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 مستخلص 
واقعا  يشكل   واإلسالمي،   واجتماعيا    ثقافيا    التلفاز  العربي  عالمنا  العربية    في  الدول  في  ظهوره  تأخر  من  الرغم  على  وذلك 

واإلسالمي،    واإلسالمية،  والعربي  اإلعالمي  واقعنا  في  العربية  اللغة  العربية  فوألهمية  اللغة  واقع  على  نقف  أن  هذا  بحثنا  في  أردنا  قد 
للغة العربية السليمة ألجل االرتقاء بها وإيصالها لإلنسانية    يلةاإلعالم المرئية والسيَّما التلفاز، ومدى توظيف هذه الوس عاصرة في وسائل  مال

  على اللغة،   يلة جمعاء باعتبارها لغة أمة لها تاريخ وحضارة، وكذلك الوقوف على اآلثار اإليجابية فضال عن السلبية التي تركتها هذه الوس
المبحث    بلية لمواجهة السلبيات واالرتقاء باإليجابيات، وألجل الوصول إلى هذا الهدف قسم البحث على ثالثة مباحث: ووضع خطة مستق

وقد تناولنا في هذا المبحث بيان مكانة اللغة العربية، وأبرز سماتها، وعالمية    ((، مكانة اللغة العربية وأهميتها))  : : وقد جاء بعنواناألول
مفاهيم ودالالت، وقد تضمن اإلشارة إلى بيان وسائل اإلعالم    ((وسائل اإلعالم المرئية  )) :: وقد جاء بعنوانبحث الثاني المو   اللغة العربية. 

وقد تضمن اإلشارة إلى    ((آثار ومتطلبات،اللغة العربية والتلفاز ))   :: جاء بعنوانوالمبحث الثالث المرئية وماهيتها  وأنواعها والسيَّما التلفاز.  
مع بيان متطلبات معالجة السلبيات واالرتقاء   لبية واإليجابية التي تركتها وسائل اإلعالم المرئية والسيَّما التلفاز على اللغة العربية،اآلثار الس 

 .لرقي اللغة العربية  بالجوانب االيجابية دعما  
Abstract 

Television is a cultural and social reality in our Arab and Islamic world, in spite of the delay in 
its appearance in the Arab and Islamic countries, and the importance of the Arabic language in our 
media, Arab and Islamic reality, in our research we wanted to stand on the reality of contemporary 
Arabic in the visual media, especially television, and the extent of Using this medium for the proper 
Arabic language in order to improve it and communicate it to all of humanity as a language of a nation 
with a history and civilization, as well as to identify the positive effects as well as the negative that this 
medium left on the language, and to develop a future plan to confront negatives and slavery According 
to the positives, in order to reach this goal, the research section is divided into three sections : 

 The first topic: It came under the title: ((The Status and Importance of the Arabic Language)). 
In this topic we discussed the status of the Arabic language, its most prominent features, and the 
universality of the Arabic language . 

The second topic: It came under the title: ((Visual Media)) concepts and indications, and may 
include reference to the statement of the visual media, what it is and its types, especially television . 

 And the third topic: It came under the title: ((The Arabic Language and Television)) Effects 
and requirements, and it included reference to the negative and positive effects left by the visual media, 
especially television on the Arabic language, with an indication of the requirements to address the 
negatives and raise the positive aspects in support of the advancement of the Arabic language . 
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 المقدمة

سيدنا   واآلخرين،  األولين  سيد  على  التسليم  وأتم  الصالة  وأشرف  العالمين،  رب ِّ  هلل  الحمد 
   :أمَّا بعد وموالنا محمد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هللا  فقد  األمين    أنزل  نبيه  على  الكريم  معجزة  كتابه  فكان  ـ  عليه  وسالمه  ربي  صلوات  ـ 
ع ما  المعجزة من جنس  هذه  وكانت  إنَّها ربانية،  وتباروا،  تنافسوا  وعليه  تفاخروا،  وبه  العرب،  ليه 

اللغة العربية التي تميز بها العرب، وبلغ العرب بها أوجَّ حضارتهم ورقيهم، ولها أقيمت األسواق، 
ناضجة،   فصيحة  لغة  ذلك  كل  من  وتولَّد  والشعراء،  الخطباء  تنافس  وبسببها  المنتديات،  وعقدت 

به الكريم  كتابه  أو  فأنزل هللا  بمثله  يأتوا  أن  العرب  به  ليتحدَّى  الناضجة  القوية  الفصيحة  اللغة  ذه 
ببعضه وإن كان من جنس لغتهم، و لم يخرج عن أصولهم المرعية، وقوانينهم السائدة، وإنَّما راعاها  

فظ  بح  ـجلَّ وعال    ـأشدَّ المراعاة، واختار أصحَّ األلفاظ، وأقوى األساليب، وأبلغ التراكيب، وتكفل هللا  
 . هذا القرآن الكريم، وهيَّأ لحفظه األسباب، ومن أسباب حفظه: المحافظة على لغته

واللغة بشكل عام مرتكز أساس في التواصل اإلنساني، واللغة العربية لم تكن بمعزل عن  
التاريخي وانطلقت تتواصل في كل عصر من العصور، وال  ل َم وهي لغة احتفظت برصيدها  ذلك 

 ها لغة القران الكريم الذي تعهد المولى عزَّ وجلَّ بحفظه. يخفى على أحد أنَّ 
شبكات   وظهور  منها  المرئية  السيَّما  المختلفة،  بمجاالتها  اإلعالم  وسائل  تطور  ومع 
االتصال وتكنولوجيا الفضاء أضحى الحفاظ على اللغة العربية ضرورة أكثر من ذي قبل، والسيَّما  

األ يتعلق  وعندما  اإلسالمي،  عالمنا  الضرورة في  هذه  تتعاظم  والحضارات  الثقافات  بحوار  مر 
 باعتبارها لغة  رسمية  لالتصاالت الدولية.

اإلعالمية   الوسائل  عن  تختلف  وسمات  بخصائص  تتسم  مرئية  إعالمية  كوسيلة  فالتلفاز 
اجتماعية   تطورات  صاحبها  االتصال  تكنولوجيا  مجال  في  التقنية  التطورات  أنَّ  والسيَّما  األخرى 

الوسيلة، وثقا هذه  طبيعة  عن  للتعرف  أبحاث  إلعداد  اإلعالم  وخبراء  االجتماع  بعلماء  دفعت  فية 
الراديو  وقدرات  إمكانيات  يجمع  إنَّه  حيث  من  الوسيلة  هذه  خصائص  أبرز  إلى  اإلشارة  ويمكن 

أكثر قوة من الوسائل األخرى؛ ألنَّه    فهو يجمع بين الصوت والصورة والحركة، وهو يعد    ،والسينما
 .يجذب المشاهد وقتا  أطول ويحتاج منه إلى اهتمام وتركيز وانتباه أكثر

أخذت   الصورة  لغة  أنَّ  نرى  عندما  أيضا   المرئي  اإلعالم  في  العربية  اللغة  أهمية  وتأتي 
اتنا وبرامجنا مع طغيان  اللغة العربية الفصحى في ممارس  موقعا  متميزا  َصاَحَبُه تراجع في استعمال

 العامية ونتج عن ذلك كثير من األخطاء اللغوية. 
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لذا تأتي أهمية موضوع "اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية" العتبارات كثيرة منها: أنه 
ي  يمكن للغة العربية أن تأخذ الصدارة في إعالمنا المرئي. وأنَّ العربية تعد لغة  وثقافة  وسلوكا  وبالتال 

 يمكن أن ندفع بها إلى اإلنسانية جمعاء. 
ويشكل التلفاز واقعا  ثقافيا  واجتماعيا  في عالمنا العربي واإلسالمي، وذلك على الرغم من  
والعربي  اإلعالمي  واقعنا  في  العربية  اللغة  وألهمية  واإلسالمية،  العربية  الدول  في  ظهوره  تأخر 

واقع اللغة العربية العاصرة في وسائل اإلعالم المرئية  واإلسالمي، أردنا في بحثنا هذا أن نقف على  
وإيصالها   بها  االرتقاء  ألجل  السليمة  العربية  للغة  الوسائل  هذه  توظيف  ومدى  التلفاز،  والسيَّما 
لإلنسانية جمعاء باعتبارها لغة أمة لها تاريخ وحضارة، وكذلك الوقوف على اآلثار اإليجابية فضال   

هذه الوسائل على اللغة، ووضع خطة مستقبلية لمواجهة السلبيات واالرتقاء    عن السلبية التي تركتها
 باإليجابيات، وألجل الوصول إلى هذا الهدف قسم البحث على ثالثة مباحث رئيسة، هي: 

بعنوان: جاء  وقد  األول:  وأهميتها((،  المبحث  العربية  اللغة  هذا   ))مكانة  في  تناولنا  وقد 
 .ربية، وأبرز سماتها، وعالمية اللغة العربيةالمبحث بيان مكانة اللغة الع 

بعنوان:   جاء  وقد  الثاني:  المرئية((  والمبحث  اإلعالم  وقد    ))وسائل  ودالالت،  مفاهيم 
تضمن اإلشارة إلى بيان وسائل اإلعالم المرئية وماهيتها وأنواعها والسيَّما التلفاز، واللغة العربية في  

 م المرئي وسماته.وسائل اإلعالم المرئية، ولغة اإلعال
بعنوان: جاء  الثالث:  والتلفاز((  والمبحث  العربية  تضمن    ))اللغة  وقد  ومتطلبات،  آثار 

اإلشارة إلى اآلثار السلبية واإليجابية التي تركتها وسائل اإلعالم المرئية والسيَّما التلفاز على اللغة  
 االيجابية دعما  لرقي اللغة العربية.  العربية، مع بيان متطلبات معالجة السلبيات واالرتقاء بالجوانب 

ونرجو أن تكون هذه الدراسة قد أعطت الموضوع حقَّه، وأن يفيد منه الباحثون مثلما أفاد   
 البحث من غيره. 

 
 المبحث األول 

 ))مكانة اللغة العربية وأهميتها((
 أواًل: مكانة اللغة العربية: 

جـــاءت الشـــريعة اإلســـالمية رحمـــة للبشـــر عامـــة  شـــاملة ، لـــم تخـــص بنـــور هـــدايتها أمـــة دون 
 محصورةأخرى، وال دعت شعبا  دون آخر، وال كانت إلقليم دون غيره، فليست مقيدة في موطن، وال 
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إالَّ  فـي بلــد، وإنَّمـا وطنهــا الكـرة األرضــية بأسـرها، وهــذا مـا يفيــده قولـه هللا تعــالى لنبيـه:))وما أرســلنا 
 (.107رحمة للعالمين(()األنبياء:

والواقع أنَّ هذا العالم الواسع مشتمل على أمم كثيرة، ولغات مختلفة، وقبائـل متعـددة، وأقـاليم 
ــذا  ــرق، وتقـــرب هـ ــذا المتفـ ــع هـ ــة تجمـ ــلالء مـــن لغـ دَّ لهـ ــُ ــعة، البـ ــاء شاسـ ــعة، وأرجـ ــدان متسـ ــة، وبلـ متباينـ

ويلمنـون بعقيـدة واحـدة، ويصـدقون بكتـاب  ،دين واحد المتباعد، وتسهل التفاهم مع جماعات يدينون ب
واحد، ويتبعون رسوال  واحدا ؛ ألنَّ معرفة لغات المسلمين كافة على شخص واحد ليست باألمر الهين 
ه ال يفــي  أو الشــيء الســهل، بــل تكــاد تكــون غيــر مقــدور عليهــا، نظــرا  لعمــر اإلنســان القصــير، إذ أنــَّ

 ان، وإحاطة، وإجادة.بتعلم تلك اللغات كلها تعلم إتق
فاختار الشارع لهـم لغـة واحـدة يتعـارفون بهـا ويتفـاهمون، هـي لغـة عاصـمة األمـة اإلسـالمية 
وهي اللغة العربية، اختارها ل َما تشتمل عليه من البالغة والفصاحة اللتـين ال توجـدان فـي غيرهـا مـن 

 .(1)اللغات 
اللغـات الحيـة فـي العصـر الحاضـر، كمـا كانـت واللغة العربيـة لغـة تتمتـع بمكانـة رفيعـة بـين 

قـديما  تحتــل مكانــة الصــدارة بــين اللغــات المشــهورة، ينظـر إليهــا العربــي عامــة والمســلم خاصــة بشــيء 
ــار ــاب واإلكبـ ــن اإلعجـ ــف بشـــيء مـ ــي المنصـ ــا الغربـ ــر إليهـ ــرام، وينظـ ــديس واالحتـ ــن التقـ ــك (2)مـ ، وذلـ

 لألسباب اآلتية:
القـرآن الكـريم التـي يتعبـد بهـا المسـلمون منـذ أربعـة عشـر قرنـا ،  . اللغة العربية الفصـحى هـي لغـة1

وقد دون بها المصدر الثاني من مصادر الشريعة اإلسالمية وهو الحديث الشريف، وبالتالي 
فإنَّ كل مسلم بحاجة ماسة إلى تعلم هذه اللغة وفهمها، لمعرفة ما ورد في كتاب هللا تعـالى، 

 .لموُسنَّة نبيه صلى هللا عليه وس
واللغة الفصحى هي لغة أمة عظيمة العدد، متعددة األوطان، منتشرة على مساحة كبيرة من 
رقعة العالم، فهي لغة اإلسالم، والدين الحنيف الذي يدين به مئـات الماليـين مـن البشـر فـي مختلـف 

ل بقــاع العــالم وبــه تقــام شــعائر اإلســالم فــي كــل بلــد، فــاألذان يرتفــع خمــس مــرات مــن المــ ذن فــي كــ
مدينــة أو قريــة فــي كــل وطــن بــه عــدد مــن المســلمين، والقــرآن الكــريم يرتــل كــل يــوم بــأفواه المقــرئين، 
ن ال يجيـد  وتنقله اإلذاعة المرئية والمسموعة إلى المسلمين في كل بلد، وفي كـل بيـت فيـه مسـلم. ومـَ

كتــاب وســورا  أخــرى مــن قــراءة القــرآن الكــريم باللغــة العربيــة فهــو يحفــظ علــى األقــل ســورة الفاتحــة ُأمَّ ال
قصار السور في القرآن الكريم، يقيم بهـا صـالته، ويـلدي بهـا مـا فـر  عليـه مـن مشـاعر ومناسـك، 
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ولــذلك فــإنَّ تعلمهــا، وإجــادة النطــق بهــا، وإحســان ترتيــل القــرآن بهــا أمــر يحتمــه الــدين قبــل أن يكــون 
 .(3)واجبا  وطنيا  

 فيهـالت إلينـا عبـر مسـيرة تاريخيـة طويلـة، مـرت . اللغة العربية الفصحى لغـة عريقـة قديمـة، وصـ2
مــن األحــداث المختلفــة، وواكبــت العديــد مــن اللغــات واللهجــات التــي كانــت موجــودة  كثيربــال

قبلهـــا، أو متزامنـــة معهـــا، أو حديثـــة جـــاءت بعـــدها، واســـتطاعت اللغـــة العربيـــة الفصـــحى أن 
 .اصة بهاتأخذ طابعها الفريد وشكلها المميز، ومكانتها التاريخية الخ

لقد استطاعت هـذه اللغـة أن تتغلـب علـى الظـروف والمحـن التـي اعترضـت  طريقهـا منـذ أمـد 
بعيد، وهي اآلن تلكد عزيمتها القوية على مجابهة الظروف والتحديات المعاصرة؛ ألنَّها قامـت علـى 

نهــا مــن حمــل آخــر الكتــب الســماوية المنزلــة إلــى الثقلــين)اإلنس وا لجــن(،أآل أســاس تــاريخي متــين، مكَّ
ل بحفظهـا   وهو القرآن الكريم، الذي يعد   أول أسـرار بقـاء الفصـحى علـى صـفحة التـاريخ؛ ألنَّ هللا تكفـَّ

 .(9ما دامت لغة كتابه،))إنَّا نحن نزلنا الذكر وإنَّا له لحافظون(()الحجر:
ر 3 طِّ  جـــازات مــن اإلن كثيــرمســيرتها ال فــي. اللغــة العربيــة لغــة حضــارية متميــزة اســتطاعت أن ُتســَ

، فلـــم يمـــن   قـــرن مـــن (4)الحضـــارية، وخيـــر شـــاهد علـــى ذلـــك الحضـــارة العربيـــة اإلســـالمية
الزمـــان علـــى تأســـيس الدولـــة اإلســـالمية، حتـــى أصـــبحت اللغـــة العربيـــة الفصـــحى لغـــة العلـــم 
والفكر، وانتقلت من مرحلة الترجمة، والنقل والتعريب إلى مرحلـة التـأليف واإلبـداع فـي جميـع 

الفكر والمعرفة، فهي لغة األدب والفقه إلى جانـب لغـة الفلسـفة وعلـم الكـالم، وعلـوم مجاالت  
ــينا  ــن سـ ــدي وابـ ــات الكنـ ــاء، وتقـــف مللفـ ــيات وكيميـ ــة وفلـــك ورياضـ ــب وهندسـ ــن طـ ــل مـ األوائـ
والبيروني والفارابي وابن رشد وابن زهر، وغيرهم من أعـالم التـراث العربـي اإلسـالمي، شـاهد 

لتعبيــر عــن حصــيلة مــا وصــلت إليــه المعرفــة اإلنســانية، ومــن ثــم علــى قــدرة العربيــة علــى ا
 .(5)االنطالق إلى اإلبداع والتأليف، بل إلى إنتاج العلم، والكشف عن مناهجه المختلفة

. اللغـة العالميـة هــي التـي تتجــاوز الحـدود اإلقليميــة، وتتعـدى نطــاق االهتمـام إلــى كثيـر مــن دول 4
الفصــحى التــي لـم تنطــو  علـى ذاتهــا، أو تتقوقـع علــى نفســها العـالم، وهــذا شـأن اللغــة العربيـة 
 .(6)في إقليم واحد، أو منطقة واحدة

 :سمات اللغة العربية :ثانياً 
تعد اللغة العربية أهم مقومات الثقافة العربية اإلسالمية، وهي أكثر اللغات اإلنسانية ارتباطا  

أكثــر مـن سـبعة عشـر قرنـا  سـجال  أمينـا  لحضــارة بعقيـدة األمـة، وهويتهـا، وشخصـيتها، لـذلك صـمدت 



 

          

   

17 
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 أنموذجا( 

أمتها، وازدهارها، وشاهدا  على إبداع أبنائها، وهم يقودون ركب الحضارة التي سـادت األر  حـوالي 
 .(7)تسعة قرون 

لـــذلك اتســـمت بســـمات متعـــددة فـــي حروفهـــا، ومفرداتهـــا، وإعرابهـــا، ودقـــة تعبيرهـــا، وإيجازهـــا، 
))مـن أغـرب المدهشـات أن تنبـت تلـك اللغـة القوميـة،  يقـول فيهـا: وهذه السمات جعلت أرنست رينـان

ل، تلـك اللغـة التـي فاقـت أخواتهـا بكثـرة  ة مـن الر حـِّ وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى، عند أمـِّ
 .(8)مفرداتها، ورقة معانيها، وحسن نظم مبانيها((

ــيم ورل( فيقــول:))إنَّ اللغــة العربيــة مــن اللــين، والمرونــة، مــا يمكنهــا مــن   ا األمريكــي )ول أمــِّ
التكيــف وفــق مقتضــيات هــذا العصــر، وهــي لــم تتقهقــر فيمــا مضــى أمــام أيــة لغــة أخــرى، مــن اللغــات 

 .(9)التي احتكت بها، وستحافظ على كيانها في المستقبل، كما حافظت عليه في الماضي((
مستشــرق اإليطالي)جويــدي(:))إنَّ اللغــة العربيــة الشــريفة آيــة للتعبيــر عــن األفكــار، ويــرى ال 

َفُحروفها تميزت بانفرادها بحروف ال توجد في اللغات األخرى، كالضاد والظاء والعين والغين والحاء 
ن، والطاء والقاف، وبثبـات الحـروف العربيـة األصـيلة، وبحركـة البنـاء فـي الحـرف الواحـد بـين المعنيـي

ا مفرداتهـا فتميـزت بـالمعنى، واالتسـاع، والتكـاثر،  وبالعالقة بين الحرف والمعنى الـذي يشـير إليـه، أمـَّ
ــاز، ودقــــة التعبيــــر عــــن  ــة واإليجــ ــة فــــي الداللــ ــا، مــــن حيــــث الدقــ ــا، ودقــــة تعبيرهــ والتولــــد، وبمنطقيتهــ

اها، والتفاضــل بــين لــذلك قــال اإليطــاليون:))إنَّ لغــة العــرب تميــزت بجمالهــا، وموســيق ،(10)المعــاني((
يشـير  اللغات يكون في كثرة إنتاجها األدبي والفكري ال فـي عـدد ألفاظهـا، والعـالم األلمـاني )فرينبـا (

إلى غنى اللغة العربية فـي قوله:))ليسـت لغـة العـرب أغنـى لغـات العـالم فحسـب، بـل الـذين نبغـوا فـي 
، والسـجايا، واألخـالق، أقـام بيننـا نحـن التأليف بها ال يمكن حصرهم، وإنَّ اختالفنـا عـنهم فـي الزمـان

 .(11)الغرباء عن العربية، وبين ما ألِّفوه حجابا  ال نتبين ما وراءه إالَّ بصعوبة((
ا تقــدم ذكــره تميــز اللغــة العربيــة عــن اللغــات األخــرى، وهــذا التميــز يكمــن فــي  يظهــر لنــا م مــَّ

قـدرتها علـى التعريـب، واحتـواء األلفـاظ مـن قدرتها الفائقة على االشتقاق، وتوليد المعاني، واأللفاظ، و 
ــب،  ــردات والتركيـ ــي المفـ ــعة فـ ــذه السـ ــا، وهـ ــرة أوزانهـ ــيغها وكثـ ــزارة صـ ــب غـ ــى جانـ ــرى، إلـ ــات األخـ اللغـ

 أكسبتها السعة والقدرة على التعبير بدقة ووضوح.
 ثالثًا: عالمية اللغة العربية:

حيــث عــدد الــدول التــي تقرهــا  تحتـل اللغــة العربيــة اليــوم الموقــع الثالــث فــي لغــات العــالم، مــن
لغــة رســمية، والســادس مــن حيــث عــدد المتكلمــين بهــا، والثــامن مــن حيــث متغيــر الــدخل القــومي، فــي 
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العامل االقتصادي، وهي متأرجحة من حيث المنزلة في العوامل األربعة األخرى:)الثقـافي، اللسـاني، 
، و 22العامـل الثقـافي، تحتـل عالميـا  الرتبـة ففي جانب النشر اإلجمالي مـن ،االقتصادي، العسكري(

فــي النشــر العلمــي خاصــة، وهــي إحــدى اللغــات الســت الرســمية فــي أكبــر محفــل دولي))منظمــة  42
األمم المتحدة((، وتهيمن على جزء من اإلعالم العربي، ولها حضور في النظام التعليمي، وحضور 

اللغات اإلحدى عشرة األكثر انتشارا  في العالم أقل في النظام اإلداري والتنظيمي، وبذلك فهي إحدى 
البرتغاليـة،  ،)حسب ترتيب المتكلمين بها: الصينية، االنجليزية، اإلسبانية، العربية، الهندية، الروسية

البنغاليــة، األلمانيــة، اليابانيــة، الفرنســية(،كما أنَّهــا مــن الثمــاني، مــن بــين هــذه اللغــات اإلحــدى عشــرة 
معمورة فيما بينها، وتحتفظ كل منها لنفسـها بقاعـدة جغرافيـة واسـعة:)الماندرين فـي التي تكاد تقتسم ال

آسيا الوسطى، اإلسبانية والبرتغالية في أمريكا الجنوبية، االنجليزية فـي أمريكـا الشـمالية، العربيـة فـي 
ــة، الروســــية فــــي أ ــارة الهنديــ ــة والبنغاليــــة فــــي أغلــــب القــ ــا والشــــرق األدنــــى، الهنديــ ــا شــــمال إفريقيــ وربــ

الشــرقية(،كما أنَّهــا مــن بــين اللغــات الســت التــي يعــرف بهــا النــاطقون بهــا تزايــدا  ديموغرافيــا  أكثــر مــن 
 غيرها، وهي حسب الترتيب:)اإلسبانية، والبرتغالية، والعربية، والهندية، والسواحلية، والماليزية(.

ا يجــــدر ذكــــره أنَّ الحــــروف العربيــــة تكتــــب بهــــا كــــل مــــن اللغــــات التر  مــــَّ كيــــة، والفارســــية، وم 
والماليزيــة، واألندونســية، وأجــزاء كثيــرة مــن الحبشــة وجنــوب إفريقيــا وبــالد األنــدلس، والهنــد واألفغــان 

 .، وهذا من أكبر األدلة على عالمية هذه اللغة وبقائها حية نابضة(12)وبالد آسيا الوسطى والبلقان
العلــوم والفنــون، فــي عصــر  وقــد أصــبحت اللغــة العربيــة، اللغــة العالميــة األولــى فــي مختلــف

ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية، منذ القرن الثالث الهجـري، وإنَّ عالميتهـا ظهـرت واضـحة عنـدما 
كانت البعثات العلمية في مختلف األقطار األوربية تلم مراكز اإلشعاع الثقافي في قرطبة، وإشبيلية، 

ها من مراكـز العلـم للدراسـة فـي مختلـف العلـوم وغرناطة، وفارس، وبجاية، وتلمسان، والقيروان، وغير 
 .والفنون باللغة العربية؛ لغة التدريس والبحث، ولغة المصادر العلمية

ا حــدا ب يكتــور بيــرار  لقــد بلغــت العربيــة أوج ازدهارهــا وانتشــارها فــي القــرن الرابــع الهجــري م مــَّ
اإلنسانية مرونة وروعـة، فهـي كنـز إلى وصفها بأنَّها أغنى وأبسط وأقوى وأرق وأمتن وأكثر اللهجات 

 يزخر بالمفاتن وي ين بسحر الخيال وعجيب المجاز رقيق الحاشية مهذب الجوانب رائع التصوير.
ولو نظرنا إلى مسار عالميتها في قارات العالم القديم، في أوربا، وروسيا، وإفريقيا، نرى أنَّها 

سبانيا)األندلس(،وصـقلية. ونشـأت مراكـز جسـور االتصـال، كـان أهمهـا إ  طريـقن  ـدخلت إلى أوربـا مـ
مختصـة لدراســة اللغـة العربيــة وتعليمهـا، فــي مراكــز علميـة فــي بـاريس وأكســفورد، ورومـا، وقــد تركــت 



 

          

   

19 

واقع اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية)التلفاز  

 أنموذجا( 

آثارها الواضـحة فـي مختلـف الجوانـب اللغويـة والحضـارية فـي العـالم، حتـى العصـر الحاضـر، فكثيـر 
ــة، و  ــة االنكليزيـ ــا إلـــى اللغـ ــدت طريقهـ ــى مـــن المصـــطلحات وجـ ــة إلـ ــة المغربيـ ــام العربيـ ــول األرقـ إنَّ دخـ

أوروبا، يعـد إسـهاما  علميـا  أصـيال  فـي النهضـة األوربيـة، جـاء مـن خصائصـها الذاتيـة، ومـن ترابطهـا 
األبدي بالقرآن الكريم، وحملها الدعوة اإلسـالمية إلـى شـعوب العـالم كافـة، دون تمييـز فـي الجـنس أو 

 .(13)اللون أو اللغة
 المبحث الثاني 

 )وسائل اإلعالم المرئية( مفاهيم ودالالت 
 أواًل: مفهوم وسائل اإلعالم المرئية:

يقصـــد بوســـائل اإلعـــالم المرئيـــة تلـــك الوســـائل التـــي تخاطـــب الجمـــاهير وتخـــتص بحاســـتي  
 السمع والبصر, ويقصد به التلفاز بشكل خاص.

وللحديث عن التاريخ التلفـاز يمكـن أن نتنـاول تـاريخ االهتمـام بالتلفـاز الـدولي باعتبـاره حلقـة 
أ االهتمـام بـه فـي نهايـة األربعينيـات مهمة من حلقـات التواصـل الـدولي بـين الـدول والشـعوب ,وقـد بـد 

القرن الماضي إذ كانت برامج التلفاز في الواليات المتحدة ومن ثم كندا تجتذب كثيرا  من المشاهدين 
في تلك الدول, م مَّا جعل التركيز على نقل األخبـار والبـرامج ضـرورة فـي إطـار التنـافس الـدولي, ولـم 

أيضـا  بعـن الـدول األوربيـة, وقـد فطنـت هيئـات التلفـاز لهـذا  يتوقف االهتمام عند هذا الحدِّ  بل شمل
األمــر ,ولعكــس هــذا االهتمــام يمكــن تنــاول أهــم المحطــات التاريخيــة فــي تــاريخ التلفــاز الــدولي فيمــا 

 :(14)يأتي
ــة فــي هــذا الصــدد فــي ـ1 م, عنــدما تــمَّ رســميا  البــث 1950أغســطس ســنة 27جــاءت أولــى محاول

ســـا، وكـــان تنفيـــذ ذلـــك بـــين دوفـــر وكاليـــه بـــأجهزة بريطانيـــة ,كمـــا التلفـــازي بـــين بريطانيـــا وفرن
ــة فـــي النظـــامين  ــكلة عـــدد خطـــو  الشاشـ ــوا بنجـــاح علـــى مشـ ــتطاع المهندســـون أن يتغلبـ اسـ

 البريطاني والفرنسي باستعمال  أجهزة تحويل.
 م تمكنت الدولتان من توقيع اتفاقية لتبادل البرامج فيما بينهما.1952في يوليو سنة   ـ2
ــام  ـ3 ــي عـ ــابالت 1959فـ ــر الكـ ــدة عبـ ــات المتحـ ــا للواليـ ــن بريطانيـ ــة مـ ــواد التلفزيونيـ ــل المـ ــم نقـ م تـ

الهات ية ,فـي المحـيط األطلنطـي بسـرعة نقـل مائـة مـرة سـرعتها العاديـة، أي: أنَّ المـادة التـي 
مـــدتها خمـــس دقـــائق، كانـــت تحتـــاج إلـــى خمســـمائة دقيقـــة لنقلهـــا مـــن الشـــاط  األوربـــي إلـــى 

 .(15)المقابل الشاط  األمريكي
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وقـــد كانـــت هـــذه المحـــاوالت بمثابـــة البدايـــة الفعليـــة لتوســـعة مرحلـــة البـــث التلفـــازي فـــي أوربـــا 
ــن  ــة مـ ــدولي فـــي بداياتـــه بمجموعـ ــاز التلفـــاز الـ ــد امتـ ــر شـــبكة االتصـــاالت التلفازيـــة.  وقـ ــا عبـ وأمريكـ

 : (16)الخصائص والسمات أبرزها
 أوال : اتخذت برامجه اشكاال  إعالمية وترفيهية. 

 ثانيا : االبتعاد قدر اإلمكان عن الدعاية الصريحة أو الخو  في المشكالت الحساسة. 
ثالثا : يمتلك قدرات ضخمة بفضل حيويته فـي عـر  األحـداث حـال وقوعهـا ومشـاركة الجمـاهير 

 في متابعتها. 
البـرامج التلفازيـة ومـن ضـمنها شـبكات خاصـة وهـي وتوجد شبكات عديدة فيما يتعلق بتبادل 

 :  (17)تتضمن اآلتي
 شبكة اليورفيزيون وهي تختص بتبادل البرامج بين دول أوربا الغربية. ـ1
 شبكة األنترفيزيون وهي تختص بتبادل بين دول أوربا الشرقية. ـ2
ــدول اال ـ3 ــة الـ ــين مجموعـ ــرامج بـ ــادل البـ ــي تخـــتص بتبـ ــكندنافية وهـ ــبكة االسـ ــكندنافيةالشـ وهي: ،سـ

 .الدانمار , فنلندا, أيسلندا, السويد، النرويج
ث  فضــائيا  وذلــك بفضــل  ومــع ظهــور الشــبكات وتعــددها أضــحت وســائل اإلعــالم المرئيــة ُتبــَ

 :(18)خدمة األقمار الصناعية وبالتالي يمكن أن تعدد أهم انجازات القرن الماضي في اآلتي
 بشكل متسارع ليصل إلى حدود البث الفضائي. ظهور التلفاز الذي تطورت تقنياته  ـ1
ل البث الفضائي فكـرة العـالم )قريـة واحـد( إلـى حقيقـة واقعـة متخطيـا  بـذلك الحـدود السياسـة   ـ2 حوَّ

 والعوائق الجغرافية دون أن تكون هنا  قدرة تقف إزاءه في المنع أو االختيار.
أضـحت أقمــار االتصــاالت عصــب التبــادل اإلخبــاري فــي العــالم مــع فوريــة آنيــة تحــيط بتغطيــة  ـ3

 األحداث.
ء البث الفضائي التلفازي الرقمي ليمثل طفرة هائلة في مجال البث التلفازي, إذ توفر التقنية جا ـ4

(digital.نوعية أفضل واعتمادية أعلى بحجم وسعر أقل  ) 
ــدمات  ـ5 ــور الخـ ــة والتلفازيـــة وظهـ ــوات اإلذاعيـ ــدد القنـ ــادة عـ ــام زيـ ــاالت واســـعة إمـ ــا فتحـــت مجـ أنَّهـ

 اإلعالمية والحاسوبية واالتصاالتية. المتعددة التي تندمج فيها األنظمة
إنَّ التلفاز كوسيلة إعالميـة مرئيـة يتسـم بخصـائص وسـمات تختلـف عـن الوسـائل اإلعالميـة 
األخـــرى والســـيَّما أنَّ التطـــورات التقنيـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا االتصـــال صـــاحبها تطـــورات اجتماعيـــة 
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 أنموذجا( 

حـــاث للتعـــرف عـــن طبيعـــة هـــذه الوســـيلة وثقافيـــة دفعـــت بعلمـــاء االجتمـــاع وخبـــراء اإلعـــالم إلعـــداد أب
 :(19)ويمكن تناول أهم الخصائص التي تميز التلفاز في اآلتي

يجمــع التلفــاز إمكانيــات وقــدرات الراديــو والســينما, فهــو يجمــع بــين الصــوت والصــورة والحركــة,  ـ1
 وبذلك يوفر على المشاهد االنتقال من بيته إلى دور السينما.

يحتاج التلفاز إلى تركيز واستثارة لحواسه أكثر ألنَّ المشاهد يتعامل مع إمكانيات متعددة تثير  ـ2
طلـــب منـــه المتابعـــة والتركيـــز وقـــراءة عناصـــر المشـــاهد األخـــرى حـــواس البصـــر والســـمع, وتت

 كالديكور واإلكسسوار والموسيقى واإلضاءة وغيرها من مستلزمات بناء المشهد التلفازي. 
ــي  ـ3 ــون وهـ ــة واللـ ــورة والصـــوت والحركـ ــين الصـ ــع بـ ــواجهي, إذ يجمـ ــال المـ ــى االتصـ ه أقـــرب إلـ ــَّ أنـ

يـز عـن االتصـال المـواجهي فـي أنـَّه يسـتطيع محددات األشياء فـي االتصـال المـواجهي, ويتم
 تكبير األشياء الصغيرة وتحريك الثوابت منها.

التلفاز يعد  أكثـر قـوة مـن الوسـائل األخـرى؛ ألنـَّه يجـذب المشـاهد وقتـا  أطـول ويحتـاج منـه إلـى   ـ4
 اهتمام وتركيز وانتباه أكثر.

ه يمكـــن أن يقـــدم الوقـــائع واأل ـ5 حـــداث مـــن مواقعهـــا وقـــت حـــدوثها يفـــوق التلفـــاز الصـــحف فـــي أنـــَّ
 ويفوق المذياع في أنَّه يمكن أن يقدمها بالصورة والحركة واأللوان وليس بالصوت فقط.

أصبح التلفاز بفضل انتشاره في بعن الـدول الوسـيلة الجماهيريـة التـي تصـل إلـى كـل الفئـات   ـ6
فــي كــل مكــان, بينمــا اختصــرت الصــحف علــى اإلصــدار والتوزيــع المحلــي أو االتجــاه إلــى 
الفئــات المختصــة إذ لــم تقــَو الصــحف علــى منافســة التلفــاز فضــال  عــن أنَّ التلفــاز يمكــن أن 

ــا تناول ــم مـ ــتعر  أهـ ــحف يسـ ــه الصـ ــي تـ ــة فـ ــحافة المحليـ ــرامج الصـ ــة  –بـ ــحافة العربيـ  –الصـ
الصــحافة العالميـة, وهــذا مـن شـأنه أن يــوفر كثيـرا  مــن الوقـت و المــال  –الصـحافة اإلقليميـة 

 للذين يريدون التعرف بإيجاز عمَّا يدور حولهم من وقائع وأحداث. 
 ثانيًا: اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية:

ل عام هي مرتكز في التواصل اإلنساني واللغة العربية لم تكن بمعزل عن ذلك ل َم اللغة بشك
ال وهي لغة احتفظـت برصـيدها التـاريخي وانطلقـت تتواصـل فـي كـل عصـر مـن العصـور, وال يخفـى 

 على أحد أنَّها لغة القران الكريم الذي تعهده المولى عزَّ وجلَّ بالحفظ. 
هــــا المختلفــــة, والســــيَّما المرئيــــة منهــــا وظهــــور شــــبكات ومـــع تطــــور وســــائل اإلعــــالم بمجاالت

االتصال وتكنولوجيا الفضاء أضحى الحفـاظ علـى اللغـة العربيـة ضـرورة أكثـر مـن ذي قبـل, والسـيَّما 
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ــذه الضـــرورة  ــاظم هـ ــارات تتعـ ــوار الثقافـــات والحضـ ــر بحـ ــق األمـ ــدما يتعلـ ــالمي, وعنـ ــا اإلسـ فـــي عالمنـ
 .باعتبارها لغة رسمية لالتصاالت الدولية

وتــأتي أهميــة اللغــة العربيــة فــي اإلعــالم المرئــي أيضــا  عنــدما نــرى أنَّ لغــة الصــورة أخــذت   
موقعا  متميزا  صاحبه تراجع في استعمال  اللغة العربية الفصحى في ممارساتنا وبرامجنا مـع طغيـان 

 العامية ونتج عن ذلك كثير من األخطاء اللغوية.
 ة في وسائل اإلعالم المرئية" العتبارات كثيرة أهمها: لذا تأتي أهمية موضوع "اللغة العربي 

 يمكن للغة العربية أن تأخذ الصدارة في إعالمنا المرئي. ـ1
 تعد العربية لغة وثقافة وسلو  وبالتالي يمكن أن ندفع بها الى اإلنسانية جمعاء. ـ2

لــك علــى الــرغم مــن ويشــكل التلفــاز واقعــا  ثقافيــا  واجتماعيــا  فــي عالمنــا العربــي واإلســالمي وذ 
تـــأخر ظهـــوره فـــي الـــدول العربيـــة واإلســـالمية, وألهميـــة اللغـــة العربيـــة فـــي واقعنـــا اإلعالمـــي والعربـــي 
واإلسالمي يمكن التركيز على هذا األمر بالتطرق إلى نشأة وسـائل اإلعـالم المرئيـة العربيـة وصـلتها 

 باللغة العربية ودورها في التنمية اللغوية. 
التلفــاز فــي العــالم العربــي واإلســالمي نجــد أنَّ اللغــة العربيــة أضــحت  مــع انتشــار محطــات   

عنصــرا  مــلثرا  فــي كثيــر مــن احتياجاتنــا االجتماعيــة وذلــك بعــد اكتشــاف البــاحثين أنَّ وســائل اإلعــالم 
والتقنيات الجديدة تمثل بعدا  في الحياة اللغوية فضال  عن الملثرات األخرى ويمكن استنتاج ذلـك مـن 

 :(20)اآلتي
فـــي دراســـات ميدانيـــة تقـــارن مـــثال  ســـاعات وجـــود التلميـــذ فـــي المدرســـة علـــى مـــدى عـــام كامـــل  ـ1

بســاعات تعرضــه للمــلثرات اإلعالميــة وال حظــت أنَّهــا فــي بعــن الــدول تصــل إلــى ضــعف 
 ساعات التعليم النظامي.

ج السـينمائي في المنطقة العربية كان االعتماد كثيرا  على أفـالم الحركـة سـواء كانـت مـن اإلنتـا  ـ2
القديم أم من اإلنتاج البرامجي التلفازي الجديد ملثرا  في جعل التلفاز يقترب بشكل كبير مـن 

 العامية. 
هنــا  قضـــايا لغويــة متعـــددة طرحــت فـــي إطــار وســـائل اإلعــالم: منهـــا مــدى ارتبـــا  المســـتوى  ـ3

" لهـم  social identityاللغوي لكل برنامج بنوعية المتلقين في إطـار " الذاتيـة االجتماعيـة 
 .وكي ية تحقيق التوازن مع متطلبات اللغة المشتركة
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 أنموذجا( 

ــات  ـ4 ــار والتعليقـــ ــة, األخبـــ ــرامج الدينيـــ ــة: البـــ ــرامج المختلفـــ ــي البـــ ــوي فـــ ــوع اللغـــ ــدى التنـــ ــا  مـــ أيضـــ
ــة  ــرامج التعليميــ ــال, البــ ــرامج األطفــ ــه, بــ ــرامج الترفيــ المسلســــالت, المقــــابالت ,والمناقشــــات, بــ

 اإلعالن.
بــين لغــة الحــوار فــي الروايــة ولغــة الحــوار فــي المسلســالت اإلذاعيــة والتلفازيــة, كــذلك العالقــة  ـ5

 ومدى اعتماد وسائل اإلعالم المنطوقة والمسموعة على مادة مطبوعة.
ومــن هــذه الشــواهد يتبــين أهميــة االســتعمال  اللغــوي فــي وســائل اإلعــالم المرئيــة فــي تنميــة 

 المهارات اللغوية.
إلــى أهميــة اللغــة العربيــة فــي مخاطبــة كثيــر مــن الشــعوب العربيــة وقـد فطنــت الــدول األوربيــة 

الســـيَّما تلـــك الشـــعوب التـــي تعرضـــت لالســـتعمار فـــي فتـــرة مـــن الفتـــرات ويمكـــن مالحظـــة ذلـــك عبـــر 
 : (21)اآلتي
 م كان هنا  بث  من فرنسا يبث بلغات عدة ومنها العربية. 1931منذ العام  ـ1
م  محطة في روما وتطورت علـى مـدى السـنوات وأصـبح لهـا توجـه 1933أقامت إيطاليا سنة   ـ2

سياســي واضــح ,وكانــت تقــدم األخبــار بعــدة لغــات منهــا العربيــة وبطريقــة مناهضــة للسياســة 
 البريطانية. 

م أدخـــال خدمـــة 1938حـــافزا  لهيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة إلـــى أن تقـــرر ســـنة  كـــان هـــذا الموقـــف ـ3
باللغــات األجنبيــة, بــدأت باللغــة العربيــة, ثــم كانــت اإلســبانية والبرتغاليــة بعــد ذلــك، وتتابعــت 
اللغــات, ولكــن اللغــة العربيــة بقيــت فــي مكانهــا الثــاني بعــد اللغــة اإلنكليزيــة ,مــن حيــث عــدد 

 .ساعات اإلرسال اإلذاعية
 ثالثًا: لغة اإلعالم المرئي وسماته: 

قد يعتقد بعضهم أنَّ لغة اإلعالم المرئي لغة تختلف كثيرا  عن اللغات األخرى إذ أنَّها لغة   
صورة في المقام األول وهذا صحيح لكن االعتقاد الخاط  أنَّ استعمال  اللغـة العربيـة الفصـحى فـي 

 :(22)هذا اإلعالم يعد أمرا  صعبا  وللرد على ذلك البدَّ من توضيح بعن المفاهيم وهي
أنَّ لغــة اإلعــالم هــي اللغــة التــي تخاطــب جمهــورا  مشــتركا  ال يجمــع منــه أقــوى مــن هــذه اللغــة  ـ1

 الواحدة المشتركة العامة للبالد العربية.
 ال تعدو اللهجات أن تكون أدوات ووسائل للتعبير البيئي الضيق. ـ2
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المســتويين: العلمــي  أنَّ لغــة اإلعــالم هــي الفصــحى الســهلة الميســرة فــي مســتواها العملــي عــن  ـ3
التجريــدي, والتــذوق الجمــالي, وهــذا المســتوى العملــي الفصــيح فــي اللغــة يعــين الرجــل العــادي 
علـى التــزود بالثقافــة فـي مفهومهــا العــام, ويأخــذ بيـده إلــى مجــال مـن الفكــر أوســع وأرحــب وال 

 يسد  على المثقف أو العالم طريقه إلى ما ينشده من معرفة أجود وخبرة أعمق 
ا أن اللغـة المذاعـة مسـموعة كانـت أم مرئيــة تتميـز بسـمات يمكـن أن تكـون اللغـة العربيــة كمـ

 خير معين لها أكثر من اللغات واللهجات األخرى وذلك ل َما تتمتع به من رصيد معرفي زاخر.
لـــــذا يـــــرى بعضـــــهم أَّنـــــه يجـــــب علـــــى اللغـــــة المذاعة)مســـــموعة ومرئيـــــة(أن تتميـــــز بالســـــمات 

 :(23)التالية
أوال : ســـمة القصــــر فــــي الجمــــل والعبـــارات فــــال ينبغــــي للمــــذيع أن يعمـــد إلــــى الجمــــل الطويلــــة أو 
المتشاركة وال يصح له أن يعتمد كثيرا  على الجمل االعتراضية, وبذلك يسهل على المسـتمع 
ُر له الحصول على معناها اإلجمـالي، ومعنـى ذلـك باختصـار  التقا  الكلمة المذاعة كما ُتَيس ِّ

اء اللغـــة المســـموعة أو المرئيـــة ينبغـــي أن يختلـــف عـــن بنـــاء اللغـــة المكتوبـــة وذلـــك أنَّ أنَّ بنـــ
 المستمع أو المشاهد ال يستطيع أن يقف من الكالم موقفه من الكالم المكتوب.

تجنـــب الحشـــو اللفظــــي وهـــي ســـمة مرتبطــــة بمـــا تقـــدم ألنَّ الحشــــو اللفظـــي مـــن عناصــــر  :ثانيـــا  
ــالة اإل ــتقبال الرسـ ــل فـــي الصـــحف, التشـــويي فـــي اسـ ــالمحرر الـــذي يعمـ ــة فـ ــة أو التلفازيـ ذاعيـ

المــدر  للقيــود الدراميــة كوســيلة االتصــال التــي يعمــل بهــا يلجــا  إلــى نشــر  بعيــد عــن الزخرفــة 
 فـــيوالمحســنات معنويـــة أو لفظيـــة فالصـــورة فــي التلفـــاز مـــثال  تمثـــل شــهادة صـــادقة للحقيقـــة 

 تقرير مرئي ينأى عن الوصف العاطفي. 
الداللة ذلك أنَّ إدرا  العالقات الداللية لأللفاظ يساعد المحرر على جعل معنـى خبـره ثالثا : سمة  

أو مادتــه المذاعــة واضــحا  ويــرتبط بهــذه الســمة ارتباطــا  وثيقــا  بســمة االيجــاز والتنظــيم وبــدون 
تفهم العالقات الدالليـة لأللفـاظ فـإنَّ األحـداث تصـبح غيـر ذات معنـى فـي حـين أنَّ المسـتمع 

 اهد يبحثان عن هذا المعنى. أو المش
ــتمعين أو  ــة للمسـ ــاظ المألوفـ ــحة األلفـ ــارات الواضـ ــتعمال العبـ ــق اسـ ــن طريـ ــاس عـ ــمة االينـ ــا : سـ رابعـ
المشــاهدين وتجنــب األلفــاظ المبهمــة أو الغامضــة ذلــك أنَّ لغــة اإلذاعــة والتلفــاز لغــة منطوقــة 

يكتبــوا باألســلوب وليســت لغــة أدبيــة وأفضــل المحــررين هــم فقــط أولئــك الــذين يســتطيعون أن 
 نفسه الذي يتحدثون به فأسلوب التحادث هو الذي يحقق األلفة وااليناس في اللغة المذاعة. 



 

          

   

25 

واقع اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية)التلفاز  

 أنموذجا( 

ــون  ــا  وأن يكـ ــا   أو غامضـ ــان بحيـــث ال يكـــون مبهمـ ــاز فـــي بعـــن األحيـ ــتعمال  المجـ ــا : اسـ خامسـ
 الهدف منه مزيدا  من الوضوح وتمام المعنى. 

ي أن يضـع معنـى الحـدث فـي االعتبـار وأن ينقـل هـذا المعنـى سادسا : تحرير المادة التلفازية ينبغـ
بــأكبر قــدر مــن الوضــوح وعنــدما تشــده الصــورة فــال بــدَّ مــن اســتعمال  التطــابق بــين الصــورة 

 واأللفاظ.
سابعا : في اللغة اإلذاعية المرئية والمسموعة يجدر االبتعاد عن الصيغ المستهلكة للعناوين والتي 

 أعمدة الصحف وهي القيود التي تنتفي في اإلذاعة والتلفاز. تنجم عن قيود المساحة في
ــا بحيـــث  ــة ولمفرداتهـ ــوتية للغـ ــائص الصـ ــم الخصـ ــاز يقتضـــي فهـ ــة والتلفـ ثامنـــا : أنَّ التحريـــر لإلذاعـ
يعــاون المقــدم علــى الهــواء علــى تحقيــق الوضــوح واالينــاس فــي إرســاله وفــي هــذا الخصــوص 

إلى حد كبير من المادة اإلذاعية المسـموعة وبـالرغم  فإنَّ لغة المادة اإلذاعية المرئية مستمدة
من أنَّ األساليب تختلف فـي الخـدمات التحريريـة المختلفـة أالَّ أنَّ الخصـائص الصـوتية للغـة 

 أمر مشتر  بالنسبة لها جميعا .
تاســـعا : عنـــد اســـتعمال األرقـــام فـــي لغـــة اإلذاعـــة يجـــدر أن تحـــول إلـــى أرقـــام كاملـــة حيثمـــا أمكـــن 

األصلية تستخدم لألعداد األكبر ومع ذلك فإنَّ األعـداد الكبيـرة جـدا  تكتـب بالكلمـات فاألرقام  
مليون جنيه ويلجا  إلى ذلك في اللغة  514جنيها  تصبح  514000000واألرقام معا  فمثال   

 .نطق األرقام الكبيرةفي المذاعة لتجنب تشتت ذهن المستمع أو المشاهد 
ضــارع فــي لغــة اإلذاعــة المســموعة والمرئيــة كمــا يفضــل الفعــل عاشــرا : يستحســن صــيغة الفعــل الم

المبنـــي للمعلـــوم علـــى اســـتعمال الفعـــل المبنـــي للمجهـــول إالَّ عنـــد الضـــرورة القصـــوى عنـــدما 
 يستخدم المذيع بعن األلفاظ التي اشتهرت بالبناء للمجهول كلفظ )عني بأمره(.

مطلـب الوضـوح اإلعالمـي ويعنـي ذلـك اللغة التقريرية هي اللغة اإلعالميـة لتحقيـق    :حادي عشر
فـــي اللغـــة المذاعـــة أنَّ األفكـــار تحظـــى بتـــأثير عنـــد نقلهـــا صـــوتيا  باســـتعمال  اللغـــة التقريريـــة 
األكثــر مباشــرة وذلــك ينبغــي االبتعــاد عــن الشــر  غيــر الســليم واإلطنــاب واســتعمال  صــيغة 

يغ الفعــل البســيط المجهــول واالبتعــاد كــذلك عــن صــيغ الفعــل المعقــدة إذ يمكــن اســتعمال  صــ
واالبتعاد عن الجمل المطولة الثقيلة والنثر المنمـق الحافـل بالمحسـنات البيانيـة وافتقـار الدقـة 

 عند استعمال الكلمات والتأكيد الذي ليس في محله. 
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م فـــإنَّ لغـــة اإلذاعـــة المرئيـــة والمســـموعة هـــي فـــرع مـــن فـــروع اللغـــة  ا تقـــدَّ ــَّ ثـــاني عشـــر: فضـــال  عمـ
ا فــي اللغــة اإلعالميــة مــن خصــائص تقــوم علــى التبســيط و التكــرار ومــا اإلعالميــة وفيهــا مــ

 .يمكن أن نسميه باللغة المشتركة
 المبحث الثالث

 اللغة العربية والتلفاز))آثار ومتطلبات((
ــذبا   ــأثيرا  وجــ ــان أكثــــر تــ ــالم العربــــي, لكــــن التلفــــاز كــ ــاز فــــي دخــــول العــ ــة التلفــ ســــبقت اإلذاعــ

تخاطب في المتلقي حاسة واحدة, والتلفاز يضيف بعدا  آخر للكلمة المنطوقة, للمشاهدين لكون اللغة  
وال يمكننا إغفال الدور الذي قامت به هاتان الوسيلتان في نشر الفصحى، وذلك في بداية إنشـائهما، 
إذ أنَّهمـــا اعتمـــدا الفصـــحى فـــي مخاطبـــة المتلقـــي, فضـــال  عـــن العديـــد مـــن البـــرامج النحويـــة واألدبيـــة 

 مية.والتعلي
لكــن هــذا الحــرص علــى العربيــة وعلومهــا مــا لبــث أن تضــاءل شــيئا  فشــيئا  حتــى انقلــب إلــى 

للفصحى ولكل ما يمت إليهـا بصـلة, وتحـول ذلـك  –بل محاربة   -حرص على العامية المحلية, ونبذ  
الــدور الكبيــر فــي نشــر العربيــة إلــى دور كبيــر فــي هــدم العربيــة وتقــوين دعائمهــا, بطــرق متعــددة, 

ليب مقصــودة وغيــر مقصــودة, لكنهــا فــي النهايــة تثمــر نتيجــة واحــدة،هو إضــعاف اللغــة العربيــة، وأســا
وللوقوف على أبرز اآلثار السلبية واإليجابية للتلفاز على اللغـة العربيـة يمكـن دراسـة الموضـوع علـى 

 النحو اآلتي:
 اللغة العربية:  أواًل: المشكالت والتحديات التي تواجه وسائل اإلعالم المرئية في استعمال

مــن الصــعب حصــر جميــع المشــكالت والتحــديات التــي تواجــه وســائل اإلعــالم المرئيــة فــي  
 استعمال  اللغة العربية في عالمنا العربي واإلسالمي بشكل قاطع وذلك لسببين:

األول: أنَّ الممارسة اإلعالمية وواقع التجارب يتمخن عنه مشكالت حسب طبيعة البلـد المعنـي 
تمامه باللغة العربية فضال  عـن اخـتالف التكوينـات االجتماعيـة والثقافيـة فـي الـدول ومدى اه

 العربية واإلسالمية عن بعضها اآلخر.
ــديا   ــكلة تحـ ــد تكـــون المشـ ــدي فقـ ــكلة ولفـــظ التحـ ــدلول لفظـــي المشـ ــين مـ ــاني: ال يمكـــن الفصـــل بـ الثـ

 والعكس قد يكون أحيانا  صحيحا . 
والمشــكالت فــي النقــا  المشــتركة التــي يواجههــا الجميــع  لكــن يمكــن إجمــاال  إبــراز التحــديات 

 وأبرزها: 
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 أنموذجا( 

 الدعوة الى العامية:  –أواًل 
دعــت طائفــة مــن المستشــرقين والعــرب إلــى الغــاء الفصــحى وإحــالل العاميــة محلهــا, وهــذا   

يعنـــي أن تصـــبح العاميـــة هـــي اللغـــة التـــي تكتـــب بهـــا وتعلـــم بهـــا ونقـــرأ بهـــا األخبـــار...إلخ, وتتحـــول 
حى إلى الرف بوصفها لغة ميتة مثلها مثل السومرية والالتينية,...إلخ وقد قامت دعـواتهم علـى الفص

 :(24)حجج أهمها
 إنَّ العربية الفصحى هي سبب تخلف العرب عن االبتكار واالختراع. ـ1
إنَّ فــي اللغــة العربيــة صــعوبة بالغــة, يضــيع فيهــا الطالــب ســنوات طويلــة فــي الدراسة...وســبب  ـ2

صعوبة الفصحى وسهولة العامية هو ككل العامية تحلل نحو الفحصى وصرفها وميلها إلى 
إطالق القياس في االشتقاق والتوسع فيه, ومن مظاهر صعوبة الفصحى)على زعمهم( كثرة 

 واأللفاظ الحوشية المهجورة فيها.  مترادفاتها وأضدادها
إنَّ وجــود فصــحى وعاميــة فــي الوقـــت نفســه يــلدي إلــى أنَّ اإلنســـان يــتكلم فــي حياتــه اليوميـــة  ـ3

 بلهجة عامية, ويستخدم في مخاطبته الرسمية شكال  لغويا آخر.
ة اســـتعمال  الفصـــحى إلـــى جانـــب العاميـــة مـــن أســـباب قلـــة االقبـــال علـــى المطالعـــة وألنَّ مكانـــ ـ4

 .العامية مرذولة فإنَّها تشجع االستعمال السي  للغة كالشتم والسباب 
إنَّ المــتكلم بالفصــحى غالبــُا مـــا يتجــه إلــى شـــكل الكــالم, علــى حســـاب مضــمونه, فلــو تحـــدث  ـ5

 بالعامية النحرف ذهنه إلى المضمون فقط. 
اطقين بتلــك اللهجــات إنَّ مــن شــأن الغــاء الفصــحى واالكتفــاء بالعاميــة, إشــاعة الســعادة بــين النــ ـ6

 :(25)العامية. وقد ُردَّ على الحجج السالفة بردود أهمها
إنَّ الغــر  مــن هــذه الــدعوة برمتهــا هــو قطــع العالقــة بــين الشــعوب العربــي مــن جهــة وقرآنــه  ـ1

ودينه وتراثه من جهة أخرى, فتبن ِّي العامية سـيجعل الفصـحى بمـرور الـزمن لغـة غريبـة عـن 
المتخصصــون مثلهــا مثــل الالتينيــة واللغــات التــي يقتصــر اســتعمال هــا  النــاس ال يعرفهــا إالَّ 

على الطقوس الدينية, وسيضطر المسلم الـى قـراءة قرآنـه مترجمـا  إلـى العاميـات الكثيـرة التـي 
 تنتج عن هجر الفصحى وُقل  مثل ذلك في تراثه الديني والعلمي والفكري كله.

 فصل الدول العربية الواحدة عن األخرى.  إنَّ هجر الفصحى, وتبني العامية من شأنه ـ2
ــد  والمتتبـــع لوســـائل اإلعـــالم المرئيـــة فـــي عالمنـــا العربـــي واإلســـالمي يجـــد أنَّ الكثيـــر منهـــا قـ

 :(26)سلكت العامية في برامجها والسيَّما الفضائيات العربية ويمكن مالحظة ذلك في اآلتي
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 .تقليد بعن الفضائيات العربية و اإلغراق في استعمال العامية, بدعوى السعي إلى الرواج ـ1
 الرغبة في التواصل مع الجمهور باستعمال لغته التي يفهمها. ـ2
 االدعاء بقصور اللغة الفصيحة عن مواكبة التطور المعاصر وعجزها عن مخاطبة الناس.  ـ3
ات المحلية في تقديم برامجها في حين يندر أو يقل اسـتعمال  استعمال  القنوات الفضائية للهج  ـ4

اللغــة العربيــة الفصــحى والتــي كــان مــن الممكــن أن تكــون القنــوات الفضــائية أفضــل األوعيــة 
التي تعيد الحياة لها على ألسنة المشاهدين العرب، فمع انتشار الفضائيات العربية أصبحت 

رغبة في تأكيد وجود الثقافات الفرعية داخـل الثقافـة اللهجات العربية أكثر شيوعا  في إطار ال
العربيــة األمــر الــذي يقــو  الرغبــة فــي تأكيــد وجــود الثقافــات الفرعيــة داخــل الثقافــة العربيــة 
األمــر الــذي يقــو  أحــد أســس الوجــود العربــي ذاتــه ويــدعم تنــاحر الثقافــات العربيــة الفرعيــة 

(27). 
 األخطاء اللغوية:  –ثانيًا 

ر لواقـع وسـائل اإلعـالم المرئيـة فـي عالمنـا العربـي واإلسـالمي يجـد كثـرة األخطـاء لعلَّ الناظ
 :(28)اللغوية في الممارسة المهنية ويمكن مالحظة ذلك في اآلتي

ا ال  ـ1 ال يكـاد أحــد ينجـو مــن الوقــوع فـي أخطــاء لغويـة والســيَّما المــذيعون ومقـدمو البــرامج إذ ُربَّمــَ
 تتاح لهم فرصة لمراجعة النشرات قبل إذاعتها.

يرى بعضهم أنَّ هذه مسائل شكلية وهنا يكمن الخلل بل والمصيبة ألنَّ إهدار اللغـة هـو إهـدار   ـ2
وتراثنــا وثقافتنــا واسـتهانة كبيــرة ال يمكــن أن نكـف عــن لفــت لـديننا اإلســالمي وهويتنــا العربيـة 

 النظر إليها.
ا لإلعــالم مــن أثــر  ـ3 إنَّ التمـاس بعــن العــذر للمــذيعين ال يكــون علــى حسـاب الكمــال اللغــوي ل مــَ

 في االرتقاء بلغة الناس أو االنحدار بها. 
ل اإلعـــالم وهـــذا ويـــرى بعضـــهم أنَّ ذلـــك نـــاتج عـــن ســـوء اســـتعمال  اللغـــة العربيـــة فـــي وســـائ

 :(29)يتضح في اآلتي
كي ية استعمال  اللغـة الفصـحى فـي وسـائل اإلعـالم اسـتعمال ا  الئقـا  وكريمـا  بمعنـى مـا يـرتبط   ـ1

بهذه اللغة من قواعد وحروف ومن تأسيس تركيبي ونسقي في عملية صو  الجمل والعبارات 
ة وجدت فـي مرحلـة معينـة فـي وموضوعية هذه الجمل في نصِّ  باللغة العربية، هذه اإلشكالي

  .بدايات الصحافة المطبوعة
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واقع اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية)التلفاز  

 أنموذجا( 

ال توجـــد أبحـــاث فـــي اإلعـــالم لتجديـــد موقـــع اللغـــة فـــي وســـائل اإلعـــالم وبالتـــالي فاألكـــاديميون  ـ2
 مقصرون ولم يدخل العاملون في وسائل اإلعالم في تفاصيل هذا الموضوع.

 فصحى في كل البرامج: االختالف حول إمكانية استعمال  اللغة العربية ال –ثالثًا 
ال يختلـف أحــد علــى أنَّ اللغــة وعــاء فكــري وأنَّ اللغـة العربيــة تحديــدا  يمكــن اســتعمال هــا فــي 
إعالمنا المرئي وقد تقدم ذلك في هـذا البحـث لكـن بعضـهم يختلـف فـي أنـَّه ال يمكـن اسـتعمال  اللغـة 

 : (30)العربية الفصحى بشكل مطلق ويبررن ذلك باآلتي
من الممكن استعمال  اللغة العربية الفصحى في التقديمات والبـرامج السياسـية واإلخباريـة لكـن   ـ1

مــن الصــعوبة بمكــان اســتعمال  الفصــحى فــي حــوارات حياتيــة فيكــون مــن األجــدى اســتعمال  
 لغة قريبة من الناس قريبة من اللغة المحكية لكن دون التوسط في هذه اللغة المحكية.

ن الغــالة عــن اللغــة العربيــة يصــبحون مــن مليــدي ومصــوغي اســتعمال  اللغــة بعــن المــدافعي ـ2
 الثالثة أو الوسطى وقد أعجبتهم هذه اللغة فباتوا يستخدمون العامية.

اللغــة العربيــة تكــون فــي مواقــع معينــة وحســب النــوع اإلعالمــي المســتخدم فعنــد تحريــر الخبــر  ـ3
ا كاتـب الروايـة فـال نسـتطيع يجب أن يلتزم محرره باللغـة العربيـة الفصـحى الت زامـا  مطلقـا ، أمـَّ

أن نمنعه من استعمال  العامية، هذا االستعمال  األكثر واألسرع واألقرب للوصول إلى لغـة 
 رجل الساعة.

وهـــذا األمـــر يحتـــاج الـــى تضـــافر الجهـــود علـــى المســـتويات الرســـمية والشـــعبية فـــي بلـــداننا   
 العربية واإلسالمية فضال  عن التدريب المستمر لكافة المهن اإلعالمية وخصوصا  المرئية منها.

 ثانيا: اآلثار االيجابية والسلبية التي تركتها وسائل االعالم المرئية في اللغة العربية:
ذلك ال   والمجتمع سواء كان  الفرد واألسرة  المرئية على  الوسائل اإلعالمية  أثر  أحد  ينكر 

إيجابية  أثارا   هنا   أنَّ  بعضهم  يرى  العربية  باللغة  األمر  يتعلق  وعندما  وباإليجاب  بالسلب  األثر 
وتتمثل واإلفادة  النفع  مظاهر  عليها  اطلقوا  العربية  اللغة  في  الثالث  اإلعالم  وسائل  في    تركتها 

 :(31) اآلتي
 تنبيه الوعي, وخلق نوع من "التقريب" الفكري والشعوري والسلو  االجتماعي. ـ1
ــة  ـ2 ــين اللهجـــات العاميـ ــة بـ ــدِّ  كبيـــر أو علـــى األقـــل التخ يـــف مـــن الفـــروق اللغويـ القضـــاء إلـــى حـ

المختلفة على مسـتوى الشـعب الواحـد، وكـذلك علـى مسـتوى مجموعـة مـن الشـعوب ذات لغـة 
 عوب العربية مثال .مشتركة كالش



 

 

   

  

30 

& أ.م.د. عباس حميد    ضياء الّدين خليل إبراهيم م. د. محّمد أ. 
 سلطان 

طرح "اللغة اإلعالمية" كأداء تعبيريـة للمفكـرين والكتـاب والمتحـدثين فـي المـذياع والتلفـاز وهـي   ـ3
لغــة تتســـم بالســـهولة والمباشــرية, والتخ يـــف مـــن القوالـــب التراثيــة وتجنـــب المقـــدمات الطويلـــة 

 .حيانوالمحسنات اللفظية والبيانية إلى حد التخلص التام منها في أغلب األ
تزويــد العربيــة بكثيــر مــن األلفــاظ والتراكيــب الجديــدة وكثيــر منهــا متــرجم علــى اللســان األجنبــي  ـ4

 وفي ذلك ما فيه من توسيع آماد العربية, وتنمية معجمها اللغوي.
ولكــن التــأثيرات الضــارة كانــت أفــدح وأعتــى، فقــد تعــددت منافــذ العاميــة فــي اإلذاعــة والتلفــاز 

فهنــا  إذاعــات وفضــائيات تبــدأ إرســالها وتنهيــه بالعاميــة ومــا بــين البــدء  وبــات مــن الصــعب حصــرها
ويمكن أن نــذكر أهــم المنافــذ وأكثرهــا تــأثيرا  علــى اللغــة ،والختــام ال يكــاد المتــابع يســمع جملــة فصــيحة

 العربية في وسائل اإلعالم المرئية والسيَّما التلفاز:
 المذيعون والمذيعات: ـ

فـــالكثير مـــن هـــلالء اليحســـن صـــياغة جملـــة فصـــيحة غيـــر ملحونـــة, ومـــا يعلـــم مـــن قواعـــد   
العربيــة شــيئا ، وهــو اليــرى فــي ذلــك عيبــا  أو منقصــة تحــط مــن قــدره بــل وصــل األمــر ببعضــهم إلــى 
ازدراء الفصــحى، وجعلهــا مثــارا  للســخرية واالســتهزاء، فــي مقابــل االعتــزاز باللهجــة المحليــة والشــعور 

 لى ما عداها من اللهجات.بتفوقها ع
وتعد البرامج الحوارية الفنية والثقافيـة والسياسـية، مـن أكثـر البـرامج التـي يجـنح مقـدموها إلـى 
اســتعمال العاميــة؛ ألنَّ التحـــدث بالفصــحى فيهـــا يتطلــب مهـــارة وعلمــا  وثقافـــة, وكــل ذلـــك يفتقــر إليـــه 

ا الضـيف الـذي هـو محـور البرنـامج، هلالء المذيعون، فيعمدون إلـى مـداراة الـنقص بـالنقص ذاتـه، أ مـَّ
ففي كثير من األحيان ال يكون أفضـل حـاال  مـن المـذيع، فهـو يجاريـه فـي الحـديث بالعاميـة، ويتفـوق 
عليه في استعارة المفردات والمصطلحات من لغة أخرى، ليثبت نخبويته، فهو يرى أنَّ لغة النخبة ال 

 يجوز تدنيسها بمفردات عربية فصحى!!. 
منا أنَّ كثيرا  من البرامج الحوارية إنََّما تستضيف أصحاب الشهرة والمثقفـين والساسـة، وإذا عل

ومتبوئي المناصب العليا في المجتمع، فسوف ندر  عظم التأثير الذي يتركه هلالء لـدى العامـة مـن 
النــاس، عنــدما يالحظــون مــدى حــرص هــذا الــنجم علــى أن يبعــد عنــه عــار الفصــحى وشــنارها، وأن 

ا أمكنه في عاميته المحلية المطعمة بلغة)المسـتل ب(ومن منطلـق ولـع الغالـب بـالمغلوب، فـإنَّ يغرق م
 الشعور باالزدراء والنقص تجاه الفصحى سينتقل حتما  إلى المتلقي. 
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 أنموذجا( 

ه ســـيهمل اإلعـــراب  ا إذا تحـــدث هـــذا )النخبـــوي( بالفصــــحى فإنـــَّ وهـــذه أول خصــــائص  –أمـــَّ
رفوع، ويخفن المنصوب، وقلة هم الذين يتحـدثون بفصـحى واذا أعرب فسوف ينصب الم  –العامية  

 معربة سليمة من اللحن.
وتأتي بعد ذلك مشاركات المستمعين والمشاهدين في برامج البث المباشر، لتزيد الطين بلـة, 

 فحديث بعضهم ينحدر إلى العامية المبتذلة التي يشق على من لديه أدنى حس أدبي أن يسمعها.
 لألطفال: البرامج الموجهة  ـ

وهذه من أخطر المنافذ؛ ألنَّهـا تكـرس العاميـة فـي نفـوس الـنيء وهـم فـي مرحلـة يتشـوقون   
فيهـــا للمعرفـــة، ويســـهل تـــأثرهم بكـــل مـــا حـــولهم وبـــدال  مـــن اســـتغالل هـــذه المرحلـــة فـــي تعزيـــز مكانـــة 

م الفصـــحى، وترســـيخ الملكـــة اللغويـــة لـــدى الناشـــئة عـــن طريـــق االســـتماع، نـــرى وســـائل اإلعـــالم تهـــد 
اللبنات األولى التي يشيدها التعليم في عقول هـلالء الصـغار، بتركيزهـا علـى العاميـة فـي كـل مـا هـو 
ــات  ــاء باإلعالنـ ــة، وانتهـ ــة والترفيهيـ ــالبرامج الثقافيـ ــرورا  بـ ــة، ومـ ــوم المتحركـ ــدءا  بالرسـ ــل، بـ ــه للطفـ موجـ

لطفل وتفكيره ولغته، فهـو التجارية والبرامج اإلرشادية، وكل هذه البرامج لها أشد التأثير على سلو  ا
يعمــد دومــا  إلــى محاكــاة أبطالهــا وتقليــدهم فيمــا يــأتون مــن أقــوال وأفعــال، ويســتوعب كــل مــا يســمعه 

 .ويشاهده بدقة متناهية
َن اإلعــداد   إنَّ أمثــال هــذه البــرامج تعــد بيئــة خصــية للتعلــيم والتوجيــه غيــر المباشــر، إن ُأحســ 

ا إن كــان العكــس، فــالجرم عظــيم وخطيــر، يتغلغــل أثــره  لهــا, وتــم اختيــار كفــاءات ومــواد مناســبة، أمــَّ
.. وال تعــرف الفــرق بــين .عميقــا  فــي النفــوس، ويظهــر فــي صــورة أجيــال ال تميــز الفاعــل مــن المفعــول

 المرفوع والمنصوب ! 
 اإلعالنات التجارية:  ـ

ن ))من كونها عبارة عن رسائل قصيرة موجهة، تتكـرر بشـكل مكثـف علـى أذ   وتأتي أهميتها
وغالبـا   ,(32)المستمع وعينه، على نحو يجعلها ترسخ في ذهنـه، بحيـث يمكـن أن يرددهـا دون وعـي((

مـا يحــرص القــائمون علـى هــذه الصــناعة علـى اســتعمال  العاميــة التـي يــرون أنَّهــا أكثـر تــأثيرا  وجــذبا  
ا عللـوا اسـتعمال هـم ل لعاميـة بأنَّهـا  تمثـل للمتابع، وبالتالي أضمن في تسويق سلعتهم ورواجهـا، وُربَّمـَ

الواقــع، وهنــا يحــق لنــا أن نتســاءل: أيــن هــو الواقــع فــي إعــالن يصــا  باللهجــة اللبنانيــة أو المصــرية، 
ليــذاع فــي إذاعــة يمنيــة أو يعــر  فــي التلفــاز الســعوديق إنَّ األصــدق أن يقــال إنَّهــا مجــازاة للواقــع، 
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ير اللغـة لتصـبح أحـد أدوات صـناعة وعزف على وتر اللهجة المفضلة لدى المتلقي! وهكذا يـتم تسـخ
 المجتمع االستهالكي!. 

 برامج الشعر الشعبي أو العامي:  ـ
وكذلك األمسـيات الشـعرية لشـعراء)إن صـحت التسـمية( العاميـة، وتسـتميل هـذه البـرامج فكـر 
المســتمع والمشــاهد نحــو هــذا النحــو مــن الشــعر، وتوجــد هالــة مــن النجوميــة والشــهرة حــول شــعرائه، 

 .وتلدي دورها في إفساد الذوق األدبي العام
وفضال  عمَّا سبق فاألغاني الموسيقية التي تصدح دوما  في الفضائيات واإلذاعات، ولو أنـَّه 
ما وجد سبب لتحريمها إالَّ ألفاظها المبتذلة التي ال تحترم ذوقا ، وال تراعي أدبـا ، لكفـى بـه مـن سـبب، 

علمية وهـذه يفتـر  بهـا أن ترتقـي بالمشـاهد والمسـتمع تفكيـرا  ولغـة  كذلك برامج المسابقات والبرامج ال
 ال أن تزيده جهال  وخطأ.

وفـي مقابــل الطوفــان العــارم للعاميـة، مــا عــاد للفصــحى مكـان إالَّ فــي نشــرات األخبــار، وهــي 
ــاز ــة والتلفـ ــائمون علـــى اإلذاعـ ــد نســـي القـ ــة، لقـ ــة باألخطـــاء اللغويـــة واإللقائيـ ــة، مليئـ  هنـــا مشـــوهة عليلـ
ة, وهـذا يعنـي أنَّهـا ال يصـح أن تتملـق عواطـف  هـَ ة ال موجَّ هـَ ))وسائل اإلعالم يجـب أن تكـون موج ِّ أنَّ
الجمهور أو تجري وراء نزواته، بل يجب أن توجهه وتأخذ بيده, وتقوده إلى حيث تريد، فلهذا السـبب 

 . (33)وجدوت ومن أجله تعمل((
 في محاربة الفصحى:ومن األساليب التي انتهجتها اإلذاعة والتلفاز 

انتشار استعمال  اللغـات األجنبيـة فـي اإلذاعـات والفضـائيات العربيـة، فمسـمى القنـاة أو اإلذاعـة   ـ
ــردات  ــاميتهم بمفـ ــيم عـ ــى تطعـ ــون علـ ــذيعون يحرصـ ــة، والمـ ــرامج أجنبيـ ــميات البـ ــي، ومسـ أجنبـ

ن مضـاعفات أجنبية، وهذا أحد مظاهر االستالب الذي تعانيه األمَّة  العربية اإلسالمية، وم
هذه الظاهرة "تشويه الذات وتحقيرها، والرفع من قيمة اآلخرين وتراثهم ومنجزاتهم )ولغاتهم(، 

ــدمير الـــذات، واســـتبدالها بـــذات أخـــرى وهميـــة أو مصـــطنعة كمـــا يقـــول  (34)وهـــذا يقـــود إلـــى تـ
 المفكر برهان غليون.

ع العربــي، والمتحــدث وهكـذا صــارت اللغــة األجنبيـة أحــد دالئــل التميـز والنجوميــة فــي المجتمـ
بها إنََّما يريد أن يلكد انتماءه إلى طبقة النخبة، التي تتميز عن العامة حتى في لغتها، وقد سـاهمت 
األعمـــال الدراميـــة العربيـــة فـــي تأصـــيل هـــذا المفهـــوم، فغالبـــا  مـــا تحـــوي لغـــة الشخصـــيات التـــي تمثـــل 
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لفــاظ األجنبيــة، تأكيــدا  لتميــزهم مــن األثريــاء وأصــحاب النفــوذ فــي المجتمــع الكثيــر مــن المفــردات واأل
 جهة، وتشويها  للعربية وبخسا  لقدرها من جهة أخرى.

األعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية العربية، وهذه قد ساهمت بدور فعال في الحط من قـدر   ـ
الفصحى واإلساءة إليها بأساليب عديدة, وسوف نتجاوز العاميـة فـي وسـائل اإلعـالم العربيـة 

ا سـلمنا  –كالمعتـاد  –عذر من ينشرون هذا الـداء و  محاكـاة الواقـع وتجسـيده، علـى فـر  أنَّنـَ
وقبلنا هذا العذر)الواهي(،فلن يسعنا التسليم أمام هذا السلال الكبير: لماذا يعمد كتاب الدراما 
إلى انطاق الشخصيات التي تمثـل علمـاء الـدين والمتـدينين بالفصـحى، فـي مسلسـل كـل مـن 

ق بالعاميـــةق ! هـــل نعـــد هـــذا مـــن بـــاب محاكـــاة الواقـــع أيضـــا  ق! أم تـــراه خوفـــا  علـــى فيـــه ينطـــ
 .. وحبا  لها ق!. .الفصحى

ــاء الـــدين، يـــوحي  ــا لغـــة علمـ ــة وغيرهـــا علـــى أنَّهـ ــي األعمـــال الدراميـ ــار الفصـــحى فـ إنَّ اظهـ
ن مفهومــا   و ِّ خاطئــا  عــن العالقــة بــين للمشــاهد بــأنَّ اســتعمال  هــذه اللغــة يقتصــر علــى هــلالء، كمــا ُيكــَ

العربيــة والــدين، فالــدين اإلســالمي كــان بمثابــة نقطــة انطــالق للعربيــة نحــو العالميــة، وحافظــا  لهــا مــن 
االندثار على مر ِّ األزمان لكـن ذلـك ال يعنـي تخصـيص العربيـة بكـل مـا هـو دينـي وتعبـدي فقـط، إنَّ 

جـال علمـي أو ثقـافي أو اجتمـاعي، هذا المفهوم الخاط  ينذر بإقصاء الفصحى وإبعادهـا عـن كـل م
وجعلهــا لغــة شــعائرية، تــلدى بهــا الصــلوات، وتلقــى بهــا الخطــب فــي المســاجد، وتجــري علــى ألســنة 

 المتدينين فقط، وهذا ما تلصله وتغرسه هذه األعمال في نفوس المشاهدين والمتابعين لها.
ســتهزاء، بــل وازدراء كــذلك غالبــا  مــا تكــون اللغــة العربيــة فــي هــذه األعمــال موضــع ســخرية وا

أحيانا  أخرى، واألمثلة على ذلك كثيرة، منها فيلم ألحدهم يسخر فيـه مـن مـدرس العربيـة، ومـن اللغـة 
العربيــة ســخرية مــاكرة، مقصــودة بــال شــك، فيصــور مــدرس العربيــة بائســا  مســكينا ، تبعــث كــل مواقفــه 

تحاول أن تقرأ نصا  عربيا  في درس على السخرية به، وال يثير االحترام عند أحد، ويجعل فتاة مائعة 
ُم فـي سـياق األحـداث بالصـورة التـي تـوحي للمشـاهد  المطالعة، فتخط  أخطاء مضحكة...ولكنها ُتقـدَّ
أنَّها معذورة...فاللغة العربية هكذا...صـعبة علـى األفهـام ! ال يمكـن للمـتعلم أن يسـتوعبها مهمـا بـذل 

.. .حمد قطب من عشرات السنين قبل أن يستفحل الـداء،هذا مثال ذكره األستاذ م(35)المعلم من جهد 
 وينتشر في الجسد أجمعه!. 

وسـائل اإلعـالم المختلفـة والسـيَّما  فـيهذه أهم النقا  التي نراها ساهمت فـي ضـعف العربيـة 
 التلفاز.
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 :ثالثًا: مستقبل اللغة العربية في وسائل االعالم المرئية
مـن الصـعب التنبـل بمسـتقبل اللغـة العربيـة فــي وسـائل اإلعـالم المرئيـة إذ البـدَّ أن يـتم إعــداد 
الدراسات الالزمة حول الصيغ اإلعالمية التي ينبغي على وسائل إعالمنا القيـام بهـا والتـي يمكـن أن 

ا اإلعالميـة تدفع بتطور اللغـة العربيـة فـي هـذه الوسـائل وال يكفـي أن نطلـق لفـظ العربيـة علـى وسـائلن
 : (36)بحكم الجغرافيا فقط وما يدل على ذلك ما يأتي 

أشارت إحدى الدراسات التي حاولت رصد بعن البرامج التي تبثها بعـن اإلذاعـات والقنـوات   ـ1
اللهجــة العاميــة هــي الغالبــة علــى  :التلفازيــة العربيــة ففــي تلبيــة احتياجــات األطفــال نجــد أنَّ 

ا يشــير أنَّ البــرامج الموجهــة للطفــل يليهــ ا اســتعمال  لهجــة تجمــع بــين الفصــحى والعاميــة م مــَّ
 برامج األطفال التهم بدورها المفرو  كاالرتقاء بالمستوى اللغوي لألطفال.

فــي دراســة أجريــت علــى عينــة مــن الشــباب الجــامعيين حــول دور الفضــائيات فــي نشــر الثقافــة  ـ2
الفضائية أدت إلى تخريب الذوق اللغوي من المبحوثين أنَّ القنوات   %45العربية, ذكر نسبة  

اســتعمال العاميــة الفجــة ومسلســل األخطــاء اللغويــة الشــائعة والمتكــررة والتوظيــف فــي العربــي 
 السي  ألسماء البرامج، فضال  عن ضعف مستوى مقدميها.

ولكي نبني مستقبال  مشـرقا  البـدَّ مـن التعامـل مـع العاميـة بجديـة والسـيَّما مـا يسـمى بضـبط   
 : (37)اآلتين تعامل مع العامية خصوصا  في وسائل االعالم المرئية المحلية وذلك مال

نكرانه أو القفز عليه فهي في جميع الحـاالت تمثـل جـزءا  مـن  إنَّ العامية في حياة األمم اليمكن  ـ
شخصيتها, بسلبياتها وايجابياتها, مع ذلك ينبغي لنـا أن نلكـد حقيقـة هامـة, وهـي أنَّ العاميـة 

 .ال يمكن اعتبارها رافدا  يغذي العربية بل قد تشوه حقيقتها, وتقو  أعمدتها وأصولها
تـلدي دورا  محــدودا  جـدا , فقــد تــلدي وظيفتهـا الخاصــة بــالفهم  والعاميـة مــن الناحيـة االتصــالية قــد  ـ

في حـدود المالحظـة التـي تلهـج بهـا ,بيـد أنـَّه يـتقلص دورهـا كلمـا ابتعـدنا عـن مـوطن اللهجـة 
وحتــى محــاوالت فهمهــا يظــل صــعب المنــال, فــي حــين إذا تعلــق األمــر بالعربيــة الفصــحى، 

خدمات جليلة لمن يريد فهمها أو التعمـق  فالقواميس التي وجدت لهذا الغر  يمكن أن تقدم
فيها ويجب التنبيه أيضا  إلـى أنَّ تهـذيب وصـقل العاميـة أو ترقيتهـا ال ينبغـي أن يـتم إالَّ مـن 

 لدن خبير بأسرار اللهجة واللغة الفصحى كما يجب في كل مسعى.
عــالم الســمعية وإذا كانــت العاميــة تســتمد ألفاظهــا مــن ينــابيع الحصــر لهــا وإذا كانــت وســائل اإل ـ

ــذه  ــتغالل هـ ــع اسـ ــن االنفـ ــردات فمـ ــاظ والمفـ ــداول األلفـ ــاس لتـ ــدر األسـ ــكل المصـ ــرية تشـ والبصـ
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الوســائل كــل واحــدة حســب طبيعتهــا مــن أجــل تزويــد النــاس برصــيد لغــوي جديــد يســاهم فــي 
 ترقية لهجاتهم أو يصحح نطقهم لأللفاظ العامية ذات األصول العربية.

 اســتعمال  اللغــة العربيــة فــي وســائل اإلعــالم يقتصــر فــي وال ننســى كمــا ينســى الكثيــرون أنَّ 
القضــايا النحويــة واألســلوبية وينســون اللغــة العربيــة ذاخــرة كثيــرا  بالشــعر والنثــر واألدب وكلهــا معــارف 
ثقافيـــة يمكـــن أن تعـــين مقـــدم البـــرامج التلفازيـــة فـــي تقـــديم البـــرامج فضـــال  عـــن أهميتهـــا فـــي القصـــص 

س مــن القــران الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف والشــعر العربــي عنــد بنــاء االخباريــة إذ يمكــن االقتبــا
 .تقرير أو قصة إخبارية ذات طابع درامي تشويقي

وبالتالي يمكـن أن نقـول أنَّ هنـا  العديـد مـن المهـارات التـي تصـلح لـبعن البـرامج التلفازيـة 
ميــة ويمكــن أن يكــون ردا  عمليــا  كــالبرامج ذات الطــابع الثقــافي والفنــي وبالتــالي قــد ال نحتــاج إلــى العا

على الـذين يقولـون إنَّ اللغـة العربيـة الفصـحى فـي المجـال النحـوي فقـط وفـي نشـرات األخبـار، إذ أنَّ 
بمقــدار التــراث المعرفــي الــذي تحظــى بــه اللغــة العربيــة أن نفــرد مهــارات اللغــة العربيــة وآدابهــا حســب 

يقــوم بهــا اإلعالمــي الســيَّما فــي وســائل اإلعــالم  طبيعــة البرنــامج ومــن تلــك المهــارات التــي ينبغــي أن
 :(38)المرئية ما يأتي

 مهارات االستماع واالنصات )اإلصغاء(.   ـ1
 مهارات الحديث والتعبير الشفهي.  ـ2 
 :ما يأتيمهارات األدب وذلك م ـ3

 المحفوظات للنصوص النثرية والشعرية. ـاألناشيد.  ب   ـأ
 النقد والبالغة. ـالتراجم األدبيةو  ـه  .تاريخ األدب   ـد  .القصة  ـج 

وتلــك المهــارات إلــى جانــب أنَّهــا رصــيد معرفــي هــي أيضــا  رصــيد ســلوكي قيمــي وأخالقــي إذ 
أنَّها تحث على منظومة القيم العربية واإلسالمية والتي يمكن أن توظف لمضمون ومحتوى البرنـامج 

اســتعمال اللغــة العربيــة ومهاراتهــا بالوظيفــة التربويــة فــي م التلفــازي ومــن هنــا يمكــن لإلعالمــي أن يقــو 
 على أكمل وجه.

ا  عربيـا   ا  إسـالميا  قبـل أن يكـون همـَّ ولكي نبني مستقبال  زاخرا  للغة العربية البـدَّ أن يكـون همـَّ
كمــا نحتــاج إلجــراء الكثيــر  مــن الدراســات فــي امكانيــة توظيــف اللغــة العربيــة مــن جميــع جوانبهــا وأن 

ف البــرامج التلفازيــة فــي وســائل إعالمنــا بمــا يقتضــي طبيعــة هــذه البــرامج واللغــة التــي يمكــن أن نوظــ
توظــف بهــا فضــال  عــن التــدريب العملــي المنــتظم لإلعالميــين وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم فــي التنميــة 
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ة ثقافيـا  اللغوية وتأخذ وسائل إعالمنا المرئيـة الريـادة فـي االتصـال الـدولي عبـر التمسـك باللغـة العربيـ
 ومنهجيا  وسلوكيا  وحضاريا .

 رابعًا: متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه العربية في وسائل اإلعالم، والسيمَّا التلفاز:
ــر العربــــي اإلســــالمي  ــة فــــي الفكــ ــة األهميــ ــية بالغــ ــة قضــ ــة العربيــ ــتقبل اللغــ ــي مســ التفكيــــر فــ

وعلـــى ثقافتهـــا وفكرهـــا، وعلـــى كيانهـــا  المعاصـــر، ولهـــا صـــلة وثيقـــة بســـيادة األمـــة العربيـــة اإلســـالمية
الحضــاري، وعلــى حاضــرها ومســتقبلها. فهــي قضــية ســيادة بــالمعنى الشــامل، وليســت مجــرد قضــية 
لغويــة وأدبيــة وثقافيــة. فالواجــب يحــتم علينــا جميعــا  أن نقــوم بخدمــة هــذه اللغــة، وتيســير أمــر تعلمهــا 

 للعرب وغير العرب.
ال يأتي إالِّ عن طريق مشـروع عربـي شـامل، وملسـس إنَّ الوقوف في وجه هذه التحديات   

على أسس علمية سليمة تأخذ على عاتقها صيانة اللغة العربية مـن العـامي والـدخيل، وكـذا تكريسـها 
في المعـامالت والممارسـات الحياتيـة اليوميـة، ومـن هنـا تبـرز عـدة وسـائل أو متطلبـات للحفـاظ علـى 

 : (39)دها ورفعتها في النقا  اآلتيةاللغة العربية والسير بها قدما  نحو مج
أن تقــــوم الحكومــــات اإلســــالمية والهيئــــات والملسســــات الخيريــــة والتعليميــــة والدعويــــة بافتتــــاح  ـ1

المدارس والمراكز والمعاهد في مختلف بالد العالم، والسـيِّما الـبالد اإلسـالمية مـن أجـل نشـر 
لغة القرآن وتقربها إلى نفوس وقلوب وعقول المسلمين؛ ألنَّ أمر تعلمها فر  واجب لكونهـا 

 دين، ولكون فهم الكتاب والسنة من األمور المتحتمة على المسلمين.من ال
الواجب على الملسسات التعليمية أن تعد األستاذ الملهـل المحـب للغـة العربيـة والمـتمكن منهـا   ـ2

ليقــوم بمهمــة تدريســها وتعليمهــا؛ ألنَّ هــذا النــوع مــن األســاتذة ســيتفانى فــي خدمــة هــذه اللغــة 
جاهــدا  مــن أجــل تحبيــب اللغــة للناشــئة فيقبلــوا عليهــا بنفــوس  ويضــحي مــن أجلهــا، وســيعمل

 مفتوحة وقلوب متلهفة.
على الجهات المسلولة إعـادة النظـر فـي منـاهج التعلـيم بـين الحـين واآلخـر، واختيـار المناسـب   ـ3

الـــذي يحقـــق األهـــداف، ويخـــدم القضـــية التـــي ننشـــدها، وهـــذا بـــال شـــكِّ يتطلـــب إعـــداد كتـــاب 
وإعـداد مادتـه وصـياغته نخبـة مـن أسـاتذة اللغـة العربيـة والتربيـة، يراعـى مناسـب يقـوم بتأليفـه 

فيه متطلبات كل مرحلة من المفردات، واأللفاظ والتراكيـب واألسـاليب مـع العمـل علـى إيجـاد 
قواميس مناسبة لكل مرحلة تحوي ما درسه الطالـب مـن حصـيلة لغويـة، علـى أن يكـون لكـل 

 مرحلة قاموسها.



 

          

   

37 

واقع اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية)التلفاز  

 أنموذجا( 

طلبــة المبــدعين فــي الثانويــة العامــة إلــى دراســة اللغــة وتقــديم التشــجيع المـــادي توجيــه اهتمــام الـ4
 والمعنوي لهم الجتذابهم إلى هذا الحقل. 

ضــرورة أن تكــون األحاديــث فــي اإلذاعــة والتلفــاز، ومختلــف وســائل اإلعــالم فــي الــبالد العربيــة  ـ5
فكــل هــذه  ،.. الــخ.والمســرح ،باللغــة العربيــة الســليمة، وكــذلك األغــاني الشــعبية، والتمثيليــات 

الوســائل ذات تــأثير ال يجهــل أحــد قيمتــه وأن تتــرجم األشــرطة أو المسلســالت األجنبيــة إلــى 
 العربية السهلة مباشرة أو عبر الدبلجة.

اإلكثــار مــن الكتاتيــب العصــرية التــي تحفــظ القــرآن الكــريم للناشــئة وتــر  الفرصــة للمتطــوعين  ـ6
 ليا ليقوموا بذلك.والخواص من أصحاب الشهادات الع

إصدار قرارات لتعريب كل الالفتات التي تـدل علـى مكـان أو محـل أو ملسسـة أو مصـلحة أو   ـ7
دَّ مــن تجنيــد .شــركة عموميــة أو خاصــة أو شــارع .. ولكــي يــتم تنفيــذ ذلــك بيســر ونجاعــة ال بــُ

ــتم نخبـــة ممتـــازة مـــن األســـاتذة والمعلمـــين والخطـــاطين والمناضـــلين لخدمـــة هـــذه  القضـــية، ويـ
 التنفيذ بعملية محو الحرف الالتيني أينما وجد، واستبداله بلغة عربية سليمة.

إصــدار قـــرارات تقضـــي بجعـــل اللغـــة العربيـــة وحيـــدة االســـتعمال فـــي ميـــدان اإلدارات العموميـــة  ـ8
ــي أقســـام تعلـــم اللغـــات  ــدا فـ ــيم مـــا عـ ــحافة والتعلـ ــات، والمقـــاوالت والملسســـات والصـ والجمعيـ

 األجنبية.
اسـتعمال  الوسـائل التكنولوجيــة فـي تعلــم اللغـة العربيـة، إنَّ مجتمعاتنــا اليـوم بحاجــة إلـى تغييــر  ـ9

وتطـــوير وتجديـــد، ومـــن تلـــك األمـــور التـــي تحتـــاج إلـــى أفـــق جديـــد ونظـــرة جديـــدة، مـــا يـــرتبط 
ــيم تنتمــي لحقبــة مــا قبــل عصــر المعلومــات  ــيم والتربيــة، فمــا زالــت منــاهج التعل بقضــايا التعل

حتى لسوق العمل، مـا يـلدي  ـفي جوانب منها على األقل  ـال، وهي لم تعد صالحة واالتص
ــاه  ــباب تجـ ــلولية الشـ ا مسـ ــِّ ــة، أمـ ــار البطالـ ــاق بقطـ ــات لاللتحـ ــن الجامعـ ــديثا  مـ ــالمتخرجين حـ بـ
أنفســهم، فيتطلــب مــن كــل شــاب أن يعمــل بجــد واجتهــاد مــن أجــل مســتقبله، ومســتقبل أمتــه، 
ا ، واكتســــــاب المهــــــارات الجديــــــدة، وااللتحــــــاق ــِّ ا  وعمليــــ ــِّ  ويســــــتلزم ذلــــــك تأهيــــــل الــــــذات علميــــ
بالتخصصــات العلميــة المتطــورة، وعــدم التوقــف عــن كســب المعرفــة والعلــم، فــال مكــان اليــوم 

 لمن ليس لديه علمية راقية.



 

 

   

  

38 

& أ.م.د. عباس حميد    ضياء الّدين خليل إبراهيم م. د. محّمد أ. 
 سلطان 

كمـــا أكـــدت كثيـــر مـــن الدراســـات إلـــى إمكـــان تحســـين التعلـــيم باســـتعمال  الحاســـوب، وتـــوفير 
لحاســوب يمتــاز تفاعــل واســتيعاب أفضــل للمــتعلم، وقــد أشــادت الدراســات إلــى أنَّ التعلــيم باســتخدام ا

 بميزات عدة من أبرزها:
تــوفير فــرص كافيــة للمــتعلم للعمــل بســرعته، وقدراتــه الخاصــة، مــا يكســبه بعضــا  مــن مزايــا تفريــد  ـ

 .التعليم، وتزويد المتعلم بتغذية راجعة فورية
 التشويق والمرونة باستعمال ه المكان والزمان والكي ية المناسبة للمتعلم. ـ
 .(40)ة المتعلم بنفسه وتنمية المفاهيم اإليجابية للذات اإلسهام بزيادة ثق ـ

حة ألن تحــدث تــأثيرا  واضــحا ،  وقــد وصــلت تكنولوجيــا التعلــيم إلــى الموقــع الــذي يجعلهــا مرشــِّ
ا جذريـــة فـــي العمليـــة التعليميـــة، فقـــد وصـــلت الكتـــب االليكترونيـــة ))كتــــب  وتغيـــرات ملموســـة، وُربَّمـــَ

ف يــلدي ارتفــاع نضــج التالميــذ وثقــافتهم إلــى أن تكــون كتــبهم الكمبيــوتر(( إلــى مرحلــة متقدمــة، وســو 
ــة  ــة، ذات تفاعليــ ــددة، فائقــ ــائل متعــ ــى عناصــــر ووســ ــتمل علــ ــوتر، تشــ ــراص الكمبيــ ــية علــــى أقــ الدراســ

 (41)متكاملة
لـذلك يجـب أن يــتم تعلـيم اللغــة العربيـة وفـق النظريــات الحديثـة، وباالعتمــاد علـى المختبــرات 

المحاكاة الصحيحة للغة وممارستها، سماعا ، ونطقا ، وتصحيح األخطاء، وتساعد اللغوية التي تلمن 
ــه  ــمح لـ ــات، ويسـ ــتعلم بالمعلومـ ــزود المـ ــوب يـ ــدرس. إذ أنَّ الحاسـ ــير الـ ــي سـ م فـ ــتحكِّ ــى الـ ــين علـ الدارسـ
ا يشــكل تقويمــا   باالســتجابة، ثــم يعــزز لــه مســاره، وتوضــح لــه النتيجــة العامــة لصــحة اســتجابته، م مــِّ

م المـتعلم كيـف يـتعلِّم، وثمـة ألعـاب مل الطالـب، ويزيـد الحاسـوب مـن فاعليـة التعلـيممتكامال  لع ، ويعلـِّ
لغويــة ترفيهيــة يــتعلم التلميــذ منهــا ويســتمتع بهــا، إذ يــتعلم الحــروف، والكلمــات، والمقــاطع الصــوتية، 

ستخدم في ، ومن وسائط التقنية المراكز السمعية والبصرية حيث يهوالتمرينات البنيوية، واإلعراب من
لة المصــاحبة  المراســلة كتــاب أســاس يشــجع علــى الــتعلم الســمعي الشــفهي، وبعــن األشــرطة المســجِّ

 للكتاب، الهادفة إلى توضيح تفاصيل النطق، وسالمة القراءة والكتابة.
إنَّ استعمال  التقنيات في تعليم اللغة العربية يعد األساس لتطوير هذه اللغة، فإذا وازنـا بـين 

تعـود إلـى أنَّ طالـب اللغـة العربيـة علـى سـبيل  ،العربية واللغة االنكليزية، نجد فجوة واسـعة  تعلِّم اللغة
المثال، تشده اللغة االنكليزيـة بمختبرهـا اللغـوي وأشـرطتها المسـجلة والمصـورة، وبلوحاتهـا التوضـيحية 

ا نجــده عازفــا  الملونــة، وتغريــه ألعــاب الفيــديو والحاســوب، التــي يمارســها بصــورة شــائعة ومســلية، بينمــ
عن اللغة العربية التي تفتقر إلى هذه التقنيات، فما زال النحو والصـرف يـدرس بصـورته القديمـة، وال 
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بدِّ من جديـد يعيننـا علـى إدخـال التقنيـة فـي تـدريس اللغـة العربيـة، وتطـوير طرائقهـا، فطالـب العصـر 
وفـي  ،شيء على الواقـع الحديث اليوم، يختلف عن طالب األمس، فهو في محيط يكتشف أمامه كل

 بيئة يعايشها أكثر م مِّا يقرأ عنها، وال ننسى دور التلفاز وبرامج القنوات الفضائية.
ــة  م اللغـ ــِّ ــيم وتعلـ ــاليب تعلـ ــديث أسـ ــا عمليـــة تحـ دِّ مـــن وضـــع خطـــوات، وإجـــراءات تتطلبهـ وال بـــُ

 العربية والسيِّما لغير الناطقين بها نوجزها فيما يأتي:
 تدريس اللغة العربية. إعادة النظر في أهداف -1
 إعداد مفردات اللغة في ضوء التكامل ومفهومه.-2
 الكفايات الواجب توافرها لدى المعلِّم.-3
 األخذ باالتجاهات التربوية الحديثة.-4
 اإلكثار من استعمال  الوسائط التعليمية المناسبة، والسيِّما التقنية منها.-5

تها تفـر  فـي هويتهـا، وتضـيع ماضـيها، وتخسـر مسـتقبلها، وأخيرا ، فإنِّ األمة التي ال تحافظ على لغ
فعلينـا أن نعمـل جاهــدين مـن أجــل المحافظـة علــى هـذه اللغــة عزيـزة قويــة، نصـد عنهــا كيـد األعــداء، 

 وهجمات المتربصين، وسهام الحاقدين.
 

 النتائج والتوصيات 
 :هي النتائج التي توصل إليها البحث  همأ 

ـ تعـــد اللغـــة العربيـــة مـــن الثوابـــت األساســـية لألمـــة العربيـــة، فهـــي رمـــز هويتهـــا، وأداة إبـــداعاتها 1 
م مــن معــالم النتــاج الفكــري واألدبــي، كمــا أنَّهــا وســيلة مــن وســائل التواصــل بــين  لــَ الفنيــة، وَمع 

 األفراد.
قــادرة علــى مســايرة ـ  إنَّ اللغــة العربيــة وال شــكَّ تمتلــك مــن الخصــائص والمميــزات التــي تجعلهــا 2

العصـر ومواكبـة عـالم التكنولوجيـا والتطـور الحاصـل جـرِّاء الثـورة المعلوماتيـة واالنفتـاح علـى 
 شبكات االنترنيت ووسائل االتصال الحديث.

ـ إنَّ اللغـــة العربيـــة مرنـــة تحمـــل فـــي بنيتهـــا بـــذور النمـــاء والتطـــور والتجديـــد بمـــا فيهـــا مـــن نحـــت 3
 قادرة على استيعاب مستجدات الحياة والتعبير عنها.واشتقاق وتصريف، فهي لغة حية 
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ـ إنَّ من دالئل ضعف اللغة العربية وجود كثير من األخطاء اللغوية على المستويات الصوتية، 4
والنحوية، والصرفية، والداللية،واإلمالئية حتـى بـين المتخصصـين فـي دراسـتها، ويعـود ذلـك، 

 لغة العربية.لضعف المناهج التعليمية الخاصة بتدريس ال
ــائل اإلعالميـــة أهميـــة 5 ــائمين علـــى الملسســـات التعليميـــة والتربويـــة والوسـ ـ ينـــا  بالحكومـــات والقـ

ا يعـين علـى تجـاوز  المشاركة في مواجهة اآلثـار والتحـديات التـي تواجههـا اللغـة العربيـة، م مـِّ
 هذه المرحلة، وترسيخ قابلية اللغة العربية في الوقوف بأوجه التحديات.

 
 صيات:التو 

 االهتمام باللغة العربية وإصدار القوانين للمحافظة عليها. -1
 االفادة من وسائل اإلعالم في نشر اللغة الفصحى بين الناس. -2
ــدار  -3 ــة وإصـ ــة العربيـ ــر اللغـ ــي نشـ ــا  فـ ــا  ومعنويـ ــات ماديـ ــامع والجامعـ ــاب والمجـ ــاد الكتـ ــم اتحـ دعـ

 الدوريات و النشرات الخاصة بالعربية.
 

 

 البحث ومصادره:هوامش 
 

 . 258ـ  257ينظر: اللغة العربية رابطة الشعوب اإلسالمية:  (1)
 . 17ينظر: المدخل إلى اللغة العربية:  (2)
 . 237ينظر: اللغة العربية لغة اإلسالم:  (3)
 . 38ـ  37ينظر: مزاحمة العامية للغة العربية الفصحى:  (4)
 . 24واإلبداع الفكري والعلمي في العصر الحديث: اللغة العربية  (5)
 . 39ينظر: مزاحمة العامية للغة العربية الفصحى:  (6)
 . 182ينظر: التربية وثقافة التكنولوجيا:  (7)
 . 28اللغة العربية بين حماتها وخصومها:  (8)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. (9)
 . 203طرائق تدريس اللغة العربية:   (10)
 . 28العربية بين حماتها وخصومها:  اللغة  (11)
 . 21ـ   5ينظر: عالمية اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم:  (12)
 . 5ينظر: تحديات اللغة العربية ومشاكلها في عصر العولمة:  (13)
 . 92اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني:  (14)
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 . 73صناعة التلفزيون في القرن العشرين:  (15)
 .  90اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني:  (16)
 . 172( مقدمة في وسائل االتصال: 17)
 . 83-82( العولمة اإلعالمية:  18)
 .  102-101وسائل االتصال اإلداري: ص  (19)
 . 84 -81( دور وسائل اإلعالم في التنمية اللغوية: 20)
 . 86المرجع السابق:  (21)
 . 171- 170لغة الحضارة وتحديات المستقبل:( 22)
 .250 -245اللغة اإلعالمية:  (23)
 . 72-71( العربية تواجه التحديات: 24)
 . 73المصدر نفسه:  (25)
للطباعة والنشر    (26) الوحدة  , ملسسة  الثورة  اإلعالم, صحيفة  العربية في عصر  لغتنا  /    9/  17كيف نصون 

 م. 2007
 . 305العربية: رؤية نقدية: ( الفضائيات 27)
الكويتية, 28) األنباء  وكالة  اإلعالم،  وسائل  في  اللغوية  األخطاء  من  بالحد  يطالبون  واعالميين  لغويين   )

 م. 2008/ 25/9
 م. 2008/ 2/5لما المسالمة, شلون ثقافية ,صحيفة الثورة , الجمعة  (29)
 المصدر نفسه.  (30)
والمس31) المقروءة  اإلعالم  وسائل  أثر  ندوة  سعيد (  بن  محمد  اإلمام  جامعة  العربية,  اللغة  في  والمرئية  موعة 

 االسالمية.
 . 17لغتنا العربية في خطر:  (32)
 . 424فصول في فقه العربية:  (33)
 . 276( حوارات من عصر الحرب األهلية: 34)
 .  292( واقعنا المعاصر: 35)
 جمر الشوق األدبية.اللغة العربية في وسائل اإلعالم المرئية , نقال  عن شبكة  (36)
 .  114-113االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم:  (37)
 . 25طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها للمراحل الدراسية:   (38)
 .16ينظر: تحديات اللغة العربية ومشاكلها في عصر العولمة /   (39)
   .www.moe-edu.aaفي  ينظر: تكنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية / مقال منشور (40)
 . 412، 310ينظر: تربويات الحاسوب والعملية التعليمية/  (41)
 

 والمراجع  المصادر
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, وزارة األوقــاف 1االرتقــاء بالعربيــة فــي وســائل اإلعــالم: نورالــدين بليبــل, كتــاب األمــة الســنة الحاديــة والعشــرون  -1
 م.2001والشلون اإلسالمية , الدوحة، أكتوبر 

 م.1985, دار الفكر العربي , القاهرة , 2اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني: إبراهيم إمام , -2
تحديات اللغة العربي ومشكالتها في عصر العولمة: د. مهين حاجي زادة، ود. شهريار نيـازي، بحـث منشـور فـي -3

 شبكة المعلومات الدولية.
ــادي والعشــــ-4 ــديات مطلــــع القــــرن الحــ ــلة تربويــــات تربويــــات الحاســــوب وتحــ ــار، سلســ ــد الوكيــــل الفــ رون: إبــــراهيم عبــ

 م.2004الحاسوب، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر، 
 التربية وثقافة التكنولوجيا: أحمد علي مدكور، القاهرة ـ مصر.-5
ــة ـ قطـــر  -6 ــيم، الدوحـ ــة والتعلـ ــة مـــالكي، وزارة التربيـ ــة: حوريـ ــة التعليميـ ــوب والعمليـ ــا الحاسـ -www.moeتكنولوجيـ

edu.aa. 
ــة العربيــــــة للدراســــــات والنشــــــر،بيروت ـ 1حــــــوارات مــــــن عصــــــر الحــــــرب األهليــــــة: برهــــــان غليــــــون،  -7 ، الملسســــ

 .1995لبنان،
دور وســـائل اإلعـــالم فـــي التنميـــة اللغويـــة: األســـتاذ الـــدكتور محمـــود فهمـــي حجـــازي , مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربيـــة -8

 م , أوراق غير منشورة.2002ابريل  8-3هرة , ملتمر المجمع , الدورة السادسة والستين , بالقا
طرائــق تــدريس مهــارات اللغــة العربيــة وآدابهــا للمراحــل الدراســية: األســتاذ الــدكتور عابــد توفيــق الهاشــمي، ملسســة -9

 م.2006الرسالة, بيروت 
 مكتبة الخانجي،القاهرة ـ مصر.فصول في فقه العربية: الدكتور رمضان عبدالتواب، -10
 م. 2004الفضائيات العربية: رؤية نقدية: الدكتور سامي الشريف , دار النهضة العربية , القاهرة , -11
 م. 1988طرائق تدريس اللغة العربية: السيد محمود، دار الفكر، دمشق، سوريا، -12
الكــريم خليفــة، مجمــع اللغــة العربيــة، دمشــق ـ ســوريا، عالميــة اللغــة العربيــة ومكانتهــا بــين لغــات العــالم: د. عبــد -13

 م.2003
ــدد -14 ــة , العـ ــاب االمـ ــدالرحمن، كتـ ــب عبـ ــدكتور طالـ ــتاذ الـ ــديات: األسـ ــه التحـ ــة تواجـ ــة  116العربيـ ــنة السادسـ , السـ

 والعشرون , وزارة األوقاف والشلون اإلسالمية , الدوحة , ديسمبر.
 م.2002, األهلية للنشر والتوزيع ,, عمان , 1ديثي,  العولمة االعالمية: مليد عبد الجبار الح-15
 م.1991دار الجيل , بيروت ,  1اللغة اإلعالمية: الدكتور عبدالعزيز شرف ,  -16
لغــــة الحضــــارة وتحــــديات المســــتقبل: الــــدكتور عبــــد العزيــــز شــــرف , الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب , القــــاهرة -17

 م.1999
 وخصومها: أنور جندي، مطبعة الرسالة، القاهرة ـ مصر.اللغة العربية بين حماتها -18

http://www.moe-edu.aa/
http://www.moe-edu.aa/
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اللغــة العربيــة رابطــة الشــعوب اإلســالمية: محمــد بــن ســعيد العرفــي، مقــال مقــدم ضــمن قضــايا وحــوارات النهضــة -19
( المنشــورة فــي كتاب)اللغــة العربيــة: آراء ومناقشــات(،تحرير وتقــديم: محمــد كامــل الخطيــب، دمشــق، 27العربيــة)

 م(.2004ة الثقافة )منشورات وزار 
 اللغة العربية في وسائل االعالم المرئية , نقال  من شبكة جمر الشوق األدبية.-20
اللغة العربية لغة اإلسالم: يحيى بن عبد هللا العليمي، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الشعب للصـحافة -21

 م(.2000هـ ـ مايو 1421، )محرم 88والطباعة والنشر، ع 
اللغـــة العربيـــة واإلبـــداع الفكـــري والعلمـــي فـــي العصـــر الحـــديث: عبـــد الكـــريم خليفـــة، مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربيـــة -22

 م(.2000هـ ـ مايو 1421)محرم  88بالقاهرة، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، ع
 لغتنا العربية في خطر مجموعة كتاب.-23
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