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 تقديم 

وهي تتناول كل املواضيع  ،أوىل ماسرت دعوة وإعالم( اخلاصة بالسنة منهجية حتليل اخلطاب مادة )هذه مذكرة 

 :وتشتمل عىل املحارضات التالية ،املرتبطة هبذا املقياس

 رااملحارضة األوىل  ـ  اللغة يف اخلطاب الثقايف: املفهوم واألدو

 املحارضة الثانية  ـ  عوائق اخلطاب الثقايف

 املحارضة الثالثة  ـ  اللغة يف اخلطاب الدعوي

 املحارضة الرابعة  ـ  اخلصائص العامة للغة اخلطاب الدعوي

 املحارضة اخلامسة  ـ  اللغة يف اخلطاب اإلعالمي

 املحارضة السادسة  ـ  وسائل اإلعالم ودورها يف نرش اللغة.

 املحارضة السابعة ـ اللغة العربية واإلعالم اجلديد

 ة الثامنة  ـ  اللغة يف اخلطاب السيايساملحارض

 املحارضة التاسعة ـ اللغة يف اخلطاب الفني

 املحارضة العارشة ـ ألفاظ الفنون اجلميلة

ذا فإن بعض وهل ،وإنام هي مجع من مصادر خمتلفة ،وليست من تأليفي اخلاص ،وننبه فقط إىل أهنا جمرد إعداد

 وإنام تعرض يف املحارضة للمناقشة واإلثراء. ،رةاآلراء املطروحة فيها ال أتبناها بالرضو

 بل قد يرتبط بام يطرح يف املدرج من أفكار ورؤى.  ،وننبه كذلك إىل أن سؤال االمتحان ال يرتبط هبا بالرضورة
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 ر ا : املفهوم واألدو يف اخلطاب الثقايف  اللغة   ـ      األول   املحارضة 

 حتديد املفاهيم:   ـ    أوال  

 اخلطاب: مفهوم  

نظرًا لتنّوع املشارب الفكرية  ،مفهوم اخلطاب من أكثر املفاهيم املّتسعة؛ إذ تعددت التعريفات املتعلقة به ُيعد

وال سيام اللغوي   ،واللغوية والفلسفية واالجتامعية التي تطرقت إليه يف سياقه الغريب خاصة. ويف سياق التفكري العريب

اللغويني من انطلق انطالقًا بنيويًا؛ إذ رأى اخلطاب مجلة واحدة جتمع   والنقاد  يننجد تعريفات كثرية؛ فمن املفكر  ،منه

وتتسم هذه اجلملة باالكتفاء الذايت؛ إذ ال حتتاج إىل العوامل اخلارجية. وهي بذلك بنية  ،بني أعضائه عالقات إحالية

 ،وال هيتم بتسجيل األحداث  ،يطابق الواقع  المغلقة ُتدرس يف ذاهتا ولذاهتا. وغياب املرجعية جيعل اخلطاب متميزًا  

 بل هيدف إىل خلق عامل لغوي خاص. 

مما ينبئ عن علم كلٍّ من امُلرسل  ،ومن النقاد من يرى بأن اخلطاب يمثل رمزًا مشرتكًا بني امُلرِسل واملتلقي

ينة التي  من األهداف املتع ليةلتحقيق اهلدف التواصيل.ولعل هدف التواص ،واملتلقي باألنامط اللغوية املستخدمة

أم مكتوبًا.وثمة من يرى يف اخلطاب التواصلية ،أكان هذا التواصل منطوقاً  ،أرادها العرب من تعريفهم للخطاب 

نِه  ،تبعًا لكل قارئ. وبام أن اخلطاب متواصل مع القارئ ،والتفاعلية واالتساق واالنسجام والتطور والتحّول لَتَضمُّ

فال داعي لإلقبال عليه بأفكار مسبقة. لذلك  ،جيعله يقول ما فيه فإن هذا ،واجتامعية وثقافية يةخصائص نفس

 فاخلطاب خلق ُلغة من ُلغة.

  ، وثمة من ينظر إىل اخلطاب بوصفه من املصطلحات املعقدة التي ينفتح فيها التأويلعىل مجلة من املفاهيم 

وربام تكون أكثرها جتليًا.لذلك يرى بعض النقاد أن اخلطاب  ،وجمموعة من املقاصد. وما اللغوية إىل واحدة منها

هلا أشكاهلا اخلاصة من  ،وإنام هو ممارسة ، تتكلمهوذاتاً  وليس لساناً  ،ليس وعيًا يتخذ من اللغة مظهره اخلارجي

سواء  ،وصيغة نتلقى هبا أفكارهم ،االنتظام.وهناك من جيد اخلطاب صيغة نختارها لتوصيل أفكارنا إىل اآلخرين

 ،والقارئ تبأكان ذلك عرب الكالم أم اإلشارة أم اإلبداع الفني.وثمة من جيد اخلطاب لغًة بوصفها حوارًا بني الكا

 وما يمثله القارئ. ،أو بني ما يمثله الكاتب: اجتامعيًا أوسياسيًا أو ثقافيًا.. ،و بني أفكار الكاتب وأفكار القارئأ

الذي يرمي من خالله املنشئ  ،مفهوم اخلطاب يف سياق الدراسة فيعني: ذلك الفعل التواصيل القصدي أما

 إىل التأثري يف املتلقي؛ إليصال رسالة ما.

 ة: مفهوم الثقاف 

ملا   ،مفهوم الثقافة من أكثر املفاهيم التي أخذت نصيبًا وافرًا من التعريف والتحليل والتقعيد والتصنيف لعل

وبام هلا من اتصال   ،وبام يتصل بمناشط اإلنسان الفكرية والعملية  ،هلا من ارتباط باملعارف والعلوم كلها دون استثناء

املؤلفون أن جيمعوا أكثر من مئة ومخسني تعريفًا خمتلفًا للثقافة  اعستطمع امللموس واملجرد. ففي هناية اخلمسينات ا
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 قيد االستعامل يف الكتب األكاديمية.

 ،أو طريقة العيش والتفكري،تعريفات متعددة للثقافة تتمحور حول ماهية الثقافة بوصفها طريقة حياة ُكلِّية  ثمة

أو جمموعة من املعتقدات أو القيم التي تعطي   ،أو بوصفها نشاطًا علميًا وإبداعيًا ملتزماً  ،أو بوصفها معارف عامة

أو جممل السلوك اإلنساين الذي تتشارك   ،أشكال مادية ورمزية خاللوُتنتج وُيعاد إنتاجها من  ،معنى لطرق احلياة

اإلنساين يف تفاعله مع بيئته وجمتمعه  أو جممل الكسب ،أو أسلوب احلياة بني أعضاء جمتمع معني ،فيه جمموعة ما

والرموز  غةومصادر معرفته وأدواهتا. وتشمل الثقافة بذلك: العادات والتقاليد واألفكار والعقائد والفنون والل

التي  ،ومناشط اإلنسان وأساليب حياته. وثمة من يرى أن الثقافة جمموعة من الّصفات اخلُلقية والقيم االجتامعية

يف الوسط الذي ولد  ،وتصبح ال شعوريًا العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب احلياة ،رد منذ والدتهتؤّثر يف الف

 فيام يأيت: ،فيه.ويمكن فهم دالالت الثقافة يف األصل العريب املعتمد عىل املرجعية املعجمية بشكل خاص

فالكلمة  ،ُيغرس فيها من اخلارج إن مضمون مفهوم الثقافة يف اللغة العربية ينبع من الذات اإلنسانية وال ـ  

وإطالق   ،ثم دفعها لتوليد املعاين اجلوانية الكامنة فيها  ،تعني تنقية الفطرة البرشية وتشذيبها وتقويم اعوجاجها

 طلقاهتا لتنشئ املعارف التي حيتاج إليها اإلنسان.

وكل القيم  ،إن مفهوم الثقافة يف اللغة العربية يعني البحث والتنقيب والظفر بمعاين احلق واخلري والعدل ـ  

م اعوجاجه. فهو مفهوم يفتح أمام العقل البرشي املعارف والعلوم النافعة  التي ُتصلح الوجوَد اإلنساين وهتّذبه وتقوِّ

وال تتسق مع مقتضيات التهذيب   ،القيم التي ُتفسد وجود اإلنسان  ووال ُيدخل فيه تلك املعارف أو العلوم أ  ،الصاحلة

 والتسوية وتقويم االعوجاج.

وليس عىل مطلق أنواع   ،يركز مفهوم الثقافة يف املعرفة عىل ما حيتاج اإلنسان إليه طبقًا لظروف بيئته وجمتمعه  ـ   

 ،وليس بأي مقياس آخر  ،عيش اإلنسان يف ظلهاملعراف والعلوم. وهذا يربط مفهوم الثقافة بالنمط املجتمعي الذي ي

يعّد اإلنسان مثقفًا طاملا هو ثابُت املعرفة بام حيتاج إليه يف زمانه  ريبيقسم الثقافات قياسًا عىل ثقافة معينة. فاللفظ الع

ت وعرصه وجمتمعه وبيئته. ولذلك يكون املثقف مرتبطًا بمجتمعه وقضاياه بغض النظر عن كم املعارف واملعلوما

 والتي ربام تكون أفكارًا ميتة أو مميتة.  ،املكّدسة يف ذهنه؛ أي حجم املعارف التي يمتلكها

ويشتمل عىل مجيع أنواع  ،فهو عام لإلنسان واجلامعة واملجتمع ،إن مفهوم الثقافة غري مقّيد أو خمصص  ـ  

طاملا حتقق مطلق  ،يستخدم فيهويعطي دالالته عىل أي مستوى حتلييل  ،وخمتلف درجاهتا ،املامرسات اإلنسانية

 التهذيب والتقويم.

الدراسة بالثقافة يف هذا املقام: ما يامرسه الفرد واملجتمع من طرائق يف التفكري والسلوك يف مناشط  وتقصد

ضمن مرجعية واضحة متسقة مع تاريخ املجتمع وقيمه   ،بام هيدف إىل تقويم سلوك املجتمع وهتذيبه ،حياته كلها

 وعقيدته وتراثه ولغته.

 اخلطاب الثقايف: مفهوم  
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فإننا نعني باخلطاب الثقايف هو تلك التنظريات واملامرسات  ،تعريفنا للخطاب وللثقافة عىل ما سبق من بناء

وهتدف إىل حماولة تشكيل  ،واملتصلة اتصاالً مبارشًا برشائح متعددة ومتنوعة يف املجتمع ،التي ُتعنى بالشأن الثقايف

سواء أكان ذلك عىل الصعيد   ،لعقدية واللغويةوالثقافية وا  فكريةبام ينسجم مع مرجعية املجتمع ال  ،األفراد واملجتمع

 ..املادي أم املعنوي أم املنهجي أم القيمي

 اللغة: مفهوم  

يغدو احلديث عن التأطري النظري للغة أصعب بكثري من املامرسة العملية هلا؛ إذ ليس اإلنسان بحاجة إىل  قد

من أننا ننتقل يف احلديث عن اللغة من التوصيف   أن يرسم معامل النظرية وهو يامرس اللغة دون عائق. وتأيت الصعوبة

واملنطلقات النظرية التي   ،عن الفلسفة التي صاغت اللغة  يثإىل احلد  ،العميل املسموع واملقروء واملتحدث واملكتوب

 كّونتها. 

 ،التفّحص الدقيق لبعض النصوص القديمة يعطينا تصورًا حول مفهوم اللغة عند بعض الذين عنوا باللغة  إن

 (أصوات ُيعرّب هبا كل قوم عن أغراضهم)ن حيث فلسفتها وطبيعتها وتكويناهتا وهدفها. فذا ابن جني يرى أن اللغة  م

  (العبارة فعل لساين ناشئ عن القصد بإفادة الكالم تلكو ،عبارة املتكلم عن مقصوده: )ويعرفها ابن خلدون بقوله

وأن الطابع اللساين  ،يالحظ عىل النصني السابقني بأن إحداث فعل التواصل هو األساس الوظيفي للغة ومما

ودراسة اللغة ضمن مستوياهتا املعروفة:   ، إن الرتكيز عىل الُبعد التواصيل للغة الصويت هو املكّون األساس للغة. 

وبنية مغلقة مكتفية   ، جيعل اللغة مقصودة لذاهتا  ي والبالغ  ، واملعجمي ، والدالل  ،والرصيف  ، والرتكيبي  ،الصويت 

 .  بذاهتا

صحيح أن وظيفة التواصل من أهم وظائف اللغة نظرًا لكوهنا حتقيقًا صوتيًا مليل اإلنسان إىل رؤية الواقع 

فتاريخ البرشية منذ بدايته يفرتض وجود اللغة. إال أن ثمة  ،وبفضلها تكّونت اجلامعات اإلنسانية ،بطريقة رمزية

إال أهنا ال متنح اللغة  ،فعىل الرغم من أمهية وظيفة التواصل وحيويتها ورضورهتا ،فارقًا بني اللغة والتواصل

 وهبذا فالتواصل ال يأخذ دوره الفعيل ،خصوصية؛ إذ إهنا متحققة بني الكائنات األخرى بالقدر الذي حتتاجه

عىل حتقيق االنسجام بني املايض واحلارض  درةليشكال هوية واضحة قا ،إال إذا تعالق مع الفكر ،واجلوهري

 ،أّدى إىل خلل واضح يف فهم مقصدية اللغة  ـ    بمعناه البسيطـ    واملستقبل. ولعل االقتصار عىل دور اللغة يف التوصيل  

خطاء والركاكة؛ إذ ال يؤثر هذا يف وصول املعنى  غاضني الطرف عن األ ،وعّدها أداة لتوصيل املعنى فحسب

 واستيعابه. 

الذي يمنح اللغة إطارين مهمني: اإلطار  ،هنا جاءت القراءة املعرفية لرتكز عىل الُبعد التمّثيل للغة ومن

من خالل  ،وطاقتها التفجريية يف التعبري عن األفكار ،الداخيل الذي يعطينا تصّورًا واضحًا حول مكنونات اللغة

لنا قدرة اللغة عىل التعالق مع العامل اخلارجي: نفسيًا  ربزواإلطار اخلارجي الذي ي ،حتليل مستويات اللغة آنفة الذكر

 من خالل إنتاج األلفاظ واملفاهيم واملصطلحات القادرة عىل متّثله. ،واستيعابه تبادلياً  ،واجتامعيًا واقتصاديًا..
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 الشخصية العربية اإلسالمية دور اللغة يف بناء    ـ    ثانيا  

الذي ُيعّد مكونًا أساسيًا   ،إتقان قواعد اللغة وفروعها وتطبيقاهتا من أهم الرشوط الالزمة لفهم الدين ُيعدّ 

فإتقان اللغة مهم للمفّّس واملحّدث واألصول والفقيه املجتهد للفهم  ،من مكونات الشخصية العربية اإلسالمية

والتفاهم بني أفراد األمة اإلسالمية. ومن أراد  اطبولضامن سهولة التخ ،وحلسن فهم مقاصده ،الصحيح لإلسالم

يضل الطريق يف  أو تفسري آية أو حديث ومل يكن عاملًا بالعربية؛ فإنه قد ،أو استنباط أحكامه ،فهم مقاصد الشارع

 فهمه للمقاصد وحكمه وتفسريه. 

من كالم السلف واخللف أنه ليس املقصود من تعلم اللغة العربية االقتصار فقط عىل القواعد  ويفهم

وإنام املقصود من تعلم اللغة  ،التي تتوقف وظيفتها عىل معرفة ضوابط الصحة واخلطأ يف كالم العرب  ،األساسية

والبحث عن كل ما يفيد يف  ،هو فهم أرسارها وإدراك مقاصدها ،العربية لدارس الكتاب والسنة واملتأمل فيهام

 فه أعىل ما يف العربية من بيان. بوص ،ومعرفة ما يؤديه الرتكيب القرآين عىل وجه اخلصوص ،استنطاق النص 

فإن قال قائل: فام الفائدة يف : )وقد نّبه عىل هذه اخلاصية الزجاجي يف كتابه اإليضاح يف علل النحو؛ إذ يقول

وُيفهمون غريهم مثل ذلك؟  ،وال معرفة منهم به ،وأكثر الناس يتكلمون عىل سجيتهم بغري إعراب  ،تعلم النحو

ل وال مغريَّ فاجلواب يف ذلك أن يقال   ،له: الفائدة فيه الوصوُل إىل التكلم بكالم العرب عىل احلقيقة صواًبا غري مبدَّ

وإقامة معانيها عىل  ،ومعرفة أخبار النبي  ،الذي هو أصل الدين والدنيا واملعتمد ،وتقويُم كتاب اهلل عز وجل

 (احلقيقة؛ ألنه ال تفهم معانيها عىل صحة إال بتوفيتها حقوقها من اإلعراب

ودورها يف بناء الشخصية  ،كثر احلديث منذ منتصف القرن املايض عن اللغة وأمهيتها يف صنع اهلوية لقد

ومرّد هذا التحدي   ،اللغة العربيةالعربية خاصة. ولعل احلديث يتنامى كلام كان هناك شعور بالتحدي الذي تواجهه  

والظن الزائف بأن التقدم ال  ،الشعور املبالغ فيه بأمهية اللغة األجنبية الناتج غالبًا عن االنبهار بكل ما هو أجنبي)

بل والتحدث هبا بني العرب أنفسهم. وغني عن الذكر أن هذا  ،يأيت إال عن طريق إتقان اللغة األجنبية للجميع

بصانع   اميواإلعجاب املتن  ،الشعور يأيت من اإلحساس باهلزيمة النفسية التي يعاين منها اإلنسان العريب يف هذا العرص

  (ذي يمثل املنترص الغالباحلضارة املعارصة ال

 ،والتي يتكلمها أبناؤها ،اللغة التي تنتمي إىل جمتمع برشي معني)أيقونة مهمة يف حتديد الرؤية؛ إذ إن  واللغة

فكل لغة  ،وهي التي تصوغ بالتال عامله وواقعه احلقيقي ،هي التي تنظم جتربة هذا املجتمع ،ويفكرون بواسطتها

والناقلة  ،وقنوات نقل للرتاث واملعرفة الوافدة إىل الذات تواصلألهنا بمثابة شبكة ( تنطوي عىل رؤية خاصة للعامل

 فال جرم أن يعتصم كل جمتمع هبويته الثقافية من خالل تنشئته بلغته. ،من الذات إىل اآلخر

 دور اخلطاب الثقايف يف بناء الشخصية   ـ    ثالثا  

بل إن من أهم أدواره إنتاج الوعي القادر  ،يقترص دور اخلطاب الثقايف عىل نرش املعرفة والثقافة وتوظيفها ال

فيكفي ذلك  ،عىل التطرق إىل قضايا املجتمع وحماورهتا ومعاجلتها برؤية منهجية. وإن كان ثمة صعوبة يف املعاجلة
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عىل بناء الشخصية وتنمية تفكريها؛ إذ يصبح اخلطاب  يساعدوأن  ،اخلطاب أن يثري الوعي حول القضايا املطروحة

 مكانًا رحبًا لتكوين اإلبداع وتنميته.   ،ممثاًل يف املراكز الثقافية ،الثقايف

ولعل إثارة الوعي نابعة من التساؤل والنقد بوصفهام مفرديتن رئيستني يف اخلطاب الثقايف. واخلطاب الثقايف 

والعمل يف الوقت  ،وتفّحص مقوماهتا ومناقبها ومثالبها ،تفكيك املنظومة السائدة بذلك يامرس دوره الطبيعي يف

لذلك يتحمل اخلطاب الثقايف مسؤوليتني كبريتني:   ،ذاته عىل تأسيس منظومة جمتمعية صاحلة لالرتقاء باملجتمع

وجتاوز ذلك بتحديث  ،ومتحيص غّثها من سمينها ،أوالمها: املسؤولية الثقافية من خالل استيعاب ثقافة األمة

ليست مغرتبة عن أبناء املجتمع. وثانيهام:  ،فهي تقدم ثقافة واعية وواقعية ،وأخذ ما يالئم ثقافة املجتمع ،الثقافة

 ،والتعبري عن ضمري املجتمع ،املسؤولية االجتامعية من خالل تفعيل الطاقات املجتمعية جتاه أفكار اخلطاب الثقايف

 واملوجود. ودملنشوتقريب املسافة بني ا

 ،االحتضان املؤسيس للخطاب الثقايف من العوامل املساعدة واملؤثرة يف تعزيز اخلطاب الثقايف يف املجتمع  ُيعد

ويف التخطيط لبناء الفرد عىل أسس علمية. وهذا ما أشار إليه التقرير العريب األول للتنمية الثقافية الذي صدر عن 

العربية )حكومية وأهلية وخاصة( تتحمل مسؤوليات  الثقافيةمؤسسة الفكر العريب؛ إذ رأى التقرير أن املؤسسات 

وتعود جسامة املسؤولية إىل كون كل  ،حتديات حضارية وثقافيةملا يواجهه العامل العريب اليوم من  ،جسيمة وشاقة

 وذلك من خالل: ،املؤسسات مطالبة بأن تسهم يف فك احلصار الثقايف احلضاري املهدد للهوية القومية

ملحو الصورة السلبية التي أصبحت ترسم  ،إحياء الصورة اإلجيابية للثقافة العربية لدى اآلخر األجنبي ـ  أ

 ملخيال الثقايف األجنبي. للعرب يف ا

خترج الثقافة العربية من  ،تفعيل النشاط الثقايف داخل الوطن العريب من خالل رسم خمططات مستقبلية ـ  ب 

 وضعية دينامية التجدد والتطور واالنفتاح عىل ثقافة اآلخرين.

 احلضارية املستدامة. جعل الثقافة إىل جانب االقتصاد والسياسة رشطًا يف حتقيق التنمية االجتامعية ـ  ج

فتح قنوات االتصال والتنسيق التعاوين بني كل املؤسسات الثقافية العربية عىل املستوى القطري واإلقليمي   ـ    د

 والكيل.

ويتطلب ذلك أن  ،واألمة إن كان عاملياً  ،يف اخلطاب الثقايف أن يعرّب عن هوية املجتمع إن كان حملياً  يفرتض

وينّظم قضايا  ،وية املجتمع؛ إذ يساعد املجتمع عىل حتديد أولوياته: داخليًا وخارجياً تكون مرجعيته متسقة مع ه

 وآماله. اتهاملجتمع وقضايا األمة بام يتسق مع هوية املجتمع وطموح

وهلذا أسباب متنوعة: داخلية  ،قد يعاين اخلطاب الثقايف يف أي جمتمع من خلل واضح يف مسريته الثقافية 

 ،وخارجية؛ ذاتية وموضوعية؛ حلظية وتراكمية؛ إلخ. وقد عمل هذا اخللل عىل عدم وضوح هوية املجتمع وماهيته

ال سيام يف  ،حتديد مرجعية اخلطاب الثقايف موإىل حدوث االرتباك الثقايف. ولعل من أهم أسباب هذا االرتباك عد

صدًى لغريه من اخلطابات الثقافية  ،فغدا اخلطاب الثقايف ،ُسّخرت له أحدث التقنيات  ،ظل رصاع قيمي ثقايف



8 

 

املتسق   ،عىل الرغم من اختالف بنية النظام املعريف لكل ثقافة. ويف خطابنا الثقايف  ،واملعرفية املركزية )أوروبا وأمريكا(

وتنعكس معامل هذا النظام   ،ثمة نظام معريف واضح حيدد الرؤية الكلية ألبناء الثقافة العربية اإلسالمية  ،هوية األمة  عم

وإبقاء هويتها واضحة   ،وهذا كان له دور كبري يف املحافظة عىل متاسك األمة واملجتمع  ،املعريف عىل جماالت احلياة كلها

 تتعارض مع هوية املجتمع. ،ثقافية ومعرفية وسياسية واقتصادية واجتامعية.. فال إمالءات  ،املعامل عىل مر العصور

 ،ثمة نظام معريف واضح حيدد رؤية اإلنسان لإلله واإلنسان والكون  ،املتسق مع هوية األمة  ،خطابنا الثقايف  يف

حافظة عىل متاسك األمة وتنعكس معامل هذا النظام املعريف عىل جماالت احلياة كلها. وهذا كان له دور كبري يف امل

. فال إمالءات ثقافية ومعرفية وسياسية واقتصادية واجتامعية وروإبقاء هويتها واضحة املعامل عىل مر العص  ،واملجتمع

 تتعارض مع هوية املجتمع. ،وقانونية..

وهو  ـ  للخطاب الثقايف أن يالحظ ذلك االتصال الوثيق بني ما صاغه النظام املعريف لألمة واملجتمع وينبغي

واحلقوق الطبيعية   ـ  عىل مستوى التفكري والعطاء احلضاري والثقايف ،النظام املعريف اإلسالمي ،يف حالتنا الثقافية

الرضوري من مقاصد الرشع نقاًل؛ فمقصد النفس  ميهنسللمجتمع؛ فام ُيسمى حقوق اإلنسان الطبيعية عقاًل هو ما 

ومقصد املال هو   ،ومقصد العرض هو حق الكرامة ،ومقصد العقل هو حق حرية الفكر ،رشعًا هو حق احلياة عقالً 

 ومقصد الدين هو حق حرية املعتقد. ،حق امللكية

يعتمد عىل قدرة هذا  ،زهانجاح اخلطاب الثقايف عىل استيعاب التحوالت واملنعطفات اخلطرية وجتاو إن

وإحداث االتساق الثقايف؛ إذ يتحقق هذا االتساق إذا كانت وجهتا األفراد السلوكية  ،اخلطاب يف متّثل هوية جمتمعه

ال تتناشز وال تتناقض. وعدم االتساق الثقايف    احدةفتكون كل أركان الثقافة متجهة وجهة و  ،واالقتصادية متناغمتني

 الثقايف مدعاة إىل ضعف ثقافة املجتمع مما هيدد كيانه ووجوده.وتنافر عنارص اخلطاب 

استحضار املايض يف اخلطاب الثقايف عاماًل مهاًم يف تثوير العقلية العربية وحتريك األحاسيس من أجل  ُيعدّ 

ومن ثم جتاوز ذلك إىل حماولة وضع  ،الذي شّكلته احلضارة العربية اإلسالمية ،استيعاب الشهود احلضاري األول

االستحضار بكائيات عىل مايض تليد وفردوس   عنيمن أجل استرشاف املستقبل. وال ي ،الربامج املناسبة للحارض

بل هو تقريع للذات عن تقصريها بحق   ،وال مباهاة بإنجاز حضاري نعّلقه زينة يف كل خطاب أو منهاج ،مفقود

بل تصورًا  ،وال يشكل املايض برتاثه وإنجازه عندئذ عبئًا عىل كاهل املثقف أو املفكر ،هويتها ومنجزها احلضاري

 ينأى بالذات عن أن متارس االستجداء الثقايف واملعريف والفكري. ،تقبلرؤيويًا للمس

البحث يف األسباب التي أّدت إىل تشّوه الرؤية يف اخلطاب الثقايف هو من األولويات القصوى يف حماولة  إن

ص األسباب نستطيع تبنيُّ العجز الذي أصابنا يف حتديد بوصلة الت عامل مع البحث عن الذات؛ إذ عن طريق تفحُّ

لتامرس دورها الطبيعي   ،املرشوع احلضاري وغمما سينعكس عىل بناء الشخصية القادرة عىل ص ،الذات ومع اآلخر

 يف أداء مهمة االستخالف التي رشفها اهلل هبا.

اخلطاب الثقايف لتفعيل خطابه إىل مناخ مناسب ومهيء إلحداث احلراك الثقايف يف املجتمع. وُتعّد احلرية   حيتاج
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م متطلبات سريورة اخلطاب الثقايف؛ فاحلرية إحدى املصالح األساسية والرضورية التي يقوم عليها املجتمع. وبام  أه

فإن احلرية وخطاهبا من مرتكزات رؤيته  ،للتغيري ملجتمعيباملعنى ا ،أن اخلطاب الثقايف هو خطاب نقدي تغيريي

وأن ُيبنى اخلطاب الثقايف  ،ية واملجتمعية للخطاب الثقايفلذلك ينبغي أن تتجىل احلرية يف املساحات املعرف ،وعمله

 منهجيًا عليها. 

إىل ِمعول هدم يف النسيج  ،حيدث أن يتحول اخلطاب الثقايف من عامل مهم يف التواشج االجتامعي وقد

مبتعدين فيه عن البغضاء   ،االجتامعي؛ إذ إن من متطلبات النهوض الثقايف حدوث انسجام وجداين بني أفراد املجتمع

وإىل االرتباك يف االنتامء يف  ،والشحناء. وغياب العدالة سيدفع بعض املثقفني إىل تغيري االنتامء يف أسوء احلاالت 

مما يشكل حالة من اهلدر الثقايف واملهاترات الثقافية التي  ،ث رصاع بني اخلطابات الثقافيةأفضلها. وعندئذ سيحد

 تبتعد بشكل كيل ومقصدي عن طبيعة احلراك الثقايف الذي ينتج طحنًا. 

وهي تتعلق بقدرة املثقف عىل املوازنة بني  ،ومن أمهها األزمة املعرفية ،أزمات قد يعيشها اخلطاب الثقايف ثمة

والبناء الثقايف واملعريف لألمم واملجتمعات األخرى. لقد  ،وصاغ فكره وشخصيته ،ه الثقايف الذي عاش فيهبنائ

انعكست هذه األزمة املعرفية عىل البناء النفيس والفكري للمثقف يف ُبعدين مهمني مها: االغرتاب والتبعية الثقافية. 

 ،املجتمع. وبناًء عليه فقد املثقف احلقيقي أحد أبرز مقوماته أما االغرتاب فهو انسحاب من ممارسة الفعل الثقايف يف

يف   نطالقبل يعني اال ،وهو تفاعله مع جمتمعه وقضاياه. وال يعني االنسحاب عدم احلضور عىل الساحة الثقافية

ايف املتعلق ومثال ذلك اخلطاب الثق  ،الرؤية والتفكري من منطلقات ال متتُّ بصلة إىل ثقافته وحضارته ومهومه وقضاياه

ُتعيل من قيمة الفرد عىل حساب املجتمع.  ،املنبثق من منظومة معرفية غربية ،بقضايا األرسة والتنشئة االجتامعية

 ،..واخلطاب اإلسالمي ،ودور اإلسالم يف احلياة املدنية ،واخلطاب النسوي ،واجلندر ،وكذلك احلديث عن املرأة

العالقة الذي جيعل بعض الثقافات تعتمد اعتامدًا بنيويًا يف إنتاج القيم أما التبعية الثقافية؛ التي تعني نمط 

فهي إلغاء هوية املثقف وذاتيته. وهي رغبة ذاتية أكثر منها سيطرة؛  ،واملعاين واألفكار واملعارف عىل ثقافات أخرى

نبي. وهلذه التبعية آثار سلبية عىل أو العقل الَكّل عىل حد قول مالك بن  رإذ مُتّثل استالبًا ثقافيًا وقابلية لالستعام

فقد أّدت عملية نقل الفكر )اخلطاب الثقايف؛ إذ يفقد اخلطاب الثقايف بوصلته يف التعامل مع الواقع والرتاث واهلوية؛  

أو لربوز أفكار وقضايا نوعية توضح  ،من اخلارج إىل عدم توفر الرتبة اخلصبة الختبار هذه األفكار من ناحية

ويربز عندئذ ما ُيسمى عند علامء  (تمع العريب يف عالقاهتا بالقوانني العامة لتطور املجتمع اإلنساينخصوصيات املج

الذي يغرتب عن القضايا األساسية للمجتمع وعن معتقداته الوطنية وعن بنائه  ،االجتامع بظاهرة العقل األسري

ع الذات عن العالقات الفطرية وجماالهتا وإىل قط ،األرسي.وحيدث بذلك مسخ للهوية يؤدي إىل قطيعة مع األصل

ضمن حمور حياول حمو الذاكرة احلضارية   ،احليوية. وحالة الفصام هذه ستؤدي إىل انسالخ اإلنسان عن ذاته وذاكرته

 وقطع النفس عن ذاكرهتا الرتاثية.

 تنمية اللغة وتفعيلها يف اخلطاب الثقايف   ـ    رابعا  
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س اللغة املناسبة ملامرسة اخلطاب الثقايف من خالهلا؛ فقد دار حوار  ،بالواقعيةلعل من القضايا املتعلقة  تلمُّ

ومن ضمنها اخلطاب الثقايف. وثمة حماولة   ،كبري وعميق عن مدى قدرة العربية الفصيحة يف التعبري عن مناشط احلياة

رأى أن العربية تتخذ يف الوقت هي يف الوقت احلارض؛ إذ  للدكتور هناد املوسى يف تشخيص العربية وأطرها كام

 احلارض األنحاء اآلتية:

 فقد ُأنزل القرآن عىل سبعة أحرف. ،وهي عربية ائتالفية ،عربّية فصحى يف املصحف املرّتل ـ  

كام يف إنشاد الشعر  ،وعربية فصيحة بالفعل إذا استوىف القارُئ بام استدخل من نظامها رشوط الصواب  ـ  

والتقارير الوثائقية والنرشات  ،)املدبلجة)ام يف الدراما التارخيية والدراما التلفزيونية املرتمجة وك ،الفصيح والغناء به

 وغريها. ..اإلخبارية وكثري من أفالم الكرتون

وهي عربية البحوث واملؤلفات والدوريات والصحف؛ إذ هي مكتوبة غري مشكولة   ،وعربية فصيحة بالقّوة  ـ   

 ،فقد تكون فصيحة بالفعل عىل الرشط املتقّدم ،وإذن تكون مفتوحة ملستويات متفاوتة من األداء ،يف املعتاد اجلاري

 يب عىل العموم.وهي عربية القارئ العر ،ولكنها يف السائد عربية ملحونة مشوبة بأخطاء الضبط واإلعراب 

حتى ليكاد الناس يمّيزوهنم   ،ولكنّهم قليل  ،حياوهلا ويلتزمها متخّصصون ومثّقفون  ،وعربية فصيحة حمكّية  ـ   

 هبذه اخلصوصية.

جتري هبا ألسنة مراسيل بعض الفضائيات يف سياق نرشات األخبار؛ إذ اجتهدوا يف  ،وعربية شبه فصيحة ـ  

 ومقتضيات اخلطاب املوّجه إىل قطاع املشاهدين يف الفضاء املمتّد. ،تطويرها لتنسجم مع سياق النرشات 

تقرتب  ،وهي مزاج من العامية املكتسبة والفصحى املتعّلمة ،هي عربية املتعّلمني املحكية ،وعربية وسطى ـ  

من الفصيحة يف معجمها وهيئات أبنيتها وطرائق نظمها. ولكنها تقع دون الفصيحة؛ ألهّنا غري معربة إال يف بعض 

وهي عربية التخاطب بني املتعّلمني الناطقني بلهجات عربية   ،شكرًا..( ،أصالً   ،بدايةً   ،طبعاً   ،املأثور والرواسم )مثالً 

 خمتلفة.

والدراما  ،واألفالم العربية ،بل ممتدة يف فضاء اإلعالم ،لة يف سياقاهتا املحليةهلجات عامية حمكية متداو ـ  

وهي النّظم   ،وفيض األغاين الشبابية. وهي اللهجات املكتسبة بالسليقة ،والشعر الشعبي )أو النبطي( ،االجتامعية

 لدى العريّب. الدماغاللغوية التي تستول عىل الربنامج اللغوي األّول يف 

وهي خترق الُعرف  ،جات عامّية مكتوبة يف حوايش بعض القنوات الفضائية واإلعالنات التجاريةهل ـ  

وخترج عىل رسم العربية املألوف إىل رسوم  ،االجتامعي؛ إذ ُتنزل العامي املحكي املنطوق منزل الفصيح املكتوب 

 كتابية عشوائية.

ُتسقط الروابط مجلة؛ إذ تعّول يف خطاهبا عىل قرائن   ،اإلبالغعربية مكتوبة جمتزأة يف اإلعالنات املبّوبة لغاية    ـ   

 ومؤنة النفقة. ،وتستثمرها لغايات االقتصاد يف حّيز اإلعالن ،السياق

 ،يتداوهلا الشباب يف رسائل اهلواتف املحمولة والربيد االلكرتوين ،عربية خمتزلة مكتوبة باحلرف الالتيني ـ  
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وختتزل  ،( forـ  بل تستبدل ببعض األلفاظ أرقامًا ) ،وهي يف معظم األحيان عامّية مشوبة بعبارات إنجليزية سائرة

 (. youـ  uاأللفاظ حروفًا )

 فرنسية يف املرشق العريب.عربية حمكية وسطى ختالطها مفردات وعبارات باإلنجليزية أو ال ـ  

 عربية عامية مهجنة باهلندية أو األُردية يف مرشق اخلليج العريب. ـ  

 عربية عامية ختالطها مفردات وعبارات بالفرنسية يف املغرب العريّب. ـ  

رغبة  ،وإجياد لغة وسطى ،وجدت عرب تاريخ العربية حماوالت جادة إلقامة ائتالف بني اللغة واخلطاب  لقد

وتكون هذه اللغة مشرتكة سليمة   ،وتيسري اندماجها يف بنية خطاب العرص  ،يف املحافظة عىل اللغة ومقوماهتا من جهة

اعلم أن عرف التخاطب يف األمصار وبني : )جييدها اخلاصة وال يعجز عنها العامة. يقول ابن خلدون ،مستساغة

وعن لغة   ،بعيدة عن لغة مرض  ، بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها  ،وال بلغة أهل اجليل  ،احلرض ليس بلغة مرض القديمة

فهو ظاهر يشهد له فيها من التغاير  ،وهي عن لغة مرض أبعد. وأما أهنا لغة قائمة بنفسها ،هذا اجليل الذي لعهدنا

يف الفصل الثامن والثالثني )إن لغة العرب هلذا العهد   ،وهو يرصح يف مقدمته  ( عند صناعة أهل النحو حلناً ُيعدّ   يالذ

ومل  ،وذلك أّنا نجدها يف بيان املقاصد والوفاء بالداللة عىل سنن اللسان املرضي)مستقلة مغايرة للغة ُمرض وِِحرَي( 

وبقرائن تدل عىل  ،فاعتاضوا عنها بالتقديم والتأخري ،يفقد منها إال داللة احلركات التي تعنّي الفاعل من املفعول

 (خصوصيات املقاصد 
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 عوائق اخلطاب الثقايف   ـ      املحارضة الثانية 

ونستطيع تأطري هذه  ،وهتذيب املجتمع ،عوائق حتول دون فاعلية اخلطاب الثقايف يف بناء الشخصية ثمة

 العوائق يف املستويات اآلتية:

 . مستوى الرؤية: 1

 نستطيع أن نجمل العوائق التي أسهمت يف غياب اخلطاب الثقايف عىل مستوى الرؤية يف األمور اآلتية:

 ضعف التمثُّل القيمي يف تنظريات اخلطاب الثقايف:   ـ    أ 

حتدد تصوارته وعالقاته وأعامله الظاهرة والباطنة. وُتعّد   ،حياة اإلنسان يف الكون تتقّوم بمنظومة من القيم  إن

ولذلك فإهنا ترتبط   ،متّيز النوع اإلنساين عن غريه من املخلوقات  ،القيم واألخالق حمددات وضوابط لسلوك الناس

بالكرامة اإلنسانية. وبذلك تغدو القيم حتقيقًا للمشيئة  بطرتكام ت ،بمتطلبات االجتامع اإلنساين والعيش املشرتك

 اإلهلية. 

وتفعيل القيم ال يتم إال بتحرك برشي حُيّول األمر اإلهلي إىل واقع معاش عىل األرض؛ إذ إن اإلنسان ال يعيش 

 ،يف فطريتها البرشية هاتإال يف جمتمع؛ فالتجمع اإلنساين فطرة برشية. وهنا تربز األمهية الكربى للقيم؛ إذ تكمن أمهي

فهي ذات ُبعد إنساين متكئ عىل الفطرة والعقل  ،التي تتجاوز حدود اخلطاب العرقي والديني واللغوي واجلغرايف

واللغة؛ وهي موجودة يف فطرة كل إنسان ولكنها حتتاج إىل تنمية؛ ومنطق العقل يؤكد البعد اإلنساين املشرتك يف 

ومنطق اللغة يؤكد الُبعد اإلنساين كذلك؛  ،أن يوصف بالظلم أو اخليانة أو الكذب  لبالقيم؛ فاإلنسان العاقل ال يق

وألفاظ العدل والوفاء  ،فألفاظ الظلم واخليانة والكذب يف كل لغات العامل تثري يف النفس النفور واالشمئزاز

 والصدق يف كل لغات العامل تثري يف النفس الراحة والسكينة.

يتطلب حتديدًا ملوقع القيم يف احلياة العامة؛ إذ نلحظ  ،نفيس ُعْلوي إىل تأطري إجرائي حتويل القيم من إطار إن

وكالمها يتعلقان بالنصوص الترشيعية؛ األول  ،أن قضايا القيم واألخالق يف كثري من املؤسسات ُتذكر يف سياقني

والثاين عند حتديد مواد األنظمة   ،ئيةيف نصوص عامة إنشا  وترد  ،عند حتديد رؤية املؤسسة ورسالتها وأهدافها العامة

وتأيت  ،والتعليامت اخلاصة بالعقوبات واإلجراءات التأديبية املرتتبة عىل خمالفة العاملني يف املؤسسة لتلك التعليامت 

 القيمييف نصوص إجرائية حمددة. ونرى أن من الرضوري القيام بتحويل جذري يف طبيعة االهتامم بالُبعد 

ز عىل معاجلة املخالفات عند وقوعهامن ا  ،واألخالقي إىل اجتاه إجيايب يرّكز عىل تعليم القيم   ،الجتاه السلبي الذي يركِّ

سوف يتطلب من مؤسسات  ،بطريقة متنع وقوع املخالفات. وهذا يعني أن اإلعالء من شأن القيم يف احلياة العامة

وُتعني يف بناء مناخ   ، يف التفكري بالقيم والتعامل معهاُتعزز التوجه اإلجيايب ياملجتمع اختاذ اإلجراءات املتنوعة الت

ويسود فيه االلتزام بالسلوك القيمي من مجيع أفراد البيئة االجتامعية   ،أخالقي يف املؤسسة ُيسِهم فيه الترشيع والتوجيه

املناخ الذي يدعو إىل االلتزام باملعايري  هذاوتتعاضد فيه القدوة احلسنة يف خمتلف مستويات املسؤولية. و ،واملؤسسية
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 هو الذي يضّيق فرص وقوع املخالفات وُيقّلل منها. ،القيمية واألخالقية ويشجع عليها

ت مجيعها أن تنشئ أو  ُفرضت عىل املجتمعا  ،ظل التطورات والتحوالت االجتامعية والسياسية والثقافية..  يف

 ،برؤية تعطي قدرًا معتربًا للذات وهلويتها احلضارية ،تطّور أو تبلور منظومة قادرة عىل التعامل مع هذه التطورات 

اخلطاب الثقايف أن يعي هذا التطور وتلك املستجدات فإنه  ع وقدرًا آخر ملا يطرأ عىل ثقافة املجتمع. وإن مل يستط

آثاره السلبية عىل بناء الذات وتشكيل املجتمع. ولعل املدخل القيمي مدخل مناسب له  ،سيسري يف طريق جمهول

 ،لفردوأن حضورها عامٌل يف استقرار حياة ا  ،للخطاب الثقايف كي خياطب املجتمع؛ إذ ال خيتلف اثنان عىل أمهية القيم

ال  ،عند حتديد اإلطار املرجعي هلذه القيمإال أن ثمة تفاوتًا قد حيدث  ،ويف متاسك املجتمع نفسيًا وثقافيًا واجتامعياً 

سيام يف ظل اهليمنة الثقافية للغرب )املركز( عىل املنظومة الثقافية لباقي املجتمعات والثقافات )اهلامش(؛ إذ غدت 

وإىل تنميط   ،املؤمترات وامللتقيات واملناهج تدعو إىل توحيد منظومة للقيم ال تراعي خصوصيات الثقافات وهوياهتا 

وأن عبء نقل احلضارة بكل متعلقاهتا  ،يم؛ انطالقًا من أن الغرب املتقدم قادر عىل التفكري نيابة عن اآلخرينالق

والرؤية القيمية ملجتمعنا؛ إذ    اقض تتن  ،منوط به. ويستطيع املراقب أن يلحظ اآلن أن ثمة قرارات دولية تتعلق بالقيم

وغدت الثقافة االستهالكية املرتبطة باألفالم واملناهج   ،عّدت الثقافة الغربية منطلقًا ومعيارًا ومآالً جلميع الثقافات 

انطالقًا من ارتباط  ،ووصل األمر بالدعوة إىل هتميش القيم ،ِمْعوالً يقيص الثقافة اخلاصة باملجتمع املحيل أو القومي

ه القيم باأليديولوجيا. وهذا حُيّمل اخلطاب الثقايف مسؤولية أخالقية وأدبية يف أن يكون املنافح عن الُبعد القيمي هذ

هو املؤهل لتحمل   ،ويتضمن ذلك الرؤية الدينية  ،واملرتبط هبوية األمة ومرجعيتها؛ إذ إن اخلطاب الثقايف  ،للمجتمع

واالقتصادي يسري يف ركب العرض  ،والغاية تربر الوسيلة ،ملكاسبهذا العبء؛ فالسيايس حيكمه مبدأ املصالح وا

 إلخ. ،والطلب

من خالل إدماج املفاهيم   ،استثامر اخلطاب الثقايف للُبعد القيمي سيمّكنه من تنظيم املجتمع أخالقياً  إن

طاب الثقايف يف إنتاج القيم  األخالقية يف احلياة العامة: السياسية واالجتامعية واالقتصادية واألكاديمية؛ إذ سيسهم اخل

مما سيؤثر بعد ذلك يف التنشئة االجتامعية؛ فيتأسس   ،وإشاعتها يف املجتمع من خالل الربامج الثقافية؛ بجميع متثالهتا

فيصبح هذا الفعل مقاباًل منطقيًا للتحلل االجتامعي الذي تتجىل  ،الفرد عىل مبادئ وقيم نابعة من هوية املجتمع

 نب السياسية واالقتصادية والقانونية والرتبوية والثقافية.مظاهره يف اجلوا

 ، أساسًا مهاًم يف ساحة أخالقيات الفعل اإلنساين ،الُبعد االجتامعي املتصل باإلنسان واملكان والثقافة ويمثل

لبيئة إىل بمجرد االنتقال من دائرة ا)وينبغي للخطاب الثقايف أن يلحظ هذا املنحى يف تأسيس األخالق جمتمعيًا؛ إذ 

يصري اإلنسان أمام آثار ملموسة قابلة  ،املكان والزمان معطيات فضاء أخالقيات الفعل اإلنساين املتمثل يف حتريك 

  ،ونرش الوعي هبا يف اجلسد املجتمعي  ،والتعمق يف آفاق استلهامها  ،وضبط آلياهتا  ،تستدعي الرشيعة لتقنينها  ،للقياس

التي حتّمل   األمانةف  ،مع استمرار منظومة النّية يف أداء دورها. وتظهر هنا رضورة النسيج االجتامعي املحسوس واحلي

هبا اإلنسان هي: التحريك األخالقي ملعطيات الزمان واملكان لالنتفاع هبا يف حتقيق العمران.. ومن نسيج العالقات 
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عد األخالقي للسلوك اإلنساين. والتفاعل اإلنساين عالقة تكاملية هلا والتفاعالت االجتامعية املحسوسة يتشكل البُ 

وال موضع للحديث عن اإلنصاف  ،إشباع تلك احلاجة بغري املعّية والتساند واستحالة ،بعدان أساسيان: احلاجة

يستطيع أن   ولكن أحدًا منهم ال ،بني أناس متفاوتني يف القدرات  ،والقيام باألمانة إال يف ظل معامالت إنسانية

 (إىل نظام أخالقي   ةيستغني بنفسه عن غريه. ومهام انحرف املجتمع أو استقام فإن إرادة البقاء تظل بحاج

 غياب األفق االسرتاتيجي القادر عىل حتديد األهداف:   ـ    ب 

لذلك تأيت التوجهات الثقافية بعيدة عن اإلطار  ،إذ يعاين اخلطاب الثقايف من آنية التخطيط والتنظيم والتنفيذ 

مما جيعل اخلطاب الثقايف غري مؤهل السترشاف املستقبل. ونستطيع أن نستكشف   ،العلمي الذي يضبط الفعل الثقايف

غدا   ،فبدالً من أن يكون اخلطاب الثقايف متقدمًا يف تغيري املجتمع ورصد حتوالته  ،ذلك اخلطاب املبني عىل ردة الفعل

 فرتاجع دوره يف التساؤل والنقد والصنع. ،متلقيًا ووعاًء لألفعال والرؤى التي يضعها السيايس واالقتصادي

 غياب العقل الناقد:   ـ   ج 

ل اخلطاب وفعله وإنتاجه س مواطن القصور يف تشكُّ وهو ال يستكني   ،إن ما يميز العقل الناقد أنه يستطيع تلمُّ

والتغيري من أجل االرتقاء باملجتمع. والعقل الناقد ال يتشكل يف ظل منظومة  فمهمته التطوير ،إىل الوضع القائم

وإغالق   ،ورّد البضاعة إىل أهلها ،ثقافية وتربوية ال تتأسس عىل الرتبية االنتقادية؛ إذ إن أسلوب التلقني والرتديد

ل سافر يف استنساخ اخلطاب معيقات أمام نمو العقل الناقد. ولعل غياب العقل الناقد يظهر بشك ،باب االجتهاد

يعمل عىل   اوهذ  ،الثقايف؛ إذ تربز الكتابات املكررة التي تتضمن املضمون الثقايف نفسه ولكن بصياغات بالغية خمتلفة

 مما سيؤدي إىل نزع الُبعد الرؤيوي عنه. ،تسطيح اخلطاب الثقايف

 غياب فقه األولويات:   ـ    د 

واملحيل  ،الناقد عىل رسم اسرتاتيجية قادرة عىل متييز القضايا من املشاكليتعلق فقه األولويات بقدرة العقل 

إلخ. وعدم الوعي  ،والفردي من اجلمعي ،والرضوري من احلاجي والتحسيني ،والكيل من اجلزئي ،من القومي

يف انفصام سيجعل اخلطاب الثقايف  ،وموضوعاً  برتتيب األولويات حسب أمهيتها زمانًا ومكانًا وإنسانًا وظروفاً 

ومالحظة   ،نظري وعميل مع جمتمعه. ولعل غياب فقه األولويات نتيجة طبيعية لغياب فهم الواقع والوعي النقدي به

 وإعامل املنهجية العلمية فيه. ،التطورات والتغريات التي تطرأ عليه

 . مستوى اخلطاب: 2

ونجد يف هذا املستوى عوائق ذاتية تتعلق بتصورات املثقف  ،ُيعّد مستوى اخلطاب متّثاًل وجتليًا ملستوى الرؤية

 وأخرى موضوعية يصوغها املجتمع بأطيافه. وتربز أهم العوائق يف هذا املستوى يف األمور اآلتية: ،وتطبيقاته

 نخبوية اخلطاب واملتلقي:   ـ    أ 

عىل صوغ خطابه؛ إذ إن  كي يكون قادراً  ،كام الحظنا فإن الرضورة تقتيض أن يفهم املثقف واقعه وجمتمعه

وهذا حيتاج إىل أن يصوغ  ،فمهمته العمل عىل تغيري املجتمع وتوعيته ،خطاب املثقف موجه باألساس للمجتمع
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وبعيدًا عن التقعر الثقايف؛ أي االفرتاض  ،ضاياهالتي تبتعد عن مهوم املجتمع وق ،املثقف خطابًا بعيدًا عن املثالية

فتغدو كتابات   ،املسبق أن طبقات املجتمع عىل تنوعاهتا العقلية والفكرية واالجتامعية والنفسية تعي ما يتفوه به املثقف

  املثقف ترفًا فكريًا وثقافيًا ال حيقق دور املثقف جتاه جمتمعه. وتبسيط اخلطاب ال يعني سطحيته وضحالته؛ إذ إن

واألسلوب الناجح يف خماطبة املجتمع.   ،بل يعني اختيار اللغة املناسبة للخطاب   ،السطحية تتعلق باألفكار واملضامني

ويعرّب من طموحاته  ،وِمن فهمه ،الذي يشعر فيه كل من يتناوله أنه قريب منه ،وهذا ما يمثله اخلطاب الثقايف الغني

 وآماله.

فتختلط آنذاك مهمة املثقف بالفيلسوف   ، متاهي املصطلحات واملفاهيمإن نخوبية اخلطاب واملتلقي تؤدي إىل

 ،أو املفكر؛ إذ ُيقبل من الفيلسوف أن يامرس دوره يف احلديث عن الُبعد التنظريي النظري للمجتمع وكذلك املفكر

املجتمع. كام أن  إىل أن تغدو واقعية تالمس ،مثالية ولكن املثقف هو الذي ينقل األفكار من أن تكون جمردة وربام

 نخبوية اخلطاب الثقايف ستؤدي إىل عزلة املثقف وربام هتميشه؛ ألنه عاجز عن أداء دوره احلقيقي يف جمتمعه.

 اخلطاب العاطفي:   ـ    ب 

وغدا عقاًل  ،مؤرش عىل أن العقل ابتعد عن برهانيته ،بروز اخلطاب العاطفي ال سيام يف مستوى الكتابة إن

كام أنه مؤرش عىل عدم قدرة املثقف عىل  ،متكئًا عىل احلامس دون تقديم مسوغات منطقية للقضية التي يتعرض هلا

عىل أن اخلطاب الثقايف ذو مدى قصري أو متوسط    ذلكوهو دليل ك  ،جماراة السيايس يف ختطيطه العلمي لبناء املجتمع

مما سيؤدي باملجتمع إىل أن يتفاعل حلظيًا مع هذا  ،وهو ليس كذلك(؛ إذ هيتم بالتأثري الوجداين ال التنظيم العقيل)

يظهر   فيإال أنه رسعان ما يتخىل عن هذا اخلطاب إذا تأمله قلياًلََ. إن عوار اخلطاب الثقايف العاط  ،النوع من اخلطاب 

 ،عن اخلطاب اإلنشائي املتكئ عىل األماين والعواطف ،أسس علمية إذ يتفاوت اخلطاب املبني عىل ،عند األزمات 

 وسيتحول اخلطاب الثقايف آنذاك إىل غياب يف ظل احلضور.

 الثنائيات:   ـ   ج 

لقد تشّكلت يف دائرة اخلطاب الثقايف ثنائيات مصطنعة كان هلا دور يف انحراف اخلطاب الثقايف وعجزه عن 

املجتمع؛ إذ ساعد اخلطاب الثقايف عىل تشّكل هذه الثنائيات يف دوائر مستقلة منفصلة وربام أداء دوره يف تكامل 

كأن ينتمي اإلنسان إىل العشرية  ،ودوائر االنتامء إىل املجتمع ،متضادة. ومن أهم هذه الثنائيات األصالة واملعارصة

 داث القطيعة بني الثنائيات.فيحدث أن يكون احلرف )أو( عاماًل يف إح ،واملنطقة والدولة واألرسة

ال يمكنها أن تصوغ شخصية قادرة عىل النظر  ،هذه العقلية التجزئية التي تنظر إىل األمور نظرة مفاصلة إن

دون احلاجة إىل الدوائر  ،التي ُيظن بأهنا مستقلة ومكتفية بذاهتا ،إىل املجتمع نظرة تكاملية تؤمن بتداخل الدوائر

 والرتبية احلوارية. ،احلواريف ذلك إحياًء بغياب ثقافة  األخرى يف املجتمع. ولعل
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 يف اخلطاب الدعوي  اللغة   ـ     املحارضة الثالثة 

من التأكيد عىل رضورة احتكام اخلطاب الدعوي إىل مجلة   تنفك آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول    مل

  ، من القواعد واألصول وانضباطه بمجموعة من الضوابط والرشوط التي تعني عىل نجاح الدعوة إىل اهلل وتأثريها 

 وتسهم يف صريورهتا إىل أهدافها وغاياهتا املرجوة منها. ،وتساعد يف فاعليتها وقوهتا

ليجد التوجيه املستمر للدعاة إىل اهلل يف كل عرص وزمان  الدارس لكتاب اهلل الكريم وسنة الرسول  وإن

ن من النفاذ إىل عقول املدعوين وقلوهبم ومن النجاح يف  ،إىل ما ينبغي أن يتحقق يف خطاهبم للناس من أوصاف متكِّ

القدرة عىل حتويل مسار األفراد واملجتمعات ومن  ،إصالح حياهتم ومن التأثري يف ،صياغة أفكارهم وشخصياهتم

 ومن ذلك عىل سبيل املثال:  ،إىل طريق النجاة االستقامة والصالح ،من طريق االنحراف والفساد

واختيار أحسن األساليب  ،توجيه القرآن الكريم إىل رضورة اتسام اخلطاب الدعوي بالرشد واحلكمة ـ  

تِي  : ) يف قوله تعاىلوالوسائل يف إيصال الدعوة إىل الغري كام ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّ
اْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

 (. 125النحل / )(َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِدينَ  ِهَي َأْحَسُن إِنَّ 

وعىل أصول معرفية   ،وتوجيه القرآن الكريم إىل اشرتاط تأسيس اخلطاب الدعوي عىل منهجية علمية سليمة  ـ   

ُقْل َهِذِه )كام يف قوله تعاىل:  ،سباب باملسببات واأل ،والوسائل باملقاصد ،ترتبط فيها املقدمات بالنتائج ،صحيحة

ِكنيَ  َوَمنِ َسبِييِل َأْدُعو إىَِل اهللَِّ َعىَل َبِصرَيٍة َأَنا  َبَعنِي َوُسْبَحاَن اهللَِّ َوَما َأَنا ِمَن املُْرْشِ  (. 108)يوسف / )(اتَّ

: كام يف قوله تعاىل ،وتوجيه القرآن الكريم إىل رضورة اتصاف اخلطاب الدعوي بالقوة واجلرأة والوضوح ـ  

 . 12)مريم/ (حييى خذ الكتاب بقوة )

اْذَهَبا  )والتوجيه الدائم برضورة اتسام اخلطاب الدعوي بالرفق واللني مع املخالف للرأي كام يف قوله تعاىل    ـ   

ُر َأْو خَيَْشىإىَِل فِْرَعْوَن إِنَّ  ُه َيَتَذكَّ  .44ـ  43)طه:( ُه َطَغى َفُقواَل َلُه َقْواًل َليِّنًا َلَعلَّ

غريها من النصوص الكثرية التي ترشد إىل أن اخلطاب الدعوي وفق ما يقدمة القرآن الكريم والسنة  إىل

وال هو جمرد خطاب وعظي يقوم عىل أساس استثارة  ،ليس خطابا تلقائيا عفويا يقّدم للناس كيفام اتفق ،املطهرة

وإنام هو خطاب   ،واألصول العلمية  واعدعواطف الناس ومشاعرهم من خالل الرتهيب والرتغيب غري املنضبط بالق

  ، وله رشوطه وضوابطه التي يتقيد هبا ،طهاوله مناهجه وطرقه التي خيت ،علمي له أصوله وقواعده التي يرتكز عليها

 كام أن له خصائصه ومزاياه التي يستقل هبا.

ذلك أن اللغة هي الوسيلة التي من  ،وتعدُّ لغة اخلطاب من املفردات األساسية يف اخلطاب الدعوي ،هذا

 ،ه وأفكاره الثاوية فيهوالكشف عن قيم  ،وبيان حقائقه ومعانيه  ،خالهلا يتم تقديم اخلطاب وتعريف الناس بمضامينه

رشطا أساسيًا من رشوط فاعلية اخلطاب وتأثريه  عتبارهاوهي قضية قد رّكز عليها القرآن الكريم كثريا ونّبه إليها با

مات نجاح الدعوة وبلوغها ملقاصدها وأهدافها.  ما رئيسًا من مقوِّ  ومقوِّ
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تعريف لغة اخلطاب الدعوي بأهنا جممل النشاط اللغوي املستعمل للتوصل إىل تبليغ اإلسالم للناس    يمكنو 

 . يف احلياة وتعليمه وتطبيقه

 :أن اخلطاب الدعوي له ثالث مستويات ومراحل من حيث التدرج فيه وِحل الناس عليه ذلك

وتتمحور حول التعريف بحقيقة الدين وأصوله وأهدافه ومجيع  ،: هي املرحلة التبليغيةاألوىل  املرحلة 

 مشموالته ومضامينه.

وتتمحور حول الرتبية والتعليم وصياغة شخصية األفراد واجلامعات  ،: هي املرحلة التكوينيةالثانية املرحلة 

 التي استجابت لداعي اهلل يف مرحلة التبليغ.

 ،تمحور حول تطبيق الدين بتنزيل مضامينه وأحكامه عىل الواقعوت ،: هي املرحلة التنفيذيةالثالثة املرحلة 

 واالنتقال به من حّيز التنظري والعلم إىل حيز التطبيق والعمل.

ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف : )أرشد القرآن الكريم إىل هذه املستويات الثالث للخطاب الدعوي يف قوله تعاىل ولقد

يِّنَي َرُسواًل  ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفياأْلُمِّ يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ  اَللٍ َض  ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ

 (2ُمبنٍِي)اجلمعة / )

آيات الكتاب هي التبليغ له والتعريف به وداللة الناس عيل. والتزكية وتعليم الكتاب هي تكوين األمة   فتالوة

 وإعدادها لتكون حاملة ملضامني الرسالة وقيمها وأخالقها وفكرها. 

ذلك أن احلكمة هي السنة التي متثل التطبيق العميل لألحكام  ،هو التطبيق العميل هلذا الدين ،احلكمة وتالوة

 ومعانيه.

ية لغة اخلطاب لقد تضمنت آيات القرآن الكريم العديد من اإلشارات والتنبيهات التي تلفت األنظار إىل أمه  و

 ، الدعوي يف مجيع مراحل ومستويات الدعوة إىل اهلل تعاىل وإىل دورها املحوري يف تبليغ الرسالة وإرشاد الناس إليها

 ويف ِحلهم عىل االلتزام هبا وتطبيقها ومتّثلها يف حياهتم. ،ويف تزكيتهم وتعليمهم والتأثري هبم وتغيري سلوكهم

 ،  رضورة االلتفات إىل طبيعة املخاطب وجنسه لتحديد لغة اخلطاب املناسبة لهالكريم يوّجه مثال إىل فالقرآن

َ هَلُْم َفُيِضلُّ اهللَُّ َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي َمْن َيَش تعاىل: )نجد هذا يف قوله   وَ اُء َوهُ َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ

 (. 4براهيم / )اْلَعِزيُز احْلَِكيُم)ا

وبنّي سبب هذا: بأنه أدعى إىل  ،يبني اهلل تعاىل يف هذه اآلية سنته املطردة يف بعث الرسل بلغة أقوامهم حيث

 .وضوح الدعوة وتبنّي معاين الرسالة والوقوف عىل حقيقيتها ومعرفة مضامينها وأحكامها

عىل رضورة مراعاة لغة املخاطب يف اختيار نوع اللغة يف اخلطاب الدعوي فنّد القرآن الكريم الشبهة  وبناء

ول القرآن الكريم باللغة العربية يف الوقت الذي نزلت به التي أثارها أعداء اإلسالم وخصومه يف استنكارهم نز

هذه الشبهة الغريبة ودحضها بناء عىل ما فيها من  موقد فند القرآن الكري ،الكتب الساموية األخرى بلغات أعجمية

اب جمافاة لقواعد الدعوة الراشدة والرسالة الناجحة التي تراعي لغة املدعوين وأحواهلم عند اختيار لغة اخلط
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َلْت آَياُتُه َأَأْعَجمِ : )الدعوي فقال سبحانه َوَعَريِب  ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى   ي  َوَلْو َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َأْعَجِميًّا َلَقاُلوا َلْوال ُفصِّ

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن يِف آَذاهِنِْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأوَلِئَك ُينَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيد  (.44)فصلت / )َوِشَفاٌء َوالَّ

ما وّجه وأرشد له القرآن  عىل وفق ،مراعاة لسان املدعوين ولغتهم عند اختيار لغة اخلطاب الدعوي وإن

ال تقترص عىل جمرد أن يكلم كل قوم بلغتهم اخلاصة هبم جمرد فيكلم الصينيون باللغة الصينية والروس باللغة   ،الكريم

 ،والعوام بلسان العوام ،اخلواص بلسان اخلواص خاطبوإنام تعني أيضا مراعاة طبيعة كل فئة خماطبة في ،الروسية

وخياطب األطفال بلغتهم التي يفهموهنا   ،ويف الغرب بلسان أهل الغرب  ،بلسان أهل الرشقويكلم الناس يف الرشق  

 .وخياطب الناس يف القرن احلادي والعرشون بلساهنم ولغتهم ال بلسان قرون مضت ،ويدركوهنا

سبة له حتى عام وّجه إليه القرآن الكريم من النظر إىل طبيعة املخاَطب يف سبيل اختيار لغة اخلطاب املنا  وفضال

فإنه قد وّجه أيضا إىل االهتامم باألسلوب واملفردات والعبارات التي تتضمنها لغة  ،يفهمها ويدركها ويتفاعل معها

وهلذا فقد جاء تأكيد القرآن الكريم الدائم عىل   ،املدعوين  فوساخلطاب الدعوي حتى يكون وقعها قويا وعميقا يف ن

َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي  : )سلوب احلسن واحلكمة احلسنة كام يف قوله تعاىلرضورة اقرتان لغة اخلطاب الدعوي باأل

اِئيَل اَل َتْعُبُدوَن إاِلَّ اهللََّ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوِذي الْ  اَلَة   ُقْرَبىإرِْسَ َواْلَيَتاَمى َواملََْساِكنِي َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا َوَأِقيُموا الصَّ

ْيُتْم إاِلَّ َقِلياًل ِمنُْكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضوَن)البقرة / )َوآُتو َكاَة ُثمَّ َتَولَّ  (. 83ا الزَّ

قرن اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة بني األمر بأصول الدين من عبادة اهلل وحده وإقامة الصالة وإيتاء  حيث

وهذا يعني أن حسن اللغة يف اخلطاب   ،وبني األمر بالقول احلسن للناس  ،الزكاة وبّر الوالدين واإلحسان إىل األقارب 

ومن رضورات الرشيعة وأنه ليس قضية ثانوية أو  دينهو من صلب ال ،والبعد عن الفحش واإلساءة والتجريح

 نافلة من نوافل األمور ومكّمالهتا.

ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم اْدُع إىَِل َسبِ  : )تأكد هذا األمر يف آيات أخرى كقوله تعاىل وقد
يِل َربَِّك بِاحْلِ

تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِل َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن)النحل / )  (.125بِالَّ

ففي مقام الوعظ اشرتط  ،مقام اجلدال يف هذه اآلية كيف مّيز القرآن الكريم بني مقام الوعظ وبني ويالحظ

ولكنه يف مقام  ،ان تكون املوعظة فيه حسنة ألن املدعو قد ال يكون خمالفا وال معاندا وال خصام للواعظ أو للداعي

ألن اجلدال مبناه عىل املخالفة  ،أن يكون باألحسن يهاجلدال مل ُيكتف بأن يكون جداال حسنا فقط وإنام اشرتط ف

وهذا يقتيض اختيار أحسن العبارات وأمجلها وألطفها وأرقها حتى ال يوغر صدور  ،غالبة بني الطرفنيواملشادة وامل

 املخالفني أو يثري عصبيتهم وكراهيتهم وغضبهم.

ويبلغ القرآن الكريم الغاية يف التأكيد عىل أمهية حتلية لغة اخلطاب الدعوي بمعاين احلسن وقيم اجلامل  ،هذا

حيث أمر اهلل تعاىل نبيه    ،عندما يبني اطراد هذا املنهح حتى مع املستكربين عند تعريفهم أول األمر بالرسالة وطبيعتها

ٍ َقِريٍب َسْهٍل فقال موسى وهارون بتبليغ الدعوة إىل فرعون واشرتط فيها : أن تكون بَِكاَلٍم مجيل حسن َرِقيٍق َلنيِّ

ُر َأْو خَيَْشى)طه /)) ُه َيَتَذكَّ  (.44) ـ  (43اْذَهَبا إىَِل فِْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى َفُقواَل َلُه َقْواًل َليِّنًا َلَعلَّ
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 اَل إِْظَهاُر اْلَعَظَمِة َوِغْلَظَة اْلَقْوِل بُِدوِن َجْدًوى ذلك
ِ
ُسِل ُحُصوُل ااِلْهتَِداء وهذا ال  ،أن املَْْقُصوُد ِمْن َدْعَوِة الرُّ

 يتأتى إال إذا توافرت يف لغة اخلطاب ما يدعو إىل االستجابة هلا والتأثر هبا. 

فسنجد العديد من النامذج الدالة عىل أمهية إتقان اللغة يف اخلطاب  أجلنا النظر يف أحاديث الرسول  وإذا

الدعوي وأنه يتعني عىل الداعي إىل اهلل أن تكون لديه القدرة عىل اختيار املفردات املناسبة واألدوات واألساليب 

خلطاب الدعوي ويعّده يؤكد عىل أمهية االلتزام بأسلوب الرفق واللني يف ا  لفالرسو ،املالئمة واملؤثرة باآلخرين

إن الرفق ال يكون ىف شىء  )قال  من أعظم أسباب نجاح الدعوة وتوفيقها فعن عائشة ريض اهلل عنها عن النبى 

 إال زانه وال ينزع من شىء إال شانه.

عمليا: عىل رضورة جتنب لغة اخلطاب الدعوي ألسلوب التجريح والتشهري والغمز واللمز   ويؤكد

نصيحته للميسء واملخطئ دون أن يعينه وحيدده ؛ حتى ال جيرحه أو يشهر به أو   حني يوجه  ،واإلساءة لآلخرين

قل: ما بال فالن يقول؟ ولكن إذا بلغه عن الرجل اليشء مل ي  كان النبي  : )ففي احلديث  ،ينتقص منه أمام اآلخرين

 (يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟

سري فعن أيب والتي التبشري بمنهج الدعوي خطاهبم ينضبط أن الناس إىل ورسله سفراءه يويص هو  ثم

وتطاوعا وال    ،وبرشا وال تنفرا  ،بعث معاذا وأبا موسى إىل اليمن قال )يّّسا وال تعّسا  موسى األشعري أن النبي  

 .ختتلفا(

أي أن اخلطاب ينبغي أن  ،بعض رشاح احلديث: )وال تنفرا( من التنفري أي ال تذكرا شيئا هيربون منه قال

 يكون جذابا وحمببا للناس وليس فيه ما يدعو إىل جمافاته والنفور عنه.

غري ذلك من األحاديث الكثرية التي ترشد إىل مكانة اللغة ودورها املحوري يف الدعوة إىل اهلل وإىل أثرها  إىل

أو غري مستوعبة   ،أو يف فشلها وإخفاقها فيام إذا كانت اللغة غري مناسبة للمدعوين ،البالغ يف نجاح الدعوة وفالحها

 لطبيعة نفسياهتم وأنامط تفكريهم.

غة اخلطاب يف القرآن الكريم والسنة النبوية متثل النموذج األمثل للخطاب الدعوي القول بأن ل ويمكن

الراشد الذي ينبغي أن يلتزمه الدعاة واملربون واملصلحون يف دعوهتم للناس وخطاهبم للغري ويف سعيهم من أجل 

 نرش قيم اخلري والصالح بني الناس.

 النبوي  والبيان  القرآين  البالغ  لغة  به  اتسمت  التي  العامة  واملزايا  اخلصائص  حتديد  إىل  ـ      ريب  بال  –يدعو    وهذا

 اخلصائص هبذه حتليه ومدى املعارص الدعوي اخلطاب  بواقع هذا ومقارنة ،وإصالحهم وهدايتهم الناس دعوة يف

 .العامة واألوصاف
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 العامة للغة اخلطاب الدعوي   اخلصائص   ـ    املحارضة الرابعة  

 الوضوح واليّس:   ـ      1

إن وضوح اللغة وسهولة فهمها والقدرة عىل إدراك معانيها من غري مشقة وال عنت هي من اخلصائص التي  

وقد نّبه اهلل تعاىل إىل هذه اخلاصية التي تتميز به لغة   ،متيزت هبا لغة اخلطاب الدعوي يف القرآن الكريم والسنة النبوية

 ،(138َهَذا َبَياٌن لِلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقنَي)) : )الـ  بأنه بيان للناس فق كريملقرآن حني أخرب عن كتابه الا

وحني وصف كتابه يف أكثر من موطن بأن من أوصافه املالزمة له أنه واضح وظاهر وجيل: فقال (الر تِْلَك آَياُت 

قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني هَيدي به اهلل من اتبع رضوانه ُسُبل : ). وقال تعاىل1اْلِكَتاِب املُْبنِِي)يوسف / 

 .5ه وهيدي إىل رصاط مستقيم)املائدة / السالم وخُيرجهم من الظلامت إىل النور بإذن

 ورد يف معاين املبني: أي الواضح الذي ال تشتبه عىل العرب معانيه لنزوله بلساهنم. وقد

 ،ريب بأن وضوح اللغة يف اخلطاب الدعوي من شأنه أن يرفع من مستوى التواصل مع األفراد املخاطبني  وال

حتى إذا جنح اخلطاب   ،وإحداث التغيري املنشود يف سلوكهم وحياهتم  ومن القدرة عىل التفاعل معهم والتأثري عليهم

إىل اإلهبام واخلفاء واإللغاز يف األلفاظ والرتكيب واألسلوب كان هذا سببا يف تضييق دائرة االتصال وربام إىل إغالقها  

 بالكلية.

اب أمام اكتشاف معان متجددة من وضوح لغة القرآن الكريم يف الداللة عىل معانيه فإهنا مل تغلق الب وبالرغم

وهذا من خواص القرآن أن وضوحه يف داللته عىل معناه  ،قد ال يكون املتلقي للخطاب القرآين أدركها أول األمر

وهذا ما عرب عنه الشيخ عبد العظيم  ،أخرى جديدةيرتك مساحة للتأمل والنظر واالجتهاد يف فهم معان ودالالت 

بل  ،بني اإلمجال والبيان مع أهنام غايتان متقابلتان ال جيتمعان يف كالم واحد للناسمجع القرآن : )الزرقاين بقوله

ولكن   ،يانوإما خفية املعنى حتتاج إىل ب  ،ألن الكلمة إما واضحة املعنى ال حتتاج إىل بيان  ،كالمهم إما جممل وإما مبنّي 

أما أهنا بّينة أو مبّينة  ،القرآن وحده هو الذي انخرقت له العادة فتسمع اجلملة منه وإذا هي بينة جمملة يف آن واحد

فإذا أمعنت    ،فألهنا واضحة املغزى وضوحا يريح النفس من عناء التنقيب والبحث ألول وهلة  ،بتشديد الياء وفتحها

وكلام أمعنت فيها النظر زادتك من  ،صحيح أو حمتمل ألن يكون صحيحا لهاالنظر فيها الحت منها معان جديدة ك

 املعارف واألرسار بقدر ما تصيب أنت من النظر وما حتمل من االستعداد عىل حد قول القائل:

 يزيدك وجهه حسنا.. إذا ما زدته نظرا. 

صحاب هذه املذاهب ووجد أ ،وهلذا الّس وِسع كتاب اهلل مجيع أصحاب املذهب احلرض من أبناء البرش  

 (املختلفة واملشارب املتباينة شفاء أنفسهم وعقوهلم فيه

وإذا نظرنا إىل السنة النبوية لوجدنا أن النهوض بواجب البيان والتوضيح حلقائق الدين وأحكامه هو  ،هذا

َل إَِلْيِهْم  تعاىل: )يف قوله  جزء من املهمة التي أوكلت إىل الرسول الكريم  َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ َأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ
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ُروَن)النحل / ) لَُّهمْ َوَلعَ  عىل وضوح لغة خطابه النبوي حتى ينهض بواجبه   وهلذا فقد كان حريصا  ،(44َيَتَفكَّ

متشاهبة يعرتهيا الغموض واخلفاء واإلهبام   إذ إن حتقيق البيان ال يتأتى بلغة جمملة أو  ،الرسال والبياين عىل أكمل وجه

 .منهاوال يدرى حقيقة املقصود 

عىل وضوح خطابه أنه كان إذا انتقى لفظا من لغة العرب وأراد منه معنى جديدا  من صور حرصه  وإن

ومن   ،اإلهبام ويبدد اخلفاءخمالفا للمعنى املعهود يف اللسان العريب اتبعه بالتفسري والبيان الذي يزيل اإلشكال ويرفع  

قالوا: املفلس فينا من ال درهم له وال  (أتدرون ما املفلس  )قال  ـ  ـ  هذا مثال ما ورد يف احلديث أن رسول اهلل 

إن املفلس من أمتي يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا  )متاع. فقال 

وسفك دم هذا ورضب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه أخذ 

 (من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح يف النار 

ديث معنى جديدا لإلفالس مل يكن معلوما وال واضحا عند املخاطبني من يف هذا احل قّدم الرسول  حيث

وهلذا فقد احتاج إىل بيانه وتوضيحه من خالل كشفه عن البعد األخالقي والقيمي اجلديد الذي صار اللفظ  ،قبل

 يدل عليه.

أن يوّظف مفردات اللغة وتراكيبها من أجل خدمة الرسالة وقيمها  هنا كيف استطاع الرسول  ويالحظ

 وان يضيف إىل معاين ألفاظها وتراكيبها دالالت جديدة تعكس قيم اإلسالم وأخالقه ومقاصده العليا. ،ومبادئها

نظرنا إىل لغة اخلطاب الدعوي املعارص من حيث وضوحها وبياهنا ومدى استجامعها للخاصية التي  وإذا

فسنجد أن لغة اخلطاب املعارص ليست عىل درجة واحدة من حيث التزامها  ،هبا البالغ القرآين والبيان النبوي اتسم

وهذا اخلطاب جيد قدرة عىل التواصل مع اآلخرين  ،هبذه اخلاصية ؛ فهناك خطاب ملتزم بوضوح لغته وبيان معانيه

 والتأثري هبم.

واإلهبام ما جيعل خطاباهتا غري قادرة عىل النفاذ يف أوساط خطابات أخرى متيل إىل التكلف والتنطع  وثمة

 وال يف حتقيق أهداف اخلطاب من اإلصالح والتغيري املطلوب. ،الناس

من املناسب يف هذا السياق اإلشارة إىل أن رضورة الوضوح يف لغة اخلطاب الدعوي املعارص ال يسّوغ  ولعله

عتامد عىل اللهجات العامية واملحلية لتكون بديال عن اللغة العربية البتة اطمئنان بعض الدعاة املعارصين إىل اال

الدعوي من أجل التبسط يف األسلوب وتيسري  اخلطاب كام ال يسوغ إقحام املفردات األجنبية يف سياق  ،الفصيحة

م وإنشاء جيل ذلك أن الدعوة إىل تعزيز العامية يف اخلطاب تنطوي عىل الدعوة إىل هجر القرآن الكري ،عملية الفهم

 وعريب من غري عربية. ،مسلم من غري قرآن

ومرآة لشخصية األمة وطرائق تفكريها وهي   ،وإنام هي جزء من دينها وعقيدهتا ،ليست جمرد رموز واللغة

وهم حراس   ،وحرّي بالدعاة واملصلحني  .فمن عرف اللغة فقد عرف األمة وعقيدهتا ودينها   ،قطعة من تاريخ األمة

وأال يكونوا األداة التي هتدم  ،والذود عنها لكريمأن يكونوا أحرص الناس عىل لغة القرآن ا ،الدين وِحاة الرشيعة
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: وقد قال ابن تيمية من قبل ،من حيث ال يريدون وال يقصدون ،هبا حصون العربية وتنقض هبا أركاهنا وقواعدها

 ،وال يفهم إال باللغة العربية ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض ،ومعرفتها فرض واجب ،ية من الدينإن اللغة العرب)

 (يتم الواجب إال به فهو واجب الوما 

وأجدد يف هذا املقام الدعوة التي نادى هبا املخلصون والصادقون من أبناء هذه األمة يف التحذير من التهاون  

وهي ال تعني اجتامعيا غري التقاطع واالنزواء يف  ،الدعوة إىل العامية دعوة جاهل أو شعويبذلك أن )يف نرش العامية 

قوقعة املجتمعات الضيقة. وال تعني قوميا وسياسيا غري تفكيك وحدة األمة ومتزيق شعوهبا واإلكثار من كيانتها  

 املتجزئة. وال تعني إسالميا غري إنشاء جيل بال قرآن.

ست بحامية أرضها فقط ولكنها قبل ذلك بحامية لغتها من الضعف واالضمحالل والضياع ِحاية األمة لي  وأن

) 

 الواقعية والعرصية:   ـ      2

بواقعية اللغة وعرصيتها يف اخلطاب الدعوي: أن تكون مفردات اخلطاب وأسلوبه وتراكيبه ومجيع  يقصد

 أشكال التعبري اللغوي املستعملة فيه مراعية لطبيعة الواقع والعرص والزمان الذي يوّجه فيه اخلطاب.

 ، توياته وأنواعهالواقع املطلوب مراعاته يف لغة اخلطاب يشمل الواقع بجميع أشكاله وصوره ومس وإن

 فيشمل واقع الفرد واملجتمع واألمة واإلنسانية كلها.

الدعوي الناجح هو الذي يراعي يف حتديد مفرداته وتراكيبه وأسلوبه ومجيع وجوه نشاطه اللغوي  فاخلطاب 

وبه عن فاخلطاب الدعوي املوّجه للصغار مثال خيتلف يف مفرداته وتراكيبه وأسل ،فيه واقع املخاطب نفسه وطبيعته

وما يقال للنساء قد خيتلف عام ما  ،مع الشيوخ للغةواللغة املستعملة مع الشباب ختتلف عن ا ،اللغة املوجهة للكبار

وما خياطب به املختصون والعلامء والنخبة ينبغي أن خيتلف يف لغته وأسلوبه ومفرداته عام خياطب به  ،يقال للرجال

 عوام الناس.

وذكر فيه قول  ،ه: باب من خّص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهمواترجم البخاري يف صحيح ولقد

جاء يف رشح هذا األثر: أي إذا  وقد. .عيل ريض اهلل عنه: حدثوا الناس بام يعرفون أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله

 .حدث الناس بام يشتبه عليهم وال يعرفونه ربام كذبوا بام جاء عن اهلل تعاىل أو عن رسوله 

يعني أن عدم مراعاة طبيعة املخاطب يف اختيار نوع اخلطاب ولغته قد يكون سببا يف التأثري سلبا عىل  وهذا

ما جيعل اخلطاب غري مقبول وال مؤثر يف نفوس  ،الدعوة نفسها نتيجة سوء اختيار األلفاظ والعبارات املناسبة

 املخاَطبني.

إنك تأيت قومًا أهل كتاب فادعهم إىل شهادة أن ال : )فقالبعث معاذ بن جبل إىل اليمن    ثبت أن النبي    وقد

 ،فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن اهلل عز وجل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة  ،إله إال اهلل وأين رسول اهلل

قد افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع يف  جلفإن هم أطاعوك فأعلمهم أن اهلل عز و
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فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها وبني اهلل عز وجل حجاب   ،فإن هم أطاعوك لذلك  ،ائهمفقر

) 

احلافظ ابن حجر العسقالين معلقا عىل هذا احلديث: إنك تقدم عىل قوم أهل كتاب هي كالتوطئة للوصية   قال

لتستجمع مهته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم باجلملة فال يكون العناية يف خماطبتهم كمخاطبة اجلهال من عبدة 

 األوثان.

بعض الدعاة يف عرصنا عندما تغيب عن لغة خطاباهم الفقه والعلم بطبيعة العرص والواقع الذي  وخيطُئ 

وبني لغة  ،فال يميز بني اللغة التي تصلح للخطاب الدعوي املوجه يف القرية والريف أو يف إقليم خاص ،نعيشه

 اخلطاب املوجه إىل العامل كله يف عرص العوملة وسهولة االتصاالت.

لعجيب أن يبقى بعض الدعاة عىل نفس األسلوب القديم يف اخلطاب وعىل نفس املفردات من ا وإن

بالرغم من أهنا ليست من األلفاظ التي قد  ،واملصطلحات القديمة التي كانت معهودة ومتداولة يف عصور سابقة

 تعبدنا اهلل هبا حتى يتشبثوا هبا ويرصوا عىل استعامهلا يف خطاباهتم الدعوية!

مثال مصطلح دار احلرب فهو مصطلح متداول ومشهور يف الكتب الفقهية القديمة بناء عىل قسمة   ذلك  ومن

ودار حرب؛ وهي التي ال تظهر فيها أحكام   ،العامل إىل دار إسالم؛ وهي التي تظهر فيها أحكام اإلسالم وشعائره

هبا حتى يرّص بعض الدعاة عىل  ملتعبدفمثل هذا املصطلح ليس من املصطلحات التوقيفية ا ،اإلسالم وشعائره

وقد كان هذا التعبري يتناسب مع طبيعة العرص والزمان وطبيعة العالقات   ،استعامله للتعبري عن البالد غري اإلسالمية

 الدولية التي كانت يف ذلك الوقت.

ري اإلسالمية فإن البالد غ ،يف عرصنا وقد أصبح العامل كله مرتبطا بميثاق دول هو ميثاق األمم املتحدة أما

وذلك بموجب العهد وامليثاق الدول الذي   ،وأهلها هم أهل عهد وأمان  ،كلها قد غدت بالنسبة للمسلمني دار عهد

 جيب الوفاء به وااللتزام بمقتضياته.

أنه يستثنى من هذا: الدول التي صدر منها عدوان عىل املسلمني أو احتالل ألرضهم أو انتهاك ملقدساهتم   عىل

 حلال بالنسبة للكيان الصهيوين.كام هو ا

من واقعية اخلطاب أن خيتار لغري املسلمني الذين يعيشون يف بالد غري إسالمية مصطلح )أمة الدعوة(  وإن

فهذا ألصق بالواقع من أن يعرّب عنهم بأهل احلرب ما داموا  ،ألهنم حمل لدعوهتم إىل رسالة اإلسالم ودعوة اإلسالم

 مل يوجهوا إىل املسلمني أي أعامل عدوانية.

الناظر يف القرآن الكريم ليجد أنه كان يراعي يف مفرداته وألفاظه وتراكيبه وأساليبه طبيعة الواقع واحلال  وإن

خمتلف يف مفرداته وكثري من مصطلحاته  ،ن قبل اهلجرةوهو ما تنزل من القرآ ،فاخلطاب املكي مثالً  ،الذي ورد فيه

وقد ذكر علامء التفسري بعض الضوابط   ،القرآن بعد اهلجرة  نوهو ما نزل م  ،وأسلوب اخلطاب فيه عن اخلطاب املدين

م )ويف (يا أهيا الناس)و(يا بني آدـ  أنه يف القرآن املكي يكثر اخلطاب ب  املميزة للقرآن املكي عن املدين التي منها:
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 (يا أهيا الذين آمنوا). ـ  القرآن املدين يكثر اخلطاب ب 

 ،اخلطاب املكي كان الرتكيز عىل قضايا التوحيد والبعث والنشور واليوم اآلخر وذكر أخبار األمم املاضية  ويف

لتي صارت بينام يف اخلطاب املدين أضيفت قضايا جديدة كأحكام احلدود واملواريث وغريها من األحكام التفصيلية ا

 واقعية بعد إقامة الدولة يف املدينة.

 ،بينام يف اخلطاب املدين كثر ذكر هذا املصطلح اجلديد  ،ويف اخلطاب املكي مل يكن فيه ذكر ملصطلح )املنافقني( 

 وتكشف حقيقتهم وحتلل نفسيتهم وطبيعتهم.  ،حتى أفردت سورة خاصة تتحدث عنه وعن أهله

وال  ،كله يظهر أن اعتبار املالبسات واملقتضيات اخلاصة يف لغة اخلطاب الدعوي ليس متييعا للدعوة وهذا

وإنام هو إتباع للمنهج األصيل الذي تأّصل يف القرآن الكريم وتأكد يف السنة  ،تطويعا هلا عىل حسب ما يظن البعض 

 املطهرة.

 اجلامل والتتوع:     ـ      3

وحسن البيان يعدُّ من أبرز العوامل التي متّكنه من التأثري يف املخاطبني  اتصاف اخلطاب بجامل اللغة إن

 وحّضهم عىل التفاعل معه واالنجذاب إليه.

كان هلذه اخلاصية التي وصلت إىل درجة اإلعجاز يف لغة القرآن الكريم الدور الكبري يف إقبال الناس عليه   وقد

حتى إن املعاندين للدعوة والرسالة مل يملكوا أن يقاوموا مجالية اللغة   ،وانجذاهبم إليه واستيالئه عىل قلوهبم وعقوهلم

وقد عرب عن هذا  ،اإلقرار بعظمة القرآن وأنه ليس من كالم البرش  لالقرآنية التي وصلت هبم إىل درجة االنبهار ب

وال بأشعار  ،صيدة منيوال أعلم برجز وال بق ،فواهلل ما فيكم رجل أعلم باألشعار مني: )الوليد بن املغرية بقوله

وإنه ملثمر أعاله   ،ةوإن عليه لطالو ،وواهلل إن لقوله الذي يقول حالوة ،اجلن واهلل ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا

 (وإنه ليعلو وما يعىل وإنه ليحطم ما حتته ،مغدق أسفله

وقد كشف الشيخ حممد عبد  ،الباحث يف لغة القرآن الكريم أنواعا وصورا كثرية جلاملية اللغة القرآنية وجيد

مجيل يف إيقاعه وتوزيع )فبني أنه  ،اهلل دراز عن العديد من هذه الوجوه املختلفة للجامل اللغوي يف القرآن الكريم

القرآن الكريم ويرتله حق ترتيله فستجد نفسك منها بإزاء  أفإذا سمعت من يقر ،ومداته وُغنَّاته ،حركاته وسكناته

 وجود هذا التجويد. ،ال جتده يف كالم آخر لو جرد هذا التجريد ،حلن غريب عجيب

عىل أنه ليس بأنغام املوسيقى وال   ،اتساًقا وائتالًفا يسرتعي من سمعك ما تسرتعيه املوسيقى والشعر  وستجد

وستجد شيًئا آخر ال جتده يف املوسيقى وال يف الشعر. ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي  ،بأوزان الشعر

من املوسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها وتذهب مذهًبا  عةوتسمع القط ،وشطًرا شطًرا ،تتحد األوزان فيها بيًتا بيًتا

وكررت عليك بتوقيع واحد. بينام أنت من إذا أعيدت  ،وطبعك أن يملها ،متقارًبا. فال يلبث سمعك أن يمجها

يأخذ منها كل وتر من  ،تنتقل فيه بني أسباب وأوتاد وفواصل عىل أوضاع خمتلفة ،القرآن أبًدا يف حلن متنوع متجدد

 فال يعروك منه عىل كثرة ترداده ماللة وال سأم. بل ال تفتأ تطلب منه املزيد. ،قلبك بنصيب ارأوت
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حتى الذين ال يعرفون لغة العرب.  ،لغة القرآن ال خيفى عىل أحد ممن يسمع القرآناجلامل التوقيعي يف  هذا

 )فكيف خيفى عىل العرب أنفسهم؟

 هو مجيل يف رصف حروفه وتأليفها من جمموعات مؤتلفة خمتلفة: ثم

 ،فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة من خمارجها الصحيحة ،ما اقرتبت بأذن املخاطب قلياًل قلياًل  فإذا

وثالث  ،فاجأتك منه لذة أخرى يف نظم تلك احلروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيام بينها؛ هذا ينقر وذاك يصفر

فرتى اجلامل اللغوي ماثاًل  ،جرا لموآخر حيتبس عنده النفس. وه ،وآخر ينزلق عليه النَفس ،خيمس ورابع جيهر

 وال تناكر وال تنافر. ،وال رخاوة وال معاظلة ،جمموعة خمتلفة مؤتلفة ال كركرة وال ثرثرة أمامك يف

هو مجيل يف ألفاظه ومفرداته وأساليبه التي جتمع بني القصد يف اللفظ والوفاء بحق املعنى من غري أن يطغى   ثم

 .إمتاع العاطفةوإقناع العقل و ،أحد اجلانبني عىل اآلخر. وبني خطاب العامة وخطاب اخلاصة

من مظاهر اجلامل يف لغة اخلطاب الدعوي يف القرآن الكريم: التنوع واختالف األساليب والطرق يف  وإن

ومن ذلك مثال أسلوب األمر والنهي يف القرآن   ،فتجد املعنى الواحد تتعدد أساليبه وصوره  ،تقرير املعاين واألحكام

 نسق واحد. والذي جاء متنوعا وخمتلفا ومل يمض عىل طريقة واحدة أ ،الكريم

 ،ثالثة وثالثني أسلوبا مىض عليه القرآن الكريم يف طلب الفعل واألمر به ،وقد أحىص العز بن عبدالسالم 

ريض   أو  ،أو أحب فاعله  ،أو أحبه  ،أو فرح به  ،أو مدح فاعله ألجله  ،أو مدحه  ،كل فعل كسبي عّظمه الرشع: )فقال

أو نصبه سببا ملحبته أو لثواب   ،أو أقسم به أو بفاعله  ،أو ريض عن فاعله أو وصفه باالستقامة أو الربكة أو الطيب  ،به

أو نصبه سببا لذكره أو لشكره أو هلدايته أو إلرضاء فاعله أو ملغفرة ذنبه أو لتكفريه أو لقبوله أو  ،عاجل أو آجل

 أو ،أو نفى احلزن واخلوف عن فاعله ،أو وصفه بكونه معروفا ،أو وصف فاعله بالطيب ،لنرصة فاعله أو بشارته

 ،أو وصفه بصفة مدح: كاحلياة والنور والشفاء  ،دايةأو وصف فاعله باهل  ،أو نصبه سببا لوالية اهلل تعاىل  ،وعده باألمن

 (أو دعا اهلل به األنبياء فهو مأمور هبا

 ،أو عتب عىل فعله ،كل فعل كسبي طلب الشارع تركه: )أحىص سبعة وأربعني أسلوبا للنهي عن الفعل كام

أو نفى الرضا به أو نفى  ،حمبة فاعله أو نفى حمبته إياه أو ،أو مقته أو مقته فاعله ألجله ،أو ذّمه أو ذّم فاعله ألجله

أو وصفه بسوء أو  ،نصبه مانعًا من اهلدى أو من القبول أو ،أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطني ،الرضا عن فاعله

أو نصب سببًا لنفي الفالح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو   ،أو استعاذ األنبياء منه أو بغضوه ،كراهة

أو وصف بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه إثام أو فسقا أو سببا إلثم أو زجر أو لعن أو غضب   ،لضاللة أو معصية

و لتوبيخ أ ،أو الرهتان النفوس أو لقسوة أو خزي عاجل أو آجل ،أو حّد من احلدود ،زوال نعمة أو حلول نقمة أو

أو وصف نفسه  ،أو جعله الرب سببا لنسيانه ،عاجل أو آجل أو لعداوة اهلل تعاىل أو حماربته أو الستهزائه وسخريته

أو وصف فاعله  ،املغفرة لفاعله أو التوبة منه يف أكثر املواضع أوبالصرب عليه أو باحللم أو بالصفح عنه أو العفو عنه 

أو وصفه بصفة ذم كالظلمة واملرض  ،الشيطان أو تزيينه أو تول الشيطان فاعله أو نسبه إىل عمل ،بخبث أو احتقار
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أو هُني األنبياء عن  ،ةوتربأ األنبياء منه أو من فاعله أو شَكوا إىل اهلل من فاعله أو جاهروا فاعله بالرباءة والعداو

أو وصف فاعله   ،مان اجلنة وما فيهاأو رتب عليه حر  ،أو نصب سببا خليبة عاجلة أو آجلة،األسى واحلزن عىل فاعله

أو دعا    ،أو تربأ بعضهم من بعض   ،أو يالعن فاعلوه يف اآلخرة  ،أو ِحل فاعله إثم غريه  ،بأنه عدو اهلل أو بأن اهلل عدوه

أو هني  ،أو سئل فاعله عن علته يف غالب األمر بعرف االستعامل ،فاعله بالضاللة صفأو و ،بعضهم عىل بعض 

فكل ذلك  ،أو وصف الرب نفسه بالغرية منه ،أو رتب عليه إبعاد أو طرد أو لفظ قتل ،األنبياء عن الدعاء لفاعله

 (منهي عنه وكل ذلك راجع إىل الذم والوعيد 

أورد العز بن عبدالسالم لكل هذه األساليب والطرق أمثلة وشواهد من أدلة الرشع تظهر مجالية وسعة  وقد

وإنام تنوع األسلوب فيها بام حيمل  ،خلطاب الدعوي إذ مل تقترص عىل أسلوب واحد لطلب الفعل أو الرتكاللغة يف ا

 رضا وطواعية. ناملخاطبني عىل االستجابة وااللتزام بمضمون اخلطاب وموضوعه ع

يد خطاهبم  جتو ـ  اليومـ  هذه اخلاصية التي متّيزت به لغة اخلطاب يف القرآن الكريم تتطلب من الدعاة  وإن

فذلك  ،ويف مضمونه ومعانيه وأفكاره التي تنطوي عليه أيضا ،وحتسينه وجتميله يف شكله ولغته وأساليبه ومفرداته

وقد ذكر ابن عبدالرب يف  ،حب اجلامل وامليل له إذ النفوس مطبوعة عىل ،أدعى إىل قبول الناس به واستجابتهم له

ويف هذا احلديث ما يدل عىل أن التعجب من اإلحسان والبيان موجود يف  ): )إن من البيان لسحرا(معنى قوله 

ويف  ،لكل ذي فضل فضله يعرفقد أويت جوامع الكلم إال أنه بإنصافه كان  وكان  ،طباع ذوي العقول والبالغة

وإنام حيمد العلامء البالغة واللسانة   ،ء أشدهم فرحا باجليد منه ما مل يكن حسوداهذا ما يدل عىل أن أبرص الناس باليش

 ،فقد روي يف الثرثارين املتفيهقني أهنم أبغض الناس إىل اهلل ورسوله  ،ما مل خيرج إىل حد اإلسهاب واإلطناب والتفيهق

فهذا هو املكروه الذي  ،امته يف صورة احلقأعلم إذا كان ممن حياول تزيني الباطل وحتسينه بلفظه ويريد إق وهذا واهلل

وإن كنت  ،وأما قول احلق فحسن مجيل عىل كل حال كان فيه إطناب أو مل يكن إذا مل يتجاوز احلق ،ورد فيه التغليظ

يف مدحه من البالغة واإلجياز واالختصار وإدراك  باللغةفإن ذلك أعدهلا والذي اتفق العلامء  ،أحب أوساط األمور

 (اجلسيمة باأللفاظ اليسريةاملعاين 

 الوسطية واالعتدال:   ـ      4

ولقد قرر القرآن الكريم هذه اخلاصية   ،واالعتدال هي من أعظم خصائص اإلسالم وأوصافه العامة  الوسطية

األصيلة باعتبارها واحدة من أخص مزايا اإلسالم التي يتفرد هبا عن غريه من املناهج والدعوات األخرى قال اهلل 

ًة َوَسًطا لَِتُكونُ }تعاىل  ُسوُل َعَلْيُكمْ  واَوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ  . 143البقرة /  {َشِهيًدا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ

وسطية اإلسالم يف توازنه واعتداله بحيث ال يميل إىل أي من األطراف املتباينة املتقابلة التي يعدُّ امليل    وتتمثل

 ،والعقل والعاطفة ،والفردية واجلامعية ،كالروحية واملادية ،إىل أحد طرفيها مع التقصري يف اآلخر ظلام وطغيانا

من  ،األخرى التي أعطى اإلسالم لكل طرف منها جماله وميدانه ابلةوغريها من األطراف املتق ،والعبادة واملعاملة

 غري وكس وال شطط وال غلو وال تقصري وال طغيان وال إخسار.
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انعكست وسطية الرسالة وتوازهنا واعتداهلا عىل لغة اخلطاب الدعوي نفسه ؛ حيث جيد الدارس  وقد

للخطابات الرشعية يف القرآن الكريم والسنة النبوية أهنا قد زخرت باملفردات واجلمل والرتاكيب التي تتحدث عن 

إذ يزخر باحلديث عن احلياة اآلخرة مثال  آينفاخلطاب القر ،األمور املتقابلة دون أن يطغى أحد اجلانبني عىل اآلخر

فإنه يتحدث يف الوقت نفسه عن احلياة  ،وما فيها من جزاء وحساب مشاهد وأحداث وعذاب ونعيم وجنة ونار 

ووجوب التصدي للفساد واملفسدين  ،الدنيا وعامرهتا وإصالحها وتنظيم شؤوهنا وكيفية حتقيق مصالح الناس فيها

 فيها. 

رآن والسنة املفردات واأللفاظ التي تندرج يف زمرة العبادات كالصالة والصيام والزكاة نجد يف الق ومثلام

 ،فإننا نجد يف املقابل األلفاظ األخرى التي تتناول أحكام املعامالت املالية؛ كالرهن والبيع والدين واإلجارة  ،واحلج

ومصطلحات ومفردات  ،لع واملرياث والنفقة واخل طالقوال ،ومفردات أخرى تتحدث عن أمور األرسة؛ كالنكاح

إىل غريها من املفردات واملصطلحات  ، كالشورى والعدل واحلكم بام أنزل اهلل ،تتحدث عن أمور احلكم والدولة

 والرتاكيب املبثوثة يف أرجاء الكتاب والسنة التي عربت أصدق تعبري عن وسطية اإلسالم واعتداله وتوازنه.

دعاة املعارصين هذا املنهج الوسطي الذي مىض عليه القرآن الكريم من املؤسف أن يتنكب بعض ال وإن

والسنة املطهرة وأن يلجأوا إىل املبالغة واإلرساف يف تناول بعض القضايا الفرعية لتصبح هي القضية املركزية الكربى 

ه وحشد كاإلرساف مثال يف احلديث عن عذاب القرب ونعيمه وأحوال أهل ،التي يدور حوهلا خطاهبم الدعوي

 النصوص التي ال يصح الكثري منها من أجل ختويف الناس وترهيبهم. 

إىل غريها من املفردات  ،اإلرساف يف احلديث عن اجلان والسحر والعني واملس وعالقة اجلن باإلنس أو

وصارت تستهوي بعض الدعاة املعارصين ملا فيها من  ،األخرى التي صارت سمة عامة لبعض الربامج الدعوية

 املة جلمهور كبري من عامة الناس.است

تغيب عن هذا اخلطاب نفسه: مفردات أساسية هي من جوهر الدين وأصول الرشيعة مثل: احلرية  بينام

وغريها من القضايا اجلوهرية  ،وحق الشعوب يف اختيار ممثليها ،والشورى والعدل ،واإلصالح والتغيري ،واملساواة

 لدعوي الرشعي األصيل.التي أخذت مساحة كبرية يف اخلطاب ا

وهو أن يبتعد عن  ،أمر آخر يفرضه اعتدال اللغة يف اخلطاب الدعوي وبعدها عن الغلو والتطرف وهناك

ومن هذا مثال  ،استعامل األلفاظ والكلامت املصطلحات التي قد ترتك آثارا سلبية يف نفوس بعض املخاطبني اليوم

ويشعرون  ،يعيشون يف املجتمع املسلم نمصطلح أهل الذمة فمثل هذا املصطلح قد يتأذى منه غري املسلمني الذي

وقد أصبح مصطلح املواطنة هو األنسب للتعبري عن   ،املجتمع املسلم  بنوع من االنتقاص لكرامتهم وحقوقهم داخل

وإن عدم استعامل اللفظ الذي يثري احلساسية ال يتعارض مع   ،أهل البالد كلهم سواء أكونوا مسلمني أم غري مسلمني

 . ما دام ليس من األلفاظ التي قد تعبدنا اهلل هبا ،أو مقررات ديننا عتنايشء من أحكام رشي

أن نوط األحكام الرشعية األحكام الرشعية بمعان وأوصاف ال بأسامء : )كر الشيخ الطاهر ابن عاشورذ  وقد
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ال  ،أي أن أحكام الرشيعة اإلسالمية إنام تتعلق بمعاين األشياء ومصاحلها احلقيقية التي ترتتب عليها )وأشكال

بأسامئها وصورها الشكلية التي تلوح منها يف الظاهر فمناط احلكم الرشعي يف قصد الشارع واعتباره ليس اسم 

 وإنام حقيقته وما يرتتب عليه من مصلحة أو مفسدة. ،الفعل وصورته

 وسطية لغة اخلطاب الدعوي واعتداله: بعده عن اإلفراط والغلو واستعامله لغة وسطية معتدلة تتسع ومن

ذلك أن العديد   ،وحتتمل اختالف اآلراء واإلفهام  ،لقبول اآلخر يف القضايا اخلالفية التي حتتمل تعدد وجهات النظر

واجتهادية وفيها مساحة واسعة لتعدد التقديرات  ةمن املسائل والقضايا املختلف فيها هي يف حقيقتها قضايا ظني

أحد األطراف املختلفني لغة قطعية حاسمة بحيث يرمي  فال يصح واحلال كذلك أن يستعمل فيها من ،واألحكام

ولقد عرب اإلمام   ،ويصنفهم بأهنم خارجون عىل قطعيات الدين وثوابت الرشع  ،اآلخرين باجلهل والضالل أو الفساد

ومن جاءنا   ،علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه): )أبو حنيفة عن هذا البعد الوسطي يف لغة اخلطاب حني قال

 (حسن من قبلناهبأ

غياب هذا املعنى األصيل عن بعض اخلطابات الدعوية املعارصة التي تقدم نفسها بلغة فيها قدر   ويالحظ

 ،وما عداه فهو الباطل والضالل  ،فام تقوله فهو احلق  ،كبري من االستعالء والفوقية واعتبار نفسها الوصية عىل الدين

 .فكريوال تقبل مبدأ االعرتاف بحق اآلخر يف خمالفتها الرأي والت

هذه اللغة اإلقصائية قد غدت ولألسف خاصية تتميز هبا بعض اخلطابات الدعوية املعارصة التي ال  ومثل

ترى يف اآلخرين إال قطعانا من الضوال الذين ليس هلم أن يناقشوا أو يفكروا أو يعرتضوا عىل ما يقوله أئمة اهلدى 

 والعلم !

ي جعل مساحة واسعة للحوار والتعايش مع اآلخر أن مثل هذه اللغة جتايف منهج القرآن نفسه الذ وأرى

 بالرغم من االختالف معه يف الفكر واملنهج والسلوك فقال:

 َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ اهللََّ َواَل ُنرْشِ  
ٍ
 َبْعُضنَا َك بِِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخذَ (ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا إىَِل َكِلَمٍة َسَواء

ا  ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنَّ  ( 64)املائدة / )ُمْسِلُمونَ َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفإِْن َتَولَّ

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّ : )سبحانه وقال تِي ِهَي َأْحَسُن إاِلَّ الَّ اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب إاِلَّ بِالَّ ِذي ُأْنِزَل َواَل جُتَ ا بِالَّ

 (46إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإهَِلُنَا َوإهَِلُُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن)العنكبوت / )

قد غاب عن أدبيات بعض العاملني يف حقل الدعوة إىل اهلل أن نجاح اخلطاب اإلسالمي يعتمد بشكل كبري   و

عىل اللغة املستعملة يف اخلطاب التي تستطيع أن تستوعب اآلخر وتستفيد من جتاربه وخرباته وإمكاناته ثم توظفها 

املبينة عىل الشعور بالفوقية واالزدراء لآلخرين ال  ب وان لغة اخلطا ،يف خدمة قضايا األمة الكلية ومصاحلها العامة

 تزيد الناس إال بعدا ونفورا عن اخلطاب وأصحابه.

إذ بنّي أن   ولعل هذا النزعة االستعالئية هي صورة من صور )التشدق( و)التفيهق( التي ذمها رسول اهلل   

مني جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا. فقال: )إن من أحبكم إل وأقربكم  أصحاهبا هم من أبغض الناس إليه 
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وإن أبغضكم إل وأبعدكم مني جملسا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون. قالوا يا رسول اهلل قد علمنا 

 الثرثارون واملتشدقون فام املتفيهقون؟ قال املتكربون(.

 ي شدقه هبم وعليهم.ذكر أهل احلديث أن من معاين التشدق: املستهزئ بالناس يلو وقد

لذكر مجيع شواهد وصور هذه اخلصائص يف اخلطاب الدعوي املعارص غري أننا نجد أن  هنايتسع املقام  وال

كثريا من اخلطابات الدعوية املعارصة ما زالت تفتقر إىل حتيل لغتها باخلصائص العامة التي متيزت به لغة اخلطاب 

عن توظيف اللغة يف استيعاب   أو ألهنا عجزت   ،غموض وإهبام  منإما ملا يشوهبا    ،الدعوي األصيل يف القرآن والسنة

قضايا العرص ومستجداته وبقيت حمكومة بمصطلحات املايض وألفاظه التي كانت تتناسب مع طبيعة الزمان الذي 

وهذا يدعو إىل  ،أو النحرافها عن هنج الوسطية واالعتدال والرشد يف أسلوهبا وألفاظها وطريقتها ،وردت فيه

ورصد وجوه اخللل  ،ملعارص وحتديد جوانب القصور والنقص الذي تعرتيهشاملة للغة اخلطاب الدعوي ا عةمراج

والنظر يف كيفية جتاوز ذلك كله حتى يكون اخلطاب الدعوي املعارص قادرا عىل حتقيق أهدافه يف إصالح الفرد  ،فيه

 ويف نرش اخلري لإلنسانية مجيعها. ،واملجتمع واألمة
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 يف اخلطاب اإلعالمي   اللغة   ـ   اخلامسة    املحارضة

 : وسائل االتصال: األدوار واخلصائص أوالً 

الوظائف العديدة التي يضطلع هبا االتصال يف حياتنا املعارصة جعلت منه معلاًم بارزًا ومرفقًا أساسيًا   إن

وذلك من خالل دوره يف التعريف هبذه األنشطة  ،يشكل حمورًا للعديد من األنشطة التي تعرفها جمتمعاتنا احلديثة

سائل االتصال بالنسبة إىل اجلمهور املعارص شيئًا  وتعزيزها وتوظيفها يف خدمة اإلنسان واملجتمع. وقد أصبحت و

 مفروغًا منه. حتى أنه ليصعب عىل معظم الناس تصور العامل دون وسائل االتصال.

إن وسائل االتصال اجلامهريي باتت هتيمن عىل حياة اإلنسان املعارص بإمكانياهتا الكبرية  ،القول ونستطيع

 ة واستخدامًا ومعايشة يف عرصنا احلارض.ووسائلها املختلفة التي تعترب األكثر قو

 تتمثل فيام ييل: ،االتصال يؤدي أدوارًا معينة تعكس أمهيته للمجتمع إن

مما ينعكس عىل دعم   ،املعلومات اخلاصة بالبيئة واألخطار املحيطة هبا  ،: يوفر االتصال لألفراد يف املجتمعأوالً 

 االستقرار واألمن داخل املجتمع وخارجه.

فيؤدي ذلك يف  ،ودعم التفاعل بينهم ،حيقق االتصال الرتابط أو التقارب بني أفراد املجتمع وعنارصه: ثانياً 

 النهاية إىل حتقيق التامسك االجتامعي.

وتعريف األجيال  ،بنقل تراثه من جيل اىل آخر ،: حيقق االتصال املحافظة عىل اهلوية الثقافية للمجتمعثالثاً 

 .يعترب أحد املحددات األساسية للنظام الثقايف يف املجتمعالذي  ،اجلديدة هبذا الرتاث 

فاملطبوعات تتميز بأهنا   ،تؤثر يف وظائفها وأدوارها ،خصائص متيز كل واحدة من وسائل االتصال وهناك

وذلك  ،حتتاج إىل مسامهة أكرب من جانب مجهورها بدرجة تفوق املسامهة املطلوبة جلامهري وسائل اإلعالم األخرى

يشاهده كام هو احلال يف التلفزيون أو العرض   أوالن املطبوعات ال تواجه مجهورها بمتحدث يسمعه كام يفعل الراديو  

 والتفسريات وما شابه ذلك. ،طبوع بحرية أكرب يف التخيلوهلذا يسمح امل ،السينامئي

التي تسمح للقارئ بالسيطرة عىل )القول إن املواد املطبوعة متتاز بني الوسائل اإلعالمية بأهنا الوحيدة    ويمكن

أكثر من أي وسيلة  ،كام تتيح له الفرصة لكي يقرأ الرسالة أكثر من مرة. كذلك يسمح املطبوع،ظروف التعرض

. وتشري التجارب إىل أن املواد املعقدة من األفضل ليهبتطوير املوضوع يف أي طول وبأي تعقيد تظهر احلاجة إ  ،رىأخ

ومن األفضل استخدام املطبوع للوصول اىل اجلامهري املتخصصة واجلامهري  ،تقديمها مطبوعة من تقديمها شفهياً 

 الصغرية احلجم.

وحيث أن غالبية الناس أصبحوا مشغولني وليس لدهيم  ،وال حيتاج الراديو إىل جمهود من جانب املستمعني

لم بام حيدث. والرسالة املذاعة وقت للتفرغ للقراءة أو املشاهدة. أصبح الراديو هو الوسيلة السهلة التي تبقيهم عىل ع

ألنه يمكن تقويتها بواسطة املوسيقى والتأثريات  ملواجهيقد تكون أكثر فاعلية من الرسالة التي تنقل باالتصال ا
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 اخلاصة التي ترتك انطباعًا قويًا.

فزيون يتطلب فالتل  ،واالختالف بني التلفزيون والراديو هو اختالف يف طبيعة االهتامم والرتكيز أثناء التعرض 

فال يستطيع املتفرغ أن يفعل شيئًا آخر وهو يشاهد   ،انتباهًا أكثر من الراديو ألنه حيتاج إىل حاستي السمع والبرص

وهو يستمع إىل الراديو. ومشاهد التلفزيون يندمج متامًا يف  ربةالتلفزيون يف حني أنه يستطيع أن يقرأ أو يقود الع

فاملتفرج عىل التلفزيون يشاهد ويسمع بينام املستمع إىل    ،دد وليس مضمونًا جمرداً املشاهدة الن مضمون التلفزيون حم

فالتلفزيون أكثر قوة ألنه جيذب املتفرجني وقتًا أطول وحيتاج إىل  ،الراديو يتيح الفرصة خلياله لكي يصول وجيول

 انتباه أكثر.

ترتك آثارها  ،ة تكنولوجية معينةتلفزيون( خصوصي ،إذاعة ،نجد أن لكل وسيلة إعالمية )صحافة وهكذا

ومضمون األنواع الصحفية املستخدمة فيها. وقد بلغ هذا الطابع اخلاص   ،ولغة  ،وأسلوب   ،البالغة األمهية عىل شكل

بل أصبحنا نتحدث  ،الصحفي وندرسه ربأوجدت أنواعًا جديدة. وهكذا مل نعد نتحدث عن اخل ،درجة من التطور

والصحافة  ،كأنواع تنتمي إىل جماالت خمتلفة هي الصحافة املقروءة ،لتلفزيوين وندرسهامواخلرب ا ،عن اخلرب اإلذاعي

 والصحافة املرئية. ،املسموعة

الذي بدأ رحلته التارخيية بميالد الطباعة والصحافة   ،بالنسبة إىل وسائل ما بات يعرف باإلعالم التقليدي  هذا

أما اإلعالم اجلديد الذي نعايشه اليوم إىل جانب اإلعالم التقليدي فهو ثمرة من ثامر تكنولوجيا املعلومات   ،املطبوعة

املكتوبة التي جتمع بني خصائص الوسائل اإلعالمية    ،ومن أبرز وسائله الصحافة الرقمية أو االلكرتونية  ،واالتصال

وبالتفاعلية التي تعني   ،واملسموعة واملرئية وتتميز بعدد من اخلصائص تتمثل بالّسعة يف نرش األخبار واملعلومات 

عىل  واإلضافةوإمكانية الّسعة يف التعديل  ،إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة يف إبداء الرأي وكتابة التعليقات 

 ضوء ما يستجد من التطورات واملعلومات.

إىل أن هذه احلالة اإلعالمية املتقدمة عىل صعيد اإلمكانات التي أتاحتها ثورة االتصاالت  ،اإلشارة دروجت

 واملعلومات قد ِحلت معها إجيابيات عديدة لصالح اجلمهور املستهلك للرسائل اإلعالمية تتمثل فيام ييل:

سواء الوسائل التقليدية  ،يتعامل معهاالقدرة عىل االنتقاء لدى اجلمهور بني الوسائل اإلعالمية التي  ـ  

 أو الوسائل االلكرتونية والرقمية. ،املعروفة

من خالل وسائل االتصال املتاحة كاهلاتف  ،إمكانية املشاركة بام يتم مشاهدته يف الربامج التلفزيونية ـ  

مفهوم وظيفة الوسيلة والفاكس والربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتامعي. األمر الذي يشري إىل تطور 

 اإلعالمية يف تعاملها مع املتلقّي.

وبدون وساطة اجلهات التي كانت حتتكر طوياًل هذه  ،إمكانية الوصول إىل األفكار واملعلومات بحرية ـ  

 خاصة احلكومات صاحبة هذه الوسائل تارخييًا.  ،الوسائل اإلعالمية

وهو ما يعني عدم االرهتان إىل جهة واحدة حتتكر   ، التنوع الكبري يف الربامج التي يمكن مشاهدهتا ومتابعتها  ـ   
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 هذا اإلنتاج التلفزيوين.

 إىل جماالت أرحب من االتصاالت واملشاركة واملعرفة. ،اخلروج من إطار العزلة عىل الفرد واملجتمع ـ  

 لفزيون الرقمي من الصور األكثر وضوحًا إىل التوسع يف املهام والوظائف.اإلمكانات الفنية التي يتيحها الت  ـ   

ال تستطيع أية جهة أن تفرض عليها قيود الرقابة أو   ،إتاحة املعلومات املطلوبة بّسعة وكفاءة عالية ـ  

 التشويش.

ه من أخبار بام يتيح ،عىل وضع األجندات السياسية للدول ،وخاصة التلفزيون ،قدرة وسائل اإلعالم ـ  

 ومعلومات تفرض املنافسة الّسيعة الرضورّية هلذه األجندات.

خاصة جلهة التقدم العلمي  ،تعّرف الشعوب عىل أنامط حياة وثقافة ومستويات معيشة الشعوب األخرى ـ  

مقارنة مع أشكال التخلف واألمية والفقر التي ترزح حتت أثقاهلا بعض شعوب  ،الذي تعيشه الدول املتقدمة

 األرض.

بام يعزز الشعور  ،قيام أشكال من االنفتاح اإلعالمي واالتصال الثقايف بني الشعوب من ثقافات خمتلفة ـ  

 بوحدة اهلموم اإلنسانية.

 ،إمكانية املشاركة يف املؤمترات العلمية عن بعد من خالل ما تتيحه األقامر الصناعية ملثل هذه املشاركات  ـ  

 فاع من التقدم الراهن يف املجاالت املتعددة.وهو ما يعني حماولة االنت

خاصًة مع التنافس الذي يتم بني املحطات الفضائية بام تقدمه من برامج  ،اتساع سقف احلريات اإلعالمية ـ  

 وحماولة البحث عاّم وراء األخبار من تفسريات ومعلومات. ،حوارّية تتسم بعض طروحاهتا باجلرأة

 ، االنعكاسات اللغوية لثورة املعلومات يف جمال املفردات واملصطلحات التي تدخل عامل اإلعالم واالتصال  ـ   

وتصبح بمرور الوقت معرّبة تثري القاموس اللغوي العريب يف التعاطي مع تطورات العرص املستفيدة من ثورة 

 املعلومات.

اب خربة التعامل مع وسائل اإلعالم وتوسيع اإلطار إمكانية استفادة اجليل الناشئ من األطفال يف اكتس ـ  

 الدالل الذي تغذيه هذه الوسائل بام تقدمه من معلومات.

 : اللغة اإلعالمية.. الفصحى املشرتكة ثانياً 

يمكن بيان الدور الذي هنضت به الصحافة العربية تارخييًا يف حركة التنوير العريب من خالل الدور املميز  

 مهم من املفكرين واألدباء العرب الذين قاموا بإصدار الصحف وحتريرها.الذي قام به عدد 

وكانت الّسمة املميزة ملحرري الصحف العربية يف نشأهتا األوىل أهنم كانوا من األدباء الذين رأوا يف هذه 

 مجة.أو ما يتم استساغته من النقل والرت ،من إبداعات أدبية ذاتية ،الصحف وسائل متاحة للنرش والتعبري

  ،وقد شكّلت عدد من الصحف العربية رافعة مهمة لتعزيز اللغة العربية وختليصها مما يعوق فهمها وانتشارها

بإلغاء اللغة الرتكية يف أهنر   ،وكانت خطوة )رفاعة رافع الطهطاوي( يف الوقائع املرصية عندما تسلم رئاسة حتريرها
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مهمة يف هذا السبيل. كام دأبت هذه الصحف يف خماطبتها جلمهورها وحتريرها باللغة العربية اخلالصة نقلة    ،الصحيفة

مما ال يستقيم   ،عىل االقرتاب منه باللغة الفصحى التي جيري ختليصها تدرجييًا من املفردات التي تتطلب جهدًا قاموسّياً 

 طرحه مع مستجدات احلوادث واألخبار التي تقوم اجلرائد اليومية بمعاجلتها.

سبق )للدكتور عبد اللطيف ِحزة( أن وضع كتابًا من ثامنية أجزاء بعنوان)أدب املقالة الصحفية يف مرص(   وقد

بجعل اللغة العربية التي  ،بجهود نفر من الصحفيني واألدباء ،أبان فيه الدور الذي قامت به الصحافة عرب تارخيها

تطور مع متسكها بمقتضيات القواعد اللغوية ومستجيبة لل ،تكتب هبا مقاالت الصحف وأخبارها قابلة للفهم

 السليمة واإلعراب الصحيح.

الوسيلة التي شكلت نافذة حلملة األقالم  ،كانت الصحافة العربية يف العقود األوىل من القرن العرشين وقد

الوسيلة  ولوال تلك الصحف باعتبارها  ،لكي يكتبوا وينرشوا نتاجاهتم األدبية ،واألفكار من األدباء واملفكرين

التي وجدت طريقها للذيوع  ،األسامء الكبرية هبذهما كان للحركة األدبية أن تظفر  ،اإلعالمية األوىل املتاحة

ما هي إالّ مقاالت تلك الصحف التي  ،بل إن الكتب التي أصدروها وعرفوا هبا ،واالنتشار من خالل الصحف

 قاموا بنرشها يف زوايا ثابتة وأيام معلومة.

 ، العزيز رشف( أن الصحافة قد حقّقت للغة العربية كل ما كان يأمل فيه املجدّدون من رجال اللغة  )عبدويرى

ومن  ،بحيث يفهمها أكرب عدد ممكن من القراء ،وّكل ما نادى به الغيورون عىل هذه اللغة من وجوب تبسيطها

وب تطويرها حتى تتّسع للتعبري عن من وج بل ،وجوب تزويدها باحليوية الكافية حتى ال يضيق هبا أحد من القراء

 (.6كل جديد أو مستحدث يف األدب والعلم والفن مجيعًا)

وما هي طبيعة األداء اللغوي واملستويات اللغوية التي قدمتها   ،كيف تم للصحافة العربية أن تفعل ذلك  ولكن

 مع وظائف الصحافة يف األخبار والتفسري انسجاماً   ،واختذهتا سبياًل ملعاجلاهتا التحريرية املقالية واإلخبارية  ،الصحافة

 والتحليل واملتابعة اليومية لألحداث.

والنثر  ،)حممد سيد حممد( إنه إذا كان النقاد العرب قد قسّموا النثر إىل ثالثة أنواع هي النثر العادي يقول

 ،فإن أساتذة الصحافة واألدب قد أضافوا نوعًا رابعًا سمّوه النثر العميل أي النثر الصحفي ،العلمي والنثر الفني

الفني أي لغة األدب وبني النثر العادي أي لغة التخاطب  ر وقالوا إن هذا النثر يقف يف منتصف الطريق بني النث

وخطة من عذوبة التعبري.  ،من التفكريوله من األدب وحظه  ،له من النثر العادي ألفته وسهولته وشعبيته ،اليومي

 .جلولعله انطالقًا من هذا املفهوم للنثر العميل أطلق بعض أساتذة الصحافة عىل لغة الصحافة بأهنا األدب العا

صفة التطور   ،يف التعبري  )الشعبية)البد لصحافتنا العربية كام قال )الدكتور عبد اللطيف ِحزة( من صفة    وكان

  ،فالصحافة عمل اجتامعي بحت ،وإفساح املجال للجديد من األلفاظ واملعاين التي مل يعرفها القدامى ،يف الكتابة

 تي حيياها الناس يف املجتمعات.ال ةواللغة التي تستخدم هلذا الغرض مشتقة من احلياة الواقع

التي قسمها )الدكتور ِحزة( إىل  ،فإن لغة الصحافة تتمثل يف املستوى العميل من مستويات الكتابة ،وعليه
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ثالثة مستويات هي املستوى األديب واملستوى العلمي واملستوى العميل. وهو يقول عن هذا املستوى العميل: إنه 

والبيئات التي يتصلون هبا. وليقوم  ،فيها يعيشوناملستوى الذي يقف فيه الصحفي لينقل للناس أخبار البيئة التي 

والصحفي يف سبيل هذه  ،وذلك عن طريق التعليق عليها ،وبعد نقلها ،الناس بتفسري هذه األخبار يف أثناء نقلها

أو ما يشرتط  ،وال يشرتط فيها ما يشرتط يف لغة األدب من خيال أو مجال ،الغاية يستخدم لغة عملية يفهمها القراء

 العلم من دقة بالغة يف حتديد معاين األلفاظ. غةيف ل

اللغة املشتقة من احلياة الواقعة التي حيياها الناس  وهي ،هو الذي يمّيز لغة الصحافة ،املستوى العميل وهذا

أو بيئاهتم وثقافاهتم. وهذه  ،والتي يفهمها أكرب عدد من الناس عىل اختالف أذواقهم أو أفهامهم ،يف املجتمعات 

 ،أمهها: البساطة والوضوح واإليناس واللطف والرشاقة  اءمتتاز بأشيـ    يف صورة من صورها  ـ    اللغة هي اللغة القومية

واملبالغة يف التعّمق الذي ال تقبله  ،أو الغرابة يف األسلوب  ،والتقّعر ،وتنأى ما أمكن عن صفات التعال عىل القراء

 طبيعة الصحف بحال ما.

أهنا هي التي خلّصت النثر القول إن للصحافة وأجهزة اإلعالم تأثريًا كبريًا عىل اللغة. فمن املؤكد  وصفوة

العريب من الزخارف اللفظية كالسجع والطباق وغريها من املحسنات التي كانت تعترب عبئًا عىل التعبريات وأحلت 

الذي حيرص عىل املادة الفكرية والعاطفية  لّسيعاألسلوب املرسل السهل ا ،حمل هذا األسلوب املزخرف املنمق

 البهرجة اللغوية والزخرفة اللفظية وكان للصحافة فضل كبري يف خلق لغة اإلعالم والتعبري عنها أكثر مما حيرص عىل

 التي جتمع بني البساطة واجلامل ورسعة األداء والتعبري.

فرض التحرير الصحفي أسلوبًا له مالحمه الواضحة عىل اللغة التي يتم هبا تقديم األخبار واملقاالت  لقد

كام يقول )حممود علم الدين( يتبع يف عملية  ،حفيًا أو أسلوبًا معينًا له سامتهوبدا أن هناك:أسلوبًا ص ،الصحفية

وينبع هذا األسلوب من عدة حمدّدات تتعلق بطبيعة الصحافة كوسيلة اتصال من حيث حجم  ،التحرير الصحفي

يض الّسعة التي وطبيعة دوريتها أو توقيت إصدارها الذي يقت ،وبجانبها التقني ،الصحيفة حيث املساحة املحدودة

والتي يطلق عليها   ،وهي التعبري عام حيدث يف احلياة اليومية ،وبوظيفتها العامة ،تتطلب اإلجياز واالختصار والرتكيز

 كل إىل اخلرب توصيل رسعة كانت وملا ،العام الرأي فئات  كل بإخبار تقوم إذ –اإلخبارية كوظيفة أساسية  فةالوظي

إىل جانب ما استجد من ظروف  ،خمتلف مستوياهتا الثقافية هي اهلدف األول لكل صحيفةقات االجتامعية عىل الطب

من وظائف أساسية أخرى للجريدة كانت  هاوتعقد األحداث وتشابك ،ومنافسة وسائل االتصال األخرى ،العرص

كان عىل األسلوب الصحفي أن يتخذ  ،فيام سبق من اختصاص املجلة كالتفسري والتحليل والرشح واالستقصاء

وعىل الصحافة أن تقدم األحداث اليومية ببساطة ووضوح وواقعية  ،شكاًل سهاًل يقرتب من األسلوب الدارج

وعن كل تعقيد حتى يسهل عىل اجلميع  ،والتشبيهات واأللفاظ الزائدة يات نامبتعدة بذلك عن االستعارات والك

 (.11عىل الرغم من تفاوت مستوياهتم الثقافية) ،فهم حمتواها

وطبيعة  ،تتصل بشكل وثيق مع ظروف النرش اليومي ،أمام لغة إعالمية هلا مالحمها وحمدداهتا ،وأصبحنا إذن
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 مية القائمة عىل بث الرسائل اإلعالمية الغزيرة املتجددة.وخصائص الوسيلة اإلعال ،اجلمهور املخاطب

وهذه اللغة اإلعالمية العربية قطعت رحلة طويلة كاملة من أجل أن حتقق هلا شكلها املستقر املتطور الذي 

 نراها عليه اليوم من خالل رصاع األلفاظ والتعبريات واملصطلحات. فاللغة اإلعالمية إذن هي اللغة التي تشيع عىل

كل فروع املعرفة الثقافية والصناعة والتجارة  يفوهي قاسم مشرتك أعظم  ،أوسع نطاق يف حميط اجلمهور العام

 والعلوم البحتة والعلوم االجتامعية واإلنسانية والفنون واآلداب.

أما  ،يةختاطب مجهورًا مشرتكًا ال جيتمع فيه أقوى من هذه اللغة الواحدة املشرتكة العامة للبالد العرب وهي

بأن العامية أصلح للغة اإلعالم مردود    ،اللهجات فال تعدو أن تكون أدوات ووسائل للتعبري البيئي الضيق. فالقول

اإلعالم اللغوي التي تفرض وجود لغة عامة مشرتكة   سننومنطق الوسائل املحكومة ب  ،بحكم التاريخ ومنطق الواقع

 ،ومناط وحدهتا الذوقية والوجدانية ،قيت لغة األمة دينًا ودولةفلم جُتر اللهجات عىل الفصحى التي ب ،لإلعالم

 (.13واللغة العليا للتعليم والتأليف والثقافة واإلعالم واحلضارة)

بل هي هلجات   ،ويقول )وديع فلسطني(: إنه ليس ثمة ما يدعى )اللغة العامّية( فالعامية ليست لغة بني اللغات 

جرت عىل األلسنة جمرى غري مرهون بقاعدة أو بمنهاج. فالقول إذًا بأن هناك )لغة( عامية تصاول اللغة الفصحى 

وما    ،تعرفها الضاد هي اللغة التقليدية النظامية الفصحى  لتيألن اللغة الوحيدة ا  ،وتطاوهلا قوٌل فيه كثري من التجّوز

 .(14عداها لغُو منسوب إىل العامة)

و ال شك أن العربية الفصيحة قد كسبت من التطور العريب والتطور اإلعالمي مزيدًا من النفوذ يف االتصال 

ويستلزم ذلك أن جتتاز اللغة  ،وأصبح هلا مكاهنا يف بعض املنظامت الدولية كلغة عمل ،اجلامهريي حمليًا وعاملياً 

وأن تسعى إىل التقريب بني مستويات التعبري اللغوي  ،ةرصاإلعالمية املشرتكة املعادلة الصعبة بني الرتاث واملعا

 (.15بحيث ال تكون مقطوعة الصلة بلغة احلضارة )

وهي )اللغة املشرتكة( التي يستخدمها معظم املتعلمني يف أحاديثهم وكتاباهتم والتي ترتفع عن مستوى اللغة 

عر والرواية واملّسح والكتابات اإلبداعية. وهذه وال تصل إىل مستوى اللغة األدبية التي تستخدم يف الش ،الدارجة

وتنأى   ،مثلام ختلو من املصطلحات والرتاكيب املعقدة  ،لتصنعاللغة املشرتكة ختلو من املحسنات البديعية والتكلف وا

أداء  عن استخدام العامية املحدودة يف زمان ومكان معينني. اللغة الصحفية ختتار من األلفاظ أقرصها وأكثرها إحياء و

 للمعنى.

لوسائل االتصال هذه القدرة الفائقة عىل التبليغ واإلعالم. فإننا نستطيع أن نقول عن يقني أن بمقدورها    وألن

 ،املحارضة ،احلوار ،أن تؤدي خدمات جوهرية معينّة للفصحى املشرتكة بكل أساليب الكلمة املنطوقة: الرواية

 األديب. فنأو أي شكل آخر من أشكال ال ،التمثيلية ،التعليق ،املناقشة

العربية الفصيحة كام يقول )هناد املوسى( هي: لغة القصة القصرية والرواية واملقالة واخلطاب الثقايف  واللغة

واملعريف يف املجالت الثقافية واملتخصصة هذه األيام. وهي لغة الصحافة واإلذاعة املسموعة واملرئية يف نرشات 
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واألفالم الوثائقية والتسجيلية والدراما  العلميةر االستطالعات االنثروبولوجية والكشوف األخبار وتقاري

 املحلّية العامّية للهجات  املغايرة الفصيحة أهنا – باحلدس –التارخيية. إهنا العربية التي يقّدر سواء الناطقني بالعربية 

 (.18ختالفها )ا عىل املعارصة

 التي تتمثل يف:  ،اللغة متتلك عوامل البقاء واالستمرار وهذه

 أهنا لسان التنزيل وأهنا السبيل إىل فهمه ـ  

 أهنا لسان تراث ما يزال كثري منه ينطوي عىل قيم فكرية ومجالية خالدة. ـ  

 أهنا رمز هلوية األمة بمنطوياهتا الوجدانية وحاجاهتا احليوية التواصلية. ـ  

 تعّلم للناشئة ركنًا حموريًا يف العملية الرتبويةأهنا  ـ  

 أهنا لسان اإلعالم عىل أنحاء متنوعة ـ  

 أهنا واسطة اإلعالن ألغراض اقتصادية تنشد سوق استهالك عربية عريضة. ـ  

وما تفرضه   ،تواكب األحداث والتطورات السياسية)الصحافة ووسائل االتصال اليوم تقدم لغة إعالمية    إن

بام يثري لغة الصحافة ويمنحها سعة   ،هذه التطورات من لغة تعرب عنها وتستجيب ملجرياهتا وتتصل بكل جزئية منها

بصفتها وليدة تطورات  ،يف التعبري وثراء يف املفردات واملصطلحات التي مل تكن صحافتنا العربية القديمة تعرفها

 نبية واالنفتاح عىل العامل اخلارجي والرتمجة.السنوات األخرية واالتصال بالصحافة األج

وجدنا من خالل املتابعة الدقيقة للامدة التحريرية التي تنرشها جرائدنا الرئيسية الكربى يف األردن احلرص   لقد

بام  ،األكيد عىل استخدام اللغة العربية الفصحى بمستواها الصحفي العميل الذي يواكب األحداث واملستجدات 

 .حفيةاجلرائد من أخبار ومقاالت ومقابالت وحتقيقات صتنرشه هذه 

ويف  ،من خالل بعض اإلعالنات الصحفية ،تلجأ هذه اجلرائد إىل استخدام العامية إالّ يف القليل النادر ومل

أحيان قليلة من خالل عبارات ومجل قليلة يتم تضمينها داخل املقال أو التعليق من قبيل السخرية أو تقريب 

 مفهومات املشكلة موضوع احلديث إىل أذهان القراء بطريقة مبارشة.

 املوضوع كام يقول )هناد املوسى( وذلك أمر طبيعي عائد إىل  ،هناك تفاوتًا يف مستويات العربية يف الصحافة  إن

وقد تتباين هذه املستويات من الكتابة بام يشبه أن يكون  ،ولكل كاتب أسلوب  ،فلكل مقام مقال ،واىل األسلوب

بل  ،واملدرب نجامً  ،قذيفة والالعب بطاًل أسطورياً  رةحيث تصبح الك ،جمازًا عىل اجلملة كام يف اإلعالم الريايض

 و يتابع عرضًا حيًا يقدمه مراسل عسكري يف امليدان.حيث حيّس من يتابع أخبار املباريات كأنام ه

 وهناك عوامل تفّّس تباين طرائق الكتاب يف األساليب الكتابية أوردها )صالح أبو إصبع وحممد عبيد اهلل(: 

 : خصوصية تكوين الكاتب الفني الفكريأوالً 

وروحه العامة وفلسفته يف  ،وثروته اللغوية ،ويعتمد ذلك عىل موهبته وجتربته وثقافته العامة واملتخصصة

استطاع أن يكتب مقاالت أكثر تأثريًا وأشد   ،وزاد تعمقه يف موضوع اختصاصه  ،احلياة. فكلام اتسعت ثقافة الكاتب
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 إقناعًا للمتلقني.

 : طبيعة املوضوع الذي يكتب فيهثانياً 

عن املقالة التي تعالج موضوعًا علميًا أو موضوعًا املقالة التي تعالج موضوعًا أدبيًا يف لغتها وأسلوهبا    ختتلف

 فكل موضوع له لغته اخلاصة به التي يستمدها من سياقه وطبيعته املختلفة. ،يف الشؤون العامة

 : نوعية القراءثالثاً 

مقالة يف تأدية ختتلف نوعية القراء واهتامماهتم ومستوياهتم الفكرية والثقافية مما يؤثر تأثريًا كبريًا يف نجاح أية 

 (.23رسالتها. والكاتب الناجح هو الذي يعرف إىل أي نوع من القراء سوف تصل رسالته)

كام أن األسلوب اإلعالمي البليغ بعامة وأسلوب التحرير الصحفي بخاصة يمكن حرص مكوناته يف النقاط 

 األربع التالية:

 األول: يتصل بالصحة النحوية والرصفية. املكّون

 اين: ويتصل بالصّحة املنطقية.الث املكون

 الثالث: يتصل بالصحة األسلوبية العامة أو البالغة. املكون

 (.24الرابع: يتصل بالصحة األسلوبية اخلاصة أو الصحفية) املكون

رأينا خرباء اإلعالم وأساتذته ومجهرة من األدباء واملثقفني يرددّون أن اللغة وعاء الفكر وأن اللغة أداة  لقد

ولكننا نجد )زكي نجيب حممود( يقدم وظيفة للغة أبعد   ،واألديب يف التعبري عن مكنونات النفس والوجداناملفكر  

وأرجو أن تلحظ بأين مل أقل إهنا أداة تنقل )فكره( بل إهنا هي هي    ،من ذلك عندما يقول إن: لغة اإلنسان هي )فكره(

 ـ  لك أن تقول أن ما يكتبه الكاتب أو يقوله املتعلموذ ،)فكره( وهي هي )وجدانه( وهي هي كل حياته الالحيوانية

وكذلك هو  ،وذلك إذا كان املوضوع من موضوعات العقل ،إنام هو )عقله( وقد ظهر من مكمنه إىل العالنية

هي  ،واختصارًا فلغة اإلنسان هي نفسه ،( وقد جتسد يف موجات الصوت أو يف الكتابة املرقومة عىل ورقدانه)وج

 (.25ته)شخصه هي حقيق

 ،كان حديثنا يف الصفحات السابقة قد تركز عىل اللغة اإلعالمية كام عرفتها الصحافة العربية املطبوعة وإذا

فإننا ال نستطيع أن نغفل الدور الذي تضطلع به الصحافة السمعية والسمعية البرصية يف تقديم لغة إعالمية تتّسم  

التي ختاطب رشائح واسعة من اجلمهور. وهو    ،وسائلوتتناسب مع مقتضيات العمل يف هذه ال  ،بالبساطة والوضوح

وفنون   ،ة إىل امتالك املعرفة العلمية بعلوم العرصما جعل األديب )فاروق خورشيد( يقول: إن ناقد األدب بحاج

 ،العرص وأشكاهلا وتطورها كالقصة والرواية واملّسحية والسيناريو السينامئي والعالج التلفزيوين والنص اإلذاعي

وإىل فن دراسة اجلامهري وما تطلب وما تريد. وإىل فن دراسة أجهزة اإلعالم العرصية وما تفرضه من مقتضيات فنية  

 (.26من خضوع لتقنيتها وحرفياهتا ورسالتها وأهدافها) ،أي أديب العرص ،وما تلزم به الكاتب

كام يقول)خورشيد( أدى إىل أن أصبح ما  ،أي الراديو والتلفزيون ،تغلغل هذين اجلهازين يف حياتنا وأن
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يق املطبعة بأي شكل من األشكال يقدمان من إنتاج فنّي أكثر ذيوعًا بني اجلامهري من املتلقني من كل ما يقدم عن طر

 سواء يف املجالت والصحف أو يف الكتب الدورية وغري الدورية عىل السواء.

تغلغل هذين اجلهازين يف حياتنا أيضًا إىل أن أصبح التحلق حوهلام ال يستهدف األخبار أو ما تقدمانه  وأّدى

  ما  رئيسية بصفة يستهدف حوهلام التحلق أصبح بل ـ  قبل من احلال كان كام –من مادة إعالمية بالدرجة األوىل 

 .كاملة كسهرات  أو كمسلسالت  ،درامية أعامل من تقدمان

حيث ال تصلح كل   ،فلن نبعد كثريًا إذا قلنا إن األدب اإلذاعي يفرض تدرجييًا لغته اخلاصة عىل الكاتب  وهلذا

 (.27الكلامت وال تصلح كل الرتكيبات اللغوية املتداولة يف العمل األديب املكتوب)

 )أِحد املعتوق( أن التلفزيون له دوره الكبري يف التنمية اللغوية حيث:   وبني 

متفوقًا  ،باإلضافة إىل كونه أداه لإلمتاع والرتفيه ،أصبح التلفاز املصدر األول لإلعالم والثقافة العامة ـ  1

ومن ثم تأثريه يف جمال  ،بذلك عىل وسائل االتصال األخرى. وهذا بالطبع يعني اتساع رقعة انتشاره وسعة نفوذه

وربام املواد الرتفيهية أيضًا  ،توصيل املواد اإلعالنية والثقافية اتنمية اللغة عىل أساس أهنا الوسيلة األوىل التي يتم هب

 من خالل هذه األداة.

 ـ  الصناعية األقامر بفضل –أصبح جمال البث التلفزيوين يف األقطار العربية واسعًا يف عرص الفضاء احلال  ـ  2

 إعطاء ثم ومن ،أطول مدداً  للمشاهدة شّدة وبالتال ،والتنقل للتنويع للمشاهدة كثرية فرص إعطاء يعني وهذا

 .اللغوي واالتصال للتأثري أوسع زمنّية مساحات 

ويشرتك سمع املشاهدة  ،إنه يف التلفاز تشرتك الصورة والصوت والنغم واحلركة يف توصيل املعلومات  ـ  3

وتلقن أو  ،وعن طريق املشاهدة قد يتضاعف اكتساب املعارف واكتساب اللغة ،وبعدة يف التقاط هذه املعلومات 

 (.28التقاط ألفاظها وتراكيبها املختلفة النوع أو جزء من هذه املعارف)
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 وسائل اإلعالم ودورها يف نرش اللغة.   ـ    املحارضة السادسة  

 : عالم وتأثرياهتا السلبية عىل اللغة العربية : وسائل اإلأوال

التساؤالت التي تثار عندما يذكر دور اإلعالم التي متلكها وسائل اإلعالم إزاء اللغة العربية يف اجلانب  إن

وتكريس استخدام الفصحى  ،وإغنائها باأللفاظ واملفردات واملصطلحات  ،تتمثل بالقدرة عىل نرش اللغة ،اإلجيايب

التكرار والتأثري والقدرة عىل التواصل والتوصيل   ّيةاصوهي متتلك خ  ،يف الربامج واحلوارات السياسية واالجتامعية

وكذلك قدرة وسائل اإلعالم عىل إثراء القاموس اللغوي من جديد املفردات واملصطلحات يف عامل   ،بطريقة مشوقة

  طي يعمما    ،سواء بواسطة التعريب أو الرتمجة أو التوليد واالشتقاق  ،السياسة واالقتصاد واالجتامع والتقنيات احلديثة

 لوسائل اإلعالم دورًا مهاًم من هذا القبيل.

ووسيلة النرش األساسية ملخاطبة   ،أدرك جّل األدباء أمهية وسائل اإلعالم كوسائط متاحة للكتابة والتعبري  لقد

 ،وباتت الصحافة مهنة لعديد األدباء وجدوا فيها احلرفة األقرب إىل مواهبهم ،القراء بنتاجاهتم األدبية والفكرية

له أو أداة ال غنى عنها للنرش والوصول إىل مجاهري القراء  مهنةام نجد أديبًا مل يتخذ الصحافة ووسائل اإلعالم وقل

واملستمعني واملشاهدين. وكان ذلك مبعثًا لكثري منهم للحديث عن اخلطاب الصحفي ورضورات اليّس والسهولة 

سجاًل    بصفتها  ،ل االتصال والغنى املعلومايت الذي تتوفر عليهباإلضافة إىل امليزات التي تتمتع هبا وسائ  ،املطلوبة فيه

 ومعربًا عن مهوم الناس ومشكالت احلياة عىل اتساعها. ،يوميًا نابضًا باألحداث 

رجاء النقاش عن)حممد مندور(: كان عمله يف الصحافة السياسية اليومية فرصة لكي يزداد خربة  يقول

 املشاكل عىل – ومبارشة دقيقة بطريقة –االجتامعي لقد تعرف يف تلك الفرتة باحلياة. ولكي يزداد معرفة بالواقع 

 تقوم طبقة صغرية باستغالل اجلامهري الكبرية.  ثحي  ،رهيب  فساد  من  االجتامعي  الواقع  يف  ما  وأدرك  املختلفة  الشعبية

وحق املجتمع أن  ،)مصطفى ناصف(: لقد يبدو ل يف بعض األحيان أننا نغمط حق املجتمع علينا ويقول

ولغة السياسة وأساليب املجتمع يف دحض األشياء  ،واللغة املرتبطة بتحقيق عمل حمّدد ،نحفل بلغة احلياة اليومية

 لغة املجتمع الذي أنتج هذا الشعر. تجاهلفإذا عنينا بالشعر فليس من حقنا أن ن ،والدفاع عنها. كل ذلك واجب

)مصطفى ناصف( إىل جتربة )أِحد أمني( قائاًل: لقد الحظ يف تعاملنا مع اللغة احلرص الغريب عىل  ويشري

وربام كان األستاذ )أِحد أمني( حريصًا عىل التعامل مع  ،وعزا إليها العجز عن التواصل ،استعامل ألفاظ فضفاضة

العادية تغذي طموحه إىل درس اللغة درسًا واقعيًا كان يرى الباحثني يستحيون كثريًا مما   كلامت عادية. كانت الكلمة

واحلقيقة أن الكلامت املطروحة يف الطريق   ،ربام رأى كلمة املبتذل عائقة دون فحص كثري من اللغة  ،هو كثري الدوران

 لامتإننا مل نكتشف بعد أمهية الك ،من فحصها ـ  مع اآلسف ـ  ولكن الناس يستحيون ،تؤثر يف عقولنا تأثريًا بليغاً 

الكلامت  ،العادية السيارة التي هيملها )األدباء( عادة الكلامت العادية ختدمنا بفضل تغريها الذي ال نلتفت إليه كثرياً 

 العادية األساسية هي جممع اخلطاب أو مفصله.
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وهذه السعة   ،زة اإلعالم يف رسعة مذهلة)كامل مجيل ولويل(: إن سعة االستعامل اللغوي تتحقق بأجه  ويقول

ولذلك قاس علامء اللغة فصاحة اللغة أو الكلمة أو العبارة بكثرة  ،كانت مطلبًا مهاًم جدًا عند العرب يف جزيرهتم

فإنك  ،من األخطاء مراعيًا الرتكيب النحوي ليمفإذا كانت صياغة ذلك اخلرب جرت بأسلوب فصيح س ،استعامهلا

 تكون قد أبلغت لغتك التي تعّدها أساسًا من أسس مقومات األمة إىل قسم كبري من األمة يف يّس وسهولة واقتدار.

فتكلف املدققني  ،أن نقف إجالالً لتلك املؤسسات الصحفية التي جعلت للغة حظًا يف داخل أروقتها  وعلينا

وتطلب إليهم أن حيفظوا لألسلوب اللغوي متانته كام  ،كلمة واحدة عن مسار اللغة السليم أال يسمحوا بخروج

فكان  ،فهي مدارس من نوع جديد ،كبري ها وقد أدركت هذه املؤسسات أن واجبها جتاه لغت ،حيفظون للخرب أمانته

من أهم مقومات انتشار الفصحى يف إذ أن هذا العمل اجلليل  ،التدقيق والتنقيح من األعامل البارزة التي حتتسب هلا

 واألخذ هبا بالسليقة. ،فهو أقرب ما يكون إىل تعلم اللغة بالسامع ،العرص احلارض

)فاروق شوشة( فإن اإلعالم هو املسؤول اليوم عن تطوير اللغة العربية أو ما يسمى باللغة العرصية  وبرأي

المي لغته اخلاصة واملصطلحات املرتبطة به. فلغة اخلرب واملعارصة. وان لكل قسم من أقسام التحرير الصحفي واإلع

التحقيق والتحليالت السياسية والرتاجم  الصحفي هلا نسقها الذي يميزها عن األسلوب اللغوي املتبع يف

ومن هنا تعددت   ،وكذلك قسم املنوعات الذي يعتمد عىل مكونات لغوية أخرى  ،واملوضوعات االجتامعية والثقافية

كام أن اإلذاعة والفضائيات  ،ألنامط يف لغة الصحافة وفقًا للمتغريات التي جتري عىل أرض الواقعاألنساق وا

هذه اللغة  ،ومعارصة تتفاعل مع الناس وتقرتب منهم وحتاورهم وترتبط هبمومهم رصيةأوجدت أيضًا لغة ع

 واكتست يف الوقت نفسه طبيعة سهلة لينة جتاري العرص. ،اكتسبت مرونة خاصة

والتي يقع فيها بعض مقدمي الربامج ومقدمي  ،األخطاء التي يأخذها البعض عىل وسائل اإلعالم وحول

يقول اإلعالمي فاروق شوشة: جيب أن  ،واملرتبطة باملفردات اللفظية والرتاكيب البنائية ،النرشات اإلخبارية أيضاً 

يبذلونه من جهد جبار سواء يف عملية التعريب أو   وبام  ،نعرتف للعاملني يف وسائل اإلعالم العربية املختلفة بالفضل

وهم يف هذه احلال حيتاجون   ،الرتمجة الّسيعة لألخبار الدولية التي يتناقلوهنا من وسائل اإلعالم يف خمتلف دول العامل

 ،شهور  إىلوهذا يف حد ذاته حيتاج    ،عدد وفري من املجامع العلمية حتى يدققوا هلم األخبار ويصوبوا هلم األخطاءإىل  

وأكاد أقول إن   ،لذا يتخذون قرارات رسيعة من أجل اللحاق بركب املستجدات التي حتدث عىل الساحة العاملية

 لتي جتر عربة املجامع اللغوية العربية لألمام.وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملقروءة هي القاطرة ا

يف إحياء اللغة الفصحى أو  ،حيسب هلا الفضل الكبري ،إن وسائل اإلعالم احلديثة ،يمكن القول ،وهنا

من  ،تريد الكتابة بالعاميات  ،بعدما كانت مهدّدة بدعوات بغيضة ،وتداوهلا بني عامة الناس ،الفصيحة عىل األقل

وتوحيد اللغة إىل  ،بني الشعوب العربية قريبفتمكنت وسائل اإلعالم من الت ،بني أقطار األمة أجل ترسيخ اهلّوة

 حد كبري.

مل يكن من املطلوب من رجال اإلعالم والصحافة أن يصطنعوا اجلديد من األلفاظ بالنقل أو التوليد أو  وإذا
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ألخذ ما  ،التعريب أو النحت والرتكيب.. فال أقل من أن ُيطلب منهم التنسيق مع رجال املعاجم واملجامع اللغوية

والعمل عىل غرسها يف ملكات  ،اجلديدة ويةاللغتوصل إليه هؤالء املتخصصون من إمجاع حول اعتامد املفردات 

ملا يتوفر عليه رجال اإلعالم والصحافة من وسائل وأجهزة فعالة وخطرية يف جمال   ،باألسلوب املناسب ،العامة

فإهنم   ،االتصال. وإذا مل حيمل رجال اإلعالم مسؤولية وضع األلفاظ واملفردات اللغوية واعتامدها بمفردهم

خاصة وان أهل   ،لة يف مشاركة رجال املجامع اللغوية بطريقة غري مبارشة يف هذه العمليةمسئولون مسؤولية كام

 الصحافة عمومًا هم لغويون إىل حد بعيد.

 لعل أبرزها: ،قدمت كثريًا من اإلجيابيات يف التعامل مع اللغة العربية ،فإن وسائل اإلعالم ،وعليه

وكثري منها    ،العربية بكثري من األلفاظ والعبارات والرتاكيب اجلديدة املولودةأن هذه الوسائل أمّدت اللغة    ـ   

 مرتجم عن اللسان األجنبي.

ويظهر  ،والوصول إىل أفكار املوضوع وصوال مبارشًا دون التوقف عند نتوءات فكرية فرعية ،املبارشية ـ  

 ذلك بصفة خاصة يف نرشات األخبار والتعليق عليها.

وتصدق هذه  ،فلم تعد تستخدم الغريب أو املهجور أو املامت من ألفاظ اللغة ،لوضوحالسهولة وا ـ  

 وتقديم الكتب القديمة وحتليلها. ،والتوعية الدينية ،اخلصيصة عىل الربامج الرتاثية كالتفسري

التعبريات   فأحلت  ،إىل حد التخلص التام أحيانا من الصور البيانية  ،التخفف من األثقال اللغوية واخليالية  ـ   

 املبارشة السهلة حمل العبارات البيانية. 

بد أن نشري إىل بعض اإلجيابيات املتمثلة من إنطاق كثري قي الربامج التسجيلية والعلمية وبرامج األطفال   وال

امُلنتجة يف خارج العامل العريب بالعربية الفصحى عىل نحو حيقق االلتزام بمتطلبات كل من املعارصة والدقة ولقد 

 هلذه الربامج انتشارًا واسعًا. وقبوالً قوميًا عامًا. ققحتى حت ،اختارت اجلهات امُلنتجة عن عمد اللغة الفصحى

 ،فإن التوسع يف استخدام العاميات واللهجات املحلية من اإلذاعتني املسموعة واملرئية والفضائيات كذلك

َُ باملستوى الفصيح يف كل من نرشات األخبار وتقارير املراسلني والتعليقات عىل   ،ومزاِحتها للفصحى صاحبه التزاًم

والربامج الدينية والثقافية وبعض األعامل الفنية  يةاألحداث والتحليالت السياسية واالقتصادية والعلمية واألدب

ألعامل الفنية امُلدبلجة )الناطقة بالعربية( وا ،واألفالم التسجيلية ،كاألفالم واملسلسالت التارخيية اإلسالمية

 والنصوص املرتمجة لألعامل األجنبية.

ُينسى هلذه األجهزة اإلعالمية أهنا قضت عىل حاجز األمية بالنسبة ملاليني األميني الذين مل تعقهم أميتهم   وال

إلذاعة ومشاهدة التلفزيون والفضائيات عن املتابعة واملشاركة يف كثري مما تقدمه هذه األجهزة من خالل االستامع إىل ا

 .دييف البيوت واملحال واملصانع واملزارع والبوا

كانت هناك أهداف سياسية غري خافية تقف وراء إنشاء العديد من وسائل اإلعالم األجنبية الناطقة  وإذا

زيادة وترية استخدام اللغة يف كافة و  ،تساهم بنرش اللغة العربية وتعميم مفرداهتا  ،إالّ أن هذه الوسائل  ،باللغة العربية
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نجد فيها حرصًا واضحًا عىل سالمة اللغة والنطق  رباممستويات اخلطاب اإلعالمي وأنواع الفنون الصحفية. و

 وتوظيف اإلعالميني املؤهلني واملدّربني لغويًا ومعرفيًا. 

واإلعالميني )يف تشكيل الذائقة أشار عدد من اإلعالميني إىل الكثري من اإلجيابيات ملسامهات اإلعالم  وقد

يف مداخلة لعدد من  ،اإلنسانية وجريان لغة الضاد عىل األلسنة( عىل حد وصف جريدة )االحتاد( اإلماراتية

منذ البداية هذه اللغة املعربة وشكلها بطريقة   لتزمومنهم )حممد يوسف( الذي يرى أن اإلعالم املقروء: ا  ،اإلعالميني

ومل يستخدم مفرداهتا الضخمة الفخمة عرب  ،فلم حيمّلها ما ال تطيق ،ظروف واملتغريات تتواءم مع ال ،معارصة

وجعلت الكلمة املكتوبة سهلة  ،الصحف التي تلتحم باإلنسان العريب منذ فجر املطابع التي سهلت حركة النرش 

 إىل أن وصلنا إىل العرص الرقمي الذي نقلها بطبيعة احلال عرب العامل يف أرسع من الربق.  ،متناول اجلميع  ويف  ،مقروءة

اإلذاعي والشاعر)فاروق شوشة( كانت له أكثر من مداخلة يدافع فيها عن اإلعالم ونأى به عن االهتام   ولعل

)مذبحة لغة ـ  ـ  حد وصفها ب  بكونه رشيكًا يف ما تتعرض له اللغة العربية من حتديات تعاظمت يف رأي البعض إىل

عرصية ربام حتتاج أحيانًا إىل تصويب   )ثروة لغوية)  نافإن اإلعالم العريب املعارص يقدم ل  ،الضاد( وقال إنه عىل العكس

 يف بعض جوانبها.

وقال إهنم وحدهم دون غريهم حياسبون عىل ما يقرتفون من أخطاء  ،شوشة عن اإلعالميني العرب  ودافع

وقال حتى أساتذة النحو  ، خيطئ اجلميع يف قواعد اللغة ومفرداهتا بام يف ذلك املسؤولون العرب أنفسهمبينام ،لغوية

 )املذبحة)إنقاذ اللغة وليس رشيكًا يف  عنارصمؤكدًا أن اإلعالمي هو عنرص من  ،يف اجلامعة يدرسونه بالعامية

واألدب والثقافة  ،هي اللغة التي واكبت حياتنا يف كل جمال يف السياسة ،إن اللغة العربية العرصية وأوضح

العلمية حيث قدم لنا اإلعالميون العرب معجاًم جديدًا للغة العربية يمتلئ بعرشات األلوف من األلفاظ 

المية صنعها هي لغة إع )دموع التامسيح)و ،)يرةاملائدة املستد)و ،)العوملة)مثل ،واملصطلحات والرتاكيب والتعابري

إعالميون الذين يتلقون اخلرب واحلدث واملوضوع بلغات أجنبية يكون عليهم وهم يف صالة التحرير أن حيولوا هذا 

 (.39األجنبي لغة إىل لغة عربية مقروءة ومفهومة يف دقائق قليلة)

 : وسائل اإلعالم وتأثرياهتا السلبية عىل اللغة العربية ثانيا 

أمام عدد من السلبيات   ،يف الطرف اآلخر  ،إالّ أننا نقف  ،إجيابيات عديدة للغة العربية  ،رأيناكام  ،اإلعالم  يقدم

بام يلحق باستخدامات اللغة العربية يف  ،ميدانياً  ،والذي يتمثل ،التي ترتبط باألداء اإلعالمي يف التعامل مع اللغة

ومن خطيئة  ،مية املقدمة باللغة العربية الفصحىاملواد اإلعال الةيف ح ،من أخطاء النطق والنحو ،وسائل اإلعالم

 يف هذه الوسائل.،جتاهل الفصحى واعتامد العامية

يمكن  ،اإلشارة إىل أن كثريًا من األخطاء األسلوبية والتحريّرية التي تلحق بلغة الصحافة احلديثة وجتدر

الذي جيعل من الصعب عىل  إرجاعها إىل عدة عوامل: أمهها عامل الّسعة وخصوصًا يف التحرير اإلخباري

الصحفي أن جيد الوقت الالزم لكتابة القصة الصحفية بأقوى أسلوب وأسهله. كام أن طبيعة القصة الصحفية تستلزم 
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بل قد تصبح عيبًا صحفيًا أن تنرش هذه األخبار بعد مرور فرتة  ،وجود عامل الّسعة أيضًا. وقد تضيع قيمة األخبار

 صادر األخرى قد سبقت يف نرشها.إذا كانت امل ،وجيزة عليها

ذلك  ،بعامل الّسعة ،وهو يتصل بطريق غري مبارش أيضاً  ،فيتصل بجمهور القراء أنفسهم ،العامل الثاين أما

ألن الكثريين من القراء أنفسهم يريدون أن تقدم هلم القصص اإلخبارية يف أسلوب سهل ال يدعو إىل تعمق يف 

 إذ ليس لدهيم الوقت إلعادة التفكري يف معنى من املعاين. ،التفكري

ألدبية الرفيعة يتمثل يف أن غالبية القراء من أواسط املثقفني الذين ال يمكنهم فهم األساليب ا  ،الثالث  والعامل

 ويتم لذلك اللجوء يف خماطبتهم إىل األسلوب الصحفي السهل. ،بسهولة ويّس 

ما نراه من أخطاء عىل ألسنة املذيعني  ،ولعّل ما يدفعنا إىل التوقف أمام هذا األداء اللغوي لوسائل اإلعالم

ويف نطق أسامء األشخاص والبلدان.  ،ويف نطق األسامء األجنبية ،واملذيعات من: أخطاء يف قراءة األعداد واألرقام

التي تقدم براجمها احلوارية ومنوعاهتا   FMـ  تسمى إذاعات ال لتيوما نراه من سطوة للعامّية يف اإلذاعات الشبابية ا

التي   ،وموادها الرتفيهية باللهجة العامية. وما نراه من طغيان للعامية يف اإلعالنات الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية

من استخدام   نراهوما    ،وتزداد خطورهتا نظرًا لتكرارها واتصاهلا بحاجات الناس من سلع وخدمات   ،تكرّس العامية

يف الرسائل اهلاتفية القصرية التي  ،وغري امللتزمة بقواعد النحو العريب السليم ،أو الفصحى املليئة باألخطاء ،للعامية

والتي تبدو ملن يقرؤها أهنا غري خاضعة ألية   S.M.Sملتحركة التي تعرف برسائل  تنرش بكثافة يف األرشطة التلفزيونية ا

 من أخطاء. بهمراجعة تضبط ما تعج 

ذكرت إحدى الدراسات حول التأثريات السلبية لوسائل اإلعالم عىل العربية الفصحى أن السهولة  وقد

حتى تعددت عثرات   ،ألحيان إىل اخلطأ والزللوالبساطة التي تعترب من ميزات لغة الصحافة قد جنحت يف كثري من ا

 :ات ومن أهم هذه العثر ،وجنت عىل الفصحى ،وكثرت كبواهتا ،اللغة الصحفية

وهذا من أعظم  ،وقلام تسلم صحيفة أو جملة من ذلك ،غزو األلفاظ العامية ألسطر الصحف واملجالت ـ  1

 ما جنته الصحافة عىل الفصحى.

هناك ما يمكن تسميته بالقوالب اجلاهزة  ،واللغة الصحفية عىل وجه اخلصوص ،يف اللغة اإلعالمية عامةـ  2

فسنجد أن صياغة اخلرب تكاد   ،فلو تتبعنا طريقة كتابة خرب معني يف عدد من الصحف  ،التي تصب فيها املادة الصحفية

 يف أغلب الصحف. رييةواألساليب التعب ،من حيث املفردات املستخدمة تكون متامثلة

ونرش اإلعالنات املصاغة بلغة  ،استخدام األلفاظ واملفردات األجنبية مع وجود لفظ عريب مقابل هلاـ  3

طقة هذا فضال عن الصحف النا  ،وربام احتل هذا اإلعالن صفحة كاملة من الصحيفة أو املجلة  ،انجليزية أو فرنسية

 بلغة املستعمر السابق.. يف الوطن العريب.

 ،أن حرب اللهجات املستعرة بني اإلذاعات والفضائيات العربية ،تضيف الدراسة ،يف اإلذاعة والتلفاز أما

بانتشار عامية هذه اإلذاعة أو تلك الفضائية بني أكرب عدد من املستمعني  ،والتنافس املحموم حليازة قصب السبق
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وأن منافذ العامية يف  ،الدول العربية ددحتى تنوعت وتعددت هلجات اإلذاعات والفضائيات بع ،واملشاهدين

وما  ،اميةفهناك إذاعات وفضائيات تبدأ إرساهلا وتنهيه بالع ،تعددت وبات من الصعب حرصها ،اإلذاعة والتلفاز

بني البدء واخلتام ال يكاد املتابع يسمع مجلة فصيحة. والكثري من املذيعني واملذيعات ال حيسن صياغة مجلة فصيحة 

بل وصل األمر  ،وهو ال يرى يف ذلك عيبا أو منقصة حتط من قدره ،وال يعلم من قواعد العربية شيئاً  ،غري ملحونة

والشعور  ،يف مقابل االعتزاز باللهجة املحلية ،ا للسخرية واالستهزاءوجعلها مثار ،ببعضهم إىل ازدراء الفصحى

 بتفوقها عىل ما عداها من اللهجات.

ما حيرص القائمون عىل أمر اإلعالنات التجارية عىل استخدام العامية التي يرون أهنا أكثر تأثريًا وجذبًا   وغالباً 

ما عاد للفصحى مكان إالّ   ،وبالتال أضمن يف تسويق سلعتهم ورواجها. ويف مقابل الطوفان العارم للعامية  ،للمتابع

 (.41طاء اللغوية واإللقائية )باألخ ةمليئ ،وهي هنا مشوهة عليلة ،يف نرشات األخبار

 ،يبتعد )جابر قميحة( كثريًا عن التشخيص السابق للتأثريات السلبية لوسائل اإلعالم عىل اللغة العربية ومل

 فإهنا تسبّبت يف الوقت نفسه يف تأثريات ضارة كانت أفدح وأعتى:  ،التي وإن كانت قدمت نفعًا للغة العربية كام يقول

 وعن أوجه نشاط أخرى مفيدة. ،فالتلفزيون يرصف األطفال والناشئة عن القراءة ـ  

ونرشا للنطق  ،وتروجيا للغات األجنبية ،كانت انتصارا للعاميات ،واإلعالنات وخصوصًا التلفازي منها ـ  

 إفساد للذوق الفني وللحس اللغوي.و ،املعيب لكلامت العربية

 ـ   بإمكاناهتا الضخمة  ـ    موظفة  ،حققت اإلعالنات ذلك يف رسعة عجيبة ألهنا تعرض بأسلوب فني فتان  وقد

 فأصبح األطفال بخاصة متعلقني هبا إىل أقىص مدى. ،أحدث الوسائل التي حتقق مجال العرض وبراعته

أما سالمة اللغة فهي االستثناء.   ،اللغوية والقاعدية هي األصلويف اإلعالنات الصحفية أصبحت األخطاء    ـ   

 أو حروف عربية. ،زيادة عىل أن كثريا منها يكون مطعام بالقوالب والكلامت األجنبية بحروف التينية

ويف اجلمل والرتاكيب واحلوار  ،وما تزال تتبنى األخطاء الفادحة يف املفردات  ،كام تبنت هذه الوسائل ـ  

 (.42واملناقشات واألخطاء يف خمارج احلروف ونطق كلامت العربية بلكنة عامة أو أجنبية)

 تسابقت إىل التبسيط  ،مع انتشار الفضائيات العربية وتنوع غاياهتا وارتباطاهتا واجتاهاهتا)من رأى أنه  وهناك

 ،فطغى التجاري فيها عىل الثقايف واملحيل عىل القومي ،سعيًا إىل الشيوع واالنتشار والربح ،واإلسفاف والبهرجة

باللغة الفصيحة وشاعت اللهجات املحكية حتى يف   تزاموضعف االل  ،والعامي عىل الفصيح والسطحي عىل املبدئي

 (.43))أكثر الربامج رصانة وجدّية

 ،أمام أجهزة التلفزيون والراديو ،تكرب املسألة حني ننتبه إىل أننا نقيض الوقت األطول نحن وأبناؤنا وإنام

دون أن حيّدث أحدهم اآلخر مشدودين مجيعًا   ،وربام أمىض نفر من األرسة الواحدة ساعات   ،مستمعني أو مشاهدين

 ،يف اللغة أو النحو والرصف  ،املذيع أو تلك املذيعة  هذا  نإىل متثيلية أو فيلم أو برنامج يشاهدونه. وحني يصدر غلط م

 ،الذهن  يف  الغلط  رسخ  ،عديدة  مرّات  تكررّ   فإذا  ،الّصواب   هو  هذا  أن  حيسب  ـ    أحياناً   والراشد  –فإن الطفل أو الفتى  
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 .والعقل املزاج ثنايا يف تتغلغل قوة من العادة به تتمتع ملا نظراً  ،األحيان بعض  يف اقتالعه يعّس  حتى

يتصل باإلعالنات التجارية التي هتيمن عىل مساحات زمنية واسعة من الفضاء التلفزي واألثري اإلذاعي   وفيام

حتدث آثارًا سلبية عىل ،فإهنا تشهد طغيانًا للعامية ،ناهيك عن اإلعالنات الصحفية بشقّيها الورقي وااللكرتوين

انحسار )يف لغة اإلعالنات التجارية. وقد تم تعليل    ألجنبيةأللفاظ اإضافة إىل انتشار ا  ،املتلقني وخاصة من األطفال

اللغة العربية يف اإلعالنات التجارية إىل أمور منها ختلف األمة العربية عن ركب احلضارة وميادين االبتكار 

حيث جتذب اإلعالنات التجارية ذات اهلوية األجنبية الزبائن  ،التبعية الغربية للعديد من أبناء املسلمني ،والتصنيع

 واحلاجة لدى التجار حيث أن اسم املحل أجنبي واملاركات التي يسّوقها أصلها أجنبي.  ،وتظهر أهنم عرصيون
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ـ   اللغة العربية واإلعالم اجلديد   املحارضة السابعة 

وانب التالقح عىل مديات زمنية بني الثقافات )نادر رساج( إن: االقرتاض اللغوي يشكل جانبًا من ج يقول

واللغات. وبمقدور املناهج اللسانية رصد مفاعيل عمليات االقرتاض وسريوراهتا وراعتا ناهيك بلحظ دورها يف  

حديثة. أما بالنسبة إىل اللغة املعتمدة  طلحات تعزيز القدرات التواصلية ورفد النسيج اللغوي العريب بمفاهيم ومص

ثرثرة االلكرتونية يف أجهزة االتصال اخللوي والرتاسل االلكرتوين والرسائل النصية أو التداولية ومواقع يف جمال ال

 )الفيسبوك( و)التويرت( فاملقرتضات واملخترصات هي سيدة املوقف بال منازع. 

هو بأغلبه مقرتض ومعرب  ،Chattingومدمني غرف الدردشة  اديونالحظ أن القاموس املتداول بني مرت

وخمترص وفق الصيغ الصوتية والرتاكيب العربية الشبابية املنحى. وهذه اللغة )اإلنرتنيتية( الشائعة يف صفوف الشباب 

 ،(ةوهم الذين تربط بعضهم بعض عالقات )فيسبوكيّ  ،الذين نعتتهم وسيلة إعالمية باعتبارهم )الفيسبوكينّي(

 (.46للنعت )انرتنيتي() استتبعت استعارة صحفية الحقة

متجهًا إىل تركيب تعابري جديدة واخللط بني  ،قام الشباب يف العامل العريب بتسطري قواميسه اللغوية بنفسه وقد

أو عرب االقرتاض من عامل اللغة ما يلبي رغبته  ،وخاصة يف املستجدات من األمور ،العريب واألجنبي يف التواصل

والشاهد أن  ،يأيت اإلعالم الذي ساعد عىل تعميق الّشقة بني أهل اللغة الواحدة ويّسد حاجاته. ويف هذا السياق

فضاًل عن أن الكثري من  ،أسامؤها ليست باللغة العربية ،برامج للمواهب يف العامل العريب وأكثرها شهرة ومتابعة

حتصيلها وكذلك التعبري  واللغة هي أحد أهم أدوات  ، املواهب املعروضة يكرس حالة اجلفاء بني الشباب وثقافته

 (.47وهي الوعاء احلامي هلا واملحافظ عىل نقلها من جيل إىل جيل) ،عنها

إن هذا الواقع اللغوي يف شبكات التواصل يعمقه: متدد التأثري واالكتساح الشامل لوسائل ووسائط االتصال 

وظهور جيل جديد ينشط وعيه يف نموذج الكائن العوملي  ،ودخول خدمات الشبكة العنكبوتية لكل بيت عريب

أمام أسئلة حائرة وحالة من الشك  ضمريهااملنفتح عىل كل الثقافات واخليارات اللغوية. ويرتك ذلك واقع األمة و

إذ تبدو مفردات وحروف اللغة االنجليزية تسيطر عىل  ،وال ينتظر الوقت طرح اإلجابات ونضج احللول ،والرتقب

وأخرى منه ولكنها طمست خصائصها  ،اب اليومي للشباب وتكتب هبا كلامت غريبة عىل اللسان العريباخلط

 (.48االنجليزية) لغةوشخصيتها وبدا ذوباهنا يف ال

ملا وصل إليه حال أبناء العربية. إن   ـ   مؤملًا أشد األمل  ـ    وصفحات الشبكة من منتديات ومواقع تعد مثاالً حيًا  

تصيب املرء بالذهول من شدة )االنحطاط( اللغوي الذي تئن من وطأته هذه  ،أحد املنتديات جولة واحدة يف 

وحتى   30إىل  20ترتاوح يف أغلب األحيان بني سن  ملواقعفالفئة العمرية التي ترتاد أمثال هذه ا ،املنتديات واملواقع

لكنك  ،يمكنّهم عىل أقل تقدير من الكتابة اإلمالئية الصحيحة ،أي أهنم مجيعًا قد نالوا قسطًا وافرًا من التعليم،40

تتحرر   التيتفاجأ بكم هائل من األخطاء التي ما كنت تتصور أن يقع فيها طالب االبتدائية. هذا فضاًل عن العامّية 
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 من كل قيد قواعدي أو إمالئي.

وقد أصبح عدد  ،موًا مستمراً تشهد ن ،ولكن هذه املواقع التي تسمى أيضًا وسائل اإلعالم االجتامعي

حسب  ،ثالثة ماليني وسبعامئة ألف )تويرت )مليونًا وعدد مستخدمي 55يف العامل العريب  )الفيسبوك)مستخدمي 

احلكومية( حتت عنوان )حتوالت  لإلدارةإحصائية وردت يف )تقرير اإلعالم االجتامعي العريب اخلامس لكلية ديب 

احلواجز يف عرص التعلم االجتامعي( وجاء فيه: أن التعليم أحد املجاالت التي شهدت   التعليم يف العامل العريب: كّس 

اعتامدًا واسعًا عىل وسائل اإلعالم االجتامعي يف ظل وجود عدد كبري من املستخدمني العرب. وأن ظهور مفاهيم  

يساهم   )اح عىل االنرتنتالدورات واسعة االنفت)و  )شبكات صنع القرار الذكي)و  )االجتامعي  لتعلما)جديدة مثل  

يف متكني املعلمني والطالب واملؤسسات التعليمية يف االعتامد عىل أدوات اإلعالم االجتامعي خللق أساليب مبتكرة 

التقرير أن اللغة العربية ال تزال األرسع نموًا عىل  يفيف التعليم وبناء القدرات ونقل املعرفة يف املنطقة العربية. وجاء 

من  %74بلغت نسبة التغريدات العربية  ،خمتلف منصات وسائل اإلعالم االجتامعي يف العامل. وعىل سبيل املثال

 يف العام السابق. %62مقارنة مع  2013جمموع التغريدات باملنطقة يف مارس 

كشفت نتائج التقرير عن أن   ،العريب عىل مواقع التواصل االجتامعيإىل االنتشار الواسع للمحتوى  وبالنظر

اللغة العربية باتت متثل اخليار األفضل للمحادثات عىل موقع )تويرت( بني اجلهات احلكومية ومتابعيها من املواطنني 

 يف املنطقة العربية.

ي بقوة يف حياة املاليني من هذا الواقع اإلعالمي اجلديد الذي فرضه وجود مواقع التواصل االجتامع إن

التي تم وصفها  ،اليومية )التغريدات)باعتباره ناقاًل رئيسيًا ملاليني  ،يتطلب النظر إليه والتعامل معه ،الشباب العريب

 وجّلها بالعامية. ،مليئة باألخطاء النحوية واإلمالئية ،بأهنا تتم خالية من الصواب اللغوي ،بمداخالت سابقة

شوشة(: أن التعليم أمامه فرصة رائعة لالستفادة من تلك املستجدات وربام أمهها )التويرت(  بني )فاروق وقد

وأنه يشكل   ،حيث أن التغريدات ما هي إال تعبري عن فكر يف كلامت مقتضبة  ،كعنرص مساعد يف حفز اإلبداع اللغوي

ضًا وسيلة للبوح عن مكنونات الصدور التغريدات أي ونيف حني تك ،بيئة مواتية للتدريب عىل الكتابة وبصفة يومية

 والعقول.

لدهيا من امليزات ما يعّزز وجودها ومكاهنا بني أهل الكتابة والثقافة   ،اإلشارة إىل أن الوسائل التواصلية  وجتب

وإيقاع احلياة الّسيع  ،وانخفاض معدالت توزيع الكتاب الورقي ،خصوصًا مع انحسار القراءة اجلادة ،واإلبداع

وسهولة  ،يف اإلعالم ،مقومات الوظائف اإلعالمية ،واصليةوامتالك هذه الوسائل الت ،الذي تعرفه حياتنا املعارصة

 ،روالقدرة عىل التواصل مع خمتلف فئات اجلمهو ،واستخدام ملفات الصوت والفيديو ،وقوة اجلذب  ،االستخدام

  تجي وتعدد من  ،واعتبارها فضاًء واسعًا حلرية التعبري التي توفرها االنرتنت  ،والقدرة عىل حتديث البيانات واملعلومات 

وسهولة  ،واختالط التعامل هبذه الوسائل بني النخب والرشائح الواسعة من اجلمهور ،اخلطاب اإلعالمي فيها

واستخدام  ،وردود الفعل الّسيعة عىل الرسالة اإلعالمية ،ورسعة التعرف عىل اآلراء ،وحتميل املواد ،التصفح
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التي تؤكد عىل عضوية  ،واحلاجات إىل االندماج ،ةوإشباع احلاجات املعرفية والعاطفي ،أسلوب التواصل احلواري

 الفرد الفاعلة داخل املجتمع.

ويتحقق فيها التواصل بني املثقفني  ،هذه املواقع متوفرة طيلة الوقت من خالل أجهزة اهلواتف املحمولة إن

وال يوجد  ،وال جمال فيها للمرور عىل الرقابة ،وتقرأ الردود فيها عىل املادة املكتوبة بشكل مبارش ،والكتاب والقراء

وال تدقيق وال انتظار وال رصامة يف اإلجراءات  ،املنشورة وادملفيها قرارات ملحرر ثقايف تتحكم أو تراجع أو جتيز ا

العملية والتدقيق اللغوي. وقد أدى ذلك إىل ظهور فئة من الكتاب مل تكن معروفة أو كانت حتول دوهنا عوائق النرش 

 (.52أو ال متلك اجلرأة عىل التعبري عن البوح األديب اخلاص)

من كافة اجلهات واهليئات املعنية بسالمة اللغة العربية وانتشارها  فإن اجلهود املطلوب تضافرها  ،وبرأينا

يمكن أن تتجّسد يف كيفية تنقية هذا الفيض اللغوي الذي تزخر به وسائل  ،واحلرص عىل سالمة قواعدها ونطقها

لضعف سواء يف الصحف االلكرتونية أو شبكات التواصل االجتامعي. وقد الحظنا كيف برز هذا ا  ،اإلعالم اجلديد

يف التحرير الصحفي واإلخباري يف بعض الصحف االلكرتونية التي سامهت تكنولوجيا االتصال يف ظهور املئات 

منها يف فرتة زمنية قصرية دون التيقن من القدرات اللغوية والثقافية للعاملني فيها والقائمني عىل إدارهتا. أو يف  

وتقوم عىل البث الشخيص  ،تعترب حرة طليقة من أية قيودومواقع التواصل االجتامعي التي  نرتنتحوارات اال

 ،بحيث لو أحسن تقديمها ،وهي من الكثافة والغزارة ،للرسائل عرب شاشات أجهزة احلواسيب واهلواتف النقالة

 لشكّلت إضافة مهمة إىل اللغة العربية وقاموس مفرداهتا.

 أمهها:،أن هناك حتديات تواجه اللغة العربية املستخدمة يف هذه الشبكات  ونرى

 تتطلب قدرة لغوية يف املبادرة واالستجابة ورسعة البدهية.  )تغريدات )أن هذه احلوارات والكتابات املسامة    ـ   

أو ربام ال  ،ونال يستطيع ،وجلهم من جيل الشباب  ،أن غالبية هذه احلوارات تتم بالعامية ألن املتحاورينـ  

وجيدوهنا أكثر مالءمة لنقل أفكارهم    ،فيلجأون إىل العامية التي يفكرون هبا  ،أن تكون حواراهتم بالفصحى  ،حياولون

 ومداخالهتم.

وهو األمر الذي جيعلها غري  ،أن جانبًا من هذه احلوارات تتم بالعامية لكن باستخدام احلروف االنجليزية ـ  

 يقترص عىل جيل الشباب.  ،إالّ عند من يستخدموهنا. ويبدو أن هناك رموزًا متعارفًا عليها يف هذا االستخدام  ،مفهومة

واألحاديث النبوية الرشيفة واحلكم واألمثال  ،الكريمةيتم اللجوء كثريًا إىل استخدام اآليات القرآنية  ـ  

األمر الذي يقدم نكهة ثقافية وأدبية ومجالية عىل  ،والقصائد الشعرية املنسوبة إىل كبار الشعراء وأمهات القصائد

 وبني احلرف العريب ،وبني العامية والفصحى ،والقوة فبام يسمح لوجود التوازن بني الضع ،صفحات هذه املواقع

 األصيل واحلرف األجنبي املقحم.

إن هناك عددًا مهاّمً من أصحاب األقالم واألدباء والشعراء واألكاديمّيني العرب الذين لدهيم صفحات عىل ـ   

وانتقاء   ،وسالمة احلوار  ،األمر الذي يعني مسامهة ثقافية جاّدة حريصة عىل سالمة اللغة  ،وغريه  )الفيسبوك)شبكات  
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تصل أصداؤه وأجواؤه   ،ما قد يؤدي إىل إشاعة مناخ أديب وثقايف  هوو  ،ومجالية األلفاظ  ،العبارات املتميزة بدقة التعبري

باللغة العربية الفصحى يف أطرها السليمة  مما يبقيهم عىل صلة ،إىل جيل الشباب بطريقة مبارشة أو غري مبارشة

 ومستوياهتا الراقية.
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 اخلطاب السيايس يف   لغة ال   ـ     املحارضة الثامنة 

 ، هي يف حتديد ما إذا كانت اللغة أداة حمايدة للتواصل بني األفراد ـ    أي خطاب  ـ   البدء يف حتليل اخلطاب   نقطة

ثم هل هي أداة تصف  ،هلا شموس وظالل )بارث( )مراوغة)أم أهنا  ،وشفافة تنم عن مضموهنا بيّس )تشومسكي(

جوانب   )كام يرى السميائيون وغريهم(؟ تلك هي  اصالواقع ال غري)كام يعتقد الوضعيون(؟ أم اهنا تبدع واقعها اخل 

هادفا كام يقول إىل   ،( هذا املفهومZellig Harrisالبحث يف حتليل اخلطاب منذ سك عامل اللسانيات األمريكي هاريس )

 ،من خالل جتاوز احلدود الوصفية للجملة ،بل كيف يقول بغرض حتقيق وعي أوسع له ،فهم ال ما يقول اخلطاب )

 ثم كشف الرابط بني اللغة والثقافة.

هل نبحث السياسة من خالل اللغة )أي أن أداة البحث هي اللغة ومادة  ،إذا انتقلنا مليدان السياسة ولكن

ذلك يعني   ،أم نبحث اللغة من خالل السياسة )وتصبح السياسة أداة البحث بينام اللغة مادته(  ،البحث هي السياسة(

لثاين كيف يوظف السيايس مفهوم احلرية يف لغته؟ ا هجأن املنهج األول يبحث معنى احلرية يف السياسة.. بينام املن

 ،لكن السيايس يتالعب بسياقات املفردة ليحصل عىل معاٍن خمتلفة ،األول يفرتض أن للحرية معنى لغويا حمددا 

 ؟والثاين كيف ينبش السيايس اللغة ليصل ملآربه؟ إهنا تلك العالقة بني املتنبي وسيف الدولة؟ فأهيام كان يستغل اآلخر

 والثاين يوظفها لتعزيز سلطته. ،ألول يوظف اللغة ليحصل عىل السلطةفا

فهل هناك  ،كان أطراف لعبة اخلطاب ثالثة: مرسل ومستقبل وبينهام رسالة )نص مكتوب أو مسموع( وإذا

دة؟ توزيع ملوازين القوى بني هذه األطراف؟ وملن خيتل ذلك امليزان؟ ومتى خيتل؟ أم أن التوازن يف القوى هو القاع

 (عالقات قوى)السياسة هو  جوهرو ،وكل ذلك يعني أن العالقة بني األطراف الثالثة هي عالقة قوى

أن علامء السياسة جَيهدون يف حتليلهم للخطاب السيايس نحو استقاللية عن حمددات اخلطاب األديب  ويبدو

الدبلومايس الذكي )فكيف نفهم قول وزير اخلارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر بأن  ،بحكم لغتهم اخلاصة

وهو ما جيعل الباحث مضطرا  ،) يقول الال كنهول ،وإذا قال ربام فهو يعني ال ،هو الذي إذا قال نعم فهو يعني ربام

 فهل هذا ممكن؟. ،لالتكاء عىل طيف من مناهج التحليل بدءا من التحليل النفيس وانتهاء بالتحليل الكمي

فإن علينا بداية أن نحدد   ،اخرتنا اخلطاب السيايس العريب املعارص مادًة نخترب من خالهلا تساؤالتنا السابقة  فإذا

السيايس عن النص غري السيايس؟ فهل اإلعالن عن عدد األنواط )املداليات( التي فازت هبا دولة   معايري متييز النص 

أم غري سيايس؟ ثم من هو املرسل هنا للنص؟ هل هم أفراد   يايسمعينة يف املهرجانات الرياضية الدولية هو نص س

وما هي الرسالة السياسية؟ هل تعني   أم منظامت دولية أم مفكرون؟ ،أم سلطة سياسية أم زعامء أم جهات إعالمية

 مقراطيةَمن هو املعني بخطاب الدي ـ  يف هذه احلالة ـ  الرسالة السياسية رشحية جمتمعية )املتلقي( دون غريها؟ وعليه

أو احلرية أو املساواة أو العدالة أو كل خطابات املنظومات القيمية التارخيية واملعارصة؟ هل هو فرد معني أم اجلمع 

فالثاين يشمل األول لكن العكس   ،ثمة فارق بنّي بني خطاب حقوق املواطن وحقوق اإلنسان  ،كله؟ فعىل سبيل املثال
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 غري صحيح.

وية يف اإلجابة من ناحية أخرى.كل هذه األسئلة تستحق منا التأ لعل  مل العميق من ناحية والرَّ

 اخلطاب السيايس:   ألوان 

 نشري بداية إىل توزع ألوان اخلطاب السيايس عىل ثالثة هي: ،منهجية بحثية لغايات 

 ، ومعلومة: ويشمل هذا اللون املؤلفات السياسية التعليمية منهجا اخلطاب السيايس األكاديمي التعليمي ـ  أ 

 يف الغرض تواري يستبعد ال ذلك لكن ،غرض كل عن ـ  افرتاضا–وهي أدبيات تسعى للتعريف باخلطاب منزهة 

لكنه يواري ظالال للمتلقي  ،تعريفيايبدو يف مظهره قوال  )كارل ماركس هيودي) إن مثال فالقول ،التعريف منهج

أو للمتدين بغري اليهودية من املتدين باليهودية.. والقول إن الرشق  ،العريب أوسع كثريا من ظالل املتلقي غري العريب

األوسط الكبري إقليم جغرايف يمتد من موريتانيا إىل غرب باكستان هو تعريف تتوارى فيه آيديولوجيات 

كل  )ذلك يعني تأكيدا لعبارة أن  ،لقومية لصالح تكريس هويات جيواسرتاتيجيةا اهلويات واسرتاتيجيات تذيب 

 كام ترى املدرسة النقدية يف نظريات العالقات الدولية. )نظرية من شخص ما ولغرض ما

 ،دعائي يرتبط يف الغالب األعم باملناسبات واألزمات   ،: وهو نص حترييضاخلطاب السيايس اجلامهريي  ـ    ب 

فلو أخذنا الطرائف السياسية حول  ،ويأخذ شكل اخلرب السيايس أو النص املتكامل أو الشعار أو األغنية أو الطرفة

بينام ترسم    ،)القوية سلبا أو إجيابا )الشخصية    رةفإن طرائف األول ترسم صو  ،زعيمني مثال كعبد النارص أو السادات 

وتصبح دالالت الزمان واملكان أكثر جدوى كعوامل منهجية   ،وهكذا الشعار واألغنية.. إلخ  ،)املراوغ)للثاين صورة  

ونجد نفس التحليل للطرائف السياسية يف األزمة السورية التي بدأت منذ  ،مساعدة يف تفكيك اخلطاب السيايس

وطبق الباحث  ،ية والتعليقات الواردة عىل صفحات اإلنرتنتقام الباحث بتحليل الرسوم الكرتون يثح ،2011

 )املغرضة)والطرائف  )الربيئة)وميز من خالل االستناد للمنظور الفرويدي للطرائف  ،املنظور السيكولوجي

 وكيف تتحول الطرائف إىل أحد أشكال املقاومة. ،ليتعرف صورَة النظام يف الذهن املجتمعي

: وهو اخلطاب الذي يبدعه مفكرون أو تيارات فكرية تتواصل يف تشييد  اخلطاب التنظريي اآليديولوجي  ـ    ج 

 ،وتروجه وتتبناه املنظامت السياسية كاألحزاب ومجاعات الضغط ومجاعات املصالح ،هذا البناء عرب مراحل تارخيية

ن املقدمات والنتائج املنطقية من وجهة نظر يربهن عىل صحة مقوالته بقدر م  ،ويبدو هذا اخلطاب كنص مبني بعناية

 صاحبه.

خطاب )يشدين للزعم بأن كل خطاب أو نص هو  )اإلنسان حيوان سيايس) تعبري أرسطوطاليس بأن  إن

فإن ذلك يعني  ،فإذا كان الفعل السيايس هو عمل قصدي لتنظيم احلياة اليومية للمجتمع ،يف هناية املطاف )سيايس

ومركز  ،(paradigmلكن لكل خطاب مركزه أو منظوره ) ،أن تفاصيل السلوك اإلنساين هي يف جوهرها سياسية

ويصبح كاملشجب   ،خلطاب فإذا انتزعنا هذا املفهوم من اخلطاب السيايس اهنار هذا ا  ،)السلطة)اخلطاب السيايس هو  

 سقط معه كل ما ُعّلْق عليه. ،الذي إذا سقط
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حماكاة املشاعر  ،(ethosأرسطو أن اخلطاب السيايس يقوم عىل ركائز ثالث هي: أخالقيات املجتمع ) ويرى

وهو ما يعني التشابك املرهق بني املنطق وقواعد اللغة وبني الصورة التي تركبها    ،(logosواملنطق )  ،(pathosالشعبية )

 ( يف بنية اخلطاب.analogy) ناس( واجلmetonymy( واملجاز )metaphorاالستعارات اللفظية )

 يستدعي عند حتليل اخلطاب التوقف عند مفرداته التي تشتمل:   ذلك 

والشامل واجلنوب..الخ(  ،الرشق والغرب  ،املياه اإلقليمية ،اجلوار ،اإلشارة للزمان واملكان )احلدود ـ  أ

 واملكانة والعالقة والسياق.

 التفاعل الذي يقوم عىل الرتابط مع جهة معينة أو االنفصال عن أخرى. ـ  ب 

اخلاص بالرصاع العريب  242األرايض يف قرار جملس األمن رقم  ،التفاوض وخداع اللغة )أراض ـ  ج

وهو ما يفتح باب مشكلة الرتمجة سواء يف املفاهيم )هناك فرق يف املستوى بني   ،أو يف مفردات الوصف ،الصهيوين(

أو يف االتفاقيات الدولية التي تعد بلغة غري عربية وينص فيها عىل املرجعية  ،((dispute)( والنزاع conflictالرصاع )

اللغوية عند االختالف عىل املعنى )فاتفاقية كامب ديفيد تنص عىل أن اللغة اإلنجليزية هي املرجعية عند اخلالف 

 عىل معنى مصطلح معني يف االتفاقية(.

 ،بمقدار العناية باملدلول اآلين ،وهنا ال نكون بالرضورة معنيني بالدقة التقنية يف التنبؤ ،التنبؤ ومفرداته ـ  د

لن ننجر حلرب مع : )إذ قال ،2013ـ  8ـ   30)مثل ترصيح الفروف حول احتامالت احلرب األمريكية السورية يف 

سنقف إىل جوار سوريا )ألنه لو قال   ،هاالنظر يف موقف  ةفهو هنا يفتح الطريق للواليات املتحدة الحتامل إعاد  ،)أحد

وهو ما  ،)حتت الضغط الرويس)ألن الرتاجع األمريكي سيبدو وكأنه  ،لزاد املوقف األمريكي تعقيدا )يف احلرب 

وأهنا دولة قوية قد يؤثر  ،كام أن الترصيح يعني أن روسيا ليست دولة عدوانية ،سيعيق الرتاجع بدال من أن ييّسه

 وقد تعني أنه يتحلل من التزاماته مع سوريا.. إلخ. ،يف نتائج احلرب  وقفهام

احلرب السالم..  ،اخلري الرش  ،التصنيفات املتعارضة: وهي التي تأخذ طابعا ثنائيا مثل: العدو الصديق ـ  ـ  ه

 إلخ.

السلطة  ،توزيع األدوار: إذ ينطوي اخلطاب السيايس عىل توزيع ضمني لألدوار مثل احلكم واملحكوم ـ  و

 احلكومة واملعارضة. ،والشعب

القنبلة  ،طائرة الشبح ،مثل: )اصطياد بن الدن ،االستعارات واخليال التي تستهدف التأثري عىل املتلقي ـ  ز

 الذكية.. إلخ(.

العراق  ،أهيل وعشرييت ،مثل حب الوطن ،العاطفة: وهي مصطلحات الشحن الوجداين للمتلقي ـ  ح

التاريخ املجيد.. ذوي القربى.. إلخ. وتؤكد دراسة جامعية هذه النقطة من خالل التأكيد أن اخلطاب  ،العظيم

وتدلل  ،عىل سبيل املثال نجليزيةاإل( منه يف اخلطاب السيايس باللغة Emotiveالسيايس العريب أكثر نزوعا للعاطفة )

 الدراسة عىل ذلك بعدد من املؤرشات التي توصلت هلا من خالل مقارنة عدد كبري من النصوص السياسية باللغتني:
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 التأكيد عىل الذاتية يف العالقة بني املتحدث واملستمع أو الكاتب والقارئ. ـ  أ

 كثرة اجلمل املعرتضة التي تؤكد عىل الرتابط بني طريف العالقة يف اخلطاب السيايس. ـ  ب 

 مما يعزز فكرة العالقة. ،أنتم( ،أنت ،نحن ،تكرار الضامئر )ضمري املتكلم واملخاطب..أنا ـ  ج

 أو التي هلا وقع حاد. )البالغة)كثرة مفردات  ـ  د

 : حتليل اخلطاب السيايس  مناهج 

  وبني  ناحية من للمفاهيم النقدي والتأمل املضمون حتليل  بني ـ  عام بشكل–مناهج حتليل اخلطاب  تتنوع

 من اخلطاب  يف للمفهوم املرجعية والداللة املفهوم صدق عىل الربهنة ومسار النص  داللة حقل عرب األلسنية مناهج

يف الدراسات اخلاصة بتحليل اخلطاب السيايس فإن أغلب هذه الدراسات تركزت حول توظيف  أما  ،ثانية ناحية

 املناهج التالية )وسنعرض الحقا لنامذج موجزة منها لتحليل اخلطاب السيايس العريب(:

من خالل قياس   (ما وراء النص ): لعل الوظيفة الرئيسية لتحليل املضمون ترتكز يف كشف  حتليل املضمون  ـ    1

كمي للمفردات للكشف عن تلك التي تتكرر أكثر من غريها بغرض تكثيف الداللة يف ذهن املتلقي نتيجة لسيطرة  

وهو قياس املساحة املعطاة للنص  ،آخر شكالوقد يأخذ القياس  ،مفهوم معني عىل املنظومة املعرفية ملنتج اخلطاب 

 سواء باملساحة أو الزمن )للخطاب الشفوي(.

)التحليل اإلدراكي(: ويعني الربط بني بنيتني مها بنية اخلطاب السيايس من ناحية  منهج التأمل النقدي ـ  2

)السلطة( يف السياق    وترتكز عملية الربط هذه بني النص السيايس وبني توزيع القوة  ،وبنية السياق السيايس للخطاب 

 املجتمعي. 

وهو املنهج الذي يقوم   ،)  9الباحث اهلولندي فان ديك رائد منهج حتليل اخلطاب االجتامعي اإلدراكي )  ويعد

عىل حتليل األيديولوجية واخلطاب السيايس واخلطاب اإلعالمي من خالل البحث عن صلة الوصل بني بنية القواعد 

البنائية االجتامعية( من ناحية واإلدراك من ناحية  ةل والّسدية )كام تعكسها النظريالنحوية وبنية املفردات واجلم

ولعل ذلك أسبغ عىل منهج فان ديك الطابع  ،باإلضافة إىل استخدام مناهج حتليل اخلطاب  ،ثانية يف دراسة النص 

 التكاميل ملنهجه.

إذ أوىل عنايته للتكوينات  ،حتول فان ديك إىل جمال حتليل اخلطاب  ،ومع مطلع الثامنينات من القرن املايض 

بدءا من املفردات  ،اخلطابية اإلعالمية مع األخذ يف االعتبار كل املستويات واألبعاد الكلية واجلزئية داخل النص 

باإلضافة  ،طابالقيمي للمعلومات التي يسوقها اخل ضمونوبنية اجلملة واألدوات البالغية ودالالت األلفاظ وامل

 والبنية الفرعية. ،والبنية التخطيطية للنص  ،وبالتنظيم العام للنص  ،لعنايته بالفكرة املحورية

( إلدراك عملية إنتاج واستقبال النصوص التي superstructuresوظف فان ديك منظومة البنية الفوقية ) وقد

ولعل ذلك يفّس عنايته بدراسة اخلطاب  ،يةتسكن النصوص اإلعالمية التي تطوي بداخلها تلك البنيات الفوق

 اخلطاب اإلعالمي. ليهاالسيايس واأليديولوجي لكشف األبعاد املعلنة واملسترتة التي يشتمل ع
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إذ قامت   ،الدراسة ملوضوع الديمقراطية يف املجتمع املرصي تكشف لنا اجلانب اإلجرائي يف هذا املنهج  ولعل

هذه الدراسة عىل بحث موضوعها عىل مستويني؛ األول مستوى اجتامعي إثنوغرايف يسعى لتعّرف السياق التفاعيل  

غوي املعني بتعّرف األدوات اللغوية املحددة التي بينام ذهب املستوى الثاين إىل املستوى الل ،الذي ُأنتج فيه اخلطاب 

 ُوّظفت يف اخلطاب.

ومن خالل تطبيق هذه املنهجية حاول الباحث تعّرف الوظائِف االجتامعية والسياسية التي ينجزها اخلطاب  

ة عىل هذه وما اآلثار اللغوية الدال ،عن الديمقراطية للفاعلني السياسيني املتنوعني عىل املّسح السيايس املرصي

 التي يستطيع املرء اقتفاء أثرها يف عدد من شواهد اخلطاب حول الديمقراطية. ،الوظائف

: وهي املناهج التي وظفها الباحثون السياسيون عىل خطى الباحثني يف ألوان اخلطاب مناهج األلسنية ـ  3

 املختلفة مع تكييفها بام يناسب طبيعة اخلطاب السيايس من خالل:

 : ويتم من خالل اخلطوات التالية:حقل داللة النص  ـ    أ 

 حتديد املفهوم املركزي يف النص. ـ  

 حتديد املفاهيم املعارضة للمفهوم املركزي. ـ  

 حتديد املفاهيم املوائمة للمفهوم املركزي. ـ  

 كشف شبكة العالقة بني املفاهيم كلها.  ـ  

وهنا تتضح أمهية  ،يقدمها املتحدث أو الكاتب للتأثري عىل املتلقي: حتديد الدالئل التي مسار الربهنة ـ  ب 

إذ لدينا جمموعتان من املفاهيم: األوىل املفاهيم التفسريية  ،( يف حتليل اخلطاب Conceptualالبعد املفاهيمي )

(Explanatory  التي تعطينا قدرة أكرب عىل تفسري أكثر دقة )أو اكتشاف مفاهيم تصلح   ،رئيسية من ظاهرة معينة  جلوانب

لتفسري قضية معينة كان يعتقد أهنا تستعيص عىل التفسري )فمثال لعب مفهوم الالوعي دورا كبريا يف إعادة النظر يف 

وأصبحت اإلنثروبولوجيا السياسية فرعا قادرا عىل تزويد الباحث بآليات تفسري جديدة لظواهر  ،بعض املسلامت

 كاألساطري مثال(. معقدة

( التي تستهدف نوع الشواهد أو األدلة التي Metaphysicalفهي املفاهيم ذات األبعاد امليتافيزيقية ) ،الثانية أما

سوء العالقة )فإذا حتولنا من تفسري التخلف عىل أنه نتيجة    ،يقبلها الفرد ليقرر كيفية تقييم يشء بأنه صحيح أو خاطئ

نكون قد حتولنا يف مفاهيمنا نحو منظومة  ،العالقة مع اإلنسان اآلخر ارة أنه نتيجة خطأ إدإىل تفسريه عىل ،)مع اهلل

 مفاهيمية جديدة.

: حرص الدالالت املرجعية للمفاهيم التي اختريت لتكون موضوع التحليل حقل الداللة املرجعية ـ  ج 

 إلخ(.)املرجعية قد تكون قيمية أو شخصية أو مكانية أو زمانية.. 

ال بد من اإلقرار بأن هناك عالقة بني إنتاج اخلطاب السيايس يف جمتمع ودرجة تطور املجتمع  ،ذلك بعد

ويقف اخلطاب السيايس   (الذرائعية)كام يميل اجلزء األغلب من اخلطاب السيايس نحو    ،ومكوناته الثقافية يف حلظة ما
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بينام يشكل اإلجراء )املامرسة( اجلزء املسترت.   ،فهو اجلزء الظاهر من هذا النظام ،ضمن نظام آيديولوجي أكرب

مما جيعلها مزجيًا من املعلوم  ،تقع ىف نقطة بني الواقع احلقيقي املتيقن وبني تصورنا عن الواقع ،فاأليديولوجيا

 جيةاعلة يف دوارق املؤسسة األيديولوغري أن موازين القوى بني هذه األبعاد املتف  ،ومن املتحرك والساكن  ،واملوهوم

كام يف املراحل  ،فتغلب يف مراحل حمددة نسبة العنارص املتحركة قياسا للساكنة ،تتباين من مرحلة تارخيية ألخرى

ففي وقت التطلع إىل احلكم والسلطة ومواجهة النظام القديم تسود العنارص املعرفية التي تروج احلاجة  ،الثورية

بادعاء أهنا متثل مصالح املجتمع ككل.. بينام تتزايد غلبة األبعاد الساكنة يف مرحلة بلوغ أصحاب هذه   للتغيري الثوري

تنمو تدرجييا للمحافظة عىل الواقع )ويكفي دراسة خطابات  )الذرائعية)وتبدأ أبعاد  ،األيديولوجيا كريس السلطة

 للسلطة(. وخطاباهتم يف كريس السلطة يف فرتة تول حممد مريس يف مرص ،اإلخوان املسلمني يف كريس املعارضة
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 يف اخلطاب الفني   اللغة املحارضة التاسعة ـ  

 يبدو )الفن( لفظًا إشكال املبنى واملعنى يف اللغة، ويف املعرفة، ويف الثقافة العامة:

الفاء   "نى يف )مقاييس اللغة( عىل كٍل مناللغوية تتمثل يف قيود املعجم التارخيي هلذا اللفظ الذي أنب  فإشكاليته

والنون أصلني صحيحني، يدل أحدمها عىل تعنيٍة، واآلخر عىل رضب من الرضوب يف األشياء كلها. فاألول: الَفن؛ 

أطردته وعنيته. واآلخر: األفانني: أجناس اليشء وطرقه. ومنه؛  اوهو التعنية واالطراد الشديد، يقال: فننته فنًا؛ إذ

، وثمة لفظ لغوي ثالث "وهو الغصن، ومجعه: أفنان، ويقال: شجرة فنواء، قال أبو عبيد: كأن تقديره َفنّاءالفنن: 

 نادر يف اللغة هو الُفن )بضم الفاء(.

إشكالية الفن املعرفية يف والدة مفهومه ـ املتفلت نوعًا ما من معناه اللغوي السابق ـ من رحم املثاقفة  وتتمثل

حديثًا عىل الرتمجة يف ما بني اللغة العربية من جهة، واللغات األوروبية؛ الفرنسية بخاصة من جهة اللغوية التي قامت  

اللغة العربية احلديثة واملعارصة الكتساب لفظة الفن العربية معاين   واب أخرى، إذ ربام كانت هذه الرتمجة قد فتحت أب

 ديدًا.ومفاهيم ودالالت جديدة ذات بعد معريف يتعلق بعلم اجلامل حت

أما إشكالية الفن الثقافية فهي اإلشكالية اجلامعة يف حتوالهتا الداللية بني اإلشكاليتني اللغوية واملعرفية، ألهنا  

تقوم يف األساس عىل جتسري اهلوة الواسعة بني معنى الفن يف معجم اللغة التارخيي من جهة، ومفهومه املعريف املتصل 

للفن حتوالت داللية نابعة من املعنى اللغوي واملفهوم املعريف   رت ، حيث صابعلم اجلامل احلديث من جهة أخرى

معًا، ولكنها آلت معرفيًا ومنهجيًا إىل علم النقد  الذي جعل الفن يتمتع عىل وجه التفرد واخلصوصية بمعنى أو  

يف الثقافة العربية  ىمفهوم أو داللة ثالثة من التحوالت اللغوية التي قد ال تتمتع هبا ألفاظ أو مصطلحات أخر

املعارصة؛ يمكن أن نسمي تلك التحوالت اللغوية: )اخلطاب(، ذلك ألن اخلطاب يف تعريفه املوجز العام هو: بث  

لغوي باملعنى احلديث للغة الذي يقوم عىل إهنا جمموعة من الرموز اللسانية أو غري اللسانية، فقد يكون اخلطاب لغويًا 

لغوي يعمل يف سياق اجتامعي إلبالغ فكرة أو توصيل رسالة، أو يكون اخلطاب ثقافيًا    ص حمضًا؛ يتمثل يف كالم أو ن

 يتمثل يف عالمة أو صورة أو غريمها.

هنا؛ يمكن التأكيد عىل أن الفن هو لفظ شائك اإلشكالية من حيث املعنى واملفهوم والداللة، بل ربام كان   من

اللغة العربية احلديثة واملعارصة إشكاليًة يف التداول اللغوي واملعريف  هذا اللفظ ـ وال يزال ـ واحدًا من أكثر ألفاظ 

ومفهومه املعريف وداللته الثقافية، حيث يشكل كل عنرص من  غويوالثقايف، لصعوبة الفصل فيه بني معنى الفن الل

الذي ربام ال خترج فيه  عنارص الفن هذه نواًة معنوية ومنطلقًا مفهوميًا وبؤرة داللية لآلخر يف نسق )اخلطاب الفني(

الفن من املعجم  ظةحتوالت الفن املفهومية وتداوالته الداللية عن املعنى اللغوي الكامن يف أصل البناء الرصيف للف

 اللغوي العريب الذي حدد معنى الفن بالنوع وحيويته بالتنوع.

اين الفن اللغوية، ومفهوماته )النوع والتنوع( كانا أشبه باحلبل الّسي والعصب احليوي املحرك لكل مع إن



57 

 

املعرفية، ودالالته الثقافية التي يمكن القول بأهنا حولت الفن من كلمة ذات معنى لغوي حمدد إىل مصطلح ذي 

اجلامل احلديث؛ داالً عىل نوٍع من أنواع  فلسفيمفهوم معريف واسع وممتد؛ ينتهي بالفن يف حضن )علم املصطلح( ال

أشكاهلا القابلة للتصنيف يف نظرية املعرفة )األبستمولوجيا( املعارصة: أي إن الفن جمال املعرفة أو عىل شكٍل من 

معريف واسع وعريض وعميق ومتنوع األلفاظ واملفاهيم واملصطلحات التي هي مادته املعرفية األساس، شأنه يف  

واملقوالت الكلية التي متيز   كٍل من العلم واألدب والصناعة )التكنولوجيا( بوصفها املفاهيم األساسية نذلك شأ

 األشياء والظواهر واألعامل والنظريات، وتبني حدودها االصطالحية يف املعرفة اإلنسانية.

يمكن القول بأن الدراسات اللغوية العربية احلديثة واملعارصة أللفاظ الفن ومصطلحاته قد سارت يف  وقد

العميق يف نشأة لغة اخلطاب الفني وتطورها، ولكنها شبه  مسارات علمية عدة، متكاملة معرفيًا عند النظر العلمي

واملصطلحية، وملجاالهتا التداولية: اجلاملية النقدية  يةمتوازية منهجيًا عند التحليل املنطقي الدقيق ملقوماهتا اللفظ

التكامل املعريف والوظيفية االجتامعية، فضاًل عن أبعاد وجودها وحياهتا التارخيية والعلمية يف ضوء علم التصنيف و

( كاملّسح يلبني أصناف الفن املعرفية: البرصية كالفنون التشكيلية، والسمعية كاملوسيقى والغناء، واحلركية )التمث

والسينام )الفن السابع( . وأصناف الفن الثقافية كالفنون اإلسالمية، والفنون الشعبية )األردنية مثاًل(، والفنون 

يون(، والفنون القديمة )اآلثار(، والفنون العتيقة أو التقليدية ، وغري ذلك من الفنون االتصالية )اإلذاعة والتلفز

)النافعة(، فضاًل عن تلك الفنون التي يمكن أن نطلق عليها اسم: الفنون املجازية التي أخذت  قيةاجلميلة والتطبي

ية ووظيفتها االستعاملية، فوصفها وصفها من إعجاب الناس هبا وليس من باب حقيقتها اجلاملية وطبيعتها املعرف

 شاكل . ماالناس بالفن ونسبوها إليه وهي ليست منه كفنون السحر واللعب والطبخ و

قائمة الفنون طويلة جدًا؛ ومتوالدة عىل سبيل احلقيقة واملجاز بال حدود. ولذلك؛ تصعب اإلحاطة  إن

العلمية هبا إمجاالً وتفصياًل، فضاًل عن صعوبة اإلحاطة الوافية بكل ما يتعلق هبا من ألفاظ ومفاهيم ومصطلحات 

جدًا يف طبيعتها اللغوية واملصطلحية )علم  نوعةكثرية جدًا يف عددها، ومتشعبة جدًا يف تصنيفها املعريف، ومت

 املصطلح(، ومعقدة جدًا يف منهجية التعامل معها بني الوضع والتعريب والرتمجة والتصنيف واملعجمة.

كله؛ حتاول هذه العجالة البحثية أن تقارب يف نظرية اخلطاب الفني اللغوية القائمة عىل دراسة األلفاظ   لذلك

تعلقة باثنني فقط من جماالت الفنون الكثرية هذه، وهذان املجاالت مها: الفنون اجلميلة، واملفاهيم واملصطلحات امل

 العامة واخلاصة. اوالفنون اإلسالمية، من حيث نشأهتا وتطورها ومعجمته

 الدراسات اللغوية أللفاظ الفن ومصطلحاته: 

أصبح الفن مصطلحًا فلسفيًا مجاليًا عابرًا لكل حتوالته املعنوية واملفهومية والداللية الذاتية يف التداول  لقد

اللغوي واملعريف والثقايف العريب إىل ما يمكن أن نسميه: )اخلطاب الفني( الذي يقوم من حيث الرؤية عىل اجلامل 

املنهج عىل القراءة النقدية التأويلية يف الغالب، ومن حيث  منواإلبداع، ومن حيث املوضوع عىل )العمل الفني(، و

 األسلوب عىل النص أو الصورة اللذين حيتاج كل منهام لغويًا إىل ألفاظ ومصطلحات ورموز خاصة.
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مما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق هو أن الفن والصنعة واحلرفة هي من ألفاظ الرتاث الفكري  ولعل

اإلسالمي الواحدة يف معناها اللغوي الذي يقوم عىل العمل واإلنتاج، واملتضامنة يف داللتها واالجتامعي العريب و

 الوظيفية التي جتمع بني اجلامل واالستعامل. بيعتهااإلبداعية التي تقوم عىل اإلتقان واإلحسان، واملتكاملة يف ط

ة واالجتامعية العربية احلديثة النظام احلضاري الغريب الذي أخذ بلباب النخب الفكرية والثقافي ولكن

واملعارصة؛ تأثرًا بأفكاره العلمية الوضعية يف التفريق الفلسفي بني كٍل من الفن بوصفه إبداعًا مجاليًا ذاتيًا واستثناًء  

بوصفهام وظيفة موضوعية عامة وقاعدة روتينية مألوفة للعمل   حلرفةفذًا خارقًا للعادة واملألوف من جهة، والصنعة وا

نتاج.. قد أدى ـ نوعًا ما ـ إىل دفع الصناعات واحلرف اليدوية التقليدية إىل خارج دائرة اإلبداع والفن واجلامل، واإل

التي ظل املفهوم  يحةومن ثم صارت ألفاظها الرتاثية والشعبية املعارصة ليست من لغة اخلطاب الفني العربية الفص

يقًا وحمدودًا من وجود الفن وحيويته اإلنسانية واالجتامعية التي الفلسفي العميق للفن فيها يعكس وجهًا واحدًا ض

ال يقترص فيها تداوله وال خطابه اللغوي واملعريف والثقايف عىل النخبة الفكرية حسب، بقدر ما يبدو خطابه اإلنساين 

، وعىل كل النخب االجتامعي واسعًا ومفتوحًا عىل كل جماالت احلياة بال استثناء داولهحقيقة موضوعية عامة، وت

 والرشائح والطبقات الفكرية وغري الفكرية، حيث تبدو حقيقة وجود الفن وحيويته شعبية اللغة واخلطاب بامتياز.

أثار الفن الكثري من اجلدل الديني والثقايف؛ قبل اجلدل اللغوي الذي أظهر أن الفن كان إشكالية حضارية   لقد

احلديثة واملعارصة قبل أن يكون إشكالية لغوية، عىل الرغم من صعوبة الفصل وثقافية يف احلياة االجتامعية العربية 

بني االثنني السيام وان لغة الفن قامتـ  يف األساسـ  عىل أعامل النحت والرسم والتصوير الفوتغرايف واملّسح والغناء 

خطاهبا الفني يثريان عند الناس والرقص وغري ذلك من مثل هذه املظاهر الناشئة حديثًا يف املجتمع؛ التي كانت هي و

القبول والرفض، ولكن  نيقلياًل أو كثريًا من الشك والريبة والقلق الديني بني احلالل واحلرام، والقلق االجتامعي ب

جهود رواد النهضة الثقافية العربية احلديثة من بعض علامء الدين اإلسالمي وبعض علامء اللغة وغريهم من املثقفني 

الثقافة الغربية األوروبية تضافرت مجيعها يف تبديد حرية الناس وتعاملهم مع هذه املظاهر الفنية احلديثة   املطلعني عىل

 اللغوية إىل عد الفن ـ بالتال ـ لفظًا من )ألفاظ احلضارة( أو من )ألفاظ احلياة العامة( . الدراسات التي مالت أغلب 

ساسية ملرشوع فكري خمتلف من املشاريع الفكرية اجلديدة هذا اللفظ الوافد كان نواة مركزية هامة وأ ولكن

التي غلبت عىل اجلدل اللغوي عند املثقفني العرب املعارصين للبحث يف املعنى اجلامل للفن ومفهومه الثقايف عن 

اللغوي وغري ذلك من عمليات حتديد املفهوم  سطريق التفاعل مع الثقافات األخرى من خالل الرتمجة والتقيي

اعة املصطلح املناسب أللفاظ احلضارة احلديثة الوافدة إىل العامل العريب اإلسالمي، حيث أصبحت هذه األلفاظ وصن

 ةاحلضارية ظاهرًة اجتامعية مقلقة لغويًا يف احلياة العربية العامة، دفعت النخب واملؤسسات الدينية والعلمية والثقافي

والتوطني االجتامعي، فضاًل عن التكييف اللغوي ألغلب ألفاظ هذه ملواجهتها معرفيًا من خالل: التأصيل الرشعي،  

الوافدات احلضارية اجلديدة من األشياء والتقنيات واألساليب واملفاهيم الغربية كالتلغراف، والفوتوغراف، 

ياة واألوبرا، والبنك، واألوبرا، وغريها يف احل اكل،والطاموبيل، والفونوغراف، والراديو، واإلصطنبا، والسبت 
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 االجتامعية والثقافية العربية واإلسالمية احلديثة.

كانت هذه األلفاظ واملصطلحات مادة علمية جديدة يف الدراسات اللغوية العربية احلديثة واملعارصة  لقد

التي هنض علامء وأدباء ومفكرون ومثقفون رواد، وصارت هذه األلفاظ واملصطلحات الشغل الرئيس الشاغل 

أغلبها ـ قد تأسس عىل هدف التصدي هلذه   قلة واللغوية العربية منذ تأسيسها؛ بل إن بعضها ـ إذا مل نللمجامع العلمي

األلفاظ واملصطلحات التي اقتحمت احلياة العربية العامة بكل جوانبها تقريبًا، واستوطنت فيه طوعًا وكراهية، 

مية للناس يف شتى املجاالت التي جعلت اللغويني الرتباطها احليوي اهلام باالستعامالت والعالقات والترصفات اليو

؛ وهو "ألفاظ احلياة العامة يف احلوارض واألرياف والبادية"املجمعيني يطلقون عليها: )ألفاظ احلضارة( احلديثة، أو 

يعني كل ما يتعلق بأدب احلواس، من مطعومات ومشمومات وملموسات ومسموعات "عنوان واسع وعريض 

 عند الناس. "ألفاظ حية ومستعملةومبرصات.. إلخ من 

 يف املعنى اللغوي واملفهوم الدالل للفظة الفن: 

 ـ الفن يف املعجم القديم: 1

: لفظ قديم يف اللغة العربية؛ تداوله الشعر العريب قبل اإلسالم، وظل حياص وفاعاًل ؛ يتداول عىل نطاق  الفن

 جتامعي العريب حتى اليوم.واسع يف األدب اللغوي واملعريف والثقايف؛ فضاًل عن اال

املعاجم اللغوية العربية عىل أن الفن ـ باجلملةـ هو احلال، والنوع، والرضب من اليشء، والتزيني،  وتتفق

مـ( يذكر لفظًا آخر للمفردة؛ ذلك هو )الفنن، 1033والعجيب من األفعال. لكن الراغب األصفهاين )ت بحدود 

أيضًا، إذ يفّس  "الغصن الغض الورق. ويقال ذلك للنوع من اليشء"ج: أفنان وفنون( الذي هو يف األصل: 

أي: ذواتا غصون، وقيل: ذواتا ألواٍن "، سورة الرِحن(: )ذواتا أفنان(؛ بقوله:  48األصفهاين معنى ما ورد يف اآلية )

 ."األفنان؛ ظل األغصان عىل احليطان"، وذكر قول بعض املفّسين: "خمتلفة

املعنى اللغوي للفظة فن تدور يف رحى: النوع، والرضب، والفرع، وشبيهاهتا من  من هنا بأن دائرة ويبدو

الفن واحد الفنون، وهي األنواع. واألفانني: "م( يف صحاحه بام يأيت: 1002املرتادفات التي جيمعها اجلوهري )ت 

هتا. والفنن مجعه أفنان؛  : فننت اإلبل أي طردقولاألساليب: وهي أجناس الكالم وطرقه. والفن: الطرد ] أيضًا [؛ ت

 ."ثم أفانني، وهي األغصان

 ـ الفن يف املعرفة:   2

 . النوع املعريف: أ 

بعيٍد عن املعنى اللغوي للفن، سار ما يمكن أن نسميه املعنى املعريف الذي تداوله املصنفون العرب  وغري

ن أغلب هؤالء املؤلفني قد استخدموا واملسلمون يف تأليف كتبهم ومؤلفاهتم املختلفة؛ املوسوعية واملتخصصة، إذ كا

لفظ الفن وصفًا للنوع املعريف من العلوم واآلداب والفنون والصنائع وغري ذلك من األشياء واألمور والقضايا، أي 

إهنم استخدموا مفردة الفن ألغراض الرتتيب أو التصنيف أو التفريع أو التقسيم يف تأليف الكتب؛ سواء كان ذلك 
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 عامة والرئيسة أو اخلاصة والفرعية للكثري من الكتب العربية واإلسالمية مبارشة؛ مثل:يف العنوانات ال

 م(. 1296نور العيون وجامع الفنون، صالح الدين بن يوسف الكحال احلموي )ت  .1

 م(. 1745كشاف اصطالحات الفنون، حممد بن عيل التهانوي )ت بعد  .2

 م(. 1294عمر بن عيل بن رسول )ت  املخرتع يف فنوٍن من الصنع، امللك يوسف بن .3

 م(. 1657كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة )كاتب جلبي، ت  .4

 م(. 1519خزانة العلوم يف تصنيف الفنون اإلسالمية ومصادرها، أبو حييى زكريا األنصاري )ت  .5

يف متون العديد من هذه الكتب التي غالبًا ما كان تقسيم هذه املتون عىل نظام األبواب أو الفصول أو   أو

املباحث أو املطالب أو املقاالت أو غري ذلك مما كان ُيَعنَون بلفظ الفن عنوانًا فرعيًا؛ كأن يكون عىل تسلسل: )الفن 

التسلسل ـ مثاًل ـ إىل )الفن الثاين والعرشين( من الكتاب  صلاألول( و)الفن الثاين( و)الفن الثالث( وهكذا حتى و

 م(.1037الثاين من القانون يف الطب البن سينا )

 م( أول من استخدم لفظة الفن يف تصنيف الكتاب.873كان الكندي )ت  وربام

 . صناعة املعرفة وتصنيفها: ب 

تقسيم موضوعاهتا أول خطوات تسلل كان تداول مفردة الفن هذا يف تأليف الكتب واملؤلفات، ويف  وربام

هذه املفردة إىل املجال املعريف، السيام وإن معناها اللغوي الدال عىل النوع والرضب واألسلوب والفرع قد حتول إىل 

املعرفة العربية واإلسالمية؛ العلمية واألدبية  جماالت مفهوم أكثر حتديدًا وخصوصية يف الداللة اللغوية عىل خمتلف 

 وغريها.

الرغم من التداخل املفهومي يف ما بني العلم واألدب والصناعة؛ بوصفها: مصنفاٍت معرفية، يمكن  عىلو

متييز بعضها عن بعض بفروق معنوية وداللية تساعد عىل حتديد كل ٍ منها يف جماله املعريف )االختصاص(؛ خمتلفًا ـ من 

وجماال معرفيًا، وموضوعًا، ومنهجًا، وأسلوبًا،  ،الناحية األبستمولوجية ـ عن غريه من هذه املصنفات: مصطلحاً 

 وأثرًا معرفيًا يف اإلبداع اإلنساين:

األدب مثاًل يف املعرفة العربية اإلسالمية ينرصف إىل املوضوع األخالقي والذوقي والوجداين والذايت   فمفهوم

اإلبداعي املنتج للعمل األديب. مثلام ينرصف إىل األصول واألسس والقواعد واملقوالت النظرية الواصفة للعامل 

 ."املعرفة النظرية لألسس والقواعد العاملة يف اختصاص معني"م( مثاًل بأنه: 1413يعرفه اجلرجاين )ت 

العلم ينرصف إىل ما يشبه مفهوم األدب من حيث الطبيعة النظرية، لكنه حمكوم بمطابقة الواقع  ومفهوم

 قواعد ونظريات فاعلة يف إنتاج العمل العلمي.وباخلضوع للحس والتجربة والقياس أصوالً و

مفهوم الصناعة فهو األوسع معنى وداللة، وألشمل عمال ًوتطبيقًا يف املعرفة العربية اإلسالمية إذ يمكن  أما

الصناعات كلها تشتمل عىل "القول بأن هذه املعرفة تعـد كل عمل ٍيزاوله اإلنسان صناعة عىل وجه العموم، ألن 

مع مزاولة أعامل تلك الصناعة واالعتياد لألفعال    ننسامعلومات ما. فمن املعلومات يف الصنائع ما حيدث علمها لإل
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الكائنة عنها، ومنها ما حتصل معلومته ال عن مزاولة أفعال. فالتي حيدث علمها مع مزاولة أفعال؛ فهي مثل علم 

الكتابة والنجارة وأشباههام، ولنسم هذه: الصناعات العملية. والصناعات التي حتصل املعرفة بمعلوماهتا ال عن 

 مثل الرياضيات والفلسفة واألدب.  "أعامل، فلتسم َّ: الصناعات النظرية لةزاوم

م( ألن يصنف )الصنائع( إىل نظرية وعملية؛ عىل   950كان هذا التمييز هو الذي أوحى إىل الفارايب )ت   وربا

ذي دعا أبا  أساس مناهج وموضوعات التحصيل املعريف هلا. وربام كان هذا الفهم املعريف الواسع للصناعة هو ال

ودالليا ًبني )الصناعة الفكرية( و)الصناعة اليدوية(؛  ًام( مثاًل إىل أن يقرتح متييزا ً لغوي1683البقاء الكفوي )ت 

وذلك بأن جعل )الَصناعة ـ بفتح الصاد( تستعمل يف املحسوسات: الصنيع املادي، و)الِصناعة ـ بكّس الصاد( 

 تستعمل يف املعنويات: الصنيع الفكري.

هنا؛ يوحي تعريف الصناعة ـ بالنسبة إىل كٍل من العلم واألدب ـ بأهنا الرابط املعريف يف ما بني النظرية  منو

والتطبيق، أو هي نظرية التطبيق يف املعرفة اإلسالمية، ومصداق هذا هو التعريف الذي يسوقه اجلرجاين للصناعة 

؛ "من غري روية، وقيل: هي العلم املتعلق بكيفية العمل يةرالصناعة ملكة نفسانية؛ يصدر عنها أفعال اختيا"بقوله: 

علم النحو أي صناعته، فيندرج فيه الظن واليقني، وكل ما يتعلق بالنظر يف املعقوالت لتحصيل ما يسمى علاًم، "مثل  

 ."ويسمى صناعة

أديب؛ كام هو  لذلك؛ شاع يف املعرفة العربية اإلسالمية إطالق لفظ صناعة عىل بعض ما هو علمي أو وربام

م(؛ ويقصد هبام كاًل من 992احلال ـ مثاالً ال حرصًا ـ يف كتاب )الصناعتني( الذي وضعه أبو هالل العسكري )ت 

 الشعر والنثر.

تنكشف مما تقدم من تعريفات املعاجم اللغوية واالصطالحية لكل من العلم واألدب والفن والصناعة،   وقد

ه املؤلفات العربية اإلسالمية املختلفة لكل منها: آفاق وعالقات معرفية متينة ومن التداول املعريف الذي درجت علي

من جهة، وبينهام وبني كل من العلم واألدب من جهة  ةيف ما بني البنيات املفهومية الواسعة لكل من الفن والصناع

م وأدب، وـ من حيث التوصيف أخرى، باعتبار إن املعرفة اإلسالمية هنا ال تزال  ـ من حيث التصنيف ـ عبارة عن عل

 ـ عبارة عن فن وصناعة.

العالقات املعرفية واملفهومية الداخلية يف ما بني كٍل من الفن والصناعة تبدو بكوهنا األوضح واألبرز  لكن

واألهم يف سياق متييز أشكال املعرفة اإلسالمية وتصنيفها، إذ إن حتليل مثل هذه العالقات يكشف عن ترادف لغوي 

وربام من غري تكلف، عن )فن الشعر( مثاًل بعبارة   ملمتنع، قوي اعتمدت عليه هذه املعرفة يف التعبري السهل اودالل

 )صنعة الشعر(.

 . الصناعة احلادثة )اإلبداع(: ج

هذا الواقع الذي عليه عالقة هاتني املفردتني يف الرتاث التداول العريب هو الذي أوحى لبعض فالسفة   ولعل

يستعملون كلمة "م( بأن يقول: كان العرب  2010هـ/ 1431املعارصين؛ مثل: فؤاد زكريا )ت الفن العرب 



62 

 

: األدبية "البرشية عىل اختالف ألواهنا هارات )صناعة( لإلشارة إىل )الفن( عمومًا ] أي بمعناه الدال عىل[ جمموع امل

عرب عن هذه املهارات النظرية والعملية م( كان قد 998والعلمية وغريها مما يمكن القول معه بأن ابن النديم )ت 

وجه  ىلاللذين مها مهارتان جامعتان يف ما بني العلم النظري والعلم العميل ع "التصنيع والتفنني"البرشية بام سامه: 

 التامثل املعريف.

مية، كاًل من الفن والصناعة هو واصف معريف أكثر منه مصطلحًا لنوع من أنواع املعرفة العربية اإلسال لكن

أي إن اللغة العربية مل تتداول لفظ الفن بوصفه شكاًل أو جنسًا أو قساًم متميزًا من أشكال أو أجناس أو أقسام هذه 

بني كل من العلم واألدب والصناعة والفن يف ضوء   لوصفيةاملعرفة عىل وجه التميز األبستمولوجي دقيق الفواصل ا

 وع أي موضوع.عنايتها املعرفية واملنهجية املختصة باملوض

كان لفظ الفن يف اللغة العربية حيمل نواة التحول إىل معرفة من خالل كونه ملكة ـ بتعبري األقدمني ـ أو  لقد

مهارة ـ بتعبري املحدثني ـ أو إبداعًا إنسانيًا ذاتيًا بتعبري فالسفة اجلامل ومفكريه املعارصين الذين ميزوا بني االثنني عىل 

ما تكون طبيعة إىل النظام املوضوعي الروتيني الصارم الرتيب والقبيح إىل حد ما بسبب أساس أن الصناعة أقرب 

عنايته املعرفية بالناحية الوظيفية واالستعاملية، وعىل أساس أن الفن أقرب ما يكون طبيعة إىل النظام الذايت املرن 

 اخلاص. املب والتأثري اجلواملفاجئ يف حركته وتغريه وتنوعه اهلادف إىل حتقيق اجلاذبية واالستقطا

حتول الفن من لفظ لغوي عام إىل مفهوم معريف خاص هو الفكرة املضافة التي يوحي هبا حتليل واقع  إن

العالقة املتالزمة بني كل من الفن والصناعة من جهة، والصناعة والطبيعة من جهة أخرى يف أدبيات الرتاث العريب 

 وغريها: يةلماإلسالمي عن املهارات البرشية عىل اختالف ألواهنا األدبية والع

 ."قدرة فاعلة تنتج بدون وعي أو تفكري"، والطبيعة "ملكة نفسانية؛ يصدر عنها أفعال اختيارية"الصناعة  •

 ."إن الصناعة حتاكي الطبيعة وتروم اللحاق هبا والقرب منها" •

 ."الصناعة تستمىل من النفس والعقل، ومتىل عىل الطبيعة" •

 جوهر نظرية املحاكاة اإلبداعية التي يقوم عليها علم اجلامل وفلسفة الفن.املعاين والدالالت هي متامًا  وهذه

إن الطبيعة مرتبتها دون مرتبة النفس؛ تقبل آثارها، ومتتثل بأمرها، "م( يف ذلك: 1023التوحيدي )ت  يقول

طبيعة قابلة، ومادة وتكمل بكامهلا، وتعمل عىل استعامهلا، وتكتب بإمالئها، وترسم بإلقائها.. فاملوسيقار إذا صادف  

مستجيبة، وقرحية مؤاتية، وآلة منقادة، وأفرغ عليها من تأييد العقل والنفس لبوسا ًمؤنقًا، وتأليفًا معجبًا، وأعطاها  

صورة معشوقة، وحلية موصوفة، وقوته يف ذلك تكون بمواصلة النفس الناطقة.. فمن ههنا؛ احتاجت الطبيعة إىل 

ما ليس  ءا من ناحية النفس الناطقة بواسطة الصناعة احلادثة التي من شأهنا: استمالالصناعة، ألهنا وصلت إىل كامهل

 ."هلا، وإمالء ما حيصل فيها؛ استكامالً بام تأخذ وكامالً ملا تعطي

 . احلداثة املعرفية: د 

فة من الرغم من ثبات السرية الداللية هذه للفظة الفن عىل حاهلا يف الداللة العامة عىل صنوف املعر وعىل
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الصناعة والعلم واألدب؛ حتى يف عهد اإلصالحات الثاين يف الدولة العثامنية الثاين؛ التي كانت تسمى: )التنظيامت 

م(، يمكن القول بأن لغة التنظيامت اخلريية كانت قد أعطت كلمة )الفن( بعدًا دالليًا إضافيًا 1856ـ    1839اخلريية:  

 عىل بعدها الدالل املعريف.

ري هذا البعد الدالل اجلديد يف احلداثة التي بدأت تظهر صفة لعرص جديد من احلضارة اإلنسانية، تأش  ويمكن

فقد وظف أدب التنظيامت اسم )الفنون( جامعًا لكل ما كان يطلق عليه آنذاك )املعارف النافعة( من اآلداب والعلوم 

، والعلوم الرياضية والطبيعية، فضاًل عن والفنون والصنائع؛ كاآلداب، والفلسفة، واحلقوق، والطب، واهلندسة

العلوم الدينية العالية التي صارت تدرس يف مؤسسات أكاديمية جامعية حديثة؛ نشأت عىل نمط األكاديميات 

م، وحتول أسمها عند توسعها يف عام  1863العلمية األوروبية، مثل )دار فنون: دار الفنون( التي تأسست عام 

م  1933انيه: دار الفنون امللكية( ؛ قبل أن يتحول أسمها ـ أخريًا وبصورة رسمية ـ يف عام  م إىل )دار فنون شاه1900

 إىل )جامعة إستانبول( احلالية .

 . املعرفة األدبية: هـ 

أن نلحظ تأكيد هذه اللغة عىل احلداثة واألكاديمية والتخصص معاين تضاف إىل املعنى املعريف العام  ويمكن

ت األدبية العثامنية تعنون به من اسم )الفنون(، متييزًا هلا عن املجالت العلمية التي عنونت للفن؛ يف ما كانت املجال

م( من إصدارها جملتها  1861العثامنية )تأسست عام  العلميةباسم )العلوم(؛ كام هو احلال يف ما فعلت اجلمعية 

م إىل )جمموعه علوم: جملة 1879ام اخلاصة ألول مرة باسم )جمموعه فنون: جملة الفنون(، ثم حولت العنوان ع

 العلوم(.

أن التحول الدالل يف معنى الفن من العموم املعريف إىل اخلصوص الثقايف كان توجهًا جديدًا ناشئًا يف  ويبدو

األوساط العلمية واألدبية العثامنية آنذاك، فقد صدرت أوىل املجالت الثقافية واألدبية العثامنية بعنوان )خزينة فنون: 

)ثروت ِفنون: ثروة الفنون ـ صدر عددها األول يف عام  وبعنوانم(، 1870زينة الفنون ـ صدر عددها األول يف خ

 م( . 1876

 . املعرفة املهنية: و 

بوادر التغري يف السرية الداللية للفظة الفن قد سارت من خالل االهتامم األكاديمي الرسمي يف بعض  ولكن

و املعرفة املهنية املتمثلة يف احلرف والصناعات التقليدية، فقد تأسست أول  املجتمعات العربية واإلسالمية نح

م؛  1879العثامنية، وأوهلا: إستانبول منذ العام  لدولةمؤسسات التعليم املهني الرسمية احلديثة يف عدٍد من واليات ا

 جماالت الصناعات حيث تأسست )مدرسة الصنايع النفيسة( عىل تدريس مبادئ اإلبداع واملهارات التقنية يف

م باسم )مدرسة الصنائع( التي رسعان ما حتولت إىل )مدرسة الفنون 1869والفنون اجلميلة، ثم: بغداد منذ العام 

 والصنائع( .

هذه املدرسة ـ ونظرياهتا ـ تعنى باحلرف والصناعات البسيطة كالنجارة واخلياطة واحلدادة والّسوج  وكانت
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ع األرسة وصناعة األحذية والطباعة والتجليد وغري ذلك من املواد احلرفية وما يتعلق واألملونيوم وصهر احلديد وصن

هبا من العلوم كاهلندسة واحلساب وامليكنة والبناء، فضال ًعن بعض الفنون كالرسم واخلط واملوسيقى والتمثيل 

صورين واملعامريني وغريهم يف  واملعارف النافعة. وهذا ما يفّس دخول خمتلف الفنانني من اخلطاطني والنقاشني وامل

 عداد )أهل احلرف( والصناعات يف أغلب املجتمعات العربية واإلسالمية.

القول بأن هذا التحول يوحي بميض الثقافة العربية اإلسالمية يف طريق التمييز الدالل يف ما بني الفن   ويمكن

تحول بداية االنتقال املفهومي من اخلصوص من جهة، والصناعة واحلرفة واملهنة من جهة أخرى، فقد كان هذا ال

إذ نالحظ التوجه الرسمي والشعبي يف بعض  تية،املهني إىل التخصيص اإلبداعي الذي يعتمد عىل املواهب الذا

املجتمعات العربية واإلسالمية يف مطلع القرن العرشين إىل إنشاء املدارس أو اجلمعيات أو الفرق الفنية اخلاصة 

ثيل والرسم واخلط وغريها من الفنون التي كانت كثريًا ما تعامل معاملة احلرف الشعبية والصناعات باملوسيقى والتم

 .قليديةالت

من أول هذه املدارس وأبرزها ـ عىل سبيل املثال ال احلرصـ مدرسة اخلطاطني )العثامنية: إستانبول:  وكان

فرقة خرجيي مكتب الفنون والصنائع للتمثيل (، و1921( ، ومدرسة اخلطوط امللكية )املرصية: القاهرة: 1912

 (. 1923واملوسيقى )الرتكية: إستانبول:

 ـ الفن يف الرتمجة:   3

التغري األكرب الذي نقلت املعرفة العربية واإلسالمية من خالله لفظة الفن، وحاولت حتديدها به:  لكن

مصطلحًا معرفيًا حمدد الداللة عىل املجال اجلامل؛ مل يبدأ إال حديثًا ؛ أي يف حدود القرن الثالث عرش اهلجري/التاسع 

عىل املعارف الغربية املتقدمة يف العلوم الرصفة والطبيعية    يالمعرش امليالدي؛ بتأثري االنفتاح احلضاري العريب واإلس

والتطبيقية، إذ وفدت إىل األوساط الثقافية العربية األفكار املدنية الغربية املتمثلة يف الثقافة واحلضارة املستوردة من 

 بعض الدول األوروبية.

لعبت حركة الرتمجة من اللغة الفرنسية بخاصة إىل اللغتني: الرتكية والعربية دورًا متميزًا يف نقل بعض  وقد

املفاهيم واملصطلحات الغربية إىل الثقافة العربية احلديثة واملعارصة، وكان أبرز هذه املفاهيم واملصطلحات ذات 

 :لفنالعالقة املبارشة باملعنى اللغوي واملفهوم الدالل ل

املفهومني الغربيني ثالثة ألفاظ عربية هي: الثقافة واحلضارة واملدنية، ".  و؛ حيث قدم األدب العريب هلذين أ

فمن ترجم  إىل حضارة؛ ترجم  إىل مدنية، ويف كل حالة خيتلف تعريف املفهوم العريب عن اآلخر، ففي احلالة األوىل 

نية، وتكون احلضارة هي اجلانب املادي منها. ويف احلالة الثانية هي اجلانب الفكري من احلياة اإلنسا افةتكون الثق

 . "تكون احلضارة هي اجلانب الفكري، وتكون املدنية هي اجلانب املادي منها 

م عن املصطلح الفرنيس  الذي 1767هذا املصطلح ترجم يف غضون عام ".  ؛ حيث يعتقد البعض بأن ب 

 ."املرئية شملت: النحت، والتصوير، والطباعةكان يدل عىل عدد حمدود من أشكال الفنون 



65 

 

م ( يف 1887م( وأِحد فارس الشدياق )ت 1873ساهم كل من األديبني رفاعة رافع الطهطاوي )ت  وربام

أن اإلفرنج قسموا املعارف "انتقال هذه األلفاظ واملفاهيم واملصطلحات ثقافيًا إىل اللغة العربية، فقد نقل الطهطاوي  

بطريقة الرباهني، وأما الفن فهو معرفة صناعة  قةني: علوم وفنون، فالعلم هو اإلدراكات املتحقالبرشية إىل قسم

 اليشء عىل حساب قواعد خمصوصة..

الفنون فإهنا تنقسم إىل فنون عقلية، وفنون عملية. فالفنون العقلية ما يكثر قرهبا من العلوم، مثل علم  وإما

ق، والشعر والرسم، والنحاتة، واملوسيقى، فإن هذه فنون عقلية ألهنا حتتاج الفصاحة والبالغة، وعلوم النحو واملنط

تقسيم حكامء اإلفرنج، وإال فعندنا أن العلوم والفنون يف  هذاإىل قواعد علمية. وأما الفنون العملية فهي احلرف. 

 . "الغالب يشء واحد، وإنام يفرق بني كون الفن علاًم مستقاًل بذاته، وآلة لغريه

 . "الفنون اللطيفة كالشعر واإليقاع والتصوير"الشدياق بام متيز به اإلفرنج يف هذا الباب من  دويشي



66 

 

 ألفاظ الفنون اجلميلة ـ    املحارضة العارشة 

 

شهد األدب العريب خماضًا عسريًا لوالدة ألفاظ الفن ومصطلحاته املتعلقة بوعي اجلامل نسبيًا، وصارت 

اصطالحي ـ تركيبات أسمية وتعبريات لغوية حمددة املعنى والداللة عىل الفن  أوسطه اللغوية تتداول ـ بشكل شبه

. ولعل من أبرز هذه الرتكيبات االسمية والتعبريات اللغوية: اب واجلامل بوصفهام قرينتني معرفيتني يف اللغة ويف اخلط

 لة( .)الفنون النفيسة(، و)الفنون الراقية(، و)الفنون الفتانة(، وآخرها )الفنون اجلمي

أن التصوير كان يشكل يف هذه الفرتة املحتوى املفهومي ملصطلح الفنون اجلميلة ومقصديته الداللية  ويبدو

م( تعبريًا عن تصوير اإلنسان 1894بني )الرسم( و)النحت( مفهومني لغويني جديدين ظهرا يف هذه الفرتة )

 "املصنوعات من الرسوم والتامثيل"م(: 1905واحليوان والطبيعة وغري ذلك مما سامه الشيخ حممد عبده )ت 

 . "تستحق أن تسمى: ديوان اهليئات واألحوال البرشية"املحفوظة عند الغرب يف أماكن خاصة 

كان الشيخ حممد عبده مفتي الديار املرصية، وله من التأثري االجتامعي ما ساعد ـ ربام ـ عىل قبول املجتمع  

لكالم عنها، بل وربام ساعد هو من شاكله من العلامء القائلني بأمهية التصوير العريب هلذه الفنون اجلميلة وتداول ا

( عىل توطني النحت والرسم وغريمها من الفنون 1935وفوائده املباحة رشعًا كالشيخ حممد رشيد رضا  )ت 

مدرسة الفنون التشكيلية الغربية يف املجتمع املرصي من خالل قيام العديد من الفعاليات االجتامعية كافتتاح )

 الينيم؛ بإدارة عميد ايطال وبتدريس أساتذة من الرسامني واملعامريني االيط  1908اجلميلة( ألول مرة يف القاهرة عام  

والفرنسيني ملواد الرسم والنحت والعامرة وغريها من املواد الفنية التي أخذت تنترش يف املجتمع عرب اهتاممات اهلواة 

ات بعض اجلمعيات والنوادي األهلية الراعية للفنون اجلميلة، فقد صدر أول كتاب تعريفي واملحرتفني، وعرب اهتامم

  1938اجلميلة املرصي( ، وأصدر )إحتاد أساتذة الرسم ( يف عام  الفنونم؛ عن )نادي 1909بالفنون اجلميلة عام 

)يف الفنون اإلسالمية، مرص:  حمارضة الدكتور زكي حممد حسن )ت...( أمني دار اآلثار العربية يف كتاب بعنوان:

 مطبعة االعتامد(.

حاول بعض املثقفني العرب الرواد جعل الفن جزءًا من ثقافة املجتمع ورقيه االجتامعي، وصارت هذه  وقد

املواد الفنية من أهم املوضوعات التي كانت تدور عىل صفحات الدوريات اإلعالمية ويف أروقة الصالونات األدبية 

واملعرفة العامة التي ساهم فيها العديد من  لغةاهي العامة وغري ذلك من مشاغل الفكر واألدب والويف جنبات املق

املتعلمني واملثقفني والكتاب العرب املحدثني عىل توطني بعض هذه الوافدات الغربية من الصناعات واآلداب 

العربية واإلسالمية بوصف هذه الوافدات والتقاليد واملالبس وغري ذلك من اآلالت واملواد واملظاهر يف املجتمعات  

عىل رقي هذه املجتمعات وتطورها احلضاري، وذلك من خالل وسائل حتديث التعليم املتاحة، ومن   دالئلمعايري و

خالل احلوارات والنقاشات والسجاالت الدائرة يف الصالونات اخلاصة واملقاهي، ومن خالل تأليف الكتب ونرش 
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كله عىل األقل؛ مقاربات  ذلكجالت ووسائل اإلعالم األخرى.. حيث متت من خالل املقاالت يف الصحف وامل

 لغوية وأسلوبية واصطالحية غري مبارشة هلذه الوافدات يف لغة املجتمع العامة؛ فضاًل عن لغتنا العربية الفصحى.

ينات القرن م( التي نرشها يف جملة اهلالل املرصية يف عرش 1958مقاالت األديب سالمة موسى )ت  وكانت

العرشين مثاالً حيًا عىل ما كان شائعًا من جدل ثقايف حول الفنون اجلميلة يف تلك املنتديات األدبية واملناقشات  

مقاالته عن )اجلامل؛ ماهيته وأسبابه( يف عدد  ض الصالونية فضاًل عن الكتابات الصحفية، فقد نرش هذا األديب بع

، وهي املقالة التي يذكر فيها  1927)الثقافة واحلضارة( يف عدد ديسمرب    م، وبعض مقاالته األخرى عن1923أبريل  

الفن بالثقافة   ربطسالمة موسى بأنه كان أول من أفشى لفظ الثقافة  يف مقابل اللفظ األجنبي  . ودعا يف هذه املقالة إىل  

بفكر الناس وهويتهم اإلنسانية أكثر من ربطه احلضارة، باعتبار أن احلضارة مادية وأما الثقافة فذهنية ، مرتبطة 

من جملة اهلالل بعنوان: )الفنون  1928اخلاصة التي تبدو أكثر توضيحًا يف مقالته التي نرشها يف عدد نوفمرب 

 اجلميلة(.

 معجم مصطلحات الفنون: 

احلديثة،   كان جممع اللغة العربية يف القاهرة أول املجامع اللغوية العربية عناية بألفاظ الفن ومصطلحاته  وربام

فقد شهدت أروقة هذا املجمع اللغوي أوىل حماوالت توليد املفهوم الذوقي والداللة اجلاملية للفظة الفن العربية، 

مصطلحًا معرفيًا حمددًا بالتعريف الذي قدمه املجمع يف  بيةوالعمل العلمي اللغوي عىل صناعة هذه اللفظة العر

 معجمه املعروف بالوسيط عىل النحو اآليت :

الفن: التطبيق العميل للنظريات العلمية بالوسائل التي حتققها، ويكتسب بالدراسة واملران. والفن: مجلة ". أ

القواعد اخلاصة بحرفة أو صناعة. والفن: مجلة من الوسائل؛ يستعملها اإلنسان إلثارة العواطف وألحاسيس؛ 

 ."حيكمها الذوق واملواهب هارةموبخاصة عاطفة اجلامل، كالتصوير، واملوسيقى، والشعر، والفن: 

 ."من حيرتف الفن وجييده، وله رضوب فيه". الفنان : ب 

نفس املنوال؛ أقر جممع اللغة العربية بالقاهرة يف دورته الثالثة واألربعني: اجللسة الثانية املنعقدة بتأريخ  وعىل

لغوية العربية، وقد أصدر هذا املجمع ما يمكن ان نصفه باحلزمة األوىل والرائدة من ذخرية الفن ال 2/1977/ 22

يف الفنون(، ونرشها معجميًا يف القسم الثاين من معجم   لحات م هذه احلزمة املصطلحية بعنوان )مصط1980يف عام  

 خاص بعنوان )معجم ألفاظ احلضارة ومصطلحات الفنون(.

فن التصوير، والفن احلديث، الفنون املستهدفة ألفاظها باملعجمة يف هذا العمل اللغوي الرائد هي:  وكانت

وفن النحت، وفن املرسومات، وفن اخلزف. إن هذا املعجم هو املعجم العريب األول من الناحيتني العلمية املحكمة، 

أغلب هذا املعجم الرائد عىل الرتمجة والتكييف  واالعتامد الرسمي األوسع يف ما يتضمنه من مصطلحاٍت قامت يف

 واملعارص. ونعرض ههنا أمثلة من مواد هذا املعجم اللغوية احلديثة:اللغوي خلطاب الفن احلديث 

الفن التجريدي: فن يعتمد يف األداء عىل أشكال جمردة؛ تنأى عن مشاهبة املشخصات واملرئيات يف صورهتا   •
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 الطبيعية أو الواقعية.

الفن التشخييص: فن يعتد يف األداء عىل متثيل األشخاص واألشياء يف صورة متعارفة، وهو يقابل الفن  •

 التجريدي.

 النموذج املصغر : العمل الفني يف حجم مصغر مكتمل املالمح؛ يصلح أن يكون أساسًا للتكبري. •

 نع التمثال.التشكيل : استعامل الطني أو الشمع أو غريمها من املواد الرخوة يف ص •

 فن املرسومات : فن يعتمد عىل اخلطوط كالرسم واحلفر وامللصقات. •

فن احلفر : حفر املرسومات ونقشها يف خامات املعدن واخلشب واحلجر، تستخرج منها نسخ عن طريق  •

 الطباعة.

 اخلزف : ما يصنع من طينة تشكل وحترق يف األفران بدرجة حرارة خاصة الكتساب طبقة من الطالء. •

 الرسم : ما خط بوسيط عىل سطح. •

: هو رسم األشياء اخلطية أو اجلوية هبيئة مبتكرة ليعطي املصور صورته أو رسمه ميزة فنية  األمثل املنظور • 

 خاصة باختالفها عن املألوف.

ء : تأليف أجزاء مصورة من حيث املوضوع واملواضع والوضعة ومكانة أحدها بالنسبة لآلخر اإلنشا •

وتوزيع األلوان والظل والنور، إىل كل ما هو منشئ للصورة، ويشرتط أن متثل الصورة موضوعًا خاصًا، فال يدخل 

 يف ذلك املناظر والصور الشخصية ما مل ترش إىل معنى خاص.

ي يف هذا السياق اخلاص بمعاجم الفنون اجلميلة التشكيلية بالذات؛ اإلشارة إىل أن من اجلدير العلم ولعل

( مصطلحًا )إنجليزي ـ فرنيس ـ 1524قد صادق عىل ما يقرب من ) 1998مؤمتر التعريب املنعقد يف دمشق يف عام 

والثقافة والعلوم هذه العربية للرتبية  ظمةعريب( يف الفنون التشكيلية. وقد أصدر مكتب التعريب التابع للمن

يف معجم خاص أطلق عليه: )املعجم املوحد ملصطلحات الفنون التشكيلية(. وقام املجمع   1999املصطلحات سنة  

مصطلح( الذي ألفه جون فيتزموريس ميلز إىل اللغة العربية ونرشه  1359العلمي العراقي برتمجة )معجم الرسم: 

 م. 2008يف عام  ص، حجم كبري( الصادرة 367ضمن منشوراته )

 ألفاظ الفنون والعامرة اإلسالمية: 

 ـ ألفاظ الفنون والعامرة اإلسالمية:   1

جمال معريف حديث النشأة من الناحيتني التارخيية واملعرفية، فتارخييًا تعود بداياته األوىل إىل غضون القرن   هذا

 إىل ما يمكن أن نسميه: علم اجلامل احلادي عرش اهلجري/السابع عرش امليالدي عىل أقل تقدير، ويعود معرفياً 

لدى كثرٍي من املشتغلني بأعامل هذا املجال املعريف  تقاداالسترشاقي الذي كان له دور معنوي كبري يف رسوخ االع

وتأرخيه بأنه ـ من حيث هو موضوع ـ يبدو وكأنه ـ يف أحسن أحواله املعرفية ـ موضوع ثانوي من موضوعات علوم 

 ، واآلثار اإلسالمية.احلضارة، والتاريخ
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القول إن هذا املجال املعريف كان من ابرز الوافدات الثقافية إىل العامل العريب؛ املتمثلة يف التكامل  ويمكن

اللغوي بني ألفاظ الفن اإلسالمي الرتاثية وألفاظه احلديثة التي طرحها علم اجلامل االسترشاف عرب دراساته املعمقة 

 .سالميع الفني يف العامل اإلللظاهرة اجلاملية واإلبدا

ألفاظ هذا الفن الرتاثية كثرية العدد، ومتنوعة الفروع الفنية بني العامرة واخلط والتصوير والزخرفة  إن

والتذهيب والتجليد والتمثيل )خيال الظل أو طيف اخليال( واملوسيقى والغناء وغري ذلك من جماالت الفنون 

واللغوية األهم لتأسيس معجم ألفاظ الفن الرتاثية   ل بأن مقاربتها العلمية األوىلوالعامرة اإلسالمية التي يمكن القو

م( الذي كان عضوًا يف 1963عىل شاكلة البحث املعجمي احلديث؛ قد متت عىل يد الباحث اللغوي برش فارس )ت

فاهيم واملصطلحات املجمع العلمي املرصي ، فقد كانت جهوده يف هذا املجال رائدة وتأسيسية لبعض األلفاظ وامل

بكٍل من )الفنون اإلسالمية( و)الزخرفة اإلسالمية (، وكذلك: )الفن القديس( و)التصوير اإلسالمي(  علقةاملت

 اللذين يدخالن اللغة العربية ألول مرة من خالل نرشه لكتابه: )الفن القديس يف التصوير اإلسالمي األول( .

رب املحدثني وأكثرهم عناية بدراسة املصطلحات الفنية، وأكثرهم برش فارس أول الباحثني اللغويني الع  كان

انشغاالً بتأصيلها اللغوي اهلادف إىل بناء اخلطاب الفني لغويًا عىل ألفاظها التارخيية العريقة يف االختصاص، وذلك 

عنى اللغوي والدالل هلا أثر كبري يف حتول لفظة الفن من امل  نمن خالل تقديمه العديد من اإلسهامات اللغوية التي كا

العام إىل املفهوم االصطالحي اخلاص، ويف حداثة البنية العلمية للفن عىل مفاهيم ومصطلحات خاصة باملعرفة 

 اجلاملية.

م؛ بعنوان: 1935قدم هذا الباحث اللغوي بحثًا خمترصًا يف جملة جممع اللغة العربية امللكي يف مرص عام  وقد

م كتابه املوجز: )اصطالحات عربية لفن التصوير(، 1948لسفة(، ونرش يف العام )يف اصطالحات املوسيقا والف

( مّسدًا لغويًا 1952لآلثار الرشقية بالقاهرة،  ووضع يف خامتة كتابه عن )رس الزخرفة اإلسالمية، املعهد الفرنيس

 عربيًا ـ فرنسيًا بأكثر من ثامنني مصطلحًا يف فن التصوير: الرسم.

 أن نسوق ههنا بعض األمثلة من املصطلحات التي أقرتحها برش فارس يف هذا املجال: ويمكن

 أداء: تعبري حيس بواسطة طرائق الصنعة. •

 أسلوب: مذهب يف الفن؛ من األسلوب يف األدب. •

 بنية: خطة تنتظم هبا أجزاء التصويرة. •

 عند أهل صناعة املوسيقا؛ مثل الفارايب.تأليف: اجلمع العام لعنارص التصويرة مع اخرتاع؛ من التأليف  •

تزويق: من زوق؛ املعنى العام: تزيني، واملعنى اخلاص هنا هو: تنميق الكتاب وغريه بواسطة التصاوير يف  •

سبيل اإليضاح عىل الغالب. والتزويقة: التاء للمرة الواحدة نحو التصويرة، واملزوق: من يتعاطى صناعة التزويق، 

ق: الكتا  ب وغريه موضح بالتصاوير.واملزوَّ

تصوير نقش: األوىل شائعة، وللتصوير معنيان، األول: إحداث شكل ممثل بطريقة من طرائق الفنون نحو  •
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الرسم والنحت، والثاين: تلوين الشكل املمثل، وكال املعنيني مستعمل يف القديم واحلديث، لكن التصوير بمعناه 

ولفظة النقش هي املقرتحة، يف )تاج  ين؛ح موقوف عىل املعنى الثا األول هو املشهور، وحيسن البحث عن اصطال

العروس(: النقش تلوين اليشء بلونني أو ألوان كالتنقيش. وعىل هذا يكون الناقش من يمثل األشكال عىل اختالف 

 أنواعها مع استعامل األلوان، كاملصور باملعنى الثاين. ونجعل النقاش من يبسط الدهن عىل احليطان.

 تقويم: خصائص سيامء معينة، ويف القرآن الكريم: )لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم(. •

 تناسب: حسن املواقع باعتدال النسب يف العمل الفني. •

 فن التصاوير: علم األشكال املصورة بالدهن أو النحت وغريمها. •

 منوال: نمط خاص يف صناعة العمل الفني. •

 ن جوانب الفطرة؛ مهيأ للتأثر بألوان الفن أو ابتداعها.الذات الفنانة: أي جانب م •

أجل كامل القول يف هذا املجال؛ ال بد من اإلشارة إىل أن )العامرة اإلسالمية( مصطلح ولده علم اجلامل  ومن

االسترشاقي، وشاع يف دراسات الفن اإلسالمي اجلارية بجد منذ منتصف القرن الثالث عرش/ التاسع عرش، حتى 

يمكن أن تكّون بنيته املعرفية العامة جماالً من  التيجممع اللغة العربية يف القاهرة وفصل يف ألفاظه العلمية تلقفه 

 جماالت الفنون اإلسالمية؛ شأهنا يف ذلك شأن التصوير اإلسالمي والزخرفة اإلسالمية وغريمها.

عامرة اإلسالمية مل تكن جادة وواثقة معاجلات هذا املجمع ومقرراته اللغوية واالصطالحية املتعلقة بال ولكن

وغري موفقة النظر اللغوي واملعريف يف ألفاظها االصطالحية، ال سيام وإن قرارات هذا املجمع عن )مصطلحات يف 

باحلضارات القديمة كاإلغريقية واليونانية، وهلذا يبدو   علقةالعامرة اإلسالمية( جاءت يف سياق األلفاظ واملفاهيم املت

ألفاظ العامرة اإلسالمية ومصطلحاهتا املقررة يف هذه املجمع متداخلة أو مأخوذة من ألفاظ احلضارات  العديد من

 األخرى. ونعرض هنا لبعض هذه املصطلحات:

 كتف: اجلزء من اجلدار يقام لتقويته أو مقاومة ضغط العقد من فوقه. •

 عقد : جزء من البناء مبنى من قطع حجرية أو من األجر وغريه ليصبح يف هيئة القوس. •

إيوان : كلمة فارسية معناها الدار الشاخمة املكشوفة الوجه املعقودة السقف، او املكان املتسع من الدار حتيط   •

لة عىل هذه اهليئة يف املساجد  به حوائط ثالث. ومنه إيوان كّسى، باملدائن جنويب بغداد، ويستعمل اللفظ للدال

 والدور القديمة.

مقرنص : أسلوب زخريف عىل هيئات خمتلفة مدالة من السقوف عم استخدامه يف العامرة اإلسالمية حتى  •

 أصبح من سامهتا.

حجر مسنم : طراز من حلية البناء تكون األحجار فيه غري مصقولة وعىل شكل سنام، ومن آثارها ما بقى  •

 القاهرة وقلعة احلبل.يف أسوار 

بد يف هذا السياق من اإلشادة العلمية بموسوعة )العامرة اإلسالمية: عريب ـ فرنيس ـ إنكليزي( التي ألفها   وال
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الدكتور عبد الرحيم غالب ، فضاًل عن اإلشادة بمحاوالت بعض الباحثني املعارصين التأصيلية أللفاظ العامرة 

اللغوية الرتاثية، كام هي ـ عىل سبيل املثال: حماولة الدكتور  ممنة يف بطون املعاجاإلسالمية ومصطلحاهتا الفنية الكا

 سامي نوار: )الكامل يف مصطلحات العامرة االسالمية من بطون املعاجم اللغوية( .

 معاجم ألفاظ الفنون والعامرة اإلسالمية: 

عمقة معرفيًا يف ألفاظ الفنون والعامرة الرغم من وجود مثل هذه الدراسات اللغوية اجلادة منهجيًا وامل وعىل

اإلسالمية، بدت أغلب الدراسات املعجمية هلذه األلفاظ ـ عىل قلتها ـ متواضعة يف استيعاهبا، ويف تصنيفها، ويف  

 متييزها، ويف تعريفها.

ك يف فقرية يف كتب الفنون اإلسالمية، وفقرية كذل "كان السبب يف ذلك هو أن الثقافة العربية تبدو وربام

مصطلحاهتا الفنية، إذ أن أكثر الذين كتبوا فيها مل يوفوا هذه املصطلحات حقها من العناية والتحقيق، وكثريًا ما هترب 

أو خلطوا بني ترمجة البعض منها كالنحت واحلفر،  دقيقة،الكتاب املرصيون من ترمجة بعض املصطلحات الفنية ال

 . "يت والتطعيم والدهان والطالء، والرسم والتصوير، والتكف

يكن من أمر؛ فإن ثمة حماوالت مشكورة ـ وإن بدت متواضعة ـ ملعجمة ألفاظ الفنون والعامرة  ومهام

 االسالمية وتصنيف مصطلحاهتا يف:

. معاجم عامة كمعجم مصطلحات الفن اإلسالمي للباحث اآلثاري أِحد حممد عيسى الذي عمل عليه من أ

ي ومفاهيمه ومصطلحاته الواردة يف الكتب األجنبية، وترمجتها، وتصنيفها،  خالل استخالص ألفاظ الفن اإلسالم

 ومعجمتها.

. معاجم خاصة كمعجم مصطلحات اخلط العريب واخلطاطني للدكتور عفيف البهنيس  الذي عمل عىل ب 

 مية.استخالص ألفاظ هذا الفن ومفاهيمه ومصطلحاته مما تيّس من بعض متون الكتب العربية واملؤلفات اإلسال

. معاجم عامة خاصة كمعجم مصطلحات العامرة والفنون اإلسالمية للدكتور عاصم حممد رزق الذي ج

عمل عليه من خالل التوفيق بني األساس اللغوي العريب أللفاظ هذا املعجم ومصطلحاته وبني أفقها املوضوعي يف 

 هذا املجال املعريف اخلاص واملتميز. 

 ـ اخلامتة: سادساً 

لغة اخلطاب الفني إشكالية مركبة من مجلة إشكاليات اللغة والفن وحتدياهتام الثقافية الغربية التي فرضتها   تبدو

الدراسات االسترشاقية عىل اللغة العربية والثقافة اإلسالمية عرب تغريب األلفاظ واملصطلحات واملفاهيم املتعلقة 

 بالوعي اجلامل العريب واإلسالمي.

للغوي العريب احلديث واملعارص إلشكاليات هذه اللغة وحتدياهتا، فقام بعمليات الرتمجة تصدى البحث ا  وقد

والتكييف واالستيعاب والوضع والتعريب ألغلب تلك األلفاظ واملصطلحات واملفاهيم، وتوجيهها معرفيًا يف  

وثقافة، حتى صار هذا املصطلح   لغة ومعرفة  عريب؛ضوء اللغة العربية إىل بناء ما يمكن أن نسميه: )املصطلح الفني( ال
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يف الثقافة العربية احلديثة واملعارصة مفهومًا مستقاًل ذا وجهة داللية واحدة وحمددة صوب املعاين املتعلقة ـ بشكل 

خاص ـ بالفن بوصفه واحدًا من أركان املعرفة اإلنسانية األساسية الثالثة إىل جانب العلم واألدب، بل صار هذا 

معرفيًا واسعًا وشاماًل ملعاٍن ومفاهيم عديدة ومتنوعة تتعلق بكل أصناف الفنون وجماالهتا املعرفية، املصطلح جماالً 

فضاًل عن تعلقها املعريف احلميم بالفنون اجلميلة: التشكيلية )احلديثة: الرسم والنحت وغريمها(، واإلسالمية 

صوير وغريها(، بوصفهام املادة املعرفية األساس للفن والتذهيب والت  فة)التقليدية أو العتيقة: العامرة واخلط والزخر

 العريب اإلسالمي.

هنا، ندعو إىل اعتبار علم املصطلح اخلاص هبذا الفن عىل أسس اللغة والثقافة واملنهج العلمي الذي  ومن

ذه العجالة يساعد يف بيان طبيعة هذا العلم وحدوده وحقوله املعرفية الواضحة. وقد تتيح هذه النتيجة الكبرية هل 

 البحثية املتواضعة إمكانية تقديم املقرتحات اآلتية:

 . تعميق البحث العلمي وتوسيعه يف لغة اخلطاب الفني التي ال تزال ـ إىل حد ما ـ أرضًا علمية بكرًا.1

 . تأليف املعاجم املتخصصة باحلقول املعرفية املختلفة أللفاظ اخلطاب الفني ومصطلحاته.2

ديمي هلذا العلم يف الدراسات اجلامعية العليا: اللغوية والفلسفية والفنية وغريها مما له عالقة . التوطني األكا3

 بالثقافة العربية واملعرفة اإلسالمية.
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