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  الطيان حسان. د

تغزو وسائل اإلعالم مرئيًة ومسموعة ومقروءة كل بيت، فتصل إىل الصغري والكبري، ويتأثر ا كل 
إنسان شاء أو أىب، طوًعا وكرًها، وهي بال شك تشتمل على الصاحل والطاحل، والنافع والضار، واملصلح 

  .خدمة موضوع الفصاحة واكتساا، كان هلا األثر الكبري يف ذلك واملفسد، فإن حنن أحسنا توجيهها يف
، إذ كان له األثر الناجع يف ةصدق هذه املقول) افتح يا مسسم(ولقد أثبت الربنامج التلفازي املشهور 

لسان األطفال، فالتفوا حوله على اختالف هلجام وأقطارهم ومنازعهم ومشارم ليفهموا أوًال كل كلمة 
نه استعمل العربية الفصيحة املألوفة املأنوسة، وليحاكوا ثانًيا أسلوبه يف استعمال هذه اللغة، مما مهد فيه أل

لظهور الكثري من أفالم األطفال املتحدثة بالعربية، وهو أمر دفع إليه رغبُة املنتج يف بيع هذه األفالم 
مالٍذ يلجأ إليه، إذ ا يستطيع أن  وتسويقها يف كل أرجاء الوطن العريب الكبري، فكانت العربية خري

يدخل كل بيت عريب على امتداد الوطن العربية الكبري، فإذا كان الدافع الرغبة يف الربح والتجارة فِلَم ال 
يكون أيًضا الرغبة يف نشر العربية السليمة يف كل صقع عريب؟ بل مل ال جيتمع األمران فنخضع هذه 

آثار الركاكة واخلطأ الشائع واللحن وما إىل ذلك مما يضري بالفصاحة، الربامج لرقابة لغوية تنفي عنها 
  .وتكسوها ثوبًا قشيًبا من الفصاحة والبالغة والبيان

إن مثل هذا العمل العظيم واجب ديين وقومي ووطين، ينبغي أن حيظى بالقرار السياسي احلكيم 
م ليصل نتاجها إىل أبناء العربية بريًئا من  الذي يفرض هذه الرقابة اللغوية على كل ما تنتجه وسائل اإلعال

وينبغي أن تناط مهمة الرقابة هذه ... كل ما يشوب اللغة من أوضار العجمة واللهجات احملكية واللحن
ولن . باامع العربية اليت تضم صفوة املختصني بالعربية الذائدين عن محاها احلاملني لواءها يف كل حمفل

ارات السياسية، فقد سبق أن اهتمت كثري من اهليئات العربية مبسألة اإلعالن ن ذلك بدًعا من القر و يك
وأمساء احملاّل التجارية فمنعت أن يستعمل فيها اللفظ األجنيب مهما كان، واستمر ذلك مدة عام من 

  !.الزمن مث تراخت القبضة، وَخَبت العزمية، وفرتت اهلمة، فبدأت األمساء األعجمية تظهر ثانية
لت جمامع اللغة العربية تدعو يف كل ندواا ومؤمتراا إىل وجوب استعمال اللغة العربية يف وما زا

ندوة اللغة "اإلعالم واإلعالن، بل إن جممع اللغة العربية بدمشق خص هذه القضية بندوة مفردة دعاها 
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ت جليلة ، وخرجت بتوصيا)١٩٩٨، عام ٢٣/١١ -  ٢١(عقدت يف رحاب امع " العربية واإلعالم
تدعو إىل التزام العربية يف وسائل اإلعالم، ووجوب التعاون مع جممع اللغة العربية لتتجنب هذه الوسائل  
كثريًا من أغالطها وأخطائها يف اللغة، ولتنفي عنها غوائل أملت ا وطال العهد عليها وآَن هلا أن تعود 

  .إىل رشدها
من قرارات، لو أا خترج من حيز القول إىل الفعل،  ما أمجلها من توصيات، وما أروعها: وحنن نقول

  !!ومن حيز الورق إىل التطبيق والعمل
  دور وسائل اإلعالم في خدمة اللغة العربية

- ١٥(كان هذا هو عنوان الندوة اليت شاركت فيها يف منتصف الشهر الثاين من هذا العام بديب 
ة اإلمارات العربية، واملركز العريب للبحوث الرتبوية بدعوة كرمية من وزارة الرتبية يف دول) ١٧/٢/٢٠١٠

وحبضور ممثلني وخرباء تربويني وإعالميني من الدول اخلليجية ، وكنت واحدا من فريق عمل ، لدول اخلليج
. حممد نشمي من قسم اللغة العربية جبامعة الكويت.ودخالد القحص من قسم اإلعالم . ضم كال من د

  . الة األنباء الكويتيةعبداهللا بدران من وك.ود
ويف حماضريت اليت ألقيتها يف مستهل هذه الندوة حاولت أن أبني واقع لغة اإلعالم املسموع واملرئي   

  :متتبعا ما فيها من ظواهر سلبية أمهها
  .شيوع العامية يف كثري من الربامج - ١
بل لقد غدت هذه املفردات  فشو املفردات األجنبية يف ثنايا اخلطاب املوجه إىل املتلقي العريب، - ٢

  .عناوين لربامج مشهورة وأمساء حملطات واسعة االنتشار يف دنيا العرب
  . كثرة األخطاء اللغوية والنحوية والصرفية يف العربية الفصحى اليت تستخدم يف بعض الربامج  - ٣

ع  أن يسمع يف واحلق أن آخر هذه الظواهر ال يقل عن أوهلا خطورة إن مل يزد، ذلك أن املتلقي يتوق
هذه الربامج لغة فصحى ال تشوا شائبة من حلن أو خطأ، فريعيها مسعه، ويأخذ عنها لغته بسالمة نية 
وحسن طوية، دون أن خيطر يف باله ما حتمله من أذى على لغته وسليقته، ويبدو األمر أكثر حرجا 

  :وخطورة يف نوعني من أنواع الربامج اإلعالمية مها
ناشيد اليت تنشد بالفصحى وتشتمل على أخطاء حنوية ولغوية، إذ إا سرعان ما األغاين واأل -أ

جتد طريقها إىل ذاكرة الناشئة فتحفظ، ويكون من وراء ذلك بالء عظيم، وكروب جسام، تتمثل يف فساد 
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الذائقة اللغوية لديهم، وفساد القياس الفطري الذي حباهم اهللا به، فالطفل  حياكي ما يسمع ويقيس 
يقول األستاذ . لى ما حيفظ،فإذا مسع الصواب نشأ وشب عليه، وإذا مسع اخلطأ تلقفه وقاس عليهع

وما دامت اللغة تكتسب بالسليقة واملمارسة فال :" الدكتور مازن املبارك عضو جممع اللغة العربية بدمشق
ّلم من مطالعته وحفظه لتصبح بّد اليوم من العودة إىل سليقة النص القرآين والنص األديب الرفيع؛ يكثر املتع

إن التقليل من ساعات القرآن يف املرحلة االبتدائية وما .. لديه سليقة يقّلد ا اللغة اليت مسعها وحفظها
قبلها خطأ لغوي وتربوي وقومي،ألن املتعّلم يف تلك املرحلة االبتدائية وإن مل يكن مدركًا للمعاين اليت 

ّر يف أعماقه أمنوذج من الصياغة اللغوية يصبح أشبه باملثال الذي يقتفيه أو تعّرب عنها اآليات القرآنية يستق
يصبح السليقة اليت يقيس عليها ويوّلد لغته على مثاهلا وبذلك تقوى لغته وهي اللغة األم اليت تربطه 

  ".بقومه
تاب إذ إن كثريا من نصوص الك: بعض الربامج الدينية اليت يقدمها دعاة ال يتقنون العربية - ٢

والسنة تشوه على ألسنتهم، ويعرتيها اللحن واخلطأ، وهنا تكمن الطامة الكربى، ألن املتلقي يُرعيهم مسعه 
وقلبه، ويتلقف عنهم كل ما ينطقون به، حبا م، وتقديرا هلم،دون أن يدري أم حيرفون الكلم عن 

مبقاصدهم، ونطعن يف مواضعه، ويفسدون النصوص املقدسة جهال ال قصدا، فمعاذ اهللا أن نشكك 
ولكن الغاية التسوّغ  -ي على اهللا أحداوال نزك_ نواياهم، فغايام نبيلة ومقاصدهم الشك خالصة 

الوسيلة، وال ينبغي ألمثاهلم أن جيهلوا لغة القرآن، وأن يستهينوا بالنصوص املقدسة اليت هي قوام لغتنا، 
  .وصمام أماا، بل هي اليت حفظت لنا أمر هذه اللغة على الرغم من كل األخطار احملدقة

  سبل االرتقاء بلغة اإلعالم -ب 
لذين يقومون على وسائل اإلعالم خطورة الساحة اليت يتقدمون للعمل فيها وضخامة هل يدرك ا

  األثر الذي خيلفونه؟
أيدركون أم حني يتصدون ملثل هذا العمل الفكري العظيم إمنا يتحكمون يف غذاء املاليني من 

  .الناس، وأن يف أعناقهم أمانة الوفاء هلذه املاليني وإيثارها بكل نافع ومفيد؟
يفكر الذين يقرعون آذاننا بلغة ملوثة يشيع فيها اخلطأ واللحن والركاكة والضعف والعامي واألجنيب أ

  . خبطورة بل جبريرة ما يصنعون على أمننا اللغوي والثقايف؟
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وإذا أيقنا أننا أمام معركة تبدو يف . إن االرتقاء بلغة اإلعالم ليس أمرا سهال، ولكنه ليس باملستحيل
عن العربية، ولكنها يف عمقها وجوهرها دفاع عن اهلوية واالنتماء، ودفاع عن الوجود العريب  ظاهرها دفاعا

واإلسالمي ذاته يف مواجهة التغريب واالندثار، علمنا مقدار املسؤولية امللقاة على عواتقنا، فهان يف سبيل 
  .  حتقيقها كل صعب، وتيسر كل عسري

بتني، ختص األوىل سبل النهوض بلغة وسائل اإلعالم، وسنحاول فيما يأيت أن نقرتح خطة ذات شع
  .وختص الثانية سبل خدمة هذه الوسائل للعربية

  :أما سبل النهوض بلغة وسائل اإلعالم فهي
جيب أن يشرتط فيمن يرشح للعمل مذيعا أو مقدما، أن يكون : انتقاء املذيعني ومقدمي الربامج - ١

وأن . اا بدرجة جيدة على األقل، فضال عن مؤهالته اإلعالميةحاصال على اإلجازة يف اللغة العربية وآد
  . خيوض مسابقة ينتقى من خالهلا األكفأ لغويا

  :أن خيضع املذيعون واملقدمون لدورات لغوية تأهيلية، جيري فيها الرتكيز على املهارات اآلتية - ٢
ان من حبوث النحو، ويندرج حتته كل ما يعني على إقامة اللس: النحو اإلعالمي الوظيفي -أ

  ...).كرفع املثىن باأللف ونصبه وجره بالياء(والسيما عالمات اإلعراب الفرعية 
ويندرج حتته كل ما يسهم يف حتسني اإللقاء وجتويده، من معرفة خمارج : اإللقاء واألداء - ب

  .األصوات وصفاا،و مواضع الوقف والوصل والفصل، وما أشبه ذلك من نرب وتنغيم 
وهي تلك املفردات والتعابري اليت ختالف النظام اللغوي العريب حنوًا أو صرفاً : خطاء الشائعةاأل - ج

أو إمالًء أو لغًة أو تركيباً، وقد انتشرت على ألسنة الناس وحلت حمل الصواب، ورسخها عند الكثريين 
ن اللغويني،  وقد تصدى هلذه الظاهرة كثري م. خطأ شائع خري  من صواب ضائع: املقولة الفاسدة 

كالعدناين يف معجم األخطاء الشائعة والزعبالوي يف معجم أخطاء الكتاب، ولعل من أهم ما صدر يف 
للدكتور أمحد خمتار عمر ألن له " أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني"هذا اال كتاب 

  . عناية خاصة بأخطاء املذيعني
  :باستمرارتطوير اإلمكانات اللغوية  - ٣

وذلك بعقد دورات تقوية دورية، يتبعها املذيع واملقدم كل مدة، ليجدد اطالعه اللغوي، وينمي 
  .مهاراته األدائية، ويكتسب املزيد يف جمال التذوق األديب واملعرفة اللغوية
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  :الرقابة اللغوية املستمرة - ٤
السيما تلك اليت تعىن بالثقافة البد من وجود رقابة لغوية دقيقة وصارمة على ما يبث من برامج، 

واألخبار واألدب والدين، وقد ثبت أن اإلذاعات  والقنوات اليت تعىن ذه الرقابة هي األرقى 
  . لغويا،واألعظم انتشارا،واألبعد عن الوقوع يف الغثاثة والتفاهة

                                                                  سبل خدمة وسائل اإلعالم للعربية -ج 

مثة سبل كثرية تستطيع وسائل اإلعالم أن ختدم من خالهلا اللغة العربية، واحلق أن أوىل هذه السبل 
وأمهها صالح لغة اإلعالم وخلوها من اخللل اللغوي، إذ بصالحها صالح ألسنة األمة وبفسادها فساد 

  . ألسنة األمة
  :ن جهة ويف خدمتها من جانب آخر األمور اآلتيةومما ميكن أن يسهم يف صالح هذه اللغة م

ويستكثر فيها من .السالمة، والسهولة، والوضوح، والدقة: اعتماد لغة إعالمية فصيحة تتوفر فيها -١
  .العامي الفصيح ، وجيتنب الغريب واحلوشي واملتقعر

ثبت جناح الكثري منها اإلكثار من املسلسالت اليت تعتمد العربية الفصيحة لغًة للحوار فيها، وقد  -٢
  . ، حىت تلك اليت ترمجت إىل العربية من لغات أخرىومجاهريياً  شعبياً 

إعداد برامج لتحبيب العربية ونشر لطائفها األدبية، وقد أثبتت هذه الربامج فاعليتها، وكان هلا  -٣
  .أعظم األثر يف نفوس الناس ولغتهم

غة العربية يف اجلامعات واحتادات الكتاب وما شاكلها التعاون مع جمامع اللغة العربية وأقسام الل -٤
من املؤسسات اللغوية واألدبية على إنتاج برامج مشرتكة تعمل على إحياء اللغة ونشرها وتعليمها وتذوقها 

  .ورفع رايتها
يف إعداد برامج تعليمية تسهل معرفة علوم ) اإلنرتنت(اإلفادة من تقنيات احلاسوب والشابكة  -٥
  .وغري ذلك من علوم العربية..كاملعجم احلاسويب، وتعلم النحو باحلاسوب ، وكذا العروض  العربية،
  .ختصيص برامج إلكساب األطفال اللغة الفطرية السليمة -٦
صدق هذه املقولة، إذ كان له األثر الناجع يف لسان ) افتح يا مسسم(ولقد أثبت الربنامج التلفزيوين  

تالف هلجام وأقطارهم ومنازعهم ومشارم ليفهموا أوًال كل كلمة فيه ألنه األطفال، فالتفوا حوله على اخ
استعمل العربية الفصيحة املألوفة املأنوسة، وليحاكوا ثانًيا أسلوبه يف استعمال هذه اللغة، مما مهد لظهور 
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هذه األفالم وتسويقها الكثري من أفالم األطفال املتحدثة بالعربية، وهو أمر دفع إليه رغبُة املنتجني يف بيع 
يف كل أرجاء الوطن العريب ، فكانت العربية خري مالٍذ يلجؤون إليه، إذ ا يستطيعون أن يدخلوا كل بيت 
عريب على امتداد الوطن العريب الكبري، فإذا كان الدافع الرغبة يف الربح والتجارة فِلَم ال يكون أيًضا الرغبة 

عريب؟ بل مل ال جيتمع األمران فنخضع هذه الربامج لرقابة لغوية تنفي يف نشر العربية السليمة يف كل صقع 
عنها آثار الركاكة واخلطأ الشائع واللحن وما إىل ذلك مما يضري بالعربية وفصاحتها، وتكسوها ثوبًا قشيًبا 

  .من الفصاحة والبالغة والبيان
القرار السياسي احلكيم الذي إن مثل هذا العمل العظيم واجب ديين وقومي ووطين، ينبغي أن حيظى ب

يفرض هذه الرقابة اللغوية على كل ما تنتجه وسائل اإلعالم ، ليصل نتاجها إىل أبناء العربية بريًئا من كل ما 
وينبغي أن تناط مهمة الرقابة هذه باامع . يشوب اللغة من أوضار العجمة واللهجات احملكية واللحن

  . لعربية ، الذائدين عن محاها ، احلاملني لواءها يف كل حمفلالعربية اليت تضم صفوة املختصني با
 


