدث...، أسلوبه فحسب
وهو يصف األسلوب القرآين: "...ومع رفعة املصدر الذي ، "31" لقد أبدع الشيخ حممد الغزايل

لبث أن تشعر بأن فإنك ما ت، إحساسك بأن هذا الشيء أتى من بعيد، حتس أن القرآن جاء منه
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بـما لك وما ، صـريح يف مـكاشفـتك، متجـاوب مع فـطرتك، الكالم نفسه قريب من طبيعـتك
 وانفساح صدرك لتقبله ".، فما جتد بًدا من انقيادك ألدلته، متلطف يف إقناعك، عليك

 
 :األدب والثقافة فى عصر التقنية

بسبب طغيان ، الثقايف ىف السنوات األخريةمثة عدد من التساؤالت الىت ألقت بظالهلا على الواقع 
ففى ظل هذه النقلة ، وانتشار وسائل اإلعالم والفضائيات وشبكة االنرتنت للمعلومات، التقنية

. وىف زحام وسائل العصر واحلروب اإلعالمية .املفاجئة والتحوالت اخلطرية الىت متر هبا البشرية اآلن
للقنوات الفضائية عرب األثري وأجهزة احلاسوب وشبكات  بني الشرق والغرب..ومع االنتشار الكبري

. وهل سيظل للشعر العريب عشاقه.. وما مصري الرواية ..ما هو مستقبل األدب العريب.التواصل
 والقصة القصرية؟

 مسألة األدب والفكر والثقافة بصفة عامة مرهونة :"31"يقول الكاتب واألديب عبد اهلل املاجد
فال تستطيع أي وسيلة إعالمية مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أن تلزمه اإلقبال  ،بنوعية القارئ ذاته

.واعتقد أن األدب جماله الوحيد هو .كما ال تستطيع أن متنعه ىف ذات الوقت،  على األدب
 :وذلك من عدة جوانب، القراءة

متتاز بالقدرة  فهى، وسيلة فذة ال تغىن عنها غريها ..ان وسيلة األدب هى الكلمة املكتوبة :أوالً 
كما أهنا متتاز بدعوهتا للقارئ   ..على التغلغل ىف النفس والفكرة بقوة ال تتاح هلا الوسائل األخرى

. هذا .إىل التخيل ومالمسة اإلبداع وذلك خبالف الوسائل العصرية الىت تفرض عليه سلبية مطلقة
فهى وقف على ، وبتهاباإلضافة إىل وجود أدبيات ال ميكن نقلها إىل الوسائل األخرى لصع

 الكتاب دون غريه.
أن الوسائل العصرية ليست منافسة للكلمة املكتوبة بإطالق فهي أيضًا تكون ىف خدمتها  :ثانيا

فتحول القصص واألشعار إىل صور ومسموعات تضيف إىل روادها ماليني ممن ال يستطيعون او 
 .ال حيبون القراءة

ما أمكن يف املضامني الىت وذلك بأن يتخصص ، عصرهثالثاً: إنه على األديب ان يتوافق مع 
كما أنه عليه أن يستعيد منها ،  والفكر مثاًل التأمالت، وتعجز عنها الصورةتتفوق فيها الكلمة 
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وان يقلل مما عجز عن منافستها ، صفات الرتكيز وغريها مما تتصف به الوسائل اإلعالمية احلديثة
 منه كالوصف والعرض.

بأن تستهدف الفن الرفيع والفكر العميق حىت ، سائل العصرية ان ترفع من مستواهاعلى الو  :رابعاً 
 .يكون انتصارها للروح اإلنسانية ال خسارة هلا

أنه البد ان يتأثر مستقبل األدب فيؤكد ، "32وىف نفس السياق يعلق د. عز الدين إمساعيل"
وإن كنا ال ، فهى تؤثر فيه وتتأثر به، لفازالعريب بالوسائل اإلعالمية احلديثة كاإلذاعة والسينما والت

. .نذكر الصحافة باعتبارها وسيلة قدمية من وسائل اإلعالم وهى يف الوقت نفسه متطورة بسرعة
أشد من أثر اإلذاعة والسينما والتلفاز..فهذه الوسائل وأثر الصحافة باعتبارها ىف األدب ورمبا كان 

ولعلك تقرأ وتسمع أو ترى ما يسمى باألدب اإلذاعي ، األربع تتفاعل مع بعضها تفاعاًل مستمراً 
 أو التلفازي أو السينمائي وهو أدب مسرع ىف التطور بسرعة تطور هذه األجهزة.

.بل القصة الصحفية ولكل من .كما يوجد اآلن ما يسمى بالقصة اإلذاعية والسينمائية والتلفازية
ىل االذاعة أو النشر ولكن كل هذه االنواع لن ومسات تتفق مع اجلهاز الذي يتو هذه االنواع قوالب 

حتجب أدب الكتاب فستظل له الصدارة واالمهية واملذاق اخلاص املتميز بالعمق واهلدوء والتأىن 
وبذلك سيظل األدب النقي حيًا ومؤثراً واستخالص ما ىف النفس والوجدان والعقل من انفالت 

 واع االخرى الىت تفرزها وسائل االعالم واالتصال.على الرغم من أنه سيكون أقل انتشاراً من االن
حياته من النشر وسعة االنتشار وأغلب ظىن أن االدب ىف املستقبل  دب كائن حي يستمدواأل

 .سيتسم بالسرعة واإلجناز حىت يتالءم مع العصر
رف أحد وعلى الرغم من أن التقنية والعلم واالخرتاعات تغري من حياة االنسان تغريًا سريعًا ال يع

هذا التغري لن ينتزع قدرة االنسان على التعبري عن نفسه وخواجلها وانفعاالته على فإن ، مداه
  الصورة الىت ترضى فيه النزعة األدبية اليت هى نزعة طبيعية.

استقراء تارخيها وتطورها ىف العصور املاضية يؤكد أهنا البد وأما عن القوالب واالفكار اجلديدة فإن 
، . لكىن أتوقع أن تتسم االشكال االدبية بالبعد عن التطويل والوصف. العصور املقبلةأن تتطور ىف

ألن الدخول ىف تفاصيل كثرية ال حيتملها العصر واالعتماد على التعبري املوجز املفيد الذي يصوب 
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. ومن أجل هذا .سيجئ على حساب دقة التعبري ومجاله إىل املعىن املقصود مباشرة وإن كان هذا
 :عتقد أنه سيكون هناك نوعان من األدبا

ولكنه يرضي النوعية ، الذي ال يهتم كثريًا بالدقة ومجال التعبري، األدب املتعجل املوجز -
 املتعجلة السطحية.

بدرجة اهتمامه ، هو األدوم واألبقى واألعظم متعة وجمااًل ىف القالب، وأدب آخر -
 .باملضمون نفسها

 
 ماهيرية:. والثقافة الج.وسائل االتصال

الىت تنتج  املواد" 33حسب د. ماجى احللواىن و د. نبيل طلب" – يقصد هباالثقافة اجلماهريية 
ومبعىن آخر هى ، ويشارك ىف صنعها وسائل االتصال اجلماهريية املختلفة، واسععلى نطاق 

ا وهى سلع متماثلة ومتشاهبة الهن، اجلماهرييالسلع الثقافية الىت تنتج فقط من أجل السوق 
 .متيل إىل إرضاء أذواق مجهور غري متنوع

وهى هتدف اىل االستهالك ، وأهم مالمح هذا النوع من الثقافة أهنا ليست أصلية رغم أهنا جتذب
وهى جتعل اجلمهور يهتم بالرموز الىت تتناول االشياء العامة  إىل حتقيق الكمال..اجلماهريي وليس 

 .ى تلك االشياء واالهتماماتكذلك فهى تعتمد عل،  واالهتمامات البعيدة
حيث إن ثقافة ، ولقد كان لوسائل االتصال اجلماهريية دور مهم ىف نشر هذا النوع من الثقافة

فإذا  ، اجلماهري أو الثقافة اجلماهريية تعتمد كثريًا ىف انتشارها على وسائل االتصال اجلماهريية
أيضًا مستوى آخر من املثقفني أو  كانت ثقافة الصفوة تنتج من الصفوة املثقفة ليستفيد منها

الثقافة اجلماهريية تصنع او تنتج بشكل جتارى هبدف االستهالك الواسع فإن ، أنصاف املثقفني
 فاملهم هنا هو إرضاء، لذا فهي تعتمد على التبسيط إن مل يكن التسطيح، من مجاهري واسعة

ىف العديد من  نولعلنا جند اآل. .أذواق العامة من اجلمهور بغض النظر عن نتيجة هذا اإلرضاء
، فأفالم السينما اهلابطة، املضامني اإلعالمية مثااُل واضحًا هلذا النوع من املنتجات الثقافية

ذات املعاىن الرديئة كليهما أمثلة ملواد مصنوعة بغرض الرتويج  واالغاىن، واملسرحيات التافهة
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.فوسائل االتصال .ان واملشاعر االنسانيةال بغرض االرتقاء بالذوق والوجد، واالستهالك الواسع
.رغم أن املعادلة االساسية ىف العمل .أصبحت تبسط مضامينها هنا من أجل أن ترضى مجاهريها

.ألن االعتماد .. وما حيتاجه هذا اجلمهور.اإلعالمى هى أن حتدث التوازن بني ما يرغبه اجلمهور
أما ، رياضية أو درامية أو خالفهسواء ، فيهيةفقط على إرضاء رغبات اجلمهور لن يثمر إال مواد تر 

، إحداث التوازن بني الرغبات واحلاجات فيعىن أن جنعل املضمون متوازنًا بني ما هو جاد وهادف
 وما هو ترفيهي لالمتاع والتسلية فقط.

أهنا تقضى على ما يسمى بالفردية ، ىف نظر عدد من املفكرين، ولعل اخلطورة ىف ثقافة اجلماهري
. .وحتل حملها مذهب الطابعية الىت يقصد هبا أن يكون الناس كلهم على طابع واحد، اخلاصة

والذي يرتقى مبستوى االفراد ، الذي تقدمه ثقافة الصفوة معىن هذا أن املضمون الثقاىف اجلاد
ال يهتم باللغة نًا ثقافيًا جتاريًا ومعلوماهتم ووجداهنم يقابله مضمون ثقاىف ميكن أن نسميه مضمو 

وحيوهلم اىل كم متشابه من االفراد ال ، جير االفراد حنو قضايا واهتمامات سطحيةأو الذوق و 
 .م هبا وسائل االتصال اجلماهرييتعنيهم سوى التفاهات الىت تغريه

 
 :التقليل من مخاطر الثقافة الجماهيرية

وهو كيف ميكن أن ، يظل هناك تساؤل هام، ماهرييةوبعد هذا االستعراض املوجز للثقافة اجل 
واإلجابة عن هذا التساؤل تتلخص حسب د.ماجى احللواىن ، نقلل من أخطار الثقافة اجلماهريية

رتقاء مبستوى الثقافة اجلماهريية من حيث اللغة واالسلوب ىف ضرورة اال، " 34و د. نبيل طلب "
إن املالحظ أن منتجاهتا تقتصر على حيث  ،وعدم قصرها على االمور احلسية، واملضمون

، أو اللغة، ونادرًا ما تعكس أفكارها اهتمامًا باجملتمع او القيم املستمرة فيه، اإلشباعات العاجلة
والبد من ان يضع املسئولني عن االتصال نصب أعينهم أن الفرد يتعلم الكثري عن ثقافة ما من 

يرى أن  Hidetoshi Kataاالجتماعى الياباىن  خالل ما تقدمه وسائل اإلعالم وها هو عامل
حيث إن امناط السلوك جليل الشباب ، وسائل اإلعالم من اهم عوامل تكوين وتشكيل اجلماهري

ىف العديد من اجملتمعات تتأثر بدرجة كبرية بالرسائل الىت يتلقوهنا أو جيربون على تلقيها إما بطريقة 
وبالتاىل فاالرتقاء بثقفاة اجلماهري مطلب ، العالمأو غري مباشرة من خالل وسائل امباشرة 
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وىف مقدمتها اإلذاعة ، أساسي وضروري ومهمة أساسية مطلوبة من وسائل االتصال اجلماهريية
 .وهذه املهمة تقع أساساً على عاتق الربامج الثقافية ىف كلتا الوسيلتني، والتليفزيون

أن يقوما بدور  "35لواىن و د. نبيل طلب "ماجى احل.حبسب د واإلذاعة والتليفزيون يستطيعان
هذا االنتشار الذي يساعد على نقل عناصر ثقافية ، أساسي ىف عملية االنتشار الثقاىف ىف اجملتمع

أو تنقل هذه العناصر الثقافية من ثقافة إىل ، داخل الثقافة نفسها من جزء إىل أجزاء أخرى
وىف نفس الوقت يسهم ىف إحداث عملية ، على تقدم احلضارة بصفة عامةمبا يساعد ، أخرى

  .التغري االجتماعي وتطوير اجملتمع بشكل عام
الثقافية ذاعة والتليفزيون يسهمان ىف حتقيق التكامل الثقايف واندماج العناصر فإن اإل، كذلك

حيث ، بني أفراد اجملتمع. وتستطيع اإلذاعة والتليفزيون نشر الفكر املتطور .اجلديدة داخل اجلماعة
إن التغيريات التكنولوجية ىف اجملتمع احلديث ال ميكن أن تؤتى مثارها ما مل يصحبها تطور ىف 

بل إن اإلذاعة ، أو ما ميكن أن نطلق عليه الرتبية االجتماعية، فكر والسلوك بني أفراد اجملتمعال
ايب ىف والتليفزيون يستطيعان ان يوجها األنظار ويعدا العقول إلحداث التطور والتغيري اإلجي

 .اجملتمع
 

 :الغزو الثقافى عبر السماوات المفتوحة
ندوة االخرتاق اإلعالمى للوطن ىف دراسة هلا بعنوان " اخرتاق القائم باالتصال " ضمن أعمال 

ذكرت د. مىن احلديدي ان ما  – 1996عام  والىت عقدت بالقاهرة ىف نوفمرب من، "36"العريب
إلعالمي أو اهليمنة الفكرية او االستعمار الثقاىف إىل غري ذلك يسمى بالغزو الثقاىف او االخرتاق ا

 :من املسميات إمنا هى جتسد ىف جمملها جانبني هامني
األجنبية باختالف اشكاهلا من دراما وأخبار وإعالنات ومنوعات سيطرة املواد اإلعالمية  :األول

 .العربية وخباصة التليفزيون على وسائل اإلعالم، وبرامج ثقافية وأخرى موجهة خصيصاً لالطفال
باقتحام املضمون اإلعالمي الالتنموي بقوالبه املختلفة ، غلبة الفكر األجنيب التجاري :الثاىن
 التعرض باإلضافة إىل تأثري، بصفة خاصةوسائل اإلعالم والرتفيه العربية السمعبصرية منها  أغلب

د أساسًا على مضامني اجلنس واإلثارة الطباع التجاري والىت تعتملسيل القنوات الفضائية ذات 
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تشويق ومقومات جذب االنتباه مبا جيعلها الوسائل األكثر أفضلية بكل ما متلكه من عناصر 
والشباب وأنصاف املتعلمني  وبصفة خاصة املراهقني، ومجاهريية لألغلبية العظمى من اجلمهور

قت عليه الشاعرة الكويتية سعاد مستغلة ما أطل، حمققة هلم ما يعرف بثقافة الصور، واألميني
الصباح " طفولة اجلماهري " حيث يتعلق املشاهد بكل من يقدم له قطعة حلوى أو زجاجة  

 .كوكاكوال
من أن االخرتاق  "37"ما ذهبت إليه د. عوطف عبد الرمحن، ويؤكد رؤية د. مىن احلديدي

وفقدانه ، واالجتماعي يساعد على نشر أفكار ومعتقدات تؤدي إىل تعميق االغرتاب الثقاىف
حيث يتحول ، اخلصائص القومية املميزة لثقافات الشعوب الىت تتعرض وتستجيب هلذه التأثريات

، من بينهم دفة االتصال إىل أدوات بيد أجهزة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية أو ثقافية
خرتاق إىل ازدياد االكما يؤدى ،  رؤية اآلخرين ىف خضوع مطلق على أهنا رؤيتهم اخلاصة فيقدمون

ويتولد عنها ما يعرف ، دول املركز التصاق ثقافة القائمني باالتصال بالثقافات األجنبية املنتمية إىل
على جتريد الشخصية القومية من مقوماهتا دوره ىف العمل الذي يواصل ، باسم التجانس الثقايف

مع جمموعة األهداف واملصاحل الىت جيعلها تتوافق اإلنسانية والتارخيية وتسطيحها إىل املدى الذي 
هذا ، التوزيع والتسويق اإلعالمي والثقايف الىت تديرها الشركات املتعددة اجلنسياتحتكم شبكات 

وبذلك –دائمًا ىف اجملتمعات الغربية واالمريكية  –املثل األعلى أو النموذج  باإلضافة إىل جعل
 وطموحات الشعوب الفقرية. تصبح هذه اجملتمعات مثاًل أعلى تتعلق به األنظار

 " أن 38أمين منصور" .حدد د، وىف دراسته املسحية عن االخرتاق الثقاىف عن طريق البث الوافد
االخرتاق الثقاىف من حيث أساليبه وأدواته هو جمموعة األنشطة الثقافية واإلعالمية والفكرية اليت 

تكوين أنساق من االجتاهات هبدف ، حنو جمتمعات وشعوب معينةتوجهها جهة او عدة جهات 
، او امناط وأساليب من التفكري والرؤية وامليل لدى تلك اجملتمعات والشعوب، السلوكية والقيمية

 .مبا خيدم مصاحل وأهداف اجلهات الىت متارس عملية االخرتاق
 

  

 



 31 

أو الحكم المسبق على أية مادة وافدة على أنها تستهدف ، وحتى نتجنب التعميم
  :" 99إلى المحددات التى أوضحها سعد لبيب فى هذا الشأن حين رأى" نشير، االختراق

أهنا ال يعد اخرتاقًا إعالميًا جمرد التعرض ملواد أجنبية تبث عن طريق وسائل اإلعالم وحتمل طابعاً  -1
بشرط أن يكون ىف إطار املعايري ، وتنتج ألغراض جذب املشاهدين والرتفيه عنهم، ترفيهيًا حبتاً 
 .ملتعارف عليها ىف اجلتمعات العربيةاألخالقية ا

وال يعد اخرتاقًا التعرض ملواد ثقافية عن طريق وسائل اإلعالم الوطنية أو األجنبية من تلك الىت  -2
شأنه شأن بيقة الرتاث اإلنساين ملكية ، إذ ميثل هذا اإلبداع املعاصر، حتمل إبداعًا فنيًا خالصاً 

 خرتاق أو اإلحالل.عامة من شأهنا اإلثراء الثقايف وليس اال
أن العلوم وما يتصل هبا من موضوعات والىت تبث أو تنشر عن طريق وسائل اإلعالم ال ميكن ان  -3

فالعلم ال صاحب له وال جنسية وهو جزء من احلضارة ، تدخل ىف مفهوم االخرتاق اإلعالمي
 اإلنسانية حنن مطالبون باكتسابه والتفاعل معه أخذاً وعطاء.

ينطبق على املعلومات الصحيحة الىت ينبغى االطالع عليها وبناء املعرفة ، علموما يتطبق على ال -4
 .ئرة التخلف ع مسرية العصراجتنباً للوقوع ىف د، على أساسها وهى فريض عني

البد ان يؤخذ ىف االعتبار ضرورة احرتام حق املواطن ىف االتصال وهو من احلقوق االساسية   -5
احلجر وعدم ، صول على املعلومات من أى مصدر كانىف احل والذي يتضمن حقه، لإلنسان

وتصحيح كل ما ينشر أو يرتاكم ومن مع نشر احلقائق الصحيحة ، على هذه احلرية أو ترشيدها
 مسألة التأثري على قدرة املواطن على اختاذ القرار أو املوقف الصحيح.

 
 :نظرية االستعمار الثقافى

أن تأخذ من املوضوعية والتأمل حىت ال تصدر أحكاماً حتاول ، وإذا كانت وجهة النظر السابقة
إال أن مثة من ال يزال يتمسك بنظرية االستعمار الثقايف ، متسرعة على ايه مادة وافدة

Cultural Imperialism theory  اإلعالم والىت تدور فكرهتا الرئيسية حول أن وسائل
متعمدة بطريقة سياسة مصممة  تتبع، إىل جانب الصناعات االخرى ىف اجملتمعات الغربية

إىل السيطرة على ثقافات هتدف ، واقتصادية قويةوتساعدها مصاحل وقوى سياسية ، ومقصودة
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حيث ، كز على تلك البالد الىت أطلق علىها بالد العامل الثالثالعملية تر  وهذه، الشعوب األخرى
التقليدية م واملعتقدات تقدمي مضامني معينة لتحل حمل السمات والقي الوسائل إىل هتدف هذه

رغم اجلهود الىت تبذل ىف بعض تلك اجملتمعات ملقاومة ، احلياة ىف هذه اجملتمعات اهلامة لطريقة
هذا التغيري. ويأتى أساس هذه النظرية من اجلوانب البحثية الىت تركز على دور وسائل اإلعالم ىف 

 .االتصال العاملي
 

تستطيع الربامج الثقافية ىف اإلذاعة والتليفزيون أن تفعل  . ماذا.وإزاء ذلك يبقى السؤال املهم
 الظاهرة؟ ملواجهة هذه

 
تحدد الدكتورة ليلى عبد المجيد أن تطور السياسة اإلعالمية الثقافية المتكاملة لمجتمعاتنا 

 ":21البد وأن تنطلق من إجابة على مجموعة من االسئلة المهمة وهى"
 ماذا نريد أن نكون مستقباًل ؟/ 3 / أين حنن اآلن؟2 / من حنن1
 / كيف حنقق ما نريد أن نكونه ؟4

، كما تؤكد على أن هذه السياسة اإلعالمية الثقافية ينبغى أن تقوم على جمموعة من األسس
 وهى:

 احلق ىف االتصال لكل فرد وليس جمرد حرية االتصال. -1
 .التأكيد على ذاتيتنا وهويتنا الثقافية -2
 .والتوقف عن حماوالت التعميم الىت مل تعد تفيد، د إال ىف اضيق احلدودإتاحة املعلومات دون قيو  -3
 إتاحة الفرصة للمواطن العادى للمشاركة وتنمية قدراته ىف االنتقاء واالختيار. -4
 وطرح االولويات احلقيقية للمجتمع.، تلبية احلاجات الفعلية للجمهور -5
الرأى اآلخر على أساس من التعدد بل إتاحة الفرصة للحوار و ، عدم السعى لفرض االقتناعات -6

 والتنوع.
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فيما لو اعتربت ميثاق عمل لكل األنشطة الثقافية اإلعالمية ، وال شك ىف أن هذه األسس
سوف يكون هلا أثرها الواضح ىف تعضيد اهلوية الثقافية الوطنية وعلى ، خاصة املسموعة واملرئية

ية " الىت تسيطر على فكر الكثريين من ابناء وإخراجه من حالة " األنامالاملتلقى زيادة إجيابية 
وىف هذه احلالة سوف يتحقق التواصل املنشود بني القائم باالتصال واجلمهور والذي ، اجملتمع

 .سيكون له آثاره اإلجيابية البعيدة
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 التاثيرات اللغوية السيئة لإلعالنات
 :"41"فيما يأيت -تلفازية وخصوصا ال -مُيكن حصر أهم التأثريات اللغوية السيئة لإلعالنات 

وخصوًصا إذا كان اإلعالن رفيع ، . الرتويج للعاميات  باختاذها أسلوبًا أمثل لألداء اإلعالين1
 املستوى من الناحية الفنية.

أو بتطعيم ، وخصوًصا اإلجنليزية بعرض إعالنات هبذه اللغة، . الرتويج للغات األجنبية2
على حساب مساحة من اللغة  -طبًعا  -كل أولئك يكون و ، اإلعالنات العربية بكلمات أجنبية

 العربية.
إذا ما اعتمد اإلعالن ، . الرتويج لألخطاء اللغوية اليت جتري على ألسنة شخصيات اإلعالن3

ويسهل هذا الرتويج إذا ما كانت شخصيات اإلعالن من الشخصيات ، على التمثيل واحلوار
 ألطفال خباصة.وا، التمثيلية احملبوبة للجماهري بعامة

والصاد ، ونطق الذال زايا، أو العكس، . الرتويج لعادات نطقية سيئة  كرتقيق ما حقه التفخيم4
 والثاِء ِسيًنا... إخل.

 أو غربية يف اإلعالن.، . إفساد الذوق األديب واللغوي  وذلك بتعمُّد استعمال قوالب غالطة5
 

 :لغة اإلعالن
ون اللغوي او اللفظى لإلعالن هى نوع من الكتابة اإلنشائية أن كتابة املضم، خطاً ، البعضيتصور 

فالكتابة اإلعالنية تعد مزجياً ، غري أن احلقيقة أهنا مهارة ووظيفة عملية مركبة، والكلمات املرصوصة
والقدرة على اإلبداع ، والفهم االقتصادي، من املدخالت االساسية الىت تضم املهارات اللغوية

 ".42د املساحة املكانية والزمنية " حتت ضغوط الوقت وقيو 
ويعد عنصر الكتابة من العوامل احلامسة ىف جناح اإلعالن الذي يعتمد على التأثري ىف املستهلك 

تكتب هبا اإلعالن حتدد الدرجة الىت يستطيع هبا أن يؤثر والطريقة الىت ، من خالل إمكانيات اللغة
وكما أجاد املعلن ىف تقدمي نص إعالين  .حنو املنتجاملستهلك  –وبالتاىل اجتاهات  1ىف اعتقادات 

النجاح ضمن هامشًا أعلى من التأثري لإلالن نتيجة زيادة نسبة قارئيته بني حتققت فيه شروط 
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عن النصوص الىت تكون قراءهتا فالنص اإلعالين حياول دائمًا أن يقدم هذه النوعية ، املستهلكني
 ".43أسهل من إمهاهلا"

سامى عبد العزيز إلى بعض التعليمات واإلرشادات التى يجب اتباعها لكى  .د .ولقد أشار أ
ويمكن عرض أهم هذه اإلرشادات على النحو  .تكون لغة اإلعالن فعالة ومؤثرة

 :"22"التالي
 رية واستخدم كلمات مألوفة وسهلة. اكتب مجالً قص، يكون سهل القراءة ثاكتبه حبي -1
دون  –عليك ان تقول ما جيب ان تقوله ، ىال تضع الكلمات الىت تستخدمها سد  -2

 .وكذلك ابتعد عن االختصار الذي خيل باملضمون، ابتعد عن احلشو، دون نقص، زيادة
، فاستخدامهما جيعل األسلوب سهاًل ودقيقاً ، استخدم الزمن املضارع واملبىن للمعلوم -3

ن مقصوداً يكو واالستثناء ىف ذلك ، وجتنب استخدام الزمن املاضي واملبىن للمجهول
 .إلحداث تأثري معني

، وتذكر أنك حتاول أن تتحدث لصديق لك، ال ترتدد ىف استخدام الضمائر الشخصية -4
 .Your وضمري امللكية للمخاطب"  Youوعليك أن تستخدم كلمة " أنت 

وحاول أن ، فعليك أن تعتاد الكتابة بدوهنا، ال تستخدم العبارات املبتذلة أو الركيكة  -5
ومجاًل براقة ومدهشة وحتوى عنصر املفاجأة مما ينعش القارئ وجيعله تستخدم كلمات 

 .يستمر ىف قراءة النص
فالفصالت الزائدة هى ، فإهنا تقتل تدفق النص، ال تفرط ىف استخدم عالمات الرتقيم -6

 املسئول األول عن هذا القتل فال تعط للقارئ أى عذر ليقفز من إعالنك غلى غريه.
املستطاع واعمل على حتقيق اإلثارة ىف النص كلما أمكنك اعتمد على موهبتك قدر  -7

 الىت تشعر أنت شخصياً هبا تتدفق ىف النص الذي تكتبه.وتأكد من أن محاستك ، ذلك
جتنب  ، اكتب من وجهة نظر القارئ ال من وجهة نظرك أنت، ال تزُه أو تتفاخر بنفسك -8

، " للمتكلمUe" وضمري املفعول "Our" وضمري امللكية " Weكلمات " حنن 
 ".Your ،Youواعمد إلىاستخدام ضمري املخاطب "
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 :. عقدة الخواجة.الكلمات األجنبية في لغة وسائل اإلعالم
بل امتد األمر إىل  ..أثناء احلديث تسلل الكلمات األجنبيةمل تكتفى الفضائيات العربية بظاهرة 

األمثلة  ، تنسخة من النسخ األجنبيةوالغريب اهنا برامج مس اجنليزيةبامساء  العربية تسميه الربامج
 "ديل اور نو ديل"و "ستار اكادميي"' و"ذا فويس" و "ارب جوت تالنت "كثرية ومنها برنامج

 ."اكس فاكتور"و "ارب آيدول"و
العزيز عن انتشار الربامج املستنسخة من نظريهتا األجنبية علي  يقول اخلبري االعالمي ياسر عبد

زالت منظومة اإلعالم املصري غري قادرة علي تطوير أفكار برامج ميكن : ما" 45"قنواتنا اخلاصة 
ولذلك فهي تستورد الكثري من األفكار ، أن تكون مصدر اهلام ومنافسة علي الصعيد العاملي

والربامج األجنبية ، والتصميمات املتعلقة بربامج أجنبية عاملية أثبتت رواجا وجناحا وحققت شهرة
لذلك فان بعضها حيقق جناحا وبعضها اآلخر ، ئتنا احمللية ذات اخلصوصيةليست كلها مناسبة لبي

وعلي القنوات أن تغامر وتبتكر أفكارا خصوصا وان صناعة اإلعالم يف مصر عريقة وهبا  ، يفشل
واكرب دليل علي ذلك هو ان أكثر ، كوادر فنية راقية وقادرة علي حتقيق اجنازات يف هذا اجملال

جناحا وخلودا كانت أفالما حملية خالصة وتعرب عن خصوصية حضارية وفنية األفالم السينمائية 
 لذلك فان نفس املوضوع ينطبق علي الربامج التلفزيونية.، خاصة هبذا البلد

ولو كانت هذه الكلمات متثل .. .": 46"وقالظاهرة ال هذه الدكتور جابر قميحة انتقد
مع اللغوي الذي مل يرتِجم أو يعرب هذه مصطلحات ِعلمية لقلنا: رمبا رجع السبب إىل اجمل

أو لقلنا: فلنلتمس العذر هلؤالء  فثمة احتماٌل مَؤدَّاُه أهنم مل يطَّلعوا على أعمال ، املصطلحات
 أو تعريبها.، إن كان اجملمع قد قام برتمجة هذه املصطلحات، اجملمع

ا يف العربية مقابل أو أكثر من وهل، ولكن املؤسف حقًّا أهنا كلمات وعبارات عادية من لغة التعامل
وأن وراءه شعورًا بالنقص ، وال أستطيع أن أفسر ذلك إال بأنه من رواسب "عقدة اخلواجة"، مقابل

، مما دفع املتحدثث إىل أن يَفزع إىل بعض الكلمات األجنبية للتغطية عليه، واإلفالس اللغوي
 وإليهام اآلخرين بأمهية ذاته.

وكان املوضوع عن الكتاب واملكتبات  -ملتحاورين يف التلفاز املصري ومن ُمشاهدايت اخلاصة 
 أنقل العبارات اآلتية على لسان أحد األساتذة الكبار. -اجلامعية 
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تسألين عن ، very poor. واملكتبات اجلامعية عندنا الوقيت.. حاجة تكسف فرى بور .*
 .. مش مشكلة.very easyأقول لك( احلل احلئيأه "احلقيقة"  احلل؟ أؤول لك )

 مش هوَّْه. Levelلكن الـ  *
كان حوارًا   -استضيف فيه شخصية فنية كبرية ، ويف برنامج عن السياحة يف التلفاز املصري

ومن الشمال ، من الغرب للشرق -واحلمد هلل  -التقطت منه هذه العبارات: بالجات مصر ممتدة 
 وَميَّة )أي مساء وماء(.، ا: مسََ blueبالذات كل شيء فيه  beachوالعريش ، للجنوب
 والرملة؟

 أل.. الرملة بيضة.. ونقية.• 
 : أَخَلْت لغتنا من الكلمات اآلتية:-يف أسى  -وقلت لنفسي 

 فقرية جدًّا.• 
 احلل سهل للغاية.• 
 املستوى.• 
 الشاطئ.• 
 والزرقاء. -والزرقة  -األزرق • 

ية مقرتًضا؟ وأكرثر القول: إهنا بقايا "عقدة اخلواجة" حىت يلجأ هذا املفكثر الكبري إىل اللغة اإلجنليز 
 والشعور بالنقص واإلفالس اللغوي.

وال عجب أن َتستشرَي هذه الظاهرة يف وسائل اإلعالم عند الصحفيثني واملذيعني ورجال الفكر  
 الِعلمية.وَمعاهدنا ، ألهنا انعكاس منكود ملا يدور ويروج يف جامعتنا

وقد يكون اإلعالن من أوَّله آلخره باللغة ، اإلعالنات املنشورة يف الصحفوَيكثر مثل ذلك يف 
مثل هذا اإلعالن الذي ُنشر يف جريدة األهرام ، اإلجنليزية يف صحيفة عربية ال يَقرؤها األجانب

 ونصه:، 1987من نوفمرب  6بتاريخ 
Vito 
Vito ،s ، ،is back 

Now open every night 
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The place where you can drink 
Eat ،dance ،and have a Glorious time 

For Reservation call ).....( 
Hayatt El-salam Cairo 

وقد يكون اإلعالن كله ، ومثل هذه الكلمات األجنبية يف اإلعالنات التلفازية أكثر من أن حُتصى
على شاشة كان يذاع ي  كهذا اإلعالن الذ،  أحيانًا باللغة اإلجنليزية مع أنه خُياطب عربًا ال أجانب

 حَيفظه األطفال الصغار: كان و ، التلفاز املصري من سنوات
Just one Maccroni ،Maccroni Noor 

 .(47رقام تكشف لنا عن مدى سطوة اللغة االجنليزية يف جمال اإلعالم عاملياً ) ولندع صراحة األ
 من برامج اإلذاعة باللغة اإلجنليزية. 65% -
 باالجنليزية من األفالم ناطقة 71% -
 باالجنليزية من الوثائق املخزنة ىف االنرتنت تتم 91% -
 .من املكاملات اهلاتفية الدولية تتم باالجنليزية 85% -

 
 :من نتائج اعتماد العربية في اإلعالم

، الحظ الباحثون عدًدا من اآلثار النامجة عن استخدامات اللغة يف وسائل اإلعالم بشىت ضروهبا
، والنظرة إىل األشياء، على اخلصوص يف اجلوانب السلوكية والنفسية والرتبوية وتتجلى هذه اآلثار

 .والتفكري
ميتد إىل ، يف الشعب املتكلم هبا تأثريًا ال حد له -حسب بدر نشأت  –ومن ذلك أن اللغة تؤثر 

وأن مجيع تصرفاته تصبح مشروطة هبذا ، وإىل أعماق أعماقه، تفكريه وإرادته وعواطفه وتصوراته
 ."48"التأثري ومتكيفة به
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وكما يقول أدوين واكني: "فإن مجيع وسائل االتصال باجلماهري الواسعة احلاشدة لتضطلع على 
كما أهنا تسلي وتبيع )السلع اليت يعلن ،  حنو أو آخر بوظيفتني مها: تكوين الرأي العام وإعالمه

 اشرة وغري مباشرة.. "وبطريقة مب، عنها فيها(. وهاتان الوظيفتان تؤديان بصفة مستمرة
وأفول أخرى ، وتشري دراسات استشراقية إىل أن األلفية اجلارية ستشهد اتساع نطاق تداول لغات

، واملستخدمني هلا، وزيادة الناطقني هبا، وقد يلعب عامل احلرص على اللغات وترقيتها، أو اندثارها
 دورًا بالغ األمهية من أجل ضمان دميومتها.

مؤسسات كل أمة.. ولغتنا العربية فيها مقدساتنا وتراثنا العظيم وتارخينا )...( إن اللغة من أهم 
ألهنا أقوى الروابط.. ، واالرتقاء هبا، وتبسيط صعاهبا، ونسعى دائًما إىل حتديثها، وعلينا أن نرعاها

 (.49وهي دعامة املستقبل الواحد واملصري املشرتك)، فهي توحد الفكر والعاطفة والثقافة والتاريخ
، وإنه مما ال شك فيه أن اإلعالم املعاصر من أهم عوامل التطور اللغوي.. والذي ال شك فيه أيًضا

وأن يضعه يف ، من شأنه أن يضبط هذا التطور، أن التزام القائمني على اإلعالم بقواعد الدقة
 (.51فيصبح مثل النهر تدفًقا ومناًء)، جمراه

 
 :اللغة تصنع ذوق المجتمع

بل متنحنا تصورًا لطبيعة ، لغة اإلعالم ال تثري زادنا اللغوي فحسب :(51لدين بليبل)نور ا يقول
، وأصوب السلوكات وأكثرها تطابًقا مع قيمنا ومثلنا.. وعلى سبيل املثال، وحقيقة حميطنا، األشياء

مات بيد أنه إذا أحاطنا بكل، فقد يقتفي آثاره الناس، إذا استعمل اإلعالم اللفظ العفيف والدقيق
فاللغة اإلعالمية تصبح ، فمن املتوقع أن يتم استخدامها من قبل اجلمهور، الفسق والسوء والبذاءة
 جزءًا من حياة اجملتمع.

ويف ، ولكن بدرجات متفاوتة، إن األسلوب الذي تستخدمه وسائل اإلعالم قد يتأثر به اجلمهور
استخدامهم للصيغ والقوالب  هذا الشأن الحظ عدد من أساتذة اللغة العربية على تالمذهتم

 والعبارات اليت يوظفها الصحفيون يف كتاباهتم.
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فإهنا ال تعمل فقط على ، ومبا أن وسائل اإلعالم هي أسبق الوسائل يف معاجلة املوضوعات اآلنية
بل تسهم كذلك يف صياغة منط التفكري وتفسري ، تداول املصطلح اجلديد والتعبري عن الواقع

 ألحكام بشأهنا.األحداث وإصدار ا
فبينما يرمي التعليم ، ويعرتف الباحثون بأن كاًل من اإلعالم والتعليم يهدف إىل تغيري سلوك الفرد

فإن اإلعالم يسعى إىل التأثري يف سلوك اجلماهري ، إىل التأثري يف سلوك التالميذ هبدف تغيريه
 هبدف تغيريه أيًضا.

ات والصيغ اللغوية اليت يلتقطوهنا من اإلعالنات وكثريًا ما نرى أطفالنا يرددون اجلمل والكلم
وحياكون طريقة تلفظها.. غري أن الطفل يكتسب يف هذا اجملال ، ويقلدوهنا يف حديثهم، التجارية

ويثرى حمصوله ، وترتقي مهاراته اللغوية بشكل واضح، وينمو ذوقه وقدراته اخليالية، معارف كثرية
 احملصول مناء وتنوًعا. أو يزيد هذا، من مفردات لغة اإلعالن

فوسائل اإلعالم تعادل املدرسة بالنسبة ألعداد ال حصر هلا من الرجال والنساء الذين حرموا من 
حىت ولو مل يستطيعوا أن حيصلوا منها إال على العناصر اليت يتسم مغزاها بأقل قدر من ، التعليم

 (.52)ومضموهنا بأكرب قدر من البساطة، الثراء
 األفراد من التفاعل ومن إيصال املعلومات يندرج يف عداد املهام الرئيسة لإلعالم وملا كان متكني

فقد ذهب املشرتكون يف املؤمتر الدويل احلكومي للسياسات اإلعالمية يف إفريقيا بيا ، واالتصال
إىل اإلقرار بأن استخدام اللغة األصلية أو الوطنية يعد ، م1981يف يوليو ، وندي )الكامريون (

أي ، فاللغة من املقومات اليت جتعل لإلنسان ذاتيته، يلة من أجنع الوسائل لتأكيد الذاتية الثقافيةوس
كما أن ،  وذلك باإلضافة إىل دورها يف تيسري حتصيل املعارف، انتماءه إىل مجاعة معينة من الناس

 املشاركة. استخدام اللغة األصلية أو الوطنية ميكن من إضفاء مزيٍد من الفعالية على عملية
وأن حتدث آثارًا مجة.. ومن أجل ذلك جيب ، لذلك فإن لغة اإلعالم ميكنها أن حتقق أهدافًا عدة

، وتأكيد الذات اللغوية، أن ترتبط السياسات اللغوية لوسائل اإلعالم الوطنية خبدمة قضايا اهلوية
وأسلوب هام ، لألفكار وتوسيع نطاق استخدام العربية وفق الرؤية اليت مفادها أن اللغة هي مطية

 .يف التفكري والتصور
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 . .املأمول
فى كتابه يقترح الدكتور جابر قميحة  فى وسائل إعالمنا وفى محاولة منه للنهوض بالفصحى

) أثر وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية فى اللغة العربية ( االهتمام بما أسماه 
 :( 59) "معالم اإلصالح اللغوى" 

 اإلعالمي: شخصية  (0
وإذا كان تعيني ، جيب أال يوضع يف املوقع اإلعالمي إال َمن يُتوسَّم فيه القدرة واجلدارة هبذا املوقع

املذيعني خباصة يتم بناء على مقابالت هامشية َشكليَّة ال تكشف عن شخصية املتقدثم لُشغل هذا 
يف اإلساءة إىل اللغة العربية ومسامهة ، املنصب فإن هذا سبٌب أساسي من أسباب تفاُقم املشكلة

 والعمل على ختريبها وَهدِمها.
بل عدة ، لذلك أرى أن املتخرثج يف اجلامعة جيب أال خُيتار مذيًعا إال إذا اجتاز بنجاح امتحانًا

 أو أهمث هذه الفروع.، يف فروع اللغة العربية، امتحانات جادة
 وتصوري المبني لهذه االختبارات هو اآلتي:

 االمتحان التحريري: -أواًل 
ويكون بطلب الضبط الكامل لُِبىن الكلمات يف عبارات ، يف النحو العريب الوظيفي التطبيقي -1

 سياسية(. -علمية  -جتارية  -كاملة متعددة متنوعة )أدبية 
 ويشمل:، يف اإلبداع اإلنشائي -2
مشكلة التفرقة ، العاملي كتابة مقال أو خاطرة أو أكثر عن عدد من املوضوعات  مثل: السالم  -أ

، الطفولة  مشكالهتا وحلوهلا، التخلف اللغوي  ظواهره وأسبابه، عاملية اللغة العربية، العنصرية
اإلصالح التعليمي:  ، مستقبل الدميقراطية يف إفريقيا، بعض املشكالت االجتماعية، القراءة احلرَّة

 كيف يكون؟... إخل.
رئيس ناٍد...  -مدير  -الوظيفة وشخصية عامة )وزير  حوار )متخيَّل طبًعا( بني طالب -ب

 إخل(.
 الثقافة العامة املتعلقة بأدبيات اللغة العربية وتارخيها وأعالمها. -ت
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 االمتحان الشفوي: -ثانًيا 
على أن يتم ذلك بطريقة التسجيل ، بالصورة السابقة اليت عرْضناها آنًفا لالمتحان التحريري -1

  مُيكن تقييمه يف تأن  تقييًما سليًما.حىت، الصويت للُمذيع
وعدٍد من قصائد الشعر العريب  حبيث ال ، يف حفظ ثالثة أجزاء على األقل من القرآن الكرمي -2

 وما ال يقل عن مائة سطر ِمن روائع النثر.، يقل احملفوظ عن مائيت بيت
، لغوية الرتاثية من جهة ثانيةويزيد من ثروهتم ال -ِمن ِجهة  -فكل أولئك يقوثم ألسنة املذيعني 

 فهم من أحوج الناس إليها. 
ومن ناحية أخرى تتواصل برامج التدريبات اجلادة للُمذيعني  ألن برامج التدريب يف صورهتا احلالية 

نشود.
َ
 ال تفي بالغرض على وجهه امل

 :المعجم اإلعالمى (0
كبار كفاة اإلعالميني   وأن يقوم هبذا العمل جلنة من، أرى أن يوضع معجم إعالمي إرشادي

 واللغويني من أصحاب املمارسة واخِلربة الطويلة.
وقبل وضع هذا املعجم بسنتني على األقل جيب القيام بعملية رصد ميداين شامل لألخطاء اليت 

 وحمتويات هذا املعجم يف تصوري:، يقع فيها الصحفيُّون واإلذاعيون بنوعيهما
وخصوًصا تلك اليت يكثر ، خاص واملدن واملصطلحات العلمية. األعالم العربية واألعجمية لألش1

 ورودها على ألِسنة اإلعالميثني.
أما األعالم األجنبية فيجب أن ُتكَتب باحلروف ، وجيب أن ُتكَتب هذه األعالم مضبوطة بالشكل

 العربية واحلروف الالتينية.
وُيستحَسن وضع املفردات يف ، ريها. األلفاظ والعبارات: اليت حيتاج إليها اإلعالمي أكثر من غ2 

 مجل فصيحة تُبني عن معناها وترفع من املستوى األدائي لإلعالمي.
وأعين هبذه ، مع بيان علة اخلطأ يف إجياز شديد، . األخطاء الشائعة: مرتبة ترتيًبا هجائيًّا3

ذلك حيتاج إىل وليس ما هو شائع يف اجملتمع العام  ألن ، األخطاء: ما هو شائع يف جمال اإلعالم
 جملدات وجملدات.
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. ِعلم األصوات: وأرى أن يذيَّل هذا املعجم خبالصة مركَّزة ومبسَّطة للخطوط العريضة النافعة 4
 وكيفية نُطق احلروف.، عمليًّا من علم األصوات

 :لغة األداء اإلعالمى( 9
مع ، اإلذاعة والتلفازباألداء اإلعالمي: التعبري اللغوي عن كل ما يقدَّم يف الصحف و  واملقصود

ويصدق ذلك على ما يقدَّم من برامج خاصة باألطفال ، مراعاة املستوى الثقايف والِفكري للُمتلقثي
وال يعرتض على ذلك مبقولة: إن التزام العربية الُفصحى لن مُيكن الفئات ، والفالحني والعمال
ولكن ، أهداف وسائل اإلعالم وأهم، وبذلك تسقط أهم مهام اللغة العربية، السابقة من الفهم

 ومُيِكن نَقُضه مبا يأيت:، هذا االعرتاض يف غري حمله
بسَّطة ، اللغة العربية اليت ندعو إىل استخدامها ليست العربية الرتاثيَّة -1

ُ
إمنا هي العربية السهلة امل

 اليت تعرب عن املادة تعبريًا ُمباِشرًا ُمنِتًجا.
مع ، أقدر من الكبار على حفظ القرآن الكرمي -بعد السادسة  -ثَبت واقعيًّا أن األطفال  -2

 فتصويرهم بالَعجز عن فهم العربية الفصحى تصوير غري دقيق.، فهم كثري من آياته
ومسلسالت الصور املتحركة بالعربية ، وقد عرض التلفاز عدًدا كبريًا من املسلسالت التمثيلية -3 

  حد كبري.وكان األطفال متعلثقني هبا إىل، الفصحى
، ودقة األداء، وبراعة العرض، وبراعة املعاجلة، وال َيستطيع أحد أن يُنِكر أن خدمة املوضوع -4

كل أولئك يرفع من قيمة العمل ،  وحْسن استخدام وسائل التقنية احلديثة يف التصوير واإلخراج
والعكس ، ىل نفوس األبناءويفَتح الطريق رحًبا أمام العربية الُفصحى لتناسب إ، املقدَّم ومن تأثريه

ومل تُعاجل املعاجلة الفنية اجلمالية ، حىت ولو كانت يف ذاهتا قيمة، صحيح  فاألعمال واملواد املقدمة
 ستجد طريقها إىل عقول اآلخرين وقلوهبم ُمغلًقا.

وبعد أن تيسَّر هلا اقتناء ، بعد التقدم التقين اهلائل -من عامة الناس  -والطبقات الدنيا  -5
ورمبا الفيديو بعد أن كان دخول مذياع واحد إىل القرية يعدُّ حدثًا كبريًا يف حد ، لراديو والتلفازا

وتعي كثريًا ، وتستمع إىل اخلطب السياسية، هذه الطبقات أصبحت تُعايش الربامج الدينية، ذاته
أية مادة تقدَّم ومن مث مل يعد من الصعب عليها فهم ، وتستمع إىل القرآن وتفهم كثريًا منه، منها
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وُمشاهَدة ، بعد أن مترَّست عشرات من السنني يف االستماع إىل املذياع، بالعربية الفصحى
 معروضات التلفاز.

ىف "املدخل إىل وسائل  كما يقول الدكتور عبدالعزيز شرف  -والُفصحى يف التليفزيون  -6
الستقبال  ذلك أن لغة التليفزيون مُيكن أن تلقى جناًحا من جانب املشاِهد العريب يف ا - اإلعالم"

ومن صنِع اخليال أحيانًا ، من صنع الواقع أحيانًا، ومشكالت، هي لغة املشاركة يف أحداث
بسبب التقدُّم التكنولوجي يف ، ولقد أصبحت فرص املشاركة االختيارية اليوم أعظم بكثري، أخرى

 قرننا هذا.
املنضبطة البسيطة البعيدة عن الغريب واملهجور وإذا كانت الُفصحى اليت ندعو إليها هي الفصحى 

واالبتذال يَعين أن يهبط ، فثمَّة مسة أخرى جيب أن تتَّسم هبا وهي الُبعد عن االبتذال، من األلفاظ
وإال ، أو على األقل تتبىنَّ بعض ألفاظها وتراكيبها، مستوى هذه اللغة حىت تصري قريبة من العامية

 ه هذه "الفصحى" إىل عامية كعامية املثقفني يف وقتنا احلاضر.فسيأيت اليوم الذي تتحول في
يف معروضاتنا اإلذاعية والتلفازية على أعمال إبداعية  -بصفة أساسية  -وأخريًا علينا أن نعتمد 

ومما يؤسف له حقًّا أن جند الربامج واألفالم األجنبية ، ومعاجلة فنية راقية، ذات مستوى رفيع، عربية
وهتز من ، وتزاحم اإلبداعات العربية، تُعَرض يف تلفازات الدول العربية -مريكية وخصوًصا األ -

 وجودها إىل حد كبري.
 
هذه ، لغة األداء اإلعالمي يجب أن تكون العربية الفصحى في صورتها السهلة الواضحة 

وحتى تحقِّق هذه اللغة أهدافها اإلعالمية بنجاح يجب ، هي السمة األساسية لهذه اللغة
 بما يأتي: -في استخدام هذه اللغة  -لتزام اال
سهبة، إيثار اجلمل القصرية -1

ُ
واحَلشو ، وكذلك اجلمل االعرتاضية، وجتنُّب اجلمل الطويلة امل

 اللفظي الذي ال طائل وراءه.
، وكذلك ألفاظ األضداد  ألن ذلك يوقع السامع والرائي يف اللبس، جتنُّب املشرتك اللفظي -2

 ادة املقدمة من املواد العابرة اليت ال مُيكن الرجوع إليها.وخصوًصا أن امل
قتضيات فنية. -3 

ُ
جاز إال مل

َ
 القصد يف استعمال امل
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 سواء أكانت لوحات صامتة أم َمناظر حية متحرثكة.، الربط يف دقة بني الكلمة والصور املعينة -4
ستهلكة واأللفاظ املبتَذلة. -5

ُ
 جتنُّب العبارات امل

ملث  وذلك لرتسيب الكلمات واملعاين عند املتلقي  ألن مادة الراديو والتلفاز التكرا -6
ُ
ر غري امل

 مادة عابرة غري مسجَّلة.
مع احلرص على ، وإعطاء الكلمات حقها الصويت تبًعا لداللتها املعنوية، متثُّل املذيع للمعىن -7 

 لعبارة غري املطلوب منها.أو إنتاِج ا، الوقفات املطلوبة منًعا لللْبس وإفساِد املعىن
، إيثار الفعل املبين للمعلوم على الفعل املبين للمجهول إال ما كان مبينا للمجهول بطبيعته -8

 -اسُتشهد  -تُويف  -وهي أفعال مذكورة يف اللغة على سبيل احلصر مثل: ُعين )باألمر( احُتضر 
 زُهي... إخل.

لجمل البسيطة أسهل بكثري من استيعابه للجمل وقد دلَّت األحباث على أن استيعاب املستمع ل
أثناء االستماع جُلملة طويلة  -ويُعزى هذا إىل أن التغيري يف اإلسرتاتيجية مرات عديدة ، املعقدة

يستغرق وقًتا أطول مما حيتاجه عندما ال يضطر لتغيري  -معقدة لكي يتفق ما يسمعه مع ما يتوقعه 
 ملة البسيطة.أي: يف حالة اجل، تلك اإلسرتاتيجية

كما تبنيَّ للدارسني أن املستمع يفهم اجلمل ذات الرتكيب األساسي العادي بأسرع مما يَفهم تلك 
فاجلملة املؤلفة من فعل وفاعل )ورمبا مفعول به( أسهل على الفهم ، اليت ختتلف عن ذلك الرتكيب

اعل  فجملة مثل: هبذا الشكل مما لو كانت مؤلفة من فعل مبين للمجهول يعقبه نائب عن الف
كما أن اجلمل ،  "اشرتى الرجل سيارة" أسهل فهًما من مجلة: "اشرتيت السيارة )من ِقَبل الرجل("

أو اجلملة املوصولة أسهل على ، األساسية اليت ال تتضمَّن مُجاًل فرعية كجملة الصفة أو احلال
فُجملة: "الرجل مريض" ، واألخرى فرعية، الفهم من اجلملة املؤلفة من مجلتني  إحدامها أساسية

وكلما زاد عدد ، أسهل كثريًا على الفهم من مجلة: "الرجل الذي حدَّثُتك عنه باألمس مريض"
 اجلمل الفرعية زادت صعوبة فهم الكالم".
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 :اإلعالنات( 2
كما ذكْرنا من   -وعرضها لرقابة جادة صارمة ، ومادهتا، جيب أن ختضع اإلعالنات يف تصنيعها

 اعي ما يأيت:حبيث تر  -قبل 
وجيب ، ويُثري املراِهقني، االلتزام بالقيم الدينية واألخالقية  بتجنُّب ما خيدش احلياء -1

ومن أمهها إعالنات ، ليشَمل كل أنواع اإلعالنات -كذلك   -أن ميتد هذا االلتزام 
وغالًبا ما تكون عن ، وهي اليت يطلق عليها امللَصقات أو إعالنات املساحة، الشوارع

 وغالًبا ما يكون فيها من املناظر ما خَيدش احلياء.، م أو مسرحياتأفال
حىت ال ، هيمنة الطابع العريب الوطين على اإلعالنات يف الشخصيات واملناظر -2

شاِهد عن بيئته.
ُ
 َتصِرف امل

والعاميات واللهجات ، بعيًدا عن اللغات األجنبية، التزام العربية الفصحى يف األداء -3
وحىت ، يستثىن من ذلك اإلعالنات اليت تقتضي طبيعتها أن تكون بلغة أجنبيةو ، احمللية

 يف هذه احلال جيب أن ينشر مع اإلعالن ترمجة باللغة العربية.
أال يسمح بالكلمات األجنبية يف اإلعالنات والالفتات إال للشركات واحملال األجنبية يف 

 )لرتمجة العربية بالصياغة العربية مثل:وهي أيًضا جيب أن توضع َبانبها ا، البالد العربية
Nile Hilton - )هيلتون النيل. 

وهي فرنسية  -وتُلغى من اإلعالنات والالفتات الِبدَع الغريبة مثل استبدال كلمة بوتيك 
 .بكلمة دكان أو حمل -

كل املظاهر املَرضية يف اإلعالنات جيب أن تواجه بقوة وحزم َدْرءًا هلذا العدوان الصارخ 
 ى اللغة العربية والقيم األخالقية.عل
 

 تصدير اللغة العربية( 5
وخصوًصا شعوب ، وأعين بذلك تعليم اللغة العربية للشعوب غري الناطقة هبا عن طريق الراديو

ومعروف أن ، وبصفة أخص الشعوب اليت ترتفع فيها النسبة العددية للمسلمني، العامل الثالث
 وقيم الناطقني هبا إىل اآلَخرين.، اثهاتعليم اللغة يعين نقل ثقافتها وتر 
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تَلقثني
ُ
رِسلة وامل

ُ
وألمهية هذا العمل وخطورته ، كما أنه خَيلق نوًعا من الرتابط النفسي بني الدولة امل

مع القيام مبتابعة جادة آلثار هذا ، جيب أن تقوم به هيئة متخصصة مشرتكة من مجيع الدول العربية
 "التصدير" ونتائجه.

ىف كتابه االعالم االذاعى  لدكتور إبراهيم إمام عن التجربة املصرية يف هذا اجملال فيقولوحيدثنا ا
، "... هي جتربة ناجحة جاءت تلبيًة لطلبات آالف املستمعني يف آسيا وإفريقيا :والتليفزيوىن

وشاركت يف الدراسات هيئات ، 1966حىت سنة 1957واستمرَّت دراسة املشروع منذ عام 
 واجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية".، ووزارة الرتبية والتعليم، وزارة التعليم العايل عديدة  مثل:

وتقوية ، وهكذا بدأ املشروع بداية واثقة جادة قائمة على األسلوب الِعلمي لَنشر اللغة العربية
وفهم ، حىت تستطيع قراءة القرآن الكرمي، الصالت الدينية بني مصر وسائر الشعوب اإلسالمية

 ِمن فقٍه وتشريع ومبادئ وأحاديث.، واحي الدين اإلسالمين
ويقوم املشروع على إذاعة الدروس مصحوبة ، وبدأت اخلطة باستخدام اللغة اإلجنليزية كلغة وسيطة

ولكل منهم رقم كْوِدي ، وتُرَسل الكتب مقدًما إىل املستمعني طبًقا لعناوينهم، بكُتب شارحة هلا
 ُيستخدم يف مراسالته.

، ع الدروس على ثالث مراحل حبيث تصل باملستمع إىل مرحلة متوسثطة يف املستوى اللغويوتذا 
ويتطور املشروع تطورًا مستمرًّا ، وتتكون من واحد ومخسني درًسا، وتنفذ كل مرحلة على مدى عام

 واستخدام بعض اآليات واألحاديث والشعر كشواهد وأمثلة.، مع العناية بالقواعد النحوية
لذا جيب أن تكثَّف هلا اجملهودات على مستوى ، وهي لذلك قابلة للتكرار، ة إًذا ناِجحةفالتجرب

جال للمؤسَّسات التجارية للُمسامهة يف هذا املشروع بالدعم املادي.، العامل العريب كله
َ
 وأن يُفتح امل

طريق القنوات  إىل تعليم اللغة العربية عن -بعد ذلك كخطوة تالية  -ويا حبَّذا أن تنتقل التجربة 
 وبذلك َتشرِتك الوسيلتان  الراديو والتلفاز يف أداء هذا العمل العظيم.، الفضائية بالتلفاز
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 الرقابة اللغوية( 2
َيه "باألمن اللغوي" وأقصد هبذا األمن اللغوي: استقرار اللغة على ، علينا أن حُنقثق ما مُيكن أن نسمث

ويكون ذلك باتثباع ، ويَهبط مبُستواها، ويعَبث هبا، احنٍو صحيح سليم بعيدة عن كل ما يُهدثده
 وسائل وقائية جادَّة تضَمن هلا حياهتا وبقاءها ونقاءها.

ولتحقيق ذلك أرى تشكيل هيئة "للرقابة اللغوية" تتكوَّن ِمن لجان متعدِّدة يقوم بها علماء 
 وتكون مهمتها:، وخبراء مشهود لهم بالقدرة اللغوية

حبيث ال ُتطبع ، هائية للصُحف قبيل طبعها  وذلك من الناحية اللغوية والقاعديةاملراجعة الن -أ
ومتتدُّ هذه الرقابة كذلك إىل املواد اإلذاعية ، الصحيفة إال إذا أجيزت من )الرقيب اللغوي(

 والتلفازية.
ففي ، شذوذولكننا إذا تأملناه مل جند فيه أية غرابة أو ، غريًبا -يف تصوره  -وقد يبدو هذا األمر 

بعض البالد العربية رقابة سياسية على الصحف  ترفع منها قبل الطبع ما يتعاَرض مع النظام 
أم معلومة ذات ، سواء أكان ذلك خربًا أو مقاالً ، أو ما ُيسيء إىل أمن الدولة والناس، السياسي

 طابع سرثي.
اعدها يعدُّ عدوانًا على دين األمة كما أن العدوان على اللغة العربية بالذات يف معناها ومبناها وقو 

والعدوان اللغوي يبعد األمة تدرجييًّا عن هذا ، املسلمة  فكتاهبا القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني
فتُباِعدنا عن لغتنا ، وهو عدوان كذلك على تراثنا العريب الذي مُيثثل ثروة تارخييَّة ضخمة، البيان

وقد يتحوَّل إىل ، ق تباعدنا عن هذا الرتاث التارخيي العظيمحيقث ، السليمة بارِتكاب األخطاء
 وكل ما مجع ِمن أجماد.، انفصام منكود بيننا وبني ماضينا العظيم بكل ما ضم ِمن ذخائر

 
 :دور المجامع اللغوية فى الحفاظ على اللغة العربية

 البالد العربية يف الغرب ال يستطيع أحد أن يُنكر اجلهود الطيبة اليت تقدثمها اجملامع اللغوية يف
الذى أوصى ىف  ولعلَّ أهم وأشهر هذه اجملامع اجملمع اللغوي بالقاهرة، واألردن وسوريا والعراق

كانت و  ..مجيع مؤمتراته على مدار عشرات األعوام باالهتمام باللغة العربية ىف وسائل إعالمنا
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الدكتور شوقي ضيف قد  -حينئذ  – ترأسهأعمال املؤمتر السابع والستني جملمع اللغة العربية الذي 
ناقشت ) اللغة يف وسائل اإلعالم ( وقد ناقش عشرة حماور دارت كلها حول العنوان الرئيسي 

على النحو  توصيات املؤمتر خرجت توصياتللمؤمتر وهو )اللغة يف وسائل االعالم( و 
 -:(45)التايل

ائل اإلعالم الهنا اللغة القومية يوصي املؤمتر باستخدام العربية السليمة يف مجيع وس  -1
 .املشرتكة بني الشعوب العربية اليت جتعل من شعوهبا احتادا عامليا أمام التكتالت األجنبية

يوصي املؤمتر وزارات اإلعالم يف األمة العربية بوضع خطة لغوية مشرتكة هتدف إيل   -2
نهم وتراثهم وحضارهتم مما احملافظة علي اللغة العربية بوصفها لغة العرب القومية ولغة دي

 .يوجب االعتزاز باستعماهلا يف خمتلف جماالت احلياة العلمية واالجتماعية والثقافية
تعمل وزارات اإلعالم يف مجيع الشعوب العربية علي إلغاء الثنائية بني اللغة العربية   -3

 .ةوكذلك بني اللغة العربية واللغات األجنبي ، والعلمية يف وسائل اإلعالم
تعني وزارات اإلعالم يف مجيع وسائله مراجعني لغويني ملراجعة ما يلقي يف مجيع وسائل   -4
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يوصي املؤمتر مجيع الوزارات أن تلزم موظيفها بأن تكون مجيع املراسالت الرمسية   -8
 .واملنشورات باللغة العربية

يف اجملاالت السياسية  ، يوصي املؤمتر باحلرص علي استخدام الفصحي يف وسائل اإلعالم  -9
 .والدينية والثقافية والعلمية
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يوصي املؤمتر وسائل اإلعالم العربية بأن تكون ألمساء الربامج االذاعية والتليفزيونية  -11
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قواعد النحو علي ضوء كتاب جتديد  يؤلف كل جممع كتابا لإلعالميني تيسر فيه -15
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 .مصر والعامل العريب
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حيث عقد ندوة يف ، مع اللغة العربية يف دمشقجمل ايضا وقد يكون من املفيد اإلشارة واإلشادة
عرض فيها لواقع اللغة العربية يف ، حتت عنوان: "اللغة العربية واإلعالم "، م1998تشرين الثاين 

يف ، شارك فيها جمموعة من اخلرباء والعلماء، اإلعالم املتعددة من مكتوبة ومسموعة ومرئية وسائل
 وأصحاب التجارب السابقة واإلعالميني.، واألكادمييني، اللغة

، وحبث سبل العالج، أو أزمة العربية يف وسائل اإلعالم، ولقد حاولت الندوة توصيف املشكلة
، واملثقافة، والتنظري، أن تعترب نقطة انطالق ملزيد من التفكريوانتهت إىل جمموعة توصيات ميكن 

 إن صح التعبري.، واملعاملة
وال شك أن حماولة اجملمع املرابطة يف املواقع اللغوية الفاعلة واملؤثرة يعترب جهًدا مقدورًا يثري 

 االقتداء.
قدرًا من إبصار املشكلة مينح ، ولعل إلقاء نظرة على بعض عناوين املسامهات املطروحة يف الندوة

 األمر الذي يعترب أول الطريق للعالج والتصويب.، والرؤية التشخيصية هلا
اللغة العربية واإلعالم املرئي واملسموع ، ومن العناوين البارزة يف الندوة: اإلعالم وتنمية امللكة اللغوية

واقع اللغة العربية يف ، مسلطان العربية يف مضمار اإلعال، )مقرتحات يف سبل العالج والتنمية (
، خري الكالم يف لغة اإلعالم، اللغة العربية واإلعالم املسموع واملرئي، اإلعالم املسموع واملرئي

دور العربية يف مواكبة املصطلح األجنيب يف ، الفصحى ضرورة العصر، العربية والقنوات الفضائية
، اجمللد الرابع والسبعني من جملة اجملمع اإلعالم... ونشرت وقائع الندوة وأعماهلا يف جزأين من

-هـ )تشرين األول 1421و مجادى اآلخرة  م (1999-يوليو-هـ )متوز1421تاريخ بيع األول 
 م (.1999-أكتوبر

فقد سبق له أن أصدر جمموعة معاجم ، وهذا التوجه ليس جديًدا على جممع اللغة العربية بدمشق
وعلى األخص تعليم العلوم ، الذي ساهم باملسرية التعليميةاألمر ، يف املصطلحات العلمية والطبية

 باللغة العربية.، التجريبية من طب وهندسة... اخل
كما أقام اجملمع ندوة أخرى تصب يف املوضوع نفسه حتت عنوان: حول منهجية موحدة لوضع 

 املصطلح.
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، لعريب اإلسالميأو دورة علمية تدريبية للباحثني يف الرتاث ا، كما عقدت ندوة يف املغرب -
قام عليها معهد الدراسات الـمصطلحية يف جـامـعـة سيدي حممد ابن عبد اهلل الفاسي 

، وشاركت فيها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي
، وتوظيف الرتاث، ومنهجية خدمة الرتاث، ومفهوم الرتاث، عرض فيها ملفهوم املنهجية

ونشرت أعماهلا يف مؤلف خاص صدر عن معهد الدراسات ، وتدريس النص الرتاثي
 املصطلحية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

 
 :الخاتمة
ن اإلعالم داخل جمتمعاتنا العربية ميكن أن يقوم بدور " حصان طروادة " لتخليص إ" -

، متدرجة املراحلالعربية من ازدواجية الفصحى والعامية. يتطلب ذلك خطة مدروسة 
يشرتك يف وضعها الكتاب واللغويون والرتبويون وعلماء النفس. فلم يعد مقبواًل أن نظل 

فكيف  .نردد أن عامة مجاهرينا ال تقبل من الفصحى إال القرآن الكرمي واحلديث الشريف
روعة شعر ناجي ىف " ، بسليقتها العفوية، طابت هلذه اجلماهري –إذن  –

  .(55)األطالل"؟
البد أن يؤمن إعالمنا العريب بشعار "ابدأ بنفسك " إن أراد حقًا أن يكون أداة فعالة " -

ولتكن البداية يف التصدي ملا يشكو منه كثري من اإلعالميني من ، إلصالحنا اللغوي
 .الالزمة لتغطية املفاهيم اجلديدة الىت يتواىل ظهورها مبعدل شبه يومي نقص املصطلحات

وبالتايل تقع ، سباق إىل تناول هذه املفاهيم، بعته الفورية لألحداثحبكم متا، واإلعالم
وعليه يف ذلك أن يتحاشى اللجوء إىل  ، سليمةعليه مسؤولية إشاعة مصطلحاهتا بصورة 

بل يؤدي أحياناً ، مما يشوه املفهوم املقصود باملصطلح األجنيب، كلمات ال تتسم بالدقة
 .( 56" )إىل زرع مفاهيم خاطئة
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عالمنا تعىن نسف إحدى إلتضحية باستخدام العربية الفصحى يف وسائل إن ا -
، هو العكس متاماً  وما جيب علينا أن نفعله .الدعامات القليلة الباقية يف وحدتنا الثقافية

 .ونقصد بذلك استخدام وسائل اإلعالم لتسهيل استخدام الفصحى ىف حياتنا اليومية
، وإحياء الفروق بني األلفاظ، ظ الدقيق من لغتنانكون إىل بعث اللف حنن اليوم أحوج ما -

وانطالق ، لتكون لدينا لغة تصلح أن تكون أداة لإلعالم العريب يف مواجهة التقدم اهلائل
 وسائل االتصال باجلماهري.

إن العربية اليت قال عنها أحد أعالم الفكر اإلسالمي: إهنا اللغة اليت ال حييط هبا علًما إال  -
فهي حتتمل ، بأي حال من األحوال أن تكون أداة عرقلة للتعبري الصحفي ال ميكنها، نيب

 وأصالة الشيء.، ودقة املقصد، وشدة التنوع، وغور اإلحساس، قوة الوصف
نصوًصا  -بال ريب -سينتج ، ومن األكيد أن الصحفي الذي يكون زاده اللغوي ضحالً  -

فإن ، لغتنا والعيب فينا.. وهكذاوقد نعيب ، تنقصها الصالبة والدقة وقوة التعبري، مشوهة
 اللغة العربية جعلت للصحفيني ذلوال فما عليهم إال املشي يف مناكبها.
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