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  ملخص

َق الموروِث في     تهُدُف هذه الدراسُة إلى َتَلمُِّس خصائِص الخطاِب اإلعالميِّ بصفٍة عامٍة َوْف
ةِ  ِة العربي م البالغ ـاِن م ، "Arab rhetoric"عل ـدأْت ببي اب فب ـوِم الخط  "Discourse" فه

ِه،    يِّ، وخصائِص ومقوماِتِه وأقساِمِه ووساِئِلِه التعبيريِة بصفٍة عامٍة؛ لتتحدَث عن الخطاِب اإلعالم
ين عناصِر الخطابِ    ا    - من شكٍل ومضمونٍ    - ومتطلباِت إبالِغِه وأهمُّها المفاعلُة ب ام، أو م والمق

ه ف   ُطِلَح علي اق ـبسي"Linguists" ة ـاء اللغـد علمـعن "Semantics" ةـم الداللـي علـاص
درس      .؛ ِلَتَتناَسَب ومداِرَك المتلّقي ومستواه "context of situation"الـالح ٌب من ال وهذا جان

ذلك  الخطاِب عند أسالفنا ويصلُه بما جاء عن المحدثين،   نراُه يؤصُِّل لمفهوم  ِة    وآ ى أهمي ُت إل يْلِف
ى          الرَّْبِط بين علوم اللغِة بص  ِه األول يِّ في بدايات اِد اإلعالِم العرب َذآُِّر باعتم ٍة واإلعالم، وي فٍة عامَّ

ةِ    ة العربي ى دارسي اللغ ا  عل يِّ     . وعلومه ي أدواِت صانِع الِخطاِب اإلعالم ُة ف  ؛وخاضت الدراس
م  ليتسنى  في تثقيف أنفسهم بمستلزماِت صنعتهم، و المعاصرون  وناإعالمّييستفيَد منها ل تالكُ له  ام
ا أ ان    زمَِّة بياِنه يٍّ آ ٍب تطبيق ِة بِ  ، وآجان اُم الدراس ُث   - يِّعِ مظاهَر من اإلعالِم النَّفْ    َعْرضِ اهتم حي

يِّ    ُتشكُِّل النفعيُة أهمَّ خصائِص ا - الخطاِب السياسيِّ اإلعالم ة    :  ، ومنه داللي، والترجم ر ال التزوي
ر، وع   المقاومة، وعدم التََّحّري والتََّسّرع في إعالنِ   خ، وانتهت الدراسة     ... دم المصداقية الخب إل

  . بالتوصيات والمراجع
 
Abstract 

This study aims to provide a broad exploration of the media 
discourse in terms of Arab rhetoric conventions. The study started by 
explaiming the term ‘discourse’, its aspects, types, and means of 
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expression in general; moving from whence to discuss its characteristics, 
requirements for its delivery, in particular the interaction between its 
constituents - both form and content – or what has been termed as 
“context of situation” by semanticians; all of which are aimed to suit 
recipients in their various levels of understanding. This section draws 
attention to the vital need to establish connections between linguistics 
and media pointing out that at earliest phases, Arab media relied heavily 
on Arabic language researchers. The study then elaborated on the 
instruments available to the media discourse developers to help them 
master their craft. At the practical level the study reviewed 
manifestations of pragmatics, which is one of the most salient features of 
political media discourse, as clear in misrepresentation, resisting 
translation, unverified and precarious news delivery and lack of 
authenticity. The study then concluded with recommendations and 
references. 

 
  :توطئة

اُب ا - "Discourse" الخط و  - بحسب فهمن اُةه ذي  أو ِلْصالَو قن ِر ال ُق التعبي يصُل طري
ل الكاشُف عن شخصي      المنتَج بالمتلّقي، و ِه، ب ِه أو ثقافِت لِّ خصائصها،    ِتِهيكشُف عن فْكِر ُمْنِتِج بك

الوا    ى حين ق ل هو      إنَّ اُألسلوَب  :  وقد عبََّر النقاُد والفالسفُة عن هذا المعن ُل ب ُب أو الرَُّج هو األدي
هِ      ُهصاحُب ائِه الصاِمتيَن بقوِل َد جلس َرّبيَن أح فِة الُم ا  :  ؛ أْي إنُه الُمْنِبُئ عنه، وقد خاطَب أحُد الفالس ي

  !.هذا َآلِّْمنْي َحّتى َأراك

درُك  و يتجلى هذا المعنى عندما نرى من ينسب نّصًا ألحِد المبدعين فنرى الخبيَر المتمرَس ي
ه ال      :  ِه أنَّ هذِه النسبَة ليست صحيحًة؛ ويقولبحسِّ دِع، أو أن ذا المب َس ه ِه َنَف هذا النصُّ ال ألمُس في

  .يتفُق في خصائصِه وما أعرفُه من خصائص أسلوبيٍة لخطابِه

وقد لمسنا هذا المعنى عند القدماِء والُمْحدثين؛ فهذا عبد القاهر الجرجاني، وهو يتحدث عن    
ينبغي أال يشتبه أن الشعر ال يختص بقائله من ":  ين النص ومبدعه يفِصُح فيقولالعالقة الوطيدة ب

:  جهة أنفس الكلم وأوضاع اللغة، ويزداُد تبينًا لذلك بأْن ينظَر في القائل إذا أضفته إلى الشعِر فقلت
لفاَظها من  من حيُث نطَق بالكلِم وسمعَت أ، من أين جعلته قائًال له؟ َأ)امرؤ القيس قائل هذا الشعر(

ائًال      َوى فيها ما َتّخَوَتفيه، أم من حيُث صنع في معانيها ما صنع، َو ه ق َت أنك جعلت إْن زعم خى؟ ف
ل راوَي   ِق المخصوِص، فاجع ى النََّس ِه عل ن في ا م معَت ألفاَظه الكلم وس َق ب ه نط ُث إن ن حي ه م ل
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ِة وا        ى الهيئ ِه عل ا من في ا ويْخِرجه ا الشاعر،      الشعِر قائًال له، فإنه ينطُق به ي نطَق به لصورِة الت
  .)١("وذلك ما ال سبيل لك إليه

دودةٍ    َةطريق عرَفإذا " َموأوضح الباقالني أنَّ العاِل ا من    شاعٍر في قصائَد مع َد غيره ، فأنش
ه     شعره، لم َيشكَّ أن ذلك من نسِجِه، ولم ه من نظم م       َيْرَتْب في أن ٍل ل ه إذا عرَف خطَّ رج ا أن ، آم

ائِل  يشتبْه عليِه خطُّ ُه حيُث رآُه من بين الخطوِط المختلفة، وحتى ُيميَِّز بيَن رسائِل آاتٍب  وبين رس
  .)٢("غيره

رِة أْن        ":  يقول دي لوفرو ه بعض الخب ان ل ه يتسنى لمن آ إن األسلوب الفرديَّ حقيقٌة بما أن
ًا من الشعِر إْن آانت لراسين      اي ) Racine( يميَز عشريَن بيت َز  ، و)Corneille( أم لكرن أْن يمي

  .)٣()"Stendhal( أم لستاندال) Balzac( صفحًة من النثِر إْن آانت لبلزاك

ان أو الكاتب      ":  ويقول ريمون طحان   ِة الفن ع من ذاتي ة  ( إن األسلوَب ينب ، )Buffonنظري
ذين ينتفعون            راِد ال وع بحسب األف تعمالها يتن إن اس ة ف ٍة بشريٍة معين ومع أن اللغَة مشاٌع لمجموع

ي ينتمي       :  ى إنه ليقالبها، حت ِة الت لوبه عن المجموع إن لكلِّ امرٍئ لغته، بمعنى أنه ينفرد في أس
اده            )٤("إليها ران حين خاطَب نق ل جب ران خلي دِع جب ِب المهجريِّ المب ذآِّرنا باألدي ذي ي ؛ األمر ال
    ".لكم لغتكم ولي لغتي" :  قائال

ِب  اِب والمخاِط ين الخط ربُط ب ذا ال يس ه زءًا من مبدِعإال ألن اول كُِّل ج اَب ُيش و ِهلخط ؛ فه
كََّل  الذي  -لغًة ومضمونًا وذوقًا وتجارَب حياة -يصُدُر من مخزونِه َر   ِهفي َتَش ِره سِ عب د ق و، ني عْم

َر صراحًة    جاء هذا المضموُن الكاشُف عن عالقِة النصِّ أو الخطاِب بصاحبِه بألفاٍظ وتراآيَب أآث
  .عنَد غيِر واحٍد من العلماِء

دنا  فم ِة وج اء العربي ثًال ن علم َدم اهِر عب ين األس    الق ربِط ب ي ال يض ف اني يف وِب لالجرج
انَ     " :  وهو يرى أنك وصاحبه،  من   ُهوموضعَ  ،الرجل من الفضل    تعرف من البيت الواحد مك

 ،لفحْ  شاعرٍ  ِلأنه من قَب القائَل لم تعلْم وحتى تعلم إْن ،وتشهد له بفضل المنة وطول الباع ،الحذق
  .)٥("اٍعّنَص يِد تحِت مْن ه خرَجوأن

                                                           
اإلمام محمد عبده :  صلهصحح أ .٦ط .دالئل اإلعجاز  .)م ١٩٦٠= هـ ١٣٨٠( .عبد القاهر ،الُجرجاني  )١(

مكتبة و مطبعة  .السيد محمد رشيد رضا:  وَعلََّق حواِشَيه. وصحح طباعته .والشيخ محمد محمود الشنقيطي
  .٢٣٤ص   .محمد علي صبيح وأوالده بميدان األزهر

 دار .تحقيق السيد أحمد صقر. ٥ط  .إعجاز القرآن  .)م١٩٨٠( .أبو بكر محمد بن الطيب ،الباقالني  )٢(
  .من الكتاب ذاته في طبعته المْلَحَقِة بكتاب اإلتقان للسيوطي ٦٤٩وُيْنَظر ص  .١٢٠ص   .مصر .المعارف

  .٦٠ص  .تونس -ليبيا .الدار العربية للكتاب .األسلوبية واألسلوب):  ت.د( .عبد السالم.د ، المسدي  )٣(
. أنيس فريحة ود. د: تصدر بإشراف). ٢(سلسلة األلسنية . ١ط .األلسنية العربية .)م١٩٧٢( .ريمون ،طحان  )٤(

  .١١٦ص  .بيروت – دار الكتاب اللبناني .ريمون طحان
  .٧٢ص  .دالئل اإلعجاز  )٥(
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ده    -فونوبأتي يومن علماء الغرب  الذي أثََّر في رّواد النقد األدبيِّ ومنظِّري األسلوِب من بع
وبير  وبنهاور و وفل ال ش ن أمث ول -)١(م داُث   ":  فيق ارُف واألح َزَع المع يِِّن أْن ُتنت ن اله إنَّ م

ارًة من صاحبها، آل        هاتترّقى إذا ما عالَجوالمكَتشفاُت أو أْن ُتَبدَّل، بل آثيرًا ما  ر مه َمن هو أآث
ُه أو  أما األسلوُب فهو اإلنساُن عيُنُه تلك األشياء هي خارجٌة عن ذات اإلنسان؛ ؛ لذلك تَعذََّر انتزاع

  .)٣(بترجمة عز الدين إسماعيل" الرجل نفسه" ، أو)٢("تحويُلُه أو سلُخُه

ذه الدراسة    -ِد األسلوِبإلى أنَّ نظريَة تحديالمسّدي َص وخُل زَّلُ  -أو الِخطاِب بمصطلح ه  تتن
ا   منزلَة لوحِة اإلسقاِط الكاشفة ِلُمَخّبآِت شخصيِة اإلنسان" ن، م ، ما ظهَر منها في الِخطاِب وما َبَط

اِت       ُصرَِّح به وما ُضمِّن؛ فاألسلوُب جسٌر ى مقوم وِر إل اُة العب ُه قن إلى مقاصِد صاحبِه من حيُث إن
   .)٤("ال الفنيِة فحسب بل الوجوديِة مطلقًاشخصيتِه، 

اختالف الموضوع   قد أوضَح الدآتور أحمد الشايبإذا آان و هو  " ، أوأنَّ األسلوب يختلف ب
    .)٥("األسلوَب هو األديب، أو هو الرجل" ُر أنَّذآفإنه في السياِق ذاتِه ي" الموضوع

هِ    وهكذا فإنه يمكن القول إن لكلِّ صاحِب خطاٍب بصمًة أس     دلُّ علي ا، وت ُز به د   لوبيًة يتمي عن
لوبيُّ ايُز األس ذا التم لوب، وه راِء األس رى -خب ا ن ارُض وحرَص - آم راه يتع ى  ُهال ن  اةراعمعل

ه، وَ ) بفتح الطاء ( ِهأو مخاَطِب همستوى متلّقي ا     ِلوص للو ُهجنوحَ واحتياجات ي يفهمه ِة الت ِه باللغ ، إلي
اعًال ب   ِب   وليس من شكٍّ في أنَّ هناَك تف ِب والمخاَط نّص  ين المخاِط ارُه في الخِ   وال دى آث ، طاب تتب

  .على النحو الذي تسعى سطوُر الدراسِة إلى بياِنِهوذلك 
  

  :أقسام الخطاب

  :  الِعْلِميِّ أن ُأَقسَِّم الِخطاَب بصفٍة عامٍَّة ِقسميِن رئيَسيِن ُهما قاِمأودُّ في هذا الَم

  :الخطاب الخاّص

ُق في          ويتمثُل في الخطاِب الذ ي تتف اِت الت ٍة متخصصٍة من الجماع راِد جماع يَن أف ي يدوُر ب
ُة الخاصُة      و ،مجاٍل معيٍن من مجاالِت الحياِة رَدُة والمرآب ُه أو مصطلحاُتُه المف له مفرداُتُه وتراآيُب

نْ           ِة أو الصَّ نِّ أو أصحاِب الوظيف اِء أو أصحاِب الف اِء أو األدب ُه خطاُب العلم وِم، ومن َعِة بهؤالِء الق
  .الواِحَدِة، وَهُلمَّ َجّرا

                                                           
األسلوبية + ٢٦ص .دار الفكر العربي. ٢ط .دراسة ونقد -األدب وفنونه  .)م١٩٥٨( .عز الدين ،إسماعيل  )١(

  .٦٧ص  .واألسلوب
  .٦٧ص  .األسلوبية واألسلوب  )٢(
  .٢٦ص  .دراسة ونقد -األدب وفنونه  )٣(
  .٦٨ -٦٧ص  .األسلوبية واألسلوب  )٤(
مكتبة  . ٧ط. األسلوب دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية .)م١٩٧٦= هـ ١٣٦٩( .أحمد. الشايب  )٥(

  .  ١٢١ص . القاهرة. النهضة المصرية
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يم   ا لتعل ٍة منه لُّ جماع ُه آ ذي تنتج فويُّ ال وُب أو الشَّ اُب المكت اِر الِخط ذا اإلط ي ه دخُل ف وي
ذِت ديها تالم ِة ُمري دماِئها ها أو مخاطب يِّ     ون اِب األدب يِّ والخط اِب التَِّقِن يِّ والِخط اِب الِعْلم ، آالخط

  .إلخ ... والخطاب اللغويِّ والخطاب الفّني

  :الخطاب العام

لكلِّ أفراِد المجتمِع دوَن َتمييز، وذلك ِبَغضِّ النظِر عن بيئاِتِه أو  - في األغلِب - وهو الموجَُّه
اهيريِّ " طبقاِتِه، وقد ُأَسّميِه أيضًا بـ امٌّ    " الخطاِب الجم يٌّ ع ِه أو     ،وهو خطاٌب تثقيف لٍّ من أنواع لك

د  ه، وين ٌة ب داٌف خاصَّ ِه أه اِرِهأجناِس ي إط رى -رُج ف ا ن يُّ - فيم اُب اإلعالم ُه الخط ي  - الُمَوجَّ ف
  .إلى أفرادِِ فئاِت الشعِب آلِِّه بمختِلِف طبقاِتِه دوَن تمييٍز -األعمِّ األغلِب

ا    واٍع، أهمُّه ى أن دينيُّ،     :  ويشتمُل هذا اللوُن من الخطاِب عل يُّ، والِخطاُب ال الخطاُب السِّياِس
امُّ   والخطاُب االجتماعيُّ يُّ الع ِة مِ    التثقيف ائِلِه المتنوع ٍة    مسارَح ودوِر خَ  ْنبوس دياٍت ثقافي ٍة ومنت يال

  .وإذاعاٍت مسموعٍة ومرئيٍة وصحٍف ومجالٍت وغيِرها
  

  :عملية الخطاب

ِر الطاء  (بل المخاِطُبُر وإذا آاَن الُمْنِتُج أو الُمْنِشُئ أو الَمْصَد إنَّ      )بكْس َو َأساُس الِخطاِب ف ُه
  :  ثالثِة عناصَر أخرى، وهي )١(ظافِرعمليِة الِخطاِب ال َيكوُن إال ِبت َتماَم

  .)بفتح الطاء(بل المخاَطب الُمْسَتْقِبُل أو الُمَتَلّقي المقصوُد أو المسَتهَدُف بالِخطاِب -

  .أو النَّص المضموُن أو الُمحتوى أو الموضوع أو الفكرة أو الرسالة -

ي أداُة - اب، وه يلة الخط ئَت التوصيل، وس ْل وإْن ش يلُة:  فق ي الوس ُل  ه ي تحم ُة الت التعبيري
  .أو المخاَطب ِبلْقَتْسَتَلّقي أو الُممضموَن الُمْنِتِج ِلُتْوِصَلُه إلى الُم

  
  :وسائل الخطاب

َم،   تتنوع وسائل الخطاب؛ فقد تكوُن وسيلُتُه الكلمَة مسموعًة أم مكتوبًة، أو الصورَة، أو الرس
ارَة ميةَ   -،"Gesture" أو اإلش َة الِجْس مُل الحرآ تقلًة، أو     )٢(وتش اُن مس ِدُرها اإلنس ي ُيْص الت

ِة الشَّ   احبًة ِللُّغ ي        َفمص ى، أو الت يِح المعن ي توض ِهُم ف ا، َوُتْس ِه أْو َغْيِره روءِة بإرادت هيَِّة أو المق
اد؛ لتعغراِض التوصيِل أو ا ألَيصَنُعها   يم واإلرش بُ  ل مِّ وال ِة الصُّ رآإشاراِت لغ اِة، ْكم، وم وِر المش

                                                           
  .ُق بالضاِد والظاءإذ ورد عن العرب النط. تظافر وتضافر آال اللفظين صحيح  )١(
علم " .فاطمة محجوب. َوَسمَّْتُه د". علم لغة الجسم" اختصَّ المحدثون هذا النوع من الخطاِب بعلٍم أسميه  )٢(

. وقد تحدَثْت عنه" .وهو جزٌء من علم االتِّصال. "Kinesics"" علم الكينات"أو ". الحرآة الجسمية
". ع إجراِء تطبيقاٍت له على الحرآة الجسميِة عند المصريينم. وأوضحِت الروابَط التي تربطه بلغِة الكالم

 .دار النهضة الَعربية. دراسات في علم اللغة). م١٩٧٦( .فاطمة ،محجوب:  ُينظر. وآياٍت من القرآن الكريم
  .٢٠٥ - ١٥٩ .١٠٥ - ١٠٠ .م- ل. ص. القاهرة
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ونِ       ِة أو الل ْوِء أو الكتاب ى الضَّ دِة عل ياِق  - واإلشاراِت اإلرشاديِة لحرآِة المواصالِت المعتم ، أو س
 -قد يجتمُع للخطاِبآما هو واِضٌح فإنه ، و"context of situation" الحاِل أو الموِقف أو المقام

  .أآثُر من وسيلٍة -في آٍن واحدٍِ

ى و    دماؤنا إل ار ق د أش ائِلوق اِب س احظ الِخط ال الج ـ٢٥٥.ت(، فق ناِف  ":  )ه ُع أص وجمي
دُ     نُقُص وال َتزي ياَء ال َت ُة أش ٍظ، خمس ِر لف ٍظ وغي ن لف اني م ى المع دالالِت عل مَّ  :  ال ُظ ث ا اللف أوَّله

ة، ا     َي الحال الّدالَّ َبُة ه اَم    اإلشارُة ثمَّ الَعْقُد ثمَّ الخطُّ ثمَّ الحاُل التي ُتسّمى ِنْصَبة؛ والنِّْص وُم مق ي تق لت
تلك األصناِف، وال َتْقِصُر عن تلك الّدالالت، ولكلِّ واحٍد من هذِه الخمسِة صورٌة بائنٌة من صورِة  
ِة، وعن      اني في الجمل صاحبِتها، وِحْلَيٌة مخالفٌة ِلِحْليِة ُأخِتها، وهي التي تكشُف لك عن أعياِن المع

  .)١("حقائِقها في التفسيِر

انِ  البالغةِ  عناصرَ ) هـ٣٢٨. ت( ِهوجعل ابُن عبِد ربِّ ةً  أو البي ال ف، أربع وُن   ":  ق ُة تك البالغ
ان،     :  أوجٍه على أربعِة ِة والبي ظٌّ من البالغ تكوُن باللفِظ والخطِّ واإلشارِة والداللِة، وآلٌّ منها لُه َح

الٍم جوابٌ      :  وموِضٌع ال يجوُز فيه غيُرُه، ومنُه قوُلهم لِّ آ اٌل، ولك اٍم مق لِّ مق ُغ   لك ارٍة أبل ، َوُربَّ إش
َك       فأّما الخطُّ واإلشارُة فمفهومان عند الخاصِة. من لفٍظ لُّ شيٍء َدلَّ ُة فك ا الدالل ة، وأم ، وأآثِر العامَّ

يم    ال الحك ا ق اٌت داالٌت، وشواهُد     :  على شيٍء، فقد أخبَرَك به، آم هُد أنَّ السمواِت واألرَض آي أش
  . )٢("ُيَؤّدي لك بالربوبيَِّةقائماٌت، آلٌّ يؤدي عنك الُحجََّة، َو

  )الطويل(:  وِمْن شواهِدِه على بياِن الداللِة قوُل الشاعِر ُنَصْيِب بِن رباح

 ولْو َسَكتوا َأْثَنْت عَلْيَك الحقائُب فعاجوا فأثَنْوا بالذي أنَت أهُلُه 

ه ه بقول َق علي ُب  ":  وَعلَّ َك حقائ ْت علي كتوا َألْثَن و س ُد ل ن  يري ُب م ا الرَّْآ ي يحتقُبه ِل الت اإلب
  ".هباتك، وهذا الثناُء إنما هو بالداللِة ال باللفظ

  )الطويل(:  )هـ١٩٢.ت( األحنِف بِن العباِس في قوِل ُهومن ذلك أيضا ما نلحُظ

 ُأِحبُُّه رى َمْنأََ َآفى َحَزنًا َأّنْي 
 ُعيوٌن َآثيَرٌة نْيُت ناَلْتُبْح َفِإْن

 َتنا حيَن َنلَتقْيَصْرْبأََ َوُأقِسُم َلْو
 ُفٍسَسراِئَر َأْن دْيُينًا ُتْبَترى َأْع 

 َيَعَلُمِه َفِإَلْي كْوَقريبًا َوال َأْش 
 ُعُف َعن ِآتماِنِه حيَن َأآُتُمْضَوأََ

 َتنا َنَتَكلَُّمُن ُسكوٌت ِخْلَوَنْح
 َجُمَد َذِلَك ُيْسْععًا َبِمراٍض َوَدْم

  

                                                           
دار الفكر . عبد السالم هارون:  رحتحقيق وش. ٥ط .البيان والتبيين  .أبو عثمان عمرو بن بحر. الجاحظ  )١(

  .١٠٧ -١٠٦ص/ ١ج).  م١٩٨٥. (القاهرة .طبعة مكتبة الخانجي. + ت.د. للطباعة والنشر والتوزيع
. بيروت .دار الكتب العلمية. مفيد قميحة. د :تحقيق. ٢ج. ٣ط .العقد الفريد  .)م١٩٨٧. (ابن عبد ربه األندلسي  )٢(

نهاية األرب في فنون :  في آتابه). م ١٩٢٩= هـ ١٣٤٧(. شهاب الدين النويري:  ونقل عنه أيضًا. ٣٠٢ص 
  .٨ص . القاهرة .دار الكتب المصرية. أحمد الزين:  تصحيح٧. ج .األدب
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اَء ا ج ًا فيم يِنن ع إنَّ َتَفحُّص اِلَميِن الجليل ِد َر:  الع ِن عب احِظ واب اِلبِّالج ذا المج ي ه ن  ِه ف م
إنَّ عناصَر           ِبْثُينصوٍص وشواهَد سَ  ا هو واضٌح ف ابِقِه، وآم ُت أنَّ بضاعَة الالحِق من بضاعِة س
َعْقِد باستثناء ال" باب البيان" هي عناصُر الجاحِظ التي ذآرها في ربِه عبِد ابِن البالغِة والبياِن عنَد

َبة  " ـفقط، وإنَِّ ما َعناُه الجاحُظ ب اِل أو النِّْص ُر ب  ّمسَ  "الح ة " ـاُه األخي يمَ " ، وإنَّ"الدالل ذي  " الحك ال
ى مُ توضيحًا ِل ِهصَِّنِب ِهربِّ ابُن عبِد األخيُر جاَء ة " ِهِحَلَطصْ معن اء  " هو  "الدالل ذي  " بعض الخطب ال

  .ابُن عبِد ربِّه - ِئٌنابآما هو  - نهم استفاَدالذي  ِهَنصِّفي الجاحُظ  أوردُه

وسائَل تكشُف عنه، وَيلجُأ  - بمصطلِح هذه الدراسِة - وآما هو واضٌح فإنَّ للبياِن أو الخطاِب
تقِبل      ى المس الَتُه إل َل مضموَنُه أْو رس ه   إليها المنِتُج ليوِص ل إلي ائُل ال تقتصُر    أو الُمَرَس ، وهي وس

ا تشملُ     ة، وإنم ِة المنطوق وبَ أيضًا   على اللغ اَل أو      :  المكت ارَة؛ والح ِة؛ واإلش ِة المنطوق َز اللغ رم
رَّ  ُد وهو  ؛ أمّ الِنُجالنِّْصَبَة أو الداللَة، وهي العناصر التي اتفق عليها ال دليل  ...  الِحسابُ " ا الَعْق فال

ه عزَّ وجل    - آما يقول الجاحظ - به االنتفاِععلى فضيلتِه َوِعَظِم َقْدِر  وُل اللَّ َباِح   ":  ، ق اِلُق اإلْص َف
َر ُحسباناً      ْمَس والَقَم َكنًا والشَّ ل َس ُل اللَّي يم   َوَجاِع ِز الَعِل ديُر الَعِزي َك َتْق دَّس  )١("َذِل ّل وتق ال ج :  ، وق

َبانِ     لرَّْحَمُن َعّلَم الُقْرآَن َخَلَق اإلْنساَنا" ُر بُحْس ْمُس َواْلقَم اَن الشَّ ّل وعزَّ   )٢("َعلََّمُه الَبَي ال ج :  ، وق
َق   ُهَو الَِّذي َجَعل" الّشْمَس ِضياًء َواْلَقَمَر ُنورًا وَقدََّرُه َمَناِزَل لَتْعَلُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب َما َخَل

ا آيَ   ":  ، وقال)٣("إّال ِباْلَحّق اللَّه َذِلَك ِل َوَجَعْلَن ار َوَجَعْلَنا الّلْيَل َوالنَّهَاَر آَيَتْيِن َفَمحْوَنا آَيَة الّلْي  َة النَّه
ابَ         ِنيَن َواْلِحَس َدَد الِس وا َع ْم َوِلَتْعلُم ْن َربُِّك ًال ِم وا َفْض تمُل  "هو ، و)٤("ُمْبَصرًة لَتْبَتُغ اٍن   يش ى مع عل

وال مَ  ى الحِ   ِرْعآثيرٍة ومنافَع جليلٍة، ول اِد بمعن ُة العب ا فَ    ف دُّنيا َلم اِب في ال وا عنِ  ِهس لَّ جَ َو زَّعَ  اِهللا م
  ."ِخرةمعنى الحساِب في اآل

اُن و     - آما هو واضٌح من شواهِد الجاحظ      - العقُدو ه اإلنس ِرٌد يألف اٌم ُمطَّ ه في    نظ وُِّل علي ُيَع
ِم،  ُنواإلدراِك والفه راُه نح ا مََّضَتُم ن دَّ به ي اعت ِة الت اِن األربع ي عناصِر البي ِد " صاٍحُبنًا ف العْق

  .لعامِة التي ُتَؤدَّى لفظًا وَخّطًا وإشارًةابُن عبِد ربِِّه؛ فالحساُب من معاني الحياِة ا" الفريِد

ذِه العناصُر  ُة وإذا آانت ه ُة أو البالِغيَّ ا أو البياني ُن إدراُآه ي ُيْمِك دالئِل الت ياِء أو ال َن األش م
ْمِت أْن    َلَتاستكشاُفها والتعويُل على استنباطاِت الُم ُن للسكوِت أو الصَّ ّقي أو المستقِبِل منها فهْل ُيْمِك

  .وسيلًة َبيانيًة دالًَّة ُيْمِكُن للُمْسَتقِبلِِ االستفاَدُة منها، والتعويُل عليها أيضًا؟ يكوَن
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  .٥:  اآلية. سورة يونس  )٣(
  .٢١:  اآلية. سورة اإلسراء  )٤(
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ذا المجالِ    - لسنا ُنْنِكُر:  أقول اييَن        - في ه اٍت أو أح ْمِت في مقام وَن للسكوِت أو الصَّ أْن يك
ل       ديمًا قالت العرب في المث ٌة، وق اَن السُّ   ":  معينٍة دالالٌت معنوي ا آ الوا )١("ًاكوُت جواب ُربَّم :  ، وق

  .)٢("لو آان الكالُم من فضٍة لكان السكوُت مْن ذَهٍب"

  )المنسرح(:  )٣(وقال الشاعر

َنْفُس َفِإنَّ الُسكوَت ِمْن َذَهِب  ِإْن آاَن ِمن ِفضٍَّة َآالُمِك 

ِف عُ     ي مختِل ِة ف عراَء العربي دنا ش د وج وِرِهوق ك  ُي ْمص ى دالالِت السُّ يروَن إل ال ش وت، فق
  )الوافر( )هـ٢١٣.ت(: الشاعر أبوالعتاهية

فأنَت اليوَم َأْوَعُظ مْنَك َحّيًا  ظاُت َك لْي ِعياِتفي َح ْتآاَنَو

  )ُمَخلَّع البسيط( )هـ٢٤٤.ت(: وقال محمد بن أبي العتاهية

جواُب ما تكرُه السُّكوُت   ما آلُّ ُنْطٍق لُه جواٌب

  )الرََّجز(  )هـ٣٢١. ت(: وقال ابن دريٍد األزدي

َقد َأفَلَح الُمتَِّئُد الَصموُت   َجواُب سوِء الَمنطِق الُسكوُت

  )مجزوء الرمل( )هـ٣٢٨.ت(:  وقال ابن رشيق القيروانيُّ

ا ِوحي ِإَلين ا اْلُم  َيه
كوِت ي السُّ ٍق ف     ُربَّ ُنْط

 َنْفَثَة الصِّلِّ الصَُّموِت 
ًا  َك ِعّي كْتنا َعْن ا َس َم

  

  :  أيضًاوقال 

ديِقهِ    ِم َص اٍل ِلَلْح َرَق َأآَّ  َوَأخ
َسَكتُّ َلُه ضّنًا ِبِعْرضْي َفَلْم ُأِجْب 

يغِ   ِه بُِِمس ارْي ريِق ْيَس ِلج  َول
 َوُربَّ َجواٍب في السُّكوِت َبليِغ
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وهي ). هـ٤٠.ت(. والقطعَة التي جاء فيها إلى علي بن أبي طالب. َنَسَبت الموسوعُة الشعريُة هذا البيَت
ديوان   .)ت .د( .علي بن أبي طالب:  ُينظر. وعِة في قطعٍة ِعدُة أبياِتها أربعةموجودٌة في ديوان اإلماِم والموس

. جمع وترتيب عبد العزيز الكرم. ويليه القصيدُة الكوثريُة. وسيد البلغاِء والمتكلميَن. اإلمام علي أمير المؤمنين
. عبد اهللا بن المبارك :بيَت إلىوآذلك نسبت الموسوعُة هذا ال. ٢٠ص. لبنان .بيروت. المكتبة الثقافية .الناشر

  .ولكن بزيادة بيٍت خامٍس لتصيَر عدُة أبياتها َخمَسة. في القطعة ذاتها .)هـ١٨١(
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    )الكامل( )م١٧٣٢=هـ ١١٤٥.ت(: وقال جرمانوس فرحات

السُّكوَت عِن الجواِب جواُب  إنَّ ما آلُّ َمْن نادى ُيجاُب ِنداُؤُه 

ُب      ":  وفي هذا المقاِم نستذآُر الحديَث النبويَّ الشريفَ  ا صماُتها، والثَّيِّ َتْأَمُر، َوإْذُنه ُر ُتْس الِبْك
إنَّ   فإذا آان من غير المنطِق أو العدِل أْن َنْنِس؛ وعليه "ُتْعِرُب عن نفسها ًا ف َب لساآٍت آالمًا ملفوظ
هِ  استنباَط معاٍن آا ُه أو قَ   :  منٍة في باطِن ا آيفيُت ُئ عنه يس مُ     راِئُتْنِب ٍة ل ُه في أحواٍل معين تَ ُن نًا أو َجْهس

  .ويمكن للمستنبِط أْن يسترشَد بها أو ُيعوَِّل عليها، فالسكوُت في أحاييِن الحاجِة بيان بًا،سَتغَرُم

ًة واضحًة عل    ِه؛ حيث     وإنَّ ما جاء عن األصولييَن في هذا المجاِل يشكُِّل دالل ذهُب إلي ا ن ى م
موضوَع القياِس َطَلُب أحكاِم الفروِع المسكوِت عنها من " أثبتوا للسكوِت دالالٍت؛ فأشاروا إلى أنَّ

ِلهِ        رٍع بأص لُّ ف َق آ ا؛ ِلَيْلَح ن معانيه تنبطِة م ِل المس ِة بالعل وِل المنصوص ت )١("األص ، وإذا آان
رِ    - في هذه الحالِة - الدالالُت تنبطًة من غي اِم         مس وِت األحك ِة في ُثب ا باللفظي إنهم ألحقوه وٍظ ف ملف

ه  :  ، منهاًابها، وَقسَّموها أقسام ما يلزُم عنَد مذآوٍر مسكوٍت عنه، وداللة حال الساآت الذي وظيفت
  .)٢(إلخ...البيان

مُ   - ويشكُِّل السُّكوُت أو الصَّْمُت ا نفه َبة " مصطلحِ  جزءًا ال يتجزَُّأ من مضمونِ     -فيم  "النِّْص
احُظ ه الج ذي جعل َد ال ان، َو عناصِر أح هرََّفَعالبي ه بقول َل علي اُل ":  ُه وَدلَّ َبُة فهي الح ا النِّْص وأم

مواِت واألرضِ    ِق الس ي خل اهٌر ف ك ظ د، وذل ر الي يرُة بغي ِظ، والمش ِر اللف ُة بغي لِّ الّناطق ي آ ، وف
دٍ       يٍم وظاعٍن، وزائ اٍم، ومق ٍد ون اطٍق، وجام اقصٍ  صامٍت ون ِد      فالدَّ ؛ون واِت الجام ي في الَم ة الت الل

ِة            ٌة من جه اُء ُمْعِرَب ة، والَعْجم ِة الدالل اطٌق من جه اطق، فالصامت ن آالداللِة التي في الحيواِن الّن
ال األول   ذلك ق اِن؛ ول ل :  البره ِل األرَض فق ى     :  س جاَرك، وَجن َرَس أش اَرِك، َوَغ قَّ أنه ْن َش َم

  .)٣("جاَبْتَك اعتبارًاثماَرِك؟، فإْن لم ُتِجْبَك ِحوارًا، أ

اِن أو الخطابِ   ِة واألدِب         )٤(وأّيًا تكن وسائُل البي ُل البالغ ا أه َرَف به ا، َواْعَت ْرنا إليه ي َأَش الت
واللغِة وغيُرهم فإنَّ وسيلَة الكلمِة منطوقًة أْم مكتوبًة هي التي تهتمُّ بها هذِه الدراسُة؛ وإنَّ الخطاَب  

ةِ  - في األغلِب - َنراُه – ِةمجاَل هذِه الدراس -اإلعالميَّ ِة مع  فَ ِلالمؤِت ُيعبُِّر عن مضموِنِه بهذِه الكلم
ْرِص     الذي ال َنعَدُم أثرُه فيِه جمًال ودالالٍت ِلَيِصَل بها إلى الُمْرَسل إليِه غيِرها ك من خالِل ِح ، وذل

ل   -على تكييِف خطابِه المخاِطِب أو الُمْرِسِل ئَت فق الته اإلعالم :  أو إن ش ة رس ِه    - ي درِة مخاَطِب وق
  .مؤثٌِّر ومتأثٌِّر في آٍن واِحٍد المفهوِم ذالذا فإن الخطاَب اإلعالميِّ َوفَق هوحاله؛ 
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  الِخطاِب اإلعالميِّ متطلبات

ذا  دَّ له أيضًا أْن َيال ُبِه َفِجِتْنُم ْنإذا آان الخطاُب يكِشُف َع تناَسَب وعقليَة المستقبِل ومستواه؛ ل
َن   يتطلُب من افهو  ًة م الُتُه     لمنِتِج أْن ُيراِعَي مجموع َع رس ى تق وِر حت ُة  األم ذي   اإلعالِميَّ َع ال الموق
  :  ، وَأَهمُّهالها يريُدُه

ا التََّعرُّف على خصائِص مخاَطِبِه الفكريِة واالجتماعيِة وال  -*   سياسيِة واحتياجاِتِه لمراعاِته
ْدَرَة     وفي هذا المجاِل يتوجَُّب علىفي توجيهِه وتوعيتِه،  ِه ُق المنِتِج أو الُمْنِشِئ أْن ُيراِعَي في خطاب

  .ٍة هاديٍةَفُمْسَتْقِبِلِه الَعْقليِة، وطاقاِتِه الثقافيِة، وظروفِه االجتماعيِة، وما إلى ذلك من أموٍر آاِش

تقِبِلِه، وتهيِّ      ْن ُمس يَّ م ِتَج اإلعالم رَِّب الُمْن أْن ُتَق ًة ب ا آفيل وازُم ضروريٌة نراه ذِه ل ُه وه َئ ل
ْرِحهم     َل َش انوا قب ولرسالتِه اإلعالميِة َمنازَل الَقبوِل عنَده؛ األمُر الذي عاَيّناُه عنَد أساتذِتنا، حيُث آ

ّموَنهُ          ا ُيَس ا َعّم دَّثوَن لن ِه َيَتَح يِلِهم لمعاني رًا، وتحل يِّ شعرًا أو نث نَّصِّ  " للنَّصِّ األدب وَّ ال ، ويشمُل  "َج
ِب وعصرِه،  َف بالكات وِّ     التعري ِق الَج َك ِلَخْل ِه؛ وذل اِت قوِل نَّصِّ أو ُمالبس بِة ال ن مناس َف ع والكش

  .المناِسِب لنا للَتَعرُِّف على آلِّ ما يحيُط بالكاتِب وَنصِِّه من أحواٍل أو سياقاٍت

أسباب " فوائِدثوا عن دََّحَت إْذ، أيضًا علماؤنا السابقون ى جوانَب منُهالذي نصَّ عل وهو األمُر
زول يح " الن ي الكشف والتوض ن  ؛ ف اء ع ديج ه الواح ة تفس ":  أن ن معرف ةيال يمك دوَن  ر اآلي

ِم  :  ق العيديوقال ابن دق الوقوِف على ِقصَِّتها، وبياِن نزوِلها، بيان سبب النزوِل طريٌق َقِويٌّ في فه
إنَّ الِعلْ   :  ، قال ابن تيميةمعاني القرآِن ِة ف وِرُث   معرفُة سبب النزوِل يعين على فهِم اآلي بِب ي َم بالس
دَ " َذآَر السيوطي أنَّ لمعرفِة أسباِب النزوِلو، )١("العلَم بالُمَسبِِّب ِة     :  فوائ ُة وجه الحكم ا معرف منه

رَة بخصوِص السببِ   َي ْنَم تخصيُص الحكِم به عنَد ومنها الباعثِة على تشريع الحكم، ، رى أنَّ الِعْب
ةُ    الوقوُفها ن، وم...ليُل على تخصيصِهأن اللفَظ قد يكون عاّمًا ويقوم الدَّومنها  ى وإزال ى المعن  عل
   .)٢("اإلشكال

ةَ     -*  يلَتُه اللغوي ي حص ي تراع ِة الت ليمِة المترابط ِل الس بِة، والجم اِظ المناِس ار األلف ، اختي
ُب ومستوى الُم ي تتناَس فِة الت ارحِة الكاش ائِل اإليضاِح الش لوِب بوس م األس ي آالنَُّلَتودع صوِص ّق

  .وغيِر ذلك نيِة أو األدبيِة أو الِحَكِم واألمثاِلالدي

دًة          ًة واضحًة بعي ِتِج لغ ُب من المن ًة تتطل يِّ خاّص وبصفٍة عامٍَّة فإنَّ صياغَة الخطاِب اإلعالم
َم      ُه القاِس عن الناِدِر والغريِب والحوِشيِّ والُمْسَتْكَرِه من األلفاظ أو التراآيب، وينبغي أْن ُتشكََّل لغُت

  .ُض بها ِبضاَعَتُهِرْعُض الذي َيِرْعمهوُر مستْقِبليِه؛ فهي الَمَرَك الذي يجتمُع عليِه ُجالمشَت

                                                           
للقاضي  ويليه آتاب إعجاز القرآن. اإلتقان في علوم القرآن  .)م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٣( .جالل الدين ،السيوطي  )١(

  .٤١ص . بيروت .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع١. ج. ١ط.  الباقالني
  .٤١ - ٤٠ص  .١ج  .ُينظر السابق  )٢(
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ةَ   َن قتيب ى عدمِ  ثُّ الُكتّ حُ َي وفي هذا المجاِل وجْدنا اب ِر والتَّقعيبِ  ْقالتَّ اَب عل م،  في آالمِ  )١(عي ه
ِب وا        ْدِر الكات ى َق ا عل ِبهم فيجعلوه اَظهم في ُآُت ه، وأال ُيعطوا   وأْن ُيْنِزلوا ألف وِب إلي َخسيَس  " لمكت

  .)٢("الناِس رفيَع الكالِم، وال َرفيَع الّناِس وضيَع الكالم

اَب في عصِرهِ     -ووجدنا عبد الرحمن الهْمذاني ه الكّت ُد اتجاهاتِ   -وهو ُيوجِّ في   ْمِهبعضِ  ينتق
اظِ        ن ألف ِه م ِره لمتطلباِت ِة عناص دِم مالءم ك بع ابِهم، وذل ي خط تواِء ف دِم االس ولُ  ع ِة، فيق :  اللغ

مْ      ْدَجَوَو" الِم َفُه اُع في الك َأهم االتس ًا أخط اتِ    ُت من المتأخريَن في اآللِة قوم وَن في مخاَطب هم ُمَتعلِّق
ذلكَ      وآتِب زوا ب اذِّ؛ ليتميَّ ِة والحرِف الّش ِة الغريب اِء عن        هم باللفظ د األغبي وا عن ِة، ويرتفع من العام

و  ِة الحش رين ...َطبق ُت آَخ وا بعضَ  ، وألَفْي د توجه م     ق َر أنه ِة، غي ذِه الطَّبق ن ه ْوا ع ِه َوَعَل التَّوج
ِة       ِزَيْم اِظ العام ْن ألف رٍة سخيفٍة م اٍظ آثي جوَن ألفاظًا يسيرًة قد حفظوها من ألفاِظ ُآّتاِب الرسائل بألف

ي    ِه ِلض ِر لفِظ ًى بغي َر معن تطيعون تغيي ِة بضاعِتهم، وال يس ا؛ لخف ا، وضرورًة إليه تعانًة به ِق اس
ي  َرِة ف دُّرَِّة والَبْع ين ال وا ب اوراتهم، إذ جمع ِبهم ومح ي ُآُت اهراِن ف تالُل ظ التكلَُّف واالخ ِعهم؛ ف ُوْس

  .)٣("نظامهم

ِة، وبلغائِ    اِد العربي ان لنق ا آ اوم أنوِس،       ؛ه ِظ الم اِر اللف رورِة اختي ى ض نصَّ عل ا أْن ن ولن
اني، و  ووضعِه في تراآيَب سليمٍة واضحٍة إال ألنَّ اللغَة هي ا ِلْعَجَن من  كَُّمتَّال  إنَُّحلَُّة المع ادرًة   ه ق

ذي َيسعى     َلالٍء وُيْسٍر َجُلها ِبِمْحالتي َت أو المضاميِنالمعاني  نع التعبيِر على مى ال َدُف اَألْس هَو الَه
  .إلى الوصوِل إليه ُبِطاخالمالمنِتُج أو 

نِ  وفي هذا المعنى سبَق اَل في حديثِ    باِطَط الب ا أْن ق :  ِديِّ الشعِر الجَ خصائِص خطاِب    عنِ  ِهب
زداُد      " ي ت ناِء الت ِة الحس ا آالجاري وللمعاني ألفاٌظ ُتشاِآُلها؛ َفَتْحُسُن فيها، َوَتْقُبُح في غيِرها، فهي له

يَن بِ       د ش ٍن ق ًى َحَس م من معن ه،    ضِ ِرْعَمُحْسنًا في بعِض المعارِض دوَن بعٍض، وآ ِرَز في ذي ُأْب ِه ال
  .)٤("ُهقد اْبُتِذَل على معنًى قبيٍح ُأْلِبَسوآم معرٍض َحَسٍن 

عُر روف   - والش و مع ا ه يِّ اإلعالمِ  - آم الُة الَعرب ىيَّرس د ؛ُة األول رِب    فق اَم الع جََّل أي س
  .  )٥("ديواُن العرب"-:  بلسان ابن عباٍس رضي اهللا عنهما -ومآثَرها، بل هو

ا في جُ     -* اُظ وتراآيُبه اوَق األلف ُه مضاميُن الِخطاِب       الِحْرص على أْن تتس ا تتطلُب ٍل مع م َم
ى أنَّ         تيال ذاني إل رحمن الهْم د ال َه عب ام َنبَّ ذا المق َيْهُدُف الُمْنِتُج أو الُمخاِطُب إلى َتْوصيِلها، وفي ه

                                                           
  .التقعير والتقعيب التعمق واإلغراب في استخراج معاني الكالم  )١(
. أ:  وقدَّم له شرحه وآتب هوامشه .١ط. أدب الكاتب  .)م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨( .أبو محمد عبد اهللا ،ابن قتيبة  )٢(

  .٢٠ -١٨ص. لبنان .بيروت. دار الكتب العلمية. علي فاعور
منشورات دار الُهدى . آتاب األلفاظ الكتاِبيَّة):  م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩( .عبد الرحمن بن عيسى. الَهْمذاني  )٣(

  .ط - ص ح. توزيع المكتب اإلسالمي .للطباعة والنشر
منشأة :  الناشر. محمد زغلول سالم. د:  دراسة وتحقيق. ر الشعرعيا  .)م١٩٨٠( .محمد أحمد ،ابن طباطبا  )٤(

  .٢٢ -٢١ص . اإلسكندرية .المعارف
.  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  .)م ت١٩٨١= هـ ١٤٠١( .أبو علي الحسن ،ابن رشيق القيرواني  )٥(

  .٣٠ص . بيروت .دار الجيل. محمد محيي الدين عبد الحميد :حققه. ١ج. ٥ط
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اُظ        " محامِد التأليِف والنَّْظِم أْن مْن إذا آانت األلف اني، ف اُت المع ُه زائن ُه، وألفاَظ َتِزيَن معانَيُه ألفاُظ
ن   م وٌَّة م َك ُق ى ذل ا، وانضاَف إل ي جماِله اِظ ف ًة لأللف اني موافق ِنها، والمع ي ُحْس اني ف اآلًة للمع ش

ائِل      ٌة ِبُرسوِم الرس اِت، ومعِرف الصَّواِب، وصفاٌء من الطَّبع، ومادٌَّة من األدِب، وِعْلٌم ِبُطُرِق البالغ
  .)١("وباهللا التوفيق ،والُمكاَتباِت آاَن الكماُل

ُب من المصدِر        ل عناصرِ ُسْلَسناصِر المضموِن، وَتوضوح ع -* ذي يتطل ُر ال اِرِه؛ األم أفك
اُنهُ  يًا تاّمًا بمحتوياِت خطابِه؛ فإذا آاَن المضموُنالمخاِطِب َوْع  -ناضجًا في ذهِن صاحِبِه انطَلَق لس

ك دماُغ ا يمتل تقِبليه   ُهبم ِة مس اِت أدمغ ٍة ومتطلب َب متوائم رداٍت وتراآي ن مف ي ال -م ُهف ِر عن  تعبي
  .هولٍةُسِب
  

  :بالغة الخطاِب اإلعالميِّ

لوٍب   هُ ، وراٍقوإذا آان لنا أْن ُنَحدَِّد الكالَم البليَغ وهو قواُم أيِّ ُأْس ِة     من الِة اإلعالمي صُّ الرس َن
ا ف -بحسب مصطلِح هذه الدراسةِ  -أو الِخطاِب اإلعالِميِّ رى ضرورَة    إنن و ن ه شرطاِن   اأْن يت فَر ل

  :  هما رئيساِن

  .)٢(َفصاحُة اللفِظ والترآيِب والمعنى  -

  .مالءمُة الكالِم ِلُمْقَتضى الحاِل  -

هِ  ِر خطاِب اِر عناِص ي اختي ِتُج ف َح الُمْن ا نج ى(:  وإذا م ب والمعن ظ والترآي ا )اللف ، ومالءمِته
لَ  ْن َأْوَص لُّ َم الَتُه، َوُآ َل رس د أْوَص ِب فق ي المخاَط أثيُر ف ُه الت ال، وأمكن ُه أْو لمقتضى الح َك حاجَت

  .فقد َأبلَغ -:  آما آان يقول القدماء -وفَق أنظمة اللغِة السليمِة رسالَتُه

إنَّ   ذا ف ى ه َةوعل اِب  بالغ يِّالخط ُن اإلعالم ِنف َتْكُم وفيِر    ي َتَمكُّ ن ت ِه م ي خطاب ِتِج ف المن
ذي   ر ال ه؛ األم ِلِه مع تمراِر َتواُص ِه، واس ِه إلي ي؛ ِلَجْذِب اِت المتلّق ى أّنمتطلب ُنصُّ عل ا َن ًال يجعلن َ ُآ

ر   ي اآلَخ ؤثُِّر ف ا ي الُم:  منهم ُئ أو الُمِتُج أو الُمْنف ي ِخطابِ  ْنِش ِه ف ي ِحْرِص ُب ف ْذِب  خاِط ى َج ِه عل
َرضٌ  -دَُّب مخاَطِبِه أو مستقِبِلِه ال ِب والصّ      أْن َي - آما هو ُمفَت ِظ والترآي ه بعناصِر اللف رََّب إلي ورِة تق

ةِ       لَُّبها مستواُه يتطوالَمَثِل التي  ذِه الحال ُه في ه ذا فإنَّ ا؛ ل ُه فهُمه م   -ُيْمِكُن ا أفه ُل    -فيم تَقمَُّص أو يتخيَّ ي
ى غَ  -ال محالَة - عقليَة صاحبِه التي اِع   ضِ َرَسُتَؤثُِّر فيه، فإذا ما نجَح في ذلك فسيصُل إل ِه في اإلقن

  .التأثيريُّ الذي َيسعى إلى ُبلوِغِه واإلمتاِع، وهو الجانُب

ةِ  وقد أشاَر ي الرَّحى  ل غيُر عالٍم إلى هذه العالقِة التأثيري ِب والمخاَطبِ  ا:  قطب اِلُم  ف ؛لمخاِط ع
أو الصيغِة   معنى الكلمِة تحديَد يربُط رأيناُه"Leonard Bloomfield"  داللغِة األمريكيُّ بلومفيل

                                                           
  .ص ك:  الساِبق )١(
 -في هذا المقام -  والترآيِب السليِم؛ لذا آاَن احتراُزنا. وآما هو معروف فقد يكون اإلبالغ بغير اللفِظ الفصيح )٢(

. الموافقة ألنظمة اللغة الصوتية والبنيوية والترآيبية: باشتراِط فصاحِة اللفِظ والترآيِب والمعنى التي نعني بها
  .ت الواضحِة لأللفاظ والتراآيبوعدم الخروج على الدالال
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ِة  الموقِفاللغوي ِة  ب ي  "Situation" أو الحال تكلَِّم ح اِحُب الم ي تص ا، الت تجابِةَن ُنْطِقه  واس
"Response "  َِتْقِبل تِمع    الُمْسَتِمِع أو الُمْس ة المتحدث واستجابة المس د    -؛ فحال رى بلومفيل ا ي  - آم

  .)١(في إنتاج الكالِم أو الخطاِب تتعاَضداِن

دنا بينفِن تووج قٍ   َعُي  envenistس ل نط ه آ اِب بأن طلَح الخط امعًا،   رُِّف مص ًا وس متكلم
    .)٢(بشكٍل ما كلِم نيَة التأثيِر على اآلَخِرويفترض في المت

دماء    -َةاإلعالميَّ  غةَ البالنَّ إلى َأ َقَبمما َس نخلُصوبحسِب َفْهِمنا في هذا السياِق فإننا  د الق عن
؛ فهي قائمٌة على هي فنُّ إيصاِل ُمحتوى الِخطاِب دوَن مخالفٍة للقواعِد أو ِنظاِميَِّة اللغة -والمحدثين

  .متطلباٍت سبَق الكشُف عنهاِمْن  ُهبما تحتاُج في اإلْبالِغ الذي ِمْن أهمِّ شروِطِه اإلباَنُة جاِحالنَّ

ةِ            ُف آلم ُث َوَرَد َوْص الغ، حي ذا العنصِر لإلب ِة ه ى أهمي ُت إل ريَم يلف رآَن الك " وقد َوَجْدنا الق
  .)٤(ات، وجاء مجرَّدًا منُه أربَع مر)٣(سبع مراٍت" الُمبين" ِبَوْصِف" الَبالِغ

ذه  " الِخطاب":  أو إْن شئَت فقل -ووجدنا الجاحَظ ُيَوضُِّح ذلَك حيَن ُيَعرُِّف البياَن بمصطلِح ه
ى       " بأنُه -الدراسة مير، حت اَب دوَن الضَّ َك الِحج ى، وهَت اَع المعن اسٌم جامٌع لكلِّ شيٍء َآَشَف لَك قن

ى محصولِ  ُجْهُيْفِضَي السامُع إلى حقيقتِه، وَي ان        آائن  ِهَم عل ان، ومن أيِّ جنٍس آ ك البي ان ذل ا آ ًا م
أيِّ           ام؛ فب ُم واإلفه ا هو الفه امُع إنم ُل والّس ا يجري القائ ي إليه َة الت ِر والغاي داَر األم دليُل؛ ألنَّ م ال

  .)٥("شيٍء بلَّْغَت اإلفهاَم وأوضحَت عن المعنى، فذلك هو البياُن في ذلك الموضع

ّميها  :  وهي -: وإذا آان البياُن بأنواِعِه الخمسِة اللفظ واإلشارة والَعْقُد والَخطُّ والحاُل التي ُيس
َبة ّماها  -ِنْص احُظ َوَس ددها الج ي ح ياَء" الت ِه   " أش اَد علي ذي اعت ألوِف ال رُج عن الم ُه َيخ ال َأُظنُّ َف
اسُ  ةٍ   -الن غَ          - بصفٍة عامَّ ى أنَّ تبلي اَر إل و حين أش الِغ؛ فه ِة أو اإلب ، "اِماإلفه " في مجاالِت اإلبان

ا " عن المعنى" اإليضاَح"و انُ "هو  " إنم أيِّ شيءٍ  " ، ويكونُ "البي ُد الخروَج عن     " ب راُه َيْقِص ال ن
  . المألوِف من قواعِد اللغِة أو أنظَمِتها

اوِ َتوأّيًا آان إيماُن الجاحِظ أيضًا بأنَّ لكلِّ مقاٍم مقاًال، وأنَّ الناَس ُم ْم    ف توياِت َفْهِمِه توَن في مس
ه  في َط ، وأنَّ أصحاَب اإلْبالِغ أو البياِن مختلفوَنوإفهاِمِهْم ُب    - رائِقِهِم التعبيريَِّة، فال نظن وهو أدي

ِق   عِنحديثِه في  - العربيِة الُمَتَنطُِّس، والبالغيُّ الحاِذُق ِة  اإلبالِغ أو الخطاِب َيحيُد عن طري العربي
هِ       الفصيحِة  ِرِه َوِعْلِم ادُه في اإلفصاِح عن ِفْك ذي اعت دُّ مِ       ال ذي ُيَع ُق ال ا، وهو الطري ِه فيه اًال  َوَأَدِب ث

  .ندعو أصحاَب الخطاِب أو البياِن إلى االّطالِع عليِه؛ لالستفادِة منهممتازًا 
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ه الجاحُظ عنْ       :  إنَّ ما يدعُم ما نذهُب إليه ُح في ذي ُيفِص نصُّ ال ذا ال ابي  َنلِ  ِهَتْوجيهِ  ه صِّ الَعّت
غ          آلَّ" الذي أشاَر فيِه إلى أنَّ و بلي تعانٍة فه ٍة وال اس ادٍة وال ُحْبس ِر ِإع ُه من غي َك حاجَت ، "َمْن أْفَهَم
الكالِم  " ال َيْعني حيُث أشاَر إلى أنُه أنَّ آلَّ َمْن َأْفَهَمنا ِمْن معاشِر الُمَولَّديَن والبَلِديِّيَن َقْصَدُه ومعناُه ب

ِه، أ  ان      الملحوِن، والمعدوِل عن جهتِه، والَمْصروِف عن َحقِّ َف آ ِة آي ه بالبالغ وٌم ل ه محك  ، وأنَّ"ن
احَة واللُ         " َل الفص ِل، جَع ى القائ ُم معن اِمُع َيْفَه وَن الّس َة أْن يك َم أنَّ البالغ ْن َزَع َة؛ والخَط َم َأ ْكن

ُه يكوُن ذلك آلُّ  يانًا، وآيَفَب ُهسواًء، وآلَّ ُهلَّواَب؛ واإلغالَق واإلبانَة؛ والَمْلحوَن والُمْعَرَب، ُآوالصَّ
  .)١("، وإنما َعنى العّتابي إفهاَمَك العَرَب حاجَتَك على َمجاري آالِم الَعَرِب الُفصحاِء...بيانًا

وإنما ":  على نصِّ العّتابي بمضموِن الجاحظ، فقال) هـ٣٩٥. ت( َوَعلََّق أبو هالل العسكري
رَ    :  َعنى ارِة النَّيِّ نِة، والعب اِظ الَحَس غ  إْن َأفَهَمَك حاجَتُه باأللف و بلي ى       ،ِة فه الَم عل ذا الك ا ه و َحَمْلن ول

ل وَ ُهُيْفِهُمنا حاَجَت ُهنَّليغًا؛ َألظاِهِرِه َلَلِزَم َأْن يكوَن األلَكُن َب ى      لْ َي، ب اَء حت اِس بلغ لُّ الن وَن آ َزُم أْن يك
هِ َنِه أو ُلْكِتَمْجُعِه ِبَرِضلَّ على َغَدُم أْن َيُدٍد ال َيْعَحآلَّ َأ األطفال؛ ألنَّ ِزَم      ِت ل ل ارِتِه، ب ِه أو إش أو إيماِئ

  .)٢("أْن يكوَن الّسنَّْوُر بليغًا؛ ألّنا نستدلُّ بضغاِثِه على آثيٍر من إرادته، وهذا ظاهر اإلحالة

ذا المنحى   دنا ريمون طحان    وقد نحا المحدثون ه رُِّف األسلوَب ال يخرُج عن    عَ ُي وهو  فوج
ِساأل ِة لا س اِبلعام اجِح لِخط ي  الن اءت الت ولعج ى  ":  ن األسالف، يق روٌض عل اٌء مف ُة بن اللغ

ة،      ا اللغ اِت تحققه ٍن     األديِب من الخارج، واألسلوُب مجموعٌة من اإلمكاني دٍر ممِك ُر ق وَيستغلُّ أآب
بل يبغي إيصال   منها الكاِتُب الناجُح، أو صانُع الجماِل الماِهِر الذي ال يهمُه تأدية المعنى وحسب،

ُبلِ  ِح السُّ ى بأوض ا المعن ا وأجمِله ه    وأنجِحه َدَم مع ُب َوانع َل الكاِت ُر َفِش ذا األم ق ه م يتحق ، وإذا ل
  .)٣("األسلوُب

ا نخلص  ُر فإنن ن األم ًا يك بق - وأّي ا س ي   - مم ا ف ُب نجاُحه َة يتطل الَة اإلعالمي ى أنَّ الرس إل
ا   ن منتِجه زًة م درًة متمي ا مق داِفها فيه ِق أه تهدفِة، وتحقي ِة المس ى الفئ اِف الوصوِل إل ى استكش عل

ِة  يَّمن أساليِب الِخطاِب ووسيلِة إيصالِه والِس ُهخصائِص الُمْسَتْقِبِل وحاجِتِه، وانتقاِء ما يالئُم ما اللغ
اٍم  لِّ مق أل، فلك ى الَم ِه إل ِة الَمضموِن أو إخراِج ي إذاع ام ف تفادِة من المق ليمِة الفصيحِة، واالس الس

  .آما قال شعراؤنا وعلماؤنا من قبل ،مقاٌل

  )الوافر(:  قال الشاعُر الجاهِليُّ زهيُر بُن أبي ُسْلمى

َيناَل َأبا َطريٍف  َوَلوال َأْن
نْ   َذعًا َوَلِك       َلما َأْسَمْعُتُكم َق

َنكاُل  َمليٍك َأْو َعذاٌب ِمْن 
الُ  ِلُكلِّ َمقاِم ذْي  عاٍن َمق

  

  

                                                           
  .١٦٢ - ١٦١ص/ ١ج:  المصدر السابق  )١(
دار . مفيد قميحة .تحقيق د. ١ط. الكتابة والشعر:  اعتينالصن  .)م١٩٨١= هـ ١٤٠٤( .أبو هالل ،العسكري  )٢(

  . ٢٠ص. بيروت .الكتب العلمية
  .١١٧-١١٦ص .  ٢ج  .األلسنية العربية  )٣(
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  )المتقارب(:  وقال الُحَطْيَئُة

 َفِإنَّ ِلُكلِّ مقاٍم مقاْال  داَك الَمليُكَتَحنَّْن َعَليَّ َه

  
  ّيراِثالتُّمن الخطاِب  أدبيٌة شواهُد

ةٍ   نا األدبيِّ علىالُمطَِّلُع على تراِث يقُع َف طريف ِلِه في توصيِل      نَ ُت مواق ِتِج أو فش اِح المْن وُِّه بنج
ى النَّ إلى المتلّقي رسالتِهخطابِه أو  ِب      جاحِ ، وإنَّ من الشواهِد الدالِة عل داِرِك المخاَط ِس م في َتَحسُّ

  ) الَهَزج(:  ومطاِلبِه ما جاء عن بشاِر بِن برٍد في جاريتِه رباب، حيُث قال فيها

تِ   ُة البي ُة ربَّ  رباب
اتٍ   ُر دجاج ا َعْش  له

  

ِت  ي الزي لَّ ف بُّ الَخ  َتُص
ْوِت ُن الصَّ ٌك َحَس  َودي

  

ال   اِر الَمّشأى الناقُد مغايرَة هذا الشعِر ألسلوِب َبّما َرَلَو ْزِل ق يِن الَج ك َلَتجيُء بالشيِء    ":  ت إنَّ
  :  الطويِل مَن َكل قوِلالنَّْقَع، وَتخَلُع بِه الُقلوَب، مْث ثيُر بِهرًا ُتْعقوُل ِشما َتَنْيَب... ِتفاِوَتالهجيِن الُم

اٌر ردَّ بش ائًال ف ٌع":  ق ٌه وموِض يٍء وج لِّ ش ذا"لك وُل" ؛ فه دٌّ، وذاك... الق ة " ِج ي رباب ه ف قلت
يَض   ؛ فهي تجمعُ هذه لها عشُر دجاجاٍت وديٌك وق، وربابُةجاريتي، وأنا ال آآُل البيَض من الّس الب

  :  ها أحسُن منلي عندها، فهذا قولي عنَد ُهلي وتحفُظ

  قفا نبك من ذآرى حبيٍب ومنزِل

  .)٢("عندك

ي  ضِِْرَعِبَو ِد ف اعر والناق اء عن الش ا ج زاِن الم ِدالمي رى  يِّنق َدن ذا الناق ي  أنَّ ه َل ف د فِش ق
يِّ  االرتقاِء إلى بالغِة  ارٍ الشاعِر األْلَمِع درتِ إدراِك و ،َبّش ات المخاَطب    مق ة متطلب و  ، !ها في تلبي ول

اٍر    ُبَعقِّ آان غيَر ذلك َلما وجدناُه ُي ى ردِّ بش ائالً عل ُر واضحٍ    ":  ق ْذٌر غي ذا ُع تئناِف   وه ، وهو باس
ى      ُهذنٍب َأْولى، وقد آان َيَسُعُه أْن يقوَل ما تفهُم ُه إل ذي َأْحَوَج ا ال األمة، وال يسقَط هذا السقوَط، وم

ى             أْن ُيَدوَِّنُه  َتْوِلياِن عل نَّقُص المس ُل وال وال الزَّل ْيِن ل ين اَألوََّل ه في البيت ٍة ل ه؟، وأيُّ حج ْروى عن َوُي
  .)٣("البَشر

ٍد في المَ    الشاعِر طاِب ِخيريُد ِل -آما هو واضح - الناقَدإنَّ  ٍط واِح ى نم ى  ْببشاٍر أْن يكوَن عل ن
ى والَم ِر عن   عن تقِبل أو اختالِف  بغضِّ النظ اِم أو المضمونِ مستوى المس ذي  المق نََّمُط ال ، وهو ال

                                                           
  ".هتكنا سماء اِهللا أو قطرت دما"و" هتكنا حجاَب الشمِس أو قطرت دما:  "هناك روايٌة أخرى تقول  )١(
  .١٥٦ص/ ٣ج:  األغاني  )٢(
  ).ُينظر الموسوعة الشعرية( .التذآرة الحمدونية .)هـ٥٦٢.ت( .بن الحسن محمد .بن حمدون  )٣(

ِريَّةً   َبًة ُمَض ْبنا َغْض ا َغِض  إذا م
ةٍ     ن قبيل يِّدًا م ا َس ا َأَعْرن   إذا م

  

ا   ر   َهَتْكن مِس أْو ُتْمِط اَب الشَّ دَّما ِحج  )١(ال
لَّما    ا َوَس ّلى ًعَلْين ٍر ص  "ُذَرى ِمْنَب
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رِ   ِد وغي اسُ        هم منْ يناِسُب مستوى األديِب والناق وٍل؛ فالن ُر معق ٌر غي اِب الكالم، وهو أم ا   -أرب آم
ُب   صَليمتفاوتون، ولكي  -)حانه وتعالىسب(:  اُهللا ُمُهَقَلَخ دَّ ل   المخاِط يهم ال ب ى  َبُهخاطِ ُيأْن  ُهإل ْم عل
  .قولهمْدِر ُعَق

ا         وم ِب م داِع األدي ِه إب ِد في إدراِك ُآْن ِل الناق اِم وفَش اَء عن   ن مراعاِة بشاٍر للمق  األصمعيِّ ج
ارًا     َراألحمَ  َعْمِرو ْبِن العالِء وخلَف اأبحيُث َيْروي أنَّ  د سأال َبّش دَثها في      ق ي أح عن القصيدِة الت

ي   :  ا أنََّك أْآَثْرَت من الغريب، قالَبَلغن:  هي التي بلغْتُكْم، قالوا":  َسْلِم بن قتيبة، فأجاَبهم م، َبَلغن نع
الوا         ِرف، ق ا ال َيع ِه م ُت أْن ُأوِرَد علي ب؛ فأْحَبْب ُر بالغري ٍة َيتباَص ا    :  أنَّ َسْلَم ْبَن قتيب ا أب ْدناها ي َفَأْنِش

  :  "ُمعاذ، فأنشدهما

َبكِّرا صاِحَبيَّ قبَل الهجيِر 
  

 يِرإنَّ ذاَك النَّجاَح في التَّبك 
  

  )إنَّ ذاَك النَّجاَح في التبكيِر(:  لو ُقْلَت يا أبا معاٍذ مكان:  حتى فرغ منها، فقال له خَلف

  َبكِّرا َفالنَّجاُح في التبكيِر

  .آان أحسن

  :  إنَّما َبَنْيُتها َأعرابيًَّة َوْحِشيًَّة، فقلت:  فقال بشار 

  إنَّ ذاَك النَّجاَح في التبكيِر

و قلتُ  آما تقول األعراُب ا را فالنجاحُ  (:  لَبَدِوّيوَن، ول ديَن، وال      ) بكِّ الِم الُمَولَّ ذا من آ ان ه آ
  .ُيْشِبُه ذاَك الكالم، وال يدخُل في معنى القصيدِة

  .)١(!"فقاَم خلٌف َفَقبََّل بيَن عينيِه:  قال

رَ  رواة أنَّ َجري ه ال ا يروي ك أيضًا م َة الَخطَ  ومن ذل َن عطي َل يِِّفب ِد" دخ ى عب ِكالم عل ِن ل  ب
  :  ِشُدُهْنمرواَن فابتدَأ ُي

  أََ َتْصحو َأْم ُفؤاُدَك غيُر صاٍح
ك    د المل ه عب َم أنَّ           :  فقال ل د َعِل َة، وإال فق ذه المواَجَه تثقَل ه ه اس ة؛ آأن اْبَن الفاِعل ؤادك ي ل ف ب
  .)٢("الشاعَر إنَّما خاَطَب َنْفَسه

  :  ًاودخل الشاعُر ذو الرُّمَِّة على عبد الملك فابتدأ منشد

                                                           
اإليضاح في   .)م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥( .جالل الدين ،القزويني:  وُينظر. ١٨١ - ١٨٠ص :  دالئل اإلعجاز  )١(

  .٢٥ص . لبنان .بيروت. دار الكتب العلمية. ١ط). المعاني والبيان والبديع( علوِم البالغة
ص   .سر الفصاحة+ ٣٣٠ص/ ١ج .العقد الفريد:  وُينظر الرواية في. ٢٢٢ص/ ١ج  .العمدة آتاب ُينظر في  )٢(

محمد :  تقديم وتحقيق. ٢ط. منهاج البلغاء وسراج األدباء  .)م١٩٨١( .أبو الحسن حازم ،القرطاجّني+ ١٨٤
خرى على مغايرِة َفْهِم وُينظر شواهَد أ. ١٥٠ص . لبنان .بيروت. دار الغرب اإلسالمّي. الحبيب ابن الخوجة

 - ٢١٧ص". . باب المبدأ والخروج والنهاية"العمدة :  المخاَطِب ِلما يريُد أْن يقوَل المخاِطُب الُمْنِشئ في
  .١٥٠ -١٤٨ص   .ومنهاج البلغاء. ١٨٤ -١٨٣ص   .وسر الفصاحة. ٢٤١
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  ما باُل عيِنَك منها الماُء َيْنَسِكُب"

ه،           رََّض ب ُه أو َع ُه خاَطَب َوهََّم أنَّ دًا؛ َفَت دمُع َأَب ٌة؛ وهي ت وآان بعيِن عبد الملك بن مرواَن ريش
  . )١("؛ َفَمَقَتُه َوَأَمَر ِبِإْخراِجِه!!وما ُسؤاُلَك عن هذا يا جاِهُل؟:  فقال

  :  أقول

ِتِج  إلى أ َقا سَبّمِم نخلُص يَن عناصِر      ن براعَة المن ِة ب ى في المفاعل والمضموِن   كِلالش َتَتجّل
امِ  ِه لِ  في  "context of situation")٢(والمق ةَ وإنَّ ِرِه، يْ َغخطاب ِه  بالخطاِب  مضموِن   إحال أنواع
ِه      المستقِبِل  يهِضُمُهإلى واقٍع حقيقيٍّ  ِةَفالمختِل يَر في رآاِب ِرِه أو ليس ُه لغي اِم    - تتطلَّبُ لينتج في المق
؛ فال ُيطيُل عنَد اَأللِِّباِء وَذوي المعرفِة واحتياجاتِهالمتلّقي مستوى في الوصوِل إلى جاَح النَّ - األوِل

ذي   َمْن ليس لهم درايٌة أو طوُل ِعْشرٍة في مداِر عنَد ُزواالختصاص، وال يوِج المضمون؛ األمُر ال
د أشار           في َتْسريِع إيصالِ  - ِبال َرْيٍب - ُيْسِهُم ه، وق َد ل ذي ُأري َع ال ِه الموق ُه في ي، ويوِقُع ى الُمَتَلّق ِه إل

ة    ن قتيب ال اب لِّ األحواِل        ":  بلغاؤنا وعلماؤنا األوائُل إلى ذلك، فق ودًا في آ اُز محم ان اإليج و آ ول
ارةً       َذَف ت ِد، وح ارًة للتوآي ه أطال ت لإليجاز،   َلَجرَّدُه اُهللا تعالى في القرآن، ولم يفعل اُهللا ذلك، ولكن

  ."وَآرََّر تارًة لإلفهام
  

  :أدواُت صانع الِخطاب

ا العرب ال نقادن ديمًا ق ة":  ق اِذِق، )٣("الشعر صناعة وثقاف اِج الح اعَر بالنَّّس ، ووصفوا الش
وهر    اظم الَج ق، ون اِش الرفي ول)٤(والنّق هُ   - الخطابُ :  ، وأق ان نوُع ًا آ ٌة أيضًا،   - أّي صناعٌة وثقاف

انِع دَّ للّص ْنَعُتهُ  والب ت َص ًا آان روف  -أّي و مع ا ه تمكنَ  - آم ى ي ا حت ن أدواٍت َيْثَقفه اِن  م ْن إتق م
  .فيهاالناِجِح صناعِتِه والتََّمرُِّس 

اٍء             ِه من ذآ ُز ب ه التََّميُّ ا ينبغي ل ى م يِّ إضافًة إل وإنَّ من أهمِّ أدواِت صنعِة الِخطاِب اإلعالم
ةٍ  ٍة وَفراس ٍة ونباه ٍة أو فطن رعِة بديه دِةوس األخالِق الحمي ي ب   : ، والتََّحّل

  
  

                                                           
  .١٨٣:  سر الفصاحة:  وُينظر الشاهَد في. ٢٢٢ص/ ١ج  .العمدة  )١(
  .مسرح الكالمأو  سياق الحالأو  سياق الموقف:  أيضًاويسمى   )٢(
إعداد اللجنة الجامعية لنشر . طبقات الشعراء  .)ت.د( .محمد بن سالم ،الجمحي:  ُينظر على سبيل المثال  )٣(

 .أبو الفرج قدامة ،ابن جعفر+ ٣ ص. بيروت. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. التراث العربي
مكتبة الكليات :  الناشر. محمد عبد المنعم خفاجي. د :تحقيق وتعليق. ١ط. نقد الشعر  .)م١٩٧٨= هـ ١٣٩٨(

:  الناشر. ١ج. الحيوان  .)م١٩٣٨( .أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني ،الجاحظ+ ٦٤ص . القاهرة .األزهرية
  .)هـ٤٤٩. ت(. عبد الرحمن بن محمد ،ابن خلدون+ ٤٠ص . القاهرة .مكتبة مصطفى البابي الحلبي

  .إلخ ٥٧٧+ ٥٧٤+ ٥٧١ص . لبنان .بيروت. دار القلم. ٦ط . مقدمة ابن خلدون). م١٩٨٦= هـ ١٤٠٦(
  .٢٠ - ١٩ص   .عيار الشعر:  ُينظر على سبيل المثال  )٤(
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  في اللغِة وأساليِب القوِل فيهاالتضّلع 

ِة          حيُث ُتَشكُِّل اللغُة زادًا ُمِه ِة اللغ ذا المحصوُل من أنظم زاُد اللغويُّ هو ه ّمًا لإلعالمي؛ وال
إنساٍن من خالِل    الصوتيِة والصرفيِة والترآيبيِة والدالليِة الذي يكتسبُه اإلعالميُّ أو األديُب أو أيُّ

ذُ     اِة من االت الحي ي مج ة ف ِه اليومي اِتِه وتجاِرب ِه وممارس اه؛    مطالعِت ذي يحي ِه ال ى يوِم ِدِه حت موِل
ِة         ى تنمي ّدالَّ عل ظَّ ال َة واللف ى والتجرب ُب المعن ا يكتس ارُك فيه اَة ويش ا الحي ا داَم يحي اُن م فاإلنس

ةِ     ان محصوله من اللغ وَج الموضوعاِت المتنوعة،       مجاالِت اآتسابه، وآلَّما آ عًا استطاَع ول واس
  .وتمكََّن من تنويِع أسلوِب خطابِه ومالءمتِه لمستوى المتلّقي

ق        المِة تطبي ى َس ُة عل ه المحافظ يِّ في وفي مجاِل الزاِد اللغويِّ نرى أنه يتوجَُّب على اإلعالم
ِة تَ   القاعدة، وقد آانت العرُب ُه في       األمرُ  ؛اللحنِ  منَ  ُرفِ ْنفي العصوِر القديم زال نلمُس ا ن ذي م ال

ِة، أو  ِل السياس اِت أه اِء وآلم ِة وخطِب الرؤس دواِت أو الُخطِب الديني ؤتمراِت أو الن ٍر من الم آثي
رُِّمِهْم من         اِس من َتَب ٌر من الن ُح آثي مرافعات المحاآم، أو اللقاءاِت العامِة بصفٍة عامٍة؛ حيُث ُيفِص

نصُّ        األغالِط اللغويِة التي يقُع ف دٍَّة ن اٍت ِع ا في مقام ذا فإنك تران يها بعُض المتحدثيَن أو الُمْلقين؛ ل
  .، وناصيِة بياِنها الُمْفِصِحعلى ضرورِة امتالِك اإلعالِميِّ ِللُّغِة السَّليمِة

اِت اإلعالِم  ى آلي ُب عل ه يتوجَّ رى أن اِم ن ذا المق ي ه ِة وف ديِن والسياس والشريعِة وأصوِل ال
ٍد وعروضٍ       تعميُق ثقافة خر ٍة ونق ٍو وبالغ ِة من أدٍب ونح ِة العربي خ، وأْن  ...يجيها في علوِم اللغ إل

ِة         وَن أصوَل ِحْرف اَء ُيتِقن اتذٍة أآفي ى أس ها إل َة تدريِس ِنَد مهم ُة    شهادتهم؛ ُتس ذه اللغ كُِّل ه ُث َسُتَش حي
  .ِهمعمِل التحّدَث والكتابَة في ميادينذخيَرَة ألسَنِتِهم وأقالِمهم عندما ُيباِشروَن 

اتِ  اِل آلي ِة اإلعالِم   وفي مج ِدهوالسياس ُط   اومعاه ِة ينبغي رب ٍة  ِةطلب الالعالي رراٍت ديني بمق
انِ والفلسفِة اإلسالميِة آالتفسير األصواِت وصفاتها من     مخارجِ  ، والحديث النبوي الشريف، وإتق

  .خالل قراءة القرآِن الكريِم بل تجويِدِه َوِحْفِظ آياٍت َوُسَوٍر منُه

الشعراِء والُكّتاِب األوائل يلفتوَن إلى محفوظهم من القرآِن والشِّعر  وقد وجدنا آثيرًا من آباِر
د الحاجة،       اآ  فآي وونصوِص الخطب واألمثاِل واألقواِل المأثورة؛  ه عن أوَن إلي نَهًال يلج م م ن له

ِر ف  " وقد نصَّ ُحّذاُق علماِء العربيِة على أنَُّه البدَّ للكاتِب ِة أصوله    من النظ ه، ومعرف ِل الفق :  ي جم
  .)١("وصحابته من حديِث رسول اِهللا 

ائِل             أدواِر وس ًا ب ًا عميق ؤمُن إيمان ا ن ِة واإلعالِم إال ألنن ين اللغ ّراِبُط ب اُه ال وما آان هذا االتج
رى أن   اإلعالِم المتنوعِة في خدمِة اللغِة، وإذاعِة اللفِظ العربيِّ الفصيِح وتراآيِبِه السليمِة، ونحن  ن

دوَر اإلعالمييَن ال يقتصُر على النشِر أو االنتصاِر لهذا المصطلِح أو ذاك؛ فاإلعالميُّ الضَّليُع في 
ِه اللغويِّ سِِّحأو الوقوِع ِب على االبتكاِر - بال شكٍّ - لغته والخبيُر باللغِة التي َيْقَبُلها معاصروه َلقادٌر

ُه في      على البدائِل العربيِة التي يشعُر بإمكاِن ى إدراُآ ذي يتجل قبوِل الجمهوِر العربيِّ لها؛ األمر ال
  .مواطِن الترجمِة المباشرة، أو ما ُيَسّمى بالترجمِة الفوريِة

                                                           
  .١٥ص . أدب الكاتب  )١(
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اِم     اوإذا آن ذا المق د في ه دِّ        ناْلسجَّ  ق ًا في م ِه دورًا إيجابي اذِق في لغِت يِّ الح اٍن  لإلعالِم ها بمع
تمكِن        جديدٍة وألفاٍظ مبنيٍَّة على أسٍس معيار َر الم يَّ غي ذا اإلعالم ِل ه اَك في المقاب يٍة سليمٍة فإنَّ هن

اللغَة على لسانِه أو قلمِه ضعيفًة، أو   َم لها؛ األمر الذي يجعُلهاِجَر بها، أو الُمِتْهَتْسمن لغتِه، أو الُم
  . واألوضاِع المخالفِة لمعاييِر القواعِد السليمِة مليئًة باألخطاِء

  :ألجنبيِةإتقان إحدى اللغات ا -

اِر           ى اختي ُه عل ُدها، وُيعيُن ي يجي ِة الت ِة أصحاب اللغ ى ثقاف األمُر الذي ُيمكِّنه من االّطالع عل
  .الخطاِب المناسب

   :إجادة مهارات الحاسوب واالتصاالت الحديثة -

اِل         ٍد في مج لِّ جدي ِة بك حتى يتمكن من االستفادِة من التقنياِت الحديثِة في التواصِل واإلحاط
  .مهنته

رِر - دريِب المتك وب الت االِت وج ي مج واِر ف ِة الح يحِة والكتاب ي م بالفص اديِنف اِة ي  الحي
  :المتنوعِة

اللِ   ن خ ك م نِّ  وذل ِة بف اِء العناي واِر اإللق نِّوالِح ِر ؛ وف حفيِّ التحري يِّ الص ِةواإلذاع  ؛ ولغ
ي ي       ُدُه الت ُه أو قواع ٍة خصائُص فٍة عامَّ ٍل بص نٍّ أو عم لِّ ف الن؛ فلِك مُ  اإلع احبه هض ي لص ها نبغ

اِت  ها لتصيَر جزءًا من    وامتصاُص ةِ    مكون ل بلغ ئَت فق ه، أو إْن ش دماءِ  آيان لتصيَر فطرًة أو   :  الق
انِ التََّمرُِّس وَمَلَكًة أو سليقًة ُتَمكُِّنُه من  دٍة، وال يكون     في تطبيقِ  اإلجادِة واالفتن اٍء أو مكاب ا دوَن عن ه

  .  رِّسونَمَتُمُمْفَتّنوَن يشرُف عليه أساتذٌة وخبراُء ذلك إال بالتدريِب المتكرِِّر الذي 

  :إلمام جيد ومتواصل بأحواِل مجتمعِه -

ة      ن قتيب ول اب ه، يق اِل عمل ي مج دخل ف ي ت رامج الت ة بالموضوعات والب يَّما الخاّص :  والس
ه  " دَّ ل ك  - والب ع ذل دِخلها في تض      - م وِن الحديث؛ ِلي ِظ عي اِس، وَتَحفُّ ار الن اعيف من دراسة أخب

  .)١("سطوِرِه متمثًِّال بها إذا َآَتب، ويصَل بها آالَمُه إذا حاَوَر

اِت    ى إدراِك متطلب ومتى َتَمكََّن اإلعالميُّ مَن التعرُِّف على أحواِل مجتمِعِه فسيكوُن قادرًا عل
  .َئ ألجلِهِشصياَغِة خطابه ليكوَن مطابقًا لمقتضى الحاِل، وموافقًا للغَرِض الذي ُأْن

  :صُِّصَخالتثقيِف الثقافَة الموسوعيََّة غيَر المحدودِة بحدوِد الموِطِن أو التَّضرورة  -

ةِ       - ونرى أنه ينبغي لإلعالميِّ ِة أو الديني ِة أو القومي ِه المحلي ِب ثقافت ى جان ٍة    - إل ُع بثقاف التمتُّ
  .والمتباعدِة المتقاربِة ِمالعاَل في أصقاِع ُهحوَل عاَلِميٍَّة ُتمكِّنه من استيعاِب مما يدوُر

                                                           
  .١٦ص :  السابق  )١(
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اِم       ذِه األي ًة في ه إنَّ امتالَك اإلعالِميِّ ِلثقافٍة موسوعيٍة َوُأَمِميٍَّة نراُه َشْرطًا َضرورّيًا، وخاصَّ
ا مِ       ُج في مهاراِته ْن َيِل ُن َم َل صِ تَّْن َيَأ ْنالتي غدا الَكوُن فيها بحكِم تطوُِّر وسائِل االتصاِل التي ُتَمكِّ

  .في أيَِّة ُبْقَعٍة من بقاِع الوجوِد اإلنسانيِّ في َلْمِح البصر -ًا وصورًةآتابًة وحديث -غيِرِهِب

ب، أو إْن شئتَ         ذا الجانب في عمل الكات ة ه ى أهمي ل  وقد وجدنا من العلماء من أشار إل :  فق
ُه   َمَثًال ) هـ٢٧٦. ت( الدراسِة؛ فابن قتيبة هذِه اهتماِم عمِل اإلعالميِّ مجاِلفي  ى أن وجدناُه ينبُه عل

ه    ه في آتاب ِر في األشكاِل     " أدب الكاتب " البدَّ للكاتب مع الكتب أو األبواب التي قدَّمها ل من النظ
اِقَط    رج، ومس ِلمساحِة اَألَرضيَن؛ حتى يعرَف المثلَث القائَم الزاوية، والمثلث الحادَّ، والمثلَث المنف

ه بالعمل في       األحجار، والمَربَّعات المختلفات، والِقسِ  تحن معرفت وَدين، ويم دورات، والعم ّي والم
  .)١("األرضين ال في الدفاتر؛ فإنَّ الَمْخَبَر ليَس آالُمعاَين

ه، وأنَّ ِب ومعارف ِم الكات عِة ِعْل ِة َس ى أهمي َم أيضًا نبَّهت إل ى أنَّ العَج َت إل م َي" ولف ْن ل  ْنُكَم
ِرعاِل اِه، وَحْف إجراِء المي ًا ب ا م َرِض المش ادِة ُف ي الزي اِم ف اري األي اوي، ومج رب، وَرْدم المه

  . )٢("، ودقائق الحساب؛ آان ناقصًا في حاِل آتابته...والنَّْقِص
  
  :المعاِصر الفلسطينيُّ اإلعالميَُ طاُبالِخ

يِّ  ظواهَر عامٍة في اإلعالمِ  عند بعِض وقبل أن نقَف ى أ    الفلسطينيِّ  العرب يَر إل ودُّ أْن نش نَّ ن
نا واهِد  َتَفحَُّص ِة للش ابقِة األدبي ِة الس ذه الدراس ي ه ي استعرضناها ف ين الت ِز ب ي التميي ا ف د َيْنَفُعن ق

  :  نوعيِن مَن الخطاب

اَم أو السياق     نوٌع ه المق ُب في رُ ، من الخطاِب ُيراعي المخاِط ُب عن      وآَخ ه المخاِط يكشُف في
وِل    إمكاناتِه القويِة في التعبيِر، وقد ال يخلو هذا النوُع أيضًا من تأثيِر المقاِم أو المخاَطِب آما في ق

  ).إنَّ ذاَك النَّجاَح في التبكيِر(:  بشاٍر

اييِر  أو تَميَُّزُه  ُهنَّ نجاَحنرى َأفي مجاِل الخطاِب اإلعالِميِّ عليِه فإننا و ال ينبغي أْن ُيقاَس بمع
داِر   ْدرَ البالغِة الّراقيِة أو األسلوِب األدِبيِّ الرفيِع، وإنَّما بمق ِق      صاِحِبهِ  ِةُق ى تحقي ى الوصوِل إل عل

يٌّ         منه أهدافِه و ِخطاٌب َمْنَفِع ِة؛ فه ِد السالمِة اللغوي ٍة لقواع امعيِه دوَن ُمخاَلَف ، والتأثيِر في نفوِس س
أ  إلى َآْسِب الُمتَلّقي أو المخاَطِب ِلَتَبّني وجهِة النََّظِر التي ُيَروُِّج لها، َوُتحقُِّق مصاِلَحُه،  َيْسعى  ويلج

ذهُن   يِِّشالمعنى الهاِم دومًا إلى استثماِر لمفرداِت اللغِة وتراآيِبها التي لها معاٍن رئيسٌة ينَصِرُف ال
  .إليها عنَد سماِع ُنْطِقها، وأخرى هامِشيٌَّة يمكُن االعتماُد عليها في التأويِل أو الّتخريِج أو التضليل

 ، ويتجلى في مجاالت الخطاِب"الِخطاب النَّْفِعّي"أو" فعِةخطاِب الَمْن" ـبأيضًا َويمكُن َتْسِمَيُتُه 
ارعِة،   يِّالسياِس عوِب المتص الِم الش يَّما إع وُُّن     والس ائِق، والتل ُر الحق ِه تغيي مِّ َخصائص ْن َأَه َوِم

رَ   ، َفإْن راعى مقامًا فإنُهيِّالمتَِّسُق وتحقيَق مآرِب السياِس اِلُف آَخ نتوّلى    ، قد يخ ا س  َةشار إلاوهو م
  .فيما سيأتي من سطوِر هذِه الدراسِة في مجال اإلعالِم العربيِّ والسيما الفلسطيني ُهمن شواهَدإلى 

                                                           
  .١٥ص :  السابق  )١(
  .١٥ص :  ُينظر السابق  )٢(



 ٣٣٥ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سليمان صادق أبو

 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :مظاهر الخطاب الَمْنَفعّيمن 

ا   هذا الخطاِب بعضًا من مظاهِر وسنعرض في هذا المقاِم العامِة والخاصِة، ونعني بالعامِة م
الفلسطيني أيضًا، أما  وسائل اإلعالِم بصفٍة عامٍة واإلعالِمي ف لمسهانشكُِّل ظاهرًة إعالميًَّة عامًَّة ُي

لُ  الخصوصيُة ِة ال  وشواهدهِ  اإلعالِم الفلسطينيِّ  مضاميِن   في  في هذا المقام فتتمث من  قاِة تمس الحيَّ
  :  التالي على النحِو ، وذلَكاإلعالِم الفلسطينيِّوسائِل 

  :التزوير الداللي -

راعاِت        ، "الداللي التَّزييف":  أو إْن شئَت فقل روِب والصِّ اِء الُح ِه في أثن ى اللجوُء إلي ويتجّل
ية،  آِرِبِهم،    السياس ِة َم راُف الصراع لخدم ه أط ُأ إلي ُث ويلج ُر حي ِذُب َيْكُث هُ الَك دليُس والتَّموي  والتَّ

ٍق   آلُّ يعتمُد حيُث دوٌر رئيٌس في الصراع؛ويكوُن للغِة بل التالُسِن ، والدِّعايُة الُمْغِرضُة ى  فري عل
  .روحِه المعنوية إضعاِفلخدمِة مواقِفِه السياسيِة، َوَقْهِر َخْصِمِه، واللغِة إمكاناِت تسخيِر 

اٍظ   المقصوُد هذا الّتحريُف هَو أْو، َقْلَب الحقائِق -في هذا المقام -ليِّالدال التزويِرونقصُد ب أللف
ِة المَ من اللغِة وتراآيِبها  ا  ِةلوفَ ْأعن مقاماِت الدالل يَن     يَ ْغ؛ ُب)١(له ِة مصالِح الالجئ َة التضليل، َوخدم

ى مَ بإْط، وذلَك إليه اٍن مُ الِقها عل ِة األصيلةِ    ع اني الحقيقي ايرٍة للمع ا  غ ِر عَ  غَ ، ِبله ْدِق   ْنضِّ النََّظ ِص
هِ  ِهأدواِت، أو نظرِة الَخْصِم إليه، واللِة على الَحَدِثالّد ا اللفظيِة والترآيبيِة في التعبيِر عن في   مُِّهلُم؛ ف

ذا ُآ ِهه ِب لِّ اِظ والتراآي ذِه األلف اني ه َق مع ا َوُرْؤَي أْن تتف داَف ُمْطِلقيه ف،  همَتوأه َدِث أو الموِق للَح
  . وسنقف في هذا المقامِِ عند بعِض الشواهِد الّدالِة عليه

يُّ اإلسرائيلي والمتح       ي؛ واالحتالل ْيِن الفلسطيني والعرب الُف ومن ذلك ما نلمسه في اإلعالَم
ـ ه، ف ُة" مع ُة العملي ٌة " الفدائي رِبوهي دالَّ َد الفلسطينيين و الع داِء  عن ِة واالفت اني البطول ى مع عل
حرآات  " أو" منظمُة التحرير"؛ و"عمليًة تخريبيًة":  يسميها اإلعالُم االحتالليُّ الُمضادُّ والشََّرِف
ة ادِّ    " المقاوم رائيليِّ الُمض الم اإلس ي اإلع ي ف ٌة" ه اٌتأ منظم ٌة و حرآ ة"أو" تخريبي ، "إرهابي

ة "أو وليٌة متطرِّف دائي"؛ و"أص ائر"أو" الف د"أو" الث اِوم" أو" المجاه ل" أو" الُمق و" الُمقاِت  ه
رٌِّب" وٌبْطَم" أو" ُمَخ اَرٌد" أو" ل ابيٌّ" أو" ُمط ة "؛ و"إره اُت المقاَوم اِد عملي َي" أو الجه  ه
ٌة" اٌت تخريبي ا" وأ" عملّي فأعم هاديُةالع"؛ و"ُل ُعْن ُة االستش ي" ملي ٌة" ه ٌة انتحاري  ؛ و"عملي
  ".انتحاِرّي" الذي ُيَنفُِّذها هو" االستشهاديُّ"

 ألفغانستاَن األمريكاِن ، آاحتالِلوهو تزويٌر للمعاني َيَتَردَُّد َصداُه عنَد الُمحتليَن في أيِّ مكاٍن
راِق ثًال والع هُ   م رويُج ل اَت الت ث ب ومال، حي وبيين للص ِة   ُهبأن ، واألثي ٌر للحرِّيَّ ٌر وَنْش تحري

ِة ع مالَحظ بالد، م اٌر لل تقراِر، وإْعم ِة واالس تعماَل آلم َف أنَّ اس ار" آي اِم " إعم ذا المق ي ه ف
ِر      " مارْعِتاْس" االغتصابيِّ ُيَذآُِّرنا بكلمِة اِر والتَّعمي يِّ حوَل الَعم اِننا العرِب التي تدوُر معانيها في لس

مَّ اْنَحطَّ اِء، ُث اِبأو الِبن زوِّريَن وأذن دي الُم ى أي ا عل اِب  ْمِهْت داللُته اني االغتص ى مع دلَّ عل ِلت
                                                           

ُيَحرِّفوَن الَكِلَم عْن :  "َيْصُدُق عليها قوُلُه سبحانه وتعالى -  في هذا السِّياق -  دَةولعل هذه الظاهرَة المقصو  )١(
ُيَحرِّفوَن الَكِلَم ِمْن :  "وقوله أيضًا. ١٣:  اآلية. دةوسورة المائ. ٤٦:  اآلية. سورة النساء:  ُينظر". مواِضِعِه

  .٤١:  اآلية. المائدة" بعِد مواِضِعِه
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م   واالحتالِل واإلذالِل، وهو المعنى الذي طغى على معناها األوِل الّدالِّ على الخيِر واالْنتعاش، ول
ُة     ت الكلم ذلك دخَل ا األصيل   َيْسَلْم من استعمالِه أبناُء الشعوِب العربيِة ومنها المغَتَصَبة، وب بمعنييه

  .األول، والدَّخيل المْخَتَرع في مجال األضداد

ابقةِ " ُمْسَتْعَمَرة" وانظر إلى هذا الَحْرِف الّداللي الذي الَبَس آلمة  المشتقَِّة من جْذِر الكلمِة الس
وا  إذ، )ر. م. ع( ِر المشروعِة ليقيم ا بطرقهم غي تولوَن عليه ى أراٍض يس بوَن عل ا المغَتِص أطلقه

  .منازَل لهم، ومشاريَع زراعيًة أو صناعيًَّة أو غيَرها فيها

دالليِّ   دما  ومما تجدُر اإلشارُة إليه في هذا المقاِم أنَّ محتِرفي التزويِر ال ى تحوُِّل    واتنبه عن إل
اني االغتصاِب والسيطرةِ     "مستعمرة" ِة مصطلِحِهمدالل ى مع رِ  إل ِل     المشروعةِ  غي اِن أه في أذه

" استوطن " ، وأذاعوا معها آلماتِ "ُمستوَطنة" استعملوا آلمَةو، عنُه ْمِهإبعاِدملوا على األرِض َع
  ."نينالمستوِط"و" المستوِطن"و" االستيطان" و

في براثِن هذا الَحْرِف بل التَّزويِر  وقَع أآثُر ساَسِتنا ومحللينا وإعالميينافقد وآما هو ملحوٌظ 
ِه       أآثَردنا حيُث وج الّدالليِّ الخبيثة نوايا أصحاِبِه، يِّ والفلسطينيِّ في مجاالِت وسائِل اإلعالِم العرب

ةِِ    موعِة والمرئي ِة المس ِة آاإلذاع حافِةوالمتنوع ِة واإللكتروِن الص ِة الورقي رامِج  ي اءاِت والب واللق
 اتَحْرِف الّداللِي فتستعمل آلم  ال ا، ووجدنا القلََّة تتنبُه لهذستعمُل هذه المفرداِتتالسياسيِة وغيِرها 

   ".الُمغتِصبين" و "المغتِصب" ، و"غتصاباال" و "اغتصب"

  الترجمة المقاومة -

ُف ان التزيي ُف  إذا آ دالليُّأو التحري مِّ ال ن أه اِب خصائِص م ِز ِلِمْوَعالُم الخط ى  المرتك عل
ـ  األموِر تسخيِر ةِ  " لصالِح َسَدَنِتِه فإننا نرى فيما اصطَلْحنا عليه ب ِة المقاِوَم إْن شئت  أو  -،"الترجم
ةٍ  :  فقل ة     " بصفٍة عام ة الضارِّ في خطاب العولم ًا ينبغي أْن يَ    -"مقاوم ًا مهم اُس    ْلطريق ُه الن َأ ل َج

  .في الذَّْوِد عن ُهِويَِّتِهْم، ومواجهِة ما ُيسَتَلُب ِمْنها والّساَسُةوالسيما اإلعالميوَن 

ْوَلِم؛ فَ    ولإلعالميِّ الحصيِف في هذا المقاِم دوٌر آبيٌر في مقاومِة الضا  ال رِّ من الخطاِب الُمَع
وراِتَي ِه أو منش ي مقاالِت تقبليِه ف ْل لمس ارُض ِهنق ا يتع ِة م موعِة أو المكتوب الَح المس أو  ْمُهومص

  .هاِمْدبها، ويسعى أعداؤهم إلى اختراِقها وَه ْم التي يتميزوَنُهخصائَص

ي    اطقون    ونقف في هذا المقام عند اللقاءات أو المؤتمرات الصحفيِة الت ُة أو الن ُدها الّساَس يعق
رِجم  مقدرِة مدى باسمهم لنتساءل عن  يِّ المت ى   اإلعالم ديِل أو التكييف  عل اَم    :  التع هل يراعي مق

اَظ والتراآيبَ  ِرحْ َي أو المخاِطِب حيَن المنِتِج ي       عن دالالتِ  ُف األلف ِه الضالة الت َر عن معاني ا لتعبِّ ه
ُر     المعنى ليتفَق ومفهوَم تخُدُم مصالَحُه؟، أو هل ُيغيُِّر ال ذي ُيعبِّ اَم األصَل ال مجتمِع الذي ُيشكُِّل المق

  للمقاِم في هذا المجال؟ المقاِل مراعاُة أيَنو ؟الموضوعيُة ، وأيَن؟عن المعنى الحقيقي

  :  أقول

إ       إذا آان من وسائِل ِق مصاِلِحِهم ف اهيِمهم وتحقي ِة مف اِظ لخدم نَّ الُمَعْوِلميَن تغييُر معاني األلف
لِّ       ِمِهمحاربَة هذه الجوانِب الضارِة في خطاِب وَن لك يِّ أْن يك َن الطََّبِع ه؛ َفِم اإلعالميِّ أمٌر ال َمَفرَّ من
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ةِ        َق المصالِح الوطني َة وتحقي اه، وأنَّ السياس ُه في االتِّج رى   -فعٍل ضارٍّ ردُّ ِفْعٍل ُمعاِآٌس ل ا ن  - فيم
وعيِة ا     ِف أو الموض اٌل للعواط ا مج يس فيه راُر، وَ   ل ا األذى واإلض تُج عنه ي َين ُل َمُل َعكَِّشُيلت

ي توضيحِ    ُه ف تفادُة من ُن االس بًا يمك اًال خص ِة مج ِة اإلعالمي ذِهمقاِص الترجم ِة ِد ه و الدراس ، وه
ا      اِت العلي ِة الدراس ديُم         موضوٌع يمكن لطلب ارِه، وتق ِة واإلعالِم خوُض غم ِة العربي اِم اللغ في أقس

  .اللغِة والمضموِن تحليِلدراساٍت جادٍَّة في 

َة      يَن والّساس يَن واإلعالمي اَب والمثقف رجميَن والُكّت ثُّ المت اِل َنُح ذا المج ي ه نحن ف ه ف وعلي
دما يخاِلفُ     ِة عن ِة المترجَم  وغيَرهم على عدِم التََّقيُِّد في الترجمِة إلى العربيِة بالمعنى األصِل للكلم

  .لعربيِة، والمعبَِّر عن المقاِم العربيِّ األصيلالمضموَن العربيَّ النابَع من البيئِة ا

ة  ك آلم ِة ذل ن أمثل ي ”Terrorism“ وم ي تعن اب" الت ف"أو " اإلره تعملها "العن ، ويس
ادِ     ورِتهم وجه ورين وث بين المقه هم هم ونضالِ المغتصبون في خطابهم للداللة على مقاومة المغَتَص

تغال  ذا اس م، وه رواِت بالده اهريهم ومغتصبي ث ُرضدَّ ق ه ٌل غي يٍّ؛ ألن و واضح -أخالق ا ه  -آم
ي أَ       ِة الت مائها الحقيقي مياِت بأس ّمي الُمس ال ُيس َة ف ِرف الدالل ةِ   ْترََّقَيْح رعيِة الدولي ُق الش ا مواثي  ه

  .ِهومآرِب ِهِحهوى مصاِل ، وإنما يسميها بما يوافُقوقراراُت األمِم المتحدِة

رى ضرورَة أْن يُ   ا ن ام فإنن ذا المق ِل ه ي مث ُد المغتصبوَن   وف ذي يري ى ال ن المعن َتْغنى ع ْس
  .األموِر حقيقِة يسوَد عليه المعنى العربيُّ المعبُِّر عْنِل ؛رسيَخُه في األذهاِنَتإحالَلُه و

ِة مجتمعِ    ُب    الَم وفي مخاطب ِد َيَتَوجَّ ى الواف ِرهم      عن رجميَن وغي يَن والمت ِة والمحلل ى الساس عل
 اِتـاَل آلم ـإنَّ استعم ـه ف ـر، وعليـغي َسـيِّ ليـوِم العربـى المفهـِة علاستعماُل الكلمِة األجنبيِة الّدال

“Resistance” أو “Revolution”    وب، أو و المطل ياِق ه ذا السِّ ِل ه ي مث  ”Intefadah“ف
ِة      :  إنتفاضة ه المحتل ِه وبيئات ِف طبقات صغارًا  :  -داللًة على َقْومِة الشعب الفلسطينيِّ آلِِّه في مختِل
ِه وأرْ الغاصِ  اإلسرائيليِّ  ضد االحتاللِ   -، نساًء ورجاًالوآبارًا ْرُت    ِهضِ ِب لحريت ٌة َعبَّ ؛ وهي دالل
  )المتقارب(:  جانٍب منها، فقلت عْن

 ِحجاَرُة ِطْفٍل، َوِمْقالُع ِشْبٍل
ُق َربٍّ  َوُة ُأمٍّ، َوَتوفي  َوَدْع
ْرنا   ا ُأِس ا ُقِتْلن ا َفَرْرن  َآَرْرن

  

 ى النَّهاْرَوُعّكاُز َشْيٍخ، َتَجّل 
رارْ   اَن الَق لٌّ َفك َد ُآ  َتَوحَّ
ارْ  دًا َون َدْونا َحدي ْن َع  َولِك

  

الّداللِة التي ُتَعبُِّر عن الفكِر  ضرورَة الترآيِز على اختياِر العربيِّ اإلعالِم في سياِق إننا نؤآُد
هِ  رِ  ،العربِي عند الترجمِة من اللغاِت األخرى إلي الِ ا ُيمّ ِم ِهأو لغي ُه أوْ يَِّوُف ُهخ َدُه أوْ َتْعُم َت َرُه أو   َق ِفْك

ُل    ا َعْق ثقافَتُه، وأْن يكوَن هناَك َتَيقٌُّظ تامٌّ لكلِّ ما ِمْن شأِنِه َأْن َيَمسَّ بدالالِت األلفاِظ العربيِة آما َيعيه
  .ومصالحهم في الحفاِظ على دالالتهم اللفظيِة والمعنوية الَعَرِب الَجْمِعيِّ

دٌّ   اَك ُب اِء أو            وإْن آاَن هن إن من واجِب الرؤس ميِة ف ِة في النصوِص الرَّس ِد بالترجم من التقي
ئوليَن  رِب المس يِّ        الع وعي الجمع اِق ال ن أعم ُع م ذي ينب موِن ال ِظ والمض ى اللف ّروا عل أْن ُيصِِ
  .ن، وإنَّ على المترجِم واإلعالميِّ الحاذِق أْن يلجَأ إلى التوضيِح تنبيهًا لألذهاالعربيِّ لمجتمِعهم
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  :عدم التََّحّري والتََّسّرع في إعالن الخبر -

، وخاصًة في وقِت القصِف اإلسرائيليِّ   "خبر عاجل" ومن دالئله ما اصُطِلَح على تسميتِه بـ
ذه األحداث؛    أو اجتياِح الجيِش اإلسرائيليِّ لألراضي الفلسطينية؛ حيث التساُبُق على نشِر أخبار ه

أخطاٍء َتَمسُّ بالمصداقيِة والِمهِنيَِّة، حيُث عدُم توّخي المراسليَن للدقِة األمُر الذي قد يوِقُع آثيرًا في 
َريُِّثهم        في َوْصِف الَحَدث، وعدُم تثبِتِهْم من إحصاءات الجرحى أو الشهداء أو األضرار، وعدم َت

  .من خالِل الجهاِت الرسميِة المنوِط بها هذه المهمة في اإلعالن عنها

ُغ اُة َأْوَج وتبل َدالمأس ا عن ُنه رُِّح    ما يعل مَّ ُتَص َر ث هيٍد أو أآث ِم ش ن اس ُة ع ُل أو اإلذاع المراس
يِّ  ا اإلعالم فى أو ناطِقه ي إدارِة المستش ًة ف حِة ممثل وزارِة الص ئولُة آ ميُة المس اُت الرس الجه

  .الرَّسميِّ أسماًء أو أعدادًا غيَر التي ُأذيعْت أو ُأْعِلَنْت

  :عدم المصداقية -

دفُع ا ي يُّاالنتم ائليُّ أو أو  ء الِحْزب ريُّالفص ذهبيُّ الفك ائفيُّ أو الم ى  أو الط ِبيِّ إل أو الَعَص
  :  االنحياِز ومجانبة اإلفصاِح عن الحقيقة، ومن أمثلة ذلك في إعالمنا الفلسطيني

ات وزارةِ        **  ي انتخاب رى ف ا َج ك م ن ذل ات، وم ي االنتخاب دث ف ا يح ي   م م المحل الحك
ات           وجدنا  إْذ ،للبلدياِت ة االنتخاب ى لجن ل أن تصَل الصناديُق إل وَزُه قب ُن ف ٍق ُيْعِل آلَّ حزٍب أو فري
اتِ   ، العليا ةٍ   وذاعت في مجال االنتخاب ةُ  بصفٍة عام ود ( آلم ين    ) َآّب ِد معني ى أح ًة عل  - األول:  دالَّ

ر ، واختيار الناِخِب أو المقتِرِع لجميِع أفراِد قائمٍة أو تحالفٍ  ةُ  اآلَخ ى اال  الدالل وِز   عل اِح أو الف آتس
  .الساِحِق، والهزيمِة للجانِب الُمناِفِس

إلى مجاٍل دالليٍّ آَخَر حيُث يستخدمها  اإلعالميِّ السياسيِّ  من هذا المجاِل وانتقلت هذه الكلمُة
   .يِة في االمتحانئبعُض الطلبِة للداللِة على حصولهم على الدرجِة النها

ه ف   أو الوضِع إظهار األمِر ** وادَر الحَ    على أن َوِرِه، وأنَّ ب ِن ُص ٌة   ي أحس اِق قريب لِّ أو االتف
ل        ًاّدِج ا أصداء ب اح فال يكون له ، ولكنَّ هذه الوعوَد واألمانيَّ تذهب زفراُت أصواِتها أدراَج الري

  .صدى في أرض الواقع

رَ  أو إْن شئت المصطَلحَ   على وثيقة األسرى االتفاِق في مجادالِت الظاهرُة هذِه ْتلََّجَتَو  اآلَخ
وطني  لَّحة         وثيقة االتفاق ال تباآات المس ّض االش ة، وف ة الوحدة الوطني وين حكوم ، ومفاوضات تك

ى           رِب اإلعالن عن التوصِل إل بين حرآتي فتح وحماس، وإطالق سراح األسير اإلسرائيلي وق
  .إلخ…بدًال منه صفقٍة إلطالِق سراِح أسرًى فلسطينيين من السجون اإلسرائيليِة

  :  بما يهمُّ الحزب غالتشاال -

انِ   ظاهرةِ  نظرًا لألوضاِع األمنيِة المضطربِة، وتغلغلِ   يِّ  الفوضى والفلت في أراضي    األمن
د      الم تفق ا وزارة اإلع لطَة ومنه دنا الس زَة وج اِع غ ي قط ًة ف طينيِة وخاص ِة الفلس لطِة الوطني الس
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رت       ي ي ة الت يما الخاّص ائِل اإلعالِم والس األحزاب والفصائل    سيطرَتها الّتامَة على وس ا ب بُط أآثُره
  .والَحرآات

َق         ائُل اإلعالم الفلسطينيِة َوْف يُر وس ٍة واضحٍة تس وعلى افتراِض وجوِد ُخطٍَّة إعالميٍة وطني
ميِة ْيَطرِة الرَّْس داَن السَّ إنَّ ِفْق ا ف ى   ،ُبنوِده واَب عل تح األب بِة يْف زاِم والمحاس ى اإلل درِة عل دَم الق وع

اريعها ِل ُق المَ  َذُفْنَيمص ا يحق ا م الَح والمَ منه ار   آِرص واء واآلراء واألفك يما األه َة والس َب الذاتي
  .إلخ...الحزبية

إنَّ انجراَر اإلعالميِّ الُمْفِرَط ليكوَن ناطقًا بل بوقًا ُمَعبِّرًا بلساِن ما ُيْمليِه عليه أقطاُب الحزِب  
يفقُدُه المصداقيَة والموضو ِة س دًا أو أصحاُب المصالِح الذاتي ُد روي يجعُلُه يبتع َة؛ وس عيَة والِحياِديَّ

ًة،  ًة ُهجوِميَّ اِن َأْلِبَس ٍر من األحي ي آثي ُه ف د ُيْلِبُس امِّ، وق وطنيِّ الع ي الصالِح ال ا َيُصبُّ ف دًا عّم روي
ةِ االنتماِء إلى موضوعيِة المهنِة اإلعالميِة أو  بعيدًا عن شرِفَتصدُّ عن انتمائِه  َوُأخرى واِقَيًة  أمان

  .النقل

ُل في            ًة تحم كُِّل مظاهَر إعالمي ُة ُتَش َلِحيَُّة الخاصَّ دُة الَمْص ُة أو الفائ ُة الحزبي وإذا آانت الهيمن
يِّقةِ     افِع الضَّ ي   َطّياِتها جوانَب سليبًة فإنَّ ما تحمُلُه من بعِض فوائَد قد يدوُر أآثرُه في حدوِد المن الت

  .العامِّ ينبغي أْن ُيتناَزَل عنها للصالح الوطنيِّ

و      اويِة َله ِه المأس إنَّ انشغاَل اإلعالميِّ الفلسطينيِّ بقضايا بلدِه في مواجهِة االغتصاِب ونتائج
ُه وصاَغ        ذي اختطَّ نهُج ال ُه، وهو الم َرُه وقلَم ه فك خَِّر ل ذي ينبغي أْن ُيَس امُّ ال يُّ الع ُر المنَفع المظه

طينيِّ ا    عِب الفلس داُن الش ُل ِوْج ْن قب ان  ُدَرَرُه ِم راهيم طوق اعُر إب ال ) م١٩٤١.ت( لش ين ق :  )١(ح
  )مجزوء الرََّمل(

بالدْي ْي ِل  إنَّ َقْلب
قيٍق    ُه ِلَش ْم َأِبْع َل
ْو َأراُه  ْي َل ْيَس ِمّن َل
ؤادْي  انْي َآُف َوِلس
ْومْي    بُه َي دْي ُيش َوَغ
ريٍم  ْيَظ َآ ْب َغ ْم َأَه َل
وميْ  ُة َق اَيتْي ِخْدَم   غ

  

يِم   ْزٍب َأْو َزع  ال ِلِح
يِم   ْي َحم ديٍق ل أْو ِص
ليِم  َر َس رًَّة َغْي َم
ميِم     ُه ِبالصَّ يَط ِمْن ن
ديمْي   ديثْي َآَق َوَح
يِم  َد ِلئ ال َوال َآْي
يْ  قائْي  أْو َنعيم  ِبَش

  

ا الفلسطينيِّ    ى إعالِمن ًا آانت األحوال    -وعليه فإنَّ هناك موضوعاٍت أو قضايا يجُب عل  - أّي
ا؛ لِ    َل الحديَث عنه ذه القضايا والمشكالت         َأال ُيْغِف اديِّ، ومن ه واطِن الع رِة الم ًة في ذاآ :  تبقى َحيَّ

النكبة، وتهويد القدس، والحفريات تحت المسجد األقصى، ودعم المقدسيين، والالجئين والنازحين 
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  . ٣٢٣ص
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دار          تقلة، وج ة المس ة الدول ودة األرض، وإقام ة، وع رى، والمقاوم ودتهم، واألس وقهم وع وحق
  .وهلمَّ َجّرا ... مناسبات الوطنية الهادفة، وبناء البيت الفلسطينيالفصل العنصري، وال

َل ل ا اإلإنَّ المتأم يِّ يِّعالِمخطابن موِع المحّل يِّ المس ِة،   والَمْرئ ة الحزبي اقم األزم ام تف ي أي ف
ي الرَّحى ين قْطَب ال والتطاحن ب دوِث االقتت ي:  وح اس"حرآت تح" و" حم َي أو " ف ه َنِس يلحظ أن َل

ذ ا   تناسى ه ى به ْد ُيعن ْم َيُع طيني؛ َفَل اريخ النضاِل الفلس ي ت َة ف اوَر المهم ه الموضوعاِت أو المح
ا           قِّ، أّم ى الَح ه عل ُن أن ه، وُيعل ى أخي ُب عل ا ُيؤلِّ ِعنايتُه بالرُّؤى الِحْزبيَِّة الضيقِة، وانبرى آلٌّ منهم

م وإنْ   ِة فه ا      اآلَخرون من رجاالِت األحزاِب األخرى وأبواقهِم اإلعالمي تنكاِرهم ِلم روا عن اس َعبَّ
ي         "اإلخوِة األعداِء" َيْحدُث بيَن ِة الت َح الحزبي َدُم روائ ا ال َنْع ين؛ فإنن ى إصالِح ذاِت الَب ، وسَعوا إل

آرَب     ِق م َة تحقي َبَدْت بطراِئِقها المتنوعِة ُتَروُِّج ألفكاِرها الخاصة، وتهيُِّئ الشارَع لمناصرتها؛ بغي
  .فئويٍة ضيقٍة

  :عناية بقضايا العاَلم من حولناقلة ال -

ِة،   وتكاد تكون ظاهرًة عامًة في إعالمنا الفلسطيني، والسيما إذاعاتنا المحليِة الخاصِة والعام
ًا من        ا بالقضيِة الفلسطينيِة، أو مقَتَبس وإنَّ أآثَر ما يجيُء في إعالِمنا بهذا الخصوِص يكون خاّص

رى     ة األخ وات اإلعالمي اء والقن االت األنب حف أو       وآ ع الص ي مواق ًا ف ه أيض ا نلمس و م ، وه
" وفا -وآالة األنباء الفلسطينية" و" شبكة فراس اإلعالمية":  لكترونية، مثل مواقعالمنشورات اإل

ة   " و" المجموعة الفلسطينية لإلعالم   " و" وآالة فلسطين ْبرس" و ًا اإلخباري ة مع داء  " و" وآال ن
وطن ة" و "ال بكة الكوفي طيني  "فلسطين اآلن" و" ش ى بقضايا الوضع الفلس ا ُتعن ر م ، وهي أآث
  .المحّلي

لٍ  العربيِة األقطاِر بأخباِر لصحف اإللكترونيِةاذه ه اهتماُم ويجيُء ، بشكٍل عارٍض دون تحلي
  .العاَلِم غيِر العربيِّ من حولنا وِلمامًا يأتي هذا النادُر الذي نقرؤه فيها فيما يختصُّ بأحواِل

اَف يقت ى أنَّ اإلنص ي أْن عل يِة  ض ِة السياس اِع العالمي ِة باألوض ماِر العناي ي مض ذآُر ف ن
ةَ " واالقتصاديِة ي ُيصدرها  " النشرَة االلكتروني ان  " الت ُع آنع ِد      -،"موق َر البري راِء َعْب لها للق ويرس

ًا ي يومّي ِرِهم  -اإللكترون يَن وغي اٍب محلي رها لُكّت ي ينش ة الت االت التحليلي تصُّ بالمق ي تخ ؛ فه
  .، وأيضًا باإلنجليزية أحيانًابالعربية

غالِ وآذلك  ى الوضعِ   ها وانكباِبنستثنَي الصحافَة الفلسطينيَة المكتوبَة التي نراها مع انش ا عل  ه
   .وقضاياه أيضًا والسيما أخبار العالم اإلسالمي ُتعرُِّج على األوضاِع العالميِة المحّليِّ

يِّ    وإذا آاَن االهتماُم بالقضايا المحليِة من مظاهِر اإلعالِم الَمْنَفِع ما أسميناه في هذه الدراسِة ب
ِة    ُررَِّبما ُي لُه فإنَّ طغياَنُه في إعالمنا الفلسطيني قد يكوُن ِه الماسَّ ُه في ظلِّ شعوِر الفلسطينيِّ بحاجِت

اتٍ    ُك من إمكان  إلى التحدِث عن قضاياه بلسانِه التي ُحِرَم طويًال من التحدُِّث عنها، وضيِق ما يمتل
  . من التنقِل بيَن ربوِع وطنِه المخنوِق هواُؤُه مادِّيٍَّة داعمٍة، وحصاٍر خاِنٍق يمنعُه

  



 ٣٤١ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سليمان صادق أبو

 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  توصيات خاتمة و

ديمَ  الدراسِة هذِه في ختاِم نودُّ ِهُم إسهامًا           تق د ُيس ا ق َذ به رى أنَّ األخ ي ن بعض التوصيات الت
ليمَة      ودعِمها، و الفلسطينيِة اإلعالميِة قوّيًا في تفعيِل الحرآِة َة الس يِّ الوجه ا اإلعالم ِه خطاِبه توجي

المة األداِء       ى س ِة عل ه، والمحافظ اَلِميِّ ب الِم الع ِة اإلع ِز ثق ه، وتعزي اِء ب ي االرتق ي تصبُّ ف الت
  .اللغوي فيه

  :توصيات في مجال اللغة -أوًال

ه       زت علي ا رآَّ مِّ م ن أه لَّ م ُة  لع ذه الدراس اِب العرب     ه ياغِة الخط اِل ص ي مج أتي ف يِّ ي
ة واإلعالمِ       والفلسطينيِّ ِة العربي يَن اللغ ِق ب ربِط الوثي أ وترعرَع في       في إطاِر ال ذي نش يِّ ال العرب

  :  ، وفي هذا المجاِل فإنَّ الدراسَة ترى أنهأحضاِن دارسي العربية

انوُن    ه الق يتوجب على أصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيق ما نصَّ علي
الرسميُة للبالد؛ وذلك تعبيرًا  بشأن أنَّ العربيَة هي اللغُة -مشرقًا ومغربًا -البلداِن العربيِةفي جميع 

ويِّ،      ا اللغ زاِز بانتمائن ا، واالعت ن غيرن ايِز ع تقالِل والتم مِّ عناصر االس ِة أه يادِة اللغوي ن الس ع
  . اضي والحاضِر والمستقبلوهويِتنا الثقافيِة التي تشكُِّل لغُة الضاِد وعاًء أمينًا لها في الم

  :  ولتعزيز مكانة هذا القانون وتفعيل تطبيقِه على أرض الواقع نوصي بالتالي

ائِل     رفض - ِة في وس أي مشاريَع أو توصياٍت ُتعزُِّز مكانَة اللغاِت األجنبيِة أو العامياِت العربي
ذ األزل،  رمز هويتنا ا:  اإلعالِم أو غيِرها على حساِب لغِتنا العربيِة الفصيحة لممتدِة معنا من

ان       ى اختالِف األدي ة عل ة العربي وحافظُة تراثنا، ورابطة عقِد التآخي والتوافق بين أبناء األم
  .  بغيرنا من أبناِء األمِة اإلسالميِة -العرَب نحُن -ِتناَلأو المذاهب، ومفتاِح ِص

ِة ا    :  تشكيل لجنة التدقيق اللغوي  ضرورة - ِة اإلعالمي ميِة أم الخاصِة،   سواء في المؤسس لرس
ِة   وراِت التقويمي ِة، وإصدار المنش ِة والمكتوب ِة المنطوق ويَم األغالِط اللغوي ا تق وُن مهمُته تك
ي لسرعته    وتوزيعها على الجهات المعنيِة بوسائل النشر المتنوعِة، والسيما النشر االلكترون

  .وانتشاره بين األفراِد والمؤسسات

ا، ومدى         إعالميٍة مؤسسٍة منح أيِة عدم - اءِة لجنته اِر آف د اختب ِل إال بع ِة العم ترخيصًا بمزاول
وٌط    رخيِص مرب تمراَر الت ان أنَّ اس ة، وبي ذه اللجن ة ه تراط فعالي وي، واش ا اللغ ة أدائه فعالي

  .بمدى االلتزام بالتنفيذ

ر  لغة اإلعالنات، وعدم الترّخص في أْن تكوَن اللغُة العربيُة الفصيحُة هي اللفُظ الم متابعة - عبِّ
ى        ات، وإْن دعت الضرورة إل ِة أو العامي اِت األجنبي عنه، وليس في هذا األمِر َتَعدٍّ على اللغ

ة     ِة العربي د اللغ ا بع بالِد، وفي مجال     :  استعمال أيِة لغٍة أجنبيةٍٍ فينبغي نطُقها أو آتابُته ِة ال لغ
جوء إليها والسيما في  اإلعالن بالعامية ينبغي التخفُف منها في اإلعالنات، واألفضل عدم الل

  .  اإلعالناِت المكتوبِة
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  :توصيات بشأن مضمون الخطاب وأدائه -ثانيًا

بعض النواقص في مجال اإلعالم الفلسطيني آاالهتمام باألمور الفصائليِة  لفتت الدراسُة إلى 
ك من    ؛ وعدم الموضوعية في هذه الجوانبعلى حساِب الموضوعاِت الوطنيِة العامة ى ذل ، وما إل

    :  مظاهَر ينبغي إلعالمنا أن ينأى بنفسِه عنها، وفي هذا المجال فإنَّ الدراسَة توصي بـ

اِب   ِد الخط ة توحي راُء بغي اديميون وخب ٍة يضعها أآ ٍة علمي َق خط ة وف ة إعالمي وضع سياس
ةِ  ٍة، وف    الموجَِّه إلى الداخل والخارج، وضرورة اختيار الكفاءاِت المناسبِة في أي ٍة إعالمي ي مؤسس

  :  هذا المقاِم ُنوصي بضرورة

دقيق - ي  الت اِرف اطِق اختي يِّ الن قُ  اإلعالم ذي ينط ِم ال ِة باس اَنَأل َمَح، وأال ُيْسالمؤسس  يٍّ آ
  .ِهخالِل إال مْنباسِمها التصريُح 

، وفي هذا بين الناطق اإلعالمي الذي يوجِّه خطابُه إلى الجمهور الَمَحّلي، والخارجيِّ التمييز -
ه بخطابِ       المقام َحبَّ ه إلي ْن يتوجَّ ر بشئوِن َم نسَ ِهذا اختياُر الناطق اإلعالمي الخبي في   -، وال ن
ذه الدراسةِ     البالغيَة التي توقَّفنا عندها القاعدَة -هذا المقام رًا في ه لِّ     ،آثي ى أنَّ لك ُنصُّ عل وَت
  .مقاٍم مقاًال

  :  ِةروَرَضوصي ِبنا ُنإنََّف الفلسطينيِّ اإلعالِم مضموِن وفي مجاِل -

مِّ  اإلعالميوَن ميثاَق َشرٍف يكون من  أْن يضَع - ودِ أه ةِ  تغليبِ  عدمُ  ِهبن ةِ  الحزبي  أو الفئوي
  .مِهفي مضاميِن

ائِل اإلعالِم الفلسطيني الرسميةِ      هناَك مضاميُن تُ  أن تكوَن - ُع وس والخاصِة   راعي جمي
دْ   ي ق باِت الت ا للمناَس ا، وأال تترَآه َة فيه دَث أو الكتاب رَُّت التح ك  دوَن َت ُم ا؛ وذل ٍل له فعي

ْزٍب أو          َر أليِّ ِح ا، وال مصلحَة أو تفكي الَف فيه ي ال ِخ ِة الت ِت الوطني آمضاميِن الثواب
  .ضِّ الطَّرِف عنهاَفصيٍل أْو تنظيٍم في َغ

ادِ      ا لالسترش ِة له ُة العناصِر العام ا،   وهنا نرى أنه يتوجَُّب على المختصيَن والخبراِء آتاب به
ُة ِر وجدول ُث تهنش زُما بحي ائُل لت الِم وس طينيِة اإلع ا جميُع الفلس إه ي  ِزاْفرب ا ف ٍة له اٍز مرموق أحي
  .  ، وُيفَعُل في المضاميِن الوطنيِة الجديدِة ما نقترحه في مضاميِن الثوابتبرامجها

  توصيات بشأن المتابعة :ثالثًا

ا يصدر عن الم       ة م ا متابع ةِ  ؤسسةِ تشكيل لجنة المتابعة واإليصال، وتكون مهمته  اإلعالمي
  .؛ إليصالها إلى الجهات المعنية بالتنفيذ أو المتابعةحاٍتومقتَر توصياٍت مْن

ًة أو      :  أقول أو االقتراِح وتوضيحًا لهذه التوصيِة ًا مقابل يُّ صحفيًا أم إذاعي قد ُيجري اإلعالم
 وظ أن آثيرًا من هذه األموِرتوصيًة أو اقتراحًا أو نداًء إلى جهٍة ما، والملحفيِه الضيُف  ُهلقاًء يوجِّ
 ، وهنا تكون مهمُةالجوِّ هواِء تلويِث في زيادِة ُمِهْسإال زفيرًا ُي -في األغلب األعمِّ -صداها ال يكوُن
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ةَ  التوصيَل اللجنِة هذِه ين مصدرِ   ، والجمعَ والمتابع ةِ  التوصيةِ  ب ِة إذا استلزَ   والجه ؛ األمرُ  َمالَمْعني
  . قَتَرِحالُم ِحفي صاِل بُُّصالتي َتوذلك للتوضيح أو المناقشة 

وَن            دها الجامعات فينبغي أال تك ي تعق يما الت ِة والس دواِت العلمي ؤتمراِت والنَّ اِل الم وفي مج
وٍد أْورََّجُم ا   َد حش ُج بنظائره َرُع الُحَج اَجالُت، وُتق اُر المس اُت، وُتث اُل الكلم ا ُتق ات فيه تجمٍُّع

اتِ   الداحضة، ثمَّ ينتهي األمُر بانف ى ذآري َد إل ا       ضاِض آلٍّ إلى مكاِنِه ليخل ا م َتْرَجُع فيه د ُتْس ٍل ق َطَل
ارٍَّة          راٍت ح ٍة، وَزف ٍة دافع ْرخاٍت ُمَدوَِّي دٍة، وَص ٍة ناق اٍت مؤِلَم أْصدَرُه المتحدِّثون من مقترحاٍت، وأّن

اِش الصدوِر، وبَ        اِب المشاعِر، وإْنع أجيِج العواطف، وإْله ى ت اِل في    آانت قادرًة آَنئٍذ عل ِث اآلم ْع
ذي       ِر ال ِع المري ى الواق ود إل ِة يع ذآرياِت الجميل ذه ال د ه ِه بع ى واقع دما يصحو إل وِل، وعن العق

ا سَ   -َريبما قيل فيه أو أث -ينحصُر فيه دوُر ما َتَذآَّره ْتُه َببَّعلى زيادِة المعاناِة الفكريِة، إضافًة إلى م
  .ِهَبِة مْن تلويٍث ِلَهواٍء زيَد في مشاآِلِهزفراُت أصواِت المتحدثين وأنفاِسِهم المْلَت

ئَلِةمن إن  دواِت األس ؤتمرات وورش العمل والن ام الم ي مق ها ف ي تطرح نفَس اءاِت  الت واللق
  :  العامِة

ك بتحسس المشكالِت وَعتنحصر هل  - وير، وذل ي البحث والتن ة ف ي الجامع ا ف ِض ْرمهمتن
     !.؟توَصم بأنها نظريٌةالحلوِل التي آثيرًا ما  أسبابها، واقتراِح

ا من       - وٌط بغيِرن ِذ من ِة والتنفي هل نحُن في الجامعاِت قادروَن على المتابعة، أْم إنَّ دوَر المتابع
  .!السلطَة التنفيذيَة؟ ها التي تمتلُكالوزاراِت بمؤسساِتها وهيئاِت

ا    رى أنَّنحُن َن َذ له اءاٍت     ب -على الجامعاِت أْن َتُشبَّ عْن قيوِد أسواِرها فتأخ ُك من آف ا تمتل م
زًة في خرائِط     -خبيرٍة، وشباٍب قادٍر على التكّيِف، ومستعدٍّ للتََّطوُِّع َوْفَق ُخطٍَّة منهِجيٍة مواقَع متمي

ةِ  ها، وخدم اِء بنفس ِذ؛ لالرتق اِت التنفي ِة وآلي ا المتابع ِب  مجتمعاته ا بالجان رى ضرورَة َتَميُِّزه ، ون
ا، ون   الَعَمِليِّ التنفيذيِّ في مؤتمر  دواتها وورِش عمله ا ون رح  اته ام    -حن نقت ذا المق ِرَز  ُتأن  -في ه ْف

ى التواصِل والتفاعل       عماِل األ هذِه جامعاتنا عقَب درِة عل رِة والق ًة من ذوي الخب ة    -لجن من جامع
  :  تتلخص مهمتها في -المؤتمِر وغيِرها

تخلَص - ل لتس وث وأوراق العم راءة البح ياِت ق ا التوص اِت  منه دمها والمقتَرح ي ق الت
  .المشارآون والمحاورون في المؤتمر

 .بها؛ لالطِّالِع عليها ِةيَِّنْعالَم إرسالها إلى الجهاِت -

  .متابعة مناقشتها ووضع آليات تنفيذها معها -

  .المشارآة في اإلنجاز إذا تطلََّب األمُر ذلك -
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  :توصيات لوزارة اإلعالم  -رابعًا

  :  الوزارةليس من شكٍّ في أنَّ من أهم أعمال هذه 

اإلعالميِة بعيدًا عن اتجاِه الوزيِر أو المسئول، وإنَّ   المحافظة على سالمة اتجاهات البوصلِة -
اُت ُه آلي ذي ُتَدرُِّس اء اإلعالم ال ا بتحري الموضوعيِة  ألفب ة طلبته ى مطالب وم عل اإلعالم يق
  .واالبتعاِد عن األهواء في الكتابة

أهمِّ ما ُيحقُِّق لوزارة اإلعالم   مْن عالميِّ فإننا نرى أنَّومن هذا الوعي بأهميِة موضوعيِة اإل
ةِ         اِت اإلعالمي د المؤسس وًال عن ًا مقب وَن َطرف ى أْن تك درَة عل ا     -المصداقيَة والق ًا آانت انتماءاُته أّي

  .مع الجميع هو تحريها للموضوعية في التعامِل -وأهواؤها

ا       اإلشراف على العمل اإلعالمي في جميع المؤسسات ا  - د؛ ولكي يتسنى له ة في البل إلعالمي
رى   القياُم بهذه المسئولية، والنجاُح في استثماِر اإلعالِم لما يخدُم المصالَح العامَة المشترآَة ن

كيلِ  وزارُة بتش وَم ال اءِ  ضرورَة أْن تق ى العط درُة عل اءُة والق ا الكف ا عماُده اٍن فيه وُن  لج تك
ذه  الصلةِ  في المؤسساِت ذاِت -في هذه التوصيات -حِةًة ِلّلجاِن الموجودِة أو المقتَرَرمناِظ ؛ فه

ونُ   ُة تك اُن الوزاري ِة اللج ِة  بمثاب ِة المرجعي دَ الموثوق َدِة والمعَتَم وُنالمعتِم مِّ  ة، ويك ن أه  م
  . ِةَبوالمحاَس والمراقبِة والتنفيِذ التشريِع سلطاِت ، وتمتلُكها الرْصُد والمتابعُةوظائِف

  
  :جعثبت المصادر والمرا

ي   - ـ  ٦٣١. ت(. اآلمدي، سيف الدين أبو الحسن عل ـ  ١٣٣٢. ()ه ام في   . )م١٩١٤= ه اإلحك
   .مطبعة المعارف .)٢/ج( .أصول األحكام

رج   - و الف فهاني، أب ـ٣٦٥. ت(  .األص اني .)ت.د. ()ه رحه. )٣/ج( .٢ط. األغ مير . أ :ش س
   .بيروت .دار الفكر .جابر

 ).٤(٥ .مجلة فصول  ."ي بوصفه أيديولوجياالخطاب الشعر" .)م١٩٨٥(  .أنتوني أيستوبت -
  .ترجمة حسن البنا

 .فصل المقال في شرح آتاب األمثال .)م١٩٥٨( . )هـ٤٨٧. ت(. األْوَنبي، أبو عبيد البكري -
ة الخرطوم    .إحسان عباس. ود ،عبد المجيد عابدين. د:  حقه وقدم له. ١ط  .مطبوعات جامع

   .الخرطوم .مطبعة مصر

تحقيق . ٥ط  .إعجاز القرآن .)م١٩٨٠(  .)هـ٤٠٣ .ت(. محمد بن الطيبالباقالني، أبو بكر  -
  .مصر .دار المعارف .السيد أحمد صقر

    .)هـ ٢٥٥. ت(. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني -

ارون   :  ، تحقيق وشرح)١/ج( .٥ط .البيان والتبيين ).ت.د( .)م١٩٨٥(  ** د السالم ه  .عب
                   .القاهرة .طبعة مكتبة الخانجي+  .توزيعدار الفكر للطباعة والنشر وال

   .القاهرة .مكتبة مصطفى البابي الحلبي:  الناشر .)١/ج( .الحيوان .)م١٩٣٨(  **



 ٣٤٥ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سليمان صادق أبو

 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اهر - د الق اني، عب ـ٤٧١. ت(  .الُجرج ـ ١٣٨٠. ()ه از). م١٩٦٠= ه ل اإلعج . ٦ط .دالئ
َق   والشيخ محمد محمود الشنقيط ،اإلمام محمد عبده:  صحح أصله ه، وَعلَّ ي، وصحح طباعت

َيه ا   :  حواِش يد رض د رش يد محم بيح وأوالده     .الس ي ص د عل ة محم ة ومطبع دان  .مكتب مي
  .األزهر

تحقيق . ١ط .نقد الشعر .)م١٩٧٨= هـ ١٣٩٨(. )هـ٣٣٧. ت(  .ابن جعفر، أبو الفرج قدامة -
   .اهرةالق .مكتبة الكليات األزهرية:  الناشر .محمد عبد المنعم خفاجي. د :وتعليق

ات الشعراء   .)ت.د( . )هـ٢٣١.ت(  .الجمحي، محمد بن سالم - ة    :إعداد  .طبق ة الجامعي اللجن
  .بيروت .دار النهضة العربية للطباعة والنشر .لنشر التراث العربي

د       - ن محم داهللا ب د عب و محم ـ  ١٤٠٢.  ()هـ ٤٦٦. ت(  .الخفاجي، ابن سنان أب  .)م١٩٨٢= ه
   .بيروت .يةدار الكتب العلم. ١ط .سر الفصاحة

د - ن محم رحمن ب د ال دون، عب ن خل ـ٤٤٩. ت(  .اب ـ ١٤٠٦( . )ه ن  .)م١٩٨٦= ه ة اب مقدم
   .لبنان .بيروت .دار القلم. ٦ط  .خلدون

العمدة في   ). م١٩٨١= هـ ١٤٠١.  ()هـ٤٦٣. ت(  .ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن -
د  محمد محيي ال :حققه .)١/ج( .٥ط. محاسن الشعر وآدابه ونقده د الحمي ل  .دين عب  .دار الجي

   .بيروت

يوطي،  - دينالس الل ال ـ٩١١. ت(  .ج رآن  .)م٢٠٠٣=  ١٤٢٣.  ()ه وم الق ي عل ان ف . اإلتق
اب   .)١/ج(. ١ط ه آت اقالني  ويلي ي الب رآن للقاض از الق ر  .إعج ر  دار الفك ة والنش للطباع

   .بيروت .والتوزيع

اليب     األسلوب دراسة بال  .)م١٩٧٦= هـ ١٣٦٩.  (الشايب، أحمد - ة ألصول األس ة تحليلي غي
    .القاهرة .مكتبة النهضة المصرية. ٧ط .األدبية

اني الصنعاني     - د اليم ن محم ـ  ١٢٥٠ر. ت(. الشوآاني، محمد بن علي ب اد الفحول     .)ه إرش
  . مصر .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده .إلى تحقيق الحق من علم األصول

د - د أحم ا، محم ن طباطب ـ٣٢٢. ت(  .اب ار الشعر ). م١٩٨٠(  .)ه ق .عي . د:  دراسة وتحقي
ول سالم   ارف  :  الناشر  .محمد زغل أة المع ه ونشره       .اإلسكندرية  .منش ان تحقيق ل آ ومن قب

  .طه الحاجري رحمه اهللا. باالشتراك مع د

ة،   .)م١٩٧٢. (ريمونطحان،  - نية  . ١ط .)٢(األلسنية العربي :  تصدر بإشراف   .سلسلة األلس
  .بيروت .دار الكتاب اللبناني .يمون طحانر. أنيس فريحة ود. د

   .بيروت . دار العودة .ديوان إبراهيم طوقان ). م١٩٨٨(  .طوقان، إبراهيم عبد الفتاح -

 .مفيد قميحة. د :تحقيق. ٣ط .العقد الفريد .)م١٩٨٧. ()هـ٣٢٨. ت(  .ابن عبد ربه األندلسي -
   .بيروت .دار الكتب العلمية

 .دار الفكر العربي. ٢ط .دراسة ونقد -األدب وفنونه ). م١٩٥٨(  .عز الدين ،إسماعيل -



 "......  الخطاب اإلعالمي الفلسطيني المعاصر"ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الل - و ه كري، أب ـ٣٩٥ .ت(  .العس ـ ١٤٠٤.  ()ه ناعتين .)م١٩٨١= ه ة :  الص الكتاب
   .بيروت .دار الكتب العلمية .مفيد قميحة.تحقيق د. ١ط .والشعر

ب  - ي طال ن أب ي ب ـ٤٠. ت(  .عل اءِ . )ه يد البلغ ؤمنين، وس ر الم ي أمي ام عل وان اإلم  دي
ةُ  ه القصيدُة الكوثري يَن، ويلي ر  .والمتكلم رم، الناش ز الك د العزي ب عب ع وترتي ة :  جم المكتب

  .ت.لبنان، د .بيروت .الثقافية

ي  - د الطوس ن أحم د ب ن محم د ب د محم و حام ي، أب ـ ٥٠٥. ت(. الغزال ـ١٣٢٤. ()ه  .)ه
م األصول   د اهللا محم     :وبهوامشه  .)٢ج(. ١ط .المستصفى من عل واتح الرحموت لعب ن  ف د ب

د الشكور      :بشرح .نظام الدين األنصاري ن عب وت لمحب اهللا ب ة    .مسلم الثب ة األميري المطبع
   .ببوالق

 .الكاتب  أدب). م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨(. )هـ٢٧٦. ت(  .ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم -
  ..لبنان .بيروت .دار الكتب العلمية .علي فاعور. أ:  شرحه وآتب هوامشه وقدَّم له. ١ط

اء     .)م١٩٨١( . )هـ ٦٨٤. ت(  .القرطاجّني، أبو الحسن حازم  - اء وسراج األدب اج البلغ  .منه
   .لبنان .بيروت .دار الغرب اإلسالمّي .محمد الحبيب ابن الخوجة:  تقديم وتحقيق. ٢ط

ر       - ن عم رحمن ب د ال ن عب د ب دين محم الل ال ي، ج ـ٧٣٩. ت(. القزوين ـ ١٤٠٥.  ()ه = ه
وِم    . )م١٩٨٥ ديع  ( البالغة اإليضاح في عل ان والب اني والبي ة . ١ط .)المع  .دار الكتب العلمي
   .لبنان. بيروت

قرص   .اإلصدار الثالث .الموسوعة الشعرية .)م٢٠٠٣ -١٩٩٧. (أبو ظبي -المجمع الثقافي -
    .ُمْدَمج

ة - وب، فاطم ة .)م١٩٧٦( . محج م اللغ ي عل ات ف ر .دراس ة:  الناش ة الَعربي  .دار النهض
   .القاهرة

   .تونس .ليبيا .الدار العربية للكتاب .األسلوبية واألسلوب.  )ت.د(  .عبد السالم.دي، المسّد -

دين  - ـ  ١٣٤٧. ()هـ ٧٣٣(  .النويري، شهاب ال ون األدب    .)م١٩٢٩= ه ة األرب في فن . نهاي
   .القاهرة .دار الكتب المصرية .أحمد الزين:  تصحيح .)٧/ج(

ن عيسى    - رحمن ب ـ  ١٣٩٩( . )هـ ٣٢٠. ت(  .الَهْمذاني، عبد ال اظ    .)م١٩٧٩= ه اب األلف آت
   .المكتب اإلسالمي :توزيع .منشورات دار الُهدى للطباعة والنشر .الكتاِبيَّة

- Bloomfield L. Language, George Allen & Unwin LTD - London, 
Twelfth Impression.  


