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 الوحدة التعميمية األولى
 المغة اإلعالمية

 

 

 :األىداف التعميمية
 

 :تيدؼ ىذه الكحدة لتحقيؽ األغراض التالية

 
  التعريؼ بمفيـك المغة -1
  التعريؼ بنشأة المغة -2
  التعريؼ بنشأة المغة العربية -3
  التعريؼ بمستكيات التعبير المغكم -4
  التعريؼ بأنكاع النثر -5
  التعريؼ بمفيـك المغة اإلعالمية -6
  (المنطكؽ)التفريؽ بيف المغة كالكالـ  -7
 التفريؽ بيف المغة اإلعالمية كالخطاب اإلعالمي -8
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 مفيوم المغة
، مفيكـ محدد لّمغة اتفاؽ شامؿ عمىثمة اختمؼ العمماء في تعريؼ المغة كمفيكميا، كليس 

تعريفات كمف  كتعددىا إلى ارتباط المغة بكثير مف العمكـ، تيايرجع سبب كثركُقدمت تعريفات عدة لّمغة 
: نسكؽ اآلتي "Language"اللغة

 .(1) أما حدىا فإنيا أصكات يعبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ: ابف جني المغةعرؼ - 

عمـ أف المغة في المتعارؼ عميو ىي أ: تعريفو لمنحك بقكلوسياؽ عرؼ بف خمدكف المغة في مقدمتو في ك- 
عبارة المتكمـ عف مقصكده، كتمؾ العبارة فعؿ لساني فالبد أف تعبر ممكة متقررة في العضك الفاعؿ ليا 

 .(2) مة بحسب اصطالحاتيـأكىك في المساف، كىك في كؿ 

نظاـ صكتي ذك مضاميف محدكدة تتفؽ عميو جماعة معينة كيستخدمو أفرادىا في التفكير : بأنياعرفتك- 
 .(3) كالتعبير كاالتصاؿ فيما بينيـ

نظاـ صكتي يمثؿ سياقان اجتماعيان كثقافيان لو دالالتو كرمكزه، كىك قابؿ لمنمك : عّرفت أيضان بأنياكما - 
 ...كالتطكر

 الكالـ اعتبر بينما، اجتماعية مؤسسة :المغة إف" سكسير دم "السكيسرم األلسنية لعالـ خرآ مفيكـ كفي- 
 تمثؿ إذ األفكار، عف لمتعبير العالمات مف منظـ نسؽ ىي اجتماعية، مؤسسة ككنيا فالمغة. فرديان  فعالن 
 .(4)لمكالـ لترميزما البعد

 أك بيا، المتكمـ المجتمع أفراد كؿ مف النطؽ ممكنة مشتركة جمعية داللة ذات عالمات مجمكعة: المغة- 
 معينة، أصكؿ حسبب بمكجبو تتآلؼ محدد نظاـ ليا كيككف فيو، تظير مكقؼ كؿ في نسبي ثبات ذات
  .(5)تعقيدان  أكثر عالقات لتركيب كذلؾ

  .(6)عمدان  استعماليا أك الدالة العالمات اختراع عمى القدرة ىي :المغة- 

 كالتأكيمية االعتباطية كاإلشارات كالرمكز العالمات مف نظاـ: المغة بأن" لو سكيسر دم "ویرى- 
 (.7)العممانية

                                                 
1
، دار انشرٔق نهُشر ٔانزٕزٚغ، ػًبٌ، 1 يُبْجٓب ٔطرائك رذرٚطٓب، ط : ػهٙ دطٍٛ انذنًٛٙ، ٔضؼبد ػجذ انكرٚى ػجبش انٕائهٙ، انهغخ انؼرثٛخ- 

 ..57و، ص2005
2
 ..57 انًرجغ انطبثك، ص- 

3
 ..57 انًرجغ انطبثك، ص- 

4
. 98، ص 3ربرٚخ َظرٚبد االرصبل، ررجًخ َصر انذٍٚ انؼٛبظٙ، انصبدق راثخ، انًُظًخ انؼرثٛخ نهزرجًخ، ثٛرٔد، ط : أريبٌ ٔيٛشبل يبرالر-  

5
-13، ص 2004جبيؼخ انمبْرح نهزؼهٛى انًفزٕح، انمبْرح،  (انزطجٛمبد– األضص - انًفبْٛى)ضبيٙ انشرٚف، أًٍٚ يُصٕر َذا، انهغخ اإلػاليٛخ -  

14 .
6
. 12، ص 1991انهغخ اإلػاليٛخ، دار انجٛم، ثٛرٔد : ػجذ انؼسٚس شرف-  

7
، يجهخ يخزبراد، 2006ثذش فٙ انمراٌ انكرٚى ٔانزؤٔٚهٛخ انؼهًبَٛخ، ثذش يمذو إنٗ يؤرًر انًؼٓذ انؼبنٙ نهفكر اإلضاليٙ : أدًذ إدرٚص انطؼبٌ-  

. 45، انؼذد انضبيٍ، ص 2007دار انكزت ٔانٕصبئك، ثغذاد، 
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 إنيا أم " أدائية " ىي بؿ فقط، كصفية ليست المغةإف  " اكستف. ؿ. جكف " البريطاني الفيمسكؼكيرل - 
 ىك القكؿ يككف عندما" )نجازيوإ "الحقيقية كظيفتيا إف نؤكد أف يمكف لذا. الشيء بعض النجاز متجية
 نحف نقكـ إف أك، الفعؿ أك لمتصرؼ كندفعو، اآلخر عمى بالقكؿ نؤثر أف بإمكاننا إف نعني فإننا( الفعؿ
. (8)(بالفعؿ

 أية كدراسة كتطكرىا، تبمكرىا عمى كساعدت فييا نشأت التي لمحضارة تمثيمية صفة تحتؿ لغة كؿك- 
 .(9)المعاش لمكاقع السياسي كاإلدراؾ بالكعي المتصؿ استعماليا بتطكر يرتبط مفرداتيا، مف مفردة

 حد ما كخصكصان أنيا ال تختمؼ معظـ ىذه التعريفات متشابية إلىلكف ... غيرىا مف تعريفاتك
أف التعريؼ الذم قدمو ابف جني متكامؿ ألنو يشمؿ الباحثيف كثيران عف تعريؼ ابف جني، كيرل بعض 

(10) :عدة جكانب ىي
 

 أف المغة أصكات. 

 أف المغة تعبير. 

 أنيا تعبير يعبر بيا كؿ قكـ. 

 أنيا تعبير عف أغراض.  

 

نشأة المغة 
 

كثير مف الفالسفة كالمتكمميف كالمغكييف، كذىبكا في البحث مذاىب  نشأة المغة لمبحث فيتصدل 
 مف ا، كذلؾ يقكؿ مبدؤىا الطبيعة، كآخر يقكؿ منشؤىا االصطالح فيذا يقكؿ مصدرىا التوقیف: شتى

 (11) :نظريات متعددة حكؿ نشأة المغة، أشيرىاثمة ك. كالتكاطؤ

، كابف قدامة، كأبك قاؿ بيا أفالطكف كأبك: نظرية التكقيؼ -1 الحسف األشعرم،  عمي الفارسي، كابف حـز
َماَء ُكمََّو﴾ : كاآلمدم، كابف فارس كمعظـ رجاؿ الديف، كيستدلكف بقكلو تعالى َسأ ـَ األأ ﴿َكَعمَّـَ آَد

 كبما .(12)
كجبؿ الرّب اإللو كؿ حيكانات البرية، ككؿ طيكر السماء، فأحضرىا إلى آدـ )جاء في سفر التككيف 

                                                 
8
. 156 -155ربرٚخ َظرٚبد االرصبل، يرجغ ضبثك، ص : أريبٌ ٔيٛشبل يبرالر-  

9
. 182، ص 2000ثغذاد،– ، دار انكزت نهطجبػخ (يذخم)انذرة انُفطٛخ : دًٛذح ضًٛطى-  

10
 ..24 انطٛذ خضر، يرجغ ضبثك، ص- 

11
، يجهخ 2006ثذش فٙ انمراٌ انكرٚى ٔانزؤٔٚهٛخ انؼهًبَٛخ، ثذش يمذو إنٗ يؤرًر انًؼٓذ انؼبنٙ نهفكر اإلضاليٙ : أدًذ إدرٚص انطؼبٌ- َمالً ػٍ -  

. 45، انؼذد انضبيٍ، ص 2007يخزبراد، دار انكزت ٔانٕصبئك، ثغذاد، 
12

. 31ضٕرح انجمرح االٚخ -  
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فدعا آدـ بأسماء جميع البيائـ . اسميا ليرل ماذا يدعكىا، فكؿ ما دعا بو آدـ مف ذات نفس حّية فيك
  .(13)(كطيكر السماء، كجميع حيكانات البّرّية

الحسف البصرم،  قاؿ بيا سقراط، كديمقريط، كآدـ سميث، كمف العرب أبك: نظرية المكاضعة كاالصطالح  -2
  .إسحاؽ االسفراييني، كالسيكطي، كابف خمدكف كأبك

تعني أف يحاكي اإلنساف ما حكلو في الطبيعة مف الظكاىر، كأكؿ مف أشار إلى ذلؾ ك: نظریة المحاكاة-  -3
 .ابف جني

ن حتما أفَّ ا زّكد اإلنساف بآلة الكالـ، كبجياز لمنطؽ، فيكل أصحاب ىذه النظرية ير: نظرية الغريزة  -4
  .سينطؽ شاء أـ أبى

 

 المغة العربية
 

 فمما خرج الساميكف مف ميدىـ لتكاثر عددىـ اختمفت لغتيـ ،المغة العربية إحدل المغات السامية
األكلى باالشتقاؽ كاالختالط، زاد ىذا االختالؼ انقطاع الصمة كتأثير البيئة كتراخي الزمف حتى أصبحت 

بيف المغات السامية في أثناء القركف أثبت المستشرقكف عالقة التشابو ك، كؿ ليجة منيا لغة مستقمة
 .لالكسط

 العمماء المغات السامية إلى اآلرامية كالكنعانية كالعربية، فاآلرامية أصؿ الكمدانية كاألشكرية كيرد
الفصحى كليجات مختمفة  كالسريانية، كالكنعانية مصدر العبرانية كالفينيقية، كالعربية تشمؿ المَضرية

كالراجح في الرأم أف العربية أقرب المصادر الثالثة إلى المغة األـ، ألنيا . تيا قبائؿ اليمف كالحبشةلـتؾ
 . بانعزاليا عف العالـ سممت مما أصاب غيرىا مف التطكر كالتغير

كبيف . لغة الشماؿ كلغة الجنكب: ترجع لغات العرب عمى تعددىا كاختالفيا إلى لغتيف أصميتيفك
ما : المغتيف بكف بعيد في اإلعراب كالضمائر كأحكاؿ االشتقاؽ كالتصريؼ، حتى قاؿ أبك عمرك بف العالء

ف اختمفا لـ تكف إحداىـ بمعزؿ عف األخرل، فإف . لساف حمير بمساننا كال لغتيـ بمغتنا عمى أف المغتيف كا 
كتفرقكا في شماؿ الجزيرة كاستطاعكا بما ليـ مف قكة، كبما ، القحطانييف جمكا عف ديارىـ بعد سيؿ العـر

كانكا عميو مف رقي، أف يخضعكا العدنانييف لسمطانيـ في العراؽ كالشاـ، كما أخضعكىـ مف قبؿ لسمطانيـ 
فكاف إذف بيف الشعبيف اتصاؿ سياسي كتجارم يقرب بيف المغتيف في األلفاظ، كيجانس بيف . في اليمف
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الميجتيف في المنطؽ، دكف أف تتغمب إحداىما عمى األخرل، لقكة القحطانييف مف جية، كالعتصاـ 
ثـ جاء اإلسالـ فساعد العكامؿ المتقدمة عمى محك الميجات الجنكبية . العدناييف بالصحراء مف جية أخرل

تغمبت لغة قريش عمى سائر ك .كذىاب القكمية اليمنية، فاندثرت لغة حمير كآدابيـ كأخبارىـ حتى اليكـ
مكة كمكقع  ( كذك المجاز، كمجنة،عكاظ)األسكاؽ: المغات ألسباب دينية كاقتصادية كاجتماعية أىميا

  . فضالن عف القرآف الكريـمحطان لمقكافؿ اآلتية مف الجنكب التي كانت كعمؿ قريش

(15) (14 ):في ثالثة جكانبكتختمؼ العربية عف المغات المنتشرة في العالـ 
 

 بمعنى أنيا استمرت منذ األدب الجاىمي حتى اآلف دكف أف تتعرض ،تاريخيعمؽ العربية ليا - أكليا
 .كالمغات األخرل، كال يجد العربي المعاصر عناء في االستجابة ألدب العرب القدماء "نكعي"لتغير 

، يبدأ ىذا االرتباط بالقرآف الكريـ ثـ يمتد  بالدكلة العربية  اإلسالمیةىذه المغة ارتباطان عضكيان ترتبط - ثانيان 
 .في الحديث الشريؼ، كالتفسير، كالفقو كالتاريخ كغير ذلؾ مف جكانب الحياة اإلسالمية

 .لو مثيؿ في المغات األخرليبس تراث ىائؿ في الدرس المغكم ؿلمغة العربية - ثالثيان 

كقد اعتبر كثير مف العمماء أف (16)  أبا األسكد بحؽ مؤسس الدراسة المغكية عند العربكيعد
بفضؿ القرآف بمغت العربية مف االتساع  :"كارؿ برككمماف"، كقاؿ فييا كثيركف منيـ (17)العركبة المساف 

مدل ال تكاد تعرفو أم لغة أخرل مف لغات الدنيا، كالمسممكف جميعان مؤمنيف بأف العربية كحدىا ىي 
المساف الذم أحؿ ليـ أف يتعممكه في صمكاتيـ، كبيذا اكتسبت العربية مف زمف طكيؿ مكانة رفيعة فاقت 

": لكم ماسينيكف"المستشرؽ الفرنسي ذكر ك. (18)جميع لغات الدنيا األخرل التي تنطؽ بيا شعكب إسالمية
 كالمغة العربية بكجو خاص ىي شيادة دكلية يرجع تاريخيا إلى ...المغة العربية لغة كعي، كلغة شيادة

 .(19) ثالثة عشر قرنان 

 ، كقكة كاضحة في مجابية الحياة،مف ككنيا ذات قدرة كبيرة عمى تذليؿ الصعابأھمیة المغة العربية كتنبع 
كأنيا تتمتع بقدرة فائقة عمى استيعاب كؿ جديد مف العمـ كالحكمة كالفمسفة كأنكاع المعرفة األخرل، كىي 

  (14) .تتمتع كذلؾ برسكخ في األصكؿ كحيكية في الفركع

 
                                                 

14
انًؤرًر انذٔنٙ فٙ رطٕٚر رؼهٛى انهغخ انؼرثٛخ انهغخ / انهغخ انؼرثٛخ فٙ ٔضبئم اإلػالو انًرئٛخ : ٔرلخ ثؼُٕاٌ: أًٍٚ يذًذ ػجذ انمبدر انشٛخ-  

 http://www.quran-unv.edu.sd/StaffContributes/4/1.docو، 2008َٕفًجر  25 -23انؼرثٛخ ٔانؼٕنًخ ٔجٓبً نٕجّ 
15

ػهى انهغخ انزطجٛمٙ ٔرؼهٛى انؼرثٛخ إدارح انضمبفخ ٔانُشر ثجبيؼخ اإليبو يذًذ ثٍ ضؼٕد اإلضاليٛخ، انرٚبض، ثذٌٔ ربرٚخ : ػجذِ انراجذٙ - 

. .87-86َشر، ص
16

. .31انطٛذ خضر، يرجغ ضبثك، ص-  
17

، ٔزارح األٔلبف ٔانشئٌٕ 1انطُخ انزبضؼخ ػشرح، ط 69طبنت ػجذ انردًٍ، َذٕ رمٕٚى جذٚذ نهكزبثخ انؼرثٛخ، كزبة األيخ، انؼذد -  

. .36و، ص1999اإلضاليٛخ، انذٔدخ، 
18

 .60ضؼبد ػجذ انكرٚى ػجبش انٕائهٙ، يرجغ ضبثك، ص  طّ ػهٗ دطٍٛ انذنًٛٙ، ٔ-  
ٍ نٕ٘ يبضٌُٕٛٛ-  19 و، 1963، ثٛرٔد، دار انًؼبرف، 625، ص 2 :و  (ثبنفرَطٛخ )انًؤنفبد انصغرٖ  :انًرجغ انطبثك َفطّ، َمالً ػ

. 9 ػضًبٌ أيٍٛ، فهطفخ انهغخ انؼرثٛخ، ص، /د :َمالً ػٍ

-10- 

http://www.quran-unv.edu.sd/StaffContributes/4/1.doc
http://www.quran-unv.edu.sd/StaffContributes/4/1.doc


 
 

 

 مستويات التعبير المغوي
 

 مستكيات مف العديد تممس يمكفك، لمتعبير المغكم مستكيات متعددة تتكقؼ عمى عكامؿ مختمفة
:االتصالية المعامالت في حضكران  كأكثرىا أىميا، ىنا نذكر المغة،

( 20) 
 كلغة المثقفيف، كمغة المغكية، المستكيات مف العديد رصد يمكف نطاؽىذا اؿ كفي :اليومي الحديث لغة 

 الخ..البكرجكازية كلغة العماؿ، كلغة الفالحيف،

 كلغة العمـ، كلغة الفني، النثر كلغة الشعر، لغة رصد يمكف طاؽىذا الف كفي :والكتابة التدوين لغة 
 .الخ..كالمسمكع المكتكب بشقيو اإلعالـ

عمى الفيـ   كميا تأسستإلى ثالثة مستكياتلتعبير المغكم امستكيات يتفؽ الباحثكف عمى تقسيـ ك
: الكظيفي لالتصاؿ

 :المستوى التذوقي الفني الجمالي . أ

 الذم يسعى فيو األدباء لمتعبير عف مشاعرىـ كتجاربيـ اإلنسانية م كىك مستكل التعبير األدب
 األدب عمى المالحظ يصدره أف يمكف الحكـ وھذا.فيك أسمكب األدب كالفف كالتعبير بالعاطفة

 ػ مستقبالن حاضران كك ماضيان  ػ لمكاقع تخيمي انعكاس ىي حقيقتيا في جمالية، لنصكص إنتاجو عبر
 كتكاد عديدة، بمستكيات تزخر المغة أف شؾ كال. (21 )اتصاؿ ككسيمة ذاتيا المغة يستخدـ لكنو

 أف األدب نقاد بعض رأل فقد كعميو الخطاب، كبأشكاؿ كبأنكاع االجتماعية، بالمستكيات تتحدد
شباعيا المغكية، المفردات تفجير نحك بالنزكع تمييزىا يمكف لغتو  كبالمعاني الخيالية، باألبعاد كا 

 (22 ):ىما كبيريف مستكييف إلى تتفرع أف تعدك ال العاـ سياقيا كفي المبتكرة، كالدالالت

 .النثر لغة مستكل 

 .الشعر لغة مستكل 

 الكتاب بعض يذىب حيث أخرل، لغكية مستكيات أدؽ، كبتعبير أخرل، لغات المغتيف ىاتيف كتحت
 األخرل، القصائد لغة عف تختمؼ لغة قصيدة لكؿ أف بمعنى الخاصة، لغتو أدبي عمؿ لكؿ بأف القكؿ إلى

 ..كالمسرحية كالركاية كالقصة األخرل األدبية الفنكفعمى  ينسحب  نفسوكالقكؿ
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  :المستوى العممي النظري التجريدي . ب

 یستخدمون لذلؾ فيـ يمتزمكف بمغة كاضحة ك،يهعبر فيو العمماء عف الحقائؽ العممية المختمفةالذم 
 .األلفاظ التي تككف عمى قدر المعاني كىذا المستكل يركز عمى الحقائؽ العقالنية

 

 :المستوى العممي االجتماعي . ج

 كيتميز بمغة مفيكمة ،اإلعالـ حيث يقـك الصحفي بنقؿ األخبار كالحقائؽكسائؿ  كيستخدـ في 
 .غمب القراءألدل 

(23) :ىي قساـإلى أربعة أ النثركمف الباحثيف مف يقسـ 
 

 لىإ فيو يقصدكا كأ، بو يحفمكا أف دكف تخاطبيـ لغة في الناس عامة يستخدمو الذم كىك: العادم النثر  -1
 .المختمفة حاجاتيـ عف التعبير لمجرد مباشرة يرسمكنو نماإك الزخرؼ كأ التفكير كأ الركية مف شيء

 .الفنية بالناحية عناية دكف عنيا كالتعبير برازىاإ لمجرد العممية الحقائؽ بو تصاغ الذم كىك :العممي النثر -2

 فف فييا لغة لىإ الجافة، العمـ كلغة العادم الحديث لغة عف صحابوأ بو يرتفع الذم كىك: الفني النثر -3
 جممو كينسقكف لفاظوأ فيختاركف، كالزخرؼ كالتعميؽ، التنسيؽ، مف ضروباً  لو كيكفركف كركية، كميارة
 .كمعانيو

 

( الفني  )األدب لغة بيف الطريؽ منتصؼ في يقؼ  مف النكع كىذا(: الصحفي )العممي النثر -4
 مف حظو األدب مف كلو الشعبية كسيكلتو الفتو العادم  مف لو( العادم  )اليكمي التخاطب كلغة

 .التعبير كعذكبة التفكير

 السميـ المتكامؿ المجتمع بيف كالفرؽ ،(24)إنساني مجتمع كؿ فيمكجكدة  المستكيات كىذه
 فتقارب–  اآلخر في كتباعدىا  –األكؿ في المغكية المستكيات تقارب ىكغير المعافى،  كالمجتمع
 تكاممو ثـ كمف ثقافتو، كحيكية طبقاتو، كتآلؼ المجتمع، تجانس عمى دليؿ المغكم التعبير مستكيات
 كاألدبية العممية المستكيات بيف التآلؼ مف نكع فييا يسكد التي العصكر أف الثابت فمف العقمية، كسالمتو
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 فيك البعد كؿ اآلخر عف بعيد لغكم مستكل كؿ كاف إذا أما كأرقاىا، العصكر زىىأ غالبان  ىي كالعممية،
 .(25)كالشيخكخة كاالنحطاط التدىكر إلى يؤدم كىذا المجتمع، في العقمي االنفصاـ عمى دليؿ

 

 المغة اإلعالمية
 

 ال، إال أنو كالدراسات الكتب مف كثير في كتداكلو اإلعالمية المغة مصطمح شيكع مف الرغـ عمى
 : كثمة تعريفات عديدة لمغة اإلعالمية منياالمصطمح، ليذا معيف أك محدد تعريؼ يكجد

 كؿ في أعظـ مشترؾ قاسـ كىي العاـ، الجميكر محيط في نطاؽ، أكسع عمى تشيع التي المغةىي - 
 عف التعبير فيك...كاآلداب كالفنكف كاإلنسانية االجتماعية كالعمكـ كالتجارة كالصناعة كالثقافة المعرفة فركع

 .كمعرفة كعمـ فف كؿ مف عناصرىا تستمد كالبيئة، المجتمع

  -المغة مزايا مف لإلفادة اإلعالـ يسعى أف طبيعيان  كاف كقد... الحضارة لغة ىي اإلعالمیة المغة 
 كيفتح الكتابة، كلغة الخطاب لغة بيف المسافة بتضييؽ العظيـ التحكؿ كيحقؽ حضاريان، العربية
 كالمغة. سمطاف اإلعالمي التعبير في ليا كليككف مكاف، كؿ في لتتسرب الفصحى المغة أماـ الطريؽ

 المسانية فالمغة المستقبؿ، إلى المرسؿ مف الرسالة بو تنقؿ الذم المنيج أك اإلعالـ كسيمة ىي
 .(26)الرسالة لنقؿ كسائؿ كميا، كالسينما كالصكر، كاإلشارات،

  -المغة فعمماء الداللة، حقؿ ىك" كالمعنى المفظ "بيف العالقة في كاإلعالـ المغة بيف المشترؾ الحقؿ 
 حتى كمستقبميا الرسالة مرسؿ بيف المشترؾ باإلطار ييتمكف اإلعالـ كعمماء" الدالالت بعمـ "يعنكف

 ىذا في المشترؾ القاسـ المفظ كيمثؿ. خارجو الرسالة تسقط كال المشترؾ اإلطار ىذا في اإلعالـ يتـ
  .(27)كاإلعالـ المغة بيف، الداللة حقؿ، الحقؿ

  - المغة اإلعالمية ىي لغة جماىيرية فال بد مف تحديد كاختيار الرمكز كاإلشارات التي تطابؽ تمؾ
، كىذا يقتضي البعد عف المفردات (المخزكف المعرضي)التي يختزنيا المتمقي في اإلطار الداللي 

 .كالكممات الكحشية أك األعجمية كي يتمكف المتمقي مف تفكيؾ الرمكز المكدعة في الرسالة
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  - أك مكتكبةيجمع الباحثكف اإلعالميكف عمى أف لغة اإلعالـ تتمثؿ أساسان في إشارات منطكقة أك 
مصكرة، تمر مف خالليا الرسالة اإلعالمية إلى الجميكر، حيث ال يتـ اإلعالـ الكامؿ، إال إذا كجد 

رجؿ اإلعالـ المغة التي يقتضييا الحاؿ لمتعبير عف طبيعة المعمكمات كاألفكار أك المشاىد 
(28)كاألحداث

 كىذه المغة لـ تظير بيف عشية كضحاىا، بؿ تطكرت عبر سنكات مف الممارسة التي .
ارتقاء المستكل الثقافي لمجميكر، كالمكضكعات التي يتناكليا اإلعالـ، ، كمف أبرزىا صقمتيا الكقائع

كالكجكد الفعمي كالحقيقي لمكقائع كاألماكف كاألشخاص، ككذلؾ المردكد اآلني الذم ينتظر أف يحققو 
(29)اإلعالـ

. 

  - يمكف تعريؼ المغة اإلعالمية بأنيا األداة التي يقـك اإلعالميكف مف خالليا بتحكيؿ المعمكمات
ك مرئية يمكف تمقييا كفيـ كاستيعاب ما تحممو مف مضاميف أك مسمكعة ألى مادة مقركءة إكاألفكار 

 .(30)شكاؿ فنية معينةأتكضع في 

  - الصحافة، اإلذاعة، )لى تمؾ المغة المستخدمة في كسائؿ اإلعالـ إيشير مصطمح المغة اإلعالمية
   

  
  

  
   

  
   
    

  
 

  

     

31( كمكاقع اإلنترن .ت .. كقد ارتبط ظيكر كتطكر ىذا المصطمح مع كجكد تطكر    التمفاز)الفضائيات( )
كسائؿ اإلعالـ لذلؾ يمكف أف نميز أربعة مستكيات مف المغة اإلعالمية بحسب كسائؿ اإلعالـ التي

تستخدميا في التكاصؿ مع الجميكر، كىذه المستكيات ىي:
1 ا- لمغة اإلعالمية المكتوبة  )لغة الصحافة( وھي المغة  التي يستخدميا الصحفیون  لمتعبير عف

أفكار أك مكضكعات صحفية.
2 ا- لمغة اإلعالمية الم مس كعة )لغة  الوسائل السمعية( كىي لغة الصكت البشرل. لك غة المكسيقى.

لك غة المؤث ارت الصكتية. كلغة الصكت البشرل تنقسـ إلى:
أ -المغة البشرية األبجدية.

ب -المغة البشرية غير األبجدية.
الحي  لك غة 3 - المغة اإلعالمية المرئیة )لغة الوسائل  المرئية ( المغة البصرية  لغة الكائف 

الجسـ، كلغة المؤث ارت البصري .ة . ..
4 ا- لمغة اإلعالمية المستخدمة في شبكة اإلنترنت )لغة اإلنترن (ت .

إذا المغة اإلعالمية ىي    المستخدمة في كسائؿ اإلعالـ المتنكعة )المكتكبة كالمسمكعة كالمرئية..(ن
 لنقؿ رسالة إلى جميكر كجعميا في متناكؿ إفيامو كعمى نحك مؤثر كىادؼ.
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 ما تكصؼ بو المغة األدبية مف تذكؽ فنيىا نعني ب الك ،عربية فصحى المغة اإلعالمية ىي لغةك
ھي  لغة بنيت عمى نسؽ عممي اجتماعي، جمالي، أك ما تكصؼ بو المغة العممية مف تجريد نظرم، إنما 

بكجو عاـ، كىذه الخاصية في المغة العربية ظاىرة مف تركيب  فيي في جممتيا فف يستخدـ في اإلعالـ
عالمية اإل الطابع المميز لمغةكلعؿ . (النمذجة كالتبسيط)كعباراتيا تركيبان يرمي إلى  مفرداتيا كقكاعدىا

حيث يرتبط األسمكب اإلعالمي بالمعمكمة أشد االرتباط كبالكاقع يتمثؿ في الدقة كالكضكح كالمسؤكلية، 
الحي المممكس، كبجرد المحظة عند تشكميا، األمر الذم يجعؿ بعضيـ ينعت الصحفي بػمؤرخ المحظة، 

 .كاألسمكب الصحفي باألدب العاجؿ

 

 المغة والكالم
 

 أف الكالـ ىك ما "سكسيير" ما قدمو (32 ): مف أبرزىاالمغة كالكالـيشير الباحثكف إلى فركؽ بيف 
أما المغة فيي مجمكعة الصكر الذىنية التي يمكف أف تخرج ، يحدث فعالن مف أصكات صادرة مف اإلنساف

: كيمكف التمييز بيف المغة كالكالـ عمى األسس اآلتية .كالـفي صكرة إلى الكجكد 

 .يرتبط الكالـ بالمغة كيتحقؽ كنتيجة الستعماؿ المغة -1

 .المغة كاقع اجتماعي ثابت بينما الكالـ عمؿ فردل متغير -2

 . يتسـ بذكاء الفردمرادإالمغة ىي نتائج يرثيا الفرد بينما الكالـ عمؿ  -3

 .المغة ىي الجزء االجتماعي في عممية الكالـ كال يستطيع الفرد أف يعدليا -4

 .المغة كامنة أك سمبية كبالتالي فاألنشطة المرتبطة بالمغة تنتمي إلى الكالـ -5

 

 (33 )المغة اإلعالمية والخطاب اإلعالمي
 

 تكجد اختالفات بيف الخطاب حيث  يفرؽ الباحثكف بيف المغة اإلعالمية كالخطاب اإلعالمي، 
 رغـ نشأتيما التقميدية مف الدراسات المغكية، إف الخطاب كالنص يبحثاف في البناء كالكظيفة (النص)المغة ك

 أف الخطاب متحرؾ كمتغير، إلى باإلضافة ، المغة كالمجتمععلىلكحدات المغة الكبرل، فالخطاب يركز
كيشير  .كلو جميكر كىدؼ كقصد معيف، كيتشكؿ مف مجمكعة مف النصكص كالممارسات االجتماعية

                                                 
32
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كما يتضمف أنكاعنا أخرل مف النشاط , إلى استخداـ المغة حديثان ككتابةن  - "فيركالك"كما يقكؿ - الخطاب 
كاالتصاؿ غير - الرسـك البيانية  الصكر الفكتكغرافية،األفالـ،الفيديك،- العالماتي مثؿ الصكر المرئية 

كيخمص إلى أف الخطاب ىك أحد أشكاؿ الممارسة – الخ ... مثؿ حركات الرأس أك األيدم– الشفكم 
الخطاب ىك المغة المستخدمة لتمثيؿ ممارسة : الخطاب بمعني أضيؽ حيف يقكؿكيستخدـ االجتماعية، 

 (36()35()34).اجتماعية محددة مف كجية نظر معينة

كتعد المغة أىـ مككف مف مككنات عممية االتصاؿ، فضالن عف المككنات األخرل المتمثمة 
باألصكات كالحركات كاإلشارات كاإليماءات، فالمغة كما أسمفنا غير الكالـ، فيي شيء غير مممكس، إنيا 

تجسد " ؛ كيعرؼ الفكر أنو (38)"تحكيؿ المغة إلى صكت" ؛ أما الكالـ فيك (37)معرفة نظاـ اتصاؿ خالؽ
 كنستطيع أف نعد الفكر كعاءن لمغة، كأداة لمتعبير عف مخزكف األفراد مف المعمكمات، (39)" داخمي لمتجارب

 . كذلؾ المستحدثات مف األفكار، كالتي تتككف جراء االستزادة في الخبرة

بينما المغة ىي أداة فاعمة في قياس الخطاب، ككف المغة ىي األداة الفاعمة لنقؿ تمؾ الخطابات 
فالمغة عالمات كرمكز تشير جميعيا إلى األنظمة . فضالن عف ككنيا تمثؿ كعاءن شامالن يغمؼ بالرمز

ف المغة التي  المعرفية المختمفة فضالن عف ككنيا نظامان أك ظاىرة شاممة تعطي بعدان مغايران عف الكجكد كا 
تعنى بالخطاب ىي لغة خاصة؛ كليست المغة المتعمقة بالقكاعد النحكية كالصرفية أك طريقة كتابة الجمؿ، 
بؿ ىي لغة انبثاؽ كعبارات غير محددة، لغة تنتظـ ضمف تشكيالت خاصة لتؤلؼ الخطاب الذم يتسـ 

 . (40)بككنو متقاطعان مع األنظمة المعرفية السابقة في كؿ مف الفف كالجماؿ

 الذم يختص بدراسة كؿ شيء يمكف (Semitic) كيمكف تحميؿ المغة بالمنيج السيميائي 
كممات، أشارت، صكر، مكسيقى، إذ تدرس السيميائية الطريقة التي تحقؽ بيا ىذه : استعمالو في االتصاؿ

الدالالت االتصاؿ، كالقكاعد التي تحكـ استعماليا، حيث تسأؿ السيميائية أكالن عف كيفية خمؽ المعػنى؛ بدالن 
مػف الػسؤاؿ عف ماىية المعنى، كلفعؿ ذلؾ تستعمؿ السيميائية مفردات متخصصة لكصؼ الداللة ككػيفية 

 . (41)عػمميا 
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فرديناد دم )يتضح مف طركحات  (Discourse)كالخطاب  (Language)كالفرؽ بيف المغة 
فيعني بالنسبة ( الخطاب)تعد شيئان اجتماعيا يمتمكو المجتمع بأسره، أما ( كما يسمكنيا)، فالمغة (سكسير

. (42)إليو منجز فردم، فالمغة كسيمة ممكنة بينما الخطاب يؤخذ عمى أنو أنشطة كممارسات فعمية اتصالية 
بأنو كحدة لغكية ( 44) يمكف االستشفاؼ منيا أىـ سمات الخطاب(43)كثمة تعريفات عديدة حكؿ الخطاب

أشمؿ مف الجممة، كنظاـ مف الممفكظات، كما أف مصدر الخطاب فردم، كىدفو اإلفياـ كالتأثير، كمتمقي 
الخطاب البد أف يستشؼ المقصد الذم ينطكم عميو، كأف يتمثؿ الرسالة الداللية التي تكمف فيو، كذلؾ 

لكي تكتمؿ دائرة االتصاؿ، كىنا البد أف تحضر أيضان مككنات أخرل مف عناصر نظرية االتصاؿ كالشفرة 
 . كالسياؽ، لكي ينفذ قصد القائؿ إلى المتمقي
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 الخالصة
 

ثمة اتفاؽ شامؿ عمى مفيكـ محدد لّمغة، كُقدمت تعريفات عدة  أنو ليس نخمص مف ىذه الكحدة
العمكـ،  مف بكثير المغة ارتباط إل كتعددىا كثرتيا سبب يرجع ى     لّمغة مجمكعة :  في أبسط معانيياالمغةك     

عالمات ذات داللة جمعية مشتركة ممكنة النطؽ مف كؿ أفراد المجتمع المتكمـ بيا، أك ذات ثبات نسبي 
في كؿ مكقؼ تظير فيو، كيككف ليا نظاـ محدد تتآلؼ بمكجبو بحسب أصكؿ معينة، كذلؾ لتركيب 

كؿ لغة صفة تمثيمية لمحضارة التي نشأت فييا كساعدت عمى تبمكرىا كتحتؿ  .عالقات أكثر تعقيدان 
كتطكرىا، كدراسة أية مفردة مف مفرداتيا، يرتبط بتطكر استعماليا المتصؿ بالكعي كاإلدراؾ السياسي 

. لمكاقع المعاش

 –  أصكات:أف المغةير إلى متكامؿ يشاؿالتعريؼ كمتشابية إلى حد ما المغة معظـ تعريفات ك
نظرية  :كثمة نظريات متعددة حكؿ نشأة المغة، أشيرىا.  معينةعف أغراض - یعبر بيا كؿ قكـ - تعبيرك

 . نظرية الغريزة، كنظرية المحاكاة، كنظرية المكاضعة كاالصطالح، كالتكقيؼ

المغة العربية إحدل المغات السامية، كتختمؼ العربية عف المغات المنتشرة في العالـ في بينما 
. الھائل في الدرس المغكم وبتراثھا بالدكلة العربية اإلسالمية، وارتباطھاالتاریخي،  بعمقھا :ثالثة جكانب

لغة التدكيف ، كلغة الحديث اليكميمنيا لمتعبير المغكم مستكيات متعددة تتكقؼ عمى عكامؿ مختمفة، ك
لغة  )المستكل التذكقي الفني الجمالي: كيتفؽ الباحثكف عمى تقسيـ مستكيات التعبير المغكم إلى، كالكتابة
كمف الباحثيف مف . المستكل العممي االجتماعي، كالمستكل العممي النظرم التجريدمك ( لغة الشعر -النثر

 .(الصحفي)العممي  كالفني كالعممي كالنثر العادم :يقسـ النثر إلى

المغة التي تشيع عمى أكسع نطاؽ، في محيط الجميكر العاـ، كىي إلى المغة اإلعالمية كتشير 
قاسـ مشترؾ أعظـ في كؿ فركع المعرفة كالثقافة كالصناعة كالتجارة كالعمكـ االجتماعية كاإلنسانية كالفنكف 

. كفي التعبير عف المجتمع كالبيئة، تستمد عناصرىا مف كؿ فف كعمـ كمعرفة ...كاآلداب
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 تمارين

 
:  أجت ثبدزًبل ٔادذ فمظ ػٍ كم ضؤال يًب ٚهٙ

 

 :من تعريفات المغة- 1
A–  أصكات يعّبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ 

B–    نظاـ صكتي ذك مضاميف محدكدة تتفؽ عميو جماعة معينة كيستخدمو أفرادىا في التفكير كالتعبير
 كاالتصاؿ فيما بينيـ

C–   نظاـ صكتي يمثؿ سياقان اجتماعيان كثقافيان لو دالالتو كرمكزه، كىك قابؿ لمنمك كالتطكر 

D – aٔ b 

E  –aٔ b ٔ c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 

 

: من أشهر نظريات نشأة اللغة- 2

A– النشأة الربانية لمغة:  نظرية التكقيؼ 

B– التي قالت:  نظرية المكاضعة كاالصطالح 

 C– التي قالت بأفَّ ا زّكد اإلنساف بآلة الكالـ، كبجياز لمنطؽ، فيك حتمان سينطؽ :  نظرية المحاكاة
 شاء أـ أبى

D –  aٔ b 

E –  aٔ b ٔ c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
 

 

: يتفق الباحثون عمى تقسيم مستويات التعبير المغوي إلى- 3

A– المستكل التذكقي الفني الجمالي  

B – المستكل العممي النظرم التجريدم 

C–  المستكل العممي االجتماعي 

D –  aٔ b 

E –  aٔ b ٔ c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
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 :ثمة تعريفات عديدة لمغة اإلعالمية منيا -4
A–  ىي المغة التي تشيع عمى أكسع نطاؽ، في محيط الجميكر العاـ 

B–   ىي لغة جماىيرية فال بد مف تحديد كاختيار الرمكز كاإلشارات التي تطابؽ تمؾ التي يختزنيا
 (المخزكف المعرضي)المتمقي في اإلطار الداللي 

C–   أك مصكرة، تمر مف خالليا الرسالة اإلعالمية إلى الجميكرمكتكبةإشارات منطكقة أك  

D  -aٔ b 

E –aٔ b ٔ c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 

 :يمكن التمييز بين عدة مستويات من المغة اإلعالمية بحسب وسائل اإلعالم- 5
A –  (لغة الصحافة)المغة اإلعالمية المكتكبة 
B –  (لغة الكسائؿ السمعية)المغة اإلعالمية المسمكعة 
C–   (لغة الكسائؿ المرئية)المغة اإلعالمية المرئية 
D – aٔ b 

E  –aٔ b ٔ c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 

تعد المغة أىم مكون من مكونات عممية االتصال، فضاًل عن المكونات األخرى المتمثمة باألصوات - 6
: والحركات واإلشارات واإليماءات

A –  صخ

B–   خطؤ

 Aاإلجابة الصحيحة 
 

فيعني  (الخطاب)ال شيئًا اجتماعيًا يمتمكو المجتمع بأسره، أما  (فرديناد دي سوسير)المغة برأي تعد - 7
: منجز فردي، فالمغة وسيمة ممكنة بينما الخطاب يؤخذ عمى أنو أنشطة وممارسات فعمية اتصالية

A –  صخ

B–   خطؤ

 Aاإلجابة الصحيحة 
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الثانية التعميمية الوحدة 

 ودور اإلعالم المغويأىمية المغة في اإلعالم 

 
 :األىداف التعميمية

 
 :تيدف ىذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية

 .التعريف باألسباب التي أدت إلى االىتمام بدراسة المغة -1

 

 :التعرف عمى وظائف المغة في اإلعالم  -2

 

 .التعرؼ عمى وظيفة المغة االتصالية -

 .التعرؼ عمى وظيفة المغة كأساس مف أسس وحدة األمة -

 .التعرؼ عمى وظيفة المغة في حفظ تراث األمة -

 .التعرؼ عمى وظيفة المغة في عكسيا لما تفكر بو األمة -

 .التعرؼ عمى تأثير المغة في السموؾ الفردي واالجتماعي -

 .التعرؼ عمى تعبير المغة عف ازدىار الفرد والمجتمع -

 .التعرؼ عمى دور المغة في السيطرة -
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 .دور اإلعالـ في تنمية الممكة المغوية -

 .دور اإلعالـ في تنمية التفكير اإلبداعي -

 .دور لغة اإلعالـ في تمبية احتياجات الجميور -

 .دور اإلعالـ في اختراؽ مجاالت الحياة -

.دور اإلعالـ في بعث الروح في المخزوف المغوي -

 

 .ىيمنة اإلعالـ عمى المغة -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التعرف عمى دور اإلعالم في المغة من خالل -3

 .دور اإلعالـ في ترميز الواقع -

 .دور اإلعالـ كمؤسسة تكويف ثقافي -

 . دور اإلعالـ كمؤسسة تعميـ مستمر -
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 أىمية المغة في اإلعالم

 
أىـ مميزات الجنس البشري عف غيره مف المخموقات التي يتعامؿ معيا كونيا  في أھمیة المغةتكمف 

 باإلضافة إلى أنيا ،في محيط حياتو ووجوده عمى ىذه األرض، كما تعد وسيمة التفاىـ ووعاء الحضارة
ترسخ في عقوؿ أبنائيا منذ الصغر أفكارًا وعادات وتقاليد ىي جماع الثقافة الخاصة بالمجتمع، ومف ثـ 

مف إرثو المغوي الذي تربى عميو يومًا ما تنبع فإف نظرة الفرد والشعب إلى الحياة والكوف والوجود غالبًا 
لذا كاف مف الطبيعي أف تحظى المغة باىتماـ الشعوب عمى امتداد التاريخ اإلنساني، وقد تمثؿ (1) بعد يوـ

 (3) (2):ىذا االىتماـ في اآلتي
اإلنساف بطبيعتو إلى البقاء، وىو يعمـ أنو ميت فاٍف، ولذا فإنو يريد أف يبقي لنفسو ذكرًا بيف أجيالو ينزع  -1

 .المتالحقة، ووسيمتو األولى إلى ذلؾ تسجيؿ ما يريد لغوياً 

الصور والرسـو والفخار والمعادف وغيرىا، وىذا كمو بدافع إبقاء مف خالؿ مشاركة المغة في التسجيؿ   -2
 .الذكر الذي يمثؿ كؿ ما يفكر فيو اإلنساف

 .ال تكاد توجد أمة لـ تقـ بدراسة لغتيا ووضع القواعد الكفيمة بفيميا وتيسيرىا لمتعممييا -3

تعدد وسائؿ اإلعالـ، وثورة االّتصاالت، وتصارع اإليديولوجيات، وتشابؾ المصالح، قد ولعؿ 
جعمت استخداـ المغة في وسائؿ اإلعالـ المكتوبة والمسموعة والمرئية، صناعة متطّورة ليا عالماتيا 

 ُتوّظؼ توظيفًا دقيقًا لمتعبير عف ىذه المصالح المغة اإلعالميةالفارقة وخصائصيا الممّيزة فقد صارت 
 (4)ىامخّططاإلعالمية ويخدـ أىداؼ صانع الرسالة عمى نحو باستخداـ المفردات والصياغات اإلخبارية 

 عمى رسالتيا إيصاؿ في كمياً  اعتماداً  تعتمد كافة واالتصاؿ اإلعالـ وسائؿ إف نجد السياؽ ىذا وفي .(5)
ولعؿ أىمية المغة في اإلعالـ تبرز .باالتصاؿ القائـ أىداؼ مع ينسجـ الذي بالشكؿ توظيفيا وطرؽ المغة

 :في النقاط اآلتية
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8-7و، ص2003، تذوٌ داس َشش، تذوٌ يكاٌ َشش، 1يشكالذها وعثم انُهىض تها، ط : انغٍذ خضش، انهغح انؼشتٍح- 
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 ..20-19يشكالذها وعثم انُهىض تها، يشجغ عاتك، ص:  انغٍذ خضش، انهغح انؼشتٍح- 3

.36انهغح اإلػاليٍح، يشجغ عاتك، ص : عبد انغراس جىاد .- 4  

5
.648، ص3 ج74اإلػالو وذًٍُح انًهكح انهغىٌح، و و ل ع، تذيشك، و : عؼذ يحًذ انكشدي-   
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 المغة وسيمة اتصال

.. أّدت المغة، منذ القدـ الدور االتصالي الرئيس في سياؽ التطّور البشري والعالقات اإلنسانية
فعؿ فزيولوجي لدفعيا عددًا مف أعضاء الجسـ إلى العمؿ، كما أّنيا فعؿ نفسي ألنيا تستمـز نشاطًا والمغة 

وفي أولى  .(7)(6)إراديًا لمعقؿ، وىي فعؿ اجتماعي ألنيا استجابة لحاجات االتصاؿ بيف بني اإلنساف
.. (8)المبادرات االتصالية نجد محاولة اإلنساف خمؽ خطوطو األولى عندما قاـ بمحاكاة أصوات الطبيعة

 ات الخطوكانت كما ،فكاف بذلؾ يضع المبنات األولى لتعّرفو إلى العالـ، ونقؿ ىذا التعّرؼ إلى اآلخريف
وىو ما أّدى إلى صنع .. (9)اجتماعية المسافكانت الخطوة األولى باتجاه االجتماعية الحياة األولى نحو 

تاريخ المغة التي لـ تولد وتنمو وتتطور إال في أوساط اتصالية مختمفة، بسيطة حينًا ومعقدة حينًا آخر، 
يقسـ وىذا التاريخ االتصالي . ..تحمؿ مف مزايا اإلنساف ما تحمؿ في سياؽ انتقالو مف مرحمة إلى أخرى

، لما حممتو مف تغييرات عمى المستويات "ثورات"إلى ثالث محطات إنسانية كبرى، ُأطمؽ عمييا اسـ 
 عمى يد  والثانية اختراع المطبعة،الفينيقيوفعمى يد فالثورة األولى ىي اختراع الحروؼ .. اإلنسانية كّميا

 .(10) والثالثة الثورة اإللكترونية"غوتنبرغ"

حتى ..  التغمب عمى عقبات الفيـ ويسر القراءةينبغياالتصاؿ اإلعالمي الناجح وحتى يتحقؽ 
 اختیار رموزهوعمى المرسل. وبطريقة اقتصادية ناجحة  عممية االتصاؿ بأقؿ ما يمكف مف تداخؿ،تتـ
 ويقدميا بعناية تامة، ويعرؼ مدى سرعة القراءة لدى القارئ، ومدى ...(كمماتو وصوره ورسومو وعناوينو)

التركيز عمى الكممات أو مجموعات الكممات ومدى ما يستوعب في ذاكرتو مف المعاني المؤقتة حتى 
 . أو االستماع ليا أو مشاىدتياينتيي مف قراءة الجممة

 

 ساس وحدة األمةالمغة أ

ومف خالؿ  لكل أمة مف األمـ جوىر شخصيتيا ورىف بقائيا وأساس حضارتيا وثقافتيا،تعد المغة 
الوالء واالنتماء الصادؽ لمغتو وقومو  يكتسب شخصيتو وتتعزز فيو قيـوالمغة يكتسب الفرد ىذه الميزات، 

يوجيوف أبناءىـ لمبادية ليتمقوا لغتيـ األـ مف منبعيا  ولعؿ ىذا أحد األسباب التي جعمت العرب القدماء
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بحفظ كالـ  الذي نشأ عميو آباؤىـ، بؿ وكانوا يوصوف أبناءىـالصافي  األصمي فينيموا مف ىذا المنبع
 .العرب وأشعارىـ

 
 (12) (11 ) حضارة األمة المغةتحفظ

فأّي أمة .. إذا ضاعت المغة فإّنو إيذاف بضياع الشخصية، وضياع الشخصية ىو ضياع لألمة  
 قادرة عمى المحافظةبمغة قوية موحدة وسميمة بقوة عمييا أف تدخمو يراد ليا أف تدخؿ المعترؾ العالمي 

لـ تكف مجرد حامؿ معنوي أو كائف وظيفي، بؿ بقيْت نواَة الكتمة  وبالنسبة لّمغة العربية (13) عمى ذاتيا
إعالمًا و. ..وبحضورىا الجمالي األدبي وخصوصًا الشعري كانْت إعالمًا أيضاً .. الحضارية العربية دوماً 

 . (14)«المغة المعجزة»سياسيًا، وبظيور اإلسالـ حمؿ القرآُف العظيـ سرًا عربيًا عزيزًا وفائقًا ىو 

 

 ما تفكر بو األمة  المغةتعكس

وال إعالـ مف غير معرفة، وىي متنّوعة .. تيدؼ إلى نقؿ المعرفةتنبع أىمية المغة مف كونيا 
ذا كاف الخبر .. وتحتاج إلى صوغ لغوّي معّيف تتحّوؿ المعرفة غير مفيومة المعرفة يأتي بعبارة سريعة  -وا 

إلى شكؿ معمومات تضيع بيف المؤثرات العديدة المعتمدة في اإلعالـ، وتنتقؿ المغة في رحمة طويمة حتى 
 بعض ذىب و.(15)تأخذ شكميا األخير المعروض بما يناسب الموقؼ، ال ما يناسبيا في أحياف كثيرة

وسیلتھم ىي التي المغة عالـ إلى يخضعوف فيؤالء، المغة عالـ وفؽ حضارتيا تبني الناس أف إلى الباحثيف
 .(16)لمجماعة الغوية العادات عمى شعوريا ال يرتكز والواقع في التعبیر

 المغة لمتعبير عف المعارؼ واألحداث بدقة ووضوح باعتبارىا لغة معرفية، تستخدـ في وتستخدـ

نفوس الناس، أو في  تستخدـ إلثارة العواطؼ واالنفعاالت فيكما الرياضيات والعمـو اليندسية والتطبيقية، 
األوقات التػي يكمـ فييا نفسو أو  نفس الشخص ذاتو، عندما يعيش في عالـ أحالـ اليقظة، السيما في
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وىذه الرموز إما أف تكوف معرفية تػؤدي إلػى  دميتو، وفي تمؾ الحالة يمجأ الشخص إلى الرموز،
التفكير و التعبيرعضوية بيف عالقة  فثمة .انفعاالت غامضة وأوىاـ"أو غير معرفية تؤدي إلى" معمومات"

سعاؼ العقؿ، وتزويده باألوعية المطموبة لنشاطو،  ودوره في بناء العقؿ، وتنظيـ المحاكمات العقمية وا 
المعاني أو ابتسارىا، وتمنح العقؿ الرحابة  غنائو بمجموعة مفردات خصبة ومرنة تحوؿ دوف انحباساو

 (.17) مف تكمـ بمساف قـو فكر بعقميـ التعبير، لذلؾ يقاؿ واالنطالؽ في التفكير في فضاء مف طالقة

 

 وتؤثر في السموك الفردي واالجتماعي  المغةثرأتت
 
 األلفاظ اختيار أف كما، لإلنساف العصبي الجياز عمى تؤثر األلفاظ أف الداللة عمماء أثبت لقد  

 إلى ييدفوف اإلعالـ خبراء كاف ولما ،(18)وتصرفاتيـ الناس اتجاىات في التحكـ عمى يساعد الذي ىو
 إلى يؤدي مما والتنوير، الوعي طريؽ عف الشعور وتعبئة التأييد لكسب اآلراء وتكويف االتجاىات تعديؿ

 في يبحثوف االتصاؿ في الباحثوف وأخذ .الداللة عمـ نتائج فتـ االعتماد عمى سميمة، اجتماعية تصرفات
 التي الوثقى العروة ىي إذف فالمغة .(19)اإلعالمي االتصاؿ عممية في أساسیاً  اً عنصر باعتبارىا المغة

 في اضطرابو أو اإلعالمي لالتصاؿ االجتماعي الكياف تحدد التي وىي اجتماعية عممية االتصاؿ جعمت
الكثير مف سماتيا عالمية المغة اإل وتأخذ .والسموؾ المظير في المجتمع يفرضيا التي المعايير مواجية

ذاتو، وىكذا فإف الطريقة التي نتحدث بيا عف األشياء تختمؼ مف ثقافة إلى  مف طبيعة لساف قوميا
 غناءإالمغة اإلعالمية في تصورات الناس، وفي استجالء حقيقة األحداث واألشياء، وفي  تؤثركما . أخرى

إف الكممة اإلنشائية تزوؿ، وتبقى  يقوؿ محمد حسنيف ىيكؿ وكما.. الرصيد المعرفي والمغوي لمجميور
 . (20)ىو جزء مف تصور الناس الكممة التي تعكس واقًعا
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 و انحطاطھماأالمجتمع الفرد وتعبر عن ازدىار 

 
 المغة فعؿ اجتماعي مف حيث أنيا استجابة لحاجة االتصاؿ بيف بني البشر،  فرؽفال إذا كانت  
 تجوؿ التي األفكار عف لمتعبير خاصة وأ المختمفة حياتيـ في الناس مورسيير ألت عامة الحاجة تكوف فإ

 تكوف التي العوامؿ أىـ مف ىي المغة أف أرى ال ولكني، غاية وليست وسيمة المغةألف . (21)الفرد ذىف في
. نفسو العصر معطيات حسبب، مفرداتيا وثروة شكميا يتحدد ومكاف زماف كؿ في لمغة وا،الشعوب ىوية
 اهلل عبد أو.. الجاحظ سموبأو ومفردات بصياغات المأساويالوطن العربي  واقع عف نكتب فأ حاولناولو 
، أرقى وفنية أجمؿ روائي مبنى عمى نحصل ىؿ (22)..... حداثة األكثر حسيف طو حتى وأ... المقفع بف

 ثقافي ومناخ ومعاف مفردات، لغتو عصر ولكؿ، باستمرار ومتطور حيوعاء  فاللغة! ؟ تأثيراً  أبعد ولغة
  .(23)وفكري

 الخاصية ىذه صميـ مف فإفّ  المغة، سالمة ىيعالمية اإل لمكتابة األساس الخاصية ومادامت
 الفكر، يعطؿ خارجيا، أـ اإلعالـ وسائؿ داخؿ أكاف سواء لمغة، الخاطئ واالستعماؿ. لمغة السميـ النطؽ
 ينعكس تاريخيا،مف  سيئة بفترات المجتمعات تمرّ  وعندما. لسانيـ ويفسد لمناس، الذىنية القدرات ويشؿ
 صورة تبدو أف البد اإلعالـ في ينعكس عندما وتعقيده وتشابكو بشذوذه الواقع ألف اإلعالـ، لغة عمى ذلؾ

 .(24)أيضاً  المستخدمة المغة في والتعقيد والتشابؾ الشذوذ

 

 المغة مصدر من مصادر السيطرة

سسوا أوبموجبيا . الرؤية كقاعدة لبناء المفاىيـىذه تعامؿ القائموف عمى صناعة اإلعالـ مع 
دعامات المغة الدعائية، مف خالؿ وسائؿ إعالمية متنوعة ىي التي حّددت طبيعة المغة االتصالية، 
ومنسوب الييمنة، ففي بداية الوعي اإلنساني لـ يكف اإلعالـ في صورتو األولية سوى رسالة إخبارية 

نتاج الوعي المتعمؽ بمعاني السمـ والعدالة االجتماعية وبسرعة خاطفة . لمخاطبة أكبر شريحة ممكنة، وا 
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تحوؿ إلى بوؽ أيدلوجي بيد كؿ الفئات والجماعات التي أحالتو إلى خطاب عمى درجة مف التالـز البنيوي 
وبفعؿ التحوالت صار سالحًا حربيًا، ُيصنؼ ضمف أسمحة القوة الناعمة، . مع مستوجبات الدعاية السياسية

بحسب المصطمحات اإلعالمية الحديثة، إلى أف تحّزب، وخفتت موضوعيتو، عندما تـ أو الغزو الميف، 

توظيفو في لعبة األمـ، والصراعات الدولية، بعد أف تـ تعديؿ جممة مف القوانيف الدستورية التي تسمح 
. بالرقابة عمى اإلعالـ، وربطو باألمف القومي

 

 دور اإلعالم المغوي

 يجوؿ عما لمتعبير أساساً  ويتخذونو إتباعو في األفراد يشترؾ عاـ نظاـ مجتمع كؿ في المغة
 في اإلعالمية المغة تأثير ندرس أف يمكف ال فإننا ذلؾ وعمى، بعض مع بعضيـ تفاىميـ وفي بخواطرىـ

 كدراسة الصفات منفصمة،بوصفھم أجزاء  األفراد سموؾ دراسة طريؽ عف (25)موضوعية دراسة العاـ الرأي
نما معينيف، أفراد أو معيف فرد يصنعيا التي األمور مف ليست فالمغة. الفيزيائية والكيميائية لممواد  تخمقيا وا 

 وتبادؿ الخواطر عف تعبير مف الحياة ىذه تقتضيو وما، الجمعية الحياة عف وتنبعث االجتماع طبيعة
 بطريؽ  تلقائیاً عنو فيتمقاه مجتمعو، عميو يسير لغوياً  نظاماً  يديو بيف فيجد ينشأ منا فرد وكؿ لألفكار،

 في ویسلكھ قوالبو في أصواتو ويصب األخرى، االجتماعية النظـ سائر عنو يتمقى كما والتقميد، التعمـ
 .(26)وتعبيره تفاىمو

 إلى مضطراً ( المتمقي- المرسؿ )فرد كؿ يرى التي األمور مف- اإلعالمية المغةالسيما و – والمغة
، مقاومة العاـ الرأي مف يمقى جيؿ أو خطأ عف كاف ولو نطاقيا عمى خروج وكؿ، ترسمو لما الخضوع

 النظاـ مف اً جزء النياية في تشكؿ اإلعالمية المغة ألف ذلؾ ،(27)الصحيح نصابيا إلى األمور رد تكفؿ
 المغة، ىذه مصير فإن، العاـ المغوي النظاـ عف مختمفاً  منحىً  المغة ىذه اتخذت فإذا السائد العاـ المغوي

 .(28)المتمقي قبؿ مف الرفض إال يكوف لف
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فتأخذ منيا  ميادينيا، بمختمؼ المغوية الدراسات نتاج عف ستغنيت ال اإلعالمية المغة فصحيح أ
 ألفاظيا وتيذيب اإلعالـ لغة دراسة في تفيد فنية بحوث مف تكشفو وما، لغوية ظواىر مف إليو تيتدي ما

دخاؿ مفرداتيا وترقية نطاقيا وتوسيع  مف المغة ىذه خصائص وتدعيـ مفرداتيا، عمى جديدة مفردات وا 
... العامية إلى ىبوط أو إسفاؼ دوف المثقؼ الحي الواقع لغة مف شديد واقتراب، ووضوح وسالمة تبسيط

ولكف الصحيح أيضًا أف اإلعالـ . واالنجاز والعمؿ والحركة الحياة عف تعبر التي العممية المغة واستخداـ
 المغة لعمـ ويمكف. يؤثر في المغة في أشكاؿ شتى وىو ما يحاوؿ ىذا الفصؿ أف يمقي عميو بعض الضوء

 فعالقة... وتأثر تأثير عالقة ىي المغة بعمـ اإلعالمية المغة عالقة ألف ذلؾ اإلعالمية، المغة مف يفيد أف
 في تسيـ اإلعالـو االتصاؿ فوسائؿ المغوية، التنمية عالقة ىي المغة وعمـ اإلعالمية المغة بيف التأثير
 انقراضيا أو فييا مستخدمة كانت كممات ىجر وفي قبؿ، مف المغة في موجودة تكف لـ كممات نشأة

، المغة في كممات نشأة إلى تدعو التي العوامؿ أىـ تعكس اإلعالـ وسائؿ أف ذلؾ. تاماً  انقراضاَ 
ويتجمى دور اإلعالم في المغة في النقاط  .(29)جديد اجتماعي مستحدث تسمية إلى الحاجة كمقتضيات

 :اآلتية

 

 اإلعالم يرمز الواقع

 تتجاوز فكرة التوصيؿ، إلى ميمة "إدوارد سابير"بحسبوظيفة المغة كنظاـ رمزي ال شعوري، 
الناس ال يعيشوف في العالـ الموضوعي فقط، وال في عالـ النشاط "ف القوؿ إحيث يميؿ إلى  (ترميز العالـ)

وسیطاً لمتعبير في االجتماعي، كما ُيفيـ في العادة، بؿ ىـ واقعوف تحت رحمة المغة التي أصبحت 

ذا كاف  .(31 )(30)المجتمع الذي يعيشوف فيو ( تيااألدب توسيعًا، لبعض خصائص المغة واستعماال)وا 
أنو ال يمكف أف يكوف إال في ىذا الحيز، فإف اإلعالـ أيضًا ىو حالة مف  الذي یرىفاليري

ختالؼ المنطمقات والمرامي، االتعبيري واالستعمالي، رغـ اىا حاالت تفجير المغة وتطويرىا وتوسيع مد
 نظريات التمقي إلى المجموع، فيما يصدر حيث ينشأ العمؿ األدبي عف ذات أو فرد، ويتوجو 

اإلعالـ عف مؤسسة، تقؼ خمفيا جماعة، تتفنف في نقؿ الواقع، أو خمقو، أو تأويمو، حيث تستيدؼ التأثير 
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 كما تنتقي معمومات ممالة مف جماعات ضغط سياسية ونقابية (أجندة)أولويات في المجموع مف خالؿ 
يتـ بمقتضاىا تحويؿ المغة اإلعالمية إلى . ومذىبية، وال تمّرر إال ما يتناسب مع معايير القوى االجتماعية
 أكثر سالحاً اليوـ المغة في إعالـ باتت  و.(32)قوة روحية مصعدة بمقدورىا بناء الواقع، والتحكـ في مجرياتو

 عدة إلى المغوية، الحياة في اإلعالـ وسائلدور  یرجعو.. لصوتا مكتومفاعمية، فيي أشبو بالسالح 
 أىـ والمغة مسموعة، منطوقةمقروءة  ظاىرة األوؿ المقاـ في فالمغة ووظيفتيا، المغة طبيعة منيا عوامؿ،

 بعناصرىا اإلعالمية الرسائؿ تقدـ أف المرئية اإلعالـ وسائؿ في الصورة استخداـ ويتيح االتصاؿ، نظـ
 في تؤثر اإلعالـ ووسائط معرفة، مجرد وليست السموؾ، ضروب مف َضْربٌ  فالمغة. المغوية وغير المغوية
 فَّن ، ألاألخرى أكثر مف الوسائؿ المغة فيعالـ اإل وسائؿوتؤثر  .(33)بعيداً  تأثيراً  المغوي السموؾ ىذا تكويف
 التي المغات واختالؼ وسائميا وتنّوع قنواتيا تعّدد عمى اإلعالمية العممية في األساس حجر ىي المغة

 روح عف التعبير بمتطمبات وافية ونصاعتيا قوتيا عمى محافظة سميمة المغة كانت وكمما. فييا تستخدـ
 المغة فسدت فإذا. المتمقيف مف العريض الجميور إلى الرسائؿ إيصاؿ في ناجحاً  اإلعالـ كاف العصر،

 .التواصؿ وتعذر لألمور، الفيـ وفسد العاـ، الذوؽ بالتبعية فسد اإلعالمية،

 

ثقافي مؤسسة تكویناإلعالم 

الثقافي، وال نجافي الحقيقة إف قمنا إّف جميع مصادر التشكيؿ التكوینيعّد اإلعالـ مف أىـّ مؤسسات 
الثقافي عمى تنّوعيا أصبحت بحوزة اإلعالـ الذي أصبح يغّطي قطاعات واسعًة وعريضة مف المواطنيف، 
باىتماماتيـ واختصاصاتيـ وأعمارىـ، بدءًا مف عالـ الطفولة وانتياء بالّشيخوخة، حيث يقّدـ اإلعالـ اليوـ 

ويمنحو المعيار الذي ينظر منو إلى األشياء،  ويشكؿ نظرة اإلنساف، الثقافة والتوجيو والترفيو والمعمومة،
فيو يقرأ لو، ويكتب لو، ويروي لو، ويبيع لو، ويشتري لو، ويسيـ  بؿ يدربو عمى ذلؾ، ويقدـ لو النتائج،

الممكنة، ووضع الحموؿ   بردود األفعاؿبصنع شخصيتو المستقبمية، إلى درجة أصبح يمكف معيا التنبؤ
إضافًة إلى امتالكو قدرات خارقًة في الوصوؿ إلى المعمومات بشبكات  .واألوعية المطموبة لحركتيا مسبًقا

وتقّدـ وسائؿ اإلعالـ العديد مف المعارؼ والخبرات، وال يكوف لتمؾ المعارؼ . (34) مراسميو ووكاالتو
والخبرات كبير جدوى ما لـ تُْنقؿ لمجميور بمغة قواميا الكممات الفصيحة، والتراكيب السميمة، والعبارات 
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الثرية بمضامينيا ومدلوالتيا، والصيغ التي تحفظ لمغة أصالتيا، وتصوف تراثيا، وتبرز شخصيتيا، وترفع 
 .(35)مقاـ أىميا، وترقى بحضارتيـ

 

تعميم مستمر مؤسسة اإلعالم 

وسائؿ اإلعالـ المدرسة بالنسبة ألعداد ال حصر ليا مف الرجاؿ والنساء الذيف ُحرموا مف تعادؿ 
ْف لـ يستطيعوا أف يحُصموا منيا إاّل عمى العناصر التي يّتسـ مغزاىا بأقّؿ قدر مف الّثراء،  التعميـ، وا 

حتّمت وسائؿ اإلعالـ مكاف الوالديف والمدّرسيف في نقؿ العمـ  وا.(36)ومضمونيا بأكبر قدر مف البساطة
أصبح معظـ التعميـ يتـّ خارج الفصؿ الدراسي، وأصبحت الكمّية الفائقة مف المعمومات التي ووالمعرفة، 

، وقد حّطـ ؼفي أيامنا ىذه، تفوؽ بكثير كمية المعمومات التي ينقميا مدّرس الصوسائؿ اإلعالـ تنقميا 
 ؼىذا التحّدي احتكار الكتاب بوصفو مساعدًا أساسّيًا في العممية التعميمية، وأحدث شرخا في جدار الص

 .(37)الدراسّي 

ذا كاف وفي المجاؿ المغوي ؛ مفتوحة لمجميع اإلعالـ بالمستوى المطموب ُلغًة وأداء، يصبح مدرسة وا 
يبدأ اإلنساف في ومع استمرار السماع ينضج األسموب والطريقة في الذىف، فتتوّلد المقدرة عمى المحاكاة، و

استخداـ المغة السميمة في حاجاتو وأغراضو وأفكاره وىذا يعني أّف وسائؿ اإلعالـ قادرة عمى تنمية الممكة 
المغوية عند المتمّقي، مما سوؼ يؤدي إلى االرتقاء باإلعالـ نفسو، والتحّوؿ مف لغة األمّية والجيؿ 

: ، واالرتقاء باألداء، وبناء القاعدة المغوية والثقافية المشتركة(الفصحى)إلى لغة العمـ والحضارة  (العامّية)
 .(38) الفصحى؛ وبذلؾ يشكؿ اإلعالـ موقعًا مساندًا لمعممية التعميمية والتربوية

 
 اإلعالم ينمي الممكة المغوية

 الوظيفة المغوية، إّما بالتطوير ىـوتناسى أكثر (39)اإلعالـ وظائؼ كثير مف الباحثيف درس 
ما بالنشر والتعميـ بترسيخ ألفاظ  وأوالتحديث  إيجاد ألفاظ واصطالحات جديدة وأساليب جديدة، وا 

يجاد بدائؿ ليا خفائيا وا   يعني أف وسائؿ اإلعالـ قادرة وھو ما. واصطالحات وعبارات، أو بإقصائيا وا 
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 حتى ظير مصطمح تنمية الممكة المغوية عند المتمقي، مما سوؼ يؤدي إلى االرتقاء باإلعالـ نفسو، عمى
 عف يختمؼ مصطمح وىو. منشود ىدؼ نحو لغوي  تغییر إحداث بو ُيقصدو (المغوية التنمية)يسمى  جديد
 في كبيًرا نجاًحا حققت دوؿ عدة وىناؾ. التغير إلحداث تخطيط دوف العادية الظروؼ في المغوي التغير
 خارج في بالمغات المعرفة لتنمية أيضاً  كثيرة خبراتٌ  تكونت كما حدودىا، داخؿ في المغوية التنمية
 .اإلعالـ فيت تمثؿ ليا التنفيذية المؤسسات أىـولعؿ . حدودىا

 والمتكاممة المتعددة اإلعالمية المجاالت في  الجددلمعامميف المغوية الثقافة أىمية  تنبعىنا مف
 وأكثر. لممصطمحات ببنؾ األنباء ووكاالت اإلعالـ وسائؿ تربط متكاممة لمنظومة التخطيط وأىميةُ 

 المغوية الميارات تنمية تقؿ، وال قؿ طريقة معالجتيا في يكفي ال اإلعالمي األداء في المغوية األخطاء
 .ومتابعة واىتماًما تدريًبا يتطمب متكامؿ عمؿ

 تنمي المغة التفكير اإلبداعي

، وثمة عالقة في تنمية التفكير اإلبداعي حيث تعتبر المغة المجاؿ المغناطيسي لإلبداعلمغة دور 
أساس  الطالقة المغوية المفظية وسعة الخياؿ؛ وليس بخاؼ عمى أحد منا أف المغة األـ ىيإيجابية بيف 

المجاؿ كما أثبتت  اإلبداع العممي والفكري وىي حقيقة فطرية أثبتت األبحاث العممية أىميتيا في ىذا
  .دورىا في مجاؿ التفكير

 

 تمبي حاجة الجميورلغة اإلعالم 

احتؿ اإلعالـ بوجو  (خطاب)منذ أف فكر اإلنساف في تطوير الرسالة اإلعالمية البسيطة إلى 
 ياتومف ىذا المنطمؽ تـ تطوير مسارات التحرير الخبري ومستو. عاـ مكانة بارزة في المنظور اإلنساني

يمكف استشفاؼ ىذا المقصد عند مقاربة تراث الدراسات و عمى أساس لغوي في المقاـ األوؿ، الصیاغة
 .(40)االتصالية، المؤكدة عمى دور المغة في النص اإلعالمي
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بالتالي إلى المغة  استجابت لضرورات اإلعالـ، وتحولت توظیفاً واعیاً  ّظؼ اإلعالـ المغة وكما 
المغة اإلعالمية، فيما أبقت عمى كونيا الوعاء ثنايا أداة تسويؽ، أو وسيمة ترويج فكرية، معجونة في 

 (41)الجمالي الواسع، الذي يمكف التمدد فيو طبقًا لممتطمبات اإلعالمية المتصمة بالحاجات اإلنسانية
أي بمعنى ابتكار . دافعية صريحة لتطوير مطالب اإلنساف المغوية وفؽ تصّعدت الحاجة إلى االتصاؿو

 التعاطي مع القفزات الثورية لإلنساف، المادية والالمادية، واستيعاب مستوجبات لغة إعالمية قادرة
عمى درجة مف التشابؾ وىي نسانية اإلالحاجةإلى مستوى وعميو، وصؿ اإلعالـ بمعناه الحديث، . المحظة

 .(42 )بالنظر إلى ارتباطو بالمغة. مع كافة مظاىر الحياة

 

اختراق مجاالت الحياة قدرة اإلعالم عمى 

محدودة غير قوة تخفيتصالية ا كما أنيا أداة ،المغة مكّوف بنيوي مف مكونات اإلنسافتعد 
لمتغيير، وديمومة أصيمة إلعادة تشكيؿ الحياة، بالنظر إلى قدرتيا كمؤسسة إنسانية عمى الدخوؿ بفاعمية 
في أي عالقة ثنائية، عضوية بالضرورة، إلى الحد الذي يصعب بموجبو قياس ما أسيمت بو المغة في 

، إذ لـ يكف لو أي وجود قبميا، وبالتالي ال يمكف تخّيمو في حالة انفصاؿ  بالعكستكويف اإلنساف والعكس
ىذا التماس الشامؿ يفضي في النياية إلى أف المغة ىي وعنيا، ألنيا ىي التي تعّرفو أكثر مما يعّرفيا، 

إف اإلعالـ :  قمناذاوال نأتي بجديد إ .(43)اكتساب السمات البشرية وتطويرىالإلنساف المضخة التي تكفؿ 
 ..جميًعا، ليس العموـ اإلنسانية واالجتماعية فحسب، بؿ والعموـ التقنية والتجريبية اليوـ ىو ثمرة لمعموـ

واإلنساف، والتربية،  وىو محصمة لشعب المعرفة جميعًا، مف عمـ المغة، واالجتماع، والتاريخ، والنفس،
 وبة أو مسموعة، الوعاء اإلعالمي األىـ، عمىتسواء كانت منػطػوقػة أو مؾالمغة وتػمثػؿ  .الخ...والتعميـ

مؤثرًا باختيار األصوات نًا وقد بمغت لغات اإلعالـ عند األمـ اليـو شأ.. الرغـ مف أىمية الوسائؿ األخرى
والمصطمحات المأنوسة، والوجو المناسب، والشخصية  األخاذة، المالئمة، والنبرات المؤثرة، والصور

في التحرير واإلخراج واألداء، والصورة والصوت، والديكور،  المالئمة، فمكؿ وعاء إعالمي مواصفات
إف شمولية .(44)الوجو والحواس، التي تمثؿ وسائؿ اتصاؿ غير مسموعة والتقديـ، والمباس، وحركات

إلى جانب نقؿ األخبار، وترجمتيا لمحياة اليومية، وتسجيميا لمتاريخ  القضية اإلعالمية لممجاالت الحياتية،
  . لو نتائج وتداعيات عمى المستويات كافةیكون المعاصر، سوؼ
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(45 )اإلعالم يبعث الروح في المخزون المغوي
 

في .. يعمد اإلعالميوف عف قصد، أو غير قصد، إلى جعؿ عبارات أكثر تداواًل مف دوف غيرىا
حياة الناس، يقع األمر نفسو، حيث يظؿ كـ ىائؿ مف األلفاظ نائمًا في ثنايا القواميس والمؤلفات الجادة، 

فعمى . جديدة دالالت لتحمؿ أصيمة عربية كممات الحياة إلىوأعاد اإلعالـ . ينتظر مف يوقظو مف سباتو
 التي ( أو غازتوجرناؿ) المعّربة الكممة مكافَ  تأخذاف" جريدة "وكممة" صحيفة "كممةُ  بدأتسبيؿ المثاؿ 

 المعرفة أنواع ُكؿ لتستوعبَ  القديـ مجدىا إلى تعود" عمـ "كممةُ  وبدأت، قرف نصؼ بنحو ذلؾ قبؿ دخمت
 . قروف لعدة استخداميا كاف كما الديف عموـ عمى مقصورة تعد ولـ الدقيقة،

 نترات بكتريا، أكسجيف، ميكروبات، كممة ذلؾ مفكثيرة إلى المغة العربية  كمماتوأدخؿ اإلعالـ 
 الصحافة قّدمت و.العشريف القرف في العربي االستخداـ في استقرت الكممات وىذه. راديوـ الصودا،
 ىذه وأكثر. المعاصرة لمفصحى مميًزا طابًعا أصبحت الكممات بنية في مالمحعمى وجو التحديد  العربية
 معاصرة كممات إف. تطبيقاتو مف وزادت ذلؾ وسَّنعت الصحافة ولكف محدودة، قديمة أصوؿٌ  ليا المالمح

 نشرىا في دورٌ  لمصحافة وكاف ودخيمة، معربة كممات مف مشتقةٌ  وَأْقَممة وَبْرَمَجة وَنْمَذَجة َدْبَمَجة مثؿ
 .واستقرارىا

 ذلؾ مف المعاصرة، العربية في الصرفية األنماط استقرار عناصر أىـ مف العربية الصحافة تعدو
( انشقاقات/انشقاؽ انقسامات،/انقساـ )انفعاؿ بوزف ذلؾ مف األسماء، مف نوًعا بوصفو المصدر جمع
 تجاُوزات،/تجاُوز )تفاُعؿ وبوزف( توقُّعات/توقُّع تخصُّصات،/تخصُّص تجمُّعات،/تجمُّع )تفعُّؿ وبوزف
 وثمة(. استفزازت/استفزاز استعالمات،/استعالـ )استفعاؿ وبوزف( تناُقضات/تناُقض تناُزالت،/تناُزؿ

 منيا المعاصرة، الفصحى في الصحفي استخداميا خالؿ مف أىميتيا ليا أصبحت تركيبية خصائُص 
: منيا المعاصرة، العربية الصحافة لغة في واستقرت الوظيفة تمؾ إلى تحّولت جديدة، شرط أدوات ابتداع
 في األعالـ أسماء تتابع منيا منطوقة تركيبية أنماط األخبار لغة في استقرتكما . وعندما حينما، طالما،

 ومنيا إعرابي، تصّرؼ دوف العمـ السـ واحدة صيغة ثباتُ  ومنيا إعرابية، نياية بدوف الواحد الشخص اسـ
 .المحمية العامية مف الحاالت أغمب في تقترب ثابتة بصيغة األعداد قراءة

 في ألجمو المفعوؿ تصدر ذلؾ مف استقرارىا، في دور لمصحافة كاف الجممة بناء في أنماط ثمةو
 نفس كممة استخداـ ذلؾ ومف. إلخ... انطالًقا طبًقا، نتيجًة، رّدًا، تمبية،: مثؿ بكممات كاف إذا الجممة
 إرادة دوف as, als, comme بمعنى التمثيمية الكاؼ استخداـ وكذلؾ. تأكيده يراد ما إلى مضافة
 .إجازتو مف الرغـ عمى المدققيف بعض نقد موضع االستخداـ وىذا. التشبيو
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 ولكنيا المحدودة، القديمة أصوليا ليا المعاصرة العربية الصحافة لغة في كثيرة نحوية ظواىر ىناؾو
 وخبره المبتدأ بيف والفصؿ والفاعؿ، الفعؿ بيف الفصؿ ذلؾ مف الحديث، العصر في شائًعا نمًطا أصبحت

 . بالمعطوؼ إليو والمضاؼ المضاؼ بيف والفصؿ إلخ،

يمكف القوؿ إّف وسائؿ اإلعالـ طّوعت المغة، وجعمتيا مرنة تفي بمتطّمبات الحياة العصرّية، و
مياديف الحياة المختمفة، فقد أشاعت ألفاظًا،  وتستوعب التطّورات العظيمة التي صاحبتيا الّنيضة في

واستحدثت ألفاظًا جديدة، ومصطمحات جديدة، ووسعت آفاؽ المغة، وطورت أساليبيا في العموـ والفنوف 
 .(46) واالجتماع والسياسة

فقلل مف مستوى إلعالـ في المغة العربية، بعض الباحثيف تأثيرات سمبّية يرى ومف جانب آخر، 
الّدّقة عمى مستويات كثيرة، بعضيا يظير في استخداـ عبارات أو ألفاظ ذوات معاٍف مختمفة استخدامًا 

أّكد؛ )، وال فرؽ بيف أمثمة (طالب؛ طمب؛ ناشد؛ دعا؛ التمس)تراُدفّيا استبداليًا، فال فرؽ مثاًل بيف األفعاؿ 
ويرى بعض الباحثيف أّف حّرّية التصّرؼ في (47) (شجب؛ نّدد؛ استنكر؛ أنكر عمى)، وال بيف (شّدد؛ رّكز؛

 .(48) المغةالمغة التي منحيا الصحفّي لنفسو تركت جممة مف اآلثار السّيئة في

 
 يييمن اإلعالم عمى المغة

 نظراً  التأثير، يتبادالف ال فالطرفاف, متوازية خطوط في دائماً  واإلعالـ المغة بيف العالقةال تسير 
نما اإلعالـ، عمى نفسيا المغة تفرض فقمما بينيما التكافؤ انعداـ إلى  عمى يييمف الذي ىو اإلعالـ وا 

 وتخضع ركابو، في تسير لينة، طّيعةويجعميا  ومقوماتيا، مكّوناتيا مف ويناؿ حرميا، ويقتحـ المغة،
ومف الضرورة بمكاف أف ينتبو رجاؿ اإلعالـ  .(49 )نفوذاً  وال سمطة إزاءه تممؾ وال أىدافو، وتخدـ إلرادتو،

إلى أّنيـ يخمقوف الذوؽ المغوّي، ويفرضوف الصواب الذي قد يبدو في أّوؿ أمره ثقياًل، لكّنو مع الوقت 
 .(50)يصبح مقبواًل وشائعاً 
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 الخالصة

تعد وسيمة وأىـ مميزات الجنس البشري كونيا في تكمف  أف أىمية المغة نخمص مف ىذه الوحدة
 باإلضافة إلى أنيا ترسخ في عقوؿ أبنائيا منذ الصغر أفكارًا وعادات وتقاليد، ،التفاىـ ووعاء الحضارة

 حضارة  المغةتحفظ، وساس وحدة األمةوسيمة اتصاؿ، وأولعؿ أىمية المغة في اإلعالـ تبرز في كونيا 
تعبر عف ازدىار ، و وتؤثر في السموؾ الفردي واالجتماعي المغةثرأتت، وما تفكر بو األمة تعكس، واألمة

 .والمغة مصدر مف مصادر السيطرةوانحطاطھماأالمجتمع الفرد و

تكوینمؤسسةكوف اإلعالـ ويتجمى دور اإلعالـ في المغة في قدرة اإلعالـ عمى ترميز الواقع، و

تنمي المغة التفكير اإلبداعي ، كما أف اإلعالـ ينمي الممكة المغوية، وتعميـ مستمرمؤسسة اإلعالـ ، وثقافي
، كما أف اختراؽ مجاالت الحياةقدرة اإلعالـ عمى تمبي حاجة الجميور العاـ، ولغة اإلعالـ  ولدى الفرد،

 .يييمف اإلعالـ عمى المغةاإلعالـ يبعث الروح في المخزوف المغوي لألمة، و
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 تمارين

:  أجب باحتماؿ واحد فقط عف كؿ سؤاؿ مما يمي
 
كان من الطبيعي أن تحظى المغة باىتمام الشعوب عمى امتداد التاريخ اإلنساني، وقد تمثل ىذا - 1

: االىتمام في
A –  يريد اإلنساف أف يبقي لنفسو ذكرًا بيف أجيالو المتالحقة، ووسيمتو األولى إلى ذلؾ تسجيؿ ما يريد

 لغوياً 
B–   مشاركة المغة في التسجيؿ مف خالؿ الصور والرسـو والفخار والمعادف وغيرىا
C – ازدياد المنافسة بيف المغات في العالـ 
D – aو b 
E –aو b و c 

 Dاإلجابة الصحيحة 

 
: تبرز أىمية المغة في اإلعالم في كونيا- 2
A–   وسيمة اتصاؿ
B–  أساس وحدة األمة 
C–  تحفظ المغة حضارة األمة 
D – aو b 
E –aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
ذاتو، وىكذا فإن الطريقة التي  المغة اإلعالمية الكثير من سماتيا من طبيعة لسان قومياتأخذ - 3

: نتحدث بيا عن األشياء تختمف من ثقافة إلى أخرى
A –  صح
B –  خطأ

 Aاإلجابة الصحيحة 
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: يعني تطوير المغة من الخارج- 4
A –  مف خالؿ االشتقاؽ والنحت والتجوز والتوليد والتعريب
B –  فسادًا وتشوييًا ضافة، وا  الضاغطة التي تفرض التصّرؼ في المغة قمبًا وتحويرًا، وحذفًا وا 

 Bاإلجابة الصحيحة 
 
وبموجبيا أسسوا دعامات . تعامل القائمون عمى صناعة اإلعالم مع الرؤية كقاعدة لبناء المفاىيم- 5

: المغة الدعائية، ألن المغة مصدراً 
A –  مف مصادر إلياـ األمـ
B –  مف مصادر السيطرة

 Bاإلجابة الصحيحة 
 
: يتجمى دور اإلعالم في المغة في- 6
A –  اإلعالـ يرمز الواقع
B –  اإلعالـ مؤسسة تكويف ثقافي
C –  اإلعالـ ينمي الممكة المغوية
D – aو b 
E –aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: يستطيع اإلعالم أن يرمز الواقع من خالل- 7
A –  عندما ُتستخدـ مف منظور وظيفي
B –  يتـ مف خالليا تكييؼ األنماط االتصالية
C –  مف خالؿ تسمية األشياء بأسمائيا
D – aو b 

- E aو b و c 
 Dاإلجابة الصحيحة 
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إذا كان اإلعالم بالمستوى المطموب ُلغًة وأداء، يصبح مدرسة مفتوحة لمجميع؛ وفي المجال المغوي - 8
ومع استمرار السماع ينضج األسموب والطريقة في الذىن، فتتوّلد المقدرة عمى المحاكاة، ويبدأ اإلنسان 

: في استخدام المغة السميمة في حاجاتو وأغراضو وأفكاره
A –  صح
B –  خطأ

 Aاإلجابة الصحيحة 
 

وىو مصطمح يختمف عن . إحداث استقرار لغوي عند مستوى معين (التنمية المغوية)يقصد بـ- 9س
: التغير المغوي في الظروف العادية إلحداث التغير

A –  صح
B –  خطأ

 Aاإلجابة الصحيحة 
 

رجال اإلعالم يخمقون الذوق المغوّي، ويفرضون الصواب الذي قد يبدو في أّول أمره ثقياًل، لكّنو - 10
: مع الوقت يصبح مقبواًل وشائعاً 

 A –  صح
 B –  خطأ

 Aاإلجابة الصحيحة 
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 لثةالثاالتعميمية الوحدة 

 وظائف المغة في اإلعالم

 
 :األىداف التعميمية
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 :التعريؼ بوظائؼ المغة في اإلعبلـ مف خبلؿ
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 .الوظيفة التفاعمية لمغة -

 .الوظيفة االجتماعية لمغة -

 .الوظيفة النفسية لمغة -

 .الوظيفة الفكرية لمغة -
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 .الوظيفة التربوية والتعميمية لمغة -

 .الوظيفة التنظيمية لمغة -
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 وظائف المغة في اإلعالم

شرط مف شروط وعي المغة مخموؽ اجتماعي تؤثر وتتأثر بيذا المحيط، فتأخذ منو وتعطيو، وىي 
مكانية التواصؿ االجتماعيؿاإلنسا   بؿ .(1)ذاتو، وىي التي تيبو التباعد واالستقبللية عف األشياء، وا 
 ،جتماعية وليست مجرد كمماتا عمى اعتبار أنيا ممارسة ،وجود اإلنساف ممكنًا داخؿ جماعاتوتجعؿ 

مھم منيا تقنيات وأشكاؿ التي تدرس في جانب  (عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ)ومف ىذا المنطمؽ نشأت 

  .التواصؿ اإلنساني، وأثرىا في مسار المجتمع

إذ يرى عمماء الفكر , لمغة وظائؼ متعددة حاوؿ العديد مف العمماء والباحثيف تحديدىا وتصنيفياو
 (بوىمر)أما إلييا عند الحاجة، صؿ، ومساعد آلي لمتفكير وأداة لمتسجيؿ والرجوع اوالفمسفة أنيا وسيمة لمتو

فيري أف لمغة ثبلث وظائؼ أساسية وىي وظائؼ اعتمدىا العالـ الروسي ,  وىو عالـ لغوي بارز(2)
 halliday" ىاليداي"وحاوؿ وظائؼ المغة بثبلث وظائؼ،  (3)" جيفوتز"وحدد  وأكد عمييا، (ياكوبسوف)

 وبرغـ ما تقدـ ىناؾ مف الباحثيف مف يقصر وظيفة المغة األساسية ...تقديـ حصر بأىـ وظائؼ المغة
 أف المغة ىي وسيمة واحدة مف وسائؿ وف بينما يرى آخر، أو التخاطبCommunication عمى التواصؿ

 .التخاطب

ومف خبلؿ مقاربة وظائؼ المغة بوظائؼ اإلعبلـ نجد أف الدور الوظيفي لئلعبلـ يجمع جميع 
وظائؼ المغة، فاإلعبلـ ضرب مف ضروب االتصاؿ وحمقة مف حمقاتو، وبالتالي تعد وظيفة المغة 

االتصالية وظيفة مف وظائؼ المغة في اإلعبلـ، بؿ ال يمكف أف يتـ اإلعبلـ بدوف لغة في كثير مف 
كما أف اإلعبلـ ذو طبيعة اجتماعية، ووظيفة المغة االجتماعية إذًا ىي إحدى وظائؼ . الوسائؿ اإلعبلمية

وعمى ىذا األساس تبرز وظائف المغة في اإلعالم في ... اإلعبلـ الذي يعرؼ باإلعبلـ االجتماعي
 :النقاط اآلتية

 تصالية لّمغةالالوظيفة ا

يصاليا الرسالة مفيوـ عف تعبر اتصالية وسيمة  المغةأفأظير الباحثوف   أىداؼ وفؽ المتمقي إلى وا 
 وقناة، التاريخ وحفظ، المعرفة ونقؿ، الثقافات وتبادؿ لمحوار، ) وسيمة فيي باالتصاؿ القائـ وتوجيات
  .الخ..... ( االجتماعية لمفعاليات

                                                           
1
 ابرَل 7-  هـ 1432 جوادي األولً 3الخوُص ، 15627العذد اإلًطاى واللغت هي التىاصل إلً األعلَوت، جرَذة الرَاض، :   هحوذ العباش- 

- م 2011 http://www.alriyadh.com/ 
2
. 20 – 19هرجع ضابق،  ص : اللغت اإلعالهُت: عبذ العسَس شرف-  

3
اللغت العربُت، هٌاهجها وطرائق تذرَطها، هرجع ضابق، ص:   طه علٍ حطُي الذلُوٍ، وضعاد عبذ الكرَن عباش الىائلٍ-  61.. 
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 أو الوسيمة تمثؿ فيي، بالرسالة إال تنجح وال، فقط والمستقبؿ المرسؿ عمى تقوـ ال االتصاؿ عمميةو
 كممة لكؿ، والجماىيري االتصاؿ عممية عمييا القائمة االتصاؿ وسيمة ىي المغة إذف المغة، ىي باألصح

 معنى، نقؿ عمى قائمة تكوف المغوي التركيب ضمف لكنيا، مجردة رمزية مصطمحات ليست ىيو رمز،
 وبعد، مادي بعد: بعداف ليا فيكوف مرة، كؿ في الرمزي مدلوليا يختمؼ الكبلمي السياؽ ضمف فالكممة
 " العاـ الجميور فيـ ىو الوحيد ىمو ألف لمكممة؛ المعنوي بالبعد الجماىيري اإلعبلـ رجؿ ييتـو معنوي،
 أىـ باعتبارىا المغةوظيفة  تظير ىنا مف. بو نتصؿ مف مع مشاركة نقيـ أف نحاوؿ بغيرنا نتصؿ فعندما
 .(4)األخرى االتصاؿ وسائؿ جميع عمييا القائـ األساس فيي اتصاؿ وسيمة

 عمى المجتمع كياف في تسري التي اإلعبلمي االتصاؿ عممية في رئيسياً  موضعاً  المغةوتحتؿ 
 أىـ مف ىي اإلعبلمية الرسالة أف اعتبار عمى، والرموز المغة استخداـ حيث مف مختمفة مستويات
 التقميدية العبارة كانت وليذا والثقافية، واالجتماعية النفسية بأبعادھا اإلعبلمي االتصاؿ عممية عناصر

 عناصر أىـولعؿ ( تأثيروسيمة وبأي  بأي،  يقوؿلمف، يقوؿ ماذا ، يقوؿمف )في االتصاؿ عممية تحدد
  .(5)بأخرى جية أو بآخر فرد خبلليا مف يتصؿ التي" اإلعبلمية الرسالة "أو" المغة "في يتمثؿ االتصاؿ

 المعارؼ نقؿ يتيح حيث ثقافي إعبلمي تفاعؿ كؿ أساس ىو االتصاؿ أف الباحثيف بعض يرىو
 يستيدؼ نشاطاً  مفيوميـ في االتصاؿ كاف ىنا ومف، والجماعات األفراد بيف التفاىـ وييسر، والمعمومات

 معنى ذات رموز باستخداـ، جماعات أو أفراد بيف أراء أو أفكار أو معمومات ذيوع أو انتشار تحقيؽ
 عف االتصاؿ تـ إذا إال المطموب االنتشار يتحقؽ وال الطرفيف، مف كؿ لدىنفسو بالقدر ومفيوـ موحد
. (6)االتصالية العممية في المشتركيف جميع قبؿ مف ومفيومة موحدة خيالية أو واقعية رسائؿ بث طريؽ
 والتذكر التفكير مثؿ العقمية الخطوات مف العديد تتطمب ألنيا مبسطة، بطريقة تتحقؽ ال االتصاؿ فعممية
 قدرة( أي )الوجداني والتقمص والوقت األلفاظ واختيار االتصاؿ بيا سيتـ التي الطريقة واختيار والتخيؿ
 .(7)اآلخر مكاف نفسو تخيؿ عمى اإلنساف

 مشتركة وخبرات معاف وجود يعني وىذا والمستقبؿ، المرسؿ بيف والتوافؽ التناغـ توافر مف البد لذلؾ
 ما أقرب ذلؾ كاف واحد داللي إطار في متفاىماف والمستقبؿ المرسؿ كاف وكمما والمستقبؿ، المرسؿ بيف
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 يفيـ أف في كبير احتماؿ ىناؾ اإلعبلمية، الرسالة إرساؿ عند نوإ القوؿ ويمكف. (8)الفيـ إلى يكوف
 ال ألنو تاـ بشكؿ الرسالة فيـ مف يتمكف لف( ب )المستقبؿ ولكف تامًا، فيماً  المرسؿ رسالة( أ) المستقبؿ
 االنقطاع وىذا المرسؿ، لغة المستقبؿ ىذا إجادة لعدـ ذلؾ يعود وربما ،واحد داللي إطار بالمرسؿ يجمعو
 أو والمستقبؿ المرسؿ بيف مشتركة وخبرات معاف وجود عدـ يعني والذي الداللي بالتشويش يسمى ما يمثؿ
 خارج فيو )الداللي اإلطار في المرسؿ مع يشترؾ فبل( ج )المستقبؿ أما، أبداً  فييا يشتركاف ال ىما

 بمغة معرفتو لعدـ ذلؾ يرجع وقد المرسؿ مف الموجية الرسالة يفيـ لف لذا( تماماً  الداللي اإلطار
 .(9)المرسؿ

 بينيما األساسية المرتكزات كانت فكمما والمستقبؿ بالمرسؿ مرىونة واالستقباؿ االتصاؿ آلية إف
 والجغرافية والثقافية والسياسية والنفسية واالقتصادية االجتماعية والظروؼ الخبرات، مثؿ مشتركة

 نسبة عمو ویحكم. (10)التشويش عف وأبعد وأسرع أوضح االتصاؿ عممية كانت والوجدانية والتاريخية
 شكؿ في رسالتو يضع أف لممرسؿ البد إذ" الرسالة قالب "االستقباؿ عممية في انخفاضيا أو التشويش

 نفسو مف واثؽ غير أو كتابتو في ضعيفاً  المرسؿ كاف فإذا الكممات،و الرموز مف محددة صيغة أو معيف
 تؤدي وكذلؾ، االتصاؿ، عمى سمباً  يؤثر ذلؾ فإن موضوعو، عف الكافية المعمومات لديو ليست أو

 والمرونة والمتانة القوة مف تكوف أف البد إذ ،االتصاؿ عممية في ميما دوراً  الرسالة تنقؿ التي الوسيمة
 مع تنافس أو تداخؿ مف حدث مھما المناسبینوالمكاف  الوقت في المستقبؿ إلى اإلشارات تصؿ بحيث

 بالطريقة المرسؿ رسالة رموز فؾ عمى قادراً  كاف فكمما، دوره لممستقبؿ وأيضاً ... األخرى الوسائؿ
 .(11)االتصالية العممية نجاح نسبة ارتفعت المطموبة

 خبارية لّمغةالوظيفة اإل

وىي وظيفة شاسعة وعميقة األىمية في المغة إذ تستغرؽ زمنيًا بعدًا تاريخيًا وتأثيرًا يمتد مف 
ینقل معمومات جديدة ومتنوعة إلى أقرانو، بؿ المغة يستطيع الفرد أف ، فمف خبلؿ التاريخ إلى المستقبؿ

لى أجزاء متفرقة مف الكرة األرضية خصوصًا بعد  ينقؿ المعمومات والخبرات إلى األجياؿ المتعاقبة، وا 
قناعية؛ لحث الجميور إويمكف أف تمتد ىذه الوظيفة لتصبح وظيفة تأثيرية، . الثورة التكنولوجية اليائمة
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 أو اإلقباؿ عمى سموؾ غیر محبب نمط سموكي سمعة معينة والعدوؿ عنفكرة أو عمى اإلقباؿ عمى 
 .مرغوب

 المقاالت أو الفنية، والتقارير الدراسية المقررات في اإلعبلمية الصيغ في یتمثل الوظيفة ىذه لبو
الوظيفة اإلعبلمية لّمغة حيف  وتظير .(12)وغيرىا الدراسية واألطروحات العممي البحث وأوراؽ الصحفية

حداث أو عف نوع مف المعرفة أو في شرح معيف أو تقديـ األتستخدـ المغة في اإلخبار عف الحقائؽ أو 
والمعمومات العامة التي يتناقميا األفراد في , والمعمومات العممية المختمفة, تقرير عف موضوع معيف

أحاديثيـ اليومية أو تنشرىا الصحؼ واإلذاعات أو تتناقميا النشرات أو المجبلت العممية العامة وما إلى 
 .ذلؾ

  لمغةالوظيفة التفاعمية

" أنا وأنت"وىي وظيفة  ... بيف الكائنات الحية بعامة والبشر بخاصةالمغة وترتقي بالتفاعؿتخمؽ 
حيث تستخدـ المغة لمتفاعؿ مع اآلخريف في العالـ االجتماعي باعتبار أفَّ اإلنساف كائف اجتماعي ال 

 . يستطيع الفكاؾ مف أسر جماعتو، فنستخدـ المغة في المناسبات، واالحتراـ، والتأدب مع اآلخريف

 أف اإلنساني االتصاؿ في المتخصصيف مف كثير يؤكد ولذلؾ المعنى، بناء وىي وظيفة لّمغة في
 بيذا - والمعنى(. 13)والجميور باالتصاؿ القائـ بيف المعنى بناء ىي االتصالية المغة وظائؼ أىـ مف

 ىذه .والقارئ الكاتب وبيف والمستمع، المتحدث بيف والمستقبؿ، المصدر بيف تفاعمية عممية ىو - المفيوـ
 التفاىـ في ليا أساساً  المغة مف تتخذ االتصالية الرسالة ومستقبؿ باالتصاؿ القائـ بيف التفاعمية العممية

 إلى إيصاليا باالتصاؿ القائـ يريد التي المعاني أو جية، مف بينيما المشتركة المعاني وتكويف والتفاعؿ
  .(14)نظره وجية مف المستقبؿ

 فأل ذلؾ، الجمھور إلى إيصالو باالتصاؿ القائـ يحاوؿ التيالمعنى يكمف في الرسالة و
 خبلؿ مف( ووقائع أحداث قضايا، شخصيات، )بيـ المحيطة البيئة عف معينة معاني يكونوف األشخاص

 .المختمفة االتصاؿ وسائؿ عبر اآلخروف إلييـ ينقميا التي المغة
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لى جانب ذلؾ فيي سبلح ميـ مف أسمحة مواجية الكثير مف المواقؼ الحياتية التي تتطمب إ
 .(15) استخداـ المغة في استماع وتحدث وقراءة وكتابة

 الوظيفة االجتماعية لمغة

 صناعةإلى  المتطمعة العممية إنيا لمجميور، العاـ واالتجاه الميؿ في التأثير نحو االتصاؿ یتوجھ
حيث  محدد، قيمي باتجاه والتعبئة التوجيوو الوعي مبلمح رسـ في المغة، توظيؼ خبلؿ مف العاـ الرأي
ذا. مجاؿ مف أكثر عمى يتوزع الذي اليدؼ، تحقيؽ خبللو مف يتـ  عند توقفت قد التوجيات كانت وا 

 في البحث ركاب في تسير اإلعبلمية المغة فإف الثقافي، أو السياسي أو االقتصادي اإلعبلمي نماذج
 يسعى والذي اإلعبلمي، التداوؿ طريقة ييـ ما تحديداً  وىذا الواحدة، الثقافية البيئة ضمف الدالة الرموز
 في العميؽ صالغو دوف مف أثرًا، ينتج أف لو يمكف ال الذي التفاعؿ ىذا، والمتمقي عقؿ مع التفاعؿ نحو

 التي الدالة المعطيات عمى الوقوؼ بغية فييا، السائد القيمي والنظاـ والمعايير االجتماعية العبلقات تحميؿ
 اإلطار تمثؿ ىنا المغة. محدد اجتماعي إطار ضمف تبنييا يمكف التي المغة مع التعامؿ خبلليا مف يمكف

 .(16)االتصاؿ عممية تحقيؽ نحو سعيا والمتمقي، المرسؿ بيف المشترؾ الداللي

 مرسبلً  كاف سواء )المجتمع أفراد مف الواحد الفرد فاف المجتمع، لتماسؾ ضرورياً  شرطاً  المغةتعد و
 بما عنيا والبحث األمور إلى والنظر اآلخريف األفراد سائر نظر بوجية االلتزاـ إلى يضطر( مستقببلً  أو
 ىذه في شركاءوصفيـ ب اآلخريفمع  مشتركة العممية تكوف بؿ، وحدىا الذاتية فرديتو عمى يقتصر ال

 شيئاً  تقيـ والمستقبؿ المرسؿ بيف التفاىـ فوسيمة مشترؾ، مشروع فيي متعاقديف، أطرافاً  أو، العممية
)...(  وموضوعية عامة تصبح العممية فاف االشتراؾ ىذا مف حظ لمغة يكوف ما بمقدار ثـ ومف، مشتركاً 

يفيـ و (18()17)االتصالية لمعممية النجاح يحقؽ الذي ىو الرسالة عبر يتـ الذي السميـ المغوي فالتفاىـ اً إذ
 . الناس معنى حديث بعضيـ بعضا

خاص، وجعؿ الجنس البشري  إف تطور المغة ىو الذي جعؿ االتصاؿ اإلنساني قويًا عمى نحو
المحتمميف المذيف أضفاىما عمى مضموف   وىو تطور مف حيث االتساع والعمؽ،يتفوؽ عمى عالـ الحيواف

أنو ال توجد حقًا حدود لتنوع  والحقیقة. وتفصيؿ في التعبير االتصاؿ، وكذلؾ بالنسبة إلى ما كفمو مف دقة
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االتصاؿ التي استخدميا البشر، فقد تطورت أشكاؿ االتصاؿ، ومحتويات وسائمو  وبراعة أساليب
  وظيرت لغات مختمفة، نتيجة لعدـ وجود صبلت بيف شعوب المناطؽ،كما تنوعت باستمرار المستخدمة،

واالقتصادية واألخبلقية   ولكنيا ظيرت بصفة خاصة ألف المجتمعات ذات التقاليد الثقافية،المتباعدة
لى أنماط لغوية معينة المتمايزة، احتاجت إلى مجموعة خاصة مف المفردات المغوية،  بيَّف وقد .(19) وا 

 مف حوليـ مف العالـ إلى الناس بيا ينظر التي للكیفیة مفيومو في Wilhelm Dilthey  "ویلھیلم دلثي"
 األشخاص يتبناىا التي والمفاىيـ الرؤى معظـ أف عمىوأكد  والمعتقدات، والمغة المكتسبة، الثقافة خبلؿ
 ىؤالء بيا ينظر التي الكيفية تعرؼ أف حاولت التي الدراسات مف لكثير خضعت قد الوقت خبلؿ

 .(20)بيا المتأثرة وأفعاليـ بيـ المحيطة البيئة إلى األشخاص

الوظيفة النفسية لمغة 

مف النطؽ والتعبير الجيد بطبلقة مما يشعره بالطمأنينة واإلحساس مف خبلؿ المغة يتمكف اإلنساف 
 .(21) بالنفس وعدـ الخجؿ أو االضطراب أو الخوؼبالرفعة، ويدفعو ذلؾ إلى مزيد مف الرقي والثقة 

الوظيفة الفكرية لمغة 

الحمیمیة بيف الفكر والمغة، إذ أف بينيما ارتباطًا عضويًا فالفكر مختزف في العالقةتعني كشؼ و
 حيز الوجود فبلبد مف قالب يصب فيو تمؾ األفكار عقؿ اإلنساف ولكي يخرج اإلنساف أفكاره إلى

 فمف الثابت أف عممية التفكير في حد ذاتيا ال يمكف أف تكوف إال باستخداـ ألفاظ دالة بدقةیضبطھاو
نيا وسيمة اإلنساف في التفكير فعندما نفكر نستخدـ األلفاظ  إ(22) عمى معاٍف محددة تساعد عمى إتماميا

 .(23) في كبلمنا وكتابتنالغوية والجمؿ والتراكيب 

لوظيفة الثقافية لمغة ا

،  حضارات األمـ بدرجة ثقافة أفرادىا وبمقدار ما لدييا مف معالـ تراثیة وثقافیة وحضاریةتقاس 
يتمسؾ بيا التي والحضارة ال تخرج مف كونيا مجموعة مف القيـ والنظـ، وىذه القيـ والنظـ تكّوف الحضارة 
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تشير ، كما (24) فإن كؿ مجتمع يحرص عمى تطور قيمو ونظمواإلنساف إلى درجة اإليماف بيا، ومف ثـ 
ىذه الوظيفة إلى المغة المخصصة إلقناع الحواس مف خبلؿ الخياؿ واإليقاع والوزف، إضافة إلى 

فقوؿ الشاعر ال يراد بو اإلخبار عف المعاني , المحسنات الببلغية المختمفة وتظير بالخصوص في الشعر
 . بقدر ما يراد بو جمب االنتباه إلى كيفية اإلخبار عنيا

لمغة والتعميمية لوظيفة التربوية ا

 بؿ ىي وسيمة لبموغ ىدؼ (في معظـ األحواؿ)  عمى أنيا ىدؼ مقصود لذاتو المغةال تدرس
عدادىا إعدادًا يتبلءـ وظروؼ الحياة وتطورىا ألنيا وسيمة  (25) أسمى وأعظـ أال وىو تربية األجياؿ وا 

لمغة أداة التعمُّـ والتعميـ، ولوالىا لما أمكف لمعممية . (26)المتعمميف جميعيـ لتعمـ سائر المواد األخرى فا
التعمُّمية أف تتـ، والنقطعت الصمة بيف المعّمـ والمتعمـ، أي لتوقفت الحضارة اإلنسانية، وظمت /التعميمية

 .حياة اإلنساف في نطاؽ الغرائز الفطرية والحاجات العضوية الحيوانية

  لّمغةالوظيفة التنظيمية

أو التوجيو العممي « الفعؿ» فالمغة ليا وظيفة ،مف خبلؿ المغة يمكف التحكـ بسموؾ اآلخريف
فمف خبلؿ المغة يستطيع " افعؿ كذا، وال تفعؿ كذا"تعرؼ باسـ وظيفة التي  لؤلفراد والجماعات والمباشر

، وكذا البلفتات التي نقرؤىا، وما تحمؿ مف وامر والنواىيالفرد أف يتحكـ في سموؾ اآلخريف، لتنفيذ األ
رشادات  .توجييات وا 

 الوظيفة التوثيقية لمغة
إنيا مقـو مف مقومات األمة الواحدة، فيي توثؽ ، إلى ما سجؿ وسيمة لمتسجيؿ ولمرجوع المغة

الوسيمة المثمى لحفظ التراث الثقافي، ويشيد عمى ذلؾ ما وصمنا مف ، وشخصية األمة، وتؤكد ىويتيا
الخزانة وىي . (27)تراث وحضارة وثقافة، وما سيصؿ إلى األجياؿ التي مف بعدنا مف مبلمح الثقافة واألدب

التي تحفظ لؤلمة عقائدىا الدينية، وتراثيا الثقافي ونشاطاتيا العممية، وفييا صور اآلماؿ واألماني لؤلجياؿ 
وبعبارة أخرى، إف المغات ىي ذاكرة اإلنسانية وواسطة نقؿ األفكار والمعارؼ مف اآلباء إلى . الناشئة

وحينذاؾ سيضطر كؿ . األبناء، ومف السمؼ إلى الخمؼ، ولوالىا النقطعت األجياؿ بعضيا عف بعض
 .جيؿ أف يبدأ مف نقطة الصفر، وبذلؾ تبقى اإلنسانية في ميد طفولتيا العممية والمعرفية

                                                           
.59-58 صالورجع الطابق، - 24  
 .59-58 صالورجع الطابق، - 25
 ..61ضعاد عبذ الكرَن عباش الىائلٍ، اللغت العربُت، هرجع ضابق، ص  طه علٍ حطُي الذلُوٍ، و- 26
27
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"االستفيامية" بمعنى: أنو يسأؿ عف الجوانب التي ال يعرفيا في بالوظیفة تسمى ىذه الوظيفة 

 .البيئة المحيطة بو حتى يستكمؿ النقص عف ىذه البيئة

الوظيفة الرمزية 

اًز تشير إلى الموجودات في العالـ الخارجي، وبالتالي  َّف ألفاظ المغة تمثؿ رمو فإنيرى بعض أ
 المغة تؤدي وظيفة رمزية.

  أو االنفعاليةالتعبيرية الوظيفية

تعد المغة أداة التفكير، كما أنيا وسيمة التعبير عما يدور في خاطر اإلنساف مف أفكاٍر، وما في 
اًر  َّف اإلعبلـ أمسى مصنعًا ىائبًل ومباش َوجدانو مف مشاعر وأحاسيس وخمجات، وبذلؾ نستدؿ ونستشؼ أ َ ْ َ ُ
لتصدير أو تعديؿ األشكاؿ الكبلمية مثؿ النطؽ والتراكيب المغوية واستحداث أنساؽ ومصطمحات جديدة، 
يعبر فييا الكاتب أو المتكمـ عف مشاعره، بغض النظر عف االستجابة، وتظير ىذه الوظيفة في الشعر 
أو  السياسية والوثائؽ كالمرسبلت الرسمية البيانات إلى إضافة والمسرحي القصصي واألدب ،        الغنائي    ،

28) . وطرح العالـ المغوي "بنياميف" مقولة "المغة ليست مجرد ) القانونية واألعماؿ الفمسفية العممية الموثقة
وسيمة لمتعبير عف األفكار بؿ إنيا ىي نفسيا التي تشكؿ تمؾ األفكار" حيث يرى إف المغة ال تؤثر عمى 
الفكر والتفكير منيجي ًا وتصو اًر وتطمع ًا، بؿ إف البنيات المسانية تحدد ما يدركو الفرد وتحدد كيفية تشكيؿ 
أفراده. وتركز عمى المرسؿ وتيدؼ إلى التعبير بصفة مباشرة عف موقؼ المتكمـ تجاه ما يتحدث عنو, 

وىي تنزع إلى تقديـ انطباع عف انفعاؿ معيف صادؽ أو خادع. 

الوظيفة الخطابية 

 جوىر ىذه الوظيفة ىو جميور القراء والمخاطبيف وتتعمؽ ىذه الوظيفة في مخاطبة الجماىير
29) (.  ليفعموا شيئ ًا ما، وأىـ شيء في ىذه الوظيفة، ىو رد الفعؿ الذي يقوـ بو المتمقوف
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 لكثير الترويج في تأثيراً  األكثر األداة ىي كانت اإلعبلمية المغة أف نجد المعاصر التاريخ بتأمؿ
 وىـ العالـ عف يديولوجياً إ تصوراً  يحمموف معو ومف "ىتمر" كاف فقد، السياسيةفكار والمذاىب األ مف

 التصور خبلؿ مف إال يتحقؽ أف يمكف ال السبلـ أف معتقديف والحرب، والعدواف لمتوسع يخططوف
 الحروب أكثر كانت عالمية لحرب سبباً  اإليديولوجي التصور ىذا كاف وقد النازييف، أذىاف في المستقر

  .(30)اإلنسانية تاريخ في ودمويةً  رعباً 

فيما ينسج مف أشعار في قوالب لغوية، كما يستخدميا اإلنساف لمترويح، ىذه الوظيفة تتمثؿ 
ضفاء روح الجماعة، كما ىو الحاؿ في األغاني واألىازيج  ولشحذ اليمة والتغمب عمى صعوبة العمؿ، وا 

 . ، وتستخدمو اإلذاعة المسموعة لشحف خياؿ القارئ فيما تقدمو مف برامجالشعبية

الوظيفة الشخصية 

موضوعات  مف خبلؿ المغة يستطيع الفرد أف يعبر عف رؤاه الفريدة، ومشاعره واتجاىاتو نحو
 .كثيرة، وبالتالي يثبت ىويتو وكيانو الشخصي ويقدـ أفكاره لآلخريف

الوظيفة النفعية 

فالمغة تسمح لمستخدمييا منذ طفولتيـ المبكرة أف " أنا أريد"وىذه الوظيفة ىي التي يطمؽ عمييا 
 .ُيشبعوا حاجاتيـ وأف يعبروا عف رغباتيـ

وظيفة ما وراء المغة 

تؤدي المغة وظيفة أخرى تتجاوز الرموز المغوية إلى ما تخفي ىذه الرموز أو ما عرؼ في لغة 
وتستخدـ وسائؿ اإلعبلـ ىذه المغة عندما يضيؽ مجاؿ  (مابيف السطور أو ما خمؼ السطور)اإلعبلـ 

 صحيح –حرية التعبير، فيمجأ إلى التمميح ال التصريح، وكـ مف مقولة نشرت أريد بيا باطنيا ال ظاىرىا 
أف ىذه الوظيفة نادرة االستخداـ إال في ظؿ شروط وظروؼ معينة لكنيا وظيفة تؤدييا المغة في مجاالت 

 .أخرى أيضاً 
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 الخالصة

نخمص مف ىذه الوحدة أف لمغة وظائؼ متعددة حاوؿ العديد مف العمماء والباحثيف تحديدىا 
ىونة بالمرسؿ مر وتصنيفيا, تبرز في النقاط اآلتية: الوظيفة االتصالية لّمغة، ألف آلية االتصاؿ واالستقباؿ 

والمستقبؿ فكمما كانت المرتكزات األساسية بينيما مشتركة مثؿ الخبرات، والظروؼ االجتماعية 
واالقتصادية والنفسية والسياسية والثقافية والجغرافية والتاريخية والوجدانية كانت عممية االتصاؿ أوضح 

وأسرع وأبعد عف التشويش. والوظيفة اإلخبارية لّمغة وىي وظيفة شاسعة فمف خبلؿ المغة يستطيع الفرد أف 
يتقؿ معمومات جديدة ومتنوعة إلى أقرانو، والوظيفة التفاعمية لمغة تخمؽ وترتقي بالتفاعؿ بيف الكائنات 

 إنيا لمجميور، العاـ واالتجاه الميؿ في للتأثیر الوظيفة االجتماعية لمغة و...الحية بعامة والبشر بخاصة
 التوجيوو الوعي مبلمح رسـ في المغة، توظيؼ خبلؿ مف العاـ الرأي صناعةإلى  المتطمعة العممية
النطؽ والتعبير الجيد بطبلقة مما يشعره  مف خبلؿ الوظيفة النفسية لمغةو. محدد قيمي باتجاه والتعبئة

بالنفس وعدـ الخجؿ أو االضطراب أو بالطمأنينة واإلحساس بالرفعة، ويدفعو ذلؾ إلى الرقي والثقة 

الخوؼ. والوظيفة الفكرية لمغة وتعني كشؼ  بيف الفكر والمغة، والوظيفة الثقافية لمغة العالقة الحمیمیة
والوظيفة التربوية والتعميمية لمغة فيي وسيمة لبموغ ىدؼ أسمى وأعظـ أال وىو تربية األجياؿ  واعداد ھم

والوظيفة التنظيمية لّمغة مف خبلؿ المغة يمكف التحكـ بسموؾ   إعدادًا يتبلءـ وظروؼ الحياة وتطورىا،
إلى ما سجؿ والوظيفة االستكشافية   اآلخريف.. والوظيفة التوثيقية لمغة فيي وسيمة لمتسجيؿ ولمرجوع

"االستفيامية" بمعنى: أنو يسأؿ عف الجوانب التي ال يعرفيا في البيئة المحيطة بو، والوظيفة الرمزية، 
والوظيفية التعبيرية أو االنفعالية ألف المغة أداة التفكير، كما أنيا وسيمة التعبير عما يدور في خاطر 
اإلنساف مف أفكاٍر، وما في وجدانو مف مشاعر وأحاسيس وخمجات، والوظيفة الخطابية وجوىر ىذه 
الوظيفة ىو جميور القراء والمخاطبيف وتتعمؽ ىذه الوظيفة في مخاطبة الجماىير ليفعموا شيئ ًا ما، 

مف خبلؿ المغة يستطيع الفرد أف يعبر عف رؤاه الفريدة، ومشاعره  الوظيفة الشخصية و و الوظيفة التخيمية
واتجاىاتو نحو موضوعات كثيرة، وبالتالي يثبت ىويتو وكيانو الشخصي ويقدـ أفكاره لآلخريف، والوظيفة 
ُالنفعية التي يطمؽ عمييا "أنا أريد" فالمغة تسمح لمستخدمييا منذ طفولتيـ المبكرة أف يشبعوا حاجاتيـ وأف 

 . التي تجاوز الرموز المغوية إلى ما تخفي ىذه الرموزوظيفة ما وراء المغة و.يعبروا عف رغباتيـ
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 تمارين
 

: أجب باحتماؿ واحد فقط عف كؿ سؤاؿ مما يمي
  
  :تبرز وظائف المغة في اإلعالم في- 1
A –  الوظيفة االتصالية
B –  الوظيفة التفاعمية
C –  الوظيفة االجتماعية
D – aو b 
E  –aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 

 
: تعني الوظيفة اإلخبارية لمغة- 2
A –  فمف خبلؿ المغة يستطيع الفرد أف يتقؿ معمومات جديدة ومتنوعة إلى أقرانو، بؿ ينقؿ المعمومات

والخبرات إلى األجياؿ المتعاقبة 
B –  وظيفة تأثيرية، إقناعية؛ لحث الجميور عمى اإلقباؿ عمى فكرة أو سمعة معينة والعدوؿ عف نمط

سموكي غير محبب أو اإلقباؿ عمى سموؾ مرغوب 
C–  اإلعبلمية الساحات في المطروحة الموضوعات مف غيره عف ما شيء لتمييز المغة سعي 
D – aو b 
E –aو b و c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
 
: تعني الوظيفة التفاعمية لمغة- 3
A –  حيث تستخدـ المغة لمتفاعؿ مع اآلخريف في العالـ االجتماعي" أنا وأنت"ىي وظيفة .
B – ىي وظيفة لّمغة في بناء المعنى 
C –  ىي سبلح ميـ مف أسمحة مواجية الكثير مف المواقؼ الحياتية التي تتطمب استخداـ المغة في

استماع وتحدث وقراءة وكتابة 
D – aو b 
E –aو b و c 
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 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: يقصد بالوظيفة النفسية لمغة- 4
 A –  يتمكف اإلنساف مف خبلؿ المغة مف النطؽ والتعبير الجيد بطبلقة مما يشعره بالطمأنينة واإلحساس

 بالرفعة
 B–   يتمكف اإلنساف مف خبلؿ المغة مف التعبير مما يدفعو إلى مزيد مف الرقي والثقة بالنفس وعدـ

 السوؽ في األسعار ثبات زيادة عمى يعمؿ الخجؿ أو االضطراب أو الخوؼ
 C–  معينة مناسبات في واستخداميا معينة مفردات عمى التركيز عمى اإلنساف مساعد 
 D – aو b 

E  –aو b و c 
 Dاإلجابة الصحيحة 

 
بل ىي وسيمة لبموغ ىدف أسمى  (في معظم األحوال)ال تدرس المغة عمى أنيا ىدف مقصود لذاتو - 5

عدادىم إعدادًا يتالءم وظروف الحياة وتطورىا، تسمى ىذه الوظيفة :  وأعظم أال وىو تربية األجيال وا 
A –  الوظيفة الثقافية لمغة
B –  الوظيفة التربوية والتعميمية لمغة
C – لمغة  التنظيمية الوظيفة

 Bاإلجابة الصحيحة 
 
أو التوجيو العممي « الفعل»فالمغة ليا وظيفة .. من خالل المغة يمكن التحكم بسموك اآلخرين- 6

: المباشر لألفراد والجماعات، تسمى ىذه الوظيفة
A –  الوظيفة التثقيفية لمغة
B –  الوظيفة التنظيمية لمغة
C – لمغة  الرمزية الوظيفة

 Bاإلجابة الصحيحة 
 
تعد المغة أداة التفكير، كما أنيا وسيمة التعبير عما يدور في خاطر اإلنسان من أفكاٍر، وما في - 7

: وجدانو من مشاعر وأحاسيس وخمجات، تسمى ىذه الوظيفة لمغة
 A –  الوظيفة الرمزية لمغة
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 B –  الوظيفة التعبيرية لمغة
C – لمغة  التخيمية الوظيفة

 Bاإلجابة الصحيحة 
 
من خالل المغة يستطيع الفرد أن يعبر عن رؤاه الفريدة، ومشاعره واتجاىاتو نحو موضوعات - 8

: كثيرة، تسمى ىذه الوظيفة
A –  الوظيفة الشخصية لمغة
B –  الوظيفة التخيمية لمغة
C – لمغة  التعبيرية الوظيفة

 Aاإلجابة الصحيحة 
 
تؤدي المغة وظيفة أخرى تتجاوز الرموز المغوية إلى ما تخفي ىذه الرموز أو ما عرف في لغة - 9

وتستخدم وسائل اإلعالم ىذه المغة عندما يضيق مجال  (مابين السطور أو ما خمف السطور)اإلعالم 
: حرية التعبير تسمى ىذه الوظيفة

A –  الوظيفة النفعية لمغة
B –  الوظيفة التخيمية لمغة
C – المغة وراء ما وظيفة  

 Cاإلجابة الصحيحة 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

-57- 



 

 

 المراجع
 

، 15627اإلنساف والمغة مف التواصؿ إلى األعَممة، جريدة الرياض، العدد : محمد العباس .1
. ـ2011 ابريؿ 7-  ىػ 1432 جمادى األولى 3الخميس 

http://www.alriyadh.com/    
.    ـ1991دار الجيؿ، : عبد العزيز شرؼ، المغة اإلعبلمية، بيروت .2
طو عمي حسيف الدليمي، وسعاد عبد الكريـ عباس الوائمي، المغة العربية، مناىجيا وطرائؽ  .3

.   ـ2005دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، : ، عماف1تدريسيا، ط
المغة العربية في اإلذاعة والتمفاز والفضائيات في لبناف دراسة تحميمية ونقدية، : سالـ المعوش .4

. ـ2003 حزيراف 24- ىػ1424 ربيع اآلخرة 32مجمع المغة العربية األردني، الثبلثاء 
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-35-

28/254-21-6.html    .
.    ـ1994دار الفكر العربي، : محمد نادر السيد، لغة الخطاب اإلعبلمي، القاىرة .5
    http://www.tollabwashabab.comعماد حسيف أحمد،  .6
عالـ : القاىرة (التطبيقات– األسس – المفاىيـ )محمد سيد محمد، المغة اإلعبلمية  .7

.    ـ1991الكتب،
، 12876العدد  (السعودية)محمد بف سعود البشر، األيديولوجيا في المغة اإلعبلمية، الجزيرة  .8

.    ىػ1428 ذو الحجة 21الصادر في يوـ األحد 
. 16/4/2011في األداء المغوي، جريدة الصباح، : إسماعيؿ نوري الربيعي .9

http://www.alsabaah.com/default.aspx 
      

 

-58- 

http://www.alriyadh.com/
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-35-28/254-21-6.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-35-28/254-21-6.html
http://www.tollabwashabab.com/
http://www.tollabwashabab.com/
http://www.alsabaah.com/default.aspx


 

 

 

 

 التعميمية الرابعةالوحدة 

 خصائص المغة

 
 :األهداف التعميمية

 
 :تهدف هذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية

 . التعريف بخصائص المغة البشرية -1

 

 .التعريف بخصائص المغة العربية -2

 

 . التعريف بخصائص المغة األدبية والعممية -3

 

 . التفريق بين المغة األدبية والمغة اإلعالمية -4

 

 

 

 

 

 

-59- 



 

 

 خصائص المغة

العممية  و األدبية(بأنواع المغة) أشرنا فيما سبق إلى أنواع التعبير المغوي التي يصفيا بعضيم 
وليا ، ولكل لغة استخداماتيا الخاصة بما تحويو من مفردات وتراكيب وتعابير ومصطمحات، اإلعالميةو

البعض إلى وصف ، وذىب مواضعيا التي تستخدم فييا بحسب الحال وطبيعة مكان النشر ونوعية القّراء

 إلى الوصولالمغة اإلعالمية بالمغة الثالثة أو المغة الوسطى بين جزالة األدب وصرامة العمم من أجل 
 مشاعرىا توحيدفضاًل عن . تكامميا إلى وصووً  فييا والتأثير، معيا والتواصل المجتمع، قطاعات جميع

  .اوتصال وسائل حمقات سمسمة في أساسية حمقةوالمغة  ،إيجابية مشاركةمن خالل 

والحقيقة أن ىذا التقسيم يبدو موضوعيًا، لكنو ليس لو أساس في التطبيق العممي إو في حدود 
ضيقة، فالمغة اإلعالمية تجمع بين مستويات التعبير كافة، ألن فنون الكتابة ىذه موجودة في صفحات 
الصحف وبرامج اإلذاعة والتمفزيون ونوافذ اإلنترنت، فنجد المغة األدبية في الصفحات والصحف األدبية 

المتخصصة كما نجدىا في برامج األدب والثقافة والفن المسموعة والمرئية، ونجد المغة العممية في 
الصحف العممية المتخصصة )كثير من المنشورات الصحفية والمجالت العممية المحكمة تكتب بمغة 

عممية خالصة( والبرامج المتخصصة بالشأن العممي ومواقع اإلنترنت المتخصصة بيذا الشأن، كما نجد 
المغة اإلعالمية في فنون الكتابة الصحفية المتعمقة بالشأن العام )اوجتماعي( في األخبار والمقاوت 

واألحاديث والتقارير... لذلك من الميم أن يتعرف الباحث عمى سمات فنون التعبير المغوي المستمدة من 
 . (كوننا ندرس العربية)سمات المغة اإلنسانية وسمات المغة العربية 

  

 خصائص المغة البشرية

 (1) تمتاز المغة البشرية بخصائص متعددة منها:
- أنيا لغة إنسانية خاصة باإلنسان تعبر عن مطالبو وتوصمو باآلخرين، حيث ولد اإلنسان وولدت  1

معو أدواتو المغوية والمعبر عنيا بالرموز واإليماءات واإلشارات واألصوات والرسوم والنحو والنقوش 
والصور....الخ.  
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وىو ما يعبر عنو  جيل وتنتقل من جيل إلى، مكتسبة يكتسبيا الفرد من عائمتو ومجتمعو المغة -2
 .باونتقال المغوي

 مدلولو لو واألصوات تنتظم في وحدات تحمل كل منيا معنى معينًا ، أصواتالمغة عبارة عن -3
 .ضحًا أيضاً اومفعولو الخاص، فكمما كان الممفوظ واضحًا كان المعنى والمدلول و

 . قبل تدوينياعرفية ألن أفراد المجتمع تعاونوا واتفقوا عمى األلفاظ ودووتياالمغة  -4

، إذ أن المغات تتشابو في أنيا تصدر من جياز النطق  فييا قدر من التشابوالبشريةالمغات  -5
 ا اإلنساني، وتشترك مع بعضيا بعض بالتركيب والتعقيد والنظام.ً

المغة شيء متغير إذ تتغير بحسب الظروف والمستجدات التي تتعرض ليا في المراحل التاريخية  6 -
 المختمفة،  أن ازدادت حاجات الناس واتسعت المساحات الجغرافية لممجتمعات منذ بدايتيا احتاجفبعد

اإلنسان إلى تطوير ىذه العالمات والرموز إلى صور لمتبادل النفعي، ومن ثم تطورت ىذه المفردات 
 اوجتماعية لتحل محميا المغة، والتي كانت عمى مقدار الحاجة إلى ذلك..

لمدلول أو المعنى عرف أوًو، ويجب أن يدل عمى شيء  7 با- المغة بالعرف المغوي، فربط المفظ  ترتبط
مفيوم لدى الجماعة، وقد يكون لمفظ معان متعددة إذا اتفق المجتمع عمييا. وجميع األنماط اوتصالية 
أفرزتيا الحاجات اوجتماعية واوقتصادية لإلنسان كأدوات لمتعبير تنظم سموك حياتو وسط الجماعات 
التي يعيش فييا أو الجماعات غير المنتمي ليا، وهو ما يؤكد أىمية األنساق اوجتماعية بين البشر 

وكل ىذه األنماط اوتصالية المغوية   والمعبر عنيا بالرموز واإلشارات والعالمات كما أسمفنا... الخ.
وان لم تسم حينذاك "لغة" إو أنيا كانت الوسيمة األولى التي عرفيا اإلنسان لمتعبير عن حاجاتو 

 وسموكو اوجتماعي وقيمو واتجاىاتو... الخ.
 ،ي لغة إنسانية عمى مستويين من حيث البيئةأتحتوى ، حيث وزدواجيةتمتاز المغة البشرية با -8

 .ومستوى صوتي، مستوى تركيبي
في   عديدةبواسطة المغة عن أشياءالتعبير ويقصد بيا قدرة اإلنسان عمى ، التحول المغويقابمية  -9

 .أزمنة مختمفة
اإلبداعية في المغة، فاوستعمال الطبيعي لمغة ىو استعمال متجدد وليس ترديد اً، كما تعد  -10

 .المغة أداة فكر وتعبير باإلضافة إلى مالئمة المغة لكل ظروف التكمم
 

فلكلوثمة فروق في خصائص المغة المنطوقة والمغة المكتوبة لغة صورتان مستقمتان ومتشابيتان 
في جوانب كثيرة، حيث تعد المغة المنطوقة )لغة الحديث( أىم من المغة المكتوبة من حيث أداء وظيفة 

ا ًر. وتعد المغة المكتوبة تمثياًل صادقًا لمغة المنطوقة وييتم عمماء المغة بالمغة  اوتصال كما أنيا أكثر انتشا
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 وحتى عيد قريب استمر اوىتمام بالمغة المكتوبة ألنيا ،المنطوقة عمى اعتبار أن الكالم مثل الكتابة
 :تتميز عن المنطوقة

 .بانتقاليا من مكان إلى آخر عبر مسافات بعيدة -1
 . تكاد تكون ثابتة وو تتعرض لمتغير المستمر الذي يصيب لغة الحديث -2

 

 خصائص المغة العربية

وما دمنا نعمل في بيئة عربية وسنكتب ونحرر بمغة عربية فمن المفيد تسميط بعض الضوء عمى 
سمات ىذه المغة،  لغٍة من المغات اإلنسانية ميزات تمتاز بيا عن غيرىا، وتعد المغة العربية أمتن 

ارٍء عز نظيره في معظم لغات  تركيبًا، وأوضح بيانًا، وأعذب مذاقًا عند أىميا، حيث تتمتع العربية بث
(2العالم، ومن مزايا المغة العربية:  ( 

یجعلھا األقدر عمى اإلفصاح عن فرة المفردات وو،  واوتساع في اوستعارة والتمثيلكثرة مفرداتھا -1

 .المعاني وخبايا النفس وجعميا لغة موسيقية شاعر
صبرًا آل ياسر فإن : "وىو إقامة الكممة مقام الكممة، كإقامة المصدر مقام األمر، نحو، التعويض -2

 .والفاعل مقام المصدر" موعدكم الجنة
 .الجمع بين ساكنين، وقد يجتمع في لغة العجم ثالثة سواكنعدم  -3
 .بالحركات وغيرىا بين المعاني العربية تفرق -4
 .دولة بعض الحروف عمى المعاني -5
-سيمة التعمم إذ يقول العالم الفرنسي "مارسي" في مجمة التعميم الفرنسية: من السيل جدًا تعمُّم أصول  6

المغة العربية، فقواعدىا التي تظير معقدة ألول نظرة ىي قياسية ومضبوطة بشكل عجيب و يكاد 

ُ3) . وتقول المستشرقة ) يصدق، فذو الذىن المتوسط يستطيع تحصيميا بأشير قميمة وبجيد معتدل
األلمانية "آنا ماري شيمل": المغة العربية لغة موسيقية لمغاية، وو أستطيع أن أقول إو أنيا وبد أن 

4) ( .  تكون لغة الجنة

                                                           
2
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3
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لكل لحظٍة من – مثاًل – دقة التعبير، إذ تجد عن ناىيك ، بمرونتيا وسعة اشتقاقياالعربية تمتاز  7
  .لحظات الميل والنيار لفظًا خاصاً 

- قمم : بتغير مباني الكممات، ويبرز مع كل تغيير معنى جديد، نحوفي العربية تتغير الدووت  8
 .كاتبات– كاتبة – أقالم، كاتب - قممان 

من يتتبع آثار لغتنا العربية، : ، يقول المغة العربيةكمال وثراء وثباتعن لويس شيخو كتب األب  9
يراىا في كل آٍن مزدانة بخواص المغات الكاممة، من حيث مفرداتيا وتراكيبيا وعباراتيا وأساليبيا، 

ذا قابمنا بين المغة الشائعة في يومنا مع لغة . كأنيا ظيرت بادئ ذي بدء تامة العدة كاممة األىبة وا 
أقدم الشعراء، كامرئ القيس والنابغة، و نكاد نرى بين المغتين اختالفًا يذكر، الميم إو في استعمال 
بعض ألفاٍظ لغويٍة شعريٍة أو في اتخاذ بعض التعابير الجديدة دولًة عمى المعاني المستحدثة كما 

 .(5)دب المغة الحيةأىو 
والتوليد  التوليد الذاتي، واكتساب كثير من مفرداتيا معاني جديدة،قابمية المغة العربية لمنمو ك -10

النحت  أو باوشتقاق، وىو أخذ كممة من كممة أخرى مع المحافظة عمى قرابة بينيما، لفظًا ومعنًى،
 بدمج كممتين أو أكثر في كممة واحدة، تتضمن كل منيا معنى ممحوظًا في المصطمح المنحوت،

 . وغيرىاالقياس وىو حمل مجيول عمى معموم، وحمل غير المنقول عمى ما ُنقل،و
من المغات التحميمية وىي المتصرفة التي تتغير أبنيتيا بتغير المعاني وتحمل أجزاؤىا العربية  -11

 .المترابطة فيما بينيا بروابط تدل عمى عالقتيا ومن ىذا الصنف المغة اليندية
 .المغة العربية أحدث المغات السامية سناً   -12
المغة العربية تفوقت عمى المغات السامية األخرى لما ليا من صفتين أساسيتين ىما اوشتقاق   -13

 .واإلعراب
 .ثمة ألفاظ تستعمميا المغة العربية اليوم عمرىا أكثر من أربعين قرناً   -14
ظاىرة اإلعراب عن باقي لغات اإلنسانية حيث تتيح الفرصة لمفظة كي بتتفوق المغة العربية   -15

 .تأخذ حريتيا تقديمًا وتأخيرًا مع احتفاظيا بموقعيا اإلعرابي

 العربية كل جياز النطق عند اإلنسان وتخرج من مخارج مختمفة تبدأ بما المغة  أصواتتستغرق -16
 .(6) بين الشفتين في نطق حروف كالباء والميم والفاء، وتنتيي بجوف الناطق في نطق حروف المد

                                                           
5
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ويظير ذلك من طواعية األلفاظ لمدولة عمى المعاني وطواعية ، نةو تمتاز المغة العربية بالمر -17
العربية تتمثل أكثر ما تتمثل في ظاىرتي الترادف واوشتقاق بصفة خاصة، وفي قدرتيا عمى 

 .استيعاب المولد والمعرب والدخيل بصفة عامة

 .قدرة العربية عمى الوفاء بمتطمبات العصر -18

 .(7) العربية لغة كاممة -19

وتتفرع المغة إلى مجموعة من المغات الخاصة أو الميجات التي وتسع المغة المشتركة ومنيا المغة 
)الميجة( العامية )المغة الفصحى في مظير محمى(. وقسم بعض المغة العربية المعاصرة إلى فصحى 
التراث وفصحى العصر ويتضمن المستوى الثاني فصحى العصر ثالث مستويات. عامية المثقفين، 

  وعامية المتنورين، وعامية األميين.

 

 خصائص المغة األدبية والعممية

 لو، أداة المغة من يتخذ جميل فن أساساً  األدبو ،الجمالية الوظيفة فيو تسود تخيمي إنشاء األدب
 أداة لتكون اإلنسان ابتدعيا إنسانية، أداة أنيا ىذه األدب أداة يميز ومما، إنشاء ىيئة في ذلك ويتبدى
 لمستخدم تجمييا في الموروثة الثقافة أداة أنيا كمو ىذا من وأىم. مجتمعو أفراد مع وتواصمو وتعبيره لتفكيره
 نظاميا ويستوعب األم لغتو يكتسب إذ فالفرد. الثقافة ىذه مع المثمى التواصل أداة لذلك وأنيا المغة، ىذه

 ألنو إلييا، المترجمة الثقافات ومن المغة، بيذه المدونة ثقافتو من كثيرة جوانب يستوعب مختمفة، بعوامل
 يطمع العصور، مختمف من أدبية وغير أدبية نصوصاً  ويواجييا ممارسة، يكتسبيا العممية الناحية من

 «الثقافي بالتراث حافمة »أداة لذلك وىي. والثقافي والفكري المغوي تكوينو مراحل مختمف في عمييا
 ىو األخرى، الثقافية المواريث من إلييا ترجم أو فييا دّون وما إلييا، تنتمي التي المغوية لممجموعة
 (8 ).عميو تنطوي الذي الثقافي التراث حصيمة

 وقناة كجسر والمفردات الكممات يستعمل ،لغوي تعبير األدب أن عمى الباحثين جل يتفقو
 واإليحاء التصوير تعتمد ذاتية لغتو فن األدب و(9)وأىدافو غاياتو وتحقيق مضمونو وتبميغ لتوصيل
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 خالل من الفرد في لتأا ويستيدف ،المغوية والمحسنات واإلطناب والبديع المجازات واستخدام والموسیقى
 والمغة. (10)انيار فقدىا نإو ونبضو التعبير جوىر ألنيا ذاتيا في تطمب وىي الكممة أداتو األدب و،التأمل

 غيرىا عادة تسود والتي أىمية األكثر والوظيفة أىميتيا، في متفاوتة وظائف عدة تؤدي األدبي النص في
 Aesthetic الجمالية الوظيفة ىي بينيا تقيمو الذي اليرمي النظام في وتحكميا األخرى الوظائف من

Function مؤسساتو خالل من األدبية المغة إلى المجتمع يسندىا جوىرىا في اجتماعية الوظيفة وىذه 
 .(11)(واإلعالمية والثقافية التربوية المؤسسات )الصمة ذات المختمفة

 الوظائف لجميع والناظم المييمن وضع فيفي العمل األدبي  الجمالية الوظيفة تكونوغالبًا ما 
 في لمغة المحكم المنظم الواعي القصدي اوستخدام عن فضالً  ،تؤدييا أن لمغة يمكن التي األخرى
 إغفاليا يمكن و لألدب أخرى سمةفثمة – بالسيادة الجمالية لموظيفة يسمح الذي اوستخدام ىذااالدبیة، 

 والشخصيات الشاعر «أنا »ذلك في بما ومصنوع متخيل األدب في شيء كلف (متخيل) أنو وىي
 واقع أنو عمى إليو النظر يمكن و متخيل عالم لىإ قارئيا تحيل والتي ما، رواية حياة تعمر التي التاريخية
 ذوو التعقيد، من عالية درجة عمى تنظيم لكنو بسيطًا، شيئاً  ليس الفني األدبي العملو. (12 )فعمي تاريخي
 .(13 )متعددة وصالت معان من طبقية سمة

 األديب عبرىا يقيم تعبير ووسيمة كفن األدب، نشأ المغة نشأة ظروف من قريبة ظروف وفي
  تغيير إلى يؤدي الذي والتأثر التأثير بغية ،جمدتو بني مع عاطفي وتواصل اتصال، عالقة

ذا، (14)المتمقي جميوره لدى والمواقف شارات رموز عن عبارة المغة كانت وا   بالمعاني مشحونة وصور وا 
 حركة يرصد ،والخبرات واألفكار بالمشاعر مشحون إيحائي لغوي وسرد عمل ىو األدب فإن والدووت،

 .التخيمي العالم توصيف بعممية تقوم لغة عبر جديد من تركيبيا ليعيد تخيمي، عالم إلى ليحوليا الواقع

 قد المغة، لمصادر استغالليا في محكمين وتنظيم قصدو ،العالمة وعي في األدبية لمغةوتسيم ا
 ووسيما األدبي لتأثير واضح إفساد دون من كممة إضافة أو كممة تغيير معيا يستحيل درجة يبمغان

 .(15 )المختمفة بأنواعو الشعر في
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 صورة بالضرورة يعكس و األدبي األدبية وبالتالي  فإن الفيم، ىذا من وانطالقا
 أن المفيد ومن .(16 )الواقع ذلك عن إبداعية صورة يقدم أن يحاول بل اوجتماعي، الواقع عن فوتوغرافية

 يغترف األدب جعل التوجو وىذا إعالمية، توجيات وعمى إعالمي، جانب عمى يحتوي األدب أن نذكر
 .أدب لغة لتصبح ويطورىا منيا، ويستفيد والسيمة، البسيطة اإلعالم، لغة من

 والمحكم التام التطابق إلى تيدف محضة، (Denotative دولية) لغة المثالية العممية المغةبينما 
 أيضاً  شفافة المغة ىذه في العالمة وأن ،Signified المدلول أو إليو والمشار الدال، أو Sign العالمة بين
 .(17 )الرمزي المنطق أو الرياضيات في الشأن ىو كما إليو، تشير ما إلى التباس دون من قارئيا توجو

 عبر سموكاتيم وتغيير فييم، التأثير قصد وأفرادًا، جماعات يخاطب فرد لغةاالدبیة وتعد
األدب  يجنحو .والجمالي األدبي بالتذوق يعرف ما عبر عامة وبصفة السرد، وسحر األسموب جماليات

 وقدراتيا ابتكاراتيا تفاصيل في والمغامرة المغة، طاقات وتفجير المغوية، الممارسة في اإلبداع إلى
 .المنشودة واألىداف لمغايات خدمة اإلبداعية،

 مثميا باولتباسات، مفعمة ألنيا قاصرة األخيرة ىذه تبدو األدبية المغة مع العممية المغة وبمقارنة
 ،والتداعيات والذكريات التاريخية باألحداث ومشبعة بالجناس، ملیئة أخرى، تاريخية لغة أية مثل ذلك في

 فيي، التعبيري جانبيا ليا، فقط Referential إشارية تكون أن عن منأى في لذلك ىي، اإليحاء وشديدة
 بين آخر ميم تفريق وثمة. القارئ في التأثير إلى كذلك وتسعى وموقفو، الكاتب أو المتحدث ليجة تنقل
 في الصوت رمزية عمى نفسيا، العالمة عمى منيما األخيرة تشديد في يتمثل األدبية والمغة العممية المغة
 أساساً  اخترعت إنما الصوت وأنساق اوستياللي والجناس كالوزن الفنية التقنيات أنواع وجميع ،الكممة
 المغة من حميمية أكثر األدبية المغةكما أن . (18 )العالمة ىذه في الصوتي الجانب إلى اونتباه لتمفت
 .لمغة التاريخية بالبنية صمتيا في العممية
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 اللغة األدبية واإلعالمية
 مھنة فاإلعالم .واألدب اإلعالم بينالتفريق  علیناباألد ولغة اإلعالم لغة بينالتمييز  ردناأ ذاإو

 نماإو، العمم بمعنىليس  عممي،/عمميالصحفي أسموب  سموباأل أن بمعنى ،ساليبياأو الخاصة لغتيا ليا
 الدووت عن بعيدة فيي لذاتيا مقصودة ليست لفاظوأ األدبي، لألسموب المقابلسموببمعنى األ
ن ) الذاتية التجارب و الحقائق لنقل، وموضوعي ودقيق سميم عممي بمنطق مرتبةأفكاره و ،المجازية وا 

 .والمعبرة الميسرة المغوية األساليب بأبسط (ظيرت فنون صحفية في ىذا الجانب

 وىي (الكممة)، مع أن كل منيما يستخدم األدوات نفسيا اإلعالم لغة األدب ولغة بين والفارق
 المحتوى األدبي واإلعالمي عمى السواء لكن المحتوى اإلعالمي يزيده  لنقل وسيمة

 مسألة في قميالً  تأممنا إذا مالحظتو يمكن  عنصروثمة .  و فالكممة وأشكال الغرافيك،
 الخطاب ومرسل مصدر عن كثيراً  يختمف أىدافو، في األدبي الخطاب ومرسل مصدر أن في يتمثل المغة

 أنو حيث ،(مؤسسة)جماعة األحيان غالب في ىو بل ًا،فرد بالضرورة ليس األخير، فالمرسل .اإلعالمي
المؤسسة  عمى تأثير ليا أو تمتمك أخرى، مؤسسة أیة أو حكومة، عن أو حزب، عن صادراً  يكون قد

 .اإلعالمية

 استفاد وقد واحد، وقت في اإلنسان، حواس كل جعلھا اإلعالم، وسائل تطور نكما أ
 اوجتماعية الطبقات من عديدة شرائح مخاطبة عمى ساعده الذي األمر الخاصية، ىذه من كثيراً  اإلعالم
ما جعل المغة اإلعالمية تسود فنجد حديث معظم السياسيين والمفكرين  بالذات التنوع وىذا ،(19)المختمفة

 .في ظيورىم في وسائل اإلعالم يتحدثون بمغة إعالمية أقرب إلى الجميور العام

ن نقطة اوختالف بينيما أو إىي المغة العربية بقواعدىا نجدىا   العربيةلمغة اإلعالميةوبالنسبة 
ن أألنيم يقرون  (في العمل اإلعالمي)نفسيم في ىذا الميدان أاللغویون، وىو ما يدعو لو ي التبسيطف

م ما كان فنيًا بحتًا، أمستوى األداء في األدب يختمف في غيره سواء ما كان لتصريف الشؤون العامة 
الفصحىاستخدام المغة الفصحى والمقصود بالتبسيط ىنا ىو  وذلك من   المقعرة،الوظيفية المتداولة و 

تغير من مقاييس الصحة في العربية  خالل تبسيط القواعد المغوية التي تعصم من الزلل والمحن، شرط أو
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خاصة بيتساوون في المستوى الثقافي  وىم و ن اإلعالم موجو لجميع الناس،أوذلك ألننا ندرك ، الفصحى
 .(20 )ن مستوى األمية في مجتمعنا مازالت كبيرةأ

ظيرت ، ن وسائل اإلعالم امتمكت تأثيرًا واسعًا في عممية التثقيف والتربية والتعميمأفضاًل عن 
 من حاسة السمع،% 11و من خالل حاسة البصر،% 83ن اإلنسان يتعمم أالدراسات والبحوث 

 .(21)مما يسمعو ويراه% 50مما يسمع، و% 20ويتذكر

ولما كانت المغة اإلعالمية تتميز بخصائص شتى، فيي تختمف بطبيعة الحال، عن لغات العموم 
والدرا المتعمقة، ألنيا تتجاوز مخاطبة الفئات المتخصصة إلى الجميور الواسع ذي المستويات 

المتفاوتة، فإن ذلك و يمنع بأي حال، من الحرص عمى مراعاة القواعد المغوية المصطمح عمييا، وعمى 
خصائص أخرى في األسموب، وىي البساطة، واإليجاز، والوضوح، والنفاذ المباشر، والتأكد، واألصالة، 

22) . وىو ما سنفرد لو فصاًل مستقاًل ألىميتو ونتناولو في الفصل التالي. ) والجالء، واوختصار، والصحة
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 الخالصة

نخمص من ىذه الوحدة  أنيا لغة إنسانية ومكتسبة تمتاز المغة البشرية بخصائص متعددة منها:
وعبارة عن أصوات، وعرفية، وفييا قدر من التشابو، وىي شيء متغير، بالعرف المغوي، وثمة وترتبط

خصائص  المنطوقة والمكتوبة، ومن مزايا المغة العربية: كثرة مفردا والتعويض، وعدم الجمع بين تھا
تغير  و وسيمة التعمم،دولة بعض الحروف عمى المعانيوبالحركات  العربية فرقوتساكنين، 

 أحدث وتعدمن المغات التحميمية  وقابميتيا لمنمو، وىي كمال وثراء وثباتوالدووت بتغير مباني الكممات، 
ثمة ألفاظ تستعمميا المغة العربية اليوم عمرىا والعربية تفوقت عمى المغات السامية ، والمغات السامية سناً 

 .عمى الوفاء بمتطمبات العصرتيا قدروظاىرة اإلعراب بتتفوق العربية كبير، و

 ذاتية لغتو فنو ،لغوي تعبير األدب لّمغة، والجمالية الوظيفة فيو تسود تخيمي إنشاء األدببينما 
 الفرد في يرثلتأا بھدف ،المغوية والمحسنات واإلطناب والبديع المجازو  واإليحاء التصوير تعتمد
 وظيفة التي تعد الجمالية الوظيفةألداء  ذاتيا في تطمبالتي  الكممة أداتو األدب و،التأمل خالل من

 وتواصل،  في لمغة المحكم المنظم الواعي القصدي اوستخدام عن فضالً  ،اجتماعية
 بينما ،والخبرات واألفكار بالمشاعر مشحون إيحائي لغوي وسرد عمل األدبو ،جمدتو بني مع عاطفي
 الدال، أو العالمة بين والمحكم التام التطابق إلى تيدف محضة، (دولية) لغة المثالية العممية المغة

 ما إلى التباس دون من قارئيا توجو أيضاً  شفافة المغة ىذه في العالمة وأن المدلول، أو إليو والمشار
 .باولتباسات مفعمة ألنيا قاصرة تبدوو. الرمزي المنطق أو الرياضيات في الشأن ىو كما إليو، تشير

 مھنة فاإلعالم .واألدب اإلعالم بينالتفريق  علیناب األد ولغة اإلعالم لغة بينالتمييز  ردناأ ذاإو
 نماإو، العمم بمعنىليس  عممي،/عمميالصحفي أسموب  سموباأل أن بمعنى ،ساليبياأو الخاصة لغتيا ليا

 الدووت عن بعيدة فيي لذاتيا مقصودة ليست لفاظوأ األدبي، لألسموب المقابلسموببمعنى األ
 لغات عن الحال، بطبيعة تختمف فيي شتى، بخصائص تتميز اإلعالمية المغة كانت ولما ،المجازية
 المستويات ذي الواسع الجميور إلى المتخصصة الفئات مخاطبة تتجاوز ألنيا المتعمقة، اتسوالدرا العموم

 وعمى عمييا، المصطمح المغوية القواعد مراعاة عمى الحرص من حال، بأي يمنع و ذلك فإن المتفاوتة،
 واألصالة، والتأكد، المباشر، والنفاذ والوضوح، واإليجاز، البساطة، وىي األسموب، في أخرى خصائص
 .والصحة واوختصار، والجالء،

للغة

والمرونة

والموسیقى

األدبیةالكتابة
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 تمارين
  

:  أجب باحتمال واحد فقط عن كل سؤال مما يمي
 
: تمتاز المغة البشرية بخصائص متعددة منها- 1

A. أنيا لغة إنسانية خاصة باإلنسان تعبر عن مطالبو وتوصمو باآلخرين .
B. يكتسبيا الفرد من عائمتو ومجتمعو، وتنتقل من جيل إلى جيل وىو ما يعبر عنو باونتقال المغوي. 
C. عبارة عن أصوات تنتظم في وحدات تحمل كل منيا معنى معينًا لو مدلولو ومفعولو الخاص .
D. aو b  .
E. aو b و c. 

 Eاإلجابة الصحيحة 

 

: تتميز المغة المكتوبة عن المنطوقة- 2
A. بانتقاليا من مكان إلى آخر عبر مسافات بعيدة. 
B. تكاد تكون ثابتة وو تتعرض لمتغير المستمر الذي يصيب لغة الحديث .
C.  ييتم بيا الناس أكثر من المغة المنطوقة .
D. aو b  .
E. aو b و c . 

 Dاإلجابة الصحيحة 
 

: من مزايا المغة العربية- 3
A. كثرة مفرداتيا واوتساع في اوستعارة والتمثيل .
B. التعويض، وىو إقامة الكممة مقام الكممة .
C. عدم الجمع بين ساكنين .
D. aو b  .
E. aو b و c. 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 

: من خصائص المغة األدبية- 4
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A.  المغة األدبية ذاتية تعتمد التصوير واإليحاء والموسيقى واستخدام المجازات والبديع واإلطناب
 .والمحسنات المغوية

B.  تستيدف المغة في أألدب التأثير في الفرد من خالل التأمل، وىي تطمب بذاتيا ألنيا جوىر
ن فقدىا انيار  .التعبير ونبضو وا 

C.  تكفل المغة األدبية ترويجًا أكبر لممنتجات األدبية. 
D. aو b  .
E. aو b و c .

 Dاإلجابة الصحيحة 
 
: من خصائص المغة العممية- 5

A.  محضة، تيدف إلى التطابق التام والمحكم بين الدال، والمدلول (دولية)لغة .
B.  العالمة في ىذه المغة شفافة أيضًا توجو قارئيا من دون التباس إلى ما تشير إليو، كما ىو الشأن

. في الرياضيات أو المنطق الرمزي
C. لغة فرد يخاطب جماعات وأفرادًا، قصد التأثير فييم، وتغيير سموكياتيم. 
D. aو b  .
E. aو b و c .

 Dاإلجابة الصحيحة 
 
المغة اإلعالمية تتميز بخصائص شتى، فهي تختمف بطبيعة الحال، عن لغات العموم والدراسات - 6

: المتعمقة، ألنها تتجاوز مخاطبة الفئات المتخصصة إلى الجمهور الواسع ذي المستويات المتفاوتة
A. صح .
B. خطأ  .

 Aاإلجابة الصحيحة 
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 التعليمية الخامسةالوحدة 

 خصائص اللغة اإلعالمية

 
 :األهداف التعليمية

 
 :تهدف هذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية

 التعرف عمى مستويات المغة اإلعالمية من حيث الوسيمة1

 

 التعرف عمى مستويات المغة اإلعالمية من حيث مستوى التعبير 2

 

  . التعرف عمى مسممات خصائص المغة اإلعالمية3

 

 التعرف عمى أبرز خصائص المغة اإلعالمية4

 

  . التمييز بين كل خاصية وألخرى من خصائص المغة اإلعالمية5
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 خصائص اللغة اإلعالمية

يرى النقاد إن النثر الصحفي يقف في منتصف الطريق بين النثر الفني، أي لغة األدب، وبين 
النثر العادي، أي لغة التخاطب اليومي، لو من النثر العادي ألفتو وسيولتو وشعبيتو، ولو من األدب حظو 
من التفكير، وحظو من عذوبة التعبير، وانطالقًا من ىذا المفيوم لمنثر أطمق بعضيم عمى لغة الصحافة، 

 الخبرية، أنواعيا في اليومي الحديث لغة من تقترب وسيطة لغةكما توصف بأنيا  .بأنيا األدب العاجل
(1)والجمالية الفكرية أنواعيا في األدب لغة من تقتربو

.  

 معروفة، وأجناس مشروطة، وفنون مضبوطة، قواعد إلىالمغة اإلعالمية  تستند العموم وعمى
:ىي عدة  إلى تتفرع كاألدب أنيا عن ناىيك

( 2) 

 .المكتوب اإلعالم لغة مستوى -

 .ع اإلعالم لغةمستوى  -

 .البصري/مستوى اإلعالم السمعي -

 . مستوى اإلعالم التفاعمي -

 

ذا  ويمتمك ما، حد إلى متعمماً  جميوراً  بالتأكيد  ( والتفاعميالمكتوب) المستوى األول والرابع كان وا 
 كثيرًا، ذلك ييميا ال (/السمعيو )المستوى الثاني والثالث  فإن الرموز، لفك معينة خبرات
 ويرقى المتمقي، لمستوى مسايرة تكون فالمغة اإلعالمية .البصري/السمعي التطور مشكمة تعد لم واألمية
 ،ذهه وتحت. العادي الحديث لغة من القريب المسموع النص مستوى عن المكتوب النص مستوى
 ولغة االقتصادي، اإلعالم ولغة السياسي، اإلعالم ولغة الثقافي، اإلعالم لغة منيا أخرى مستوياتثمة 

 المغة أن أضفنا إذا دراسة المغة تعقيد ويزداد. الخ...والنسوي الشبابي اإلعالم ولغة الرياضي، اإلعالم
 الخاصة، لغتيا اجتماعية فئة أو طبقة فمكل اليومية، ومشاغميا االجتماعية، القضايا إزاء حيادية ليست

 العمال ولطبقة الخطابي، وسياقيا ومصطمحاتيا، لغتيا مثالً  البورجوازية  السائد، وخطابيا
 الخ...وتطمعاتيا وانشغاالتيا مطامحيا عن المعبر الخطابي وسياقيا ومصطمحاتيا لغتيا
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 :هي  أخرىمستوياتوضمن اللغة اإلعالمية ثمة 

 . اإلعالميوالتحرير والفن، وىو تذوقي فني جمالي يستعمل في األدب :المستوى التعبيري  -1

 .العامة  والعالقات والحرب النفسية واإلعالنالدعايةمواد  ويستعمل في :االمستوى   -2

نجد  اإلعالم عمى نحو ما وىو مستوى عممي اجتماعي يستخدم في وسائل :المستوى اإلعالمي  -3
كبر عدد ممكن من القراء عمى أ الذي يكتب بمغة يفيميا التحرير اإلعالميمعظم فنون في 

 .اختالف مشاربيم

، ويجعل األحداثًا عن  موضوعياً تعبيروتستمد المغة اإلعالمية سماتيا من مينة اإلعالم الذي يعد 
تتميز بسمات . دراميةوالمعمومات والثقافة بل والفمسفة والعمم في متناول الجميع، بطريقة واضحة مشوقة 

بطبيعة الحال، عن لغات العموم والرياضيات المتعمقة، ألنيا تتجاوز مخاطبة - شتى، وىي تختمف 
ذا كانت المغة اإلعالمية تحرص  الفئات المتخصصة إلى الجميور الواسع، ذي المستويات المتفاوتة، وا 

  وأي.(3)عمى مراعاة القواعد المغوية المصطمح عمييا، فإنيا تحرص عمى خصائص أخرى في األسموب
 :ىي أساسية بمسممات يمراإلعالمية  خصائص عن حديث

 

 :عملية لغةاللغة اإلعالمية - أووً 

 تأثرت أن بعد, اليوم العربيةاإلعالمية  الكتابات إليو آلت ما إلى المتفحصة الرؤية خالل من
, أدبيةفيي ليست , ونظرياتيا أساليبيا  اتقت منياالعالم فياإلعالم  بمغات مباشر وغير مباشرعمى نحو 

ن  ليستكما أنيا . البالغية بالقدرة المباىاة وىجرت, أدبياً  المتخصصة المجاالت بعض فييا كانت وا 
ن, بحتة عممية  المجاالت بعض ىناك كان أو أساليبيا وبعض العممية المغة موضوعية من أفادت وا 

 في وأساليبيا وتراكيبيا مفرداتيا الناس يتداول التيأنيا المغة  ،عممية لغة إنيا. عممياً  المتخصصة
 .فصيح قالب في صيغت وقد اليومية وحياتيم واجتماعاتيم ندواتيم
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 :تمر اللغة اإلعالمية عبر وسائل- ثااياً 

 عند والتوقف  إلعادة الكافية الفرصة ولديو, ومدتيا القراءة وقت الصحيفة قارئ يحدد
 أثناء في فيمو فاتو قد يكون أن يمكن ما فيم إلى وصوالً  معينة مفردات أو معينة جمل أو معينة مقاطع
 صياغة في التأني عمى قادر أنو مدركاً  أصبح( الكاتب). األولى القراءة أو السريعة القراءة
 الربط عمى وقدرتو القارئ فطنة عمى واالعتماد ،ذلك أراد إذا واإلطناب التكرار تحاشي وعمى مادتو،

 في لمتسرع ضرورة وال لو ممك وهالمضمون اإلعالمي  أن متيقناً  صار( ئالقار أي) .والتحميل
 .يقرأه ما استقبال

 منو تستمد الذي العنصر تفقد منو وبخموىا, البشري الصوت من خالية الصحافةفي  الكممةو 
 التي األداة ىي الصحافةفي  فالكممة, قوة الضعف ىذا في أن عمى. وتأثيراً  دفعاً  والمرئية اإلذاعية المغة
, متذوقاً  بعضيا عند يتوقف أو الكممات يسبق أن يستطيع بحيث الوقت في التحكم من الجميور تمكن

 في إيجابياً  مشاركاً  ليكون القارئ يدفعوىو ما . أيضاً  بعضيا يسقط وأن الوراء إلى يرتد أن ويستطيع
 بمذة فيتمتع ،ذلك أراد إذا ويتخيل يفكر بل المفروض السريع بالتمقي يكتفي ال إنو، االتصال عممية

 .والتعمق واألحداث المواقف وتصور والموازنة االكتشاف

 

 :فقط  الماً  ليستعالمية اإل اللغة- ثالثاً 

 أخرى عناصر ىناك ولكن, الكتابة لتأسيس كأساس الكممة عمى تعتمد الصحافة لغة أن صحيح
, البيانية والرسوم, والصورة والصفحة  بأنواعياالعناوين منيا, واإلفيام الوضوح تأمين عمى تعين مساعدة
 وطريقة اإلخراج والمؤثرات السمعية والبصرية وغيرىا من الكاريكاتورية والرسوم اإلحصائية والجداول
 .عناصر

 

 :الصياغة إلتقان أرحب مجالت والبرامج األسبوعية والمسجلة المجال في- رابعاً 

 أو برنامج يبث عمى اليواء يومية صحيفة في اإلبداع في المغة  نسبةربما تكون 
المحتوى اإلعالمي  إيراد وىو فاىدأ اتوذوالبرنامج السريع  اليومية الصحيفة أن إذ, جداً  محدودة

 يضيف فال ودقيقة مبسطة موجزة الوكاالت ىذه وصياغة, األنباء وكاالت تصوغو ما عمى اعتماداً  بسرعة

القراءة

فالمرسل

والمستقبل

اإلعالمیة

واضحة
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 المجالت في أما .والخاتمة الوصل عبارات وبعض األخبار مقدمات بعض سوى الجريدة في المحرر
المحتوى اإلعالمي  توسيع ىو األساسي اليم فإن,  والبرامج المسجمةالفصمية أو الشيرية أو األسبوعية
داع المغوي اإلعالمي اإلب في التأني إمكانات إذن. عميو وتفسيره ووضعو في سياقو العام والتعميق وتحميمو
 .األسموبية" المناورة "مكاناتإ وكذلك, أكثر متوافرة

 

 :اللغة اإلعالمية لغة جماهيرية- خامساً 

الجمھور عند مفيوماً  المحتوى اإلعالمي تخاطب وسائل اإلعالم الجماىير العريضة، 

 صاحب يفيمو كما تماماً  يفيمونوأو الضحمة  المتوسطة أو العالية الثقافة وذو, العادي والمتخصص
المغامرة ال بحيث والتعقيد الدقة من بعض و.والعامل البسيط والموظف المتجر

 إيجاد من بد ال لذلك. صحيح غير نحو عمى مجتزأة تفيم أن أو حقيقتيا عمى تفيم أال مخافة ىي كما
 جوانبو كل في بالموضوع النزول ىي الوسيمة وىذه, وواضحة سميمة القراء جميع إلى توصميا وسيمة

عناء أو  دون وعقمو بحواسو القارئ يستوعبيا بحيث الناس متناول من قريبمجال  إلى والدقيقة األساسية
. مشقة

 

 :للغة اإلعالمیةاخصائص من أبرز 

 :سليمة أاها لغة  -1

الكتابة : تعد سالمة المغة الخاصية األساسية لمكتابة اإلعالمية، وبعض مالمح ىذه السالمة في
اإلمالئية الصحيحة، معرفة تطبيق قواعد الصرف والنحو، حسن اختيار المفردات، وصحة اختيار 

(4)...(الترقيم)عالمات الوقف 
 (النحوية والصرفية)إن دعوة الكتاب المرموقين إلى احترام قواعد الكتابة .

السميمة، يؤكد بأن من الخطر المحدق بالمغات، الكتابات اإلعالمية التي تتم فـي غالب األحيان خارج 
 .القواعد الصحيحة لمغة، مما يغرس في المتمقين روح عدم التقيد بالكتابة السميمة، وازدراء قيودىا
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 بشكل تتوجو أىدافو أن حيث تكريسو، عمى ويعمل المغة، من لمألوفبالواقعي ا اإلعالمييستأنس 
 وسيمتوال تثير أ األولى بالدرجة وييمو لغوية، مؤثرات وال بيارج دون المعمومات تقديم إلى أساسي
 الرسالة مضمون  أو انحراف إلى تؤدي قد تأويالت وال المتمقي، لدى إشكاالت أية التعبيرية
. ، فيي لغة من الواقع وتتوجو إلى الواقع، تستمد منو رموزه ومعطياتو وترتدي بيئتو برموزىا كافةاإلعالمية

فإذا كان الفيمسوف يبحث عن الحقيقة عمى المستوى المنطقي، وكان األديب يبحث عن الحقيقة عمى 
 بصدق اويرصدهالعممي  الواقع يبحث عن الحقيقة في فإن الصحفي فنان موضوعي ،المستوى الجمالي

 . والتياويلعن المبالغةتنأى التي عمى الوقائع المشاىدة، ، فاإلعالم وأمانة

 :الموضوعية  -3

، وىو مقيد  وليس آراؤه ىو، ألنو يعكس مشاعر الجماعة وآرائيا والحيادممتزم بالموضوعيةعالمي اإل
في موضوعيتو إلى إغفال اسم الكاتب إغفااًل متعمدًا، ألن عالمي یصل الفن اإلو.. بمصمحة المجموع

.  الميم ىو التصوير الموضوعي لمواقع، وليس التعبير الذاتي عن الفنان

 :الوضوح  -4

الوضوح من أبرز سمات لغة اإلعالم وأكثرىا بروزًا ويرجع ذلك إلى طبيعة وسائل اإلعالم من 
لى خصائص جميورىا من ناحية أخرى  فإذا كانت الكممات غير واضحة في الراديو فقد المستمع ،ناحية وا 

المضمون المقدم ولم يستطع استرجاعو لمتأكد منو أو لالستفيام عما غمض منو لذا يجب أن تكون 
. الكممات والجمل والمعاني واضحة كل الوضوح حتى تحقق أىدافيا

  :البساطة  -5

ينصح أساتذة الصحافة الكتّاَب إلى استخدام األلفاظ المألوفة، توخيًا لمفيم، وتجنب األلفاظ العممية 
عطاء المفيوم الحقيقي ليا،  واالصطالحية النادرة، بيد أنو إذا اقتضت الضرورة ذلك، فينبغي شرحيا، وا 

شاعتيا عمى أوسع نطاق، بين الجماىير  ومن بين .وتفسيرىا وتبسيطيا، في تعميق المفاىيم األصمية، وا 
الميمات األساسية لإلعالمي تحويل أكثر الموضوعات غموضًا أو عممية إلى جمل عربية بسيطة أسموبًا، 

لقد كان كبار األدباء حين يكتبون في الصحافة، ال يستعممون المفردات والجمل التي ال  .ومفيومة معنى
يدرك معناىا الجميور، ويجعمون من أسموبيم ىمزة الوصل، بين الحقائق العممية واألدب الرفيع ومستوى 

 المثقفين إلى الموجية المواضيع كتابة في حتى فييا مرغوب البساطة": "غايارفيميب " يقول( 5 )فيم القراء
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 مجيود بذل في رغبة عادة لدييم تكون ال مثاًل، متخصصة ما، صفحات يفتحون عندما فيؤالء, فقط
دراك لفيم خاص عالمية اإل والمغة وأيسرىا، الطرق أقرب من الفيم يريدون أنيم بمعنى."...ونوؤيقر ما وا 
 أن االختبارات من مجموعة بعد "فالش" األمريكي الصحافي واكتشف .الغرض ىذا تؤدي البسيطة السميمة

 :بالبساطة كميا متعمقة أمور بثالثة  ما نصاً  القراء جميور فيم

 .النص مدار عمى اليومية الحياة في بكثرة المتداولة المفردات من كبير عدد تواتر: األول األمر -

 .المفردات ىذه قصر: الثاني األمر -

 .الجمل إيجاز: الثالث األمر -

ومتابعتيا  بقراءتيا يسمح المفظ وقصر, عناء أي دون من آليًا، المدلول بالتقاط التواترحيث يسمح 
يجاز, سريعاً  " ىمنغواي أرنيست" الكبير الكاتب األخيرة الفكرة راقت قد، والتعقيد عنيا يمنع الجممة وا 

 ."القصيرة الفقرات واستعمل، القصيرة الجمل استعمل"فوضع قاعدة 

 :والتجسيد الدقة  -6

 في الوقوع يمنعان ألنيما, أيضاً  ضروريان والتجسيد الدقة ولكن الوضوح، إلى البساطة تؤدي قد
 الكممة اختيار في الدقة تكون و.معنى من أكثر تحمل التي المفردات متاىات في والضياع الثرثرة مزالق

 بين بالتداخل تسمح ال والتي, مباشراً  تعبيراً  الحقيقية أو النفسية الحالة أو الوضع عن تعبر التي المناسبة
" امتعض "كممة :فمثالً ، الكاتب من تحديداً  المقصود المدلول اكتشاف في باالرتباك وال أكثر أو معنيين
 الثاني ألن "الخد" غير "الوجنة"و. السمبية الفعل ردة معنى جميعاً  فييا أن مع" ثار "أو" غضب "غير
 أسفل من المقمة غطاء فالجفن, "اليدب" غير "الجفن"و" حدقة العين"غير " العين مقمة"و. األول من أسفل
 مرة الطعام ىي والثانية الطعام ىي األولى إذ "الوجبة" غير "األكمة"و .(6)الشعر ىو اليدب بينما وأعمى

.  اليوم في

 إليو رغب, وتمناه أراده الشيء في رغب. المعاني حروف وبخاصة, ومتمماتو الفعل اختيار في والدقة
ذا. عنو ابتعد عنو رغب, منو طمب  العممية الدقة أن ذلك, أقوى الفعل كان التجسيد الدقة إلى اجتمع وا 

 لذلك, المركز الذىن بواسطة إال تستوعب ال التي الفوقية والمعادالت األرقام حدود في تبقى قد الصافية
 نطاق في الموصوفة المادة أو الموضوع تجعل التي التجسيد وسائل الدقة إلى تضيف أن يستحسن
 . حواسو وجميع وبصره القارئ سمع أمام يومياً  متداول ىو ما نطاق وفي, الحواس
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  :اإليجاز -7

ممكن عمى ميما كان حجم الصحيفة كبيرًا فإنيا محدودة في صفحاتيا والمطموب كتابة أكبر عدد 
ورقاتيا وميما كان وقت البرنامج كبيرًا فالموضوعات أكبر منو فالبد من االختصار والبد أن تكون المغة 

إن من أىم سمات " الفريد كرويل"و" كورتيس ماكدوغال" ويرى كل من ،قادرة عمى االختصار واإليجاز
إيجاز الجممة والفقرات، الجمل المباشرة، األفعال واألسماء القوية، االستعمال الصحيح : الكتابة اإلعالمية

(7)لقواعد المغة
 بعض استعمال إلى المحررين دفع البرقية والسرعة اإليجاز إلىعالمية اإل لغةال ميل ولعل .

 :مثال. بيا التمفظ لمجرد المفظ ظاىر يتخطى معين مضمون عمى تدل التي النموذجية والعبارات المفردات
 .الحكومي التسعير من تيرباً  خفية والمواطنون الميربون فييا يتعامل التي السوق أي: السوداء السوق
 توترت وكذلك .واسع نطاق عمى المتحركة الشعبية الفئات تعني الشارع فكممة: الشارع يناصرهوكذلك 
 إشارة: الضاربة القوة-  وأيضاً .العمق في خالفات إلى تؤدي قد دولية خالفات بداية إلى إشارة: العالقات

 . النظامية الجيوش تممكيا ال التحرك في وسرعة نارية بكثافة تتمتع معين تركيب ذات عسكرية قوة إلى

 :المرواة  -8

، كما تكون المغة قادرة عمى التعبير عن مختمف الموضوعات بسالسة ودون تعسفبالمرونة يقصد 
يقصد بيا أن تكون متعددة المستويات بحيث تستطيع مخاطبة أكثر من جميور ومعالجة أكثر من 

  .موضوع وقضية

 :الحيوية -9

  ما يبقى ذلك رغم وعمى, سميمة وبمغة وواقعي بأسموبموضوعًا  المحرر يكتب قد
 ىذا. التفاصيل واكتشاف الكتابية الظواىر أعماق إلى الدخول في تورغب وال القارئ فضول يثير ال" بارداً "

 وتيرتيا في الوقائع بنقل اكتفى إذ"..كتابتو "في الحياة زرع وىي ميمة مسألة أغفل المحرر أن إلى عائد
 الحدث وضع عمى يعمل أن, عميو لذا. جامدة لببقوا محددة لغة خالل من الطبيعي وبجفافيا األساسية

 بالعين ُيرى وكأنو يجعمو وأن, فيو عنصر كل يحرك أن، وفيو كان الذي الحي إطاره ضمن الموضوع أو
 التعامل يكثر بحيث المفردات اختيار حسن منيا, عديدة وسائلمن خالل . الحواس جميع وتمتقطو وُيسمع

 التعامل وكذلك. والمكان الزمان في ووجود الجمود عن خروج, بطبعو الفعل ألن المعبرة الحية األفعال مع
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 من بد وال. اآلخرين مع وتعايشيم وجودىم حركة من المشتقة, الناس حياة من القريبة المفردات مع
 . القارئذىنفي  تتجسد التي المشاىد من مجموعة تقديم أي, المغة بواسطة التصوير

 :الافاذ المباشر  -10

طابع األدب، والتعميمات التي ال معنى ليا، والجمل الطويمة، والمترادفات،  عناللغة اإلعالمية تبتعد 
وعمى . واإلالسلسة،   القوية والكمماتتستخدم الجمل القصيرة،ووالمستوى الجمالي في التعبير، 

بداًل من استعمال الكممة العامة التي قد  (اليدف) التي تصيب م استخدعالمي ااإل
ن تستعمل الكممة في المكان الذي يناسب الغرض منيا، وان أو باإلضافة إلى اليدف، تصيب أشياء أخرى

  .جممة بحيث تأتي محكمة ومنطقية يركز

 :اإلمتاع ومبتعدة عن الغرابة في األسلوب واإليااس اللطف  -11

ما أمكن بسالسة العبارة، وُعذوبة الحديث، وُقرب الفكرة، وأن عالمية اإليجب أّن تّتسم 
عناتو بمون من ألوان البحث في الموضوعات المجّردة وقد أّكدت أشكال التحرير  (8)عن إجياد القارئ وا 

برنار " ويقول (9)العرض بأسموب ممتاز عمى لغة المرِسل في إعداده لمرسالة اإلعالمية، واشترطت فييا
الصحيفة التي تمتزم بمبدأ التنازل لمقراء، وصواًل إلى اجتذابيم، وتداول المواد اإلعالمية دون : "فوريان

كبير عناء، ال يمكنيا أن تغفل حقيا في فرض بعض المواقف اإلنشائية واألسموبية والموضوعية 
 الضرورية، حتى ولو أدى ذلك إلى تنفير بعض القراء وامتعاضيم

(10)
. 

 

 

 

                                                           

214أدب انًقانح انصحفيح في يصر، يرجع ساتك، ص:  عثذ انهطيف حًسج- 8
103، صيرجع ساتكنغح اإلعالو، :   يحًذ عثذ انًطهة انثكاء- 9
10
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 ،يقصد بيا أن تكون الكممات والجمل والتعبيرات المغوية متماشية مع روح العصر ومتسقة مع إيقاعو
فالجمل الطويمة والكممات المعجمية والجمل المركبة قد ال تكون مناسبة لمغة اإلعالمية إال في موضوعات 

 .ةمعينة وفي حاالت محدد

 :المالئمة -13

 ومع الجميور المستيدف من ناحية ،يقصد بيا أن تكون المغة متالئمة مع الوسيمة من ناحية
أخرى، فمغة الراديو ىي لغة ذات طابع وصفي وىي لغة تتوجو إلى حاسة السمع ولذا يجب أن تكون 

 ولغة الصحافة تستيدف فئات اجتماعية وتعميمية واقتصادية ،مفردات ىذه المغة مالئمة ليذه الحاسة
 . أيضاً  ليامعينة وتتوجو إلى حاسة البصر فيجب أن تكون مالئمة

 :الجاذبية -14

 فال وجود ،والشرح والوصف بطريقة حية ومسمية ومشوقةالقول يقصد بيا أن تكون الكممة قادرة عمى 
 .لجميور يتشوق إلى االستماع أو المشاىدة أو القراءة لمضمون جاف خال من عوامل الجاذبية والتشويق

 :القابلية للتطوراوتساع -15

المغة اإلعالمية متسعة وتتسع بشكل يومي وقد يكون لالتصال مع الثقافات الخارجية وضرورة 
متطورة عمى و، الترجمة اليومية لكثير من المصطمحات أثره في زيادة حجم المغة اإلعالمية وفي اتساعيا

، فمغة اإلذاعة في الثالثينيات غير مثيمتيا في الخمسينيات والستينيات وىذه بدورىا تختمف عن نحو دائم
, مثيمتيا في السبعينيات وحتى التسعينيات ولغة وسائل اإلعالم في السنوات األخيرة مختمفة عما سبقيا

 .وأكثر قدرة عمى الجذب, صحيح أن بيا عناصر ضعف ولكنيا أصبحت أكثر قدرة عمى التعبير

 : اواتشارسرعة -16

نتيجة انتشار وسائل اإلعالم وتغمغميا في  المتمقي، عمى نفسيا وتفرضتنتشر المغة اإلعالمية بسرعة 
 .والمتالحقة المتتالية وحوادثيا اليومية، الحياة بمعطيات الوثيق ارتباطياالمجتمعات، و

 

 

 :المعاصرة  -12
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 الخالصة

في  عدة  إلى تتفرعو مضبوطة، قواعد إلىالمغة اإلعالمية  تستند نخمص من ىذه الوحدة
وضمن المغة . البصري ومستوى اإلعالم التفاعمي/ والسمعيالمكتوب اإلعالم لغة مستوى

 وتستمد المغة اإلعالمية سماتيا من مينة .اإلعالمي، و،التعبيري :ىي  أخرىمستوياتاإلعالمية 
 يمراللغة اإلعالمية  خصائص عن حديث وأي، األحداثموضوعیاً عن اً تعبيراإلعالم الذي يعد 

عالمية اإل المغة، وتمر المغة اإلعالمية عبر وسائل، وعممية لغة المغة اإلعالمية :ىي أساسية بمسممات
، والمغة الصياغة إلتقان أرحب مجالت والبرامج األسبوعية والمسجمة ىناك المجال في، وفقط كالما ليست

، موضوعية، وواقعيةوسميمة، أنيا لغة : يةلمغة اإلعالماخصائص ومن أبرز اإلعالمية لغة جماىيرية، 
 لمموضوعات، النفاذ المباشروالحيوية، و، المرونة، واإليجاز، ووالتجسيد الدقة و،البساطة، والوضوحبوتمتز 

 االتساع، والجاذبية، والمالئمة، والمعاصرة، واإلمتاع ومبتعدة عن الغرابة في األسموب واإليناس المطفو
 . االنتشارسرعة، والقابمية لمتطورو
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 تمارين
 

: هي اتمستوياللغة اإلعالمية إلى عدة  تتفرع ،أجب باحتمال واحد فقط- 1
A. المكتوب اإلعالم لغة مستوى 

B.  عوسممال اإلعالم لغةمستوى 
C. البصري/مستوى اإلعالم السمعي 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 

 
  : أنهي أساسية بمسلمات يمرلغة اإلعالمية ال خصائص عن حديث أي ،أجب باحتمال واحد فقط- 2

A.  عممية لغةالمغة اإلعالمية 
B. تمر المغة اإلعالمية عبر وسائل 
C. فقط كالما ليستعالمية اإل المغة 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: من أبرز خصائص اللغة اإلعالمية ،أجب باحتمال واحد فقط- 3

A. سالمة المغة الخاصية األساسية لمكتابة اإلعالمية  
B. الواقعية 
C. الموضوعية 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: من أبرز خصائص اللغة اإلعالمية ،أجب باحتمال واحد فقط -4

A.  الوضوح 
B.  البساطة 
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C. المرونة 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: يم ن تحقيق البساطة في اللغة اإلعالمية من خالل ،أجب باحتمال واحد فقط- 5

A. استخدام األلفاظ المألوفة 
B. تحويل أكثر الموضوعات غموضًا أو عممية إلى جمل عربية بسيطة أسموبًا، ومفيومة معنى 
C. استخدام الكممات القصيرة 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
 
: يم ن تحقيق الدقة والتجسيد من خالل ،أجب باحتمال واحد فقط- 6

A. مباشراً  تعبيراً  الحقيقية أو النفسية الحالة أو الوضع عن تعبر التي المناسبة الكممة اختيار 
B. المعاني حروف وبخاصة, ومتمماتو الفعل اختيار 
C. الحواس نطاق في الموصوفة المادة أو الموضوع تجعل 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
 :يم ن تحقيق اإليجاز في ال تابة اإلعالمية من خالل ،أجب باحتمال واحد فقط -7

A. إيجاز الجمل والفقرات 
B. الجمل المباشرة، واألفعال واألسماء القوية 
C. تجنب الحديث عن كل شيء 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
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 :تتحقق الحيوية في ال تابة اإلعالمية من خالل ،أجب باحتمال واحد فقط -8
A. معينة لببقوا محددة لغة خالل من ةالطبيعيعالقاتيا و األساسية وتيرتيا في الوقائع نقل 
B. وأن, فيو عنصر كل يحرك أن، وفيو كان الذي الحي إطاره ضمن الحدث وضع عمى عملال 

 الحواس جميع وتمتقطو وُيسمع بالعين ُيرى وكأنو يجعمو
C.  القارئذىنفي  تتجسد التي اىدوالش من مجموعة تقديماالبتعاد عن  

D. aو b 
E. aو b و c 

 Bاإلجابة الصحيحة 
 

 :تتحقق الجاذبية في اللغة اإلعالمية من خالل ،أجب باحتمال واحد فقط- 9
A.  والشرح والوصف بطريقة حية ومسمية ومشوقةالقول أن تكون الكممة قادرة عمى 
B. البعد عن المضامين الجافة 
C.  المتكرر عن المحتوى المنشور اإلعالن 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
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 لسادسةاالتعميمية الوحدة 

 مبادئ ومعايير المغة اإلعالمية

 
 :األهداف التعميمية

 :تهدف هذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية

 . التعرف عمى مبادئ المغة اإلعالمية المستمدة من اإلعالم-  
 

 .  التعرف عمى مبادئ المغة اإلعالمية المستمدة من الممارسة اإلعالمية- 
 

 . التعرف عمى معايير المغة اإلعالمية العامة-  
 

 . التعرف عمى المعايير المتعمقة بداللة المغة اإلعالمية-  
 

 . التعرف عمى معايير المغة اإلعالمية المتعمقة بتعددية المعاني-  
 

 . التعرف عمى معايير المغة اإلعالمية المتعمقة بالمستوى المغوي المناسب-  
 

  .التعرف عمى معايير المغة اإلعالمية المتعمقة باألسموب اإلعالمي-  
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 مبادئ ومعايير المغة اإلعالمية

أنتجت لغة خاصة ال تنفصل و ،ونمت في رحم وسائل االتصال الجماىيرياإلعالمية المغة ولدت 
وحبيسة أحداثو لسمطة أيضًا  ىذه المغة باتت خاضعة ،جتمع اإلنسانيمعن الزمان والمكان وال

فنجد عمى سبيل المثال أن مفردات ومصطمحات ورموز تولد وتموت في خضم الحدث ،ووقائعو المتعاقبة

وباتت المغة اإلعالمية متميزة عن غيرىا من المغات من حيث استخدام عدد من المفردات . عالمياإل
باإلضافة إلى لقد أصبحت ىذه المفردات . عالموالرموز واإلشارات التي ُتردد وُتكرر في وسائل اإل

الوسيمة اإلعالمية  تشير بقوة ليوية وشخصية وجوىر  فريد،تشكل لغة ذات قاموسالنص اإلعالمي 
 في االتجاىات والسياسات الختالفاتابرغم ومنحيا بصمتيا السمعية والبصرية واألسموبية، 

لمفردات المغة اإلعالمية بات أيضًا يتجمى حتى في الصورة ىذا االستخدام. اإلعالميةواألنظمة 
في المغة  (تفصيمية)الصورة الكمية في الكتابة المرئية ولكنيا بما تحمل من دالالت ورموز بل وفي 

 .ةبالمكتو

ولمغة اإلعالمية مجموعة مبادئ مستمدة من المبادئ العامة التي يقوم عمييا اإلعالم بعامة، وكل 
 :وسيمة إعالمية عمى نحو خاص، ويمكن تصنيف مبادئ المغة اإلعالمية في المستويات اآلتية

 مبادئ المغة اإلعالمية المستمدة من اإلعالم

: ىميايقوم اإلعالم كمينة وممارسة عمى مجموعة مبادئ تنسحب عمى لغة التعبير بمستوياتو كافة من أ

 لمعمل المحرك اإلعالمية، فالحقيقة ىي المحور (المادة)ىو الدافع ألدبيات التعامل مع  :الصدق -1
دقتيا وصدقيا  قصيرة مشوبة بما يخدش وألييا ليس عن طرق ممتوية إإلعالمي والوصول ا

لى إلييا عن طرق صعبة وسميمة تكون مدعاة السرور وجمب االطمئنان إالوصول يتم بل ، وواقعيتيا
ضمن حقيقة لى اليسعون إسائل اإلعالم رجال ولك ألن ذ ،لى آخرإالتميز ومقارنة العمل من شخص 

لى إألن الحقائق ليست دومًا في متناول من يريدىا فالبد من الوصول ، زمانيامكانيا وبيئتيا و
، وألن الوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى جيد وعناء لك جيد ومشقةذالطرق وفي  بشتى مصدرىا

 .(مينة البحث عن المتاعب)ُسميت الصحافة 

:  شياءييدف إلى عدة أووىو مبدأ يمغي االنحياز : واإلنصافالعدالة  -2

الواقع

بنیة

القائمة

المكرر
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ومن ىنا  مام وسائل اإلعالم،أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات كما ىم متساوون إ - أ
دون من و جية أو ثقافة أن ال تكون ىذه الوسائل تعبيرًا عن فئة أتأتي ضرورة الحرص عمى 

. خرىأ
مكن أوالصور واالبتعاد ما  توخي الحكمة في عرضواإلنصاف العدالة   - ب

.  ساليب المبالغة والتيويل واإلثارة الرخيصةأعن 
بنوع من الحياد وتجنب الخمط بين اإلعالمية بما فييا من صور وتعني تقديم  :النزاىة -3

وبين الصالح العام والصالح الخاص عالن واإلعالم، و اإلأوالتعميق  الخمط بين الخبر: األمور مثل
وعدم  كما تفيد النزاىة التجرد من اليوى واالستقاللية في العمل (.المجتمعية والشخصيةاالعتبارات )

من قبل جماعات )  خارجيةأو( من قبل المؤسسة اإلعالمية) رقابة داخمية وأالخضوع ألي تأثير 
. شكالياأواالجتماعية والثقافية بجميع  والضغوط السياسية واالقتصادية (الجميورالضغط أو 

نو ال أ بمعنى مما يقدم من موضوعات،ن يتحمل مسؤولية الصحة أيجب عمى اإلعالمي  :المسؤولية -4
 في في نشرهدون التحقق منو والتحري بشأنو والتزام الدقة في معالجتومن ي خبر  أيجوز نقل

إطار مسؤولية اإلعالمي أمام الرأي العام، وىو شكل من أشكال تقييد الحرية المرىونة بالمسؤولية 
. االجتماعية

اإلنسانية بعامة أو كرامة بما ال يمس الكرامة اإلعالمية عرض :احترام الكرامة اإلنسانية -5
مثل عرض صورة )تمس حاالت فردية و أ(  أو عرقو دينأطبقةوأفئة )معينة من المجتمع جماعية 

استعمال أو محاولة تشويو صورتو عن قصد بغرض اإلساءة إليو، كما يجب  (نوإذشخص دون 
و أو التوريط أالخداع المجوء إلى وسائل قانونية سميمة لمحصول عمى المعمومات، بحيث ال يجوز 

 .(القانونيغير  التصوير وأمثل التسجيل )و التالعب باألشخاص أاالبتزاز 

 (2 ): ىيأساسية مبادئ ثالثة اللغة اإلعالمية تحكميا أن (1)"فويان برنار" يرىو

مقاباًل  يصبح بحيث التعميم من مستوى إلى دفعو ىيموضوع ما  أنسنة إن: الجانب اإلنساني -
أو من  البطل نفسو ىو القارئ وكأن القارئ أمام الحدث بإحياء ذلك ويكون, كمو الجميور ىتمامال

 كتاب في أفالطون إلييا أشارتقديم الموضوعات اإلعالمية  في األنسنة وىذه. كامالً  بالعمليقوم 

                                                           
.1انتهخيض في يعرفح أسًاء األشياء، ج: أتى انهالل انعسكري-  1  
2
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 ربط عمى يعتمد عقالني عمل فالقص. والمحاكاة القص: السرد من نوعين عين حين" الجميورية"
 في الحدث خمق إعادة إلى يسعى عاطفي شعوري عمل المحاكاة بينما, والعمل باألسباب النتائج
 ولع, عذاب, يأس, ألم, فرح, كراىية, حب, غضب )اإلنسانية المشاعر داخمتو وقد, القارئ مخيمة
ذا. وواقعية  من فيو ما بكل لو إنساني إحياء إنو...(. وغيرة  فضل قد أفالطون كان وا 
لى, النيرة العقول إلى يتوجو القص ألن المحاكاة عمى القص  فإن, المراتب مرتفعة األذىان وا 

 .المحاكاة عمى أكثر  ،العاديين الناس مع عالم اإل

 بأحاسيسعالمية اإل المادة تطعيم وه اإلنساني في الموضوعات اإلعالمية، إذن
, القارئ يشعر حتى, ونزواتو وأحالمو وىواجسو الطبيعية فعمو ورّدات وىمومو ومتاعبو اإلنسان

 .مباشرة عالقة الموضوع وبين بينو أن, قارئ أي
 

 ،القراء مفيومًا عند جميع, كل ما يكتب,  أن يصبح ما يكتبأي: العموم مستوى إلى النزول -
يفيمو صاحب المتجر  المتخصص والعالم وذو الثقافة العالية أو المتوسطة يفيمونو تمامًا كما

بحيث ال تجوز المغامرة  إن بعض المواضيع ىو من الدقة والتعقيد. والموظف البسيط والعامل
. مجتزأة عمى نحو غير صحيح بعرض حيثياتيا كما ىي مخافة أال تفيم عمى حقيقتيا أو أن تفيم

وىذه الوسيمة ىي النزول , وواضحة لذلك ال بد من إيجاد وسيمة توصميا إلى جميع القراء سميمة
حقل الموازنات والمشابيات والصور القريبة من  بالموضوع في كل جوانبو األساسية والدقيقة إلى

العالم في أبحاثو المنشورة يصر . بحواسو وعقمو دون مشقة متناول الناس بحيث يستوعبيا القارئ
القارئ  بينما الصحافي يقرب الموضوع من .حامض عمى استعمال التعبير

 .(األسبرين)فيشير إلى ىذا العنصر الكيمائي بقولو 

 

 إلى وصوالً  لمقراء التنازل بمبدأ تمتزم التي فالصحيفة, السابقين لمعنصرين متمم عنصر :السمطة -
 بعض فرض في حقيا تغفل أن يمكنيا ال, عناء كبير دون اإلعالمية المواد وتداول اجتذابيم
 القراء بعض تنفير إلى ذلك أدى ولو حتى الضرورية والموضوعية واألسموبية اإلنشائية المواقف

 بعض تحوير األحوال من حال أي في يجوز ال التي المواضيع بعض فيناك. وامتعاضيم
 كما واألسماء والقضايا األشياء ذكر من مناص فال, تبسيطيا وال ومضامينيا وأسمائيا تعقيداتيا

, لالرتفاع القارئ بيد أخذ ذلك في إن ،إبياميا من وبشيء العالية العممية محتفظة, ىي

یعتمدالذي یتعامل

الجانب

أسیتیل سالیسالیك أسید

طبیعیة

بھیبتھا
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 اإلعالمية المغة ىالفصح تمسي  لذا.الضرورية ولكن, الصعبة القراءة باتجاه, رويداً  رويداً 
 في يؤثر ال وىذا، مفيومة، معبرة، أليفة، سيمة وىي الحضارة، لغة وىي، والمستخدمة، األوسع
 .المحمية والعامية الشعبية الميجات

 

 مبادئ المغة اإلعالمية المستمدة من الممارسة اإلعالمية

فرضت الممارسة اإلعالمية نفسيا عمى لغة اإلعالم وظيرت مجموعة مبادئ تحكم االستخدام 
 :المغوي منيا

و أ فقد يكون اليدف ىو الترفيو أو إثارة االىتمام ،ىدف الكاتب أو ما يريده :تحديد اليدف -1
المستمعين أو القراء أو إثارة اىتمامات مرغوبة لجميور معين من  وأ ،التوجيو أو اإلرشاد

 .، فالكتابة اإلعالمية كتابة ىادفةالمشاىدين
يتطمب من الكاتب أن يحدد بدقة من ىو الجميور المستيدف الذي يتوجو إليو : الجميورتحديد  -2

النساء أو األطفال من  وما الذي يريده لو أو يريده منو، فقد يكون الجميور المستيدف ،بالكتابة
 .أو العمال أو الشباب كما قد يكون جميورًا عاماً 

ثارة االىتمام -3 أكثر األعمال إبداعيًا ىي تمك التي تيتم بعمق المضمون وبالتجربة : التشويق وا 
اإلنسانية المعاشة ويتم عرضيا في إطار من البساطة والسالسة والفن الراقي والجمال المبدع أما 

العمل الذي يستثير وال يصف فإنو ال يتجاوز المظير المادي لمتجربة وال يمكن أن يعكس 
واإلثارة والتشويق الذي نقصده ال يعنيان اإلبيار األجوف أو ، أعماقيافي التجربة أو

والجودة ال تعني التعقيد كما أن السيولة والبساطة ، العزف عمى وتر الغرائز مع افتقاد المضمون
 .ال تعني السطحية أو اإلسفاف أو إىمال القيم الجمالية واإلبداعية والفنية

وىذه الخاصية أو االعتبار النابع من طبيعة الراديو والتميفزيون : الخضوع لمذوق واآلداب العامة -4
دفع الكثير من المحطات إلى وضع عدد من , كوسيمتين تخاطبان األسر وتوجدان داخل المنزل

الموائح والضوابط التي تحدد ما يذاع وما ال يذاع وفقًا لالعتبارات األخالقية واألعراف السائدة 
وفي المحطات العربية بالذات تؤكد مثل ىذه الموائح أو  .والسياسة التي تنتيجيا المحطة وتسير عمييا

الضوابط عمى منع تقديم مواد الجنس والجريمة والمقامرة والعري وتناول الخمور أو المواد التي 

یغوص
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 فإن ىذه الضوابط تختمف من بمد إلى آخر تتعرض لألديان بشكل محرف أو مضمل أو خاطئ 
 . حسب التقاليد واألعراف السائدة في كل منيا

، بل األىم من جوىر العممية االتصالية ترجمة المشاعر والميول واالنطباعات والتصّورات الذىنية -5
 تمّكن اإلعالمي من إيصال من خالل لغة إعالمية ليا رموزىا ذلك ترجمة الواقع 

وبالطبع يمكن ترجمة المواقف والمشاعر اإلنسانية من خالل المشيد والصور، لكن الكممة  .الرسالة
بل ىي أدق في توصيف المطمق وكل ، تبقى األشد قوة في تحديد المفاىيم والمجردات والكمّيات

 .التصّورات العقمية والوجدانية والنفسية
تظير الرسالة اإلعالمية في  نو يجب أنإيقول عمماء االتصال : جديداً اإلعالمية تحمل الرسالة أن  -6

أي ما ىو تكراري وراسخ في )وسط قطبين أساسيين، القطب األول ىو الِجّدة، والثاني ىو االبتذال 
الِجّدة واالبتكار الشديدين يمكن أن يجعل الرسالة عقيمة غير مفيومة وال يمكن ( ذاكرة الرأي العام

الجميور  جديدًا، قد ال يعني أما االبتذال فيذا يعني أن تحمل الرسالة. رالجيوقبل تفكيك رموزىا من 
 .أن تخبره عن شيء يعرفو، ولكن يعنيو أن تخبره بشيء ال يعممو

 تظير في اتسم، الشكل والقوالب واألفكار والمعتقداتمن حيث الجّدة واإلبداع في المغة  -7
فالجدة واالبتكار في الشكل والقوالب الفنية واألسموب والمنيج واختيار العناوين والموضوعات  العربية،

الخروج من المكرر والنمطي واألسموب المتعمق باالبتعاد عن المبتذلو ،في الواقععمى اختالفيا 
 ىنا ال بد من أشكال وقوالب فنية جديدة في العرض وال بد من ،عناوين ثابتة ودائمة وقيم ال تتبّدل

 .بكل متغيراتومالمستيا لمواقع االجتماعي الثقافي 
لوف واألخرقيجوز لمغة اإلعالمية : خرق المألوف -8 فاإلعالم يترجم ، عراف والعادات والتقاليدالمأ

يميل إلى متابعة الجديد والمبتكر واإلبداعي وما يخرق العرف ، وميول وتطمعات ورغبات الجميور
 ولذا فإن الثبات واالستقرار االجتماعي أو االقتصادي وحتى السياسي، ،والعادات والسنن االجتماعية

موضوعات الجريمة والنصب لذلك نجد . الناسغنية ألنيا تخرج عن ميول ال يشكل مادة إعالمية 
إن الصراع . ، كميا تطفو في اإلعالم كأخبار سمبية وتطغى عمى تمك اإليجابية...وحوادث السير و

 .، كميا تطغى في اإلعالم عمى ما عداىا...والتحديات والحروب والمشاحنات السياسية و
لزمناالرتباط  -9 يصبح اإلعالم أسير المحظة والنقل المباشر والفوري وىذا كمو يضخم الوقائع : با

في مشاىدة  ويمكن أن نعطي مثااًل واضحًا عمى ىذا ،واألفكار والمعتقدات والمشاحنات والنزاعات
وجميع البرامج في اإلعالم المسموع . مباراة رياضية منقولة مباشرة وبين مشاىدة المباراة نفسيا مسجمة

وعلیھ

ومصطلحاتھا

اللغة
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 فيناك ،تقدم وتنتيي في مواعيد ثابتة ومنتظمة سواء كان البرنامج يوميًا أو أسبوعيًا أو شيرياً والمرئي 
 ساعة كاممة وذلك وفقًا لطبيعة ى تستغرق ربع ساعة وأخرىبرامج تستغرق خمس دقائق وأخر

ووفقًا ليذين االعتبارين اإلذاعية، البرنامج ونوعو واليدف منو ووفقًا لمسياسة التي تنتيجيا المحطة 
 .يتحتم أن يقع البرنامج في مدة زمنية محددة

كمما كانت األحداث ، فأي المجتمعات والحضارات التي تتوجو ليا الرسالة :االرتباط بالمكان -10
، عمى قرب منا كمما كان التأثر شديدًا وكمما نأت ...والوقائع والرسائل من التحديات، والحروب، و

عنا كمما كان وقعيا أقل وطأة حتى تكاد تختفي من ذاكرتنا واىتمامنا إذا كانت في أصقاع نائية لكن 
 . واإلنساني يمغي المسافاتالرابط الوطني القومي أو

 

 معايير المغة اإلعالمية العامة

 : فوق المبادئ التي سبق اإلشارة إلييا ثمة معايير تحكم العمل اإلعالمي، لعل أبرز ىذه المعايير

القرب الزماني والمكاني والموضوعي فخبر اليوم لو أولوية النشر :  ويقصد بو عدة معان منيا: القرب– 1
وآخر في منطقة نائية أو بمد " في العاصمة"عمى خبر األمس، بينما إذا وقع حادثان أحدىما قريب 

 . بعيد، أولوية النشر واإلبراز لمخبر القريب مكانيًا من الوسيمة اإلعالمية

لكل موضوع أىمية نسبية؛ ولكل وسيمة إعالمية سياسة نشر تحدد ما الذي ينشر وما الذي : األهمية- 2
يحفظ، ما الذي يرقى لمنشر متقدمًا وما الذي ينشر متأخرًا ما الذي يحتاج لمساحة أكبر ووسائل إبراز؛ 

 . وما الذي يحتاج الختصار

 عناصر الشيرة تقوم عمى قاعدة األسماء تصنع األنباء، وأىل الشيرة في مجاالت الحياة : الشهرة– 3
المختمفة يحظون بنسبة قراءة ومشاىدة واستماع مرتفعة، لذلك تحرص الوسيمة اإلعالمية عمى نشر 

كالقادة والقدوة والشخصيات تقديم النموذج القدوة في المغة والصورةإن  .موضوعات تخص المشاىير
  .تصنع األحداث وليا دور كبير في التأثير في الرأي العام

 الجميور ينجذب الناس لكل ما ىو غير معتاد أو مألوف، وليس غريبًا أن يعرض : عناصر الجذب-4
النظرة )عن متابعة بعض صفحات الصحف أو البرامج إن تكرر نشر مضامينيا بالطريقة نفسيا 

لذلك تعنى معظم وسائل اإلعالم بنشر موضوعات الجريمة لما ليا . وطريقة اإلخراج نفسيا (الواحدة

العقائدي
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واقتباسات من ..  كما أن نقل جزء من مسيرة ىؤالء وعاداتيممن قوة جذب ترفع من أرقام التوزيع،
تصريحاتيم وكمماتيم تضفي المصداقية والدقة عمى المادة، وبعض كممات الزعماء والقادة وحتى 

 .السياسيين التقميديين تذىب مثاًل وتصبح دالة عمى اتجاه سياسي أو تفان أو تضحية

 لكل ما ينشر في وسائل اإلعالم داللة معينة، ولبعض ما ينشر في بطون : الداللة والمغزى-5
الموضوعات داللة خاصة، إذا استطاع القائم باالتصال أن يكشفيا ويبرزىا لمقراء ويساعدىم عمى 

فيميا، وكثير من األشياء يمكن التعبير عنيا بإجراءات غير مباشرة؛ كنشر صورة شخصية تعبر عن 
حيرة وذىول لشخص متيم بالفساد، أو نشر موضوعين متجاورين ألعمال مؤتمر مروري عقد أمس 
والنتائج التي تمخض عنيا، وحادث مروري مروع وقع اليوم، ىذا النشر يعطي مغزى أن المؤتمر لم 

 .ينجح، فيل تطبق توصياتو لتجاوز مثل ىذه اآلالم

 تنقسم وسائل اإلعالم إلى عامًة وشعبية ومحافظة ومعتدلة، ولكل منيا : سياسة الوسيمة اإلعالمية– 6
أخذًا باالعتبار أن ىذا التقسيم ليس حديًا )أسموبو في التحرير واإلخراج وما يالئم أحدىا ال يالئم اآلخر 

، والعالقة مؤكدة بين المضمون والشكل فالمضمون الفاضح ال يالئمو اإلخراج الوقور والعكس (في الواقع
 .بالعكس

 (.حين تتعذر التغطية المباشرة) التغطية اآلنية لموقائع وتداعياتيا -7

الوقائع تشير إلى ىذا التفسير وىنا ، تفسير الوقائع واألحداث والشخصيات فقط أو اإلخبار عنيا -8
 .تختفي ذات الكاتب وال يظير كوسيط وطرف في نقل الوقائع

عمى اإلعالمي أن يتميز بدقة المالحظة خاصة حين تكون جزيئيات الحدث أو : دّقة المالحظة  -9
ولّمغة  .، تيم الرأي العام أو ذات أىمية وقيمة خبريةالوقائع ذات دالالت إنسانية أو سياسية أو اجتماعیة

 .وكمما أوغمنا في التخصيص كمما شعرنا بأىمية التغطية:  أيضاً ىاثراإلعالمية أ
يمكن إضفاء المزيد من الدرامية واإلنسانية عمى الوقائع واألحداث من خالل توكيد : الدرامية  -10

لمعناصر الدرامية في الحدث سواء أكان ذلك من خالل امتداد زمن المشاىد الدرامية  (متنّوع)وتكرار 
صراخ وندب ) أو من خالل بعض المؤثرات األخرى ،سات والتصريحات واالستغاثات اإلنسانيةاالقتباو

 ونداءات وىتافات المتظاىرين أو إبراز األطفال المفجوعين والمنكوبين واألشالء ،النساء وعويميم
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يمكن أيضًا في اختيار المقابالت واألشخاص والزمان والمكان إضفاء المزيد من الدرامية في و (....منيم
 .ًا في المسموع والمرئي كبيراً المؤثرات الموسيقية أيضًا دور، وتؤدي التغطية
بعض  :تغطية الوقائع واألحداث ذات الداللة والمرتبطة بالعناصر الخبرية واستخدام اإليحاء  -11

التفاصيل في التغطية تكون ذات أىمية كبرى أو تشكل جزءًا ال يتجزأ من عناصر الخبر 
كاألسماء والتواريخ وحتى الكتب والمؤلفات ومضامينيا وبعض الرموز واألشياء أو المقتنيات 

األعالم ففي التظاىرات والمسيرات واإلضرابات واالعتصامات تتحول ،واآلثار واالنفعاالت

 .  في نقل الحديثوالشعارات والنداءات والوقائع الصغيرة إلى تفاصیل جوھریة
، وقد يكون توثيقًا العلمي أو توثيق الوقائع والحقائق المغة اإلعالمية تقوم عمى فكرة التوثیق -12

 ِمْن شاىد  ، أو یستند لمدراسات واألبحاث  (المعاينة)ًا  مباشر، أو 
 .عيان

أو عن عدد محدد من الوقائع اإلخبارية موضوعات في التغطية اإلعالمية ال بد من البحث عن  -13
القاعدة ، فتكرار النماذج، مع ضرورة االنتباه إلى عدم أمثمة نموذجية تجسد حاالتتشكل التي 

ىذه يجب أن يقول كل من العامة في الكتابة ىي أال تتكرر النماذج التي يتم استعراضيا بل 
النماذج اتجاىًا أو جانبًا من جوانب المشكمة، أما التعارض واالختالف في النماذج فيعكس 

 .صراعًا ويعرض واقعاً 
 كذلك التنوع في المشاريع وألوان الطيف الثقافي :التعددية يجب أن تعكس الواقعوالتنّوع  -14

 شرط أن يكون اختيار الحاالت التي تترجم الواقع أمينًا دون عرض أو ،واالجتماعي والسياسي
 .تطرق إلى ما ىو شاذ وخارج عن العرف والتقميد االجتماعي أو السياسي

 

 المعايير المتعمقة بداللة المغة اإلعالمية

عمم دراسة المعاني والتوقف عند المعاني التي تثير مشكالت عديدة عند محاولة إلى الداللة تشير 

ن كانت فمم تكن دراسة المعنى مقصورة في يوم من األيام عمى المجال المغوي فقط. تحديد المقصود ، وا 

والدال . والداللة المغوية تمثل عالقة متبادلة بين الدال والمدلول، تنتمي في األساس إلى الدراسات المغوية

ىو المفظ المنطوق والمدلول ىو المعنى، وىى عالقة تمكن كاًل منيما من استدعاء اآلخر، فميس المفظ 

توثیقاًتوثیقاًتوثیقاًأكادیمیاً
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فمن المتعارف عميو أن . وحده ىو الذي يستدعى المدلول، بل أن المدلول أيضًا يمكن أن يستدعى المفظ

ال بد أن تكون داللة األلفاظ داخل عالمية، وإفيام القارئ ما يريده الكاتب يعد ىدفًا أساسيًا لمكتابة اإل

فالمفظ داخل المعجم  . واضحة ومفيومة بالنسبة لمقارئ حتى يستوعب مضمون النصالنص اإلعالمي

 .  سياقًا اجتماعياً ميوجد مجردًا من السياق الذي يحدد معناه بدقة سواء كان سياقًا لغويًا أ

 في قاموسيا المفظي بالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تعمل عالم لغة اإلوترتبط 
 . الوسيمة اإلعالميةفييا 

 

 (3 )المعاني تعدديةمعايير متعمقة ب

 معرفة وعدم المغة قدرات معرفة عدم إن إذ ،عالميلإل المينية الشروط حدأ ىو المغة امتالك إن
 بعض معنى إن، مقنعيجعل اإلعالمي غير المطموبة، األىداف تحقيق أجل من القدرات ىذه استعمال
 االتفاقات من الكثير نأ إذ حوليا، ما وعمى بل، فحسب ذاتيا عمييا يتوقف ال والتعبيرات الكممات

 ال تقريباً  الكممات جميع نإ حيث، فقط تفترض إنيا ،جمية بصورة تصاغ ال الكممات استخدام بخصوص
 أن يمكن أو ،مختمفة شكالبأ أحياناً  تسمى نأ يمكن ذاتيا فاألشياء معان، عدة بل واحداً  معنى تمتمك
 نأ في تكمن لممتكممين المتساوي لمفيم األساسية الصعوبات فإحدى التسميات، من مجموعة تمتمك

 أمر الواحدة الكممة في المعاني فتعددية .(4) وأكثر معنيين وتمتمك المعاني متعددة العموم عمى الكممات
إال يقدم أن يمكن ال الذي الموضع في الكممة استخدام يحسن أن الصحفي وعمى إدراكو، البد

 الرسالة  وخبرتو القارئ اىتمام عمى تتوقف القراءة قابمية كانت إذا، والمتمقي إلى إيصالو المراد
 مجموعة جماعة لكل إن، الواحدة الرسالة في المعاني تتعدد أو الفيم ينعدم عندما قيمتيا تفقد اإلعالمية

 عالم عالمين في يعيش فاإلنسان، لألشياء نظرتيا وفي سموكيا في تتحكم واالتجاىات التصورات من
 المفاىيم مجموعة أو الخارجي لمعالم تصوراتو مجموعة ىو باطني ذاتي وعالم موضوعي خارجي

 أو الباطنية العوالم ىذه عرف إذا إال ىدفو تحقيق في ينجح أن اإلعالمي يستطيع وال، (5)والدالالت
 الخاص عالمو فرد لكل نأ ذلك المستقبل، ذىن في لألشياء الحقيقية الدالالت أو الخاصة التطورات

                                                           
3
عًاد حسين أحًذ، -   http://www.tollabwashabab.com 

4
 .96-93انًنطق وانال ينطق في انخطاب اإلعاليي، يطثىعاخ جايعح ديشق، ص : عطا هللا انريحين-  

5
97انهغح اإلعالييح، يرجع ساتق، ص: عثذ انعسيس شرف-   . 
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 معمومات من يقدمو ما إن يظن حين اإلعالمي ويخطئ وثقافتو، بيئتو من المشتقة الذاتية وتصوراتو
 التحيز مثل ذلك سبيل في عديدة عقبات فيناك بيا، ىو يفيميا التي بالطريقة تفيم سوف وأفكار

 .واالتجاىات والدين والمغة السن إلى باإلضافة واألوىام والخرافات والتعصب

 

 المناسب المغوي المستوىمعايير متعمقة ب

 التاريخية والظروف ،التكمم صور لدييم تختمف وجماعات، أفراد بين دائماً  المشتركة المغات تقوم
 في تنتشر أن ليا أتيح إذا، مشتركة لغة لكل السمة وىذه ،(6)المغة ىذه تغمب لنا تفسر التي ىي
 ذلك ويؤدي تكوينيا، في تدخل التي المشتركة العناصر أخذت، الدول من دولة في أو األقطار من قطر
 ،المحمية الميجات صور من تستعيرىا التي العناصر وازدادت انتشاراً  ازدادت كمما بمستواىا النزول إلى
 اإلذاعية والبرامج الصحف كتّاب عمى االجتماعية وطبقتو ثقافتو حيث من المتمقي طبيعة فرضت وقد
 في يتفاوت الفصحى أن إال، الفصحى مستوى ىو معيناً  لغوياً  مستوى عامعمى نحو ( مرئية – مسموعة)

 يخاطب إن يريد ال الصحفي والكاتب. وطبقاتو فئاتو بمختمف المتمقين من العريض الجميور ذلك فيميا
  .(7) الجميع مخاطبة يريد بل األخرى دون طبقة أو فئة

 حرصال تحاول، كما أنيا عمييا المصطمح المغوية القواعد مراعاة عمى اإلعالمية المغةتحرص و
يجاز بساطة من أخرى خصائص عمى  ذلك، (8) واختصار وجالء وأصالة وتأكيد مباشر ونفاذ ووضوح وا 
 تعرض أن يجب كما المستقبل الجميور قبل من مفيومة تكون أن يجب اإلعالمية المغة في كممة كل ألن

 االنفعالية الياالت أو المعاني وازدواج التورية أنواع أما، االستماع أو القراءة يسر تحقق جذابة بطريقة
 عن تماماً  بعيدة فيي الشعر في الخاصة المعاني إلى تؤدي التي األدب فنون من وغيرىا األلفاظ حول
 النص یتضمنھا كممة كلو. (9)صافياً  مجراه يظل أن يجب الذي االتصال تيار تقطع ألنيا اإلعالم لغة

 المغة بالغة تظير وليذا، المستقبمين وجميور القراء عامة من مفيومة تكون أن يجب اإلعالمي
 تغطية في رئيسياً  دوراً  يمعب الوقت عامل ألن (10) األم لغتيا أفعال في الزمن عالمات من اإلعالمية

                                                           
.115، ص403،1997انهغح انعرتيح تين انثثاخ وانتغيير، يجهح انًعرفح انسىريح، انعذد : يحًذ عثذو فهفم-  6  
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خراجيا وتحريرىا األخبار  يروي فيو، أخرى جية من واإليقاع بالدورية اإلعالم يتميز كما، جية من وا 
 وأصمح نسبأ الفعل في مقررة بعالمات الزمن عمى تدل التي فالمغة محدد، زمن إطار في بعينو حدثاً 

. تمك من أكثر اإلعالمية المغة ىذه تكون الداللة وبمقدار العالمات تمك من خمت التي المغة من لإلعالم
 قيمة اإلعالم في لأللفاظ أن ذلك ،التاريخية لقيمتيا تبعاً  اإلعالمية المغة واقع في تستعمل ال الكممات إن

 تستعممو، الذي الوقتي باالستعمال خاصة المفردات وقيمة فييا تستعمل التي بالمحظة محددة أي وقتية
 المغة في المفظة ألن تطول ال المحظة ىذه ولكن، مجازياً  استعماالً  ما كممة فييا تستعمل لحظة تمر وقد
. (11)الواحد الوقت في واحد معنى إال ليا ليس

 وعدم مالئمة ومدى اإلعالم وسائل في والعامية الفصيح بشطریھا العربية المغة استخدام إن
 في الفصحى العربية المغة استخدام يؤيد تيار، تيارين ظيور إلى أدى ،نفسو الوقت في منيما كل مالئمة
 أن األول التيار يرى إذ منيا، بدالً  العامية استخدام إلى داعياً  المبدأ ىذا يرفض واآلخر اإلعالم وسائل

 تنمية منيا عدة فوائد إلى تؤدي الفصحى العربية المغة نأو، والثقافة لمغة فساداً  العاميات استخدام
 بينما والوطني، القومي الصعيد عمى التجزئة عوامل تجاه مستمرة مناعة وخمق المغة لجمالية الفني الحس
 اآلخر التيار يرى بينما. انتحار ىي وبالتالي والقومية الوطنية التجزئة تكريس إلى العامية استخدام سيؤدي

ويرى بعض  .(12)الجميور فيم إلى األقرب المشتركة المغة فيي العامية استخدام يفرض الحال واقع أن
 الجماىيري اإلعالم وسائل إن منيا ألسباب بالعاميات االستعانة إلى اإلعالمية المغة جنوح (13)الباحثين
 حائالً  تشكل الفصحى جعل مما وثقافياً  أبجدياً  أمية شبو أو أمية شرائح إعالمياً  جميوراً  صنعت

 اإلعالمية الوسائل بعض اعتقاد، والعاميات إلى بالمجوء إال تخطيو يمكن ال وتأثيرياً  وتواصمياً  اصطالحياً 
 باعتقاد مدفوعة، الجميور الستقطاب المثمى الوسيمة ىو ذلك أن موادىا، غمبأ إلى العاميات تدخل التي
 إلى والمجوء الفصحى عن االبتعاد تستوجب تقدماً  األكثر األمم ومحاكاة والتطور العصر مواكبة أن

 ألن، العاميات استخدام تحتم، الترفييية وخاصة( البرامج )المواد لبعض اليابطة المضامين، والعاميات
 الثقافية األوساط بعض تمّسك، وأخيرًا الترفييية الثقافات من النوع ىذا مع بطبيعتيا تالؤم ال الفصحى

 نحو اإلعالم عمى القائمين من العديد دفع التعصب حد إلى التراثية العربية المغة بحرفية واألكاديمية
 .(14)الفصحى المغة عن التدريجي التخمي
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 معايير متعمقة باألسموب اإلعالمي

 مكونات أساسية بأربعمكوناتھحيث يمكن حصر األسموب اإلعالمي البميغ وثمة معايير تتصل ب
:  ىي

يتصل بالصحة النحوية والصرفية وىي تحديد أبنية الكممات من حيث ما طرأ عمييا من  ما  -1
 وضبط العالقات التي تربط بينيا من خالل حركات اإلعراب جانب،تغيير أو تبديل من 

 وأصول النطق أو اليجاء السميم ألنو يحدد المعنى ويجموه من من جانب آخر،وعالمات البناء 
 . طرف آخر

بالبناء الفكري لمنص الصحفي بعامة، أن ترتبط يتصل بالصحة المنطقية، وىي ضرورة  ما  -2
والجممة بصفة خاصة، بحيث تأتى النتائج واألحكام، متفقة مع المقدمات، وأن تنتظم الفكرة 

الواحدة في عقد منظوم مع األفكار، المرتبطة بيا، أو المكممة ليا خالل السياق أو المضمون 
الواحد، وتتضمن الصحة المنطقية أن ينتظم الكالم إيقاعًا فكريًا داخميًا، ال تتناقض فيو المعاني 

 وال تتعارض مع ما ينشد الكاتب من دعوة إلى رأي أو قيمة من القيم اإلنسانية اً مع بعضيا بعض
من ناحية وال تتناقض مع الحقيقة من ناحية أخرى سواء كان ذلك في ميدان العمم أو التاريخ أو 

 . الحياة أو الطبيعة

أن ينحت األسموب وفقًا لمتطمبات ویقصد بيا : يتصل بالصحة األسموبية العامة أو البالغة ما  -3
األساليب العربية الفصيحة ويحقق شروط البالغة، وال تناقض ىنا بين ىذا المطمب أو ىذا 

 . المكون وطابع البساطة واليسر والوضوح في لغة اإلعالم

إلى جانب عالم بذلك محاولة لغة اإليقصد و: عالميةيتصل بالصحة األسموبية الخاصة أو اإلما  -4
المحافظة عمى المكونات الثالثة السابقة، أن تحافظ عمى خصائص أخرى في األسموب من 

 . البساطة واإليجاز والتأكيد واألصالة واالختصار والصحة: أىميا
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 الخالصة

أنتجت و ،نمت في رحم وسائل االتصال الجماىيرياإلعالمية المغة  أن نخمص من ىذه الوحدة
 ولمغة اإلعالمية مجموعة مبادئ مستمدة ، اإلنسانيلغة خاصة ال تنفصل عن الزمان والمكان والمجتمع

من المبادئ العامة التي يقوم عمييا اإلعالم بعامة، ويمكن تصنيف مبادئ المغة اإلعالمية في مستويات 
، المسؤولية، ولنزاىةواإلنصاف، واالعدالة ، والصدقمبادئ المغة اإلعالمية المستمدة من اإلعالم عدة 

، تحديد اليدفمبادئ المغة اإلعالمية المستمدة من الممارسة اإلعالمية و (احترام الكرامة اإلنسانيةو
ثارة االىتمام، والجميوروتحديد  ترجمة المشاعر والميول و، الخضوع لمذوق واآلداب العامة، والتشويق وا 

، الزمنباالرتباط ، وخرق المألوف، والجّدة واإلبداع، وتحمل جديداً ، وواالنطباعات والتصّورات الذىنية
القرب، واألهمية، والشهرة، وعناصر الجذب، معايير المغة اإلعالمية العامة و (االرتباط بالمكانو

تفسير الوقائع ، والتغطية اآلنية لموقائع وتداعياتياووالداللة والمغزى، وسياسة الوسيمة اإلعالمية، 
تغطية الوقائع واألحداث ذات ، والدرامية، ودّقة المالحظة، وواألحداث والشخصيات فقط أو اإلخبار عنيا

العلمي أو توثيق التوثيق ، وكما تقوم عمى فكرةالداللة والمرتبطة بالعناصر الخبرية واستخدام اإليحاء

أمثمة تشكل أو عن عدد محدد من الوقائع اإلخبارية التي موضوعات البحث عن ، والوقائع والحقائق
 في ترتبط بخاصةمعايير متعمقة بداللة المغة اإلعالمية و (التعدديةوالتنّوع ، ونموذجية تجسد حاالت

معايير و. الوسيمة اإلعالميةقاموسيا المفظي بالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تعمل فييا
 عمى اإلعالمية المغةتحرص  حيث المناسب المغوي معايير متعمقة بالمستوى والمعاني بتعدديةمتعمقة
 بساطة من أخرى خصائص عمى الحرص تحاول، كما أنيا عمييا المصطمح المغوية القواعد مراعاة
يجاز ثمة معايير متعمقة باألسموب اإلعالمي و، وواختصار وجالء وأصالة وتأكيد مباشر ونفاذ ووضوح وا 

بالصحة المنطقية، ، وبالصحة النحوية والصرفيةيتجمى األسموب اإلعالمي البميغ معايير تتصل ب
  .عالميةبالصحة األسموبية الخاصة أو اإل، وبالصحة األسموبية العامة أو البالغةو
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 تمارين

:  أجب باحتمال واحد فقط عن كل سؤال مما يمي
 
 :مبادئ المغة اإلعالمية المستمدة من اإلعالم- 1

A. الصدق 
B. العدالة واإلنصاف 
C. النزاىة 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 

 

: هو مبدأ يمغي االنحياز ويهدف إلى عدة أشياء: العدالة واإلنصاف- 2
A. إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات 
B.  توخي الحكمة في عرض الموضوعات والصور واالبتعاد ما أمكن عن أساليب المبالغة والتيويل

 واإلثارة الرخيصة
C.  اختيار ألفاظ خاصة بكل مؤسسة إعالمية ولكل وسيمة إعالمية
D. aو b 
E. aو b و c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
 
: أن المغة اإلعالمية تحكمها مبادئ أساسية هي" برنار فويان"يرى  -3

A.  الجانب اإلنساني
B.  النزول إلى مستوى العموم
C.  السمطة
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
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: الخضوع لمذوق واآلداب العامة عمميًا من خالل يترجم -4
A.  وضع عدد من الموائح والضوابط التي تحدد ما يذاع وما ال يذاع وفقا لالعتبارات األخالقية

واألعراف السائدة والسياسة التي تنتيجيا المحطة وتسير عمييا 
B. تقديم الصور والرسوم الفكاىية 
C. تقديم الصور المقارنة بين األشياء 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Aاإلجابة الصحيحة 
 
: يقصد بخرق المألوف في الرسالة اإلعالمية- 5

A.  الميل إلى متابعة الجديد والمبتكر واإلبداعي وما يخرق العرف والعادات والسنن االجتماعية
B.  الثبات واالستقرار االجتماعي أو االقتصادي وحتى السياسي الميل إلى
C. الميل إلى تحطيم القواعد االجتماعية السائدة في المجتمع 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Aاإلجابة الصحيحة 
 
: من معايير المغة اإلعالمية العامة- 6

A.  القرب
B.  األىمية
C.  الشيرة
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: يقصد بعناصر الجذب أن- 7

A.  الناس ينجذبون لكل ما ىو غير معتاد أو مألوف
B. استخدام شعارات معينة أو كممات براقة 
C. شعارات الجميور أو المتعاممين بالراحة 
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D. aو b 
E. aو b و c 

 Aاإلجابة الصحيحة 
 
: ثمة معايير تتصل باألسموب اإلعالمي البميغ منها - 8

A.  ما يتصل بالصحة النحوية والصرفية وىي تحديد أبنية الكممات من حيث ما طرأ عمييا من تغيير
أو تبديل 

B.  ،ما يتصل بالصحة المنطقية، وىي ضرورة أن ترتبط بالبناء الفكري لمنص الصحفي عامة
 ةوالجممة بصفة خاص

C.  ما يتصل بالصحة األسموبية العامة أو البالغة
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
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 لسابعةاالتعميمية الوحدة 

 المغة اإلعالمية بحسب الوسيمة اإلعالمية

 
 :األىداف التعميمية

 :تيدف ىذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية

 :التعرف عمى المغة اإلعالمية بحسب الوسيمة اإلعالمية، من خالل

 .التعرف عمى لغة اإلعالم المطبوع-  

 

  .التعرف عمى لغة اإلعالم المسموع-  

 
  .المرئي/التعرف عمى لغة اإلعالم المسموع-  

 
  .التعرف عمى لغة اإلعالم اإللكتروني-  

 
  .التعرف عمى المشترك في لغـــــة اإلعالم السمعي والبصري-  
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 خصائص المغة اإلعالمية بحسب الوسيمة اإلعالمية

 طبيعة وخواص الوسيمة التي سيعرض الميالكاتب اإلععالم عمى ضرورة فيم يجمع خبراء اإل
 وسمع  تصوير لألفكار والمعمومات والوقائع والمفاىيم التي رآىا بعینیھكتبھما ن أل ما كتبو،من خالليا 
ولن يكون قادرًا عمى ذلك بأي حال من األحوال ما لم يفيم احتماالت وحدود الوسيمة التي . عنيا بأذنيو
وما يمكن أن تقدمو لو من إمكانات أو مدى وجميورىا،  وأن يتعرف عمى خواصيا وطبيعتيا ،يكتب ليا

مكانات ال تستطيع تجاوزىاما تقيده بو من قيود أو حدود وعمى ذلك . ، والسيما أن لكل وسيمة حدود وا 
اإلعالمية ىو الشخص الذي يتقن استخدام اإلمكانات الفنية لموسيمة عالمي يمكن القول بأن الكاتب اإل

 .التي يكتب ليا

ومما الشك فيو ثمة خصائص مشتركة في المغة اإلعالمية بعامة، لكنيا تتمايز عن بعضيا 
 .بحسب الوسائل اإلعالمية

 

 لغة اإلعالم المطبوع

من أول وسائل اإلعالم ظيورًا في العالم، وىي تؤّدي دورًا ميمًا في المطبوعة كانت الصحافة 
نشر الوعي بين أفراد المجتمع، فضاًل عن التواصل بين الشعوب واألمم المختمفة، ومن أىّم خصائص 

المنشورة فيو لمدة قدر عمى االحتفاظ بالمعموماتأأنو كما  م،ااالنتظواالستمرارية عالم المطبوع اإل
المطبوعات وسيمة ماتي قابل لممراجعة والبحث والتقييم، و، واالستفادة منو مستقباًل كمصدر معموطويمة

 عاتتمتاز المطبو، وفي الوقت الذي يناسبو ويتفق مع ظروفویقرأىا  يستطيع القارئ أن عالمیةإ
 كما أنيا ،إذا كانت الحاجة ليا ممحةصيل تفابقدرتيا عمى نشر الموضوعات المطولة بما تحتوي من 

تستخدم المطبوعات بنجاح أكثر مع  والدراسات، وموضوعات طويمة مثل البحوثاألقدر عمى نشر 
 .الطلبةوالفالحين أو المعممين أو  المتخصصة، مثل جميور العمالو (المتعممة)النوعية الجماىير 

مساىمة أكبر من جانب وتمتاز المطبوعات عن غيرىا من وسائل اإلعالم بحاجتيا إلى 
ألنيا تحتاج إلى فعل قرائي األخرى،  جميورىا بدرجة تفوق المساىمة المطموبة لجماىير وسائل اإلعالم
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وتزداد فعالية المشاركة عند اختيار .  والمشاركةالتفسيرو التخيل ىذا الفعل القارئ القدرة عمى
 .تتطمب ىذا الوضوح المقاصد واألىداف ألن الكممة المطبوعةفي وضوح ، وألفاظ وعبارات مغرية

تالموضووتحقق لغة اإلعالم المطبوع نجاحًا من خالل مضامين  وأسموب وطريقة المنشورةعا
الذي يعّرف الفن الصحفي لذلك كان اإلعالم المطبوع والسيما الصحف البيئة الحاضنة لوالدة ، ةمعالجال

 كمماتو وصوره)عمى الصحفي أن يختار رموزه  ف.فن التغمب عمى عقبات الفيم ويسر القراءةبأنو 

التركيز عمى   ويقدميا بعناية تامة، ويعرف مدى سرعة القراءة لدى القارئ، ومدى(ورسومو وعناوينو
المؤقتة حتى ينتيي من قراءة  الكممات أو مجموعات الكممات ومدى ما يستوعب في ذاكرتو من المعاني

 بطريقة جذابة تحقق يسر القراءة، أما فنون التورية وازدواج المعاني والياالت عمى أن تعرض الجممة،

االنفعالية حول األلفاظ وغيرىا من فنون األدب التي تؤدي إلى تداعي المعاني، فيي بعيدة تمامًا عن 
 .الفن الصحفي

، أكثر مما اعتنت بالجمالية الكامنة "النزعة الوظائفية اإلخبارية"ولذلك اتجيت المغة الصحفية إلى 
ورّبما اعتبرت ىذه النزعة من مميزات الصحافة، حيث استطاعت بسببيا أن تنشئ لغة تجمع . في المغة

 .بين فصاحة العبارة وسيولتيا، فقّربت الفصحى من أذىان العامة

أعمدة معدودة والرسالة اإلعالمية في وحدات خبرية وعناوين ومقدمات وأخذت الصحف تجّزء 
براز الحدث من خالل المساحة يقولىذا اإلخراج لمرسالة محددة، وصفحات   لغة واحدة تحاول تقديم وا 

اإلعالمية لرسالة جميع ىذه العناصر المكونة ليفترض اىتمامًا خاصًا بو ما وه، والمكان والعنوان واأللوان
 .صفحات الصحف تظير بقوة في التي

 

 لغة اإلعالم المسموع

الناس  الكـتابة بالمغـة الـتي يستعمميا"مصطمحات اإلعالم الكتابة لإلذاعة بأنيا  يعرف معجم
ففي(1)تكتب لمحديث، ال لمقراءة عـادة، والتـي تتـمـيز باإليـجاز، والوضوح، إلثارة اىتمام عامة الناس، كما

تحل األذن محل العين، صحيح أن جميع العبارات المذاعة، تقرأ من نصوص مكتوبة، ولكنيا اإلذاعة 
ذ يتمقى المستمع الرسائل الـمذاعة،یصیغ معّدة بحيث فإنـيا ال   ليا الجميور، وليست معّدة لمقراءة، وا 

                                                           
1

 

  http://www.arabna.info/vb/search.phpاالرتقاء بالعربٍت فً وسائل اإلعالم، :  ًىر الدٌي بلبٍل-

یمكن
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البد لو من - المطبوع عمى نقيض-فالكالم المنطوق . تمبث أن تنقضي سريعًا، وتزول بمجرد سماعيا
عـادة قراءتو، أما  أداء ميمة االتصال من المحظة األولى، فالكالم حـين يكتب، ويدون، يـمكن قراءتـو، وا 

اإلذاعية عمومًا من عدة عناصر، وىي الكممة الـمنطوقة،  وتتكون المادة اإلعالمية. (2)حين ينطق يتالشى
 .والموسيقى، والحضور اإلنساني المباشر والمؤثرات الصوتية،

 
یكتب خصيصًا ي الذفالنصلغة اإلذاعة والتمفزيون اختالفًا عن لغة اإلعالم المطبوع ونجد في 

، لذلكيكون طبيعيًا بالنسبة  یتطلب التعبير الذي قدلإلذاعة الكاتب الذي يكتب لإلذاعة   يفكرلنا
(3)وقع الكممات، وتكويناتيا، عمى أذن المستمع والتمفزيون في الكيفية التي سيكون عمييا

 

إلى جميور المستمعين في  تتميز لغة اإلذاعة بالوضوح، واالقتصاد، والسالسة، حتى تصلو
جية أخرى كان عمى ىذه المغة المذاعة أن  ومن. وضوح يساعد عمى الفيم والمشاركة في تتبع المضمون

القيمة الصوتية لأللفاظ، والتدقيق في استخداميا، وفي معرفة  تراعي أن من أصول اإللقاء اإلذاعي تقدير
 وفي ذلك كمو، ما يتجو بيذه المغة المذاعة إلى االقتصاد في عدد األلفاظ،. األذن وقعيا الحقيقي عمى

اإلذاعي، في شخصية  ويتمثل األسموب (4)واالقتصار عمى القدر المطموب لتحقيق الفيم والمشاركة
في إلقائو، والبشاشة التي تصدر من و ،في نبرات صوتوو ،ألفاظو في بنية جممتو، واختيارواإلذاعي، 

صحفي المنظر، وال المستمع يستنجد بخيالو الخاص، لتصويرو (5 )(عبر الميكروفون )وابتسامتو  كممتو
تقان  اإلذاعي الممتاز ىو الذي يستطيع أن يصور المنظر بدقة   .(6)  أن يرسم بالكممات صورًا حيةوعميووا 

 
تقدير القيمة الصوتية لأللفاظ، والتدقيق و أن تراعي أصول اإللقاء اإلذاعيعمى المغة اإلذاعیةو

األذن، وفي ذلك كمو ما يتجو بيذه المغة المذاعة إلى  في استخداميا، ومعرفة وقعيا الحقيقي عمى
يسعى لذلك . (7)واالقتصار عمى القدر المطموب، لتحقيق الفيم والمشاركة االقتصاد في عدد األلفاظ،

المواد  مستمرعمى نحو رؤساء التحرير في محطات اإلذاعة في العالم  ، حيث يكون ذاعيةاإلإلى مراجعة
دراسة دقيقة لطبيعة المغة المستخدمة، واإلطار الداللي لأللفاظ،  اختيارىم لمكممات مقصودًا، وقائمًا عمى

  .(8) تأثير أو مدى ما تحدثو من
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بالشمول، والسرعة، والمباشرة، والواقعية، وأن تستخدم أقل   أن تتسمذاعيةويشترط في المغة اإل
يجاز، عدد ممكن من األلفاظ،  لمتعبير عن أكبر عدد ممكن من األشياء، في وضوح وبساطة، وا 

 وتـحديات ،القدرة عمى اجتذاب الجميور، والتخاطب والحوار واالعتماد المباشر عمى أسموب. (9)وتأثير
 :اإلذاعة قيدين ھما الوقت تفرض عمى

  ًمجبرون عمى اختصار أخبارىم، بحيث ال يمكنيم التطرق ذاعية اإل إن صحافيي الصحافة: أوال
األحداث، التي تتناوليا الصحافة المكتوبة، ثم إن تحقيقاتيم ال تتضمن الكثير  إلى كل مواضيع

 . التفاصيل، كما ىو الشأن في الصحافة المكتوبة من

 الوصول إلى أحسن نتيجة من خالل حصر وضغط الكتابة صعوبة: ويتمثل القيد الثاني في، 
الحصول عمى أكبر قدر من المعمومات انطالقًا من االستطالع  ومن ىنا فإن الجميور ال يمكنو

 .المسموع
: الجيد اإلذاعي النصلغة  خصائصومن أبرز 

 ال الناس، عامة لدى مألوفة ،والمعاني األلفاظ واضحة النطق سيمة بسيطة كممات النص یحتويأن - 1
 تتسم المعنى، واضحة األلفاظ بسيطة مباشرة  وھي،الكاتب يقصده يالذ المعنى إال معنى من أكثر تحمل

. والتشويق والنشاط والحيوية بالسرعة
، واالبتعاد الفكرة عن لمتعبير األلفاظ وأنسب التراكيب سميمة جمل تتركب من الجيدة اإلذاعية الكتابة- 2

 المسموعة اإلذاعة لغة في المضارع الفعل صيغة استخدام يستحسن، والمعقدة التراكيب استخدامعن 
. االعتراضية الجملاالبتعاد عن  و،لممعموم المبنى الفعل يفضل كما، والمرئية

. اليدف نحو المباشر واالتجاه باإليجاز اإلذاعي النص يتسم أن يجب- 3
 الكتابةعميو  وبالتالي، المشاىد أو المستمع ىو، صديق إلى يتحدث أنو اإلذاعي الكاتب يتذكر أن- 4

.  واأللفة والبساطة المودة طابع كمماتيا عمى يغمب وبمغة متدفقة، سيمة بطريقة
. واحد نفسٍس   بيا النطق عمى المذيع قدرة عن الواحدة اإلذاعية الجممة كممات عدد يزيد أال يفضل- 6
. اإلذاعي لمنصالمتحمس المذيع ألداء وجذبو المستمع لتشويق جاىده اإلذاعية الكتابة تسعى أن- 7
 بسيطة تبدو فقد، مسموع بصوت بيا النطق عند إال اإلذاعية الجمل وسيولة ويسر بساطة تبدو ال- 8

 اإلذاعي الكاتب فإن لذا. والفيم النطق صعبة أحياناً  تبدو – بيا النطق عند – لكنيا، الكتابة أثناء لمكاتب
 ومدى الكممات جرس يختبر حتى األقل عمى لذاتو مسموع بصوت نصو بقراءة يقوم من ىو الجيد

. اإلذاعي النص المنشود لدورىا أدائيا ومدى قوتيا أو وبساطتيا انسيابيا
 المادة متابعة فرصة لو تتاح ال المستمع فإن النقل،  الفورية بخاصية اإلذاعة لتمتع نظرا- 9

 .(في معظم الحاالت) واحدة مرة إال اإلعالمية

                                                           
9

.الورجع السابق -    
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في

في
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. لممستمع وجاذبية تشويقاً  أكثر والمعنى الكالم يجعل اإلذاعية الجممة لطو  التنوع- 10
 والتوازن المنطق من كبير قدر عمى تحتوى واضحة فكرة يحوى يالذ ىو الجيد اإلذاعي النص- 11

. اإلعالمية الوسيمة لجميور والمناسبة، والعاطفي
 منتصف بعد يذاع فما. البث وتوقيت لمبرنامج المحددة المدة مع اإلذاعي النص يتناسب أن يجب- 14
. الظييرة أو الصباح  يذاع عما – بالضرورة – يختمف الميل
 استقبال  التشويش عناصر من يعد يالذ يالمفظ الحشو عن تبتعد الجيدة اإلذاعية الكتابة- 15

 التي الموصول أسماء استخدام اإلسياب عن اإلذاعي الكاتب ينأى أن يجب، لذلك اإلعالمية الرسالة
، النطق  متشابيتين كممتين استخدام عن يبتعد أنبو، و المفعول عمى تعود وقد الفاعل عمى تعود قد

. المتلقي جانب من سماعيا يساء ال حتى، واحدة جممة  المعنى  مختمفتين
 جداً  الكبيرة األعداد تكتب أن ويجب، كاممة أرقام إلى تحول أن يفضل، األرقام استخدام عند- 16

 .ليرة مميون 920 تصبحليرة  920000000 فرقم ،معاً  واألرقام بالكممات

ؤثرة في تشكيل المالمح الحضارية لممجتمع عندما يكتمل التناغم بين م المغة اإلذاعيةتصبح - 17
دة الخام"المحتوى التحريري )المحاور الثالث   وفي حالة التناغم بين ،المذيعو (التحرير )المغة ")الما

، وفي االرتقاء بالذوق الفني،  أثرىا المفيد في حياة الشعوبالمغة اإلذاعيةالمحاور الثالث تحقق 
(10)والحضاري في شتي جوانب الحياة 

. 
 

 المرئي/لغة اإلعالم المسموع
 

 األخبار في السميمة المغوية تقاليدىا اإلذاعة من أخذ العربي العالم في التمفزيون عيد بدأعندما 
 واىتمامو المسمسالت،اإلعالنیة والمواد و األفالم عمى التمفزيون اعتماد ولكن. بيما يتصل وما والتعميقات
 الميام عمى التمفزيون دور تقصر تكاد تصوراتٍس  تكّون وأتاح تتعقد، المغوية القضية جعل البصري باإلبيار
 الواقع تشكيل في التمفزيون دور أن االعتبار في تضع وال تابعًا، دوراً  لمثقافة وتجعل والترفييية، السياسية
 عن النقل ثم التمفزيون، انتشارالتي شيدىا البث و التطورات، بعد لممستقبل بالنسبة حاسماً  يعد المغوي
 .المسموعة اإلذاعة يتجاوز لغوّياً  أثراً  لمتمفزيون جعمت والتي الصناعية األقمار طريق

المساحة الزمنية والشريط المصور وتقديم الحدث ولكن تخاطب العين وتأسرىا التمفزيونية الرسالة ف
الذي يضفي القيم الخبرية واألىمية عمى األحداث وينزعيا عن في الزمان اإلخباري ىو العامل المھم
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ىذه الصورة الكمية لألحداث تقتضي تقطيعًا ليا في وحدات وأعمدة وكادرات وأطر  و.غيرىا من الوقائع
 . واحداً كالً تجعميا 

التمفزيون كوسيمة إعالم مرئية بخصائص وسمات تختمف عن الوسائل اإلعالمية األخرى ويتسم 
وخصوصًا وأن التطورات التقنية في مجال تكنولوجيا االتصال صاحبيا تطورات اجتماعية وثقافية دفعت 

 طبيعة ىذه الوسيمة، ويمكن تناول أىم بعمماء االجتماع وخبراء اإلعالم إلعداد أبحاث لمتعرف على
(11) :الخصائص التي تميز التمفزيون في اآلتي

 

والسينما، فيجمع بين الصوت والصورة والحركة، وبذلك ذاعة يجمع التمفزيون إمكانيات وقدرات اإل -1
 .يوفر عمى المشاىد االنتقال من بيتو إلى دور السينما

يحتاج التمفزيون إلى تركيز واستثارة لحواس أكثر ألن المشاىد يتعامل مع إمكانيات متعددة تثير   -2
حواس البصر والسمع، وتتطمب منو المتابعة والتركيز وقراءة عناصر المشاىد األخرى كالديكور 

 .واإلكسسوار والموسيقى واإلضاءة وغيرىا من مستمزمات بناء المشيد التمفزيوني

أقرب إلى االتصال المواجيي، حيث يجمع بين الصورة والصوت والحركة والمون وىي  يعد التمفزيون  -3
محددات األشياء في االتصال المواجيي، ويتميز عن االتصال المواجيي في أنو يستطيع تكبير 

 .األشياء الصغيرة وتحريك الثابت منيا

أكثر قوة من الوسائل األخرى، ألنو يجذب المشاىد وقتًا أطول ويحتاج منو إلى اىتمام یعد التمفزيون   -4
 .وتركيز وانتباه أكثر

أصبح التمفزيون بفضل انتشاره في بعض الدول الوسيمة الجماىيرية التي تصل إلى كل الفئات في  -5
 .كل مكان

أن لغة اإلعالم المرئي لغة تختمف كثيرًا عن المغات األخرى حيث أنيا یرى كثير من الباحثين لذلك 
(12) :تيةلغة صورة في المقام األول تتميز بالسمات اآل

 

الجمل االعتراضية، االعتماد عمى وال يصح  الجمل الطويمة،كتابة لجمل والعبارات فال ينبغي اقصر  -1
وبذلك يسيل عمى المستمع التقاط الكممة المذاعة كما تيسر لو الحصول عمى معناىا اإلجمالي ومعنى 
ذلك باختصار أن بناء المغة المسموعة أو المرئية ينبغي أن يختمف عن بناء المغة المكتوبة وذلك أن 

 .موقفو من الكالم المكتوبالمسموع المستمع أو المشاىد ال يستطيع أن يقف من الكالم 

تجنب الحشو المفظي وىي سمة مرتبطة بما تقدم ألن الحشو المفظي من عناصر التشويش في استقبال   -2
 .المرئية/ مسموعةالرسالة ال
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، لذلك تنجح كوسيمة اتصاللمتمفزيون لدرامية الطبيعة ایدركالتمفزيون عميو أنالمحرر الذي يعمل في   -3
 .العاطفيفي التمفزيون التي تبتعد عن الوصف  التقارير المرئیة

ستعمال العبارات الواضحة  يشترك التمفزيون مع اإلذاعة  -4 األلفاظ المألوفة وتجنب األلفاظ المبيمة ذلك وبا
أن لغة اإلذاعة والتمفاز لغة منطوقة وليست لغة أدبية وأفضل المحررين ىم أولئك الذين يستطيعون أن 
 .يكتبوا باألسموب الذي يتحدثون بو فأسموب التحادث ىو الذي يحقق األلفة واإليناس في المغة المذاعة

يكون مبيمًا أو غامضًا وأن يكون اليدف منو مزيدًا من يجب أال استخدام المجاز في بعض األحيان عند  -5
 .الوضوح وتمام المعنى

التلفزیونیة ينبغي عند -6 ضع معنى الحدث في االعتبار وأن ينقل ىذا المعنى بأكبر قدر من و تحرير المادة
 .التطابق بين الصور واأللفاظمراعاة  والبد من ،الوضوح

 يجدر االبتعاد عن الصيغ المستيمكة لمعناوين والتي تنجم عن قيود المرئية/في المغة اإلذاعية المسموعة  -7
 .المساحة في أعمدة الصحف وىي القيود التي تنتفي في اإلذاعة والتمفاز

 فيم الخصائص الصوتية لمغة ولمفرداتيا بحيث يعاون المقدم عمى يونلإلذاعة والتمفز تقتضي الكتابة  -8
 .الرسالةاليواء عمى تحقيق الوضوح واإليناس في 

تقريرية لتحقيق مطمب الوضوح اإلعالمي ويعني ذلك في المغة المذاعة أن المرئية لغة /المسموعةالمغة   -9
 وذلك ينبغي االبتعاد عن ،األفكار تحظى بتأثير عند نقميا صوتيًا باستخدام المغة التقريرية األكثر مباشرة

 واالبتعاد كذلك عن صيغ الفعل المعقدة حيث ،الشرط غير السميم واإلطناب واستخدام صيغة المجيول
يمكن استخدام صيغ الفعل البسيط واالبتعاد عن الجمل المطولة الثقيمة والنثر المنمق الحافل بالمحسنات 

 .(13) وافتقار الدقة عند استعمال الكممات والتأكيد الذي ليس في محمو،البيانية

 

 لغة اإلعالم اإللكتروني

واالتصالية األكثر حضورًا وجماىيرية، عالمية اإلوسيمة ال دخل اإلعالم اإللكتروني ويكاد يصبح
 في كثير من استطاع مجاراة الوسائل السابقة، وجذب الجميور، إن لم يكن قد سبقيا، وتفّوق عميياو

 وبحكم الطبيعة العامة التي تحكم وبحكم كونو أتى متأخرًا، فيو ليس مؤّثرًا بقدر ما ىو متأّثر،. القضايا
نجدىا ال تبتعد كثيرًا عن سمات وخصائص النص في اإلعالم المطبوع  إنتاج المغو في النص اإللكتروني

والمسموع والمرئي، فاإلعالم اإللكتروني يجمع سمات النص اإلعالم المغوية في حاضنة واحدة، ويختمف 
لذلك ال يبتعد النص في اإلعالم اإللكتروني عن طبيعة النص في اإلعالم . عنيا بطبيعتو التقنية

المرئية المنشورة في وسائل اإلعالم اإللكتروني مع المغة /المطبوع، وتتشابو المغة المسموعة والمسموعة
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المنشورة في أوعيتيا المستقمة اإلذاعة والتمفزيون، ويمتاز اإلعالم اإللكتروني أنو شكل حاضنة جمعت 
 . وسائل التعبير السابقة في وعاء واحد

-مثااًل حيًا شخصية وبعض المدونات يجدىا من منتديات ومواقع نترنت صفحات اإلومن يتتبع 
. لما وصل إليو حال أبناء العربية- مؤلمًا أشّد األلم

إّن جولة واحدة في أحد المنتديات، تصيب المرء بالذىول من شّدة االنحطاط المغوي الذي تئّن 
من وطأتو ىذه المنتديات والمواقع، فالفئة العمرية التي ترتاد أمثال ىذه المواقع تتراوح في أغمب األحيان 

أّنيم جميعًا نالوًا قسطًا من التعميم، وبما أنيم مستخدمون لإلنترنت يعني ، سنة 30 إلى 20بين سن 
بكّم ىائل من األخطاء التي  ينبغي أال نفاجأ يَمّكنيم عمى أقّل تقدير من الكتابة اإلمالئية الصحيحة، لكن

ىذا فضاًل عن العامية التي تتحّرر من كل قيد قواعدي أو إمالئي، وتفتقر حتى ! التصورتصعب عمى
 .(14 )!إلى الرقي
 
 

 السمعي والبصرياإلعالم لغة المشترك في 

المؤثرات ، والموسیقى، والكممة المنطوقة: تشترك اإلذاعة والتمفزيون بعناصر لغوية مشتركة أىميا

 .  والمؤثرات البصريةالمقطاتباإلضافة إلى ما سبق بالتمفزيون ، وينفرد الصوتية

لذي يقرأه المذيع أو مقدم المسموع والمرئي اتتمثل الكممة المنطوقة في النصین:  الكممــــة المنطوقـــــــة-

في ولية كاممة عن صوتو مسؤ شخصية المذيع فيو مسؤول ويتوقف تأثير الكممة المنطوقة على،البرنامج

ويعمل المذيع عمى اجتذاب المستمعين من خالل تموين صوتو وفقًا لممقاطع . بثو لمرسالة اإلعالمية

 تموين الصوت وفقًا لممضمون الصوتية المختمفة، فنجاح البرنامج يتوقف عمى اإليقاع وقدرة المذيع على

ب المستمع ويفيم كل كممة في البرنامج ويساعد یقدمو، المختمف الذي  :  ذلك مراعاة ما يميلجذ

 .استخدام كممات ومصطمحات مألوفة.1

 .استخدام األسموب المباشر إلعطاء المعمومة. 2

 .مستمع ما يسمعوحتى يتخيل الاستخدام الكممات الوصفية .3

                                                           
14

، باالعتواد على أبرز التأثٍراث السلبٍت لىسائل اإلعالم على العربٍت الفصحى، أثر اإلعالم فً تقىٌط دعائن العربٍت:  األبٍت- 

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4 

على

-114- 

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4


 

 

 احترام المغة المنطوقة وذلك بقراءة النص كرواية لممستمع وذلك بتموين الصوت واختالف اإليقاع في .4

.  كل فقرة

وال يخمو المسموع والمرئي، تعد الموسيقى أحد العناصر األساسية في مكونات البرنامج : الموسيق- 

لبرنامج أو ما يسمى بموسيقى التي تميز ا بخاصة الموسیقىمن الموسيقى وأو تمفزيوني برنامج إذاعي 

استخدام ، وموسيقاىا المميزةمن البرامج  كثر، وتعرف أوتخمق الموسيقى مناخًا وجوًا عامًا لمبرنامج. الشارة

وتستخدم الموسيقى في  .تسرب الممل إلى المستمعوالتمفزيوني يحول دون الموسيقى في البرنامج اإلذاعي 

:  اآلتي لعدة أغراض تتمثل في والتمفزيونيةالبرامج اإلذاعية

 .وتستخدم فيو الموسيقى سواء الحية أو المسجمة: كبرنامج مستقل- 1

كل البرامج اإلذاعية تستخدم بعض المقطوعات الموسيقية كمحن مميز لمبرنامج : كمحن مميز لمبرنامج- 2

. سواء أكان ىذا البرنامج أخبارًا أم حوارًا أم تحقيقًا أم مجمة أم دراما

يفضل أن ، ووفي ىذه الحالة تكون الموسيقى داخل البرنامج وتربط بين فقراتھ: بط لفقرات البرنامجاكر- 3

تتالءم الموسيقى مع محتوى البرنامج والجو النفسي لمبرنامج حتى ال يشعر المستمع بانفصال بين 

 .مضمون البرنامج وموسيقى الربط

تستخدم الموسيقى أحيانًا إلعطاء إيحاء معين سواء تغيير الزمان أو تغيير : إلعطاء إيحاء معين- 4

.  ويتوقف ذلك اإليحاء عمى طول الموسيقى ونوعيتيا ويستخدم ىذا اإليحاء في البرامج والدراما،المكان

يمكن استخدام الموسيقى كخمفية في البرنامج وفي ىذه الحالة يتم مزج : استخدام الموسيقى كخمفية- 5

. صوتين في البرنامج مثل الكممة المنطوقة مع الموسيقى وذلك إلحداث جو نفسي معين داخل البرنامج

 .ففي برامج الشعر يمكن أن تكون الموسيقى خفيفة ىادئة وخمفية لصوت المذيع

أحيانًا يتم استخدام بعض اآلالت الموسيقية كمؤثر صوتي : استخدام الموسيقى كمؤثر صوتي- 6

 وأحيانًا تستخدم الموسيقى مع المؤثر الصوتي إلحداث التأثير ،إلعطاء إيحاء معين وخاصة في الدراما

مؤثرات ، والمؤثرات الصوتية حية أو طبيعيةو. المطموب في المستمع وخاصة في التمثيميات والمسمسالت
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صوت سيارة أو المؤثرات الحية أو الطبيعية مثل صوت خطوات شخص يسير عمى األرض و .مسجمة

 وىي المؤثرات الصوتية المسجمة مسبقًا وجاىزة لالستخدام مثل صوت :المؤثرات المسجمة بينما .إسعاف

وتعمل المؤثرات الصوتية عمى زيادة فعالية . أمواج البحر، صوت الرياح، صوت الرعد، أو أمطار غزيرة

 تيدف إلى المساعدة عمى إبراز الموقف أو الفكرة وتفيم الشخصيات الدرامیةالمسموعة والمرئية، والبرامج 

 يجب استخدام المؤثرات ، ولكنوتساعد المؤثرات الصوتية عمى إثارة العواطف والتأثير عمى المستمعين

الصوتية بحذر شديد وعدم المغاالة في استخداميا إال في حالة الضرورة لمساعدة المستقبل عمى التكيف 

النفسي مع البرنامج أو توجيو انتباىو وعواطفو أو لإليحاء لممستمع بشيء معين عن طريق االستخدامات 

لمؤثرات الصوتية في العديد من األشكال البرامجية سواء دراما أو ا وتستخدم .المتعددة لممؤثرات الصوتية

  .برامج وثائقية أو تحقيقات إذاعية

المقطة : ، ومنيا أنواع عديدة منياىي الكادر الذي يشاىدو اتالمقطينفرد اإلعالم المرئي ب: المقطــــات- 

 :الغرض منھابحسب تحديد حجم المقطة ، ويتم المقطة الطويمة والمقطة المتوسطة،والقريبة 

 ودردتبرزو ، أشياء معينةكد علىتؤو ،تمفت النظر ألشياء محددة في الكادر: المقطات القريبةف 

  .توضح تفاصيل األشياءو ،الفعل وتعبيرات الوجو

  منياتستخدم عادة في بداية المشيد و نمجأ إلييا ألغراض : المقطات البعيدةبينما :

 . توضح العالقات بين األشياءو ،متابعة الحركة داخل الكادرو ،بموقع الحدث والجو العام لممكان

 تعرف اإلشارات وحركات الجسم ،وىي لقطات وسيطة بين القريبة والبعيدة: المقطات المتوسطةو 

متوسطة لقطة دون من ال يمكن النقل من لقطات طويمة إلى لقطات قريبة و ،كاأليدي واألرجل

 . إال في حاالت نادرة

 التعرف عمي المواقع ، ونظرة موضوعية لممكانعمى إلقاء تساعد المشاىد : المقطات البعيدة جداً و

 .البشركبيرة من التعريف بالعالقات بين مجموعات من و ،الجو العام لممكان والكبيرة،

 

التعریف
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 الخالصة

ثمة ضرورة لفيم الكاتب اإلعالمي طبيعة وخواص الوسيمة التي سيعرض من نخمص من ىذه الوحدة أن 
خالليا ما كتبو، وثمة خصائص مشتركة في المغة اإلعالمية بعامة، لكنيا تتمايز عن بعضيا بحسب 

فتمتاز الصحافة المطبوعة بخصائص اإلعالم المطبوع من حيث االستمرارية . الوسائل اإلعالمية
المنشورة فيو لمدة طويمة، وقدرتيا عمى نشر  قدر عمى االحتفاظ بالمعموماتأكما أنو واالنتظام، 

والمتخصصة وحاجتيا  (المتعممة)الموضوعات المطولة، وتستخدم بنجاح أكثر مع الجماىير النوعية 
 .تتطمب ىذا الوضوح إلى مساىمة أكبر من جانب جميورىا، والكممة المطبوعة

تكتب لمحديث، ال لمقراءة وتتكون المادة  وتتـمـيز لغة اإلعالم المسموع باإليـجاز، والوضوح، كما
والموسيقى، والحضور اإلنساني  اإلذاعية عموًما من الكممة الـمنطوقة، والمؤثرات الصوتية، اإلعالمية
 ونجد في لغة اإلذاعة والتمفزيون اختالفًا عن لغة اإلعالم المطبوع فالنص الذي يكتب خصيصًا .المباشر

يكون طبيعيًا بالنسبة لنا، وتتميز لغة اإلذاعة بالوضوح، واالقتصاد،  لإلذاعة يتطمب التعبير الذي قد
بالشمول، والسرعة،  ويشترط في المغة اإلذاعية أن تتسم والسالسة، وتراعي أصول اإللقاء اإلذاعي،

ومن أبرز خصائص لغة النص اإلذاعي  والمباشرة، والواقعية، وأن تستخدم أقل عدد ممكن من األلفاظ،
البساطة وسيولة النطق واضحة األلفاظ والمعاني، مألوفة لدى عامة الناس، وتتركب من جمل : الجيد

 .سميمة ومشوقة لممستمع، تبتعد عن الحشو المفظي
ويتسم التمفزيون بخصائص وسمات بأنو يجمع بينما تمتاز الرسالة التمفزيونية بأنيا تخاطب العين 

إمكانيات وقدرات اإلذاعة والسينما، ويحتاج إلى تركيز واستثارة لحواس أكثر وأقرب إلى االتصال 
المواجيي، وأكثر قوة من الوسائل األخرى، لذلك تتميز لغة التمفزيون بقصر الجمل وتجنب الحشو 

استخدام المجاز في بعض األحيان وعند المفظي والدرامية واستعمال العبارات الواضحة واأللفاظ المألوفة 
يجب أال يكون مبيمًا واالبتعاد عن الصيغ المستيمكة لمعناوين وفيم الخصائص الصوتية وىي لغة 

دخل اإلعالم اإللكتروني استطاع مجاراة الوسائل السابقة، يجمع سمات النص وعندما . تقريرية
اإلعالمي المغوية في حاضنة واحدة، لذلك ال يبتعد النص في اإلعالم اإللكتروني عن طبيعة النص في 

الكممة المنطوقة، : وثمة المشترك في لغة اإلعالم السمعي والبصري أىميا. وسائل اإلعالم األخرى
.  والموسيقي، والمؤثرات الصوتية، وينفرد التميفزيون باإلضافة إلى ما سبق بالمقطات والمؤثرات البصرية
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 تمارين
 

:  أجب باحتمال واحد فقط عن كل سؤال مما يمي
 
: من أىّم خصائص اإلعالم المطبوع- 1

A.  االستمرارية واالنتظام
B. المنشورة فيو لمدة طويمة اقدر عمى االحتفاظ بالمعمومات 
C. مصدر معموماتي قابل لممراجعة والبحث والتقييم  
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 

 

: تحقق لغة اإلعالم المطبوع نجاحًا من خالل -2
A. اختيار مضامين الموضوعات المنشورة وطريقة وأسموب المعالجة 
B. والرسوم والعناوين وتقدميا بعناية تامة اختيار الكممات والصور 
C.  التركيز عمى الكممات أو مجموعات  يعرف الكاتب مدى سرعة القراءة لدى القارئ، ومدىأن

المؤقتة حتى ينتيي من قراءة الجممة  الكممات ومدى ما يستوعب في ذاكرتو من المعاني
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: وتعني" النزعة الوظائفية اإلخبارية"اتجيت المغة الصحفية إلى - 3

A.  العناية بالجمالية الكامنة في المغة
B.  لغة تجمع بين فصاحة العبارة وسيولتيا، فقّربت الفصحى من أذىان العامة
C.  اىتمت بنشر اإلعالنات إلحداث آثار تراكمية وىو استثمار طويل األمد، وكمما كان اإلعالن

متواصاًل ساعد عمى تنامي المبيعات 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Bاإلجابة الصحيحة 
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: يشترط في المغة اإلذاعية أن تتسم- 4
A.  بالشمول، والسرعة، والمباشرة، والواقعية
B. ،لمتعبير عن أكبر عدد ممكن من األشياء  وأن تستخدم أقل عدد ممكن من األلفاظ
C. والتأثير  وضوح والبساطة، واإليجاز،ال
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: من أبرز خصائص لغة النص اإلذاعي الجيد -5

A.  أن يحتوي النص كممات بسيطة سيمة النطق واضحة األلفاظ والمعاني، مألوفة لدى عامة الناس
B.  واالبتعاد عن استخدام التراكيب المعقدة، ويستحسن استخدام صيغة الفعل المضارع
C.  اإليجاز واالتجاه المباشر نحو اليدف
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: من أبرز خصائص لغة النص اإلذاعي الجيد -6

A.  أن يتناسب النص اإلذاعي مع المدة المحددة لمبرنامج وتوقيت البث
B.  تبتعد عن الحشو المفظي الذي يعد من عناصر التشويش في استقبال الرسالة اإلعالمية
C.  عند استخدام األرقام، يفضل أن تحول إلى أرقام كاممة
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: من أىم الخصائص التي تميز التمفزيون- 7

A.  يجمع إمكانيات وقدرات اإلذاعة والسينما
B.  يعد أكثر قوة من الوسائل األخرى
C.  يحتاج التمفزيون إلى تركيز واستثارة لحواس أقل
D. aو b 
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E. aو b و c 
 Dاإلجابة الصحيحة 

 
:  من خصائص المغة في التمفزيون-8

A.  االبتعاد عن الصيغ المستيمكة لمعناوين
B.  فيم الخصائص الصوتية لمغة ولمفرداتيا
C.  لغة تقريرية لتحقيق مطمب الوضوح اإلعالمي
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: لجذب المستمع وحتى يفيم كل كممة في البرنامج ويساعد عمى ذلك مراعاة -9

A.  استخدام كممات ومصطمحات مألوفة
B.  استخدام األسموب المباشر إلعطاء المعمومة
C.  استخدام الكممات الوصفية حتى يتخيل المستمع ما يسمعو
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية الثامنةالوحدة 

 المغة اإلعالمية

 اإلعالمية (فنون الكتابة)بحسب األجناس 

 
 :األهداف التعميمية

 :تهدف هذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية

لمغة اإلعالمية بحسب األجناس التعريف   :اإلعالمية، من خالل (فنون الكتابة)با

 .العناوين اإلعالميةالمغة في  •

 .المغة في الخبر اإلعالمي-  

 .لغة التقرير-  

 . لغة التحقيق •

 .لغة المقابمة والحديث-  

 .لغة الصورة-  

 . لغة المقال •

 .لغة المؤتمر الصحفي-  

  .االستطالعلغة -  

 

 

 

-122- 



 

 

 المغة اإلعالمية

 اإلعالمية (فنون الكتابة)بحسب األجناس 

، ويختمف أسموب معالجة المعالجة األحداث طبيعة مع عباراتيا بمالءمة مطالبة اإلعالمية المغة

 من حشد رصد عنمكان عممي  من معمومة نقلبل يختمف . إعالمي إلى آخر (نوع)موضوع من جنس 

 المغة أن وبما. فكري جدل عن التعبير دعن يختمف كما إنسانية، مأساة وصف عن ويختمف الناس،

 تستجيبأن  ينبغي والفنية التعبيرية أدواتيا فإن كافة، الميام بتمك لالضطالع مسخرة اإلعالمية

 .(1)التنّوعىذا  لمقتضيات

 بوظائف معينة، ويعتمد صيغًا تعبيرية تتالءممن فنون الكتابة اإلعالمية  يضطمع كل نوع حيث

وسيل، كما  مباشر وواضحعمى نحو الواقع فنون الكتابة اإلعالمية تعكس في جميع األحوال و. وفنياتو

 داخل أن ومعموم(.2).اً ، وتفسيریًا وتحمياًل ورأ ً تفسر الوقائع واألحداث والظواىر والتطورات، وتتضمن تقویما

 السياق فشل أو لنجاح األساس الركيزة توظيفيا، وطريقة المستخدمة، المغة تشكل إعالمیة عممية كل

 .والقيم والتصورات والرغبات واالنفعاالت األفكار لتبميغ تأىيالً  األكثر الوسيمة باعتبارىا وذلك االتصالي،

 

 العناوين اإلعالميةالمغة في 

نوعًا إعالميًا بل ىي عنصر مشترك بين جميع فنون الكتابة العممية واألدبية  (جنساً )العناوين ليست 
يستمد واإلعالمية، وألىميتيا القصوى في المغة اإلعالمية نفرد لدراستيا ىذه الفقرة، فيي عنصر 

الذي تصدر فيو الوسيمة اإلعالمية، ومع خصائصو من ظروف نشأتو وتطوره، ويرتبط بطبيعة المجتمع 
أصبحت الحاجة ممحة إلى وجود عناوين تساعد القارئ عمى اختيار الموضوعات عالم تطور صناعة اإل

وحتى .  تجرى حولوباألحداث التيواإللمام  المعرفة السريعة تو فيرغباوتشبع  تيمو، وتمبي حاجاتھالتي
: يةاآلتأن تتوافر فييا العناصر  يجب أھمیتھالعناویناتحقق

                                                           
.60وور الديه بليبل، االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم، مرجع سابق، ص -  1   
.61المرجع السابق، ص - 2   
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 . اإلعالمي مضمون النصأىم حقيقة في أن يبرز العنوان  -1

وينبغي أال تزيد عدد كممات : ، ويتجنب الطولقصيرةيكون في جممة یستخدم كممات مألوفة و أن  -2
 .العنوان عن ثمان كممات في معظم الحاالت، وكمما كانت أقل كان ذلك أفضل

 . محدد ال تؤدى إلى معنىيتجنب الكممات الرنانة الت  -3

 

 الوظائف العناوينويحرص محررو العناوين عمى كتابتها بطريقة تحقق وظائفها، وغالبًا ما تؤدي 
 :التالية

 .الموضوعتمخيص -1

 .يقدم فكرة سريعة ومركزة لمقارئ المتعجللمنشر، ولموضوع المعد ما في اتقديم أىم -2

 .الفصل بين النص المصاحب والمواد األخرى -3

ميا العنوان عمى أساس المحتوى، واد التحريرية التيالموفرز  -4  عمى اختيار ما اءيساعد القریتقد
 .متابعتو في الوسائل المطبوعة واإللكترونية فيیرغبون 

اء  لمقرإثارة الحس الفنية الموضوع، و إلى متابع والمستمعين والمشاىدينيفتح شيية القراء -5
 .استمالتھمو

 

ويختمف توظيف المغة في العناوين بحسب أنواعيا، التي تشترك مع مقدمات الموضوعات في ىذا 
 :التصنيف، وفي المجمل تكون عناوين إخبارية وغير إخبارية، حيث تقسم العناوين إلى

 .بالموضوع الذي يصاحبویتصل اً  يحمل جديديالعنوان الذىو و :يالعنوان اإلخبار  -1

براز التفاصيل،  :لعنوان المقارن ا -2 يقوم ىذا العنوان عمى أساس المفاضمة بين األفكار واآلراء وا 
 .بالموضوعويعتمد عمى عنصر المقابمة بين حقيقتين أو أكثر من الحقائق المتصمة

مھم ومثير، وييم الجميور، ويفضل أال يزيد العنوان يكون عمى شكل سؤال  : العنوان التساؤل -3

 .عن سطر واحد
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ذىن القارئ، في یرسم صورة وصفية  الذي يصف أىم ما في الموضوع و: العنوان الوصفي -4
 تدعو بحيث تجذبو ىذه الصورة لقراءة الموضوع، وىذا العنوان يستخدم األلفاظ القوية التي

 .القارئ إلى القراءة

بحيث يثير ذلك اىتمام القراء الموضوع ييتم بالجانب الطريف في الذي :العنوان الطريف  -5
 .للمتابعةویجذبيم

 األحاديث الصحفية  يستخدم بكثرة في يتخذ موقف من األحداث وبالتالييالذ :ي العنوان النقد -6
 .والمقاالت والتحقيقات

 تتفق ويكون فحوى العنوان مثل أو حكمة معروفة لدى الجمھور : العنوان المثل أو الحكمة -7
 .الموضوع يحممويوطبيعة المضمون الذ

ول أو شخصية يتم إجراء حوار معيا، مسؤمقتبس من تصريح ىو نص و:  العنوان المقتبس -8
 ييدف إليو يتكون متطابقة مع المضمون الذكممات شعرية أو دينية وقد يتضمن االقتباس 

 .المعنى

وىو نوع من العناوين يقدم حقائق غير قابمة لمتصديق بيدف دفع : العنوان الذي ال يصدق -9
 .الجميور لمتابعة الموضوع

 

 :وفي جميع أنواع العناوين ينبغي استخدام لغة خاصة يراعى فيها اآلتي

 ".كن إيجابياً : "في الكتابة" ىمنغواي"، استنادًا إلى قاعدة االبتعاد عن العناوين السمبية -1

 . العناوين الفرعيةعدم اإلسراف في -2

 . وتشير ألكثر من معنى أكثر من داللةتعطيالتيالكلماتالبعد عن -3

 .االستغناء عن التفاصيل غير الميمة -4

نشر ت نادرة ويفضل عدم استخدام األلقاب في العناوين إال في حاال والكلمات،تجنب تكرار  -5
معروفًا، أما إذا كان االسم غير معروف مثل نائب وزير خارجية الشخص االسم فقط إذا كان 

 .أو الجية التي يعمل بيايمكن استخدام وظيفتو دولة ما 
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قطع سياق الجممة أو الجمل الواردة في العنوان، وضرورة الحفاظ عمى سياق الكممات تجنب  -6
وارتباطيا بعضيا ببعض وذلك عند الرجوع إلى أول السطر إذا كان العنوان من سطرين أو 

 .أكثر

ذا ال ينتيي السطر األول بحرف جر عمى اإلطالقيجب أ -7 تضمن العنوان فعاًل كان ذلك ، وا 
 .أفضل، إذ أن استخدام المصدر يضعف العنوان

فعال التفضيل، فالقارئ يتجو مباشرة إلى الفعل أو أيجب االبتعاد تمامًا عن استعمال الصفات و -8
المصدر في العنوان ألنيما ىما المذان يحمالن معنى العنوان، وأيضًا يجب عدم استخدام 

المتلقيعالمات االستفيام أو التعجب أو الفواصل أو النقاط في العنوان ألن أيًا منيا يشعر 

. بأنيا استخدمت لتغطية عجز المحرر الذي صاغ العنوان عن التعبير عما يريد أن يقول
 ".التي"و" الذي"ويجب أيضًا تجنب استخدام األسماء الموصولة مثل 

 .يجب االبتعاد عن استعمال الفعل المجيول إذا كان باإلمكان استعمال الفعل المعموم -9

في حاالت الحوادث ووقوع ضحايا ال داعي الستخدام كممة شخص ألنو من الواضح في  -10
 .النياية أن القتمى أشخاص وتأكيد ذلك يوحي باالستخفاف بعقل القارئ

ال يستخدم اسم العاصمة أو اسم البمد متبوعًا بنقطتين فوق بعضيما إال إذا كان ما  -11
 .سيأتي بعد النقطتين تصريح رسمي أو مضمون بيان صدر من ىذه العاصمة أو البمد

 

 المغة في الخبر اإلعالمي

 لكنھا حدث، عمى ةدشھا ىوو (المكتوبة والمسموعة والمرئية)أحد أبرز فنون الكتابة اإلعالمية  الخبر
 تأتي ال التي العناصر عن يبحث أن عميو ألن حي، وانتقائي حي، شاىد ىو فالصحفي اعتباطيًا، لیست
تمخيص أو تكثيف لحادثة معينة يراد  والخبر .الجميور ييم ما يختار ألنو وانتقائي نفسيا، تمقاء من

 ؟كيف- ؟أين - ؟متى - ماذا؟ -؟ من :الخمسةسئمة األ عن جواب جوىره، في الخبرو .عنياالحديث 
 خضعت بل فقط، السرد تقنيات لتطور تخضع لم الخبر وكتابة.خبر إلى خبر من موقعيا يتغير والتي
 أن يمكن ال حيث تو،كتاب في جديدة وتقنيات أشكال ظيور في ساىمت االعتبارات، من مجموعة إلى

 والمالحم، السير بيا تروى التي ، نفسياالعفوية بالطريقة ،ي واحدخبر قالب في حدث، وما جرى، ما نروي
 يعرف ال المستمع، أو القارئ، تجعل التيو ، أو العمميةاألدبية القصص بھا تقص أو يكتب، أو التي
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 في الثانوي من األساسي ىو أين يدري وال االستماع، أو القراءة، نياية عند إال إليو، ينقل ما حقيقة
. تمییز بدون متداخمة ألنيا القصة،

 يجعمو ما وىو نعت، أو بو مفعول - فاعل - فعل: التالي النحو عمى الخبر بناء يمخص من وىناك
 إذا إال االسم، يقدم وال بالفعل، البدء ىو العربية المغة في األصل ن أل.العربية المغة أصالة عمى يحافظ
 منيا فالغرض خرج، محمد أما تقريرية، جممة" محمد خرج: "فعبارة ذلك، يقتضي بالغي سبب ىناك كان
 .أي شخص آخر وليس خرج، الذي ىو محمد أن تأكيد ىو

 الكممات استخدام خالل من إال ذلك يتم وال ودقيقة، وواضحة، بسيطة، الخبر لغة تكون أن يجبو
 وتجنب التخصيص، في أو الوصف، في المبالغة وتجنب الغريبة، الكممات من بدالً  المألوفة القصيرة
 أدوات عن أمكن كمما واالستغناء لفظي، تفاخر عمى تنطوي أو معنيين، تحمل التي األلفاظ استعمال
 الجمل واختصار ليا، داعي ال التي والمكان، الزمان وظروف والتكوين، العطف، وحروف التعريف،
: اآلتية األمور مراعاة ينبغي الخبر صياغة أثناءفي و .واالستطراد التكرار وتفادي الطويمة،

أن يحترم قدسية الخبر ويسوق أخباره خالية من كل رأي، وذلك بالتزامو عالمي عمى اإل -1
أن يتضمن الخبر بيانًا لممصدر و .الموضوعية عند التحرير واستخدامو لمعبارات واأللفاظ بدقة

: من المستحسن التغيير في األسموب عند نقل بعض اآلراء باستعمال الكممات، والذي استقى منو
 .قال، صرح، أعمن، أذاع، أصر، أشار، وغيرىا

ىل تحتاج القصة أن يكتب "ل نسأمشكمة  فإذا كان لدینا،واضحعمى نحو  الموضوع تحدید -2
لعنيا؟ فإذا كان الجواب نعم عندىا  جمعنا وىل " كاف؟المعمومات عمى نحو  بنقل ىل قمنا: نسأ

 .ئ يزدحم بالمعمومات التي تشتت ذىن القارعمى أال. (3)كل الحقائق؟ 

 . إلى متابعة قراءة الخبر إلى نيايتويدفعھئ، وانتباه القارالخبر أن يشد  -3

أن  و. كافةم بالموضوع بجوانبوالتزاالو ،وواضحة قصيرة فقرات في الخبر عناصر عرضعمينا  -4
 .أكبر كمية من المعمومات في أقل عدد من الكممات: تطبق القاعدة الذىنية التي تقول

المناسبة التي تعبر عن اليدف والتي تناسب الغرض  واستعمال الكممة، قصيرة الجمل تكون أن -5
االستغناء عن الكممات الزائدة كأدوات التعريف التي ال لزوم ليا، وظروف  و.موضوع الخبر

المكان والزمان وأحرف اإلضافة وحروف الربط التي ال ضرورة ليا، كما يجب االستغناء عن كل 
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تفضيل الكممات القصيرة المألوفة، كما يجب عدم استخدام صفة أو صيغة أفعل في و .تكرار
كما ينبغي ". أكثر المباريات إثارة"أكثر دقة من " مثير"فعبارة . التفضيل ألنيا تقمل من دقة الخبر

" فالطريق" وتجنب استخدام الجمع المركب ، لممعمومالمبنيوالعناية في استخدام الفعل المضارع، 
ومن الضروري تجنب جمع أسماء . ال طرقات ألن طرقات ىنا جمع لمجمع" طرق"يجمع عمى 

كما يجب استعمال التثنية في . الجنس ألن مفردىا يؤدي الجمع مثل المطر بداًل من األمطار
 .مواضعيا الصحيحة، فمن الخطأ القول سار عمى أقدامو إلى المعيد ولكن يقال سار عمى قدميو

. ترتيب الخبر ترتيبًا منطقيًا كان أو زمنياً ، مع الكل عن مستقالً  عنصراً  جممة كل تستعمل أن -6
ويجب عمى المحرر أن يحمل األحداث وأن يربط بينيا ليجعل منيا قصة إخبارية مترابطة تدور 

 .حول محور رئيسي

 كممة، 75تزيد عدد كممات الفقرة الواحدة عن أاّل عمى  .الكل عن مستقالً  جزءاً  فقرة كل تعالج أن -7
وقد ينقص عدد الجمل إلى جممة واحدة في الفقرة، والجمل الطويمة . وأاّل تزيد الفقرة عن أربعة جمل

 30تسوق القارئ إلى الممل األمر الذي يجعمو يترك الخبر مكتفيًا بالعناوين، ويشمل السطر عمى 
 حرفًا وتقسيم الموضوع إلى فقرات ينبغي أاّل يطغى عمى وحدة الخبر وال عمى ما فيو من 35 إلى

 .تجانس وتأكيد، وتفضيل الجمل البسيطة القصيرة ال يعني تيميل األسموب وتداعيو

 .خبر كل في الثانوي العنصر من الرئيس العنصر يتميز أن -8

فال ييم إن كان ، لمتوضيح وليس لمتجميليجب أن تكون م االقتباسات والحكايات ااستخدعند  -9

تفادى ، مع تركيا إذا لم يكن ليا صمة بموضوع الخبرعمينا االقتباس أو الحكاية منمقة أم ال و

 .(4)أسموب النثر المنمق

یشاىدوا فقط، بل دعيم يشتموا یقرؤوا ويستمعوا ویطلب من القراء أن ال عمى المحرر أ -10

صف األشخاص واألماكن بحيث يطمع القارئ . ويتذوقوا ويسمعوا ويبصروا ويشعروا بالحدث

إلى مكان مروع، اصطحب القارئ إلى ىناك قصتك  إذا قادتك ،ويعيش الحالة التي أنت فييا

 .أيضًا بوصف وقع تمك التجربة عمى أحاسيسك
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لوضوح األسموب ولسيولة فيم القارئ لو كالنقطة، " الترقيم"استخدام عالمات الوقف ضرورة  -11

، أقواس (-)الشرطة  (؛)، الفاصمة المنقوطة (:)الفاصمة، عالمات الوقف االستدراكي 

 .ولكل منيا وظيفة وأسموب في االستخدام ( )والمفردة " " االقتباس المزدوجة 

الوضوح والسيولة والجاذبية  والحيويةوالقصر  والتركيزمسموع والمرئي بالخبر الوينبغي أن يتسم 

باألسموب الذي يستطيع أن يخاطب أفراد شتى من حيث ، والصوت الواضح ووالتشويق والتنوع واإليجاز

الخبر المذاع  ألن ألسموب المباشر لمجممة،وما من بديل عن ا .السن والنوع واالىتمامات في وقت واحد

 فإن صياغة أخبار اإلذاعة تتجو إلى إحداث األثر السريع بالعرض المباشر والكممات كتب ليسمع، وليذا

 المؤثرة، ويوضع الخبر اإلذاعي والتمفزيوني إذن في أقصر صيغة ليؤدي المعنى في أقصر وقت،

 .(5)فالمطموب ليذا الخبر مباشرة أكثر، وتركيزًا أعمق، وبساطة أوضح

 .أقصر من الخبر اإلذاعي، إذ أن الصورة تكمل الخبرعمى نحو الخبر التمفزيوني وغالبًا ما يكتب 

 عامة لمخبر التمفزيوني، ىي أنو ما دامت الصورة تكمل الخبر، فال يجوز إذن أن يتعرض وىناك قاعدة

بالصورة، أي أن  انتباه المشاىد بين الصوت والصورة، ومن األىمية ربط الروايةلمتفاصيل، حتى ال 

. (6)تسير الكممة المذاعة جنبًا إلى جنب مع الصور المرئية

 

 التقرير

 بين الخبر والتحقيق، حيث يقدم فن یقعوىو  بذاتو، قائمإعالمي  نوع ىوعالمي اإل التقرير
التقرير من أبرز أنواعو  و.مجموعة من المعارف والمعمومات حول الوقائع في سيرىا وحركتيا الديناميكية

یتركیتطلب أن يكون الصحفي موجود في مكان الحدث ينقل الوقائع التي شاىدىا والذياإلخباري 

. لمقارئ حرية الحكم عمييا

                                                           
.63المرجع السابق، صاالرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم، :  وور الديه بلبيل- 5   
.63 المرجع السابق، صاالرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم،:  وور الديه بلبيل- 6   
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 زوايا من معينة زاوية يتناول بأن التقرير، لموضوع يميد مدخاًل،تمثل  مقدمةيبدأ بوغالبًا ما 
نما حقائقو، أىم أو الموضوع خالصة يضم ال المدخل وىذا بعناية، الكاتب يختارىا الموضوع،  يضم وا 

 التقرير جسم يضم بحيث التقرير، موضوع شرح إلى الكاتب بو يتوسل منطقيًا، مدخالً  أو مطمعاً  فقط
 التي وىي التقرير، خاتمة إلى النياية في الكاتب ليصل لمموضوع، الحية والصور والشواىد، التفاصيل،

 موضوع في إلييا وصل حقيقة أو نتيجة أىم لنا يقدم أو إليو، توصل ما خالصة أو نتائج عن فييا يكشف
 .التقرير

 كمية أكبر وجمع القصيرة، والجمل الواضح، البسيط األسموب إالعالمي اإل التقريروال يصمح مع 
 الموضوع في كتب بما يعتني ال ذلك في وىو الكممات، من ممكن قدر أقل في والمعمومات، الحقائق من
 واإلحصائيات بالبيانات يدعميا أو باألرقام، الحقائق كل يسجل أن يعنيو وال وتقارير، ودراسات أبحاث من

  .والرسوم

 

 التحقيق

فن يقوم عمى خبر أو فكرة أو مشكمة أو قضية يمتقطيا الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيو، 

رغم أنو فن حديث نسبيًا، حيث لم يستخدم عمى نطاق واسع إال عالمي يعد أحد أىم فنون التحرير اإلو

 األسباب والعوامل االجتماعية أو االقتصادية ىو فن يشرح ويفسر ويبحث فيومع مطمع القرن العشرين، 

 يدور  تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكمة أو الفكرة أو الظاىرة أو السياسية أو الفكرية التي

، وتبسيط ي عمى تحرير تصويريیختلف عن فن الكتابة العادية حيث ينطوفن وىو ، حوليا التحقيق

ضواء عمى األيمقى و.  تدعم الموضوع المطروحلمحقائق مع االستعانة بالصور أو الرسوم اإليضاحية 

نظرًا لما يتمتع بو من جاذبية، ، متابعتوالمشكمة المعروضة، ويزيد من قدرة القراء عمى االستمتاع بو و

 الحدث ويحقق فيو كما يفعل  فيو يبحث فيوبالتالي (لماذا حدث ذلك)يبحث عن تساؤل ميم وىو و

لى حل يراه إ بينيا لموصول ةزاوجالم ثم ،الموضوعالبيانات عن جمع  من خالل .رجال القضاء والشرطة

 التحقيقات في مضامين شتى تبحث، وو الفكرة التي يطرحيا التحقيقأو القضية ألعالج المشكمة مناسبًا 

 .اقتصادية ورياضية وفنيةسياسية واجتماعية و

التي

التي
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 العودة إلى  كما ،تحتمل السرد والحوار والتقطيع ثم التعميققصة صحفيةوالتحقيق 

يستوعب موضوعات حياة المجتمع بمجاالتيا واألرشيف واالنتقال بين عدة أشخاص أو عدة أماكن، 

 تيم المجتمع كمو أو إحدى طبقاتو المتنوعة فقد يكون موضوعو إحدى المشكالت أو القضايا العامة التي

أو فئاتو، وقد يكون حول شخصية عممية أو سياسية أو أدبية، أو فنية أو اقتصادية، وقد يكون بحثًا 

 تمتمئ بيا الحياة عمميًا، أو اكتشافًا أو اختراعًا، أو حفاًل أو ميرجانًا أو غير ذلك من الموضوعات 

 :منياوتنقسم التحقيقات إلى أنواع عدة . والتحقيق يبحث وينتقد العديد من القضايا ،االجتماعية

بمناسبات معينة تتكرر مثل ىذا النوع من التحقيقات بمواسم ويرتبط : تحقيق المناسبات  -1
 .المناسبات الدينية والوطنية والعممية واألدبية، والميرجانات الفنية

 تجرييا الشرطة عند الكشف عن التحقیقات التيوىو يشبو إلى حد كبير  :ي تحقيق البحث والتحر -2
 ال يعرفيا القراء، مثل مالبسات جريمة، أو حادث غامض، ويستيدف الكشف عن الحقائق التي

 .الكشف عن انحرافات

محور ىذا التحقيق، حيث يتم تناول ىوموضوع التحقيق ويكون الشخص  : تحقيق الشخصيات -3

رزة، المھمة و توجوانب حيا يجب أن تكون الشخصية المختارة معروفة لمجميور وتثير والبا
 .اىتمامو

یقوم عمى شرح وتفسير وتحميل األحداث والكشف عن النوع من التحقيقات ا وىذ :تحقيق الخمفية -4

أبعادىا، حيث تبحث عما وراء الخبر، والكشف عن مالبسات األحداث، وىذا النوع من التحقيقات 
يحتاج إلى معالجة شاممة لمختمف أبعاد المشكمة المطروحة، وقد يحتاج ىذا النوع ألكثر من 

 وقت سريع، حيث أن عامل الزمن من أىم العناصر المؤثرة عمى محرر حتى يتم إنجازه في
 . أىمية مثل ىذه النوعية من التحقيقات

 التسمية واإلمتاع، ويستيدف البعد وىذا النوع يمبى حاجة القارئ  :واإلمتاع تحقيق التسلیة -5
بالقراء عن مشاكميم اليومية لموضوعات من شأنيا إضفاء البسمة عمى الشفاه عن طريق نشر 

 . تعتمد عمى المفارقات الغريبةالتحقيقات الغريبة والطريفة التي

ويستيدف مساعدة القارئ عمى فيم تفاصيل األحداث وماذا جرى فييا، ومساعدة  : تحقيق التوقع -6
لى أالقارئ في  . مدى تنتھيي معرفة كيف تتطور األحداث وا 

تحتمل

التي

في
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 تحدث داخل  ترتبط باألنشطة المختمفة التحقيقات التيوھي : التحقيقات المتخصصة -7
مثل األنشطة العممية بالجامعات ومراكز البحوث، واالكتشافات العممية والميرجانات المنظمات

الفنية، والندوات المؤتمرات، ومتابعة البورصات، ارتفاع أسعار العمالت مع خفض لمذىب 
 . والفضة

 واستعمال اإلنشائي، واألسموب العموميات عمى المبني العرض حتملت الاإلعالمي  التحقيقولغة 
 لتشخيص فقط ليس والتنقيب األسباب، لمعرفة بعيداً  الغوص إلى يرمي باختصار ألنو الشعارات،
 القارئ لیعلم متكامل، بناء عممية التحقيق ولغة .ليا المالئمة العممية الحمول وضع بغرض بل المشكمة،

 عمى يحتوي كما المختمفة، النظر وجيات تقديم تسمسل أيضاً  ويشمل الظاىرة، أو بالمشكمة خالليا من
 :أساسية أساليب خمسة إلى الصحفي التحقيق صياغة وتنقسم .واألدلة لمحجج المنطقي الترتيب

 منكبيرة  لكمية متضمناً  التحقيق يكون عندما ويستخدم والجاذبية، بالبساطة ويتميز: العرض أسموب- 1
 من ي يتناوليا بشكل موضوعوفيو يقوم المحرر بعرض القضية أو المشكمة التي .والمواقف المعمومات

 جسم التحقيق، وتقوم الخاتمة عمى خالل مقدمة تثير اىتمام القراء بالموضوع، ثم سرد زوايا الموضوع في
 الخاتمة وقد تأتي. تمخيص ما انتيى إليو المحرر من أراء وتصورات حول القضية أو المشكمة المطروحة

 جاءت ضمن جسم التحقيق، وقد يتبنى اتجاىًا  من اآلراء التييصورة من صور التأييد أو الرفض لرأ
ن كان من الضرور  عمى المحرر وفق ىذا القالب أال يتعارض مع ما أكدت عميو غالبية اآلراء يجديدًا وا 

.  جسم التحقيق جاءت فيوالشواىد 

 تدور التي التحقيقات في يستخدم ما وغالباً  والرشاقة، والحيوية باإلثارة ويتميز: القصصي األسموب- 2
وفيو يقوم  .مختمفة بأطراف تتعمق أو عديدة، مناطق تشمل أو طويمة، زمنية فترة تغطي قضايا حول

 شكل قصة يقوم بسرد تفاصيميا بصورة مشوقة، مثل التحقيقات المحرر بعرض القضية أو المشكمة في
 .المرتبطة بالحوادث والجرائم الغامضة

 لألشخاص، أو لممكان المباشر الوصف من معين قدر بوجود األسموب ىذا يتسم: الوصفي األسموب- 3
 فئة أو ما، منطقة أو ما، بأمر التعريف إلى األول المقام في تيدف التي التحقيقات في عادة ويستخدم
ويقوم التحقيق ىنا عمى مقدمة تقوم عمى  .المجالت في وخاصة جداً  شائع أسموب وىو معينة، اجتماعية

لى أ   مدى تكون الضرورة الممحة لوجود حمول ليا، ثم يأتييوصف الحدث أو المشكمة وتأكيد أىميتيا وا 

التي

التي
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جسم التحقيق بتفاصيل عن المشكمة وعناصرىا ثم خاتمة تبرز أىم النتائج وخالصة اآلراء واالتجاىات 
 إطار جسم التحقيق، مع إبراز المالمح الرئيسية لمشخصية أو المكان موضوع التحقيق، ي جاءت فيالت

 إطار ىذا  تدخل فيويعد وصف الرحالت والبالد واألحداث الضخمة أشير التحقيقات الصحفية التي
 .القالب

 اآلراء ىذه تكون بحيث شخصيات، عدة أو واحدة شخصية آراء عمى أساساً  ويعتمد: الحديث أسموب- 4
 بتقديم الصحفي يقوم اآلراء ىذه أو الحديث، ىذا عرض وأثناء لمتحقيق، الفقري والعمود الييكل، ىي

 لما حدث مع وفيو يقوم بعرض وجيات نظر أطراف الحدث، ثم التناول التفصیلي .ووقائع معمومات
وجيات النظر المعارضة، وبعد ذلك تأتى التفاصيل داخل جسم التحقيق ثم خالصة المشكمة أو القضية 

، أو تحديد يخذ رأأمحل التحقيق، وىو يقوم عمى نشر األسئمة واألجوبة دون تحريف، وقد يكون بيدف 
. اتجاه شخصية من الشخصيات، أو أحاديث بيدف التسمية واإلمتاع

ولين أو من العناصر المسؤويقوم ىذا النوع من التحقيقات عمى اعترافات من  :االعترافأسموب - 5
 تأتى ضمن الواقعة أو  الحدث بما حدث بالضبط، وتأتى المقدمة بجزء من االعترافات التيالمشاركة في

  أدت إلى الحدث ثم تأتيالحادثة، ثم التفاصيل بمزيد من االعترافات والكشف عن الخمفية والعوامل 
خاتمة التحقيق بخالصة ما تم التوصل إليو من التحقيق، مع ضرورة نقل األلفاظ والتعبيرات كما جاءت 

.  دون تأويل االعتراف كما ھيفي

 وفق الذكر السالفة األساليب من يأخذ بل معين، بنمط يتقيد ال عام، أسموب وىو: المختمط األسموب- 6
 متماسكة بنية لخمق ميارة يتطمب األساليب من النوع وىذا ذاتو، التحقيق وطبيعة الحال يقتضيو ما

 . بكافة عناصرهلمتحقيق

اإلعداد الجيد لفكرة ، ومدى صالحية الفكرة المختارة لمتحقيقوتقدير  اختيار الموضوعيعد 
 ،للتنفیذاختيار المحرر أو مجموعة المحررين و البحث في تفاصيل الموضوع، والمعمومات حجمو التحقيق،
 يتحديد الزمن المناسب الذو المغة، توظيف وحسن الحمول، وصالبة االستنتاج، ودقة التحميل، وجودة

. تحقيقو لنجاح ضرورية أمور كميا ،يستغرقو التحقيق

 

التي
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 المقابمة والحديث

فن يقوم عمى الحوار بين الصحفي وشخصية من الشخصيات، وىو حوار قد يستيدف المقابمة 
و طريفة أالحصول عمى أخبار ومعمومات جديدة، أو شرح وجية نظر معينة، أو تصوير جوانب غريبة 

 وقد. حديث يجريو الصحفي مع شخص كان شاىدًا عمى حدث ما أو .أو مسمية في حياة ىذه الشخصية
 دراسةبمنزلة ليصبح بسيط، خبر مجرد من انتقل فقد بنائو، في عديدة تحوالت الصحفي الحديث عرف
 ميم بحث منيج أضحى كما ومزاجيم، ومعتقداتيم، وأفكارىم األفراد خفايا وكشف اإلنساني، التفكير لطرق
. الحقيقة استجالء أجل من

 تمام مستعداً  الصحفي يكون أن يفترض حيث المعرفة، قيم ببعضأو المقابمة  الحديث ويرتبط
 الخاصة المغة في جيداً  يتحكم وأن المقابمة، حولو ستدور الذي بالموضوع ممماً  يكون وأن االستعداد،
 عناصره،معرفة و الحديث،إجراء  كيفية و(....تكنولوجيا - سياسة - طب- اقتصاد )المعالج بالموضوع

 .المرموقين األحاديث ألصحاب جمية تظير المواصفات ىذه كل اإلنسان، حياة خبايا عمى التركيز وكذلك
 مما أكثر مجتمعو، في البارزة الشخصيات بحديث يتأثر العادي القارئ أن اإلعالمية، األبحاث أثبتت لقد

 خالل من المعقدة القضايا فيم من يقترب القارئ أن كما الموضوعات، نفس عن أبحاث أو بكتابات يتأثر
 عبقرية، الصحفي الحديث في وتبرز أخرى،إعالمية  طريقة أي من أكثر ميمة، شخصية مع الحوار
 عمى وتجيب القراء، رغبة تمبي أنيا يرى التي المعمومات عمى الحصول في الصحفي وثقافة وفطنة،

. تساؤالتيم

 وعمى مضمون عمى كبير بشكل يؤثران صياغتيا وأسموب األسئمة، طرح كيفية أن الواضح ومن
 أو ال، أو بنعم اإلجابة إلى تؤدي سيمة أسئمة يطرح الذي الصحفي فإن وىكذا الصحفي، الحديث لغة

. األسئمة نوع من بسيطة أجوبة إال يتوقع أن يمكنو ال بنسبة،

 

 الصورة

الصورة نوع صحفي قائم بذاتو وترقى إلى مستوى النشر المطبوع مستقمة بذاتيا مع بعض 

الكممات تعبر عنيا، بينما يستعاض عنيا في اإلعالم المسموع بالصورة الذىنية التي ترسميا الكممات في 
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الكتابة )ذىن القارئ، تصبح مادة أساسية في اإلعالم المرئي، ويتمحور النص المرئي حوليا ويكتب ليا 

تمام المعاني، وبخاصة في األفالمألنيا تقوم ب (من أجل الصورة اإلخبارية الوثائقية، أو  ميمة التوضيح، وا 

تتمتع بقدرة وإلى طبقة معينة من الناس،  التربوية، أو التاريخية، وفي مجمل األفالم األخرى الموجية

تصوير إعصار ضرب إحدى الواليات األمريكية، ال  إن. متوسطة عمى االستيعاب واإلدراك والتفسير

إلى المكان والزمان ومقدار الخسائر المادية وعدد الضحايا  محصمتو اإلخبارية إذا لم يشر فيوفي يعطي 

 الخ...المرتقبة ومسار الريح ونتائجيا

 

 (التعميق- العمود -  الزاوية–االفتتاحية )المقال 

 ومن المسؤولين، وأعمال والطمبة الدارسين بحوث في ميمة مكانة، ضروبو بشتى المقال يحتل
 أسموب وفي المغة، وفي المطروقة، الموضوعات في يتحكموا أن المقاالت كتّاب عمى ينبغي ذلك أجل

 ناحية من سواء ،خطأ يرتكب في المقاالت أي يغفر ال والممم العارف القارئ أن خاصةبو أفكارىم، عرض
األداة الصحفية التي تعبر عن سياسة ويعد المقال  .تالمقاال بناء أو األلفاظ، دقة أو المعمومات، صدق

في األحداث والسيما في العمود، وعن آراء بعض كتابيا السيما المقالة االفتتاحية والزوايا، والصحيفة و
اليومية الجارية وفي القضايا التي تشغل الرأي العام المحمي أو الدولي، ويقوم المقال الصحفي بيذه 
الوظيفة من خالل شرح وتفسير األحداث الجارية والتعميق عمييا بما يكشف عن أبعادىا ودالالتيا 

 .المختمفة

نظر الصحيفة أو وجية المقالة ىي قطعة نثرية متوسطة الطول يعالج فييا الكاتب من وجية 
 صفحات عمى نظرة إلقاء إن.... نظره موضوعًا من موضوعات العمم واألدب واالجتماع والسياسة

 مقاالت انتظار اعتاد اليوم فاإلنسان تعوض، ال ثابتة مكانة يحتل المقال بأن یكتشف، المعاصرةالصحف
. المرموقين الكتاب

 القارئ اىتمام يثير اختاره الذي الموضوع فيو يكون الذي الوقت في تبدأ موىبةوفن كتابة المقال 
 بوضوح، أفكاره جميع وعرض بتقديم الماىر، لمكاتب تسمح وخفاياىا المغة في التحكممقدرة عمى و. بالفعل
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 بسيطة، ومفاىيم دقيق، وأسموب جذابة، بطرق الحياة أو األشياء ووصف بأسمائيا، األشياء وتسمية
يمارس ىذا أن المقال الصحفي قواعد أساسية ينبغي  ولكتابة .الكاتب إبداع يكمن وىناواضحة،  وكممات
فة،و الخبرة عن فضالً  لكتابة،في اتمامًا ىذه القواعد كمما شرع  يرغب في ممارستو أن يدرك وأالفن   الثقا

 استخدام : فعالةالمقالةیجعلوما   تساعده في توصيل األفكار عن طريق المغة،المغوية التيالثروةو
ولزيادة اىتمام القّراء يقومون بالتنويع في .  كممة17 تزيد عنقمما يستخدم الكتّاب جماًل ، وقصيرةالجمل 

كما أنيم في بعض األحيان يستخدمون جماًل يتراوح , أثناء الكتابةفي معدالت طول الجمل المستخدمة 
جمل مؤلفة من نطقي، واستخدام  كممة عمى أن تكون صحيحة وذات ترتيب 35 و30طوليا ما بين ال

تحويل وتجنب  ، الحيوية والفاعمية إلى المقالة، إلضافةم األفعال القويةااستخد، وست كممات أو أقل
وبداًل ". دخل "كتابةاألفضل " تمكن من الدخول"فبداًل من كتابة ، الكممات الدالة عمى الحركة إلى أسماء

، ومراعاة الدقةالمبني لممعمومواستخدام . "منذ أن انتيى العقد "األفضل " منذ انتياء ميمة العقد"من 
. المكتوب يأخذ منوالمقالإلى فالشيء الذي ال يضيف ر الزوائدختصا وااألسماء واألفعال والصفات،في 

العبارات اختصار االعتماد عميو وىو يمكن ىنالك تكتيك آخر و. تياالضرورية تقمل من قوفالكممات غير 
الحائط التابع "ة، فبداًل من المجرورة عن طريق جعل االسم المجرور يصف االسم الذي يعود عميو مباشر

 ". حائط المتحف"األفضل كتابتيا " لممتحف

والمقالة االفتتاحية أبرز المقاالت التي تعبر عن وجية نظر  (اإلقناع قوة) بأنيا االفتتاحية لغةوتوصف 
 باب من األولى مادتيا تستمدالصحيفة التي يداوم عمى كتابتيا رئيس التحرير أو من يكمفو بذلك، و

 في والقوة الجميل، واألسموب العرض، في والبساطة المقنعة، الدامغة والحجة السميم، القوي المنطق
 لكي الكتابة حيل من حيمة بكل يتوسل أن االفتتاحية كاتب عمى بأنو يرى من وىناك الرأي، عن التعبير
 .باىتمامو ويستأثر القارئ، اىتمام يجتذب

 القضايا من قضية تقديم في القراء، ووقت وقتيم، تضييع من االفتتاحيات كتّابأساتذة اإلعالم  يحذر
 أي القارئ لدى كان فإذا لمقضية، الرئيسة الشخصية قدح أو یحمد إنيائيا بفقرةو الخبرية، القصة بطريقة
ذا لو، بالنسبة شيئاً  تعني ال االفتتاحية ىذه مثل أن يجد سوف فكري، استقالل  أو عبارة، فيو أثرت ما وا 

 .الكاتب قاليا جممة نتيجة واىية، تكون التأثير ىذا أسباب فإن سطحي، رأي

كتابة
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وىما نوعان صحفيان يقتصران شأنيما شأن االفتتاحية عمى فنون الكتابة :  الصحفيوالعمودالزاوية 
تختص الزاوية بالتعبير عن القضايا التي تتناوليا من وجية نظر الصحيفة، بينما العمود والصحفية، 

مقال يكتب من قبل صحفي ميم بأسموب مشوق سواًء كان موضوعًا فيعبر عن وجية نظر كاتبو، وىو 
 في ئلييا بأسموبو ويكون ساخرًا والذعًا في أحيان ىادإيتناول واقعة معينة ويشير  .ثقافيًا أو اجتماعياً 

رياضية، اجتماعية، اقتصادية، أو مواضيع عامة حسب أسموب ) ومواضيعو متعددة منيا ،أحيان أخرى
ن كاتبو يعبر عن وجية نظرة الخاصة وال يمكن اعتباره يمثل إوتفكر الكاتب ويكون العمود شخصيًا 

 (.6 إلى 4)وجية نظر الجريدة وأحيانًا نجد في الجريدة حوالي 

، ومغزى معنىالوسيمة اإلعالمية  تنشرىا التي لألحداث يجعل، واألحداث وراء ما التعميقوغالبًا ما يعالج 
 وىو وطعمًا، رائحة يكسبياحيث  ،ونجده في اإلعالم المطبوع والمسموع والمرئي واإللكتروني عمى السواء

 بأنيا األخبار بعض عمى التعميق يحكم فمرة األحداث، ىذه إلى القراء نظرة في يتحكم وذاك، ىذا فوق
 بأنيا يصفيا وأخرى عابرة، حوادث بأنيا يصفيا وتارة ،ةخطير بأنھا بعضيا عمى يحكم وأخرى تافية،

 تعميمات يصدر وال يعظ ال وأنو مخبرًا، ليس أنو يتذكر، أن التعميق كاتب عمىو... حادة ألزمة مقدمات
 يتوقف أال وعميو ،األخبار وراء وما لألخبار والواضح الكامل الفيم ىو اليدف فإن ثم ومن القراء، إلى
نما الشارحة المعمومات تقديم حد عند  جية، من التفسير إلى الرامية المعمومات وبين الخبر بين يخمط وا 
ال أخرى، جية من رأيو وبين . تعميقاً  وليس ً،یاتفسير مقاالً  أصبح وا 

 استعمال أو الخطب، أو التصريحات من كبير عدد استعمال تجنب إلى المرموقون المعمقون يدعوو
 ينبغي بأنو الحسبان، في يوضع أن يقتضي بحيث األساسية القضية توضيح إلى تفضي ال التي الحجج،

 حجة عن أو أكيدة، نظر وجو عن يعبر وأن واحدة، أساسية مسألة عمىفي التعميق  الصحفي يركز أن
 ميادين في مستحيمة عممياً  تعتبر التي الميمات يؤدي بأن لممعمق يسمح وىذا وجيز، شكل في منطقية
 تجعل الصعبة، الفنية التعابير أو الغريبة، الكممات من اإلكثار بأن أيضاً  معموم و.مثالً  كاألدب أخرى
 الذي التعميق أن الجمي ومن. السميم البيان من وأحياناً  وجدتو، رونقو من وتجرده سميم، غير نصاً  التعميق

لى السالسة، أو الدقة إلى تفتقر التي المغة وأن الجدوى، عديم تعميق ىو يقرأ ال  الدامغة الحجة وا 
 وىناك ىنا من يستمد بكالم- المعالج الموضوع في التحكم سوء نتيجة -تعوض قد التي والمنطقية،
 من نوعاً  القارئ لدى بذلك التعميق ويخمق أجمو، من أنجز الذي اليدف عن يحيد التعميق تجعل عشوائيًا،
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 الموجو الصحفي النص ويستند .قدرىا حق األحداث تقدير عدم وبالتالي الفيم، وسوء الفكري، االضطراب
  .األحداث فيم سوء وتأبى التوظيف، سوء تحتمل ال محكمة لغة إلى األحداث عمى لمتعميق

 

المؤتمر الصحفي 

المھمة في تدلي بو إحدى الشخصيات حديث ىو شكل من أشكال الحديث الصحفي، وىو عبارة عن 

و أحضور أكثر من صحفي وذلك لشرح سياسة معينة ومناقشة قضية تيم الرأي العام المحمي أو الدولي 
معينة ذلك المقاء الذي يتم بين شخصية أيضًا يقصد بو ، اإلدالء بأخبار تمس حدثًا من األحداث 

وبين عدد من الصحفيين بناًء عمى دعوة موجية إلى ىؤالء المندوبين أي أن طرفي المعادلة في ىذا 
 (صاحب الدعوة) إيصال معمومات معنية إلى الصحفيين ونيريدأو عدة أشخاص شخص  :المقاء ىما

 . جاءوا لالستماع إلى ما يقولو صاحب الدعوة الذينوالصحفیون

 مؤسستو اإلعالمية، فيوليو شخصيًا أو إلى إبما أن الصحفي جاء إلى المؤتمر بناء عمى دعوة موجية و
ىو حر ، و عنو إنما عميو أن يكون منصتًا جيدًا ومسجاًل جيداً ءغير ممزم بالتحضير لو أو قراءة شي
نقل المؤتمر بنو حر في اختيار ما يقتطفو من الحديث وليس ممزمًا أبعدئذ في طرح السؤال أو عدمو كما 

ن مندوبي اإلذاعة والتمفزيون ووكاالت األنباء العالمية مخولون في حالة طول وقائع المؤتمر إكاماًل، 
مكثف عن المؤتمر عمى أن يتابعوا بموجز الصحفي إلى ما بعد المدة المقررة أن يزودوا مراكز عمميم 

 .نقل تفاصيمو فيما بعد

 

 االستطالع لغة

 بنصوص االستطالع ظيور تاريخ اقترنحيث  (اإلنشائي لمتعبير دعم) بأنيا االستطالع لغةتوصف 
 ىناك ذلك، أجل ومن الحياة يقاسمونيم كانوا الذين والناس بيم، المحيطة الطبيعة وصفوا الذين الكتاب

 ورجعوا واألماكن، البالد من عدد عبر طافوا كونيم االستطالع، كتابة ضمنكتابات الرحالة  يدمج من
 وصف مجرد تعد لم ولكن استطالعات اليوم .األطعمة من وذاقوا أثواب من لبسوا وما رأوه، لما بوصف
 فاالستطالع.بما يحاكي اىتمامات الجميور وقصتھ وحواره دبياأل شكلھ في تطور بل سطحي،

المھمة
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 المتعمقة المعقدة االستفسارات من لجممة جواب ولكنو الحي لمواقع سطحي تسجيل مجرد ليس المعاصر،
لمامو المغوي، وزاده المينية، ومؤىالتو الحياتية، الكاتب تجربة فإن الحالة، ىذه وفي بحياتنا،  وا 

. ناجح استطالع إنتاج في ميماً  دوراً  تمعب المعالجة، بالموضوعات

 ثم ،أحاديث من يقال وما أحداث، من حولو يجري لما مشاىدتو االستطالع، لكاتب األساسية الميمة إن
- الفيم - السمع - النظر: في وقتئذ يتمثل األصمي، وعممو األشياء ىذه كل عن انطباعاتو ليسجت

ذا الكاتب، المغة خانت إذا وىكذا، .القرار التسجيل،  وباألحداث، بالمكان، المستمع أو القارئ يشعر لم وا 
 ويكون اإلنسانية، الصبغة االستطالع يفقد حدث، كل يتضمنو الذي اإلنساني، الدرامي بالبعد أي والناس،

 واإلحساس إليو واالستماع مشاىدتو تّمت ما نقل فإن وىكذا، .اإلداري التقرير رائحة خاللو من يشتم ميتاً 
 ىذه لرصد الضرورية بالمعاني ثرية بمغة مزوداً  يكون أن الصحفي، من تتطمب عمميات كميا بو،

 نقمو فإن الحواس، من حاسة رصدتو ما وصف عن الصحفي لغة عجزت إذا وأما الثالثة، األحاسیس
 لغةًا يجب أن تنبض إذ .وجاذبية رونق ذي وغير مبتوراً  شك بدون سيكون المشيد، المتعدد الحي لمواقع

 من يتحرك المشاىدة، أو االستماع، أو القراءة، خالل من الواقع تجعلو والنشاط، بالحيوية االستطالع
. تمثيمو يعاد كأنو جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-139- 



 

 

 الخالصة

نخمص من ىذه الوحدة أن المغة اإلعالمية مطالبة بمالءمة عباراتيا مع طبيعة األحداث 
حيث يضطمع كل نوع من . إعالمي إلى آخر (نوع)المعالجة، ويختمف أسموب معالجة موضوع من جنس 

، ويحرص محررو العناوين عمى كتابتيا بطريقة تحقق وظائفيا، فنون الكتابة اإلعالمية بوظائف معينة
ويختمف توظيف المغة في العناوين بحسب أنواعيا، التي تشترك مع مقدمات الموضوعات في ىذا 

االبتعاد عن السمبية، وعدم : التصنيف، وفي جميع أنواع العناوين ينبغي استخدام لغة خاصة يراعى فييا
اإلسراف في العناوين الفرعية والبعد عن الكممات التي تعطى أكثر من داللة واالستغناء عن التفاصيل 
غير الميمة وتجنب التكرار أو قطع سياق الجممة وأال ينتيي السطر األول بحرف جر واالبتعاد عن 

 .استعمال الصفات وأفعال التفضيل

يجب أن تكون لغة الخبر بسيطة، وواضحة، ودقيقة، و ،الخبر أحد أبرز فنون الكتابة اإلعالمية
وتجنب المبالغة في الوصف، أو في التخصيص، وتجنب استعمال األلفاظ التي تحمل معنيين، أو تنطوي 

 .عمى تفاخر لفظي
وال يصمح مع التقرير اإلعالمي إال األسموب البسيط الواضح، والجمل القصيرة، وجمع أكبر كمية 

من الحقائق والمعمومات، في أقل قدر ممكن من الكممات.  

لغة التحقيق اإلعالمي ال تحتمل العرض المبني عمى العموميات واألسموب اإلنشائي، واستعمال 
ارت، ألنو باختصار يرمي إلى الغوص بعيدًا لمعرفة األسباب، والتنقيب ليس فقط لتشخيص  الشعا

 المشكمة، بل بغرض وضع الحمول العممية المالئمة ليا. 

ومن الواضح أن كيفية طرح األسئمة، وأسموب صياغتيا يؤثران بشكل كبير عمى مضمون وعمى 
لغة الحديث الصحفي. 

الصورة نوع صحفي قائم بذاتو وترقى إلى مستوى النشر المطبوع مستقمة بذاتيا مع بعض 

الكممات تعبر عنيا، بينما يستعاض عنيا في اإلعالم المسموع بالصورة الذىنية، ويتمحور النص المرئي 

وتوصف لغة االفتتاحية بأنيا )قوة اإلقناع(   حوليا ويكتب ليا ألنيا تقوم بميمة التوضيح،  واتمام المعاني.

وغالبًا ما يكون العمود شخصيًا يعبر عن وجية نظر كاتبو، ويدعو المعمقون المرموقون إلى تجنب 
استعمال عدد كبير من التصريحات أو الخطب، أو استعمال الحجج، وتوصف لغة االستطالع بأنيا 

. (دعم لمتعبير اإلنشائي)
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 تمارين
 

  :أجب باحتمال واحد فقط عن كل سؤال مما يمي
 
: حتى تحقق العناوين أهميتها يجب أن تتوافر فيها العناصر اآلتية- 1

A.  أن يبرز العنوان أىم حقيقة في مضمون النص اإلعالمي
B.  وينبغي أال تزيد عدد كممات العنوان عن ثمان كممات في معظم الحاالت
C.  تجنب الكممات الرنانة التي ال تؤدى إلى معنى محدد
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 

: غالبًا ما تؤدي العناوين الوظائف التالية- 2
A.  تمخيص الموضوع
B. ثارة الحس الفني لمقراء . يفتح شيية القراء والمستمعين والمشاىدين إلى متابعة الموضوع، وا 

واستمالتيم 
C. يغني عن قراءة الموضوع أو االستماع لو أو مشاىدتو 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
 
: من أبرز أنواع العناوين- 3

A.  العنوان اإلخباري
B.  العنوان المقارن
C.  عنوان التساؤل
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
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: ينبغي استخدام لغة خاصة في العناوين يراعى فيها -4
A.  االبتعاد عن العناوين السمبية
B.  عدم اإلسراف في العناوين الفرعية
C.  البعد عن الكممات التي تعطى أكثر من داللة وتشير ألكثر من معنى
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: يجب أن تكون لغة الخبر -5

A. بسيطة، وواضحة، ودقيقة 
B. تجنب المبالغة في الوصف، أو في التخصيص 
C. تجنب استعمال األلفاظ التي تحمل معنيين 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
 :التحقيق قصة صحفية تحتمل -6

A.  السرد والحوار والتقطيع ثم التعميق
B.  العودة إلى األرشيف واالنتقال بين عدة أشخاص أو عدة أماكن
C.  موضوعات حياة المجتمع بمجاالتيا المتنوعة فقد يكون موضوعو إحدى المشكالت أو القضايا

العامة 
D. aو b 
E. aو b و c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
 :لغة التحقيق اإلعالمي ال تحتمل -7

A. العرض المبني عمى العموميات واألسموب اإلنشائي 
B. استعمال الشعارات، ألنو باختصار يرمي إلى الغوص بعيدًا لمعرفة األسباب 
C. ولغة التحقيق عممية بناء متكامل، ليعمم القارئ من خالليا بالمشكمة أو الظاىرة 
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D. aو b 
E. aو b و c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية التاسعةالوحدة 

 األدب والنقد والمغة اإلعالمية

 
األىداف التعميمية 

 :تيدف ىذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية

 .التعريؼ باألدب، كأنكاعو، كفنكنو- 1

 .التعريؼ بمفيـك النقد األدبي- 2

 .التعريؼ بأنكاع النقد األدبي- 3

 .التعريؼ بمفيـك النقد اإلعبلمي- 4

 .التعرؼ عمى عناصر التفكير الناقد- 5

 .التعرؼ عمى الجكانب التي يستند إلييا النقد اإلعبلمي- 6

 . التعرؼ عمى النقد البناء، كالتفريؽ بينو كبيف االنتقاد- 7
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 األدب والنقد والمغة اإلعالمية

 

، كأجاب عنو في مؤلؼ ـ1947عاـ " جاف بكؿ سارتر"المفكر الكجكدم األدب؟ سؤاؿ أطمقو  ما
جكانب مختمفة،  أفضؿ ما يعتمده المرء لتعريؼ األدب ىك مقاربة مفيكمو مفكلعؿ  حمؿ العنكاف نفسو،

كتكضيحان لجكانب ىذه الظاىرة  تتكامؿ فيما بينيا لتصؿ إلى فيـ يرجى لو أف يككف أككر تماسكان كعمقان 
. (1)التعقيد اإلنسانية بالغة

الفرنسية عمى مصر، أصبحت الكممة ُتستخدـ في العربية الحديكة لمداللة عمى ما  ُبعيد الحممةك
بكصفو كاحدان  كىي تشير اليـك إلى األدب الفرنسية،" Littérature"اإلنكميزية، ك" literature "كممة يقابؿ

النظر التي يبلحظيا المرء لدل  مف الفنكف الجميمة الستة أك السبعة، عمى اختبلؼ التعريفات ككجيات
 .(2)العرب المحدكيف النقاد العرب كمؤرخي األدب كدارسيو مف

" Littera "مشتقة مف كممةاألخرل كىي لدل األمـ البلتينية  "ليتراتكرا"Litteratura  استخدمت كممةك
التي تعني  اليكنانية، "غراّمتيكي""grammatiké" ترجمة لكممةفي أكؿ األمر استخدمت ، كالحرؼكتعني 

.  أف استخدمت بعدىا لمداللة عمى التبحر كالكقافة األدبية كما لبكت. معرفة القراءة كالكتابة
ىذا كفنان جميبلن،  األدب بكصفو "Belles Lettres"كفي القرف السابع عشر ينبكؽ مصطمح 

بؽ في داللتو مصطمح اآلداب اإلنسانية المصطمح  " تريفك"يعرؼ معجـ  ،humanies letters""یطا
 بأنو مصطمح يعني التبحر كمعرفة "المكسكعة العظيمة" تعرفولآلداب، ك األدب بأنو مذىب، معرفة معمقة

 .(3)جميبلن  األدب بكصفو فنان 
 يشمؿ جميع الكتابات letters أك اآلداب literatureكباختصار يمكف القكؿ إف مصطمح األدب 

التشكيمية كالمكسيقى  ظير مفيـك لؤلدب مكاز لمفيكمي الفنكف، كالنكعية التي يمكف أف تدعي الخمكد
 .(4)يتبكأ بيف أقرانو الستة مكانة بارزة كغيرىما مف الفنكف الجميمة المعركفة، كغدا األدب كاحدان منيا

يعرؼ بعضيـ اآلخر األدب بأنو الكتب كما . (5 )يعرؼ بعضيـ األدب بأنو كؿ شيء مطبكع
األدب إنشاء تخيمي  كأحيانان، بالمبلحظة، فضبلن عف امتيازىا الفكرم العاـ أم الكتب الجديرة، العظيمة

األدب ىذه أنيا أداة إنسانية، ابتدعيا اإلنساف لتككف أداة لتفكيره  ما يميز أداة، كتسكد فيو الكظيفة الجمالية
ىذه  كأىـ مف ىذا كمو أنيا أداة الكقافة المكرككة في تجمييا لمستخدـ. مع أفراد مجتمعو كتعبيره كتكاصمو

. (6)المغة، كأنيا، لذلؾ، أداة التكاصؿ المكمى مع ىذه الكقافة 
                                                           

األدب ًظرٍ عاهَ ّتعرٌفَ ّأًْاعَ،:  الوْسْعة العربٍة- 1 601ص   

.

http://www.arabأًظر هْقع الوْسْعة العربٍة على الشابكة  -
ency.com /.   

.601ص.الورجع السابق - 2  
3
. 602الورجع السابق، ص -   

4
. 603الورجع السابق، ص  -   

5
. 604الورجع السابق، ص  -   

6
. 605الورجع السابق، ص -   
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 .لمغة أككر حميمية مف المغة العممية في صمتيا بالبنية التاريخية المغة األدبيةك

ذا ما مضى المرء مف المغة العممية إلى لغة الحياة اليكمية فإنو يجد صعكبة أكبر في تمييزىا مف المغة  كا 
ف كاف ذلؾ بدرجة  (لغة اإلعبلـ)المغة اليكمية  األدبية ألف كؿ ما قيؿ عف ىذه األخيرة يمكف قكلو عف كا 

. (7)أقؿ
 تككف فيو الكظيفة الجمالية في كضع السائد أك المييمف كالناظـ لجميع الكظائؼففي لغة األدب 

المنظـ المحكـ  فضبلن عف االستخداـ القصدم الكاعي. ق الكتابةاألخرل التي يمكف لمغة أف تؤدييا في ىذ
بة لمغة في كؿ شيء في األدب  ؼأنو تخيؿ ىناؾ سمة أخرل لؤلدب ال يمكف إغفاليا كىي، كاألدبیةالكتا

لى عالـ إمتخيؿ كمصنكع بما في ذلؾ الشخصيات التاريخية التي تعمر حياة ركاية ما، كالتي تحيؿ قارئيا 
. (8)يمكف النظر إليو عمى أنو كاقع تاريخي فعمي متخيؿ ال
كاألدب القكمي كاألدب العاـ، كاألدب  غالبان ما يستخدـ مصطمح األدب مقترنان بكصؼ محدد لوك

العالمي، كاألدب المقارف، كمف األىمية التمييز الكاضح بيف ىذه المصطمحات حتى يتـ استخداميا 
فاألدب القكمي ىك األدب .(9)عف األدبحديث كدقيقان كمجديان في آف معان في أم  استخدامان متسقان 

 كيستند الباحككف في تحديده إلى األسس المستخدمة في إقامة الحدكد .الشعكب الخاص بقـك أك شعب مف

. (10)بارزة القكمية كىي أسس متنكعة كعديدة غالبان ما تتبكأ فييا المغة القكمية مكانة
كالنظـ،  األدب العاـ فف الشعر أك نظرية األدب الداخمية أك بعبارة أخرل األعراؼكيقصد ب

كالمقاييس، المستمدة مف داخؿ األدب، كتكّكف في مجمكعيا نظامان  كالقكانيف، كالقكاعد، كالمعايير، كالقيـ
 يحكـ إنتاج األدب كاستيبلكو في جنس أدبي معيف، أك مجمكعة مف األجناس األدبية في عدد متكامبلن 

 زمف تغدك فيو اآلداب كميا أدبان  إلى األدب العالمي كيشير مصطمح .(11)مف التقاليد األدبية القكمية

دكرىا في اتساؽ  إنو مكاؿ تكحيد اآلداب جميعيا في تركيب كاحد عظيـ، تؤدم فيو كؿ أمة .(12)كاحدان 
األدب المقارف دراسة األدب الشفكم أك دراسة الصمة بيف أدبيف قكمييف أك أككر،  كيعني مصطمح .عظيـ

كدراسة العبلقات بيف األدب مف جية كمناطؽ أخرل مف المعرفة  أك دراسة األدب خمؼ حدكد بمد معيف،
. (13)كاالعتقاد مف جية أخرل 

الحية ما عاشت، كألنو كذلؾ يستعاف عمى دراستو بتقسيمو إلى  دب فيض مستمر تنتجو األمـفاأل
 .نفسيا خارجة عنو كالزماف، كالمكاف، أك كفقان لمعايير داخمية تممييا األعماؿ األدبية كحدات تبعان لمعايير

أك فرعي،   كالكاقع أف كؿ جنس أدبي رئيسي،كتصنيؼ األدب تبعان لمعايير مف التنظيـ أك البنية الداخمييف
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لمميتميف باألدب أدباء كنقادان  عريؽ أك حديث، مستمر أك منسي، غدا في كاقع األمر مؤسسة تعني الككير
يعبركف  مع أية مؤسسة أقاميا المجتمع اإلنساني، كىـ يتعاممكف مع ىذه المؤسسة مكمما يتعاممكف. كقراء

أخرل، كفي تتبع المرء لمسيرة األجناس األدبية يمكنو أف يميز  عف أنفسيـ كيعممكف مف خبلليا أحيانان 
 (14):التالية األجناس
 

كيعتقد أنو أقدـ األجناس األدبية، اتصمت ،  كىك جنس أدبي رئيسي قكامو القصيدة:الشعر الغنائي -1
كعمى الرغـ مف أنو كاف في بداية نشأتو يتكجو، في جزء غير . األدبية نشأتو بالغناء في معظـ التقاليد

الجميكر كيسعى إلى االستجابة لذكقو كاىتماماتو، فقد بات يغمب عميو انصراؼ  يسير منو، إلى
 لمتعبير عف ذاتو، كىك ليذا جنس أدبي ذاتي، كجؿ الشعر العربي شعر غنائي يعبر فيو الشاعر

ظؿ  كغمبة طابع اإلنشاد عميو، كلكنو بسبب نشأتو الغنائية .الشاعر عف ذاتو، كيفصح فيو عف ككامنيا
كاإلفصاح عنيا مف خبلؿ أنا الشاعر التي  يأخذ اىتمامات جميكره كذكقو بالحسباف كذلؾ بعد تبنييا

  .الجاىمي أك شعر المناسبات قد تتسع لتشمؿ الجماعة كما في الشعر
 

شعرم مكضكعي قديـ يقكـ عمى القصيدة القصصية الطكيمة التي تسجؿ  كىي جنس أدبي :الممحمة -2
 كيمكؿ أبطاليا قيـ ،األمة التي ينتمي إلييا الشاعر أك األمـ التي اتصمت بيا حقبة ميمة مف تاريخ

 كمكميا العميا، أك تدكر حكؿ البطكلة كالمغامرات لشخصية أسطكرية مف شخصيات األمة األمة

الممحمة األسمكب  كيغمب عمى. تستيكم األفئدة، أك تتناكؿ المصير اإلنساني كالسيما في بعده الركحي
يمكف أف تكتب نكران مرصعان  القكم كالسامي عادة كلكف بعضيا، كما في المبلحـ الشعبية العربية،

. التراكمي عمى تأليفيا بالشعر كربما بمغة أقؿ سمكان نتيجة غمبة الطابع الجمعي
 

مف الجنسيف المتقدميف كانت أداتو الغالبة  كىي جنس أدبي مكضكعي أككر حداكة نسبيان  :لمسرحيةا -3
، Tragedy أنكاعو المختمفة التي ربما كاف أىميا المأساة ىي الشعر حتى القرف التاسع عشر، كلو

كىي مسرحية   Entertainment play، كالمسلیاتFarce اليزلية ، كالمسرحيةComedy كالممياة
كالغناء لشغؿ الجميكر في أكناء العركض الرئيسية أك قبميا، كمسرحية  قصيرة يغمب عمييا الرقص

 التي تمكؿ مشاىد مف حياة األكلياء كالقديسيف كمآكرىـ، كمسرحية آالـ Miracle play المعجزات

 المقدسة التي تصكر األياـ األخيرة مف حياة المسيح، كمسرحية األسرار Passion play المسيح
Mystery play، ،كفضبلن عف ىذه  .كغيرىا التي يصدر مؤلفكىا فييا عف قصص الكتاب المقدس

 (النك، كالكابككي)تعّد تطكيران لو، أنكاع أخرل كمسرح  األنكاع المتصمة أساسان بالشكؿ اليكناني كالتي
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كعمى الرغـ مف كجكد . التركي كالعربي، كشعر التعزية الفارسي كغيرىا اليابانييف، كمسرح خياؿ الظؿ
عديدة في األدب العربي القديـ فإف المسرحية في األدب العربي الحديث مستميمة  ظكاىر مسرحية

أككر مما  األكربية في منعطؼ القرف التاسع عشر- مف التجربة األكربية بعيد المكاجية العربية  أساسان 
. ىي تطكير ليذه الظكاىر القديمة

 

 نكرم مكضكعي لو أنكاع متفاكتة في طكليا كأسمكبيا، كمف  كىي جنس أدبيfiction: القصة- 4

 (15):بينيا

كالتحميؿ النفسي   الحديث عادةكىي سرد تخيمي طكيؿ يجتمع فيو The Novel :الروايةػ  1
الشاعرية، عمى تفاكت في  لمشخصيات كتصكير المجتمعات كالعالـ الخارجي، كاألفكار، كالمسحة

 Detective عديدة منيا الركاية البكليسية أىمية ىذه العناصر تبعان لنكع الركاية، كلمركاية أنكاع

Novel  كالركاية التاريخية Historical Novel كركاية تككف الشخصية Bildungsroman  
 ، كالركاية النفسيةSentimental novel ، كالركاية العاطفيةWestern كركاية راعي البقر

Psychological Novel كالركاية المكيرة Thrillerكغيرىا ، .
 

نسبيان ظير في أكاخر القرف التاسع  كىي سرد قصصي حديث short story :ةالقصة القصيرػ  2
تمؾ المحظات العابرة القصيرة في الحياة  عشر تكاد تككف لقطة تصكيرية مكضكعيا في الغالب

. مقكماتو كحساسية لغتو كتركيزىا الشديد كىي جنس صعب جدان بسبب دقة. اإلنسانية
 
  في"بككاتشك"كىي جنس أدبي فرعي طكره أساسان الكاتب اإليطالي  Novella :ـ الرواية القصيرة 3

، التي استميـ فييا ألؼ ليمة كليمة، كاستيكل نمطيا Decameroneباألياـ العشرة مجمكعتو المعنونة
كيحيى  بعضان مف أبرز كتاب النكر األمريكييف، كالعرب مكؿ غساف كنفاني، كعبد السبلـ العجيمي،

 .حقي كغيرىـ

ككمة . بالحب كالبطكلة كىي سرد طكيؿ يغمب عميو التغني Romance :الرومانسیةالقصة ـ  4
. كالخرافة كغيرىا Fable كىي سرد خيالي بسيط، كالحكاية الرمزية Tale الحكاية

كاألكلى منيما ترجمة لحياة شخص  ،Autobiography كالسيرة الذاتية Biography :السيرة- 5
. مؤلفيا ما أدل دكران ميمان في مجتمعو، كالكانية ترجمة لحياة

كبيران في تطكيره  كىي جنس أدبي نكرم حديث نسبيان أدت الصحافة دكران  :Essay المقالة- 6
المعالجات الجادة لمكضكع ما بأسمكب  بأنماطو المختمفة، كيطمؽ المصطمح في األدب اإلنكميزم عمى
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 في العربيةاستعمؿ مصطمح مقالة  أكؿ مف ك.أحيانان  رفيع محكـ كتصؿ المقالة حجـ الكتاب المستقؿ
ككانت الصحؼ عند . النيؿ  مقالة في أصؿ"الجكائب"أحمد فارس الشدياؽ حيف كتب في مجمة 

األكلى، كتعالج فييا مكضكعان رئيسيان،  نشأتيا تعنى بالمقالة االفتتاحية كتنشرىا في صدر صفحتيا
مف مياديف المقالة كأكر في تطكرىا كتنكع مكضكعاتيا  ككسع ظيكر المجبلت. غالبان ما يككف سياسيان 

مقاالت معظـ الكتاب تجمع في كتب لحفظيا مف الضياع كتيسير  التي تمس الحياة العامة، كصارت
. األجياؿ البلحقة سبؿ االطبلع عمييا مف قبؿ

 
مشتركان بيف اآلداب القكمية  كفضبلن عف األجناس األدبية المتقدـ ذكرىا كالتي تكاد تككف قاسمان 

 :تككف مقتصرة عميو منيا المختمفة بما فييا األدب العربي، ىناؾ أجناس أدبية تكاد
  -تتخذ معرضان لمبراعة المغكية   كىي قصة قصيرة مسجكعة تتضمف عظة أك نادرة:المقامة

كأشير كتابيا بديع الزماف اليمذاني،  كاألدبية، كأصؿ معناىا المجمس كالجماعة مف الناس
 .كالحريرم

  -كذلؾ تشبييان لو بالكشاح أك القبلدة التي تنظـ حباتيا مف األحجار الكريمة،   كسمي:الموشح
 أدبي شعرم نشأ في األندلس نتيجة عكامؿ عديدة يختمؼ دارسكه في تقدير أىميتيا مف كىك جنس

كسكاىا مف  بينيا انتشار الغناء كالمكسيقى في األندلس، كالبيئة األندلسية، كاالحتكاؾ باآلخر
األدب العربي التي  كما لبث أف انتقؿ إلى المشرؽ ليغدك كاحدان مف الفنكف السبعة في. العكامؿ

كالسمسمة، كالزجؿ كىي أجناس   كاف، كالقكما، كالدكبيت،مایاليا، ككاف ا المك:تضـ إلى جانبو
كخارجية متنكعة، كيظير  شعرية مختمفة ظيرت في عصكر مختمفة نتيجة لمؤكرات داخمية
كجو اإلجماؿ أجناس فرعية  بعضيا تحمبلن ممحكظان مف المغة كالعركض السائديف، كىي عمى

 .العربية الرئيسية عاشت، عمى ىامش األجناس األدبية

 

 

 

 (16) :النقد األدبي
 

 يتخذ لنفسو صيغة اإلنشاء ،نقد األدب تفكير منظـ كاضح كمحدد عف األدب أك النقد األدبي
 كأىـ ما يميز النقد األدبي مف غيره مف. لذلؾ إنشاء لغكم عف إنشاء لغكم آخر ىك األدب  كىك،المغكم

النقد األدبي  أنكاع النقد األخرل أنو يستخدـ األداة نفسيا التي يستخدميا مكضكعيا في حيف يشارؾ
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االصطناعية األخرل كمغة إشارات المركر، كلغة  تمييزان ليا مف المغات مكضكعو كىي المغة الطبيعية
. (17 )كلغة الرتب العسكرية، كغيرىا الكياب،

كؿ تفريؽ بينيما، إزالة كاألدبي في األداة كالمككنات األساسية ال يعني  كاشتراؾ اإلنشائيف النقدم
ستخدـ المغة الطبيعية ت النقدیةالكتابة كالحقيقة أف . منيما ىكيتو الخاصة بو التي يعرؼ بيا كتبقى لكؿ

تؤدييا في آف  عدة كظائؼ لغكیةكتابة فإذا كاف لكؿ . ليا األدبیةاستخدامان مختمفان عف استخداـ
الكظيفة   ىياألدبیةمما ال شؾ فيو أف الكظيفة السائدة كالناظمة لغيرىا مف الكظائؼ في معان فإف
عممية التفكير في  لتسييؿفي حيف تستخدـ المغة في - كما أسمفنا- الجمالية

تكظؼ بكعي كقصد لدالالتيا  كمفاىيـ مصطمحات مكضكع النقد، كلذلؾ فإنيا تكاد تككف في مجمميا
. (18) ضمف إطار اإلشارة الناظـ لمعممية النقدية المحددة تحديدان دقيقان 

تكظيؼ كؿ مف النقد األدبي كاألدب لمغة الطبيعية، فإف الصمة  كمع ىذا الفارؽ األساسي في
 ىذا التحديد مف حضكر األدب في كيأتي. األدبي تتحدد ىكيتو كطبيعتو بمكضكعو فالنقد. بينيما ككيقة

في  كما)كالحضكر الضمني  (كما في النقد التطبيقي)النقدم الذم يراكح بيف الحضكر الصريح  النص
أك  (كالتطبيقي كما ىك الشأف في مختمؼ ضركب النقد األدبي النظرم)كالحضكر بالفعؿ  (النقد النظرم

اإلنتاج األدبي في مجتمعو كجية  في النقد النظرم الطميعي الذم يحاكؿ تكجيو عممية)الحضكر بالقكة 
. (19)جديدة

 
 (20 ): من النقد األدبي ھيرئیسیةثالثة أنواع وىناك عمى أية حال 

 
كليس بمعنى ، ما يسمى عادة في النظرية النقدية المعاصرة بالتفسير  أك:النقد التطبيقي أو العممي- أووًال 

يحاكؿ بجممة مف العمميات العقمية أف يضع يده عمى  لنصكص األدبية مف جانب الناقد الذمامكاجية 
متكخيان مف ذلؾ تكجيو األديب إلى تطكير عممو، كتيسير استيعاب النص  اآللية الداخمية لئلنتاج األدبي،

(21) :العمميات كربما كاف مف أبرز ىذه .كالحكـ عميو مف جانب القارئ المنقكد كتذكقو
 

 -شارات كقافية أك  الشرح الذم يسعى إلى إيضاح كؿ ما غمض في النص مف عبلمات لغكية كا 
 .السميـ ليذا النص غيرىا بغرض تأسيس العمميات التالية عمى أرضية مف الفيـ
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 المككنة عمى مختمؼ المستكيات بيدؼ   الذم يفكؾ بنية النص المعقدة إلى كحداتياـ التحميل
 جكانب الجيد الفني الذم بذلو الكاتب في إنتاجو الكشؼ عف آليات اإلنتاج األدبي، كبياف مختمؼ

 .لنصو

 قد تككف جذرية،   الذم يحاكؿ أف يبيف داللة النص الكمية مف خبلؿ إعادة بناء،ـ التفسير
 .التي ندعكىا بالنص لمككناتو المختمفة كتكجيييا الكجية التي تتسؽ مع ىذه البنية الدالة

 تكضيح جكانب مف أداء الكاتب في مستكياتو المختمفة بمقارنة ىذا   التي تيدؼ إلىـ الموازنة
مف أداء الكتاب اآلخريف في المستكيات ذاتيا، كبالطبع فإف المشابيات  األداء مع صكر أخرل

 التي يخرج بيا الناقد األدبي مف مكازناتو تيسر عميو، كعمى القارئ فيما بعد، معرفة كاالختبلفات

 .منيـ منزلة الكاتب بالقياس إلى الكتّاب اآلخريف كتكشؼ عما يميزه

  -كتكاد تككف النتيجة النيائية   كىك العممية األخيرة التي تؤدم إلييا كؿ العمميات المتقدمة،الحكم
بعضان مف أبرز النقاد المعاصريف يفضمكف  كعمى الرغـ مف أف. التي تقكد إلييا المقدمات السابقة

فإف ككيريف غيرىـ يمحكف عمى ضركرة ىذه  لزمف،مف خبلؿ اأف يدعكا الحكـ عمى اآلكار األدبية 
كمجرد اختيار نص ما لمكاجيتو كـ شرحو كتحميمو  العممية، ألف النقد يقكـ أساسان عمى التمییز
بجدارتو بيذه العممية جميعيا، كبالتالي فإنو ليس كمة  كتفسيره كمكازنتو ينطكم عمى حكـ ضمني

األكر األدبي ما داـ يستند إلى معرفة خبيرة كعميقة كمتدرجة تسكِّغ  ضركرة لمنفكر مف الحكـ عمى
 ىذا الحكـ الذم يعني الككيريف مف القراء ممف ال يتيسر ليـ- يقدميا بيف يدم حكمو  لمناقد الذم

 .ليـ الكقت أك الخبرة النكعية فيستندكف إلى ىذا الحكـ في قراءتيـ لمنصكص المتاحة

 

، أك نظرية األدب تسميتيابعض نقاد العرب المعاصريف  كما يفضؿ أك الشعرية :النقد النظري- ثانياًال 
 ظھر منذ مطمع النصؼ الكاني مف القرف العشريف، كغدا اليكـجديد،  - كىك حقؿ معرفي قديـ. الداخمية

لو الكراسي في  تخصصان محترمان تؤلؼ فيو الكتب، كتعقد لو المؤتمرات كتنظـ مف أجمو األقساـ، كتحدث
األساسي مف ىذا الحقؿ  اليدؼ. الجامعات، كتصدر في جكانبو المتشعبة الدكريات في مختمؼ المغات

الذم تقدـ الحديث عنو، ألنو، أم التفسير، ال يعدك أف  المضي إلى ما كراء النقد التطبيقي أك العممي
مختمفة مف اإلنشاءات األدبية الفردية، كنظرية األدب المعاصرة تريد لمنقد أف يخرج  يككف مكاجية ألمكمة

في مستكياتيا  مكاجيتو ليذه اإلنشاءات بالكشؼ عف النظاـ الداخمي الذم يحكميا إنتاجان كاستيبلكان  مف
ممكنان متأسية في ذلؾ بصنيع عمماء  المختمفة، إنيا تريد أف تستنبط النظاـ األدبي الذم جعؿ األدب أمران 

. مما يجعؿ المغة أمران ممكنان ، المغة المعاصريف الذيف يعنكف بالنظاـ المغكم
 

 لذلؾ لغكم مف نكع ما، فھيكتابة في أف األدب تتجمىكاضحة   إلى حقيقةكيستند ىذا التأسیس
بة نشاط لغكم يتـ ضمف بنية اجتماعية مكؿ أشكاؿ بؿ الممارسة المغكية،  شكؿ مف أشكاؿ . األخرلكتا
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النظاـ المغكم،   فإف مف الطبيعي أف يتطمع المرء إلىلؾ كلذ،األخرلكتابات قابؿ لمدراسة قابمية اؿ كىك
كلكف لك كاف األمر . باألدبكيرل فيو لمكىمة األكلى حاكمان إلنتاج 

كلكنيـ ال يستككف حتى في . األدب كفي تذكقو عند قراءتو عمى ىذا النحك الستكل الناس جميعان في كتابة
كمعنى ىذا  .المغكية اتشكالو عمى الرغـ مف اشتراكيـ فيما يسمى بالقدرنكاعو كأبمختمؼ أ األداء المغكم

 ةالمميز األدبیةالكتابة ىذا النظاـ المغكم، يحكـ إنتاج أف الدارس مضطر لمبحث عف شيء آخر، غير
. بسيادة الكظيفة الجمالية فیھا أساسان 

 
نقاد األدب، بعد أف تبّينت أف النظاـ المغكم ال يمكف أف يفسر   فقد رأت فئة كاسعة مفلؾكلذ

 يمكف أف األدبیةالكتابة في سعييا الستخبلص نظاـ يحكـ إنتاج  النمكذج المغكم أدبية األدب، أف تستميـ
بات يبدأ مف تفحص  المغكم الخاص بمغة ما كما داـ البحث عف النظاـ يدعى بالنظاـ األدبي المغكية الكتا

دراسة متمعنة بغرض كضع اليد عمى ما يجعؿ المغة أمران  كدراستيا بجميع أشكاليا آنيان كتاريخيان  الفردية
 األعراؼ، كالقكانيف، كاألنظمة، كالقكاعد التي تيسر األداء المغكم كتجعمو ممكنان، ممكنان، أم بغرض تحديد

األدبية  فإنو يمكف لناقد األدب في بحكو عف النظاـ األدبي الخاص بأدب أمة أف يبدأ مف دراسة
األدبية، كبعد أف يستغرؽ جممة كافية منيا  الفردية، أك النصكص التي ينتجيا األدباء في مختمؼ األجناس

كبالطبع فإف مستكيات استغراؽ النظاـ األدبي . إنتاجان كاستيبلكان  يستطيع أف يخرج بالنظاـ الذم يحكميا
إنتاج كاتب ما، إلى إنتاج جنس أدبي ما بمغة ما، في زمف ما، في مكاف ما، إلى  يمكف أف تتدرج مف

األدبية ألمة مف  جنس أدبي ما بمغة ما، ألمة برمتيا، إلى اإلنتاج األدبي كمو في مختمؼ األجناس إنتاج
نظرية األدب الداخمية مف النصكص  كالميـ في ذلؾ كمو أف يمضي الباحث في. األمـ في الزماف كالمكاف

الذم تستند إليو، كالذم يجعؿ إنتاجيا كاستيبلكيا  إلى ما كراءىا حتى يقّكـ مف ذلؾ كمو النظاـ األدبي
. (22)كبيذا يغدك النقد األدبي النظرم معرفة فكرية صحيحة  .أمران ممكنان بالدرجة األكلى

كيشير إلى كدكره،  التأكير كأسسو الفمسفية كالنظرية كتطبيقاتويدرس تجاه  كىك ا(23 ):النقد الجديد- ثالثاًال 
 أحد التيارات كىك. الداخمية التحكؿ في مقاربة النصكص األدبية مف المقاربات الخارجية إلى المقاربات

اىتمامو ألدبية األدب،  كيكلي جؿّ . في صياغتو النقدية الحديكة التي تبّنت ذلؾ األنمكذج الجديد كساىمت
لؤلعماؿ األدبية تكمف في مدل قدرتيا عمى  فأىمية أّم مقاربة .أّم لتمؾ الخصائص التي تجعؿ منو أدبان 

 .(24)قيمتيا كبنيتيا األدبية، بصكرة أفضؿ جعمنا نفيـ الجكىر األدبي لتمؾ األعماؿ، أم
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يعد النقد اإلعبلمي مف المفاىيـ الحديكة، كما أنو ليس حقبلن معرفيان قائمان بذاتو، كيرمي النقد 

اإلعبلمي إلى دراسة األعماؿ اإلعبلمية بمضامينيا المتنكعة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
كتقييـ الممارسات المينية كتفسيرىا كتحميميا كفؽ قكاعد طبيعة النظاـ اإلعبلمي ... كالترفييية كاإلعبلنية

السائد، كاالشتراطات المينية، كتقييـ مضمكف الخطاب كشكمو كأسمكبو ككسيمتو اإلعبلمية، كتبياف جكانب 
القكة كالضعؼ كـ الحكـ عمى الممارسة أك المادة اإلعبلمية، كبياف قيمتيا كدرجة فاعميتيا لدل الجميكر 
المستيدؼ مف جية، ككفؽ اليدؼ الرئيس لمعممية اإلعبلمية مف جية أخرل، مف خبلؿ مقاييس كمية 

ككيفية، فميست جميع األعماؿ اإلعبلمية ناجحة، كال يمكف القكؿ أنيا جميعان فاشمة، كميمة النقد 
. (25)اإلعبلمي تخميص اإلعبلـ مف عناصر الفشؿ كقيادتو لتحقيؽ أىدافو المتنكعة

 قد أك عممية معايير عمى يقكـ ال قدعبلمي اإل النقد بأف بعض لدل خاطئة تصكرات ىناؾك
مف  شخصية انطباعات مجردعبلمي اإل النقد أفمكضكع النقد  القضية بممؼ الممسؾ المسؤكؿ يتذرع
 بات اإلعبلمي النقد أف كماانطباعات ليسعبلمي اإل النقد عمميان  كلكف ، عمميأساساالستناد إلى  دكف

 عمى يجرم ما كمعرفة الخدمية، كالمنظكمات األجيزة إيقاع ضبط مف ليتمكف القرار لصانع كطنية ضركرة
. (26)األرض

كحتى نفيـ النقد اإلعبلمي عمى نحك عممي كمنيجي البد مف ربط المفيـك بجذكر التفكير الناقد 
 عاـ، حيث تطرح األسئمة االستقصائية كصكالن لممعرفة التي يمكف تعميميا 2500الذم يعكد ألككر مف 

كيعّرؼ التفكير الناقد بأنو مفيكـ كرم تطكر عبر سنكات طكيمة، كتعكد جذكر . بكضكح كاتساؽ منطقي
العممية المنضبطة فكريان عمى نحك "كعّرؼ بأنو . إلى منتصؼ أكاخر القرف العشريف" التفكير الناقد"عبارة 

ماىر كحيكم لفيـ كتطبيؽ كتحميؿ كتأليؼ كتقييـ المعمكمات التي يتـ تجميعيا مف خبلؿ المبلحظة 
كالتفكير الناقد . كالتجربة كالتأمؿ كالتفكير كاالستنتاج كالمناقشة كالتكاصؿ كدليؿ عمى اعتقاد ما أك عمؿ ما

النمكذجي يستند إلى القيـ الكقافية العالمية مكؿ الكضكح كالدقة كاإلحكاـ كاالتساؽ كككاقة الصمة بالمكضكع 
كيستمـز التفكير الناقد . كالدليؿ الصحيح كالحجج السميمة كالعمؽ كالسعة في التفكير كالنزاىة كاإلنصاؼ

، المشكمة، القضية مكضكع التساؤالت، (اليدؼ)الغرض : فحص ىياكؿ أك عناصر التفكير المتضمنة في
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االفتراضات، المفاىيـ، األسس التجريبية، التفكير المؤدم لبلستنتاجات، المضاميف كالنتائج، االعتراضات 
 .(27)مف كجيات نظر بديمة، كتحقيؽ المرجعية

 فيكقد تحقؽ ىذا  اإلعبلـ، كسائؿ مضاميف نحك النقدم التفكير كظيفة تنمية أىمية يعني ما
 الميارات لتنمية Media Education اإلعبلميػػة التربيػػة مفيكـ تبنت التي المتقدمة، الدكؿمف  ككير

 مفيكـ كتنمية اإلعبلـ، لمضاميف السمبية التأكيرات مف الشباب كتحصيف لمنشء كالفكرية االتصالية
 فقد اإلعبلمية، الكفرة عصر في خاصة اإلعبلـ لكسائؿ النقدية الميارات كتنمية اإلعبلمية، المعرفة
 الفكرية منتجاتو لعرض منصة اإلعبلـ يستخدـ الكؿ كأصبح كمكقؼ، كاتجاه فكر عف يعبر الكؿ أصبح

 عمؿ بتقييـ يقكـ الذم الجميكر لدل اإلعبلمي النقد ممكة تنمية أىمية تبرز لذلؾ الخدمية، كبرامجو
 اإلعبلمية الممارسات لتقييـ معياران  اإلعبلمي النقد عممية تصبح أف بمعنى أدائيا، كنقد الكسائؿ
. (28)كتطكيرىا

كالناس الذيف يفكركف بطريقة ناقدة يحاكلكف العيش بعقبلنية، كىـ مدرككف تمامان الطبيعة الخاطئة 
أصبلن لمتفكير اإلنساني عندما يترؾ ببل رقابة، كلذلؾ يسعكف لمحد مف تأكير ميكليـ كاتجاىاتيـ الذاتية 
كاالجتماعية، كيستخدمكف لتحقيؽ ذلؾ األدكات الكقافية التي يقدميا مفيـك التفكير الناقد كالمبادئ التي 

كىؤالء يعممكف بجد لتطكير الفضائؿ كالسبلمة الفكرية . تمكنيـ مف التحميؿ كالتقييـ كتطكير التفكير
كيعمؿ أصحاب . كالتكاضع الفكرم كالكياسة الفكرية كالعاطفة الفكرية كاإلحساس الفكرم بالعدالة كالكقة

التفكير الناقد عمى تطكير العالـ، كالمساىمة في بناء مجتمع أككر تحضران كعقبلنية، مع إدراكيـ التاـ في 
 .(29)الكقت نفسو بحجـ التعقيدات المتأصمة في أغمب األحياف

كيؤدم تشجيع التفكير الناقد النمكذجي إلى طرح األسئمة كالمشكبلت الحيكية كصياغتيا بدقة 
كاالنتياء . كتجميع كتقييـ المعمكمات ذات العبلقة كاستعماؿ األفكار المجردة لترجمتيا بفعالية. ككضكح

كالتفكير بعقمية مفتكحة مع . إلى استنتاجات كحمكؿ معقكلة كجيدة، كفؽ المعايير كالقكاعد ذات الصمة
أنظمة بديمة مف الفكر كاالعتراؼ بيا كتقييميا كفؽ ما تستحؽ، كدراسة فرضياتيا، كمبلبساتيا كنتائجيا 

 . (30)كأخيران يحقؽ التفكير الناقد اتصاالت فعالة مع اآلخريف بتفيـ الحمكؿ لممشكبلت المعقدة. العممية
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  (31 ):وثمة عناصر التفكير الناقد

 :إذ يقكؿ إف القدرة عمى التفكير بشكؿ ناقد تتضمف كبلكة عناصر" إدكارد جبلسر"نادل بيا 

 . الكاردة في نطاؽ تجارب المرء بطريقة فكريةموقف يتعمق بطرح المشاكل والموضوعات- 1

 .معرفة طرؽ االستقصاء كالمحاجاة المنطقية- 2

 .بعض الميارات الخاصة بتطبيؽ تمؾ المناىج أك السبؿ- 3

 (32 ):وغالباًال ما يستند النقد اإلعالمي إلى

الجانب الذاتي في التكجيو، ألنو يتمتع بالضبط الذاتي كالمراقبة الذاتية كالتصحيح الذاتي، كلذلؾ - أكالن 
يتطمب معايير صارمة مف البراعة كالقيادة الحريصة في استخداميا، كيستمـز اتصاالن فعاالن كقدرات عمى 

 .حؿ المشكبلت لمتغمب عمى النكازع الذاتية كالمجتمعية

التحميؿ المنطقي لممكضكع، فعندما نفيـ عناصر التفّكر، سندرؾ أف كؿ المكاضيع كجميع - كانيان 
كحتى نبيف منطقية أم مكضكع، عمينا أف نطرح األسئمة . المجاالت ليا منطؽ أساسي لو تراكيب فكرية

 (33 ):منيا

ما ىك الغرض أك اليدؼ الرئيسي مف دراسة ىذا المكضكع؟ كماذا يحاكؿ أف ينجز األفراد في ىذا - 1
 الحقؿ؟

 ما ىي أنكاع األسئمة التي يطرحكنيا؟ كما أنكاع المشكبلت التي يحاكلكف حميا؟- 2

 ما ىي أنكاع المعمكمات أك البيانات المقدمة؟- 3

 ما ىي أنكاع االستدالالت أك األحكاـ التي تككنت؟- 4

 كيؼ يتـ جمع المعمكمات؟- 5

 ما ىي أككر األفكار األساسية، المفاىيـ أك النظريات في ىذا الحقؿ؟- 6
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 ما الذم اعتبره المختصكف في ىذا الحقؿ بديييان كما الذم يحتاج إلى برىاف؟- 7

 كيؼ ستؤكر دراسة ىذا الحقؿ عمى نظرة الناس إلى العالـ؟- 8

 ما ىي كجية النظر التي يتبناىا ىذا الحقؿ؟- 9

 ما ىي النتائج التي تمي ىذه الدراسة؟ ككيؼ تستخدـ نتائج ىذا الحقؿ في الحياة اليكمية؟- 10

إف معظـ مفاىيـ التفكير النقدم بدييية، كلدمج كتطبيؽ ىذه : الذىاب باتجاه أعمؽ نحك فيـ أكبر- كالكان 
 . المفاىيـ تُبذؿ الجيكد عقمية كتأممية، فبل بد لممفكر أف يمارس التفكير إلتقانو

يعد التفكير الناقد أمران ميمان : التفكير اإلعبلمي الناقد يسيـ في تطكير اإلعبلـ كالمعرفة اإلعبلمية- رابعان 
عادة تشكيؿ فكره، كمف كـ يقمؿ مف  في المجاالت اإلعبلمية ألنو يمكف المرء مف تحميؿ كتقييـ كشرح كا 

 . خطكرة تبني أك التصرؼ كفؽ معتقد خاطئ

كُيظف عند ذكر النقد أنو مجرد إظيار لؤلخطاء كالزالت كالعيكب أماـ الناس كىذا فيـ خاطئ 
لمفيـك النقد، كعندما ال يعرؼ األفراد كالمجتمع النقد اليادؼ أك المفيـك الصحيح لو تعـ األخطاء كتتدنى 

 .المستكيات الفكرية كالعممية كاالجتماعية كاإلعبلمية

 

 :وغالباًال ما ينقسم إلى نوعين

كىك الذم ال يعرؼ إال ذكر العيكب كاألخطاء فيبرزىا لممؤل كيصح أف نطمؽ : النقد اليادم -1
 .عميو انتقاد تمييزان لو عف النقد البناء، ألف األخير ىك ما يشير إلى مفيكـ النقد الحقيقي

 كىك النقد الذم يبنى كال ييدـ كىك الذم يصحح كيصكب كيظير الجيد مف :النقد اليادف  -2
 :كحتى يككف النقد ىادفان البد أف يقكـ عمى كبلكة أساسية .الردمء كالحسنات كالسيئات

 فميس كؿ مّنا يصمح لمنقد، كال بد مف كجكد كبلث صفات في مف يريد أف يككف :الناقد نفسو -1
كأف يككف عمى دراية تامة بالمكضكع الذم يتناكلو، ألف العمـ ىك . ناقدان كيككف نقده ىادفان 

كأف يككف . الذم تقكـ عميو األحكاـ لذلؾ ال يؤخذ النقد مف أنصاؼ المتعمميف كال مف الجيمة
 .الناقد صاحب عدؿ، كال يخشى في قكؿ الحؽ لكمة الئـ كمنصفان في أقكالو
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 كىي الطريقة العممية التي يتبناىا الناقد في تناكلو لما ينقده، كتنظيـ : منيجية النقد -2
  .المدخبلت لمكصكؿ إلى االستنتاجات كاألحكاـ التي تعزز ما يذىب إليو مف أحكاـ

 فالغايات التي كجد النقد مف أجميا بياف اإليجابيات كالسمبيات مف :اليدف من ممارسة النقد -3
أجؿ تعظيـ اإليجابيات كتجاكز السمبيات، ليس بغرض التجريح أك الحط مف مكانة الشيء 

 .المنتقد، كذلؾ مف خبلؿ االلتزاـ بقيـ كمبادئ كمعايير اإلعبلـ كالسيما المغكية منيا

 خاطئة، انطباعات أك معمكمات انتشارنتيجة  يكميان، تحدث التي اإلعبلمية الخسائر مف ككيرك
 عمى القدرة كعدـ اإلعبلمية، الخارطة عمى منشآت أك شخصيات أك سياسية أنظمة عف مشكىة كصكر
 تقييـ كعدـ النقدية الرؤية ضعؼ بسبب كخارجيان  محميان  التأكير عمى قادر إعبلمي خطاب كبناء تصميـ
 ىناؾ تبقى كلكف إعبلميان، يجتيدكف كالصحفي كاإلدارم فالسياسي الخاطئة، المينية الممارسات كتقكيـ
. (34)بمحتكاىا تتعمؽ أخرل كمعايير الرسالة، شكؿ تشمؿ اإلعبلمية االجتيادات تمؾ لقياس معايير

منذ كقت طكيؿ بالمغة المستخدمة في كسائؿ اإلعبلـ حيث ركزكا كاإلعبلـ اىتـ عمماء المغة لذلؾ 
عمى تركيب الجمؿ كالقكاعد النحكية كالببلغية المستخدمة، كما ناقشكا السمات البنائية كالببلغية الخاصة 

كتعرضت الدراسات المغكية التقميدية كاألسمكبية إلى  .لمغة اإلعبلـ أك ما عرؼ بالخطاب اإلعبلمي
 المغة أك األسمكب بعيدان عف السياؽ المجتمعي، كعبلقات القكة داخؿ انتقادات كاسعة بسبب تركيزىا على

المجتمع، مف ىنا ظير ما يعرؼ باالتجاىات المغكية االجتماعية، كالتي اىتمت بدراسة المغة اإلعبلمية 
فعمى سبيؿ المكاؿ أكبتت دراسات أكربية أف تبسيط نطؽ نيايات الكممات في . مف منظكر اجتماعي كقافي

ىذه كميدت . لغة المذيعيف تختمؼ بيف محطات اإلذاعة كفقان لمميف الرئيسية لجميكر المستمعيف
في السبعينات مف القرف العشريف عمى يد مجمكعة مف المساىمات إلى ظيكر مدرسة المغكيات النقدية 

الباحكيف، كتقكـ ىذه المدرسة عمى محاكلة الدمج كالتأليؼ بيف الدراسات المغكية النظامية كالدراسات 
المغكية االجتماعية كالمناىج النقدية كالدراسات السميكلكجية، كتنطمؽ مف تعدد كظائؼ النص، بخاصة 
النص اإلعبلمي، فيناؾ الكظيفة الفكرية، ككظيفة تصكير العبلقات االجتماعية كاليكيات االجتماعية، 

كما تنظر ىذه المدرسة إلى النصكص كنتاج الختيارات مف بيف الخيارات المتاحة مف ناحية النحك 
كمفردات الكممات كما إلى ذلؾ، كتعد المغة ىنا مجاال لمعمميات اإليديكلكجية كلمعمميات المغكية. مع كجكد ن

عبلقة محددة كمقررة بيف ىذيف النكعيف مف العمميات، كعمى نحك محدد يمكف أف تحمؿ االختيارات 
المغكية داخؿ النصكص معنىن إيديكلكجيان، مف خبلؿ دراسة عممية تحكيؿ المكاد اإلخبارية الكاردة مف 

ككاالت األنباء كالمصادر األخرل إلى تقارير إخبارية منشكرة، كالتغييرات التي تخضع ليا القصة 
                                                           

34
..الٌقذ اإلعالهً، هرجع سابق: خالذ بي فٍصل الفرم-    
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اإلخبارية مف تقرير آلخر، أك مف التقارير إلى التحميؿ المعمؽ إلى المقاالت االفتتاحية، عبر فترة زمنية 
معينة، فقد يحذؼ الفاعؿ بيدؼ ترؾ القكم الفاعمة أك الجيات المسؤكلة غير محددة، كما قد تعاد 

صياغة الجمؿ أك يقع االختيار عمى كممات محددة بطريقة معينة تتضمف اختيارات كتحيزات 
 (35)أيديكلكجية

كركز اتجاه آخر عمى أىمية اختيار المفردات المغكية كالضمائر كاألفعاؿ المساعدة، كميز ىذا 
كاألىداؼ التي يسعى كؿ االتجاه بيف النص كالخطاب مف ناحية المفاىيـ كاإلجراءات النظرية كالمنيجية 

. (37()36)منيما إلى تحقيقيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
إشكالٍات تحلٍل الخطاب فً الذراسات اإلعالهٍة العربٍة الذراسات الوصرٌة ًوْرجا، الوجلة العلوٍة لكلٍة اَداب، جاهعة : هحوذ شْهاى-  35

 . ّها بعذُا32، ص2004الوٌٍا، أبرٌل 
36

 - Kress,Gunter and Hodge, Roert,Language as ideology,London, Routledge and Kegan Paul,1979. 
37

  -Alastair Pennycook , critical applied linguistics in A Davies and C.Elder,eds,Handbook of applied linguistics 

Oxford:Blackwell,2002. 
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 الخالصة

األدب يشمؿ جميع الكتابات النكعية التي يمكف أف تدعي الخمكد، كالمغة نخمص مف ىذه الكحدة أف 
كيقصد باألدب العاـ الشعر أك نظرية .  كتبرز الكظيفة الجمالية في كضع المييمف،ككر حميميةاأل األدبية

كالمقاييس،  كالنظـ، كالقكانيف، كالقكاعد، كالمعايير، كالقيـ األدب الداخمية أك بعبارة أخرل األعراؼ
: التالية كفي تتبع المرء لمسيرة األجناس األدبية يمكنو أف يميز األجناس. المستمدة مف داخؿ األدب

. الشعر الغنائي، كالممحمة، كالمسرحية، كالقصة كالسيرة، كالمقالة فضبلن المقامة كالمكشح

كالنقد األدبي تفكير منظـ كاضح كمحدد عف األدب، يتخذ لنفسو صيغة اإلنشاء المغكم، كىناؾ 
 .النقد التطبيقي أك العممي، كالنقد النظرم، كالنقد الجديد :كبلكة أنكاع رئيسية مف النقد األدبي ىي

كيؤدم تشجيع التفكير الناقد النمكذجي إلى طرح كما يعد النقد اإلعبلمي مف المفاىيـ الحديكة، 
كتجميع كتقييـ المعمكمات ذات العبلقة كاستعماؿ . األسئمة كالمشكبلت الحيكية كصياغتيا بدقة ككضكح

كاالنتياء إلى استنتاجات كحمكؿ معقكلة كجيدة، كفؽ المعايير كالقكاعد . األفكار المجردة لترجمتيا بفعالية
كالتفكير بعقمية مفتكحة مع أنظمة بديمة مف الفكر كاالعتراؼ بيا كتقييميا كفؽ ما تستحؽ، . ذات الصمة

كأخيران يحقؽ التفكير الناقد اتصاالت فعالة مع اآلخريف . كدراسة فرضياتيا، كمبلبساتيا كنتائجيا العممية
  .(النقد اليادؼ- النقد اليادـ )كغالبان ما ينقسـ إلى نكعيف . بتفيـ الحمكؿ لممشكبلت المعقدة
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 تمارين
 

 : أجب باحتماؿ كاحد فقط عف كؿ سؤاؿ مما يمي
 
: تشير كممة األدب إلى- 1

A.  األدب بكصفو كاحدان مف الفنكف الجميمة الستة أك السبعة
B.  ترجمة لكممة"grammatiké""اليكنانية، التي تعني معرفة القراءة كالكتابة " غراّمتيكي
C.  تعني معرفة الحرؼ
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Aاإلجابة الصحيحة 

 

:  يقصد باألدب العام- 2
A. نظرية األدب الداخمية  أك فف الشعر 
B. كالمقاييس، المستمدة مف داخؿ األدب  كالنظـ، كالقكانيف، كالقكاعد، كالمعايير، كالقيـ األعراؼ
C.  كاحدان  إلى زمف تغدك فيو اآلداب كميا أدبان
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
 
: يعنى مصطمح األدب المقارن بدراسة- 3

A.  األدب الشفكم أك دراسة الصمة بيف أدبيف قكمييف أك أككر
B.  دراسة األدب خمؼ حدكد بمد معيف
C.  كدراسة العبلقات بيف األدب مف جية كمناطؽ أخرل مف المعرفة كاالعتقاد مف جية أخرل
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
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: من أبرز األجناس األدبية- 4
A.  الشعر الغنائي
B.  الممحمة
C.  المسرحية
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
 :يقصد بالممحمة- 5

A.  جنس أدبي رئيسي قكامو القصيدة 
B. شعرم مكضكعي يقكـ عمى القصيدة القصصية الطكيمة  جنس أدبي
C.  جنس أدبي مكضكعي كانت أداتو الغالبة ىي الشعر حتى القرف التاسع عشر
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Aاإلجابة الصحيحة 
 
: من أنواع المسرح- 6

A.  المأساة
B.  الممياة
C.  المسميات
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 
: من أبرز أشكال القصة- 7

A.  الركاية
B.   القصة القصيرة
C. الركاية القصيرة 
D. aك b  
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E. aك b ك c .
 Eاإلجابة الصحيحة 

 
: يقصد بالرواية القصيرة- 8

A. كالتحميؿ النفسي لمشخصيات كتصكير المجتمعات كالعالـ  سرد تخيمي يجتمع فيو عادة الحديث
الخارجي 

B.  استميـ فييا قصة ألؼ ليمة كليمة " بككاتشك"جنس أدبي فرعي طكره أساسان الكاتب اإليطالي
C. تمؾ المحظات العابرة القصيرة في الحياة اإلنسانية  لقطة تصكيرية مكضكعيا في الغالب
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Cاإلجابة الصحيحة 
 
: يقصد بالسيرة- 9

A.  ترجمة لحياة شخص ما أدل دكران ميمان في مجتمعو
B. مؤلفيا  ترجمة لحياة
C.  المعالجات الجادة لمكضكع ما بأسمكب رفيع محكـ
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
 

: تكون مقتصرة عمى األدب العربي منيا ىناك أجناس أدبية تكاد- 10
A.  المقامة
B.  المكشح
C.  المقالة
D. aك b 
E. aك b ك c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
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: يقصد بالنقد األدبي- 11
A.  تفكير منظـ كاضح كمحدد عف األدب
B.  إنشاء لغكم عف إنشاء لغكم آخر ىك األدب
C. النقد األدبي مكضكعو كىي المغة  يستخدـ األداة نفسيا التي يستخدميا مكضكعيا في حيف يشارؾ

االصطناعية األخرل كمغة إشارات المركر  الطبيعية تمييزان ليا مف المغات
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 

: يرمي النقد اإلعالمي إلى- 12
A.  دراسة األعماؿ اإلعبلمية بمضامينيا المتنكعة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالترفييية

كاإلعبلنية 
B. تقييـ الممارسات المينية كتفسيرىا كتحميميا كفؽ قكاعد طبيعة النظاـ اإلعبلمي السائد 
C.  تقييـ مضمكف الخطاب كشكمو كأسمكبو ككسيمتو اإلعبلمية، كتبياف جكانب القكة كالضعؼ كـ

الحكـ عمى الممارسة أك المادة اإلعبلمية 
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
 

: يؤدي تشجيع التفكير الناقد النموذجي إلى- 13
A.  طرح األسئمة كالمشكبلت الحيكية كصياغتيا بدقة ككضكح
B.  تجميع كتقييـ المعمكمات ذات العبلقة كاستعماؿ األفكار المجردة لترجمتيا بفعالية
C.  االنتياء إلى استنتاجات كحمكؿ معقكلة كجيدة، كفؽ المعايير كالقكاعد ذات الصمة
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
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: غالباًال ما يستند النقد اإلعالمي إلى- 14
A.  الجانب الذاتي في التكجيو، ألنو يتمتع بالضبط الذاتي كالمراقبة الذاتية كالتصحيح الذاتي
B.  التحميؿ المنطقي لممكضكع، فعندما نفيـ عناصر التفّكر
C.  الذىاب باتجاه أعمؽ نحك فيـ أكبر
D. aك b  
E. aك b ك c 

 Eاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية العاشرةالوحدة 

 أخطاء شائعة في المغة اإلعالمية

 

 :األهداف التعميمية
 :تهدف هذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية

 ..التعرؼ عمى أسباب فشؿ المغة اإلعالمية في إيصاؿ الرسالة اإلعالمية- 1

 ..التعرؼ عمى أبرز أنواع االلتباس في الكتابة اإلعالمية- 2

 .التعرؼ عمى أبرز أخطاء المغة اإلعالمية، وأسبابيا - 3

 .التعرؼ عمى مجموعة مف القواعد التي تجنب الكاتب األخطاء المغوية في اإلعالـ- 4
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 أخطاء شائعة في المغة اإلعالمية

 
 

تعد المغة وعاًء لنقؿ محتوى وتقريبو مف أذىاف الناس، وتفشؿ المغة اإلعالمية في توصيؿ الرسالة في 
 :عدة حاالت منيا

ىذا الخطأ إلى  عندما تفشؿ في إدراؾ حقيقة أف الكممات ليست سوى أصوات رمزية ومرد -1
 .األيماف بالقوة السحرية لمكممات

تعطينا ضمانات بالقياس إلى األشياء، فنحف نتصور أف االسـ  عندما نفترض أف الكممات -2
عمى جودة صنع الشيء الذي يشير إليو، وتقتضي لغة اإلعالـ أف  والجرس جميؿ الوقع يدؿ
 .نسمي األشياء بمسمياتيا

والتحرير  عندما تكوف الكممات ليا أكثر مف معنى واحد يؤدي إلى الفشؿ في االتصاؿ -3
 :اإلعالمي، مما يحدث التباسًا، وىناؾ عدة أنواع مف االلتباس في الكتابة اإلعالمية ىي

 

 .التفسير أ ػ التباس الجمؿ، بمعنى تركيب العبارة بشكؿ يفضي إلى الخطأ في
ػ التباس التطنيب ويحدث عندما نضع تشديدًا غير مناسب عمى نبرة الصوت

 

عند النطؽ  ب
 .بكممات في الجممة
 . أو مغزى مضموف الرسالة اإلعالمية أي االلتباس بالقياس إلى أىمية: ج ػ التباس الفحوى

الكتابة اإلعالمية حيث ال يعرؼ المستقبؿ ما تعنيو  االفتقار إلى الفيـ حيث يؤدي إلى فشؿ د
يعني، ولذلؾ يتعيف عمى المحرر أف يعرؼ فيما يتكمـ، وعند  كممات المرسؿ، وال يفيـ ما

 )استخداـ  استعماؿ تجريدات ال يعرفيا الجميور العاـ ينبغي توضيح معانييا، كما يجب تجنب
 .التي ال يفيميا الجميور المستيدؼ (التعميمات البراقة

وتتعدد األخطاء في لغة اإلعالـ، مف حيث المستوى، ولغة التعبير، ولعؿ أبرز أخطاء اإلعالـ 
 : بعامة، والمغة اإلعالمية بخاصة اآلتي

 
 :خمط الرأي بالخبر- أووً 

يعود ىذا الخطأ في صياغة الموضوعات والسيما األخبار لضعؼ القدرات الكتابية، وآفاؽ 
، وجديٌر !اإلبداع لدى اإلعالمييف، ولكنيا ليست السبب الوحيد، فيذا الضعؼ يجد مف يحتويو ويغّذيو

أف تعالج - فنيَاً  وسموكًا مينياً - بالمؤسسة اإلعالمية التي تسعى لمتطّور، وتحافظ عمى معايير الجودة 
ال فمتسَع إلى حماية سمعتيا بإبعاد منابع  ىذا الضعؼ بالتطوير وعقد الدورات التدريبية، وورش العمؿ، وا 

 

ػ
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طبيعة المؤسسة )بالمادة اإلخبارية يعود في أحد أسبابو إلى  (الذاتي)ومشكمة دمج الرأي . الضعؼ
 . والفمسفة اإلدارية التي يحمميا مسؤوؿ التحرير (اإلعالمية
 

 :األخبار الااقصة والغامضة-  ااياً 
أحيانًا ترد بعض الموضوعات مجزوءة ال تعطي معنى واضحًا، ودفعيا لمبث أو النشر عمى ىذا 
النحو يعود لضعؼ القدرة، إما معرفيًا، أو فنيًا، أو لمقصور في األداء المغوي، بضعؼ الوعي بدالالت 

وقد يكوف السبب عائدًا لقيود سياسة . األلفاظ، أو قصور إدراكو لحدود اإليحاء في العبارة التي صاغيا
بدافع حرصو عمى - وقد يكوف الخبر ناقصًا مف المصدر، ولكف الصحفي . المؤسسة، أو السياسة العامة

 .يضّحي بالضوابط المينية في صياغة الخبر- مواكبة الحدث، وتحقيؽ السبؽ
 

 :صياغة العااوين غير المعبرة عن الموضوع-  ال اً 
يعد العنواف عنصرًا جوىريًا في الكتابة اإلعالمية، لذلؾ غالبًا ما يوكؿ إلى محرر مختص يسمى 

أو تقديـ عنواف بارد يخمو  (زيادة طوؿ العناويف)ومف أخطاء تحرير العنواف اإلطناب " محرر العناويف"
وىذه القدرات . ىذه المظاىر تعود قطعًا لضعؼ قدرات المحّرر. مف اإلثارة، وأحيانًا عدـ وجود عنواف

األسموب ىو )وكما يقاؿ . ، والتمييز بيف األساليب، والوعي بقدرة الكممة(التعبير)تحتاج أواًل لوجود ميارة 
في بعض . ، فمكّؿ شخص بصمتو الظاىرة بانتقاء كمماتو، وقدرتو األدبية عمى التصوير، والتكثيؼ(الرجؿ

الحاالت يفرض العنواف نفسو والسيما في المغة اإلذاعية، فيتـ تجاوز أصوؿ القواعد، وبصفة عامة مف 
حكومة سوريا "، والصحيح ىو "حكومة وشعب سوريا"الخطأ فصؿ المضاؼ عف المضاؼ إليو مثؿ قوؿ 

 ".وشعبيا 
 

 :أخطاء في كتابة األسماء- رابعاً 

… قاؿ وزير اإلعالـ : عند كتابة األسماء يذكر االسـ قبؿ الوظيفة في النص الصحفي، مثاؿ
. الرئيس كذا أو فالف، ثـ يذكر االسـ: وفي حالة الرؤساء والزعماء والمشاىير، تذكر الصفة أواًل مثؿ
كما تكتب األسماء غير العربية باألحرؼ . ويكتفى في العنواف الصحفي بالوظيفة أو االسـ لالختصار

 .الالتينية عند الحاجة الماسة، دوف وضعيا داخؿ عالمتي تنصيص
 

                                                           
، تاالعتواد على أترز التأثٍراخ السلثٍح لوسائل اإلعالم على العرتٍح الفصحى، أثر اإلعالم فً تقوٌض دعائن العرتٍح:  األتٍح- 1
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غزو األلفاظ العامية لمنص اإلعالمي وشيوع األلفاظ واألساليب العامية في اإلعالـ تكريس ليا  -1
وفي بعض الصحؼ تكتب . في أوساط المجتمع مف جية، ودفف المفظ الفصيح مف جية أخرى

مقاالت كاممة بالميجات العامية، وتبث كثير مف بعض برامج اإلذاعة والتمفزيوف بالميجات 
كما استحدثت بعض الصحؼ صفحات لنشر القصائد العامية، وظير في اإلذاعة . العامية

ـّ  المسموعة والمرئية برامج تتحدث عف الشعر العامي وبعضيا تخصص باألدب الشعبي، واىت
، فإذا كاف مبررًا استخداـ الميجة العامية لكتابة الشعر الشعبي أو إذاعتو، (2)بالدراسات الشعبية

التي تقـو عمى فف النكتة )ووجود بعض المفردات العامية في الكتابات الصحفية والسيما الساخرة 
مف غير المقبوؿ الكتابة بميجة عامية في وسائؿ اإلعالـ  (لعدـ قابميتيا الترجمة إلى الفصحى

ذاعة برامج بيذه الميجات في اإلعالميف المسموع والمرئي  . المطبوع، وا 
 شيوع المحف واألخطاء النحوية، واألساليب المغوية الركيكة في وسائؿ اإلعالـ الجماىيري،  -2

ويرجع ذلؾ إلى عدـ إلماـ المحرريف بقواعد النحو العربية، والسرعة وعدـ االعتناء باألساليب 
فياميـ، وىـ لذلؾ يجعموف  المغوية السميمة، والبحث عف أقرب الطرؽ إلى أذىاف القراء وا 

 ماداـ القارئ يفيـ (3 )الفصاحة والمكنة، والخطأ والصواب، واإلغالؽ واإلبانة، والممحوف والمعرب
 . المقصود ويستوعب المنشور

ويخطئ مف يظف أف لغة اإلعالـ تتحرر مف القواعد النحوية والصرفية، وذريعة استنادىا 
إلى األحداث الفجائية، تجيز ليا أف تتصؼ بالشذوذ النحوي واإلمالئي، بؿ عمى العكس مف 

إذ أّف انتشار الوسيمة اإلعالمية وتغطيتيا مساحات شاسعة يحتـّ عمييا أف تبحث عف .. ذلؾ
 .الرقّي في خطابيا اإلعالمي، حتى تكوف إحدى أدوات النيوض باألمة

 في المغة اإلعالمية عامة، والمغة الصحفية عمى وجو الخصوص، ىناؾ ما يمكف تسميتو  -3
بالقوالب الجاىزة التي تصّب فييا المادة الصحفية، فمو تتبعنا طريقة كتابة خبر معيف في عدد 
مف الصحؼ، فسنجد أف صياغة الخبر تكاد تكوف متماثمة مف حيث المفردات المستخدمة، 

وكوف المغة اإلعالمية تتطمب الوضوح والبعد عف األلفاظ المبيمة واألساليب . واألساليب التعبيرية
إّف ! والصياغة المعتادة.. الغامضة، فإف ذلؾ ال يعني أف يمجأ المحرر دومًا إلى ذات األلفاظ

معجـ العربية غني بالكممات واألساليب التي ال حصر ليا، لكّف اإلصرار عمى إىماؿ جزء كبير 
مف ىذا المعجـ، واالكتفاء ببعض ما فيو، أفقد العربية أىـ خصائصيا ومميزاتيا، فالمفظ الذي 
يصّح أف يكوف لو معاٍف متعددة، اقتصر عمى معنى واحد وُأىمؿ الباقي، والمعنى الذي تؤديو 

عدة ألفاظ، اسُتعمؿ منيا لفظ واحد، أو اثناف وُأىمؿ ما عداه، وقد أوجد ىذا األمر فقرًا في 
 . المفردات المغوية وأساليب التعبير في المغة اإلعالمية

                                                           
 . الورجع الساتك - 2
.204، ب ى ب خ، ص 3وحً القلن، الجسء:  هصطفى صادق الرافعً- 3  

 (1): مة أخطاء في المغة اإلعالمية من أبرزها- خامساً 
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استخداـ األلفاظ والمفردات األجنبية مع وجود لفظ عربي مقابؿ ليا، ونشر اإلعالنات المصاغة  -4
 .(5)أو التوسع في االشتقاؽ مف دوف مراعاة الضوابط المغوية في ذلؾ .(4)بمغة أجنبية

 .(6) استعماؿ كممات عربية األصؿ في غير مواضعيا فتعطي معنى مختمفًا عف معناىا الصحيح -5
 االستيانة بالقواعد النحوية والرفع والنصب والجر، كما يحمو لمكاتب ويظير ذلؾ في لغة  -6

 .(7)المشافية، كما يظير في المغة المكتوبة في المثنى وجمع المذكر السالـ واألسماء الخمسة
 .(8) الكتابة بأساليب جديدة ىي تقميد لألسموب األجنبي ومحاكاتو، واالبتعاد عف األساليب العربية -7

 
ولتجاب الخروج عن المألوف في المغة العربية واستعمال لغة إعالمية صحيحة من المهم تذكر 

 (9 ):اآلتي
 .االبتعاد عف استخداـ المجاز والتشبيو واألنواع البيانية األخرى -1
: في ىذه المحظة مف الزمف: مثؿ. تجنب األلفاظ الطويمة إذا كاف ثمة لفظة قصيرة تقـو مقاميا -2

 .نياراً : اآلف أو في رابعة النيار
استخداـ زمف واحد إذا أمكف ذلؾ، فحيف نتحدث في زمف الماضي يتعيف أف نستمر ىكذا، بينما  -3

 .القفز مف زمف إلى آخر فيو خارج قواعد المغة ويربؾ تسمسؿ األحداث

 .تجنب استخداـ المبني لممجيوؿ إذا أمكف استخداـ المعموـ -4

االبتعاد عف استخداـ العبارات األجنبية أو العممية أو العامية إذا أمكف العثور عمى بديؿ عربي  -5
 .شائع

: الجحيـ، مدينة بغداد: الجحيـ الممتيب: مثؿ.  تجنب اإلفراط في استخداـ الصفات والظروؼ -6
 .بغداد

 .استخداـ المقتبس المباشر مف أجؿ األسموب المميز والتوكيد -7

تجنب الحشو، والحشو مف آفات المغة اإلعالمية، وبمغ في الفترة األخيرة مرحمة خطيرة، وخاصة  -8
بسبب تأثير القنوات الفضائية العربية التي تدخؿ كؿ بيت وتميؿ إلى السرعة والترجمة غير 

إذا أصبح . ومف ىذه القنوات بدأت تتفشى ظواىر لغوية خطيرة تيدد أسس المغة العربية. الدقيقة
أو عبارات " ىذا وقد"ىناؾ إفراط في استخداـ كممات وعبارات جديدة عمى المغة الصحافية مثؿ 

وذلؾ اختصارًا لعبارة " إلى ذلؾ"مبتورة ال عالقة ليا بالمغة العربية السميمة مثؿ أف تبدأ جممة بػ 

                                                           
.، هرجع ساتكأترز التأثٍراخ السلثٍح لوسائل اإلعالم على العرتٍح الفصحى، أثر اإلعالم فً تقوٌض دعائن العرتٍح:  األتٍح- 4  

 
5
.هرجع ساتك اللغح االعالهٍح وضرورج التصوٌة،:  انتظار عثاش سوادي-   

6
 .الورجع الساتك - 

7
 .الورجع الساتك - 

8
 .الورجع الساتك - 

9
 .الورجع الساتك - 
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بينما المفروض أال تستخدـ إال في " قد"وىناؾ أيضا اإلفراط في استخداـ ". إضافة إلى ذلؾ"
حالة واحدة ىو أف تمي كاف فيقاؿ كاف الرئيس قد زار وىذا ىو االستثناء الوحيد المسموح فيو 

 .باستخداـ قد

، التي باتت تستعمؿ في كؿ مكاف ولتغطية أي عجز "قاـ"تجنب اإلفراط في استخداـ كممة  -9
مع أنو مف األسيؿ استخداـ … "قاـ بالقتؿ"و" قاـ بالكالـ"و" قاـ باألكؿ"فمثاًل أصبح يقاؿ . لغوي

ولكف الواضح أف السبب ىو التيرب مف بذؿ " قتؿ"و" تكمـ"و" ناـ"و" أكؿ"الفعؿ المجرد كالقوؿ 
" أقاـ حاجزاً "و" أقاـ فالف مظاىرة"ويستخدـ بعض الباحثيف عبارات مثؿ . جيد في تصريؼ الفعؿ

، مع أنو مف األسيؿ واألفضؿ واألفصح استعماؿ أفعاؿ "أقاـ بيتا"و" أقاـ منحة"و" أقاـ حفالً "و
 ".شيد بيتا"و" أنشأ منحة"و" استضاؼ حفالً "و" نصب حاجزاً "و" نظـ مظاىرة"أنسب لذلؾ مثؿ 

، ومنيـ مف اعتاد استخداميا "اكتمؿ"، ومعناىا الحرفي "تـ" تجنب اإلفراط في استخداـ كممة  10
". تـ اعتماد"استخدمت عبارة " اعتمد"فبداًل مف كتابة . أصاًل لتالفي التشكيؿ في حالة المجيوؿ

ويأتي . ولكف ىذا االستعماؿ بدعة ال وجود لو في المغة العربية وال في قواعد المغة والبالغة
أو " تمت محاولة االغتياؿ"في بعض األحياف مغالطًا لممضموف، إذ يقاؿ مثاًل " تـ"استخداـ 

" تتـ"المحاولة إذا كانت مجرد محاولة، أو كيؼ " تتـ"فكيؼ ". تمت المفاوضات الفاشمة"
التي قد تعني استمرار مفعوؿ الفعؿ، " جرى"المفاوضات إذا فشمت؟ ولذلؾ يفضؿ استخداـ كممة 

 .لكنيا عمى األقؿ، ال تعني إكمالو أو اكتمالو

.  تجنب اإلفراط في المجوء إلى كممات أسيمت فييا الترجمة الحرفية مف المغات األجنبية -11
" غير عادؿ"يكتب بعض الصحفييف " ظالـ"أو " مجحؼ"فبداًل مف كممة " غير"و" عدـ"ككممتي 

عدـ "، أو يكتب "فوضوي"أو " عشوائي"بداًل مف " غير منظـ"ويكتب بعض الصحفييف 
"... العجز"مع أف ىناؾ كممات مثؿ " عدـ القدرة"، أو يكتب "االضطراب"بداًل مف "االستقرار

فبإمكانو " عدـ"وعميو، إذا وجد المحرر أو المترجـ نفسو مجبرًا عمى استخداـ كممة قريبة مف 
انعداـ االستقرار )" انعداـ"و (كتجنب االتصاؿ وتحاشي التفاوض)" تحاشى"و" تجنب"استخداـ 

 (.قمة الفيـ بداًل مف عدـ الفيـ" )قمة"، أو حتى (أفضؿ مف عدـ االستقرار

مف دوف مسوغ بخاصة بعد " الواو"مف األخطاء التي ليس ليا مبرر أيضًا سوء استخداـ حرؼ  12
ىنا ال حاجة مطمقًا لمواو فال ىي لمعطؼ وال لمسببية وال .... توفي: الذي أو التي، كأف يقاؿ

 . لمقسـ وال ألي سبب مفيوـ

أكؿ : مثؿ)فالفعؿ المتعدي . ىناؾ فارؽ ميـ بالنسبة الستخدامات الفعؿ المتعدي والفعؿ الالـز -13
ركض وسار : مثؿ)يأخذ مفعواًل بو، بينما ال يحتاج الفعؿ الالـز  (وشرب وقتؿ وناقش وأسس

-

-
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، بؿ "مناقشة الحكومة لقضية الالجئيف"وىكذا ال يجوز مثال كتابة . إلى مفعوؿ بو (وقفز ومات
 .، ألف ناقش فعؿ متعد"مناقشة الحكومة قضية الالجئيف"

استخداـ خاطئ أو عمى " يؤمف الكثيروف- يرى- يعتقد"التعريؼ في سياؽ عبارة " اؿ" استخداـ  -14
فالقصد ىنا اإلشارة إلى أناس مجيوليف، أو أنيـ كثر إلى درجة أف . األقؿ قميؿ الفصاحة

في المقابؿ يجب ". كثيروف"معظميـ مجيولوف، وبالتالي يستحسف في ىذه الحالة استخداـ 
جاءت الفتاة "، وتحاشي عبارة "جاءت الفتاة البالغة الجماؿ"التعريؼ في جمؿ مثؿ " اؿ"استخداـ 

 ".بالغة الجماؿ

، واالقتصار في استعماليا "ذكر"أو " قاؿ"في معنى " يؤكد- أكد"ينبغي تجنب استعماؿ كممة  -15
أنو لف يترشح ... أكد الرئيس" ضمف إطار تأكيد صحة كالـ متنازع حولو أو تأكيد نفيو، مثؿ 

وىنا يجب استخداـ األفعاؿ ". أنو سيزور دمشؽ االثنيف وليس الثالثاء... أكد"أو " لالنتخابات
أما . تضيؼ معمومة أخرى" أضاؼ"يمكف أف تبدأ القوؿ و" قاؿ"فػ. بحسب ما يجب أف تفيد

" صرح"وال يجوز استخداـ . تؤكد شيئًا قيؿ سابقاً " أكد"و. فإنيا توضح الفقرة التي سبقتيا" أوضح"
فالمصدر ال يقتضي العمنية، في حيف أف التصريح يعني أف . إذا كنا نتحدث عف مصدر

 .المصدر يستطيع أف يقوؿ أو يذكر أو يفيد لكنو ال يصرح

 في األجنبية مثؿ Gلترجمة " الغيف" يستخدـ حرؼ P/G/Vبالنسبة لكتابة األحرؼ األعجمية -16
، كما ىي الحاؿ مثاًل مع "غيف"، ذلؾ أف العرب قمبوا ىذا الحرؼ دائمًا إلى "ريغاف"و" ديغوؿ"

 .Gas" غاز"، وGreeks" إغريؽ" وGeography" جغرافيا"كممات 

. بالنسبة الستعماؿ اليمزة، قواعد المغة العربية واضحة في ىذا المجاؿ وال حاجة فييا لالجتياد -17
تكتب أيضًا عمى واو " رؤوؼ"، وفي (ال مسئوؿ)تكتب فييا اليمزة عمى واو " مسؤوؿ"فكممة 

، وبما أف الضمة ىي (ال سئؿ)" سأؿ"فالفعؿ الثالثي في المثؿ األوؿ . (ال رءوؼ)متبوعة بواو 
، وجب كتابة اليمزة عمى واو متبوعة "مفعوؿ"ثاني أقوى الحركات بعد الكسرة الغائبة مف صيغة 

 .أما المثؿ الثاني فواضح ال لبس فيو، فالضمة أقوى مف السكوف. بواو

والواقع أف العاـ ىو العاـ التأريخي المحدد إما بتقويـ ". السنة"و" العاـ"ىناؾ لغط دائـ حوؿ  -18
 شيرًا، وبناء 12فيي أي فترة " السنة"، أما (عاـ الفيؿ)أو بحدث استثنائي  (ميالدي أو ىجري)

وبالتالي . عاماً  (ضريبية مثالً / سنة مالية) شيرًا لكف ليست كؿ سنة 12عميو فكؿ عاـ سنة أي 
 ". سنة25عمر فالف "و" 2000أطؿ عمينا عاـ "يستحسف كتابة 

، ىناؾ مدرستاف، "مشروع"و" موضوع"، مثؿ "مفعوؿ"بالنسبة لجمع الكممات التي ىي عمى وزف  -19
والثانية نحو جمع المؤنث السالـ  (مواضيع ومشاريع)األولى تنحو نحو جمع التكسير 
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وثمة اجتيادات عديدة لصالح كؿ طرؼ لكف يفضؿ استخداـ جمع . (موضوعات ومشروعات)
 .(مثؿ أحاديث وموضوعات)المؤنث السالـ 

 في المغة العربية ال يجوز أف يبدأ االسـ بساكف، ولكف االستثناء الوحيد مقبوؿ في األسماء  -20
كما يستحسف كتابة المضاؼ ".... استوكيولـ"و" سكوتالندا"و" بروكميف: "األعجمية مثؿ

" عبد الحميد: "والمضاؼ إليو عمى سطر واحد، وخاصة في ما يتصؿ بأسماء العمـ، مثؿ
 ".نيو مكسيكو"و" خاف يونس"و

بالنسبة لألياـ واألشير واألعواـ يفضؿ استخداـ المقبؿ وليس القادـ فالقادـ مف القدـ مما يعني  21
كما يفضؿ عدـ استخداـ ىذا اليـو أو ىذا الشير أو ىذا العاـ بؿ تستخدـ اليـو فقط أو ..السير

 .تعني اإلشارة إلى شيء معيف سبؽ ذكره" ىذا"الشير الحالي أو العاـ الحالي ألف 

" ليمة الخميس"نفسو فيقاؿ " مساء اليوـ"إشارة إلى " ليمة"مف األخطاء أيضًا استخداـ كممة  22
باعتبار أف المقصود ىو الخميس لياًل لكف ليمة الخميس ىي في الواقع الميمة التي تسبؽ يوـ 

 .الخميس أي األربعاء ليالً 

زار الرئيس : ىناؾ خطأ بدأ يتفشى حديثًا وذلؾ باستخداـ الفاصمة محؿ الواو فيقاؿ مثالً  -23
وىذا استخداـ وارد في المغة اإلنكميزية فقط . التونسي اليند، باكستاف، المجر، ىولندا والنرويج

أما في العربية فالفاصمة ال تحؿ محؿ الواو والصحيح ىو زار الرئيس التونسي اليند، 
 .وباكستاف، والمجر، وىولندا، والنرويج

في غير موقعيا الصحيح ألف الفعؿ يتعدى " أعمف عف"تتفشى ىذه األياـ ظاىرة استخداـ  -24
ىذه ال داعي ليا بؿ يكفي القوؿ " عف"و..عف تشكيؿ لجنة... بنفسو، إذ يقاؿ أعمف الرئيس

تستخدـ فقط إذا كاف المقصود الكشؼ عف شيء، فيقاؿ في ىذه " عف"ألف " أعمف تشكيؿ"
الوزير " أكد"كما يساء استخداـ أكد فيقاؿ . عف خطة جديدة ستنفذ... أعمف الرئيس: الحالة

التزاـ بالده الحياد تجاه األزمة بينما الصحيح ىو أكد الوزير التزاـ بالده ألف أكد يتعدى " عمى"
 .بنفسو وبحرؼ الجر

اسـ، وابف، وابنة، واثناف، واثنتاف، : الكممات التي تكتب مع ىمزة وصؿ قميمة في العربية أشيرىا -25
 .وامرؤ، وامرأة، واالثنيف

صحيح أف حروؼ الجر تتبادؿ فيحؿ بعضيا محؿ . (إلى)بدؿ  (الـ الجر)كثيرًا ما تستعمؿ  -26
فالالـ تدؿ عمى اإلسناد والتبعية والسكوف، وال توحي . بعض، ولكف ليس كيؼ ما شاء اإلنساف

معيا، فضاًل عف أف  (إلى)وبالتالي فاألفعاؿ التي توحي بالحركة يجب استخداـ . بالحركة
سافر الرئيس إلى : (إلى)فمثاًل استخداـ . (الالـ)ال بػ  (إلى)بعض األفعاؿ تتعدى ضرورة بػ 

-

-
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التي تدؿ  (الالـ)وتستعمؿ . لندف ووصؿ الوزير إلى القاىرة ألف سافر ووصؿ ينماف عف الحركة
 .ىذا السؤاؿ موجو لفالف: سمـ أمرؾ هلل، أو: عمى السكوف

الجامعة، والمدرسة، وعدـ : يخطئ كثيروف فيكتبوف فيغفموف النقطتيف فوؽ التاء في مثؿ -27
 .إىماليما فتصبح التاء ىاء

جاء : ال إلو إال اهلل، ومثؿ: حرؼ استثناء تنصب المستثنى إذا كانت الجممة مثبتة، مثؿ (إال) -28
أما إذا كانت الجممة منفية فيبطؿ عمميا ألنيا تصبح أداة حصر ... الوزراء كميـ إال وزيرًا واحداً 

 .ما جاء إال عشروف وزيراً : ال حرؼ استثناء، مثؿ

: االسـ المنقوص أي المنتيي بياء مكسور ما قبميا، إذا جاء منونًا تحذؼ ياؤه رفعًا وجرًا، مثؿ -29
لكف الياء تبقى في حالة . (في حالة الجر)ورأيتو في ناٍد مف األندية  (في حالة الرفع)ىذا قاٍض 

 .شاىدت ساعياً : النصب، مثؿ

ذا وقعت أواًل كتبت بصورة األلؼ -30 كراـ، : األلؼ المتحركة تعرؼ باليمزة وا  أحمد وأسماء وا 
ووصمية كابف واستخرج، وأما األلؼ الساكنة ويقاؿ ليا األلؼ المينة، فيي التي ال يبتدأ بيا مثؿ 

فأتني وأذف : إذا كانت ىمزة وصؿ فتحذؼ بعد الفاء والواو متى كاف بعدىما ىمزة، مثؿ. قاـ
ذا كانت اليمزة متوسطة . فعمت ىذا لمخير: وبعد الالـ الداخمة عمى مصحوب اؿ مثؿ. لي وا 

بأس وبؤس وبئس، إال إذا كانت مقموبة بعد ىمزة : ساكنة تكتب بحرؼ حركة ما قبميا مثؿ
الوصؿ ثـ ردت إلى أصميا فترسـ بصورة الحرؼ الذي قمبت إليو النتقاليا منو فتكتب بالياء 

ذا وقعت اليمزة بيف ألؼ وياء جاز أف تكتب ىمزة أو ياء مثؿ. ىذا الذي أؤتمنت عميو: مثؿ : وا 
 .بقاءي أو بقائي والراءي أو الرائي

: لذا وجب التذكير بيا. تتكرر كثيرًا كتابة اليمزة المتطرفة بشكؿ مجانب لمقاعدة -31
- دؼء - جزء : تكتب اليمزة المتطرفة مفردة إف جاءت إثر ساكف صحيح أو معتؿ، مثؿ- 

كما تكتب اليمزة المتطرفة عمى ياء إذا كاف الحرؼ الذي قبميا . عبء- بطء - شيء - ضوء 
وتكتب اليمزة المتطرفة منفردة . قارئ وينشئ: مكسورًا وكانت منفردة لـ يمػحقيا ضمير، مثؿ

اليمزة المنصوبة التي تسبقيا ألؼ ال . بطيء- ىدوء : بعد الواو والياء عمى نحو (عمى السطر)
 .ىباء وىواء: تتبعيا ألؼ مثؿ

في كالـ الصور تقع أخطاء في تحديد أسماء الموجوديف في الصورة فيقاؿ مثاًل إلى يميف  -32
الصورة ويقصد بو الشخص الواقؼ إلى اليميف بينما يميف الصورة ىو الشخص الواقؼ إلى 

 .اليسار بالنسبة لمشاىد الصورة
 

-بمجيكا-كندا: أسماء الدوؿ األجنبية التي تنتيي بحرفي الياء واأللؼ أو األلؼ مثؿ -33
وأسماء . التعريؼ باستثناء النمسا ألنو استعماؿ عربي" اؿ"كوريا ال تحتاج إلى - يوغوسالفيا

-175- 



 

 

التعريؼ باستثناء المنتيية بكممة " اؿ"الدوؿ األجنبية التي تنتيي بحروؼ ساكنة يستعمؿ معيا 
 ..مثؿ باكستاف وأفغانستاف" ستاف"

:  أسماء المدف األجنبية المذكورة في كتب التراث العربي تكتب كما استعمميا العرب مثؿ -34
أما ما شاع استخدامو خطأ ..طميطمة- البوسنة واليرسؾ- قادش- صقمية- قرطبة- غرناطة

يطاليا  .ألخ...فيبقى عميو مثؿ روسيا وألمانيا وفرنسا وا 
 .يقاؿ المحيط األطمسي ال األطمنطي -35
النيؿ : التعريؼ قبؿ أسمائيا، مثؿ" اؿ" بالنسبة ألسماء األنير والجباؿ يستحسف استخداـ  -36

" إيفرست"و" أكونكاغوا"إال أف أسماء القمـ مثؿ .واألمازوف والدانوب واأللب والييمااليا واألنديز
 .التعريؼ" اؿ"ال تحتاج إلى 

ال فاالسـ كما ينطؽ -37 فبيف . بالنسبة ألسماء المدف، يستحسف اتباع الصيغة المعتمدة عربيًا وا 
. (ال ساف بيترسبورغ)وبطرسبرغ  (ال باريز)وباريس  (ال أثيناي)أثينا : األسماء المتعددة عربياً 

 .األسماء األخرى لممدف تكتب كما تمفظ
وليس )وكوت ديفوار (وليس سوريا)ثمة دوؿ تفضؿ كتابة أسمائيا بأشكاؿ معينة مثؿ سورية  -38

 .(ساحؿ العاج
 يجزأ االسـ إذا كاف في األصؿ مجزأ ويحافظ عمى وحدتو إذا كاف في األصؿ موحدًا، فيكتب  -39

 .Georgetownجورجتاوف : مثال
ىناؾ دوؿ تكتب أسماؤىا بشكؿ خاطئ فيقاؿ مثاًل ىنغاريا والصحيح المجر، وبولونيا والصحيح  -40

 . بولندا
أسماء األعالـ األجنبية تكتب وفؽ التيجئة األصمية في لغاتيا ما دامت حروؼ لغتنا العربية  -41

تسمح بنقؿ األسماء كما ىي في األصؿ وكما ينطؽ بيا في بالدىا، فيكتب أنتوني ال أنطوني 
 . وجوزيؼ ال جوزؼ

التعريؼ إذا كاف أصؿ " اؿ"بالنسبة ألسماء الصحؼ والمجالت العالمية يستحسف استخداـ  -42
ولكف ". االيكونوميست"و" الغاردياف"و" التايمز"االسـ في لغة الصحيفة األـ يفيد بالتعربؼ كػ

 ". شوت"أو " بنش"أو " ناو"يستغنى عنو حيث ال وجود لو في األصؿ، مثؿ 
التعريؼ، مثؿ اإلمبراطور والشاه والدكتور والمورد " اؿ"األلقاب الشخصية األجنبية، تستخدـ ليا  -43

التعريؼ، كأف يقاؿ شاه " اؿ"ولكف عند اإلضافة إلى دولة أو منطقة يستغنى عف . والجنراؿ
مبراطور الياباف ودوؽ ادنبره  .إيراف وا 

، يستخدـ جمع المؤنث السالـ لجمع األلقاب "أباطرة"و" قياصرة"باستثناء الكممات المعربة كػ -44
 .الديكتاتورات والموردات والدوقات والجنراالت والشاىات: األعجمية

-

-
-
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 الخالصة

أن المغة اإلعالمية تفشل في توصيل الرسالة عادما تفشل في إدراك  نخمص مف ىذه الوحدة
تعطياا ضمااات بالقياس  حقيقة أن الكممات ليست سوى أصوات رمزية، وعادما افترض أن الكممات

إلى األشياء، وعادما تكون الكممات لها أك ر من معاى، و مة أاواع من اولتباس في الكتابة اإلعالمية 
تتعدد األخطاء  كما تتجمى في التباس الجمل، والتباس التطايب، والتباس الفحوى، واوفتقار إلى الفهم،

في لغة اإلعالـ، مف حيث المستوى، ولغة التعبير، ولعؿ أبرز أخطاء المغة اإلعالمية خمط الرأي بالخبر، 
وتقديـ أخبار ناقصة وغامضة، وأخطاء في صياغة العناويف ال تعبر عف الموضوع، وأخطاء في كتابة 

 األلفاظ العامية، وشيوع المحف واألخطاء النحوية، وأخطاء القوالب الجاىزة التي تصّب األسماء، واستخداـ
فييا المادة الصحفية، واستخداـ األلفاظ األجنبية مع وجود لفظ عربي مقابؿ ليا، واستعماؿ كممات عربية 

األصؿ في غير مواضعيا، واالستيانة بالقواعد النحوية، والكتابة بأساليب جديدة ىي تقميد لألسموب 
 .األجنبي ومحاكاتو، واالبتعاد عف األساليب العربية

والستعماؿ لغة إعالمية صحيحة مف الميـ االبتعاد عف استخداـ المجاز والتشبيو واألنواع البيانية 
االبتعاد  و.وتجنب األلفاظ الطويمة وتجنب استخداـ المبني لممجيوؿ إذا أمكف استخداـ المعموـ. األخرى

والمقتبس . عف استخداـ العبارات األجنبية أو العامية، وتجنب اإلفراط في استخداـ الصفات والظروؼ
وغيرىا مف استخدامات تحسف مف " تـ"، وكممة "قاـ"تجنب الحشو، واإلفراط في استخداـ كممة المباشر و

 .جودة الكتابة بمغة إعالمية سميمة
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 تمارين
 

:  أجب باحتماؿ واحد فقط عف كؿ سؤاؿ مما يمي
: وتفشل المغة اإلعالمية في توصيل الرسالة في عدة حاوت ماها- 1
A – ىذا الخطأ إلى األيماف  عندما تفشؿ في إدراؾ حقيقة أف الكممات ليست سوى أصوات رمزية ومرد

بالقوة السحرية لمكممات 
B – تعطينا ضمانات بالقياس إلى األشياء  عندما نفترض أف الكممات
 C –  عندما تكوف الكممات ليا أكثر مف معنى واحد
 D – aو b  

E  –aو b و c 
 Eاإلجابة الصحيحة 

 
: تتعدد األخطاء في لغة اإلعالم، ومن أبرزها- 2
 A –  خمط الرأي بالخبر

B – األخبار الناقصة والغامضة 
 C – صياغة العناويف غير المعبرة عف الموضوع 
 D – aو b  

E  –aو b و c 
 Dاإلجابة الصحيحة 

 
 : يعود خطأ خمط الرأي بالخبر إلى- 3
 A –  ضعؼ القدرات الكتابية
 B –  نقص في آفاؽ اإلبداع لدى اإلعالمييف
 C –  عندما يكوف لدى المؤسسة اإلعالمية متخصصوف في مجاؿ الرأي

D –  aو b  
E  –aو b و c 

 Aاإلجابة الصحيحة 
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:  يعود خطأ األخبار الااقصة والغامضة إلى- 4
 A–  ضعؼ القدرة، إما معرفيًا، أو فنيًا، أو لمقصور في األداء المغوي 
B–   ضعؼ الوعي بدالالت األلفاظ، أو قصور إدراكو لحدود اإليحاء في العبارة التي صاغيا
 C–   قيود سياسة المؤسسة، أو السياسة العامة
 D – aو b  

E  –aو b و c 
 Dاإلجابة الصحيحة 

 
 : مة أخطاء في المغة اإلعالمية من أبرزها- 5
 A –  استعماؿ كممات عربية األصؿ في غير مواضعيا
 B –  االستيانة بالقواعد النحوية والرفع والنصب والجر
 C –  الكتابة بأساليب جديدة ىي تقميد لألسموب األجنبي ومحاكاتو، واالبتعاد عف األساليب العربية

D – aو b  
E  –aو b و c 

 Dاإلجابة الصحيحة 
 
 :لتجاب األخطاء المغوي ياصح بـ- 6
 A –  استخداـ المجاز والتشبيو واألنواع البيانية األخرى
 B –  استخداـ األلفاظ الطويمة إذا كاف ثمة لفظة قصيرة تقـو مقاميا
 C –  تجنب استخداـ المبني لممجيوؿ إذا أمكف استخداـ المعمـو
 D – aو b  

E  –aو b و c 
 Dاإلجابة الصحيحة 

 :لتجاب األخطاء المغوي ياصح بـ- 7 
 A –  تجنب اإلفراط في استخداـ الصفات والظروؼ
 B – استخداـ المقتبس المباشر مف أجؿ األسموب المميز والتوكيد 
 C –  قاـ بالقتؿ "و" قاـ بالكالـ"و" قاـ باألكؿ"مثؿ " قاـ"استخداـ كممة

D – aو b . 
E  –aو b و c .

 Eاإلجابة الصحيحة 
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 المراجع

األبية، أثر اإلعالـ في تقويض دعائـ العربية، أبرز التأثيرات السمبية لوسائؿ اإلعالـ عمى  .1
العربية الفصحى، باالعتماد عمى 

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=Content&
pa=showpage&pid=4 

   
. ، ب ف ب ت3مصطفى صادؽ الرافعي، وحي القمـ، الجزء  .2

     
. انتظار عباس سوادي، المغة اإلعالمية وضرورة التصويب .3
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