
Ì�ËÖÁ„€¢]<Ìâ^ÒÖ
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Ì �È �f �√ �é÷]<Ì �È �õ]Ǚ �œ �µ �Ç÷]<Ì �Ë �ÜÒ]à̌¢̌]<Ì �Ë �ÖÁ �„ �€ �¢]

طظحعرات المةطج 
2019

تحت شعار
تحّدي الّرقمنة

بالّتنسيق مع الّنادي الجامعّي 
الجوهرة اإلعالمّي

يوم 11 نوفمبر 2019

أعمال الّندوة الوطنّية
بمناسبة االحتفاء باليوم العالمّي لّلغة العربّية



 المجلس األعلى لل�غة العربي�ة
نكلين روزفلتا، شارع فر52العنوان:   

، ديدوش مراد، الجزائر.575ص.ب    
16/17 07 23 21 213+:  الهاتف

 

  07 07 23 21 213+ اسوخ:الن�
www.hcla.dz :الموقع اإللكتروني 

 

    واقع الل�غة العربي�ة في اإلعالم السمعي�واقع الل�غة العربي�ة في اإلعالم السمعي�واقع الل�غة العربي�ة في اإلعالم السمعي�واقع الل�غة العربي�ة في اإلعالم السمعي�     : كـتابكـتابكـتابكـتاب •
البصري� الجزائري� في ظل التطو�رات 

 

البصري� الجزائري� في ظل التطو�رات البصري� الجزائري� في ظل التطو�رات

 

البصري� الجزائري� في ظل التطو�رات
                        التكنولوجي�ةالتكنولوجي�ةالتكنولوجي�ةالتكنولوجي�ة

إعداد : المجلس األعلى لل�غة العربي�ةإعداد : المجلس األعلى لل�غة العربي�ةإعداد : المجلس األعلى لل�غة العربي�ةإعداد : المجلس األعلى لل�غة العربي�ة •

    

    23////15.5    قياس الصفحة:قياس الصفحة:قياس الصفحة:قياس الصفحة: •

      280280280280        فحات:فحات:فحات:فحات:عدد الص�عدد الص�عدد الص�عدد الص� •

منشورات المجلس

  
        

2019201920192019    اني�اني�اني�اني�الث�الث�الث�الث�    داسي�داسي�داسي�داسي�الس�الس�الس�الس�اإليداع القانوني:  اإليداع القانوني:  اإليداع القانوني:  اإليداع القانوني:  

 

 

 

 

 

 

 

 
978- 9931-681-28-1          ك:ك:ك:ك:ــــردمردمردمردم

  
    

  

  

  

  

� �

� �



غة�العرب
ّ
 الجزائر ّي�البصر ّي�م�الّس ا�ع�م��ي��ّيةواقع�الل

ّ
 طورات�ّي��ي�ظّل�الت

ّ
  ّيةكنولوجالت

 

3  



غة�العرب
ّ
 الجزائر ّي�البصر ّي�م�الّس ا�ع�م��ي��ّيةواقع�الل

ّ
 طورات�ّي��ي�ظّل�الت

ّ
  ّيةكنولوجالت

 

4 
  



غة�العرب
ّ
 الجزائر ّي�البصر ّي�م�الّس ا�ع�م��ي��ّيةواقع�الل

ّ
 طورات�ّي��ي�ظّل�الت

ّ
  ّيةكنولوجالت

 

5 


ð^‰õ…fl�Ö]Í†
 


�����LدK��&	אH�Iم�+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK������J�����$�>��-�$1 
���"��K�L�LدK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKא��M�7<���	א�� !"	�N"�Fא�M"O��� 

ش=���Q��R�?Sא������T��LدKKKKKKKKK�����!"2���������0�&0,م�א ���وא�<��������א	�"

‹éñ…flßÖ]ìæ‚
 


D�=4��<���L�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

íÏflŠßÚflßÖ]ìæ‚  

9- 	��UV�LدK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK� �
Û×ÃÖ]
íßr�×Ö]
ð^–Â_íflé
 


 

����<0�LدK���	א�	��>�Q-KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKج��J��1� �

���J��1جK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKد�4����W�L>ش���� �
����Xد-�و�����LدK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKنج�&�"J�� �

����Z�	א]�א�����LدK���KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKج��J��K1� �

������������W�LدK���$\KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKج��J��1� �
����(���������جK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKد�Lو����� �

�����T��Q���*���LدKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKج��J��1�� �
����(�]$�Qزوق���$�LدKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�Kج��&�J�� �
�����"-�0��&��0�LدKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKج�Kم���م�א	�א4 �

�����<0�Lد��	א`�$�Q-KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KجH�=�2� �

����U L�Q��1a�-�LدKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�Kج���43&�=� �

����bو�/��cJ�/�LدKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKج��3א(8א7� �



غة�العرب
ّ
 الجزائر ّي�البصر ّي�م�الّس ا�ع�م��ي��ّيةواقع�الل

ّ
 طورات�ّي��ي�ظّل�الت

ّ
  ّيةكنولوجالت

 

  
6 

 

  

 

Û×ÃÖ]
íŠ×¢]íflé
±æù]  
�M�7<دK��W�&")א�L"��a>��������������������������������������LدK��W<�a�4>ش�א����W� �

áçÒ…^�¹]<ì„i^‰ù]< <

�Tא�Q���*�=	א�LدKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK����J�����$�>1� �

�60�Lد��	ز-�نא��Q-KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK����$�>����=�&43� �

�1a�-�LدU L�Q�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK����$�>����=�&43� �
�d�N��و)���א,�+$$KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�"eא���Jذא�����C���� �

��f�Lد����T�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��73<�$���א(8א� �
Û×ÃÖ]
íŠ×¢]íflé
flnÖ]Þ^íflé
 


�M�7<دK��W�&")א�L������������������g�=	א��	د>������������LدK��W<�a�9א�- 	��UV� �
áçÒ…^�¹]<ì„i^‰ù]< <

Lزوق���د�$�Q�(�]$KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�>�KKKKKKKKKKKKKKKK���$�&�J� �
Xد-�و�����LدK��KKKKKKKKKKKKKKKK�0�T<�����/�Lو��KKKKKKKKKKKKKKKKKKK���$�>�KKKKKKKKKKKKن�&�"J� �

Lد�<0�`&��h�iאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��?&����$�>�KKKKKKKKKKKKKK� �

�L��2����UV�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�Z7�����4�Lو�KKKKKKKKKKKKH�=����$�>�KKKKKKKKKKK2� �

0�j�Lد����kL�Q�����$��Lو��M-د����-KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��J�����$�>�KKKKKKKKKK1� �

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK9l?	��8T�Lو��X��6$ن�����L�KKKKKKKKKKKKKKKK��J�����$�>�KKKKKK1  
Û×ÃÖ]
íŠ×¢]íflé
flnÖ^flnÖ]í
 


�M�7<����m��nق�<���Lد�W�&")�����������������������������������������8$א<Lد�W<�aא���(o!"	�1א�>� �
áçÒ…^�¹]<ì„i^‰ù]< <

KKKKKD�=4��<���Lو���bو�/��cJ�/�LدKKKKKKKKKKKKKKK�7א(8א���$�>�KKKKKKKKKK3���J�����$�>�L1� �
����Lز�fא�0KKKKKو���$KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��?&����$�>KKKKKKKKKKKKKKKKKKK� �

�"��L���K(����g�-ز�Lو���"�$�Q�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��J�����$�>�KKKKKKK1ن��&�"J���$�>�L� �

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK�Z���Q����W�Lאز��4وط�$��<���L�KKKKKKKKKKKKKK��J�����$�>�KKKKKKKKKKKKKKK1� �

����א-����L��وKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��J�����$�>KKKKKKKKKK1� �

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKאد�l"ن���qC�L�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��J�����$�>�KKKKKKKKK1� �

Ý^jj}]flßÖ]
ìð]†Î
Vìæ‚fljÖ]
Äè‡çiæ
l^é‘çfl�Ö]°Ò…^�¹]
î×Â
l]�^ã
 




غة�العرب
ّ
 الجزائر ّي�البصر ّي�م�الّس ا�ع�م��ي��ّيةواقع�الل

ّ
 طورات�ّي��ي�ظّل�الت

ّ
  ّيةكنولوجالت

 

7 

çj�]�Œ†ãÊl^è
  9..........................................................................  :دوةالنّ رئيسة كلمة

  13  ......................................................  :دوةالنّ على والمشرفة قةالمنس كلمة

  17  ..................................................  :يةالعرب للغة األعلى المجلس رئيس كلمة

27  ................................  1باتنة جامعة يةجتماعواال يةاإلنسان العلوم يةكل عميد كلمة

  29  ........................................  لخضر الحاج-1باتنة جامعة مدير نائب يدالس كلمة

  31  .....  يةاألجنب اللغات زحفة، يالعام بين: الجزائرفي  يةالجماهير االتّصال ووسائل الفصحى

45..................  -  المقصد واكتمال اللّغة انفالت - يةالمؤسسات األطر خارج" منتَجتداولية "ال

  59  ..........  هوضالنّ وسبل راجعالتّ أسباب: يةالجزائر يةااللكترون حافةفي الص يةالعرب اللّغة

  73  ................  االستعمال واقعفي  دراسة الحديثة واصلالتّو اإلعالم ووسائل يةالعرب اللّغة

  91  ......  يةالعرب باللغة المرقمني البصري معالس اإلعالمفي  المسكوك للتعبير فةالمضا القيمة

  99  .....  يةالوطن يةاإلخبار الفضائياتفي  المصوري الخبر المضموني في اللغو الخطاب واقع

  115  ..........................  هارالنّو يةاإلخبار روقي الشّقنات منفي كّل  يةالعرب اللّغة واقع

  131  ...................  الجزائريي لفزيوني التّاإلشهار الخطاب وصناعة يةكنولوجالتّ اتقانالتّ

  155  ..................  افعالد اللّغة إلى العبء اللّغة يةسيكولوج من يةاإلعالم يةاللغو األخطاء

  173  .....  الهجينة اللّغة وتكريس الفصحى يةالعرب اللّغة يةترق بيني اإلعالم الخطاب تأرجحات

  193  ..................  يةميدان دراسة - المتلقي على يةالجزائر يةالفضائ للقنواتي اللّغو األثر

  207  يةعبيرالتّ موزالر وسندان الهجينة اللّغة مطرقة بين يةاإلجتماع بكاتفي الشّ يةالعرب اللّغة

  233  ....................  يةالعرب اللّغة خدمةفي  منها االستفادة وطرق الحديثة االتّصال وسائل

  247  ......   يةتحليل دراسة يةالجزائر يةالكوميد المسلسالتفي  يةالعرب للّغةي اإلعالم الخطاب

  265  ..................  ألخطاءا تحليل يةنظر ضوءفي ي اإلعالم الخطاب لغة تقويم منهج نحو

  277  ..................................................................  يةالوطن دوةالنّ توصيات





غة�العرب
ّ
 الجزائر ّي�البصر ّي�م�الّس ا�ع�م��ي��ّيةواقع�الل

ّ
 طورات�ّي��ي�ظّل�الت

ّ
  ّيةكنولوجالت

 

9 


íŠéñ…
íÛ×ÒflßÖ]ìæ‚
 



 


Ee†ÃÖ]
íÇ�×Ö]
ÄÎ]æíflé

»ÝøÂý]
flŠÖ]ÃÛ
flê†’fÖ]
flëë†ñ]ˆ¢]
 


fljÖ]
flØ¾
»
l]…çŞfljÖ]qçÖçßÓífléD 


�������������������������������������������������������������������������.�D�=4��<��� �
���J��1א�Sج�rs���Kج

 

الم على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنـا  السالة والصحيم والرحمن الربسم اهللا 
  .خير خلق اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم

 يـة جف بالعالقات الخارالمكلّ نائب المديري ين جبالالدكتور نورالداألستاذ  �
 1جامعة باتنة  يةقافالثّو يةواألنشطة العلم

� ةيد رئيس المجلس األعلى للّغة العربالساألستاذ  يصالح بلعيد   كتورالد 
� يد رئيس المجلس العلمالس ةلكليةالعلوم اإلنسان يـة،  واالجتماع ياألسـتاذ  ي

كتور: أجقو علالد ي 
� د السةعميد كلّيةالعلوم اإلنسان يجتماعواال ية، الدكتور: أحمد عبد الحكـيم  ي

 بن بعطوش    
 دوةالنّعلى هذه  ةسميرة لغويل والمشرفكتورة: الدذة ااألست �
� ةعميد كليد السـ و االتّصـال و الماإلع ي معالس البصـر ي 3قسـنطينة  ي  

كتور: نصر الدين بوزيانالد 
� ة، ادة أعضاء اللّجنة العلمالسة، نظيمالتّويـ ، رمالضـيوف األكـا  ي ي زمالئ

الجـوهرة  ي نـاد  وفخرنـا  طلبتنـا األعـزاء  ، ة باتنة وخارجهااألساتذة من جامع
الموسومة بواقـع اللّغـة    يةدوة الوطنّالنّهذه في  بكم جميعاً. مرحبا وأهال اإلعالمي

  .يةكنولوجالتّطورات ي في ظّل التّالجزائري البصري معالساإلعالم في  يةالعرب
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هـذا  في طور األبرز التّ ولعل، عمالهااست ر مجاالتبتطو يةرباللّغة الع تطورت
  ختلفة.الم اإلعالمعرفته وسائل الّذي  نتشارجاء به االالّذي  المجال ذاك

تختلف من الّتي  العاميات المتداولة وكّل  تسمو فوق، برزت الحاجة إلى لُغة   
الّتـي   كلمات المهجورة تلكتبتعد عن الالّتي  اللّغةإلى أخرى فكان ظهور تلك جهة 

علـى   يـة لغة حافظت للعربي وه، س والمعاجم لفهمهاجاء إلى القواميلتّتستلزم اال
  لعباراتها.ي اإليقاع الموسيقفي و، كلماتهافي جمالها المتجذر 

ـ  اإلعـالم و يـة قمالرنتشار الواسع للوسائط مع االوه غير أنّ ي فـي  اإللكترون
 اللّغـة تقـف  ، اإلعالموقوة عالم ي فتراضطوة العالم االواصل وبين سالتّو االتّصال

عـرف عـدة   ي يـة العرب اللّغةفأصبح استخدام ، حائرة أمام تحديات التنتهي يةالعرب
لتصـبح   يـرات كبـرى  عرفت تغي يةالعرب اللّغةفقواعد  .يةاشكاالت ومنزلقات لغو

    واصل.تّفي الالمسيطرة هي  اإلعالمفي ائعة والمتداولة الشّاألخطاء 
إذ أتاحت تطوراً للغة حافظ علـى  ، لفزيون على اللّغةالتّوال يخفى أثر اإلذاعة و

ـ ها خاطبت بل إنّ يةسمات كثيرة من أساليب الكتابات األدب اس بلُغـة تخـاطبهم   النّ
 يـة فموضوع اللّغة العرب يةاستعمال العامفي ولم يكن هناك تردد أو حرج ، اليومي

فـإن  ، يفرض نفسه اليوم وبقوة، فتراضيالمسموع ولغة االي المرئ بين لغة اإلعالم
في  يةت اللّغة العربمسالّتي  حوالتالتّننطلق منها تروم فهم وتفسير الّتي  ساؤالتالتّ

قمي. فارتباط لغة اإلعالم الر صةخاي البصري معالساالنتشار الواسع لإلعالم ظّل 
جددة تتفاعل مع المستجدات لتفرض طبيعتها جعل منها لغة مت يةبتطور الحياة اليوم
وعلى كيان اللّغة.، الجديدة على المتلقي  
دوة حول واقع توظيـف اللّغـة   النّ يةارتأينا أن تتأسس إشكال، انطالقا مما سبق

طـورات  ، في ظـّل التّ الجزائريي البصري معي السالخطاب اإلعالمفي  يةالعرب
  .يةكنولوجالتّ
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أصبح من  يباجة:الداشـات  الشّعب على المرء االسـتغناء عـن مشـاهدة    الص
كنولوجيـا  التّوتطـور   يـة ورة المعلوماتالثّعصر ، في وأشكالها، بمختلف أحجامها

سالة محقّقـة  الرفيه ي تسرالّذي  العصبهي  إالّ أن اللّغة تبقىاالتّصال، واإلعالم و
ـ الزفي وتكنولوجياً ،اًوصوت ،وكتابةً، فاعل سلوكاًالتّو، واصلالتّبذلك  ي خم اإلعالم

  عصر العولمة.في المتفجر 

  أبلـغ  الكلمـة  تظـلّ ، ورةفي الصوجالء ، من وضوح يةقنالتّورغم ما حقّقته 
يجد نفسه مجبراً علـى  ي فالباحث اإلعالم، وِإبراز القصد، ضبط المعنىفي وأنجع 

 يـة لمضـامين اإلعالم افـي  عدد من االختصاصات المتكاملة للبحث في داخل التّ
واصـل  التّقناة في وتفترقان ، خاطبالتّجتمعتان على مستوى لغة تية، قنالتّوالوسيلة 

جعل منها لغـة   يةبتطور الحياة اليوم مع الجمهور المستهدف. فارتباط لغة اإلعالم
وعلى كيـان  ، على المتلقيمتجددة تتفاعل مع المستجدات لتفرض طبيعتها الجديدة 

  دوة كاآلتي:النّعليه جاءت محاور غة. والل
 لفزيون.التّاإلذاعة وفي  يةواللّغة اإلعالمية، اللّغة العرب �
 ائعة.الشّوأكثر األخطاء ية، واللّغة العرب، اإلعالميون �
 الحديثة. االتّصالتطورات وسائل في ظّل  يةاللّغة العرب �
 .يةاللّغة العربفي وتأثيره ي فاعلي التّقمالراإلعالم  �
لت في:دوة تمثّالنّا عن أهداف أم  
ـ  ؛اإلعـالم فـي   يـة لواقع اللّغة العربي علمي تشخيص موضوع � زين مركّ

  .ئريالجزا رجة األولى على اإلعالمالدب
  يقع فيها اإلعالميون الجزائريون.الّتي ائعة الشّلألخطاء  يةمناقشة علم �
 يين.فاعل بين األكاديميين واإلعالمالتّفتح باب الحوار و �
 يـة قمالرطـورات  فـي ظـّل التّ  وتأثرهـا   يةتأثير اللّغة العربفي البحث  �

  الم عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاتهالس. ويةكنولوجالتّو
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سيدنا محمـد  على الم السالة والصو، أنزل القرآن بلسان عربيالّذي  الحمد هللا

ومن تبعهم بإحسان إلـى يـوم   ، وعلى آله وصحبه أجمعين، اهللا عليه وسلم ىصل
وبعدين الد: 

وتنفث نفسـا زكيـا   ، المبيني سان العربعتزاز باللّكلمة طيبة تعج بمشاعر اال

ـة لغـة العرب فيدركوا ذخيرة الّ، الجامدين وينبه الغافلين لينتبهوا يهزالمجيـدة   ي

ـ السأم اللغات وسيدة ي فه، ليدي التّبتاريخها الح وعـاء اسـتوعب   ي اميات؛ وه

العصـور  وعن طريقها خرج الغرب من ظلمات جهالـة  ، علوم األولين واألخرين

فلقد علم العرب المسلمون العالم شتى العلوم وأصـناف  ، ورالنّالمظلمة إلى رحاب 

الفضـاء بنجومـه وأقمـاره وشموسـه     ي البحر وهي فه، العرفان عشرة قرون

  .يةوال غرب يةال شرق يةرالدومجراته وكواكبه 
ومن أهـم  ، ةئيسلران أحد مكونات المجتمع من أنّها م يةاللّغة العرب يةأهمي تأت

ول الدقيام في  ئيسالربب ي السوه، قافاتالثّو مختلف الحضاراتفي عوامل البناء 
العلوم بكل ي يحتوي الّذي الوعاء األساسهي  وإنشاء المجتمعات المختلفة. إن اللّغة

المحافظة على لغتها ستكون من أكثـر األمـم    أمةفإن استطاعت ية، حقولها المعرف
  ،  دّماً وتطوراًتق

 فيحق لنا أن نفتخـر بهـا  ، ركن ثابت من أركان شخصيتناية هي إن لغتنا العرب
  فائقة.   ايةونعتز بها ويجب علينا أن نذود عنها ونوليها عن
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ـ  في ويتمثل واجبنا نحوها   الحاملـة لثقافتنـا   ي المحافظة على سـالمتها. وه
ـ و، االنّلة بين أجيالصو، تفكيرنا ةيابط الموحد بيننا والمكون لبنالرنا والتّورس لة الص

  كذلك بيننا وبين كثير من األمم.
بمجرد االحتفال واالحتفاء بهـذه  ي ولكن الجانب األهم هنا أن مسؤوليتنا ال تنته

والحفـاظ عليهـا.   ، لغـة هذه الّ يةوترق ايةبل يجب علينا جميعا أن نهب لحم، اللغة
لغـة القـرآن    يةالعرب صف واحد. ألنفي ونقف ، نكون يدا واحدة لنشر هذه اللغة

جمعاء باإلضافة إلـى   يةلغة خاتم األنبياء والمرسلين أرسله اهللا للبشري الكريم وه
إن  معجزة الفكـر الكبـرى.  هي  فكير لغة صامتة. واللّغةالتّو، أن اللّغة فكر ناطق

  لغة مقدسة يةالعربإذن  كيانها.ي وتحم مةاألي تبنية الّتي قافالثّرسانة هي التّ اللّغة
ـ  ي ال يعطية، للغتنا العربي إن المديح واإلطراء الخطاب ا إذا تضـافرت  نفعـا إلّ

د رئيس المجلس األعلى للغة يالسليل على ذلك وجود الدالمتواصلة و يةالجهود العمل
 11البروفيسور صالح بلعيد معنا رفقة الوفد المرافق لـه اليـوم بتـاريخ     يةالعرب

الحاج لخضـر   -1بجامعة باتنة  يةواالجتماع يةالعلوم اإلنسان يةبكل 2019نوفمبر 
ـ  قمنّـة) ي الر(تحـد  تحت شعار يةللغة العربي لالحتفال باليوم العالم دوة ، فـي النّ

ي الجزائـر ي البصري معالساإلعالم في  يةعربالموسومة بـ: واقع اللغة ال يةالوطن
  .يةكنولوجالتّطورات في ظّل التّ

، ةة وأفئدة تنـبض بـالمود  المحترم بقلوب تفيض برحيق المحبي نقول لك سيد
نـا نبتسـم   وكلّ، ب بـك نرح، هر المباركالشّهذا في  يةوكلمات مفعمة بروح الوطن

قـدير  التّرحيـب ويصـوغ كلمـات    التّت نا ينمق عباراكلّ، ج فرحا بقدومكونتوه
  ةورحيـق األخـو  ، اإلعالمـي ي غوبتشريفك لنا. مرحبا بك بين زهور اإلبداع اللّ

ةوشهد المحب ،وقلما راقيا وفكرا واعيا مميزا وعمـال  ، أهال ببريق تواجدك الماسي
ا وحاضراجاد ،األرجاء.في كّل احا ينشر شذاه وعطرا فو  

الجزائر بعون اهللا ومجهودات رئيسه في  يةى للغة العربلقد نجح المجلس األعل

علـى   يـة غـة العرب اللّ يةترقفي ين يعملون معه أن يستمروا الذّالمخلصين  وكّل
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عيدين الوطنالص ويفي ولالد ـة مختلف المحافل والمؤتمرات الوطنيو يـة ولالدي  
ةغة العربالعمل على خدمة اللّ وإنا ونتعليما وتعلّ يا ليس مرتبطا مثقافـة  فـي  شر

رئيس المجلس لم يتـوان   ليل على ذلك أنالدوقت وفي كّل بل  عملهم بيوم خاص

    وطرح قضاياها. يةغة العربوتطوير اللّ يةعن ترق
كر الجزيل لكم جميعا على هذه المشاركة؛ ثلـة مـن   الشّأن أقدم بي ومن واجب

  .يةالباحثين من مختلف الجامعات الجزائر
 يـة يد نائب مدير الجامعة المكلف بالعالقات الخارجالسأشكر بشكل خاص كما 

 يةيد عميد كلالسو، لحضوره معنا يةظاهرات العلمالتّو االتّصالنشيط والتّعاون والتّو
ديدة الس يةوجيهات اإلدارالتّاألبواب وكّل  فتح لناية الّذي واالجتماع يةالعلوم اإلنسان

  وكل عمل متقن أديته.، عميقا لكل جهد بذلتهدوة شكرا النّلنجاح 
 دوة وأعضاء نادالنّيدة رئيس الس الذّالجوهرة اإلعالمي ين أعدوا لتنظيم هـذه  ي

ـ تنفيـذ  ي في وأصروا معنا وبعزيمة أن نمض يةظاهرة الوطنالتّ  سـهموا  وأدوة النّ
  ناء.الثّكر وي كّل الشّلكم من ؛العمل يةبجد

 من دون لغة. مةال حياة ألي اقد األدبالنّويش بمقولة أحمد دري واختم كالم
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ـ    : يباجـة ـ الد  عوبتُعد اللغة أحد األركان الرئيسـة لحضـارات األمـم والشّ
ة ِلفي بناء تلك الحضارات اًباعتبارها فاعالً حيويمزيتَ، وهي الوسيلة الرالعالم.  ِلثُّم

 ومـاضٍ  وطموحٍ مٍوقي نازع األفراد من أفكارٍصل بهدف ترجمة ما يالتّواُبها ويقع 
. وفي راهننا على مستوى تكنولوجيات التّواصل حصل تطور في ومستقبٍل وحاضرٍ

 ؛من ذلك، فتعيش تحديات ومضـايقات  أنماط اللغات بصفة عامة، ولم تسلم العربية
بفضل قوة التّأثير لهـذه  على التّغيير في المبنى وفي المعنى فيها عملت وتعمل وقد 

 ة، إن لم نقل: إنة البصريمعيرات فعلت فعلها فـي فـرض   األجهزة السهذه التّغي
ة،  أوضاع جديدة في النّسق اللغويحـدث تغييـرات فـي    واستطاعت أن تُللعربي

األسلوب وفي شكل اللغة أدت في بعض األحيان إلى نمطية جديدة، نمطيـة اللغـة   
رغم أن المعيار لم تعمل على زحزحة نسقها القاعدي  ولكنالثّالثة/ المستوى الثّالث 

ة، من خالل ناله بعض الحراك المتمثّل في الهـة هجينـة   جنة المتفشيالتّداول لنمطي
العـالَم المعاصــر يشـهد   وهكذا يكون  لنّمطي العالي.أساءت للعربية في بعدها ا

صــال وتقنيــة   حوالت المتســارعة فـي مجــال االتّ   مجموعـةً مـن التّ
اً اللغة العربية، سـلب لها تأثير مباشـر في . وال شك أن هذه التّحوالت المعلومـات

 البصري السمعيـ الكلمة التي ألقيت في النّدوة الوطنية حول (واقع اللغة العربية في اإلعالم  ♥
الجزائري ة) جامعة الحاج لخضر باتنة في ظّل التطوة 1رات التّكنولوجيكلية العلوم اإلنساني ،

.2019نوفمبر  11واالجتماعية في 
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وفي ذات الوقت ال ننكر ما قدمته الوسائل التّقانيـة   اً في أحايين كثيرة،وإيجاب أحياناً
الذي كان أحد أعمدة التّطوير اللغـوي فـي    للعربية في معيارها العاليمن خدمات 

  .  والبشير اإلبراهيمي) ،ومحمد العيد آل خليفة ،عصر (أبي اليقظان
نوير ي التّلقد استشعر المجلس األعلى قيمة اللغة اإلعالمية وأثرها ف :ـ المقدمة

والتّثوير والتّعليم والتّرشيد، ولذلك عمل على مطارحة دور وسائل اإلعالم في نشر 
  العربية عبر ملتقيات وأيام دراسية أذكر منها: 

  .2002في  . ملتقى وطنيـ دور وسائل اإلعالم في نشر اللغة العربية1
  .2008في  . ملتقى وطنيـ اللغة العربية في الصحافة المكتوبة2
  .2010ـ اإلذاعة الوطنية وترقية أداء اللغة العربية في 3
  .2010في . ملتقى متخصص ـ معالم في لغة اإلعالم4
  .2018 )حسن استخدام اللغة العربية في وسائل اإلعالمإخراج مدونة (ـ 5

وفي كّل هذه الملتقيات نتجت عنها مدونات تشهد على الوضع الذي كان، وفـي  
الت كبيـرة ومتواصـلة   تحوذات الوقت تستشرف آفاق صناعة اإلعالم الذي يشهد 

 كاء االصـطناعي إلى الذّ ات،وبوتمن الر :ةكنولوجيبفضل العديد من االبتكارات التّ
يقـات، بـل   والفيديوهات، ومختلف التّطبفوغراف األنوصحافة  ،حابيةفالحوسبة الس

عدياعة؛ حتى أضحت التّتلك المؤتمرات البرات السة، ومتغية داخلـة فـي   كنولوجي
ر المشهد اإلعالميوأمام تطو .المجلس يـرى ضـرورة    ذلك المخاض التّقني فإن

ـ  اإلعالمية التي كنولوجية لصناعة التّدخول غمار ا ع تطرح العديد من أسـئلة موق
التي تدر أشياء  ةكنولوجي، وكذلك تداعيات اإلعالم والتّاإلعالمي العربية من المشهد

مـا موقـع   من مثل: ، جديدة في كّل يوم. وفي ذلك نتجت أسئلة موقع اللغة العربية
اللغة العربية في هذه الوسائل؟ هل عملت الوسائل على تطوير العربيـة؟ وكيـف   

وهل يمكن البصري الجزائري؟  في ظّل اإلعالم السمعيالممارسة اإلعالمية كانت 
بلغـة   ، وكوليرا األخبار الكاذبةاللغوية ر وباء التّعدي على القيماالحد من تأثير انتش

المسيئة للعرب  والمشاهد المزيفة ،المسيئة للخطّ العربي الصور المفبركةب، ومهترئة
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تنتصر في اللغة الهجينة التي غزو ت عن لماذا وقع السكوو؟ وللمسلمين وللمعربين
؟ وفي ذات الوقت تعمل علـى االنحـدار الشّـاقولي    األسفل بعض مقامات اإلعالم

 الفصـحى  ما يعمل على فك عـرى التّكامـل بـين اللغـة    كما كنّا نسمع للعربية، 
تحتـاج إلـى   وذهول أسئلة وقواعدها، والدعوة إلى التّلهيج والتّدريس بالعاميات... 

مستقبل لغة اإلعالم فـي   بات مشْفعة بدراسات دقيقة عن إعالم بال قيود، وعنإجا
في الصميم.اللغة  ظهر مصئن من بعض المشاهد والكتابات التي تقيي وطننا الذ

 داخل بين اللغة واإلعـالم ال ننكر دور التّ: ة لوسائل اإلعالماألهمية اللغويـ 1
جـزء  سين والتّربويين، وأما رجال اإلعالم فهم اللغة وضع من قبل الفقهاء والمدر

اللغة وضع واستعمال؛ فإذا تعارض الوضع  االستعمال. وفقهاء العربية يقولون:من 
د يفوق تـأثير  وبهذا نرى تأثير وسائل اإلعالم ق .فاالستعمال أولـى مع االستعمال، 

ـ  ،ونعرف أهميـة التّلفـاز واللويحـات    المدرسة بحكم عوامل كثيرة. حافةوالص 
حمل يفترض أنّها توالبرمجيات... وماذا تقدم من توسع للعربية. وكّل تلك الوسائل 

اللغة ال تنفصم عن خدمة اإلعـالم  رسالة خدمة المجتمع، ولها العديد من المنافع. ف
كالهما يخدمان بعضهما البعض؛ فالكالم الحصيف يكون واإلعالم جزء من اللغة؛ و
. وإن بالتّمـام  يعمل على توصـيل الرسـالة  وذلك ما  ؛بلغة حصيفة وبأسلوب راق

في نشـر   ربويالقدرة علي القيام بدورها التّوسائل اإلعالم مؤسسات تربوية تمتلك 
ول خـذتها الـد  اللغة العربية، كنتيجة لتفاعل وسائل اإلعالم مع اإلجراءات التي اتّ

  ، وبخاصة اللغات األم.مات بشأن تعليم اللغاتوالمنظّ
ال ننكر أن : ةوتدهور استخدام اللغة العربي واصل االجتماعيوسائل التّـ ـ  2

، والوتسبة/ twitter، وتوترة/ facebook/ اإلعالم من فسبكةما يعرف في مجال 
whatsapp ، واللينكدإن linkedin، واألنستغرام/ instagram، ـ وال  viber ايبرڤ

ـ ... Tablette، واللويحة/ Skybe /والسكايب بكات وغيرها، هي منظومةٌ من الشّ
خاص مواقع ة تسمح للمشتركين بإنشاءبهم،اإللكتروني ربطهم من خـالل   ة ن ثَموم

وهذه  نظام اجتماعي إلكتروني بأعضاء آخرين لديهم الهوايات واالهتمامات نفسها.
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 القهقـرى لعربية، بل كّل اللغات تعرف االشّبكات عملت في بعض أبعادها على أن 
 في بعضها من التّعدي على اللغات مع ما وفّرته من خدمات نوعية في حياة النّاس

 ى إلى ضمور فصحىوولها بعض التّأثير في الهجين اللغوياللغات. ولم تسـلم   أد
 المختصـرات في ، وتضارب والكتابة بالحرف الالتيني سيادة العاميات،العربية من 

 ال نبتئس ونحارب هذه الشّبكات بدعوى المحافظة علـى . ولكن ..وشيوع األخطاء
 إلى االنقراض، بل علينا مرافقة هؤالء الغطّاسينها العربية، فإن ذلك يؤدي ب صفاء

وتوجيههم ودعوتهم إلى المحافظة على خصائص العربية، وسوف يأتي  ،والمدونين
مسـألة  في الحقيقـة  العربية أحسن، وهي اآلن تعرف التّحسن وهي فيه يوم تكون 

العالمي تجاه لغات التّقانات المعاصرة، ومـن خاللهـا    مرتبطة باالنجذاب اللغوي
 لسـة/  عرفنا العربيزي+ الفرانكو أراب+ العرب آسيوي... وبواسطة المرافقـة الس

ة الشّباب في االستعمال العقالنية النّاعمة في توعيالقو  لهـذه الوسـائل   اإليجـابي 
 بناء ال هدم ويضاف إلى ذلك تثمين بعض األساليب الجديدة المسـتعملة لتكون أداة 

إلبراز  (األولمبياد)وتشجيع مستعملي الفصحى عبر هذه الشّبكات، وإقامة مسابقات 
  العربية استخداماً سليماً.  مهارات استخدام 

علينا الخروج من في خدمة العربية خدمة علمية: اإلعالمي بات ثـ ضرورة 3
مرتبط بمواقف مسبقة من اآلخر، دون تقـديم بـدائل   الة اللغة العربيراهن لباكي التّ

ة يستطيع تسويق لغته، بقو، ونحن نعيش عصراً فيه من ف ال المواجهةكيوحلول للتّ
ق منتجاتوجدارة، يستطيع أن يسوفي العولمةهه وبضائع ؛ كان ، وهذا شقّ اقتصادي

وفـي  ، المجد في طريق الحرير وطريق الملـح  وقد عرفت هذا ؛ة لغتناعلينا خدم
من االندماج، وال من بأنّه ال يمنعك  يذات الوقت هناك مواقف إيجابية للشّق العولم
 فلنا الخيـار  عنا من الصوم والحج.نمياالستفادة من الحزم الرمزية للشّابكة، كما ال 

اتنا لمواجهـة  نفسنا وبهويوهل يمكن أن ننجي بأ ،األثرإحداث خيار التّأثير أو خيار 
وهذا موضوع كبير يصعب أن نجـد اإلجابـة    يات الفاعلة على التّغيير.كّل التّحد

في هذه النّدوة، بقدر ما نقول إن العولمة ليست خياراً؛ بـل   السريعة الشّافية الوافية
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وعلـى اإلعالميـين    خوضها في أطر المحافظة على الخصوصياتمن مصلحتنا 
وبذات  ،الثّبات لمواجهة التّحديات التي تجعل لهم موقعاً في وسائل التّواصل الحديثة

العربية التي يجب تطويرها وفق معالجات حاسوبية تتمشّى وواقع العولمـة ومـا   
.يتطلّبه سوق اإلعالم العالمي    

اإلعالمي  الوطنيالمشهد  إلىكلمتي المختصرة ق في تطرأ في الموضوع:ـ 4
ة في بعض المقامات، وفي كثيـر مـن   وهو يمارس لغة الهة بنوع من االحترافيوي

على أنّها لغة وليست هدفاً، ودون استراتيجية مبنية على  األحوال دون االعتزاز بها
ة مة المعيار الموجود في كّل اللغات ؛تّفق عليهاقدسيفاجـأ بأرمـادة   نُ. فَوهي قدسي
ة ة إعالمية وأجنبية إلى االنحدار في بعض أبعادها؛ بدعوى زحام عربيالعربي تجر

ة على حساب النّمطية اللغوية. ولهذا نروم كنولوجيالمحموم بين اإلعالم والتّالسباق 
ويا أصحاب مهنة المتاعب أن تبقوا على تبنّي المتاعب إلى غاية  ،منكم أيها البحثة

ضمن تحقيق المواطنة اللغوي ،م التّكنولوجية، دون التّفريط في مواكبة اإلعالم للتّقد
قنيـات  يستوجب تحديث التّالذي  ة في العمل اإلعالميقليديالتّمسيرة تغيير األنماط 

اللغة الجامعة التي ال وهي  ؛حسن األداء اللغوي في العربيةدان شْونُوأساليب العمل 
خوض التّغيير الـذي   -أيها اإلعالميون – منكمنحتاج يكون لنا مقوم بدونها. ولهذا 

ة في العمل اإلعالمية في مقام التّجلي أحدثته التّكنولوجيوفـي ذات  بخدمة العربي ،
ومـا   نالوقت يستوجب الحذر من االنجرار وراء ما يهزم صفة المهنية في عملكم

راءكم معالجـة  وكّل متعلّقات األصالة واللغة من األصالة. وو ،يخدش قيم األصالة
ة:  التّحديات التّالي  
وهذا  ـ العمل على أن نعيش أبعاد العولمة بالمحافظة على الخصوصيات:4/1
ين فال نريد محاربة العولمة بقدر ما نريد االندماج بالمحافظة علـى الـد   نبيٌل فعٌل

لوك الجمعيواللغة والقيم والعادات والتّقاليد وأنماط الس...  
غيـة االسـتفادة مـن    وهذا ب في المؤسسات اإلعالمية الغربية:ـ االندماج 4/2
ة لتفعيل رجال اإلعالم الجزائريين بصورة أكبر التّحوقميوأكثـر تـأثيراً  الت الر. 
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قنيـة ومـن يصـنع    بين من يصـنع التّ  وموضوعي هنيخلق توازن موضرورة 
فالتّالمحتوى اإلعالمي ،ـ   ،مهنياً ال يمكن أن تصنع إعالماً ةكنولوجي احبـل الصفي 

مستعينا بالتّ ؛هو األقدر على صناعته المهنيقنيات الحديثة التي تُوالتّ ةكنولوجيحن س
في المحتوى، وفـي خيـارات    الخياراتفي ع وسوتُ ،نجزه بوقت أسرعوتُ ،األداء

  .  األساليب اإلنشائية
التي تدخل في إطـار  وهي أس هذه النّدوة االعتزاز بالمواطنة اللغوية: ـ 4/3

ة؛ وهي إحدى اللغات الستّ التي لهـا المكانـة   االحتفائيللغة العربي ة باليوم العالمي
العالمية، فكيف حالها في وطننا؟ وال بد من جعلها من الثّابت الـذي نعمـل علـى    

ولن يكون لهـا   تطويره باستمرار، إلى جانب االستعمال الذي يعمل على تطويرها.
ي إذا كانت المدرسة تعمل على التّنميط واإلعـالم يعـاكس التّنمـيط.    موقع انماز

واالعتزاز سبيل من سبل البقاء والعمل للحاق بركب اللغات العالمية والعلمية، وهذا 
سبيل انتهجته اللغات التي كانت عدونلحظ ذلـك  وريادةٌ ماً فأضحى لها اآلن موقع ،

  رتيب العالمي في لغات العلم واالقتصاد.في بعض اللغات اآلسيوية التي لها التّ
ة حسن األداء بالتّفريق بـين  تكون عمليـ التّفريق بين المستويات اللغوية: 4/4

عليه أن يراعي الجمهور والمكان والحال  فالصحافي؛ مستويات خطاب لغة اإلعالم
ياق ومقتضى الحال، ويكون عبارة عن خطيب له منبر يي رغبات كّلوالسالذين  لب

يطرة على فقه اللغـة سـيطرة   ولن يكون له التّصدر إال بالس تشرئب إليه أعناقهم.
وهذا ال بـد مـن   مقبولة في اللغة، آلخر وبتراكيب لغوي تجعله ينتقل من مستوى 

كان عليه أن يلـم   رصيد معرفي يحمله الصحافي، وهو عبارة عن موسوعة متنقّلة
هـات  من متغيرات، وجمهور له هذا التّنوع فـي التّوج لما يصادفها  بجوانب لغوية

  وفي تنوع المستويات.

كان تحت سيطرة  ق اإلخباريدفّالتّإن : حسن األداء في التّدفّق اإلخباريـ 4/5
هذا  سات اإلخبارية العمالقة؛ غير أنالمؤسفي و ،وكاالت األنباء الكبرى في العالم
وما يجعـل   ،فضائيات تمد المشاهدين بما يحترمه ليس حكراً عليها فهناك تدفّق من
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له الم منه الوجود، ويكون عبر إعالم وطنيهنية الدة إلـى  ة والمواثيق األخالقياعي
اعتماد التّحري والتّحر .ـ ز والتّحقيق اإلعالمي ـة  وهذا ال يكون إالّ بالسيطرة التّام

فية، وبمستوى من السيطرة اللغويـة  على لغة الهوية التي تعالج كّل المستويات بحر
في مظانها القديمة والحديثة، وفي أساليبها وحكمها. 

يجب العلم  مجتمع المعرفة:تحقيق العمل على استدراك فجوة الرقمنة و ـ4/6
كنولوجية ضرورة قصوى لإلعالمي، وهي واسطة التّواصل الستدراك مـا  بأن التّ

فات، بل هي غمار نخوضها للوصول إلى بناء مجتمع المعرفة، وليكون لنا موقـع  
في خريطة العالم. وكذلك أن نجعل التّكنولوجية وسـيلة للوصـول إلـى مجتمـع     

إلعالمي محو الفجوة ولن يكون لالمعرفة، ونخرج من مقولة (التّكنولوجية هدف). 
  الرقمية إالّ باستعمال اللغة األم ومنطقها في التّواصل.

 محاربة المقولة الخاطئة (الخطأ الشّائع أفضل من الصواب المهجـور): ـ 4/7
أو من أولئك الصحافيين الذي ال يحملـون   ،مقولة ال يقولها إالّ البسيط من الباحثين

ة المقبولة؛ ألنّالعة العلميفع من لغته وانولم يك همدباللغة  ون، وينزلمفي مستوى الر
  في كّل األنشطة الصحافية. والتّهجين إلى البساطة والسهولةالعربية الراقية 

اإلشهار استراتيجية إبالغيـة قائمـة علـى     ـ تحسين أداء لغة اإلشهار:4/8
اينة وبمستويات مختلفـة؛  ي بلغة متباإلقناع؛ بتركيب لغوي غايته التّأثير على المتلقّ

يوظّف التّعدد اللغـويّ داخـل   ألنّه يستقي مرجعياته من المحيط االجتماعي؛ حيث 
األجنبية. وفـي كـّل    اللّغاتومختلف فصحى وعامية ولهجات محلية  :المجتمع من

خّل بقواعـدها  بما ي على تشويه العربيةاإلشهارية تعمل  الوصالتهذا نرى بعض 
جنة التي تعرفها العربية. واإلشـهار يحتـاج   وهذا يضاف إلى باب الهها، اتجوازبو

والمهـم أن تصـل    إلى توجيه بما يخدم السرعة واالستمالة وحسن استخدام اللغة.
قاعـدة  عنـق  وبما ال يخدش أذن السامع، وال يلوي  ،الرسالة اإلشهارية بذوق جيد

  .وية في أعلى تجلّياتهااللغة، وبذلك يكون اإلعالم يخدم المواطنة اللغ
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في الحقيقة إن العربيـة  ـ اللغة العربية ووسائل اإلعالم في ضوء المأمول: 5
خوض معركة نه من المؤسف أن نّ، وإالفضائيات وسندان العولمةتعيش بين مطرقة 

الـذي   أيضاً الح المعنويبل الس ،فحسب ليس المادي؛ سالح من أي العولمة عزالً
يستمد تهقو، فـي  اآلن ة الفصـحى التـي تقـف    ويستعير عنفوانه من اللغة العربي

فالخطوط الداعية واالنتماءة للذود عن الهوي   وهذا المشهد كان حاضراً أيـام المـد ،
، وتبقى شواهد أصداء العربيـة قائمـة فـي    الوطني في أربعينيات القرن الماضي

لتّطـوير اللغـوي مـن خـالل     التي عملت على امدارس جمعية العلماء المسلمين 
وفي هذا المقـام  . أصحاب المنابر آنذاك، وكانوا شواهد على تطوير قوائم العربية

نه من اقتراحـات ورؤى  ، واألمل فيكم جميعاً أن تعيدوا النّظر بتقديم ما تروالرفيع
مـن روافـد    ة رافـداً جعل اللغة العربيتو ،إعادة المياه إلى مجاريهاسهم في تُعلّها 

ما يلي: جهتي أقترحومن  المنشودة. ةهضة العربيالنّ
هي من المشاريع التي يجب رفع المضايقات التّقنية: ـ تقديم مشاريع في 5/1

ل أن يتعاون عليها اللسانيمن مثل: رفع حواجز  ؛ورجل المعلوميات في المقام األو
الشّكل+ التّرجمة+ الحوسبة+ وضع المنصات+ تحسين طرائق التّـدريس+ إنجـاز   

بتضافر جهود المختصـين اآلخـرين لحـّل كـّل     المعجم التّاريخي للغة العربية و
    المضايقات.

ليس المطلوب من رجل اإلعالم أن يبـالغ  ـ احترام قواعد اللغة العربية: 5/2 
 مـة لهـا  ما يطلب منه احترام قواعد اللغة والمعايير المنظّفاصح، وإنّوالتّقعر في التّ

ا يضفي على أسلوبه مسحةًمم وينـأى بـه عـن اإلسـفاف      ة،من األناقة والجمالي
داءة والقصوروالر .ة تصنع ووندعو إلى عربيحة الفكر والعقل، وتكون فصـحى  د

طة لها من الخصائص التي تجعلها تنبض مبسبالم التـي يحكـم   ومـق  رونـة والع
  .  االستعمال والذّوق والشّيوع :بصالحها

ن العاميات هـي الغالبـة علـى    بكّل أسف إ ـ االهتمام بلغة/ أدب الطّفل:5/3
العربيـة  فل لترتقـي اللغـة   برامج األطفال ونسعى أن يقع االهتمام بلغة وأدب الطّ
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ويمكن أن نشـير  . فيرتقي وتتطور ؛لميذ ويعشقها ويتحكّم فيهاوتكون في مخيال التّ
ت للتلميذ قضايا علمية وأدبية، ومكّنته من المهارات دسإلى مجموعة برامج ناجحة َأ

يا سمسم+ مدينة القواعد+ لغتنا الجميلة+ كلمـات ودالالت+ فرسـان   افتح اللغوية: 
  .عر...الخالشّ

 حضارتنامعالم كلّكم تعرفون بأن اللغة العربية هي التي رسمت لنا  خاتمة:الـ 
ومآثرهم  جدادفضلها انتقلت إلينا كنوز األوب ،نااريختوخلدت صفحاتها المشرقة في 

بـل مـرآة    عن أصـحابها،  داًمجر اناًاللغة ليست كي. ولكن يجب العلم بأن فيسةالنّ
يعتريها ما  عن واقعهم رصادقة تعبا الذي حصل في ذوه ة وضعف،يعتريهم من قو

القـالع   أهمالعربية  تظّل ؛مؤقّتصل إليه أهلها من وهن و رغم ماالعربية. ولكن 
فهـالً   قدم.هوض والتّتستنفر همم أهلها للنّ، واآلن ة على االستسالمالحصينة المتأبي

خبة إلـى  مستوى النّمن العربية باللغة  الوعي نقلعجزنا عن هل ؟ أهلَها كنتم أنتم
 سهم في االرتقاء بهاوي ،ةاللغة العربيرجل رشيد يخدم نا ؟ أليس فيمستوى الجماهير

نا في؟ أال يوجد املةة الشّربويياسة التّوإخضاعه للس لفزيونيشاط التّلنّنقد ا لمن خال
العربية إخواني إن غيور يقترح األفكار لمن يصنع القرار، ويرد للعربية االعتبار؟ 

ها بخدمة الوطن، فهي لسـاننا الحـي الـذي ال    علينا خدمتَ  أمانة في أعناقنا جميعاً
 العربيـة بصر في تطوير إلى انتهاج سبيل الوسط والحكمة والتّوإنّنا ندعو  .يموت

 ن التّحكّم في العربيةسلحّل القضايا العالقة في مسألة ح ضرورةٌ طويرونرى أن التّ
مسان: "لن كتور إبراهيم بن سليمان الشّأختم بقوٍل للدو .ميدان التّدريسوبخاصة في 

ولن   إذا تولَّينا شؤونَنا بأنفسنا، وتحولْنا من االستهالك إلى اإلنتاج نستعيد هويتَنا إالّ
ـ   ،بتعلُّمنا للُغَتنا، وباحترامنا ألنفسنا يكون ذلك إالّ غر منـه  وتقديسنا للعمل مـا ص

سؤوليةٌ قومية ليست على فرد دون فرد، وليست على حاكمٍ من دون بر، وهذه موكَ
ن خيرٍ تجدوه".محكوم، وكما تكونون يموا ألنفسكم مولَّى عليكم، وما تقد
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تعكس من خاللهـا   يةمجتمع يةظاهرة حضارية هي غة العرباللّ من أن ااعتبار

فإننـا  ، عبير عن األفكـار وتبادلهـا  التّيتم بها الّتي  الوسيلةي وه، الفكر والمعرفة
والمجتمع مطـالبون بتوسـيع اسـتعمالها    ي المحيط الجامعفي كأكاديميين وفاعلين 

وحيويتها مرتبطـة ارتباطـا    يةغة العرباللّ يةنامألن دي، وترقيتها لتستجيب لحاجاتنا
لـب  وحملها على االسـتجابة للطّ ، ا لها وقدرتنا على توسيع مجالهاالنّوثيقا باستعم
 يـة مجتمع يةوال يتحقق األمر إال بممارستنا لها وتحميلها لتجارب ثقاف، االجتماعي

من خـالل  ي لبناء العربمكونات اكّل  ها لغة تواصل بينئعلى إبقاي عالسو ، جديدة
دة وسـعينا المتواصـل   وسائل عمل متجدفي جمعنا لمتغيرات معطياتها وتجسيمها 

على متابعة تطوها.رها ورقي 
عـالم الواسـع   اإلفـي   يةغة العربونشر مجال استعمال اللّي قالرومن ادوات 

الّذي  ناتهبمختلف مكوعبير التّبمثابة  يعدـة ادق عن ذهنالصلجمـاهير  وتفكيـر ا  ي
 يـة وعالنّبهـدف تشـكيل   ، االجتماعيي تكوين وتطوير الوعفي وروحها وميولها 

بمهمـة  ي لت وسائل اإلعالم الجماهيراس لذلك تكفّالنّلمعتقدات  يةفسالنّو يةاالجتماع
، وجيـه واإلقنـاع  التّعبيـر و فـي التّ الفصحى لما لها من تأثير  يةلغة العربتعميم الّ

فـي ظـّل   لغة المنطوقـة  تعتمد على الّية الّتي سموعة والمرئالوسائل الم صةوخا
الجميع  يةمسؤولية هي غة العرباللّ ومن باب أن، اليتهوفعي المجال االعالم يةدينام

ةعزمت كلّ، صين فيهاوليس فقط المتخصةالعلوم االنسان يـة واالجتماع يبتـأطير   ي
يرعاها المجلـس األعلـى    لتي اية لغة العربلّ يةولالد يةبمناسبة االحتفائ يةندوة وطن

قـدير  كـّل التّ  له نكنالّذي  رئيسها البروفيسور صالح بلعيدفي ال مثّم يةلغة العربلّ
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نشكره على حضوره لتـأطير  ، يقوم بهالّذي  واالحترام على العمل الكبير والفاعل
  دوة وتشجيعنا على العمل عليها من اجل ترقيتها.النّ

فـي   يـة لغة العربريح للمجلس األعلى لّالصنبر نفصح عن دعمنا ومن هذا الم 
عمـل  ت لتي اية لغة االمازيغلّ حافظة الساميةموكذا ال، وتطويرها يةلغة العربخدمة الّ

  .يةلغة األمازيغسس عميقة لتطوير الّعلى وضع أ
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الم على أشـرف خلـق اللّـه الحبيـب     السالة والصحيم والرحمن الربسم اللّه 
  المصطفى صلى اللّه عليه وعلى آله آجمعين

ـة،  يد رئيس المجلس األعلى للّغة العربالساألسـتاذ  ي كتور صـالح بلعيـد   الـد
ـ   ،هـذا المقـام  فـي  تفيك حقك الّتي  أستسمحك إن لم أجد الكلمات والمقـام معب ر

ي تومعجمينا وشـكرنا  نمتناار عن مدى ضعيفة فصدق المشاعر لعلّه يكفينا أن نعب
مته لما قد 1تك بجامعة باتنة ونحن ندرك تماما مدى معز، واعتزازنا بوجودك معنا

  مراراً وتكراراً.
السةد عميد كليةالعلوم اإلنسان يةواالجتماع يصديق ي وأخيالد حمد عبـد  كتور أي

ـ وية، شاطات العلمالنّأقول لك هنيئاً لك بهذه ، الحكيم بن بعطوش كر موصـول  الشّ
ـ قة ومنس، دوة األستاذة سارة قطافالنّرئيسة ، دوةالنّللقائمين على  دوة األسـتاذة  النّ

ـ فشكراً جزيالً لكما على اهتمامك، كتورة سميرة لغويلالد ؤوب الـد ا ونشـاطكما  م
الجـوهرة  ي اء ولنـاد كر موصول أيضا ألبنائنـا األعـز  الشّوية، هذه الكل يةلترق

لكـل مـا    يـة جميع أساتذة الكلأنسى أن دون ، دوةالنّتنظيم في المشارك ي اإلعالم
، 1جامعـة باتنـة  فـي  الحاضرة معنا فمرحبا بكم  يةكذا األسرة اإلعالمو، يقدمونه

ةحول واقع اللّغة العرب شكراً الختياركم هذا الموضوع المهمـ اإلعالم في  ي معالس ي
البصري ،حيث نرى اليوم أن تعدـة ى إلى ظهور قنوات إعالمد وسائل اإلعالم أدي 

ـَّة   إل عوة اآلن هـي الدهذه  لولع، مهاامع وأخرى تسمالستشنّف آذان  عـادة الكفـ
لإلعالم أن  نأحيث ، لكل المشتغلين فيها يةمهمة رسالي وإعادة تصحيح المسار وه
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حينمـا كنـا   ، مانيناتفي الثّكانت الّتي  فيعيد لها مكانتها، ه اللّغة انصافاًينصف هذ
  نخرج منها وكلنا إفادة.الّتي  نستمع إلى تلك الحصص

مالء المشـاركون  األسـاتذة الـز  ، هذا الموضـوع في ال أريد أن أطيل الكثير 
كتور عبد الدذ ؛ األستا1يد مدير جامعة باتنةالسباسمكم وباسم ، ون هذه المهمةسيتولّ
دوة والنّفتتاح هذه اأعلن ، الم ضيفالسالم عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته.الس  
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فـي   يةلغومن الممارسات الّ ض لشقّعرالتّ يةتسعى هذه الورقة البحث :الملخّص

 االتّصـال مبرزة العالقة بـين الفصـحى ووسـائل    ية، الجماهير االتّصالوسائل 

 يـة ألجنبغـات ا وزحف اللّ يةوء على خطر العاممحاولين تسليط الضية، الجماهير

  .يةالعرب اللّغةوموجبات حفظ ي ودواع يةاإلعالمللمحتويات 
  

Summary: This article focuses on part of media linguistic 
practices and attempts to highlight the relationship between language 
and media ،especially Arabic one ،the danger of dialects and the 
expansion of foreign languages ،particularly in media content. The 
article explains also the reasons and the obligations which impose the 
preservation of the Arabic language. 

  

ـ ، حياة الفرد والمجتمعاتفي  يةحيو يةأهم اللّغةي تكتس :لمقدمةا إلـى  ظر النّفب

ـ بادر اإلنسان منذ القـدم ب ية، يه من وظائف محورواصل وما يؤدالحاجة للتّ عالس ي

 ايةالبدفي فاعتمد ، عبير عما يختلجه من أحاسيس وأفكارالتّيات تسمح له بآلّ إليجاد

ا حركـات...) وتـدريجي  ، رموز، عبير (إشاراتعلى عدد من الوسائل البسيطة للتّ

ةأنظمة تواصلفي بير وكيفيات توظيفها لتنتظم عالتّرت وسائل وأدوات تطوموجدة  ي

"نظام عالمـات" علـى حـد توصـيف "دو     هي  بمفهومها المعاصر اللّغةف، اللّغة

  .1سوسير"
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ة، مفصل االتّصالو اللّغةالعالقة بين  وتعدةنتاج حاجة إنسان اللّغةفيملحة وه ي ي
) "ال يمكـن أن ال  Paul Watzlawickتعبير"بول ويتزلـويخ" ( وعلى حد االتّصال، 

  و"  التّتذهب إليه مدرسة "بالو الّذي  األمراالتّصال،  يةفهناك إقرار بحتم، 2نتصل"
 )Alto Palo(  الّتياتصاال اعتبرت أن الالاتصال بمختلف أنواعه ومستوياته يعد   

) L’incommunication/ la non-communication/ L’acommunication c’est 
de la communication(3.  

اإلنسـان   وقت سابق عندما اعتبـر أن في وهذه الحقيقة عبر عنها "ابن خلدون" 
جماعات ويحتاج بكل تأكيد للتواصـل مـع   في فهو يعيش ، بطبعهي كائن اجتماع

 بـادل التّفاعـل و التّومن هنا تأتت الحاجة لتطوير وسائل وأدوات تسـمح ب ، غيره
  ر العصور وبين المجتمعات عاموديا وأفقيا.فظهرت العديد منها وتباينت على مدا

فاعل التّف، والعكس اللّغةبتطور ي اإلنسان االتّصالأن يرتبط تطور ي ومن الطبيع
  اآلخر ويتأثر به.في منهما يؤثر كّل  بحكم أن يةآل يةعمل اللّغةو االتّصالبين 
 اإلعـالم م علـو فـي   يةات العلمات واألدبيالمرجعي هذا اإلطار نالحظ أنفي و

ككـل علـى غـرار    ي اإلنسان االتّصالر غة كجزء من تطوتتعرض للّ االتّصالو
ي اإلنسـان  االتّصـال قسم تطور الّذي  موذج المقترح من قبل "مارشال ماكلوهان"النّ

  إلى أربع مراحل؛
كان يعتمد فيها اإلنسان علـى  ية الّتي فاهالشّمرحلة ي وه المرحلة األولى: �

  لمنطوقة). اللّغة(ي فهالشّل واصالتّالكالم و
فظهور الكتابـة عـد ويعـد حـدثا     ، مرحلة الكتابةي وه :يةانالثّالمرحلة  �

البشر ولألفاق ي تواصل بنفي لما له من تأثيرات مهمة  يةتاريخ البشرفي استثنائيا 
سمحت بتناقل المعرفة والخبرات والقـيم... بـين   الّتي تفتحها الكتابة والّتي  المهمة
  حتى بين الجيل الواحد.ي بادل اإلنسانالتّيال المتالحقة وتوسيع أطر وأفاق األج

القرن الخامس في ظهور المطبعة ية هي ال تقل أهمالّتي و ة:الثّالثّالمرحلة  �
ي خلقت أفاقا أوسع بكثير لالستفادة من االختـراع واإلبـداع اإلنسـان   الّتي عشر و
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ابق ذكره أالس ت بسحب كميات كبيرة مـن المطبوعـات   فالمطبعة سمح، الكتابةي
علـى نحـو أوسـع    ي راث اإلنسانالتّويسرت تداول ونشر المعلومات والمعارف و

  بكثير وبجهد وتكاليف ووقت أقل بكثير.
مرحلة ظهور الوسـائل  هي  واألخيرة حسب "ماكلوهان" ابعةالرالمرحلة  �

ـ عرفها القرن العشرين مع ظهور ية الّتي االلكترون ينماالس ،لفزيـون ، التّاديـو الر  
ي فسحت المجـال لظهـور تـدريج   الّتي  حف المكتوبة وأخيرا األنترنتالصتطور 

 الجديدة... يةاإلعالمواألشكال  يةواصلالتّللعديد من الممارسات 
بين  يةموذج العالقة الجوهرالنّيبرز هذا ، للغة االتّصاليةظرة النّوباإلضافة إلى 

كان له جملة من اإلفرازات علـى  ي طور الوسيلالتّف، للّغةاو االتّصالتطور وسائل 
واصل بين األفراد التّتضمن  يةكوسيلة وأداة حيو اللّغةبما فيها  االتّصاليةطورات التّ

القـى  الّـذي   هير لذات المنظرالشّوصيف التّياق السهذا في وظهر ، والمجتمعات
متصلة ومتفاعلة بين  يةكون يةى قرفقد اعتبر أن العالم تحول إل، واجالرالكثير من 
  أجزائها.  

إلـى   يةامالرهذه المساهمة  يةتنبثق إشكالي فاعل اإلنسانالتّو االتّصالومن هذا 
 يـة الجماهير االتّصـال وسائل في  يةتسليط الضوء على شق من الممارسات اللغو

وإفـرازات   يـة ماإلعالللمحتويـات   يةوالعام يةمحاولين إبراز تسلل اللغات األجنب
نسـتعرض أسـباب   ، طرق لذلكالتّعلى المجتمع. وقبل ي اإلعالمي فاعل اللغوالتّ

  .  يةالعرب اللّغةوجدوى حفظ 
   واألسبابي واعالد: يةالعرب اللّغةحفظ -1

نحاول بيانهـا فيمـا   الّتي  ملزم والزم للعديد من األسباب يةالعرب اللّغةإن حفظ 
  يلي:

      :  سببين أساسيينفي ا ونوجزه: يةأسباب دين �

ال: القيمة أوةينالدةالعربوالمعتبرة للغة  يتكتس: ي ةالعرب اللّغةيقيمة معتبـرة   ي
فقد أوحى اهللا القرآن الكـريم  ، كونها لغة تنزيلفي  ايةنتلمسها بد، القرآن الكريمفي 
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المقـام  في وليس بلغة أخرى. و يةالعرب اللّغةب -اهللا صلى اهللا عليه وسلم-لرسول 
القرآن كما هو  يةتبرز عربية الّتي يمكن أن نقف عند العديد من اآليات القرآني انالثّ

     :  مبين فيما يلي
كتَاب فُصلَتْ آياتُه قُرآنًا عربِيا لِّقَومٍ  )2(حيمِ الرحمٰنِ الرتَنزِيٌل من  )1(حم  �

 ونلَمع4(فصلت) )3(ي   
) 3(ِإنَّا جعلْنَاه قُرآنًـا عربِيـا لَّعلَّكُـم تَعقلُـون      (2) تَابِ الْمبِينِوالْك (1) حم �

  5(الزخرف)
� الر  لْكاتُ تتَابِ آيبِينِ الْك(1) الْم   لُـونقتَع لَّكُما لَّعبِيرآنًا عقُر لْنَاه2(ِإنَّا َأنز( 

   6(يوسف)
ا عربِيا وصرفْنَا فيه من الْوعيد لَعلَّهم يتَّقُون َأو يحـدثُ  وكَذَِٰلك َأنزلْنَاه قُرآنً �

   7(طه) )113(لَهم ذكْرا 
�  ينالَمالْع بلَتَنزِيُل ر ِإنَّه192(و(  َل بِهنَزالرينالَْأم (193) وح    لَـٰى قَلْبِـكع

 رِيننذالْم نم (194) ِلتَكُون سبِبِلرانٍ ع بِينٍ ي8عراء)الشّ( (195)م   
�      مـوي رتُنـذـا ولَهوح نمٰى والْقُر ُأم را لِّتُنذبِيرآنًا عقُر كنَا ِإلَييحَأو كَذَِٰلك

  يهف بيعِ لَا رمفي  فَرِيقٌالْجنَّةفَرِيقٌ الْجو يرِفي الس9)ورىالشّ( )7( ع. 
  ،  اللّغةين من حفظ دالحفظ ثانيا: 

 وهو ما يمكن أن نستشفه مما يلي:، ينالدالزمة من لوزام حفظ  اللّغة
فقد تطرق شيخ اإلسالم ية، العربنة واجب وال يفهمان إال بالسفهم الكتاب و �
ين ومعرفتهـا فـرض   الـد من  يةالعرب اللّغةإلى هذه العالقة معتبرا أن  يةابن تيم
 10واجب
عائر والعبادات ال تصـح إال  الشّالة وعدد من الص أمةإق، نهادتيالشّطق بالنّ �

فرض وواجب  اللّغةومنه فإن تعلم ، . وما ال يتم الواجب إال به فهو واجبيةالعربب
 .11حسب الحالة حسب ما صرح به اإلمام القرضاوي ايةسواء عين أم كف
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عنه فسـاد   يترتب اللّغةوفساد  اللّغةودالالت األحكام بأحكام ي ارتباط معان �
شريع التّوفهم األحكام واستنباط  اللّغةوإدراكها مرتبط بعقل ي فعقل المعان، المعاني

قبـل   يـة العرب يقنتلذلك حرص العلماء العرب والمسلمين على ، ال يكون إال بذلك
ـ لحسن استنباط األحكـام   يةبوالنّنة السالقرآن الكريم وفي ظر النّ منهمـا   يةرعالشّ

   .12ايةسورة و ي في كّل إلعجاز اإللهوأيضا إدراك ا
يعتبرها "ذلك الّذي  ائع للثقافةالشّإذا ما استندنا على تعريف  :يةأسباب ثقاف �

فـإن أول بعـد   ، 13قاليدالتّالكل المعقد المركب من المعارف والمعتقدات والعادات و
  .اللّغةهو في ثقا

 يةفات والمؤهالت اللغوالصن لها العديد م يةالعرب اللّغة يـة أوال: الميزات اللغو 
 :  نحاول بيانها فيما يلي، توجب حفظهاية الّتي اريخالتّو

فباإلضافة إلى جملة من ، كلغة للقرآن ليس أمرا عشوائيا اللّغةاختيار هذه  �
 الالتالـد عدد من  يةيتضح لنا من خالل بعض اآليات القرآنية، ياقالساالعتبارات 

فحسب بل أيضـا  ي ين اإلسالمالدالقرآن وفي  يةالعرب للّغةاليس بمكانة ي توحالّتي 
يمكن استنباطها على قول اهللا عز وجل "ولَقَد ضربنَا ِللنَّاسِ الّتي  فاتالصجملة من 

لَّهـم  عوجٍ لَّعي قُرآنًا عربِيا غَير ذ  (27)مثٍَل لَّعلَّهم يتَذَكَّرونكّل  هٰذَا الْقُرآنِ منفي 
 تَّقُون(الزمر) )28(ي  
خمسة ماليين وتسعة  يةالعرب اللّغة: عدد األلفاظ المستعملة من ثراء األلفاظ �

وتسعون ألفاً وأربعمائة لفظ من جملة ستة ماليين وستمائة وتسعين ألفاً وأربعمائـة  
غتـه  ال يبلغ عدد مفرداتها معشار مـا بل  يةبينما نجد غيرها من اللغات األورب، لفظ

  يةالعربمفردات 
 يـة األكاديـة،  / القديمة انقرضت (الكنعانيةامالساللغات كّل  :اللّغةعراقة  �
  يةإلحياء العبري ...) وهناك مساعيةالعمور
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فأصل الكلمات ، بالقدرة الفائقة على االشتقاق يةالعرب: تتسم ثراء االشتقاق �
نـذكر  ي وفيما يل، كثير من اللغاتيسمح باشتقاق أعداد كبيرة من الكلمات خالفا لل

 مثالين:
 Ecrire ،bibiothèqueمكتـب...  ، كتاب، مكتبة، كتب: ية/ فرنسيةمثال: عرب

livre ،librairie ،bureau   
 Goodأجيـاد...  ، جـود ، جيـاد ، أجاد، يجيد، مستجد، جيد :ية/ انجليزيةعرب

goodness    
حين أنـه  في  يةالعربفي الكلمات نالحظ أن الكلمة ثابت ويشتق منه العديد من 

آخر للتعبير عن المعنى وحتى االشتقاقات كثيـرة  ي نحتاج ألصل لغو يةالفرنسفي 
فكلمة جيـد   يةاالنجليز اللّغةلغات أخرى على غرار في أنها قليلة  حينفي ومتعددة 

 مثال لها اشتقاق واحد.  
ي مـدرج صـوت  ، يـة بجمال يةالعرب اللّغة: بحيث تتمتع يةخصائص صوت �
 على مدار العصور.   اللّغةإضافة إلى ثباتهما وثبات خصائص ، أوسع
في ائعة والمنتشرة الشّ صةاللغات وخاي : فمقارنة بباقراكيبفي التّاإليجاز  �

الفصحى باإليجار واالختصار وعدم الحاجة إلى تعـدد   يةالعربتتسم ي العصر الحال
  اله.راكيب للتعبير عن المعنى أو إيصالتّ

ـ فإن لها مـن  ، فة بالقرآنمشر يةالعرب اللّغةإجماال وعالوة عن كون  فات الص
  كثـرة مترادفاتهـا  ، ما يجعلها من أغنى اللغات على غرار وفرة مفرداتها يةلغوالّ

عريـب ووجـود   التّحت والنّوليد واالشتقاق والتّتغذيها كالقياس والّتي  وافدالرتعدد 
" وجود كلمات يةكتابه "الفروق اللغوفي رز "هالل العسكري" فقد أبية، الفروق اللغو

تتسـم بـه   ي الّذي صيد المعجمالراللفظ مبينا اتساع في المعنى مختلفة في متقاربة 
  .14دون ما سواها يةالعرب

راء فهو ممتد الثّنوع والتّبي العربفي قاالثّيتمتع الوعاء  وعاء ثقافي: اللّغةثانيا: 
 مـة نهلت مـن علـوم وحضـارة األ   الّتي  قافاتالثّاألمم وهي  رةاريخ وكثيفي التّ
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عوب وعنصـرا  الشّركنا أساسيا من ثقافة الكثير من ي فكان الكتاب العربية، العرب
  .15تشكيل أخالقها وبناء أفكارهافي جوهريا 

 لتقاليد، ثناياها لعاداتفي مهما كانت حاملة  اللّغة :أمةوتاريخ  يةهو اللّغةا: الثّث
ي وحضارفي وثقاي حاملة لرصيد تاريخ يةالعرب اللّغةو، وغير ماديي ولتراث ماد

يـة الّتـي   العرب مةاأل يةجزء أساس من هوية هي العرب اللّغةف، ممتد لقرون طويلة
  تتمتع برصيد زاخر وثري.

عن شخصيتها ومكانتها بين األمم. وعلى هـذا األسـاس    أمة ؛يأ يةوتعبر هو
ول اسـتراتيجيات  الـد تخصص جل ية، واقتصاد يةى أسس أخرى سياسوزيادة عل

ول من نشاطات سـيما  الدوبرامج للترويج لثقافتها وتاريخها على غرار ما تقوم به 
  ول.ي الدباقفي تعليم لغتها في ومساعيها  يةقافالثّمن خالل مالحقها 

 صـة خاي ياسالسعيد الصكبيرة على  يةأهم اللّغةي تكتس :يةأسباب سياس �
ـ ي دولة وه 23تعد لغة مشتركة بين ما يزيد عن ية الّتي العربسبة للغة النّب ي تغط

وبذلك تعـد  ، مناطق واسعة من العالمفي ومستعملة  يةواسعة وحيو يةرقعة جغراف
 االتّصـال وتضـمن سالسـة    يةالعربعوب الشّتربط ية الّتي من المقومات األساس

  .اهعامل فيما بينالتّو
ـ مشروع يجمع هي  ليست مجرد موضوع بل -األصلفي – اللّغةإن  عوب الشّ

دها أو على األقل تكاملها. وتبذل الكثير مـن  يبها شعوريا وسياسيا فيسهل توحويقر
ةول جهودا كبيرة لنشر لغتها وضمان تعليمها إلبقاء حضورها خاالدعـدد مـن    ص
ةول الغربالدـة االنجليز اللّغةافح لمواجهة تكالّتي  على غرار فرنسا مثال يفتبـذل   ي

لتروج لثقافتها ولغتها سيما عبر األدب والفنون وعدد من البرامج والمـنح  لالجهود 
  ...يةومن ورائها تخدم مشاريع سياس يةعليمالتّو يةالعلم

البعـد   اللّغـة من األسباب األخـرى الملزمـة لحفـظ     :يةأسباب اقتصاد �
      كامل بين األفراد والمؤسسات.  التّبادل والتّعامالت وتسهل الم اللّغةف، االقتصادي
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 يـة العرب اللّغةخطرا على  يةتعد العام :يةوزحف اللغات األجنب يةخطر العام-2
إلى عـزل  ي يؤدالّذي  األمر، االستعمالفي ظر إلى أنها حلت محلها النّالفصحى ب

بنائهـا  في المتمايزة  ةيويفسح المجال للهجات المحل 16الفصحى عن االستعمال العام
وتالص حوالنّوي وية، والمخلة بالقواعد والضوابط اللغوفي رالصفـي  مـا يـؤثر   ي

  تلقينها.   يةالفصحى أكثر فأكثر ويصعب عمل اللّغةتراجع 
مايز بشكل أكبر مـع  التّومع مرور الزمن تنشأ جماعات متمايزة لغويا ويتجذر 

يعد بمثابة تفتيت للغة. كمـا أنـه    يةالمحلفتشجيع وانتشار اللهجات ، مرور الوقت
لـه قواعـده وأصـوله     اوتطـور  اتعد إبداعالّتي  الفصحى يةالعربتهديد لديمومة 

ـ وضـوابط تركيب  يةوديمومتها مؤسس على قواعد صـوت  اللّغةفثبات ، وفوائده ة ي
  .  يةونحو يةصرف

ي العرب راثالتّفهم في ومما ال شك فيه أن االبتعاد عن الفصحى يوجد صعوبة 
وحتى ضمان حضورها دوليا وهو ما نقف عليه مـن خـالل إحـدى    ي واإلسالم

عنت بتحديد وقياس ثقل اللغات وقوة حضورها وكانـت اللهجـات   الّتي  راساتالد
رغم إقرار الباحـث بقيمتهـا ومكانتهـا     يةالعرب اللّغةعدم ترتيب في سببا محوريا 

 يـة العربرغم كون  17صنيفالتّصعبت تي الّ اللهجات المختلفة يةوتوقفه عند إشكال
 .  18مصنفة الخامسة عالميا من حيث االستعمال

تعد من أكثر اللغات استعماال عالميـا إال أن وزنهـا    يةالعربغم من أن الرفب  
هـو تهديـد    يـة العرب اللّغةوتراجع ، االشتغال عليه أكثري ينبغالّذي  وتأثيرها هو

فالحفـاظ عليهـا هـو    ، أخرى يةوعقائد يةفكر يةوعأفي وذوبانها  مةاأل يةلشخص
 وانتماء شعوبها؛    اللّغةالمحافظة على أصالة هذه 

 منه واالرتباط بينهما ال مفري هو تهديد للدين والمعتقد اإلسالم يةالعربفتراجع 
وهو أمر تعـرض إليـه    ية، ما لقيته من رواج وظلت ح يةالعربين لقيت الدفبفضل 

 يـة وآدابها بالجامعة الملك يةالعرب اللّغة"كارل بروكلمان" أستاذ ي األلمانالمستشرق 
 ايـة من االتساع مدى ال يكاد تعرفـه   يةالعربحيث قال "بفضل القرآن بلغت ، ليدن
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الّذي  وحدها اللسانية هي العربنيا. والمسلمون جميعا يؤمنون بأن الدلغة من لغات 
منذ زمن طويل مكانـة   يةالعربوبهذا اكتسبت ، مصلواتهفي أحل لهم أن يستعملوه 

 .19نيا األخرىالدرفيعة فاقت جميع لغات 
 يـة العرب يةقافالثّالفصحى يؤثر سلبا على الخصوصيات  يةالعربكما أن تراجع 

ـ لكن اإلقبال على اللغات األخرى جعل ، أدبيا وثقافياي ثري راث العربالتّف راث التّ
ـ مثال فالحديث عـن روائـع "ل  ي راث الغربالتّتقدم يتراجع مقابل ي العرب يير" لوم

  فريدة... يةو"شكسيبر" مثال دون روائع عرب
األخرى بقـدر   يةإن المقصود بكل تأكيد ليس إنكار األدب أو الحضارات اإلنسان

يـة الّتـي   العربقدير المسـتمر للحضـارة   التّائم والدما هو الحرص على االحترام 
راث المتميـز  التّعوة للنهل من هذا الدككل و يةحضارة اإلنسانالفي بجالء  سهمتأ

  .يةجارب اإلنسانالتّالحضارات وي مع االنفتاح المتوازن على باق
-يخدمان جيو يةالغرب يةياسات اللغوالسوي خطيط اللغوالتّفإن ي انالثّالمقام في و

سياسـات اقتصـاديات   سياسات جديدة لها أهدافها واستراتيجياتها المكرسة لخدمـة  
لتوظيـف  ي عالسإطار في ويندرج  يةمحددة. إن األمر يتعلق بأكبر من مسألة لغو

 اعمة.النّالقوة 
الكبير ، االنتشار الواسع ايةيالحظ بد ؟يةالجماهير االتّصالالفصحى ووسائل -3

ور االقتراب من لهجة الجمهي فبداعية، الجزائر اإلعالموسائل في  يةريع للعامالسو
جنحـت وسـائل   ، قرب منه لغويا وحتى اجتماعياالتّوي قارب اللغوالتّواستقطابه ب

  .يةإلى استخدام العام يةالجزائر يةالجماهير اإلعالم
قبل أن تصل إلـى   يةرفيهالتّإلى البرامج  ايةلفزيون بدفي التّ يةوقد تسللت العام

قبل  يةياضالرإلى المواضيع حافة المكتوبة في الصمختلف األنواع األخرى وتسللت 
  غيرها من المواضيع ومست القطاع الخاص قبل العام.

المختلفة وقليال مـا   يةالوسائط االجتماعفي بشكل واسع  يةكما يتم توظيف العام
فيـتم مـثال شـرح    ، المواطن المعهودةفي الفصحى حتى  يةالعربيتم اللجوء إلى 
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ـة،  اث والمستجدات بالعامروس وتلقين المعارف ومناقشة األحدالدفالممارسـات  ي
فـي   يـة الجديدة أصبحت امتدادا للممارسات اليوم االتّصاليةالفضاءات في  يةاللغو

  المجتمع.
وزيادة على ذلك نالحظ أن هناك إقباال كبيرا على استعمال وتوظيـف اللغـات   

عـابير عرفـت   التّفالكلمات وحتـى  ية، واالنجليز يةوسيما اللغتين الفرنس يةاألجنب
بعض الحاالت للغات في قدير األكبر التّانتشارا واسعا. ويبدو أن الخطر األكبر هو 

داخـل   يةعدد من المواقف اليومفي ونلمس ذلك ية، العرب اللّغةعلى حسب  يةاألجنب
 اللّغـة حـق  في فاألخطاء ، )العامةالفضاءات في وحتى خارجها ( اإلعالموسائل 

 يةأخطاء لغوفي حين أن الوقوع في وال تنال االهتمام  يةعادالفصحى تعد  يةالعرب
ينظر له بنوع من االنتقاص واإلساءة وتقليـل لشـأن    يةأثناء توظيف اللغات األجنب

  المتحدث...
نالحظ أن ، على المستوى العالمي يةظر لالنتشار الواسع سيما للغة االنجليزالنّوب

مستحب بل ومطلوب. لكن مـرة   روهو أم، لّغةالهناك إقباال متزايدا على تعلم هذه 
موطنها سـواء  في  يةالعرب اللّغةأخرى اإلشكال يطرح عندما يتراجع تقدير وقيمة 

فـي  سيما  ية"تتشدق" باستعمال اللغات األجنبالّتي  خبالنّأو حتى بعض  العامةعند 
  األصل.في  يةالعرباطقة بالنّ اإلعالموسائل 
إال أن مكانتها تشهد نوعا من  يةالعربالمهمة للغة  يةرالقيمة االعتبامن غم الروب

كلغة تعليم ولجأت إلى  يةالعربتخلت عن الّتي  المدارسهي  راجع عربيا (فعديدةالتّ
...) يـة العرب. كما تراجع اإلقبال على تعلـم  يةالعرببعض األقطار في  يةاالنجليز

 افسح نالّذي اإلعالمالفنون وي مجالفي ظر إلى الضعف العام النّوحتى دوليا سيما ب
موضـع المقلـد   فـي   اإلعالمالوافد وجعل وسائل ي األجنبي اإلعالمالمجال للمد 

ي أن تتسـلل الكلمـات والمعـان   ي ومن الطبيع، لألفكار عوض المنتج لهاي والمتبن
  جمهور المتلقين.  في تحدثها الّتي  أثيراتالتّناهيك عن ية، الالت األجنبالدو
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على اعتبـار أن   يةمنتهى األهمفي أمر ي اإلعالمي كيز على األداء اللغورالتّو
فهـو يقـدم   ، المجتمعات المعاصرةفي قافة الثّيعد أحد أهم أدوات صناعة  اإلعالم

بمثابة محـدد وضـابط    المجتمع لكن األهم من ذلك فهو يعدفي  اللّغةصورة عن 
فـي  عالوة على قدرته ، فضاء العامالفي ) Norme linguistique( يةللمقاييس اللغو

  المتداولة.   اللّغةفرض 
 يـة اإلعالمأثيرات التّال تتطرق بشكل مباشر إلى  االتّصالصحيح أن نظريات 

يمكـن أن  الّتـي   اإلعالملكنها تتحدث وتتطرق بإسهاب لتأثيرات وسائل  اللّغةعلى 
  .  على المجتمعي اإلعالمي فاعل اللغوالتّنستخلص منها إفرازات 

 حـديات التّتعدان من أبرز  يةوزحف اللغات األجنب يةالعامي إن إشكاليت :خاتمة
ظر إلى عدد مـن المؤشـرات المرتبطـة    النّوب، الفصحى يةالعرب اللّغةتوجه الّتي 

 يةالجماهير االتّصالوسائل في  يةواللغات األجنب يةباالنتشار المتزايد لتوظيف العام
في يين اإلعالمللفاعلين  يةلبالسأثيرات التّالفصحى و يةالعربفضال عن تراجع مكانة 

ياقات المعاصـرة باتـت تسـتوجب وضـع     السفإننا نرى أن ، األحيانمن العديد 
من منطلق قدرة وسـائل  ي اإلعالمي للتخطيط  اللغو يةبل وعرب يةوطن يةإستراتيج
مجتمـع مـن   ي أل يـة على تثمين وتعزيـز القـدرات اللغو   يةالجماهير االتّصال

  المجتمعات.
زيادة  يةالعربجل البلدان في  يةدد أن هناك مجمعات عربالصهذا في ونالحظ  

هذا اإلطار ونقصـد المنظمـة   في  يةالعربول الديجمع الّذي  على الفضاء المتميز
مختلـف  فـي  قافة والعلوم وهناك الكثير من الجهود المبذولـة  الثّو يةللترب يةالعرب
إطار هذه المنظمة لكن المطلوب تنسيق أكبـر ومشـاروات   في و يةالعربر األقطا

المثمنـة  ي مختلف المسـاع في  يةالجماهير االتّصالأوسع إلدراج وإشراك وسائل 
 .  يةالعربوالخادمة للغة 

 اإلعـالم أن المبادرة بعقد شراكات واتفاقيات مع مؤسسـات  الشّهذا ي في وينبغ
ي وحضـار في وثقـا ي كلغة وكوعاء فكـر  يةالعرب غةاللّخدمة في قصد إشراكها 
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يـين  اإلعالملفائدة الفـاعلين   يةفضال عن برمجة دورات ومحاضرات ثقاف، متميز
  .يةبخصوص المسائل اللغو يةإليجاد فضاءات نقاش وتبادل وتوع

يعـد   يـة والبحث يـة عاون مع المؤسسات الجامعالتّنفس الوقت فإن تكثيف في و
في  إلسهامامنه سعيا إليجاد تعاون وتكامل متعدد القطاعات من شأنه مسارا ال مفر 

رفـع  فـي   إلسهاماالقطاعات من شأنها  ةومتعدد يةوضع برامج ومخططات قطاع
  .وإشراك مختلف الفاعليني اللغوي الوع
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ـ في  :البحث يةإشكال تغيـرت فيـه المعادلـة    ، جديـد ومغـاير  ي العالم اتص
أكثـر... فالوسـاطة   ي ... تهاوت معها سلطة المرسل واعتلى فيها المتلقيةاإلعالم

 يةوجعلت من تداول يةرفعت سقف الحري واصل االجتماعالتّومنصات  يةكنولوجالتّ
ياسـة  وال س، وقت مضى؛ فـال المكـان وال الزمـان   ي المعلومة أيسر أكثر من أ

األفراد المتلقين من الوصول إليهـا  ي من المعلومة أصبح يثني حرالتّوال ، حريرالتّ
  لحظة وقوعها.

حيـال   يـة إطار تصوراتها العلمفي  Sonia Livingstoneوال شك أن الباحثة 
الجمهـور   ايةقد أصابت حينما تحدثت عن نهي اشئة بين المرسل والمتلقالنّالعالقة 
العالقـة   يـة المتشبثة بميكانيك يةيع المناظير والطروحات العلمذلك جمفي مستفزة 
... فاليوم أصبح من العسير معرفة االتّصالالمطلقة للقائم بي المتلق يةوتبع االتّصالية

فـي  األول... وفـي  األخير واألخير في وقت ذاب األول في من المرسل ي المتلق
ج الجـدران األربعـة لقاعـات    تحدث خـار  يةوقت صارت صناعة المعلومة عمل

  حرير واألخبار.التّ
ص الـنّ الخطـاب/   يةيسعى هذا البحث إلى محاولة فهم بن، تأسيسا على ما سبق

تداول  يةوديناميكي واصل االجتماعالتّالمنتَج من قبل األفراد المستخدمين لمنصات 
ألخطـاء  غم مـن الهفـوات وا  الرإذ وعلى ية، المعلومة عبر الفضاءات االفتراض

تحريـرهم ونقلهـم للمعلومـات    فـي  ائعة والمتداولة بين جمهور المستخدمين الشّ
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أنّ هـذه  هـي   إال أن الحقيقـة الواضـحة  ، المختلفة يةواألخبار والقضايا المجتمع
ما يؤشر إلى ، المعلومات تحظى بقبول واسع وانتشار رهيب بين الجماهير الواسعة

  قيمة "المعلومة" لدى المتلقين. " مقابل ارتفاعاللّغةسلطة "ي تهاو
تنقل معلومات معينة وتحظى بمتابعـات   يةفأحيانًا نكون أمام منشورات فايسبوك

تعكسها تعليقات المستخدمين ومشاركات المنشور عبر حساباتهم تصـل  ، جدا يةعال
المقابل نجـد أن ذات المعلومـات المتداولـة ال    ، في إلى مئات اآلالف بل الماليين

بتحرير سـليم  ية، رسم يةبذات القيمة إن كانت الجهة المرسلة مؤسسة إعالم تحظى
بغض ، بات يهتم بـ "المعلومة" وفقطي ما يبين أن المتلقية، عال يةوجهة ذات موثوق

  شيء أخر.ي لغتها المحررة أو مصداقيتها أو أ سالمةظر عن النّ
في ص المنتج النّما مالمح  آلتي:افي البحث  يةوعلى ضوء ما سبق تُثار إشكال

  تواصل المستخدمين؟في حظوظ للغة ي الجديدة؟ وأ يةاتصال-كنوالتّالبيئة 
  :يةثالث مستويات أساسفي نُناقش هذه الورقة 

الجديدة وسـيطرة   يةاتصال -كنوالتّأما المستوى األول فينشغل بمالمح للبيئة  .1
 واصليالتّقانة على الفعل التّ

المعلومـة بـين المسـتخدمين خـارج      يةيناقش فكرة تداولي انالثّالمستوى  .2
 أثير.التّوفرص االنتشار وية، اإلعالمالمؤسسات 

  كنولوجي.التّالواقع في ظّل  اللّغة؛ رهانات الثّالثّفيما يناقش المستوى  .3
 الجديـدة  يةاتصـال -كنوالتّالبيئة ، واصل، االتّصال، التّاللّغة :يةالكلمات المفتاح

  مستخدم.ال
  حليل:التّ

عنصرا ال غنًى عنـه   االتّصاليشكُِّل  : مدخل عام.اللّغةو االتّصال يةأوالً: ثُنائ
إذ من دونه ال يمكن لألفراد أن يتعايشوا ويتفاعلوا ويستمروا ، حياة المجتمعاتفي 

حالة تُعبر عـن ذوبـان   ، في على اعتبار حاجة الفرد ألخيه الفرد دائما، فيما بينهم
  )1( :كما يعدد للتواصل وظيفتانولهذا فإن ، االنسانيي ظام االجتماعفي النّلواحد ا
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وتبليغها زمانيا ومكانيا بوسـائل   يةهنالذّموز الرنقل في : تتمثل يةوظيفة معرف �
 ؛يةوغير لغو يةلغو

 .ية: تقوم على أساس العالقات اإلنسانيةوجدان يةوظيفة تأثير �
 اإلعـالم فـي   يـة العرب اللّغةمعرض حديثه عن واقع في  عيدصالح بلويشير 

معالس البصري في ظّل التّالجزائري ةكنولوجالتّطورات يهنالك ضرورة  ي إلى أن
تطرح العديـد مـن   ية الّتي اإلعالم يةكنولوجالتّناعة الصملحة اليوم لدخول غمار 

يـة  كنولوجالتّو اإلعـالم داعيات وكذلك ت، ياإلعالمالمشهد في  يةالعربأسئلة موقع 
أسـئلة   -حسبه –ذلك نتجت في يوم على مستخدميها؛ وكّل  تدر أشياء جديدةالّتي 
هذه الوسائل؟ هل عملـت  في  يةالعرب اللّغةمن مثل: ما موقع ية، العرب اللّغةموقع 

في ظـّل   يةاإلعالم. وكيف كانت الممارسة يةالعرب اللّغةهذه الوسائل على تطوير 
ي عدالتّالجزائري؟ وهل يمكن الحد من تأثير انتشار وباء ي البصري معالس اإلعالم

  )2(... يةعلى القيم اللغو
 كنولوجيات الجديدة والوسائط المتعـددة التّهذا البحث؛ نعتثد أن في ومن موقعنا 

صـورة  في تهاويها في  أسهمتو اللّغةأتيحت لإلنسان قد ضعفت من مستوى الّتي 
أو علـى  ، لألفـراد ي خصالشّسالة إن على مستوى االستخدام الرالوسيلة أعمت  أن

مـن جهتـه    اإلعالمالمحلي؛ في البصري معالس اإلعالمفي  اللّغةمستوى حضور 
 يـة تراجعت فيـه مركز ي الّذي االفتراض اإلعالموهو ينافس سلطة ، مييعالتّسقط 
ةسالة أمام محورالرالمتلقي. ي  

فرقـة  التّال بد من  .يةالجديدة والحياة اليوم يةكنولوجالتّفلسفة الوسائط ثانيا: 
تمـأل  ية الّتـي  كنولوجالتّفهم الوسائط في  –وهو أمر مهم  –هنا بين مستويين اثنين

كتقانات يستخدمها الفرد/ الجمهور للوصـول   االتّصاليةي؛ الوسائط االتّصالالفضاء 
وبـين هـذه الوسـائط    ، اهنةالرالقضايا والمستجدات إلى المعلومة واالطِّالع على 

في  يةاإلعالمتوظفها المؤسسة  -عبير التّإن صح  –كأدوات إعالم جديدة أو حلول 
  لها. يةللوصول إلى أوسع شريحة جماهير صةفر
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دد الصهذا في جديدة"؛ إذ و يةالحديثة "وسائل إعالم االتّصاليةوتعد هذه الوسائط 
تعريف هـذه  في مختلفة  يةرؤ Sonia Livingstoneو  Leah lievrouwاقترحت 
يـة الّتـي   وسياقاتها االجتماع االتّصالحيث يريا أنها تقنيات المعلومات و، الوسائل

  )3(: يةتتضمن ثالثة عناصر رئيس
 االتّصـال اس علـى  النّتمكن وتوسع قدرات الّتي  أو األجهزة يةاألدوات الماد �

 وتشارك المعنى.
ـ ينخرط فيهـا  الّتي  أو الممارسات االتّصال أنشطة � اس عنـدما يطـورون   النّ

 ويستخدمون هذه األجهزة.
ـ يبـدعها  الّتـي   األوسـع  يـة نظيمالتّواألشكال  يةرتيبات االجتماعالتّو �  اسالنّ

 وينشئونها حول األدوات والممارسات.
اتنـا  حيفـي   يـة كنولوجالتّوحينما نريد أن نوضح تغلغل وسيادة هذه الوسائط 

فـي   غيرالصيعقوب بن يعددها ية الّتي يمكننا االتكاء على األرقام االحصائية، اليوم
ي واصل االجتمـاع التّواالنترنت ومواقع  يةكالذّمعرض حديثه عن انتشار الهواتف 

  )4(العالم: في 
جد أن و Global Digital Snapshotتعده ي الّذي سمالرللتقرير  همتابعتفي و •
فـي   %07بزيادة ي أ، بليون مستخدم 021، 4االنترنت وصل إلى ي مستخدم عدد
 196، 3ذات العـام  ي في واصل االجتماعالتّمواقع ي كما بلغ عدد مستخدم، العام

الهواتـف  ي فيما وصل عدد مسـتخدم ، العامفي  %13بزيادة ي أ، بليون مستخدم
بزيـادة  ي أ، بليـون مسـتخدم   135، 5نة أيضا إلى السذات في العالم وفي قالة النّ
04% نة.في الس 

o  من سكان العالم  %68جد أن الـ و بحثهفي قرير المتكأ عليه التّوتبعاً لذات
كّل  بمعنى أن، %112ما نسبته ي أ، بليون جهاز هاتف نقال 485، 8يتَّصلون بـ 

وهـذا   ،جهاز هاتف نقال 65، 1فرد من أفراد العالم المستخدمين يتصل بما نسبته 
  )5(. المتالك الفرد الواحد ألكثر من شريحة اتصال امؤشري ما يعط
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o ة الّتي أشارت أحدث االحصائيات العالمإلى أن اسـتخدام الهواتـف   ، نقلهاي
ي نوالسقرير التّوإذا كان ، نوات األخيرةفي السالعالم يزداد بشكل ملفت في  يةكالذّ

هذه الهواتف سيصل بحلول العام ي خدميقر بأن عدد مست، تعده شركة سيسكوالّذي 
 يـة دراسة ميدانفي  يةينالصفإن شركة "بايدو" ، مليار 04، 5إلى ما يصل  2020

جميـع  فـي  سيصل عدد هؤالء المستخدمين ، أجرتها توقعت أنَّه بحلول ذات العام
 مليار. 01، 6أنحاء العالم إلى ما يصل 

o  نسبة المشتركين كشفتهالّتي  ووفقاً لألرقام، الجزائرفي في ا "هوتستوت" فإن
 8، 49ي أ %119إلى مـا يقـرب    2018العام في قال بلغت النّخدمات الهاتف 

 000، 293، 13 يـة كالذّالهواتـف  ي مليون مشترك. فيما وصل عدد مسـتخدم 
ادرة عـن  الصكان وفقاً لألرقام السعدد ي من إجمال %4، 32ما نسبته ي شخص أ

 ماركت ريبورت"."نيو زو غلوبال 
بدأت تأخـذ   يةوغيرها تكشف أن الحياة االجتماع يةإن مثل هذه األرقام اإلحصائ
إطار الممارسات في لدى األفراد ي وأن إنتاج المعان، طابعا رقميا مع مرور الوقت

لمـا  ، كنولـوجي التّكنف الوسيلة والوسـيط  في أصبح يتِّم  يةلوكيات االجتماعالسو
معيقـات  ي دونمـا أ ، حملهافي سالة والراستيعاب في ا األخير من مقدرة يوفره هذ

  كلفة.التّالجهد وفي مع وفرة أكبر  يةوال زمان يةمكان
لقد  .فضاء المعلومةي في ا: الحضور االفتراضي؛ تعزيز أخر لسطلة المتلقالثّث

ميشـال  يسميها  كما يةنظيمات االستعمارالتّلوقت طويل أشبه ب اإلعالمظلَّت وسائل 
مـع  ي عـاط في التّلكونها تستبعد حضور المستهلك ونشاطاته المتعددة ، دوسيرتو
هو مقصى من  de Certeauاشة كما يقول الشّ؛ فالمتفرج على يةاإلعالمالمنتجات 

ي أليف ليصبح مجرد متلقفي التّيفقد حضوره ، فعل اإلنتاج بل ومستبعد من المشهد
  )6( لما يعرض له.

 ايـة ببد إيـذان  بمثابة كان يةكنولوجالتّات والمنصي الفضاء اإللكترون رفظهو
 تحـرر  وهو، عقله على تسيطري الّتي اإلعالم وجيهالتّ أجهزة من اإلنسان تحرر



 "	ّيةتداول
ّ
ج"	خارج	ا�طر	ا�ؤّس الن

َ
�																																																				ّيةساتص	ا�نت�  د.	يعقوب	بن	الصغ

 

  
50 

 

  

 صةوخا، افمن خالل المدونات مثلً .االستقبال يةوحر اإلرسال يةحر يشمل مزدوج
ـ ا تحرريهشاركيين نستشعر اتجاالتّحفيين الصمدونات  أو غيـر  ي ا ينتقد بشكل علن

  )7( واحتكارها لمنظومة صناعة الخبر. يةقليدالتّللصحافة  يةلبالسرؤيتهم ي علن
الحديثة مكنت من نفاذ جماهير المسـتخدمين إلـى    االتّصاليةطبيقات التّإن هذه 

زاد مـن   وهو ما، المستحدثي واصل االفتراضالتّقاش العام عبر فضاء النّ يةأرض
فاألنترنـت  ، لطةالسفرضتها ية الّتي الفكر يةمطالنّوتجاوز في قاالثّوي نوع الفكرالتّ

ببروز أصوات ونخب بديلة لم تعـط  ية، الحياة االجتماعفي وهذه الوسائط وسعت 
ين بـرزت  الـذّ شأنها شأن المواطنين العـاديين  ، المجال العموميفي  صةلها الفر
قافي... الثّوي االقتصاد، ياسيالستفاصيل المشهد في تعزز دورهم و يةاتالذّعوالمهم 

مرهون ي ياسالستجديد الفضاء في الحديثة  االتّصاليةمع أنه يبقى دور هذه الوسائط 
كثيـر مـن   في المفتوحة تعكس  يةياسالسفالمنتديات  ؛القائمي ياسالسظام النّبطبيعة 
  )8( .(Zizi Papacharissi)ئدة وفقاً للباحثة االس يةياسالسقافة الثّاألحايين 
يشتغل فيها المـواطن  ية الّتي الفضاءات االفتراض (Lasica)يقسم السيكا و

ةلنماذج اآلتوفقًا ل، حفيالص9( :ي(  
o الجمهـور  مشـاركة  أطـر  : وتتمثلالجمهور أدوات مشاركة Audience 

Participation   ـ الشّ والمـدونات ، باألخبـار  المرتبطة القراء تعليقاتفي ية، خص
 .يةخصالشّ المصورة بالكاميرات الفيديو لقطات أو ورالصو

 مثل المستقلة يةاإلخبار االنترنت مواقعفي  : وتتمثلالمستقلة األخبار مواقع �
Consumer Reports   وموقع .Drudge Report 

 : Full-fledged Participatory News Sitesالتّأمـة  يةشـارك التّ األخبار �
 ).OhMyNewsنيوز (ي أوه ماي الجنوبي الكور لها الموقع وكنموذج
 مثـل : Colaborative and Contributory Sites العامة المساهمة مواقع �
 . Slashdotسالشدوت موقع
  .KenRadio: مثل  Personal Broadcasting Sitesيةخصالشّ مواقع البث �
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ة، نولوجكالتّات ومن خالل مختلف هذه الوسائط والمنصأصبح بإمكان األفـراد  ي
وممارستها فيما بيـنهم وقتمـا    (Mark Glaser)" كما يقول صة"خلق صحافة خا

    محيطهم العام.في أكبر  يةبل وفرضها على شريحة مجتمع، وأينما شاءوا

نجد تصور ، " هؤالء األفراديةإزاء مسألة "تشارك يةصورات المعرفالتّومن بين 
(Bertrand Pecquerie)  المشرف على موقعEditors Weblog أشار إلـى  ، الّذي
  شاركيين":التّيين اإلعالموجود أربع فئات من "

إلـى   يـة ين يقومون بإرسال تحقيقاتهم المصورة أو الفيديوهاتالذّيون اإلعالم �
 .يةالكالسيك اإلعالموسائل 
ـ إلى مجموعات محل صةتقوم بإنتاج مضامين موجهة بصفة خاالّتي  الفئة � ةي 

 .(Lasica)يشير إليها ية الّتي وهو ما يتناسب مع المواقع اإلخبارية، أو افتراض
غالبـاً مـا تكـون    الّتـي   و، ما يةين يناضلون من أجل قضالذّيون اإلعالم �
الّذي  )(Eason Jordanفي حالص، )Pecquerie... ومثال ذلك حسب (يةسياس
يـون  اإلعالمروج لهـا " الّتـي   بعـد الفضـيحة  ، CNN يةته القناة اإلخبارداستبع

 المواطنون".
� ةاقتناص حوارات صـحف في ين يرغبون الذّنين فئة المدومـع إعالميـين    ي

 معروفين.
 يـة هذه األرقام كافكّل  ليست أنتساءل: ، ابق عرضهاالسوأخذًا بهذه المعطيات 

نـه  يقـول ع الّذي  العصر ؟بامتيازي اتصال -كنوالتّلتوصيف هذا العصر بالعصر 
Deuze ةأنَّه عصر الحراإلعـالم أنهى احتكـار وسـائل   الّذي  العصر، والعدالة ي 

ال لشيء سوى ية، نظيمات االستعمارالتّب Michel de Certeauشبهها ية الّتي قليدالتّ
مـع المنتجـات   ي عـاط فـي التّ ألنَّها أقصت حضور المتلقي/ المستهلك ونشاطاته 

لفزيون مقصى من فعل االنتاج بـل ومسـتبعد   التّ فالمتفرج على شاشةية، اإلعالم
  .-كما سبق طرحه  – أصالً من المشهد
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حيـال   يـة إطار تصوراتها العلمفي  Sonia Livingstoneوال شك أن الباحثة 
الجمهـور   ايةقد أصابت حينما تحدثت عن نهي اشئة بين المرسل والمتلقالنّالعالقة 
العالقـة   يـة المتشبثة بميكانيك يةت العلمذلك جميع المناظير والطروحافي مستفزة 
... فاليوم أصبح من العسير معرفة االتّصالالمطلقة للقائم بي المتلق يةوتبع االتّصالية

فـي  األول... وفـي  األخير واألخير في وقت ذاب األول في من المرسل ي المتلق
اعـات  تحدث خـارج الجـدران األربعـة لق    يةوقت صارت صناعة المعلومة عمل

  حرير واألخبار.التّ
يظـل   الجديـد ي اتصال-كنوالتّالفضاء في واكتمال المقصد  اللّغةي رابعا: تهاو

 اللّغة سالمةظر عن النّهذه الفضاءات بغض ي في المعنى قائما بين المرسل والمتلق
طالما أن هنالـك قبـول واتفـاق بـين      يةضردشة االفتراالدإمالئيا أو نحويا عند 

عبر المسنجر مثلًا يجد ي واصل االفتراضالتّإذ أن المتتبع ألغلب حاالت ، رفينالطَّ
في يشوبها الكثير من الضعف ، لغة ركيكةهي  المستخدمة بين المدردشين اللّغةأن 
وعلى األرجح أنَّه ال يوجـد  ، احترام عالمات الوقف جملةً وتفصيال ممع عد، البناء

عن ماذا؟ يعبر  يعبرهذا ، ين على هذه األخطاءامتعاض أو احتجاج من أحد الطَّرف
سـائل  الرأكثر من شكل ولغة ، سائل المتواصل بهافي الراللة الدعن قيمة المعنى و

  ذاتها.
ال توجد لغة ثابتة أو قارة بين أنَّه ية، ردشة االفتراضالدلغة في والمالحظ أيضا 

د على أكثر من لغة ولهجة وتكتيـك  الفضاءات؛ إذ نلحظ االعتماهذه في المدردشين 
 اللّغةكتبها بالّتي  هالتّفمثلًا إن وجد المرسل أن رس، رسالة واحدةفي ربما ي تواصل
سيعيد كتابتها حالًا ، خص المتواصِل معه)الشّغير مفهومة لدى المستقبل ( يةالفرنس

ة أخرى (المستقبل) سالة مرالر... وإن لم يفهم يةلكن بحروف فرنسي عبير العربالتّب
الفهم مرة أخرى قد يعمد إلـى  في ... وإن وجد صعوبة يةالعرب اللّغةسيعيد كتابتها ب

، هي الّتي وهكذا... بمعنى الحاجة إلى إيصال المعنىية، عبيرالتّموز الرواصل بالتّ
  ه.التّلغات وأشكال رسفي تفرض على المرسل من أن ينوع 
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عبر هـذا  اآلونة األخيرة في المتداول ي الخطاب اللغو يةخصوصوفيما يتعلق ب
؛ اليوم نتحدث عـن  تدريجيا قد تهاوت ككيان اللّغةنلحظ أن ية، كنولوجالتّالمنصات 
متعددة  يةعبارة عن رموز تعبيري هي اإليموج: مثلًاي لغة اإليموجهي  لغة جديده

الف األشـكال واألحجـام   مـع اخـت  ، رمزفي الالت يفوق عددها المتداول األلالد
لغة من دون حروف؛ يمكن أن تحمـل  ي وطالما أنَّها رموز بدالالت فه، واأللوان

  جاء... وغيرها.الرعاء ، الدردد، التّكثيرة: الموافقةي معان
علـى شـكل    يـة عبارة عن رموز تعبيرهي  أبسط توضيح لهافي واإليموجيز 

وى وأوضح للغة المكتوبة ضـمن  تُستخدم إلعطاء معنى أق، صور بسيطة وصغيرة
تفتقر لها المحادثـة  الّتي  وضيح للغة الجسدالتّكنوع من ية، ردشة اإللكترونالدنطاق 

و  FaceBookكــ   -بـدايتها  فـي   -ي واصـل االجتمـاع  التّعلى منصـات  
WatsApp .)10(  

ي مليارات رمـز تعبيـر   06وقد سجلت أخر اإلحصائيات إرسال المستخدمين 
وأن نصف تعليقات ، من سكان األنترنت يستخدمها بشكل منتظم %90 وأن، يومياً
رمـز   2000ي واحد على األقل من حـوال ي على رمز تعبيري نستغرام تحتواأل

  )∗(متاح. ي تعبير
يـة الّتـي   قانوالتّمستوى المهارة في البحث يمكن اإلقرار أن ، ياقالسهذا في و

بحكم ية، األهم ايةغفي اللَّا محدودة أمر  يةتراضيملكها مستخدم هذه الفضاءات االق
الّتـي   بـالفرص والعطايـا   ايةودر تمختلف مواقعها يتطلب مهارافي حكم التّأن 

فـي   يةفمستخدم موقع الفايسبوك مثالً يملك بعض الحيل والحلول اإلستخدام، تتحيها
ـ    يةأوتعطل خاص، حالة قرصنة حسابه توى من خصائصه المتاحة. هـذا عـن مس

فيتعلق ي انالثّكنولوجيات. أما المستوى التّفهم هذه في كمعطى هام  يةقانوالتّالمهارة 
يتجسد غالبـاً  الّذي ) ويةمع األخرين (األصدقاء والعائلة االفتراض االتّصالبأسلوب 

  )11( المفتوح. االتّصالأذهاننا عند في ما يدور  سطبتسهل وتالّتي  المكتوبة اللّغةفي 



 "	ّيةتداول
ّ
ج"	خارج	ا�طر	ا�ؤّس الن

َ
�																																																				ّيةساتص	ا�نت�  د.	يعقوب	بن	الصغ

 

54 

فيما لـه   يةالجديدة يمكن رصد المالحظات اآلت يةكنولوجالتّالبيئة  حلمالموتبعا 
  المتداولة: اللّغةعالقة ب
ج وهو خليط ص المنتَفي النّيتجلى ، اللّغةعلى ي قمالرللفضاء ي لبالسأثير التّ �
 لهجات أخرى.و يةمترامولغات أخرى  يةالعرب اللّغةبين 

هنـا  نلحـظ  إذ ؛ ل ملفتكبشي والبيداغوجي وربالتّالمحيط في  اللّغةتراجع  �
 (بأطوارها محليـا)  يةالمرحلتين المدرسفي خصوصا ي سان العربا وتراجعا للِّضعفً

 .يةوالجامع
؛ وذلـك عبـر   افتراضـيا  على لغة المسـتخدمين  يةعبيرالتّموز الرسيطرة  �

أقـوى عنـد    معـانٍ ودالالت في تض، جديدة يةتيكرز كتعابير لغوالساإليموجيز و
 راسل.التّ

؛ قاموس الطَّيعة يةجديد فرضته المساحات االفتراضي استخدام قاموس لغو �
 شفَّاف ومتداول على نطاق أوسع.، مرِن
واصـل  التّالجلوس بمقربة من فئة "األميـين" أثنـاء اسـتخدامهم لفضـاءات     ف

ذه الفئة عند له يةواصلالتّيتيح لنا رصد بعض الحلول ، كالفايسبوك مثالًي االجتماع
 ال يعرف ال القراءة وال الكتابةي الخاص بهم؛ فاألمي دردشتهم مع العالم االفتراض

... وغيرهـا مـن   hhhhhو  byو sltو  slmي لكنه بالمقابل بات يعـرف معـان  
للدخول  صةأخذها تعلماً وحفظاً وصارت تعطيه الفر، المختصرة يةالكلمات المفتاح

قبـل   -عبيـر التّإن جـاز   –يكن باإلمكان يوماً ممارستها  لمية، عمليات اتصالفي 
  .يةبكات االفتراضالشّظهور هذه 

ما أردنا الوصول له من خالل هذا البحث هو مناقشـة فكـرة اكتمـال     :خاتمة
ةاإلعالمسالة الرالمقصد  – ي رغم تهاو –االتّصالي ستخدمة لدى األفراد  اللّغةيالم
وهذا يؤشر إلى معطى مهم جدا وهو ، واصل االجتماعيلتّااشطين عبر فضاءات النّ

يجعل من المعلومة أثمـن مـن شـكلها وأسـلوبها أو طريقـة      ي قمالرأن العصر 
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فقدت سـلطتها  ية الّتي اإلعالمأمام المؤسسات  اكبير ايتحريرها... وهذا يشكِّل تحد
  المعلومة وأشكال ولغات بثها.في حكم في التّوقوتها 

فـي  المرتبكة بـين األفـراد المسـتخدمين     اللّغةع الحال.. مع تجليات وأمام واق
أحجامـا  و، أشـكالًا  يـة عبيرالتّمـوز  الروسيطرة ، واصل االجتماعيالتّفضاءات 

تُثيـر هـذه األسـاليب    ، عمليات تواصلهم اليوميفي وألوانًا... وعلى نطاق واسع 
 يـة أبحـاث ودراسـات علم  ي فالجديدة تساؤالت عدة؛ قد نجد لها إجابة  يةعبيرالتّ

واصل يقف خلفه دافـع ربـح الوقـت    التّعند ي عبيرالتّمز الرمستقبلًا: هل اختيار 
بديلًا للحروف والكلمات هدفه فـتح  ي عبيرالتّمز الرد فقط؟ هل اختيار الروسهولة 
مز الرخص المتواصل معه؟ وهل اختيار هذا الشّعلى مصراعيه أمام ي باب المعان
ي للشخص المرسل وخوفه من تأويالت المرسل إليه... أي عبيرالتّلضعف يفرضه ا

تعبر عن ارتباك   يةعبيرالتّموز الربمعنى االجابة على سؤال صريح ومباشر: هل 
  أم تكثيف لمعانيها؟، ائعةالشّ اللّغةفي 

 يبـاك التّيشدد صالح بلعيد بضرورة عدم ية، العربوبحثًا عن وضع أفضل للغة 
دون تقديم بـدائل وحلـول   ، المرتبط بمواقف مسبقة من األخر يةالعرب اللّغةلراهن 

حيث يرى أنَّنا نعيش عصرا فيه من يستطيع تسـويق لغتـه   ، للتكَّيف ال المواجهة
ي اقتصـاد  –حسبه  –يستطيع أن يسوق منتجاته وبضائعه وهذا شق ، بشكل أفضل

، يش بين مطرقة الفضائيات وسندان العولمـة تع يةالعربالعولمة... ويضيف أن في 
سـالح؛ لـيس   ي ويكون من المؤسف إذا ما خضنا معركة العولمة بمعزٍل عـن أ 

يستد قوته ويستعير عنفوانـه ممـن   الّذي  أيضاي الح المعنوالسبل ، فحسبي الماد
 يـة للـذود عـن الهو   يـة فاعالدالخطوط في نقف اآلن الّتي  الفصحى يةالعرب اللّغة

  )12(واالنتماء. 
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  مالحق البحث:
ومعـدل  ، قالـة النّ): يوضح نسب امتالك سكان العالم للهواتف 01ملحق رقم (

ـ ي سـم الرقريـر  التّقالـة المتصـلة حسـب    النّالهواتف   Global Digital لـ

Snapshot.  
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 يـة العرب اللّغةطرق إلى أهم أسباب تراجع التّفي كز أهداف الورقة ترتملخّص: 

ةحافة االلكترونفي الصةالجزائر ياللّغةهوض بالنّالحديث عن طرق  كما نستهدف، ي 
 االتّصـال و اإلعالمتطور تكنولوجيات ية، في ظّل حف االلكترونالصعبر  يةالعرب

  وكثافة استخدام أشكال الوسائط الجديدة.
ـ ولذلك ظهرت الحاجة اليوم إلى تطوير ومسايرة توظيـف مواقـع      حف الص

  واهتمامات جمهور القراء.تتواءم مع رغبات ي لكية، العربللغة  يةااللكترون
ـ  و اإلعالمتكنولوجيات ية، العرب اللّغة: يةالكلمات المفتاح حافة االتّصـال، الص

  .يةااللكترون

Abstract:   The paper aims to address the main reasons for the 
decline of the Arabic language in the Algerian electronic press ،we 
also aim to talk about ways to promote Arabic through electronic 
newspapers ،in light of the development of information and 
communication technologies and the intensity of the use forms of new 
media. 

Therefore ،there is a need today to develop and keep pace with the 
use of Arabic language newspaper websites to cope with the wishes 
and interests of the audience. 

Keywords: Arabic language, information and communication 
technologies, electronic journalism 

خضع لعـدة  ي، الجزائرفي  يةصحيفة الكترونإن معايير انتقاء القارئ لالمقدمة: 
أو ية، أو على أساس مبدأ االحتراففي حالصبق السغلبها غير مرتبطة بأفي عوامل 
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حيث أن جمهور ، اللّغة يتأثر بعاملي بل القارئ الجزائر، لطبيعة مضمون الجريدة
ـ مواقـع  الميـل إلـى   كّل  القراء خصوصا خارج المدن الكبرى يميلون حف الص

  .يةلعربا اللّغةاطقة بالنّ يةااللكترون
وبين من تهمـه األخبـار   ية، الوطن يةياسالسبين من يريد االطالع على الحياة و

قـراء   . وهنـاك يةولالدأو حتى  يةقافالثّأو  يةأو االجتماع يةياضالرأو  يةاالقتصاد
ةالفرنس اللّغةاطقة بالنّحف الصويهتمـون  ، قلة بالمقارنة مع الجمهـور األول  وهم ي
  أكبر.مون بصفة طبيعة المضب

كلهـا تنشـر   ، يةورق أمةليس لها دعالّتي المحضة و يةحف االلكترونالصوألن 
 يـة العرب اللّغةب يةالعال يةوهذا يتناقض مع نسبة المقروئ، يةالفرنس يةباللغات األجنب

 اللّغـة مواقـع ب  إطـالق فعملت على ، غم من وجود مواقع راعت هذا العاملالرب
 TSAشـيء عـن الجزائـر    كّل  عمثل موقية، األجنب اللّغةة لعناوين بتابع يةالعرب
.يةالعالم يةاإلعالممعظم المؤسسات ي في مثل ما يجر، وغيره

من بـين المواقـع    يةالعرب اللّغةوهناك عدة مؤشرات مع ارتفاع عدد المواقع ب
يـل  شـبكة الج ي وتضاعف عدد مستخدم، بكات االنترنتالشّالموجودة على شبكة 

إلـى  ، 2014في بالمائة  50نتين األخيرتين من السغضون في الجزائر في  الثّالثّ
حسب دراسـة أجراهـا مخبـر "كونسـومر الب" حـول      ، 2016في بالمائة  99

مما ينعكس ايجابا على مظاهر االتّصال، كنولوجيات الجديدة لإلعالم وي التّمستخدم
  .لّغةالمن  يةالمواقع االلكتروني استفادة متصفح

فـي   يـة العرب اللّغـة هذه األسباب والمعطيات مما الحظناه ووجدناه عن واقع 
ةحافة االلكترونالصـ هذه الورقـة عـن لغـة    في لنتطرق ، الجزائرفي  ي حافة الص

مكن مـن  التّمن خالل  يةالعرب اللّغةراجع وعوامل تطوير التّبين أسباب  يةااللكترون
  وع من الوسائط الجديدة.النّهذا 
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 لها عـدة مميـزات   يةحافة اإللكترونالص االتّصالو اإلعالمت امتياز تكنولوجيا
 اإلعالمت هو ارتباطها بتكنولوجيا الجزائرب يةحافة اإللكترونالصأهم ما تمتاز به و
هـذا  ، على فايسبوك وتويتر صةخاي واصل االجتماعالتّمواقع وربطها ب االتّصالو
على مسـتوى  جزائر عرفته النعيشه منذ سنوات قليلة و الّذي حول الجذري"التّ" هو

.يةاإلعالمالممارسة 

 صـفح التّوي لقالتّدارة على مستوى الصأصبحت تحتل ، يةحافة اإللكترونالصو
 اإلعـالم مهمة ي محيط يؤدفي وذلك لوجودها ، اللّغةمرتبط بالخطاب أو بي لقالتّو
 دون حـواجز أو ضـغوطات   يةاإلعالمة المادفي فاعل والمشاركة التّو االتّصالو

.يةالورق حافةالصعكس 

إلـى جانـب   ية، بق للصحافة اإللكترونالسأفضى إلى نوع من الّذي  وهو األمر
.يةبصر-يةوامل أخرى سمععوارتباطها ب عموما مجانيتها

كتابة " لغة في كتور محـمد حسن عبد العزيز الدذكر  يةحافة االلكترونالصلغة 
 المعاصـرة  يـة العربنمط من أنماط هي  حافةالصأن لغة ، )1(حافة المعاصرة"صال

فـي   يةقافالثّاإلذاعة والمحاضرات في عليق عليها التّومن أشكالها نشرات األخبار و
  .صةظروف خا

  )2(هي:  ةحافة المعاصرة خصائصها من مصادر ثالثالصسب لغة توتك
نجدها ، لها وتطورا لبعض خواصها ادحافة امتداالص: حيث تعد لغة الفصحى -
 يـة العرب اللّغـة تلتزم بنشر أخبار ومقـاالت ب ية الّتي حف االلكترونالصمواقع في 

  الفصحى.
حافة من مفـردات وأسـاليب يـتم    الصلغة في : بما تسهم به يةاللغات األجنب -

فـي  ذلك نجد ، رجمة)التّنظام الجملة (في تعريبها وما يحدثه ذلك أحيانا من تغيير 
مـثال: وكالـة األنبـاء    يـة،  واألجنب يـة العربباللغتين  يةحف االلكترونالصمواقع 
  .TSAموقع ية، الجزائر
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حافة منها من مفـردات وأسـاليب ومـا    الص: بما تقترضه لغة يةالعام اللّغة -
معظم عناوين موقع في نجد مثال ذلك ، نظام الجملةفي يحدثه ذلك أحيانا من تغيير 

  ار أونالين".هالنّ"
وذلـك  ية، حافة أقوى من تأثير العامالصلغة في  يةويرى أن تأثير اللغات األجنب

ترتبط ية الّتي أثر بالعامالتّللصحفيين ولجمهور القراء يجنبهما في قاالثّألن المستوى 
الجزائر بمـا  في  صةلكن ما نراه اليوم أن القنوات الخا، هابط نسبيافي بمستوى ثقا

ي واصل االجتمـاع التّوعبر حساباتها على مواقع  يةحف االلكترونالصض فيها بع
توصل أفكارها وتوجهاتهـا ومواضـيعها   ي ارجة" لكالد" يةشر بالعامالنّتركز على 

هذا ما يتطلب بجد دراسة لمعرفـة  ، للقراء أو المستخدمين وتحقق أكبر نسبة متابعة
  تائج المتوقعة.     النّمكامن األسباب و

ـ بعنوان " اتجاهات الطلبة نحو  يةك دراسة أكاديمهنا ـة حافة االلكترونالص3("ي( 
 قضايا تعالج كونها األولى رجةالدوب يةالعرب للصحيفة الطلبة تفضيل أسباب أن بينت

 االثّوث  25.3%نسبة يةالعرب اللّغة بالغة األسباب هذهي وثان % 56.5بنسبة  يةالقوم
 والمالحظ، % 14.7بنسبة  وذلك حريرفي التّ فائقة بمهارات تتمتع كونها نجد وأخيرا

 تتعلـق  أسبابهي  يةالعرب للصحف الطلبة مطالعةفي  تتحكمالّتي  األسباب أهم أن

  المعالجة.   طريقة من أكثر المعالج بالموضوع
 leصـحيفة   األولـى  المرتبةي في والالتّ وعلى يةاألجنب حفالص الطلبة ويطالع

monde ةالفرنسصـحيفة   وبعدها، % 73.5بنسبة  يLe parisien  6.5 %بنسـبة  
  .5.3 %بنسبة  The guardianصحيفة  ةالثّالثّ المرتبةفي تليها 

 األولـى  رجةالدب يةاألجنب حفالص يفضلون الطلبة تجعلالّتي  األسباب أهم ومن

 يـة غطالتّوكـذلك  ، المعلومات تقديمفي  أفضل مستوى ثمية، أجنب إتقان لغات بحكم
  .المتقنة اللّغة بعامل ترتبط األسباب هذه والمالحظ أن، املة لألحداثالشّ

 رجـة في الد الين أون روقالشّمطالعة  يفضلون الطلبة أن راسة أيضاالد كشفت 

 ثم، صحيفة الخبر يةانالثّ المرتبةفي  وتليهاية، الجزائر حفالص يةبق األولى من بين
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 اليـن  أون هـار النّ نجـد  ابعةالر المرتبةفي وية، ياضالر دافة الهالثّالثّ المرتبةفي 
ـ  قليلة نسب سوى حفالص يةتمثل بق األخير لمفي و، Libertéي تأت وخامسا ي وه

أن والمالحـظ ، Elwaten، البالد.نت، أخبار اليوم، El moudjahidواليالتّ على
 يـة سخ الورقالنّ وذات يةربالعاطقة بالنّ حفالصهي  مطالعة يةالجزائر حفالص أكثر
)4( .يةياضالر باألخبار تهتمالّتي  منها صةخا

ـ داخـل مواقـع    يـة األخطاء اللغو إن :حافةالصأسباب تراجع لغة  حافة الص
ضـعف  في ساعدت الّتي  نتيجة لمجموعة من األسباب والعوامل، هي يةااللكترون

  .يةالعرب اللّغة
حيث نجـد  ، حفيالصرجة األولى في الدسباب نجد وإذا عدنا إلى أهم هذه األ  

ومن هنا يعمل ، )5(وال يحترمونها  اللّغةحفيين ال يراعون قواعد هذه الصأن بعض 
أكثر مما يرقونها وينفرون القارئ أكثر مما يشدونه إلى  يةالعربهؤالء على تشويه 

  ابة.الشّالجميلة  اللّغةهذه 
  )6( نجد:، ياإلعالمعبير في التّ ةيركيبالتّومن بين أبرز المظاهر 

حفيين للغـة:  الصاستخدامات في  يةعلى الجملة الفعل يةتغليب الجملة االسم -
أجلـب   يةذلك بفكرة أن الجملة االسـم  يةحافة االلكترونفي الصحفيون الصويبرر 

ذهنـه مـن   في النتباه المستمع والمشاهد وأكثر قدرة على ايصال الخبر وترسيخه 
مثال  يةحرير للصحافة االلكترونالتّفالعناوين تلعب دورا مهما خالل ية، ملة الفعلالج

  تفاصيل     ، بالفيديو..، ور..الصب، ببالسو، تعرف على، ذلك: هذه هي
على أنه ال يجب أن نفـرق   يةالعرب اللّغةفي : تنص القاعدة إضافة المضافين -

واب الصلكن ، ئيس"الروتقدير أخيه  يةحمثال:" أبلغه ت، بين المضاف والمضاف إليه
أخيـه   يـة إلى الضمير بالقول" أبلغه تح الثّالثّوالمضاف ي انالثّأن يسند المضاف 

ئيس وتقديره".الر  
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مثل الفعل ، تتعدى بحروف الجر يةالعرب اللّغةفي : هناك أفعال األفعال يةتعدد -
ئيس" عـوض "صـرح   الـر  جمل مثل "صرح أنه سعد بلقاءفي يرد الّذي  "صرح"
  بأنه".

فإنهم يعانون مـن ضـعف    يةالعرب اللّغةفي حافيين الصإضافة إلى عدم تمكن 
وهنـاك مـن ال   ، بينهم وبين القارئي واجتماعفي مع وجود هوة وبعد ثقا، كوينالتّ

 العاطفيي االنفعالفي واألسلوب الالمعري المعلوماتفي يفرقون بين األسلوب المعر
ي عبير الفكرالتّاضجة والنّليم يتوخى المناقشة الواضحة ي الساإلعالموب ألن األسل

الجزائـر يـتم وفـق اتجـاهين أو     فـي   يةحافة االلكترونفي الصفالعمل ، العقلي
منظورين: فهناك من يرى أن المتابعة وتفاعل المستخدمين وتحقيق أكبر عدد مـن  

غم من رداءة أو تالعب الرب يةرونحيفة االلكتالصالمعجبين والزوار أهم شيء لدى 
تنشرها الجريدة. وهناك من يرى أن كسب ثقـة القـراء   الّتي  األخبار يةأو مصداق

ولو تطلب ذلك ماال أكثر مع مرور الوقت ألنهـا   يةوعالنّاألوفياء يتحقق من خالل 
  هو القارئ.ي تعتبر أن رأس مال الموقع االلكترون

علـى  ، العـام ي أالرعلى  جزائربال يةحافة اإللكترونللصي أثير القوالتّوقد برز 
وكان آخـر  ، العام بهاي أالرمستوى تفجير مجموعة من القضايا "الحساسة" وإخبار 

ـ يـة،  الوطن يةربالتّووزارة  يةالكتب المدرسفي  "البسملة" يةقض، تلك القضايا ي وه
وتجاذباتها ، وتابعت تداعياتها، يةجزائرال يةحافة اإللكترونالصها بتواكية الّتي القض

بعيدا لحـدود توجيـه    بعض الحاالتفي  ذهبتو، قابات واألولياءالنّبين الوزارة و
أالر ةاخ، جزائريالعام اليبعض القضايا الحساسة والطابوهاتفي  ص.  

ةحافة االلكترونالصمؤخرا  تبد الجزائر بلغة األرقامفي  يةحافة اإللكترونالصي 
عم الـد ما تزال تعيش علـى  ية، الّتي تؤكد بأنها البديل للصحافة الورق زائرجالفي 

إضافة إلى انحصار عـدد  ية، وق االشهارالسيق وتحكم يضتوسط ، للدولةي العموم
.مبيعاتها
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 ولـة الدبأن تأثيرها أضحى يقلـق  ، جزائربال يةحافة اإللكترونالصويرى مهنيو 
 صـة خا، جزائريالعام الي أالرأثير وتوجيه وتأطير تّفي الكبير  فيما تلعبه من دور

حسـب  ، الجزائـر في األكثر تصفحا  يةحفالص يةفيما باتت تلعبه المواقع اإللكترون
ـ ضبط سـلطة  في  فكيرالتّولة إلى الددفع بالّذي  األمر، )7(وكالة "أليكسا" حافة الص

حـدثت عـن   الّتـي   وادبعض الم إصداروتم قبله ، 2017عام  ايةالمكتوبة قبل نه
ةحافة االلكترونالصالقانون العضوفي  ي 2011لإلعالم سنة ي.    

ـ الوسط في فرضت نفسها  يةحافة االلكترونالصوما يالحظ اليوم أن   ياإلعالم
المكتوبة  حافةالص بأن سلطة ضبط، "جمال كعوان" ابقالس االتّصالأكد وزير حيث 

ــيبها  ــر تنص ــي المنتظ ــتتكفل بت ، ه ــن س ــاص   م ــانون الخ ــد الق حدي
حيات.الالص باعتبارها المالكة لكل يةااللكترون حافةالصب

 المكتوبة مرهون بمستقبل سلطة الضـبط  حافةالص مستقبل أن، كعوانأوضح و
 نظـيم وتـأطير  التّقراراتها من حيـث  في ستصبح مباشرة بعد تنصيبها سيدة الّتي 
ةحافة المكتوبة وااللكترونالصب واالعترافشاط النّبترخيص  يالمحتـرف  في حالص

  .خالقيات المهنةأب صةوكل ما تعلق بتنفيذ األحكام الخا
ـ   حافةالص ستسير صندوق دعمالّتي  لياتاآلولم يحدد الوزير   ىالمكتوبـة واكتف
ـ  ية الّتـي  زمة المالحف المتضررة من األالصبالقول إنه سيدعم  بعـض   اتمـر به

)8(ن. العناوي

ـ  تـزال ال  :حفيين المهنيـين الصآراء األساتذة و ـة االلكترون حافةالصفـي   ي
هذا المجال وبتعميم شبكة في باالستثمار  بدايتها ويبقى تطورها مرهونفي  الجزائر

  )9(. األنترنيت كما يؤكده المحترفون
بمناسبة  يةكالة األنباء الجزائرلو، حديث أدلى به األستاذ بلقاسم مصطفاويفي و

في ال تزال  الجزائرفي  يةاإللكترون اإلعالموسائل  د أن "للصحافة أكي اليوم الوطن
  ق".مرحلة االنطالفي هي  عصرها األول بحيث
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 يةمطلـع العشـر  فـي  " انطلقت يةالمغامرة الفكر أن هذه "ي واعتبر مصطفاو
ـ  مجـال فـي  بـالخوض   يةحف اليومالصعندما بادرت بعض  يةالماض حافة الص

ـ  يةلورقبنشر طبعاتهم ا يةاإللكترون ذهبـت   و"ت. عبر موقعهم على شبكة األنترن
محضـة   يةتنشر طبعات إلكترون إذ أصبحت، حف إلى أبعد من ذلكالصبعض هذه 

جديـد إلثـراء   التّللتفاعـل و  وهذا ما يفتح المجال يةمختلفة تماما عن الطبعة الورق
  م".األخبار طوال اليو

لـى  إال توسع فيمـا بعـد   المج أن "ي أحمد حلفاوفي حالصومن جهته أوضح 
ــارب ــت  تج ــرى تمثل ــي أخ ــع ف ــالتّمواق ــون اإللكترون ــي ب تياوي لفزي ف
  ".والمدونات  يةاإللكترون واإلذاعات
فـي  تجد صعوبة ، البديلة" " حافةالص أو يةحافة اإللكترونالص أني حلفاو ويرى

مرحلة في ال تزال  عشر سنوات من انتشارها. و"ي وجودها بعد مرور حوال إثبات
  .والوظيفي"ي قنالتّعلى المستوى  يةتقليد

أن ي مصطفاو فيرى، الجزائرفي  يةحافة اإللكترونالص أما فيما يتعلق بمضمون
ي تبث من خارج الوطن وتستهدف القارئ الجزائـر ية الّتي اإللكترون بعض المواقع

هـذه  و، "مؤسسات هشة وتنشر عمال صحفيا محدودا بسـبب نقـص اإلمكانيـات   
ةاإللكترون حفالصتنشر أخبارا بصفة سريعة وهو ما يمنعها من اإللمام بجميـع   ي

  ".جوانب الموضوع
 يطغى علـى األخبـار  الّذي  لطةالستجاه ي قدالنّالطابع  إلى "ي كما أشار حلفاو

بينما يـنعكس  ، وهو ما يشد القارئ المتصفح لها يةحافة اإللكترونالص تنشرهاالّتي 
تنقلهـا  الّتي  لطة من خالل األخبارالسحامل على التّو، هذه األخبار ةيسلبا على نوع

تفيـد القـارئ   ية الّتـي  يبتعد بها عن نقل األخبار الحقيق يةحافة اإللكترونالص هذه
د".وتمنحه صورة عن واقع البال

فـي  ترغـب  ية الّتي الجرائد الورق" على أنه ، ساحلعبد الحميد ويرى األستاذ 
والحفاظ على ، لفرض وجودهاي شر االلكترونالنّوجه مستقبال إلى ة، التّياالستمرار
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خضم توجه الكثير مـن  ، في هويتها كمؤسسات تضمن مناصب عمل المشتغلين بها
  )10(".يةوالمواقع االلكترون يةالمعلنين نحو القنوات الفضائ

ةحافة االلكترونالصناشرو  أعلن: ومشكلة حجب المواقع يةاإللكترونحافة الصي 
 اتقريـر  ، 2017 أكتوبر 15الجزائر العاصمة يوم األحد في المجتمعون  يةالجزائر
شـيء عـن الجزائـر   كـّل   تعرض لها موقعالّتي  الحجب يةحول وضع مفصال

(TSA) ،ةا نقاشا وتبادال عاما حول الوضعووأجرةالقانون يةواالقتصاد يلوسـائل   ي
 -حسـب البيـان  - المجتمعـون  إثر ذلـك خـرج  وعلى  )11( الجزائر.في  اإلعالم

  :يةالالتّبالقرارات 
يمس بالحريات الّذي قابة هذا غير المسؤول والرنرفع صوتنا عاليا ضد فعل  -
.حافةالصللتعبير و يةاألساس

ونطالـب   (TSA) شيء عن الجزائركّل  إننا نعلن تضامننا مع الزميلة موقع -
.الحجب دون تأخيردخل من أجل رفع هذا التّالحكومة ب

الجزائـر ال  فـي   يةحافة اإللكترونالصلممارسة ي نؤكد أن غياب إطار قانون -
للخطـر مـن    يـة اإلعالموهذا الوضع من شأنه تعريض وسائلنا ، يمكن أن يستمر

وصحفيونا محرومـون مـن    ايةال تعترف بها سلطة الوصالّتي وية، القانون يةاحالنّ
.يةحفالصالبطاقات 

وقت يمكـن أن تكـون   في ا الوضع يحول دون تطور مؤسساتنا اقتصاديا هذ -
.يةقليدالتّ يةحافة الورقالصمن ضحايا أزمة  يةمالذا إلعادة توزيع الطاقات البشر

تمنع كذلك تطوير محتوى  يةالجزائر يةقمالر اإلعالمتجاه وسائل  يةهذه العدائ -
.للمحتوى يةولالدمنافسة وقت استعرت فيه الفي  لإلنترنتي جزائر

ـ  يةحافة اإللكترونفي الصاشرين النّإننا ندعو كافة  - األخبـار علـى   ي ومنتج
لتشـكيل جمعيـتهم    العامـة  يةللجمعي حضيرالتّاالنترنت لالنضمام إلى االجتماع 

  .يةالمهن
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تنظـيم   يـة من أجل تسـريع عمل  االتّصالإننا نوجه نداء للحوار مع وزارة  -
ةفة اإللكترونحاالصي.  

  يةحافة اإللكترونالصتجاه افي حيل الرو يةالموت البطيء" للصحافة الورق" 
بـارزين مـن   صـحفيين   دفعـت ية، حافة الورقالصتؤرق الّتي  ولعل المشاكل

ةحافة الورقالصإلى ، المطبوعة يـة اتجـاه تأسـيس مواقـع إخبار   فـي  حيل الري 
ـ أعلن رئيس تحرير "القدس العربي" ، وليدالعلى المستوى مثال ية، إلكترون ابقالس 

لـيعلن  ، اليـوم" ي أالرتحت اسم "ية، تأسيسه صحيفة إلكترون، عطواني عبد البار
)12( .الحري حافة من بابها اإللكترونالصعودته لمهنة 

بأن العـالم  ، "24"اليوم يةحيفة اإللكترونالص يةوكان الفتا ما أشارت إليه افتتاح
يتحدث لغـة واحـدة   ي عبارة عن عالم ديمقراط هو "، تالنّعلى شبكة ي فتراضاال

ـ عالم جعله الولوج ، و شرطأنهر واحد ويعبر عن أفكاره بال قيد في ويسبح  هل الس
تسـتثمره  يـة الّـذي   حرالهـامش   إشارة إلى، إلى المعلومة ديمقراطيا ومتساويا"

ة، حافة اإللكترونالصةمغريمن  بذلك الكثير يحفيين الورقيينالص.

، فـي  جزائـر الفي  يةحافة اإللكترونالصيعرفه قطاع الّذي  طورالتّهذا ي ويأت
ما تزال تعيش على كاهل ، الّتي المطبوعة يةالموت البطيء" للصحافة الورق سياق "

عم العمومالد ةوعلى "ضائقات مال، للدولةيأعلن على إثرها توقف بعـض  ، " جمةي
"  يـة الفرانوكوفون يـة خرها توقـف اليوم آوكان ، يةجزائروق الفي الس إصداراتها
.يةوإدار يةعن اإلصدار بسبب مشاكل مالية، الماض شهراألفي " التريبون

رغم ذلك وعـد  ، المالييرسنويا  جزائرالفي  يةحافة الورقالصتكلف ، وإلى ذلك
ـ ل صندوق دعـم  من خال، حافة المهددة بالغلقالصبدعم  االتّصالوزير  حافة الص

  المكتوبة.  
، يـة جزائر يةمهن يةإلكترون يةتتصدر فيه عدة مواقع إخبارالّذي  الوقتفي هذا 

مـن "غوغـل" و"يـاهو"    كّل  مباشرة بعد جزائرالفي قائمة المواقع األكثر تصفحا 
  )13( ي.ولالدحسب ما يؤكده موقع "أليكسا" ، و"فايسبوك"
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يرى "تشومسكي" بـأن  حيث، المجتمع من ركائز يةساسأ ركيزة اللّغة: الخاتمة
ي أ يةاالجتماع بالبنى وثيق بشكل يرتبط للتواصل واستخدامنا إياهاي نسق رمز اللّغة
متغيـر   االتّصالو اإلعالملغة. وبما أن تكنولوجيات  بدون مجتمع امةإق يصعب أنه

ـ و اللّغةقة بين كان ال بد من معرفة العالي ياق االجتماعالسهذا في مهم  حافة الص
  .يةالجزائر يةحافة االلكترونفي الص يةالعرب اللّغةوما حال ية، االلكترون
القديمة من صحافة مكتوبـة   اإلعالممثلها مثل وسائل  يةحافة االلكترونالصإن 

للمجتمـع  ي الفكـر ي االرتقاء بالمستوى اللغـو  يةتتحمل مسؤول، وإذاعة وتلفزيون
يستخدمها المجتمـع أو  الّتي  اإلعالمحيث يقول ماكلوهان: " إن وسائل  ،الجزائري

وسـيلة  ي يضطر إلى استخدامها ستحدد طبيعة المجتمع وكيف يعـالج مشـاكله وأ  
جديدة أو امتداد لإلنسان تشكل ظروفا جديدة محيطة تسيطر على ما يفعله األفـراد  

يفكـرون ويعملـون   الّتي  هذه الظروف وتؤثر على الطريقةفي ظّل ين يعيشون الذّ
مدة تـأثير هـذه الوسـيلة علـى جمهـور       يةراسات العلمالدوقد أثبتت  وفقا لها".

 اللّغـة فـي  وبهذا فإنها يمكن أن تؤثر إيجابا كما يمكن أن تؤثر سلبا ، المستخدمين
مسـتوى  فـي  ويراجع ثقته ي يترك بصماته لدى المتلقي خطأ مهني ألن أية، العرب
حيفة.  الص  
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  المالحق

  
  يولالدحسب موقع أليكس  سب تصنيفح يةجزائرالمواقع القوى أ: )1ملحق ( 
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بمتطلبـات العصـر   فـي  اللّغة وتهيئتها لت سالمةتعد المحافظة على : الملخّص
من ، وجعلها مالئمة لضرورات الحياة وحاجاتها، ومختلف مجاالته، بعلومه وفنونه
 والمعاهـد  يـة والمجـامع اللغو  يـة تسعى إليها المؤسسات العربالّتي  أهم األهداف

فـي  ضعف اسـتعمالها  ، ولعّل من أهم ما يواجهها اليومية، األقطار العرب بمختلف
  واصل االجتماعي.  التّوسائل اإلعالم ومواقع 

وسـائل  فـي   يةلذلك يهدف المقال إلى تقديم وصف عام لواقع استعمال العرب
نرقـى  ي يراها مناسبة لك يةوعمل يةكما يقدم المقال حلوال نظر، واصلالتّاإلعالم و
واصل الحديثة.من خـالل طـرح اإلشـكال    التّو االتّصالوسائل في  يةبلغتنا العرب

اصـل  والتّو االتّصـال يمكن أن تلعبه وسائل الّذي  أثيرالتّما طبيعة وحدود اآلتي: 
 بكل مجتمـع؟  صةالخا يةقافالثّبعده واحدا من المكونات ي المكون اللغوفي الحديثة 

  بمتطلّبات عصرنا؟في بلغتنا لتي قالروكيف يمكن 
  قافـة الثّقمـي؛ الفايسـبوك؛   الر؛ الخطـاب  يـة : اللّغة العربيةالكلمات المفتاح

  حافة.الصاإلعالم؛ 
Summary:  Maintaining the integrity of the language and 

preparing it to meet the requirements of the age with its science and 
arts ،and its various fields ،and making it suitable for the necessities of 
life and its needs ،is one of the most important goals sought by Arab 
institutions ،linguistic institutions and institutes in different Arab 
countries. Social Media. 
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Therefore ،the article aims to provide a general description of the 
reality of the use of Arabic in the media and communication ،and the 
article provides theoretical and practical solutions that he deems 
appropriate in order to upgrade our Arabic language in modern means 
of communication and communication. The modern linguistic 
component is one of the cultural components of each society? How 
can we improve our language to meet the requirements of our time? 
Keywords: rabic language; digital discourse; Facebook; culture; 
media; press. 

 وتراثها وحضارتها ومـرآة الفكـر ألمتنـا   ، مةاللّغة وعاء ثقافة األ إن: يدتمه
فاللّغة ، يوم شيئا جديداكّل  تبدعية الّتي ورة المعلوماتالثّولذلك ال بد لها من مواكبة 

ـ ما يطرح على كّل  وعليها مجاراةُ، لكلِّ المعارفي أساس تواصل ـة احة العلمالسي 
الحديثة ألنها إحـدى   يةقافالثّو يةهضة اللغوالنّمع ي ماشالتّا مما يضمن له، وغيرها
وليـد  التّما تمتلكه من خصـائص االشـتقاق  و  في ظّل (ي واصل اإلنسانالتّحلقات 

 ما هو إال انعكاس للواقـع ، اليوم يةوالحقيقة أن وضع اللّغة العرب، واإلعراب ...)
لغـة   يـة انالثّجعلت من اللّغة ، لعولمةتشنها االّتي  فالمعركة، يشهده أصحابهاالّذي 
ال لكونها أسهل استخداما وأكثر تداوال بل لكونها ، فاعل الحضاريالتّتحقق  يةعالم

ويجعـل  ، مما يجعله يفرضها، ولغة األقوى سياسيا واقتصاديا، لغة المنتج والمصنّع
 يةمن وسائل سمع قنيات الحديثةالتّ"استخدام في ظر النّإعادة  غيره يتداولها لذا وجب

اسـتخدامها إثـارة   في ألن ، من خدمات متنوعةي اإلعالم اآلل هوما يوفر يةوبصر
هـوض باللّغـة   النّلذلك فمهمة )1(روس"الدوجذبا لهم لإلقبال على ، اشئةالنّالهتمام 

ذلـك  في المجتمع يشترك كّل  واسترجاع مكانتها أمر ال تتكفل به المدرسة فقط بل
  واصل.التّمواقع  ىاإلعالم والقائمين علبما فيه من رجال 

فتطور األمم رهن بمحافظتها ، اللّغة من مقومات بناء األمم وتطورها وارتقائهاو
 يـة والعرب، طور واالستيعاب لكـّل مسـتحدث  التّوقدرة هذه اللّغة على ، على لغتها

مواجهـة تحـديات   في وال تزال صامدة ، ظهرت منذ القدمالّتي  إحدى هذه اللغات
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ـ   يةعادت على اإلنسان يةتحمل رسالة سماو يةلكونها لغة ح، كثيرة ور النّجمعـاء ب
لكونهـا تمثّـل   ية، واإلسالم يةالعرب مةمهم لألي إذن معطى حضاري فهاية، والهد

  توجهنا الوحدوي.في ولها شأن عظيم ، وبعدا حضاريا يةهو، تراثا وتاريخا
ليست أصـواتا شـتى   ي فه، كبرى يةوأهم يةحياة اإلنسان قيمة أساسفي غة للّاو

تعبيرا ، األخرى يةتصدر عن الكائنات الحالّتي  تصدر عن اإلنسان تماثل األصوات
كما أن لغة ، قوم عن أغراضهم"كّل  إنها "أصوات يعبر بها، عن أحاسيس وغرائز

أفكـار وعواطـف   هـي   من المضمون "إنمـا  يةخاو يةاإلنسان ليست قوالب لفظ
واأللفـاظ  ، يتم عبـر المفـردات والجمـل   ، فسالنّوتعبير عن مكنونات ، عرومشا

  والعبارات.
بمتطلبات العصر بعلومـه  في اللّغة وتهيئتها لت سالمةالمحافظة على  ولذلك تعد

مـن أهـم   ، وجعلها مالئمة لضرورات الحياة وحاجاتها، ومختلف مجاالته، وفنونه
بمختلـف  ، والمعاهد يةوالمجامع اللغو يةلعربتسعى إليها المؤسسات االّتي  األهداف

وسـائل  فـي  ضعف اسـتعمالها  ، ولعّل من أهم ما يواجهها اليومية، األقطار العرب
  واصل االجتماعي.  التّاإلعالم ومواقع 

بليـغ  التّو االتّصالعمليات في دارة الصاليوم تحتل ي واصل االجتماعالتّفمواقع 
غير أن هذا ، وهو تواصل يتطور من يوم آلخر، على مستوى األفراد والمؤسسات

ونمط الكتابة بها إذ أصبحنا نرى  يةاللّغة العربفي واصل أحدث خلال في التّطور التّ
سـائل  الرتُكتـب بهـا   الّتي  من حيث الحروف يةوالالتين يةخليطا بين اللّغة العرب

 يـة كالذّالهواتـف  فـي   يةبحروف التين يةوانتشرت ظاهرة كتابة العربية، واصلالتّ
 يـة همها "الفايسبوك" مما أُّثّـر علـى لغتنـا العرب   أوي واصل االجتماعالتّومواقع 
ألبنائنا وقّل ي وهزل المعجم المفردات، فضعف األداء واألسلوبية، عبيرالتّوأساليبها 

  يطرح:  الّذي  ؤالالسو من لغتهم وأساليب استعمالها.في زادهم المعر
ـ طغت على ية الّتي واصلالتّبيل إلى استغالل هذه الوسائل سالكيف هو  احة الس

وهل تعد هذه الوسائل ، مجاالت استعمالها؟في ويوسع  يةاليوم بما يخدم اللّغة العرب
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توسع هوة القطيعة بـين مطالعـة أمهـات    في ظّل  صةخطرا ونقمة على اللّغة خا
، كنولـوجي؟ التّريع لالسـتخدام  السر اللّغة والبالغة واألدب وبين االنتشافي الكتب 

المجـامع والجامعـات والمـدارس    فـي   يـة وما هو دور القيمين على اللّغة العرب
صار يضرب بجذوره داخل المجتمعـات  ي الّذي بأطوارها لتدارك هذا العجز اللغو

 فيالحديثة  االتّصاليمكن أن تلعبه وسائل الّذي  أثيرالتّوما طبيعة وحدود ، ؟يةالعرب
  بكل مجتمع؟. صةالخا يةقافالثّبعده واحدا من المكونات ي المكون اللغو

  هوض بها؟.النّسبل هي  وما، وسائل اإلعالمفي ظّل  يةوما مصير اللّغة العرب
اليوم مشاكل عديدة لعـّل أهمهـا    يةالعربي تعان اليوم يةواقع اللّغة العرب: أوال

مسـتوى  ي ضعف الكتابة بها إن لم نقُل تـدنّ و، واصلفي التّضعف استعمالها بيننا 
الّتـي   ومخاطر تهدد هذه اللّغـة ، ولعّل لذلك أسبابا كثيرة، اللّغة واألسلوب عموما

ولعّل أهم هذه األسباب العولمـة  ، تعهدها اهللا بالحفظ يةكُتبت بها أعظم رسالة سماو
فعـاد علينـا   ، االستفادة منـه لم نُحسن استغالله وي الّذي كنولوجالتّقدم التّو يةقافالثّ
  بعض مظاهره.في لب السب

 صةخا يةاليوم انتشار ظاهرة كتابتها بحروف التين يةفمما يميز واقع لغتنا العرب
وهو ما يهدد اللّغة وحروفها بكثرة ي واصل االجتماعالتّقالة ومواقع النّالهواتف في 

  وضعف األسلوب أو انعدامه.، اللحن حين الكتابة بها
الفايسـبوك  ي لـدى مسـتعمل   يةفنتيجة هذه المستحدثات كثرت األخطاء اإلمالئ

في غبة الرحتى لدى المتخصصين ووجدناهم يتحججون بضيق الوقت و، ويتر..التّو
ةن حروف العربرويعفال نجدهم ي، د بسرعةالرأ ي على ، اهتمامٍيغم من كـون  الر

ه له ميادينـه وتخصصـاته وتنوعاتـه    علما قائما بذات يةالعربفي الحروف تشكّل 
  .يةرالثّ

تسـربها  يـة الّتـي   غم من الفوائد اللغوالرعلى : والعولمة يةثانيا: اللّغة العرب
ها للحـواجز بـين اآلداب إال أنهـا بتطوراتهـا     التّالعولمة لجانب العلم والبحث بإز

في يصفونها بكونها ف، ووظيفتها يةعلى دور اللّغة العرب يةومخرجاتها تشن حرباً خف
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والمفروض أن العولمة "تمنح ، االستعمال داخل المؤسسات يةمنزلة متأخرة من ناح
يتسوق فيها وتتناقـل بـين    يةلتصبح سلعة تجار يةكبيرة إلعداد اللّغة العرب صةفر
 يـة ويتحقق هذا المشروع بتشـجيع األبحـاث العلم  ، مختلف دول العالمفي اس النّ

ووسيلة لتيسير تعليمها ، الستعمال هذه اللّغة ةماوتوجيهها لتكون دع ةيالعرب يةاللغو
فـي  داخل والوسائل المسـتعملة  التّو، الطّرقفي ظر النّكما يتحقق بإعادة ، وتعلّمها
  .)2( لمتعلّميها.." يةوإيجاد الفرص للحصول على منافع ماد، نشرها

دعـوى   يـة لى اللّغـة العرب عي لبالسوتأثيرها  يةومن المظاهر البارزة للعلمان
طور المتسارع بما يحملـه مـن تـراكم    التّعن مسايرة العلم و يةتخلّف اللّغة العرب

 يةوالمالحظ أن العلمان، نمويالتّوي كب الحضارالروعجزها عن اللّحاق ب، معرفي
فـي   يةسمالراللّغة هي  وإن كانت يةمآربهاّ حيث نجد العربفي نجحت إلى حد ما 

والميـادين   يةوالجامع يةمعظم المؤسسات اإلدارفي إالَّ أنّها همشت  يةان العربالبلد
محلّها فأصبحتا  يةوكذا اإلنجليز يةوحلّت اللّغة الفرنسية، والمراسالت اإلدار يةالطب
تـدريجيا بحسـب    يـة وتقهقـرت اللّغـة العرب  ، الميدانفي تخاطب واتصال  يلغت

ـ ومفتـاح العلـوم   ، هم بأنها لغة القرآن الكريمالمخطّطات المدروسة لعلم  يةرعالشّ
 من غير أهلها يقدمون عليها من منطلق دينـي  يةالعربي والحقيقة "أن أغلب متعلم

ويتعلّمهـا العـرب لتحقيـق    ، تحملها هذه اللّغةية الّتي قافة اإلسالمالثّومن قناعة ب
أو ي ينالدافع الدولكن االستناد إلى ، اطق بهذه اللّغةي النّانتمائهم إلى المجتمع العرب

وأن زمـن   صـة خا )3( شيوعها.."  وضمان، لعولمة هذه اللّغةفي ال يكي االجتماع
يساعد على انتشار اللغات ويشجع األجيال المعاصرة على اكتسـاب  ي العولمة الحال

ك ماديـاً إلـى جانـب    واالستفادة من وراء ذل، بيتهفي وهو ، أكثر من لغة واحدة
  االرتقاء اجتماعياً.

 يـة سوق العمل نجد أن اللّغـة اإلنجليز في  يةفعندما ننظر إلى وضع اللّغة العرب
تحتل مكانة مهمة وصار اشتراط إجادتها كتابة وقراءة وتحدثا ضروريا مـن قبـل   

 وتأمـل انعكاسـاتها  ، حتى أصبح ظاهرة تستحق الوقوف عندها يةركات األجنبالشّ
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نعيشـها   يـة نعيش عولمـــة لغو فصرنا ية، على مصلحة الوطن ومالمح الهو
اقتصـاديا   يـة نتيجة هيمنـة اللغـات القو  ، ونحسها وال نملك أن نحرك لها ساكنا

 يـة ركات العالمالشّكما أن ية، وإنتاجيا ومعرفيا على اللغات الضعيفة وضمنها العرب
تعميق هذا الوضع وجعله أشبه مـا  في سهمت والعابرة للحدود أ، المتعددة الجنسيات

كثيـر مـن المؤسسـات    في فأصبح المواطن غريباً لغويا ، يكون بالواقع المحتوم
فر وبعـض  السمثل المستشفيات والفنادق ووكاالت ، فع العامالنّركات وأماكن الشّو

يحصل على مطلوبه من الخدمـة  ي وأصبح من الواجب على المواطن ك، المطاعم
من المفروض أن تجعل مواطنها معـززا   الّتي  بالدهفي وهو ية، م لغة أجنبأن يتعلّ
 يةقاصرة علـى اسـتيعاب هـذه المعـارف العصـر      يةوكأن لغتنا العرب، مكرما

  كنولوجيا.التّومستجدات الحضارة و
على أساس أنها المحرك لسوق العمل يفرض بعـض   يةفاالهتمام باللغات األجنب

موجـود وتهديـد مواقـع     يـة وتراجع اللّغة العرب، المجتمعاتفي  يةراجع للعربالتّ
القيام بمبـادرات  ي يستدعالّذي  واصل وأساليب العولمة موجود أيضا وهو األمرالتّ
وفرض المراسالت ، اللّغةفي أهمها الحرص على توفير معلمين للغة أقوياء  يةعمل

اإلنسـان  ي فـي  همها بث الوعوأ، العربيي دقيق اللغوالتّوفرض ، يةباللّغة العرب
فتشجيع الجيـل بأهميتهـا   ، العولمةفي ظّل اللّغة وأن المستقبل فيها  يةبأهمي العرب

  .ما يطلبه سوق العملفي ظّل لهم غائب  يةوأنها الهو
 ةاللّغة العربإنالّتـي   عصرنا وتجاهد تحديات عديدة أهمها المعطياتفي تكابد  ي

جهة ومن جهة أخرى افتقارها للتقنيات الحديثة المعينة  تطرحها العولمة الحديثة من
وهو أمر جعل مشـاكلها تتـراكم أمـام كثـرة     ، ووضع المناهج، عليمالتّ يةعملفي 

 معاجمـه في مصطلحاته أو في تحدياتها مما يهيئ لنا قارئا غير مواكب للعصر ال 
أحد مـا تواجهـه اللّغـة    المتبعة " فال يخفى على  يةقليدالتّ يةعليمالتّطرائقه في أو 

نحيـا  الّـذي   هذا العصرفي القرن الواحد والعشرين من تحديات تزداد في  يةالعرب
ـ قـا الثّغييـر  التّوفي فجر المعرالتّعصر ، كنولوجياالتّعصر العلم و، فيه ريع في الس
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ا [...] للغة مم يةمقدمتها منافسة اللّغة األجنبي في حديات متعددة ويأتالتّوهذه ، [...]
 يةالعرب مةواالنتماء لأل يةويهدد القوم، العولمةفي في ظّل قاالثّإلى االستالب ي يؤد

[...] يـة وتزداد هذه الخطورة عندما نلمس عزوف الكثير من طلبتنا عن لغتهم القوم
  .)4(بحجة أنها لم تواكب لغة العصر"

ي االجتمـاع واصـل  التّومواقـع   )ية(المسموعة والمرئ سائل اإلعالمو ا:الثّث
قـل واإلخبـار   النّاللّغة وسـيلة اإلعـالم للتواصـل و    :يةوأثرها على اللّغة العرب

  مـن جديـد  ي وسع "وبال شك إن اإلعالم يهدم ليبنالتّبسيط والتّقد والنّوالمشاركة و
وهو ينتهج سـبيلين   ، )5(وسيلة نجاحه"هي  واللّغة، دون توظيف اللّغةي لكنه ال يبن

  :)6(عاملفي التّ
الوسائل المطبوعـة  في يستعملها  ية: استعمال الفصحى بصفتها لغة رسماألول

  المسموعة كالمـذياع في أو ، لفزةالتّك يةالوسائل المرئفي حف والمجالت أو الصك
ويقتصر هذا االسـتعمال علـى المختصـين     يةالحوارات واللقاءات األكاديمفي أو 

  والمثقفين من الضيوف.
 قعيـر التّلفزة البسـيطة البعيـدة عـن    التّكلغة  يةعاد يةعرب : استعمالانيالثّو

  ليم.ي السوجيه اللغوالتّ اوكالهما البد أن يوجه، الموجهة لجميع الطبقات
 يةيقدم مادة إعالمي واسعة داخل المجتمع العرب يةفبعض تلك الوسائل يحظى بشعب

تجـاه   يـة وتخلـق رؤ  يةطورات والمستجدات العالمالتّدسمة متنوعة هادفة تواكب 
لكن المتفق ، قادرة على توجيه سلوك المجتمع بل وتغييرهي لذا فه، القضايا الكثيرة
ـ وسليم لغويا "وال شك أن ي ما يقدم عبرها إيجابكّل  عليه أن ليس فـي  حافيين الص

وتمريرهـا إلـى    يةسالة اإلعالمالريرمون إلى إبالغ  يةهبوطهم إلى مستوى العام
ويعلّلون ذلـك بانتشـار    يةريحة ممكنة من المجتمع على حساب اللّغة العربأكبر ش

 يـة وهـذه الوسـائل اإلعالم  ، ولكثرة المتكلّمين بلهجات عديدة، المجتمعفي  يةاالم
اسـتعمال   يـة زول إلى العامالنّوال شك أن لهذا ، تخاطبهم بما يفهمون ويستوعبون

ومـن  ، ر مسيريها والقائمين على أمورهانظفي اإلذاعات له مسوغاته في  يةالعرب
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ين توجه إليهم بـرامج  الذّاس النّاس بما يفهمون والنّأهم تلك المنتوجات أن يخاطب 
  .)7("يةقافة اللغوفي الثّ صةوخا، قافةالثّالعلم وفي لفزيون طبقات التّاإلذاعة و

صـال خطاباتهـا   إلي يـة للعرب يةتحتاج اللّغة اإلعالم عالقة اللّغة باإلعالم:_1
 يـة قبل ذلك تعبيـر عـن الهو  ي وه يةإقناع يةتواصل يةوسيلة خطابي للجماهير فه

فهما وجهان لعملة واحـدة  ، ينالدياسة والسو يةربالتّلغة ي وه، ومكونات الحضارة
عن اآلخر فلـن  ي خلالتّال يمكن ألحد منهما ية، فــ"بين اللّغة واإلعالم عالقة قدس

 المجالي وه (...)وهو بدوره يعمل على إشاعتها ، م إعالما لوال اللّغةيكون اإلعال
ي كما أن اللّغة ال تستطيع أن تسـتغن ، وينقل عبرها أفكاره، يمارس فيه نشاطهالّذي 

ويسـاعد اإلعـالم   ، عن هذه الوسائل بكونها أدوات لالتصال بين األفراد والمجتمع
فاإلعالم دون لغـة   (...) ،ائم لهاالداالستعمال من خالل ، طورالتّمو والنّاللّغة على 

ي واللّغة دون إعالم متطـور ال يمكنهـا أن تـؤد   ، رصينة مبسطة ال يستقيم أمره
هـوض  النّتوفير شـروط  في  اإلسهاموي اقالروق الذّاالنتشار وتعميم في ها التّرس

  )8(بالمجتمع نحو األفضل"
حافة فهي: "لغة الصولغة  يةاللّغة اإلعالممفهوم في ظر في النّظر النّهنا ي وينبغ

بيد أن لغة اإلعالم ذات ، أثير فيهمالتّوجماعات أخرى قصد ، جماعة تخاطب أفرادا
وحوادثها تخضع لتطورات سريعة  يةاالنتشار الواسع والمرتبطة بتطور الحياة اليوم

 لاالتّصـا وتـؤثر علـى اللّغـة عبـر وسـائل      ، ومتالحقة تفرضها على المتلقي
ي الّـذي  المستوى اللغوي في دنالتّوربما يمكن إرجاع الضعف و )9( .."يةالجماهير

كـوين  التّحصـيل و التّنلحظه ونسمعه من بعض أصحاب هذه المهمنة إلى ضعف 
ذلك معلمو اللّغـة  في  نبم صره عليهم فقط بل يشمل الجميعوهو أمر ال نقي اللغو
جهة اإلعالم كشف كثيـرا مـن العجـز    ولكن ظهور هؤالء على وا، ذاتهم يةالعرب
الّـذي   وهو االمر، كثير من بلدان العالم العربيفي الجزائر أو في  يةللعربي اللغو

تيسـيرا علـى نفسـه وعلـى      يةيجعل بعضا منهم يتنزل إلى استعمال اللّغة العام
  سهيل.التّمستمعيه لغرض 
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وسـائل اإلعـالم   فـي  تعيش اللّغـة   اإلعـالم: وصراعات  يةاللّغة العرب_  2
  :)10(يةاآلتالمظاهر في صراعات عديدة نجملها 

وسيادة ، الفصحى يةضمور اللّغة العرب  لغة اإلعالمفي نلحظ  اللّغة: ية/ازدواجأ
أخطاء في ووقوع بعض اإلعالميين ، خيلةالد يةوالمفردات األجنب، والغريبي العام
، الّذي عدد اللغويالتّمظاهر في حكم تّالألسباب عديدة لعّل أهمها عدم  .شنيعة يةلغو

أبنائهـا وتـوجههم   ي تسير نحو االنكسار واالنحسار نتيجة تخل يةجعل اللّغة العرب
وتعلم لغات العالم أمـر ال  ، حضر ومواكبة متطلبات العصرالتّللغات األخرى بدافع 

تمثل ي ية الّتومحمود جدا لكن ال يجب أن يكون على حساب اللّغة القوم، ضير فيه
يمـزج  ي الّذي خلق هذا الهجين اللغوفي ولألسف فإن اإلعالم يسهم اليوم ية، الهو
يشتت اللّغة وال ، صارخ يضر وال ينفعي تداخل لغوفي  يةواألجنب يةبالعام يةالعرب
  يجمع.

، والحقيقة أن اإلعالم ال يعلّم اللّغة ولو كان يساعد على تتبع أحوالها ومستجداتها
 يـة اخرة والماسـحة لهو الستسلل إليه من خالل البرامج الّذي  اللهوفي ظّل  صةخا
وكـل مـا   ية، ياضالرومنها البرامج  صةخاي عب الجزائرالشّو أمةع يةالعرب مةاأل

  غالبه.في  يةيعتمد على العام
ن مسارٍ متوازٍ؛ ذلك أن الطـرفي في فـ"العالقة بين اللّغة واإلعالم ال تسير دائما 

 كافِؤ بينهما؛ ألن اإلعالم هو الطـرف األقـوى  التّأثير؛ نظرا النعدام التّال يتبادالن 
 تُضعف الخصائص المميـزةَ للغـة  الّتي  اللّغة بالغًا للدرجةفي ولذلك يكون تأثيره 

... فاللّغة صارت تابعا ، وتلحق بها أضرارا تصل أحيانًا إلى تشوهات تُفسد جمالها
 )11( ".ملإلعال

سـرعان مـا    يةالمنطوقة شيء من العام يةإذ عن طريقه بدأ يتسرب إلى العرب
دون ، جذب المستمع والمشـاهد  إليهـا   يةانتشر وصارت القنوات ال تهتم إالّ بكيف

 الغالب يستضـيفون في فنجدهم ، باللّغة المستعملة إال فيما ندر من الحصص ايةعن
المشاهدة حتى ولو كان  حـديثها عاميـا مبتـذال    رفع نسب في تُسهم  يةشخصكّل 
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تبثها القنـوات  ية الّتي ياضالرو يةرفيهالتّبعض الحصص في ولنا خير مثال ، أحيانا
إلى إعالنات هذه القنوات فال نكـاد نعثـر    ية. وامتد تأثير العامصةالخا  يةالجزائر

وال ، ر خاضعة لقواعد اللّغـة غي يةإالّ نادرا فأغلبها لغته عام يةعلى إعالن بالعرب
  تهتم بتاتا.

 يـة هو تدمير لقواعد اللّغة العرب يةالجزائر صةوسائل اإلعالم بخافي فما يحدث 
بحجة مواكبة تيار الحداثة والعصر واالهتمام ، وتكسير ألساليب استعمالها يةاألساس

ي مثال ح هار لكي"النّ"قناة في بالمعلومة والمشاهد أوال ولو على حساب اللّغة. ولنا 
االسـم رفضـت ذلـك    في إذ بعدما اتّصل أكاديميون بمديرة القناة لتصويب الخطأ 

نسب المشاهدة وهذا ما يهمها الرتباطه بما تحصـله  في بحجة أن هذا الخطأ يزيد 
القمـر  في قيمة الكراء في القناة ماديا وما يسببه ارتفاع نسبة المشاهدة من انخفاض 

اناعالص تبثّ عن طريقه واألمر نفسه مع برامج عديدة.  لّذي ي  
وأضـعف  ، جانبها المنطوقفي  صةخا يةإضعاف اللّغة العربفي وكل هذا أسهم 

ـ  يـة وأحيانا خلـيط بـين العرب  ، محلّها يةأساليب استعمالها وحلّت العام  يةوالفرنس
تتخـذ مـن اللّغـة     ية الّتيسمالر يةياسالسالخطابات في وهو ما نلحظه ية، والعام
كونهـا اللّغـة    يـة شك أن تهميش اللّغة العرب امع والالسسبيال لمخاطبة  يةالفرنس

ةسمالرالجزائر باد ال غبار عليه.في  ي  
لدى أبنائنا وإخواننا وهـو  ي كذلك نجد األمر يرتبط بجانب نفس اللّغة: ية/ثنائب

واالعتقاد أن اسـتعمال  ية، العرب حين استعمال حروف يةواالنهزام يةونالدعور بالشّ
 يةقافة الغربالثّبسيطرة ي مما يوح .ميزالتّقدم والتّيكسبهم إحساسا ب يةالحروف الالتين

  على عقول شبابنا من جهة وضعف روح االنتماء لديهم.  
واصـل  التّعلى ما سببته وسـائل اإلعـالم ومواقـع     أمةولو أردنا تقديم نظرة ع

  )12( لوجدنا: يةمن أضرار على العرب ياالجتماع
  ؛منطوقة ومكتوبة يةاالستعمال للعربفي ضعفا  �
  ؛جهال بقواعد اإلمالء ومصطلحاته �
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    ؛ائعةالشّ يةكثرة األخطاء اللغو �
  ؛كاكةالركلّف وغلبة التّم على نضعف األسلوب وتركيب الجمل تركيبا ي �
  ؛رقيم إهماال تاماالتّإهمال عالمات  �
  ؛حافة عمومافي الص يةستعمال الكلمات العامافي المبالغة  �
اإلعالم مع سـهولة ايجـاد   في بال داعِ  يةاإلكثار من استخدام الكلمات األجنب �

  لها.ي المقابل العرب
فـي  بعض اإلصـالحات  )13( - رحمه اهللا- حمان الحاج صالح"الروقد اقترح "عبد 

الّـذي   (هـو ي رتيلالتّخطاب من باب توحيد لغة الي مجال اإلعالم واالستعمال اللغو
في (المقصود به المرتجل ي ولغة الخطاب االسترسال، تستلزمه لغة األخبار والبرامج)

تعكـس  الّتـي   إضافة إلى االهتمام بلغة المسرح واألفالم، )يةقاشات غير األكاديمالنّ
أرادت واصل المساعدة على نهضة اللّغة لو التّوبإمكان اإلعالم ووسائل ، واقع الحياة

كيـف ال  ، شء وتعليمـه النّ يةتربفي وسيلة فعالة ومهمة  - أمةبصفة ع- كونها ، ذلك
أو قارئا للمجـالت المختلفـة   ، ساعات طوال مستمعا ومشاهدا ومصغياي وهو يقض

  حيحة للغة.الص يةزرع المفاهيم اللغوفي ويمكن استغالل دور اإلعالم ، حفالصو
علـى  ي واصـل االجتمـاع  التّا نجد لوسائل كم: واصل االجتماعيالتّمواقع /ج

حيـاة  في يشغل حيزا كبيرا الّذي  الفايسبوك صةبخا، اختالف أنواعها أثرا سلبيا كبيرا
  الحيـاة فـي  فهو منبر مفتوح على ميادين كثيرة ومختلفة ، أفراد مجتمعنا ومؤسساتنا

ـ و يـة يتم فيه تبادل المعلومات والخبرات والخدمات اإلعالن ياحالسـة واالجتماع ةيي 
مـن إهمـال   ي هذه اللّغة تعان غير أن، غايات ومصالح تتم باللّغةي وه، وغيرها...

يكتبونها بكيفيات سيئة جدا بعضـها   مفنجده ي واصل االجتماعالتّشديد داخل أنظمة 
مرتكـزه اإلهمـال وضـعف االداء    ، لغةي أفي حة الصمستحدث ال أساس له من 

  .يةبالعربي اللغو
نلحظ أنها تُنجز ي واصل االجتماعالتّمواقع في فبعد تتبع مظاهر اللّغة المستخدمة 

  ضمن مستويات ثالثة:
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ويقتصر على فئة قليلة جدا مـن  ية، حاور باللّغة العربالتّيتم فيه : المستوى األول
 والمثقفة. يةخب العلمالنّ

 .يةبحروف عربو يةحاور باللّغة العامالتّيتم فيه  :انيي الثّالمستو
مـع إضـافة    يـة بحروف التين يةيكتب فيه المتحاوران العرب :الثّالثالمستوى 

وهو فعل ينزل باللّغة إلى مسـتوى  ، لحقها اللحن بالخطأ وتكسير اللّغة يةكلمات عرب
. ذلـك أن  يـة شء وهو ما يعمل على طمس الهوالنّإلى تخلف كثير من ي أدنى يؤد

إلى انفصام بـين العـرب   ي اطقين بها يؤدالنّوأهلها  يةة العرباتساع الفجوة بين اللّغ
  وتراث لغتهم العريق.

 يـة هو انتشار ظاهرة كتابـة الكلمـات العرب   يةمن سلبيات ذلك على لغتنا العرب
ال يوجد لها ية الّتي تعتمد استبدال الحروف العرب صةوابتكار لغة خاية، بحروف التين
وقلب الحرف"ع" إلـى  ، "7قم "الرقام نحو قلب حرف"الحاء" إلى باألر يةمقابل بالالتين

بدلًا مـن الطـاء  6و"، " بدلًا من الخاء5و"، " بدلًا من الهمزة2وكتابةُ رقم "، "3قم"الر " 
لسرعة العثـور علـى   ، اء المربوطة بالهاءالتّو، واستبدال همزة القطع بهمزة الوصل

عكـس   يـة حـروف العرب كّل  م تستوعبل، الّتي لوحة مفاتيح الهواتففي الحروف 
نتيجة الجهل بمقاصدها ، كما ان الحركات صارت زخرفا من القولية، حروف الالتين

 يـة فكل هذه االستخدامات الخاطئة تزيد من حالة المسـخ والطمـس لهو   ، ومعانيها
  وتزيد من قلقنا إزاء وضع لغتنا وأنماط كتابتها بدءا بحروفها.ي المجتمع  العرب

نتيجة قلّة القـراءات  ي عّل أهم أسباب هذه األفعال تعود إلى ضعف األداء اللغوول
ـ حيحة وكثرة الص يةوالمطالعات واالستعمال للعرب واصـل  التّردد علـى مواقـع   التّ

ترتبط بالضعف من جهـة   يةمما أضعف اللّغة وأساليب استعمالها. فالقضي االجتماع
  حساب قواعد اللّغة من جهة أخرى ... واصل بسرعة علىالتّعود على التّوب

البد على الجهات  واصل االجتماعي:التّوسائل ي في د/طرق تحصيل األداء اللغو
أن كفرض صفحات أو مجموعـات أو  الشّتتعلق بهذا الّتي  من تكثيف الجهود يةالمعن
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تجنّبـا   ،البسـيطة  يـة واصل بالفصحى أو باللّغة العربالتّعليق أو التّ مواقع ال تقبل إالّ
  :)14(هذا المجالفي ومن اقتراحات الباحثين ، لكثرة األخطاء وانتشارها

 يةوثقاف يةتشرف عليها هيئات ومؤسسات علم :يةرسم يةأ/إنشاء حسابات تواصل
ومثل هـذه  ، واصل الجاد الهادفالتّباب على الشّوتعويد  يةوعالتّغرضها  يةواجتماع

كما تهدف إلى ، واصلالتّنشرها على وسائل ى فحات كثيرة تحرص للمحافظة علالص
ي فـي  اللغوفي قاالثّوبناء جسور للحوار  يةومحاربة استعمال العامي وق األدبالذّنشر 

  شعري.ي أو مسابقاتفي معري جو علم
 يـة لغة تداول يةاللّغة العرب :يةالوظيف يةللمصطلحات العربي داولالتّب/تفعيل البعد 

واصـل  التّتنتجهـا شـبكات   الّتـي   لتتوافق مع كثير من المصطلحات تحتاج يةتفاعل
 مسـتحدث  وهذه المصطلحات منها ما هو معرب ومنها ما هو مولـد أو ، االجتماعي

  احن...، الشّالموقع، الجوال، ذخيرة جديدة مثل: الفيسبوكي فه
ى مـن  عن بعض ما يري غاضالتّبمعنى  :يةالمتابعة اللغو أمةقليل من صرالتّج/

فـي   يـة قد يقع فيها مسـتعمل العرب  يةأو إمالئ يةأو نحو يةأو صرف يةأخطاء صوت
حالـة الخطـأ   فـي  دخل إال التّوأن ال يتم ، واصلالتّأو على مواقع ي الخطاب اليوم

ـ اللّغة وذهب بعضهم إلى هذا االقتراح ظنا بأن في الفاحش  ةرالصالمتابعـة  فـي   أم
يقول أحد الباحثين: "فأننا نـرى أن  ية، للعربي األداء العفو من شأنها ان تعيق يةاللغو

ي واصل االجتمـاع التّوسائل في  يةلمستعمل العرب يةخطئة اللغوالتّ يةعملفي المبالغة 
 هذه الوسـائل في  يةغير صالح تعميم استعمال العربفي الواقع قد تكون في أو حتى 

يجـد  الّذي  اطق بهاالنّالسيما عند غير ة، يغير صالح مستعمل العربفي كما قد تكون 
الحقيقـة  فـي  وهذا أمر نخالفه ، "!واصلالتّعبير وفي التّخطئة تضييقا عليه التّتلك في 

باللّغة مثل هذا المبدأ لشاع الخطأ فيها جميعا ولـم   صةفحات الخاالصألنه لو انتهجت 
ـ  ، تكاثرهفي ظّل يعد هناك مجال للتحكم فيه  ـ رق بـين  ولم يعد هنالـك ف فحات الص

غلب فيهـا اللحـن والخطـأ    الّتي  فحاتالصوبين غيرها من  يةباللّغة العرب صةالخا
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مرحلـة  فـي  ألنه  يةاطق بالعربالنّويستثنى من ذلك غير ، خيل والعاميالدواستعمال 
  تعلّمها مع ضرورة تصويب األخطاء للجميع حتى ال تتكرر.

فئة كثيرة من شرائح المجتمع تتعامل مـع   واصل قد جعلالتّثم إن انتشار وسائل 
تفسد كثيرا مما تحاول المدرسـة  ي الوقت نفسه فهفي و، اللّغة ولو مع كثرة أخطائها

أيا كـان _ وهنـا    _الجيل من قواعد وتراكيب وجمل تكتب ويتقبلها الجهازفي بناءه 
ـ   يةقمالركان المفروض أن تتم البرمجة  ا يخـالف  لعدم تقبل الكلمة إن كان فيهـا م

واب.الص  
 لفزة أنموذجـا): التّ(ي البصري معالسوسائل اإلعالم في  يةواقع اللّغة العرب - 3
فـي  اشة دورها الشّتقف حائال أمام تحقيق الّتي  هذا العنصر عن المعوقاتفي نبحث 
فـي  نسمعها ونشـاهدها  ية الّتي فكرة االخطاء اللغو صةوخاي االنغماس اللغو يةعمل

شرائح المجتمع وتشمل هذه األخطاء كّل  ثير علىأبرامج نظرا لما لها من تمختلف ال
ـ العدد مثل : (بنت سبعة مـدارس) و في كالخطأ  يةركيبالتّبعض االخطاء  واب الص

 اءالــرأو (عشــرون وزيــر) بــاللجوء إلــى تســكين ، (بنــت ســبع مــدارس)
أو نفـس  ، اب (أغـانٍ) والص) ويةتراثي (سنقدم لكم أغان، واب(عشرون وزيرا)الصو

  ..)15(الموضوع واألصح الموضوع نفسه
قطة النّكعدم حسن الوقف وعدم تمييز مواضع الفاصلة و يةوقد تكون أخطاء صوت

علـى اللّغـة    صـة أو كاللجوء لتسكين اآلخر أو كغلبة اللهجـة الخا ، ماو االستفهما
همزة القطع أو الخلط بين كإهمال رسم  يةاو مطبع يةإمالئ يةأو اخطاء لغو ...يةالعرب
  والحقيقة أن لهذه االخطاء أسبابا كثيرة نذكر منها:، اء المفتوحة والمربوطة..التّ

  ؛واللغويي كوين اإلعالمالتّهشاشة  .1
  ؛يةراسالدضعف المناهج  .2
3. ةسات اإلعالمانعدام العالقة بين المؤسي ؛سات اللّغة ومجامعهاومؤس  
  ؛مراجعة الكتابة أو ضعف مستواه المشرف علىي غياب المدقق اللغو .4
  ؛يةالمجتمع اللغو يةازدواج .5
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  ؛يةالفور يةرجمة البدائالتّاللجوء إلى  .6
  البسيطة. يةأو المراسل إلى استخدام اللّغة العامي لجوء اإلعالم .7

  :يةحديات وتفعيل أدوار اللّغة العربالتّرابعا: الحلول المقترحة لمواجهة 
 يةها تمثل هووهذا ليس ألنّ، حدياتالتّعوبات والصثيرا من ك يةواجهت اللّغة العرب

تكـوين  فـي  مـا يتـدخل    . وكـلّ .بها يدرك ويتعلّم ويفقه ويتواصل.الّتي  اإلنسان
بل ألنها قبل مة، مستدمر للقضاء على ثوابت األي ل ما يضربه أوألنها أو، شخصيته

 يـة ل مواجهة تحديات اللّغـة العرب وألجية، العرب يةين أس القومالدذلك لغة القرآن و
  هوض بها وجب ما يلي:النّو

والمـؤتمرات والملتقيـات    يةالمجامع اللغوفي وصيات المشار إليها التّتطبيق  .1
دوات والملتقيات والمؤتمرات النّحت وغيرها... فكل النّعريب والتّمجاالت في  صةخا

  بحاجة إلى ذلك يةلعربواللّغة ا، تتخذ أوصافا تبتعد وتفتقر للتطبيق الفعلي
مـع  ، كافة األنشطةفي  يةوتفعيل دور اللّغة العربي والقومي الوطني بث الوع .2

  ذلك.في  يةتحمل اإلعالم بعض المسؤول
 يـة عليمالتّنسيق بين اإلدارات والمؤسسـات  التّإعادة هيكلة المناهج والبرامج و .3

 يـة عليمالتّمـن المراحـل    ايةبد يفاهي الشّماعالسواالعتماد على الجانب ، بأطوارها
  ركيز على مهارات القراءة واالستماع والمشافهة.التّاألولى ب
المؤسسـات واإلدارات  فـي  تكوين لجان تأطير لمتابعة تفعيل اللّغة الفصحى  .4

  ،  دريسالتّقابة على هيئات الروتشديد ، بمختلف مجاالتها
به المـدارس والجامعـات    وهو دور تظطلع يةاللّغة العرب يةبأهمي نشر الوع .5

 يـة العام يـة واصل المختلفة والعمل علـى تنم التّوكذا وسائل  يةوالمؤسسات اإلعالم
 يـة مع استعمال ألفـاظ عرب ية، اقالر يةوترقيتها للوصول بها إلى لغة قريبة من العرب

اس وال تنـزل بـه لمسـتوى    النّمن ي داول واالستعمال معقولة يفقهها العامالتّسهلة 
المبتذلـة   يـة والعام يـة اقالر(العمل على إشاعة لغة بين المستويين الفصحى  يةالعام

  بسيطة) يةنسميه عرب
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وسائل اإلعالم وتـدعو إلـى   في  يةسن قوانين تشرع ضرورة استخدام العرب .6
فـي  حالة ما تم االعتمـاد  في وهو أمر ممكن ، واصل بها وتجريم من يخالف ذلكالتّ

ي حدث بلغة سليمة ال تداخل لغـو التّتمكنهم من  يةلكون كفاءة لغواإلعالم على من يم
  .يةواللغات األجنب يةفيها مع العام

بين أفـراد المجتمـع   ي فاعل اللغوالتّاالهتمام بلغة اإلعالم وتوجيهها لتحقيق  .7
  لغة أو لهجة بمجالها.كّل  لتختص، تداخلكّل  بعيدا عن
بمتطلبـات  فـي  اللّغة وتهيئتها لت سالمةعلى فظ نحاي حصيلة ما سبق أنه لك :الخاتمة

أنـه علـى   ، وجعلها مالئمة لضرورات الحيـاة وحاجاتهـا  ، العصر بعلومه وفنونه
أن تحمـل  يـة،  والمعاهد بمختلف األقطار العرب يةوالمجامع اللغو يةالمؤسسات العرب

اكب إثر ذلك فتو، ودفعها لتركب قطار الحياة يةهوض بالعربالنّ يةعلى عاتقها مسؤول
وتستوعب مسـتحدثات األفكـار   ية، والفن يةونهضته العلمي مستحدثات العصر الحال

ونظمهـا وتقاليـدها   مـة،  يتـأثر بحضـارة األ  ، فاللّغة كائن حي، الجديدةي والمعان
لـذا  . .وما إلى ذلكيةواالقتصاد يةودرجة ثقافتها وشؤونها االجتماع يةواتجاهاتها العقل
مـن هـذه    يـة ناحفـي  فكّل تطور بحث بإعالمها ووسائل تواصلها  وجب االهتمام

عبير ولذلك تعد اللغات أصدق سـجل لتـاريخ   التّأداة في إال وينعكس تأثيره ي واحالنّ
  عوب.الشّ

وسوف تبقـى عنوانـا   ، يل منهاالنّمحاوالت كّل  صامدة أمام يةوتبقى لغتنا العرب
بفضل المخلصين من أبنائها ، قافتنا وحضارتناوينبوعا ثرا لث، ورمزا لوحدتنا، لمجدنا

إعالء شأنها والعاملين على تعزيزها بما يجعل منهـا  في والمتفانين ، المنافحين عنها
 يةهبالذّالعصور في كما كانت لغة العلم والمعرفة ، عصرنافي قافة والحضارة الثّلغة 

  من تاريخنا العربي.  
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والحد من  يةللعربي األداء العفوي في تماعواصل االجالتّ، دور وسائل يةبالنّينظر، يوسف ولد  )14(
 211طبيـق، ص  التّنظيـر و التّبين ي االنغماس اللغوي ، ضمن أعمال الملتقى الوطنيةقمالراللغة 

  وما بعدها.
لفزيـون  التّ–وسائل اإلعـالم  ي في ينظر، عبد القادر سرير عبد اهللا، معوقات االنغماس اللغو )15(

ي االنغماس اللغـو ي )،، ضمن أعمال الملتقى الوطنيةع واقتراحات علم(تشخيص الواق -أنموذجا
 شـر النّللطباعـة و  ية، دار الخلدونيةطبيق، منشورات المجلس األعلى للغة العربالتّنظير والتّبين 
  وما بعدها.   220ص
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فـي  تتناول المداخلة الموسومة القيمة المضافة للتعبيـر المسـكوك    :الملخّص
فـي  عـابير المسـكوكة   التّدور  .يةالمرقمن باللغة العربي البصري معالساإلعالم 

طياته في حمل اإلعالم الجديد  فالموضوع يفي وتنميتها   يةالحفاظ على اللغة العرب
ـ إيجازها  تسهل علـى   يةقريبة من األمثال من ناح  يةصيغا لغو اس حفظهـا  النّ

 تـرد فيـه  الّـذي   مجتمع حسب المقـام كّل  تساير ذوق وأفكاري عامل بها  فهالتّو
عابير المسكوكة  بمختلف التّباللغة الفصحى  يتخلله العديد من  ي والخطاب اإلعالم

تماشـيا مـع    يـة ركيز على الوظيفة الجمالالتّاإلقناع  مع  أنواعها قصد اإلبالغ و
  المضمون اإلعالمي.

  ؟ي البصري معالساإلعالم في للتعابير المسكوكة ي فاعلالتّفما هو البعد  �
بمسـتواها    يةالحفاظ على اللغة العربفي عابير التّالقيمة المضافة لهذه هي  ما �
  ؟ي اإلعالم

اإلعـالم   ،يةاللغة العرب، القيمة المضافة، عابير المسكوكةالتّ:  يةالكلمات المفتاح
معالس البصريي.  

bstrac:A The tagged presentation deals with the added value of the 
minted expression in the digital audio visual media in Arabic 
The role of minted expressions in preserving and developing the 
Arabic language in the new media. Coins of all kinds in order to report 
and persuasion with a focus on the aesthetic function in line with the 
media content. 
� What is the interactive dimension of minted expressions in audio

visual media? 
� What is the added value of these expressions in preserving the

Arabic language in its media level? 
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Keywords: Minted Expressions ،Value Added ،Arabic Language 
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  يةيشهده العالم  اليـوم  زادت مسـؤول  فيالّذي سارع المعرفي ظّل التّ :المقدمة
 صـة وأن جمهـوره كبيـر جـدا خا    صةخا، واجبه يةه وتأدالتّنقل رسفي اإلعالم 

معالس و مع ي .ر التّالبصريكنولوجالتّطو لت وصول وشيوع شبكة ايألنترنيت سه
المجتمعـات فأصـبح    يـة تفكير وعقلفي غيرات التّالخبر للجمهور وأوجدت بعض 

واصل بين فئات المجتمع بما يسمى التّتحقيق في اإلعالم أقوى تأثيرا  لدوره المهم 
  اإلعالم الجديد .

هـذا  ي البصري معالسلغة اإلعالم في يغ المستعملة الصوهذا الموضوع يتناول 
وتعابير ، وحكم، عابير المسكوكة بأنواعها من أمثالالتّالمجال الواسع بصيغ  تسمى 

  وألغاز.، يةاصطالح
  ؟ي البصري معالساإلعالم في للتّعابير المسكوكة ي فاعلالتّفما هو البعد  �
بمسـتواها   يةالحفاظ على اللّغة العربفي عابير التّالقيمة المضافة لهذه هي  ما �
  .؟ ي اإلعالم

  :  يةوقد اخترنا الموضوع لألسباب اآلت
  اللغة األم .ية هي فاللغة العرب ي موضوع يالمس الواقع الجزائر .8
  ميدان اللغة ميدان خصب قابل للطرح حسب المتغيرات.  في البحث  .9

 أثر المتبادل بين اللغة واإلعالم من أوجه متعددة .التّأثير والتّدراسة  .10
  ي  اهيموالمفي أوال : اإلطار المنهج

مـن انتشـارها    يـة رقمنة المصادر الورق يةسهلت عمل قمنة :الرمفهوم  -1
 يةقمنة هي:" عملالراالحتفاظ بها  و يةواستعمالها فزادت الفائدة منها و يسرت عمل

سجيالت التّوريات والدتحويل مصادر المعلومات على اختالف أشكالها من الكتب و
ةوتالصو يةة إلى شكل مقروء بواسطة تقنيات الحاسبات اآللور المتحركالصعبـر   ي
لنظام معلومات يسـتند إلـى    يةيعتبر وحدة المعلومات األساسالّذي وي نائالثّظام النّ
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ويـتم القيـام    يةنائالثّوتحويل المعلومات إلى مجموعة من األرقام  يةالحاسبات اآلل
 يةويتم القيام بهذه العمل يةنائالثّقام بفضل االستناد إلى مجموعة من األر يةبهذه العمل

  )1(" صةقنيات واألجهزة المتخصالتّبفضل االستناد إلى مجموعة من 

حيحة وبالمعلومات الصاس باألخبار النّاإلعالم هو تزويد  مفهوم اإلعالم : -2
تساعدهم على تكوين رأالّتي  ابتةالثّليمة و الحقائق الس واقعـة مـن   فـي  صائب ي

 يةتعبيرا موضوعيا عن عقلي أالرع أو مشكلة من المشكالت بحيث يعبر هذا الوقائ
نـوير  هي التّ الوحيدة من اإلعالم ايةالجمهور واتّجاهاته وميوله ومعنى ذلك أن الغ

إذن ينطلق من المعلومـة   )2(عن طريق المعلومات والحقائق واألرقام واإلحصاءات
فهو يبحث عن الحقيقـة    يةعبير عن عقلالتّأو  يوالفكرة  واألرقام مادة لتكوين رأ

    .من أهم سمات اإلعالم الهادف يةآراء الجمهور  فالموضوعفي بدون أن يتدخل 
ترتكز الّتي  قيقةالديترتب عنها نشر األخبار و المعلومات ية الّتي فهو تلك العمل

ـ راحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم الصودق الصعلى  امالسواالرتقـاء   ةي
ـ ثقيف مسـتخدما أسـلوب   التّنوير والتّويقوم اإلعالم على ي أالربمستوى  رح الشّ

  .)3(فسير والجدل المنطقيالتّو
وإدراك ونضج ي رجة األولى بما تحويه من وعالدفاإلعالم موجه إلى العقول ب

ها يسـتعمل الّتي  حيح ومن الوسائلالصها بعدها ئتحليل المواضيع وإعطاي في فكر
للموضوع المطروح  والجـدل   يةرح لتوضيح األبعاد الحقيقلشّلطرح المواضيع في 

  أثير على معتقدات وأفكار الجمهور.  التّاآلخر دون ي أالرو ي للرأ صةلمنح الفر
وهو ظاهرة طورتها الحضارة الحديثة  إذ يتم تزويد الجماهير بأكبر قدر ممكن 

ـ ة و الواضحة  وبقدر ما تكون هاتان حيحالص يةمن المعلومات الموضوع فتان الص
  .)4(متوفرتين بقدر ما يكون اإلعالم سليما و قويا

تحديد مالمح العصر في هذا المفهوم األخير يضع اإلعالم وجها بارزا وأساسيا 
االنتشـار بواسـطة الوسـائل    في تتزايد سرعتها الّتي  الجديد وهو عصر المعلومة

ذكرت سابقا ويعتبرها أساسا قويـا  الّتي  ا أنه يثمن المبادئالحديثة  كم يةكنولوجالتّ
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ن يزيـدان مـن   يوالوضوح اللـذ  يةبناء إعالم هادف ويتعلق األمر بالموضوعفي 
  اإلعالم . يةمصداق
المجـاالت  في كّل  يةشهد العصر الحديث ثورة تقنمفهوم اإلعالم الجديد:   -3

 االتّصـال زاوج ما بين تكنولوجيا التّ ومست اإلعالم فظهر اإلعالم الجديد وهو وليد
مع الكمبيوتر وشبكاته تعـددت أسـماؤه  ولـم تتبلـور      يةقليدالتّو البثّ الجديدة و

 االتّصـال بعد ويأخذ هذا االسم باعتبار أنّـه ال يشـبه وسـائط     يةهائالنّخصائصه 
ـ صوص  والنّسال إرفي فقد نشأت داخله حالة تزامن  يةقليدالتّ ـ الص ة ور المتحرك
  . )5(األصوات ابتة والثّو

          المسـتخدمين كفعـل ورد فعـل    االستجابة بـين في  يةفاعلالتّائصه ومن خص
وإنجـاز  ، االنتشـار في رعة السو، عامل مع المواضيعفي التّوالمرونة ، و الحركة
  نظيم .التّواالتّصال، 

 صغيرة يسهل تناقـل الخبـر فيهـا    يةومن وظائفه فك العزلة وجعل العالم قر
بوجود عدد كبيـر مـن   ي نقل الحدث اإلعالم يةوفور، بالمواقع االتّصالسهولة و

عبئـة لتأييـد األفكـار أو معارضـتها      التّمما يجعله قادرا على   يةالمواقع اإلعالم
  وقادرا على تجاوز حدود الزمان والمكان.

تشـكل الوسـائل    عـابير المسـكوكة  التّوي البصري معالسلغة  اإلعالم  ثانيا:
ةمعالسةالبصر يـ   في انتشارا  االتّصالأكثر وسائل  ي ي العالم وتـأثيرا علـى المتلق
ـ الستركّـز علـى البـرامج    الّتـي    يةمع زيادة عدد القنوات الفضائ صةخا  يةياس

  ابعة.الرلطة السفهو   يةواالجتماع
أعطى  قفـزة  الّذي  كنولوجياالتّأمام عصر جديد هو عصر ي إذ وضعت المتلق

 يـة فزادته إنتاج يةناعالصلهذا اإلعالم  ودعمه بشبكات االنترنيت و األقمار  يةنوع
  ي  أالرصناعة اللغة وتوجيه في   يةو أهم

وثقافتـه    هتلتدعيم قيمي اإلنسان معرفيا وسلوكيا بشكل تطبيقي واإلعالم الجديد يبن
  للتغيير .األدوات الفعالة كّل  ولغته أيضا ومن هنا نستنتج أنه يملك



�	ا�سكوك	�  ة	رحمانيعمر	دحدوح/	أ.	فاطمد.	أ.														ّي	البصر ّي	مNالّس اBع@م	,ي	القيمة	ا�ضافة	للتعب

 

95 

تختلف عن الّتي   يةاللغة اإلعالمي وه، سالة بواسطة لغة وسيطةالرويتم نقل هذه 
واصل بين أفراد المجتمع الواحـد لـذا مـن أهـم     التّألنها  تهدف إلى  يةاللغة األدب

ركيب التّطق واستعمال عبارات بسيطة النّ سالمةخصائصها وضوح الفكرة  ودقتها و
  ثقيف.التّو يةعسالة للتوالرأصيلة 

تتعامل معهـا  فلغـة اإلعـالم      الّتي  حسب الفئة يةوسيلة إعالمكّل  وتختلف لغة
والمعاصرة فالكلمات يجب أن تكـون مناسـبة   ، تتميز بالوضوح  حتّى تحقق أهدافه

فـي  كما يشترط  ، للعصر فال كلمات المعجم وال العبارات المركبة تصل إلى المتلقي
وأن تكـون  ، مالئمة مع الوسيلة المستعملة  والجمهور المتتبـع لغة اإلعالم أن تكون 

إذ يصـعب  ، عامل معهاالتّشويق واستعمال الكلمات البراقة أو الجذابة يسهل التّجذّابة ف
ويفـرض الوقـت المحـدد    ، استيعاب العبارات المركّبة والمضامين الجافّة والمعقدة

االختصار.  ويجب أن تكـون  هي  أخرى يةاعة خاصالسللموضوع وعادة ال يتجاوز 
عبير على مختلف الموضوعات بسالسة تصل إلـى أكبـر   التّلغة اإلعالم قادرة على 

له باستعمال مفردات قادرة  يةأكثر المواضيع أهم يةعدد من الجمهور وقادرة على تلب
قافات ومتطورة ي الثّعلى استيعاب الموضوع المعالج وقدرتها على اإلطّالع على باق

  حسب الزمن والجمهور.
ال تشبه لغة ي عند نقل الخبر فه صةيغ الخافي الصللّغة  يةوتظهر الوظيفة اإلعالم

واصل ومناسبة للمعلومات التّلغة قريبة من لغة هي  وايات وإنّماالروال  يةالبحوث العلم
  الفنون .كّل  خصصات وتستمد مفاهيمها منكّل التّ واألخبار المتداولة وتشمل

بسهولة نطقها وذيوعهـا وانتشـارها    يةاللغة العربفي عابير المسكوكة التّوتتميز 
جمـل  ي مكتملة المضمون ومغلقة على نفسها وهي ن وإصابة المعنى  وهلسعلى اال

ركيب وتشـمل  التّاللة أكثر من الدتعتمد على ي ال تخضع لنظام القواعد المعروف فه
ومصدرها المجتمـع مـن واقـع     يةعابير االصطالحلتّاادرة و النّالحكم و األمثال و 

مرآة ي داول وال يمكن  تحديد قائل لها أو تاريخ معين وإنما نتيجة ذكاء وخبرة وهالتّ
  المجتمع وصوته الجماعي.
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مترابطة بحيث ال يصح تغيير كلماته بـأخرى أو   يةتأليف  يةبنيو يةوحدة داللي وه
راكيـب  التّتأخذ إعـراب  ي إعرابها فه يةزمن ناح تقديمها أو تأخيرها عن مواضعها

  األخرى. يةاللغو
  وتهدف من خالل اإلعالم إلى :

  ؛أثير فيه ليتفاعل مع الموضوعالتّامع و الساستمالة  .1
  بالمعنى الضمني.ي إيصال المعنى الحقيق .2

الّـذي   قيلت فيه ألول مرة والزمن المباشر وهـو الّذي  وتتميز بنوعين من الزمن
هذا ما يمنحها زمنا متواصال  صالحا حسب المواقف ي الالتّفيه أو استعمل فيه وبقرأ 

الجـدول  في اإلعالم نجدها في عابير المسكوكة  المتداولة التّومن بعض  .و الظروف
  :اآلتي

    اإلعالمفي عابير المسكوكة المتداولة التّ): 01الجدول رقم (
  المدلول  عبيرالتّ
ةعمل  سكلةالرةالمخلفات إلى منتجات جديدة لها فوائد اقتصادتحويل   يي   
تركيب أداء صوت  بلجةالد بديل للنص األصلي بلغة أخرى  ي  

  كلمة منحوتة من ال حول وال قوة إال باهللا   الحوقلة 
   .العامةالختزال وتبسيط للصورة  يةمطالنّورة الصتصنيع   القولبة

   .لشيء ما ي هنالذّمثيل التّ  مذجةالنّ
   .يةشيء يخضع للصناعة اآللكّل  يطلق على  األتمتة

  .كتابة تعليمات وتوجيه أوامر للحاسوب  البرمجة 
ايةله وال نه ايةددوام ال ب  رمدةالس .  

ـ راسـات ذات العالقـة ب  الدمن الفعل استعرب على وزن استفعل وهو   االستعراب  أن الشّ
  .العربي

  .يةرقالشّقافة الثّحركة تركز على استكشاف   االستشراق
  منحوتة من قول الحمد هللا.  الحمدلة
  منحوتة من قول بسم اهللا.  البسملة
  منحوتة من ال إله إال اهللا.  الهلهلة
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  :خاتمة
من الواضح أن العالقة بين اللغة واإلعالم متالزمة إذ ال يسـتقيم أحـدهما دون   

يوفرهـا لهـا   الّتي  تشاراآلخر فاللغة بحاجة إلى اإلعالم لتضمن بقاءها بسرعة االن
وق العام ودعم الذّ يةمن ترقوهو ما يجعلها قابلة للتطور و مواكبة حاجات المجتمع 

  ضج الفكريين .النّوي قافة وزيادة الوعالثّ
و الوعاء لنقل المعرفة وهذا يحتاج للغـة   يةومن جهة أخرى  فاإلعالم فهو اآلل

نقـل المعلومـة   في رعة السوجيا وكنولالتّرصينة  ودقيقة وواضحة تناسب  عصر 
  واستخدامها.

ي وبهذا نحن أمام عالقة فريدة ومتكاملة لمجـالين يعكسـان المسـتوى الفكـر    
وغالبـا مـا    يةبناء خصائصه وركائزه المعرففي همان بشكل مباشر للمجتمع ويس

تغيير الكثير من الخصائص في  إسهامهبيبسط اإلعالم سيطرته فيكون األكثر تأثيرا 
اللغـة الفصـيحة    هـي   فلغة اإلعالم ليستي طور اللغوالتّوهو ما يسمى  يةاللغو

  للقدامى وال حتى لغة األدباء.
من خالل هذا االنتشار الواسع غير المسبوق ممـا   يةفهو حافظ على اللغة العرب

من جهة ومـن جهـة   ي زاد الحاجة إلى تعلمها عبر بقاع العالم وهذا مظهر إيجاب
  راكيب المتداولة بعيدة جدا عن الفصحى.التّيغ و صالأخرى نجد 

ي البصري معالسماع هو أول مصادر اللغة فإن اإلعالم الساألخير إذا كان في و
بما يملك من آليات قادر على تيسير اكتساب اللغة وقد أثبتت العالقة بينهمـا قـدرة   

اهنة وأكدت الوقائع الرعامل مع الظروف التّاالستجابة وفي ومرونتها  يةاللغة العرب
  .بامتياز قادرة على احتواء متطلبات المجتمع العربي يةأنها لغة وظيف
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ي المضمون الخبري في دراستنا حول الخطاب اللغو يةتتمحور إشكال :الملخّص
    يةهار اإلخبارالنّالمصور من خالل تقارير قناة 

المضمون ي في دراستنا حول الخطاب اللغو يةتتمحور إشكال: راسةالد يةاشكال
فـي  سالة الرفالمالحظ أن ية، هار اإلخبارالنّناة المصور من خالل تقارير قي الخبر
 سـالة الر ،: المرسليةعناصر رئيس ةجوهرها تبنى على ثالثفي  االتّصالية يةالعمل

  واصل معناه وهدفه. التّالمستقبل ويمكن لغياب احد هذه العناصر أن يفقد 
تحديـد  فـي  الوسـيلة   يـة أهم مارشـال ماكلوهـان   يـة نظر وبالمقابل أكدت

ال يمكن  حيث، سالةهي الر أن الوسيلة، إذ يرى ماكلوهان، وتأثيره االتّصال يةنوع
وسـائل اإلعـالم    ظر إلى مضمون وسائل األعالم بشكل مستقل عـن تقنيـات  النّ

وأشار إلى أنهما يؤثران على ، يوجه المضمون إليهالّذي  والجمهور والموضوعات
 يتصل بها اإلنسـان الّتي  اإلعالم سائلرغم أنه من طبيعة و، تلك الوسائل ما تورده

االتّصالما يشكلها مضمون   أنها تشكل المجتمعات أكثر
فـي  مثلما نجده ، وسيلة هو دائماً وسيلة أخرىي مضمون أغم من أن الروعلى 

والمطبوع هو ، مضمون المطبوعهي  مضمونها هو الكالم والكلمة المكتوبةفالكتابة 
فإننا ، يةتعتبر غير لفظالّتي  فكيرالتّ يةكالم هو عملومضمون ال، لغرافالتّمضمون 

ي وعليه فالخطاب اللغـو ي.االتّصالناء المدلول بفي نجد أن اللغة تحتل مكانة كبيرة 
  يـة االجتماع الممارسـة  وهـو  ،والفعل القول مجمل هو مجتمعي أفي  عام بشكل
 خـالل  مـن  الجمهور لىإ يةاالجتماع الممارسة هذه بنقلي اإلعالم الخطاب ويقوم

 .  المعلنة وغير المعلنة تحيزاته له، الّذي اإلعالم
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 مـن  أن حتـى ، وتداوله الخطاب وإنتاج اإلعالم بين متبادل تأثير ثمة، وبالطبع
لضرورات إال بينهما مييزالتّ عبالص إلعالم صناعة ألن ،الفهم ومحاوالت راسةالد 

ي أيـة،  االجتماع الممارسة أشكال أحد تمثّل اإلعالمفي  يةالمهن قاليدالتّو والقوانين
يـة  وثقاف يةواجتماع يةسياس جوانب لها يةكعمل واإلعالم االتّصال أن كما ،الخطاب
ـ  العام بالمناخ ويتأثران يةاالجتماع الممارسة صلبفي  يدخالن والظـروف  ائدالس 
ـ واقع الخطـاب اللغـو   يةتطرح وجوبا إشكالالّتي  و يةالمجتمع المضـمون  ي ي ف

  .يةالوطن يةالفضائيات اإلخبارفي المصور ي الخبر
  :يةساؤالت الفرعالتّ
  .يةالوطن يةالفضائيات اإلخبارفي المتبناة  يةتجليات اللغة اإلعالمهي  ما .1
فـي  المصـور  ي المضمون الخبـر ي في الخطاب اللغو يةأساس بنهي  ما .2

  .يةالفضائيات الوطن
الفضـائيات  فـي  المصـور  ي الخطاب اإلعالم ي فيهل هناك تداخل لغو .3
  .يةالوطن

راسة حول فنون صياغة المضمون الديتمحور موضوع هذه  راسة:الدموضوع 
اسـتخدام  فـي   يةحيث سنحاول تسليط الضوء على الطرق الفن، المصوري اإلعالم

نـاء  بفـي  توظيفهـا   يةوكيف يةمركزين على اللغة العربية، أدبيات الكتابة اإلعالم
كأحد  يةلفزيونالتّرير اللتق يةالفن يةمن خالل دراسة البن، المصوري المضمون الخبر

شرات النّداخل وخارج  يةاإلعالم يةغطفي التّاألكثر استخداما  يةحفالصأهم األلوان 
 يـة القنـوات اإلخبار  مأ صةالمتخص يةالقنوات اإلخبارفي سواء  يةاليوم يةاإلخبار
  .العامة
المـرتبط  ي سـياقها الزمـان  فـي  راسـة  الدهذه  يةتكمن أهمراسة: الد يةأهم

 إيصال المعنىفي على استخدام اللغة  يةقنالتّوتأثير سماتها  يةكنولوجالتّطورات التّب
 صـة الخا يـة لفزيونالتّللقنـوات   اكبير اوانتشار انشهد فيه تطورالّذي  الوقتفي ف

الّتـي   يتساءل الكثير منا حول الطرق، الجزائريي الفضاء اإلعالمفي  يةوالعموم
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ي الخطـاب اللغـو  فـي  الظـاهر  ي داخل اللغوالتّو ،يصنع بها المضمون الخبري
ي فـي  الخطـاب اللغـو   يـة كما يتساءل أيضا على أساس بن ،المصوري اإلعالم

  .يةالفضائيات الوطنفي المصور ي المضمون الخبر
أو على ، الوطنيفي إضافة للرصيد المعري تعط راسة يرجى منها أنالدإن هذه 

فـي ظـّل    يـة تواجه اليوم لغتنـا العرب الّتي  األقل نقطة تبصر حول أهم المشاكل
مـن خـالل   ي شغل اهتمامنا العلمالّذي  الموضوع ،كنولوجيا الحديثةالتّطورات التّ

  اهن.الرالوقت ي في المضمون االعالمفي  يةقيقة الستخدام اللغة العربالدمالحظتنا 
ي في واقع الخطاب اللغو يةإشكالفي راسة البحث الدتهدف هذه : راسةالدهدف 

من خـالل محاولـة   ية، الوطن يةالفضائيات اإلخبارفي المصور ي المضمون الخبر
ي فـي  الخطاب اللغو يةلة بأساس بنالصذات ساؤالت التّاإلجابة على مجموعة من 

 يـة وكذا بتجليات اللغة اإلعالم يةالفضائيات الوطنفي  المصوري المضمون الخبر
ـ ي في داخل اللغوالتّو ،يةالوطن يةالفضائيات اإلخبارفي المتبناة  ي الخطاب اإلعالم

  .يةالفضائيات الوطنفي المصور 
يـة  لفزيونالتّراسة مـن مجمـوع الفضـائيات    الدحدد مجتمع : راسةالدمجتمع 

مع مراعاة جانـب  ي ائر والموجهة إلى المشاهد الجزائرالجزفي اشطة إعالميا النّ
نظـيم  التّمستبعدين بذلك ، تبث عبرهاية الّتي ناعالصاختالف مراكز البث واألقمار 

ية شريعات الجزائرالتّوكذا ، يةلكالسو يةلكالسالخاص بتنظيم موجات البث ي القانون
معتبـرين بـذلك أن هـذه    ية، تمنح رخص تأسيس واستغالل المنشاة اإلعالمالّتي 

بمكاتب تسجيل وبث مباشر حائزة علـى   يةفضائيات جزائرية هي القنوات الفضائ
  وبمضمون موجه للمشاهد الجزائري.  ي اعتماد جزائر

  راسة:الدعينة 
  راسـة الدسحب عينـة  ي في ن قصديراسة على تعيالداختيار عينة في اعتمدنا 

  روط المحددة والمطلوبة مسبقا وهي:الشّتحقيقها ل هارالنّقناة وقد تم اختيار 
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به استمرار البث دون انقطاع سواء على مستوى الباقـة  ي تدفق البث: ونعن -1
  على مستوى البث اليومي. مأ يةالبرمج
  أو تقني.ي القناة مسايرة األحداث دون انقطاع زمن يةمسايرة األحداث: إمكان-2
شيوع القناة عند جمهور المشاهدين وانتشـارها   بهي يوع واالنتشار: ونعنالشّ-3

  األحداث. يةتغطفي الواسع 
ـ معظـم  في وتمتلك مراسلين ، أن تكون موجهة للجمهور الجزائري-4 راب التّ
 يـة والجالي اخل موجهة للمشاهد الجزائرالدواستوديوهات تسجيل وبث من ي الوطن

  الخارج.في  يةالجزائر
ـ : نوميديا نيوز يةالالتّالقنوات  روط علىالشّوبعد قياس هذه   روق نيـوز ، الشّ

تبث  صةخا قناةهي  هار:النّالبالد تم اختيار قناة ، هار، النّروق تفي، الشّدزاير نيوز
 يـة بـأول نشـرة إخبار   2012مارس  6يوم ي جريبالتّانطلق البث ، من الجزائر

ليبدأ البث من هنـاك   ر" "الجزائ يةبالعاصمة الجزائري ئيسالراتخذت القناة مقرها 
  .نايلسات على قمر

تعتبـر برامجهـا   ، الجزائرفي في قاالثّوي ياضالروي ياسالسأن الشّتهتم القناة ب
وكـذا  ، الجزائـر فـي   االقتصـاد  وأخبـار ياضة الربين نشرات األخبار و مزيج
وتعتبـر  ي حف تحوز القناة على متابعة واسعة لدى المشـاهد الجزائـر  الص أخبار

 .الجزائرفي األكثر متابعة  تمن القنوا 2019في هار نّال
ـ   الدهذه في لقد اعتمدنا  :راسة وأدواتهالدمنهج  في راسة علـى المـنهج الوص

فهـو  يـة،  اإلعالم تارسـا في الديعد من أهم المناهج المستخدمة الّذي و، حليليالتّ
 يـة يصبو إلى  استكشاف وتسجيل وتحليل مختلـف معطيـات الظـاهرة اإلعالم   

  المدروسة.
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ـ   التّحليـل و التّطريقة من طرق في ذلك أن المنهج الوص ي فسـير بشـكل علم
معينة أو هـو طريقـة لوصـف     يةاجتماع يةللوصول إلى أغراض محددة لوضع

معينة عـن المشـكل   الالظاهرة المدروسة وتصويرها عن طريق جمع المعلومات 
  .  )1(قيقةالد ةوتصنيعها وتحليلها وإخضاعها للدراس

ال يتوقف هدفه عند جمع البيانـات والوصـف   ي فسيرالتّأو ي حليلالتّفالوصف 
رح وتفسير الخلفيات واألسـباب الكامنـة   الشّوإنما يتجاوزها وذلك ب، للظاهرة فقط

  .)2(راسةالدوراء الظاهرة محل 
حليلي) للتعرف على ضوابط صـناعة  التّوقد اعتمدنا على هذا المنهج (الوصف 

واقـع الخطـاب    يـة وكيفيات صياغتها حسب الفنون اإلعالم يةالمالمضامين اإلع
بـين   ،يـة الوطن يـة الفضائيات اإلخبارفي المصور ي المضمون الخبري في اللغو

إنتاج المضـامين  في المستخدمة  يةوالفن يةإنتاج المضامين واألدبيات اللغوي مرحلت
  المصورة. يةاإلعالم

قـارير  التّتحليـل  في  يةليل المضمون كأداة أساساعتمدنا أداة تح أدوات البحث:
ةحفالصحليلالتّالمصورة ضمن المنهج  ي البحوث في وقد استخدم تحليل المضمون ي

من طـرف هارولـد   ي لعلم االجتماع اإلعالم  يةفهم الظواهر اإلعالمفي األولى 
، العامي ألراتأثير أجهزة اإلعالم على تكوين  درسهفي  هاستخدمالّذي  وايت لزوال

تحليل المضمون هو أسلوب أو أداة يستخدمها الباحـث ضـمن أسـاليب وأدوات    ف
ولقـد   .يةراسات اإلعالمفي الدهو منهج "الحصر"  ،إطار منهج متكامل، في أخرى

يـة،  اجتماع يةدراسة تحليل يةازداد استخدام تحليل المضمون لدراسة الظاهرة األدب
وقـد  ، يةوالقضايا الجماهير يةظواهر الحياة االجتماعبقصد توضيح مواكبة األدب ل

ي البحث االجتمـاع في المستخدمة  يةتمخض ذلك عن محاولة تطوير األساليب الفن
  .يةلدراسة األعمال األدب
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جعل منها مبـررا   يةواألدب يةإن ارتباط أداة تحليل المضمون بالبحوث اإلعالم
ي فـي  واقع الخطـاب اللغـو  في تبحث لّتي ا راسةالدهذه في أساسيا الستخدامها 

  .يةالوطن يةالفضائيات اإلخبارفي المصور ي المضمون الخبر
 صـة قـارير المصـورة الخا  التّولذلك ارتأينا تطبيق هذه األداة على جملة من 

عـين بطريقـة   التّمعتمدين علـى   )3(صةهار الخاالنّمن خالل قناة  يةباألحداث اليوم
 يةأول نشرة إخبارفي أسبوع أول تقرير مصور كّل  بسحب من يناعالصاألسبوع 

وهكـذا إلـى    يةأول نشرة إخباري في انالثّأول تقرير من اليوم ي انالثّثم األسبوع 
  المحددة.   يةالفترة الزمن ايةنه ايةغ

هر لمدة في الشّتقارير  4بمعدل  امصور ايإعالم اتقرير 48راسة الدوقد شملت 
  راسة.الدأجريت فيها هذه ية الّتي الفترة الزمني  وهكامال اشهر 12

  / مسالة المفاهيم1
فهو نص موجه بسياق حيـث   يةقول ذو خصائص نص / الخطاب اللغوي:1.1

 ياقالسفالمقال هو ، فهو بذلك نصا مقالياً ،ياق يبقى مجرداالسص بمعزل عن النّأن 
ويتميـز  ي ثرائه األصلي في كّل لغوشاط الالنّيفسر ينتج الخطاب ومن خالله الّذي 

خصـائص  هـي   ليسـت  يةونسـق  يةبخصائص عالقي ص الكالمالنّالخطاب عن 
ـ  فـي  فالمخاطب محدد ، كما أن الخطاب موسوم تاريخيا صالنّ  االزمـان والمكان

يظهـر الخطـاب   ذلك الوقـت كمـا   في  يةاالجتماع يةفسالنّوخاضع لتأثير القوى 
تكـوين الجمـل    سالمةتحكم  يةهو ال يتعلق بقواعد نحومجموعة من االطرادات ف

فـي  يجب أن تكون مقبولة تـداوليا   استراتيجيات بل يتعلق باألحرى بــ، تركيبيا
بين أكثـر  ي داول الخطابالتّأو  يةخاطبالتّ يةيحمل الخطاب خاصكما  .يةجماعة مقال

 فاهمالتّلبتة غياب سوء اي الخطابات للتواصل ال تعن يةغير أن قابلي من نص كالم
  .صةوالمناورة والبحث عن توازن القوى خا

ويعتبـر  ،  )4(أو نقـدي ي أو تفسيرفي وصي فن لغو/ الخطاب اإلعالمي: 2.1
ـ ، واصل مع اآلخرينالتّتتداخل للغة و علـى وصـف   ي كما يقوم الخطاب اإلعالم
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ـ الخـط   المجتمع وفق بناء منسق يتكون منفي  يةالوقائع واألحداث الجار ورة الص
 تؤسس البنيات الكبرى: الخـط ية الّتي مطالنّحيث انه نسيج من العناصر ، وتالصو

وتالصةورة وبالمماثلة تتولد البنيات الوسائط، الصعن تفاعـل آليـات الكتابـة    ي 
  .)5(بصريي د صورة نص أو مسموع أو سمعللتحد صويرالتّصويت والتّ

اتج أو مخرجات سلسـلة عمـل الجهـاز    تشمل نو / المضمون اإلعالمي:3.1
كمـا    )6(المحررين والمندوبين، رؤساء األقسام، حريرالتّ يةالمتصل بعملي حريرالتّ

والمصـححين  ، ومن يعيـدون كتابتهـا  ، من يقومون بجمع األخباركّل  يضم أيضا
وتتمثل مهمة الجهـاز  ، يةغالة الموجهة للخدمة الغير صحفالشّوغيرهم من الطاقات 

ـ تقديم المادة ، صياغة، جمع يةعملي في حريرالتّ ةحفالصوعليـه فالمضـمون   ، ي
بشكل مكتوب أو مصور أو  يةهو ما تم تقديمه للجمهور محتويات إعالمي اإلعالم

  مسموع.
لما يوفره في حالصيمثل الخبر أساس العمل  المصور:ي / المضمون الخبر4.1

تصـب  الّتي  عرفة مجريات األحداثمن إشباع لتطلعات واهتمامات الجمهور من م
بدائرة اهتماماته الضيقة أو الموسعة فهو يقدم معلومات عن حدث مـا لـم يسـبق    

تبثـه  ي الّـذي  قرير المضمون الخبـر التّفهو يشكل إلى جانب ، للجمهور معرفته
تبثها مسجلة أو مباشرة مـن  ية الّتي اليوم يةمعالجتها الخبرفي  يةلفزيونالتّالقنوات 

مقومات الخبـر  ية هي إلى مقومات أساسي لفزيونالتّويخضع الخبر  ع الحدث.موق
ـة ومن هذه المقومات: األهم، عمومافي حالصشـويق  التّواإلثـارة والطرفـة و   ي

مطالب إلى جانب تـوفر هـذه المقومـات    ي لفزيونالتّوالخبر ، واالهتمام اإلنساني
ـ الدفات ومنهـا باألسـاس   الصباحترام مجموعة من  وللخبـر  ية، ة والموضـوع ق

ـ  ي لفزيونالتّ بـين   امميزات مقترنة بماهيته نص مقترن بصورة فهو يتطلـب تطابق
  ورة.الصص المنطوق والنّ
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ينقل ية، من أهم األنواع اإلخبارفي حالصقرير التّيعتبر حفي: الصقرير التّ/ 5.1
فاصيل ومجرياتهـا  التّانه يقوم بنقل ي أ، واقعة ما بكل مركباتهافي تفاصيل حادثة 

مجموعة من المعـارف  في حالصقرير التّويقدم ي بدقة وسرعة ووضوح إلى المتلق
فهو إذا يتميز بالحركـة  ية، يناميكالدسيرها وحركتها في والمعلومات حول الوقائع 

كما يقدم ،  )8(القارئ وإمتاعه بالمعلومات الغريبة يةحيث يهدف إلى تسل )7(يةوالحيو
طورات الحاصلة فيـه  التّوالمرتبطة بالحدث ومختلف  يةعلومات األساسللمشاهد الم

  عبر الزمن وردود الفعل حوله من قلب الحدث.
  يةالجزائر يةالفضائيات اإلخبارفي المتبناة  ية/ تجليات اللغة اإلعالم2

تتجلى فيها اللغـة  الّتي  راسة تبيان أهم المظاهرالدمن  يةهذه الجزئفي سنحاول 
من خالل توضيح العالقة بـين الواقـع    يةالفضائيات الجزائرفي المتبناة  يةماإلعال
المنطوق ي ص اللغوالنّالمصورة حسب  يةالخاص باللغة اإلعالمي الجزائري اللغو

نقـل  فـي  المسـتخدمة   يةالمشكلة للغة اإلعالمي واألنساق المكونة للخطاب اللغو
  أو البث المباشر. ةيسجيلالتّبالطرق  يةالمضامين الخبر

طـور  التّاحـدث  : يـة باللغـة اإلعالم ي الجزائري /  عالقة الواقع اللغو1.2
 يةالمشاهد يةنوات األخيرة سواء على نوعفي السعرفته الجزائر ي الّذي كنولوجالتّ
تعلم لغات جديدة مـن طـرف   في غبة الرإلى تزايد  االتّصالاستخدام تكنولوجيا  مأ

هذا ما أدى إلى تراجـع االهتمـام نسـبيا باللغـة     ي جتمع الجزائرمعظم أفراد الم
ي الجزائـر في قـا الثّوثراء الوعاء ي االستعماري إلى جانب اإلرث الغوية، العرب

  تختلف من منطقة إلى أخرى.ية الّتي وتالصباللهجات أو بالغنى 
ـ لنص الكاللحيح  الصتلك المسببات قد أثقلت االستخدام كّل  لعل ان للغـة  ي م

 بين أفراد المجتمع وهذا ما تبرره مجمل اإلصالحات يةالمحادثات اليومفي  يةالعرب
ـ األدبـاء و يقـوم  الّـذي   ورالـد تبنتها الجزائر  سواء من خالل الّتي  حفيون الص

 إعـادة إتقـان وحفـظ اللغـة     في حيث كان لهم دور كبير ، والمترجمون وغيرهم
منـذ االسـتقالل     يـة اللغة العرب يةرسمي الجزائرستور الدكما ضمن  )9( يةالعرب
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 يةاللغة العرب يةقامت بها الحكومات المتعاقبة لمحاولة ترقالّتي  ومختلف المحاوالت
وكذا مختلـف   يةها من خالل إنشاء المجلس األعلى للغة العربالتّوالحفاظ على أص

  هذا المجال.في  صةمراكز الحث المتخص
سـواء علـى   ، لم تتحقق أهدافـه كلهـا   يةاللغة العرب غير أن إصالح أوضاع

عوبات نظرا لعـدة  الصه عدد من تإذ اعترض، المستوى العربي مأي المستوى الوطن
خيرة علـى وجـه   العقود األفي  يةراع الحاد بين اللغات الحضارالصعوامل منها: 

ممـا    )10(قدمةول المتالداليوم بالمقارنة مع ي ومنها وضع العالم العرب، الخصوص
فتشـعبت  يـة،  واختالف المستويات اللغو يةاألوساط العربفي أدى إلى تعدد اللغات 
توجـه االهتمامـات   في ظّل تضعف وتفتقد شيئا من متونها  يةلهجاتها وبدأت العرب

وتارة أخرى محاولة تطويـع اللهجـات   ، رها تارةيسيأكثر إلى القواعد ومحاولة ت
  .)11(لخدمة الفصحى

فـي  جاء : يةالجزائر صةالفضائيات الخافي المستخدمة  يةاللغة اإلعالم/ 2.2
فـي   يـة اإلعالماللغة حول ) 2017، الجزائر ( منير طبيفي دراسة سابقة أعدت 
 لعينة من نشـرات األخبـار   يةتحليل ية: دراسة وصفصةالخا يةالفضائيات الجزائر

فـي  المتبنـاة   يةفيها اللغة اإلعالم تتجلىالّتي  توصل فيها الباحث إلى أهم الجوانب
  :)12(تمثلت فيما يليالّتي  و يةالجزائر يةالفضائيات اإلخبار

اغلبهـا  فـي   صةالخا يةالفضائيات الجزائرفي ا/ جاءت لغة نشرات األخبار  
  ؛واضحة الكلمات والجمل والمعاني

ـ  يةشرات اإلخبارفي النّب/ جاءت معظم اللغة المستخدمة  ة سـواء  غير مالئم
    ؛على مستوى الجمهور معلى مستوى خصائص الوسيلة أ

رح والوصـف  الشّوي وعدم قدرة الكلمة المنطوقة على الحك يةج/ ضعف الجاذب
إضافة إلى تصلب هذه اللحظة وضعف مرونتهـا وعـدم   ، ومشوقة يةبطريقة مسل

وضـعف  ، ودون تعسـف  سـالمة عبير عن مختلف الموضوعات بالتّقدرتها على 
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تستطيع مخاطبة أكثر مـن جمهـور   ي عبير على عدة مستويات لكالتّا على قدرته
  ؛يةومعالجة أكثر من موضوع وقض

من ، نشرات األخبار ضعيفة وغير متسعةفي د/ جاءت معظم اللغة المستخدمة 
من الّتي  رجمات لبعض المفاهيم والمصطلحاتالتّوي الخارج االتّصالخالل ضعف 

  ؛واتساعها يةإلعالمشانها زيادة حجم اللغة ا
فاللغة تتطور والوسيلة كذلك وحتى الجمهور لم يعـد  ، ه/ ضعف قدرتها للتطور

  ؛يةسالة اإلعالمالرصناعة في بل أصبح شريكا ، لبيي السذلك المتلق
مثل  ،ضعيفة نوعا ما يةر/ على مستوى الكلمات المنطوقة جاءت اللغة اإلعالم

ـ ، تنغيم الجملةفي خطاء األية، توالصاالستخدام المعيب للوسائل  ي الخلط بين همزت
 يـة وجود بعض المآخذ المعجمية، رفالصوجود الكثير من المآخذ ، الوصل والقطع

    ؛يةاللالدو
بعـض الحـاالت لشـدتها او    في المستخدمة مناسبة إال  يةوتالصز/ المؤثرات 

ـ كما جاءت أساليب دمج العناصر ية، لدرجتها العال وتالصأمـا عـن   ، مناسـبة  ةي
 يةالفضائيات الجزائرفي  يةاللقطات فقد جاءت مناسبة تماما لطبيعة البرامج اإلخبار

  .صةالخا
  يةالفضائيات الوطنفي المصور ي الخطاب اإلعالمي في داخل اللغوالتّ/ 3

 حيث تتضاعف تضـاعفا عظيمـا  ، من أهم وسائل اإلعالم يةإن القنوات الفضائ
في من الوسائل المسهمة ي فه، اتئجميع األوساط والبيفي عليم التّيم وذلك بحكم تعم

عند الجمهور عن طريق ي نشر الوعفي لها دورا هاما أن تكوين الفرد معرفيا كما 
هذا ما يجعل المفاهيم والقيم والعادات ، البث المصور والمنطوق بعدة لغات وثقافات

  المدرسة.   ، المجتمع ،االسرة ،عيغسيل لمكونات الو يةقاليد تخضع لعملالتّو
داخل اللغوالتّعبر ي لغة المـتن  في يستعمل فيها مزدوج اللغة الّتي  عن الحالةي

وتظهر على جميـع  ، بلغة أخرى صةخاية، أو تركيب يةمعجم يةصرف يةصفة صوت
للغـة معينـة أثنـاء    ي تطبيق نظام لغـو  يةفهو عمل )13(مستويات اللغات المتحكمة
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دام لغة أخرى عن طريق خروج مصطلحات من حدود اللغة األولى ودخولها استخ
  .يةللغة ثاني ظام اللغوفي النّ

ي األول سـلب ي داخل اللغـو التّهناك نوعان من داخل اللغوي: التّ/ أنواع 1.3
  الي:التّحو النّوهما على ي ايجابي انالثّو

ـ داخل التّا/  للمتعلم وهو يحـاول أن يـتكلم    داخلالتّوع من النّ: نجد هذا لبيالس
فـي  عناصر من اللغة األم متأصلة  يةبصورة الشعور يستبدلحينما ، باللغة األولى

تواجـه  الّتـي   عوباتالصوع بكثير من النّيتسبب هذا ، نفسه بعناصر اللغة األولى
  المتعلم.
 ولى: ويقع عندما يحاول المتعلم فهم ما يسمع من اللغة األداخل االيجـابي التّب/ 

يتعلم بها أصـبح فهـم   الّتي  شابه بين اللغة األم للمتعلم واللغة األولىالتّوكلما ازداد 
  اللغة األولى أيسر.

 يتعلمها المـرء الّتي  اللغة األم تؤثر على اللغةداخل اللغوي: التّ/ مستويات 2.3
ـ المسـتوى  فـي  وية، جميع المستويات اللغوي في داخل اللغوالتّوبه يتم  وتالص ي

فهوى ، المجتمعفي  يةلغو يةمما ينتج عن وجود ثنائ، الليالدوي حوالنّوفي رالصو
  :)14(على عدة مستويات

فـي   يـة إلى ظهور لهجة أجنبي داخل اللغوالتّفيه ي : يؤدوتيالصالمستوى أ/ 
نغـيم وأصـوات   التّو يـة بر والقافنالفي وهذا االختالف يبدو واضحا ، كالم المتعلم

  الكالم.
صرف في داخل بتداخل صرف اللغة األم التّ: ويكون فيه رفيالصالمستوى / ب

  اللغة األولى.
إلـى  ي وهذا يؤد، : يتأثر نحو اللغة األم بنحو اللغة األولىحويالنّالمستوى ج/ 

اسـتعمال  فـي  استخدام الضمائر وفي أخطاء تتعلق بنظم الكالم في وقوع المتعلم 
  خصيص.التّعناصر 
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تراض كلمات قإلى اي داخل اللغوالتّفيه ي : يؤدالليالـد وي معجمالمستوى الد/ 
إذا كانت الكلمة مسـتخدمة  ، عند الكالم بها يةانالثّاللغة في من اللغة األم وبمجملها 

  ولكن بمعنيين مختلفين.، اللغتينفي 
بـين  ي داخل اللغوالتّإلى ي أسباب تؤد ةهناك عدداخل اللغوي: التّ/ أسباب 3.3

  المصور منها:ي المضمون الواحد اإلعالمفي ات اللغ
كنولوجيـات  التّو االتّصال: االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم ويةقافالثّاألسباب أ/ 

راجم المتوفرة علـى الخـط   التّراجم غير المعتمدة وكذلك التّالحديثة وتوسع دائرة 
  االلكتروني.

 كة الهجرة بمختلف أنواعهـا : سهولة تنقل األفراد وحريةاألسباب االجتماعب/ 
نـتج عنـه انـدماج    ي الّذي برز فيه االحتكاك االجتماعالّذي  وتغير نمط المعيشة

قافات وتزاوج اللغات فيما بينها من جهة والزواج المختلط الجنسيات مـن جهـة   الثّ
  .يةثان

او حتى تلـك المتعلقـة   ، الحروب، : المتعلقة باالستعماريةاريخالتّاألسباب ج/ 
  جارة القديمة.التّم الحدود او حركة برس
ـ   فيراسة الدهذه في لقد توصلنا  يةراسة الميدانالد/ نتائج 4 ي الجانـب البحث
المتبناة  يةتجليات اللغة اإلعالمأبرزت الّتي  تائجالنّإلى مجموعة من في والكيي الكم
الخطـاب  ي في داخل اللغوالتّوكذا اهم عوامل  يةالجزائر يةالفضائيات اإلخبارفي 
 يـة الوطن يـة الفضـائيات اإلخبار في المصور ي الخاص بالمضمون الخبري اللغو

  الي:التّحو النّوكانت على 
رح والوصف الشّوي وعدم قدرة الكلمة المنطوقة على الحك يةضعف الجاذب .1

إضافة إلى تصلب هذه اللحظة وضعف مرونتهـا وعـدم   ، ومشوقة يةبطريقة مسل
وضـعف  ، ودون تعسـف  سـالمة عبير عن مختلف الموضوعات بالتّقدرتها على 
تستطيع مخاطبة أكثر مـن جمهـور   ي عبير على عدة مستويات لكالتّقدرتها على 

 .يةومعالجة أكثر من موضوع وقض
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  نشرات األخبار ضعيفة وغيـر متسـعة  في جاءت معظم اللغة المستخدمة  .2
الّتي  مفاهيم والمصطلحاترجمات لبعض الالتّوي الخارج االتّصالمن خالل ضعف 

  واتساعها. يةمن شانها زيادة حجم اللغة اإلعالم
  ضعيفة نوعـا مـا   يةعلى مستوى الكلمات المنطوقة جاءت اللغة اإلعالم .3

الخلـط بـين   ، تنغيم الجملةفي خطاء األية، وتالصمثل االستخدام المعيب للوسائل 
وجود بعـض المآخـذ   ية، رفالصوجود الكثير من المآخذ ، الوصل والقطعي همزت

 .يةاللالدو يةالمعجم
فاللغة تتطور والوسيلة كذلك وحتى الجمهـور لـم   ، ضعف قدرتها للتطور .4

 .يةسالة اإلعالمالرصناعة في بل أصبح شريكا ، لبيي السيعد ذلك المتلق
تختلف كثيرا  ال يةالعام يةفالعربية، واللهجة العام يةتداخل بين اللغة العرب .5

ـ وي حوالنّجانبها في أصابها تغير  يةلكن العام، الفصحى يةن العربع أ، رفيالص ي
 كل.الشّفيما يخص عالمات 

ـ  يةوالفرنس يةواالمازيغ يةركيب بين اللغة العربفي التّتداخل  .6 بـذلك  ي وه
واصـل  التّومواقع في ات الذّوب يةحياتنا اليومفي واقع ي تقرر بان االختالف اللغو

 عنها. يةقارير اإلخبارالتّوما تنقله ي اعاالجتم
في على الكلمات المستحدثة  يةقارير اإلعالمالتّإعداد في حفيين الصاعتماد  .7

 واصل االجتماعي.التّباب والمتواترة عبر مواقع الشّمن طرف  يةاللغة العام
بعض الحـاالت لشـدتها أو   في المستخدمة مناسبة إال  يةوتالصالمؤثرات  .8

ـ كما جاءت أساليب دمج العناصر ية، ا العاللدرجته ةوتالصأمـا عـن   ، مناسـبة  ي
 يةالفضائيات الجزائرفي  يةاللقطات فقد جاءت مناسبة تماما لطبيعة البرامج اإلخبار

 .صةالخا
فـي  راسة إعطاء إضافة جديدة للرصيد المعرالدنرجو من خالل هذه   الخاتمة

تواجه اليوم لغتنـا  الّتي  صر حول أهم المشاكلتب يةأو على األقل فتح زاو، الوطني
شـغل اهتمامنـا   الّـذي   الموضوع، كنولوجيا الحديثةالتّطورات في ظّل التّ يةالعرب
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يـة  واللهجة العام يةقيقة بوجود تداخل بين اللغة العربالدمن خالل مالحظتنا ي العلم
ـ واعتماد ية، نسوالفر يةواالمازيغ يةركيب بين اللغة العربفي التّوتداخل  حفيين الص

المسـتخدمة   يةاللغة العامفي على الكلمات المستحدثة  يةقارير اإلعالمالتّإعداد في 
  .يةالجزائر يةالقنوات الفضائي في بصري معي الستحرير المضمون الخبرفي 
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 .يةأمينة بن سخرأ/ ،�باديس مجاني /د
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�1جامعة باتنة J�()א+�ج��� �

مـن  في كـّل   يةالعرب اللّغةراسة تحت عنوان واقع الدلقد جاءت هذه  :لملخّصاال
ـ  ي وبرنامج ةيشرات اإلخبارالنّهار النّروق وي الشّاتنق  يةنقاط على الحـروف و قض

من هـاتين  في كّل  يةالعرب اللّغةحيث سنقوم من خاللها بكشف واقع ، ونقاش انموذجا
باعتبارهما وسيلتين اعالميتين سمعيتين بصريتين وتتمتعان بنسـبة مشـاهدة    القناتين
كبيرة.

ـ القنـوات  ، يةارالبرامج الحو، يةشرات اإلخبارالنّ، واقع :يةالكلمات المفتاح ةمعالسي 
يةالبصر

Summary: This study came under the title of the reality of the 
Arabic language in both Echorouk News and Ennahar newsletters and 
programs points on the letters and a case and discussion model ،
where we will reveal the reality of the Arabic language in each of these 
laws as media and audiovisual media and enjoy a large view 

key words: Reality, Newsletters, Talk shows, Audio-visual 
channels.
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لقد بعث اهللا سبحانه وتعالى نبينا وحبيبنا محمد صلى اهللا عليه وسلم هاديا :المقدمة
بين األجيـال   التّولقد تو، الفصحى يةالعرب اللّغةوانزل عليه القران الكريم ب يةشرللب

ابقة حيث انها تعتبر من السعوب الشّالى أن وصلت الينا فقد كانت أساس الحوار لدى 
تتميز بصعوبة العديد من األلفاظ نظرا الحتوائها علـى المجـاز   ي أصعب اللغات فه
وتجعل قارئها او المسـتمع  ، عليها جماالفي اال أنها تظ يةفظوالل يةوالمحسنات البديع

ـ ابداعاتهم في عراء يعتمدونها الشّلها يتمتع بذلك فقد كان  واألدبـاء كـذلك    يةعرالشّ
ـ ومع مـرور  ، تأليف رواياتهمفي  يةوالمجاز يةيرتكزون على ألفاظها الجمال نين الس

 يـة العربعوب الشّوأصبحت  يةالعرب اللّغةوتداول األجيال دخلت لهجات متعددة على 
واصـل  التّحيث اصبح ، البلد الواحد تختلف اللهجاتفي دولة ولهجتها وكّل  تتكلم بها

الميـادين  كّل  حيث شملت، الفصحى يةالعرب اللّغةبدال من  يةالعام اللّغةبين األفراد ب
دراسـتنا أيـن   في وهذا ما سنتطرق له  يةالبصر يةمعالس اإلعالمذلك وسائل في بما 

هـار  النّمن قناة في كّل سنقوم بتحليل مضمون نشرتين لألخبار وبرنامجين حواريين 
ـ  يـة اإلعالمالوسائل في  يةالعرب اللّغةق لنتعرف على واقع استخدام روالشّو ةمعالسي 

.يةالبصر
 اإلعـالم و أمـة بصـفة ع  يـة العرب اإلعالملغة ية هي العرب اللّغةان  :يةاإلشكال

قافات المختلفـة وانتشـار المصـطلحات    الثّونظرا النتشار صة، بصفة خاي الجزائر
ةخيلة على لغتنا أصبحت لغة عربالدةإعالم يطـرق  التّوهذا ما نود ، مختلفة وغريبة ي

ـ قنـاة  من (في كّل  يةشرات اإلخبارالنّلها من خالل دراستنا وذلك بتحليل  روق الشّ
news  (و )ّهارالنtv (الالتّساؤل التّا يمكن ان نطرح ومن هن اللّغـة : ما هو واقع ي 
؟.tvهار النّو  newsروق ي الشّاتنمن قفي كّل  يةالعرب

في وواقعها  يةالعرب اللّغة يةمدى أهمفي دراستنا تكمن  يةان أهمراسة: الد يةأهم
طرق تداول عرف على التّالجزائر وضرورة في  يةالبصر يةمعالس يةاإلعالمالوسائل 

  .يةالجزائر يةالبصر يةمعالساإلعالمية الوسائل في لغتنا 
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باحث يهدف من خالل دراسته الى تحقيـق أهـداف   كّل  ان راسة:الدالهدف من 
واسـتخدامها   يةالعرب اللّغةراسة الى معرفة واقع الدمعينة ونحن نسعى من خالل هذه 

شـرات  النّالجزائر ولهذا قمنـا باختيـار   في  يةالبصر يةمعالس يةاإلعالمالوسائل في 
حليل سنتمكن من التّومن خالل ، رهاالنّو يةاإلخبارروق الشّمن قناة في كّل  يةاإلخبار

الجزائري.ي البصري معالس اإلعالمفي  يةالعرب اللّغةمعرفة واقع 
ـ في : ان المنهج المستخدم  راسةالدمنهج  ـ حلفي التّدراستنا هو المنهج الوص ي يل

راسة  الدسنقوم من خالله بوصف الظاهرة محل الّذي 
 يـة العرب اللّغةسنقوم من خالله بتحليل واقع الّذي  : تحليل المضمون راسةالدأداة 
رهاالنّو يةاإلخبارروق الشّقناة في كّل 
راسة:الدعريف بمصطلحات التّ

مـن قنـاة   في كـّل   ةيالعرب اللّغةدراستنا نقصد بالواقع طريقة تداول في : واقع 
رهاالنّو يةاإلخبارروق الشّ

يـتم  الّتـي   يبورتاجاتالرقارير والتّخبار ومجموعة األي وه :يةاإلخبارشرات النّ
.لفزيونالتّاإلذاعة أو في تقديمها 

تتميـز بنقـل   الّتـي   اإلعالموسيلة من وسائل ي وه :يةالبصر يةمعالسالقنوات 
وت والصالمتلقيفي أثير كبير ورة معا ولها تالص

يتم من خاللهـا تنـاول قضـايا معينـة      يةبرامج إعالمي وه :يةالحوارالبرامج 
ومناقشتها بين المذيع والضيوف

بها يـوم  ي جريبالتّمستقلة انطلق البث  يةقناة جزائري ه:TV هارالنّعريف بقناة التّ
.يةبأول نشرة إخبار 2012مارس  6

مسـتقلة تابعـة لمؤسسـة     يـة قناة جزائرھ�ي  :يةاإلخبار روقالشّعريف بقناة التّ
  .HDتبث بنظام  يةروق الجزائرالشّ
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يةبصر يةسمع يةزيون كوسيلة إعالملفالتّ يةأوال: ماه
لفزيون:التّتعريف  - 1

معنـاه عـن   "téléكلمة مركبة من مقطعين"  يةاللغو يةاحالنّلفزيون من التّان  لغة:
.1900استعملت هذه الكلمة ألول مرة عام ية، ؤلرامعناه  visionبعد و

 يـة مكونة من مجموعة المصـالح اإلدار  يةلفزيون مؤسسة اجتماعالتّ اصطالحا:
المصورة بواسـطة الكهربـاء    يةاإلعالمتضمن بث الحصص والبرامج ية الّتي قنالتّو

)1(قنيات الحديثة التّوعن بعد وبطريقة استعمال 

وهو وسـيلة لنقـل    االتّصاللفزيون أنه من أحدث وسائل التّكما يمكن القول عن 
ور المتحركة والصن واحد وتخاطب هذه الوسيلة جماهير ال تعـد وال  آفي وت الص

ي وادالنّو العامةاألماكن في و، منازلهمفي أينما وجدوا ، جهات العالمفي كّل تحصى 
)2(والمدارسي والمقاه

فـي  ابقة السفزيون وليدا لمجموعة من االختراعات لالتّظهر  لفزيون:التّنشأة  - 2
ورة المتحركة واإلذاعة مـا  الصوفي صوير الفوتوغراالتّلغراف والتّمجال الكهرباء و

تطوره بعدة مراحـل لكـن بـدايات    في م ولقد مر هذا األخير  1890- 1875بين 
ـ  ، م 1900أغسطس  25في ظهوره كفكرة  ي فـي  عندما عرض كوسـنتتين بيركس

لفاز وقد عرض التّباريس ورقة تحمل عنوان في انعقد الّذي  للكهرباءي ولالدمر المؤت
ـ   ي أفكاره حول جهاز تلفازي بيرسك لمـادة   يةيعتمد علـى المواصـفات المغناطيس

3(يلينوم الس(

 جود بيـرد ي لفزيون يرجع الى العالم البريطانالتّاختراع ي في لكن الفضل الحقيق
م نقل صورة باهتة غير واضحة لصـليب عـن اطـالق     1924استطاع سنة الّذي 

ـ الّتي  اجهزته غم مـن ضـعف   الراستحدثها الى شاشة صغيرة معلقة على الحائط وب
4(ذلك الوقت في ورة وضبابتيها اال انه اعتبر إنجازا ناجحا الص(

ـ م قام العالم فارنسورث بعرض فكرته حـول تقطيـع   1927عام في و ورة الص
 يـة ورة الـى خطـوط الكترون  الصر خاص يعمل على تقطيع بواسطة جهاز تصوي
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ذا  ام اختبر زوركين اول أنبوب كاميرا يقـدم صـوت  1931نوفمبر  9في صغيرة و
)5(جودة وقد أطلق عليه اسم ايكون سكوب

 

م توقف المشـروع وظـل تطـور    1945- 1939 يةدما نشبت الحرب العالمنوع
قد قفز خطـوات  ي قدم العلمالتّحرب وكان لفزيون حبيسا لفترة الى حد ما انتهت الالتّ

)6(كبيرة نحو تحسين االرسال واالستقبال
 

م وانتشـرت أجهـزة االسـتقبال     1953لفزيون الملون عام التّوما لبث ان ظهر 
لفزيون أكثر التّول المتقدمة بلغ عدد أجهزة في الدومحطات االرسال انتشارا واسعا و

 يـة امالنّول الدكان اما السهاز لكل ألف من ج 153بنسبة ي مليون جهاز أ 400من 
جهاز لكـل ألـف مـن     29مليون جهاز بمعدل  84لفزيون فيها التّفقد بلغت أجهزة 

كان (عبد السزاق محمد الر2012، 97، ليميالد( 

ي الجمـاهير  االتّصاللفزيون من أبرز وسائل التّيعتبر  لفزيون:التّخصائص  - 3
 ى الجماهير ومن بين اهم خصائصه ما يلي:حيث ان له تأثيرات عدة عل

فهـو يسـيطر   ، لفزيون استحواذه على مشاهديهالتّان ابرز صفات  االستحواذ:- 
ألنه يركز انتباهه على صورة متحركة ناطقـة متغيـرة   ، وبصرهي ائالرعلى سمع 

بل يخدمه كما احب الـى  ، جهداي ائالرال يكلف ، اطار صغير محدودفي ومحصورة 
مكان يـراه  ي أفي حجرة الجلوس او قريبا من مائدة الطعام في ينتقل معه ، حد كبير
او ، السـينما في او حجز تذاكر  يةوال يكلفه مشقة الخروج من البيت للتسل، مناسبا له

هذا الجهد فيصل ببصره وسـمعه  كّل  مقعدهفي مباراة كرة القدم بل يوفر له وهو في 
 المسارح . توالى خشبا، ينمائيالسالى استوديوهات اإلنتاج 

الوصول الى الجماهير من اهـم اهـداف    القدرة على الوصول الى الجمـاهير: - 
فـي  غير ان هذه الوسائل تختلـف  ، اشتقت اسمها من الجماهيراالتّصال الّتي وسائل 

قدرتها على تحقيق الهدف منها حسب سعة انتشارها او قدرتها على جذب الجمهـور  
لفزيون عن غيره من وسائل التّويتميز ، أثره بمضامين رسائلهاوتفاعله معها وت، اليها
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 االتّصـال لفزيون هو المثـال لوسـائل   التّف، قاء بالجماهيرلتّبقدرته على اال االتّصال
 اس.النّيشاهده عدد هائل من ية الّذي الجماهير

لفزيـون بـبطء تـأثيره    التّيتصف  أثير على المدى الطويل وتحديد االختيار:التّ- 
هـي   أخـرى  يةكما يتصف بصفة إعالمية، أثير ببحوث فورالتّوبة تحديد هذا وصع

او مقـدار تسـيير   ، اختيار البرامج المختلفـة في يجدها المشاهد ية الّتي مقدار الحر
 االختبار للمشاهدين من بين مختلف القنوات.

لب غيو، والواقعيي لفزيون الخيالالتّحيث تضم برامج  نسبة الواقع الى الخيـال: - 
)7( صةمع تطور تقنيات المؤثرات الخا صةخاي عليها الجانب الخيال

 

األخـرى   اإلعـالم وسائل  يةلفزيون عن بقالتّتميز الّتي  ومن الخصائص األخرى
الّـذي   االمر يةامتيازه بالحيوي وت أالصورة الصكالجرائد واإلذاعة كونه يجمع بين 

 كبيرة.أكثر ويؤثر فيه بدرجة ي يجذب المتلق

 :يةلفزيون كوسيلة إعالمالتّوظائف  - 4

ـ وهو جمع وتخزين ومعالجة ونشـر األنبـاء والبيانـات و    :اإلعالم � ور الص
يـة  ولالدو يـة عليقات المطلوبـة عـن البيئـة المحل   التّسائل واآلراء والروالحقائق و

والوصول إلى وضع يمكن من اتخاذ القـرارات  ، صرف اتجاهها من علم ومعرفةالتّو
ليمة.الس 

 لفزيون على نقل االخبار واالحداث للمتلقين ونشرها.التّحيث يعمل  االخبار: �

اس مـن  النّتوفير رصيد مشترك من المعرفة يمكن ي وه :يةنشئة االجتماعالتّ �
ـ يعيشون فيه ودعـم  الّذي  المجتمعفي  يةفعالي العمل كأعضاء ذو ي آزر والـوع التّ

لفزيـون  التّيقـوم  ، )8(العامةالحياة في عالة ونشطة وبذلك يكفل مشاركة في االجتماع
بما  ايةبتوضيح االحداث وشرحها وتفسيرها للمتلقين ليكونوا على در يةكوسيلة إعالم

 يدور حولهم من أحداث.



غة�العرب
ّ
 كل�من�قنات�ي��ّيةواقع�الل

ّ
  ّيةأ.أمينة�بن�سخر ،�/�د.�باديس�مجاني������������ار����9ال8ّ و �ّيةروق�ا#خبار ّي�الش

 

121 

يهـتم بهـا   الّتـي   ثقيف من أهـم الوظـائف  التّتعتبر وظيفة ثقيف: التّوظيفة  �
مختلفـة كمـا يقـوم بنشـر      يةئل تثقيفلفزيون اتجاه جمهوره حيث يقوم بنشر رساالتّ

عقول المتلقين.في قاليد ومحاولة الحفاظ عليها وترسيخها التّالعادات و
رفيـه  التّتهتم بالّتي  اإلعالملفزيون من اهم وسائل التّيعتبر  :يةسلالتّرفيه والتّ �

مـن   يبثّـه وتين وذلك من خالل مـا  الرمن جو الملل وي اخراج المتلق يةبغ يةسلالتّو
.يةبرامج ومضامين ترفيه

ـ الشّنضـج  ي فـي  لفزيون له تأثير إيجابالتّ :يةخصالشّ يةتكوين وتنم �  يةخص
فمن خالل مشاهدة برامجه وما يتضمنه من معلومات ، وتنوع ميول االفراد ورغباتهم

األطفـال   يةيساعد على نضج شخص، كافة المجاالتفي تجارب  صةوخبرات وخال
يـة  وذلك بما يضيفه الى شخصياتهم من مكتسـبات فن ، ل عامخصوصا والكبار بشك

فـي  مو النّو، والعاطفيي والعقلي االنفعالي خصالشّمو النّتساعد على ية، وعلمية، ثقاف
بما يطلعـون  ية، خصالشّغبات الركما انه يزيد من تنوع الميول و، القدرات والخبرات

معروضة من خالل خبراتهم وتجاربهم خرين وميولهم وقدراتهم العليه من رغبات اآل
)9(لفزيون على مشاهديهالتّيعرضها الّتي  البرامج والموادفي  لمقدمةاال

وتتعلق بنقل المعلومات والخبرات واألفكـار إلـى    عليم:التّو يةربالتّالمعرفة و �
وتكييـف   ،يـة والفكر يـة والمعرف يـة اآلخرين بهدف تنويرهم ورفع مستوياتهم العلم

مـا يـدور   كّل  وتمكين المتلقين من فهم يةإزاء األحداث والظروف االجتماع مواقفهم
تمكنهم مـن تسـيير حيـاتهم بشـكل      يةإضافة إلى تزويدهم بمعلومات تربو ،حولهم

صحيح.
التـي  لع السمن خالل بث اإلعالنات المختلفة عن الخدمات و وظيفة اإلعالن: �

تهـم  الّتـي   ا يهتم بنقـل اإلعالنـات  تهم المتلقين وذلك بعرض مزاياها وفوائدها كم
غل.الشّالوظائف و
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لمـا  ي الجمـاهير  االتّصاللفزيون من اهم وسائل التّيعتبر : لفزيونالتّ يةأهم - 5
فـي  فهو الوسيلة األكثر تـأثيرا  ، يتميز به من تأثيرات على الجماهير سمعيا وبصريا

الى جميع بقـاع الكـرة   ان توصل بثها  يةواستطاعت القنوات الفضائ، عوبالشّحياة 
فـي  لفزيون اليوم يحتل مكانا بارزا التّف، وعلى مدار أربع وعشرين ساعةية، األرض

)10( المكتب او مكان العمل. يةزاوعلى ويتربع ، قائمة ضروريات المنزل
 

لفزيون ومحاسنه اال انه ال يخلو التّغم من خصائص الرب لفزيون:التّمساوئ  - 6
 ر بدورها على الفرد والمجتمع حيث يمكن حصرها فيمايلي:تؤثالّتي  من المساوئ

على راسـهم : (جـون    اإلعالمن لوسائل واقدالنّيتفق  الفرد عن الواقع: إبعاد �
لفزيون يقـدم نمـاذج   التّإبراهيم امام ...) ان ، بولين اوبير، فرانسيس بال، كازنوف
 يـة لفزيونالتّصـص  وتندرج ضمن الح، البعد عن الواقعكّل  من الحياة بعيدة اوصور

ولكـن علـى   ية، قصص المغامرات والكوميديا العائل، المحققة لهذا اللجوء الى الخيال
أساسا الى اغـراق   يةوتهدف هذه البرامج الخيالية، وجه الخصوص المسلسالت اليوم

ن المخرجين لهـذه البـرامج   أاذ ، عالم الخيال وابعاده عن مشاكل الحياةفي االنسان 
ما من شانه ان يشجعه على االنزواء بعيـدا  كّل  االفراد يبحثون عنكّل  على يقين ان

)11(عن عالم الواقع 
 

باإلضافة الى الجرائم وذلك بسبب ما تنشـره  : والجسديي انتشار العنف اللفظ �
من أفالم ومسلسالت وبرامج تحمل مقـاطع عنـف وتنفيـذ     يةبعض القنوات الفضائ

 صةاذهان المتلقين خافي الى ترسيخها ي يؤدالّذي  االمر يةمراحل العمليات االجرام
لفـاز إذا  التّيتسبب  األطفال وهذا ما يترتب عنه تنفيذ هذه العمليات على ارض الواقع.

 ام عن الواقع.التّوحد واالبتعاد التّتمت مداومته بكثرة من طرف األطفال الى 

االمراض إذا تـم  العديد من في لفاز التّيتسبب : الحاق الضرر بصحة المشاهد �
الى غيـر  ي امراض العمود الفقر، الحاق الضرر بالعيون، منةالساإلدمان عليه منها 
 ذلك من االمراض.
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 اللّغةثانيا: 

فها العديد من العلماء والباحثين ووضعوا لهـا مختلـف   : لقد عراللّغةمفهوم  - 1
 عريفات تتمثل فيما يلي:التّ

شاعت وانتشرت بوسائل شتى ليتعامـل  لّتي ية اوتالصموز الرنسق من  اللّغة �
 ؛بها األفراد

حـوزة  ية الّتي فـي  يكولوجالسو يةمجموعة من اإلجراءات الفيسيولوج اللّغة �
 ؛نه من الكالمياالنسان لتمك

 ؛أم خارجيا ايعن الفكر سواء اكان داخلي عبير اللفظالتّوظيفة هي  اللّغة �

فيقال : فال ، حالة معينةفي عن الفكر ي عبير اللفظالتّاستعمال وظيفة هي  اللّغة �
 ؛يستعمل لغة غامضة وفالن يتكلم بلغة العقل

 .)12(الة يمكن أن يستخدم كوسيلة اتصال الدنظام من العالقات كّل  اللّغة �

الّتـي   عمد بعض الباحثين الى وضع عدد من الخصـائص  :اللّغةخصائص  - 2
 :  ي الالتّحو النّكتور جمعة يوسف على الدلخصها ، عن غيرها يةاإلنسان اللّغةتميز 

 ؛تتسع لغة االنسان للتعبير عن تجاربه وخبراته ومعارفه �

 ؛) غير مباشرةية(اصطالح يةرموز عرف يةاإلنسان اللّغة �

عبير عن أشياء أو أحداث معينة عن المتكلم زمانا في التّ اللّغةيستخدم االنسان  �
 ؛ مكة)في اهللا الحرام  (بيتومكانا ، الكبرى)غزوة بدر في المسلمون  (انتصر

ـ  ، تتالف من وحـدات ، لغة االمسان مركبة �           د لتـأليف الوحـدات   ومـن قواع
 ؛ جمل ....الخ)، كلمات، ( حروف

منطوق معين اذا تغيـر الموقـف   في يستطيع االنسان أن يستبدل كلمة بكلمة  �
د نقول : ضـرب  من محمي فاذا تغير الموقف وتمكن عل، (مثال: ضرب محمد عليا

 ؛ محمدا )ي عل

الزمـان  ي يستخدمها بفعـل عـامل  الّتي  تتنوع لغة االنسان بتنوع الجماعات �
)13(عيش فيه يالّذي  والمكان  يكتسب االنسان لغته من المجتمع
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الم السنزل بها جبريل عليه الّتي  اللّغةالكريم:  القرآنلغة هي  يةالعرب اللّغةا :الثّث
 الم يخترم منها حرف،  عليه وسلم على مدى ثالثة وعشرين عاماعلى محمد صلى اهللا

حريف منها كلمة واحدة ألن اهللا سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظه (انا التّولم ينل ، اواحد
 اللّغـة تمتد الـى   يةاإلله ايةوهذه الحم، 9كر وانا له لحافظون) الحجر:الذّنحن نزلنا 

 يحويه.الّذي  وال حفظ للمحتوى اال إذا حفظ، القرآنالفصحى ألنها وعاء  يةالعرب

الّتـي   اللّغةحتى االن مكتوبا بالّذي ظّل  والقران الكريم هو الكتاب المنزل الوحيد
نفـوس العـرب   في جليلة ال  يةمكانة روح يةالعربمة تجعل للغة السوهذه ، نزل بها

.)14(نفوس المسلمين جميعافي فحسب بل 
 

 اللّغـة ان العالقـة بـين    :اإلعـالم وسائل في  يةلعربا اللّغةأساسيات استخدام 
المسؤولة عـن ايصـال   هي  اللّغةوال يمكن الفصل بينهما ف يةعالقة ارتباط اإلعالمو

سليمة وواضحة تصل  اللّغةفاذا كانت ، سالة للمتلقيالرسالة بكل سـهولة أمـا إذا   الر
 أن يفهمها.ي كانت غير واضحة فال يمكن للمتلق

 تتميـز حيث ، العربيي للمتلق يةاإلعالمسالة الرأداة إيصال  يةالعرب لّغةالوتعتبر 
 فسير .التّوضيح والتّبقدرتها على 

الى الهدف المراد تحقيقه مـن خاللهـا اال وهـو فهـم      يةالعرب اللّغةتصل ي ولك
ةاإلعالمسالة الريجب ان تقوم على مجموعة من األسس تتمثل فيما يلي: ي 

وكـذلك الجمـل   ، وتجنب الجمـل الطويلـة المسـهبة   ، ل القصيرةايثار الجم �
 .ي والحشو اللفظية، االعتراض

ي ائالرامع والسألن ذلك يوقع ، وكذلك الفاظ األضداد، تجنب المشترك اللفظي �
جـوع  الريمكـن   الالّتي  من المواد العابرة لمقدمةوخصوصا أن المادة اال، اللبسفي 

 اليها.

 .يةفناللمقتضيات ل الّإالمجاز  استعمالفي القصد  �
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ـ إعطاء الكلمات حقهـا  ، رات المستهلكة واأللفاظ المبتذلةتجنب العبا � وتالص ي
 مع الحرص على الوقفات المطلوبة منعا للبس وافساد المعنـى ية، ها المعنولتّتبعا لدال

او انتاج العبارة غير المطلوب منها.
للمجهـول اال مـا كـان مبنيـا     ي المبنللمعلوم على الفعل ي ايثار الفعل المبن �

ـ    اللّغةفي أفعال مذكورة ي وه، للمجهول بطبيعته ي على سبيل الحصـر مثـل : عن
استشهد ....الخ.، توفي، احتضر، باألمر

ولقد دلت األبحاث على أن استيعاب المستمع للجمل البسيطة أسـهل بكثيـر مـن    
 ركيـب التّمستمع يفهم الجمـل ذات  كما تبين للدارسين أن ال، استيعابه للجمل المعقدة

ـ   امن فعل وفاعل أسهل على الفهم مم فالجملة المؤلفة ي لو كانت مؤلفة من فعـل مبن
. )15(للمجهول يعقبه نائب عن الفاعل

فـي   يـة العرب اللّغـة واقع  يةالعرب اإلعالموسائل في  يةالعرب اللّغةرابعا :واقع 
 اإلعـالم فوسائل ية، خطيرة تهدد أمتنا اللغو ينذر بنتائج، واقع مريري اعالمنا العرب

المختلفة تسيئ الى لغتنا أكثر مما تحسن لها مع أنها تملك االحسان ولسنا مبـالغين ان  
 واداة لتخريبهـا يـة،  العربغدا معـوال لهـدم    يةاإلعالمزعمنا أن كثيرا من منابرنا 

تتمثـل   يةثالث ظواهر سلب أن يلمح يةقنواتنا المرئفي  اإلعالمويستطيع المتتبع للغة 
:ي فيما يل
فمعظـم البـرامج واألفـالم     :)16(كثيـر مـن البـرامج    في  يةشيوع العام - 1

 يـة العرب اللّغـة الى اندثار ي يؤدالّذي  مراأل يةوالمسرحيات تغلب عليها اللهجة العام
أثير عليها سلبا.التّالفصحى و
الفصـحى فباتـت    يةالعرب اللّغةالى تعرض حاليا تفتقر الّتي  البرامجكّل  حيث ان

واللغات األخرى. يةالفرنس اللّغةخيلة من الدوالمصطلحات  يةبين العام اخليط
ي فنالحظ من خالل مشاهدتنا ال :يةرفالصو يةحوالنّو يةكثرة األخطاء اللغو - 2

 أم يـة أخطاء عديدة سـواء كانـت نحو   يةقناة عربي أفي  يةبرنامج او نشرة إخبار
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ي هذه األخطاء من طرف مقدم البرنامج او الضـيوف وحتـى معـد   ي وتأتية، صرف
يبورتاجات .الرقارير والتّ

العديد من البرامج سـواء كانـت   في  يةانتشار استخدام المصطلحات األجنب - 3
 يـة وأصبحت برامجنا تحمل عناوين أسماء أجنبية، اجتماع أم يةسياس مأ يةبرامج ثقاف

صلة وال تعبر عن ثقافتنا أبدا.ي بأي لديننا اإلسالمال تمت 
واالخطـاء   يةحيث تخللتها اللهجات العامي اعالمنا العربي في تعان يةالعربفلغتنا 

مختلف المضـامين  في  يةجنبلفاظ األالمختلفة باإلضافة الى انتشار المصطلحات واأل
أفالم ...الخ. مأ يةنشرات إخبار مسواء كانت برامج أ يةاإلعالم

تحصلنا عليها:الّتي  تائجالنّتحليل  طبيقي:التّالجانب 
كمؤسستين اعالميتـين   tvهار النّوقناة  tvروق الشّقناة من كّل  لقد قمنا باختيار

حيـث كانـت   ي سمعيتين بصريتين يتمتعان بمشاهدة كبيرة من قبل الجمهور الجزائر
باإلضـافة الـى    القنـاتين كلتـا  في  يةبارشرات اإلخالنّوعمدنا تحليل  .يةالعينة قصد

مستشـارة  ي برنامج نقاط على الحروف من تقديم ليلى بوزيـد في برنامجين يتمثالن 
ـ  ، يعتبر أسبوعياالّذي  البرنامج المقدمةروق والشّبقناة   يةباإلضافة الى برنـامج قض

قدمه أحمد حفصي.الّذي  ونقاش
حليل الى:التّوتوصلنا من خالل 

قدم نشرة االخبار اثناء عرض العناوين كانت لغة سليمة وكلها لغـة  أن لغة م �
كذلك.هي  تفاصيل االخبار كانت سليمةفي  اللّغةكما ان ، فصحى يةعرب

سـبة  النّقارير فقد جاءت سليمة من طرف معـديها أمـا ب  التّوفيما يخص لغة  �
 يـة عام فصحى والمواطنين جاءت كلهـا  يةلشهود العيان فالمختصين كانت لغة عرب

ارع.في الشّوبعض العبارات المتداولة  يةغة الفرنسلتتخللها مصطلحات بال
بعض في الفصحى و يةالعرب اللّغةاشة فكانت كلها بالشّكما ان الومضات أسفل  �

.يةاألحيان تدرج فيها عبارات بالعام
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أثنـاء تقـديم    tvهار النّقناة في نشرة االخبار ي المقابل جاءت لغة مقدمفي و �
فصـحى   يـة سبة لتفاصيل االخبار لغة عربالنّوبية، من العام يةالعناوين سليمة وخال

.يةسليمة مع ادراج بعض المصطلحات بالعام
سبة لشهود العيان فقـد جـاءت   النّقارير لغتها سليمة من طرف معديها اما بالتّ �

.يةواالمازيغ يةالفرنس اللّغةمع ادخال الفاظ ب يةكلها باللهجة العام
الومضات جاءت لغتها سليمة. �
وبخصوص البرنامجين الحواريين فقد تحصلنا من خالل تحليلنا لبرنامج نقاط  �

:tvروق الشّقناة في على الحروف 
.يةالبرنامج سليمة مع استخدام اللهجة العام المقدمةلغة  �
الفصحى أما البعض االخر منـذ   ةيالعرب اللّغةسبة للضيوف بعضهم يتقن النّوب �

وألفـاظ   يةالفرنس اللّغةمع ادراج بعض المصطلحات ب يةالحوار يتكلمون بالعام ايةبد
ارع.في الشّمتداولة 
اشة فقد جاءت لغتها سليمة.الشّوفيما يخص الومضات أسفل  �
الّـذي  و tvهـار  النّقناة في يتم عرضه الّذي  قاشالنّو يةننتقل الى برنامج قض �

مـع   يـة ثم االنتقال الى الحديث والحوار بالعامجاءت لغته من قبل مقدمه لغة سليمة 
سبة للضيوف فمعظمهـم يتحـدثون   النّوبية، الفرنس اللّغةادخال بعض المصطلحات ب

الفصحى لكن بنسبة ضئيلة إضـافة الـى    يةالعرب اللّغةبعض األحيان بفي و يةبالعام
ارع.الشّاستخدام مصطلحات من 

الفصـحى مـع ادراج بعـض     يةعربال اللّغةاشة جاءت بالشّالومضات أسفل  �
.يةالكلمات بالعام

تحصلنا عليها نالحظ طغيـان  الّتي  تائجالنّقمنا به والّذي  حليلالتّمن خالل : خاتمة
مـن القنـاتين باإلضـافة الـى ادراج     في كـّل   يةالبرامج الحوارفي  يةاللهجة العام
ي قارنـة ب مقـدم  بنسبة كبيرة لدى الضـيوف م  صةخا يةالفرنس للّغةبامصطلحات 

البرامج.
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فقد كانت لغة مقدميها سليمة سواء اثناء تقـديم   يةشرات اإلخبارالنّأما فيما يخص 
وادراج  يةهود العيان فمعظم حديثهم جاء بالعامالشّـما ،   تفاصيل األخبار مالعناوين ا

ارع.في الشّوالفاظ متداولة  يةواألمازيغ يةالمصطلحات الفرنس
ال بـد مـن   ي البصـر ي معالس اإلعالمفي  يةالعرب اللّغةهض بنني : كتوصيات

والضيوف  يةشرات اإلخبارالنّالبرامج وي محاولة الحديث بها وإعطاء تعليمات لمقدم
.يةاو المصطلحات األجنب يةلفظ باللهجة العامالتّبضرورة تسيير الحوار بها وعدم 

المالحق:
حليل :التّاستمارة 
:أمةبيانات ع

  يةنشرة إخبار        ي  حوار     : لبرنامجا
 

tvهار النّقناة  newsروق الشّقناة    يةشرات اإلخبارالنّ
  لغة العناوين  

  لغة تفاصيل األخبار
  قاريرالتّلغة 
هود العيان: الشّ

المختصين  
المواطنين

  

  اشةالشّلغة الومضات اسفل 
  البرنامج الحواري

  امجلغة مقدم البرن
  لغة الضيوف

  اشةالشّلغة الومضات اسفل 
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فـي   يـة العرب اللّغـة ع توظيف واقدراسة  يةتروم هذه الورقة البحث :لملخّصا
عصر الفي  يةالجزائر يةلفزيونالتّالقنوات ي في إلشهاراي والبصري الخطاب اللّغو

أسهمتكنولوجيات الحديثة التّسيما وأن ، قميالر ّبشكل جل صـناعة  فـي  ومتفرد ي
.هذهفي فالهدف  الخطاب اإلشهاري راسة البحث عن مستويات بنـاء الخطـاب   الد

  المستخدمة). اللّغة( اًغويلّ عمقاًكل البصري) والشّ( شكالً
وأنجع ، أبلغ الكلمةتظل ، ورةفي الصوجالء ، من وضوح يةقنالتّرغم ما حقّقته 

داخل التّيجد نفسه مجبراً على ي اإلعالمفالباحث ، وِإبراز القصد، ضبط المعنىفي 
 صـة خا يـة عالماإلالمضـامين  فـي  عدد من االختصاصات المتكاملة للبحث في 

  واأليقوني.ي خاطب اللّغوالتّن على مستوى لغة يمجتمعتية، اإلشهار
  اللّغة، الخطاب اإلشهاريية، قنالتّ، يةقم، الركنولوجياالتّ :يةالكلمات المفتاح

Summary: This paper explores the reality of the employment of 
the Arabic language in the linguistic and visual discourse of publicity 
in Algerian television channels in the digital age ،especially as modern 
technologies have contributed uniquely to the advertising discourse. 
The aim of this study is to find the levels of discourse-building in 
form (visual form) and linguistic depth (the language used). 

 Although the technology has achieved and clarity in the picture ،
the word remains more effective in controlling the meaning. 

Keyword: technology ،digital ،technical ،the advertising discourse. 
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مارشال "الباحثصغيرة كما وصفها  يةإن العالم اليوم لم يعد مجرد قر :المقدمة
غرفة واحدة أو عمارة واحدة محـدودة المعـالم   في بل أصبحنا نعيش ، ماكلوهان"
الحديثة من وسائل وتقنيات  االتّصالو اإلعالمما جاءت به وسائط في ظّل واألبعاد 

  جديدة مبهرة.
ي المرئي اإلعالمالحقل في المتسارع  تتّصاالاالكنولوجيا المعلومات وتّ تأثيرف

على المستويات  يةوجهات العالمالتّقيادة في  حاسماً عامالًيعتبر ، صةوالمسموع خا
 وإنتـاج ي تلق على مباشرة بصورة منعكساًية، اإلعالمو يةواإلستراتيج يةاالقتصاد

ة، اإلعالمور الصةكنولوجتّ يبأسال عدة استخدام أنواعها عبر بمختلفيإنتاجفي  ي 
اشة باتت تفرض تحديات ال الشّف، )...(اإلشهاري صةخاي البصري معالسالخطاب 

 يـة عامل معها وفـق رؤ التّوال بد من ، غويعلى المستوى اللّ صةيمكن تجاهلها خا
  بعيدة المدى على أكثر من صعيد. اتترجم استراتيجيات وخطط، واضحة يةمستقبل

الحاملـة للعناصـر    يةعبيرالتّأحد الوسائط ي لفزيوني التّإلشهارويعد الخطاب ا
ةمعالسةالمرئ يوفق أنساق متعددة من األشكال ، ذاكرة المتلقيفي والفاعل المؤثر  ي
وهذا الخطاب لن ، واالخبار، واالمتاع، رفيهالتّو، أثيرالتّو، مثالت هدفها االقناعالتّو

ـ ات العـرض  يد األشكال وتقنفتعد ؛دون عناءي يمر على المتلق ورالص وتنـوع  ي
ـ وي غـو قاطع اللّالتّصورات قد يصل أحيانا إلى التّو، واألفكار، المضامين راع الص

حمـان  الرعبـد  "ي الجزائـر  حيث يرى الباحث، اشاتالشّعلى مختلف ي الحضار
ـ  التّأن وسيلة ": عزي  spectaclأو عـرض  ي لفزيون تقدم الحياة كمشـهد مرئ

عـن   يـة الماد يةورة المرئالصو يةالمرئ يةلع المادالسمن  كالّ المشهدويتضمن 
هذه الحالة لغة في ويكون المشهد ، لالسةلعة وتقنالسفي وهذا المشهد ، المرئي ي

والمعنى بل ويحول الوجـود   يةجربة الحقيقالتّمن ي الواقع يسلب الوجود اإلنسان
ويصـبح  ، شيء أو الوجود بـال معنـى)  الحصول على ي بالمعنى إلى الحصول(أ
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هنا هـو  يحفزنا الّذي  األمر 1".من الحقيقة المعاشة ذاتها يةهكذا أكثر أهمي المرئ
عرف تطوراً من ي الّذي الجزائري لفزيوني التّصنع الخطاب اإلشهار يةمعرفة كيف

فـي  افدا كبير ومـؤثراً  ر . مشكالًيةقانالتّو، يةشريعالتّ، يةياسالس، يةاريخالتّ يةاحالنّ
  عصرنا الحديث.ي في الجزائرفي قاالثّمساحة الخطاب 

التّطاب اإلشهاروتتأتى مشكلة البحث هذه المتعلقة بنقد الخ لفزيوني الجزائري ي
من كثرة مصادر بث أنواع عديدة وأجناس مختلفـة   يةكنولوجالتّطورات في ظّل التّ

وعليه  تلقيعلى ذائقة ولغة الم مما يخلق تشويشاًة، يالفضائ يةلفزيونالتّعبر القنوات 
كنولوجيـات الحديثـة   التّهل أثرت ساؤل اآلتي: التّجابة على راسة اإلالدتروم هذه 

  لفزيون الجزائري؟  في التّلإلشهار ي كل البصرالشّوي غوعلى العمق اللّ
ي اب اإلشـهار يطبعها الخطالّتي  أثيرالتّمدى قوة في راسة الدهذه  يةتتجلى أهم

"أربعـة   أن هنـاك  "دليـو فضـيل  "ي الباحث الجزائريرى ، على ذائقة المشاهدين
مسـتوى  ، لالتصـال  يةلالتصال هي: مستوى الممارسات الفعل يةمستويات تحليل

تعتمد عليها هـذه  الّتي  ظرياتالنّمستوى ، هذه الممارساتفي  قنيات المستعملةالتّ
  )1( ".االتّصالالمرتبطة ب هاناتالرقنيات ومستوى التّ

 يـة حليلالتّ االتّصالمن مستويات ي انالثّهذا المحور على المستوى في وسنركز 
فالخطـاب  ، ات مختلفةيفنحن عندما نتواصل نستعمل تقن ؛اتيقنالتّأال وهو مستوى 

 نتبعهـا  يةتقني معالسوالبصري؛ في معي السيركّز على تقنيتي لفزيوني التّاإلشهار
ـ الحوار، ألنها تتطلب معرفة حروف الموسيقى ـ عارات ومقابالتهـا  ، الشّ ة وتالصي

 نصـوص مكتوبـة  ، مـاهو صـورمتحركة أو ثابتـة   كّل  يعتمد علىي والبصر
  ".اإلعالمن من أجل اإلقناع أو اإلخبار "اقنيتالتّن اورسومات. لتجتمع هات

قد تناولته من تي  الّو، مجال اإلشهارفي من المعروف أنه ثمة دراسات متعددة 
مـن   وذلك انطالقاً، وظيفةالاللة والدو يةبنال يةمن ناحوتعاملت معه ، زوايا متعددة
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أو يـة،  أو مقاربـة مهن ية، مقاربات مختلفة. فهناك من يصدر عن مقاربة اقتصـاد 
. بيد أن األدب كان بعيـدا  يةأو مقاربة إعالمية، أو مقاربة اجتماعية، مقاربة قانون

يميائيات لتهـتم بالخطابـات   السسانيات وإلى أن جاءت اللّ، عن مجال اإلشهار جدا
  ."روالن بارث"مع  صةبصفة خا يةوالبصر يةغووال اللّالدوتدرس أمة، بصفة ع
          قنيـات  التّ" مجمـوع  بأنهـا   كنولوجيـاَ التّتعـرف   يةكنولوجالتّقانات التّأوالً: 

           ظيفها لمعالجـة المضـمون  ويتم تالّتي  ظم المختلفةلنّاأو األدوات أو الوسائل أو 
ـ الشّأوي الجماهير االتّصال يةيراد توصيله من خالل عملالّذي  أو المحتوى ي خص

        يتم من خاللها جمـع المعلومـات والبيانـات المسـموعة     الّتي  و، نظيميالتّأو 
        أو المطبوعـة   يـة عة المرئأو المكتوبة أو المصورة أو المرسـومة أو المسـمو  

 ) ثم تخزين هذه البيانات والمعلومـات ية(من خالل الحاسبات اإللكترون يةقمالرأو 
أو  االتّصـالية نشـر هـذه المـواد     يةثم عمل، الوقت المناسبفي ثم استرجاعها 

ةسموعة أو مسموعة مرئمسائل أو المضامين الرة، أومطبوعة أو رقم يونقلهـا  ي
أو  يـة أو إلكترون يـة أو آل يةيدو يةقنالتّومبادلتها وقد تكون تلك ، مكان آخر إلى

يشملها الّتي  والمجاالت االتّصاللوسائل ي يخالتّالرطور التّحسب مرحلة  يةكهربائ
ونستنبط منـه   اإلعالمعريف شامالً لكل تكنولوجيات التّيعتبر هذا ، )2(طور"التّهذا 

هي  حو اآلتي:النّعلى ي الخطاب اإلشهارفي كنولوجيا التّقنيات لتي تعريفنا اإلجرائ
ـ إنتـاج  في المستخدمة  يةاألساس يةقمالرقنيات كّل التّ ابتـة الثّبنوعيهـا  -ورة الص 

. ويكون هذا انطالقاً يةوحوار ومؤثرات صوت، وت من موسيقىالصو -والمتحركة
ـ  في  يةقمالروالمعالجة ، وتالصورة والصقاط التّمن أجهزة  ي الحاسـب اإللكترون

  ركيب الحديثة.التّستعانة ببرمجيات باال
ـ التّمواكبـاً للتطـور    االتّصالو اإلعالمجاء استخدام تّكنولولجيا  ـ ي قن ي والفن

فكانت هذه المرحلـة  االتّصالمجاالت االختراعات الحديثة لوسائل ، في والعلمي .
وأطلق عليهـا  ، كنولوجياالتّثورة العلم و أفرزتها، الّتي من أهم منجزات هذا العصر

 "مارشـال ماكلوهـان  "أو ماسماه ، الخامسة االتّصالالعديد من الباحثين بأنها ثورة 
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MUCUHAN.M""  اإللكترون االتّصالبعصر اإلعـالم لذا فإن نشأة  )3( .1964عام ي 
 على مستوى الوسائل والمستويات األخـرى ية، وتطوره ارتبط بتطورات تكنولوج

  كافة.
كنولوجيا من خالل تصميم وتطوير منتجات باسـتخدام وسـائل   التّ يةوتبرز أهم

ـ ي عالسو، هائيالنّتقليل تكاليف المنتج  يةحديثة بغ ي إلى تقديم منتجات جديدة ترض
 يـة األسـواق المحل فـي  والبحث عن الفرص الجديدة  ،احتياجات ورغبات الزبائن

كتولوجيـا  التّكما أن اسـتخدام  "ية، نافسالتّميزة من أجل طرحها وتحقيق  يةوالعالم
وبشـكل   تسـهم ي فه، طويرالتّيفتح أفاقاً جديدة للعاملين باتجاه االبتكار والبحث و

  "  أكبر يةتسويق صةمن خالل الحصول على ح يةنافسالتّتعزيزي في فعال وأساس
تمثلت ية اسمن خالل خمس ثورات أس االتّصالو اإلعالمتميز تطور تّكنولوجيا 

ـ واقترنـت   اللّغةتدوين في  يةانالثّو، اللّغةتطور في ورة األولى الثّ ـ ورة الثّ ة الثّالثّ
 االتّصـال وبدأت معـالم ثـورة   ، اّسع عشرالتّمنتصف القرن في باختراع الطباعة 

ة اكتشـافات منهـا     في ابعة الرصـوير الضـوئ  التّنفس القرن من خـالل عـد ي
والفوتوغرافيصف األول من القـرن  في النّلفزيون التّثم ظهور اإلذاعة و ينما، الس

 اإلعـالم ورات نظم جديـدة مـن تّكنولوجيـا    الثّثورة من كّل  وصاحب، العشرين
  . )4( .االتّصالو

من القرن العشرين: ي انالثّصف في النّظهرت االتّصال الّتي تشمل تّكنولوجيا و
ار األقم، الكابلي ، االتّصالالحاسب اإللكترونية، ناعالصوويـف روصالت الميكي 

الّتـي   الجديـدة  االتّصـال وكذلك خدمات ية، قمالرت االتّصاالوية، األليفاف الضوئ
لفزيـون مـنخفض   ، التّفاعليي التّلفزيون الكابلالتّكنولوجيا وتشمل: التّأتاحتها هذه 

 تسجيل الموسـيقى أجهزة ، الفيديو ديسك، الفيديوكاسات، قّةالدلفزيون عال ، التّالقوة
البريد ، الهاتف المحمول، المباشر بقواعد البيانات ، االتّصالليتكست، التّالفيديوتكس
5( والمؤتمرات عن بعد.، اإللكتروني(  
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تدمج أجهزة الفيديو مـع  الّتي  كنولوجياتالتّمن احدث  الوسائط المتعددة تعتبرو
يتفاعل مـع المـادة   ي جعل المتلقفي تسهم الّتي  ورالصوعرض ، وتالصأجهزة 

 Editing  االتّصـال لوسائل ي اتالذّشغيل التّأعمال المونتاج ومن خالل ، المعروضة
.and Automation )6( يلعب الحاسب اإللكترون أين ركيب التّعمل في دوراً مهماً ي

 نـوع التّحكم والـتّ قّة والدبمنتهى  يةالومضات اإلشهار صةوخا يةلفزيونالتّللبرامج 
الحديثة سهلت وضـاعفت   يةقمالراألنظمة ف .يةفتراضاالسجيل الموسيقى الحديثة وت

لمـا  التّأمة، احة الراألفالم إحساسا بي ومنحت صانع، ورةالصورة والصمن جودة 
حيـث ال تفقـد األفـالم    ، اشات(صوتا وصورة)الشّعلى  يةيشاهدونه من جودة عال

  .صورت بهاالّتي  جودتها
"ةقمالرأتاحت برامج العداد  يسوم والرةفيها خواص إبداع، ورالصةوجمال يي 

مـن األسـلوب   كـّل   ويتم فهم أعمـالهم مـن خـالل   ، ممتازة يةمع مهارات تقن
لـه  ، يطورونهاالّتي  عبير. وسلوك برامج الحاسبالتّوالمعنى وطريقة ، والمحتوى

ـ عبيـر اإللكتر التّعهـد  ي فـي  نوع مختلف من اإلبداع الجمال -Eالجديـد  ي ون
Expressionists      ويقصـد بهـا المبــدعون والمعبـرون باسـتخدام الوســائل

صـوص  النّو، سـوم الروذلك عـن طريـق تصـميم    )7( .(الحاسبات)" يةاإللكترون
 Computre Aieded Deseigne)8(عن طريـق الحاسـب اإللكترونـي    والعناوين

 .  باستخدام تقنيات حديثة
علـى  ، يترك حيزاً صغيراً جداً للخيـال المتفاعلة " ةإن استخدام الوسائط المتعدد

تكتسـب  الّتـي   ستعاراتالكلمات المكتوبة تومض وتثير اال فإن، قيض من هذاالنّ
فحينما يقرأ اإلنسان فإن الكثير من ية، خصالشّمعانيعها من خيال القارئ وتجاربه 

ـ وأعتقد أننا نحتاج لـنفس  ، األلوان واألصوات والحركة تتولد داخله وع مـن  النّ
كل الشّأنظر الى . )9("حياتناي في قمالرلنفهم ما قد يعنيه الوجود ي خصالشّالخيال 

  03رقم 
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  الوسائط المتعددة: يبين أهم عناصر  03كل رقم الشّ

 
  الباحثينالمصدر: 
يعتبـر  ي لفزيـون ي التّالخطاب اإلشهارفي  يةقمالر يةكنولوجالتّاستخدام ثانياً: 

ـ  اإلعـالم وسائل  يةلتفرده عن بق االتّصالأحد أهم وسائل  لفزيونالتّ أقـرب   هكون
ـ حيث يجمع بـين  ، خصيالشّوسيلة لالتصال  ـ و، وتالص والحركـة  ، ورةالص 

يحصـل عليهـا   الّتي  % بالمئة من المعلومات 88واأللوان. وقد وجد الباحثون أن 
مـن خـالل   ا يحصل عليهـا  م% م75، مع والبصري السالفرد مستمدة من حاست

  )10( مع.الس% من حاسة 13البصر
إحتلت عقول الكثير مـن   يةقائمة باألساس على تقنيات رقم يةورة اإلشهارالصف

 نظرا لعيشه داخل نظام تّكنولـوجي ي لدى المتلق يةبإعتبار أن لها جاذب، المشاهدين
ين: "تنجـز عبـر مـرحلت   الّتي  و، ورةفي الصجديدة  يةيبحث من خالله عن جمال

 يةمن أفكار وأساليب تقن يةطاقاته اإلبداعكّل  يصب فيها المخرج، هي الّتي األولى
المرموق ونصوصها ودقة ألوانهـا  ي ) بمستواها الفنيةورة (الفيلمالصتكون ي لك

 ذهن المخـرج في أن يكون الجمهور حاضرا ي فهية، انالثّوإشراقها. أما المرحلة 
ن يصوغ تصوراته بين حجم الفيلم وطولـه وعمقـه   بمعنى آخر إن المونتاج حي

مخاطبـة  فـي  فإنه يفرض تصورا مركزيا للصورة واتجاهاتها ، ومحتواه وإيقاعه

 عناصر الوسائط  
 



 
ّ
 قانات�الت

ّ
 وصناعة�الخطاب�ا#شهار �ّيةكنولوجالت

ّ
  أ.سارة�قطاف،�/�د.�فاتح�بوفروخ����ّي�������������الجزائر ّي�لفزيونّي�الت

 

138 

الّتـي   و يةوتينالربتعاد كليا عن المحاكاة "االفي طويرالتّهذا  أسهملذلك  ،)11(اآلخر"
ـ الّذي  األمر، تحد من الخيال دة وحديثـة  جعل صناع األفالم يبتكرون وسيلة جدي

وحتى علـى مسـتوى   ، يعتمد على تقنيات حديثة، الّذي تعمل على تطوير الخيال
ـ الركذلك اجهزة المونتـاج  ، أصبح أنقى وأصفىالّذي  اللون تقـوم  الّتـي   وي قم

 يقـوم بالمونتـاج  الّذي  تعرض المشاهد كلها امام يةبتحويل الفيلم الى مادة رقم
فـإن "إبـداع   ي الالتّوب )12(، نتاج بشكل أفضلاإل يةوهو ما يجعل العمل سهال وعمل

 يـة جمالفـي   يةيعد بتغييرات جذرالّذي الجديدة و يةقمالر يةقنالتّتوفره الّذي "يةقنالتّ
بدأ بترك بصمته األوضح على ، ورة وانتشارهاالصـة بـدال عـن "تقن  ، ورةالصي 

  .يةواإلنسان يةدالالتها الطبيع ةيقنالتّورة الثّأعطت الّتي  القرن العشرينفي المبدع" 
 مراحل اإلنتـاج اإلشـهاري  كّل  أثرت بشكل مباشر على يةكنولوجالتّقانات التّ

 يـة عملفـي  للصورة  يةقمالردمج المادة المصورة والمعالجة  يةقمالرحيث أتاحت 
وال ، اسـب بالح األبعادي أو ثالثي والكتابة بتقنيات ثنائ، سومالروتحريك ، ركيبالتّ

فـي  وأكثرها انتشاراً وتـأثيراً  ، ننكر أن اإلشهار يعتبر من أبرز صناعات العصر
  المشاهدين لما تحمله من إبداع وابتكار.

على  04-14رقم ي القانون الجزائرفي  هلقد تم تعريفي الخطاب اإلشهاراً: الثّث
تبث مقابل  ةيبصر يةأو سمع يةشكل مصمم أو رسالة محررة أو صوتي هو أأنه "

إطـار نشـاط   فـي  خدمات  متقديم سلع أ يةسواء من أجل ترق، أجر أو تعويض
 يـة تجار يـة ة حرة أو من أجل ضـمان ترق هنأو مفي أو حري أو صناعي تجار

فـي  "استعمال اللغتين الـوطنيتين  على ي قد ركز المشرع الجزائرو)13(".لمؤسسة
باسـتثناء هـذه   ، وزيـع التّأو البـث   يةحصص ورسائل اإلشهار مهما كانت كيف

ـ بلجـة أو العنونـة   الدالحاالت يكون اللجوء إلى  ةفلالسإال أننـا  )14(. إجباريـاً"  ي
 قابـة الرويرجع ذلك إلى عدم تفعيل ، جوع إلى الواقع نجد العديد من الخروقاتالرب

  البصري.ي معالسودور سلطة الضبط 
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وتمثالتـه  ، ظـام اللغـوي*  لنّا( بخطابـه ي يعتبر الفيلم اإلشـهار وهناك من 
فعـالم   )15(".لتقديم الواقع Néo-Ralité**) أسلوباً لنظام حقيقة جديدة يةاأليقون

معالس البصري ليتحدث بيـ من خـالل  ، الحواس غة ور المتدفقـة وإيقاعاتـه   الص
فهـو   ، أدبياً وال نسخة منـه  ليس خطاباًي والخطاب اإلشهار، صويريالتّوأسلوبه 

جان متري:" يقدم لنا خطابا عن العالم يرتكز على معطيات هنا يقول ، رطرح مباش
ـ الشّ يةؤالرالمادة...عن طريق توسط في محسوسة وماثلة كامنة  للكاتـب   يةخص

ور ي الدلكن هذا ال يلغ، )16( "وبواسطة أشكال ومظاهر جديدة وأسرار غامضـة... 
 عـن  عبارةي اإلشهار الفيلمن أن غم مالربو، اإلشهارفي اللّغة الموظفة في المهم 
يعتمـد   "فإنه يعتبر فناً أيـن ية، ثان 40 إلىي ثوان8 بين ما عادة يدوم قصير شريط

مجال في وله دخل كبير ، ودقة المالحظة، ورهافة الحس يةخصالشّعلى الكفاءات 
ـ و، فمنهـا الكـالم  ، قنيات المتطورة والبديعةالتّالشتغاله بمختلف  يةقنالتّ ةورالص 

فهو منظومة تتشابك فيها عناصر الكـالم  ، والكتابات المرافقة، والحركة، والضوء
وعلـى  ، سالة على أحسن وجـه الر يةمجراها الخطاب لتأدفي ويتحرك ، المختلفة

 على أحجام اللّقطـات  يةاإلخراج يةاحالنّويعتمد من ، "سالة أن تكون مقنعةالرهذه 
مجتمعة تشكل لنـا مـا    ةالثالثّهذه العناصر ، وحركات الكاميرا، صويرالتّوزوايا 

ـ من كّل  تشترك فيهاالّتي  "يةالبصر يةمعالس اللّغةيسمى بـ" لفزيـون التّينما والس 
    ينمائي.الساستمد جمالياته من اإلخراج ي الّذي لفزيوني التّوالخطاب اإلشهار

ـ  يةللصورة اإلشهاري إذاً سنقتبس كتعريف إجرائ ي اب اسـتهوائ على أنها خط
 اللّسـاني ي : الخطـاب اللّغـو   يةيتألف من ثالثة خطابات أساسي وإقناعي وإيحائ

  )02(كل رقمالشّأنظر ، اإليقاعيي والخطاب الموسيق، األيقونيي والخطاب البصر
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 لفزيونيي التّ: يوضح أهم مكونات الخطاب اإلشهار)02كل رقم(الشّ

  
  : الباحثينالمصدر

  )17( :محمد خالف الباحث عدة وظائف نذكر منها ما ذكره يةاإلشهاروللصورة 
  وق.الذّ: هدفها جذب انتباه المشاهد وإثارة يةالوظيفة الجمال -1
أويالت بتعليق التّورة المعروضة لمختلف الصإذ ترفق  :يةوجيهالتّالوظيفة  -2

  صغير يوجه مقصودها.
"إذ  اللّغـة ألشخاص بدقة ووضوح عكس تقدم األشياء وا :يةمثيلالتّالوظيفة  -3

  ورة ليظل باله معلقاً بهذه األخيرة"الصص والنّأن المشاهد يغدو ويروح بين 
ـ تلك الوظائف كّل  تتضافر: يةاللالدالوظيفة  -4 ص إلـى هـذه   لابقة لـتخ الس

معنى ويحاول جاهداً إبالغ  يةورة ويقننها لتأدالصيؤسس ي إذ أن اإلشهار، الوظيفة
  ورة إلى المعنى المقصود.الصتسير الّتي  أبرزها اللّغةو، ريده بمختلف الوسائلماي

� إعـداد   :أسس الخطاب اإلشهاري إنةاالشـهار  سـالة الرومكوناتهـا  ي 
 يـدور الّذي  صالنّوكتابة ، ة مراحل بدءًأ بمرحلة تحرير الفكرةيمر بعد وعناصرها

 يعتبروية، نافسالتّ والمزايا بالمنافع الوعود يحمل ما وعادة، مضمون اإلشهار حوله
 اختيـار  يكـون  مـا  عادة، وفعاليته عوامل نجاحه أحد أهم لإلشهاري الفن صميمالتّ
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 توجد مجموعـة مـن   .القص أو سالةالر نص حسب مضمون يةاإلشهار األساليب
 ثـة إلى ثال فيصل األحمر قسمها، يعتمد عليها بناء الخطاب اإلشهاريالّتي  اُألسس

  )18( أقسام مهمة:
، على شكل حكمـة أو شـعار  ي وهوإطاللة على الموضوع يأتاالستهالل:  -1

  المتلقي. إلسهام يةوسهلة الحفظ ودعوة ضمن، وجذابة، عباراته موجزة
طول عمرها..)وهذا ، ركةالشّ(تاريخ  يةجزئ يةدو معلومات إرشادالعرض:  -2

مـع إضـافة   ، عن البضاعة أمةعصفات المنتوجات وإعطاء موافي قة الثّلترسيخ 
  قد تنفر المتلقي.الّتي  صفات محببة مع عدم المبالغة

سـم  اعلـى  ي تحتـو ، عبارة عن جملة جذابة، آخر العرضهي  الخرجة: -3
األخرى ي البضاعة فه يةسبة لتسمالنّقابلة للترديد مع تكرارها. أما بي وه، البضاعة

وكل هذه الوسائل تهدف إلى اإلقنـاع  ، كار طيبةبأفي فعليها أن توح، تخضع لتحليل
ـ واسـتخبار آراء  ، الخبرةي إال من استشارة ذوي ال يأتي الّذي المنطق اس مـع  النّ

  .يةإضفاء لمسات إبداع
� :ةتكوين العألفي يسهم  تحليل الخطاب اإلشهاريةاإلشهار مي فـي  الـة  الد

 يكورالـد و، والموسـيقى ، ركةوالح، وت واللونالصو، ورةي الصالخطاب اإلشهار
 المثبـت بـاللّفظ  ي إلى إعادة صياغة المعنى اللسان يةيميائالسوتهدف هذه العالمات 

وعن تحليل الخطـاب  ية، نام يةحركة مشهدي عليه فيضح يةينامالدوإضفاء الحياة و
)19( كما اآلتي: فيصل األحمرفقد صنفها 

تتميـز  ، ة للتحاليل حسب غرضهاوهو بنيات معقدة قابل المستوى العميق: �
ما كان يطلـق عليهـا   ي وه، تتعرض لتحوالت تحدث فيها يةمنطق يةبعمليات دالل

ورة أنها الصتحققها ية الّتي بليغالتّولعل أهم الوظائف ، "يةقديماً بـ"القاعدة المضمون
حسوسـاً  فتصبح واقعا مادياً مي جلالتّتخرج القيم المجردة من حيز الكمون إلى حيز 

 .الخطاب اللّسانيي تتخلل أو تواز يةضوء ما ينتج من مشاهد إشهارفي 
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 من محسوسـات  يةحوالنّراكيب التّوهو ماتدل عليه  صويري:التّالمستوى  �
إلـى عـوالم ممكنـة إن القيمـة      يةورة العوالم المجردة والمثالالصوربما حولت 

سـق  النّضـوء  في قق نجاعتها إالّ ال تتحي الخطاب اإلشهارفي للصورة  يةاإلقناع
الـة إالّ إذاَ  الد يـة والموسيقى ال تكتسب صفة البن، واللّباس، فأنظمة الحركةي اللّغو

 .مدلوالتهاي تقطع دوالها وتسمالّتي  اللّغةمرت عبر محطة 
اللّغـات  فـي  دورهـا   يةبواسطته تكون للمظاهر البنيو صي:النّالمستوى  �
عديدة  يةتستعين بسمات وصيغ أسلوب يةورة اإلشهارالصد أن نج، المختلفة يةالطبيع

 مزالرواية، والكن، والمجاز ،واأليقون ،شخيصالتّو، واالستعارة، شبيهالتّومتنوعة ك
ـ و، كـرار التّو، والمقابلـة ، والطبـاق  ،والجناسية، ورالتّو، واألسطورة  وازيالتّ

 ويعتمـد  )20( ولحناً.، وتنغيماً، قاعاًوإي، وتصويتاً، باإلضافة إلى تقطيع الجمل نبراً
 :)21(كمايلي وصلةية كّل خصوص مع تتالءم متنوعة أساليب على اإلشهار

 الحساب اًنوأحيا والمنطق والبرهان ليلالد على ويعتمدي المنطق أوالً: األسلوب
 . لها لعةالسبقيمة  ومقارنتها للسلعة يةواالقتصاد يةالفن الفوائد وتبيان

 الجانـب  إرضاء على األسلوب هذا يركزوفيالعاط أوي الوجدان اً:األسلوبثاني
 ويتفرعي المنطق أوي العقل الجانب حساب على المستهلكفيفي العاط

 : فرعيان أسلوباني الوجدان األسلوب عن

 ومن للبيع وسيلة تكوني لك صةالق استخدام على يعتمد :القصصي األسلوب�
الفكرة ووحدة قشويالتّ عنصر يتضمن ثم. 

 مني األساس الغرض يكون بحيث الوصف على ويعتمد:فيالوص األسلوب �
ةاالشهار سالةالروصف مثال ي ةوكيف ومميزاتها وخصائصها، لعةالساسـتخدامها  ي 

ذلـك  في  اً معتمد معينةي نواح يبرز مما عليها الحصول يةكيف أو صيانتها يةوكيف
 . الكلمة أو ورةالص على
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ـ  بـين  يجمـع الّذي  األسلوب وهووالمبررات  جاالحج اً: أسلوبالثّث يغةالص 
 الحجـج  تستخدم بعـض فيالعاط األسلوب استخدام فمع يةالمنطق يغةالصو يةالعاطف

 مـن  كجـزء  اً موجود يكوني الّذي المنطق أوي العقل الجانب إلرضاء والمبررات
  .راءالشّ دوافع

جابر يرى   الجزائري في لفزيوني التّب اإلشهارالخطافي  يةالعرب اللّغةرابعاً: 
وقتنا الحاضر ترجع ألسباب متعددة في  يةالعرب اللّغةتعيشها الّتي  أن الحالة قميحة
  )22( أهمها:
  اشئة عن القراءة.النّلفزيون يصرف التّ صةخا اإلعالمأن وسائل  �
أو ما  اإلعالمصحى ففي  يةوالقاعدية، طقالنّوية، توسع دائرة األخطاء اللّغو �
  .يةاإلعالم اللّغةيسمى ب
  .صةلفزيون بصفة خاالتّاإلذاعة وفي  يةالغالبة الطاغ يةالعام �
  .يةراكيب األجنبالتّبتوظيف كثير من المفردات و يةالعرب اللّغةميم صت �

  نجد: يةلفزيونالتّيئة لإلعالنات الس يةأثيرات اللّغوالتّويمكن حصر أهم 
وخصوصاً إذا كان ي باتخاذها أسلوباً أمثل لألداء اإلعالن اميات:رويج للعالتّ �

  .يةقنالتّ يةاحالنّاإلعالن رفيع المستوى من 
أو ، بعـرض إعالنـات   يةالفرنس اللّغةوخصوصاً  :يةرويج للّغات األجنبالتّ �

 اللّغـة . وكل ذلك على حساب مساحة من يةبكلمات أجنب يةالعرببتطعيم اإلعالنات 
 يـة عينة الومضات المختارة نجد توظيف لغات أجنبفي . على سبيل المثال يةبالعر
 Thank you for Famico"" ،"One cup"فاميكو كاين منها مثل: يةوإنجليز يةفرنس

one  life" ،اتةجارالتّالعالمات كّل  كما نالحظ بشكل ملّفت جداً أن تسمياللّغـة ب ي 
  كافيستا...، WW ،أروما، نذكر: فاميكو يةاألجنب
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إذا ، اإلعـالم نة شخصيات السعلى ي تجرالّتي  :يةرويج لألخطاء اللّغوالتّ �
خصيات الشّرويج إذا كانت التّمثيل والحوار. ويسهل هذا التّما اعتمد اإلشهار على 

  مشهورة أو محببة. يةمثيلالتّ
ء والجـيم  اء تاالثّونطق ، فخيمالتّكترقيق أو ، سيئة يةرويج لعادات نطقالتّ �

  دال...الخ
  : وذلك بتعمـد اسـتعمال قوالـب خاطئـة    واللّغويي وق األدبالذّإفساد  �

  اإلشهار.في أوغريبة 
 يـة وترجع قوة جذب اإلشهار إلى عدة أسباب أهمها توظيـف العناصـر العلم  

ية وموسـيق  يةيوع؛ من خـدع بصـر  الشّجاح والنّتضمن له الّتي  الحديثة يةفسالنّو
يسـتغرقها  الّتي  القصيرة يةالمدة الزمن يةكلالشّ يةاحالنّمن ، الممثلين، الحوار الفني

المشـاهد  ، أسلوب العرض؛ كسـرعة العـرض  ، قائقالدال تتجاوز الّتي  اإلشهار
  يةصويرالتّالموسيقى ية، مثيلالتّ

طـورات  التّشهار مـن خـالل   لإل يةأثيرات اللّغوالتّونطاق دراستنا هو جوانب 
 يةالعربوانتقل إلى بلداننا  يةأسمالالر يةعرفته البلدان الغربالّذي  هذا األخيرية، قانالتّ

 عاداتنـا ولهويتنـا وقيمنـا    يةختالفات والفروقات الجوهركما هو دون مراعاة اال
 قبـل  من المباع الوقت خالل المستخدمة المتنوعة يةالفن سائلالر. فيةقافالثّوتقاليدنا 

ـ ب تعريفـه  قصد، مهورالج إلى لفزيونالتّ ـ ب فكـرة  أو الخدمـة  أو لعةالس  كلالشّ
 أفعاله أوي االستهالك وسلوكه، وقيمه، وميوله، معلوماتهفي  يؤثرالّذي  والمضمون

  )23( األخرى. يةقافالثّ المقومات وسائر
 يةاحالنّمن  يةالجزائر مجموعة من اإلشكاالت العلمي في لفزيونالتّيثير اإلشهار 

عـرف عـدة   ي البصـر ي معالسشأنه شأن القطاع ية، قنالتّ يةوالفن يةالجمال ةياللّغو
إلـى   يـة نتقال مـن المرحلـة اُألحاد  مر بها سيما االالّتي  تحوالت حسب المراحل
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ولة بقيت تفرض احتكارها علـى  الدإالّ أن ، واإلنفتاح على القطاع الخاص يةعددالتّ
 . .يةكنولوجالتّو يةياسالسو ةيقتصادحوالت االالتّاإلشهار رغم 

سـفر  يلفزيون الجزائري" ي في التّشهارلمشهد الخطاب اإل يةفالقراءة البانورام
هذا مـا  ، الكثير من األحيانفي نتقاد مثيرة للجدل واال يةاعتباط يةعن ثورة اشهار

تنافسة العينة المدروسة لمنتج واحد يبث دفعة واحدة لكل العالمات المفي سنالحظه 
  .يةاأليقون مأ يةاللّغو يةاحالنّسواء من ، نفس الفترةفي 

دراستنا  يةالجزائر يةلفزيونالتّ يةلومضات اإلشهارتحليل خطاب عينة اخامساً: 
 يـة لفزيونالتّمـأخوذة مـن القنـوات    ية، ومضات اإلشهارالستكون على مجموعة 

بمنتج "القهـوة"   صةنا الومضات الخاخترا. وصةوالخا يةالعموم يةالفضائ يةالجزائر
 يـة الجزائر يةلفزيونالتّالقنوات كّل  على بصفة مستمرة ركونها تتكرية، كعينة قصد

قمنا ، ى "قناة اليوتيوب"متوفرة عل يةبصر يةعبارة عن أفالم أو نصوص سمعي وه
    ومشاهدتها ومن ثم دراستها وتحليلها. بعضها بتحميل

 يةنظومة اللّغومإن ال :يةالجزائر يةلفزيونالتّاإلشهارات في  يالخطاب اللّغو -1
أو مـا يسـمى   ، ةغنائي يةشعر يةلقهوة "أروما" جاء كإرسالي الخطاب اإلشهارفي 

 .تلقيهـا و عرضها صيغة بآخر أو بشكل تحددي فهي الالتّوب الموسيقي"ي "بالكوميد
فـي   لتفعـل  ذلـك  تتجاوز بل فحسب يةجمال قيمة يةالغنائ يةالخاص بحتص ال هكذا

ـ  الخطـاب  مكونـات ي باق مع ذلكفي  متفاعلة اللةالدو أويلالتّ مجاالت ي عرالشّ
ـ  العـرض  مـن  القصيدة هذه على سنشتغل فإنّناي اّلالتّوب العـرض   إلـى ي فوالشّ

ـ تنوعت فيها طرق األداء ي وتالصحليل التّ يةفمن ناح، البصري وتالص للكـالم  ي
ركيز على المنتج التّكما نجد أنه تم . يةحتفالواال يةالحيواحة أو الرر الفرح أو لتظه

  األساليب كما هو موضح:كّل  أكثر من تسع مرات موظفاً هسما تكرارب
� نبدا صباح: أسلوب قصصي" قهوة وبنة معلومة"بأروماي...  
  ب"قهوة لحبا أروماستمالة: "كاين منها ياجاري...ولال فيأسلوب عاط �
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� اأسلوب حجالغاشجي" : أروما" الحوما...يشرب قهوةفي قاع ي  
� ختياري...مانبدلهاش موحال"ا : "أروماأسلوب منطقي  

  وعليها مانستغنو" يةقهوتنا...العالمإسبرسو "أروما 
� مدلأسلوب وجداني" : زيدن أروماي شويا...وبنتها هايلة"ي  
  "أروما.يشرب قهوة الحوما..في قاع ي جي(تكرار): "الغاشاأسلوب حج �
 ختياري...مانبدلهاش موحالا أروما: أسلوب منطقي(تكرار) �
رسـيخ  التّ ية: لكن عمليةانالثّالومضة في فس المنتج نتماد نفس األسلوب لعاتم 

 وتم توظيف المنتج بأقل عدد مـن ، ختلف كثيراًاي هنا مختلفة ألن اإليقاع الموسيق
بـأحلى قهوة...أرومـا قهـوة    ي نبدا صباح"ابقة: السة ضالوم سم منتجاتكرارات 

 يةيحبوها...أروما بنتها عالفي العايلة...معروفة وبنتها هايلة...حتى فلخدمة ضيو
...مطلوبة يةطلو.. أروما أحسن هدي حبابات يةلعشفي ... معروفة وبنتها هايلة...

مـا بنتهـا   وبنتها هايلة... معاها نفرح نزهى ونلعب...قهوتنا بنتها هايلة... أرو
  هايلة".

الّتـي   وي الخطاب أإلشـهار في : هو من الظواهر المتكررة  جعالساستخدام تم 
ـ المثـال  فـي  كما جاء ، تحدث نغماً ولحناً موسيقياً تطرب له أذن المتلقي ابق الس

وهو من األدوات المعينـة علـى    "لكروسةوا العروسة"مع قهوة آربيال اربح ومثل
على تكرار اسم المنتوج عدة  الومضات المختارة تركيزافي ونالحظ ، حفظ اإلشهار

: اإلشهار الخاص لقهـوة  صةخا ومن أمثلته، ذهن المتلقيفي مرات وهذا ليترسخ 
"خصاتك قاهوة كافيستا..محالها قاهوة كافيستا..نسـربيلك  ، نزيار، كافيستا، آروما

  قاهوة كافيستا"
 يـة بالعام وتصريف األفعال ،نجد تنوع استعمال الضميرفيرالصحليل التّأما عن 

الّـذي   ؛ فنجد توظيف ضمير المـتكلم المفـرد  الومضاتكّل  على يةالغالبة والطاغ
وضـمير  ، والحاضـر(يلزمك ، نحب..)، نعطيكم، يتصل باألفعال المضارعة ( نبدا
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حين نجـد  في تذوق...) ، أشرب، يرتبط بأفعال األمر (اربحالّذي  المخاطب المفرد
 قهوة جديـدة"  WW"قهوة لم تستعمل الضمير على اإلطالق تي الّ بعض الخطابات

  القمة"في "قهوة بونال ديما 
أغلب الومضات حيث تعد صـيغ المبالغـة   في كما تم استخدام صيغة المبالغة 

:  ومثال ذلـك ، عبير عن جودة المنتوج وتميزه عن المنتجات األخرىفي التّمهمة 
  "...حبوب القهوةأجود  لكم منقهوة ريادو مختارة "ية، هد  أحسن آروما

يـة،  والفعل يةستخدام الجمل االسماكان هناك مزيج بين ية، حوالنّ يةاحالنّأما من 
بـذكر اسـم    عادة ما تبـدأ الّتي  و يةبات واالستمرارالثّتدل على ي أما األولى فه

هـوة  "ق، المخيـرة" هي  "قهوة بونال، " آروما بنتها هايلة " : المنتوج ومن أمثلتها
  .القمة وانا منبدلهاش"في بونال 

رد السفأما األول فيوظف عند ، واإلنشائيي تمت المزاوجة بين األسلوبين الخبر
شوفو ضرك نعطيلكم واش ، "كملتو ضركاأو وصف المنتوج أو عند تقرير الحقائق 

الجـودة  فـي  المتعـة  ، في وومة، في السالبنة، في وقفي الذّيوالمكم أنت وأنت 
مـا   décaféiné"ماتحيرش خو هذا جديد نتاع قهوة نينزيـار   "األولىهي  أروما

 يةفيكثر فيه استعمال الجمل الطلبي اإلنشائي انالثّأما األسلوب ، "ومالنّتأثرش على 
 يةواالسـتفهام ، "قهوة نزيار لمافيهاش الكافيينفي قة الثّمايخافش لدار مثل األمر"

ـ   ، كافيستا منتجفي كيفاه تحب تشرب قهوتك؟" " ي الّـذي  واالسـتفهام غيـر الحقيق
ـ ي "هاذيستخدم للفت االنتباه وفتح باب الحديث( هـذا   n'importe qu'elleي ماش

"نزيار بـدون  ، "راحتيي جديد نتاع قهوة نيزيار مافيهاش كافيين وتزيد تضمن ل
 كافيين نشربو وحنا مهنيين"

ختـارة باسـتخدام ثالثـة    مـاذج الم ي في النّتميز الخطاب اإلشهار  صةكخال
وهذا راجع إلى واقع االستعمال  يةواألجنب يةالعام، : الفصاحةية هي مستويات لغو

 علـى  يبعـث  ال معقـدا  لغويـا  واقعايشهد "ي الّذي المجتمع الجزائري في اللّغو
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 اللّغةو والعاميات يةالعرب اللّغة: مختلفة يةأطراف لغو بين صراع فهناك، االرتياح
 اللّغـة  إهمـال  بوضوح يالحظ الجزائري في اللغو لالستعمال فالمتتبعية، سالفرن
 يـة اإلعالمو يـة عليمالتّالمؤسسات  إلى تتسلل أخذتية الّتي العام وزحف يةالعرب

  )24(".جميع المجاالتفي  استعمالها طغىية الّتي الفرنس اللّغة إلى إضافة يةقافالثّو
 يةسالة اإلشهارالر :يةالجزائر يةلفزيونالتّارات اإلشهفي ي الخطاب األيقون -2

"تمت بلورتها داخل إطار تتـداخل   يةحامل لواقعة إبالغي ولساني مضمون بصر
. فما يهـم  الخ"، فسيالنّوي واالجتماعي ياسالسوي يه أسنن متنوعة منها االقتصادف

 يةالحامـل لإلرسـال   يال األيقـون ي في الـد المقام األول ليس الجانب الجمالفي 
ريحة إلى شراء المنتج(انطالقا من الحالة الشّفع بهذه في الدبل قدرته ية، اإلشهار

 فإنها تشتغل كسنن مشكل من عالمات ممتلئـة ، صورالتّ). إنطالقا من هذا يةفسالنّ
تشتمل عليهـا مثبتـة بشـكل    الّتي  العناصركّل  أني ؛ أروالن بارثعلى تعبير 

 ليست مجرد وصـف لمنتـوج   يةورة اإلشهارالصدليل"إن التّرورة موجه داخل سي
  )25( أيضاً مرتبطة بقاعدة مثلى للفعل.ي وه، إنها تحديد لعالقات وأنماط لسلوك"

فـي  ال تتحقق نجاعتهـا إالّ  ي الخطاب اإلشهارفي للصورة  يةإن القّيمة اإلقناع
 يـة وسيقى ال تكتسب صـفة البن والم، واللباس ،فأنظمة الحركةي سق اللّغوالنّضوء 

تقطـع دوالهـا وتسـم   الّتي  اللّغةالة إالّ إذا مرت عبر محطة الد مـدلوالتها ي ، إن
إنه يقوم بأكثر  ،لمنتوج من خالل تعداد محاسنه ووظائفه ايةعالدبفي اإلشهار ال يكت

فـي   ذلكفي كّل وهو  ،إنه ينتج قيماً ويوجه أذواقاً ويخلق حاجات، من ذلك وأخطر
بالعرض. وتلـك  في إنه يكت، فهو "اليكذب" و"ال يقول الحقيقة"، رقابةكّل  منأى عن

  )26(مألوف"ي إنه يسرب المنتوج ضمن وضع إنسان ،خطورته وقوته الضاربة
على عكس ما هو سائد من أن البالغة  يةورة أيضا تتضمن أحداثا بالغالصإن 

الّتـي   استنا نجد أن هناك بعض الومضاتجوع إلى عينة درالرفب، اللّغةحكر على 
ي ولم توظف المعطى اللّغو، واأللوان، والموسيقى، مثيلالتّو، ورةالصركزت على 
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حيث ؛ WWقهوة آخر اإلشهار مثل اإلشهار الخاص في يكون الّذي  عارفي الشّإال 
 مـة تم فيهـا توظيـف عأل  ، مشهدين تصويريينفي  يةثان 25 يةمدته الزمن قدرت
اشة علبة الشّوتظهر على ، اسم االمنتجلكل صورة تنطق بي وصوت خارج، المنتج

مـع صـوت   ، المنتج بالخط العريض باللون االبيض مةالقهوة وفنجان كبير به عأل
وهنـاك ومضـات   ، تعبير لغويي ورة أبلغ من أالصأحيانا تكون للمعلق. ي خارج

من أجل أن يتفاعل معها أكثرفنجد  حاولت أن تعكس واقع المستهلك ورغباته وهذا
  إشهار:في 
القنـوات  فـي  رويج لهمـا  التّن يتم ان اشهاريتاهناك ومضتقهوة آروما:  -1 

    صةوالخا يةالعموم يةالجزائر يةلفزيونالتّ
 06موزعة علـى سـتة    يةثان 52تقدر بـ  يةالمدة الزمن الومضةاألولى: �
كـّل   المالحـظ هنـا أن  ، الموسـيقي ي ميدعلى ماثلة الكو يةغنائ يةتمثيلمشاهد 

الة على الد، واألسود، األبيض، ألبسة باللون األحمري خصيات الموجودة ترتدالشّ
ليختم المخرج الومضة بآلة قهوة باللون األحمـر  ، يحمل نفس األلوانالّذي  المنتج

 ذوق".التّاشة بالخط العريض "متعة الشّوتظهر على ، وفنجان ممتلئ بالقهوة
مشهدين في  يةثان 55: تقدر بـ يةلنفس القهوة المدة الزمن :يةانالثّالومضة  �

حمراء  يةمكتوبة على خلف يةكما يحمل رسالة نص، تمثيليي البناء المشهد، فقط
رسيخ التّأكيد والتّ يةاإلشهار من أجل عملفي تم ترديدها الّتي  وتظهر فيها الكلمات

  للمنتج.
 مشـهدين فـي   01:02للومضة دقيقة وثانيتين يةالمدة الزمنـ قهوة آرابيال: 2

كما تـم توظيـف   ، شعار القهوةي انالثّوية، الجزائر يةبالعامي تمثيليين األول حوار
عنـوان  في تتمثل  يةللسيارة ونوعها باالضافة الى معلوات نص يةصورة انفوغراف

  ارسال الملصقات
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تختم الومضة بصورة لعلبة القهوة فوق الطاولة ، مشهد تمثيليـ قهوة بونال: 3
  عارالشّمع فنجان القهوة مع 

  .يةمشاهد تمثيل ةثالثفي  يةثان 40لإلشهار:  يةالمدة الزمنـ قهوة روماو: 4
ـ في  يةثان 47 قهوة ريادو: الومضة األولى: -5  امشهدين تمثيليين اعتمد فيهم

  .يةالعام اللّغةالمخرج على الحوار ب
األخيـر يظهـر المنـتج    في ية، أربعة مشاهد تمثيل 04 يةثان 36فيستا: كا -6

الموظف ي المستوى اللّغو، ون االبيضلسوداء وشعار بال يةبخلف يةبصور انفوغراف
  والمماطلة.، صنعالتّفيها كثير من  يةاالشهار باللّهجة العاصمفي 

:"خصـاتك  ترددلعائلة  يةغنائ يةمشاهد تمثيل ةأربع يةثان 37ـ قهوة فاميكو: 7
وتواصل العائلـة  قاهوة كافيستا..محالها قاهوة كافيستا..نسربيلك قاهوة كافيستا" 

  " ويختم المشهد بظهور أنواع منتجات قهوة كافيستانزيدلك قاهوة كافيستاالغناء"

ـ  تم توظيف ايةهفي النّ يةمشاهد تمثيلـ قهوة نيزار: 8 ـة ورة االنفوغرافالصي 
للخطابـات   يـة حليلالتّسـة  راالدمـن خـالل    األسد وشعار المنتج مةللمنتج وعأل

ي واأليقـون ي الومضات مزجت بين المستويين اللّغـو  المدروسة نجد أن يةاالشهار
وكثيرا ما ارتبطت ، الموسيقيةور المعروضة بالحياة األسرالصوأفـراد العائلـة    ي

االشـهار  في خصيات الموجودة الشّ إال أنية، وتينالر يةواألصدقاء أو بالحياة اليوم
ـ : األزياء أو حتى يةكلالشّ يةاحالنّسواء من  يةفة األوروبالصتتصف ب فـي  لوك الس

  عامل خارج المنزل.التّ
فـي   صـة خاية، ولوجنكالتّقانات التّلم تنجح رغم توظيف  يةفالخطابات اإلشهار

ركيز علـى  التّبقدر ما تم  يةالبصر يةستخدام األمثل لألساليب اإلقناعغياب االظّل 
الخطابـات  تركيب أغلب ي في اك تسلسل منطقالموسيقى والغناء والحركة. ليس هن

  من االستخفاف بالمشاهد. افيها نوعنجد ، الّتي يةشهاراإل
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وال  الجزائر يفتقر لإلبداعفي المضمون نرى أن مستوى اإلشهار  يةأما من ناح
معتمدا علـى تصـاميم وآداء   ، ألفكار البسيطةقص واالريزال يركز على الغناء و

القـرن   مـن سـعينيات  التّول المتقدمة منذ في الدلم يعد معموال به ي تقليدي تمثيل
  .غم من أن أسعار إنتاج وبث اإلشهار جد باهظةالرالماضي. ب
ـ الوسائل في وباألخص ي اإلشهارالخطاب إن  :خاتمة ةمعالسةالبصـر  يأ ي ي

ال يزال  الجزائرفي قطاع اإلشهار إالّ أن له تأثير قوي. الّتي  قيلةالثّ عالماإلوسائل 
ي ال يحمانه وال يحترم المقاييس وال القوانين بحكم ، كب العالميالريسير بعيدا عن 

بعـض  فـي  بـات اإلشـهار   الّـذي   الوقت، في اإلعالمفي القانون حق الجمهور 
 اإلعـالم بعض وسـائل  في له  صةمخصالمناسبات يتجاوز المساحات واألوقات ال

الّتي  راساتالدفية، ولالد وحتى يةالوطن اإلعالمقوانين في عكس ما هو مرخص به 
معـايير بـل   ي أثبتت عدم وجود أ، بالجزائر االتّصالمجال في قام بها مختصون 

تمثـل نسـبة    يةاإلعالمبعض الوسائل في  يةاإلعالمواألخطر من ذلك باتت المادة 
يتجـاوز  صة الّتي بعض القنوات الخافي  صة%خا70واإلشهار يمثل نسبة ، 03%

  .دقيقة 20فيها وقت اإلشهار مدة 
بنـاء  في  يةواللّغو يةالعلم يةالجزائر تبتعد عن المنهجفي  يةناعة االشهارالصف 

الّتي ية البهرجة واالستثارات العاطف يةوتعتمد على عشوائاالتّصالية، االستراتيجيات 
لم يصـل بعـد   ، الجزائريي لفزيوني التّالخطاب اإلشهار، عشوائياً توظف توظيفً

الّتي  استعملها من خالل اإلشهاراتالّتي  اللّغةفجاءت  أو تقنياً فنياً اقرإلى مستوى 
 صـة خا يـة واألجنب يـة مزيج بين العام ،يغة المجتمع الجزائراعتمدناها مسايرة للّ

  .راإلشهافي  هدف اإلقناع يةفعالي يلغوهذا ما ، درا ما نجد الفصحىوناية، الفرنس
بدأ يتطور الّذي  وترجع هذه االختالالت إلى نقص الكفاءات وحداثة هذا القطاع

  .للجزائر يةالعالم يةسعينيات مع دخول المؤسسات االقتصادفي التّ
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 االتّصـال ر مهـن  كبيرة يجب مرافقتها بتطوي يةتعرف حيو يةالجزائر وقالسف
 األمـر ، قمنـة الرزمن في كنولوجيات الحديثة التّتعتمد على الّتي  سويق الحديثةالتّو

هذه المهن بتكوين كفاءات مؤهلة بإمكانها تطـوير هـذه   في يتطلب االستثمار الّذي 
وق. الس  

أن تهذب بأنماط تحد من  جبيي الخطاب اإلشهارفي المستخدمة  اللّغةأما عن  
 يـة مجال اإلشـهار بأهم في وتحسيس المتعاملين والمشتغلين ية، قات اللّغواالخترا

باإلضافة إلـى  ، بما يتوافق وضوابط المهنةي الخطاب االشهارفي  يةالعربتوظيف 
 سـالمة وق العام والحفاظ علـى  الذّللجمع بين االرتقاء ب يةتوافق يةإيجاد صيغ لغو

ي لنحافظ علـى العمـق اللّغـو    يةكنولوجالتّ قاناتالتّ زمن تطورفي  يةالعرب اللّغة
  خطاب اإلشهاري.للي كل البصرفي الشّونحسن 



 
ّ
 قانات�الت

ّ
 وصناعة�الخطاب�ا#شهار �ّيةكنولوجالت

ّ
  أ.سارة�قطاف،�/�د.�فاتح�بوفروخ����ّي�������������الجزائر ّي�لفزيونّي�الت

 

153 

 الهوامش:
، المستقبل متميزي : نحو فكر إعالميةاإلعالم يةنائفي الثّالواقع والخيال حمان عزي، الرعبد  )1(

  108. ص04/1994، 08العربي، العدد 
، مصـر: مطبعـة ومكتبـة    العولمة: األوهام والحقائق يةظاهرة تكنولوجمحمد سعي، ي مح )2(

   26،ص1999القطاع،
  93، صعصر المعلوماتفي الحديثة  االتّصالتكنولوجيا حسن عماد مكاوي،  )3(
  275ابق، صالسحسن عماد مكاوي، المرجع  )4(
  21ابق، صالسنفس المرجع   )5(
 ... جامعة منتـوري، الجزائـر   كنولوجياالتّسياسات واستراتيجيات توظيف كمال بطوش،   )6(

  .120،ص 2005
نظم الحاسبات في : ثورة جديدة يةقمالركنولوجيا التّنيكوالس نيجروبونت، تر: سمير إبراهيم،  )7(
  289ص ،1القاهرة: مركز األهرام للترجمة، ط ت.االتّصاالو
  126 ،124صعماد مكاوي،  )8(
  15ص، ابقالس نفس المرجعنيكوالس نيجروبونت،  )9(
تكنولوجيـا اإلعـالم   ، محمود عزت اللحام، مصطفى يوسف كـافي،  يةمايلالشّماهر عودة  )10(
  147. ص2014وزيع، التّللنشر وي عمان: دار العصار العلم .االتّصالو
ـ ورة الص يةجاذبيوسف: ي عقيل مهد )11( ةينمائالسدار الكتاب الجديد المتحـدة ـ بيـروت،    ي ،

  7، ص 2001الطبعة األولى، 
 العامةالمؤسسة  –قافة الثّ، منشورات وزارة ةالثّالثّ يةينما تخلق: طقوس األلفالسنهلة كامل:  )12(

  13، ص2001، يةورالس يةالعرب يةالجمهورفي للسينما 
 2014فبرايـر   24الموافـق   1435عام ي انالثّربيع  24في مؤرخ  04-14القانون رقم )13(

  9لبصري. صاي معالسشاط النّيتعلق ب
 13. صابقالسنفس المرجع  )14(
 رسالة ،ي اإلقتصاد االنفتاحي في ظّل الجزائري لفزيونالتّ اإلشهار يةخصوص، فيخل فايزة )15(

  14، ص2004ة الجزائر،جامع ، يةياسالس العلوم يةكل ، االتّصال و اإلعالمفي  دولة دكتوراه



 
ّ
 قانات�الت

ّ
 وصناعة�الخطاب�ا#شهار �ّيةكنولوجالت

ّ
  أ.سارة�قطاف،�/�د.�فاتح�بوفروخ����ّي�������������الجزائر ّي�لفزيونّي�الت

 

154 

 للسـينما، دمشـق   العامـة ، تر: فائز بشور، المؤسسة ىينما وانتاج المعنالسروجيه أودان:  )16(
  8، ص2006

  114، ص2010، 1، الجزائر: منشورات اإلختالف، طيميائياتالسمعجم فيصل األحمر،  )17(
  115ص، ابقالسفيصل األحمر، نفس المرجع  )18(
  165ابق ، صالسنفس المرجع  )19(
ـ سـيميولوجيا  سمير زغبـي،   )20( ةورة اإلشـهار الص3617، الحـوار المتمـدن، العـدد    ي 

 )10/12/2019، على الموقع: بتاريخ(24/01/2012
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292693&nm=1  

 امعـة ج، رسالة ماجيستير، رة واللغةوالصبين ي الخطاب اإلشهارفي المرأة مليك زعالن،  )21(
 .2011-2010عنابة، 

. المدينة يةاللغة العربفي  يةأثر وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئقميحة جابر،   )22(
  هـ 1418المدينة المنورة األدبي، ي المنورة، ناد

ـ  :عمان .الجمهورفي وتأثيره ي لفزيونالتّاإلعالن  ن،سعد سلماي المشهدان )23( لنشـر   أمةدار أس
    2007 . ، نوزيع األردالتّو
 20وتيات، المجلد الص. مجلة الجزائر واقع وأفاقفي  يةاستعمال اللغة العربمحمد هاشمي،  )24(

 683. ص2018/ ديسمبر 1440ي انالثّربيع  03العدد 
. المغرب: أفريقيـا  يةقافثّالمثالت التّ: اإلشهار ويةورة اإلشهارالصسيميائيات سعيد بنكراد،  )25(

    36، ص2006رق، الشّ
  29صابق، السنفس المرجع  )26(

 



غة��ّيةمن�سيكولوج�ّيةا#عUم�ّيةاTخطاء�اللغو 
ّ
غة�العبء�إWى�الل

ّ
  حنان�مصباح/�أ.حمزة�لكحلافع�����أ.�الّد الل

 

155 

çÇ×Ö]�ð^Ş}ù]íflè�ÚøÂý]íflé� �
�qçÖçÓé‰�àÚíflé��íÇ#×Ö]�±c�ðgÃÖ]�íÇ#×Ö]fl‚Ö]ÄÊ]� �

� �

�L7:��!�9ن��<�،�L7=>%?�41@� �
�����AB��وאEد�Dא?����Cא? �
�9���������1�� J��()א+�ج�� �

� �
 يـة من مشكلة حقيق صةيون خااإلعالموأمة، اليوم ع يةلعرباأبناء ي : يعانالملخّص

فـي   يـة مما أدى إلى انتشار األخطاء اللغو، تعاملهم مع لغتهم الفصحى نطقا وكتابةفي 
 اللّغـة فـي  فاعل مـع المتخصصـين   التّنقص في ظّل . ويةاإلعالمكثير من الوسائل 

يـين غيـر   اإلعالمنة الكثيـر مـن   لسااللّحن على ي يسر، والمدققين اللغويينية، العرب
  .بالغة الخبر المعلن عنهفي مما يؤثر ، وطرق تصويبهي العارفين بمنازل الخطأ اللغو

نركز فيها الّتي  و، هذه يةما نريد تسليط الضوء عليه من خالل ورقتنا البحث إن
سـبل  في لنحقق بمنهج وص، إلى ذلك يةوأهم األسباب المؤدية، على األخطاء اللغو

مختلـف  فـي  العبء  اللّغة يةلالنتقال من سيكولوجية، الخروج من هذه العلّة اللغو
ومن ثـم  ، تبادر إلى معرفة مواقع الخطأ وتصويبهالّتي  افعالد اللّغةإلى ، مستوياتها

  تقديم لغة صحيحة فصيحة.         
ـ ؛ لغـة  يـة اإلعالم اللّغة؛ ية: األخطاء اللّغوالكلمات المفاتيح اللّغـة ة؛ حافالص 

  .      يةالعرب
Abstract: Arabic people today in general ،and media professionals 

in particular ،have a real problem in dealing with their classical 
language in pronunciation and writing ،which has led to widespread 
language errors in many media outlets. In the absence of interaction 
with Arabic language specialists and language auditors ،the tongues of 
many media professionals who are unaware of the homes of linguistic 
error and ways of correcting it ،which affects the eloquence of the 
reported news ،are being sought. 
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 This's what we want to highlight through our research paper ،in 
which we focus on linguistic errors ،to achieve with a Descriptive
approach Ways out of this linguistic illness ،to move from the 
psychology of the burden language at all levels ،to the effective 
language for locate the error And correct it ،for giving an eloquent 
language. 

Key words: linguistic errors; media language; language of journalism; 
language Arabic. 

ي فه، ويرا وتبليغاتعبيرا وتص يةمن أدق اللغات البشر يةالعرب اللّغةتعد  :تمهيد
بحيث ال تكـاد تتكشـف إال لعـارف    ، مراتب متفاوتةفي متدرجة ي تتناول المعان

سلطة رابعة؛ لما لـه   -صةحافة خاالص -اإلعالمخبير بأسرارها. ليمثل ، بدقائقها
سواء أكان ، العامي أالروتشكيل ، وسرعة إعالن الخبر، تعميم المعرفةفي من دور 

كان مكتوبا يبث عن  مأ، اديوالر ملفزة أالتّتبث عن طريق ي يروسيلة اتصال جماه
  حافة.  الصطريق 

الخطـاب الواحـد   في نجده يتحدث أو يكتب ، إعالنه الخبري في اإلعالمإال أن 
فـي  قافات. هذا ما جعل الخطأ يشـيع  الثّبب تداخل اللغات وتنوع السنة؛ والسبعدة 
إذا كان مـا   صةخا يةالعام اللّغةإلى جانب طغيان  ،أثناء االستعمال يةاإلعالم اللّغة

  أو برنامجا دينيا.ية، يعلن عنه ليس نشرة إخبار
فـي  ائعة الشّ يةوهو يطرح إشكاال رئيسا مفاده: كيف نتخلص من األخطاء اللغو

  عدة تساؤالت من قبيل:   ية؟. ينبثق عن هذه اإلشكاليةاإلعالم اللّغة
 ؟.  اإلعالملغة في اللحن والخطأ ي إلى تفش يةاألسباب المؤدهي  ما �
ـ الخبـرة  ، : الجـنس يةبالمتغيرات اآلت يةما عالقة األخطاء اللغو � ابقة الس
 ؟.يةالعرب اللّغةبي لإلعالم
فـي  يحقق كفاءة  يةجميع مستوياتها اللغوفي  يةالعرب اللّغةمكن من التّهل  �

 بليغ؟التّ
 ؟.  يةأدالتّبة أو الكتافي  خاص أسلوب اإلعالمهل للغة  �
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غيـر   اللّغـة واصل بالتّعلى الخروج من عبء  يةالعرب اللّغةكيف تعمل  �
 الفصيحة إلى القدرة على توصيل الخبر واالنتفاع به؟.

فـي  منتشرة  يةتسليط الضوء على ظاهرة لغو يةإن هدفنا من هذه الورقة البحث
 مأ، سواء أكـان صـوتيا  ، يشوبها الخطأ والغلطالّتي  و، البصريي معالس اإلعالم
  كان مطبعيا. مأ، تركيبيا مأ، نحويا مأ، صرفيا

إنتـاج  في  سهمتأالّتي  بالبيئةي اإلعالمأصله وليد تأثر في هو الّذي  هذا الخطأ
استراتيجيات الكتابة في ال يوفر له تكوينا معينا الّذي  إضافة إلى تخصصه، خطابه

إضـافة إلـى   ، وكتابة يةالفصحى تأد يةلعربا اللّغةوكيف يلتزم بقواعد ية، اإلعالم
  الجمهور المتوجه إليه.           يةنوع
 -630"( ابـن منظـور  ( لسان العـرب) ل"  في : جاء تعريف الخطأ لغة -1
لَيس علَيكُم جنَـاح فيمـا    ﴿واب. قال تعالى:الصه) أن: الخطأ والخَطَاء: ضد 711

أ الطريق: عدل عنه. وأخطأ ). أخط05( األحزاب﴾َأخْطَْأتُم بِهامالر الغرض: لـم  ي
واب فصار إلى غيره. والخاطئ مـن  الص": المخطئ من أراد األموييصبه. وقال" 

إن  ﴿نب. قـال تعـالى:  الذّنب على عمد. والخطأ: الذّتعمد ما ال ينبغي. والخطيئة: 
  .        )1( )31( اإلسراء ﴾ قَتْلَهم كَان خطْءا كَبِيرا

مـادة( خطـوأ) أن   في ه) 395 -329"( ابن فارس) ل" اللّغةفي( مقاييس  جاء
هاب عنـه.  الذّو، يءي الشّيدّل على تعد، الخاء والطاء والحرف المعتل والمهموز

  جلين. والخَطوة: المرة الواحدة.  الريقال: خطوتُ أخطو خُطوة. والخُطوة: ما بين 
كتاباته في ) corder s. Pit"(وردركاألمريكي"  اللّغة: فعرفه عالم اصطالحاأما 

على أن زلّة ، واألخطاء، واألغالط، عن تحليل الخطأ أن هناك فرقا بين زلّة اللسان
أمـا  ، ومـا شـابه ذلـك   ، اتجة من تردد المتكلمالنّ) هي: األخطاء Lapseاللسان( 

ا أم اتجة عن إتيان المتكلم بكالم غير مناسب للموقفي النّ) فهMistakesاألغالط( 
يخالف فيها المتحدث أو الكاتب قواعـد  الّتي  ) فهو نوع من األخطاءErrorالخطأ( 

  .      )2(اللّغة
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كـون الزلـة تحـدث لغيـر     ، يميل إلى الخطأ اللغويفي حالصوهو ما يجعل 
لعدم وجود خبـرة  ، قديمالتّبدايات في  صةخاية، اإلعالممجال الكتابة في المتمرس 

 اللّغـة فـي  باإلضافة إلى أن الغلط ال يحـدث كثيـرا   ، حدث بطالقةالتّتعينه على 
  اعة.السوالمسايرة ألحداث ، ؛ ألنها تتحرى نشر األخبار الجديدةيةاإلعالم

أو سـوء  ، "( الخطأ) بأنه: االسـتعمال الخـاطئ للقواعـد   سيرفرتكما عرف" 
ينـتج   مما، واذ( االستثناءات) من القواعدالشّأو الجهل ب، حيحةالصاستخدام القواعد 

تغييـر أمـاكن   في وكذلك ، أو اإلبدال، أو اإلضافة، عنه ظهور أخطاء مثل الحذف
  .)3(الحروف
فـي  االنحراف عما هو مقبول  «" فعرف( الخطأ) بأنه:عبد العزيز العصيليأما" 
  .  »)4(الفصحى يةالعرباطقون بالنّيتبعها الّتي  حسب المقاييس يةالعرب اللّغة

نـزوح وانحـراف عـن    ي ابقة تؤكد أن الخطأ اللغوسالعريفات التّإن مختلف 
حيح. ولكن يمكـن  الصعلى الوجه  اللّغةي تجعل المتكلم ال يؤدية الّتي القاعدة اللغو

ربـة والممارسـة   الدعن طريـق   يةلوكالستصويب هذا الخطأ كما ترى المدرسة 
ية، فـي  المهارة اللغو تُثبت يةمطالنّدريبات التّوالمران حتى يقل احتمال الخطأ؛ ألن 

يفتـرض فيـه   ي عبارة عن نشاط عقل اللّغةترى أنه إذا كانت  يةالعقل يةظرالنّحين 
فـإن  ، يختبرها إلى أن يثبت على وضع معينالّتي  و، اللّغةب صةالمتعلم فروضا خا

  .      )5(علمالتّ يةالخطأ جزء من عمل
الوسـيلة  ي هي اإلعالمالمجال في  اللّغة: إذا كانت يةاإلعالم اللّغةتعريف  -2

 يةالمعلومات واألفكار إلى مـادة سـمع  ي اإلعالميحول من خاللها ية الّتي عبيرالتّ
ـ سابقة جهزها الكاتب  يةوليدة قواعد لغو يةاإلعالم اللّغةفإن ية، بصر أو ي اإلعالم

 يـة ت ذات بنشكل فقـرا في بعد أن رتبها ، أو اإلذاعيي لفزيونالتّالمقدم للبرنامج 
  المعروفة.    اللّغةمستويات في ظر النّمعينة تتوخى  يةتركيب

الجمـاهير   يـة لعقلي عبيـر الموضـوع  التّ «هو:ي اللغو اإلعالمفعلم ، وعليه
العادة تبنى ي في وتعد لغته أهم أسباب نجاحه. وه، وسلوكها وميولها واتجاهاتها
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بمراعـاة   يةعاة القواعد اللغوتحرص على مرا، عاديي اجتماعي على نسق علم
قة والوضوح اللذين يستلزمان صدق الدوتحمل ، األسلوب واالختصارفي البساطة 
 يـة وقوالبهـا الواقع يـة،  داولالتّوفيها تشكل المصطلحات النّية، وحسن ، األخبار

ةعالدأم ةئيسالرلما لها من خصائص توظفها  يةاإلعالمجالت في الس6( ...ي(«   .  
ليزود الجمهـور بكافـة الوقـائع    ، يعمل على إيصال الخبري اللغو اإلعالمإن 

ـ   في والمعلومات   ةصيغة مناسبة بواسطة ألفاظ وأصوات وصـور تخاطـب ثالث
والجانب الحـس  ، الجانب الوجداني، المنطقيي اإلنسان: الجانب العقلفي اتجاهات 

  حركي.
ية الّتـي  واصلالتّ اللّغةألساس نشاطه اي اللغو اإلعالمومن جهة أخرى نفهم أن 

ومن جهة أخرى مـدى  ، تهتم بمصدر المعلومة؛ حتى يتحقق صدق الخبر من جهة
ليتوجـه  ، لتهتم من جهة أخـرى بجمهـور المتلقـين   ، فائدته وأهميته عند المتلقي

  الخطاب بصيغة معينة.
كثر أ االتّصالباعتبار أن مفهوم االتّصال، و اإلعالمحتى إن هناك من ميز بين 

يقوم بهـا   يةديناميك يةفهو عمل، إذ قد يتم بين اإلنسان وأخيه اإلنسان، شموال وداللة
أو  ،أو أراء ،أو مجموعة أشخاص قصد نقل رسـالة تحمـل معلومـات    ،خصالشّ

لتحقيـق  ، موزالرلتحقيق هدف ما عن طريق ، أو مشاعر نحو اآلخرين ،اتجاهات
 تبدأ بمعرفة نوع الخبر يةفهو عملي للغوا اإلعالمظرف معين. أما في استجابة ما 
ويصل إلى نشر أخبـار هـدفها تزويـد الجمهـور     ، سيتم نشرهاالّتي  أو المعلومة

أو ، مما يدفع الجمهـور ، ابتةالثّوالحقائق ، ليمةالسوالمعلومات ، حيحةالصباألخبار 
أالر وتكوين رأ، العام إلى تقبل الموضوعي ةإعالم وهو ما يؤسس للغة ،صائبيي 

  وميوالتهم.        ،واتجاهاتهم، الجماهير يةعقلي تراع
  :  يةاإلعالم اللّغةخصائص -2/1
 وسريعة الفهم عند المتلقي.  ، : إذ معظم الجمل المتداولة بسيطةالبساطة .1
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باسـتخدام لغـة خفيفـة علـى     ، اللّغةفي تميل إلى البساطة  اللّغة: الوضوح .2
 والفهم. الطرحفي ال تحتاج غموضا ، اللسان
  الحقيقـة  يـة تضـمن لهـا منطق  الّتـي   : تصاغ الجمل بلغة األرقاماإليجاز .3

ي اس. وهو ما يعرف باالقتصاد اللغوالنّ أمةبما يضمن لها القبول عند ع، وعلميتها
 إيصال المعلومة. من بين االختصـارات في االختصار ي اإلعالميحاول فيه الّذي 
الّتـي   و، جارةالتّمجال في ) كاختصارات fob- cif(يةاإلعالم اللّغةتستخدمها الّتي 

ـ لعة مع السقيمة  -فينةالسلعة مع تسليمها فوق الستعني: قيمة  وتكـاليف  ، أمينالتّ
 حن...  الشّ

قادرة على أن تُعبر عـن مختلـف    يةاإلعالم اللّغة: فالمرونة والمعاصرة .4
ـ أ، المواضيع بسالسة؛ ألن بإمكانها تناول أكثر من موضـوع  ـ ية، و قض  اإلعالمف

 ليصل بلغة جديدة يتواصل بها األفراد.   ، الحدودي ويلغ، يخترق الزمان والمكان
ها من حيث القواعـد  التّعلى أص يةالعرب اللّغة: هنا تحافظ للتطور يةالقابل .5
نفس الوقت تعدل في ولكن ، عبير والجذبالتّلتتمكن من ، رفيالصوالميزان  يةاللغو
أثناء ي كنوع من إحداث جرس موسيق، واب أو الفصحىالصعن جادة أحيانا  اللّغة

  الغابـة فـي  قولنا: شـب الحريـق   في عريف التّكأن تعدل عن نطق( أل) ، اإللقاء
 .   )7(الغابةفي فننطق: شب حريق 

 مشوراه ابتدأ شـفهيا  ايةبدفي  اإلعالم: إذا كان يةاإلعالم اللّغةوظائف  -2/2
         بصـري ي ليتطور إلى إعالم سمع، إلى مسموع( اإلذاعة)، )حافةالصإلى مكتوب( 

ـ   في لفاز). فإنه التّ(   اإلعالمعصرنا هذا خرج إلى وسائل أخرى أكثـر تطـورا ك
 أشـرطة ، ديفيـدي ، فـاكس ، من يوتيـوب  االتّصاليةبمختلف قنواته ي اإللكترون
 تويتر...، فيسبوك، إنترنت، كمبيوتر

  :يةاإلعالمه الوسائل تؤديها هذالّتي  أما أهم الوظائف
ي أي ينـو الّتـي   الوظيفة األولىي : وهية/ اإلخباريةاإلعالمالوظيفة . 1.2.2
 يـة قـارير الفن في التّنجد هذه الوظيفة متجسدة  اإلعالمفي تحقيقها. وي خطاب لغو
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يـة،  قديمات سواء أكانت تلفزيونالتّمختلف في و، وأوراق البحث العلميية، حفالصو
  .يةأم صحفية، عأم إذا

يكشـف  الّتي  فائدة الخبر ومقصديتهي : وهيةعبيرالتّ/ يةالوظيفة الفهم. 2.2.2
  ظر عن نوع االستجابة.  النّبغض ، عنها الخطاب

يصل إليـه  الثّالثّ الّذي المستوى ي : وهية/ الحجاجيةالوظيفة اإلقناع. 3.2.2
 اإلعالمفي من إعالن الخبر  ايةالغيطمح إلى تحقيقه منذ البدأ؛ ألن الّذي و، الخطاب

ـ التّاستمالة الجمهور نحو حالة معينة تحمله على اإلذعان وهي   يةسليم بصدق القض
ينتظـر منـه رد فعـل    الّذي  أثيرالتّإقناعه بصحته. وهنا يكون قد حدث ي الالتّوب

  ال يهمها استجابة المتلقي.الّتي  ابقةالسعكس الوظيفة ، المتلقي
يمكن إضافة هذه الوظيفة لما لها مـن   :ية/ اإلشهاريةسويقالتّظيفة . الو4.2.2

إمـا  ، سويق لهالتّيصبح الخطاب فيه منتوجا غرضه الّذي و ،اإلعالملغة في  يةأهم
  أو إرشاد توجيهي...      ،أو خدمة ،أو إعالن، عن طريق خبر

  ):اللغوي( أنواعه اإلعالم. وسائل 3
والطباعة. من ، : ويستخدم فيها الحبر والورقوبةالمكت يةاإلعالمالوسائل . 1.3

 المطويـات ، المطبوعات، شرات، النّالمجالت، الجرائد، حفالصأهم هذه الوسائل: 
 ابتة والمتحركة على واجهة المحالت والطرقـات الثّجميع أنواع الالفتات ، الكتيبات
  ...يةسائل والبطاقات البريدالروكذلك ، قلالنّووسائل 

كانـت   يـة كأقدم وسيلة إعالم، حافةالصبداياته اسم في  اإلعالملق على وقد َأط
كبـار   يـة اإلعالمهذه الوسيلة في المكتوب أو المقروء. وقد شارك  اإلعالمتعتمد 

طابعها العـام   يةوطه حسين بأساليب لغو، افعيالرو، والمازني، األدباء أمثال العقاد
أنها لم تكن حكرا علـى   يةاإلعالم اللّغةيز . إال أن ما م)8(والقصد، يتسم بالوضوح

ذلك لغة تجمع في غمارها من هم غير أدبيين مستحدثين في فقد خاض ، األدباء فقط
  .    يةالعربخيلة على الدتعريب األلفاظ  ية؛ بغيةبين الفصحى والعام
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  :  المكتوبي اللغو اإلعالممميزات . 1.1.3
 الـزمن فـي  حكم الـتّ  يةطاء القارئ إمكان: إعالوقتفي حكم التّالقدرة على  �

أو يقفز إلى نهايته. فهو خطاب موجه إلى جمهـور   ،جوع إلى األمام أو الخلفالرب
يحتـاج  ي الّـذي  أو البصر ،معيالس اإلعالمهن دون إجهاده عكس الذّمركّز يعمل 

بعضـها  وراء  يةريعة والمتوالالسوإصغاء جيدا حتى يلتقط المعلومات  ،إمعان نظر
  البعض.
 معينـة  يـة ال تنحاز إلى إيديولوجي : فهنقل الخبر دون تحيز إلى طرف ما �

نقل الخبر كما هو دون زيادة أو نقصان؛ ألنها تخاطب العقل في فمصداقيتها تكمن 
  قبل العاطفة.

 يـة والوطنيـة،  : وتشمل اإلذاعـات المحل المسموعة يةاإلعالم. الوسائل 2.3
ابت والمتنقل. وقد عرف معجم ي الثّوكافة أشكال البث اإلذاعية، لموالعاية، واإلقليم

ـ يسـتعملها  الّتي  اللّغةالكتابة ب «اإلذاعة بأنها: اإلعالممصطلحات   اس عـادة النّ
كما تكتب للحـديث ال  ، اسالنّ أمةتتميز باإليجاز والوضوح إلثارة اهتمام عالّتي  و

  .  »)9(للقراءة
تتـيح للقـارئ   الّتـي   و، المركّزة اللّغةهي  المكتوبة يةاإلعالم اللّغةإذا كانت 

كمـا   اآللـة المتكلمـة  هي  المسموعة اللّغةفإن ، حكم فيهالتّتجاوز الزمن و يةإمكان
  عندما اخترع " طوماس إديسون" المذياع. 1877سميت عام 
  :المسموعي اللغو اإلعالممميزات . 1.2.3

  ؛الخفة ،يةالحيو ،الوضوح -1
2- ةجاذبال ،رعةالس؛شويقالتّ ،ي    
: يلخص الخبـراء أن مـن خصـائص    أقل وقتفي القدرة على اإلقناع  -3

سعين في التّيصلح أن نخاطب به جدة الّذي  هو ذلك األسلوب «األسلوب اإلذاعي:
ونخاطب به ، األداءفي ومن ثم تحتاج وضوحا وسرعة ، من عمرها ال تسمع جيدا
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إلى اختيار ألفاظ معينة تتفق مع هـذا   يحتاج، ابعة عشرالرطفال ال يتجاوز عمره 
  . »)10(ونخاطب به رجال ناضجا من حيث األفكار، العمر
ص المكتـوب علـى   النّ: ثمة طريقة تعين محرر كلف أثناء الكالمالتّعدم  -4

اديـو والميكروفـون   الرشيء عن كّل  أن ينسىي وه، إلقائه بطريقة تجذب المتلقي
ن يتذكر فقط أنه يجلس إلى صديق أو شخص وأ، -عندما يجلس للكتابة -والجمهور

مستخدما كلمات يغلـب  ، وسوف يجد نفسه يكتب بطريقة متدفقة سهلة، يعرفه جيدا
  .)11(كلفالتّوعدم ، والبساطة، والمودة، عليها طابع األلفة

شاشـات  كـّل   : وتشـمل )يةالبصر يةمعالس( يةالمرئ يةاإلعالم. الوسائل 3.3
 المعلومـاتي  االتّصـال شـبكة  ، لفـاز ، التّأشرطة الفيديو، اينمالعامة، السالعرض 
  .    يةوغيرها من الوسائل اإللكترون، االنترنت
 ةلفاز وسيلة إعالمالتّيعدتجمع بين  يوت والصوبين اللون والحركـة ، ورةالص 

فـي  فهو قوة استهواء مباشرة للجماهير؛ ألنها تتعامل مع أكثر من حاسة واحـدة  
مختلـف  في حكم التّما تعمل على الجمع بين العقل والوجدان عن طريق ك، اإلنسان

  لفزيوني.  التّالكادر في اللّقطات المبثوثة 
      :  اإلعالموسائل في المتداولة  اللّغة -1
. يـة ينالدالبرامج في و، نشرات األخبارفي : تكثر الفصيحة يةالعرب اللّغة �

 نطقا وكتابة. يةالعرب اللّغةا بقواعد متقيد، األداءفي وفيها اللسان يكون سليما 
ـ لغة يميل لها المثقفون كلغة ثي : وهيةالقريبة إلى العام يةالعرب اللّغة � ة الثّ

إلى أكبر شريحة من الجمهور. ومـن   اللّغةقصد تقريب  يةتتوسط الفصحى والعام
 أن المتحدثين بها يعتمدون تسكين أواخر الكلم. اللّغةخصائص هذه 

تشـترك   يةبلهجة عامي اإلعالميتكلم فيها الّتي  اللّغةي : وهيةعامال اللّغة �
 أنواع:   يةمعينة. على أن العام يةفيها منطقة جغراف

تنحصر فيـه لهجـة   الّذي و، لبلد معين يةكفرع من العام يةالمحل يةالعام �
ضـخيم  التّو، كأن تطغى اإلمالة عند أصحاب الجنوب، بمنطقة معينة صةمعينة خا
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والمد المفخم عنـد  ، وخشونة مخرج الحرف عند سكان الجبال ، مالالشّعند سكان 
  هول...السأصحاب 
ليمة بـبعض  الس: وفيها تختلط الفصحى يةاألجنب اللّغةالفصحى المختلطة ب �

اتج عن ذوبان اللغـات مـع بعضـها    ي النّعدد اللغوالتّكنوع من  يةالكلمات األجنب
ـ خليطة بين عدة لغات. ويكثر هذا  أخرج لنا لغةي كحمام لغو  اللّغـة وع مـن  النّ

 رفيه.التّو، ووسائل اللهو، بابالشّالقنوات المتوجهة إلى في  يةاإلعالم
 يـة العرب اللّغةال تتقيد بقواعد الّتي  اللّغةي وه، يةالمشوبة باألجنب يةالعام  �

وإنما لغةً هجينة ية، فتستعملها المنطقة الجغراالّتي  وال حتى باللهجة، الفصحى بتاتا
وأخطاء ، يةوأخرى صرفية، فتجد أخطاء نحو، أداء وكتابة يةتغزوها األخطاء اللغو

نطـق الحركـات   في  يةوأخطاء صوت، غير محلهافي  يةالعرباستعمال األلفاظ في 
ةاخلالد12(للفظ ي(. 

 :  اإلعالموسائل في ائعة الشّ يةاألخطاء اللغو -2
 اللّغةي في وتالص): يقع الخطأ على المستوى يةطقالنّ( يةوتالصاألخطاء  -2/1
ومنها  : منها ما يعود إلى طبيعة المتكلم نفسهةبسبب عوامل كثير يةاإلعالم يةالعرب

 ونظـام تآلفـه  ، وصفاته، أصواته ،وت من حيث مخارجهالصما يعود إلى طبيعة 
هـذا  في يون اإلعالميقع فيها تي الّ ونحو ذلك. من بين األخطاء، واختالفه، وتماثله

  المستوى اللغوي:
أو ، اللحـن فـي  مما يوقعـه  ، غير مواضعهافي استعمال عالمات الوقف  �
 الخطأ.
ـ مما يجعله ال يحسن نطق ، ياإلعالمنطق في تأثير اللهجة  � وت مـن  الص

ـ   نطقة بريكة مثالمن مي اإلعالمحيح. كأن يبدل الصمخرجه   احرف( الغـين) قاف
 يـة باعتبارهـا كلمـة عرب   ،فبدل أن يقول ملعقة، فصيحة يةبلغة غير عربفينطقها 
بقلب العين قافا. حتى إن الخطأ شاع بأن نبـدل القـاف    ،ينطقها( مقرف)، فصيحة

  اإلعـالم غير نطق الحرف صحيحا عبـر قنـوات   الصفبدل أن يسمع الطفل ، افاڤ
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إن سكان بريكة يسقطون  أشاعت فيه الخطأ اللغوي. حتى يةأصبح يتلقاه بلهجة عام
 و( دقدق) بدل( دغدغ)...  ، صوتا لغويا بكامله فيقولون( قي) بدل( غير)

 أو الكتابة.، طقالنّالوصل والقطع أثناء ي الخلط بين همزت �
عند المذيعين كنوع من الجـرس   صةخا، تسكين أواخر الكلم بشكل ملحوظ �

 .يةحوالنّولكنه عدول عن القاعدة ، الموسيقي
ـ كقول ، بعض الكلماتفي أصوات اللين القصيرة إطالة  � خطـأ:  ي اإلعالم

وبرواق بدل ، وبرنوس بدل برنس، وصفصاف بدل صفصف، عرعار بدل عرعر
 بروق...
قولـه: سـبحان   في اد سينا الصكنطق ، بعضها البعضفي تداخل األصوات  �

أنه صاد.  يفيفهمه المتلق، يقوم بتفخيمه، ينالسفبدل ترقيق حرف ، أخبار سارة، اهللا
 ين زايا فيقول زرداب بدل سرداب.  السكما قد يبدل 

كقولـه: نفـذ   ، اللّغةفي ظر النّينشأ من عدم في الّذي كما يكثر الخطأ المعر �
 األرض.في فنفذ بمعنى فرغ وتسرب ، واب: نفد البحر( ولج)الصالبحر. و
 للّغـة افـي  : يكثر اللحن والخطأ على هذا المسـتوى  يةرفالصاألخطاء . 2.4

بـدل   يـة أو الخلط باستعمال صيغ تركيبية، من حيث ضبط األبن يةاإلعالم يةالعرب
ـ أو عدم تثبت. ومما يقع فيه ، أخرى. ويتم ذلك عن جهل مـن أخطـاء   ي اإلعالم

  نذكر:في رالصتنحرف عن قواعد الميزان 
واب أن يقال: الصو، عريفالتّي( شهر محرم) مجردة من( أل) اإلعالمنطق  �

 هور.الشّهر المحرم؛ ألنه لم يسمع عن العرب إال معرفا دون سائر ش
� جهيد هدمن مثل: بذل الطالب ، لغتنا استخدام هذه العبارةفي ويكثر ، يقال: ج

أو ، طاقته مـن جهـد  في حضير لالمتحان. ويقصد به: بذل ما في التّجهدا جهيدا 
 ونحو ذلك. أما، شغل شاغلواب: جهد جاهد؛ فالجاهد: اسم فاعل مثل الصجهد. و

 .)13(: مرعى المواشييةالعربفي فهو ، ( الجهيد) بصيغة فعيل
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ـ من الخطأ أيضا قولنا: حرباء متلونـة. و  � واب: حربـاء متلـون؛ ألن   الص
ـ و، أو تكنى بأم حبين. ولكن المصباح، وأنثاه تسمى حرباءة، الحرباء مذكر ، اجالتّ

 . )14(فهي: حرابي، تأنيثها. أما جمع حرباءومد القاموس تجيز تذكير كلمة الحرباء و
 نطق همزة الوصل قطعا.  �

  ):  يةظمالنّ/ يةركيبالتّ( يةحوالنّ. األخطاء 3.4
  واب: خمسـة شـباب  الصي: قتل البارحة خمس شباب. واإلعالممن ذلك قول 

نة الكثيرين جمع لفظ كفْء علـى  السذكير. كما يتردد على التّألن العدد يؤنث مع 
فّاء. وأك( بسكون الكاف)؛ ألن الكفْء هو المماثل لغيره. كما تعنالصواب: أكْفاء ي

كلمـات  في استعمال أكفّاء وجود الوزن( أفعالء) في الكفاءة المقدرة. ومنشأ الخطأ 
لجمـع فعيـل   ي أصدقاء... لكن جمع( أفعالء) يـأت ، أحباء، أخرى ككلمة( أغنياء)

يترتـب عنـه   الّـذي   بـاس لتّاالفي قاعدة يقع صديق. ومن يجهل ال، حبيب، كغني
  .)15(الخطأ

  ):يةاللالد( ية. األخطاء المعجم4.4
 واب: خـرج الفريـق  الص: انسحب الفريق من المباراة. واإلعالملغة في يقال  

ـ يء مطاوعة. يقال: سـحب  الشّألن انسحب تقال لمن قام ب ي فانسـحب؛ أ ، يءالشّ
بمعنى هنـاك جـره   ، لما نقول: انسحب الفريق يالالتّيء. وبالشّهناك من يسحب 

  وذلك لعامل جعله يفعل ذلك.  ، لكن الفريق خرج وغادر، فانسحب
ـ تسرب إلى المكـان. و  :ياإلعالمقديم قول التّمن الخطأ أيضا أثناء  واب: الص

ي . أما سرب إليه: معناها أرسل إليه. كما يجـر يةدخله خفي المكان؛ أفي تسرب 
ـ مـن أول  ي حين يقول المقدم: هذا الحكْم يسري قديم اإلخبارفي التّالخطأ  هر. الشّ

فـي  معناه: سار. كما يخْطئون ، أو يمضي؛ ألن سرى، أو ينفذ، واب: يجريالصو
ـ أو غُلّه؛ ألن ، واب: فك قيدهالصو، قولهم: فك سراح المجرم راح: االنطـالق.  الس

ـ ئب. وذّالراح: السوسرحها: أطلقها. وية، سرح الماش ـ راح بـالفتح:  الس هولة. الس
أو ، حـواراتهم فـي  بكلمة لطالما يقولونها ي اللالد. ونختم هذا الخطأ )16(والطالق 
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 لدالالت المائـدة ي اإلعالمإعالناتهم.من قبيل: مائدة مستديرة. وهنا البد من معرفة 
علـى   واب: نضع الطعـام الصفهذا خطأ. و، إذ لما نقول نضع األكل على المائدة

  .)17(الخوان( بكسر الخاء وضمها)؛ ألننا ال نقول المائدة إال وعليها الطعام
لكـل  ي الوجه الحضار اإلعالم: يمثل اإلعالموسائل في  يةالعرب اللّغةواقع  �
ونشاطها ، ونظامها االقتصادي، ومذهبها العقدي، إذ يعبر عن توجهها الفكريأمة، 

ةياسي. فهو ظاهرة اجتماعالسنشـئة  التّت طريقها عبر العصور كنـوع مـن   شق ي
مـن خـالل مختلـف البـرامج والحصـص       أمةالمعبرة عن تماسك  يةاالجتماع

 والمضامين المبثوثة عبر قنواتها.  
بما ينعكس عليهم إيجابا وسلبا؛ فهو من ، المتلقينفي  يةكما أن لإلعالم قوة تأثير

ومحرفـا  ، مقابل يكـون مضـلال  الفي للناس. وي والواع، دور المرشدي جهة يؤد
 مةاأل يةخصوصا كونها تمثل هو يةالعربوللغة ، وللمفاهيم، ظرالنّووجهات ، للرؤى
  .)18(ومقوما من مقوماتهاية، العرب

على اختالف وسائله يشكل خطـرا علـى    اإلعالميء لوسائل السإن االستعمال 
فقد جعـل   «أمةعي ى المجتمع العربوعل، للفرد يةقافالثّ يةوعلى الهوية، العرب اللّغة
يـة الّتـي   عايات اإلعالنالـد أوطانهم يستحقرونه بسبب في باب العرب غرباء الشّ

 هاالتّوتبحث عن ض، هاالتّلغة هجينة تفتقد أص، للعربي يةتشوه واقع الحياة اليوم
وبين محـافظ يـدعو إلـى لغـة     ، ضيعتها أمام متتبع لكل مجتلب من الغربالّتي 
يأخذ من كـال اللغتـين باعتـدال بمـا يخـدم      ي وبين وسط، يه والجرجانيسيبو
  .»)19(حاجته

الّتـي   وية، اإلعالمعبر وسائله ي اللغو اإلعالممنها ي يعانالّتي  من بين العيوب
  ما يلي:   يةالعرب اللّغةأثرت على 

  ؛حف والمجالتالصأسطر  يةغزو العام �
وعدم إلمامهم بقواعد ، نتيجة ضعف المحررين لغويا يةشيوع األخطاء اللغو �

  ؛ليمةالس يةالعرب اللّغة
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 يـة يعـد تعـديا علـى األمانـة العلم    الّذي و، صحة الخبرفي دقيق التّعدم  �
 ؛يةاإلعالموية، واإلخبار يةوالمعرف
 ؛راكيب، التّاألزمنة، العدد، على مستوى الهمزة يةكثرة األخطاء اللغو �
  وتهويل األحداث.، خوصالشّوتقزيم ، وتزييف الباطل، تشويه الحقيقة �

فـي  والخلل يكمن ، رويج لمنتوجاتهافي التّأزمة ي تعان يةاإلعالم اللّغةف، وعليه
 اللّغةفما دمنا نعترف جهرا بضرتنا ، تشكل عبئا أمام مستعمليهاالّتي  المتداولة اللّغة

أبسـط األمـور   فـي  ومعامالتيا ، راياعامل بها إدالتّالواجب  اللّغةوأنها ية، الفرنس
  هـوض بهـا  النّمرة نريد في كّل فنحن ية، العربفهذا يؤثر سلبا على لغتنا ية، الحيات

لهجاتنا المتداولـة يوميـا بـين    في وطعمناه حتى ، إال وتشدقنا بالمصطلح األجنبي
  . )20(المتكلمين بها
دهور؛ فهو قـادر  التّالمعاصر يعتبر المسؤول األول على هذا  اإلعالمعلى أن 

ولـة  الدوهو ما عملت عليه  )21(للجماهيري واللغوي على االرتقاء بالمستوى الفكر
ـ  المستعمرة  يةاألجنب اللّغةفقد تصدت لهذه ، العامي منذ حوال يةالجزائر نة فـي الس

، يـة اإلنجليز اللّغـة في تتمثل  يةاقتصاد يةتجار يةوأرادت تبديلها بلغة عالم، شعبها
طـور  التّأصبح يشكل عبئـا أمـام    يةاإلعالمعبر قنواته ي ورأت أن اللسان العرب

  الفصحى على أوسع نطاق. يةالعربوأن الحل األمثل هو نشر ، الحضاري
العلوم أخـذت خطـوة تقـديم    في  صةحتى إن بعض المعاهد والكليات المتخص

كترويج  يةالعرب اللّغةرضى بللم يةوكتابة الوصفات الطبية، العرب اللّغةمحاضراتها ب
  وعدم تقبلها عند الجزائريين.، المستعمرة يةالفرنس اللّغةوإعالن لموت 

كانـت تكتـب   الّتـي   مراسالتهاي عليم العالالتّومن جهة أخرى استبدلت وزارة 
تحمل اسم كلياتها ومعاهـدها  الّتي  وحتى الالفتاتية، اإلنجليز اللّغةب يةالفرنس اللّغةب
 عن وعيها بانتمائها العربـي ي كإعالن رسم يةواإلنجليز يةواألمازيغ يةالعرب غةاللّب

في كـّل  ائجة الروللغة ، ومواكبتها للتطور الحضاريية، األمازيغ يةقافالثّوهويتها 
  دول العالم.  
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وهو مسألة ، تتخلص من عبء كان يؤرقها اإلعالمعبر وسائل  يةالعرب اللّغةإن 
فانعكس ، ه بلغة واضحةالتّال يستطيع إيصال رسي اإلعالمجعلت تي  الّو، االنتماء

  يين.  اإلعالمائعة بين الشّ يةجملة من األخطاء اللغوفي ذلك 
 ضخيم المهول للخبرالتّيفقد مصداقيته أمام الّذي  حقيقة الخبر، ومن جهة أخرى

علـى  ي عالماإلدون مراعاة أثر ذلك على المردود ي أو تشويهه على حساب المتلق
  حد ذاته.ي في وعلى المتلق، المدى الطويل

فهذا استحقاق ناله جراء اتحـاد  ، لإلعالمي طوير اللغوالتّأن نمنح وسام : خاتمة
ليكونا معا سلطة رابعة ذات رسالة تعمل علـى تطـوير حضـارة     اإلعالمب اللّغة
الّذي طور اللغوالتّورة بالمشافهة. ولكن ليستمر الص ةالعربللغة  يضمنيهاالتّأص ي 

فـي   يةمن فرضها كلغة رسم بدالية، البد أن نعمل على تقريب الفصحى من العام
  المدارس وفقط.

 يةومن ثمة الحد من األخطاء اللغوية، اإلعالم اللّغة يةمن الحلول المقترحة لترق
 ائعة:  الشّ

ع مـن  ووجوب تصويبها قبل تقـديمها كنـو  ، مراعاة مواقع اللحن والخطأ �
 ؛دقيق اللغويالتّ

 ؛وتحقيق الفائدة منه، صدق الخبري توخ �
تقع أثناء الكالم ية الّتي لتصويب األخطاء اللغوي ركيز على الجانب األدائالتّ �

 ؛مرن على عدم الوقوع فيها مرة أخرىالتّلتصحيحها و
ـ للوقوف على األخطاء  لمقدمةالمتابعة المستمرة لمختلف البرامج اال � ائعة الشّ

 ؛صد تصويبهاق
تقيم  يةلمتابعة دور يةلفزيونالتّالبرامج ي حفيين والمذيعين ومقدمالصإخضاع  �

 ؛يةأداءهم وكفاءتهم اللغو



غة��ّيةمن�سيكولوج�ّيةا#عUم�ّيةاTخطاء�اللغو 
ّ
غة�العبء�إWى�الل

ّ
  حنان�مصباح/�أ.حمزة�لكحلافع�����أ.�الّد الل

 

170 

ـ  التّو، حفيالصحرير التّبتقنيات  صةخا يةعقد دورات تدريب � ي قـديم اإلذاع
فـي  وقوع الي حيحة لتوخالص يةياغة اللغوالصطرق  بيانتواألهم فيه ، لفزيونيالتّو

 ؛الخطأ اللغوي
 االتّصـال و اإلعـالم تخصـص  في كمقياس  يةالعرب اللّغةتدريس  يةإلزام �

 ؛وطرق تفاديها، ائعةالشّ يةيعرفهم بأهم األخطاء اللغو
حتى تـألف  ، ياإلعالمقديم التّالفصحى أثناء  يةالعرب اللّغةزام بلتّضرورة اال �

طق النّفتصبح سهلة ، ذهنهفي اشرة فتترسخ بطريقة غير مب، سماعهاي أذن الجزائر
 ؛بها

يتم إصالحه عبر المؤسسات الّذي  اإلعالمعبر معالجة لغة ي اإلصالح اللغو �
تثبـت قواعـد    يةحد ذاته كركيزة أولفي عليم التّانطالقا من نظام ية، قافالثّو يةاللغو
 ؛حيحةالص يةالعرب اللّغة

 اللّغـة لترقى إلى مواكبة  يةالعام ةاللّغتعمل على تطوير  يةرسم سياسة لغو �
  الفصحى.   يةالعرب
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  .65، ص: 1لبنان)، ج
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  .  39، 38)، ص: 2004اإلعالم( القاهرة/ مصر)، د ط(  يةطبيقات)، كلالتّ
 يةلألدب، الهيئة المصـر ي فسير اإلعالمفي التّ: محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزيز شرف )8(

  .45)، ص: 2002للكتاب( مصر)، د ط( 
                1نـاني( بيـروت/ لبنـان)، ط   : معجم مصطلحات اإلعالم، دار الكتـاب اللب بدويي أحمد زك )9(

وسائل اإلعـالم، كتـاب   في  ية: االرتقاء بالعربين بليبلالدنور . نقال عن: 170)، ص: 1985( 
، سـبتمبر/  84( قطـر)، ع  يةؤون اإلسالمالشّتصدر عن وزارة األوقاف و ية، سلسلة دورمةاأل

  .69، ص: 2001أكتوبر، 
  .46ابق، ص: الس، المرجع يةاإلعالم : اللغة ريف، أيمن منصور نداي الشّسام )10(
  .48نفسه، ص:  )11(
          ناشرون وموزعـون  ايةالحديثة، دار البد االتّصالووسائل  ية: اللغة العربوليد إبراهيم الحاج )12(
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ائعة ويبين صـوابها  الشّ يةائعة( معجم يعالج األخطاء اللغوالشّ: معجم األخطاء محمد العدناني )13(

  .58)، ص: 1983( 2رح واألمثلة)، مكتبة لبنان( بيروت)، طالشّمع 
  .63ص: ، نفسه )14(
  .218نفسه، ص:  )15(
  .118، 117نفسه، ص:  )16(
  .241نفسه، ص:  )17(
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 المتعـددة)  يـة قمالرإلى الوسائط ي اتالذّ االتّصال: تأثيرات وسائل اإلعالم( من رضا عكاشة )18(
  .32)، ص: 2006( 1وزيع( مصر)، طالتّللنشر و يةالعالم مكتبة

         يـة ، مجلة اللغـة العرب يةاللغة العرب يةترقفي للغة ودوره  ية: علم المنفعة العملحنان مصباح )19(
  .170)، ص: 2018( 40)، عية( مجلة تصدر عن المجلس األعلى للغة العرب

  .170نفسه، ص:  )20(
  ( المبـادئ يـة والمفـاهيم العالم  يـة : اللغـة العرب اقةالنّود كامل أحمد طعيمة، محمي رشد )21(

  .  177)، ص: 2009( 1وزيع( عمان/ األردن)، طالتّواآلليات)، دار المسيرة للنشر و
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ـ ، بين لغات العالم بأسـره  أمةمكانة ه يةالعرب اللّغةتتبوأ  :لملخّصا لغـة  ي فه

كرمها كما كرم بها اهللا المسـلمين  ، الّذي الفصاحة ولغة الضاد ولغة القرآن الكريم

البشر ي بين بنفي قاثّالوي الفكري قالرمكانة إذن جعلتها تمثل ، هي أمام سائر خلقه

للتعريف  يةلألقطار العالم يةالعرب اللّغةلنقل ي اإلعالمهذا اإلطار جاء الخطاب في 

راسة للوقوف عند الدعبيري. جاءت هذه التّواألسلوب  يةبها من خالل القوالب اللفظ

هـوض  ي فـي النّ واصل االجتمـاع التّعبر منصات مواقع ي اإلعالمدور الخطاب 

الهجينـة   اللّغـة كرست اسـتخدام  ية الّتي اإلعالمأمام الممارسات  ،يةالعرب ةاللّغب

  انتشاره.في الحديثة  االتّصالو اإلعالمتكنولوجيات  أسهمتكخطاب جديد 

 اللّغـة ، الفصحى يةالعرب اللّغة، ياإلعالمالخطاب ، الخطاب :يةالكلمات المفتاح

  واصل االجتماعي.التّمواقع ، الهجينة
Abstract: Arabic language is an important language of the world ،

because it is the language of the religion and the language of the Holy 
Quran and Muslims. This study came to stand in the role of media 
discourse through of social media sites in the promotion of Arabic 
language ،in front of the media practices that dedicated the use of 
hybrid language as a new speech contributed by modern information 
and communication technologies in its spread.  

Keywords: Media discour ،Standard Arabic ،Hybrid language ،
Social networking sites. 

تطورا متسارع الخطى نتيجـة  ي العالم العربفي  اإلعالمصناعة  شهدت: مقدمة

 من صـحيفة  اإلعالمودخلت وسائل ، االتّصالو لإلعالمي كنولوجالتّطور التّأثر بالتّ

وكـل هـؤالء   ، أفراد المجتمع بمختلف فئاتهمكّل  منزل وخاطبتكّل  إذاعة وتلفاز
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صـار   حتى، متطلباتهمي ويلب، المختلفة ما يالئم تفكيرهم اإلعالموسائل في يجدون 
الوسـيلة   يـة وتنبـع أهم مـة،  األفي أثير التّوجيه والتّوأداة ، منبع المعرفة اإلعالم
إذ تقدم المعرفة والخبـرة  ، شرائح المجتمع وفئاتهكّل  ها تخاطبونمن ك يةاإلعالم

ـ ف، فومثقف وغير مثق، للمجتمع بال فرق بين صغير وكبير فـي  حافة تُقـرأ  الص
رق يستطيع أن يرى مـا  الشّأقصى في لفاز التّومشاهد ، مشارق األرض ومغاربها

  .أقصى الغربفي يحصل 
وتضـاف  ، مخاطبة الجمهـور المتلقـي  في أساسا  اللّغةيعتمد على  اإلعالمإن 

لتتطور هذه األخيرة بـدخولها ، لفازالتّك اإلعالمبعض وسائل في  اللّغةورة إلى الص 
ـ ويتحول الخطاب ، الحديثة االتّصالو اإلعالممعترك تكنولوجيات  نحـو  ي اإلعالم

 اللّغـة حيث تعد ، سماتها يةاإلعالم اللّغةاستخدام الوسائط المتعددة شرط أن ال تفقد 
فقـد تـزداد   ية، اإلعالم يةأيما تأثّر بالعمل رتتأث اللّغةلذا فإن ، أداة للتواصل األولى

ن سـوف  الّتيالح كلتاي في وه، العامةووق الس اللّغةتنحدر إلى  وقد، رقيا وحضارة
ت لغـة المجتمـع   قارت اإلعالملغة  ارتقتفكلما ، أوساط المجتمعفي تُنشر وتُكرس 

ال يستهان به علـى  الّذي  وتأثيرهي اإلعالمور الدومن هنا يظهر ، والعكس صحيح
ـ ، يكتب بها مقاالالّتي  اللّغة  اللّغـة لتتنـوع بـذلك مسـاقات    ، اأو يقدم بها برنامج

ظهرت بها الّتي  هذه األشكالية، بصر يةبين لغة مكتوبة ومنطوقة وسمع يةاإلعالم
 اللّغـة لم تقف عندها تحوالت اسـتخدام   يةقليدالتّ اإلعالمعبر وسائل  يةالعرب اللّغة
حتشمة القول أنها م يمكن يةبل ذهبت أبعد من ذلك لتكرس ممارسات إعالم يةالعرب

يسـتطيع   اللّغةفمن خالل ، الجديد اإلعالمبعض مظاهرها عبر بوتقة في نوعا ما 
أن ينقل معلومات جديـدة ومتنوعـة إلـى    ي واصل االجتماعالتّالفرد عبر مواقع 

لتشـمل   اللّغـة حيث يمكن أن تمتد هذه ، هذه المواقعي جمهور واسع من مستخدم
الهجينة وهذا راجع إلى سـهولة   اللّغةاء تمارس تحت غطية، وإقناع يةوظيفة تأثير

لغويـا جديـدا    ومخاطبتهم بها لتكون واقعا، عليميالتّالمستوى ي استعمالها لمحدود
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 جمع بين المثقف وغير المثقف بين المتعلم واألمـي ، الّذي عبر الفضاء اإللكتروني
  لتخاطبهم على حد سواء دون تمييز وتفريق.

 يـة العلم اللّغةو يةاألدب اللّغةوهي:  ةذات مستويات ثالث يةالعرب اللّغةكما تعتبر 
فإنها تنبع من ذات األديب وتعبر عن أحاسيسـه   يةاألدب اللّغةأما ية، اإلعالم اللّغةو

تختلف حسب أصناف العلوم ي فه يةوأما العلم، وتحمل المفردة فيها أكثر من معنى
إطـار منـاهج   في للمفردات  يةلماالستخدامات العي وتعنتاريخ...، فلسفة، من طب

راسة فإنها الدهذه في بيت القصيد ي وه يةاإلعالم اللّغةوأما ، معينة يةوأساليب كتاب
 .)1(المتداولي ال يتجاوز المعنى القاموس اتقوم على مفردات تحمل معنى واحد

نها غير أنها تختلف ع يةاألدب اللّغةبعض خصائصها من  يةاإلعالم اللّغةوتستمد 
ـ حريـر  التّبقوله: ' عبد العزيز شرفاختالفا بينيا وهو ما يحدده  تعبيـر  ي اإلعالم

يعكـس   اإلعـالم يتصف بها األديب مثال: ية الّتي اتالذّيبتعد قطعا عن ي موضوع
ـ حرير التّمشاعر الجماعة وآرائها وهو مقيد بمصالح المجموع وجوهر  ي اإلعالم

  المختلفة.    يةألشكال واألساليب الفناألحداث وتفسيرها باستخدام ا ايةرو
فـي  تتجلى وظيفتها ية الّتي من أهم الظواهر االجتماع يةالعرب اللّغةهذا وتعتبر 

وسـيلة للتفكيـر   ي فه يةومن أهم ظواهر الحضارات اإلنسان يةخدمة الحياة اإلنسان
عوب الشّألن ، لغة بدون يةوال سيادة وال هو يةفال حري الالتّوب، واصلالتّعبير والتّو

بل باللغات وما يتصـل بهـا مـن    ، فات والقامات واأللوانالصواألمم ال تتمايز ب
مـن خـالل الخطـاب     يـة العرب اللّغةوتظهر ، )2(أخرى يةوثقاف يةمقومات روح

المكتوب ومنها مـا   اإلعالمفي فمنها ما يستخدم ، بأشكال عديدة ومتنوعةي اإلعالم
 اإلعـالم فـي  ومنها ما يوجه لالسـتخدام  ، نطوق كاإلذاعةالم اإلعالمفي يستخدم 

معالس نقل في ولكٍل خصائصها ومميزاتها ، البصرييةاإلعالمسالة الرللمتلقـي  ي 
أحدثتـه  الّـذي   طـور التّومع ية، لغة الحياة اليومي هي اإلعالمألن لغة الخطاب 

ـ طـابع   فـي غييـرات  التّصاحبتها موجة من االتّصال الّتي تكنولوجيات  ناعة الص
صياغة مضامينها ومخاطبتهـا  في كنولوجيا التّباتت تعتمد على هذه ية الّتي اإلعالم
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واصـل  التّطرحتها اسـتخدامات مواقـع   الّتي  الجديدة اللّغةوفق ي للجمهور المتلق
  االجتماعي.

للعبـارات والكلمـات    يـة اللغو يـة وما هو مالحظ ضعف البن: يةاإلشـكال  �
تغيب فيها نوعا ما ممارسات أصـيلة لالسـتعمال   الّتي  ذه المواقعالمستعملة عبر ه

في وغل التّوجهة تقودنا إلى البحث و، ياإلعالمالخطاب في الفصحى  يةالعرب اللّغة
واصـل  التّيعنى بقراءة اللغات المستخدمة عبر مواقـع  الّذي  طيات هذا الموضوع

 اللّغـة وبين تكريس اسـتعمال  ي اإلعالمالخطاب  يةبين البحث عن ترقي االجتماع
ونعرج على جملة الهفوات واألخطاء شـائعة االسـتعمال ضـمن    ، الهجينة عبرها

 البد له من تعديل مضمونه بما يتواكب وتطورات العصـر ي الّذي اإلعالمالخطاب 
  .الحديثة االتّصالو اإلعالمارتبطت بتدفق تكنولوجيات الّتي 
مـن   يةالعرب اللّغةي قالرتدعيم وتشجيع راسة من منطلق الدوعليه جاءت هذه  

تأثر أيما تأثر بخطابـات  ي الّذي اإلعالمخالل استخدام بشكل صحيح عبر الخطاب 
الّتـي   وبممارسات صحافة المواطن عبر هذه المواقـع ي واصل االجتماعالتّمواقع 

ـ  للمجتمعفي قاالثّوي الفكري قالرعن  رالهجينة كتعبي اللّغةجسدت استخدام   يةمتناس
  شيء.كّل  لغة الفصاحة قبلية هي العرب اللّغةأن 

الخطـاب  فـي   يةالعرب اللّغةاستخدام  ما هو واقع الي:التّساؤل التّنطرح ومنه 
  واصل االجتماعي.التّالهجينة عبر مواقع  اللّغةانتشار ي في ظّل اإلعالم
o ةأهمي ةتبرز أهم راسة:الدهذه  يةعلى إشـكال تسليط الضوء في راسة الدي 
 صـة والحديثـة خا  يةقليدالتّ اإلعالمالفصحى وتأرجحاتها عبر وسائل  يةالعرب اللّغة

باعتبارهما أداتين لتحقيق  االتّصالو اإلعالموسائل و اللّغةتجمع الّتي  للعالقة ونظرا
بين الوسائل ي اإلعالملغة الخطاب  تنوعفي راسة الد يةكما تتمحور أهم، واصلالتّ
 افرضـته ، الهجينـة  اللّغـة والحديثة حيث كرست هذه األخيرة ما يعرف ب يةقليدالتّ

ي وه، خاص بفئة معينة من المجتمع جديد لغوي طبيعة الوسيلة فظهر للوجود اتفاق
    .المجتمعات جل مستظاهرة واسعة 
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o   :تحديد المفاهيم  
 كما أنه مجموعـة مـن  ، طريقة معينة للتحدث عن الواقع وفهمه: الخطاب �

ي مما يـؤد ، صوص وانتشارها واستقبالهاالنّبإنتاج  صةصوص والممارسات الخاالنّ
إلـى   Fairclough فيـركالو إلى إنشاء أو فهم الواقع االجتماعي". هذا ويشـير  

مثـل:  ي شاط العالماتالنّكما يتضمن أنواعا أخرى من ، حديثا وكتابة اللّغةاستخدام 
ور المرئالصة، الصة، ور الفوتوغرافيالفيديو، األفالمية، سوم البيان، الراالتّصـال وي 

ويخلص إلى أن الخطـاب هـو   ، خ... الأس واليدينالرمثل حركات ، فويالشّغير 
الخطاب بمعنى أضيق حـين   فيركالوثم يستخدم ية، أحد أشكال الممارسة االجتماع

ة مـن وجهـة   محدد يةالمستخدمة لتمثيل ممارسة اجتماع اللّغةيقول: " الخطاب هو 
 . )3(نظر معينة"

بأتم معنى الكلمـة  ية، صناعة ثقافي اإلعالميعد الخطاب  ي:اإلعالمالخطاب  �
تتدفق عبـر  الّتي  سائلالرطبيعة في تتكاثف على إنتاجها وسائط متعددة يظهر ذلك 

إنه صناعة تجمـع بـين   ، هذا الخطاب وسرعتها وطرائق توزيعها وكيفيات تلقيها
إن ، لتبليغها عبر الزمان والمكان يةقنالتّواآلليات في قاالثّومحتواها ، والمعلومة اللّغة

 يةواصلالتّ يةاإلعالمكما حدده أحمد العاقد" هو مجموع األنشطة ي اإلعالمالخطاب 
 يـة المـواد اإلذاع يـة،  لفزالتّالبـرامج  ية، االفتتاحية، اإلخبارقارير ية، التّالجماهير

  .)4("يةوعلنّاوغيرها من الخطابات 
تتالقـى فيـه   ، واأليقـوني ي مركب متشابك يجمع بين اللساني وهو نسق تفاعل

هذه الميزة مع خطابات أخرى ويختلف في يشترك ية، وغير اللغو يةالعالمات اللغو
 صةوبخاي عائالدوي ياسالسوي الخطاب اإلشهار مثل:وذلك ، الوقت نفسهفي عنها 

اآلن فـي  ورة الصوعبر  اللّغةوكل ذلك يشتغل عبر ، وجيحن اإليديولالشّمن حيث 
عـابرا  ، أويلالتّنسقا سيميائيا داال قابال للقراءة وي اإلعالمنفسه بما يجعل الخطاب 

 . )5(األوضاعي للتخصصات ومعارف عديدة موظفا ومستثمرا إياها حسب ما تقتض
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ية الّتـي  كترونبكات اإللالشّ" منظومة من هـي   واصل االجتماعي:التّمواقع  �
ي ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماع، تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به

مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسـها أو جمعـه مـع    ي إلكترون
 .  )6(يةانوالثّأصدقاء الجامعة أو 

تدون بهـا  تي الّ اللّغة"يقصد بلغة الكتابة أو لغة اآلداب  الفصحى: يةالعرب اللّغة
ويـدون بهـا   ، شـريع واإلدارة التّحف والمجالت وشؤون القضاء والصالمؤلفات و

الخطابـة  في وتستخدم ، ثر الفنيالنّعر والشّويؤلف بها ، على العمومي اإلنتاج الفكر
تفاهمهم مـع  في بعضهم مع بعض و صةتفاهم الخافي و، دريس والمحاضراتالتّو

 .  )7(ع يمت بصلة إلى اآلداب والعلوم"إذا كانوا بصدد موضو العامة
شاعت وانتشرت بوسائل شتى ليتعامل ية الّتي وتالصموز الرنسق من  اللّغة �

 بها األفراد.
 حوزة  ية الّتي في يكولوجالسو يةمجموعة اإلجراءات الفسيولوج اللّغة �
 عن الفكر سواء أكان داخليا أم خارجيا.ي عبير اللفظالتّوظيفة هي  اللّغة �
فيقـال  ، حالة معينـة في عن الفكر ي عبير اللفظالتّاستعمال وظيفة هي  اللّغة �

 وفالن يتكلم بلغة العقل.، فالن يستعمل لغة غامضة
 الة يمكن أن يستخدم كوسيلة اتصال.الدنظام من العالقات كّل  اللّغة �

 فـي دونها العلماء الّتي  على أنها المصطلحات والمرادفات يةالعرب اللّغةتعرف 
 والمنتشرة على نطاق واسع حول العـالم ية، امالسإحدى لغات العالم ي وه، المعاجم

تضمه دونـا  الّذي  نسبة إلى حرف الضاد، كما تسمى بلغة الضاد، لغة القرآني وه
نـزل  ية الّتي العرب اللّغةبأنها ، الفصحى يةالعرب اللّغةيقصد ب، عن اللغات األخرى

كانت موجودة ية، الّتي العربحى األصل والمرجع للهجات والفص، بها القرآن الكريم
ي ال تشـوبه أ الّـذي   بجزالـة اللفـظ  ي حيث اتسم اللفظ القرآن، صدر اإلسالمفي 

  . )8(شائبة
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عامالن لم يتوافرا لغيرها مـن   يةالعرب للّغةفر القد تو :يةالعرب اللّغةخصائص 
واآلخـر أن الموقـع   ، وطن للساميينأقدم مفي : أحدهما أنها نشأت يةامالساللغات 
هر متمتعـة باسـتقاللها   الـد لهذا الموطن قد ساعد على بقائها حينا من في الجغرا

وكان من أكثر هذين العاملين أن احتفظت بأكبر قدر من مقومات اللسان  وعزلتها.
امالس وبق، األولي ـ فيها من تراث هذا اللسان ما تجردت منه أخواتهـا  ي ةامالسي 

  :  يةاآلت الثالثّويرجع أهمها إلى ، تميزت عنها بفضل ذلك بخواص كثيرةف
فقـد اشـتملت علـى جميـع     ية، امالسأنها أكثر اللغات احتفاظا باألصوات  �

وزادت عليها بأصـوات كثيـرة ال   ية، امالساشتملت عليها أخواتها الّتي  األصوات
 . والضاد، ينوالغ، الالذّو، اءالثّواحدة منها وهي: في وجود لها 

 فجميع القواعـد ، رفالصحو والنّقواعد في أنها أوسع أخواتها جميعا وأدقها  .1
بينما تشتمل ية، العربفي األخرى توجد لها نظائر  يةامالستشتمل عليها اللغات الّتي 
فـي  بعضـها  فـي  منها أو توجد  ةواحدفي قواعد كثيرة ال نظير لها على  يةالعرب

 .صةناق يةصورة بدائ
تشـتمل  ي فه، أصول الكلمات والمفرداتفي أنها تمتاز برصيد وثروة كما  .2

 .)9(يةامالستشتمل عليها اللغات الّتي  على جميع األصول
وتحتفظ بكثيـر مـن صـور    مة، تمثل إلى حد كبير خصائص األ اللّغةإن   .3

وما من ، إلى جانب صورها الماثلة وأفكارها الحاضرة، ورواسب ماضيها تاريخها
تميز لغتها عـن  الّتي  كيانها إال أن تحافظ على الخصائصي ترم لغتها وتحمتح أمة
 لتبقـى -خصائصهاخالل  من-داخلهابالعمل على تحسينها من  وذلك، اللغاتي باق

 .)10("يةاتالذّمحافظة على هويتها 
من اللغات وظهور لغة هجينة غريبـة عـن    تالقح مجموعةهو  الهجينة: اللّغة
دارجة 'مكسرة' لكنها مفهومة لدى في كما تقول ي من لغتين فتأت لغة مركبة، األصل
تكوين مفرداتها ومعانيها بشكل ي في واصل االجتماعالتّمواقع  سهمتأوقد ، المتلقي

 يـة قمالربالبيئـة   صـة هذه المواقع للغـة خا ي كبير من خالل ممارسات مستخدم
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هذه المواقع من ثقافات ي صفحألن مت، شعوب العالم أمةمفهومة لدى ع يةاالفتراض
توحيـد عبـاراتهم   في الهجينة  اللّغة سهمتأي ولغات مختلفة على المستوى العالم

 من زوار هذه المواقع. العامةلتكون مفهومة لدى  يةعبيرالتّوسياقاتهم 
العزيـز بـن عثمـان     عبـد "وقد تناول الباحث  وخصائصها: اإلعالملغة  �

مبينًا أن العالقـة بـين   ، "يةالعرب اللّغةكتابه "مستقبل ي ف يةهذه اإلشكال "ويجريالتّ
نظرا  أثيرالتّأن الطرفين ال يتبادالن ، مسارٍ متوازٍفي ال تسير دائما  اإلعالمو اللّغة

فـي  هو الطرف األقوى ولذلك يكون تـأثيره   اإلعالمألن و، كافِؤ بينهماالتّالنعدام 
وتلحق بها أضرارا تصل ، تُضعف الخصائص المميزةَ للغةالّتي  بالغًا للدرجة اللّغة

صـارت تابعـا    اللّغة األخير إلى أنفي وخلص ، أحيانًا إلى تشوهات تُفسد جمالها
  . )11( لإلعالم

ـ أو فصحى ، الفصحى يةالعرب اللّغةمصادر: األول  ةثالث اإلعالملغة ول  راثالتّ
أثرت ية الّتي األجنبي انالثّو، ركيبالتّام ألنها أعطتها المفردات ونظ، األساسي وه

الـبالد  فـي  ين درسـوا  الـذّ حديث في مرحلة االستعمار وفي مباشرة  يةالعربفي 
فـروع  في رجمة المستمرة والمتزايدة التّوبصورة غير مباشرة من خالل ية، األجنب

مفـردات   ماإلعـال أخذت منها وسائل ية الّتي اللهجات العام الثّالثّو، المعرفة كلها
  .)12(نظام الجملةفي وتراكيب أحدثت أحيانا تغييرا 

فـي   اإلعـالم و اللّغـة الحقل المشترك بين  محمد سيد محمدكتور الدهذا وميز 
، فـي  الالتالديعنون بعلم  اللّغةفعلماء ، اللةالدحقل في العالقة بين اللفظ والمعنى 

سالة ومستقبلها حتى يـتم  الر باإلطار المشترك بين مرسل اإلعالمحين يهتم علماء 
ويمثل اللفـظ القاسـم   ، سالة خارجهالرهذا اإلطار المشترك وال تسقط في  اإلعالم

  . )13(اإلعالمو اللّغةاللة بين الدحقل ، هذا الحقلفي المشترك 
يجب العامة الّتي يمكن أن نختصر الخصائص : اإلعالمللغة  العامةالخصائص 

  :)14(حو اآلتيالنّعلى  يةماإلعال اللّغةفي توافرها 
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ويرجـع ذلـك لطبيعـة    ، مات وأكثرها بروزاالسمن أبرز هي  :الوضوح  •
اديـو  في الرفإذا كانت الكلمات غير واضحة ، كانت أم جديدة يةتقليد اإلعالموسائل 

، ولم يستطع استرجاعه للتأكـد منـه أو لالسـتفهام   ، فقد المستمع المضمون المقدم
تعرضـهم  فـي  ويميلون إلى العجلـة  ، هم فئات متنوعة ماإلعالوجمهور وسائل 

فـي  أخـرى للتركيـز    يةالوقت من ناح يةغبة من ناحالروليست لديهم ، للوسائل
كـّل   واضـحة ي ولذا يجب أن تكون الكلمات والجمل والمعـان ، المضمون المقدم

 الوضوح حتى تحقق أهدافها.
عبيـرات  التّراكيـب و التّوويقصد بها أن تكون الكلمات والجمل  :المعاصرة  •
فالجمل الطويلـة والكلمـات   ، ومنسقة مع إيقاعه، مع روح العصر يةمتماش يةاللغو

موضـوعات  في إال  يةاإلعالموالجمل المركبة قد ال تكون مناسبة للغة ية، المعجم
 حاالت محددة.في معينة و

 يـة متالئمة مـع الوسـيلة مـن ناح    اللّغةويقصد بها أن تكون  :مةءالمال  •
ـ في اديو ذات طابع وصالرفلغة ، أخرى يةالجمهور المستهدف من ناح لغـة  ي وه

مالئمـة لهـذه    اللّغـة ولذا يجب أن تكون مفردات هـذه  ، معالستتوجه إلى حاسة 
نة وتتوجه معي يةواقتصاد يةوتعليم يةحافة تستهدف فئات اجتماعالصولغة ، الحاسة

 ة أيضا وهكذا.فيجب أن تكون مالئم، إلى حاسة البصر
رح والوصف الشّويقصد بها أن تكون الكلمة قادرة على الحديث و :يةالجاذب  •

فال وجود لجمهور يتوق إلى االستماع أو المشـاهدة  ، ومشوقة يةومسل يةبطريقة ح
 شويق.التّو يةأو القراءة لمضمون جاف خال من عوامل الجاذب

 يـة يلة المحـدودة مـن ناح  من طبيعة الوس يةوتنبع هذه الخاص االختصار:  •
 أخـرى  يةوطبيعة الجمهور غير القادر على االستمرار من المتابعة طويال من ناح

صفحاتها والمطلوب كتابته أكبـر  في حيفة كبيرا فإنها محدودة الصفمهما كان حجم 
ولـذلك  ، ومهما كان وقت البرنامج كبيرا فالموضوعات أكبر منه، من عدد ورقاتها

 واإليجاز.قادرة على االختصار  اللّغةختصار والبد أن تكون فالبد من اال
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عبيـر عـن مختلـف    التّقادرة علـى   اللّغةويقصد بها أن تكون المرونة:   •
ويقصد بها أن تكون متعددة المستويات بحيث ، الموضوعات بسالسة ودون تعسف

 .يةتستطيع مخاطبة أكثر من جمهور ومعالجة أكثر من موضوع وقض
االحتياجـات  ي ويقصد به أن يكون عدد المفردات كبيرا بحيث تلب: االتساع  •

 يـة العربالمجتمعـات  في  صةخا، متسعة بشكل يوميية، اإلعالم اللّغةو، المختلفة
وقد يكون لالتصال مع ، تعد بحرا من المفرداتية الّتي العرب اللّغةالرتباطها بمعجم 

رجمة التّوضرورة ي واصل االجتماعالتّعن طريق مواقع  صةخا يةقافات الخارجالثّ
 اتساعها.في و يةاإلعالم اللّغةزيادة حجم في لكثير من المصطلحات أثره  يةاليوم
فـي  فلغـة اإلذاعـة   ية، اإلعالمسمة مالزمة للغة ي وهللتطور:  يةالقابل  •

ـ  اإلعالمولغة وسائل ، سعيناتفي التّالثينات غير مثيلتها الثّ نوات األخيـرة  في الس
، الّتي الحديثة االتّصالو اإلعالممع ربطها بتكنولوجيات  صةخا، مختلفة عما سبقها

صحيح أن بهـا عناصـر   ، تطويرها وإدخال مصطلحات جديدة عليهافي  سهمتأ
 وأكثر قدرة على الجذب.، عبيرالتّضعف ولكنها أصبحت أكثر قدرة على 

بالعديد ي اإلعالمخطاب يتميز ال: يـة العرب اللّغةوي اإلعالمالخطاب  يةإشكال �
الوقت نفسه في يشترك فيها مع خطابات أخرى ويختلف عنها الّتي  من الخصائص

على الحجاج باعتباره جنسا مـن  ي بننخطاب مهما كان نوعه يي على اعتبار أن أ
تحـدد القضـايا   الّتي  تحكمه والبنياتالّتي  واصل ويتميز بطبيعة المبادئالتّأجناس 

  .)15(يةاجتماع يةتعطيه هويته كقيمة تواصلي ية الّتداولالتّ
والمعلومـة   اللّغـة صـناعة تجمـع بـين    ي اإلعالموعلى اعتبار أن الخطاب 

تعمل على توصيلها فيتجسد عبـر أشـكال   ية الّتي قنالتّواآلليات في قاالثّومحتواها 
  عديدة منها:

ابـات  يتميز ببنيتـه المتفـردة عـن سـائر الخط    الّذي  :اإلشهاري الخطاب-1
 يـة القيميـة،  الجماليـة،  تجمع بـين الوظيفـة اإلقناع  ية الّتي ركيبالتّوخصائصه 

ة، الّتي يكولوجالستميزه عن باقي الخطابات وهي تبـيح لـه دفـع    الّتـي   نفسهاي
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المستهلك إلى سلوك أو ممارسة فعل االقتنـاء مـن سـلع أو خـدمات أو أفكـار      
  . )16(معروضة

تساعده الّتي  يقوم على استغالل الوضعيات الغامضة حيث :عائيالد الخطاب-2
ي على خلق جو من اإلغراء واالستهزاء بعيدا عن الوضوح المضمون المعلومـات 

عن اإلشهار من حيث األهداف لكنها  ايةعالدحيث تختلف . )17(يقدمه للجمهورالّذي 
غم من الربتي ية الّفكالهما يستغل جميع األشكال اللغو، تتفق معه من حيث الوسيلة

فإنها ال تخلو مـن  ، شارحة له محللة أحيانا، مباشرة واصفة للحدث يةكونها تقرير
حيـث تـرتبط   ، واستراتيجياتهااإليحاء بما يقتضيه مقامات استعمالها وبما يتناسب 

أكثر بالحياة  ايةعالدةياسالس18(ي(. 
مشـكالت   اإلعالمة تواجه لغ: يةالعربوإساءته للغة ي اإلعالمالخطاب  هفوات

واب ما تزال غيـر  الصمنها أن معايير الخطأ واالتّصالية، متعددة تقلل من كفاءتها 
ومنها ما لم يراع ما تمليه ، مستقرة لكونها ال تعتمد على منظورات متفق عليها بعد

حيث باتت وسـائل  ، الحياة الحاضرة من تعقيدات وما تتطلبه من تناول بلغة سهلة
وزادت ، إلى العلـن  يةعليمالتّو يةقافالثّمن دوائرها  يةالعرب اللّغةأزمة  تنقل اإلعالم

 بـين لغـة العلـم    يـة لغو يةفالعرب يعانون من ازدواج، تعقيدها بدال من حلهافي 
ـ لم يعرفوا كيـف يتجاوزو ، خاطب اليوميالتّقافة ولغة الثّو حيـث لـم يـأنف    ، اه

 صـة وخا، من غير تنبيه عليها يةالعاميون من استخدام األلفاظ والعبارات اإلعالم
حتى ولـو كـان مـع    ، وقلما خال الحوار من هذه الظاهرة، المسموع اإلعالمفي 

التّأمـة،   يـة المحل يـة إلـى العام  اإلعالمبعض وسائل في المثقفين ووصل األمر 
 اإلعـالم وضعف اهتمام وسائل ، الملحوني عبالشّوخصصت لذلك محطات لألدب 

مدفوعـة بـذلك   ، ورسختهي حيث أشاعت الخطأ اللغوية، اإلعالما بتصحيح مادته
  . )19(بمقولة خرقاء تذهب إلى أن الخطأ شائعا أفضل من صحيح مهجور
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  من بينها مايلي:  ي اإلعالمنضم الخطاب في هذا وقد شاعت استخدامات جديدة 
نت أم كا يةتقليد اإلعالموسائل في المستخدمة  يةاإلعالم اللّغةيالحظ على  �
 االستخدام.في  يةعلى الفعل يةتغليب الجملة االسم، جديدة
مـن حيـث اللـزوم     يـة العرب اللّغةفي األفعال حيث تنقسم األفعال  يةتعد �

وقد يتعدى الفعل إلى مفعول به واحد أو أكثر ، / متعدي)(الزمإلى قسمين  يةعدالتّو
ومخالفة هذه القواعد مـن  ، ولالفعل إلى أكثر من مفع يةبقواعد تنظم تعد اللّغةفي 

 .)20(شأنه أن ينشئ لغة ركيكة صعبة الفهم على المتلقي
فـي  اختالط األزمنة  اإلعالموسائل في المستخدمة  اللّغةكما يالحظ على  �
وذلك ، يةرفالصو يةحوالنّكرار وحضور بعض األخطاء التّوكثرة ي اإلعالمالخبر 

ظر النّدون  يةاإلعالمسالة الرلى إلى إيصال رجة األوالدتهدف ب اإلعالمألن وسائل 
 صـة ضعيفة المستوى خا يةأحيانا ما تكون عام اللّغةكما أن ، المستخدمة اللّغةفي 

 .)21(يةإذا كانت البرامج ترفيه
إذا اتسـعت  ، الفصـحى  يـة العربنشر في مهمته ي يمكن لإلعالم أن يؤد �

أو ، باب بالفصحى الميسـرة الشّألطفال وأو تم بث برامج اية، قافالثّخريطة البرامج 
وإذا ية، سـوق مفردات في المبتذلة  يةقدمت القصائد المغناة بدال من المهاترات الغنائ

 بمـا ، عصـوره ي في كـّل  عر العربالشّجيدة من قراءات  يةوضعت فواصل إذاع
لّتـي  ا ويقرب المسافة، الوجدان الجمعيي ويرضية، والوطن يةاكرة القومالذّيصقل 

  )22( ...اللّغةتتسع مع فوضى الفضائيات ومؤامرات خصوم 
  :  الهجينة اللّغةتكريس في ي واصل االجتماعالتّمواقع دور  �
لإلعالم  يةكيزة األساسالرعلى االنترنيت وتعتبر  يةاجتماع يةمواقع الكتروني ه

هم عبر هذا الفضاء واصل فيما بينالتّتتيح لألفراد والجماعات ، الّتي الجديد أو البديل
الجديد مؤسسة كبيرة وواسعة االنتشار يشارك  اإلعالمحيث أصبح ، )23(االفتراضي

بـل  ، فيها مجتمع متفاعل بأكمله غير مختصر على كتاب وقراء وصحفيين بعينهم
لتبادل همومهم وأفراحهم واحتياجـاتهم  ، فتحت األبواب للعديد من أطراف المجتمع
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ـ مقدمتها موقع الفايسبوك وي في جتماعواصل االالتّعبر مواقع  ويتر واليوتيـب  التّ
  . )24(وغيرها

تضافر األشخاص وتفـاعلهم مـع بعضـهم    ي تعني واصل االجتماعالتّ يةوعمل
تعطيهـا تفوقـا علـى    ي الّتي واصل االجتماعالتّوتعددت مميزات مواقع ، البعض

المتعـددة   ليةاالتّصـا مـن حيـث القـدرات    ، األخرى االتّصالغيرها من وسائل 
واصل ودمج وسائط ووسائل متعددة من المميزات األخـرى  التّوسرعة  يةفاعلالتّو

  : )25(ومن أبرزها
 ؛سهولة البناء واالستخدام �
 ؛متعددة يةقدرات اتصال �
 ؛بناء وتكوين صداقات متعددة �
 ؛نقل الحدث والمعلومةفي  يةاآلن �
 ؛األخبار واألحداث صةتقديم خال �
   ؛اماالستخد يةشمول �
 ؛دمج وسائل ووسائط متعددة �
 .شر بمختلف األشكالالنّعبير والتّ يةحر �
واصـل  التّواصل وإنتاج المعنى ضمن مواقـع  في التّدورا مركزيا  اللّغةي تؤد

مـا تعلـق   في ارجة خصوصا الدو يةلغة سهلة تزاوج بين العامي وه، االجتماعي
دوين والمواقع التّهلة مساحات سال اللّغةلقد غمرت هذه ، واصل االجتماعيالتّبمواقع 
عاميتها وبنيتها المبسطة في ونراها ال تختلف ، استقطبت جيال بأسرهية الّتي اإلخبار

 يـة عبير والخالالتّوبسهولة ، المطلقة يةاعرالشّالمتميزة بي ومانسالرعن لغة األدب 
 ألفـراد أو  Baudelaireبـودلير  أشعار في نطالعها الّتي  ك، من األساليب المتأنقة

 اللّغـة تنحدر هذه و، Hugo هيغو فيكتورأو أشعار وروايات  Mussetي دوموسا
إن لغـة  ، الهجينـة  اللّغـة متنوعة جامعة تحت مسمى ، متحررة يةمن سجالت لغو

عبر شبكة اإلنترنت قد تدفقت على شـاكلة  ي واصل االجتماعالتّالمدونات ومواقع 
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وبـرزت بفـيض مـن الطالقـة      يةلّغوجالت الالستضمنت خصائص األساليب و
 يـة والمفـردات اللّغو ية، قابلت فيها الفصحى العامية، ضادات اللفظالتّوية، عبيرالتّ

  . )26(فيع من الكالمالرالمستقيم و، عبير الفظالتّوية، األلفاظ والعبارات األجنبية، العرب
اإلنترنت أن لغـة   عبري واصل االجتماعالتّارس والمتتبع لحلقات الدويالحظ  

 اللّغـة ي أيـة،  أحيان كثيرة تكون عامفي والفصحى و يةواصل تراوح بين العامالتّ
ارجةالدجل اللّسان، هي الس ـ وقد يعود ذلك االرتباط الوثيق بواقع ، المعتمدي  اسالنّ
 أمةحياة عفي على تصوير المألوف  يةال من حيث قدرتها البالغ يةرمز للواقعي فه
الهجينـة   اللّغـة بــ   يةارجة أو ما طرحناه من تسمالدحيث ظلت اللهجة ، اسنّال

بـذلك االسـتخدام الواسـع    ي ونعن، اس اليوميالنّبمقتضى ارتباطها الوثيق بواقع 
المتحـررة مـن    اللّغـة  فاعل األولى بامتيـاز التّظلّت لغة و، لعناصرها ومفرداتها

فـي  واصل التّلقد أفلتت لغة وية، قكل والمضمون ومن األغراض األخالالشّضوابط 
ومن القواعد المنظمة ي قنالتّوي ومن الضبط اللّسان، واصل االجتماعيالتّفلك مواقع 

بشكل عـام فعـال   ي اإلعالمليظّل الفعل ية، اإلعالملبناء المعنى بمختلف الوسائط 
  .يةقمالرقافة ثّالمن يكتسب الحد األدنى من كّل  يقدر عليه، شعبياّ 'دارجا'، عاميا

ت ما اصـطلح عليهـا بتكنولوجيـات    االتّصاالويأخذنا الحديث عن ثورة ، هذا
 بكميـات كبيـرة  ي الحديثة إلى الحديث عن إنتاج رموز ومعـان  االتّصالو اإلعالم

واكبـت هـذه   الّتـي   حيث نرى الكم الهائل مـن الكلمـات  ، وبمصطلحات عديدة
 اللّغـة حيث تلعـب  ، ت الغامضة وغير محددةوهناك قدر من المدلوال، كنولوجياالتّ

هته ي لمستخدمفي قاالثّوي ياق كونها تعبر عن المستوى العلمالسهذا في دورا مهما 
طرنج فمواقع القطع على الشّب اللّغة" دوسوسير"ي فحسب تشبيه العالم اللغو، المواقع
توصلهم إلـى   يةيفوليس المهم معرفة ك، تغيير دائم تبعا لتحريك الالعبينفي رقعته 

بل األساس هو موقع تلك القطع مـن لحظـة حاسـمة    ، خانات معينةفي وضعها 
من ي واصل االجتماعالتّوانطالقا مما كرسته مواقع ، سبة إلى مصير اللعبة ككلالنّب
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ي نفسه وبالخصوص الجزائري يجد العالم العرب يةالعرب اللّغةتجاوزات على حدود 
  أزمة ثقافة.و، نفسه يعيش أزمة لغة

كـّل   مقابلي االجتماع واصلالتّ مواقعفي  يةالعرب يةاألبجد عن أمثلةي يل وفيما
  :حرف
  .chأو shويمكن أن تكتب s^= ش = ، 5خ= ، 7ح =، t=  ت، bب = ، aأ= 

  مع مراعاة الحالة الكبيرة للحرف الالتيني.   Sأو ، 3ص=
الالتيني. أيضا تكتـب ع=   مع مراعاة الحالة الكبيرة للحرف Zاو ممكن  8ظ = 

  .hه=، mم=، kك=، 3
الفصحى ويضاف اليهـا   يةالعرب اللّغةمن  اارجة عوضالدوتكتب عادة باللهجة 

  :نكتب)27(مثالي اإلنجليزي تينالالكلمات البسيطة بالحرف ال
  .smsقصيرة  يةرسالة نص

  . slmسالم  -،  hi مرحبا-
  .: U2you tooوأنت أيضا 

  ،  Jazakom Allaho khayranجزاكم اهللا خيرا 
    .In sha2a allahشاء اهللا  ان- 

Smsوه تعني ةرسالة نصيقصيرة ي.  
-b8 وه اختصاري   nuit bonne تعن ليلةً سعيدةًي.  

dr1  في تعنالّتي ةالفرنس اللّغةيا.عفو ي  

  :  يةالعرب اللّغةعلى ي قمالر االتّصالآثار استخدام لغات شبكات  �
فـي  يمكن أن ترصد الّتي  و يةالعرب اللّغةاستخدام في ر الضعف العام من مظاه

  : )28(جوانب عدة كما يلي
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  ي  عليمالتّوي اإلعالمليمة على المستويين الس يةالعربأوال: فيما يتعلق بالكتابة 
 ؛الجهل بقواعد اإلمالء ومصطلحاته �
مرحلـة  فـي  م عـادة  يتلقاها المتعلالّتي  الواضحة يةرفالصالجهل بالقواعد  �

 ؛عليمالتّ
جهال عمت به البلوى حتـى أصـبح مالزمـا    ي حو العربالنّالجهل بقواعد  �

 ؛للكتابة إال فيما ندر
وأصولها  يةالعرب اللّغةائعة المخالفة للمسموع من الشّ يةكثرة األخطاء اللغو �

 ؛ابتةالثّ
وغلبـة  ، كلفُالتّ نوتركيب الجمل تركيبا ينم ع، األسلوبفي  السالمةعدم  �

كاكة.الر 
 ؛من الفاصلة وقاطعة وشارحة وغيرها إهماال تاما، رقيمالتّإهمال عالمات  �
 ؛عموما يةالعربحافة في الص يةاستعمال الكلمات العامفي المبالغة  �
ـ ية، اإلكثار من استعمال الكلمات األجنب � ي بال داع مع سهولة المقابل العرب

 لها.
تشترك المجاالت المسموعة مـع الكتابـة    نطوقوالمي المجال اللفظفي ثانيا: 
 ما ذكرناه من األخطاء.في كّل المقروءة 

 اء والظاد.الثّحيح للذال والصطق النّالقضاء تقريبا على 
 مرضاة.، الزكاة، قضاة، قناة، نحو: فتاةفي اء المقفلة تاء ال هاء التّالوقف على 

 ارج.الدوبنبرات الحديث ية، مأداء الكالم المكتوب بالفصحى بطريقة اللهجة العا
واصل التّمعظم خطابات مواقع في على الفصحى  يةالمحل يةغلبة اللهجات العام

 .يةاإلعالمي االجتماع
ـ الّتي  و، ال تدعو إليها ضرورةية الّتي طغيان الكلمات األجنب ي لها مقابل عرب

  أخف لفظا.
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ية هـي  العربوحسب ألن  الفصحى ليست محض لغة يةالعربإن لغتنا : الخاتمة
من بـدايات   ايةبدي وه، ذريعة ألمل الوحدةي وه، لغة قرآننا وأحد مظاهر إعجازه

دثر بها وسط حشد من قنـوات  التّأمس الحاجة إلى في نحن الّتي  وية، تأسيس الهو
متالطمة متزاحمة ، وكم ال يعد وال يحصى من مواقع للتواصل االجتماعي يةفضائ

  .يةومن ثم الحضار يةالفكر يةبعالتّإلمكانات للجذب والستمرار بأفكار تحشد ا
فهو أصبح ، توجه إليهي الّذي نتيجة للواقع االجتماع يةاإلعالمتغيرت الخطابات 

ممـا  يـة،  تعامالتـه اليوم في لغة القرآن ية، العربالبعد عن توظيف لغته كّل  بعيدا
واصـل  التّأثر بمخرجات مواقـع  التّكّل  وأصبح متأثرا يةضعف من قاموسه اللغو

مما صـعب  ، لغة العصر بامتيازهي  كرست لغة هجينة أصبحتي الّتي االجتماع
أصـبحت مفرداتـه وألفاظـه تحتضـر وسـط      ي الّذي اإلعالممن مهام الخطاب 

  لغة الضاد. يةقدما لترقي عالستأرجحاتها نحو 
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 راسة:الدهوامش 
  لفزيون واإلنترنت كيف يصبح صحفياالتّحافة واإلذاعة والص فيالخبر رزاقي: ي عبد العال)1(

 .20ص، 2011وزيع، الجزائر،التّشر والنّدار هومة للطباعة و
 ، الجزائرية، دط، ديوان المطبوعات الجامعيةرحاب اللغة العربفي عبد الجليل مرتاض:  )2(

 .42، ص2004
)3(  Fairclough, Discourse: Social theory and social research; the 
discourse of welfare, journal of sociolingustics, 4, 1995, pp53-56. 

 وزيعالتّقافة للنشر والثّ، دار 1، طلطةالسمن اللغة إلى في حالصتحليل الخطاب أحمد العاقد:  )4(
 .110، ص2002المغرب، 

 عشري انالثّأعمال المؤتمر  ،الميتحليل الخطاب اإلعفي علوم اللغة  بشير إبرير: استثمار )5(
 .230، ص2008، اليرموك، األردن، ية، قسم اللغة العربية، تداخل األنواع األدب1دالمجل

 15، عدديةربالتّ، مجلة العالم العربيي في واصل االجتماعالتّاستخدام مواقع زاهر:ي راض )6(
 .23، ص2003جامعة عمان، 

 .119، ص2004هضة، مصر، النّ، دار 3، طفقه اللغةعبد الواحد وافي: ي عل )7(
)8( http://mawdoo3.comة/مفهوم_اللغة_العربتاريخ تصفح صفحة ي) ًلغة_واصطالحا_

  ) 25/11/2017:   الموقع
 .129-128: مرجع سبق ذكره، ص صعبد الواحد وافيي عل )9(
 .67ص  ،2003، د ط، دار هومة، الجزائر، يةفقه اللغة العربصالح بلعيد:  )10(
)11(https://www.alukah.net/literature_language/0/122517/    تم االطالع  
 2002، دار الفكر العربي، القاهرة، حافة المعاصرةالصلغة محمد حسن عبد العزيز:  )12(

 .11ص
 .6، ص1984، عالم الكتب، القاهرة، اإلعالم واللغةحمد: حمد سيد مم  )13(
، مركز طبيقاتالتّالمفاهيم، األسس،  يةاللغة اإلعالمريف، أيمن منصور ندا: ي الشّسام  )14(

  .40، ص2004 العام، القاهرة،ي أالربحوث 
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واصل التّليات آل يةمعرف يةالم عشيرة: عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولالسعبد عشيرة،  )15(
 .60، ص2006 رق، المغرب،الشّوالحجاج، إفريقيا 

، دار الحوار 1، طواصل اإلشهاريالتّإستراتيجيات )، 2010سعيد بن كراد، وآخرون: ( )16(
 .57، ص2010 وزيع، سوريا،التّللنشر و

 1، حوليات جامعة الجزائر، جزءوأشكاله المختلفة االتّصال)، 1998أحمد بن مرسلي:( )17(
 .82، ص1998. الجزائر، 11العدد

 - لعمود ية، دراسة تداوليةحفالصاألعمدة ي في الخطاب الحجاج يةبن )،2016سعاد لكحل:( )18(
علوم اإلعالم في لنيل شهادة دكتوراه  المقدمة، أطروحة بجريدة الخير اليومي - نقطة نظام

، تخصص االتّصالعلوم اإلعالم و شعبة، ية، قسم العلوم اإلنسانيةالعلوم االجتماع ية، كلاالتّصالو
 .54، ص2016 وسائل اإلعالم والمجتمع، جامعة مستغانم، الجزائر،

 23، ص2015حلواني،  )19(
، ضمن سلسلة كتاب وسائل اإلعالمفي  يةاإلرتقاء باللغة العرب)، 2001ين بليبل: (الدنور  )20(

 .57، ص2001، قطر،يةمؤون اإلسالالشّ، وزارة األوقاف و84، العددمةاأل
 وزوي ، دار األمل، تيز2، إشراف صالح بلعيد، طحافةالصلغة مجموعة من الباحثين:  )21(

 .44، ص 2012الجزائر،
 .23، ص 2002، جامعة القاهرة، يةحة اللغوالصعودة إلى طاوي: التّعبد اهللا  )22(
روق للنشر الشّ، دار طبيقاتالتّواإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل عباس مصطفى صادق:  )23(
 .218، ص2008وزيع، عمان، التّو
ابط: الر، موقع عالم اإلبداع، متاح على العرب واإلعالم الجديدأحمد محمد ناصر:  )24(

https://www.ibda3world.com   :2017/ 25/12تاريخ الزيارة . 
 يةحافة اإللكترونفي الص دراساتهاوي، فاطمة الزهراء عبد الفتاح: الشّزاق رالسماح عبد )25(

 .98، ص 2016، القاهرة، يةهضة العربالنّدار  ،واإلعالم الجديد
 الجديدة للسلطة الخامسة يةاألدوات البالغ، يةالميديا االجتماععبد اهللا الزين الحيدري:  )26(

متغيرة، دروس من العالم  يةبيئة إعالمي في واصل االجتماعلتّاولي: شبكات الدأشغال الملتقى 
 .97، ص 2015العربي، تونس
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 السلالس، مكتبة ذات عاونالتّدولة الكويت ودول مجلس في لغة اإلعالم بعان:السليلى خلف  )27(
 .323، ص1999، الكويت، 1ط
مواقع في  يةليات اللغة العربإشكا ين عبد القادر عثمان، مريم محمد محمد صالح:الدنصر  )28(
، المجلس 2013ي ما10-07، يةللغة العربي اني الثّولالد، بحث مقدم للمؤتمر واصل االجتماعيالتّ
ولالد ةللغة العربي20، ص2013، جامعة عجمان، ي.  
  



غو 
ّ
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قنـاة   صةخا يةالجزائر يةوالقنوات الفضائ أمةع اإلعالمأصبحت وسائل  :الملخّصا

 عليم والحفاظ على مقومات الـوطن وهويتـه  التّتستخدم لنشر المعرفة و، لألفراد يةأساس

وال إلى من األطفال  وص المجتمعمن خالل ما تبثه من برامج مختلفة توجه لكافة فئات 

ثقافـة  فـي  غم من ايجابياتها إال أنها أحدثت خلال كبيرا وملحوظـا  الرولكن ب، يوخالشّ

وكـذا  ية، الفصحى والعام اللّغةأصبحت خليطا بين ية الّتي العربلغتنا  صةعوب وخاالشّ

توصـيل  فـي  ما نتج عنها تشويه للغة الضـاد وقصـور    يةوالالتين يةالعربخليطا بين 

الي: مـا أثـر القنـوات    التّي ئيسالرساؤل التّيه فإن دراستنا جاءت لتعالج وعل، المعاني

؟ ولإلجابـة  ي باب الجزائـر الشّمن وجهة نظر  يةالعرب اللّغةعلى  يةالجزائر يةالفضائ

ي الّذي المسحفي الوص على المنهج راسة اعتمدناالدوتحقيق أهداف  يةعلى هذه اإلشكال

لجمع البيانـات  ي يما استخدمنا أداة استمارة االستبيان اإللكترونف، يعتبر األنسب للدراسة

راسـة للنتـائج   الدوتوصـلت  ي باب الجزائرالشّمن  يةمن المبحوثين على عينة عشوائ

  : يةالالتّ

 2ألقـل مـن     يةيتابع القنـوات الفضـائ  ي باب الجزائرالشّتائج أن النّ/ أظهرت 1

  %.68.4% . بنسبة 81.81ن يوميا يساعت

علـى  ي باب الجزائـر الشّال تساعد  يةالجزائر يةتائج أن القنوات الفضائالنّ/ بينت 2

  %.72.72بنسبة ي ورفع مستواه اللغو يةالعرباتقان لغته 

 يةقنواتنـا الفضـائ  فـي   يةالعرب اللّغةهوض بالنّراسة بأن من أسباب الد/ كشفت 3

اعالميـين   اختيـار وكـذا  ، تبث عليهاتي ية الّالبرامج اليومفي استخدامها بشكل مكثف 

  . يةفصاحة لغو يذو
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 باب الجزائري.ية، الشّالعرب اللّغةية، القنوات الفضائ :يةالكلمات المفتاح
Abstract   Public media and Algerian satellite channels have become 

a basic channel for individuals used to spread knowledge and education 
preserving the elements of the homeland and its identity through its 
broadcasts of various programs directed to all categories of the society 
from children to the elders ،but despite its positiveness ،it caused a major 
and noticeable imbalance in the culture of the peoples ،especially our 
Arabic language ،which has become a mixture of classical and colloquial 
language ،as well as a mixture between Arabic and Latin ،which resulted 
in a distortion of the Arabic language and o lack of communication of 
meanings ،and therefore our study came to address the following 
question : 

What is the impact of Algerian satellite channels on the Arabic 
language form the point of view of Algerian youth? 

In order to answer this problem and achieve the objectives of the study 
we relied on the method adopted ،it is the descriptive survey method 
which is considered the most suitable for the study ،while we used the 
tool of the electronic  questionnaire to collect data from the researchers 
on a random sample of Algerian youth and the study reached the results 
the following: 

1- the results showed they young Algerians follow satellite channels 
for less than tow hours a day 81 ،81 % by 68 ،4 % 

2- the results showed that Algerian satellite channels do not help 
young Algerians to master their Arabic language by 72 ،72 % 

3- the study revealed that one of the reasons for the advancement of 
Arabic language in our satellite channels is its extensive use in the daily 
programs that broadcast on it ،as well as the selection of media 
professionals with linguistic. 

Key words: satellite channels ،Arabic language ،Algerian youth. 

 اللّغـة أال وهو موضـوع   ايةللغ امهم اموضوع يةتتناول هذه الورقة البحث :المقدمة
راسـة  د - على المتلقـي  يةالجزائر يةللقنوات الفضائي تحت عنوان األثر اللغو يةالعرب
ـ رفـع االحتكـار علـى    بنص  األخير اإلعالمفال يخفى أن قانون ، - يةميدان معالس ي

زاد وهذا مـا  ، مجالهاصة كّل في وفتح المجال أمام الخواص لفتح قنوات خاي البصر
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وإشـباعات  طلبات  يةمحاولة بذلك تلب، بشكل كبير يةالجزائر يةمن عدد القنوات الفضائ
ثـار  أولكن ما ، عالجتهاالّتي  من خالل البرامج والموضوعاتي رالجزائي قلالمت وذوق

دخـول  فـي   سـهم أبحتة ما  يةجنبأبرامج ي البرامج المعروضة تحاكأن حفيظتنا هو 
 وأي لفزيون الجزائـر التّزمن في كانت محظورة  يةسرة الجزائرثقافات جديدة على األ

حد ينكـر  أفال ، رمز ثقافتنا وهويتنا يةعربال اللّغةسها أوعلى رية، القناة الوطنب ما تعرف
ليل الـد و، الفرنسي شويه منذ االستعماري التّتعاني مجتمعنا الجزائرفي  يةالعرب اللّغةن أ

 اإلعـالم لـى  إوما زاد الطين بلة وصولها ية، حياتنا اليومفي  يةكلمات فرنسل االنّاستعم
 اللّغةبدل  يةبرامج تعرض بلهجة عربصبحت الأحيث صة، خا يةوالقنوات الفضائ أمةع

    بلغة يفهمها.ي بحجة مخاطبة المتلق، الفصحى يةالعرب
راسة مـن واقـع أن وسـائل    الدانبثقت مشكلة  راسة وتساؤالتهاالد يةأوال: إشكال

قافـة لجميـع طبقـات    الثّوي همها نشر الـوع أمتعددة  بوظائفالمختلفة تقوم  اإلعالم
ـ  درجات بين ومن، تؤثر فيه بشكل كبيرالّتي  و، لى المتعلمإي ممن األ، المجتمع  أثيرالتّ

 إيصالي في اإلعالم يستعملهاالّتي  اللّغة تلك أو المشاهد امعالس أو القارئ تجذبالّتي 
 الجمـاهير  قبـل  مـن  عليه اإلقبال زادي اإلعالم يةاحتراف زادت فكلّما، للمتلقي هالتّرس
هذا ما هو متعـارف  ، صوته كالمه ونبرة وطريقة وأسلوبه تهلغفي  تحكّم ما إذا صةخا

 صـة خا يـة الجزائر يةوالقنوات الفضـائ  أمةع اإلعالمل ئأما اليوم فنجد أن وسا، عليه
 يـة الجمهور بلهجته العام تخاطبصبحت أو، بيلةالنّابتعدت نوعا ما على هذه الوظائف 

كانـت أو   يـة مجها المتنوعـة دين من خالل برا، نه يفهمها ويتفاعل معهاأساس أعلى 
ومما سـبق يمكـن أن   ية، العرب هويتناعلى حساب ي بح المادالرفما يهمها هو ، يةثقاف

 يـة العرب اللّغـة على  يةالجزائر يةالي: ما أثر القنوات الفضائالتّئيس الرساؤل التّنطرح 
  .؟ للشباب الجزائري

  :يةالالتّ يةالت الفرعساؤالتّوضعنا  يةعلى هذه االشكال ولإلجابة
 ؟يةللفضائيات الجزائري باب الجزائرالشّنماط استخدام أعادات وي ماه �
 ؟للشباب الجزائري يةالعرب اللّغةعلى  يةما أثر الفضائيات الجزائر �
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 يـة الجزائر يةالقنوات الفضائفي  يةالعرب اللّغةالحلول المقترحة للنهوض بهي  ما �
 من وجهة نظر المتلقي؟  

  :يةالالتّراسة لتحقيق األهداف الدتسعى  راسةالدثانيا: أهداف 
ـ  متابعةعرف على عادات وأنماط التّ .1  يةللقنـوات الفضـائ  ي باب الجزائـر الشّ

 .يةالجزائر
الفضـائيات  فـي   يـة العرب اللّغـة بي باب الجزائـر الشّ تأثرعرف على مدى التّ .2

 .يةالجزائر
 يـة الجزائر يةالقنـوات الفضـائ  في  يةالعرب اللّغةمحاولة ايجاد حلول للنهوض ب .3

  .واالندثارشويه التّلحمايتها من 
 اللّغـة ب تحـدق الّتـي   الكثيرة األخطار على تقف دراسة هذه راسةالد يةا: أهمالثّث
 تـؤثر الّتـي   و، يةالجزائر يةالقنوات الفضائفي  يةالعرباستعمال اللهجة ي وهية، العرب

 يـة واقع صورةي تعط لعلها يةميدان بدراسة القيام حيث عمدنا إلى ،المتلقيفي فيها سلبا 
 اإلجابة عنها خالل من يمكن، األسئلة من مجموعة يتضمن، بحثي استطالع خالل من

تـذليل  فـي   تسهم قدالّتي  وصياتالتّو المقترحات وضع ثم، وتعليلهاية، القض تشخيص
ةالعرب اللّغة استعمال وند عائقا تقف قدالّتي  المشكالت وحل، عوباتالصوتطورهـا   ي

  وانتشارها. وازدهارها
هـم  أمـن   يـة يعد تحديد المفاهيم والمصطلحات العلم راسةالدرابعا: تحديد مفاهيم 

دراستنا هذه سوف نتطـرق الـى   في و، تصميم البحوثفي المتبعة  يةالخطوات المنهج
  :يةالالتّالمفاهيم 
  :يةالقنوات الفضائ/ 1
يقال فـالن صـلب   ، بمعنى مجرى الماءي وه، جوفمح األهي الر ةالقنا لغة: �
 )1(. أمةالقي القناة أ
يتجـاوز  ي لك يةناعالصقمار تبث ارسالها عبر األ يةتلفزيون محطات اصطالحا:  �
منـاطق  في حيث يمكن استقباله ، رساللمنطقة اإل يةرسال نطاق الحدود الجغرافهذا اإل
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هـذه  ، ناعيالصقاط االشارات الوافدة من القمر التّستقبال وبا صةجهزة خاأخرى عبر أ
  )2( .لفزيونالتّتقوم بمعالجة تلك البيانات وعرضها على شاشة الّتي  جهزةاأل

  :يةالعرب اللّغة /2
عهود مختلفة صياغة تعريف جـامع  في حاول كثير من علماء اللسانيات و :لغة- 

عـاريف  التّبراتهم وجاءوا بعشرات من ذلك فكرهم وحدسهم وخفي وأعملوا ، مانع للغة
  عاريف نذكر:التّومن هذه ، حسب نظرته للغة أو من خالل تجربته، كّل المختلفة

    .مقصودهعبارة المتكلم عن هي  المتعارففي  اللّغةعرفها ابن خلدون بأنها:  .1
  لفظ وضع لمعنى.ي كّل وعند ابن الحاجب فه .2
ـ بتأليفه على معنى يعن كان من الحروف داال ماي هي وعند األنبار .3 الس كوت ي
  )3( عليه.
ـ مجموعة اللغات  باسمعرفت الّتي  إحدى اللغات القديمةهي  اصطالحا:-  ةامالسي 

غـرب آسـيا   فـي  استقر هو وذريتـه  ، الّذي المالسوذلك نسبة إلى سام بن نوح عليه 
ـ ومن هذه اللغـات  ية، العربوجنوبها حيث شبه الجزيرة  ةامالسـة الكنعان يـة بط، النّيي  

حين لم يبق من تلك اللغـات إال  في أن تبقى  يةالعرب اللّغةواستطاعت ية، الحبشية، البابل
من األصوات ما  يةالعربي حيث تحو، خور هنا وهناكالصبعض اآلثار المنحوتة على 

وفيها صيغ كثيـرة  ، وفيها ظاهرة اإلعراب ونظامه الكامل، غيرها من اللغاتفي ليس 
   )4( .يةوغير ذلك من ظواهر لغو، كسيرالتّلجموع 
 فـي االتّصـال  اس النّيستغلها  يةلرموز صوتي نظام فرع سيسييركما رآها  اللّغة

في تنظم بعالقات محددة الّتي  بعضهم ببعض حيث تتكون من عدد كبير من الجزيئيات
موز الريمة هذه وق، ثم الكلمة ثم الجملة يةوتالصموز الوحدة الرواقل هذه ، سياق خاص

  الهـواء فـي  مستمدة من االتفاق ليس معلقـا  هي  بلية، طبيع يةليست قيمة ذات يةاللغو
  )5( وانما يسلك نظاما خاصا.

 يـة ظـواهر اجتماع ية هـي  إن اللغات البشر والفصحى: يةالفرق بين العام  -  أ
شـاط  النّعـة  طبي ه تتطلبقصان حسبما النّتصطلح عليها الجماعة وتغير فيها بالزيادة و
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اللغـات  كـّل   بل، فيها صةوهذا ليس عيبا أو منقية، وخصائص البيئة المحلي االقتصاد
 صـة وخا يةراسات اللسانفي الدأحيانا ألسباب نجد تفسيرها ي يأتالّذي  حولالتّيصيبها 

وهـو قـانون   يـة،  فهو ظاهرة طبيع، فس اللغويالنّاالجتماع وي وتيات وعلمالص معل
 Fergusonمـن  كـّل   ما أشـار إليـه   ذاساني) وهلحول الالتّ(قانون  نولسانياليسميه 

Fishman gumpaz ةوعدوا هذا نوعا من االزدواجةنائالثّ/ يبأن هـذا عـاد   اورأو ي ي
 اللّغـة اللغات شرط أال يكون الفـرق شاسـعا بـين    في كّل معظم أو في يحصل  ألنه

والمستوى العام المتداول على لسان ، تابةخبة أو لغة الكالنّالمقوعدة وهو مستوى حديث 
   )6( .المستوييني واصل بين مستعملالتّوال يمنع ية، عبالشّالطبقات 
ن من في السمن يدخل كّل  باب همالشّن أيرى علماء االجتماع باب: الشّمفهوم / 3

و أي ولئك قد تـم نمـوهم الفيسـيولوج   أن أساس أيهم على أسنة ويبنون ر 25لى إ 15
مرحلـة  فـي   وفهي الالتّوب، اكتماال تاماي والعقلي فسالنّبينما لم يكتمل نموهم ي ضوالع

  .)7(جولة الكاملةالروسط بين الطفولة وبين المراهقة وبين 
 ثانيا: اإلطار المنهجي

للقنـوات  ي اللغـو  راسة تسعى للكشف عن االثـر الدبما أن  راسةالد/ منهج 1
راسة تفرض علينا أن نعتمد المنهج الد طبيعةفإن ، متلقيعلى ال يةالجزائر يةالفضائ
  .أمةبصفة ع يةاالستطالعللدراسة  يةيعتبر من أنسب المناهج العلمي الّذي المسح
بأنه: "دراسة شـاملة مستعرضـة ومحاولـة    ي المنهج المسحويمكن تعريف  

بيئـة  في ما اهن لموضوع الرمنظمة لجمع البيانات وتحليل وتفسير وتقرير الوضع 
  )8(.ووقت محدد"، محددة

وضـعها  فـي  فعرفه على أنه " دراسة الظـاهرة   محمد زيان عمرأما الباحث 
غير  يةدراسة الظاهرة تحت ظروف طبيعي أ، دون تدخل من قبل الباحثي الطبيع

  )9( .جريبيالتّالمنهج في كما هو الحال   يةاصطناع
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ثنا تطلبت منا اعتماد أداة من أدوات طبيعة بح  راسةالد/ أدوات جمع بيانات 2
راسـة  الد"استمارة استبيان" ألنهـا األداة األنسـب لمـنهج    ي أال وهي البحث العلم

  وموضوعها. 
تعـد  الّتـي   بأنه:" عبارة عن مجموعة من األسئلة المكتوبة االستبيانيعرف أ/ 

بقصد الحصول على معلومـات أو آراء المبحـوثين حـول ظـاهرة أو موقـف      
كما  .)10(ن...وأهم ما تتميز به هو توفير الكثير من الوقت والجهد على الباحث"معي

في  صةخا يةالعلوم اإلنسانفي ائعة االستعمال الشّ يةيعتبر من أدوات البحث األساس
حيث يستخدم للحصول على معلومات دقيقة ال يسـتطيع  االتّصال، و اإلعالمعلوم 

المبحوث كونها معلومات ال يملكها إال صاحبها المجال في الباحث مالحظتها بنفسه 
   .)11(المؤهل قبل غيره للبوح بها

 االسـتبيان إن الهدف من اسـتخدام   تصميم استمارة االستبيان االلكتروني:ب/ 
توزيـع االسـتمارات   فـي  وتين الر: االبتعاد عن يةالالتّيرجع لألسباب ي اإللكترون

واصـل  التّباب الستخدام شـبكات  الشّميل ، الخدمة يةمجان، وتضييع الوقت والجهد
ين يتـابعون فعليـا   الذّباب الشّالوصول إلى جميع مستويات في ساعدنا ي االجتماع

ليس بها شروط ية، عليمالتّاألعمار والمستويات كّل  من يةالجزائر يةالقنوات الفضائ
سـؤاال  ) 17(وقد احتوى االسـتبيان علـى   ، االستبيانفي متعلقة بعدد المشاركين 

وقد حاولنا قدر اإلمكان جعل األسئلة ، سؤال مغلق وسؤال مفتوح )16(موزعة بين 
تعبئة االستمارة أو اإلجابة على األسـئلة غيـر مرهقـة ومتعبـة      يةمفهومة وعمل

للمستجوبين حتى ال يصاب المبحوث بالملل وعدم القدرة على مواصـلة اإلجابـة.   
  الي:التّك محاور ةوقد وزعنا أسئلة االستبيان إلى أربع

  أسئلة مغلقة. )03(: احتوى على يةخصالشّالبيانات المحور األول: 
احتوى علـى   يةالجزائر يةعادات وأنماط متابعة القنوات الفضائ اني:الثّالمحور 

  أسئلة مغلقة. )06(
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للتواصـل مـع    يـة العربللغة ي باب الجزائرالشّمدى استخدام  :الثّالثّالمحور 
  وسؤال مفتوح.، أسئلة مغلقة )07( واحتوى كيس بوالففي اآلخر 
الّتي  يعرف مجتمع البحث على أنه: مجموعة من المفرداتراسة الد/ مجتمع 3

يشـمل جميـع   الّـذي   راسة هوالدومجتمع ، صفات وخصائص محددةفي تشترك 
على أنـه  " grawitz madeleineين غراويتز / مادل" وعرفته  )12(راسةالدمفردات 
أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرهـا مـن    يةعناصر له خاص مجموعة

 أن مجتمع البحث هوي أ)13(قصيالتّعليها البحث وي يجرالّتي  العناصر األخرى و
ي الّـذي  الجزائري ومجتمع دراستنا هو المتلق، راسةالديشمل جميع مفردات الّذي 

ولصعوبة ، جانسالتّوعدم ، لماليينيقدر باالّذي و يةالجزائر يةيشاهد القنوات الفضائ
  بجميع مفرداته لجأنا ألسلوب العينة. االتّصال
يستخدمها الباحـث خـالل   الّتي  تعد العينة من أهم المحاور: راسةالد/  عينة 4
الوصول إلى نتائج دقيقة تعكس في فاختيار العينة بشكل جيد ومناسب يساعد ، بحثه

وع النّهذا في وية، هذه اخترنا عينة عشوائدراستنا في وي خصائص المجتمع األصل
والظهـور   لالختيار صةمن العينات يكون لكل فرد من مفردات المجتمع نفس الفر

   استبانة . 66وقد تم توزيع ، العينةفي 
 يـة إن المجال يشير إلى المكان أو البيئة أو المنطقة الجغراف راسة:الد/مجاالت 5
ـ يوجد فيه هؤالء الّذي  وإلى الزمن، اتهماس وتفاعالتهم وعالقالنّوإلى  ين الـذّ اس النّ

معينة وتسود بينهم معامالت وعالقـات   يةبيئة محددة أو منطقة جغراففي يتواجدون 
  وتمثلت مجاالت دراستنا فيما يلي: .يةاالجتماعتشكل حياتهم 

  باتنة.: ية/ الحدود المكان1
  .2019خالل شهر نوفمبر : ية/ الحدود الزمان2
تـابع فعليـا القنـوات    يي الّـذي  الجزائري المتلقفي يتمثل / المجال البشري: 3

  .يةالجزائر يةالفضائ
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  ا: تحليل البيانات:الثّث
    يةخصالشّ: البيانات المحور األول

كور بنسـبة  الـذّ وع جاءت فئة النّراسة أن توزيع العينة حسب فئة الد/ أظهرت 1
 االناث%. ويرجع ارتفاع نسبة 68.18اث بنسبة تليها فئة اإلن، من العينة% 31.81
بـوك واألكثـر تفـاعال مـع االسـتبانات       للفيساألكثر استخداما  نكونه المتابعين
  .ين لديهم انشغاالت أخرىالذّ كورالذّعلى عكس  يةاإللكترون

من فئة أقـل   يةيتابع القنوات الفضائي الّذي باب الجزائرالشّراسة أن الدبينت / 2
  %.81.81سنة بنسبة  30إلى  21ومن ، %18.18نة بنسبة س 20من 

 يةيتـابع القنـوات الفضـائ   ي الّذي باب الجزائرالشّراسة إلى أن الدتوصلت / 3
المرتبـة  فـي  جاءت فئة الجامعيين ، عليميالتّأو ي راسالدحسب المستوى  يةالجزائر

بنسـبة   دراسات علياستوى فكانت لفئة الم يةانالثّأما المرتبة ، %90.90األولى بنسبة 
الجزائـر  في عليم التّويرجع ارتفاع نسبة فئة الجامعيين إلى ارتفاع نسبة ، 09.09%
  مجال ما.في رغباتهم واحتياجاتهم وتشبعها ي ا تلبومن جهة أخرى كونه، من جهة

ـ عادات وأنماط متابعة  اني:الثّ المحور  يةللقنـوات الفضـائ  ي باب الجزائـر الشّ
  يةالجزائر

يوميـا   يةباب للقنوات الفضائالشّراسة إلى أن معدل ساعات متابعة الدتوصلت / 1
إلـى   2أما من ، %81.81المرتبة األولى بنسبة في جاء  ساعة (ساعتان) 2أقل من 

فيما كانت متـابعتهم للقنـوات   ، %18.18بنسبة  يةانالثّالمرتبة في ساعات فجاء  4
  .%00سبة معدومة ساعات يوميا بن 6إلى  4من  يةالفضائ
ـ  2ألقل من  يةباب القنوات الفضائالشّيفسر انخفاض ساعات متابعة  �  اعتينس

، يعـيش فيـه  ي الّذي أكثر من العالم الحقيقي يوميا إلى أنه يميل إلى العالم االفتراض
حبذا لو استغل  و، هذا الموقع كالبطالةفي واجد التّب ؤهمليوكذا وجود وقت فراغ كبير 

  ه.ئمن احتوا يةوفشل القنوات المعن، جد فيما ينفع لغته ودينهواالتّهذا 
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 يةلمتابعة القنوات الفضائي للشباب الجزائر وقات المفضلةاألراسة أن الد/ بينت 2
فيما بلغـت نسـبة   ، %45.45فبنسبة  أما مساء، %00صباحا بنسبة ية هي الجزائر

  %.63.63ين يتابعونها ليال الذّباب الشّ
ـ مساءا وليال لـدى   يةالجزائر يةفاع متابعة القنوات الفضائويفسر ارت � باب الشّ

راسة لمتابعـة برامحـه   الديعود فيه للبيت بعد العمل أو الّذي  كونه الوقتي الجزائر
  المفضلة.

ـ المفضلة لـدى   يةالجزائر يةالقنوات الفضائراسة إلى أن الد/ توصلت 3 باب الشّ
تليهـا  ، %45.45روق بنسـبة  الشّمرتبة األولى قناة الفي الي: التّجاءت كي الجزائر

األخير قنـاة  في و، %9.09فبنسبة ي لفزيون الجزائرالتّأما ، %31.81هار بنسبة النّ
  %.4.54بنسبة  BEUR TVو  يةالجزائر

الى أنهمـا  ي في هار تالنّوي في روق تالشّويرجع سبب ارتفاع نسبة مشاهدة قناة 
به تعـالج   صةوانتجت برامج خا، بلغتهي الجزائري المتلق خاطبتالّتي  اولى القنوات

فئـة   صـة وفتحت له الباب واسعا للتعبير عن رأيـه وخا ، المجاالتفي كّل قضاياه 
  تقدمها وضيوفها.  الّتي  باب من خالل البرامجالشّ

القنـوات  ي في باب الجزائرالشّلدى رامج المفضلة بالراسة إلى أن الد/ توصلت 4
 %19.51بنسـبة   يةثقافو، %28.57بنسبة  يةاجتماعبرامج ية هي الجزائر ةيالفضائ

أمـا البـرامج   ، %12.19بنسـبة   يـة اخباربرامج ومسلسالت و يةدينتليها برامج 
ـ الس االخيـر البـرامج  في و، %09.09فبنسبة  كارتونبرامج الو يةقتصاداال  يةياس

  %.4.54بنسبة  يةوالطب
 يةالقنـوات الفضـائ  فـي   يةقافالثّو يةة البرامج االجتماعيفسر ارتفاع نسبة مشاهد

وتعـالج مشـاكلهم   ية، برامجها على حياتهم اليومفي كونها تسلط الضوء  يةالجزائر
مسك بتـراثهم وثقـافتهم   التّوكذا تساعدهم على ، وتفتح لهم باب الحوارية، االجتماع
 يـة واألجنب يـة العربقنـوات  فيجد فيه المتابع المالذ اآلمن على عكـس ال ، وهويتهم

 األخرى.  
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بمفرده  يةالجزائر يةالفضائ شاهد القنواتيي باب الجزائرالشّراسة أن الد/ بينت 5
  %.34.84ومع العائلة بنسبة ، %65.15بنسبة قدرت بـ

 يـة العرب اللّغـة علـى   يـة الجزائر ية: مدى تاثير القنوات الفضائالثّالثّالمحور 
  :ي للمتلق
 يـة الجزائر يةالقنوات الفضائفي  لمقدمةن البرامج االأي باب الجزائرالشّ/ يرى 1

 يـة نسبة جد عالي وه، %81.81بنسبة  يةالعرب اللّغةالمفضلة لديهم ال تلتزم بقواعد 
 البـرامج  يـة ويمكن أن نرجع ذلك لنوع، % فترى العكس من ذلك18.18أما نسبة 

  فراد العينة.أيتابعها  لتيا
في  لمقدمةومن خالل تتبعه للبرامج اال ي باب الجزائرالشّراسة أن الدفت /  كش2

جديـدة   يـة لفاظا ومصطلحات عربأتعليمهم في  سهمتلم  يةالجزائر يةالقنوات الفضائ
  عليم.في التّ% فترى أنها تقوم بدورها 22.72 يةسبة المتبقالنّأما ، %77.27بنسبة 
القنـوات  في البرامج  ي يرى أن مقدمي الجزائر بابالشّراسة أن الد/  أظهرت 3

بـرامجهم  فـي  عليهم ي الفصحى كما ينبغ يةالعرب اللّغةال يتقنون  يةالجزائر يةالفضائ
  المستوى.في فيرون أنهم ، %27.27ما نسبة أ، %72.72المفضلة بنسبة 

ي فـي  لجزائرباب االشّلم تساعد  يةالجزائر يةتائج أن القنوات الفضائالنّ/ بينت 4
ـ % من 27.27ن نسبة أو، %72.72بنسبة ي رفع مستواه اللغو باب سـاعدتهم  الشّ
  اللغوي. معلى رفع مستواه

ـ لـم تكسـب    يـة الجزائر يةراسة أن القنوات الفضائالد/  كشفت نتائج 5 باب الشّ
الفصحى مع المحيطين به بنسـبة   يةالعرب اللّغةفكاره بأعبير عن التّقدرات  ي الجزائر
  % فترى عكس ذلك.13.63أما نسبة ، 86.36%

مهـارات   يةتنمفي لم تساعد  يةالجزائر يةراسة أن القنوات الفضائالد/ أظهرت 6
سليمة بنسبة  يةخرين بلغة عربراء مع اآلنقل معارفه وتبادل اآلي في باب الجزائرالشّ

 يةنـوات الفضـائ  فترى أن الق %09.09 بلغتالّتي  و يةالمتبق سبةالنّأما ، 90.90%
  قامت بدورها.
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يـرى أن القنـوات   ي باب الجزائرالشّ% من 68.18راسة أن نسبة الدبينت  /7
أما نسـبة  ، المجتمعفي الفصحى  ةيالعرب اللّغةال تسعى لالرتقاء ب يةالجزائر يةالفضائ

  . يةالعرب اللّغةاالرتقاء بفي فترى انها تقوم بواجبها ، 31.18%
  : يةالالتّراسة للنتائج الدتوصلت  راسة:الدنتائج 

ن يساعت نألقل م يةيتابع القنوات الفضائي باب الجزائرالشّتائج أن النّ/ أظهرت 1
  %.68.4% . بنسبة 81.81يوميا 
علـى  ي باب الجزائرالشّال تساعد  يةالجزائر يةتائج أن القنوات الفضائالنّ/ بينت 2

  %.72.72بنسبة ي غوورفع مستواه الل يةالعرباتقان لغته 
 يةقنواتنـا الفضـائ  في  يةالعرب اللّغةهوض بالنّراسة بأن من أسباب الد/ كشفت 3

ختيار اعالميـين  اوكذا ، تبث عليهاية الّتي البرامج اليومفي استخدامها بشكل مكثف 
  . يةفصاحة لغو يذو

لحديث عن والعوامل المؤثرة فيه ال بد من ا اإلعالمعند الحديث عن  :لخاتمةاال
ـ   في بشكل واسع  سهمتية، الّتي العرب اللّغة ي نشر العلوم وتعزيـز المسـتوى العلم

 اللّغةزماننا هذا حدثت مفارقات عجيبة بعدما كانت في المجتمع . لكن في في قاالثّو
بسـيطة   اإلعـالم عصـرٍ كانـت فيـه وسـائل     في تحظى باهتمام واسع  يةالعرب

يـة الّتـي   كنولوجالتّوضع بائس بعد الطفرة في  ةيالعرب اللّغةاصبحت ، ومتواضعة
فاع ليس عن في الد يةهذا ما جعلنا نخوض معركة حقيق، اإلعالموسائل في حدثت 

  وحسب بل حتى على هويتنا وانتمائنا . يةالعرب اللّغة
إحياء في ذات الفضل الكبير  يةومن هذا المنطلق نستطيع اعتبار القنوات الفضائ

 يـة راثالتّ يـة والبد من تضافر الجهود للمحافظة على الهوية، العرب لّغةالأو اندثار 
حفظ ي في واالسالمي العربي دائما للموروث الحضار يةلكن تبقى االولو، ألجدادنا

  كر الحكيم.الذّلغة 
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  وصيات:التّ
 اللّغـة اليوم ال يجيد ي فالطالب الجامع، عليم الجامعيالتّتسليط الضوء على  .1
وهـذا مـا   ية، العرب اللّغةأقسام ي كل المطلوب حتى إذا كان من خريجالشّب يةالعرب

 يسبب ضعفا على مستوى لغة األجيال القادمة.
للكتابة باللغـات  ي والخطر الحقيقي لبالسأثير التّبي باب الجزائرالشّ يةتوع .2
 .  يةالعرب اللّغةواستخدام االختصارات على  يةاألجنب
المدارس والجامعات وكل وسـائل  في النتماء للغة والوطن مشاعر ا يةتنم .3

 الجديد. اإلعالم صةوخاية، نشئة االجتماعالتّ
وتعريف الجمهور  يةالعرب اللّغةخيلة على الدنبيه الى الكلمات المعربة والتّ .4

 . يةالعرب اللّغةفي وما يقابلها ، بها وبمصادرها
وذلـك  يـة،  ها الفضائيات الجزائرمني تعانية الّتي تشخيص المشاكل اللغو .5

والوصول الى ، تائج واآلثار، النّللتعرف على االسباب  يةبعقد مؤتمرات وأيام دراس
 حلول ازاء هذه المعضلة .

وتحليلهـا وتقـديم   ، من بـرامج  اإلعالموسائل في مراقبة ومتابعة ما ينشر  .6
  . يةالبتعاد عن العاموا يةالعرب اللّغةبضرورة االرتقاء ب صةتوصيات للجهات المخت
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 :لهوامشا
 شـر النّ) أساسيات البحث العلمي، دار العلوم للطباعـة و 1984حنان عيسى وغانم العبيدي: () 1(

160ياض. صالر.
، منشورات المجلس االعلى 1، طاالتّصاللإلعالم وي د ابراقن: المبرق، قاموس موسوعومحم )2(

  .105، ص 2001، الجزائر، يةللغة العرب
  .5، ص 2005وزيع، مصر، التّللنشر وي ، العرب1أي، طالريد: الفضائيات وقادة السهناء  )3(
سلسـلة   -بين اللغـات المعاصـرة   يةهـ) منزلة اللغة العرب1437عبد المجيد الطيب عمر: ( )4(

  .41هـ، ص 1437، يةعودالس ية، المملكة العرب2، ط1 يةابحاث الحرمين العالم
 هـا ئاالسالم واسـباب بقا في نشأتها ومكانتها  ية) اللغة العرب2015رت وآخرون: (نور اهللا كو )5(

 .136مجلة الالهوت، جامعة بينجول ، تركيا، ص 
 ظريات، العمليات، الوسائط، الكفاياتالنّواصل، التّو االتّصالنهر واحمد الخطيب: ادارة ي هاد )6(

  03، ص2009عالم الكتب الحديث، االردن، 
 -الفيس بوك انموذجـا  –ي واصل االجتماعالتّشبكات في  يةمنال: استخدام اللغة العربي اوقن ) 7(

  .22ص، 2014/2015، ام البواقي، الجزائر،ي بن مهيدي جامعة العرب-يةتحليل يةدراسة ميدان
ـ  االتّصال) استخدام تكنولوجيا 2012: (ي محمد الفاتح حمد )8( ى واالعالم الحديثة وانعكاسه عل

، دار 1المجلـد   1المعاصرة العدد  يةالقيم يةراسات االعالمالدباب الجزائري، مجلة الشّسلوكيات 
 .37، ص2012وزيع، الجزائر، التّالورسم للنشر و

 ) أسس و مبادئ البحث العلمي، مكتبـة  2002خفاجة : (ي فاطمة عوض صابر و ميرفت عل ) 9(
 .123، ص2002، مصر، ية، االسكندر1، ط يةو مطبعة اإلشعاع الفن

، ديـوان  2، طاالتّصـال علوم االعالم وي في ) مناهج البحث العلم2005أحمد بن مرسلي: ( )10(
  .286، الجزائر. صيةالمطبوعات الجامع

 2طبيقـات، ط التّالقواعد والمراحل وي البحث العلم ية) منهج1999محمد عبيدات واخرون: ( )11(
  .63عمان، األردن. صشر، النّدار وائل للطباعة و

ي ، ترجمـة ميلـود سـفار   ية، عناصر منهجفي االتّصال) البحث 2004وب.فالي: (ي الرام )12(
  .48رجمة، الجزائر. صالتّللبحث و االتّصالوآخرون، مخبر علم اجتماع 

، ترجمـة بوزيـد   يةالعلـوم اإلنسـان  ي فـي  البحث العلم ية) منهج2006موريس انجرس: ( )13(
  62، الجزائر.ص2خرون، طوآي صحراو
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 اللّغـة ات مستجدفي راسة البحث الدسنحاول من خالل هذه : راسةالد الملخّص

طرحت الكثير من الّتي  على اختالفها و يةبكات االجتماعالشّأتاحتها االتّصالية الّتي 
خضم ما شـهدته هـذه المنصـات مـن     في  يةالعرب اللّغةاإلشكاالت حول مصير 

بهم مزجت بين  صةعلى الخصوص بعد أن استحدث مستخدموها لغة خا، تطورات
    .هذا وذاك

من اللغـات أو اللهجـات المتعـارف    ي مكن صفها مع أتولدت لغة هجينة ال ي
الّتي  أو اإليموتيكوني تعرف باإليموجية الّتي عبيرالتّموز الرناهيك عن تلك ، عليها

هذه المنصات الحديثة بحجة أننـا  في واصل التّأضحت وبشكل واضح تطغى على 
ضاخها لمواكبـة  إال أداة البد من إر اللّغةرعة وما السنعيش عصرا سمته األساس 

 يـة العربمكانة وتواجد لغتنـا  في أثارنا للبحث الّذي  األمر، متطلبات ذاك العصر
 أمـة جزءا مهما من كياننا وهويتنا ك اللّغةضمن هذه الوسائط الحديثة باعتبار هذه 

كـّل   تتربص بها  مـن الّتي  وذلك من خالل تسليط الضوء على المخاطر، يةعرب
أثرت سلبا على استخدامها وممارستها عنـد معظـم    ةيصوب ضمن شبكة عنكبوت

  .   يةرائح المجتمعالشّ
 اإليمـوجي  ،يـة عبيرالتّمـوز  ، الرالهجينة اللّغةية، العرب اللّغة :الةالدالكلمات 

  .يةبكات اإلجتماعالشّ
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Abstract: 
We’ll try through this study to research the latest communication 

language made available by different social networks ،which have 
raised many questions about the fate of the Arabic language in the 
midst of the developments witnessed by these platforms ،especially 
after their users developed their own language that blended this with 
that and generated a hybrid language that can't be categorized into any 
of the languages or dialects of the conventional ،not to mention those 
expressionism symbols known as emojis or emotikon ،Which has 
become clearly overwhelmed to communicate in these modern 
platforms under the pretext that we are living an era whose main 
advantage is speed and language is only a tool that must be caved to 
keep up with the requirements of that era ،Which raised us to look at 
the place and presence of our Arabic language in these modern media 
as this language is an important part of our entity and our identity as 
an Arab nation ،by highlighting the dangers that lurk from all 
directions within the spider web that negatively affected its use and 
practice when most segments of the community.  

Keywords: Arabic language - Hybrid language -expressionism 
symbols - Emojis - Social Networks 

مـوز  الرو يـة سـومات الجدار الروكأننا ال نزال لم نبرح مكاننا قبالة : مقدمة 
الّتي  )1( .يةنيقبوأو  يةسومر، كانت يةوعصور الكتابات األولى هروغليف يةالطوطم

مرت به هذه األخيـرة   اغم ممالروعلى ، نينالسآالف  يةاستغرقت من الحياة البشر
شتى المجاالت على مر العصور نجدها تعود لمـا  في  يةمن تطورات وقفزات نوع

مـز  الرارتكـزت علـى   ي الّتي سابق العهود من سبل للتواصل البشرفي اعتادته 
وصلت ألوج تطوراتهـا  الّتي  بلالسهذه ، صل وجها لوجهواالتّورة المعبرة والصو

 يـة فاعلالتّميزتها ية الّتي جتماعبكات االالشّعلى رأسها  يةفاعلالتّطبيقات التّمع نمو 
 بكات إلـى الشّومن ذلك نجحت هذه ، المواجهي االتّصالكسمة كانت لصيقة فقط ب

 ونقـل اهتمامـاتهم   واصلتّالو للتفاعل األفراد أمام جديدة فرص فتحفي  كبير حد
ضمن واقع جديد له أبعـاده وتأثيراتـه    يةافتراض عالقات أمةإق خالل من وأرائهم
داخل هذا الفضـاء   يةالعرب اللّغةأضحت تهدد مكانة صة الّتي الخا االتّصاليةولغته 
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فإلى جانب اعتمـاد  ، بظالله ال محالة على الواقع الحقيقيي سيلقي الّذي فتراضاال
 عـن  للتعبيـر  يـة العرب الكلمات أو اإليموتيكون محلي اإليموج يةعبيرالتّموز رال

حسب ما أشارت إليه دراسة الّتي  اآلخر و الطرف إلى األحاسيس لنقل أو المشاعر
لغات العالم و لـيس فقـط لغـة    كّل  تهددالّتي  بأنها ستصبح لغة المستقبل يةأمريك
أو  يـة الهجينة أو لغة الفرانكو أراب أو العربيز اللّغةبي يوجد أيضا ما سم، الضاد
ـ أو حـديث   E-language يةاإللكترون اللّغةاو  يةاالنجلزعرب اللّغة -Netبكة الشّ

speak ،ةعاماألنترنت  يInternet slang ،ةالعامةفتراضاال يي Internet slang 
ها علـى ظـاهرة   اطالقفي ارسون والباحثون الداختلف الّتي  سمياتالتّوغيرها من 

 وممارستها األمـر  يةالعرب اللّغةاتفقوا جميعا على خطورتها على مستقبل استخدام 
عاون مـع إتحـاد الجامعـات    التّب يةالعربللغة ي ولالدكان قد ناقشه المجلس الّذي 
فـي   2013سنة  يةولالدومنظمة اليونيسكو والعديد من الهيئات والمنظمات  يةالعرب

 حمايتهافي خطر:الجميع شركاء في  يةالعرب اللّغةالمعنون ي ولالدمر فعاليات المؤت
ناقشت خطورة هذه الظاهرة ية الّتي ظاهرات العلمالتّكان االنطالقة لعدد من الّذي و

قانة تؤثر على أبسط تفاصـيل  التّخصوصا مع ما يشهده العالم من مستجدات جعلت 
  .ي ومحياتنا كما هو الحال بلغة تواصلنا الي

من أرقى اللغات حسب المستشرق  يةالعرب اللّغةتعد  : يةالورقة البحث يةاشكال.أ 
 قال بأنها "تفوقت على سائر اللغات رونقا بالقدرالّذي  نَلِّينُ�و ألفونس�و ك�ارلوّي ا�يط�ال
وهذا لم يمنع من أن تكون محـل جـدل   ، يعجز اللسان عن وصف محاسنها"الّذي 

عمومـا ومجتمعنـا    يـة العربمجتمعاتنا في ننا بالفعل وأل، واشكال حول مصيرها
بشكل خاص لدينا الكثير من اإلشكاالت الممكن طرحهـا فيمـا يتعلـق    ي الجزائر
تعد ظاهرة ليست بالمستجدة وغيـر مرتبطـة فحسـب    ية الّتي العرب اللّغةبمصير 

رة الفتفي بالوسائط الحديثة اذ تعرضت لعدة حمالت شرسة للقضاء عليها خصوصا 
فأضحت لغـة الضـاد   ، واصلالتّتركت أثارها البارزة  على لغة ية الّتي االستعمار
 يةمن جهة أخرى ناهيك عن لغتنا األمازيغ يةمن جهة والعام يةالفرنس اللّغةتصارع 
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علينا من تزاوج بين اللغات فصرنا نكتب  يةوصوال لما فرضته المنصات اإللكترون
إلى ، ا نقص من حروف استعين باألرقام لسد ذاك الفراغوم يةبحروف التين يةالعرب

المناسبة لوصف المشاعر واألحاسيس  يةعبيرالتّموز الروي جانب استعمال اإليموج
تهـدد  الّتـي   دفعنا للوقوف على هذه الظاهرة الخطيرةالّذي  أكثر من غيرها األمر

 اللّغةأنها واقعة بين مطرقة ذلك أننا نرى ، ومنه هويتنا وكياننا يةالعربمستقبل لغتنا 
  . يةعبيرالتّموز الرالهجينة و سندان 

 حـو النّ علىالّتي  هي و الموضوع يةإشكال لنا تتراءى الطرح هذا خالل ومن
-ي جتمـاع واصل االالتّمواقع في واصل المستخدمة التّما مدى تأثير لغة  :اآلتي

ـ على ممارسة واستخدام  –ي لغة هجينة _اإليموج الواقـع  فـي   يـة العرب ةاللّغ
إلى جملة محاور  يةحاولنا تقسيم ورقتنا البحث يةلإلجابة على هذه اإلشكال؟ ي الفيزيق
  :في تتمثل 
 -المفاهيم-يةجتماعبكات االالشّالمستخدمة عبر  يةواصلالتّ اللّغةأنماط  �
 .-أثيرالتّالعالقة و  يةجدل- يةاإلعالم اللّغةو يةالعرب اللّغة �
   يةعبيرالتّموز الرالهجينة و اللّغةبين  يةجتماعبكات االالشّعبر  اللّغة �
 .-حديات واألفاقالتّ-يةبكات االجتماعفي ظّل الشّ يةالعرب اللّغةواقع  �

هـذه أهميتهـا مـن     يةتتلمس ورقتنا البحث وأهدافها : يةالورقة البحث يةأهم.ب 
كانـت   اللّغةف يةاإلسالم يةلعربالغة الضاد باعتبارها إحدى أهم ركائز هويتنا  يةأهم

ما يترصـد  في وال تزال وعاء حامال لثقافة المجتمع وحضارته ومن ذلك فالبحث 
 هذه األخيرة من خطورة اندثار االستخدام والممارسة بين شرائح المجتمع المختلفـة 

باب بشكل خاص على اعتبار أنهم المستقبل من جهة ومن الشّاألطفال والمراهقين و
الجديـدة مـن    يـة اإلعالمخرى أنهم الفئة األكثر تعرضا لما تتيحه الوسائط هة أج

فترة وجيزة من قلب المفاهيم حتى دعـت الضـرورة   في تمكنت و يةمنصات تفاعل
ومـن  ، ليف مانوفيتشنفهم طبيعتها على حد تعبيري ائد كالسلتجاوز الفهم  يةالعلم

  :في نا تتمثل ذلك حاولنا أن نسطر مجموعة من األهداف لدراست



بكات�ا#جتماعّية�������������������������������������������������������������������������د.حيدو�jّklاية
ّ

غة�العربّية��ي�الش
ّ
  الل

 

211 

 يةبكات اإلجتماعالشّعبر  يةواصلالتّ اللّغةعرف على دالالت التّ �
   يةاإلعالم اللّغةو يةالعرب اللّغةتسليط الضوء على العالقة بين  �
وتأثيرهما  يةعبيرالتّموز الرالهجينة و اللّغةما بين  يةالعرب اللّغةإبراز تموقع  �

 على استخدامها.
 واصل اإلجتماعي.التّشبكات في ظّل  يةالعرب ةاللّغالكشف عن واقع  �
 الحديثة. يةكنلوجالتّطورات التّخضم في  يةالعرب اللّغةنبؤ بمستقبل التّمحاولة  �

تحديـد المفـاهيم    يةجتماعبكات االالشّالمستخدمة عبر  يةواصلالتّ اللّغةأنماط 
واصـل  التّشبكات ية، العرب اللّغةمن في كّل  يةلورقتنا البحث يةئيسالرتتمثل المفاهيم 

 الهجينة.   اللّغةوي أو اإليموج  يةعبيرالتّموز ي الرجتماعاال
 تسـتعمل ية الّتـي  وتالص موزالر من نظام عن عبارة اللّغة : يةالعرب اللّغة -

 ومدلولـه ي وتالص مزالر بين العالقة بأن يتصف ظامالنّ وهذا، اإلنساني لالتصال
 كسعتنية الّتي اإلنسان الحضارة ومرآة، الفكر وعاءهي  اللّغةف، عليها قمتف عالقة
 اإلنسـان  بها اهتم وعليه، هلالس للتواصل ووسيلة البشر بين خاطبالتّ مفاهيم عليها

 اللّغةو  جديدكّل  احتواء على قادرة لتصبح، الضروريات من ليمكنها لياتهاآ وطور
 لغـة ي وه، اإلنساني اريخفي التّ ارهوذجب تضربية الّتي امالس اللغات من يةالعرب

 نـاً آقُر َأنزلْنَاه:"إناعنهاتعالى  وقال، )2(المقدس كالمه بنزول اهللا شرفهاالّذي  رآنالق
القـدرة  "إلى تحديدها على أنهـا:    LAROUSSEعجمذهب م، "تَعقلُونلعلكم  عربِياً
ـ ، لســان" "ال يةوتالص واصل بواسطة نسق من العـالمات التّعلى  قــدرة  ي وه

  )3(".وراثيا صةمتخص يةومراكز عصب يةتتطلب وظيفة رمـز
 مضـامين  ذوي صـوت ي رمز نظام أنّها على ونهاعرفي نيالمحدث نجد حينفي 
 االتّصالو عبيرالتّو فكيرفي التّ أفرادها ويستخدمه، معينة جماعة عليه تتفق محددة

إفهام الجمهور في قدرتها  خاللمن  يةواصلالتّ يةالعملفي ها يظهر دور، بينهم فيما
ي إنسـان  مـنهج " بأنها يعرفونها اللّغة علماء أن نجدأذ ، واألفكارونقل المعلومات 

 هـذا فـي   وتعد، "واألغراض والمشاعر األفكار لتبليغ توظف، غريزي ال محض
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 يعتبـر  إذ، المختلفـة  يةعبيرالتّ بخصائصها تتمتعالّتي  العالم لغات أقدم من اإلطار
 ميتَـتْ أ فقـد ، للغاتا كسائر تتطور يةالعربو، المفرداتفي  معاجم أغنى معجمها
 اللّغـة  مجـامع  وقامت، ودخيلة ومعربة مولَّدة أخرى إليها وُأضيفَتْ، منها مفردات

 مـا  وفيها، الحديثة الحضارة مصطلحات من الكثير تعريبفي  كبير بجهد يةالعرب
 المنـاطق  عـدد  حسـاب  على اللهجات تعدد خالل نمي عام هو وما فصيح هو

  )4( .فيها المتواجدة
واصـل  التّقبل الولوج لتعريـف شـبكات    :ي جتماعواصل االالتّشبكات -

ـ هذه ي نعرج أوال على مفهوم مهم جدا يحتوي اإلجتماع أال  يـة بكات اإلجتماعالشّ
  )5( يشير إلى شقين :الّذي  الجديد و اإلعالموهو 
وهو يـدل كـذلك علـى    ، واإلنترنتي قمالر االتّصالقات جملة من تطبي �

 يةطبيقـات الالسـلك  التّقالـة باإلضـافة الـى    النّو يةخصالشّاستخدام الكمبيوترات 
 ياق.السهذا في لالتصاالت واألجهزة المحمولة 

بما يسمح للمجموعات األصغر ية، قمالرالبيئة في الطرق الجديدة لالتصال  �
ي وه، جمع على اإلنترنت وتبادل المنافع والمعلوماتالتّقاء ولتّاال يةاس امكانالنّمن 

 .بيئة تسمح لألفراد والمجموعات بإسماع أصواتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم
ونقصـد  ي واصل اإلجتماعالتّالجديد شبكات  اإلعالمومن بين أهم منصات  �

 ايـة معا لتحقيق غ تعملالّتي  مؤسسات، حواسيب، ابكة مجموع العناصر أفرادالشّب
تعريـف  فـي  جـاء  حين في ، جافيالتّرابط وهو عكس التّواصل بمعنى التّمعينة و
بأنهـا   ODLSIقـاموس  فـي   يةجتماعبكات االالشّأو ي االجتماعواصل التّشبكات 

ـ ية، شخصملفات  بإنشاء تنظيم تسمح للمستخدم يةخدمة إلكترون تسـمح لهـم    اكم
 صفحات الويب تهـدف إلـى  هي  بكات اإلجتماعةشّالف )6( اآلخرين.واصل مع التّب

فاعـل بـين   التّمن شأنها أن تسـاعد علـى   الّتي  توفير مختلف وسائل االهتمام و
، يـة المراسـلة الفور :ببعضهم البعض ويمكن أن تشمل هـذه المميـزات   األعضاء

لـى  إلضافة إباي البريد اإللكترون، قاشالنّمجموعة ، تبادل الملفات ردشةالد، الفيديو
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يصـنف ضـمن   ي موقع عـالم  200ي حوال العديد من الخدمات األخرى وهنالك
 )7( .يةالمواقع االجتماع

مواقع يتواصل مـن  باعتبارها  يةجتماعللشبكات اال يةهذه الورقة البحثفي نشير 
ويتاح ألعضـاء  ، هتمامات أوتخصصات معينةاين تجمعهم الذّخاللها ماليين البشر 

 وإنشاء المـدونات ، وتبادل مقاطع الفيديو، ورالصو، ة الملفاتبكات مشاركالشّهذه 
ـ وسـبب وصـف هـذه    ، يةوإجراء المحادثات الفور، سائلالروإرسال  بكات الشّ
ي راسـة وتقـو  الدوزمـالء  ، واصـل مع األصدقاءالتّأنهـا تتـيح ، يةباالجتماع

فضاء االنترنت في بكات الشّوابط بين أعضاء هذه الر.  
- ةعبيرالتّموز الراإليموج– ي تعريـف  إلـى  طرقالتّ قبل  اإليموتيكون –ي 

فـي   الحديثـة  المصطلحات من هو المصطلح هذا أن إلى نويهالتّ يجب، اإليموجي
 والمعاجم القواميسفي  منعدم شبه المصطلح هذا أن نجد ؛لذا اللّغةو االتّصالعلوم 
 كلمـة  ه مدى استخدامعلي القائمون الحظ حيث OXFORD قاموس أن إال يةاللغو

لذا تم أضافة  .يةعبالشّ قافةالثّ على الكلمة هذه تأثير وأدركوا، م 2015ي في إيموج
 مصـطلح  وبـين  بينهـا  الفرق أيضا إلى اإلشارة تجدر كما، 2016الكلمة له سنة 

 عنهـا  تفتقـت الّتـي   البـذرة هي  اإليموتيكون إن حيث، اإليموتيكون واإليموجي
ي ويعن EMODZI األصلي يبان مصطلح هوي فاإليموج، حقوقت الي في اإليموج

ورالص ةمزالركتابـة في  المستخدمة الضاحكة أو الوجوه ي ـة سـائل اإللكترون الري 
 مـن  مكونـة  األخيـرة  أن خالل من واإليموتيكوني اإليموج بين مييزالتّ ويمكننا
مصطلح ي األيموجحين في   Iconأيقون�ة ّي المش�اعر وتعن�ّي تعنEmotion مقطعين

ـ Moji صورة وي وتعن  Eمكونة من  Emojiي إيموج ـ ي وتعن   اأو رمـز  احرف
عبـارة عـن  رمـز     اإليموتيكـون  صورة بينماي اإليموج أن القول يمكننا وعليه

 وجوه من مجموعة تمثل يةتعبير رموز عن عبارةهي  االصطالحفي  ي فاإليموج
 المشـاعر  عن عبيراتالتّ من فا واسعاطي موز تظهرالر هذه، غالبا صفراء صغيرة

 مـن  عـددا  تشمل بل أصبحت، األوجه عند تقف الي تطورت تدريجيا ك أنها كما
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 ذلك وفهي اإلجرائ عريفالتّأما )8( وغيرها. واألنشطة موزالرو باتاتالنّو الحيوانات
 شكل في تظهري تالذّالعواطف  ومختلف الجسد الوجه ولغة لتعبيري المرئ مثيلالتّ

فـي   خاص وبشكل القصيرة سائلفي الر تستخدم لرموز يةتعبير وأشكال رسومات
  اإلجتماعي. واصلالتّ مواقع
 لغة لدينا ظهرت الجديد اإلعالم وسائل استخدام انتشار بفعل: الهجينة اللّغة-

ي االجتمـاع  اإلعـالم  وسـائط  عبر الهشيمفي  ارالنّ انتشرت انتشار، هجينة ةالثّث
ـ ، وتـويتر  بـوك  كالفيس واستخداما انتشارا األكثر تلك صةخا  ذات لغـة ي وه

 اللّغـة  عـن  وتختلفية، العرب اللّغةب يةاألجنب اللّغة فيها تختلط صةخا مصطلحات
 مسـتوى  على ارجةالد اللّغة عن كما تختلف، األسلوب يةناح من الفصحى يةالعرب

، وخارجهـا  يـة العرب ولالـد  اخلد امتدادا لها عرفت وقد، تميزهاالّتي  عبيراتالتّ
 مـا  بكل يةنهائ بصفة الفصحى يةالعرب اللّغة محل حلت أنهافي  تكمن وخطورتها

 مضـطرين  أنفسـنا  نجد فإننا قد الباحثين أحد يرى وكما، ونواقص ابتذال من فيها
  )9( تهدد أصالة لغتنا. ةالثّث للغة للتنازل
باب الشّالمستعملة من طرف  اللّغة على الهجينة للداللة اللّغةيوظف مصطلح    
اسـتبدال   خاللهاويتم  ختصاراتباالوتتميز  يةجتماعاالبكات الشّواجد على التّأثناء 

ـ لغة متداولة لدى هي  وما إلى ذلك باألرقامالحروف  باب ويقومـون بتعـديلها   الشّ
 يـة أو العربيز يـة العربنجليز اللّغـة و  يـة و سنعرج لتعريف العام دتهمارحسب إ

  لتوضيح المصطلح أكثر.
             جمـع ، دارِجـة  مؤ :دارِج :اللّغةفي جاء ارجة الد اللّغة– يةاللهجة العام �

 ئجاالـر ، ائعالشّ :في جرد /علىدرج  /ج.ر.د من فاعل اسم :ودوارج دارجات مؤ
 يـة عام :دارجـة  لُغة، عاميارج هو الالد ف والكالممألو تعبير، مستعمل، متداول

ة الّتالعامةع بها حدثيتي يدرج.بعالشّ أم أ كذا فعل على فالن فترة منذ اعتادهي.  
 العامـة  بـه  يتخاطب الّذي ي عبيرالتّ مستوىال ذلكي االصطالح فتعنفي أما 

 ويتصف رفالصو حوالنّ لقواعد خاضع غير مستوى وهو يةاليوم الحياةفي  عفويا
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 فقـدت  يةعرب إنها يقال قدي العرب لعالمافي  للدارجة سبةالنّب، واالختزال يةلقائالتّب
 حدفي  لغة ليست ولكنها، عراباإل مثل الفصحىفي  الموجودة الخصائص بعض
 .يـة الالتين مـن  المتفرعة اللغات على قياسا يسميها أن للبعض يجوز مثلما ذاتها

 مـن  له تعرضت لما تعرضت يةعرب بل، خصائصها بعض فقدت يةعرب وليست
  )10(يخ. ارالتّ عبر مختلفة عوامل
 فيهـا  تسـتخدم  مكتوبة لغةهي  .يةالعربنجليز - يةالعربيز اللّغةتعريف  �

ولها عدة تسـميات  ي على المنطوق العرب للداللة يةالعرب واألرقام يةالالتين الحروف
أو  يـة العربيز اللّغـة أو لغة الفرانكو أراب أو آرابـيش أو  ، arab-englishمنها 

ـ أوحـديث   E-language يةاإللكترون اللّغةو أ يةاألنجلوعرب Net-speakبكة الشّ

وغيرهـا   Internet slang يةفتراضاال يةالعام، Internet slangاألنترنت يةعام
 يـة واإلنجليز يةالعرب بين لغة جامعةية هي العربيز اللّغةوأخيرا )11( سميات.التّمن 

 مـا  وغالبا، المتطورة كنولوجياالتّو، رةالمعاص األجهزة حاجاتي استحداثها؛لتلب تم
 وال، الحاجة هذهي تلب ال لغتنا بأن إدعاء، يةأجنب بحروف يةالعرب اللّغة كتابة تكون
ي رسمها وعدم فهمها وضعف صياغتها وكبر حجمها وه األهداف ؛لصعوبة تحقق

 لهـا  ليسي ية الّتالعرب الحروف استبدال على تعتمد اللّغة هذهكما أن  يةليست عمل
ـ  عـين  والحرف 7 قمي الرال حاء الحرف كقلب (بأرقام يةاإلنجليزفي  مقابل ي ال

وهكذا 3 قمالر(.  
قافـة  الثّمن مظاهر  أثير.التّالعالقة و يةجدل يةاإلعالم اللّغةو يةالعرب اللّغة .1

نتقـال مـن   االمـو و النّواالسـتمرار  وتعمل على في المعر راكمالتّتحافظ على أن 
غم مـن  الـر عبير عنه علـى  التّوتستخدم لتحقيق أهداف الفرد و، رى آخمستوى إل

 تضربية الّتي امالس اللغات من يةالعربوتعد ، أشكالها المنطوقة والمكتوبة اختالف
ـ   التّنالّتي  رآنالق لغةي هفي اإلنسان اريخفي التّ ارهوجذب كالمـه   يةشـرف قدس

اطق بها يعترف النّت ما جعل اآلخر غير تحمل من الميزاالّتي  اللّغةي فه، عزوجل
جعـل األسـتاذ   الّـذي   وهو األمر)12(، بصعوبة حصر محاسنها ويستشعر رونقها
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يؤلف كتابه "لغة الجرائد" وبعده بثالثـين سـنة ألـف     1904سنة ي ابراهيم اليازج
 اللّغـة من كّل  مؤلفه "تعريب األساليب" لما الحظاه من خالف واضح بيني المغرب
تمكنـت   اإلعالمأن وسائل في ولعل العالقة بين اللغتين تكمن ، يةاإلعالمو يةالعرب

حافة المكتوبة وصوال الصبدءا ب يةوسيلة إعالمكّل  من خلق مصطلحات جديدة مع
يدرك أن هناك لغة جديدة خلقتهـا   Email يةفالقارئ للرسائل اإللكترون، لألنترنت

  )13( من مفردات. يةسائل العادالرمه وتختلف عن ما تستخد، الوسيلة الجديدة
في تكمن أساسا ، عالقة تأثير وتأثرهي  يةالعربو يةاإلعالم تيناللغبين عالقة فال

نشأة كلمات لـم  في  -كما أشرنا- يةاإلعالم وسائلهم المثل ما تسف، يةاللغو يةنمالتّ
أخرى واندثارها هجر ي فهم كذلك تسي فه، من قبل يةالعرب اللّغةفي تكن موجودة 
 اللّغـة فـي  تدعو إلى نشأة كلمات الّتي  تعكس أهم العوامل االتّصالتماما.فوسائل 

سواء أكان نظماً اجتماعيـا  ، جديدي مستحدث اجتماع يةكمقتضيات الحاجة إلى تسم
   )14( مخترعاً مادياً جديدا مأ يةفلسف مجديدة أ يةعلم يةأم نظر، أم اقتصادياً

حضـاريا لكونهـا    يةالعرب اللّغةإذن لإلفادة من مزايا  اإلعالميسعى  ومن ذلك
 يةاإلعالم اللّغةسالة من المرسل إلى المستقبل بالمقابل يقصد بالرتنقل الّتي  الوسيلة

فـي  تشيع على نطاق واسع الّتي  المختلفة و اإلعالموسائل في المتداولة  اللّغةتلك 
تعكس الواقع ي فه، كا بين أفراده ومجموعاتهصفوف الجماهير وتشكل قاسما مشتر

لذلك فانـه  ، )15("قافاتالثّلغة الحضارة ولسان ي فهللمجتمع؛ي والحضاري االجتماع
وجـود معـان   ي وهذا يعن، وافق بين المرسل والمستقبلالتّناغم والتّالبد من توافر 

ن يبل متفـاهم كلما كان المرسل والمستقف، وخبرات مشتركة بين المرسل والمستقبل
ي فاهم اللغـو التّذلك إذن ف، واحد كان ذلك أقرب ما يكون إلى الفهمي إطار داللفي 
يتم عبر الّذي  ليمالسةجاح للعملالنّيحقق الّذي  سالة هوالرة يفضـل ف )16(، االتّصالي 

 ؛فكالهما اإلعالموسائل  على اللّغة فضل عن ناأش يقل ال اللّغة على اإلعالموسائل 
 حديثة علوم نشأت عاُلقالتّ وبهذا، اآلخر عن أحدهما ييستغن ال افرانظمت القانمتع

ة وعظيمة للغة لتتطور وتشـيع بـين   بكما أنها فتحت أفاقا رح والمتانة قةالد بالغة
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فـي   اإلنسان حياة ريسيلتي يؤدالّذي  األمر اطقين بهاالنّاطقين وغير النّاس من النّ
  )17( .كلها وجوهها

خطوط في تسير بالضرورة  ال ماع لكبش، لغةي وأ اإلعالم بين قةعالال طبيعةف
إذ لـه  ، كافؤ بينهماالتّ ينعدم ذال، اللّغةبهو الطرف المتحكم  اإلعالمذلك أن  يةمتواز

وبذلك تبدو العالقة بينهما ، االتّصالوسائل في عديدة نلمسها يوميا  يةمستويات لغو
  عالقة متالزمة.

دون إعالم متطور ال  اللّغةو، رصينة ومبسطة ال يستقيم أمرهدون لغة  اإلعالمف
تـوفير  فـي  واالسهام ، اقيالروق الذّاالنتشار وتعميم في ها التّرسي يمكنها أن تؤد

تطويرهـا  في  يسهمو اللّغةبي هوض بالمجتمع فكما يمكن لإلعالم أن يرتقالنّشروط 
  )18( تأخرها وتراجعها .في كما يمكن أن يكون عنصرا 

 كما بإمكانه أن يكـون عـامال  ، بإمكانه أن يكون عامال إيجابيا اإلعالموعليه ف
 إذ. ا" وتعميم استخدامهيةالعرب اللّغةو"محتوى  يةالعرب اللّغةموضوع نشر في سلبيا 

استخدامها كلغة مبسـطة   موتعم يةالعرب اللّغةأن تستخدم  اإلعالماستطاعت وسائل 
ومن ية، العربعوب الشّذلك إلى حد بعيد الجمهور الواسع من ي فيفهمها الجميع بما 

مـن  ي أنحاء الوطن العربفي كّل أصبحت شائعة متداولة  اللّغةحسن الحظ فإن هذه 
وتعميم ي العربفي قاالثّاالندماج في أثرها الفعال  اللّغةالمحيط للخليج. وقد كان لهذه 

  )19( .ةيالعربالبلدان في وتيسير سبل الفهم العام 
نجـد المتتبـع  للمحتـوى      يةالعربوباسقاط هذا الطرح على وسائل إعالمنا  

 االتّصـالية  اللّغـة فـي   يةثالث ظـواهر سـلب  عموما تصادفه ي العربي اإلعالم
  :ي المختلفة وه االتّصالو اإلعالمالمستخدمة عبر وسائل  يةاإلعالمو

 يـة واألدب يةقافالثّى البرامج كثير من البرامج بل طال حتفي  يةشيوع العام .1
 ؛كُبريات الفضائياتفي  يةغدت تقدم بالعامية الّتي شرات اإلخبارالنّ يةومس جد

في الفصحى المستخدمة  اللّغةفي  يةرفالصو يةحوالنّو يةكثرة األخطاء اللغو .2
 ؛يةجاوزات اللغوالتّائعة والشّاألخطاء ي بعض البرامج وتفش
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بـل غـدت   ي العربي ثنايا الخطاب الموجه للمتلقفي  يةجنبفشو المفردات األ .3
وأسماء لمحطات ، يةهذه المفردات عناوين لبرامج مشهورة حققت نسب مشاهدة عال

  )20( عالمنا العربي.في نتشار اوي ذات وزن إعالم
الفصحى يتفاوت الجمهـور العـريض مـن    يون أسباب ذلك أن اإلعالمويرجع 

ن يخاطب فئـة  أال يريد عموما  اإلعالمف، اهفهمفي ف فئاته وطبقاته المتلقين بمختل
حاول دراسـتها  الّتي  المشكلةهذه وأو طبقة دون األخرى بل يريد مخاطبة الجميع 

وفصحى فقط  يةعام ي واقعنا اللغوفي ال يوجد  ين يرون أنهالذّالعديد من الباحثين 
المشرقة "  يةالعام والمخففة" أالفصحى سميت بـبل يوجد إلى جانبهما لغة وسطى 

أطلق عليها توفيق الحكيم اسم الّتي  اللّغةتشبه إلى حد ما ي وه، "المتوسطة اللّغة" أو
 اللّغـة مقال لـه صـفة "   في األستاذ عباس خضر  اوصفهالّتي  و.ة "الثّالثّ اللّغة" 

  )21(." الخنثى
باعتبـار   يةاالسـالم  يـة لعربا هويتنا الخنثى باتت اليوم هاجسا يهدد  اللّغةهذه 

 بقوة تتأثر اللّغةف معلوم هو وكما، يةلغة القرآن وركيزة من ركاز هذه الهو يةالعرب
ـ  هـو  مـا كّل  تجاه يةالعرب مةاأل ضعف هو اآلن اهدالشّو، وضعفهم أهلها ي غرب

 أثرتت سوف يةالعرب اللّغة أن شك وال، العربي بابي الشّتعترالّتي  االستالب وحالة
 من :في كّل وظهرت جوانب هذا الضعف )22(.الضعف بهذا

 ؛يةحوالنّو يةرفالصو  يةئاإلمال قواعدالب الجهل .1
 ؛ابتةالثّ وأصولها اللّغة من للمسموع المخالفة ائعةالشّ يةاللّغو األخطاء كثرة .2
 وغلبـة ، كلُّفالتّ على ينم تركيباً الجمل وتركيب، األسلوبفي  السالمة عدم .3

؛كاكةالر 
 ؛تاما هماالًإ رقيمالتّ عالمات همالإ .4
 ؛اإلعالممعظم وسائل في  يةمالعا الكلمات استعمالفي  المبالغة .5
  يةاللالدو يةرفالصو يةحوالنّ بمستوياتها يةاللغو المنظومة بقواعد زاملتّاال عدم .6
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بـل  بال داع مع سهولة استخدام المقا يةاإلكثار من استعمال الكلمات األجن .7
 )23( لها.ي العرب
ذلك أن الطـرفين ال  ، متواز مسارفي ال تسير دائما  اإلعالمو اللّغةالعالقة بين ف

لـذلك  ، هو الطرف األقوى اإلعالمألن  بينهما كافؤالتّالنعدام ا أثير؛نظرالتّيتبادالن 
بها  وتلحق، لها تضعف الخصائص المميزةالّتي  ا للدرجةغبال اللّغةفي يكون تأثيره 

  تشويهها .إلى  اتصل أحيان اأضرار
   يةعبيرالتّموز الرالهجينة و اللّغةبين  يةجتماعبكات االالشّعبر  اللّغة

 مجتمـع  فيهـا  يشـارك  وواسعة  كبيرة مؤسسة الوسائط الحديثة تأصبح لقد
كـّل   فتحـت  بل، بعينهم وصحفيين وقراء كتاب على تصرقم غير بأكمله متفاعل
 واحتياجـاتهم  وأفـراحهم  همـومهم  اآلخـرين  مع يتبادل أن يدير من لكل األفاق

 الجماهير نقلتالّتي  يةجتماعاال بكاتالشّ عبر األخرى يةالحيات وأمورهم ومشاكلهم
 وعلـى  مختلفة ثقافات انتشارفي أكثر  سهمأما  الفاعلة المشاركة إلى المتابعة من

 ابتكارهـا في  ورئيسيا ياأساس دورا لمستخدميها كان، ومتعددة جديدة لغات ظهور
 مع يتناسب بما واصلفي التّ هولةالسو البساطة عن بحثا واسع؛ بشكل واستخدامها

ـ الّتي  و، ريعةالس يةالعصر حياتهم نمط  أو يـة والعربيز، آراب-الفرانكوعرفت ب
 وأرقام يةالتين بأحرف تكتب يةالعرب اللّغة جعلالّذي  األمر، وغيرها "يةاألنجلوعرب

 عبير بصدق عن المشاعر واحاسيس األفرادالتّاستطاعت  يةمصحوبة برموز تعبير
 اللّغـة  معـالم تهدد  ودخيلة هجينة جديدة لغةكرست لمعالم تشكل ي ومن ذلك فه

أن هـذا  زماننـا  في ومن المفرقات )24( .االفتراضي العالم هذا من انطالقا يةالعرب
الّـذي   الوقتفي  ينوحرص كبيرباحترام  امعه يتعامل كانالفصحى  يةالعرب اللّغة

وعمـت المـدارس    يةاألممجتمعاتنا لكن لما تراجعت نسبة في سائدة  يةكانت األم
كنولوجيـا الحديثـة   التّشر وأصبحنا بعصر النّالجامعات وتقدمت وسائل الطباعة وو

ـ ندثار وتراجع الممارسة بـين أوسـاط   تجابه خطر اال يةالعرب اللّغة غدت باب الشّ
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واصـل  التّما لمواقع المراهقين بشكل خاص على اعتبار أنهم الفئة األكثر استخدوا
  .المجالفي راسات الدحسب ما أكدته العديد من ي اإلجتماع
في بحرب اللغات تأثرت خرى ن األلساالي على غرار باقو يةالعرب اللّغةأن كما 

تحصد المراتب  التّازرغم أنها م، والمعلومات تاالتّصاالوكنولوجيا التّعصر ظّل 
ـ  التّالمقابل أكد في ، استعماال عالمياكثر ترتيب اللغات األفي ولى األ ي قريـر العرب

 يـة جتماعواصل االالتّأن استخدام لغة الضاد على شبكات  يةقافالثّ يةالخامس للتنم
كمـا  ، أمر يـدعو للقلـق  ي بلدان المغرب العربفي تحديدا على موقع الفيس بوك 

    1جدول رقم يوضحه ال
  الفايسبوكفي نسبة حضور الفصحى 

  ولةالد  عدد المستخدمين
  يةالعرب  يةاإلنجليز  يةالفرنس

  تونس  1.554.760  1  3  95
  الجزائر  878.600  7  6  87
  ليبيا  143.960  50  42  2

  المغرب  1.767.380  11  6  82
مغـرب  الفـي  شبكة الفايسبوك  ىعل يةالعرب اللّغة:نسبة حضور  01الجدول 

  )25(العربي
راسات دعمت هذا الطرح على غرار دراسة قامـت بهـا منظمـة    الدوكثير من 

لغـة   6000لغة تموت سنويا من أصـل   25ما يقارب  تشير أن الّتي  اليونيسكو و
 ايـة لغة منهـا بنه  3000ين توقعوا أيضا اندثار ما يقارب الذّارسين الدحددها هؤالء 

أرفقتها  20القرن في لغة اندثرت  300و قائمة من وقد وضعت اليونيسك، 21القرن 
  )26( يةالعرب اللّغةشملت الّتي  م و21القرنفي بقائمة اللغات المتوقع اندثارها 

نـا نحـاول   وتواجدها تجعل يةالعربتتنبؤ بمستقبل مخيف للغة الّتي  تيجةالنّهذه 
المـرتبط بظهـور    يواصل االجتماعالتّوسائل في  اللّغةموضوع في أكثر البحث 
منهما يضغط من ناحيته وهذا ما جعلنا نراها من خالل موضوعنا هذا كّل  خطرين
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 -كما بينا القصد منها سـالفا -الهجينة  اللّغةندان أحد أطرافه الستتوسط المطرقة و
أشار إليها ي الّتي تعرف بمصطلح اإليموجالّتي  و يةعبيرالتّموز الروالطرف اآلخر 

 على تغلبت يةعبيرالتّ موزالر بقوله :"أن أكسفورد قواميس رئيس "ولكاسبر جراث"
 تعتمدالّتي  االحتياجات يةلكونها لها القدرة على تلب وذلكي قليدي التّاألبجد الحرف

 ". يةأنها مرنة ومعبرة وفور صةخا للتواصلي البصر العنصر على
ردشـة  الدمواقع ي في يموجاإلدراسته حول في جاب اهللا ي ويؤكد األستاذ رمز

 حياتنـا  إلى دخلتالّتي  ريعةالس األمور من أنه أضحى  يةالعرب اللّغةوأثره على 
 واصلالتّو ردشةالد غرففي  كبيرة يةأهم له أصبح بل، رهيب بشكل يةاالفتراض

 تـتم الّتي  يةالمواز اللّغة على عتماداالي يواز عليها االعتماد وأصبح، اإللكتروني
  )27(طريق الكلمات. نع

الهجينة  اللّغةتحدد استخدام تلك عوامل متعددة  والبد لنا من االشارة أن هناك
  :ي وأهم هذه العوامل مايل يةعبيرالتّموز الرالمرفقة ب
ا مضـطر  اللّغـة ومحدداتها المختلفة قد تجعل مستعمل  يةقنالتّشروط اآللة و �

  ؛يةتماعبكات اإلجالشّعبر  اللّغةتلك الستعمال 
وغيـاب   -يةقنالتّالبدايات األولى لظهور في - يةغياب لوحات مفاتيح عرب �

  ؛يةحروف األجنبسببا مباشرا وعمليا للطباعة بال برمجيات معربة كان
فـي  سببا كان معينة  يةولغو يةاجتماع يةتمييز أنفسهم بهوفي باب الشّ رغبة �

من حيث أخرى  يةمن ناحي ن اللغوالهجيمن جهة وي اإليموج إقبالهم على استعمال
 )28( .قيب الربمنأى عن  باب الشّهؤالء  يجعلي أسلوب تدوين أنهما

 بطريقة أثرت قدي أو اإليموج يةعبيرالتّموز الروال أحد منا يمكنه انكار أن هذه 
  :في أثير قاده توجهين يتمثالن التّوهذا ، واصلفي التّ للغة استخدامنا على بأخرى أو

فـي   سـهمت أ قد يةعبيرالتّ سومالرو فراءالص الوجوه وجه يرى أن هذهت .1
 الكـالم في  اقصالنّالمعنى  تكملة خالل من خصوصا يةالعربو عموما اللّغة إثراء

 الجسد لغة بذلك وعادلت، اللفظي غير لالتصال اآلخر الوجه باعتبارها المكتوب ؛



بكات�ا#جتماعّية�������������������������������������������������������������������������د.حيدو�jّklاية
ّ

غة�العربّية��ي�الش
ّ
  الل

 

222 

الموضوع في  يةة دراسات أجنبوهذا ما أكدته عد، وإيحاءات إيماءات وحركات من
  ؛بانغلور بجامعة إفانس فيفمن بينها دراسة قام بها 

 ويجـب  يـة العرب اللّغـة ب محدق خطري اإليموج أن آخرون بينما يرى .2
 لغويا نظاما تكون أن يمكن فراءالص الوجوه أن هذا باعتبار الظاهرة لهذهي صدالتّ

ـ التّ تائها بين الضـعف  يةالعنكبوت ةللشبكي العرب المستخدم ويبقى، بذاته قائما ي قن
 مـع  تتوافقالّتي  اإليموجيات وبين يةالعنكبوت بكةالشّ علىي العرب المحتوى وشح

 مـن  مجموعـة  جاه علـى التّ هذا أصحاب اعتمد حيث، يةواللغو يةقافالثّ الخلفيات
  )29(اآلتيفي  نوردها يةواألدب يةالعلم والبراهين واألدلة بريراتالتّ

غم من وجود دراسات لتطـوير هـذا   الربي لإليموجي اللغو ظامالنّ ضعف .1
  ؛ اللّغةظام ليحل محل النّ

ي اللالـد بين المرسل والمستقبل لتباين اإلطار ي لإليموجي اللالد االختالف .2
 مـن  مزيـد  إلى الظريفة يةعبيرالتّ الوجوه هذه المشترك بينهما ومن ذلك فقد أدت

  ؛بالضبطي اإليموج هذه تعنيه بما متأكدين ليسوا ساالنّ االرتباك؛ألن
ي اإليمـوج  شـكل  بها لك يظهرالّتي  يةفالكيف، يةاإللكترون المنصات تعدد .3
 عليها. تجلسالّتي  يةاإللكترون صةالمن على يعتمد

لـبعض  ي اللالـد الحقل في أيضا أثرت  يةبكات االجتماعالشّوتجدر اإلشارة أن 
ـ   منهـا  بكات فظهرالشّمن هذه  يةسبت خصوصاكتالّتي  المفردات مـن  ي مـا يل
  مفردات :

وسـائل  فـي  ولكنها تواترت ية، العرب اللّغةفي مفردات معروفة ومتداولة   .1
 معينة يةوأحداث آن يةواجتماع يةنتيجة اقترانها بظروف سياسي واصل االجتماعالتّ

  ....، دين، التّظام، النّحذف، إصالح، ومنها: أعوان
جديدة بأثر مـن األحـداث   ي دات معروفة متداولة ولكنها اكتسبت معانمفر  .2

كثير منها وتوسعت بحكم ي وتغيرت معانية، قنالتّو يةواالجتماع يةياسالسوالظروف 
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، ابطالـر مثـل:  ، كنولوجيا الحديثـة التّوي واصل االجتماعالتّوسائل في استعمالها 
  ...، احن، الشّالموقع، الجوال، بكةالشّ

معناهـا أو صـورتها   في  يةالعرب اللّغةفي مفردات جديدة لم تكن موجودة  .3
ة، رفالصنـة  يـ ، ومن ذلـك: األخْو ةلمالسطَنَة ، يد (حركـة   ، مـوازي ، شَـيـرتَم            

 )30( ).يةسياس
واصـل  التّعبـر مواقـع   ي طرحها الهجـين اللغـو  الّتي  سبة للمشكالتالنّوب

  :  ي ما يلي االجتماع
 اللّغةإلى جانب  يةاستخدام مفردات أجنبفي وتجلت ، يةاللغو يةنائالثّمشكلة  .1
    ؛للحرف الالتينيي ص العربالنّكتابة في و، يةالعرب
فـي  للغة الفصحى  يةمزاحمة العامفي وتجلت ، يةاللغو يةمشكلة االزدواج .2

  ؛صوص المكتوبةالنّ
ـ و يةوالمعجم يةالئاإلم اللّغةمستويات في ي مشكلة الضعف اللغو .3 ةرفالصي 

)31(.يةركيبالتّو يةحوالنّو

 حديات واألفاقالتّ -يةبكات االجتماعفي ظّل الشّ يةالعرب اللّغةواقع   .4
القـرن   من سعينياتالتّ عقد منتصففي  الحديثة يةكنولوجالتّ طوراتالتّ أحدثت

 عميقة تغيرات بها تحيث ارتبط، االتّصال عالمفي  يةوحقيق يةنوع ثورة، الماضي
 االتّصـال  أنماط كافة على كبير بشكل أثر ما يةاإلنسان الحياة جوانب مختلففي 

وهذا ، يةالماكلوهان يةالكون يةالقر مفهوم لتجسيد واسعا مجاال فتحت حيث، اإلنساني
 مخاطرهـا  حـول  الجدل من الكثير ثارةوا المخاوف من العديد لم يمنع من خلق

باعتبارها  اللّغةارتبطت بشكل كبير بالّتي  هذه األخيرة يةقافالثّو يةجتماعواال يةفسالنّ
في األنترنت  سهمتأتتطور بتطورها حيث الّتي  و، وعاء حامال لثقافة المجتمعات

  .  يةاالفتراض الفضاءات هذه عبر كبير بشكل بها واصلالتّ يتم جديدة لغة بروز
 تعكسالّتي  قافاتالثّ وكل، اللغات لكل توحمف عالم بكةالشّ عالم أن اعتبار على

 حـول  2002  -1996بين فانريدز مؤسسةأجرتها  دراسة ووفق، فحسب ثقافتها
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 يقـرب  ما برغم حضور أنه وجد، اإلنترنت شبكة على قافاتالثّو اللغات موضوع
 راسةالد حيث أوضحتي اللغوفي قاالثّ نوعالتّ تركز، اإلنترنت على لغة 500 من
 يـة يتحـدثون اإلنجليز  ينالذّ للمستخدمين سبةالنّب عظيمة تعد لم اإلنترنت ةفائد أن

ي األلمـان  يبحر عندما ألنه عدة؛ لغات يتقنون ينالذّ أولئك إلى باألحرى لكنها، فقط
 يجـد  فإنهية، بلغته الوطن يريده عما ويبحث، اإلنترنتي في اإليطال أوي الفرنس أو

 بـأن  وسيعتقد بالضرورة، يتوقع مما أكثر ويجد بل، هبالد لغة تتحدث المواقع آالف
 . اإلنترنت على تطغىهي الّتي  لغته

 فكـان  العالم لغات مجموع عموما بين اإلنترنت على يةالعرب اللّغة حضور أما
 انتشـارها فـي   األسباب ولعل أهم، بها المتحدثين ألعداد وفقا ابعةالر المرتبةفي 

 مـن  متغير عالمفي  يةالعرب اللّغة" عنوان تحت الطيب مراد الباحث دراسة حسب
 علـى  قبضته يحكم كانالّذي  المباشر االستعمار انحدار وهو "هضةالنّإلى  اليقظة

  )32(مستعمراته. في  عليمالتّو قافةالثّ
فهو حضور الفت من حيث  بكاتالشّعلى  يةالعرب اللّغةأما فيما يتعلق بحضور 

ال  افصاحتها ومكانتها كلغة للقرآن تمثل جزء إلى ءتسي جديدة يةلغو ظاهرة تداول
 مـن  خلـيط هـي   الجديـدة  اللّغة هذهف، يةاألنترنت اللّغةيتجزأ من هويتنا وسميت ب

 مـن  جملـة  جانب إلى، يةواإلنجليز يةوالفرنس ارجةالدو الفصحى يةالعرب:اللّغات
هذه ي مستخدم عندي طبيع أضحى استخدامها جدالّتي  سوماتالرو موزالرو األرقام

 مـن  المفروضة رعةالس يةمحت إلى باإلضافة ووضوحها لسهولتها بكات نظراالشّ
 عند االختصار اعتماد ضرورةل أدتالّتي  الجديدة االتّصالية كنولوجياالتّ هذه طرف

 تغيـرت  المصـطلحات  مـن  فـالكثير ، تكرار أو ملّلي أل تفاديا وهذا، واصلالتّ
أثر وبصورة واضحة علـى اسـتعمال   الّذي  األمر موزالرو اماألرق بهذه واستبدلت

  )33( باب والمراهقين .الشّبين أوساط هؤالء المستخدمين على رأسهم  يةالعرب اللّغة
 وذلـك  سـلبى  بـدور  تقوم اليوم أضحتي االجتماع واصلالتّ فوسائل هنا من

 ستتحول لهاي صدالتّ يتم لم واذا، يةالعرب لغتنا على غريبة لغة نشرفي مساهمتها ب



بكات�ا#جتماعّية�������������������������������������������������������������������������د.حيدو�jّklاية
ّ

غة�العربّية��ي�الش
ّ
  الل

 

225 

 رقـام واأل يةوالالتين يةالعرب بين الخليط الكلمات من مشوه مسخ الى يةالعرب اللّغة
ستعود إلى عصـور   يةتنبأت بأن البشر يةبل وهناك دراسات غرب، المفهومة غير

عبيـر حيـث   التّمن اختصارات للكـالم و ي مع ما أتاحته اإليموج يةمزالرالكتابات 
 ذلـك فـي   للتواصل كوسيط تترسخي لك عدة اقرون القديمة موزالر كتل احتاجت

  )34( لإليموجي. الواسع لالنتشار رعة المذهلةالس مع بالمقارنة، الغابر الزمن
 بكاتالشّي عل بابالشّ قبل من يةاجنب بحروف يةالعرب اللّغة كتابة اعتماد فإنلذا 

 النتقـال  وذلك، نقراضباال وتهدده، العربي الحرفي علرا خط تشكل يةاالجتماع
 ضـوابط  بال تجميعه تم غريبا مسخا تمثل يةهو بال صنعت لغة إلى واصلالتّ لغة
ـ  لغـة  كـأعظم  يةالعرب اللّغة وقداسة مكانة حساب ىعلي لتأت عدة لغات من ي عل

 ياتحدالتّ من الكثير الفصحى تواجه اليوم  يةالعرب اللّغةومن ذلك فإن )35( ق.االطال
ومـن هـذه المعوقـات مـاهو     ، وإنهاكها إلضعافها مسيرتها؛ وتسعى تعوقالّتي 

ـ في وثقاي وإنساني وديني واقتصادي وسياسي اجتماع ـ ي وعلم ـ ي وأدب ي وتعليم
 بـين  المحتدم راعالصذاك  حديات خطورة هوالتّو لعل أكثر ، وإعالميي وأكاديم

 المحافظة وبين، عليمالتّ يةازدواج، واألجنبي يالعرب عليمالتّ وبين، يةوالعام الفصحى
وبـين  ، بـاآلخرين  واالنبهـار  االنتماء عدم وبين، للمتغيرات قليدالتّو وابتالثّ على

   :كله ذلك إلى يضاف والمجتمع اتالذّ
  ؛الفصحى بها السيما والكتابة، يةالعرب اللّغة دراسة عن الطلبة عزوف .1
 ؛بعيد هويتنا يةر ثقافة أمركونشي لعالمنا االسالم العولمة غزو .2
    ؛حضرالتّقافة والثّشبابنا ب يةذهنفي  يةارتباط اللغات األجنب .3
4.ـ ، العالمفي  الكتابات المثقفين لتوحيد بعض من عواتالد  دعـوات ي وه

 اللّغـة  يجعـل  ما، عورالشّ بين موحدة حروفا، يةالالتين بجعل الحروف يةاستشراق
 )36(.بها تليق ال مستعارة حلةي لترتد األصيل ثوبها تخلع يةالعرب

ـ  علـى  يـة عبيرالتّمـوز  الرالهجينة و اللّغةثار استخدام آولعل أهم   بكاتالشّ
 مـن  أصبحاذ ، للمستخدمين يةاليوم الحياةفي  متداولةكونها أضحت ، يةجتماعاإل
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فـي   باتـت  لمصـطلحات  بديال أصبحت أن بعد عنها بابالشّ استغناء الممكن غير
 مني الواقع العالم مقتحمةي االفتراض عالمهم تجاوزت أن وبعد، صعبة هممنظور
 المؤسسـات  بعضفي  حتى استعمالها وتمادى، والكتابات المحادثات طبيعة خالل

 الجديدة اللّغة استخدام يقتصر لم إذ، متعددة يةأكاديم جوانبفي و يةربوالتّ يةعليمالتّ
 األسـاتذة  مـن  المثقفـة  الفئات حتى مست بل طفق بابالشّ من يةالعاد الفئات على

   )37( .واألكاديميين
 شـبكة  الرواد طـرف  مـن   يـة العرب للغة يئالسوي لبالس االستخدام ديع لمف

ـ  المسـتخدم  يةهو على بل، فحسب  اللّغة على خطرا  يةجتماعاال ومنـه  ي العرب
 تركيـب  علـى  درةالق لديهم تعد لم الجامعيين من الكثير أن نجد حيث، الجزائري

 مع بها واصلفي التّ صعوبات يجدون أنّهم كما، فصيحة غةلب صحيحة بسيطة جملة
ـ  عالمهمي في اللغو الخليط بهذا يتواصلون ال فهم، أندادهم  بـل ، فقـط ي االفتراض

 بعـض فـي   حتى استعمالها تمادىحتى أنه ي الواقع العالم إلى ليخرجوا تجاوزوه
  )38( .يةربوالتّو يةعليمالتّ المؤسسات

دخول عدد من المصطلحات والكلمـات  في  سهمتأاليوم  يةبكات اإلجتماعالشّف
في نشر األخطاء ل تركت مجاال واسعاكما أنها ، داولفي التّال يستهان بها  يةاألجنب

نشر أخطـاء   من تمكنتبعض األحيان ي في وه، اللّغةقواعد في حو واالستهانة النّ
ويرصد المتابعون ، عبيرالتّراكيب وطريقة التّاالت أخرى كمجفي  يةوانحرافات لغو

وشيوع االستعمال لأللفاظ ، بالفصحى يةوسهولة مزج العام، يةشيوع األخطاء اللغو
ولعل أبرز ، ةمن غير ضرورة ملحية، رجمة الحرفالتّعن طريق  يةاألجنبي والمعان

 يـة ح يةلغات أجنبفي  عبير الموجودةالتّمظاهر ذلك ترجمة المصطلحات وطريقة 
  .االستخدامفي ونشرها  يةوالفرنس يةكاإلنجليز

 اللّغةعلى تحديدا  يةجتماعبكات االالشّ، لألنترنتي لبالسأثير التّفأضف إلى ذلك 
ـ و، زحف طوفان المعلومات والخطـر المفتـرض للعولمـة   في ظّل زاد  راع الص

 يـة صادم بـين اللغـات القو  التّو، اءمن أجل البق يةالحاصل حاليا بين اللغات العالم
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يأكل الضـعيف أوال  ي القو يةنظري حسب رأ، واللغات الضعيفة المهددة باالندثار
راسات الحديثـة  الدوال يخفى على أحد بأن معطيات ، من اللغاتي بقاء سوى للقو

وتوقعـت  ، قائمة الخطرفي لغة منها  300ي تؤكد بأن إحصائيات اللغات فإن حوال
لغات سيكون لها انتشار  6منها ، لغة 12ة فقط الثّالثّ يةاأللففي  يةتستخدم البشرأن 

  )39( . علينا الحذر من الزحف على هويتنا ولو بعد حينلذا واسع 
مظهـرين  فـي  بـرزت   اللّغـة على  يةبكات اإلجتماعالشّوعلى ذلك فإن تأثير 

  : أساسيين
 اللّغة يةبن تهدم يةلغو تأثيراتي فه ؛اللّغة يةبن يصيب الصخي لغو مظهر .1
 يـة قنالتّ معجـم  والسـيما  معجمهـا فـي   ذلك يكون ماوأكثر داخلها؛ من يةالعرب

 وطأة تحت يةاإلنجليز اللّغة مفردات تقترض اللغات من ؛فكثيراإلعالمو والحاسوب
هـي   رف للحاكمة للغة أو بقيـت كمـا  الصسواء خضعت لقواعد  رعةالسو الزمن

 لة.كمفردات دخي
 موقفهم فيراجعون اللّغةب اطقينالنّ نفوس تداخل يةواجتماع يةنفس تأثيرات .2

 ما يراوكث، العولمة لغة يةباإلنجليز مضاهاتها إلى ويعمدون، وحاضرها لغتهم من
 )40(م.لغته تجاهي سلب موقف إلىي فسالنّ نازعالتّ هذاي ينته

لهويتنا البد لنا من   ايأساس مشكالباعتبارها  يةالعربومن أجل الحفاظ على لغتنا 
سنعرض بعض المقترحات لضـمان   يةالعربليمة للغة الس يةالممارسة اللغو ايةحم

ين أضـحت شـبكات   الـذّ عدم اندثار استخدامها خصوصا وسط شبابنا ومراهقينا 
  وأهم هذه المقترحات مايلي:ي ال يتجزأ من روتين حياتهم اليوم اجزء يةجتماعاال

واإليجابي؛ حتى تصبح ي االستعمال العقالن يةباب واألطفال بكيفشّال يةتوع .1
، للتثقيـف واالسـتفادة   ةأدا وفه، للهدم وليس وسيلة، للبناءة أدا يةبكات االجتماعالشّ

 ؛يةعن الهوالوقت واالنسالخ  وليس لتضييع
عامـل مـع   التّمجال في  صةخا، منهجيا وأكاديميام باب وتأطيرهالشّتعليم  .2

 ؛اإلنترنت ةيتقن
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واصـل عبـر   فـي التّ  بابالشّيستخدمها الّتي  ظر إلى األساليب الجديدةالنّ .3
، اومحاولة تشخيص أسبابها؛من أجـل فهـم الظـاهرة جيـد    ، يةبكات االجتماعالشّ

 ؛واقتراح حلول أكثر نجاعة لمعالجتها
"اكتـب   يـة مثـل جمع  يةبكات اإلجتماعالشّ تكوين لجان وجمعيات على  .4

ـ را يمثل خطالّذي  وحمايتها من هذا الغزوية، العرب اللّغةع عن عربي" للدفا ، احقيقي
 ؛اعدالصعلى الجيل  صةخا

عامـل  التّواصل والتّ يةبأهمي عليمي التّربوالتّأن الشّتحسيس القائمين على  .5
 ؛ يةالعرب اللّغةب

 اللّغـة حـروف  استخدامهم ل تين يثبكّل الذّ ع علىزتخصيص جوائز تو .6
 ؛واصل الحديثةالتّأساليب في  يةالعرب
تحرص على تشـجيع أبنائهـا   الّتي  تخصيص جوائز توزع على العائالت .7

 ؛واصل الحديثةالتّأساليب في  يةالعرب اللّغةعلى استخدام حروف 
استخدام حـروف  في رعة السإلبراز مهارات  المسابقات (األولمبياد) أمةإق .8
وذلـك لجميـع   ، سـليمة معبـرة   ثة بلغـة واصل الحديالتّأساليب في  يةالعرب اللّغة

  ؛وتحفيز الفائزين يةراسالدوالمراحل ، المستويات
فـي   يـة العرب اللّغةللطلبة لمناقشة استخدام حروف  يةمشاريع جماع أمةإق .9

ورش عمل للمتخصصـين لتبـادل اآلراء حـول     أمةإقوواصل الحديثة التّأساليب 
واصـل  التّأسـاليب  فـي   يةالعرب لّغةالتحول دون استخدام حروف الّتي  المشكالت

 .يةالعرب اللّغةتساعد على نشر الّتي  الحديثة ؛لوضع الحلول المناسبة
ـ   التقانات الحديثةو يةالعرب اللّغةفي تشجيع المتخصصين    ةعلى إبـداعِ طريق
كمـا  ، عقيدالتّبعيدة عن ، واصل الحديثةالتّأساليب في  يةالعرب اللّغةللتواصل ب ةسهل

  )41( .يةاستخدام الحروف الالتين فيهو الحال 
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فـي   كانـت  هكذا، أبينا أم شئنا الحنيف اإلسالم وعاءية هي العرب اللّغة خاتمةلا
من هويتنا  -نازل عنهالتّال يمكننا -جزء ي فه، أبده إلى ستكون وهكذا الزمان غابر

تخدمها غرق فيه من ال يسالّذي  حججالتّو، األصل أو لم نكنفي المسلمة عربا كنا 
فـالقرآن  ، حة بمكـان الصكونها لغة فن وأدب وليست لغة علم ال أساس له من في 

جز أمام ما جاء فيه من إعجاز اوال يزال اآلخر يقف موقف الع يةجاء بفصحى عرب
تربعت عليها لغة الضاد عنـد المسـلمين أضـحى    الّتي  ورغم هذه المكانة، علمي

 يزداد كلما تشربنا ثقافة اآلخرالّذي  لخطراستخدامها وممارستها بينهم تحت طائلة ا
ولـم نكلـف   ، ويصنع المعلومة ونحن نستهلكها كما هـي  لتقانةاأضحى ينتج الّذي 

بل األدهى من ذلك أننـا لـم نسـتخدم ال لغتنـا     ، أنفسنا عناء صبغها بلسان عربي
صـل  فنجد شبابنا اليوم ابتدعوا لغة للتوا، ها كما جاءت بلغتهماالفصيحة .وال أخذن
تواصـلهم  فـي   يـة عبيرالتّمـوز  الرتملكتهم   يةفمن ناح، هايتيصعب تحديد جنس

أحاديثهم ورسـائلهم وتعليقـاتهم   ي الهجين اللغو اأخرى غز يةومن ناحي اإللكترون
 يةمنا اليوم أحقي فال يملك أ، انعكس على تواصلهم اليوميالّذي  ومنشوراتهم األمر

 كنلوجيـات الحديثـة  التّباعتبارها إحدى روافد  يةماعبكات اإلجتالشّانكار حقيقة أن 
لهـا تـأثير بـالغ     االتّصـال و اإلعالمطورات على مستوى وسائل التّأتاحتها الّتي 
تثيـر   ومن تجليات ذلـك ابتـداعها كلمـات   ية، العرب اللّغةاستخدام  على  يةاألهم

ئل ولغـة  هـذه الوسـا  ي عززت الهوة بين الجيل الجديد من مستخدم، االستغراب
أضحى مثار قلق علـى الخصـوص وأن منظمـة اليونيسـكو     الّذي  األمر، الضاد

لذلك صار لزامـا علينـا   ، يمكن أن تندثرالّتي  ضمن اللغات يةالعرب اللّغةأدرجت 
  واحد فينا .ية كّل هو مكون لهوالّذي  موروثنا اللغوى ايةالعمل على حم
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 الهوامش:
  

شـمال افريقيـا والبحـر األبـيض     في استعملت الّتي  القديمة يةاللغات الفينيق ىحدإ يةالبونيق )1(
  المتوسط. 

 مواقـع فـي   يةالعرب اللغة ين عبد القادر عثمان،مريم محمد محمد صالح ،اشكالياتالدنصر   )2(
ضـمن   المقدمـة بوك، ورقة  الفيسي مستخدم من عينة على يةتطبيق دراسةي االجتماع واصلالتّ

ـ يةللغة العربي ولالد، المجلس  2013ي الفترة مافي ، المنعقد  يةللغة العربي ولالدالمؤتمر  ي ، دب
  14،15،ص،ص

)3(  Le petit Larousse, édition Larousse, Paris ,2005,p 260 
 يـة العرب اللّغة على استخدامها وتأثيري جتماعاال واصلالتّ وآخرون، شبكاتي فطيمة بوهان  )4(

فـي  ، المنعقد  يةللغة العربي ولالدالمؤتمر  المقدمةة ، ورقيةالجزائري: دراسة ميدان بابالشّ عند
  4، دبي،ص 2013ي الفترة ما

  .14،ص2014واصل االجتماعي،عمان،التّخليل شقرة، اإلعالم الجديد: شبكات ي عل )5(
،شـبكة األلوكـة دراسـات     صـة خطـر أم فر  يةبكات االجتماعالشّاعدي،السسلطان مبارك  )6(

  .9،ص2011، يةعودالسوأبحاث،
ـ  1الحديثة من الجريدة الى الفيسبوك،ط االتّصالحسين عامر،وسائل ي فتح  )7( للنشـر  ي ،العرب
  203،ص2010وزيع،القاهرة،التّو
 اللغـة  علـى  وأثره ردشةالد مواقعفي  )اإليموتيكون(ي اإليموج جاب اهللا، استخدامي رمز  )8(

ـ على ي ص األدبالنّو يةلغة العربلي ولالدضمن المؤتمر  المقدمةورقة  ،يةالعرب   يـة بكة العالمالشّ
  الـد م ، جامعـة الملـك خ   2017فبرايـر   16إلـى   14الفتـرة مـن   فـي  ، المنعقـد   2مج
ةعودالس486،صي  
-ضمن اليوم ال المقدمةة...و لغة الضاد تتحدى ،ورقة الثّالثّميادة محمود مهنا، مخاطر اللغة   )9(

  45للعلماء المسلمين،فلسطين،صي إلعالم ، االتحاد العالموا يةاللغة العربي دراس
جتماعي:الفيسبوك نموذجا دراسة اال واصلالتّشبكات  في  يةاللغة العرب منال، استخدامي قناو  )10(

، جامعـة أم البـواقي    االتّصـال ،قسم اإلعالم و يةالعلوم اإلنسان ية،رسالة ماجيستار، كل يةتحليل
  22،ص2014-2015
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 1994 ، يـة العلم الكتب دار ، القاهرة ،1 ،ط الخصائص ،معجمي جن بن عثمان الفتحي أب )11(
  .568ص

  12،14ابق،ص،صالسين عبد القادر ،المرجع الدنصر  )12(
طبيقـات،مركز جامعـة   التّاألسس،المبادئ ، يةريف.أيمن منصور ندا،اللغة اإلعالمي الشّسام )13(

  35،34،ص ص2004القاهرة  ،
:دراسـة  االتّصال يـة ضـوء نظر ي في يد، لغة الخطاب اإلعالمالسمحمد نادر عبد الحكيم  )14(

  15، ص2006، القاهرة،ي لنشرات األخبار، دار الفكر العرب يةلغو يةأسلوب
  . 34ابق،صالسريف.أيمن منصور ندا،المرجع ي الشّسام )15(
  19ابق،صالسيد،المرجع السمحمد نادر عبد الحكيم  )16(
 يةابكي،المجلة األردنالشّواصل في التّابكة :دراسة الشّو  يةوآخرون ،اللغة العربي وليد العنات  )17(

  190،ص2013،األردن ،1،ع 10اللغة ،مجفي 
ي ولالد،بحث المؤتمر  يةالحفاظ على اللغة العربفي ندى عبود العمار،وسائل اإلعالم ودورها  )18(

  .19،ص2014،دبي، يةللغة العربي ولالدللمجلس  الثّالثّ
مثيـرة للجدل،فلسـطين أون اليـن     يةواالنترنت:اشـكال  يـة وليد محمود،اللغـة العرب  الدخ)19(
3/11/2019  ،19:55،http://felesteen.ps/details/news   
للغـة  ي ولالـد ضمن المـؤتمر   المقدمة و اإلعالم، ورقة يةمحمد حسان الطيان، اللغة العرب )20(

  11،ص ي ، دبيةللغة العربي ولالد، المجلس  2013ي الفترة مافي ، المنعقد  يةالعرب
  39،40 ابق،ص صالسيد،المرجع السمحمد نادر عبد الحكيم  )21(
  12،14ابق،ص صالسين عبد القادر ،المرجع الدنصر   )22(
  216ابق،صالس،المرجع وآخرون ي وليد العنات )23(
  .18ص12ابق،صالس،المرجع ي فطيمة بوهان )24(
،مؤسسـة  1القائم على المعرفـة،ط ي قتصاد العرب، االيةقافالثّ يةالخامس للتنمي قرير العربالتّ )25(

  273،ص2012الفكر العربي،بيروت،
  11ابق ،ص السمحمد حسان الطيان، المرجع  )26(
  489ابق،صالسجع جاب اهللا، المري رمز )27(
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  15ابق،صالسين عبد القادر ،المرجع الدنصر  )28(
  489ابق،صالسجاب اهللا، المرجع ي رمز  )29(
على  ي واصل االجتماعالتّميدان في  يةخضر و آخرون ،رصد واقع اللغة العربي محمد زك  )30(

 يـة األردن يةللجنة الوطنباشراف اي ضمن مشرع علم المقدمةابكة والهاتف والمحمول ،ورقة الشّ
  16،ص2014للتوجه نحو مجتمع المعرفة،األردن،  يةللنهوض باللغة العرب

  35خضر و آخرون ،المرجع نفسه صي محمد زك )31(
  498ابق،صالسجاب اهللا، المرجع ي رمز  )32(
  .18ابق،صالس،المرجع ي فطيمة بوهان )33(
  498ابق،صالسجاب اهللا، المرجع ي رمز )34(
  15ابق،صالسين عبد القادر ،المرجع الدنصر   )35(
 واصـل التّ أساليبفي  يةالتين بحروف يةالعرب اللغة الجامعة طلبة منَّاع استخدام صالح هاشم )36(

   2013ي الفتـرة مـا  فـي  ، المنعقـد   يةللغة العربي ولالدضمن المؤتمر  المقدمةالحديثة ورقة 
  10،صي ، دبيةللغة العربي ولالدالمجلس 

  .18ابق،صالس،المرجع ي فطيمة بوهان )37(
  22،21المرجع نفسه،ص ص  )38(
  ابق.السوليد محمود،المرجع  الدخ)39(
  .193ابق،ص السوآخرون ،المرجع ي وليد العنات  )40(
ـ هشام صالح مـانع،المرجع   )41( فطيمـة بوهـان   19ابق ،صالس ـ ،المرجـع  ي 21ابق،صالس
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 كنولوجيا الكثير من الميـادين بتطويرهـا وتـذليل صـعوباتها    التّأثرت  :الملخّص
الحديثة مـن   اإلعالم؛ إذ يعد استخدام وسائل ضمن هذه المجاالت يةالعرب اللّغة يةوتعليم

لخدمـة   يـة قنالتّتهدف إلى تطـوير هـذه   ، الّتي المعاصرة يةعليمالتّأحدث االتجاهات 
ةراسات اللغوالدة، العرب يـة وذلك من خالل اعتماد آليات تكنولوجيـة عال يـة الفعال يي 

ـ ي عليم اللغوالتّتضمنها ويقترحها مجال  كمجـال   يـة العرب اللّغـة ث ونخص بهذا البح
الحديثـة وطـرق    االتّصـال "وسـائل  وعليه جاء هذا البحث الموسوم بــ:  ، للدراسة

تقوم عليهـا دراسـتنا   ية الّتي لمعالجة اإلشكال، "يةالعرب اللّغةخدمة في االستفادة منها 
ـ تعلـيم  في الحديثة  االتّصالوسائل ت كيف أثرحو اآلتي: النّوالمحددة على ، هذه  ةاللّغ
  العصر الحديث؟في  يةالعرب

الوسـائل   تكنولوجيا المعلومـات ية، العرب اللّغةية، علمالتّ يةالعمل: يةالكلمات المفتاح
  العصر الحديث.، اإلعالموسائل ية، عليمالتّ

مـن شـأنها   الّتي  الحديثة من بين الطرق االتّصالو اإلعالموسائل  تدع : المقدمة
المجتمع وتطوير معارفه وقدراته بما فيها تعلم مختلـف  في  مساعدة الفرد على االندماج

حيـث  يـة،  العربالمجتمعات في األم  اللّغةتعد ية الّتي العرب اللّغةكر الذّب صخاللغات ون
أن هذه األخيرة أثبتت جدارتها عبر العصور بأن تكون وسيلة فعالة لنقل المعرفة بـين  

أصـبحت  فـي  ولمة ومع االنفجـار المعر عصر العي العصر الحالفي غير أنه ، البشر
 االتّصـال خصوصا مع استخدام وسائل  يةاالنجليز اللّغةبفعل طغيان  يةأزمة لغوي تعان
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فـي   اإلعـالم و االتّصالتلعبه مختلف وسائل الّذي  ورالدوقد جاء هذا البحث ليوضح 
  .يةالعرب اللّغةخدمة 

  يةالعرب اللّغةلفائدة  االتّصالو ماإلعالللدراسة: استخدام وسائل ي ظرالنّالفرع 

ـ زيـادة  فـي  الحاسوب  سهمأ يةالعرب اللّغةتعلم في أوال: الحاسوب ودوره  ورة الثّ
باعتبارها المسؤول األول عـن   يةقنالتّمن هذه  يةربوالتّالمؤسسة  توقد استفاد يةالمعرف
إحـدى   يـة العرب لّغةالعتبر تعليم يو، على خدمة وطنه اقادر الميذ ليكون مواطنالتّإعداد 
 يـة ذو سـعة عال ي باعتبار الحاسوب " جهاز إلكترون، يجب استثماره فيهاالّتي  الحلقات

وإجـراء   يمكنه قبول وتخزين البيانـات والمعلومـات واألوامـر   ية، ودقة متناه، جداً
عليمـات  التّتائج المطلوبة؛ وفقا لمجموعة األوامـر و النّالعمليات الالزمة للحصول على 

  .)1(البيانات"و

 اللّغـة ويمكن استخدام الحاسوب لتـدريس   يةالعرب اللّغةتعلم في دور الحاسوب  - أ
  :  )2(يةالالتّالمجاالت في 

القراءة باستخدام الحاسوب مـا  في يمكن تطويرها الّتي  ومن المجاالت: القراءة - 1
 يأتي:

يـث  هناك بعض البرمجيات المصممة بح  Comprehensionاالستيعاب  - 1- 1
أو صـح أو  ، من نوع ملء الفراغ يةذلك أسئلة موضوعي اشة ويلالشّيظهر نص على 

أو معرفة نـوع كلمـة   ، صالنّأو اختيار من متعدد. أو يسأل عن معنى كلمة من ، خطأ
  سبة ألقسام الكالم (اسم وفعل وحرف).النّمعينة ب

ديد جملـة  هنا يقوم البرنامج بتح  Text Manipulationصوص النّمعالجة  - 2- 1
ويطلب من المتعلم إعـادة بنـاء الجملـة بشـكلها     ، ص ثم يقوم بترتيبها عشوائياًالنّمن 
حيح.الص  
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القـراءة  في يمكن تطوير مهارة الطلبة  Reading Speedسرعة القراءة  - 3- 1
ـة كلمة باستخدام برمجيـات خا  –ريعة وتجنب القراءة كلمة الستسـتخدم عنصـر    ص
  وقيت فيها.التّ

حيـث تمـنح المـتعلم    ، الكتابةفي صوص النّتستخدم برامج معالجة   :ابةالكت - 2
واسـتخدام   رجمـة التّو، دقيق اإلمالئيالتّوي صحيح الفورالتّص كالنّمعالجة في  يةالحر

تعديل الكلمات وتبديلها وتنسـيقها.   يةوإمكان، فحاتالصوحفظ ، مختلف أنواع الخطوط
 يةالورقة. كما أن عملفي طور السطور وعدد السن حكم بالفقرات والمسافة بيالتّوكذلك 

عديالت عليه واالحتفـاظ  التّكتبه وإجراء الّذي  صالنّخزين تتيح للمتعلم إعادة تفحص التّ
  تمت عليه.  الّتي  عديالت العديدةالتّسخ القديمة منه وذلك لتفحص النّب

تساعد المعلم علـى  ي الّت وتعتبر مختبرات اللغات من الوسائل الفعالة: االستماع - 3
االستماع والمحادثة. كما يسـاعد  ي وتقويمها وباألخص مهارت يةتدريس المهارات اللغو

 .)3(عاونيالتّعلم التّوي اتالذّعلم التّالطلبة على إتقان هاتين المهارتين عن طريق 

حـدث لـدى   التّتستخدم لتطـوير مهـارة   الّتي  هناك بعض البرامج: المحادثة- 4
بين العديد من األشـخاص  ي حيث يقوم المتعلم  باالستماع إلى حوارات تجر ،المتعلمين

طرح األسئلة على اآلخـرين   يةحول موضوعات متنوعة ويتعلم الطالب من خاللها كيف
  مواقف معينة وكذلك كيف يرد على هذه األسئلة إذا طرحت عليه.في 

البرنامج حيث يتلقـى   حوار مباشر معفي خول الدبعض البرامج يمكن للمتعلم في و
ؤال ومن ثم يرد عليه شفويا بتسجيل صوته عبر الميكرفون وبعـدها يتلقـى   السالمتعلم 
  . )3(اجعة عن أدائهالراإلجابة 

تعلم المفـردات   في تساعد ية الّتي هناك العديد من البرامج الحاسوب: المفردات - 5
  .  )3(يةيموت وعرضها بشكل العاب تعلالصور والصعن طريق ربطها ب
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ظهرت لتعليم قواعد ية الّتي هناك بعض البرامج الحاسوب: يةالعرب اللّغةقواعد   - 6
كأقسام الكالم وإعراب الجمل واستخالص الجذور وتصـريف الجـذور    يةالعرب اللّغة

 يـة تصميم هذه البـرامج الفئـات العمر  ي في وتصريف األفعال واشتقاقاتها. وقد روع
  )3(تقديمها لألنشطة المختلفة لألطفالفي  يةعليمالتّلى نمط األلعاب ركيز عالتّبحيث تم 

  يةعليمالتّ يةالعملفي مميزات استخدام الحاسوب  - ب

كما ظهـرت  ، أخذ أشكال عدةب يةالعرب اللّغةميدان تعليم في استخدام الحاسوب  �
  الي:التّنعرضها ك، خصائص ومميزات يةقنالتّوع من النّلهذا 

  ؛يةبتدرج مناسب لقدارت الطلبة اللغو يةعليمالتّالمادة  يقدم الحاسوب �
  ؛اللغويي عليمالتّيوفر الحاسوب فرصاً للتفاعل مع المتعلم مثل الحوار  �
  ؛الزمان والمكان المناسبين للتعلمفي يسهل على الطالب اختيار ما يريده  �
  ؛بين اآللة واإلنسان يةنشطة وتفاعل يةلغو يةإنشاء بيئة تعليم �
 ؛)3(يةالعرب اللّغةتعليم في شويق التّفر عنصر اإلثارة ويو �
 يـة العرب اللّغةنحو ي تكوين اتجاه إيجابفي دريس في التّيسهم استخدام الحاسوب  �
 ؛لميذالتّلدى 

 اللّغةي تطوير قدرات ومهارات معلمفي دريس في التّيساعد استخدام الحاسوب  �
 ؛يةبمرحلة األساس يةالعرب

لـدى   يـة العرب اللّغةمهارات  يةتنمفي دريس في التّالحاسوب  يساعد استخدام �
 .)4(لميذالتّ

كنولوجيـا خبـرات   التّتـوفر   يـة العرب اللّغةتعليم في االنترنت واستعمالها  - ثانيا
اتخاذ القرارات المختلفة. وتـزداد هـذه الفائـدة    في للتالميذ وتساعدهم  ةتعلمي اوفرص

فـي  صممت للطلبة الّتي  . وهناك العديد من البرمجياتةيباستخدام شبكة اإلنترنت العالم
  .)5(راسيالدمختلف مسارهم 
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، الّتـي  ريع للمعلومـات السيطلق على االنترنت اسم الطريق  مفهوم اإلنترنت - 1
 يـة شـبكة عالم ي وه، كنولوجيافي التّعاون التّعلى فكرة المشاركة وي بشكل أساستقوم 

ـ جموعة كبيرة (عشرات اآلالف أو أكثـر) مـن   من الحاسبات تتكون من م بكات الشّ
ترتبط فيما بينها أغلـب بلـدان العـالم وتـوفر     ، )يةالمحلية، الجهوية، المختلفة ( العالم

وتقـدم   أمـة أقل ما نقول عنها وسيلة بحث سريعة مفيدة وعي فه، لزبائنها خدمات جمة
  .  )6(على الخط يةوترفيه يةلمستخدميها خدمات ثقاف

 اللّغةلتعليم في يوفر استخدام االنترنت  يةالعرب اللّغةتعليم في استعمال االنترنت - 2
  :)7(ما يلي  يةالعرب
، عـن بعـد  ي عليم اللغوالتّت و االتّصاالزاوج بين التّما توفره االنترنت من  .1

وعبر البريد ، وذلك من خالل حوار الحواسب بين شخصين أياً كان موقعهما الجغرافي
  ؛يةوبرامج المحادثة اللغوي كتروناالل

، ص و بشكل متكامـل النّورة والصوت والصقدرة االنترنت على الجمع بين  .2
  ؛وذلك من خالل البرمجيات الحديثة

تعلـيم  فـي  رة تزويدنا بنظم خبفي تمتاز بها االنترنت الّتي  اإلمكانات الواسعة .3
رفيه عـن  التّو يةالعربتدريس في  ةيعن دورات تدريب اإلعالم؛ من خالل يةالعرب اللّغة

    ؛يةالعرب اللّغةلتعليم  يةطريق أنشطة ترفيه
على أوسع نطـاق   يةالعرب اللّغةتوفّر االنترنت فرصاً لم تكن متصورة لنشر  .4

  ؛دريسفي التّعبر العالم من خالل إيجاد طرق حديثة 
فـي   يـة توسع االنترنت مجال المعرفة للشخص بواسطة الجوالت االلكترون .5

أو اختصاص أو مـا   ةميول معين حونوتوجيه اهتمامه ، المختلفة يةحقول المعرفة اللغو
  يرغب بزيادة المعرفة بشأنه؛  

 .)8(وأوسع ورشة فيه أيضا، العالمفي باعتبار أن االنترنيت أكبر مكتبة  .6
ات ؛ نتيجة لما تتيحـه خـدم  يةواللغو يةوالحرف يةوالعلم يةالمهارات الفن يةتنم  .7
  ؛غيرهفي ذلك وفي  يةبكة المعلوماتالشّ
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أمـا األلعـاب   ، نسيق بين العـين واليـد فقـط   التّهو  يةرفيهالتّهدف األلعاب  .8

ةالمخصأو ألعاب األرقام لتعلم العمليـات  ، بتعلم قواعد لغة ما، لتعليم مبادئ اللغات ص

 بـداع اللغـوي  اإلفـي  تساعد  تيال فهذه األلعاب وغيرها من األلعاب الهادفةية، الحساب

  )9(فكيرالتّعادة  يةوتنمي اتالذّعلّم التّو

 يةالعرب اللّغةتعلم ي في عليم اإللكترونالتّدور  - االثّث

للمتعلمين  يةدريبالتّأو  يةعليمالتّلتقديم البرامج  يةمنظومة تعليمي عليم اإللكترونالتّيعد 

ت االتّصـاال نيـات المعلومـات و  مكان باستعمال تقي أفي وقت وي أفي أو المتدربين 

، األقـراص الممغنطـة   البريد اإللكترونـي ية، القنوات المحل، مثل (اإلنترنت يةفاعلالتّ

متعـددة المصـادر بطريقـة     يةتفاعل يةتعلُم يةأجهزة الحاسوب.. الخ) لتوفير بيئة تعليم

 اكان محدد اعتمادزام بملتّأو غير متزامنة عن بعد دون االي راسالدالفصل في متزامنة 

  .)10(فاعل بين المتعلم والمعلمالتّوي اتالذّعلم التّعلى 

  عليمي في التّعلم االلكترونالتّفوائد  - أ

وبين المعلم من ، الميذ فيما بينهمالتّبين ي اللغو االتّصالفاعل والتّ يةزيادة إمكان - 1

ـ  االتّصالخالل سهولة    لبريـد اإللكترونـي  ا، قـاش النّ السبين هذه األطراف مثل مج

    ؛ )11(غرف الحوار

اإلدالء برأيـه   صـة تتيح لكل تلميذ فر االتّصالن أدوات إاإلحساس بالمساواة:  - 2

إذ يتيح للطالب إرسال رأيـه وصـوته مـن خـالل أدوات     ، وقت ودون حرجي أفي 

  ؛ )12(المتاحة االتّصال

الحصول في ولة كبيرة سهي عليم اإللكترونالتّأتاح   سهولة الوصول إلى المعلم: - 3  

  ؛يةسمالرأسرع وقت خارج أوقات العمل في على المعلم والوصول إليه 



غة�العربّية�������أ.�ع�ّي�بن�ميلة�/�أ.�زينب�سعدي
ّ
  وسائل�ا%تصال�الحديثة�وطرق�ا%ستفادة�م �ا��ي�خدمة�الل

 

  
239 

 

  

أو يـة،  دريس: فمـنهم مـن تناسـبه الطريقـة المرئ    التّتحوير طرائق  يةإمكان  - 4

ـ ية، وبعضهم تتناسب معه الطريقة العمل، المسموعة أو المقروءة ـ التّف ي عليم اإللكترون

ـ   يةتتيح إمكان هومصادر حوير وفقـاً  التّتطبيق المصادر بطرق مختلفة وعديدة تسـمح ب

  سبة للمتدرب.  النّللطريقة األفضل ب

األساليب المختلفة للتعليم: يتيح للمتعلم أن يركز على األفكـار المهمـة    الءمةم - 5

ين يعـانون مـن   الـذّ وكذلك يتيح للتالميذ ، رسالدأثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة أو 

يز وتنظيم المهام االستفادة من المادة وذلك ألنها تكـون مرتبـة ومنسـقة    ركالتّصعوبة 

  .  )13( بصورة سهلة وجيدة والعناصر المهمة فيها محددة

 يةالعرب اللّغةتعليم ي في عليم اإللكترونالتّمنافع  - ب
 ؛للتلميذي اللغوي المساعدة على تعزيز اإلدراك الحس-  .1
 ؛للتلميذي راك اللغوالمساعدة على زيادة الفهم أو اإلد .2
 ؛لميذالتّالخالقة لدى  يةأو اإلجرائ ،يةواللغو يةالقدرات الفكر يةتنم .3
حسـب   تحويل من شكل إلى آخر، في للتلميذ يةالمساعدة على رفع القدرة اللغو .4

 ؛عليميالتّالحاجة أو الموقف 
 ؛يةستعادة القواعد اللغواذّكر األلفاظ الجديدة وتّالمساعدة على  .5
 يـة العرب اللّغةتعلّم في الغالب زيادة في راجعة ينتج عنها  يةلميذ بتغذالتّتجهيز  .6

 ؛كماّ ونوعاّ
 ؛واإلقبال عليهاية، العرب اللّغةغبة واالهتمام لتعلّم الر يةتنم .7
وما تستلزمه مـن  ية، والبصر يةمعالسمن خالل الوسائل  يةزيادة الطالقة اللفظ .8

 ؛ )14(يةقراءات إضاف
ظر النّا تكون المدارس مرتبطة باإلنترنت فإن ذلك يجعل المعلمين يعيدون عندم .9
  ؛لمختلف المستويات يةالعربتعليم في يمارسونها الّتي  دريس القديمةالتّطرائق في 
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 .يةالعرب اللّغةتعلم في كنولوجيا التّالستعمال  يةقدرة كافي يصبح الطلبة ذو .10
 ؛للطلبة يةالعرب اللّغةتعليم في الطاقة إلى بث ي عليم اإللكتروني التّيؤد .1
فاعـل  التّب تمتـاز  يـة ف بيئة تعليمالصعل غرفة إلى جي عليم اإللكتروني التّيؤد .2
 ؛المتبادلي اللغو
 ؛يةقة والمسؤولالثّالميذ بالتّإلى شعور ي عليم اإللكتروني التّيؤد .3
 وعلى العمل كفريقة، يإلى تطوير قدرة الطلبة اللغوي عليم اإللكتروني التّيؤد .4
  .)15(الميذ يفكرون بشكل خالق للوصول إلى حلولالتّيجعل ي عليم اإللكترونالتّ .5

 يةالعرب اللّغةمشاريع لخدمة في الحديثة  اإلعالماستثمار وسائل 

حمان الحاج صالح علـى مـؤتمر   الرعرضه عبد : يةالعرب يةخيرة اللغوالذّ - أوال
بفوائـد   يةالعرب يةخيرة اللغوالذّوجاءت فكرة ، م1986ن سنة انعقد بعماالّذي  عريبالتّ

سبة لوضع المصطلحات وتوحيـدها  النّوبأمة، ع يةوالعلمية، سبة للبحوث اللغوالنّكثيرة ب
جـوع  الر يـة الحاج صالح على أهمرحمان لاوبموجب هذا المشروع ألح عبد صة، خا

وإشراك أكبـر   يةالحال يةهزة الحاسوباستثمار األجية، العربللغة ي "إلى االستعمال الحقيق
  .)16(إلنجاز المشروع" يةعدد من المؤسسات العلم

عرضـت الجزائـر   ، القطر العربيكّل  المتيازه بأبعاد تتجاوز البلد الواحد وتشمل
ديسـمبر  فـي  هذا المشـروع  ، قافة والعلومالثّو يةالعربللمنظمة ي نفيذالتّعلى المجلس 

حدود إمكانيات المنظمة ولقد أجمعت المجـامع  في عليه وتبنيه فتمت الموافقة ، م1988
علـى  يـة،  ربالتّوزارة في كلها والجامعات ومراكز البحوث والجهات المعينة  يةاللغو
  .إنجازهفي روع الشّكبير وضرورة المشروع ال يةأهم

إذ نظم المجمـع  ية، العربللغة ي تبناه المجمع الجزائرأن ومن حسن حظ المشروع 
 27 /26الجزائـر بـين   في انعقدت  يةلجامعة الجزائر ندوة تأسيس يةمشاركة الجزئبال

وجمعت تسع دول  )17(يةرئيس الجمهور أمةلفخ يةامالس ايةعالرتحت ، م2001ديسمبر 
ـ وخرجـت هـذه    دوة المقبلةفي النّالمشاركة من المدعوين ي ووعد الباق يةعرب دوة النّ

  نسيق.التّدائمة للمتابعة للتخطيط و يةوأنشئت لجنة دول ةأمبتوصيات وقرارات ه
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نشأ هـذا المشـروع مـن فكـرة     : يةالعرب ةوياللّغخيرة الذّعريف بمشروع التّ - أ
عالج المعطيات وقدرتـه  في واستغالل سرعته الهائلة ، الحاسوب، االستعانة بالكمبيوتر

ـ   ذاكرته المذهلـة إل في تخزين الماليير من هذه المعطيات في  مـن  ي نشـاء بنـك آل
 يـة وتاريخ يةة وأدبيممما له من قيمة علية، العربعلى أهم ما حرر بي المعطيات يحتو

ي العـالم فيمكنـه أ  في مكان ي أفي باحث ي تحت تصرف أي وسيكون هذا البنك اآلل
  .)18(متى ما كان عما يشاء من المعلومات فتجيبه بسرعة الضوء، يسأل الحاسوب

خيرة مصدر لمختلـف المعـاجم   الذّ: يةالعرب يةخيرة اللغوالذّروع أهداف مش - ب
) العديد من يةصالنّوسيستخرج من هذا البنك (المسمى عند المهندسين بقاعدة المعطيات 

  :)19(المعاجم نذكر منها
جميـع  المعجـم  هـذا  ي المستعملة: سـيحتو  يةالعربالجامع أللفاظ ي المعجم اآلل - 

ي وتعدد فيه معان، صوص المخزنة قديمة أو حديثةفي النّردت وية الّتي العربالمفردات 
  ظهرت فيها.الّتي  ياقاتالسمن ي مفردة باستخراج هذه المعانكّل 

هـذا المعجـم   ي المستعملة بالفعل: يحتو يةقنالتّو يةللمصطلحات العلمي المعجم اآلل
فـي  مـا يقابلـه   مصطلح كّل  ويذكر مع، االستعمالفي دخلت الّتي  على المصطلحات

معجم حديث في االستعمال وورد فقط في أما ما لم يدخل ية، واالنجليز يةاللغتين الفرنس
  فيشار إليه فقط مع ذكر مصدره.

  :يةخيرة اآللالذّالفوائد الملموسة من  - ج
فـي   يةالمعطيات اللغوكّل  وضع مصطلحات والبحث عنها علىفي االعتماد  .1

  ؛قديما كان أم حديثا يةالعربمال للغة ميدان معين من واقع االستع
 للحصول علـى  خيرة تتيح أمامه بضع ثوان، الذّالمراجعفي  اال يجد له مفهوم .2
ـ  ، استعملت عبر العصور أو تستعمل اآلنالّتي  األلفاظكّل   ةمختصرة القـواميس وقائم

  ؛المصطلحات
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 معنى المـراد داللة الفي قة الديوع والشّاختيار اللفظ على مقياس في االعتماد  .3
ثـم يعـرف مـدلولها    ، بإمكان المتخصص معرفة درجة شيوع األلفاظ قديما وحـديثا 

  ؛وردت فيها االستعمالالّتي  ياقاتالسبل من جميع ، حديدات فقطالتّال من ، الحقيقي
لأللفـاظ  ي اللالدطور التّالبحث عن ي في اآللي صالنّاالعتماد على هذا البنك  .4
  ؛يةالعربدقيق للغة ي صنع معجم تاريخ يةانومن ثم إمك يةالعرب
 يةوالعلم يةذات القيمة األدب يةالعربصوص ية كّل النّآل يةفهرست بكيفال يةإمكان .5

 ؛ةمما طبع وما سيطبع وينشر على مستوى العربي
  .يةتخصص لكل مدخل دراسة لغو يةالعربوضع معجم شامل للغة  يةإمكان .6

  يةرجمة اآللالتّ - ثانيا

ص الـنّ نقـل  ي فه Concept Machine Translation يةرجمة اآللالتّمفهوم  - أ
ولكـن   رجمة كلـه التّظام يتعهد بنهج النّأن ي أية، كل يةمن لغة إلى أخرى باستخدام اآلل

 ظمالـنّ وهذه  )20(يةرجمة اآللفي التّص الهدف النّو، ص المصدرالنّأحيانا يجب مراجعة 
كثيـرة تقـوم    يةوقواعد لغو، على قواميس ضخمةي عقيد تحتوالتّشديدة  يةنظم لغوهي 

  .)22(الهدف اللّغةإلى  )21(المصدر اللّغةبترجمة 
راسات الدغم من تعدد البحوث والرعلى  يةالعرب اللّغةإلى  يةرجمة اآللالتّنظم  - ب

 محدودا جـدا  يةالعرب اللّغةتترجم من وإلى ، الّتي األسواق من البرامجفي فإن ما يتوفر 
  ما يلي: يةالعرب اللّغةتختص بالّتي  ومن بين هذه البرامج

وهو يعمل ، Arabtran: وهو إنتاج أراب نيت Arabtransالبرنامج أرابترانز .1
وقاموس بـه مليـون   ، spell checkerوله مدقق للكلمات، windowsبيئة ويندوزفي 
  .يةالعربإلى  يةجليزمن اإلن يةرجمة اآللالتّوهو برنامج يقوم ب، كلمة
وز وبه قاموس حجمه بيئة ويندفي : وهو يعمل ATAي برنامج المترجم العرب .2

 مدقق إمالئي. همليون كلمة وب
كما  يةالعربإلى  ية: هذا البرنامج يعمل من اإلنجليزCIMOSبرنامج سيموس  .3

  ف كلمة.أل 400ي ويشمل القاموس الخاص به حوالية، العربإلى  يةيعمل من الفرنس
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وهو برنامج يعمل مـن  ، Apptekالخاص بشركةTransferبرنامج ترانسفير  .4
إلى جانب قواميس ، ألف كلمة 100مل على قاموس حجمه تويش يةالعربإلى  يةاإلنجليز
  ومدقق إمالئي. صةمتخص
 يـة : هو برنامج متخصص للترجمـة مـن اإلنجليز  Armedبرنامج آراميد  .5

  يـة وهو تابع للسـوق األروب ، المجال الطبيفي  يةالعرب للّغةاإلى  يةواأللمان يةوالفرنس
  بالقاهرة. يةمعهد بحوث اإللكترونفي  يةالعرب اللّغةوتم تنفيذ الجزء الخاص ب

ويسـتخدم   IBM: وهو برنامج خاص بشركةTranslation Mongerبرنامج .6
 .)23(يةأهمبشركة صخر ونأمل أن تكون ذات  صةويوجد برامج خا، ركةفي الشّداخليا 
  يةالعرب اللّغةفوائد حوسبة  - االثّث

فـي  أن نشير أنّها ستساعد كثيـرا  في فيك، فوائد جمة يةالعرب ةوياللّغلحوسبة لإن - أ
ذلك لمـا للحاسـوب مـن    وية، األجنب اللّغةاألم أو  اللّغةإما على مستوى ، تعليم اللغات

ساعد على تجسير الفجوة بـين  ت يةتعليم يةوطرق منهج، مزايا عرض متعددة ومختلفة
الحاسوب من أجل ي ونميز أن "هناك جادة من قبل اللغويين ومهندس، )24(ومتعلمها اللّغة

 MT Machine Translation يةرجمة اآللالتّرجمة بما يعرف بالتّإدخال الحوسبة إلى 
  .)25(رجمةفي التّدرجة استخدام الحاسوب في أو بمفهومها اآلخر بشيء من االختالف 

  ومن بين فوائد الحوسبة ما يعرف بالوصـول إلـى درجـة محـاورة اآللـة     - ب
خاطب مع اآللة وهذا موضوع شائق استهوى بحثه عقل المهندسين واللغويين لعقود التّو

ديا لمقدرتنا على فهم عمليـات إدراك الكـالم   ححيث تمثل مسألة مخاطبة اآللة ت، خلت
ت تقدم بعض المعرفة بلغة اإلنسان مسألة سـيكون  كما أن مسألة إنتاج برمجيا، وإنتاجه

ـ تدار بها شؤون ية، الّتي لها تأثير كبير على الكيف الحواسـيب  فـي  اس وأعمـالهم  النّ
عب فإننا بحاجـة  الشّشمل كافة فئات يوإذا ما أردنا أن يعم استعمال الحواسيب ل، وتعلمها

  .  )26(تقنيات اللغاتفي قدم التّإلى تحقيق مزيد من 
تقديم توصـيف شـامل ودقيـق    في فتتمثل  يةالعرب اللّغةمن حوسبة  ايةالغا أم - ج

كفايته وأدائه للغويين فيصبح قادرا علـى  في تمكنه من مضاهاة اإلنسان ي للنظام اللغو
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فيكشـف األخطـاء   ، ما ظهر منها وما بطني سم الكتابالريمثل ، وتحليلها اللّغةتركيب 
ـ الجمـل   ئوينش، سياق الكالمفي ويتعرفها  يةرفصاليغ ي الصويبن يةاإلمالئ حيحة الص

مثال عبـارة   تفإذا ورد، طق إذا عثر به اللسانالنّويعرب كما يعرب اإلنسان ويصحح 
مع قائال يقول: "سباح السوتغيير صفاته إلى ، صوت "مجعز" يحولها إلى صوت مزعج

ـ وما مشاريع المصـحح  ، الخير"" بدال من صباح الخير" (...)  (والمعـرب) ي اإلمالئ
 يـة اللغو ايـة رفي) إال نماذج لمحاكاة ما يختزله اإلنسان مـن أدلـة الكف  الصو(المحلل 

  .)27(للحاسوب اللّغةونماذج وتطبيقات تمثيل 
    خاتمة
تـائج نحسـبها تمثـل عصـارة     النّهذا البحث توصلنا إلى مجموعة من  ايةنهفي 

 الموضوع وزبدته:
لـدى   يـة العرب اللّغةمهارات  يةتنمفي دريس في التّم الحاسوب يساعد استخدا  - 1

  يةالعرب اللّغةوكذا تعلم قواعد ، والمحادثة، االستماع، الكتابة، المتعلم من حيث: القراءة
على أوسـع نطـاق    يةالعرب اللّغةتوفّر االنترنت فرصاً لم تكن متصورة لنشر  - 2

   ؛دريسي التّفعبر العالم من خالل إيجاد طرق حديثة 
للمـتعلم   يةالعربللغة  يةعليمالتّلتقديم البرامج  يةمنظومة تعليمي عليم اإللكترونالتّ - 3

  ؛واصل بين المتعلم والمعلمالتّفاعل التّفعالة ناتجة عن  يةبطريقة عصر
 يـة العرب اللّغـة الحديثة لخدمة  اإلعالماستثمرت وسائل الّتي  من بين المشاريع - 4

 اللّغـة إلـى   يةرجمة اآللية، التّالعرب اللّغةخيرة الذّبمشروع ية، العرب اللّغة هي: حوسبة
  ؛يةالعرب
 يـة العرب اللّغةيجعل  يةالعرب اللّغةتعليم في الحديثة  اإلعالمإن استخدام وسائل  - 5

  ؛أكثر تشويقا وجذبا للطالب
 اللّغةعلى من اتهم رد الكنولوجيا التّباستخدام  يةالعرب اللّغةالهدف من تعليم  -6

 يـة العرب اللّغـة بالجمود وعدم القدرة على مواكبة الحضارة وفيه إثبات على قدرة 
    ؛الموجهة إليهاحديات التّعلى مواجهة 
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  .395/ 1، يةاللسانيات العربفي حمان الحاج صالح، بحوث ودراسات الرعبد  )16(
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 يةوكيف يةالعربللغة ي اإلعالمتناولنا الخطاب  يةقدالنّراسة الدهذه في الملخّص: 
علـى  ، حديد مسلسـل القبيلـة  التّوب يةالجزائر يةالمسلسالت الكوميدفي استخدامها 

ية قافالثّإحدى المنتجات ية هي عبر القنوات الفضائ يةالكوميد اعتبار أن المسلسالت
ممـا  ، تلقى إقباال ومتابعة من طرف الجماهير على اختالف فئاتها وشرائحهاالّتي 

من قبل القائمين  يةيفتح المجال لتمرير رسائل وأجندات وأيدولوجيات ذات أبعاد ثقاف
 اآلن ذاتـه في والجالبة لألرباح ، خضمها في يةقافالثّناعات الصوع من النّعلى هذا 

وعليه فـإن  ، تمثل أداة تواصل تخاطب بها الجمهورالّتي  اللّغةوذلك عبر توظيف 
راسة تحاول الوصول إلى فهم الدالالت العميقة والمعانالد ـة الخفيللمصـطلحات   ي

لوصـول  ومن ثم يمكـن ا ، لمسلسل القبيلةتتجلى عبر تحليل الخطاب الّتي  واأللفاظ
ـ المشـهد  فـي  وواقعها  يةالعرب اللّغةحول صورة  أمةإلى استنتاجات ع ي اإلعالم

  .الجزائري
 يـة المسلسـالت الكوميد ، ياإلعالمالخطاب ية، العرب اللّغة : يةالكلمات المفتاح
 مسلسل "القبيلة".

Abstract: In this critical study to figure out media speech of the 
Arabic language and how it is used in the Algerian comedy series and 
exactly the series The "Tribe" ،especially that the comedy series 
broadcast on TV channels is one of the cultural products that attract 
audience from different categories ،which leads to pass messages ،

agenda and ideology and cultural perspectives by the producers of this 
type of cultural  industry ،which makes benefits in the same time ،so 
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the study is trying to understand the deep meaning ،the non-obvious ،
which represented discourse analysis of the selected sample ،then it 
will be possible to give general conclusion about the picture of the 
Arabic language and it's reality in the Algerian media.  

 

الحيـاة  في على اختالف أنواعها عنصرا أساسيا  اإلعالمتمثل وسائل  :المقدمة
 تعمل على تزويدهم بالمعلومات حول القضـايا واألحـداث  إذ انها ، لالفراد يةاليوم
لفزيـون  التّكما أن ، محيطهم الخارجيي في وثيقة بما يجر ايةتجعلهم على دري فه

يتميز بها الّتي  ؛ نظرا للخصائصيةالجماهير اإلعالمبدوره يعد من بين أهم وسائل 
رف تنوعا مـن حيـث   ذلك أن المحتوى المتلفز يع، اذا ما قورن بالوسائل األخرى

الّتـي   البرامج وكذا مجالها والهدف منها؛ ومن ثم نجد أنه من بين أنواع البـرامج 
ـ ؛ حيث تعد من يةتلقى اهتمام الجماهير البرامج الكوميد ـة الّتـي   قافالثّناعات الصي

ضمان استهالكها المستمر من طرف  يةرويج لها بغفي التّ يةتتنافس القنوات الفضائ
  .المشاهدين

كغيرها من القنـوات تقـوم بعـرض البـرامج      يةالجزائر يةوالقنوات الفضائ
فـي  وهكذا حتى تسـتمر  ، وتحرص على متابعته لها، الجزائريي للمتلق يةالكوميد

  .يةتحقيق األرباح والمكاسب الماد
يبـث  الّـذي   المعروضة نجد مسلسل " القبيلة " يةومن بين المسلسالت الكوميد

في ذات بعد ثقا ا؛ حيث يحمل هذا األخير رسائل وأفكاريةروق الجزائرالشّعلى قناة 
خطابات وحوارات مشاهد هـذا  في  يةالعربمن خالل توظيفه للغة ، يمكن مالحظته

  مسلسل القبيلة؟في  يةالعربللغة ي اإلعالمفيما يتجلى الخطاب وعليه  المسلسل.
  : يةالالتّ يةساؤالت الفرعالتّتطرح ي ئيسالرساؤل التّعن هذا 

  مسلسل القبيلة ؟في للغة المستخدمة ي و البالغي اللالدما هو المستوى  .1
  المسلسل ؟في ما طبيعه األلفاظ والمصطلحات الموظفة  .2
  يريد المسلسل إيصالها ؟الّتي  سائلهي الر ما .3
  ؟ المسلسلفي  ةااليديولوجيات المتضمنهي  ما .4
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  المحور األول: إطار مفاهيمي

 :ي عالماإلالخطاب 

تكلـم وتحـدث   ي خطب أي الثالثّمن الفعل  يةالعرب اللّغةفي الخطاب :  : لغة
  )1( .او ألقى كالما، اس عن أمر ماالنّلمجموعة من 

عبير مقنن ومضـبوط  التّميشال فوكو يعرف الخطاب بانه نظام ي المفكر الفرنس
ونظام بنائهـا   بمجموع كلماتهاي نصوص واالقوال كما تفضالعلى ي يحتوالّذي و

  )2( .وبنيتها وتنظيمها
وهـو مقطـع   ، سالة والمواجهة بالكالمالرفهو الكالم و :ي اإلعالمأما الخطاب 

يحمل معلومات يريد المرسل المتكلم أو الكاتب أن ينقلها الى المرسل إليه المسـتمع  
مشـترك  ي على نظـام لغـو   ويكتب رسالة يفهمها اآلخر بناء، القارئ أو المشاهد

المرسل هي  بدوره يقوم على ثالثة عناصرالّذي الحوار وفي إليصال المعنى ممثال 
  .سالةالرالمستقبل 
عرفت باســم مجموعـة   الّتي  إحدى اللغات القديمةهي  :يةالعرب اللّغةمفهوم 

فـي  اسـتقر وذريته ، الّذي المالسوتنسب إلى سام بـن نوح عليه ية، امالساللغات 
 يـة ومـن هـذه اللغـات : الكنعان  ية، العربا شـبه الجزيزة غـرب آسيا وجنوبه

حين لم يبـق ، في أن تبقى يةالعرب اللّغة. واسـتطاعت يةالحبشـية، البابلية، بطالنّ
  خور.الصمـنها إال بعض اآلثار المنحوتة علـى 

وفيهــا  ، غيرها مـن اللغــات في مـن األصوات ما ليس  يةالعربي وتحتو
وغـير ذلك مـن ظـواهر   ، كسيرالتّوفيها صيغ كثـيرة لجموع ، عرابظاهرة اإل

 انحــدرت منهـا  الّتي  األولى يةامفي السويجزم دارسون أنها كانت سائدة ية، لغو
  )3( المعروفة حاليا. يةامالساللغات كّل 

ولكن الكوميـديا  ، ينبع من  موقف ومعنىي فن درامي مثل أي الكوميديا : وه
الل نـوع مـن   إحعقيد بالتّحل  تاانها تعتمد على إمكانيفي راجيديا لتّاتختلف عن 

احتفـال بقـدرة   ي قاد احتفال بالحيـاة أ النّوافق بين القوى؛ الكوميديا بحسب أحد التّ
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في وفيق التّمن شأنه أن يحدث الّذي راعات وي الصاإلنسان على االستمرار وتخط
ـ وقد دأبت الكوميديا على  ، سعيدة ايةعادة ما توصف بأنها نهاية الّتي هالنّ ةخرالسي 

  )4(وإثارة الضحكات يةوالبشر يةمن مظاهر الحياة االجتماع

ـ عرض على قنـاة  ي : هو مسلسل فكاهالقبيلة بطولـة  يـة،  روق الجزائرالشّ
مـن    يةيتناول فيه مواضيع وقضايا اجتماعالّذي وسيناريو اليوتيوبر " أنس تينا " و

  .2018وقد تم عرض العمل خالل شهر رمضان ، جزائريالمحيط والواقع ال
  للموضوعي ظرالنّ: اإلطار انيالثّالمحور 

    يةقدالنّ يةظرالنّأوال : 
كّل  صاغهالّذي  وهو المفهوم يةقدالنّ: و أهم أفكارها يةقدالنّ يةظرالنّتعريف  -1

  Adorno. T)وتیـودور أدورنـو   ( Horkhrimer. M)مريمن ماكس هوركهـا 
المجتمـع  في لطة السمساعدة أصحاب هي  اإلعالمفة وسائل يث تفترض أن وظيح

ـ كيراسات األمرالداد يضلیل وكشف أسطورة حالتّعلى فرض نفوذهم وممارسة   ةي
ظریة اسـتمدت فكرهـا   النّهذه  منة.يقافة المهالثّمولها رجال األعمال لخدمة يالّتي 

د مـن المـدارس   يها العديوظهرت ف ،قافيالثّة  تمثل المدخل يمن المبادئ الماركس
من أعمـال   اإلعالمأن ما تقدمه وسائل  منها مدرسة فرانكفورت ومن أهم أفكارها:

ـ ريقافـة الجماه الثّمن خالل ، قةياس عن البحث عن الحقالنّعة هدفه إلهاء يوض ة ي
ـ ، قافة سـلعة الثّث تصبح يق أهدافه حيتحقي في أسمالالرنجح االحتكار ي خ يوترس

  )5( .نة على المجتمعيبالطبقة المالكة والمه صةالخا األفكار
 يـة تلـوث الطبيعـة المحل    يةأسمالالريرون أن القيم  يةظرالنّهذه في الباحثون 

وبث رسائل ال تتناسب وثقافة هـذه   يةقافالثّمن خالل زرع منتجاتها  يةامالنّللدول 
  :يةالالتّجتمعات؛ حيث ركزت على المحاور مال

وتوضيح الهيمنة من خالل ي على المستوى الكل االتّصالتوى وسائل دراسة مح
ــةتعكــس بهــا العالقــات االجتماعالّتــي  الطريقــة والمشــكالت  يةياســالسي  

ي والفكـر ي ركيز أكثر على البناء اللغوالتّإلى ي قليدالتّاالنتقال من تحليل المحتوى 
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أكيد علـى اخـتالف تفسـيراته    التّاالنتقال من مفهوم الجمهور الواحد إلى . للنص
عند فكه للرموز وعلى عناده ومقاومتـه لهـا عنـد     يةاإلعالمو االتّصاليةللرسائل 

  )6( يق.طبالتّ
مـن خـالل متابعـة البـرامج      : راسةالدعلى موضوع  يةظرالنّإسقاط  -2

 تختلف عن، يتلقاهاالّذي  للمجتمع ةومحتواها؛ يتضح أنها تنقل ثقافة معين يةالكوميد
مما يضمن سرعة انتشارها وتداولها بـين األفـراد   ، وتكون بديلة لها يةاقالرقافة الثّ

خضم ذلك فإنها تخضع في وية، قافة الجماهيرالثّالمتلقين على اعتبار أنها تتناسب و
الجزائـر  ي في البصري معالسقطاع في أليديولوجيات وامالءات الجهة المتحكمة 

مـوز  الرعبـر   يـة يبث ثقافـة جماهير ، الّذي الفكاهيومثال ذلك مسلسل القبيلة 
للغـة  ي اإلعالممجملها الخطاب في تشكل الّتي  واإلشارات واأللفاظ والمصطلحات

ينتهجـه القـائمون علـى المؤسسـات     في قاالثّوهو ما يدل على االتجاه  ،يةالعرب
  .يةاإلعالم

  ية: البرامج الكوميد الثّالثّالمحور 
فـي   صةخا، اإلضحاك والمتعة هعمل كان الهدف المقصود من يأهي  الكوميديا
ويعـود  ية، سـل التّبهدف ، أخرى يةوسائط اتصالي أفي ينما أو السلفاز والتّالمسرح و

من خـالل شخصـيات تجسـد    ، األدبفي  صةتاريخ هذا الفن إلى قدماء اليونان خا
  )7( ة.سعيد هاياتالنّكون ستسلط عليها الضوء وغالبا ما ت، البائسة يةالظروف المعيش

من بينها الملهـاة  ، هنالك العديد من األنواع للكوميديا أو كما تسمى أيضا الملهاة
ةخيالرـ حيث يقوم الكوميديون بأداء أعمال سـخيفة مثـل    ص قوط أو إحـراج  الس

  اآلخرين مما قد يسبب الضحك.
أمـام  ي الكوميـد ي دومن األنواع المعروفة كوميديا الوقوف؛ حيث يقف المـؤ 

مهنة لدى الـبعض أو مجـرد   ي وه، كت والقصص المضحكةالنّاس ويخبرهم بالنّ
  .ايةهو
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منهـا  ، ولها أنـواع عديـدة  ، هذه األيامفي كبيرة  يةذات شعب يةاألفالم الكوميد
راماديا وهالدالد ة، راما الكوميديوالكوميديا ية الّتي ومانسالرـة تسمى باإلنجليزيي 

"rom-coms". 
الّتي  و يةالكوميد يةلفزيونالتّالعديد من البلدان نوع من المسلسالت في كما يوجد  

ـ ، المضـحكة  يةتكون مليئة بالمواقف المتتالالّتي  و، "sit-coms" تعرف بـ ي وه
  )8( .اسالنّلدى شريحة كبيرة من  يةأيضاً ذات شعب
" حيـث أن المجتمـع   ي يـد وتسمى أيضا " ستاند آب كوم ء:وداالسالكوميديا 

فحسب مؤسسـة  ، رفيهالتّوالضحك و يةسلالتّبحاجة إلى الكوميديا ليس فقط من أجل 
ـ النّإن أكشن" فإنه خلف الضحك والمرح توجد رسائل من ي "هيومانت ي قد المجتمع

تنمو وتتمكن مـن إصـالح عيوبهـا وتقـويم     ي تحتاجه المجتمعات كي الّذي اتالذّ
  منهـا المجتمـع  ي يعـان الّتي  نقد المشاكلفي  يةالكوميديا ضرور لذا فإن، مشاكلها

    .وداء تحديداالسوهذا ما تعتمد عليه الكوميديا 
أن تتواصل مع الجمهور لتناقش مشكالتهم العميقـة   يةفهدف العروض الكوميد

اس عن النّابوهات والحديث فيما يمتنع التّعبر كسر ، عن قرب وتحاول إيجاد حلول
ـ الشّإذا حكى عن حياتـه  ي واصل مع الكوميدالتّفالجمهور يشعر ب، همناقشت  يةخص

وهذا يشعره أنـه لـيس وحيـدا وأن    ، ووجد فيه نفسه أو مجتمعه صةومواقفه الخا
  )9( .تغيير ما يفكر فيه

ظـام  النّباعتبارها جزءا مـن   يةلفزيونالتّكوميديا الإن : وظائف الكوميديا .1
عموما وعلـى اخـتالف    اإلعالمدوارا ووظائف تماثل أي ي؛ فإنها آليا تؤداإلعالم
 يةسـل في التّلها المتمثل ي ور الظاهرالدوبهذا المعنى تخرج الكوميديا عن ، وسائله

يمكن فهمهـا مـن   ، ظره الضيقة إلى أدوار أهم وأعمقالنّبل تتعدى هذه ، رفيهالتّو
ومن بين هـذه   لها. يةوالخف يةسائل الباطنالرصوص والخطابات والنّخالل دراسة 

  :  الوظائف
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تـرتبط  الّتي  د المعلومات المختلفة وھنقل للمشايلفزيون التّ؛ فيةاإلعالمالوظيفة 
سمح للفرد يما  وھ�و، ةيواالجتماع، ةياسيالسو، ةية كاألخبار االقتصاديومياة اليبالح
  ه.يإل ينتميالّذي  صبح أكثر ارتباطا بالمجتمعيومعارفه ومن ثمة ، د أفكارهيبتجد

د من خالل ما تعرضه من أشـرطة  ھة ثقافة المشايوذلك بتنم ؛يةثقيفالتّالوظيفة 
تكوين القيم والعادات وكذا بناء صور عـن  في هم وهو ما يس، ةية وأفالم وثائقيعلم

  حول ذات الفرد واآلخرين. يةومجتمع يةوتكوين حقائق نفس، عاملالتّأساليب 
 اتھن االتجـا يتكوفي ة يفعال يةلفزيونالتّللبرامج  ؛ةيعليمالتّو يةربوالتّالوظيفة 

فهـو  ، ذيتطوير المعارف للتالمفي المختلفة  لمهاراتان يراسة وتلقالدم مواد يوتعل
في لة ناجحة يوسو ھ�و، ةيعرضه من تجارب علمي بما:ي راسالددعم المنهاج يبهذا 

  ورة.الصوت والصتعلم اللغات ألنه يجمع بين 
ـ ة وتربويمية وتعليفيوظيفة تثقي وه ؛يةرفيهالتّفة الوظي ـ ة وإعالمي آن فـي  ة ي

  )10( .مستتر وغير مباشر، قالب طريففي حيث تكون ، واحد
في له دور فعال ي إن البرنامج الكوميد :قافيالثّور الدو يةالبرامج الكوميد .2

أن الكوميديا  ةصخا، يتأثر بهالّذي  ترسيخ القيم واألفكار وكذا بناء صورة للمشاهد
ألنهـا تتناسـب مـع    ، يقبل عليهـا ي تعتمد على أسلوب بسيط وسهل يجعل المتلق

لفزيون يتابعه األشـخاص مـن   التّف، المجتمعاتفي ائج الرائد وفي السقاالثّالمستوى 
الّتي  حيفةالصعكس ، ويكون مناسبا حتى لغير المتعلمينية، قافالثّجميع المستويات 
  ان يكون متقنا لمهارة القراءة.تفرض على الفرد 

في قـا الثّالغرس  يةتطرق إلى نظراليمكن  يةلفزيونالتّوعند الحديث عن البرامج 
وعالقتها بمضمون البرامج وتحديد األفكار والقيم االكثر شيوعا وتداوال وتكـرارا  

قيم لديهم وتتعلق الصورات والتّتكوين المشاهدين وغرس في ومعرفة مدى اإلسهام 
 داتامعتقد من القيم والعكّل  يعرفها تايلور بأنهاالّتي  قافة؛الثّلغرس بتعريف عمليه ا

 يـة ويمكن تعريف الغرس علـى أنـه  تنم  ، لوكالسقاليد واألخالقيات وأنماط التّو
ي فه اإلعالموخبرات لدى من يتعرض لها وخاصه وسائل  يةونفس يةمكونات معرف
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ـ بل أساس بقدر ما يشترك  يةنشئة االجتماعالتّأوسع من  ةعملي شـبكة  فـي  اس النّ
  )11( الجماعي.ي ويتحدون على أساس الوع، قافةالثّ

 مسلسل القبيلةفي  يةالعربللغة ي اإلعالمابع :تحليل الخطاب الرالمحور 
  ة"القبيل"لمسلسل  يةبطاقة فن -1

  العنوان : القبيلة
  سيناريو وحوار : أنس بوزغوب 

  افين حوفالدإخراج : نصر 
وفـرح ياسـمين    وجمعة بوتوتو وهشام مزبـاش  "أنس تينا" :العمل من بطولة

  وعادل إيبيزا وتوفيق مهرهرة 
  فيي روق تالشّقناة العرض : 

   2018ي تاريخ العرض: ما
  دقائق 7ي حلقة حوالكّل  مدة العرض : مدة

  .ن حلقةيعشري حوال: عدد الحلقات
تميـزت لغـة المسلسـل     : لمسـتخدمة للغة اي والبالغي اللالدالمستوى  -2

باإلضافة ية، وكذلك اللغه الفرنس يةالفصحى و استخدام العام يةالعربباستخدام اللغه 
وهو ما يجعل خطاب وحوارات الفيلم تبـدو  ، توظيف لغه مختلطةي إلى المزيج؛ أ

بعض األحيان؛ إذ يتم صياغة جملة واحدة تتركب مـن  في غريبة ويصعب فهمها 
خاطئ تماما وغير ي حوالنّركيب التّوهو ما يجعل ، مات مختلفة لغويا تماماثالث كل
  وقد تم ذلك عن قصد.، منطقي

ال تعليق بمسـتوى   يةوألفاظ سوق يةكما احتوى حوارات الفيلم على عبارات ناب
فهـذه  ، وموجهة لمختلف فئات الجمهـور  أمةيعرض على قناة عي مسلسل تلفزيون

انحطاط المجتمع ثقافيا وأخالقيا؛ النها تصنف كلغة في هم وتس، ةداءالرتكرس  اللّغة
تـدل علـى    اكما تضمنت ألفاظ، والبناءي اقالرالبعد عن الفن كّل  وبعيدة، شوارع

في إلى ترسيخها ي هو ما يؤدو، أغلب الحلقاتفي واتسمت بتكرار ، العنف اللفظي
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ــاهدين ــان المشـ ــة " ، أذهـ ــظ " اللعنـ ــك اللفـ ــال ذلـ ــا "" ، مثـ   تبـ
طريقة في  يةالفصحى بلكنة دارجة تماثل العام يةالعربالمالحظ أيضا استخدام اللغه 

وكذا تفقـدها قيمتهـا كـأداة    ، تجعلها ضعيفة وتفتقد إلى الفصاحة والبالغة، طقالنّ
 .للتواصل ونقل األفكار

األلفاظ المستخدمة والمصطلحات تتسم  : األلفاظ والمصطلحات المستخدمة -3
بينما  يةالعرب اللّغةالخاطىء؛ فتتم صياغة الفعل بي ركيب اللغوالتّديد والشّ بالضعف

كما ، " la coupe du monde ومثال ذلك " لقد قربت يةالفرنس اللّغةالفاعل يصاغ ب
كعبـارة " هـل   ية، العرب اللّغةولكن تصريفه يكون بية، يستخدم الفعل باللغه الفرنس

ي ويعن يةالفرنس اللّغةب tester يفترض ان تكون من الفعلالّتي  تستيتها من قبل "؛ و
  اختبر.

فـي  و، الفصحى يةالعربوتصريفها يكون باللغه  يةوكذلك استخدام األفعال بالعام
 إال réunion؛ ومثال ذلك عبارة "نحن ال نـدير يةنفس الوقت إقحام كلمة من الفرنس

 الفصحى كاملـة  يةالعرب اللّغة تستخدمالّتي  الحواراتفي وحتى ، "problèmes ـلل
" كعبارة انت دائما تكحلها ، غير محلهفي وتوظيفها ، ركيكة يةحوالنّراكيب التّتكون 
  وجهنا ".في 

ورفـع المنصـوب   ، اإلعراب؛ كنصب المرفوعفي باإلضافة إلى وجود أخطاء 
ـ الّتي  وغيرها من األخطاء؛ ومثال ذلك " انا مازلت موسوس " " ان تكـون  ي ينبغ

 ." مازلت موسوسا
4- حليـل المسـتفيض   التّمن خـالل   : يريد المسلسل إيصالهاالّتي  سائلالر

ـ  يةالفصحى بغ يةالعرب اللّغةللمسلسل تبين أنه يستخدم  ةخرالسهكم؛ حيـث  الـتّ و ي
وال يمكـن أن  ية، ال تصلح إال لالستخدام خالل فترة الجاهل، خلفالتّأظهرها كلغة 

ويتضح ذلك من خـالل  ، كنولوجيالتّقدم التّوال أن تواكب ية، رترتبط بالحياه العص
وينصـب  ، الغابـة في جال يعيشون الريظهر مجموعة من ، الّذي ديكور المسلسل

ـ ي كما أن عنوان المسلسل "القبيلة " يوح، هو سيد القبيلة، عليهم رجل مـن  ي للمتلق
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 يـة العرب اللّغـة تحصـر   وبهذا، يرتبط بالقدم أن للمضمون مدلوال ، الوهلة األولى
ـ كان يتواجد فيه ، الّذي ظام القبليفي النّالفصحى  يد وأتبـاع  يعيشـون حيـاة    الس
  الوقت الحالي.في غيرات الحاصلة التّال تتناسب نهائيا مع ، بيئة مقفرة، في بسيطة

الفصـحى يسـتحيل    يـة العرب اللّغةكذلك "القبيلة" حاول ترسيخ فكرة مفادها أن 
حيث أظهـر أن  ، بين األفرادي أو كلغة تعامل وتواصل جد يةرسم ةغاستخدامها كل

إضحاك المشاهدين وجعلهم يسـخرون منهـا   في المسلسل يتمثل في دورها الوحيد 
  بدورهم.

 المسلسل المتحدثة بالفصحى تجعل المشاهد ينفـر في خصيات الشّوحتى طبيعة 
مالبسـهم  ، فكيرهم سـطحي أشخاصا همجيين وت يةالعرب اللّغةاطقون بالنّحيث بدا 
  غير مرتب.ي ومظهرهم الخارج، متسخة

ومـنهم  ، أما عن طباعهم فمنهم من يتميز بسرعة الغضب والقلق ألتفه األسباب
وتغلب عليـه  ، واغلبهم ال يهتم إال بنفسه، فكير العميقالتّمن يتميز بالبالدة وانعدام 

  .العامةوعدم االكتراث بالمصلحة  يةصفة األنان
يتضح من الخط العام للمسلسـل  : المسلسـل في اليديولوجيات المتضمنة ا - 5

ويحط من قيمتهـا  ، الفصحى يةالعرب اللّغةومنهج يستهدف ، قالب منمطفي أنه جاء 
وذلك القناع المشاهدين بأنه ال جدوى من استخدام اللغه العربيـه كلغـة   ، عن قصد

المقابل يتضح في و، م ال أكثرعر القديفي الشّوأنها تنحصر ، المعامالتفي  يةرسم
، الّـذي  أو باألحرى االتجاه الفرانكوفوني يةالفرنس اللّغةانحياز القائمين بالعمل نحو 

؛ وهذا مـا يمكـن   يةالعربويدعو إلى فرضها وإحاللها محل  يةقافة الفرنسالثّيمجد 
وجعـل األفـراد   ، وفرض الهيمنـة في قاالثّاعتباره مظهرا من مظاهر االستعمار 

  لذلك.ي ال ترتق يةالعرببينما ، قدم والحضارةالتّلغة ية هي الفرنس اللّغةيصدقون أن 
  العب بعقول المشاهدين ويتم حشو أذهـانهم بأفكـار ومعتقـدات   التّوهكذا يتم 
فـي   يـة قافالثّوضمان هيمنته وسيطرته على البيئـة  ي فوق الفرنسالتّتروج لوهم 

  الجزائر.
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تقـوم بعـرض أفـالم     يةن الكثير من القنوات الجزائركما تجدر اإلشارة إلى أ
وهو ما يدل على تبعيتها المطلقـة  ، رجمةالتّدون إرفاقها ب يةالفرنس اللّغةب يةسينمائ

كما أن هذه القنوات تخـالف  ية، العربقافة الثّعلى حساب  يةقافة الفرنسالثّوتشبعها ب
األخير ترجمـة البـرامج    الجزائري؛ حيث يفرض هذا اإلعالمإحدى مواد قانون 

  .يةسمالر اللّغةإلى  يةاألجنب
  :لمسلسل القبيلة يةميتقي يةالمحور الخامس : قراءة نقد

 من خالل اإلطالع على محتوى حلقات المسلسل: واألحداث صةطبيعة الق .1
الكثير من المسلسالت في طرق إليها التّمتداولة تم  يةتبين أنه يتناول مواضيع سطح

 الفيديوهات المعروضة على موقع اليوتيوبفي وكذلك ، ابقةالس يةالكوميد يةالجزائر
 تطرق لها ممثلون كوميديون آخرون؛ ومن بين هذه المواضـيع : البكالوريـا  الّتي 

 يـة العرس وغيرها من المواضـيع االجتماع ، الخطبة، الطالق، الزواج، األنترنت
وهذا يتضح ، عميقةي وال تحمل معان ةيوقد تمت معالجتها بطريقة سطح، المستهلكة

فيه بشكل واضح هو  أسهموما أكد على انحطاطه ، الّذي صالنّضعف حوارات في 
سـالة  الرمما أفقـد  ية، خرالسالهزل وفي الموظفة؛ حيث كانت هنالك مبالغة  اللّغة

أن تؤديه نحو الجمهـور المتلقـي؛ فبـدل اسـتغالل     ي ينبغالّذي  دورها االتّصالية
نقل أفكار مهمة وجعل المشـاهد يتقبلهـا بسـهولة    في  يةلمسلسل لطبيعته الكوميدا

أدت الّتـي   و، اقتصر دوره على االعتماد على ألفاظ سخيفة بلغة هجينة ومختلطة
  وضعت ألجله.الّذي  عكس الهدف

ـ صاحب العمل " أنس تينا " يقول أنه استوحى الفكرة مـن المسلسـل    ورالس ي
الحقيقة عمل مكـرر ومـأخوذ عـن    في ولكنه ، نجدت انزور "الكواسر للمخرج " 

وقد القى هذا األخير بدوره ، 2015عنوانه "الخواسر" سنة ي كوميدي مسلسل مغرب
ألنه أساء هو أيضـا  ، قادالنّومن طرف  يةاألوساط الفنفي استهجانا وغضبا كبيرا 

  .يةالعربللغة 
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من مسلسل الكواسر ولـيس مجـرد   وإذا سلمنا بفكرة أن " القبيلة " مقتبس حقا 
 وال مجال للمقارنة بين العملـين  يةفإنه كذلك يعد مهزلة فن، نسخ للمسلسل المغربي
كما تميزت حواراته بالفصـاحة  ، بشكل جذاب يةالعرب اللّغةفمسلسل الكواسر أظهر 

أما عن  لغته فقـد كانـت   ية، عبارات باللهجة العامي حيث لم يتضمن أ، والبالغة
الفصحى بأسـلوب   اللّغةوقد ظهرت ، كلفالتّة ومفهومة وبعيدة عن الغرابة وسلس
  .يةحوالنّوكذلك سالمتها وخلوها من األخطاء ، ويمكن حتى اتخاذها مرجعا، متقن
مرة يـتم  في كّل ف، سلسلالتّوعدم  يةسبة لحبكة المسلسل تبدو عليها العشوائالنّوب

ما تم تناول مواضيع يمكن تصـنيفها  ك، اختيار موضوع يختلف عن سابقه والحقه
         ومثال ذلك أن بعض الحلقات تحمل عنـوان " دجاجـة "  ، خيفة وعديمة المعنىالسب

وهـدفها  ، فائدة للمشاهدي افهة لن تقدم أالتّ" فمثل هذه المواضيع  ية" زالب، " كبش "
ــالر ــاكله األساســ  ي ئيس ــن مش ــاؤه ع ــا.  يةإله ــر فيه ــه ال يفك   وجعل

إذ ال وجـود  ية، سل يستطيع أن يالحظ تناقضا من حيث الفترات الزمنالمتابع للمسل
حـين  ية، في للقبيلة أنها من عصر الجاهل يةللترابط الكرونولوجي؛ فالفكرة األساس

فـي  و، القتالفي يوف السوكذلك يعتمدون على ية، ارالنّراجات الديستخدم سكانها 
الموجـودة   يـة طبيقات اإللكترونالتّد والجدي اإلعالماآلن ذاته يعتمدون على أدوات 

ناقض الغريب يحط من التّفهذا  كواتساب والفايبر... وغيرها. يةكالذّعلى الهواتف 
  .يةوالعبث يةقيمة العمل ويجعله من نتاج العشوائ

من خالل الحـوارات بـين شخصـيات     :يةقافالثّ يةبعالتّمظاهر تكريس  .2
حيث طغـت  ية، قافة الفرنسالثّا االنحياز نحو المستخدمة يبدو واضح اللّغةوطبيعة 

سواءا ي سياقها الطبيعفي واستخدمت ، على األحاديث يةالفرنس اللّغةالمصطلحات ب
ن تضـم ؛ حيـث  يةاألكاديم يةالفرنس اللّغة مأ يةالجزائر يةالعامفي كما هو متداول 

 صـريف التّو طـق النّصحيحة تماما من حيث  يةالمسلسل بعض العبارات بالفرنس
الفصحى غالبا ما يقرن بأسـلوب   يةالعرب اللّغةبينما نطق ، وتالصنبرة في وحتى 
  .اللّغةينفر ويشمئز من هذه ي تجعل المتلق، ونبرة كالم بطيئة جدا، مائع
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 اللّغـة حـول  ي ستتكون لدى الجمهور الجزائرية الّتي هنالذّورة الصوهكذا فإن 
 يـة االجتماع يـة حياتهم الواقعفي وتجعلهم ، سيئة الفصحى ستكون صورة يةالعرب

ي فلو الحظنا أفراد المجتمع الجزائر، واصل بهاالتّعامل والتّينفرون منها ويتجنبون 
 إال للضحك واالستهزاء يةالعرب اللّغةنجد انهم ال يتحدثون ي وأسلوب حديثهم اليوم

طـور  التّنها لغـة الحضـارة و  المسلسل بافي يسوق لها ية الّتي الفرنس اللّغةعكس 
الّتـي   الجزائرفي  يةسمالرو يةعامالت اإلدارالتّويتضح ذلك جليا من حيث ، قدمالتّو

  .يةتكون أغلبها بالفرنس
 يةصورة نمط يةوضح، دنيالتّتشهد الكثير من  يةالعرب اللّغةوهكذا نستشف بأن 

مـن   يةتمت اإلساءة للعرب فلو، حد ذاتهافي  يةالعربسيئة ورائجة وسط المجتمعات 
  يمكن فهم ذلك واعتباره يندرج ضمن صراع الحضارات. يةطرف جهات أجنب

 كتابه "صـدام الحضـارات"  في وقد أوضح هذه الفكرة " صامويل هنتنجتون " 
تنشأ بين األمم وال تكون فقط على المسـتوى   يةيعتبر فيه أن هنالك حربا كونالذي 
طرفـا   اإلعـالم يكون فيها الّتي  ؛يةقافالثّالحرب وإنما تتجاوز ذلك إلى ي العسكر
  )12( .أساسيا

من بينها الجزائر ترجـع  الّتي  و يةالعربالبلدان في  يةالعرب اللّغةنجد أن أزمة 
بـل ويشـعرون   ، انحطاطهـا في  سهمونيين بدورهم الذّباألساس إلى القائمين بها 

ي تعـان  يـة العرب اللّغةبأن ان يقول محمد جميل خضر الشّهذا في و بالخجل منها.
 يةمجتمعات عربفي ومن حرص فئات وطبقات ، باس عالقة أهلها بهاالتّكثيرا من 

  )13( بعينها على االنتصار لغيرها كنوع من "البرستيج" وتقليد الغرب.
كثيرة كنـوع   يةوفرنس يةال تخلو من كلمات وعبارات إنكليز يةفاألحاديث اليوم

كما يسميها أهل المشـرق  -” عقدة الخواجة“نا أصبحت تسيطر ومن ه، باهيالتّمن 
 يةحيث تمت استعارة اللغات األجنب اللّغةذلك في بما ية، العربعوب الشّ يةعلى غالب

في قدم بل وشرطا أساسيا من شروط العمل التّوي قالرواعتبارها مقياسا للحضارة و
  )14( مهن متميزة.
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كتابه "الطبيعـة  في يشرحها ألفريد آدلر الّتي  و : عويضالتّ يةقص وآلالنّعقدة 
هـي الّتـي    فسالنّقة بالثّوعدم  ايةوعدم الكف يةونالد" حيث يرى أن مشاعر يةالبشر

طـور  التّومـو  في النّغبة الرلذلك ، موجودة لدى جميع األفرادي وه، تحدد الهدف
يمكن للفـرد أن  والغرض من ذلك الوصول إلى حالة ية، ونالدتعمق شعور الفرد ب

  )15( يشعر فيها بأنه أفضل من بيئته المحيطة.
بلغـة سـليمة    يةالفرنس اللّغةمن خالل الحديث ب القبيلةمسلسل في ويتجلى ذلك 

وتفسـير  ، الجزائرفي  يةسمالر اللّغةغم من أنها الرب يةالعرب اللّغةعكس ، وبطالقة
جتمع واالنبهار الزائد والمبالغ فيـه  لدى أفراد الم يةونالدذلك هو اإلحساس العميق ب
ـ الثّفيتصور بعض األشخاص أن ، هنالك يةبفرنسا وبالحياة االجتماع ية قافة الفرنس

ـ    ، ثقافة الغالب والمتطور والمتحضرهي   يةوحينمـا يقـارنون األوضـاع المعيش
ت ولكل ؛  فإن ذلك يولد لديهم احتقارا للذايةحياتهم اليومفي  يةواالقتصاد يةياسالسو

خص لغته األم ويسـيء  ي الشّفعندما يزدر، رموز وعادات وتقاليد المجتمع وثقافته
        حين يمجـد لغـة اآلخـر    ، في ارخ من خالل عمل تلفزيونيالصكل الشّإليها بهذا 

ـ النّحين أنه من مظاهر االتزان في  آدلر. يةيذكر مفرداتها بطالقة تتأكد نظرو ي فس
ورموزهـا   يةقافـة األصـل  الثّات والمحافظة على الذّزاز بليم هو االعتالسفكير التّو

ي صـد التّوكـذا  ، والعمل على نشرها لحمايتها من االندثار والـزوال ، ومظاهرها
  قافات األخرى.الثّشويه من طرف التّلمحاوالت اإلساءة و

قافـات  الثّاإلطـالع علـى   فـي  * تنوه الباحثة إلى فكرة مفادها أنه ال ضرر 
على اعتبار أنها باتت من ضروريات العصر  يةغات األجنبتقان اللّوكذا إ، األخرى
عوب وتسهيل الشّبين في قاالثّبادل التّإطار في وأيضا ، مختلف المجاالتي في الحال
ألنهـا تعـد مـن    ، األم للفرد اللّغةلكن ال يكون ذلك على حساب ، واصل بينهاالتّ

  إنكار لألصل. عنها هوي خلالتّو يةللهو يةالمقومات األساس
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  قف:خص المثالشّمظاهر تنميط صورة 
ـ يمثـل  الّـذي   "عكاشة" يةإحدى شخصيات المسلسل شخصفي تظهر  خص الشّ

ويؤكد دائمـا  ، صائح للقبيلة ويقترح الحلول للمشاكلي النّيسدالّذي  المثقف والحكيم
ي المقابل تـم تصـويره كشـخص منطـو    في لكن ، الكتب والمطالعة يةعلى أهم
ويتحـدث الفصـحى   ، يضع نظارات ونظر باندهاش لما حولهية، خصالشّ وضعيف

 صةحقير من أفراد القبيلة وخاالتّكما أنه يتعرض لإلهانات المستمرة و، بنبرة بطيئة
كما أن " عكاشة " المثقف يبدو غير ناضج وتفكيـره وأسـلوب   ، من طرف رئيسها
  كالمه طفولي.
اص المثقفين تجعل المشاهد ينفـر مـنهم   حول األشخ يةهنالذّورة الصفمثل هذه 

وكذلك  إلى احتقار العلم واألشخاص المتعلميني وهو بالضرورة ما يؤد، ويحتقرهم
وما يؤكد ذلـك  ، وجعل الجمهور يتجنبها، تقديم صورة سيئة حول المطالعة والكتب

  عوب مطالعة للكتب.الشّأقل ية هي العربعوب الشّأن 
مسلسل القبيلـة ال  في خص المثقف الشّتم به تقديم ذي الّ كلالشّباإلضافة إلى أن 

حيث يبدو زعيم القبيلة وأعوانه الغير متعلمين أكثـر  ، بل العكس، يجعله يبدو قدوة
وهكذا نجد أن هذا المسلسـل يكـرس   ، يطرة والهيمنةالسجذبا النهم يملكون القوة و

ـ  ي لها تأثير سلب يةلقيم سلب ذوا اتجاهاتـه نموذجـا   على أفراد المجتمع إذا مـا اتخ
  لالقتداء.

نظـرا  ، علـيم التّثقيف والتّهو  يةلفزيونالتّوأيضا إذا ما اعتبرنا أن دور البرامج 
فإننـا نجـد   يـة،  ذلك البرامج الكوميدفي بما ، لفزيونالتّيتمتع بها الّتي  لخصائصل

ـ  اللّغـة فالطفل مثال يمكنه أن يـتعلم  ، راسةالدالمسلسل محل في العكس تماما  ن م
لقـين أثنـاء اسـتمتاعه    التّ يةفتحصل له عمل، لفازالتّبرامج خالل ما يشاهده على 

 مشوهة وخاطئة جملـة وتفصـيال   يةطرح لغة عرب القبيلةلكن مسلسل ، بالمشاهدة
ومن هنا قد يكتسب لغـة خاطئـة بكـل    ، مما قد تؤثر سلبا على استيعاب المشاهد

ـ   كل صحيح.بش اللّغةثم يعتقد أنه تعلم ، المقاييس ي ومن جهة أخرى يمكـن للمتلق
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ـ  يةالفصحى أن تشوه معارفه اللغو يةالعربالمتقن للغة  بسـبب اسـتماعه   ، ليمةالس
  المتكرر للغة المسلسل.

ي وسـيولوج السهو مصطلح أتى به ي مزالرالعنف :ي مزالرمالمح العنف  .3
ن العنف ليس أقل حـدة  وع مالنّ" بيير بوردو" حيث يعتبر أن هذا ي والمفكر الفرنس

فحتى ضحاياه ، غم من كونه غير مرئيالرب، المحسوسي المادي من العنف الجسد
  )16( .االتّصالو اإلعالمكما يمارس عبر وسائل ، ال ينتبهون له

  :ي مزالروبهذا نتوصل إلى أنه من أساليب العنف 
ميات: بلـدان  ز؛ ومثال ذلك تسييمالتّوي عالالتّتسم بيوهو سلوك  س:يبخالتّ .1
ي بخيسالتّأن تندرج تحت هذا العنوان ، البلدان المتخلفةية، امالنّالبلدان الثّالثّ، العالم 
  المعلن.ي عبير العدائالتّوكذلك ية، للهو

من خالل لجوئه ، مسلسل القبيلةي في مزالروعليه يمكن مالحظة مالمح العنف 
كمـا  ، لغضب واحتقـار األفـراد  ومصطلحات تدل على ا، إلى ألفاظ بذيئة وهابطة

 تحلقات وصـف في كّل فزوجة سيد القوم ، طياته احتقارا واضحا للمرأةفي يحمل 
المسلسـل  في ساء يوصفن النّكما أن ، "يةوأنها امرأة "ماد، وأنها خبيثة، بأنها أفعى

  يء".السعاسة" و"الحظ التّبأنهن سبب "
ائم الدلعمل هو االستهزاء اي في ال مرئي وما يدل أيضا على وجود عنف رمز

الّـذي   حقيـر التّبخـيس و التّوهذا هو نتاج ، من طرف المتحدثين بها أنفسهم اللّغةب
الّتـي   الجزائرفي  يةتمارسه الجهات المهيمنة ونتحدث هنا عن االتجاهات الفرنكفون

ا ال وأنه، المتاحف القديمة يةزاوفي وجعلها  يةالعرب اللّغةتحاول بكل الوسائل تقزيم 
فعنـدما  ، بين األفـراد  يةشكل من األشكال ألن تكون أداة تواصل رسمي تصلح بأ
نفسه ولغته ويسخر منها بدوره ويعتبر ذلك أمرا عاديا  يةالعرب اللّغةاطق بالنّيحتقر 

  عنف رمزي. يةكنتيجة يمكن اعتباره ضح
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المسلسـالت  فـي   يةالعرب اللّغةابق نستنتج أن توظيف السحليل التّمن  : خاتمة
وحط من قيمة ، اسيئ ا" كان توظيف القبيلةحديد مسلسل " التّوبية، الجزائر يةالكوميد
وهو ما يعكس واقع وضـعف  ية، الجزائر يةكرمز ومقوم من مقومات الهو يةالعرب

من حيث  مأ، كل وأسلوب اإلخراجالشّمن حيث  سواء لمقدمةاال يةلفزيونالتّاألعمال 
سائل المراد الوصول إليها من طرف القائمين على اإلنتاج وصـوال  الرالمضمون و

بـدوره يتـأثر سـلبا بسـبب     الّذي وية، اإلعالم ةإلى الجمهور المستهلك لهذه الماد
  .يةتعرضه لما يبث على القنوات الفضائ

 لمقدمةاال يةاإلعالمتعرف انحدارا بالغا تشهده البرامج  يةالعرب اللّغةوهكذا فإن 
ية يؤكد على خطورة الوضعية، العربول الدجل في الجزائر فحسب وإنما ي فليس 

  وفعالة لتحسين الواقع. يةإيجاد حلول جذري مما يستدع، اليها لغة الضاد الّتي التّ
 : وصياتالتّ

المسلسالت في  يةالعرب اللّغةوصيات للحد من انحدار التّتقترح الباحثة جملة من 
       :   يةلفزيونالتّ

  ؛لطاتالسمن طرف في قاالثّاالهتمام أكثر بالجانب  .1
  ؛يةواإلدار يةسمالرالمجاالت في وجعلها أكثر ممارسة  يةالعرب اللّغةتفعيل  .2
 يـة فيع لتقديم أعمـال راق الرالمستوى ي يناريو من ذوالسفتح المجال لكتاب  .3

  ؛للجمهورفي قاالثّتنهض بالمستوى 
  ؛الهابطة من البث يةلفزيونالتّمنع األعمال و يةقابة القانونالرممارسة  .4
  الزائف.ي اإلعالمي تكوين خبراء ونقاد مؤهلين لمواجهة الوع .5
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تقـويم  في تحليل األخطاء  يةراسة إلى إبراز دور نظرالدتهدف هذه  :الملخّص

مازال يسـتخدم   صةالجزائر خاي في اإلعالمأن الخطاب  انطالقا من، اإلعالملغة 

ولكن هذا الوضع ال يمنع من اتخـاذ اإلجـراءات   ية، ائكة باألخطاء اللغوالشّ اللّغة

الوسـط  فـي  الفصـيحة   يـة العرب اللّغـة وفرض ، الالزمة لتصحيح تلك األخطاء

تحليل  يةم نظرمدى يمكن أن تسهي إلى أ: البحث يةومن ثمة فإن إشكال، ياإلعالم

ئيس األسئلة الرؤال السويتفرع عن هذا  ي؟اإلعالمتقويم لغة الخطاب في األخطاء 

  :يةاآلت يةالفرع

  تحليل األخطاء؟ وما وظيفتها؟ يةما المقصود بنظر �

  وما أهداف تحليل األخطاء؟ �

  أهم مناهج تحليل األخطاء؟هي  ما �

  عالقة؟ اية اإلعالمو اللّغةبين  �

  الجزائر؟ي في اإلعالملخطاب كيف هو واقع ا �

إلـى   يةامالروصيات التّلما تم استنتاجه وعدد من  صةراسة إلى خالي الدوتنته

عريـف  التّو يـة العرب اللّغة يةبأهملتحسيسهم حافيين الصلفائدة  يةعقد دورات تكوين

 يـة ميين على فصاحة لسانهم باالبتعاد عـن العا اإلعالموتشجيع ، ائعةالشّباألخطاء 

ـ  التّودعم تعريب المصطلحات و، كتابة ومشافهة ـ التّراء الثّعريـف ب للغتنـا  ي راث

لديهم مـن خـالل    يةالقدرات اللغو يةهذا فضال عن العمل على تنم، واالفتخار بها

 طق الفصيح.النّمكّن من التّالوة لتقويم لسانهم والتّتعلم أبنائها أحكام 



  نحو�منهج�تقويم�لغة�الخطاب�ا:ع6مّي��ي�ضوء�نظرّية�تحليل�اHخطاء��������������������������������إيمان�بلحداد

 

266 

ـ االخطاب  – اإلعالمتقويم لغة :يةالكلمات المفتاح تحليـل   يـة نظر -ي إلعالم
  األخطاء.

Summay:   This study aims to highlight the role of the theory of 
error analysis in the evaluation of media language ،based on the fact 
that the media discourse in Algeria is still using thorny language with 
language errors ،but this situation does not prevent the necessary 
action to correct these errors ،and the imposition of fluent Arabic 
Language In the media ،Hence the problem of research: To what 
extent does the theory of error analysis contribute to the evaluation of 
the language of of media discourse? This main question is subdivided 
into the following sub-questions: 
�-What is error analysis theory? 
�-What is its function? 
�-What are the methods and the objectives of error analysis? 
�What is the relationship Between the language and the media? 

    The study concludes with a summary of the conclusions and the 
number of recommendations aimed at holding training sessions for 
journalists in the importance of the Arabic language and introducing 
common mistakes. The linguistic abilities they have by learning their 
children the provisions of recitation to straighten their tongue ،mastery 
of eloquent pronunciation. 

Key words:Evaluation of speech language- media discourse- error 
analysis theory.  

  

المحفـوظ  ، لغة القرآن الكريمي فه، أشرف لسانتعد  يةالعرب اللّغةإن  :المقدمة
ـ ، واصل بين أفراد المجتمع العربيالتّهذا فضال عن أنها وسيلة ، دورفي الص ي وه

  مضبوطة بقواعد لضمان سالمتها نطقا وكتابة.
الفصيحة  اللّغةالجزائر قد ابتعدت عن ي في اإلعالمومن المالحظ أن لغة الخطاب 

وهذا ما نـتج عنـه ارتكـاب    ، وتداول العامياتية، اللغوالعولمة في ظّل  صةوخا
؛ صـوتا  يـة مختلف مسـتوياتها اللغو في الفصيحة  يةالعربحق قوانين في أخطاء 

فـي  تداول هذه األخطـاء  في االستمرار ي وصرفا ونحوا وداللة. لكن هذا ال يعن
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 صةوخا، خطاءوإنما البد أن نقترح استراتيجيات تحد من انتشار األ، اإلعالممجال 
  .يةاإلعالماحة في السائعة الشّمنها 

مدى تسـهم  ي ؤال اآلتي: إلى أفي السراسة الد يةانطالقا مما سبق تظهر إشكال
في  اإلعالممجال في ائعة الشّقليص من حدة األخطاء في التّتحليل األخطاء  يةنظر

  الجزائر؟
تحليل األخطاء؛ من حيـث   يةعريف بأساسيات نظرفي التّالبحث  يةوتكمن أهم

ـ محاولة تقويم لغة الخطاب ، في ومناهجها وأهدافها، مفهومها ووظيفتها ي اإلعالم
تحليل  يةيقوم على أسس نظري عن طريق تطبيق برنامج تعليم صةالجزائر خافي 

  ويظهر هيكل البحث في:، األخطاء
  تحليل األخطاء: مفهومها ووظيفتها. يةنظر -أوال �
  ناهج تحليل األخطاء.أهم م -ثانيا �
  أهداف تحليل األخطاء. -االثّث �
  عالقة. اية اإلعالمو اللّغةبين  -رابعا �
  الجزائر.ي في اإلعالمواقع الخطاب  -خامسا �
تقـويم  في تحليل األخطاء  يةمدى يمكن أن تسهم نظري سادسا: إلى أ �

  ي؟اإلعالملغة الخطاب 
  تحليل األخطاء: مفهومه ووظيفته يةأوال: نظر

يعد تحليل األخطاء مبحثـا مـن المباحـث     تحليل األخطاء: يةمفهوم نظر-1
 مهمة. لكنه لم يكن يفسـره  يةبوصفه قض، اللّغةحيث اهتم به علم ، الحديثة يةاللغو

يـة الّتـي   م تصور المشكالت اللغو1960بدءا من سنة  يةطبيقالتّإالّ أن اللسانيات 
ومنذ ذلك الوقت أصبح يهتم به ، تعليم اللغاتمجال في  صةوخا، تطرحها األخطاء

  )1( حتى جعله فرعا مهما من فروعه.
وانقسـم هـذا   ، )2(طبيقيالتّ اللّغةتحليل األخطاء فرع من فروع علم  يةإن نظر

الفحص حليل فهو قدرة المتعلم على التّحليل واألخطاء؛ أما التّالمصطلح إلى قسمين: 
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قيق للمحتوى العلمالد وع مـن  النّذلك هي  واألخطاء ، )3(وتحديد عناصرهفي والمعري
 . ويضيف براون أن الخطـأ:  اللّغةتخالف فيها المتحدث أو الكاتب قواعد الّتي  األخطاء

ـ  )4(لغتهم األم".في يستخدمها الكبار ية الّتي حوالنّ" هوانحراف عن القواعد  ي وقـال عل
يرتكبهـا فـرد أو   ية الّتي ألخطاء اللغول يةالخولي: "إن تحليل األخطاء هو دراسة تحليل

ـ أن هـذا  ي ويعن)5(كالما أو كتابا". يةانالثّاألولى أو  اللّغةأفراد أثناء إنتاج  مجتمع وع النّ
كمـا أن   سواء أكانت مكتوبـة أم منطوقـة.   يةحليل يعنى بدراسة األخطاء اللغوالتّمن 

 يـة أما نظر، عن تعلمه لغة الهدفتنتج الّتي  ارسالدتحليل األخطاء يتعلق بدراسة لغة 
  .)6(يةانالثّ اللّغةفتتنبأ بما قد يقع فيه المتعلم من أخطاء قبل تعلّمه ي قابلالتّحليل التّ

ظهـور اتجـاه   في للهجرة سباقين ي انالثّوقد كان العلماء العرب القدامى منذ القرن 
فقد تنـاول بعضـهم   ، الةهذا المجال باألصي في ويتميز منهجهم العلم، تحليل األخطاء

كتابـه "مـا   في ه) 189(تي وعلى رأسهم الكسائ، راسةالدب يةوالكتاب يةفوالشّاألخطاء 
  )7(".العامةتلحن فيه 

المكتوبـة   يةتحليل األخطاء تقوم بدراسة األخطاء اللغو يةونستنتج مما سبق أن نظر
اهتمـت بتصـحيح   لّتـي  ا ولهذا نجد العديد من البحوث، وفق منهج علمي، والمنطوقة

  وتنميتها لدى المتعلمين. يةالعربي ذلك تحقيق لترقفي و، األخطا وتقويم اللسان
يعد اللغويون المعاصرون تحليل األخطاء فرعـا مـن    وظيفة تحليل األخطاء:- 2

 يـة عمل يـة انالثّو يـة ن: األولى نظران متكاملتاوله وظيفت، يةطبيقالتّنشاطات اللسانيات 
قل من النّتأثير ي في فسالنّ اللّغةعلم  يةيختبر تحليل األخطاء نظري ظرالنّجانب فعلى ال
. ثم إن اللّغةدراسة تعلّم في وهو يعد عنصرا مهما ، األم فيثبت صحتها أو خطأها اللّغة

 اللّغـة تعلـيم  فـي  المشـتركة   يةتحليل األخطاء يقدم إسهاما طيبا عن الخصائص الكل
تحليل ي في ظرالنّ. ومنه فالجانب )8(يةهو يكشف عن كثير من الكليات اللغووية، األجنب

  .صةعليم خاالتّ يةعملفي األخطاء يفاد منه 
لتجاوز األخطاء بسـهولة  ، )9(العالج يةفيوظف لتحديد وتخطيط عمل، أما الجانب العملي

مـرات  وذلك ما يمكّن المخطئ من تصحيح الخطـأ مـرة أو   ، دون حرج أو انقباض
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ذلـك  في وضع العالج و يةيهتم بكيفي وعلى هذا يمكننا القول أن الجانب العمل )10(عدة
 تجاوز األخطاء.

سياق مجموعة مـن  في برز منهج تحليل األخطاء  ثانيا: أهم مناهج تحليل األخطاء
ـ  ي الّـذي  نبئي التّقابلالتّحليل التّعلى ية، جريبالتّو يةظرالنّاالعتراضات  من يـدخل ض
تقـوم  الّتـي    يـة قابلالتّ يةللدراسات اللغوي وهو جانب نظر، طبيقيالتّ اللّغةميادين علم 

 عوباتالصنبؤ باألخطاء والتّاألولى للمتعلم و اللّغةالهدف و اللّغةعلى تحديد الفروق بين 
  )11( .يةعليمالتّيرورة السيمكن أن تعترض الّتي 

  الث مراحل هي:وقد حدد منهج تحليل األخطاء وفق ث
لغة المـتعلم  في ابتة الثّعرف على الخطأ: ويقصد به حصر األخطاء التّمرحلة  - 1

  محددة. يةفترة زمنفي شفويا أو كتابيا 
 ثم تصنيفه حسـب نوعـه  ية، انالثّللغة  يةخرق القاعدة اللغوالّذي  وصف الخطأ - 2

ـ الّتي  تصنيفه للفئةي أ فقد يكون صوتيا أو صرفيا أو نحويا أو إمالئيا أو دالليا؛ ي ينتم
  إليها.
 تعزى إليهـا الّتي  وبيان المصادر، أدت إلى وقوع األخطاءالّتي  شرح العوامل - 3

  )12(وابالصثم ذكر 
ية الّتـي  تحليل األخطاء يهدف إلى تحليل األخطاء اللغو ا: أهداف تحليل األخطاءالثّث

حليل لمساعدة المعلمين من حيـث  التّنتائج هذا ومن الواقع أن ية، انالثّ اللّغةعملها معلمو 
ركيز على تحديد وتوضـيح والممارسـة حسـب    التّمع ية، عليمالتّتحديد تسلسل المواد 

 )13( تجربة للمتعلمين. يةانالثّ يةوتحديد الكفاءة اللغو وتوفير العالج، الحاجة
منها مـا يتعلـق   ، لتحليل األخطاء ية) بعض الفوائد العلمCorderفقد ذكر كوردر (

فـي   يـة فلـه أهم ي عيد العملالصأما على ، المستخدمة يةعليمالتّالمادة والوسائل  يةبفاعل
دريس الجيـد  التّوالمعلم من ، الهدف اللّغةتمكّن المتعلّم من إتقان ية، وضع برامج عالج

  ومن أهداف تحليل األخطاء كذلك:، )14(وتطوير طرائق تدريسه اللّغةلهذه 
 ؛ارسينالدوالكتاب  يةراسالدن ترتيب عناصر المواد تعيي �



  نحو�منهج�تقويم�لغة�الخطاب�ا:ع6مّي��ي�ضوء�نظرّية�تحليل�اHخطاء��������������������������������إيمان�بلحداد

 

270 

  ؛المعلّمة يةراسالدلعناصر المواد ي سبالنّتعيين ترتيب الوزن  �
  ؛القدرة المحدودةي أهيل لذوالتّدريب والتّتخطيط  �
  )15( اختبار عناصر مهارات الطّالب. �

ـ  عالقـة  اإلعالمو اللّغةبين  عالقة اية اإلعالمو اللّغةرابعا: بين  ال يمكـن  ية، قدس
 اللّغةقوله: "في يد "أحمد مصطفى" هذه العالقة السويبين ، عن اآلخري خلالتّألحد منهما 

وينقل عبرها  يمارس فيه نشاطهالّذي  المجالي وه، سبة لإلعالمالنّبمثابة تربة خصبة ب
 االتّصـال عن هذه الوسائل بكونهـا أدوات  ي ال تستطيع أن تستغن اللّغةكما أن ، أفكاره

من خالل االسـتعمال   طورالتّمو والنّعلى  اللّغة اإلعالمويساعد ، بين األفراد والمجتمع
16(بول واالنزواء"الذّمن  اللّغةوبذلك يحافظ على ، ائم لهاالد(.  
لما كـان   اللّغةولوال وجود ، هالتّمضمون رسي اإلعالموسيلة يوصل بها  اللّغة نإ    
سالة وتبليغهـا للسـامع   الرالمختلفة تقوم بنشر  اإلعالموسائل ف، واصلالتّو االتّصالهذا 

، وبهذا يتحقق الهدف من الواصل، والمكتوبة يةوالبصر يةمعالسأو القارئ عبر وسائله 
  .اإلعالمو يةالعرب اللّغةالعالقة المتالزمة بين  مؤكداً

ـ الرواحدة من األدوات هي  اللّغةكما أن  واالهتـداء  ، ارةئيسة لتبليغ مكونات الحض
خضـعت لقوالـب   هي  إنية، عليمالتّو يةربوالتّ يةرئيسة للعمل أمةدعي وه، قدمالتّبسبل 
باعتباره مجموعة مـن اآلليـات   ، سبة لإلعالمالنّلقين واألمر ذاته بالتّعلم وفي التّمرنة 

 شـريطة أن يفهـم دوره ووظائفـه   ية، وللرسائل الحضـار ، اقلة للمعرفةالنّوالقنوات 
وهذه األخيـرة   اللّغةوكالهما يعتمدان ، ووسيلة، فهو رسالةية، قنالتّوتستوعب مكوناته 

ويمكنـه أيضـا أن    تطويرهافي  يسهمو، اللّغةبي تعتمد عليهما. ويمكن لإلعالم أن يرتق
فـي   اإلعـالم روط الكفيلة بفهم واستيعاب الشّحالة غياب ، في اللّغةيكون عنصر تأخر 
  )17( .مكوناته وشروطه
 اللّغةإذ أن تطور ، اللّغةي رقفي  اإلعالمابق إنما هو توضيح لدور السومنه فالقول 

وهذا ما يدّل علـى العالقـة   ، اللّغةإلى انحطاط ي يؤد اإلعالموتدهور ، اإلعالمبتطور 
  .اإلعالمو اللّغةبين  يةكاملالتّ
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ذلك أن االتّصالية،  يةالعملفي  اللّغة يةهذا المجال على أهمفي ن وويشيد المتخصص
من أجل أن يكـون إعالميـا   ، يحتاج إلى وسيلة نشر واسعة األفقي الجماهير اإلعالم

ـ سـالة  الروبها تبلغ ، اللّغةهي  - هنا–والواسطة ، جماهيريا إلـى   يـة أو الخط يةفوالشّ
معلومات وآراء عن طريق الكـالم المنطـوق أو   ي تحو، امع أو القارئالسالمشاهد أو 

  )18( لكتابة أو اإلشارات المختلفة.ا
فيقـول:   يةاإلعالمسالة وطبيعة الوسيلة الرطبيعة في ويفصل "عبد العزيز شرف" 

"يرغـب  الّتـي   مجموعة األفكار واالتجاهات والمعلومات واإلحساسـات هي  سالةالر
سالة لراتنتقل به الّذي  المنهجي فه اإلعالمأما وسيلة ، إرسالها إلى جمهورهفي المرسل 

ومـن هـذه الوسـائل أو القنـوات     ية، من خالل قناة اتصال، من المرسل إلى المستقبل
ور كلهـا وسـائل   الصواإليماءات واإلشارات والحركات و يةاللفظ اللّغةنجد  يةاإلعالم
  )19(سالة".الرلنقل 
بالكتابـة)  والمكتوبة (البيـان  ، المسموعة (البيان باللسان) يةموز اللفظهي الر اللّغة"ف

جنسا  اللّغةعد في ولذلك يذهب بعضهم ، استخداما وأكثرها شيوعا االتّصالأهم وسائل 
الّـذي   والوعـاء  اللّغـة حال من األحوال أن نفصل بين ي ألننا ال نستطيع بأ، إعالميا
 يسـتقبلها (المتلقـي)  الّـذي   والوعاء، ينقلها (المرسل)الّذي  سالة) والوعاءالريحملها (
فـي  دورها الفعال والواسـع عنـدما تـنجح     يةالجماهير اإلعالميكون لوسائل وهكذا 

  )20(".اللّغةية الّتي هي استخدام وسيلتها األساس
تبسـيط  فـي   صـة لها ميزتها الخا يةاإلعالم اللّغةوتركيبا لما سبق يمكن أن نقول أن 

نقـل  في يلة الفعالة هذا فضال على أنها الوس، اسالنّ أمةواصل مع عالتّالخطاب لتسهيل 
وهذا مـا يـدل   ية، اإلعالممختلف األنشطة في األفكار إلى المتلقين والمشاركين معهم 

ـ  ، اآلخرينفي أثير التّو يةعابير اللغوالتّنقل في بوسائله  اإلعالمعلى دور  ي ولهـذا ينبغ
ودعـم  ، راتهابمستواها ومفرداتها وعبا يةراق يةالعرب اللّغةأن ننقح لغتنا باستمرار لجعل 

  الفصيحة دائما.   يةالعربواصل باعتماد التّهذا 
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بكونـه مـن الوسـائل     اإلعالميتميز  الجزائري في اإلعالمخامسا: واقع الخطاب 
 مختلـف المجـاالت  فـي  نقل األخبار في  يةواقعنا الحاضر لما له من أهمفي المهمة 

ةياسالسةواالجتماع يةقافالثّو يةربوالتّو يتطـور تطـورا ملحوظـا     اإلعالمث نجد . حيي
فـي  عوب الشّومطالب ية، ياسالسوتوسعت فراغات الحقوق لديه بفضل تطور األنظمة 

 الجزائـر ي في اإلعالموالخطاب  اإلعالمأما ، الحرة يةواالشتراك يةيمقراطالدك، العالم
مانينات ي الثّفحيث كان سابقا ، مطلع األلفينفي  صةخا، فقد شهد تطورا ملحوظا كذلك

سعينات عرف تراجعا وتضييقا ملحوظا بسبب أزمـة  التّمدخل في و، إعالم حر ونزيه
فـي  رغم جهود الحكومـة    نسبيا االجزائر معتمفي  اإلعالمويبقى ، وداءالس يةالعشر
عـن  ي الجزائـر  اإلعالموتأخر   ظام من جهةالنّبسبب صراعات أجنحة داخل ، ذلك

مـن   وتوفيرهـا  يةوالالسلك يةلكالس اإلعالمالبثّ  وأجهزة ي في طور العالمالتّمواكبة 
وذلك نابع مـن   طور والجمودالتّبين  امتذبذبي الجزائر اإلعالموبهذا يبقى  جهة أخرى

  .  يةواإلستراتيج يةياسالسو يةتدهور المجاالت االقتصاد
بـين الفصـحى    اللّغـة  يةيالحظ ازدواجي الجزائري اإلعالمالخطاب في فالمتأمل 

اإلذاعـة  فـي   يـة اإلعالممختلف البـرامج  في  يةمع استخدام اللهجة المحلية، والعام
وهذا مـا  ، كلم بلهجتهالتّذا ربما راجع ألن المشارك أو المواطن يتدخل بوه، لفزيونالتّو

  لصحفيين.اوالفصيحة لدى  يةيجعل الحوار ممزوجا بين العبارات العام
 ةالعرب اللّغة"والشك أنمن أداء وظيفتها  اإلعالمستمكّن وسائل هي الّتي  الفصيحة ي

 ات ومشتقات ومترادفـات ودالالت ذلك لما تمتلكه الفصحى من مفردوية، بصورة مثال
  .  )21(عبير"التّتمكّن من دقّة الوصف ودقّة 
وهو ما يتصادم ية، لغو قد عرفت أخطاء اإلعالملوسائل  يةولهذا فالممارسات اللغو

وقد تبـرر أخطاءهـا   ، وترويجها لهذه األخطاء بدون وعي، وأصولها يةالعربوقواعد 
قد أثّر بصفة  يةهذا وعامل العولمة اللغو، جور"بمقولة: "خطأ شائع خير من صحيح مه

أن نجابهه باتخـاذ  ي ينبغالّذي  الواقعية، العربلدى المجتمعات  يةالعرب اللّغةعلى  يةسلب
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ألنه نابع من لغـة  ، عربيكّل  وهذا واجب على، أدوات نحافظ بها على لغتنا وقواعدها
  كتاب عزيز مقدس وهو القرآن الكريم.

 يةتمثل نظري اإلعالمتقويم لغة الخطاب في تحليل األخطاء  يةنظرام اسهسادسا: 
األخطـاء  فـي  حليل التّب، حيحةالصالفصيحة  اللّغةيرسم الّذي  تحليل األخطاء الطريق

وهذا ما ، هذا المجالفي ألّفت الّتي  وباالطالع على البحوث، والمكتوبة يةفوالشّ يةاللغو
؛ مـن  يةمختلف المستويات اللغوفي ن تجاوز تلك األخطاء مفي حالصوي اإلعالميمكّن 

ـ وذلك بعد تحديد تلك األخطاء و، صوت وصرف ونحو وداللة درب علـى الكتابـة   التّ
  حيحة.  الصوالمشافهة 

 هذا المجال هـو خدمـة الفصـحى   في وقد كان هدف تأليف العلماء القدامى للكتب 
ذا أطلقت على هذه األنواع من المؤلفـات  وله، وتصحيح أخطائهمالعامة، نة السوتقويم 

 : إصـالح المنطـق  يةفنجد مثال العناوين اآلت، من أجله ألفتالّذي  أسماء تناسب الهدف
 حريـف التّصحيف وتحرير التّوتصحيح ، وتقويم اللسان، وتلقيح الجنان، وتثقيف اللسان

نبيه على غلط الجاهـل  التّو، صحيفالتّنبيه على حدوث التّو، طانةالرإزالة في والجمانة 
وشرح مـا يقـع فيـه    ، والفصيح، واإلبدال أوهام الخواصفي ودرة الغواص ، بيهالنّو
  )22( .العامةوما تلحن فيه العامة، ولحن ، حريفالتّصحيف والتّ

وبذلك يرى دعاة تحليل األخطاء أنه عن طريق تحليـل األخطـاء فقـط نسـتطيع     
ومن نسبة ورود ، ارسين أثناء تعلّمهم للغةالدتواجه الّتي  عرف على حقيقة المشكالتالتّ

  )23( الخطأ نستطيع أن نتعرف على مدى صعوبة المشكالت وسهولتها.
بهـا  ي حد ذاته بل هو مجرد وسـيلة يقتـد  في  ايةومنه فإن تحليل األخطاء ليس غ

ةتعليم ايةللوصول إلى غ، اّرسون اللغويونالدوه، أبعد ي ـة ء اللغومنع ظهور األخطايي 
الخطـأ  في أنه طريقة لمنع الوقوع ي أ )24( لعالجها عند وقوعها.ي صدالتّالمحتملة أو 
  حالة الوقوع فيه.في أو تصحيحه 
تحليل األخطـاء بتطبيـق مناهجهـا علـى لغـة       يةوصفوة القول أن نظر :خاتمة

نفس الوقت في عهم ويمن، ائعة لديهمالشّستتجاوز العديد من األخطاء  اإلعالمحافة والص
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 يـة العربعلـى   االتّصالو اإلعالممجال في وهذا بعد تدريب العاملين ، من الوقوع فيها
باعتماد لغة القرآن الكريم كمصـدر للـتعلم وتصـحيح    ية، مواقف تعليمفي الفصيحة 
  األخطاء.
  وصيات:التّتائج والنّ

عى إلـى وضـع   . وتسيةطبيقالتّتحليل األخطاء تندرج ضمن اللسانيات  يةنظر �
  ؛للمتعلمين يةبرامج عالج

  ؛ليمةالسحليل هو الطريق المستقيم الممهد للغة الفصيحة التّدراسة األخطاء ب �
فـي  معرفة أسباب الوقـوع  في حليل يعين التّراسة والدائعة بالشّتتبع  األخطاء  �

  ؛األخطاءـ ألن معرفة األسباب من معرفة الحلول
 يـة تعليمفـي  تحليل األخطـاء   يةيقات نظرالقيام بدراسات وبحوث تخص "تطب �
  ؛"يةخصصات الجامعالتّجّل في الطالب الجزائريين كّل  لدى يةالعرب

تشرف عليها مؤسسـات  ية، دورات تكوينفي للصحفيين العرب ي دريب اللغوالتّ �
ةالعربولة والمجامع الدي.  

 يـة اللغو يـة للتنم سـعيا  يةلتفعيل دور المجامع والهيئات اللغوي خطيط اللغوالتّ �
  ؛الفصيحة مشافهة وكتابة اللّغةو

وظيـف  التّمن أجل ية، العرب اللّغةيين بقواعد اإلعالموضع اختبار لتقييم كفاءة  �
  ؛اإلعالمحافة والصمناصب في 

سبيل تطوير وتقويم في تعقد الّتي  دوات والملتقيات والمؤتمراتالنّاالستفادة من  �
  ؛الواقعفي وصيات وتجسيدها التّوباستثمار ، اإلعالملغة 

تعـرف   يـة لفزيون واإلذاعـة الجزائر في التّ يةيوم يةتخصيص برامج إعالم �
 ؛ائعة وتصويبهاالشّباألخطاء 
فـي   االتّصـال و اإلعـالم مجـال  في صحيح اللغوي" للطلبة التّإدماج مقياس " �

 .يةالجامعات الجزائر
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للّلغـة  ي وبمناسبة اليوم العالم، زواالً يةانالثّاعة السعلى ، 2019نوفمبر  11بتاريخ 
جتمعـت لجنـة   ا قمنة"ي الرتحت شعار "تحد ديسمبر 18ثامن عشر لالمصادف ل يةالعرب

  من:كّل في دوة المتمثلة النّتوصيات 
 رئيساً 1جامعة باتنة  االتّصالو اإلعالمد/ طاهر بن أحمد أستاذ بقسم  �
 يةبإذاعة باتنة المحلي إعالمي موسى يحياو �
 3جامعة قسنطينة  االتّصالو اإلعالم يةد/ نصرالّين بوزيان عميد كل �
 3د/ يعقوب بن صغير أستاذ محاضر بجامعة قسنطينة  �
 3جامعة الجزائر ي د/ أحمد غرب �
 1هدار جامعة باتنة  الدد/ خ �
 1جامعة باتنة  االتّصالو اإلعالمأ/ سارة قطاف قسم  �
ي فـي  الجزائري البصري معالس اإلعالمفي ة يبالعر اللّغةعن واقع  يةدوة الوطنالنّإن 
 يـة واالجتماع يةالعلوم اإلنسـان  يةجرت فعالياتها بكلالّتي  وية، كنولوجالتّطورات ظّل التّ
ي الجامعي ادالنّنسيق مع المجلس األعلى للّغة العربة والتّب، 1-عة الحاج لخضر باتنة بجام

  :يةوصيات اآلتالتّخرجت اللّجنة ب يةوبعد تقديم الجلسات العلم، ي"اإلعالم" الجوهرة 
ين يعتبرون الذّو االتّصالو اإلعالمتكوين طلبة في على االختالالت المسجلَّة  بناء، أوالً

إلـى ضـرورة    يةالعربتدعو اللّجنة المجلس األعلى للّغة ، ياإلعالمالمجال في اعلين الف
  عليم القاعدي.في التّ يةالعربعتبار للّغة إعادة اال

يأخـذ بعـين   ، إعالميي اللّجنة بضرورة استحداث قاموس لغوي توص، واتباعاً لهذا
  .المحليي والميداني ياق اآلكاديمالس يةاالعتبار خصوص

 يةاإلعالموالمؤسسات  يةوالمؤسسات الجامع يةالعربدعوة المجلس األعلى للّغة ، اًالثّث
  ي.اإلعالمي للتخطيط اللّغو يةوطن يةوضع إستراتيجفي فكير التّالجزائر إلى في 
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على مستوى المؤسسـات   يةدوات والملتقيات العلمية، النّدريبالتّورات الدتكثيف ، رابعاً
الجزائر لفائدة الطلبة واألكادميين من جهة والمهنيـين  في  يةاإلعالموالمؤسسات  يةالجامع

  من جهة أخرى.
الحديثة  االتّصالات تُحدثها تكنولوجيالّتي  يق الفهم حيال اآلثارعوة إلى تعمالد، خامساً

فـتح  وإعادة بعثها من جديد. وذلـك ب  يةخارطة الحياة اليومفي  يةالعرب اللّغةعلى تموقع 
   .يةواللّغو يةاإلعالمالمجال للدراسات 
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