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 ةــدمــمقـال
 

خري األنام سيدنا احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على              

وعلـى للـه   بن عبـد اهلل  حممد األكرم  ورسوله واملرسلني حبيب اهلل

 ..الطيبني الطاهرين 

 ..أما بعد              

اللغــة شيصــية الشــعوب ي اــا متييــا مــا اليــه مــن مترا ــات               

والعواطـف ي  إنسانية ي وجمريات إدارة الذات ي اليت تعبِّر عن املشـاعر  

 ..والتفاهم ي والعلوم واملعارف ي والثقامتات واحلضارات  واخلطاب

للغة أهمية بالغة يف بلورة املعلومـة وإيصـا ا عـت فتلـف     و            

وسائل االتصاالت وأساليب ووسـائل اععـالم ا املسـموعة واملقـروءة     

 ..واملرئية 

وبســالمة اللغــة وســالمة أبعادهــا املتعــددة   ــن تفعيــل             

علومة ا كما هو عليه سالمة اللغة اععالمية ي وسالمة املعلومات امل

 ..ي وسالمة اللغة عيصال املعلومة ي وسالمة اللغة املعجمية ذاتيا 

علـم اللغـة    وأي علـم الـنفا اللغـو      ا وسالمتيا الداخلة ضمن          

وتطـور داللـة اللغـة ي    ي ي وسالمتيا من التشويه لدى املتلقي النفسي 

 .. اجم اللغة ي واملعاجم الداخلة ضمن اععالم والعلوم األخر ومع

تدخل يف كل مفاصل  بش ل عام ي اللغةبطبيعة احلال ي و            

وإيصـال املعلومـة ي    التعبري وتفاصيل احلياة ي ل ونيا وسيلة وللية
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اا متييا لغة اخلطاب وخطاب اللغـة ي ولغـة اخلـت واععـالم ي وخـت      

 ..ي ومم ن أن ي ون علم اللغة اععالمي م اللغة واععال

وألهمية ذلك ا كان اختيار أمنوذج اجلانـب التطبيقـي  ـذ                  

ــو  ــة ه ــي   ) ا  الدراس ــالم العرب ــة اعع ــلية لغ ــم تص ــتاذ ( معج لألس

 .. بعض القنوات الفضائيةوي ( عبد ا اد  بو طالب ) الدكتور 

بعـض أخطـاء لغـة اععـالم ي     يعنى بتصـلية   املعجم ل ون            

ادلول اععالم الشامل ل ل ما ُينشر وُي تب وُيبث عـت املـذيا    

والتلفاز ي متضاًل عن ما تنطق بـه األلسـنة ومـا ال  لـو ال تـب مـن       

أخطاء لغوية ي وما كان من األخطاء الشـائعة بت رارهـا ا صـلية    

من الصواب اللغة وصوابيا ي وبيذا أصبة اخلطأ املشيور أكثر انتشارًا 

 ..امليجور 

يتجه يف تصلية هذ  األخطاء على أن تطبق ي املعجم أهمية و           

أمتضل وأوىل من استعمال الشاذ ي والسـبب يف ذلـك ي    ي وهي القواعد

 ( ..بو طالب) على ومتق ما يرا  ي وهو حتى ال تصبة اللغة لغتني 

لـى يف معاجلتـه   علماء اللغـة العربيـة بقبـول هـذا املن     وتوجه          

للمش لة ي وعّد  األسلوب ال فيل باحلفـا  علـى وحـدة اللغـة     

 .العربية من خالل وحدة قواعدها النلوية والصرمتية 

بأّن اللغة العربية نشأت من جمموعة الليجات ( بو طالب ) ورأى            

اليت مترقتيا ي ل ن الذ  مجعيا هو القرلن ال ريم على لغة قريش ي 

 .إنيا لسان عربي مبني  وقال عنيا

ــة                ــة العربي ــاع اللغ ــد اقتب ــف ض ــار  وي يق ــه ي يع وببيان

مسـايرًا  ( املوّلـد  ) ي ـون   ل لمات مـن لغـات أخـرى ي واشـن  أن    

 ..َيات اللفظ العربي ومتقيِّدًا بأوزان األمتعال املعرومتة ِلبن

ــال                 ــويم واعص ــد والتق ــني التجدي ــة ب ــم اللغ ــم معج ح ي ومج

ي وما ذكر  مـن األلفـا     1ج( امُلْزِهر ) واستشيد بالسيوطي وكتابه 
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املوّلدة اليت جاءت إىل اللغة العربية من الفارسية والروميـة واحلبشـية   

 ..انية والعتية والنكية القد ة والسري

وجاء بعضيا يف القرلن ال ريم ي متأصـبل  بـذلك كلمـات                 

 ..عربية متصيلة 

ــان األمــر ي  وبيــذا              ــا ك ــن اللغــة ميم ــن االســتغناء ع ال   

ل ونيا الشريان النابض اجملسِّـد عـن دقـة مـا ُيـراد إيصـاله مـن أ         

نمو اللغـة  وبالتزامن مم احلاجة لمعلومات علمية ومت رية وأدبية ي 

 .اديات و ري املاديات احلضارية املواكب ل ل املي وتطورها الداللي 

لب يف عصرنا تيسري النلو ي ومواكبة التغريات الداللية ويتط           

للمصطلة ي وما يتأثر ويؤثر يف توليد املصطللات احلديثة ي ولليات 

استعمال املصطلة أو ال لمة ي ومواكبة كل ما يتعلق بالتغيري 

 ابل التلدياتمقي املصطللي ي لوضم قوة التجديد والتجدد يف اللغة 

اللغة من البيئة الداخلية والبيئـة اخلارجيـة ي   اليت تطرأ وتتجدد اجتا  

ومـدى تباد ـا النفعـي مـم اللغــات األخـرى ي ومـدى تعـا م اعبــدا         

 ..والعاملية واملواهب واالخناعات الوطنية والقومية 

ـ               احليلولـة دون الركـون عبـدا  وابت ـار واخـنا       إن ولذا مت

وبنـاء  ي قوة العطاء الـداللي   جانب ميم لوضم اللغة يف موقمله الغري ي 

فتلة واملتبادلة اخلتات تاملتجددة وامل وشيصية األمة قوة شيصيتيا

وما عملية النيو  بالواقم إاّل ُبعد من أبعاد جعل  مم اللغات األخرى ي

ــا وديناميت  ــور يف د ومتي ــة احلض ــة قوي ــااللغ ــا اكأو حر ي ــى ي عل

 ..الصعيد العاملي 

 املتمثلــة باحــث ي وجــاند الدراســة التطبيقيــةومــن حمتــوى امل            

ــ ــتنتاجا  ب ــ  االس ــائيات ي اثل ــض الفض ــات  تاملعجم وبع واملقنح

 ..ة البلث والتوصيات ي لت ون خاا

 ..ومن اهلل التومتيق 
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 املبحث األول
 بني اللغة والثقافة وعلم االجتماع والنفس

 

ذلـك مـن خـالل مـا     البّد من مدخل ملوضو  البلـث وحمـاور  ي و              

 ..قامتة وعلم االجتما  وعلم النفا يتضمنه النابط بني اللغة والث

 :على ومتق ما يسم البلث وكاآلتي حملورين وسيتم التطرُّق            

 .اللغة والثقامتة وعلم االجتما  : أواًل 

 .العالقة بني اللغة وعلم النفا : ثانيًا 

 

 اعاللغة والثقافة وعلم االجتم: أوال  
 

ض جوانـب املوضـو  ي البـّد مـن وضـم      الشرو  يف إبداء بعقبل             

 :املضامني واملفاهيم اآلتية 

  اللغةLanguage   لتواصـل والتفـاهم بـني    وسـيلة معـتة ل

 ..العالقات اعنسانية جانب من ي وبناء الناع 

  الثقامتــةCulture لاجــة ي لبشــ ل عــام ي هــي اســتجابة ل

ان لصيا ة الـنفا واملنطـق بشـ ل    ومنيا ما تدمتم باعنس

أمنا  سلوكية ميذبة وحضارية ستوى حاذق ي واالجتا  ا

ــة  ــة  معين ــمات الثقامتي ــايري والس ــم املع ــق رمتي ــى ومت ي  ي وعل

ي ول ل جمتمم توجياته وللياتـه الثقامتيـة املتعـارف علييـا     
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ي وبيئـة وقنـاة إيصـال هـذ      وتتأثر استوى منـو   وتطـور    

 ..وما تستوعبه من تلك الثقامتة يا وسعت اللغة هيي  الثقامتة

 أسـاليب  ك اللغو  ي متمثال بييتم علم النفا بدراسة السلو

ي ودور  ت وين العـادات اللفييـة وأثرهـا علـى الشيصـية     

الفروق الفردية يف اكتساب اللغة ي واألسـا النفسـية يف   

ــن    ــب م ــة اللغــة  وان ــارات اللغويــة ي وعالق اكتســاب املي

ـ   ار احلضـارية واالجتماعيـة يف   م ونات الشيصـية ي واآلث

..تعلم وتعليم اللغة 

 1

 

  اثل اللغة أهـم جوانـب احليـاة النفسـية واالجتماعيـة      مما

ــرد ي و  ــة للف ــة ي   والثقامتي ــات االجتماعي ــاع العالق ــي أس ه

أداة ضـغط ونقـل   و نفسي بـني األمتـراد ي  ووسيلة التواصل ال

 .. والثقامتة وتنمية الناث

 اجملتمم والثقامتـة ي تتجمـم   هناك عالقة وثيقة بني النفا و

عند اللغة ي ومتيم جمتمم ومتيم ثقامتته وسلوكه ي ما يتم من 

 ..التعبري عنه أو التعبري عن جانب منه من خالل اللغة 

 علـم اللغـة   ا ي ملا يتم دراسة اللغة من خـالل   دور علم النفا

أو مـا   Psycholinguisticsعلم النفا اللغـو   أو النفسي 

ــمِّ ــاء  ييسـ ــض علمـ ــة  ه بعـ ــا اللغـ ــم نفـ ــنفا ا علـ  الـ

Psychology Of Language  التقارب بني علم ثمرة ُيعد

وهـو مّمـا يـدرع العالقـة بـني الـنفا       ي النفا وعلم اللغة 

ويـدرع العالقـة بـني اللغـة     ي البشرّية واللغة بش ل عام 
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ي أو طبيعة العالقة بني اللغة والتف ري ي والعقل اعنساني 

..دراك ال الم وإي وعالقة اللغة بالشيصّية 

 1

 

    اللسـانيات  علـم ي ـون واضـة ضـمن    دور علم االجتمـا 

ي  Sociolinguistics االجتمـاعي  الّلغة علم أو االجتماعي

وجمريات ذلك ضمن العالقات بني اليواهر اللغوية واليواهر 

 ..االجتماعية 

  ن االستغناء عن اللغـة ميمـا كـان األمـر ي ل ونيـا       الو           

دقـة مـا ُيـراد إيصـاله عـن أ  معلومـات       لنابض واجملسِّـد  الشريان ال

املواكب ي منو اللغة وتطورها الداللي مم عدم إ فال  علمية وأدبية ي

 ..احلضارية و الثقامتيةي منيا  كل املاديات و ري املاديات لتطورات

اللغة تدخل يف كل مناحي احلياة النيريـة   وبطبيعة احلال ي           

ا كـلُّ قـوم   ل ونيا هي اليت يعبِّر من خال يدانية ي والتطبيقية وامل

..وما يريدون إيصاله من معلومات عن أ راضيم 

 

 

ي لــذا يتطلــب يف وصــعوبتيا وتعقــدها احليــاة  تطــورو نمــوول           

ــرنا ي ــة  عص ــو  باللغ ــك الني ــو ي  وذل ــري النل ــلوب تيس ــاج أس بانتي

ة ي وما يتأثر ويؤثر وبالتزامن مم مواكبة التغريات الداللية للمصطل

ــطلة أو     ــتعمال املص ــات اس ــة ي وللي ــطللات احلديث ــد املص يف تولي

ومواكبة كل ما يتعلق بـالتغيري املصـطللي ي لوضـم    ي ال لمة 

ــوة ــديث ق ــة  و التل ــدد يف اللغ ــد والتج ــديات  ي التجدي ــل التل مقاب

يئة والتيديدات واملياطر اليت تطرأ وتتجدد اجتا  اللغة العربية من الب

 ـا النفعـي مـم    والنيـر إىل مـدى تباد  ي  لية والبيئـة اخلارجيـة  الداخ

مراعاة مدى تعا م اعبدا  وتوسيم ومنو املواهـب  اللغات األخرى ي مم 
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واالخناعات الوطنية والقومية ي واألخـذ بـالنير إىل عـدم الركـون     

 ..ا  الغري وابت اراته واخناعاته عبد

موقـم  و يا احليـاة ي متيي لغة عربية وهو جانب ميم لوضم اللغة ال            

واملســتدامة ي قــوة العطــاء الــداللي وبنــاء قــوة شيصــيتيا املتجــددة  

..بادلة اخلتات مم اللغات األخرى واملنفتلة واملت

 1

 

إاّل ُبعـد مـن أبعـاد جعـل اللغـة      ي وما عملية النيـو  بـالواقم               

ـ    ى الصـعيد  العربية قوية احلضور وتواصل د ومتيـا وحراكيـا عل

  ..العاملي احمللي و

ــا  إىل  و               ــن االنتب ــّد م ــى الب ــة معن ــة ا تأ  إّن دق ــدد كلم تل

ي ومعنـى  اللغويـة   الو يفـة بالنكيبات اليت يستطيم بيا إكمال 

جمموعـة عالقاتيـا املم نـة مـم كلمـات أخـرى        كلمة ا هيأ  

.متوامتقة ومتاعلة 

 

  

وبالعالقة مم ي أسا الثقامتة نفسيا  قةوإّن اللغة هي يف احلقي            

.الحقة ومتفرعة  ي إّن كل األنيمة األخرى للرموزي واللغة 

 

 

ما يزال عدد من علماء األنثروبولوجيـا  بأنه  Kattakويذكر              

ي يدرسون اختالمتات اللغة لي تشفوا االدراكات والنماذج  اللغوية

ي  ويـدخل يف ذلـك  .  ضاراتي يف عدد وامتر من احل الف رية امليتلفة

ي وهـو مـا يـدعى     دراسة االختالمتات اللغوية يف سـياقيا االجتمـاعي  

ي  الذ  يدرع االختالف املوجود يف لغة واحدة( علم اللغة االجتماعي)

.الفروقات االجتماعية ي لييير كيف يع ا ال الم 
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 .  38ص /  987 /   ط/ العراق  –بغداد / دار الشؤون الثقافية العامة 
3
 . 85ص / المصدر السابق  - 

/ منن منشنورات اتحناد الكتناب العنرب      ( / األنثروبولوجينا  )مــدخـل إلـى عنـلم اإلنسنـان   / عيسى الشّماس. د
 .02 ص /  2004/ سوريا  –دمشق 
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اللغـة   خـا  يتضـة مـن خـالل     ( أسلوب) كل ثقامتة  ا وإّن             

"  روح "وهذا األسلوب هو  . واملعتقدات واألعراف والفن أيضًا و ري ذلك

. خيص كل ثقامتة ويؤثر على سلوك األمتراد

1

  

ي باعتبــار   وهــذا يعــّ أّن الثقامتــة  ــاهرة مالزمــة ل نســان             

ي والف ـر ينـتع عـن تفاعـل      ي واللغـة وعـاء الف ـر     تلك اللغة

فسية اليت يتمّتم بيـا اعنسـان دون  ـري  مـن     العمليات العقلية والن

. ال ائنات احلّية

 

 

هي من أعقد ي إن قضية العالقات القائمة بني اللغة والثقامتة و           

.العالقات 

 

 

والبّد من اعشـارة إىل مـا تتميـز بـه اللغـة العربيـة مـن تعـدد                     

:خصائصيا ي و  ن إمجا ا باآلتي 

 

 

نية خاصة باعنسان تعت عن مطالبه وتواصـله  إنيا لغة إنسا -1

 .باآلخرين 

م تسبة ي تسـبيا الفـرد مـن عائلتـه وجمتمعـه       اللغة - 

 .وبيئته 

واألصوات تنتيم يف وحدات حتمل كل منيا ي أصوات  اللغة - 

ي مت لمـا   معنى معينًا يصبة مدلو ا ومفعوله اخلا  بيـا 

 .أيضا ضلًا و  واضلًا ي كان املعنى واملدلول واكان امللف

عرمتيـة ي ألن أمتـراد اجملتمـم تعـاونوا واتفقـوا علـى        إن اللغة - 

 .األلفا  ودالالتيا 

                                                 
 
منشنورات اتحناد   / قاسنم مقنداد   . ترجمنة د  / مفهنو  الثقافنة فني العلنو  االجتماعينة      / دوني كوش  - 

 . 28ص /  2002/ سوريا  –دمشق / الكتاب العرب 
2
 . 76ص / المصدر السابق / عيسى الشماس . د   - 
3
 . 62ص / المصدر السابق / دوني كوش  - 
4
المؤتمر الندولي فني   / اللغة العربية في وسائل اإلع   المرئية / أيمن محمد عبد القادر الشيخ . د - 

جامعننة /  2008نننوفمبر  25 -23 اللغننة العربيننة والعولمننة وجهننا  لوجننه ر تعلننيم اللغننة العربيننةتطننوي

 . قسم األدب العربي –كلية اآلداب /  ماالنل الحكومية
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متشابية ي إذ أن اللغات تتشابه يف أنيا تصدر من جيـاز   اللغة -5

النطق اعنساني ي وتشنك مم بعضـيا الـبعض بالنكيـب    

 .والتعقيد والنيام 

مــتغرية إذ تــتغري حبســب اليــروف واملســتجدات الــيت  اللغــة -6

 . تتعر   ا يف املراحل امليتلفة

ي متـربط اللفـظ املـدلول أو     مرتبطة بـالعرف اللغـو    اللغة نإ -7

ي وجيـب أن يـدل علـى شـيء مفيـوم لـدى        املعنى عـرف أوالً 

ــة ــق    اجلماع ــددة إذا اتف ــان متع ــظ مع ــون للف ــد ي  ي وق

 . اجملتمم علييا

أهميـا   واليت   ن إمجالي متضاًل عن الو ائف املتعددة للغة            

:باآلتي 

1

 

 .متيم اللغة املشنك للناع  :الو يفة االجتماعية للغة  -1

حتقق الطمأنينة والثقـة بـالنفا    :الو يفة النفسية للغة  - 

 . وعدم اخلجل أو االضطراب أو اخلوف

الرتباطيــا عضــويًا بــالف ر ي : الو يفــة الف ريــة للغــة  - 

أن عمليـة  ي متمن الثابـ   ي ل ونه فتزن يف عقل اعنسان 

لتف ري يف حد ذاتيـا ال   ـن أن ت ـون إال باسـتيدام     ا

 . ألفا  دالة على معاٍن حمددة تساعد على إااميا

 .من خال ا تبّ درجة ثقامتة  :الو يفة الثقامتية للغة  - 

متيـي وسـيلة لبلـود هـدف أ ـى      : الو يفة النبويـة للغـة    -5

أال وهــو تربيــة األجيــال وإعــدادها إعــدادًا يــتالءم ي وأعيــم 

 . احلياة وتطورهاو روف 

                                                 
 
 .المصدر السابق /  أيمن محمد عبد القادر الشيخ. د - 
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وارتبط  ارتباطـًا وثيقـًا   وامتدت وبيذا تعددت و ائف اللغة              

ي بــل اجاالتــه امليتلفــة  ي لــيا بتطــور الدراســات اللغويــة متلســب

وخصوصًا يف العالقات بني الـدول واجملتمعـات ي وحتقيـق التقـارب     

ـ    المة الدولي عت أدوات ووسائل االتصال امليتلفة ي متضـاًل عـن إن س

اللغة يف وسائل اععـالم تسـيم يف رمتـد وسـالمة فتلـف العالقـات       

 .ومستقبليا 

 

 العالقة بني اللغة وعلم النفس: ثانيا  
 

لعلـم الـنفا عالقـات    وت اماًل مـم مـا تقـّدم ذكـر  ي متـإن                  

متعددة ومتنوعة ومنابطة ومتداخلة مم فتلف العلـوم واملعـارف ي   

 ..بني علم النفا واللغة وجانب منه ما يتداخل 

 وسيلة للتواصل ي متإننا نرى Languageوكما ت ون اللغة            

 :تعريفيا 

    ــل ــتة ي وتعم ــارات املع ــن اعش ــد  م ــام تقلي ــي ا ني النفس

ــ  ــرد كوس ــي ولوجيًا يف الف ــب س ــل والنكي يلة للتللي

 ..اعدراكي 

 تواصل ي ووحدة اللغة هي اجلملة واجتماعيًا كوسيلة لل . 

ــو                ــلوك لغـ ــر سـ ــه يييـ ي  Language Behaviourومنـ

التلريـر   أو  بش له الشفييتعبري ي للواستيدام اللغة كوسيلة 

ــة     أ  بال ــارة اللغوي ــر املي ــذا تيي ــة ي ول  Language Skill تاب

..كمؤشر نابم من هذ  األهمية 

 1

  

                                                 
 
 –بيروت / العودة  دار/   ج/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د - 

 . 428ص /  978 / لبنان 
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ماتيا وال ننسى علم نفا اللغة الذ  يدرع اللغة يف اسـتيدا               

اليومية ي ويفيد من طـرق تدريسـيا ي ونفسـيًا يف تعلميـا ي وتسـيم      

مدارع علم النفا امليتلفة يف عالج عيوب النطق والب م وتعليم 

.سواء للغة األم أو اللغات األجنبية ي القراءة وال تابة 

1

 

اللغة التارخيي ودالالتيا ي يتبني مـدى تـرابط علـم     تطورمن و             

للغة ي وبذات الوق  اععالم بعلم النفا واللغة ي وما يلتقي النفا با

حماورها بسالمة اللغة ي ل ون سالمة اللغة ودالالتيا تـبّ األسـا   

احلقيقية لسالمة اععالم ورصانة وسباكة حمتوا  ي ومـا يتطلبـه   

ــي     ــة للمتلق  ــبة وا ادمت ــة املناس ــار ال لم ــن اختي ــ  ي م يف التوقي

امُلتلق ــي ي  ســب ي ليلقـق أبلـت التــأثري عنـد   املنا وامل ـان واألسـلوب  

وخصوصًا حينما يتداخل بش ل مـدروع علـم الـنفا ليتفاعـل     

وعلـم الـنفا   ضمن جماالت علم نفا اللغـة وعلـم نفـا اععـالم     

 ..االجتماعي 

عيمـة   صورة مـن صـور عمـق التـأثري ي مـا نتطلـم إليـه يف       و             

املؤمنني اعمام علي بن قول أمري ما ي شفه وعمق ومتلسفة وبال ة 

 :  أبي طالب 

(ْنَفُذ ِمْن َصْوٍل َقْوٍل َأ ُربَّ) 

 

 

ومضــييا يف بــني اللغــة وســباكتيا بتأثريهــا وهــو مــا  ــزج              

لي ون اختيار ال لمة املؤثرة اا تتأهـل ضـمن    النفا البشرية ي

ما يبنيه علم النفا ي وباختيار مـا يناسـب مـن وسـائل اععـالم مـم       

لمـة ضـمن مـا    التطور ي متضاًل عن متاعليـة لليـة اععـالم ولليـة ال     

 ..يقدِّمه علم النفا 

                                                 
 
 –بيروت / دار العودة /  2ج/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د - 

 . 76 ص /  978 / لبنان 
2
 . 545ص / نهل الب  ة   - 
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ومنه علم نفـا اععـالم ي ومـا يتطلبـه للوصـول إىل مت ـر                     

وقناعة الشيص املتلقي مم مراعاة التـأثريات اجلمعيـة عليـه ي ومـا     

ي ون عليه كفرد أو ضمن مجاعة من مستوى ثقـايف وحضـار    

ي ومستوى تفاعله مم ما يدخل ضـمن مـا تعنيـه مصـطللات      معني

 ..الدعاية واعشاعة اععالم واععالن و

وأســاليبه وتعاليمــه  هتوقيتــمتل ــل منــه ا وقعــه وموقعــه و             

ــه وتأثرياتــ  ــتغالل     هومتاعليات ــتثمار أو اس ــتيدام واس ــم االس ومواق

ي اجملـاالت  ال ـوادر يف هـذ     متطلباته وأسبابه ومسبباته مم قدرات

املناسـبة   ما  تل ونه من خطط ولليات ي ومـا يـتالئم مـن األدوات   و

..لللالة املطلوب عالجيا بال لمة 

1

 

دراســته ا هــو ي ه بــ( متونــدت ) ممــا اهــتم مــن جانــب لخــر ي وو             

وقضـايا  ي ( التف ري واللغـة والتـذكر  )ا لو ائف النفسية العليا ل

.يم يف اللغة اععالمية ومدلوالتيا ي وهو ما يساملنطق واألخالق 

 

 

ي  تلـف مـن   ومضييا متتأثري ال لمة وسالمتيا ومصداقيتيا             

ن حدث شيص آلخر ي ومن م ان آلخر ي ومن توقي  لتوقي  لخر ي وم

 ..آلخر ي ومن  رف نفسي آلخر 

َمن متضاًل عن اختالف تأثري ال لمة بني َمْن يعيش يف املدن و             

 ..ي وبني الدول النامية واملتقدمة األرياف يعيش يف 

ــذلك و              ــالم   ك ــوامتر وســائل اعع املناســبة ا املرئيــة   مــدى ت

واملسموعة واملقروءة ي ونوعية األجيـزة املسـتقبلة لوسـيلة اععـالم     

ا بني وتفاعلي اتواصليمدى وي وتنوعيا ي ومستوى تطورها  لدى الناع

 ..مم شرائة أو طبقات اجملت

                                                 
 
ص /  المصنندر نفسننه/ علننم النننفس فنني نهننل الب  ننة  / هاشننم حسننين ناصننر المحنننك  . د: ينظننر   - 

 48 . 
2
/ اتحناد الكتناب العنرب    /  ج/ دراسنة : علم النفس في القرن العشرين/ بدر الدين عامود : راجع  - 

 . 0 ص /   200/ سوريا - دمشق
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حتـى مـا بـني أبنـاء املدينـة       استقبال املعلومة واخلت وخيتلف            

ومستوى استقبا م ي قدراتيم العقلية ثقامتتيم وتبعًا لوذلك ي الواحدة 

ــالمتيا   ــة وس ــتواهم ي لل لم ــي ومس ــي  ي الدراس ــتوى الطبق واملس

 ..وتفاعليم معيا 

برامع اععـالن  و خططكما هو عليه ما حيصل متيما تضعه              

والدعاية واعشاعة واخلطاب اععالمـي ي وبشـ له الواضـة علـى     

ي وامتـداد تـأثري    تقبال وتفاعل ونتـائع قـّوة تـأثري  علـى النـاع      اس

 ..لرأ  العام لتش يل ا

لذا ييير على سـاحة اللغـة وسـالمتيا جانـب لخـر مـن متـرو                      

الثقـايف واالجتمـاعي ي   ومعاجلات علم النفا ي أال وهو علم الـنفا  

اجملتمــم يف لــدى  الثقامتــة طبيعــة وم ونــات ومســتوى النــابم مــن

وقوة شيصية ال لمة وسـالمة   ي تش يل وعي الفرد وشيصيته

وسـاحة الف ـر اعنسـاني ي    لغتيا وهيمنتيا على الواقـم احلضـار    

 ..ثرات العوامل التابعة واملستقلة اؤ

ــراف                 ــل األط ــام ك ــدى اهتم ــات   وم ــمن العملي ــة ض الداخل

 ..اععالمية واللغة املستيدمة وسالمتيا ومعطياتيا 

ي وما سي ولوجية الشـعوب الـيت اهـتم بيـا فتلـف العلمـاء                   

ــنيم و ــاء األن م ــؤرخني وعلم ــا  ثامل ــة واالجتم ــا واللغ ي إال  روبولوجي

وعوامـل هـذا    ة ييـا النفسـي  اتللغـة وتأثري لل شف عـن معطيـات ا  

ي مم ما حيملـه  وكيفية تش يل النتاج الثقايف وعوامله  يالتأثري 

.. من ُبعد نفسي ي وما حّفزهم للبلث يف اتسا  هذا متضاء الف ر

1

  

وتناول لومونوسوف اللغة من خالل الدور ا ام الذ  تقوم به يف              

ي متوجـد أن بفضـليا    ي والسيما يف العمليـات العقليـة   نشا  النفا

وأشار إىل العالقة بينيا .  أن يرتقي بعمله ومت ر  استطا  اعنسان

                                                 
 
   200/ المصدر السابق/ بدر الدين عامود : راجع  - 
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ي ال   ـن أل  طـرف متييـا     وبني التف ري بوصفيا عالقة متبادلـة 

. االستغناء عن الطرف اآلخر

1

 

كما وجد أن اللغة كانـ  وال تـزال مـن أهـم عوامـل ارتقـاء                    

وهـي األداة الـيت ال  تل يـا مـن امليلوقـات سـوى       .  اجلنا البشر 

 .  اعنسان

متإذا كانـ  اليـدان   .  وهذ  األداة اّد الف ر بأسباب التطور              

ي متــإن ال ــالم وســيلة هــذا العقــل يف  الطريــق املؤديــة إىل العقــل

ــام   اكتســاب اخلــتات واملعــارف املتعلقــة بالبيئــة اخلارجيــة والقي

. باحملاكمات املنطقية

 

 

"  احلاضـنة  "ي اثابـة   ليونتيـف  ي يف اعتقاد لقد كان العمل            

ي ومـن بينيـا    اليت  يرت وتطورت متييـا األدوات والوسـائل واعشـارات   

 . اللغة املنطوقة واملسموعة ثم امل توبة واملقروءة

هـو وجـود    ي ولعل من أهم مقتضيات  يـور األدوات واعشـارات              

 .  مستوى متقدم من النشا  اجلماعي

احلــال أن التجمعــات البشــرية حتــى عصــر اللغــة      وواقــم             

كمنيومة إشارية كان  قد قطع  شوطًا هامًا يف صنم وحتضري 

. األدوات واستيداميا يف نشاطاتيا احليوية

 

 

 ي عاماًل لخر ُيضـاف إىل احليـاة النفسـية عنـد البشـر      ثمةمتإن              

يا األجيال عن ويتمثل هذا العامل يف الثقامتة االجتماعية اليت تتناقل

. طريق اللغة واحملاكاة والتعليم

 

 

                                                 
 
الكتنناب  مننن منشننورات اتحنناد / 2ج/  فنني القننرن العشننرين علننـم النفـننـس/  بنندر النندين عننامود. د - 

 . 502ص / 2003/ سوريا  –دمشق / العرب 
2
 . 505ص /  2ج/ بدر الدين عامود . د - 
3
 . 734ص /  2ج/ بدر الدين عامود . د - 
4
 . 5 6ص /  2ج/ بدر الدين عامود . د - 
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ــتف ري              ــرتبط الـ ــاد   ويـ ــنفا يف االحتـ ــاء الـ ي يف رأ  علمـ

 . ي باللغة وال المسابقًا  السومتييت

وهذا االرتبـا  هـو الـذ  جيعـل الفـارق بـني سـلوك اعنسـان                     

 . ي بل ونوعيًا وسلوك احليوان كبريًا

ويستمد هـؤالء العلمـاء مـن جتـاربيم ومالحيـاتيم      ضيف وي             

 ياملوضوعية األدلة على أهمية اللغة يف صيا ة األمت ار واستيعابيا

ويسوقون األمثلة على استعانة اعنسان بال الم اخلارجي املسمو  

للتغلب على الصعوبات اليت يصادمتيا لدى حماولته استيعاب مت رة 

سـمو  الصـيا ة ال الميـة    وكيف أنه ي ّرر بصـوت م .  معينة

. حماواًل املرة تلَو األخرى الوصول إىل ا دف املطلوبي لتلك الف رة 

 1

 

وملا كانـ  اللغـة منيومـة أساسـية مـن الوسـائل املعينـة يف                    

ي متإنيا  ضم لبعض التلوالت أثناء مرورها باملراحل  النشا  النفسي

ة للمعاشرة ال الميـة  ي إذ تنتقل من األش ال اخلارجي املذكورة

ي أو إىل املستوى الداخلي لتصري أش ااًل للتف ري  إىل خطة داخلية

. ال المي

 

 

متاللغة ت مـن يف صـلب العمليـة    ) ا وال يقف عند هذا احلد             

ي ومن ناحيـة   يف صلب نواة اخللية ممثلة يف لغة الوراثةي البيولوجية 

مفتاح السـر اللغـو  مـن خـالل     أخرى اثل اجلوانب البيولوجية للغة 

السعي لل شف عن عمل اآلليات الفسيولوجية اللغوية من خـالل  

(دراسة أجيزة النطق والسمم واجلياز التنفسي 

 

 . 

وبش ل عام ا متتلديد مسـتوى سـالمة اجلانـب البيولـوجي                  

والفسلجي يؤثر طرديًا على املستوى النفسي ي وبـدور  يـؤثر علـى    

 .  ة يف التف ري والنتائع والنطق سالمة اللغ

                                                 
 
 . 762ص /  2ج/ بدر الدين عامود . د - 
2
 .  77ص /  2ج/ بدر الدين عامود . د - 
3
 ..المصدر السابق / ادر الشيخ أيمن محمد عبد الق - 
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وهو ما يوضـة العالقـة بـني اللغـة وعلـم الـنفا بشـ له                      

املفصلي واملؤثر على مفردات وتش يل اجلملة املفيدة املعبِّرة عـن  

 ..ما ير ب بيانيا الشيص عيصال الف رة 

 ي والـيت تواكـب كـل   وبيذا   ن إمجال جوانب مما تقّدم             

 :بامليطط اآلتي تغري جزئي وتغيري شامل ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائل اععالمية والبيئةيبني (  1) فطط 

 املؤثرات اللغوية بفاعلية إسناتيجية

 

ث ي يصــب يف وســي ون تواصــل حملتــوى وحمــاور هــذا املبلــ            

 ..حمدوديته  ت املية البلث ي على الر م من

 

 

 

 

 

 

البيئة 

 اخلارجية

 

 
البيئة 

 اخلارجية

 

 البيئة اخلارجية

 اخلارجيةالبيئة 

 البيئة الداخلية
 

الوسائل اععالمية ا 

املسموعة واملرئية 

 واملقروءة

 املؤثرات اللغوية

الفرد 

والجماعة 

 والمجتمع

الف ـر  

الـــنفا 

 السلوك

 



 2  

 

 

 

 املبحث الثاني
 سالمة اللغة العربية واإلعالم والرتمجة بني

 

وسيتضمن هـذا املبلـث ي النابـط الوثيـق بـني سـالمة اللغـة                    

ــال ــة واعع ــن  م ي والعربي ــيت ال    ــلية ال ــة واملفص ــة املتبادل العالق

ل عالم ايتلف وسائله املسموعة واملقروءة واملرئية وإم انياتـه  

ي أن تقــوم لــه قائمــة إاّل املعاصــر والتقليديــة واملتطــورة واحلديثــة 

بسالمة اللغة وت امليتيا عيصال الرسالة والوصول لليدف املطلوب 

وما ينتع عنه من ردود الفعل اعجيابي والسلد ي ومنه كان حمـاور  

 :املبلث كاآلتي 

 .سالمة اللغة وأهميتيا ل عالم : أواًل 

 .سالمة اللغة ومستقبل اععالم : ثانيًا 

 . اععالمية –اللغة واملنيومة املعلوماتية  :ثالثًا 

 .النمجة وأثرها على اللغة : رابعًا 

 

 سالمة اللغة وأهميتها لإلعالم: أوال  
 

يتوجـه  علم ومينـة ومتـن ي   هو :  Mediaاععالم من بني ما يعّ           

اـا  يام ومسؤولية التواصل مم الناع رؤيا ورسالة للقيام امل حيو

ــوامتر  ــه مت ــل ــلة  الن م ــات الواض ــائل واملعلوم ــال الرس ــائل ي عيص وس
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أهـداف   حتقيـق  وامليطط  ا ي املقروءة واملسموعة واملرئية ي من أجـل 

 ..معينة و ايات 

ــني               ــالم ب ــم اعع ــاب ي   : ويق ــة اخلط ــاب ي ولغ ــة ي واخلط اللغ

ي ومـدى  ومقومات مـؤثرات ذلـك علـى املتلقـي لليطـاب أو الرسـالة       

 ..اجلماهريية اتسا  مساحته 

مـن   انـب وجخبصـو   من املبلث السابق ي ضة ات متضاًل عن ما            

ــات ــني  العالق ــة ب ــنفا  واللغ ــم ال ــة  عل ــا  والثقامت ــم االجتم ي وعل

 ..وبش له امليتصر 

مـن حيـث   ي تأثري وسائل اععالم على النص ييير ُبعد لخر يف             

راءة النص بلفـظ بعـض   املعنى والسالمة اللغوية ي كما هو عليه ق

 ..ظ حروف أعجمية بش ل مغاير ي أو لفييا بلف حرومتيا

اـا متـييم القنـوات     ي يف وسائل اععالم العربي كما نرى ذلك           

القنـوات األجنبيـة الـيت تبـث براجميـا امليصصـة باللغـة        العراقية ي و

طاملا تلفظ ال ثري من ال لمـات متتـدل علـى  ـري     متإنيا ي العربية 

 ..احلقيقي اها معن

ــال ال احلو             ــبيل املث ــظ  علــى س ــّول أو تلف ــا حت ــر ا كــثري م ص

 : كلمات منيا

  ( سو )  :     أو  ( صـو  ) إىل لفـظ  الـذ  يضـرب بـه البيـائم ي

إىل الــذ  نســمعه ي ( صــوت  ): ي وتلفــظ كلمــة  ( صــوت)

ــة ا  ــو ) كلم ــوت) أو  ( ص ــو  ) أو  ( س ــة ا ي أو ( س كلم

يف االنتيابـات ي وهـو   ( ت يصوِّ )لمة ا كمن  بداًل( يصو  )

 ..واملعنى ما يؤثر على سالمة اللغة واللفظ 

ــري                ــراءة   ــراءات ي أو الق ــدد الق ــنص بتع ــراءات ال ــذلك ق وك

متيتغري املعنى وتتغري املفاهيم ويـتغري متيـم اآلخـر    ي الصليلة للنص 

 ..لى ما مطلوب من إيصال املعلومة ع
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الفيم وخطورته على الفعل ورد  أوجه ييير يف تعددمما وهنا             

 ..أو تفاعل املستمم بتعدد استيعاب مفيوم النص واختالمته  ي الفعل

وال ننسى اللغة  ري املنطوقة يف وسائل اععالم ي متتييـر لغـة               

ـ     ومة و ـري املقـروءة   الصورة ومتيميا ملسـتلم الرسـالة اععالميـة املرس

 ..بلفظ ال لمات 

وهو ما يؤثر بش ل مباشـر و ـري مباشـر علـى متيـم الـنص                     

يا ي وسالمة اللغـة  اللغة العربية من خالل التعبري بصور  وسالمة تال

اععالمية اليت تنع ا بدورها على سالمة اللغة ي والتأثري املتبادل 

وطريقـة وتعـدد متيـم     ي بني لغة النص والصورة والوسيلة اععالمية

 ..للرسالة أو النص املقروء واملسمو  واملرئي  املتلق ي

وقراءة أخرى تتعدى النص أو تأخذ أبعادهـا علـى ومتـق مـا وراء                 

النص ي كمـا هـو عليـه حينمـا نقـول جـاء السـائق ي متقـد يتبـادر          

ــادر    ــدون ســيارة ي ويتب ــود ســيارته أو ب ــأّن الســائق يق ــتمم ب للمس

ومتق ما مطلوب من مواصفات للمستمم بأنه بالت وعاقل ونير  على 

يعنيه من تبعات ذلك الـنص   السائق ي وما هو مرتبط بفيم النص وما

 .. وحتليالته

ومـدى  ي التجربة وطبيعـة وسـائل اععـالم وشـعبيتيا     تيير و             

ي واســتمرارية وطبيعـة اعصــغاء   ي التصـاق اجملتمـم بيــذ  الوسـائل   

ــ  الة واملرســل إليــه أو والشــيص والتوقيــ  وامل ــان واملرســل والرس

سواء كان مترد أو مجاعة أو جمتمم ي أو املتلقي ي الشيص املستيدف 

واملتعارف عليه مـن مفـردات الـنص وسـياق الـنص ي وكونـه نـص        

 ..منجم أو  ري منجم ي ومدى إم انية صيا ة النص 

ي والصــيا ة املنتبــة عليــه ي صــيغة الــنص ا لنــا  زوبيــذا تــت            

ي يف إيصال الرسـالة للجيـة املعنيـة بالرسـالة     تة الصوت ونوالصوت 

وعـدم وجـود مـا    ي ومدى سالمتيا كنص ي ومدى سـالمتيا كـأداء   
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أ  انسيابية وصـو ا للمتلقـي ي والفيـم     ي يشوش على هذ  الرسالة

 ..وعوامل الفيم 

ي والنيــام املفتــوح وتــدخل مجيعيــا ضــمن نيريــة االتصــال              

واملنيومة املت املة ملستوى سالمة النص وسـالمة  ي والنيام املغلق 

 ..ويت امل مم ذلك متلقي النص وما يعقبيا 

ــددة                   ــات متع ــالم   ــة يف اعع ــون للغ ــب أن ت  ي ويتطل

ــمة اجلمــل والعبــارات   ــرية كس واالبتعــاد عــن اجلمــل    ي القص

 ..االعناضية 

عـدم  مـن أسـباب     ون سـبب ي لئال يوجتنب احلشو اللفيي              

 ..املعلومة أو الرسالة اععالمية  التشويش يف إيصالالفيم أو 

ليتلقـق  ي ضرورة إدراك العالقـات الدالليـة لأللفـا     البد من و           

مـا يتعلـق باجملـاز ي    يشـمل  عامل الوضوح وبش ل مألوف ي حتـى  

متيـم اخلصـائص الصـوتية للغـة      بني الصورة واأللفـا  ي و  قوالتطاب

حتاشي قدر اعم ان وي واستعمال الفعل املبّ للمعلوم ي  رداتياوملف

من استعمال الفعل املـبّ للمجيـول ي واسـتعمال اللغـة املشـنكة      

..واملفيومة باللغة اععالمية املرئية واملسموعة واملقروءة 

1

    

وثقامتة تعدد القراءات ومتيم ما ُيراد مـن الـنص ودقتـه ي حبيـث                  

ي وحتــى مأخــذها  يتجربــة مأخــذها  ــاند الــوعي والالوعــتأخــذ ال

 .استوى اللغة األدبية ومدى تأثريها 

ومؤثر صيغة اخلت وسالمته اللغوية ي كما هو عليه كـون              

 ..اخلت يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل 

امتية تامع القصرية ي الثقوقفة اععالن أو الوهذا ما حيتاج إىل            

 ..ومفاهيميا ي وتبويب ال الم بيا  وسياقاتيا لية للغةيوالتوض

                                                 
 
/ لبنان  –بيروت / للطباعة والنشر ل دار الجي/   ط / اللغة اإلع مية / عبد العزيز شرف. د - 

 .250-245ص / 99 
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وراا تسيم بذلك ي التامع واألمتالم والتمثيليـات واملسلسـالت              

لتصـلية جانـب لغـو  يف    ( وقفـة الومضـة   ) ا ادمتة ي وي ـون  ـا   

 ..سياق الدور ي دون حصول قطم يف ذلك الدور 

 

 تقبل اإلعالمسالمة اللغة ومس: ثانيا  
 

ــالمة               ــق بس ــا يتعل ــّدم ا ــا تق ــت مل م ــة  نس ــة العربي اللغ

 ..ومستقبل اععالم 

مـن و ـائف اللغـة     حيث ي ون است مال مناقشة املوضو            

ــدا    ــعيا هاليـ ــيت وضـ ــن  Hallidayالـ ــة  ي ومـ ــة اعخباريـ الو يفـ

ــة) ــيت  Informative Function( اععالمي ــل ا ال ــيلة لنق ــي وس ه

املعلومات واخلـتات إىل األجيـال املتعاقبـة ي وإىل أجـزاء متفرقـة مـن       

الت نولـوجي واالل نونـي    ال رة األرضية ي واا يسيم التطـور 

 ..ا ائل 

ــبة و ي              ــة لتص ــذ  الو يف ــد ه ــن أن ات ــة و   ــة تأثريي ف

حلث بعض امليتمني باععالم والعالقات العامة  توجهوإقناعية ي وهو 

ي أو العدول عن منط معـني   عنيم منتوحور على اعقبال صوب اجلمي

من السلوك الغري حمّبذ اجتماعيًا ي ويستيدم عـت األلفـا  احململـة    

..ة والوجدانية يباالنفعال والعاطف

1

 

نقطـة ميمـة جتمـم مـا     متيي  Persuasionو يفة اعقنا  أما             

ي واالسـتجابة  الفيم ووعلم النفا االجتماعي اللغة  تبني استيداما

                                                 
 
 990 / الكويت / مطابع السياسة / سيكولوجية اللغة والمرض العقلي / جمعة سيد يوسف . د - - 

 . 24 ص/ 
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وتفاعلـه   Mass Mediaوباخلصـو  ضـمن اععـالم اجلمـاهري      

 .. ش ل موضوعي وعقالنيب

تطـــور دالالت  وي أأو جتردهـــا ي كلمـــة وتعـــدد معنـــى أ               

ي استعماالتيا ي أمر لخر يدخل ضمن امليـام اععالميـة يف متيـم اللغـة     

 ..اتيا وأهدامتيا حمتوى الرسالة ومتطلبومتيم م ونات ولليات و

ثقامتيـة  عالقـة  ي ونرى العالقـة الوثيقـة بـني اللغـة والف ـر                  

حضارية نابعة من أصل البنـاء اللغـو  وتطـور  الـداللي ي وضـمنه      و

على النـاع  تدخل و يفة اععالم اللغو  النفسي وتأثرياته البالغة  

 ..وعلى سلوكيم اجلمعي واجملتمعي 

كـبري يف اجتاهـات     ا أثري ( سوسري ) يقدميا  رىأخ ونيرية             

تماعية املوحـدة جملتمـم   الياهرة االج ي عّد اللغةعلماء اللغة ي حيث 

ا الناع يف اجملتمم الواحـد ي  كالم تلك اللغة اليت يستعمليمعني ي و

مم االرتبا  مجيعًا بقواعد  ي من شيص آلخر اختالف متيميامستوى و

مفيومـة يف  ي ولغـة  عل منيا لغة واحدة جت ي لغوية وسلوكية عامة

اجملتمم الواحد ي وعن طريق دراسة النماذج ال المية الصادرة عـن  

ــم    ــك اجملتم ــراد ذل ــل    ي أمت ــد أو العوام ــداء إىل القواع ــن االهت   

..املشنكة لتجعل منيا لغة مشنكة 

1

 

عـت  والتفـاهم   والفيـم  وبيذا تبدأ اللغـة كوسـيلة لالتصـال                

ــد ــبل امت ــاري، ي وأص ــة د   اد الت ــن اخلطاب ــمن مت ــة  ض ــل منيوم اخ

 ..االتصاالت اعنسانية 

مـا جيـر  مـن    ي و و ائف اللغة بني الناع تمثل بيا واحد منيو          

 ..حماولة التأثري واعقنا  
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اللغة وال لمة يف زمننا املعاصر ي ما تفعله  والصورة الواضلة          

 ..الناع  بتوجيات من مستوى التأثريمم الصورة 

مـا  منـه  ي و واعشـاعة  يف الدعايـة واععـالن  ومنه مـا ي ـون              

ضــمن ت نولوجيــا املعلومــات   ضــمن اآلليــات الفاعلــة   يــدخل 

 .. ةواالتصاالت السل ية والالسل ي

واملتنوعـة   ةاملتعـدد وتوجياتيـا  تم مـن اسـتعماالت اللغـة    يوما            

وم انتيـا  ي وما حتمله الرسالة ي تلفاز املذيا  وال ما يبث عت ضمن

والنيام  ي ونيرية النيام بشقيه النيام املفتوح  نيرية االتصال ا يف

 ومنـه مـا  .. بـني املرسـل واملرسـل إليـه      فاعـل تال املغلق ي وما   ن

 :يبينه امليطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني م ونات نيام االتصال(   ) فطط 

 

تـرتبط مـم اععـالم علـى ومتـق مسـاحة واسـعة ي        اللغة بيذا و             

وتدخل ضمن فتلف وسائل اععالم املرئية واملقـروءة واملسـموعة ي   

وموضـوعية  أو املصـطلة ي  بدقـة ال لمـة    اهوجتسد األبعادمتتأخذ 

 ..أو اجلملة املفيدة العبارة 

 ا املرسل إليه

الفيم 

 والتأثري

ا  الرسالة

خبصوصيتيا 

 وعموميتيا

 

 املرسل

 اللغةو

 واخلطاب

 

 

 املعلومات املرتدة
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ـ                ا لذا متاخلطورة ت من حينما تضطرب ال لمـة و تـل ا

ي ـون حضـور اللغـة    ل التعبري وإشـ االتيا ي و حتمله من أش ا

وعلم النفا وعلم نفا اللغة يف كيان اععالم ي وكأنـه بتـأثري    

 ..درع لغو  بعمقه النبو  ي املباشر و ري املباشر 

و  ن أن يضـم الباحـث فطـط يوضـة منيومـة وسـائل                    

  :وكاآلتي  ..املتلقي للمعلومة أو اخلت  –اععالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتلقي  –يبني منيومة وسائل اععالم (   ) فطط 

 للمعلومة أو اخلت

 

يتبني ويوضة ي فطط لخر ضمن وجانب لخر يضعه الباحث ي          

ي وسالمة ومالئمة مرونتيا وم وناتيا أهمية سالمة املنيومة  ي منه

 كمنيومة ه اوسائلو اععالم بنيي اجلامعة وانسيابيتيا ومتاعليتيا 

 ..وجية  ا خططيا وتطبيقاتيا وأدائيا 

كجية مستيدمتة ي وله حق االستجابة من عدميا ي واملتلقي           

و  ن تبيان ذلك  ..استجابة  –وحبسب ما يتلقق لديه من متيم 

 :ضمن فطط فتصر ومبسط وكاآلتي 

 

 

 املعلومات املرتدة

وسائل 

 اععالم

 املقروءة

 وعةاملسم

 املرئية

 

 الصوت اللفظ
املعنى 

أو 

 الداللة

 

املتلق ي 

للمعلومة 

 أو اخلت
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 يبني سالمة املنيومة بني الوسائل واملتلق ي(   ) فطط 

 

وهذا حيقق بدور  خارطة لصيا ة اعسناتيجيات علـى ومتـق               

تتبناها املؤسسة اععالميـة ي   ي كلرية اععالم اليت متلسفات معينة

بداعميا اللغو  املالئم واملبّ على أساع استيعاب البيئة الداخلية و

الفـر  املواتيـة  ـودة     –والبيئة اخلارجية ي واستثمار مواقم القـوة  

ال ائن التلديات  –األداء ي واحلد من سعة مواقم الضعف  –ذ التنفي

 ..يف البيئتني 

ــه و            ــي  من ــوج اععالم ــودة املنت ــتوى ج ــة مس ــهمحاي  ي ومالئمت

 ..مستقبل اععالم ومؤسساته ألمان  ي املستمر االستدامة الش لب

 

 اإلعالمية –اللغة واملنظومة املعلوماتية : ثالثا  
 

وامتدادًا ملا تقّدم ي متإّن القوة الداعمة للمنيومـة املعلوماتيـة                  

رســوو ومتاعليــة االستشــراف واععالميــة ي  –واملنيومــة املعلوماتيــة 

 

 ملرتدةاملعلومات ا

سالمة 

الوسائل 

 وتطورها

 

سالمة 

 اللغة

سالمة 

 اللفظ

 

السالمة 

من 

 التشويش

سالمة 

املتلقي 

وإيصال 

املعلومة 

 أو اخلت
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ـ  ة ي والـدور الـذ  تلعبـه    منيومة اللغة داخل البيئة الثقامتية واملعرمتي

االتصال ي وما تولد  من أمت ار ي والو ائف الذهنية يف  داخل وسائل

 ..نسان مت ر اع

وما قيام متلسـفة العلـوم ب ـل مسـتويات الُبنـى الف ريـة                   

واملعرمتية ي إال بركيزة ودعامة اللغة ي وتواصـليا املشـنك مـم منـو     

البناء اللغـو  ل عـالم وعمقـه املعـريف الـذ  ال ينفصـل عـن علـم         

الــنفا اللغــو  واععالمــي واالجتمــاعي ي ومــا يتــوامتر مــن وســائل 

توى تطورهـا الـتقّ ي ومـا ينصـب بالتبـادل املشـنك ي       اععالم ومس

 ..والت امل املعريف املتلقق من حمتوى متلسفة العلوم 

ومــا متلســفة العلــوم إال البوابــة الواســعة الســتيعاب احملتــوى               

املنيومــة  ومتاعليـة  املعـريف والتنييمـي العميـق لــه ي واشـاركة    

 .. اوما يتوالد عنيي توى اللغة و زارة حمي اععالمية  –املعلوماتية 

 متضاًل عن ما تلعبه منيومة النبية والتعليم ومستوى ُرقّييـا ي             

 ..وما حيقق ألرقى منيومة إعالمية 

كمــا هــو عليــه مــا يتمثــل يف حلقــات هــذ  املنيومــة مــن ا             

ي  ال ادر التعليمي ي واملصادر املعرمتية املعتمدة ومناهجيـا وأدواتيـا  

 ..ي للمعلومات العلمية واملعرمتية واملتلق 

خلـروج مـن األميـة اععالميـة     وما يشمل هـذ  احللقـات ي هـو ا              

اا ي وحتقيق السبل ال فيلة ل بدا  واعبدا  النقد  ي وفاطرها 

مـرتبط  وما حتمله من حراك متاعل ي ي ـون  متيه النيريات الثقامتية 

ية ي والتطور الداللي والسبل ال فيلـة  أساسًا باللغة وبال تيا من ج

 ..بسالمة اللغة واخلطاب اععالمي 

علماء اللغة وعلماء احلاسوب أنفسيم  وجدير بالذكر ي بأن             

حتٍد حقيقي وواضة ي متييرت إش الية اللغة بعد  يمأمام واواجيقد 

 أن أ يرت املواجية بينيما واحلاجة املاسة إىل املراجعة للمنيومة



 3  

متضاًل عن ما متجرته ت نولوجيا املعلومات من ي اللغوية ك ل 

..إش الية اللغة 

1

 

من واملصطلة بطبيعة احلال خيلق إش الية املفردة  وهذا              

والدقيقة امليتارة من جية وسالمة املفردة اللغوية املناسبة ي جية 

 ..أخرى 

ليدية يف حل التق ي أن يتيطى اللغو  ولذا تطّلب             

بالتواز  مم االتسا  امليول يف متضاء املعلومات اعش اليات اللغوية 

املتنوعة ي ومتطلبات اجلانب العلمي واملعريف املستجد على أر  

 ي وبواقم مواكبة اتساعيا ومسريتيا اعبداعات واالبت ارات

 ..األمتقية والعمودية 

بيــة ا بالتوســط وممــن حيــدد خصــائص منيومــة اللغــة العر            

اللغـو  ي وحــدة اخلاصـية الصــرمتية ي واملرونـة النلويــة ي واالنتيــام    

الصوتي ي و اهرة اععـراب ي واحلساسـية السـياقية ي وتعـدد طـرق      

ثراء املعجم واعتماد  علـى  إال تابة و ياب عناصر التش يل ي و

اجلذور ي وشـدة التماسـك بـني عناصـر املنيومـة اللغويـة ي واآلمتـاق        

 ..لغو  يف  ل ت نولوجيا املعلومات للدرع الاجلديدة 

واعمتادة من تطور دراسـة اللغـة اراحلـيا املتعـددة مـن ضـبط                   

السلوك اللغو  ي ودراسة التباين اللغو  ووضـم النـواة التنيرييـة ي    

وحتليل املركب اللغو  ي ووضـم النمـوذج اعحصـائي للغـة ي وبـدأ      

ي ووضــم النمــوذج الرياضــي أو  اســتيدام احلاســوب يف جمــال اللغــة

ال مــي و ــري ال مــي ي ووضــم أســا علــوم الداللــة واملعرمتــة ي  

.ومعاجلة اللغة لليًا بوساطة احلاسوب 
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ويشنك ضمن هذ  اخلصائص مجيعًا سالمة اللغة العربية ي              

كما هو عليه سالمة ال لمة أو املصـطلة ي وسـالمة كتابتيـا ي    

يا ي وسـالمة متيميـا وتـداو ا ي وهـو مـا يـدخل       وسالمة نطقيا وقراءت

ضمن الوسائل املقروءة واملسموعة واملرئية ي سواء كانـ  تقليديـة   

 ..ومعاصرة أو متطورة وحديثة 

ــة                 ــيم االجتماعي ــة الق ــدادها منيوم ــة ي وامت ــا واألخالقي وم

 ..بآلية البناء بالتوجيه التقو ي اتل ه من أدوات تتجه بيا 

واحليلولة دون  يور الفجوات وما ينع ا عنيا مـن فـاطر               

ي احملتوى الثقايف وتطور  اللغوية ي وعلى  –على البنية االجتماعية 

ه املسموعة واملقـروءة  باألوجي وتبعًا للتطور التقّ واحملتوى الرقمي 

 ..واملرئية 

الـدها وإيصـال   وهو ما ال   ن أن يتجرد من قويم اللغة وتو               

املعلومة بأمتضل صورة مطلوبة ومفيومة ي وما يدخل ضمنه احملتـوى  

املنيور ي وما يتم ترمجته واؤشرات حداثـة الف ـر أواًل بـأول ومـن     

  ..وبنيرة نقدية إبداعية لغوية ي منابعيا احلقيقية 

ييتمـون بتطـوير   ي بدأ األنثروبولوجيـون اللغويـون املعاصـرون    و       

ي حبيـث تـؤّد  دراسـاته عـن أصـل       غو  يف دراسة الثقامتةاملدخل الل

إىل جماالت دراسّية جديدة حول تطوير األسا  اللغة ومراحل تطّورها

ي اليت تقوم علييا احلياة اعنسانية احلاضـرة   االجتماعية واععالمية

..واملستقبلية 

1

 

علـى  منيـا مـا ينتـب    اععالميـة ي و  –واملنيومة املعلوماتيـة               

اللغويــة وتطورهــا الــداللي احملقــق بإســياماته  –املعرمتــة اععالميــة 

جماالت واسعة ي  دم فتلف األنشطة وعالقاتيا املتنوعة ي املرحلية 

 ..واملتطلبات اعستشرامتية أو املستقبلية 
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ــه              ــ  ومن ــق بالتوال ــا يتلق ــتنبا م ــي ي واس ــطللات د اآلل  املص

ة معرمتية لغويـة ي يـدخل ضـمنيا الزمـان     من خالل منيومي املعاني و

ــان  ــف ي وامل  ــببات  واملواق ــيو  واألدوات واملس ــا ي والش حبراكي

 ..والتغذية املعلوماتية املرتدة عنيا  ي وبلورتيا والعطاء الناجم عنيا

اععالميـة ي   –وللنمجة الدور اآلخـر يف املنيومـة املعلوماتيـة                

ي والتطـور  حراكيـا  يسـبب مـن تنـو     وومـا يتولـد عنيـا ي    ي ودقتيا 

 . . الداللي لغتيا

وهو بذاتـه ي مـا يتوجـب وجـود  صـص داخـل ضـمن البنـك                     

ــاء    ــه بن ــون من ــريف ي لي  ــك املع ــي والبن ــك العلم ــات  والبن املعلوم

اععالمية ي وامتداداتيا العلمية واملعرمتية اليت  –املنيومة املعلوماتية 

 ..تدعم تلك املنيومة 

 

 الرتمجة وأثرها على اللغة: رابعا  
 

مفتاح البوابـة   Translateت اماًل مم ما تقّدم ي متإّن النمجة            

مـا لـذلك مـن    ي واحلضـارات  األمم والشـعوب و بني ال ائنة الواسعة 

لبناء  ي قيميا وعاداتيا وتقاليدها وأخالقياتيا وشيصيتياأهمية متيم 

و ري التقليدية ي  وانبيـا السياسـية   العالقات الدولية ي التقليدية 

 .إخل  ..واالقتصادية واالجتماعية 

ــطللات    و               ــاق املص ــا  لمت ــق اتس ــة ي يتلق ــالل النمج ــن خ م

ومعانييا ومفاهيميا ودقتيا بش ل مشـنك ي وراـا متفـق عليـه     

 ..انيور علمي 

ومتيم املواهب ي تبادل املعارف واألمت ار واعبداعات ومتضاًل عن               

 ..واتسا  وتالقة وتقارب كل جديد ومستجد 
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الشعوب بعضيا للبعض ي ومنه  لغة متيممنه ما يدخل ضمن و              

احلضارات بعلوميا ومبت راتيـا وإبـداعاتيا املاديـة و ـري      ت امل

 ..ي ومواصلة التآلف والسالم املادية 

بوضـوح قنـوات االتصـاالت    اعنسانية ويتم محاية كياناتيا              

ـ ي ترمجة املعلومات واألمت ار جمريات وي املتبادلة  اة مسـتوى  واراع

وسـالمة لغتيـا وسـالمة    ي ولغة الطـرف اآلخـر   العناية بسالمة لغتيا 

 ..ون متاعلة ومنتجة ومومتية األهداف ترمجة لغتيا ي لت 

عمـق  اعسـيام يف منـو وتطـور العلـوم واملعـارف ب      ي وجانب منـه            

 .. ومليام اللغة وو ائفيا املؤدى الفلسفي  ا

وال ننسى بأّن النمجـة تـدخل حتـى يف املـواد الداخلـة ضـمن                   

ــالم      ــتامع واألمت ــة ال ــه يف ترمج ــو علي ــا ه ــالم ي كم ــائل اعع وس

 .وما إىل ذلك .. واملسلسالت والتامع اعخبارية 

ــة امل               ــالمة اللغ ــة وس ــالمة النمج ــة  وس ــا ا كلغ ــمنة   تض

ا املياطبة واالتصال ي ولغة اا تتضمنه من قواعد اللغة ي تعّ وضم 

لت ـون نتاجـات   ي واملرسل إليه ي بأمتضل صـورة  ي والرسالة ي املرسل 

لتلقيــق ت امليــة نتــاج الف ــر والعلــم  ي عوب وجيــًا لوجــهالشــ

ي ب امل الوعي االستيعابي وما   ن التيطيط له ي وما  واملعرمتة

حيمله من إم انيات التنفيذ أو التطبيق أو االنتفا  منيا بش ل 

مباشر و ري املباشر ي وقابلية النقاش ونتاج النقاش واحملاورة املثمرة ي 

ا حلقـة وصـل اعلوماتيـا ونتائجيـا مـن خـالل       جعلياستدامتيا ي وو

 .. أو الع سية التغذية املرتدة

ترمجته ي أو وضم مصطلة وال نغفل املصطلة العلمي و                

يتصف  كل ما أو العودة لوضم ي أو حتديث مصطلةي علمي جديد 

ي قق سالمة اللغة املعنى ي والعناية بدقة املصطلة احملبالدقة واحتواء 

 .واعسيام يف جتسيد املعنى الدقيق  ي العربيةومنيا اللغة 



 35 

لة واجلانب اآلخر لوضم املصطلة بش ل عام ي واملصط            

العلمي بش ل خا  ي على أساع املسة التارخيي للمصطلة 

في   أو وضعه ي ليواستلداث املصطلة اجلديد املطلوب واختيار

بالغر  عند االستعمال العام واخلا  ي مم االهتمام برأ  ا يئات 

 ..العلمية واللغوية بيذا اخلصو  

التعريف وبيان ي وإشاعة األلفا  واملصطللات الصليلة             

 ..لدعم مسرية سالمة اللغة العربية والشرح املناسب له واملويف ي 

وهو أمر ضرور  والبّد منه بالتزامن مم تواصل تفعيل حتمل              

املسؤولية عن طريق العديد من املؤسسات ي كاملؤسسات التعليمية 

واملؤسسات اععالمية ي وأخذ دور وسائل اععالم بش ل متاعل 

وبش ل فطط له ي لنجاح مثل هذ  امليام ي ب وصلية ومناس

.. وذات األهمية ال تى الدقيقة

1

 

ي  ل عالم العاملي أكثر من لغة ويرى الدكتور بو طالب ا بأّن             

وتأتي الفرنسية بني اللغات  ي وأكثر اللغات انتشارا هي اعجنليزية

ال تـأتي  ذات الوقـ   بوي ي ال حتتل م ان الصدارة  متوسطة االنتشار

 . يف لخر القائمة

مـا  مـا  ي أواععالم العاملي ُينجم إىل العربية يف  الب األحيـان               

 .  تبثُّه مصادر اععالم العاملي باللغتني املذكورتني

والنمجة ُتيضم أحيانـا تراكيـَب اللغـة العربيـة لناكيـب                  

سوابق ال لمات ا أحيانا إىل ترمجة ي بل تذهب  اللغات املنَجم عنيا

( Préfixe  ) ــا ي ــة  ي (  Suffixe )ولواحقي ــة ال لم ــا  بني وإخض

. العربية إىل ذلك
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 : بأن اللغة تأخذ وبنيرة متاحصة نرى            

  لغة التفاهم أبعادها اللغوية ا كش ل ي ويعّ ما يتمثل

ــاهم ذات    ــة التف ــي لغ ــاكله ي وه ــا ش ــل وم ــل والفاع بالفع

اعدة الواسعة بني الناع ي وهـي اللغـة اليوميـة يف كـل     الق

 .مناحي احلياة 

         لغة التفاهم الـيت تأخـذ أبعادهـا مـن املضـمون ي ويعـّ لغـة

التيصص وإيصال املعلومة املنتيبـة ي كمـا هـو عليـه يف     

فتلــف العلــوم واملعــارف ي كعلــوم االقتصــاد واالجتمــا   

أصلاب التيصص إخل ي متيتعارف .. واعدارة وا ندسة والطب 

على مفاهيم ت ون لغة التياطب والفيـم والتطـور والنمـو    

 .املعلوماتي 

         لغة التفـاهم الـيت تشـمل علـى الشـ ل واملضـمون وُبعـد

رئيسي منه الثقامتة وما يتضمنيا من فاطبة عادية يوميـة  

 ..ولغة التيصص وإيصال املعلومة 

املعلومـة لـدى    وقد تدخل مجيعيا وبتفاوت ضمن ميام إيصال            

اععالم ي متقد ي ون املياطـب عامـة النـاع ي وي ـون كمـا يف      

 ..الفقرة األوىل 

وقد ي ون املياطب متيصص متال   ن إال فاطبته بلغة             

على ومتق املتعارف عليـه أو بـاملبت ر    ومفاهيم ومضامني  صصه

 ..اجلديد واعبداعي 

 ات العلميـة ي والنـدوات  املـؤار  ما ي ون ضـمن ا  وصورة منه           

 ..ي واحملاضرات العلمية العلمية 

ي العلميـة   قنوات أخرى ما ت ون ضمن  ااجملالت والصـلف و            

ـ والصـلف األدبيـة املتيصصـة ي والـتا     واجملالت ة ي أو مع املتيصص
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املقالـة أو  علـى مسـتوى   حتـى  قـد ي ـون   أو ي املتيصصة  الصلف

 ..املوضو  املتيصص 

وهــي ي عامــة أو متئــة هــدف املياطبــة ا وقــد تشــمل ميــدانيًا                

أو لزيـادة أو رمتـم   ي شرحية واسـعة ي متي ـون إمـا لتطـوير خـتاتيم      

إىل لغة ضمن اللغة املعمول بيـا  مستواهم الثقايف ي واجلميم حيتاج 

 ..أو ما يالئميا 

ومتق اللغة  وعلىي خصوصيتيا وراا ل ل متئة فاطبة ي  ا              

الصليلة وسالمة اللغة ي ومنيا سالمة اللغة العربية حينما ي ون 

 ..امُلياطب عربي القومية 

ــة                 ــى اللغ ــل عل ــا الفاع ــا أثره ــة   ــون النمج ــذا ت  وه 

وتوجياتيا اللغوية عند الشعوب واألمـم بشـ ل عـام ي وعنـد ذو      

ـ      ا االختصا  بش ل خا  ي وراـا ي ـون خـط مشـنك بينيم

 ..للنمجة والفيم 

و ائفيـا ومياميـا   أهميتيا ووكل ذلك كل ييير ي أن للغة             

 و ائفيـا ومياميـا وأهـدامتيا ي   أهميتيا ووأهدامتيا ي وكذلك للنمجة 

ــا       ــد أهميتي ــة عن ــي يف النمج ــاي ي تلتق ــات يف الع ــم اللغ ومجي

 ..وو ائفيا ومياميا وأهدامتيا اعنسانية املشنكة 
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 املبحث الثالث
 اجلانب التطبيقي وامليداني للبحث

 

واسنشاد البلث امليداني والتطبيقي ي ما يتجه صوب استقراء             

لبعض الفضائيات ي ومدى اجتاهيا صوب بناء وانتياج مـنيع سـالمة   

عجـم  م) اللغة العربية ي وت امليته مـم األمنـوذج امليتـار ي أال وهـو     

 ( .. تصلية لغة اععالم العربي 

 :الوريه اآلتيني  واجته هذا املبلث             

 .متاعلية وسائل اععالم امليدانية : أواًل 

 .املعاجلات املعجمية لسالمة اللغة العربية يف اععالم العربي : ثانيًا 

 

 فاعلية وسائل اإلعالم امليدانية: أوال  
 

ا تقّدم ذكر  ي متـإّن خطـورة تناقـل وسـائل اععـالم      تواصاًل مل            

لـبعض األلفـا  وتروجييـا بشـ ل      واملقـروءة ي  املرئية واملسـموعة 

حتــديات  ي أو بشــ ل  ــري مقصــود ي يــؤد  إىلحمبــب مقصــود و

لغة العربيـة وسـالمتيا ي متضـاًل    إضامتية وثقل أكت على كاهل ال

ـ  اوأعباءه اما ُتلقي بثقلي عن ي ون هـذ  امليـام   على كاهل َمْن حيمل

 ..والتعليم نبية الو تعلمال احلقات عند املتمثلة 
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اخلـط القرلنـي يف حفـظ    توجه محاية ي صعوبة وبذات الوق              

وقراءاتيـا وشيصـيتيا   اللغة العربية وسالمتيا ومرجعيتيا ومراجعيا 

 ..لغة الضاد  عند

بيـة مـن جوانبيـا    محايـة اللغـة العر  مسـتوى  أو اعنى لخـر ا               

ــة  ــة ي املتمثل ــدالفاعل ــو  ي درع  :  عن ــدرع اللغ ــراءات ي وال درع الق

 .. ي والدرع املعجمي اععراب ي ودرع التفسري ي ودرع املعاني

الـذ    ي  ـري العربـي  أو اللسان  ي اللسان األعجمي ا وال ننسى             

طــق احلــروف وال لمــات واجلمــل يفقــد مقومــات دقــة وســالمة ن

 ..كيبيا وترا

الليجات احمللية يف األقطار العربيـة ومـا يـدخل ضـمن     أيضًا و            

ميام املستشـرق املوّجـه واملنطلـق بأمت ـار  وميولـه واجتاهاتـه الـيت        

اللغـة  ي وعلى  الف ر العربي  ت ون  البًا  دم ميام خطرية على

 ..العربية وسالمتيا وسالمة تعامل الناطقني بيا 

كـل جيـاز   وي وراا اجلياز العصـد  تستغرق اللغة العربية و             

تبـدأ اـا بـني    ي و ـرج مـن فـارج فتلفـة     ي النطق عنـد اعنسـان   

ي وتنتيــي  ــوف  الشــفتني يف نطــق حــروف كالبــاء واملــيم والفــاء 

األلف والواو والياء اليت  ـرج مـن الصـدر    : الناطق يف نطق حروف املد

.. واحللق إىل خارج الفم

1

 

التعامـل مـم احلـروف ي ودقـة اسـتعمال      وبسالمة النطق ودقة             

ي يتلقـق الفيـم مـن سـالمة وت امـل      وانسـيابيتيا  فارج احلروف 

ـ نطق ال لمة وداللتيا ومبتغاها ي سواء كان  من خـالل األ  ار أو خب

ــا ا   ــف اجتاهاتي ــتامع ايتل ــة  ال ــة والنبوي ــية واالجتماعي السياس

واألمتالم ايتلـف   املسلسالتو التمثيليات لي أو من خالوالتعليمية 

 ..إخل ...  توجياتيا ي ومنيا التوجيات التعليمية

                                                 
 
 ..المصدر السابق / محمد عبد القادر الشيخ  أيمن - 
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ي والتشـجيم علـى االجتـا     وتنمية القدرات وامليارات اللغويـة              

ي بشتى السبل وجمريات التعلم والتعلـيم  بثقامتة اللغة ولغة الثقامتة 

 ..النيامي والتطوعي 

من اعشارة إىل أّن استعمال اللغـة العربيـة الفصـلى يف     والبّد            

ي من األمور ي وبش ل واسم وم ثف كل جماالت وسائل اععالم 

 ي ل نيا ليس  مستليلة ي وخصوصًا يفالصعبة وليس  بالعملية 

ي وعلـى التلديـد منيـا املسلسـالت      اثليا التامع واملسلسالت وما 

 ..ألخالقية متييا املنمجة أو املدبلجة مم مراعاة ا

بل    ن استعمال اللغة العربية يف األخبار وبعض الـتامع              

مـا  وبلغتيا املفيومة ي ومن الصعب تعميم ذلك عمليًا علـى فتلـف   

 ..يتم إرساله من وسائل اععالم 

ل ن   ن التنويم بني اللغة العربية الفصـلى واحملليـة ي               

ـ   مسـاحة واسـعة مـن حيـاة      الفصـلى  ة العربيـة والبد من شـغل اللغ

 .. العربي وبش ل حمبب ومبسط ي لئال يتقلص جماالت تداو ا 

ــذيا                 ــاز واملـ ــك يف التلفـ ــن ذلـ ــذات   ـ ــات وبالـ والالمتتـ

ـ  واععالنات  ي بشـتى  ي ومراعاة التوقي  املناسب له ي وتشـجيم املتلق

 .. السبل لتقبله والتوسم متيه

كأن جتمم بني اللغة العربية واحمللية ي وحتـاول   تطبيقيًا او            

اللغة العربية الفصلى وبلغة سـيلة    ل حمبب ومبسط  لبةوبش

واحليلولة بشـ ل ولخـر دون نفـور    ي واراعاة سالمة اللغة ي الفيم 

 ..الناع منيا 

سـنرى  ي التلفـاز و ـا  املـذيا      وعمومًا لو تابعنا عت شاشة            

ـ    ال ث ي راـا ي ـون بشـ ل  ـري     رّوج  ـا  ـُري مـن األلفـا  الـيت ت

عت هذ  الوسائل اععالمية ي لتبني لنا ال ثري من األلفا  مقصود ي 

 علـى سـبيل املثـال    مـا يتـبني  كمـا هـو عليـه    ي اليت تتغّير معانييا 

 :باجلدول اآلتي 



 4  

 ال لمة الصليلة
لفظ ال لمة 

 بش ل مغاير

 أو تصير تسير تزخر

  ژ  أو  يشر جير 

 اهزژشاهز أو  جاهز

 عبتهژشعبته أو  جعبته

 ماهريژمشاهري أو  مجاهري

 عبةژشعبة أو  جعبة

 مشيرير  زميرير

 صو  سو 

 سوت أو صو  صوت

 ساخر زاخر

 عةژ ژشعشعة أو  جعجعة

 إنصا  إنصات

 حديا حديث

ـُمعه اجلمعة  الش

 االتنني االثنني

 التالتاء الثالثاء

 

 يبني بعض ال لمات (  5) جدول 

 ونطقيا أو لفييا الصلية و ري الصلية

 

ملذيعني ومن بعض مقدمي التامع ا نسمم من بعض ا وأيضًا              

بـداًل مـن كلمـة    ( الشـميم  ) ي و( أمشـم  ) ُتلفـظ  ( أمجـم  ) كلمة 

   .وه ذا ... ( مجيرة ) بداًل من ( مشيرة ) ي و ( اجلميم )
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ًا ومن خالل متابعة الباحث لبعض القنوات العربيـة أو  وميداني             

ــ   ــذات م ــة ي وبال ــة العربي ــة باللغ ــرات  الناطق ــة النش ــالل متابع ن خ

ي ل ونيـا عــادة مـا ت ـون باللغــة العربيـة الفصــلى ي     اعخباريـة 

يتبني واتابعة عشوائية لدقة لفظ أو نطق احلروف أو ال لمـات ي  

الباحـث   جانب منيا ما أحصا ي و وما يؤثر على تغيري املعنى أو املدلول

 :بفنة قصرية ي كان  كما يف اجلدول اآلتي 

 

 ال لمة الصليلة اسم القناة

لفظ ال لمة 

 بش ل مغاير

 العراقية

 مرجم

 درجات

 جير 

 صوت

  ژمر

 اتژدر

 ر ژ 

 صو 

 الشرقية

 مرجم

 الناجي

 التاجي

 السراج

 سجل

 صوت

   ي مرشمژمر

  ژالنا

  ژالتا

 ژالسرا

 لژع

 صو 

 لعربيةا

 درجات

 النجاة

 إجيابية

 جيب

 جتمد

 جاء

 اتژدرشات ي در

 اةژالنشاة ي الن

 ابيةژإيشابية ي إ 

 بژيشب ي  

 مدژتشمد ي ت
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 اء ي شاءژ

 اجلزيرة 

 جاء

 جتارية

 واجيه

 رجال

 موجز

 جرح

 جتمم

 نتائع

 ميامجة

 اءژ

 اريةژتشارية ي ت

 ههژواشي  ي وا

 الژرشال ي ر

 زژموشز ي مو

 رحژشرح ي 

 ممژتشمم ي ت

  ژنتائ

 مةژميامشة ي ميا

 املستقبل

 اجليش

 جمالسيم

 إجناز

 جاء

 حلقة

 جديدة

 أشغال

 تنفيذ

 يشژال

 السيمژم

 ازژان

 اءژ

 حلئة

 ديدةژشديدة ي 

  الژأ

 تنفيز

France 24 

 العربية

 اعمجالية

 يتجدد

 احتع

 عريضة

 تقويض

 أمجم

 ماليةژا

 ددژي 

 ژاح 

 عريد  ي عريطه

 تقويط

 ممژأ
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 روسيا اليوم

 ليداجل

 الثلع

 درجة

 ينتع

 جداول

 ليدژال

 ژالثل

 ةژدر

 ژين 

 داولژ

 املصرية

 ثقل

 جدد

 جديد

 درجة

 جدول

  ن

 متنجان

 قر 

 بالنسبة

 حمتاج

 الزواج

 ماذا

 إذا

 عييم

 أوقات

 سقـل

 ددگ

 ديدگ

  گدر

 دولگ

 زن

 انگمتن

 أر 

 بالنزبة

 گحمتا

 گالزوا

 مازا

 إزا

 عصيم

 أولت

 

 و لفييا يبني بعض ال لمات ونطقيا أ(  6) جدول 

 يف بعض القنوات الفضائية العربية أو الناطقة بالعربية
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ي البـد مـن   وجه وجانـب ميـم   من يتز  ي ماوجدير بالذكر هنا              

علـى املسـتوى     توجياته اجلماهرييـة  ااتس نرى ي حيثالوقوف عند  

ي أال وهو شـب ات التواصـل االجتمـاعي ي وتبـادل الرسـائل      العاملي 

 ..النصية 

متيي مترصة مجيلة ورائعة وحمببـة لل تابـة باللغـة العربيـة                

الفصــلى ي وتبــادل اآلراء يف اللغــة العربيــة ي ومنيــا مــا يتعلــق       

 ..بالتصويب اللغو  بني األصدقاء 

االستفادة من االتصاالت امليتلفة ي ومنه عن طريـق   وبيذا البّد            

ــذ  ومتر  ــاعي ال ــل االجتم ــب ات التواص ــة  ش ــورات احلديث ــه التط ت

واملعاصــرة ي لت ــون وســيلة مشــرقة ي   ــن أن تنمــي التصــاق 

 .. باللغة الفصلى اجلميلةالعربي 

على ا النشر ي مثاًل وال   ن إ فال بعض احملاوالت اجلميلة            

ألســــاتذة اللغــــة ي  linkedinو   twitter و facebookصــــفلات 

يف ي يصـص  ـري اللغـة العربيـة     العربية ي وراا بعض األسـاتذة بت 

ومضات عن اللغـة العربيـة ي كالتصـويب يف اللغـة العربيـة ي      نشر 

 .إخل ... واملعنى املعجمي 

االنننــ  ي تســيم يف  وجــدير بالــذكر أن هنــاك مواقــم علــى            

تنمية وتطوير اللغة العربيـة مـن خـالل نشـر ا موضـوعات وأحبـاث       

 ..ب واللغة والشعر يف األدوكتب ومعاجم وموسوعات 

ر مـا وصـل إليـه    متإّن هذ  التوجيات يف اسـتثما وبش ل عام              

كـل العلـوم واملعـارف ي     العلم من تقنيات ي   ن تعميميـا علـى  

 هـذا التوجـه ي   يـدعم الـذ   وثقامتة اللغـة العربيـة ي   ومنيا ما يتعلق ب

ب ر ما يسيم يف تشجيم من ي الباحث واملؤلف وال اتب ي متضاًل عن

 ..والعلمية واملعرمتية   ثقامتته اللغوية باتسا
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 املعاجلات املعجمية : ثانيا  
 لسالمة اللغة العربية يف اإلعالم العربي

 

واست مااًل ملا تقّدم من متاعلية وسائل اععالم امليدانيـة عـت               

ــا    ــالل م ــن خ ــروء م ــي إىل املق ــن املرئ ــل م ــائية ي ننتق ــوات الفض القن

مما عاجلته املعاجم وكتب التصلية امليتلفة ي وا ادمتة ي نتصفله 

للليلولــة دون الوقــو  يف دائــرة اخلطــأ اللغــو  أو اخلطــأ النلــو  ي  

..والوصول إىل الصواب يف اللغة وسالمته 

1

 

 املتمثل يف ا عندما نتصّفة أمنوذج البلث و             

 ( معجم تصلية لغة اععالم العربي )

عتمد ال تاب يف تصلية هـذ  األخطـاء علـى تطبيـق     ينرى            

حتـى ال تصـبة   ي أمتضل وأوىل من اسـتعمال الشـاذ    ويراها ي القواعد

 .  اللغة لغتني

 : ي مؤلف املعجم ويقول الدكتور بو طالب             

لذا أرجو أن يقبل مّ علماء اللغة العربيـة هـذا التوجـه الـذ                   

باحلفا  على وحدة اللغة العربية مـن خـالل    أعتت  وحد  ال فيل

                                                 
 
النحو الواضح في قواعد اللغة العربينة  / علي الجار  ، مصطفى أمين : راجع على سبيل المثال  - 

 .  966 /  24ط / دار المعارف بمصر / 

 –النجننف األشننرف  / مطننابع النعمننان  / منقحننة  6ط / اإلمنن   الفرينند  / نعننو  جننرجيس يراييننر    -

 . 973 / العراق 

دار الحرينة  / صن   مهندي علني الفرطوسني     . تحقينق ودراسنة د  / المثلث / ابن السيد البطليوسي  -

 .  98 / العراق  –بغداد / للطباعة 

اللغة العربية ؛ مناهجها وطرائق / سعاد عبد الكريم عباس الوائلي . طه علي حسين الدليمي ود. د -

و يرهنننا ، فضننن   عنننن معجنننم . 2005/ عمنننان / يينننع دار الشنننروق للنشنننر والتو/   ط/ تدريسنننها 

 .الدكتور بو طالب ، أنموذج البحث 
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ي وأال يردوا عليَّ بأن اخلطأ موجود  وحدة قواعدها النلوية والصرمتية

. يف الشاذ من اللغة

1

 

وكما يذكر  الدكتور بو طالب ي يف همزة الوصل وهمـزة              

ي بيمـزة القطـم ي    قتصاديةاعالقطم ي بأّن من اخلطأ كتابة النشرة 

 ..الوصل ي متت تب وتقرأ االقتصادية ون بيمزة إمنا ت 

وهو ما ينطبق على امل تبة االمتناضية وليس  اعمتناضية ي             

احلملـة  : واالتصال بيمزة الوصل هو الصواب ي واامـًا كمـا نقـول    

االنتيابية ي والئلة االسـتفتاء ي واملرحلـة االنتقاليـة ي وكمـا هـو ا      

ــل   ــزة الوص ــنام ي بيم ــم  االح ــيا القط ــيم  ... ول ــا يش ــا مم و ريه

 .استعماله ولفيه 

ويف أحاد  وأحادية ي تضـم ا مـزة وال يـتم متتليـا يف اللفـظ                  

 ..وال تابة ي كما هو عليه يف لفظ ُثنائية وُثالثية ي بضم الثاء 

ُأحاديَّة القطبية العامليـة بضـم ا مـزة وال    : لذا علينا أن نقول             

 .  تلياجيوز مت

والطريـق اأُلحـاد ُّ أ    .  ونقول ُأحاد ُّ اللغـة أ  ذو لغـة واحـدة              

ي أ   واخلــط احلديــد ُّ اأُلحــاد .  املنفــرد أو طريــق ذو مســلك واحــد

والياء اليت .  كما نقول اأُلحاديَّة هي نقيض التعددية.  اخلط املنفرد

 . ُتيَتم بيا هذ  ال لمة هي ياء النسبة

ي بفتة ا مـزة ول ـن بـدون     جيوز أن نقول َأَحديَّة الُقطبيةو            

 . مّد احلاء

 :ويواصل الدكتور بو طالب مناذج للتصويب كما هو عليه             

 ( وأذان لذان)            

 . نداء املؤذن للصالة يسمى اأَلذان بفتة ا مزة بدون مّد            

                                                 
 
 ..وما بعدها   ص  / المصدر السابق/  طالب بو عبد الهادي .د - 
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متنقــول ُيســَمم اأَلذان بــآَذان مفتوحــة .  أُذن أمــا اآلذان متجمــم              

 . ويتوجه املصلون ألداء الصالة وليا آلدائيا.  وقلوب خاشعة

وكما مجعنـا يف هـذ  اجلملـة بـني األذان واآلذان للتفريـق                   

 :متعل الشاعر أمحد شوقي ذلك متقال ي بينيما 

 متال اأَلذاُن َأذاٌن يف مناَرته

 إذا تعاَلى وال اآلذاُن لذاُن                                        

 َأذَّن العصُر وَأذَّن  الِعشاُء             

أو بفعل اجمليـول ُأّذن  )ي أو بالعشاء  الصواب َأذَّن املؤذن بالعصر            

وَأذَّن تفيد َأْعَلَم بالشيء متاألذان هـو اععـالم   .  ( ي أو بالعشاء بالعصر

 .  ك تأتي الباء بعد متعل َأذَّنلذل.  بالصالة

 . والصواب ُمْصِغية ي(  ال يلقى ُأذنا صا ية) وشا  تعبري            

برنـامع ذو بيدا وجيـة مفيـدة    : ويضيف الدكتور بو طالـب              

بيـد أنـّ الحيـ  أنـه يف     ي مومتَّقة يستلق العاملون متيـه التشـجيم   

املعلمـون واملعلمـات   سياق مجلة ُكِتب  على الشاشـة ونطـق بيـا    

بـل  ي ي متنطقوا  اَء  ضـادًا   ليلقنوها للمشاهدين جاء متعل استيقظ

 . ( استيقض )وأكثر من ذلك كتبو  على الشاشة ضادا 

.  ويندد على بعض األلسنة مجم لفظ ُكْفء على أِكّفـاء              

 . والُ فء هو املماثل لغري .  ( بس ون ال اف )والصواب َأْكفاء 

: ونقول .  " خبري ذو كفاءة"  :ونقول .  وال فاءة تعّ املقدرة            

 . " جيب إسناد الو ائف إىل ذو  ال فاءات "

والبعض ال يفرق .  وحيسن التفريق بني الَ فاءة والِ فاية            

لفـظ كفـى دائمـا    .  والِ فاية مصـدر كفـى ي فـي   .  بينيما

 . اعنى ال فاية

ي يقصـدون   قام الرئيا بزيارته أوَل ِمـْن أمـا  : ل البعض يقو             

ي أو  والصواب حذف ِمـن متنقـول أّوَل َأْمـا   .  يف اليوم السابق ليوم أما

 . ي أو ما قبل األما أماِ األول
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وال يقال كان األوىل .  " كان اأَلْوىل أن يفعل كذا : " ويقال            

 . لو متعل كذا

عنـدما يشـتدُّ   ي ال بالصـاد ي  ( بالسـني ) ون قارسا أما التد متي           

 .حتى يعجز من يعمل بيديه عن استعما ما 

عندما يقطم التلفزيون احلديث عن موضو  ليقدِّم بدال عنـه              

يتوجه املشرف على التنامع بيـذا الطلـب إىل   (  مثال )متاصال إشياريا 

 (بضم القاف )ل متابُقوا بعد الفاص سنعود إلي م : "املشاهدين قائال 

 . معنا(  بفتة القاف )وهذا خطأ صوابه متابَقْوا ".  معنا

والليجة املصرية ايل يف عدد من ال لمات إىل وضم الضمة             

بـدال مـن   ( بضـم التـاء  )إذ يقال التُّجارة .  بدال من ال سرة أو الفتلة

 . ( ب سر التاء )التِّجارة 

احِلْقبة مدة من الزمن :  ( سر احلاء ال ُحْقبة أو َحْقبةب  )ِحْقبة            

ي إذ وزن  ومجعيـا مجعـا قياسـيا هـو ِحَقـب     .  ال حدَّ  ا بِقَصر أو طول

ي  ي وِبْدَعة وِبـَد   مثال ِنْعمة وِنَعم.  يأتي على مِتَعل( يف املفرد )مِتْعلة 

يـا  ويرادمت . وجتمم على  ري قياع أيضا علـى ُحُقـوب  .  وِعْبرة وِعَبر

ومجعيــا أْحقــاب . احُلُقــب أ  املــدة مــن الزمــان بــدون حتديــد ملــداها

 .وِحقاب

(  بفتة احلاء وسـ وٍن علـى الـالَّم    )كلمة احَلْلقة : احَلْلقة             

اليت ينطق بيا اععالم حمرَّمتة متيضم الفتلة على الالم يف املفرد بـدال  

 .  من الس ون

ة ومجعيـا مَتَعـالت بفـتة احلـرف الثـاني      احلْلقة على وزن مَتْعَل            

وهذا هو سبب اخلطأ الذ  يقم متيـه بعـض اععالمـيني الـذين     .  منيا

جييلون هذ  القاعدة متيينون أن ال لمة مفتوحـة الـالم سـواء يف    

إنـه ال   ـن أن نقـول يف املفـرد حَلقـة جملـرد أننـا        .املفرد أو اجلمم

 . يف اجلمم نقول يف اجلمم حَلقات ألن صيغة املفرد تتغري
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: واألصــة هــو "  اختَلفــوا علــى "يشــيم يف االســتعمال تعــبري             

اختلفـوا  "  :ي بدال ممـا جيـر  علـى بعـض األلسـنة       اختَلفوا يف األمر

 . " على األمر

  ري اخُلطوبة( ب سر اخلاء)اخِلطبة             

ــب             ــاء )َخَط ــاء والط ــتة اخل ــب ( بف ــاء)خيُط ــم الط ــًة ِخ( بض ْطب

 .  إذا طلبيا للزواجي الرجُل متالنًة من أهليا ( ب سر اخلاء)

واملطلـوب زواُجيـا يقـال عنيـا     .  وهو بـذلك خطيـب أو خاطـب               

متـالن إىل  (  ب سـر اخلـاء   )أقيمـ  حفلـة ِخْطبـة     : "خطيبة ونقول 

 . " متالنة أو إىل أهليا

 وِخطَّة ب سرها( بضم اخلاء)ُخطَّة             

ل ن األكثـر اسـتعماال   .  ويدالَّن معا على النيع والطريقة             

.  واملغاربة ال ينطقـون بيـا م سـورة اخلـاء إال نـادرا     .  هو ضم اخلاء

ل ن يف املشرق العربي ُتْسَتعَمل مضمومة اخلاء يف األ لب وقليال 

  . م سورة اخلاء

.  " خلمــا ســنواتوضــم اخلــتاء ُخطَّــة اقتصــادية  : "ونقــول             

ي أو  " وضـم اخلـتاء ُخطَّـة ُخماسـية     : "وخنتصر هذا التعـبري متنقـول   

وبضـم اخلـاء جتمـم    .  أ  ُتنفَّـذ يف سـا سـنوات   .  " خطة َخْمسـية "

على وزن مُتْعلـة   ( ) بضم اخلاء ومتتة الطاء )مجعا قياسيا على ُخَطط 

 .  ي وُنْ تة وُنَ  ي وُصْدمتة وُصَدف كُقْبلة وُقَبل(  ومُتَعل

ي ب سـر اخلـاء ومتـتة     أما ِخطَّة ب سر اخلاء متجمعيا ِخَطـط             

ــاء ــي  .  الط ــم قياس ــو مج ــل  )وه ــة ومِتَع ــى وزن مِتْعل ــة (  عل كِلصَّ

 . وِحَصصي وِعْبرة وِعَبر

ي متـال يقـال ِخطـا  ال يف     ومن اخلطأ زيادة ألف املد يف اجلمـم            

 . مجم ُخّطة وال يف مجم ِخّطة

وأمتضِّل أن تتوحد لغـة اععـالم علـى اسـتعمال اخُلطـة بضـم                   

ي يف سعي مّ إىل توحيد استعمال ال لمات العربية ما  اخلاء متقط
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يف مجيـم  (  ب سر ال ـاف  )ي خاصة وي ترد كلمة ِخطة  أم ن

 . معاجم اللغة

 (بضم القاف ال ب سرها)الُقوى             

ب سر  " ) ألعاب الِقَوى : "الم الرياضي يقال خطأ يف لغة اعع            

 .  والصواب ضمه ألنه مجم ُقوَّة بضم القافي (  القاف

ميـزان   " و.  " ُقـَوى الفسـاد   " و.  " ُقـوى الشـر والطغيـان    "ونقـول              

 .  وهذا مجم ت سري.  " الُقَوى

مجم املؤنث وألن املفرد ُقوَّة وألن اللفظ مؤنث متإنه جيمم أيضا             

ي والُقـوَّات   ونقـول الُقـوَّات املسـللة   (  دائما بضـم القـاف   )على ُقوَّات 

 . ي والقوَّات االحتياطية ي والُقوَّات البلرية اجلوية

 ( ب سر ا اء ال بفتليا ) و(  بضم امليم ال بفتليا )ُمِيمَّة            

ا يف كلمة ُمِيّمة دأ يشيم يف لغة اععالم ضبط امليم بفتليب             

 .  ( ُمِيمَّة )والصواب ضم امليم وكسر ا اء (  َمَيمَّة )ومتتة ا اء 

ومتعلـيا  "  قضية ُمِيمَّة " ي و "أمر ُمِيمٌّ"إذ نقول .  وهي مذكر ُمِيّم             

 .  وهو ُمتَعدٍّ يتطلَّب مفعوال به(  َأَهّم )رباعي 

مفعـول بـه    )أَهمَّ املعّلَم  "أ  أخذ باهتمامه "  أهمَّه األمُر : "نقول             

 .  " تلميِذ  متأعطا  عناية خاصة(  متاعل مؤخر )شْأُن (  مقدم

ُمِيّمــة الصــلامتة  " و.  " ُمِيمَّــة التعلــيم حرمتــة شــريفة "ونقــول              

ي  ( مجم املؤنث الساي )وجنمم امُلِيّمة على ُمِيمَّات  . " أصبل  خطرية

َميــاّم  " و.  " َميــاّم األمــور " : ونقــول.  ( مجــم ت ســري )اّم أو علــى َميــ

 .  " َمياّم املنصب احل ومي " و.  " احل ومة

بعثـه   " و.  " متالن م لف ُاِيّمـة يف ديـوان الـوزير    " : ونقول             

 .  " الوزير يف ُمِيّمة

ضـرت اللجنـة   ح " أو.  " جاءت البعثة يف ُمِيّمـة اسـتطالعية   " و             

 . " للقيام ُايمَّة حتقيق
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ي متتعّ موضـم   أما امَليّمة على وزن َمْفَعَلة وجتمم على َمَيمَّات           

 .  االهتمام والقصد

ي  أ  ليس  من اهتماماتي"  هذ  القضية ال َمَيمَّة لي بيا "ونقول             

 . أر ب متيياي وال أقصدها أو  ي أو ال  ر  لي بيا وال مما يشغلّ

 ي وَدَعَوا ال َدَعيا َنَجَوا ال َنَجيا            

ي  يف حالة التثنية"  دعا " و"  جنا "ُيرتَ ب هذا اخلطأ يف متعلي             

ــا  ــا  متنســمم يف بعــض اعذاعــات والتلفــازات اســتعمال جَنَي ي وَدَعَي

بالواو الـيت  (  اآلخر )جنا ينجو متعل معتل الالم . والصواب َنَجَوا وَدَعَوا

وقـم حـادث سـري اصـطدام      : "جيب أن تبقى يف حالة التثنية ونقـول  

 . " ي متمات ثالثة ركاب والراكبان الباقيان جنوا سيارتني

. أما إذا كان الفعل معتال بالياء متتبقى الياء يف صيغة املثنى             

 . ونقول نِسَيا ورِضيا

معجـم تصـلية لغـة اععـالم      ) وما تقـّدم منـاذج ممـا ورد يف               

 . (عبد ا اد  بو طالب ) لدكتور ل(  العربي

ما أكثر األخطاء : ويف خااة املعجم يقول الدكتور بو طالب             

اليت جتـر  علـى األلسـنة واألقـالم ويضـيق حجـم هـذا املعجـم عـن          

وأعــنف أن .  و  ــن القــول إنيــا ال ُتعــّد وال حتصــى! تصــليليا 

ي  أر مّ علـى االقتصـار علـى مـا جـاء منيـا هـذا املعجـم        ت اثرها 

مفضال االختصار حتى ال يصبة موسوعة لغوية ال يستفيد منيـا إال  

 . النيبة واخلوا 

لذا أؤكد على أن ما صلله هذا املعجم من أخطاء ال يعدو أن               

ي ون مناذج   ـن لبـاحثني لغـويني لخـرين أن ينسـجوا علـى       

 . ل تاب ليصللوا ما ي يصللهمنوال هذا ا

ــب               ــو طال ــدكتور ب ــل ال ــة : ويواص ــاء اللغوي ــي لألخط بتتبع

انتيي  إىل أن السبب يف ذلك هو اعتماد املنيجية اجلديدة يف تعليم 

ي إذ أصبة التلميذ ال يدرع قواعد اللغة حنوا وصرمتا كمـادة   اللغة
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ص يف مادة الـتالوة  ي ول ن يلقنيا له املعلم من خالل قراءة ن خاصة

   .  ( أو املطالعة )

وهذا ال ي في المتالك قواعد اللغة الـيت تقـي مـن يدرسـيا                  

 .  ارت اب اخلطأ

ممــا سـاعد علــى تفشـي األخطــاء ميـل اععــالم    : ويضـيف                

إىل اسـتعمال اللـيجات   (  ي وتلفزيونـا  ي وإذاعـة  ي وكتابـا  صليفة)

ي و جاتنا ال تتقيـد بقواعـد    بدال من الفصلى(  ْطريةأو الُق )احمللية 

 .  الفصلى

ي  وحني ينطق املتلدث باللغة اليت تزاوج بني الفصلى والليجة            

يغلب عليه أن ينطـق بال لمـة الفصـيلة كمـا ينطـق بيـا يف       

ي أو يرمتعيا يف حمـل   ال لمة يف حمل الرمتم( مثال)ي متينصب  الليجة

ي  عمال ابدأ مـن جـزم سـِلم   (  الس ون )إىل اجلزم ي أو يلجأ  النصب

 .  ل نه ال يسلم من اخلطأ وهو ال يدر 

لـن  (  مـثال  ) -وهذا قول الدكتور بـو طالـب    –يقول العراقيون              

ي  خيرجون ألن الليجة العراقية تثب  النون يف مجيم حـاالت اععـراب  

ســتعمل الدارجــة املغربيــة واملغربــي يقــول ي َيْقــَرْو ولــن َيْقــَرْوي متي

 . مقرونة بأدوات اععراب يف الفصلى

 : وخيتتم الدكتور عبد ا اد  بو طالب بالقول              

هذ  بعض األمت ار اليت أطرحيا للعناية بيا من لـدن البـاحثني               

ي مييبـا بيـم أن يف ـروا متييـا وخيتـاروا  ـا        اللغويني املتيصصني

ي ومساعدة  ا على املزيـد   ي وضبطا لتعليميا للغتنا ي إنقاذا حلو ا

  .  من االنتشار

على هذ  التوجيات  (عبد ا اد  بو طالب ) الدكتور وأش ر             

 ..الطيبة يف دعم اللغة العربية ومن اهلل التومتيق 
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 املبحث الرابع
 االستنتاجات واملقرتحات والتوصيات

 

ميـام وأهـداف و ايـات البلـث ي يتطلـب تواصـله       وتالقيًا مـم              

ــليي ــّدم ت ــا تق ــل م ــتثمار ب تم ك ــث ي  اس ــامني املباح ــوى ومض احملت

 :اآلتي جوانب منيا ضمن  استيال و

 .االستنتاجات : أواًل 

 .ثانيًا املقنحات والتوصيات 

 

 االستنتاجات: أوال  
 

ـ                   تضـيات  ا ُيلـدد  مق بعد االستعرا  امليتصر علـى ومتـق م

ــار العشــوائي جانبــه امليــداني املتمثــل  البلــث ي ومــا مشــل باالختي

ـ   جملموعة مـن القنـوات الفضـائية ي و    معجـم  )  التطبيقـي املتمثـل بـ

عبـد ا ـاد  بـو    ) لألسـتاذ الـدكتور   ( تصلية لغة اععالم العربي 

ي البلـث   وهـدف  يتم من خاللـه تبيـان مشـ لة   كأمنوذج ( طالب 

والاورة ما نستشيد به ي دراسة والتلليل ووضعيا يف ضوء دائرة ال

 ..من املصادر واملراجم بيذا اخلصو  ي لدعم البلث 



 55 

نتطلم إىل ما اّيض عنه من استنتاجات ي لوضعيا كمؤشر               

وتلبيـة ألهـداف وضـرورة البلـث ي     ي جملريات معاجلة حماور املباحـث  

 : اآلتي هذ  االستنتاجات بانب من وو  ن حتديد ج

ال   ن االستغناء عن اللغة وسالمتيا ميما كـان األمـر ي    -1

ل ونيا الشريان النابض واجملسِّد دقة ما ُيـراد إيصـاله عـن    

أ  معلومات علمية وأدبية ي وبنمو اللغة وتطورهـا الـداللي   

 ..املواكب ل ل املاديات و ري املاديات احلضارية 

ب تيسـري  أهمية النيو  باللغة ي وذلك بانتياج أسلو وضوح - 

النلو ي وبالتزامن مم مواكبة التغريات الداللية للمصطلة ي 

وما يتـأثر ويـؤثر يف توليـد املصـطللات احلديثـة ي ولليـات       

ومواكبة كل ما يتعلـق  ي استعمال املصطلة أو ال لمة 

يف  التلــديث والتجديــدبــالتغيري املصــطللي ي لوضــم قــوة 

الـيت تطــرأ  مقابـل التلـديات والتيديــدات وامليـاطر    ي اللغـة  

وتتجدد اجتـا  اللغـة العربيـة مـن البيئـة الداخليـة والبيئـة        

 .اخلارجية 

تبّين أنه من الضرور  النيـر إىل مـدى تبـادل اللغـة العربيـة       - 

النفعي مم اللغات األخرى ي واراعـاة مـدى تعـا م اعبـدا      

ــة ي    ــة والقومي ــات الوطني ــب واالخناع ــو املواه ــيم ومن وتوس

عــدم الركــون عبــدا  الغــري     ياالعتبــار  نيــر خــذ بواأل

ــة    ــم اللغ ــم لوض ــب مي ــو جان ــه ي وه ــه واخناعات وابت ارات

العربية يف موقم مواكبة وقـوة العطـاء الـداللي وبنـاء قـوة      

شيصيتيا املتجددة واملنفتلة واملتبادلة اخلتات مـم اللغـات   

األخرى ي وما عملية النيو  بالواقم إاّل ُبعد مـن أبعـاد جعـل    

ية احلضـور وتواصـل د ومتيـا وحراكيـا     اللغة العربية قو

 . على الصعيد العاملي 
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تلدد بالنكيبـات الـيت يسـتطيم بيـا     ال لمة تإّن معنى  - 

 لمـة هـو جمموعـة    الومعنى ي إكمال الو يفة اللغوية 

وإّن اللغـة هـي يف   . عالقاتيا املم نة مـم كلمـات أخـرى    

احلقيقة أسـا الثقامتـة نفسـيا ي وبالعالقـة مـم اللغـة متـإّن        

 .األنيمة األخرى للرموز الحقة ومتفرعة  كل

خـا  يتضـة مـن خـالل اللغـة       ( أسـلوب ) كل ثقامتـة  ـا    -5

خيص كل  ( روح) وهذا األسلوب هو  . واملعتقدات واألعراف

ـ  ي ثقامتة ويؤثر على سلوك األمتـراد  يعـّ أّن الثقامتـة    و مـا وه

ي واللغـة   ي باعتبـار   تلـك اللغـة     اهرة مالزمـة ل نسـان  

ي والف ر ينتع عن تفاعل العمليات العقلية  وعاء الف ر

والنفسية اليت يتمّتم بيا اعنسان دون  ـري  مـن ال ائنـات    

إن قضية العالقات القائمة بني اللغة والثقامتة هـي  وي  احلّية

 .من أعقد العالقات 

اللغة إنسانية خاصة باعنسان تعـت عـن مطالبـه وتواصـله      -6

د مـن عائلتـه   باآلخرين ي وهي م تسـبة ي تسـبيا الفـر   

وجمتمعــه ي واللغــة أصــوات واألصــوات تنــتيم يف وحــدات  

حتمل كـل منيـا معنـى معينـًا يصـبة مـدلو ا ومفعولـه        

ـ   اخلا  بيا و  واضـلًا كـان املعنـى    ي مت لما كـان امللف

 .ضلًا أيضا واملدلول وا

اللغات تتشابه يف أنيـا تصـدر مـن جيـاز النطـق اعنسـاني ي        -7

يب والتعقيد والنيام ي وتشنك مم بعضيا البعض بالنك

وهــي مــتغرية إذ تــتغري حبســب اليــروف واملســتجدات الــيت  

ي وهــي مرتبطــة بــالعرف  تتعــر   ــا يف املراحــل امليتلفــة

ي متربط اللفظ املدلول أو املعنى عـرف أواًل ي وجيـب أن    اللغو 

يدل على شيء مفيوم لدى اجلماعـة ي وقـد ي ـون للفـظ     
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يا ي لـذا متللغـة الو يفـة    معان متعددة إذا اتفق اجملتمم علي

حتقق الطمأنينة والثقـة  و االجتماعية والو يفة النفسية ي

ــة      ــوف ي وللغ ــطراب أو اخل ــل أو االض ــدم اخلج ــالنفا وع ب

ــا     ــالف ر ي و  ــويًا ب ــا عض ــة الرتباطي ــة الف ري الو يف

الو يفة الثقامتية من خال ا تبّ درجـة ثقامتـة ي متضـاًل عـن     

 .الو يفة النبوية للغة 

نفـا اللغـة الـذ  يـدرع اللغـة يف اسـتيداميا        علـم هناك  -8

ي ويفيـد مـن طـرق تدريسـيا ونفسـيًا يف تعلميــا      ي اليـومي  

مدارع علم النفا امليتلفة يف عالج عيـوب النطـق   تسيم و

ــة   ــراءة وال تاب ــيم الق ــب م وتعل ــة األم أو ي وال ــواء للغ س

 .اللغات األجنبية 

ــم االجت   -9 ــنفا وعل ــم ال ــة وعل ــني اللغ ــة ب ــاك عالق ــا  هن م

ــا ب و ــي باهتمامي ــا تلتق ــالم ي ومجيعي ــة ي اعع ــالمة اللغ س

والسيما التياطد منيا وعملية االتصاالت اعنسانية بشتى 

 ..سبليا املنيورة و ري املنيورة 

تلف تأثري ال لمة وسالمة اللغة من شـيص آلخـر ومـن    خي -11

م ان آلخر ومن توقيـ  آلخـر ومـن حـدث آلخـر ومـن  ـرف        

ومتيمـا إذا كانـ    ي إىل البيئة نفسي آلخر ي و تد اختالمتيا 

ي أو يف دول والبيئة احلضـرية  ريفية أو يف أجواء املدن البيئة 

متيلفة أو متطورة ي ومدى متاعلية اععالم ومساحة وسـائله  

 .. امليتلفة متييا 

ــتف ري -11 ــرتبط الـ ــاد  يـ ــنفا يف االحتـ ــاء الـ ي يف رأ  علمـ

عـل  وهذا االرتبا  هو الذ  جيي  ي باللغة وال الم السومتييت

ي بـل   الفارق بني سـلوك اعنسـان وسـلوك احليـوان كـبرياً     

 . ونوعيًا
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هناك أهمية للتجربـة وطبيعـة وسـائل اععـالم وشـعبيتيا       - 1

ومدى التصاق اجملتمم بيذ  الوسـائل واسـتمرارية وطبيعـة    

واملرسـل  واملوقـف ي  اعصغاء والشـيص والتوقيـ  وامل ـان    

واء كان مترد سي والرسالة واملرسل إليه أو الشيص املستيدف 

أو مجاعة أو جمتمـم ي واملتعـارف عليـه مـن مفـردات الـنص       

وسياق النص ي وكونه نص منجم أو  ـري منجـم ي ومـدى    

 ..إم انية صيا ة النص 

نقطـة ميمـة جتمـم مـا بـني       Persuasionو يفة اعقنـا    - 1

ــتيداما ــم  تاس ــة والفي ــأثري اللغ ــمن والت ــو  ض ي وباخلص

تفاعلـه اوضـوعية   و Mass Mediaاععـالم اجلمـاهري    

 .وعقالنية 

للغة والف ر عالقة حضارية ثقامتية وثيقة نابعة من أصل  - 1

ــة    ــدخل و يف ــمنه ت ــداللي ي وض ــور  ال ــو  وتط ــاء اللغ البن

 .اععالم اللغو  النفسي وتأثرياته البالغة 

واملنيومة املعلوماتية ي القوة الداعمة للمنيومة املعلوماتية  -15

منيومة اللغة داخل البيئـة   اععالمية ي راسية ومتاعلة مم –

ــائط     ــل وس ــه داخ ــذ  تلعب ــدور ال ــة ي وال ــة واملعرمتي الثقامتي

االتصــال ي ومــا تولــد  مــن أمت ــار ي والو ــائف الذهنيــة يف 

 ..مت ر اعنسان 

رية واملعرمتيـة ي  متلسفة العلوم ب ل مستويات الُبنى الف  -16

للغة ي وتواصليا املشنك مم منـو البنـاء   هي ركيزة داعمة 

عالم وعمقه املعـريف الـذ  ال ينفصـل عـن علـم      اللغو  ل 

الــنفا اللغــو  واععالمــي واالجتمــاعي ي ومــا يتــوامتر مــن 

ــب     ــا ينص ــتقّ ي وم ــا ال ــتوى تطوره ــالم ومس ــائل اعع وس

بالتبادل املشنك ي والت امل املعريف املتلقـق مـن حمتـوى    
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ــعة     ــة الواس ــوم إال البواب ــفة العل ــا متلس ــوم ي وم ــفة العل متلس

ـ   وى املعــريف والتنييمــي العميــق لــه ي     الســتيعاب احملتـ

ــة    ــة املعلوماتي ــاركة املنيوم ــزارة   –واش ــة و  اععالمي

 .. احمتوى اللغة وما يتوالد عني

ــا ي  -17 الــدور  تلعــب منيومــة النبيــة والتعلــيم ومســتوى ُرقّيي

ال بري لتلقق أرقى منيومة إعالمية ي كما هو عليـه مـا   

لتعليمـي ي  يتمثل يف حلقات هذ  املنيومة مـن ا ال ـادر ا  

واملصــادر املعرمتيــة املعتمــدة ومناهجيــا وأدواتيــا ي واملتلق ــي 

للمعلومات العلمية واملعرمتيـة ي ومـا يشـمل هـذ  احللقـات      

وحتقيـق السـبل   ي لليروج من األمية اععالميـة وفاطرهـا   

 مـا يتعلــق  اـا متيــه  ي ال فيلـة ل بــدا  واعبـدا  النقــد   

باللغـة وبال تيـا مـن     ط أساسـاً املـرتب بالنيريات الثقامتية ي 

ي والتطــور الــداللي والســبل ال فيلــة بســالمة اللغــة جيــة

 ..واخلطاب اععالمي 

واجــه علمــاء اللغــة وعلمــاء احلاســوب أنفســيم أمــام حتــٍد   -18

حقيقي وواضة ي متييرت إش الية اللغـة بعـد أن أ يـرت    

ــة     ــة للمنيوم ــة إىل املراجع ــة املاس ــا واحلاج ــة بينيم املواجي

ــل   ــة ك  ــاًلي اللغوي ــا    متض ــه ت نولوجي ــا متجرت ــن م ع

املعلومـات مــن إشــ الية اللغــة ي ومتطلبــات االبتعــاد عــن  

التقوقم والتقليدية يف التواصل املعريف ي وحل اعش االت 

 .اللغوية 

تبــّين قــوة النمجــة اللغويــة وكونيــا مفتــاح البوابــة بــني  -19

احلضارات وتبادل املعارف واألمت ـار واعبـداعات واملواهـب ي    

عوب بعضيا للبعض ي ومنه تالقـة احلضـارات   ولغة متيم الش
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بعلوميا ومبت راتيا وإبداعاتيا املادية و ري املادية ي وبذلك 

 ..بم سالمة النمجة ودقتيا من وسالمة اللغة نت

املصـطلة العلمـي وترمجتـه ي أو     نرى اهتمـام اللغـو  بدقـة    -1 

أو حتديث مصطلة أو العـودة  ي وضم مصطلة علمي جديد 

ــة  ــف بالدق ــم يتص ــة    لوض ــة بدق ــى ي والعناي ــواء املعن واحت

واعسيام يف جتسـيد  ي املصطلة حيقق سالمة اللغة العربية 

 .املعنى الدقيق 

ي اتضــة بضــرورة إشــاعة األلفــا  واملصــطللات الصــليلة  -1 

ي لـدعم مسـرية   لـه  وبيان التعريف والشرح املناسـب واملـويف   

مم  سالمة اللغة العربية ي وهو أمر ضرور  والبّد منه بالتزامن

تواصـل تفعيــل حتمــل املســؤولية عــن طريــق العديــد مــن  

املؤسسات ي كاملؤسسات التعليمية واملؤسسات اععالمية ي 

وأخذ دور وسائل اععالم بش ل متاعل ومناسـب وصـلية   

 ..وبش ل فطط له ي لنجاح مثل هذ  امليام الدقيقة 

ال   ن فاطبة املتيصص إال بلغـة ومفـاهيم ومضـامني     -  

ق املتعارف أو املتفـق عليـه ي أو بـاملبت ر     صصه على ومت

وتثبيتــه عــن طريــق املــؤار والنــدوة ي اجلديــد واعبــداعي 

أو التنامع ي العلمية ي واجمللة العلمية أو األدبية املتيصصة 

املتيصص أو اجلريدة املتيصصة أو حتى املقالة أو املوضـو   

 ..املتيصص 
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 املقرتحات والتوصيات: ثانيا  

 

صل اوتي خطيا املقدم ي البّد أن تأخذ االستنتاجات ويف ضوء ما ت            

إىل هدف البلث و اياته املمتد من الرؤيا والرسالة ي أال وهو ما يتلدد 

 :من توصيات ومقنحات ي و  ن حتديد من بني أهميا ما يأتي 

االهتمام بطبم معاجم اللغة ومعـاجم املصـطللات العلميـة     -1

مرجم لـذو  االختصـا  واملثقـف     و ري العلمية ي لت ون

 ..والباحث والطالب 

االهتمام بطبم كتب اعرشاد والتصلية اللغـو  والنلـو     - 

وبش ل مبسط ومفيـوم ل ـل الشـرائة ومـنيم للطلبـة      

 ..ولالختصاصات امليتلفة ولغري الناطقني باللغة العربية 

 ةإنتاج برامع يف التلفـاز واملـذيا  ي تيـتم باللغـة والتصـلي      - 

وبأسلوب شيِّق ونامتم ي وباستيدام كل ما هو حمبب اللغو  

ـ    ي  ةللمستمم واملتلقي املستيدف من هـذ  الرسـالة املعلوماتي

ــاك  ــ  واألمــ ــار التوقيــ ــبة  نواختيــ ــاحات املناســ واملســ

 ..والشيصيات 

ــة ي     -  ــة والدعائي ــة واععالني ــقات اععالمي ــتيدام امللص اس

ـ    وب واستثمار هذا اجلانب يف التصلية اللغـو  واالجتـا  ص

ــادرة     ــب املب ــو  وح ــلية اللغ ــة والتص ــة اللغ ــث روح حمب ب

 .اعجيابية بني الناع 

اســتثمار الــتامع الف اهيــة يف تطعيميــا باملعلومــات      -5

متضـاًل عـن اسـتثمار مسـاحات      ي اللغوية والتصلية اللغو 

 .املسلسالت والتمثيليات وبث هذا اجلانب 
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تيـا  االجتا  حنو بناء حمطة أو قناة متضـائية ي ـون اجتاها   -6

يف بث روح حب اللغة العربية وبأسـاليب تربويـة وتعليميـة    

 ..نامتعة ي وبالش ل املدروع وامليطط له و ري التقليد  

ــة    -7 ــة اللغوي ــوعي والثقامت ــر ال ــاليب نش ــييل أس ــة تس العربي

ــا  ــادرة     ي وميامي ــاء روح املب ــعبية يف بن ــاليب ش ــم أس ووض

 ..واالنتفا  اللغو  

ــى ا  -8 ــيت ترع ــابقات ال ــام باملس ــة  االهتم ــة وتنمي ــة العربي للغ

 ..القدرات يف هذا اجملال 

ات من مسـتوى  تشجيم ال ادر التدريسي وايتلف الدراس -9

ــات العليــا والتدريبيــة ومليتلــف  الروضــة ي ومــرورًا ب الدراس

الشــرائة ي حلمايــة اللغــة العربيــة واســتيداماتيا يف كــل 

 ..مفاصل احلياة 

ــذهل ل    -11 ــبري وامل ــور ال  ــار التط ــر االعتب ــذ بني ــالم األخ ع

ــة ي     ــاد ال نوني ــن أبع ــتجد م ــا اس ــة وم ــائله امليتلف ووس

ــي    ــاب االل نونـ ــة وال تـ ــلامتة االل نونيـ كالصـ

واملدونات وما شابييا وماثليا ي بالتواز  مم االهتمام بسـالمة  

ــاء     ــة يف البن ــتيداماتيا امليتلف ــالمة اس ــة وس ــة العربي اللغ

ربيـة  والنمجة ي اا متييا اللغة العلمية يف سـاحة اللغـة الع  

ودقــة اختيــار مفــردة النمجــة أو مفــردة مــا ينطبــق علــى  

 ..املبت ر واملين  

ضرورة التوّجه احل ومي أو املؤسسـاتي أو األكـاد ي أو    -11

ما جتمعه املوسوعات واملعاجم اللغويـة وكتـب التصـلية    

اللغو  وتنلـى انلـى مبسـط ومفيـوم ومتاعـل ايدانيـة       

 ..االستعمال اللغو  
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ن تنفيذها بآلية وأساليب متاحة ي ضرورة وضم خطط    - 1

ت ون على مستوى الدول العربية من جية ي وعلى مستوى 

الدول اعسالمية ملا  ا مـن عالقـة بتعلـيم القـرلن ال ـريم      

 ..والدروع القرلنية والفقيية 

بث برامع الـوعي اجلمـاهري  علـى أهميـة العنايـة باللغـة        - 1

ــالقرلن     ــثاًل ب ــم متم ــن داع ــا م ــا   ــة ي وم ــريم العربي ال 

علـييم  )واألحاديث النبوية الشريفة وأقوال األئمة ال ـرام  

 ( ..السالم

ــة ي   - 1 ــؤارات اجلماهريي ــدوات وامل ــرات والن ــام باحملاض االهتم

وتثبي  كل ما هو له عالقة باملصطلة العلمـي واألدبـي ي   

وتوحيد  على مستوى الوطن العربي ي والعناية باالمتدادات 

 ..الداللي والعلمي  التارخيية للمصطلة ي وتطور 

ع املم ن من خال ا نشر ما يـدعم  وضم خطط تيتم بالتام -15

سالمة اللغة ي كما هو عليه اجلانب اعخبار  الذ  ييتم به 

 ..املشاهد واملستمم 
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 املصادر واملراجع
 

.القرلن ال ريم + 
  

ضبط / نيع البال ة ( / عليه السالم)اعمام علي بن أبي طالب + 

/  1 / دار ال تاب اللبناني / صبلي الصاحل . النص والفيارع ا د

 . 1967/ لبنان  –بريوت 

صـالح ميـد    . حتقيـق ودراسـة د  / املثلث / ابن السيد البطليوسي  -1

 . 1981/ العراق  –بغداد / دار احلرية للطباعة / علي الفرطوسي 

مطابم / التعريفات / أبو احلسن علي بن حممد بن علي اجلرجاني  - 

 .العراق  –بغداد / دار الشؤون الثقامتية العامة 

/ 1ج/ دراسـة : علم النفا يف القرن العشرين/ بدر الدين عامود . د - 

 . 111 / سوريا - دمشق/ احتاد ال تاب العرب 

مـن   /  ج/  يف القرن العشـرين  علـم النفــا/  بدر الدين عامود. د - 

  . 11 / سوريا  – دمشق/ منشورات احتاد ال تاب العرب 

/ يف أصـول اخلطـاب النقـد  اجلديـد     / تزمتتان تودوروف ولخـرون   -5

 –بغـداد  / دار الشؤون الثقامتية العامة / ترمجة وتقديم أمحد املديّ 
 . 1987/  1 / العراق 

/ سـي ولوجية اللغـة واملـر  العقلـي     / مجعة سـيد يوسـف   . د -6

 . 1991 /ال وي  / مطابم السياسة 

. ترمجـة د  / مفيوم الثقامتة يف العلوم االجتماعيـة  / كوش دوني  -7

/ سـوريا   –دمشـق  / منشورات احتـاد ال تـاب العـرب    / قاسم مقداد 

 11  . 
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سعاد عبد ال ريم عباع الوائلي . طه علي حسني الدليمي ود. د -8

وق للنشر دار الشر/  1 / اللغة العربية ا مناهجيا وطرائق تدريسيا / 

 . 115 /  عمان/ والتوزيم 

دار اجليـل للطباعـة   / 1 / اللغة اععالميـة  / عبد العزيز شرف . د -9

 . 1991/ لبنان  –بريوت / والنشر 

/ موسوعة علم النفا والتلليـل النفسـي   / عبد املنعم احلفّ . د -11

 . 1978/ لبنان  –بريوت / دار العودة /  1ج

/ لليل النفسـي  موسوعة علم النفا والت/ عبد املنعم احلفّ . د -11

 . 1978/ لبنان  –بريوت / دار العودة /   ج

/  معجـم تصـلية لغـة اععـالم العربـي     /  طالب عبد ا اد  بو .د - 1

 . امل تبة الشاملة على االننن 

النلـو الواضـة يف قواعـد اللغـة     / علي اجلـارم ي مصـطفى أمـني     - 1

 . 1966/      / دار املعارف اصر / العربية 

( / االنثروبولوجيا ) مدخل إىل علم اعنسان / عيسى الشماع . د   - 1

 .  11 / سوريا  –دمشق / منشورات احتاد ال تاب العرب 

اجليود اللغويـة يف املصـطلة العلّمـي    /  حممد علي الزركان .د -15

 . 1998/ منشورات احتاد ال تاب العرب /  احلديث

سلسـلة  / ة املعاصرة أضواء على الدراسات اللغوي/ نايف خرما . د -16

  .1978/ ال وي  / عاي املعرمتة 

مطــابم / منقلــة  6  / اعمـالء الفريــد  / نعـوم جــرجيا زرازيــر   -17

 .  197/ العراق  –النجف األشرف / النعمان 

   / علم النفا يف نيع البال ـة  / هاشم حسني ناصر احملنك . د -18

 .لعراق ا –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / 

موسـوعة املصـطللات اعداريـة    / هاشم حسـني ناصـر احملنـك    . د -19

/ م تبــة لبنــان ناشــرون / واالجتماعيــة واالقتصــادية والتجاريــة 

 . 117 / لبنان  –بريوت 
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 : املؤمترات واجملالت 
 

اللغــة العربيــة يف وســائل / أ ــن حممــد عبــد القــادر الشــي، . د -1 

اللغـة   ولي يف تطوير تعليم اللغة العربيـة املؤار الد/ اععالم املرئية 

جامعــة مــاالنع /  118 نــومتمت  5  -   العربيــة والعوملــة وجيــًا لوجــه

 . قسم األدب العربي –كلية اآلداب /  احل ومية

جملة متصـلية تصـدر عـن احتـاد ال تـاب      / جملة الناث العربي  -1 

/ وحزيـران  لذار  –السـنة الرابعـة والعشـرون    /   9و   9العدد / العرب 

 ..سوريا /دمشق /   11 
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 الصفلة التفاصيل

 يبني الوسائل اععالمية والبيئة(  1) فطط 

 بفاعلية إسناتيجية املؤثرات اللغوية

 1 

 7  يبني م ونات نيام االتصال(   ) فطط 

قـي  املتل –يبني منيومة وسائل اععـالم  (  ) فطط 

 للمعلومة أو اخلت
 8 

ــط  ــائل  (   ) فط ــني الوس ــة ب ــالمة املنيوم ــبني س ي

 واملتلق ي

 9 

يبني بعض ال لمات ونطقيـا أو لفييـا   (  5) جدول 

 الصلية و ري الصلية

 1 

يبني بعض ال لمات ونطقيا أو لفييـا  (  6) جدول 

ــة    ــة أو الناطق ــائية العربي ــوات الفض ــض القن يف بع

 بالعربية
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 Contents..........    وياتاحملت
 

 الصفلة و ـــاملوض

 5  ةاملقدم

بــني اللغـة والثقامتــة وعلـم االجتمــا    : األول  املبلـث 

 والنفا

8 

 8 .اللغة والثقامتة وعلم االجتما  : أواًل 

  1 العالقة بني اللغة وعلم النفا: ثانيًا 

بـني سـالمة اللغـة العربيـة واععـالم      : املبلث الثاني 

 .النمجة و

 1 

 1  .سالمة اللغة وأهميتيا ل عالم : أواًل 

 5  .سالمة اللغة ومستقبل اععالم : ثانيًا 

 9  .اععالمية  –اللغة واملنيومة املعلوماتية : ثالثًا 

    .النمجة وأثرها على اللغة : رابعًا 

 8  اجلانب التطبيقي وامليداني للبلث: املبلث الثالث 

 8  .اععالم امليدانية متاعلية وسائل : أواًل 

املعاجلات املعجمية لسالمة اللغـة العربيـة يف   : ثانيًا 

 .اععالم العربي 

 6 

  5 االستنتاجات واملقنحات والتوصيات:  املبلث الرابم

  5 االستنتاجات : أواًل 

 61 التوصيات واملقنحات : ثانيًا 

  6 واملراجم  املصادر

 67 حمتويات البلث من امليططات 
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 يف سطور( هاشم حسني ناصر احملنك . د) املؤلف 
  العراق / درع االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

     درع يف جامعة بريوت العربية ي وأكمل دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 1986 – 1985العراق عام  –املستنصرية 

 ت املاجستري والدكتورا  والتومتيسور  مم مرتبة الشـرف  حصل على شيادا

 :وشيادات التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف ال ثري من الدورات ي واللجان العلمية.. 

  حاصل على ال ثري من الشيادات التقديرية وكتب الش ر.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

 كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ي (  111) ه أكثر من ل

 ..ويف فتلف التيصصات 

   ــن ــأكثر م ــارك ب ــف   (  61) مش ــي ويف فتل ــّ ودول ــي وط ــؤار علم م

 ..التيصصات ي داخل العراق وخارجه 

  حبث وموضو  ي داخل وخارج العراق (  111) منشور له أكثر من.. 

  القصرية والشـعر يف الصـلف واجملـالت ي    منشور له ال ثري من القصص

 ..وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

     منشور له ال ثري واملنو  من ال تب والبلوث والقصـص والشـعر  علـى

 ..مواقم يف االننن  

  له عضوية يف العشرات من احملامتل العلمية الدولية.. 

  مؤسا ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الشؤون العلميةي و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل: سابقًا عمل يف

مركز دراسات ال ومتة ي وواحد من مؤسسي املركـز ي ومـدير   :  ال ومتة

/ وعمل يف رئاسة جامعة ال ومتـة  / ي ومدير اعدارة   199املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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