
  قسم اللغة واألدب العريب                                                كلية اآلداب والفنون
  فرع املاسرت:

طري األستاذ: عبد احلليم بن عيسى   مادة اللسانيات التطبيقية، 
  : ، مجيل املالئكة"املصطلح العلمي ووحدة الفكرنص بعنوان: "

ٍم متطور جيب أن ختضع لسّنة النمو والتطّور؛ فهي « ال جدال يف أّن كل لغة حّية يف جمتمٍع 
جيب أن تنمو ألّن ذلك من عالئم احلياة، وألّن حياة اللغة متصلة حبياة الفكر اإلنساين وتقّدمه، فهي 

، مثلما يقود ركود الفكر أداء تفكريه ووسيلة تعبريه، وتوقفها عن النمو معناه سبيلها إىل الفناء والنزول
حنو التخّلف والضمور واالضمحالل. ومنّو اللغة يعين تزايًدا مستمرا يف حمتواها من املصطلح احلضاري 
والعلمي والوفاء مبتطلبات التقّدم العلمي والتقين واحلضاري، وعلى غرار ذلك ال بد من استمرار منو 

ذه املصطلحات وآالًفا أخرى من املصطلحات اجلديدة، املفردات يف لغتنا العربية، لتضّم مقابالت هل
ع، والنظائر، واالمتزاز، والتنافذ، والطائرة العمودية"، وأمثاهلا مما ال يوجد يف  على غرار "اهلاتف واملذ

  معجمنا القدمي...
يف إّن هذا النمو السريع يف لغتنا العربية الذي تقتضيه متطلبات استمرار التقّدم العلمي والفكري 

ملفردات العلمية واحلضارية،  وتقبّلها لسّد حاجات هذا جمتمعنا العريب، والذي يستلزم مواصلة إغنائها 
التقّدم، يستدعي بذل أقصى عناية يف توّخي الدّقة العلمية وجتّنب كل ما من شأنه أن يسّبب اللبس 

  والغموض. 
فإّن أوىل وسائل حتقيقها وحدُة ولئن كانت وحدة املصطلح نفسه هي غاية هذه املستلزمات، 

ا يف املؤمترات والندوات  املبادئ واألسس واألصول اليت جيب االتفاق عليها لالسرتشاد، والعمل 
هودات  واالجتماعات امع واهليئات واللجان املختصة بدراسة املصطلحات، ويف ا اليت تعقدها ا

ا اليت يبذهلا العلماء والباحثون يف هذا الشأن، ويف كتاب اللغة العربية ». النتاجات العلمية اليت يقّدمو
  والوعي القومي.

امع اللغوية يف املطلوب ا ا : حلل النّص، موضحا األسس واملبادئ املتنوعة واملختلفة اليت أقر
  وضع املصطلح، والسبل اليت قد تعتمد من أجل جتاوز الفوضى املصطلحية يف اللغة العربية.

  
  



  قسم اللغة واألدب العريب                                               كلية اآلداب والفنون
  فرع املاسرت:

طري األستاذ: عبد احلليم بن عيسى   مادة اللسانيات التطبيقية، 
  "اللغة اإلعالمية"

إذا كانت اللغة اإلعالمية حترص على مراعاة القواعد اللغوية الـمصطلح «عبد العزيز شرف:  قولي
 ّ ا حتاول كذلك أن حترص على خصائص أخرى يف األسلوب، وهي البساطة واإلجياز عليها، فإ

 والوضوح والنفاذ املباشر والتأكيد واألصالة واجلالء واالختصار والصّحة، فأصبحت اللغة اإلعالمية
جتنح إىل االستغناء عن الكلمات الزائدة كأداة التعريف اليت ال لزوم هلا مثل شّبت النار يف القرية، 

ر يف القرية. أما أدوات التعريف الالزمة فال  حبيث تكون أقوى يف لغة اإلعالم حيث تكون: شّبت 
  تستغين عنها اللغة اإلعالمية حبال من األحوال.

عداد حبث حبيث تكون كما تستغين اللغة اإلعالمي ة عن األفعال اليت ال قيمة هلا مثل: قام 
  أقوى لغة اإلعالم حني نقول: أعّد حبثاً.

وتستغين لغة اإلعالم عن الصفات وظروف املكان والزمان وأحرف اإلضافة؛ مثل دّمرت 
ن، ومن هنا تؤثر لغة اإلعالم أن ن تدمرياً، وتقول لغة اإلعالم دّمرت السيار نقول: عمارة من  السيار

  ..بدًال من عمارة عالية من مثانية عشر طابقا. ،مثانية عشر طابقاً 
ومن أهم مسات اللغة اإلعالمية استخدام األلفاظ البسيطة الصحيحة الواضحة، فتؤثر استخدام 
الكلمات القصرية املألوفة على كّل ما عداها من كلمات... وقد كان من أثر الرتمجة الصحفية، وهي 

استخدام أسلوب جديد ال عالقة له  ،هام من أقسام األخبار اخلارجية يف الصحف العربية جزء
ة من طبيعة تعبري اللغات األجنبية، اللغة العربية استخدمت تراكيب جديدة مستمدّ  ألدب؛ بل إنّ 

ا وحدات مستقّلة، فهذه هي طريقة ومثال ذلك شيوع استخدام  ّ التعبري اجلمل االمسية وتناثرها وكأ
جلمل االمسية املستقلة اليت جتعل فيها النقط والوقفات فقرات... كتاب: علم ». األوريب  متاما 

  اإلعالم اللغوي.
حمدِّداً طبيعة اللغة اإلعالمية مقارنة مع مث حلّله لنص، ل حّدد الفكرة األساسية: مطلوبـال

العتماد على أمثلة توضيحية.ن النص)(م األمناط اللغوية األخرى، وموضحاً مسات اللغة اإلعالمية  ،  
  



  قسم اللغة واألدب العريب                                                كلية اآلداب والفنون
  فرع املاسرت:

طري األستاذ: عبد احلليم بن عيسى   مادة اللسانيات التطبيقية، 
  نص بعنوان: "الواقع اللغوي العريب"

يف العامل العريب ينحو منحى تزايد استعمال إّن الوضع اللغوي القائم «يقول األستاذ صاحل بلعيد: 
ا حىت على  العامية يف فصول الدراسة، ويف وسائل اإلعالم، وتسلّلها إىل كّل مناحي احلياة، وسر
ألسن اخلاصة، بـَْلَه احلديث عن العامة كما أّن معرفة الفصحى الراقية غري متيّسرة للكثريين من أبناء 

م فيها عند خاصة املثقفني، فضًال عن عامتهم، وأصبحت بذلك الشعب العريب، أو يصعب التحك
لغة النخبة، ويضاف إىل هذا وجود بعض العراقيل اللغوية يف الفصحى، من مثل تقييدها جبملة 
أحكام حنوية معّقدة، وخلو اخلط العريب من احلروف املصّوتة، وكما كان يقول طه حسني "فإّن اللغة 

مازال عسريًا، وألّن كتابتها ما زالت قدمية عسرية" (مستقبل الثقافة يف العربية عسرية؛ ألّن حنوها 
مصر). ويضاف إىل ذلك يف الوقت املعاصر عجزها عن مالحقة إنتاجات العصر، دون احلديث عن 

احملّل األعلى.   العزوف عن القراءة واالنشغال بوسائل املشاهدة، والتوّجه إىل إحالل اللغات األجنبية
ينا الواقع اللغوي والثقايف املضطرب إكراهات التنازل الذي حتمله العوملة، ّمث الضعف كما ميلي عل

والتهجني واالستسالم للمؤثرات اخلارجية والداخلية، والتأثري الفّعال لوسائل اإلعالم األجنبية يف بّث 
  التشكيك يف العربية الفصحى... .

ا وتعمل على ترقيتها، فإّن األمة العربية ال تقّل عناية بلغتها، غري أّن   إذا كانت األمم تُعىن بلغا
لفصيح من العربية حقيقة، وتكمن املشكلة اللغوية يف أنّنا نقرأ  بلغة، العرب اليوم ال يتكّلمون 

اجلة الواقع اللغوي احلايل بكل يف صلواتنا بلغة، ونناغي أطفالنا بلغة ونغّين بلغة...والبّد من معونتمتم 
الطرائق املمكنة، واليت منها تطوير لغة يزاوج فيها بني القدمي واحلديث، وبني األصيل واملوّلد اجلديد، 
لتنازل عن اللغة األصل، أو استبداهلا أو  يف خّط متوازن وبطريقة واعية، وبنهج سّيد ال يقّر 

على تسهيل الفصحى، وتقريب العامية منها، والبحث يكمن يف العمل  إسقاطها، ورأيت أّن احللّ 
عن القاسم املشرتك، ويكمن أن حيصل هذا عن طريق التخطيط إلصالح اللغة العربية وتيسريها، 
لعمل على  ا عن طريق اإلجراءات الرتبوية املساعدة يف توطيد اللغة الثالثة، وهذا  واالرتقاء 

  كتاب: لغة الصحافة.». مام بلغة اإلعالماإلصالح اللغوي، وخاصة النحوي، واالهت



حّلل األفكار األساسية للنص، مقّدما رأيك حول الدور الذي يقد يؤديه اإلعالم يف  املطلوب:
 ترقية اللغة العربية.

  
 


