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أمهية مراعاة اجلمهور وعاداته وتقاليده عند كتابة احملتوى، لكن العديد من األعمال اإلعالمية أتيت   ذكران بشكل متكرر
لتناقش األمور غري املنطقية يف أعراف اجملتمعات، لتغريها وترتقي هبذا اجملتمع، أو لتكشف واقع خيشى اجملتمع احلديث عنه  

استعرض هذه األفكار اجلديدة على اجملتمع   )تلفزيون أو راديو أو سينما( اذكري مثال حملتوى إعالمي والتصديق بوجوده، 
 .وحتدثي عن األثر الذي تركه وردة فعل اجلمهور حنوه 

 
عية تشكل  م، كانت تناقش حتديًدا ظاهرة اجتما1994يف إحدى حلقات املسلسل الشهري )طاش ما طاش( والذي ُعرض يف عام  

وأمرا خمجاًل، بل أن البعض يستخدمه    اا يف أعراف اجملتمع وهو )التلفظ ابسم األم أمام املأل(، وأنه يشكل عيبً ابلفعل أمرا غري منطقيً 
 مادة للسخرية والنيل من صديقه. 

يات ابلرايض، وأثناء  ا للممثل انصر القصيب فقد كان مع والدته، إبحدى املستشف( استعرضت مقطعً 2019يف حلقة )السعودية،  
ا لعقل املتابع  انتظارهم يف قاعة االنتظار ذكرت املمرضة اسم والدته منرية مما جعله يشعر ابخلجل واالرتباك، مما جسد تساؤاًل وحتفيزً 

 ملاذا هذا الشعور؟! 
وقد جاءت يف    لقد سلط املخرج تفاصيل الظاهرة بشكل فين ساخر يف بعض املواقف وتناول ردود أفعال البعض اإلجيابية اجلادة  

أراء شرحية خمتلفة من أفراد اجملتمع، فالبعض كان يرى أنه من العادي ذكر اسم عائلته مثلما حدث مع  (  2019مقطع )سبيس،  
من خالل استشهادهم    معه رافضني هذه الفكرة، فتفاوتت الردود بني مؤيد ورافض هلذه الظاهرة.جار القصيب، بينما أصدقائه أو جمت 

ة والسالم وبناته واحلديث عنهم دون حرج ودون وضع قيود وكذلك أصحابه رضوان هللا  الأبمساء زوجات الرسول عليه أفضل الص
كان يفتخر ابسم أخته وأُطلق عليه لقب أخو    -رمحة هللا-عزيز  عليهم. وكان أيًضا مؤسس اململكة العربية السعودية امللك عبد ال 

 نورة.  
أنه من املؤكد يل أن هذه املادة اإلعالمية استطاعت أن توصل الرسالة املرجوة املتمثلة يف الرقي ببعض األفكار الغري منطقية، وذلك   

، مما عزز جوانب التفكري  رتنت نالثقافية وعرب شبكة اإل من خالل ردود أفعال املتلقني ونقاشهم حول احللقة يف اجملالس واللقاءات  
 اإلجيايب يف اجملتمع.   
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