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 الوحدة التعليمية األولى

 التحرير الصحفي

 

 األهداف التعليمية:
 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد
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 مقدمةأوال : 

تمثل أقسام التحرير الصحفي في الصحف ووسائل 
العمود الفقري، حيث ال توجد صحيفة  اإلعالم عموما  

دون أن يقوم على إعدادها مجموعة من المحررين 
الصحفيين الذين يتولون جمع المادة الصحفية من 
مصادرها المختلفة ثم تسليمها إلى رئيس القسم 

 .التابعين له، وبعد ذلك يختار منها ما يشاء

يقوم أساسا  على  الصحفيوعلى هذا فإن علم التحرير 
صناعة الكلمة والقدرة على صياغتها واختيار  فن

األقرب إلى التعبير الصحيح عن الحدث أو الواقعة 
 التي يرصدها المحرر الصحفي.

 
القدم من ملعب رياضي، غير الكلمة التي تنقل وقائع  وبالتالي فإن الكلمة التي تنقل وقائع مباراة لكرة

 .حريق قطار

أن يرتكز تفوقها في من بد  أخرى، فاإلذاعة مثال  الإلى وسيلة ختلف من تكما أن قيم الخبر ذاته قد 
 .عملها ونقلها لألحداث على دقة تحرير مادتها اإلعالمية قبل إذاعتها

إلى فعلى الرغم من قيمة الحدث أو المعلومة وسرعة نقلها  ،أما تحرير الخبر التلفزيوني فيكاد يختلف
المصور يصبح هو المهم مع المادة التحريرية المعبرة عن لجمهور في التو واللحظة، إال أن الجانب ا

الحدث أو الواقعة، حيث يغلب الجانب المصور على الجانب التحريري، وذلك وفق الرؤية التي تؤكد أن 
 "الصورة قد تعوض القارئ عن الكثير من الكلمات والمعاني".

أخرى، وذلك وفق ما تتسم به إلى المية ولذا فإن تحرير المادة الصحفية تكاد تكون مختلفة من وسيلة إع
كل وسيلة عن أخرياتها من إمكانيات وخصائص حيث تقوم كل وسيلة بإبراز أفضل عناصرها لنقل 
ن كان الكل قد يتفق على أن الحدث نفسه  األحداث والوقائع للجمهور الذي ينتظر الجديد عن الحدث، وا 

تلفزيونيا  تمام الجمهور عند نشره،أو إذاعته، أو رؤيته أن يكون مهما  ومثيرا  ويستحوذ على اهمن بد  ال
 (.2007 العينين،)أبو 

2 



 

 

 مفهوم التحرير الصحفي :ثانيا  
 التي النهائية صورتها في اإلعالمية المادة وضع بمقتضاها يتم التي العملية هو الصحفي التحرير -1

 .الجمهور يشاهدها أو يسمعها أو يقرؤها
 النثرية الكتابة فنون أحد هو كتابية فنية وكعملية واألسلوبي اللغوي بمفهومه الصحفي التحرير -2

 الذهني التصور إطار من والخبرات واألفكار واآلراء واألحداث الوقائع تحويل عملية وهو الواقعية،
 .العادي للقارئ مفهومة مكتوبة لغة إلى والفكرة
 االتصال هو أكبر كل من جزء بدوره واإلعالم اإلعالم، عملية من جزء: أنه البردوي محمد يعّرفه

 نقول؟ وكيف نقول؟ ماذا: هما سؤالين عن اإلجابة إلى دائما   التحرير ويسعى بالجماهير،
 تزويد بهدف الصحيفة عبر الجماهير إلى تنتقل التي المكتوبة الرسالة إعداد بالتحرير ُيقصد حيث

 الناس تساعد فنية عرض عملية خالل من السليمة والمعلومات الصحيحة باألخبار الجماهير
 الرأي هذا يعبر بحيث المشكالت من مشكلة أو الوقائع من واقعة في صائب رأي تكوين على
 .وميولهم واتجاهاتهم الجماهير عقلية عن موضوعيا   تعبيرا  

 حسب األسبوعية أو اليومية العملية هو الصحيفة إصدار خطوات من كخطوة الصحفي التحرير -4
 لمضمون المعالجة أو الصحفية والكتابة الفنية بالصياغة المحرر فيها يقوم والتي الصدور، دورية
 القوالب أو األشكال في المختلفة المصادر من جمعها التي المعلومات أو الصحيفة إعادة

عادة الدقيقة المراجعة ثم للصحيفة، تحريرية فنية كقوالب عليها والمتعارف المناسبة الصحفية  وا 
 غتهاصيا

 بلغة صياغتها ثم المختلفة مصادرها من المعلومات جمع عملية: هو شمولية كثراأل تعريفال -5
 تزويدهم بهدف الصحيفة عبر الجمهور إلى تُنقل المناسبة، الصحفية القوالب في وبسيطة سهلة

 من مشكلة أو القضايا من قضية تجاه رأي تكوين بغية السليمة والمعلومات الصحيحة باألخبار
 (.23 ص حسونة،) المشكالت
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 الصحفي : األسلوبثالثا  

لكتابة فن رفيع المستوى ال تكفي فيه وفرة ا
 ،االطالع وسعة الثقافة واستفاضة المعرفة

فالموهبة الخاصة والملكة الخالقة هما 
وحدهما اللتان تجعالن المثقف قادرا  على 

جادة فن الكلمة تابياإلنتاج الك وحتى نقّيم  ،وا 
 العمل الكتابي واألداء اإلعالمي ونقّدر  
أهميته واستحقاقه المعنوي والمادي علينا أن 

، شكله :عدة نأخذ في االعتبار عوامل
 قيمته الفنية والتعبيرية.، أسلوبه الكتابي

 

 

 األسلوب والتعبير الكتابي: .1

عن أفكاره وأسلوبه األدبي وسالمة  المقصود باألسلوب والتعبير الكتابي الطريقة التي يعبر بها الكاتب
وربما  ،اللغة التي يستعملها، فالتعبير الكتابي الشائق الممتع يزيد من قيمة العمل الكتابي ويرفع مستواه

هم أن نتساءل: هل ينفرد الكاتب والكاتب الصحفي خاصة بأسلوب مميز خاص به؟ في الواقع ممن ال
ويعد نسيجا  متفردا  بين أساليب باقي  ،يا  فريدا  من نوعهإن الكاتب األصيل يملك عادة أسلوبا كتاب

اب حتى أن القارئ الحصيف كثيرا  ما يتعرف على هوية الكاتب من خالل كتاباته حتى لو لم الكتّ 
 .يكن نشر عمله مقترنا  باسمه
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 :الكتابة أسلوب في المبررة التغيرات

 ،الكاتب تغيرا  يتناغم مع طبيعة الشكل الكتابي المطروقأن يتغير أسلوب من في حاالت معينة ال بد 
كما أن  ،فأسلوب القصة يغاير أسلوب الدراسة، والمقال العلمي يختلف في أسلوبه عن المقال األدبي

 هناك هوة تفصل في القدرة على التعبير بين الكتابة اإلبداعية والترجمة، فالمترجم يكون عادة مقيدا  
فيأتي أسلوبه قاصرا  وضعيفا  نسبيا  إذا  ،وتجاوز مدلوالتها هادودطيع تخطي حمحددة ال يست بمعان  

 قيس بأسلوب الكاتب الذي يملك حرية التعبير ويتصرف بالمعاني واألفكار وفق إرادته الخاصة. 

وهذا يفسر لنا أسباب الغموض الذي يكتنف كثيرا  من الترجمات التي ال يملك أصحابها زمام اللغتين 
نهم من الترجمة بأسلوب لغوي يتفق مع روعة العربية من حيث الوضوح تمكّ  درجةالعربية واألجنبية ب

 ويق مما يعيق عملية إفهام القراء أو يستعصي على إدراكهم.شوالت

 :الكتابة أسلوب في المبررة غير التغيرات

اب يبدؤون أحيانا  في بعض األعمال الكتابية تغيرا  في األسلوب ال مسوغ له، فبعض الكتّ  نجد
ثم ال يلبث األسلوب أن يأخذ باالختالف  ،القارئ تهويمقاالتهم بتعبيرات كتابية مشرقة أخاذة تس

دا  ال وفي هذه الحالة يكون هاوي الكتابة قد بذل جه ،فيضعف ويفقد رونقه أو قد يسف ويهزل كثيرا  
جادة سبكها كي يخلق انطباعا  نفسيا  إيجابيا   بأس به وكّدس وقتا  طويال   في صياغة الجمل األولى وا 

إن تغير األسلوب من ، ثم ويضفي على المقال جودة مصطنعة ،عند القارئ أو المسؤول عن النشر
ويدل على عدم أصالة الكاتب وضعف  ،فقرة بهذا الشكل المعيب هو ظاهرة غير صحية إلىفقرة 

 كفاءته األدبية.

فيبقى أسلوبه المعا  مشرقا  من أول  ،الكاتب األصيل يحافظ على نسق واحد ويسير على منوال ثابت
ن حصل أحيانا  تفاوت طفيف فيه تبعا  لنوع الفكرة التي يعبر عنها الكاتب فإن  ،هآخر  إلىالمقال  وا 

ى من ذلك بعض الحاالت التي يكون فيها الكاتب أو الصحفي مضطرا  ستثنويُ  ،جوهره يبقى هو ذاته
وهناك أيضا  وهو األهم االختالف الناجم عن  ،إنجاز مقال ما بسرعة كبيرة بحكم ظروف معينة إلى

ته الصحفية أو األدبية يكون عادة االتطور الزمني، فأسلوب الكاتب في المرحلة المبكرة من حي
 ة الحقة. أضعف من أسلوبه في مرحل
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 المحتوى والشكل في الكتابة اإلعالمية: .2

 وقصة أ وزاوية أ ودراسة أ وفي إنتاج المادة اإلعالمية أو األدبية من أي نوع، مقالة كانت أ للنجاح
نقدا  ال بد من توافر عناصر عديدة أهمها المضمون الجّيد والعرض الشائق والجدة والطرافة في 

فصحة المعلومات أو األفكار المتضمنة في أي نص ووقتها وأهميتها أي  ،األسلوب الكتابي
 المضمون الجّيد هي أمور أساسية ولكنها غير كافية.

 

فإنها نادرا  ما تثير  ،وحين ال يتم تقديم المادة الكتابية بقالب ممتع وبطريقة جذابة ومنمقة ومشوقة
هتمون بالمحتوى العلمي والفكري والثقافي بحد اهتمام القارئ العادي، فالمثقفون والمفكرون وحدهم ي

 ذاته.

 األسلوب ومقومات التشويق: .3

التشويق في األسلوب الصحفي واإلعالمي عموما  يعني أن تتمتع المادة المنشورة أو المقدمة عبر 
ل لية التعبير التي تأتي من جمااالراديو والتلفزيون باإلثارة وحسن العرض وجاذبية المعالجة، وكذلك فع

 اللغة وقوة العبارات وسحر األسلوب والوضوح.

 :الجدة 

على جودة المضمون وأسلوب التشويق في آن واحد، فبما أن الغاية من  مساعدا   تشكل الجدة عامال  
فإن هذا  ،رصيده الثقافي السابق إلىالعمل الكتابي تثقيف القارئ ورفده بالمعرفة الجديدة لتضاف 

يعني أن جودة المادة اإلعالمية أو البحث اإلعالمي أو غيره ال تتحقق فقط بأهمية المعلومات 
نما بجدتها أيضا ، فاألفكار واآلراء المبتكرة الجديدة غير المكررة هي التي  واألفكار المطروحة وا 

 تستدعي انتباه القارئ أو المستمع أو المشاهد.
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 من فالمبالغة في استخدام التعابير المتضمنة في عنصر التشويق واإلثارة إن الغاية أهم من الوسيلة،
السطحية واالبتذال، فالمادة التي تأخذنا بأسلوبها الجميل  إلىدون االهتمام بالمضمون والجوهر تؤدي 

وال تضيف إلينا أو تزودنا بأي مادة فكرية مفيدة هي مادة ليس لها قيمة أدبية أو  ،الساحر لغويا  
ولن تترك األثر المطلوب من مادة إعالمية هدفها التأثير  ،مية تاريخية فهي مؤقتة وعابرةإعال

 واإلقناع والتعبئة برأي أو فكرة تخدم مصالح المجتمع.

أن يتوفر فيها من خاصة ذات قيمة فعلية ال بد بولكي تكون المواد الكتابية األدبية واإلعالمية  إذا  
وبكلمات أخرى توازن بين الشكل والمحتوى، وأي إخالل  ،قة العرضتوازن بين جودة المضمون ورشا

اإلعالمية أو األدبية ويقلل من قيمة العمل الكتابي عموما ، علما  أنه المادة  إلىء بهذا التوازن يسي
وفي بعض الحاالت نجد ضرورة لغلبة أحد العنصرين على اآلخر، ففي المقاالت والمواد العلمية 

دية االختصاصية مثال  يحتل المضمون العلمي القيمة األساسية وله األهمية في والطبية واالقتصا
 ا .ومن ثم يكون األسلوب أي طريقة تقديم هذه المادة له مكانته من األهمية ثاني ،المادة اإلعالمية

أما في الفنون األدبية كالقصة والشعر والمسرحية وحتى السياسية فإن المضمون وأسلوب التشويق 
ولكن لكي يتقبل القارئ  ،وفي بعض الحاالت يكون العنصر الثاني أهم من العنصر األول ،ويانيتسا
عرض بأسلوب مؤثر ولغة أن تُ من والمثل التي تنطوي عليها المادة اإلعالمية ال بد  لمستمع القيم  اأو 

وال تترك عنده عرض بطريقة مقبولة ومشوقة فإن القارئ يعزف عنها أما إذا لم تُ  ،جذابة وحبكة مشوقة
 األثر المطلوب مهما كانت المادة غنية وذات قيمة من حيث المحتوى.
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 :وحدة المحتوى واألسلوب 

المحتوى )المضمون( هو مجموع العناصر المادية الواقعية التي تتكون منها المادة اإلعالمية الخام، 
ا  خارجيا  بالعالقة بالمحتوى ه وترتيبه، والشكل ليس أمر والشكل )األسلوب( هو هيكل المحتوى وتنظيمُ 

نما أمر داخلي يالزمه   المادة الواحدة ولكنه يالزم المادة دائما .في تنوع األشكال من رغم على الوا 

إن المنطق العلمي ينطلق من وحدة المحتوى والشكل وعدم انفصال أحدهما عن االخر، فالشكل 
خر فال يوجد محتوى نفصل أحدهما عن اآلولذا ال يمكن أن ي ،والمحتوى أمران مالزمان لشيء معين

نما يوجد محتوى في شكل معين ،بشكل عام إن بل وكذلك ال يوجد شكل مجرد من أي محتوى،  ،وا 
 يشكل هو هيكله ونظامه وأسلوبه. ا  الشكل هو دائما  ذو محتوى وهو يفترض محتوى محدد

الذي يقدم مادة علمية غنية لطالبه مثال على العالقة الجدلية بين الشكل والمحتوى األستاذ المحاضر 
كن لديه القدرة على شرح مادته العلمية بأسلوب رشيق وجذاب ومشوق ومترابط لغويا  ينعكس تإذا لم 

فتالحظ الملل وعدم المتابعة مما يعيق عملية توصيل  ،سلبا  على الطالب الجالسين في قاعة الدرس
س صحيح فإذا كان األستاذ يقدم الكلمات البراقة والشكل والعك ،أفكار المادة العلمية مهما كانت قيمتها

فإن الطالب سرعان ما  ا  فكري ولكن المادة العلمية فقيرة وال تتضمن ثراء   ،الجميل في سبك الجمل
ها المنشود، وينسحب ذلك وبالتالي تفقد العملية التعليمية قيمتها وهدف   ،يعزفون عن متابعة المحاضرة

 ص، 2006 زعير،عمران،محمود،)العمر، رضت فيهافي أي وسيلة إعالمية عُ  على المادة اإلعالمية
217-223.) 
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 خصائص األسلوب الصحفي :رابعا  

دراسة أسلوب اللغة اإلعالمية المتميز عن األساليب اللغوية األخرى العلمية والتقنية وحتى األدبية 
أن يتميز بها أسلوب اللغة اإلعالمية،  يساعدنا على استخدام تلك الكلمات واأللفاظ والجمل التي يجب

واالقتراب الشديد من لغة الحديث العام ولكن دون  ،مثل تبسيط وسالمة ووضوح الكلمات والجمل
العامية، واستخدام اللغة العلمية المفهومة في اإلعالم هي تلك التي تعبر عن  إلىإسفاف أو هبوط 

ة فن تطبيقي وليس فنا  تجريديا ، والفن التطبيقي ال الحياة والحركة والعمل ألن اللغة اإلعالمية لغ
نما يهدف يُ  وظائف محددة وهي اإلخبار والتفسير  تحقيق غايات معينة وأن يؤدي   إلىقصد لذاته وا 

والشرح والتوجيه واإلرشاد والتسلية واإلقناع والترفيه والتسويق أو اإلعالن والتعليم أو التنشئة 
ولكن الخصائص التي البد  ،ي لكل وظيفة له سماته وخصائصه المتميزةواألسلوب اللغو  ،االجتماعية

 أن تتوفر في األسلوب الصحفي هي:من 

 البساطة: -1

لكي تكون اللغة المستخدمة في الكتابة الصحفية مفهومة للقراء البد من أن تكون بسيطة دون أن 
استخدام العبارات والكلمات الصعبة غير  إلىدون اللجوء من المعنى  إلىوسهلة تؤدي  ،تكون مبتذلة

 .ويكف عن متابعة القراءة أو االستماع ،المألوفة التي ينفر منها القارئ أو المستمع

 الدقة والتجسيد: -2

بقدر أهمية البساطة والسهولة في توضيح المادة اإلعالمية وجعلها مفهومة للقراء والمستمعين 
المعاني لها أهمية قصوى ألنها تمنع الوقوع في متاهة الثرثرة  فإن الدقة في التعبير وتجسيد ،العاديين

االلتزام بدقة الكلمات يجب والمفردات الغامضة والعمومية دون أن يكون لها معنى محدد، لذلك 
متعددة أو  المعبرة بشكل مناسب لمضمون المادة اإلعالمية وأال تحمل الكلمات والعبرات تفسيرات  

فالدقة  ،كتبالتشوش واالرتباك في فهم المعنى الحقيقي لما يقال أو يُ  إلىمتداخلة ألنها تؤدي 
والتجسيد تساعدان على فهم المدلول الواحد للمادة اإلعالمية المنشورة أو المبثوثة عبر اإلذاعة أو 

 .التلفزيون
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 السالمة اللغوية: -3

يم يساعد على تذوق إن مراعاة قواعد اإلمالء والنحو والصرف واالستخدام الصحيح لعالمات الترق
وعكس  ،أن يلتزم بجميع قواعد وأصول اللغةمن واستيعاب المادة اإلعالمية، فاألسلوب الصحفي البد 

فقد ثقة المتلقين بمصداقية الوسيلة المادة اإلعالمية ويعيق عملية االتصال عموما  ويُ  إلىذلك يسيء 
مدققون لغويون أكفاء ومتميزون لمنع الوقوع في وهذا يقتضي أن يتوفر للوسيلة اإلعالمية  ،اإلعالمية

 .األخطاء اللغوية التي يسميها البعض األخطاء القاتلة

 القواعد اللغوية:  -4

فرها في األسلوب الصحفي لكي يكون األداء سليما  مفهوما  ومقبوال  من اثمة قواعد لغوية البد من تو 
 غوية بالتالي:ويمكن إيجاز هذه القواعد الل ،قبل القراء والمستمعين

 االبتعاد عن استخدام األفعال المبنية للمجهول واستخدام األفعال المبنية للمعلوم. 
  االبتعاد عن استخدام الجمل الطويلة المعقدة المرتبكة والمتداخلة واستخدام الجمل القصيرة

ن المعبرة، وكما قال العرب قديما  )اإلعجاز في اإليجاز( و)خير الكالم ما قل ودل( و)م
 األفضل أن يكون أقل بشرط أن يكون أحسن(.

  عدم اإلكثار من استخدام الجمل االعتراضية والمصطلحات والعبارات الغامضة التي تعيق
 عملية تواصل المتلقي مع الوسيلة اإلعالمية.
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وتكمن أهمية إتقان ومعرفة األسلوب الصحفي الذي يختلف عن األسلوب التقني وعن األسلوب 
 ن بعاملين أساسيين:و بمعرفة أن الصحفيين محكوم األدبي الصرف

 األول: عامل الوقت:

بشكل خاص من المعروف أن الصحفي الميداني 
ليس لديه الوقت الكافي لكتابة خبر صحفي كتابة 

وذلك ألن الفورية والسرعة من  ،أدبية متكاملة
مميزات الخبر الصحفي فال بد من أن يكون لدى 

في صياغة الخبر  تانالصحفي القدرة والكفاءة العالي
الصحفي أو المادة اإلعالمية كالتحقيق والريبورتاج 

و بث أبسرعة تقتضيها ضرورة عدم التأخر في نشر 
عالمية فقد المادة اإلألن التأخير يُ  المادة اإلعالمية،

  ها وتأثيرها المطلوب، فمن المعروف إن الخبرية قيمت  
ألن  يتمان بسرعة وال يوجد الوقت الكافي إلعادة صياغته إعداد الخبر والريبورتاج اإلذاعي والتلفزيوني

وهذا ال يحتمل  ،نجاز المادة الخبرية بأسرع ما يمكنإفعامل الوقت مهم جدا  في  ،وقت بثهما محدد
 التلكؤ أو التردد في إنجازها.
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 الثاني: عامل جمهور المتلقين للمادة الخبرية:

مرتبط باألول وهو وهؤالء يريدون أن  العامل وهذا
م لهم مادة خبرية بأسلوب سهل ومفهوم ومقنع تقد  

دون أن يمنعوا التفكير العميق في المادة الخبرية 
فهمون المادة السيما أن معظم المتلقين ال يو 

المعقدة واألسلوب الصعب الغامض )العمر، 
 (.232-222 ص، 2006 زعير،عمران،محمود،
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 أهداف عملية التحرير الصحفي :خامسا  

تحقيق  إلىيهدف التحرير الصحفي كعملية صحفية فنية وكخطوة من خطوات إصدار الصحيفة 
 من أهمها:عدة أهداف 

 الموضوع( يتناسب مع سياسة الصحيفة.الخبر أو )الصحفي جعل النص  -1

 ( وتصحيحها.العواصم- األسماء- األرقام)والمعلومات تحري األخطاء التي قد ترد في الحقائق  -2

جعل النص الصحفي يتناسب مع  -3
 المساحة المحددة.

تبسيط وتوضيح وتصحيح لغة النص  -4
 الصحفي.

حيا -5  ها.ؤ توضيح معاني النص الصحفي وا 

أجل التأكد مراجعة النص الصحفي من  -6
 من الموضوعية المنطقية.

 
 تعديل لهجة النص الصحفي عند الضرورة. -7

 جعل النص الصحفي يروق لقارئ الصحيفة. -8

نوع من الهارموني والتناغم األسلوبي بين النصوص الصحفية المختلفة التي تنشرها إيجاد  -2
 الصحيفة.

 (.24تسهيل عملية اإلخراج الصحفي )حسونة، ص  -10
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 األسلوب اإلعالمي :سادسا  

اإلعالم اللغوي(: إن مشكالت  علم- اللغة اإلعالمية)كتابه يقول الدكتور عبد العزيز شرف في 
فتناول  ،األسلوب اإلعالمي جذبت الكثير من الدارسين منذ تأكد للفن اإلعالمي والصحفي وجوده

 الدارسون بالتحليل الكيفي أسئلة مثل:

 اإلعالمي واألسلوب األدبي؟ما هو الفرق بين األسلوب 

 تحقيقها؟ إلىهي األغراض التي يهدف األسلوب اإلعالمي  ما

ها من دراسة األسلوب اإلعالمي من خالل دراسة علم األسلوبيات وهو إن االستفادة يمكن أن نجني  
على أحد الفروع التطبيقية لعلم اللغة الحديثة إذ يعتمد هذا المنهج في دراسة األسلوب اإلعالمي 

 المناهج اللغوية الحديثة.

تجربة التحليل الكمي لألسلوب فاتحة هذا  إلىبل إن بعض الباحثين في تحليل المضمون يذهب 
 التحليل في اتجاهات أربعة:

جريت دراسات مختلفة للطابع العام لطريقة الكالم كتحليل بناء قواعد لغة هو اللغة كلها، وقد أُ  :األول
 نماط االستخدام التي تظهر في الكتابة والكالم.معينة على أساس تكرار أ

وكان هذا مركز اهتمام أحدث التطبيقات  ،التمييز بين أنماط األسلوب في الفقرات المختلفة :الثاني
 خاصة بالنسبة لمشكالت اللغة اإلعالمية.بوأشملها للتحليل الكمي لألسلوب اإلعالمي و 

ث طابع بعض نماذج الكالم المكتوب بطريقة التحليل تمييز األسلوب بنماذج الكالم أي بح :الثالث
 الكمي.

هو العادات والسمات اللغوية التي تميز شخصا  ما خاصة كاتبا  من رجاالت الصحافة  :الرابع
أذهاننا مباشرة  إلىواإلعالم، فنحن حين نقول أسلوب محمد حسنين هيكل الصحفي تقفز 

 بعض السمات التي ينفرد بها هيكل عن غيره.
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وبغض النظر عن هذه االتجاهات في التحليل فإن الهدف من وراء علم األسلوبيات هو دراسة 
لىالمالمح اللغوية التي تميز الصيغ الشائعة فيها، و  إلىاألساليب اإلعالمية المختلفة بحيث نشير   ا 

م فيها من ستخدوبين المواقف االجتماعية التي تُ  ،الصلة بين هذه الصيغ ووظائفها اللغوية من ناحية
ناحية أخرى، ونفسر كلما أتيح لنا ذلك السبب في استخدام هذه المالمح ونقابلها بالمالمح البديلة في 
األنماط اللغوية األخرى، ثم نصنف هذه السمات إما على أساس مميزاتها اللغوية من نحوية وصوتية 

 قة بين االثنين معا .ولفظية أو على أساس وظيفته في السياق االجتماعي أو على أساس العال

 

 دراسة األسلوب اإلعالمي: 

إن موضوع البحث الذي يتناول دراسة األسلوب 
اإلعالمي هو أي شريحة من الكالم المذاع أو اللغة 
المطبوعة التي يمكن للمحلل اللغوي أن يعزلها من 

ثم يخضعها لمعايير البحث  ،الفيض اللغوي المتدفق
عبارة أم جملة أم  والتحليل سواء كانت هذه الشريحة

 فقرة أم نصا  متكامال .

يطرحها الباحثون في األسلوب عدة وثمة فروق 
 اإلعالمي:

هل يمكن استكشاف صلة بين الصيغ  أوال :
  اللغوية ووظائفها في األسلوب الصحفي أو 

وبين الوظائف التي تؤديها هذه الصيغ في السياق االجتماعي الذي تستخدم  ،اإلعالمي بوجه عام
 ؟فيه

ه باألسلوب المعرفي أي هل يتعين علينا أن نفرق في الوظيفة اللغوية بين ما يمكن أن نسمي   ثانيا :
انفعاالت  إلىوبين ما يمكن أن نسميه باألسلوب الالمعرفي الذي يؤدي  ،معلومات إلىالذي يؤدي 

 .وأوهام
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خرج واعيا  هو الذي يُ  لى أن استعمال اللغة استعماال  عقليا  إوعموما  يذهب علم النفس الحديث 
 .حيز الوضوح الشعوري إلىالمدركات من مجال الغموض الالشعوري 

يطاليا على أن إوبريكسن في فرنسا وكروتش في  نكلترافي إ ستاوت ويتفق علماء اللغة مثل واردو
 نور الفكر. إلىاللغة هي مجموعة الرموز التي تنقل المعاني من إبهام األحاسيس 

 نظرية السياق: 

أنه ال بد من ربط دراسة اللغة بدراسة أنواع  ”مالينوفسكي“يرى العديد من الباحثين اللغويين ومنهم 
فسير داللة األلفاظ والكلمات والعبارات داخل إطار وهذا يقتضي ت ،النشاط االجتماعي واإلنساني

واللغة وفق هذا المفهوم تقترب من المستوى العلمي االجتماعي  ،السياق الحقيقي الذي تنتسب إليه
ة اإلعالمية، وذلك ألنها تعد نمطا  من أنماط السلوك اإلنساني لكونه لن الذي نطلق عليه تسمية اللغ

وباختصار يمكن القول إن فصل  ،مجرد وظيفة ثانوية بل يؤدي دورا  وظيفيا  خاصا  به إلىيؤدي 
 ”مالينوفسكي“كما يقول  ،الناحية اللغوية لأللفاظ والتعابير والكلمات عن السياق االجتماعي والثقافي

يفصل بين علم اللغويات وعلم االجتماع، فاللفظ بالنسبة "لمالينوفسكي" هو عمل ذو قوة هو كمن 
أو هو مؤثر يدفع للفعل مرتبط بالموقف الذي يحدث  ،وفاعلية ال تقل عن أي عمل عضلي يدوي

 الكالم يرتبطف اللغات البدائية: -مشكلة المعنى حول  وهذا ما دفع "مالينوفسكي" للقول في مقاله ،فيه
 بالموقف ارتباطا  ال ينفصل وسياق الموقف ال غنى عنه لفهم األلفاظ.

ومن المفيد توظيف نظرية "مالينوفسكي" في السياق لصالح المنهج اإلعالمي في اللغة لدراسة اللغة 
وتساعد دراسة السياق في اللغة اإلعالمية على إنشاء معايير أسلوبية  ،في إطارها االجتماعي

 سياقات المختلفة.وتطبيقاتها في ال

وقد تمت دراسة تطبيق المعايير األسلوبية على الموضوعات التي تناولتها الصحف واإلذاعة 
وطرق عرض األنباء في البرامج اإلخبارية  ،وطرق التعبير واأللفاظ المستخدمة في الجرائد ،والتلفزيون

 في اإلذاعة وبرامج التلفزيون.

المستخدمة التي تستعين بدراسة السياق من شأنها أن تزيد من إن كفاءة المعايير فدون أي شك من و 
كفاءة تقويم وسائل االتصال اإلعالمية ليس فقط من خالل السياق االجتماعي والثقافي بل ومن خالل 

 .األسلوب اإلعالمي المعبر بدقة عن هذا السياق
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 جيدالمميزة للكاتب ال السمات :بعا  سا

ذه خالصة رأي أحد أبرز الذين عملوا في التدريب على الكتابة الصحفية في الواليات المتحدة وهو ه
 :Peter Clarkبيتر كالرك 

إن العالم الخارجي هو حقل التجربة  .1
ومنبع الوحي للكاتب الجيد، فمن خالل 
العالم يبتكر الكاتب قصصا  وأفكارا  

نظر جيدا  من حولك وستجد ا ،متنوعة
  رائعة لكتابة مبتكرة. أفكارا  

 ابتكار ما هو جديد وخاص. إلىالكاتب الجيد ال يتقيد بالرسميات والتقاليد فدائما  ما يسعى  .2

ودائما  ما يكون تركيزه على قيمة ومحتوى  ،الكاتب الجيد يجمع المعلومات بكثافة وشراهة .3
فهو في أكثر األحيان ، المعلومة ذاتها أكثر مما يكون على األسلوب الذي يعرض به المعلومة

 يرى نفسه محققا  وليس كاتبا .

فهو يعلم أنها أهم جزء في عمله لما لها  ،الكاتب الجيد يركز مجهوده األساسي على المقدمة .4
 من تأثير في جذب انتباه القارئ.

فتكون غالبا  مسيطرة  ،الكاتب الجيد دائما  ما يكون هو نفسه منغمسا  في القصة التي يكتبها .5
فهو يخطط لها طوال اليوم ويناقشها في ذهنه ومع أشخاص آخرين باحثا   ،على وجدانه وتفكيره

 عن أفكار واقتراحات جديدة.

ولكنه يمتاز بجرأة خارقة في طرح األفكار وكتابتها  ،الكاتب الجيد غير متسرع في كتاباته .6
 والتعبير عنها.

دى أهمية األساليب الميكانيكية لترتيب األفكار والمصادر المتاحة لم الكاتب الجيد متفهم جدا   .7
وتهيئة الجو، فهو يحاول أن تتخلل أوقات الكتابة واإلبداع بعض األفعال التي تبعث وتجدد 

 نشاطه مثل المشي والسرحان وأكل الوجبات السريعة.. إلخ.
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لح ما يريد وأحيانا  ما يبدأ من الكاتب الجيد يستخدم المسودات، فهو يكتب ثم يعيد الكتابة فيص .8
 الكمال. إلىعن العمل ويطمح  إلحساسه دائما  أن هناك خطأ ما وأنه غير راض   ،جديد

الكاتب الجيد يثق في ويعتمد على حاسته السمعية ومشاعره أكثر من رؤيته في تقييمه  .2
ن المراجع مثال  ألعماله، فهو دائما  ما يبحث عن األخطاء التي تثير وجدانه وشعوره في حين أ

 يبحث عما يثير نظره من أخطاء لغوية.

الكاتب الجيد يحب سرد القصص ويبحث مجددا  عن الجانب اإلنساني ألي خبر، ويبحث  .10
أيضا  عن األصوات التي تضفي الحياة على الكتابة، واللغة التي يكتب بها تعكس اهتمامه 

 بالسرد القصصي أو الحكي.

أساسا  إلرضاء نفسه ومعاييره الذاتية، ولكنه يتفهم جيدا  الصلة الكاتب الجيد يكتب دائما  و  .11
فعلى عكس كثير من الصحفيين يكون الكاتب لديه ثقة عالية أن  ،الوطيدة بين الكاتب والقارئ

 مسؤولية ما سيصل إليهم من أفكار وأحاسيس. قرائه متحمال   إلىأعماله ستصل 

فهو يحب عنصر المفاجأة والتجديد في بداية  ،الكاتب الجيد جريء وغير تقليدي في كتاباته .12
أي قصة، ودائما  ما يتمنى أن ما يكتبه في الجريدة اليومية يكون هو األفضل واألدق واألكثر 

 مصداقية.

الكاتب الجيد قارئ للروايات ومحب لألعمال الفنية المتميزة فهو يجمع األفكار من مصادر  .13
 متنوعة.

آخر كلمة وفكرة تماما  على عكس الصحفي الذي ال يعبأ  إلىب في كتاباته الكاتب الجيد مسه   .14
اب ال يمكن فصل فذلك النوع من الكتّ  ،ويهتم فقط بكتابة مقدمة مثيرة ويهمل البقية ،بالقارئ

نهاية عمله عن مقدمته فكل كلمة عنده في انسياب وتجانس مع األخرى ما يجعل القارئ يقرأ 
 (.2007كل كلمة)أبو العينين، 

18 



 

 

 : فن التحرير الصحفي والتطور التكنولوجي:امنا  ث

 

وكان من أبرز  ،شهد ربع القرن األخير بوادر صورة جديدة في وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات
مظاهرها هيمنة الحاسبات اآللية وأشعة الليزر واألقمار الصناعية على شكل االتصال ومحتواه، وقد 

خاصة حينما أخذت الحاسبات بحد كبير بهذه المستحدثات التكنولوجية  إلىتأثرت صناعة الصحف 
اآللية تحتل مكانها تدريجيا  في صاالت التحرير والجمع، فالتحرير الصحفي يبدأ بعملية جمع المواد 

 ثم معالجة المادة الصحفية. ،مقر الصحيفة إلىالصحفية من مصادرها المختلفة وتوصيلها 
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 لتطور التكنولوجي:المحرر الصحفي في ظل ا .أ

حد كبير عن نظيره في القرن الماضي الذي كان  إلىالمحرر الصحفي في القرن الحالي مختلف 
إذ استولى تحرير الفصول الصحفية وكتابة  ،يحرر لوسيلة إعالمية واحدة ويفكر بطريقة واحدة

عدادها بأكثر من وسيلة إعالمية في الوقت  خراج الصفحات وا   ه.نفسالعناوين لتصميم وا 

 في ظل التطور التكنولوجي: الصحفي محررلا مهام

 :أصبح على المحرر أن

 يحرر نسخة من الموضوع للصحيفة الورقية. 
  ثم يعيد تكييفها في صورة نسخة إلكترونية بإضافة لقطات الفيديو والمقاطع السمعية إليها لتكون

 .جاهزة لإلذاعة في شبكات التلفزيون ومحطات الراديو
  ثم ينتج منها نسخة رقمية أخرى تصلح للموقع اإللكتروني  وهذا بالضبط ما يقوم به المحررون

التي اندمجت مع شركة أمريكا أون الين  TIMOالتلفزيونية وفي مجلة  NBCحاليا  في شبكة
  LBCوفي صحيفة الحياة التي دخلت في شراكة مع قناة ،وشركة وارنر التلفزيونية والسينمائية

 نية.اللبنا

 :التكنولوجي التطور ظل في والمراسلينبين المحررين والكتّاب  العالقة

د على شبكات محلية داخل الصحف نظام التحرير اإللكتروني المعتم   إلىوينتج أيضا  عن التحول 
 ،العالقة بين المحررين في الصحيفة والكتّاب من خارجها من ناحية ومراسليها من ناحية أخرى تعديلُ 

حيث أصبح المحررون اليوم يستخدمون األدوات التكنولوجية الحديثة في التعامل مع الكتّاب 
فبعد أن كان الفاكس هو  ،الجديدة اويطالبونهم باإللمام بالطرق المختلفة للتعامل مع هذه التكنولوجي

الصحيفة أصبح  إلىاب في إرسال موادهم المكتوبة األداة التكنولوجية األساسية التي يستخدمها الكتّ 
ه تكنولوجيا الحاسبات من أدوات أنظمة الفاكس الملحقة تتيحهؤالء الكتّاب اليوم مطالبون باستخدام ما 

 ،واستخدام أنظمة البريد اإللكتروني في حالة الشبكات المتسعة ،بالحاسبات في حالة الشبكات المحلية
وينطبق األمر نفسه على مراسلي الصحيفة الذين يعملون في مكاتبها المحلية أو مكاتبها بالعواصم 

 العالمية.
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 صالة التحرير الحديثة: .ب

 :الحديثة التحرير وصالة التقليدية التحرير صالة بين الفرق

شكل حذوة كانت صالة التحرير التقليدية قبل استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحرير الصحف تأخذ 
سمى في الصحف العربية حصان، حيث كان يجلس كبير المحررين أو رئيس الديسك المركزي كما يُ 

ويجلس المحررون خارج هذا  ،ق عليه المحرر المركزيلطوكان يُ  ،في منتصف المنحنى من الداخل
وقد تغير شكل صالة التحرير في الصحف نتيجة استخدام  ،األطراف والمنحنى ويطلق عليهم محرر 

وأمام كل  ،الكمبيوتر في التحرير حيث أصبحت تأخذ شكل المستطيل الذي يجلس حوله المحررون
 .واحد شاشة الكمبيوتر المتصلة بنظام التحرير المركزي في الصحيفة

 :المسؤوليات على المحررين في صالة التحريرأساليب الصحف لتوزيع 

تتبع الصحف أساليب مختلفة في توزيع المسؤوليات على المحررين في صالة التحرير على النحو 
 التالي:

  قسم التحرير المركزي  إلىإسناد كل مهام التحرير  إلىتميل الصحف الصغيرة والمتوسطة الحجم
باستخدام نظام ربط شبكي ألجهزة الحاسب الخاصة بالمحررين لتسهيل انتقال المواد من القسم 

 .سكرتير التحرير الفني إلىثم منه  ،رئيس الديسك إلىومن المحرر  ،صالة التحرير إلىالمعني 

  مال وحدات ثم تصب أع ة،تخصيص وحدة تحرير لكل قسم على حد إلىتميل الصحف األكبر
 .التحرير الفرعية في قسم التحرير المركزي عبر شبكة الحاسب اآللي إلجراء المراجعة النهائية

تباعه، وحتى في حالة ااألسلوبين يمكن  أي   الصحيفة وعدد المحررين المتوفرين لها د حجمُ ويحد  
كزي يقوم بمراجعة األقسام المتخصصة يجب أن يكون لدى الصحيفة ديسك مر  إلىنقل مهام التحرير 

 جميع مواد الصحيفة للتحقق من التناغم التحريري فيها.

لىو  استخدام ما  إلىات القرن العشرين يجانب األسلوبين السابقين اتجهت بعض الصحف في تسعين ا 
خراجها فنيا ، ويضم فريق العمل مجموعة يُ  سمى بفرق العمل في إعداد المواد الصحفية وتحريرها وا 

الصحفيين من جامعي المعلومات والمحررين والمخرجين الذين يعملون معا  لتوليد فكرة صغيرة من 
خراجه اوجمع البيانات وتحريره ،الموضوع ويتضمن فريق العمل في الغالب رئيسا  من قسم  ا،وا 

 محرر وصحفي أو أكثر من جامعي المعلومات ومصور ومخرج فني. إلىالديسك المركزي إضافة 

21 



 

 

 :تكنولوجيا الحديثة في صناعة الصحفأسباب إدخال ال .ج

 

 .مواجهة االحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال اإلعالم -1

 .مواكبة عصر ثورة المعلومات واالتصاالت -2

تطوير العملية اإلنتاجية للصحف وغيرها من المطبوعات لتحقيق الفائدة المثلى لصناعة  -3
 .الصحافة والطبع والنشر

 .كلفة اإلنتاج والعائد المحققالموازنة االقتصادية بين  -4

 .إعادة تخطيط المهام والمسؤوليات في الحقل الصحفي بما يناسب روح العصر -5

فإذا كانت األجهزة السمعية والبصرية بدأت تغزو العالم  ،مواجهة المنافسة بين التلفاز والصحافة -6
استعمال  إلىنتنبه اإلعالمي فيجب على الصحافة أال ُتهزم أمام هذا الغزو ألنه بات علينا أن 

 التكنولوجيا لتحقيق الغرض في الزمن.
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 وظائف تكنولوجيا االتصال الحديثة في المجال الصحفي: .د

 يمكن تقسيمها كالتالي:

ومن بين وسائلها الكمبيوتر وقواعد المعلومات  ،إلكترونيا  وظيفة إنتاج وجمع المادة الصحفية  -1
واألقمار الصناعية والماسحات  ،واإلنترنت والتصوير اإللكتروني والتصوير الرقمي اإللكتروني
 الضوئية واالتصاالت السلكية والالسلكية واأللياف البصرية.

كتروني وسواء كانت ومن بينها الكمبيوتر والنشر اإلل ،وظيفة معالجة المعلومات الصحفية رقميا   -2
مرسومة فإن هناك العديد من البرامج التي تتعامل  ممصورة أ متلك المعلومات مادة مكتوبة أ
 وتعالج مثل هذه المعلومات.

ز كوظيفة تخزين المعلومات الصحفية واسترجاعها، وتقوم بنوك المعلومات وشبكاتها ومرا -3
وهي ُتساعد في  ،وثائقهاو يق أرشيفاتها المعلومات الصحفية باستخدام األقراص المدمجة في توث
 البحث عن المعلومات واسترجاعها بشكل سريع ومالئم.

الماسحات و األقمار الصناعية، و  وظيفة نقل ونشر وتوزيع المعلومات الصحفية مثل الفاكس -4
 الكيبل.و  شبكات األليافو  الشبكات الرقميةو االتصاالت السلكية والالسلكية، و  الضوئية

 ومن بينها تجهيز الكمبيوتر واألجهزة الرقمية الشخصية. ،المواد الصحفيةوظيفة عرض  -5

وظيفة التحرير اإللكتروني، وتتمثل في تنوع البرامج المساعدة في عملية الكتابة والمعالجة  -6
والتحرير اإللكتروني وبرامج بخصوص األسلوب واإلعراب واإلمالء، بل وتوجد برامج لكتابة 

وذلك في مجاالت  ،لكترونية للبياناتاإل ةآلي باستخدام طرق التغذيالقصص اإلخبارية بشكل 
عديدة مثل االقتصاد والرياضة، وفي المواد الصحفية التي تتضمن اإلحصائيات مثل أسعار 
األسهم والحصص والعمالت وهو ما جعل الصحف تتخلص من الصحفيين الذين ال يجيدون 

 حافة يعاد كتابتها ببرامج كمبيوتر جديدة.استخدام هذه البرامج حتى قال البعض إن الص

خراج المادة الصحفية -7 وهناك ثورة كبيرة في مجال البرامج الخاصة بالتصميم  ،وظيفة توضيب وا 
 واإلخراج الصحفي ومعالجة الصور والغرافيكس.
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 تأثير وسائل االتصال الحديثة على الصحافة: .ه

وبالرغم من الحضور المميز لتلك  ،األثر على الصحافة لقد كان لوسائل االتصال الحديثة بالغُ 
وال يمكننا أن  ،الوسائل في الصحافة عموما  إال أنها أبرزت اآلثار السلبية لهذه التقنيات على الصحافة

 اآلثار اإليجابية التي طرأت على الصحافة في ظل التطور التكنولوجي.ه نفسنغفل في اإلطار 

 فهو التالي: االتصال الحديثة على الصحافة التأثير السلبي لوسائلأما 

تراجع عنصر اإلبداع الفردي في العمل الصحفي بفعل تزايد االعتماد على التقنية كوسيلة  -1
 لتنفيذ الكثير من المهام.

 عدم التمييز بين الصحفيين المحترفين والدخالء. -2

يث تؤدي التقنيات جع دور الصحافة كحارس بوابة تقليدي ومفسر لألحداث والمعلومات، حاتر  -3
ربط الجمهور بالمصادر اإلخبارية األساسية وهو ما يزيد من دور القوى التجارية  إلىالحديثة 

 في تحديد توجهات المادة الصحفية ومضامينها.

التعارض بين اإلبداعية الموروثة في عملية التصوير وبين التدخالت الرقمية في معالجة  -4
مكانية استغالله بشكل غ  ير أخالقي.الصورة وا 

تضيف وسائل االتصال الحديثة على كاهل الصحفي، مسؤوليات جديدة تتمثل في الفحص  -5
والتدقيق وحسن االختيار على إشكاليات التالعب والتحليل والتحريف والمصادر غير الموثوق 

 بها.

 استهالك وقت كبير في البحث عن المعلومات دون معرفة وقت ومكان التوقف عن البحث. -6

انية حصول نسبة كبيرة من الجمهور على االبتكارات التكنولوجية الحديثة وبالتالي عدم عدم إمك -7
 إمكانية التواصل مع اآلخرين.

يفرض استخدام وسائل االتصال الحديثة لتقنيات متعددة لجمع األخبار ومواجهة أنواع جديدة من 
فر الدقة اة المتعلقة بتو مشكالت أخالقيات العمل الصحفي المفخخة فضال  عن القضايا التقليدي

 والعدالة والخصوصية والصحة والموضوعية.
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 التأثير اإليجابي لوسائل االتصال الحديثة على الصحافة فهو كما يلي: وأما

 تطور العملية اإلنتاجية للصحف وتحقيق الفائدة المثلى لصناعة الصحافة والطباعة والنشر. -1

 وسائل االتصال الحديثة وسيلة للنشر الصحفي. دعتُ  -2

االتصال بالقراء وتعميق العالقة معهم عبر الوسائل التفاعلية التي توفرها وسائل االتصال  -3
 الحديثة.

من مصادر األخبار والمعلومات والعلم والمعرفة  ا  مهم ا  وسائل االتصال الحديثة مصدر  دعتُ  -4
 أساسيا  لألخبار العاجلة. ا  ومصدر 

تصال المباشر من قبل الجمهور بالصحيفة ومحاورة الصحفيين والدخول معهم في نقاش اال -5
 بمختلف الموضوعات واآلراء.

لإرسال واستقبال المواد الصحفية من الجريدة  -6  وتخطي حواجز الجغرافيا والزمن.يها وا 

 وسائل االتصال الحديثة أدلة لتسويق الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحفية. دتع -7

نترنت فرة على اإلاالحصول على كم كبير من المعلومات والبيانات واألرقام واإلحصائيات المتو  -8
 باعتباره وسيلة من وسائل االتصال الحديثة.

خبارية من خالل اإل إلىاالنضمام  -2 نترنت حيث يتم تبادل الخبرات الصحفية جماعات صحفية وا 
 فيما بينهم.

تصال بالمصادر الصحفية الكبرى من منظمات توفر وسائل االتصال الحديثة خدمة اال -10
 وشخصيات دولية ومشاهير ومسؤولين.

 إمكانية عقد االجتماعات التحريرية مع المراسلين والمندوبين. -11
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 الخالصة:
العمود الفقري، حيث ال توجد  تمثل أقسام التحرير الصحفي في الصحف ووسائل اإلعالم عموما  

صحيفة دون أن يقوم على إعدادها مجموعة من المحررين الصحفيين الذين يتولون جمع المادة 
الصحفية من مصادرها المختلفة ثم تسليمها إلى رئيس القسم التابعين له، وبعد ذلك يختار منها ما 

تبعادها لعدم صالحيتها للنشر، أو يشاء، ويؤجل منها ما يشاء أيضا ، وبعض الموضوعات قد يتم اس
أن مضمونها ال يتفق وسياسة تحرير الصحيفة، أو خبر أو موضوع ال يرتقى إلى النشر حيث يوجد 

 للنشر ما هو أفضل وأحسن.

يقوم أساسا  على فن صناعة الكلمة والقدرة على صياغتها  الصحفيوعلى هذا فإن علم التحرير 
ألقرب إلى التعبير الصحيح عن الحدث أو الواقعة التي يرصدها واختيار أفضل الكلمات واأللفاظ ا

 .يالمحرر الصحف

أما تحرير الخبر التليفزيوني فيكاد يختلف فعلى الرغم من قيمة الحدث أو المعلومة وسرعة نقلها للجمهور 
أو  إال أن الجانب المصور يصبح هو المهم مع المادة التحريرية المعبرة عن الحدث في التو واللحظة

 .حيث يغلب الجانب المصور على الجانب التحريري الواقعة
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 :التمارين

 :يلي مما الخاطئة اإلجابة اختر

 :الصحفي األسلوب في تتوفر أن البد التي الخصائص من

A. البساطة 
B.  الدقة والتجسيد 
C. الجدة 

 الجدة Cالصحيحة:  اإلجابة

 تحقيق إلى الصحيفة إصدار خطوات من وكخطوة فنية صحفية كعملية الصحفي التحرير يهدف
 :أهمها من أهداف عدة

A.  وميولهم القراء آراءجعل النص الصحفي يتناسب مع. 
B. تسهيل عملية اإلخراج الصحفي. 
C. جعل النص الصحفي يتناسب مع المساحة المحددة. 

 آراء القراء وميولهميتناسب مع  جعل النص الصحفي A اإلجابة الصحيحة:

 :الصحافة على الحديثة االتصال لوسائل االيجابية اآلثار من

A.  جع دور الصحافة كحارس بوابة تقليدي اربط الجمهور بالمصادر اإلخبارية األساسية وتر
 وكمفسر لألحداث والمعلومات.

B. بالصحيفة ومحاورة الصحفيين والدخول معهم في نقاش  االتصال المباشر من قبل الجمهور
 .بمختلف الموضوعات واآلراء

C.  خبارية من خالل االنترنت حيث يتم تبادل الخبرات الصحفية االنضمام إلى جماعات صحفية وا 
  .فيما بينهم

جع دور الصحافة اتر و  ربط الجمهور بالمصادر اإلخبارية األساسية A اإلجابة الصحيحة:
 .كحارس بوابة تقليدي وكمفسر لألحداث والمعلومات
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 الوحدة التعليمية الثانية
 بداعيةاإل والكتابة الصحفي التحرير

 العناصر:
 .الكتابة الوظيفية والكتابة اإلبداعية: أولا 

 .العوامل التي نحكم بموجبها على العمل الكتابي :ثانياا 

اا   .أسلوب اإلبداع الصحفي :ثالث

 .العمل اإلبداعي الصحفي :رابعاا 

 .سمات الكتابة الجيدة :خامساا 

 .طرق اإلبداع الصحفي :سادساا 

 .مراحل اإلبداع الصحفي :سابعاا 

 األهداف التعليمية:
 الكتابة الوظيفية والكتابة اإلبداعيةيشرح  .1
 العوامل التي نحكم بموجبها على العمل الكتابييحدد  .2
 أسلوب اإلبداع الصحفييشرح  .3
 العمل اإلبداعي الصحفييشرح  .4
 سمات الكتابة الجيدةيحدد  .5
 طرق اإلبداع الصحفييحدد  .6
 مراحل اإلبداع الصحفييشرح  .7
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 الكتابة الوظيفية والكتابة اإلبداعية:: أولا 

 ن الضروري القول إن الكتابة بصورة عامة نوعان:م

 وظيفية. -1

 إبداعية. -2

 :الكتابة الوظيفية

غرض جماالي ومعناى  إلىول تهدف من ثم  قط،الوظيفية هي تلك الكتابة المرتبطة بوظيفة توصيلية ف
هذا أن المسألة مرتبطة بوظيفة اللغة، فوظيفة اللغة في األدب تشكيلية جمالية في المقام األول أي أن 

جانب وظيفتهاا التوصايلية، حيان إن للغاة وظيفاة فاي الحيااة العاماة وهاي الكا م،  إلىغايتها التصوير 
 رى.أي أن في اللغة جانباا نفعياا من جهة وجمالياا من جهة أخ

 إلاىفاللغة الجمالية أو األدبية تتوخى غاايتين: غاياة أدبياة وأخارى توصايلية، وربماا ذهاب بعاض النقااد 
 التعامل مع بعض النصوص األدبية على أن اللغة فيها غاية في ذاتها.

وهنااااك فااارق واضااات باااين الكتاباااة الوظيفياااة والكتاباااة اإلبداعياااة مااان حيااان الشاااكل والمضااامون والهااادف 
 م، كالفرق بين العلم والفن.وطريقة التقدي

هناك عوامل مشتركة فاي الناوعين مان الكتاباة مان أهمهاا الموضاوع أي ساوال كانات الكتاباة وظيفياة أم 
 :فالكتابة الوظيفية هي ،إبداعية ف  بد لها من موضوع تناقشه، ولكن لكل منهما ما يميزه عن غيره

  لناسإلى اوظيفة توصيلية فقط لتوصيل المعلومة و أو وظيفة محددة،  معيناا  تخدم هدفاا. 
 

  لناااس والقيااام بوظااائف وسااائل اإلعاا م إلااى اوهااي فااي علاام الصااحافة أو اإلعاا م نقاال األخبااار
ومواصاافات معيناة ينبغااي أن  ن لهااا شاروطاا إ، حيان األخارى التااي سايأتي الحاادين عنهاا لحقاااا 

 .بيانها فيما يكتبإلى األديب تتوفر فيها، وهي تختلف عن الغاية األدبية التي يسعى 
الشخص لغرض ما يجب أن تشتمل كتابته على بعض العناصر التي تخادم هاذا عندما يكتب 

الغاااارض، وأن تجيااااب عاااان بعااااض األساااائلة فااااي الخطاااااب أو الاااانص الااااذي تكتبااااه، وفااااي حقاااال 
الصحافة والتصال الجمااهيري يتحادن المختصاون عان أسائلة ساتة ينبغاي للقصاة الخبرياة أو 
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بهاادف واضات وهاو تغطياة أخبااار  بعضاها، يكتاب الصاحفي إذاا  نهاا أو عاانأن يجياب عالانص 
معينة ونقلها إلى القرال في أماكنهم لوضعهم في صاورة خخار التطاورات واألحادان السااخنة أو 

 .الجارية التي تدور حول العالم
 بالضاااارورة فااااي الكتابااااة ةلااااذلك فاااابن الكتابااااة الوظيفيااااة تحماااال بعااااض الصاااافات غياااار المتااااوفر 

 .اإلبداعية
 

  فالكتابااة الوظيفيااة حالصااحفية  تكااون كتابااة موضااوعية وتقريريااة فااي وصاافها ل حاادان بمعنااى أن
 ويقااولالناقال لهااا وهاو المناادوب أو المراسال الصااحفي ل يتادخل فيمااا يجاري ماان أحادان بذاتااه 

أو لااو فعلااوا كااذا لكااان كااذا أو كااان ماان  أن هااذا الحاادن غياار صااحيت أو أنااه لاام يجاار   "برأيااي
كتاباة  الكتاباة الوظيفياة أيضااا  ،قاد المامتمر فاي فنادق أفخام لكانات النتاائ  أفضال"الممكان لاو ع  

 .واقعية أي أنها تنقل الواقع كما هو

 
  الكتابة الوظيفية كذلك كتابة خنية أو فورية أو هكذا ينبغي أن تكون بحين تغطاي الحادن سااعة

اللهام إل إذا لام  2000عان أحادان وقعات عاام  2006عام  خبراا  دة أن أغطي  فما فائ ،وقوعه
بعااض جوانااب الخباار، أمااا أن أكتااب فااي خبااري أن تشاارنوبل سااوى كتشااف حتااى هااذا التاااري  ت  

عن انفجار هائل يودي بحياة الحريري لو وقع  في روسيا أو أن نكتب خبراا  1896حدن عام 
ها الخبرية بسرعة ألن األحادان العالمياة معناها أو قيمت  األخبار تفقد  فهذه في الشهر الماضي

فااي تزايااد مسااتمر، فاا  تكاااد تخلااو ساااعة ماان زماان ماان حاادن جديااد أو واقعااة فااي أنحااال العااالم 
 .على وسائل اإلع م أن تغطيها فور وقوعها

باار واألخ ،ما تنتهي الكتاباة الوظيفياة بانتهاال الغاياة الموضاوعة ألجلهاا أي نشار الخبار غالباا و 
هااي أكثاار شاايل معاارض للتلااف فااي عصاار التكنولوجيااا والتطااور الهائاال فااي صااناعة اإلعاا م 

معرفة ما يجري في حينه، بل من ن الناس عامة الناس نترنت الذي مك  الحديثة وفي عصر اإل
 .وأصبت بمقدور عامة الناس وكل الناس أن يقوموا بمهمة الصحفي إلى حد ما
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 :الكتابة اإلبداعية

 :الكتابة اإلبداعيةصفات 

أجااال الكتاباااة واإلباااداع مااان بحاااد ذاتهاااا أي أن الكاتاااب يكتاااب  الكتاباااة اإلبداعياااة فقاااد تكاااون هاااي هااادفاا 
أن تكااون  ولاايس شاارطاا  ،كاال المحساانات إلبااراز مااا يريااد والتصااوير الفنااي األدبااي لمااا يكتااب مسااتخدماا 

الكتابة اإلبداعية موضوعية ألنها في العادة تبرز شخصية الكاتب فيما يكتب من نصاوص أو لوحاات 
قصائد، فالكاتب في حالة الكتابة اإلبداعية يطلق لخياله العنان فيصور أشيال غيار أو روايات أو فنية 

للوجاود ألنهاا مساتوحاة مان  تكون األشايال التاي يصاورها غيار قابلاة وأحياناا  ،موجودة على أرض الواقع
ول يعنااي الخيااال تااوهم أشاايال غياار موجااودة ولكنهااا الطاقااة ، حااد كبياار إلااىالخيااال، أي إنهااا مبااال  فيهااا 

والقاادرة الخ قااة التااي يتمتااع بهااا الكاتااب عاان غيااره، القاادرة علااى توليااف الع قااات بااين األشاايال التااي ل 
ظيفي بمطابقة حدن أو حالة خارجية مع النص الذي يمكن لغير المبدعين فعله، بينما يقوم الكاتب الو 

 .ةستخدم المحسنات البديعية والب غية إل في حدود ضيقكتب، ول ت  

 

 :الكاتب المبدعميزات 

أو  أن الكاتااب المباادع يمتلااك القاادرة علااى كتابااة نااص وظيفااي، أي أن كاتباااا  إلااىتجاادر اإلشااارة كااذلك 
لصااحافة ووسااائل اإلعاا م األخاارى فاابن باسااتطاعته أن يفعاال إلااى اوأراد أن ينقلااه  لااو شاااهد حاادثاا  روائياااا 

نه ليس بمقدور كل أبمعنى  ،ذلك ويقرر ما حدن بكل موضوعية لكن ليس العكس بالضرورة صحيحاا 
وروايات بل قد ل يصلت بعضهم أكثر من ناقل ل خبار وربما لم يستطع  الصحفيين أن يكتبوا قصصاا 

لجمهااور القاارال أو المسااتمعين، ولااذلك ساانتعرف علااى أن هناااك كتابااة  أن يصااي  الخباار بشااكله النهااائي
 .والفرق بين العمليتين اا صحفي اا صحفية وتحرير 
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 :الكتابة الوظيفية والكتابة اإلبداعية الفرق بينثانياا: 

وماان الفااوارق بااين الكتااابتين أن الكتابااة الوظيفيااة حالصااحفية  تنتهااي بانتهااال الغايااة الموضااوعة ألجلهااا 
ع م الناس، ول تصلت إلعادتها وتكراراها في كل وقت وحين، على سبيل المثال  وهي نشر األخبار وا 

 إلي وقات خخار فا منطقاة الشارق األوساط، ل ينفاع أن نكاررهإلاى خبر عن زياارة رئايس وزرال بريطانياا 
بعاد كاتبهاا  بال قرونااا  طويلاة بينما نجد أن الكتاباة األدبياة تبقاى وتادوم سانين ،كرر الزيارة بعد شهرإذا 

 «فااي بيتنااا رجاال»وربمااا يعيااد ماادرس اللغااة العربيااة روايااة عبااد المجيااد جااودة السااحار  ،ونحاان نكررهااا
إدارة المنااه  فاي وزارة التربياة  هتقارر  ياا دراسا ومنهجااا ا  أو أن يكاون ذلاك مقارراا  ،لط به سانين متواصالة

ازلنااا علااى الصااعيد العربااي مااث ا نتغنااى باابعض المعلقااات ماان عصااور مف ،علااى ماادار عقااد ماان الاازمن
الجاهليااة قباال اإلساا م ونسااتذكر كتابااات الجاااحظ والب غيااين، والف ساافة اإلغااريقيين واليونااان وغياارهم، 

م واألدب الحااادين والشاااعر الجااااهلي والشاااعر الحااادين حتاااى فاااي جامعاتناااا يااادرس الطااا ب األدب القااادي
 .عن أحدان تكون قد وقعت لبضع سنين مضت، أو أشهر قليلة ماضية وهكذا، ول أظننا نذكر خبراا 

لهااا  محاادداا  فااالفرق واضاات بااين الكتااابتين كااالفرق بااين العلاام واألدب، بالطريقااة العلميااة تتبااع منهجاااا  إذاا 
طبااق، فااي حااين أن اإلبااداع أو الفاان واألدب شاايل شخصااي ت   ضااوابط وحاادود وأسااس معينااة يجااب أن

وجهد شخصي غير تراكمي على المستوى العالمي، كما في حالة العلوم والكتشاافات، وربماا ل يمكان 
وبكاال بساااطة يمكاان أن نقااول طريقااة فاا ن فااي التعبياار، وهااذا ل ينطبااق علااى  ،تطبيقااه علااى شخصااين

إلااى اللغااة الوظيفيااة لهااا هاادف محاادد توصاايلي غايتااه أن تصاال المعلومااة و  ،النااواحي العمليااة المنهجيااة
غيااار  اا جمالياا كااان بحياان يسااتفيد منهاااا، بينمااا تمتلااك الكتابااة اإلبداعيااة هاادفاا  أينماااكااان و  لمسااتقبل أياااا ا

مان الانص اإلباداعي وقاد ل يرقاى كثيار مان  نالهدف التوصايلي، حتاى أن كال المتلقاين قاد ل يساتفيدو 
توى فهاام الاانص اإلبااداعي، وهااذا ل يمكاان حصااوله فااي الاانص الااوظيفي ألن ماان أبسااط مساا إلااىالقاارال 

 . 7-4 ص شروط التحرير الصحفي هو تبسيط المعاني والكتابة بلغة مفهومة لعامة الناس حالقضاة،
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 : نبيل حدادكما حددها  الفروق بين التعبير الوظيفي والتعبير اإلبداعي

فاااي حاااين أن التعبيااار األدباااي أو اإلباااداعي تعبيااار ذاتاااي، إن التعبياار الاااوظيفي تعبيااار موضاااوعي  -1
ومعنااى هااذا أن الاانص اإلبااداعي ينطااوي علااى خصااائص ذاتيااة ماان إبااداع صاااحبها فتظهاار فيااه 

ماا لقضاية ماا،  لشايلكماا ينطاوي علاى وجهاة نظاره، إناه رمياة  ،مشااعرهو  توجهه الفكريو  ثقافته
سلوبه وطريقته ورميته، أما التعبير فيتجلى فيه أ ،ولكن من خ ل صاحبه ،لخاطر أو تصور ما

الاااوظيفي فهاااو رمياااة موضاااوعية بمعناااى أن الكاتاااب هناااا غيااار مشاااغول إل بالمساااألة التاااي يرياااد 
ومااان ثااام ل تظهااار عواطفاااه أو مواقفاااه أو مشااااعره وغالبااااا ماااا تاااتم كتاباااة النصاااوص  ،توصااايلها

 يق.الوظيفية بموجب قوالب كتابية كالتقرير أو الرسالة أو الخبر أو التحق
تأسيساااا علااى مااا ساابق فاابن التعبياار الااوظيفي تقريااري فااي حااين أن التعبياار األدبااي تصااويري، ول  -2

ن يادعوه بالمحسانات الب غياة أو الزخرفاة أنعني بهذا أن التعبير األدبي حافل بما يحلو للبعض 
اللفظية، فالمسألة ليست محسنات أو زخارف بل مسألة لغاة لهاا أكثار مان بعاد وتامدي أكثار مان 

وقاااااد تكاااااون  ،إنهاااااا مساااااألة تعبيااااار يحشاااااد مساااااتلزمات األدال الفناااااي التعبياااااري وشاااااروطه ،وظيفاااااة
 المحسنات والزخارف عبئاا عليه ل عوناا له.

مااا ساابق يمكاان القااول إن كاتااب الاانص اإلبااداعي لديااه القاادرة بالضاارورة علااى كتابااة إلااى إضااافة  -3
يتجلاااى عطاااال الموهباااة  ففاااي الااانص اإلباااداعي ،الااانص الاااوظيفي ولااايس العكاااس صاااحيحاا دائمااااا 

والساااتعداد الشخصاااي، وهكاااذا فااابن كاتاااب الااانص اإلباااداعي بالمساااتويات المتعاااارف عليهاااا هاااو 
 األديب في حين أن كاتب النص الوظيفي وبأعلى المستويات المتعارف عليها هو الكاتب.

نيااة، فبنهااا تظاال دون ساامو الكتابااة الف ،ومهمااا باادت الكتابااة الوظيفيااة مهمااة فااي حياتنااا المعاصاارة
تاب مان أجلهاا، فاي حاين يظال فالنص الوظيفي ينتهاي وربماا يت شاى حاين تتحقاق الغاياة التاي ك  

 م بالخلود.ن توس  أن بعض النصوص األدبية يمكن إالنص اإلبداعي متجدداا بل 

إن الانص الااوظيفي ل خيااال فياه، فااي حااين يعتماد الاانص اإلبااداعي اعتمااداا كبيااراا بطبيعااة الحااال  -4
الضاااروري أن نقااارر هناااا أن الخياااال لااايس مجااارد طاقاااة اخت قياااة بااال طاقاااة  ومااان ،علاااى الخياااال

والخياااال لااايس هاااو الاااوهم بااال هاااو القااادرة علاااى تكاااوين الع قاااات باااين أماااور ل يكتشاااف  ،خ قاااة
ل كيااف يسااتطيع الشاااعر أن يااربط بااين الحصااان والطياار فااي بياات اماارم  ع قاتهااا إل المباادع، وا 
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وذلاااك  ،وكياااف يساااتطيع الشااااعر نفساااه أن ياااربط اإلحسااااس بالجباااال واألحباااال ،القااايس المشاااهور
 بقوله:

 ذبلش دت بي   غار الفتل  م   بكل  ه نجوم   كأن   من ليل   لك   فيا

ااا د هاااذه الع قاااات المتشاااابكة باااين أبطالاااه وكياااف يساااتطيع الكاتاااب القصصاااي أو الروائاااي أن يوج 
 وبيئتهم ومحيطهم وزمانهم ومكانهم؟

ماا  الاوظيفي فهاو يقاوم علاى مطابقاة حالاة خارجياة ماع الانص الكتاابي أي ثماة غارض  أما النص 
كتااااب الاااانص ألجلااااه، أو حالااااة مااااا يصاااافها الكاتااااب ويحاااااول اإلحاطااااة بهااااا واللتاااازام بعناصاااارها ي  

وأي دور للخيااال فااي الانص الااوظيفي يكااون بمثاباة كااذب أو وهاام، فالخياال فااي الاانص  ،الخارجياة
حظر استعماله إل ضمن الحدود حين أنه في النص الوظيفي وهم وي  في  ،اإلبداعي طاقة خ قة

  .20-19 ص ،2002التعبيرية الدنيا التي ل تجاوز تشبيهاا ما ححداد، 
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 العوامل التي نحكم بموجبها على العمل الكتابي:: ثالثاا 

مرتبتاه بااين األشااكال الكتابياة ماان الضااروري النظاار  كاي نسااتطيع أن نحكاام علاى العماال الكتااابي ونحاادد  
 في أربعة اعتبارات:

 

 شخصية العمل الكتابي. -1

 أسلوبه. -2

ماااادى مراعاااااة العماااال الكتااااابي ل سااااس  -3
 المقررة.

مااااادى مطابقاااااة حجااااام العمااااال الكتاااااابي  -4
 لمتطلبات الموضوع الذي يتناوله.

  

 شخصية العمل الكتابي: -1

 ،دعى بشااكل العماال الكتااابيبطبيعااة الحااال شخصااية العماال الكتااابي أو مااا ي ااإن أول هااذه المعااايير هااو 
 وهنا تبرز لدينا أربعة أشكال أساسية هي:

 الشكل اإلبداعي. -1

 الشكل التوليفي. -2

 النصوص المترجمة. -3

 النصوص المقتبسة. -4

وذلك  ،ها اإلنسانائر النصوص التي يكتبسمن الطبيعي أن يحتل العمل اإلبداعي المكانة األولى بين 
ألنه عمال يتجلاى فياه اإلباداع اإلنسااني، أي ينطاوي علاى إضاافة حقيقياة تادفع باتجااه الرقاي اإلنسااني 

 ليس كل عمل إبداعي فني أفضل من أي عمل توليفي. هن القول ليس مطلقاا بمعنى أنأعلى 
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ومان  ،اجاع بشاكل مباشارالكتابة التوليفية هي التي تعتماد علاى المصاادر والمر أما الشكل الثاني فهو 
ولكاان  ،أهاام ألااوان الشااكل الااذي يعتمااد علااى المراجااع تلااك النصااوص األدبيااة التااي تعاااد معالجتهااا حااديثاا 
 أصولها أو الفكرة التي يقوم عليها العمل ليست من خلق األديب بل مستمدة من مصدر خخر.

وهاي تشامل المختصارات والتعليقاات  ،ذ الثقافياةب اويدخل في الشاكل التاوليفي مان الكتاباات ماا يسامى الن  
والهدف واضت من مثل هذا الشكل مان الكتاباة وهاو  ،ذلك إلىعلى األحدان واإلصدارات الثقافية وما 

وماان الواضاات أن هااذا الشااكل  ،تقااديم فكاارة تثقيفيااة عاان موضااوع معااين أو شخصااية معينااة أو قضااية مااا
سااان المعاصاار لاام يعااد قااادراا علااى المتابعااة ماان الكتابااة قااد بااات رائجاااا اان فااي الصااحافة حياان إن اإلن

ومن ثم تأتي هذه الجهود لتقدم وجبات  ،الكاملة لإلصدارات الجديدة حتى لو كانت في حقل تخصصه
 المعلومات. ثقافية سريعة تناسب عصر السرعة وانفجار  

بوصفه عم ا جاداا نظر اليه ويمكن أن ي   ،وقد يكون الجهد الترجمي خ قاا  ،هو الترجمةوالشكل الثالن 
م الذي يحتال ومن هنا فبن النص المترج   ،إذا تعامل المترجم مع النص الذي ينقله بوعي وفطنة ودراية

 هذه المرتبة يجب أن يتحلى ببعض السمات:

ليها بال هاي إم مقاب تها في اللغة المترج   إلىمن المعروف أن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات  -1
 وأفكار ودللت. هذه النصوص من معان   نقل نصوص بما تتضمنه

 ،وتلاك التاي يتارجم عنهاا ،ليهااإمن البديهي أن يكون المترجم ذا دراية عميقة باللغاة التاي يتارجم  -2
ماة ولعل الحيف األكبر الذي يقع على النصاوص المترج   ،هذه الدراية التي تفرض مستوى معين

 الترجمة جناية على النص ل خدمة له.ها بحين تصبت هو الجهل بقواعد اللغة األم وأسس  

علااى المتاارجم أن يتمتااع بحااس لغااوي وطاقااة تعبيريااة كبياارة وقاادرة علااى تصااور المفاااهيم واحتاارام  -3
، وحااداتها، ول شااك فااي أن جاازلاا كبيااراا ماان هااذه المهااارات يمكاان أن يتحقااق ماان خاا ل الممارسااة

 لتين يتعامل معهما.للغتين اكتسب من خ ل التصال المستمر بالخخر يمكن أن ي  اا وجزل

فلايس مان  ،فترض باالمترجم أن يكاون متخصصااا بجاناب معرفاي مااحتى تكون الترجمة علمية ي   -4
المعقول أن يقوم بترجمة نصوص العلوم مترجم مختص بترجمة الشعر، وليس مان المعقاول أن 

 يترجم النصوص الدينية شخص خخر مهتم بالقتصاد.
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والمقصود هنا هو القتباس القولي في المقام األول وهاو ماا  ،عمال القتباسيةهو األأما الشكل الرابع ف
ن الخبر الصحفي إماا أن يصاف أحاداثاا أو ياورد وقاائع أو يسارد أقاوالا ، و ع ميةيتجلى في الكتابة اإل ا 

اة ونقال األقاوال يتطلاب مراعا ،تداول أسامامهم فاي األخبااروتصريحات عادة ما يدلي بها الناس الذين ت  
لكاان هااذه المهااارات  ،ذلااك إلااىبعااض الشااروط مثاال الدقااة والموضااوعية والمعالجااة اللغويااة السااليمة ومااا 

نااواع الكتابااة القتباسااية مااا يساامى أوماان  ،تظاال ضاامن مااا يمكاان اكتسااابه وتعزياازه بالتاادريب المتواصاال
ومن المعروف أن هاذا الناوع مان التحقيقاات يتطلاب حشاد وجهاات النظار  ،بالتحقيق الصحفي الميداني

وسااوال أكااان بعااض أطااراف المسااألة متعلمااين مثقفااين أم  ،المتعارضااة وذلااك حتااى يتحقااق مباادأ التااوازن
سااين وهاااو فااابن مجهااود نقااال الكتابااة يقاااع علااى عااااتق المقتب   ،كااانوا مجااارد أشااخاص معنياااين بالموضااوع

 ية تفري  األشرطة أو السج ت لكنه يظل دون جهد الترجمة.مجهود يتجاوز بالتأكيد عمل

ولسنا باذلك نقلال مان مجهاود الكتاباة التقريرياة لكنناا نعناي جانبااا واحاداا فحساب مان هاذه العملياة وهاو 
 النقل المتوازن األمين مع المعالجة التلخيصية أحياناا.

 أسلوب العمل الكتابي:  -2

يمكااان أن نحكااام منننب ز ننننا ر التينننن ر  ننن  
، األسلوب بموجبها على مكانة العمل الكتابي

ونعناااااي باااااه الطريقاااااة أو الااااانه  الاااااذي يتبعاااااه 
ول شااك  ،الكاتااب فااي ساارد جزئيااات موضااوع

علااى عناصاار عاادة ألساالوب يشااتمل فااي أن ا
 :منها

  يستعملها الكاتباللغة التي. 

  تصااااااااميماا ثاااااااام البنااااااااال الااااااااذي يعتمااااااااده 
لموضاااااوعه، وقاااااد يشاااااتمل األسااااالوب 
على األساس الذي تقوم عليه عملية 
انتقااااااال الوقااااااائع أو الجزئيااااااات التااااااي 
 يسرد الكاتب من خ لها موضوعه.
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 سلوب يجب أن يتمتع بعدد من الصفات منها:األ

 :الدقة

 :المثال سبيل على منها عديدة عوامل عن الفوضى تنجم فقد الفوضى تجنب بها ونعني

 عدم استعمال النسق الواحد. 
  وقد ينجم عدم الدقة عن الستعمال الخااط  ل رقاام أو كتاباة األسامال ولسايما األجنبياة بطريقاة

 .غير صحيحة

 .منه دقة أكثر تعبير توافر مع ما تعبير استعمال أو اللفظية الركاكة عن األسلوبي الخطأ نجم وربما

 أو ماا لموضاوع الزائادة والحماساة المغاالة أو النفعاال عليه يغلب ول التوازن يتطلب الصحيت واألسلوب
 .منه السافر النفور

 :المادة كفاية

 واسااعة الكاتااب فيهااا يخااوض التااي المااادة تكااون أن أي المااادة كفايااة األساالوب فااي األساسااية الشااروط ماان
 مان يغارف الكاتب بأن يوحي مما أسهل التحرك ويصبت مداه، األسلوب يأخذ بحين ويجول فيها يصول
 .صخر من ينقش ول بحر

 :التشويق

 إلاى بدايتاه مان بشاغف الموضاوع قارالة علاى ي قبال القاار  جعال وهاو األسالوب فاي مهام عنصار التشويق
 .للكاتب بالنسبة المنى غاية القرالة وهذه نهايته

 الك سااايكي والمثاااال طريفااااا، نفساااه الحاااادن يكاااون كاااأن نفساااه الموضاااوع فاااي أحيانااااا  يكمااان التشاااويق لعااال
 يضاافي   أن يسااتطيع الجيااد األساالوب ولكاان العكااس، ولاايس كلبااه عااض الااذي الرجاال حااول هنااا المشااهور
 .مألوفاا  الموضوع كان مهما العرض طريقة خ ل من موضوع أي على تشويقاا 

 اساااتعمال ببجاااادة حساااين طاااه ا شاااتهر وقاااد العااارض، أسااااليب أحاااد طرياااق عااان يتحقاااق أن للتشاااويق يمكااان
 وبعااض  وأنااا أنااتح قبياال ماان ألفاااظ اسااتعمال إلااى يعمااد كااان حااين مقالتااه كتابااة فااي الخاصااة األدوات
 .والقار  يكتبه ما بين الحواجز يزيل مما أسلوبه بها يلون التي األخرى الضمائر
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 إلاى نشاير وهناا مشاابهة، أحادان علاى الدالاة الوقائع كاستحضار التشويق في مفيد أمر األمثلة استعمال
 الصاحفي الخبار ففاي أهمياة، الموضاوع علاى يضافي إناه بال الكتاابي العمال عوامل أهم من األسلوب أن

 المقدماااة أو الساااتفهامي الساااته ل مثااال الساااته لت مااان مألوفاااة أشاااكال عشااارة عااان يقااال ل ماااا هنااااك
 .القرالة متابعة إلى القار  يدفع قد األنواع هذه وكل الوصفية، أو الفجائية

 

 :العصر روح عن التعبير

 مااث ا  والمتتباع العصار، روح عان يعبار أن مان باد ل الفنيااة أو الوظيفياة الكتاباة فاي أكاان ساوال األسالوب
 ذاتااه، فااي مهماااا  التعبياار يجااد كمااا طويلااة، الجماال يجااد الوظيفيااة الكتابااة فااي عشاار التاسااع القاارن ألساالوب
 .الشكلية بالب غة العناية من قدراا  ون حظ

 العصاابي التكااوين يضاابط هااذا الساارعة فعصاار الساارعة، عصاار بالتأكيااد هااو عصاار فااي فاانحن اان أمااا
 علاااى القاااار  لتشاااجيع كاااأداة المشاااهيات اساااتعمال هنااااك ثااام بالسااارعة، ع قاااة لاااه اان أمااار فكااال للنااااس،
 بحاذر  يكاون أن مان باد ل المشاهيات هاذه اساتعمال أن إلاى ينتباه الجيد األسلوب ولكن القرالة، مواصلة

 .الوجبة فسدت مقدارها زاد فبن الضروري بالقدر مادامت مطلوبة التوابل ألن

بن فاالطبيعي أن تتفاوت األساليب بتفاوت أصاحابها، ويمكان تلماس هاذا مان طبيعاة كتاباات الكباار،  من
أسلوب طه حسين في كتاباته ودراساته له سمات خاصة يتصاف بهاا بال إن القاار  الحااذق يساتطيع أن 

ت أصحابها، ومن الطبيعي أن تتفاوت األساليب بتفاو ، هوية صاحب النص من خ ل أسلوبه إلىيصل 
بن أساالوب طااه حسااين فااي كتاباتااه ودراساااته لااه ساامات فااويمكاان تلمااس هااذا ماان طبيعااة كتابااات الكبااار، 

 هوية صاحب النص من خ ل أسلوبه. إلىخاصة يتصف بها بل إن القار  الحاذق يستطيع أن يصل 
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 مدى مراعاة العمل الكتابي لألسس المقررة:  -3

الكتااابي فهااو ماادى مطابقااة العماال ل سااس المقااررة للعمليااة  أمااا العاماال الثالاان فااي الحكاام علااى العماال
ضافة  ،الكتابية  ذلك ينبغي تجنب األخطال والتعقيد والمنهجية والجفاف وغير ذلك. إلىوا 

لااىالدقااة و  إلااىونحتااا   ،أمااا الضااعف األساالوبي فهااو كثياار الحاسااة اللغويااة حتااى نسااتطيع أن نختااار  ا 
 قولون: نطق القاضي بالحكم ول يقولون ذكر القاضي الحكم.اللفظ المناسب، ففي لغة القضال مث ا ي

ثباات الحقااائق خ فااه واألغاا ط بمعناهااا الموضااوعي هااي األغاا ط الفكريااة، كااأن يتبنااى شااخص مااا رأياااا ت  
 :كمن

  الناس هم في تقليل أعدادان الحرب نعمة على البشرية ألنها تسأيعتقد. 

 وأن الناس ل يستحقون الحرية ،يممن بأن الديمقراطية وبال على البشرية. 

 أو يتعصب لمبدأ ما ويرى ااخرين كلهم على خطأ. 

مثل هذا غلط سافر ولكن يجب أل ينسحب هذا الحكام علاى مان يعتناق وجهاة نظار خ فياة أي يمكان 
فبن الغلط الفكري هنا هو العتقاد الساافر باأن الاذين  ،ن تكون خ ف ذلكأأن تكون صحيحة ويمكن 

وثماااة أخطاااال أخااارى ل تقااال إياااذال للااانص عااان  ،هااام مخطئاااون عتقاااداتنايتبناااون وجهاااة نظااار مخالفاااة لم
ولكاان  ،األخطاال الساابقة وهاي األخطاال الطباعيااة، وقاد يقاول قائال إن الكاتاب ل دخاال لاه فاي الطباعاة

لذا ينبغي  ،ن أن تضيع من خ ل تقصير أحد الفنيين أو جهلهه ومصداقيته يمكمجهود الكاتب وسمعت  
 عدم التهوين من خطورة هذا النوع من األخطال.
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 :العوامل السلبية في العملية الكتابية

 :الغموض والتعقيد -1

 -كما يقول ياسر الفهد  -اب الكت   ومن العوامل السلبية في العملية الكتابية الغموض والتعقيد، وبعض
ثااام يساااتعمل الغماااوض ساااتاراا يخفاااي باااه جهلاااه أو  ،إيهاااام القاااار  بعماااق األفكاااار التاااي يتناولهاااايحااااول 
ولئن كان الغموض مسوغاا أحياناا في الكتابة اإلبداعية فمن الواضت أنه مرفوض في الكتابة  ،سطحيته

فيااه لهاادف الااانص  سوهااو التوصاايل الااذي ل لااب ،الوظيفيااة ألنااه يتعااارض وأبسااط شااروط هااذه الكتابااة
 وتوجهه ومعناه الدقيق.

 :المنهجية -2

بشروط التأليف العلمي من توثيق وخ فاه  أداة ضارورية لادى  وعلى الرغم من كون المنهجية حاللتزام
عاماال ساالبي فااي بعااض نماااذ  الكتابااة الوظيفيااة، فالمنهجيااة  إلااىتطااور تفبنهااا قااد  ،كتابااة أي موضااوع

القلاب أمار قاد ل يكاون ضارورياا،  إلىالصارمة في مقال يتوخى منه الكاتب مخاطبة القار  من القلب 
إن الكتابااة ولساايما فااي وسااائل التصااال ثاام  ،باال قااد يلحااق بالمقااال جفاااف يخلااق الحااواجز مااع القااار 

فاي النمااذ   بخاصاةتطلب أن يكسر الكاتب أي حواجز مع القار  و تالجماهيري في عصرنا الحاضر 
وهاي الموضاوعات  ،التي تتناول جوانب إنسانية، أي الموضوعات التي يقرمهاا القاار  العاادي كال ياوم

 التي بات المتلقي اان يطلبها لوجهها اإلنساني.

ولكان فاي  ،في هاذه الحالاة غير أن هذا األمر يختلف في حالة البحن أو الدراسة، فالمنهجية ضرورية
حالة المقال الصحفي يكفي أن نعرض المسألة من خ ل التعليق على جملاة حوارياة أو تعبيار حاواري 

ثم اتخذه مركز إشعاع لتساليط الضاول علاى جاناب ماا فاي القضاية، ولكان األماناة العلمياة  ،قرأه الكاتب
عطال كل ذي حق حقه في اإلحالة والعزو بصورة أو بأخرى تظ  ل فوق أي اعتبار.وا 
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 مدى مطابقة حجم العمل الكتابي لمتطلبات الموضوع: -4

العامل الرابع الذي نحكم بموجبه علاى العمال 
ويمكاااان أن  ،الكتااااابي هااااو حجاااام هااااذا العماااال

مجهاااود كبيااار ولكااان المساااألة  إلاااىيشاااير هاااذا 
ليساااااات فااااااي الضااااااخامة باااااال فااااااي الفائاااااادة أو 
الجدوى، واألفضل وضع المسألة على النحاو 

: إن الحجاام ينبغااي أن ياارتبط بالجاادوى تااياا
فبن بعض المسائل قاد يكفيهاا مقاال  ،والمنه 

 خر فقد تتطلب بحثاا أو كتاباا.أما بعضها اا

وينااااادر  تحااااات موضاااااوع الحجااااام مساااااألة كفاياااااة 
المادة، ومعناى هاذا أن يكاون الكاتاب قاد اساتعد 
  جيداا لموضوعه ومن ثم يترك لبحثه أن يحدد 

وماان هنااا يمكاان القااول إن افتااراض عاادد مساابق للصاافحات أو  لموضااوع،طولااه بمقتضااى اعتبااارات ا
الكلمااات للعماال الكتااابي العلمااي أماار ل يمكاان تطبيقااه بصاارامة، ولكاان هااذا متاااح فااي الكتابااة الوظيفيااة 

فانحن  ،ه عادداا معينااا مان الكلمااتحين إن ظروف النشار قاد تفارض علاى الكاتاب أل يجااوز موضاوع  
 ،ل الحجاام فااي أغلااب األحيااان عنصااراا غياار دقيااق دائماااا فااي تقياايم العماالهنااا إزال ظااروف وعواماال تجعاا

وهنااااك كاااذلك  ،لكااان المهااام أن يتناساااب حجااام العمااال الكتاااابي ماااع مقتضااايات الطااارح الاااذي يقاااوم علياااه
  .34-20ص ، 2002اعتبارات الموضوع نفسه واعتبارات الناشر ححداد، 
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 :أسلوب اإلبداع الصحفي :رابعاا 

 إلاااىطااارق العمااال الصاااحفي ومااان بيااانهم "غااااروخوف" إذ أشاااار لالبااااحثون الاااروس فاااي دراساااتهم  هتناولااا
 في هذا السياق:عدة مستويات 

 فلسفي. -

 علمي عام. -

 علمي تخصصي. -

 إبداعي. -

لكاان كثاارة الطاارق وتعاادد الوسااائل المسااتخدمة 
الطبيعااااااة  إلااااااىفااااااي مجااااااال العلااااااوم، إضااااااافة 

اإلبداعية للتفكير العلمي تجعل من الصعوبة 
حااد ماا إمكانيااة بناال نظريااة وحيادة يمكاان  إلاى

صااااااورة كاملااااااة ومنظمااااااة لجميااااااع  أن تعطااااااي  
  فرة والممكنة.االطرق المتو 

طرق ووساائل العمال الصاحفي بمثاباة مفااهيم ذاتياة إل أن ظهاور واساتمرار طريقاة ماا فاي الحيااة  دعوت  
 هو بمثابة تطور موضوعي.
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الباحاااان الروسااااي "غاااااروخوف" وماااان خاااا ل 
تكاااااوين طريقاااااة  إلاااااىيقاااااة أشاااااار دراساااااته العم

باااااااداع الصاااااااحفي كنظاااااااام واحاااااااد ومجماااااااع اإل
 ألساليب العمل.

والطريقااااة فااااي اسااااتخدامها الاااادقيق المعاصاااار 
هي أسلوب لشكل العمل ونظاام األفعاال لهاذا 

 .العمل التطبيقي أو لذلك النشاط الفكري

خبار في هذا السياق بالذات تظهر أهمياة "الم  
تطااااااور اإلبااااااداعي" أو بمعنااااااى خخاااااار مراحاااااال 

 .العمل اإلبداعي في الصحافة
 

أما جوهر الطريقة حوسائل العمل : الوسيلة هي وظيفة الطريقة، اتجاه البحن نحو المعرفاة، والشاكل 
 .النظري والعملي لتفهم الحقيقة الواقعية

ولماااا كاااان العمااال اإلباااداعي يمثااال حلقاااة لمجموعاااة مااان الخطاااوات التاااي تخضاااع لجملاااة مااان القااارارات 
فبنه يمكن الحدين عن حالة الستقرار والستمرارية في نظاام عملياة  ،ة من الوظائفالمحددة ومجموع

التطااور اإلبااداعي، بمعنااى خخاار إن أساالوب العماال اإلبااداعي يتكااون ماان نظااام تطااور العمليااة اإلبداعيااة 
الذي تحدده الوظائف والوسائل التي يجب معالجتها، وكذلك الطارق المتبعاة فاي حال هاذه المساائل بماا 

 ا الوساااائل التكنولوجياااة المتطاااورة المتمثلاااة فاااي وساااائل التصاااال الساااريعة وطااارق اكتشااااف الخبااارفيهااا
 .هوتحديد
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 العمل اإلبداعي الصحفي:: خامساا 

 الفعل اإلبداعي: -أ

إن بداياااااااة أي عملياااااااة إبداعياااااااة لهاااااااا ع قاااااااة 
بتخاااازين وجماااااع المعلومااااات ألن حالاااااة تفهااااام 
الحالة التي تمثل مجاال الدراساة مان الشاروط 
الضرورية لمواجهاة الواقعاة التاي تمثال لحظاة 

 ،يتساام بالمرحليااةباادوره الفعاال اإلبااداعي الااذي 
 :وتتمثل في وحدة جزأين مستقلين نسبياا 

 مرحلة الحصول على الخبر. -1

 مرحلة تكوين النص.  -2

تمثاااال المرحلااااة األوليااااة لعمليااااة اإلبااااداع فااااي و 
 الصحافة المكتوبة والمرئية نشاطاا واعياا 

 

 .موجهاا من أجل الحصول على المعرفة والمعلومات الحيوية والصحيحة عن الواقع الحالي

 لذا يجب على الصحفي:

 .تحديد الواقعةحالحدن  متى وأين، وظروف وقوعه -

 .فهم السبب الذي أدى إلى ظهور الحدن وتأثيراته -

النظر إلى ألوان الحدن وعناصره التي تسااعد علاى تحويلاه إلاى عنصار تركيباي فاي الانص الاذي  -
 يتم صياغته.
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جااادير باإلشاااارة أن هاااذه الخطاااوات الماااذكورة و 
أعاااا ه تااااتم فااااي حالااااة تعاماااال الصااااحفي مااااع 

عملياااة التعااارف علاااى ، كماااا أن واقعاااة محاااددة
ع هي مهمة تجعل الصحفي على ع قة الواق

نما مع حالة تمثل  ،ليس فقط بواقعة محددة وا 
 .مجمل حقائق مترابطة فيما بينها

نظاااار إلااااى المرحلااااة األوليااااة فااااي عمليااااة لااااذا ي  
نهااااا نشاااااط معرفااااي أاإلبااااداع الصااااحفي علااااى 

 .خصوصية متميزة ومتنوع ذ

هااااذه المعرفااااة الصااااحفية تتساااام بطااااابع التعاااارف 
   فترض معالجتها عن طريقي  على الحالة التي 

 ،التحقيق الصحفي الصحفي من أجل الحصول على المعلومات الحية، وتحول هذا البحن إلى البحن
 - دراساة الحقاائق - وتشمل طريقاة دراساة الحالاة الجتماعياة التاي يجاب معالجتهاا ح جماع المعلوماات

   .لإالمراقبة الصحفية.. -طرق التحليل القتصادي والسياسي والعلمي
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 :األعمال والخطوات التي يتم حدوثها في عملية الفعل اإلبداعي -ب

طلااااب اإلعاااا ن حااااول الموضااااوع حاختيااااار  -
الحالاااااااااة وتقاااااااااديم إعااااااااا ن مااااااااادعم باألدلاااااااااة 
والباااااراهين حاااااول موضاااااوع محااااادد العناااااوان، 

 . وخطة عمل محددة

 جمع معلومات مسبقة. -

 تحديد الموضوع المعد للدراسة. -

 اتجاه دراسة الموضوع. -

 

 
ن سالماا مان إن طور النشاط المعرفي وطور تكوين النص في الصحافة يتألف من أربع عمليات تكاو  

 :أربع درجات

 التكوين النهائي للفكرة. .1

 تحديد الفكرة. .2

 تطبيق الفكرة. .3

تحريااااااااااااااار الااااااااااااااانص المملااااااااااااااافحالعمر،  .4
، 2006 زعير،عمران،محماااااااااااااااااااااااااااااااااااااود،

  .201- 187صص
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 سمات الكتابة الجيدة: :سادساا 

 حصر سمات الكتابة الجيدة بث ن وهي:ت  

 التكامل. -

 اإلحكام والتعميق. -

 قوة اإلحساس بالموضوع. -

 التكامل: -1

بمعنى أن يكون العمل أشابه بالكاائن الحاي لاه  ،نعني بالتكامل أن تكون عناصر العمل الكتابي متآزرة
ل معنااه تعاضاد أجازال أعضامه التي لكل منها وظيفة، وليس معنى التآزر هنا هو التشابه أو التكرار ب

 ،العمل وعناصره، أي عدم وجود التنافر بين أفكار القطعة، معناه التركيز أي العرض الرأساي ل فكاار
 وليس العرض األفقي المشتت. 

وفااي العماال الااوظيفي فاابن األمااور ل تختلااف كثيااراا، فباادلا ماان أن يكااون الكاتااب محكوماااا بحبكااة معينااة 
قتضياته العملية ومرجعيته المعرفية، وأي اساتطراد غيار ضاروري ياودي فبنه هنا محكوم بموضوع له م

كمااا أن أي اجتاازال يمكاان أن يتساابب فااي اإلخاا ل بهااذه الوظيفااة ول يحققهااا  ،بوظيفااة الاانص الااوظيفي
حسن تطبيقه يحدد درجة نجاح العمل الكتابي وظيفياا كاان كاملة، وباختصار فبن مبدأ التكامل إذا ما أ  

 فنياا. أو

 اإلحكام والتعميق: -2

ماان الطبيعااي أن ياارتبط هااذا العنصاار بالتكاماال و هااو اإلحكااام والتعميااق،  الجياادةالعنصاار الثاااني للكتابااة 
فهاااو أمااار نسااابي، ويعناااي إعطاااال كااال جاناااب أو جااازل فاااي العمااال ماااا يساااتحق مااان معالجاااة، فالجاناااب 

حكاااام إماااا مااان خااا ل الشااارح وياااتم اإل ،األساساااي يتطلاااب وقفاااة أطاااول مااان الجاناااب الثاااانوي أو الفرعاااي
فبن األمثلة على أزمة السكن مث ا أو اختفاال سالعة ماا  ،والتفصيل أو إيراد األمثلة في الكتابة الوظيفية

فبادلا مان القتصاار علاى  ،يمكن تعمياق اإلحسااس بهاا مان خا ل تقلياب المساألة علاى أكثار مان وجاه
لعة ضرورية في جانب واحد من الممكان مثال واحد يبين معاناة مواطن يبحن عن سكن مناسب أو س

 أن تساق أمثلة أخرى تعزيزية حول المشكلتين.
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وذلاك مان جاانبين فكلماا كانات جزئياة المشاكلة  ،على هذا يعتمد مبدأ األهمية التنازلياة إن التعميق بنالا 
 وكلما كانت أقل أهمية كانت الحاجة إلى تأكيدها أقل. ،مهمة كانت أحو  إلى تعميق أقوى

ترتيااب أفكااار الموضااوع وجزئياتااه يمكاان أن ياانهض باادوره علااى مباادأ األهميااة التنازليااة، فلاايس ماان إن 
المبالغة أن نفترض أننا في عصر ل يكمل القرال فيه عادة قرالة أنبال الصحف ومحتوياتها كاملة، بل 

تاباة الخبار إن الهتمام غالباا ينصب على العنوان والجزل األول من الموضوع، وهذا أمار واضات فاي ك
وهو مبدأ الهرم المقلوب، أي  ،اإلع مي الذي يقوم شكله أص ا على نمط يعتمد مبدأ األهمية التنازلية

 صل إلى النقطة األساسية.يبدأ بالجزئية األقل أهمية حتى ي

من هنا فبن األفضل للكاتب أن يأخاذ فاي اعتبااره إمكانياة اكتفاال القاار  بقارالة جازل واحاد فحساب مماا 
ستحسن في الكتابة الوظيفية بصورة عامة أن يكون وعادة ما يكون هذا الجزل هو المقدمة، لذا ي   ،كتب

ن هاذا لايس قانونااا أو األول من النص ويليه الجزل األقال أهمياة، علاى أالجزل األهم هو الجزل األعلى 
أي شااابيهاا باااالهرم ففاااي بعاااض النمااااذ  الكتابياااة قاااد يكاااون البناااال عكساااياا  ،مطلقااااا فاااي الكتاباااة الوظيفياااة

وذلك حاين يادخر الكاتاب أهام ماا عناده إلاى الساطر األخيار  ،المعتدل بحين يكون األساس في القاعدة
 وهنا نكون بين مبدأ مهم في التعميق يعتمد مبدأ األهمية المتصاعدة. ،أو الفقرة األخيرة

 

 قوة اإلحساس بالموضوع: -3

والمقصاود بهاا المعايشاة الصاادقة لمفاردات  ،موضاوعالبالسمة الثالثة للكتابة الجيدة هاي قاوة اإلحسااس 
وصادق المعايشاة النفساية للموضاوع شارط ضاروري للكتاباة  ،الموضوع والصدور عن اقتنااع بماا نكتاب

  .37-34، 2002بنوعيها اإلبداعي والوظيفي ححداد، 
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 طرق اإلبداع الصحفي: :سابعاا 

لما كان الفعل اإلبداعي مرحلة تبادأ ماع تفهام 
الواقاااااع المحااااايط وذلاااااك مااااان معرفاااااة ومعرفاااااة 

قسااام ت  التاااي وساااائل النشااااطحالعمل  المعرفاااي و 
 إلى مجموعتين:

 المعلومات على الحصول طرق. 

 الجوهر إلى الوصول طرق. 

  وتتمثااااااال الطااااااارق الصاااااااحفية التقليدياااااااة
 للحصول على الخبر في:

 الوثائق.-1

  الحدين.-2

 المراقبة.-3

 بال  مسألة الطرق الخاصة للصحفي من وجهة نظره. يولي الباحثون في مجال اإلع م باهتمامو 
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 مراحل اإلبداع الصحفي: :ثامناا 

تشااكل الفرديااة اإلبداعيااة للصااحفي فااي جوهرهااا مجماال المعااارف والقاادرة والرغبااات، أمااا أشااكال التعبياار 
وغالبااا ماا يشاير البااحثون فاي مراحال العمال الصاحفي إلاى ، سالوب خااص وفاردي لعمال المملافأفهي 
 حلقتين أو ث ن:وجود 

 المعلومات هذه وعرض المعرفة. 
 الموضوع اختيار. 
 وعرضه الموضوع تكوين. 

 إل أنه من األصت الحدين عن نظام مكون من خمس مراحل:

 طرق اختيار الموضوع. -1

 طرق دراسة الواقع. -2

 طرق التمعن بالحقائق والمعلومات التي تم جمعها. -3

 طرق عرض الموضوع. -4

 طرق دراسة نتائ  العمل الصحفي. -5
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 :طرق اختيار الموضوع -1

إن اعتباااار اختياااار الموضاااوع علاااى أناااه مرحلاااة مااان اإلباااداع الصاااحفي تعتماااد علاااى الحترافياااة المهنياااة 
، والبراعة الصحفية، إنما يعود إلى انتشار الصحافة اإلخبارياة علاى نطااق واساع فاي عصارنا الحاضار

 مجااال الدراسااات اإلع ميااة أن "إظهااار الفكاارة تعنااي ماان الااداخل وحاادةتاارى لزوتينااا الباحثااة فااي حياان 
هماااة يبااادأ معهاااا ماختياااار الموضاااوع مرحلاااة  إنوهاااذا ماااا يمكاااد القاااول ، الموضاااوع ل الفكااارة ل الحركاااة"

 اإلبداع الصحفي.

 :طرق دراسة الواقع -2

طااارق  - ائقطااارق دراساااة الحقااا - أي الحالاااة الجتماعياااة المفتااارض معالجتهااااحطرق جماااع المعلوماااات
 المراقبة الصحفية . - التحليل القتصادي والسياسي والعلمي

طرق إعادة النظر بالحقائق والمعلومات التي تم جمعها وهي تمثل حالة انتقالية بين جمع  -3
 المعلومات وكتابة الموضوع وتشمل:

 .طرق تحديد األفكار األساسية والثانوية 
  للنشر.طرق تنظيم جدولة الوقائع في النص المجهز 
 .طرق التعبير وتصوير المعلومات التي تم جمعها 
 .طرق لفت نظر الجمهور وجعل النص يروق له 
 .طرق حساب مصالت الجمهور وخبرته 
 .طرق إضفال الحيوية والشفافية على الوقائع 
 .طرق الشرح واإلقناع 

 طرق عرض المادة الصحفية: -4

النفسااااية أو متطلباااات الجمهااااور أو إمكانااااات وتااارتبط بجميااااع الحلقاااات السااااابقة، إضاااافة إلااااى الحالاااة 
 وتتألف هذه الحلقة في مراحل العمل اإلبداعي من:  ،الصحفي األسلوبية واللغوية

 األسلوب. -

 اللغة. -

 الشكل الفني. -
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حيان يساتخدم كال الصاحفي ة يادعدتجدر اإلشارة إلى أن هناك في جعبة الصحفي أساليب وظيفية و 
 -الحادين  -نشاري أو إخبااري أو طبااعي  -عملاي  -: رسامي الطرق واألساليب الخاصة المميازة باه

 .أسلوب األدب الفني

إن هااااذه المرحلااااة ماااان اإلبااااداع الصااااحفي تسااااتوجب ضاااارورة التركيااااز علااااى وسااااائل اإلقناااااع واألدلااااة 
والبااراهين، وأيضاااا إلااى األهميااة الجتماعيااة للوقااائع، وكااذلك إلااى الطاارق النفسااية ل ساالوب التااي تلفاات 

 عادة نظر الجمهور واهتماماته ومنها: 

 المفارقات التصادمية. -

 دحض المزاعم ونفيها.  -

 ة.اإلدان -

 :طرق دراسة نتائج عمل وسائل اإلعالم -5

أكثر انتشارااحاساتط عات الارأي بواساطة  دعهذه الطريقة ليس لها ع قة مباشرة باإلبداع الصحفي وت  
 .ل  إ..هاتفوعن طريق ال -المقابلة  -الستمارة 

فاي يقول هيغل: "الطريقة هي الس ح الاذي يقاف إلاى جاناب الاذات" حيان يلعاب اإلحسااس الاداخلي 
وتشااكل طاارق الوصااول إلااى  ،المعرفااة الصااحفية دوراا بااارزاا فااي وظااائف طاارق حلااول المسااائل النظريااة

الجوهر، فبقدر ما تكون أفكاره أكثر دقة وأكثار شامولية وأكثار عمقااا بقادر ماا يكاون نظاام معارفاه أكثار 
  .205 ص، 2006 محمود، عمران، زعير،غنالحالعمر، 
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 الخاتمة:
بداعيةو  عامة نوعان وظيفيةالكتابة بصورة  الوظيفية هي تلك الكتابة المرتبطة بوظيفة توصيلية : ا 

ومعنى هذا أن المسألة مرتبطة بوظيفة اللغة، فوظيفة اللغة في األدب  ،فحسب ول تهدف الى غرض
الكتابة و ، تشكيلية جمالية في المقام األول أي أن غايتها التصوير الى جانب وظيفتها التوصيلية

الوظيفية حالصحفية  تكون كتابة موضوعية وتقريرية في وصفها ل حدان بمعنى أن الناقل لها وهو 
كتابة واقعية  الكتابة الوظيفية أيضاا و أحدانالمندوب أو المراسل الصحفي ل يتدخل فيما يجري من 

 .أي أنها تنقل الواقع كما هو

حد ذاتها أي أن الكاتب يكتب ألجل الكتابة واإلبداع ب أما الكتابة اإلبداعية فقد تكون هي هدفاا 
كل المحسنات إلبراز ما يريد وليس شرطا أن تكون  والتصوير الفني األدبي لما يكتب، مستخدماا 

و لوحات الكتابة اإلبداعية موضوعية ألنها في العادة تبرز شخصية الكاتب فيما يكتب من نصوص أ
 .فنية روايات قصائد
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 المراجــــــــــــــع

 .مينية رأللجلو ر مك  ة ر يحف ، ر فب ف  دنرستت ،(ت.ب) إ نرهيم، رإلمتم، .1

 .ر يتاج  مط اة دمشق، رإلعالمية، رأللورع مب  اض ،(2002) ،محمود جمتل ر جتسم، .2

 درن رن د،، ر قضتيت رألشكتل، ر مهتنرت، ر سمتت، ر يحفية، ر ك ت ة ف ، (2002) ،ل يل حدرد، .3

 .ر كلدي

 ور  طوين  ل دنيب ر جاينة منكا ر مط وعة، ر يحتفة ،(2002) ، حمدي ر ايليب، ز و حسب .4

 .رإلعالم 

 ملشون  حث ،ف ر يح ر  حنين فب على ر  كلو وج  ر  طون زثن ع ده، محمد لسنيب حسولة، .5

 .موقع على

 

 

 

 

55 



 

 

 :تمارين
 :يلي مما الخاطئة اإلجابة اختر

 : منها اإلبداعي والتعبير الوظيفي التعبير بين فروق عدة هناك .1
A. .إن كاتب النص الوظيفي لديه القدرة بالضرورة على كتابة النص اإلبداعي 
B. إن التعبير الوظيفي تعبير موضوعي في حين أن التعبير األدبي أو اإلبداعي تعبير ذاتي. 

C. .التعبير الوظيفي تقريري في حين أن التعبير األدبي تصويري 
إن كاتب النص الوظيفي لديه القدرة بالضرورة على كتابة النص  A :الصحيحة اإلجابة

 .اإلبداعي

 

 :الكتابي العمل على بموجبها نحكم التي العوامل من .2

A. مدى مراعاة العمل الكتابي ل سس المقررة. 

B. شخصية الكاتب. 
C. .مدى مطابقة حجم العمل الكتابي لمتطلبات الموضوع الذي يتناوله 

 .الكاتب شخصية B اإلجابة الصحيحة:
 
 

 : ومنها بثالث الجيدة الكتابة سمات تحصر .3

A. .اإلحكام والبساطة 

B.  .التكامل 

C. .قوة اإلحساس بالموضوع 

 .اإلحكام والبساطة A اإلجابة الصحيحة:
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ةالثالث لوحدة التعليميةا  
 المقال الصحفي

 

 العناصر
.المقالًمفهوم:ًأولًا  

.المقالًالصحفيًوالمقالًاألدبيً:ثانياًا  

ثاًا .المقالةًفيًاألدبًالعربيًالحديثً:ثال  

.المقالًتحرير:ًرابعاًا  

.أجزاءًالمقالً:خامساًا  

.المقالًواألنواعًاإلعالميةًاألخرى:ًسادساًا  

.وظائفًالمقالًالصحفيً:سابعاًا  

:ًأنواعًالمقالًالصحفي.ثامناًا  
.لغةًالمقالًالصحفي:ًاًاتاسع  

.الثورة(ً-ًتشرينً-ًالمقالًالصحفيًفيًالصحافةًالسوريةًالرسمية:ً)البعث:ًاًاعاشًر  
 

 األهداف التعليمية:
أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد  

ًيشرحًمفهومًالمقال .1
 المقالًالصحفيًوالمقالًاألدبييحددًالفرقًبينً .2
ًالمقالةًفيًاألدبًالعربيًالحديثيشرحً .3
ًالمقالًيشرحًتحرير .4
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ًأجزاءًالمقاليحددً .5
ًالمقالًواألنواعًاإلعالميةًاألخرىيشرحً .6
 وظائفًالمقالًالصحفييحددً .7
ًالمقالًالصحفيأنواعًيحددً .8
ً.لغةًالمقالًالصحفييشرحً .9

ًة(الثوًر،ًتشرين،ًالمقالًالصحفيًفيًالصحافةًالسوريةًالرسمية:ً)البعثيشرحً .11
 

مفهوم المقال: أول    

 

الكبيرًالذيًيدورًحولًًلطعلىًالرغمًمنًالخ
مفهومًالمقالًأوًالمقالة،ًفإنًثمةًأسئلةًكثيرةً
مازالتًتلحًحولًهذاًالمفهوم،ًوثمةًعناصرً
وجوانبًفيًسياقًالمقالةًتحتاجًإلىًوقفات،ً

همًفيًتجليةًبعضًالمالبساتًالتيًالعلهاًتس
أحاطتًبالمفهومًولسيماًبعدًالتحولتًالكبيرةً

يشهدهبيًومازالًالتيًشهدهاًهذاًاللونًالكتا  

 فيًعصرًتتسارعًإيقاعاته،ًوتتنوعًمتطلباته،ًوتتعددًبلًتتعقدًسبلًالتعبيرًعنًإنسانهًوقضاياه.

ًواألكثرًإنًالتقسيمًالثنائيًللمقالةًالذيًيجعلًمنهاًمقالةًموضوعيةًوأخرىًذاتيةًمازالًاألكثرًانتشاراًا
خاصة.بحضورااًفيًمراجعًالنثرًالعربيً  

شدًاقترابااًإلىًماًنسعىًأتناولتًالمقالةًباصطالحهاًومفهومهاًكانتًأعمقًخوضااًًوإنًالكتاباتًالتيً
هذهًالكتاباتًتعرضتًللمقالةًضمنًمجالين:ًالنثرً،ًًوتحديدًإطارهًوضبطًمفهومهًقدرًالمستطاعىًلإ

المقالةًمنًأهمًصورًالنثرًاألدبيًوأمتعها،ًوهيًً)إنًحمدًاألمين:أيقولً،ًالفنيًوالتحريرًاإلعالمي
تبتًبطريقةًلًتخضعًلنظامًمعينًبلًتتبعًهوىًإنشاءًنثريًقصيرًيتناولًموضوعااًواحدااًغالبااًكً 

(.215-211صً،2112ً)حداد،ً(الكاتبًوذوقه  

دًبموضوعًواحدًأوًلهًفيهاًبغيرًتقيوقدًأطلقًمونتانيًعلىًمقالتهًاسمًالمحاولتًكأنهًيعتذرًمنًترسً 
بمقالتهًأنًتكونًمحاولتًرخوةًوقصرهاًعلىًاألحاديثًالمستخفةًفأرادًمونتانيًر،ًتعمقًفيًالتفكي

بهاًاإلخوانًفيًساعاتًالسمر.ًىوالتجاربًالشخصيةًالتيًيتناج  
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انقسمتًموضوعاتًالمقالتًعلىًحسبً
منهاًللتسليةًالصحفًوالمجالت،ًفماًكانً

طريقةًمونتانيًبالعامةًفقدًالتزمتًًوالقراءة
راءةًالخاصةًفقدًوتابعيه،ًوماًكانًللدرسًوالق

)شرف،ًًتقانصفةًالجدًواإلًاغلبتًعليه
(.334-332صً،2111ً  

المقالًهوًنوعًصحفيًمستقلًومتميزًً
يقدمًً،بطابعهًالفكريًومخاطبتهًلذهنًالقارئ

ًمعالجةًفكريةًذاتًطابعًنظري،ًويطرحًأفكاراًا

جديدةًترفعًالموضوعًإلىًصعيدًومعانيً   

الفكريًوالنظريًللموضع،ًوللسياقًالذيًأنتجه.ًفكريًنظري،ًوتساعدًالقارئًعلىًالفهم  

ًلًيعالجًالمقالًالصحفيًفيًالغالبًنظريةًمجردةًبلًيعالجًقضاياًواقعيةًملموسة،ًويقدمًأفكاراًا
تشكلًاألفكارًوالمعانيًمركزًالثقلًاألساسيًفيً،ًًوجديدةًتفسرًهذهًالقضاياًوتساعدًعلىًفهمها

الوقائعًوالمعلومات،ًولكنًفقطًحينًيراهاًضروريةًلدعمًالمقال،ًومعًذلكًفإنًالمقالًقدًيستخدمً
(.123صًً،2111إلىًذهنًالقارئًبقصدًالتأثيرًفيًوعيهً)خضور،ًًويتوجهًالمقالًأساساًاً،الفكرة  

 

:الستعمال الصحفي لمصطلح المقال  

 

صحفي"ًفاألرجحًًمقال"ًالصحفيأماًالستعمالً
أنهًناجمًعنًتقليدًحديثًفيًاألدبياتًاألولىً

كماًً،لفنًالكتابةًالصحفيةًأوًعلمًالصحافة
عبدًاللطيفًًوتمثلتًفيًكتاباتًمحمودًعزمي،ً

،2112ً)حداد،ًًجاللًالدينًالحمامصيًوحمزة،ً
(.217-215صً  

ً:رئيسيةًمنًالمضمونًاإلقناعيالمقالًالصحفيًيرتبطًبوسائلًاإلعالمًالتيًتحتويًعلىًثالثةًأنواعً
.أولهاًاإلعالن  
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 ًالكاريكات ًوالرسوم ًالفتتاحية ًكالمقالت ًالمقصودة ًالدعوة ًوالمقاليوثانيها ًواألعمدة تًرية،
ً.التفسيريةًالتيًتؤديًبالقارئًإلىًالوصولًإلىًاستنتاج

 نتجااًفرعيااًاعًموثالثهاًذلكًالمضمونًالذيًيرادًبهًأساسااًالترفيهًأوًاإلعالمًبحيثًيكونًاإلقن
 (.335ً-334صً،2111ً)شرف،ًًمحتمالًا

ً

المقال الصحفي والمقال األدبيثانيا :   
 عوامل ظهور المقال األدبي والمقال الصحفي:

.كانًعصرًالنهضةًهوًالبيئةًالمواتيةًلظهورًفنًالمقالًاألدبي  

نًالرأيًالعامًوظهورً الطبقةًالوسطىًالتيًتمتازًكانتًعصورًالتقدمًالعلميًوالتنويرًالفكريًوتكو 
.الصحفيًبعقليةًواقعيةًوتهتمًبمشكالتًالمجتمعًالعمليةًمنًأهمًعواملًظهورًفنًالمقال  

 الفرق بين المقال الصحفي والمقال األدبي:

ذلكًالدكتورًإمامًعنًفنًالمقالًاألدبيًاختالفااًجوهريااًًكماًيذهبًإلىًالصحفيًيختلفًفنًالمقال
 منًحيثًالوظيفةًوالموضوعًواللغةًواألسلوب:

 ًفالمقالًاألدبيًيعبرًقبلًكلًشيءًعنًتجربةًمعينةًمس تًنفسًاألديبًفأرادًأنًينقلًاألثر
ومنًهناًقيلًإنًالمقالًاألدبيًقريبًجدااًمنًالقصيدةًالغنائيةًألنًكليهماًً،إلىًنفوسًقرائه

رًعلىًوحهًحتىًيعثيغوصًبالقارئًإلىًأعماقًنفسًالكاتبًأوًالشاعرًويتغلغلًفيًثناياًًر
ً.ولكنًالفرقًبينًالمقالًاألدبيًوالقصيدةًالغنائيةًهوًفيًدرجةًالحرارةً،ضميرهًالمكنون

 رضًكماًيفتً،أماًالمقالًالصحفيًفيتصلًأكثرًماًيتصلًبأحداثًالمجتمعًالخارجيةًالعامة
يًلًفأوًكماًيقولًالدكتورًإمامًإنًالمقالًاألدبيًيدخً،وجودًرأيًعامًيخاطبهًويتحدثًإليه
ًأماًالمقالًالصحفيًفيهتمًبماًيسمىًالوجدانًالجماعي.ً،اعتبارهًعواطفًالفردًووجدانه

ًمودًالصحفيًوفنًاليومياتًالصحفيةمنهاًالمقالًالفتتاحيًوالعًينقسمًإلىًأنواعلمقالًالصحفيًا
(.336-335صً،2111ً)شرف،ً  

 أسباب انحسار أهمية المقال الصحفي:

عامةاًإلىًالمرتبةًالتيًتليًمرتبةًالخبرًبدءااًمنًالحربًًأهميةًالمقالًالصحفيًفيًالصحافةًانحسرت
 العالميةًالثانيةًلسببين:ً
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 ًأولهماًالتطورًالتكنولوجيًفيًوسائلًالتصالًالذيًرافقًالحربًولسيماًالتصالتًالسلكية
نًبًوتنقلًوقائعهاًموالالسلكيةًحيثًكانتًهذهًالوسائلًتحملًبسرعةًالبرقًتطوراتًالحًر

ً.ميادينها
 ومنًالطبيعيًأنًينجذبًالقارئًفيًهذهًالحالةًإلىًالموادًً،وثانيهماًضخامةًاألخبارًنفسها

اإلخباريةًأكثرًمنًانجذابهًإلىًمادةًالرأيًأوًالمقالًمماًأدىًإلىًانحسارًأهميةًهذهًالمادةً
 (.218-217صً،2112ً)حداد،ًًوترحيلهاًمنًالصفحةًاألولىًإلىًالصفحاتًالداخلية.

 

الحديث العربي األدب في المقالة: ثالثا    
ًالذاتيًبنوعيهاًفالمقالةً،وثيقاًاًارتباطاًاًالصحافةًبتاريخًالحديثًأدبناًفيًالمقالةًتاريخًيرتبط

نكلتراًفرنساًفيًشأنهاًمستقلًفنًأنهاًعلىًظهرتًماًأولًأدبنا،ًفيًتظهرًلمًالموضوعي ًبلً،وا 
ًالمختلفة،ًأغراضهاًوخدمتًظهورها،ًمنذًالحياةًنسمةًمنهاًواستمدتًالصحافة،ًحضنًفيًنشأت
ًفيًالمقالةًتطورًعنًنبحثًأنًعليناًلزاماًاًكانًولذاً،ابهاوكتً ًمحرريهاًآراءًقرائهاًإلىًوحملت
ًكتبت ًًالتيًالمقالتًأنواعًبينًهمةمالًالفوارقًتقديرًمعً-ًالمجالتًفيًثمً-ًأولًاًاليوميةًالصحف
.للمجالتًكتبت ًًالتيًوتلكًللصحف  

ذا ًأطوارًفيًمرتًأنهاًنجدًالنهضة،ًخاللًالمصريةًالصحفًفيًظهرتًالتيًالمقالتًاستعرضناًوا 
:أربعة  

:األول الطور  
ًعلىًأعانتًأوًالدولةًأصدرتهاًالتيًالرسميةًالصحفًابكتً ًويمثلهاًاألولى:ًالصحفيةًالمدرسةًطور

.العرابيةًالثورةًحتىًالطورًهذاًويمتدً،إصدارها  

ًأبوًاهللًوعبدًالطهطاويًرفاعة:ًالفترةًهذهًصحفًتحريرًفيًشاركواًالذينًالكتابًأشهرًومن
.عنحوريًوسليمًأنسيًومحمدًالسيدًعبدًوميخائيلً،السعود  

ًالنحطاط،ًعصرًأساليبًإلىًأقربًأسلوبهمًوكانًفجة،ًبدائيةًبصورةًأيديهمًعلىًالمقالةًظهرتًوقد
ًونًؤالشًكانتًوقدً،الممجوجةًالمتكلفةًوالزخارفًالبديعيةًوالمحسناتًالغثًبالسجعًيزهىًفهو

ًونًؤالشًلبعضًأحياناًاًيعرضونًكانواًابالكتً ًولكنًالمقالت،ًلهذاًاألولًالموضوعًهيًالسياسية
.والتعليميةًالجتماعية  
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:الثاني الطور  
ًيالوطنًالحزبًوبنشأةًاألفغاني،ًالدينًجمالًبدعوةًتأثرتًالتيًالثانيةًالصحفيةًالمدرسةًظهرتًوفيه

.العرابيةًالحركةًسبقتًالتيًوالندفاعًالثورةًوبروحًاألول،  

ًزبًرًوقدً،حياتهاًمنًالمرحلةًهذهًفيًالمقالةًتطويرًعلىًنكرت ًًلًيدً ًالمتمصرةًالسوريةًللمدرسةًوكان
ًومنهمًمصر،ًفيًالوطنيًالكفاحًبتاريخًتاريخهاًارتبطًالتيًالشخصياتًمنًعددًالمدرسةًهذهًفي

براهيمًعبدهًومحمدًنديمًاهللًوعبدً،البستانيًوسعيدًالنقاشًوسليمًإسحاقًأديب ًومحمدً،المويلحيًوا 
.تقالًوبشارةًالكواكبيًالرحمنًوعبدًجاللًعثمان  

ًوذلكً،فشيئاًاًشيئاًاًالشعبًمنًتقتربًوأخذتًبعيد،ًحدًإلىًالسجعًقيودًمنًالمدرسةًهذهًتحللتًوقد
.اإلصالحيةًوحركتهًعبدهًمحمدًالشيخًبتأثير  

:الثالث الطور  
ًالعزيزًوعبدًكاملًومصطفىًيوسفًعليًومنهمًالحديثة،ًالصحفيةًالمدرسةًطالئعًظهرتًوفيه

ًوأمينًالحدادًونجيبًمطرانًوخليلً،رضاًرشيدًومحمدًسركيسًوسليمًيكنًالدينًووليً،جاويش
.مسعودًومحمدًالسيدًولطفيً،الحداد  

ًوبالنزعاتًسبقتهًالتيًواإلصالحيةًالوطنيةًبالنزعاتًوتأثرتًالحتالل،ًعهدًفيًالمدرسةًهذهنشأتًًو
تلته.ًالتيًالحزبية  

ًالموضوع،ًبحدودًمحدودةًفيهًالمقالةًفكانتً،قوياًاًسياسياًاًاتجاهاًاًاتجهًالصحفًأكثرًأنًوالحقيقة
ًذلكًفيًتميزتًفقد"ًالجريدة"ًأماً،المتزنةًالهادئةًالمقالةًإلىًمنهاًالحماسيةًالخطبةًإلىًأقربًوهي
ًيموالتعلًالتربيةًبشؤونًنيتعً ًولذاً،الحديثًالعلمًأساسًعلىًوالبعثًالتجديدًدعوةًتحملًبأنهاًالحين
.الحديثةًاألدبيةًالنزعاتًلتمثيلًمجالًخيرًوكانتًالنظرية،ًالسياسةًوشؤون  

ًوأطلقتهًوالسجع،ًالصنعةًقيودًمنًفخلصتهًجبارة،ًخطواتً ًاألدبيًباألسلوبًالمدرسةًهذهًخطتًوقد
.البديعيًوالعبثًالزخرفًمنًهحمولتً ًتفوقًوالمعانيًاألفكارًمنًحمولتهً،بسيطاًاًحراًا  

:الرابع الطور  
ًالمصريةًالحياةًقلبتًجسام،ًأحداثًمنًتالهاًوماًاألولىًالعظمىًبالحربًوتبدأًالحديثة،ًالمدرسة

ًاألحداثًهذهًوأهمًحقيقتها،ًعلىًظهرتًحتىًالمصريةًالشخصيةًجوهرًوصفتًعقب،ًعلىًرأساًا
.م1919ًسنةًاألولىًالمصريةًالثورة  
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ًبشكل المقالةًوفيًعامة،ًاألدبيةًالحياةًفيًأثرهاًتركتًالتيًالصحفًمنًالفترةًهذهًفيًظهرًقدًو
.خاص  

ًأثرهاًأماً،التحريرًافتتاحيةًأوًالسياسيةًالمقالةًنطاقًفيًمحصوراًاًالمقالةًفيًالصحفًهذهًأثرًوكان
ًتيمور،ًومحمودًتيمورًمحمدًومنهمًاب،الكتً ًكبارًبعضًللقارئًقدمتًأنهاًإلًضعيفاًاًكانًفقدًاألدبي

.والمازني  

ًأذواقًلتربيةًالعامةًالثقافةًبثًإلىًوالميلًالعلمية،ًوالدقةًبالتركيزًالطورًهذاًفيًالمقالةًوامتازت
.الصحفًهذهًمحررًبهًرفعً ًالذيًالحديثًاألدبيًاألسلوبًفهوًأسلوبهاًأماً،وعقولهمًالناس  

ًأنًنجدًولذاًالسياسة،ًشؤونًإلىًاألولًالمقامًفيًهاعنايتً ًتوجهًبطبيعتهاًاليوميةًالصحفًأنًإل
.الثلمةًهذهًبسدًتعهدتًالمجالتًولكنً،خاصًلونًعلىًاقتصرتًفيهاًظهرتًالتيًالمقالة  

ًتلفمخًفيًالتجديدًإلىًسباقاًاًلبنانًكانًفقدًمصر،ًفيًعنهًيختلفًلبنانًفيًالصحفيةًالمقالةًوشأن
ًلكتًهصحفً ًاختصرتًولقدً،الغربًمعًالمبكرةًالثقافيةًوصالتهًالجتماعيةًظروفهًبحكمًاألدبًفنون

ًوقتًفيً-ًفيهًالشعبيةًالصحفًلظهورًوكانًالمصرية،ًالصحافةًفيهاًتلكأتًالتيًالعديدةًالمراحل
(.61-54،ًصًص1996ً)نجم،ًًذلكًفيًكبيرًأثرً-ًمبكر  

 

المقال تحريررابعا :   

 

ًالنفسيًتكوينهمًباختالفًابالكتً ًيختلف
ًويختلفونًوالثقافي،ًوالجتماعيًوالفكري
ًجزءاًاًاألسلوبًويشكلً،تجاربهمًباختالف
ًأدائهمًفيًيؤثرًمماًالبشرًتكوينًمنًأساسياًا
ًةلشبكًاًانتاجًالكتابةًوتبدوً،تعبيرهمًوأشكال
ًالفكرًفيًوالمستوياتًالعالقاتًمنًمتداخلة
.العقليًوالتهيؤًالنفسيًوالتكوينًواللغة  

 ومنًشروطًالكتابةًالجيدةًوتحريرًالمقال:

 ًالتعبير.ًوسالمةًاللغةًصحة
 ًوالتجانس.ًالترابط
 ًوالفائدة.ًالمتعةًبينًالجمع
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 ًوالتقسيم.ًالتنظيمًحسن
 ًالترقيم.ًمراعاة
 ًوالتأثير.ًاإلقناع
 ًاإلنسانية.ًالتجربة

ًوأنًبوضوح،ًالجملةًكيانًيظهرًوأنًتامة،ًتكونًأنًعلىًالجملًصياغةًبكيفيةًالعتناءًمنًبدًول
ًنمًنوعًلتحقيقًنفسهاًبالطريقةًاألهميةًفيًالمتساويةًأوًالمتشابهةًالجملًعناصرًعنًالتعبيرًيتم

ًعناصرهاًبينًالفصلًيتمًوألًطويلة،ًتكونًأنًيجبًلأنًالجملًًكماًالتركيب،ًأجزاءًبينًالتناسب
.األساسية  

الفتتاحي:تحرير المقال   

إنماًهوًشخصًآخرًلًيعبرًً،د.عبدًاللطيفًحمزةًأنًكاتبًالمقالًالفتتاحيًليسًكاألديبًيرى
:عنًآرائهًالذاتية،ًويجبًأنًيتميزًبأن  

.وخارجهًمحيطهًفيًالجاريةًاألحداثًبهاًيتذوقًدقيقةًصحفيةًحاسةًذاًيكونً-  

.بالمستقبلًيتكهنًوأنًوالحاضرًالماضيًلربطًتاريخيةًحاسةًذاًيكونً-  

.واسعةًثقافيةًحاسةًذاًيكونً-  

-116،ًصًص2119ً)المحمود،ًًالمجتمعًفيًالنغماسًعلىًأقدرًمرهفةًحاسةًذاًيكونً-
111.)  

وهذهًالطريقةًيحددهاًد.عبدًً،أجمعًالعلماءًعلىًطريقةًواحدةًفيًصياغةًهذاًالنوعًمنًالمقالةًولقد
اللطيفًحمزةًفيًالشكلًالهرميًعلىًأنًيكونًالهرمًفيًوضعهًالطبيعيًأيًمعتدلاًوليسًمقلوباا،ً

.كماًهوًالحالًفيًطريقةًصياغةًالخبر  
 تحرير العمود الصحفي:

ظًاللفأجمعًعلماءًفنًالتحريرًالصحفيًعلىًأنًيكونًأسلوبًالعمودًالصحفيًخفيفاا،ًمؤثرااًباختيارً
وهذهًالقدرةًليستًباأللفاظًالضخمةًوالعباراتًً،ويعتمدًعلىًمجالًاألسلوبًوالقدرةًالبيانيةً،والكلمة

نماًالقصدًبالقدرةًاإليضاحًالجيدًوالبيانًالسليمًبحيثًيصلًً،المملوءةًبالستعاراتًوالمجازات وا 
ً،بدًمنًاإليجازًولً،لبيانكماًيقولًأهلًاً،عمقًالقارئًوالبالغةًفيًاإلفهامًإلىالكاتبًبالعبارةً

ويحررًالعمودًكالمقالةًالفتتاحيةًعلىًشكلًهرمًمعتدلًيبدأًبالفكرةًالتيًيدورًحولهاًالعمودًثمًبعدً
قدرةًالكاتبًعلىًمخاطبةًالناسًًإلىفصياغةًالعمودًتستندًً،ذلكًيأتيًالكاتبًباألمثلةًوالشواهد

 ومهاراتهًفيًاستعمالًالكلماتًالمناسبة
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ًالقالبًالنفسيً،قالبًالمعلوماتً،هاتًالحديثةًفيًالقوالب:ًقالبًالساعةًالرمليةالتجاًوأهم
(.111-116،ًصًص2119ً)المحمود،ً  

 

أجزاء المقالخامسا :   

 

تماثلًالمقالًبأجزائهًمعًاألنواعًاإلعالميةًي
ولًيوجدًخالفًفيًذلكًبينًً،األخرىًكلها
.ينًفيًهذاًالشأنتممختلفًالمه  

األجزاءًبالمقدمة،ًًخضورًهذه.أديبًدًيحددًوً
خلصًإليهاًًومتنًالمقال،ًوالنتيجةًالتي

فالمقدمةًهدفهاًتعريفًالقارئًبالقضيةًً،المقال
متابعةًًهًلالهتمامًبها،ًومنًثمالمثارة،ًوجذبً 
 قراءةًاألفكار.

ةًدليًيقومًالكاتبًبتحليلهاًوتفسيرهاًمنًخاللًاألتهًفهوًيتضمنًالوقائعًالأماًمتنًالمقالًأوًجسمً 
.ومنًثمًيعرضًالنتيجةًالنهائيةًالتيًتوصلًإليهاًفيًنهايةًالتحليلً،والبراهين  

 

ويتوسعًد.صالحًأبوًإصبعًوزميلهًد.محمدً
فهماًً،عبيدًاهللًبعضًالشيءًفيًالعرض

انًإلىًأنًالمقدمةًتشملًالفكرةًاألساسيةًشيًري
فهناكًجملةًتمهيديةًعنًموضوعًً،للموضوع

المقال،ًوجملةًمناقشة،ًوجملةًاستنتاجيه،ًأماً
 جسمًالموضوعًفهوًيشملًالفقراتًاآلتية:

 (ًًفيًالفقرةًاألولى.2ًالفقرةًالثانيةًحيثًيتمًفيهاًمناقشةًجملةًالمناقشةًرقم) 
 (ًًفيًالفقرةًاأل3والفقرةًالثالثةًحيثًيتمًفيهاًمناقشةًجملةًالمناقشةًرقم).ولى 
 (ًًفيًالفقرةًاألولى.4والفقرةًالرابعةًحيثًيتمًفيهاًمناقشةًجملةًالمناقشةًرقم) 
 .والخاتمةًالتيًتتكونًمنًالفقرةًالخامسةًإذًيقدمًالكاتبًخالصةًماًيكتبه 

ً

65 



 

 

 

ًهاريسً ًوجليوان ًجونسون ًستانلي ًذكر وقد
ًمنًالشروطًالتيًيجبًأنًتً  راعىًمجموعة

 عندًكتابةًالعناوين:ً

 ًًتكرارًاأللفاظًواألفكار.تجنب
 ًًتسبب ًالتي ًالعناوين تجنب

ً.أوًغموضاًاًاضطراباًا
 ًشيئاًا ًالعنوان ًينقل ًأن ًينبغي

ًًًاال،ًويوحيًبأنًهناكًعمجديداًا
 قدًتم.ًنجزًأوًحدثاًاقدًأً 

 .ًيفضلًاستخدامًالفعلًالمبنيًللمعلومًعلىًالمبنيًللمجهول
 .ًيمكنًاستخدامًالفعلًالمضارع
 ًًالعبارةًتبدوًعليهًالجدة.يجبًأنًيكونًواضح
 ًبدًمنًاختيارًالكلماتًالتيًتنقلًالفكرةًالمطلوبة.ًل
 .ًتجنبًاستخدامًاللهجةًالعامية
 .ًعدمًاستخدامًالختصارات
 .ًينبغيًعدمًإقحامًالرأيًفيًالعنوان
 ً،(.464-463ًصً،2118ينبغيًعدمًاستخدامًالكلماتًالزائدةً)المحمودً

 

المقالًهناكًطريقةًأخرىًفيًتحليلً
األدبيًوكيفًيكتبهًالكاتب،ً

وتتلخصًهذهًالطريقةًفيًتقسيمً
:المقالًإلىًعنصرينًهما  

 المضمون.ً

 القالب. 

 القالبًبدورهًينقسمًإلىًقسمينًهما:ً

o التصميم.ً

o .األسلوب 
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المقال واألنواع اإلعالمية األخرى: سادسا    
المستهدفةًباإلطارًالعامًهيًواحدة،ًأيًنًاألنواعًاإلعالميةًتتكاملًفيماًبينها،ًوالجهةًإبالتأكيدً

ً،الجمهور،ًوالهدفًكماًينبغيًهوًنقلًالحقيقةًعبرًعرضًلوقائعًأوًإبرازًآراءًأوًوجهاتًنظر
وأشارتًالباحثةًد.إجاللًخليفةًً،الفروقاتًالمهنيةًقليلًمنمعًًاًابعضهاًبعضبوتتداخلًهذهًاألنواعً

ً،إلىًأنًالمقالًالذيًيكتبهًمحمدًحسنينًهيكلًوأحمدًبهاءًالدينًيشتملًعلىًجميعًالموادًالتحريرية
هذاًًوً،ففيهًعنصرًالخبر،ًوالتحقيق،ًوالحديث،ًوالستيعابًلجميعًالمعلوماتًالتيًتتصلًبالموضوع

حاطتهًبمجملًيعتمدًعلىًشخصيةًالكاتب،ًوقدرتهًعلىًالتحليلًوالت عليل،ًوعلىًمدىًثقافتهًوا 
وعلىًتقييمهًلألحداث،ًووفرةًمنشوراتًقسمًالبحوثًفيًالصحيفة،ًوأحدثًالمؤلفات.ً،األمور  

د.أديبًخضورًأنًالمقالًهوًبمنزلةًمعالجةًذاتًطابعًنظريًيؤكدًًالمقال والتعليق: -أ
وموقفًإزاءًحدث.ًوالمقالًالتعليقًهوًرأيًأنًإيديولوجيًلظاهرةًأوًقضيةًأوًموضوع،ًفيًحينً

هًللوصولًإلىًه،ًبلًيأخذًمغزاهًودللتً يستخدمًالحدثًكشاهدًلًتعنيهًخصوصيةًالحدثًوتفردً 
،ًكماًأنًالطابعًالفكريًفالمقالًأعمًوأشملًوأوسعًأفقااًومجالًاً،تعميمًلرسمًمعالجةًالظاهرةًوتفسيرها
.داًالًهوًأكثرًتعقيثمًإنًمنهجًالتعليً،للمقالًهوًاألبرزًواألوضحًواألعمق  

أماًالختالفًبينًالرسائلًالحرةًوفنًالمقالًفيلخصهً المقال والرسائل الحرة والخبر: –ب 
صرًولًيبلغًيمتازًبالقً ً-فيًرأيهًً–فالمقالًالصحفيً:ًد.عبدًاللطيفًحمزةًفيًسمةًالطولًوالزمن

بالزمنًوبوقتًمعينًًاًاباطهًأشدًارتأنكماًً،فيًطولهًماًبلغتهًالرسائلًاألدبيةًعلىًسبيلًالمثال
بحجمهاًالكبيرًًدًالمقالًمنًاألنواعًالصحفيةًالتيًتتميزًنسبياًاعً وهناكًمنًيً ً،ومحددًمنًهذهًالرسائل

إلىًالمرتبةًالتيًكماًرأيناًفيًالصحافةًًفيوقدًانحسرتًأهميةًالمقالًالصحً،إذاًماًقورنتًبالخبر
منًالحربًالعالميةًالثانيةًلسببين،ًحسبًد.نبيلًحدادًوهما:ًتليًمرتبةًالخبرًبدءاًا  

 ًالتطورًالتكنولوجيًفيًوسائلًالتصالًالذيًرافقًالحربًولسيماًاإلنجازاتًفيًالتصالت
ًالسلكيةًوالالسلكية.

 .ًضخامةًاألخبارًالمرتبطةًبضخامةًاألحداث

انجذابهًإلىًمادةًالرأيًأوًالمقال.فمنًالطبيعيًأنًينجذبًالقارئًإلىًالموادًاإلخباريةًأكثرًمنً  

بدًمنًالتدقيقًفيًخصائصهاًًالصحفيًواألنواعًاإلعالميةًاألخرىًلًوإليضاحًالتفاوتًبينًالمقال
(.452صًً،2118)المحمود،ًً.وسماتها  
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ظائف المقال الصحفيو  سابعا :  

 
وهذهًً،العامةًوالشاملةلًيمكنًالحديثًعنًالمقالًكنوعًمنًاألنواعًالصحفيةًدونًتحديدًوظائفهً

الوظائفًهيًجزءًلًيتجزأًمنًالنشاطًالفكريًواإلعالميًبمختلفًأوجههًلخدمةًالمجتمعًووجهاتً
توحدتًجهودًالباحثينًإلبرازهاًبشكلًأوًً،ثقافيةًواجتماعيةًأًواقتصاديةًأًونظرًمختلفةًسياسيةًأ

إلًأنًً،تسعىًإليهاًاألنواعًاإلعالميةسهمًفيًإنجازًجميعًالوظائفًالتيًيستطيعًأنًيفالمقالًً،بآخر
نجزهاًتتمثلًفيًنشرًالتوعيةًوالتثقيفًوالبناءًيستطيعًالمقالًأنًيالوظيفةًاألساسيةًاألهمًالتيً

.الفكري  

 أبرز وظائف المقال الصحفي:

 اإلعالم: -1
ولكنًوذلكًبتقديمًالمعلوماتًواألفكارًالجديدةًعنًاألحداثًأوًالقضاياًالتيًتشغلًالرأيًالعام،ً

ولًينبغيًأنًً،ليسًمعنىًذلكًأنًيكونًاإلعالمًهوًالغرضًاألولًمنًأغراضًالمقالًالصحفي
.يهدفًإلىًتحقيقًالسبقًالصحفي  

 الشرح والتفسير: -2
وذلكًعنًطريقًشرحًاألخبارًوتفسيرًالصلةًالتيًبينهاًوبينًاألفرادًوالمجتمعاتًوالتعليقًعلىً

بالنسبةًللقارئًالعاديًالذيًتشرحًلهًأمورااًولسيماًادها،ًاًيوضحًللقراءًمغزاهاًوأبعهذهًاألخبارًبم
 يصعبًعليهًفهمهاًلعدمًامتالكهًللوقتًوالقدرةًالكافيةًلمعرفةًالتفاصيلًالمعقدةًللحوادثًاليومية.

 التوجيه واإلرشاد: -3
يرادًالشواهدًالقويةًمنًواقعًالحياة ً،وذلكًعلىًأساسًمنًالعلمًوالمعرفةًالتامةًبموضوعًالتوجيهًوا 

.خاصةًفيًالصحفًالكبرىًأنًيوجهًالسياسةًالعامةًلكيًتتبعهاًدولتهبويمكنًلكاتبًالمقالًًو  
 التثقيف: -4

.وذلكًعنًطريقًنشرًالمعارفًاإلنسانيةًالمختلفة  
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 الدعاية السياسية: -5
.وذلكًبنشرًسياسةًالحكوماتًواألحزابًومواقفهاًالمختلفةًمنًقضاياًالمجتمع  

 تعبئة الجماهير: -6
.امًسياسيًأوًاجتماعيًمعينًأوًللمساهمةًفيًالتنميةًالوطنيةوذلكًلخدمةًنظ  

 تكوين الرأي العام: -7
اإليجابًفيًالقضاياًالمختلفة،ًوحضًالقراءًًموذلكًعنًطريقًالتأثيرًعلىًاتجاهاتهًسواءًبالسلبًأ

.علىًاتخاذًقراراتًالمباشرةًتجاهًقضاياًمعينة  
 التسلية واإلمتاع: -8

الترفيهيةًأوًالضاحكةًأوًالساخرة،ًأوًالمقالتًالمسليةًالطريفةًالتيًوهذاًاألمرًتحققهًالمقالتً
(.69-67صًً،1998)عزت،ًً.تستأثرًباهتمامًالقراءًوتجذبًالتفاته  

 وتعتمدًقوةًالتأثيرًفيًالمقالًعلىًعناصرًمنها:

يضاحها -1 وهذاًً،توجيهًكلًالكلماتًوالعباراتًواألفكارًالجزئيةًإلبرازًالفكرةًاألساسيةًللمقالًوا 
 .يقتضيًتجنبًالحشوًواستبعادًأيًعبارةًلًتؤديًوظيفةًجوهرية

 .لنتباهًويوحيًبالفكرةاالعنايةًبعنوانًالمقالًبحيثًيثيرً -2

يختلفًعنًالختالق(ًفالخيالًهوًالطاقةًالتخيليةًالتيًتعينًالكاتبًًالعنايةًبالخيال -3 )والخيالًهنًا
 .ساسيةعلىًابتداعًالمعانيًالتيًينسجهاًحولًالفكرةًاأل

نًمهًكأنهًجالسًمعكًيتحدثًإليكًببساطةًًوًؤشعركًوأنتًتقًرإنًكاتبًالمقالًالناجحًهوًالذيًيً  -4
 (.218صً،2112ً)حداد،ً.ًبحيثًتتكونًبينًالكاتبًوالقارئًعالقةًمعرفةًوألفةً،دونًوسيط

 

أنواع المقال الصحفيثامنا :   
مختلفةًفيًهذاًاإلطار،ًولًيوجدًًاًاولقدًأبرزًالباحثونًأنواعً،هناكًالعديدًبلًالكثيرًمنًأنواعًالمقال

.سيماًأنهاًترتبطًبطبيعةًالمقالًومضمونهاولتضاربًفيًذلكً  

تقسيمهًحسبًالموضوعًأوًوفقًالتوجهًوالهدفًشارًالباحثًالدكتورًنبيلًحدادًإلىًأنًالمقالًيمكنًأ
:والمعالجة  

 حسب الموضوع: -أ

 ًيعالجًقضاياًذاتًطابعًإيديولوجيالمقالًاإليديولوجيًالذي. 
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 مقالًسياسيًيطرحًمعالجةًسياسية. 

 ًمتعددةًولكنًالصفةًالغالبةًهيًالعملًواإلدارة المقالًالتوجيهيًالتنظيميًالذيًيدورًحولًقضايًا
 .واإلنتاج

 المقالًالقتصاديًالذيًيبحثًفيًقضاياًوشؤونًاقتصادية. 

 التربويًأوًالرياضيًأوًالفنيًأوًالعلميأوًًالمقالًالثقافي. 
 حسب التوجيه أو الهدف أو المعالجة: -ب

 المقالًالدعائيًالنظري. 

 المقالًاإلعالمي. 

 المقالًالتوجيهيًاإلرشادي. 

 المقالًالتقويمي. 

 المقالًالجدالي. 

الدكتورًعبدًالعزيزًشرفًأنواعااًمختلفةًتبعااًلمادتهاًوأسلوبهاًوأهمها:ويذكرً  

 ًأوًالرسميةالمقالةًالتقليدية. 

 المقالةًغيرًالتقليديةًوهيًالذاتيةًأوًالحرة. 

 المقالةًالشخصية. 

 المقالةًالجتماعية. 

 المقالةًالنقدية. 

 (.87-86ًصً،2119)المحمود،ًً.المقالةًالخلقية 

أنًيحصرًًاللطيفًحمزة"ًفيًالعالمًالعربيًالصحفيةً"الدكتورًعبدوقدًاستطاعًأحدًروادًالكتابةً
 ثمانيةًأنواعًمنًالمقالتًفيًالصحافةًالعربيةًويحددهاًعلىًالشكلًاآلتي:

 .المقالًالوصفيًأوًالعرضي -1

 .المقالًالنزالي -2

 .المقالًالنقدي -3

 .)منًخاللًالوصفًالقلمي(ًرييالمقالًالكاريكات -4
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 .المقالًالقصصي -5

 .المقالًعلىًشكلًتبادلًرسالةًمعًقارئ -6

 .مقالًالمذكراتًأوًاليوميات -7

 .)موضوعًعلميًمبسط(ًالمقالًالعلمي -8

 

لغة المقال الصحفي تاسعا :  

 

نعرفًأنًالصحافةًعملًاجتماعيًبحت،ًوأنً
ستخدمًلهذاًالغرضًمشتقةًمنًاللغةًالتيًتً 
ةًالتيًيحياهاًالناسًفيًيالحياةًالواقع
عينًاألولًالذيًوعلىًهذا،ًفالمً ًالمجتمعات،

منهًالمعجمًاللغويًللصحافةًفيًكلًًديستفي
أمةًمنًاألممًهوًالشعب،ًأوًشعوبًالعالمً

ضطرًهذهًالشعوبًإلىًاستحداثًكلهًحينًتً 
ًجديد فيًالمجالًةًألفاظًتعبرًبهاًعنًمعان 

.وفيًالمجالًاإلقليميًتارةاًأخرىًالدوليًتارةا،  
نماًهيًحسبعلىًأنًالمسألةًليستًمسألةًاأللفاظًالمستحدثةًف مسألةًالتراكيبًالتيًيألفهاًالشعبً،ًوا 

نفسهًكذلك،ًوللشعبًقدرة ًعجيبةًعلىًصوغًالتراكيبًالحديثةًالتيًيعبرًبهاًعنًبعضًالتجاربً
فيًالتراكيبًلًذوقهًفيًاأللفاظًمنًجهة،ًًوعمً ومعنىًذلكًأنًالشعبًيً ً،اإلنسانيةًالتيًتمرًبه
.والجملًمنًجهةًثانية  

لغةًالتيًيفهمهاًأكبرًعددًممكنًمنًالشعبًعلىًاختالفًأذواقهمًكتبًبالالمقالًالصحفيًينبغيًأنًيً 
أوًأفهامهمًأوًبيئاتهمًوثقافتهم،ًوهذهًاللغةًالتيًهيًاللغةًالقوميةًفيًصورةًمنًصورهاًتمتازًبأشياءً
منها:ًالبساطةًوالوضوح،ًواإليناسًواللطفًوالرشاقة،ًوتنأىًماًأمكنًعنًصفاتًالتعاليًعلىًالقراء،ً

نًلًمالغرابةًفيًاألسلوب،ًأوًالمبالغةًفيًالتعمقًالذيًلًتقبلهًطبيعةًالصحفًبحاوالتقعر،ًأوً
(.289-286ًص،1967ً)حمزة،ًً.األحوال  
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 تشرين - المقال الصحفي في الصحافة السورية الرسمية: ) البعث: عاشرا  
الثورة( -  

 

علىًهذهًالصحافةًًالطالعمنًخاللً
الرسميةًالمركزيةًالسوريةًنلحظًأنًطبيعةً

بلًتوجدًً،وتعريفًالمقالًغيرًواضحين
اعتراضاتًفعليةًفيًالفصلًبينًماًهوًقائمً

ماًًوغالباًاً،منًعمودًوأنواعًأخرىًمنًالمقال
يخضعًهذاًالموضوعًلعتباراتًشخصيةً

يفضلًالصحفيًفالمقالً،وليسًمهنيةًبحتة  

أماًفيًهذهًالصحفًفإنناًنلحظًأنًالمقالًً،ضمنًوجهاتًنظرًعديدةيتًوً،وشامالًاااًكونًواسعيأنً
ماًًماًتعبرًعنًوجهاتًنظرًحكوميةًحتىًأنًزاويةًالرأيًغالباًاًفتقدًإلىًالدراسةًالمعمقةًوغالباًاي

أماًالمقالةًالفتتاحيةًفهيًوجهةًنظرًرسميةًبامتياز،ًً،خرجًعنًسياسةًالحكومةيتكونًرسميةًولً
كونًحسبًالحدثًالراهنًولًتتناولًفيًمعظمًاألحيانًقضاياًدوليةًبلًقضاياًلهاًعالقةًبالمنطقةًوت

هًللمتعارفًعليًبتوقيعًرئيسًالتحريرًخالفاًاًعًدائماًاوهيًتوقً ً،معًالسياسةًالخارجيةًالسوريةًانسجاماًا
كًبالرغمًمنًذلًوً،ألًتوقعًباعتبارهاًتمثلًسياسةًالصحيفةًوليسًرأيًالكاتبًنفسهًفاألفضلً،علمياًا

نجدًألنواعًالمقالًالصحفيًمساحاتًجيدةًفيًهذهًالصحفًبشكلًيوميًأوًأسبوعيًوحتىًنصفً
ابًمتميزينًفيًالساحةًالعربيةًالسوريةًواللبنانية.علىًكتً ًشهريًاعتماداًا  

 

رسمية:ية الن الصحافة العربية السور نماذج م  

 صحيفة البعث: -أ
.)يومي(ًيثًالصباح،ًكالمًالناس،ًفواصلدالعمود:ًح  

.)يومية(ًمقالت:ًفيًصفحةًقضاياًوآراء،ًصفحةًثقافة  

.)أسبوعية(ًعالمًالغتراب  

.)نصفًشهرية(ًقضاياًاجتماعية:ًشبابًوجامعات  

.الخليلًاألمينالدكتورةًسلوىًًومحمدًكنايسيًًوسليمًعبود،ًًوابهاًإلياسًمرادًومنًكتً   
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 صحيفة تشرين: -ب

.)يومي(ًالعمود:ًقوسًقزح،ًآفاق،ًبصراحة،ًنافذةًالمحرر،ًإلىًمنًيهمهًاألمر،ًزاويةًرياضية  

.)أسبوعي(ًخبرًوتحليل  

.فيًاألسبوعًالواحد(عدةً)مراتًًبالخطًالعريض  

.)يومي(ًودراسات،ًشؤونًمحليةًمقالت:ًآراء  

ناديةًًووتعتمدًالصحيفةًعلىًكتابًبارزينًفيًالساحةًالعربيةًالسوريةًمثلًالدكتورًخلفًالجراد،ً
.يوسف.حسنًمًوغسانًرفاعي،ًًوالدكتورةًبثينةًشعبان،ًًوخوست،ً  

 صحيفة الثورة: -ج

.)يومي(ًعلىًالطريق،ًحدثًوتعليلًالعمود:ًمعاًا  

.مقالت:ًفيًصفحةًشؤونًثقافية،ًكلًجديد،ًدينًودنيا  

.)بقعةًساخنة(:ًتعليق  

برهانًنجاري.ًوغسانًالشامي،ًًونبيهًالبرجي،ًًوومنًأبرزًكتابهاًزكرياًتامر،ً  
 نماذج من الصحافة العربية السورية الخاصة:

وهوًأنًمقالتًً،جدرًاإلشارةًإلىًالفارقًاألوضحًبينًمقالتيًالصحافةًالرسميةًوالخاصةًفيًسوريةت
ً،وتقارنًبينهماًأوًتظهرًأوجهًالتباينً،ةًفكرتينًعلىًاألقلالصحافةًالخاصةًتتناولًفيًالمقالةًالواحد

ويمكنًاإلشارةًإلىًأنًمضمونًمقالتًً،ماًتخلصًإلىًاستنتاجًيعبرًعادةًعنًرأيًالصحيفةًوغالباًا
العربيةًالسوريةًالخاصةًتتشابهًفيًأوجهًعدةًمعًالصحافةًالسوريةًالرسمية،ًولعلًالسببًًالصحافة

كماًأنًمعظمًً،يثةًالعهدًفيًسوريةًبعدًانقطاعًدامًأكثرًمنًجيلًكاملفيًذلكًيعودًإلىًأنهاًحد
.الخاصةًتتلمذواًعلىًنهجًالصحافةًالرسميةًالصحافةابًالمقالتًفيًكتً   
 صحيفة الوطن: -أ

لديهاًمنًحينًإلىًآخرًافتتاحيةًعلىً،2116ًصحيفةًسوريةًيوميةًسياسيةًمستقلةًصدرتًعامً
أغلبهاًسياسيًتتعلقًبقضاياًإقليميةًودوليةًعلىًصفحتيًقضاياًالصفحةًاألولىًومجموعةًمقالتً

.(واحداًاً)قولًاًولديهاًمقالتًأخرىًفيًصفحةًعربيًودوليًمثلًمقالً،وآراء  

صدىًالسنين،ًفيًصفحةًثقافةًوفن،ًكلمةًونصًفيًصفحةًً-ًثقافةًونصًالعمودًالصحفي:
.شؤونًمحلية  
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.عمرهاًالقصيرىًلإابًوربماًيعودًذلكًليسًلدىًالصحيفةًكمًجيدًووافرًمنًنخبةًالكتً ًو  
 صحيفة بلدنا: -ب

تعتمدًفيًمعظمًصفحاتهاًعلىًالخبر2116ًًصحيفةًسوريةًيوميةًمتنوعةًخاصةًصدرتًعامً
ولديهاًً،المحلي،ًإضافةًإلىًأخبارًالمالًوالبورصاتًوالسياسيًًوالقتصادي،ًًوالفنيًالرياضيً

سبيلًالمثالًفيًصفحةًالمحلياتًًعلىفً،بعضًالمقالتًالتيًتظهرًعلىًشكلًعمودًصحفي
وكذلكًفيًالصفحةًماًقبلًاألخيرةًً،وفيًصفحةًثقافةًوفنًهناكًعمودًآخرً،هناكًمساحةًلعمود

ابًجددًولًيوجدًماًيميزًالمقالًفيًهاتينًإلىًصقلًكوادرهاًبكتً ًمقالًمنوعًوهيًبحاجةًأيضاًا
(.113-111،ًصًص2119ً)المحمود،ًً.الصحيفتينًبعالئمًوسماتًبارزة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 



 

 

                 :الخالصة                                 
إنًالكتاباتًالتيًتناولتًالمقالةًباصطالحهاًومفهومهاًكانتًأعمقًخوضااًواشدًاقترابااًإلىًماً

نسعىًلتحديدًإطارهًوضبطًمفهومهًقدرًالمستطاع.ًهذهًالكتاباتًتعرضتًللمقالةًضمنًمجالين:ً
وقدًأخذتًهذهًالكتاباتًفيًاعتبارهاًكثيرااًمنًالمتطلباتًوالشروطًً،الفنيًوالتحريرًاإلعالميالنثرً

هاًظروفًنشأتًفرضتهاالتيًأحاطتًبنشأةًالمقالةًاألدبيةًوتطورهاًكماًالتفتتًإلىًالمقتضياتًالتيً
لًعية.ًيقًوونوعًالمنشورًومستوياتًالمتلقينًوطبائعهمًإضافةًإلىًسماتهاًالفنيةًوعناصرهاًالموضًو

)إنًالمقالةًمنًأهمًصورًالنثرًاألدبيًوأمتعها،ًوهيًإنشاءًنثريًقصيرًيتناولًًاحمدًاألمين:
.موضوعااًواحدااًغالبااًكتبتًبطريقةًلًتخضعًلنظامًمعينًبلًتتبعًهوىًالكاتبًوذوقه  
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 تمارين:

 اختر اإلجابة الخاطئة مما يلي:

 تعتمد قوة التأثير في المقال على عناصر منها:  .1

A. العنايةًبعنوانًالمقال. 

B. العنايةًبالخيال. 

C. .العنايةًباختيارًاللغةًالجزلة 

 

Cاإلجابة الصحيحة:  .العنايةًباختيارًاللغةًالجزلةً  

 حسب التوجيه أو الهدف أو المعالجة:من أنواع المقال الصحفي  .2

A. اإلرشاديًالتوجيهيًالمقال.ً

B. النظريًالدعائيًالمقال.ً

C. التنظيميًالتوجيهيًالمقال. 

 

Cاإلجابة الصحيحة:  .التنظيميًالتوجيهيًالمقال   
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            المراجع:                                
  الجاسم، جمال محمود، )9002(، بعض من األنواع اإلعالمية، دمشق، مطبعة اليازجي.

اربد، دار  ،في الكتابة الصحفية، السمات، المهارات، األشكال، القضايا ،(9009) ،حداد، نبيل .1

 .الكندي

مدخل الى فن التحرير الصحفي، منشورات جامعة دمشق، كلية  ،(9002)، خضور، اديب .9

 اآلداب.

 .رالمقاالت والتقارير الصحفية اصول اعدادها وكتابتها، مدينة نص ،(1221) ،عزت .3
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 ةالرابعالوحدة التعليمية                          
 االفتتاحي المقال فن

 
 

 العناصر:
ً.مفهومًالمقالًالفتتاحيً:أولًا

ً.مسؤوليةًكاتبًالفتتاحيةً:ثانياًا

اًا ً.صفاتًكاتبًالمقالًالفتتاحيً:ثالث

 .خصائصًالمقالًالفتتاحيً:رابعاًا

 .موضوعاتًالمقالًالفتتاحيً:خامساًا

 .تحريرًالمقالًالفتتاحيً:سادساًا

 .نواعًالمقالًالفتتاحيأً:سابعاًا
 

 األهداف التعليمية:   

علىًأن: ًالطالبًقادراًا ًالتعليميةًيجبًأنًيكون ًبعدًدراسةًهذهًالوحدة

ًمفهومًالمقالًالفتتاحييشرحً -1
ًمسؤوليةًكاتبًالفتتاحيةيحددً -2
ًصفاتًكاتبًالمقالًالفتتاحييعددً -3
 المقالًالفتتاحييحددًخصائصً -4
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 موضوعاتًالمقالًالفتتاحييشرحً -5
ًتحريرًالمقالًالفتتاحييشرحً -6
 نواعًالمقالًالفتتاحييميزًأ -7

 

 مفهوم المقال االفتتاحي: :أوالا 

المقالًالفتتاحيًأهمًفنونًالمقالًالصحفيًًدعيً 
هًويطلقًعليً،وهوًالمقالًالرئيسيًللصحيفة

ً،(leading article)ًاإلنكليزًواألمريكيون
وهذاًالتعبيرًيجوزًترجمتهًكماًيقولًرشديً

،1991ً)المقالًالقائد(ًً)عزت،ًًصالحًبأنه
 (.07ًصً

هذاًالفنًمنًأهمًفنونًالمقالًالصحفيًًدعويً 
فيًالشرحًوالتفسيرًواإليضاحًعلىًلعتمادهً

 ًالحججًوالبراهينًواإلحصاءاتًوالبيانات

ًذلكًأنًالمقالًفيًمدلولهًالصطالحيًيقودً،للوصولًفيًنهايةًاألمرًإلىًإقناعًالقارئًوكسبًتأييده
ًومنًحيثًتناولهًألهمً،غيرهًمنًالمقالتًويتقدمهاًمنًحيثًتعليمهًعنًرأيًالصحيفةًكمؤسسة

كًفإنًولذلً،الموضوعاتًبالقياسًإلىًسياستهاًالتحريريةًومنًحيثًالمساحةًالثابتةًالممنوحةًله
ًمنًالتوقيع.ًالمقالًالفتتاحيًكثيرااًماًيكونًغفالًا

وقدًكانًالمقالًالفتتاحيًفيًالقرنًالماضيًيشغلًالصفحةًاألولىًوبعضًأجزاءًمنًالصفحاتً
زحًعنًمكانهًالممتازًفيًالصفحةًاألولىًإلًفيًوقتًقريبًأيًمنذًإنجازاتًولمًيتزحً،األخرى

ً.حيثًاتجهتًإلىًالخبرًوقلتًعنايتهاًنوعااًماًبالمقالً،الصحافةًالحديثةًفيًالفترةًاألخيرة

ويعتمدًنجاحًالمقالًالفتتاحيًإلىًحدًكبيرًعلىًاختيارًالموضوعًالذيًيكونًحديثًالساعةًويهمً
لًمهمةًاختيارًالموضوعًذلكًالجتماعًالذيًيعقدهًمجلسًالتحريرًفيًالصحيفةًكلًالقراء،ًوقدًيسهً 

تيارًتركًلكاتبًالمقالًالفتتاحيًحريةًاخيومًلتحديدًالموضوعًالمقترحًللمقالًالفتتاحي،ًوأحيانااًيً 
ً.الموضوعًالذيًيعتقدًأنهًأكثرًأهميةًبالنسبةًللقراءًبشرطًألًيتعارضًمعًسياسةًالصحيفة
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منًيقللًمنًأهميةًالمقالًالفتتاحيًفيًكًوهنا
غلبيةًالقراءًلًأالمعاصرةًبحجةًأنًًالصحف

وقدًيكونًالتقليلًمنً،ًيقبلونًعلىًقراءتها
أهميةًالمقالًالفتتاحيًصحيحااًبالنسبةً

ولكنًالمقالًً،للصحفًعديمةًاألهمية
راءًغلبيةًالقأقرأًبعنايةًمنًجانبًالفتتاحيًيً 

بالنسبةًللصحفًالمؤثرةًفيًالرأيًالعامً
ًً(.03-07صً،1991ً)عزت،ً

نوعًصحفيًمستقلًومتميز،ًمهمتهًالمركزيةًتقديمًموقفًالصحيفةًمنًحدثًًفالمقالًالفتتاحيًإذاًا
ًأوًتطورًأوًظاهرة.

الصحيفةًًإنًمعيارًالحكمًعلىًهذاًالنوعًاإلعالميًهوًماًإذاًكانتًقدًقدمتًالفتتاحيةًموقفً 
لًباإلقناعًأوًالتفسيرًأوًالتحليًولذلكًليستًالفتتاحيةًمعنيةًأساساًا،ًبأقصىًقدرًمنًالوضوح

 (.124-123صً،2711ًخضور،ً)ً.للموقفًبلًبالتقديمًالواضحًوالدقيقًلهذاًالموقف

ً

 مسؤولية كاتب االفتتاحية :ثانياا 
يتحملًكت ابًالفتتاحياتًمسؤوليةًكبرىًتجاهً
الجمهورًإذًيتحتمًعليهمًأنًيكونواًمنًذويً

علواًمنًأنفسهمًجوأنًيً،الواسعًالطالع
اختصاصيينًفيًالموضوعاتًالتيًيكتبونً

وأنًيكونواًمنصفينًفيًاآلراءًالتيًً،فيها
نونهاًأوًيعبرونًعنها  .يكو 

أنًشولذلكًيرتبطًالمقالًالفتتاحيًشأنهًً
ًًفنونًالمقالًعندًالكت ابًالمقالي ينًفي

روفًالحياةًألنًظً؛قيادةًالفكرًالتيًتتوزعًفيًالعصرًالحديثًبينًأمورًمختلفةبالصحافةًالحديثةً
ولمًً،ثرًالسياسةولمًتستأً،فلمًتستأثرًالفلسفةًولمًيستأثرًالشعرً،نفسهاًقدًوزعتهاًبينًهذهًاألمور

80 



 

 

نماًً،نهاًالعصرًالحديثفصلًمنًفصولًهذهًالقصصًالتيًيكوً يستأثرًالدينًبقيادةًالفكرًفيً وا 
ًاشتركتًهذهًاألمورًكلهاًفيًقيادةًالفكر.

كاتبًالمقالًالفتتاحيًيدركًتمامًاإلدراكًأنًصياغتهًللمقالًليستًصياغةًأدبية،ًولًهيًصياغةً
نماًهيًصياغةًترتبطًبسياسةًالحريةًمنًناحيةًواهتمامًالقراءًوميً،غيرًملتزمة يةًولهمًمنًناحوا 

ولهذاًنجدًأنًافتتاحياتًالصحفًالكبرىًتعكسًتوزيعًقيادةًالفكرًفيماًتحتويًعليهًمنًتعليقًً،أخرى
ً.سياسي،ًوآخرًاقتصاديًوثالثًاجتماعي،ًولًت هملًالتعليقًالطريفًأوًالخفيفًالذيًيقومًبالتسلية

ًامًاألمرًالذيًتشهدًبهًلهجةوفيًذلكًماًيؤكدًمسؤوليةًكت ابًالمقالًالفتتاحيًكصاغةًللرأيًالع
فقدًجاءًفيًً،القواعدًوالمبادئًالتيًانتهجهاًالمؤتمرًالوطنيًلكت ابًالفتتاحياتًفيًالولياتًالمتحدة

نهًيجبًعلىًكاتبًالمقالًالفتتاحيًإذاًكانًيتوخىًاألمانةًلمهنتهًومجتمعهًأنًيجدًأهذهًالقواعدً)
ًأدىًبهًالمطاف(.ًىفيًأثرًالحقيقةًأن

المؤتمرًالوطنيًلكت ابًًلقانونًاألساسيةالنقاطً
ً:الفتتاحياتًفيًالولياتًالمتحدة

ينبغيًعلىًكاتبًالمقالًالفتتاحيًأنً -1
 يعرضًالحقائقًبأمانةًواكتمال.

ينبغيًعليهًأنًيخلصًمنًالحقائقً -2
مهاًوأنًيدعً،التيًيوردهاًإلىًنتائجًموضوعية

 مهاًعلىًمفهومًالخيرًاألعم.بالبياناتًويقيً 

ىًلإينبغيًعليهًألًيكونًمدفوعااًأبدااً -3
ًمصلحةًشخصية.

ً

وأنًيفسحًمجالًالقولًلمنًيخالفًرأيهًفيًً،أنًيدركًأنهًليسًمعصومااًمنًالخطأًهيينبغيًعل -4
 عمودًرسائلًالجمهورًوغيرًذلكًمنًالوسائلًالمالئمة.

وأنًيصححهاًإذاًوجدهاًمرتكزةًعلىًً،ينبغيًعليهًأنًيعيدًالنظرًفيًاستنتاجاتهًالخاصة -5
 مفاهيمًخاطئةًسابقة.

كتبًأبدااًوألًيً،منًالشجاعةًبحيثًيصمدًبماًيقتنعًبهًعلىًأسسًمتينةلديهًينبغيًأنًيكونً -6
وعندماًتكونًصفحاتًالفتتاحياتًنتاجًأكثرًمنًذهنًواحدًفإنًالوصولًإلىًً،أيًشيءًضدًضميره

لذلكًينبغيًاحترامًاآلراءًالفرديةًً،آلراءًالفرديةًالسديدةرأيًجماعيًسديدًلًيتمًإلًعنًطريقًا
 .الصادرةًعنًتفكير
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ً،2777ًً)شرف،ًينبغيًعليهًأنًيؤازرًزمالءهًفيًتمسكهمًبأعلىًمستوياتًالستقامةًالمهنية -0
 (.343-347صً

 

 صفات كاتب المقال االفتتاحيثالثاا: 
هًنًوفإنًمنًيكتبً،غيرهًمنًمختلفًالموادًالصحفيةًعلىًإذاًكانًالمقالًالفتتاحيًهوًالذيًيتقدم

غيرهمًمنًحيثًالتخصصًوالخبرةًبسياسةًالصحيفة،ًوبمعنىًآخرًلمًعلىًهمًممنًيتقدمونًًأيضاًا
واجبهًأنًًبلًأصبحًمنً،يعدًباستطاعةًرئيسًتحريرًصحيفةًكبرىًأنًيكتبًافتتاحياتهاًالمتنوعة

وتأخذًمعظمًً،إلىًكتابةًالفتتاحياتًحسبًتخصصاتهميقودًأكفأًكت ابًالمقالًالعاملينًفيًصحيفتهً
ً،ومياًاوينعقدًيً،)مجلسًتحريرًالفتتاحيات(ًالذيًيتألفًمنًعددًمنًكبارًالمحررينًالصحفًبنظام

ريرًومتخصصًبتحًءويحددًالموضوعاتًالتيًتتناولهاًالفتتاحياتًليقومًكلًكاتبًأوًمحررًكف
ً.الموضوعًالذيًيقعًفيًدائرةًاختصاصه

ً:يليًهمةًمنهاًمامعدةًأيًحالًفإنًكاتبًالمقالًالفتتاحيًيجبًأنًيكونًمتمتعااًبصفاتًًوعلى

أنًيكونًذاًحاسةًصحفيةًدقيقةًيتذوقًبهاًاألحداثًالجاريةًفيًمحيطهًواألحداثًالجاريةًفيًً-1
ً.خارجًهذاًالمحيط

ً،وق عًالمستقبلتأنًتكونًلهًحاسةًتاريخيةًيستطيعًبهاًربطًالماضيًبالحاضرًويستطيعًأيضااًً-2
ً.همااًمنًعناصرًثقافةًالصحفيمومنًثمًكانًالتاريخًعنصرااً

وبذلكًيستطيعًً،بأسًأنًتبدوًعميقةًفيًبعضًمواضعهاًأنًيكونًذاًثقافةًعريضةًولً-3
ً.نهًمنًالحكمًالصائبًوالنظرًالصادقًوالتوجيهًالسليميقفًعلىًالمعلوماتًالتيًتمكً ًنالصحفيًأ

منًالصفاتًحيثًينبغيًأنًيكونًكاتبًالمقالًالفتتاحيًذاًحاسةًتقدمًًهيًخالصةًماً-4
موهبةًالحديثًوغيرًذلكًمنًلديهًًوً،اجتماعيةًمرهفةًأوًقدرةًبالغةًعلىًالنغماسًفيًالمجتمع

وكلًذلكًمعًالمراعاةًالتامةًلسياسةًً،نهًمنًالوقوفًعلىًحقيقةًالرأيًالعامالخصالًالتيًتمكً 
 (.06-05صً،1991ًت،ً)عًز.ًالصحيفةًالتيًيكتبًفيها

ً

ً
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 ت على سياسة واحدة هي سياسة الصحيفة:اخصيصة الثب -1
هاًألنهاًبذلكًتفقدًأهميتً،إذًلًيصحًلهذهًالصحيفةًأنًتكونًمذبذبةًبينًسياساتًكثيرة

ًيكونًمذيالًاً،كصحيفةًمنًصحفًالرأي ًيراعىًفيًالمقالًالفتتاحيًعادةًأل ًومنًأجلًهذا

بتوقيعًكاتبهًألنهًمقالًمنسوبًإلىًالصحيفةًنفسهاًبوصفهاًهيئةًمنًهيئاتًاإلعالمًلهاً

 .سياستهاًوهدفهاًمنًوراءًهذاًاإلعالم

 ي:خصيصة الحذر واالحتياط في إبداء الرأ -2

ألنهًمادامًرئيسًالتحريرًأوًكاتبًالمقالًالفتتاحيًلًيعبرًعنًرأيهًالشخصيًبلًعنًرأيً

وظيفتً  اجتماعيًة هاًاإلعالمًوجبًعليهًأنًيصطنعًالحيطةًفيماًالصحيفةًبوصفهاًمؤسسًة

لًعرً   ضهاًللخطر.يكتبًمنًموادًباسمًالصحيفةًوا 

هناكًثالثةًأشياءًيؤثرًبعضهاًفيًبعضًيجبًأنًيعرفًالمحررًالصحفيًللمقالًالفتتاحيًأنً
ًهذهًاألشياءًهي:ًوً،ويتداخلًبعضهاًمعًبعض

 ًسياسةًالجريدة.ً
 صياغةًالمقال.ً
 اهتمامًالقراء.ً

ًيجدًهذهً ما أقلًخصائصًالمقالًالفتتاحيًشأنااًفإنًكاتبًالمقالًالفتتاحيًكثيراًا ليسًالترفيًه
سياسيةًبيدًأنًالتجاهًالحديثًالمتزايدًوًعرضًعقيدةًأالمهمةًأصعبًمنًمجردًمناقشةًقضيةًماً

هوًإشاعةًاإلشراقًعلىًصفحةًالفتتاحيةًبماًيسمىًالفتتاحياتًالرشيقةًالمرحةًالمختلفةًعنً
 (.346-345صً،2777ً)شرف،ًً.الفتتاحياتًالتقليدية

 

ً
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 خصائص المقال االفتتاحي :رابعاا 
 نًالخصائصًالتيًيتميزًبهاًالمقالًالفتتاحيًفيًالصحافةًالمعاصرةًهي:إ



 

 

 :االفتتاحي المقال موضوعات :خامساا 
ًفيًجوهره،ًيعنيًأنًماًفيهًمنًرأيًومنًخبارياًاإوقدًأصبحًالمقالًالفتتاحيًفيًالصحفًالحديثةً

ولذلكًً،توجيهًومنًترفيهًيعتمدًعلىًاألخبارًوتفسيرهاًواستغاللهاًفيًتأييدًرأيًسياسيًأوًآخر
نةًوموازنةًبينًالمصالحًالمختلفةًواآلراءًالمتعارضةًالتيًكتبًالمقالًفيًحذرًوعنًبيً ينبغيًأنًيً 

ًأخرى.ًيمكنًأنًيمسهاًالمقالًفيرضيًطائفةًأوًيسخط

علىًالجريدةًوقرائهاًحتىًفيًالقضاياًالبراقةًًةمزالقًخطًرىًلإماًيتعرضًمحررًهذاًالمقالًًوكثيراًا
مصالحًطوائفًمنًالشعبًعلىًحسابًطوائفًبالتيًلًيتبينًالكاتبًألولًوهلةًماًفيهاًمنًمساسً

ً.وزيادتهًتشجيعهًوضرورةًاإلنتاجًكقضيةًأخرى
 المسائل االقتصادية:

يرًغًفالصحفيًغيرًاليقظًقدًيتحمسًلهذهًالقضيةًكثيراًا، وضرورةًتشجيعهًوزيادتهكقضيةًاإلنتاجً
مدركًماًقدًيكونًهناكًمنًتعارضًبينًمصلحةًالمنتجينًومصلحةًالمستهلكين،ًمعًأنًالمستهلكينً

ًوقدًيدعوًإلىًفرضًضرائبًجمركيةًواقيةًأًفتشجيعًاإلنتاجًمثالًاً،طبقةًأوسعًمنًطبقاتًالقراء
رًالمستهلكًضطقصدًمنهاًحمايةًاإلنتاجًالمحلي،ًويترتبًعلىًذلكًأنًيً مانعة،ًونعنيًبالواقيةًالتيًيً 

يضارًً،ًوبذلكمنًالسلعًاألجنبية،ًمعًأنهاًأقلًجودةًوأكثرًثمناًاًإلىًأنًيشتريًالسلعًالمحليةًبدلًا
نًكانًالمنتجًالوطنيًسيستفيدًبالضرورةًإذًسيستطيعًزيادةًإن عًهذاًاإلنتاجًتاجهًوتوزيالمستهلك،ًوا 

 فيًاألسواقًالمحليةًعلىًاألقل.

كماًأنًزيادةًاإلنتاجًليستًهيًالمشكلةًالقتصاديةًالوحيدةًالتيًيعانيهاًالمجتمع،ًفإلىًجانبً
األربع:ًأيًًتمشكلةًالستهالك،ًوهذهًالمشكالًثمًمشكلةًالتداولًوأخيراًاً،اإلنتاجًتقومًمشكلةًالتوزيع

ً،ماًتتعارضًمعًمصالحًالقائمينًبهاًمنًطبقاتًالشعبًلتداولًوالستهالكًكثيراًااإلنتاجًوالتوزيعًوا
لىًفوزًرأسًالمالًبالنصيبًً،قدًيؤديًإلىًمناصرةًرأسًالمالًضدًالعملًفتعزيزًاإلنتاجًمثالًا وا 

أنًيحسبًبحسابًدقيقًمشكلةًالتوزيع،ًأيًتوزيعًمنًولذلكًلًبدًً،األكبرًمنًثمراتًذلكًاإلنتاج
ًاإلنتاجًبينًالعملًورأسًالمال.ثمراتً

فيًًاًاهوًاآلخرًأساسيدًعوليستًكميةًاإلنتاجًهيًالمشكلةًالقتصاديةًالوحيدةًألنًتداولًالثرواتًيً 
ً،وفيًالنهايةًتأتيًمشكلةًالستهالكًوارتباطهاًبعملياتًاإلنتاجًوالتوزيعًوالتداولً،الحياةًالقتصادية

غيرًبًالمنتجين،ًكماًقدًتتفقًمعها،ًوذلكًألنًإنتاجاًاومصالحًالمستهلكينًقدًتتعارضًمعًمصالحً
أنًيصابًفيًالنهايةًبالكسادًأوًالتوقف،ًولذلكًفمنًًمنًاستهالكًلًيمكنًأنًيستمر،ًولًبد

مصلحةًاإلنتاجًأنًتزدادًالقوةًالشرائيةًللمستهلكينًوأنًيكثرًإقبالهمًعلىًالستهالكًليستطيعًدولبً
ًاإلنتاجًالستمرارًفيًعمله.
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منًهذاًالتحليلًالسريعًللحياةًالقتصاديةًنتبينًماًفيهاًمنًتياراتًمتعارضةًومصالحًمتضاربةًلًًو
أوًأنًًهرًعندًكتابتهًالجمهورًالذيًيريدًأنًيرضيً أنًيفطنًإلىًكلًمنها،ًوأنًيقدً منًبدًللصحفيً

ًيدافعًعنًمصالحهًحتىًيلقىًماًيهدفًإليهًمنًاستجابة.
 :السياسة الداخلية مسائل

تمتعًبهًتومدىًماًً،مسائلًالسياسةًالداخليةًيتوقفًعالجهاًعلىًوضعًالصحافةًالقانونيًوالفعلي
فاألمرًفيهاًليسًأمرًرأيًفحسب،ًبلًأمرًإمكاناتًً،منًحريةًأوًتخضعًلهًمنًرقابةًوالتزامات

أوًًيإلىًلباقةًوتحاليلًأكثرًمماًتحتاجًإلىًقوةًرأً،ًوهيًتحتاجًأحياناًاباحاتًومحظوراتًأيضاًاا ًًو
ًسالمةًقصد.

لهمًمً وقدًيحً،عندماًيتعارضًرأيهمًمعًالممكنًوغيرًالممكنًوقدًيشقىًبهاًالصحفيونًشقاءًمراًا
دًإذًينتظرونًمنهمًماًلًتسعفهمًبهًالممكناتًمنًنقً،لًلهمًباحتمالهابً القراءًأوًالمواطنونًتبعاتًلًقً 

ودًاسيةًإلًفيًظلًنظامًتكفلًفيهًالحدأوًتوجيهًأوًمعارضةًأوًتأييد،ًولذلكًلًتزدهرًالكتابةًالسي
ًوفيًمثلًهذهًالحالةًتنموًالثقافةًالسياسيةًالعامةًلألمةًبفضلً،المقبولةًلحريةًالرأيًوالنقدًوالتوجيه

ًوتتعارضًاآلراءًوتتصارعًلينتصرًاألصلحًفيًنهايةًاألمر.ً،الصحافة

 خارجية:السياسة ال مسائل

ً،خرىًلكثرةًالتياراتًوالمنظماتًالدوليةًالتيًتعملًفيًالعالمهيًاألًوأماًالسياسةًالخارجيةًفقدًتعقدت
ولًغنىًللصحفيًعنًاإللمامًبتلكًالنظمًوطريقةًعملهاًوالهيئاتًالتابعةًلهاًواختصاصاتًكلًهيئةً

المنظماتًًبهذهًألنًالكثيرًمنًمسائلًالسياسةًالدوليةًأصبحًمرتبطاًاً؛ومدىًتعلقًمصالحًبالدهًبها
وماًإلىًً،ةًبماًفيهاًمنًجمعيةًعامةًومجلسًأمنًومجلسًاقتصاديًواجتماعيكهيئةًاألممًالمتحد

ًسكوًومنظمةًاألغذيةًوالزراعةًومنظمةًالصحةًالعالميةًوغيرها.يذلكًمنًوكالتًمتخصصةًكاليون

وهناكًحركةًالتكتالتًالدوليةًالتيًتسيطرًاآلنًعلىًسياسةًالعالمًوالتيًتشعبتًفيًاتجاهاتهاًعلىً
ففيًكلًيومًتنشأًأحالفًجديدةًوتكتالتًمشتركةًمتداخلة،ًً،لصحافةًتنجحًفيًمالحقتهنحوًلًتكادًا

نًهذهًالحركةًيستلزمًالطالعًعلىًالكثيرًمًوتتبعً ً،حتىًأصبحتًالسياسةًالدوليةًمختلفةًالمعاني
نىًعتًاألنباءًأخذتًتً لكاًوومنًحسنًالحظًأنًبعضًً،الوثائقًالدوليةًالتيًتسجلًهذهًالمواثيق

ً(.212-217مام،ًصًصًإهذهًالوثائقًومدًالصحفًبها.ً)بجمعً
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 تحرير المقال االفتتاحي :سادساا 
 الوحدة العضوية في تحرير المقال االفتتاحي: -أ

نخلصًمماًتقدمًإلىًأنًالمقالًالفتتاحيًوحدةً
مستقلةًوليسًمجردًسردًللحقائقًأوًإتيانً

بالشواهدًأوًإيرادًلألمثلةًولكنهًوسيلةًللتعبيرً
رأيًمنًآراءًالصحيفةًأوًمذهبًمنًعنً

جًلهاًفيًالجتماعًأوًالمذاهبًالتيًتروً 
ولذلكًنجدًالكاتبًالمقاليًً،السياسةًأوًالفكر

يبس طًهذهًاآلراءًوالمذاهبًويبسطًالحقائقًالتيً
ًًبحيثًتدعمًفكرةًالمقالً،يوردهاًلقرائه

اليونًدًالكت ابًالمقوفيًهذاًاإلطارًالفنيًمهً ً،هًوغايتهًالتيًتنصبًدائمااًحولًغرضًواحدوموضوعً 
تحقيقًشكلًجديدًللمقالًالفتتاحيًفيًالصحافةًالعربيةًيؤديًعنهاًأفكارهاًىًلإفيًأدبناًالحديثً

ظهرًلناًكماًتً ً،للمقالًالصحفيًالتجديدًوالتحررًالبيانيًفتوافرً ً،يًالسياسةًوالجتماعفالجديدةً
ً(.346صً،2777ً)شرف،ًً.ينًوالعقادًوهيكلالدراسةًاألسلوبيةًلمقالتًطهًحس

 :بناء المقال االفتتاحي -ب
ًأماًبناءًالمقالًالفتتاحيًفيقومًعلىًثالثةًعناصرًهي:

ً.عنصرًالتقديمًأوًالفكرةًالكليةًالمثيرةًلهتمامًالقراء -1
 .عنصرًالحقائقًوالشواهدًالمؤيدةًللفكرةًالكلية -2
 .عنصرًالخالصةًالتيًيخرجًبهاًالقارئًمنًالمقال -3
 عنصر التقديم أو الفكرة الكلية في المقال االفتتاحي: -1

يرتبطًهذاًالعنصرًارتباطااًعضويااًبعنوانًالمقالًاألمرًالذيًيؤكدًماًذهبناًإليهًفيماًيتعلقًبالوحدةً
فالتقديمًلًيمكنًأنًينفصلًعنًعنوانًالمقالًبحالًمنًاألحوالًبلًإنًً،التيًتربطًبينًأجزاءًالمقال

ولعلًفيًذلكًماًيفسرًإيثارًكاتبًمقالًكبيرًمثلًطهًحسينًلختيارًكلمةًً،ركليهماًمتممًلآلخ
وهيًكلمةًمشعةًموحيةًبمضمونهًلًتنفصلًعنًمقدمتهًأوًصلبهًأوًً،واحدةًيعنونًبهاًالمقال

 خاتمته.

 

ً
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 عنصر الحقائق والشواهد: -2

قالًولكنًهذهًالوحدةًالعضويةًفيًالمً،يرتبطًهذاًالعنصرًبعنصرًالتقديمًارتباطااًعضويااًوثيقاًا
ويقصدًً،الفتتاحيًلًتقومًعلىًالترتيبًالحتماليًبقدرًماًتقومًعلىًترتيبًالمنهجًالستقرائي

ً،بالوحدةًالعضويةًفيًالمقالًالفتتاحيًوحدةًالموضوعًووحدةًاألفكارًواآلراءًالتيًيثيرهاًالموضوع
شيئااًًهذهًاألفكارًواآلراءًترتيبااًاستقرائيااًيتقدمًبهًالمقالوماًيستلزمًذلكًمنًترتيبًالشواهدًالمؤيدةًل

ًفشيئااًحتىًينتهيًإلىًخالصة.
 عنصر الخالصة: -3

يستلزمهاًهذاًالترتيبًالستقرائيًلألفكارًًوً،تمثلًالخالصةًالعنصرًاألخيرًمنًعناصرًالتحرير
ؤديًبعضهاًإلىًويً،هًفيهاوالشواهدًوالصورًبحيثًتبدوًعناصرًالمقالًكالبنيةًالحي ةًلكلًجزءًوظيفت

ًبعضًعنًطريقًالتسلسلًفيًالتفكيرًوالمشاعر.

ظهرًلناًإدراكًالكاتبًلمنهجهًوفيًوضوحهًقبلًإنًهذهًالرؤيةًاإلبداعيةًفيًالمقالًالصحفيًتً 
وهوًالمنهجًالذيًيضمنًللمقالًوحدةًمحكمةًبينًعناصرهًصادرةًعنًً،الشروعًفيًالكتابةًوالتحرير

الفكرةًووحدةًالشواهدًالتيًيتضمنها،ًذلكًأنًالمقالًالصحفيًليسًمجردًسردًوحدةًالموضوعًووحدةً
قضيًأيًأنًالوحدةًفيًالمقالًالصحفيًتً،للحقائقًولكنهًوسيلةًوظيفيةًللتعبيرًعنًالرأيًأوًالمذهب

اًاألمرًالذيًيفرضًمعالجةًتحريريةًيظهرًبهً،بهاًطبيعةًالموضوعًووحدةًاألثرًالوظيفيًالناتجًعنه
ً(.357-346صً،2777ً)شرف،ًً.كأنهًوحدةًمستقلةًبذاتهاالمقالً

ًأجزاء المقال االفتتاحي: -ج

انيةًصلبًاألولىًتشكلًالمقدمةًوالثً:ثالثًفقراتإلىًًالمقالًالفتتاحيبتقسيمًالدكتورًإجاللًخليفةًقامً
ًالمقالًوالثالثةًهيًالخاتمة.

ًوشرحًالموضوعًمنًوجهةًنظرًسياسةًالصحيفةًيشكلًصلبً،تتكونًالمقدمةًمنًذكرًجزءًمنًالخبر
ًالموضوع،ًأماًنهايةًالمقالًفهيًتضمًألفاظااًتؤكدًماًرمتًإليهًالصحيفةًمنًعرضًهذاًالموضوع.

ً:ولكنًبتفصيلًأوسعًثالثًفقراتإلىًًالمقالًالفتتاحيبتقسيمًد.فاروقًأبوًزيدًقامً

 :المقدمة

تحتويًعلىًمدخلًيثيرًالنتباهًإلىًأهميةًالقضيةًأوًالمشكلةًالتيًالمقدمةًأنًًفاروقًأبوًزيديقولً
ًيدورًحولهاًالمقالًوتضم:

 ًلفكرةًمثيرة.ًعرضاًا
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 ًًهمةًتمسًمصالحًالقراء.مطرحااًلقضية

  ًًهمًيشغلًالرأيًالعام.مخبرًًإبراز

  ًًمشكلةًخطيرةًموضعًحديثًالناس.ًوصف

ًهيًتقومًبعددًمنًالوظائفًمنها:ًو

 موضوعًالمقال.تهيئةًذهنًالقارئًل 

 .تذكيرًالقارئًبالحادثةًأوًالقضية 

 ًقراءةًالمقال.ىًلإجذبًانتباهًالقارئًودفعه 

ً.آخرًحسبًطبيعةًالموضوعىًلإالمقدمةًتختلفًمنًمقالً
 جسم المقال:

عطاءًالموضوعًً،يحتويًجسمًالمقالًالفتتاحيًعلىًالمادةًالجوهريةًمنًبياناتًومعلوماتًوأدلة وا 
ً.أبعادهًالسياسيةًوالقتصاديةًوالجتماعيةًوالفكرية

 :الخاتمة

ً،وعليهاًيتوقفًاقتناعًالقارئًأوًعدمًاقتناعهًبسياسةًالصحيفةً،خاتمةًالمقالًمنًأهمًأجزائهًدعتً 
ًماًتضمًالنقاطًالتالية:ًوغالباًا

 خالصةًاألفكارًواآلراء. -

 معين.ًدفعًالقارئًإلىًاتخاذًموقفًتجاهًموضوع -

 لمشاركةًفيًإيجادًالحلولًللقضية.ىًالإدعوةًالقارئً -

أجزاءًالمقالًالفتتاحيًبحيثًيعطيًصورةًمتكاملةًًفيًتحليلًد.جانًكرمًبعيداًافيًحينًيذهبً
فهوًيقولًإنًجاكًريفييهًوكذلكًهيليهًكريهومًقدًأكداًأنًلًمناصًمنًأنًً،وشاملةًعنًالموضوع

ًاءًرئيسيةًهي:تحتويًالفتتاحيةًعلىًأربعةًأجًز

 .ًالعنوان
 .ًالمقدمة
 .ًالتوسع
 .الخاتمة 

ً
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ً

ً:العنوان

يمثلًعنصرًالجذبًاألساسيًألنهًعنصرًالتصالًاألولًبينًًالعنوانًعلىًحدًقولًالدكتورًكرم
يًفيًدفعًالقارئًإلىًالمشاركةًفًالنصًوالقارئ،ًبينًفكرةًالكاتبًوالجمهور،ًونجاحهًيشكلًنجاحاًا

رغبتهًًداًارًفيًتصفحه،ًمحدسً لفضولًالناظرًالمً ًلذاًيفضلًأنًيكونًالعنوانًمنبهاًاً،العمليةًاإلعالمية
دونًأنًيسقطًفيًاإلثارةًالرخيصةًمنًًوربماًغريباًاًفيًالطالعًوالكتشافًوالمعرفة،ًطريفاًا

ًوبحيثًيختصرًببراعةًأهمًماًفيًالمقالًفكرةًكانتًأًومفيداًاًكماًيفضلًأنًيكونًموجزاًاً،والفتنان
ً.توجهاًاًوأًتعليقاًاًوأًموقفاًاًوأًرأياًا

ً:المقدمة

أماًالمقدمةًفهيًعنصرًالجذبًالثانيًأوًالعنصرًالمكملًلفعلًالتشويقًوالترغيبًالظاهرًفيً
ً.العلميًإلىًالموضوعًالمعدًللتحليلًوالتعليلًوالمناقشةًالعنوان،ًوهيًالمدخلًالعاطفيًوالعقالنيًأو

ميعًالوسائلًاإلنشائيةًوالبالغيةًالممكنةًوالمعروفةًكأنًيوردًحكمةًلذلكًيلجأًكاتبًالفتتاحيةًإلىًج
يلتقيًفيًإحدىًالنواحيًمعًالموضوعًالواردًفيًالتوسعًأوًيستهلًبتساؤلًفيهًًأوًمثالًاًمأثوراًاًأوًقولًا

هًالناسًأوًدإحراجًأوًغضبًأوًعتاب،ًأوًبرأيًيثيرًالجدلًحولهًأوًيستهلًبطلبًيلتقيًعن
منًبعضًعناصرًالستنتاجًًوقدًيكونًالستهاللًمكوناًاً،فًموضوعيًعقالنيأوًبموقً،يتفرقون

ًيًالخاتمةالذيًسيصلًإليهًالكاتبًف

ً:التوسع

أماًالتوسعًفهوًيتضمنًعرضااًللموضوعًقضيةًكانتًأوًمشكلةًأوًحدثااًمفسرااًومحلالاًومعلالاًومعلقااً
اثًفالتفسيرًهوًشرحًللوقائعًواألحدً،بوجهةًنظرًمعينةًعليهًوصولاًإلىًاستمالةًالقارئًأوًإقناعه
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عنًطريقًإبرازًتفاصيلهاًبدقة،ًأماًالتحليلًفهوًفرزًعناصرًالموضوعًبحيثًيمكنًالنظرًإلىًكلً
لًلبسًوهيًإزالةًكً،وهذاًالفرزًيحققًالغايةًاألساسيةًفيًالفتتاحيةً،والحكمًعليهًةعنصرًعلىًحد

أيًيتناولًًرًوالتحليلًأيضاًاً،وعًوالتركيزًعلىًاألساسيأوًغموضًيحيطًببعضًجوانبًالموض
أماًً،اآلخرينًكماًيتناولًرأيًالكاتب،ًفهوًمنهجًفيًالجدلًيطبقًحيثًتدعوًالحاجةًإلىًالتطبيق

قفًعندًوقدًيً،أماًالتعليقًفهوًتسجيلًالمالحظاتً،التعليلًفهوًذكرًاألسبابًالمؤديةًإلىًاألحداث
ً.ابًأوًكليهماًوقدًيتعدىًذلكًإلىًاتخاذًمواقفًمؤيدةًأوًمعارضةحدًاإلشارةًإلىًالخطأًأوًالصًو

ً:الخاتمة

وفيًالنهايةًالخاتمةًالتيًتأخذًأشكالاًمتنوعةًفقدًتكونًإعادةًللعباراتًالتيًبهاًالستهالل،ًوقدًتكونً
ً،دأًعاممبًجً وقدًتكونًاستنتاً،وأقامًعليهًالبرهانًفيًالتوسعًتثبيتااًمجددااًللرأيًالذيًأعلنهًالكاتب

،ًص2779ًحمود،ً)المً.فيًالقارئًفاعالًاًيربطًالتوسعًبالمقدمةًويتركًأثراًاًتعبيرياًاًوقدًتكونًتركيباًا
90-177.)ً

ً

ًأهمها:لكتابةًالمقالةًالفتتاحيةًهناكًأساسياتًمازالتًثابتةً

 ًثباتًحجمًالمقالةًالفتتاحيةًعلى
شكلًعمودًواحدًأوًنصفًعمودًبعدً

ًكاملة. صفحةًأنًكانًسابقاًا
 حيثًلًتوقعًمنًقبلًً:توقيعًالمقالة

كاتبهاًولسيماًأنهاًتمثلًرأيً
اًوقدًبقيتًتوقعًباسمًكاتبهً،الصحيفة

معًً،حتىًالحربًالعالميةًالثانية
التذكيرًأنًهناكًبعضًالصحفً

فيًأسفلًًاسمًالكاتبمازالتًتعتمدً
ًخاصةًمنهاًالعربية.بالفتتاحيةًًو

ً
 ًالصفحةًاألولىًباألساسًإلىًالصفحاتًالداخليةًأحياناًامكانًالمقالةًالفتتاحيةًمن،ً

 (.406صًً،2771)المحمود،ً.ًويمكنًأنًتوضعًفيًإحدىًزواياًصفحةًالرأي
ً
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 نواع المقال االفتتاحيأ :سابعاا 
ها"ًشارًإليهًشيلتونًبوشًفيًكتابهً"كتابةًالفتتاحيةًوالتفكيرًفيأهناكًتصنيفًللمقالًالفتتاحيً

ًللهدفًإلى:ًوفقاًاًحيثًينقسمًفيًرأيه

 المقال االفتتاحي الشارح: -1
آراءًًًىنفترضًفيهًأنًيلتزمًبالموضوعيةًفالًيتبويً ً،جليًأبعادهاهوًالذيًيفسرًاألخبارًواألحداثًويً 

جبًأسلوبًالنزالياتًالذيًيحتملًشًمسبقةًيريدًكاتبًالمقالًأنًيحملًالقارئًعلىًاعتناقهاًمستخدماًا
ًلمنطقًالخطابي.لذلكًاًاآلراءًالمخالفةًوفقاًا

 المقال االفتتاحي المتنبئ: -2
ًوبناءًاً،هوًالذيًيقومًبماًيشبهًعمليةًاستكشافًللنتائجًالمتوقعةًوالتيًيمكنًحدوثهاًفيًالمستقبل

دراكهًلطبيعةًالقوةًالتيًتحكمهًفإنهًقدًيتنبأًبأحداثً علىًمعرفةًكاتبًالمقالًبحقائقًماًحدثًوا 
المقالًتنشرهًالصحيفةًمتىًكانتًواثقةًمنًمعلوماتهاًوقدرتهاًًومثلًهذاً،وامتداداتًتتمًفيًالمستقبل

 (.26-25ًصً)علمًالدين،ًصً.علىًفحصًاألحداثًوالتجاهاتًالتيًتسفرًعنهاًاأليام
ً
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 الخالصة                                                 

إلنكليزًالمقالًالرئيسيًللصحيفةًويطلقًعليهًايعتبرًالمقالًالفتتاحيًأهمًفنونًالمقالًالصحفيًوهوً
ً)المقالً(ًوهذاًالتعبيرًيجوزًترجمتهًكماًيقولًرشديًصالحًبأنهleading article)ًواألمريكيون

القائد(ًونفسًالتعبيرًيعنيًالسلعةًالجي دةًرخيصةًالثمنًفتتقدمًغيرهاًمنًالسلعًمنًحيثًالرواجًأيً
أهمًًويعتبرًهذاًالفنًمنً،غيرهًمنًحيثًتصنيفًأجزاءًالخبرًأنهاًذلكًالجزءًمنًالخبرًالذيًيتقدم

فنونًالمقالًالصحفيًلعتمادهًفيًالشرحًوالتفسيرًواإليضاحًعلىًالحججًوالبراهينًواإلحصاءاتً
والبياناتًللوصولًفيًنهايةًاألمرًإلىًإقناعًالقارئًوكسبًتأييدهًذلكًأنًالمقالًفيًمدلولهً

تًويتقدمهاًمنًحيثًتعليمهًعنًرأيًالصحيفةًكمؤسسةًومنًالصطالحيًيقودًغيرهًمنًالمقال
حيثًتناولهاًألهمًالموضوعاتًبالقياسًإلىًسياستهاًالتحريريةًومنًحيثًالمساحةًالثابتةًالممنوحةً

ًمنًالتوقيع.ًولذلكًفإنًالمقالًالفتتاحيًكثيرااًماًيكونًغفالًاً،له
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 



 

 

 التمارين:

 مما يلي: الخاطئةاختر اإلجابة 

 :الخصائص التي يتميز بها المقال االفتتاحي في الصحافة المعاصرةمن  .1

A. الثباتًعلىًسياسيةًالصحيفة. 

B. .بروزًرأيًالمحرر 

C. .الترفيه 

ً

ً.بروزًرأيًالمحررBًيحة: حاإلجابة الص

 من أنواع المقال االفتتاحي وفقاا للهدف: .2

A. .المقالًالفتتاحيًالمتنبئ 

B. المقالًالفتتاحيًاإلخباري. 

C. .المقالًالفتتاحيًالشارح 

ً

ً.المقالًالفتتاحيًاإلخباريBًيحة: حاإلجابة الص

 تقوم المقدمة في االفتتاحية بعدد من الوظائف منها: .3

A. .دعوةًالقارئًللمشاركةًفيًإيجادًالحلولًللقضية 

B. .تذكيرًالقارئًبالحادثةًأوًالقضية 

C. .جذبًانتباهًالقارئًودفعهًلقراءةًالمقال 

 للمشاركةًفيًإيجادًالحلولًللقضية.ًدعوةًالقارئA  يحة:حاإلجابة الص
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 المراجع                                                

(،ًالمدخلًفيًفنًالتحريرًالصحفيًمصر:ًدارًالفكرًالعربي،1960ًحمزة،ًعبدًاللطيف،ً) -1
ً(.4)ط.

كليةً(،ًمدخلًالىًفنًالتحريرًالصحفي:ًمنشوراتًجامعةًدمشق،2770ًديب،ً)أخضور،ً -2
ًاآلداب.

ً(،ًمبادئًالتحريرًاإلعالمي:ًمنشوراتًجامعةًدمشق،ًكليةًاآلداب.2711خضور،ًأديب،ً) -3
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 الخامسةالوحدة التعليمية 

 مقال التعليق الصحفي
 

 العناصر:
 .ماهية التعليق الصحفي :أولا 

 .خصائص التعليق الصحفي :ثانياا 

اا   .عالقة التعليق الصحفي بالفنون الصحفية األخرى :ثالث

 .بنية التعليق :رابعاا 

 .التعليق كتابة في النجاح عوامل أهم :خامساا 

 

 تعليمية:األهداف ال

 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:

 .ماهية التعليق الصحفييحدد  .1
 .التعليق الصحفييشرح خصائص  .2
 .عالقة التعليق الصحفي بالفنون الصحفية األخرىيحدد  .3
 .بنية التعليقيشرح  .4
 .يعدد أهم عوامل النجاح في كتابة التعليق .5
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 مقدمة أواًل:

ألن اإلعالالالالم بفنونالالالالس وأجناسالالالالس 
وأطالالالالالالالالالالالالالالره وأشالالالالالالالالالالالالالالالكالس يتجالالالالالالالالالالالالالالالدد 

ول  باسالالالالتمرارت ويتطالالالالور دائمالالالالاا 
ت فقالالالد  يبقالالالى علالالالى حالالالالس طالالالويالا
تجالالالالالالالالالالالالالالالالدد  فنالالالالالالالالالالالالالالالالون عديالالالالالالالالالالالالالالالالدة 

 تحدث  أنمالالالالالالالالاط جديالالالالالالالالدةواسالالالالالالالالت  
وأصالالالالبا هنالالالالاع واقالالالال   عالمالالالالي 
اتصالالالالالالالالالالالي عالالالالالالالالالالالامت وصالالالالالالالالالالالحفي 
خالالالاصت وتحريالالالرو علالالالى وجالالالس 

  الدقة تبرز فيس فنون وأطر 

أو تلالع التالي كانال  معروفالة  وسالائل النشالر السالابقة علالى معرفالة الطباعالةتفتها مختلفة عن تلع التي عر 
الزمالالان تالالدف   ليهالالا وتاكالالدها الحاجالالة الصالالحفية المتزايالالدة  لالالى تقالالديم أكثالالر نصالالق قالالرن مالالن  ومنالالذ قالالرن أ

م  واق  "القارئ الجديد" وم  المرحلة الصحفية نفسهات ول بالس  هنالا مالن أن  "عصرية"ت وأكثر انسجاماا 
سالالالائل اإلعالالالالم فالالالي مجموعهالالالا دورهالالالا المتنالالالاف  ثالالالم المتكامالالاللت والالالالذو تتالالالسثر فيالالالس فنالالالون  ذاعيالالالة يكالالالون لو 

 .ضاا وتلفزيونية بسخرى صحفية والعك  صحيا أي

هكذا جاء  نشسة "مقال التعليق الصحفي" من خالل حاجة الصالحيفة المتزايالدة  لالى تقالديم مالا هالو أكثالر 
م   ليالس فالي  ذاعالة األمال ت وتكالرر علالى أذنالس فالي مالن مجالرد الخبالر العالادوت الالذو يكالون القالارئ قالد اسالت

ست وحتالى  ذا لالم يكالن قالد اسالتم   ليالس أو صالحيفت   - بطريقالة مالا -نشرة الصالباح قبالل أن تصالل  لالى يديالس 
شالالالاهده فالالالي نشالالالرة األنبالالالاء المصالالالورةت فالالالمن دائالالالرة األخبالالالار المسالالالرعة وتزاحمهالالالا الكبيالالالرت وكثالالالرة األحالالالدا  

لى حد الغموض أحياوتالحم   لى حد توجيس األخبار وجها   ناا ها وتشابكها وا  هات أو معينة أو تصالنيع   ت وا 
"د " ألالالوان األخبالالار المغرضالالة والمريضالالة بالالين أعمالالدتهات كالالل ذلالالع جعالالل الحاجالالة ماسالالة فالالي عالالالم اليالالوم 
الاله  القلق المستغل المتصارع  لى استعانة المحرر الصحفي ببعض األساليب اإلذاعية والتلفزيونية 

 .ومن بينها هذا النوع من المقال  الصحفية - هذه األجهزة على طريق التكامل بين -
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الصالالالحافة الحديثالالالة  همالالالة مالالالن و الالالائقم عالالالدةومعنالالالى ذلالالالع أن "مقالالالال التعليالالالق الصالالالحفي" يحقالالالق و الالالائق 
ت بوصالالالفها مدرسالالالة للشالالالعب أو الشالالالعوب عامالالالةت وأهالالالم هالالالذه الو الالالائق العمالالالل علالالالى تكالالالوين رأو عالالالام واع  

تحقيالالالق الفهالالالم العالالالام والمشالالالترع لقضالالالايا الالالالوطن الداخليالالالة والمسالالالاهمة فالالالي دعالالالم المجتمالالال  الالالالديمقراطيت و 
الشالرح و وهالي هنالا "اإلعالالمت  عن الو ائق التقليدية للمقالت وعن طريقها أيضاا  والخارجيةت وذلع فضالا 

مواجهالالة الدعايالالة المضالالادة ألجهالالزة  عالالالم و تنميالالة المجتمالال ت و التثقيالالقت و التوجيالالس واإلرشالالادت و والتفسالاليرت 
 (.104-103ص  (ت)أدهم )أ .العدو..  لخ"
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 ماهية التعليق الصحفي :ثانياً 
يتضالالمن رأيالالاا واضالالحاا وصالالريحاا ومحالالدداا  زاء حالالد  أو  تالتعليالالق هالالو نالالوع صالالحفي فكالالرو مسالالتقل ومتميالالز
كما يحتوو مسار برهنة يتضمن سلساللة  تاألصعدة جمي قضية أو  اهرة في مختلق المجال  وعلى 

يتوجالالالس و  تهالالالذا الالالرأو بشالالالكل منطقالالالي مقنالال  ومتماسالالالع مالالن األدلالالالة والبالالراهين والشالالالواهد التالالالي تاكالالد صالالالحة
هم تراكميالاا فالي تكالوين االتعليق أساساا  لى ذهن القالارئ النالوعي بهالدق  قناعالس بصالحة رأو الكاتالبت ويسال

 (. 203ت ص 2002)خضورت .النسق الفكرو للقارئ

 :عملياا وتطبيقياا مقال التعليق الصحفي ماهية معنى 

وسالالالالاخن  هالالالالم جالالالالداا ماختيالالالالار خبالالالالر  .1
 يزال في قمة سخونتس.لة و للغاي

لكن األهمية والسخونة وحدهما ل  .2
نمالالالالالالالالا يشالالالالالالالالعر المحالالالالالالالالرر  يكفيالالالالالالالالان وا 
المسالالالالالالالالالالاول بحاسالالالالالالالالالالتس الصالالالالالالالالالالالحفية 

   - معاا  –واإلخبارية والجماهيرية 
 :أن هذا الخبر على الرغم من أهميتس وسخونتس

 .تكتنفس  الل من الشع في بعض جوانبس أو فيس كلس -

 .ب متابعتهاأحداثس متشابكة ومتالحمة بحي  يصع -

 .لس مقدماتس وجذوره التي أد   لى صورتس الحالية الساخنة -

 برز جوانب اإليجاب والسلب فيس.وت   لمحرر أو وجهة ن ر لكاتب متخصص تفسر يتطلب رأياا  -

 همة تزيده وضوحاا واكتمالا.متتصل بس معلوما  أساسية و  -

جديالدة تسالتقطب أضالعاق  التعليق عليس سالوق يقالوم بتكالراره ويقالدم جوانالب أهميتالس مالن زوايالا -
 .قرائست أو قراء هذا الخبر في صورتس اإلخبارية البحتة

 استكمال معقول ألبرز المعلوما  المتصلة بس دون  سراق في ذلع أو  سهاب. .3
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وراء الخبالالر مالالن أهالالداق أو اتجاهالالا  مغرضالالة أو مريضالالة  الكشالالق عمالالا يمكالالن أن يكالالون مسالالتتراا  .4
 .ء معاديةت أو لها مواقق سابقة تاخذ عليهامن وكالة أنبا خاصة  ذا كان الخبر قادماا 

ةت يابالالالالداء الالالالالرأو فالالالالي وقالالالالائ  الخبالالالالر وتفصالالالاليالتس ونتائجالالالالس واحتمالالالالال  تطوراتالالالالس الحاليالالالالة والمسالالالالتقبل .5
همالالالة أو مبالنسالالالبة لاحالالالدا  الولسالالاليما والتحالالالرز فالالالي ذلالالالع واتخالالالاذ جوانالالالب الحيطالالالة بقالالالدر اإلمكالالالان 

 .عليقاتهمالستشهاد بكلما  كبار المساولين أو تصريحاتهم أو ت

وتقالديم الشالواهد  ت براز أساللوب كاتبالس فالي التفكيالر وطالرح الالرأو ومناقشالتس ومقارعالة الحجالة بالحجالة .6
 .واألمثلة المايدة لوجهة ن ره

 .لماذا؟" من خالل وجهة ن ر الكاتبو أداتي الستفهام: "كيق  ناهتمام أكبر باإلجابة ع .2

وقالالالالالالالالد أنتجالالالالالالالال  الحيالالالالالالالالاة الحديثالالالالالالالالة بكالالالالالالالالل صالالالالالالالالخبها 
دولها وألوان تسليحهات ونزاع وضجيجها ومطام  

أممهالالالالالات أنتجالالالالالال  هالالالالالالذا اللالالالالالون المقالالالالالالالي الصالالالالالالحفي 
ت ومالالالال  تعالالالالدد الصالالالالور والمشالالالالاهد اإلذاعالالالالي أصالالالالالا 

المتشالالابكة والمريالالرة والمستعصالالية علالالى فهالالم كثيالالر 
مالالالن القالالالراء أصالالالبا هالالالذا المقالالالال وعلالالالى حالالالد تعبيالالالر 
القائالل: "مالالن أهالم واجبالالا  الصالحافة حتالالى يسالالتنير 

  ريا  األمورت وكان ويقفوا على حقيقة مج القراء
وأن يالالدخل  ليهالالا التجديالالد  تكتّابالالس وأن تتنالالوع اتجاهالالاتهمأن تتعالالدد أسالالاليب  - لهالالذا الهتمالالام تبعالالاا  -ل بالالد 

همالةت  ذ مالالا فائالدة خبالر ل يسالتطي  القالارئ العالالادو أن موالبتكالار مالن أجالل جالذب القالالراء  لالى هالذه المالادة ال
عالالد  هالالور أسالالاليب وكالالال  األنبالالاء واتجاهالالا  بعضالالها لسالاليما بو ت وأن يالالدرع جوانبالالس وأبعالالاده يفهمالالس تمامالالاا 

كمالالا يقولالالونت  لالالى جانالالب تيالالارا  "األنبالالاء الموجهالالة" والمفبركالالة " السالالتعماريةت ووضالالعها "السالالم فالالي العسالالل
 .المصنعة وغير الحقيقية"وغير الدقيقة 

وأن على أنس مهما تعدد  األساليب والتجاها  فمن على كاتب مقال التعليق أن يض  نصب عينيس 
 :يتذكر جيداا 
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أن أسالالا  نجاحالالس األول يقالالوم علالالى قدرتالالس  .1
ونعني  تفي مجال تنفيذ عنصر "الختيار"

بالالالس هنالالالا اختيالالالار مالالالا ينبغالالالي التعليالالالق عليالالالست 
وما يستحقت وما يستسهلت وفي ذلع يقول 
القائالالالالل: " ن اختيالالالالار الخبالالالالر الالالالالذو يحتالالالالا  
 لالالالى تحليالالالل أو تعليالالالق أصالالالعب بكثيالالالر مالالالن 

 .جم  الخبر نفسس"
 

أهالالم مالالن  - فالالي بعالالض األوقالالا  -عالالدد مالالن المحالالررين يقالالول  ن مقالالال التعليالالق قالالد يكالالون  ذا كالالان  .2
علالالى جانالالب كبيالالر مالالن الصالالواب وذلالالع مالالن  دعالالالخبالالر األساسالالي الالالذو يتناولالالست فالالمن هالالذا القالالول ي  

 :أجل

  نس يعيد نشر الخبر فيطالعس من لم تسبق لس رايتست مثلس في ذلع مثل مقال  أخرى كثيرة. 

   رايتس بالنسبة لبعض القراءت ففي  عادة قراءتس فائدة أيضاا فمذا كان  قد سبق. 

  .نس يكون أكثر أهمية بالنسبة ل روق وأحوال القارئ العربي 

  بو ائق عديدة سبق ذكرها سنس يوس  من دائرة الفائدة المتحققة من خالل قيام. 

  أخرى اآلخرين  لى أهمية تناول الخبر في أشكال وأطر فنية نس يلف  ن ر المحررين. 

 .اب مقال  التعليق العربومعنى ذلع كلس مساولية مضاعفة بالنسبة لكتّ 

ومالن ثالم  تت وأنالس ل يعال ت ول يصالدر تعليمالا   لالى القالراءن على كاتبس أن يذكر أنالس لالي  مخبالراا   .3
 .فمن الهدق هو الفهم الكامل والواضا لاخبار وما وراء األخبار

نما يخلالط بالين الخبالرت لمعلوما  المفس  ن على كاتبس أل يتوقق عند حد تقديم ا  .4 رة والموضحةت وا 
ل أصالالبا مقالالالس تفسالاليراا  ولالالي   وبالالين هالالذه المعلومالالا  مالالن جانالالب وبالالين الالالرأو مالالن جانالالب لخالالرت وا 

 .مما سيرد ذكره بعد قليل تعليقاا 

يرتكز  لى وقائ   ن من حقس أن يوافق وأن يعترضت موافقة كاملة أو منقوصةت أو اعتراضاا أأو  .5
 .يحول بينس وبين التسلل  لى عقول القراء كامالا  كما أن من حقس أن يفند الخبر تفنيداا وحقائقت 
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ن عليالالس أن يعالالرق أن مهمالالة مقالالال التعليالالق األولالالي هالالي: "تنالالوير القالالارئ" ومالالا يتصالالل بالالذلع مالالن   .6
فالالي مجالالال ولسالاليما توجيهالالس الوجهالالة السالالليمةت ومسالالاعدتس علالالى تلمالال  الطريالالقت وتوضالاليا معالمالالس 

 .ةالسياسة الخارجي

يالالديولوجيا " وكالالذا "اإل تثلالالس وقيمالالس وتقاليالالدهأن يبالالذل المحالالرر عنايتالالس لمراعالالاة "صالالالا المجتمالال " وم   .2
 .التي تسود مجتمعس

كل ذلع بمراعاة أن تكون "المناقشة" والمناقشة وحدها هي الخيط األساسي الالذو يالربط بالس مقالالس  .8
 ط بالس هالذا الخاليط ارتباطالاا من أولالس  لالى لخالرهت وأن يكالون الالرأو هالو العنصالر األساسالي الالذو يالرتب

 .(102-104ص )أدهم )أ(ت  شديداا 
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 خصائص التعليق الصحفي :لثاً ثا
 تالعالام ومالا قالد يتضالمنس مالن أفكالار واحالدة مالن الخصالائص األساسالية المميالزة للتعليالق يشكل الالرأو   .1

وهالالالالذا الالالالالرأو يجالالالب أن يكالالالالون واضالالالالحاا )ل لالالالب  فيالالالالس( وصالالالالريحاا  تدون رأومالالالن ل يوجالالالد تعليالالالالق و 
المهمالة المركزيالالة للتعليالق هالي تقالالديم ت و دون مواربالالة( ومحالدداا )دقيقالاا ل غمالالوض فيالس( مالن)مباشالراا 

ذا كالالان ثمالالة أو اعتبالالار يمنالال  تقالالديم الالالرأو فالالي التعليالالق  تهالالذا الالالرأو الواضالالا والمحالالدد والصالالريا وا 
وذلالع ألن القالارئ يبحال   توفق هذه المواصفا ت يكالون مالن األفضالل اسالتخدام نالوع صالحفي لخالر

ذا لالم يجالده بهالذه المواصالفا  سالوق يصالاب في التعليق عن الر  أو الواضا والصريا والمحالددت وا 
 بخيبة أمل. 

يقالالدم التعليالالق رأيالالاا  زاء حالالد  أو  الالاهرة أو تطالالور لنالالي وراهالالن ومعالالروقت وربمالالا كالالان اطلالال  عليالالس  .2
ليالالس فالالي اإلذاعالالة أو شالالاهده فالالي  القالالارئ فالالي العالالدد أو األعالالداد السالالابقة مالالن الصالالحيفة أو اسالالتم  

القارئ لديس فكرة عن الحد  لذلع فمن التعليق يجب أن ينطلق من هذا الحد  ثم   ذاا  تالتلفزيون
ويجالالب  تالموقق ومالالن ثالالم  لالالى  يالالراد األدلالالة والبالالراهين والشالالواهدفالال تينتقالالل مباشالالرة  لالالى تحديالالد الالالرأو

على الصحفي أل يتوس  في تقديم الحالد  وأل يركالز اهتمامالس علالى توضاليا أبعالاد الحالد ت هالذه 
والتالي يجالب أن يركالالز الصالحفي اهتمامالس عليهالا هالالي  سالمهمالة األساسالالية لالف تليالقليسال  مهمالة التع

غالبالالاا مالالا يالالدور و  توهالالذا بالضالالبط مالالا يبحالال  عنالالس القالالارئ تتقالالديم الالالرأو الواضالالا والصالالريا والمحالالدد
من الممكن أن يدور حول حد  لي  لنياا ولكن ولهدق مالا  م  ولك   تالتعليق حول حد  لني راهن

 ضواء عليس وزيادة اهتمام القراء بس.تريد الصحيفة تركيز األ
ولالالذلع يمكالالن أن يالالدور التعليالالق  تموضالالوع التعليالالق: هالالو موضالالوع األحالالدا  وال الالواهر والتطالالورا  .3

حالالول أو حالالد  أو  الالاهرة أو تطالالور فالالي أو مجالالال مالالن مجالالال  الحيالالاة السياسالالية والجتماعيالالة 
ي والرياضالالالالي والثقالالالالافي والقتصالالالالادية والثقافيالالالالة والرياضالالالالية والفنيالالالالةت ولالالالالذلع نجالالالالد التعليالالالالق السياسالالالال

والعلمي والقتصادوت كما يمكن أن يدور التعليالق حالول أو حالد  جالرى علالى األصالعدة المحليالة 
 ولذلع نجد تعليقاا حول حد  محلي أو عربي أو دولي. تو اإلقليمية أو الدوليةأ

يالة همة األخرى التي تميالز التعليالق الصالحفي هالي اعتمالاد مسالار البرهنالة العقليالة والمنطقمالسمة ال .4
الالالذو يقالالوم علالالى أسالالا  اسالالتخدام األدلالالة والبالالراهين والشالالواهد والحجالالً المتماسالالكة منهجيالالاا إلثبالالا  

 يقوم التعليق على دعامتين أساسيتين:و  تالموقق أو صحة الرأو
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 الرأو الواضا والمحدد والصريا. 
 .األدلة والبراهين والشواهد والحجً المنطقية التي تثب  صحة هذا الرأو 

ولالالالذلع  تأساسالالالاا وغالبالالالاا  لالالالى ذهالالالن القالالالارئ ن الالالراا لمالالالا يحتويالالالس مالالالن مضالالالامين فكريالالالةيتوجالالالس التعليالالالق  .5
ذلالالع بشالالكل مطلالالق  مكانيالالة وجالالود تعليالالق  دون أن ينفالالي   اا مالالنومنطقيالال اا يسالالتخدم مسالالار برهنالالة عقليالال

 س مخاطبة عواطق القارئ ومشاعره.يفرض موضوع  
والقيالام بالدور  تارئ وزيادة وعيساإلسهام في مهمة تعميق فهم الق لى يهدق التعليق أساساا وغالباا  .6

 فاعل في تكوين النسق الفكرو للقارئ.
 تقالالارئ التعليالالق: يشالالكل القالالارئ النالالوعي وربمالالا النخبالالوو الكتلالالة األساسالالية مالالن جمهالالور قالالراء التعليالالق .2

القراء الالالذين يقالالراون التعليالالق هالالم بالالال شالالع أقالالل عالالدداا مالالن قالالراء الخبالالر أو التقريالالر وربمالالا الحالالدي  فالال
التسكيالالالالالد أرفالالالالال  مسالالالالالتوى فكريالالالالالاا وثقافيالالالالالاا وأكثالالالالالر فعاليالالالالالة فالالالالالي الحيالالالالالاة السياسالالالالالية والتحقيالالالالالقت ولكالالالالالنهم ب

 والجتماعية والقتصادية والرياضية.
كاتالالالالب التعليالالالالق: تتطلالالالالب الخصالالالالائص السالالالالابقة للتعليالالالالق أن تقتصالالالالر مهمالالالالة كتابالالالالة التعليالالالالق علالالالالى  .8

 الصالالالالحفيين أصالالالالحاب الممارسالالالالة الطويلالالالالة والخبالالالالرة الصالالالالحفية والسياسالالالالة الغنيالالالالةت والالالالالذين يفهمالالالالون
ويتالالالالابعون األحالالالالدا  وال الالالالواهر والتطالالالالورا  ويالالالالدركون معانيهالالالالا  تمجالالالالالتهم فهمالالالالاا شالالالالامالا وعميقالالالالاا 

ودللتها وأبعادها ويفهمون بعمق سياسة الصحيفةت ويستطيعون وبشكل مبدع وخالالق التوصالل 
هالالذه اآلراء هالالي و  ت لالالى لراء واضالالحة ومحالالددة وصالالريحة  زاء هالالذه األحالالدا  وال الالواهر والتطالالورا 

 ت ثالالالم  نتوافالالالق معهالالالاتراء الصالالالحفيين ولكنهالالالا تنسالالالجم مالالال  موقالالالق الصالالالحيفة وسياسالالالتها و بالتسكيالالالد ل
منطقيالة  اا تكوين الرأو مهم ولكن األكثر أهمية استخدام مسالار برهنالة يعتمالد أدلالة وبالراهين وحججال

 مقنعة للوصول  لى القارئ والتسثير عليس.
 أسلوب المعالجة: التعليق رأو معلل  زاء حد . .9
يالالق تحقيالالق هدفالالس يجالالب علالالى الصالالحفي أن يالالدرع جيالالداا موقالال  التعليالالق علالالى وحتالالى يسالالتطي  التعل .10

خريطة األنواع الصحفية: يجب على الصحفي كاتالب التعليالق أن يالدرع جيالداا الموقال  الالدقيق الالذو 
يحتلس التعليالق علالى خريطالة األنالواع الصالحفيةت ويسالتطي  أن يحقالق ذلالع بمعرفالة الفالروق األساسالية 

هالالالذه المعرفالالالة تحصالالالن كاتالالالب التعليالالالق مالالالن  تاألنالالالواع الصالالالحفية التالالالي تميالالالز التعليالالالق عالالالن غيالالالره مالالالن
 (.202-203ت ص ص 2002)خضورت  .النزلق نحو أخطاء قاتلة في كتابة التعليق
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 ق الصحفي بالفنون الصحفية األخرىعالقة التعلي :رابعاً 

 :التعليق والخبر -أ

األساسالالالية والجوهريالالة المتعلقالالالة الحقالالائق والوقالالالائ  والمعلومالالا   -كمالالا رأينالالالا سالالابقاا  -يقالالدم الخبالالر أساسالالالاا 
وتكون المهمة المركزية للخبر أساساا  عالم القارئ بما حد  بالسكثر الطالرق  تبحد  أو  اهرة أو تطور
أما التعليق فمنس ينطلق من الخبرت ويندف  فوراا  لالى تقالديم الالرأوت ومنالس  لالى  تسرعة واختصاراا ووضوحاا 

نمالا يبالالدأ غالبالالاا  تليسال  مهمالالة التعليالالق  عالادة روايالالة الحالالد و  تتقالديم األدلالالة والبالراهين والشالالواهد والحجالالً وا 
باإلشارة  لى الحد ت وربما  لى الواقعة أو العنصر اإلخبارو المحدد الالذو يالود التعليالق عليالس مالن أجالل 

نعاش ذاكرة القارئ ولذلع من األخطاء القاتلة للتعليق حشوه بالكثير من الحقائق والمعلوما   ت ثباتست وا 
أثنالالالاء متابعتالالالس فالالالي ر الدالالالالة وغيالالالر الضالالالروريةت والتالالالي كالالالان القالالالارئ قالالالد اطلالالال  عليهالالالا سالالالابقاا والوقالالالائ  غيالالال

يجب أن يكون واضحاا في ذهن الصحفي أن السمة المميزة للتعليق ليس  الوقائ  بل الالرأو و  تلاخبار
 الصالحفي يعبالر عالن رأيالس عنالد تحريالره الخبالر مالن خالالل معالايير انتقالاءو  توالبرهنة على صحة هذا الرأو

مالا الصالحفي كاتالب التعليالق فيعبالر عالن أ تاألخبار والوقائ  وترتيب العناصر اإلخبارية وأسلوب التحرير
 رأيس بشكل مباشر وواضا وصريا لخذاا بعين العتبار األمور التالية: 

  ل يكفي لنجاح التعليق الرأو السليمت بل يجب استخدام مسار برهنة منطقي وعقالني ومقن. 

 ساا  لى ذهن القارئ وبالتالي يجب البتعالاد عالن العاطفالة والنفعاليالة والخطابيالة التعليق موجس أسا
 .واإلنشائية في المعالجة

 تتقتصر مهمة األدلة والشواهد في التعليق على مقدرتها على تدعيم الرأو والبرهنة علالى صالحتس 
أدوا  لتالدعيم سالتخدم مجالرد ولذلع فمن الوقائ  والشالواهد ليسال  مقصالودة لالذاتها فالي التعليالق بالل ت  

ثبا  صحتس.  الرأو وا 
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 التعليق والتقرير:  -ب

والوقالالائ  المتعلقالالة بحالالد  معالالين مالالن خالالالل الرايالالة الذاتيالالة للصالالحفي كشالالاهد  يقالالدم التقريالالر الحقالالائق  
 .أما التعليق فيقدم رأياا معلالا عن الحد  تعيان على الحد 

 :الركنان األساسيان للتقرير هما

  الوقائ. 

  والراية الذاتية للحد. 

 :أما الركنان األساسيان للتعليق فهما

 الرأو. 

   ثب  صحة هذا الرأو.واألدلة والبراهين والشواهد التي ت 

 

 :التعليق والتحقيق -ج

التعليالق غالبالاا بينمالا  تالتحقيق الصحفي هو معالجة صحفية شاملة وعميقة ل اهرة أو قضية أو مشالكلة
ن فالالي التحقيالالق هالالو الشالالرح والوصالالق والتحليالالل مسالالار البرهالالاو  توأساسالالاا هالالو تقالالديم رأو حالالول حالالد  معالالين

مسالالار البرهنالالة فالالالي  اوالتفسالالير والتقيالاليم الالالذو يقالالوم بالالس الخبالالراء والمختصالالون والمسالالاولون والمعنيالالونت أمالال
التعليق فهو األدلة والشالواهد والبالراهين والحجالً المنطقيالة والمقنعالة التالي يقالدمها الصالحفي نفسالس وتحمالل 

من األخطاء القاتلة فالي التعليالق التوسال  فالي العالرض والمعالجالة بمالا يالدف  التعليالق  لالى الخالرو  و  تأفكاره
يجب أن يكون واضحاا في ذهن الصالحفي و  تمن حدوده والدخول في مجال التحقيق واستخدام عناصره

 أن المهمة الوحيدة للتعليق تتمثل في تقديم رأو معلل حول حد  محدد.

 باري:التعليق والتحليل اإلخ -د

م أساسالالاا تحلالاليالا لحالالد  معالالين ضالالمن المنطالالق الالالذاتي التحليالالل اإلخبالالارو هالالو النالالوع الصالالحفي الالالذو يقالالد  
دون أن يتدخل الصحفي في  بالداء  من وداخل المسار الرئيسي للحد  سللحد  وضمن اإلطار العام ل
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ساسالالالاا رأو  نالالس أحيالال  أمالالا التعليالالق فهالالالو شالاليء مختلالالق تمامالالاا  ترأو او  عالالالن موقالالق  زاء هالالذا الحالالد 
 س على صحة هذا الرأو.الصحفي بالحد  وأدلت  

 :التعليق والمقال -هـ

تميالز هالذه المعالجالة بارتفالاع مسالتواها وت تو  الواهر أو أحالدا أالمقال هو معالجة فكرية ن ريالة لقضالايا 
وعلالالى جالالدة هالالذه األفكالالار وقوتهالالا  تواقترابهالالا مالالن حالالدود التن يالالر والتجريالالد واعتمادهالالا أساسالالاا علالالى األفكالالار

 ويمثالالل معالجالالة ذا    تمالالا التعليالالق فمنالالس ملمالالو  ومعنالالي بتقالالديم رأو معلالالل  زاء حالالد  معالالينأ توتماسالالكها
مالن األخطالاء القاتلالة و  تطاب  فكرو أكثر سرعة وأقل عمقاا وأكثر محدودية من تلع التالي يقالدمها المقالال

هنالالا يصالالاب  تفالالي التعليالالق ارتفالالاع مسالالتوى المعالجالالة لتصالالل  لالالى حالالدود الفكالالر الن الالرو العميالالق والمجالالرد
 وجوده. التعليق بالشلل ألنس يفقد خصوصيتس ومبرر  

 التعليق واالفتتاحية: -و

وتقالدم  تتعالً الفتتاحية حدثاا ضخماا أو قضية مهمة أو  الاهرة عامالة معالجالة تتميالز بالتسالاع والعمالق
النالالوع  أمالالا التعليالق فالالال يسالالعى  لالى هالالذا ترأو الصالحيفة الرسالالمي  زاء هالذا الحالالد  أو ال الالاهرة أو القضالية

من المعالجةت بل يقتصر على تقديم رأو الصحفي نفسس  زاء نوع من األحالدا ت وربمالا أقالل أهميالة مالن 
 (.210-202ت  ص ص 2002)خضورت  .تلع التي تتناولها الفتتاحية
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 :مراحل عملية اإلبداع في التعليق الصحفي :خامساً 
 الية:بداع الصحفي في التعليق بالمراحل الرئيسة التتمر عملية اإل

 فهم الواقع:  -1

 ونعني بذلع متابعة ومراقبة التطورا  في المجال الذو يعمل فيس الصحفي.

 تحديد الموضوع: -2

اختيار الحد  المناسب ليكون موضوعاا للتعليقت وذلع في ضوء اعتبالارا  الواقال  الموضالوعي 
 في مجال الحد ت وسياسة الصحيفةت وحركة األحدا ت واهتماما  القراء.

 حديد الهدف:ت -3

دحالض  أو تسكيالد رأو معالين :تحقيقس من كتابة تعليق حالول هالذا الحالد  ىما هو الهدق المتوخ
 لخ.  رأو مختلق..

 وضع خطة فكرية عامة: -4

 تشمل الخطة العامة للمعالجة ونوعية المعلوما  واألدلة ومصادرها.

 االستعداد والتحضير وجمع المعلومات: -5

 خالل:من  جم  المعلوما الستعداد والتحضير و ون يك

  القالالالالراءة المعمقالالالالة للحالالالالد ت ومعرفالالالالة سالالالالياقس العالالالالامت وفهالالالالم معنالالالالاه ومغالالالالزاه ودوافعالالالالس وأسالالالالبابس
 .موقق منس أو ونتائجست وتحديد رأو

  التحديالالد األولالالي أو وضالال  الخطالالوط العامالالة للشالالواهد واألدلالالة التالالي تاكالالد صالالحة هالالذا الالالرأو
 دلة والبراهين.وتحديد الوقائ  والمعلوما  الضرورية لدعم هذه األ
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 وضع مخطط تنسيقي: -6

 يحدد أولا الواقعة أو العنصر اإلخبارو الذو سينطلق منس الصحفي. -
 يحدد ثانياا الرأو الواضا والمحدد والصريا  زاء الحد . -
 يحدد ثالثاا مسار البرهنة ويض  المخطط النهائي لادلة والشواهد والبراهين. -
 ليها في نهاية مسار البرهنة. تم التوصل يحدد رابعاا النتيجة المنطقية التي  -

كتابة التعليق وفق المخطط التنسيقي وااللتزام بهذا المخطط تجنبًا ألي انحرافات  -7
 :ممكنة

وقالالالد حالالالدد الالالالدكتور "محمالالالود أدهالالالم" للطالالالالب والمتالالالدربين والمعلقالالالين والمحالالالررين الجالالالدد فالالالي بالالالالط 
 -علالالى طريالق التعريالالق بالس -يالق بهالالا تحريالر مقالالال التعل الخطالوا  التالالي يمالر صالاحب الجاللالالة

 :وهذه الخطوا  هي

يلمالالالا أبعالالالاد أهميتهالالالا وجوانالالالب  دقيقالالالاا  همالالالة فالالالرزاا مفالالالرز المحصالالالول اليالالالومي المتجمالالال  لاخبالالالار ال .1
 من األخبار الجديرة بالتناول. خطورتهات ثم تصفيتها  لى عدد قليل جداا 

كبير فالي الصالورة  في حاجة  لى مثل هذا التعليقت ووض  محرر اناختيار خبرين منها يكون .2
بالنسبة لختيار أحدهما للتعليالق عليالست كالرئي  أو مالدير التحريالر أو نائالب رئالي  التحريالر أو 
محالالالرر خبيالالالر ممالالالار ت أمالالالا  ذا كالالالان أحالالالد هالالالالء هالالالو الالالالذو يقالالالوم بتصالالالفية األخبالالالار واختيالالالار 
الصالا منهات فمنس يركز هنا على خبر واحد فقط ل جدال في أهميتست ويشع في صحتس أو 

 جزء منس وتكون لس مقدماتس ونتائجس الخطيرة. صحة

وبعد التفاق على اختيار الخبر يقوم المحرر بقراءتالس مالرة أخالرى قالراءة هادئالة متسنيالة ودقيقالةت  .3
أو  سنفسالالبحيالال  تمتالالز  عنالالده وتخالالتلط فالالي فكالالره بسخبالالار ووقالالائ  سالالابقة مماثلالالة أو مالالن المصالالدر 

 .أيضاا  هانفسالحقل ولها الصفا  والرائحة والخصائص 

ول بالالالس  خالالالالل هالالالذه الخطالالالوة مالالالن السالالالتعانة بمالالالا ذكرتالالالس مصالالالادر أخالالالرى مثالالالل الصالالالحق أو  .4
وكال  األنباء أو اإلذاعا ت كلها أو بعضها م  أهمية التنوع بينها حي  يقوم المحرر وهو 

 تمن اليق ة والوعي بعقد مقارنة سريعة بين أبالرز سالما  هالذا الخبالر نفسالسذاتها على الدرجة 
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ء  فالالي هالالذه الوسالالائل وحيالال  يقالالوده ذلالالعت وهالالو فالالي دائالالرة الشالالع المعلنالالة وأهالم مالمحالالس كمالالا جالالا
 :عن  يجابيتست يقوده  لى

  أهم جوانب التفاق والختالق ودرجا  ذلع شدة أو ضعفاا. 
 معناها ال اهر ومعناها المستتر. 
 ما يمكن أن تتضمنس من جوانب خافية أخرى. 
 .أسباب ذلع 

تس وحسالالس التالالاريخي والصالالحفي وفهمالالس لطالالرق ويسالالاعده علالالى ذلالالعت  لالالى جانالالب خبرتالالس وممارسالال .5
يساعده مقالال سالابق لمعلالق  - خاصة وكال  األنباءب -وأساليب التعامل م  هذه المصادر 

أو وقالالالائ  مالالالاتمر  تهالالالم قالالالام بتوزيعالالالس المكتالالالب الصالالالحفي إلحالالالدى السالالالفارا مكبيالالالرت أو تقريالالالر 
النقطالةت صحفي يكون قد حضرهت أو خطاب يتصالل بموضالوعست أو كتالاب جديالد يتنالاول هالذه 

يساعده ذلع كلس فالي تبالين الصالحيا مالن الفاسالد والصالادق مالن الكالاذب والصالالا مالن الطالالات 
 .وتبين أسبابس أيضاا 

على أن من األهمية هنات أن تمتد ن رة المحرر  لى الصحق والمجال  األخرى التي يمكن  .6
الصالالحق أن تسالبق بتناولالس ليالرى موقفهالالا منالست ويخلالط بالالين هالذه المواقالق وبالالين اتجاهالا  هالذه 

والمجالالال  وبالالين النتالالائً التالالي توصالالل   ليهالالات حيالال  يكالالون لالالذلع أثالالره فالالي تقريالالر نتائجالالس هالالوت 
 . لى المقدما  السابقة استناداا 

على أن يمتد ذلع كلس  لى توقفس عند كلما  بعينهات وأفكار دون أخرىت ونتيجة قبل نتيجالةت  .2
صالالالالوا  أو مقاطعالالالالة ليسالالالالسل نفسالالالالس دائمالالالالا عالالالالن السالالالالببت سالالالالبب النجالالالالاح أو الفشالالالالل أو قلالالالالة األ

النتخابا  أو انسحاب المرشا أو قيام الم اهرة أو اندلع الحريق أو اللجوء  لى العنالق أو 
سفر الوزير المفاجئ أو اجتماع الوزارة على غير موعد أو  لغاء الحتفال أو الجتماعت ومالا 

  لى ذلع كلس.

مقارنالالا  والشالالواهد ويتوقالالق وبينمالالا يفعالالل المحالالرر ذلالالع كلالالست وبينمالالا يسالالتعين بهالالذه األفكالالار وال .8
 معالاا  –ويفكر فيها مرة ومرة فالي ضالوء تفكيالر اآلخالرينت وجالوهر الخبالر وكلماتالس  عندها طويالا 

 :لخرى ل بينما يفعل كل ذلع يمكنس من لن  -
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   كتب بصفة يوميةتسجيل مشروع العنوان غير الثاب ت  ن كان التعليق ي. 
  التي سوق يتناولها - باختصار شديد وفي كلما  -تسجيل أهم العناصر. 
 أهم وأبرز جوانب التعليق "ما يمكن أن يسسل القراء عن حقيقتس". 
 ةوقيم ها من نتائً أقل أثراا  لي ادوالنتيجة األساسية وما يمكن أن ت. 

كتابة تعليقالست وقالد يسالتعين هنالا بخبالر قالديم أو رأو بحتى  ذا أتم ذلع كلست كان عليس أن يقوم  .9
كز المعلومالا ت ثالم وبعالد كتابالة العنالوان الالدال المعبالرت وهالو هنالا أو تحليل سابق يطلبس من مر 

 - المباشالر - الجملالة المقتبسالة - الوصالفي - لسالتفهامي: "ايكاد يتركز في العنوانا  التالية
 الرد المباشر..":

 .هم بسيطل  القراء عليس ويذكر  ليقوم بذكر مختصر للخبر  -
 .ينتقل  لى أهم فكرة استطاع أن يض  يده عليها -
 .يبين مصدر الشع فيها أو الغموض في بعض جوانبهات أو فيها كلها -
س من وجهة ن ره وما الالذو أراده واضالعوه علالى هالذا يوضا دلل  هذا الشع وأسباب   -

 .النحو
س مالن نتالائً عاجلالة أو سالريعة أو  لي ادويشير  لى معنى ذلعت وما الذو يمكن أن ي -

 مستقبلية
 .أو غير مباشرة على المدى البعيد أو القصيرت مباشرة

يركز على النتيجة النهائية والدللة األساسية واألولىت وما يمكالن أن ينبثالق أو يتفالرع  -
 .عنها

طالاب  المقالال وطبيعالة مال  همالة التالي تتناسالب مالقواعالد التحريريالة ال المحالرر أل ينسىيجب  -10
 :وهي وصفحتست ودواعي نشره أيضاا  ئسقرا

 .المقن المناقشة الهادئة الرزينة واألسلوب  -
 .العبارا  القصيرة المركزة  لى أبعد حد ممكن -
 .الصياغة الجذابة -
نما الشرح والتفسيرعدم التركيز على جانب "اإل -  .خبار"ت وا 
 .همالطاب  الجاد والحازم الذو ينال ثقة القراء واهتمام   -
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الخاتمالالة الملخصالالة التالالي تقالالدم الخبالالر أو الواقعالالة أو الالالرأو أو الموقالالق مالالرة أخالالرىت مالال   -
 .راية المحرر وما انتهى  ليس مختصر

ت أو بالكلمالالالالة األولالالالالى منالالالالست أو بالالالالاألحرق األولالالالالى فقالالالالط التوقيالالال  باسالالالالم المحالالالالرر كالالالالامالا  -
 .(110-102ص والثبا  على ذلع )أدهم )أ(ت 

 

 بنية التعليق سادسًا:
 يتسلق التعليق من األجزاء التالية:

 :العنوان -1

 :ن يكون عنوان التعليقأيجب 

 ارياا ذا طاب  فكرو ولي   خب. 

  يعبر عن الرأو أو الموقق من الحد. 

  اضحاا ومختصراا و. 

  دون أن يكشفسمن بمضمون التعليق  موحياا. 

 .ر بوش الخاطئ لواق  المنطقةمثال: تصو  

 المقدمة: -2

وهالالي الجملالالة األولالالى مالالن التعليالالق التالالي تتضالالمن اإلشالالارة السالالريعة والمختصالالرة  لالالى الحالالد  أو الواقعالالة أو 
مثال: أكد الرئي  األمريكي جالور  دبليالو  تالحد  الذو سيقدم التعليق رأياا حولس العنصر اإلخبارو من

 في الشرق األوسط.  بوش في خطابس أم  أن الديمقراطية هي مفتاح حل جمي  المشكال

 جسم التعليق:  -3

مثال: يوضا خطاب بوش جهل السياسالة األمريكيالة  تتقديم الرأو الواضا والمحدد والصريا -
 لحقيقة األوضاع في الشرق األوسط. هاأو تجاهل  

 وسمتس: تتقديم البراهين واألدلة التي تاكد صحة هذا الرأو -
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 ستورد.فرض قسراا ول ت  الديمقراطية عملية تاريخية ل ت   .1
 القضية الفلسطينية هي المشكلة الرئيسية في الشرق األوسط. .2
الالالدول واألن مالالة قامالال  السياسالالة األمريكيالالة فالالي المنطقالالة وخالالالل عقالالود طويلالالة علالالى دعالالم  .3

 والسياسا  والتجاها  غير الديمقراطية.
الوطنيالالالة والجتماعيالالالة   هالالالل يمكالالالن حالالالل مشالالالكلة الديمقراطيالالالة بمعالالالزل عالالالن حالالالل المشالالالكال .4

 ؟والقتصادية
 ؟هل هناع نموذ  واحد للديمقراطية .5
 الحدي  عن الديمقراطية غطاء جديد لخدمة المصالا األمريكية واإلسرائيلية. .6

 الخاتمة: -4

صالالالة مالالالن عمليالالالة ولالالالذلع يجالالالب أن تكالالالون مستخل   تالتعليالالالق هالالالي النتيجالالالة النهائيالالالة لمسالالالار البرهنالالالةخاتمالالالة 
يجالب تجنالب و  تالبرهانت وأن تكون موجزة وواضحة ومنطقيةت وأن تعيد تذكير القارئ بطريقة ما بالالرأو

غيالر وبالتالالي تصالبا  تمقحمالة عليالس و تناقضها معس مخافالة أن تبالدو  أابتعاد الخاتمة عن مسار البرهنة 
من شسن ف تكما يجب البعد عن أو نزعة  نشائية أو خطابية أو تسييسية للخاتمة تمنطقية وغير مقنعة

مثالالال: وهكالالذا نالالرى فهالالم السياسالالة األمريكيالالة الخالالاطئ  تذلالع لالالو حالالد  أن يالالدمر المقالالدرة اإلقناعيالالة للتعليالالق
و: وهكالالذا نالالرى أ تلمنطقالالة الشالالرق األوسالالط ومالالدى تناقضالالها مالال  الحقالالائق الموضالالوعية فالالي هالالذه المنطقالالة

جهالالالل أو ت   كيالالالق ي هالالالر خطالالالاب الالالالرئي  األمريكالالالي بالالالوش انالالالدفاع اإلدارة األمريكيالالالة فالالالي تطبيالالالق سياسالالالة  
-212ص ص  ت2002خضالورت ) .تتجاهل الحقائق الموضوعية في الشرق األوسط وتتنالاقض معهالا

214.) 

112 



 

 م عوامل النجاح في كتابة التعليقأه سابعًا:

ياسالية عدم التطرق في التجاهالا  واآلراء الس .1
الخاصالالة بالكاتالالبت ومحاولالالة  قنالالاع القالالراء بهالالالا 

 .بالقوة والتخويقت ولي  اإلقناع والهدوء

الحذر والدقة في اختيار الكلما  والتفكير مرة  .2
 .ومرة قبل  طالق األحكام

  الحتفا  بمالمحس الراسخة في أذهان .3
 - اإلطالالار - لحجالالما - وذلالالع مثالالل: "المكالالان تلخالالرى لالال القالالراء وعالالدم تغييرهالالا أو  بالالدالها مالالن يالالوم 

نشالره بصالفة يوميالة أو علالى الصالفحة الثانيالة  التتاب  اليومي أو األسبوعي..  لخ"ت فمذا تقرر مثالا 
ل محيالالد عنالالس وهكالالذات  ل فالالي فتالالرا  متباعالالدة  أو األخيالالرة فينبغالالي أن يكالالون ذلالالع دسالالتورا أساسالالياا 

 .شسنس في ذلع شسن المقال الفتتاحي
 تالتالالي يالالدور حولهالالا أو حالالول عمالالل بالالارز أو رأو خطيالالر لهالالاالهتمالالام بتعريالالق القالالارئ بالشخصالالية  .4

 .وتوضيا أهميتها وما قدمتس لمجتمعها أو لإلنسانية كلها
 هور شخصيتع هنات وعرض ما تح  بس عن حق وصدق هو أسلوب ناجا وماثر بشالرط أن  .5

 .دون  سراق أو مغالةمن يكون ذلع 
ولساليما وعامل من عوامل النجالاحت  هممالتنوع في الموضوعا  والهتماما  والمجال  مطلب  .6

 .من وجهة ن ر القارئ الذو تعود قراءة التعليق يومياا 
العمالالل علالالى كسالالب ثقالالة القالالارئت وازديالالاد رصالاليد محالالرر التعليالالق مالالن هالالذه الثقالالة باسالالتمرار النجالالاح  .2

والمحاف الالة عليالالست ومضالالاعفتس "عالالن طريالالق التعليالالق الجالالاد والصالالادق والنزيالالس المتالالزن الالالذو ينالالاقش 
 ".يفرض رأياا ول  رأياا 

 ن الصالالحافة فالالي يالالد الكاتالالب الصالالحفي الع الاليم ترتفالال   لالالى مقالالام األدبت بحيالال  تهالالدق فالالي  :وأخيالالراا 
فالال تالالدعو  لالى الالالبغض ول تحالرع حالالوافز الحالالربت ول  تأخبارهالا ومقالتهالالا وسالائر رسالالائلها  لالى اإلنسالالانية

-110ص  هالالم )أ(ت)أد .ول تغالالرو القالالراء بمخاطبالالة غرائالالزهم السالالفلى تتقالول بتعصالالب عنصالالرو أو دينالالي
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 الخالصة:

جاء  نشسة "مقال التعليق الصحفي" من خالل حاجة الصحيفة المتزايدة  لى تقديم ما هو أكثر من 
مجرد الخبر العادوت الذو يكون القارئ قد استم   ليس في  ذاعة األم ت وتكرر على أذنس في نشرة 

تى  ذا لم يكن قد استم   ليس أو شاهده في صحيفتست وح -بطريقة ما-الصباح قبل أن تصل  لى يديس 
نشرة األنباء المصورةت فمن دائرة األخبار المسرعة وتزاحمها الكبيرت وكثرة األحدا  وتالحمهات 
لى حد توجيس األخبار وجها  معينة أو تصنيعهات أو "د "  لى حد الغموض أحياناات وا  وتشابكها وا 

هات كل ذلع جعل الحاجة ماسة في عالم اليوم الاله  ألوان األخبار المغرضة والمريضة بين أعمدت
على -القلق المستغل المتصارع  لى استعانة المحرر الصحفي ببعض األساليب اإلذاعية والتليفزيونية 

ومعنى ذلع أن "مقال  ومن بينها هذا النوع من المقال  الصحفية -طريق التكامل بين هذه األجهزة
الصحافة الحديثة بوصفها مدرسة للشعب أو  ئق هامة من و ائقالتعليق الصحفي" يحقق عدة و ا

الشعوب عامةت وأهم هذه الو ائق العمل على تكوين رأو عام واعت والمساهمة في دعم المجتم  
 .الديموقراطيت وتحقيق الفهم العام والمشترع لقضايا الوطن الداخلية والخارجية

 

 

114 



 

 المراجـع

، العربي الفكر دار ،مصر :الصحفي التحرير فن في المدخل، (1691) ،اللطيف عبد حمزة، .1
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 .اآلداب
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 التمارين:

 مما يلي: الخاطئةاختر اإلجابة 

 التعليق الصحفي: -1
A.  خبارو.هو نوع صحفي  
B. يتضمن رأياا واضحاا وصريحاا ومحدداا  زاء حد  أو قضية. 
C.  يتوجس الى ذهن القارئ النوعي. 

 . خباروهو نوع صحفي  A اإلجابة الصحيحة:
 

 :جسم التعليقيتضمن   -2
A. اإلشارة السريعة والمختصرة الى الحد  أو الواقعة أو العنصر اإلخبارو. 
B. واألدلة براهينال تقديم . 
C. والصريا. والمحدد الواضا الرأو تقديم 

اإلشارة السريعة والمختصرة الى الحد  أو الواقعة أو العنصر  A اإلجابة الصحيحة:
 .اإلخبارو

 
 هم عوامل النجاح في كتابة التعليق:من أ -3

A. عدم التطرق في التجاها  واآلراء السياسية الخاصة بالكاتب. 
B.  للتعليق. التتاب  اليومي أو األسبوعي او اإلطاراو  حجمأو ال مكانمكانية تغيير ال 
C. تعريق القارئ بالشخصية التي يدور حولها تعليق المحرر. 

التتاب  اليومي أو  او اإلطاراو  حجمأو ال مكانامكانية تغيير ال B اإلجابة الصحيحة:
 .للتعليق األسبوعي
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 ةالسادسالوحدة التعليمية 

 العمود الصحفي
 

 العناصر:
 .مفهوم العمود الصحفي :أولا 

 .نشأة العمود الصحفي: ثانياا 

اا   .موضوعات وأنواع العمود الصحفي :ثالث

 .وظائف العمود الصحفي :رابعاا 

 .خصائص العمود الصحفي :خامساا 

 .اإلبداع في العمود الصحفي :سادساا 

 .مقارنة بين العمود الصحفي والمقالة الفتتاحية :سابعاا 

 .صفات كاتب العمود :ثامناا 

 .صياغة العمود الصحفي: تاسعاا 

 .العمود في الصحافة العربية :عاشراا 
 

 األهداف التعليمية:
 أن يكون الطالب قادراا على أن:بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب 

 مفهوم العمود الصحفييشرح  .1
 نشأة العمود الصحفييحدد  .2
 موضوعات وأنواع العمود الصحفييشرح  .3
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 وظائف العمود الصحفييعدد  .4
 خصائص العمود الصحفييشرح  .5
 اإلبداع في العمود الصحفييشرح معنى  .6
 بين العمود الصحفي والمقالة الفتتاحيةيقارن  .7
 العمود صفات كاتبيحدد  .8
 صياغة العمود الصحفييشرح كيفية  .9

 العمود في الصحافة العربيةيعدد أسباب ضعف  .11
 

 

 مفهوم العمود الصحفي :أولا 

نالحظ في السنوات األخيرة وجود األعمدة 
الصحفية المتعددة في الصحف العربية بصفة 

وذلك ألن الصحف منذ انتشارها إلى  ،عامة
أوائل القرن الحالي كانت تعتمد على المقال 

الفتتاحي الذي كان طويالا في البداية ثم أخذ 
يقصر شيئاا فشيئاا، والمتأمل في تطور الصحافة 

ة بين ظهور العمود وطيدفي العالم يجد عالقة 
كما تظهر في  ،الصحفي ورغبات القراء
يثار المواد اضطرارهم إلى السرع ة في القراءة وا 

  القصيرة التي تعطيهم الشيء الكثير في الزمن

 إلى مشاغلهم وأعمالهم العادية اليومية. القصير ثم تردهم سريعاا 

ب رد على ذهن الكاتب فيكتوقد كان العمود الصحفي في نشأته عبارة عن فكرة أو رأي أو خاطرة ي  
 قعة وقع عليها نظر الكاتب في المحيط الذياوكثيراا ما كان هذا الرأي يدور حول و  ،فيه سطوراا قليلة

ومعنى ذلك أن العمود الصحفي في بداية األمر كان ل يتعدى المحيط الجتماعي ثم  ،يعيش فيه
ة فهناك العمود السياسي في صفحة السياس ،في الصحيفة على أبواب كثيرة سرعان ما أصبح موزعاا 

والعمود الرياضي في صفحة الرياضة والعمود القتصادي في صفحة القتصاد والعمود  الخارجية
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األدبي في صفحة األدب، والعمود الديني في الصفحة الدينية، والعمود الذي يعالج الشؤون النسائية 
 في صفحة المرأة.

والعمود الصحفي هو مساحة محدودة من 
الصحيفة تضعه تحت تصّرف أحد كبار 

فيها يعبر من خالله عن آراء وأفكار  الكتّاب
وانطباعات فيما يراه من قضايا وموضوعات 
ومشكالت باألسلوب الذي يرتضيه. والعمود 
 ،الصحفي: هو نوع صحفي مستقل ومتميز

يكتبه صحفي يمتلك قدراا كبيراا من األهمية 
كما يمتلك قوة  ،والشهرة والخبرة الصحفية

  ،لقينالتأثير على شرائح واسعة من المت

يتميز العمود الصحفي بطابعه الذاتي، ويقدم رؤية كاتبه لألحداث والظواهر والتطورات، ويتميز بأنه و 
ح ، ويكتبه صحفي واحد، ويصبهنفس ، ويأخذ الشكل اإلخراجييهمانفس نشر في المكان والموعدي  

ولذلك  ،ريةذاتية، وبالتالي حعالمة فارقة ثابتة في الصحيفة، كما يتميز بأنه أكثر األنواع الصحفية 
كاتب من خارج الصحيفة( لديه ما  - عطى العمود الصحفي إل لصحفي )أو م صاِحفيجب أل ي  

 (.123، ص 2111)خضور،  .يقوله ولديه جمهور ينتظر ما يقوله

 

 تعريفات العمود الصحفي:

أسلوب كتابي سهل يعبر عن  .1
شخصية كاتبه ورأيه في موضوع 

ا اء الذين لم يحصلو معين يستطيع القر 
 على قدر كاٍف من الثقافة أن يفهموه.

وي طلق على العمود الصحفي أحياناا  .2
الزاوية، وقد يضم موضوعاا واحداا أو 

  موضوعات عدة تفصل مواضيع أو

 بينها عالمات طباعية، ويتسم العمود ببراعة األسلوب وروح الدعابة.
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يوّقعه باسمه وتحت عنوان ثابت، وقد يتخذ حديث شخصي يومي أو أسبوعي لكاتب معين  .3
 العمود شكل سؤال وجواب.

شكل من أشكال مادة الرأي في الصحيفة، وأحد أنواع المقال الصحفي ويقوم بكتابته  .4
شخص واحد أو أكثر، تحت عنوان ثابت وبشكل دوري يومي أو أسبوعي، ويميل إلى 

 (.231-1 ، ص2111عرض رأي أو تجربة أو خبرة صاحبه. )العزاوي، 
المادة الصحفية التي تتسم دائماا بطابع صاحبها أو محررها في أسلوب التفكير وأسلوب  هو .5

ظام تحت نشر بانتوت   ،ول تتجاوز في مساحتها عموداا صحفياا على أكثر تقدير ،التعبير
 عنوان ثابت وتوقيع ثابت هو توقيع المحرر.

 :العمود الصحفيفي توقيع ال

و أي األعمدة، أو بالسم األول فقط قد يكون بالسم كامالا وهو السائد ف توقيع العمود الصحفي
وان )ج( تحت عن بالحرف األول فقط، كما في العمود الذي كانت تنشره صحيفة المصري بتوقيع

يد( وقد يكون التوقيع بالرموز كتوقيع )الحاج س ،وفيه يعقب المحرر على السياسة الخارجية ،)تعليق(
ا وراء )م وتوقيع )دولي( تحت عمود ،ظهورها لتحت عمود )بالبلدي( في صحيفة الجمهورية عند أو 

قد يكون و  ،وتوقيع )ديدبان( للدكتور محمود عزمي في صحيفة األهرام ،األخبار( في صحيفة الزمان
رية )ل( في صحيفة الجمهو  وسين ).....( كما في عمودتوقيع العمود الصحفي على شكل نقط بين ق

 عند أول صدورها.

 :العمود الصحفيمكان 

ي فيالحظ أنه يحتل مكاناا متطرفاا ف ،ما من حيث الموضع الذي يحتله العمود الصحفي من الصحيفةأ
 ودم)ما قل ودل( في صحيفة األهرام واألخبار، وكما في ع أقصى الصفحة من اليسار كما في عمود

 أو في أول الصفحة األخيرة من اليمين كما في عمود ،فة الجمهوريةي)خاطر الصباح( في صح
وقد يحتل العمود مكاناا متوسطاا في الصفحة كما في )نحو النور( في  ،)فكرة( في صحيفة األخبار

وكما في )بين السطور( في العمود  ،رأس العمود الرابع من الصفحة الخامسة لصحيفة األخبار
 السادس من الصفحة الخامسة لصحيفة القاهرة.

 :العمود الصحفي طباعة

ن لكي يتميز العمود عن غيره من مواد الصحيفة ولكي يلفت إليه نظر أما من حيث الطباعة فيحس  
مكن ما أول بأس من كتابته كذلك في إطار خاص كل ،ون بحروف سوداء من بنط خاصكالقارئ أن ي

 ذلك.
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فالمهم في العمود الصحفي أن يكون له مكان ثابت، وعنوان ثابت، وتوقيع ثابت، وفي  ،ومهما يكن
ذه القراءة دون قراءته ويواظبون على هتافيع ،هذه الميزات الثالثة ما يكفي لكي يلفت إليه أنظار القراء

 (.318ص ، 1967)حمزة،  .دائماا 

 

 نشأة العمود الصحفي: ثانياا 
 يف واسعاا  انتشاراا  اإلعالمي النوع هذا ينتشر

 عالجت مختلفة عناوين تحت المعاصرة الصحافة
 أسماء تبرز خالله ومن ،متنوعة قضايا

 ،يوم كل عليها نتعرف همةم وفكرية إعالمية
 الفكري رصيدها في ملحوظاا  تزايداا  ونالحظ
  طابعب تتسم دائماا  صحفية مادة فهو ،والثقافي
 أكثر على اا صحفي عموداا  مساحتها في تتجاوز ول ،والتعبير التفكير أسلوب في محررها أو صاحبها

 .الكاتب وتوقيع ثابت عنوان تحت بانتظام نشروت   تقدير

 تبفيك الكاتب ذهن إلى ردت   الخواطر من خاطرة أو رأي أو فكرة عن عبارة نشأته في كان والعمود
 في ررالمح نظر عليها وقع  ظاهرة أو واقعة حول يدور الرأي هذا كان ما وكثيراا  ،قليلة سطوراا  فيها

 .فيه يعيش الذي المحيط

العمود الصحفي ثمرة من ثمار الروابط الثقافية والجتماعية التي ظهرت بظهور وتعزيز الترابط  دعي  و 
 علىو  ،الجتماعي المتعدد الوجوه وتجاوب الصحافة مع الطبقات الجديدة في المجتمعات المختلفة

عدد قراء  على وأن عدد قرائه يزيد كثيراا  ،الصحفي الثابت الرغم من أن لفن العمود الصحفي منزلة  
في  ة أولا فقد نشأت األعمد ،ه حديث العهد نسبياا فإن تكامل العمود وشعبيت   ،الفتتاحية غير الموقعة

ى عنفأخذت كل ولية ت   ،بعد استقرار األحوال في الوليات المتحدة األمريكية 1823أمريكا سنة 
نكلترا وفرنسا ظهور الصحافة الشعبية زهيدة الثمن في منتصف القرن إوعرضت  ،ها الخاصةتبمشكال

عزيز بينما يشير الدكتور عبد ال ،وكانت األعمدة تتعرض بالحديث إلى القارئ كصديق ،التاسع عشر
ل للعمود الصحفي فلم يظهر إشرف إلى أن الصحف قد اهتمت بداية بالخبر فيما لم يتسع المجال 

ذا جاز تحديد تاريخ ظهور أهمية العمود الصحفي فإنه من المرجح أن يكون ذلك التاريخ  ،متأخراا  وا 
لة خاصة كانت تعتمد على المقابفالصحف العربية والمصرية  ،في أوائل القرن العشرين منحصراا 

لمصرية فن ، وقد أخذت الصحف افشيئاا  اا الفتتاحية التي كانت طويلة في البداية ثم أخذت تضيق شيئ
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و ات إلى العمود المتخصص أيالعمود الصحفي عن الصحافة الغربية الذي اتجه في أوائل العشرين
افة إن مقال العمود قد دخل الصح ات إليه الباحثة الدكتورة إجالل خليفة بقولهأشار وهذا ما  ،الثقافي

ع من اشتهر بذلك من الكتاب يوم ذاك الكاتب الصحفي وكان أبر  ،المصرية منذ مطلع القرن العشرين
 (.113-111، ص ص 2119)المحمود،  حيلإبراهيم الموي

 

 العمود الصحفيوأنواع موضوعات  :ثالثاا 
ليست هناك حدود أو قيود على المجالت 
والموضوعات التي يطرقها كاتب العمود 

فمن حقه أن يكتب في السياسة أو  ،الصحفي
القتصاد أو في مشكالت الحياة الجتماعية أو 

ولكن من  ،قضايا الفكر والثقافة واألدب
ي فالضروري أن يهتم كاتب العمود الصحفي 

أثناء تناوله لمثل هذه القضايا بالتركيز على كل 
وأن يخاطب قلوبهم ومشاعرهم  ،ما يهم القراء

  ن تناوله لمثل هذهج مِ خر هم بحيث ي  حاسيس  أو 
 (.81 ص ،1998)عزت،  .ضوعات بالحكمة والعبرة والموعظة الحسنةو الم

ومن مزايا العمود الصحفي التنوع في الموضوعات التي يتناولها، فكاتب العمود من حقه أن يكتب في 
القضايا الجتماعية والفكر والثقافة والفن بل كل ما يهم القراء، وخالصة  السياسة أو القتصاد أو

ن متنوع فهذا الف ،نه ليس هناك موضوع من المواضيع ل يصلح مادة صحفية للعمود الصحفيإالقول 
 بتنوع الحياة البشرية.

يم على سفمنهم من يضع هذا التق ،نواع عدةأوقد اختلف الباحثون في تقسيم العمود الصحفي إلى 
ن على أساس الشكل والمساحة، فهناك العمود الصحفي الذي يقوم على و أساس الموضوع وآخر 

أو  ،لسان غيره، أو على وصف الطرائف والمفارقات مالحوار الذي يخلقه الكاتب سواء على لسانه أ
ى إلالذي يغلب عليه الهتمام بالشؤون العامة، أو الذي يقوم على ذكر أسئلة أو خطابات تصل 

عزاوي، )ال .الكاتب من القراء، أو الذي يغلب عليه الهتمام بالنقد الجتماعي والقائم على السخرية
 (.231، ص 2111
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 أنواع المقال العمودي:
إن أهم ما يجب أن نالحظه في هذا المقام أن المقال العمودي يمكن أن ينقسم بدوره إلى أقسام أو 

 أنواع عدة من أهمها:
 العمود الموّقع الثابت:  -1

 وهو ثابت المكان والحجم في أغلب األحوال، ثابت المحرر دائماا  ،وهو األصل واألساس واألكثر نشراا 
 أو يكون لمحرر واحد.

 العمود الموقع غير الثابت المحرر:  -2

 ويتناوب على كتابته أكثر من محرر بحيث يكتبه كل منهم حسب دورة أو تنظيم معين على الرغم من
 .ثبات مكانه وحجمه في أغلب األحوال

 العمود غير الثابت النشر:  -3

 .كتب في ظروف خاصة تفرضها األحداثوي  
 العمود األسبوعي الثابت العام:  -4

 للصحف األسبوعية والمجالت والطبعات.

 العمود المتخصص:  -5

 .يةائللصفحات واألركان والزوايا المتخصصة سياسية أو دينية أو رياضية أو عسكرية أو نس
 وهناك تقسيمات أخرى للعمود الصحفي:

 من حيث الشكل والمساحة: .1

 :ويشمل

 .العمود القصير 
 .مقال الفقرة القصيرة 
 .المقال الموّقع القائد 

 من حيث الموضوع: .2

 ويشمل:

 .عمود الشؤون العامة 
 .عمود النقد الجتماعي الالذع 
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 .عمود الموضوعات الذاتية أو الشخصية 
  الجارية.عمود األحداث 
 .عمود التسلية والعمود الذي يقوم على الحوار 
  ،(.231، ص 2111العمود الصحفي المتخصص. )العزاوي 

 
 ود الصحفيوظائف العمرابعاا: 

 يعد العمود الصحفي من الفنون التي تجسد فعل التالقي بين طرفين: الكاتب والقارئ، مما يمنحه قدراا 
من تواصل القراء وترقبهم، فهو تواصل من قبل الكاتب مع القارئ لعرض آرائه وأفكاره ورؤاه وتجاربه 

 وبسطها عبر الكتابة المكثفة.

ى لإويتميز العمود الصحفي من بين أشكال التحرير األخرى بتنوع الوظائف التي يمكن أن يقدمها 
 أطراف متنوعة على النحو اآلتي:

 القارئ:وظائف من وجهة نظر  -1

يجب أن يقوم العمود الصحفي بتحليل القرارات والسياسات والمواقف بهدف تنوير القارئ، وتعليمه 
ن كان مختلفاا  كيف يفكر ويبني لنفسه رأياا   ، وخلق نوع من األلفة والصداقة والمودة معه معحتى وا 

ن رأي ، والتعبير عمشتركة ومساعدتهم على تبني التسامح تإشعار القراء بأنهم يعانون من مشكال
الفئات التي ل تستطيع التعبير عن نفسها من خالل نشر رسائل القراء، إضافة إلى تحقيق جانب 

 التسلية والترفيه للقارئ بهدف تخفيف أعباء الحياة اليومية من خالل أعمدة الفكاهة والسخرية.
 وظائف من وجهة نظر المجتمع:  -2

 :صناعة القرار على مستوى المجتمع من خاللفي  مهماا  ينبغي أن يلعب العمود دوراا 

  ّابه مع المسؤولين وجماعات الضغطعالقات كت. 

 المساهمة في تكوين الرأي العام وتوجيهه لخدمة المجتمع، ورعاية القيم األخالقية. 

 استشراف المستقبل من خالل التنبيه إلى األضرار والتبشير باإلنجازات. 

 ت التي يعاني منها مع القيام بدور كبير في مجال مساعدة المجتمع على تفهم المشكال
 التنمية الوطنية.

 وظائف من وجهة نظر الصحيفة: -3

 :فة علىحيأن تعمل الصمن ل بد 
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  مساندة ودعم كاتب العمود لغرض تحقيق إقبال القراء عليها، مع دعم الرأي المطروح
ن اختلف مع رأيها  .في العمود حتى وا 

 اب لكسب تأييدهم لسياساتها وأهدافهاعالقاتها مع الكتّ ن توطد من خالل العمود أ. 

  السعي إلى إثبات وجودها في المشهد الصحفي من خالل األعمدة مع العمل على
 كوادر مدربة على كتابة هذا الفن الفعال الذي يشكل ثروة للصحيفة.إيجاد 

 وظائف من وجهة نظر الكاتب: -4

 من:ل بد لكاتب العمود 

 زاء القضايا والموضوعات بوضوح وصراحة وجرأةالتعبير عن رأيه إ. 

  تقييم القضايا المجتمعية المهمة مع الهتمام بطرحها وأساليب إقناع القراء فيها
 .الجماهير في المصالح والمؤسسات توالمساهمة في حل مشكال

  والكشف عن شخصية الكاتب وأسلوبه وفكره ومواقفه في الحياة بهدف تقوية العالقة مع
 .القراء

من خالل استقرائنا الشخصي في تفكيك بنية نصوص العمود الصحفي نرى أنه يقوم على الوظائف 
 التالية:

 الوظيفة التشخيصية:  -1

إن النص الصحفي في العمود هو نص مشخص، يتمثل بمرسل يرتدي جلباب الصداقة واألخوة أو 
 هذه العالقة. م قراءاته للنص على أساس التواصل والتفاعل فييقيّ  المرشد، ومتلقٍ 

 الوظيفة الترويجية:   -2

استقطاب عدد كبير من األسماء الكبيرة في كتابة العمود الصحفي ى لإحيث تسعى الصحف جاهدة 
أو لزيادة مبيعاتها من جانب والحصول على ثقة المعلنين من جانب آخر  ،لجذب عدد أكبر من القراء

 .من حيث كونها أكثر انتشاراا 
 الوظيفة التصالية:  -3

)آلتوبال( األمريكية في التصال، ففي هذا  تقوم على أساس التفاعل التناظري وحسب آراء مدرسة
نية بين المرسل والمتلقين وبالتالي تتخذ ب النوع من التصال فإن التفاعل فيه يتم بشكل متساوٍ 

ي ذلك ف ة والحوارية وتعدد األصوات للتعبير عن الحقيقة، وهوالخطاب لغة تقوم على أساس النديّ 
 يقترب من التصال الشخصي في بعض الجزئيات.
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 الوظيفة اإلقناعية:   -4

تقوم الوظيفة اإلقناعية للعمود الصحفي من حيث السرد النصي على السمة اإلخبارية حيث يقوم 
الكاتب بإيراد المعلومات الجديدة أو القديمة إلبالغهما إلى القارئ، والسمة التوجيهية حيث يكون 

ل في صياغة نص العمود للحصول على فعل أو ردة فعل من المتلقي سواء كان يمثل الهدف األو 
الجمهور العادي، وبما يحقق أهداف المرسل الذي يمثله  مصناع القرار السياسي أ مالنخب الحاكمة أ

 كاتب العمود الصحفي.
 الوظيفة الدعائية:  -5

أو الحزب أو الحركة السياسية  قصد بها استخدام العمود الصحفي للتعبير عن موقف الدولةوي  
في  ، قد يثير ردود األفعال ل ترغبرسمياا  حسب على هذه الجهات موقفاا بشكل غير مباشر وبما ل ي  

 ظرٍ ن ها على أساس أنها تمثل آراء ووجهاتِ ءحصولها، أو لتسريب معلومات وجس نبض الشارع إزا
 شخصية.

 الوظيفة التثقيفية:  -6

به المفضل الذي يشكل له أحد المصادر المعرفية في قراءة العالم حيث يتواصل القارئ مع كات
 بشكل مبسط ومكثف.

 الوظيفة الجمالية:  -7

 (.12-11 )محسن، ص ص .وتتعلق بجمالية بنية النص وأسلوبيته ولغته

 

 خصائص العمود الصحفيخامساا: 
يتميز العمود الصحفي بمواصفات عدة أهمها 

الزاوية طابعاا أنه يجب أن يحمل العمود أو 
من اإلقدام والتشويق والجدارة بالرواية وباعثة 

تتنوع أنواع العمود  على التفكير أو مسلية.
الصحفي ببروز حالت التخصص في المجال 

 العالمي ومن أهم خصائصه:
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 لدى الذوق العام  ي النطق مقبولا ف خفيفاا  العنوان الثابت بحيث يكون جذاباا  -

 مكان ثابت والتزام دقيق بمواعيد ظهوره  -

 ومركزاا  موجزاا  سهولة األسلوب وجماله على أن يكون خفيفاا  -

 كما يمكننا إضافة بعض الخصائص األخرى التي تتصف بها هذه المادة عامة ومتخصصة:

 .تنوع األفكار من يوم ليوم ومن مقال آلخر -

 المتغير الكتاب. وأحياناا العنوان األسمى الالفتي الثابت للعمود الثابت،  -

 .الحجم الثابت في أغلب األحوال -

 .الحرص على اختيار الموضوعات الجديدة والهامة عند مجموع القراء -

 .مراعاة مسؤولية الكاتب تجاه المجتمع، وبالنسبة لقرائه -

 .يجاز إلى أكبر حد ممكنالختصار والتركيز واإل -

 .تابي، أو معالم األسلوب الصحفي البليغجوانب اإلبداع الفكري والتحريري الكاستخدام  -
 (.185)أدهم )ب(، ص 

 ويذكر "عزت" خصائص العمود الصحفي على النحو التالي:

الجمع بين بساطة اللغة الصحفية  -1
وبين جمال اللغة  ،وسهولتها ووضوحها

األدبية ذلك أن العمود الصحفي أشبه 
المقال األدبي من حيث العناية باختيار ب

والحتفاظ بحالوة األساليب إل أن األلفاظ 
ذلك ليس شرطاا مطلقاا في لغة العمود 

 .الصحفي

التعبير عن التجربة الذاتية للكاتب   -2
ألن العمود الصحفي أقرب إلى األدب 

 ولذلك فإن محرر العمود ،واألدب ذاتي
 

 .حرية كاملة في التعبير عن آرائه بشرط أل يتعارض ذلك مع سياسة الصحيفة يالصحفي يعط
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يقوم العمود الصحفي على أساس وجود رابطة قوية وعالقة حميمة بين كاتب العمود وقرائه،  -3
ا الوتر وعلى هذ ،ولذلك يجب عليه أن يهتم قبل كل شيء بمشكالت األفراد ومعالجة تلك المشكالت

 .األعمدة الصحفية دورهم في الصحفاب الحساس يؤدي كتّ 

إذا  ويباح لكاتبه السخرية في العرض ،يجوز أن يتناول العمود الصحفي موضوعاا خفيفاا جذاباا  -4
 .وجد ذلك ضرورياا 

كثيراا ما يكون العمود الصحفي على شكل رسائل من بعض القراء إلى الكاتب الذي يبسط  -5
 .الحجج والشواهد لكي يزيلوا أسباب هذه الشكوىشكواهم ويوجه خطابه إلى المسؤولين بعد تقديم 

فإن كاتبه  ،على الرغم من أن العمود الصحفي ل يتسع ألكثر من الكالم عن فكرة واحدة -6
لعمود ولذلك يقوم ا ،وأل يجنح إلى اإلسهاب في هذه العبارة ،أن يوجز في عبارتهإلى مضطر كذلك 

أكثر قدر من المعاني والمعلومات في أقل قدر الصحفي على تطبيق القاعدة الصحفية التي تقول: 
 (.83-82ص ، 1998)عزت، . ممكن من األلفاظ

 يلي: أما خصائص العمود من حيث التعبير فمنها ما

 جمال األسلوب :أولا 

وذلك أن العمود الصحفي أشبه بالمقال األدبي من حيث العناية باختيار األلفاظ والحتفاظ بحالوة 
 ،صحفيانية التي يمتاز بها المحرر اليوفيه مجال كبير لتبيان النبوغ األدبي أو القدرة الب ،األساليب

)ما قل ودل( وهو يكتب  )أحمد الصاوي محمد( في عموده اب العمود مثلوانظر إلى كاتب من كتّ 
 فيقول: 1967شباط سنة  9عن العواصف واألنواء التي اشتدت بمدينة اإلسكندرية في 

الريح، وتزمجر العاصفة، ويحجب الغبار المرئيات وترتعش األشجار وتهتز خوفاا، يأوي  وعندما تهب"
دران ل فالج ،فهو بعد الكفاح اليومي مأواه وحماه، وليست البيوت أربعة جدران ،الرجل إلى البيت
رة الهناء، فما أكثر الذين لهم بيوت كبي الروح وتبني   لقت لتحمي  والبيوت إنما خ   ،تحمي إل الجسد

 ."وحياة صغيرة، وما أكثر الذين لهم قصور وهم يعيشون في صحراء قفراء جرداء من الخيال والحب

إل أن جمال األسلوب على أي صورة من صوره أو مرتبة من مراتبه ليس شرطاا في لغة العمود 
قع على وآية ذلك أننا ل ن ،في بقية المواد األخرىولكنه جائز في هذه المادة الصحفية أكثر من جوازه 

)ما قل ودل( كما ل نظفر بهذه الطريقة من  هذا الجمال في كل ما كتب الصاوي نفسه تحت عنوان
 طرق البيان في بقية األعمدة الصحفية األخرى مما نراه في شتى الصحف المحلية عدا األهرام.
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 عنصر السخرية :ثانياا 

ولكنه في هذا األخير أشبه ما يكون بلسعة العقرب أو وخزة  ،بين المقال والعمود إنه عنصر مشترك
على أن المقال يتوسع في السخرية إذا قصد الكاتب بنفسه  ،اإلبرة أو تخديرة اليد أو الذراع ونحو ذلك

ويتنوع في طرقها ويعدد من صورها، وقد تضيع الغاية منها على الكاتب نفسه في طيات  ،إلى ذلك
ولذلك ترى القراء يتأثرون بسخرية العمود أكثر مما يتأثرون بسخرية المقال ألنهم  ،هذا التنوع والتعدد

ة إلى يوقد يضلون في الوصول إلى الثانية لتعدد المسالك المؤد ،يصلون إلى األولى من أقصر طريق
 هذا الطريق.

 عنصر الذاتية :ثالثاا 

ذكرنا أن العمود الصحفي أقرب المواد الصحفية كلها إلى األدب الخالص، والفرق بين األدب 
لمحرر العمود  ومن أجل هذا أصررنا على أن نعطي   ،والصحافة أن األول ذاتي والثانية موضوعية

ألعضاء عطى لوهو قدر من الحرية ل ي   ،مختلفةحرية كاملة بقدر المستطاع في التعبير عن آرائه ال
ومن هنا تصبح الرابطة قوية بين محرر العمود وقرائه، ومن هنا يجب  ،سرة الصحيفةأاآلخرين في 

وعلى هذا  ،على محرر العمود أن يهتم قبل كل شيء بمشكالت األفراد ومعالجة كل مشكلة منها
صحف فيجتذبون إليهم القراء، ويأتي يوم ل يستطيع اب األعمدة دورهم في الالوتر الحساس يؤدي كتّ 

 ،فيه القراء أن يجدوا في أنفسهم غنىا عن محرر العمود الذي يشاركهم في عواطفهم الخاصة والعامة
رية التي ويدرس معهم النماذج البش ،نها والصعاب التي يالقونهاو  ن عليهم متاعب الحياة التي يحي  ويهوّ 

 يق الحياة.يلتقون بها دائماا في طر 

وكم للسطور القليلة التي يكتبها محرر العمود من تأثير في النفوس، ولو كانت هذه السطور من 
أديب بارع  التي يكتبها ةكما تؤثر القصة الطويل ،محض خيال الكاتب فإنها تؤثر في أخالقه وطباعه

لة على هذا واألمث ،معتقداتهس القارئ أو تصحيح فكرة من أفكاره أو معتقد من ويريد بها تغيير نف  
 كثيرة ل تحتاج إلى بيان.

من أجل ذلك حرصنا على أن يكون كتّاب العمود أحراراا في أفكارهم، أحراراا في تعبيرهم، حتى يكون 
 ،فإن وافق ذلك هوىا من الصحيفة التي يكتبون فيها كان ذلك ،في نفوس القّراء ألعمدتهم صدىا كبير  
ل فلكاتب العمود في  هذه الحالة أن يترك العمل في الصحيفة. وا 

 شكل الهرم المعتدل في الصياغة :رابعاا 

تيان ثم يواصل اإل ،العمود اما أشبه العمود في هذا بالمقال إذ يبدأ المحرر بالفكرة التي يدور حوله
 ة.يثم يأتي بالنتيجة التي أراد الوصول إليها في النها ،باألمثلة والشواهد أو األدلة والبراهين
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ذه وفي ه ا،ما يكون العمود على شكل رسالة من بعض القّراء إلى الكاتب الذي يرد عليه وكثيراا 
ذه فيكون على محرر العمود في ه ،ه لوضع معينالرسالة يبسط القارئ شكواه من أمر معين أو تأييد  

وأن يؤيد فكرته بالحجج والشواهد، وأن يوجه الخطاب إلى ولة األمر بعد  ،الحالة أن يرد على القارئ
 سالة.تبت من أجله الر أو يزدادوا ثقة بفائدة المشروع الذي ك   ،ذلك لكي يزيلوا أسباب هذه الشكوى

 اإليجاز في العبارة :خامساا 

فإن كاتبه  ،احدأكثر من الكالم عن فكرة واحدة أو خاطر و ى لإعلى الرغم أن العمود ل يتسع 
مضطر كذلك بحكم الحّيز الصغير الذي خصصته الصحيفة للعمود أن يوجز في عبارته وأل يجنح 

 إلى اإلسهاب في هذه العبارة بحال ما.

 ،وربما كان ذلك بعض ما أحس به األستاذ أحمد الصاوي وهو من أشهر كتّاب العمود في مصر
كتب مادة أخرى كالقصة الخبرية أو المقال أو التحقيق أو ي نلب إليه أوالواقع أن كاتب العمود إذا ط  

الحديث نراه يصطنع لنفسه أسلوباا آخر في هذه الحالة يخالف كل المخالفة أسلوبه المعتاد في كتابة 
ذا كان هذا صحيحاا بالقياس إلى الكاتب الواحد فال شك   أنه أكثر صحة بالقياس إلىفي العمود، وا 

 (.315-311 ص ،1967)حمزة،  .ثر من مادة واحدة من مواد الصحافةالكتّاب الكثيرين في أك

 

 اإلبداع في العمود الصحفيسادساا: 
عد اإلبداع حالة متميزة من النشاط اإلنساني يترتب عليها إنتاج جديد يتميز بالجدة واألصالة ي   -1

ه على أنه تميل إلى قبولليها هذا النتهاج إوالطرافة والمناسبة الكيفية، كما أن الجماعة التي يوجه 
 مقنع وفريد.

توجهه و ينطوي النص اإلبداعي على خصائص ذاتية من إبداع صاحبه، فتظهر فيه ثقافته،  -2
لخاطر أو و قضية ما، أو نه رؤية لشيء ما إالفكري، ومشاعره، كما ينطوي على وجهة نظره، 

النص  يتجسد في تصور ما، ولكن من خالل صاحبه فيتجلى فيه أسلوبه وطريقة رؤيته، لذا
 اإلبداعي عطاء الموهبة والستعداد الشخصي.

ب إلى كونه أقر لبداع التحريري العمود الصحفي من أكثر الفنون الصحفية حاجة إلى عنصر اإل -3
الناس والعواطف والمشاعر والنفعالت، إضافة إلى أنه يالمس الواقع عبر فعل التواصل 

 والتفاعل والتالقي مع القراء.
راصد ذكي  وهو ،العمود الصحفي كاتب يتمتع بالفطنة وسرعة البديهة وحرارة التعبير يقف وراء -4

للحياة العامة ولحقل اختصاصه في الكتابة الصحفية، فهو إما أن يكون كاتباا ساخراا أو جاداا، 
ب العمود اب، وكاتوما يميزه هو أسلوبه الذي يختلف به عن غيره من الكتّ  ،تلميحياا أو صريحاا 

130 



 

 

يثير  فهو في الغالب ،أكثر منه ذهنياا، إذ له ميل خاص في التعبير عن حالة أو موقف اا سيهو ح
 قضية من أكثر القضايا التصاقاا بالحياة اليومية وتماساا بالساخن منها.

رين، اب اآلخكاتب العمود أن يبتعد عن تقليد نمط وأسلوب الكتّ من تطلب العملية اإلبداعية ت -5
األساليب  ميشق طريقه بنفسه، وأن يحاول الكتابة بأساليب جديدة، ويقيّ وعليه أن يبحث لكي 

غي أن يكون كما ينب ،دها بنفسهالماضية التابعة لآلخرين، وهو بهذه الطريقة يكتسب مهارة قد ولّ 
ستطيع أن ومرن ي له نضج، وخلفية غنية وتجربة وفلسفة صبورة حول الحياة وأسلوب قوي وفعال

ه الذي يكتبه، ومن الضروري أن يكون محرراا لطبقات العادية إنتاج  ليمرر بأسلوب صحيح 
، وأن يحافظ على أسلوبه المميز بحيث يكون قادراا على تغييره هنفس الوقتفي للمقالت وناقداا 

 ومن الفكاهة إلى العبث. ،من الهجاء إلى الوقاحة
لو  جي العلمي السليم حتىه الغائي الرصين والمنهمن عناصر اإلبداع في العمود الصحفي نهج   -6

ا مأسلوب الساخر، ذلك ألن الحقائق الموضوعية هي التي تنتصر في آخر األمر، األاعتمد 
دارية واجتماعية، لذا  افضي بكاتبهنها ت  إالمفارقات والمغالطات ف إلى منزلقات وهزائم نفسية وا 

بذلك خطأ فور وقوعه، و يجب على كاتبه أن يلتزم جانب الحقيقة قدر المستطاع، وأن يعترف بال
 بقوله: هاب الصحفيين كتابة العمود الصحفي وتحرير  ويصف أحد الكتّ ، يعمق جسر الثقة مع قرائه

 مثل الجري البطيء لمسافة بعيدة.. يتطلب نفساا طويالا .. ) العمود سهل وصعب في آن واحد
 .مطاولة ومداداا ل يعرف النضوب(و 

عمل ممتع وعظيم، فهو يتكون من ثالثة أجزاء شبه  يشير البعض إلى أن كتابة العمود هو -7
مهارة فترض في كاتب العمود التفكير بكما ي   ،متساوية وهي التفكير والعمل والقلق أي النشغال

فهو مطالب بتقديم طريقة مختلفة كل يوم في عرض مادته، في حين أن مخرج المسرحيات 
يدون بنجاح تام، أما قراء العمود فهم ير دة عديوألسابيع  هاالتمثيلية يستطيع عرض الفكرة نفس

 صعب األمور في العمل الصحفي إبداعياا.أأفكاراا جديدة كل مرة، وهذا من 
عند القارئ ونوعاا من التواصل الذي يشكل سمة  عد الكتابة اليومية ضرورية لكي تخلق عادةا ت   -8

ل تفتقر  الكاتب عنه ومتابعةا من الكتابة ل يهبط  اا معين صحفية للعمود، لكن ذلك يتطلب مستوىا 
ذا تحقق ذلك كانت هذه  يهو يومي وذ إلى الحيوية في معالجة ما عالقة بالواقع اليومي للقراء، وا 

يجاد لية الصحفية عامالا من عوامل تثبيت الخصوصية الصحفية و االفع مع  نوع من التواصلا 
 جمهور القراء.

الصحفي إتقان أدواته الفنية من لغة صحفية شفافة تتطلب الحالة اإلبداعية في كتابة العمود  -9
نابضة بالحياة، وأسلوب دعابي لذع، وقدرة على تفجير األلفاظ بالصور واأللوان ولفت األنظار، 

 ثم التأثير بالقارئ وشده إلى آخر لفظة.
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اتب لككما أن اللغة الركيكة ل تحمل لقارئها فكراا رصيناا ومتوقداا، لذا فإن المساحة المحددة 
حكام عباراته تهيتعلم المهارة في اختزال لغته وتكثيف صور  نالعمود تقتضي منه أ واإليحاء في  وا 

إطار جمالي مبدع نلتمس فيه شخصية كاتب في إشاراته بأسلوب يحتضن الفكرة ويجسدها 
العمود من وراء قناع هو أقرب إلى خمار الحسناء الذي يزيدها جمالا وجذباا، وله أيضاا أن 

ألسلوب هو "ا :يتوخى لنفسه أسلوباا يمتاز عن أقرانه انسجاماا مع مقولة األديب الفرنسي بوفون
 .اإلنسان نفسه"

مع وضوح إلى درجة السهل الممتنع، فكتابته من أصعب الكتابات يمتاز العمود بإيجاز شديد  -11
أن تكون  حيصو  ،هامثل القصة القصيرة ألنها ل تسمح بتقديم فكرة متكاملة بكل مقوماتها ونتائج

ابع فكره ملتزماا بط ه ويحدد  لذا من الضروري أن يحصر كاتب العمود نفس  ، مجزأة وعلى حلقات
 العمود الصحفي وبمساحته.

وعليه فإن كاتب العمود الصحفي لن يحقق الهدف من عموده ولن تصل صورته إلى مجموع 
التي يتم  ر تلك األطر الفنية التحريريةالقراء بغير ذلك الفكر التحريري النابه الذي يعززه، وبغي

كات والثقافات والمواهب دون مجهود مماثل تعمل فيه المل  من صياغة مادته استناداا إليها، و 
ة أو وجهات ه الجريئؤ نه لن تصل أفكاره المبتكرة وآرااكما  ،والمعارف لتقديم مادة يتقبلها القراء

أو همسات قرائه وتعليقات المتصلين به إلى القراء نظره المؤيدة أو المعارضة أو رؤيته الخاصة 
سن، ص ص )مح ن جسر اتصال بينه وبين القراءإذا لم يعرف طريقة التعبير المناسبة التي تكوّ 

18-21). 
 

 عمود الصحفي والمقالة الفتتاحيةمقارنة بين السابعاا: 
 نقاط التشابه بين العمود الصحفي والمقالة الفتتاحية:

 :الصحفي مع المقالة الفتتاحية بأن يتفق العمود

  نشر بانتظاموي   ثابتاا  ، وعنواناا ثابتاا  له مكاناا. 

 وتضم أجزاؤه الفقرات المتمثلة بالمقدمة وجسم المادة والنتيجة. 

 بين العمود الصحفي والمقالة الفتتاحية: الختالفنقاط 

  اتب كأن في حين  ،بالتعبير الحرفي عن سياسة الصحيفة كاتب العمود ليس ملزماا
 .المقالة الفتتاحية ملزم بذلك
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  ّأغلب  ع المقالة الفتتاحية فيع باسم كاتبه في حين ل توقّ كما أن العمود الصحفي يوق
 .هيئة تحرير الصحيفة كلها وليس محرراا بعينه األحيان باعتبارها تمثل آراء

  كتابة  كتلك التي ترافقبمنهجية دقيقة ومعقدة  كما أن كاتب العمود الصحفي ليس ملزماا
 صيناا ر  فإذا كانت الفتتاحية تمثل رأياا  ،الفتتاحية ولو كان من الممكن اللتزام بها

عن توجه الصحيفة لتصدر في الصفحة األولى أو الصفحة األساسية،  معبراا  ورسمياا 
 من الهزل والرصانة.جاا ، أو مزيأو رصيناا  مرحاا  فإن العمود يمثل تعليقاا 

العمود الصحفي بخالف الفتتاحية يحمل الطابع الشخصي لكاتبه في الرأي كما أن 
 ،والصفة الموضوعية الغالبة في تحرير المقال العمودي هي النقد بصورته الشاملة ،واألسلوب

، 2118)المحمود،  .وقد يكون هذا النقد في صورة الشكوى من مواطن يعرضها كاتب العمود
 (.481-479ص 

 

 اتب العمودصفات كثامناا: 
لعل العمود الصحفي من خالل المواضيع 

به االتي يقدمها وطبيعة تأثيره ونوعية كتّ 
على صفحات المجالت  متميزاا  يحتل موقعاا 
اب العمود من نجوم الفكر والجرائد، فكتّ 

 ،واألدب والثقافة وقادة الرأي في المجتمع
  ن كاتب العمود الصحفيإويمكن القول 

نح ميزة تحطيم الكتابة الصحفية التقليدية عن طريق السماح له باستخدام كبيرة م  هو صحفي ذو منزلة 
وأن يمارس التجريب ضمن نطاق حدود سياسية الصحيفة، أما  ،)أي المتكلم( ضمير الشخص األول

ثل في السماح لكنه ينفرد بمنفعة إضافية تتم هاكاتب الفتتاحية فهو كاتب آراء يتمتع بالمتيازات نفس
ي إبداء أله بالكتابة عن قضايا خطرة، على أن الصحف بصورة عامة تجنح إلى منح مثل هذه الميزة 

 اآلراء إلى شخص يتمسك بآراء مختلفة تمام الختالف عن آراء الناشرين.

لخبرية، وذلك ألنه من خبر الصحفي وكاتب القصة اظ أن كاتب العمود يختلف عن الم  ويالح  
كما  ،المفروض أن يعتمد إلى حد كبير على إظهار شخصيته فيما يكتب، والتعبير عن أفكاره بحرية

أن كاتب العمود يشبه إلى حد ما عمل المعلق من ناحية البحث عن موضوع يهم القراء، فقد يبحث 
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موضوع الذي يتناوله هو عن ذلك في الصحف ذاتها كما يفعل المعلق، ولكن ل يهمه أن يكون ال
نما ينبغي أل ي    غلبية من القراء.ألموضوع مثير يهم ا همل بحال اختيار  موضوع الساعة، وا 

نم يسبق به عمل   وفي حالة الخبر ينبغي أل يختار خبراا  ا المخبر الصحفي أو المندوب أو المراسل وا 
فال  لدى القراء ، وكان معروفاا ينبغي أل يتدخل في عمل هؤلء، فإذا ما سجل الخبر في الصحيفة

ث ول يسهب في الحدي ،مانع من أن يتناوله بالبحث والتعليق على أن يكون ذلك في حدود ضيقة
 أوسع من مكان العمود الصحفي. باستخدام المعاني أو األفكار التي تحتاج مكاناا 

ي ذه األعمدة ل تأتيمثل العمود الصحفي آخر مراحل النضج والخبرة الصحفية، لذلك فإن قيادة ه
للصحفي إل بعد سنوات عديدة من العمل الصحفي الشاق، فقد يكون الطريق إلى العمود الصحفي 
في فكرة أصيلة، أو القدرة على تحمل أعباء عمود صحفي في غياب صاحبه، أو التمتع بمعلومات 

لعمود اب إلى أن الكتّ ويذهب بعض ا ،كافية في مجال ما كالمعرفة السياسية أو الرياضية أو الفنية
من أي  أكثر معروفاا  أما كاتبه فهو مرشح ألن يصبح نجماا  ،صعب الصحفي هو منفذ واضح لكنه

ون قاب األعمدة في الصحف شأنهم شأن الروائيين هم معلّ لذلك فإن كتّ  ؛كاتب أخبار في صحيفة
 الحياة.ه ذهم حتى بعد أن يرحلوا عن هاجتماعيون نستشهد بأقوالهم ونناقش أعمال  

ن العامل األساس في نجاح العمود الصحفي يتوقف على ثقافة الكاتب، ول نعني بذلك الثقافة  وا 
األكاديمية أو المعلومات المحددة في جانب من المعرفة اإلنسانية بل نقصد الثقافة الشمولية، أي 

 ،يةظاهرة إنسانعلى كل علم وفن وكل  الطالعه بمعنى آخر أهمية وجود الكاتب الذي يثير فضول  
 مات الكافية في مجال األدب والسياسةعلو أن يكون لديه الممن بحب المعرفة أي ل بد  فنراه مهووساا 

والقتصاد والفن والرياضة، ول نقصد هنا المعرفة المتخصصة الدقيقة فذلك أمر ل يمكن ألي شخص 
 املين.له الكتابة بفهم ووعي ك أن يتوفر عليه بهذا الشمول بل نقصد المعلومات العامة التي تتيح

 وبشكل عام فإن هنالك مجموعة من الصفات التي ينبغي توافرها في كاتب العمود الصحفي، وهي:

من الثقافة الموسوعية  التمتع بقدر وافٍ  -1
المتنوعة والشاملة، بحيث يمتلك القدرة على 
 تناول الموضوعات المختلفة ويكون مستعداا 

 للكتابة والحديث في أي مجال.
 

ما لما يجري ويدور من حوله، وب دقيقاا  ينبغي أن يكون على علم تام بمجريات األحداث ومتابعاا  -2
 .يفكر فيه الناس بمختلف فئاتهم
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 .أن يكون ثقة ومرجعاا  -3

كلمات  ه فيءالموهبة في مجال الكتابة الصحفية عامة، حتى يستطيع أن ينقل مشاهداته وآرا -4
 .معبرة وناجحة

 .قبل أن يكون كاتباا  معرفة نفسية القارئ الذي يكتب له، وبعبارة أخرى أن يكون قارئاا  -5

على أدوات بالغة األدب الصحفي، من عبارات جميلة وموحية، وألفاظ  مسيطراا  أن يكون كاتباا  -6
ة الذي بدقيقة واضحة، وتصوير صادق بليغ لما يكتب عنه، وأن يكون له أسلوبه الخاص في الكتا

 .يميزه عن اآلخرين

أن تتوافر له أحدث مصادر المعلومات عن الموضوعات التي يكتب عنها، وأن يعيش هذه  -7
 .الموضوعات ول يكتفي بالقراءة عنها

 .في الرأي مع نفسه ومع جمهوره، وشجاعاا  وصادقاا  أن يكون دقيقاا  -8

أثناء الكتابة، ذلك أن في أنه من الضروري أن يكون لكاتب العمود الصحفي موقف  ونرى أيضاا 
من  ، وأن ينطلق كاتبهوممتعاا  العمود الصحفي يصنعه الموقف والرأي الواضح كي يكون متواصالا 

-12)محسن، ص ص  .عمق المكان بحيث يكون لديه فكرة راسخة عن الموضوع الذي يخوض فيه
15). 

 

 العمود الصحفي صياغة: تاسعاا 
إن العمود الصحفي بالقياس إلى أنواع المقال 

قورنت بفنون ما أشبه باألقصوصة إذا 
القصص األخرى، ومعنى ذلك أن العمود 

الصحفي من حيث التفكير ل يعدو أن يكون 
فكرة صغيرة محدودة في مشكلة من مشكالت 

القراء يدور حولها الكاتب ول يعدوها إلى 
منها إلى أفكار أخرى أو سواها أو يستطرد 

مشكالت بعيدة عنها، وفي الحالة التي يتناول 
العمود تعليقاا على خبر من األخبار  افيه

  يراعى في ذلك عادة أن يكون هذا الخبر
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وأن يعتمد الكاتب على هذه المعرفة لكي يثير اهتمامهم من جهة ويضفي على  ،معروفاا لدى القراء
 جهة ثانية. عموده شيئاا من الطرافة من

 ،السبق الصحفي غرضاا من أغراض العمود الذي يستمد منه التعليق على األخبار دعوعلى هذا ل ي  
نما الغرض من العمود في مثل هذه الحالة هو اإلمتاع والطرافة، والتعقيب السر  هة ع، وشرح وجيوا 

ل بكاتب العمود همة تتصممسألة هناك ومن ثم  ،نظر الكاتب في سطور قليلة ل أكثر ول أقل
تبه كاتب العمود حراا فيما يك دعوتعرض للباحث في هذا الفن من فنون الصحافة وهي: إلى أي حد ي  

 مادام الذي يكتبه يحمل طابعه الشخصي ويتسم بالذاتية البحتة؟ هنا يختلف الباحثون في اإلجابة:

حرية واسعة فيما يكتب مادام يتحمل مسؤولية الكتابة ومادام  فمنهم من يرى أن كاتب العمود صاحب  
نما تسمح الصحيفة لكاتب العمود بمثل ذلك وتتيح له كل هذا القدر من حرية  ،ل العمود بتوقيعهيذيّ  وا 

قراء شهرة خاصة لدى ال اوالسبب في هذا أن كاتب العمود كثيراا ما يكون ذ ،القول طمعاا في التوزيع
 هم بعد مدة طويلة من الكتابة، وهنا يوازن رئيسنالكتابة أو يصبح ذا شهرة خاصة بي قبل إقدامه على

 ر األخيرة على األولى.التحرير بين سياسة الصحيفة وسعة التوزيع فيؤثِ 

ك لذلو  ،ومع ذلك فمن رؤساء التحرير من ل يبيحون لكاتب العمود كل هذا القدر من حرية الكتابة
هذا الكاتب ينزل عن آرائه الخاصة ويكتب بلسان الصحيفة التي يعمل لها وينهج النهج  نرى مثل  

 the) ومن العلماء الذين يذهبون إلى هذا الرأي )ليبلنغ( في كتابه ،الذي يشير به رئيس التحرير
way ward press man وحجته في ذلك أن الصحافة بعد أن أصبحت حرفة أو صناعة جعلت )

ولقد بالغ  ،باإليمان الخالص بالقضية التي يدافع عنها حامياا ل ينبغي أن يطالب دائماا من الصحفي م
)إن المحرر الصحفي له أن يترك آراءه الخاصة عند باب غرفة  )ليبلنغ( في ذلك إلى حد أن قال:

 ىها دائماا كما يخلع معطفه عند هذا الباب، حتى إذا ما انتهى من عمله وعاد إلالتحرير ويخلع  
 .معطفه عادت إليه آراؤه الخاصة التي يمكنه أن يحتفظ بها لنفسه متى أراد(

هم من أركان العمود الصحفي وهو متباعه إهداراا لركن اأما نحن فال نميل إلى هذا الرأي ألن في 
 الطابع الشخصي والرأي الشخصي الذي يتميز به العمود عن سائر أنواع المقال.

ي تفقد هذا القدر الضئيل من الذاتية أو الحرية ل تغري القراء بقراءة أن الصحيفة التفي ول شك 
ن زعمت ،اب بعرض وجهات النظر المختلفة في الموضوع الواحدصفحاتها، ول تسمح للكتّ  في  وا 

الوقت نفسه أنها تحافظ على سياستها العامة وطابعها الصحفي الذي تمتاز به عن بقية الصحف 
 هي خصائص العمود الصحفي من حيث أسلوب التفكير.وتلك وأمثالها  ،األخرى

كتب العمود الصحفي مثلما يكتب المقال الفتتاحي على شكل الهرم المعتدل الذي يتكون من ثالثة ي  و 
 :خاتمة( - جسم - )مقدمة أجزاء هي
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 المقدمة: -أ
خل يشتمل المدوتشتمل على مدخل أو زاوية يمهد بها الكاتب لموضوع العمود الصحفي، ويمكن أن 

 على النقاط التالية:

همة الجارية بشرط أن يركز الكاتب على زاوية مخبر من األخبار أو حدث من األحداث ال -1
 .ويرى أنها تهم القراء في الوقت نفسه ،معينة أثارت اهتمامه

 .فكرة أو خاطرة يرى الكاتب أنها تحتاج إلى شرح وتوضيح أو تفسير وتعليق -2

ب وللكات ،يرى الكاتب أنها تمس مصالح القراء أو تثير اهتمامهم قضية أو مشكلة أو حدث -3
فصاح عنها ولكن يشترط أن تكون الزاوية التي يتناولها الكاتب أقرب إلى إلوجهة نظر فيها يريد ا
 .اهتمام الناس وتفكيرهم

آية قرآنية أو جزء من آية أو حديث نبوي شريف أو جزء منه، أو ربما بيت من الشعر أو  -4
 .و كاتب مشهورأمأثورة أو مثل شعبي معروف أو قول لمفكر حكمة 

 جسم العمود الصحفي: -ب
ويتضمن رأي الكاتب وخالصة ما يريد قوله  ،ويضم جوهر المادة التي يحتويها العمود الصحفي

 .للقراء
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 الخاتمة: -ج

 وتشتمل على النقاط التالية:

 .يعرضهاو المشكلة التي أخالصة رأي الكاتب في الحدث أو القضية  -1

 .العبرة أو الموعظة التي يخرج بها الكاتب -2

 ،1998)عزت،  .سؤال قدمه له القارئ نن يجيب عأالنصيحة التي يقدمها الكاتب للقراء بعد  -3
 (.84-83 ص

 على قالب الهرم المعتدل: يالصحفي المبن ويوضح الشكل التالي البناء الفني للعمود

 

 العمود في الصحافة العربية :عاشراا 
 قديماا: العمود الصحفي في الصحافة العربية

عرفت صحافتنا العربية منذ ثالثينيات القرن الماضي أسماء لمعة وبارزة في مجال كتابة العمود 
ألسماء ن ما كتبته هذه اإالصحفي، ساهمت في خلق تقاليد راسخة في هذا النمط من الكتابة، بحيث 

صدى واستجابة عند القراء والمهتمين واألطراف ذات العالقة بما يكتب، فهي على وعي  ىكان يلق
كما  ،وعلى وعي متقدم بمضامين ما تكتب ،ونضج تام بمتطلبات كتابة العمود الصحفي من ناحية

رسمت هذه األسماء لنفسها حدود الحقل الذي تكتب فيه، فمنها من يكتب العمود السياسي أو العمود 
 ماعي أو العمود الساخر أو العمود الفني أو العمود األدبي أو العمود الثقافي بشكله العام.الجت

ظهر أن العالقة بين الصحيفة والقراء قد توثقت بفضل إن عملية تتبع تطور الصحافة العربية ت  
ي مرت تلحالة التطور ال المجتمع، وتجسيداا  تعن هموم وتطلعات ومشكال كونه يمثل تعبيراا لالعمود، 

بها الصحافة في الوطن العربي، لذا نجد أن العمود الصحفي يتناول شتى الموضوعات التي تهم 
القراء، فتعززت بذلك مكانته وأصبح له الدور الفعال في توثيق العالقة وتقريب وجهات النظر بين 

 .الكاتب والقراء
 حالياا: العمود الصحفي في الصحافة العربية

عاني من ظاهرة األسماء الجاهزة والمتكررة والتي يالصحفي في الصحافة العربية  ، فإن العمودوحالياا 
ما تكون تحت الطلب عند أي حاجة أو ضرورة كتابية، إضافة إلى أن بعض الكتاب ل يملكون  غالباا 

فهم مستعدون للكتابة في كل األمور والشؤون والقضايا مع  ،أدنى حدود الختصاص في الكتابة
اب بالكتابة من أجل الكتابة فقط، دون أن ينطلق من إيمان عميق بالموضوع، من الكتّ  شروع البعض
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ورغبة في معالجة حالة معينة أو طرح رأي معين أو خلل ما، مما ترتب عليه خلق حالة من التكرار 
 .وعدم التنوع وتشابه في موضوعات األعمدة، وبالتالي عزوف القارئ عن قراءة تلك األعمدة

اب ل تكتب سوى خواطر وتداعيات ل ضابط لها، تفتقر إلى ئة كبيرة من هؤلء الكتّ كما أن ف
فهم األساسيات في صنعة الكتابة الصحفية، وقسم من هذه الفئة ل يزيد  إلىاألسلوب مثلما تفتقر 

ي أحسن األحوال، فهو إما يكتب عموده بفعل اعتبارات شخصية فأشهر أو سنة  نعمره الصحفي ع
 اعتبارات وظيفية.أو بفعل 

لذلك فقد أصيبت الصحافة العربية بداء تكاثر األعمدة الصحفية، فلم تكد تنقضي فترة قصيرة إل ونقرأ 
 سرعان ما يختفي ليظهر عمود مشابه ينتظر المصير نفسه. جديداا  عموداا 

اء كذلك ظهرت على صفحات الجرائد العديد من األسماء التي كتبت العمود، إل أن هذه األسم
 سرعان ما اختفت لنضوب قابليتها أو عدم القدرة على جعل ما تكتبه مقروءاا ونافعاا ومتطوراا.

لذا نرى أن هناك جملة من العوامل واألسباب التي تقف وراء ضعف العمود في الصحافة العربية، 
 وهي:

حتاج يمكانيات الثقافية لكثير من كتاب العمود الصحفي، في حين ضعف وتدني القدرات واإل -1
لى جهد عقلي ومعرفي منظم وكاتب له رؤيته  العمود إلى ثقافة شمولية في الحياة والفكر معاا، وا 

 النافذة.

اب األعمدة المتخصصين المتمرسين في كتابة هذا الفن الصحفي والذين يعرفون فر كتّ اعدم تو  -2
شباع العمود  ،طرق الختصار واإليجاز والتركيز ل بالحركة من خالوحصر األهمية في المضمون وا 

 األسلوب الذي يتناول جوهر الموضوع من كل زاوية من زواياه بشكل سريع وجيد.

سيادة مفهوم المجانية في العمل الصحفي، وذلك من خالل إفساح المجال لألقالم الركيكة وغير -3
 الرصينة لممارسة هذا الفن الصحفي.

يدي، من خالل مواكبة المتغيرات اب األعمدة على تخطي ما هو نمطي وتقلعدم قدرة كتّ -4
 والتحولت الحياتية واستشراف المستقبل.

اعة في صن اا أساسي اا كونها شريكمن رغم على الهمال لدور اللغة إغلبة الصفة اإلنشائية مع -5
 العمود الصحفي.

اب بسبب عدم القدرة على مالحقة ومتابعة األحداث هيمنة الخطاب المحلي على معالجات الكتّ -6
 والوقائع المستجدة.

 خلو األعمدة من األهداف الواضحة والمحددة، واقترابها من المطلبيات.-7
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اب، ومن بينها ظهوره بشكل عدم وضوح خصائص وسمات العمود الصحفي لدى بعض الكتّ -8
 دوري مستمر ومنظم.

 ضعف الوعي لدى بعض اإلدارات الصحفية بعدم أهمية العمود مقارنة بالفنون الصحفية-9
 األخرى.

غياب التقاليد الصحفية والمهنية الراسخة والرصينة التي تدعم وتشجع األقالم الصحفية البارزة -11
 والجيدة لمواصلة كتابة عمودهم الصحفي.

هيمنة السياسات اإلعالمية النمطية التي ساهمت في الحد من حرية واستقاللية الكاتب، -11
 .(18-16)محسن، ص ص  .ضيقة وبالتالي تأطير معالجاته وكتاباته بأطر
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 الخالصة                                 
العمود الصحفي في نشأته عبارة عن فكرة أو رأي أو خاطرة يرد على ذهن الكاتب فيكتب فيه سطوراا 

يش فيه يعقعة وقع عليها نظر الكاتب في المحيط الذي اقليلة وكثيراا ما كان هذا الرأي يدور حول و 
ومعنى ذلك أن العمود الصحفي في بداية األمر كان ل يتعدى المحيط الجتماعي ثم سرعان ما 

في الصحيفة على أبواب كثيرة فهناك العمود السياسي في صفحة السياسة الخارجية  أصبح موزعاا 
بي في دوالعمود الرياضي في صفحة الرياضة والعمود القتصادي في صفحة القتصاد والعمود األ

، والعمود الذي يعالج الشؤون النسائية في صفحة العمود الديني في الصفحة الدينيةصفحة األدب، و 
 المرأة.

والعمود الصحفي هو مساحة محدودة من الصحيفة تضعه الصحيفة تحت تصّرف أحد كبار الكتّاب 
قضايا وموضوعات  ألفكار وانطباعات في ما يراه منافيها يعبر من خالله عن ما يراه من آراء و 

 ومشكالت باألسلوب الذي يرتضيه.
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 تمارين:

 

 مما يلي: الخاطئةاختر اإلجابة 

 الصحفي: العمود -1

A. معين. موضوع في ورايه كاتبه شخصية عن يعبر 

B. أشخاص. عدة أو واحد شخص بكتابته يقوم 

C. بطابع الصحيفة ويعبر عن سياستها. دائماا  يتسم 

 

 .بطابع الصحيفة ويعبر عن سياستها دائماا  يتسم C اإلجابة الصحيحة:

 

 ينقسم المقال العمودي إلى عدة أنواع من أهمها: -2

A. .العمود غير الموقع الثابت 

B. .العمود الموقع غير الثابت المحرر 

C. .العمود غير الثابت النشر 

 

 .العمود غير الموقع الثابت A اإلجابة الصحيحة:

 

 من خصائص العمود الصفي: -3

A. عنصر السخرية. 
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B. موضوعية.عنصر ال 

C. اإليجاز في العبارة. 

 

 عنصر الموضوعية. B اإلجابة الصحيحة:
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 المراجـــــــــــــــــع                              
 

(، موضوعات العمود الصحفي في جريدة الصباح، لمدة 2111العزاوي، محمد عبود مهدي، ) -1
 ، دراسة تحليلية، مجلة كلية التربية األساسية.2118/ 13/12ولغاية   1/12من 

 عدادها وكتابتها، مدينة نصر.إ(، المقالت والتقارير الصحفية، اصول 1998عزت، ) -2
( دللة الصورة الفنية، دراسة تحليلية، سيميولوجية لمنمنات محمد راسم، 2115عفان، إيمان، ) -3

 واإلعالم، جامعة الجزائر. رسالة ماجستير غبر منشورة، كلية العلوم السياسية
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 الوحدة التعليمية السابعة

 مقال اليوميات الصحفية

 
 

 األهداف التعليمية:
 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 مقال اليومياتيشرح مفهوم  .1
 مقال اليوميات وظائفيعدد  .2
 مقال اليوميات أنواعيشرح  .3
 اليوميات والبحث الصحفييحدد الفرق بين  .4
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 أواًل: مقدمة

اليوميات أو "مقال اليوميات الصحفية" هو 
الصورة الثالثة، الظاهرة، والمسيطرة على 
صحافة اليوم بعد المقال العام، والمقال 
العمودي، بل إنها من أكثر مظاهر 
"المقاالت الجديدة" منذ عرفت صحافة القرن 
التاسع عشر هذه المادة على المستوى 

مرتبطة وهي الصحفي ال األدبي، 
بخصائصها المميزة التي جعلت الفرق 

، والمسافة ملحوظة بينها وبين مقاالت ظاهرا  
العصور الوسطى، أو تلك السابقة عليها 

  :وكان من أبرز هذه الخصائص

 ظهور شخصية الكاتب. 
 كثرة الموضوعات وتعددها وتفرعها واتساع دائرتها. 
 ازدياد طولها. 
 نظم نشرها. 
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 تطلننننق التننني" العلمينننة" اءاألسنننم ومنننن أشنننهر
 :هي عليه

 الفقرات المتعدد المقال. 

 مقننننننننننال" المتنننننننننننوع الننننننننننذاتي المقننننننننننال 
 ".الذاتي المنوعات

 الخاصة التجربة مقال. 

 والتأمالت الخواطر مقال. 

 أصنب  النذي الشنهير االسنم عن فضال   وذلك
  ".الصحفية اليوميات: "وهو به يعرف

المقناالت، فهنو  محنرري منن الكثنرة مثنل وذلنك صعبا   موقفا   قفي أصب  قد المقاالت من النوع هذا محرر
 مطالب:

 -مقننال إطننار فنني ،معننا   والجدينند القننديم والموضننوع واألسننلوب الشننكل بننين يجمننع بننأن -جهننة مننن 
 .واحد

 أصننبحت التنني القننراء اهتمامننات اجتننذاب أجننل مننن مضنناعفا   جهنندا   يبننذل بننأن أيضننا   مطالننب وهننو 
 .وغيرهنا والعسنكرية السياسنية المقناالت القلقنة الراهننة لألوضناع سا  وانعكا األولى بالدرجة تجذبها

 (.171-174ص  أدهم )أ(،)
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 مقال اليومياتمفهوم  ثانيًا:

 فن روح من جدا   الشبه قريبة" اليوميات" مقاالت
 عن ينم الذي الشخصي التعبير حيث من العمود
 يعتنقه، الذي المذهب وروح صاحبه، تفكير
 أو ساخرة روحه كانت سواء ،الحياة إلى ونظرته

 تتناول وقد متكبرة، أو مغرورة أو متواضعة
 هنا والكاتب اجتماعيا ، أو سياسيا   نقدا   اليوميات

 نظر وجهة ال هو نظره وجهة عن يعبر
 أن الصحافة علماء بعض الصحيفة، ويرى

 الخاصة آراءه يترك أن ينبغي الصحفي المحرر
 يخلع كما ئما  دا ويخلعها التحرير، غرفة باب عند

 عمله، انتهى ما إذا حتى الباب هذا عند معطفه
 التي الخاصة آراؤه إليه عادت معطفه إلى وعاد
 لنفسه. بها يحتفظ أن يمكنه

 

 أشبه اليوميات ألن وذلك مطلقة، بصفة اليوميات كاتب على ينطبق أن يمكن ال الرأي هذا أن غير
 إلى أقرب لعلها بل األسلوب، بطالوة واالحتفاظ لفاظ،األ باختيار العناية حيث من األدبي بالمقال
 تتطلب وهي ،بالمعاني زاخرة بالحياة، نابضة صورا   تقدم فهي خاصة، بصفة االعترافات، مقاالت
 إال تتيسر ال اللغة طواعية أن شك وال الممتنع، السهل باألسلوب والتعبير اللغة على تامة سيطرة
 .عليها والقادرين بها، للعارفين
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 التي موضوعاتها تنوع" اليوميات" مميزات ومن
 بخيرها الواسع بمعناها اإلنسانية الحياة تصور
 والوجدان البشري العقل وتخلب وشرها،

 السياسة تعالج قد أنها جانب إلى اإلنساني،
 والعائلية، االجتماعية والشؤون والمال واالقتصاد
 معروفا   يكون أن اليوميات كاتب في ويشترط
 أو الصحفية بتقاريره أو بمؤلفاته قبل من للناس

 أو والتليفزيون اإلذاعة في بأحاديثه أو باتصاالته
 وأن بد ال" اليوميات" فكاتب األدبي، بإنتاجه
هي في واليوميات القراء،  لدى معروفا   يكون

  حقيقة األمر مجموعة من األعمدة الصحفية 

وضوعات التي تضمها اليوميات إذا فصلت كل واحدة يكتبها كاتب واحد مرة واحدة في األسبوع فالم
فموضوعات اليوميات الصحفية يمكن أن  ،اختلفت عن العمود الصحفي في شيء منها على حدا لما

تستوعب السياسة واالقتصاد واالجتماع وقضايا الفكر والثقافة والفن واألدب وكذلك مشكالت الناس 
 .وهمومهم

الصحافة العالمية والعربية بالنصف األول من القرن العشرين وخاصة  وقد انتشرت اليوميات الصحفية في
في أوقات ازدهار صحافة الرأي ولكن كثيرا  من الصحف بدأت تخلي صفحاتها من هذا الفن مع بداية 

 ويمكن أن ترجع ظاهرة انحسار فن اليوميات إلى عاملين: ،الربع قرن

  ظائف اليوميات باإلضافة إلى تميزه بصغر أولهما أن فن العمود الصحفي أصب  يؤدي جميع و
 المساحة التي يشغلها من الصحيفة.

 1991 )عزت، .وثانيهما تراجع صحافة الرأي وغلبة صحافة الخبر على الصحافة المعاصرة ،
 (.93ص 
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 مقال اليوميات وظائف :ثالثاً 
اك مجموعنننة منننن أننننواع المقنناالت األخنننرى، لكنننن هننن ليننؤدي مقنننال اليوميننات الوظنننائف التننني تؤديهننا كننن

 :الوظائف األخرى التي يؤديها على سبيل التخصيص نفسه ومنها

وذلنننك منننن حينننث  ،عطننناء "جرعنننة" ثقافينننة أكبنننر منننن تلنننك التننني تقننندمها أننننواع المقننناالت األخنننرىإ .1
إعطاء قدر كبير من المتعة الذهنية أكبر من ذلك الذي تقدمه  المضمون ومن حيث التنوع أيضا  

 .أنواع المقاالت األخرى
يقناع العصنر الالهنث، ومنا جلبتنه  .2 المساهمة في تخفينف وطنأة عصنر القلنق والحضنارة السنريعة واا

الحضارة من تأثيرات على أعصاب اإلنسان وراحته تجعله في حاجة ملحة وشديدة إلى أن يلتقط 
سنه، ويسنتري  مننن عنناء يومننه، ويسنند رأسننه عنند مقالنة إبداعيننة ممتعنة يجنند فيهنا طمأنينتننه أو اأنف

 .المنشود أو فردوسه األرضي المفقودهدوءه 
بأزماته اليومية، ومعاناته  ر اإلنسان دائما  للون اإلخباري الذي أصب  يذك   مغاير تماما   تقديم لون .3

فنني الحصننول علننى حاجياتننه ومتطلباتننه، وصننراعه مننع غيننره مننن الننناس مننن أجننل الحصننول علننى 
فني دول العنالم الفقينرة أو  والسنيما - الكسب المنادي أو المعننوي أو الوظيفنة، أو المسنكن المالئنم

مننن وجهننة نظننر  هننم جنندا  موال -وكننذا تقننديم لننون مغنناير للجانننب اإلخبنناري ا خننر  ،- غيننر الثريننة
همننة والكننوارث الطبيعيننة وغيرهننا مننن مالمتمثننل فنني أخبننار الحننروب والحننوادث ال - صننحافة الخبننر

أعنننداد النننذين أدركنننتهم الوفننناة أو  منننادة تفنننوح منهنننا رائحنننة الننندم، وحينننث تزيننند أهمينننة الخبنننر بزينننادة
مما دفع ببعض القراء إلى مقاطعة الصحف في بعض األيام؛ ألن أكثر ما فيها يثير  ،المصابين

المقال هنا ومن هذا النوع بالذات يقندم المنادة الهادئنة التني تشنرح صندر و  ،"النكد" من وجهة نظره
عننن تلننك التنني  الحقيقيننة اإلنسننانية، بعينندا  ه، بننل والتنني تعيننده إلننى مشنناعره ر بهننا عين ننق ننالقننار ، وت  

 .تثيرها "األخبار الدموية" من دوافع شريرة وأحقاد دفينة
تصنننل بجمنننال الفكنننرة وجمنننال العنننرض تمنننا يمكنننن أن يقدمنننه الكاتنننب للقنننار  منننن إيجابينننات عديننندة  .4

عدينندة تدفعننه إلننى سننلوك إنسنناني  ومننا يثيننره هننذا فنني نفسننه مننن صننور ومعننان   ،وجمننال األسننلوب
، وتحقنننق سنننروره وسنننعادته لفتنننرة منننن الوقنننت، ولعنننل ذلنننك يتصنننل بجاننننب الفكنننر والعاطفنننة متطنننور

مننن األدب  لونننا   - إضننافة إلننى بعننض األعمنندة -و"األنننا" فنني هننذه المقنناالت التنني قلنننا إنهننا تمثننل 
 ." متميزا  ما يجعل من تحريرها "فنا   الصحفي الخالص، ولعل ذلك أيضا  
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 .والسمو بنظرتهم الجمالية إلى األشياء،  ر اتنمية حاسة "التذوق" عند الق .5
ثينننره أفكنننار الكاتنننب، تممنننا  كاتنننه الكامننننة انطالقنننا  عمنننال مل  اا تشنننجيع القنننار  ودفعنننه إلنننى التفكينننر و  .6

 .والمجاالت المتعددة التي يطرقها
 .من الفكر المنظم لكاتبه أفكاره وحسن التعبير عنها انطالقا   ه تنظيم  تدريب القار  وتعويد   .7
اب يرتبطنون فني جابية في تكوين شخصية الصنحيفة وارتباطهنا بمقناالت معيننة لكت نالمساهمة اإلي .1

ذهنننن القنننار  بهنننا وحتنننى المسننناهمة فننني تعنننرف القنننار  علنننى شنننكلها عنننند المنننوزع أو فننني وسنننيلة 
 .المواصالت

 .مساعدة القار  على قضاء وقت فراغ مفيد وبطريقة إيجابية .9
 .، وما يمتد إليه ذلك من تأثير ر اها عند القتنمية المشاعر والحواس اإلنسانية واالرتقاء ب .11
إعطاء فرصة أكبر لتكوين الرأي العام والمساهمة في دعم المجتمنع النديمقراطي بواسنطة الكلمنة  .11

 .الصادقة والحرة والشريفة أيضا  
مسنناعدة الصننحيفة علننى مواجهننة المنافسننة الحننادة بينهننا وبننين الصننحف األخننرى، وحيننث يكننون  .12

هننم الكبيننر فنني دور   - لهننا أن تفتخننر بهننم وبوجننودهم ضننمن أعضنناء أسننرتها الننذين يحننق -ابهننا لكت  
مننن شننهرتهم الكبيننرة وجننذبهم ألعننداد غيننر قليلننة مننن القننراء وقيننامهم بالمواءمننة بننين  ذلننك انطالقننا  

 .(112-111ص ، )أ( )أدهم .صحافتي الرأي والخبر ودورهم القيادي نفسه

 

 مقال اليوميات أنواع رابعًا:

ذا كان من ا لمفروض أن هذا المقال يتركز واا
في يوميات الكاتب المقسمة إلى فقرات كل منها 

تتحدث عن يوم من األيام، مما يعني تركيزه 
المختلطة  على نوع واحد هو "اليوميات

فإن من  ،والمتنوعة" كما سنشير إلى ذلك
الواض  أنه قد أصبحت هناك اتجاهات عديدة 

 سيإلى هذا النوع األسا - من جهة -تضاف 
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إلننى أخننرى، ومننن مقالننة ى لننإتختلننف مادتننه مننن فقننرة  كمننا أنهننا مننن جهننة أخننرى تمثننل مضننمونا   ،القاعنندي
كاتننب، ومننن هنننا وسننواء اتخننذ المقننال شننكل الفقننرات العدينندة المرتبطننة أو غيننر إلننى ، ومننن كاتننب غيرهننا

مقنناالت يمكننن تقسننيمها مننن المالحننظ أن هننذه ال هفنني حنند ذاتننه، فإننن المرتبطنة بأيننام األسننبوع، أو كننان نهننرا  
 :لمضمونها الغالب عليها إلى هذه األنواع كلها "، أو طبقا  "موضوعيا  

 :مقال الخواطر والتأمالت -1

 ،المقننال الننذي يتصننل بخننواطر المحننرر وتأمالتننه وانطباعاتننه عننن الننناس والحينناة والمجتمننع والسننلوكيات
وهو من أقربهنا إلنى المقناالت األدبينة، ق عليه هنا بحق تعبير "مقال الخواطر والتأمالت" وهو ما يصد  

ما يكون كاتبنه منن خنارس أسنرة الصنحيفة، إذا لنم يكنن هنناك منن يقندر علنى كتابتنه منن أعضناء  وكثيرا  
ن كننا نشنك فني ذلنك؛ ألن بعنض الصنحف يحنرص علنى أن يكنون مثنل هنذا الكاتنب أو  ،هذه األسرة واا

 .كما أشرنا إلى ذلك من قبل، حيانا  األديب الموهوب ضمن أعضاء أسرتها، بل ومجلس إدارتها أ

 

 :المقال في االتجاه الديني -2

ويقنننننوم بتحرينننننره "المحنننننرر النننننديني" أو أحننننند 
الصنننننحيفة أو المجلنننننة أو منننننن فننننني اب الكت ننننن

خارس أسرتها ويربط فيه بنين الندين والحيناة، 
أو النننندين والمجتمننننع، كمننننا يتننننناول المسننننائل 

 الدينية المختلفة والعبادات وأمور الشريعة
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يختلف عن تناوله لها عندما يكتب في مجلة  بسيطا   الغراء واالتجاهات الدينية، وما إلى ذلك كله تناوال  
 .أو جريدة متخصصة وهكذا

 
 االعترافات":"مقال  -3

وهننننو يركننننز علننننى ذكريننننات الكاتننننب ومذكراتننننه، 
وعلنننى منننا منننر بنننه منننن تجنننارب وخبنننرات، وكنننذا 
علنننننى أمنننننور فرحنننننه وحزننننننه ولقاءاتنننننه ومواقفنننننه، 

رط أن يكننون كاتننب هننذا المقننال مننن النجننوم بشنن
، وأكثننر شننهرة مننن فنني صننحيفته ومجتمعننه معننا  

اب، بنل أكثنر شنهرة منن غينره منن غيره من الكت  
 اب هننننذه المقالننننة نفسننننها، وأن يعننننرف أيضننننا  كت نننن

كينننف يقنننول منننا عننننده باألسنننلوب النننذي يجنننذب 
عننننند حننننديثنا عننننن -القننننراء نحننننوه، وقنننند ألمحنننننا 

مقننال "االعترافننات" إلننى أن  - تنناريف فننن المقننال
  له أصل في األدب العربي وفي ا داب 

 ."عرف باسم "الترجمة الشخصيةبالنسبة لذلك الفن األدبي الذي ي   والسيماالعالمية، 

أن نقول إن هذا المقال يتناول ترجمة شخصية لكاتبه، ولكن نريد أن نقنول إننه  - طبعا   –وال نريد هنا 
خاصنة منا يتصنل بنن"روح المقنال" وحسنن اختينار وبهذا الفن األدبني، من خصائص ومالم   يأخذ كثيرا  

ونقننل الصننور والمشنناهد العدينندة  ،الوقنائع، وصنندق التعبيننر وعننرض الطبننائع اإلنسننانية وكثنرة المعلومننات
 .وهكذا التي يفصل بينها وبين القراء مسافات بعيدة زمنية وجغرافية معا  
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 المقال النقدي:-4

ى علينننه المعننننى ولكنننن النقننند هننننا ال يطغننن
العلمننني النننذي يركنننز علنننى تطنننور األننننواع 

كمنننا ننننادى بنننذلك أول منننن ننننادى  ،األدبينننة
برونتيننر" وهنني النظريننة د الفرنسنني "فرديناننن

التننننننني حاربهنننننننا جمهنننننننور النقننننننناد واألدبننننننناء 
النقنند  هم بعنند ذلننك، ولننيس هننو أيضننا  أنفس نن

  تفسير" التاريخي الذي يهدف إلى

عننننى بنننالفهم والتفهنننيم أكثنننر منننن عنايتنننه بنننالحكم يات الكاتنننب فهنننو ي  الظنننواهر األدبينننة والمؤلفنننات وشخصننن
عنننى بصننحة اللغننة وجمننال األسننلوب وصنندق التعبيننر والمفاضننلة"، ولننيس هننو كننذلك النقنند اللغننوي الننذي ي  

تقان الكتابة وأحكام الصنعة،  إن المقنال النقندي ال يشنمل هننا النقند بمعنناه الضنيق فنأسنلوب آخنر بأو واا
حليننل القطننع األدبيننة وتقنندير مننا لهننا مننن قيمننة فنيننة"، أو الحكننم علننى البرنننامج أو الننذي يعننني فقننط: "ت

ظهنار منا لنه ومنا علينه، ومنا يتفنرع عنن  مجموع البرامج أو الفيلم أو المسرحية أو الكتاب أو الدراسنة، واا
نما يعن ف النقد هنا أكثر من ذلك كله، ويضي يذلك كله من مالحظات وآراء وأحكام ونتائج مختلفة، واا

منننن شخصنننيات وأفكنننار وآراء  هوبصنننر إلنننى هنننذه المفننناهيم السنننابقة نقننند كنننل منننا يقنننع تحنننت سنننمع الكاتنننب 
 .واتجاهات ومواقف ومشاهد ولوائ  وقوانين وأحزاب وما إليها

أن يتم ذلك بمعرفة المحرر  فالهجوم على فريق رياضي بمناسبة نتائجه السيئة هو نقد، وليس ضروريا  
، مننا لالئحننة العنناملين الجدينندة مننن مزايننا ومننا بهننا مننن ثغننرات هننو نقنند أيضننا   أو الناقنند الرياضنني، وبيننان

، وهكننذا والهجننوم علننى بعننض رؤسنناء األحينناء غيننر النظيفننة والنندعوة إلننى مكافننأة غيننرهم هننو نقنند أيضننا  
 .تتسع الدائرة، ويصب  الكاتب بحق لسان مجتمعه المؤيد والمعارض معا  
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 المقال الفكاهي: -5

ع مقنننننننناالت اليوميننننننننات وهنننننننو مننننننننن أبننننننننرز أننننننننوا
الصنننحفية وأقربهنننا إلنننى قلنننوب القنننراء، وصنننحي  

بالمقننننال السننننابق  أنننننه مقننننال قريننننب الشننننبه جنننندا  
لنى حند اعتبنار بعنض المنؤلفين لهمنا  "النقدي" واا

فننني واقنننع  -علنننى أنهمنننا نوعينننة واحننندة، ولكنننننا 
نمينننل إلنننى الفصنننل بنننين النقننند "الجننناد"  - األمنننر

ن لالئحة أو قانون أو حنزب أو كتناب، حتنى  واا
ن وردت خننننالل مقالننننه  ،ارتفننننع صننننوت ناقننننده واا

عنندة نميننل إلننى الفصننل بننين هننذا  كلمننات سنناخرة
النقند وبنين ذلنك الننوع النذي تطغنى فينه الفكاهنة 

  على ما عداها، وتكون هي النغمة السائدة

علنى  ري" يصن  أيضنا  يوالمرتفعة منن أول المقنال إلنى آخنره، ومنن هننا فنإطالق تعبينر "المقنال الكاريكنات
ري أي: ال يكتفني بإظهنار العينوب يذا النوع، وحيث يكون لكاتبنه أن يفعنل كمنا يفعنل الرسنام الكاريكناته

برازهننا وتجسننيمها والمبالغننة فيهننا والتهويننل مننن شننأنها  نمننا يقننوم بتوضننيحها واا ووضننع ينند القننراء عليهننا، واا
دينننب الصنننحفي األ - معنننا   –، وذلنننك علنننى النحننو النننذي وضنننعه رائننند هننذا الفنننن األدبننني الصننحفي أيضننا  

أحمنند و فكننري أباظننة، و اب الجيننل السننابق "عبنند العزيننز البشننري، وعلننى نحننو مننا فعلننه مننن كت نن ،"الجنناحظ"
محمنننود السنننعدني، و اب الجينننل الحنننالي: "أحمننند بهجنننت، وعلنننى نحنننو منننا يفعنننل منننن كت ننن ،حنننافظ عنننوض"

 .فايز حالوة" وغيرهمو أحمد رجب، و عباس األسواني، و محمود عفيفي، و 
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 ي:المقال القصص-6

نمننننننا بعننننننض  وهننننننو لننننننيس بننننننالمعنى المفهننننننوم، واا
األحننننداث التنننني عاشننننها الكاتننننب والوقننننائع التنننني 
عاصننرها، والمشنناهد التنني رآهننا تمننر مننن خننالل 

ثننننم  ،فكننننره، أو بوتقتننننه الخاصننننة لتنصننننهر فيهننننا
تتحول بمقدرة فائقة إلى مقال قصصني يضنيف 

أسننننلوب بمننننن عندياتننننه، أو  ا  إليننننه الكاتننننب كثيننننر 
آخننننر إنهننننا رصنننند الحينننناة بمننننن فيهننننا ومننننا فيهننننا 

فننننني  - األدينننننب –يضنننننعها الكاتنننننب الصنننننحفي 
قالنب قصصنني بعنند أن يضننيف إليهننا كننل ذلننك، 

  وال أقول يضيف الخيال إال بقدر، ودون أن 

ولقند كنان منن أبنرز منن  دون أن يتجاهل ما يتصل بعناصر الطرافة والتشنوي،،ومن يسرف في ذلك، 
حمنننزة و المنننازني، و توفينننق الحكنننيم، و ل علنننى مسنننتوى الصنننحافة العربينننة "د.طنننه حسنننين، كتبنننوا هنننذا المقنننا

إال مننن يملننك  أحمنند السننباعي" وغيننرهم، وواضنن  أنننه ال يقنندر علننى كتابتننه وال يسننتطيع أيضننا  و شننحاته، 
اب مقنننال "الخننننواطر وقلمننننا يمكننننه التعبينننر الجينننند، ولنننذلك فنننإن مننننا قلنننناه عنننن انتسنننناب كت ننن ،أدبينننا   حسنننا  

 .على هؤالء ت" إلى األدب يصدق أيضا  والتأمال

  
 :الصورة القلمية""مقال  -7

ذلنك اللنون اإلبنداعي النذي يقنوم فينه صناحبه برسنم صنورة  - القصصني –قريب من المقال السنابق و 
نمننا يقننوم برسننم صننورة قلميننة هنني فنني  ،ليسننت بالفرشنناة واأللننوان، أو بواسننطة آلننة التصننوير أو الضننوء واا

تنزال الخنالل رحلنة حياتنه، و  رهنا أيضنا  عرفهنا وتعامنل معهنا وخب  التي ات أغلب األحوال صورة الشخصي
في ذاكرتنه تعني، إن كاننت قديمنة، أو تقنوم وتمشني وتتحندث وتجنادل وتنشنط وتلهنو إن كاننت حديثنة، 
ولكنها في جميع األحنوال قائمنة فني ذهننه بمنظرهنا وهيئتهنا ومالبسنها وأفعالهنا وأقوالهنا، ومنن هننا وألن 

ابنه يسنتجيبون لهنم ويحندثونهم عنن مثنل هنذه المقناالت، فنإن كت   ون علنى هنذا الننوع منن أننواعقبلالقراء ي  
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ذا كاننت كلمنة الصنورة ت    خدمسننتالموضنوعات علنى طريقنة الصنورة القلمينة التني يقومننون برسنمها لهنا، واا
 مرادفنننة لالسنننتعمال االسنننتعاري عنننادة "للداللنننة علنننى كنننل منننا لنننه صنننلة بنننالتعبير الحسننني وتطلنننق أحياننننا  

نمننا فإننننا ال نقننوم هنننا برسننم صننورة أدبيننة كاملننة كمننا يفعننل الشنناعر أو كاتننب القصننة مننثال   ،"للكلمننات ، واا
ننقل بقلمنا صورة واقعية في أغلبها ألشخاص عاشنوا بينننا وعشننا بيننهم وذلنك منن مثنل: "صنديق قنديم 

القرينة كاننت  صديق من أينام - صديق جامعي يسأل أين هو ا ن - له من أيام الطفولة يتحدث عنه
ننفنني موظننف البرينند  - العمنندة - مننأذون القريننة وقصصننه - لننه هوايننات غريبننة بط وهننو القريننة الننذي ض 

خفير القرية العجوز الذي حاول منع القطار من المرور بالقرية؛ ألنه أخنذ ابننه  - يفت  خطابات أهلها
 بعند ذلنك وصنار صنديقا  أول شخص قابله فني الجامعنة  - إلى المدينة ولم يعد به فمات تحت عجالته

بعننض الشخصننيات التنني  - بعننض الوجننوه التنني ال ينسنناها والتنني التقننى بهننا خننالل حياتننه الجامعيننة -
الوجننوه التنني ال ينسنناها خننالل رحلننة خارجيننة كبيننرة لننه".. إلننف، وقنند  - أثننناء عملننه الصننحفيفنني عرفهننا 

محمنند زكنني عبنند و ي محمنند، أحمنند الصنناو و تميننز بهننذا اللننون مننن الكتابننات األسنناتذة: "محمننود تيمننور، 
 .وغيرهم أحمد بهجت"و ثروت أباطة، و القادر، 

 
 مقال الرحالت: -8

اب المقناالت، ثنم يعنود كنل مننهم كثيرة هي النرحالت الداخلينة والخارجينة التني يقنوم بهنا المحنررون وكت ن
منن  ا  ال يكتنب هننا لونن - أيهما –عبته الكثير من الصور والمشاهد التي تستحق التناول، ولكن وفي ج  

ألننوان "أدب الننرحالت" بنوعيننه الخرافنني الننذي عرفننه األدب المصننري القننديم كقصننة "المننالح الغريننق" أو 
وكنننذا رحنننالت "بنننديع الزمنننان الهمنننذاني" فننني مقاماتنننه، أو  ،األدب العربننني كسنننيرة "سنننيف بنننن ذي ينننزن"

ان" أي: ومعنننناه "هنننزار أفسننن، "رحنننالت " السنننندباد البحنننري" التننني وردت فننني قصنننص "ألنننف ليلنننة وليلنننة
عن أدب الرحالت الواقعي القديم الذي ورد في حكاينات الرحالنة  "الخرافات األلف"، كما ال يكتب أيضا  

القنندماء منننذ أيننام حرخننوف وسنننوحي وسننفن حتشبسننوت ثننم المغننامرين أيننام اإلمبراطوريننة الرومانيننة، أو 
جولنننة فننني بنننالد " اننننايسكنننالمؤري هينننرودوت وككتننناب بوز  النننذين كتبنننوا بعناينننة يصنننفون النننبالد المختلفنننة

والنننذي تنننرك بصنننماته واضنننحة علنننى أدب  غرينننق" النننذي يعنننود إلنننى نهاينننة القنننرن الثننناني بعننند المنننيالداإل
صننطخري، اإلو الحمننوي، و حتننى يومنننا هننذا، وبننرع فيننه الرحالننة العننرب مننن أمثننال: "ابننن جبيننر،  الننرحالت

 .ال الجغرافية الوصفيةين والرحالة ورجلابن بطوطة" وغيرهم من الجواو المسعودي، و  أبو دلف،و 
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مننن تحقيقنننات  صنننحفيا   تحقيقننا   ال يكتننب المحننرر أو الكاتنننب هنننا مثنننل هننذا اللنننون، كمننا ال يكتننب أيضنننا  
ن اختلطت هذه بتلك، والعتبارهنا ذات مصندر أو معنين واحند -الرحالت  نمنا يقنوم بكتابنة مقنال  - واا واا

 ،رآهنا وانطباعاتنه عنهنا وكينف رآهنا عن الصور والمشاهد التني ذاتيا   رحالت وصفي يتحدث فيه حديثا  
ويضفي عليها الكثير من طابعه الخاص وأسلوبه الخناص ورؤيتنه الخاصنة التني قند تختلنف عنن رؤينة 
ا خننرين لهننا، كمننا يحنناول أن يقتننرب مننن قننار  الصننحيفة ولننيس كتنناب أدب الننرحالت كلمننا أمكنننه ذلننك 

محمد و بشارة تقال، و الت "أحمد عبد الرحيم، دون إخالل بالجوانب الذاتية نفسها، وقد برع في هذه المقا
محمنند زكنني و أنننيس منصننور، و أحمنند الصنناوي محمنند، و أمننين الريحنناني، و محمنند ثابننت، و حسننين هيكننل، 
 .حسين فوزي" وغيرهمو جاذبية صدقي، و حمد الجاسر، و عبد القادر، 

 
 مقال الغد: -9

"مقال المستقبل" حيث يكون  ق عليه أيضا  ويطل  
هنننو التبشنننير بمنننا يقدمنننه االتجننناه الغالنننب علينننه 

العلننم مننن فننرص كبيننرة لالنطننالق والتقنندم وحننل 
مشننكالت اإلنسننان، ومننا يتصننل بمسننائل التعلننيم 
والتنمية ورحالت الفضناء، ومنا ينتظنر اإلنسنان 
خاللهننننا ووجننننود نظننننام اقتصننننادي عننننالمي، ومننننا 
يتصنننل بالقضننناء علنننى الجنننوع والفقنننر، والجهنننل 
لننى غيننر هننذه األمننور التنني تجننذب  والمننرض، واا
جميع القراء الذين أصنبحوا يتنأثرون بمنا يحندث 
  في هذه المجاالت كلها في ظل تقدم وسائل 

مكانيننة الحصننول علننى الوسننائل المتقدمننة بالنسننبة لنندول كثيننرة كانننت ت   االتصننال، فنني عننداد النندول  دعننواا
علنى اسنتعداد  النامينة، ثنم أمكنهنا اسنتغالل مواردهنا وثرواتهنا الطبيعينة التني حباهنا اا بهنا، ممنا جعلهنا

األنبنناء تحمننل إلينننا صننور أن خاصننة وبكبيننر لتقبننل جوانننب التقنندم العلمنني والتكنولننوجي واإلفننادة منهننا، 
التقندم المختلفننة والتطنورات الهائلننة التني تحنندث كنل يننوم، وتكنون هنني مجنال هننذه النوعينة مننن المقنناالت 
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عند أن كاننت كتابناتهم تننزوي علنى ابها من المعروفين في دولهم وفني العنالم كلنه، وبالتي أصب  لها كت  
استحياء بعض الزوايا أو األركان الخاصة إذ بها تقفز إلى األعمدة، ثنم إلنى مقناالت اليومينات نفسنها، 

قبال القراء عليها انعكاسا    .ألثرها وأهمية مادتها واا

 المقال التاريخي: -11

فنني بعننض األحيننان،  إذا كننان التنناريف يصننب  خبننرا  
يتصننل بحنندث قننديم، أو  عننندما يبننرز الجدينند الننذي

عنننندما يكشنننف النقننناب عنننن سنننر تننناريخي، أو عنننند 
وقوع كشف أثري تكون له نتائجنه الجديندة، وحينث 
ن كنان الخبننر  يتحقنق هننا عنصنر "الجنندة"، حتنى واا
يتصننننل بموضننننوع قننننديم أو "علننننى سننننبيل اسننننتكمال 
جوانننب بعننض األخبننار التنني جنندت بشننأنها بعننض 

دث ذلننك الوقننائع والظننروف الجدينندة، أو عننندما يحنن
الجديننننند النننننذي يتصنننننل بموضنننننوع قنننننديم"، إذا كنننننان 

فنني مثننل هننذه األحننوال، فإنننه  التنناريف يصننب  خبننرا  
  ومن هنا نقول إن هناك كذلك، يصب  مقاال  

لنننى درجننة التخصنننص فننني بعنننض  كبينننرا   اب اليومينننات مننن يبننندي اهتمامنننا  مننن كت ننن بالجانننب التننناريخي، واا
إلنننى عنندة إلننى ورقننة بحنننث مختصننر، أو كننل مقنناالت ل كننل مقننال األحيننان، حيننث يمكنننه هنننا أن يحنننو  

منن  قديما   مبحث تاريخي يقدم الجديد الذي يغير بعض المفاهيم التاريخية السائدة، أو يتناول موضوعا  
زاويننة جدينندة، أو يطالننب بإعننادة بحننث بعننض الوقننائع التاريخيننة المشننكوك فنني صننحتها، كمننا قنند يكننون 

آخننر بعننض الموضننوعات ى لننإتنني  لننه أن يتننناول مننن آن اب اهتمامننات تاريخيننة خاصننة تلننبعض الكت نن
 .المتصلة بها على هذا النحو

وهنو يهنتم بالماضني عنن طرينق االستقصناء والبحنث والندرس  - فني النهاينة -ولعل كاتنب هنذا المقنال 
عنن كاتنب المقنال السنابق  واالهتمام بالتجارب واألحداث والوقائع والشخصيات الماضنية، يختلنف كثينرا  

 .ل في مجال الغد، وفي محيط المستقبلالذي يعم
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 المقال المختلط أو المتنوع: -11

 هنو ذلنك منن العكنس المقناالت، بنل منن غينره القنراء عنن وعقنول نفوس في أثرا   أو وهو ال يقل أهمية
 للفلسننفة ومواكبتننه المقنناالت، لهننذه الرئيسنني العننام لالتجنناه مسننايرته عننن فضننال   ألنننه وذلننك ،الصننحي 

 عنن فضنال   ،"اليومينات" وأيضنا  " الفقنرات مقنال" مفهنوم عنن الكامنل النوظيفي تعبيرهو  عليها، تقوم التي
 وأخنذه واهتمامه مجاالته تنوع في فإن النوعية، هذه وطبيعة طابع إلى األقرب يجعله ومما كله، ذلك
 آخننر مقننال إطننار فنني آخننر بطننرف ثننم معينننة، فقننرة فنني يتمثننل بطننرف السننابقة المقنناالت بعننض مننن

 منفعتننه جوانننب وتعنندد فائدتننه، زيننادة فنني تتمثننل عدينندة إيجابيننة جوانننب مننن فيننه مننا كذلنن فنني ،وهكننذا
 يجنذبهم النذين واالهتمامنات الثقافنات متننوعي منن إلينه القنراء من ممكن عدد أكبر جذب في ونجاحه
 االتجننناه ذات المقننناالت عنننن - منننا نوعنننا   - كتابتنننه سنننهولة إلنننى إضنننافة وذلنننك ،وتنوعهنننا فقراتنننه تعننندد
 ويحقننق القننراء، عليننه يقبننل الننذي واألسننلوب المطلوبننة بالطريقننة كتابتهننا تجينند ال قنند التنني لننكت، الواحنند
 الننبالد بعننض مسننتوى علننى تتننوافر ال وقنند للصننحيفة، تتننوافر ال قنند الكتنناب مننن قلننة غيننر منهننا الهنندف
 .أيضا   وأدبها وجودها، إثبات تحاول صحافتها تزالال التي

 الكاتنب جندو   وكلمنا واألسناس، األصنل هنو" المتننوع" المقنال هنذا أن والتأكيند القنول إلنى نعنود هننا من
 أقننرب ذلننك كنان وقننوة، بصندق عنهننا التعبينر ثننم والمفيندة، الجذابننة المتنوعنة المننواد اختينار يجينند النذي
لنننى األشنننياء، طبنننائع إلننى  يقنننوم منننن نننندر وجنننود إذا والسنننيما ،معنننا   والصنننحيفة للكاتنننب نفسنننه النجننناح واا

 .به تناولناها الذي النحو وعلى قة،الساب األنواع بتحرير

 أخرى، تقصر وقد فقرة تطول فقد فقرة، لكل ثابت بحجم أو معين بشكل يرتبط ال هنا التنوع أن على
 هننناك تكننون ال بحيننث نفسننه، المقننال طننول أكثننر لتسننتغرق حتننى الفقننرات إحنندى طننول يتضنناعف وقنند

 إلننى، التوقيعننات أو الطرائننف أو وراتالمننأث أو الخننواطر بعننض فيهننا كتننبت   قليلننة سننطور لغيننر مسنناحة
 .تماما   مختصرة مادة من كله ذلك غير
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 اليوميات والبحث الصحفي خامسًا:
 :اليوميات

ف اليوميننات بأنهننا نقننل لألحننداث التنني تشننكل خننواطر شخصننية عاشننها صنناحبه النندكتور جننان كننرم يعننر  
في إمتاع أو تثقيف أو توجيه بصورة  للفائدة أو طمعا   وانطبعت في ذهنه فحاول نقلها إلى القراء إتماما  

لها ونفحتهنا األدبينة واسترسنالها اسناستر وهي ال تبتعد عن أجواء الزاوية أو العمود إال في  ،غير مباشرة
ويتفق منع هنذا التوجنه الباحنث عبند العزينز شنرف منع تفصنيل  ،في البعد عن القضايا الشائكة والمعقدة

ة يقتنرب منن روح العمنود الصنحفي سنواء فني التعبينر عنن أوسع حيث يقول: إن فنن اليومينات الصنحفي
خنننوالج الننننفس وروح المنننذهب النننذي يعتنقنننه الكاتنننب أو فننني نظرتنننه للحيننناة إذ يسنننجل هنننذا الفنننن المقنننالي 

وهي خواطر تتصل بصنالت منن العاطفنة والخينال ذلنك أن فنن  ،خواطره المتناثرة التي تؤثر في القار 
 ويتبعننه، فكاتننب اليومينات يكتننب وكأننه يتحنندث فني سننمر حننديثا   يلحننق خناطرا   اليومينات يتضننمن خناطرا  

ن اليوميننات هنني أقننرب كمننا أ ،مننن كننل قينند دون أن ي عمننل عقلننه ومنطقننه لينننظم الترتيننب والسننياق مطلقننا  
دون إمننالء أو اسننتعالء حتننى مننن ث القننار  كصننديق ن الكاتننب يحنند  إإلننى المحادثننة المرسننلة الحننرة إذ 

نننوال يختلنننف فننني هنننذه الرؤينننة الننندكتور إبنننراهيم إمنننام فهنننو ي   ،جذابنننةتصنننب  شخصنننية الكاتنننب محبوبنننة   دع 
مقاالت اليوميات قريبة الشبه من روح فن العمود من حيث التعبينر الشخصني النذي يننم عنن شخصنية 

 صاحبه ونظرته إلى الحياة.

ة نظنننر والكاتنننب هننننا يعبنننر عنننن وجهنننة نظنننره ال وجهننن ،أو اجتماعينننا   سياسنننيا   وقننند تتنننناول اليومينننات نقننندا  
 .كما تتميز بتنوع موضوعاتها ،الصحيفة

 

 :البحث الصحفي 

البحنث الصنحفي هنو محاولنة فكرينة ذاتينة لعجابنة عنن أسنئلة مفترضنة حنول قضنية أو موقنف منا، إنننه 
لقناء األضنواء إهمة من قضنايا السناعة أو مغايته شرح قضية  مقال طويل مكتوب بأسلوب مبسط جدا  

اريخيننة التني التننزال فني ذاكننرة النناس وتواكننب اهتمامناتهم اليوميننة أو علنى بعنض المواقننف واألحنداث الت
منن معطينات  لمالبسنات الوقنائع انطالقنا   وتفسنيرا   وتعلنيال   المصيرية، في البحث الصحفي نلحظ تحليال  

ويؤكند الندكتور  ،خاصة وشخصنية أو منن خنالل عالقنات ممينزة بالنذين ينؤثرون فني مجرينات األحنداث
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للتطوينننننل  كوننننننه قنننننابال  لالصنننننحفي يختلنننننف عنننننن االفتتاحينننننة والعمنننننود الصنننننحفي جنننننان كنننننرم أن البحنننننث 
 (.115 ص ،2119)المحمود،  .واالسترسال بينما األنواع األخرى تقتضي اإليجاز النسبي والسرعة
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 الخالصة:                                                

ثالثة، الظاهرة، والمسيطرة على صحافة اليوم بعد اليوميات أو "مقال اليوميات الصحفية" هو الصورة ال
المقال العام، والمقال العمودي، بل إنها من أكثر مظاهر "المقاالت الجديدة" منذ عرفت صحافة القرن 
التاسع عشر هذه المادة على المستوى الصحفي ال األدبي، مرتبطة بخصائصها المميزة التي جعلت 

 وعندما عليهاينها وبين مقاالت العصور الوسطى، أو تلك السابقة ، والمسافة ملحوظة بالفرق ظاهرا  
 الصحفية المعالم من الكثرة العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن نهاية في المقاالت هذه واجهت
 السرعة طابع وبداية ومشاربهم، وأذواقهم واتجاهاتهم نزعاتهم واختالف القراء، مطالب بكل الجديدة
 هذه عشر التاسع القرن مقاالت واجهت عندما العمودي المقال ظهور في -ذلك دبع- تسبب الذي

 ال كان ،الجرائد صفحات فوق باستمرار يتضاعف الذي مكانها تأخذ كانت والتي المتعاقبة، المالم 
 .الصحفية اليوميات فن ظهر هنا ومن نفسه الحادث التطور هذا مواكبة من ولكتابها لها بد
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 رين:التما

 مما يلي: الخاطئةاختر اإلجابة 

 من خصائص مقال اليوميات: -1
A. الكاتب شخصية ظهور. 
B. .االقتصار على موضوع محدد 
C. طولها ازدياد. 

 .االقتصار على موضوع محدد B اإلجابة الصحيحة:
 
 

 اليوميات: مقال وظائف من -2
A.  عند القراء القدرة على التفكير العقلي الموضوعيتنمية. 
B.  في الصحيفة. تماما للون اإلخباريتقديم لون مغاير 
C. المساهمة في تكوين شخصية الصحيفة. 

 .عند القراء القدرة على التفكير العقلي الموضوعيتنمية  A اإلجابة الصحيحة:
 

 من أنواع مقال اليوميات: -3
A. مقال الخواطر والتأمالت. 
B. مقال الغد. 
C. المقال التحليلي. 

 المقال التحليلي. C اإلجابة الصحيحة:
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 المراجع:                                   

 القضاة، علي منعم، كتابة متقدمة لألخبار والتقارير الصحفية، محاضرات جامعية. .1
(، فن المقالة، بيروت، دار صادر بيروت، دار الشروق عمان، 1996نجم، محمد يوسف، ) .2

 (.1)ط.
 المستنصرية، قسم االعالم.محسن، عادل هاشم، فلسفة االبداع في العمود الصحفي، الجامعة  .3
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 ةثامنالالوحدة التعليمية 
 أنواع المقاالت الصحفية

 
 :العناصر

ً.المقالًالتحليليً:أولًا

ً.يرًيمقالًالكاريكاتالً:ثانياًا

اًا  .الريبورتاجًالصحفيً:ثالث

 .الفيلتونً:رابعاًا

 .البروفيلً:خامساًا
 

 

 التعليمية: األهداف
 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

ًالمقالًالتحليلييشرحً .1
ًيًريمقالًالكاريكاتيشرحًال .2
ًالريبورتاجًالصحفييشرحً .3
 الفيلتونمقالًيشرحً .4
 البروفيلمقالًيشرحً .5
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 ؟أنواع المقاالت الصحفيةما هي 

 

 ًالمقالًالتحليلي
 ًرييالمقالًالكاريكات
 ًالريبورتاجًالصحفي
 ًالفيلتون
 البروفيل 

ً

 :المقال التحليلي :أوال  

 :تعريف المقال التحليلي -أ

ًاإلخباريًأنه:ًهوًيعرفًد.ًخضورًالتحليل
لىًإًيهدفًومتميزًمستقلًصحفيًنوع

ًالحدثًصانعًمنظورًمنًراهنًحدثًتحليل
ًنأًالتحليلًكاتبًعلىًيجبًولذلكً.نفسه
ًدثالحًبصانعًالكافيةًالمعرفةًلديهًتكون

ًومعرفة(ًهيئةًأمًدولةًأمًاًاشخصًكانًسواء)
ًالظروف
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ًصً،2111ًخضور،)ً.تحقيقهاىًلإًيسعىًالتيًواألهدافًالسلوكًهذاًإلىًدفعتهًالتيًوالدوافع
124.)ً

ًالعميقًليلالتحًعلىًيقومًوهوً،تأثيراًاًوأكثرهاًالصحفيًالمقالًفنونًالتحليليًهوًأبرزًفالمقال
ًالتفصيل،بًالوقائعًيتناولًالتحليليًوالمقالً،العامًالرأيًتشغلًالتيًوالظواهرًوالقضاياًلألحداث
ًآراءًمنًيراهًماًمنهاًيستنبطًثمً،بعيدًأوًقريبًمنًتمسهًالتيًالوقائعًمنًغيرهاًوبينًبينهاًويربط

ً.واتجاهات

نماً،الحاضرةًالوقائعًشرحًأوًالماضيًأحداثًتفسيرًعلىًفقطًيقتصرًلًالتحليليًوالمقال ًيربطًوا 
ًوالمدروسًعميقالًالتحليلًعلىًيقومًالتحليليًالمقالًوألنً،المستقبلًأحداثًليستنتجًالثنينًبين

ًمعينًمحجًهناكًوليسً،يوميةًصحيفةًفيًينشرًكانًولوًاًاأسبوعيًيكونًماًغالباًاًفهوً،لألحداث
ً.الجريدةًمنًكاملةًصفحةًساحةًيحتلًقدًولكنهً،التحليليًللمقال

ًوالمساحةًجمالحًفيًالفارقًغيرً-ًالفتتاحيًالمقالًوبينًالتحليليًالمقالًبينًجوهريًفارقًوهناك
نً،الصحيفةًسياسةًعنًيعبرًلًالتحليليًالمقالًأنًوهوً-ًالثابتًوالمكان ًيختلفًألًيجبًكانًوا 
ًرأيًنعًبالتميزًلهمًتسمحًالتحليليًالمقالًابلكتً ًُتمنحًالحريةًمنًكبيرةًمساحةًفهناكً،معها

ً.الصحيفة

ًهوًالعربيةًحافةالصًتاريخًإنًبلً،العربيةًالصحافةًتاريخًفيًمتميزاًاًدوراًاًالتحليليًالمقالًلعبًولقد
ًفيًقالشدياًفارسًوأحمدًالطهطاويًرافعًرفاعةًمنذًالتحليليًالمقالًكتابًتاريخًاألمرًواقعًفي

ًفالنصًفيًالدينًبهاءًوأحمدًهيكلًحسنينًمحمدًوحتىًعشر،ًالتاسعًالقرنًمنًاألولًالنصف
ًالتحليليًقالالمًكتابةًفيًالالمعةًاألسماءًعشراتًبرزتًالفترتينًوبين..ًالعشرينًالقرنًمنًالثاني
ًمصطفىًوً،رضاًورشيدًإسحاقًوأديبًالنديمًاهللًوعبدًعبدهًمحمدًالشيخًوً،العربيةًالصحافةًفي

ًحمدمًوالدكتورًحمزةًالقادرًوعبدًالرافعيًوأمينً،السيدًلطفيًوأحمدًيوسفًعليًوالشيخًكامل
ً(.231-229ًصً،1991ًزيد،ًأبو)ً.والعقادًحسينًوطهًهيكلًحسين

:ًأيًهم،هً وانتباًالناسًأذهانًهحيويتًًُتجذبًجديدًبحدثًارتباطهًعلىًالتحليليًالمقالًفنًويقوم
ًلًحينً،نفسهًالكاتبًإلىًبالقياسًأوًالناسًإلىًبالقياسً-ًالتعبيرًهذاًجازًإنً-"ًالحيًبالحدث"

ًلدىًماًرغبةًطفئيًأنًعليهًيتعين"ًالصحفيًالتحليل"ًفإنًولهذاً،إليهًالناسًانتباهًلفتًمنًُبداًاًيجد
ً.بهاًتبصيرهلً-ًالقارئًيتبينهاًلًقدً-ًمصلحةًهناكًكانتًمأًبنفسهًالرغبةًهذهًأدركًسواء،ًالقارئ

ً(.352صًًشرف،)
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 (032بو زيد )أوظائف المقال التحليلي: -ب

ً

ً:ولكنًيبرزًفيًمقدمتهاًالوظائفًالثالثًالتاليةً،عدةًهمةمللمقالًالتحليليًوظائفً

 .عرضًوتحليلًاألحداثًالجارية،ًوالكشفًعنًأبعادهاًودللتها -1
ًمناقشةًوطرحًالقضاياًوالظواهرًالتيًتشغلًالرأيًالعامًالمحليًأوًالدولي،ًومساعدةًالقراء -2

 .علىًفهمهاًومتابعتها
السياساتًوالتجاهاتًالسائدةًفيًالمجتمع،ًوطرحًوجهاتًنظرًالقوىًالسياسيةًالتعبيرًعنً -3

 .والجتماعيةًفيًالبلدًالذيًتصدرًبهًالصحيفة

 :موضوعات المقال التحليلي-ج
يًللخوضًفً-ًابًالعمودًالصحفيشأنهمًشأنًكتً ً-يتسعًالمجالًأمامًُكتَّابًالمقالًالتحليليً
شاطًولكنًينفردًالنً،سياسةًواقتصادًواجتماعًوثقافةًوفكرمختلفًمجالتًالنشاطًاإلنسانيًمنً

لعلًفيًهذاًماًيكشفًعنًفرقًًوً.كتبًمنًمقالتًتحليليةغلبيةًماًيًُأالسياسيًبالستحواذًعلىً
ًوبينهًوبينًالمقالًالفتتاحي.ًهمًبينًالمقالًالتحليليًوالعمودًالصحفيم

 :المقال التحليلي والعمود الصحفيالفرق بين 

 ًالسياسةًعلىًالمقالًالتحليليتغلب.ً

 تغلبًالمسائلًالجتماعيةًعلىًالعمودًالصحفي.ً

 :المقال التحليلي والمقال االفتتاحيالفرق بين 

ً:كذلكًفإنًهذهًالحقيقةًتكشفًعنًفارقًآخرًبينًالمقالًالتحليليًوالمقالًالفتتاحيًإذ

 الجاريةًيغلبًعلىًالمقالًالفتتاحيًطابعً"التعليقًالسريع"ًعلىًاألحداث.ً

 ًها.فسنًعلىًاألحداثًالجارية"ًفيًحينًيغلبًعلىًالمقالًالتحليليًطابعً"التعليقًالعميق
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أنًيكتبًًااًبإمكانًالكاتبًأنًيكتبًالمقالًالفتتاحيًكلًيوم،ًفيًحينًلًيستطيعًغالبلذلكًكانً
ً.المقالًالتحليليًإلًكلًأسبوع

 التحليل الصحفي وحركة األحداث: -د
والنبأًً،التحليليًالصحفيًيقومًعلىًتفسيرًالنبأًأوًالخبرًفيًضوءًحركةًاألحداثًعموماًانًالمقالًإ .1

الجديدًالمجهولًالدللة،ًتتكشَّفًعناصرهًالمجهولةًبربطهًببعضًالدللتًعنًطريقًتحديدًموقعهً
ًداخلًإطارًمجموعةًمنًاألنباءًواألحداثًالمعلومة.

منًاألحداث،ًفإنًالمقالًالتحليليًلًيقومًعلىًالخيال،ًًلحدثًولكنًإذاًكانًالخبرًأوًالنبأًتشكيالًا
والفرقًبينهماًأنًالخبرًأوًالنبأًيستمدًعناصرهًمنًالواقعًمباشرة،ًأماًالمقالًالتحليليًفينظمًتجاربهً

ً.وعناصرهًالمستمدةًمنًالخبر،ًأي:ًمنًالواقعًبعدًأنًينقلهًالنبأًفيًشكلهًالخبري

نمستقالًاًمنفصالًاًاًاسًغايةًفيًنفسه،ًوليسًفنوعلىًذلكًفإنًالمقالًالتحليليًلي ماًيرتبطًبحركةً،ًوا 
هاًبهدفًمنهًكتحليلًصحفيًيفسرًاألخبارًويغذيهاًويقوً أً،ًبمعنىاألحداثًارتباطااًلًانفصامًله

مًحركةًاألحداثًمنًحولهًبتقويمًالمعاييرًالمطلوبةًمنًخاللًالتحليلًمساعدةًالقارئًعلىًتفهً 
األمرًالذيًًاا،اجتماعيًاًاألخبارًباعتبارهاًسلوكىًالإلمقالًالتحليليًينظرًوالتفسير،ًولذلكًفإنًا

ً.يحددًالدورًالوظيفيًللتحليلًالصحفيًفيًإطارًحركةًاألحداثًفيًالمجتمعًالمحليًأوًالدولي

ها،ًوهيًأنًكلًكاتبًتحليليًينزعًإلىًأنًتكونًلديهًصورةًإليًشاروهناكًسمةًأخرىًتستحقًأنًي .2
عددًمنًالصورًيرىًمنًخاللهاًحركةًاألحداث،ًوهذهًالصورةًبالتاليًتشكلًًمجازيةًفائقة،ًأو

يمكنًأنًً-ًهمعلىًهذاًالفً-،ًفالمقالًالتحليليًمحدوداًاًتحليلهًالصحفيًوتنبئًعنه،ًوتجعلهًأحياناًا
ً(.395صًدونًأنًيقطعًاألنسجةًالحيةً)شرف،ًمنًجريًالعمليةًيتخذًصورةًجرَّاحًسحريًيًُ

لموضوعيةًفيًالفنًالصحفي،ًفإنًالكاتبًفيًطريقةًالتحليلًالصحفيًسيظلًومهماًيكنًمنًأمرًا
التقويم"،ًسيظلًاألمرًكذلكًسواءًكانًالمقالً"فيًالمجالًالذاتيًلعتمادهًعلىًً-ًنسبياًاً–داخالاً

ًمهًكاتبًعارفًعاقل،ًأوًكانًنزوةًلعلىًالتحليلًالموضوعيًالركينًيقيً ًالتحليليًبناءًمؤسساًا
ً.محلًلها

زًعلىًكالمضمونًالرئيسيًاآلخرًفيًالتحليلًالصحفي،ًفهوًتطورهًفيًاتجاهًديمقراطيًيًرأماً .3
نً توضيحًالحدثًالجديد،ًكالتحليلًاإلخباريًأوً"التعليق"،ًوهيًنوعياتًتتجاوزًعنصرً"التقويم"،ًوا 
ًكانتًلًتستطيعًتجاوزًعنصرً"التذوقًالخبري"،ًولكنهاًعلىًأيًحالًتسعىًإلىًألًتتضمنًرأياًا

ذلكًأنًتحليلً"حالةًخبريةًعامة"ًفيًضوءًأحداثًمحددة،ًيحملًفيًالعادةًً،رحهًكاتبًالتحليليط
ً.أكثرًمنًوجهةًيمكنًأنًيتجهًإليهاًالجتهاد
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رأي"ً"أنًيحتويًعلىًمنًدًبومهماًيكنًمنًشيء،ًفإنً"التحليلًالصحفي"ًخالفااً"للنبأ"،ًلً .4
ًو"التذوق"ًالتيًتجعلًالتحليلًلًيقتصر"ًقديرو"حكم"،ًأي:ًلًبدًمنًتوفرًعناصرً"التقويم"ًو"الت

غضًهذاًولًيً،علىًموضوعيةًالنبأًوحدها،ًولكنًعلىًموضوعيةًالكاتبًالتحليليًفيًنهايةًاألمر
ًنًقيمةًالتحليلًتزدادإالناجمًعنًوجودًرأيًللمحللًمنًالحدث،ً"بلًيجوزًالقولً"ًالعنصرً"الذاتي

ً."علىًالمألوفًخروجاًاكلماًكانتًلهذاً"العنصرًالذاتي"ًأصالةًًو

ويتحددًمجالًً،فالمجالًالذيًسيتحققًفيهً"التقويم"ًأوًالحكمًالقاطعًالفريد،ًوتضييقهًقدرًالمستطاع
بهذهًًبعضًفيً"المقالًالرئيسي"ًبصفةًعامة،ًونعنيب"التقويم"ًبالدوائرًالثالثًالتيًيتداخلًبعضهاً

ًواهتمامًالقراء.الدوائرًالثالث:ًسياسةًالجريدة،ًوصياغةًالمقال،ً

تىًيبلغًالدرجةً،ًحذلكًأنً"التقويم"ًفيًالمقالًالتحليليًيتصورًهذهًالدوائرًالثالثًفيًتحريرهًدائماًا
ً.التيًتسعىًإليهاًالصحيفة،ًويتطلعًإليهاًالقراء

ومنًالوجهةًالمنطقيةًفإنًالمقالًالتحليليًيبدأًبالنبأًالجديًالمطلوبًإجراءًتحليلًعنهًأوًحوله،ً
فيًااًمتحليلًمنًهذهًالنقطةًليواجهًهذاًالنبأًبأنباءًأخرىًداخلًسياقًحركةًاألحداثًعمًوويتسعًال

 (.361-361ًصً)شرف،.ًأكثرًمنًاتجاه

 :كتابة المقال التحليلي-ه
،ًتدلقالبًالهرمًالمعبً-ًشأنهًفيًذلكًشأنًجميعًأنواعًالمقالًالصحفيً-كتبًالمقالًالتحليليًيًُ

ولكنًالمقالًالتحليليًيتميزًعنًكلًمنًالمقالًالفتتاحيًً،تمةأي:ًيحتويًعلىًمقدمةًوجسمًوخا
مًوهوًاألمرًالذيًيسمحًلكاتبهًبأنًيحشدًفيًجسً،والعمودًالصحفيًبكبرًحجمًمساحتهًفيًالصحيفة

ً.المقالًأكبرًكميةًمنًالتفاصيلًوالحججًالمنطقيةًواألدلةًوالشواهدًالتيًتشرحًموضوعًالمقال

المقالًالتحليليًتسمحًلكاتبهًبحشدًكميةًكبيرةًمنًالمعلوماتًالخلفيةًكذلكًفإنًكبرًحجمًمساحةً
ً.التيًتتعلقًبموضوعًالمقال

ً:فمقدمةًالمقالًالتحليليًيمكنًأنًتحتويًعلىًالعناصرًالتالية

ً.همةًالجاريةمإبرازًحدثًمنًاألحداثًال -1
 .طرحًقضيةًتشغلًالرأيًالعامًوتمسًمصالحًالجمهور -2
 .اهتمامًالقراءتقديمًاقتراحًجديدًيثيرً -3

ً:أماًجسمًالمقالًالتحليليًفيتضمنًالعناصرًالتالية

 .المعلوماتًالخلفيةًللموضوعًالذيًيناقشهًالمقال -1
 .حشدًاألدلةًوالشواهدًوالحججًالتيًتؤكدًوجهةًنظرًالكاتب -2
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 .كشفًأبعادًالموضوعًودللتهًالمختلفة -3
 .ردًعليهاعرضًاآلراءًالمؤيدةًأوًالمعارضةًلوجهةًنظرًكاتبًالمقالًوال -4

ً:أماًخاتمةًالمقالًالتحليليًفهيًتحتويًعلىًالعناصرًالتالية

 .خالصةًوجهةًنظرًالكاتبًفيًالموضوع -1

 .استثارةًذهنًالقارئًودفعهًلالهتمامًبالقضيةًالتيًيطرحهاًالكاتب -2

خرىًأابًمنًناحيةًفتحًحوارًبينًالكاتبًوالقراءًمنًناحية،ًوبينهًوبينًغيرهًمنًالكتً  -3
 .المقالحولًموضوعً

 :ويوضحًالشكلًالتاليًطريقةًكتابةًالمقالًالتحليليًالمبنيًعلىًقالبًالهرمًالمعتدل

ً
ًالبناءًالفنيًللمقالًالتحليليًالمبنيًعلىًقالبًالهرمًالمعتدل

ً
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 ري:يالمقال الكاريكات :ثانيا  

تركًلناًًولقدًر"ًفيًتاريخًالنثرًالعربي،يربماًكانً"الجاحظ"ًأولًكاتبًإسالمٍيًعالجًفنً"الكاريكات
ًااًًرتبتًفيًهذاًالفن،ًولعلهاًأعظمًرسالةًإلىًاليوم،ًفنحنًلًنعلمًلهاًنظيالجاحظًأعظمًرسالةًأدبيةًكًُ

 حتىًاليوم.ً-ًفيًالصحافةًمسواءًفيًاألدبًأً-فيماًكتبهًأهلًهذاًالفنً

بً"ًكتحمدًبنًعبدًالوهابأابًالديوانًاسمهً"وموضوعًرسالةًالجاحظًهوًالسخريةًمنًكاتبًمنًكتً 
ًداًاكثيرةًجًااًنفيهًالجاحظًرسالةًأربتًعلىًخمسينًصفحةًمنًالقطعًالكبير،ًوتفننًفيهاًالكاتبًألوا

دًعُيًًوًولًيتسعًالمقامًلذكرًشيءًعنًهذهًالرسالةًالتيًكتبهاًالجاحظ،،ًمنًالتفننًفيًالسخريةًوالنقد
ًالكبيرًبحقًواضعاًا  العربي.رًفيًاألدبًيألساسًالكاريكاتًهذاًالكاتبًالعباسي 

مصر،ًفيًالنصفًالثانيًمنًالقرنًالماضي،ًوكانتًالصحافةًًظهرتًالصحافةًالشعبيةًفيًأنًومنذ
منًً،فيًذلكًالوقتًمماثلةًلألدبًفيًجمالًاألسلوبًنبغًمنًرجالًاألدبًوالصحافةًكثيرون

 رًإبراهيمًالمويلحيًصاحب:ً"مصباحًالشرق".يأشهرهمًفيًفنًالكاريكات

عبدًالعزيزًالبشري:ً"ولقدًكانًهذاًمنًمصباحًالشرقًاألصلًالثابتًلهذاًوفيًذلكًيقولًاألستاذً
يريدً-ريًفيًمصر،ًكماًكانتًصحيفةًالمويلحيينًيالنقدًالكاريكاتبمعنىًأنً،ًاللونًمنًالنقد

يًفيًاتيًركاريكرفًمنًالتصويرًالواسمها:ً"أبوًزيد"ًأولًماًعًًُ-ًالمويلحيًالكبيرًوالمويلحيًالصغير
 هذهًالبالد..".

وفيًالقرنًالعشرين،ًوفيًالمرحلةًالرابعةًمنًمراحلًالصحافةًعلىًسبيلًالتحديد،ًوهيًالمرحلةًالتيً
ريًعلىًصفحاتًالصحفًالمصرية،ًونبغًفيهًيظهرًالمقالًالكاريكات1942ًو1922ًتقعًبينًعاميً

واألستاذًًأباظة،ًيأدباءًوصحفيون،ًأهمهمًثالثةًرجالًهم:ًالشيخًعبدًالعزيزًالبشري،ًواألستاذًفكًر
أحمدًحافظًعوض،ًاألولًنشرًفيًمجلةًالسياسةًاألسبوعية،ًوالثانيًنشرًفيًمجلةًالهالل،ًوالثالثً

 نشرًفيًمجلةًتدعىً"خيالًالظل"ًكانًيسخرًفيهاًمنًأعداءًحزبًالوفد.

 :هناًبنموذجًواحدًفقطًللبشريًبعنوان:ً"زيورًباشا"ًونريدًأنًنكتفيً 

الهندسية،ًورسمًقطاعاتهًومساقطهًاألفقية،ًفذلكًكلهًمحتاجًفيًأماًشكلهًالخارجي،ًوأوصافهً"
 إلىًفنًدقيقًوهندسةًبارعة.ًوصفه،ًوضبطًمساحاته،

يمتازًعنًسائرًالناسًفيًكلًشيء،ًولستًً-ًإنًصحًهذاًالتعبيرً-الواقعًأنًزيورًباشاًرجلً
نه،ًاسًمنًهمًأبدنًمأعنىًبامتيازهًفيًشكلهًالمهول:ًطوله،ًولًعرضه،ًولًبعدًمداه،ًفإنًفيًالن

،ًوأوفرًلحماًا ألولً-،ًأماًصاحبنا،ًفإذاًاطلعتًعليهًأدركتًواحداًاً،ًإلًأنًلكلًمنهمًهيكالًاوأبعدًطولا
،ًلًتدريًكيفًاتصلت،ًولًكيفًتعلقًبعضهاًببعض،ًومنهاًعدةًأنهًمؤلفًمنًمخلوقاتً-ًوهلة
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متحجز،ًومنهاًالمسترخيًالمترهل،ًماًيدورًحولًنفسه،ًومنهاًماًيدورًحولًغيره،ًومنهاًالمتيبسًال
وعلىًكلًحالًفقدًخرجتًهضبةًعاليةًمالتًمنًشغافهاًإلىًاألمامًشعبةًطويلة،ًأطلًمنًفوقهاً

 علىًالواديًرأسًفيهًعينانًزائغتانًطلةًمنًيرتقبًالسقوطًإلىًقرارةًذلكًالمهوىًالسحيق.

كريمًوبخيل،ًوهوًشجاعًو"زيور"ًعندًالناسًمجموعةًمتباينةًمتناقضةًمتشاكسة،ًفهوًعندهمً
ورعديد،ًوهوًذكيًوغبي،ًوهوًطيبًوخبيث،ًوهوًداهيةًوغر،ًوهوًعالمًوجاهل،ًوهوًعفًوشهوان،ً

 وهوًوطنيًحريصًعلىًمصالحًالبالد،ًوهوًمستهترًبحقوقًوطنهًيجودًمنهاًبالطارفًوالتالد.

فيهًمنًًبماًيأخذهمكلًأولئكًزيور،ًوكلًهذاًقدًيضيفهًالناسًإلىًزيور،ًفالًتكادًتسعهمًمجالسهمً
ذاًكانًمماًلًيمكنًفيًالطبيعةًأنًيستقيمًلرجلًواحد،ًفقدًغلطًالناسًإذً الدهشةًوالستغراب،ًوا 

ً-،ًلًتدريًعدةً،ًوعلىًالصحيحًهوًمخلوقاتيدونعدً،ًوالواقعًأنهًرجالواحداًاًرجالًاًحسبواًزيوراًا
 كيفًاتصلت،ًولًكيفًتعلقًبعضهاًببعض!ً-ًكماًحدثتك

التباينًفيًأخالقه،ًوراعكًهذاًالتناقضًفيًطباعه،ًفذلكًألنًهذاًالجرمًالعظيمًالذيًفإذاًأدهشكً
،ًلكلًمنهاًشكلهًوطبعهًوتصوره،ًوحظهًمنًعدةًمؤلفًفيًالحقيقةًمنًمناطقًواحداًاًتحسبهًشيئاًا

التربيةًوالتهذيب،ًفمنهاًالعاقل،ًومنهاًالجاهل،ًومنهاًالحكيم،ًومنهاًالغر،ًومنهاًالكريم،ًومنهاً
لبخيل،ًومنهاًالمصري،ًومنهاًالجركسي،ًومنهاًالفرنسي،ًومنهاًاإلنجليزي،ًومنهاًالمالطي،ًكلًمنهاًا

يجريًفيًمذهبه،ًويتصرفًفيًالدائرةًالخاصةًبه،ًفالًعجبًإذاًصدرًعنًتلكًالمجموعةًالزيوريةً
 كلًماًترىًمنًضروبًهذهًالمتناقضات!

عاجزًتمامًالعجزًً-ًهذهًالممتلكاتًالواسعةحرصهًعلىًكلًمنًرغمًالبً-والظاهرًأنًزيورًباشاً
يهاًبالمراقبةًواإلشراف،ًومادامتًاإلدارةًالمركزيةًقدًفشلتًكلًهذاًالفشل،ًفأحرىًعنًإدارتها،ًوتولً 

يبادرًفيعلنًإعطاءًكلًمنهاًالحكمًالذاتيًعلىًأنًتعملًمستقلةًبنفسهاًعلىًالتدرجًفيًسبيلًًبهًأن
النظامًالجديدًأنًيتوافرًعلىًإدارةًرجليهًوحدهما،ًولعلهًيستطيعًالرقيًوالكمال!ًوحسبًعقلهًفيًهذاً

 رهماًفيًطريقًاألمنًوالسالم.أنًيسيً 

نيًأوردًعليكًطائفةًيسيرةًتدلكًعلىًماًفيًهذهًالمجموعةًالغريبةًمنًضروبًالمتناقضاتًالتيً وا 
نماًهوًفيًالحقيقةًأشياءواحداًاًتجزمًمنهاًبأنًذلكًالخلقًليسًشيئاًا خذًأنًيًؤًوأنًظلماًاً!عدةً،ًوا 

أنًيعاقبًالبريءًبماًأجرمًالظالم،ًفقدًيكونًالذيًاقترفًكلًهذهًًالبريءًبجريمةًاآلثم،ًوأنًعسفاًا
اآلثامًهوًكوعًزيورًباشاًاأليسر،ًأوًالقسمًاألسفلًمنً"لغده"،ًأوًالمنطقةًالوسطىًمنًفخذهًاليمنى،ً

 أوًغيرهماًمنًتلكًالكائناتًالتيًتجمعتًفيًهيكلهًالعظيم!

 بًبماًارتكبًبعضهاًمنًالجرائرًواآلثام؟رًإلىًمواطنًالتهام،ًوتعاقً جً فماًشأنًالمخلوقاتًكلهاًتًُ
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ًلجنةًتقومًبعملًالتحقيقًفيً-ًإنًشاءًاهللً-إنًالحقًوالعدلًليقضيانًبأنًيؤلفًمجلسًالنوابً
قًمنهاًرًَّ،ًحتىًيفلواًشلواًا،ًوتحققًمعًأشالئهًشً عضواًاًجسمًصاحبًالدولة،ًفتسألًأعضاءهًعضواًا

 طًفيًالعقوبةًبينًالمجرمًوالبريء.بينًالمحسنًوالمسيء،ًولًيخلً 

كبًمنًاآلثامًهوًمخًزيورًباشا،ًفماًأحسبهًولعلًالعضوًالوحيدًالمقطوعًببراءتهًمنًكلًماًارتًُ
 .ً"انتهىًالمقال"!"شارك،ًولًدخلًفيًشيءًمنًكلًماًحصل

لتماسًالعيوبًالرئيسةًفيًشخصًما،ًوتركًالقلمًإنًهذاًالنوعًمنًالنقدًإنماًيقومًفيًجملتهًعلىًا
يزيدًفيًتشويههاًماًيردًعلىًذهنًالكاتبًفيًأثناءًكتابتهًمنًضروبًًرياًايكاريكاتًيعرضهاًعرضاًا

التشبيه،ًوماًيحضرهًمنًفنونًالتمثيل،ًوليزالًالكاتبًيتوسعًفيًالموضوعًعنًطريقًالتوليدًللمعانيً
يرادًالنكتًالبارعةًمنًجهةًثانية،ًحتىًتستكملًعندهًالصورةًالقلميةًالكاريكات ريةًكلًيمنًجهة،ًوا 

)حمزة،ً.ًحاكًوالسخريةًوالتندرًبالشخصًالذيًهوًموضوعًهذهًالصورةًبالذاتعناصرًاإلض
 (.256-252ًصً،1961

 :رية القلميةيالصورة الكاريكات عناصر
 ريةًالقلميةًمنذًالقدمًتتألفًمنًالعناصرًاآلتية:يوالصورةًالكاريكات

 :وال : عنصر التجسيم للعيوبأ

ًفالرجلًذوًاألنفًالكبيرًيبدوًبقلمًالكاتبً،الكاريكاتيرأوًالمسخًلصورةًالشخصًالذيًهوًموضوعً
فيًًوالرجلًالبدينًيظهرً،كأنًوجههًكلهًعبارةًعنًأنف،ًوالرجلًالقصيرًيبدوًكأنهًأقصرًمنًطفل

ً.أنًيكونًلهًنظيرًفيًالحياةًالواقعيةًشكلًمنًالبدانةًوالضخامةًقلًَّ
 ثانيا : عنصر التوليد:

وكلًً،وبهًعمدًالكاتبًإلىًتوليدًالمعانيًواستطرادًاألفكارً،لرسامتاحًللكاتبًولًيتاحًلوهوًماًيًُ
 .الكاتبًكلًهذهًالمعانيًواألفكارًدوهكذاًحتىًيستنفً،رًبآخرمعنىًمنهاًيذكً 

ً:ثالثا : عنصر التندر

وهناًتظهرًبراعةًالكاتبًفيًطريقةًً،أوًذكرًالنكاتًالتيًتردًعلىًذهنًالكاتبًفيًأثناءًالكتابة
ذكرًإلًفيًهذاًالموضوعًالذيًيشيرًاليهًاإليرادًبحيثًتبدوًكلًواحدةًمنًهذهًالنكاتًوكأنهاًلمًتًُ

ً.سخريةًوالتندرالذكرًإلًمنًأجلًهذاًالشخصًالذيًهوًموضعًالكاتبًبالذات،ًأوًكأنهاًلمًتًُ

ً

ً

175 



 

 

ً:رابعا : عنصر التشبيه والتمثيل

يتسلقًالكاتبًًوكثيرااًماً،يستوحيًفيهًالكاتبًخيالهًويستعينًبهًعلىًعمليةًالمسخهوًالعنصرًالذيً
نًصاحبًأوأكثرًمنًهذاًوذاكًً،فيًهذهًالحالةًعلىًكالمًالقدماءًوأهاجيًالشعراءًوحكاياتًالعامة

القلمًالكاريكاتيريًيعتمدًفيًتوفيرًهذاًالعنصرًاألخيرًمنًعناصرًالصورةًعلىًكالمًالقدماءًوعلىً
ضعًلهًإلىًالمعنىًالجديدًالذيًأرادهًصاحبًالقلمًويلًهذاًالكالمًمنًمعناهًاألصليًالذيًوًُتح

ًري.يالكاريكات

ومنًاألمثلةًعلىًذلكًأنًالشيخًعبدًالعزيزًالبشريًفيًسخريتهًمنًزيورًباشاًأحدًرؤساءًالوزاراتً
ًكانًيستشهدًببيتًمنًالشعرًألبيًنواسً)ًوليسً،المشهورينًفيًمصرًقبلًالثورةًوكانًبدينااًجداًا

والمعروفًأنًأباًنواسًذكرًهذاًالبيتًمنًالشعرًفيًً،ر...أنًيجمعًالعالمًفيًواحد(علىًاهللًبمستكبً 
عرضًهًفيًممعرضًالمدحًلخليفةًمنًالخلفاءًمنًبنيًعباسًولكنً)البشري(ًذكرًهذاًالبيتًنفسً 

ضحاكًالناسًمنًشخصيةًزيورًباش ًاًبسببًضخامةًجسمه.السخريةًوا 

ويقولًالدكتورًعبدًاللطيفًحمزةًأيضااًأنًهذهًالعناصرًاألربعةًالمتقدمةًمتىًتوافرتًفيًمقالًما،ً
بلغًهذاًالمقالًكلًماًقصدهًالكاتبًمنًورائه،ًوفيًهذهًالعناصرًالسابقة،ًوفيًكلًعنصرًمنهاًعلىً

قدًبوغهم،ًوتتجلىًعبقريتهمًإماًفيًنظهرًنابًوأصحابًاألقالم،ًويًُحدةًمجالًواسعًيتنافسًفيهًالكتً 
ماًفيًنقدًاألفكارًوالموضوعات.ً،األشخاص ًوا 

(ًلًرييعنًالبيانًأنً)المقالًالكاريكاتًيوغن
يزدهرًإلًفيًأوقاتًاألمنًواستمتاعًالناسً
بكلًأنواعًالحريات،ًفليسًمنًالسهلًعلىً

ًضًحياتهكاتبًهذاًالنوعًمنًالمقالًأنًيعرً 
منًالشخصيةًلخطرًالذيًيصيبهًىًالإ

المرموقةًالتيًهيًموضوعًالمقالً
أماًفيًأوقاتًالظلمًوالطغيان،ًً،رييالكاريكات

إنًفً،وأوقاتًالرقابةًالمفروضةًعلىًالصحف
يًبحالًرًيالصحافةًلًتلجأًإلىًالقلمًالكاريكات

ريًلًيكماًأنًالقلمًالكاريكاتً،منًاألحوال
يجودًإلًفيًفتراتًنهضةًاألدب،ًوكثيرااًماً

ًمنًدلئلًيالًايكونًدل
ً
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هذهًالنهضةًاألدبيةًفيًذاتها،ًذلكًأنًهذاًالفنًاألدبيًفيًذاتهًيحتاجًإلىًقدرةًأدبيةًمنًنوعً
كماًيحتاجًإلىًقدرًمنًالذكاءًمنًنوعًخاصًأيضاا،ًثمًلًغنىًلهًمعًهذاًوذاكًعنًقدرًً،خاص

ًري.يمنًالثقافةًيعينًالكاتبًعلىًتوفيرًالعناصرًاألربعةًالمتقدمةًللقلمًالكاريكات

صاحبًهذاًالفنًاألدبيًعنًأنًتكونًلهًصفاتًذاتيةًيخفًبهاًكالمهًعلىًًيكذلكًلًيستغن
أنًيكونًظريفااًغايةًالظرف،ًوأنًيكونًخفيفًً-علىًسبيلًالمثالًً-تًالناس،ًومنًهذهًالصفا

فيًذهنهًًوً،وفيًأفقهًسعةً،حالظلًفيًكتاباتهًكأحسنًماًتكونًخفةًالظل،ًوأنًيكونًفيًطبعهًمرً 
عةًفريقااًتخصًبهاًالطبيًوهذهًوتلكًمواهبًًُ،رًبهاًالناسبذخيرةًهائلةًمنًالتجاربًاإلنسانيةًالتيًخ

لفريقًاآلخر،ًوفيًالصحافةًالمجالًالواسعًلالنتفاعًالكاملًبهذهًالميزاتًوالمواهبًمنًالناسًدونًا
ً(.41-31ًصً،1991)عزت،ًً.فيًاإلنسان

ً

 الريبورتاج الصحفي: :ثالثا  
تبرزًفيًًوً،منًالجدلًحولًتعريفه،ًوموضوعه،ًوهدفه،ًوأسلوبًمعالجتهًكبيراًاًيثيرًالريبورتاجًقدراًا
ًهذاًالجدلًرؤيتان:

 األولى:الرؤية 

ويقومًعلىًً،يمكنًاعتبارهًحالةًأوًنموذجاًاًالريبورتاجًهوًالنوعًالصحفيًاإلخباريًالذيًيعالجًحدثاًا
ًدعامتينًرئيسيتين:

 التقديمًالفنيًالجماليًللحدثًمنًخاللًالتعبيرًوالرسمًوالتصويرًوالوصف.ً

 .ًوالتفكيرًالمباشرًالذيًيستخدمًعناصرًالتفسيرًوالتحليلًوالتقييم

 الثانية:الرؤية 

الريبورتاجًلًيعالجًاألحداثًبلًالموضوعاتًذاتًالطابعًاإلنساني،ًبهدفًتقديمًتصورًفنيً
حياةًالتقاعد(ًيعيدًمنًخاللهًرسمًلوحةًللعالمًالخارجيًموضوعًً-ً)الياسمينًفيًدمشقًإبداعي

عالجة،ًمالريبورتاج،ًوتعميقًإحساسًالمتلقيًبالموضوعًمعًالتركيزًعلىًالعناصرًاإلنسانيةًفيًال
 وعلىًالعناصرًالفنيةًوالجماليةًفيًالتقديم.

ً:فيًجميعًاألحوالًيجبًأنًيتميزًالريبورتاج

 وفيًمعالجتهًلهذاًالموضوعً،بطابعهًالفنيًوالجماليًفيًاختيارهًلموضوعه.ً

 ولغةًكماًيجبًأنًيتميزًبطابعهًالذاتي،ًوبالمستوىًاإلبداعيًالتعبيريًأسلوباًا.ً
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غرقًفيًيًُيجبًألًيبتعدًعنًالوقائعًًو،ًكماًتقريرًجًفيًالوقائعًليتحولًإلىغرقًالريبورتايجبًألًيًُ
ً.الصورًالفنيةًليتحولًإلىًلوحةًفنيةًأوًصورةًأدبية

ً

 الفيلتون: :رابعا  
لكنًًوً،يقدمًالفيلتونًالشخصيةًاإلنسانية

ليسًكحالةًكماًيفعلًالريبورتاجًأوًكبطلً
بلًً،وحيدًكماًتفعلًالصورةًالصحفية

يقدمهاًمنًخاللًالعالقةًبينًعالقةً
التطورًاإلنسانيًالفرديًلهذهًالشخصيةً

المتميزةًوعمليةًالتطورًالعامةًفيًالمجالً
الذيًبرزتًفيهًهذهًالشخصيةًاإلنسانية.ً

لتونًعلىًفهمًجدليةًالعالقةًبينًييقومًالف
زًيبًرً،العامًوالخاصًوبينًالفردًوالجماعة

ًنية،ًويبرزماًهوًعامًفيًالشخصيةًاإلنسا
لًالشخصيةًاإلنسانيةًلهذاًالعامًمثً تً 

ًوتأثيرهاًفيه.

 
 

 البروفيل: :خامسا  
يتمًًوً،يقدمًالبروفيلًصورةًذاتيةًلشخصيةًمثيرةًلالهتمام،ًوتتضمنًحياتهاًمحطاتًمهمةًلفتة

ركزيةًمأثناءًالتقديمًعلىًالخلفيةًالتاريخيةًللشخصية،ًكماًيتمحورًالبروفيلًعلىًفكرةًفيًالتركيزً
ً.جوهريةًتمثلًحياةًالشخصية

ً

ً:البروفيلالمتضمنةًبًالعناصر

 فكرةًجوهريةًمعتمدةًعلىًزاويةًمركزية.ً -

 أسلوبًرشيقًوصفي. -
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 فقراتًمتتابعةًيتضمنًكلًمنهاًأشياءًجديدة. -

 شخصيةًجذابة. -

ً:أسلوبًكتابةًالبروفيلميزاتً

 .وقدًتكونًالنطباعاتًهيًاألهمً،العتمادًعلىًالجمعًبينًالنطباعاتًوالقتباسات -

البدءًًأو،ًالبدءًبالحاضر،ًثمًالنتقالًإلىًالماضي،ًثمًالعودةًإلىًالحاضربالتداخلًالزمني،ً -
،ًص2111ً.ً)خضور،ًثمًماًيقولهًهوًعنًنفسهً،بماًيقولهًالناسًعنًالشخصيةًموضوعًالبروفيل

 (.121-125صً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 الخالصة                                 
ًلألحداثًلعميقاًالتحليلًعلىًيقومًوهوًتأثيراًاًوأكثرهاًالصحفيًالمقالًفنونًالتحليليًهوًأبرزًالمقال

ًوبينًبينهاًيربطًوًبالتفصيل،ًالوقائعًيتناولًالتحليليًوالمقالً،العامًالرأيًتشغلًالتيًوالظواهرًوالقضايا
ً.واتجاهاتًآراءًمنًيراهًماًمنهاًيستنبطًثم،ًبعيدًأوًقريبًمنًتمسهًالتيًالوقائعًمنًغيرها

ًبينًيربطًنماواً ً،الحاضرةًالوقائعًشرحًأوًالماضيًأحداثًتفسيرًعلىًفقطًيقتصرًلًالتحليليًوالمقال
ًلألحداثًمدروسوالًالعميقًالتحليلًعلىًيقومًالتحليليًالمقالًوألنً،المستقبلًأحداثًليستنتجًالثنين

ً،التحليليًالللمقًمعينًحجمًهناكًوليس،ًيوميةًصحيفةًفيًينشرًكانًولوًاًاأسبوعيً ًيكونًماًغالبااًفهو
ً.الجريدةًمنًكاملةًصفحةًساحةًيحتلًقدًولكنه

ًالمساحةًوًالحجمًفيًالفارقًغير-ًالفتتاحيًالمقالًوبينًالتحليليًالمقالًبينًجوهريًفارقًوهناك
نًالصحيفةًسياسةًعنًيعبرًلًالتحليليًالمقالًأنًوهوً-الثابتًوالمكان ً،معهاًلفيختًألًيجبًكانًوا 
ً.لصحيفةاًرأيًعنًبالتميزًلهمًتسمحًالتحليليًالمقالًلكتابًُتمنحًالحريةًمنًكبيرةًمساحةًفهناك

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 التمارين:
  مما يلي: الخاطئةاختر اإلجابة 

 المقال التحليلي: -1

A. راهن.ًحدثًيهدفًإلىًتحليل 

B. بالتفصيل.ًالوقائعًيتناول 

C. الصحيفة.ًيعبرًعنًسياسة 

ً

ً.الصحيفةًيعبرًعنًسياسةCًًاإلجابة الصحيحة:

 

 من وظائف المقال التحليلي: -0

A. عرضًوتحليلًاألحداثًالجارية،ًوالكشفًعنًأبعادهاًودللتها. 

B. مناقشةًوطرحًالقضاياًوالظواهرًالتيًتشغلًالرأيًالعام. 

C. التعبيرًعنًالسياساتًواتجاهاتًالصحيفة. 

ً
 .التعبيرًعنًالسياساتًواتجاهاتًالصحيفةCًًاإلجابة الصحيحة:

 :جسم المقال التحليلي العناصر التالية يجب أن يتضمن -3

A. المعلوماتًالخلفيةًللموضوعًالذيًيناقشهًالمقال.ً

B. استثارةًذهنًالقارئًودفعهًلالهتمامًبالقضيةًالتيًيطرحهاًالكاتب. 

C. ًنظرًكاتبًالمقالًوالردًعليهاعرضًاآلراءًالمؤيدةًأوًالمعارضةًلوجهة.ً

ً.استثارةًذهنًالقارئًودفعهًلالهتمامًبالقضيةًالتيًيطرحهاًالكاتبBًًاإلجابة الصحيحة:
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 المراجع                               
ًاألكاديميةًاليومية،ًالبحرينيةًالصحافةًفيًالكاريكاتيرًفنً،(2112)ً،منعمًعليًالقضاة، .1

ً.الجتماعيةًللدراسات
ًةدراسًالشعبي،ًالوسطًفيًالكاريكاتيرًلفنًالموضوعيةًالتجلياتً،(2115)ًماريفًميلود، .2

ً.ألعمالًتحليلية
ًاآلدابًيةكلًتلمسان،ًبلقايدًبكرًأبوًجامعةًمنشورة،ًغيرًماجستيرًرسالةًأنموذجا،ًأيوبًالفنان .3

ً.اإلنسانيةًوالعلوم
ًجامعةًمنشوراتًاإلعالمي،ًالتحريرًمبادئً،(2111)ً،أديبًخضور،ً،الجتماعيةًالعلوم .4

ً.اآلدابًكليةًدمشق،
ً.الصحفيًالتحريرًفنونًفيًمقدمه،ًمجديًالداغر، .5
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 الوحدة التعليمية التاسعة

الحملة الصحفية  

 
 العناصر:

 تعريف الحملة الصحفيةأواًل: 

 وظائف الحملة الصحفيةثانيًا: 

 الحملة الصحفية خصائص وسماتثالثًا: 

 أنواع الحمالت الصحفيةرابعًا: 

 عناصر الحملة الصحفيةخامسًا: 

 عوامل نجاح الحملة الصحفيةسادسًا: 

 حل الحملة الصحفيةمراسابعًا: 

 التغطية الصحفية للحملةثامنًا: 
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 األهداف التعليمية:

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 عرف الحملة الصحفيةي .1

 وظائف الحملة الصحفيةيحدد  .2

 الحملة الصحفية خصائص وسماتيذكر  .3

 أنواع الحمالت الصحفيةيعدد  .4

 الصحفية عناصر الحملةيشرح  .5
 عوامل نجاح الحملة الصحفيةيحدد  .6

 مراحل الحملة الصحفيةيشرح  .7

 التغطية الصحفية للحملةيشرح  .8

 

 تعريف الحملة الصحفية:أوال : 

بتتتل  تتت   صتتتحفياً  ليستتتت الحملتتتة الصتتتحفية نوعتتتاً 
نشتتاط صتتحف  يعتتال  و تتية أو واوعتتة أو ظتتا ر  

ستتتتخدي متتت  معينتتتة ختتتالل متتتتر  لمنيتتتة طويلتتتة  وي  
جميتتتأل اانتتتواع الصتتتحفية. وبتتتذل   تتتذل المعالجتتتة 

تكتتوا الحملتتة الصتتحفية عبتتار  عتتا نشتتاط مركتت  
  يحتاج إلى ودر كبير ما التخطيط  وم  الغال 

يشمل التخطيط للحملة الصحفية: تحديد مو وع الحملة  وتحديد  دف أو أ داف الحملة  وو أل خطة 
 (.211  ص 1122. )خ ور  ملةلتنفيذ الحملة  وتأميا متابعة الحملة  وم  النهاية تقييي الح
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 والحملة الصحفية بالتعريف: 

   نشاط صحف  يعال  و ية مهمة خالل متر  لمنية طويلة  ويستخدي مختلف اانواع الصحفية ما 
 (.112  ص 1112أجل تحقيق أ داف محدد . )خ ور  

نمتتتا الصتتتحف   التحريتتتر منتتتوا متتتا منتتتاً  ليستتتت الصتتتحفية والحملتتتة  التحريتتتر وامنتتت استتتتخداي متتتا  تتت  وا 
 .أجله ما الحملة أ عدت الذي الهدف تحقيق م  المختلفة الصحف 

 يجتتذ  ووتتد صتتحف   تحقيتتق إلتتى ثتتي صتتحف   تقريتتر إلتتى تتطتتور ثتتي بخبتتر  الصتتحفية الحملتتة تبتتدأ مقتتد
 و تتو صتتحفية  حملتتة إلتتى المو تتوع يتحتتول حتتتى الصتتحيفة متت  المقتتاالت كتّتتا  متتا عتتدداً  المو تتوع

نمتا الصتحف   التحريتر منتوا متا بذاتته وائمتاً  منتاً  يصتب  ال فيةصتح حملتة إلى يتحول عندما  متا  تو وا 
 !الحملة مو وع لخدمة الصحف  التحرير منوا توظيف

 .الصحف  التحرير لفنوا الجيد االستخداي أشكال ما شكل سوى ليست الصحفية مالحملة

 ااحاديتت  شتتكل ذتأختت ووتتد الصتتحفية  ااخبتتار شتتكل تأختتذ وتتد الصتتحفية مالحملتتة ااستتا   تتذا وعلتتى
  تتذل تأختتذ ووتتد بتل.. الصتتحفية التقتتارير أو الصتتحفية  المقتاالت أو الصتتحفية  التحقيقتتات أو الصتحفية 
 الفنتتتوا وبقيتتتة والكاريكتتتاتير الفوتوغراميتتتة والصتتتور الرستتتوي أي تتتاً  تت تتتما ووتتتد بتتتل معتتتًا  كلهتتتا ااشتتتكال
 (.142   ص2991 ليد  أبو) ااخرى. الصحفية

 

 :حملة الصحفيةوظائف الثانيا :    

 

 

185 



 

 يذكر ماروق أبو ليد وظيفتيا أساسيتيا للحملة الصحفية  ما:

  تعبئة الرأي العاي مأل سياسة معينة أو وانوا معيا أو ورار معيا أو اتجال معيا أو مكر  معينتة -2
 .أو تعبئته  د  ذل السياسة أو  د  ذا القانوا أو  د  ذل الفكر 

-142 ص  2991)أبتتتو ليتتتد   .ا االنحتتتراف المختلفتتتةتنظيتتتف المجتمتتتأل متتتا الفستتتاد ومتتتا ألتتتوا -1
141.) 

 

 :الحملة الصحفية خصائص وسماتثالثا : 
 يمكا تحديد أ ي خصائص الحملة الصحفية على النحو التال :

نتتتتاج أنتتتواع إليستتتت الحملتتتة الصتتتحفية نوعتتتًا صتتتحفيًا بتتتل  تتت  نشتتتاط صتتتحف  متنتتتوع يت تتتما  .2
 .صحفية مختلفة

ي واحتد متا أوستاي الصتحيفة بتل تشتتر  مت  تنفيتذ ا جميتأل ال تنحصر الحملة الصحفية م  وست .1
أوساي الصحيفة  وم  بعض الحمالت الصحفية ذات الطبيعة العامتة تشتتر  مت  تنفيتذ الحملتة 

ذاعة وتلفليوا  جميأل الصحف  .وربما جميأل الوسائل اإلعالمية ما صحامة وا 
يتتة وأصتتبحت متت  مرحلتتة ستتتخدي الحملتتة الصتتحفية إال متتا أجتتل معالجتتة و تتية بالغتتة اا مال ت   .3

ووتتتد تكتتتوا  تتتذل الق تتتية متتت  مختلتتتف   متتتا التطتتتور والخطتتتور  تستتتتللي اتختتتاذ إجتتترا ات معينتتتة
لتتتح )حملتتتة إ مجتتتاالت الحيتتتا  السياستتتية أو االجتماعيتتتة االوتصتتتادية أو الثقاميتتتة أو الصتتتحية..

مو تتتتوعها ظتتتتا ر  الرشتتتتو   أو الهتتتتدر متتتت  القطتتتتاع العتتتتاي  أو تعتتتتاط  المختتتتدرات متتتت  أوستتتتاط 
يبة  أو ظتتتا ر  جتتترائي الشتتترف أو الثتتتأر  أو انخفتتتاض مستتتتوى اللغتتتة العربيتتتة متتت  أوستتتاط الشتتتب

 .لح(إ طال  الجامعة..
مقتتد تستتتمر أيامتتًا )حملتتة  تتد التتتدخيا   تستتتمر الحملتتة الصتتحفية متتتر  لمنيتتة متفاوتتتة الطتتول .4

و تتتتذا يتووتتتتف علتتتتى   بمناستتتتبة اليتتتتوي العتتتتالم  لمكامحتتتتة التتتتتدخيا( أو أستتتتابيأل  أو حتتتتتى أشتتتتهر
ولكتتا يجتت  دائمتتًا   أثنتتا  شتتنهامتت  خامة الحملتتة  واتستتاع نطاوهتتا  والتطتتورات التتت  تحتتد   تت

حسا  ووت الحملة بشكل دويق ومناس   وذل  بشكل ي ما تحقيق أوصى ودر ما التوامتق 
ت ص للحملتة ووتت أوصتر ممتا يجت   اامتر التذي بيا الجوان  المختلفة للحملة  حتتى ال يخص 

وللوصتتول إلتتى جميتتأل   لتتة الووتتت الكتتام  لتنتتاول جوانبهتتا المختلفتتةيتتيدي إلتتى عتتدي إعطتتا  الحم
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ه  اامتر التذي يتيدي إلتى تراجتأل إليت و إلعطائها ووتًا أطول ممتا تحتتاجأجما ير ا المستهدمة  
 إيقاع الحملة ومقدانها لقو  اندماعها.

مختلتتف اامتتر التتذي يستتتدع  استتتخداي   همتتةمجتتة شتتاملة للظتتا ر  الالحملتتة الصتتحفية معال   دعتتت   .5
تستتخدي مختلتف   اانواع الصحفية ما أجل تحقيق أوسأل وأعمتق تغطيتة ممكنتة لهتذل الظتا ر 

اانواع الصحفية اإلخباريتة لتقتديي المعلومتات والتفاستير والتحاليتل المتعلقتة بالجوانت  المختلفتة 
وتستتتتخدي اانتتتواع الصتتتحفية ذات الطتتتابأل الفكتتتري متتتا أجتتتل تقتتتديي   للظتتتا ر  مو تتتوع الحملتتتة

 جة معمقة للظا ر  وتقديي أمكار جديد  لفهمها ومواجهتها  والبح  عا حلول ناجعة لها.معال
ال تقتصر الكتابة م  الحملة على الكادر الصحف  العامتل مت  الصتحيفة  بتل يستتدع  تطتور  .6

اامتتر التتذي يعطتت  الحملتتة   الحملتتة استتتكتا  خبتترا  ومختصتتيا ومعنيتتيا متتا ختتارج الصتتحيفة
 ير والفعالية.مقدر  أكبر على التأث

ال علتتى إال يمكتتا القيتتاي بهتتذا النشتتاط الصتتحف  ال تتخي والمتنتتوع والمستتتمر لفتتتر  لمنيتتة طويلتتة  .2
ولتتتذل  ال بتتتد متتتا و تتتأل خطتتتة دويقتتتة للحملتتتة الصتتتحفية وبتتتل البتتتد    أستتتا  التخطتتتيط التتتدويق

يجتت  أا تكتتوا الخطتتة شتتاملة و   بتنفيتتذ ا  وذلتت  ل تتماا إبعتتاد التنفيتتذ عتتا العفويتتة واالرتجتتال
مدروستتتة ووابلتتتة للتطبيتتتق ومتتتق اإلمكانيتتتات الماديتتتة والبشتتترية للصتتتحيفة  وكتتتذل  ومتتتق الفتتتتر  و 

 و امنة لتحقيق  ذا الهدف.  اللمنية المحدد  للحملة
يج  تحديد  تدف الخطتة منتذ البدايتة  ويجت  أا يكتوا  تذا الهتدف مفهومتًا متا جانت  جميتأل  .1

  (.)مدخل إلى ما التحرير الصحف .المعنييا بتنفيذ الحملة
 

 :أنواع الحمالت الصحفيةرابعا :   
 : نا  نوعاا ما الحمالت الصحفية  ما

 :النوع األول: الحملة الصحفية المخططة

ا  عتتدد متتا محتترري وكتّتت   ميهتتا أكبتتر  شتتر  و تتذل الحملتتة يخطتتط لهتتا جهتتال التحريتتر متت  الصتتحيفة  وي  
أ  تتذل الحملتتة إال بعتتد أا تستتتكمل وال تبتتد  الصتتحيفة  ويتتدعمها بالوثتتائق واادلتتة والدراستتات واابحتتا 

 .للنشر كامالً  اً دالصحيفة إعداد ا إعدا
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 تتد مظتتائأل الجتتي   2922ومثتتال ذلتت  الحملتتة التتت  أعتتدتها صتتحيفة منيويتتور  تتتايملم اامريكيتتة عتتاي 
حيتتتت  وامتتتتت الصتتتتحيفة بالحصتتتتول علتتتتى ستتتتبعة  الف وثيقتتتتة ستتتترية متتتتا أوراق   اامريكتتتت  متتتت  ميتنتتتتاي

اامريكيةم تكشف أسرار  ذل الفظائأل وتدل عليها  وود حصتلت الصتحيفة علتى  وا مولار  الدماعغالبنتا
وا نفسته حيت  كتاا غم التذي حصتل علتى  تذل الوثتائق متا البنتتاغللبر   ذل الوثائق عا طريق مدانيال 

ووتتد نجحتتت  تتذل الوثتتائق متت  تعبئتتة التترأي العتتاي اامريكتت   تتد حتتر  ميتنتتاي ممتتا أدى بعتتد   هميتت موظفتتاً 
 .ا  أمريكا ما ميتنايذل  إلى انسح

 :النوع الثاني: الحملة الصحفية المفاجئة

نشتر دوا إعداد مستبق  والتت  يفر تها تطتور ااحتدا  مت  المجتمتأل  مقتد ي  ما و   الحملة الت  تقوي 
خبر صغير تمس  الصحيفة بأحد خيوطه وتظل تتابعه م  مجموعة ما ااخبار المتتالية حتى ينفجر 

 تهل المجتمأل كله.المو وع م  حملة صحفية 

ومثال ذل  حصول أحد المحرريا المبتدئيا م  صفحة الحواد  بصحيفة مواشنطا بوستتم اامريكيتة 
  على خبر صغير عا وووع سطو على المقر االنتخاب  للحل  الديمقراط  المعارض م  ذل  الووتت

هتوريم نيكستوا مت   تذا وبمتابعة الخبر مر  تلو المر  اكتشتفت الصتحيفة تتورط الترئي  اامريكت  مالجم
وذلتتتت  لتركيتتتت  أجهتتتتل  تجستتتت  علتتتتى اجتماعاتتتتته   الستتتتطو علتتتتى المقتتتتر االنتختتتتاب  للحتتتتل  المعتتتتارض

وتحتتتول الخبتتتر الصتتتغير إلتتتى حملتتتة صتتتحفية وادتهتتتا صتتتحيفة الواشتتتنطا بوستتتت  وانتهتتتت   االنتخابيتتتة
 (.141 ص  2991)أبو ليد   .باستقالة نيكسوا رئي  الواليات المتحد  اامريكية

 

 :عناصر الحملة الصحفية :سا  خام

أا تتكامل وتتفاعل لك  تحقتق الحملتة الصتحفية ما وتقوي الحملة الصحفية على ثالثة عناصر ال بد 
 :و ذل العناصر     أ دامها

 :موضوع الحملة -1
 نف  يج  أا يكوا و ية أو مشكلة تهي الرأي العاي وتم  مصال  الشع  م  الووت
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 :هدف الحملة -2

بحيت  يصتب  متا الستهل علتى القتار    متا البدايتة ومحدداً  كوا  دف الحملة وا حاً أا يما ال بد 
ذلت  أا عتتدي و توح  تدف الحملتة وتتد يتيدي إلتى بلبلتة التترأي العتاي  وعتدي اوتنتتاع   العتادي أا يتبينته

 .القار  بمووف الصحيفة

 :جمهور الحملة -3
ية أو المشكلة أو الترأي التذي ما ال روري أا تنج  الصحيفة م  إشرا  الرأي العاي م  تبن  الق 

تطرحه م  حملتها الصتحفية بحيت  تتنج  مت  أا تجعتل الترأي العتاي يتتحم  للق تية  وبتذل  يشتكل 
التترأي العتتاي وتتو   تتاغطة تستتاعد الصتتحيفة علتتى تحقيتتق الهتتدف التتذي أ عتتدت الحملتتة الصتتحفية متتا 

 (.149 ص  2991)أبو ليد   .أجله

 

 :يةعوامل نجاح الحملة الصحف: سادسا     

اإلعداد المسبق للحملة عا طريق جمأل  .2
أكبتتتتر كميتتتتة متتتتا المعلومتتتتات والبيانتتتتات 
والتفاصتتيل واادلتتة الكاميتتة إلونتتاع التترأي 

 .العاي

 
جمتتتأل المعلومتتتات متتت   ع الصتتتحيفة أي تتتاً أا تستتترّ متتتا ومتتت  الحمتتتالت الصتتتحفية المفاجئتتتة ال بتتتد  .1

 .هاواادلة الكامية لتدعيي مووف
عتترض جوانبتته المتعتتدد  وتحليتتل مرعياتتته  ملتتو تكاستتلت الصتتحيفة المتابعتتة المستتتمر  للمو تتوع و  .3

 .ومقدت بالتال  تأثير ا على الرأي العاي  عا متابعة الحملة لفقدت حيويتها

إا   متتفس  الصحيفة صدر ا للرأي اآلخر وتمنحه مرصة الرد علتى االتهامتات الموجهتة إليته أا .4
 .مووف الصحيفة وشجاعتها اادبية ذل  سيكسبها احتراي القرا  ويليد ما ثقتهي م  صحة

 .ابها الكبار  ميها أبرل محرريها وكتّ شر  أا تجند الصحيفة كل إمكانياتها إلنجاح الحملة  مت   .5
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دوا أدلتة كاميتة  وعتدي التدخول متا االلتلاي بالمو وعية  واحتتراي الخصتي  وعتدي توجيته االتهتاي  .6
 (.151-149 ص  2991)أبو ليد   .م  المهاترات  وعدي اإلسا   إلى اابريا 

 
 :الحملة الصحفيةشروط نجاح 

كما تيكد الممارسة الصحفية  رور  توامر شروط 
معينتتتتتتتة تتتتتتتتيدي دورًا حاستتتتتتتمًا متتتتتتت  نجتتتتتتتاح الحملتتتتتتتة 

 أ ي  ذل الشروط:و الصحفية أو مشلها  

 التحديد الدويق لنطاق الحملة. -2

 التحديد الدويق لهدف الحملة. -1

 التنفيذ. التحديد الدويق لهيئة ومريق -3

        الحصول على معلومات ووثائق  -4
  صحيحة.      

 اختيار الووت المناس . .5

 اختيار المو وع المناس . .6

 تقديي تغطية متوالنة. .2

 تحديد شعار للحملة. .1

 الحملة.باستثار  ا تماي مختلف ااطراف المعنية  .9

 تحديد توويت مناس  لشا الحملة. .21

 ملة.تحديد الووت المناس  الستمرارية الح .22

 .الحرص على وو  اندماع الحملة .21
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 مراحل الحملة الصحفية: :سابعا  
 :تمر الحملة الصحفية باعتبار ا نشاطًا صحفيًا متنوعًا ومستمرًا بمراحل متعدد  أبرل ا

 :تحديد موضوع الحملة .2

ويمكتا أا يكتوا مو توع الحملتة   مو وعات الحملة    مو وعات الحيا  مت  مجاالتهتا المختلفتة
ودائمتًا يجت  أا يتتومر مت  مو توع الحملتة   مهمة أو مشكلة معقد   أو حتى شخصية معينتة و ية

اا ميتتة واال تمتتاي الجمتتا يري و تترور  اتختتاذ إجتترا ات عاجلتتة أو البحتت  عتتا حتتل  وذلتت  كلتته متتا 
 أجل خدمة المصلحة العامة.

 هور.ومق معطيات المرحلة وسياسة الصحيفة وا تمامات الجم :تحديد هدف الحملة .1

 :وضع خطة الحملةت 3

بالغتة اا ميتة  وذلت  نظترًا اا الخطتة  ت   مستألة   -كمتا أشترنا ستابقًا  - التخطيط للحملة الصتحفية
ا أي نقص أو خلل م  الخطة سوف ينعك  ستلبيًا علتى مجمتل وأ  ااسا  الذي تقوي عليه الحملة

العمتل المكلتف بتنفيتذ الحملتة أا  ولتذل  علتى ويتاد  مريتق  بنا  الخطة  وعلى جميتأل مراحلهتا الستابقة
ويجتتت  الحتترص علتتتى أا تشتتمل عمليتتتة   و تتتأل خطتتة شتتتاملة للمراحتتل المختلفتتتة للحملتتةى لتتعيعمتتل 

 التخطيط للحملة الصحفية ما يل :

 تحديد الهدف العاي للحملة  وتحديد اا داف التفصيلية لكل مرحلة وم  مختلف المجاالت. -2
 ت الرئيسية والفرعية للحملة.تتحديد المحاور أو الجوان  أو المجاال -1
تحديد المعلومتات والحقتائق والبيانتات والوثتائق التت  يجت  جمعهتا والحصتول عليهتا  وتوليتأل  -3

 المهمات المتعلقة بإنجال ذل  على مريق العمل.
غالبتًا متا يتتي تشتكيل  يئتة أركتاا مصتغر   أو مكتت  ويتادي ي تي أحتد و   تحديد وياد  الحملتة -4

 ا ريسا  ااوساي ااكثر صلة بمو وع الحملة ومجالها.التحرير وعددًا م ير يمد
 تحديد العناصر التنفيذية للخطة م  جميأل ااوساي. -5

 تحديد موعد البد   ومسار التطور  وموعد نهاية الحملة.و   تحديد الجدول اللمن  للخطة-6
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بهتدو  بنشتر  تل تبتدأ بشتكل تتدريج  ) تبتدأ   تحديد االستراتيجية المناسبة لبد  شتا الحملتة -2
الذرو   ثتي إلى أو تسري  معلومات معينة  ثي تراو  ردود الفعل(  ثي تبدأ بالتصاعد لتصل 

)تبتتدأ الحملتتة إمتتا بعقتتد متتيتمر صتتحف    تبتتدأ بقتتو  وانتتدماع وأ  تبتتدأ بتتالتراجأل لتصتتل النهايتتة
تحقيتق أو حتدي  أو مقتال  أو همتةميطرح اابعاد المختلفة للق ية  أو بنشر متاد  صتحفية 

 لحفاظ على وو  اندماعها حتى النهاية.ى الإيطرح المشكلة بقو ( وتسعى 

ا  متا ختارج الصتحيفة( تحديد اانتواع الصتحفية المستتخدمة  وتكليتف الصتحفييا )أو الكتّت -1
بإعتتداد اانتتواع الصتتحفية ال تتخمة كالتحقيقتتات وااحاديتت  والمقتتاالت  وتحديتتد غتتلار  نشتتر 

 ها  والمساحات المخصصة لها م  ااوساي المختلفة.المواد المتعلقة بالحملة وكثامت

 أثنا  التنفيذ.م  لحملة اتحديد أشكال المتابعة  وطرق تقييي  -9

 :تنفيذ الحملة .4

يتتتتي اختيتتتار الشتتتكل المناستتت  للبتتتد  واإليقتتتاع و   تبتتتدأ الحملتتتة وتتطتتتور ومتتتق الخطتتتة المو تتتوعة
سبقًا يجت  أال يتنتاوض متأل امتتال  ولكا ثبات الخطة المدروسة المو وعة م  المناس  للتطور

خاصتة متا وب ام  ما المرونة يعط  الحملة إمكانية االستجابة للتطتورات والمعطيتات الجديتد  
يتعلتتتق بتتتردود الفعتتتل علتتتى الحملتتتة  واالستتتتجابات المختلفتتتة  ومتتتدى ا تمتتتاي الجمهتتتور والجهتتتات 

 لح.إ الرسمية..

 التقييم المرحلي للحملة: . . 5

و أنجتتالل متتا الحملتتة  وتتتدار  أي نتتواوص إويتتاد  الحملتتة يوميتتًا لتقيتتيي متتا تتتي تجتمتتأل  يئتتة أركتتاا 
أخطا   ومراجعة الخطة ومتابعة تنفيذ ا  وتتومير المتواد الصتحفية المقترر   ودراستة االستتجابات 
وردود الفعتتتل المختلفتتتة  ومعرمتتتة الصتتتدى التتتذي تركتتتته الحملتتتة متتت  ااوستتتاط الشتتتعبية والرستتتمية  

 أثنا  التنفيذ.م  دارية أو مالية يمكا أا تكوا برلت وتذليل أي عقبات إ

  متابعة تنفيذ الخطة .6

المهي  و و     ومأل ااخذ بعيا االعتبار أي تطورات أو مستجداتئهاومتابعة النشر م   و 
ثار  اال تماي بها والحفاظ على  ذا اال تماي م  جميأل إالمحامظة على  يقاع الخطة واندماعها وا 
 مراحل التنفيذ.
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 :التقييم النهائي للخطة .7

يتركل التقييي النهائ  حول معرمة ما إذا كانت الحملة ود سارت ومق الخطتة المو توعة مستبقًا  
  وما إذا كانت ود نجحت مت  تغطيتة الجوانت  والمجتاالت المختلفتة  ومتا المصتاع  التت  بترلت

تت  أحتدثتها واإلجترا ات ومتا التتأثيرات ال  وما الصدى العاي للحملة م  مختلف ااوستاط المعينتة
دائمتتتًا يمكتتتا استتتتخالص و   وكيتتتف كتتتاا مستتتتوى اادا  الصتتتحف  لفريتتتق التنفيتتتذ  التتتت  استتتتدعتها

)متتدخل إلتتى . صتحفية يمكتتا االستتفاد  منهتتا مت  حمتتالت وادمتة درو  وعبتر مهمتتة تكتر  خبتتر ً 
 ما التحرير الصحف (.

 

 التغطية الصحفية للحملة: :ثامنا    

حملة تعن  عملية جمأل إا التغطية الصحفية لل
المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمو وع 

الحملة و   عملية شاوة  وخاصة إذا كاا  دف 
  الحملة الكشف عا و ايا الفساد أو االنحراف

 إذ ال بد للصحف  أا يعمل على الحصول
 

مال يتهي بالقذف أو التشهير  على الوثائق واادلة الت  تيكد دعوال ما ناحية والت  تحميه أماي القانوا
ما ناحية ثانية ونجاح الصحيفة يقا  اليوي بمقدار ما تحصل عليه ما أمثال  ذل ااحدا  الغام ة 
الت  تلي  الستار عا حواد   امة  أو ووائأل مثير   أو بيانات مجهولة  أو يوجد ما يتعمد إخفا  ا 

لق ايا الت  تكشف عا الف ائ  والجرائي لتحقيق مصال  شخصية  أو منامأل مادية  وغير ذل  ما ا
 إحدى والفساد االنحرامات عا تكشف الت  الصحفية الحمالت ما النوع  ذا يظل   ولكاالمتنوعة
 الديمقراطية  المجتمعات م  وخاصة الناجحة  للصحامة الرئيسية المهاي
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 الصحف  تواجه الت  الصعوبات ما العديد و نا 
 ما حالة  تم حملة لتغطية يتصدى عندما
 المجتمأل  مهنا  م  الفساد أو االنحراف حاالت
 بعض يعرموا الذيا المواطنيا ما كثير

 عا يمتنعوا ود الق ية  ذل عا التفاصيل
 الصحف   ويحولوا  د يقفوا ود بل الحدي ؛

  وذل  إما لخومهي الحقيقة  إلى الوصول وبيا بينه

 الف يحة.  ذل بمثل مقرونة أسماي ي ذكرت أا ما الخوف لمجرد أو الف يحة م  التورط ما

 وإلثبات التشهير  أو بالقذف االتهاي ما نفسه لحماية الصحف  إليها يلجأ الت  الوسائل أ ي أما
 يتأكد أا بشرط ولكا الق ية؛ م  الشهود ما عدد أكبر  ماا يحاول أا    الفساد  أو االنحراف
التهديد    غط تحت أو المال أجل ما شهادتهل تغييرل إمكانية وعدي الشا د صالبة ما الصحف 

 ما للشهاد  يستعدوا الذيا الشهود على االعتماد عدي على يحرص أا الصحف  على يج  كذل 
 الحاالت  ذل مثل م  الصحف  يعمل أا اام ل صحيحة  وما شهادتهي كانت لو حتى المال  أجل
 ح ور وم  أصحابها ما مووعة عليها يحصل الت  والتصريحات ااووال جميأل تكوا أا على

 وعليه ذل   أمكنه كلما عليها يحصل الت  المستندات ما مصور  نسًخا يعمل أا عليه كذل  شهود 
ال مستندات يستخدي أال )أبو ليد   .للمحاكمة نفسه وعرض للخطر شهرته تعر ت مسرووة وا 

 (.152 -152ص   2991
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 الخالصة                                                   
الحملة الصحفية عبار  عا نشاط مرك  يحتاج إلى ودر كبير ما التخطيط  وم  الغال  يشمل 
التخطيط للحملة الصحفية: تحديد مو وع الحملة  وتحديد  دف أو أ داف الحملة  وو أل خطة 

 .لتنفيذ الحملة  وتأميا متابعة الحملة  وم  النهاية تقييي الحملة

 اانواع مختلف ويستخدي طويلة  لمنية متر  خالل مهمة و ية يعال  صحف  نشاط   الحملة 
 الصحف   التحرير منوا ما مناً  ليست الصحفية محدد   والحملة أ داف تحقيق أجل ما الصحفية

نما  ما الحملة أ عدت الذي الهدف تحقيق م  المختلفة الصحف  التحرير منوا استخداي ما    وا 
 .أجله

 يجذ  وود صحف   تحقيق إلى ثي صحف   تقرير إلى تتطور ثي بخبر  الصحفية لحملةا تبدأ مقد
 عندما صحفية و و حملة إلى المو وع يتحول حتى الصحيفة م  المقاالت كتا  ما عدًدا المو وع
نما الصحف ؛ التحرير منوا ما بذاته وائماً  مناً  يصب  ال صحفية حملة إلى يتحول  توظيف ما  و وا 
 الحملة. مو وع لخدمة الصحف  ريرالتح منوا

 .الصحف  التحرير لفنوا الجيد االستخداي أشكال ما شكل سوى ليست الصحفية مالحملة
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 التمارين:
  مما يلي: الخاطئةاختر اإلجابة 

 الحملة الصحفية: -1
A.    طويلة لمنية متر  خالل مهمة و ية يعال  صحف  نشاط 
B.     او ما ما منوا التحرير. نوع صحف 
C.   عا نشاط مرك  يحتاج إلى ودر كبير ما التخطيطعبار. 

 او ما ما منوا التحرير نوع صحف     B اإلجابة الصحيحة:
 

 :الحملة الصحفية خصائص وسماتمن  -2
A. ال تستخدي الحملة الصحفية إال ما أجل معالجة و ية بالغة اا مية. 
B.  مختلف اانواع الصحفيةتستخدي. 
C. ا أوساي الصحيفةتنحصر الحملة الصحفية م  وسي واحد م. 

 تنحصر الحملة الصحفية م  وسي واحد ما أوساي الصحيفة C اإلجابة الصحيحة:
 

 من عناصر الحملة الصحفية: -3
A. .خطة الحملة 
B. . مو وع الحملة 
C. . دف الحملة  

 خطة الحملة A اإلجابة الصحيحة:
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 المراجـــــــــــــــــــع                                        
 (. القا ر : عالي الكت .4ما الكتابة الصحفية  )ط.  (2991)  بو ليد  ماروقأ -2
منشتتورات جامعتتة دمشتتق  كليتتة (  متتدخل التتى متتا التحريتتر الصتتحف   1112خ تتور  اديتت   ) -1

 اآلدا .
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 ةالعاشر الوحدة التعليمية 
 الصورة الصحفية

 

 

 العناصر:
 .مفهوم الصورة: أولا 

 .الصورة خصائص :ثانياا 

اا   .الصورة الصحفية: الخصائص والسمات :ثالث

 .بين الصورة الصحفية والريبورتاج :رابعاا 

 .مميزات المصور الصحفي: خامساا 

 .معايير انتقاء الصورة الصحفية: سادساا 

خراجها :سابعاا   .اختيار الصورة الصحفية وا 

 .مجالت استخدام الصورة الصحفية :ثامناا 
 

 التعليمية: األهداف

 أن: على قادراا  الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 مفهوم الصورةيحدد  .1
 الصورةيعدد خصائص  .2
 الصورة الصحفيةيشرح سمات وخصائص  .3
 بين الصورة الصحفية والريبورتاجيحدد الفرق  .4
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 مميزات المصور الصحفييشرح  .5
 معايير انتقاء الصورة الصحفيةيحدد  .6
خراجهايشرح طرق  .7  اختيار الصورة الصحفية وا 
 مجالت استخدام الصورة الصحفيةيشرح  .8

 
 مفهوم الصورة: أولا 

بالنسبة لعلوم اإلعالم يشمل إن مفهوم الصورة 
وما ، جزأين: الصورة المتحركة والصورة الثابتة

يميز إحداهما عن األخرى هي الحركة، وهذا 
ما يدفعنا إلى الحديث عن صنفين من 

 اإلدراك:

  الصورة المتحركة تفرض على
مشاهدها حركتها الخاصة بها في 

ذين هما لمجال الزمان والمكان ال
  .ناحقيقي

  الصورة الثابتة فال تفرض على مشاهدها إل ذلك الحيز المكاني المحدد، أما الزمن فال بينما
مجال له في الصورة الثابتة إل إذا تحدثنا عنه كقيمة رمزية أو إذا أقرناه بالوقت الذي يوجد 

 فيه المشاهد.

 ومن جهة أخرى يمكننا تقسيم الصورة بحسب رأي )أبراهام مولس( إلى صنفين:

 ية.صورة فن 
 .وصورة وثائقية أو مهنية 

ف )أبراهام مولس( الصورة بقوله: حيث يعر  
"الصورة هي حامل من حوامل التصال 

من محيطنا  اا البصري، وهي تجسد لنا جزء
وهي إحدى الدعائم  ،المرئي )الذي نبصره(

  األساسية في وسائل اإلعالم
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التلفزيون( وعالم الصورة ينقسم إلى صور ثابتة ، السينما، النحت، التصوير، الجماهيرية )الفوتوغرافيا
 ومتحركة".

ما آكما أن الصورة هي تجربة بصرية تتموضع إما بين نقطة وأخرى، وهذا يعني بين شخص و  خر، وا 
 كرسالة تنتقل عبر المكان أو الزمان أي من مرحلة إلى أخرى.

الية التي ل يمكن لإلنسان من أهم الدعائم التص عدومن هذه التعاريف نخلص إلى أن الصورة ت  
الستغناء عنها مهما تعددت الدعائم والوسائل، وأهميتها هذه ترجع إلى تلك الخصائص التي قلما 

نجدها في التصال الشفهي أو التصال الكتابي الذي عادة ما يستوجب اللغة المشتركة بين المتصل 
 (.2005)عفان، . ل بهوالمتص  

 

 خصائص الصورة :ثانياا 

 

 تنفرد الصورة الثابتة بخصائص عدة يمكننا إجمالها في النقاط التالية:

 الصورة عالمية: -1

 الجميع يفهمها باختالف لغاتهم، وحتى األميين الذين يجهلون القراءة.

 هانفسإنها تمدنا بمجموعة كبيرة من المعلومات التي يعجز النص عن إمدادنا بها بتلك الدرجة  -2
 من التكامل والختصار.

 :فورية وسرعة القراءةال -3

الوقت الذي نقضيه في قراءة الصور أقصر بكثير من الوقت الذي نقضيه في قراءة نص كتابي 
 وصفي.

 :الصورة تتصف بالشمولية -4
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لع على الكل أي على المجموع، أما التفاصيل وهذا يعني أننا عندما نط لع على الصورة فنحن نط  
 جزائها.فتأتي فيما بعد متزامنة مع تفحص بصرنا أل

 إنها تخترق حدود الزمان والمكان: -5
على وجودهم  ىفنحن مثالا من خالل الجداريات المصرية أو البابلية نلتمس حوادث وأشخاص مض

 ماليين السنين.
 متعددة القراءات: -6

 رمغاي ىا معن تختلف باختالف المشاهدين، حتى أنها يمكن أن تعطي   عدة فهم منها معان  فهي قد ي  
 للمعنى الذي أراده لها صاحبها. تماماا 

 نىا فهم بدرجة أكبر، فالنص يضفي على الصورة معالصور قد تحتاج إلى نص توضيحي لكي ت   -7
 يريده صاحبه. معيناا 
 إن الصورة قد تغير الحقيقة: -8

وهذا أمر غير مستغرب، فمثالا الصورة الفوتوغرافية تصور لنا ما تراه عين ملتقط الصورة، فهي 
 هتم به صاحبها وعناه.ا تشير إلى ما

 الصورة قد تشير إلى معنى أبعد مما تتضمنه: -9
وهذا ما نسميه باإلسقاط، مثالا مشاهدتنا لصورة شخص يحمل عصا بيده وقبعة مستديرة فوق رأسه 

 نه إنجليزي.أمباشرة  دركها سنعندوخلفه ساعة )بيغ بن( 
هو منطقي أو اعتيادي مألوف،  بإمكان الصورة تمثيل أشياء تخرق قوانين الطبيعة وتتعدى ما -10

رسم وجوه األشخاص جانبية بينما تظهر العيون كاملة ونجد هذا كمثال في جداريات األهرامات أين ت  
من  بدلا  بأنفين مثالا  في لوحات )بيكاسو( الغريبة التي قد تمثل وجهاا  وهذا ما نجده أيضاا  ،أو جبهية

 .يستحيل إيجاده في الطبيعة أصالا  اا أمر نف واحد، كما أن بإمكان الصورة أن تمثل أ
 –المرجع  –رن الصورة من أهم خصائصها أنها بإمكانها أن تشبه الموضوع المصو  إثم  -11

دراك المرجع الطبيعي لتلك الصورة، وهذا على إبدرجة كبيرة أو نسبية، المهم أن الجميع بإمكانهم 
صورة نحلة ترجعنا إلى النحلة الطبيعية بغض النظر عن دقة التصوير  خالف اللغة المنطوقة، فمثالا 

 (.2005)عفان،  .ودرجة واقعيته، أما كلمة )نحلة( ل تشبه في شيء شكل حشرة النحلة
 

 الصورة الصحفية: الخصائص والسمات :ثالثاا 
بالواقع، ويرمي إلى لعل أهم ما يميز التصوير أنه فن هادف له أغراضه المحددة، كما أنه يرتبط 

ذا كان  ،الخوض في الحقائق والمجريات السياسية والقتصادية والجتماعية واإلنسانية المحيطة بنا وا 
الفنان ينظر إلى الصورة على أنها وسيلة من وسائل التعبير الجمالي، فإن الصحفي ينظر إليها على 
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فالقيم  ،الفن التطبيقي ل الفن الجميلأنها وسيلة من وسائل اإلعالم، وهي على ذلك تدخل في نطاق 
قد تصبح بالنسبة للصحفي  الجمالية المجردة التي تهم الفنان وتجعل من الصورة لوحة متكاملة فنياا 

حتى تتركز الصورة في القيم اإلخبارية الصحفية  عنهازائدة ول داعي لوجودها بل ل بد من الستغناء 
فالمنظر الخلفي أو األرضية كالسماء الزرقاء أو األشجار تؤدي وظيفة فنية في التصوير  ،دون غيرها

الجميل، ولكنها تعوق الوظيفة اإلخبارية، مما يجعل المخرج الصحفي يبادر إلى قص هذه الزيادات 
لمصور فا ،أخرى ل لزوم لها انتباهه إلى نواح   والستغناء عنها، حتى ل تشوش على القارئ أو تشتت  

هم في المعنى المحوري للصورة، وبالتالي ينبغي أن امن أن كل تفصيل يس الصحفي يتأكد دائماا 
فإذا كانت هناك حاملة معاطف وراء منضدة  ،حذف كل تفصيل ينتقص من هذا المعنى المحوريي  

ذا كانت على المنضدة مجموعة من األوراق مستقرة بإهالجتماع وجب أن ت   مال زال من مكانها، وا 
ذا ما  طرفهاعلى  وجب دفعها إلى وسط المنضدة إلعطائها ما يوحي بأن استعمالها فوري وشيك، وا 

كانت في خلفية الصورة نافذة تكشف عن تفصيل يصرف النظر عن الموضوع الرئيسي وجبت إزاحة 
و الفكرة ها يجب أن تنطق بلسان واحد هوذلك أن التفصيالت كل   ،حتى ل تظهر النافذة المنضدة فوراا 

 األساسية المحورية أو الموضوع المراد نقله إلى الجماهير.

؟ ولما كان م بالتصوير هذا السؤال: ما الذي يجعل الصورة الصحفية ناجحةتالمهما يطرح  غالباا 
، فإنه من الصعب اإلجابة عن هذا السؤال بمجرد وضع مجموعة قواعد أو خالقاا  ابتكارياا  التصوير فناا 
ولكن مما ل شك فيه أن هناك معايير إيجابية وموضوعية للصورة  ،ببعض الخصائصإيراد قائمة 

 :الصحفية الناجحة يمكن الوصول إليها من دراسة الصور المؤثرة بشكل حقيقي صادق

؛ ألن فن التصوير الصحفي فن وظيفي يجب أن يكون لكل صورة سبب وجيه في وجودها -1
 مساس بالجوهر يجب حذفه، حتى ل تترك شكاا هادف بمعنى أن كل عنصر يمكن إلغاؤه دون 

أن يشعر أن كل من فالقارئ ل بد  ،في ذهن القارئ حيال وجاهة وجود الصورة في الجريدة
ول بد كذلك من جعله يشعر  ،صورة قد اختيرت نتيجة دراسة وفحص دقيق لكثير من اللقطات

الشعور بأن  أل يساوره إطالقاا  ويجب ،حث أمره بعنايةب   أن كل صورة تمأل في الجريدة مكاناا 
وقد قلنا إن  ،رعت كيفما اتفق في مختلف الصفحاتنها ز  أالصور هي لسد الفراغ ليس إل، و 

أن تؤكد الفكرة المحورية، ول يجوز التقاط التفاصيل التي تشتت من تفاصيل الصورة ل بد 
 ة.الذهن، كما ينبغي البتعاد عن الصورة الجامدة المصطنعة المتكلف

، وبهذه الطريقة تبقى أن يكون الموضوع الرئيسي للصورة في محورها البصري ويراعى دائماا  -2
إذ إن شرود عين القارئ إلى جنبات الصفحة  ،عين القارئ مثبتة على موضوع التأكيد واإلبراز

ستخدم عوامل التباين في الحجم وت   ،في التصوير عد ضعفاا أخرى ي   وتشتيت ذهنه إلى نواح  
فإذا كانت ربة البيت ذات الذوق السليم قلما تفرش غرفة ما  ،ء إلبراز الموضوع الرئيسيوالضو 
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نما تبذل جهدها لتحقيق مجموعات لونية مع "ديكور" أحمر كلياا  بأثاث أحمر اللون كلياا  ، وا 
على التصوير حيث ل يمكن للستارة البيضاء أن  متناسقة جذابة، فإن هذا المبدأ ينطبق أيضاا 

 ذكر لصورة رجل بمالبس فاتحة اللون.ي   بايناا تقدم ت
كما هو من خصائص األسلوب الصحفي، فيجب  الوضوح من خصائص الصورة الصحفية، -3

وهذا الوضع ينطوي على  ،على الصحفي أن يبدد كل شك أو لبس في المعنى المقصود
ومعه شيء صغير الحجم  ،صعوبة خاصة عندما يقتضي األمر إظهار شخص في صورة ما

بمناسبة إحالته إلى  - هدى في حفل تكريمهفالموظف الكبير الذي ي   ،قطعة مجوهرات مثالا ك
، يجب أل يظهره المصور وهو يحمل الدبوس ألن حجمه ولونه يجعالن ذهبياا  دبوساا  - المعاش

وهنا يجب على المصور أن يلتقط صورة لشخص آخر يعلق  ،يقرب من المستحيل ظهوره شيئاا 
وينبغي  ،تقديم الدبوس إليه في علبة فاخرةكأو يقوم بأي حركة  له الدبوس في رابطة عنقه مثالا 

 ،أن يتجنب ظهور أشخاص ثانويين بوجوه جانبية أو بأجزاء من وجوههم على المصور أيضاا 
صف الثاني ظاهرة في الصورة، أما المصور فالهاوي هو الذي يجعل رؤوس الجالسين في ال
ولتقدير الفرق بين التصوير الفني الرفيع وعمل  ،المحترف فال يمكن أن يرتكب مثل هذا الخطأ

الهواة العاديين يمكن مقارنة الصور في صحيفة بارزة كبرى بالصور في صحيفة مدرسية أو 
 ة والموهبة.غيرها من المطبوعات التي يفتقر فيها المصورون إلى الخبر 

، فلقد ولت أيام اللقطات المصطنعة والدقة من أهم خصائص الصورة الصحفية وأصعبها -4
 والصور الزائفة، أما الصورة الجيدة فهي التي تنطوي على الواقعية والصدق، ويجب أن تبدو  

إل أن  ،قطت دون إنذار مسبق، أي أن المصور التقطها في اللحظة المناسبة تماماا كأنها الت  
ومن  ،خاصية الدقة والصدق عسيرة التحقيق في الحالت التي تقتضي تصوير المواطن العادي
 ،األمثلة على ذلك حالة زوجين مغمورين ربحا خمسة آلف جنيه من شهادات الستثمار

وأرادت الصحيفة أن تنشر لهما صورة على ثالثة أعمدة تعبر عن فرحتهما، ففي هذه الحالة 
ساعات دون أن يحصل على لقطة صالحة للنشر الصحفي  مضي  ن ي  ضطر المصور إلى أي  

وهكذا كم  ،- ما يكونان كذلك ونادراا  -إذا لم يكن الزوجان من أصحاب المواهب التمثيلية 
يتمنى المصورون المحنكون المنتدبون للقيام بمثل هذه المهمة أن يكون يومهم ذاك يوم عطلتهم 

 األسبوعية.
، فهناك صحف تنشر أخبار الطالق لصورة متفقة مع سياسة الصحيفةكون اتوينبغي كذلك أن  -5

أخرى ل تنشرها إل في  في حين أن صحفاا  ،على الصفحات األولى مدعمة بالصور مثالا 
والصورة الصحفية الناجحة هي التي تثير انتباه القارئ،  ،صفحاتها الداخلية أو ل تنشرها إطالقاا 
فالصور الفاضحة، وصور القتلى  ،الذوق السليم وتجعله يهتم بمحتوياتها دون أن تؤذي  
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والجرحى والمشوهين تبعث على الشمئزاز والنفور، والصحفي الناجح هو الذي يشعر 
 ذي يعيش فيه.بمسؤوليته الكبرى إزاء الرأي العام وسالمة المجتمع ال

ن فن التصوير الصحفي الحديث ينبذ األخيلة واألحالم ويتشبث بالواقع، أما الصور إوقصارى القول 
الفنون دون الصحف؛ ألن الصحافة تهتم بأمور الحياة اليومية  ها معارض  الخيالية فقد يكون مكان  

الجمالية فهي تشبه الشعر  الواقعية، فالصورة الصحفية تشبه الخبر والمقال والتحقيق، أما الصورة
فن واقعي يتصل بالقيم الجتماعية ويؤثر في  اا إذفالتصوير الصحفي  ،والقصة األدبية والمسرحية
التصوير ما يجده  ةومادام اإلنسان يثور بطبيعته ضد الظلم، فإنه يجد في آل ،أفكار الناس ومعتقداتهم

عة للكفاح سانحة ووسائل طي   حه، فرصاا والمحارب في سال ،والفنان في فرشاته ،الكاتب في قلمه
همة في فن التصوير الصحفي أنه ل يصور مجرد أشباح مفالقاعدة ال ،ونصرة اإلنسان وتقدم الحضارة

أما الصور عديمة المغزى فال تدخل في نطاق فن  ،أو مناظر فحسب، ولكنه يقوم بمهمة هادفة
 (.304-301)اإلمام، ص ص  .التصوير الصحفي

 

 الصورة الصحفية والريبورتاجبين  :رابعاا 
الشخصية اإلنسانية هي األساس وهي مركز 

الثقل األساسي في الصورة الصحفية )البورتريه( 
والحدث ليس أكثر من مجرد خلفية للشخصية 

 اإلنسانية.

نسانية نسان والعالقات اإليهتم الريبورتاج باإل
ل  - على عكس الصورة الصحفية - ولكنه

يرسم، وبالتالي ل يقدم صورة كاملة للشخصية، 
بل يقدم صورة عامة عن الحالة وعن الظروف 
 ،التي توجد فيها الشخصية أو يوجد فيها الناس

 
ويبقى الحدث وليس الشخصية اإلنسانية  ،من هذه الظروف واحداا  وتشكل الشخصية اإلنسانية جانباا 

أما في الصورة الصحفية فإن الشخصية اإلنسانية هي البطل وهي األساس  ،هو البطل في الريبورتاج
 (.126 ص ،2011)خضور،  .والحدث هو الخلفية
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 مميزات المصور الصحفي: خامساا 
لم يعد المصور ذلك ، ففي دور المصور لقد رافق التغيرات التي أصابت التصوير الصحفي تغير  

نظر إليه على أنه مخلوق يستأهل الحب ولكنه والذي كان ي   ،الرجل الذي يلتقط الصور للصحيفة
أكبر من الذكاء  لو كان يمتلك قسطاا  أو محرراا  بأن يكون مخبراا  بطيء الفطنة والتفكير، كان خليقاا 

ومع أن هذا المفهوم كان له نصيب من الشعبية والنتشار يفوق نصيبه من  ،والموهبة والقتدار
قعية هي أن المصور قلما كان أكثر من عامل يعتمد على إدارة آلة الصحة، فإن الحقيقة الوا

 .غير أن هذا المفهوم قد تغير تماماا  ،التصوير

نما هو صحفي أيضاا  حسبف أصبح المصور الصحفي ليس مصوراا  -1 ة أهمها يدمزايا عدبيتمتع  وا 
تقان فنون التصوير من تشغيل لآللت إلى  ،والقدرة على التحليل والموازنة ،الحس الفوتوغرافي وا 
عن  هذا فضالا  ،وكذلك عمليات التحميض والطبع والتكبير والتصغير وغيرها ،استخدام للمعدات

العناية بالقيم األخبارية والدراية الواعية بأساليب معاملة الناس مع إلمام بالنواحي القانونية 
 ة فائقة على العمل في الظروف الصعبة.المتصلة بالنشر وجرائم السب والقذف، ومقدر 

ليس المصور الصحفي مجرد صانع أو صاحب حرفة، ولكنه في حقيقة األمر صحفي له رسالة  -2
بحسه  اجتماعياا  فنان ينفعل باألحداث ويتأثر بحسه المرهف، ويدرك المواقف ويقدرها تقديراا 

 حرك يده إلى زناد آلته ليلتقط صوراا ل يكتفي بذرف الدموع، بل تت مؤثراا  فإذا رأى منظراا  ،الصادق
وقد  ،أن تحرك مشاعر الناس كما حركت مشاعرهمن  صادقة يعلم بذكائه الصحفي أنها ل بد

معينة من  فال يكتفي بالضحك بل تتحرك أصابعه لتلتقط صوراا  مضحكاا  يشاهد المصور منظراا 
عل باألحداث ول تتحرك مشاعره أما بليد الحس الذي ل ينف ،زوايا فنية تثير الضحك بين القراء

فمما ل شك فيه أن قوة الخيال  ،ول صحفياا  فإنه ل يصلح مصوراا  ،بمآسي الحياة ومهازلها
دراك مزايا الصورة الجذابة وخصائص   ذا كان  ،ها هي أهم صفات المصور الصحفيوالحساسية وا  وا 

لمصور أو غيره من المصور يلتقط معظم الصور بموجب تعليمات من رئيس تحرير القسم ا
رة للصورة الفعلية التي رؤسائه، فإن قراراته في ميدان العمل تظل هي القوة الحاسمة المقد  

يمتاز على غيره، كما أن ذلك ما تشهده  صحفياا  وهذه هي الميزات التي تجعل مصوراا  ،يلتقطها
 عندما نتوجه إلى معرض للصور الصحفية الناجحة.

قلها الخبرة والدراسة بحيث تصبح الحياة بالنسبة للمصور سلسلة الحس الفوتوغرافي موهبة تص -3
وهكذا ينظر إلى كل مجال وكل حدث وكل  ،لتقط بالعدسةطويلة من الحتمالت التي يمكن أن ت  

يجب أن ينظر إلى الطفل الذي يحبو  فمثالا  ،حركة من زاوية الصورة التي يمكن أن تعبر عنه
وراء أمه، والرجل المتكاسل على مقعده ينفث دخان سيجارته، والجمهور الذي يتدافع وراء أتوبيس 

وفي كل مناسبة يجب أن يفكر المصور  ،مزدحم بالركاب على أنها موضوعات قابلة للتصوير
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ول يمكن أن يفعل  ،وهر المشهدفي أفضل طريقة يلتقط بها الجوانب التصويرية التي تعبر عن ج
فالمصور الصحفي  ،ذلك إل إذا أسعفته مقدرته على معالجة جهازه التصويري في يسر وبساطة

أن يعرف قيمة سالحه ومداه وطرق استعماله، وهو في نهاية األمر يستطيع من كالجندي ل بد 
واألفالم وكأنها جزء من أن يعمل بآلة التصوير والمعدات األخرى كالعدسات الملحقة والفالش 

ضطرهم الظروف إلى التقاط الصور في ما ت   نفسه. ويعرف المصورون الصحفيون أنهم كثيراا 
تحظر  ففي الغارات الجوية مثالا  ،الظالم الدامس دون الستعانة بعود ثقاب أو حتى ضوء سيجارة

ثلة يقوم المصور وفي ظروف أخرى كتصوير الحرائق والحوادث المما ،اإلضاءة بجميع أنواعها
 الصحفي بالعمل في الظالم.

المصور ل يستطيع أن يحقق نتائج طيبة إل بالعلم والمران حتى يصل إلى التلقائية في العمل؛  -4
 ألن عملية التصوير ينبغي أن تتركز على الموضوع نفسه، ل على اآللة وغيرها من المعدات.

وعلى العموم فإن األشخاص المرشحين  ،الناسأن يتقن فن معاملة من ل بد للمصور الصحفي  -5
 صنفون في ثالث فئات: للتصوير ي  

  تتمثل في ثالثة أنواع من الشخصيات: الفرد المغمور الذي يسره أن  :قابلة للتعاونالالفئة
يجد صورته منشورة في الصحيفة، ونجمة الشاشة أو المسرح الراغبة في الدعاية لنفسها، 

 .يريد أن يروج لها هم في حملةاوالشخص المس
 قل لجريمة ارتكبها، واإلنسان يمكن تمثيلها بالشخص الذي اعت   :فئة غير القابلين للتعاون

 .ضبط في ظروف محرجة، والفرد الذي ي  الخجول الذي تزعجه الدعاية الشخصية حقاا 
 بشخصية المشترك في أحداث مشاجرة، أو  هايمكن تمثيل :فئة غير القادرين على التعاون

المشكلة التي يواجهها المصور هي مع فئة غير ، و رجل المظالت وهو يهبط بمظلته
ر المصور يحذ  ، حيث القابلين للتعاون، وهي تحتاج إلى براعة وكياسة في المعاملة

شأن  من الوقوع في شرك جرائم القذف والسب أو التشهير، شأنه في ذلك الصحفي دائماا 
من قوانين النشر  الصحفي الذي يستخدم الكلمة، ولذلك كان عليه أن يدرس شيئاا 

 (.306-304)اإلمام، ص ص  .وجرائمه

 

 معايير انتقاء الصورة الصحفية: سادساا 
لى تنامي الحوار حول المعايير التي تحكم انتقاء الصورة إأدى التطور في عصر الصحافة المصورة 

وتحديد أولويات النشر، وموقعها في الصفحة، وغيرها من المعايير التي أصبحت الصحفية وتوظيفها، 
 .تنعكس بالتالي على كم المعلومات واألخبار وقيمتها
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يرى الباحثون أن هناك تأثيرات خارجية عديدة تؤثر على الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات 

بمستوياتها، وتأثيرات النظام التشريعي والقضائي على طريقة الصحفية تتمثل في التأثيرات الحكومية 
وكذلك تأثير القيم والتقاليد  ،اختيار المضمون الصحفي وتأثير المساهمين في هذه المؤسسات

 والممارسات التي تشكل الصحفي اجتماعياا.

ي فقط، ولكنه يتأثر ول يتأثر انتقاء الصور الصحفية بالعوامل الخارجية في البيئة أو السياق الجتماع
أيضاا بالعديد من القوى المؤثرة عليه في المؤسسات الصحفية، مثل العالقة بين الخصائص الشخصية 

للقائم بالتصال سواء العامة مثل الدخل والطبقة والنوع، أو خصائص فكرية أو عقائدية والمحتوى 
 الذي يقوم بإعداده.

مصوراا صحفياا من المحترفين والهواة  39جريبية على وأجرى مارشال فيليب وثرونهل اشتون دراسة ت
لتحديد متى يكون المصور الصحفي مستعداا للتقاط الصور، وقد تم تعريضهم لرؤية لقطات تم 

تصويرها بالفعل لممثالت في أوضاع متدرجة من الحالت العادية الى الحالت غير مألوفة ومتدرجة 
نفعالت العارمة، وتم وضع نوعين من األزرار أحدهما في التأثير حتى الوصول الى مرحلة ال

يضغط عليه المصور عندما يفضل تصوير نفس الصورة والثانية عندما ل يرغب، وأشارت النتائج 
الى أن المصورين المحترفين كانوا أكثر ثقة وخبرة في اختيار الصور، وتتناقص بتزايد معدل التأثيرات 

 السلبية داخل الصور.
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 المؤثرة بعملية انتقاء الصور: العوامل

تتأثر عملية انتقاء الصور الصحفية  -1
بتوقعات القائم بالتصال من جمهور 

المتلقين، وتصوراته عن عالقة خصائص 
هذا الجمهور باألنماط السلوكية 

المستهدفة، وهذا التصور يؤثر في 
اختياره ألنواع الصور ومحتواها وشكلها 

يسعى  ق الهدف التصالي الذيحتى يحق
  اليه.

لى الجماعات المرجعية التي إكما تتأثر عملية انتقاء الصور بمدى انتماء القائم بالتصال  -2
تعتبر عنصراا محدداا من محددات الشخصية ألنه يؤثر في طريقة التفكير أو التفاعل مع العالم 

 المحيط بالفرد.

التنظيمي، واإلجراءات الروتينية مثل كما تتأثر عملية انتقاء الصور الصحفية أيضاا بالسياق  -3
دارة التحرير، والتأثيرات التقنية، وعامل الوقت والمتابعة اإلخبارية مما  تأثيرات مجالس التحرير وا 

يؤثر في النهاية على تشكيل القيم اإلخبارية وترتيبها في مؤسسة ما، والتي قد تختلف مع ما 
لكنها تعتبر في النهاية نتيجة للبناء التنظيمي يحدث في العالم الخارجي أو توقعات القراء، و 

 لى الناتج النهائي لصور الصحفية.للعالقات واإلجراءات التي تؤثر ع

ن كان من  -4 كما يتأثر انتقاء الصور الصحفية أيضاا بالعالقات بمصادر الصور والمعلومات وا 
ومصادرها، ألن الصعوبة وضع ضوابط أو محددات خاصة للعالقة بين القائم بانتقاء الصور 

هذه العالقة تتأثر بعوامل عديدة يمكن أن نالحظ وجودها أو غيابها في كل المجتمعات بصرف 
النظر عن وصف النظام اإلعالمي القائم، ول يمكن تصنيف هذه العالقة في إطار العتماد 

ا، ولكن كل المتبادل بينهما في كل األحوال، أو التقرير بسيادة تأثير أيهما على اآلخر في بعضه
ما يمكن مالحظته أن هذه العالقة ل يعبر مظهرها عن جوهرها في أغلب األحوال. )اإلمام، ص 

 (.309-306ص 
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خراجها الصحفية الصورة اختيار: سابعاا   وا 
 من للنشر الصالحة الصورة اختيار أن شك ل

 يواجهها هامة مشكلة تعد الصور عشرات بين
 مقاييس وهناك ،يوم كل الصحفي المخرج

رشادات  عند الصحفي المخرج بها يهتدي وا 
 فهي الصحفية المقاييس أما ،للصورة اختياره
 الخبر اختيار عليها يبنى التي المقاييس نفس
 الحركة الفنية فأهمها النواحي وأما ،للنشر

 أن يمكن ول للطبع، والقابلية والوضوح والحيوية
 إذا إل بنجاح والحفر التصوير عمليات تتم

  ،دقيقة واضحة األصل تفاصيل كانت
 بين بالتباين تمتاز وأن لمعاا  يكون سطحها أن الصورة في توفرها يجب التي الفنية الشروط أهم ومن

 .ظاللها

 فإذا ودللته، الصورة مضمون أهمها عوامل عدة على يتوقف النهائية الصورة حجم تحديد أن شك ول
 نصف إلى تصل قد إنها بل كبيرة، الصورة تكون أن وجب اإلخبارية قيمته وله قوياا  المضمون كان

 .كاملة صفحة أو صفحة

 أهم من العنوان مع الصورة أصبحت وقد
 الصحفي، اإلخراج في الطباعية العناصر
 نفس في وتتباين العنوان مع تتوازن والصورة
 للفصل تستخدم ما كثيراا  فإنها ولذلك الوقت،

 أحدهما يقتل ل حتى المتشابهة العناوين بين
 معها ينشر بيان أو شرح صورة ولكل ،اآلخر

 أو تحتها أو الصورة فوق تأتي قد التي بالكلمات
 الصورة مع تحفر قد أنها أو جوارها، إلى

 عادة تكون للصورة المصاحبة والكلمات نفسها،
 ،حروف المتن من أثقل أو أكبر
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 العناوين، من لألنظار لفتاا  أكثر ألنها الصفحة من األعلى النصف في الصورة وضع عادةا  ويراعى
 .العلوي النصف على تطغى ل بحيث الصفحة أسفل في الصور نشر من بأس ول

 التصوير إلى يؤدي الذي هو التليفزيون في واأللفاظ الصور بين والزماني المكاني التالزم أن شك ول
 الذي الحيز في أي فقط، المكان في إل التالزم يكون فال الصحافة في أما لألحداث، الحي الواقعي
 .مثالا  والصورة الخبر يشغله
 

 الصورة الصحفيةثامناا: مجالت استخدام 
اهتمت الدراسات التي تناولت الصور 
الصحفية في السنوات األخيرة بدراسة 

والتي  ،خدمت فيهاالمجالت المختلفة التي است  
لعبت خاللها دوراا مؤثراا كمتغير اجتماعي 

همة لتوثيق فترات حاسمة من مفعال وأداة 
تاريخ المجتمعات، ولعل أبرز المجالت التي 
ركزت عليها دراسات الصورة الصحفية في 

 السنوات األخيرة هي:
 

 
 ـ استخدام الصورة الصحفية في تغطية المعارك العسكرية: أ

 16صباح من في الساعة الثامنة وربع 
وفي ضاحية ميدرو ريماشي  1945أغسطس 

على أطراف هيروشيما كان ماتسو شيفي 
المصور الصحفي الياباني لصحيفة شو غنكو 
شيمبون اليومية اليابانية يتناول إفطاره حين 

شعر فجأة بضغط هائل من الالشيء يقذفه قريباا 
 ين أفاق وجدمن منزله وعلى أثره فقد وعيه وح
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أن كل شيء من حوله قد تحطم، وبعد ساعة من هروبه مع زوجته الى أحد الحقول عاد الى منزله 
وأخذ آلة التصوير الصغيرة متجهاا صوب المدينة ولمدة ساعتين صور بالفلم الوحيد الذي كان لديه 

المدينة، وذكر في مذكراته أن ما الصورة الوحيدة التي التقطت بعد قليل من إلقاء القنبلة النووية على 
شاهده كان رهيباا وأنه التقط في ذلك اليوم أفظع صورة في حياته المهنية حيث أضيئت عن طريق 
ألسنة النيران للقنبلة الرهيبة خمس صور فقط بقيت من الفلم الذي صوره، إذ أن الصور األخرى 

ور الياباني للمثول أمام األركان العامة دعي المص 1946أتلفتها اإلشعاعات الذرية، وفي شهر يوليو 
 في هيروشيما وطلب منه تسليم صوره ألنها حسب رأي رئاسة األركان سوف تصدم الرأي العام.

وتعكس قصة هذه الصور الدور المهم الذي 
لعبته الصور الصحفية ليس فقط في تسجيل 

الحروب ولكن أيضاا في التأثير في الرأي العام، 
وجهت للنازيين والفاشيين فالتهامات التي 

والمتعلقة بغزو بولندا وأثيوبيا أثناء الحرب 
العالمية الثانية كانت مقنعة بالعديد من 

المتشككين من خالل الصور المنشورة والتيس 
 عكست وحشية الغزو.

 

كما شهد مجال الصور الصحفية خالل الغزو األميركي البريطاني للعراق إسهامات كبيرة للمصورين 
العدد الكبير من  ولعلالصحفيين في إطار بشاعة الغزو وقتل المئات من المدنيين العراقيين. 

المصورين والصحفيين ضحايا تغطية األحداث يشير الى اهتمام الصحف بتصاعد ثقافة الصورة 
حفية والتي تعد من أهم النتائج التي أسفرت عن تزاوج تكنولوجيا المعلومات والتصال لما لقدرة الص

المرئيات من التأثير في حاسة البصر التي تعد اسرع الحواس في تسجيل الصور الذهنية لدى 
على وبما تمتلكه الصورة من قدرة على التأثير في اتجاهات الرأي العام وعلى القائمين  ،الجمهور

 اتخاذ القرار السياسي.

 الصحفية في المجالت الجتماعية:ـ استخدام الصورة ب 
القوى البصرية في حياتنا، أصبح مهماا كالكلمة المطبوعة تماماا، فهو  ىحدإأصبح التصوير الصحفي 

ل يستطيع أن يسجل اللحظات ذات الدللة من الناحية الشخصية فحسب، ولكن من الناحية 
مة لتسجيل التاريخ الجتماعي للمستقبل عد من أكثر الوسائل القي  الجتماعية أيضاا، ولذلك فهو ي  

 ألجيال القادمة.او 
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ذلك اهتمت العديد من الدراسات خالل ول
السنوات األخيرة بالتعرف على الستخدامات 

المختلفة للصور الصحفية في المجالت 
فقد أجرى ديلوث تارا وآخرون  ،الجتماعية

دراسة للتعرف على كيفية تصوير العرق والنوع 
صورة من الصور المنشورة في ثالث  450في 

نتائج إلى أن وأشارت ال ،فورنيايلامن صحف ك
لوا بشكل مالئم بالقياس النساء واألقليات لم يمث  

إلى المعدل العرقي ومعدل النوع بالنسبة 
وكانت أكثر  ،فورنيايلالمجموع السكان في ك
ل بشكل مالئم هي العناصر التي لم تمث  

  العنصر اآلسيوي والالتيني، كما لم يتم تمثيل

دم الرجال غالباا في أدوار ملحوظة في صورة الضحايا، بينما ق  النساء بشكل عام وتم تقديمهن بصورة 
خلصت وتم التركيز على تقديم الزنوج في الرياضة بشكل عام أو في مجال الجريمة، و  ،المتميزين

أن التأكيد المستمر على تقديم الشخصيات وفقاا للعرق أو النوع في أدوار نمطية إلى نتائج الدارسة 
 ه عواقب سيكولوجية ومجتمعية سيئة.ثابتة يمكن أن يكون ل

 في فريقيإ أصل من لألمريكيين الصحفية الصور تغطية مدى لتحليل دراسةا  وسميث ليستر وقدم
 أعوام خالل وليف وتايم ويك نيوز مجالت

 نتائجها تدأ (1937/1942/1947/1952/1957/1962/1967/1972/1978/1983/1988)
 الشخصية الصور نسبة من فقط  %3.3 بلغت قد فريقيإ أصل من األمريكيين صور أن إلى

 على 1952 لىإ 1937 من الفترة في الصور نشر في عنصري تمييز ظهور الى وأشارت ،المنشورة
 العالمية الحرب بسبب الفترة هذه خالل فريقيإ أصل من األمريكيين بمشكالت الوعي زيادة من الرغم

 لىإ النتباه لىإ أدت 1972و 1957 عامي بين الضطراب فترة أن الى النتائج أشارت كما الثانية،
 في فريقيإ أصل من كيينياألمر  قادة محاولت عكست قد الصحيفة صور وأن ،القطاع هذا حقوق

 .متعددة سياسية أنشطة في المشاركة

 استخدام الصورة الصحفية في تغطية األحداث الرياضية:ـ ج 
تغطية األحداث الرياضية باهتمام بعض الدراسات نظراا حظيت الصور الصحفية التي ساهمت في 

 للدور المهم الذي أصبحت تلعبه الرياضة وما تعكسه من توجهات مجتمعية تعدت حدود مجالها.
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األولمبياد في صحيفتي  ابعلجيسك دراسة عن التغطية الصحفية المصورة أل فقد أجرى شوسيون
 1988و 1984ل دورتي األلعاب األولمبية عامي كية خاليي األمر اتود هيإس إكوريا تايمز ويو 

ومدى تمثيل الالعبات لبالدهن  ،وذلك لدراسة كيفية تغطية الصحيفتين للمشاركة النسائية كماا وكيفاا 
من خالل الصور الرياضية، وقد أشارت النتائج إلى أنه تم إظهار الالعبات األولمبيات بصورة 

وموقعها في الصفحة وموقع  ،ومساحة الصور منصفة وعادلة من حيث تكرار عرض الصور
الصفحات وزوايا الكاميرا واختيار أطر اللقطات، كما أنه تم تجاوز ما يطلق عليه الرياضات المالئمة 
للنساء حيث اشتركن فعلياا في جميع األلعاب تقريباا، لكن مازالت اللقطات الصحفية تصور الالعبات 

ال وجذابات وعاطفيات للغاية وتابعات، وتتعمد الصور إظهار أنهن أقل قدرة جسمانية من الرجعلى 
أنه تم إبراز الالعبات األجنبيات في صحيفة يو إلى الالعبات في لقطات مثيرة، كما أشارت النتائج 

ن صور أغلفة الصحيفتين قد تميزت بالتحيز أو  ،ي بصورة أقل من صحيفة كوريا تايمزاتود هيإس إ
ا أشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن النوع لم يعد يؤخذ في لالعبات دولة كل منهما كم

العتبار في حجم التغطية الصحفية المصورة لكن مازالت الصور الصحفية تركز على التجاهات 
التقليدية إزاء المرأة في مجال الرياضة، كما عكست الصور بعض التجاهات السياسية خالل األلعاب 

 األولمبية.

 
 ،دراسة حول الصور الصحفية المنشورة بصحيفة سيك الرياضية غأجرى دون كان وسيوفونكما 

كشفت نتائجها عن وجود اختالفات كمية وكيفية بين صور الرجال والنساء من الرياضيين من حيث 
وأكدت  ،أنواع الرياضات التي استحوذت على العدد األكبر من الصور ومن حيث زوايا الكاميرا

الختالفات بين صور الرجال والنساء مازالت تمثل مشكلة ألنها تقدم صوراا نمطية لألدوار ن أالدراسة 
المحتملة من الرجال والنساء وأن قراء المجلة سوف يتأثرون بهذا المضمون الفكري لقوة الرسائل 

 اإلعالمية التي تعكسها الصور.
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 :ستخدام الصورة الصحفية في حمالت النتخابات الرئاسيةـ اد 

كية ياهتمت دراسات الصور الصحفية األمر 
بتحليل صور المرشحين في حمالت النتخابات 
الرئاسية األمريكية، فقد أجرى وولدمان وليفت 

دراسة لتحليل مدى التحيز في مضمون الصور 
الصحفية المنشورة خالل حملة النتخابات 

لكل من بيل كلينتون  1996الرئاسية لعام 
وبوب دول في خمس صحف عالية التوزيع 

لوس  - واشنطن بوست -هي: نيويورك تايمز 
س إيو  - شيكاغو تريبيون - نجلوس تايمزأ
 5إلى أيلول ي في الفترة من أول اتود هيإ

  526وشمل التحليل ،1996تشرين الثاني 
لـ بل كلينتون، وأشارت النتائج إلى أن صور  %48منها مقابل  %52صورة كان لبوب دول نسبة 

في صحيفة شيكاغو تريبيون ولسيما كلينتون كانت أفضل قليالا من حيث المعالجة التصويرية 
ن كانت تتزايد أو تقل تبعاا لمؤشرات تفضيل الرأي العام، ي  المحافظة، كما أكدت أن صور المرشح  

هما لما يسمى بالتحيز في تغطية النتخابات الرئاسية واقترحا بدلا منها وجود وأوضح الباحثان رفض  
ص ص ، 2004عبد الحميد، بهنسي، ) .ستراتيجية للتحيز تجاه من يحرز تقدماا في النتخاباتا

38- 52.) 
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 الخالصة                                                  

 :جزأين يشمل اإلعالم لعلوم بالنسبة الصورة مفهوم إن

 المتحركة الصورة. 
 الثابتة. والصورة 
 :اإلدراك من صنفين عن الحديث إلى يدفعنا ما وهذا الحركة، هي األخرى عن إحداهما يميز وما

 هما الذين والمكان الزمان مجال في بها الخاصة حركتها مشاهدها على تفرض المتحركة فالصورة
 حقيقيين.

 له مجال فال الزمن أما المحدد، المكاني الحيز ذلك إل مشاهدها على تفرض فال الثابتة الصورة بينما
  .المشاهد فيه يتواجد الذي بالوقت أقرناه إذا أو رمزية كقيمة عنه تحدثنا إذا إل الثابتة الصورة في

 :صنفين إلى( مولس أبراهام) رأي بحسب الصورة تقسيم يمكننا أخرى، جهة ومن

 فنية. صورة 
 مهنية أو وثائقية صورة. 
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 تمارين:

 مما يلي: الخاطئةاختر اإلجابة 

 :إلى( مولس أبراهام) رأي بحسب الصورة تقسيم يمكن -1

A. فنية. صورة 

B. وثائقية صورة. 

C. .صورة شخصية 

 

 صورة شخصية. Cاإلجابة الصحيحة: 

 

 تنفرد الصورة الثابتة بعدة خصائص منها: -2

A. تقدم الحقيقة بدون تغيير الصورة إن 

B. عالمية. الصورة 

C.  المعلومات. من كبيرة بمجموعة تمدنا إنها 

 

 .تقدم الحقيقة بدون تغيير الصورة إن Aاإلجابة الصحيحة: 

 

 

رشادات مقاييس هناك -3 للصورة الصحفية ومن  اختياره عند الصحفي المخرج بها يهتدي وا 

 الفنية: هذه المقاييس والشروط
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A. يكون سطح الصورة لمعاا. أل 

B. ودللته. الصورة مضمون بناء على النهائية الصورة حجم يحدد 

C. المتن. حروف من أثقل أو أكبر للصورة المصاحبة أن تكون الكلمات 

 

 

 .يكون سطح الصورة لمعاا  أل Aاإلجابة الصحيحة: 
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 جع:ارــالم                                               

 والتطبيق، النظرية الصحفية، الصورة تأثيرات، (2004)، السيد بهنسي، محمد، الحميد، عبد -1
 (.1.ط)الكتب،  عالم القاهرة،

 .(، مبادئ التحرير اإلعالمي، منشورات جامعة دمشق، كلية اآلداب2011) ،خضور، أديب -2
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 عشر ةالحاديالوحدة التعليمية 

 الكاريكاتيرفن 
 العناصر:

 .رالكاريكاتيًمفهومًفنً:أولًا

 .واستخداماتهًالكاريكاتيرًنشأةً:ثانياًا

اًا  .ازدهارًالصحافةًوالرسمًالكاريكاتيريً:ثالث

 .خصائصًالكاريكاتيرً:رابعاًا

 .واتجاهاتهًالكاريكاتيرًرسمًمدارسً:خامساًا

ً.الكاريكاتيرًوالفنًالتشكيليًالصحفيً:سادساًا

 .الخصائصًالفنيةًللعملًالكاريكاتيريً:سابعاًا
ً

 األهداف التعليمية:    
ًأن:ًعلىًقادراًاًالطالبًيكونًأنًيجبًالتعليميةًالوحدةًهذهًدراسةًبعد

 رالكاريكاتيًيحددًمفهومًفن .1
 واستخداماتهًالكاريكاتيرًنشأةيشرحً .2
 ازدهارًالصحافةًوالرسمًالكاريكاتيرييشرحً .3
 خصائصًالكاريكاتيريعددً .4
 واتجاهاتهًالكاريكاتيرًرسمًمدارسرفًيعً  .5
ًالكاريكاتيرًوالفنًالتشكيليًالصحفيفًيعرً  .6
 الخصائصًالفنيةًللعملًالكاريكاتيرييعددً .7

ً
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ًأواًل: مقدمة    

نساااااانًوساااااائلًمتعددةًللتعبيرًابتكرهاًيمتلكًاإل
لهاااادفًالمرادًىًالإوتخضاااااااااااااا ًً،ريخااااهاعبرًتاااا

وتختلفًهاااااذهًً،التعبيرًعناااااهًوالتعاااااامااااالًمعاااااه
يًألتغيرًالمكانًوالزمان،ًوهوًًالوساااااااااااائلًتبعاًا

ً،شاااااااااااااااراتاً عالماتًًوًألجلهاالنسااااااااااااااانًابتكرً
قًعلىًاسااااااااااااااتخاادامهاااًباادللتًمعينااةًقاادًوافً وتً 

نًومكانًاختالفًزمامنًرغمًعلىًالتتشااااااااااااابهً
ًً،اساااااااااتخدامها ًاهولكنًلًتمتلكًالدللتًنفسااااااااا 

بكلًتأكيدًلختالفًالسااااااااااااااياقًالذيًيتمًتداولً
ًثالًانسااانًممثلًتلكًالعالماتًفيه.ًيسااتخدمًاإل

قدًًوً،شاااراتواإلًاالكلماتًوالرسااوماتًوالموسااي 
ًابتكرًووس ًمن

ً

فقًاسااتخدامهاًلتشااملًكلًماًيريدًالتعبيرًعنهًومازالًيبتكرًويوساا ًأيًمنًهذهًالوسااائلًلفت ًأاسااتخدامً
يًساااعيهًخرين،ًوففكارهًوليتواصااالًم ًاآأساااهلًالطرقًإليصاااالًأدواتهًفيًسااابيلًالوصاااولًإلىًأويطورً

ًدوهذاًالنوعًبدأًبشااااااااااااكلًمعينًوتطورًوتع ً ً،غرضًمعينفيًمنًالرساااااااااااامًواسااااااااااااتخدمهًًاًاذاكًابتكرًنوع
يًممًمختلفةًفأوساااااهمًالجمي ًمنًً،بمرورًالزمنًواختالفًاألمكنةًوالظروفًنتاجهإوكذلكًً،هاسااااتخدامً 

نًيكونًوسااااايلةًتعبيرًقادرةًعلىًعبورًالحدودًالتيًتفصااااالًبينًأإلىًًهًوصاااااولًايلإضاااااافةًنضااااااجهًواإلإ
لوبةًنًتكونًم بولةًمنًالجمي ًومطأواستطاعتًهذهًالوسيلةًً،الناسًويمكنًقراءةًرسائلهاًوفهمًدللتها

ةًفيًاساااااتخدامهًاللغةًالمحليًوالم صاااااودًهناًليسًالساااااتخدامًالغارقًفيًمحليتهًًوخصاااااوصااااااًاً،مةومفهًو
 كأداةًرئيسيةًللتعبير.

نًنًتلكًالوساااااااايلةًهيًالرساااااااامًالكاريكاتيريًالذيًدخلًالبيوتًوامتلكًمنًالم هالتًألإيمكنناًال ولً
ًمالح ة.منًالجمي ًباختالفًغرضًالًبلًمالح اًاًوم بولًاًخفيفاًاًيكونًضيفاًا
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 الخطوط الرساااامًوتعنيًوضاااا  تنفيذ في مرحلة أول وهي ،كروكي منًكلمة تأتي كاريكاتير إنًكلمة
 ليس بدء عملية ألنها ؛ةودق تمعن بال ساااري  بشاااكل ىوالتيًت دً  الرسااام أجزاء إطارات لتحديد األولية

 .المكونات بين والتناسب اإلحكام في دقة أكثر مرحلة ثمًتع بها إل

 ومنًتعريفاتًالكاريكاتير: -
علىً طلقتً  تساااااااااااااامية ":الكاريكاتير -1

 مضااااااااااموناًا يحمل الذي التشااااااااااكيل
اقداًا أو ساااااااااااااااخراًا علىً يحتوي أو ن
 بخطوط منفاااذ كوميااادياااة مفاااارقاااات

 منًالكلمة مأخوذة وهي ،فيه مبالغ
 أو المبااالغااة تعني يطاااليااةًالتياإل

ً «Caricatura»". التحميل

 

ً

 التيً «Caricare»كير( هيً)كاري لتينية كلمة مشااااتقًمن "اساااامًبأنه: الكاريكاتيرًفرً عً ًكما -2
كاركتر،ً(الساخرةً الرسوم اللغةًالعربية في ي ابلها لفظة وهي العيوب، إبراز في يغالي تعني:ًرسم

Characterًأوًشخوص". بمعنىًشخصيات (ًوالتيًتأتي
ًيتخاطبًبهاًالفنانًم ًالناس.ًلغةًبأنهًالكاريكاتيرناجيًالعليًالفنانًالشهيرًيعرفً -3
ماًنحنًمةًللتعبيرًعءمنًأكثرًالفنونًمال»فرزاتًفيرىًأنًالكاريكاتيرًأماًالفنانًالسااااااااااااااوريًعليً -4

اللونًفيًالخطًًوعلىًتشااااكيليةًتعتمدًًلغةًفنيةًفيهًمنًواق ًسااااياساااايًواجتماعيًواقتصااااادي،ًوهو
تهًاإليجابيةًوالساااااااااالبيةًوهوًالفتتاحيةًالمصااااااااااورةًالرساااااااااام،ًكأساااااااااااسًللتعبيرًعنًواق ًلهًمشااااااااااكال

ارًإلظهً-علىًنحوًساااااااااخرًوبشااااااااكلًمتعمدًً-وهوًطري ةًفيًالرساااااااامًمبالغًًفيهاًً،«للصااااااااحيفة
فالصاااااااورةًً،ومضاااااااحكةًخصاااااااائصًشاااااااخصًأوًن ائصاااااااه،ًبهدفًالحصاااااااولًعلىًتأثيراتًسااااااالبية

نًوالنصًوًأنًالعنواالكاريكاتيريةًخطابًسااااايميائي،ًوالنصًالسااااايميائيًكماًيراهًالسااااايمولوجيونًه
فكلهاًإشااااااااااراتًدالةًيكم لًً،واإلخراجًالطباعيًواإلشااااااااااراتًوالصاااااااااورًأجزاءًلًتتجزأًمنًالخطاب

ًالسيميائيًأشملًمنًالنصًالمنطوق. ًالنص ًبعضهاًبعضاا،ًوبخاصةًأن

 ،ةوهيكلي نمطية صاااااااورة لبناء والظل الخطًواللون منها: مختلفة، تعبير أدواتً  الكاريكاتير ي ساااااااتخدمً 
 الكاريكاتير لوحة وتتكونً،سااااخرة أو فكاهية بطري ة اجتماعية أم كانت ساااياساااية فكرةًما عن للتعبير
 والمبالغة،ًوالموضوع والمفارقة، والحركة واللون، والفراغ الخطًوالكتلة، :مثل عدة عناصر من الكاملة

ً(.153ًصً،2112)ال ضاة،ًً.والتعليق والهدف والمضمون،

 

ً

 الكاريكاتير: مفهوم فن ثانياً 
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ً

ً

 واستخداماته الكاريكاتير نشأة :ثالثاً 
 إلى رافيكيةغال من الطباعة وسااااائل تطور إن

 عالقة وولدة ظهور شااااااااج ًعلى الميكانيكية
 تساااااتخدمانًالوسااااايلة فنيين نوعين بين جديدة

ً الكرافيكية الهدفً ولهما إنتاجهما في هانفسااااااااا 
 الناشاااااااائة والصااااااااحافة الكاريكاتير وهما ،ذاته

 النتشااااااااااار واسااااااااااعة جدراناًا فوجدًالكاريكاتير
 وسااااايلة فيه ووجدتًالصاااااحافة التداول ساااااهلة
مبيعااااتهااااً زياااادة على وتاااأثيرًوعاااامالًا جاااذب
ً فرضااااااااااتًطبيعةًالرساااااااااامًًوً،سااااااااااوقها خوترساااااااااا 

الكاريكاتيريًعلىًال ائمينًعليهًوهمًالرسامونً
ًنًيجدواًالمكانأ

ً

ومماًيمكنًً،هلنشأتالمناسبًلعرضهًوهوًماًي ودًإلىًاستكشافًالسببًالح ي يًأوًاألرضيةًالح ي يةً
فيًهذاًالمجالًيتعلقًبوظيفةًالفنًوالسااااااااااااات اللًالقتصااااااااااااااديًللفنانينًالذيًكانًالمحركًإليهًتبينهًال
سااااااااسًلدفعهمًوتشاااااااجيعهمًعلىًابتكارًوساااااااائلًالتعبيرًالجديدةًواساااااااتغاللًالتطورًالت نيًلوساااااااائلًاأل

منًًالفنًومنتجيهًإلىًالخروجًلياتًتسااااااااويقًجديدةًتدف آوكذلكًوجودًمنًيغامرًفيًابتكارًً،الطباعة
 (.13ًصً،2112)سعدون،ًً.جدرانًال صورًالراعيًالسابقًلهماًإلىًالشارعًالعام

 عشاااار الخامس ال رن منتصااااف المطبعةًفي اختراع بعد الصااااحافة في الكاريكاتيري الرساااام فن نشااااأ
 الحفر فن من كجزء مرحلته بدأ قد اليوم الصااااحافة في ينتشاااار الذي الكاريكاتيري فالرساااامً،الميالدي

 .الحفر تطورًفن م  أساليبه وتطورت ،نفسه الحفر فن بخصائص ولهذاًالتزم
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 العالم في مصو رة هزلية صحيفة أول صدرت
 عام فيها أساااااااااااسااااااااااية مادة تعتمدًالكاريكاتير

 الفرنسااااي الصااااحفيًوالرسااااام يد على 1830
ً،الكاريكاتير ساااماهاأًو فليبون، شاااارل المشاااهور

 صاااااااااااااحيفة بإصااااااااااااادار تبعها أن لبث ما ثم
ذلكً ومنذً،شاريفاري أخرىًأسماها كاريكاتيرية
 الكاااااااريكاااااااتير بين العالقااااااة باااااادأت التاااااااريخ

 بينهما الت ارب ع راهاًويزداد تتوث ق والصاحافة
واألساااااااااااابوعيةً العالمية الصااااااااااااحف معظم في

 أو صااااااااااحيفة تكاد ول العالم، في والمجالت
ًالرسوم من تخلو مجلة

ً

 العديد في وت ييمه توثي ه عملية وصااااارتًتجري عالمياا، بالكاريكاتير الهتمام تزايد ثم،ًالكاريكاتيرية
ً.(154ًصً،2112)ال ضاة،ًً.بذاتها قائمة دراسة الكاريكاتير دراسة وأصبحتً،العالم دول من

ً

 -ًالكاريكاتير فن كتابه في -ًبهجوري دعً يً 
-1111دومييه"ً) الفرنساااااايً"أورنيه الفنان أن

ًاألب1187 الااكااااااااريااكااااااااتااياارً لاافاان الااروحااي (
 فنانو إليها وصاال التي مراحله بكل المعاصاار
 ليها ًًوً،اليوم العالمية فيًالصحافة الكاريكاتير

 الفن لهذا شدًالنتباهفيً الكبير الفضل يرج 
إلىً اليوم تحتاج ل عالمية لغة أصااااااب  الذي
 ترجمة. أو تعليق

ً

ً
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 الكاريكاتيريهار الصحافة والرسم ازد :رابعاً 
ل اادًكااانًفنًالكاااريكاااتيرًفيًبااداياااتااهًاألولىًلً
يختلفًبشاااايءًعنًباقيًأنواعًالفنونًالتشااااكيليةً
فيًت نياااتًالتنفيااذ،ًإذًكااانًالكثيرًمنًالفنااانينً
يرساااااااااااااامونًلوحاتهمًالكاريكاتوريةًبالزيتًوالماءً
وغيرهااااًمنًالت نيااااتًالمع ااادةًالتيًتطلااابًوقتاااااً

حثًكاريكاتيرًكانًيبجهدااًكبيرين،ًولهذاًفإنًال
لنفسااااااهًعنًمنفذًآخرًوعنًت نياتًتالئمًطبيعتهً
ًارتبطًبت نيااااااتًالغرافياااااكًال اااااابلاااااةً ولاااااذلاااااكًف اااااد
للطباعةًوالنساااخًمثلًالحفرًعلىًالحجرًوالحفرً

ًعلىًالخشب

ً

والحفرًعلىًالنحاسًوغيرهاًمنًت نياتًالغرافيكًمماًساااااااااهلًانتشاااااااااارهًووفرًالجهدًوالوقتًإلنتاجًأعمالً
ولهذاًفإنًالكثيرينًيسااامونًالكاريكاتيرً)ابنًالغرافيكًالشااارعي(ًوهمًمح ونًبذلكًإذًأنًالكاريكاتيرًأكثرً

ً.بمعظمهًمازالًيستخدمًت نياتًالغرافيكًحتىًعصرناًالحاضر

والسببًفيًعدمًارتباطًالكاريكاتيرًبالصحافةًمنذًبدايةًوجودًالصحافةًهوًعدمًاستخدامًت نيةًالطباعةً
مًالمطبعيًالاذيًكاانًساااااااااااااااائادااًلوقاتًغيرًقليال،ًهاذاًمنًجهاةًومنًجهاةًثاانياةًفاإنًالحجرياةًفيًالنظاا

أماًًن،اآالصاااااااحافةًفيًبدايةًظهورهاًلمًتكنًوسااااااايلةًمنًوساااااااائلًالتصاااااااالًالجماهيريًكماًهيًعليهً
أسااابابًارتباطًالكاريكاتيرًبالصاااحافةًفهيًتشاااابهًالوظائفًبينًالكاريكاتيرًوالصاااحافةًاألمرًالذيًيجعلً

ً.بحاجةًالىًالكاريكاتيرًوالكاريكاتيرًبحاجةًللصحافةًالصحافة

بعدًظهورًالصحفًالمصورةًالساخرةًأخذتًهذهًالظاهرةًتنتشرًوتتطورًالىًأنًأصبحتًظاهرةًهامةً
فيًالصحافةًفيًجمي ًالدولًالمتطورةًفيًذلكًالوقتًوأخذتًال وىًالسياسيةًواألحزابًتتبنىًهذهً

تحولتًهذهًالصحفًالىًمنابرًلرساميًالكاريكاتيرًعلىًمختلفًالصحفًوتدعمها،ًوبنفسًالوقتًف دً
 (.188-184ًصً،1888)حمادة،ً.منابعهمًالسياسية

 من أهمها:والرسم الكاريكاتيري هناك عوامل عديدة أدت إلى ازدهار الصحافة 

ًتيًساااهلتإلىًالطباعةًالميكانيكيةًالًرافيكيةًوصاااولًاغمنًالطباعةًالًاًاتطورًوساااائلًالطباعةًبدء -1
لذلك،ًهذاًاألمرًأدىًإلىًتطورًأدواتًنشاااااارًالكاريكاتيرًًطباعةًالصااااااحفًوالرغبةًفيًإصاااااادارهاًتبعاًا
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هًوحسااابًإلىًًطبعًأدىًنًالطلبًعليهأوكماًرأيناًً،وساااهولتهًإضاااافةًإلىًتوفرًالحاضااانةًالطبيعيةًله
لم اهيًنًاوبيعهًإضااااااااااافةًإلىًتعلي هًعلىًواجهاتًالمتاجرًالكبيرةًًوجدراعدةًمكانياتًإلىًنسااااااااااخًاإل

ًاستجابةًلرغبةًروادها.
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًمنًرسوماتًجليريًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمنًاغلفةًالشاريفاريًًًًًًً

التطورًالكبيرًالذيًحصااااالًفيًمناحيًالحياةًالمختلفةًالجتماعيةًوالساااااياسااااايةًوالقتصااااااديةًهيأً-2
ادًوعيًازدياااأدىًإلىًًخرآلتطورًالفنونًومنهااااًالكااااريكااااتيرًكنوعًفني،ًوهاااذاًفيًمعنىًًكبيراًاًمجاااالًا
نتيجةًطبيعيةًلتطورًالفكرًاإلنساااااانيًوظهورًاألحزابًممثلةًللطب اتًالجتماعيةًالتيًتولدتًكالناسً

رًينتيجةًللثوراتًالتيًحصااااااااااااالتًمتراف ةًم ًهذاًالتطورًوكنتيجةًله،ًكلًهذاًأدىًإلىًأنًتتراج ًالكث
ًت اليدًوأعرافًجديدةًحتمتًالتوقًإلىًحريةًالرأيًظهرً تًوً،منًالت اليدًوال وانينًالجتماعيةًالمت ادمة

 خوةًوالتسام ًوالمساواةًفيًالح وقًوالواجبات.خرًومبادئًاألوالرأيًاآ
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ً
ًركابًالدرجةًالثالثةًرسمًمنًدومييه

ً

ًماًنًي ولًرأيهًبحريةًويتناولالكاريكاتيريًألالتيًفسااااحتًالمجالًأمامًهيًهذهًاألرضاااايةًالمهمةً -3
دونًالتفكيرًبوجودًماااًيمن ًقولااهًأيًانحساااااااااااااااارًدورًالرقااابااةًالخااارجيااةًوظهورًنوعًمنًمنًيرياادً

 يتوجبًقولهًلًماًيريدًاآخرونًمنهًقوله.ًالرقابةًالداخليةًالتيًتمليًعلىًالرسامًما
 

ثرًالمنجزاتًأهمااةًًومبًاألحااداثًالإنًالتع يااداتًالتيًحصاااااااااااااالااتًفيًالحياااةًالجتماااعيااةًبسااااااااااااااباا -4
اكبتهاًهمًوضااااااااااروريًلمًوممًترساااااااااايخًالكاريكاتيرًكنوعًفنيًالتكنولوجيةًالجديدةًعلىًاإلنسااااااااااانًحتً 

والتنبيهًلخطورةًالنحرافاتًالتيًتحصاااالًمنًقبلًالسااااياساااايينًأوًالطب اتًالجتماعيةًالتيًتولدتً
ًلًإلىًالمتل ي.ثبتًأهميتهًكأداةًم ثرةًوسهلةًالوصًوألذيًاًوهوً،نتيجتها    
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ً

ً

ً

ً

ً

ًمنًالرسومًالتيًتتعرضًبحريةًتامةًللملكًالفرنسيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
تجتًألسااابابًنريخهًبميزاتًتفردهًعنًالرساااوماتًالكاريكاتيريةًالتيًأً ايتميزًالكاريكاتيرًالصاااحفيًعبرًت

ً:ومنهاً،شتىًودواعيً 

 ًًة.يعالنلطباعيًأيًفيًالماركاتًالتجاريةًأوًكجزءًمنًالوسيلةًاإلااستخدامهًفيًالتصميم

  ًاسااااااااتخدام سااااااااتخدمًفيًرساااااااامًالبوسااااااااتراتًهًكأداةًإعالميةًمثلماًيحصاااااااالًفيًالحروبًحينًيً أًو
كماًحصاااااااالًفيًحروبًالبريطانيينًوالفرنساااااااايينًأوًحروبًاأللمانًأوًالحربًاألهليةًً،الدعائية
فيًًسااااااتخدمًعلىًنطاقًواساااااا اً الصااااااينيةًوالفيتنامية،ًًوخدمًفيًحروبًالتحريرًواسااااااتً ً،األمريكية

ًالطرفين يرانًمنًكال ً.حربًالعراقًوا 
 ًاألطفال ًومجالت ًكتب ًتزين ًالتي ًالرسوم ًفي ًاستخدامه ًفي ًهالبورتريأيضاًًاًومنهاً،أو

ًفيًرأييًآتً  ًالكاريكاتيرًعنًاألنواعًاإلعالميةًًالكاريكاتيريًألنه ًلتمييزًصحافة كضرورة
ًاألخرىًالتيًتستخدمًالفوتوغرافًفيًالنشر.

أنًنحددًبعضاًا قبًل عامةًًوًويجدرًبنًا عنمنًمالم ًالكاريكاتيرًالصحفيًأنًن ولًإنهًا ساليبًأًمأخوذًة
ًالذينًأحدثواًتطويراًا لمتعل ةًبالبناءًميزاتًالفنيةًاعنًالًفيهًعبرًمراحلًنشأتهًوتطورهًوبعيداًاًالرسامين

فيهاًًاًات دمتًبت دمًفنًالرسمًوتطورهًوأصب ًاألداءًالفنيًمفتوحًوهذهًأيضاًاً،الفنيًللرسمًالكاريكاتيري
ً.منًالكثيرًمنًال واعدًالتيًأث لتهًفيماًسبقًومتحرراًا

يًنذكرهاًعامةًالتنًالكاريكاتيرًيحتملًحريةًكبيرةًفيًاستخدامًأدواتهًالتعبيريةًوتصب ًالمالم ًوأل
ً:فإنهًوالعامةًلمدىًالمتوفرًمنًالحرياتًالصحفيةثابتةًفيًغيرًذلكًومتعل ةًبا

خصائص الكاريكاتيرسمخ ا: ا
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ً ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
–منًرسومًأميرًعجامً

ً
العراق

ً
ً

وهيًًثرًت شفاًارافيكيةًالبصريةًاألكغيمتازًب درتهًعلىًإيصالًرسالتهًبسهولةًلعتمادهًالوسيلةًال -1
 الخط،ًحتىًفيًحالةًاستخدامًنسقًلونيًفيه.

نماًيتوقعهًويساهمًفيه. -2 ًليسًوسيلةًللتعليقًعلىًالحدثًوا   الكاريكاتير
لًأصب ًوسيلةًإيضاحً -3 ًوا  ًالرسامًولًتخض ًلتدخلًاآخرين الفكرةًمست لةًبالضرورةًومنًإنتاج
 شأنًالرسوماتًالتوضيحيةًالمراف ةًل صصًاألطفال.ًاشأنه
 لتوريةًفيًإحداثًالمفارقةًهوًأهمًماًيمتازًبهًالكاريكاتير.استخدامًا -4
فيًًوهيًأداتهمً،دأبًالرسامونًعلىًاستخدامًشخصيةًخاصةًبهمًتميزهمًعنًبعضهمًالبعض -5

ثارتهًوتتحركًوف اًا ًالحدثًوا   للفكرةًالمرسومةًوالتيًيريدًالرسامًإيصالها.ًتحريك
فيًالكاريكات -6 المستخدمًة والتلمي ًلضالحرصًعلىًأنًتكونًاللغًة اإلشارًة تعتمًد عالميًة مانًيرًلغًة

إلىً منًالمتل ينأوصولهًا قاموساًاً،كبرًعدًد بذلكًيبتكًر   .(2111سعدونً،)ً.منهمًاًام روءًفنياًاًلغوياًاًوهًو

 واتجاهاته الكاريكاتير رسم مدارس :سادساً 
 األوروبي: الكاريكاتير -أ

 وأعلن فرنسااااا في دومييه فيها وأبدع وطورها ،نكلتراإفيً ارثغهًو بدأها التي التجربة بها والم صااااود
م ً المرسااومة للشااخصاايات الكالساايكي بالشااكل تتميز وهي ،جرائهامنً الحديثًللكاريكاتير أبوته عن
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ً

ً

ً
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 ومنفصالًا الرسم أسفل عادةًماًيكون والتعليق ،إليه الحاجة عدم حالة في حتي للرسم المرافق التعليق
 اسااتخدام وتوساا  ،التشااكيلية اللوحات إطارات على التيًتوضاا  التعريفية اللوحة من ةاسااتعاًر وهو عنه
 المفارقة وهذهًتدعم الرساام، في المسااتخدمة اإلشااارة أو الشااخصااية إلى ترمز كلمة إلىًكتابة النوع هذا
 بين الحوار كتابة في له أكثرًتوساااااعة بشاااااكل أيضااااااًا خدمواساااااتً  ،السااااااخر الموقف وتعزز الرسااااام في

 الوظيفة من مساااتمد المدرساااة هذه وفق الرسااام نأ هنا الرسااام،ًوالح ي ة تحت المرساااومة الشاااخصااايات
 الرسم يصب  حيث المبالغةًوالتضخيم تستخدم والتي ولىاأل بالدرجة السخرية وهي ولىًللكاريكاتيراأل

 في متابعته ماًيمكن كثيراًا وهي ،التعليق التيًيتضااااااامنها السااااااااخرة للفكرة وداعماًا وتوضااااااايحاًا ملح اًا
ًاألوروبيًاآن. الكاريكاتير

 األمريكي: الكاريكاتير -ب

 بفم متصااااااال بالون في وضاااااااعه وهي التعليق فيًاساااااااتخدام جديدة طري ة الرساااااااامون اساااااااتخدم وفيه
الرساامً إلى المتل ي تشااد وبذلك ،منه وجزء الرساام صاالب في التعليق الطري ةًوضااعت وهذه ،الشااخصااية

 واسااااااتخدمها الطري ةًانتشاااااارت وهذه ،أساااااافله والموضااااااوع عنه المنفصاااااال بالتعليق انشااااااغاله من بدلًا
 مثل الوطنية الكاريكاتيرية ابتكارًللشااااااخصاااااايات أول تم وفيها ،المختلفة العالم أنحاء في الرسااااااامون
 ابتكار لىإ العالم من مختلفة نحاءأ في الرسااامون وتسااابق ،انتشاارتًأيضاااًا والتي سااام العم شااخصااية

 وأبو ،فيًمصاار وغيرها وبهجاتوس هانم ورفيعة أفندي المصااري شااخصااية مثل شااخصااياتهمًالوطنية
 . فلسطينًوغيرها في ةوحنظل ،العراق في البلد وابن ،لبنان في خليل

 ً
  الشرقي: األوروبي الكاريكاتير -ت

 إل الماضاااي ال رن نهاية حصااالت التي التغيرات فيًظل قديمة أصااابحت التسااامية أنمنً رغمعلىًال
 ،النتشارًوالتل ي على وقابلية حداثة األكثر وهو ،الكاريكاتيري الرسم في اتجاهًمبتكر إلى تشير أنها
 مالئمة وكانت الفكرة توصيل في علىًالخط وتعتمد ،التعليق لًيستخدم الرسام أن ميزاتها أولى ومن
 التعرض في رةالمً  المفارقة علىًوتعتمد ،ابتكارها في تكمنًالعب رية وهنا ،الرقابة من للتخلص جداًا

 بالوجودًاإلنسااني تتعلق أفكار جلها وفي ،خصاوصايتها في عامة الفكرة تكون نوتساعىًأل للموضاوع
 في وكبتها الشاااخصاااية ومصاااادرةًالحريات ال سااار من الناتج المرير الواق  وتلخص ،اإلنساااان ومحنة
 ورائد نعمة وم يد ياساااار الرحيمًعبد تجارب ولعل ،السااااوفيتيًالسااااابق والتحاد الشاااارقية أوروبا بلدان
 الرساااام التجاهًفي هذا مثل حدثهأ الذي الكبير للتأثير واجهة تمثل العراق رسااااامي وغيرهمًمن نوري

ً.(21-18ًصً،2112)سعدون،ًً.الحديث الكاريكاتيري
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 كاريكاتير والفن التشكيلي الصحفيال :سابعاً 
إنًجمي ًالتعريفاتًلفنًالكاريكاتيرًفيً
ًأنً ًت كد ًوالمعاجم، الموسوعات

ً ًيستخدمًالكاريكاتير ًتشكيلي، ًفن هو
المبالغةًوالتضخيمًللحصولًعلىًردًفعلً
عكسيًكوميدي،ًإذااًفالكاريكاتيرًهوًفنً
ًفالكاريكاتيرً ًاألولى. ًبالدرجة تشكيلي
ًلهً ًفإن ًتشكيلي، ًفن ًكونه ًإلى إضافة
ًالتيً ًاألخرى ًالخصائص ًمن الكثير

ًتجعلهًلًي تصر
ً

ً.لكاريكاتيريًبالمشاهدًهوًالصحافةًبمختلفًأنواعهاعنًهذاًالتعريفًفالمكانًاألساسًللت اءًالرسمًا
ًلًتتعارضان،ًفالصحافةًبحدًًو يمكنًالتأكيدًأنًلفنًالكاريكاتيرًهويةًثنائية،ً)تشكيليةًوصحفية(ًوهما

ذاتها:ًهيًمساحةًلنشاطًعددًكبيرًمنًالفنونًومنًبينهاًعدةًأنواعًمنًالفنونًالتشكيليةًمثلًالملصقً
غيرهاًمنًالفنونًاألخرى،ًوبهذاًالشكلًفإنًوجودًالكاريكاتيرًفيًالصحافةًيفرضًوالصورةًوالكاريكاتيرًًو

عليهًتنفيذًأهدافًمحددة،ًوبالتاليًاستخدامًأدواتًمحددةًقدًتكونًأدواتًتعبيرًأدبيةً)تعليقًأوًنصًأدبيً
لىًمهارةًاجةًإمطولًأحياناا(ًوهذاًباعت ادناًلًي للًمنًأهميةًالرسمًالكاريكاتيري،ًإذًأنًالنصًالساخرًبح

ً.ليستًبأقلًمنًالمهارةًالمطلوبةًفيًالرسمًالتشكيليًالساخر

ً

د النص األدبي أو عدم و أساس وجعلى  الرسوم الكاريكاتيريةثامنًا: أنواع 
 دهو وج

منًةًعددهًيمكنًتصااااااانيفًأنواعًًودًالنصًاألدبيًفيًالرسااااااامًالكاريكاتيريًأوًعدمًوجًوعلىًأسااااااااسًوج
ً:الرسومًالكاريكاتيريةًهي
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ًياً  ًالارساااااااااااااااومًًدعاااااااوهاو ًأناواع ًأهام مان
الكاااريكاااتيريااةًإذًيعتماادًفيًتصااااااااااااااويرً
يصاااالهًإلىًالجمهورًعلىً المضااامونًوا 

دونًنًمًأدواتًالتعبيرًالتشااااااااكيليةًف ط
اسااااااااااااااتخاااادامًأيًنوعًمنًأنواعًالتعبيرً
ًالاارساااااااااااااااامً ًهاااااااذا ًوبااعااضًماان األدبااي،

نًمالكااااريكااااتيريًتراف اااهًعاااادةًجملاااةً)
نًي كاادًبعضًالفنااانيًدونًتعليق(ًالتي

أنهاًبمثابةًالتعليقًاألدبيًالضااااااااااااروريً
ًحتى

ً

ًاختلفًمعهمًالن ااادًوالمباادعينًقااائلين:ًهمًبااالطب ًغيرًوللكاااريكاااتيرًالااذيًيخلوًمنًالعباااراتًاألدبيااة،ً
مح ينًفيًرأيهمًألنًالكثيرًمنًالصااااااااحفًلًتسااااااااتخدمًمثلًهذاًالتعليقًوحتىًفيًحالًحذفهًفإنهًلً

ً.شيئاًايغيرًمنًاألمرً

وكمثالًعلىًهذاًالنوعًمنًالرساااااااااامًالكاريكاتيريًيمكنًاإلشااااااااااارةًإلىًلوحةًللفنانًالليبيًمحمدًالزواويً
رًامرأةًف يرةًتحملًطفلهاًوتمدًيدهاًحاملةًوعاءًفيًإشااارةًإلىًالتسااول،ًفيًحينًي فًرجلًالذيًصااوً 

ًًمنرغمًعلىًالة(،ًًوغنيًتساااااايلًدموعهًفيًذاكًالوعاء،ًوفيًخارجًإطارًاللوحةًمكتوبً)عواطفًحاًر
نًدًومنًومنًالجاااديرًذكرهًأنًعباااارةً)ً،وجودًالتعليقًفاااإنًاألمرًلًيتغيرًفيًحاااالًحاااذفًالتعليق

ً.تعليق(ًهيًت ليدًفيًالصحفًلًأكثر
 :كاريكاتير مع نص تعريفي -2

ًً:هوًرسمًيعتمدًعلىًاألداتين

 أداةًالتعبيرًالتشكيلية.ً

 أداةًالتعبيرًاألدبية.ً

 :دون نصمن كاريكاتير  -1
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لتعريفًللوحةًلبارفقًالفنانًالنصًوفيهاًيً 
بشخصيةًماًتكونًمعروفةًللجمي ًكرئيسً
وزراءًمثالاًأوًملكًماًأوًوزيرًخارجية..ً

لخ،ًويساااااااااااااامىًهذاًكاريكاتيرً"الصااااااااااااااورةًإ
ولتالعبًً،الهزلية"ًأوًكاريكاتيرً"البورتريه"

فنانًالكاريكاتيرًي ومًبإدخالًخطوطًهناً
وخطوطًهناكًتغي رًشاااااااكلًاألنفًمثالاًأوً
الفمًأوًت طيعاتًالوجه،ًوهناًيخافًفنانً
الكااااريكااااتيرًمنًعااادمًمعرفاااةًالمشاااااااااااااااااهاادً
للشاااخصااايةًالمرساااومة،ًفي ومًبكتابةً)نصً
تعريفي(ًيحملًاسااامًصااااحبًالصاااورةًمماً
يضااااااااااااااعفًاللوحااااةًحتىًفيًنظرًالفنااااانً

ً.نفسه

ً

يضااااااااااااااا،ًًرظهرونًعيوبًالوجهً"البورتريه"ًبإضاااااااااااااافةًخطوطًتجعلًاألنفًطويالاًأوًعبعضًالفنانينًيً 
ي ًمت نةًيساااااااتطًةلخ،ًليخرجًبرسااااااامإوين صًخطوطااًليجعلًاألسااااااانانًالضااااااااحكةًمثالاًغيرًمكتملة..ً

لىًهذاًوكمثالًعً،صااااحبًالصاااورةًهنابلتعريفًلالجمي ًمعرفةًالشاااخصًالمرساااوم،ًوبالتاليًلًداعيً
مًالوجوهًصًفيًرساااتالمخيًدلبإالنوعًالكاريكاتيريًيمكنًمشااااهدةًلوحاتًعديدةًللفنانًالساااوريًحسااانً

ً،وجاللًالرفاعيً،وخليلًأبوًعرفةً،جحاًةنًعربًمثلًأحمدًطوغان،ًوأميًو"البورتريه"،ًوكذلكًفنان
ً.وحميدًقاروط،ًف دًاستخدمواًهذاًالنوع
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عنصااااارااًًدعهذاًالنوعًمنًالرسااااامًالكاريكاتيريًيعتمدًالتعليقًاألدبيًالذيًيوضااااا ًمضااااامونًاللوحة،ًويً 
ثابتااًفيًاللوحة،ًويجبًعدمًالخلطًهناًبينًالتساااميةً)أساااماءًاألشاااياءًالثابتةًالداخلةًفيًأصااالًالرسااامً

يقًفإنهًذفًالتعلنًحً إكماًهيًفيًالواق (ًوالتعليقًالذيًلًي ثرًوجودهًعلىًمضااامونًاللوحة،ًبمعنىً
دونهًنًمذلكًالتعليقًالذيًًي ثرًعلىًوصولًمضمونًالرسمًإلىًال راء،ًأماًالتعليقًالذيًن صدهًفهو

ً.تصب ًاللوحةًغيرًمفهومةًأوًقابلةًللتأويل

جحا،ًوالتيًتوضاا ًخاللهاًالظروفًالسااياساايةًالصااعبةًالتيًًةللفنانةًأميًمثالًعلىًذلك،ًتلكًالرساامة
يواجههاًالمسااافرونًعبرًمعبرًرف ًالبري،ًف دًصااورتًالفنانةًلوحةًجساادتًخاللهاًاألساارةًالفلسااطينيةً

عة(ًوهيًت رأًيافطةًكتبًعليها:ًنصااائ ًالجانبًالفلسااطينيًفيًمعبرًلحالً)بمالبسااهاًالمرقً المسااتورةًا
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رف ،ًوقسااامتًهذهًالنصاااائ ًإلىًأربعة،ًاساااتخدمتًخاللهاًاللهجةًالعامية،ًالنصااايحةًاألولى:ًادف ًلناً
ًيوالثانية:ًكلماًدفعتًأكثر..ًزادتًفرصااااااتكًبعدمًالمبيتًف،ًمئاتًالشااااااواقل..ًواخلصًمنًالمشاااااااكل

المعبر،ًوالنصاااااااااااااايحااةًالثااالثااة:ًادف ًبااالاادينااارًأوًالاادولر..ًواخلصًمنًاألدوار،ًورابعاااا:ًادف ًولًتاادعً
ً.الفرصةًتفوت..ًتسافرًلت عالجًأوًتب ىًلتموت

هذاًاألنموذجًلًيمكنهًإطالقااًالسااااتغناءًعنًالنصًفاألداةًالتشااااكيليةًمت نة،ًإذنًاللوحةًشااااكلتًواقعااً
صوً  رًحياةًالفلسطينيينًالمعذبينًعبرًالمعبرً)رف (،ًم ًتضمنهاًروحًالكاريكاتير،ًسياسيااًواجتماعياًا

والنصًهناًلمًيكنًخالصاااااااااًف دًغرقًفيًالرسااااااام،ًفالكلمةًوالرسااااااامةًيجبًأنًيكمالًبعضاااااااهماًويح  اً
هاااًطالعاالمساااااااااااااااااواةًفيًالفعاااليااةًوالحيويااةًومراعاااةًقوةًالنصًالااذيًعليااهًأنًيعكسًث ااافااةًالفنااانااةًًو

ويجبًأنًتحملًاللوحةًنظرةًتهكميةًأوًساااخريةًأوًحدة،ًعلمااًبأنًالتعليقًالصاااائبًوالجادًومعرفتها،ً
ً.للفنانةًيكشفًبجدارةًعنًالتناقضاتًالداخليةًوالخارجيةًفيًالمجتم 
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هذاًالرسمًيعتمدًعلىًأدواتًالتعبيرًالتشكيليً
األدبيًهناًليساااااتًعنصااااارااًألنًأدواتًالتعبيرً

لًالنصًمنًأصاااًدعً إضاااافيااًفيًالرسااام،ًوهناًيً 
الرساااااااااام،ًحيثًتدخلًفيهًكعنصاااااااااارًثابتًإلىً

نًالعبااراتًإجاانابًالتشااااااااااااااكيال،ًويمكنًال ولً
الموجودةًفيًمثلًهذهًالرسااااااااااااومًهيًأسااااااااااااماءً

ًًاألشياءًالداخلةًفيًالرسم،ًمثالاًيكتبًاسم

)ب الة(ًأوً)جزار(ًأوًماًشاااااابهًفهذهًالعبارةًموجودةًأصاااااالاًفيًمدينةًماً)ال دسًمثالا(ًأوًمحلًتجاريً
الواق ًوالرسااااامًقامًبتصااااويرهاًمثلًب يةًاألشااااياء،ًومنًهناًفإنًهذاًالنوعًمنًالكاريكاتيرًيعتمدًبشااااكلً

ً.كاملًعلىًأدواتًالتعبيرًالتشكيليةًوليسًرسمااًمركباًا

ًهااًأبوًالعبادً)الحجر(ًو)النكيفاة(ًفيًحينالفناانًبهااءًالبخااريًوالتيًيحمالًفيًمثاالًعلىًذلاك،ًلوحاة
يوجدًالكثيرًمنًال بابًالشااااابيهةًب بةًالصاااااخرةًإلًأنًشاااااارةًعلىًشاااااكلًيافطةًكانتًتوضااااا ًباللغتينً

وًالعبدًأبًاوطرفًاليافطةًعلىًشاااااااااااكلًساااااااااااهم،ًفيًحينًتنظرًعينً،العربيةًواإلنجليزيةًكلمةً)ال دس(
ً.باتجاهًالسهم

خاريًلحضاراتًفيًرمضان(ًرسمًالباففيًلوحةً)اصطدامًًه،نفسنانًوكذلكًفيًلوحاتًفنيةًكثيرةًالف
المطبخًالعربيًوهوًيحتويًعلىًصااااااااااااااناديقًيحملهاًأطفالًأبوًالعبدًمكتوبًعليهاً)تمر(ًو)قطايف(ً
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الزبائنًًعربيةً)كالهمبرغر(ًوغيرهالوهوًيحملً)فالفل(ًفيًحينًينتظرًطباخوًالمأكولتًالشااااهيرةًغيرً
فواًعنًكالشااااااااهرًالذيًتشااااااااتهرًفيهًاألطباقًالعربيةًبكلًماًتشااااااااتهيًاألنفسًويًالذينًلنًيأتواًفيًهذا
ً.تناولًالوجباتًالسريعة

 :الكاريكاتير المرافق للنص -5

وهوًالرسااااااامًالكاريكاتيريًالذيًيعتمدًفيًإظهارًمضااااااامونهًعلىًنوعينًمنًأدواتًالتعبيرً)التشاااااااكيليةً
وفيًهذاًالنوعًمنًالكاريكاتيرًيشااااكلًالنصًاألدبيًوالرساااامًالتشااااكيليًوحدةًمتكاملة،ًبحيثًً،واألدبية(

ذفًاآخر،ًوقدًيكونًالنصًاألدبيًحوارااًبينًلًيمكنًأنًيعبرًالواحدًمنهاًعنًنفساااااااااااااااهًفيًحالًحً 
ًيبينًبطلينًفًاًاأوًحتىًنصاااااااااااااًمطولا،ًأوًحتىًحواًرًهاأبطالًاللوحةًأوًجملةًعلىًلساااااااااااانًأحدًأبطال

هرًفيًمجالًاساااااتعمالًالنصًاألدبيًالمطولًوأحيانااًاألشاااااعارًالشاااااعبيةًالفنانًناجيًاشاااااتً اللوحة،ًوقدً
ً.العلي

للفنانًالعلي،ًفنجدًفيًاللوحةًحنظلةًيسااااااااااألًكاتبااًصااااااااااحفيااًًاًاومنًاألمثلةًعلىًهذاًالنوعًنوردًرساااااااااام
اتبًالذيًويجيبًالكً"كره؟شااااااااوًعمًتكتبًلبًكثير،ًمتواضااااااااعاا:ً"م التكًاليومًعنًالديم راطيةًعجبتني

ً!"."عمًبكتبًوصيتيً:يض ًأمامهًأوراقًويمسكًقلماًا

ً
إنًاسااااااااتخدامًالنصًاألدبيًفيًالرساااااااامًوالتذكيرًبدخولًالنصًيجبًألًيحجبًالتشااااااااكيلًويدفعهًإلىً

أهميةًووجودهًًذيًبدًمنًوجودًالتوازنًبينًالثنينًبحيثًلًيصااب ًالكاريكاتيرًغيرً ًمكانةًثانوية،ًول
كعدمًوجوده،ًففيًحالًأمكنًالسااتغناءًعنًالتشااكيلًفيًالرساامًالكاريكاتيري،ًوالكتفاءًبالنصًاألدبيً

مكنًولًيً،للوصاااااولًإلىًمضااااامونًالرسااااامًأوًالمادةًالم دمة،ًفإنًهذهًالمادةًلًتنتميًإلىًالكاريكاتير
اًدفعاا،ًليةًهذهًالمادةًويعطيهاليزيدًفعدخلًكعاملًمساااااااااااعدًتسااااااااااميتهاًكاريكاتيرااًألنًالتشااااااااااكيلًفيهاًأً 

ألنهاًً؛نًمثلًهذهًالمادةًتنتميًإلىًالفنونًاألدبيةًالساااااااااااااااخرةًأكثرًمنهاًإلىًالكاريكاتيرإويمكنًال ولً
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دونًالتشاااااااااكيل،ًأماًإذاًحذفناًالنصًمنًقادرةًعلىًالكتفاءًبالنصًالموجودًوالوصاااااااااولًإلىًالجمهورً
ً.لًمعنىًلها،ًهذاًبالتأكيدًليسًكاريكاتيراًاًاألدبيًفيب ىًالتشكيلًخطوطااًتائهة

حيثًيحصاااااالًثمًيبنيهًأدبيااًبً،هًتشااااااكيليااًفيًالبدايةولهذاًفإنًعلىًرسااااااامًالكاريكاتيرًأنًي سااااااسًعملً 
لًفإنهًسااااااااااااوفًينتجًنصاااااااااااافًكاريكاتيرًونصاااااااااااافًأدب،ًماًيمكنًتسااااااااااااميتهً علىًالتوازنًالمطلوبًوا 

أنهًيصااااااااااااالًإلىًال ارئًفإنهًيب ىًبعيدااًعنًمنًرغمًلعلىًاإليهًًشاااااااااااااار)كلمكاتير(،ًفالنصًاألدبيًالم
ذاًانتمىًإليهاًفهذاًلًيعنيًأنهًشغلًمرتبةًمت دمةًبينهاً،األشكالًالراقيةًمنًأشكالًاألدبًالساخر ً.وا 
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ً

ندًإخراجًفيًالموق ًعًنينًمت اربينًغيرًمتصااااااااااااااليوفيهًتكونًاللوحةًالكاريكاتيريةًوالنصًمنفصاااااااااااااال
يشتركًالكاتبًوالرسامًفيًمعالجةًقضيةًمعينة،ًيرسمًخاللهاًًوً،نًلبعضهماًالبعضيالمطبوعة،ًمكمل

الفنانًبغضًالنظرًعنًاحتواءًلوحتهًنصاااااااااااااااًمالزمااًأمًل،ًويكتبًاألديبًملتزمااًالموضاااااااااااااوعًالمتفقً
 .لكتروني(إ)سالمة،ًموق ًً.عليه،ًوصاحبًهذاًالنوعًهوًالفنانًناجيًالعلي

ً
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ً

إنًفنًالكاريكاتيرًشأنهًشأنًالفنونًالتشكيليةًاألخرىًلهًميزاتهًالتيًتجعلهًيتفردًعنًغيرهًمنًالفنونً
ًوالتيًيمكنًحصرهاًفيًاآتي:

 البناء المجازي في العمل الكاريكاتيري: -1
أنواعًمنًالمجازات،ًيتفردًكلًواحدًمنهاًبعواملًفنيةًمتميزة،ًًةإنًهذهًالخاصاااااااااااااايةًتفرزًلل ارئًأربع

ًوهيًفيًالنهايةًتمثلًبناءاًفنياا.

ً:البناءًالمجازيًاألول

ي ومًالبناءًالمجازيًاألولًأساااااااااااااسااااااااااااااًعلىًعمليةًت ديمًالصااااااااااااورةًوالمرادًبهاًغيرًظاهرها،ًألنهًيأتيً
م ارنةًالمتل يًألصاااااااالًًومنًخاللً،يةبمجموعةًمنًال ياسااااااااااتًوالترادفاتًالبصاااااااااريةًللحادثةًاألصااااااااال

لةًفهذاًاألخيرًي ومًبت ديمًاألدً،الحادثًبصااااااااااااااورتهًالهادفةًتبرزًال صاااااااااااااااديةًمنًالعملًالكاريكاتيري
صاااداءًبرزًاأللحادثًنفساااهًبطري ةًمباشااارةًحيثًيً ىًالإدونًالتطرقًمنًالمصاااورةًالناتجةًعنًالحدثً

الحاااادث،ًومنًثمًتتعااااددًاألفكااااارًال ااااائمااااةًعلىًوالنتااااائجًالمتوقعااااةًعنًطريقًاإلكثااااارًمنًماااادلولتً
ًياتًالذهنيةًأوًالمخيلة.المستدعً 

لاااذاًفاااإنًالبنااااءًالمجاااازيًبنااااءًدلليًمركااابًومتكااااثرًالمجاااازاتًيااادفعاااهًمفهومًالتحولًفيًالواقعاااةًأوً
هذاًفقولًأحدهم:ً"إنيًأرىًأفالمااًقدًأينعت"ًً:ولنكونًأكثرًإيضااااااااااااحااًسااااااااااانعطيًالمثلًالتاليً،الحدث
رفتًشاااااااااااخصااااااااااايةًالحجاجًبنًعً ًحيثًيمًويعودًبناًمنًحيثًالح بةًالتاريخيةًإلىًالعصااااااااااارًاألًال ول

 ي ةً،ًوالحيوسااااااافًوالذيًكانًلًيتوارىًمنًال ومًأنًي ول:ً"إنيًأرىًر وساااااااااًقدًأينعتًوحانًقطافها"
إنًساااردًقولًمثلًهذاًفيًعملًكاريكاتيريًينمًعنًمعالجةًموضاااوعًحريةًاإلبداعًالساااينمائيًأوًالفنً

 خصائص الفنية للعمل الكاريكاتيريال :تاسعاً 
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وطااًطًالساالطةًالتيًكثيرااًماًتضاا ًخطخً أيًأنًهناكًمنًالمنتوجًالفنيًالسااينمائيًماًيثيرًسااً ً،الساااب 
ًحمراءًلًينبغيًتجاوزها.

ً:البناءًالمجازيًالثاني

(ًفيًالعملًالكاريكاتيري،ًفهوًالشااخصاايةًالهالميةً)الحائلةًأماًالبناءًالمجازيًالثانيًوالذيًنجدهًبكثرة
إلنسااااااااااانًالخائنًلوطنه،ًالمتخاذلًىًالإالتيًتبدوًككائنًمائ ًالخطوطًلًجدوىًمنًوجودهًفهوًيرمزً

ًن.فيًمواقفهًالمت اعسًفيًعملهًوالمصابًبالوهً 

ًحولًإلىتتشااااااكالًتكادًإنًالفنانًالكاريكاتيريًيعبرًمجازااًعنًمثلًهذهًالشااااااخصاااااايةًبخطوطًمائعةًوأ
هاًمنحنيةًحتىًتربطًبينًالنواياًالح ي يةًللشاااااااخصااااااايةًواألفعالًفنرىًخطوطً ً،الالشاااااااكلًأوًنفيًاآخر

ًوالشكلًالخارجي.

ً:البناءًالمجازيًالثالث

ااًفيًنًالتحولًيلعبًدورااًرياديإحيثًً،الشااخصاايةًالممسااوخةًأماًالبناءًالمجازيًالثالثًفهوًيتمثلًفي
بًاألحيانًوالتيًتكونًفيًأغلً،للغويًعلىًالمشااابهًوالمشااابهًبهًفيًالمالم ًالخارجيةإسااا اطًالتشااابيهًا

ًمالم ًكريهةًحيوانيةًأوًشريرة.

وهكذاًإنًالتحولًالظاهريًيصاااااااااااب ًكاشااااااااااافااًللنواياًالداخليةًواألفعالًالسااااااااااارية،ًفيتمًتوحيدًالمظهرين:ً
ًالظاهرًوالباطن.

ً:البناءًالمجازيًالراب 

مًالفنانًحيثًي ًوً،حدًالتشااااااابيهًالساااااااتعاريإلىًالذيًيصااااااالًًالراب ًفهوًذلكًالبناءأماًالبناءًالمجازيً
ًنضربًمثالاًلتوضي ًذلك:ً،مكانهالكاريكاتيريًبحذفًالمشبهًتمامااًووض ًالمشبهًبهً

ًً،"وضااا ًصاااورةًالثعبانًبدلًرأسًاإلنساااانًالساااياسااايًالذيًيغيرًجلدهًمثلًالحيةًالتيًتساااعىًكالثعبان"
ًعلىًاإلنسانًالمنافقًوهوًكذلكًمشهدًسرعانًماًيتكررًلدىًاألوساطًالسياسية.وهوًمنظرًاستعاريً

منًهنا،ًنساااتخلصًأنًفنًالكاريكاتيرًيساااتعملًاألسااالوبًالمجازيًللتعبيرًعنًأشاااياءًدلليةًكامنةًأيً
ماًوراءًالموضاوعًالمطروح،ًفمهماًتغيرتًالطرقًالتعبيريةًالمجازيةًفإنًالهدفًهوًالتعبيرًالالئقًم ً

ًاإلطارًالعام.ًايًيلفهتروفًالالظ

ًالتحول في العمل الكاريكاتيري: -2
ً،لوًنظرناًإلىًالعملًالكاريكاتيريًنجدًأنهًيعتمدًعلىًسااااااااامةًهيًبمثابةًفاعلًالحركةًداخلًالصاااااااااورة

فهيًالداف ًاألساااااااساااااايًلمجالًالعملًككل،ًوبهذاًفهيًإحدىًمكوناتًالر يةًالعامةًللعالمًالمحيطًمنً
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والتيًيعبرًعنهااًالفناانونًبمفردةً"التحول"ًفهيًآلياةًتحويالًالمعنىًً،كاارهخاللًتشااااااااااااااكالًخطوطاهًوأف
ًما"ااااااااومنًثمًفهوًمضادًللثباتًوالست رارًفهوًمرحلةًالً،آخرىًلإفالتحولًهوًالتغيرًمنًشكلًً،عنده
ً."بين

منًلىًالشااكلًإًوبهذاًفهوًعمليةًانت الًمنًالالشااكلً،التحولًهوًعمليةًانت اليةًبينًثابتينًومساات رين
هًفاقدااًلمالم ًطرفًومكتسااااااابااًمالم ًجديدةًلطرفًآخر،ًوذلكًمشاااااااروطًباختالفًالثابتينًحيثًكونً 

وعلىًالرغمًمنًأناااهًيمثااالًالتعلقًباااأجزاءًمنًملمحيًالطرفينًإلًأناااهًلًيمثاالًً،حتىًيتح قًالتحول
التحولًًوً،والوظائفًواألدوارهوًالالي ينًحيثًانعدامًاألشاااااااكالًًوً،طرفااًثالثااًمسااااااات راا،ًفهوًمائ ًدائماًا

فانمحاءًال ساااماتًواألشاااكالًهوًانهيارًالثوابتًً،أصاااب ًاآنًالمرادفًالدقيقًالمعبرًعنًالفترةًالراهنة
هوًً،ًفالتحولالساااااياسااااايةًمحليااًأوًإقليمياًاًأم،ًساااااواءًالجتماعيةًعدةًالدافعةًعلىًأصاااااعدةًومساااااتويات

ةًأصاااااب ًاليومًعندًالبعضًوسااااايلًوهاًأيًعملًفني،ًرصااااادًلعمليةًتبادلًاألدوارًوالوظائفًالتيًيمرًب
ولعلًالم صااودًبمفرداتًاألدوارًليسًاألشااخاصًفحساابًبلًالدولًًلم صاادًهوًالساات رارًوالساات الل،

البعضًاآخر،ًهيًغايةًوم صاااااااادًللهروبًمنًالدورًاألصااااااااليًالمنوطًبهمًأشااااااااكالًًوالم سااااااااساااااااااتًًو
المبدعًلرسااااااومهًالكاريكاتيريةًعلىًمفهومًالتحولًوبهذاًفإنًبناءًالفنانًً،وًأيًساااااالطةًفاعلةأالم اومةً

مًوساااااااااااااياقًبالغيًقائمًعلىًالبناءًالمجازي،ًومنًثمًاساااااااااااااتخدامًبعضًظً يفت ًبابًالعملًمنًخاللًنً 
ًوحداتهًالمع دةًلغوياا.

ًالحركة في العمل الكاريكاتيري:  -3

إنًالعملًالكاريكاتيريًيحملًفيًطياتهًميزاتً
ًيثبتونًذلااكالعااارفينًبهااذاًالفنًًوالحركااة،ً إنً.

اسااًمنًنتجًأسالحركةًفيًالعملًالكاريكاتيريًتً 
ًومنًثمًمسااااااااااتدعياتهً،البناءًالمجازيًومفرداته

فهيًتتولدًمنًالتأرج ًبينًالمشاابهًوالمشاابهًبهً
وبينًالحاااادثًأوًالموضااااااااااااااوعًالمطروحًً،تااااارةًا

ومنًخاللًعرضًً،أخرىًوالمعنىًالدلليًتارةًا
ًًلفةالمختعمليةًالتباينًالشديدًبينًالمواقفً

ثمًمنًخاللًع دًالم ارناتًبينًالوثي ةًالمرجعيةًحيثًتبرزًقيمةًالبعدًالتاريخيًً،تجاهًالحدثًالواحد
ًالمعلوميًوبينًالموقفًأوًالحدثًاآني.
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فااالحركااةًإذااًحركااةًلااذهنيااةًالمتل يًأوًال ااارئًللحاادثًالتاااريخيًومطاااب تااهًم ًالواق ًأوًالحاادثًاآنيً
الثباااتًالمرجعيًأنًيسااااااااااااااتطي ًالمتل يًت ييمًالعماالًالفنيًوطرقًمعااالجااةًالفنااانًحيااثًتكونًالنتيجااةً
ئيسًرييلًشااااااارونًًرآنضااااااربًمثالاًلذلكًمعالجةًالفنانًالكاريكاتيريًلشااااااخصاااااايةًً،للموضااااااوعًالمطروح

هذهًالصااااااورةًفينًعلىًشااااااكلًبلدوزر،ًيالوزراءًاإلساااااارائيليًالذيًيصااااااورهًالكثيرًمنًالفنانينًالكاريكاتيًر
ًعبرًبحقًعنًالتصرفاتًالهمجيةًلهذهًالشخصيةًالشاذة.المجازيةًت

إنًالحركةًفيًالعملًالكاريكاتيريًمتولدةًأسااااااااااااساااااااااااااًمنًتعددًالمدلولتًداخلًاإلطارًوالتيًتتمثلًفيً
مًعمليةًالتصاااااااانيفًالمسااااااااتمرةًالتيًي ومًبهاًالمتل يًومنًجهةًأخرىًت وً ً،اإليحاءاتًالذهنيةًمنًجهة
فطريًوثااباتًومساااااااااااااات رًثمًلمااًهوًممسااااااااااااااو ًومتغيرًفيًاإلطاارًالفنيًللعمالًالكااريكااتيريًلمااًهوً

ًالكاريكاتيري.

 الرمز في العمل الكاريكاتيري:   -4

تحفلًشااااتىًالميادينًالفنيةًبالكثيرًمنًالرموزًسااااواءًفيًالمساااارحًأوًفيًالشااااعرًأوًفيًالهندسااااةًمرورااً
ذًبداياتًظهورهًمنيكاتيرًح قًالرمزًحضورااًلفتااًوفيًعالمًالكاًرً،باألمثالًالشعبيةًوغيرهاًمنًالفنون
ًم ًالفراعنةًوحتىًالعصرًالراهن.

زًدائمًأكااانًهااذاًالرمًسااااااااااااااواءًاًوً،عرفًالكاااريكاااتيرًالحااديااثًفنااانينًكبااارااًاعتماادواًرمزااًثااابتااااًأوًمتغيراًا
لًطبعةًكًالحضورًفيًالرسمًأوًمت طعااًفإنهًتمكنًمنًبناءًعالقةًحميمةًماًزالتًأواصرهاًتشتدًم 

ًجديدةًمنًالصحفًالتيًتنشرها.

ً:شخصياتهمًالكاريكاتيريةًعلىًالرمزأماًأشهرًالرسامينًالعربًالذينًبنواً

"حنظلة"ًعلىًصفحاتًجريدةًالسياسةًالكويتيةًًمثلًالطفلًعديدةااًناجيًالعليًالذيًقدمًرموًز .1
وكانًمتحركااًيحملًالكالشااااااااااينكوفًأوًيلعبًالكاراتيهًأوًيتكلمًأوًيناق ،ًولكنًً،1868عامً

ي ولًناجيًالعليً"ألنًالمنط ةًساااااااااااوفًتشاااااااااااهدًعمليةًتطوي ًً"فتهًباكراًا"كتً 1873ًبعدًحربً
يًفًالطفلًهوًرفضااااهًوعدمًاسااااتعدادهًللمشاااااركةًفمنًهناًكانًالتعبيرًالعفويًلتكتً ً"،وتطبي 

ًهذهًالحروب.

اللبنانيًمحمودًكحيلًرمزااًدائمًالحضاورًفيًجريدةًالشارقًاألوساطًوهوًعبارةًعنًغرابًقدمً .2
صاااغيرًمتحركًبشاااكلًدائمًومتأقلمًم ًمنا ًكلًالرساااوم،ًفإذاًكانًالموضاااوعًيتعلقًبحدثًماً

فهوًالشااااااااهدًاألولًعلىًأولًجريمةًعرفتهاًً،فإنًالغرابًهناًشااااااااهدًبكلًماًللكلمةًمنًمعنى
ًووق ًفيًحيرةًمنًأمرهًبعدهاًولمًيحسااااانً،دًأبناءًآدمًقابيلًأخاهًهابيلالبشاااااريةًحيثًقتلًأح
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دهاًف امًالثانيًبحفرًقبرًلهًودفنهًعنً،التصرفًحتىًأتىًغرابانًوت اتالًإلىًأنًماتًأحدهما
ًذوًالغرابًودفنًأخاه.حذاًقابيلًحً 

تكارًابوهيًمنًً،مكانةًكبيرةًفيًقلوبًاألردنيينً"أبوًمحجوب"شااااااخصاااااايةًًتلتفيًاألردنًاح .3
ماهًساااأصااادرًكتابااًعنًهذهًالشاااخصااايةًأالفنانًالفلساااطينيًاألردنيًالشاااابًعمادًحجاجًالذيً

ً."المحجوب"

ًنهًمهماًيكنًمنًأمرأنستخلصًمماًسبقًدورًالرمزًفيًربطًعالقةًوطيدةًم ًالوسطًالشعبيًعامةًًو
فإنهًباتًواقعااًمالزمااًلمعظمًأعمالًالرسااااااااامينًالكاريكاتيريينًوهوًينسااااااااجًً،الرمزًوموقعهًفيًالرساااااااام

ً(.17-76ًصً،2115)ميلود،ًً.عالقةًحميمةًم ًالمتل يًوح الاًإيحائيااًللفنان
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يكونًًندخلًالبيوتًوامتلكًمنًالم هالتًألنًتلكًالوسيلةًهيًالرسمًالكاريكاتيريًالذيًأيمكنناًال ولً
 منًالجمي ًباختالفًغرضًالمالح ة.ًبلًمالح اًاًوم بولًاًاًاخفيفًضيفاًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة:                                                

نًهذهًيًمأوقدًابتكرًووس ًمنًاستخدامًًواإلشاراتالكلماتًوالرسوماتًوالموسي ىًًاإلنسانيستخدمً
فيًًدواتهأاستخدامهاًلتشملًكلًماًيريدًالتعبيرًعنهًومازالًيبتكرًويوس ًويطورًًأفقالوسائلًلفت ً

نوعًمنًًوفيًسعيهًذاكًابتكراآخرينًوليتواصلًم ًًأفكارهالطرقًإليصالًًأسهلسبيلًالوصولًالىً
النوعًبدأًبشكلًمعينًوتطورًوتع دًاستخدامهًوكذلكًانتاجهًالرسمًواستخدمهًفيًغرضًمعينًوهذاً

ًالجمي ًمنً هًًلواإلضافةًإنضاجهممًمختلفةًفيًأبمرورًالزمنًواختالفًاألمكنةًوالظروفًوساهم
نًيكونًوسيلةًتعبيرًقادرةًعلىًعبورًالحدودًالتيًتفصلًبينًالناسًويمكنًقراءةًرسائلهاًألىًإًوصولًا

ذهًالوسيلةًانًتكونًم بولةًمنًالجمي ًومطلوبةًومفهومةًوالم صودًهناًوفهمًدللتهاًواستطاعتًه
 ر.ةًالمحليةًكأداةًرئيسيةًللتعبيفيًاستخدامهًاللغًوخصوصاًاليسًالستخدامًالغارقًفيًمحليتهً
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C. م ًالعنوان.ًالكاريكاتير ً

ً.م ًالعنوانًالكاريكاتيرCًًاإلجابة الصحيحة:

 من مدارس الفن الكاريكاتيري واتجاهاته:ً

A. ًاألوروبي الكاريكاتيرمدرسة.ً

B. األمريكي الكاريكاتيرًمدرسة. 

C. غربي.ال األوروبي الكاريكاتيرًمدرسة 
ً

ً.غربيال األوروبي الكاريكاتيرًمدرسةCًًاإلجابة الصحيحة:

 

 

 :بميزات منها الفنون فن الكاريكاتير عن غيره من ينفرد

A. مجازيالالبناءًال.ً

B. التحول.ًً

C. الرمز. 

 .مجازيالالبناءًال A اإلجابة الصحيحة: 

 

 
 

 التمارين:

 مما يلي: الخاطئةاختر اإلجابة 

  :أنواع من الرسوم الكاريكاتيريةمن 

A. ً تعريفيالنصًالكاريكاتيرًم. 

B. ًبدونًالنص.الكاريكاتير 
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 المراجـــــــــــــــــــــع                            
التجلياتًالموضاااااااوعيةًلفنًالكاريكاتيرًفيًالوساااااااطًالشاااااااعبي،ًدراساااااااةًً،(2115)ً،ميلود،ًماريف .1

تحليليةًألعمالًالفنانًأيوبًأنموذجا،ًرسااااااااااالةًماجسااااااااااتيرًغيرًمنشااااااااااورة،ًجامعةًأبوًبكرًبل ايدً
 تلمسان،ًكليةًاآدابًوالعلومًاإلنسانيةًوالعلومًالجتماعية.

 األكاديميةً،اليوميةًالبحرينيةالصاااااااااااحافةًًالكاريكاتيرًفيًفنً،(2112)ً،منعم ال ضااااااااااااة،ًعلي .2
ًواإلنسانية. الجتماعية للدراسات
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