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  عالقة اللغة باإلعالم و دورھا في االتصال و أثرھا في الجماھیر

  

  باسم مفضي عودة المعایطة

العربیة ف�ي إندونی�سیا، جامع�ة اإلم�ام قسم اللغة العربیة، معھد العلوم اإلسالمیة و 
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  :الملخص 

ّوھ�و ف�رع مھ�م م�ن ف�روع عل�م اللغ�ة  ،یتناول البحث علم اللغة اإلعالمي  

 ،)الرسالة( فقد قام الباحث بإبراز دور اللغة في اإلعالم و االتصال ،ثالعام الحدی

 یحت�وي البح�ث عل�ى المقدم�ة  تحت�وي عل�ى ،)المرس�ل إلی�ھ(و أثرھا ف�ي المتلق�ي 

والتمھی�د وفی�ھ س�رد  ، والدراسات ال�سابقة، والھدف من الدراسة،ّأھمیة الموضوع

ین األف�راد والجماع�ات و  كونھا وس�یلة التخاط�ب و التع�ایش ب�،تاریخي عن اللغة

 ،"عالق�ة اللغ�ة ب�اإلعالم"ّالمبح�ث األول : الجوھر أو الھیكل  ینقسم إل�ى مبحث�ین 

ّ وف��صل الق��ول ف��ي عالق��ة اللغ��ة ،ّع��رف الباح��ث فی��ھ اإلع��الم لغ��ة و اص��طالحا

 أم��ا ، وال��سمات الت��ي ینبغ��ي أن تتحق��ق فع��ال ف��ي لغ��ة اإلع��الم المعاص��ر،ب��اإلعالم

 و م�ا ،ّین فی�ھ الباح�ث دور اللغ�ة ف�ي االت�صال الجم�اھیريفقد ب�" المبحث الثاني"

المكتوب��ة أو المنطوق��ة أو (ّینبغ��ي أن یتحق��ق م��ن ممی��زات ف��ي الرس��الة اإلعالمی��ة 

م�ساھمة اللغ�ة :  و م�ن النت�ائج،ّ و الخاتمة وتت�ضمن النت�ائج والتوص�یات،)المرئیة

: ات  و م���ن التوص���ی،العربی���ة ف���ي ص���نع و ت���شكیل الخط���اب اإلعالم���ي العرب���ي

  .تصحیح اللغة اإلعالمیة و الرفع من مستوى تعلیم اللغة العربیة الفصحى

  .اللغة، اإلعالم، االتصال، الجماھیر، دراسة لسانیة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract : 
The research deals with media linguistics, which is an 
important branch of modern general linguistics. The 
researcher highlighted the role of language in media and 
communication (message), and its impact on the recipient 
(the addressee).  
The research contains an introduction containing the 
importance of the topic. The aim of the study, the previous 
studies, and the preface, in which there is a historical account 
of language, as it is a means of communication and 
coexistence between individuals and groups, and the 
substance or structure is divided into two sections: 
The first topic is “the relationship of language to media”, in 
which the researcher defined the media as a language and 
terminologically, and detailed the saying in the relationship 
of language with media, and the features that should actually 
be achieved in the language of contemporary media. As for 
the “second topic,” the researcher clarified the role of 
language in mass communication, and what should be 
achieved from the characteristics of the media message 
(written, spoken or visual), and the conclusion which 
includes the results and recommendations,  
Among the results: the contribution of the Arabic language to 
making and shaping the Arab media speech, and Among the 
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recommendations: correcting the media language and raising 
the standard of teaching the Classical Arabic.  
Keywords: language, media, communication, Mass, linguistic 
study. 
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  مقدمةال

إن اللغ��ة ھ��ي الظ��اھرة األول��ى ف��ي ك��ل عم��ل فن��ي ی��ستخدم الكلم��ة أداة   

كما أنھ��ا ،أحاسی��سھر ع��ن رغبات��ھ وأفك��اره وفھ��ي وس��یلة اإلن��سان للتعبی�� ،للتغیی��ر

الكت�ساب واسطتھ في تطویر مواھبھ وتنمیة عقلھ وإخصاب فكره وخیالھ وأدواتھ 

كما أنھا وسیلة للتخاط�ب والتع�ایش وبن�اء ال�روابط ب�ین األف�راد ،خبراتھ ومھاراتھ

من الحضارات من جیل إلى جیل ولوسیلة األساسیة لنقل الثقافات ووالجماعات وا

المكت��وب ( ًومم��ا ال ش��ك فی��ھ أن ھن��اك دورا للغ��ة ف��ي اإلع��الم  ، إل��ى أخ��رىأم��ة

 وبناء على ذلك جاء الخیار المنھجي لھذه الدراسة للك�شف ،)والمنطوق والمرئي 

عما یمكن أن یمد المتلقي بمعلومات عن طبیع�ة دور اللغ�ة وخ�صوصیتھا وكیفی�ة 

 إل��ى  جمل��ة المقاص��د ًتأثیرھ��ا ف��ي اإلع��الم م��ن حی��ث التركی��ب والدالل��ة وص��وال

  عل�ى ، إلى مستوى الخط�اب:الكامنة في عمق العالقة بین المرسل والمستقبل أي

غ غایتھ بل البد  األھمیة والضخامة ال تستطیع دراسة واحدة أن تبل بھذهأن مسعى

تساندھا مفی�دة بع�ضھا م�ن بع�ض حت�ى ت�صبح من كثرة البحوث والدراسات التي 

  .ضجة مكتملةالثمرة العلمیة المنشودة نا

  

 :موضوع البحث

  "عالقة اللغة باإلعالم ودورھا في االتصال وأثرھا في الجماھیر"

  : تكمن أھمیة الموضوع فیما یلي: أھمیة الموضوع

  .الكشف عما تتمتع بھ لغة القرآن الكریم من ممیزات وخصائص -  ١

معرفـة كیـف ت�صـاغ الكلم�ـة والجمل�ـة عب�ـر الخب�ـر ال�صـحفي ع�ـن  -  ٢

  .ة االتصال الجماھیريطـریـق قنـا

 إذ ھو األساس ال�ذي یق�وم علی�ھ ،وظیفة االتصال اللغوي الجماھیري -  ٣

 . التفاعل بین الناس
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 :المنھج اللغوي المتبع

ھ��و الم��نھج الوصـف��ـي ال��ـذي یق��ـوم أساس��ـا عل��ـى وص��ـف اللغ��ـة ف��ـي  

ًد الظ��واھر اللغوی���ة وفق��ا للم���ستویات اللغوی���ة وذل��ك برص��� ،م��ستویاتھا المختلف���ة

 .والداللیة والمعجمیة عروفة الصوتیة والصرفیة والتركیبیةالم

   :الھدف من الدراسة

بیان أھمیة اللغة إذ ھي األساس في التفاعل اللغوي وتلقي أفكار اآلخرین  

وم�شاعرھم أو نقلھ��ا إل��یھم ع��ن طری��ق االت�صال اللغ��وي الجم��اھیري ال��ذي یعتب��ر 

 . والعشریندعامة التطور المعرفي في القرن الحادي

  

 :الدراسات السابقة

 وھذا ،ھناك دراسات وبحوث متعلقة بمیدان الدراسة منھا القدیم والحدیث  

 الطری��ق أمامن��ا وذل��ك باس��تعراض الجھ��ود العلمی��ة سی��ضیئالبح��ث المتواض��ع 

 .- إن شاء هللا تعالى - وسیاتي بشيء جدید ،اللغویة واألدبیة في ھذا المجال

  

 :تقسیم البحث

  . والخاتمة، ومبحثین والتمھید،، إلى المقدمةقسم الباحث الدراسة

ًوتتضمن سردا مخت�صرا: المقدمة   والم�نھج ، أھمی�ة الدراس�ة والھ�دف منھ�ـاع�ن ً

  . والدراسات السابقة،اللغوي المتبع فیھا

، كونھا وسیلة التخاطب والتع�ایش وأھمیتھاوفیھ سرد تاریخي عن اللغة : التمھید

  .بین األفراد والجماعات

ف الباح���ث فی���ھ اإلع���الم لغ���ة ّ  ع���ر"عالق���ة اللغ���ة ب���اإلعالم": األول المبح���ث 

 وفصل القول في عالقة اللغ�ة ب�اإلعالم والخ�صائص الت�ي ینبغ�ي أن ً،واصطالحا

  .ًتتحقق فعال في لغة اإلعالم المعاصر
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 وم�ا ، بین الباحث فیھ دور اللغة في االتصال اللغوي الجماھیري: المبحث الثاني

المكتوب�ة أو المنطوق�ة أو ( ممی�زات ف�ي الرس�الة اإلعالمی�ة ینبغي أن یتحق�ق م�ن 

  ).المرئیة

 .وتشتمل على النتائج والتوصیات: الخاتمة 
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  تمهيدال

ّتع��د اللغ��ة العربی��ة امت��دادا لواق��ع وق��وة إعالمن��ا العرب��ي،   ّال��ذي یتمی��ز ّ

ّباستخدامھ ألقدس وأجل اللغات  على وجھ األرض، فقد ساھمت اللغة العربیة في 

ّنھوض باإلعالم، مما نتج عنھ توعیة متمیزة لشریحة كبیرة م�ن قط�اع المثقف�ین ال

ّفي المجتمعات العربیة واإلسالمیة، مما جعل الكثیر م�ن المفك�رین والمست�شرقین 

یشیدون بدور اللغة في اإلعالم، وإسھاماتھا في تطویر اإلع�الم، بع�د س�نوات م�ن 

ماریة االستبدادیة، ومع تط�ور قن�وات ّالدمار المعرفي الذي خلفتھ الحروب االستع

ّووس�ائل اإلع�الم ب�شكل ع�ام، وتع�دد مجاالتھ�ا واس�تخداماتھا وتوفرھ�ا ب�ین عام��ة  ّ ّ

الناس، وسھولة الوصول إلیھ�ا، أص�بح الحف�اظ عل�ى دور اللغ�ة العربی�ة الف�صحى 

بھ��ا ع��امال ص��عبا ال ی��ستھان ب��ھ إطالق��ا، خ��صوصا بع��د ظھ��ور ش��بكات ووس��ائل 

ي، والتكنولوجیا والتقنیات الحدیث�ة ب�شكل كبی�ر ب�ین اھتمام�ات التواصل االجتماع

اللغ�ة العربی�ة : (ال�سنوي" مجم�ع اللغ�ة العربی�ة "األجیال المتتالیة، وكان لمؤتمر 

اللغ�ة  كبیرة  لتناول الباحثین بحوثا مفیدة في مج�ال عالق�ة  أھمیة)١() في اإلعالم 

 العربی�ة م�ن خ�الل وس�ائل باإلعالم، وعن دور الف�صحى ف�ي التعبی�ر ع�ن الھوی�ة

  .اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئیة

تكتسي اللغة العربیة أھمیة بالغة في عملیة التواصل البشري ب�ین األف�راد   

ّوالجماع��ات، وبھ��ا ی��تم تب��ادل المعلوم��ات والعب��ارات واإلش��ارات  والرس��ائل ف��ي 

األس�اس لجمی�ع مواقف كثیرة ومختلفة، فاللغة المسموعة والمكتوبة ھ�ي الم�صدر 

عملیات االتصال، في حیاة األفراد والجماع�ات، وق�درة اإلن�سان عل�ى اس�تخدامھا  

ــ أي اللغة ــ بیسر وسھولة ومھارة یعطیھ الكفاءة ف�ي إج�راء دور المرس�ل الجی�د 

ّفي عملیات االتصال مھم�ا اختلف�ت أھ�دافھا وأغراض�ھا، فاللغ�ة م�ن أھ�م الوس�ائل 

ّعلى مر العصور، فالمرسل یستخدم مفردات للتعبی�ر الرئیسة للتواصل بین البشر 

ّ،مم�ا جع�ل قیم�ة )المتلقي(ّعما یحتاج إلى نقلھ من أفكار ورسائل إلى المرسل إلیھ 

                                                           

اللغة العربیة الفصحى في اإلعالم العربي المعاصر، محمد أنس سرمیني، : ینظر) ١(

  .م٢٠١٧، عام١، دار المقتبس، بیروت، ط٣٤٩ص
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ّاللغة تبرز في الفكر والف�ن واألدب والخطاب�ة، كم�ا أنھ�ا تمك�ن مكت�سب اللغ�ة م�ن  ّ

ج�داد ج�یال تدوین األفكار وحفظھا، باإلضافة إلى أنھ�ا س�اعدت ف�ي نق�ل ت�راث األ

ّبع��د جی��ل، فھ��ي مفت��اح التواص��ل ب��ین ال��شعوب، وھ��ي الت��ي ت��ربط الف��رد بأمت��ھ 

وح��ضارتھ الت��ي ینتم��ي إلیھ��ا، وللغ��ة أث��ر كبی��ر وواض��ح عل��ى تط��ویر األفك��ار، 

ًكما أن للغة دورا في تنمی�ة المجتم�ع م�ن خ�الل ) المرسل إلیھ(وإیصالھا للجماھیر ّ

) ١(. شعوب واألممّھویتھ، فاللغة ھي التي تعبر عن ھویة ال
  

                                                           

إبراھیم . تمام حسان، و د. م م لویس، ترجمة، د:،تألیف٢٠اللغة والمجتمع،ص: ینظر )١(

  م١٩٥٩بابي الحلبي،أنیس، دار إحیاء الكتب العربي ـــ مطبعة عیسى ال
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عالقة اللغة باإلعالم: لمبحث األولا

 ، وأعلمت�ھ ب�ھ، وأعلمت�ھ الخب�ر،ب�ھ) علم�ت (،)علمتھ( من )١( اإلعالم لغة

) علن(و) عالن( ظھر وانتشر فھو  قعد أيبابمن ) علونا(األمر ) علن(وتجد في 

 وعل�ن ،)٣(إذا ش�اع " علون�ا" وأعل�ن ال�شيء ،)٢(  أظھ�ره: وأعلن األم�ر،)علین(و

ُ علنا وعالنیة وع:نیعل  .)٤( نتشراو  ظھر:لونا األمرً

اخ�تص بم�ا ) التعل�یم ( و)٥( واإلعالم بالمیم اختص بما كان بإخبار س�ریع

 وأكث�ر م�ا یق�ال ،ّ العالنی�ة ض�د ال�سر:)نعل� (-ً أی�ضا -یكون بتكریر وتكثیر وفیھ 

 .األعیان ذلك في المعاني دون

 ھ��و تزوی��د الن��اس باألخب��ار –می��ین ً اص��طالحا ل��دى اإلعال-واإلع��الم 

الصحیحة والمعلومات السلیمة والحق�ائق الثابت�ة الت�ي ت�ساعدھم عل�ى تك�وین رأي 

 )٦(المشكالت مصیب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من

 وانم��ا ھ��و ،ول��یس مج��رد عملی��ة إخباری��ة) اإلظھ��ار (إذا ف��اإلعالم یعن��ي 

 ،یومی�ة وتب�ادل المعرف�ة ب�ین الن�اسعملیة اتصالیة لكل أنشطة المجتم�ع وللحی�اة ال

                                                           

المصباح المنیر، دار الحدیث، القاھرة، الطبعة : أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري) ١(

  ) علم، على : (مادتا. م٢٠٠٠ –ھـ ١٤٢١األولى 

  .  مادة علن– القاموس المحیط -محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  )٢(

بعة األولى، دار صادر، لسان العرب، الط: محمد بن مكرم بن منظور المصري )٣(

  نفس المادة .بیروت

معجـم الفبـائي في اللغة واإلعالم، دار العلم للمالیین، بیروت : الرائد: جبران مسعود )٤(

٢٠٠٣.  

 ٢٠٠٣المفردات في غریب القرآن، دار القلم، دمشـق، الدار الشامیة، بیروت : االصفھاني )٥(

  علم : مادة

. التصال بالجماھیر والرأي العام، عالم الكتب، القاھرةاإلعالم وا: سمیر محمد حسین )٦(

  .١١ص
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 والحق��ائق واألخب��ار ال��صادقة ،بمعن��ى آخ��ر تزوی��د الن��اس بالمعلوم��ات ال��صحیحة

  .قضیة قصد معاونتھم على تكوین الرأي السلیم إزاء مشكلة أوب

 وی��رى ،)١( أم��ا اللغ��ة فھ��ي أص��وات یعب��ر بھ��ا ك��ل ق��وم ع��ن أغراض��ھم

ت متف��ق علیھ��ا ب��ین ش��ارا فھ��ي ن��سق م��ن اإل،أن اللغ��ة رم��وز ص��وتیة) ش��انون(

 كم��ا یعرفھ��ا أب��و حی��ان التوحی��دي بأنھ��ا المؤلف��ة م��ن ص��وت ،المرس��ل والمتلق��ي

 ف�التعبیر ع�ن ال�نفس أو ً، ولعل ھذا التعری�ف ق�د ض�یق واس�عا،)٢( وحرف ومعنى

ّعن الغرض ال یقتصر على أصوات الك�الم وإنم�ا یأخ�ذ ش�كال آخ�ر تف�سره عملی�ة 

 ك�ل ،م�ن الجم�ل) متناھیة أو غیر متناھیة(عة واللغة مجمو ،االتصال الجماھیري

جملة منھا متناھی�ة الط�ول ومكون�ة م�ن مجموع�ة متناھی�ة م�ن العناص�ر واللغ�ات 

 وك�ل ،ًالطبیعیة جمیعا في صورھا المكتوب�ة أو المنطوق�ة ھ�ي لغ�ات بھ�ذا المعن�ى

ًلغة طبیعیة تمتلك عددا متناھیا من الوحدات عل�ى رغ�م ) أو الح�روف(  الصوتیة  ً

 كم��ا ی��رى اب��ن جن��ي أن اللغ��ة وس��یلة للتع��اون ،)٣( د جم��ل ع��دة غی��ر متناھی��ةوج��و

ًإننا نتبین أن كثی�را م�ن الن�اس یتكلم�ون ف�ي (( والترابط بین أفراد المجتمع فیقول 

 وإنم�ا یك�ون الق�صد م�ن ،موضوعات لیس یعنیھم منھ�ا نق�ل أفك�ارھم إل�ى غی�رھم

  .)٤( )) شؤونھم حدیثھم التسلیة أو النظر في أمور تخصھم في إدارة

 وھ��ذا التعری��ف یناس��ب وظیف��ة اللغ��ة ف��ي المجتم��ع ویتف��ق م��ع وظ��ائف 

  .اإلعالم في المجتمع

  

ًأما الجاحظ فقد أسھم بمؤلفاتھ في ظھور لغة إعالمی�ة مبتع�دا ع�ن التعقی�د 

 :اللفظي فھو یمیل إلى وضوح المعاني بلغة سھلة حیث یقول

                                                           

محمد على النجار، دار الكتاب العربي : الخصائص، ت: أبو الفتح عثمان بن جني )١(

  . ٣٤ص .: بیروت

  . الجزء الثالث- ) فصول(ًأبو حیان التوحیدي، نقال عن مجلة النقد األدبي  )٢(

واالتصال، األكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، النص والخطاب : محمد سلیمان العبد )٣(

  . ٢٤ ص-.م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦، ١القاھرة، ط

   ٢١ ص- الخصائص مرجع سابق  -أبو الفتح عثمان بن جني   )٤(



    
 

 

 

٢٠٩٥ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

الحة الخاص��ة حن��ت إلی��ھ ف��إذا أراد ص��احب الك��الم ش��أن العام��ة وم��ص((  

 وأراح الق�ارئ م�ن ،المعاني وسلسل لھ نظام اللفظ وأغنى المستمع م�ن ك�د الكل�ف

( لغ��ة ترم��ي إل��ى ...إن اللغ��ة العربی��ة لغ��ة ذات دالل��ة دقیق��ة. )١( ))ع��الج ال��تفھم

 فھ�ي لغ�ة تمی�ل إل�ى ، عباس محم�ود العق�اد:على حد قول األدیب الكبیر)  النمذجة

 ونظرة العق�اد لھ�ذه – )٢( المعاني الجدیدة -ج یعطي األلفاظ التبسیط من خالل منھ

اللغة ھي نظرة إعالمیة بحتة ترتبط باإلفھام واإلقناع ألن كل كلمة في اللغة عامة 

  .البد أن یكون لھا داللة وفي لغة اإلعالم خاصة

وی��رى العق��اد أن اللغ��ة العربی��ة لھ��ا خصائ��صھا اإلعالمی��ة الت��ي تغط��ي   

 كما یرى أن دقة التعبی�ر ،)٣( ث بأقصى ما یمكن من الدقة والیسرالحقائق واألحدا

 وتلع�ب ، وھ�ي أی�ضا م�ن خ�صائص اإلعالم�ي الن�اجح،دقة في اإلدراك والتفكی�ر

ًاللغة دورا رئیسیا في عملی�ة اإلدراك ین�ا الطریق�ة الت�ي ن�رى بھ�ا  فاللغ�ة تمل�ي عل،ً

  .العالم

ص�وات إل�ى وح�دات  ھذا ولكل لغ�ة ع�الم خ�اص بالتق�سیمات الفرعی�ة لأل

 وكل لغة تبقى على الوح�دات ال�صوتیة الت�ي تحتاجھ�ا اللغ�ة القومی�ة ذات ،صوتیة

اللغة تعتبر على األرج�ح أداة لتمثی�ل المعرف�ة   ومھما یكن من أمر فإن،)٤( العالقة

  .)٥( والمعلومة وإبالغھا

    

  فاللغ�ة ھ�ي، وبناء على ذلك فإنھ توجد عالق�ة متین�ة ب�ین اللغ�ة واإلع�الم

 وھ��ـي القن��ـاة الت��ـي تحم��ـل أفك��ـاره وتحق��ـق مقاص��ـده ،ل��سان الخط��اب اإلعالم��ـي
                                                           

  ٢٠ ص٣ ج- البیان والتبیین  )١(

 ص –.اللغة الشاعرة، دار المعارف بمصر، كورنیش النیل، القاھرة: عباس محمود العقاد )٢(

٦١ .  

 –. أشتات مجتمعات، دار المعارف بمصر، كورنیش النیل، القاھرة: عباس محمود العقاد )٣(

  . ٦٢ص

، وزارة اإلعالم القاھرة، مدیریة )دراسة في علم اللغة ( كوندارتوف، أصوات وإشارات  )٤(

  .٢٠٢ص. ٧أدوار یوحنا، سلسلة الكتب المترجمة : الثقافة العامة، تعریب

  .١٩ ص– جدید في التواصل التداولیة الیوم علم )٥(



    
 

 

 

٢٠٩٦ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 ذل��ك أن لغ���ة األع��الم تمث��ل واجھ���ة اللغ��ة الم���شتركة ،التأثیری��ـة ف��ـي الجمھ���ـور

  .)١(  فتكون لغة تولیفیة في مستواھا مبسطة في مستواھا العلمي،المعاصرة

یھ�ا حت�ى ال یح�دث  كما یج�ب أن تك�ون مف�ردات لغ�ة اإلع�الم متفق�ة معان

  .)٢( خلط أو تشویش في توصیل الرسالة

ومما ال جدل فیھ أن الصلة مترابطة بین اللغة واإلعالم فھ�ي أھ�م وس�ائل 

 فوسائل اإلع�الم ت�ستطیع أن ت�دعم دالل�ة ً،التخاطب البشري وأكثرھا فاعلیة واثرا

مون  كم��ا أن��ھ بإمكانھ��ا الح��رص عل��ى تأكی��د الخب��ر أو م��ض،اللغ��ة وتق��وي تأثیرھ��ا

 ، وھ���ذا كل���ھ بن���اء عل���ى م���ا تق���وم بتوظیف���ھ م���ن أدوات إقناعی���ة لغوی���ة،الرس���الة

 كم��ا أن لغ��ة ،واس��تخدامھا لكاف��ة الم��ستویات اللغوی��ة الت��ي تالئ��م جم��اھیر المتلق��ین

 ج�دل ،اإلعالم أضحت الیوم محور جدل على مستوى الخطاب اإلعالمي العرب�ي

 ،یة والمھنیة والقانونیة لھذه اللغةتمحور حول األبعاد التاریخیة واالجتماعیة اللغو

مما أدى ببعض المتخصصین من رجال اإلعالم واللغة واألدب إل�ى الح�دیث ع�ن 

 وھو لغة وس�ط ،أو حتى النثر الصحفي" النثر العملي" أطلقوا علیھ اسم نثر جدید

  .)٣( "لغة االتصال الیومي"بین النثر الفني والنثر العادي 

وسائل اإلعالم في مجال اللغة إلى أحداث تغیی�ر  كما أسھم النفوذ الھائل ل

 وق��دمت ھ��ذه الوس��ائل لغ��ة جدی��دة اص��طلح عل��ى ،الجم��اھیر ج��ذري عل��ى ثقاف��ة

الت���ي تتمی���ز بالمباش���رة " اللغ���ة الم���شتركة "أو " باللغ���ة اإلعالمی���ة " ت���سمیتھا 

والت�ي س�اعدت . )٤( والسھولة والوضوح والتخفیف م�ن األثق�ال اللغوی�ة والخیالی�ة

  .الة الفوارق بین اللھجات المحلیة وقربت ھذه اللھجات من اللھجة األمعلى إز

                                                           

ص، ٦٢ دار المعارف، القاھرة، ٥٤ ص–اإلعالم ولغة الحضارة،،: عبدالعزیز شرف )١(

  سم ١٦

  ٤٤ ص-دیموقراطیة اإلعالم واالتصال  )٢(

، الخطاب االفتتاحي ووظائف المكتوب . ٦١ ص- االتصال والمجتمع : مصطفى حسن )٣(

  ). تونس(ز النشر الجامعي الصحفي الصادر باللسان العربي في تونس، مرك

 –أثر وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئیة في اللغة العربیة : جابر قمیحة )٤(

  . ، نادي المدینة المنورة األدبي، المدینة المنورة، السعودیة.٨٥ص



    
 

 

 

٢٠٩٧ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 وتق��ارب ھ��ذه ، ولھ��ذه اللغ��ة اإلعالمی��ة ث��الث م��ستویات للتعبی��ر اللغ��وي

ًیؤثر سلبا وإیجابا على المجتمع المستویات وتباعدھا ً )١(.  

   

 كما ینظر إلى لغة اإلعالم أنھ�ا حقق�ت التعادلی�ة اللغوی�ة ب�ین الخ�صائص 

  غوی�ة وش��عبیة ال��صحافة ووس��ائل اإلع��المالل
اللغ��ة إن  " : ویق��ول أحم��د العاق��د،)٢(

 والنسقي كما في تحققھا النصي والخط�ابي تج�نح إل�ى الوسائطیة في بعدھا القالبي

ًتلب���یس التعبی���ر ال���صحفي لباس���ا ت���ضمینیا یؤش���ر عل���ى طبیع���ة الھوی���ة الثقافی���ة  ً

 " واإلیدیولوجیا الرمزیة 
ى ال�ذھن أن ھن�اك أنواع�ا ش�تى م�ن  ومم�ا یتب�ادر إل�،)٣(

لغ�ة جی�دة خاص�ة   -لغ�ة ش�عریة   –ً لغة جی�دة ج�دا - :أشكال االستعماالت اللغویة

لغ��ة (  لغ��ة تقریبی��ة أو غی��ر متقن��ة - وھ��ي اللغ��ة الم��شتركة ،عادی��ة لغ��ة -بالكت��اب 

 ولغة اإلعالم لغة تصاغ بكیفی�ات خاص�ة ف�ي تراكیبھ�ا وأس�الیبھا وف�ي –) العامة 

 ،ھ�ا وأنماطھ�ا م�ن الف�صحى المعاص�رة فھي عادی�ة ت�سقي قوالب،ومعانیھاأفكارھا 

كما تعمل على تضییق الھوة بین الفصحى والعامیة فھي فصحى مبسطة ب�ین لغ�ة 

الخاصة الذین یستخدمون السجع ولكنھم یفسحون المج�ال ل�بعض األلف�اظ الغریب�ة 

 .في كالمھم

  ویمكن إجمال خصائص
 :قاط اآلتیة اللغة اإلعالمیة في الن)٤(

 كونھ���ـا تتوج���ـھ إل���ـى الجمھ���ـور :تحم���ـل ع���ـدة ص���ـور م���ـن األداء اللغ���ـوي *

 وعم��دة اإلع��الم الح��دیث ھ��و التوج��ھ إل��ى ،الع��ـریض ولغتھ��ا لغ��ة المجتم��ع

 .الجمھور الغالب من الناس

                                                           

اللغة اإلعالمیة، علم اإلعالم اللغوي، المركز الثقافي الجامعي، : عبدالعزیز شرف )١(

  . ٧٥ –، مصر  ص القاھرة

، القاھرة، مصر، ٢وسائل اإلعالم ولغة الحضارة، مؤسسة مختار، ط: عبدالعزیز شرف )٢(

– ٥٩ .  

  . ٢٢٠ ص– تحلیل الخطاب الصحفي -أحمد العاقد  )٣(

المجلس األعلى للغة العربیة، دور وسائل اإلعالم في نشر اللغة العربیـة وترقبتھـا،  )٤(

  . ١١٠ ص- .م٢٠٠٤الجزائر 



    
 

 

 

٢٠٩٨ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 م��ن حی��ل ح ذل��ك أن التك��رار واإللح��ا: ت��ستعمل التك��رار واإلع��ادة والتأكی��د *

 .ي تثبیت المعلومةثر فأ ولھ ،اإلعالم المعاصر

م��ا یالح��ظ عل��ى م��ستوى  وھ��ذا : تمی��ـل إل��ـى اإلیج��ـاز وال��سھولة والتی��سیر *

 ووھ��ي ، وانكم��اش األص��وات وت��داخلھا ب��ین بع��ضھا، الھم��زةال��تخلص م��ـن

 ظاھرة من ظواھر السھولة
)١(. 

 فعدم ال�ذھاب إل�ى الق�صد لغ�رض ف�ي نف�س الكات�ب وس�یلة : تمیل إلى التلمیح *

ً وأحیان��ا تعن��ـي لـغ��ـة ال��صحفي غی��ـر م��ـا ،الكات��ـبم��ن وس��ائل تحقی��ق ھ��ـدف 

 كم�ا أن�ھ ف�ي مواق�ع ، حیث یستخدم بعض األلفاظ والتراكیب المجازیة،یكتـب

  قوة لفظیة قد تعتمد كلمات جدیدة ذات سھولة أو غرابة في اللفظ أو
)٢(. 

ً ن�اقال ،ً الن�اظر إل�ى ال�صحفي ی�راه م�تعجال ال یفوت�ھ خب�ر:تستعجل نقل الخبر *

ًا وم��صوراوم��ردد  یف��شل إذا ل��م ، فھ��و مث��ل آل��ة فوتوغرافی��ة س��ریعة اللقط��ات،ً

 الن غایت��ھ س��بق الح��وادث وف��ي ھ��ذا النق��ل ال��سریع یق��ع ف��ي ،یواك��ب الح��دث

 وھ�ذه س�مة م�ن س�مات لغ�ة ،عثرات لغویة مغفورة ما ل�م یخ�ل بأص�ول اللغ�ة

 .الصحافة

لتق��دیم عل��ى ًإن للغ��ة اإلع��الم مقیاس��ا تعتم��ده وتجع��ل ل��ھ ا: تعم��ل عل��ى الت��أثیر *

 ل�ذلك نلح�ظ أن بع�ض ال�صحف ت�ستخدم ح�رب ال�دعایات والمزای��دات ،غی�ره

الكالمیة وھذا بمراعاة ما یمنحھ الصحفي من المواد الخام الت�ي ی�صوغ منھ�ا 

مبسطة غیر   للتمكن من استخدام جمل،الجمل والدرر وقصر الجمل الموظفة

 )٣(معقدة من ناحیة التركیب

 .)٤(جمل الخبریة أصلح تلك األنواع لنقل المعلومات وال،فعلیة الجملة الخبریة *

  اختالط األزمنة في الخبر اإلعالمي *

 . تتابع اإلضافات *

 . عدم كثرة الظروف واإلضافات *

                                                           

، الھیئة العامة لشؤون ١٩٧٧لغة اإلعالم، مجلة مجمع اللغة العربیة، القاھرة : تمام حسان )١(

  .١٨٩ ص–.٤٦، ص ٦٢المطابع االمیریة، الجزء 

  .٣٥ ص- مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة -" فجر اإلعالم في اللغة العربیة  )٢(

  .١٦٨ ص-  -اللغة والتعریب ودور اإلعالم  )٣(

  . ٣٦ ص- ٦٢ الجزء - مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة " لغة اإلعالم "اقاني محمود خ )٤(



    
 

 

 

٢٠٩٩ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 . ظھور أثار الترجمة الحرفیة والسریعة *

 والذي ھو جزء من الموقف االتصالي الع�ام بأبع�اده النف�سیة ،زمر توظیفھا لل *

 .وھو امتداد لإلیحاء والتلمیحواالجتماعیة والثقافیة 

 التراكم واالستمرار والنمو والقدرة على االنتقال م�ن س�جل إل�ى آخ�ر ح�سب  *

 .المقام وسیاق الحال

 ، وحسن تخیر األوصاف، استعمال أفعال المطاوعة والبناء للمجھول *

 باعتبار أن الوسائل الحدیثة ألغت الحدود ، اكتساحھا حواجز الزمان والمكان *

 . وألن لوسائل االتصال القدرة الفائقة على التبلیغ،غة جدیدةواعتمدت ل

ف��إذا م��ا اس��تغلت ھ��ذه الخ��صائص والممی��زات ف��ي ال��وعي اللغ��ـوي فإن��ھ   

 ،بمق��دور الخط��اب اإلعالم��ي أن یق��دم خ��دمات جوھری��ة للف��صحى الم��شتركة

 الت�ي )١(وفي ھ�ذا ال�صدد الب�د م�ن اإلش�ارة إل�ى خ�صائص الرس�الة المكتوب�ة 

  .ون متحققة في لغة اإلعالمینبغي أن تك

 یعن��ي س��ھولة الق��راءة م��ن أول م��رة ، وض��وح عملی��ة الع��رض:الوض��وح -

 .والتحدید وإتباع أسلوب سھل وطبیعي ویحتاج ذلك لالختصار

 الكلم��ات والجم��ل معب��رة بدق��ة ع��ن المعن��ى المطل��وب بدق��ة قب��ل :الكلم��ات -

تابتھ�ا بال�شكل من أجزاء الرسالة ومراجعتھ�ا قب�ل ك كتابتھا بصیاغة كل جزء

 .النھائي

 وضوح الھدف في ذھن الكات�ب بحی�ث یع�رف م�ا یری�د وص�یاغتھ :الھـدف -

 ویتطل�ب اس�تخدام أس�لوب مباش��ر ،ی�ستمیل الق��ارئ بجانب�ھ لم�ادة الرس�الة بم�ا

  .ومحدد ومنطقي

 الترابط والتماسك بین مادة الرسالة بحیث تك�ون مسل�سلة بطریق�ة :األنساق -

 .د عن استخدام الجمل االعتراضیة والتزام الدقةالبع مناسبة ویتطلب ذلك

 تخط��یط المع��اني ب��صورة تجع��ل الق��ارئ ی��صل إل��ى الھ��دف م��ن :المباش��رة -

ذلك وضع تصمیم مناسب للرسالة قبل ال�شروع ف�ي  الرسالة مباشرة ویتطلب

بمحتوی�ات الرس�الة وكیفی�ة تق�سیمھا ً كتابتھا بما یتضمن إخبـار الق�ارئ مق�دما

 .وحدة واحدة في النھایةإلى أجزاء تكون 
                                                           

حسن محمد عبد الغني، مھارات االتصال، فن االستماع والحدیث، مركز تطویر األداء  )١(

  . ١١٠ص.٢والتنمیة، القاھرة، ط



    
 

 

 

٢١٠٠ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 ویج��ب أن یك��ون ، تختل��ف مكان��ة الق��ارئ العلمی��ة واالجتماعی��ة:االحت��رام -

ًقا بمكانة الكاتب والقارئ ویتطلب ئحتى الخاتمة ال عرض الرسالة من بدایتھا

األسلوب المنطق�ي وال�دقیق  ذلك استخدام الكلمات والعبارات المناسبة والتزام

  .في العرض

 وع�دم ،د على الحقائق الثابتة وذات المصادر الموث�وق بھ�ا االعتما:الصدق -

ُاس��تخدام البیان��ات أو األرق��ام ب��صورة تبع��د ع��ن الحقیق��ة أو ت��ضلل الق��ارئ  َ

ویتطلب ذلك التمسك بالحقائق والبعد عن المعلومات المشكوك في صحتھا أو 

  ً.التي یمكن أن تثیر جدال

 الع��رض وتق��دیم إش��عار  محاول��ة تبن��ي االتج��اه المحای��د ف��ي:الموض��وعیة - 

 ویتطل�ب ذل�ك ،القارئ منذ البدایة بانحیاز الكاتب ألفك�اره أو اتجاھ�ات معین�ة

الب�دء بع�رض وجھ�ة النظ�ر المحتمل�ة للق�ارئ وتوض�یح الجوان�ب الت�ي یمك�ن 

 ث�م تحدی�د أس�باب االخ�تالف ف�ي النق�اط األخ�رى أو ،اتفاق الكاتب مع�ھ علیھ�ا

 ھ���ي OBGECTIVEوعیة  والموض���،)١(ع���رض وجھ���ة النظ���ر المحای���دة

ّ وتعني أن یعبر ع�ن الموض�وع الم�راد SUBGECTIVITEنقیض الذاتیة 

إیصالھ إلى الجمھور دون التأثر مباشرة بأمور الذات وق�ضایاھا واھتماماتھ�ا 

  .)٢(ال بالعواطف والتصورات والمیول الشخصیة

أو  محاولة اكتساب ثقة الق�ارئ من�ذ البدای�ة ع�ن طری�ق ع�دم المبالغ�ة :الثقة -

 ویتطلب ذلك إتباع أس�لوب مباش�رة وتنظ�یم ،التھویل واالعتماد على الواقعیة

تب��اع المنط��ق وع��دم إال��نص واختی��ار األلف��اظ الت��ي ت��وحي بالثق��ة ال ب��التردد و

   .المغاالة أو التواضع الشدید في العرض

 ع��رض ال��نص ب��صورة منطقی��ة یتطل��ب ترتی��ب المع��اني وترتی��ب :التنظ��یم -

 بحی��ث ت��أتي المع��اني مرتب��ة ف��ي س��یاق متت��ابع یحق��ق األولوی��ات ف��ي الع��رض

ً وأن یك��ون العن��وان معب��را والمقدم��ـة والتمھی��د مھیئ��ا لل��دخول ف��ي ،الھ��دف ً

   .الموضوع

 یجب أن یراعي الكاتب المستوى العلمي للقارئ فیوض�ح وی�شرح :المھنیة -

 المصطلحات الصعبة
                                                           

  . ١١١ص ) فن االستماع والحدیث( مھارات االتصال -حسن محمد عبد الغني  )١(

  . ٤٣٦ ص –.مدخل إلى لغة اإلعالم، دار الجبل، بیروت، لبنان: ن جبران كرمجا )٢(
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 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

واختی�ار مواض�یع  المھم�ةاستبعاد الموضوعات أو اإلض�افة غی�ر : االنتقاء -

 وبناء ھیك�ل الموض�وع أو ال�نص والتأكی�د عل�ى ،ومصیره تھم قضایا القارئ

   . سواء بطریقة العرض أو استخدام الحروف واألرقامالمھمةالنقاط 

 ف��ي اس��تخدام األس��الیب والمع��اني الت��ي تحق��ق أھ��داف الكات��ب دون :اللباق��ة -

   .قدارھمجرح مشاعر أو إیذاء مشاعر اآلخرین أو اإلنقاص من م

 إش��عار الق��ارئ بأھمی��ة الموض��وع وبم��دى اھتم��ام الكات��ب ب��ھ م��ن :الجدی��ـة -

   .خالل الجھد المبذول ومحاولة تذلیل العقبات التي كانت تصادفھ إن وجدت

 ویتطل�ب ذل�ك ، األخذ في الحسبان آراء القارئ واھتمام�ھ بالرس�الة:الحاجة -

  .اقع القارئبیانات ومعلومات عن طبیعة و أن یكون لدى الكاتب

 ورقاب��ة الم��سموح ، رقاب��ة داخلی��ة م��ن الكات��ب عل��ى الموض��وعات:الرقاب��ة -

  .الفنیة أو التسویقیة أو اإلداریةفیما یخص الجوانب  بالتداول من المعلومات

 ویعني خلو الرسالة المكتوبة من أي خطأ ف�ي ال�شكل أو الم�ضمون :اإللمام -

 وت���دریب الق���ائمین ، الرس���الةأو الت���اریخ أو التوقیع���ات وی���تم ذل���ك بمراجع���ة

ً علم�ا أن للوق�ت أث�را ،)١(بإصدارھا على مراجعة جمیع البیانات والمعلوم�ات

  ً.باً سلبا أو إیجا)٢(في صیاغة الرسالة

ً وإذا كان�ت وس�ائل اإلع�الم ق�د ق�دمت نفع��ا للغ�ة العربی�ة فإنھ�ا س�ببت ف��ي   

 .)٣( اإلعالميلھا من خالل الممارسة اإلعالمیة والعملً الوقت نفسھ إفسادا

 م��ا العط��اء الجدی��د ال��ذي قدمت��ھ :ط��رح م��ن قب��ل الجمھ��ورُواألس��ئلة الت��ي ت  

وس��ائل األع��الم للغ��ة العربی��ة ؟ وم��ا قیم��ة ھ��ذا العط��اء ومردودات��ھ ونتائج��ھ ؟ 

وھل اللغة العربیة لغة إعالمی�ة ؟ أو ھ�ل ت�صلح أن تك�ون لغ�ة إع�الم ؟ وھ�ل 

لجان��ب اللغ��وي یمث��ل ص���میم وس��ائل اإلع��الم تخ��دم اللغ��ة أو تف��سدھا ؟ إن ا

 ومن األش�یاء ،المعضلة من وجھة نظر المعارضین والمحاربین للغة اإلعالم

 :التي تعمل على إضعاف المراقبة اللغویة

                                                           

  . ١١٤ ص– مرجع سابق – مھارات االتصال -حسن محمد عبد الغني  )١(

دراسة : لغة الخطاب اإلعالمـي فـي ضـوء نظریة االتصال: محمـد نـادر عبدالحكیم السید )٢(

   ٢٨ ص–. م٢٠٠٦، )مصر(أسلوبیة لغویة، دار الفكر العربي، القاھرة 

سم، البحـوث ٢٥ص، ٤٨اإلعالم واللغة، عالم الكتب، القاھرة، : محمد سید محمد )٣(

  .٢٠ ص– ١.اإلعالمیة



    
 

 

 

٢١٠٢ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 

 وكم��ا یتجل��ى ف��ي ال��وعي باللغ��ة ،الوض��ع اللغ��وي الع��ام ف��ي المجتم��ع -

  .والموقف منھا

  .ظروف تعلم اللغة العربیة في المدرسة والمجتمع -

  . في عالقتھا بالعربیة داخل المجتمع،ات األخرىوضع اللغ -

إمكانات اللغة العربی�ة وص�لتھا بم�ستجدات الع�صر وتب�دیالت الحی�اة  -

   .العلمیة والمادیة

 -خصوصیات العمل الصحفي ومستلزماتھ اللغویة والتقنیة  -

كما أن ھناك بعض النقائض طرحتھا دراسات كثیرة من أجل تقدیم حل�ول عاجل�ة 

 :ھذه النقائص ومجمل ،لھا

 خ�رق واض�ح للقواع�د والت�ي ھ�ي ج�وھر ، عدم مراعاة ق�انون األخ�الق اللغوی�ة-

   .اللغة فاالستعمال اللغوي مسألة أخالقیة ومھنیة قبل كل شيء

 . عدم التدقیق أثناء نقل الخبر أو قراءتھ-

 الصحافة عـوض أن تعمـل علـى تصحیح الخطـأ تنمقھ وال تصـححھ ألن ھنـاك -

 .بصحافة المداراة والمواالةما یعرف 

 ومحاول��ة االقت��داء ، ع��دم مراع��ـاة ت��ـدفق األنب��اء األجنبی��ـة ف��ـي اإلع��ـالم العرب��ي-

 .بـالتطور العجیب في العالم

  والباس ثوب الحق للباطل، الجنوح إلى اصطناع منھاج الكذب والتدجیل-

رك�ز عل�ى  حی�ث ت، عدم اھتمام ال�صحافة العربی�ة بالجان�ب االقت�صادي والعلم�ي-

 . عكس الصحافة الفرنسیة المكتوبة،الجانب األدبي فقط

 . عدم التفریق بین الترقیم العربي والروماني-

 – التراكی�ب المعق�دة – األزمن�ة – الع�دد - الھم�زة : كثـرة األخطاء على م�ستوى-

 أو تقدموا إلـى ،خضعوا لالمتحـان ( :والصـواب) متحـانھم اقدم طالبنـا  ( :مثـال

 ( ،)الوض�ع ال�ذي نع�یش فی�ھ  ( :وال�صواب) الوضع الذي نعی�شھ  ( ،)تحـان االم
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  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

ی�ـولي المجل�ـس  ( :وال�صواب) عل�ـى إف�ـادات الق�ـادة یعلق المجل�س أھمی�ة كب�رى

 ویقول��ون أع��رت ال��صحف إل��ى ف��الن وال��صواب ،)إف��ـادات الق��ـادة أھمی��ـة بالغ��ـة 

   .ًأعرت فالنا الصحف أو أعرت منھ

 والع��دد ، وع��ین الم��ضارعة، ف��تح ھم��زة إن وك��سرھا: ف��ي نق��ص ال��تحكم الفعل��ي-

 ونق�ص الت�صرف ، وتوظیف عالمات الترقیم،بالفعل أو االسم  والبداءة،والمعدود

   .الفذ بتوظیف الدراج المھذب

 بل ویتطل�ب األم�ر )١(وھذه النقائص لیست بعزیزة على بعض الصحفیین  

 وعلی��ھ یمك��ن تق��دیم دروس ، لم��ا س��یطرأ م��ن ھف��وةًالت�دقیق ف��ي ھ��ذه الق��ضایا اتق��اء

تقوی��ة أو االس��تعانة بالم��صححین اللغ��ویین أو إص��دار ن��شرة ب��أھم األخط��اء م��ع 

  .)٢( وضرورة الترجمة الدقیقة الصحیحة،تصویبھا

  

                                                           

  . ٤١٧ منجد اللغة واألعالم، ص–الذي اتخذ الصحافة مھنة :  الصحافي-أحمد العاقد  )١(

 –ة العربیة وترقیتھا  دور وسائل اإلعالم في نشر اللغ- المجلس األعلى للغة العربیة  )٢(

  . ١٢٠ ص-مرجع سابق 



    
 

 

 

٢١٠٤ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 



المبحث الثاني

 دور اللغة في االتصال وأثرها في الجماهير

 

إن اللغـة قائمة على مجمـوع مواصفات نظامیة واصطالحات ض�روریة   

 ویعتبر االتصال اللغ�وي أول تغی�ر ف�ي العملی�ة االت�صالیة ،)١(عملیـة االتصالفي 

 فالق��درة عل��ى االت��صال م��ن خ��الل اللغ��ة ھ��ي ال��صفة الممی��زة لالت��صال ،الب��شریة

 ل��ذلك ف��إن الب��شر ك��انوا یعتم��دون ب��شكل كبی��ر ف��ي حی��اتھم الیومی��ة عل��ى ،الب��شري

العائالت والقبائل والق�وى الكلمة المنطوقة لكنھ بتطور المجتمع وتحضره وتجمع 

البشریة برزت الحاجة إلى لغة تواصلیة تمكن المجتمع�ات م�ن االت�صال والتف�اھم 

 كما انتق�ل المجتم�ع م�ن لغ�ة اإلش�ارات ،)٢(فكانت الكلمة وسیلة التفاھم والتواصل 

 ویرى بع�ض الم�شتغلین بال�درس ،إلى محاولة أولیة لتكوین أو تشكیل لغة مكتوبة

 الطریق�ة : والمق�صود بال�سلوك ھن�ا،ة ضرب من السلوك اإلن�سانياللغوي أن اللغ

 ،ًالتي یتصرف أو یتواصل بھا أفراد المجتمع طبقا لمع�اییر وأع�راف متف�ق علیھ�ا

 النف�سي ال�ذي یتمث�ل ف�ي التعبی�ر ع�ن :وھذا الضرب من ال�سلوك ل�ھ جوان�ب منھ�ا

ك لقواع�د واالجتماعي یتمثل ف�ي اكت�ساب ھ�ذا ال�ضرب م�ن ال�سلو ،الذات الفردیة

 ھي سلوك لفظي مكت�سب یخ�ضع لنظ�ام ذي : واللغة بھذا المفھوم،وأشكال محددة

 وإذا ،قواعد یحقق بھ كل فرد ذاتھ من خالل تواصلھ مع غیره م�ن أف�راد المجتم�ع

ًض��ربا م��ن "  أو ،"ًنظام��ا م��ن العالم��ات  " :كان��ت اللغ��ة كم��ا یق��ول دي سوس��یر

 فإنھ�ا لی�ست النظ�ام أو ال�سلوك ،مفیلد كما یقول بعض اللغویین مثل بلو،"السلوك 

الوحید الذي یستعملھ اإلنسان للتواصل م�ع غی�ره فھن�اك أنظم�ة أو أنم�اط س�لوكیة 

 والتعبی�ر ال�صوتي والھیئ�ة ، التعبی�ر الج�سمي:غیر لغویة تصاحبھا وتدعمھا مث�ل

 والتالمس الذي قد یحدث بین المتخ�اطبین ودوره ، والتجاور أو التقارب،الجسمیة

                                                           

  .١٩ ص-مدخل إلى نظریات االتصال  )١(

  جمال محمد أبو شنب، االتصال واإلعالم والمجتمع، المفاھیم والقضایا النظریة، دار )٢(

  . ٢١٥ ص -٢٠٠٥.المعرفة الجامعیة، القاھرة،
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 وھذا االرتباط بین ھذه المكونات التي تشكل عملی�ة ،)١(زیز عملیة التواصلفي تع

التواص��ل ف��ي المجتم��ع یك��شف بطبیع��ة الح��ال بنائی��ة ال��سلوك اللغ��وي كم��ا تح��دده 

 فعملی��ة التواص��ل ترتك��ز عل��ى الم��تكلم أو المرس��ل ،الدراس��ات اللغوی��ة الحدیث��ة

 كما تعتمد ،لتي تحمل الرسالةوالمستمع أو المستقبل والرسالة والقناة أي الوسیلة ا

 یتمثل الجانب األول في الكلم�ات ،على الجانبین السلوكیین اللفظي أو غیر اللفظي

 ویتمثل الجانب الثاني في الحركات ،المسموعة وما یصاحبھا من التعبیر الصوتي

 والدارس لعملیة التواصل یرى بشكل واض�ح م�دى ال�تالزم الوثی�ق ب�ین ،الجسیمة

أن االت��صال حقیق��ة أساس��یة للوج��ود اإلن��ساني  ن ومم��ا ال ش��ك فی��ھھ��ذین الج��انبی

  .)٢(وللعملیة االجتماعیة

كما أن وسائط االتصال ف�ي المجتم�ع الب�شري ت�شمل اإلش�ارات الج�سمیة   

 والھمسات وأضویة المرور وإشارات الط�رق وتعبی�رات والصفیروقرع الطبول 

رق�����ام والب�����رامج الوج�����ھ ولغ�����ة ال�����سلوك اإلن�����ساني ولغ�����ة الك�����ائن ولغ�����ة األ

 .)٣(والخوارزمیات

 أص�بحت اللغ�ة ھ�ي األداة ،ومع تطور األصوات المنطوقة وظھور اللغ�ة  

 وھي كذلك األداة التي دعمت االنتم�اء الع�ضوي ،الفعالة لالتصال في المجتمعات

س�وزان " وت�رى ،)٤(للفرد داخ�ل الجماع�ة باندماج�ھ الكام�ل ف�ي أفكارھ�ا وأھ�دافھا

 :اصیتین أساسیتین في اللغة ھماضرورة توافر خ" النجر

 أن اللغة تتكون من مجموعة من المفردات یحكم تركیبھا وترتیبھا قواعد خاصة -

 أن یكون لبعض ھذه المفردات المعن�ى ال�ذي - .تمنح ھذه المفردات معاني خاصة

                                                           

اھرة استعمال أعضاء الجسم دراسة لغویة لظ(اإلشارات الجسیمة : كریم زكي حسام الدین )١(

  .٩ ص –. م٢٠٠١، ٢، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، ط)في التواصل 

، )األردن(إشكالیات االتصال واإلعالم في العالم الثالث، عمان : عبدالرازق محمد الدلیمي )٢(

  .٩٠ ص –. م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥، ١مكتبة الراشد العلمیة، ط

، وزارة اإلعالم القاھرة، مدیریة )دراسة في علم اللغة  ( أصوات وإشارات: كوندراتوف )٣(

  .٢٣٤ ص-. ٧أدوار یوحنا، سلسلة الكتب المترجمة : الثقافة العامة، تعریب

-. االتصال في مجاالت اإلبداع الفني الجماھیري، عالم الكتب القاھرة: محمد عبد الحمید )٤(

١٧ .  
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 فیستطیع اإلن�سان أن یعب�ر ع�ن معظ�م ،تعبر عنھ مجموعة من المفردات األخرى

عل��ى ھ��ذه   ویالح��ظ أن فك��رة الق��وامیس والمع��اجم تعتم��د،لف��ةالمع��اني بط��رق مخت

 .)١(الخاصیة

وتعتبـر المظـاھر الخفی�ـة للغ�ـة اللفظی�ـة نقط�ـة االمت�ـزاج ب�ـین االت�صال   

ال ینبغ�ي " لغ�ة" كما یرى المھتمون باالت�صال إن كلم�ة ،)٢(اللفظـي وغیر اللفظي

ر ّ فھم منظم ثاب�ت یعب�ّن كل لذلك فھم یعتبرو،أن تقتصر على اللغة اللفظیة وحدھا

 وعل�ى ،بھ اإلنسان عن فكرة أو أحساس یجیش بصدره إنما ھ�ي لغ�ة قائم�ة ب�ذاتھا

ذلك فإن التعبیر بالصور والحركة والل�ون ی�صبح لغ�ة إذا حق�ق لإلن�سان ھ�دفا ف�ي 

غیر اللفظي إل�ى   ویقسم بعض اللغویین االتصال،نقل أحاسیسھ وأفكاره إلى الغیر

   :ثالث لغات

 باعتب��ار اللغ��ة تنظ��یم إش��ارات تعب��ر ع��ن Silent languageة اإلش��ارة  لغ��-

   .األفكار

   Action language:  لغة الحركة أو األفعال-

  object language : لغة األشیاء-

 وق�د ظھ�رت ،أما االتصال اللفظي فیجمع بین األلفاظ المنطوقة والرموز الصوتیة

 :)٤(النبویة المطھرة على شكل إشارات االتصال في القرآن الكریم والسنة )٣(لغات

                                                           

ل ونظریاتھ المعاصرة، الدار المصریة االتصا: حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید )١(

  ٢٦ ص-. م٢٠٠٦، ٦اللبنانیة، ط

تعبیرات الوجھ، لغة العیون، االتصاف : االتصال غیر اللفظي: محمد األمین موسى )٢(

  .٧٤ ص –). المغرب) (، الرباط )ن.د(بالمسافة، 

علم (نیة األلس: التواصل اللغوي ووظائف اللغة، ضمن میشال زكریا: جاكبسون رومـان )٣(

 ص - .  ، قراءات تمھیدیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت)اللغة الحدیث 

  .  س٢٧٥

، دار غریب للطباعة )من القرآن والسنة (عبدالعظیم الفرجاني، تقنیات االتصال التعلیمي  )٤(

  . ١٤٨ ص- . والنشر والتوزیع، القاھرة



    
 

 

 

٢١٠٧ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

ھذا ویعتبر االتصال من العلوم القلیلة التي تتكثف وتتقاطع فیھا مجموعة  

 : وھناك عوامل تساعد في نجاح االتصال منھا)١(من العلوم

 . أن تكون لغة الخطاب الیومي مفھومة لدى الجمھور المتنوع-١

  . مفھوم الفكرة اتساق لغة االتصال مع السیاق والتعبیر عن-٢

 أن تك��ون وس��یلة نق��ل الرس��الة متاح��ة لع��دد كبی��ر م��ن الجم��اھیر كال��صحف -٣

 فكث��رة الجمھ��ور ل��ھ دور كبی��ر ف��ي نم��و عملی���ة ،واإلذاع��ة والتلف��از واالنترن��ت

 -٤ .)٢(ً واستخدام االتصال یحمل نسقا یظھ�ر العالق�ة بال�ذات واآلخ�رین،التواصل

ة لعملیة االتصال والمعطلة للفھم واالستماع خلو الرسالة من العیوب الفنیة المفسد

 وتعتبر اللغ�ة اإلن�سانیة تركیبی�ة ،)٣(المتلقيومتعة التذوق والتأثر واالستجابة لدى 

 ،ذلك أن كل خطاب ھو فعل كالمي یمتاز بنظام داخلي وبینیة م�ا وبتماس�ك مع�ین

إلن��سانیة ف��ي واللغ��ة اإلن��سانیة بیانی��ة ألنھ��ا تنق��ل المعلوم��ات وبھ��ذا المعن��ى اللغ��ة ا

 واللغـة تستعمل إلعطاء المعلومات أو لتوضیح ،)٤(یةنالتواصـل ھـي تركیبیة وبیا

 ویالح�ظ أن الخطاب�ات األكث�ر بالغ�ة ھ�ي الخطاب�ات ،األفكار أو إلظھار المھ�ارة

 وتأثیر األصوات أبلغ م�ا یك�ون عن�دما یع�ادل ،التي تتضمن أكبر عدد من الصور

ل�ق األم�ر بتحری�ك ال�شعور وإث�ارة االنفع�االت ف�إن  لك�ن عن�دما یتع،تأثیر األل�وان

ألن تأثیر الكالم المتواصـل ذي اإلیقاع المزدوج یظھ�ر ستختلف طبیعة التواصل 

 .ًشعورا غیر الشعور المتأتي مـن وجـود تختلف الشيء

إن الوسائل التي بإمكاننا التأثیر بواسطتھا عل�ى ح�واس اآلخ�رین تقت�صر   

 فت��أثیر التح��رك مباش��رة بواس��طة اللم��س ،ال��صوتعل��ى وس��یلتین ھم��ا التح��رك و

                                                           

نصر الدین العیاضي والصادق : تصال، ترجمةتاریخ نظریات اال: أرمان ومیشال ماتالر )١(

 -.  م٢٠٠٥، ١رابح، المنظمة العربیة للترجمة، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة، ط

  . ١٩٠ص 

 -م  ٢٠٠٠تجمع الباحثات اللبنانیات، بیروت، لبنان،: اإلعالم واالتصال في مجتمعاتنا )٢(

  ٨ص

  .٥٣ ص -خطاب السلطة اإلعالمي  )٣(

  . ٣١- ٣٠-٢٩ - ٩ ص- األلسنیة -ن رومـان جاكبسو )٤(



    
 

 

 

٢١٠٨ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 واللم�س ال یمك�ن العم�ل ب�ھ عل�ى م�سافات وذل�ك ،وغیر مباشر بواسطة الحركات

 أما الحركات فھي تعم�ل عل�ى ط�ول م�سافة ال�شعاع ،ألن حدوده ھي طول الذراع

 وھك��ذا یبق��ى فق��ط النظ��ر وال��سمع كوس��یلتین ع��ضویتین موج��ودتین ف��ي ،النظ��ري

 علم��ا أن مخت��صي ال��درس اللغ��وي ق��د ،م��ة ب��ین أن��اس مختلف��ینت��صرف اللغ��ة القائ

ً فجعلـوا لـذلك انسـاقا من التواصـل تربط بین تقویم ،بحثوا عوامل نجاح االتصال

 والعناص����ر التأثیری����ة الت����ي ی����صبغ بھ����ا الق����ائم EVALUATIONالخط����ـاب 

 ویعت��د ف��ي ذل��ك بدرج��ة قبول��ھ ،باالت��صال خطاب��ھ لیواف��ق ح��ال الجمھ��ور المتلق��ي

 كم�ا أن اللغ�ة أداة ،)١(مون الخطاب وذلك في إط�ار موقف�ھ م�ن تلق�ي الخط�ابمض

 أم��ا ،للت��أثیر واإلقن��اع وھ��ي وس��یلة االت��صال األول��ى ولھ��ا أث��ر كبی��ر ف��ي المجتم��ع

ًالجم���اھیري فق���د أص���بح علم���ا اجتماعی���ا جدی���دا فی���ھ نظری���ات ول���ھ  االت���صال ً ً

اج الرسائل الفوریة  وإنت، یحتاج إلى مؤسسة إعالمیة معقدة اإلعداد،متخصصون

 كما ینظ�ر إل�ى االت�صال الجم�اھیري ،)٢(االتصالیة المنظمة والمدروسة والمؤثرة

على أنھ عملیة اجتماعیة نفسیة معقدة یمكن شرحھا م�ن خ�الل العناص�ر المتع�ددة 

   .)٣(ولیس من خالل عنصر أو اثنین فقط

 فقب�ل أن یب�دأ ،نھذا ویعتبر السلوك الفیزیائي أساس التطور الذي خضع لھ اإلنسا

ًفي استخدام اللغة استخدم اإلیماءات لنقل معارفھ وخبراتھ ویبدو األم�ر ب�سیطا إذا 

 أم�ا إذا ك�ان التواص�ل ،كان التواصل یعني وج�ود عالق�ة ب�ین المرس�ل والم�ستقبل

ومعلوم�ات ) مرم�زة ( ھو التعامل مع معلومات مرس�لة ومتلق�اة ومنقول�ة ومعم�اة 

رھا كما ھو الحال في تواصل اإلنسان فإن األمر ی�صبح یتم فكھا وترمیزھا وتفسی

 .)٤ً(أكثر تعقیدا

والمتتب��ـع لوظ��ـائف االت��صـال الجم��ـاھیري یلح��ـظ م��ـدى ت��شـابك ھ��ـذه   

 إذ إن المنجز الثقافي یرتبط بالوظیفة االتصالیة الت�ي ،الوظـائف مع العمل الثقافي

                                                           

  ٤١ ص –الخطاب اإلقناعي  )١(

  . ٢١٠ ص-  االتصال واألعالم والمجتمع - جمال محمد أبو شنب  )٢(

 -ھـ ١٤٢٦، ١نظریات االتصال، دار النھضة العربیة، بیروت،ط: مي العبد هللا سنو )٣(

  ٢١٠ ص-م٢٠٠٦

  .١٣ ص - خرین الدلیل الشامل في التعبیر والتواصل مع اآل )٤(



    
 

 

 

٢١٠٩ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

ً ی��رتبط ارتباط��ا وثیق��ا  كم��ا أن��ھ،تحق��ق للمثق��ف والمب��دع فھم��ھ للظ��روف اإلن��سانیة ً

 االجتماعیة والتربیة ووظیفة الحوار والنقاش التي ت�سھم ف�ي خل�ق التنشئةبوظیفة 

 فاالت�صال )١( ناھی�ك ع�ن وظیفت�ي النھ�وض الثق�افي والترفی�ھ،مناخ مالئم لإلب�داع

 أي أن االتصال عبر الوسائل ھو اتصال ،الجماھیري یحمل في طیاتھ آلیة تبادلیة

ً متع���دد األط���راف یخل���ق توازان���ا ذا مغ���زى ب���ین المرس���ل interactiveتف���اعلي 

ث��الث وظ��ائف " الزوی��ل"  كم��ا ی��رى )٣( وتحق��ق العملی��ة االت��صالیة)٢(والمتلق��ي

   :رئیسیة في المجتمع

ـة البیئة وتقدیم إنذارات حول المخاطر والتھدیدات الوشیكة على نظام ق�یم  مراقب-

 .الجماعة أو أقسامھا

   .وفق متطلبات البیئة ربط أقسام المجتمع -

   نقل التراث االجتماعي من جیل إلى أخر أو النقل الثقافي-

 وانطلقت الرسائل حول )٤( وقد زادت التكنولوجیا من فعالیة االتصال الجماھیري

 وك��ان للرس��ائل الت��ي تب��ث عب��ر وس��یلة ات��صالیة ،الع��الم وعب��ر الف��ضاء الخ��ارجي

مـن النـاس دور فـي االتصـال الفعـال  إلى عدد كبیـر -ً الصحف مثال -جماھیریة 

 وھ�ذه الع�ادة تعن�ي ،وإقن�اعھم بفك�رة معین�ة  وذلك بھدف التـأثیر ف�ـیھم،بـاآلخرین

ًالق��درة عل��ى تھیئ��ة الظ��روف المالئم��ة للت��أثیر ایجابی��ا ف��ي اآلخ��رین ث��م اس��تعمال 

 وال�سعي ف�ي الحی�اة بغ�رض االت�صال م�ع ،األسالیب المالئمة لتخفیف ھ�ذا الت�أثیر

  :خرین بھدفاآل

  التأثیر اإلیجابي فیھم-

   إقناعھم بوجھة النظر المطروحة -
                                                           

استراتیجیات االتصال وسیاستھ وتأثیراتھ، دار مجدالوي للنشر : صالح خلیل أبو أصبع )١(

  . ٤٥ ص - .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥، ١والتوزیع، عمان، ط

  .٢٨ ص-علوم االتصال  )٢(

  .٤٢ ص -نظریات االتصال  )٣(

سسة العربیة االتصال الجماھیري، ترجمة الدكتور عمر الخطیب، المؤ: بیتز. ر.جون )٤(

  .  ٤٢ ص –. للدراسات والنشر، بیروت



    
 

 

 

٢١١٠ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

  إقناعھم بالمساعدة والتعاطف-

ول��ذلك ف��إن النظری��ة األساس��یة لالت��صال تنطل��ق م��ن وظ��ائف معالج��ة المعلوم��ات 

 :وھي

 .الخ.... التفكیر والتقییم والمحاكمة العقلیة والتأویل: المعالجة نفسھا- أ

 سواء في اللغة أو في السلوك: ل عملیة اإلرسا-ب

  . أثناء االستماع أو القراءة: االستقبال أو التلقي-ج

 الت��ي یح��صل علیھ��ا )١( ل��ذلك ف��إن معن��ى االت��صال یكم��ن ف��ي االس��تجابة 

ً غیر أن أسلوب اإلقناع للناس واستمالتھم لیس أس�لوبا مادی�ا قائم�ا عل�ى ،الجمھور ً ً

 ھ��و ق��ائم عل��ى اس��تخدام الرم��ز ك��اللفظ  ب��ل،القھ��ر والعن��ف أو المكاف��اة المح��سوسة

 .واإلشارة والصورة والحركة واإلیماءة لإلقناع

لذلك فإن االت�صال الجم�اھیري ق�د یج�ري ب�ین ش�خص أو مؤس�سة وع�دة   

جماعات متفرقة ال تتصل ببعضھا البعض وال ترى مصدر االتصال وجھا لوج�ھ 

ع��������ن طری��������ق وس��������ائل متع��������ددة كال��������صحف والمطبوع��������ات واإلذاع��������ة 

 وم��ن المع��روف أن اإلن��سان ك��ان .)٢(وغیرھ��ا م��ن وس��ائل اإلع��الم....زی��ونوالتلف

 وظھرت الیوم حاجتھ االجتماعیة المكتسبة الواعیة ،یعیش في عزلة عن اآلخرین

والھادف��ة ف��ي أبن��اء جن��سھ اآلخ��رین م��ن أج��ل التجم��ع والتع��اون داخ��ل مؤس��سة أو 

زداد م�ع م�رور وحدة بشریة بدأت كجماعة صغیرة غیر منظمة ثم أخذت تكبر وت

ًالزمن لتصبح ف�ي الع�صر الحاض�ر مجتمع�ا كبی�را یمت�از ب�التنظیم ال�دقیق فن�شأت  ً

والمجتم��ع مكن��تھم م��ن تن��سیق  )٣(ب��ذلك عالق��ة اجتماعی��ة ب��ین الق��ائمین باالت��صال

 وت��اریخ الوج��ود اإلن��ساني یمك��ن توض��یحھ م��ن .األعم��ال والن��شاطات فیم��ا بی��نھم
                                                           

البرمجة اللغویة العصبیة، دار ابـن حـزم، بیروت، : عبد الناصر بن عبدالرحمن الزھراني )١(

  .  ٣٧٧ ص –. م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٦، ١الجزء األول، ط

، ١تنمیة قدرات االبتكار لدى األطفال، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط: أمل الخلیلي )٢(

  . ٢٣٥ ص -م  ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٥

الدور والتحدیات الجدیدة، دار النھضة العربیة /االتصال في عصر العولمة / مي العبد هللا  )٣(

   ٤٦ ص-. م٢٠٠١، ٢للطباعة والنشر، بیروت، ط



    
 

 

 

٢١١١ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

ف��سر الت��اریخ اإلن��ساني عب��ر مراح��ل ممی��زة الت��ي ت) النظری��ة االنتقالی��ة ( خ��الل 

 م��ن العالم��ات واإلش��ارات واألص��وات اللفظی��ة ًللتط��ور االت��صالي اإلن��ساني ب��دء

ً م��رورا بالكلم��ة ، والرم��وز الت��ي اس��تخدمھا اإلن��سان األول وأتقنھ��ا)١(والرس��ـوم

 .)٢( ووسائل االتصال الجماھیري األخ�رى، والطباعة، والكتابة، واللغة،المنطوقة

ن المجتمعات الب�شریة ال تتك�ون إذا ك�ان أفرادھ�ا غی�ر ق�ادرین عل�ى معرف�ـة م�ـا إ

 لذلك تبرز أھمیة اللغة ف�ي ، أو استیعاب ما یفكر بھ اآلخرون،یریـده منھم غیرھم

   . ویتبین أن اللغة ھي أفضل وأسھل وسیلة اتصال بین الناس،حیاة الناس

 حی��اة ال��شعوب ولك��ل وال ش��ك أن اللغ��ة ھ��ي أھ��م المقوم��ات األساس��یة ف��ي  

ً وق��د تتغی��ر اللغ��ة وفق��ا ،ش�عب لغت��ھ القومی��ة الت��ي تعب�ر ع��ن ثقافت��ھ وتقالی��ده وبیئت�ھ

للتغییر الذي قد یطرأ على ثقافة ومفاھیم ناطقیھا فتسقط كلمات من المفردات التي 

 وق�د تك�ون بع�ض ،یستخدمونھا في حیاتھم الیومیة وتظھر أخرى لم تكن موج�ودة

 لكن ھذا ال یعن�ي أن أی�ة لغ�ة قاص�رة ع�ن تولی�د ، لغة أخرىالكلمات مستعارة من

 ،كلمة من معجمھا تعبر فیھا أصدق تعبیر عن فك�رة أو اخت�راع أو اكت�شاف جدی�د

كم��ا ال یمك��ن أن توج��ـد لغ��ـة دون قواع��د ص��رفیة أو نحوی��ة أو ص��وتیة أو داللی��ة 

ة  ولع��ل اكت��شاف كلم��ات معجمی��،ت��نظم معاییرھ��ا واجتم��اع أص��واتھا ف��ي كلم��ات

 .)٣(جدیدة في اللغة ھو من اإلبداع الفكري اللغوي الناجم عن الخبرة

لق��د أح��اط اإلن��سان نف��سھ بع��دد مح��دود م��ن الكلم��ات والمع��اني یع��یش ف��ي   

 واس���تجابتھ للكلم���ات ت���شبھ ،نطاقھ���ا كم���ا یع���یش ف���ي ع���الم األش���یاء واألش���خاص

 وأي ،ش�یاء واستخدامھ لھا یشبھ استخدامھ لھ�ذه األ،استجابتھ لألشیاء واألشخاص

لغة في العالم تتمیز بصفات الحذف والتغییر والتعم�یم إل�ى عملی�ات تمثی�ل داخلی�ة 

 حیث یقوم اوال بالحذف فالتغییر ثم التعمیم ،)٤(عندما یستخدم الكائن البشري اللغة

                                                           

إعداد فریق من أساتذة جامعة دمشق بإشراف على بشتاوي، : اللغة ووسائل االتصاالت )١(

 .١٤ص .  ، الموسوعة العلمیة)سوریا(وتر، دمشق دار الجمھوریة للكمبی

االتصال والدیمقراطیة الفضائیات والحرب اإلعالمیة، دار النھضة العربیة، : مي العبد هللا )٢(

  .٣٣ ص-. م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦، ١بیروت، ط

  .٨١ ص -اإلبداع الجاد  )٣(

  . ٨٣ص  - البرمجة اللغویة العصبیة -عبد الناصر بن عبدالرحمن الزھراني  )٤(



    
 

 

 

٢١١٢ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 وبع��د ذل��ك ی��أتي دور اختی��ار الكلم��ات لوص��ف التجرب��ة للقی��ام بح��ذف ،للتجرب��ة

 فعند الكالم فإن ثراء التجربة األصلیة ،ا مرة أخرىوتغییر وتعمیم التجربة برمتھ

 وھذه العملیة كلھا تستغرق وقتا أق�ل مم�ا ،یتم ضغطھ في عدد محدود من الكلمات

 . وھكذا فإن اللغة أساسیة في عملیة االتصال اللغوي،یحتاجھ قراءة ھذا الوصف

ؤثر ف�ي اعل�م أن اعتی�اد اللغ�ة ی� (( :ویقول ابن تیمیة في بی�ان ت�أثیر اللغ�ة  

ًالعقل والخلق والدین تأثیرا قویا بینا ً ً ویؤثر أیضا في مشابھة صدر ھذه األمة من ،ً

ً وأی��ضا ف��إن نف��س ، وم��شابھتھم تزی��د العق��ل وال��دین والخل��ق،ال��صحابة والت��ابعین

 فإن فھم الكتاب والسنة فرض وال یفھم ،العربیة من الدین ومعرفتھا فرض واجب

 وھ�ذا ال�ذي أم�ر ب�ھ ،ال یتم الواج�ب إال ب�ھ فھ�و واج�ب وما ،إال یفھم اللغة العربیة

ن الدین  أل،عمر رضي هللا عنھ من فقھ العربیة وفقھ الشریعة یجمع ما یحتاج إلیھ

 وفق��ھ ال��سنة ھ��و ، ففق��ھ العربی��ة ھ��و الطریق��ة إل��ى فق��ھ أقوال��ھ،فی��ھ أق��وال وأعم��ال

لغ�ة وبی�ان  وھ�ذا ال�نص ی�دور ح�ول فك�رة أھمی�ة ال،)١())الطریق إل�ى فق�ھ أعمال�ھ 

 وأھمھ��ا دون ری��ب )٢( من��احي الحی��اة المختلف��ة ص��ور التعام��ل المثل��ي معھ��ا ف��ي

 الت�ي ھ�ي أداة االرتب�اط ب�ین – وتبرز أھمیة اللغة ،األعالم واالتصال الجماھیري

 واالت�صال ،كالثقاف�ة واألح�داث والزعام�ة( بعض العوام�ل الم�ؤثرة ف�ي المجتم�ع 

 في إنشاء علم متخصص في تأثیر اللغة - ) الخ...الجماھیري والدعایة والشائعات

  فأصبح للغة أثر ق�وي ف�ي ع�صرنا الحاض�ر وأخ�ذت الجم�اھیر )٣(على الجماھیر

 كما ازداد أثر اللغة المنطوقة والمكتوبة بانتشار ال�صحافة ،تعنى بوسائل االتصال

 وك���ل ،الحدیث���ة ووك���االت األنب���اء العالمی���ة واإلذاع���ات الم���سموعة والتلفزی���ون

  .یب المتطورة في تكنولوجیا اإلعالم واالتصـال بالجماھیراألسال

                                                           

اقتضاء الصراط المستقیم، تحقیق محمد حامد الفقي، دار المعرفة للطباعة : ابن تیمیة )١(

  . ٧ص. والنشر، بیروت، لبنان

سید محمد سیداتي الشنقیطي، دراسات إعالمیة في فكر ابن تیمیة، دار المسلم للنشر  )٢(

  .١٧٦ص. والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

  . ٢ ص– مرجع سابق – اللغة اإلعالمیة -زیز شرف عبدالع )٣(



    
 

 

 

٢١١٣ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 

لخاتمةا

  .وتتضمن النتائج والتوصیات

 :ومن النتائج ما یلي

 التمكن م�ن معرف�ة كی�ف ت�صاغ الكلم�ة والجمل�ة وم�دى عالق�ة ذل�ك بالخط�اب -١

 .اإلعالمي العربي واالتصال اللغوي الجماھیري

ًث�را ووقع�ا أي العرب�ي  إن للغة المشھدیة في الخطاب اإلعالم�-٢ ش�د ف�ي المتلق�ي أً

ولھا كذلك دور في األثر النفسي االجتماعي ولمفرداتھا كذلك أثر آخر في صناعة 

 .وتماسك الخطاب

 ت��م اس��تعراض الدراس��ات اللغوی��ة بوص��فھا الركی��زة األول��ى لمعرف��ة المن��اھج -٣

 وق��د أف��ضى ھ��ذا ، وھ��ي األس��اس ال��ذي ینطل��ق من��ھ الباح��ث ع��ادة،والنظری��ات

ًاالس���تعراض إل���ى نتیج���ة مفادھ���ا ض���رورة دراس���ة اللغ���ة وفق���ا للمن���اھج اللغوی���ة 

 .المعروفة

ً ف��ـي دراس��ـة اللغ��ـة م��صـدرا ثری��ـا یمك��ـن أن یغن��ـي الوص��فيّ یمث��ل الم��نھج -٤ ً

 .البحـث اللغـوي في مناح متعددة

   ً. دور اللغة في صنع وتشكیل الخطاب اإلعالمي لغویا-٥

 ول�و ،ري أصبح الیوم ض�رورة حتمی�ة ال غن�ى عنھ�ا االتصال اللغوي الجماھی-٦

 . ولما تحققت السمات الممیزة ألي مجتمع،فقد لتعذر ظھور الحضارات اإلنسانیة

ً الثروة اللفظیة أكثر تشعبا وثراء واتساعا في الخطاب اإلعالمي-٧ ً. 

 تتمیـز لغـة الخطـاب اإلعالمـي باألسلوب المباشـر بـین المرس�ـل والجمھ�ـور -٨

 .تحقق الحیویة والتفاعللت

 : وأخیرا یوصي الباحث بما یلي-

  إصالح اللغة العربیة-١



    
 

 

 

٢١١٤ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

  تمتین عالقة اللغة واإلعالم بالجماھیر-٢

  .  إعداد خاص للغة القرآن الكریم-٣

 مواجھة ال�سیل الكبی�ر م�ن الم�ستجدات أي التراكی�ب والم�صطلحات الخارج�ة -٤

لزم إع�داد إعالمی�ین مب�دعین ف�ي  وھ�ذا ی�ست،عن نمط الخطاب اإلعالم�ي العرب�ي

 .اللغة

 

 دراسة مختلف التقلبات الطارئة على لغة الخطاب اإلعالمي والتعری�ف بمھ�ام -٥

   .نشرھا

 ض��رورة اس��تخدام األدوات اللغوی��ة الت��ي ت��ستعمل لوس��م العالق��ات ب��ین الجم��ل -٦

 ، ح��ین: وأدوات ال��شرط الزمنی��ة،.....، إن، ل��و، إذ:مث��ل أدوات ال��ربط ال��شرطیة

 وأدوات ال��ربط ، حیثم��ا، بینم��ا، عن��دما: والمتمم��ات الموص��ولة، ف��ي ح��ین،ق��تو

 فھ��ذه األدوات تعم��ل عل��ى تماس��ك الجم��ل ، ولھ��ذا، ب��سبب، لك��ي، ألن:المنطقی��ة

 .وترابطھا

 – على المرس�ل أن یق�وم بمراجع�ة خطاب�ھ وتنقیح�ھ قب�ل وص�ولھ إل�ى المتلق�ي -٧

  .ً لیكون الخطاب مفھوما قلیل األخطاء-الجمھور 

 تامة متناسقة تحتوي على جمل ً ینبغي أن تكون جمل الخطاب اإلعالمي جمال-٨

  .متتابعة وعلى تنوعات كثیرة عن طریق النعوت والظروف واألحوال

 وص�لى هللا ، وعلـى هللا اعتمـادي وتفوی�ضـي واس�تنادي والحم�د � رب الع�المین

 .محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین على نبینـا

 

 



    
 

 

 

٢١١٥ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

راجعالمصادر والم

 

  المصادرً:أوال

  القرآن الكریم-أ

 : كتب التراث-ب

 : تحقی�ق، تفسیر القرآن العظ�یم: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي-١

ھ�ـ ١٤٢٢ ، الطبع�ة األول�ى، بیروت، دار الكتاب العربي،عبدالرازق المھدي

 .م٢٠٠١ -

دار ال�سالم للن�شر  ، ص�حیح البخ�اري: أبو عبدهللا محمد بن إسماعیل البخ�اري-٢

 . المملكة العربیة السعودیة، الریاض،والتوزیع

 ، دار ال��سالم، أب��و الح��سین م��سلم ب��ن الحج��اح ب��ن م��سلم الق��شیري النی��سابوري-٣

   . الطبعة األولى،الریاض

 ، مكتب��ة اب��ن تیمی��ة، مجم��وع فت��اوى: أب��و العب��اس أحم��د عب��دالحلیم ب��ن تیمی��ة-٤

  عبدالرحمن قاسم النجدي:تحقیق

 دار الكت�اب ، محم�د عل�ى النج�ار: ت، الخ�صائص:بو الف�تح عثم�ان ب�ن جن�ي أ-٥

 .العربي بیروت

 : المعاجم-ج

 ، دار الح��دیث، الم��صباح المنی��ر: أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الفی��ومي المق��ري-١

 .م٢٠٠٠ –ھـ ١٤٢١ الطبعة األولى ،القاھرة

 ،ر ال�شامیة ال�دا، دم�شـق، دار القل�م، المفردات ف�ي غری�ب الق�رآن: االصفھاني-٢

 ٢٠٠٣بیروت 

 ، دار العل�م للمالی�ین، معجـم الفیـائي في اللغة واإلعالم: الرائد: جبران مسعود-٣

 .٢٠٠٣بیروت 



    
 

 

 

٢١١٦ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 دار ، الطبع��ة األول��ى، ل��سان الع��رب: محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور الم��صري-٤

 . بیروت،صادر

  . القاموس المحیط: محمد بن یعقوب الفیروز آبادي-٥

  

  المراجعً:ثانیا

  المراجع العربیة المؤلفة-أ

 ، القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة، اإلعالم واالتصال بالجماھیر: إبراھیم إمام-١

   ٢.ط

 ، وك�االت األنب�اء المعاص�رة الن�شأة: محم�د فری�د محم�ود ع�زت، إبراھیم إم�ام-٢

 -ھ��ـ ١٤٢٣ ،١ ط، الق��اھرة، دار الفك��ر العرب��ي،الفعالی��ات ، ال��دور،التط��ور

  .م٢٠٠٦

 دار المعرف�ة ، تحقیق محم�د حام�د الفق�ي، اقتضاء الصراط المستقیم: تیمیة ابن-٣

 . لبنان، بیروت،للطباعة والنشر

 ،١ ط، الق�اھرة، میدان األزھ�ر، مكتبة الصفا، رسالة إلى الدعاة: ابن العثیمین- ٤

  م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

  القاھرة، عالم الكتب، علم الداللة: أحمد مختار عمر-٥

 ، دار صفاء للن�شر والتوزی�ع،تنمیة قدرات االبتكار لدى األطفال : أمل الخلیلي-٦

 م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٥ ،١ ط،عمان

 ، بی���روت، تجم���ع الباحث���ات اللبنانی���ات: اإلع���الم واالت���صال ف���ي مجتمعاتن���ا-٧

  م ٢٠٠٠،لبنان

 ال��دار العربی��ة ، تأس��یس الخط��اب النق��دي: توفی��ق الزی��دي، أطروح��ة الجمح��ي- ٨

 ).تونس(  تونس،للكتاب

 . القاھرة، شركة رأفت للطباعة، اإلعالم في القرآن:حمد أحمد غلوش أ-٩



    
 

 

 

٢١١٧ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 ، دار الثقاف�ة، تحلیل الخط�اب ال�صحافي م�ن اللغ�ة إل�ى ال�سلطة: أحمد العاقد- ١٠

 .م٢٠٠٢ ،)المغرب( الدار البیضاء

الم�سموعة والمرئی�ة ف�ي اللغ�ة  اإلع�الم المق�روءة و أث�ر وس�ائل: جابر قمیحة-١١

 . السعودیة، المدینة المنورة،نة المنورة األدبي نادي المدی،العربیة

 . لبنان، بیروت، دار الجبل، مدخل إلى لغة اإلعالم: جان جبران كرم-١٢

 ، دار الفك��ر العرب��ي– ، األس��س العلمی��ة لنظری��ات االت��صال:رش��تي جیھ��ان -١٣

  .٢ ط،القاھرة

ایا  المف��اھیم والق��ض، االت��صال واإلع��الم والمجتم��ع، جم��ال محم��د أب��و ش��نب-١٤

 ٢٠٠٥.، القاھرة،المعرفة الجامعیة   دار،النظریة

 ال�دار ، االتصال ونظریاتھ المعاصرة: حسین السیدى لیل، حسن عماد مكاوي-١٥

 .م٢٠٠٦، ٦ ط،اللبنانیة المصریة

 مرك�ز ، ف�ن االس�تماع والح�دیث، مھ�ارات االت�صال،الغني  حسن محمد عبد-١٦

 .٢ ط، القاھرة،والتنمیة تطویر األداء

 ع��الم ، اإلع��الم واالت��صال بالجم��اھیر وال��رأي الع��ام:س��میر محم��د ح��سین -١٧

   . القاھرة،الكتب

 دار ، دراس��ات إعالمی��ة ف��ي فك��ر اب��ن تیمی��ة، س��ید محم��د س��یداتي ال��شنقیطي-١٨

 . المملكة العربیة السعودیة، الریاض،والتوزیع المسلم للنشر

 دار ،تأثیرات��ھ اس��تراتیجیات االت��صال وسیاس��تھ و: ص��الح خلی��ل أب��و أص��بع-١٩

 .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥ ،١ ط، عمان،مجدالوي للنشر والتوزیع

 دار ابـن ، البرمجة اللغویة العصبیة:الناصر بن عبدالرحمن الزھراني  عبد– ٢٠

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٦، ١ ط، الجزء األول، بیروت،حـزم

 ، إش�كالیات االت�صال واإلع�الم ف�ي الع�الم الثال�ث: عبدالرازق محم�د ال�دلیمي-٢١

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ ،١ ط، مكتبة الراشد العلمیة،)األردن(ن عما



    
 

 

 

٢١١٨ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

، ٢ ط، مؤس��سة مخت��ار، وس��ائل اإلع��الم ولغ��ة الح��ضارة: عب��دالعزیز ش��رف-٢٢

  ، مصر،القاھرة

 المرك��ز الثق��افي ، عل��م اإلع��الم اللغ��وي، اللغ��ة اإلعالمی��ة: عب��دالعزیز ش��رف-٢٣

  مصر ، القاھرة،الجامعي

 دار ،)م�ن الق�رآن وال�سنة (ت االت�صال التعلیم�ي  تقنیا، عبدالعظیم الفرجاني-٢٤

  . القاھرة،والنشر والتوزیع غریب للطباعة

 ، مقاربة لغویة تداولیة، إستراتیجیات الخطاب: عبدالھادي بن ظافر الشھري-٢٥

 .م٢٠٠٤ ،١ ط، لبنان، بیروت،الجدیدة المتحدة دار الكتاب

ص، ٦٢ ، القاھرة،عارف دار الم، اإلعالم ولغة الحضارة: عبدالعزیز شرف-٢٦

 .٥٨:كتابك ،سم١٦

 ، ك�ورنیش النی�ل، دار المعارف بمصر،اللغة الشاعرة : عباس محمود العقاد-٢٧

 .القاھرة

نیش  ك��ور، دار المع��ارف بم��صر،جتمع��ات أش��تات م: عب��اس محم��ود العق��اد- ٢٨

  .  القاھرة،النیل

 .م٢٠٠٣،ن عما، وزارة الثقافة، اإلعالم والمجتمع: عصام سلیمان الموسى-٢٩

دراسة لغویة لظ�اھرة اس�تعمال ( اإلشارات الجسیمة : كریم زكي حسام الدین-٣٠

، ٢ ط، الق�اھرة، دار غری�ب للطباع�ة والن�شر،)أعضاء الجسم ف�ي التواص�ل 

 .م٢٠٠١

 ، دار غریب للنشر والتوزیع، التفكیر اللغوي بین القدیم والحدیث: كمال بشر-٣١

 .القاھرة

 إع�داد فری�ق م�ن أس�اتذة جامع�ة دم�شق بإش�راف :الت اللغة ووس�ائل االت�صا-٣٢

 الموس���وعة ،)س���وریا( دم���شق ،الجمھوری���ة للكمبی���وتر  دار،عل���ى ب���شتاوي

   .العلمیة
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 ،١ط، بی��روت، دار النھ��ضة العربی�ة، نظری�ات االت�صال: م�ي العب�د هللا س��نو-٣٣

 م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٦

 دار ،ت الجدی�دةال�دور والتح�دیا/االتصال في ع�صر العولم�ة /  مي العبد هللا -٣٤

 .م٢٠٠١ ،٢ ط، بیروت،النھضة العربیة للطباعة والنشر

 دار ، االت��صال والدیمقراطی��ة الف��ضائیات والح��رب اإلعالمی��ة: م��ي العب��د هللا-٣٥

 .م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦، ١ ط،بیروت ،النھضة العربیة

 دراس��ة لغوی��ة تطبیقی��ة ف��ي ض��وء ، لغ��ة الخط��اب ال��سیاسي: محم��ود عكاش��ة-٣٦

  .م٢٠٠٥ دار النشر للجامعات ،)مصر(القاھرة  ،نظریة االتصال

 لغ�ة الخط�اب اإلعالم�ـي ف�ـي ض�ـوء نظری�ة : محمـد ن�ـادر عب�دالحكیم ال�سید-٣٧

 ،)م���صر( الق���اھرة ، دار الفك���ر العرب���ي، دراس���ة أس���لوبیة لغوی���ة:االت���صال

  .م٢٠٠٦

 ، لغ�ة العی�ون، تعبی�رات الوج�ھ: االتصال غی�ر اللفظ�ي: محمد األمین موسى-٣٨

 ).المغرب) ( الرباط ،)ت.د (، بالمسافةفاالتصا

 الخطاب االفتتاحي ووظ�ائف المكت�وب ، االتصال والمجتمع: مصطفى حسن-٣٩

  ). تونس( مركز النشر الجامعي ،الصحفي الصادر باللسان العربي في تونس

 ع��الم ، االت�صال ف��ي مج��االت اإلب�داع الفن��ي الجم��اھیري:الحمی��د  محم�د عب��د-٤٠

 .الكتب القاھرة

 دار ،)دراس��ة ف��ي نظری��ة االت��صال(اإلش��ارة  العب��ارة و:دب�� محم�د س��لیمان الع-٤١

 . القاھرة،الفكر العربي

 األكادیمی�ة الحدیث�ة للكت�اب ، النص والخطاب واالتصال: محمد سلیمان العبد-٤٢

 .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦، ١ ط، القاھرة،الجامعي

 ، لبن�ان،بی�روت ، المركز الثق�افي العرب�ي، الشكل والخطاب: محمد الماكري-٤٣

   ١.ط
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  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 ، ق��راءة ف��ي الخط��اب اإلعالم��ي وال��سیاسي المعاص��ر: محم��د عل��ي ح��وات- ٤٤

 .م٢٠٠٥ ، القاھرة،مدبولي  مكتبة،نظریة نقدیة

 دراس�ة ف�ي الخط�اب ، البناء الصرفي في الخطاب المعاص�ر: محمود عكاشة-٤٥

 مكتب���ة األنجل���و ، وأثرھ���ا ف���ي أبنی���ة اللغ���ة،ال���سیاسي والخط���اب اإلعالم���ي

  ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦، ١ ط، القاھرة،مصریةال

 ،س��م٢٥ ،ص٤٨ ، الق�اھرة، ع�الم الكت�ب، اإلع�الم واللغ�ة: محم�د س�ید محم�د-٤٦

 ١.اإلعالمیة البحـوث

   القاھرة ، عالم الكتب، نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر:الحمید  محمد عبد-٤٧

 ،دار الروض�ة ،لغة اإلعالم في الصحافة العربیة والفارسیة:  محمود خاقاني-٤٨

 . لبنان،بیروت

  

   : المراجع المترجمة-ج 

 ترجم���ـة أدی���ب ، نظری���ـات االت���صـال:ـان م���ـاتیالر ومی���شیلیھ م���ـاتیالرم��� أر-١

 دم�شق ،١ ط، أدی�ب خ�ضور- د: الناش�ر، سلسلة المكتب�ة اإلعالمی�ة،خصـور

  . م٢٠٠٣

 ن���صر ال���دین : ترجم���ة، ت���اریخ نظری���ات االت���صال:رم���ان ومی���شال م���اتالرأ -٢

 توزی�ع مرك�ز دراس�ات ، المنظمة العربی�ة للترجم�ة،ضي والصادق رابحلعیا

  . م٢٠٠٥، ١ ط،الوحدة العربیة

 المؤسسة ، ترجمة الدكتور عمر الخطیب، االتصال الجماھیري:زبیت. ر. جون-٣

   . بیروت،للدراسات والنشر العربیة

 : ض�من می�شال زكری�ا،التواص�ل اللغ�وي ووظ�ائف اللغ�ة:  جاكبسون روم�ـان-٤

 المؤس���سة الجامعی����ة ، ق���راءات تمھیدی����ة،)عل����م اللغ���ة الح����دیث (ألل���سنیة ا

   . بیروت،للدراسات والنشر



    
 

 

 

٢١٢١ 
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  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

 وزارة اإلع��الم ،)دراس��ة ف��ي عل��م اللغ��ة (  أص��وات وإش��ارات : كون��دراتوف-٥

 سلسلة الكتب المترجمة ، أدوار یوحنا: تعریب، مدیریة الثقافة العامة،القاھرة

٧.  

  

 : الدوریات العربیة-د 

 ، مجل���ة العرب���ي، االت���صال اللغ���وي ع��ن طری���ق الجل���د:أحم��د مخت���ار عم���ر - ١

   ٣٥٧.العدد

 المملك�ة العربی��ة ، دار المنھ�ل للن��شر والتوزی�ع، مجل��ة المنھ�ل: اإلع�الم واللغ�ة-٢

  السعودیة 

، الھیئ�ة ١٩٧٧ الق�اھرة ، مجل�ة مجم�ع اللغ�ة العربی�ة، لغة اإلعالم: تمام حسان-٣

 .٤٦ ص ،٦٢ الجزء ،ةالعامة لشؤون المطابع االمیری

 مجل�ة معھ�د الدراس�ات واألبح�اث ،"أیة لغة ألی�ة ص�حافة  ": محمد الدغمومي-٤

  . ١١٠ عدد لغة الصحافة ص، منشورات المعھد،م١٩٩٨ الرباط ،للتعریب

 فل�سفة خط�اب اإلع�الم العرب�ي ب�ین التبری�ر والتغیی�ر : محمد إب�راھیم الفی�ومي-٥

    . ندوة علمیة القاھرة،امعة األزھر ج،ضمن ندوة الخطاب اإلعالمي العربي

 دور وس��ائل اإلع��الم ف��ي ن��شر اللغ��ة العربی��ـة ، المجل��س األعل��ى للغ��ة العربی��ة-٦

  .م٢٠٠٤ الجزائر ،وترقبتھـا
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References: 

awlaan : almasadir 

'a- alquran alkarim 

bi- kutub alturath : 

١- 'abu alfida' 'iismaeil bin eumar bn kathir aldimashqii : 

tafsir alquran aleazim , tahaquyq : eabdalraaziq almahdi , dar 

alkitaab alearabii , bayrut , altabeat al'uwlaa , ١٤٢٢h - 

٢٠٠١m. 

٢- 'abu eabdallah muhamad bin 'iismaeil albukhariu : sahih 

albukharii , dar alsalam lilnashr waltawzie , alriyad , 

almamlakat alearabiat alsaeudia. 

٣- 'abu alhusayn muslim bin alhajaah bin muslim alqushayri 

alnaysaburiu , dar alsalam , alriyad , altabeat al'uwlaa. 

٤- 'abu aleabaas 'ahmad eabdalhalim bin taymiat : majmue 

fatawaa , maktabat aibn taymiat , tahqiq : eabdalrahman 

qasim alnajdi 

٥- 'abu alfath euthman bin jini : alkhasayis , t : muhamad 

ealaa alnajaar , dar alkitaab alearabii bayrut. 

ja- almaeajim : 

١- 'ahmad bin muhamad bin ealiin alfayuwmii almaqrii : 

almisbah almunir , dar alhadith , alqahirat , altabeat al'uwlaa 

١٤٢١h - ٢٠٠٠m. 

٢- aliasfihaniu : almufradat fi gharayb alquran , dar alqalam , 

dimshq , aldaar alshaamiat , bayrut ٢٠٠٣ 

٣- jubran maseud : alraayid : muejm alfiayiy fi allughat 

wal'iielam , dar aleilm lilmalayin , bayrut ٢٠٠٣. 



    
 

 

 

٢١٢٣ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

٤- muhamad bin makram bin manzur almasri : lisan alearab , 

altabeat al'uwlaa , dar sadir , bayrut. 

٥- muhamad bin yaequb alfayruz abadi : alqamus almuhit. 

thanyaan : almarajie 

'a- almarajie alearabiat almualafa 

١- 'iibrahim 'iimam : al'iielam waliatisal bialjamahir , 

maktabat al'anjilu almisriat , alqahirat , ta.٢ 

٢- 'iibrahim 'iimam , muhamad farid mahmud eizat : wikalat 

al'anba' almueasirat alnash'at , altatawur , aldawr , alfaealiaat 

, dar alfikr alearabii , alqahirat , ta١٤٢٣ , ١h - ٢٠٠٦m. 

٣- abn taymiat : aqtida' alsirat almustaqim , tahqiq muhamad 

hamid alfaqii , dar almaerifat liltibaeat walnashr , bayrut , 

lubnan. 

٤ - abn aleuthaymin : risalat 'iilaa aldueat , maktabat alsafa , 

maydan al'azhar , alqahirat , ta١٤٢١ , ١h - ٢٠٠٠m 

٥- 'ahmad mukhtar eumar : ealam aldilalat , ealam alkutub , 

alqahira 

٦- 'amal alkhalili : tanmiat qudurat aliabtikar ladaa al'atfal , 

dar safa' lilnashr waltawzie , eamaan , ta١٤٢٥ , ١h -٢٠٠٥m 

٧- al'iielam walaitisal fi mujtamaeatina : tajamue albahithat 

allubnaniaat , bayrut , lubnan ,٢٠٠٠m 

٨ - 'utruhat aljamhi , twfyq alzaydi : tasis alkhitab alnaqdii , 

aldaar alearabiat lilkitab , tunis (tuns). 

٩- 'ahmad 'ahmad ghluwsh : al'iielam fi alquran , sharikat 

rafat liltibaeat , alqahira. 

١٠ - 'ahmad aleaqid : tahlil alkhitab alsahafii min allughat 

'iilaa alsultat , dar althaqafat , aldaar albayda' (almaghribi) , 

٢٠٠٢m. 



    
 

 

 

٢١٢٤ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

١١- jabir qamihat : 'athar wasayil al'iielam almaqru'at w 

almasmueat walmaryiyat fi allughat alearabiat , nadi 

almadinat almunawarat al'adabiu , almadinat almunawarat , 

alsaeudia. 

١٢- jan jubran karam : madkhal 'iilaa lughat al'iielam , dar 

aljabal , bayrut , lubnan. 

١٣- jihan rashati : al'usus aleilmiat linazariaat aliatisal , - dar 

alfikr alearabii , alqahirat , ta٢. 

١٤- jamal muhamad 'abu shanab , alaitisal wal'iielam 

walmujtamae , almafahim walqadaya alnazariat , dar 

almaerifat aljamieiat , alqahirat ,.٢٠٠٥ 

١٥- hasan eimad mikaawi , laylaa husayn alsayid : alaitisal 

wanazariaatuh almueasirat , aldaar almisriat allubnaniat , ta٦, 

٢٠٠٦m. 

١٦- hasan muhamad eabd alghani , maharat alaitisal , fanu 

alaistimae walhadith , markaz tatwir al'ada' waltanmiat , 

alqahirat , ta٢. 

١٧- samir muhamad husayn : al'iielam waliatisal bialjamahir 

walraay aleami , ealam alkutub , alqahira. 

١٨- sayid muhamad sayidati alshanqitiu , dirasat 'iielamiat fi 

fikr aibn taymiat , dar almuslim lilnashr waltawzie , alriyad , 

almamlakat alearabiat alsaeudia. 

١٩- salih khalil 'abu 'asbae : astiratijiaat aliatisal wasiasatuh 

watathiratuh , dar majdalawiun lilnashr waltawzie , eamaan , 

ta١٤٢٥ , ١h - ٢٠٠٥m. 

٢٠ - eabd alnaasir bin eabdalrahman alzahraniu : albarmajat 

allughawiat aleasabiat , dar abn hazam , bayrut , aljuz' al'awal 

, ta١٤٢٦ ,١h-٢٠٠٤m. 
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  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

٢١- eabdalraaziq muhamad aldilymi : 'iishkaliaat aliatisal 

wal'iielam fi alealam althaalith , eamaan (al'urduni) , 

maktabat alraashid aleilmiat , ta١٤٢٥ , ١h - ٢٠٠٤m. 

٢٢- eabdaleaziz sharaf : wasayil al'iielam walughat alhadarat 

, muasasat mukhtar , ta٢, alqahirat , misr , 

٢٣- eabdialeaziz sharaf : allughat al'iielamiat , eilm al'iielam 

allughawii , almarkaz althaqafiu aljamieiu , alqahirat , misr 

٢٤- eabdaleazim alfirjani , tiqniaat aliatisal altaelimii (man 

alquran walsuna ) , dar gharib liltibaeat w alnashr waltawzie , 

alqahira. 

٢٥- eabdalhadi bin zafir alshahri : 'iistiratijiaat alkhitab , 

muqarabat lughawiat tadawuliat , dar alkitab aljadidat 

almutahidat , bayrut , lubnan , ta٢٠٠٤ , ١m. 

٢٦- eabdialeaziz sharaf : al'iielam walughat alhadarat , dar 

almaearif , alqahirat , ٦٢s, ١٦sim , 

kitabuk :٥٨. 

٢٧- eabaas mahmud aleaqaad : allughat alshaaghirat , dar 

almaearif bimisr , kurnish alniyl , alqahira. 

٢٨ - eabaas mahmud aleaqaad : 'ashtat mujtamaeat , dar 

almaearif bimisr , kurnish alniyl , alqahirati. 

٢٩- eisam sulayman almusaa : al'iielam walmujtamae , 

wizarat althaqafat , eamaan ,٢٠٠٣m. 

٣٠- karim zaki husam aldiyn : al'iisharat aljasima (dirasat 

lughawiat lizahirat astiemal 'aeda' aljism fi altawasul ) , dar 

gharib liltibaeat walnashr , alqahirat , ta٢٠٠١ ,٢m. 

٣١- kamal bashar : altafkir allughawii bayn alqadim 

walhadith , dar gharib lilnashr waltawzie , alqahira. 
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  ا  ل وأا  ودور  ا   

 

٣٢- allughat wawasayil alaitisalat : 'iiedad fariq min 

'asatidhat jamieat dimashq bi'iishraf ealaa bishtawi , dar 

aljumhuriat lilkambuyutir , dimashq (surya) , almawsueat 

aleilmia. 

٣٣- miu aleabd allah sinu : nazariaat aliatisal , dar alnahdat 

alearabiat , bayrut ,t١٤٢٦ , ١h - ٢٠٠٦m 

٣٤- may aleabd allah / alaitisal fi easr aleawlamat /aldawr 

waltahadiyat aljadidat , dar alnahdat alearabiat liltibaeat 

walnashr , bayrut , ta٢٠٠١ , ٢m. 

٣٥- mayu aleabd allah : aliatisal waldiymuqratiat 

alfadayiyaat walharb al'iielamiat , dar alnahdat alearabiat , 

bayrut , ta١٤٢٦ ,١h -٢٠٠٥m. 

٣٦- mahmud eukashat : lughat alkhitab alsiyasii , dirasat 

lughawiat tatbiqiat fi daw' nazariat alaitisal , alqahira (masr) , 

dar alnashr liljamieat ٢٠٠٥m. 

٣٧- mahmud naadir eabdalhakim alsayid : lughat alkhitab 

al'iielamiyi fay duw' nazariat aliaitisal : dirasat 'uslubiat 

lughawiat , dar alfikr alearabii , alqahira (masr) , ٢٠٠٦m. 

٣٨- muhamad al'amin musaa : alaitisal ghayr allafzii : 

taebirat alwajh , lughat aleuyun , alaitisaf bialmasafat , (da.t) 

, alribat ) (almaghribi). 

٣٩- mustafaa hasan : alaitisal walmujtamae , alkhitab 

alaiftitahiu wawazayif almaktub alsahufii alsaadir biallisan 

alearabii fi tunis , markaz alnashr aljamieii (tuns). 

٤٠- muhamad eabd alhamayd : alaitisal fi majalat al'iibdae 

alfaniyi aljamahirii , ealam alkutub alqahira. 

٤١- muhamad sulayman aleabd : aleibarat wal'iishara (dirasat 

fi nazariat aliatisal ) , dar alfikr alearabii , alqahira. 
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٤٢- muhamad sulayman aleabd : alnasu walkhitab waliatisal , 

al'akadimiat alhadithat lilkitab aljamieii , alqahirat , ta١, 

١٤٢٦h - ٢٠٠٥m. 

٤٣- muhamad almakri : alshakl walkhatab , almarkaz 

althaqafiu alearabiu , bayrut , lubnan , ta.١ 

٤٤ - muhamad eali hawat : qira'at fi alkhitab al'iielamii 

walsiyasii almueasir , nazariat naqdiat , maktabat madbuli , 

alqahirat , ٢٠٠٥m. 

٤٥- mahmud eukashat : albina' alsarfiu fi alkhitab almueasir , 

dirasat fi alkhitab alsiyasii walkhitab al'iielamii , wa'atharuha 

fi 'abniat allughat , maktabat al'anjilu almisriat , alqahirat , 

ta١٤٢٦ ,١h - ٢٠٠٥ 

٤٦- muhamad sayid muhamad : al'iielam wallughat , ealam 

alkutub , alqahirat , ٤٨s , ٢٥sam , albahwth al'iielamia.١ 

٤٧- muhamad eabd alhumayd : nazariaat al'iielam watijahat 

altaathir , ealam alkutub , alqahira 

٤٨- mahmud khaqani: lughat al'iielam fi alsahafat alearabiat 

walfarisiat , dar alrawdat , bayrut , lubnan. 

j - almarajie almutarjamat : 

١- 'armaan maatilar wamishilih miatilar : nazariat aliatisal , 

tarjamit 'adib khaswr , silsilat almaktabat al'iielamiat , 

alnaashir : d- 'adib khadur , ta١ , dimashq ٢٠٠٣m. 

٢- 'arman wamishal matlar : tarikh nazariaat alaitisal , 

tarjamat : nasr aldiyn lieiadi walsaadiq rabih , almunazamat 

alearabiat liltarjamat , tawzie markaz dirasat alwahdat 

alearabiat , ta٢٠٠٥ ,١m. 

٣- jun.r. bitz : alaitisal aljamahiriu , tarjamat alduktur eumar 

alkhatib , almuasasat alearabiat lildirasat walnashr , bayrut. 
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٤- jakbsun ruman: altawasul allughawiu wawazayif allughat , 

dimn mishal zakaria : al'alsunia (ealam allughat alhadith ) , 

qira'at tamhidiat , almuasasat aljamieiat lildirasat walnashr , 

bayrut. 

٥- kundiratuf : 'aswat wa'iisharat ( dirasat fi eilm allugha ) , 

wizarat al'iielam alqahirat , mudiriat althaqafat aleamat , 

taerib : 'adwar yuhanaa , silsilat alkutub almutarjamat ٧. 

d - aldawriaat alearabiat : 

١ - 'ahmad mukhtar eumar : alaitisal allughawiu ean tariq 

aljild , majalat alearabii , aleadad.٣٥٧ 

٢- al'iielam wallughat : majalat almunhal , dar almunhal 

lilnashr waltawzie , almamlakat alearabiat alsueudia 

٣- tamaam hasaan : lughat al'iielam , majalat majmae 

allughat alearabiat , alqahirat ١٩٧٧, alhayyat aleamat 

lishuuwn almatabie alamiriat , aljuz' ٦٢ , s ٤٦. 

٤- muhamad aldaghmumiu : "'ayat lughat li'ayat sahafa " , 

majalat maehad aldirasat wal'abhath liltaerib , alribat ١٩٩٨m 

, manshurat almaehad , eadad lughat alsahafat sa١١٠. 

٥- muhamad 'iibrahim alfayuwmi : falsafat khitab al'iielam 

alearabii bayn altabrir waltaghyir dimn nadwat alkhitab 

al'iielamii alearabii , jamieat al'azhar , nadwat eilmiat 

alqahira. 

٦- almajlis al'aelaa lilughat alearabiat , dawr wasayil al'iielam 

fi nashr allughat alearabit wataraqabatihua , aljazayir ٢٠٠٤m. 


