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 مقدمة

 

 أ 

  مقدمة

ــزا عــن بــاقي اللغــات، بحیــث    تعتبــر اللغــة العربیــة مــن أثــرى لغــات العــالم وأكثرهــا تفــّردا وتمّی

تحتــــل مكانــــة مرموقــــة عنــــد اإلنســــان العربــــي، فهــــي تمّثــــل هّویتــــه ومصــــدر إلهامــــه الفكــــري وحّســــه 

لغــــة القــــرآن الكــــریم مــــا یجعلنــــا نتشــــّرف بلغتنــــا  ولقــــد كّرمهــــا اهللا ســــبحانه وتعــــالى لتكــــون ،اإلبــــداعي
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ها تإّن هــذه القدســیة التــي تتمتــع بهــا اللغــة العربیــة جعلــت كــّل غیــور علیهــا یثــور إذا مــا شــاب  

، فكــّرس معظــم العلمــاء شــائبة، وٕاذا مــا فشــاها لحــن أو اعتراهــا خطــأ، هــّب لنصــرتها والــدفاع عنهــا

  .فوضعوا لها ضوابط تقیها من الفساد واالنحراف ، بحیثجهودهم المضنیة في حمایتها ورعایتها

واللغة في حّد ذاتها لـدیها القابلیـة للتطـّور والتغّیـر مـع مـرور الوقـت وتعـّدد البیئـات، وهـذا مـا   

ما كانت علیه قدیما لوجدنا فیهـا اختالفـا نجده في اللغة العربیة المتالكها تلك القابلیة، ولو قارناها ب

كبیرا، ولعّل أبرز العوامل التي ساهمت في التغیرات التي طرأت على اللغة العربیـة نـذكر مـن بینهـا 

وســائل اإلعــالم بمختلــف أنواعهــا، هــذه األخیــرة التــي غــزت العــالم قــد راجــت بــین أوســاط الجمــاهیر 

اللغة المتداولة فـي  تلك بیة، وفي هذا البحث سنتناولوساهمت بشكل كبیر في بلورة واقع اللغة العر 

فهـذا الموضـوع  .نظـرا لمقروئیتهـا الواسـعة " النهار"الصحافة المكتوبة وقد وقع اختیاري على جریدة 

  : المثیر للجدل یقودنا للتساؤل عن



 مقدمة

 

 ب 

  ما هو أثر وسائل اإلعالم على اللغة العربیة؟ وهل كان تأثیرها إیجابیا أم سلبیا؟

  یر اللغة العربیة في ظل وسائل اإلعالم؟ وما هي السبل والحلول الناجعة للنهوض بها؟ما مص

  :ما یليفیوتتبّنى فرضیات هذا البحث 

 .یمكن القول بأّن وسائل اإلعالم شّوهت اللغة العربیة وقّوضت قواعدها -

أسـس نفترض أّن تأثیرها كان سلبیا، فهذا قد یرجع إلى عـدم تكـوین الصـحفیین علـى قواعـد و  -

 .اللغة العربیة السلیمة

نفتـــرض أّن شـــیوع العامیـــة فـــي وســـائل اإلعـــالم راجـــع إلـــى اقتنـــاع اإلعالمیـــین بأنهـــا وحـــدها  -

 .الكفیلة بالوصول إلى أكبر عدد من الجمهور

بـدورها فـي اإلیفـاء بجمیـع متطلبـات اللغـة مـن تعریـب  فتـرض أّن المؤسسـات اللغویـة لـم تقـمن -

 .  لواردة إلیناواستحداث الكلمات والمفاهیم ا

ومن األسباب التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع هو الوضع المـزري الـذي تعیشـه اللغـة العربیـة 

بین أروقة اإلعالم على اختالف أنواعها وأخـّص بالـذكر الصـحافة المكتوبـة التـي اخترتهـا أن تكـون 

العتبـــار للغـــة العربیـــة لدراســـة، كمـــا تتجّلـــى أهمّیـــة هـــذا الموضـــوع كونـــه یهـــدف إلـــى إعـــادة اا لمحـــور 

وتجنید كل الوسائل والسبل التـي مـن شـأنها إنقـاذ لغـة القـرآن مـن شـبح اإلعالمیـین، وتسـلیط الضـوء 

  .أكثر على هذه الظاهرة السلبیة التي تعرفها لغتنا الجمیلة من الرداءة وفشو اللحن
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بـل العدیـد مـن قیعـات والتصـویبات مـن قِ جهود التي بذلت فـي الكثیـر مـن التر هذا ورغم كل ال  

إال أنها لـم تحقـق غایتهـا المطلوبـة وبقیـت حبـرا علـى ورق، بـدلیل مـا نـراه الیـوم فـي واقعنـا  ،اللغویین

اللغوي، ونحن نقرأ الجرائد أو نشاهد التلفاز، أو نستمع لإلذاعة، وهـو مـا یزیـد الطـین بلّـة ویزیـد مـن 

  .أعباء اللغویین والّنحاة

لیهــــا دراســــتي فكانــــت مســــتمّدة مــــن جریــــدة النهــــار أمــــا بخصــــوص النمــــاذج التــــي طّبقــــت ع  

ونـــة یقـــوم علـــى اســـتخراج الشـــواهد مـــن المدالجزائریـــة بحیـــث اتبعـــت فیهـــا منهجـــا وصـــفیا إحصـــائیا 

  .وتصویبها وتقویمها وتفسیرها

ـــى مقدمـــة ذكـــرت فیهـــا ســـبب اختیـــاري للموضـــوع  و   ـــد قّســـمته إل ـــة البحـــث فلق بخصـــوص بنی

  .تحمله من فرضیاتوعرضت اإلشكالیة المصاحبة له وما 

هــذا عــن المقدمــة أمــا عــن العــرض فقــد اســتهللته بمــدخل تكّلمــت فیــه عــن وســائل اإلعــالم وأنواعهــا 

وخصائصها، ثم فصل نظري وفصل تطبیقي، فجاء الفصل النظـري تحـت عنـوان اللغـة العربیـة فـي 

غــة العربیــة فــي وســائل اإلعــالم، وقّســمته إلــى ثالثــة مباحــث، فجــاء المبحــث األول معنونــا بمكانــة الل

 ومظـاهر الصـراع اللغـوي فـي  ،وفیه تحّدثت عن األهمیـة االجتماعیـة والثقافیـة للغـة ،وسائل اإلعالم

لغة اإلعالم ماهیتهـا وخصائصـها، وفیـه تناولـت : وسائل اإلعالم، أما المبحث الثاني فورد معنونا بـ

ي خدمــة اللغــة العربیــة أمــا مفهــوم اإلعــالم ومفهــوم اللغــة اإلعالمیــة وخصائصــها، ودور اإلعــالم فــ

المبحــث الثالــث فوســمته باألخطــاء اللغویــة الــواردة فــي وســائل اإلعــالم، وتناولــت فیــه مفهــوم الخطــأ 

أمـا الفصـل التطبیقـي فقـد تناولـت فیـه عّینـة مـن  .وأنواعه ثم أسـباب انتشـاره وسـبل الحـّد مـن انتشـاره



 مقدمة

 

 د 

، وقّســـمته إلـــى مبحثـــین كمـــا ذكـــرت ســـابقا الجزائریـــة" النهـــار"الصـــحافة المكتوبـــة متمثلـــة فـــي جریـــدة 

بحیث تناولت في المبحث األول عرض المدونة وتقدیمها، وفیما یخص المبحـث الثـاني فقـد تناولـت 

  .فیه تحلیل المدونة واستخراج األخطاء اللغویة الواردة فیها، وتصنیفها وتصویبها وتفسیرها

الخصـائص : حـث المتواضـع أذكـرومن أهم المراجـع التـي اعتمـدت علیهـا فـي إنجـاز هـذا الب  

 مختــار أحمــد"، العربیــة الصــحیحة لـــ "عبــد العزیــز شــرف"البــن جنــي، مــدخل إلــى وســائل اإلعــالم لـــ 

  .عبد الرحمان حاج صالح وغیرهاالفروق اللغویة ألبي هالل العسكري ومقاالت الدكتور  ،عمر

 أننــي تمّكنــت مــن وكــأي باحــث فقــد واجهتنــي صــعوبات كثیــرة أثنــاء إنجــاز هــذا البحــث ، إالّ   

مســّلحا بالتوّكــل علــى اهللا عــّز وجــّل أوال وبــالعزم واإلصــرار والصــبر ثانیــا، وتعــود أهــم تلــك  تجاوزهــا

  :الصعوبات إلى

أّنــي عملــت بمفــردي طیلــة أطــوار إنجــاز هــذا البحــث رغــم معانــاتي الصــحیة، كمــا أثّــر علــّي  -

 .ضیق الوقت من جهة وحجم الموضوع من جهة أخرى

 . ر والمراجع التي تخدم الموضوعقّلة المصاد -

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــدخــــــــــــــــلم
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  اإلعالم واللغة-1

والحقائق الثابتة التي  ،اإلعالم هو تزوید الناس باألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة  

تساعدهم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع، أو مشكلة من المشكالت، بحیث یعّبر 

أوتو "وعّرفه العالم األلماني 1.هذا الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم ومیولهم

التعبیر الموضوعي عن عقلیة الجماهیر وروحها ومیولها واتجاهاتها في نفس «: أنه" جروت

  2.»الوقت

بعض  أما اللغة فهي وضوح أمرها وجریانها على كل لسان، فقد وجد الدارسون في تعریفها  

  .المشقة والعنت، وانقسموا بهذا الصدد إلى فرق وطوائف

 "اد المجموعة البشریة في مكان مانظام لفظي محدد نشأ نتیجة اتفاق بین أفر " "أرسطو"فهي عند 

یعّبر بها كل قوم عن أما حّدها فإنها أصوات «": ابن جني"قال  ،عند علمائنا العرب هاوحدّ 

  3»أغراضهم

والرغبات  أّن اللغة وسیلة إنسانیة لتوصیل األفكار واالنفعاالت التقلیدیینین وقد رأى معظم الباحث

  .عن طریق نظام من الرموز التي تصدر بطریقة إرادیة

  االتصال وعالقته باللغة-2

الطریقة التي تنتقل المعرفة  :اهیم عدیدة أقربها إلى الوضوح هومصطلح االتصال له مف  

ى شخص آخر أو جهة أخرى بقصد التفاعل والتأثیر المعرفي واألفكار بها من شخص أو جهة إل

                                                           
 .1984: یة العامة للكتاب، القاهرةدار النشر الهیئة المصر ، الدعایةاإلعالم و ،عبد اللطیف حمزة -  1
 .16، ص 1دار الكتاب المصري، ط  ،المدخل إلى وسائل اإلعالم ،عبد العزیز شرف-  2
 .33، ص 2، ط 2006: علي النجار، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة: ابن جني، الخصائص، تحقیق-  3
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ه، أو االرتقاء أو الوجداني في هذا الشخص أو إعالمه بشيء أو تبادل الخبرات واألفكار مع

  . أو إقناعه بأمر ما أو الترفیه عنه بمستواه الجمالي 

  : أنواع وسائل اإلعالم -3

  :وتنقسم  إلى ثالثة أنواع

  : ومن أهمها :مطبوعةوسائل اإلعالم ال -أ

تعّد الصحف والجزائر من بین وسائل اإلعالم األكثر انتشارا منذ القدیم وال : الصحف والجرائد  -

سهولة الحصول علیها وثرائها في كل مكان وفي أي بتزال قائمة في عصرنا الحالي، فهي تتمتع 

النصف شهریة، وقد بدأ  ىوقت، وهناك أنواع فمنها الصادرة یومیا ومنها ما تصدر أسبوعیا وحت

   .م في فرنسا1605نشر أّول صحیفة في العالم سنة 

كما تعّد الجرائد من أبرز وسائل اإلعالم وأكثرها تأثیرا على الرأي العام في المجتمعات   

    .عبر ما تبّثه من آراء ومقاالت وتحقیقات وصور

واجهتها الكتاب وتختص  بحیث تختلف عن الجرائد شكال ومضمونا، فهي تشبه في :المجالت -

تكون مواضیعها تتحّدث عن الموضة والفن و بعرض المواضیع، وغالبا تكثر فیها الصور الملونة، 

  .م بلندن1731وعالم األزیاء، وأصدرت أّول مجلة في العالم سنة 

   :وسائل اإلعالم المرئیة - ب

ي، یتمتع بخاصیة حدث وسائل اإلعالم في عصرنا الحالأمن بینها التلفاز، ویعتبر من   

  1.الصوت والصورة، وبعّد أقوى وسائل اإلعالم وأكثرها تأثیرا وال یمكن االستغناء عنه

                                                           
 .290دراسة في اللغة العربیة الوسطى، المركز الثقافي العربي، ص أحمد محمد المعتوق، نظریة اللغة الثالثة،  -  1
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  :وسائل اإلعالم المسموعة -ج

والتي یمثلها المذیاع، ویعّد من أقدم وسائل اإلعالم التي عرفها اإلنسان، ویعتمد على   

  .الصوت في عملیة نقل األخبار وتقدیم البرامج

   :وسائل اإلعالم خصائص -4

تتمّیز كل وسیلة إعالمیة بخصائص تختلف عن غیرها وهذا یجعلها متكاملة وتلبي   

  .حاجیات اإلنسان من المعرفة والوصول إلى المعلومة

فبالنسبة للصحافة المكتوبة فهي تعتمد بالدرجة األولى على مهارة الصحفي الكتابیة في جمع 

وذلك عن طریق العناوین الّرّنانة ز بعنصر جذب القارئ األخبار وتحریرها ونشرها، كما تتمیّ 

خاصة في المواضیع المهمة كالسیاسیة والثقافیة وحتى الریاضیة، وتعتبر الصحافة المكتوبة أكثر 

ّطالعه على ما یرد اد اللغوي المعرفي، وذلك من خالل وسائل اإلعالم تنمیة للفكر وٕاثراء الرصی

بمدلوالت مختلفة، كما تمتاز بحس التأثیر على الرأي العام  فیها من مفردات جدیدة ومصطلحات

إذ أنها تولد شعورا جماهیریا عاما ذا انطباعات واهتمامات بالمسائل المحلّیة «وتنویره وتوجیهه، 

والقومیة المشتركة، فهي ترضي نزعة االهتمام الفردي والجماعي بمثل هذه الوسائل، وهي توقظ 

ك مشاعره، وتستمیله وتفرض علیه منطقها، وهي توزع أفكارها على الرأي العام وتوجهه وتحرّ 

  1.»المالیین من القّراء بسرعة وفي وقت واحد، فتولد بینهم نوعا من التوافق الفكري

                                                           
ثروت عبد الباقي أحمد، أثر وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئیة في اللغة العربیة، بحوث ندرة ظاهرة الضعف اللغوي  - 1

 .337، ص 4، مج 1997في المرحلة الجامعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض، 
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تلف التطورات مخ لمواكبةتوبة مالذا لمختلف فئات المجتمع وبهذا تكون الصحافة المك  

  .فیها ویقرأها في كل مكان وفي أي وقت ویمكن التحّكم اإلعالمیةالحاصلة في الساحة 

أما بالنسبة لوسائل اإلعالم المرئیة والمتمثلة في التلفاز فهو یمتاز بخصائص فریدة  

ویملك شعبیة واسعة على مستوى الجماهیر نظرا لما یقّدمه من مادة إعالمیة راقیة وعلى مستوى 

فالتلفاز معجزة العصر الحالي، إذ «: "عیساوي عبد الرحمان"عاٍل من الدّقة واالحترافیة، یقول 

، ولهذا فالتلفاز معجزة 1»بواسطته یمكن نقل الصورة والصوت والحركة واللون إلى المشاهدین

العصر، وال یمكن ألي من االستغناء عنه لما یدره عملیا من أخبار وبرامج مختلفة ومتنوعة في 

   .شتى المجاالت وباحترافیة عالیة

عن  التي یمثلها المذیاع، فهي تختلف تماما سواءصحافة المسموعة وأخیرا فبالنسبة لل  

هم خصائص المذیاع أنه یضع المستمع في الحدث ویؤثر على أالجرائد أو عن التلفاز، ومن 

ذهنه مباشرة من خالل حاسة السمع والتي تعتبر من أقوى الحواس على التأثیر في نفسیة 

في التأثیر واإلقناع، وهذا من دون أن ننسى أن اإلذاعة اإلنسان، فهو بذلك یمتاز بقدرات عالیة 

یمكن حملها وتشغیلها في أي مكان، كما ال یتطّلب اقتناؤها ماال كثیرا، فالمذیاع في متناول كل 

الناس على حسب طبقاتهم كبارا كانوا أو صغارا، أما بالنسبة لنوعیة البرامج المقّدمة فهي متنوعة 

  .هامة وهادفة بعكس وسائل اإلعالم األخرىومختلفة، وغالبا ما تكون 

یمكن القول في األخیر أّن وسائل اإلعالم المختلفة تساهم في تقدیم مادة إعالمیة دسمة   

  .متنوعة وهادفة تواكب فیها آخر التطّورات والمستجدات التي تحدث على مستوى العالم

                                                           
 .17م، ص 1984عیساوي عبد الرحمان، اآلثار النفسیة واالجتماعیة للتلفزیون العربي، دار النهضة العربیة، بیروت،  -  1
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  تأثیر وسائل اإلعالم على الفرد والمجتمع-5

أو اإلذاعة من أكثر الوسائل  ،أو التلفزیون ،الم بما فیها الصحافة المكتوبةتعّد وسائل اإلع  

تشكیل رؤیة الفرد والمجتمع تجاه قضایا مجتمعه  یساهم في هذا البناءو  ،تأثیرا في العالم والمجتمع

التخاذ السلوك المناسب حول هذه القضایا، فوسائل اإلعالم أیضا  ،والقدرة على تحلیلها واستیعابها

ادرة على تغییر سلوك المجتمع، وقد یكون تأثیرها في بعض األحیان قویا وقادرا على نشر نمط ق

وحب  هواستطالعات هسلوكي وثقافي وحضاري ینتهجه الفرد أو المتلقي، فكّلما كانت رغبات

   .وسائل اإلعالم إلشباع رغباته وتطّلعاته إلىقضایا معّینة فإنه یّتجه  أواالكتشاف حول معلومات 

لكن فكرة أّن وسائل اإلعالم دائما ما تكون إیجابیة فیما تقّدمه من معلومات لیست   

صحیحة تماما، فیؤّكد عدد كبیر من علماء اإلعالم واالتصال أّن عددا من الدول واألنظمة 

یة ممراقبة ُتذكر حول مادتها اإلعال السیاسیة تسعى إلى إعطاء حریة أكبر لوسائل اإلعالم دون

  1.عملها على وجه الخصوصالتي تست

ومن الناحیة اللغویة یجمع الكثیر من الباحثین واللغویین على أّن وسائل اإلعالم في   

طریقها لتشویه اللغة العربیة وتجریدها من قواعدها وحشوها بالعامیة والدخیل، مثلما جاء في قول 

مستوى العامیة یرمون إلى  وال شّك أّن الصحافیین في هبوطهم إلى«": إبراهیم بن مراد"الدكتور 

 اللغة العربیةكبر شریحة ممكنة من المجتمع على حساب أالرسالة اإلعالمیة وتمریرها إلى إبالغ 

ویعللون ذلك بانتشار األمیة في المجتمع، ولكثرة المتكلمین بلهجات عدیدة، وهذه الوسائل 

ول إلى العامیة استعمال العربیة اإلعالمیة تخاطبهم بما یفهمون ویستوعبون، وال شك أّن لهذا النز 

                                                           
 .2013جانفي  13، 8520محمد طلعت طابع، تأثیر وسائل اإلعالم على الفرد والمجتمع، األهرام المسائي، العدد  -  1



 مدخل
 

11 

له مسوغاته في نظر مسّیریها والقائمین على أمورها، ومن أهم تلك المنتوجات أن  ،في اإلذاعات

یخاطب الناس بما یفهمون والناس الذین توّجه إلیهم برامج اإلذاعة والتلفزیون طبقات في العلم 

  1.»والثقافة، وخاصة في الثقافة اللغویة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 منشورات مجمع اللغة العربیة، ستعمال اللغوي في البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة العربیةإبراهیم بن مّراد، في قضایا اال - 1

 .13ص  2005:دمشق



 

 

  

  

  

  النظريلفـــــــصل ا

  اللغة العربیة في وسائل اإلعالم
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  تمهید

تشهد األمة العربیة ونظیراتها الغربیة أّن العرب كانوا على مسرح التاریخ وقادوا األمم   

وهیمنوا على كل المجاالت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، فكانت لغتهم سّیدة اللغات وكانت 

  .اتأم األلسنة واللهج

أما في عصرنا الحالي فقد انحصرت لغة الضاد في أمور ال عالقة لها بها بعیدا عن 

مهما اختلفت األسباب وتعّددت، إال أّن النتیجة تبقى واحدة، فأهلها لم و نحوها وصرفها وبنیتها، 

یعودوا قادرین على الدفاع عنها نتیجة لضعفهم وانكسارهم وغیابهم عن مسار الحیاة الحدیثة 

  .ع القراروصن

ولعّل من بین الوسائل التي تساهم في الحفاظ على اللغة العربیة وٕاثبات وجودها في واقع   

تكون بمثابة  أنیعّج بمختلف اللغات واللهجات نذكر منها وسائل اإلعالم المختلفة التي بإمكانها 

قضایا اجتماعیة  الدرع الحامي للغة إذا ما استغّلها المجتمع بطریقة إیجابیة، باعتبارها تعالج

سائل اإلعالم من تلفاز وٕاذاعة وصحافة وغیرها من و وأكثر تأثیرا  على عقول الناس، ف ،وثقافیة

  .وسائل التثقیف الهامة باستطاعتها نشر اللغة العربیة وتحبیبها إلى الناس

واقع ومن جانب آخر یمكن أن تكون وسائل اإلعالم نقمة على اللغة العربیة مثلما تكون نعمة، وال

الذي أمامنا خیر دلیل على التدهور الكبیر الذي تشهده اللغة العربیة سواء تعّلق المر بشكلها أو 

  .بمضمونها
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    مكانة اللغة العربیة في وسائل اإلعالم: المبحث األول

أصبحت وسائل االتصال الحدیثة أهم ما یمّیز التطّور البشري خاصة مع تطّور وسائل   

لتلفاز واإلذاعة والصحف، وازدادت الحاجة إلى اللغة لتكون وسیلة اتصال بین اإلعالم المختلفة كا

  1.المرسل والمتلقي وبفضلها أصبح اإلنسان الیوم یبّلغ رسالته إلى مجتمعه من خاللها بكل حریة

ال شّك أّن استعمال اللغة العربیة الفصحى الموحدة في صحافتنا وٕاذاعاتنا الفضائیة یساعد   

د على توحید رؤانا ونظراتنا وأفكارنا وتطلعاتنا، وعلى صهرها في بوتقة قومیة مشتركة إلى حّد بعی

مسؤولیة ضخمة في الحفاظ على اللغة  ،وتتحمل وسائل اإلعالم في العصر الذي نعیش فیه

التي ترتكب في حق العربیة، وحمایة الجماهیر  ،العربیة وتقویم اللسان العربي وتصحیح األخطاء

تهمل األداء الصحیح للغة العربیة فسیبلغ  بها، ذلك أنه إذا ظّلت وسائل اإلعالم من االنحراف

االنهیار مداه وال یستطیع أي منصف أن ینكر الدور الكبیر الذي تلعبه وسائل اإلعالم واألثر 

البالغ الذي یحدثه في الجماهیر إیجابیا، فلم یعد یقتصر دورها على التبلیغ والنشر ولكنه تعّدى 

  2.تشكیل آراء الجماهیر وٕاعادة بناء عقولهم وزرع اتجاهات عقلیة في أذهانهم إلى ذلك

  همیة االجتماعیة والثقافیة للغةاأل -1

تعتبر اللغة بشكل عام من أهم میزات اإلنسان الطبیعیة واالجتماعیة، وهي الوسیلة   

أهمیة اللغة العربیة  األفضل للتعبیر عن المشاعر واالحتیاجات الخاصة بالفرد والجماعة، وتأتي

بأنها من أهم مكّونات المجتمع الرئیسیة، وتعّد من أهم عوامل البناء في مختلف الحضارات 

                                                           
 .5، ص 1999، تونس، 1فیصل شكري، قضایا اللغة العربیة المعاصرة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ط  -  1
 .13، ص 1992: لثقافة، دمشقطاهر بن عیسى، العربیة في اإلعالم، دار مجلة ا -  2
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ألن التواصل الذي  ،والثقافات، وهي السبب الرئیسي في قیام الدول وٕانشاء المجتمعات المختلفة

بیر عن اللغة یعّبر بشكل كوقوة بالغة  ،یتم عن طریق اللغة هو اللبنة األساسیة في عملیة البناء

واهتمامه بقواعدها، وعلومها وآدابها وضوابطها، وهذا یعّد أجمل تماسك المجتمع الناطق بها، 

   1.أشكال الرقي في التفكیر والسلوك لدى المجتمعات المحافظة على لغتها

 نافذ لقد حظیت اللغة العربیة بما لم تحظ به أي لغة من االهتمام والعنایة وهذا أمر اهللا  

ألنها لغة القرآن الكریم، وهذا بدوره أعظم شرف واكبر أهمیة للغة العربیة، ألن اهللا عّز وجّل  ،فیها

لیكون بها كالمه الخالد الذي أعجز به من كان سیأتي إلى قیام  ،اختارها من بین لغات األرض

وقّوة الخطاب  هياإلل، وال یكون هذا اإلنجاز إال لكون هذه اللغة تحتمل نقل الكالم الساعة

   .الرباني

الخاصة  الهویةوتمتد أهمیة اللغة العربیة إلى العالقة الوطیدة بینها وبین الثقافة و   

مم، والوسیلة األولى في نشر بالشعوب، فهي وسیلة التواصل بینهم، وهي التي تعّبر عن تفكیر األ

لمسؤولة عن كل هذه األمور فهي المختلفة حول العالم، وبما أّن اللغة العربیة هي ا ثقافات األمم

  2.ن باقي األممعإذن التي تشكل هّویة األمة الثقافیة التي تمّیزها 

واللغة هي الوعاء األساسي الذي یحوي العلوم والثقافة والتاریخ والحضارة والهوّیة 

  .والمشاعر، فإن استطاعت أمة المحافظة على لغتها ستكون من أكثر األمم تقّدما

  

                                                           
 .7 - 6یة وآدابها، دیوان العرب، ص عبد الكریم البوغبیش، دور القرآن في تطویر اللغة العرب -  1
 .13ناصر الدین األسد، اللغة العربیة وأثرها على وحدة األمة، الجزیرة، ص  -  2
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  :للغوي في وسائل اإلعالمالصراع ا -2

تعرف اللغة العربیة في عصرنا الحالي تطّورا وتقدما ملحوظا على كل الجوانب العلمیة   

صراعا لغویا  اوالتقنیة واإلنسانیة، وهذا ما وّفر سهولة التواصل بین المجتمعات المختلفة انجّر عنه

ات األخرى نتیجة االنفتاح السیما في وسائل اإلعالم بین العربیة الفصیحة وغیرها من اللغ

  1.الحضاري والثقافي على بقّیة شعوب العالم

 ونجد الصراع اللغوي محتدما بین العربیة الفصیحة ونظیراتها من اللغات األخرى

كاالستخدام اللغوي للمصطلحات والمفردات وتفضیل األجنبیة منها على العربیة في لغة اإلعالم 

وحسن اللفظ  ،والمكتوبة نتیجة أسباب تتعلق بالشیوع ،رئیةوالم ،بمجاالته المختلفة السمعیة

  .واإلعجاب به عند معظم اإلعالمیین لتعّود الجماهیر علیه وقربهم لفهمه

  مظاهر الصراع اللغوي في وسائل اإلعالم -3

  :االزدواجیة اللغویة/ أ

یها فال بابها خالدا علشالعربیة بنیت على أصل سحري یجعل إّن هذه «: "الرافعي"یقول   

تهرم وال تموت، ألنها أعّدت من األزل فلكا للنیرین األرضیین العظیمین كتاب اهللا وسّنة رسوله 

صّلى اهللا علیه وسّلم، ومن ثّم كان فیها قوة عجیبة من استهزاء كأنها آخذة السحر، ال یملك معها 

  2.»البلیغ أن یأخذ أو یدع

  3.»مي ولسان فصیحوفي كل لغة بشریة لسان عا«": یوهان فك"ویقول 

                                                           
 .03م، ص 1987: ان، عم1مصطفى صادق الرافعي، تحت رایة القرآن، دار الكتاب العربي، ط  -  1
 .، المرجع نفسه، الصفحة نفسهامصطفى صادق الرافعي -  2
 .07، ص 1951: جي، القاهرةز ة عبد الحلیم النجار، مكتبة الخایوهان فك، العربیة، ترجم -  3



 صل النظري                                                            اللغة العربیة في وسائل اإلعالمالف
 

17 

ویظهر لنا من خالل قول الرافعي أنه بدا صارما ومدافعا عن اللغة العربیة واعتبرها شابة 

ومتجددة، كما أنها صالحة لكل األزمان واألماكن، أما یوهان فك فاعتبر األمر مغایرا وأّن مجاورة 

، كما "لغة كتابة ولغة حدیث في كّل أمة" العامیة للفصحى ال یعّد إخالال بها واستشهد بقول العقاد

 تلحنما "اعتبر العامیة موجودة في العصور الوسطى، وذلك یظهر على كثیر من المؤلفات مثل 

  .ألبي هالل العسكري"لحن الخاصة"للكسائي و" فیه العامة

ومصطلح االزدواجیة اللغویة ال یحظى بمفهوم محدد له، فمن الباحثین من یطلقه على 

ن في شبه لغویة واحدة، ومنهم من یرى أّن وجود هذین المستویین یطلق على وجود مستویین لغویی

" نهاد الموسى"الثنائیة اللغویة ال على االزدواج، والراجح أّن مصطلح االزدواجیة كما یرى الدكتور 

التفاق أصل الشیئین بخالف الثنائیة التي تطلق على متقابالت األضداد كالخیر والشر والنور 

  1.والظالم

إلى وسائل اإلعالم  ،وترجع معظم أسباب االزدواجیة اللغویة بین الفصحى والعامیة  

واإلعالمیین على وجه الخصوص وعدم التزامهم بقواعد العربیة الفصیحة، دون أن ننسى المدرسة 

  2.والجامعة وعدم التزامها بقواعد التدریس بالفصحى وخلطها بالعامیة، وهنا تنشأ االزدواجیة اللغویة

   :الثنائیة اللغویة/ ب

ثّمة فرق بین االزدواجیة اللغویة والثنائیة اللغویة فتعني لغتین متنافستین في االستعمال   

تتمّتعان بمنزلة واحدة من حیث الكتابة الرسمیة واالستعمال الرسمي مثلما نالحظ في الجزائر حیث 

                                                           
 .13، ص 1997: عبد الرحمان القعود، االزدواج اللغوي، جامعة اإلمام، الریاض -  1
 .38م، ص 1997: ة في التدریس، جامعة اإلمام، الریاضعلي أحمد طالب، أثر العامی -  2
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ا المتكلمون بالقدر نفسه من كذلك، وهما تمثالن لغتین یجیدهم العربیة لغة مشتركة والفرنسیة

الكفایة وهذا شيء ینسجه على أهالي كندا ولوكسمبورغ فیها لغتان متنافستان وهما الفرنسیة 

  .واأللمانیة

تهیمن إحدى اللغتین  ،اللغة يوقد لوحظ أّن بعض المتكّلمین ممن یتمّتعون بوصف ثنائی  

ذلك ینظرون للحیاة مع لغتین نظرة خرى سواء من حیث المعنى أو األسلوب، وبناًء على على األ

ال على مستوى الترجمة فحسب بل على مستوى  ،خاصة هي قد تؤدي إلى كثیر من المشكالت

من التفكیر دون أن یخل أحدهما  التعبیر، ولكنها قد تكون مفیدة إذا نجح المتكّلم في جمع نظامین

  .باألخر

تفكیر فیخشى أن یظهر ما یعرف أما إذا أخفق المتكّلم في جمع هذین النظامین من ال  

تجّنب استعمال تراكیب یمل اللغة الثانیة بتدّخل أحد النظامین في اآلخر، وتوضیح ذلك أّن مستع

هو  و معّینة كونه یجدها صعبة بالنظر الختالفها عما یقابلها في اللغة األولى، فیلجأ إلى ما بعده

یحاول كتابة  لتراكیب ابتعادا كلیا، و من ذلكحیلة ذكیة لتجّنب الخطأ وهي االبتعاد عن مثل هذه ا

أو التحكم بتركیب یظنه أكثر یسرا، ومن مظاهر هذا التدخل لجوء المتكّلم الذي یستعمل اللغة 

هتدي بیسر لما یقابل تراض تعبیرات أو كلمات من اللغة األولى عندما یالحظ أنه ال یقالثانیة ال

  .ترضقالتركیب الم
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التلفزیونیة وغالبا ما كثیرا وهم بصدد حصصهم اإلذاعیة و میون وهذا ما یقع فیه اإلعال

بهدف الوصول إلى  ،وتارة اإلنجلیزیة ،یلجؤون الستعماالت لغویة مغایرة للعربیة تارة الفرنسیة

  1.التعبیر المناسب

  :استعمال العامّیة/ ت

ه حین نتحّدث عن اللهجة العامیة أنها تفقد اإلعالم رسالت 2"علي أبو الریش"یعتبر الدكتور   

الهّویة، وما تواجهه من ارتباك في مفاصلها وما تعانیه من آالم مبرحة، وأّن اإلعالم لن ینجح في 

تقدیم رسالته على صورتها المثلى إال إذا حشد قواه العقلیة حفاظا على الهوّیة التي تبقى مجروحة 

یستخدم لغة سلیمة وقویة  هو من ،في حال تقاعست اللغة، واإلعالم القوي والمقنع والهادف

تستنبط قواعدها وأصولها من التراث القدیم، كما اعتبر اللغة العامیة بمثابة التشوهات التي تصیب 

وٕاغراق اإلعالم باللهجة  ،اإلعالم ألنه في غیاب اللغة یغیب القاسم المشترك بین اللغة والهویة

تواها، وحرمان الرسالة من فتح آفاقها العامیة  یعني اإلغراق في األمیة وٕاخراج الرسالة عن مح

  .على أكبر شریحة ممكنة من البشر

تاریخ الدعوة إلى "في كتابها  3"نفوسة زكریا سعید"ترى الدكتورة " علي أبو الریش"وبخالف   

لغته التي تناسب أفكاره وتعّبر عن شعوره، مستدلة بذلك  أّن اإلنسان حر في اختیار" عامیةال

                                                           
 .78 -75، ص 2014: ، القاهرة2إبراهیم خلیل، مدخل إلى علم اللغة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط  -  1
روایة ، له عدة مؤلفات من بینها 1956جوان  09هو روائي وشاعر إعالمي إماراتي كبیر، من موالید : علي أبو الریش -  2

  ".االعتراف"
  .175، ص 2نفوسة زكریا سعید، تاریخ الدعوة إلى العامیة، دار اإلمام الشافعي، المنصورة، ط  -  3
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معتبرة » من الناس أن یلزم الناس أو یوجب علیهم إال ما أوجبه اهللا ورسولهلیس ألحد «: بقولها

  .بذلك أّن اإلبداع والتمّیز یوجب التحرر من جمیع القیود والقواعد التي فرضها علینا التراث القدیم
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  لغة اإلعالم ماهیتها وخصائصها: المبحث الثاني

الم على اختالف أنواعها في نشر الوعي والثقافة في إّن الدور الذي تلعبه وسائل اإلع  

مختلف أطوار المجتمع ال ینكره إال ناكر جمیل لما أضحت تقّدمه للجمهور، فهي موجهة لكل 

، ولكل وسیلته اإلعالمیة المفضلة، فهناك المكتوبة عاميطبقات المجتمع المدني من مثقف إلى ال

تختلف درجة تأثیرها من وسیلة إلى أخرى بحسب  والمسموعة والمرئیة، وعلى اختالف أنواعها

المادة اإلعالمیة المقدمة للجمهور، ومن بین درجات التأثیر التي تجذب القارئ أو السامع أو 

المشاهد تلك اللغة التي یستعملها اإلعالمي في إیصال رسالته للمتلقي، فكّلما زادت احترافیة 

یر، خاصة إذا ما تحّكم في لغته وأسلوبه وطریقة كالمه اإلعالمي زاد اإلقبال علیه من ِقبل الجماه

ألن دور اإلعالمي تبلیغي توعوي بالدرجة األولى، فاإلعالم ال یؤدي دوره على  ونبرة صوته،

حتى تكتمل  فیه تعد اللغة عنصرا مهماأكمل وجه ما لم یلتزم الصحفي بقواعده وأصوله التي 

  .رهو الرسالة وتصل إلى الجم

  عالممفهوم اإل -1

   1.اإلعالم لغة هو التبلیغ، وأبلغت الناس أي أوصلت لهم المطلوب  

ویعرف اإلعالم أنه العملیة التي یتم فیها نشر األخبار والحقائق واآلراء واألفكار بین الناس 

، كما یعّرف األلماني 2بمختلف الوسائل المتاحة ألجل إقناع ونشر التوعیة والحصول على التأیید

                                                           
 .84 - 83، ص 1994مصر : أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات اإلعالم، دار الكتاب المصري -  1
 .11 -10الكتاب المصري، ص  ناجي عبد السالم السنباطي، الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمیة، دار -  2
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أنه التعبیر الموضوعي لعقلیة الجماهیر ولروحها ومیولها،  -لمختص في اإلعالما–" أوتوجروت"

   1.واتجاهاته في نفس الوقت

أو مؤسسة تجاریة عامة أو خاصة، رسمیة ،واإلعالم هو مصطلح ُیطلق على أي وسیلة أو تقنیة

نوعة أخرى أو غیر رسمیة، مهمتها نشر األخبار ونقل المعلومات، وقد یتناول اإلعالم مهاما مت

تعّدت موضوع الترفیه والتسلیة خصوصا بعد الثورة التلفزیونیة وانتشارها الواسع، كما تطلق على 

التكنولوجیا التي تقوم بمهمة اإلعالم والمؤسسات التي تدیرها وسائل اإلعالم، ویطلق على األخیرة 

  .تعبیر السلطة الرابعة

اس باألخبار الصحیحة والمعلومات اإلعالم هو تزوید الن«: وهناك تعریف آخر یقول  

السلیمة، والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع، بحیث 

  2.»یعتبر هذا الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم ومیولهم

  :اللغة اإلعالمیة أو لغة اإلعالم ممفهو  -2

لجمهور یستوجب على اإلعالمي أن یستخدم أسلوبا مناسبا إّن إیصال أي فكرة أو رسالة ل  

أو المشاهدین أو القّراء، مراعیا في ذلك المستوى الثقافي والعلمي لكل طبقة  ،إلرضاء المستمعین

، فالصحفي المتمّرس هو من یملك ذلك السحر لیصل به إلى عقول عامة الناس ویبّسط لهم منهم

وال نعني باللغة اإلعالمیة ما توصف به اللغة من «: یز شرفالرسالة اإلعالمیة، یقول عبد العز 

                                                           
 .15، ص 1998: محمد جودت ناصر، الحكایة واإلعالن والعالقات العامة، دار مجدالوي للنشر، عمان -  1
 .289أحمد محمد المعتوق، نظریة اللغة الثالثة، دراسة في قضیة اللغة العربیة الوسطى، المركز الثقافي العربي، ص  -  2
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تجرید نظري، وٕانما نرید باللغة اإلعالمیة أنها لغة بنیت على نسق عملي اجتماعي عادي، فهي 

     1.»في جملتها فن یستخدم في اإلعالم بوجه عام

ن طبیعیا أن وقد كا ،أّن لغة اإلعالم هي لغة الحضارة " عبد العزیز شرف"ویضیف الدكتور 

یسعى اإلعالم لإلفادة من مزایا اللغة العربیة حضاریا ویحقق التحّول العظیم بتضییق المسافة بین 

لغة الخطاب ولغة الكتابة، ویفتح الطریق أمام اللغة الفصیحة لتتسّرب في كل مكان، ولیكون لها 

تنقل به الرسالة من  لة اإلعالم أو المنهج الذيیفي التعبیر اإلعالمي سلطان، واللغة هي وس

  .والسینما كّلها وسائل لنقل الرسالة ،المرسل إلى المستقبل، فاللغة اللسانیة واإلرشادات والصور

وجود بالقوة : كما یضیف كذلك أّن الكلمات في وسائل اإلعالم لها صورتان من الوجود  

في ذهن كل  اعاتووجود بالفعل، فكل كلمة تسمع أو تنطبق تترك في أثرها مجموعة من االنطب

من المتكّلم والسامع، یشترك األول بطریق إیجابي وخاصة في وسائل اإلعالم، بوصفه بادئا 

، ویشّكل المعنى المشكلة الجوهریة في علم  باالتصال، والثاني بطریق سلبي بوصفه مستقِبال

  2.اإلعالم اللغوي

  :خصائص لغة اإلعالم

ن خصائص، ومن حیث قدرتها االتصالیة إّن ما تمتاز به اللغة العربیة الفصحى م  

بالجماهیر على امتداد الوطن العربي جعلها أكثر وفاء لمطالب اإلعالم وغایاته، فإذ یشترط 

اإلعالمیون في اللغة اإلعالمیة الوظیفة الهادفة، والوضوح واإلشراق، ألن الفن الصحفي 

                                                           
 .30، ص 2001: عربي لرجال اإلعالم، دار الجیل، بیروتعبد العزیز شرف، النحو ال -  1
 .78 - 77، ص 1، ط 1991: عبد العزیز شرف، اللغة اإلعالمیة، دار الجیل للطبع والنشر والتوزیع، بیروت -  2
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ل المعاني واألفكار إلیهم، فهو واإلعالمي بوجه عام فن تطبیقي یهدف إلى االتصال بالناس، ونق

   1.أداة وظیفیة ولیس فنا جمالیا لذاته

الجملة (ونرى استجابة العربیة الفصحى لمتطلبات هذا الفن من خالل تركیب مفرداتها 

ألن الجملة مرّكب من كلمتین أسندت إحداهما إلى األخرى وهي الصورة اللفظیة للفكرة، ) وقواعدها

المتكلم من أفكار إلى ذهن السامع، هي إذن وسیلة لتناقل األفكار وأداة ووظیفتها نقل ما في ذهن 

   2.للتفاهم بین اإلنسان

وٕاذا كان اإلعالمیون قد حددوا األسلوب اإلعالمي بإعطاء الحقائق بما یمكن من الدقة 

والمواصفات قبل أن یبدأ والسرعة والیسر والظرف، فإّن الفصحى انطوت على هذه الخصائص 

یون البحث عن مواصفات أسلوبهم الذي یریدون، فاإلیجاز في العربیة یضمن أهم سمات اإلعالم

  .الكثیرالكالم البلیغ، وقد كان العرب یمیلون إلیه ویفضلونه على الكالم 

إّن هذه الصفات التي تمّیز العربیة عن غیرها هي ما نسمیه الحركیة التي تجعلها صالحة   

لى اهتمام القّراء به، كما حاال یبعث عة في إیراد حادث وقع لطبیعة اإلعالم، وتمنحها طواعی

ثر أوكشوف وآراء وأمور من أي نوع تمن إعالم القّراء بكل ما یریدون أن یلمسوا من سرد  نتتمكّ 

في القّراء، ویرجع ذلك إال الخصائص اإلعالمیة في العربیة التي تتبّین من تكّیفها على وفق 

ة بحیث استخدمت في الصحافة الحدیثة، وفي الرسائل اإلعالمیة القوالب اإلعالمیة المختلف

  .المستحدثة ولم تقع في أخطاء لغویة إال نادرا

                                                           
 .360، ص 1، ج 1مجلة اللسان العربي، اإلعالم ولغة الحضارة، المكتب الدائم لتنسیق التعریب، الرباط، ط  -  1
 .84 -83، دار الرائد للنشر والتوزیع، ص )قواعد وتطبیق(ي المخزومي، في النحو العربي مهد -  2
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وبغض النظر عن طبیعة كل وسیلة من وسائل اإلعالم وخصوصیتها وحاجتها إلى لغة   

ّل خاصة بها متالئمة معها فإّن هناك عّدة خصائص عامة یجب توافرها في اللغة اإلعالمیة ولع

   : أهمها ما یلي

سمات لغة اإلعالم وأكثرها بروزا، ویرجع ذلك إلى ز وتعتبر هذه السمة هي أبر :الوضوح/ أ

من ناحیة أخرى، فإن كانت الكلمات  جمهورهاطبیعة وسائل اإلعالم من ناحیة وٕالى خصائص 

منه أو غیر واضحة في اإلذاعة فقد المستمع المضمون المقّدم ولم یستطع استرجاعه للتأكد 

یمیلون إلى العجلة في  ،فئات متنوعة هموسائل اإلعالم  وجمهور، االستفهام عما غمض منه

تعرضهم للوسائل ولیست لدیهم الرغبة من ناحیة والوقت من ناحیة أخرى للتركیز في المضمون 

   1.المقّدم، لذا یجب أن تكون الكلمات والجمل والمعاني واضحة كل الوضوح حتى تحقق أهدافها

والتعبیرات اللغویة متماشیة مع  ،ویقصد بها أن تكون الكلمات والجمل التراكیب: المعاصرة/ ب

روح العصر، ومّتسقة مع إیقاعه، فالجمل الطویلة والكلمات المعجمیة، والجمل المركبة قد ال تكون 

  .إال في موضوعات معّینة وفي حاالت محددة اإلعالمیةمناسبة للغة 

ومع الجمهور  ،بها أن تكون اللغة متالئمة مع الوسیلة من ناحیةویقصد : المالءمة/ ت

المستهدف من ناحیة أخرى، فلغة اإلذاعة مثال هي لغة ذات طابع وصفي وهي لغة تتوجه إلى 

حاسة السمع، لذا یجب أن تكون مفردات هذه اللغة مالئمة لهذه الحاسة، ولغة الصحافة تستهدف 

                                                           
 .38، ص 2004: سامي الشریف، اللغة اإلعالمیة، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة -  1
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ة معّینة، وتتوجه إلى حاسة البصر، فیجب أن تكون مالئمة فئات اجتماعیة وتعلیمیة واقتصادی

    1.أیضا وهكذا

بطریقة حّیة ومسلیة  ویقصد بها أن تكون الكلمة قادرة على الحكي والشرح والوصف :الجاذبیة/ ث

ومشوقة، فال وجود لجمهور یتوق إلى االستماع أو المشاهدة أو القراءة لمضمون جاف خال من 

  .تشویقعوامل الجاذبیة وال

وتنبع هذه الخاصیة من طبیعة الوسیلة المحددة من ناحیة وطبیعة الجمهور غیر  :االختصار/ ج

القادر على االستمرار في المتابعة طویال من ناحیة أخرى، فمهما كان حجم الصحیفة كبیرا فإنها 

كبیرا  ، ومهما كان وقت البرنامجأوراقهاأكبر من عدد  ةوالمطلوب كتاب ،محدودة في صفحاتها

فالموضوعات أكبر منه، ولذلك البد من االختصار والبد أن تكون اللغة قادرة على االختصار 

   2.مساعدة علیهالواإلیجاز و 

 تكون اللغة قادرة على التعبیر عن مختلف الموضوعات بسالسة ویقصد بها أن :المرونة/ ح

مخاطبة أكثر من جمهور ، ویقصد بها أن تكون متعددة المستویات بحیث تستطیع ودون تعّسف

  .ومعالجة أكثر من موضوع وقضیة

ویقصد به أن یكون عدد المفردات كبیرا بحیث تلبي االحتیاجات المختلفة واللغة  :االتساع/ خ

وتتسع بشكل یومي، وقد یكون لالتصال مع الثقافات الخارجیة وضرورة  ،اإلعالمیة متسعة

  3.زیادة حجم اللغة اإلعالمیة وفي اتساعها ر من المصطلحات أثره فيیالترجمة الیومیة لكث

                                                           
 .40، ص 2004: سامي شریف، اللغة اإلعالمیة، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة -  1
 .41ه، ص سامي الشریف، المرجع نفس -  2
 .الصفحة نفسهاسامي الشریف، المرجع نفسه،  -  3
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وهي سمة مالزمة للغة اإلعالمیة، فلغة اإلذاعة في الثالثینیات غیر مثیلتها  :القابلیة للتطّور/ د

خیرة مختلفة عّما سبقها، وصحیح أّن بها في السبعینیات، ولغة وسائل اإلعالم في السنوات األ

  1.التعبیر وأكثر قدرة على الجذب درة علىاعناصر ضعف ولكنها أصبحت أكثر ق

  :دور اإلعالم في خدمة اللغة العربیة -4

ونشرها لما لها من تأثیر  ،لقد نهضت وسائل اإلعالم الجماهیري بمهمة تعمیم اللغة العربیة  

  .في التعبیر والتوجیه واإلقناع، وخاصة الوسائل المسموعة والمرئیة التي تعتمد اللغة المنطوقة

واحدة هي  إرادةالفردیة وجمعها في  اإلراداتتأثیر السریع على آالف ومالیین إّن صورة ال  

سوف یكون محّتما أن تثیر هذه الحقیقة أقصى قدر ممكن من االهتمام بوسائل  ،األمة إرادة

اإلعالم المختلفة ولعّل هذا الهدف هو في طلیعة األهداف التي ینبغي على وسائل اإلعالم أن 

ه، وهو یندرج في إطار دق ناقوس الخطر تجاه التحدیات التي تحدث باألمة تعمل من أجل تحقیق

  .العربیة، وٕارثها الحضاري والثقافي بالبرهان على قدرة اللغة العربیة على االستمراریة والبقاء

مهمة في إطار تعمیم الفصحى من أكثر  ،التلفزیون كوسیلة إعالمیة ودعائیة وحین نخص  

بین الجماهیر، ویملك القدرة الخارقة للوصول إلى الخلیة األساسیة في  وسائل اإلعالم انتشارا

البناء االجتماعي، وهي األسرة، كما أّن البث التلفزیوني یتمّتع بقدرات تكنولوجیة عالیة قادرة على 

من  ،والصورة المتحركة ،، باإلضافة إلى أّن الكلمة المنطوقةاختراق الحواجز وتخّطي الحدود

وثقافیة خاصة دورها  ،ساعدة في قدرة وسائل اإلعالم على تحقیق مكاسب اجتماعیةالعوامل الم

                                                           
 .42 - 41، ص 2004: سامي شریف، اللغة اإلعالمیة، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة -  1
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في نشر المعارف والمعلومات، كذلك دورها في الجانب المعرفي في  في الجانب العلمي التربوي

  1.تكوین وجهات نظر حول مجمل المعارف

أكبر تطّور عرفته لغتنا  إنني أعتقد أنّ «: في هذا الصدد بقوله" نعبد اهللا كنو "ویضیف الدكتور 

العربیة في عصرنا الحاضر كان على ید الصحافیین ومحّرري الصحف، فإّن هذه الطبقة من 

حملة األقدم تواجه عمال یتطّلب منها إنتاجا یومیا ومتنوعا، یمأل أظهر الصحیفة على اختالف 

  2.»صفحاتها من إخباریة وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة

قوله هذا بأّن اإلعالمیین لعبوا دورا هاما في نشر اللغة العربیة نتیجة  ویشیر الدكتور في

نتیجة التطورات  ،التنوع في أسالیب الخطاب والتعبیر ألنهم دوما في الصورة وفي قلب الحدث

والتغیرات الفكریة  ،التي یشهدها العالم سیما تلك الحوارات المصحوبة بمواكبة مستجدات العصر

إّن الصلة بین اللغة والحضارة «: لذلك بقوله"أحمد مطلوب"، وقد أشار األستاذ على مستوى العالم

تتضح في مجال التألیف والترجمة، حیث أصبحت اللغة العربیة قادرة على التعبیر عن الحضارة 

 أسالیبها، استجابة لتطّور الحیاةفي ألفاظها و  ،بأحلى صورها بفضل ما طرأ علیها من نمو وتطّور

أحمد مطلوب قد أشار "وهنا نالحظ أّن الدكتور  3.»ارة واالتصال بالثقافات المختلفةوتقوم الحض

 .إلى عامل مهم في تطویر اللغة خاصة مع تطّور األسالیب ونمو األلفاظ في كنف هذه الحضارة

  .وهكذا یكون اإلعالم هو الراعي لتلك التطّورات والثقافات التي تشهدها الحیاة

                                                           
 .304، ص 2011: زهیر عّزت شحرور، دور وسائل اإلعالم في نشر اللغة العربیة، مجلة المعرفة، القاهرة -  1
 .437، صلة اللهجات، مجّمع اللغة العربیةجدید اللغة، مج، الصحافة وتنعبد اهللا كنو  -  2
 ت العالمیة، مجلة اللغة العربیةأحمد مطلوب، دور اللغة العربیة في االتساع الحضاري، مكانة اللغة العربیة بین اللغا -  3

 .51م، ص 2001: منشورات المجلس األعلى للغة العربیة، الجزائر
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: الذي یقول فیه" عبد الرحمان حاج صالح"حضارة نستحضر قول الدكتور والحدیث عن اللغة وال

إّن هناك متبعین أساسیین یؤثر أن في استعمال الناس للغة أیما تأثیر، وهما عامالن قویان جدا «

في انتشار ألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمیة والتقنیة، بل وال مفر أبدا من هذا التأثیر، وال مرّد 

   1.»...لمدرسة وامتدادها من جهة ووسائل اإلعالم على اختالف أنواعها من جهة أخرىله، وهما ا

وهكذا یكون اإلعالم قد لعب دورا هاما في نمو اللغة العربیة وتطّورها، وكسب ألفاظها   

خرج عن قواعدها من نحت واشتقاق ومعّرب ولكن یتوجب علیه أن یلمعاٍن ودالالت جدیدة 

  .وغیرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
یر اإلعالم المسموع في اللغة وكیفیة استثمارها لصالح العربیة، مجّلة اللهجات، منشورات عبد الرحمان الحاج صالح، تأث - 1

 .615، ص 1، ج 2006: مجمع اللغة العربیة، القاهرة
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  األخطاء اللغویة في وسائل اإلعالم: بحث الثالثالم

I- مفهوم الخطأ:  

والخطأ إصابة خالف ما هو مقصود، وقد یكون في «: بقوله "أبو الهالل العسكري" هیعّرف 

ولذلك ال  ته ثم صار الزما لمخالفة اإلعراباللحن صرف الكالم عن حص عنالقول والفعل، و 

  1.»یكون إال في القول

ما لیس له وجه على اإلطالق وهو «: نهأفیعّرف الخطأ " الرحمان حاج صالحعبد "أما الدكتور 

  2.»الخطأ الجلي الذي ال یجیزه قیاس ولم یأت به سماع

  أنواع األخطاء-2

  :أخطاء تتعلق بالمستوى الصوتي -أ

  :وهي أخطاء تخص اإلعالم المسموع دون المكتوب نذكرها في النقاط التالیة  

  .وقفات الخاطئة من المتحّدث أو المذیعكثرة السكتات وال -

 الخطأ في تنغیم الجملة أثناء قراءتها، فالجملة في أثناء االستمرار في نقطها لها تنغیم معّین -

 یم واالستفهامیة لها تنغیم ثانٍ وعند انتهائها یصبح لها تنغیم آخر، والجملة التقریریة لها تنغ

  .لها تنغیم رابع واالحتمالیة لها تنغیم ثالث، والتوكیدیة

الخلط بین الصوتین المرقق والمفخم تحت تأثیر عامل المماثلة الصوتیة كالسین والصاد، والتاء  -

  .ساح وصاح، تاب وطاب، باد وباض: والطاء، الذال والضاد، ومن أمثلة ذلك

                                                           
 .67، ص 2000: محمد باسل، دار الكتب العلمیة، بیروت: أبو الهالل العسكري، الفروق اللغویة، تج -  1
، 2007: راسات في اللسانیات العربیة، منشورات المجمع الجزائري للغة العربیة، الجزائرعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ود 2

 .165ص
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العامي ومن التأثر بالنطق العامي في نطق األصوات التي یختلف نطقها الفصیح عن نطقها  -

  .د، وكذلك أسماء المدن باللغة العامیةنطق العد: مثلة ذلكأ

 نطق المذیعین بصورة الفتة للنظر التخلص بالسكون من حركة اإلعراب، ویكثر هذا في -

  1.ینطق كلمات مفردة ال جمال كأنهوبشكل مبالغ فیه یجعل المتحّدث 

  :األخطاء التي تتعّلق بالمستوى الصرفي - ب

ي هذا المجال یكون في تذكیر ما حقه التأنیث، حیث یلجؤون إلى خطاء فولعّل أكثر األ  

تذكیر الكلمات التي هي مؤنثة في األصل، وكذلك تأنیث ماحقه التذكیر ومن ذلك أیضا تذكیر 

  2.األفعال وتأنیثها

  :خطاء التي تتعلق بالمستوى التركیبياأل -ج

الصحفیین للغة، وعّما هو معروف سمیة على الجملة الفعلیة في استعماالت تغلیب الجملة اإل -

 ة كاللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیةأّن اللغة العربیة توظف النوعین معا على عكس اللغات األجنبی

وهذا نتیجة وهم عّشش في أذهان الصحافیین وهو إیمانهم بفكرة أّن الجملة االسمیة أجلب النتباه 

  .رسیخه في ذهنه من الجملة الفعلیةقدرة على إیصال الخبر وت وأكثرالمشاهد  أو عالمستم

نفصل بین  أوتنص القاعدة في اللغة العربیة على أنه ال یجب أن نفّرق : إضافة المضافین -

إلیه، بل یجب الحرص على أن یكونا مثال زمنیین داخل الجملة التي یردان  المضاف والمضاف

                                                           
 .50 - 40ص  عالم الكتب، أحمد مختار عمر، أخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند الكّتاب واإلذاعیین، -  1
ص  2008:الجامعة اإلسالمیة، فلسطینى،خطاء اللغویة في الصحافة الفلسطینیة في انتفاضة األقصمحمد علي البطش، األ - 2

221 - 232.  
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خرقا للقاعدة إضافة المضافین أو فیین والتي تعتبر من االستعماالت الشائعة لدى الصحفیها، لكن 

  .األربعة إلى المضاف إلیه الواحد أوالثالثة 

فیین یقومون بیة تتعّدى بحروف الجر، لكن الصحهناك أفعال في اللغة العر : فعالألتعدیة ا -

بتعدیتها مباشرة إلى مفعول دون مراعاة الحكم الجاري علیها في األصل، كما یغلب في 

  1.فعل إلى مفعولین تعدیة مباشرة رفم أنه في األصل یتعّدى إلى مفعول واحداستعماالتهم تعدیة ال

  :األخطاء التي تتعلق بالمستوى الداللي - ت

الخلط بین كلمات یتشابه نطقها، فهناك كلمات كثیرة یتشابه نطقها، لكن یختلف معناها، وكثیرا  -

  .ما یخطئ المعاصرون في استعمالها، فیضعون الواحدة مكان األخرى

الخلط بین الجذور، فقد یقع الكاتب في خطأ لغوي نتیجة تداخل الجذور عنده وخلط بعضها  -

  .ببعض

  .اسم اإلشارة ومن ذلك استخدام اسم اإلشارة إلى المفرد مع المثنىالخلط في استخدام  -

  2.الخلط بین المبني للمعلوم والمبني للمجهول -

  :أسباب شیوع األخطاء في وسائل اإلعالم-3

انتشرت الصحافة في البلدان العربیة بجرائدها ومجالتها ونشراتها األخرى، فنقلت ألوان   

شؤون العسكریة والبالغات الحربیة، فضال عن األخبار السیاسیة المعارف ومختلف الفنون حتى ال

من النقلة  واألنباء العالمیة والحوادث البشریة، وكان من غریب ما حدث في هذا األمر أّن كثیرا

                                                           
 .103 -102ص  ،2007:، تیزي وزورلنش، دار المطبعة للغة الصحافة، جامعة مولود معمرينوال عثمان، أسباب ترّدي  -  1
 .225 - 218ص  أحمد مختار عمر، أخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند الكّتاب واإلذاعیین، -  2
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للغات األجنبیة كالفرنسیة واإلنجلیزیة واإلیطالیة، ولم یتقنوا اللغة  عرفتهموالمترجمین اغتّروا بم

روا في علم مصطلحاتها ومولدها، فترجموا الكلمات العلمیة واأللفاظ الفنیة كیفما العربیة وال تبحّ 

، وهذا ما انجّر عنه تسّلل بعض التعبیرات األجنبیة الدخیلة إلیها، وكذلك تغلغل بعض 1اتفق لهم

، باإلضافة إلى ذلك تسّمح 2األسالیب اللغویة األجنبیة، كشیوع استخدام الجمل االسمیة وتناثرها

هل الصحافة وتساهلهم في الكثیر من منشوراتهم، سواء في نحو العربیة وصرفها وبیانها، ألن أ

  3.من عاداتهم السرعة، فضال عن إسراعهم النقل والترجمة

كما تتحمل بعض المؤسسات التعلیمیة المسؤولیة عن هذا التدني نتیجة هبوط المستوى   

حلها، فهؤالء عند انتهاء مرحلة دراستهم تتكفل اللغوي لدى الكثیر من الّدارسین في مختلف مرا

الدولة بتوظیف عدد هائل منهم في أجهزتها المختلفة بما فیها وسائل اإلعالم، وهذا دون النظر 

إلى مدى كفاءتهم ومستواهم، فانعكس ذلك سلبا على مستوى العمل في هذه األجهزة، وكانت اللغة 

  4.العربیة إحدى ضحایا هذا النظام

  :سباب أخرى أّدت إلى شیوع األخطاء اللغویة في وسائل اإلعالم نذكرها في النقاط التالیةوهناك أ

 .أداء الكالم المكتوب بالفصحى بطریقة العامیة -

 5.غلبة اللهجات المحلّیة على الفصحى في معظم إذاعاتنا -

 

                                                           
 .07ص  ،1964:مجلة األقالم، العراق ة العربیة والعصر،مصطفى جواد، اللغ -  1
 .13یوسف علي البطش، األخطاء اللغویة في الصحافة الفلسطینیة في انتفاضة األقصى، ص  -  2
 .08، ص المرجع السابقمصطفى جواد،  -  3
 .99نوال عثمان، أسباب ترّدي لغة الصحافة، ص  -  4
 .175، ص 16العدد  دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، صحافة،صالح بلعید، مجلة اللغة العربیة وال -  5
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 1.ضعف اهتمام وسائل اإلعالم بتصحیح مادتها اإلعالمیة -

  :غویة في وسائل اإلعالمل الحد من األخطاء اللسب-4

  :صالح بلعید مجموعة من الحلول نذكرها فیما یلياقترح   

 .إصالح اللغة العربیة -

 .مواجهة التحدیات العصریة في مجال عولمة اإلعالم -

 .رسم سیاسة لغویة باعتماد تطویر العامیة في بعض أبعادها -

 .تمتین عالقة اللغة العربیة واإلعالم الجماهیري -

الكبیر في المستجدات ومن التراكیب والمصطلحات الخارجة عن النمط مواجهة السیل  -

 .العربي

 .إعداد خاص للغة التعبیر اإلعالمي -

ضرورة تداول لغة اإلعالم بین الدول وتأثر الصحفیین والكّتاب بأسالیب اللغات األجنبیة  -

األدبي  واقتباسهم وترجمتهم لمفرداتها ومصطلحاتها، وانتفاعهم بأفكار أهلها وٕانتاجهم

 .والعلمي واإلعالمي

 .حّریة الصحافة -

 .في وسائل اإلعالم ةراِجع اللغویوضع الم -

 .إعداد برنامج تلفازي یرصد األخطاء الكبیرة للصحافة -

                                                           
 .23، ص  2015:دمشق، 3، العدد مجلة جامعة دمشق ،فادیة الملیح حلواني -  1
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أّن نتیجة جهود اللغویین والمجامع والمؤسسات لدراسة مختلف التقلبات الطارئة على اللغة  -

 1.فعلوالتعریف بها ونشرها لتخرج من الكمون إلى ال

 ن تقلل من أخطاء اإلعالم المسموعوذكر أحمد مختار عمر جملة من اإلجراءات التي یمكن أ

  :، وهي على النحو اآلتيةوكلها تتعلق بالنشرات والبرامج اإلخباریة والتعلیقات السیاسی

تسلیم النشرة اإلخباریة للمذیع قبل قراءتها بوقت كاف یسمح له بضبط ما یلبس وفهم معنى  -

 .ة حتى یمكن التعرف على وظیفة كل كلمة فیهاالجمل

األرقام، حتى نتجّنب أخطاء العدد، وهي بعداد الواردة في النشرة بالحروف ال كتابة األ -

كثیرة ال ُتحصى، وحتى نتجّنب أي انحراف ناحیة نطق األعداد باللهجة العامّیة، وهو 

 .انحراف ال یكاد ینجو منه مذیع من قارئي النشرة

 .خباریة إال إذا كان متقنا للغة العربیةإلح ألي شخص بالمشاركة في البرامج اعدم السما -

التنبیه على المذیع بتصحیح ما أخطأ فیه إذا اكتشفه قبل إنهاء الجملة، مع االعتذار عن  -

 .ذلك

السماح للمذیع بتصحیح ما یرد في النشرة من أخطاء تعود إلى كاتب النشرة، وبذلك یمكن  -

 .وصوله إلى السامعتدارك الخطأ قبل 

حتى  ة أو البسیطة القلیلة ر االلتزام عند تحریر النشرات اإلخباریة باستخدام الجمل القصی -

 .یكون اكتشاف العالقات بین أجزائها سهال میسورا
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ضرورة االهتمام بمذیعي الّربط، وعدم السماح لهم بتجاوز ما تدّربوا علیه حتى ال یقعوا في  -

ا یكتب لهم لسد بعض الفراغات الوقتیة كآیة قرآنیة أو حدیث الخطأ، كذلك ضرورة ضبط م

 .شریف، أو حكمة أو نادرة أو نحو ذلك

عدم استثناء الكبار من الدورات التدریبیة للعاملین في اإلذاعة والتلفزیون، كما یجب اخذ  -

 .خذ الجد وربط حضوره والنجاح فیها بحوافز مادیة أو مكافآت أو ترقیاتهذه الدورات مأ

لزام المتحدثین من غیر المذیعین الذین یشاركون في حوار معّین، أو في برنامج خاص  إ -

باستخدام اللغة العربیة الصحیحة في أحادیثهم  -إلزامهم–أو یجیبون عن أسئلة المستمعین 

 1.وٕاجاباتهم

تعدیل مناهج كلیات اإلعالم، وٕاقرار إدخال اللغة العربیة بكثافة، بحیث تكون مواد اللغة  -

 .لعربیة في تلك الكلیات إحدى معاییر الجودةا

ربط المؤسسات الصحفیة بمجامع اللغة العربیة عن طریق مكتب اتصال لغوي یتولى  -

 2.تعمیم ما یستجّد من قرارات المجامع

  

  

  

  

                                                           
 .34 -27ربیة المعاصرة عند الكّتاب واإلذاعیین، ص أحمد مختار عمر، أخطاء اللغة الع -  1
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   :مدخل

راسة تقتصر دإذا كانت الما سیوسائل اإلعالم ال یسعنا الحدیث عن واقع اللغة العربیة في 

على الجانب التنظیري فحسب، ولهذا كان لزاما أن أالمس ذلك الواقع من خالل االحتكام إلى 

الدراسة التطبیقیة إلثبات الدراسة النظریة ودعمها، فاعتمدت على المنهج الوصفي في الدراسة 

  .لبحث من خالل المبحث األولالتحلیلیة لعدد من الصحافة المكتوبة، وسأتناول بالتفصیل عّینة ا

  تقدیم المدونة: المبحث األول

صدد تقدیمها قبل أن أخوض بغمار الدراسة التطبیقیة، كان یلزمني تحدید المدونة التي أنا ب  

ن تكون مستمدة من الصحافة المكتوبة التي طالما حافظت على قواعد اللغة العربیة أفاخترت 

اختیاري على جریدة النهار الجزائریة وهي عالم، وعلیه وقع بعكس نظیراتها األخرى من وسائل اإل

ماي  20الصادرة بتاریخ 2640صحیفة یومیة إخباریة صادرة باللغة العربیة، فاخترت العدد 

2017.  

  :ومن بین األسباب التي دفعتني الختیار جریدة النهار أنموذجا

  .اللغة المستخدمة/ أ

  .الصحف شیوعا في الجزائراعتبارها واسعة االنتشار فهي أكثر / ب

  .موجهة لعامة الناس وخاصتهم من متعلمین ومثقفین وحتى محدودي المستوى/ ت

  . مقروئیة الجریدة، فهي تتمتع بمقروئیة محترمة في الساحة اإلعالمیة/ ث
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  تحلیل المدونة: المبحث الثاني

  :ما یليبعند تحلیل المدونة قمت   

  .استخراج الكلمات العامیة/ 1

  .ستخراج الكلمات الهجینةا/ 2

  .استخراج الكلمات الواردة باللغة الجنبیة/ 3

  .خطاء اللغویة الواردة وتصنیفها وتقویمهااستخراج األ/ 4

  .یسهل علینا تحلیل المدونة ىوكل هذا أدرجته في جداول حت

  .على تحلیلها وتفسیرها وتقویمها الدورعد أن قمت بإعطاء بطاقة تعریفیة للمدونة جاء ب  

  :استعمال العامیة -1

  التفسیر  التصویب  الكلمة العامیة

یعمد الصحفیون على استعمال كلمات عامیة متداولة بكثرة في   عامل بالمقهى  القهواجي

  .الشارع رغم وجود ما یقابلها في العربیة الفصحى

سّباط هي كلمة عامیة متداولة بكثرة لدى العامة وفي األسواق   یلبس حذاء  البس سّباط

  .دائمااألماكن التجاریة، ونتیجة لشیوعها یستعملها اإلعالمیون و 

المعّلم سقسا 

  التلمیذ

المعّلم سأل 

  التلمیذ

یلجأ الصحفي المكّلف بإعداد الّنكت على استعمال العامیة 

الكلمات الشائعة منها لوضع القّراء في الصورة والواقع وتقریبه و 

  .له أكثر
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  یرالتفس  التصویب  الكلمة العامیة

وردت في المدونة العدید من الكلمات العامیة استعملها   یسكن فوقه  یسكن فوقو

الصحفیون في ركن النكت، وهو ركن فیه مزیج بین اللغة 

العامیة تتخللها بعض الكلمات باللغة العربیة، ویعمد صاحب 

هذا الركن الستعمال العامیة لوضع القارئ في الصورة ألن 

فیستعملها بلغة طلیقة وسهلة  معظمها مستمدة من الشارع

  .عامة الناس فهمهای

  ینتظر  یستنى

  تطأ قدماها  معفسة

  وضعه  حّطو

  قال له  قاّلو

  َنَزعَ   ْجَبدْ 

 فعل بي  دار فیا

  لكي  باش

  أرّد له  نردلو

  أحضر له  جابلو

  الّدكان أو المحل  الحانوت

  سقطوا مني  طاحولي لیا

  انزع  نّحي

  نت اآلنأ  راكي ضركا
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  التفسیر  التصویب  الكلمة العامیة

هذه الكلمات العامیة وردت متناثرة  في ثنایا الجریدة   الذي  اللي

أغلبها وردت في العناوین الصغیرة او الكبیرة وذلك للفت 

القراء لقراءة الخبر كامال، وهناك بعض المفردات وجدتها 

كالم في الصفحات الریاضیة، فغالبا ما ینقل الصحفیین 

دون قلبه للعربیة، فیكون  المدربین أو الالعبین كما هو

حیانا عدم امتالكهم لزاد لغوي یمّكنهم من إیجاد السبب أ

كلمات عربیة مقابلة لنظیراتها العامیة، فیخشون وقوعهم 

في تحریف الكالم أو التصریحات فینقلونها كما جاءت 

  .عن أصحابها فیسلمون

  للشعب  تاع الشعب

  تیهیأ  یجیه

  بدأت  ْبداتْ 

  الحافلة  الَكاْر 

  مّروا  فاتو

  المفسدین  البلطجیة

  أضف لي  زیدلي

  علبة  كرطونة

  المتآمرین  الخالطین

  آتي  نجي

  إنه ناجح  راه ناجح

  حسنا  ماعلیش

  ال یوجد  ماكاْش 
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  :التعلیق على الدراسة الوصفیة السابقة

الكلمات العامیة، الحظت العدید من األمور التي لفتت المدونة واستخراج  بصدد تحلیل وأنا  

، فكلما كان الخبر انتباهي، فالصحفیون یستعملونها دوما كطعم الصطیاد القراء لسهولتها وشیوعها

مهما كانوا فیه أقرب للعامیة، والعكس حین یكون الخبر ممال كالموضوعات السیاسیة التي ینفر 

   .بیة مراعین فیها بذلك قواعد اللغة العربیة السلیمةمنها القارئ فتكون كتابتها بالعر 

ونالحظ في لغة اإلشهار أیضا تفشي الكلمات العامیة بكثرة، ویعود السبب في ذلك إلى 

لشركة المنتجة أو الترویج لرحالت سیاحیة، وكذلك اویج التي تقوم بها الجریدة سواء عملیة التر 

ریدة استعمال العامیة ألن عروضها وخدماتها الترویج لشبكات االتصال حیث تفرض على الج

فإنها القادرة على النفاذ «: حد الدارسین في هذا الصددأموجهة لكل طبقات المجتمع، ویقول 

والوعي وذلك بسبب ارتباطها المتین   ،كثر انتشارا واستجابة للفهم والمعرفةوالوصول والتواصل األ

واختالف العناصر والدوائر الثقافیة المنبثقة بدورها عن  یة الغنیة بتنوعنسانیة المعاشاإلبالتجربة 

في طبیعتها ومقاصدها ورهاناتها التي تقوم بتفعیل و الفئات االجتماعیة المختلفة والمتنوعة 

، فهذا الدارس یرى بأن اللغة العامیة هي األقرب للشیوع واالنتشار 1»وممارسة هذه اللغة العامیة

  .اة المجتمع المعیشیة وتعبر عنها بكل یسر وسهولةبین الجماهیر كونها تحاكي حی
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 الفصل التطبیقي
 

43 

  :الثنائیة اللغویة -2

و اإلنجلیزیة رغم وجود ما أباللغة األجنبیة سواء الفرنسیة  لقد صادفتني العدید من المفردات  

  :األجنبیةتي ألهم الكلمات التي وردت باللغة ي العربیة، وسأتعرض في الجدول اآلیقابلها ف

  التفسیر  مقابلها بالعربیة  ینیةالكلمة بالالت

AIR ALGERIE الجویة  الخطوط

  الجزائریة

یستعمل معظم الصحفیین في كتاباتهم 

كلمات كثیرة باللغات األجنبیة، سواء 

الفرنسیة أو اإلنجلیزیة أو اإلیطالیة أو 

حتى التركیة، ویردفون لها ما یقابلها 

بالعربیة وترد بكثرة وخاصة في اإلعالنات 

ها كما وردت عن أصحابها مثل ما فینقلون

المتداولة بكثرة  L'imiteنالحظه في كلمة 

عن متعاملي الهاتف النقال وكلمة 

Travel  الشائعة بكثرة عند الوكاالت

  .السیاحیة

BIG كبیر  

TOURISME سیاحة  

VOYAGE السفر  

ALITALIA اإلیطالیة  

LIMITE حدود  

CABLE الخط  

METRE متر  

TRAVEL لسفرا  

PROGRAMMEE مبرمج  

SOCIETE  شركة  
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  التفسیر  مقابلها بالعربیة  الكلمة بالالتینیة

DISTRUBUTIO وردت هذه الكلمات باللغة األجنبیة على   توزیع

اختالفها والسبب یعود في ذلك إلى صفحات 

اإلشهار التي تستعمل اللغة المزدوجة، وهي 

غلب ما موجهة للقراء المفرنسین والمعربین، وأ

صادر عن شركات البناء والمقاوالتیة ورد فیها 

التي تدرج اللغة الفرنسیة بكثرة في إعالناتها 

وهذا ما یلزم الصحفیین بنقلها باللغتین العربیة 

  .والفرنسیة

ELECTRICITE الكهرباء  

GAZ الغاز  

ALGERIE الجزائر  

DIRECTEUR المیر  

REALISATION إنجاز  

CIVIL ةینمد  

EXPLOITATION تصدیر  

GERIE هندسة  

L'ETUDE الدراسة  

SERVICE خدمة  

REGIONAL جهوي  

NIVEAU المستوى  

  لیق على الدراسة الوصفیة السابقةعالت

المدونة، وهذا  في نالحظ من خالل الجداول السابقة فشو الكثیر من الكلمات األجنبیة  

ما وردت أول مرة دون تعریبها أو إیجاد مفردات راجع إلى أّن أغلب الصحفیین یستعملونها ك

التي تكون  ،تكون قریبة إلیها في المعنى، خاصة إذا ما تعّلق األمر بلغة اإلشهار ،تقابلها بالعربیة



 الفصل التطبیقي
 

45 

بحیث یراعون المضمون  ،یشاءونالحریة اللغویة فیها أكبر ویتصّرف فیها الصحفیون كما 

یكتبون بالفرنسیة ویجمعون بینهما في  أخرىبیة وتارة ویهملون الشكل، فتراهم تارة یكتبون بالعر 

  .   أخرى أحیان

  :استعمال العامیة الهجینة -3

یكثر الصحفیون من استعمال كلمات هجینة رغم وجود ما یناظرها بالعربیة كما هو موضح   

  :في الجدول اآلتي

الكلمات العامیة 

  الهجینة

  التفسیر  مقابلها بالعربیة

إّن هذه الكلمات الواردة بالعامیة الهجینة   ةالبطول  مبیونااالش

یستعملها الصحفیون بكثرة في مقاالتهم ونجد 

أغلبها على رأس عناوین المقال، واألمر یعود 

دوما إلى الشیوع الذي تتمتع به الكلمة مثل 

حیث یراها الصحفي سهلة " الباك"أو " الفیزا"

فیستغل ذلك  ،ومتداولة بكثرة في الشارع

وجذب أكبر عدد من القّراء الته إلثراء مقا

  .لقراءة الخبر

  سائق سیارة أجرة  طاكسیور

  الشرطة الجنائیة الدولیة  نتربولاأل

  امتحان الباكالوریا  الباك

  السكنات الفردیة  بنغالو

  التأشیرة  الفیزا

  امتحان شهادة التعلیم االبتدائي  السانكیام

  السیدة  َمَدامْ 

  ويسوق فوض  سوق الدّالل
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  دیوان الترقیة والتسییر العقاري  األوبیجي

  الصدارة  البودیوم

  

  :تعلیق على الدراسة الوصفیة السابقةال

، أّن الصحفیین غالبا ما یفضلون تلك العامیة )جریدة النهار(إّن ما الحظته في المدونة   

" طاكسیور"من مّرة، وكلمة والتي تكّررت أكثر " الفیزا"الهجینة ویستعملون مفرداتها بكثرة مثل كلمة 

هي األخرى تكّررت في العدید من المقاالت، والسبب دوما یعود إلى شیوعها بین الجماهیر 

ومتداولة بكثرة في الساحة اإلعالمیة، فیضحى اإلعالمي بمقابلها بالعربیة كالتأشیرة، أو سائق 

مطالب بالبحث عن معاني  مستواه العلمي، فهو غیر و سیارة أجرة مراعیا في ذلك نوعیة القارئ

قرب للفهم أكون كتابتها بالعامیة المتداولة الكلمات الواردة بالعربیة إذا ما تعّسر علیه فهمها، فت

  .وبالتالي ترتفع مقروئیة الجریدة والضحیة هي اللغة العربیة

  :األخطاء اللغویة الواردة في المدونة -4

لون الجانب النحوي هملمكتوبة غالبا ما یمل في الصحف اإّن اإلعالمیین المتواجدین للع  

على مستوى كتاباتهم وهم یركزون فقط على مضمون الرسالة أو الخبر الذي  الصرفي،و  واإلمالئي

  .هم بصدد نقله للقراء

وفي جریدة النهار التي اتخذتها أنموذجا لبحثي یوجد بها عدد ال بأس به من األخطاء 

  :اللغویة وسأستعرضها في جداول كاآلتي

  



 الفصل التطبیقي
 

47 

  :األخطاء النحویة/ أ

  التفسیر  التصویب  الشاهد

اإلعالمیة خالفت نصب المفعول به وأوردته   منشورا قرأت  منشور قرأت

  1.ساكنا

أدانت محكمة الجنایات 

  ...شاب یبلغ من العمر 

اإلعالمي خالف نصب المفعول به وأورده   أدانت المحكمة شابا

  2.ساكنا

اإلعالمي قام بمخالفة رفع الخبر وأدرجه   ملزمونأعوان الدرك   أعوان الدرك ملزمین

  3.منصوبا بالیاء مع أّن حكمه الرفع دائما

  

  :األخطاء اإلمالئیة/ ب

لقد نالت األخطاء نصیب األسد من الخطاء اللغویة الواردة في المدونة وأغلبها صراع الصحفیین 

  :وأقوم بتصویبها وتفسیرهابین همزة القطع وهمزة الوصل، وسأحاول إدراجها في الجدول اآلتي 

  

  

  

  

                                                           
 .232، ص 1حفظي، شرح األحرومیة، الباب األول من باب المنصوبات، الریاض، ط  حسن -  1
 .نفسهاحس نحفظي، المرجع نفسه، الصفحة  -  2
 .228، ص 1980: ابن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك، المبتدأ والخبر، دار مصر للطباعة، القاهرة -  3
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  التفسیر  التصویب  الشاهد

هو مصدر من الفعل ن اإلعالم الهمزة تكون بالقطع ال بالوصل أل  اإلعالم  عالماال

  .أعلم

الهمزة هنا تكون بالوصل ال بالقطع ألن الفعل اتصل هو مصدر   االتصال  تصالاإل

  1.االتصال بدون همزة قطع

همزة فیها أصلیة من الفعل أعلن، لذا یجب أن تكتبه كلمة إعالن ال  إعالن  عالنا

  .بالقطع ولیس بالوصل

إنجاز هو مصدر للفعل الرباعي أنجز وبالتالي الهمزة فیه أصلیة   إلنجاز  النجاز

  .فتكتب بالقطع

االنتخاب هو مصدر الفعل انتخب، والهمزة فیه لیست أصلیة   االنتخاب  اإلنتخاب

  .فتكون بالوصل ولیس بالقطع

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .113، ص 2005: اللغویة وٕاعداد األبحاث، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائرصالح بلعید، في المناهج  -  1
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  التفسیر  التصویب  الشاهد

اإلرهاب هو مصدر الفعل أرهب والهمزة فیه أصلیة، وبالتالي   اإلرهاب  االرهاب

  اإلرهابیون  االرهابیون  1.تكون كتابتها بالقطع ولیس بالوصل

االمتحانات هو مصدر الفعل امتحن، والهمزة فیه لیست   االمتحانات  اإلمتحانات

  .النطق بالساكن بعدهاأصلیة فتكون بالوصل لتسهیل 

االختطاف هو مصدر الفعل اختطف، وهمزته لیست أصلیة،   االختطاف  اإلختطاف

  .فهي همزة وصل لتسهیل نطق الساكن الذي یلیها

إعالن من الفعل الرباعي أعلن، والهمزة فیه أصلیة لذا وجب   اتإعالن  اعالنات

  .كتابتها بالقطع

كتبه نأشهر والهمزة فیه أصلیة و لرباعي إشهار من الفعل ا  إشهار  اشهار

  .بالقطع وجوبا

  

  :األخطاء الداللیة/ ت

كثیرا ما یستعمل الصحفیون عبارات ال تمت بصلة إلى العربیة الفصیحة رغم احتوائها   

على مفردات عربیة، وفي هذه المدونة وردت بعض العبارات الخاطئة من الناحیة الداللیة، وقد 

  :استخراجها وتصویبها كما هي موضحة في الجدول اآلتي حاولت بإمكانیاتي المتواضعة

  

                                                           
 .68، ص 2حسن حبیب سلیمان، الهمزة أنواعها وقواعد كتابتها، دار الكتب المصریة، ط  -  1
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  التفسیر  التصویب  الشاهد

تفید في األمراض والجلدیة 

  .والشعر

تفید األمراض الجلدیة منها 

  .الشعر

یستعمل الصحفیون مفردات غیر 

دالة على المعنى الذي هم بصدد 

تبلیغه، فحین تقرأ بعض العبارات 

تحس بالخلل الداللي، واختالل 

المعنى مثلما ورد في هذه 

السبب في ذلك  األمثلة، وقد یرجع

إلى افتقارهم لمفردات تحل على 

المنشود من دون أن  المعنى

ننسى تكوینهم الدراسي في 

اإلعالم ولیس في اللغة العربیة 

  . وقواعدها

مع إمكانیة التوزیع عبر 

  .الوالیات

مع إمكانیة التوزیع في كافة 

  .الوالیات

كریم هو شاب من والیة   .من والیة الشلفشاب كریم 

  .الشلف

رابح من والیة بومرداس   رابح من بومرداس تاجر

  .یعمل تاجرا

رجل یطلب الزواج من   رجل یناشد شابة بالزواج

  .شابة

كل االتجاهات التي ترغبون 

  .فیها

كل االتجاهات التي ترغبون 

  .بها

  

  :األخطاء الصرفیة/ ث

رفیة بكثرة في المدونة، ومع هذا لم تخلو منها أغلب صفحات الجریدة خطاء الصلم ترد األ  

  :وسأحاول إدراج ما وجدته في الجدول اآلتي
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  التفسیر  التصویب  الشاهد

والفعل  كلمة مطاردة هي مؤنثة  كانت هناك مطاردة  كان هناك مطاردة

الماضي الناقص یعود علیها لذا وجب 

مة إدراج تاء التأنیث التي تعود على كل

  .مطاردة

الفوز بالنقاط الثالث ال 

  .نقاش فیه

الفوز بالنقاط الثالثة ال 

  .نقاش فیه

كلمة نقطة هي كلمة مؤنثة، وكلمة 

تعني التذكر، لذا وجب ثالث بدل ثالثة 

إرفاق تاء التأنیث بها فنقول النقاط 

  .الثالثة

بائع ینتحل صفة عون 

  .شرطة

بائع ینتحل صفة عون 

  .شرطي

الصحفیون  مراعاة  هملیغالبا ما 

: التذكیر والتأنیث، فال یصح القول

  .عون شرطة وٕانما عون شرطي

  

  :التعلیق على الدراسة الوصفیة السابقة

  :في المدونة هوإّن ما الحظته وأنا بصدد دراسة وتحلیل األخطاء اللغویة   

على معنى أو وجدت فهي ال تؤثر  ٕانلم تكن هناك أخطاء كثیرة و : بالنسبة لألخطاء النحویة -

غیر مؤثر  في المعنى، ویرجع السبب في ذلك  ٕانماسیاق الموضوع، وهذا ال یعني أنه جائر و 
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بالدرجة األولى إلى تكوین الصحفیین من الناحیة العلمیة خالل مسارهم الدراسي فنجد الكثیرین 

  .منهم ال یتقنون قواعد النحو العربي، وبالتالي یقعون في األخطاء

 مر أّن الصحفيلقد نالت حصة األسد في المدونة والغالب في األ :خطاء اإلمالئیةبالنسبة لأل -

في صراع دوما مع همزة الوصل وهمزة القطع، فیكون السبب أحیانا في إهمال كتابة الهمزة بحیث 

  .یعتقد الصحفیون أنها زائدة  وال عمل لها فال یعیرونها اهتماما كبیرا في كتابة مقاالتهم الصحفیة

یعود السبب في فشوها عند اإلعالمیین إلى فقر ملكتهم اللغویة  :النسبة لألخطاء الداللیةب -

فتراهم یخلطون مزیجا من الكلمات دون مراعاة المعنى الذي ینجر إزاءها ویشیع ورودها بكثرة في 

  .لغة اإلشهار والصفحات الریاضیة

ئیال، ولكنها في لغة اإلعالم المدونة ض فيلقد كان ورودها  :بالنسبة لألخطاء الصرفیة -

  .همال الضمیر والمزج بین المذكر والمؤنث وفي األفعال غیر الثالثیةإوأغلبها تكون في 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  خــــــــــــــــــاتـــمة
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  خاتمة

أّن موضوع اللغة العربیة في وسائل اإلعالم  هو،إّن ما یمكن استخالصه في نهایة بحثي  

شائكة مازالت وستبقى تسیل الكثیر من الحبر، وتثیر الكثیر من الجدل، سیما إذا كان  یعّد مسألة

إلیها، فمنهم من یعتبر أّن التجدید والتغییر  دعوهناك اختالفات وآراء متعددة، والكل متمّسك بها وی

ات في اللغة أمر البد منه لمواكبة العصرنة ومسایرة الحضارة والدعوى إلى االنفتاح على اللغ

األخرى، معتبرین أّن اللغة العربیة البد لها أن تخرج عن نطاقها القدیم وتلبس حّلة جدیدة تحررها 

من قواعد النحو وتجعلها سهلة ویسیرة قادرة على التعبیر عّما یجول في األذهان والخواطر 

  .  ومتطلبات العصر

التي تطرأ على اللغة العربیة  أما في الجهة المقابلة نجد فریقا مستنكرا ثائرا على التغّیرات  

سیما وسائل اإلعالم، معتبرین ذلك تشویها وتحریفا للغة كّرس علماء حیاتهم لنسجها وبناء 

ضوابطها لحمایتها ورعایتها، كونها مثل باقي اللغات تنشأ بالتواضع واالصطالح، وال یجوز 

تمثل هویة اإلنسان وكیان  التحویل فیها واإلخالل بنظامها، بل وجب احترامها وتقدیسها ألنها

  .المجتمع

  :أما بالنسبة للنتائج التي توّصلت إلیها من خالل هذا المبحث فتمثلت فیما یلي  

 .لغة الصحافة المكتوبة هي أكثر وسیلة إعالمیة محافظة على قواعد اللغة العربیة -

 .معظم الصحفیین یستعملون اللغة البسیطة في تقدیم مادتهم اإلعالمیة -

أنهم ال یتقنون العربیة، وٕانما ینزلون لمستوى عامة  للعامیة ال یعناإلعالمیین استعمال  -

 .حیانالناس لتبلیغ رسالتهم في أغلب األ
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اق القارئ في الموضوع وبالتالي لغة الصحافة وخاصة المكتوبة تجید أسلوب اإلطناب إلغر  -

 .ما یهتم بمضمونها ركز على الشكل بقدیهمل جانب اللغة وال یر 

 .خصائص متعددة لمختلف اللهجات وخاصة في صفحات اإلشهار تداخل -

 .افتقار الكثیر من اإلعالمیین إلى الزاد اللغوي وعدم اإللمام بقواعد النحو العربي -

 .معظم العناوین الرنانة والجّذابة تكون باللغة العامیة لجذب القارئ -

 .تهم الصحفیةتأثر الصحفیین بمحیطهم ما ینعكس على لغتهم المستعملة في كتابا -

لتضرب بجذورها في ت وفرضت نفسها على اللغة العربیة، إّن هذه الظاهرة لو تركناها الستفحل

أعماق لغتنا الجمیلة، ولهذا كان لزاما مّنا ومن كل غیور على لغته أن یقّدم الحلول التي من 

  :الظاهرة المشینة فكانت االقتراحات والحلول على النحو التالي هذه شأنها ردع

ویكون ذلك عن طریق نشر مقاالت أو : تحسیس الهیئات اإلعالمیة بأهمیة الموضوع* 

  .مطویات وتوزیعها على مختلف المؤسسات اإلعالمیة

  .إنشاء مراكز متخصصة في اللغة العربیة وٕاجبار الصحفیین على تلقي دورات تكوینیة بها* 

غة العربیة وجعلها معیارا أساسیا خریجي كلیات الللإعطاء األولویة في توظیف اإلعالمیین * 

  .لتوظیف الصحفیین

سن قوانین تفرض على المؤسسات اإلعالمیة االستنجاد بالكفاءات اللغویة وتنقیح العمل * 

  .الصحفي قبل عرضه على الجماهیر

تكریم الصحفیین وتشجیعهم أكثر في كل مرة یكون أداؤهم اللغوي أرقى وهذا لبعث التنافس * 

  .ن وبالتالي یحّسنون كفاءتهم اللغویةبین اإلعالمیی
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منح المؤسسات اإلعالمیة أغلفة مالیة للرفع من مستوى التكوین وتحسین أداء عمل * 

  .الصحفي

 ضو هتفعیل دور المجامع اللغویة وٕابرام عقد شراكة بینها وبین المؤسسات اإلعالمیة للن* 

  .باللغة العربیة

  .اللغة العربیة والترویج لها وتعمیمهاتخصیص برامج إذاعیة وتلفزیونیة تعنى ب* 

تشجیع اللغویین والنحاة على التألیف أكثر في قواعد اللغة وتسهیلها وتبسیطها حتى تكون * 

ول الجمیع للتعریف بلغة الضاد، وذلك بإنشاء مواضیع تتحّدث عن الشعر العربي القدیم افي متن

  .وتفسیره إلثراء الرصید اللغوي عند القارئ

خطر المحدق باللغة العربیة ف من الملتقیات والندوات الوطنیة أو الدولیة لمواجهة الالتكثی* 

  .لردعهوٕایجاد الحلول  ودراسته

التشجیع على حفظ القرآن الكریم وتعمیمه في المدارس لتكوین النشء على قواعد اللغة * 

  . العربیة السلیمة باعتبار القرآن الكریم مرجعا لها

دعو الهیئات العلیا في البالد إلى االلتفات واالهتمام بهذا الموضوع وعلى هذا األساس أ  

جهود  مادامتوٕاصدار قوانین وقرارات من شأنها تفعیل وتجسید ما قلناه آنفا على أرض الواقع، 

  .ثمارها وظّلت حبرا على ورقبالمجامع واللغویین لم تأت 

جاز هذا العمل المتواضع راجیا وفي األخیر أحمد اهللا رب العالمین الذي أعانني على إن  

  .منه أن یحمي لغتنا الجمیلة ویرعاها

  



 

 

  

  

  

  

  

  

   المصادر والمراجع قائـمة
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  نبذة عن جریدة النهار الجزائریة: الملحق األول

، وتعتبر أول جریدة إخباریة 2007جریدة النهار الجزائریة هي جریدة مستقلة، صدرت عام 

في الجزائر، لیس لدیها انتماء سیاسي أو حزبي، مدیرها العام أنیس رحماني، بحیث تعتمد على 

اجدة على مستوى والیة الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة، ثالثة مطابع رئیسیة في الجزائر متو 

ورقلة، ویفوق سحبها الیومي أربعمائة ألف نسخة صادرة بالّلغة العربیة، كما تضع نخبة من 

اإلعالمیین المتمیزین ذوي خبرة في المجال الصحفي على غرار االستاذة سعاد عزوز، محمد 

  .الجریدة بوسري ممن أثبتوا جدارتهم في العمل بهذه
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  الموضوعات فهرس

  الصفحة  العنوان

  -  شكر وتقدیر

  -  إهداء

  د-أ  مقدمة

  مـــــــــــدخــــــــــــــــل

  06  اإلعالم واللغة-1

  06  تصال وعالقته باللغةاال-2

  07 أنواع وسائل اإلعالم-3

  07 وسائل اإلعالم المطبوعة -أ

  07  وسائل اإلعالم المرئیة -ب

  08  وسائل اإلعالم المسموعة -ج

  08  خصائص وسائل اإلعالم-4

  10  تأثیر وسائل اإلعالم على الفرد والمجتمع-5

  اللغة العربیة في وسائل اإلعالم: الفصل النظري

  13  تمهید

  14    مكانة اللغة العربیة في وسائل اإلعالم: حث األولالمب
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  14  األهمیة االجتماعیة والثقافیة للغة -1

  16  الصراع اللغوي في وسائل اإلعالم -2

  16  مظاهر الصراع اللغوي في وسائل اإلعالم -3

  16  االزدواجیة اللغویة/ أ

  17  الثنائیة اللغویة/ ب

  17  استعمال العامّیة/ ت

  21  عالم ماهیتها وخصائصهالغة اإل: المبحث الثاني

  21  مفهوم اإلعالم -1

  22  :مفهوم اللغة اإلعالمیة أو لغة اإلعالم -2

  23  خصائص لغة اإلعالم-3

  25 الوضوح/ أ

  25 المعاصرة / ب

  25 المالءمة/ ت

  26 الجاذبیة/ ث

  26 االختصار/ ج

  26  المرونة/ ح

  26 االتساع/ خ
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  27 القابلیة للتطّور/ د

  27  العربیةدور اإلعالم في خدمة اللغة  -4

  30  األخطاء اللغویة في وسائل اإلعالم: المبحث الثالث

I- 30  مفهوم الخطأ  

  30  أنواع األخطاء-2

  30  أخطاء تتعلق بالمستوى الصوتي -أ

  31  األخطاء التي تتعّلق بالمستوى الصرفي -ب

  31  األخطاء التي تتعلق بالمستوى التركیبي -ج

  32  األخطاء التي تتعلق بالمستوى الداللي -ت

  32  باب شیوع األخطاء في وسائل اإلعالمأس-3

  34  سبل الحد من األخطاء اللغویة في وسائل اإلعالم-4

  الفـــصل الــتطبیــقي

  38 لمدخ

  38  تقدیم المدونة: المبحث األول

  39  تحلیل المدونة: المبحث الثاني

  39  استعمال العامیة -1

  43  الثنائیة اللغویة -2
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  45  استعمال العامیة الهجینة -3

  46  اء اللغویة الواردة في المدونةاألخط -4

  47  األخطاء النحویة/ أ

  47  األخطاء اإلمالئیة/ ب

  49  األخطاء الداللیة/ ت

  50  األخطاء الصرفیة/ ث

  54  خــــــــــــــــــاتـــمة

  58  المصادر والمراجع
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