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إهداء

إلى الباحثين وراء املعرفة والعلم من الهيئة التدريسية في الجامعات...
وإلى الطلبة املجتهدين ...
وإلى الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا على ما تقدمه من دعم للمعرفة
والفضيلة...
وإلى كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية...
وإلى محبي اللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم...
ً
نهدي إليهم جميعا هذا الجهد الجمعي والعاملي من أنحاء العالم العربي
واإلسالمي.
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شكروتقدير

هذا الكتاب ألوراق املؤتمر العاملي السابع 2020م" :النتاج العلمي في اللسانيات
واألدبيات بين اإلبداعية والنقد" لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية معارف
الوحي والعلوم اإلنسانية لم يكن ليرى النور بعد توفيق هللا تعالى إال بجهود
الباحثين الذين نقدم إليهم أسمى آيات الشكر والتقدير.
وإلى أعضاء اللجان التنفيذية ورؤسائها للمؤتمرالسابع .
والشكر الوفير إلى عميد كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية األستاذ
الدكتورشكران عبد الرحمن على تفضله باملوافقة السريعة على نشر
الكتاب تحت اسم الكلية.
ً
ً
والشكر موصول كذلك إلى من أسهم في إخراجه تنضيدا ومراجعة وترتيبا.
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هذا الكتاب...
هذا الكتاب هو عرض ملا هو جديد في موضوعات النتاج العلمي لدراسات
األلسنية الحديثة ونقدها ً
ًّ
ًّ
منهجيا ،والكشف عن الفجوات في
علميا
نقدا
الدراسات األلسنية القديمة ،والعمل على ملئها بتفسيرات حديثة ،والترويج
للكتب الحديثة والتعريف بمؤلفيها وتسليط الضوء على ما يستحق القراءة في
مجال األلسنية الحديثة ،والتشجيع على القراءة والنقد البناء واملشاركة
الفاعلة بتقديم اآلراء واالنطباعات الشخصية ،كما يهدف إلى إبراز جهود
األعمال املترجمة إلى العربية في مجال األلسنية القديمة ونقدها ومراجعتها،
وتقديم مراجعة وشروح تفصيلية للكتب الحديثة لتكون مداخل للكتابة
اإلبداعية وتطوير الدراسات والبحوث والكتب الحديثة املنشورة .وتتجسد هذه
األهداف في أحد املحاور الثالثة األساسية للمؤتمر وهو األلسنية وقضاياها
ً
املتنوعة قديما وحديثا.

رئيس التحرير
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مقدمة الكتاب
الحمد هلل وكفي والصالة والسالم على رسوله املصطفي وآله وصحبه الغر
امليامين أجمعين .وبعد؛
فبشكل عام ،تتجه الدراسات اللغوية واألدبية العربية نحو اإلصالح بمواضيع
منهجية ودينية جديدة؛ إذ كان العلماء القدامى يتخلصون من األفكار
املتناقضة التي تتعارض مع الفكر اإلسالمي ،كما أن هناك نقلة في دراسة اللغة
من خالل تحديث اللغويات وتحديث مناهجها ومحتوياتها؛ وذلك لحاجتنا إلى
إصالح الفكر اللغوي الذي يمكننا من قراءة جديدة للمصادر القديمة .وهذا
بسبب طبيعة املحتويات لدى القدامى التي هي مزيج من النصوص غير املنهجية
واملعلومات والتفسيرات والتي تعرض بعضها للسرقة األدبية .تعد مسألة إثبات
ً
ً
الحجة لبعض القضايا اللغوية واللغوية موضوعا معقدا؛ ألن الجهود املبذولة
للجدل قد تعثرت  ،ومن ّ
ثم نزع اللغة العربية بوصفها لغة ثانية ملتحدثيها؛ لذلك
ً
فإن اإلصالح في الدراسات اللغوية هو تقدم إيجابي حتمي؛ ألن ما كان مناسبا
ً
أمس قد ال يكون مفيدا اليوم؛ أي أننا سنأخذ من القديم ما يناسبنا ونرفض
العكس.
لقد استفاد العلماء الغربيون املعاصرون بشكل كبير من اللغة العربية
والدراسات األدبية ،واستخدموا املنهج العربي القديم في بعض املناسبات؛
لذلك هناك عالقة بين اللسانيات والدراسات األدبية من جهة والتراث القديم
من جهة أخرى .استفادت الدراسات اللغوية واألدبية الحديثة بشكل مباشر أو
غير مباشر من تقاليد اللغة العربية .عند ربط إسهامات العلماء القدامى
ه
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ً
بالعصر الحديث؛ إذ يجب أن نفرق بين املناهج اآلتية :أوال منهج العلماء العرب
القدامى في البحث؛ حيث إن املنهج القديم في الدراسات األدبية واللغوية
العربية يعكس الدراسات اإلنسانية القائمة على العالقة بين اإلنسان واللغة
التي تركز على خصائصه اللفظية .وقد استفاد العلماء الغربيون من الدراسات
ً
اللغوية واألدبية العربية القديمة خاصة الدراسات الصوتية والنحوية
والتراكيب والقصائد واألدب وكتب سيبويه والخليل بن أحمد والجاحظ ومن
الشعراء اآلخرين؛ لكون املعرفة تراث إنساني مشترك يرتبط بثقافة ووضع كل
أمة ،ففي تحليل بعض قضايا اللغة العربية ،اتبعوا منهجية علماء اللغة
العربية التي من شأنها أن تقودهم إلى املراحل الثالث لتجميع اللغة؛ حيث تم
تجميع العناصر املعجمية في اللغة وتفسيرها دون أن تكون في أي ترتيب محدد،
كما اعتمدوا على إثبات الجدل اللغوي باآليات القرآنية ،والحديث النبوي،
واألدب العربي القديم ،وعن طريق االستماع إلى البدو.
في ضوء ذلك ،دعت اللجنة التنفيذية والعلمية للمؤتمر الدولي السابع للغة
العربية وآدابها  ICALL 2020الباحثين واألكاديميين املهتمين بقضية املراجعة
والنقد على وجه الخصوص ،وهذه هي أسس البحث واملنهج الذي يمكن ألي
أكاديمي من خالله تبدأ املتابعة ،وتحديد اتجاه البحث املقدم .تولى العلماء
القدامى من اللغويين واألدباء مهام مراجعة وانتقاد األعمال السابقة؛ إلظهار
أن أي قصور في تقييم هذه األعمال سيؤدي حتما إلى خيبة أمل في مستوى
ً
البحث أو تحويله عن أهدافه .واالتجاهات ،وهذا أيضا ليكون بمثابة تذكير
للباحثين بالغرض الفعلي من عنوان البحث أو لتلخيصه أو تحديد فجوات
البحث التي يجب معالجتها .تساعد املراجعة املنهجية الباحث في الكشف عن
و
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تفسير جديد للنتائج السابقة غير قابل للتحقيق إال من خالل التدقيق فيما تم
ً
مسبقا ،كما أنه يساعد على تحديد النتائج غير املحددة لألبحاث ذات
كتابته
ً
ً
الصلة؛ ما يمهد طرقا لتفسيرات ونظريات جديدة ،وفضال عن ذلك فإن
املراجعات املنهجية  -من خالل توصياتها  -تعد بمسارات جديدة للمهام البحثية
املستقبلية من شأنها أن تكشف عن بعض املتغيرات الجديدة للنتائج أو
تكتشف العوامل املختلفة بين الدراسات ،وال فرق في هذا الصدد بين الدراسات
اللغوية واألدبية .ينتقد اللغويون  -بجميع تخصصاتهم في مجال الدراسات
اللغوية  -اللغة العربية بشكل عام دون تفضيل بين نماذجها واتجاهاتها ،حيث
ً
ً
لم يقدموا على وجه التحديد تقييما محددا لبعض اللغويين أو مدارس اللغة؛
أما في مجال األدب فتم عمل مراجعات ملواقف النقاد من النصوص األدبية
التي تختلف بين ذاتية القارئ وموضوعية النص ،وتفسير اإلشارات اللغوية في
النص األدبي ،ووحدة النحو والبنية البالغية في الداخل وسياق عالقتهم
باألسلوب.
ما سبق ذكره سبب رئيس في قيام قسم اللغة العربية وآدابها بكلية معارف
الوحي والعلوم اإلنسانية بتنظيم مؤتمر عاملي هدفه الرئيس جمع الباحثين
واألكاديميين النشيطين في مجال البحث في النتاج العلمي في اللسانيات
واألدبيات بين اإلبداعية والنقد .
محاوراملؤتمر:
.1االبتكار األكاديمي في مواجهة تحديات الثورة الصناعية .4.0
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 .2املصنفات املترجمة إلى اللغة العربية في الدراسات اللغوية واألدبية.
 .3املنتجات اللغوية مثل :القواميس وبرامج الحاسب اآللي وغيرها.
 .4املصنفات األدبية (قصائد  /قصص قصيرة  /رواية  /دراما).
 .5النظريات الكالسيكية والحديثة في األدب والنقد.
 .6النظريات الكالسيكية والحديثة في اللغويات.
 .7األساليب الحديثة في تعليم اللغة العربية.
أهداف املؤتمر:
يهدف هذا املؤتمر إلى ما يأتي:
. 1عرض أحدث االتجاهات والقضايا في الدراسات األدبية واللغوية في أطر
نقدية وموضوعية ومنهجية.
. 2التعرف على الفجوات في الدراسات اللغوية واألدبية الحديثة وسدها
بتفسيرات جديدة.
. 3الترويج ملؤلفي الكتب الحديثة املختارة وإبراز قيمة مصنفاتهم.
. 4تشجيع القراءة والنقد البناءين من خالل املشاركة الفعالة في إبداء اآلراء
واالنطباعات الشخصية.
. 5التوكيد والتقييم واملراجعة للمصنفات املترجمة إلى اللغة العربية.
ح
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 .6عرض مراجعة وشرح تفصيلي للكتب الحديثة بوصفها مقاربات للكتابة
اإلبداعية لتطوير البحوث والكتب الحديثة املنشورة.
قامت اللجنة العلمية باختيار األوراق املقدمة إلى املؤتمر ،بحيث يمكن للقارئ
الوقوف على موضوعات عدة .وقد قامت هيئة التحرير بمراجعات علمية
للبحوث املقدمة ،وقامت أحيانا بتعديالت على البحوث بعد مراجعتها وتحكيمها
من أعضاء اللجنة العلمية ،وإعادة ترتيب البحوث مرة أخرى وفق قواعد النشر
التي اشترطناها في املؤتمر ،وقد قررت هيئة التحرير اتباع توثيق الجمعية
النفسية األمريكية )(APA؛ إذ وجدنا أن نسبة من الباحثين لم يلتزموا بقواعد
ً
ً
ّ
النشر ،بل إن هناك من وثق البحث توثيقا يدويا ،ورفضنا بعض البحوث؛ ألنها
ال تتوافق مع محاور املؤتمر والقواعد العلمية املتبعة في كتابة ورقة املؤتمرّ .
وثم
تقسيم موضوعات كتاب أبحاث املؤتمر العاملي السابع 2020م" :النتاج العلمي
في اللسانيات واألدبيات بين اإلبداعية والنقد" ،وتم تقسيم املوضوعات حسب
املحاور التي تتوافق مع موضوع الورقة املقدمة ،وفي خاتمة األمر نقدم الشكر
الجزيل إلسهامات كل من الدكتور أدهم محمد علي حموية ،والدكتور عبد
الحليم سامي ،وطالب الدكتوراه كمارا محمد موس ى على مراجعة البحوث
ً
ً
ً
لغويا وأسلوبيا وإمالئيا فلهم منا كل شكر وتقدير.
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نحو األطر املعجمية العصرية :كتاب "دراسات معجمية ولغوية تقابلية
للدارسين في الجامعات املاليزية" أنموذجا
الدكتورة نورأزلينا عبد هللا واألستاذ الدكتور حنفي دوله
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التداولية وأثرها في تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي
سجود عمر بني ياسين4
األستاذ الدكتور عاصم شحاته علي5

ـــ ــــــ ـــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــ
املقدمة
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين ،سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر امليامين،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد.
فإننا اليوم نعيش في عصر متشابك معقد من حيث التأثر والتأثير ،فأسباب التأثير التي تشكل وعي اإلنسان
ً ً
كثيرة ومتشابكة ومتداخلة ،وتتطلب وعيا كبيرا ،وبصيرة قوية لالنتباه لها ،ومحاولة السيطرة عليها ،لالستفادة منها بما
يخدم األهداف العامة والخاصة للفرد واملجتمع.
وفي ظل الثورة التكنولوجية الحديثة والتقنيات الرقمية ،أصبح عصرنا اليوم عصر الصورة والكلمة التي
تخترق املسامع والعقول دون تركيز في املعنى املراد ،وأصبح لإلعالم دور في تشكيل الوعي الجمعي والفردي ،من حيث
تكوين املعتقدات والرأي حول القضايا املستجدة .1لذلك كان ال بد من تناول اللغة املستخدمة في وسائل اإلعالم
املختلفة بالدراسة والتحليل ،لبيان أثرها ،وللتوصل لنتائج في كيفية التعامل معها واالنتباه ألثرها ،لالستفادة منها
وتطويعها لخدمة الفرد واملجتمع قدر اإلمكان.
املبحث األول :لغة اإلعالم
تحظى لغة اإلعالم في أي مجتمع بأهمية بالغة بالنظر إلى الدور الذي تمارسه في التواصل الجمعي؛ فهي عالم ٌ
رحب
ٌ
ُّ
تطور يحصل في املجتمع
وفسيح يمارس من خالله اإلنسان حرية التعبير والتفكير؛ فاللغة رداء الفكر ولباسه ،وكل ٍ
يتردد صداه من خالل مؤسسة اللغة باعتبارها الناطق الرسمي باسم األمة واملعبر عن حياتها .وتؤدي اللغة وظيفة
ً
اتصالية أو بمعنى آخر َّ
أن االتصال وظيفة من وظائف اللغة التي ال بد وأن تكون قادرة على التعبير عن مختلف
املوضوعات بسالسة ودون تعسف ،ويقصد بها أن تكون متعددة املستويات بحيث تستطيع مخاطبة أكثر من جمهور
ومعالجة أكثر من موضوع وقضية2.
ً
ّ
وغيرت ثورة التكنولوجيا وسائل وأساليب االتصال تغييرا جذريا؛ً حيث أسهم ظهور االنترنت في تحويل العالم
صغيرة عبر الشاشات االلكترونية التي أتاحت استخدام املنتديات واملحادثة واملدونات ،ما أسهم في التواصل
قرية
إلى ٍ
ٍ
االجتماعي من خالل وسائل اإلعالم الجمعي املختلفة كالفيسبوك ،والتوتير ،والسكايب ،واالنستغرام وغيرها ،والتي
ً
أقبل عليها الجميع من مختلف األعمار بحيث أصبحت مكانا يعيش فيه الفرد كافة تفاصيل حياته اليومية ،من خالل

 4طالبة دكتوراة يف قسم اللغة العربية وآداهبا -كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية -اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
 5رئيس قسم اللغة العربية و آداهبا – كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية -اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
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صفحته الشخصية التي يعرض فيها أفكاره ومعلوماته الشخصية ويشاركها مع أصدقائه 3،من هنا ظهر اإلعالم الجمعي
ً
معتمدا على تقنيات االتصال املتطورة في االنترنت إلنشاء الحوارات التفاعلية4.
الذي يرتكز على تقنيات النشر العالية
املطلب األول :مفهوم لغة اإلعالم
جـاء في لسـان العـرب البـن منظـور في بـاب لغـا ،أن اللغـة علـى وزن فعلـة مـن لغـوت أي تكلمـت ،وأصلهـا :لغـوة ككـرة ،وثبـة،
وقيـل أصلهـا لغـي أو لغـو والهـاء عـوض الم الفعـل ،وجمعهـا لغـى مثـل بـرة أو بـرى والجمـع لغـات أو لغـون.5
ً
واللغة اصطالحا :أداة تواصـل وتعبـير عمـا يتصـوره اإلنسـان ويشـعر به ،وهي وعاء للمضامين املنقولة ،سـواء
أكان مصدرها الوحي ،أم الحـس ،أم العقـل ،وهـي أداة لتمحيـص املعرفـة الصحيحـة ،وضبـط قوانـين التخاطـب السـليم6.
ولغة اإلعالم :هي اللغة التي تشيع على أوسع نطاق في محيط الجمهور العام ،وهي قاسم مشترك أعظم في كل
فروع املعرفة والثقافة والصناعة والتجارة والعلوم البحتة والعلوم االجتماعية واإلنسانية والفنون واآلداب ...ذلك ألن
مادة اإلعالم في التعبير عن املجتمع والبيئة تستمد عناصرها من كل فن وعلم ومعرفة7.
تحظى لغة اإلعالم في أي مجتمع بأهمية بالغة بالنظر إلى الدور الذي تمارسه في التواصل االجتماعي فهي عالم
رحب وفسيح يمارس من خالله اإلنسان حرية التعبير والتفكير .فاللغة رداء الفكر ولباسه وكل تطور يحصل في املجتمع
يتردد صداه من خالل مؤسسة اللغة باعتبارها الناطق الرسمي باسم األمة واملعبر عن حياته.8
ولغة اإلعالم هي وسيلة اإلعالم أو املنهج الذي تنقل به الرسالة من املرسل إلى املستقبل .فاللغة اللسانية
واإلشا ات والصور والسينما كلها وسائل لنقل الرسالةّ ،
وأن اللغة وعاء الفكر وأن وظيفتها هي التعبير عن الفكر
ر
ً
البشري سواء كان متعلقا بأمور عقلية أم بالعواطف واألحاسيس والرغبات اإلنسانية.9
املطلب الثاني :الخصائـ ــص العام ــة للغــة اإلعـ ــالم
تتميز اللغة اإلعالمية بجملة من املميزات والسمات التي تميزها وذلك بغض النظر عن طبيعة كل وسيلة من وسائل
اإلعالم:
الوضوح :الوضوح من أبرز سمات لغة اإلعالم وأكثرها بروزا ويرجع ذلك إلى طبيعة وسائل اإلعالم من ناحية،
وإلى خصائص جمهورها من ناحية أخرى فإذا كانت الكلمات غير واضحة في الراديو فقد املستمع املضمون املقدم ،ولم
يستطع استرجاعه للتأكد منه أو لالستفهام عما غمض منه ،لذا يجب أن تكون الكلمات والجمل واملعاني واضحة كل
الوضوح حتى تحقق أهدافها10.
املعاصرة :ويقصد بها أن تكون الكلمات والجمل والتعبيرات اللغوية متماشية مع روح العصر ومتسقة مع
إيقاعه ،فالجمل الطويلة والكلمات املعجمية والجمل املركبة قد ال تكون مناسبة للغة اإلعالمية إال في موضوعات معينة
وفي حاالت محددة11.
املالئمة :معناها أن تكون اللغة متالئمة مع الوسيلة من ناحية ومع الجمهور املستهدف من ناحية أخرى ،فلغة
الراديو هي لغة ذات طابع وصفي وهي لغة تتوجه إلى حاسة السمع ولذا يجب أن تكون مفردات هذه اللغة مالئمة لهذه
الحاسة ولغة الصحافة تستهدف فئات اجتماعية وتعليمية واقتصادية معينة وتتوجه إلى حاسة البصر فيجب أن تكون
مالئمة أيضا.12
الجاذبية :أن تكون الكلمة قادرة على الشرح والوصف بطريقة حية ومسلية ومشوقة فال وجود لجمهور
يتشوق إلى االستماع أو املشاهدة أو القراءة ملضمون جاف خال من عوامل الجاذبية والتشويق.13
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االختصار :البد من االختصار والبد أن تكون اللغة اإلعالمية قادرة على االختصار واإليجاز.14
املرونة :ويقصد بها أن تكون اللغة قادرة على التعبير عن مختلف املوضوعات بسالسة ودون تعسف ،ويقصد
بها أن تكون متعددة املستويات بحيث تستطيع مخاطبة أكثر من جمهور ومعالجة أكثر من موضوع وقضية.15
االتساع :يجب أن يكون عدد املفردات التي يستخدمها اإلعالم في لغته كبيرا بحيث تلبي االحتياجات املختلفة
واللغة اإلعالمية متسعة وتتسع بشكل يومي وقد يكون لالتصال مع الثقافات الخارجية وضرورة الترجمة اليومية لكثير
من املصطلحات أثره في زيادة حجم اللغة اإلعالمية وفي اتساعها.16
القابلية للتطور :وهي سمة مالزمة للغة اإلعالمية ،فلغة اإلذاعة في الثالثينيات غير مثيلتها في الخمسينيات
والستينيات وهذه بدورها تختلف عن مثيلتها في السبعينيات وحتى التسعينيات ولغة وسائل اإلعالم في السنوات األخيرة
مختلفة عما سبقها ،صحيح أن بها عناصر ضعف ولكنها أصبحت أكثر قدرة على التعبير ،وأكثر قدرة على الجذب.17
املبحث الثاني :الوعي الجمعي االجتماعي
املطلب األول :مفهوم الوعي الجمعي االجتماعي وأشكاله
ً
يعد اإلعالم الجمعي أحد أهم أشكال وتطبيقات اإلعالم املتقدم ،كما يعد جزءا ال يتجزأ من اإلعالم بكل قنواته ووسائله
وأهدافه ،وتبرز مهمة لغة اإلعالم الجمعي الرئيسية في نقل الرسالة بما يعزز الوعي الجمعي ويحقق أهدافه18 .
يعرف الوعي االجتماعي بأنه " :مجموعة مـن املفاهيم والتصورات واآلراء واملعتقدات الشائعة لدى األفراد في بيئة
اجتماعية معينـه ،والتي تظهر في البداية بصورة واضحة لدى مجموعة منهم تم تبنيها اآلخرون؛ إلقنـاعهم بأنها تعبر عن
موقفهم" 19
أشكال الوعي الجمعي
يوجد العديد من األشكال للوعي الجمعي:
الوعي االجتماعي :الوعي االجتماعي وعي عام يشمل على إحاطة أفراد املجتمع بمجمل القضايا االجتماعية
والسياسية ،واالقتصادية وحتى العلمية التي لها دخل في حياتهم.20
الوعي السياس ي :إن الحياة االجتماعية هي املكان الذي يعيش فيه اإلنسان ،فهو بحاجة إلى السياسة ،فالحكم
طبيعة في اإلنسان ملا فيه من طبيعة االجتماع كما يقول ابن خلدون" :فال بد من نظم سياسية ينتظم بها أمر العمران
ً ً
البشري" ،21فالوعي السياس ي خبرة عامة نحتاجها من أجل شئون املجتمع .كما يلعب الوعي السياس ي دورا هاما في إنارة
الطريق للممارسة السياسية
الوعي االقتصادي :يعبر الوعي االقتصادي عن نفسه في التصورات النظرية واليومية مثل :تنظيم وإدارة
وسائل اإلنتاج على املستوي ،وفاعليه البشر وروابطهم في عملية اإلنتاج ،والتوزيع ،والتبادل ،واالستهالك .22
ً
الوعي الديني :يمثل الدين جزءا ال يتجزأ من السلوك االجتماعي وينظر إليه باعتباره مجموعة مـن املعتقدات
اإللهية والشعائر ،والثواب والعقاب التي تؤثر في أشكال ودرجات ومـستويات الوعي الفردي والجماعي.23
الوعي الثقافي :الثقافة في مجملها هي املعرفة والتعليم وأن الوعي بهما يرقى بالفرد إلـى مـستوي اجتماعي أفضل،
والوعي الثقافي يعني الوعي بالحياة اليومية بما يشمل من عادات وتقاليد وأعراف وتدين وأحكام وتفاعل وصور النشاط
العام التلقائي املنظم .وهناك أشكال أخري من أشكال الوعي وهي ،الوعي األخالقي والوعي القانوني ،والوعي العلمـي،
والـوعي الجماهيري ،والوعي بالذات ،والوعي الطبقي.24
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املطلب الثاني :لغة اإلعالم وتشكيل الوعي الجمعي االجتماعي
ً
خاصة في ظل الثورات املعلوماتية وتطور وسائل االتصال واالنفتاح العاملي؛ ّ
ألن
أهمية كبيرة،
لغة اإلعالم الجمعي ذات
ٍ
ً
بحاجة إلى معرفة األحداث والوقائع املحيطة به ،كي ينتبه لألخطار قبل وقوعها ،لذا فهو بحاج ٍة
اإلنسان يكون دائما
ٍ
إلى وسائل االتصال الحديثة ،ومنها اإلذاعة ،والصحافة ،والتلفزيون ،ووسائل التواصل االجتماعي ،وقد يختلف تأثير
لغة اإلعالم الجمعي في الوعي الجمعي االجتماعي ،وقد يختلف تأثيرها بطبيعة تأثيرها في املتلقي ،وكذلك يختلف تأثيرها
حسب اختالف املجتمعات25 .
وللغة اإلعالم الجمعي اليوم ٌ
دور ٌ
مهم وجوهر ٌي في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا واملشكالت املطروحة؛ حيث
ً
ً
ُّ
يعد اإلعالم الجمعي مصدرا رئيسا يلجأ إليه الجمهور في استقاء معلوماته عن كافة القضايا السياسية ،والثقافية،
واالجتماعية بسبب فاعليته االجتماعية وانتشاره الواسع فهو بقدرته على الحراك ومخاطبة القسم األعظم من التكوين
املجتمعي ،يمتلك اإلمكانية على التـأثير الذي ال يأخذ صورة مباشرة وإنما يقوم بالتأثير على الوعي الجمعي االجتماعي
بصورة غير مباشـرة ،وبوتيرة متسارعة غير ملحوظة دون مقدمات26 .
يشير البعض إلى حقيقة أن العملية اإلعالمية من خـالل وسائل اإلعالم ،والثقافة تتحرك من خالل
ً
أيديولوجية املجتمع ،فأيديولوجية املجتمع هـي مفهوم متغير ،بمعني أنه يتحدد وفقا للتيارات الفكرية والثقافية،
واالتجاهـات الـسياسية ،والثقافية في املجتمع.27
إن التحوالت في التكنولوجيا لها تأثيرها الواضح على التنظيم االجتماعي وعلـي املـشاعر اإلنسانية ،ويتحدد
النظام االجتماعي بطبيعة وسائل اإلعالم التي تتم من خاللهـا عمليـة االتصال ،فبدون فهم األسلوب الذي تعمل
بمقتضاه وسائل اإلعالم ال نستطيع الوصول إلى املعرفة لكيفية التغيرات االجتماعية ،والثقافية التي تطرأ على
املجتمعات .28
ويتزايد دور وسائل اإلعالم في تنميـة وعـي األفـراد وزيـادة معلومـاتهم وتطلعاتهم ،وتعد تلك الوسائل في الوقت
ً
ً
ً ً
الراهن ،مصدرا هاما ،بل وأهم مصدر نأخذ منه معارفنا ومعلوماتنا عن العالم املحيط بنا ،فهي تلعب دورا مـؤثرا فـي
تـشكيل وعـي املواطنين ،حيث تؤثر هذه الوسائل في الطريقة التي يدرك بها األفـراد واألمـور ،كمـا وترسم الصورة الذهنية
لدى األفراد عن الدول ،واملواقف ،والقضايا ،واألحداث29
وتأتي وسائل اإلعالم في املجتمع الحديث لتقوم بدور بارز في تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي ،وهذا الدور
ً
وتأثيرا بانتشار هذه الوسائل ،وتطورها التقني ،واختراقها لجهات الحياة املختلفة ،وقبولها الفاعل بين
يزداد أهمية
األفراد .وباعتبار أن اإلعالم ووسائله تعتبر مؤسسة اجتماعية ،فلها دور في غرس القيم االجتماعية وصقل الشخصية
وتحديد املعايير الثقافية .30
ً
ميسرا لالنتقال السهل من الطرق التقليدية إلى الطرق العصرية في
ويري " راو "Rao -أن وسائل اإلعالم عامال
الحياة ،ويقول ":شرام "إن وسائل اإلعالم تشارك في التغيير االجتماعي مثل الثورات الفكرية ،واالجتماعية ،والسياسية.
وتشمل لغة اإلعالم الجمعي جميع أوجه النشاط االتصالية التي تعمل على تزويد اإلنـسان بجميـع الحقائق
ٌ
ٌ
واملعلومات املعرفية ،باعتبار َّ
أن االتصال هو قوة محركة للمجتمع؛ بحيث يـؤدي إلى حركة املجتمع حركة تفاعلية مؤثرة
ٌ
ٌ
اجتماعية ،وتجري في بيئة معينه ،تؤثر فيها وتتأثر بها ،وهنـاك تفاعـل بـين االتـصال واملجتمـع31
ومتأثرة ،فاالتصال عملية
ً ً
ً
ويتزايد دور لغة اإلعالم الجمعي في تنميـة وعـي األفـراد اجتماعيا وزيـادة معلومـاتهم وتطلعاتهم ،وتعد مصدرا هاما ،بل
ً
ً
وأهم مصدر نأخذ منه معارفنا ومعلوماتنا عن العالم املحيط بنا ،فهي تؤدي دورا مـؤثرا فـي تـشكيل وعـي جمعي
اجتماعي؛ حيث تؤثر لغة اإلعالم الجمعي في الطريقة التي يدرك بها األفـراد األمـور ،كمـا وترسم الصورة الذهنية لدى
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ً
األفراد عن الدول ،واملواقف ،والقضايا ،واألحداث .فضال عن أن للغة اإلعالم الجمعي وسائل تأثير واضحة في تـشكيل
الوعي االجتماعي؛ حيث يعمل اإلعالم الجمعي للمجتمع خالل ما يتبناه مـن اتجاهـات فكرية ،وأيديولوجية ،وطبقية على
صياغة وعى األفراد ،ويعتمد ذلك على لغة اإلعالم الجمعي نفسها ،وأساليب تلك اللغة في معالجة الرسالة اإلعالمية32
ً
ً
ويعد استخدام التقنيات االعالمية املتاحة أمرا حاسما في تعزيز الوعي الجمعي االجتماعي تجاه قضايا
املجتمع ،واملستجدات العاملية وتكوين ثقافة اجتماعية تساعد الفرد على التعايش وعلى بناء شخصية انسانية
متوازنة.33
ً
ً
وتؤدي لغة اإلعالم دورا مهما في توعية الفرد اجتماعيا بهدف اشاعة الوعي الجمعي لديهم بواقع املجتمع،34
إلى جانب ترسيخ القيم والسلوكات البناءة في نفوس األفراد ،والتطور الواقعي لألحداث والتركيز على محاربة القيم
السلبية ،بشكل يتناسب مع حجم خطورتها واآلثار الضارة التي يمكن أن تتسبب عنها ،وبناء منظومة قيمية تنطلق من
القيم األصلية التي ارتضاها املجتمع.35
إن دراسة التداولية في لغة اإلعالم يعد منهج له دور مهم بدراسة املنجز اللغوي داخل إطار التواصل وليس
بمعزل عنه ،وذلك ّ
ألن اللغة ال تؤدي وظائفها إال فيه ،فهي ليست وظائف مجردة ،وبما أن الكالم يحدث في سياقات
اجتماعية ،فمن املهم معرفة تأثير هذه السياقات على نظام الخطاب املنجز36 .
إن معرفة املحيط التداولي الذي يتم فيه وضع الرسالة أو املصطلح اإلعالمي ،ويجري فيه استعماله تستدعي
ً
أوال تحديد عناصر الحدث التواصلي بوصفه يشكل النواة التي يقوم على أساسها االتصال اإلعالمي ،ثم الكشف عن
عالقات التفاعل التي تحدث بين هذه العناصر بهدف الوصول إلى مختلف الوظائف التي يمكن للمصطلح اإلعالمي أن
يؤديها وذلك ضمن السياقات املختلفة الخاصة بكل استعمال37 .
فالتداولية إذن هي دراسة للجانب اإلستعمالي للغة اإلعالم .وتكمن وظيفة التداولية في استخالص العمليات
التي تمكن لغة اإلعالم من التجذر في إطارها الذي يشكل الثالثية اآلتية :املرسل واملتلقي والوضعية التبليغية ،حيث إن
أي تحليل تداولي يستلزم بالضرورة التحديد الضمني للسياق الذي تؤول فيه الجملة.38
إن التداوليين ينظرون إلى اللغة على أنها لعبة ،ويقصد بها الصبغة املؤسساتية للغة أثناء االستعمال .فعندما
ّ
يتكلم اإلعالمي ،فقد يخضع أقواله ملجموعة من القواعد الضمنية تجعله يميز بين الكالم "السوي" وغيره .والتداولية
وفق هذا التصور لها أنماط ثالثة :القانون واملسرح واللعبة .إن الكالم باعتباره فعال متحققا ال ينفصل عن املؤسسة
إذ مجرد التلفظ باألمر ،يضفي على املتكلم مرتبة األمر ،فيضع غيره في مرتبة املأمور ،وهذا قابل للتحقيق وفق شروط
تحددها أعراف كل لغة .وهذا ما يمثل التعاقد الذي يمكن املتكلمين من التعارف على الصيغ الكالمية املناسبة لكل
حال من أحوال الخطاب.39
ً
ً
وأخيرا ،حتى يتم تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي بشكل إيجابي البد من إحداث أمرين في غاية األهمية ،أوال:
التركيز على كوادر إعالمية مهنية ذات شفافية ومصداقية ،ولديها خبرة علمية وعملية في تشكيل الوعي االجتماعي ،دون
ً
التركيز على الوظائف التقليدية .ثانيا :التركيز على نوعية البرامج االعالمية ذو الطابع االجتماعي ليس فقط في ُبعد واحد
بل في شتى األبعاد واملجاالت ،والخروج عن النمط التقليدي املتعارف عليه لوسائل اإلعالم ولغته ،السيما وأن غالبية
البرامج اإلعالمية تركز على الجانب التقليدي في برامجها اإلذاعية والصحفية التلفزيونية خاصة في املسائل التي تتعلق
بالقضايا االجتماعية ،حيث ان أغلب تلك املسائل في بعض املجتمعات املتحضرة ُعولجت من قبل بعض دوائر
ً
االختصاص ،فكان من األولى أن يتم التركيز على قضايا هامة تمثل طريقا نحو تشكل الوعي الجمعي اإلجتماعي.40
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الخاتمة والخالصة
ً
بأهمية كبيرة ،خاصة في ظل سرعة التغير التقني وتطور وسائل االتصال واالنفتاح العاملي،
تحظى لغة اإلعالم الجمعي
ٍ
إذ أننا بحاجة ملحة إلى وسائل االتصال الحديثة ملعرفة األحداث والوقائع املحيطة بنا ،قد يختلف تأثير لغة اإلعالم
الجمعي في الوعي الجمعي االجتماعي بطبيعة تأثيرها في املتلقي وحسب اختالف املجتمعات.
ً
ُّ
تظهر أهمية لغة اإلعالم في جذب املواطنين بالقضايا واألحداث املطروحة؛ حيث يعد اإلعالم الجمعي مصدرا
ً
رئيسا يلجأ إليه الجمهور في جمع معلوماته عن كافة القضايا باختالف أنواعها بسبب فاعليته االجتماعية وانتشاره
الواسع وتأثيره على الوعي الجمعي.
تتأثر العملية اإلعالمية بالثقافة املجتمعية والفكرية واالتجاهات السياسية الحاصلة في املجتمعات،
باإلضافة الى التكنولوجيا وتأثيرها على التنظيم االجتماعي والذي يتأثر بوسائل االعالم التي تسهل الوصول إلى املعرفة
ً
ً
ً
االجتماعية والثقافية ،وتنمية وعي األفراد واملجتمع ،فكلما كانت وسائل االعالم انتشارا وتطورا كانت أكثر تأثيرا في غرس
ٌ
ٌ
القيم االجتماعية وصقل الشخصية وتحديد املعايير الثقافية ،باعتبار أن وسائل االتصال هي قوة محركة للمجتمع
ً
ً
واألحداث ،حيث يعد استخدام التقنيات االعالمية أمرا حاسما في تعزيز الوعي الجمعي االجتماعي تجاه قضايا املجتمع،
واملستجدات العاملية وتكوين ثقافة اجتماعية تساعد الفرد على التعايش وعلى بناء شخصية انسانية متوازنة.
حتى يتم تشكيل الوعي الجمعي االجتماعي بشكل فعال البد من التركيز على كوادر إعالمية مهنية ذات شفافية
ومصداقية ،ولديها خبرة علمية وعملية في تشكيل الوعي االجتماعي ،والتركيز على نوعية البرامج اإلعالمية ذات الطابع
االجتماعي ليس فقط في ُبعد واحد بل في شتى األبعاد واملجاالت ،والخروج عن النمط التقليدي املتعارف لوسائل اإلعالم
ولغته.
التوصيات
يوص ي البحث بما يلي:
العمل على تقديم برامج إعالمية وصحفية هادفة حيث تكون اللغة اإلعالمية ومضمونها هادف ،لتحقيق
حاجات أفراد املجتمع االجتماعي وذلك من خالل دراسات تقييمية يتم إعدادها قبل طرح البرنامج أو املادة اإلعالمية.
وضع آليات وإستراتيجيات عملية ملواجه التأثيرات السلبية للغة اإلعالمية ،غير الهادفة والتي قد تس يء لقيم
ومفاهيم أفراد املجتمع ،والعمل على تحقيق اإلشباع الثقافي ،واالجتماعي عند طرح املادة اإلعالمية.
ً
التركيز على أن تكون الوسائل اإلعالمية باألخص التلفزيون قادرا على طرح هذه القضايا واملشاكل بشكل
ً
ً
متميز ،الذي يلعب دورا واضحا في تشكيل وبلورة الوعي الجمعي االجتماعي وذلك على اعتبار وسائل اإلعالم من أهم
ً ً
املصادر التي تلعب دورا هاما في إثارة اهتمام أفراد املجتمع بالقضايا االجتماعية إلى جانب طرحها العديد من املشاكل
االجتماعية
العمل على تطوير األداء والتخطيط العلمي السليم ورسم سياسة هادفة يمكن من خاللها إحداث نوع من
التوازن بين حاجات الفرد واملجتمع واملواد اإلعالمية والتركيز على لغة اإلعالم التي تؤثر على فهم املادة اإلعالمية واملراد
منها.
هوامش البحث:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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