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  )المقاالت واآلراء(

  : صفحة لغة

ّعن اإلذاعة والتـلفزة، واإلذاعي والتـلفزي ِ َ َْ َّْ َّّ َ  

  )∗(محمد مكي الحسني الجزائري. د

 منذ - )))ُأذاع يذيع(( وهي مصدر الفعل -) إذاعة(ُاستعملت كلمة 

ًزمن بعيد بوصفها مصطلحا عربيا يقابل املصطلح اإلنكليزي 
broadcasting والفرنسي radiodiffusion  ُواشتق من هذه املادة اسم

ْمذياع(اآللة    .radioمقابل االسم األجنيب ) ِ

 فقد television واإلنكليزي télévisionأما املصطلح الفرنسي 

ًعرب يف بعض األقطار العربية، كاجلزائر مثال، فقالوا َتـلفزة : ُِّ َ َ ْ على الوزن (َ

ََْفـعللة، مثل: العريب َّوهذا تعريب موفق، ألنه ...). دحرجة، بعثرة، سيطرة: َ

ْيتيح استعمال فعل  َتـلفز(ِ َ ، ِْتلفاز: ًوما يشتق منه، خصوصا اسم اآللة) َْ

َالمتـلفزةوهو جهاز استقبال الربامج  َ ْ َ ُ.  

ْأما بقية البالد العربية، فقبلت   أن تنطق باللفظ - ويا لألسف -ََِ

زمن بعيد عن مع أن الفرنسيني عدلوا من ! (تلفزيون: الفرنسي كما هو

                                                            
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

، وحذا حذوهم الناطقون باإلنكليزية téléهذا املصطلح، فاختصروه إىل 

) تلفز(فخسرت الفعل ...) T V) يت يف(فاختصروا املصطلح إىل 

َومشتقاته، واستعملت الكلمة نفسها  َ ًامسا جلهاز االستقبال، ) تلفزيون(َ
  !ًبدال من تلفاز

ّإذاعي وتـلفزي: قلنافإذا أردنا أن ننسب إىل اإلذاعة والتلفزة  ِ َ َْ فنقول . ّ

َندوات إذاعية أو تلفزية، أي تـعقد يف دار اإلذاعة أو التلفزة، وال : ًمثال َْ ُ َ
  !ندوات مذياعية أو تلفازية: نقول

الت احملرتمة عبارة  ، )لقاءات تلفازية(ُوقد صادفت يف إحدى ا

ّوآمل أال ينتشر... وهذا تركيب غري سليم وغري مألوف ُ...  

َالتبصرة  -٢ ِ ِالتـوعية: ، ال)أو التبصير(َّْ ْ َّ!  

اليت ال وجود هلا يف لغتنا، إذ ) َّالتوعية(ًكثريا ما نقرأ ونسمع كلمة 

ِّوعى يـوعي(ِليس يف العربية فعل  َُ َّ ويف لغتنا ! ًلتكون التوعية مصدرا له) َ

ًفعل يؤدي املعىن املقصود متاما، هو  َّبصر((ٌ وهذا الفعل من األفعال . )) َ

َّفـعل(ِالقليلة زنة  َِتـفعلة(الصحيح الالم، اليت جاء مصدرها على ) َ ْ َ (

  :يقال. ًأيضا



  
٤٠٧  مكي احلسين.  د– صفحة لغة

ًبصر تبصريا وتـبصرة؛ جرب جتريبا وجتربة  ً َّ ً ِ َْ ً َّ ً؛ ذكر تذكريا !)بكسر الراء(َ َّ

ّوتذكرة؛ فرق تفريقا وتفرقة؛ فكر تفكريا وتفكرة؛ كرم تكرميا وتكرمة؛ كمل  ً ًِ ً َّ ًَّ ًً َ ً ِ

  .ًةًتكميال وتكمل

َبصر فالنا األمر وبه: ومن معاين هذا الفعل ًَ َّ ُفـهمه إياه، ووضحه له: َ َُ َّ َ َّ َ.  

ٍتـبصرة وذكرى لكل عبد منيب: ويف التنـزيل العزيز ُِ ٍ ِْ َْ ِّ ُ َ َْ ِ َ ً ِ َ ]٨:ّق.[  

ِّويف احلديث، قال عليه الصالة والسالم لعلي بن أيب طالب  ِ َّ كرم - َِ
ِّبصر ابن عمك: -اهللا وجهه  َ َ ْ ِ ِّ ُّ الوضوء والسنَّةَ َ.  

، ألن الوجه أن ))توعية املواطنني بكذا((: وعلى هذا ال يصح أن يقال

االقتصاد يف ) بضرورة(َاملواطنني ضرورة ) تبصرة(تبصري : ًيقال، مثال

  !استهالك املاء والكهرباء

ُوميكن أيضا أن يقال إرشاد املواطنني إىل مزايا االقتصاد يف استهالك : ً

  .اء، ومساوئ اإلسراف يف استهالكهااملاء والكهرب

َمدراء:  مديرون، ال-٣ ُ!!  

ًنـبه النـُّقاد كثريا على خطأ مجع كلمة  ُ َّ َمدراء(على ) ُمدير(ََّ ، ومع )ُ

ًذلك مازال هذا اخلطأ فاشيا فشوا عجيبا ًُ ُ ٌوأظن أن منشأه قياس فاسد! ِ َ :

ِّبضم األول، على مجع الصفة ) ُمدير(قياس مجع اسم الفاعل  املشبهة َ

َكرمي، خبري، فصيح( َ   !َبفتح األول) َ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُأن جتمع ) أي املشتقات(ومن املعلوم أن األصل يف مجع الوصف 

ُمجع سالمة، وتكسريها ضعيف إال إذا غلبت عليها االمسية؛ فيجمع  ّ ْ ََ َ
ُاملذكر العاقل منها مجع املذكر السامل، وجيمع املؤنث منها واملذكر غري  ّ

التساع ميدان [لكنهم اتسعوا يف تكسريها . ساملَالعاقل مجع املؤنث ال

م مل يكسروا كل الصفات. َّكما كسروا األمساء] البيان ِّبيد أ فامتنعوا : ُ

، مشري )من أدار(مدير : ، حنومن تكسير اسم الفاعل من فوق الثالثي

َفـلم يسمع مجعها على مشراء، )... أقام(، مقيم )أطاع(، مطيع )أشار( َ ُ ُ ََ

ُمطعاء، م َقماءََُ َ...  

َمدراء((ُوكذلك مل يسمع  ُ (( ...  


