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 قالمة- 5491ماي  8جامعة            الدكتور: عبد العزيز بومهرةاألستاذ 

 قسنطينة -جامعة اإلخوة منتوري                   األستاذة: مليكة حيمر

 : مقاربات تحليل الخطاب اإلشهاريالمحور الثالث

 لغة الخطاب اإلشهاري في الّنص التراثي القديم               عنوان المداخلة:

 -مقاربة لسانية لمقطوعة ُقل للمليحة –               

 توطئة:

ّثلم اخلطاب اإلشهاري نوعا من أنواع اخلطاب بعاّمة  الّتصاله باحلياة اإلنسانية بشكل مباشر، ُيم

فيمؤّسس للقيمة االجتماعّية واألخالقّية واحلضاريّة، ناهيك عن القيمة التجاريّة، حيث يتأّسس 

لعة والفكرة املنوطة هبا من خالل عرض اخلطاب اإلشهاري يف بمعِدِه التأثريي على مبدأ الرتويج للسّ 

خصائصها املمّيزة هبدف دفع مجهور املستهلك إىل االقتناء، وهكذا تتجّسد العملّية اإلشهاريّة كفعل 

، املنتوج )املوضوع( La publicitéاقتصادي اجتماعي وفق عناصر ثالثة هي: اإلشهار 

Produit املستهلك ،Consommateurاصر يف حتقيق غايتها على . ويقوم جناح هذه العن

ضعها اخلطاب اإلشهاري لتغيريات شىت هبدف التأثري واإلقناع عن طريق التصّرف يف  الّلغة، حيث ُيم

البمىن واألشكال الّلغوية لتحقيق اإلقناع؛ أي أّن خطاب اإلشهار ميدان يسعى إىل إجياد طاقة اإلقناع 

شاهد
م
أو الّسامع إىل مضمون اإلشهار بطابعها الالمألوف  وق مّوة احلمّجة يف الّلغة، فتشّد انتباه امل

حيث أصبح اخلطاب اإلشهاري يف عصرنا احلايل ميدانا خصبا للّدراسات الّلسانية  وخطاهبا املمّيز.
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واألدبية كخطاب له خصوصياته السيميائية والتداولية، وقدرة على التواصل مع املتلقي لتمرير خطابه 

خصائصه اليت يتوفّر عليها، فما يمالحظ على اإلشهار أنّه كلٌّ متشابك وحتقيق غايته باستعمال كّل 

ف من خطاب لغوي لساين وبصري ق .فهو يتألّ ة عوامل خترجه من الكمون إىل التحقّ تتفاعل فيه عدّ 

 أيقوين وموسيقي إيقاعي وهذا كله هبدف إقناع املتلقي باالستناد إىل مستوى تقريري مباشر يقوم على

تتكاثف فيه ئي )بالغي( مرتبط بالسياق و ومستوى آخر إحيا ،نتج وخصائصه وجودتهاإلخبار بامل

 الالت اإلحيائية .ال باملعاين والدّ الشحنات العاطفية فيأيت حممّ 

نوايا املرسل ويقدم رؤيته ويعمل جاهدا على اإلقناع مبعرفته مواطن اإلغراء  اإلشهار حيمل

 واالغرتار لدى الزبون.

ّقق غايات متنّوعة، فكان يرفع وضيًعا وقد اشتمل  الشِّعر العريب القدمي على خطاب إعالين حيم

ويضع رفيًعا. وأّما اخلطاب اإلشهاري ذو القيمة التجاريّة فخري ما ُيثّله أبيات مسكني الّدارمي اليت 

اسدة إىل قيمة نّفق هبا اخلمممر الّسود اليت كسدت على الّتاجر العراقي، بعد أن حّوهلا من ُخممر سود ك

لغوية تمشّكل كماّل متكامال تعمل على  فاإلشهار خطاب ممكّون من عناصر تمصبح الفتاة هبا مليحة.

البحث فيها والكشف عنها كوهنا املسؤولة عن قدرته يف خلق جّو من الثقة واألمان يف نفس املتلقي، 

اإلشهاري، على  لى الّنصسواء كانت صورته خادعة أم حقيقية، حيث هتدف األحباث الّلسانية ع

اختالف مقارباهتا، إىل السعي ملعرفة طبيعة الّنص اإلشهاري، ووظيفة كّل عنصر من العناصر اليت 

تكّونه، وطلبا إلدراك طبيعة العالقات الّداخلية اليت تتحّكم يف توليد املعىن واألثر، وهذا ما جيعلنا 

 ،واأليقونية (،الّلغويةالّلسانية )ملكّونات ماهي ا -نلّخص إشكالية املداخلة يف سؤال مؤّداه: 
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ود واحلجاجية اليت توّفرت عليها مقطوعة الّدارمي، واليت من شأهنا أن تمقنع املستهلك بشراء اخلممر السّ 

إىل مقاربة تلك األبيات مقاربة لسانّية من خالل البحث يف لغة الكاسدة؟ وعليه تسعى املداخلة 

ته األبيات الّشعريّة، وممقاربتها من ِوجهة لسانّية بالرتكيز على لغة اخلطاب اإلشهاري اّلذي تضّمن

 األبيات وحتليلها انطالقا من مستوياهتا املختلفة.

 أّوال: في مفهوم اإلشهار والخطاب اإلشهاري:

 .غة واالصطالح، مثّ اخلطاب اإلشهاري ولغتهسنتناول يف هذا العنصر اإلشهار يف اللّ 

 اإلشهار لغة:-أ

لسان العرب " الشُّهرة وضوح األمر وقد َشَهَرهم َيْشَهرمهم َشْهرًا وشمْهرٌَة فاشتَهَر، َوَشَهرَهم  جاء يف

 . (1َتْشهريًا فاشتهر... والشُّهرة الفضيحة... ورجل َشِهرٌي وَمْشهمور معروف املكان مذكور" )

والشُّهرة بالضّم  ،"وشهرًة إشهارا يمشهر شهر الفعل " من وجاء يف القاموس احمليط أّن اإلشهار

َعة   الشيء ظهور  (. 2) "يف شمن ْ

 اإلظهار معىن على "رَ هَ شَ " اجلذر على نيتبم  اليت املفردات وجمموع اإلشهار توحي كلمة    

، وقد تعين ومنافعه إجيابياته نتوبيّ  الشيء حماسن أظهرت ما إذا إجيابيا، معىن حتمل وقد واإليضاح،

الفضيحة أيضا ألهّنا تنتشر بني النّاس، وهو ما نالحظه يف وقتنا إذ جند كماّل من كلمة "إشهار" 

وكلمة" تشهري" فأشهرهم يمْشِهرمهم إشهارا؛ مبعىن أظهر حماسنه وبنّي إجيابياته ومنافعه، وَشّهَر به تْشهريا؛ 
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شهار يف الّلغة حيمل معىن اإلبرا  والنشر إذن فاإل (.3مبعىن أظهر مساوئه وبنّي سلبياته ومضاره )

 والتعريف بالشيء برفعه ومتييزه.

 

 

 اإلشهار اصطالحا: -ب

يعّد اإلشهار من أهّم الّصناعات اإلعالمّية اليت وجدت طريقها يف عصرنا احلايل، حيث يعرّفه 

 معلنني بواسطة ةالعامّ  االتصال وسائل خالل من شخصي غري حممد العليان على أنّه " عملية اّتصال

    (. 4عن شخصيته") املعلن يفصح حبيث املستهلكني إىل معينة معلومات إليصال معينا مثنا يدفعون

وإقناعه  اجلمهور، إلعالم املوجهة الوسائل جمموع" بأنه Robert Leducويعرّفه روبار لودوك 

 يتصّوره البعض فيوضح(. واإلشهار ليس التسويق كما 5)"خدمة من االستفادة أو منتج لشراء

 االتصال مزيج من فقط واحد جزء اإلشهار أنّ  الصدد، هذا يف قحف، أبو السالم عبد الدكتور

 وتنشيط ةالعامّ  والعالقات والنشر؛ والدعاية اإلشهار؛ :عناصر ُخسة من وهو املعقد، التسويقي

(، 6ر)اآلخ البعض بعضها مويتمّ  وتتداخل تتكامل اأهنّ  ويرى الشخصي، والبيع والتغليف؛ املبيعات؛

 السياق التجاري إنّ  القول جيدر اإلشهار، مفهوم نهايتضمّ  قد اليت املختلفةعن املعاين  وبغض النظر

 املنتجات تعريف بطاقة أضحى إذ املعاصر، اجملتمع مظاهر من مظهر أهمّ  منه جعل ما هو لإلشهار

 .واخلدمات السلع من اهلائل ظّل الكمّ  يف عنها واملدافع وجودهتا، مبزاياها والناطق هلا جواملروّ 

 الخطاب اإلشهاري: -ج
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أّما اخلطاب اإلشهاري هو " خطاب إقناعي يتأّسس على إطار نظري وجها  مفاهيمي 

ّددة والعمل على اإلقناع هبا بشىت الوسائل") (؛ أي أّن 7يستثمر مواقف معّينة لدعم وجهة نظر حمم

 شرائية سلوكات وتوليد املخاطب إقناع إىل ترمي اليت الّلغوية لإلشهاراإلشهاري هو املاّدة اخلطاب 

(. 8)"املتاحة الوسائل وبكلّ  كان أينما املتلقي تبلغ اليت قةاملنمّ  الرتاكيب " باستعماله وذلك لديه،

فاخلطاب اإلشهاري خطاب معّقد ومتنوّع تتظافر فيه عّدة وظائف وخصائص ألداء مهمته واملتمثّلة 

أربع وظائف أساسة للخطاب  تاتيلون، وقد أحصى قناع والبعث على الفعل االستهالكييف اإل

 (:9اإلشهاري، هي)

  La fonction identificatrice التعريفية: الوظيفة-أ

 .األخرى املنتجات مجلة عن ومتّيزه باملنتج فتعرّ  اليت اخلطابية الوظيفة وهي

 La fonction laudative وظيفة المدح:-ب

 .معينة خبصال ومتدحه نةمعيّ  ميزة (املنتج)املوضوع  إىل تسند اليت اخلطابية الوظيفة وهي

 La fonction ludique والتنغيم: المجاز وظيفة-ج

 .املتلقي انتباه تشد اليت الغرابة من نوع خلق هبدف واملعاين باألصوات عباللّ  وهي

 La fonction mnémotechnique التذكيرية: الوظيفية -د

 على املستهلكني ومداومة اشتهاره لتضمن املتلقي، ذاكرة يف املنتج اسم برتسيخ هتتم اليت الوظيفة وهي
 .اقتنائه

غوية لتحقيق اإلقناع؛ يتضّمن عاّدة التصّرف يف البمىن واألشكال اللّ  -حسب هاريس -فاإلشهار

 الّلغة وذلك بإخضاعها للتعديلأي أّن اإلشهار ميدان يسعى إىل إجياد طاقة اإلقناع، وقّوة احلّجة يف 
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واالنزياح، فتشّد انتباه املشاهد أو القارئ بطابعها الالّمألوف وخطاهبا املمّيز؛ ذلك أّن جناح اإلشهار 

 (.11يتوّقف إىل حّد كبري على فاعلّية األدوات واألساليب املستخدمة يف صياغته)

 وحدها ليست األفراد عقول يف نةخمتز  خربات كمجموعتؤّكد الدكتورة بشرى مجيل أّن الّلغة  

 الفضاء عن العناصر هذه كلّ  تستبعد أهنا أي؛ االجتماعية والسياقات اإلحياءات فهناك كافية،

 والرتمجة غةاللّ  فهم مشاكل على بالتغلّ  أجل من قليلة كلمات حيمل" أن اإلشهار على و غوي،اللّ 

 ظواهرها إمنا اللغة اإلشهار يف يستثمره ما أهم أن ،أخرى جهة من وتضيف،   (11)"الدقيقة

 وجود إىل أشارت كما املشهرون، إليه يلجأ ما كثريا الذي بالتنغيم ذلك على واستشهدت الصوتية،

 رمو  إىل إضافة ،املعىن تأكيد يف تساهم اليت الوجه مالمح وتعبريات كاإلُياءات،"  لفظية غري رمو 

 (. 12")يقىاملوس و كالديكور أخرى

تعّد الّلغة من أهّم مكّونات اخلطاب اإلشهاري، لكوهنا األكثر إيصاال للمعىن وأقدرها على 

احلجاج، بل إهّنا روح اخلطاب اإلشهاري ولسانه الناطق باجلمال واملثالية، لذلك أدرك اإلشهاريون أّن 

بالبحث يف ثنايا عليهم استغالل ملكات الّلغة التأثريية واجلمالّية جللب املستهلك وإغرائه، وذلك 

الّلغة عن طاقاهتا التعبريية وقّوهتا احلجاجية، ممّا جيعل اخلطاب اإلشهاري خطابا ممّيزا وعلى قدر بالغ 

من التعقيد، حيث تتعّدد فيه وظائف التواصل وأنواع الّنصوص من وصف إىل إخبار، وعليه فهو يمتيح 

ملا يعرفه اإلشهار من مشولية وامتداد إىل مجيع للّدارسني والباحثني التطّرق إليه من مقاربات عديدة، 

( وبالتايل 13ُخسة مداخل منهجية لتحليل اخلطاب اإلشهاري)جوانب احلياة، وقد جعل بشري إبرير 

 فهو خطاب أصيل ومتفّرد.
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 الحكاية التي وردت فيها المقطوعة الّشعرية: -ثانّيا

بعدل من اخلمممر، فباعها إالّ الّسود، فلم  -ص–عراقّيا َقِدَم مدينة رسول اهلل  ّن تاجرًا" يمروى أ

، وهو (14)فقيل له: َما يمنفقها لك إالّ مسكني الّدارمي جيد هلا طلبا، فكسدت عليه، وضاق صدره،

يدي الّشعر واملوصوفني بالظرف واخلالعة، فقصده فوجده قد تزّهد وانقطع يف املسجد، ف تاه أمن جمم

نا قد تركت الشِّعر وعكفتم على هذه احلال؟ فقال له أأعمل و وقّص عليه القّصة، فقال له: وكيف 

التاجر: أنا رجل غريب وليس يل بضاعة سوى هذا احِلملم، وتضرّع إليه، فقال له الّدارمي: َما جتعل 

خرج الّدارمي  !أحتال لك حيلة قد تبيعها كّلها على حلمك؟ فأجابه التّاجر: ما شئت يل على أن

من املسجد وَعَمَد إىل ثياب نمسكه فألقاها عنه، وأعاد لباسه األّول، وقال تلك األبيات ورفعها إىل 

 صديق له من املغّنني فغىّن هبا، وكان الّشعر:

 دِ ــــــــــب  ـــَتعــــٍد مُ ــــــــــزاهِ ـــــِت بِ ــــــــــــــَعلْ ــــا فَ اذَ ــــــمَ         ودِ ــــــِخماِر األســـــي الــــــــِة فِ ــــــــــْل للَمليحَ ـــــــقُ 

 دِ ــــــبِباِب الَمسج هُ ـــــــلَ  َخطَـــــــْرتِ ى ــــــــتّ ـــحَ          ثَِيابَـــــــــــــــــــهُ الِة ــــــــَر للص  ـــــــــَشم   انَ ـَــــــك  دْ ــــــقَ        

 دِ ـــــــــــــم  ــحَ ـــــِن مُ ــــــق  ِديـــــــــــــِه ِبحَ ــــــــيـــقُتلِ ــــتَ  الَ         ُه ـــــــــــــــــــــامَ ي  ـــــُه وصـــــــــــــــالتَ ــِه صَ ـــــــــَليـــــرُد ي عَ       

األسود، فلم تَ ْبَق فشاع هذا الغناء يف املدينة، وقالوا: قد رجع الّدارمي وتعّشق صاحبة اخلمار 

، فجعل إخوان مليحٌة باملدينة إاّل اشرتت ُِخارا أسوًدا. فباع الّتاجر َما كان معه من اخلمممِر الّسود

الّدارمي من النّساك يلقون الّدارمي فيقولون له: ماذا صنعت؟ فيقول: ستعلمون بَِنَبِئِه بعد حني، فلما 

 (.15نمسكه ولبس ثيابه") أنفد الّتاجر َما كان معه رجع الّدارمي إىل

 مقاربة لسانية لمقطوعة ُقل للمليحة: -ثالثا
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يوجد إشهار من دون  تعّد املقاربة الّلسانّية البوابة اليت ندخل منها إىل عامل اإلشهار؛ إْذ قّلما

ورة اإلشهارية يف ثباهتا وسكوهنا، ويف حركتها وتغرّيها، لغة منطوقة أو مكتوبة حبسب ما تقتضيه الصّ 

، فيبحث يف والنظام األيقوين ساينوتكتسي هذه املقاربة املنهجية االنطالق من النظام أو النسق اللّ 

 . الالت الناجتة عن هذه املستوياتمستوياته املختلفة الصوتية والصرفية والنحوية والدّ 

 

  Le systéme Linguistiqueمستوى النظام الّلساني:  -3-5

ينظر هذا الّتجاه إىل اخلطاب اإلشهاري باعتباره ممارسة لغوية منطوقة أو مكتوبة، حيث يقوم  

بالبحث يف لغة اخلطاب اإلشهاري من مجيع مستوياهتا الّصوتية والنحوية والرتكيبية واحلجاجية 

بّد من معرفة والتداولية، ومن أجل إجراء مقاربة لسانية ألبيات الّدارمي بوصفها إعالنا جتاريًّا، ال 

 ي قيلت فيه هذه األبيات، ومعرفة األطراف املكّونة لفعل اخلطاب.ذالّسياق الّ 

حوال احمليطة بإنشاء الّدارمي خطابه وتوجيهه إىل فئة من يتمّثل الّسياق يف مجلة الظروف واأل

والّدارمي قبض فتيات املدينة حتديدا، وقد حتّققت الفائدة هلما مًعا؛ فالّتاجر باَع بضاعته الكاسدة، 

مثن حيلته، وتلك غاية اإلشهار؛ " إْذ حّول الّدارمي تلك الّسلعة الكاسدة )اخلمممر الّسود( املرغوب 

(. فالدارمي خلق داخل مقطوعته خطابا إشهاريّا 16، عالمة ممسّجلة يف سوق الّسلع النفيسة")عنها

 جتاريّا بامتيا ، مكّوناته األساسة، هي:

 مسكني الّدارمي؛ إذ أنشأ اخلطاب اإلعالين )األبيات( المرسل: -

 فتيات املدينة. المرسل إليه )اآلخر المتلقي للخطاب(: -
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 أبيات الّدارمي. الخطاب: -

 الرتويج لبيع اخلمممر الّسود الكاسدة. الوظيفة: -

حيطة باخلطاب اإلشهاري؛ من حيث إرساله  المقام: -
م
ونقصد به الظروف واملالبسات امل

سائد يتمّثل يف  -اجتماعي -وتلّقيه، وخصائصه الّلغويّة؛ " إْذ أمْنِتَج الّنص يف سياق ثقايف

الثقافة العربية اإلسالمّية اليت تتّسع للتعّبد والّصالة والّصيام والزهد، وتتّسع أيضا للغزل والغناء 

 .(17التعبري عن احلّب والشوق ")و 

يرتبط طرفا اخلطاب )مسكني الدارمي، وفتيات املدينة( بأوضاع مشرتكة  الوضع المشترك: -

 ىل ثقافة واحدة، وعقيدة واحدة، وجمتمع واحد.إمن حيث انتماؤمها إىل لغة واحدة و 

 ممَغنٍّ من املغّنني. قناة التبليغ )الوساطة(: -

مبا يضّم من موسيقى  بالمستوى الّصوتيبيات من وجهة لسانية ونبدأ أّوال يف مقاربة األ

خارجية )الو ن والقافية(، واملوسيقى الداخلية )أشكال التناغم والتآلف الصويت املتأتّية من انسجام 

 احلروف وتآلفها داخل األبيات الّشعرية(.

اور الّشاعر املتلقي )نساء املدينة اجلمي الت( مستخدما البحر ويف مقطوعة "قمل للمليحة" حيم

طاقة  البسيط، وقد كان اختياره هذا البحر موّفقا؛ ألّن البحر البسيط من األو ان الّطويلة اليت " متلك

استيعابية تساوي طاقة حبر الّطويل، كما أنّه حبر شديد الّصالحية للتعبري عن معاين العنف، والتعبري 

حوار بني الزّاهد واملليحة، ونلمس تدّفق اخلطاب  (، ساعد الّشاعر يف إجراء18عن معاين الرِّّقة")

فاعلن( -متفعلن -فعلن-ومرافقة الوحدات الو نّية له، حيث وّفرت تلك الوحدات الو نية )مستفعلن
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للّشاعر سرعة يف اإليقاع لعرض فكرته وإغراء فتيات املدينة بشراء اخلمممر السُّود عن طريق تثمني 

. وَما ساعد الّشاعر يف إيصال رسالته إىل املتلقي إىل جانب الو ن، املنتوج وتثمني كّل مْن ُيتلكه

( موصولة حبرف الّلني 19عنصر القافية؛ حيث جاءت القافية يف األبيات مطلقة من نوع املتدارك)

 إلشاعة اإلحساس باالنطالق، واحلرية يف التبليغ والتوصيل. (0//0/))الياء( وو هنا العروضي 

نالحظ من خالل هذه املقطوعة اليت نظمت على البحر البسيط استقرار اإليقاع الّصويت من 

الشاعر التفعيلة فاعلن يف ضرب األبيات، ممّا أسهم يف خلق رنّة  التزامجانب القافية من ناحية 

بيات، موسيقية جتعل صداها يتكّرر يف هناية كّل صوت من خالل مقطع القافية املتداركة يف هناية األ

فعندما تتوّحد القافية يف األبيات يؤّدي ذلك إىل برو  النغم ووضوحه يف النهايات، وهذا يؤّدي إىل 

دث ترابطا  دثه القافية، وهذا التماثل من شأنه أْن حيم لفت انتباه املتلقي إىل التماثل الّصويت اّلذي حتم

ّقق ِوحدة من نوع َما يف املقطوعة الشِّ  ( من 00وال ُيفى َما حلرف الروي) عرية.صوتيّا وداللّيا، وحيم

إشاعة جّو موسيقي يف القصيدة، وهنا تدخل موسيقى احلرف يف التعبري، حيث حرص الّشاعر على 

( يوحي بالقّوة، كما يعمل على شّدة 02احّتاد الروي يف أبياته، فجاء الروي الدال " جمهورا شديدا")

يعضد حرف الروي يف التعبري عن الفكرة املراد إيصاهلا التأثري يف املتلقي، وجاء اجملرى مكسورًا ل

 للمتلقي بكّل قّوة وتأثري فيه.

اهتّم الدارمي يف مقطوعته خبلق التناغم من خالل التأليف بني األصوات والكلمات داخل 

ظواهر صوتية إيقاعية، مثل التصريع الذي اعتمده الدارمي يف مطلع  الّسياق الّشعري، وذلك باعتماده

وعته بني كلميت ) اأَلْسَوِد، ممتَ َعبِِّد(؛ حيث شّكلت لفظة "األسود" إيقاعا موسيقّيا من خالل مقط
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كشف الّشاعر من خالهلا عن ِفعل الّسواد   (0//0/) (0//0/)تطابقها صوتّيا وإيقاعّيا مع لفظة " ممتَ َعبِِّد" 

يف الزّاهد املتعّبد، وهذا ما يمثري تساؤال حول: ما هي عالقة الّسواد بالزاهد املتعّبد؟ من املعروف أّن 

الّلون األسود ال يمثري أيّة مجالية يف نفس اإلنسان، وخباّصة يف نفس املتعّبد الذي ينقطع إىل العبادة 

األبيض، لكّن الدارمي انزاح باللون األسود عن داللته املوضعّية إىل داللة  فحسب، ويرتدي اللباس

أخرى تكتسب قيمة مجالية من خالل تأثريها يف الزاهد املتعّبد، وهذا التأثري يتأّتى من املليحة صاحبة 

عن اخلمار األسود اليت تتصّدى للزاهد املتعّبد فتشغله عن عبادته وتصرفه عنها، فاإليقاع الناشئ 

التصريع الذي يعتمد على التماثل يف الو ن ويف القافية "الدال" وهو من األصوات الّنطعية اجملهورة 

الشديدة يرفع درجة اإليقاع عبارة عن صرخة اندهاش وحرية يمطلقها الدارمي ممعرّبة عن مدى اندهاشه 

كما   ا الزاهد املتعّبد.جلمال صاحبة اخلمار األسود اليت جتاو ت العادي واملألوف من خالل إغرائه

اعتمد الدارمي موسيقى احلروف املنبعثة من تكرار أصوات معّينة داخل املقطوعة الّشعرية، مثل تكرار 

سّت عشرة مّرة، يف قوله: )قمْل، للمليحة، اخلمار، األسود، فعلت، للّصالة، له، املسجد،  مالالّ حرف 

، كّرره الّشاعر يف مقطوعته على مسافات  منية عليه، صالته، ال تقتليه( والالم صوت منحرف جمهور

 :اآليتكما هو موّضح يف الرسم تطول وتقصر،  

 2-  

2-  

3- 

 الالّم الالّم الالّم الاّلم الالّم الاّلم

 الاّلم الالّم الالّم الالّم

 الالّم الاّلم
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خلق طول املسافة الزمنية بني حرف الالّم وقصرها يف املقطوعة تناغما موسيقّيا بني الكلمات 

م ومثيله عرب كامل اليت تتشّكل منها املقطوعة، كما عمد الّشاعر إىل تطويل املسافة الزمنية بني الاّل 

رس داخل األبيات، وتروجيه للسلعة وإغراء األبيات ليصل به إىل تقوية اإليقاع املوسيقي وتنوّع اجل

املستهلك لشرائها، فال مجال للفتاة من دون ارتدائها اخلمار األسود. ويبدو أّن الشاعر قد أوىل املدود 

أصوات امليم واملدودات وحرف امليم عناية ال تقّل عن حرف الالم، فتخّللت األبيات الصوتية 

 الّصوتية، كاآليت:

 

أشاعت هذه األصوات نغما قويا داخل األبيات، أفادت إغراء املتلقي بشراء اخلمممر السُّود،  

و خارجها، مهما أكما أفادت تبليغ الّرسالة إىل كّل املستهلكني؛ كّل الفتيات مهما كمّن داخل املدينة 

اجلنوب، يف الشرق أو يف الغرب، كّلهّن معنيات يف الشمال أو  بَ عمدت هبم الشّقة وأينما كانوا، يف

بشراء اخلمممر الّسود، فال مجال يكون للمرأة من دون ارتدائها اخلمار األسود.  نّ بسماع إعالنه، وعليه

 فغدا هذا األخري وسيلة إغرائية للرتويج للسلعة الكاسدة.

ي  اوج يف مقطوعته بني الفعل املاضي وفعل جند أّن الدارم النحوي والّصرفيأّما يف املستويني 

 األمر، ويبدو ذلك يف اجلدول اآليت:

الاّلم يف املقطوعة: يوّضح املسافة الزمنية يف توظيف حرف 1رسم رقم  

 ي ا ا م= ا ي م م ا م ا= ا م م ا ا ا و= م ا ا ا
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 المضارع األمر الماضي

 / قمل، رمّدي، ال تَ ْقتمليِه ) بالقرينة( فعلِت، كاَن، مَشََّر، َخطَْرتِ 

لنبحث اآلن يف الّداللة اليت أفادهتا األفعال ضمن سياق األبيات؛ فنجد الفعل املاضي قد 

 خذ صورا خمتلفة ضمن الّسياق الّلغوي لألبيات الّشعرية، كاآليت:أ

 

األّول باالستفهام التعجيب الذي يدّل على احلرية  اقرتن الفعل املاضي )فَ َعْلِت( يف عجز البيت

نجز من ِقبِل املليحة إ اء الزاهد املتعّبد
م
؛ أفاد هذا الفعل دالليت التحقيق واالندهاش من الفعل امل

والتوكيد؛ ففعل املليحة يف الزاهد املتعّبد قد حتّقق يف الزمن املاضي، وهذا ما يبدو من خالل الداللة 

من الفعلني املاضيني ) قد كان مشّر( واليت تفيد داللة حتّقق الفعلني يف الزمن املاضي  اليت أفادها كلّ 

وكينونة الفعل، وتؤّكد حقيقة َما فعله الزاهد املتعّبد من استعداد ألداء الّصالة، لكن املفاجأة تظهر يف 

سبوقا حبىّت الغائية أفاد عجز البيت الثاين ) حىّت َخطَْرِت َلهم بباِب املسجِد( فمجيء الفعل املاضي م

دالليت التوكيد والقرب، فخطرة املليحة يف بال الزاهد فعل قريب منه، وحقيقي الوقوع. أّما فعل األمر 

ورد يف صيغة اإلنشاء الطّليب، يف قوله: " قمل، رمّدي" ويف صيغة النهي من خالل القرينة يف قوله: "ال 

لة التوّسل ورجاء املليحة كي ال تقتل الزاهد املتعّبد، ويظهر ذلك تَ ْقتمِليِه" أفاد الطلب والنهي، هنا، دال

من اخلطاب )املليحة(، فقول الدارمي  من خالل األفعال )قل، رمّدي، ال تقتليه( املتعّلقة بالطرف الثاين

" قمل للمليحة يف اخلمار األسود" يشتمل على أبعاد أخرى غري الوصف، فهو وإن كان إخباريّا يمغري 

فاعل )التاء املّتصلة بالفعل( = فعل ماض+فـََعْلتِ  ماض ناقص+  = أداة حتقيق+فعلَقْد َكاَن َشم رَ  
 فعل ماض

= فعل ماض+ فاعل )التاء املتصلة َخَطْرتِ 
 بالفعل(
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املدينة بشراء اخلمممِر السُّود، وهذا األمر يقتضي أّن مجال الفتاة مرهون بارتدائها اخلمار األسود  فتيات

ال سواه. وتبنّي هذه األفعال الطّلبية اليت حتّث املتلقي على إرجاع شيء َما كان عند الزاهد املتعّبد )أال 

اري خطاب حيوي نشيط ومتأّنق يسعى وهي عبادته املتمثّلة يف الّصالة والّصيام( أّن اخلطاب اإلشه

إىل إغراء املستهلك وإقناعه بشراء السلعة قدر اإلمكان؛ أي أنّه يعمل على إيقاظ اإلحساس باجلمال 

شّهر له. فعلى اإلشهارّي أن ُيّلص خباّصة، والعربية بعاّمة، لتمقبِ  يف املرأة املسلمة
م
َل على املوضوع امل

خالل إضفاء غطاء من األحالم على األشياء وإعطائها أبعادا فعل اإلشهار اليومي من امللل من 

شاعريّة خترق العادي وخترج عن املألوف " ألنّه داخل كّل ممستهلك يرقد شاعر وعلى الوصلة 

(. أّما بالنسبة لألمساء فوردت هي األخرى يف املقطوعة بنسبة 22اإلشهاريّة أن توقظ هذا الّشاعر")

ر: "  اهد، متعّبد، الّصالة، ثيابه، باب، املسجد، صالته، صّيامه، دين معتربة، كما يف قول الّشاع

تدّل على الثبات واجلمود، واإلخبار الذي يتعّلق بصيغة اسم الفاعل ) اهد، متعّبد( أو  حمّمد"

 بالضمري اهلاء الّدالة على املفرد املذّكر الغائب والعائدة على صيغة اسم الفاعل. 

بني أوصال الّنص والتأليف بينها من خالل العناصر الرابطة، مثل عمل الدارمي على الربط 

والضمريين املسترت واملّتصل يف  الضمائر اليت تنّوعت ما بني ضمائر املفرد املؤنث املخاطب )أنِت(

األفعال ) فعلِت، خطرِت، رمّدي، ال تقتليه( واملفرد املذكر الغائب )هو( العائد على الزاهد املتعّبد، 

ي استخدم الضمائر املّتصلة واملسترتة للربط بني طريف اخلطاب )الزاهد املتعّبد، املليحة( للتأكيد فالدارم

 على فعل املليحة يف الزاهد املتعّبد، وإبرا  فتنتها ومجاهلا.
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ات الّدارمي أنّه استعمل األساليب اإلنشائّية الطّلبية، واألساليب اخلربيّة إلبرا  يجيد املتأّمل ألب

وتأكيدها، ولعّل أّول ملمح تركييب استثمره الّشاعر، واستفاد من طاقته الداللية هو األسلوب  الداللة

الطّليب باستخدام فعلي األمر ) قل، رمّدي( والّنهي )ال تقتليه( مشفوعا بأسلوب القسم )حبّق دين 

جاء التوكيد املستهلك للسلعة؛ املتلقي)الفتيات(. أّما  حممد(، فالطلب مقصور على الطرف الثاين

استخدام األمر والنهي املتعّلقان باملليحة يتضمنان افرتاضني بالطرف األّول )الزاهد املتعّبد(. إّن  امتعّلق

 ،فعالً  عبادته ترك قد الزاهد أنّ  أحدمها، :الثاين البيت يف املتضمنني يؤكدان االفرتاضني مسبقني

 بأسلوب ذلك إىل توسل وقد وصيامه، صالته بردّ  األسود اخلمار صاحبة التماس الدارمي وحاول

 تقتله، كادت وإمّنا فحسب، عبادته عنالزاهد  متنع مل األسود، اخلمار صاحبة أنّ  وثانيهما، .الطلب

 بأسلوب ذلك إىل لتوسّ  وقد عنه، بالعفو املليحة تلك التماس الدارمي وحاول ،القرار صاحبة هي إذ

كما توّسل الدارمي أسلوب االستفهام املنطوي على التعجب واحلرية، يف   .بالقسم مشفوعا النهي

 بالزاهد األسود اخلمار صاحبة فعلته عّما استفهام ظاهره يف فهو ،فعلِت بزاهد ممتعّبد؟" ماذاقوله: "

 املتأيت مجاهلا بسبب كان داملتعبّ  بالزاهد فعلته ما أنّ  ُيرب تعجبيا استفهاما ضمنا حيمل وهو .داملتعبّ 

عِلن بني التواصل لتحقيق التعجيب، باالستفهام الدارمي توسل إذ .األسود اخلمار ارتدائها من
م
 امل

 احلثّ  قبيل من أفعال إجنا  لغرضوإمّنا  احلقيقة، سبيل على ال ،(الفتيات) واملستهلك (الدارمي)

فعل غري مقصود بذاته، الغاية منه (. يبدو أّن االستفهام، هنا، 23)ودالسُّ  اخلمممرِ  على شراء والتحريض

هو إغراء فتيات املدينة وحتفيزهّن على شراء اخلمممِر الّسود من خالل إضفاء تلك اخلممر اجلمال على 

تأكيد حقيقة الزاهد املتعّبد، من خالل اإلخبار عن حاله  من ترتديهّن. أّما اإلخبار فأراد به الّشاعر
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سود فيه، وهو يستعّد ألداء الّصالة يف حال نمسكه وتعّبده، واحلال بعد تأثري املليحة صاحبة اخلمار األ

اليت آل إليها بعد أن خطرت له املليحة يف اخلمار األسود، فشغلته عن عبادته، يقول خمربا عن حال 

 الزاهد : 

 دِ ــــــبِباِب الَمسج هُ ـــــــلَ  َخطَـــــــْرتِ ى ــــــــتّ ـــحَ          ثَِيابَـــــــــــــــــــهُ الِة ــــــــَر للص  ـــــــــَشم   انَ ـَــــــك  دْ ــــــقَ 

 .ضمين بشكل حجاجية متضمنات على ينطوي توجيهي لكنه اهر،الظّ  يفإخباري  قول هو

عِلن
م
 طريف بني عليها فقومتّ  هباوافرتاضات معرتف  معطيات من البيت هذا يف ينطلق (الدارمي) فامل

عِلن اخلطاب،
م
 ال للعبادة منقطع الناسكفالزاهد  .جهة أخرى من (الفتيات) واملتلقي جهة من امل

 الساحرة اخلمار صاحبة له الحت إن وما األول، الشطر يتضمنه ما وهذا الدنيا، ملذات عنها تشغله

 الثاين الشطر يتضمنه ما وهذا صالته، أداء عن فشغلته مشاعره على استحوذت حىت األّخاذ جبماهلا

 ينشغل أاّل  يقتضي، السياق ، إذ إنّ سياقي خرق يف تسببا قد املسبقان، االفرتاضان وهذان ،البيت من

(. كما قّدم اجلار واجملرور 24صاحبة اخلمار األسود) كجمال دنيوية بأمور عبادته عن الناسك الزاهد

اليت كان سيقوم  )للصالة( على املفعول به واملضاف إليه )ثيابه( يف البيت الثاين لتأكيد أمهّية العبادة

 هبا املتعّبد أال وهي الصالة الركن الثاين من أركان اإلسالم، حىت شغلته املليحة عنها.

أبياته لباسا أنيقا من  سدراسة األساليب املوظّفة يف املقطوعة أّن الدارمي ألب يتبنّي من خالل

املعاين واألساليب، تنقل اخلمممر السود من عامل املاديات إىل عامل من القّيم، بفضل االستمالة 

باحملاججة واالقناع، فقد وّظف أساليب الطلب والتوكيد والقسم الستدراج املتلقي ومحله على تقّبل 
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دورًا كبريا يف لفت انتباه املتلقي وإثارته عن  الّرسالة بكّل رّقة وسهولة، وبذلك تكون الّلغة قد لعبت

 طريق اإلغراء والتوجيه.

حفَل املعجم الّشعري للدارمي بألفاظ من قبيل البيئة العربّية اإلسالمّية، من مثل: " اخلمار، 

الزاهد، املتعّبد، الّصالة، املسجد، الّصيام، دين حممد" وهي ألفاظ مأخوذة من القاموس العريب 

ه فهذا يعين أنّه ترّّب " يف ظّل 89فإنّنا إذا علمنا أّن الّشاعر مسكني الدارمي مات سنة اإلسالمي،

) اإلسالم( فضال عن كونه يعيش يف حاضرة املدينة املنورة معقل هذا الّدين وعاصمته  الدين اجلديد

ظرف السياسية واالقتصادية... فال غرو أن تأيت لغته من عمق قاموس الّدين... وحىّت ذلك ال

ستجدان ممربّرا هلما يف شرع هذا الدين الذي يقّر خطأ  واخلالعة اليت ومصف هبما الشاعر كانتا

(. فجاءت مفردات اخلطاب اإلشهاري يف 25عود إىل رمشده ")اإلنسان ويتجاو  عنه عندما ي

أثره الكبري يف  املقطوعة ممنتقاة بعناية كبرية، ولعّل ذلك مرّده إىل ِقصر الّنص اإلشهاري بطبيعته، وإىل

نفس املتلقي، لذلك يرّكز اإلشهارّي على الرتاكيب األكثر بالغة، واحلجج األكثر إقناعا، والعبارات 

كثر مجاال وِقصرا مبا ال يزيد عن حاجة املخاِطب بالنظر إىل املقتضيات الّلغوية اليت حيتاجها جماله األ

 التواصلي.

   systéme iconique Leعلى مستوى النظام األيقوني: -3-2

توجد عناصر عديدة تمسهم يف تشكيل اخلطاب اإلشهاري من وجهة لسانية، مثل الصورة 

، وناللّ ... ومن بني العناصر املوظّفة يف خطاب الدارمي اإلشهاري والّصوت واللون واحلركة املشهدية

يل يف العمق على خلفية   فهو كما يقول عبد العايل بوطيب:" ... ذو بمعد أنثروبولوجي حمّدد، حيم
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في أبعادها التعبريية املعروفة  سوسيو ثقافية حمّددة رغم َما قد تكتسيه أحيانا من مظهر طبيعي ُيم

دثه يف املشاهد من آثار نفسية خمتلفة تمعيده لنفس إحساس الت جربة األوىل، ويطمسها، بدليل َما حتم

فاألسود لون احلزن واألبيض لون الصفاء، واألمحر لون العنف، إىل غري ذلك من اإلحياءات العديدة 

(. إّن هذه الدالالت يف األلوان غري 26األخرى املدعمة لقصدية االختيارات يف الّصورة اإلشهارية")

عنه دائما، وإمّنا قد يكون لونا داال  ؛ فاألسود مثال ال يدّل دائما على احلزن، وليس لونا مرغوباثابتة

على اجلمال والفرح، وهذا ما جنده عند الدارمي الذي بىن خطابه اإلشهاري على اللون األسود 

وعالقته بالفتاة اجلميلة، حيث حّول الدارمي اللون األسود من لون مرغوب عنه إىل لون مرغوب فيه، 

ألّن هذه العالمة تلبس لباس األمّمة وتكتسي بطابعها،  فأصبح اخلمار األسود عالمة بار ة يف األبيات؛

ّثل قيمة عربّية إسالمّية مهّمة هلا خصوصياهتا ومرجعياهتا الّدينية واالجتماعية اليت ترتبط يف وجدان  ومتم

من يتلّقاها أو يستهلكها " بعوامل ثقافّية ودوائر قيمية يتحّول املفتوح )اخلمار( من خالهلا وفيها إىل 

(. والسؤال الذي يصاغ يف هذا املقام هو ملاذا 27نفسي حيتكم إليه السلوك الفردي واجلماعي")مثري 

رغب التاجر العراقي يف بيع اخلممر السود رغم عزوف نساء املدينة عن شرائها؟ نقف، هنا، أمام 

 متقابلة مبنية على املفارقة واالختالف، كاآليت:  ثنائيات

 خلممر السود/ عزوف نساء املدينة عن شراء اخلمممر السودرغبة التاجر العراقي يف بيع ا -

 رمزية السواد يف الفكر الشيعي )يف العراق(/ رمزية السواد يف الفكر اإلسالمي )يف املدينة( -

فالتاجر العراقي، واخلممر الّسود عبارة عن دوال جتد مربراهتا يف املرجعية الشيعية اليت تبّنت اللون 

يها، إضافة إىل أّن الشيعة " اخّتذوا من الّلون األسود شعارا يف لباسهم األسود، فأصبح علما عل
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وبمنودهم وبه عمرفت جنودهم املسودة خالفا لعادة العرب يف اجلاهلية واإلسالم من تطريها من هذا 

الّلون... ولعّل تبين اللون األسود يف الفكر الشيعي مرجعه على تلك النكبات اليت تعّرضوا هلا على 

االمويني بدءا مبقتل احلسني ابن علي... وكان من أثر ذلك أيضا انطباع أدهبم باحلزن العميق  أيدي

-جند أّن اللون األسود حيمل (. لكن يف الفكر اإلسالمي28والنواح والبكاء وذكر املصائب واآلالم")

  والفناء والعدمية هول،جملا من واخلوف واألمل واملوت حلزنا داللة التشاؤم واحلزن، ويرمز إىل -عادة

(. وهلذا السبب عزفن نساء املدينة عن شراء اخلمر السود، وبالتايل استطاع الدارمي 29)والفراق

أداة رئيسة إلثارة انتباه املستهلك وبلورة مضامني  بفضل حيلته وفطانته ان يعتمد الّلون األسود

ائي ُيّثل حقيقة الرسالة املعلن عنها. األبيات )اإلعالن( وحتديد الطّاقة اإلقناعية داخلها بأسلوب إحي

وبذلك نستنتج اّن فاعلّية األلوان وداللتها ال ترتبط مبا توحي به على مستوى االستعمال املتعارف 

عليه يف الثقافات وعند اجملتمعات، بل إّن داللة األلوان، وفاعليتها وتأثريها ترتبط يف املقام األّول 

ا االستعمال حتّول اخلمار األسود إىل " ميثاق اجتماعي وثقايف حبمسن استعماهلا وتوظيفها، وهبذ

يل إىل قّيم، مثل الثّقة والتزكية واالرتباط واألمانة") (. بل أصبح اخلمار األسود عالمة 31واقتصادي حيم

على حتقيق األلفة بني املرسل )الدارمي( واملستهلك )الفتيات( لغرض حتقيق الفعل اإلجنا ي اّلذي 

دفعهّن إىل شراء اخلمممر الّسود، يف ظّل سياق استعمايل خمتلف عّما هو متعارف عليه يف يهدف إىل 

وخرج به عن االستعمال  الثقافة العربّية اإلسالمية، وبذلك يكون الدارمي قد انزاح باللون األسود

املألوف ليخلق بذلك تواصال بينه وبني املستهلك، فأصبح اللون األسود عالمة تعيش بفضل 

 ستعمال.اال
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وعليه نستطيع القول إّن الدارمي يف مقطوعته جلأ إىل حيلة إلغراء نساء املدينة وإقناعهّن بشراء 

اخلممر السُّود بعد كسادها، واستثمر يف ذلك طاقات الّلغة الّصوتية والنحويّة والرتكيبية واملعجمية 

و الوصلة اإلشهارية أرة والداللية، فكّل هذه العناصر أسهمت بشكل أو بآخر يف تكوين الّصو 

املتكاملة اليت تتقاطع فيها عالمات عديدة لسانّية وأيقونية، وتتالقى فيها فضاءات متنّوعة هلا مجيعا 

 هدف واحد يتمّثل يف الوصول إىل فعل الشٍّراء.

 اإلحاالت والهوامش:

 مادة َشَهَر. ،ه711مجال الدين حممد بن مكرم ت الفضل أبو( منظور ابن ،عربال لسان (1)

 ه(، فصل الشني باب الراء.817) جمد الدين حممد بن يعقوب الشريا ي ت القاموس احمليط، الفريو  أبادي (2)

 .226قوة التواصل يف اخلطاب اإلشهاري دراسة يف ضوء اللسانيات التداولية، بشري إبرير، ص: (3)

 .113ص: ،ناصر جودت حممد، ةالعامّ  العالقاتالدعاية واإلعالن و  (4)

(5) .P/02 Qu’est ce que la publicité ? Robert Leduc  

 21ص: ،قحف أبو السالم عبد ،اإلعالن هندسة (6)

 .229قوة التواصل يف اخلطاب اإلشهاري دراسة يف ضوء اللسانيات التداولية، بشري إبرير، ص: (7)

(8)  « Le texte publicitaire : traduction ou adaptation » Tatilon (Cl), p243 
(9) Tatilon (Cl). Op. cit. p243 

 .27الرتمجة اإلشهارية اإلجراءات الرتمجية يف اإلشهار الدويل دراسة حالة دانون اجلزائر، حركات عزيزة، ص: (11)

 .29( املرجع نفسه، ص:11)

 ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.12)

تقتضيه الومضة اإلشهارية يف ثباهتا ال يوجد إشهار من دون لغة منطوقة أو مكتوبة حبسب ما  المدخل اللساني:( 13)

وسكوهنا، أو يف حركتها ومنّوها وتغريها، يتّم االنطالق من النظام أو النسق اللساين، فيبحث يف مستوياته املختلفة الصوتية 



21 
 

مل على يركز اخلطاب اإلشهاري على املتلقي، فيع المدخل النفسي:والصرفية والنحوية والدالالت الناجتة عن هذه املستويات. 

المدخل إغوائه، واستدراجه بأن يتسّلط على احلساسية املتأثّرة لديه، ويهيمن على أفق انتظاره، فيجعله ال يرى شيئا غريه. 

 اللغة تتطابق أن جيب وعليه اجملتمعات، يف حيصل ماكّل ل انعكاس هي اإلشهاري، اخلطاب لغةأّن  ومفاده االجتماعي اللساني:

 ليست عناصره أن جهة من اخلطاب إىل تنظر إذ املداخل، أهمّ  هو من المدخل السيميائي:. عنه وتعرب االجتماعي الواقع مع

 دراسة يف عمليا مدخال السيميائية الدراسة جيعل مما كبريا، تداخال اللسانية وغري اللسانية العناصر فيه تتداخل وإمنا حبتة، لسانية

تدرس اللسانيات التداولية اللغة كنظام للتواصل الفّعال فامتدت إىل دراسة أفعال الكالم،  المدخل التداولي: .اإلشهاري اخلطاب

قوة التواصل يف اخلطاب اإلشهاري  -وأشكال اإلقناع والتأكيد يف اللفظ والكالم، لتشمل شروط حتقيق اخلطاب اإلقناعي وحتليله. 

 .234-231دراسة يف ضوء اللسانيات التداولية، بشري إبرير، ص:

امسه ربيعة بن عامر بن أمنيف بن شمريح بن عمر  وبن يزيد بن عبد اهلل بن عمدمِس بن َدارِِم بن مالك بن  مسكين الدارمي:( 14)

 .أَنا ِمْسِكيٌن ِلَمْن أَْنَكَرِني    َوِلَمْن يـَْعرِفُِني ِجد  نُُطقْ  يد مناة بن متيم، شاعر شريف من سادات قومه، لمّقب مسكينا، لقوله: 

. وينظر ترمجته 126-125، ص:21األغاين، أليب الفرج األصفهاين، تح: إحسان عبّاس، إبراهيم الّسعافني، بكر عّباس، ج -

 .544، ص:1الشعر والشعراء، البن قتيبة ج –أيضا يف 

 .19-18، ص:6( العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج15)

 .112اإليديولوجي، سعيد بن كراد، ص:( الصورة اإلشهارية املرجعية واجلمالية واملدلول 16)

 .141ص:ل للمليحة أمنوذجا(، كاظم جاسم منصور العزاوي، ( اإلعالن التجاري والكفاءة احلجاجية )قم 17)

 .1/518/صناعتها، عبد اهلل الطّيب جمذوب( املرشد إىل فهم أشعار العرب و 18)

 هي كّل قافية جاء رويّها متحرّكا، وبني ساكنيها ممتحرّكان. القافية المطلقة المتداركة:( 19)
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( هو احلرف الذي تمبىن عليه القصيدة، ويلزم تكراره يف كّل بيت منها يف موضع واحد هو هنايته، وإليه تمنسب القصيدة، 21)

عبد الرضا علي،  –دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر احلر  –الّشعر العريب قدُية وحديثة  موسيقى -فيقال: المّية أو نونية. 

 .272ص : 

 .83( اجلمال الصويت لإليقاع الشعري تائية الشنفرى أمنوذجا، هارون جميد، ص:02)

 .116الصورة اإلشهارية املرجعية واجلمالية واملدلول اإليديولوجي، سعيد بن كراد، ص:( 00)

 .142احلجاجية )قمل للمليحة أمنوذجا(، كاظم جاسم منصور العزاوي، ص:اإلعالن التجاري والكفاءة ( 23)

 ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.24)

 .45( البنية الداللية يف مقطوعة قل للمليحة للشاعر مسكني الدارمي، العياشي عميار، ص:25)

، نقال عن آليات اخلطاب 243إبرير، ص:( قوة التواصل يف اخلطاب اإلشهاري دراسة يف ضوء اللسانيات التداولية، بشري 26)

، نادي جّدة االديب، اململكة العربية 49، اجلزء13اإلشهاري، عبد العايل بوطيب، جملة عالمات يف النقد، اجمللد

 .321(، ص:2113السعودية)

 .112( الصورة اإلشهارية املرجعية واجلمالية واملدلول اإليديولوجي، سعيد بن كراد، ص:27)

 .41الداللية يف مقطوعة قل للمليحة للشاعر مسكني الدارمي، العياشي عميار، ص: ( البنية28)

 .186اللغة واللون، أمحد خمتار عمر، ص:( 29)

 .112الصورة اإلشهارية املرجعية واجلمالية واملدلول اإليديولوجي، سعيد بن كراد، ص:( 31)

 

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 المصدر الرئيس: -

(، 1949الفريد، ابن عبد ربه، تح: أمحد امني وآخرون، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، مصر، )د، ط()العقد  -2

 .6ج

 المراجع: -
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، 2118)3األغاين، أليب الفرج األصفهاين، تح: إحسان عّباس، إبراهيم الّسعافني، بكر عّباس، دار صادر، بريوت، لبنان، ط-1

 .21ج

اإلعالن التجاري والكفاءة احلجاجية )قمل للمليحة أمنوذجا(، كاظم جاسم منصور العزاوي، جملة مركز بابل للدراسات  -2

 .2118، 1، العدد8اإلنسانية، كلية اآلداب، جامعة بابل، العراق، اجمللد 

لة املقال، كلية اآلداب واللغات، جامعة البنية الداللية يف مقطوعة قل للمليحة للشاعر مسكني الدارمي، العياشي عميار، جم -8

 .2115، جوان 1، سكيكدة، اجلزائر، العدد1955أوت  21

الرتمجة اإلشهارية اإلجراءات الرتمجية يف اإلشهار الدويل دراسة حالة دانون اجلزائر، حركات عزيزة، مذكرة مقدمة لنيل درجة -9

 .(2111-2119غات، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، )املاجستري يف الرتمجة، قسم الرتمجة، كلية اآلداب والل

 (.0022)2اجلمال الصويت لإليقاع الشعري تائية الشنفرى أمنوذجا، هارون جميد، ألفا للوثائق، قسنطينة، اجلزائر، ط -5

 .األردن، عمان جمدالوي دار ،ناصر جودت حممد، ةالعامّ  العالقاتالدعاية واإلعالن و  -6

اإلشهارية املرجعية واجلمالية واملدلول اإليديولوجي، سعيد بن كراد، جملة الفكر العريب املعاصر، بريوت، لبنان، الصورة  -7

 .113-112(، العدد 2111)

ه(، اهليئة املصرية العاّمة للكتاب، 817) جمد الدين حممد بن يعقوب الشريا ي ت القاموس احمليط، الفريو  أبادي-8

 اب الراء.(/ فصل الشني ب1978)3ط

، صيف 13قوة التواصل يف اخلطاب اإلشهاري دراسة يف ضوء اللسانيات التداولية، بشري إبرير، جملة اللغة العربية، العدد -9

 ، اجلزائر.2115

الفكر للطباعة والنشر والتو يع، بريوت،  دار ،)ه711مجال الدين حممد بن مكرم ت الفضل أبو( منظور ابن ،عربال لسان -11

 (، مادة َشَهَر.2118)1لبنان، ط

 (.1997)2اللغة واللون، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب للنشر والتو يع، القاهرة، مصر، ط -22

 .1(/1989)3املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد اهلل الطّيب جمذوب، الكويت، ط -12
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عبد الرضا علي، دار الشروق للنشر  –دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر احلر  –الّشعر العريب قدُية وحديثة  موسيقى -13

 (. 2997)  2والتو يع، عمان، األردن، ط

 .2113-2112اإلسكندرية،  للنشر، اجلديدة اجلامعة قحف، دار أبو السالم اإلعالن، عبد هندسة-14

 

 المراجع األجنبية:

1/ « Le texte publicitaire : traduction ou adaptation » Tatilon (Cl), Meta,35, n°1  

  Dunod entreprise, 2éme éd.1976. ،Qu’est ce que la publicité ? Robert Leduc 2/ 
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 قالمـة  5491ماي 8جامعة 

 

 الملتقى الوطني

 "اللغة الخاصة في البحث العلمي وحقول المعرفة المختلفة"

 8958ماي 59-94يومي 

 

 

 

 المحور األول:   المصطلح والمفاهيم 

 العوامل المغذيّة إلشكالية المصطلح وسبل تذليلها عنوان المداخلة :
 الدكتور :صالح طواهري

   
العديد من الّنقاط التي تتعلق بالمصطلح ودوره في بناء  التطرق إلىهذه المداخلة  نسعى خالل

لعالقة إلى طبيعة اظر وذلك بالنّ  ؛على وجه الخصوص المعرفة عموما وفي تفعيل البحث العلميّ 
الوثيقة التي تجمع بين المصطلح والمعرفة ، حيث يكتسي المصطلح دورا بارزا في تفعيل 

إنتاج المعرفة ومخرجاتها؛  لذلك فقد "جعل بعض الباحثين قيمة المصطلح البحث العلمي و 
ودوره في بناء المعرفة بقيمة الجهاز العصبي عند الكائن الحي عليه " يقوم وجوده ، وبه يتيسر 

 بقاؤه ،إذ إّن المصطلح تراكم مقولي يكتنز وحده نظريات العلم وأطروحاته "

لمسائل المتعلقة بالمصطلح، مثل الفرق بين اللغة الخاّصة أن نبرز العديد من ا نعمل علىكما 
ة؟ على أن يكون التركيز منصبا حول ة أم لغة أصليّ هل اللغة الخاصة لغة فرعيّ و والمصطلحّية ،

عت مظاهرها تعددت أسبابها وتنوّ  تالعوامل المغذيّة ألزمة المصطلح وما يعرفه من إشكاال
 .ة باحثين عن حلول لهذه اإلشكاليّ 

 

 



يعّد املصطلح األساس يف البناء املعريف؛ وهو "لفظ كلمة أو كلمات، حتمل  عريف االصطالحي:التّ 

ة، ة أو حضاريّ غري ملموس، أو هو كلمة أو كلمات ذات داللة علميّ  مفهوما معينا ماديا أو معنويا

وضع يتواضع عليها املشتغلون بتلك العلوم والفنون واملباحث، ويف مجيع األحوال جيب عند 

غري بعيد ،  1مصطلح مفهوم خمصوص به ن يكون لكلّ أاملصطلحات االهتمام باملعىن قبل اللفظ، ، و 

االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على » :مصطلح بقولهعن هذا  املعىن ذهب اجلرجاين يف تعريفه لل

 2.«ة الشيء باسم ما يُنَقل عن موضعه األولتسميّ 

حتديد املفهوم، فكالمها حتدثا عن  االتفاق والّتواضع غري أّن األّول   املالحظ أّن التعريفني يلتقيان يف 

بصيغة املصدر امليمي وبعضهم يقول إنّه اسم مفعول من الفعل   استعمل فيه صاحبه لفظ املصطلح

 غري الثالثي بإبدال ياء املضارعة ميما مضمومة وفتح ماقبل االخر،

أّما  الّتعريف الثاين فقد استعمل فيه الشريف اجلرجاين كلمة االصطالح ، ترى هل يوجد فرق بني 

مصطلح واصطالح،  أم اهنما من قبيل الرتادف؟ وهل استعملت العرب قدميا املصطلح أم 

     االصطالح؟                                                                                 

مع أّن املصطلح  واالصطالح مرتادفان؛ ذاك أنّه  حممود فهمي حجازي يعترب بعض الّدارسني ومنهم 

لتعين: الكلمات  " اصطالح " " تكّون العلوم يف احلضارة العربية اإلسالمية، ختصصت داللة كلمة

                                                           
 41،،ص01،1،،رجاء وحيد دويدي املصطلح العلمي يف اللغة العربية ، عمقه الرتاثي وبعده املعاصر، ندار الفكر،دمشق ،ط1

  .04،ص4،،،،4العريب،بريوت، طالّشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات حتقيق إبراهيم األبيلري،دار الكتاب 2



خصص، ك التّ االعلمية لذعبري عن املفاهيم خصص الواحد؛ للتّ املتفق على استخدامها بني أصحاب التّ 

تأرجحا  »املتتّبع ملسار تداول املصطلحني جيد إذ ؛  مصطلح كلمة  –أيًضا  -وهبذا املعين استخدمت 

يف استعمال اللفظني بنسب متفاوتة؛ ذلك أّن املعجميني وأغلب طوائف العلماء األقدمني درجوا 

على االستعمال املتواتر للفظ الثّاين، يف حني أّن اللفظ األّول مل يستعمل من قبلهم إالّ نادرا ويف 

 .   3»سياق خمتلف أحيانا

مل يكتف بعضهم بتوظيف اللفظتني إىل أّن العرب القدامى –من املفيد أن نشري يف هذا الصدد 

االصطالحات،  طراز» أخرى مثل وظّفوا إىل جانب ذلك ألفاظا  للتعبري عن املصطلح ، وإّّنا

واحلدود، واملفاتيح، واألوائل، والتعريفات، والكليات، و األسامي، واأللقاب، واأللفاظ، واملفردات 

 تنحصر دالالهتا وينعزل استعماهلا أمام هيمنة كلميت مصطلح واصطالحوغريها من املفردات اليت قد 

االحتفاظ بصيغتي مصطلح،  -ونحن نوافقهم الرأي  –وهو ما جعل كثير من الدارسين   4؛»

دون غيرهما من المفردات األخرى، السّيما وأّن مفهوم كّل منهما يختلف عن 5واصطالح 

      .  ، إذ حدث تطور كبير لداللة ومفاهيم تلك المفردات المفاهيم األخرى في اللغة المعاصرة

                                                           
 .7خالد اليعبودي، آليات توليد المصطلحات، مرجع سابق، ص   1

 .  52ص مرجع سابق، يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح،   4

 . 56ص ،نفسه  5 



منهما يستعمل يف اخلطاب وله  كال»أّن  الكلمة مع املصطلح يف  لتقيت :يبن المصطلح والكلمة

خصائص املعجم العام من اشتقاق ومتغريات صرفية وتكوينية وصوتية، فاملصطلح يعترب من الّناحية 

 .                                 6»الّشكلية املعجمّية وحدة معجمية تّتصف مبا تّتصف به الكلمة من معامالت صرفّية وحنويّة 

ال يعين  يشرتكان يف بعض الصفات الشكلية املعجمية ، غري أّن هذا  والكلمة ّن املصطلح املالحظ أ

و هو ما ينبغي أّن الّتطابق بينهما تاّم، والّتوافق شامل؛ وإّّنا مثّة اختالفات جتعلهما يفرتقان وال يلتقيان 

    ينهما  على مستعمل اللغة أن يدركه ، إذ من الضروري معرفة طبيعة االختالف واحلدود الفاصلة ب

                                 من بني نقاط االختالف بني املصطلح والكلمة نذكر ما يأيت:ف

بني الدال واملدلول من جهة و العالقة يكمن االختالف األول بني الكلمة واملصطلح يف طبيعة   -

  –ند اللسانينيع–بني املصطلح واملفهوم من جهة ثانية ؛ إذ العالقة يف الكلمة بني الدال واملدلول  

فية غري مربّرة وال مفّسرة وال منتظمة؛ بينما هي علمّية ومنطقية يف املصطلح؛ هي  عالقة اعتباطية تعسُّ

الّصلة بينهما مربّرة،  ة على مدلول )معىن( ودال )شكل(،يرتكز املصطلح خالفا للكلمة العامّ » إذ

املصطلحّيون  لذلك فقد شدد  7،»باعتبار أنّه ينشأ من اصطالح أو مصاحلة بني متخصصنين فأكثر

                                                           
 . 66، ص01،1،،طاجلزائر، خليفة امليساوي، املصطلح اللساين وتأسيس املفهوم، منشورات االختالف،  6

 7   . 055-054رشاد احلمزاوي، املعجمية ، صحممد 7   



البّد يف كّل مصطلح  من وجود » بل  ُتوضع ارجتاال،أهنا ال  على املصطلحات يف مسألة وضع 

  8.«كانت أو صغرية بني مدلوله اللغوي ومدلوله االصطالحيمناسبة أو مشاركة أو مشاهبة كبرية  

ملفاهيم العلمّية، بينما متّثل الكلمة ا وّظفاليت تعن اللغات اخلاّصة يف التعبري  املصطلح  يستعمل –

املصطلحات حاملة ملعارف  » ، ذاك أّن  اللغويّةلسياقات اللغة العاّمة املستعملة يف خمتلف ا

صة  متخصصة، أي أهّنا تنتمي إىل جمال حمدد من جماالت املعرفة، أو بتعبري آخر إىل لغة متخصِّ

وترتبط ارتباطا عضويا مبكونات اجملال املعريّف الذي تنتمي إليه، أّما الكلمات فإهّنا تنتمي إىل اللغة 

ي تدّل عليه، وإّّنا من العالقة اليت تربطها فيما العاّمة وتستقي قيمتها ليس من العامل اخلارجي الذ

 .9»بينها مبعزل عن العامل اخلارجي الذي تدّل عليه 

من الّدال إىل املدلول، يأخذ  الكلمة  تنطلقخيتلف مسار الكلمة عن مسار املصطلح فبينما؛   -

                   .                 10خمتلفا، حيث يّتجه من املدلول إىل الّدال سبيالاملصطلح 

ختتلف باختالف الّسياق الذي ترد ت كثرية متنوعة؛دالال فلهاأّما الكلمة ،  ةحمّددللمصطلح داللة  -

فيه ألّن "املصطلح البّد أن يكون بداللة واضحة وواحدة يف داخل الّتخصص الواحد، على العكس 

 11«. من الكلمات األخرى اليت يتحّدد معناها عن طريق الّسياق وتتعّدد دالالت كّل كلمة منها

                                                           
    .6، ص65،،األمري مصطفى، املصطلحات العلمّية، مرجع سابق،  الّشهايب  8
 .  4،،ص 01،0،،ماري كلود لوم ،علم املصطلح مبادئ وتقنيات، ترمجة رميا بركة، املنظمة العربية للرتمجة،  بريوت، ط 9

 .                                            00انظر خالد اليعبودي مرجع سابق، ص 10 

 . 0،حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، مرجع سابق ص   11



يوضع املصطلح أو ينقل إىل بينما ، لعام وتوظف يف االستعمال ا الكلمة يف املعاجم العاّمة تكتب -

الكلمات تنتمي إىل اللغة العاّمة أّما املصطلحات »املعاجم العلمية والتقنية والفنية املتخّصصة، ألّن 

 .12»فتنتمي إىل اللغة اخلاصة

 و اللغة الخاصة  المصطلحيةبين 

على أشياء تنتمي جملال معريف جمموع املصطلحات اليت حتيل على مفاهيم أو  "تعرف املصطلحية بأهّنا 

جمموعة من املصطلحات املعرّفة بدقة يعني العلم بواسطتها "أو هي  13"  أو نشاط بشري خاص

يبدو أّن املصطلحية مل تبتعد عن كوهنا جمموعة من املصطلحات أو قائمة من  14."مفاهيمه 

                                             املصطلحات حتيل على مفاهيم علمية .                  

لغة فرعية عن اللغة العامة مزودة خبطوط عمودية واختزاالت  أما مفهوم اللغة اخلاصة فهي "

اصطالحية ورموز ألفبائية  يتم إدماجها بكيفية مالئمة للقيود النحوية للغة العامة حتمل مضمونا 

يبدو أّن اللغة اخلاصة  أعّم من املصطلحية ،ألهّنا تستند إىل قواعد حنوية  وفق  15  "معرفيا خاصا

 النظام اللغوي السائد .

لقد حبث الدارسون اللغويون املهتمون بلغة  العلوم  أو ما يطلق اللغة الخاصة أهي أصل أم فرع ؟

 لغة فرعية  م نعدهاأ؟ ة أصلية طبيعة هذه اللغة و أصلها هل نعتربها لغة طبيعي عليها باللغة اخلاصة يف

                                                           
 .4،، ص4،،،،46ساجر جوان، نظرية  املفاهيم يف علم املصطلحات ، ترمجة جواد حسين مساعنة ، اللسان العريب، عدد  12

Dictionnaire de didactique des langues.galisin.r.et coste  .p 559
13

. 

Dictionnaire de linguistique ;debois .j et outre .p 486.
 14

 

La langue française de technique et de la science .kocourik.p15 .15  



؛  املقاربة األوىل ن ظهرت مقاربتان اثنتان أكان نتيجة هذا البحث  و ،صلية أخرى أتولدت عن 

ّما املقاربة الثانية  فذهب أنصارها إىل أّن اللغة أاللغة اخلاصة هي لغة فرعية ،  نّ أصحاهبا بأيرى 

 .  امتداد للغة األصلية وهي اخلاصة هي لغة طبيعية

ّن اللغة اخلاصة جمرد لغة فرعية من أالقائل بو كوكوريك   الذي يتزعمه ول نصار االجتاه األألقد انطلق 

حيث اعترب  ،هذا االجتاه مفهوم اللغة اخلاصة عند  فمصدرهااألوىل أّما القضية قضيتني أساسيتني:  

لغة فرعية، لذلك ال يعترب أنصار هذا الرأي اللغة اخلاصة العلمية لغة طبيعية يقول  اللغة اخلاصة  

يبدو من البديهي أّن تصنيفا للغة إىل جمموعات فرعية ضروري ومشروع كلما أردنا حصر "كوكوريك  

 16."موضوع معرفة ما 

فريى أّن اللغة اخلاضة هي أصل وليست جمرد فرع  وهي امتداد للغة  الثاين الذي يتزعمه لورا أما الرأي 

 الطبيعية ، حيث ختضع لنسق اللغة ونظامها  وأّن التواصل حيصل بشبكة العالقة اخلاضعة لنظام اللغة 

من مفهوم قائمة املصطلحات؛ فبينهما عالقة   من خالل ما تقدم أن مفهوم اللغة اخلاصة أعمّ يبدو 

لغة االختصاص هي أكثر من جمرد "ذا السياق خلص كوكوريك هذه العالقة بقوله كل جبزء ويف ه

 17 "أسلوب أو مدونة  أو ملفوظات أو قائمة مصطلحات ختصص

من جهة ، وبني املصطلحية واللغة اخلاصة من  ّن عدم التفريق بني الكلمة واملصطلحأينبغي التنبيه إىل 

قد يوظف مستعمل  إذ وامل املغذية إلشكالية املصطلح ،عامال من الع -يف نظري – يعدّ  جهة ثانية 

                                                           
.p15  نفسه

16
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الكلمة مبفهومها العام يف حقل معريف خاص للتعبري عن مفهوم علمي  وهو ما جيعل  املعرفة اللغة 

 تتسم باالضطراب او الفوضى املصطلحية  .

إّن العلم يقتضي معرفة منّظمة مّتسقة، وتكتسب هذه املعرفة بعدها العلمي مبا تتضّمنه من    

، فَ َقَد هذا مل يتوّفر للعلم مصطلُحه العلمي الذي يعّد مفتاحه» إذامصطلحات علمّية متخّصصة و 

  18. »العلم ُمَسوَِّغُه، وتعطّلت وظيفُته

إّن العالقة بني املصطلح والعلم شديدة الّصلة؛ فال ميكن أن يتشكل علم، وهو يفتقر إىل املصطلح    

؛ ذلك أنّه ال ميكن الوصول إىل داللة املفاهيم العلمّية واحلقائق املعرفّية دون حتديد املصطلح، فهما 

اّتصال لصيقة  املصطلح وسيلة» وجهان لعملة واحدة، فكالمها يستدعي اآلخر  لذلك قيل إّن 

 .،فهما يشّكالن احتاًدا شديد الّصلة 19«بطبيعة املفاهيم 

لعّل أبرز ما يوّضح عالقة العلم باملصطلح هي تلك القّصة الطّريفة اليت تناقلتها كتب اللغة والّنحو 

املتخاطبني، واليت بّينت جبالء ضرورة معرفة املصطلح حّّت حيدث الفهم واإلفهام والّتبليغ والّتواصل بني 

وقف على جملس األخفش  " وهذه القّصة سنحاول نقلها إلبراز هذا الّدور وهي قّصة األعريب الذي:

فسمع كالم أهله يف الّنحو وما يدخل معه فحار وعجب وأطرق ووسوس فقال له األخفش: ما 

يربز هذا    20" تسمع يا أخ العرب؟ قال: أراكم تتكلمون بكالمنا يف كالمنا مبا ليس من كالمنا
                                                           

 .1حممد عزام، املصطلح النقدي يف الرتاث األديب املعاصر، دار الشروق العريب، بريوت، حلب، ص  18

. ،6مهدي صاحل سلطان، يف املصطلح ولغة العلم، املرجع الّسابق، ص   19 

بريوت،  منشورات دار مكتبة احلياة، أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، تصحيح وضبط أمحد أمني و أمحد الزين،  20
  .،1،،ص0ج



أو ما ُيسّمى ب  "لغة الّتخصص"  القول بوضوح ضرورة معرفة املصطلحات املعرفة الدقيقة املتخّصصة،

اليت هتتّم بدراسة  اللغة  يف جمال الّتخصص، فقد يكون لإلنسان معرفة ال بأس هبا باللغة العربية )حنوا 

اخلاّصة بلغة يف حقل بعينه، كلغة وصرفًا، وبالغة.. (، غري أنّه ال يفقه الكثري من املصطلحات 

  وما حتمله من مصطلحات تتعلق مبفاهيم هذا اجملال أو غريه من اجملاالت األخرى -مثال  –القانون 

ومّما ينبغي الحرص على تحقيقه في هذا الّصدد أن يُراعى في وضع مصطلحات العلوم في 

ألّن بتعدد  ؛اق على مفاهيمهاحقول المعرفة المختلفة العمل على توحيد المصطلحات واالتّف

يروح القارئ ضحية كثرة االستعماالت واالختالفات، فترتبك بذلك عملّية » المصطلحات 

   . »21القراءة، وال يتحّقق بعد ذلك المراد األكبر

أسهمت يف ظهور لقد اجتمعت أسباب كثرية وعوامل متعددة  المصطلح: أسباب ظهور إشكالية

حناول ان نربز امهها يف إشكالية املصطلح، وعملت على تعقيد وضعّية الّدرس االصطالحي وتأّزمه 

 اآليت

؛ إذ كثريا ما جند مفهوما واحدا له أكثر  من مصطلح، تعدد املصطلحات للمفهوم الواحد  -

، وهذا األمر من شأنه أن وباملقابل قد نعثر على مصطلح واحد له مفاهيم متعددة ، ورمبا متباينة 

 اخللط بني مفاهيم املصطلحات   يربك املعرفة ، بسبب

                                                           
 . .62، ص 0111، السنة : ،0سعيد يقطني: املصطلح الّسردي العريب، جملة نزوى، العدد:  21



وهو  يف التعامل مع املصطلحات  زئّيةعدم توسيع دائرة الدراسة املصطلحية ، واالكتفاء بالنظرة اجل -

 الذي يقتضيه العمل املصطلحي شمولّيتهماجيعل الدراسة تفتقر اىل ال

الفردية ، فعلى الرغم من قيام مؤسسات وهيئات  وبروز النزعة الفردية  * الّتعصب ملصطلحات بعينها

 .علمية لإلسهام يف علم املصطلح؛ إال أّن اإلسهامات الفردية كان هلا نصيب وافر من هذه اإلشكالية

*عدم توظيف املصطلح؛ إذ املصطلح ليس جمرد وضع، بل هو لفظ ينبغي أن يستعمل ويشق طريقه 

حتمله من محولة علمية أو فكرية أو  قيمة املصطلحات تكمن يف توظيفها وتداوهلا مبا ّّ داول ألنّّ يف الت

 غريها. 

 أمام هذه اإلشكالية فإننا نقرتح اآليت::  المقترحات 

االبتعاد عن املشرتك اللفظي أو ما يسّمى يف االستعمال العام للغة بظاهرة الرّتادف وإن كانت يف  *

هر الثّراء يف اللغة العربية، فهي يف علم املصطلح تُعّد نقيض ذلك؛ ذلك االستعمال مظهرا من مظا

تعّد نعمة ونقمة يف آن واحد يف جمال املصطلحات العلمية والتقنية،  »ألّن ظاهرة الرّتادف يف اللغة 

فهي نعمة إذا استعملت للّتفريق بني املفاهيم املتقاربة، وهي نقمة إذا وضع عدد منها مقابال للمفهوم 

، وهو ما جيعل الّسعي حثيثا 22«قين الواحد، ألّن ذلك سيؤدي إىل اختالف االستعمال وتعدده الت

 إلجياد ألفاظ دقيقة الّداللة واضحة املفهوم

                                                           
  .77-76علي القاسمي،مقدمة في علم المصطلح، مرجع سابق،ص22



تُعرض املصطلحات يف حقول معرفّية مشرتكة، وجماالت علمية متخصصة.حّّت يّتخذ املصطلح  *.

 مفهومه الّدقيق ضمن جمموعة أو منظومة املفاهيم يف احلقل املعريف املشرتك.

وضع املصطلحات عن طريق االتّفاق و الّتواضع واإلمجاع، ويعمل علم املصطلح على إجياد  *

 .                                  درة على تشكيل وبناء املصطلحاألساليب واآلليات القا

مراعاة مبدأ املشاركة، بالبحث عن نقاط الّتالقي بني الّرموز اللغوية ومفاهيمها العلمية، باعتبار  *

طبيعة العالقة بني املصطلح واملفهوم، اليت تُعد عالقة منطقية ومربرة، فعند وضع املصطلح ينبغي أن 

ر فيه نقاط تالٍق بينه وبني املفهوم؛ أي ينبغي أن يشتمل املصطلح على خصائص املفهوم، أو تتواف

لطبيعة العالقة بني الّدال  -طبعا–، وهذا خالف-على األقل-على بعض من هذه اخلصائص 

 واملدلول يف سائر ألفاظ اللغة اليت تكون اعتباطية وغري مربرة. 

العلمي الواحد، ألّن تعدد املصطلحات للمفهوم الواحد هي  االعتماد على مصطلح واحد للمفهوم *

ال خيفى أّن وحدة ف»من أكرب معوقات الّتواصل العلمي، وهي تقابل ظاهرة املشرتك اللفظي. 

املصطلحات يف احلقل املعريف تشّكل شرطا موضوعيا لتحقيق اإلدراك والفهم واالستيعاب، بل إن 

س للمهارات العليا يف القراءة والبحث، ألّن وحدة املصطلح ووضوح املفهوم حافز من  توافرها يؤسِّ

 .»23مهارات الّتحليل واملوازنة والرّبط واالستنتاج والّتقومي

                                                           

، ،للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طعمر عتيق، يف قضايا املصطلح النقدي والبالغي والعروضي واإلعالمي، دار جرير 23  
 .14ص 01،5



» االعتماد على اإلمكانات الداخلية أي الوسائل الذاتية أثناء وضع املصطلحات وذلك بضرورة  *

لنأخذ منه املصطلح  24مراعاة الّتدرج يف استخدام إمكانات العربية إلجياد املقابل العريب، فنقّدم الرتاث

 .  25«إن كان مستخدما، مث االشتقاق ،مث اجملاز ، مث النحت

إىل أن لغتنا العربية لغة مطواعة وبالتايل فهي تقبل أي جتديد أو أي ألفاظ جديدة  من املفيد اإلشارة

تطرأ عليها، خاصة تلك اليت تفرضها املرحلة الزمنية اليت تتطلب ألفاظا خاصة هبا لتعرب عن األحداث 

 .والوقائع اليت ترافق تلك املرحلة الزمنية 

قضية وضع املصطلحات العلمّية يف اللغة العربية ينبغي أن » ومما ينبغي أن نشري إليه يف هذا الّصدد أنّ 

يُنظر إليها نظرة تكاملية، مبعىن أن تتم معاجلتها من اجلوانب املختلفة سواء أكانت جوانب فنية علمية 

متخّصصة، أم جوانب لغوية عاّمة، أم جوانب تنظيمية إدارية، أّما املعاجلة اجلزئّية اليت تقتصر على 

ألّن الّنظرة اجلزئّية  26،«تلك اجلوانب دون األخر فإهّنا ال تؤدي إىل الّنتيجة املرجّوة جانب واحد من

 .يف الّتعامل مع الّدرس املصطلحي ال ميكن أن تقّدم املعرفة الّدقيقة

 

                                                           

مثلما سبقت اإلشارة إليه. –هذا الرّتتيب نسيّب وخمتلف فيه من هيئة إىل أخرى، ومن باحث إىل آخر  24 

 . 06-05مصطفى طاهر احليادرة، من قضايا املصطلح اللغوي مرجع سابق، ص25

الحديث،منشورات اتحاد الكتاب ركان، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي محمد علي الز  26
 .074،ص8991العرب،دمشق،
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  ail.commaalem.farida24@gm  البريد االلكتروني: الهاتف: :
 المحور الثّالث: مقاربات تحليل الخطاب اإلشهاري.

 تداولّية الخطاب اإلشهاري )جريدة الّشروق الجزائريّة أنموذجا(. عنوان المداخلة:

 :تمهيد           
ة ا ععت  من العا م ررّ  املعقدة، إذ ميكن القول إن   االتصاالتاحلياة املعاصرة شبكة من  تعد  

فأصبح  حي حياتنا؛ذي غزا مجيع نواال   *شهارمنها اإلواصل و جمموعة من أمناط الت  زت صغرية، فأفر 

ق الس  متوعيه ري  ما لنا مؤثرا يف حتدّد أذوارنا و مالز  تع واملنتجات واألفكار نا، فهو ال ّكتفي بتسّو

ة املشكالت االعتماعي  اهلموم و بل ّتعدى ذلك إىل ترسيخ منط معيشي معني ّتغي فيه كل  فحسب؛

يف ذلك جبمتة من وسائل احلجاج  رها يف مشهد فيه احلياة، مستعينايصو  فة ضي إىل سعادة أبدّ  ليف

ة، اختي  ئه مبخاطبة عوامله الد  إغرا يف املستهتك ااملفضر  مسبقاا و أثري تعمل عت  الت  اإلرناع الت  و 

قة األداء اواملوسيق  و ون الت  فيه غة و الت   األّقوين، فيهساين و الت  ظام "جيمع بني الن  فهو حلركة وطّر

ة تعمل عت  استقطاب أكرب عدد ممكن من اعتماعي  ة و مشحونا خبتفيات ثقافي   (1")شارةاإلو 

 املستهتكني.

mailto:maalem.farida24@gmail.com
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أمسالية يف إطار املنافسة بني فتقد أوعدته الر   ،لتحقيق املنفعة اخلطاب اإلشهاري ّسع و  

ّتخذ وسائل ، و تتجأ إليه مقابل أعر معني   ذيّة لتفعيل نظامها االرتصادي ال  ار جكات الت  الشر  

ة رناعي  ..( ساحة له ميارس فيها ستطته اإلاملذّاع.تفاز، اجملالت و حف، الت  دة )الص  عد  ت  اإلعالم امل

 ة:ة اآلتي  وسنتتبع ذلك من خالل اإلشكالي  ة، ة تداولي  ة لبتورة رأي اجلمهور بطّرقة مجالي  أثريّ  الت  

سائل املنتشرة يف الر   داولية  واهر الت  اإلشهاري؟ هل ميكن الكشف عن الظ  هي لغة اخلطاب  ما 

ة املختتفة؟ ما ة الت  هي مجتة العناصر الت   اإلشهاّر ّتفاعل مع لغة   عجعل املتتقيداولية اإلشهاّر

فيه أثري ج من طّرق الت  منتدفعه الرتناء ع املتتقي و ؟ كيف ميكن الوصول إىل إرنا ستبا  و  اإلشهار إجيابا  

 غة؟بالت  

عّردة  من ستقراء منوذج خلطاب إشهارية ارتصرنا حبثنا يف الإلعابة عن هذه اإلشكالي  و  

 البحث فيما ّتي: من خاللة، و روق اليومي اجلزائرّ  الش  

 عناصر الخطاب اإلشهاري: .5

تسهم يف بناء كيانه  ّتأسس عت  جمموعة من العناصر؛ اتواصتي   اميثل اخلطاب اإلشهاري منط  

 تتمثل هذه العناصر يف:دة، و ة متعد  ه وفق وضعيات اعتماعي  حتقيقو 

 :)فهو مرسل  ،ة اإلشهاراملشهر هو العقل املخطط لعمتي   ن  إميكن القول  المشهر )المرسل

ة، و من ّقو أسالة اإلشهاّرة " الر   ته حمد  تكون ه  وم مقامه كالوكاالت اإلشهاّر دة مصرح عنها يف ّو

ألوىل ا : إذ "ّواعه نوعني من املنافسةفعمته ليس باألمر اهلني   (2)("Logoز )املمي  ص، أو يف ثناّا الن  
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 ، مما جيعته ال ّعتمد عت  احلس الفن  (3)تع األخرى"ة من الس  اني  الث  تع الشبيهة بستعته و من الس  

قة تفكريهم االت املستهتكني وثقافتهم و حبوق و الس   لاحبفحسب بل ّتعدى ذلك إىل العتم  ورة لبتطّر

 .معتقداهتم إلشباع حاعاهتمو  مهتميوالسالة مما ّتناسب مع الر  

 ( سالةالرّ الخطاب اإلشهاري) :ةأّدّولوعي   تحبموال ّكون اخلطاب اإلشهاري مشحونا 

ه "خطاب تواصتي تداويل ّعرف بأن  و  مسبقا ، حمتمل متتق، وهو ّفضر  وعود واعتماعي ة ةوثقافي  

دفع هذا األخري إىل استهالك ستعة ما حتقيق تأثري املرسل يف املتتقي و ّهدف عرب وسائط متنوعة إىل 

ة من خالل عمتي   املعروضة تعةالس   ارتناءو ّعمل عت  حتفيز املستهتك عت  فه؛ (4)ّروج هلا املرسل"

قت  ال ه خطاب ّعمد إىل دغدغة العواطف كما "أن  .حتقق منفعة لتمستهتك الس تعة ن   أبني  ت الت   سّو

ذي ه اهلدف ال  املشاعر بطّرقة عجعل من املتتقي رهني حالة من الالشعور تدفع به يف اعجا مالمسةو 

 (5)عة تقبع خارج دائرة اهتماماته"إن كان  هذه السترمسه مرسل اخلطاب وهو ارتناء ستعة ما حىت و 

قي  ته األمس  عجارّ  بذلك تكون غاّ  و  يطرة لس  ااملفضرضة و وج إىل عوا م املتتقي ة تعتمد الولة نفعي  ة تسّو

غة باستثمار ما ميكن القول عنه الت   ذلك ّكونو  ؛جعتيها بتوعيهها حنو املنت

أثري اهلادفة لتت  ة و املوحي  ة من العبارات القصرية  ترتدي حتة ماسي  املخادعة الت  

، حيث ّكون اهلدف منها احلصول عت  أكرب عد د ممكن استمالتهو  يف املتتقي

العاطفي ة و من خالل استغالل ختفياهتم الن فسي ة  الن هائينيمن املستهتكني 

لالتصاالت  (دجيزي شركة ) ل يف اإلشهار املقابل جند والالشعور، فمثال  

ق منتجاهتا من خالل  تستغل مناسبة عيد االستقالل يف اجلزائر وحتاول تسّو
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 يف ذاكرة (دجيزي شرحية )  منتج ، حيث عمدت إىل ترسيخعب اجلزائري املناسبة الس ارةمشاركة الش  

حس اسة هلا  عباراتب من خالل إحياء ذكرى استقالل اجلزائر تجمهور املتتقي اجلزائرياجلماعي ة ل

صدى يف ن فسي ة املتتقني مدغدغة لشعورهم الوطن ووحدهتم فيما بينهم وبينهم وبني املنتج ال ذي 

دعيزي ّقامسهم األحاسيس واملشاعر ) لنتقاسم أمجل مشاعرنا، عيد استقالل سعيد لكل اجلزائّرني، 

ا ال عني  اليف صورة و   معاها تقدر (، بة حتمل عتم اجلزائر، وكأن  اجلزائري وتقول له  ختاطب املتتقيقّر

والسيما عندما ّّرد  يف اجملتمع اجلزائري ةمتداول ذات أبعاد ورةالص   ه، وهذاملنتج يف عيون اجلزائر خمبأة

بقوله يف العرف اجلزائري:  أمهية شخص عّزز عتيه يف حياته ومدى حبه وتقدّره له عبري عنالفرد الت  

وهذا ما  ،ر باالطمئنان وبالر احة وبالث قة يف نفسي ة ذلك الش خص، مما ّبعث الش عو حنطك يف عين ""

وحماولة استقطابه وتوعيه اختياراته  ياجلزائر  ( لتتقرب من املستهتكدجيزي )   استثمرته شركة

 االستهالكي ة.

 :هر إىل املستهتك متضمنا أفكارا  سالة من املشذي ّنقل الر  تتمثل يف الوسيط ال   القناة 

غة مما ّتجاوز الت   (6)التوحة الضوئية...""ويف اإلشهار هي اجلّردة والتتفاز، واملذّاع، و  ،وماتمعتو 

 دة.إىل أشكاهلا املتعد   املنطورة

  ّرة، فمن دونه ال املستهتك عنصر مهم يف العمتية اإلشها (:المرسل إليه)المستهلك

ة املشهرة املؤسسة االرتصادّ  ( تسع  )حمتمال   مسبقا   ز بها مفضرضا  ّكونابكل ما ّتمي  تتحقق و 

ذي "ال ّوعه إىل فرد معني بقدر ما ّستهدف إلرضاء رغباته، فهو املقصود يف اخلطاب اإلشهاري ال  

 ،(7)به مجع غفري من الناس، فكتما اتسع  راعدته ازداد ارتفاع نسبة النجاح املرعو حتقيقه من ورائه"
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فرد أو أفراد معينني عن " شهار صيغة ختص  لتحقيق أكرب عدد ممكن من املستهتكني ّستعمل اإلو 

،  مباشرة املقصود ه املخاطبحس املستهتك أن  في    (8)"، أو أنتم()أنَ ، أو أن    طّرق ضمري املخاطب

 .ةاملعروض تعة( حسب الس  صيغته )مفرد، مجعته )مؤنث، مذكر( و د نوعي  تحد  كما ت

  ّتتقي حبيث املالقواعد املشضركة بني املتكتم و  ا "النظام أونن أن  ف ستيم محدان الس  ّعر   نن:الس

داولة غة املت  خالل استعماله الت  فيحاول املشهر من  (9)ّعني السامع عت  الفهم"ّبني رصدّة املتكتم و 

 ّزرعها قة الت  ختاذ مورف إجيايب من خالل الث  ؛ باتعةستوكهم اعجاه الس  ري تغيواملشضركة إفهام املتتقني، و 

 غوي املتعارف عتيه.ظام الت  الن  و  فيهم مبا ّتماش 

  ّعاة املقام اة مع املرسل إليه مبر ّسع  املرسل لتحقيق عالرة إجيابي   ياق )المرجع، المقام(:الس

ا عت  ظروف ة البد أن ّكون مبني  سالة اإلشهارّ  اأو ما ّعرف ردميا مقتض  احلالا فإنتاج الر  

قي  ة الت  "، مما ّسهم يف جناح العمتي  مقام مقالما ّقال يف القدمي "لكل ة سائدة كأحوال معين  و  ة سّو

، والسيما املناسبات االعتماعي ة والدّ ني ة فهي دائما  عصرهم تتماش  وأحوال املستهتكني و تع الت  لتس  

 «DJEZZYجملنت شهاراإلحمط أنظار املشهّرن، وذلك ّظهر عتي ا  يف 

MODEM »  ق مبنتجه، ال ذي استثمر مناسبة رمضان الكرمي لتتسّو

حيث أن ه متاش  مع احلدث الد ّن شهر رمضان شهر الر محة
وفرحة   

املستمني، ويف هذا الش هر الكرمي متعارف يف اجملتمع اجلزائري خصتة صتة 

الر حم وتذكر األحباب واألهل واألرارب، فتخفيض سعر املودمي ومضاعفة 

ارب وهذا دافع كاٍف هل واألرواصل بني األة الت  هل عمتي  االنضرن  ّس  
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 .؛ ألن  ذلك حيقق بينهم صتة الر حملإلربال عت  ارتناء املنتج من ربل املستهتكني اجلزائّرني

 ورة في اإلشهار:الصّ  .2

ذلك  املعاين بل تتجاوزو د األفكار كة يف اإلشهار، فهي عجس  ة فتا  ورة وسيتة تواصتي  الص   تعد  

  تسعنن العام. و مع ما الرتباطها بالس  ة جمتاملضرسب يف ذهني  االعتماعي قايف و إىل متثيل الوارع الث  

ا ختاطب املتتقي راء، ذلك أن  ة الش  حتقيق املنفعة بدفع املتتقي إىل عمتي  ج و ثمني املنتورة دائما لت  الص  

ا من دالالت وإحياءات خالل ما تؤثثه بصرّ  ائم يف داخته، فهي تصف ما تّرد من تدغدغ الطفل الن  و 

ه ال ميكن مقاومتها "فكل رارئ ّبحث يف الصورة عن ة خمتتفة، إذ إن  ثقافي  ة و محوالت اعتماعي  ذات 

ر الوارع بالرغم مما حتف ،(11)ذاته" ر املعاين إىل تصّو ه من خيال؛ بها نتجاوز تصّو به ذي ختضرق ال  تّو

ضحكته ة وعسد اإلنسان و مزّ  ة والر  ا توحي به، فاألبعاد اإلحيائي  ول إىل ملتتجاوز ما تق مانوالز   املكان

ة اإلنساني  من خالل تفعيته يف املوارف  ال ّكتسب داللة إال  ورة كل ما حتتوي عتيه الص  وورفته...و 

  .املعاينليكون متنوع األدوار و 

ة عجذب كهرومغناطيسي  ا ّضاهي الكتمات بل ّتعدى ذلك إىل موعات  ورة نسق  كما متثل الص   

ة لتمستهتك حنو اختي  لد  تثري العوا م ااألحاسيس و 

نينا هذا ما ّفسر املثال الشعيب "نأكل بعي  ج، و املنت

ة يف قافة البصرّ  د ما تقتضيه الث  ربل فمنا" لتجس  

املقابتة   الص ورة اإلشهارّ ةده وهذا ما عجس   ،زمننا
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ربل أن ّسبق املنتج إلشباع بطنه  لتمنتج املستهتك املتتقي عني  حيث تسبق  (الروضةملنتج شامي ة )

تفتح شهية الت   وشكل الش امية يف العتب وطّرقة عرضها باأللوانوالت تذذ به، من خالل تأثر العني 

كون ذلك من خالل شرائها. مما ّستدع  ا،تذوره  احلصول عتيها ّو

ة قافي  ة أو الث  االعتماعي  اس مهما اختتف  طبقتهم اا كل الن  ورة ّفهمها امبدئي  احلقيقة الص  و  

هبا من املعىن ز بنسق أّقوين ّقر تخطاب، إذ تتمي  ل مصاحبة وسيتة إّضاح ا تعد  ة، ذلك أن  عتيمي  الت   أو

تأثريات عاطفية لدى املستهتك، وذلك ملا لأللوان   تؤدي إىل "إحداثمستعينة يف ذلك باأللوان الت  

 ّغتب عتيها لون معني يف األشياء الت  انطباعات نشأت من طبيعة من رموز ومدلوالت و 

ا ّبثه من حياة مل (11)ة من األمهية يف تصميم اإلعالن"التون املناسب عت  درعة كبري  فاختباراحلياة...

ه بشكل رهيب، إضافة ملا ّضفيه من وارعي  نفسي   تؤثر يف ورة الت  يف الص   تع ة عت  الس  ة املتتقي فتغّر

 املعروضة.

 عن عادات جممتها تعرب   اجملتمعات، لكنها يفقافات و األلوان باختالف الث  عاين ختتتف مو  

"هناك شبه إمجاع بني خرباء األلوان دهم، بل تربط اإلنسان بالطبيعة وكل ما حوله وتقاليعوب و الش  

ي انتباه املتتق تشد  جات و  تؤثر يف ريمة املنتالت   (12)أن كل لون ّرمز إىل جمموعة من املشاعر املختتفة"

 قافة االعتماعية لتمستهتك.الث  لكل لون معىن ّتماش  و إليها و 

 انطالرا من هنا ميكن تصنيف األلوان كما ّتي:و  
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  ّة فهي تعرب  يف ادّ  فهذه األلوان وإن كان  حي   مادي.مثل األبيض، األسود، الر   ادية:ألوان حي

تستخدم عاد ة ز وتعرب  عن فكرة حتقيق الس تطة والت فرد، إذ مي  ة والت  الص ورة اإلشهارّ ة عن القو  

هذه األلوان يف اإلشهارات اخلاص ة بالسيارات، أو اإلشهارات اخلاص ة 

 متثل عر  الر عال،و ّربز ذلك يف الص ورة اإلشهارّ ة املقابتة الت   عطورب

عطر رعايل، توضح فيه الص ورة روة شخصية الر عل  BOSS)) ملنتج

   .العطر عودة وثقته يف نفسه ويف ردراته من خالل ثقته يف

 :ا ما جند هذه ، وكثري ألمحر، األصفر، الربتقايل، البنمثل ا ألوان حارة

 األطعمة الستقطاب األنظار، السيما يفإشهارات  ة وإشهارات األغذّ  األلوان تكثر يف 

 الغازّ ة. املشروباتاإلشهارات اخلاص ة بّرعة و الوعبات الس  ب اإلشهارات اخلاص ة

 :يف إشهارات املنظفات  ، تكثراألرعواين البنفسجي، ضر، األزرق،مثل األخ ألوان باردة

باردة . ومن بني األلوان الهااألطفال وغري   اتظإشهارات حفا،و 

من خالل الص ورة اإلشهاّرة ملنتج  منثل إشهارّ ا لتون البنفسجي

حيث نتحظ أن  الت ون البنفسجي، ورد  « ليال »حفاظة األطفال 

ع رف هذا الت ون ردميا بأن ه لون املتوك فهذه املي زة اكتسبها مع 

مرور الت اّرخ عندما كان  املالبس البنفسجي ة غالي ة الث من وكان  

ختص العائالت املتكي ة، وهو لون ّعرب  يف عتم النفس عن الرفاهي ة 

سم  يف الفرنسي ة لون الت فكري، واهلدوء، والر احة، واالسضرخاء، و  وحي بعا م األحالم، ّو روة اخليال، ّو
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لذلك جنده كثريا  ما ّستعمل يف طالء غرف األطفال ليُّنمي تفكريهم وأحالمهم، ونتحظ أن  هذا 

 واسضرخاء طفتها بني ّدّها حضنهاا  عن حنان األم وأمان ّغتب يف الص ورة اإلشهارّ ة معرب   الت ون

ضحكة األم ومداعبات الطفل الت  تظهر يف حركات عسمه،  ، كما أن ه ّضرعم  الت  حيس هباوال رفاهية 

 فل يف صورة عتبة احلفاظات الت  تنم عن راحته واطمئنانهكما أن ه ّضرعم ابتسامة الط  

الت   االعبارة الت غوّ ة "صغريك ّكرب يف القطن" املصاحبة لص ورة األم وطفته،إضافة إىل ترمجته واسضرخائه

 حتيل عت  الر احة واألمان واالطمئنان والر فاهي ة.

 تقصدها املعاين الت  روف واحلاالت و ظ  العبري عن اخلطوط لتت  ورة باألشكال و كما تستعني الص   

الم، الس  بات واالستقرار و ل عت  الث  : اخلط األفقي ّد   املعىن فمثالها ّتغري  اخلطوط بتغري   السيما أن  و 

 د حركة اجملال البصري.ي حيد  ة اإلطار الذ  ال ننس  أمهي  ثل احلركة...و املائل ميأما اخلط 

 غوي في اإلشهار:االستعمال اللّ  .3

 ساينا الت  غة اّقصد هبا املكون الت  غوي يف اإلشهار من خالل الت  د االستعمال الت  ّتجس   

ع مثل بقية احلقول جبهازه معرفيا ّتمتلقد أصبح اإلشهار حقال فكري، "و واصل والت  متثل األداة األوىل لتت  

 (13)حد املعتوم" ال تتورف عند خاصيته التطوّرة الت  ولغته الواصفة، و  معجمه القطاعي،مي و املفاهي

 اس.داولة بني عموم الن  معانيه املت  إذ لكل عصر ألفاظه و 

ة حاعاهتم حبجة تتبي   الة اإلشهاّرةسإرناع املستهتكني بالر    تبتيغ و تعمل لغة اإلشهار عت 

ة املستهتك لالستحواذ عت  نفسي   اتوا الذ  غيب  و شهرون إىل أساليب املراوغة لذلك جلأ امل االستهالكية؛
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هذا ما وروح العصر، و   تولد إّقاعات تتماش العب باأللفاظ الت  قة فيه، من خالل الت  بعث الث  و 

. أروما لغاشي راع يف احلومة ّشرب رهوة أروماشهارات "لتقهوة" املتمثل يف عبارة "اجنده يف أحد اإل

ة اإلشهار من دّنامي   الدعاءة غة العربي  "، كما نتحظ كسر طابوهات الت  اختياري وما نبدهلاش موحال

ة من مثل: "حنانة األم يف غات األعنبي  الت  ة و ي  ة الفصح  والعامغوي بني العربي  هجني الت  استعمال الت  

lingettes  سو" و  إشهار عن املنادّل املبتولة.هو ّو

فع من مثل: األفضل لك، األنسب، عبارات توحي بالن  و  وجند اإلشهار ّستعمل ألفظا   

هولة صادي مئة باملئة...إضافة إىل أن كتماته تتسم بالسة، أرل استهالكا لتكهرباء، ارت  األمجل، صحي  

نصوص "، كما أن بالبساطة واالختصارة لتجمل فنجدها تتميز ما بالنسباخلفة، أوالوضوح واليسر و 

معظمها و  (14)"اإلعالن يف الغالب تنتهي بالورف عت  السكون فال تظهر فيها عالمات اإلعراب

 أذنه. شد  ، مما ّسهم يف استمالة املتتقي و اّكون مسجوع

 :ةالحمالت اإلشهاريّ جارية و ة التّ العالمّ  .4

ذي ال   هبا املستهتك من طّرق اإلشهار ّقتنع ته الت  مصداري  فنجاح أي منتج متورف عت   

ق الس   هما  م ة دورا  ت احلمالت اإلشهارّ  خ يف ذاكرته، إذ أد  رس  ّ املنتجات، تع و يف حفر أساسات تسّو

"فهي عمتية غزو لتسوق بقصد إحراز تفوق أو كسب أر  )حصة سورية( لستعة عدّدة أو ترسيخ 

ما ج معني، ففي اجلزائر عندزاء منتة إاكرة اجلماعي  الذ   وحيدقدرة عت  تالكما هلا   (15)أردام ستعة ردمية"

.  ة تستحضر مفهوم شرحية موبيتيساكرة اجلماعي  الذ   : معاك ّا اخلضرة دّري حالة جند أن  نسمع عبارة
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ا "حتمي خرى كما أن  ز لستعة من أة كبرية يف اإلشهار فهي العنصر املمي  جاّرة أمهي  لتعالمة الت   كما أن  

ة"املنشأة من التقتيد، وحيكمها رانون العالمات و الستعة أو  املستهتك مما ّدفع  (16)البيانات التجاّر

 ة.صادّ  مؤسسته االرت  ج و قة يف املنتإىل الث  

اإلشهار ّطرح جمموعة من األسئتة من مثل: من خياطب اإلشهار؟ ملاذا؟  مما سبق ّتضح أن  و  

حتقيق توسل هبا  ّها من األسئتة الت  غري  ّسع  إليه؟ و ذي تها؟ ما اهلدف ال   ّستعمهي الوسائل الت   ما

إذ تعمل عت  تفعيل  كتمم مبقاصد املت  ا هتت  ألن   ؛تهداولية غاّ  الت  جيد يف املقاربة ث ي، حي  منطه الت واصت

حاالته يف أثناء اخلطاب؛ أي تربط اخلطاب امع و الس  ة من طّرق اهتمامها بظروف واصتي  ة الت  العمتي  

 ياق.بالس  

املعىن املقصود داخل غة يف االستعمال هبدف الوصول إىل داولية تدرس الت  الت   مع عت  أن  جي  و  

اهر يف الكالم( إىل الكشف عن ة لتكالم )املضمون الظ  اللة العام  يارات املختتفة، فهي تتجاوز الد  الس  

 ة، لكونا مشحونة مبفهوميواصتي  ة الت  تة بالعمتي  ة، مما جيعتها وثيقة الص  ة املتكتم )املعاين اخلفي  رصدّ  

داويل معن وهذا ما ّفسر "أن الدرس الت   املتتقيغة( و كتم )مستعمل الت  تفاعل بني املت  ال  املشاركة و 

ما ريل من و  ،كل الظروف احمليطة بإنتاج الكالمبالعالرة الت تربط بني املتكتم والتفظ واملعىن مراعية  

دفعنا هذا إىل القول بأن  ( 17)"أعته الكالم )القصدّة( داولية تبحث يف جمموعة من األسئتة إزاء الت   ّو

داولية تضركز عت  الت   ذلك جند كتم؟ إىل من ّوعه الكالم؟ ملاذا؟..إضافة إىلت  اخلطاب من مثل: من امل

 :منها مقومات نذكر
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  بربط أطراف ا لتتعبري عن مقاصدها منسجم  وّ  ا لغ: متنح اإلشاّرات املتكتم نسق  اإلشاريات .أ 

 : (18)د أمحد حنتةو ، وجندها عند حممهكالم

الة عت  : أوضح العناصر اإلشاّرة الد    personal deicticsخصيةاإلشاريات الشّ  .1

الة عت  املتكتم وحده الد   خصيةالش   املقصود هبا الضمائرو  ،هي ضمائر احلاضر personشخص

 ،مجعاائر الدالة عت  املخاطب مفردا أو مثىن أو والضم ،مثل أنا أو املتكتم ومعه غريه مثل حنن

 مذكرا أو مؤنثا.

ية كتمات تدل زمان مان: اإلشاّرات الز  temporal deictics ةمانيّ اإلشاريات الزّ  .2

 بالقياس إىل زمان التكتم . حيدده السياق

: وهي عناصر إشاّرة إىل أماكن ّعتمد  spatial deictics ةاإلشاريات المكانيّ  .3

، أو عت  مكان آخر معروف   معرفة مكان املتكتم ور  التكتماستعماهلا وتفسريها عت

 لتمخاطب أو السامع.

اخلطاب باإلحالة إىل  تتتبس إشاّرات : ردdeictics disciurse إشاريات الخطاب .4

ولذلك أسقطها بعض الباحثني من  ،cataphoraأو الالحق anaphora السابق 

 اإلشاّرات.

: وهي ألفاظ وتراكيب تشري إىل العالرة  deictics social ةاالجتماعيّ اإلشاريات  .5

 أو عالرة ألفة formal  رمسية عالرة تمني واملخاطبني من حيث هياالعتماعية بني املتك

  . intimacy ومودة
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 اإلشاّرات حتيل عت  ذات أو مكان أوزمان أو عالرة. ومما سبق نفهم أن  

وهو ّعمل عت   ،( grice )غرايسعجت  مفهوم االستتزام احلواري مع االستلزام الحواري:  .ب 

رد  حوارهتم رد ّقولون ما ّقصدون و أن الناس يف"، إذ وضيح الفرق بني ما ّقال وما ّقصدت

لنتجاوز املعىن الظ اهري إىل  فهنا ال نتورف عند شكل اجلمتة (19)"ّقصدون أكثر مما ّقولون

 .املعىن الباطن لتكالم وأبعاده القصدّة املختتفة

ة و ّراعي املتكتم فيه الوحدة الت  االفتراض المسبق :  .ج  نه وبني ة املشضركة بي  قافي  الوحدة الث  غّو

وهذه االفضراضات تكون حمتواة ضمن السياق الكالمي "ّستطيع فهم رصده.  امع حىت  الس  

 ة .ة اخلطابي  مما ّيسر العمتي   (21) "كيبية العامةوبنيته الضر 

 (21)"نواة مركّزة يف كثري من األعمال التداولية"ة تعد  األفعال الكالمي   األفعال الكالمية : .د 

 أثري يف املتتقي.فهي متثل أروال ّتوسل هبا إجناز أفعال وغاّتها الت  

ومنسجم ّؤثر يف املتتقي عت  بناء خطاب متماسك ها تعمل وهذه املقومات وغري  

قنعه مبورف حمد    د.ّو

 : تداولية الخطاب اإلشهاري 

ذي تسع  من خالله املؤسسات ّتضمن اخلطاب اإلشهاري ال   فهو اإلعالم ثقافة العصر، ّعد  

ة واالرتصادّ  الت   ها وترسيخها ّن صورة حسنة عنلتكو  ؛اجلمهورّف مبنتجاهتا وعرضها عت  عر الت  ة جاّر

حف أكثر الصُّ  تتق  ربوال لدى املستهتكني. واملعروف أن  فتكتسح هبا األسواق ل ،ةاجلماعي  اكرة يف الذ  

 اخضرناها . ولقد ر تكرار اإلشهار فيس  تفاز وّ  مع الت   ا؛ الخنفا  تكتفتها مقارنةوسائل اإلشهار انتشار  
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يث ندف إىل حة؛ جلزائرّ  ومي اروق الي  تخطاب اإلشهاري من عّردة الش  ا ليف دراستنا هذه منوذع

 تسهم ؛ الت  داولية املنتشرة فيهواهر الت  اكتشاف الظ  ل معطياته لتوروف عت  مرععياته و ه وحتتياستقرائ

 ة اإلشهاّرة.يف جناح العمتي  

ة الت   ّتمثل يف موذج:النّ  (1  : اليةالت  وحة اإلشهاّر

 
 . 5431د:العد  ة. اجلزائرّ  روق اليومي منوذج من اإلشهار من عّردة الش   المدونة: (2

 .11الصفحة:   هـ.1438رعب  19م املوافق ل: 2117أفّرل  16حد األ: اّرخالت  

 :ّتمثل الت واصل يف هذه التوحة اإلشهاّرة يف بليغ:واصل والتّ التّ  (3
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  :شركة "أوّردوو"المرسل ooredoo).) 

 :بصفة خاصة لب العتم اجلزائريطا اجلزائري بصفة عام ة و املستهتك المرسل إليه. 

  ّالتوحة اإلشهاّرة بكل مكوناهتا وخصائصها. سالة:الر 

  يف إزالة  أسهمعاء اخلطاب اإلشهاري مشحونا مبجموعة من اإلشاّرات الت   اإلشاريات: (4

 الغمو  وتقّرب الفهم وهي:

ة املستهدفة يف وّ  ا يف كشف اهل  ا مهم  خصية دور  تؤدي اإلشاّرات الش   : شخصيةالشاريات اإلأ_ 

 جند: ي، ويف هذا اخلطاب اإلشهار وطبيعتهااإلشهار 

يف كتمة ) لنحتفل( مستضرا  (حنن)ع ماجل كتماملت   ورد ضمري )نحن( : الجمع ضمير المتكلم

 .أشخاص بعينهم و م ّقصد به ،املستهتكنيمجهور فاخلطاب موعه إىل 

عاء مستضرا يف فعل األمر  ، بل م ّصرح به لفظا (أن   )ضمريالف )أنت( :المفرد  ضمير المتكلم

، وكتمة )اررأ( تدغدغ كل فرد ختاطب كل طالب عتم عزائري وأوّردو  ل عت  أن  مما ّد   ؛)اررأ(

ل  ةا من خالهلا أو  ة تارخيي  ا عجعته ّستحضر ا انطالرا من ترسبات دّني  عزائري عريب مستم؛ ألن  

وستم حينما أمره اهلل سبحانه وتعاىل  دنا حممد صت  اهلل عتيهرمي عت  سي  كتمة نزل  من القرآن الك

،  ۃس ورَ  ﴾  (1اْقرَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ) ﴿ : يف روله عز وعل  )اررأ( فهذه الكتمة .1اآلّة  الَعـَتق 

 األن   ؛تأثري يف املستهتك اجلزائريملا هلا من ، ةة حجاعي  ة إرناعي  رو   متثل (أن  )مري تتضمن الض  الت  

، وتستحضر يف ذهنه ووعدانه وارعة نزول نعمة القرآن الكرمي شعوره باالنتماء العريب اإلسالميحترك 

 . زمان مكان ويف كل   يف كل   نورا  وهداّ ة لتن اس أمجعني  الت ه عتيه وست م عت  الر سول صت  
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د ته؛ وتتجس  ة من وضوح خطاب املتكتم ومقصدّ  تّزد اإلشاّرات املكاني   ة :ات المكانيّ اإلشاريّ ب_ 

حملو  الجزائريةشّرك اجلمعية  ooredooة( يف عبارة ) يف هذا اخلطاب من خالل لفظة ) اجلزائرّ  

متواعدة فيه وصتتها أوريدوو ، وكذلك ّقصد منها أن  شركة الجزائر"ة اررأ( فهي تشري إىل بتد "األمي  

  وثيقة به.

ة فهي لصيقة به، ماني  من اإلشاّرات الز  ال ميكن ألي خطاب أن خيتو ة : مانيّ اإلشاريات الزّ  ج_

 وتتمثل يف هذا اخلطاب يف :

ا تد  ياق الت  يف الس   (ّوم)ذكرت كتمة  كلمة) يوم (: ل عبريي ) لنحتفل معا بيوم العتم( فنتحظ أن 

من احلاضرا الرتباطها بالفعل ) حنتفل(ا فيفهم القارئ املستهتك أن  أوّردو حاضرة يف عت  الز  

ا تشكل معىنكانا  خدمته يف أي ور اجلزائر وبإم   الت واصل مع اجلمهور املتتقي اجلزائري، كما أن 

 .يوم العلماء من خالل مشاركته االحتفال مبناسبته القي مة املتمثتة يف إحي  

 أفّرل ( حييل عت  زمنني: 16) ذكر تاّرخ أفريل : 51تاريخ 

. وشركة أوّردوو تعتم مسبقا الحميد بن باديسعبد  الر احل مةالعال  زمن املاضي، زمن : زمن أول

ورف ذّن ميجدونه وخيتدونه، فاستغت  هذا املة هذا اليوم بالنسبة لكل أفراد اجملتمع اجلزائري ال  أمهي  

 حىت  عجذهبم إىل صفها. بإحياء ذكراه لصاحلها مبشاركتها إّاهم

األعداد واالحتفاء هبم لدفع ذي ّسع  لتمجيد ال   ( م2152أفريل  51زمن احلاضر )زمن ثان: 

 .املاضي اجمليد الز من صورة من من طّرق االعتبار قدمركب هذا اجليل حنو الت  
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ة حت  ( متوازّ   ooredoo ( وكتمة ) بيوم العتم ( و) لنحتفل معا وعاءت العبارات )

 منتجات فهذه الوضعية تشري إىل أن   (علم)وردت حت  كتمة  (أوريدوو)بعض، ونتحظ كمتة 

 خدمة العتم وطالبه. يف دائما   أوريدوو

غة هذه الت   نتحظ أن   عريب، ويف املقابل مبعىنو ة ( حبروف فرنسي  ooredooب  كتمة )وكت  

وطرائق الت فاعل الت غوي فيما بينهم السيما يف   عن تواصتهماجلدّدة ّتداوهلا شباب اليوم فهي تعرب  

 .من وسائل الت واصل مهاغري   وأسائل القصرية من طّرق اهلاتف أو الفاّس بوك تبادهلم الر  

 ة:ة الجماليّ احيّ النّ  (5

ا ا وتناغم  ة انسجام  رت هذه التوحة اإلشهارّ  ولقد صو   ،قافة والفكر والفنغة وعاء الث  تعد  الت  

 ة لتمجتمع اجلزائري من طّرق:قافية واالعتماعي  يارات الث  بني مكوناهتا والس  

ج ة متثت  يف الضر  ة ارتصادّ  نفعي   احيمل هذا اخلطاب أهداف الخطاب اإلشهاري: ه ن  ، إال أ  وأوريدو لـ ّو

فجاءت ألفاظه عربية  ؛ودّني ة ةة وثقافي  بأبعاد اعتماعي   ر ذلك يف رالب فن لغوي مشحونصو  

حضور  يف املقابلإضافة إىل ذلك جند ،اإلسالمي ة ةثقافة اجملتمع اجلزائري العربي    عنفصيحة تعرب  

مما جيعتنا  ؛ةاملكتوب حبروف فرنسي   ooredooة الفرنسية من خالل اسم شركة قافة األعنبي  الث  

 .) ثقافة عربي ة إسالمي ة متجذرة وثقافة فرنسي ة استعمارّ ة ( اجملتمع اجلزائري ذو ثقافتني نفهم أن  

 فيه اجلزائّرون العتم ذي ميجد  ال   العلم يومراع املقام املتمثل يف  اإلشهاري اخلطاب ونتحظ أن  

من خالله  ooredooشركة  فأرادت ؛واالزدهارطور م كل جمتمع ّسع  إىل الت  قو  م   فهو ّعد  

فعبارة ) لنحتفل معا( عجاوزت هبا كل األزمات الت   عب اجلزائري ومشاركته مناسباتهالت فاعل مع الش  
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 ة تبعث ومضات سروراهنة الحتفالي  قشف الر  ة وسياسة الت  هبا اجلزائر والسيما الن احية االرتصادّ   متر  

اجلمعية  شّرك ooredoo . إضافة إىل اختيار املشهر عبارة "عب اجلزائريوهبجة عت  أبناء الش  

عب اجلزائري حملو آثار ش  لعت  مساندته ا اتعبري   ا كانا وإمن  اعتباط   ن م ّك "اررأ األميةو حمل ةاجلزائرّ  

 عاى تنيوداء الت  ة الس  مرحتة العشرّ  سي و  متثت  يف مرحتة االستدمار الفرن؛ والت  هبا  مر  الت  األزمات 

اجملتمع اجلزائري تعاين من آفة  يف، مما خت ف فئة معتربة عت  مجيع األصعدة التعب الوّ  ا الش  عراءمه

 .األمي ة

ظهر ذلك يف :مجالي  ورة تعكس الص  ورة: الصّ  (6 ة ّو  ة التوحة اإلشهاّر

تعتو و  ،خرىاألد ي  العت  كتفه ب الت   حمفظتهوميسك  يدٍ ب حيمل الكتاب ياب الذ  صورة الش  

؛ مما ّشعره ة طتب العتملذ  ورة ّدرك فمشاهد هذه الص   ؛عت  وعهه ه ابتسامة لتطتق بشاشةشفتي

فيفهم ري مة العتم ومكانته لبناء جمتمع مستقر وحيس يف املقابل حفاوة شركة  عادة؛باالنشراح والس  

ا عدّدة لطتب العتمتقد   بطالب العتم فهيأوريدوو  ك ّعن أن   يف عصرها فإن تكن شّركها م رّؤ

اب ورف الكتب املوعود يف اإلطار اخلاص وضعية الش   إضافة إىل ذلك نتحظ أن   تقرأ وأن  مبتسم،

القدمي  منز  المقارنة بأوريدوو  شركة العتم يف زمن حتصيل مستوى واحد مما ّشري إىل أن   بأوّردوو يف

من  طالبه م بني ّدي  م العت  قد  ة ت  ل احلصول عتيه من خالهلا، فهي عصا سحرّ  ه  س  َّ  يف متناول املتعت م

 طورة.طّرق تكنولوعيتها املت  

خّرطة اجلزائر من دائرة خترج منها خطوط خضراء   شكلتتويف األسفل عت  اجلانب األمين 

 و ( اقرأ)  ة حملو األمي ةة اجلزائرّ  اجلمعي   اظر إليها توحي له بأن  فالن   ؛كتب وسطها كتمة )اررأ(
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والقضاء عت   املعرفةو لنشر العتم  انيف كل القطر اجلزائري وتسعي انتقبع (أوريدوووشّركتها شركة )

ورة إحالة صرحية إىل املكان هذه الص  و ؛ أواصر اجلهل وخمتفات احملن الت  عاى منها اجملتمع اجلزائري

 .الجزائرمثل يف وطن املت  

ف  وحة وظ  هذه الت   أن   فنتحظ (22)ميثل استخدام األلوان يف اإلعالن طارة فنية هائتة"و "

د  ا ذي ّشد  ال  ون األمحر جمموعة من األلوان أبرزها الت   ذي ال   العتم ةمما ّوحي بقو   ؛ةت  القو  ل علبصر ّو

رد اكتسب  األلوان وألفاظها ا مبرور الزمنا إىل ، ومن ناحي ة أخرى "ةمن ناحي   سالح العصر ميثل

تة" ترسباتت اعتماعية ونفسية عدّدة نتيجة عانب دالالهتا احلقيقية دالال ون الت  إذ جند  (23)طّو

هارة والعفة ط  ال فهو شعار ،ذي شرب منه كل شرب من أرضهاهداء ال  إىل دم الش   ّرمز اجلزائريف  األمحر

. واإلشعار: عار يف الت غة "من الثياب باجلسد.وكل ما ألزره بشيء، فقد أشعره بهوالش   ؛سبة ألهتهابالن  

اجلزائّرني  وعدانهو لون خياطب ومنه نستنتج أن  التون األمحر  (24)"اإلعالم. والش عار: العالمة

كما ،  ورة إجيابا  جيعتهم ّتفاعتون مع الص   وهذا ر فيهممؤث   بل مالزم لكيانم وحيسسهم بوطنيتهم،

 " وأوريدو فهذا ّشري إىل مورف " ات اخلطاب رمس  يف خط مستقيم؛كل كتم  أن   لكنتحظ كذ

  ر به.ماحتفائها املستو  طالب العتمل اعمالد  الد ائم و 

ذاته احملبة لتعتم باستمالة  املستهدف اجلزائرينها تؤثر يف متفاعتة فيما بي  وكل هذه العناصر 

فيتوعه لشراء  ،أوريدوون شركة ختاذ مورف إجيايب مئا بائا فشي  قدم؛ لتستدرعه شي  ة حنو الت  اعي  والس  

 منتجاهتا.

 خاتمة 
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ألن ه موعه  يف مجيع نواحي اخلطاب اإلشهاري بقوة داولية حاضرةالت   ويف األخري خنتص إىل أن  

إضافة إىل أن ه  ،ةة عجارّ  ركات ارتصادّ  ة ختص شّسع  لتحقيق أهداف نفعي   واإلشهار،إىل جمتمع ما

صاحله؛ م عدّدة ختدم مري   ة ّهدف من خالهلا نشرة وأّدّولوعي  ة وثقافي  أبعاد اعتماعي  ب مشحون

 ة لتمستهتك وتومههاختي  العوا م الد  غدغ ة تدّقوني  مكونات أة و لغوّ   طارات مستثمرا يف ذلك كته 

من ربل  ج املعرو املنت ءة بارتناة اإلشهارّ  سهم يف جناح العمتي  مما ّ؛ ج بل تقنعه بهحباعته إىل املنت

بق  اإلشهار دائما مفتوح القراءات ،املستهتك الن هائي ا ا ساعي  ا وعتمي  ألن ه عمل خمطط له فني   ّو

  .ا ظاهرة ّبدو أن   معاين ة حت ة خفي  ة نفعي  ارتصادّ  ألهداف 

 : هوامشال 

وبداّة نشري إىل أن ه عت  مستوى الت غة العربية هناك تعبريان ّستخدمان يف جمال احلدّث عن اإلعالن عت  املستوى املهن ) *

اإلعالن" يف دول املشرق العريب )مصر، املمارسة(، وعت  املستوى األكادميي التعتيمي والبحثي، حيث تستخدم كتمة" 

قابل  واألردن...(،يف حني تستخدم كتمة "اإلشهار" لتتعبري عن نفس املعىن يف دول املغرب العريب ) تونس، واملغرب ،وسوّرا..( ّو

ة     la publicite تعبري ذلك يف الفرنسية ة ويف التغ pablicity  أو advertementأو  advertisingويف اإلجنتيّز

ة التبنانية، طanzeigeويف األملانية   publicitaاإلّطالية     ، 2.  نقال عن مىن احلدّد، اإلعالن، الدار املصّر

 .  15م، ص2112هـا1422

 م2111هـا1431، 1ا بشري إبّرر، دراسات يف حتتيل اخلطاب غري األديب، عا م الكتب احلدّثة، إربد، األردن، ط1

، 1، األردن، طي) ماهيته، انبناؤه و آليات اشتغاله(، عا م الكتب احلدّث، إربدا حممد خاّن، النص اإلشهار 2

 .4م، ص2111هـا1431

احممد عبد الفتاح الصرييف، اإلعالن )أنواعه مبادئه طرق اعداده(، دار املناهج لتنشر والتوّزع، عمان، األردن، د ط، 3

 .54م،ص2115هـا1435
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م، 2115هـا1435ظالل املفهوم وآفاره، عا م الكتب احلدّث،إربد، األردن، د ط، ا حسن مخيس املتخ وآخرون،الت داولية 4

 172ص 

 174ا املرعع نفسه، ص 5

 74ا حممد خاّن، مرعع سابق، ص6

 .173ا حسن مخيس املتخ وآخرون، مرعع سابق، ص  7

حممد الزليطن، اإلعالن بني نظام التغة ا التغة العربية واإلعالن ) أوراق عتمية ( السجل حلتقة النقاش الت  نظمها املركز، 8

 .76م، ص2114هـا1435، 1ومقتضيات الت واصل، مركز املتك عبد اهلل بن عبد العّزز الدويل، الّرا ، ط

ا ستيم محدان أشكال الت واصل يف الضراث البالغي، مقدمة لنيل شهادة املاعستري، عامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، 9

 52م، ص2119

قيا الشرق، املغرب، د ط، ا  11  . 34م، ص 2116سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشهاّرة و التمثالت الثقافية، أفّر

، 1ا حسام فتحي أبو طعيمة، اإلعالن وستوك املستهتك بني النظّرة والتطبيق، دار الفاروق لتنشر، عمان، األردن، ط11

 .112م، ص2118هـا1428

 .122، مرعع سابق، صا حممد عبد الفتاح الصرييف12

 .126ا حممد خاّن، مرعع سابق، ص13

 .75ا التغة العربية واإلعالن ) أوراق عتمية ( السجل حلتقة النقاش الت  نظمها املركز، حممد الزليطن، مرعع سابق، ص14

 .138ا حسام فتحي أبو طعيمة، مرعع سابق، ص15

 .114ا حممد عبد الفتاح الصرييف، مرعع سابق،ص16

 .181حسن مخيس املتخ وآخرون، مرعع سابق، صا 17

 .25ا17م، ص2116د أمحد حنتة، آفاق عدّدة يف البحث الت غوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، د ط، و ا حمم18

م، 2113، 1ا نادّة رمضان الن جار، االعجاه الت داويل و الوظيفي يف الدرس الت غوي، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندّرة، ط19

 .81ص
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احممد عدّل عبد العّزز عتي، الت داولية وحتتيل اخلطاب اجلديل ) رراءات حتتيتية يف أسس احلجاج وبناء االستدالل (، عا م 21

 .244م، ص2116، 1الكتب احلدّثة لتنشر والتوّزع، إربد، األردن، ط

ار جمد الوي لتنشر والتوّزع، عمان، األردن، ا عبد اهلل بريم، التداولية والشعر"رراءة يف شعر املدّح يف العصر العباسي"، د21

 .119م، ص2112، 1ط

 . 121ا حممد عبد الفتاح الصرييف، مرعع سابق، ص22

 .199م، ص1997، 2ا أمحد خمتار عمر ، التغة والتون ، عا م الكتب، القاهرة ، ط23

إحياء الضراث العريب، بريوت لبنان، ابن منظور، لسان العرب، تصحيح أمني عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي، دار  ا24

 .135، مادة )ش ع  ر(، ص7م، ج1999، 3ط
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 للمشاركة في الملتقى الوطنيمداخلـــة 

 " اللغة الخاصة في البحث العلمي وحقول المعرفة المختلفة"
بقالمــة  5792ماي  8جامعة   
5758 ماي 57ــــ  77  

-------- 
 اللغــة اإلعالميــة المحور الثاني :

-------- 
 عنوان المداخلـة :

 اللغة اإلعالمية وأثرها في صناعة الخطاب وتحقيق فاعليته خصائص

 :  التواصلية وظيفتهاأهمية اللغة و توطئـة : 
ارس  اللغة هي أداة التواصل االجتماعي، ووسيلة التعبري عن األفكار واألغراض، فهي عامل رحب ووطن فسيح ُيم

فيه اإلنسان حرية التعبري والتفكري. ولغة كل أّمة هي وعاء فكرها ، ومستودع أفكارها ، وهي املرآة اليت تعكس 
ابلية هذه األمة للتجاوب مع سنن التطور والتدرّج مستواها العلمي وتنبئ عن إرثها الثقايف ، وهي اليت تبني مدى ق

صدق خمرب للشعوب أاألمة واملعرب عن حياهتا . وهي  على مراتب الرقي واالزدهار . واللغة هي الناطق الرمسي باسم
 واألمم وأوثق مصدر لتارخيها.

ولعّلنا وحثوا على العناية هبا.  وقد أدرك اللغويون عربًا وغربًا ما للغة من أمهية وتأثري، فبينوا قيمتها ودورها،
نستأنس ههنا بالتحديد اجلامع املانع الذي يستجيب ملختلف الرؤى واألنظار يف هذا الشأن، على الرغم من 

mailto:abdelalimboufatah@yahoo.fr


:" اللغة هي أصوات يعرّب هبا كل قوم فيه يقول الذي الفتح بن جين العامل اللغوي العريب أيب إجيازه، أال وهو حتديد
 .  iعن أغراضهم. " 

)أي والتعبري  (،والقوم )أي جمتمع من بين اإلنسان ،()أي نظام األصوات املنطوقة ذكر الصوت اللغويي فهو
. وهذه هي  (يت ال تعرف إاّل بالتعبري اللغويأي املقاصد واملعاين ال) ، واألغراض(اإلفصاح عن كوامن النفس

دراك قيمة اللغة ابتداء من النطق السليم الذي ال ال بد من إكما يمستخَلص من هذا أنه املكونات األساسية لّلغة.  
مث مراعاة األبعاد الفونولوجية  (أصوات)يكون إالّ مبراعاة اآلليات الصوتية النطقية والفيزيائية وهي اليت تضمنها لفظ 

التبليغ، وهي الوظيفية، وهي اليت تضمنها لفظ " التعبري "، مث مراعاة الشحنات التأثريية اليت تتجاوز جمرد التعبري و 
وس املتكلمني. وهذه األغراض ختتلف بينهم حبسب ما ُيتلكونه من قدرات نفسية ترمجة األغراض الكامنة يف نف

وملكات فطرية وأخرى مكتسبة ورثوها عّمن سبقوهم من اجملتمع اإلنساين ذاته. فهي إذًا ملكات مرتسخة يف 
يتعلم كما   فيتعلمه منها جيده متداواًل يف جمموعته اللغوية، معني نظام لغوي علىكل فرد ينشأ نفوسهم. ذلك أّن  

وقد   مث يستعمله وفق استعمال اجملموعة له، وهذا ما توحي به كلمة ) قوم (.، غريه من األنظمة يف جماالت أخرى
من :" إن الشعوب ُيكن أن تكبل بالسالسل، وتسد أفواهها، وتشرد يف هذا املعىن أحد الشعراء اإليطاليني قال

بيوهتا، ويظلون مع ذلك أغنياء، فالشعب يفتقر ويستعبد ما إن يمسلب اللسان الذي تركه له األجداد، عندئذ 
 ii" .يضيع إىل األبد 

وظائف متعددة، حبيث تستجيب عربر هذه الوظائف ملختلف الوضعيات هلا  داوهلامن حيث استعماهلا وتاللغة و 
االستعمالية املتداولة بني منتج اللغة ومتلقيها، وهذا ما أثاره رومان جاكبسون عندما حتدث عن الوظيفة التعبريية 

 والوظيفة اإلعالمية والوظيفة اخلطابية، وهي ذات صلة مباشرة باجلانب االتصايل للغة.. 
 هذه وتظهر االستجابة، عن النظر بغض مشاعره، عن املتكلم أو الكاتب التعبريية تتجلى يف تعبري فالوظيفة

 والوثائق كاملراسالت ،الرمسي البيانات إىل إضافة، واملسرحي، القصصي دبواأل الغنائي الشعر يف الوظيفة
 ..املوثقة العلمية الفلسفية عمالواأل القانونية أو السياسية

 أو حقائق عن اإلخبار يفكما اللغة،   خارج ي فيما هوأ اخلارجي املقام فتتجلى يف اإلعالمية الوظيفة وأّما
 والنشرات كالتقارير معني، موضوع يف املعرفة من نوع ضمن أي االعالمية الصيغ يف وتتمثل ،معينة أحداث

 نشرها عن طريقأو  اليومية أحاديثهم يف فراداأل يتناقلها اليت العامة واملعلومات املختلفة العلمية واملعلومات اإلخبارية
 وغريها. ة،العلمي اجملالت يف البحوث عربر  أو ،النشراتو  ذاعاتواإل الصحف يف



 شيئاً  ليفعلوا اجلماهري خاطبةمب الوظيفة هذه تتعلقإذر  واملخاطبني، القراء مهورفلها صلٌة جب اخلطابية الوظيفة وأّما
 iii لدى املتلقني. لافعاأل ودرد ما يكون من هو الوظيفة، هذه يف ءشي وأهم ما، ءشييف  يفكروا أو ما،

اللغة بوصفها نظامًا من العالمات والرموز واإلشارات، ال تنفّك عن وظيفة التواصل بني مستعمليها عربر  إنّ 
هذه العالمات والرموز واإلشارات، ألّن ذلك من أبرز وظائفها. ذلك أنّه " يف املسألة اإلعالمية تربز مسالة 

ريق بني األدب وغريه من فنون القول األخرى، التوصيل يف أي حديث عن اللغة، بل على هذا الب معرد يتوقف التف
واحلديث عن اللغة الوظيفية واللغة اجلمالية أشهر من أن تمدار حوله مناقشة متقصية، بل حسبنا اإلشارة إىل 

إّن التوصيل الفكري أو ) القصدي ( يف اللغة الوظيفية، ويعضهم يطلق عليها احملكّية، يأيت قبل أي  البدهية القائلة
معىن ما سبق أّن و  اعتبار آخر، يف حني يسبق التأثري اجلمايل أو الفيّن التصويري يف اللغة اجلمالية أّي هدف آخر.

لوظيفية، يتدرج يف وظيفيته إىل احلد األقصى فيما ( هو لون من ألوان اللفات اما نطرلق عليه )اللغة اإلعالمية
. ذلك ي معررف بلغة األخبار، يف حني قد ال ينشد اخلطاب املقايل أكثر من احلد األدىن من الوظيفة املباشرة للنص

 iv." أّن النوع اآلخر من اخلطاب الصحفي ينصرف إىل غاية إقناعية أي طلبية يف املقام األول..
 :مية ومزاياهاخصائص اللغة اإلعال

م أّن اللغة وسيلة ال غىن عنها يف جماالت احلياة املتعددة ومناحيها املعرفية على اختالفها، ظهرت حبم  كر
مصطلحات تتجلى فيها نسبة اللغة إىل كل جمال من هذه اجملاالت، كاللغة العلمية واللغة األدبية واللغة الفنية.. 

ستجدات العصر وموجوداته يف نسبتها إىل وغريها؛ كما ظهرت مصطلحات أخرى يف هذا الشأن تتالءم مع م
اللغة، ومنها مثالً: اللغة احلاسوبية واللغة الطبي ة واللغة االقتصادية، ومنها كذلك لغة السياسة ولغة الصحافة أو 
اللغة اإلعالمية. وهبذا أصبح لإلعالم " لغته اليت " تفرض حضورها يف خمتلف احملافل وشىت امليادين، بل إّن هذه 

أصبحت األداة الرئيسية للتعبري من حيث الكّم، ومن مّثّ فقد أصبحتر أوسع األواين اليت تضّم اإلجنازات  اللغة
الفكرية والتكنولوجية املعاصرة. وملّا كانت وسائل اإلعالم هي األهّم بني وسائل نشر املعرفة اإلنسانية، فقد 

 vيم غري املؤسسي.." اضحتر لغة اإلعالم مبرونتها األداة األوىل للتثقيف والتعل
ليست اللغة من املنظور اإلعالمي جمرد وعاء حيتضن الفكر اإلنساين، أو أداة تواصلية تستعمل يف وسائل و  

،  مسريتهاإلعالم يف نقل األخيار ووصف األحداث، وإمنا هي كيان متصل حبياة اجملتمع ووسيلة فاعلة يف توجيه 
واقع هذا اجملتمع سلوكيًا وثقافيا. فاألزمات االجتماعية املتجلية يف  عليهاكما أهنا املرآة احلقيقية اليت ينعكس 



االضطرابات اللغوية اليت تعرفها بعض اجملتمعات هي من أبرز األسباب اليت تؤّدي إىل تدهور اللغة يف هذا اجملتمع، 
 ونأخرها عن مسايرة التطورات العاملية املتسارعة. 

ليكون االتصال كما أّن اللغة يف اجملال اإلعالمي ليست جمرد أداة اتصالية وحسب، وإمنا تتعدى ذلك 
يف توظيف  االضطراب فإنّ ولذلك  يف املقام األول.. أبرز وظائفها، مبعىن أن تكون اللغة اإلعالمية لغة اتصالية

ال ُيكن أن تكون لغة اإلعالم مبنأى ؛ وعليه فتمعيف اجمل إمهاهلا وجتاهل دورها ووظيفتها االتصالية دعن اللغة ناجم
، كل شيء من اللغة ويعطيها كل شيء  ألهنا وسيلة التواصل احلّي الذي يأخذ، يف اجملتمع ةاحلاصل األحداثعن 

يتداولوهنا باستمرار على تباين مستوياهتم الثقافية واالجتماعية..  فهمطاق، على أوسع نو ي أكثر اتصاالً بالناس وه
 التطور تواكب اليت العصر فصحى أو والعامية، الفصحى تتوسط اليت الثالثة اللغة وهذا ما جعلها توصف بأهنا "

 وتستجيب القدُية، العربية إىل أصوهلا يف تستند اليت اجلديدة العربية اللغة أو للعرب، واملعريف االجتماعي
  vi." .هبا للناطقني التعبريية واحلاجات العصر ملستجدات

وقد بات اإلعالم بفضل لغته هذه " أهّم وسائلنا القولية على اإلطالق، فالصحافة ،مثال، هي اليت يقرأها 
اجلمهور، وهي اليت يثقف هبا، وهي اليت تقوده وتسمو به، إذر تغّذيه عقليًا وروحيا بعدد ال حصر له من املعرفة، 

ا آباؤهم، لسبب بسيط هو أهنم مشدودون إىل عجلة فإن الناس مل يعودوا يقرأون الكتب الكبرية كما كان يقرأه
 viiالسرعة، وهي ال تمبقي هلم وقتا للقراءة الطويلة؛ ومىت يقرأون وهو يقفزون قفزاً ويثبون وثباً.." 

تفرض نفسها وتثبت وجودها وفق معطيات  ، إذر عاصرةاملمن أبرز ما تتميز به اللغة اإلعالمية أهنا لغة و 
احلياة العصرية؛ فهي ذات قابلية كربى للتطور والتغري مع تغري ظروف العصر؛ غري أن ذلك ال يعين أهنا لغة 
مقطوعة عن جذورها وأصوهلا، ألن كل لغة حتمل بني ثناياها عنوان حضارهتا وتارخيها العريق، إذ تستمّد وجودها 

م طبيعته وخصوصياته  رف اجملال اإلعالمي بأنه جمال حيويويع ..ارة وهذا التاريخوقيمتها من هذه احلض حبمكر
 ، ويهذا فإن اللغة اإلعالمية هلا ما ُييزها عن غريها..العصرية القائمة على التنوع ومسايرة حياة اجملتمعات

الثراء والتجدد املستمد من التنوع احلاصل يف اجملتمع بتنوع جماالت احلياة، ألّن احلياة و وتتميز اللغة اإلعالمية ب 
هذه اللغة معنية باحلضور يف كل هذه اجملاالت، وهي لغة اجلميع لذلك وجب أن تكون هلا قابلية الفهم والتأويل 

الستعمال اللغوي هي املنبع لدى مجيع الطبقات االجتماعية.. فاأللفاظ املتنوعة املتدفقة يف كل حني يف أوساط ا
احلاضنة هلذا التنوع اللغوي، ورجال اإلعالم هم الذين  م مادهتا، ووسائل اإلعالم هيالذي تستقي منه لغة اإلعال

ذلك أّن " لغة اإلعالم تستجيب ملقتضيات العصر، وأول هذه  ..ُيتلكون التأثري اآلين الفاعل يف املتلقني



ليت باتت اآلن تضبط إيقاع احلياة حبركة متسارعة انعكست على كل أوجه الوجود املقتضيات السرعة، هذه السمة ا
وهو عامل المساحة، اإلنساين... وتضغط مقتضيات السرعة يف الصحافة املطبوعة على ما ي معرَرف بعامل 

 viii اقتصادي حاسم يف مهنة باتت حتكمها اآلن االعتبارات االقتصادية أكثر من أي اعتبارات أخرى.."
يف تعاملها وتقاطعها مع ألفاظ  اليت متر هبا اإلبداعيةوتكتسب اللغة اإلعالمية حيويتها من خمتلف العمليات  

ابتكار اجلديد من األلفاظ والصيغ ، أو التعريب لأللفاظ والعبارات األجنبي ة وأالرتمجة اللغات األخرى عن طريق 
مبا يتناسب مع خصائص النظام اللغوي، سواء أكان  ، على أن يكونالتخاطبيستجد من املواقف وسياقات  ممّا

إىل غري  دالالت..ذلك من جهة الرتاكيب أو البىن الصرفية أو االستعماالت اجملازية وما توحي به من املعاين وال
لقني فسيحًا يف اجملال اإلعالمي أكثر من غريه، على اعتبار أنه أكثر إقبااًل من املت ذلك ممّا ُيتد فيه جمال اإلبداع

  وأكثر اتصاالً باجلمهور..
هم  ة، بتوسيع دالالت األلفاظ، واجلنوح هبا حنو السهولة اللغ ريتطو  يف وممّا تتميز به اللغة اإلعالمية أهنا تمسر

العبارات  وضوح وإمنا املراد هو ،والن زول يف مستوى االستعمال االبتذالواليمسر ر يف التداول، وال يعين ذلك كثرة 
مع احرتام النظام اللغوي وعدم اإلغراق يف استعمال اللهجات  ،أو إغراب األساليب من غري تعقيد أو إهباموتنويع 

لتيسري  ، قصداملتلقني عموم العامية، إاّل ما جاء منها على سبيل الضرورة بقصد اإليضاح وتقريب األفكار من
وهذا ممّا جعل بعضهم يسّمي هذه اللغة السليمة الفصيحة السهلة يف تداوهلا ب  )فصحى العصر(،  ،لديهم استيعاهبا

 يف وتطبيقاهتا اإلعالم نظرية أساس أنذلك أّن "  أي: اللغة اليت جتمع بني الفصحى وبعض العامية عند الضرورة،
 الكلمات مضامني على واتفاق ثلمتا حدوث ضرورة على العملية الوجهة من يعتمد املختلفة االتصال وسائل

  ix." االتصال عملية يف واملرسل املستقبل   من كلٌ  يفسرها اليت التحرير وأساليب
لكّننا ال نريد لّلغة اإلعالمية أن يكون دأهبا هو املزج بني الفصحى واللهجة العامية، بل نريد هلا أن تكون لغة 

ولكنها مع كل هذا ال خترج عن نطاق اللغة الفصيحة الصحيحة اليت سهلة متنوعة متجددة متتاز باحليوية واملرونة، 
 ال ختلو من طابع مجايل إبداعي يزيد من درجة قبوهلا واستحساهنا لدى املتلقني..

 وضع اللغة العربية ومكانتها بين اللغات :
اللغة العربية هي حاضنة الرتاث، وحاملة لواء احلضارة واالزدهار، وحافظة التاريخ اجمليد إىل األجيال املتعاقبة، 
لذا وجبت العناية هبا والسهر من أجل تطويرها وترقيتها ملواكبة العصر ومواجهة التحديات، خصوصا يف عصر 

لضمان حياة اللغة العربية واحلفاظ على حيويتها جيب . و واقعًا مفروضا بكل ماله وما عليهالعوملة الذي أصبح 



كل ذلك مرهون  وبقاءها حسن استعماهلا وتوسيع نطاقها وجماهلا، ذلك أّن حياة كل لغة وتطورها السهر على
 . هلا على الوجه األفضل لزمن أطول، حىت تصري ملكة مرتسخة لديهم وممارستهم ذه اللغةالناس هل بتداول

مهمة القيام على خدمة لساهنا الذي هو عنوان  إليهاالعربية هو كالم عن األمة اليت توَكل  الكالم عن اللغةو 
وذلك بالعمل على تطويره وترقيته. فال حياة للمغٍة وال قيام هلا وال هنوض إاّل حبياة ضمائر أبنائها وتشّبعهم  ،هويتها

؛ مث كيفما تكنر ي إذا أرادت أن  -كونوا. ويتحتم على األمة العربية بإرادة  النهوض هبا. إذر كيفما يكونوا تكمنر
أنر تدخل القرن احلادي والعشرين وهي مزودة مبا  -تسود أو على األقل أن حتمي كياهنا وحتافظ على وجودها 

يؤهلها الفتكاك مكان هلا بني الرواد يف عصر يعرف ثورة تقنية عارمة أخذت تتجلى اآلن يف التقنيات احلديثة، 
املتعلقة باالتصاالت واملعلوماتية، يف جمتمع دويل أصبحت السيادة فيه ملن يأخذ بزمام  خصوصًا تلك

ويأيت اإلعالم يف طليعة الوسائل اليت يمنتظَر منها أن تتوىل نشر مستجّدات احلداثة يف  التكنولوجيات احلديثة.
 خمتلف املناحي الثقافية واحلضارية واالقتصادية. 

عة اليت ال مراء فيها عند أهل النظر الصحيح هي أّن اللغة العربية من أطوع اللغات هذا، وإّن احلقيقة الناص
وأيسرها ملختلف االستعماالت العلمية التكنولوجية والرياضية واحلاسوبية، كما ت معرَرف بأهنا األفضل من حيث 

ا األقدر على ترمجة اللغات األسلوب الفين الرفيع والتعبري اجلمايّل البديع.. وكذلك تعرف من جهة الرتمجة بأهن
 األخرى إليها، من ترمجتها إىل هذه اللغات.

ولكن العربية ظلت تعاين من تقاعس أهلها الذين مل يرتقوا إىل املستوى املنتظر منهم يف سبيل ترقيتها والنهوض 
م بالنيل منها حتت خصومها الذين ال يعرتفون مبكانتها فلم ينفّكوا يرتبصون هبا لتنفيذ خمططاهتتعاين من و  ،هبا

غطاء العوملة والتطور واحلضارة، وغريها من الشعارات اليت تنطوي على أبعاد أخرى تكيد يف جمملها لّلسان العريب 
يشىت الطرق والوسائل. وليست تلك اجلهود اليت بذلتها الدول االستعمارية وال تزال حملاربة احلرف العريب وإضعافه، 

 لعلمها أّن احلرف العريب هو رمز اهلوية واالنتماء.        ليست تلك اجلهود خبافية ، 
، منذ زمن، بذور حماوالت القضاء على اللغة العربية يف أرضنا، سعيًا من اخلصوم إىل مسخ  لقد غمرستر

حدتنا الشخصية العربية اإلسالمية وعزل األمة عن تارخيها وإرثها الثقايف املمتّد عربر الزمن . لقد أرادوا " متزيقا لو 
اللسانية اليت تربطنا على تنائي الديار واختالف األقطار، وكان اجتاه االستعمار إىل إحالل لغاته حمل العربية، وإن 

 .  xتعذر هذا فلتكن اللهجات العامية هي السالح الذي يقضي على عربيتنا املوحدة ."



ا. " ولو أننا جلرنا خالل عصور اللغة وقد صمدت العربية منذ قرون طويلة أمام حماوالت النيل منها وإضعافه
ليها عالعربية ويف األقطار املختلفة للناطقني هبا لوجدناها تتأثر طورًا بعد طور، ومكانا يف إثر مكان مبا ساقته 

ذر نشعر بالتعبريات املستعارة من الرتكية إاملقادير من لغات تريد أن تعايشها أو تزامحها أو تقضي عليها وتفنيها، 
 من اللغات األوربية العصرية ، ويف مقدمتها اإلجنليزية والفرنسية جتري على أقالم الكمتّ اب ويف أهنار ... مث

 xiالصحافة، فال يكاد يرتاب فيها أحد... "
غري أن ظاهرة التأثري والتأثر بني اللغات أمر ال مناص منه يف كل األلسنة إذا كان من باب التقاطع يف 

بل إّن ذلك من ضرورات التطور وسنن االزدهار والنمو." ومن املعروف أّن اللغة تنمو  االستعمال قصد اإلثراء.
وتتجدد بتأثري عاملنير رئيسنير : أحدمها الكسب اخلارجي : أي ما يتسرب إليها من لغات أخرى مث يتأّصل فيها 

على توايل العهود  –وأوضاع ويصبح جزءًا ثابتًا منها. ومن هنا فقد استقرتر يف لغتنا اجلميلة ألفاظ وتعابري 
فأصبحتر مبن زلة الفصيح من كالمها، ونستعملها حنن يف نثرنا وشعرنا دون أن حنسها غريبة، بل إّن بعضها قد 
غلب على ما يقابله من لفظ عريب سابق وأقصاه عن االستعمال. والعامل الثاين : هو التوّلد الداخلي، وهو ما 

وتسوق إليه احلاجة ، سوقا طبيعياً، دون تكّلف الدرس أو البحث، فيجري على  ينشأ يف اللغة عفوًا أو قصدًا ،
 xiiالسنة الناس وأقالمهم منبعثا عن سليقة لغوية يستجيب هلا اجلمهور يف أغلب األحيان.

ولكن ال يستطيع أحد أن ينكر أّن اللغة العربية اليوم تتعرض لعدة أزمات داخلية وخارجية. فأّما العراقيل 
ية فهي تكمن فيما يعاين منه اجملتمع العريب من التبعية حىت يف لغته األّم اليت يتأثر فيها بالدراسات الداخل

طعون مبطنة متّس اهلوية واالنتماء باستعمال اللغة اليت خيتارها هؤالء لنا  ال خيلو بعضها مناالستشراقية اليت 
 ونسعى إىل تقليدهم فيها. 

وأّما األزمات اخلارجية فتتمثل يف اهلجوم الصريح على اللغة العربية واهتامها بعدم مواكبة احلضارة والتقّدم،  
 وذلك هبدف التشكيك يف أحد أبرز مقومات األمة ، على اعتبار أّن اللغة هي املدخل إىل هذا الطعن .

يت تستعمل كثريًا من األلفاظ العربية يف احلياة لقد أقرضتر العربية كلماهتا بعض اللغات كما يف دول البلقان ال
اليومية ، وهي ألفاظ نمقلتر إليها من عرب صقلية واألندلس منذ زمن بعيد ، وال تزال تستعملها. وامتّد تأثري اللغة 
 العربية إىل لغات أخرى فأعطت، بعدد ال حيصى، حرفها الناصع وكلماهتا الساحرة للغة فارس ولغة األتراك، وامتد

تأثريها إىل لغات أوربا كذلك،  بسبب اإلسالم واجلوار اجلغرايف والتجارة . وهذا التأثري مشابه لتأثري الالتينية يف 
بقية اللغات األوروبية. فالعربية قد " غزتر أماكن كثرية يف شىت بقاع العامَل ودخلت أممًا خمتلفة وأثّرتر يف لغاهتا... 



فقد  .مبا متلكه من وسائل النمو والتطور من اشتقاق وجماز وحنت وتعريبولكوهنا عمرفتر بسعتها وثرائها و 
. فلغة العرب أوسع اللغات  xiiiاستطاعت أن تستوعب الثقافات والعلوم املرتمجة يف عصور اإلسالم األوىل "

 xivوكالمهم أرقى الكالم ، حىت قيل: " كالم العرب ال حييط به إالّ نيّب."
وما أمجل ما يصف به العامل اخلبري باللغة ابنم جين لغَة الضاد ، إذ يقول : " ... وذلك أنين إذا تأملت حال 
هذه اللغة الشريفة الكرُية اللطيفة وجدتم فيها من احلكمة والدّقة واإلرهاف والرّقة ما ُيلك علّي جانب الفكر، 

  xvحىت يكاد يطمح به أمام َغلروة السحر... " 
واللطف  الشرف والكرم يؤّكد أفضل ما تتمّيز به العربية من صادر عن عامل لغوّي حصيفال هذا التوصيفإنّه  

واحلكمة والدقة واإلرهاف والرّقة والسحر. وكّلها من مزايا اللغة العربية وخصائصها اليت تنفرد هبا وتقف شاخمة بني 
لدى غري أهلها ، وجند يف مقابل ذلك إعراضا  العربيةإنه ملن العجيب أن جند االعرتاف مبكانة لغة بل  اللغات .

وازدراًء هلا من أهلها الذين جييدوهنا . فقد أظهرت أحدث تقارير األمم املتحدة فيما خيص اللغات املتحدثة يف 
من سكان األرض يتحدثون مثاين لغات فقط من أصل ستة آالف لغة تستخدم اليوم يف أحناء   %05العامَل أّن 

. وهي بذلك تتقدم على عدة xvi . وأورد هذا التقرير أّن اللغة العربية ضمن هذه اللغات الثماين . "املعمورة
لغات أوربية ؛ ومع ذلك فكل ما ومصفتر به مدحًا ، هو يف احلقيقة دون ما ينبغي أن حتظى به من املكانة 

 السامية اليت تنفرد هبا بني اللغات.
 :ياإلعالمفي المجال اللغة العربية 

. فاإلعالم وسيلة لتثقيف اجملتمع رتبطة ارتباطا وثيقا حبياة الناسإّن لوسائل اإلعالم دوراً بارزاً يف اجملتمع لكوهنا م
على مستجدات احلياة يف اجملاالت املختلفة وتعريفهم حبياة اجملتمعات األخرى ،  وتوسيع آفاق أبنائه بإطرالعهم

 ه ، يؤثّرون ويتأثرون.. اعتبار أهنم جزًء منبأخبار العامَل وأحداثه على وتزويدهم 
واإلعالم وسيلة تعليمية مبا حتمله القنوات والصحف املتخصصة من موضوعات موجهة إىل فئات خمتلفة من 

اليت يتم تقدُيها مبن زلة الدروس اليت يتلقاها املستمع واملشاهد، سواء أكانت عن  املتعلمني، فضاًل عن كون الربامج
ري قصد. وهبذا تكون وسائل اإلعالم مبن زلة املدرسة اليت تليّب حاجات الكثري من املتعلمني على قصد أم عن غ

 مستوياهتم وأعمارهم.. اختالف 
واإلعالم وسيلة تربوية هتّذب سلوك الفرد واجملتمع مبا تقّدمه به من القيم واملبادئ السامية يف جمال التنشئة 

رة واملدرسة واملسجد وغريهاقصو من  االجتماعية وتعويض ما هنالك  ..ر يف دور املؤسسات الرتبوية األخرى كاألسر



، مع ما ينهم وبني سائر اجملتمعاتواإلعالم أداة فاعلة يف توثيق العالقات اإلنسانية بني أبناء اجملتمع الواحد، مث ب
يف عصرنا اليوم وسيلة مثلى للرتفيه  .. واإلعالموائد واملنافع املادية واملعنويةيرتتب على هذه العالقات من تبادل الف

، باختيار الوجهة غالله يف توجيه األجيال وتثقيفهاإذ جند اإلقبال عليه كبريًا ، وهذا ما يدعونا إىل ضرورة است
 الصحيحة عربر هذا الفضاء اإلعالمي ، ملا فيه من سرعة التعلُّم وقوة التأثري .

ُيتد تأثريها مباشرة إىل  ، املنرب الفاعل حبيثاملرئية منهااملسموعة يما ، وال سوسائل اإلعالم بكل أنواعها وت مَع دّ 
، ولذلك كان من الالزم مراعاة هذا التأثري وتتفاعل معها عن طوع أو عن كمرره، فسرعان ما تنطبع بطابعها النفوس

اللغة وحيقق رقيها ويضمن مواكبتها ملتطلبات  هذه اإلعالم مبا حيافظ على نقاء رشيده بالعمل على توجيه لغةوت
 .مسايرته حبكمةو عصر العوملة الذي ينبغي التعامل معه 

باعتبارها رسالة يقع عبؤها على كل من يستطيع أداء جانب منها يف ممارساته هلذه وتأيت لغة اإلعالم يف الطليعة 
وجيه من حيث تأثريمها يف تاللغة، ألهنا لغة التداول والشيوع، ولغة التخاطب والذيوع، ومن هنا تتجلى قيمتها 

م ترددسلوك اجملتمع وصناعة ثقافته ة الناس إليها ها املستمّر وحاج، وذلك لسرعةم استقرارها يف أذهان املتلقني حبمكر
، فهي اللغة اليت تدخل البيوت بال ن السلطة على اجملتمع ما ال خيفىهلا م يةلغة اإلعالمفال .يف شؤوهنم اليومية

من األحداث عربر خمتلف  تفيد به اإلنساناألخبار وما  ، مبا حتمل من جديدئذان ويتعاطاها الناس يف كل أواناست
اليت يمنتظَر منها أداء دور أساس يف احلياة االجتماعية، باعتبار أهنا معنية بأن متّس مجيع اجملاالت  األمصار. وهي
 والتخصصات.

إّن لغة اإلعالم " ال تقوم على جمرد االصطالحات اليت يقوم عليها علم االتصال، بل متتد إىل الكثري من املواد 
 حاجة متجددة إىل طاقات تعبريية هائلة يف األدب والسياسة اليت  يتداوهلا احلقل نفسه. إّن لغة االتصال يف

واالقتصاد والطب والرياضة والعلوم.. وحنن ال نذهب بذلك إىل أن من مهمات اإلعالم إجياد اصطالحات للعلوم 
هي مفردات يف مناحي احلياة املختلفة، و  ووسائل االتصال، وتوفري بعض املقابالت العربية املناسبة ملا يستجد من

 xviiاملناحي اليت تشّكل مادة الرسائل اإلعالمية.." 
إّن اللغة العربية يف وسائل اإلعالم اليوم بعيدة عن املستوى الذي ينبغي أن تصل إليه. وإذا كانت قد ا، و ذه 

، فإهّنا اليوم  تلقى هاانتصرت على محالت التغريب واإلضعاف والتشكيك اليت شنتها الدول االستعمارية وأتباع
اجملتمع، متداواًل بني الناس، وقد  يف ، حىت أصبحتر هذه الظاهرة سلوكا عامازدراء من داخل الديارواال اإلهانة

 .تأثريها م سهولة انتشارها وسرعةتعّلموه من اللغة اليت تستعملها وسائل اإلعالم  حبمكر 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 وُيكن أن حندد مظاهر تراجع مستوى لغة اإلعالم فيما يأيت :
بدافع االنبهار واّدعاء احلداثة وذلك ، تعريبها تعريبا مناسباً من دون احلريف للكلمات األعجمية  نقلال -

  .وغياب االعتزاز باالنتماء
 وصف األحداث والوقائع ونقل األخبار والتعليقات. الرتمجة غري الصحيحة للنصوص األجنبية يف -
رفية وحنوية وتعبريية صوتية وص) على عدة مستوياتشيوع األخطاء فيها ركاكة اللغة العربية املستعملة و  -

 . الالمباالة بشأن اللسان العريبإىل هذه األخطاء وإمالئية..( ومرجع
، إّما عن واملقاالت واإلعالنات اإلشهارية يف الربامج واملقابالت بداًل من اللغة الفصيحة انتشار العاّمية -

 . لة إىل أكرب عدد ممكن من اجلمهورجهل بالفصحى أو بدعوى إيصال الرسا
دخول ألفاظ وعبارات أجنبية يف االستعمال العريب، وامتزاجها به بدافع االقتصاد اللغوي أو مسايرة للواقع  -

 املليء باملتناقضات. االجتماعياللغوي الذي يعكس الواقع 
هو املرآة اليت تنعكس عليها خمتلف التحوالت والتفاعالت واألحداث االجتماعية والسياسية  اإلعالمإذا كان و 

يئات واملؤسسات ، فإنّه بذلك ُيثل الواجهة األوىل للغة اجملتمع ، حىت قبل اهلالقتصادية والثقافية بتسارع كبريوا
. وهو يقوم بعرض اللغة اليت يتعامل هبا اجملتمع مؤثّرًا فيها ومتأثرًا هبا.. وهذا يستدعي معاجلة العلمية املتخصصة

ها اللغة، بدءاً باملؤسسات ا   .لرتبوية وانتهاء باملؤسسات اإلعالميةالظاهرة اللغوية يف كل املؤسسات اليت تنتشر عربر
مواجهة عواصف  يف األّمة وانتمائها ووجودهايف وسائل اإلعالم هو دفاع عن هوية  العربية اللغة إن الدفاع عن

، فهي الدرع الذي تّتقي به األّمة ضربات م يف هذه املواجهة موقع الريادةالتغريب والتغييب. وتأخذ وسائل اإلعال
، فإذا أدرك املثقفون واإلعالميون هذه احلقيقة ومتّسكوا بلساهنم استطاعوا أن  اخلصوم، وهي احلصن احلامي للديار

 يصّدوا هذه  احلمالت  وإذا فشلوا وتفرقوا سهمل التسليم واالنقياد .
، شأن بإصالح لغة التعليم واإلعالم، وذلك ببذل اجلهود وتوحيدهاإنّنا نستطيع أن حنقق تقدُّماً جلّياً يف هذا ال 

. بل إّن كل جهد أو مسعى ال بّد أن يعضده قرار هذه القضية كّليًا من جانب واحد  نستطيع معاجلةولكّننا ال
سياسي مبين على إرادة صادقة من أصحاب احلل والعقد يف اجملتمع. وهو ما الحظناه لدى بعض الدول اليت 

عادات لغوية أخرى ليست ي مقرلع عن دافعت عن لغاهتا بقوانني صارمة لفرض استعماهلا حىت يتعّود عليها اجملتمع و 
. فإذا مل يكن مثة دفع وإسناد مبواقف وقرارات واضحة من القائمني على األّمة فإّن األزمة تبقى قائمة من ثقافته

. غرير أّن املثقفني والباحثني ورجال اإلعالم يمنتظَر منهم اليوم أن غم من إمكانية التخفيف من حّدهتاعلى الر 
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يكون اهلدم بعد ، حىت تتكامل اجلهود ، وال مجيعاً إىل ترقية اللسان العريب هّم العربية ، وأن يسعوايشرتكوا يف محل 
 مىت يبلغ البنيانم يوما متاَمه  **  إذا كنت تبنيه وغريمك َيه دمم      :ال                     . وقد صدق الشاعر حني قالبناء

، ال يتحقق إاّل بالتحّكم صحة استعماله، حبسب ما ُيليه الواقع للسان العريب وضمان، وإّن احلفاظ على اهذا
 يف جانبنير يكّمل أحدمها اآلخر ، ومها: 

 العناية بلغة املدرسة اليت متثل املنطلق األول يف تكوين لغة الطفل وصقلها وبلورة ثقافته اليت ينشأ عليها   أوالً :
ة املستجدات ، يف مواجهللغوية السابقة يف مراحل التعليمتوجيه لغة اإلعالم اليت متثل تطبيق املكتسبات ا ثانياً :

 .  يةالعصر احلياة احلاصلة بتطور 
، على الرغم من اختالف تان تشرتكان يف عدة وظائف وأهدافإّن اإلعالم والتعليم مؤسستان اجتماعي

وتثقيفه هما . فهما تتحدان يف هتذيب الفرد وتعليمه وتكوين اجملتمع الوسائل واألدوات اليت تستعملها كل من
 ، وبناء شخصية األّمة واحلفاظ على مقوماهتا ومنها اللغة اليت هي عنوان هويتها .وتغيري سلوكه إىل األحسن

عالم من وكثريًا ما تكون املؤسسة اإلعالمية أكثر تأثريا وأبعد مدى من املؤسسة التعليمية ، ملا يتسم به إل
، حىت غدت عاًل يف عملية التواصل بأقّل جهد، وجعلهم طرفًا فااالنتباه والتشويق لدى املتلقني احليوية وإثارة

 .ا من اآلثار الرتبوية والتعليميةوسائل اإلعالم جزءاً من حياة اإلنسان ال ُيكن االستغناء عنه . وال خيفى ما هل
ائل اإلعالم والعملية الرتبوية والتعليمية فإنّه من احلكمة استثمار هذه وانطالقا من هذه االرتباط القوي بني وس

 .لوصول إليها أيسر بإتباع هذه السبالوسائل يف حتقيق كثري من األهداف اليت قد يكون ال
. واملشتغلون يف جمال اإلعالم أساتذة يقّدمون الدروس  رسة حقيقية فاعلة يف تعليم اللغةإّن وسائل اإلعالم مد

، فهم أقرب يلتقون هبم وجيالسوهنم باستمرار ، ألهنمشاهدين. وما أسرع ما يتأثر هبم هؤالءكل يوم للسامعني وامل
 . تأثريهم هبم وسرعة تعّلمهم منهم . وهذا يعين شدةيهم على الرغم من تباعد املسافاتإليهم من أهليهم وذو 

 الخطاب اإلعالمي: اصفاتمو 
حتديد  للغة، وهذا ما انعكس على خمتلفة بتصّورات وارتباطه االستقرار لتشعب جماالته املصطلح هذا مل يعرف

 من يعتربه كالماً  وهناك بامللفوظ، يربطه من بالّنص، أو جيعل اخلطاب هو النص، وهناك يربطه من فهناك مفهومه.
 القيم، وهناك من يفرده يف بابه وُييزه عن كل ما سبق..  من نظاما تشكل اّليت الّلغة عن فيميزه
 مقابالً  وليس باعتباره نشاطًا يّتسم بالتغريُّ والتجّدد، ،ملكالل قابلٌ م ةالبنيوي اللسانيات من منطلق اخلطابو 

متداول بني املنتج واملتلقي، بقصد تأثري األول يف  منطوق هو إنتاج اخلطابو  .قواعدنظام من الية و   بنهي اليت  غةللّ 



 هي اليت جتعل منالقابلية هذه و  إنتاجه، بتغريُّ ظروف ضمن إطار اللغة قابلية التغريُّ  وللخطاب الثاين وإقناعه.
 .رسالةحيمل نص  إىلاجلملة،  تتجاوز حدودلغوية  اتوحد هلثمتو  ،يف إطار نظام اللغة ذلك يتمّ و  املنطوق خطاباً.

فكل األمناط اخلطابية مشروطة هبذه  اخلطاب وآلياته، قوانني ضمن واخالقية، اجتماعية ملعايري اخلطاب وخيضع
والقيم السائدة يف اجملتمع، من ثقافية ودينية وحضارية واجتماعية، وغريها.  األخالق حتّددها املعايري والقوانني اليت

 نوع آخر..   أسلوبه الذي ُييزه من خطايب نوع ولكل
ه هو أفضل ما تتجلى فيه الرؤية اخلطاب ومنهج لتحليل يف شأن حتديد مفهوم فوكوولعل ما جاء به ميشال 

قد بصورة أعّم، و األخرى العلوم جماالت  ليشمل اجلديدة اليت منحت اخلطاب نطاقا أوسع يتجاوز احلدود اللسانية
فتح اجملال أمام الباحثني  وهبذا، تأيت ضمن حقول معينة تشكيالت خطابيةو منطوقية انطلق فوكو من منظومات 

يف مدارس حتليل اخلطاب ليهتّموا بتوسيع جماالت اخلطاب والبحث يف آليات حتليله، انطالقًا من تنوع األمناط 
  .اخلطابية وتعدد مناهج دراستها وحتليلها

خطاب تفاعلي ينتج عن عمليات  االهتمامات، على اعتبار أنّهويأيت اخلطاب اإلعالمي يف مقدمة هذه 
االتصال اليت تتم بني مصدر اخلطاب أو مرسله ومتلقيه. واالتصال عند علماء اإلعالم هو " ظاهرة عامة ومنتشرة 
تقوم بدور ال غىن عنه يف حتقيق التفاعل الفكري واحلضاري داخل اجملتمع الواحد، وبني اجملتمعات، أي أن اخلرب 

ل واملستقب ل ... وهي ليست عملاقعية أو خيالية تتحقق خالل عملية مشاركة بني املأو املعلومة سواء كانت و  ية رس 
ل واملستقب ل.."  إرسال واستقبال ملعلومات أو أفكار أو مشاعر، بل إهنا تفاعل بني مجيع العناصر، وبالذات املرس 

xviii . 
حيث جنسمه هو خطاب نثري متميز عن أنواع النثر األخرى. فقد حتدث بعضهم عّما  واخلطاب اإلعالمي من

يسمى بالنثر العملي ) أي النثر الصحفي ( يف مقابل النثر الفين والنثر العادي اللذين عرفا يف جمال الدراسات 
) بلغة اخلطاب اليومي (. فهذه األدبية. وهذا النثر الصحفي يقع وسطاً بني النثر الفين ) األديب ( والنثر التخاطيب 

اللغة اإلعالمية تأخذ من هذا طابعه اجلمايل واإلبداعي، وتأخذ من ذلك سهولة تداوله وفهمه على املستويات 
  العامة..

تبعاً للتنوع كما يف موضوعاته،   يقوم على التنوع والتجدد يف لغته حيويّ  يتسم اخلطاب اإلعالمي ب أنه خطابو 
ه م يف صياغة والتجدد  االجتماعي، ذلك أّن لغة هذا اخلطاب تتفاعل مع سريورة اجملتمع تأثُّرًا وتأثرياً، فهي تمسر

ه م   ياغتها. وهبذا تتعدد األمناط اخلطابية وتت نوع بت نوع جماالتالتغريات االجتماعية يف صاجملتمع بقدر ما تمسر



ليمي غري اخلطابات السياسية، ومها غري اخلطابات الثقافية اخلطاب واملؤسسات اليت متارسه، فاخلطاب املدرسي التع
 األخرى.. وهكذا مع سائر اخلطابات على تنوعها..

 أن جيب، جيب أن تتوفر فيه عدة مواصفات، أبرزها الوضوح، إذر أهداف اخلطاب اإلعالميولتحقيق  
ويتحقق ذلك باستعمال الكلمات السهلة والعبارات اليت ال جيد املتلقي  ،يف ألفاظه ومعانيه واضحاً  اخلطاب يكون

رًا يف استيعاهبا.. ويشمل الوضوح كذلك ما يقدم من األفكار واألخبار واملعلومات اليت  يمراد الرتكيز عليها يف عمسر
ن انتقاء األلفاظ املشوقة وااخلطاب؛  ملؤثرة جللب اهتمام وهناك عنصر احليوية يف اخلطاب اإلعالمي، وهي حمسر

املتلقي، بعيداً عن الركود يف العرض واالبتذال يف الكلمات املستعملة ممّا يؤّدي إىل امللل ، ومنه إعراض املتلقي عن 
ال ختفى أمهيته يف حتقيق التأثري واإلقناع، أال وهو التنوع يف  وال بد من وجود عنصر آخرمع اخلطاب؛ التجاوب 

وفقرات متماسكة يكون فيها االنتقال من فكرة إىل أخرى بتسلسل وانتظام، مع  مكونات اخلطاب من عبارات
احل رص على وجود عنصر اجلّدة يف كل مرة؛ وال بّد من أن يتسم اخلطاب اإلعالمي باإلجياز من دون إخالل 

 صار يف التعبري..بالفكرة املراد إيصاهلا إىل املتلقي، فاحلياة العصرية اصبحت متيل إىل االقتصاد اللغوي واالخت
الغاية الكربى من اخلطاب اإلعالمي، وهي استمالة املتلقي وإقناعه والتأثري فيه، ينبغي استهداف ولتحقيق 

عاطفة املتلقي ووجدانه وانفعاالته، وخماطبة حواسه، والعمل على إثارة جاحاته النفسية واالجتماعية، وذلك 
 فيها املتكلم الوصول إىل غايته اليت حددها من خطابه. بتوظيف الرموز والشعارات اجلاذبة اليت يتوخى

من حيث البنية اللغوية للخطاب فإّن توظيف األشكال التصويرية يزيد من تقريب الفكرة من املتلقي،   وأّما 
كما أن استعمال اجملاز يزيد من درجة تأثري اخلطاب على املتلقي بوساطة جتسيد املعاين اجملردة وتقريبها إىل 

أن تصل به إىل األهداف املقصودة والغايات هنا اه من شأالفهم.. فهذه املواصفات اليت تشمل بنية اخلطاب وحمتو 
 املنشودة..

 اقتراحات إلصالح لغة اإلعالم :
إننا نريد أن نثري خنوة أهل اللسان العريب وننبه على أمهية التفكري الدائم يف محاية هذا اللسان من التدهور، 

ن املبني وتصفيته من الشوائب، وذلك بالتصدي حلمالت التغريب ومعاول اهلدم ، مث العمل على تنقية هذا اللسا
فتلك هي أوىل اخلطوات لتحصينه ضّد احلمالت اهلجومية الشرسة اليت تمش نُّ حتت غطاء العوملة والتطور 

 التكنولوجي وما إىل ذلك من الشعارات اليت ظاهرها فيه الرقي  واحلضارة وباطنها فيه الشؤم واخلسارة .



ما تقاعسنا عن محاية عناصر هويتنا ومقومات وجودنا ، ومنه اللغة ، إالّ لقد شاع بيننا الولع بتقليد الغالب، و 
دليل على ذلك الوهن الذي تغلغل يف النفوس ، إذر شّك كترنا دواعي العوملة يف لغتنا وسّوغتر لنا االستهانة هبا، 

َر لنا فيه .  فصرنا ال نبايل مبا نقع فيه من اهلنات عن قصد مّنا أو عن جهل ال عذر
 نا إذا أردنا لّلسان العريب أن حيافظ على مكانته السيادية بني األلسن سنجد من األولويات أن نتصّدىإنّ  

ر واملتخصصني وتكون حلمالت تغريب العربية يف ديارها َه ّمة توَكل يف املقام األول لرجال العلرم والفكر
َ
. وهذه امل

ىَن مثار هذه اجلهود مبا تقوم به وسائل اإلعالم   مدعومة بقرار  واضح من القائمني على شؤون األمة ، وُيكن أن جتم
 من دور يتمثل فيما يأيت :

. ومتّسكها باالستعمال الصحيح لّلغة العربية -على اختالفها وتنوعها -ااهتمام وسائل اإلعالم ذاهتم  - 
األعجمية من باب األلفاظ بالفصحى، مع إلزام اإلعالميني بأن يكون استعماهلم لغري الفصحى كالعامية و 

  ..، وهبذا يكون استثناًء ليس إالّ الضرورة
 إنشاء برامج تكوينية لفائدة رجال اإلعالم يف اللغة العربية . -
 وتوفري اآلليات املساعدة على ذلك.  ، معية وتعميمها على أوسع نطاق ممكنالعمل على نشر اللغة العرب –
 .بالبالد العربية من غري العربني احلرص على تعليم اللغة العربية للمقيم –
 إقامة مراكز لتعليم اللغة العربية ونشرها يف البالد غري العربية ، اإلسالمية وغريها . –
علمية ، وانعكاسات إجيابية تتجلى  إىل العربية ، ملا لذلك من فوائدترمجة الكتابات األجنبية ترمجة مناسبة  –

 ..  والتأثرإلسهام يف تطوير اللغة العربية عن طريق التأثري يف زيادة الرصيد املعريف من جهة ، ويف ا
صرفها وحنوها، وبالغتها : يف صوهتا و م قواعد اللغةتنظيم دورات تدريبية لفائدة اإلعالميني من أجل تعلّ  -

 مع متابعة هذا التكوين واإلعداد .   ،وداللتها
 املؤسسات اإلعالمية اتإسهاماحلرص على وتطويرها ، مع إقامة الندوات وامللتقيات لدراسة اللغة العربية  –

 .واملشتغلني يف احلقل اإلعالمي بكل فروعه وختصصاته
التقنيات التشجيع على إجناز البحوث والدراسات اليت تعمل على ترقية اللغة العربية وتطويرها مبا يتالءم مع  –

 .تصالديثة يف وسائل اإلعالم واالوالتكنولوجيات احل يةاحلاسوب
، خصوصًا يف املراحل األوىل من وضع املناهج واملقررات الدراسية بربامج تعليم اللغة العربيةيف  االهتمام -

 .يف املمارسة الصحيحة للغته الستمرار حرصاً على وضع أساس ثابت متني لدى الطفل يضمن له ا ،التعليم



، وإلزام ت باستعمال اللغة العربية الفصحىاملدارس واجلامعاسني واألساتذة املتحدثني بالعربية يف إلزام املدر   –
 . والفصول الدراسية التالميذ والطلبة هبا يف التخاطب داخل األقسام

إعداد كتب ومطبوعات دورية توزع على وسائل اإلعالم ملساعدة الكّتاب والصحفيني على متييز الفصيح من 
 غريه والتعّود على استعماله ونشره .

 برامج تعين بتصويب األخطاء الشائعة يف لغة احلياة اليومية ولغة الصحافة على اخلصوص . إعداد –
 حتاشي اإلعالنات املصوغة باللهجة العامية وتعويضها باللغة الفصحى اليت تكون يف متناول اجلميع.  –
 اللغات ا تضمنتهم ترمجةعلى  تعمل بالتعاون معاً، وتسهرمتخصصة  وإعالمية تعيني جلان وهيئات لغوية -

 خصوصا يف، عصرية يف هذه اللغاتاملصطلحات ال ، وحترص على مسايرةإىل العربية األجنبية من مستجدات
 اجملال اإلعالمي..

توحيد اجلهود يف شأن إعداد معجم أللفاظ احلضارة ، وذلك بغية " تزويد األمة العربية بلغة موحدة تيّسر  -
على أن تكون هذه األلفاظ يف متناول وسائل اإلعالم  xixسًا لوحدهتا . " تواصلها وتدعم تضامنها وتكون اسا

 لالستفادة منها .
اختاذ وسائل اإلعالم لقرارات ومواقف حازمة من عمليات نشر اإلعالنات وغريها من أجل أن تكون بلغة  -

 فصيحة صحيحة ، بعيدا عن األلفاظ العامية أو األعجمية . 
إدراك القائمني على وسائل اإلعالم ملدى تأثريها يف اجملتمع ، وأهنا منابر  ومدارس لتعليم اللغة جيب العناية  - 

 هبا ومراعاهتا يف هذا الشأن ، ألهنا تعكس صورة اجملتمع ومكانته .
لأللفاظ  عربية التنسيق الدائم بني اجملامع اللغوية يف التخطيط اللغوي وتوحيد اجلهود .. مع تقدمي بدائل -

 الغريبة واألعجمية الشائعة ، حىت ال تنتشر فيصعب اإلقالع عنها .
وس  إّن وسائل اإلعالم مدرسة حقيقية فاعلة يف تعليم اللغة ، واملشتغلون يف جمال اإلعالم أساتذة يقّدمون الدر 

، فهم أقرب يلتقون هبم وجيالسوهنم باستمرار ، ألهنمن. وما أسرع ما يتأثر هبم هؤالءكل يوم للسامعني واملشاهدي
 . تأثريهم هبم وسرعة تعّلمهم منهم . وهذا يعين شدةيهم على الرغم من تباعد املسافاتإليهم من أهليهم وذو 

جيابية اإل ومتطلباته ، بكل معطياتهيسّمى بعصر العوملةعيش اليوم ما وال ُيكن بأّي حال أن ننكر أنّنا ن
جمال العوملة من دون االستعداد هلا ماّديًا ومعنوياً. وتأيت العناية  يةلعربلثقافة ادخل اتومن العجيب أن  سلبية،وال
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املتطورة، كما يأيت اإلعالم ضمن أولويات اللغة يف خوض العوامل   باللغة يف مقدمة االستعدادات هلذه املواجهة،
 . واحتضاهنا ضمن لغة اجملتمع وأساليب تواصله ويةاهل فكيف يتأتى ذلك مبواكبة التطور مع احلفاظ على عناصر

لذلك وجب االهتمام باللغة  ،ظهر من خالهلا مدى عناية األمة بلغتهاتاإلعالم يأيت يف مقدمة الوسائل اليت إّن 
ونقائها وانفتاحها واستيعاهبا للوسائل املعاصرة وجتاوهبا  اليت تستعملها هذه الوسائل، واحلرص على قوهتا وصفائها

وسائل اإلعالم اليوم أدوات أساسية ذات تأثريات فاعلة يف اجملتمع، حبيث ال ُيكن مع املتغريات احلاصلة، ذلك أّن 
، واخلطاب الذي تصنعه للتأثري يف املتلقني على الذي تؤّديه واألثر الذي ترتكه إن سلباً أو إجياباً التغاضي عن الدور 

، وذلك حبسب استعماهلا واستغالهلا. فهي سالح ذو حدين ، إّما مدرسة لتعليم اختالف طبقاهتم واهتماماهتم
تساهبا ورعايتها وتنميتها، وهو ما ينعكس اللغة مبا متلكه من قدرة على تربية امللكات اللغوية والتشجيع على اك

 هاتاه يف أعماقإجيابا على اإلعالم من جهة، وعلى اجملتمع من جهة أخرى.. وإّما غياهب مظلمة ال خالص ملن 
  .وهي الضحية األوىل يف الوقت نفسه األوىل، تغدو اللغة وسيلة اهلدم الفاعلة وال مناص مل وجل دهاليزها؛ وعندئذ

، ألّن الم ليس باألمر العسري على أهلهاإّن استعمال اللغة العربية الصحيحة يف وسائل اإلع. ختامًا نقول.
 ،ن تكون صعبة لكي تكون قوية معربةالعربية ذاهتا ليست تلك اللغة الصعبة املعقدة املستعصية ، وليس ضرورياًّ أ

ن استعماهلا املتلقي، وتأثريه يف هباوبلوغ املتكلم مبتغاه ومراده بل إّن قوة اللغة تكمن يف قوة تعبريها  ومهارة  حبمسر
 ،لغة مرنة سهلة تنبض باحلياة واحليويةمطالبة بأن تكون اإلعالم  العربية يف وسائل لغةالكما أّن  توظيف أدواهتا؛

بتكامل . وهذه املهّمة موكلة إىل خرباء اللغة واإلعالم األسلوب البديع والذوق الرفيع يف الوقت نفسه منال ختلو و 
 اجلهود لتحقيق اهلدف املنشود.
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 الطالبة : مداخلة 

 قيدوم  يلودارة سوايحية بإشراف الدكتور : مس 

 اإلعالميةالمحور:اللغة  عنوان

 عنوان المداخلة: 

 ".جريدة الخبر أنموذجا في لغة الخطاب اإلعالمي المكتوبتداولية اإلشاريات " 

 وعها فكلتعّد الّلغة الوعاء الذي تنهل منه ميادين الفكر اإلنساين على اختالفها، وتن   
وسيلة يعرب هبا كل قوم يأخذ منها بطرف، ويوظفها حبسب ما خيدم انشغاالته، كوهنا  ميدان

وتكسبه  تؤسس له، ألهنااسية اليت يبىن عليها كل خطاب .لذا كانت الّلبنة األسعن أغراضه
         يوظفه من ألفاظ، ودالالت تؤدي الغاية املتوخاة.                      أمهية من خالل ما

تعددت اخلطابات وتنوعت فكانت منها، اخلطابات السياسية، والدينية والعلمية  ولقد  
واإلشهارية واإلعالمية، وهذه األخرية ال تستقيم إال من خالل سرب أغوار اللغة، واكتشاف 
مكوناهتا، فلغة اخلطاب اإلعالمي ال ميكن أن تستغين عن نتاج الدراسات اللغوية، ومناهجها  

 ملنهج التداويل،الذي سنحاول تطبيق آلية من آلياته على لغة اخلطاب اإلعالمي املكتوب.كا

موسوما بـــ: "تداولية اإلشاريات يف اخلطاب اإلعالمي  ناهلذا آثرنا أن يكون عنوان مداخلتو  
م "يوسف لألستاج، واإلمامقالتني، األىل  وججا"من خالل دراسةاملكتوب جريدة اخلرب أمن

للشيخ"للطاهر  نيةمىت نرسب فيه و نفشل؟ "، والثا "امتحان..اإلتقان إىلعنوان : نواسة" ب
 بدوي" بعنوان "حادث حتويل القبلة "

 وتتمحور املداخلة حول جمموعة من التساؤالت اليت سنجيب عنها يف ثنايا البحث وهي :   

 ماذا نقصد باللغة اإلعالمية المكتوبة؟و ماهي خصائصها ؟ 
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 قة التي ترب  بي  عل  اللغة واللغة اإلعالمية المكتوبة؟ما طبيعة العال 

 وكيف تتجلى في الخطاب اإلعالمي  أنواعها؟ ما مفهوم اإلشارات؟ وما
 المكتوب ؟

 :مفهوم اللغة اإلعالمية المكتوبة  -1

والتلفزيون، والصحف  صاحب تطور وسائل اإلعالم، واالتصال املختلفة مثل الراديو،  
ستمد صبغتها من الوسيلة اليت توظف فيها، وختتلف عن اللغة األدبية ظهور لغة جديدة ت

إج تسعى إىل ، لعلمية مبستواها الدقيق، والصارممبستواها التذوقي اجلمايل، وعن اللغة ا
استمالة مجيع فئات القراء، وإىل حتقيق املستوى العملي على الصعيد االجتماعي للغة  

 يف مجلتها فن يستخدم يف الصحافة، فهي بنيت على نسق اجتماعي عادي» كوهنا:
 (1)«واإلعالم بوجه عام . 

فهي لغة الكلمة املطبوعة اليت ُحرمت من الصوت، وقُيدت بالكتابة لكن ُعدت أداة فعالة  
متكن اجلمهور، والقراء من التحكم » لتحريك العواطف البشرية، والتأثري يف الفكر، والسلوك 

ألهّنا  (2).«الصوت حيث يستطيع الرجوع إىل الوراء يف الوقت، وعدم خضوعه لسرعة 
للغة املكتوبة  حتفظ بوطة بقطعة من الورقواملكان وإمّنا مر  زمانلعامل الخاضعة ليست 

 استمراريتها وتكتب هلا اخللود، كوّن التدوين حيفظ املعلومات من الضياع . 

أمسى لغات اخلطاب »د الصحافة القائمة على الكتابة، واليت تع هي لغة لغةوهذه ال  
 (3)«اإلعالمي.

 : خصائص اللغة اإلعالمية المكتوبة -2

 تتسم اللغة اإلعالمية املكتوبة جبملة من السمات لعل أمهها:
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 مكثفة الداللة من كلمات معدودة موحية، فةعنوان املقال املنشور يف الصحييتكون  -أ
 طيكتب ببن الذيعن اخلرب احملرر،تايب تشكل يف جمموعها مجلة واحدة ترتفع يف موقعها الك

وجلك جللب انتباه القارئ وزرع عامل   (4)«مميز عن سائر ما هو حمرر يف الصحيفة »واضح 
 املقال احملرر اخلاص به. التشويق بداخله ملعرفة خبايا جلك العنوان من خالل االطالع على

ورية، متحاشية األلفاظ لغة مباشرة تصل إىل اهلدف املقصود بطريقة فتكون لغة املقال  -ب
 بأسلوب سهل، ومباشر،و» الغامضة، واملبهمة اليت يصعب على القارئ فهمها لذا حترر

وهذا لضمان وصول األخبار جلمهور القراء يف صورة جلية  (5)«ومفهوم. ، وواضحموجز
 بعيدة عن اللبس. 

ما يعترب عامال مهالتكرار الذي » ولتحقيق الفهم متيل اللغة اإلعالمية املكتوبة إىل  -ج
 (6).«للقضاء على الغموض، و ازدواج املعىن

تستغين عن الكلمات الزائدة كأداة التعريف اليت ال لزوم هلا، والصفات، وحروف  -د
 اإلضافة، وحروف الربط بني الكلمات.

حترص على مراعاة القواعد اللغوية اليت تضبط صحتها، وخترجها يف قالب سليم، ويف  -ه  
إّن اخلاصيةاألساسية " : » Ph.Gabareاإلعالمي الفرنسي " فليب غابارهذا يقول 

وهذا ال يكون إال مبراعاة القواعد النحوية والصرفية  (7).«للكتابة الصحافية هي سالمة اللغة 
 اليت تضمن للغة سالمتها.

 زيونية.والتلف تعتمد على الكتابة، والتدوين وهذا ما مييزها عن غريها من اللغات اإلجاعية -و

 :العالقة بي  عل  اللغة، و اللغة اإلعالمية المكتوبة -3

 إجا استفاد  فكل علم جديد ال يبزغ فجره إالّ  تنهل العلوم، وتستفيد من بعضها البعض،     
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من ركام العلوم السابقة له، وهذا ما ينطبق على علم اللغة، واللغة اإلعالمية املكتوبة اليت ال 
مبا هتتدي إليه من ظواهر » اسات اللغوية مبختلف ميادينها إج متدهاتستغين عن نتاج الدر 

لغوية، وما تكشفه من حبوث فنية تفيد يف دراسة لغة اإلعالم وهتذيب ألفاظها، وتوسيع 
هذه نطاقها، وترقية مفرداهتا، وإدخال مفردات جديدة على مفرداهتا، و تدعيم خصائص 

 (8)«ضوح.سالمة، و و اللغة اإلعالمية من تبسيط، و 

وقوانني  و اللغة اإلعالمية املكتوبة ما هي يف النهاية إال كلمات، وألفاظ حتتاج إىل قواعد
أساسه قواعد  ، و سليم لغويا، لكي يستقيم معناها لنقل اخلرب يف شكل واضح، ومفهوم

و لذلك يستثمر املنهج العام  تساق، وانسجام األلفاظصرف اليت تضمن امن حنو، و  اللغة 
اسة اللغة اإلعالمية املكتوبة النتائج، و البحوث اللغوية النظرية، والتطبيقية فيوظفها توظيفا لدر 

 خيدم أهدافه .

واالستفادة ال تتوقف عند حدود اللغة اإلعالمية املكتوبة من علم اللغة، فهذا األخري يشهد  
 اإلعالم أمدت وسائل» قاموسه فقد والدة ألفاظ وعبارات جديدة مل تكن موجودة يف 

  والعبارات اجلديدة كالتقنني، والتمويلوخصوصا الصحافة اللغة العربية بكثري من األلفاظ، 
 (9)...«املنطاد،و الدراجة، و اهلاتف والشيوعية،و االشرتاكية و 

وهجرة ألفاظ لغوية إىل خمتلف أقطار العامل عن طريق وسائل  كما ساعدت على انتقال
ال حدود  واسعاة بعد أن كان اليت جعلت العامل يبدو قرية صغري اإلعالم واالتصال املتطورة 

 له.

تأثر فهما  و عالمية املكتوبة هي عالقة تأثريعلم اللغة، واللغة اإل طلعالقة اليت تربفا نهوم   
 هبا يوصل لغة إىل حيتاج اإلعالمألّن  ، فال وجود لألوىل دون الثانية،وجهان لعملة واحدة

ويضعها يف  حتتاج إىل من ينشرها ويعممها واللغة نقل األخبار إىل املتلقي،املتمثلة يف  رسالته
   االستعمال العام احلي وإال بقيت سجينة احلرب والورق.
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 Deixis:  مفهوم اإلشاريات -4
هذه ف ،التداوليةالدراسة جمال اليت تندرج حتت ات من أهم اآلليات اللغوية يار تعد اإلش   

عدد من األسئلة من قبيل من يتكلم وإىل من يتكلم؟ ماجا نقول  ة عناإلجاب األخرية حتاول
التشويش و اإليضاح؟ كيف نتكلم بشيء، ونريد قول شيء  بالضبط حني نتكلم؟ ما مصدر

  آخر؟

تستعمل لإلشارة إىل » إىل جات، أو مكان أو زمان  فهي تشري اإلشارياتأما     
)أنا،أنت( أو إىل املكان من  Person Deixisاألشخاص من خالل التأشري الشخصي

هناك ( أو إىل الزمان من خالل التأشري  ،) هنا   Spatial Deixisخالل التأشري املكاين
وتعتمد مجيع هذه التعابري يف تفسريها  (آنذاك ) اآلن ، Temporal Deixisالزماين

 (11)«ومستمع يتشاركان يف السياق.  على متكلم،

 بسات اخلارجية املرتبطة بالسياقمعناها إال بالرجوع إىل املالوال يُفك إهبامها، ويتضح  
باالستناد إىل سياقها »سل إليه، فتأويلها ال يكون إال:العملية التواصلية كاملرسل، واملر  وعناصر

 لذلك مسيت باملبهمات . (11)«التلفظي.

 :  أنواعها-5

 يرى أغلب الباحثني أّن اإلشاريات مخسة أنواع هي :

 الزمانية، واإلشاريات اإلجتماعيةالشخصية، واإلشاريات املكانية، واإلشاريات  اإلشاريات
اكتفى بدراسة الثالثة األوىل ألّن عملية اخلطابية أو النصية، إال أّن بعضهم  واإلشاريات

، األناأّن تتم دون حضور هذه األدوات اإلشارية الثالثة وهي) التلفظ باخلطاب ال ميكن 
ا موجودة يف كفاءة املرسل اللغوية فننّه ال ينطق هبا يف كل وقت ومثال جلك اهلنا، اآلن( وألهن



 
6 

اعلم أّن اليهود يستقبلون بيت » : ي يف مقاله "حادث حتويل القبلة " الطاهر بدو قول 
 (12) ...«املقدس وليس هذا االستقبال من أصل دينهم 

 ثة لإلشاريات وهي الشخصيةع الثالاألنوا  هتا العميقةتتضمن هذه البنية اللغوية يف صور  

 واملكانية، والزمانية كما يلي: 

البنية السطحية: اعلم أّن اليهود يستقبلون بيت املقدس وليس هذا االستقبال من أصل 
 دينهم ...

   وليس هذا  هود يستقبلون بيت املقدسأّن الي اآلناعلم  هناأقول لك  أنا البنية العميقة:

  شاريات زمانيةإ    ات مكانيةشاريإشاريات شخصية   إ  

 االستقبال من أصل دينهم... 

تني ملقاليف ا والزمانية،واملكانية  العناصر اإلشارية الشخصية، وقد قصرنا على دراسة 
  سابقا كما يلي: تنيملذكور ا

  Personal Deictics:اإلشاريات الشخصية 1_5

شاركة، والفاعلة يف عملية ونقصد هبا الضمائر الشخصية الدالة على األشخاص امل   
ولقد تطرق العرب  .لى املتكلم أو املخاطب أو الغائبوهي إشاريات تدل ع ،اخلطاب

ويف هذا يقول  قاموا بتقسيمها إىل متصلة، ومنفصلةو القدامى إىل دراسة الضمائر، 
اعلم أّن الضمري عبارة عن االسم املتضمن لإلشارة إىل املتكلم، وإىل :» السكاكي 

ينقسم إىل قسمني من  طب، وإىل غريها بعد سبق جكره هذا أصله، وهو أعين الضمرياملخا
به، ويسمى متصال، وقسم يسوغ يف جلك، ويسمى  االبتداءحيث الوضع، قسم ال يسوغ 

  (13)«منفصال. 
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تبدو دراسة الضمائر عند العرب القدامى واضحة، وجلية فقد صنفوها إىل صنفني:األول   
الم، أما الثاين منفصل ال ميكن أن نبدأ به غري أّن اللسانيني الغربيني متصل نبدأ به الك

 النحاة اإلغريقعن  واجهوا صعوبة يف دراسة نظام الضمائر،ألن التصورات اليت ورثوها
ر على والالتني أو التفكري اللغوي اهلندي كانت غامضّة ومبهمة إج درجوا على تبويب الضمائ

األوربيون املتكلم الشخص األول، واملخاطب الشخص  ىّ مفهوم الشخص، فسم:» أساس 
الثاين، والغائب الشخص الثالث، أما اهلنود فقد عكسوا الرتتيب،ومسوا الغائب الشخص 

 (14)«األول،واملخاطب الشخص األوسط، واملتكلم الشخص األخري.

    Anوميكن توضيح هذا الغموض من خالل النتائج اليت توصل إليها "آن روبول" 
robol وهي : يف دراسته للضمائر 

بينما ال  ا يف التواصل*ميكن تعيني ضمريي املتكلم، واملخاطب مباشرة من خالل دورمه 
 ميكن تعيني ضمائر الغائب، فهو ميثل عددا ال متناهيا من األفراد.

 * قد حيل ضمري املتكلم حمل ضمري املخاطب، و العكس صحيح أثناء التخاطب.

ئر وعليه فضما الوحيد الذي ميكن أّن يستعمل يف الداللة على اجلوامد * يعترب ضمري الغائب
العاقل، أما ضمائر الغائب فتشري إىل أشخاص أو  إىلاملتكلم واملخاطب تشري فقط 

 (15)جوامد.

 أ: ضمائر المتكل  :

كن تعد ضمائر املتكلم من أعرف الضمائر ألهنا ال حتيل إال على صاحب القول، فال مي 
رب عن ب كونه حييل على املتكلم الذي يعيرد يف كل خطا خال منها فـاألنا تصور خطاب

الذات احملورية إلنتاج اخلطاب، وهو املرسل ألنه هو الذي يتلفظ به من أجل التعبري عن 
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مقاصد معينة.غري أنّه ال يصرح باألنا دائما ألنه يعول على وجودها بالقوة يف كفاءة املرسل 
 اخلطاب تأويال مناسبا.  إليه، مما جيعله ِيؤول

دالة على املفرد، و ومسترتة منفصلة ولقد وردت ضمائر املتكلم يف هذا املقال متصلة و    
راقبُت يوما بعض الناس الذين :» ومثال جلك قول الشيخ "حممد الغزايل" رمحه اهلل  اجلمع

ي على سبب مبني وال تؤمن بالياهم مث عدُت من نظريت إليه، و أنا أضُع يد تكثر دعاويهم،
تام  لعمل خيرج من بني يديه ناقصا غريمن أسباب تأّخرنا ...نظرُت إليه فوجدُت ا

 (16)«...فعلمُت أنّه إنسان تنقصه موهبة اإلتقان. 

يصرح بامسه غري أّن املرسل إليه استطاع حتديده عن طريق حظ يف هذا القول أّن املرسل مل نال
  وأضُع، ونظرتُ  ،عال راقبُت، وعدتُ ملتحركة املقرتنة باألفالضمري املتصل املتمثل يف التاء ا

وهو الشيخ "حممد  فالتاء املتحركة ضمري متصل يعود على صاحب القول، وعلمتُ  ،وجدتُ 
 املسترتة مل يصرح هبا يف هذا القول ألّن أصل الكالم "أنا راقبُت، أناعدُت... الغزايل".أما

ي على سبب مبني من أسباب أنا أضع يد:» الضمري املنفصل جنده يف قوله أما  
 (17).«تأُخرنا

 فضمري املفرد املتكلم " أنا " يعود على الشيخ حممد الغزايل. 

هذا حال » كما جاء الضمري الدال عن مجاعة املتكلمني متصال، ومنفصال يف قوله :    
أغلبنا كما نعلم، فال ننتظر تغري حالنا إجا مل نغرّي من نفوسنا، ومن جهنياتنا، وبدل أن نبقى 
نتفكه، ونتسامر، ونضحك مبقارنة حالنا يف العمل حبال اليابانيني، واألملان، وغريهم فلنفعل 

 (18)«مثلهم، وأحسن منهم فهم بشر، وحنن بشر.

أن ميرر رسالة إىل مجهور القراء العريب مفادها يريد "يوسف نواسة "من خالل هذا امللفوظ  
أّن حال األمة العربية ال يستقيم إال بتغيري أفكارنا العقيمة املتخلفة، وترك األمور التافهة اليت 
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تعيق تقدمها ومواكبتها لركب األمم األخرى، ودعوته إىل إحتاد العرب كرجل واحد مستعمال 
واملنفصلة فاملتصلة  عة املتكلمني بصيغتيه املتصلة،يف جلك العنصر اإلشاري الدال على مجا
 نتفكه، نسامر...إخل. جندها يف :حالنا، نفوسنا، جهنياتنا، نبقى

 (19)«حنن بشر.:»لة متثلت يف الضمري"حنن" يف قوله صأما املنف

فالكاتب يضم صوته إىل صوت العرب فمصريهم واحد، ومههم واحد، وهو النهوض باألمة  
فاستعماله هلذا الضمري دليل على حتقيقه ملبدأ التعاون الذي  واالرتقاء،هبا  قير الالعربية، و 

والشك أّن هذا هو املطلوب و املرجو من كل أمة تريد التخلص  .Griceنادى به غرايس
 مما هي فيه.

 ب_ ضمائر المخاطب:

ه إىل قارئ تكاد تنعدم ضمائر املخاطب يف املقاالت الثالثة املدروسة، ألن خطاهبا ال يتوج  
اعلم أّن اليهود :»  هفقول بعينه أو جمموعة معينة من القراء بل إىل مجهور القراء بأكمله،

ل دينهم، ألّن بيت املقدس إمّنا بين صاالستعمال من أ اوليس هذ يستقبلون بيت املقدس،
 بعد موسى عليه السالم بناه سليمان عليه السالم فال جتد يف أسفار التوراة اخلمسة جكر

 وجلك يف لفظة اعلم . موجه إىل قارئ ضمين(21)«االستقبال جهة معينة يف عبادة اهلل تعاىل
   " أنا أقول لك هنا اعلم اآلن..."  ألن أصل الكالم

فانتفاء وجود صورة املخاَطب يف املقاالت الثالثة لغة فالكاف ضمري مسترت تقديره "أنت". 
 العملية التواصلية ألّن أساس اخلطاب اإلعالمي هو )اإلشاريات الدالة عليه( ال يعين غيابه يف

 متثل خماَطب معين باخلرب.  

  ج_ ضمائر الغائب :

 ومتصلة  ومنفصلة وردت ضمائر الغائب يف املقاالت الثالثة املدروسة جبميع أصنافها مسترتة  
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.أمل :»..لهمع لذلك سأقتصر على جكر بعض من مناججها، وجلك يف قو بصيغة اإلفراد، واجل 
 عقر دارها، يغزوها يف عقيدهتا حتارب عدوها الذي يغزوها يف إلسالمية أنألمة احين ل

 (21)«وسلوكها...فأين هي من اإلسالم.

 وظف املتكلم يف هذا القول العنصر اإلشاري الدال على املفرد الغائب بكل أقسامه:

  وتقديره هي.  الضمري املسترت يف لفظة :  حتارب

  األلفاظ : قبلتها،عدوها، يغزوها، دارها، عقيدهتا...الضمري املتصل يف

 :هي .متثل يف ضمري الغائب املفردالضمري املنفصل 

وهو األمة اإلسالمية ،فقد أدت وظيفة اإلحالة  كل هذه الضمائر حتيل على مرجع واحد ،ف
 على املرجع نفسه .

يف قوله : وجلك أنواع  ه املتكلم على ثالثةأما الضمري الغائب الدال على اجلمع استخدم
وأما النصارى، فنهّنم مل يقع يف إجنيلهم تغري ملا كان عليه اليهود يف أمر االستقبال يف »

الصالة، وال تعيني جهة معينة، ولكن ملا وجدوا الروم جيعلون أبواب هياكلهم مستقبلة ملشرق 
 (22)...«فجعلوا أبواب الكنائس إىل الغرب الشمس...عكسوا جلك

 .: وجدوا ،عكسوا ،جعلوا فعال األيف جنده  املسترتالضمريف-

 الضمري املتصل يف األلفاظ : إهنم ،إجنيلهم .-

 فهذه الضمائر حتيلنا على مرجع واحد، وهو النصارى .

فاملسلمون هم الغالبون، وهم األغلبون، وهم األمة :» أما الضمري املنفصل جنده يف قوله 
 (23)«الوسطى، وهم خري أمة أخرجت لناس .
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 م بتعداد صفاهتمفالضمري الغائب "هم "حييل على مجاعة املسلمني الذين أشاد املتكل  
أّن املسلمني ومكانتهم العظيمة فاستعمال الضمري، وتكراره املقصود ما هو إال تأكيد على 

                                                       مادامت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر. خري أمة بني األمم

يضا يشري إىل جوامد وجلك وكما جكرنا سابقا أن الضمري الغائب يشري إىل أشخاص فهو أ 
هي رمز  فالقبلة ليست جمرد مكان أو جهة تتجه إليها اجلماعة يف الصالة، بل» : يف قوله

 (24)...«وحدهتا  ميّيز شخصية األمة اإلسالمية، و

 العاقل ،إمّنا  يدل على شيء جامدذا القول ال يدل على فالعنصر اإلشاري "هي" يف ه  
الضمري املتصل يف لفظة "وحدهتا "فيعود على األمة اإلسالمية أي على  وهو القبلة أما

 أفرادها، وهم املسلمون . 

 Spatial Deicticsاإلشاريات المكانية  :  -ب

عناها معرفة سياق لب اإلملام مبتعد اإلشاريات املكانية من بني العناصر اإلشارية اليت يتط   
 ها يف كوهنا حتيل على مرجع مكاينمرجعها غري ثابت، وال حمدد، وتكمن أمهيتالتلفظ ألن 

عناصر إشارية إىل أماكن، يعتمد استعماهلا، وتفسريها على معرفة مكان املتكلم :»فهي 
 (25)...«معروف للمخاطب أو السامع  وقت التكلم، أو على مكان آخر

حىت يف  هر دور اإلشاريات املكانية يف اخلطاب اإلعالمي املكتوب يف جريدة اخلربويظ  
 ين، مما يساعد على تأويل األحداثعناوينها فال نكاد جند عنوانا إال حييل على مرجع مكا

 وفهم القصد الذي أكناه املتكلم يف ثنايا خطابه، فهي مفاتيح لفك شفرات النصوص
  ّن لكل منطقة خصائصها اليت متيزها عن غريها. وعالمات االستفهام فيها أل

مقال ك استنادا إىل أقوال حول هذا املوضوع عناصر اإلشارية الإحصائية وعليه سأبني يف   
رمزا إشاريا ونؤكد جلك مبا  واليت كان العنوان  فيها حتويل القبلة عن  بدوي" الشيخ "الطاهر
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فالعنوان هنا حيمل عنصرا إشاريا يدل على  القبلة"  جهب إليه بدوي القائل:"حادث حتويل
 : كما جند العديد من األلفاظ الدالة على املكان ومثال جلك   ،مكان حمدد هو القبلة

ل دينهم، ألّن بيت صاملقدس، وليس هذا االستعمال من أاعلم أّن اليهود يستقبلون بيت » 
سالم ...وأما النصارى فنهنم مل املقدس إمّنا بين بعد موسى عليه السالم بناه سليمان عليه ال

 يف الصالة، وال تعيني جهة معينة يقع يف إجنيلهم تغري ملا كان عليه اليهود يف أمر االستقبال
ولكن ملا وجدوا الروم جيعلون أبواب هياكلهم مستقبلة ملشرق الشمس حبيث تدخل أشعة 

 ائس إىل الغربفجعلوا أبواب الكن الشمس عند طلوعها من باب اهليكل ...عكسوا جلك
 (26)«وبذلك يكون املذبح إىل الغرب، واملصلون يستقبلون الشرق.

 قدسيضم هذا امللفوظ عدة عناصر إشارية حتيل على أماكن وقوع األحداث منها : بيت امل
مبعرفة االسم اإلشاري ال يكتفي القارئ عادة  غري أنّ والكنائس والغرب، واملذبح، والشرق.

ية، إج ال بد من االستعانة بالسياق اللغوي، واملقامي ملعرفة ما إجا كان لتحديد مرجعيته املكان
ا أحال هذا " ملاملسجد األقصى مأعرف إما"أم ال فلو قال املتكلم: امللفوظ حييل على املكان

 املرجع إىل مكان األحداث على الرغم من ورود كلمة املسجد األقصى، وعليه فالسياق
 .خلطاب، وحتديد مرجعهيف تأويل ا يؤدي دورا فعاال

 Temporal Deicticsج_اإلشاريات الزمانية :

فهم و  ،تعد اإلشاريات الزمانية من أبرز العناصر اللغوية اليت تساهم يف معرفة قصد املتكلم   
  إىل زمان املتكلمالكلمات اليت تدل على زمان حيدده السياق بالقياس » خطابه، فهي 
مركز التكلم  الزمانية يف الكالم، وإجا مل يعرف زمان التكلم أومركز اإلشارة  وهفزمان التكلم 

 (27).«الزماين التبس األمر على السامع، واملتكلم 

وحتديد قصد املتكلم، وتأويل اخلطاب تأويال  عىن أّن لزمن التلفظ دور بالغ يف فهم املعىن،ي  
 (28)«زول اآلية.فهذه حال النصارى يف وقت ن »صحيحا وهذا يظهر يف امللفوظ اآليت:
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فنجا مل يعرف املرسل إليه حلظة التلفظ يصعب عليه معرفة الزمن الذي نزلت فيه هذه اآلية  
هل عند الفجر؟ أو عند الظهر؟ أو عند املساء ؟ أو عند الليل ؟ فلفظة وقت عربت عن 

ه زمن واسع، وفضفاض مل يقدم مرجعا زمنيا يستند إليه لتحديد الزمن املقصود، وهذا نلمس
مث إّن النصارى من العصور الوسطى إىل اآلن توسعوا فرتكوا :» هزمان "اآلن" يف قوليف ظرف ال

 (29).«استقبال جهة معينة فلذلك تكون كنائسهم خمتلفة االجتاه 

لفظة  وكذلكينة، وإمنا حتيلنا إىل عصر كامل فلفظة "اآلن" ال حتدد لنا حلظة أو مدة زمنية مع
 (31)«ن.و  اليوم يف شتات تائهنياملسلمولكن :»هقول"اليوم" يف 

برمته، ومن هنا ن ساعة إمّنا حتيل إىل عصر يو عشر إىل أربعة  فهي ال تأخذ حبرفيتها لتشري
دور السياق، وفعاليته يف حتديد املرجع الزماين ألن اإلشاريات حتتاج إىل بعض  نستشف

يُعتمد عليها يف حتديد الزمان بدقة أنّه هناك ظروف  اليت حتدد مرجعيتها.إالّ  املؤثرات السياقية
عليه اليهود يف مل يقع يف إجنيلهم تغري ملا كان  وأما النصارى فنهنم:» وهذا ما تبني يف قوله 

تعيني جهة معينة، ولكن ملا وجدوا الروم جيعلون أبواب  وال أمر االستقبال يف الصالة ،
طلوعها من باب  أشعة الشمس عند هياكلهم مستقبلة ملشرق الشمس حبيث تدخل

 فلفظة "عند طلوعها" حتيل إىل زمن حمدد، وهو وقت طلوع الشمس . (31)«اهليكل.

 خاتمة:

أدى احتكاك وسائل اإلعالم، واالتصال بعلم اللغة إىل والدة لغة جديدة متميزة عن باقي    
لعل  اللغات، وهي اللغة اإلعالمية املكتوبة أي لغة الصحافة اليت تتسم جبملة من اخلصائص

وتأثر، وتكامل فال وجود إلحدامها دون  وتربطها هبذا العلم عالقة تأثري أمهها الكتابة
 األخرى.

تداولية مثالية لدراسة هذا النوع من اخلطاب، ملا تنضوي عليه من معان تعد اإلشارات آلية   
ة اخلطاب ثاوية ال خيرجها من مكمنها سوى ربطها بالّسياق، .وهو ما ملسناه إثر دراستنا للغ
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 منح حمللها، وقارئها جماال رحبا اإلعالمي املكتوب. كما تتميز باتساع داللتها، وقدرهتا على
         واملناورة، والبحث يف الداللة املمكنة املصرح هبا، وغري املصرح هبا. وهامشا واسعا للتحليل

د تكون فيه قراءات بداية لبحث ق ذا ما وصلنا إليه يف تعاملنا مع اللغة اإلشارية، وهووه
وتواصل  ،ودأخرى حتيل إىل أبعاد داللية أخرى. فلغة الإلشارة ال تنتهي عند حّد من احلد

  القارئ معها ال يتوقف. 
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 السيرة الذاتية 

 : الدكتورة  صليحة لطرش  االسم واللقب

 قسم اللغة العربية   -: أستاذة محاضرة بجامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة  المهنة

 : أستاذ محاضرة قسم*أ*  الرتبة العلمية

 seg1610@yahoo.com: البريد االلكتروني

 7888787770: رقم الهاتف

 قراءة في األطر واإلجراءات –: أهمية تحديد مفاهيم المصطلحات في البحث العلمي  عنوان المداخلة

 الملخص

الوسيلة الرمزية اليت يستعني تعد املصطلحات يف البحث العلمي من بني املعايري الواجب توفرها  فهو 

من مث فالدراسات ، و  .توصيلها لغريه من الناس هبا اإلنسان للتعبري عن معانيه، وأفكاره املختلفة بغية

األدبية تعج بالعديد من املفاهيم واملصطلحات اليت تعطى هلا باختالف املواقع اإليديولوجية واملدارس 

الفكرية ، فإلشكالية املصطلح أمهية قصوى يف عملية البحث فعن طريق هذا التحديد يتسىن للباحث 

خالهلا قصد الباحث فقد يستطيع أن حيدد املعلومات اليت عليه مجعها ، ويفهم أيضا القارئ من 
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على سبيل تقدمي أكثر من معىن أو يعطي هلا تفاسري عدة كمصطلح يستعني هبا الباحث  كالبنيوية 

 املثال 

وال طاملا ميكن االعتماد على حتديد املصطلح إلجراء حبث علمي ، فإنه وال بد من وضع مدلول 

،ولكي يصل الباحث إىل حتديد دقيق  حمدد له ملعرفة أبعاده بشكل حمسوس أو قريب من ذلك

للمفهوم العلمي الذي يعتمد عليه يقوم بعدة خطوات ، فماهي هذه اإلجراءات اليت يتبعها الباحث 

فورقة هذه املداخلة  جاءت لتوضح مفاهيم عديدة  وتعاريف متنوعة   يف حتديد مصطلحاته  العلمية ؟ 

تحديد قضية املصطلح  اليت أصبحت هاجسا لدى تلك املستعملة يف البحث العلمي  ، وعلى وجه ال

طالبنا  وباحثينا ، فالبحث العلمي  عمل منظم  مبين على أسس منطقية   خياطب على إثرها العقل 

ومتاشيا مع هذه اإلشكالية صيغ عنوان املداخلة على النحو التايل :أمهية حتديد مفاهيم مبا يفهم، 

 -األطر واإلجراءات قراءة يف –املصطلحات يف البحث العلمي 

 توطئة 

وردت لدى الباحثني يف أصول البحث العلميِّ ومناهجه تعريفاٌت تتشابُه فيما بينها برغم   

اختالف املشارب الثقافيَّة ألصحاهبا وبرغم اختالِف لغاهتم وبالدهم؛ فمنها: يف مفهوم وتين 

Whitney (1946)استقصاٌء دقيٌق يهدف إىل اك" : تشاف حقائَق وقواعَد ، البحُث العلميُّ

عامَّة ميكن التحقُّق منها مستقباًل،  كما أنَّ البحَث العلميَّ استقصاٌء منظٌَّم يهدف إىل إضافة معارف 

يعدُّ البحُث  (1964): ميكن توصيلها والتحقُّق من صحتها باختبارها علمّياً،  وقال هيل واي
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حلِّ مشكلة حمدَّدة وذلك عن طريـق التقصِّي العلميُّ وسيلًة للدراسة ميكن بواسطتها الوصوُل إىل 

الشامل والدقيق جلميع الشواهد واألدلَّة اليت ميكن التحقُّق منها واليت تتَّصل هبا املشكلُة احملدَّدة، 

وعرَّف ماكمالن وشوما خر البحَث العلميَّ بأنَّه عمليَّة منظَّمة جلمع البيانات أو املعلومات وحتليلها 

، ف يما تعريف البحث العلميِّ يف مفهوم توكمان بأنَّه حماولٌة منظَّمة للوصول إىل إجابات لغرٍض معنيَّ

 (1) أو حلول لألسئلة أو املشكالت اليت تواجه األفراد أو اجلماعات يف مواقعهم ومناحي حياهتم،"

ويف ضوء تلك التعريفات واملفاهيم السابقة ميكن اخلروج بتعريٍف ومفهوٍم عن البحث العلميِّ  

بأنَّه وسيلة حياول بواسطتها الباحث دراسة ظاهرة أو مشكلٍة ما والتعرُّف على عواملها املؤثِّرة يف 

الج لذلك ظهورها أو يف حدوثها للتوصُّل إىل نتائج تفسِّر ذلك، أو للوصول إىل حلٍّ أو ع

اإلشكال، فإذا كانت املشكلة أو الظاهرة مشكلًة تعليميَّة أو تربويَّة ُسَِّي بالبحِث الرتبويِّ، ولزيادة 

.  إيضاح ذلك ميكن اإلشارة إىل أنواع البحث العلميِّ

الدراسات البحثية ، وعلى هذا جيب على  إن حتديد مصطلحات البحث من األمور اهلامة ىف إجراء

يتضمنه حبثه املزمع تناوله جيب عرض هذه التعريفات ىف  تطرقه إىل مفهوم املصطلح الذيقبل الباحث 

بداية عرض مشكلة البحث وباألخص خطة البحث أو بعبارة أخرى اهلندسة املعمارية للبحث قبل 

 .البدء ىف إجراء البحث

ونظرا للدور الكبري الذي تلعبه املصطلحات يف البحث العلمي آثرت يف هذه املداخلة إىل التطرق      

ألبرز مصطلحات البحث العلمي، وباألخص  مصطلحات املنهج البنيوي يف الدراسات اجلزائرية 
                                                           

 . 95،ص555191الرتاث النقدي،اهليئة املصرية العامة للكتاب،طجابر عصفور:مفهوم الشعر ،دراسة يف  -  (1)
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توضيح الغموض الذي حييط ببعض احلديثة واملعاصرة ، واحلديث عن معناها ألهنا تساهم  يف 

رات البحث ، وبالتايل تزيل اإلهبام  لدى القارئ، وجتعله يفهم حبثه العلمي أي يقف على عبا

، وتساعده على وضع  هاملصطلح األقرب إىل حبثه ومن مث فهي تعلب دورا كبريا يف توضيح وجهة نظر 

 اإلطار املرجعي له.

البحث العلمي، حيث و عليه جيب أن يلتزم الباحث مبجموعة من املعايري أثناء عرضه ملصطلحات 

جيب عليه أن حيدد وجيمع مفاهيم املصطلحات اليت ستتكرر يف البحث العلمي، كما جيب أال يكون 

وذلك ألن " التعريف هو التعريف اإلجرائي كبريا جدا أو خمتصرا، بل جيب أن يكون متوسط الطول.

ن أبدأ بعرض للمصطلحات اليت كان من األمهية مبكان أ  (1) اخلطوة املنطقية األوىل لتحديد املاهية"

 سيدور حوهلا البحث ؛ ملا انتاب هذه املصطلحات من غموض.

تبلغ غايتها هذه يف أن   فإهنا لن ، وإذا كانت غاية املعرفة اإلنسانية هي االرتقاء إىل رتبة العلم      

 (2)" تصبح علما إال إذا استطاعت أن تصل مبفاهيمها إىل درجة عالية من الدقة والوضوح 

   لكن املوضوعية العلمية يف البحث ، متلي بل تفرض على الباحثني ضرورة تأطري حبثهم تأطرياً علمياً 

دقيقاً، خاصة إذا كان البحث يتوخى تأصيل الدراسة، والتنقيب عن جذورها يف الرتاث املعريف 

املتنوع، سعياً منه إىل ربط احلقائق العلمية احلديثة بأصوهلا األوىل، وإذا كان دور التأريخ للمصطلح 
                                                           

من منشورات احتاد  سليمان حسني : ُمضمرات النصِّ واخلطاب دراسة يف عامل جربا إبراهيم جربا الروائي،   -  (1)
 .51ص  5555 الكتاب العرب

ماعية سوسيولوجية ، حبث ضمن جملة علي وطفه : إشكالية املفهوم يف اخلطاب العريب املعاصر ، قراءة اجت  -  (2)
 9112هــ يونيو 5295"التعريب" تصدر عن املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر بدمشق، ربيع األول 

 519.ص 525العدد التاسع عشر صــــ  مـ
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العلمي ينحصر يف حتديد نشأة هذا املصطلح، وماهيته األوىل حتديداً دقيقاً أو حييل على الظاهرة اللغوية 

 اليت ميكن أن يشرف عليها املصطلح العلمي احلديث 

 فاملصطلح بات أداة من أدوات البحث  العلمي، ووسيلة من وسائل التقدم العلمي واألديب، ولغة

مشرتكة للتفاهم والتواصل بني عامة الناس، وبني فئة خاصة يف جمال حمدد من جماالت املعرفة واحلياة، 

 (1)ومشل املصطلح العلمي علوما عديدة كالّنقد والبالغة واألدب.

ميتد املصطلح جبذوره يف علوم عديدة كاألدب والبالغة والّنقد، واملصطلحات هي مفاهيم العلوم على 

اخلوارزمي"، وقد قيل :"إّن فهم املصطلحات نصف العلم"، ألن املصطلح يعرب عن حد تعبري "

مفهوم، واملعرفة جمموعة من املفاهيم اليت يرتبط بعضها ببعض يف شكل منظومة ومن ناحية أخرى فإّن 

 (2)املصطلح ضرورة الزمة للمنهج إذ ال يستقيم منهج إالّ إذا بين على مصطلحات دقيقة.

هـ، 195لقدامى أمهية املصطلح ودوره يف حتصيل العلوم فقال "القلقشندي )توأدرك العرب ا

م( يف كتابه "صبح األعشي" :"على أّن معرفة املصطلح الالزم احملتم واملهم املقدم لعلوم 5252

 احلاجة إليه وانتصار القاصر عليه".

                                                           
 .21، ص9112،  5، ع91 عبد اهلل هيف، املصطلح السردي تعريبا وترمجة، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، ملج -  (1)
 .922، ص9111، 5علي القاسم، علم املصطلح أسسه الّنظرية وتطبيقاته العلمية، مكتبة لبنان ناشرون، ط -  (2)
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: "إّن أكثر ما حيتاج به ونّوه "التهاوين" يف مقدمة كتابه املشهور "كشاف اصطالحات الفنون" فقال

يف العلوم املدونة، والفنون املروجة إيل األساتذة هو اشتباه االصطالح، فإّن لكل علم اصطالحاته إذ 

 (1) مل يعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيه إىل فهمه، واالهتداء إليه".

إذا كانت إّن لكل علم اصطالحات خاصة به، يضعها أهل االختصاص، وال يفهم هذا العلم إاّل 

 وتسّهل االتصال. هناك معرفة واسعة ملصطلحات، فهي تيسر الفهم

فاملصطلح هو احلامل للمضمون العلمي يف الّلغة، فهو أداة التعامل مع املعرفة وأسس الّتواصل يف 

 (2) جمتمع املعلومات، ويف ذلك اكمن أمهيته الكبرية ودوره احلاسم يف عملية املعرفة.

وال ميكن أن نتصور ناقدا يعتمد يف حتليله للّنص على ذكائه أكثر مما يعتمد على ما تّنم عليه طبيعة 

الّنص كما يقول "سعد اهلل" "أن الّسجل االصطالحي يف كل فرع من العلوم هو الكشف املفهومي 

من العلوم اّلذي يقيم للمعرفة النوعية سياجها املنطقي حبيث يغدو اجلهاز االصطالحي لكل ضرب 

صورة مطابقة لبنية قياساهتا مىت اضطرب نسقها اختلف نظلمها وفد باختالهلا تركيبه فتتهافت بفعل 

 (3)ذلك أنسجته. 

عندما جاء العجم  األدبيةوتؤكد "سيزا قاسم" على دور املصطلح يف حتديد املنهج وختليق الّنظرية 

وازية، "وقد تولد اهتمامنا بالسيميوطيقا خماض "السيميوتيقا" فتقوهلا خالصة ال شطط فيها وال م

عندما بدأنا نتحرى عن املنهج وأدوات متكننا من وصف اإلنتاج األديب متمثال يف األعمال األدبية هو 
                                                           

 .21، ص9112،  5، ع91عبد اهلل هيف، املصطلح السردي تعريبا وترمجة، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، ملج  -  (1)
 .922، ص9111، 5لح أسسه الّنظرية وتطبيقاته العلمية، مكتبة لبنان ناشرون، طعلي القاسم، علم املصط -  (2)
 .921املرجع نفسه، ص  -  (3)
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املادة الّتجريبية اّليت نتعامل معها، وصفا دقيقا علميا، أّما الّدقة فتنشأ من ناحية من التعريف على 

فالظاهرة الّتجريبية مردها يف األساس إىل منحىن  –منها هذه الظاهرة"  املادة املدروسة اّليت تتكون

جترييب حيكمه تصور ال ميكن تداول وصفها وفعاليتها إاّل من خالل اصطالح بتواطؤ الناس على هذا 

الّتصور، وإذا كانت هذه البداية فما هي إاّل لبنية يف بناء الّنظرية، وما هذه الّلبنة إاّل مصطلح سار 

 (1) ى سقراط العلم املستقيم.عل

هذه املقدمات جمرد فرض  كانتأصبح املصطلح وسيلة الّنظرية اّليت تنطلق منها مقدماهتا حىت لو  

علمي، بول وقد يصبح غايتها أحيانا مادامت النظرية مجلة من تصورات مؤلفة تأليفا عقليا هتدف إىل 

 (2)ربط النّتائج باملقدمات. 

غري أّن املصطلح لغة عاملية، وأداة منهج علمي منضبط وأصل جتريدي يشكل لبنة النظرية 

ويثري استنباطها، ويغدو "نول" غزهلا، مث أحيانا نتاج شرعيتها وفاعليتها، فإنه أيضا تقع على عاتقه 

ح لفظا أو مسؤولية حقل البنية الذهنية للّنص هتافتها، وذلك لقدرته على االختزال العلمي، فاملصطل

يشكل مساحة من الّنص هي عبء ليس منه طائل إذا حتقق ملصطلح  مفهوميمجلة يعىن بتصور 

 (3) قدرة من الشيوع.

                                                           
 .21، ص9112،  5، ع91عبد اهلل هيف، املصطلح السردي تعريبا وترمجة، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، ملج  -  (1)
 .922، ص9111، 5علي القاسم، علم املصطلح أسسه الّنظرية وتطبيقاته العلمية، مكتبة لبنان ناشرون، ط -  (2)
 .921املرجع نفسه، ص  -  (3)
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إّن املصطلح حيقق مبدأ الشمولية بتحقيق التماسك الّداخلي للبنية واكتماهلا يف ذاته باعتباره 

السياق الواقع فيه، وقد ترقى  وحدة متميزة من وحاهتا، فهو يف األساس مكتمل بذاته مهما حتول

 مرجعيته إىل مرجعية قواعد الّلغة والّنحوية املتحكمة يف تركيب السياق.

إّن املصطلح إذا كان يساهم بقدر كبري يف مشولية البنية وحتكمها الذايت فإنه يف الوقت ذاته 

على البنية طابع  يصبح عائقا أوال يف حتّوالت هذه البنية، وهذا العائق فيما بعده من سوف يضفي

الثبات املرجعي للمعىن وحتقيق درجة أعلى من الكثافة فليس هناك ما مينع حتقيقها يف املوضوع 

 (1) الّنقدي اّلذي أصبح نصا ويطمح هو اآلخر يف حتقيق بنية متميزة.

"املصطلح أصبح حال العلم، وما جرّنا من جرّائه غري ما حدث يف العامل من ثورة فكرية 

وعلمية واكبها بالضرورة وفرة مصطلحية مل تكن على هذا القدر من الكم والّتنوع مثلما كانت يف 

س الّنصف الثاين من هذا القرن، فلوال أن كانت احلضارة ما كان املصطلح، ولوال تعذر مناجاة النا

 (2) يف النفس بغري ملفوظات". مركزةبعضهم بغري قناة اصطالحية لكانت مدلوالهتا 

 : حّد المصطلح في البحث العلمي -1

املصطلح من أهم القضايا الّلغوية اّليت أثارت اهتمام الّنقاد وزادت عنايتهم نظرا ألمهيته يف 

كة يفهمها اجلميع يف خمتلف األقطار الّتواصل والّتفاهم بني عامة الّناس، ويهدف إىل إجياد لغة مشرت 

 العربية.

                                                           
 .21، ص9112،  5، ع91عبد اهلل هيف، املصطلح السردي تعريبا وترمجة، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، ملج  -  (1)
 .922، ص9111، 5علي القاسم، علم املصطلح أسسه الّنظرية وتطبيقاته العلمية، مكتبة لبنان ناشرون، ط -  (2)
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وختتلف تعريفاته بسبب تركيز كل باحث على خصائص معينة واليت هلا عالقة ببحثه العلمي  

ومن مث سأوضح يف خضم ورقة هذه املداخلة على مفاهيم أولية للمصطلح وهذا حىت أوضح بعض 

 الغموض الوارد يف بعض املفاهيم :

 عند العرب: . أ
جاء يف لسان : "صلح" الّصالح ضد الفساد، صلح يصلح ويصلح صالحا  لغة:  -1

وصلوحاً، والّصلح تصاحل القوم بينهم، والّصلح سلم، وقد اصطلحوا صلحوا، وأصلحوا، وتّصاحلوا 

واّصلحوا، مّشددة الّصاد، قلبوا الّتاء صاًدا وأدغمها يف الّصاد مبعىن واحد، وقوم صلوح متصاحلون  

 (1)صدر.كأهنم وصفوا بامل

ويف تاج العروس "للزّبيدي" :"الصالح كمنبع وهي أفصح ألهنا علي القياس، وقد أمهلها 

"اجلوهري"، وكما حاكاه "الفرّاء" عن أصحابه كما يف "الّصحاح"، ويف الّلسان قال "ابن دريد": 

يصلح ويصلح صالحا  -وأغفل املصّنف الّلغة املشهورة، وهي صلح كنصر –وليس صلح بثّبت 

 لوحا."وص

وقد ذكرها "اجلوهري"و "الفيومي" و"ابن القطاع"و "السر قسطي" يف األفعال وغري واحد، 

 ويقال وقع بينهما صلح.

                                                           
 .552، ص5، ط9أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صابر بريوت، م -  (1)
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الّصلح بالّضم، تصاحل القوم بينهم وهو الّسلم بكسر الّسني املهملة وفتحها يذّكر ويؤّنث 

لّصاد وتصاحلا، واصطلحا بالتّاء واصطالحًا وإصالحا مشّددة الّصاد قلبوا الّتاء صادا وأدغموها يف ا

كلمة مصطلح يف الّلغة العربية مصدر ميمي للفعل اصطلح  (1)و بدل الطاء وكل ذلك مبعىن واحد..

إذ أمجعت املعاجم العربية على أّن داللة هذه املادة هي ضد الفساد،  (2) وذلك من املادة "صلح"

فت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما وجاء يف القرآن الكرمي من قوله تعاىل:"وإن امرأة خا

 .أن ُيصلحا بينهما والّصلح خرّي"

 إىل جانب عّدة آيات يف سورة عديدة وردت فيها كلمة صلح بنفس املعىن عموماً.

 اصطالحا: -9

يقول اجلاحظ "هم خترّيوا تلك األلفاظ لتلك املعاين، وهم اشتقوا هلا من كالم العرب تلك 

اصطلحوا على تسمية مامل يكن له يف لغة العرب اسم، فصاروا يف ذلك سلفا لكل األُساء، وهم 

 (3) خلف وقدوة لكل تابع".

                                                           
 .552، ص5، ط9أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صابر بريوت، م -  (1)
حمب الّدين أيب الفضل السيد حممد مرتضي السيين الواسطي الزبيدي احلنفي، تاج العروس، من جواهر القاموس تح  - (2)

 591ص 9111علي بشري، دار الفكر للطباعة  والنشر، بريوت، لبنان، ط
  - { 591سورة الّنساء، اآلية.} 

 .95عزت حممد جاد، نظرية املصطلح النقدي، ص -  (3)
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بدأ الّتأليف للمصطلح منذ القدم، وذلك فيما أنتجه عصر االنفتاح اإلسالمي، ونشاط حركة 

العربية، فتعددت الرّتمجة يف العّصر العباسي، اّلذي ارتبط بنشاط عظيم يف صياغة املصطلح ونقله إىل 

 املفاهيم بالّنسبة للمصطلح.

ويتضح من هذا أّن املصطلحات ليست كاأللفاظ اليت تكون لالستعمال العام، فهي مرتبطة 

حبقل معريف حمدد ومجاعة لغوية حمددة، تعتمد يف نقل املفاهيم العلمية عىب الّدقة جندها حمددة املعىن 

 واملفهوم بّدقة.

اليت اتّفق عليها أصحاب الّتخصص الواحد لكي يعرّبوا هبا عن فاملصطلحات هي الكلمات 

 املفاهيم العلمية املرتبطة بتخّصصهم ولكي يتواصلوا فيما بينهم.

 Terme techniqueوخيتار جّبور عبد الّنور لفظة مصطلح مقابلني لّلفظة الفرنسية "

lexique"  دّقة، حبيث ال يقع أي ، ويعرفه بقوله : "لفظ موضوعايت يؤدي معىن معني بوضوح و

لبس فس ذهن القارئ أو الّسامع، تشيع املصطلحات ضرورة يف العلوم الّصحيحة و الفلسفة والّدين 

 (1) واحلقوق حيث حتدد مدلول الّلفظة بعناية".

ويقصد عبد الّنور بلفظ موضوعي: هو أن املصطلح يّتسم بطابع العلمية، لكونه له قواعد 

 حتكم عملية وضعه.

                                                           
 .919، ص5595، 5جبور عبد الّنور، املعجم األديب، دار العلم للماليني، بريوت، ط -  (1)
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طار اجلماعة املتخّصصة يف ‘تعددت التعريفات واملفاهيم للمصطلح، فإنه ال خيرج عن ومهما 

علم معني أو فّن ما، بعد اتقاهنم على تسمية شيء ما وصلوا إليه عن طريق حبوثهم وذلك بعد ان 

 يقوموا بفحصهم.

 عند الغرب: . أ

 املصطلح يف الّلغات األوروبية خيتلف تعريفه عند العرب:         

هي كلمات تكاد تكون متدفقة من حيث الّنطق واإلمالء، وهي الكلمات  لغة: -5

Term يف االجنليزية واهلولندية والدامنركية، و Termine  يف اإليطاليةTermo  يف الربتغالية و

termin .يف الروسية والبلغارية والرومانية 

معتمد  يشري حممود فهمي حجازي إيل أقدم تعريف أورويب لكلمة مصطلح اصطالحا: -2

هلذه الكلمة ويرجع إىل أحد الّلغويني املنتمني ملدرسة براغ هو "كوبيكي" وينص تعريفه على أّن :" 

 (1)املصطلح كلمة هلا يف الّلغة العادية يشعر املرء أّن هذه الكلمة تنتمي إىل جمال حمدد".

باط باجملال ويّتضح من خالل هذا التعريف أّن لتحديد املصطلح جانبان مها: الوضوح واالرت

 احملدد.

                                                           
 .52عزت محمد جاد، نظرية المصطلح الّنقدي، ص -  (1)
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ويورد حجازي تعريفات أوربية أخرى للمصطلح منها: "أن املصطلح كلمة أو جمموعة من  

كلمات من لغة متخصصة علمية أو تقنية ].....[ يوجد موروثا أو مقرتضا للّتعبري بدقة عن املفاهيم 

 وليدّل على اشياء مادية حمددة".

فات األوروبية واملّتفق عليها من قبل املّتخصّصني وقّدم حجاري تعريفا يعد من أفضل الّتعري

يف علم املصطلح هو :"الكلمة االصطالحية أو العبارة االصطالحية مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر 

معناها أو باألحرى استخدامها، وحدد يف موضوع، هو تعبري خاص ضّيق يف داللتها املتخصصة 

لّنظام اخلاص ابله يف الّلغات األخرى ويرد دائما يف سياق اواضح إىل أقصى درجة ممكنة وله ما يق

 .مبصطلحات فرع معني

، وأن يف البحث العلمي  بأن املصطلح جيب أن يكون واضح الّداللة ذلكويتضح من هذا 

 .وباألخص إذا كنت له عالقة بعنوان البحث  يورد يف سياق الّنظام اخلاص بفرع معني

 واإلصالح جند إميل يعقوب يستخدم لفظه اصطالح ملقابلة   "وممن يّفرقون بني "املصطلح 

convention   ويعرّفه بقوله: "هو ما تواضع عليه األدباء والعلماء من مفردات الّلغة يف فن من "

ويعرّفه:  Idiomatic Expressionفظة املصطلح ملقابلة لويستخدم الفنون أو علم من العلوم".

ودقة، يكون غالبا متفقا عليه عند علماء علم من العلوم أو فن من  ي املعىن بوضوح"لفظ علمي يؤد

 (1)الفنون"

                                                           
 .51املصطلح الّلغوي العريب، صمصطفي طاهر احليادرة، من قضايا  -  (1)
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واملالحظ من هذين املفهومني أنّه جبعل االصطالح قائما على اتفاق جمموعة من العلماء على 

أي يركز الباحث على مصطلح له عالقة بالقصيدة اليت يدرس فيها أو  أي جنس أديب  الّلفظ احملدد، 

يف املصطلح على تأدية املعىن بوضوح ودقة، ويكون أمرا  الباحث يف حني يرتكز راسته ،هو بصدد د

 ضروريا يف االصطالح.

 مصطلحات ومفاهيم البحث العلمي :

يستخدم الباحثون مفاهيم ومصطلحات وافرتاضات معيَّنة )غري الفرضيَّات( يف أحباثهم، كما تعاق 

تلزم إشاراُت الباحث إليها يف إجراءات حبثه. لذلك آثرت يف هذه أحباثهم مبحدِّدات معيَّنة، وتلك ممَّا 

 املداخلة توضيح مصطلح املنهج الذي يتبعه الباحث يف حبثه العلمي 

 استخدام مصطلح مناهج البحث:

إنَّ ما يهمُّ الباحثني يف دراساهتم هو عمليَّات اختبار فرضيَّاهتم، وهي ما تركِّز عليها طرق 

فالطرق واملناهج املستخدمة يف حلِّ مشكالت البحوث ذات أمهيَّة بالغة؛ ألنَّ ومناهج البحث، 

استخدام املناهج اخلاطئة ال توصِّل الباحث إىل حلٍّ صحيح إالَّ باملصادفة، وعلى ذلك فإنَّ الباحَث 

، وأن يكتسب مهارَة استخدامها باملما رسة جيب أن يتقن املناهج اليت ثبت جناحها يف جماله العلميِّ

أي إذا   العمليَّة بالدرجة األوىل، واختيار املناهج الصحيحة يعتمد على طبيعة مشكلة الدراسة نفسها؛

ذلك أن املشكالت املختلفة  كان املنهج السيميائي يعمل على شرح مصطلحات املنهج السيميائي 

ختتلف بالنسبة هلذه  ال يتمُّ حلُّها بنفس الطريقة، كما أنَّ البيانات املطلوبة للمعاونة يف احللِّ 
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املشكالت أيضاً، ونتيجة لذلك فينبغي قبل اختيار املنهج البحثيِّ الصحيح أن يدرس الباحث 

أّما إذا جئنا إىل بلد كاجلزائر يف بداية  واملعلوماتمشكلة دراسته يف ضوء خواصِّها املميِّزة والبيانات 

قد تأخر يف بداية الثمانينيات مع اجلهود  جكمصطلح مث كمنه  الثمانينيات، جند أن "احلضور البنيوي

 (1)النقدية القّيمة للدكتور عبد امللك مرتاض". 

يضاف إليها جهود بنيوية أخرى على الصعيد الفلسفي، كتلك اليت قام هبا عمر مهيبل يف  

حبث  –ورة، يف كتابه املنهج البنيوي غسفي املعاصر( والدكتور الزواوي بكتابه )البنيوية يف الفكر الفل

 (1).9115 البحثية  يف األصول واملبادئ والتطبيقات

وهكذا ازدادت الساحة النقدية العربية املعاصرة على الفرتات املتعاقبة منذ السبعينيات بأُساء 

بنيوية المعة من طراز )كمال أبوديب، مين العيد، عبد الكرمي حسن، سيزا قاسم، محيد احلمداين، 

النقدية، وتنوَّعت اجتاهاهتا  إسهاماهتافقد تعّددت  (2)لياس خورى...سامي سويدان، مجال سعيد، ا

 املنهجية بني بنيوية شكالنية، وبنيوية تكوينية وبنيوية موضوعاتية(.

للمدّونات النقدية بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة تتوقف يف  اإلصالحيوهلذا فاجلهاز 

 :ى مفاهيم املصطلحات اليت اتفق عليها هؤالء النقادوبالتايل البحث يف حبثه يوكز عل تفرعها الثالثي

 

 
                                                           

، 5005، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، يسييوسف وغل -  -  (1)

 84ص
 .599، ص9119يوسف وغليسي، النقد اجلزائرى املعاصر من األلسونية إىل األلسنية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،  -  (1)
، 5ينظر يوسف وغليسي: إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، منشورات االختالف، الدار العربية للفنون ناشرون، ط -  (2)

  .55م، ص9111هـ، ة5295
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 البنيوية الشكــالنيــــة: . أ

 :struduralismeوالبنيوية  structureالبنية  -5أ.

من املؤكد أن )البنية( ليست خطوة مفهومية، بل هي امتداد جلملة من املفاهيم املوزعة يف 

يف الرياضيات الذي يراه جون بياجي  Groupeحقول معرفية خمتلفة، لعّل أمهها مفهوم اجملموعة 

 (1)أهّنا "أقدم بنية عرفت ودرست"

بينما  Gestaltismeيف السيكولوجية اجلشطنية  Gestaltواذا عّرجنا إىل مفهوم الشكل 

تبقي اللسانيات احلديثة )ومعها النقد البنيوي يف اصطناعها هلذا املفهوم، مدينة لدوسوسري، الذي  

 Systéme).(2)مبصطلح النسق أو النظام  كان يعرب عن ذلك

يف تقديرنا اخلاص أن هذا اإلمجاع املطلق تنفيه حمضرات دوسوسري ذاهتا، إذ  –و الواقع 

تصطنع حبرفية واضحة مصطلحي البنية والبناء يف سياق استثنائي، كما نشتق البنيوية من البنية، فإن  

 يزي املوحد.بالرسم الفرنسي واالجنلStructure كلميت البنية  

الفرنسي، ال يستوي معناها إالّ  (3)إن هذا الدالالت املعجمية امللتقطة من املعجم التأثيلي

باستكمال املفهوم يف بعده االصطالحي، حيث تدل البنية على "نسق حمدد يتحّدد العنصر ضمنه 

 (4)بوضعيات واختالفات".
                                                           

 (1) - J.piaget : les structuralisme 6 eme ED, PUE, Paris, 1974, p17  يوسف وغليسي:  .ضمن كتاب
 21إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص

 (2) - J.piaget : les structuralisme 6 eme ED, PUE, Paris, 1974, p64.  يوسف وغليسي:  .ضمن كتاب
 21إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص
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 على الباحث الرتكيز عليها : أوىلوقد حصر جون بياجي  خصائص البنية يف ثالثة عناصر.

 اليت حتيل على التماسك الداخلي للعناصر اليت ينتظمها النسق. la totalitéالكلية  -

، اليت تفيد أّن البنية نظام من التّحوالت ال يعرف  tronsformation lesالتحويالت  -

 الثبات، فهي دائمة التحول والتغرّي، وليست شكال جامًدا

، الذي يتكفل بوقاية البنية، وحفظها حفظا ذاتيا، l’autoréglage الضبط الذايت  -

ينطلق من داخل البنية ذاهتا، إال من خارج حدودها، وعليه فاخلصائص اليت وصفها جون بياجي 

للبنية هو نفسه التصور الذي ميثّله دوسوسري بلعبة الشطرنج إذ يقول:"أن لعبة الشطرنج حتقيقا 

  (1)اللغة بشكل طبيعي".اصطناعيا ملا تقدمه لنا 

نفهم من قول درسوسري هذا أن قطعة الشطرنج ال قيمة هلا يف ذاهتا وإمنا قيمتها مرتبطة 

مبقابلتها مع الكلمات األخرى،  -يف النظام اللغوي–مبوقعها على الرقعة، كذلك تتحّدد قيمة الكلمة 

هر اجلرجاين يف نظمه، قبل ال يكاد خيتلف هذا الكالم يف شيء عن الفكرة اليت اقرها عبد اال

حماضرات دوسوسري بقرون، إذ سلب اللفظة املفردة من مزيتها الذاتية، وأرجع كل ذلك إىل السياق 

املعنوي الرتكييب إذ جنده يقول:" أّن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمّردة، وال من حيث 

يف مالئمة معىن اللفظ ملعىن اليت تليها، وأما هي َكِلٌم مفردة، وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة وخالفها 

                                                                                                                                                                          

  (3) .59، ص5511، دار اخلليفة، بريوت، 2روجيه غارودي: البنيوية فلسفة موت اإلنسان، تر جورج طرابيشي، ط - 
(4) - J.piaget : les structuralisme 6 eme ED, PUE, Paris, 1974, p08-14. وغليسي: ضمن كتاب يوسف

 21إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص
(1) – D Saussure : coure de linguistique générale , p141.  ضمن كتابp17  يوسف وغليسي:  .ضمن كتاب

 21إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص
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أشبه ذلك مما ال تّعلق له بصريح اللفظ، ومما يشهد لذلك أّنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك يف 

  (2)موضع، مث تراها بعينها تثقل عليك، وتوحشك يف موضع آخر".

يف موضع، وضعيفة  إذن فعبد القهر اجلرجاين ينتهي إىل أّن اللفظة الواحدة تبدو مقبولة حسنة

( دوسوسري من systèmeمستكرهة يف موضع مغاير، وعليه فال فرق بني نظم اجلرجاين ونسق:)

هذه الناحية، فكالها يؤدي مفهوم البنية هنا، حيث يتحّدد مفهوم العنصر، بشبكة العالقات الرتكيبية 

 اليت تنظم هذا العنصر مرتبطا بالعناصر األخرى يف الشبكة ذاهتا.

كان ذلك هو مفهوم املصطلح  فإن هذا احلد املصطلحي نفسه قد انتقل إىل الكتابات وإذا  

العربية بكيفيات لغوية خمتلفة تقرتب حينا من مفهومه الغريب، وتنآى عنه حينا آخر، لكن املفاهيم 

 ختتلط أكثر باستحضار بعض املرادفات االصطالحية اليت تقع على حميط املفهوم املركزي، ومن مث فقد

 ترجم املصطلح إىل :

و )معجم مصطلحات علم اللغة  (1)"تركيب بنية" يف )معجم علم اللغة النظري( -

 (2)احلديث(.

 (4)وصاحيب )مدخل إىل نظرية القصة(. (3)"هيكل بنية" "لدى عبد السالم املسدي" -

 (5)"البناء، الرتكيب" لدى حممد عناين. -

                                                           
 .12، ص5555، دار الكتاب العريب، بريوت، 2ليق حممد التنجي، طعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز شرح وتع -  (2)
 .995، ص5555، مكتبة لبنان، بريوت، 9حممد على اخلوىل: معجم علم اللغة النظري، ط -  (1)
 .19، ص5512، مكتبة لبنان، بريوت 5عبد السالم املسدي: معجم مصطلحات علم اللغة احلديث، ط -  (2)
 .912، الدار العربية للكتاب، تونس، د ت ، ص2: األسلوبية واألسلوب، طعبد السالم املسدي -  (3)
 .921ُسري املرزوقي: مدخل إىل نظرية القصة، الدار التونسية للنثر، دت، ص -  (4)
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 (1) " اهليكل" لدي حسني الواد. -

َياْن" لدى -    (2) جوزيف ميشال شرمي. "بِنـْ

وهكذا فقد ترادفت )البنية، البناء، اهليكل، الرتكيب، النظم، البنيان( أمام املصطلح املركزي 

Structure ففي الرتمجة ال جيئ، حيث جند البحثي ، إال أن هذا األخري فإن ُأِخَذ يف السياق ،

( ، Structure( )Constructionحممد رشيد ثابت، على سبيل املثال مييز بني مصطلحي )

 ( Structuralismeوهذا شيء مجيل لوال انّه ال ينسجم مع مصطلح )

اهليكلةكما جند املنصف عاشور جيعل كلمة البنية مقابال للمصطلح األجنيب  الذي يرتمجه إىل

( يقابله Structures( لكنه حني يواجه املصطلح نفسه يف صيغه اجلمع )Structureاملفرد)

 ة هياكل.بكلم

على العظيم أو الطويل أو الضخم أو هي "الدعامة  -لغويا-وإذا كانت كلمة اهليكل تدل 

 (3) اليت تركب فيها أجزاء احملّرك"

 فإن مادة )بـُىَن( يف لسان العرب ورمّبا دلت على البناء املشرف وبيت األصنام كما يف اللسان

 تنتج لنا الدالالت التالية:

                                                                                                                                                                          

 
 .010ص 5008المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية ،بالقاهرة،ابراهيم مصطفى وأخرون مكتبة الشروق الدولية  -  (1)
 )مادة بني(. 088/ ص6ابن منظور: لسان العرب، ج -  (2)
 .912، الدار العربية للكتاب، تونس، د ت ، ص2عبد السالم املسدي: األسلوبية واألسلوب، ط -  (3)
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َيٍة وبَنايٍَة" و "البَـَناْء: املبىَن واجلمع ابنية و "بـَىَن البَـنَّاُء  الِبَناَء بنًيا وبَناٌء وبىًن، مقصوٌر وْبنَيانًا وبـُنـْ

 (1) أبـْنَـَياُت مَجع اجَلمع.... " و "البنية، والبُنية: ما بَنيَنه وهو الِبىَن و البـُىَن".

ة صفة دالة على اهليئة وهكذا نرى الفروق اجلوهرية بني البنية والبناء، حيث تبدو البني -

 اليت تنتظم وفقها العناصر، أما البناء فهو الشيء املبىن.

وحني نستحضر، أو نربط البنية باهليكل، يغدو من املفيد أن نشري إىل الناقدة ميىن العيد يف 

 عبارةالقوهلا أن:"اهليكل نسبة إىل البنية، هو كنسبه اهليكل العظمى إىل جسم اإلنسان، وهو بالتايل 

 .املكّونة هلذه البنية يف حدود وظائف هذه العناصر الداخلية

هو كالم على هذه الوظائف، ويف هذه  العام ملصطلحات البحث العلمي والكالم عن اهليكل

احلدود دون التطرق إىل الدالالت واملعاين أو القيمة اليت من املفرتض أن حتملها هذه البنية، أو اليت 

ا مقاربة ال تقف عند حدود النظرة اهليكلية للبنية، مثل الناظر، فقط، يف توصي هبا أو اليت توّلده

هيكل البنية كمثل املهندس امليكانيكي الناظر يف آلية السيارة، دون أن يكون معينا مبسألة من 

   (2) سيستخدم هذه السيارة وكيف وألية غاية".

ينصرف إىل مفهوم اإلطار الشكلي اخلارجي  العام للبحث  ومتاشيا مع هذا الّنص فإن اهليكل 

كما ينصرف البنيان إىل مفهوم معماري يراد ف احلائط، بينما حتيط البنية بكل ذلك، إذ تنصرف إىل 

الكيفية اليت تنتظم هبا عناصر )البناء( أما )البنية(، بالقياس إىل )البناء( فقد ظل حضورها نادرا جدا 

                                                           
 .010ص 5008المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية ،بالقاهرة،ابراهيم مصطفى وأخرون مكتبة الشروق الدولية  -  (1)
 .552، ص5551، دار الفرايب، بريوت لبنان5العيد :تقنيات السرد الروائي، يف ضوء املنهج البنيوي طميىن  -  (2)
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اجلزائري الزواوى بغورة يف يسلم بذلك صالح فضل، والناقد  لكن يف أي من النصوص القدمية كما

 قوله:

مطلوب قد سبقنا إىل حتديد مفهوم البنية، يف معجم )مصطلحات النقد العريب القدمي(  أمحد

 (1) على أّن بنية الكالم: صياغته ووضع ألفاظه ورصف عباراته"

به "الوضع اللغوي السليم  ينبن جعفر، ونع قدامه"ميكن أن نبسط مفهوًما آخر للبنية عند 

 (2) واملستقيم للكلمات يف البيت"

( إيل االستعماالت Structureوإذا كانت تلك بعض املشاكل اليت جرها مصطلح )

على مصطلح  -العربية، فإنه من حتصيل احلاصل أن تنسحب تلك املشاكل مبثلها أو بأضعافها

(Structuralismeالذي قاربت ترمجاته العربية إىل ):ما يفوق العشرين ترمجة منها  

 الِبَنِيويَة )بكسر الباء غالبا وهي أكثر الرتمجات تواترا، وأشيعها استعماال( -

 الِبَناويت: لدى الراجي التهامي اهلامشي. -

أقدم مستعمليها، مث استعملها من بعده مشال  طحان منقد يكون رميون  اليتالبنيانية،  -

 (3)زكريا.

الِبَنيوِية: وقد يكون الناقد اللغوي اجلزائري عبد الرمحان احلاج صاحل أّول من استعمل هذا  -

يف جملته الرائدة اللسانيات: "مناهج بنيوية  5595املصطلح بوعي لغوي كثري حني كتب سنة 

                                                           
 .64، ص5001، دار الهدى، عين مليلة، 1الزواوي بغورة: المنهج البنيوي، ط -    (1)
 .11استخدمها ريمون الطّحان على رواية توفيق الزيدي، أثر اللسانيات في النقد األدبي ص -  (2)
 .15، ص1841، دار الكتاب اللبناني، بيروت5ريمون الطحان: األلسنية العربية، ط -  (3)
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َيٍة( إىل  قياسا ووسائل بنيوية" مشريا يف اهلامش إىل أنّه إتّبع رأي يونس بن حبيب يف النسبة إىل )بِنـْ

 رغم أنه مل يستقر عليه، ورابح بوحوش كما استعمل هذا املصطلح كذلك عدنان بن ذريل)ظبية(  

 الذي اصطنعه متأثرا بصيغ أستاذه احلاج صاحل.

وكذلك عبد امللك مرتاض الذي صار من أشدِّ املصرين على البنيوية بعدما تعاطى )البنيوية(، 

الذي كتبه سنة  َعدَّل عنها يف كتابه حتليل اخلطاب السردي قبلها، يف عدد غري قليل من كتبه مثَّ 

ويف كل ما ألفه بعد هذه السنة حيث استخدمها يف مقالته )مدخل يف قراءة احلداثة( بقوله:  5551

َية( على مراعاة األصل و الِبْنيوِية على اإلعدال".  "وما ميكن أن يقال حنويا)الِبنـْ

ة الّنص( حيث البنيوية حلن لغوى )البنيائية( تعريف معريف مث يكرِّر هذا الصنيع يف )قراء 

)البنيوية( حلن فاحش يف النسبة إىل البنية، و)البنائية(، هو تعريف للجانب املعريف، حيث أّن األمر 

 (1)هنا ال ينصرف إىل البناء، وإمّنا ينصرف إىل البنية.

ويعيد ذلك مرّة أخرى يف كتاب آخر:"شاع يف االصطالح النقدي املعاصر استعمال  

مصطلح )بنيوي(، وهو مرفوض ذلك حنويا كما نصَّ عليه سيبوية يف باب اإلضافة، ومن أجل ذلك 

اإلضافة، ومن أجل ذلك اقرتحنا مصطلح )الِبْنوِيَة( )الِبْنِوي( حىت ال تلحن ، ومن أراد أن يكسر 

  (2)فشأنه وما أراد، لكن ال حيق له أن يفرض علينا اخلطأ" العربية

                                                           
 .00عبد الملك مرتاض: قراءة الّنص، كتاب الرياض، الرياض، ص -  (1)
 .04، ص501عبد الملك مرتاض: التحليل السيميائي للخطاب الشعري، دار الكتاب العربي، الجزائر -  (2)
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ونراه يف موضع آخر من كتابه )يف نظرية النقد(، من باب أّن االستعمال السليم "إمَّا أن 

( وهو ثقيل يف النطق، وإمَّا أن يكون على القلب  يكون على أصل اللفظ الذي هو البنية فيقال )بُِنِّيِّ

هو األخف بالضرورة نطقه على  -باإلضافة إىل سالمته من اخلطأ –طالق فيقال )بَنِوى(وهذا اإل

أللسان واألمجل حتما وقعه يف أآلذان فال ندري كيف ذهب االستعمال النقدي العام املعاصر، إىل 

هذا اخلطأ الفاحش الذي ال مربر له، إال أن يكون اإلصرار على إفساد العربية وفأسها بالفأس، 

 (1) (3)ها بالبأس"واالستمتاع بإصابت

 هو مايلى: العلمي و أهم ما ميكن أن يستخلص من هذا العرض االصطالحي

 لقد واجه النقد العريب اجلديد )متضافرا مع الدراسات األلسنية احلديثة املصطلح األجنيب املفرد  

Structuralisme ،الِبنيانية، الِبَنوِية، هبذا الكم الكبري من املقابالت اإلصالحية: )الِبنيوية، البُنيوية

يَـَوانية، الِبيِنية، اهليكلية، اهليكالنية، الرتكيبية( إذن فهو تـََلِق فردي مشتت تعوزه روح  البنائية، الِبنـْ

االنسجام والتناسق، ومن جهة أخرى فهذا املصطلح، يبدو مطبوع على العموم بالّتعصب لألنا 

واملصري للبنائية، واللبناين للبنيانية واجلزائري   لهيكليةالفردي أو القبيلة اللغوية، فالتونسي يتعّصب ل

 للِبَنوية.

مث إن الناقد العريب اجلديد، قبل أن حيلم بالتنسيق االصطالحي كما يوّضح هنا يوسف 

إىل أن حيسم مسألة التنسيق مع ذاته يف  -يف نظري -وغليسي قائال :"إن الناقد العريب هو حباجة 

                                                           
 

 .181، ص5005مرتاض، في نظرية النقد، دار هومة، الجزائر، عبد الملك  -   (1)
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ألفينا بعض النقاد يدعون إىل مصطلح معنّي اليوم، مّث يأتون غريه غًدا كما رأينا يف مرحلة أوىل إال أنّنا 

حالة الدكتور عبد امللك مرتاض من البنيوية إىل الِبَنوية الذي دأب على مثل هذه احلركات 

االصطالحية التصحيحية، حىت وإن كّلفته االنقالب على ذاته، مادام نشدانه للكمال اللغوي واملعريف 

 (1)يقتضي هذه التضحية".

 خاتمة 

واليت جاءت مركزة على مصطلح البنيوية يف البحث  بقي لنا أن نشري يف ختام  هذه املداخلة 

أّن بعض الدراسات هو  ،إىل الفرعية االصطالحية  اليت يعتمد عليها الباحث  يف حبثهالعلمي 

هومني فرعيني: أوهلا ختصص له مصطلح اللسانية الغربية املتكئة على النحو التوليدي، متّيز بني مف

Structural  ،وذلك حني يتعّلق األمر بالنسبة إىل املنهج أي إىل البنيوية أي اللسانيات البنيوية

ومن مث أوىل  وذلك حني يتعّلق األمر بالنسبة إىل )البنية(. structurelوالثاين ختصص له مصطلح 

 د دراسته على الباحث الرتكيز على املصطلح الذي هو بصد

 مصادر ومراجع المداخلة :

 .555191جابر عصفور:مفهوم الشعر ،دراسة يف الرتاث النقدي،اهليئة املصرية العامة للكتاب،ط - 5

حسني نبيل توفيق 2    5592اجلوهري أمحد واخلرجبي عبد اهلل : مناهج البحث العلمي القاهرة مكتبة النهضة 9

  5592: التنظيم املركزي للبحث العلمي القاهرة مكتبة النهضة العربية 

                                                           
 .12-19د املالك مرتاض النقدية، صاملنهج واملصطلح يف جتربة عب إشكالية: ييوسف وغليس -  (1)
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إحتاد من منشورات  سليمان حسني : ُمضمرات النصِّ واخلطاب دراسة يف عامل جربا إبراهيم جربا الروائي، 2

  5555الكتاب العرب

علي وطفه : إشكالية املفهوم يف اخلطاب العريب املعاصر ، قراءة اجتماعية سوسيولوجية ، حبث ضمن جملة  -1

 9112هــ يونيو 5295"التعريب" تصدر عن املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر بدمشق، ربيع األول 

 العدد التاسع عشر   مـ

،  5، ع91اهلل هيف، املصطلح السردي تعريبا وترمجة، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، ملج عبد  - 2

9112.، 

 . 9111، 5علي القاسم، علم املصطلح أسسه الّنظرية وتطبيقاته العلمية، مكتبة لبنان ناشرون، ط -9

 جاد عزت حممد، نظرية املصطلح النقدي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د، ط. 1

 ،5، ط9أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صابر بريوت، م 5
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 علوم اللسان العريب: التخصص        عبد الرمحن جودي االسم اللقب : 

 5491ماي  8جامعة  المؤسسة:أستاذ حماضر "ب"                                : الرتبة العلمية :

  0661005660الهاتف:        djoudiabd@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 المصطلح والمفاهيمالمحور:  

 المداخلة:  عالقة المصطلحية باللغة الخاصة  عنوان

  

 الملخــص : 

ينتاب طالب العلم يف ختصصات اللغات واآلداب قلق واضطراب يف التعامل مع املصطلحات اليت تتعلق 
بعلوم اللغة احلديثة، مثل علم املصطلح، املصطلحية، لغة التخصص على الرغم من االختالف البّين بينها، وذلك 

إىل التصورات اخلاطئة، وقلة اإلحاطة باملفاهيم اليت تعّبن عنها هذه املصطلحات حىت شاعت  -زعمنا حسب–راجع 
 يف استعماهلم اليومي على أهنا دوال ملدلول واحد، من دون أن تصحح.

ونسعى من خالل هذه املداخلة إىل إزالة الغموض الذي يكتنف هذه املفاهيم، ووضع هذه املصطلحات يف 
الصحيح من خالل رسم حدود هذه املصطلحات وربطها مبفاهيمها، ومقابلة بعضها ببعض للوقوف على إطارها 

 العالقة بينها.
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 : المصطلح والمفاهيمالمحور

 : عالقة المصطلحية باللغة الخاصةعنوان  المداخلة

 الدكتور/ عبد الرحمن جودي       

 

 فاتحة القول:

ينبغي أن يترسخ في الذاكرة  معنىهذا الو  ،"العلم لغة أحكم َوْضُعها": ةل المأثور اقو األجاء في أحد 

أن و أن ينّزل الكلم في مواضعه، ب أولىالعالم فب العلم، الجماعية، أو على األقل في ذاكرة جمهور الباحثين وطال

فترض، يوفي صياغة أفكاره حقها من الدقة والسالسة والوضوح وأن يتحرى ذلك قدر اإلمكان وهو يالحظ وي

 .ويسائل وُيجيب، ويسمي ويعرف، ويستقرئ ويفسر، ويبرهن ويستنتج، ويدرس ويؤلف، ويساجل ويناظر

اعتماد مصطلحات فيها من اللطافة والدقة ما يضمن  معنىولعل من أول المتطلبات لتحقيق مثل هذا ال

فاهيم واألشياء، فمصطلحات العلوم التعبير عن المفهوم واإلحالة إلى المرجع إحالة تمّكن من اإلحاطة معرفيا بالم

إنما هي مفاتيح حصونها وناظمة أنساقها وكواشف مكنوناتها. وال غرو، أن نجد لفظة "مفتاح " تتصدر عنوان 

أكثر من مؤلف يعالج، بهذا القدر أو ذاك من الوعي النظري والصرامة المنهجية، قضية المصطلحات في الفكر 

كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى العربي قديمه وحديثه. مثال ذلك  

 .ومفتاح العلوم للسكاكي، زاده

ومعلوم أن هذه المصنفات وغيرها )ككشاف اصطالحات الفنون للتهانوي، وكتاب التعريفات للجرجاني( 

نهلت من ذخائر العلوم األصيلة )من نحو وبالغة وفقه وتفسير وحديث( كما استقت مادتها من العلوم الدخيلة،  

ه المفكرون والعلماء، مصطلحات كالرياضيات والمنطق والفلسفة. وكان طبيعيا أن يواجه أصحابها، مثلما واج

ومفاهيم جديدة، مفاهيم اقتحمت المجال الذهني العربي اإلسالمي، فلم يكن هناك بد من أن يتصّدوا لها 
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بالتمحيص والتعريف والترجمة، وهو ما اضطلعوا به دونما مرجع معتمدين في النقل وسائل التوليد المعروفة في 

 لغة الضاد.

 الداللة االصطالحية: -

، (1)أساس االصطالح قائم على املواضعة، كما قال ابن جين وغريه، إنن أكثر أهل الننظر على أنن أصل اللغة هو املواضعة

 واملواضعة هي االتفاق، واالصطالح من اجلذر ]ص.ل.ح[ وتقليباته وهو االتفاق. 

ئم أيضا على االتفاق، إال أنن الفرق: وعلى هذا األساس تكون اللغة عامة قائمة على املواضعة واالتفاق، واالصطالح قا

 هو أنن اللغة هي اصطالح عام بّي عموم املتكلمّي، أما االصطالح فهو اتفاق خاص بّي فئة من املتكلمّي خمصوصة.

حبيث إذا ذكر ذلك اللفظ ال يراد به غري هذا  ،دمعّي بإزاء مفهوم حمدن  ميدان"املصطلح" كلمة وضعتها فئة خمصوصة يف و

الصطالح يف املعجم العريب القدمي، ما جاء يف تاج العروس للزبيدي ويف اجلاسوس على ااملفهوم. ومن أبرز تعريفات 

. واعتّب الكفوي (2)«اتفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص» القاموس لفارس الشدياق، وهو أنن االصطالح 

. وقال (3)«ق القوم على وضع الشيء، وقيل إخراج الشئ عن معناه اللغوي إىل معىن آخر لبيان املراداتفا»االصطالح 

. أما عند (4)«االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول: »الشريف اجلرجاين

 .(5)فإنن االصطالحات هي األلفاظ املوضوعة للحقائق"» القرايف: 

رى فخر الدين الرازي أن االصطالحات هي عرف خاص بكل طائفة من أهل العلم، كالنقض والكسر والقلب واجلمع وي

اتفاق على  -عنده–حاة. واالصطالح صب واجلر: للنن والفرق: للفقهاء، واجلوهر والعرض والكون: للمتكلمّي، والرفع والنن 

قطعة واحلروف املركبة معرفات ملا يف الضمائر. فاالصطالح اس على جعل األصوات املوضع اسم للشيء، أي اتفاق النن 

اس أنن النن  »يعرف كل واحد صاحبه ما ضمريه عن طريق األلفاظ والكتابة لكون اللفظ مفيدا للمعىن بالوضع. أي: 

ا اصطلحوا على جعل تلك اللفظة املخصوصة معرفة لذلك الشيء املخصوص، فكأهنم قالوا: مىت مسعتم هذه اللفظة منن 

 .(6)«فافهموا أنا أردنا ذلك املعىن الفالن
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ويف التنداول، يتخذن كثري من الدارسّي اللفظّي: "مصطلح" واصطالح" مرتادفّي، ويف ذلك نظر؛ إِذ املصدر يف اللغة 

 العربية يتضمنن معىن الشمولية، بينما "املصطلح" يتضمن معىن الفردية.

 يف ميدان من ميادين املعرفة أو ميدان مهين.فاالصطالح هو: جمموع مفردات خاصة تستعمل  -

واملصطلح هو: مفردة من االصطالح؛ أي كلمة من جمموع مفردات خاصة ال تستعمل يف الكالم العادي اجلاري على  -

 ألسنة الناس.

 علم المصطلح والمصطلحية -

املصطلحات العلمية احلديثة،  أحد املفاهيم احلديثة نسبيا يف علوم اللغة احلديثة، يسعى إىل حتديد معايري وضع

علم يبحث يف العالقة بّي املفاهيم العلمية » ودراسة تكوين املصطلحات، ومدى متثلها للبناء املعريف، لذلك يُعرنف بأنه 

 .(7)«واملصطلحات اللغوية، اليت تعّبن عنها

ن لغة أخرى، من مجيع فيدرس اجلانب العملي اليت يعين املشتغل باملصطلح حال وضع املصطلحات أو نقلها م

مستواياهتا: الصوتية )ظاهرة االقرتاض(، والرتكيبية )االشتقاق والنحت والرتكيب والتعبريات االصطالحية(، والداللية، 

فينظر يف الصنعوبات اليت تعرقل العمل، ويعمل على إجياد احلل املناسب مستهديا بالنظريات واملناهج املطروحة يف هذا 

 .(8)اجملال

"، واملصطلحية Terminologieويتنازع دراسة املصطلح علمان: علم املصطلح ويقابل املصطلح النظري "

". وقد تعدندت احملاوالت اليت تسعى إىل متييز العلمّي من بعضهما Terminographieويقابل القسم التطبيقي "

» الفرق بينهما يف أنن: ( اليت خلصت LSP 5446البعض، منها ما جاءت به الندوة اللغوية األروبية)

Terminology  يتضمن موضوعات كالنظرية التنصورية، وعالقة املصطلحات، وبنية املصطلح، وتتضمن املصطلحية
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Terminography  واملعجمية أو صناعة املعجماتLexicography  ،موضوعات، كتصاميم البيانات

 .(9)«وتسجيل املعايري، واستخالص املصطلح، و تعريفات، وموسوعات

وعلى الرغم من هذا، جيد املتصفح للكتب اليت حاولت تعريف املصطلحية خلطا كبريا واختالفا بيننا بّي 

" مصطلحية، Terminologieالرتمجات والتسميات، بّي من يعدنمها مرتادفّي، ومن يرتجم "

 " علم املصطلح، والعكس بالعكس.Terminographieو"

مشهودا يف الدراسات املصطلحية اليت أصبحْت قطب الرحى يف العلوم وقد عرفْت السنوات األخرية تطورا 

اإلنسانية واملادية، ولعلن أهم أسباب هذه الطفرة تطور مفاهيم العلوم وتفرنع ميادينها واجتاهاهتا واختالف مناهجها 

 ومقارباهتا، إضافة إىل اضطراد األحباث يف جماالت تقنيات املعلومات والتواصل وتقدمها.

أنه مما أسهم يف تطور املصطلحية التالقُح املستمرن بّي مفردات اللغات اخلاصة واللغة العامة، إذ تنتقل  وجلين 

العديد من الكلمات من اللغة العادية إىل اللغات القطاعية، كما تـُنتزع يف نفس الوقت اصطالحية العديد من 

 اجلمهور فتغُزو متون املعاجم العامة..املصطلحات العلمية والتقنية لتستعمل من قبل فئات عريضة من 

الصلة بّي ” مسكوكية“وقد أفضْت هذه التطونرات إىل حتونل املصطلحية من املقاربة املعيارية اليت تستند إىل 

املصطلح واملفهوم إىل املقاربات الوصفية اليت ترصد األبعاد النصية والسياقية واالجتماعية والتواصلية للمصطلح.. وبالتايل 

دادْت الوشائج توثـنقا بّي املصطلحية واللسانيات من جهة، وبينها والروافد املعرفية املتنوعة والوقائع االجتماعية املؤثرة من از 

 جهة ثانية..

 مجاالت الدراسة: -

 ، وهي: (10)تتناول املصطلحية جوانب ثالثة متصلة من البحث العلمي والدراسة املوضوعية
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اجلزء(. واليت تتثمل يف  -النوع، والكل –قات بّي املفاهيم املتداخلة ) اجلنس تبحث املصطلحية يف العال -أ

 صورة أنظمة املفاهيم اليت تشكل األساس يف وضع املصطلحات املصنفة اليت تعّب عنها يف علم من العلوم.

م األلفاظ تبحث املصطلحية يف املصطلحات اللغوية، والعالقات القائمة بينها، ووسائل وضعها، وفروع عل -ب

 أو املفردات، وعلم تطور دالالت األلفاظ.

تبحث املصطلحية يف الطرائق العامة املؤدية إىل تكوين اللغة العلمية والتقنية بصرف النظر عن التطبيقات  -ج

العملية يف لغة طبيعية بذاهتا. وتصبح املصطلحية بذلك علمًا مشرتكًا بّي علم اللغة، واملنطق والوجود، واإلعالميات، 

 .واملوضوعات املتخصصة وكذلك علم املعرفة، والتصنيف

 وهذه العلوم كلها تتناول التنظيم الشكلي للعالقة املعقدة بّي املفهوم واملصطلح.

 لغة التخصص: -

ومبعجمه اخلاص ورموزه املتميزة  تعد لغة اخلطاب العلمي لغة اختصاص، إذ يتميز بلغة تضمن استقالله بذاتـــه

  شفرات متبادلة بّي أهل العلم.تتحول بعض األحيان إىل واليت قد ال يفهمها إال أصحاب االختصاص وقد

 :بقولهلغة التخصص  AFNOR "يعرف " أفنور -

« Sous-système linguistique qui utilise une terminologie et d’autres moyens 

linguistiques et qui vise la non-ambiguïté de la communication dans un 

domaine particulier»(11). 

 :هلو قب Dubois"دوبوا ويعرفها " -
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« On appelle langue de spécialité un sous-système linguistique tel qu’il 

rassemble les spécificités linguistique d’un domaine 

particulier…»(12). 

 

مرتبـــطة  . وهي أيضا لغة(13)«والعلمية مصطلح مرتبط بتنظيم حوار خاص يف امليادين التقنية »لغة االختصاص ف

 احلالة توحي إىل حقيقة خارج إطار اللغة ملصطلحات املستعملة فيها، يف هذهوا مبمـــارسة تقـــنية أو علميـــة ختــص جمــاال ما

مرادفة يف الغالب للغة البحث العلمي  فهي» املشرتكة، وقد خيتلف معىن املصطلح عن معناه يف االستعمال أو املمارسة 

بشيء  )العبارات والرتاكيب (واألسلوبية  )املصطلحات (اجلوانب اإلفرادية املعرفة، تركز يف تعليمها علىيف قطاع معّي من 

 .(14)«االختصاص من

معّي، ويتميز هبا  ابري والصيغ اليت يستعملها ميدانوالتع فهي تلك الرتسانة العامة من املصطلحات واألساليب

 نطق بكلمة منها تـُرسم مباشرة حدود ذلك اجملال أو امليدان يفورمزا مليدانه، فمىت  وتكون مسة من مساته

عن مفاهيمه ومقتضياته  وكل ميدان يأخذ من اللغة ما يساعده وييسر التعامل والتفاهم فيه، وما يعّب ...الذهن

لغة التجار أو  يستخدمها األطباء، ومها معا خيتلفان عن فاللغة املستخدمة يف اجليش ختتلف عن اللغة اليت» ومتطلباته. 

استيعاب اللغة » لغة التخصص هي و  (15).«لغة كل منهم ارتباطا وثيقا باحلرفة اليت يؤديها ترتبط ...اخلارجّي عن القانون

 (16)«.معينة خلصائص العلم حسب جماالت وحقول معرفية

ليدل على اختصاص معّي  اللفظ الذي يصنعه أهل عرف أو» ويعد املصطلح عصب النص العلمي ويقصد به 

واملفردات أو الكلمات يف مرحلة نشأهتا تكون هلا مسة تقنية  (17)«.معىن معّي ليتبادر إىل الذهن عند إطالق ذلك اللفظ

يكون هلا معىن واحد، مفهوم من أصحاب االختصاص، وهذه املصطلحات قد تكون أمساء  حمضة ويف غالب األحيان

 (18)«.امللحة وإىل املساعدة على الفهم واملعرفة جديدة نامجة عن العصرنة استجابة إىل احلاجة 
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وتتأدى هبا األغراض إىل البلد  تطلع على ما يف الضمـــائر»  ويصف ابن خلدون الكتابة بأهنا صناعة شريفة

ويطلع هبا على العلوم واملعارف وصحف األولّي وما كتبوه من  البعيد فتقتضي احلاجات وقد دفعت مؤونة املباشرة هلا،

 .(19)«علومهم وأخبارهم

الكتابة يف » ، و (20)االجتماعي وتعتّب الرموز املكتوبة يف ذاهتا صلة مهمة يف العالقة بّي اللغة والثقافة والبناء

توجد فروق لغوية وأسلوبية جوهرية بّي اللغتّي املنطوقة واملكتوبة على  (،21)«معناها العام هياكل نظام مكاين داليل مرئي

فاملكتوبة متد املنطوقة بكثري من  عامل التفاعل بينهما موجود وال ميكن غض النظر عنه يف التحليل الوصفي،أن  الرغم من

 (22)«.تأثرياهتا الظاهرة يف إنشاء املكتوبة و قراءهتا معا صياغاهتا وتراكيبها وتعبرياهتا، وللمنطوقة

 :هي تلك اللغة اليت تتوفر فيها جمموعة من املواصفات العلمية،  ونشري إىل أمهها لغة املتخصصةف

 امليل إىل الدقة -

 توفر االختزال -

 الوضوح الذي جيلو احلقائق و يعّي على الفهم-

  .اإلهبامالبساطة و البعد عن التقيد الذي يسلم من  -

ها عن اللغة العامة، على مبدأ معريف مفاده أن اللغة ويتأسس نعت لغات العلوم باللغات اخلاصة، وبالتايل متيز 

 .املتخصصة أداة ناقلة ملعارف خاصة

فاللغة املتخصصة تستمد خصوصياها من السياق الذي تستعمل فيه واملوضوع الذي تريد نقله وإيصاله إىل 

نفسها يف تشكيل الكلمات  تستعمل أساليب اللغة العامة .مجهور خاص والنوايا والشروط املوجودة يف عملية االتصال

إن االلفاظ اجلديدة نادرة، إذ بعكس ذلك غالبا ما تستعمل لغات التخصص كلمات موجودة وهلذا نلجأ و  .إىل حد بعيد

 .إىل االشتقاق واالقرتاض واالختزال والرتكيب
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 ꞉ميزات اللغة املتخصصةومن 

واضحة، تنفي كل مظاهر اللبس والغموض، فاللغة نقصد خباصية الدقة التعبري عن املفاهيم بكيفية ꞉ خاصية الدقة

 .املتخصصة ترفض االشرتاك اللفظي والرتادف وتعتمد على الداللة االحادية

أي ربط اللغة املتخصصة باملوضوع العلمي املوصوف، أي غياب كل االلفاظ واالساليب اليت حتيل  ꞉ خاصية املوضوعية

 .علوم وخلق تطابق منطقي بّي املعرفة والواقعإىل ذات الواصف، وسعي حنو استقاللية لغة ال

أي تبليغ حمتوى املعرفة بأقل ما ميكن من االلفاظ والعبارات والوسيلة اللغوية االكثر انتشارا يف وضع  ꞉ خاصية االجياز

 .املصطلحات املوجزة هي النحت

التعقيد، وأساليب سهلة ختلو مما هو أي كتابة املضمون العلمي جبمل قصرية تنعدم فيها كل أساليب ꞉ خاصية البساطة

 .موجود يف اللغة العامة مثل التقدمي والتأخري

أي تفضيل املأنوس من األلفاظ وهي تلك اليت تبتعد عن الغرابة وذلك بتجنب كل ما ينتج عبارات  ꞉ خاصية الوضوح

 .ح اجملال للتأويل املتعددغامضة، والتخلي عن استعمال الصور البالغية من تشبيه وكناية واستعارة وكل ما يفس

ولكن املصطلحات وحدها  ال شك أن اجلزء األساسي يف كل لغات التخصص يتمثل يف مصطلحاهتا املختلفة،

. فالفرق األساسي بينهما (23)ال تشكل لغة؛ إذ حتمل كل لغة ختصصية خصائص صرفية وحنوية مستمدة من اللغة العامة

التخصص، أما اخلصائص الصرفية والنحوية فال تتكون إالن يف اللغةالعامة،  يتمثل يف أن املصطلحات تتكون داخل لغة

 .(24)ويستخدم منها فقط ما يفي حباجات التخصص

هتدف إىل حتقيق الدقة والداللة املباشرة بعيدا عن اإلحياء والعموم، وهي مسات مميزة للمصطلحات العلمية وهي 

ومباشرة يف داللتها، بعيدة عن اللغز والغموض. كما تكتسب الكلمات والتقنية. إذ ينبغي أن تكون املصطلحات دقيقة 
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اليت تنتقل من اللغة العامة إىل لغة التخصص استخداما جديدا ذو داللة خاصة وحمددة؛ فتشحن بداللة اصطالحية 

تخصص، فإهنا . وإضافة إىل املصطلحات احملددة املميزة للغات ال(25)بعيدة عن تلك اليت حتملها يف االستعمال العام

 ،(26)تتسم أيضا برتاكيب واضحة بسيطة؛ ختدم هدفا لغويا حمددا؛ ومن هذا املنطلق نتحدث عن األسلوب الوظيفي للغة

 وبالتايل نتحدث عن خطاب وليس عن لغة؛ فاملرتجم ينقل خطابا ال لغة.

العمل ويف التناول املباشر وميكن أن منيز يف اخلطاب املتخصص األسلوب املهين يف التعامل العام يف جماالت 

؛ واعتمادا على هذا التقسيم تتنسع (27)للموضوعات العملية، واألسلوب العلمي يف التعبري عن شىتن املوضوعات العلمية

رقعة االستعمال املصطلحي وتتنوع املفردات والعبارات املصطلحية، وينبغي يف كل األحوال مراعاة الداللة احملددة 

 تحقيق تواصل فعال وتفاهم أكّب.والواضحة للمصطلح ل

 :موقع المصطلح من اللغات المتخصصة -

الكشف عن عالقة  يقوم احلديث عن موقع املصطلح من اللغة املتخصصة على مجلة من القضايا اليت هتدف إىل

متيز النظام اللغوي اخلاص عن النظام اللغوي  املصطلح بكافة مكونات اللغة املتخصصة، وتّبز الدور املركزي للمصطلح يف

أن نتناول موقع املصطلح من اللغة اخلاصة من حيث املستويات  العام، إذ يعتّب املصطلح أساس ذلك التمييز. وميكن

 :التالية

لحات ميكن حتديد موقع املصطلح من اللغة املتخصصة باعتباره ميثل جانبها املعجمي وتعتّب املصط: املستوى املعجمي-

الرصيد اللفظي الذي يزود اللغة املتخصصة مبا حتتاجه من األلفاظ لتسمية املفاهيم وربطها مبا حتيل عليه داخل منظومة 

معرفية ما. لكن ال يوجد تفاوت أو متييز بّي املصطلحات داخل املعجم، فهي أدلة لغوية تقوم تسمية املفاهيم، وما مينح 

 .صاصه هو استعماله داخل املنظومة اللغوية اخلاصةملصطلح قيمته الداللية ودرجة اخت
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إن أهم خاصية يف عالقة املصطلح باللغة املتخصصة يف املستوى الداليل هو التأثري الذي ميارسه مبدأ : املستوى الداليل-

ا إىل حتقيق فرعية للغة الطبيعية، وذلك بدفعه األحادية الداللية على اللغة املتخصصة، إذ جيعلها تبتعد عن كوهنا لغة

 .عالقة أحادية بّي املصطلح و املفهوم

السياق هو العبارة اليت يرد فيها املصطلح داخل النص، ومنيز بّي ثالثة أنواع من السياق باعتبار : املستوى السياقي-

 ꞉املوقع الذي حيتله املصطلح فيها

 .السياق الوصفي يتخذ فيه املصطلح صفة األداة الواصفة أو املعينة-

اجلزء األمامي الشفاف من الكرة العينية،  (Cornée) سياق حدي حيتل فيه املصطلح موقع املوصوف، و مثاله: قرنية-

 .وتعد امتدادا للصلبة

سياق ميتا وصفي يتم الرتكز فيه على وصف املصطلح من الناحية الصرفية، أو على شكل ما حييل عليه، أو على كيفية -

  ه من املصطلحات األخرى، أو على سبب وضعه دون غريه، و مثاله: إن لالحقةاستعماله، أو على عالقته بغري 

(gene) ثالثة معان: أوهلا مولد الشيء أو منشئه أو مسببه، واملعىن الثاين هو مصدر الشيء مثل (Hépatogène) 

 ( ).( hétérogène،homogène) واملعىن الثالث ليس له مدلول معّي مثل

يف اللغة املتخصصة، إذ يّبز كيفية استعمال املصطلح يف النص العلمي، وحيدد تعريفه يقوم السياق بدور هام 

وعالقته باملصطلحات اجملاورة، لكن مل تكن نصوص اللغات املتخصصة يف علم املصطلح الكالسيكي سوى جماال لتعيّي 

 .املصطلحات وتصنيف املفاهيم بغض النظر عن كيفية استعمال املصطلح

 



12 
 

الصطالحي باعتباره تنظيما نسقيا للمفردات اخلاصة، يظل تابعا لنظام اللغة العام، فاملصطلحات إنن البحث ا

 -من هذه الزاوية–وحدات لغوية ختضع بصفة نسقية ملبادئ سالمة التكوين اليت تتحكم يف اللغة العامة، فاملصطلحية 

 تعدن فرعا من فروع اللسانيات.

م يف أساسها على كون اللغة املتخصصة ما هي إال إسقاط لنظام اللغة العام إنن املقاربة اللسانية لالصطالح تقو 

يف جمال معريف معّي. فما من شك يف أنن العبارات االصطالحية يف بنيتها الصوتية والصرفية والرتكيبية، جيب أن ختضع 

 .(28)ارةلضوابط اللغة العامة نفسها. ولكما خرجنا عن هذه الضوابط بقع التشكيك يف سالمة العب

 والمراجع:الهوامش 

 

                                                           

 .15، ص 5( ابن جين: اخلصائص، ج1)

 .115، ص6( الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، ج2)

 وينظر: مادة )صلح( يف اجلاسوس على القاموس لفارس الشدياق.     

 .46( الكفوي: الكليات، ص3)

 .18( الشريف اجلرجاين: التعريفات، ص4)

 .9( القرايف: شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول ، ص5)

 .95-90، ص5علم األصول: ج . وكتاب احملصول يف501، ص5( انظر: كتاب فخر الدين الرازي: التفسري الكبري، ج6)

 .6( علي القامسي: مقدمة يف علم املصطلح، ص7)

( صافية زفنكي: املناهج املصطلحية، مشكالهتا التطبيقية وهنج معاجلتها، منشورات وزارة الثقافة ـ اهليئة العامة السورية للكتاب، 8)

 .50. ص1050

 .50ة وهنج معاجلتها، ص( صافية زفنكي: املناهج املصطلحية، مشكالهتا التطبيقي9)

 .54-58( علي القامسي: مقدمة يف علم املصطلح، ص10)
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 ملخص المداخلة:      

ه ومواده إىل منهجية علمية تربط تلك التعريفات بتطورات العلوم  تحيتاج القاموس املدرسي يف تعريفا  

 . وخصائصها لتزود مستعمله باملصطلحات اليت حيتاجها  واليت صارت مقصورة على لغة االخرتاع 

سعى بعض يبعض املؤسسات العلمية  إىل  توفرها ، و تسعى وهذه املعطيات تعترب من العناصر األساسية اليت   

 الدارسني إىل توخي موادها يف مدونة القاموس املدرسي. 

فهل توفر املصطلح العلمي يف القاموس املدرسي، أم أن هذه القواميس جاءت خالية من التصنيف العلمي  ـ  

وهل طغت على القاموس املدرسي مسة التسّيب املنهجي يف .   الذي يعترب منهجا أساسيا يف العلوم العصرية؟ 

ما ينسب حقيقة وهل  .  ؟أم أن لكل لغة عبقريتها يف الرتتيب  والتبويب ستوَيي اجلمع والوضع على السواء، م  

ال َتْدعمه معرفة  ؛وأن ألفاظه وكلماته كّلها مهذبة خمتصرة من املعاجم القدمية ، أنه معياريّ  ،إىل القاموس العريب

 روح العصر؟ ت ساير متينة 

، اجلزائري ، يف القاموس املدرسي ستقرأ موضوع املصطلح العلمي املختص قائمة ما مل ي  إن هذه النقاط ستظل  

 استقراء علميا دقيقا، وتوضع له قراءة مستفيضة تستقصي مدونته وت نزل هذا االسهام املنزلة اليت يستحقها. 



يف القاموس املدرسي املصطلح العلمي املختص، قراءة مظاهر ما نعرض له يف هذه املداخلة بعنوان"  هو و  

 اجلزائري". 

 : ونقاط أساسية تتناول ، والبحث يتناول ديباجة تطرح أسباب طرق هذا املوضوع. 

 قواميس واسعة االستعمال باملدرسة اجلزائرية .من  مناذج خمتارة ؛   القاموس املدرسيمدونة  ـ

 ختارة يف مستويي اجلمع  والوضع. القواميس املـ منهج 

 بني اإلجنازات والتصورات.  يف القواميس املختارة  العلميـ املصطلح  

 موضوع املداخلة           

 متهيد: 

مبا يوفره من تغطية للمفردات  قاموس  املدرسي إن ِسَنام االستثمار  يف اللغة العربية   يأيت من صناعة  ال  

بكثافة املداخل، وعدد املعاين  اليت ميكن احلصول عليها  حتت كل مدخل.  ومبا يوفره  من التعريف العلمي 

دمة أهدا  تربوية،   ومعرفية،  خل وحتقيق الكفاية اللسانية باإلخبار  عن املصطلح  وتَبيني خصائص املفهوم، 

 اكرة اللغة. وعلمية، وحضارية حتافظ على ذ

، قراءة يف القاموس املدرسي اجلزائري"  "مظاهر املصطلح  العلمي املختص  وتأيت هذه املداخلة  لتستقرأ    

تاجها، واليت صارت مقصورة على لغة االخرتاع يف املعامتات حناليت اجلديدة املصطلحات هبد  الوقو  على 

 . ديثة واألعمال، واملخرتعات احل ،اإلدارية، والوثائق ، واملسميات، وحديث املال

على حتليل مستعمل القاموس  ينفتح من ختاهلا ترتبط بنظريات لسانية ومن مث ميكن القول إن هذه الصناعة     

املعىن الوظيفي من صوتيات، وصر ، وحنو، أو بعتاقات مربرة بني املفردة ومعناها، تساهم يف إثراء  الشروح  



مصطلحات تفرض على  وتقنيات، و  عتمد مفاهيم، ومنهجيات ،يكما باستقراءات واسعة تكشف اخلربة باملعىن.  

  من يتصدى لصناعة معجم أو قاموس أن يتزود  هبا .  

تتعلق هذه املنهجيات بتصّور مدّونة القاموس الشاهدة على زماهنا أو على أزمنة خمتلفة ، والنظم املختارة  و  

استخدام القاموس للمصطلح  ويكشف أو القاموس،  تسمى وظائف املعجم لرتتيب مداخله ألداء وظائف معينة 

عيدة عن مصطلحات العلم والفكر العلمي املختص أن اللغة ليست مبعزل عن احلياة ومستجداهتا، وغري ب

 واحلضارة. 

  .  

 ـ قراءة في أول مؤشرات المحاورة:  أوال

، وخطاب مقّدماهتا  " كوهنما أول  (1)أو املعاجم تنطلق هذه احملاولة  من عناوين جملموعة  من القواميس     

. هلذا اعتربهتما املناهج احلديثة واملعاصرة يف نظريات القراءة ، وسيميائيات  ( 2)ليت تتحاور مع املتلقي ااملؤشرات  

تصف ت، واخلصائص اليت  ة هذه القواميس حتديد طبيعو   .( 3)ومجاليات التلقي مكوِّنني أساسيَـنْي، ودالَّني الّنص،

ويتفاوت حجمه  تبعًا للغاية   أيت  من إمكانية إزالة احلدود بني ما هو معجمي يرتبط بالكفاية اللسانيةتهبا، 

قة بوجود الشيء الذي ترجع إليه جه إىل العناصر املعرفية املتعلّ املنشودة ولنوعية مستعمله،  و ما هو موسوعي  يتّ 

إىل جانب اهتمامه  باملعاين األساسية  للوحدات املعجمية .  و هذا هو املعمول به يف املعاجم احلديثة و 

 املعاصرة.

 . (4)، وحتّقق معجمية اللسانيات النظريات اللسانية، ومعامجها وأ س س هذه املعايري مجلة من املفاهيم تقّدمها   

 إن هذه النماذج من  القواميس متداولة بكثرة يف السوق ، وواسعة االستعمال باملدرسة  اجلزائرية،  وموسومة 

 بالقاموس املدرسي. وهذا املكون الّنصي هو الدافع األساسي  للدراسة .   



 وعمتا مببدأ التدرج،  نبدأ بالعنوان، وخطاب املقّدمة .    

 عناوين القواميس املقصودة بالدراسة: أ( ـ  

  كاآليت:   يف النماذج  املختارة وتربز عناوين القواميس     

 .  2002، ط ـ  "املنار" قاموس مدرسي  للطتاب، عريب عريب ، عيسى مومين ، دار العلوم عنابة اجلزائر1

 . 1992، ط ـ  "اهلدى" قاموس مدرسي عريب عريب، إبراهيم قتايت، دار اهلدى عني مليلة ، اجلزائر 2

جليتايل بن احلاج، بلحسن ـ  "القاموس اجلديد للطتاب" معجم عريب مدرسي ألفبائي،  علي بن هادية ، ا3

 . م  1991هـ /  1411،  6ط بليش، املؤسسة الوطنية  للكتاب  اجلزائر

 .2002، ط ـ "مرشد الطتاب" قاموس مدرسي عريب عريب،  منشورات املرشد اجلزائرية 4

 .2001، ط ـ  "اللسان الصغري"  قاموس  عريب ، عبد اهلادي ثابت ، دار األمة  اجلزائر 5

 .1996،  اجلزائر، اح"  قاموس َعريب أجبدي مبّسط، دار األمةـ "املفت 6

 .   2013، ط ـ  قاموس النجيب، القاموس املدرسي  عريب عريب،  منشورات نوميديا، اجلزائر 2 

فإذا وقفت عند  هذه  العناوين،  وجدت   أن الوظيفة التواصلية  اليت يؤديها  مصطلح  "القاموس" يف عناوين    

خصيصا  لشرح مفردات الّلغة،  ع ، ووض(5)ات ، أنه : َعَلٌم على كل معجم لغوي ، على التوّسع هذه املؤلف

وع من القواميس  أن هذا النَّ وتشي بور تبت على حرو  اهلجاء. كما  تقّرب املسافة بني القارئ  وبني القاموس، 

كما أن هذا النوع من املؤلفات يثري انتباه  شرحية كربى من الفئات املذكورة  يف    .يصلح للمبتدئني، واملتمدرسني 

 كل موسم جديد لشراء قاموس مدرسي. 



 مة ؛ غايات وأهدا :ب( ـ  خطاب املقدِّ    

،  وسيلة لتاستثمار يف الّلغة  إن القاموس أو املعجم مل يعد جمّرد مادة الكتساب  املعرفة اللغوية فقط، وإمنا أضحى

وعاملها الذي يتميز باحلركّية والّتطور الكتساب املعرفة اإلنسانية.  ومن مث تأيت املقّدمة ، لتجعل من القاموس حمور 

انشغاالت العصر،  وت بلور مفاهيمه  األساسية ، واليت منها : الدافع الرئيس للقاموس، ومواصفات القاموس 

 املشروع، والوظائف اليت يؤديها . 

 قامت عليها القواميس العربية احلديثة واشرتكت  فيها  يف  هي اليت إن  األسس املشرتكة يف هذه املقّدمات ،   

هو  جماراة العصر، وحتيني املعلومة، وخدمة اللسان العريب، وتسهيل الوصول إىل املعلومة من و  ؛الوطن  العريب 

منها من أشارت إىل هذا اهلد   ؛بالّدراسة بطرق خمتلفةوهو ما توفر يف القواميس  املقصودة  .(6)أقرب طريق 

 بوضوح ، ومنها ما جاء عرضا، و منها من  أغفلته متاما. وهذا ما تلخصه هذه املقتطفات:

لقد  ذكر صاحب "املنار" قاموس مدرسي للطتاب،  يف مقّدمة قاموسه أن هذا القاموس يسعى إىل استيعاب ما 

و أضا  إىل املادة اللغوية ما دعت إليه الضرورة  ،(2)أساس االختيار واالنتقاءجتّدد من املعار ، و قام على 

فجعل هذه الّلغة يتصل حاضرها مباضيها. كما حّدد الفئة املستهدفة يف هذا املعجم، وطريقة البحث عن الكلمة 

عن الكلمة ، وما فيه ليكشف أن للقاموس غايات معرفية، وتربوية، وحضارية. وبعدها  أشار إىل طريقة البحث 

رتتيب األفعال قبل األمساء، قصد حتقيق  معجمية ، والبدء ب الفعل املضارع حركة أمهية ذكرحيدث فيها من تغيري، و 

اللسانيات  مبجموع مستوياهتا الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية، والبتاغية، واألسلوبية. ويف األخري خلص 

 .(2)إىل وضع رموز للقاموس

" حاجة  جاء ليسد  قاموس  "اهلدى" قاموس مدرسي،  يف مقدمته إىل اهلد  من قاموسه واضع شار وأ  

، لذلك ارتأينا أن نضع  ...الطالب أو التلميذ إىل قاموس يستويف مفردات اللغة، ويقّدم له  شرحها بسهولة ويسر



بني يديه هذا القاموس املنشود، الذي مجع أكرب عدد من املفردات اللغوية العربية ، ويشرحها بطريقة سهلة ميسورة 

 . (9)خالية من الرموز املتبعة

 يف حني َحَصر صاحب "اللسان العريب الصغري"، قاموس عريب، هذا اهلد  يف املنهج  املتبع  يف طريقة ترتيب 

الوظيفة  َقَصر معجمه.  فهو يعرض األلفاظ على حسب نطقها ال على حسب تصريفها واشتقاقها، ومن مث 

 .(10)األساسية للقاموس يف الرتتيب والتعريف

 الرتتيب   يبقىو  ه؛ أشاد به مؤلفو "القاموس اجلديد" باعتبار أن اللغة هي اللغة، والرواية هي الرواية،واهلد  عين   

السهل  الذي  يـ ْبِعد الص عوبة اليت يعانيها الطتاب يف الرجوع إىل املعجم، هو اهلاجس لدى مؤلفي هذا القاموس، 

 .(11)الفرنسي "الروس"لذلك  فهو  يعتمد ترتيب املفردات حسب أحرفها الثتاثة األوىل على منط  

ّكل احلر ، مع طريقة سهلة يف وجاء يف مقّدمة "مرشد الطتاب" أن هذا القاموس " مّتسق اإلخراج، مش

، يفرتض أن . وهي مقّدمة(12)استخدامه، كما سيأيت يف دليل استخدام القاموس" ، من غري أن يضع هذا الدليل

ومثلها ما جنده يف مقّدمة "املفتاح"  قاموس عريب أجبدي" دار تكون مفتاحا للمعجم ، كما جرت  العادة، 

 . (13)األمة

وحتتوي على جدول  اجليب" ، القاموس املدرسي، فقد جاء ت  املقّدمة من وضع الناشر ،أما مقّدمة "قاموس 

. ويستحسن أن تكون للقاموس مقّدمة ، وهذا ما درج عليه أصحاب (14)القاموس يفخاص باملصادر  املعتمدة  

 اخلليل بن أمحد الفراهيدي صاحب معجم العني. عهد  املعاجم منذ 

االبتدائيات، واملتوسطات، والثانويات،  لقواميس تستهد  فئة من املتمدرسني من أبناءإن العناوين يف  هذه ا 

ومراحل الدراسة اجلامعية، كما يف جمموعة القواميس املختارة،  وهو ما يشي به خطاب  املقّدمة بصورة  مباشرة  



 ، ى" قاموس مدرسيكما يف "املنار" قاموس مدرسي للطتاب، ونعثر عليه من ختال التلميح كما يف "اهلد

 مهل يف القواميس األخرى. واللسان العريب الصغري.  غري أنه أ  

ويف اجلملة لقد احتفت مقدمات هذه النماذج املختارة من القواميس  املدرسية املذكورة   بالغايات واألهدا ،    

الصغري"، والقاموس كما يف "اهلدى" قاموس مدرسي، و"اللسان   أمهها  البحث عن طريقة سهلة يف الرتتيب،

رتتيب الكلمات  من ختال وصنف آخر ، اهتم ب و"املفتاح" قاموس عريب أجبدي مبسط.  املدرسي اجلديد،

الصرفية ، مما حيافظ على خصائص العربية  القائمة على االشتقاق صيغها إرجاعها  إىل جذورها ، واإلشارة إىل 

 "قاموس اجليب"  القاموس املدرسي عريب عريب.  موس مدرسي، ويف "املنار" قا.  وهو ما توّفر  تكوينها وفلسفة 

 ج( ـ حظ هذه القواميس من النظريات اللسانية:  

اللسانيات  يتضح من ختال قراءة يف خطاب مقّدمات هذه القواميس أن الواقع الثقايف الراهن يقتضي أن تكون   

 رائدة  العلوم اإلنسانية، وإليها ي سند دور صناعة املعجم، وهي آخر  ظاهرة من اللسانيات احلديثة. 

ألن القاموس ليس جمرد عملية جرد ملدونات خمتلفة، وإمّنا  له وظائف  تعليمية، وتربوية، وثقافية، وحضارية،   

دخل فيه التقسيم املقطعي وموضع النرب(، و حتديد الرسم حصرها املعجميون  يف : ذكر املعىن، وبيان النطق )وي

اإلمتائي أو اهلجاء، والتأصيل االشتقاقي، واملعلومات الصرفية والنحوية، ومعلومات االستعمال، واملعلومات 

 .  (15)املوسوعية 

لبيان أصول  هلذا ال حيق أن هنمل  الرّتتيب اجلذري  يف القاموس ، وهو من الضرورات  يف العمل املعجمي  

من الكلمات، وليس من املتائم أن  رابطة الكلمات،  وكيفّية اشتقاقها.  فالّلغة العربّية لغة اشتقاقية تقوم على 

ل" يف ، يف مثل "دخل"، حيث  جند "أدخل" يف حر  األلف، و" تدخَّ تات يف القاموسنفرّقها فتظهر كالشَّ 

األخرى على  الطرائق سوى حملاكاة ترتيب أجبدي يتائم بعض ال لشيء .  حر  التاء، و"املدخل" يف حر  امليم



منط "معجم الروس" الفرنسي،  تضيع فيه عبقرية الّلغة العربية، وفلسفة تكوينها.  فيقضى  على أصول الدالالت. 

عجمية اللسانية مبجموع علومها. 
 
 ومثل هذه القضايا تغيب  على من ال يفقه امل

مهلت ذكر حركة فعل املضارعة كما يظهر يف "مرشد الطتاب"، ويف "اللسان القواميس أ هذه  كما جند بعض

ا حيصل بتحليل املعىن منَّ العريب الصغري"، ويف "اهلدى قاموس مدرسي" ، ونسيت أن  الوصول إىل املعىن  إِ 

اكتفت بذكر كما حيصل بعتاقات مربّرة بني املفردات  ومعانيها،  و الوظيفي، مثل  الصوتيات، والصر ، والنحو، 

. على الرغم من (12).  وقاموس "مرشد  الطتاب"(16)ة" يف قاموس  "اهلدى "مَّ املعىن الواحد للكلمة، كما يف "األ  

 مَّ أن معاين كلمة "األ  
 
 ّدة واحلني، والرجل اجلامع ة"  كثرية، ووردت يف القرآن الكرمي مبعان خمتلفة ، منها امل

 َلت السياقات التوضيحية يف مثل هذه النماذج .  خلصال اخلري، واملذهب.  وبذلك أ مهِْ 

قبل أن تكون طريقة   القواميس  هي  طريقة معروفة يف املعجم العريب هذه كما أن مسة االختيار، اليت تقوم عليها 

، وهو ما يناسب يار هبد  االختصار لسانية  يف النظرية اللسانية السوسريية،  وهو شكل  يقوم على االخت

 املدرسي. التحصيل

إن مجلة هذه املتاحظات تكشف أن صناعة املعجم ترتبط بنظريات، ومقاربات، وتصورات لسانية، ال يرتقي فيها 

 من مل يتحصن هبذه األساسيات.

 د( ـ مكانة  هذه القواميس  ووظيفتها : 

إن هذه  القواميس املقصودة بالدراسة  منوذجها يف املعاجم القدمية  خمتار الصحاح، ومنوذجها  يف العصر احلديث  

. وما تبعهما  من قواميس حديثة  يف الوطن  العريب سارت على هنجهما  أو ابتعدت على (12)هو  املعجم الوجيز

درسي  معجم أجبدي مصور للمبتدئني عريب عريب، جلربان : الرّائد امل  ثالهذا النهج ، نذكر منها على سبيل امل

 مسعود ، دار العلم للمتايني.  و"زاد الطتاب" قاموس مصور باأللوان عريب عريب، دار الراتب اجلامعية.



مبجتمعه،  مستعمله  ، أحادي اللغة ، وهي العربية،  وهي  تربط  ختارة إن هذا النوع من القواميس املدرسية امل

وعمل،    ، وهبا نزل الوحي، ومنه  تأخذ موقعها بني اللغات احلية، لتصبح لغة حياة،  ومعارفه  وفكره وأمته، 

النماذج من القواميس  كرافد م ِعني  يف املدرسة  اجلزائريّة  يقدم  هيأيت  االهتمام هبذ ووتداول ، و بناء هنضة. 

ر " إىل ما ياق "الّنحو" ، واالشتقاق "الصَّ لسِّ وت"، وامعلومات عن استعمال الكلمة من حيث الّنطق "الصَّ 

هنالك من مسات لغوية حبتة، يقّدمها املعجم اللغوي خلدمة  الكفاية اللسانية، ويقف عند حدود الدال "الّصوت" 

وهي حقائق  حتصل بتحليل املعىن الوظيفي، أو بعتاقات مربّرة بني املفردة    .(19)واملدلول "املعىن والداللة"

شتاهتا  يف اتساق   ومعناها. صورة الّشق األول تظهر يف  اشتقاق األلفاظ من ختال العودة هبا إىل أصوهلا، ومجع 

 االصطتاحية ، والّتدريب  الّنص حبيث تستدعي كل عتاقة  وكل مثال ما يقابله .  والّشق الثاين يظهر يف  التعابري

على اخلربة خببايا املعاين  يف اختتا  املقام، ومسألة التفاوت، ومراجعة املواطن اليت وردت فيها املفردة اليت يراد 

 تفسريها، واستعماالهتا، ومعانيها ، وداللتها، وبتاغتها يف التعبري .  

 واميس واسعة االستعمال بالمدرسة الجزائرية .مدونة القاموس المدرسي ؛  نماذج مختارة  من ق ثانيا ـ 

نعرض  يف هذه اجلزئية إىل أساس القاموس املدرسي  ومصدر تكوينه، اعتمادا على املعايري اليت تعتمدها 

معجما  من غري هذا   اللسانيات احلديثة  يف صناعة  املعاجم ، وتصنيفها، وصوغ مضامينها. هلذا ال ميكن تصّور

ختلف فيه هو مما جتاوز هذه األسس، املشرتك املتمثل يف  املدونَّ  قاسم ال
 
ة، والرّتتيب، والّتعريف، والّشاهد، وإن امل

 فما الذي التزمت به هذه القواميس املختارة، وما الذي حادت عنه.وهو عبارة عن جتارب، وتقنيات. 

للقارئ  من وظائف تعليمية، وتربوية، وثقافية، نة  يف القاموس املدرسي  مبدى ما تقّدمه تتحّدد أمهية املدوَّ   

ياق العام لطبيعة الّلغة، "فتشّكل جدلّية قائمة بني املداخل، والتعريفات، والشواهد،  وحضارية ، وتربطه بالسِّ 

 . (20)لرتابط عتاقاهتا اإلحالية والتشاركية"



بعضها  التزم  هبا،  ومنهم من أمهلها  وتأيت املدّونات يف القواميس املدرسية املختارة  خلدمة الوظائف املذكورة 

 تلخصها الضوابط اآلتية: و 

ئة املستهدفة، وأن مادته  ـ إذا تأملنا مثتا  يف قاموس "املنار" لدار العلوم،  جند صاحب القاموس قد حّدد الفِ  1

لتعليم االبتدائي ، واملتوسط، والثانوي ، واجلامعي ، وتأخذ  الّلغة العربية  من ختال هذه تتتاءم مع مراحل ا

نة  مكانتها التائقة، وبذلك فهي  ترفع من مستوى املتلقي ، لغوياً، ومعرفياً، وثقافيًا ، كما تعمل على  سّد املدوَّ 

ا  وسائل االخرتاع يوميا  لتغطية مجيع فروع الفجوة بني العربية و املصطلحات العلمية اجلديدة اليت تتدّفق هب

مثل: اإللكرتون، والذرة، واجملرة، واجلاذبية، والسنة الضوئية، واخللية، واإلنرتنت،  لتؤكد أن صناعة  ، املعرفة

. فقد انفتح على خمتلف (21) "القاموس "على صلة وثيقة بعلم املصطلح، وبنوك املعلومات، والرتمجة اآلنية

 ، ومل يكن مبنأى عن مصطلحات العلم ، والفكر، واحلضارة. االختصاصات

ـ إن  امليزة  الغالبة على هذه القواميس ، هتد  إىل  تشكيل  املعرفة اللغوية والثقافية حسب مستوى املتلقي  2 

الّلغوي شّكل  فيها  الرصيد و مع التفاوت فيما بينها،  "القاموس املدرسي"، الذي يظهر من عنوان هذا األثر

قاعدة أساسية من الثروة الّلغوية من املعاجم القدمية، واحلديثة، ختضع هذه القواميس املختارة،  املستخلص من

جوانب كثرية ختدم و بالضرورة ملعايري االستعمال ومقاييسه، ومتس الّتعريفات، والّشواهد، والصور، واخلرائط،  

 الغرض الذي خ طط له. 

 املتأمل إن يف االهتمام مبصطلحات العلم، واحلضارة، والتقنيات والصناعات املختلفة، فوإن اختلفت فيما بينها  

نرتنت " تلك الشبكة من أجهزة الكمبيوترات  املرتبطة إمثتا يف مجلة القواميس  السالفة الذكر جيد أن كلمة "

كات االتصاالت  باألقمار ببعضها  واملنتشرة يف العامل  وتستخدم  أنظمة االتصاالت مثل خطوط اهلاتف  وشب

القاموس  حاجة مدى  تؤكد يف "املنار" قاموس مدرسي، ، واليت وردت (22)الصناعية  يف الربط بني هذه األجهزة" 



لتجاري  الواقع اجلديد وسري العصر،  وجتعل الّلغة العربية  ، ثل هذه الكلمات اليت ال فخفى دورها  يف عامل الرقميةمل

تتناول كل أنواع العلوم بلغة أهنا ا لغة غريبة  جتايف العلم ، وال تويف بقدرهتا   على التعبري، و شعر القارئ بأهنال ت  

سهلة ال يستعصي عليها أي مصطلح علمي. مما يكشف أن عملية التحيني قليلة لسيطرة العامل التجاري على 

 . (23)صناعة القاموس

مشّرعا له  القاموس ورته التحينية اليت جتعل من صاحب وهبذا  يظهر يف "املنار" قاموس مدرسي، املصطلح بص 

احلق يف اخرتاع املصطلح، فهو  ال يكتفي فيه بالشرح اللغوي بل يتخطّاه إىل الّشرح املوسوعي . وهي ضرورة 

تدعو إىل استيعاب ما جتّدد من املعار  والتقنية يف شكل قواميس هتتم باإلصدارات العلمية العربية املرتمجة يف 

 اط يستثمر التقنية احلديثة يف الربجميات خلدمة القاموس العريب ، واملصطلح العريب.نش

ـ لقد جاء التصنيف هلذه املدونات باملدى  القائم على كثافة املداخل  اليت تقاس إما  باالتساع   العرضي   3

أكثر من أربع كلمات ،   مفردة  يف القواميس االشتقاقية  اليت يفرتض أن متوسط مشتقاهتا 10000الذي يفوق 

وهو ما ميثل االتساع بالعمق املتمثل يف ظتال املعاين  والتعابري االصطتاحية. ويقاس يف املعاجم اليت تعتمد منط 

 من غري زيادة .  املعاجم الغربية  بالكلمة املدخل

لغة وحضارة، وخمتلف حتوالهتا  ـ إن املداخل اللغوية يف القواميس املختارة تشكل احلياة الثقافية للمجتمع العريب 4

الصرفية، والنحوية ألداء معىن داخل مجل ، وتعابري دالة. وقراءة يف العينة املختارة تكشف كثرة الشاهد  يف 

"اللسان العريب الصغري" قاموس عريب ، و"املنار قاموس مدرسي، عريب عريب،  و"قاموس اجليب" القاموس 

ن، واحلديث، والشعر آمعجم عريب مدرسي ألفبائي. وقد جاء من القر املدرسي. "القاموس اجلديد للطتاب" 

والنثر، ومتيز  يف هذه القواميس مبعيار املتاءمة بني التعريف والسياق من غري إطالة أو إختال ، وحيمل بني مفرداته 

 اإليضاح، ويعطي فكرة عن استعماالت  الكلمة يف الرتاكيب املختلفة. 



والتارفخي  ، يف مثل:  "توتّر   مع  بني التزاميناجل ،يف القواميس القائمة على اجلذر  ـ لقد راعت الّشروح 5

: اشتد. وتوتّرت العتاقات بني الدولتنْي: ساءت التصنيف أن  نسبة "التوتر"  هذا  . واملعلوم  يف (24)العصب 

 . (25)يبنا العربية للعتاقات من سعة العربية اجلديدة، وليس لنا مثل هذا أو ما يومئ إليه يف أسال

 وهكذا كشفت مدّونة القواميس املختارة  أهّنا ترفع من مستوى املتلقي لغويا، ومعرفيا، وثقافيا. كما خدمت 

املصطلحات العلمية اجلديدة اليت تتدّفق هبا وسائل االخرتاع. وأن بعض هذه القواميس حفل بالّشاهد اللغوي 

و أن    الغوص يف معاين املفردة الواحدة، بكل دالالهتا حقيقة أو جمازا. الذي استخدم مبهارة عالية ، وقدرة على 

اإلجابة يف هذا األمر ال تقوم على اجلاهز أو حتديد الدالالت على صورة التقريب ، بل تتحرى الدّقة، وحسن 

 تباينة زمنة ممدّونة  هذه القواميس املختارة يف أغلبها شاهدة على زماهنا، وعلى أولغة الشاهد  يف  الضبط. 

أغنت القاموس مبا هو مستعمل، ومتداول مبعانيه  املختلفة،  وفيها ربط للحاضر باملاضي، وتوّسع  يف 

 اختصاصات خمتلفة. 

 منهج القواميس المختارة في مستويي الجمع  والوضع: ـ  ثانيا  

تنوعت طريقة ترتيب املفردات يف القواميس املختارة ، بعضها يتبع طريقة االشتقاق، مثلما جنده  يف "املنار"    

إىل يذكر قاموس مدرسي، دار العلوم ،  و "قاموس اجليب" القاموس املدرسي، منشورات نوميديا. وبعض آخر 

 جانب الكلمة املشروحة جذرها كما يف "مرشد الطتاب" . 

الفرنسي"  وهو ما  "الروس"الثاين  "يعتمد ترتيب املفردات  حسب أحرفها الثتاثة األوىل  على منط معجم  والنوع

مقّدمة القاموس اجلديد للطتاب  معجم عريب  مدرسي ألفبائي،  وسار على طريقه "مرشد  إليه أشارت  

 ريب أجبدي مبّسط . الطتاب" قاموس مدرسي، و"اللسان الصغري" قاموس عريب. و"املفتاح" قاموس عَ 



.  وعلى الرغم  من قيمة  (26)وقد توفر يف  هذه القواميس الرّتتيب بنوعيه؛ الرّتتيب الداخلي، والرّتتيب اخلارجي  

الرّتتيب، الذي يغفل اعتماد جذر الكلمة، وال  املادة املعجمية  هلذه القواميس  إال  إننا   جند  أن هذا  النوع من 

،  أشبه مبن يتبع طريقة املوضة على حساب اإلبداع وعبقرية الّلغة،  فهو يهمل فلسفة "الروس"حياكي إال معجم 

تكوين الّلغة ، يف الوقت  الذي مل هتمله  النظريات اللسانية  لذلك "حني ازدهرت نظرية  النحو التوليدي 

د تشومسكي يف أن يلتمس هلا أصتا التحويلي، مث قيل يف سياق مرجعيتها أهنا متثل عودة إىل النحو التقليدي مل جي

لدى "فون مهبولت" يف مقولته إن الّلغة ختاقة، وأهّنا تستعمل قواعد حمدودة استعماال غري حمدود بل إن 

فما الذي مينع أن ننهج هنج املعجم  .(22)تشومسكي  اعتدَّ حنَو بانيين للسنسكريتية قطعة من النحو التحويلي 

 شتقاق. القدمي  يف اعتماد طريقة اال

كما أمهلت هذه القواميس  أن الّصر  يشمل أمناطا من الصيغ هي أقرب إىل علم األصوات منها إىل علم   

وهي   الّصر  كما يف "افتعل" وتصاريفها إذا كانت فاؤها أحد حرو  اإلطباق "داال"  أو "ذاال" أو "زايا".

 ال يزدهر  يف بلد ،  ما  مل  يأت فيه   حقائق ال ميكن أن تغفل يف حقل الدرس العريب ؛  إذ "إن العلم

 . (22)أهل االختصاص  يف ذاك البلد بأفكار أصيلة،  ال يدين هبا  إىل غريه " 

أمته ومركزها، بل جيب أن تنسجم أفكاره  ة وعليه   فإنه  "ال جيوز ألحد أن يضع احللول واملناهج مغفتًا مكان

حلة اليت فيها أمته،   إذ كل تقليد يف هذا امليدان جهل و انتحار" وعواطفه وأقواله وخطواته  مع ما تقتضيه املر 
مما يكشف بأن املعجم  أو القاموس العريب ليس هيكتا بدون روح أو عملية جرد ملداخل مع تعريفات  (29)

مقتضبة ال تفي بالغرض بل له جوانب تربط بني االشتقاق وهو ما يسمى بالبحث يف املعىن وإليه ينسب عامل 

افظة على اللغة  من ختال الربط بني القدمي واحلديث. صحيح أن كلمة "الِقربة" مثتا ،  مل تعد مستعملة احمل



لكن ورودها يف مشتقات الفعل "قرب" جيعلها قريبة من مسع القارئ، وهذا الذي جعل هذه  يف الشرب ، بكثرة

 . اللغة يتصل أوهلا بآخرها 

لفاظا جديدة يف مثل  "حسب" يضا  إليها حاسوب. فالعربية كما تستطيع أن تضيف إىل هذه الكلمات أ

أمدت  باألصول واألوزان وبقي الباب مفتوحا إىل التجديد. وهو لب الصناعة املعجمية  اليت تشتمل على 

خطوات أساسية مخس هي: مجع املعلومات واحلقائق ، واختيار املداخل، وترتيبها طبقا لنظام معني، وكتابة املواد، 

علم املفردات  الذي يهتم باشتقاق األلفاظ وأبنيتها، وداللتها  وهي كذلك تستفيد منر النتاج النهائي، مث نش

 (. 30)املعنوية واإلعرابية، والتعابري االصطتاحية، واملرتادفات، وتعدد املعاين

 المصطلح  العلمي في القواميس المختارة  بين اإلنجازات والتصورات.ـ   ثالثا

تكمن قيمة املعجم أو القاموس  يف مدى دقة تعريف مداخله، و قدرته على  تنظيم مفردات  كل األصنا   

الطبيعية ، والعلمية، والتكنولوجية،  والفلسفية ، واألدبية، والفقهية، والقانونية،  وإظهارها يف شكل وحدة  

ت رتب فيه  . ويف مادة "حلََِق" : يـَْلَحق  حلَْقًا  وحِلَاقا بِه: أَْدرََكه   ص املعجمي اآليت،من ختال النّ يظهر و  .متناسقة

 : "َأحلَْق" ف تانا به: أَتْـبَـَعه  إياه . و"التحق" به :أَْدرََكه . و "َتتاَحَقت اأَلْشَياء : تـََتابـََعت.مثل الكلمات ترتيبا داخليا، 

 جييء  بعد شيٍء يسبقه.  وـ : ما يـ ْلَحق بالكتاب بعد الفراغ منه.وـ :أَْدَرَك بـَْعض ها بـَْعضاً. و "اللََّحق ": ما 

ْلَحق" : َما يـ ْلَحق  بالشيء بعد الفراغ منه.  وـ يف الَقان وِن الد ويل العام: َأْحَكام تفصيلية ملحقة باملعاهدة أو 
 
و"امل

حق العسكري، والثقايف، والصحفي. بأحد ن صوصها. وـ: م وَظٌف  ي عني يف َسفارة الدولة للِقيام بعمل خاص؛ كاملل

 . (31)وـ: صفحة أو صفحات  تصدرها الصحيفة اليومية بعد صدورها اخلاص خلرب مهم 

 ، وهو ص املعرَّ وترتيبه، والنَّ  ،فهو يعرض فيه املدخل ة،وهبذه اخلصوصية يكتسب  التعريف مكانته املعجمي  

 صر اآلتية متثل الّنص املعجمي يف أي قاموس.التعريف، الذي مساه القدامى الشرح والتفسري، والعنا



 الّنحوي":و الّصريف، و ـ  حتليل املعىن الوظيفي: "الّصويت،  1

يربز  حتليل املعىن الوظيفي كما  يف الصوتيات  من ختال نطق املدخل ، وضبط حركته ، ورسم حركات و   

وتية  املعجمي على  رصد التحول يف القوانني الصَّ احلرو  رمْسًا كامتًا أو جزئياً.  ويف املستوى الّصريف يعمل 

كاملماثلة واإلدغام،  ومعلومات عن صيغة  الفعل يف املاضي ، وضبط حركة حر  مضارعها" يـَْلَحق " ، وكل 

الكلمات املشتقة اليت تكون عادة من عتامات لغوية دنيا "معجمات"، و"صرفات"، أو ما ي وجده التصريف من 

حوي توفرت  املعلومة  عن املدخل،  وصياغة األفعال يف عريف النَّ ع  يف مقابلة املفرد .  ويف التَّ مْ واجلَ  ،ثىنصيغ للم  

 
َ
 اضِ امل

 
 ضَ ي، وامل

َ
 در. كما  بدأ بالفعل قبل االسم، فجاء ذكر "حلَِق" قبل "الّلحق، وامللحق". صْ ارع، وامل

، تربز يف تاقات مربرة بني املفردات ومعانيهاكذلك حيصل  من ختال عو  وهذا ما يطلق عليه بالكفاية اللسانية،  

 . التعريف الداليل، والبتاغي، واجملازي، واألسلويب

 ـ التعريف  الداليل:  2

يقف على التعريف االمسي ، ويكون  بالرّتاد ، الذي يبحث يف التكافؤ بني املفردات ، ودوال تعرب عن مفهوم 

. هلذا جند معجم  زاد الطتاب "عريب عريب"  دار املغرب العريب كله الع"  يف"الد  ، واملشرق يف "البطيخ" مثل 

، يعر  "البطيخ"  بقوله : نبات مثره لذيذ له لٌب أمحر أو أصفر. وهذا التعريف  2013الراتب اجلامعية، بريوت، 

هو أو تعريف منطقي ، يكتسب خصوصية إيضاح الّتعاريف اخلاصة مبا يصدق على الد الع يف بتاد املغرب.  

 : "َجرَاثيم،  فريوس، جاذبية، أَْنس ولني، علمي "طب، فيزياء، كيمياء، وجيولوجية" مثل ضبط مفهوم كلمة

ومنها ما يرتبط بالعلوم اإلنسانية من "تاريخ، وجغرافية ، وفلسفة  بفروعها، وفقه،  .جرانيت" ِجيتاِتني، أَْدرينالني،

يعوضه يف نفس السياق،  يهتم باستعماالت املفردة  يف أو بنيوي، يقوم على تعريف الشيء مبا   .وقانون"



سياقات خمتلفة  تفرض نوعا من التحكم يف التعريفات، ويفرضها التفتيش عن داللة املعىن كما سبق عرضه يف 

 الرّتتيب الداخلي جلذر مادة "حلََِق".  

.  وهي عملية معجماتية ختص ، منها املصطلح العلمي املوهكذا يستوعب  القاموس أجناس خمتلفة من املعار 

ْلحق" مبفهومه القدمي،  ومفهومه احلديث " 
 
بامتياز يعمل فيها املعجمي على التوافق بني القدمي واحلديث ، مثل "امل

ينطلق من الّدال إىل املدلول، ومن االسم إىل املفهوم  الذي ينقلب إىل مفاهيم عدة قائمتها مفتوحة ألسباب 

ال ميكن ان نفرط فيه  إن القدمي .  (32)رية متنوعة ، حسب الباث واملستقبل، واملرتجماجتماعية، ونفسية، وحضا

مستعمل، ومتداول،  تفرضه  وأما  احلديث فهو حبكم اجلانب  االجتماعي،  والنفسي،  واحلضاري الذي ميثله . 

عربية وحدة لغوية موضوعية بني ضرورات احلياة كما تفرضه الضرورة املعجماتية .  وهذا الرتابط  يكشف أن الّلغة ال

ماضيها وحاضرها يؤدي فيها اجلذر االشتقاقي اجلانب األساسي  يف توليد معاين جديدة، إنه  مبلغ العربية يف 

فقد أمدت جمتمع احلضارة  باحلرو  واألصول،  وأمدت  ؛ضبط املشتقات باملوازين اليت تسري على مجيع أجزائها

، كما أهنا ذات قدرة بارعة يف هضم األلفاظ األجنبية وجعلها  مثل  (33)أيضا  بعدد من القوالب  أو  األوزان 

 االلفاظ  األصيلة فيها ، فكلمة "فيلسو "  كلمة يونانية مركبة ، ومعناها األول  حمب احلكمة، دخلت إىل العربية 

مع عدد كبري من ألفاظ  احلضارة  والثقافة اليونانية ، وعرفتها  احلضارة اإلستامية ، لكن  العربية  مل تكتف 

باستخدامها فقط بل كونت منها كلمات جديدة  فصاغت الفعل  "تفلسف"، و "املتفلسف" وكل هذه 

ة يف املعىن واملبىن بني الكلمة ،  وأسست للصل(34)الكلمات صيغت وفق الضوابط العربية من املادة األجنبية

 تتطور ولكن ال تتغري. وهي مزايا يوفرها القاموس املدرسي للمتعلمني. فهي وجذرها، 

 ـ التعريف البتاغي: 3

 ميثل علم البيان ، أحد أقسام البتاغة ، وميدانه  اخلروج  باللغة  عن أصل ما و ضعت له . وهو  أكثر صلة  



بالدراسة املعجمية  باعتباره يبحث يف العتاقة بني الكلمة ومدلوهلا حبسب الوضع، فتا يكون أو سع منه ، وال 

. ومن مث يأيت املعجمي ليتحسس طرق التغرّي، والّتفاوت يف الكتام، ويرصد عتاقات عرفية (35)أضيق  يف الداللة 

" يف اعتباطية، أو حدود يضبطها  اجلانب االجتماعي، ويأيت امل عىن  من ختاهلا  على صور خمتلفة، مثل : "الَعج ز 

 مادة "َعَجز" هي م َؤَخر  الشيِء. وـ: الَشْطر  اأَلِخري  من بيت الِشْعر)ج( أَْعَجاٌز.  وأَْعَجاز النخل: أ صوهلا. وأَْعَجاز 

" على صور خمتلفة: (36)األ مور: َأواِخر ها  . لقد  جاء  معىن  " الَعج ز 

ر كل شيء. ب( ـ الشطر  األخري من بيت الشعر.  ومن مث قيل: أعجاز النخل: أصوهلا. وأعجاز األمور: أ( ـ م ؤخَّ 

 أواخرها.  

وهذا التعبري  يف الصورتني ال يتأتى إال يف الدالالت العقلية ، واالنتقال من معىن إىل معىن بسبب عتاقة بينهما   

املعىن املعجمي للكلمة، وهو مؤّخرة كل شيء،  وتعدد كلزوم أحدمها لآلخر بوجه من الوجوه،  مث يأيت 

احتماالت القصد ليأيت أكثر من معىن يف عتاقة املشاهبة  بني الشطر األخري من بيت الشعر، وأعجاز النخل، 

تدرج ترتيبها من احملسوس إىل اجملرد .  وهكذا يظهر اجلانب البتاغي يف املعجم  الذي ميثله علم يوأعجاز األمور، و 

 بيان، ليكون أساسا لشرح طبيعة املعىن املعجمي، وتعدد احتماله.  ال

 ـ التعريف اجملازي: 4

وحياول املعجمي من ختاله  رصد املعىن املستخدم قدميا، وما طرأ عليه  من معىن جديد. فكم من استخدام  

اجملازي اجلديد داللة على سبيل بطريقة تبعث الغرابة، ومبرور الزمن صار مألوفا،  بـ"اعتبار داللتها على املعىن 

 "لثَّ ، مَ زَ كَّ . ولنا يف لغتنا جمازات داللية حتولت إىل دالالت واسعة، واألمثلة كثرية  يف األفعال اآلتية: "َر (32)احلقيقة"

ْكزاً . فإذا رجعنا إىل القاموس وجدنا أن  الّنص املعجمي لـ "رَّكز "  هو " رّكز" ي ركِّز َر بتشديد "الكا " و"الثاء" 



ِذيب دون أن ي
 
ْحلوَل يف الِكيمياء: زَاَد ِنسَبَة الذاَئب إىل امل

َ
صل الشيَء: رََكَزه وثـَبََّته . وـ فكره يف كذا: َحَصَره . وـ امل

 .(32)إىل حد التشبع

وأن استخدام "مّثل" يف القاموس كاآليت: مثَّل ميّثل  متثيتا بفتان: َنَكَل ِبه، بتشويه ِخلَقته. وـ الّشيَء بالّشيِء : 

ْسرِح. وـ بتاَده  : قَاَم َمَقامها 
َ
ْسَرِحَيَة:  َعَرَضها على امل

َ
 .(39)َشبـََّهه  به.  وـ امل

ز بيت  الّشيء يف األرض، إىل جمرد املشاهبة واحملاكاة ، فقيل : ركَّ ز" من احليز املشهور، وهو تثلقد انتقل الفعل "ركَّ 

إىل انتقل هبذا الفعل من  القدمي  ، فقدوكذلك يف "مّثل"  ز احمللول.فكره يف كذا، أي حصره.  ومثلها: ركَّ 

لّتمثيل، إىل جمرد "َمّثل بالقتيل" أي نكل به، وبتشويه ِخلقته إىل احليز املشهور اليوم ، وهو فن ا، من (40)احلديث

َثِّل بتاده، أي يقوم مقامها.   املشاهبة واحملاكاة، فقيل: هو مي 

 .ومثل هذه اجملازات كثرية يف القاموس العريب 

 ـ التعريف األسلويب : 5

ويف هذا التعريف تربز األساليب  اليت تعترب عدوال عن املعيار املعتمد، يدرك من ختاهلا صانع املعجم مستويات 

. وـ: الَشاِهد  بني  الكتام ": اإِلْنَصا   وخصائصه التعبريية،  كما تظهر يف املغايرة يف مجع مفردة، مثل: "الَعْدل 

 .(41)الناس. ومجع هذه املفردة ع د وٌل. وـ: الِفداء .  ومجع هذه املفردة أَْعَدالٌ 

ر الّشاهد ملفردة "الفداء" حيبذ لو ذ كِ عمد إىل التفريق بني اجلمعني من ختال ذكر املغايرة  يف اجلمع. غري أنه  فقد

اليت وردت يف القاموس كمعىن من معاين "العدل" لدفع اللبس عنها، وتأكيد صتاحيتها للدخول يف أكثر من 

 سياق. 



وباإلضافة إىل املغايرة ، فقد يلجأ املعجمي،  لفك شفرات تعدد املعىن ، وتعدد مقاصده كأن يضّمن سلسلة من  

دقيق الطاقات الكامنة يف الّلغة، ورصد التعبري الذي يفصح عن نفس احملتوى ، كالّتنبيه من ختال املنبهات ألجل ت

سياقات كثرية، مثل: "اْعَتَدَل": تـََوَسط  بـَنْيَ َحاَلنْي يف َكٍم أو َكْيف أو تناسب. و "َجٌو معتدل": بني احَلرَارة 

أو اإلحالة على تعبري يف حدود   .(42)الَبَدانة والَنَحافة  والربودة ، و"جسم معتدل" : بني الط ول والِقَصر أو بني

دي من ختال التأكيد على استخدام قَ واالجتماعي، والعَ  ،ذات أبعاد يقف عنده الّنص املعجمي  كالبعد الثقايف

اهلل، وهو أول مثل: "األَحد ": مبعىن الواحد. وقالوا : ال ي وصف به إال  " ،قالوامعني، أو نسبة إىل جمهول بكلمة "

 . (43)العدد.

إن ما يتاحظ على هذه القواميس املختارة أهنا جاءت متعادلة يف كثري من الكلمات،  وأن الّتعاريف جاءت 

مدققة ، غري أن بعضها أمهل ضبط حركة اإلعراب يف اجلانب الّصويت، مثل "اللسان" العريب الصغري، و"مرشد" 

 قاموس عريب أجبدي  "املفتاح"اضحة يف "املنار" قاموس مدرسي، ويف حني جاءت هذه امليزة و  . الطتاب  

 مبسط، و"قاموس النجيب" القاموس املدرسي، و"القاموس اجلديد للطتاب" معجم عريب مدرسي ألفبائي.

، قاموس مدرسي. و"القاموس "املنار"أما الّتعريف املنطقي اخلاص مبا هو علمي فيظهر بصورة واضحة يف قاموس  

اجلديد للطتاب" معجم عريب مدرسي ألفبائي. يف الوقت الذي توّفر الّتعريف البنيوي الذي يهتم باستعماالت  

املفردة يف سياقات خمتلفة  بصورة أوضح  يف كل القواميس. كما أن جمال العلوم االنسانية  من تاريخ ، وجغرافيا، 

، فقد طرقته هذه القواميس بشيء من االختصار مما يؤكد بأهنا قواميس عامة، وفلسفة بفروعها، وفقه وقانون

وليست موسوعات. ومن املتاحظات اجلديرة بالذكر أن التعريف بـ"الضّد" جاء لتوضيح األلفاظ اليت تعترب عادة 

البنيوي طغى حمل إشكال يتصّر  فيها املعجمي أشبه مبعادلة  طرفيها يفصح  عن حمتوى عميق، وأن الّتعريف  

 على الكثري من الكلمات اليت حتتاج إىل ما يعوضها يف السياق. 



 وعلى اجلملة إن هذه القواميس املختارة  : 

 . ، واملصطلح العلمي املختص ـ  مجعت الكثري من اإلفادات اللطيفة؛  الّلغوية، و الفكرية، والثقافية، واحلضارية1 

مناذج للشاهد اختيار ومت   ترتيب الكلمات  من احملسوس إىل اجملرد. جانب التدرج يففيها التعاريف  راعت ـ 2

والثقايف يف التعريف  ،مناذج أخرى يف السياق. باإلضافة إىل االلتزام حبدود اجلانب االجتماعيعلى مقاس 

 البتاغي. 

كالرّتاد  وغريها.     ـ ويف الّتعريف الداليل يلجأ املعجمي إىل فك االلتباس ، والغموض يف األشياء املتشاهبة3 

 . وتغطية معىن املدخل بوضوح

ـ  يضا  إىل ذلك أن بعض الّتعاريف الزالت تعمد إىل  تفسري الكلمة مبجهول ألن اجملهول ال يعر  مبجهول 4 

نقِّ 
 
حّقق، امل

 
كما ورد   ب،مثله، واملعلوم ال يعر  مبا كان أدىن منه رتبة يف العلم، ومثل هذا الّتعريف : الباحث هو امل

 و يف هذا جتريد للتعريف من الدور املصرح به.  يف املادة املشروحة يف  "مرشد الطتاب". 

من كل االختصاصات  وافدة التنوع، واالتساق على الرغم من أهنا حمكومة بـ لقد جاءت املداخل املعجمية   5 

 العلمية املختلفة. 

دة، وتوفرت يف بعض القواميس صورة التعريف بشروطه ـ مظاهر املصطلح العلمي جاءت من اختصاصات متعدّ  6

حمل كلمة الثمانية، واستفادت من التعريف باملصطلح فلم تعد تنفع تلك الطرق اليت تأيت بكلمة تصلح أن حتل 

أخرى يف القاموس ، وصارت التعاريف العلمية مضبوطة يف ميادين  العلم  كّلها "فتا ميكنك أن تأيت بكلمة  

ن بدال لكلمة اجملرة، أو السنة الضوئية ، أو مدار األفتاك، أو اجلاذبية، أو قوة الطرد املركزية، أو تصلح أن تكو 

كما حييل جذر املادة على تعريف املصطلح  . (44)درجة التجمد أو درجة السيولة، أو غري ذلك من املصطلحات 

والتحليل، والفلسفة، كأن جند يف مادة  يف اختصاصات خمتلفة  يف الفن،  والرياضة ، والتصوير،  والكهرباء،



"سلب" األسلوب وهو الطريق، ويقال: سلكت أسلوب فتان.  والسالب يف الرياضة والطبيعة : اجّتاه مضادٌّ 

لتاجتاه املوجب، ويف التصوير: ما يقع ظّله وضوؤه يف وضع عكسي لظلِّ الشيء  وضوئه. ويقال كهربية سالبة: إذا  

من عدد الربوتينات. ويف البكرتيا: الذي ال يؤكد وجود امليكروبات،  لى سطح املادة أكثرَ كان عدد اإللكرتونات ع

وهي سالبة.  والسلبية يف الفلسفة: حالة نفسية تؤدي إىل البطء والرتد د يف احلركة، وقد تنتهي إىل توقفها.  ويسري  

واخللية، والشرحية، وغريها هبد  إغناء كل هذا يف كل التعريفات اليت تضبط  املصطلح العلمي مثل اإللكرتون، 

إن هذه القواميس باإلضافة إىل أهنا القاموس مبصطلحات العلوم وألفاظ احلضارة املعاصرة.  ومن مث ميكن القول 

 قواميس لغوية إال أهنا أخذت طابعا علميا يف تعريف كثري من املصطلحات واملسميات. 

ومستجداهتا ، وال جيوز أن  "أن اللغة ليست مبعزل عن احلياة لقد كشف املصطلح العلمي يف هذه القواميس 

تكون مبنأى عن مصطلحات العلم  والفكر واحلضارة، وهي أمور ال يتوقف هبا الزمن عند حد.. هلذا جيب أن 

 .(45)يكون املعجم صورة حلضارة العصر بالكيفية اليت تستوعبها اللغة وال يبدو مقحما عليها" 

كما يظهر  يف" املنار"     ، شعراً ونثراً الشاهد الّلغوي من القرآن الكرمي واحلديث الّشريف، وكتام العرب  جاء  ـ 2

"القاموس و عريب.و"قاموس النجيب" القاموس املدرسي.  و"الّلسان العريب الصغري" قاموس  .قاموس مدرسي 

 اجلديد للطتاب" معجم عريب مدرسي ألفبائي. 

 : ـ التعريف بالشاهد 6

إضافة حيوية  ت بعد الغموض. ومن مث  جاءت بعض القواميس املختارة   أنه تربز أمهية الشاهد يف هذا الشأن  

وإبراز الرتكيب   ،الّشاهد أمهية ذكرشاحبة اكتفت بالكلمة وما يقابلها من الّشرح بدعوى االختصار، وأغفلت  

عل.  وهذه صورة تشّوه املعلومة  ألن الفعل املضارع الّصريف  لعرض املدخل يف مجيع األزمنة  كذكر مضارع الف

قياسي هلذا وجب ذكره،. كما أهنا مل توفر لبعض الّشروحات املواد املوسوعية  حبسب احتوائها  وغزارة التعليق اليت 



كثرية هلذا تفوق ما يلزم الّتعريف املوجز ألن تقدمي بعض املفردات غ ْفتا من التعريف َمْدعاٌة إىل الوقوع  يف أوهام  

 وجب شرح املفردات بطريقة علمية متخصصة ت ضاهي أعمال جلان املراجعة العلمية املتخصصة. 

أما الّشاهد الصوري املتمثل يف األلوان  والرسوم  لتوضيح املعاين، فقد حفلت به الكثري من الّصور ، مثل : 

باأللوان  ميكن أن يرتقي  إىل مستوى ما جادت "القاموس اجلديد للطتاب" معجم عريب مدرسي ألفبائي،  مصّور 

والّتعريف، واالصطتاح ، وتوظيف الّشاهد الّلغوي،  ،به الّدراسة املعجمية  احلديثة  يف جمال الّضبط، والّتحديد

يف هذه اجملموعة املختارة، "املنار" قاموس  أيضا  والّشاهد الصوري. ومن القواميس اليت احتفت بالشاهد الصوري

. و"اهلدى" قاموس مدرسي. وقد  شّكل الشاهد يف هذه القواميس " عنصرا من البنية الصغرى داخل مدرسي

 . (46)البنية الكربى، يشكل يف ضوئهما  إضافة حيوية، بكونه يبعث  حرارة دينامية يف ذات املدخل"

 اهد الّلغوي بإحكام ، فإّن أما "الّلسان الصغري" ، قاموس  عريب،  فعلى الرغم من قيمته العلمية، وتوظيفه للشّ 

 الّشاهد الصوري جاء قليتا، ومثله "املفتاح" قاموس عريب أجبدي مبسط،  والقّلة أيضا بالنسبة هلما يف

 املصطلحات العلمية اليت حيتاجها املتمدرس.  

"مرشد الطتاب" ومثله  الشاهد الّلغوي،بالشاهد الصوري، وغفل  " قاموس مدرسي،اهلدى " حفل يف حني 

 .  مبجموعة صور قليلة يف آخر القاموس اهد اللغوي، واكتفى الذي مل يعتمد الشّ  قاموس مدرسي

للقاموس   جبانب  الّتعريف  للمزيد من اإليضاح  اللغوي  ويف هذا إغفال للقيمة  املضافة اليت يوفرها الّشاهد

 وتأكيد التطابق من حيث الشكل واملضمون .    

س صفة الشمول والتغطية للمفردات وهي صفة املعاجم اخلاصة يف تعاملها مع اللغة وهبذا حققت هذه القوامي  

 . (42)حبركة دائبة وتغرّي مستمر 



، فإن إغفال  املفاهيم واملصطلحات  واآلليات وإذا كان لكل قاموس وظيفة حتّدد مستواه وحجمه ومنهجه    

 ؛اجلديدة ال مربر له، خاصة إذا ما تأكد، أن جوانب االستفادة   يف هذا الشأن ميسورة اجلانب من ناحية املادة 

وتربز فيما جتود به احملطات  الفضائية من برامج تسد الفراغ املصطلحي يف الواقع العريب على شاكلة ما تقدمه 

ال جيوغرافيك" أبو ظيب، وحمطة اجلزيرة الوثائقية، وجملة اللسانيات يف اجلزائر، وتبقى التحسينات من حيث "ناشيون

، واملخابر األكادميية،  ومشاريع املؤسسات واألحباث الرتتيب  والتعريف واحلوسبة موكولة  إىل التجارب الفردية

، مع ضرورة االنفتاح  على أهل االختصاص مما يتيح لنا فهم املقّدمة يف املؤمترات وامللتقيات ، والرسائل اجلامعية 

تراثنا الفكري والعلمي  بدالالت ألفاظه ومفاهيم مصطلحاته ، والوقو  على ألفاظ استعملت بداللة مل تعد 

أو سد الطريق أمام من يّدعي السبق يف وضع هذا املصطلح أو ذاك وهو متوفر من قبل.  ومن مث تأيت هذه  ، اآلن

، والعقود، واملسميات، واالخرتاعات واإلدارة ، قنيات والتطبيقات  يف القاموس لينفتح على لغة احلديث الت

 الصناعية  حىت ال تصبح هذه املسميات من برغي، ولوليب، وشرحية، وإنرتنت مقصورة على لغة االخرتاع. 

 

 املراجع واهلوامش : 
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 لغة عربية: التخصص عيل طرش     الامس اللقب : 

 قاملة. – 5491ماي  8 جامعة  املؤسسة:أ س تاذ حمارض  صنف ب     الرتبة العلمية :

 2776173170 الهاتف: alias12370@yahoo.fr: الربيد الالكرتوين

 مقارابت حتليل اخلطاب الإشهاري :الثالث احملور

   مناذج خمتارة. -البعد الإشهاري ل غلفة الكتب :عنوان املداخةل

املستهلك وخياراته، من أجل ذلك جتد  يفعة للتأثري يعد اإلشهار بأنواعه آلية ناج
وما  تغليفهااملؤسسات تعىن كثريا بتشهري منتوجاهتا بشىت الوسائل املتاحة، من خالل طرق 

يصاحبها من رسومات وأشكال وكتابات عن املنتوج ومكوناته كوسيلة دعائية مالزمة لكل 
املنتوج مجلة من املعلومات احلقيقية قطعة أو جمموعة قطع حبسب نوعية املنتج، إذ تصاحب 

املستهلك، لذلك كان لزاما علينا أن  وصوله إىل والدعائية منذ خروجه من املصنع إىل غاية
 نعرف يف البداية عن اجلمهور وكيفيه التأثري عليه.

انطباعات أولية عما  ، أن اجلماهري تتفاعل عاطفيا حبسبإنه من املعلوم بدءا
دها هتت  خاصة وجتوحتاول أن تبالغ يف النقل وتداول املعلومات،  تشاهده أو تسمع عنه،
طرق تفاعل اجلماهري ميكننا وا قدميا )لكل جديد لذة(. ولفه  ذ قالبكل جديد وغريب، إ

الفيلسوف والطبيب واملؤرخ الفرنسي الذي اشتهر باهتمامه بنفسية اجلماهري وتتبعه العودة إىل 
 للحضارات واألنثروبولوجيا.

عن خيال اجلماهري Gustane Le Bon 1معرض حديث غيستاف لوبون فيف
الذي يصوره على أنه خيال شبيه بذلك الذي متلكه الكائنات اليت ال تفكر  تفكريا عقالنيا، 

اخلطاب العقالين، وبناء على هذه  تفكر بشكل خاطئ، فال ميكن أن يؤثر عليها اليتأو 
 املسلمات يقول:

mailto:alias12370@yahoo.fr


"وهلذا السبب، فإن اجلوانب الساحرة واألسطورية من األحداث هي اليت تدهش اجلماهري 
دائما وتؤثر عليها. والواقع أن العجيب الساحر واألسطوري مها الدعامتان احلقيقيتان 

 .2للحضارة" 

منه ، ووعيا مث يتحدث يف موضع الحق عن تفاعل اجلماهري مع األوهام بدرجة كبرية
 بدور الوه  يف حتريك اجلماهري ينقل غوستاف لوبون عن أحد املؤلفني )ال يذكر امسه( قوله:

الوجود، هو خلع بعض األمل " إن سبب وجود اآلهلة واألبطال والشعراء، أو مربر هذا 
والوه  على حياة البشر الذين ال ميكنه  أن يعيشوا بدوهنا. وقد بدا لبعض الوقت أن العل  
يضطلع هبذه املهمة. ولكن الشيء الذي حط من مكانته يف نظر القلوب اجلائعة للمثال 

أن يكذب مبا  األعلى، هو أنه مل يعد جيرؤ على توزيع الوعود هنا وهناك، كما أنه ال يعرف
 3فيه الكفاية"

اهري، وبكيفية حتريكها ن وعي مصممي اإلشهار بالرغبات الدفينة يف نفوس اجلمإ 
ا  وملم  .ع اإلشهارودفعه القتناء املنتج موضو  ،لإلشهار فاعليته يف جذب الزبون هو ما يعطي

كان الوه  واحدا من العناصر األساسية احملركة للجماهري كان اإلشهار مشبعا باملبالغات 
واألوهام، ولك أن تنتقي عشرات، بل مئات األمثلة يف خمتلف اجملاالت، وستجد فيها من 

هلذا  األوهام واألساطري واملبالغات ما ال يصدقه عقل، وال يستند إىل دليل، ورغ  ذلك جتد
املنتج أو ذاك رواجا كبريا، ملا للوه  من قيمة الشعورية تؤثر يف خيارات األفراد واجلماعات 

 بصفة آلية، فالعقل يف هذه احلالة يعد عامال سلبيا حسب رأي لوبون، حني يقول:
" ... إن حمركي اجلماهري من اخلطباء ال يتوجهون أبدا إىل عقلها، وإمنا إىل عاطفتها. فقوانني 

  4ملنطق العقالين ليس هلا أي تأثري عليها..."ا
إن الالوعي هو ما يقود اجلماهري وحيركها يف اجتاه ما، لذلك فإن تكرار االستماع أو  

املشاهدة أو القراءة للنص اإلشهاري خيلق صورا يف الالوعي تدفع اإلنسان للتفاعل وفق منط 
 نية.معني دون مربرات عقال



نجد يف مقال ل ييف ألكسندر فاخلصائص اليت جيب أن يتمتع هبا اإلشهار  أما عن 
Yves Alexandre  :بعنوان: )ثالث قصص قصرية... ثالثة دروس كبرية(  قوله 

" إنه ال يكفي، يف نص إشهاري، أن تكون لنا الرغبة يف اإلخبار، بل جيب 
ر الكلمات القادرة على التأثري يف أكرب علينا أن منتلك القدرة على اإلفهام، بأن خنتا

 عدد ممكن من األفراد ليتفاعلوا ضمن اجتاه حمدد ودقيق.
 5ولتكون هذه فعالة جيب أن تكون أيضا بسيطة قدر اإلمكان..." 
إن الرتكيز يف هذا السياق هو على اجلانب الرباغمايت يف عملية إعداد نص اإلشهار،  

الوضوح والبساطة من أجل الوصول إىل نتيجة كإذ هناك خصائص جيب أن تتمتع هبا اللغة،  
إجيابية، وبشكل سريع. ويقدم لنا ألكسندر ييف مثاال يقارب فيه بني األسلوب اإلشهاري 

جه إىل رجل أجنيب ال يفه  اللغة جيدا، إذ يف هذه احلالة نعمد إىل بذل وأسلوب خطاب مو 
 6جهد الختيار الكلمات والعبارات املستعملة واملتداولة كثريا، واألكثر وضوحا.

وملا كانت اجلماهري عاجزة عن التفكري إال بواسطة الصور فإنه ال ميكن جذهبا والتأثري  
ن طريق الصور. ووحدها هذه األخرية ترعبها أو جتذهبا وتصبح باعثا على العمل عليها إال ع
 7واملمارسة 

 الذهنية تلك النماذج أيضا ، بلوحسب وقصده بالصور هنا ليس الصور الفوتوغرافية 
ة هلا تأثري جاذب اليت تعرب عن شخص أو فكرة ما، وإن كانت الصور املرسومة أو الفوتوغرافي

تلك الصور ن الطفل الصغري الذي يوضع أمامه كتاب مصور شغوف بقوي، أال ترى أو 
تعبري جاهز يفهمه من غري تفكري وال ال لشيء إال لكوهنا ، لصفحات حبثا عن الصورل مقلب

 تركيب كلمات أو مجل.

شهار املرئي بشكل عام على على هذا األساس ميكننا فه  الدوافع وراء اعتماد  اإل 
كل كبري، وإن انعدمت فيه الصورة فإنه حيوي بالضرورة على تصوير باحلروف، فال  بشالصور 



تكتب الكلمات خبط عادي، بل من خالل تدويرها أو إمالتها أو تشكيلها بطريقة ملفتة 
 للنظر.

إن األشكال واأللوان والصور واخلطوط كلها أساس عالمات سيميائية تستخدم طرق 
، أما اإلشهار املسموع، الذي يذاع على املستهدفة باإلشهار املرئيخمتلفة للتأثري على الفئات 

من خالل الكلمات، وهذا خارج جمال  الذهنية أمساع املتابعني فإنه يركز على حتفيز الصور
اهتمامنا، فموضوع املقال يركز على سيميائية الصورة اإلشهارية الثابتة، كتلك اليت جتدها 

واجهات احملالت والكتب، إذ ميكن عد الغالف اخلارجي على اجملالت واجلرائد أو على 
شكال من أشكال اإلشهار مباشرا كان أم غري مباشر، للكتاب مبا فيه من تشكيالت فنية 

 .لذلك الغالف دون إغفال اجلانب األيديولوجي واجلمايل والنفعي

 :يتوبالتايل فإن اإلشكالية تتلخص يف السؤال اآل 

قطاب اجلمهور؟ أو كيف يصري الغالف لوحة إشهارية ملنتوج مل الغالف على استكيف يع
 ومن مث، كيف تصري األلوان واألشكال حروفا تتشكل منها الدالالت؟ فكري أو إبداعي؟

من خالل دراسة  ةفبعض األغللإلجابة على اإلشكال سوف حناول العمل على 
يل إال منهجيا فقط. ذلك أن تداولية، دون أن نفصل بني اجلانبني السيميائي والتداو سيميائية 

 الغاية التداولية ال تتأتى إال من خالل أبعاد داللية ظاهرة أو خمفية.

 الصورة: .1

ليست الصورة فقط هي تلك اللوحة الفنية أو الرس  التعبريي، أو الفوتوغرايف، بل هي كل 
 ول لوبون:والعبارات، يقتلك املعاين اليت تثور يف خيال الشخص عند استثارته بالكلمات 

" وإذا مل نكن منتلك الصور فإنه من املمكن أن نثريها يف خميلة اجلماهري عن طريق 
 8االستخدام الذكي والصائب للكلمات والعبارات املناسبة..." 



اإلشكالية هنا أن لوبون يرى أن الصور الغامضة هلا قدرة تأثريية أقوى من تلك اليت 
سيطة، كما أهنا ال ترتبط دائما بصيغ تعبريية واحدة أو كلمة واحدة، حتمل معان واضحة أو ب

فرمبا متوت الكلمات اليت تعرب عن الصورة، وبالتايل جيب على صاحب اخلطاب أن يستعمل 
املناسبة لتحفيز اخليال اجلماهريي على استحضار واملصطلحات  عبقريته يف استخدام الصيغ

 اق يقول:ويف هذا السي الصورة اليت يريدها.

" نضرب على ذلك مثال الكلمات التالية: دميقراطية، اشرتاكية، مساواة، حرية إخل... 
فمعانيها من الغموض حبيث إننا حنتاج إىل جملدات ضخمة لشرحها. ومع ذلك فإن حروفها 

 9متتلك قوة سحرية بالفعل، كما لو أهنا حتتوي على حل لكل املشاكل." 

دافيد يعترب أن الصورة تسيء إىل اإلشهار، وهو ما يستنتجه  نأن جند معلى أنه ميكن 
 قائال: J Arrenتعقيبا على كالم ج أريني   David Victoroffروفو فيكت

" إن نصا بدون صورة أكثر فعالية من نص يتضمن رسوما، شريطة أن يستجيب لبعض 
بالوظائف املسندة إىل  مقتضيات الطباعة؛ يشري موقف أريني بوضوح إىل القضية اخلاصة

 10صورة اإلعالن، وكذا أثر السياق فيه"

ن رأيا هبذا التعمي  يذهب حد املغاالة يف التقليل من شأن الصورة إذ يتجاهل إ  
للمتلقني، وكذا السياقات املختلفة للنصوص، إذا ال ميكن أن تقدم لطفل السقف املعريف 

صغري مثال كتابا عن جمموعة من احليوانات مل يسبق له مشاهدهتا مغفال من صور هلا، إذ 
تغدو الصورة يف هذا املقام أساسا ال ينبغي االستغناء عنه، بل لو حاولت تعلي  جمموعة من 

، وبدأت بتسمية األدوات واألشياء اليت مل يسبق هل  التعامل معها الراشدين املتعلمني مهنة ما
، كتعليمه  إصالح حمرك سيارة ة لكان تعليمه  ضربا من العبثر دون صور أو مناذج حاض

 مثال دون إحضار منوذج من احملرك أو صور ألجزائه. واألمثلة على قيمة الصورة كثرية.



 وهي:ت ال ينصح فيها باستعمال الصورة ثالثة استثناءا دايفيد فيكتروفلذلك يضع 

عندما جينح التمثيل البصري إىل إعطاء طابع " جتاري" صارخ ملنتج أو خدمة تكون  -
 خصائصها األساسية هي النزاهة واجلدية: دروس باملراسلة، عيادة...؛

عندما يت  التمثيل البصري للمنتج )الفوطات الصحة مثال( ضدا على التصورات اليت  -
ها الناس عن السلوك الالئق )واألمر يعين يف هذا امليدان أيضا أن التمثيل ميلك

 الغامض ميكن أن يوحي بأشياء كثرية دون أن يكون عرضة للنقد(؛
عندما يكون لإلرسالية يف ذاهتا طابع جديد ) ابتكار تقين هام، سعر استثنائي وحمفز  -

  11ام.اخل( ويكون ملفوظه اللغوي كاف لوحده إلثارة االهتم

ومع ذلك فإن هذه االستثناءات الثالثة ميكن جتاوزها، واستخدام الصورة يف كل منها، 
 ؛حيث أصبحت الصورة حتتل مكانا بارزا يف كل نواحي احلياة ،خاصة يف الوقت احلاضر

واجملتمع الذي  ،حىت تلك اليت حتمل طابعا نفعيا صارخا، مع األخذ باالعتبار طبيعة الصور
تعرب عنه، ألنك إن حاولت تسويق منتج من خالل إشهار حيمل صورا خملة مثال، قد ال جيد 

 رواجا عند بعض الفئات االجتماعية احملافظة.

فالصورة متعلقة أساسا باجملتمع الذي يشكل املعىن تبعا لفلسفة خاصة تتماشى مع 
 :جاك أومونى الثوابت اليت يراها، ال أن الصورة حتمل معناها يف ذاهتا كما ير 

" ميكن لكل صورة تقريبا أن تؤدي دورا رمزيا، ليس مبوجب صفاهتا اجلوهرية، بل مبوجب 
تلجأ اإلعالنات بشكل خاص  -ديين ، وسياسي، وعقائدي، وحىت جتاري –قرار مجاعي 

مة من الصور املشاهبة؛ ويف هذا السياق، لن نقوم سوى بذكر النمر خإىل استعمال كمية ض
(، لإلشادة Total) توتالته يف املاضي )يف ستينيات القرن العشرين( شركة الذي استعمل

( بـ "النمر 1691) La chinoiseبسخرية يف فل   غوداربقوة وقودها، والذي شبهه 
 12الورقي" اإلمربيايل، بفعِل انزالٍق من رمزية إىل أخرى"



إىل معىن يفيد القوة حقيقة ولكن أنظر كيف انزلقت الداللة من التعبري عن القوة  
وبالتايل شروعة، املحيث يصبح هدف القوة هو السيطرة االمربيالية أو غري  ؛سليبمبفهوم 

ضاد يف للصورة الواحدة، بل وحىت التضاد، وإن كان الت ميكن أن نتحدث عن تعدد الداللة
إشهار ما هو الذي يصنع املعىن، ففي إشهار يأيت املروج بنوع مغفل أمام النوع حمل اإلشهار 
ليضع املنتج احلقيقي موضع مقارنة مع املنتج املهمل الذي ميثل يف النهاية كل منتوجات النوع 
األخرى، ليقول أن هذا هو أحسن نوع ضمنها، وبالتايل يتهرب من مسؤولية اإلساءة 

 تجات املعامل األخرى، رغ  أنه تعرض هلا بشكل غري مباشر.ملن

روالن أيضا ميكن احلديث عن تعدد الداللة من خالل واحد من األمثلة اليت طرحها 
 glissement du sens يف كتابه " املغامرة السيميولوجية" فيما أمساه بانزياح املعىن بارث

ويعطي مثاال  déplacement du signe الناتج عن حركة العالمة أو انتقال العالمة
بعرض برتقالة، فاملعىن هنا ليس كامنا يف الربتقالة بشكلها أو بكليمتها، بل يف كوهنا كثرية 

، ويعطي مثاال يف نفس السياق بزجاجة اجلعة املعروضة، واملعىن ليس العصارة وتروي الغليل
يف ذاهتا؛ بل يف كوهنا جمممدة...
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بل األصل أن تكون الداللة  ،مباشراتؤدي معىن أن  يةالصورة اإلشهار ال يشرتط يف ف 
هي نفسها معايري لغة  ،بارثكما يرى ،عميقة واملدلوالت ملغزة، ألن معايري اللغة اإلشهارية 

البالغية، واجملاز، والتالعب بااللفاظ، وكل هذه الشعر اليت تعتمد على تنوع األشكال 
 14العالمات القدمية هي عالمات مزدوجة، توسع اللغة حنو دالالت خفية، على حد تعبريه.

ففي املثال اآليت وهو عبارة عن صورة الواجهة للغالف اخلارجي لكتاب يض  أربعة  
حلكي، أشرف على مجعها كل من جريار جونات خمتلفة ولكنها تعاجل إمجاال نظرية امقاالت 

Gérard Genette   وتزفيتان تودوروفTzvetan Todorov  وضمنوها حتت
وهو من منشورات  Poétique du récitعنوان واحد ميكن ترمجته بشعرية احلكي 



Seuil   الدامناركي الفرنسية، وما يهمنا هنا هو الصورة على الغالف للفنانSven 
Otto Svend   بعنوان اإلوزات الربيةles Cygnes sauvages  والسؤال هنا هو

 عن عالقة الصورة باملضمون.



 
 ميثل غالف كتاب شعرية احلكي 11شكل رق : 



وتعرف أيضا  ،إلوزات البريةابمرسومة لتكون ضمن القصة العاملية املسماة لوحة  هده
هانس كريستيان وهي إحدى روائع حكايات الكاتب والشاعر الدمناركي  ،بالبجعات الربية

 .اخلرافيةH.C. Andersen   أندرسن

ه اللوحة؟ أو رمبا اختارها أحد اللذين قاما جبمع فلماذا اختارت دار النشر هذ 
املضمون العلمي والفلسفي للمقاالت وهي  علىهل ستعرب هذه الصورة ف املقاالت ال يه ،

سوف لن نناقش التفاصيل ألن  اليت رمست خصيصا للتعبري عن العامل العجائيب يف القصة؟
يهمنا أن هذه الصورة تعرب   االصورة فقط مستعارة وليست مرسومة خصيصا للكتاب، فقط م

ال تتأتى بشكل عن عامل احلكي الذي هو مدار اهتمام مقاالت الكتاب، فالداللة هنا 
 ، ألن انزياح املعىن يتجاوز مضمون الكتاب إىل العامل الذي يناقشه هذا املضمون.مباشر

إىل  الشكل اإلشهاري الذي يوحي بالعجائبية املتمثلة يف حتول الفتيانال شك أن و  
إوز يثري فضول الزبون ليتفاعل مع الكتاب فيجد نفسه وهو يتصفح أوراقه حبثا عن معىن، 

 ولرمبا اقتنع به فاشرتاه وذلك هو مراد مؤسسة النشر.

وال يكتفي الناشر هبذا فقط بل يتجاوز إىل اختيار دقيق جلزئية من أحد املقاالت اليت  
" حيضر احلي حتت أشكاله اخللفية يف الغالف:ضمن الكتاب فيختار منها بعناية ما تتضمنه 

الالهنائية تقريبا، يف كل زمان ويف كل مكان، ويف كل اجملتمعات؛ لقد بدأ احلكي مع التاريخ 
 اإلنساين نفسه؛ فال يوجد ومل يوجد أبدا شعب دون حكي؛..."

 Introduction à l'analyseهذا املقتطف من مقال روالن بارث  
structurale des récits  وجتده يف الصفحة السابعة من الكتاب، وله أيضا قيمة

إشهارية موازية ومتقاربة مع قيمة الصورة يف الواجهة، إذ يركز على وجود احلكي يف كل 
األماكن واألزمنة واجملتمعات، ولكن مضمون الكتاب دائما يف حتليل احلكي وطرق بنائه، 

رث نفسه، بانرياح املعىن يف الصورة اإلشهارية، وبالتايل حنن هنا من جديد أمام ما أمساه با

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86


ألنه لو أراد أن يعرب عن قيمة املضمون بشكل مباشر الختار كالما عن قيمة حتليل احلكي 
 وليس كالما عن وجود احلكي ذاته.

  

 
 ميثل الغالف اخللفي لكتاب شعرية احلكي 10شكل رق :



ولنأخذ مثاال آخر، ولكن هذه املرة غالفا لقصة عربية، وهي قصة للقاص السوداين: الطيب 
للفنان العراقي: ضياء العزاوي تشبه حيث جند يف الواجهة لوحة صاحل بعنوان ضْو البيت، 

عنوان الثاين أو شبه تعليق على العنوان املذكور: أحدوثة عن كون األب ضحية شيئا ما ال
 ألبيه وابنه. 

 
 " للطيب صاحل.: واجهة قصة بعنوان " ضو البيت10شكل رق  

، فالرأس الحظ كيف أن الصورة يف احلقيقة حتمل ثالثة أشخاص أو رمبا قل أشجار
يشبه الشجرة، والشخص على ميني الناظر  -خاصة بالنسبة للشخص الذي يف الوسط–



، متاما وجهه بينما اآلخر خمفي الوجه فأطول من املوجود على اليسار، واألول يظهر نص
 ب وأيه  احلفيد؟فأيه  اجلد وأيه  األ

ذلك أقول أن اجلد بيه الذي ميثل املاضي املهيمن، لرمبا كان األب هو املقهور من أ 
هو الرجل يف الوسط باللباس األبيض، واالبن ميثل سلطة احلاضر واملستقبل والضحية تائهة 

، ولكن على األقل ميكن أن بني املاضي واآليت فقد يكون هو الذي على اليمني والعكس
قول هو ذلك الشخص على اليمني بسبب كونه أوسطه  طوال مثال، أو رمبا ألن ار ونتخن

احلفيد ميثل غموض املستقبل لذلك أخفي وجهه، أو ألنه وسط بني جيلني فظهر بنصف 
 .رمبا كانت تعرب هذه الصورة عن اإلشكاليات املطروحة من خالل القصة وجه.

ا جندها متثل ذلك الصراع الدائ  بني أما إذا نظرنا إىل جانب من الرواية، فإنن 
األجيال، وبطريقة مكشوفة يتبدى واضحا ذلك الصراع من خالل واحدة من شخصيات 

 الرواية وهو سعيد الذي يكشف تغري احلال بقوله:

"... مث أدركوا كأمنا فجأة، أن الكلمة مل يعد هلا معىن، وأن ذلك الشيء الغامض، الذي 
واحملكوم للحاك ، والصغري للكبري قد تالشى. كأمنا املرأة لزوجها، جيعل االبن ينصاع ألبيه و 

 15أهل البلد قد استيقظوا فجأة من حل  قدمي..."

مث يقول:" أوالدنا أصبحوا ضدنا، املدارس فتحناها بالعرق والتعب واجلري هنا  
 16ا...حمجوب النمر هزمته الضباع."وهن

فالضباع ه  رمز ألبناء الفالحني الذين تعلموا يف املدارس، وبدال من أن حيافظوا  
على سلطة اآلباء، ومرياث األجداد، متردوا وجتاوزوا األعراف رغبة يف التحرر من قيود 

 األسالف.



قي للبحث عما وراء هذه والغموض الذي يلف صورة الغالف يشكل حافزا للمتل
األلوان واألشكال، فيغدوا إشهارا وعامل جذب فعال للزبون حلظة التالقي بينه بني الكتاب، 
وليست الصورة، يف احلقيقة، ذات بعد إشهاري وحسب، إمنا هي تعبري غري لغوي عن 

، فهي بشكل ما متثل وعاء تنصهر فيه وتتكاثف مجلة من مضمون الصراع داخل القصة
 امني املتوزعة على عشرات الصفحات. املض

الصورة األخرى هي خلفية الغالف، وحيوي إطارا مزدوج خبطني، اخلط اخلارجي  
مسيك قليال مقارنة مع اخلط الداخلي، وعلى اليسار صورة للروائي باألبيض واألسود يظهر 

مثل إشارة  فيها مركزا على شيء ما، جامع كلتا يديه إىل ذقنه واضعا احد أصابعه على فمه
 طلب الصمت، باإلضافة إىل انطباع لرجاء النقاش ورأيه حول الطيب صاحل.

 :النصيقول يف  

" مل أصدق عيين وأنا ألته  سطور أعمال الطيب صاحل، وأنتقل بني شخصياته النارية العنيفة 
لرواية والقصة النابضة باحلياة، وأتابع مواقفه احلارة املتفجرة، وبناءه الفين األصيل اجلديد على ا

" موسم  العربية.. مل أتصور أنين أقرأ أعماال كتبها فنان عريب شاب، ومل أتصور أن روايته
 إىل الشمال الناضجة الفذة ... الهجرة"

 فمن هو هذا الفنان الشاب؟ ... إنه كاتب سوداين مل أمسع عنه ومل أقرأ له شيئا من قبل..."

موس  اهلجرة إىل الشمال خاطئة، ولكن ال طريقة كتابة  نميكن أن نالحظ بداية أ 
بأس، فقد تعودت على األخطاء الكثرية اليت أجدها يف مطبوعات دار العودة واملطبوعات 

التخلص منها. وبالعودة  يصعبالعربية بشكل عام، إذ أصبح اخلطأ الناتج عن التسرع عادة 
ن هذا هو اإلشهار احلقيقي لك تقول أعإىل النص جند أن االختيار كان بارعا جدا، لدرجة جت

املبالغة الكبرية، وإن كانت عبقرية الطيب صاحل تستحق كل تلك وذلك بشبب  للكتاب.
املبالغات، إضافة إىل أن صاحبها ال يعرف ممدوحه، وبالتايل يعطي لتلك األحكام املنمقة 



مل  مصداقية كبرية. إن األسلوب احلجاجي املضمر بني السطور تفضحه اللغة )مل أصدق،
أتصور، ومل اتصور، مل أمسع عنه، ومل أقرأ له(، فأسلوب النفي جاء لغرض التوكيد، بل لغرض 

 التوكيد على عبقرية الرجل. اإلغراق يف 

إذ ال شك أن كل من هو مهت  باألدب، ويقرأ هذه األسطر القليلة سيشرتي 
ا للكتاب، بل الكتاب فورا، بل سيسعى للحصول على موس  اهلجرة أيضا، فل  يعد إشهار 

 جتاوزه ليصبح إشهارا للكاتب نفسه.

 ألدونيس، "الشعرية العربية"غالف كتاب  ولغاية التوسع اخرتنا أيضا النظر يف

 
 ميثل غالف كتاب الشعرية العربية ألدونيس. 10شكل رق : 

، إذ مل يذكر الفنان يبدو أنه من الصعب حتليل الصورة اليت يف الواجهة
رغ  ذلك فمن املمكن  ذكر فقط )تصمي  الغالف: جناح طاهر(،بل التشكيلي، 

نطالقا من األشكال واأللوان، إذ هي الباب جدا الوصول إىل جمموعة من الدالالت ا



جند  اللون الربتقايلاألول للتحليل السيميائي للعالمات داخل الصورة، فمن دالالت 
واللون البفسجي هو لون اخليال، واللون األزرق هو لون الثقة واألمان اإلبداع، 

لوان وعليه يبدو من خالل هذه األ ؛والنجاح، واألخضر يدل على النمو والتجدد
شخص يركب حصان اخليال والنجاح  ممثال باللون الربتقايل واألشكال، كأن اإلبداع

حتدوه اخلضرة اليت ترمز للتجدد، أو رمبا كان اللون البنفسجي بشكله املثلث شراع 
اخليال فوق لون أزرق هو حبر األمان والنجاح، ويظهر اإلبداع متشبثا به، أو رمبا كان 

األلوان تداخل بني اإلبداع واخليال والثقة فيثمر أمال متجددا هذا التداخل بني هذه 
 ميثله اللون األخضر.

وبالتايل ميثل هذا الشكل الذي يبعث على االنشراح والتفاؤل من خالل هذا التنوع 
واألديب بوجه  ،صوصاالعربية الغنية برتاثها الشعري خ والتداخل اللوين رمزا لإلبداع يف الشعرية

هذا الشكل انطباعا إجيابيا للمتلقي، واحلقيقة أين حني أتذكر أول لقاء بيين  عام، إذ يعطي
وبني هذا الكتاب فإن ما شدين إليه هو مجالية الشكل اخلارجي املنسج  بشكل مجيل مع 

 حج  الكتاب الذي يغريك باقتنائه. إذ يعد هذا التشكيل الفين، يف نظري، إشهارا بديعا.

لغالف فإننا جند أسلوبا إشهاريا مغايرا يعتمد الدعاية املكتوبة أما إذا انتقلنا خللفية ا
من خالل عنصرين أساسيني، األول هو فقرة من ثالثة أسطر عن منت الكتاب وقيمته، 

الثاين يتمثل يف سرد ملؤلفات أدونيس يف دار الكتاب، وهذا العنصر يف ذاته إشهار والعنصر 
  خيدم الكتاب، وآخر خيدم دار النشر.بعد خيدم أدونيس، وثاين :ذو ثالثة أبعاد

وظائف ثالث تؤديها، وقد  شأهنا شأن الصور مجيعا، ،لصورة على الغالفإن ل 
 جاك أمون يف كتابه املذكور، وهي:ذكرها 

وذلك حني تغدو الصورة وسيلة تعبري مباشر عن  الواقع  17التحديد واإلخبار: -1
 رمزي. وال يكون له بعد



واملقصود تلك الصور اليت تثري انفعاالت، أو تلك اليت ختلق نوعا من  18التعبري: -0
 احلالة العاطفية يف املتلقي.

شيئا غائبا انطالقا من تشابه ما،  الصورة تعوضوذلك حني  19التمثيل والتقدمي: -0
 أو من خالل التواطؤ االجتماعي.

 ماذج حمب الدراسة أيا من هذه الوظائف؟فهل أدت الن

كامنة يف كل صورة بالضرورة، إذ ليست مقتصرة على صورة دون إن الوظيفة التعبريية  
غريها؛ أما وظيفة التمثيل فتحضر يف جل الصور اإلشهارية، وذلك بسبب الطاقة 

والصور  اإلحيائية للصور باملضمون الغائب، انطالقا من التالزم املوجود بني املضامني
 املستعارة للتعبري عنها.

 خاتمة:

إن طبيعة الكتاب تفرض منطا خاصا من اإلشهار الذي يعمل على حتفيز 
فضول الناس الذين هل  رغبة يف اقتناء الكتاب، إذ يعترب العنوان والغالف اخلارجي 

وذلك  ةعموما من أفضل السبل للتشهري للكتاب وذلك قصد جعله سلعة مرغوب
زيادة  بري من القراء، وهو ما يعين يف النهاية، وبالنسبة للناشر،لتحقيق عدد ك

 األرباح.

واعده للوصول إىل الغاية اإلشهار ليس غاية بل شرطا جيب احرتام قو 
، وملا كان الكتاب سلعة خمتلفة مجلة وتفصيال عن باقي السلع، كان اإلشهار املرجوة

بدأ الغالف جزءا من العمل ويبقى  املتعلق به خمتلفا اختالفا جوهريا عن غريه، إذ ي
كذلك بني يدي القارئ ما بقي الكتاب، ويتالقى مع غريه يف اعتماده على الصورة 



مكونا أساسيا يف معظ  األغلفة مقرونا بلواحق لغوية يف الواجهة واخللفية  ال 
 تنفصل عن منتجه  وحمتواه أبدا.
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 اللّـــــــغة الصـــــــحفّية: الــــــواقع والــــــّرهـــــانــــات
فريل أ ٧٢لى إ ٧١٦٢فريل أ ٦١ ق اليومّي األعداد الّصادرة من جريدة الشرو 

 أنموذجا٧١٦٢
 نادية موات )أستاذ محاضر "ب"(

 عزة شبلي )طالبة دكتوراه(                                                                    
 

عالم اّليت أضحت، يف وقتنا احلاضر، قّوة سلطة اإل ال ريب أّن اجملتمعات املعاصرة ترزخ حتت تمهيد: 

أهّم  ىحدلغايات إجيابّية كانت إ ت  ف  ظ  إذا و  فيضاهي تأثري الّسالح؛ تأثريها ال يستهان هبا، يكاد 

، وخالفا لذلك، إذا أسيئ استعماهلا كانت منبعا الوسائل الّداعمة لتعزيز الّروابط بني األفراد والّشعوب

 للفتنة، ومصدرا للمغالطات، وعامال من عومل اهلدم والّتشّدر.

قافة املعاصرة لوال اعتماده على هذه املنزلة يف الثّ  أن يتبّوأاإلعالم مكتوبا ومرئّيا ومسموعا وما كان 

 ،الّلسانّ  بغري الّلسانّ  فيها ميتزجفسيفسائّية  ةخاّصة ينفرد هبا هذا اجملال، لغ ةوسائل خمتلفة تشّكل لغ

وجتمع بني الكلمة والّصورة والّرسم واملوسيقى والغناء وغريها، وتراهن على املنجزات الّتكنولوجّية اّليت 

 املتلّقي يف عقر داره.أصبحت غزوا آخر يستهدف 

وإذا كانت هذه حال اإلعالم بعاّمة، فإّن اإلعالم املكتوب، وخباّصة يف البلدان العربّية ويف اجلزائر 

مازال حيافظ على مكانته املتمّيزة على الّرغم من الغزو التكنولوجّي املكّثف، فلم ختبو شعبيّته  ،حتديدا

تصاحب فناجني  ،على رأسها جريدة الّشروق اليوميّ و  ،ومل تفرت جدوته، بل أصبحت جرائد كثرية

 قهوة العديد من القرّاء، وتالزم مقاعد سفر الكثري منهم.



 
2 

غذت حتديّاهتا أكثر أصبحت أكثر تعاليا، و )والشروق واحدة منها( غري أّن رهانات هذه اجلرائد 

ترتيب هذه املاّدة نفسها يف  صعوبة بداية بانتقاء ماّدة اخلرب: موضوعها، وعالقتها بالرّاهن، وبكيفّية

صفحات اجلريدة حسب طبيعتها وأمهيتها، مرورا بتنوّع الوسائل املوظّفة جللب القارئ والّتأثري عليه  

كالّصورة والّرسومات، انتهاء بالبنية الّلسانّية اّليت تشّكل لّب العملّية التواصلّية بني الباث )هيئة حترير 

فيها الكلمات  ف  ظ  و  واّليت ت   اته الثّقافّية والّسياسّية واالجتماعّية( اجلريدة( والقارئ )مبختلف مستوي

بشحنات نفسّية واجتماعّية وثقافّية خاّصة، وهو ما يبيح الّتساؤل عن سّر هذه الّلغة، وعن 

خصوصّيتها، وكيفّية اشتغاهلا إىل جانب وسائل غري لغويّة يف الظفر بانتباه القارئ، معّرجني، قبل 

 على هذه الّتساؤالت، على مفهوم اإلعالم، وعالقته بالّلغة، وواقعه يف الّدرس األكادميّي.جابة اإل

 نستند يف حتديد مفهوم اإلعالم إىل منهلني: أحدمها لغوّي واآلخر اصطالحيّ  :مفهوم اإلعالم -2

  اإلعالم لغة : - أ

ه ، و يقال استعلم يل اجلميع أي علمو  مه  ال  ه و تع  قّ م و تف  لّ تع  ِعلم و فقه أي »جاء يف لسان العرب 

 .(1)«و استعلمين اخلرب فأعلمته إياه  نيه حىت أعلمهأعلمخرب فالن و 

سواء كان خربا أم الّلغة العربية ال يكون إال بني طرفني يقوم أحدمها باإلعالم بالشيء  اإلعالم يف أّما

يم ألّن الناس حتتاج إىل تكرير عن التعلخيتلف اإلعالم الثان ما أعلم به، و ، فيتلقى تعريفا أم رأيا

ىل ذلك بل يكفي فيه جمرد ، أّما اإلعالم فال حيتاج إحىت حيصل منه أثر يف نفس املتعلمتكثري و 

إلعالم أو ، فيشرتكان يف معىن واحد هو نقل املعارف و املعلومات من املرسل و هو رجل ااإلخبار

 (.2)أو املتعلم اإلعالميةاملتلقي للرسالة املعلم إىل املستقبل وهو 
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وتباينت من باحث إىل آخر، وتراوحت اصطالحا  اإلعالمتعّددت تعريفات  :اصطالحا -ب

بني الّتعميم والّتخصيص، وسنحاول، يف عجالة، أن نقف على بعضها حىّت منّكن القارئ من 

تزويد » "حمزة عبد اللطيف"ال يعدو أن يكون عند الباحث  صطلح اّلذيهذا املفهم داللة 

ويّتخذ هذا الّتعريف أمهّيته من كونه يلفت الّنظر إىل  (3)«اجلماهري باملعلومات واحلقائق الصحيحة

ركائز أساسّية يف كّل نشاط إعالمّي أّوهلا أنّه عملّية تناقل األخبار واملعلومات، وثانيها أّن ثالثة 

هذه املعلومات مشروطة بالّصحة والّصدق فليس االعالم مرادفا للمغالطات واألكاذيب، وثالثها 

 أّن لب العملّية االعالمّية هو اجلمهور اّلذي تتوّجه إليه، وتسعى إىل إرضائه. 

 "حمزة عبد اللطيف"لإلعالم عن تعريف  "  وليد ابراهيم احلاج "وال خيتلف تعريف الّناقد    

اس باألخبار تزويد النّ  هو اإلعالم »: الّسابق إالّ يف حتديده للوظائف اّليت ينهض اإلعالم هبا يقول

من  ةاليت تساعدهم على تكوين رأي صائب يف واقع الثابتة،احلقائق واملعلومات السليمة و  الصحيحة،

جلماهري حيث يعرّب هذا الرأي تعبريا موضوعيا ضمن عقلية ا املشكالت،الوقائع أو مشكلة من 

 .(4)«ميوهلاو اجتاهاهتا و 

لفهم واقعهم فهما سديدا، وتكوين أحكام صائبة حول  مهوردفع اجلفمهّمة اإلعالم، إذا، هي 

األحداث أو املشكالت اليّت يعيشوهنا، وال يتأّتى ذلك إالّ من خالل مساعدهتم على تكوين رؤية 

واضحة لواقعهم كما هو، دون زيادة أو نقصان، عن طريق تقدمي املعلومات الّسليمة، والتثّبت من 

 ألحكام الّشخصّية قدر االمكان. صّحة اخلرب، واالبتعاد عن إيراد ا
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تصايل اهلادفة إىل تزويد كافة أوجه النشاط اال»  هذه الوظيفة نفسها بقوله:مسري حسن ويؤّكد 

اجلمهور بكافة املعلومات واحلقائق الواقعية الصحيحة قصد خلق أكرب درجة من الوعي للفئات 

وقد تتجاوز وظيفة  .(5)«واملشكالت املثارةاملتلقية للمادة اإلعالمية حول كل القضايا واملوضوعات 

جمّرد نقل اخلرب، أو جعل اجلمهور يصدر أحكاما سديدة على وقائع معّينة حني جيعله لسان  اإلعالم

ميوهلا ضوعي لعقلية اجلماهري ولروحها و التعبري املو » حاهلا، والّناطق املوضوعّي بامسها ألنّه

 .(6)«ااهتاجتاهو 

  املعلومات،و  خبارعلى النقل و التقدمي و التزويد باألمن خالل هذه التعاريف نالحظ أهّنا ركزت و 

 جمموعة خصائص يتميز هبا اإلعالم: كما يتضح لنا من خالهلا أّن هناك 

ومكوناته األساسية وهي  االتصايلاإلعالم نشاط اتصايل تنسحب عليه كافة مقومات النشاط -1

اإلعالمية اليت تنقل هذه الرسائل، مجهور املتلقني ، الوسائل مصدر املعلومات، الرسالة اإلعالمية

 ح األثر اإلعالمي .ترجيتقبلني للمادة اإلعالمية، و املسو 

األخبار الصحيحة دون حتريف يتسم اإلعالم بالصدق والدقة والصراحة وعرض احلقائق الثابتة و -2

 املسموع أو املرئي أو املكتوب باألحداث الواقعية. تّ باعتباره الب

 يستهدف اإلعالم الشرح و التبسيط و التوضيح للحقائق و الوقائع.-3

رتفع املستوى التعليمي الثقايف اوتقدمت املدينة و  تعقيدا،تزداد أمهية اإلعالم كلما ازداد اجملتمع -4

 .(7)الفكري ألفراد اجملتمعو 
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نظر العديد من الّدارسني، اإلعالم لفتت العالقة بني الّلغة و   م:اإلعالالعالقة بين الّلغة و  – ثانيا

أن ينقل اإلنسان ، فمن خالل الّلغة يستطيع ة الوظيفة اإلعالميةغة األساسيّ ّن من وظائف اللّ فأقّروا أ

إىل أجزاء متفرقة من و اخلربات إىل األجيال املتعاقبة ، بل ينقل معلومات جديدة ومتنوعة إىل أقرانه

 تطور وسائل اإلعالم و اليت أدت إىل منو  (8)ةكنولوجية اهلائلالكرة األرضية خصوصا بعد الثورة الت

، ومن حيث أصبح بإمكاننا تداول األنباء، وانتقال املعلومات، واالتصال، فأصبح العامل قرية صغرية

 ويتفرّع عنه علمه صوب اجلماهري أال وهو االتصال باجلماهري، وج  ي   ظهر علم اجتماعي جديد ةثّ 

صارت الّلغة أجنح وسيلة تواصلية فيه، و االتصال الّلغوي الذي تكون فيه اجلماهري طرفا مباشرا 

سواء باستعماهلا الّلغة اجملهورة أو املدونة اليت أبرزت بكل وضوح الصلة وسائل اإلعالم  بالّنسبة إىل

الرغبات عن طريق نظام من االنفعاالت و ة لتوصيل األفكار و باعتبارها وسيلة انساني»لغة ني الالوثيقة ب

تزويد الناس باألخبار  أداة اتصال هتدف إىلبني اإلعالم باعتباره ة و الرموز اليت تصدر بطريقة ادراكي

 احلقائق الثابتة اليت تساعدهم على تكوين رأي صائب الصحيحة واملعلومات السليمة و 

 .(9) «العالقة بني الّلغة واإلعالم ذا تتضحهبو 

تارة أداة تعبري  –الّلغة  أعين –، فهي يف مهامها االجتماعيةكما تلتقي الّلغة مع وسائل اإلعالم 

هذا صميم و كار، تارة أداة توصيل غايتها الكربى نقل األفيف املتلقي، و كربى إحداث التأثري غايتها ال

هب إليه علماء االجتماع يف تعريفهم للغة تلك اليت ال تبعد عما ذ، وغايتها القصوى اإلعالملغة 

الرتابط مللء الجتماعي بوصفها وسيلة للتعاون و على دورها اتعريفا يسّلط الضوء بالدرجة األوىل 



 
6 

، و فحسب الوظيفة( يف ، كما ال تلتقي معها )وسائل اإلعالم(11)حلظات الفراغ بالتسلية و الرتفيه 

 .تأثريا و تأثرالكن يف التفاعل 

الباحثون على تسميتها جديدة اصطلح اإلعالميون و  لغة –وال شك  –قد قدمت هذه الوسائل و 

الصحافة يف جتديد الّلغة العربية من  خباّصةهمت هذه الوسائل اإلعالمية و سأ كمااإلعالمية  باللغة 

، ومنها على سبيل املثال: التقنني، التمويل »مل تكن موجودة يف الّلغة من قبل كلمات توظيف  خالل 

ة فيها أو هجر كلمات كانت مستخدماملقابل يف و  .(11)«، االشرتاكية، السوق السوداء فاهلات

 .(12)انقراضها انقراضا تاما

ماّدة خصبة للّدرس أصبحت االعالمّية  ةالّلغ هو أنّ  اإلعالمولعّل أبرز جتّل للعالقة بني الّلغة و 

األكادميّي اّلذي يقّر، أّوال، باختالفها عن الّلغة األدبّية، أو لغة احلياة اليومّية، أو لغة البحث العلمي، 

ويبحث ثانيا يف أثرها على الّلغة العربّية، مسّلطا الّضوء على ما وقعت فيه من ثغرات وهنات يقول 

هذا موضوع  : »العربية يف االعالم بني الواقع واملأمول" يف كتابه "اللغة عطيطو أمحدحممد أبو الوفا 

البحث ... هو من موضوعات الساعة يف الواقع الثقايف الراهن، نظرا ملا تشهده اللغة العربية يف 

وسائل اإلعالم من تراجع ملحوظ، أسهمت فيه عّدة عوامل وفرضت على املهتمني باإلعالم العريّب 

والبناء عن حلول عملية تناسب العصر وال جتايف مجالياهتا مواطن وبالفصحى البحث املخلص 

  (13)«إبداعها.

الّلسانّية من خالل األعداد الّصادرة في الفترة ما اليومّي  الشروقخصائص بنية  -ثالثا

 :بين.......
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تعترب الوسائل اإلعالمّية وسائط  مهّمة لرتويج األفكار، وتناقل األخبار بني األفراد واجلماعات، 

بني املسموعة  أمناطها تنّوعت ومهما ووسائل فّعالة تعّول عليها احلكومات للّتواصل مع شعوهبا، وهي

يفها من وسيلة إعالمّية إىل واملرئّية واملكتوبة تشرتك يف عنصر قاّر هو الّلغة اّليت ختتلف درجات توظ

أخرى؛ ففي احلني اّلذي تستعني اإلذاعة أو الّتلفزة بالّصوت والغناء والّصورة  واملوسيقى وغريها من 

املكتوبة اّليت، وإن اعتمدت على الّصورة  األنساق لتعضد الّلغة، تكون اهليمنة هلا يف الّصحافة

لفت االنتباه إىل ضرورة الّتدقيق فيها، ما ، وهو والكاريكاتري، إالّ أهّنا ال ميكن أن تستغين عن الكلمة

لدرجة دفعت الباحثني املتخّصصني يف جمال اإلعالم إىل ( 14)والعناية بسالمتها، وصّحة أساليبها.

ينبغي توّفرها يف لغة الّصحافة املكتوبة حىّت تستطيع الّتأثري يف قرائها،  حتديد مجلة من الّشروط اّليت

د، يعقمن حيث البساطة والت يف شروط تتعّلق بالكلمة (15)"حممود خليلالباحث " وهي اّليت خّلصها

يدة جر ولعّل  وغريها، باألساليب من حيث الّتنوّع والثّراءو من حيث طبيعتها: امسّية أو فعلّية،  اجلملةبو 

ما سنبنّي من على حنو  ، على الكثري منهالّتأثري يف قرّائهامن أجل ا ،ارتكزتقد الّشروق اليومّي 

خالل استقراء خصائص بنيتها الّلسانّية اّليت تتمّيز أّوال ب           :

 للقرّاء؛ مفهوما اخلرب كوني أن البدإذ  ،الصحفية الكتابة يف أساسيّا شرطا البساطة تعدّ  اطة:البس-

 غري الصعبة الكلمات استخدام اىل احلاجة دون املعىن هبا نبلغ سهلة لغة باستخدام ذلك ويتحقق

، ولغة الشروق اليومي هي فصحى العوام والدمهاء من الناس، القراءة عن القارئ تصد واليت املألوفة

 على املألوف الكالم وتسبق املعّقد؛ على امليّسر السهل وتفّضل األنيقة، البسيطة اجلملة تعتمدفهي 
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 ورد يف ما ذلك على ومثالنااملهّذبة  السريعةوتعتمد اللغة  الضرورية، غري الكلمات وتتجّنب الوحشي،

يف كهربائية بصعقة شاب مقتل عنوان حتت  2117 أفريل 17الّصادر 5431 العدد

، سنة ، ظهرية أمس 43الغ من العمر الضحية ب.ب. البيلي : " لفظ  قسنطينة فجاء اخلرب كما

 (16)أنفاسه األخرية داخل مسكنه العائلي ببلدية ابن زياد بقسنطينة..."

ى عن الغموض ألفاظه جاءت بسيطة واضحة مفهومة تنأو اخلرب الصحفي  لغة هذا أنّ املالحظ و 

بل إّن اخلرب يصل إليه  الرموزوفك الشفرات و ، فاملتلقي ال يلجأ إىل حتليل الغريب من الكلماتو 

 .قعة حدثتوا نقل، ألّن الصحفي هنا يف موقف تقرير احلقيقة و ببساطة وإجياز ونفاد مباشر واختصار

روق( يف نقل اخلرب منه فقد تفاعلت اللغة باستعماهلا لأللفاظ البسيطة مع وسيلة اإلعالم )جريدة الشو 

  .قسنطينة إىل اجلمهوركهربائية يف هي مقتل شاب بصعقة  أو املعلومة و 

أفريل  21لكن يف عدد آخر صدر يومال آخر موجود يف اجلريدة نفسها و و ندعم هذه اخلاصية مبث

تلميذا جرّاء تسرب للغاز بثانوية يف البويرة  14: اختناق بعنوان  17ص : 5434/ العدد  2117

ثانوية لون مسعود ، الواقعة ببلدية اهلامشية غرب البويرة ، هنار أمس ، حالة من اهللع حيث "عاشت 

تلميذ بإغماءات نفسية بعد استنشاقهم غازا إثر تسربه من حمطة جماورة  12و الفوضى جرّاء إصابة 

سرعة الملؤسستهم التعليمية ، حيث كادت احلادثة أن تؤدي حبياة التالميذ الذين نقلوا على جناح 

إذا ما ركزنا يف حتليل لغة هذا اخلرب الذي نقل لنا معلومات عن أحداث و  .(17)لتلقي العالج " 

اثر شرب غاز بثانوية يف البويرة جند أنّه عرب لنا )اخلرب( تلميذا  14جديدة متثلت يف حادثة اختناق 

عن االستعارات أي أّن الصحيفة هنا أدت  اواقعية مبتعددث يف احلياة اليومية  ببساطة و عّما حي
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دثة(، و ذلك بأسلوب سهل بالواقعة ) احلا قوم بإخبار كل فئات الرأي العام إذ تنفعّية وظيفة إخبارية 

 .خمتصرو 

 الدقة و التجسيد :-2

مزالق التجسيد ضروريان أيضا ألهنما مينعان الوقوع يف قد تؤدي البساطة إىل الوضوح ولكن الدقة و 

تكون الدقة يف اختيار الكلمات املناسبة اليت تعرب عن ، و بوهيمّيةضياع يف متاهات املفردات الالالثرثرة و 

اليت تسمح بالتداخل بني املعنيني أو أكثر أو مباشرا و الوضع أو احلالة النفسية أو احلقيقة تعبريا 

 .درتباك يف اكتشاف املدلول الواحباال

اليومي جندها من بني الصحف اليت توظف األلفاظ الدقيقة اليت إذا ما تصفحنا جريدة الشروق و 

 نهو الذي يفرض قيمة واحدة على الكلمة بالّرغم من املعان اليت ميكف، فيه الواردةتناسب السّياق 

مثالنا على ذلك توظيف لفظة " انتشال " بدل لفظة اخراج اليت جاءت يف العدد أن تدل عليها و 

انتشال  "حيث جاءنا خرب مفاده أنّه مت -17ص  – 2117أفريل  17الذي صدر يوم  5431

ماية املدنية رفقة ذلك مساء أول أمس مبساعدة مصاحل احلتيزي وزو و جثة قاصر من جممع مائي ب

عل أقوى ، وإضافة إىل الدقة جند التجسد الذي جيعل الف(18) "زيرت بتيزي وزوغطاسي وحدة تيق

هو متداول يوميا أمام مسع املتلقي أو القارئ وبصره،  اانطالقا مّ  ،نطاق احلواس ضمناملوضوع جيّسد 

فخرب انتشال قاصر ميكن استيعابه ألننا نشاهد يوميا ونسمع مثل هذه احلوادث فهي يف مدار احلواس 

. 
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السليمة والتطبيق الدقيق لقواعد النحو  ئّيةإلمالاالقواعد  راعاةويكون ذلك مب: اللغوية السالمة- 3

 اوأصوهل قواعد اللغةبم أن يلتز  فاألسلوب الصحفي جيب وحسن استخدام عالمات الرتقيمصرف وال

، ألّن أّي خلل لغوّي أو تركييّب قد يؤّدي إىل الغموض، وحيول دون بلوغ غاية ما أمكن إىل ذلك

 .اإلفهام

 وتتجلى هذه السالمة اللغوية يف جريدة الشروق من خالل األمثلة التالية:

 وقفة احتجاجية تنديدا بإطالق اسم "الفرقان" : ومثالنا على ذلك: اإلمالء قواعد سالمة

 .(19)على مسرح قسنطينة

 .(21)ن أجل اإلدماج قبل مسابقة التوظيفاألساتذة االحتياطيون ينتفضون م-

 اجلزائر يف فتنة يثري اإلقامي التكوين: »ذلك ومثال والصرف النحو قواعد تطبيق معرفة»، 

 فإنّ  ومنه (21) «اإلسبان الدور يف كبرية بنسبة لالحرتاف حمرز رياض اجلزائري الدويل يتجه»

 فعل)الفعلية اجلملة و( وخرب مبتدأ) اإلمسية اجلملة كاستعمال وتطبيقها النحو قواعد معرفة

 .املراد املعىن ايصال يف ساهم( به ومفعول وفاعل

ميكن أن  ارتكاب ما» أّن ذلك مل مينع منوعلى الّرغم من حرص اجلريدة على سالمة الّلغة، إالّ 

واّليت ميكن حصرها يف  (22) «اللغويةوهو بالطبع أفدح من وصفها باألخطاء  نصفه باخلطايا اللغوية،

 ما يأيت:

  � .بالفعل البداية ومواضع باالسم البداية مواطنبني  التمييز عدم أخطاء -1 

 اخللط بني مواطن مهزة القطع والوصل. -2
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  .أنّ / إنّ  � مهزة وكسر فتحبني  التفريق سوء يف أخطاء -3

 .القول بعد( إنّ ) مهزة فتح يف أخطاء  -4

 اصةخبو  واملعدود، العدد نيب التفريق عدميف خطأ  أحيانا   قع الّصحفيّ ي حيث :العدد أخطاء -5 �

 متييز العدد. إعراب يف وأخطاء املرّكب، العدد

  .للمجهول الفعل بناء حالة يف الفاعل ذكر أخطاء -6

 .مشينة وصرفية حنوية قضايا أخطاء -7

  واجملرور باجلار سبق إذا إنّ  اسم رفع أخطاء -8

    (23)املناسب. مكاهنا يف الوقف عالمات وضع عدم أخطاء - 9

)مصرعيه( والصواب اليت مت رصدها يف جريدة الشروق نذكر: كلمة مصراعيهومن الّنماذج الّتطبيقّية 

لتقدمي أفضل وأجود  هعي...وفتحت باب التنافس على مصرا:»)إلقاء( والصواب وكلمة لقاء،

خلو بعض املقاالت من كسر وفتح مهزة "ان" مع أن هناك فرق بني باإلضافة إىل ، (24...«)اخلدمات

 إّن وأّن.

ورغم احلاجة زراعة الورود » :نذكر ما ورد يف اخلرب اآليتومن األمثلة األخطاء الواردة أيضا يف اجلريدة 

..مازالت ».والصواب: (25)«زالت مل ترق إىل املستوى املطلوب امللحة إليها يف خمتلف املناسبات، ال

ألّن الفعل املاضي جيب نفيه ب "ما" وال يصح استخدام "ال" إالّ مع «مل ترق إىل املستوى املطلوب 

 الفعل املضارع "اليزال".
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حتقيق عملية االنسجام واالتساق يف بغية تفعيل وظيفتها  عالمات الرتقيموظيف حسن تومن أمثلة  -

حجزت مصاحل الشرطة ، خالل » :، نذكرفهمال تيسريح األسلوب و يوضوت، بني اجلمل ومعانيها

ألف 15ة تقدر بأكثر من،كمية معترب  عمليات مدامهة نوعية مست النقاط السوداء واملشبوهة باملدن

،إالّ أنّه قد وردت أخطاء يف  (26)«نواع واألحجاماأل وحدة من املشروبات الكحولية من خمتلف

قال ،أمس ، بن شيخ احلسني يف ندوة بقاعة "فرانس قانون" برياض الفتح » استعماهلا ومثال ذلك :

تعرف  (.27) «خل...اماي الد3أفريل إىل 27حول برنامج صالون اإلبداع املرتقب تنظيمه من 

لكن ما خيرق توقع القارئ  ،عمل بعد القولعالمات الرتقيم وتستالنقطتان املرتاكبتان ):( بأهّنا من 

 ورودها فاصلة وهذا خطأ. 

وعل الّرغم من شيوع هذه األخطاء وغريها إالّ أّن هناك بعض الّصحفّيني اّلذين يراعون قواعد الّلغة 

 :الشهداء جزائر يف أمساء عن تبحث املدارس عشرات بعنوان للشروق مقال يف جاء ما ومثال ذلك 

 السكنات بعدد أمساء حسبه، املدارس حتمل حيث ثكنة، يف أنك يشعرك ذلك إن محيدات، قال»

 . (28)« سكن 2111 مدرسة غرار على

: كاستخدام األفعال املبنية هناك قواعد لغوية معينة البد أن تحكم األسلوب الصحفي -4

للمعلوم بدال من األفعال املبنية للمجهول ، واستخدام اجلمل القصرية بدال من اجلمل الطويلة ، 

إىل ضرورة  باإلضافةواجلمل البسيطة بدال من املعقدة واملركبة ، واالبتعاد عن اجلمل االعرتاضية ، 

 االبتعاد عن املصطلحات الغامضة اليت تربك القارئ.
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صحفية مرده إىل أنّه أكثر أو الكتابة ال يف الصياغة اإلخبارية  ولعل استخدام الفعل املبين للمعلوم

، وألّن الصحفي يف موقف عرض وتقدمي حقائق ومعلومات ووقائع، ومن األفعال املوظفة يف وضوحا

 .."، أصيب ،أطلق ، حيتضن ،أكد . جريدة الشروق نذكر : "اضطرت ، متكنت ، شهد ، أطاحت

  (29)نذكر األفعالاليت ورت فيها بعض هذه  األمثلةومن: 

  كشف الرئيس املدير العام جملمع سونلغاز ، مصطفى قيطون ، أمس أن فواتري استهالك

  الكهرباء ستصدر باللغة العربية مع بداية تسلم فواتري الثالثي الثان من السنة اجلارية.

 كد وزير الثقافة عزالدين ميهويب أّن الفيلم التارخيي ، ابن باديس ، يف مرحلة هنائية وال تنقص أ

 ، وسيكون عرضه قبل رمضان القادم.إال بعض الروتوشات 

 الوحدة اإلقليمية للدرك الوطين لدائرة حاسي ماماش بوالية مستغامن من متكنت، قبل أيام ،

 .عاما  25فك لغز جرمية قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر

 الصحافة:تأثير اللغة األجنبية واللغة العامية في لغة  -5

رة من مصادر تكتسب لغة الصحافة املعاصرة خصائصها باعتبارها منطا من أمناط العربية املعاص

 ثالثة هي:

 امتدادا هلا وتطورا لبعض خواصها. وتعد لغة الصحافة الّلغة،كما قعدت هلا كتب  -الفصحى  - أ

حيدثه  اللغات األجنبية مبا تسهم به يف لغة الصحافة من مفردات وأساليب يتم تعريبها وما -ب 

 ذلك أحيانا من تغيري يف نظام اجلملة.
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حيدثه ذلك أحيانا من تغيري  لغة الصحافة منها من مفردات وأساليب وماية مبا تفرتضه اللغة العام -ج

 اجلملة.يف نظام 

جييء عن طريق املصدر الذي  ،وهو األجنبية على لغة الصحافة وهلذا سنتطرق إىل تأثري اللغات

يقوم وهو القسم الذي  «قسم الرتمجة واألخبار اخلارجية  »:ظواهر التأثر باللغات األجنبية يتمثل يف

برتمجة األخبار وغريها من النصوص إىل العربية، فتسللت بعض الكلمات األجنبية إىل العربية عن 

مناذج هذا التأثري يف جريدة   طريق التعريب خاضعة للصيغ العربية املعروفة لبناء الكلمة ومن

  :(31)الشروق

 .«ماليني جزائري يوميا  11جيّند  الفايسبوك: »الفايسبوك

 ألف إعذار لرجال األعمال والتجار لتسوية الوضعية مع كاسنوس". 211: "كاسنوس

 .(31)"باملئة 51: "التسريبات واردة ..ونسبة النجاح يف الباك ستصل  باك

خالل األسابيع القادمة إطالق  كناب بنك  واالحتياط يعتزم الصندوق الوطين للتوفري" :كناب بنك

 املشاريع".قرض استثماري متوسط وطويل املدى لتمويل 

  يف لغة الصحافة حيث تعتمد وسائل اإلعالم لغة بسيطة متداولة إىل درجة أّن تأثري اللغة العامية

العامية نفذت إىل بعض الصحف مّا أدى إىل ظهور حالة من التساهل يف استخدام الفصحى ، وهو 

اللغة الصحفية تقرتب كثريا ما يعرف بالعامية الفصحى أو اللغة الثالثة بني الفصحى والعامية ؛أي أّن 

:"مواطنون  (32)ومثالنا على هذا التوظيف يف الشروق .من لغة التخاطب اليومي كمصطلح احلقرة

 حياصرون وزير الداخلية ويشتكون من احلقرة ببومرداس".
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  املغرتبني". :"ساحلي يبحث عن دوفيزالدوفيز 

 :(33)البيضاء""أحكام باحلبس متفاوتة يف حرب الشوارع بعني  حبس. 

  (34)جتار خمدرات وقنطاري زطلة " 3زطلة :"توقيف. 

سبق خنلص إىل أّن اللغة العامية أثرت يف لغة الصحافة إذ كان للغة الصحافة نصيب يف  ومّا

 صفحة احلدث. خاصة يفوتكثر خواص العامية  استعماهلا،

هيئات التحرير الصحفيني، و على يد ملحوظا  اعرفت لغتنا العربية يف عصرنا احلاضر تطور  -6

الصحف، ويقّدم عبد اهلل عكنون عضو جممع اللغة العربية مئات األلفاظ اجلديدة اليت أدخلتها 

الصحافة ولغة الصحفيني دائرة اللغة العربية ،إما بالرتمجة من اللغات األجنبية وإما باستعمال اجملاز 

الدالالت اجلديدة اليت مل تكن هلا من قبل ،  واالستعارة، وعليه ميكننا عرض منازج من األلفاظ ذات

 :(35)وإمّنا استعملت على صفحات صحفنا أمثال جريدة الشروق اليومي ومنها

 لس قضاء سكيكدة يدين مافيا إمسنت مصنع حجر ورود كلمة مافيا يف مقال بعنوان :"جم

 السود".

 ."أسواق الرمحة حتت عنوان:" أسواق الرمحة لكسر األسعار يف رمضان 

 ."فيزا : "دخول اجلزائريني فالديسفوستوك الروسية من دون فيزا 

  الكرتونية الستخراج  عنوانه:" بوابةيف مقال آمال عيساوي  ما جاءالبريوقراطية ومثالنا على ذلك

املكلف بالبيداغوجيا  3، حيث أكد نائب جامعة اجلزائر 3اجلزائر الشهادات النهائية جبامعة 
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الشروق أّن هذه العملية سيكون هلا أثر كبري على الطلبة املتخرجني يف إزاحة ندير خلف اهلل ل 

 .(36)"مجلة من املشاكل املتعلقة بالبريوقراطية واحملاباة وغريها

 " :انتقد اجلزائريون من خالل مواقع التواصل االجتماعي أعمال الصيانة مواقع التواصل االجتماعي

على غرار املاء واألنرتنيت  ، وامتدت إىل خدمات حيوية الكربى اليت اجتمعت يف أسبوع واحد 

 ".وشبكات الطرق

 فانعكس نظرا للتطور االجتماعي الذي عرفته اجملتمعات العربية، ةجديد اتكما ظهر مصطلح 

 مصطلح (37)ذلك على املفردات اليت عرفت تغريا يف املعان ، ونذكر على سبيل املثال

واقع التواصل االجتماعي، ومن  م فقد وظف ملي يقصد به اجلمهور املستخدم " الفايسبوكيون" الذ

 هذا املصطلح يف مقال بعنوان: "هكذا تفاعل الفايسبوكيون مع إعالنات االنقطاع". 

  احملسوبية واليت تعين حماباة األقارب أو األصدقاء ، ال بسبب كفاءهتم ، وإمّنا بدافع القرابة ، وقد

) رخصة السياقة وبطاقة ترقيم ني:"قال وزير الداخلية إن الرخصتما يلي يف وظفت هبذا املعىن 

 .(38)( ستقضيان عن احملسوبية والرشوة"مرتيتنيالبيو السيارات اإللكرتونيتني 

  وتؤمن بأّن أمحد مريزا هو آخر الرسل ، وعليه هي طائفة تروج للديانة القديانيةاألمحدية : و ،

صرحت بيه الشروق كاآليت :"ال ميكن ألحد أن ينكر أّن  فقد ذكر هذا املصطلح يف مقال

 .(39)هناك بعض األفراد املغّرر هبم ينشطون يف الرتويج للعقائد اليت تتبناها الطائفة األمحدية"

تعتمد الّلغة الّصحفّية بعاّمة ولغة الّشروق اليومّي خباّصة على  االقتصاد الّلغوي: -األعمدة  6

االختزال الّلغوّي ما أمكن إىل ذلك سبيال حتقيقا لغايات كثرية: يتعّلق بعضها بضيق مساحة 
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املخّصصة لكّل موضوع، ويتعّلق بعضها اآلخر باملنحى الرباغمايت اّلذي يهدف إىل إصابة املعىن من 

خلرب دون إرباك القارئ أو دفعه إىل امللل، ويتعّلق البعض اآلخر بتجّنب الوقوع يف أقرب مرمى، ونقل ا

اّلذي ينبغي أن يتوّفر على مجلة من من العنوان  يبدأاألخطاء الّلغويّة واألسلوبّية واختزال الّلغوّي 

  :   (41)على حنو ما تبنّي األمثلة اآلتيةالّشروط أمّهها الّتكثيف الّداليل 

 : من حق املرتشحات اخفاء وجوههن.دربال 

 .اكتشاف جثة مرتشح األفالن املختفي ملقاة بغابة يف جباية 

 . سكان عني بربر يعيشون حياة بدائية مع التخلف والتهميش بعنابة 

 "(41)وهران على موعد مع مناقشة "اشكاليات السينما بني األدب واالقتباس. 

تسرد وقائعا وأحداثا، ونظرا لطبيعة العنوان و ويالحظ على هذه العناوين أهّنا تذكر معلومات أولية ،  

كيد أ، وموجزا وخمتصرا ، فإنّه مل يتسع إلضافات حتمل مسة التماتاليت تقتضي أن يكون حمدود الكل

 ن.يف أغلب األحياأو التنبيه، كما يالحظ أيضا أّن العنوان يصاغ بعبارة مباشرة 

 ومّا يسرتعي االنتباه، عند احلديث عن العنوان الّصحفّي يف املدّونة موضوع الّدراسة هو هيمنة

يبدأ باالسم هو حمور  ، والبدء باالسم يعطيه أمهية خاصة من منطلق أن مالرتكيب املبدوء باالسما

 .(42)و ما هو مبنّي يف الّنماذج اآليتعلى حن الكالم

  ذلك:ومن أمثلة  لصيغة املضارعكما تتميز لغة العناوين الصحفية باستخدامها 

  خارج الثكنات بكل حرية .أفراد اجليش سينتخبون 

 .احلمى القالعية ختلف هلعا وسط املوالني بسطيف 
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 واحلكمة من استعمال املضارع يف  ،عصابة تبيع سكنات ومهية يف وهران مقابل مبالغ ضخمة

، وأن األحداث معاصرة أنّه يف جو احلادث الذي يقرأ عنههو أن يشعر القارئ بصياغة العنوان 

القارئ بأّن احلدث اليزال ومل  حّية ،إذ أن صيغة املضارع تعرب عن اآلنية واحليوية واحلركة ، ويشعر

 ميض بعد.

  العناوين اّليت ومن أمثلتها تلك واملالحظ أيضا كثرة العناوين ذات الوظيفة اإلشهاريّة أو اإلغرائّية

 : (43)قصد لفت نظر القارئ حنو تبتدأ بأمساء معروفة يف املؤّسسة احلكومّية

  الغاز الصخري إلنعاش اخلزينةأوحيي: جيب استغالل. 

 .بلعيد: املساجد ملوءة باملصلني وقلوهبم فارغة 

يتألف من كلمة أو ، فهي تضع عنوانا جانبيا قصريا قد تسم بامليل إىل اإلجياز والتكثيفعناوين ت وهي

يف النقطتني املرتاكبتني تتبع بعده عالمة الرتقيم املتمثلة  ( ،  مّ ، بن يونسكلمتني )أوحيي ، بلعيد

فاظ متبوعة بتفصيل القول يف العنوان املطروح ، واإلجياز يف هذه العناوين يتمثل يف حذفها لبعض األل

ض أن تكون: أوحيي يصرح بأنّه جيب استغالل فالعناوين السابقة يفرت  ،والرتاكيب اليت يفرتض وجودها

 الغاز الصخري إلنعاش اخلزينة...

 والغرض من هذا االستعمال دعوةحيث املعىن استخدام عناوين ناقصة غري مكتملة من ، 

 ومتابعة ما يليها ومن ذلك: املضمرة،للتعرف على الدالالت  القرّاء لقراءة النبأ

  اخلضراء.. جرداءمدن بال حدائق .. و املساحات 

 .قاملة ..مدينة املاء اليت تبحث عن الربيع 
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  (44) علمانية؟ –هتويل ملف األمحدية .. هل هو مؤامرة شيعّية 

حتتّل الّسخرية مكانة مهّمة يف جريدة الّشروق اليومّي؛ حيث تلجأ  توظيف أسلوب الّسخرية: -8

تطال جوانب الّسياسة أو الكثري من األعمدة إىل هذا األسلوب لتسليط الّضوء على مواضيع خمتلفة 

اجملتمع أو الثّقافة، وهتدف إىل تشريح مواطن العّلة فيها، ونقدها، دافعة القارئ إىل إعمال فكره فيها، 

إىل نشر الوعي لدى الّشرحية البسيطة من القرّاء بضرورة رؤية الواقع بطريقة خمتلفة أو معارضة  وساعية

للّسائد املرّوج له، وهي تستعمل، من أجل حتقيق ذلك، وسائل خمتلفة تشرتك يف عنصري الّتهّكم 

 خرية غري الّلفظّية.والّسخرية املرّة، وختتلفان يف الّتقنيات اّليت تتأرجح بني السخرية الّلفظّية والسّ 

مات" حني ما ورد بقلم "عمار يزيل" يف العمود املعنون ب   "مناومن أمثلتها  السخرية الّلفظّية: -أ-8

حميال إىل عنوان الفيلم اجلزائري الشهري "كرنفال يف دشرة" بكّل ما  (45)يقول: "كرنشال يف دفلة"

يستدعي يف الّذاكرة اجلماعّية من سخرية اجتماعّية وسياسّية وثقافّية تعمل على فضح تناقضات 

عمارة بن »اجملتمع اجلزائري، ليسقطها على تناقضات السياسة االنتخابّية يف اجلزائر يقول ساخرا: 

يريد أن يصادم حصانني وضعهما القدر داخل ...على إخراج خملوقه السياسي  يونس الذي يعمل

واقع األحزاب الّسياسّية يف اجلزائر، وما تضمره براجمها، ليلفت نظر القارئ إىل  (46)«القدر....

 حسبه، من خطابات مستها الّتضخيم واملبالغة خدمة ملصاحلها اخلاّصة.

اب الّسخرية يف أعمدة الشروق اليومّي اّليت  ال ينفّك صحافّيوها يبدو أّن الواقع السياسّي يسيل لعو 

إيصال الفكرة مضمرة تعتمد التلميح بدل الّتصريح على من املراهنة على ما يتيحه هذا األسلوب من 

فعن طريق الّلعب بالكلمات اّلذي هو أحد  (47)حنو ما يظهر يف العنوان اآليت: "ال لتفويط الفرصة"
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 الفرص أيّا كان نوعها: ّسخرية يلفت العنوان نظر القارئ إىل انتهاز السياسينيأهم أساليب ال

، فيكون أسلوب )خطب اجلمعة( أو .... للّدعوة لالنتخاب ة)جنازات أو أفراح( أو دينيّ اجتماعية 

الّسخريّة الّلفظّية سالحا يشهره الّصحفّي لتعرية واقعه الّسياسّي، ونقده بطريقة لطيفة بعيدة عن 

 .الّتجريحو املواجهة 

حيث ال ختلو جريدة مكانة مهّمة يف الكتابة الّصحفّية،  فن الكاريكاتريحيتّل الكاريكاتير:  -ب-8

يتهافتون عليه ملا يتضّمنه من مبختلف مستوياهتم،  ،من هذا الوسيط غري الّلغوّي اّلذي أصبح القرّاء

إثارة لبديهة، ودّقة املالحظة، ويهدف إىل رسائل مضمرة بأسلوب فكاهّي يرتكز على الذّكاء وسرعة ا

صورة هزلّية أو طريقة يف الرسم تبالغ على »، ويعّرف بأنّه تارة، والّنقد البّناء تارة أخرى الّسخرية املرّة

 .48)«و نقائصه حنو ساخر يف إظهار خصائص شخص/موضوع

وقد رأت جريدة الّشروق اليومّي، كغريها من اجلرائد، يف الكاريكاتري وسيلة فّعالة للّتأثري على القارئ 

وسيلة قوامها اإلغراء، والّتلميح والّرمز، وغايتها تعرية الواقع اجلزائرّي سياسية وجمتمعا وثقافة، ومستها 

أمساء صحافّيني كثريين القوا شعبّية لدى ب تاألساسّية االنفالت من الرّقابة أيّا كان شكلها، فارتبط

من الّصحفيني اّلذين حّولوا هذا الفّن إىل صورة بصريّة ذات محولة  اجلمهور كأيّوب وباقي وغريهم

 . سيميائّية تسرتعي الّدارسة والّتأويل

وىل ومن خالل استقراء مناذج الكاريكاتري، يف املدّونة موضوع الّدراسة، نرصد مالحظتني تتعّلق األ

فن تنوّع مواضيع حتوى هذه الرسائل البصرية، وتتعلق األخرى بشكلها؛ فمن حيث احملتوى يلحظ مب

وتقّدم قراءة نقديّة ، ةث البارز احدالّضوء على األ إذ تسّلطللواقع املعيش، ومواكبتها الكاريكاتري 
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ة احلمالت االنتخابّية اّليت  ساخرة هلا، ويأيت املوضوع الّسياسّي يف مقّدمة هذه املواضيع والسّيما مسأل

كانت منطقة محراء أبدع باقي يف الّتهّكم عليها وإبراز ثغراهتا وهناهتا واضعا يده بذلك على موطن 

العلة يف السياسة اجلزائرية، ودافعا اجلمهور لتبين موقف واع من أصحاهبا على حنو ما توّضح األمثلة 

 . (49)أدناه

للعالقة  "باقي"الرّسام الكاريكاتريي تصّور ولعّل ما يلفت الّنظر يف هذه الّنماذج هو أهّنا تكشف عن 

تصّور مبيّن على الّتعارض بني طريف املعادلة؛ حيث يبدو الّشعب ضعيفا،  وبني الّسلطة والّشعب وه

له، ويقع ضحّية ألوهام مغلوبا على أمره، يفتقر إىل الوعي الّسياسّي، ويتعّرض للّضغط بشىّت وسائ

الّسياسة، ويف املقابل تبدو الّسلطة )مثّلة يف رموزها وهم مرتّشحو األحزاب الّسياسّية( يف موقف قّوة، 

 تسعى الستدراج الّشعب خدمة ملصاحلها.

حيث تستند يف  وتؤّدي الّصورة دورا مهّما يف تعزيز الّداللة الّتهكمّية، يف الّنماذج موضوع الّدراسة،

 هاتقدمي املوضوع الّساخر على طريقة طريفة لرسم معامل الّشخصّية/ الّشخصّيات الكرتونّية تنّم في

وغريها من الوسائط البصريّة على رسالة نقديّة تستفّز فكر القارئ وتثري  املالبس، واحلركة، والّضحك

مكّونة من لق صورة حّية ضحكه يف الوقت ذاته، ففي املثال األّول تفّنن الّرسام الكاريكاتريّي يف خ

نسقني أحدمها بصرّي هو الّشخصّية الكاريكاترييّة مبالحمها ومالبسها واآلخر لفظّي يرد على لسان 

 : الوعود الكاذبة ملرتّشحي االنتخابات الّشخصّية، ليكشف من خالهلا
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 .1الرسم الكاريكاتريي رقم 

فصّور اجلمهور مبالبس رثّة تدّل على ما يعانونه من غنب وسوء معيشة، وهم ملتّفون يف سذاجة  

حول املرتّشح اّلذي أبرز عيوب برناجمه الّسياسّي بصورة حسّية حني جعل له أنفا كبريا يعلو ابتسامة 

ني هذا ، وجعل إىل مي«سكنة، خدمة، طرق، تنمية»وهو يعد الّشعب ب تنّم عن املكر واخلداع

ال واحدا ينفرد عن اجلماعة مبا يكتسبه من وعي جيعله بّلغ عن جتاوزات املرتّشحني جاملشهد ر 

، وهي «)ترافق صورة الّرجا دائرة كتب فيها: ألو...راه كاين واحد هنا يبيع يف األوهاموتروجيهم لألوهام

 يوّضح»رئيسّي يقّي مصاحبا هذه الّصورة/ املشهد بنّص تعل إشارة إىل ضرورة االحتجاج عليهم

 قابلة أو مفهومة غري( الّلوحة) تصبح بدونه[)...( فيها] ثابتا عنصرا ويعترب الّلوحة، مضمون

وهي إشارة إىل  «الرقم األخضر للّتبليغ عن جتاوزات الّتجار 1121:»جاء فيه (51)«للّتأويل

 االنتخابات اّلذي أصبحت جتارة تشرتي أصوات املواطن بالوعود الكاذبة.

 الكاريكاترييّةعلى شخصّية الّناخب/املرتّشح "باقي" يف النموذج الثّان حيافظ  و
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 .2الرسم الكاريكاتريي رقم 

غري أنّه يرّكز يف الرسم على صورة معنويّة هي الّضغط اّلذي ميارسه املرتّشحون على الّشعب البسيط؛  

وراح ميسك  الاّلفتة االنتخابّيةفت ظهر الّصورة الّناخب تعلو ابتسامة املكر واخلداع وجهه، وقد خرج من 

، يف حني يبدو «ال ما تفوطيشتفوطي وا»قائال:  مواطنا مشهرا املسّدس عليه، حىّت يدفعه لالنتخاب

، معّلقا على هذه الّصورة بعبارة ساخرة: االنتخاب حّق املواطن مغلوبا على أمره ال حول وال قّوة له

 .وواجب

وهتيمن شخصّية النّاخب يف الّنموذج الثّالث على مشهد الكاريكاتري، فت ظهر صورة الّلؤم واخلداع من 

يف حني ت ربز الّلفتات الّثالث برناجمه االنتخايّب هدفه،  خالل ابتسامة عريضة، وخطى حثيثة حنو

االنتخاب مفتاح الولوج إىل  تّتسم بالكثافة واإلجياز فحواها أنّ واملصاح ب برسالة لفظّية املضم ر 

واّلذي تكون يف االنتخابات اّدخار األموال يف بنوك سويسرا الربملان، اّلذي هو بدوره مفتاح الثّراء و 
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ال خلدمة املصلحة العاّمة )الّشعب( بل خدمة للمصلحة اخلاّصة وهي ضمان الّتأشرية نقطة بداية 

 لسويسرا وبنوكها.

 

 
 .3رقمالرسم الكاريكاتريي 

وهكذا استطاع "باقي" من خالل فن الكاريكاتري تعرية واقع االنتخابات يف اجلزائر بطريقة هتكمّية 

ساخرة، من خالل تعاضد الّصورة البصريّة مع النّص الّلساّن املصاِحب اّلذي هنض بوظيفة ميتالغويّة 

 بامتياز. 

 الخاتمة:

مست خمتلف نواحي احلياة أدت إىل تطور وختاما خنلص إىل أّن الثورة التكنولوجية اهلائلة اليت 

غري –وسائل اإلعالم كالصحافة ، والراديو ،والتلفاز ، وهذا التطور أدى إىل ظهور لغة جديدة 

تستمد مفرداهتا وسياقاهتا من الوسيلة اليت توظف فيها، وهذا ما اصطلح عليه  -اللغة األدبية

الصحافة  ذاعة املسموعة، واللغة اإلعالمية يفباللغة اإلعالمية ،حيث جند اللغة اإلعالمية يف اإل

تتسم هبا ، فاللغة يف الصحافة وخاصة  وميزات... ، ولكل نوع من هذه األنواع خصائص 
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جريدة الشروق اليومي تتسم  بالبساطة ،والوضوح ،والسهولة ،واملباشرة، والسالمة اللغوية، إالّ أّن 

يت تكاد تنعدم يف جريدة الشروق خطاء اللغوية والهذا مل مينع من ارتكاب الصحفيني لبعض األ

وعليه فإّن العوملة والتطور التكنولوجي قد انعكسا على اللغة واإلعالم فأصبحا عامالن يتفاعالن 

باعتبارها وسيلة  يف التأثري على اخلطاب اإلعالمي، فتؤثر اللغة يف اخلطاب اإلعالمي املكتوب

، يف حني تساهم الصحافة يف نشر اللغة العربية تلقييستخدمها ليوصل هبا رسالته إىل امل

وتعميمها، وجتديدها، باإلضافة إىل اثرائها بأساليب جديدة ، والتأثري فيها بإكساهبا ألفاظ 

     جديدة مل تكن موجودة من قبل إما عن طريق االبتكار أو الرتمجة. 
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 .الجامعي في الجزائر بالتعليمفوضى االصطالح 

 - مثاال هوآداب   العربي   اللسان   تعليم   -

الدكتور: السعيد                                                                      

مومني                                                                                                

قسم اللغة واألدب                                                                                 

العربي                                                                                                

ماي  8جامعة                                                                                  

 قالمة 5491

 66.60.27.67.90الهاتف:                                                                     

 الملخص:

يقف املتأمل يف خطاب تدريس اللسان العريب وآدابه، باجلامعة اجلزائرية، على فوضى 

االصطالحات فيه، إما لسوء ترمجتها أو لسوء استعماهلا، إىل درجة انتفاء اإلفادة واالستفادة، أحيانا، 

يف أن االصطالحات هي مفاتيح العلوم، من أضاعها أضاع  والتعلم. وال مشاّحةعن عملية التعليم 

 العلوم ذاهتا.

ساء استعماهلا، ، كثريا ما ي  نة من االصطالحاتوللكشف عن هذا اخللل ومعاجلته، اخرتنا عيّ 

االصطالحات، ب العلم حبدود مثل: اللغة واللسان، والسرقة األدبية والتناص... وأما جرب اخللل فيتطلّ 

 مع استعماهلا دقيقا، قصد تنمية اإلنسان وبناء احلضارة.
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العدل اإلبستيمولوجي، فوضى االصطالحات، االصطالحات مفاتيح العلوم،  الكلمات المفاتيح:

 السالمة االصطالحية.

Résumé: 

L’observateur du discours de L’enseignement de la langue et lettres arabes, 

dans l’université Algérienne, y constate une anarchie terminologique, causée soit 

par une mauvaise traduction, soit par une mauvaise utilisation, si bien que l’intérêt 

pédagogique est, souvent, annihilé. 

Sans nul doute que les termes scientifiques sont les clés des sciences, et leur 

perte implique la faillite des sciences elles- mêmes. 

Pour mettre au clair cette anomalie, puis y remédier, on à choisi un 

échantillon de termes scientifiques souvent mal utilisés comme : le langage et la 

langue, le plagiat et L’intertexte… 

La correction de ce problème exige la connaissance de la délimitation 

précise des termes scientifiques, et de leurs applications exactes dans le tout de 

développer l’homme et la civilisation. 

Mots clés : anarchie terminologiques, termes scientifiques clés des sciences, 

justesse épistémologique, terminologie correcte.   

، إىل وآدابه على فوضى االصطالحات فيه تدريس اللسان العريبّ  يقف املتأمل يف خطاب

االصطالحات هي ن عملية التعليم والتعلم، ذلك أن إلفادة واالستفادة معها أحيانا، عدرجة انتفاء ا
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، ومن أضاعها أضاع العلوَم ذاهَتا، ويكون فاقد االصطالح يف تعليمه أو تعلمه أشبه (1)مفاتيح العلوم

 مبقطوع اللسان يف سياق التبليغ ومقام البيان.

ع، كان قبل جتسيده لفظًا بعينه يف السم وإذا كان االصطالح هبذه القيمة املعرفية، فألنه

، والفهم  أصل العلم بني الناس. وعليه فال علم دون مفاهيَم حتدد هويته هنيف الذ مفهوًما ناجزًا

وتسّوي ِإنّ ّيته املائزة. وال ت تداول املفاهيم فتستعمل إال بإجرائها يف الدرس كلمات مفاتيح، واإلجراء 

 .(2)هو حتويل املفاهيم إىل خطاب يفيد املتعلم يف جمال ختصصه

هي روحه، واالصطالح كما جاء يف األثر العريب هو  لكل علم، بل لكل درس اصطالحاته

، فإذا فس د أو انعدم بينهم ذهب شرط اجتماعهم، وضاعت الغاية (3)"لفظ معني بني قوم معّينني"

 .طلبوها منهاليت 

وإذا كان اخلطاب أكثر ضبطا من حيث االصطالح، كان أجدى وأشد مضاء حنو فتوح من 

العلمي، حيث تغدو االصطالحات فيه أنوارا عقلية من ناهلا العلم والتحصيل، وخاصة يف الدرس 

 واستعملها حسنا، أدرك حقيقة العلم الذي هو فيه، وأمّد متعّلَمه بفيوض منه.

االصطالحات ع ملة صعبة من امتلكها امتلك العلم نفسه ومن فرط فيها أضاعه. وهي، عرب 

 صر وتفسد يف آخر، مثل حاهلا عند العربالتاريخ، ليست على حال راجحة دائما، وإمنا تعتدل يف ع

تضطرب العقول وتفسد األفكار قبل أن تظهر بلبلًة يف األلسنة  وبقلقها ،بني ماضيهم وحاضرهم

نذيرَة احنالل العلوم بفساد درسها. وهذا حال عصرنا يف تدريس اللسان العريّب وآدابه، مثال، فهو 

ات باجلامعة اجلزائرية، إذ تغلب الضحالة عصر فوضى االصطالح على غرار الكثري من التخصص
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 وأرغبة يف التجديد واالبتداع دون  واالجرتار واالبتذال وسوء استعمال االصطالح بني املعلم واملتعلم،

 األخذ بالسالمة االصطالحية.

ولفساد االصطالح، بيننا، أسباب موضوعية، رأسها االحنطاط الفكري، وتدين الذوق، 

صار الثقافة يف اتجمتمع، وما ااد االصطالح تقهقرا وهوض بع  العرب إىل ترمجته وانعدام احلوار، واحن

دون مؤهالت ملواجهة الرتمجة فن اخليانة النبيلة كما وصفها اإليطاليون إبان وهضتهم. ويف الغالب 

، اقااألعم، نأيت معلمني ومتعلمني، جنرت االصطالح دون وعي إبستيمولوجّي ناقد مقوم، فنستعمله اتف

الكثري منا أنه لبنة معرفية يف بناء إدارك يف دون أن حيصل ، ه يكون مفهومهستعمالا إذ كيفما يكون

 الذات واحلضارة.

وأمام حال االصطالح البائسة عندنا، ومثال ذلك يف تدريس اللسان العريب وآدابه، نورد مجلة 

من االصطالحات القلقة ذات املفاهيم املمسوخة بالرتمجة حينا، وبسوء االستعمال حينا آخر، وهي: 

لك هي ت والتناص. ، والمنهج والمنهجية، والسرقة األدبيةواللسانية اللغة واللسان، واللسانيات

يف درس اللسان العريب وآدابه، جعلناها موضوع  وغريها كثري إذن بع  االصطالحات الغامضة

 .  قالنام

 إشكالية اللغة واللسان -1

نبدأ كالمنا، جرحا وتعديال، على تلك العينة من االصطالحات املستهدفة، باحلديث عن 

ال اخلاصة، يف العصر احلديث، ثنائية اللغة واللسان، حيث نالحظ خلطا فظيعا بينهما يف استعم

يوصل خطاهبم إىل مستوى العامة، بل يتحول ذلك اخللط إىل ختليٍط يف مفهوميهما، وكأن هؤالء من 
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عصور ما قبل التخصص االصطالحي، أو أوهم يريدون إرجاع املعرفة إىل ماض توىل دون رجعة؛ 

، وآخرون (5)موضع ذاك وبع  جيعل هذا يف ،(4)فبع  منهم يرادف بينهما مثل ماان الوعر

يستعملون اللغة واللسان مصادفًة، وكأن العلم يف عرفهم حيصل عرضا ودون معاناة التحصيل وعناء 

 املواضعة، وهكذا تزداد اجللبة.

احلديثة "احلريص على تسمية املفاهيم العلمية  (6)إن اللغة واللسان يف "معجم اللسانية"

حان خمتلفان، لكل منهما مضمون خيصه، وحقل داليل ينفصل بأمسائها، كلمتان متغايرتان، أو مصطل

 .(7)به عن قرينه"

املقابل عندنا الصطالح  "Le langage"والباحثون الفرنسيون، مثال، مييزون متاما اصطالح 

 .(8)املقابل عندنا الصطالح "اللسان" "La langue""اللغة"، من اصطالح 

 le langage est l’aptitude observée chez: "(G. mounin)يقول، مثال، جورج مونان 

tous les hommes, à communiquer au moyen des langues وترمجته هي ما يلي: "اللغة "

 une" (11). وعليه فإن اللغة ملكة(9)استعداد طبيعي لدى اآلدميني كافة، للتواصل بواسطة األلسنة"

faculté"(11) اكتشف مركزها يف الدماغ اجلراح الفرنسي بول  خاصة باإلنسان دون سائر احليوان. وقد

(، حيث أعلن أن إصابته يف املخ "له عالقة بالصعوبة الشديدة يف إنتاج Paul Brocaبروكا )

( منطقة فهم الكالم Karl Wernicke، وبعده اكتشف اجلراح األملاين كارل فرينيك )(12)الكالم"

 .(13)"يعانون من صعوبات فهم الكالم"وسجل أن إصابة هذا اجلزء من املخ جتعل املرضى 
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وهكذا فاللغة هي استعداد فطري واحد ينمى باالكتساب يف اتجمتمع، ويتمتع هبا الناس كافة، 

يف أي مكان وامان، وهي تتوسل أنظمة تواصلية تداولية بني األفراد، متعددة تتنوع بتنوع اجلماعات 

"، "اللغة لغة واحدة، واللسان ألسنة كثرية تعد les languesاللسانية، وتسمى هذه األنظمة األلسنة "

، وإذا كانت اللغة ملكة إنسانية فطرية، فإوها إن مل تنّم يف مرحلة عمرية حمددة، تضمر،  (14)باآلالف"

 وتكون تنميتها بعد ئذ عسرية جدا، ولن تبلغ الكفاية يف التنمية بعد مرحلة منوها وتنميتها.

األصل، فإن أهل التحقيق والتدقيق يرون "أن كلمة )لغة(  وللتذكري العلمي فإنه من حيث

( اليونانية هلا  مفاهيم كثرية ومنها logos، وكلمة )(15)("logosيونانية، دخلت إىل العربية عن كلمة )

 .(16)العقل أو العقل املنغرس يف الفعل" -"الفعل

 (17)فهو العقل أو التفكري( األقرب إىل جمال حديثنا يف اللسان اليوناين logosوأما مفهوم )

"la raison"(18) بوساطة اللسان، وليست  (19)، وبذلك تكون اللغة ملكة إنسانية تنتج الكالم وفهَمه

 شيئا آخر غري ذلك.

تواصلي ميتلكه،  un système de signes"(21)( فهو نظام أدلة "la langueأما اللسان )

"ونستطيع أن نعني مكانه  (21)جمتمع لساين حمددمستمع ينتمي إىل –باالكتساب، كل فرد متكلم 

 .(22))...( حيث تلتئم الصورة السمعية وترتابط مع التصور"

، إذ "من الطبيعي أن ينسب كل لسان إىل شعب أو (23)وإذا كانت اللغة واحدة فاللسان كثري

ن األملاين، اللسان أمة أو مجاعة، فيقال: اللسان العريب، اللسان الفرنسي، اللسان اإلنكليزي، اللسا

 .  (24) العرباين..."
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مل يكن العرب، قبل عصر التخصص االصطالحي، مييزون، كغريهم، بني اللغة واللسان، 

فجعلومها مرتادفني ينوب هذا عن ذاك حيث "استعمل ابن جين كلمة لغة يف موضع كلمة لسان 

قوله: "إوها أصوات يعرب هبا كل  مثل (25)وباملعىن االصطالحي الذي حنن يف صدده، استعماال واسعا"

، وأما ابن منظور فكان أكثر ختصصا يف استعمال اصطالح اللسان حني مسى (26)قوم عن أغراضهم"

معجمه لسان العرب، ومل يسمه لغة العرب، فجاء استعماله لكلمة اللسان باملفهوم االصطالحي 

حدسية دون نظر إبستيمولوجي الدقيق الذي ظهر حديثا، غري أن تلك التسمية نابعة من رؤية 

، (28)، والدليل على ذلك أنه يرادف بني اللغة واللسان يف مقدمة معجمه "لسان العرب"(27)حيصنها

إذ يقول مثال: "إن اهلل )...( شرف هذا اللسان العريب بالبيان على كل لسان، وكفاه شرفا أنه به نزل 

قوله: "وتنافس الناس يف تصانيف الرتمجات يف  ، وبعد حني جيعل اللغة موضع اللسان يف(29)القرآن"

اللغة األعجمية، وتفاصحوا يف غري اللغة العربية، َفَجَمْعت  هذا الكتاب يف امن أهله بغري لغته 

 .(31)يفخرون، وصنعته كما صنع نوح الف ْلَك وقومه منه يسخرون، ومسيته لسان العرب"

 (31)كلمة لسان استعملت فيه مثاين مراتأما النص القرآين فلم يستعمل كلمة لغة، وحدها  

، (32)( احلديثةla linguistiqueمبفهوم مطابق كليا للمفهوم االصطالحي الذي طرحته اللسانية )

، كان (33)وكأن دو سوسري يف وصفه اللسان بأنه نظام دوال تواصلي يف اجلماعة اللسانية الواحدة

َوِمْن َآيَاتِِه َخْلق  ﴿ميتّح مفهومه من مفهوم اللسان القرآين، باعتباره خصيصة قومية، مثال قال تعاىل: 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرس وٍل ِإالَّ بِِلَساِن ﴿، وقال أيضا: (34)﴾السََّمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلف  أَْلِسَنِتك مْ 

 .(35)﴾قَ ْوِمهِ 
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املنعطف التارخيي الكبري يف التمييز بني اللغة واللسان مع السويسري وهكذا كان حصول 

فرديناند دو سوسري ومعه حدثت القطيعة املعرفية بني الرتادف بينهما أو يف درسهما دون أصولية 

معرفية عاملة، حيث بني مبنهجه العلمي أن اللغة ملكة إنسانية ختص البشر مجيعا، وأن اللسان 

من قوم إىل قوم بينما بني أن الكالم خصيصة فردية إذ هو الناتج الداليل  خصيصة قومية ختتلف

احملول إىل ألفاظ خترجها اللغة نطقا بوساطة اللسان، فتدرك بالسمع حيث حيول املتلقي الكالم إىل 

 .(36)ناتج داليل حبسب ما أدرك، وبذلك يتم التواصل والتفاهم بني أفراد اجلماعة اللسانية الواحدة

الغرابة بل من الشذوذ أن جند يف عصرنا من هو يف مقام العلم وجيادل دونه، فيدعي ومن 

( دو سوسري قد la linguistique"، ونسي أن أبا اللسانية )le langageباسم اللسانية دراسة اللغة "

فيها  (38) (hétérocliteغري متجانسة ) (37)أقصى من اهتماماته دراسة اللغة كووها ظاهرة طبيعية عامة

وهي "تنتمي إىل جمال فردي وجمال اجتماعي  (39)النفسي واالجتماعي والفزيولوجي والفيزيائي يف آن

. وباملقابل ركز دو سوسري (41)مما جيعل إخضاعها للمنهج العلمي صعبا، بل قد يكون مستحيال"

بأكثر دقة ومادته الصوت و  (41)(، ألنه نظام من الدوال تواصلي متجانسla langueعلى اللسان )

 احلرف.

وللتميز بني اللغة واللسان جنعل دو سوسري حكما يف ذلك حيث يقول: "فيما خيصنا، فإننا 

(، فليس اللسان إال جزءا حمددا من اللغة، le langage( وبني اللغة )la langueنفرق بني اللسان )

إنتاجا جمتمعيا حادثا عن وهو جزء أساسي ال شك فيه. وهبذا االعتبار يكون اللسان يف ذات الوقت 
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ملكة اللغة، وعن أنواع التواطؤ واالتفاقات الضرورية اليت أقرها اتجمتمع وسنها لكي تتأتى ممارسة هذه 

 .(42)امللكة عند األفراد"

هذا بيان موجز يف الفرق بني اللغة واللسان، وهو األمر الذي يرتتب عليه وضع كال 

لم هبما، وال خنلط بينهما يف اخلطاب العلمي، وخاصة أثناء االصطالحني يف املوضع الذي يوجبه الع

 les" (43)تدريس اللسان العريب وآدابه. وعدم التفريق بني اللغة واللسان يف عرف اللسانويني

linguistes"كما يقول ناظم عودة. (44)" "يعد خطأ ال ميكن غفرانه 

 إشكالية اللسانيات واللسانية -7

األنطولوجية خترج ظاهرة معرفية، وهي العلم هبما ومبسائلهما، تلك ومن ظاهرة اللغة واللسان 

 الثنائية تتمثل يف اللسانيات واللسانية.

أصل العلم باللسان، يف معاصرتنا، هو فكر دو سوسري، وال مشاّحة يف ذلك، إذ أسس درس 

" cours de linguistique généraleاللسان على مرتكزات جديدة، تظهر، خاصة، يف كتاب: "

، انطالقا من كراساهتم اليت دونوا فيها خالصة فكر دو 1912الذي حرره بع  تالمذته سنة 

 سوسري يف مسائل اللغة واللسان.

" املركبة من األصل la linguistiqueوقد أطلق دو سوسري على علمه باللسان اسم "

(langue( اللسان ومن الالحقة/)iqueعالمة املصدر الصن )اعي يف اللسان العريب، والذي ( )   ّية

وعديله يف العربية علم اللسان وبالتايل  (45)اكتسب حديثا، عالوة على وظيفته القدمية، بعدا ِعلمانيا



10 
 

بصيغة املصدر الصن       اعي حيث إن اللسانية هي علم  (46)ف     إن عل         م اللسان هو "اللس       انية"

 ."la science de la langue" est "la linguistique"(47) اللس        ان

السوسريي ترمجات عديدة فيها األصيل واملمسوخ  "la linguistique" ترجم العرب اصطالح

، (52)، واأللسنية(51)، واللسانيات(51)، وعلم اللسان(49)، واللغويات(48): علم اللغةومنها

لبسام  (55)ملعجم متخصص هو "معجم اللسانية""اليت اغتدت عنوانا  (54)، واللسانية(53)واللسانة

أو تزيد،   ترمجة سبعا وعشرينإىل العربية  "la linguistique"، وبلغت ترمجات االصطالح (56)بركة"

كل واحدة ختتلف عن األخرى. "اختالفا ذريعا يشي باخلامتة املأساوية لالصطالح العلمي 

 .(57)العريب"

إىل العربية، يهمنا من تلك  "la linguistique"وأمام هذا السيبان االصطالحي يف ترمجة 

الرتمجات كثريا الوقوف على اإلبستيمولوجية التأثيلية يف ختريج االصطالح العريب وفق قواعد علم 

السوسريي،  "la linguistique"، كما يهمنا مدى استيعاب تلك الرتمجات مفهوم (58)االصطالح

ن مسخه، تقعريا أو حتديبا، مث كيف يستعمله املعلم واملتعلم من أجل توصيل وحتصيل املعرفة يف دو 

 خطاب تدريس اللسان العريب وآدابه.

وإذا كان النظر العلمي يف تأثيل االصطالح أو ترمجته، وفق قاعدة العدل اإلبستيمولوجي، 

غة واللغويات وعلم اللسان واأللسنية يستبعد من دائرة االهتمام الرتمجات اآلتية وهي: علم الل

واللسانة، ألسباب موضوعية ال يسع اتجمال ذكرها مجيعا، فإنه يبقي على اصطالحي اللسانيات 

واللسانية من أجل النظر فيهما نظرا تأصيليا، ويكون سندنا يف ذلك منجزات الرتاث ومستجدات 
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يف وضع االصطالح ذات كفاءة مفهومية  املعاصرة، ذلك أن إبستيمولوجية الرتاث العريب اإلسالمي

وإجرائية نافذة، وأصالة واانة، مثلما للمعاصرة أصالتها الراجحة. ومن مل يتمكن من األصالتني أو 

أساء استعماهلما َخرََّج ما يظن اصطالحات أو ترمجات اصطالحات مشوهة املفاهيم عشواء َخْفَشاَء 

 غري مبصرة.

ضع االصطالح كما تلتمس يف خطاب القدامى من فالسفة ولذلك فإن العودة إىل أصولية و 

وعلماء وباحثني، مدعومة بإبستيمولوجية العصر، تفيد كثريا يف وضع اصطالحات جديدة ملفاهيم 

 العلوم املستجدة أو الوافدة إلينا.

، مصوغ "بزيادة ياء (59)ويف ضوء ذلك كله، فإن اللسانية مصدر صناعي، وهو اسم منسوب

، (61)على االسم ]اللسان[ للداللة على حقيقته وما حييط هبا من اهليئات واألحوال"مشددة وتاء 

ووظيفة الحقة املصدر الصناعي "    ية" هي نقل اللفظ من الوصفية إىل االمسية، وبذلك فإن مهمة 

املصدر الصناعي قدميا مثل اللسانية هي حصر أو تقييد أو حد صفات الذوات أو األشياء أو 

مثل األمحدية صفات أمحد، واألسدية صفات األسد، واألرضية صفات األرض، والنفسية  (61)املعاين

 املطلوب دراستها والعلم هبا. (62)والعقلية صفات النفس والعقل، وكذلك اللسانية هي صفات اللسان

إال أن املصدر الصناعي قد اكتسب حديثا وظيفة جديدة أملتها ضرورات العصر حيث 

صطالحي قد حم  صيغة املصدر الصناعي للداللة على املفهوم التجريدي والنزوع "االستعمال اال

، ولذلك استخدمه الباحثون العرب يف ترمجة أمساء (63)املذهيب واخلصوصية املعرفية واهلوية العلمية"

وهي الحقة  "la linguistique"مثل  (64)(iqueالعلوم األجنبية مثل اليت تنتهي بالالحقة )
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وكذلك  (65)": األسلوبية وهي علم األسلوبla stylistique"ت الدالة على العلوم مثل االصطالحا

 (66)اللسانية
"la linguistique"  أي علم اللسان. وهكذا يتبني "أن صيغة املصدر الصناعي كفيلة

 .(67)بتضمن الداللة العلمية"

"la linguistique"ولقد استعمل كثري من املتنورين العرب اصطالح "اللسانية" ترمجة الصطالح 
(68) 

وبديال من غريه من الرتمجات مثل اللسانيات، لعلل خاصة بالنزوع االصطالحي، كما تبلور يف الرتاث 

)     ّية( والالحقة )يّات(، يف العريب اإلسالمي، املؤدي إىل االختالف املفهومي بني ما تكرسه الالحقة 

 اخلطاب املعريف لدى العلماء املسلمني القدامى.

إال أن هناك من الباحثني العرب من اعرتض على استعمال "اللسانية" علما باللسان وعديال 

، دون مسوغات علمية مقنعة حيث يقول أمحد حاطوم "أما اللسانية "la linguistique"الصطالح 

بع  الباحثني والكتاب، والسيما يف املغرب، فإننا إذا تساهلنا باحلكم عليها، ذكرنا اليت يستعملها 

، وهو حكم، مبيزان العلم، مردود مدحوض باحلجة العلمية، كون اللسانية (69)افتقارها إىل الدقة"

اصطالحا منبثقا من عدل إبستيمولوجي جيمع بني أصالة الرتاث واملعاصرة حيث استوىف شروط 

الصناعي كصوغه من مفرد وهو اللسان وإفادته صفات الشيء ومتّحضه للعلمية، خبالف  املصدر

"la linguistique""األلسنية" اليت يراها أمحد حاطوم ترمجة سوية الصطالح 
، فإوها تفتقر إىل  (71)

التأثيل االصطالحي، كون األلسنية مصدرا صناعيا منسوبا إىل مجع لسان وهو ألسن، وأما املصدر 

وهو كالنسب ال يكون إال   (71)لصناعي فال صوغ له وفق السوية الصرفية العربية إال من مفردا
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، ذلك "أن من حكم النسب أنك إذا نسبت إىل اجلماعة أن تنسب إىل الواحد منها، (72)كذلك

 .(73)فتقول يف النسب إىل الفرائ : فرضّي، وإىل البطائح: َبَطِحيٌّ"

انتقاده اللسانية قد انتقصها قيمتها االصطالحية، فإن يوسف وإذا كان أمحد حاطوم يف 

، وكذلك فعل وائل (74)وغليسي ال يرى ذلك يف نقده إياها، بل جعلها أدق اصطالحا من اللسانيات

 ، وغريمها كثري.(75)بركات

وأما األخذ بالعدل اإلبستيمولوجي يف صوغ االصطالحات، فيوصل إىل أن اللسانية علما 

من اصطالح اللسانيات مثال، ومن  "la linguistique"ق ترمجة الصطالح دو سوسري باللسان أد

غريها من الرتمجات األخرى أو االصطالحات اليت وضعها العرب عديال هلا، ألن اصطالح دو 

جاء عنده بصيغة املفرد، ويف هذه احلال ال بد من احرتام االصطالح  "la linguistique"سوسري 

 لفكر صاحبه.املرتجم احرتاما 

ع مَجع املؤنث  وجيد املتتبع بروية وطول نظر صيغة اجلمع ِفعالّيات )وَفعالّيات( وهو منسوب مج 

السامل، واليت جاء عليها اصطالح اللسانيات، على غرار نظائر كثرية جتيش يف كتب الرتاث على 

ائلها، وشتان بني العلم اختالف علومها ال تشري، يف ما يبدو، إىل أمساء العلوم وإمنا تشري إىل مس

ومسائله، حىت ولو اعم بع  أوها دالة على العلم. أما املصدر الصناعي فله داللة على العلم ويظهر 

ذلك يف القدمي كما يف احلديث، قال أبو حامد الغزايل: "أما الرياضّية: فتتعلق بعلم احلساب واهلندسة 

 les" وأما مسائلها البحثية فهي "la mathématique، وعليه فالرياضّية هي "(76)وعلم هيئة الَعامَل"

mathématiques"(77) " وشتان بنيla mathématique"علما، و "les mathématiques "
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موضوع ذلك العلم يف فلسفة االصطالح، وهكذا نسجل أن اصطالح اللسانيات يف الفكر العريب 

املعاصر قلق مضطرب مشوش يَ ق شُّ أشتاتا أخالطا من املفاهيم مجعت من هنا وهناك فهي، مرة 

 عندهم، علم اللسان وعلم اللغة حيث رادفوا بني اللسان واللغة وهذا غري مقبول يف إبستيمولوجية

االصطالح، وهي، مرة أخرى، مسائل علم اللسان... وهكذا يشتد اهلرْج واملرَج واجللبة، مثلما يظهر 

ذلك يف قول "ماان الوعر": "اللسانيات مصطلح أتى من اللسان، واللسان يعين اللغة، فأضفنا الياء 

لدراسة العلمية واأللف والتاء، فأصبح علما يبحث يف اللسان أي يف اللغة. فإذن، اللسانيات هي ا

 .(78)للغات البشرية من خالل لغة كل قوم من األقوام..."

إن ماان الوعر ،كما نرى، ال يفرق، يف قوله املذكور، بني اللغة واللسان، بل يؤكد ترادفهما، 

 .!وهو أمر حمري، أن يصدر هذا احلكم عن عامل مبسائل اللغة واللسان

الذي يشري إىل أن عدم التفريق بني اللغة واللسان  وأما إذا أعدنا، اضطرارا، قول ناظم عودة

"ي  َعدُّ خطأ ال ميكن غفرانه"
، فيتبني عمق أخدود األامة االصطالحية يف الفكر العريب املعاصر، (79)

ويتضح أكثر هتافت فكر ماان الوعر يف هذه املسألة إذا قابلناه بقول أمحد حاطوم الذي يرى أن اللغة 

فنيان خمتلفان متمايزان، كل منهما يعرب عن مضمون خيصه، وينفرد حبقل داليل واللسان "مصطلحان 

، ويضيف قائال: "اللغة واحدة واللسان كثري، اللغة لغة واحدة، واللسان ألسنة متعددة، (81)يستقل به"

، وكذلك إذا حاكمناه يف ضوء نتائج دو سوسري الذي وضع حدا للرتادف بني (81)بل بالغة التعدد"

يتبني خلط ماان الواعر بني مفهوميهما، بل ختليطه  (82) (la langue( واللسان )le langageة )اللغ

 فيهما.
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لقد وقع اصطالح اللسانيات يف َحْيَص بَ ْيَص بداللته مرة على العلم ومرة على موضوع العلم، 

واليت جاءت  ويتجلى ذلك أكثر عندما نقاربه يف ضوء نظائر له وردت يف الرتاث العريب اإلسالمي،

مثله على صيغة املنسوب جبمع املؤنث السامل، ومن مثة ميكن معرفة ما إذا كانت اللسانيات تدل على 

 العلم باللسان، أو أوها تدل على مسائل اللسان موضوع العلم هبا.

وتتبع االصطالحات على صيغة املنسوب جبمع املؤنث السامل "فعالّيات" يف كتاب املنقذ من 

اعد على ف  هذا اإلشكال ومن االصطالحات النظائر اليت وردت فيه على تلك الضالل، يس

، والتقليديّات، والنظريّات، والعقلّيات،  الصيغة ما يلي: احلسّيات، والضروريّات، واجلَِليَّات 

، (86)، والكليّات، واجلزئّيات(85)، واملنطقّيات(84)، والرياضيّات، واإلهلّيات(83)واألولّيات

 .(89)، والطبيعّيات(88)، والكالميّات(87)والسياسّيات

هذه االصطالحات اليت أوردها أبو حامد الغزايل يف كتابه املذكور، تدل بسياقها النصي على 

صفة النسب بصيغة مجع املؤنث السامل، مثل "الطبيعّيات" اليت تشري إىل املسائل الطبيعّيات، وهذه 

بقاء على الصفة، وال تدل على أمساء علوم على صيغة مجع العبارة من باب حذف املوصوف واإل

، وحجتنا يف ذلك أن أبا حامد الغزايّل ليس (91)املصدر الصناعي، ألن ذلك "من املمنوعات اللغوية

معاصرا لنا حىت ال يرى مانعا يف فأس اللسان العريب دون حرج، وإمنا أصيل يف لسانه، أصويّل يف 

 كذا فليست "اللساني      ات" من باب مجع املص       در الصن         اعي ختريج االصطالحات، وه    

وإمنا هي من املنسوب  (91)اللسانيات مثال( كما بدا ذلك للباحث يوسف وغليسي -)اللساني       ة

ع مَجع املؤنث السامل.  الذي مج 
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( linguisticsأو ) (stylistics( يف اللسان اإلجنليزي مثل )ics( من الالحقة )sوأما حرف )

"، فإنه la stylistiqueو" "la linguistique"وغريمها، وذلك احلرف خيتفي يف اللسان الفرنسي مثل 

"  ics، وإمنا الالحقة "(92)ليس عالمة دالة على اجلمع كما ذهب إىل ذلك أحد الباحثني اجلزائريني

نسوب، وأما اعتقادهم أن اليت أعطت املصدر الصناعي وهو اسم م (93)كلها تدل على النسبة

هي مجع، فهو الذي جعلهم  "،ics( واألحرى بالالحقة "sاالصطالحات اإلجنليزية املختومة حبرف )

 يذهبون إىل أن مجع صفة النسب مجع املؤنث السامل هو مجع مصادر صناعية.

والسياسّيات، إن اصطالحات أيب حامد الغزايل املذكورة، سابقا، مثل: العقلّيات، واإلهلّيات، 

والطبيعّيات... هي من باب حذف املوصوف واإلبقاء على الصفة دالة عليه لشيوع هذه العبارات يف 

حبوث ذلك العصر، وذلك طلبا لالقتصاد يف الكالم، وكذلك يكون حال اللسانيات، حيث تكون 

"، إذ تضمن حذف املوصوِف امل سائَل، مع العبارة قبل حذف املوصوف هي "املسائل  اللسانيات 

"، ويبقى السياق كفيال باإلحياء باملوصوِف احملذوف وهو  اإلبقاء على صفة النسب وهي "اللسانيات 

 املسائل أو القضايا أو املوضوعات أو غري ذلك حبسب التقدير.

وعليه فاللسانيات، وهبذا التخريج، ليست مجع مصدر صناعي، وبالتايل فهي ال تدل على 

سب تدل على مسائل أو موضوعات العلم، والدليل على ذلك ثابت يف العلم، وإمنا هي صفة ن

" الرتاث العريب اإلسالمي مثل عنوان كتاب أليب علي الفارسي وامسه "املسائل  البصريّات 
، فلو (94)

" دالة على موضوع علم  حذفنا من العنوان "املسائل " وهي موصوف تبقى الصفة "البصريّات 

" صفة دالة على موضوع "علم البصريّاِت، وكذلك حبذف ا ملوصوف "املسائل " مثال تبقى "اللسانيات 
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. وهكذا يتضح األمر ويتبني أن فرقا إبستيمولوجيا قائم بني اللسانيات موضوعا وبني (95)اللسانيات"

، و"النظريّات"، و"علم (97)، و"علم الطبيعّيات"(96)علم اللسانيات الباحث فيها مثل: "الطبيعّيات"

 la" و"علم الرياضّيات" "les mathématiques، وكذلك "الرياضّيات" "(98)ات"النظريّ 

mathématique"(99). 

إن التفريق بني املسائل وعلوم املسائل على مستوى املفهوم واالصطالح أمر إبستيمولوجي 

مسائل يف واجب، وال يكون إال بالتسلح بأصالة الرتاث واملعاصرة معا، وحينذاك منيز بني اللسانيات 

حبث اللسان وبني علم اللسانيات باحثا فيها، مثل متييزهم قدميا بني البصريّات وعلم البصريّات وبني 

 الرياضّيات وعلم الرياضيّات وبني الطبيعّيات وعلم الطبيعّيات كما وضحنا سابقا.

م، أن هذا التأثيل االصطالحي املوافق للعدل اإلبستيمولوجي، هو واجب على املعلم واملتعل

يتطّلباه، ترشيدا للعلم طبيعة ومنهجا ومسائل وغايات، ودون ذلك تستغلق العلوم، وتنطمس مشكاة 

املعرفة، ويصبح وجود املؤسسة التعليمية مثل عدم وجودها، إذا مل تشرق يف ذهن اجلميع غايتها األبرا 

 وهي صناعة العلم، ونشره قصد االنتفاع به.

 إشكالية المنهج والمنهجية. -2

اليت خي َْلط  بني مفاهيمها عندنا يف تدريس اللسان العريب وآدابه، إىل درجة  االصطالحاتومن 

التخليط فيهما، ثنائية املنهج واملنهجية، إذ كثريا ما نقرأ ونسمع املرادفة بينهما، أو استخدام هذا، 

املنهجية هي  خطأ، يف موضع ذاك، مثل قوهلم: استعمل فالن منهجية حمكمة يف حبثه. أو قوهلم:

الطريقة اليت يتبعها الباحث للوصول إىل احلقيقة. وكال القولني مغلوٌط، ألن األول صحيح يف وصف 
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املنهج ال يف وصف املنهجية، وال يصح الثاين لوصف املنهجية وإمنا هو من تعريفات املنهج. وسيأيت 

 احلديث موضحا حدود كليهما.

 المنهج:  -5

، وقد استعمل الفكر العريب املنهج مقابال (111)الطريق الواضحالمنهج وضعا:  - أ

، ومبعىن (112)مبعىن البحث أو النظر عند أفالطون methodos"(111)لالصطالح اليوناين "

 .(113)البحث عند أريسطوطاليس

وأما املنهج اصطالحا فقد أحكم حّده مجاعة بورت روايال  المنهج اصطالحا: - ب

(port- royal إذ هو عندهم "فن ) ،التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة

إما من أجل الكشف عن احلقيقة حني نكون هبا جاهلني، أو من أجل الربهنة عليها 

 .(114)لآلخرين حني نكون هبا عارفني"

وقد قاد "كانط" ثورة جذرية نقدية يف الفكر املنهجي، متخضت عن ميالد املنهجية أو علم   

، وسيأيت احلديث عنها (116)حيث هو واضع هذا االصطالح (115)(la méthodologieاملنهج )

الحقا. وكان للمفكرين العرب، حديثا، إسهامات يف حتديد مفهوم املنهج وإبرااه، وهي يف أغلبها 

تستند إىل مرجعية معرفية أوربية، مثلما يقول عبد الرمحن بدوي عن املنهج بأنه: "الطريق املؤدي إىل 

يف العلوم، بواسطة طائفة من القوانني العامة هتيمن على سري العقل، وحتدد الكشف عن احلقيقة 

 .(117)عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة"
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واحلق أن التمكن من مفهوم املنهج واستعماله حسنا يف التدريس مع استغالله بكيفية الئقة   

ذوق وجتويد التوصيل والتحصيل معا، من قبل املعلم واملتعلم، يساعد كثريا على تنمية العقل وهتذيب ال

علوم، هي م، ألن األخطاء اليت تنسب عادة إىل الوأما إساءة فهمه واستعماله ففيها ضرر كبري بالعلو 

أصال، أخطاء منهجية، ويف هذا الصدد يقول رينيه ديكارت: "خري لإلنسان أن يعدل عن التماس 

 .(118)احلقيقة من أن حياول ذلك من غري منهج"

قوم املنهج، يف عمومه، على أربع قواعد ضبطها ديكارت كما يلي: اليقني، والتحليل، وي  

، ومن عموم املنهج تتفرع مناهج كثرية ختتلف باختالف امليادين (119)والرتكيب، والتحقيق

 واملوضوعات يف البحث العلمي.

ي يف إن غاية املنهج هي صون الناهج من الوقوع يف اهلوى أو التهور أو "الرتدّ   

، وعليه (111)، ذلك أن أخطاء العلم، كما أسلفنا، هي أصال أخطاء يف املنهج(111)األخطاء"

 .(112)"فاملنهج اخلاطئ يؤدي إىل نتائج خاطئة"

وإذا كان للمنهج مثل هذه األمهية يف قيادة العقل واحلّس والسلوك لدى املعلم واملتعلم "صار   

، إذ كلما كان منهج البحث العلمي (113)جيادل أحد يف ذلك" الاما لكل عمل يقوم به اإلنسان، وال

 يف التدريس أكثر أصالة ودقة كانت النتائج أكثر صوابا وفائدة.

 المنهجية:  -7

وأما املنهجية وضعا فهي من االصطالحات املستحدثة يف الفكر العريّب المنهجية وضعا:  - أ

احلديث، فلم تذكر يف معجمات اللسان العريب القدمية واحلديثة، غري أن صيغتها الصرفية 
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مصدرا صناعيا هي واحدة من صيغ االشتقاق يف اللسان العريب، حيث جاء، يف الرتاث 

اعية مثل: احلريّة دالة على وصف احلر، والعبودية العريب اإلسالمي كثري من املصادر الصن

على وصف العبد، واجلاهلية على وصف اجلاهل، واإلنسانية وصفا لإلنسان، واألمحدية دالة 

 على حقيقة أمحد، واألسدية على األسد.

اليت يصاغ هبا املصدر الصناعي وهي ياء مشددة وتاء مربوطة يف آخره )     ّية( تنقل  إن الالحقة 

، وهي فاراة متيز املشتق وهو املصدر الصناعي من املشتق منه، (114)الكلمة من الوصفية إىل االمسية

 .(115)يف الصيغة واملفهوم، مث إن كل ايادة يف املبىن تؤدي إىل تغيري يف املعىن

وعلى الرغم من كل ذلك الضبط املبني ملعاين االصطالحات، فهناك من املعلمني واملتعلمني من  

رادف بني املنهج واملنهجية مع اختالفهما يف الصيغة املؤدي إىل اختالفهما يف املفهوم، وهذا هو ي

  عمى البصرية املوصل إىل فوضى االصطالحات وهتافتها يف تدريس اللسان العريب وآدابه عندنا.

 أما وظيفة املنهجية، مصدرا صناعيا، فتحديد حقيقة املنهج وضبط صفاته. 

يتضح أن اصطالحي املنهج واملنهجية ليسا مرتادفني، بل خمتلفان متاما من حيث وهكذا،  

الصيغة الصرفية املؤدية إىل اختالفهما يف الداللة املعجمية، ويف املفهوم االصطالحي، وأما تومههما 

عه مرتادفني فلهو من الغلط العضال يف العلم الذي يضر باملوقف التعليمي بني املعلم واملتعلم، إذ م

 يبط ل التوصيل والتحصيل.
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سبقت اإلشارة إىل عدم ذكر كلمة املنهجية يف املعجمات اللسانية  المنهجية اصطالحا: - ب

العربية القدمية واحلديثة، كووها مستحدثة يف الفكر العريب على غرار غريها من االصطالحات 

 .(116)اجلديدة اليت ترجم هبا العرب ما لدى غريهم من املفاهيم

هتا، مؤخرا، بع  املعجمات مزدوجة اللسان املعاصرة مثل "املنجد الفرنسي العريب" الذي وقد ذكر 

ما يلي:  1984، وقد جاء يف طبعته الثالثة سنة 1972ظهرت طبعته األوىل سنة 

"méthodologie"كما ذكرها "املنجد العريب الفرنسي للطالب" الذي ظهرت طبعته (117): منهجية ،

 la : "منهجية )علم املناهج(:1983اء يف طبعته الثانية سنة ، وج1981األوىل سنة 

méthodologie"
(118). 

كما ورد ذكر املنهجية اصطالحا يف مؤلفات عربية معاصرة مثل كتاب "املنهجية يف األدب  

والعلوم اإلنسانية" وهو جمموعة مقاالت لباحثني من اململكة املغربية، فيه يقول عبد اهلل العروي: 

جية وهي علم قائم بذاته، يأخذ الطرائق املتبعة يف دراسات اآلداب والتاريخ واالقتصاد وعلم "املنه

، (119)النفس، إخل... لينظر يف أسسها العامة املنهجية دراسة استقرائية تصنيفية مبنية على املقارنة"

، بينما املنهج (121)الذي "يدرس مناهج املعرفة املختلفة ومناهج العلوم خباصة" (121)إوها "علم املنهج"

 .(122)" هو "طريقة يصل هبا اإلنسان إىل حقيقة"la méthodeيف اللسان الفرنسي "

وهكذا، يتبني أن املنهجية علم يتخذ املنهج موضوعا للدراسة، وأما من يرادف بينهما، أو يضع  

إمنا خيبط العلم، وخيّلط يف املفاهيم ختليطا، وإذا كان األمر كذلك بني املعلم أحدمها موضع اآلخر ف

 واملتعلم فال يستقيم التوصيل وال ينتج من ذلك حتصيل.
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وعليه، فالقول: "كتب الطالب الباحث وفق منهجية سليمة" مغلوط، وصوابه: "كتب الطالب  

املنهجية سليما يف قولنا: "املنهجية علم الباحث وفق منهج سليم"، بينما يكون استعمال اصطالح 

املنهج، وهي تعىن باملناهج استقراء وتصنيفا ومقارنة... كما تبني قصورها أو كفاءهتا يف البحث 

 العلمي وبالتايل فهي تسعى إىل تقومي املناهج وجتويدها".

ي ترمجة باصطالح املنهجية، وه la méthodologieوإذا كان بع  العرب قد ترمجوا اصطالح  

علمية مناسبة كون املصدر الصناعي، باإلضافة إىل وظيفته األساسية وهي حتديد حقيقة األشياء، فإنه 

قد متّح  يف معاصرتنا، للداللة على العلم الباحث يف موضوع بعينه مثل األسلوبية هي علم 

باصطالحات ها قبل ظهور الباحثة فيه، كما عرف العرب املعاصرون مفهوم املنهجية  (123)األسلوب

، و"علم (126)، و"علم مناهج البحث"(125)، و"علم املناهج"(124)أخرى مثل: "مناهج البحث"

 .(127)املنهج"

بزيادة  (128)إن املنهجية قسم من املنطق يدرس مناهج خمتلف العلوم وهو مصوغ من املنهج 

 الالحقة )     ّية( عالمة املصدر الصناعي.

املنهج واملنهجية يتكشف الفرق الواسع بينهما إذ لكليهما حده ومما تقدم من حديث عن  

وغايته، وأما املرادفة بينهما أو استعمال أحدمها موضع اآلخر من قبل املعلم واملتعلم فذلك يضر 

 بعملييت التوصيل والتحصيل.

 إشكالية السرقة األدبية والتناص. -9
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كثريا ما خيلط الباحثون بني مفهوم السرقة األدبية ومفهوم التناص، يف تدريس األدب العريب، أو  

يرادفون بينهما، واحلق أوهما ليس كذلك، إذ لكال االصطالحني مرجعيته التأثيلية وسياقه االجتماعي 

األمر الذي غاب  والتارخيي الذي ظهر فيه، والغايات اليت يستهدفها وبالتايل فلكل مفهوم وحد، وهو

عن العرب الذين يرادفون بينهما. إن مفهوم السرقة األدبية كما حدده النقاد العرب القدامى هو 

"احتيال األدباء لإلفادة من إبداع من تقدموهم من غري اإلشارة إىل مبدعيه، أو نسبته إىل قائليه. 

ليه كقول "أيب نواس" يف صفة واملراد بالسرقة األدبية سرقة املعىن الذي اختص به شاعر ونسب إ

 اخلمر:  فتمّشْت يف مفاصلهْم         كتمشِّي الربء يف السقيمِ 

 فإنه أخذ املشبه به من معىن "مسلم بن الوليد" يف قوله: 

 .(129)جتري حمبتها يف قلب عاشقها     جمرى املعافاِة يف أعضاِء منتكِس"        

هي أن يعِمد شاعر الحق، فيأخذ من شعر الشاعر وقد عرف أحدهم السرقة الشعرية بقوله: "

، ويرادف السرقة األدبية  (131) السابق: بيتا شعريا، أو شطر بيت، أو صورة فنية، أو حىت معىن ما..."

كثري من االصطالحات يف النقد األديب عند العرب مثل: التقليد، واألخذ، واالحتذاء، والسلب، 

. وقد (132)ورمبا جتاوات مرادفاهتا الثالثني مصطلحا (131)لتقاط...والنهب، واإلغارة، واالجتالب، واال

عد النقاد العرب احملدثون السرقة األدبية ظاهرة جمتمعية هي التأثري والتأثر، وبذلك خّلصوها من 

 .(133)طابعها األخالقي، وجعلوها من مستلزمات احلياة الطبيعية، حيث يقتضيها االجتماع البشري
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فليس هبذا املفهوم عند منظّريه الغربيني، وخاصة لدى صاحبته "جوليا كريستيفا"، أما التناص  

فهو متعلق بنظرية تكّون النص وخاصة األديب منه، والباحثة يف ذلك متأثرة حبوارية "باختني"، سعيا 

 .(134)منها إىل إقامة "علم النص"

يعد حبق مغامرة، وتتمثل هذه إن اتجمهود التنظريي للنص الذي قامت به "جوليا كريستيفا"  

املغامرة "يف صياغة رؤية كلية للنص تكون نسقية ومتحررة، بنيوية ووظيفية، علمية وحتليلية، نظرية 

، إوها البحث عن طبيعة النص، من خالل تأسيس (135)وإجرائية، حمايثة وخارجية يف نفس الوقت"

لق من رؤية حيث ال L’intertexte"(136)علم له. يكون جوهره التناص " نص يف اعتقادهم "ال خي 

لق انطالقا من أعمال أخرى، قد مسحت باإلدراك األفضل للظاهرة التناصية"، كما  الفنان، بل خي 

. وهكذا فإن التناص هو آلية غري فاعلية الذات "متنح النص وضع اإلنتاجية (137)يقول "غرمياس"

ومن مثة نتبني بعَ  الفرق بني التناص كونه ، (138)وليس إعادة اإلنتاج"، كما يقول "روالن بارت"

 إنتاجيًة، والسرقَة األدبيَة إعادة إنتاج، أو ظهور آثار نصوص سابقة يف نص الحق.

إن التناص عند أصحابه هو آلية إنتاج النصوص مبعزل عن فاعلية ذوات املناّصني، وهو يصدر  

ف"، وعليه فمن اخلطأ "اعتبار التناص عن فلسفة ضد اإلنسية اليت أنتجت مثال مقولة: "موت املؤل

، مثلما يفعل الكثري من النقاد العرب (139)من خصوصيات النص األديب ومكونا أساسيا من مكوناته"

، (141)الذين يوردون يف كتاباهتم مثل قول "حممد عزام" اآليت: "جتليات التناص يف الشعر العريب"

هوم السرقة األدبية. إن التناص ليس إعادة إنتاج حيث تومهوا مفهوما مغلوطا للتناص من خالل مف

. و"ال ميثل التناص قسما يف (141)" تلك اآللية اليت تنتج النصla productivitéوإمنا هو اإلنتاجية "
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النص ثاويا ينبغي كشفه وتعيينه، ألنه خصيصة فيه ومسة جتعل منه انسيابا وتوّلدا، ليس مكونا ي هتدى 

 .(142)نص ومكوناته، وإمنا هو مسة دينامية وخاصية تفاعلية حتكم أركانه"إليه بالبحث يف بنية ال

 (143)إن التفكيكية مثال قائمة على غري ما يقوم عليه التناص، فهي "مفهوم يتصل مبكونات النص"

بينما التناص هو تلك اآللية أو إنتاجية النصوص إنه "رؤية جديدة وليس منهجا نقديا كما أنه )...( 

، مثل السرقة (144)معياريا نقديا أو تقنية فنية ميكن البحث عنها يف األعمال أو اآلثار األدبية"ليس 

األدبية. إن املرادفة بني السرقة األدبية والتناص جعلت الكثري من النقاد العرب يستخدمون خطأ مثال 

رصدها يف الشعر أو ، إن التناص "ليس ظاهرة ميكن (145) "!!!"عبارة.. نالحظ تناصا يف قصيدة كذا

الرواية باسم احلداثة النقدية ]مثل دراسات.. ظاهرة التناص يف الشعر، أو ظاهرة التناص يف 

[... لسبب بسيط ومهم هو أن أصحاب هذا املفهوم ]التناص[ يرون أن النص )أي نص( !!!الرواية

ية وليس إعادة إنتاج ، كما تقدم تفسري مفهوم التناص كونه إنتاجية نص(146)حمكوم حتما بالتناص"

 نصوص بعينها، كما هو احلال يف السرقة األدبية.

إن اخلطأ الذي وقع فيه كثري من النقاد العرب، يف حديثهم عن التناص سواء أكان ذلك يف  

حبوث حرة أو حبوث أكادميية مثل رسائل املاجستري أو أطاريح الدكتوراه، يتمثل يف كووهم تومهوا 

ا للتناص خمالفا ملا جاء عند مؤصليه الغربيني وذلك من خالل مفهوم السرقة مفهوما مغلوطا ممسوخ

 األدبية، كما تبلور يف الرتاث العريب اإلسالمي.
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وهكذا، يتبني أن السرقة األدبية والتناص مفهومان خمتلفان متاما، وأما الذين رادفوا بينهما، فقد  

ومبثل هذه األخطاء جتمد النقد األديب عندنا، عطلوا درس النقد العريب يف بع  مفاصله احلساسة، 

 وصار بني اجرتار وابتذال دون جتديد وابتداع.

إن مثل هذه األخطاء اليت تسري يف دروس األدب العريب، جتعل من املعلم باذر أغالط واملتعلم  

 جاين أوهام، ونتيجة ذلك كله فساد التحصيل بفساد التوصيل يف الدرس األديب عندنا.

هيب بع  االصطالحات اليت حاولنا ما أمكن السعي إىل معاجلتها، جرحا وتعديال، من  تلك 

أجل توضيح شيء من مفاهيمها احلقيقية اليت رانت عليها غشاوة سوء الرتمجة أو سوء االستعمال يف 

 تدريس اللسان العريب وآدابه باجلامعة اجلزائرية.                 
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 .صخصلغات الت..:التخصص..االسم اللقب : مساسط زينب   

 20جامعة محمد لمين دباغين سطيف ..المؤسسة:ا سنة ثانية دكتوراهالرتبة العلمية 

  75202072.06 الهاتف: ..aboudsms1600@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 خصائص الخطاب العلمي و مرتكزاته..المحور:

 مقدمة

يعد اخلطاب من األلفاظ اليت لقيت إقباال واسعا من قبل الدارسني والباحثني يف حقل الدراسات    

إىل النصوص املتعاليات من شعر جاهلي وقرآن كرمي وكذا اللغوية، فهو كمفهوم لساين ميتد حضوره 

ية، حيث متثل األوديسا واإللياذة مناذج خطابات متفردة بغض النظر عن نوع يف الدراسات األجنب

 اخلطاب.

واخلطاب العلمي كأحد أنواعه وبالرغم من أمهيته يبقى من اخلطابات اليت ال تلقى اهتماما يف احلياة 

مثلما التعليمية على اختالف مراحلها، كما مل حيظى بالدراسة من خالل البحوث العلمية واألكادميية 

حظيت به النصوص واخلطابات األدبية، كما أن اإلشارة إليه تغيب بشكل شبه تام يف أغلب 

بلسانيات النص، واليت تكتفي بوصفه خطابا موضوعيا أو يعرف  املصنفات اليت تندرج يف إطار ما

 وصفيا.

حلاجة ملعرفتها من هنا وكمحاولة ملعرفة خبايا هذا النوع من اخلطابات اليت أصبحنا اليوم يف أمس ا

واألخذ مبزاياها  خاصة يف احلياة التعليمية اليت ويف عصرنا هذا باتت تتجه حنو العلمية و التميز بلغة 

الذي نشهده اليوم.جند أنفسنا أمام إشكالية تتمحور خاصة بالنظر إىل التطور العلمي واملصطلحي 



مقوماته، وفيما تتمثل أهم  حول اخلطاب ومفهومه، ماذا يقصد باخلطاب العلمي، فيما تتجلى

 .أنواعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفهوم اخلطاب

لقد اختلف يف حتديد مفهوم اخلطاب باختالف خمتلف املنطلقات األدبية واللسانية املقاربة للمفهوم 

 نذكر منها:

اللغة يف طور العمل أو اللسان الذي "اخلطاب لفظ مرادف للكالم أي اإلجناز الفعلي للغة مبعىن 

 1".ذات معينة كما أنه يتكون من متتالية تشكل مرسلة هلا بداية وهنايةتنجزه 

أي رسالة أو مقول وهبذا املعىن يلحق  2لغوية قوامها سلسلة من اجلمل اخلطاب يتكون من وحدة 

اخلطاب باجملال اللساين، ألن املعترب يف هذه احلالة هو جمموع قواعد تسلسل وتتابع اجلمل املكونة 

 للمقول.

اخلطاب هو الوسيط اللساين يف نقل جمموعة من األحداث الواقعية والتخيلية اليت أطلق عليها جرار 

 3جينت مصطلح احلكاية.

كما أنه ، ومن حيث هي ممارسة تقتضي فاعال اخلطاب يف كل اجتاهات فهمه هو اللغة يف حالة فعل

بنية التأثري يف الطرف حسب بنفنست هو كل تلفظ يفرتض متحدثا ومستمعا تكون للطرف األول 

 4الثاين بشكل من األشكال.
                                                           

                                                                                                                                                 
 .17ص  7991، الدار البيضاء 3سعيد يقطني:حتليل اخلطاب الروائي ،املركز الثقايف العريب ، ط 1
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 .33.39،ص3،1003جريان جينيت:خطاب احلكاية ترمجة حممد معتصم وآخرين، منشورات االختالف ،ط  3
 .07،ص1004امعي،تونس ،حممد البارودي: انشائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثة ، مركز النشر اجل 4



 مفهوم اخلطاب العلمي

ارف اإلنسانية واالجتماعية ولكل خطاب خصوصياته اليت عباختالف املاخلطاب العلمي خيتلف 

خيتلف باختالف طبيعة احلقيقة اليت يطرحها، كما حتقق أصالته املميزة له عن غريه من اخلطابات   

إذ يتحدد  "التفاعل اللغوي والتواصل املتصف بالرؤية العلمية بني متخاطبني أو أكثرقائم على فهو 

 .5"تبعا للمخاطب ووضع اخلطاب

إىل نقل حمتوى علمي فهو احلامل ملضامني لغوية من يعرف أوال مبوضوعه إذ يهدف بالدرجة األوىل ف

  6.رختباحقائق منظمة أو نتائج مستنبطة أو طرق للتحليل أو فرضيات لال

تفكري تقوم على تتبع كما يعرف بالنظر إىل املنهج أو الطريقة املتبعة يف معاجلة املوضوع فهو وليد بنية 

الظاهرة ووضع فرضيات لتفسريها والتحقق من مالءمتها أو كفايتها التفسريية مع استمرار املراقبة 

 7املوضوع.العلمية الظاهرة، أي مدى استمرارها وورودها وفق النسق االفرتاضي 

فاخلطاب العلمي طريقة يف النظر إىل املوضوعات اعتمادا على العقل و الربهان املقنع املعتمد على 

فهو يتميز بلغته التجربة حملاولة الكشف عن األسباب املتحكمة يف الظواهر من أجل معرفتها وفهمها.

لم،فهي لغة علمية اخلاصة اليت تعتمد على جهاز مصطلحي خاص مهمته احلفاظ على مضمون الع

                                                                                                                                                                                     
 

 .13،ص1007،جوان 03بشري ابرير: يف تعليمة اخلطاب العلمي ،جملة التواصل ،عدد 5
 .13مرجع نفسه،ص  6
،اجلزائر 00يوسف منصر:اخلطاب العلمي مرتكزاته و خصائصه، منشورات خمرب اللسانيات و اللغة العربية،عدد   7
  42،ص1000،



دقيقة يف تعاملها مع املصطلحات واملفاهيم ووسيلة موضوعية يف نقل مضامني داللية وتبليغها بصورة 

 واضحة ال جمال لالنطباع الشخصي فيها وال حىت لإلبداع اجلمايل.

 وظيفته

لغويا صارما يف كونه يصف وينقل حمتوى معريف حمددا دالليا مبنيا بناءا تتمثل وظيفة اخلطاب العلمي 

 يتفق عليه جمتمع الباحثني.

فهو عبارة عن بنية لسانية ونفسية وتنظيمية جتمع بني قاعدة مفاهيم املصطلحات اليت تدل بوضوح 

على جمال البحث وبني الداللة والرباهني اليت يتم تقدميها يف إطار الظواهر املدروسة وما يتعلق هبا من 

 8.تفاسري وشروح 

 العلميأنواع اخلطاب 

 احلجاجيةمنها  وتنوعها العلمية النصوص لتعدد تبعا يقسمو  العلوم بتنوع العلمي اخلطاب يتنوع

 .خصائصه تبيان مع نوع لكل عرض يلي ما ويف ، والتفسريية الوصفية
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 : الحجاجية النصوص  1

 األعمال يف حيضر،و املخالف الرأي تفنيد و الرأي عن التعبري و اإلقناع وسائل من وسيلة احلجاج

 اآلخر بالرأي الرأي مقابلة على تعتمد اليت و... والفلسفية الفكرية و والنقدية اإلعالمية و العلمية

 . باحلجة احلجة ومقارعة

 فهو " األصح أنه املرسل يعتقد آخر باعتقاد،املتلقي لدى وجوده يفرتض اعتقاد تغيري هو منه فالغرض

 النهاية يف ويهدف ، الكالم موضوع أو املطروحة القضية حول رأيا السامع أو للقارئ أن من ينطلق

 لغوي كعامل األسلوب وضوح احلجاج يقتضيكما . أمهيتها حسب مرتبة أدلة بتقدمي ،9" اإلقناع إىل

 عن الناجم الشديد الوضوح من البد... واالجتهاد لالختالف ميدانا لغته تكون أن ينبغي فال 

 مبنيا النص يكون أن فوجب اجملهول، إىل املعلوم ومن عنها، الالزمة النتائج إىل املقدمات من االنتقال

 بوضوح األفكار عن تعرب موضوعية تقريرية بلغة يتميز فهو .10متضامن .مرتابط ليمج تسلسل وفق

 ...11"والتعارض كالسببية عالقات النصوص من النوع هذا يف وتطرد". ومباشرة

 : الوصفية النصوص
فكار املسبقة يف موضوع معني وفيها يعتمد أساسا على املالحظة راء و األالصلة باآلفيها تقطع 

ستقراء يف صياغة القوانني يتحرى يف هذه النصوص املوضوعية واملشاهدة يف بناء األحكام وعلى اال
ستقراء والتحليل والصدق يف تسجيل الظواهر وحتليلها، ويف تصنيف العناصر وترتيبها، فيكون اال

                                                           
،اجلزائر ، 07حممد االخضر الصبيحي :مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه ،منشورات االختالف ، الدار العربية للعلوم، ط   9

 .703ص1003
 العدد ، العربية اللغة جملة ، منوذجا اللساين اخلطاب . اجلامعي التعليم يف العلمي اخلطاب واقع : بوشحدان الشريف  10

 .274 ص ، 2002 ، اجلزائر ، 06 .
 .4 ص ، 1998 ، القاهرة ، الكتب ،عامل حسان متام : ترمجة ، واإلجراء واخلطاب النص : جراند بو دو روبرت 11



والتصنيف ووضع املصطلح واستنتاج القواعد الكلية واجلزئية من أهم األسس ليت يقوم عليها الوصف 
لذلك ال جمال يف النص الوصفي  إلصدار األحكام أو استنباط علل أو إعطاء تفسريات ما مل تثبت 

، مقيد باالستقراء وما ل ختضع للمعاينة املباشرة، فهو خطاب العقل مقيد باملشاهدة و التجارب
 12بالواقع احملسوس.

 : التفسيرية النصوص
 من يعترب الذي التفسري إىل يتجاوزه إمنا و املالحظة الظواهر تصنيف و وصف عند العلم يتوقف ال

 الوصف من" املتكلم فيه ينتقل تفسري يتبعه مل إذا لوصف قيمة فال ، العلمي األسلوب أساسيات

 املنتظرة النتائج أو واألسباب العلل عن والبحث والربهنة ، الدقيق التحليل إىل املالحظة على القائم

"13  

املعلومة  ومن األفكار  اخلفاء إىل دةهواملشا ن املعاينة م باملخاطانتقال  يهاف العقل هلا جماكما أن 

 تنّبأ أو تقضنوا تمض داثحأ يهاف تعللإىل اجملهولة للبحث عن العلل واألسباب والنتائج املنتظرة 

 وقد دوثهح ّلةع إىل الظاهر احلدث نم ر راجعاكي  األوىل احلالة يف العقلف هلا صو ح قبل هبا

 حلظته يف املاثل احلدث لع ذلك يف تكزامر  دوثهح قبل املستقبل ف تشوّ  يةنالثالة احلا ويف فت،اخت

 .  راهنةال

  نسيب يهاف شيء كلو  اخلطأ أو بالصواب ليهاع للحكم يهاف جمال ال عقلية ةبني يري التفس اخلطاب إنّ 

 : التقريرية النصوص  4
 اللغوية املهارات وتنمية املعارف اكتساب على يساعد إذ ، التعليمية احلياة يف كبرية أمهية للتقرير

                                                           

  .112ي،مرجع سابق،صاجلامع التعليم يف العلمي اخلطاب واقع : بوشحدان الشريف71
 .111،صنفسهمرجع  13



 من قدرا التقريرية النصوص تعرض.املختلفة املشكالت مواجهة من متكن اليت القدرات توسيع و
 وحتليلها الوقائع وصف مث للموضوع التمهيد على تقوم منهجية تباعإب معني موضوع يف احلقائق

 واأللفاظ البيان من خال علمي أسلوب على ويقوم " املناسبة احللول وتقدمي النتائج فاستخالص
 14.املنمقة

 

 مقوماته
 الوضوح7

 ةر الفك ضر تع إمنا كثرأ أو معنيني حيتمل ما دةاحالو  كرةللف علجي أن نبغيي الف لّلبس؛عدم ا هوو 

 للجمل قفمو  تعمالساو  للكلمات دقيق ار اختي ىلإ « يهاف ألجي .ايهف غموض ال اصعةن العلمية

.هلذا اختص اخلطاب العلمي خبضوعه 15التفخيم و اإلجالل اتر باعو  الصيغ تغيبينعدم فيها اجملاز و 

التعجب أو املدح التام لصياغة لسانية صارمة.ال مكان فيها للمجاز والعبارة الذاتية كاليت تتضمن 

 والذم.

 - :الموضوعية

 ةر بصو ف منها شيء رظه وإن رأث فال يظهر هلا املؤلف شخصية اختفاء العلمي اخلطاب يف فرتضي

 أن املؤلف ىلع انك لذلك  16.ة املنشودةالعلميرية الفك لة صاحمل يف رتؤث ال مقصودة غري ية فو ع

احلال  وه ماك خمصوصة أقوال ى لع مسعتهسس ؤ ي أن ستطيعت الف ضوعه مو  اءر و  ذاتيته ختتفي

                                                           

  .10ي،مرجع سابقاجلامع التعليم يف العلمي اخلطاب واقع : بوشحدان لشريف74 
،اجلزائر 00حممود اجلليلي: مالحظات حول تطوير اللغة العربية  ملسايرة التطور العلمي والتقين ،جملة مهزة وصل ،عدد   15

 .103،ص7913ديسمرب
 .724،ص 7993،سوريا ، اكتوبر417والعلمية ،جملة املعرفة ،عددياسني األيويب:أساليب الكتابة الفنية  16



هج املنا وتوظيف املعطيات ضر بع تقيدي وأن مؤلفك ى حقهلع احلفاظ درةق ميلك الذي يباألد

اللحظة الراهنة وأن  أو ةاخلاص لةباحلاعالقة  له ما لعن ك منفصال خطابه ليكون جالنتائواستخالص 

 . يةنوالكو  الالزمان داخليتموضع 

 - :االنتظام 3

 التناقض مع خالية تكون أن يهاف فرتضي اليت كةساملتما األقوالمن  شامال الّ ره كتباعبا اخلطاب إنّ 

 تفصيلية ار كافوأ قائقح تتخللها افصو ر م ابناءكانت  لوكما   متضامنةة تبر م تكون أن هافي شرتطي

 هيو  ريبيةالتج واملعلومات احلقائق أخذت لماك و .والتخطيط ظيم والتن الرتتيب تطلبي والبناء.دقيقة

      غريه نع اخلطاب ذاه متّيز والتماسك والرتابط ظيم التن نمحظا العلمي للخطاب األولية املادة

 العلمروح  إىل بر أق انكو 

 - :االقتصاد 4

 حيتمل ال العلمي اخلطابف .يفر واملع ير الفك باحلقل له القةع ال ما لك نعستغناء اال بهعين أ

 واإلجياز إخالل دون مع اإلجياز و االقتصادالواحدة ف ةر للفك املصطلحات وتعّدد اإلطناب راتباع

 مضبوطة موزكانت هذه الر  كلماو  الرموز تعمالسا إىل تلجأ اليت العلمية رفةاملعأعمدة  امه و الدقة مع

 كانتو كانت أكثر استحسانا  غموض أو إطناب دون مع للواقع حتليلناعن  ةمعربّ  متكاملة

 » موزر  بغري حتليل وال حتليل بغري رفةمع ال إذ« العلم بذلك املشتغلني بني اتفاق حملّ 



 يف املؤلف أو اضراحملو أ ثحالبا يهاف كوني اليت احلال ويف التقعيد جمال يف االقتصاد كوني ما كثروأ

 دّ ر ت رباختصاو  الكلية داعوالقو  نينالقوا إىلة اجلزئي واحلاالت احلوادث مع التفكري يهاف نتقلرحلة يم

 .17 رالعناص مؤتلفة سةنمتجا حدةو  إىل رةثكوال معةجا أصول إىل وعر الف
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   التواتر املصطلحي يف املعجم املدريس

 قاملة 5491ماي  8د. صويلح قايش جامعة                                                                                

 متهيد:

ىل: ْن معامج خمتصة و عامج معامج الألفاظ ومعامج املعاين و م تُقّسم املعامج حبسب حاجة املس تعمل ا  اكن عامـة؛ فا 

يريد احلصـول عىل يشء جمهول يتعلق ابملعىن أأو النطق أأو التأأصيل الاش تقايق أأو درجة اللفظ يف املس تعمل يعرف اللفظ و 

ىل معجم لفظي،مكعجم ا هـ(  857تسان العرب البن منظور)ل ( و هـ571لعني للخليل بن أأمحد )ت الاس تعامل، فهو يف حاجة ا 

 الوس يط جملمع اللغة العربية. و 

ذا     ىل معامج  العبارات اليت تقع حتته، فهواكن الباحث يعرف املعىن العام ويريد أأن حيصل عىل الألفاظ و  أأما ا  يف حاجة ا 

 هـ(.  917املعاين اكخملصّص البن س يده )ت 

ذا اكن املس تعمل حداث ال ميكل من الّزاد اللغوي اليشء الوفري، حبيث     ن ملمحه اللغوي، مفا  أأما ا  يرتّدد عىل املعامج ليكّوِّ

ىل معجم يتّسع هو ما يعرف ابملعجم املدريس اذلي يشّّك نقطة تقاطع مجيع ليشمل خصائص املعامج السابقة، و  أأحوجه ا 

 الأنواع السابقة، حبيث يغين املس تعمل عن الرّتدد علهيا منفردة.

فره املعامج املدرس ية من مصطلحات علمية وفنية وأألفاظ حضارة أأن نقف عىل ما تو  ومنه ارتأأينا عرب هذه الورقة

للممتدرسني الأحداث حىت تنقل هلم العوامل احمليطة هبم مس توفية املعامل ال يشوهبا من النقص ما قد يشوش عىل الأحداث 

 رؤامه.

ىل املعجم من خالل م ذ ، من مفردات / مضمونرصيد اللغوييتسع هل من  اينظر ا  ، ذكل املأأثور رصيد اللغوييراد ابلا 

ثّل يف مكية املفردات الرضورية فيمت ، وأأما الوظيفي منه املتداول بني الناسو  اللغوي للجامعة اللغوية، املبثوث يف أأهمات الكتب

ىل ما يس توعبه من مفاهمي حضارية، ميكن أأن يوظفها يف التعبري عام و  حيّسه الّشائعة اليت يكتس هبا املتعّّل الناشئ، ابال ضافة ا 

يف تكييف املناجه الرتبوية يسرتشد به  ،ميةضبط الرصيد اللغوي الوظيفي رضورة عل وعليه غدا  أأو يقع حتت مشاهداته.

جنازه ليس ابلبساطة املتومهة، بل حيتاج ا ىل خمطط ا جاميل يربز ريس يف جمال العملية الرتبوية، وطرائق التدو  ابلتايل فا ن ا 

 :القضااي اجلوهرية اليت من أأمهها

حتديد اترخي ووصف وحتليل مجيع احملاوالت اليت سعت ا ىل وضع معجم معنّي همام اكن نوعه  حىت نس تقرئ الرصيد  -

الأسايس للمعجمية العربية 
(5 )

. 

 احلس حريك للناشئ.تتبع التطور النفيس و  -

قـدرة استيعاب الطفل و من مث اليت متكن املريب و املعجمي من معرفة فل اليت يرغب يف التعبري عهنا، و معرفة أأنشطة الط -

 الاس تجابة حلاجاته و تلبية طموحاته.

ّن وضع معجم مدريس يقتيض اعامتد أ ليات حممكة، يتصدرها حتديد الرصيد اللغوي اذلي ينبغي التعامل معه، ابعتباره  ا 

والأدبية والعلمية ورصد لغة وع ا ىل مجمل املؤلفات املدرس ية املنطلق الرئيس لعملية التأأليف املعجمي املدريس، وذكل ابلرج

، التطور العلميهتا ملا يقتضيه العامل احلضاري و مقابلهتا مبا هو مبثوث يف املعامج املدرس ية للوقوف عىل مدى مطابقاال عالم و 

 يتلقاهاة مكية الألفاظ اليت ، بقدر ما يتحّدد يف معرفممتدرسلأن اال شاكل ال يتعلق بمكية الألفاظ اليت نرغب يف تلقيهنا لل 
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اليت ختضع للتطعمي أأثناء سري العملية الرتبوية ...و 
(2)

. 

مل يكن الاهامتم ابلرصيد اللغوي فتحا جديدا يف جمال التأأليف املعجمي العريب، بل اكن حارضا مع حماوالت مّجاع اللغة 

عليه من اس تعامالت لغوية  درجوايقميون بني الأعراب يتلقفون من أأفواههم ما ذلين اكنوا ينترشون يف البوادي و العرب ا

ال و  أأس ياق تعبريية، مما أأدى ا ىل ظهور الرسائل اللغوية، اليت تعترب خطـوة رائدة يف جمال حتـديد الرصيد اللغوي الأسايس، ا 

ال يف" القرن الثامن عرش عنأأهدافها الرتبوية و الرصيد اللغوي مبفهوهما العلمي و أأن فكرة  اليب  دما أأجنز الأب:التعلميية مل تظهر ا 

( مفردة اعتربها أأساس ية يف جمال تعلمي اللغة للأطفال 2122مخسامئة )مـدونة من أألفني و  (l'abbe de l' épee )  دو ليب 

الصم البمك: 
(3)

. 

ليهرصيد اللغوي الوظيفي اذلي انهتى  ال هذه الورقة توقد تبن       املعجم املدريس، ادلكتور عبد الغين أأبو العزم يف كتابه  ا 

 يف هذا اجلدول: من خاللتوهجاته، يف حماوةل لتقّّص أ اثره يف املعجم الوجزي وغريه من املعامج املساعدة و أأسسه 

  

 رائد الطالب املعجم الوجزي اللكمة
 دريساملالقاموس 

 )تونس(
 املعجم العريب امليرس

 القاموس املدريس

 )لبنان(

 أأخدود

 أأرجوحة

 ُأرز

 اسفنجة

 اساكف

 اش تعل

 اش تىك

 اشعل

 احندر

 أأنصار

 ابئع

 جبع

 بّراد

 بّرادة

 برانمج

 برنية

 برنيق

 برمية

 بزاق

 بعوضة

 بلبل

 بوصةل 

 تكّون  

 تلّون  

 منكّن    

 متثيل

 ثغاء

 جدار

+ 
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+ 

+ 
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+ 
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+ 
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 )بزال( -
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 جعل

 جنون

 جنني

 حار

 حاسوب

 حبس  

 حق

 َحنَجَرة

 حنك

 خفّف

 خنجر

 دبوس

 رغيف

 رقبة

 زفاف

 زميل

 زورق

 زّور

 زيّ 

 جسادة

 شارك

 شاه

 شدق

 رشاء

 شعار

 شامل

 َشهَِّق 

 شهيق  

 حصيفة  

 صقر 

 غذاء 

 غساةل

 فتّاحة

 خّفار

 فَطور

 قذف

 قرطاس

 قس مية

 قفل 

 كباب

 كوز

 لثة

 لّص 

 لفظ

 لفظة
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 مناذج من املعجم الوظيفي يف املعجم املدريس

 

مبعاينة اجلدول السابق، يتضح اختالف معامج اجملموعة يف تثبيت الرصيد اللغوي الوظيفي، حبيث يبدو املعجم الوجزي أأكرثها 

ىل هل استيفاء   هامال مفرّد ا  ىل أأنّه مثرة هجود مؤسساتية، أأما سبب تباين الرصيد اللغوي الوظيفي تثبيتا وا  ، وقد يرّد ذكل ا 

 الأس باب ال تية: 

تَمكّن من ضبط املفاهمي العامة متذبذاب، حبيث مل يُ مجعه . غياب الرصيد اللغوي الأسايس للغة العربية جعل مرشوع 

 كتب الأطفال.املدرس ية و وةل يف أأغلب الكتاابت املتداو 

ىل تثبيت ما هو متداول يف بيئهتم اجلغرافية، من اس تعامالت  ىل التنّوع اللهجي، حني معدوا ا  . احتاكم بعض املعجميني ا 

 حملية، من غري أأبه مبا يضمن وحدة الأمة اللغوية.

ال أأن تفالربمية  يف ) القاموس املدريس ] تونس[( مرادفة للزبال يف ) املعجم الوجزي ]مرص[ ( من حيث ك      اهام أ ةل ثقب، ا 

 املعجمني مل يقّرا هذا الرتادف وأ ثرا يف تعريف هذه الأداة التعريَف املنطقي. 

ال أأّن تطبيقه يف حتديدف ومن مث، ذ " ال  التنوع اللهجي أأمر محمود وال ريب، ا   الرصيد اللغوي أأمر ال تقتضيه الرضورة العلمية، ا 

مفردات املفاهمي  العامة" ني رضورة توحيد املصطلح العلمي و ينبغي اخللط ب
(9)

. 

ن عّل املصطلح يقتيض أأن ختتّص اللفظة الواحدة مبفهوم واحد       ذا شاعت اللكمتان ش يوعا كبريا -ا  ال ا  أأن تعدد  ذكل -ا 

اللهجات من انحية واختالف اللغات املرتمج عهنا حال دون حتقيق وحدة املصطلح عىل الرمغ من قيام اجملامع اللغوية هبذه 

 املهمة.

. غياب املصطلحات ادلينية من الرصيد اللغوي الوظيفي يف هذه الوثيقة، من مثل: رحامن، رحمي،  رصاط، هجاد، شهيد، 

 طهارة، غزو...

 ملصطلحات العلمية حىت البس يطة مهنا. . غياب ا

ذ أأن النصوص املدرس ية عرفت تطورا  يبدو.  الرصيد اللغوي الوظيفي بشلكه احلايل متجاوزا يف معظم الأقطار العربية، ا 

ىل مراجعة جذرية لهذا الرصيد.الأخرية من خالل جتديد الربامج و ملحوظا يف الس نوات   املضامني، وهو ما يدعو ا 

 مبلل

 منت

 ملْقط، ملقاط

 منرب

 نرجس

 هاب

 يرقة

 يرَْسة

 مينة

- 
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- 

+ 

- 
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- 

- 

 % 87.29 % 82.42 % 93.95 % 84.22 %  47.19 النسب املئوية
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يل، فا ن حتديد الرصيد اللغوي الوظيفي يس تدعي استيعاب اال شاكلية اللغوية منذ الصغر وتتبع أأطوار المنو اللغوي وابلتا     

ما يكتس به من ثراء لغوي يس تدعيه حميطه و  عند أأطـفال خمتلف الرشاحئ الاجامتعية، مع رضورة اال حاطة بثقافة الطفل

 الثقايف والاجامتعي.

عند أأطفال الثالثة والرابعة ابلرتفيه، حني يصوب الطفل أأصبعه ابجتاه من يقابهل، ويصدر  فلكمة ]موت[ مثال، تتعلق    

صوت طلقة انرية، فيبهتج أأياّم ابهتاج كام سقط املس هتدف وتظاهر ابملوت، لتحمتل اللكمة يف سن اخلامسة والسادسة معىن 

(Absolu)العارشة  لدلالةل عىل اال طالق بعة و ة، مث تنهتىي ما بني سن الساالابتعاد ملدة طويةل جدا تنهتىي ابلعود
(1)

حيث  

 اذلهاب بال رجعة. 

 مصادر مادة املعجم الوجزي: -أأ(

يف طريق تطـور املاكنية اليت أأقميت لأجداد، وهدم احلدود الّزمانية و حرص املعجم الوجزي عىل ربط لغة الأبناء بلغة ا     

ليه الّطالب من لغة احلياة املعارصة، من مث مل يتوقف عند املـادة اللغة ومنّوها، و  لهيا ما حيتاج ا  الرتاثية حفسب، بل أأضاف ا 

لأعالم عدد من اة واحلديثة، وأألفاظ احلضارة و املعاين املودلت اجلديدة الّشائعة الاس تعامل، و فقد فتح الباب أأمام املصطلحا

 عامة.وحديثة، خمتصة و مصادر املعجم الوجزي بني قدمية التارخيية، لهذا فقد تنّوعت الأدبية و 

اجلزء الأول من املعجم الكبري، أأصدر مجمع اللغة العربية ابلقاهرة املعجم الوجزي، وقد بعد انهتائه من املعجم الوس يط و        

خراجه و س يتالءم مع رت مهنا ما يتفق مع "روح العرص و عىل رمس صورته ما ُأتيح لها مادة غزيرة اختااعد اللجنة القامئة عىل ا 

ويه: مجموع املعامج  راحل التعلمي العام " وهـذا يعين أأن مصادر الوجزي يه نفسها اليت اعمتد علهيا الوس يط يف اختيار مادته،م

ىل النصوص اللغوية اليت اس متد مالعربية، و  ن مل ينْص رصاحة عىل معجم بعينه، ابال ضافة ا  يأأيت يف مقدمهتا هنا شواهده، و ا 

احلكمي أأكرث من أأي شواهد أأخرى، واحلديث النبوي الرشيف، والأمثال العربية، أ ي اذلكر القرأ ن الكرمي، حيث استشهد ب

ىل اعامتده عىل ما وضعته املعامج املتخصصة من مصطلحات علمية، وجد اجملمع" أأن ال مناص و  الرتاكيب املأأثورة، ابال ضافة ا 

مهنا"  تزّود املعامج اللغوية بقدر من أأن
(9)

. 

متد هذه املعجم شأأنه شأأن املعامج احلديثة يف مجع مادته عىل معامج السابقني، دون أأن حياول أأخذ مادته ابلتايل فقد اع و     

الاس تعامالت  حديهثم، مكتفيا حبرصه عىل استبعادهم و من نصوص واقعية متـثّل املادة احلّية اليت يس تعملها الطالب يف درس 

ين يف ذكل عىل خربهتم املعجم أأّّنا خارج اهامتمات الطالب، معمتد هذه احلوش ية، اليت يتوقّع أأحصاباللغوية املهجورة و 

ىل حّد ما يف عدم املعجمية و  أأذواقهم اخلاصة. ورمبا اكن عذر أأحصاب املعامج اليت صدرت يف بداية القرن العرشين مقبوال ا 

ا جيعل التعامل مع اللكامت أأمرا خضامة جحم املادة من انحية أأخرى، ممواقعية لصعوبة العمل من انحية و  الاعامتد عىل نصوص

ال أأن هذا العذر مل يعد مقبوال بعد أأن شاع اس تخدام احلاسو  الاقتباسات ب، و" أأصبح التعامل مع اللكامت ومس تحيال، ا 

أأمرا ممكنا و ميسورا" 
(7)

     . 

 وهذا بيان بأأمه املصادر اليت اعمتدت علهيا معامج ) العينة املساعدة (يف مجع مادهتا :   

 أأوال: املعجم امليرس العريب:

يذكر ادر يف اختيار مادته املعجمية، ووضع رشوحه وتعريفاته و نّص املعجم العريب امليرّس يف مقدمته عىل مجموعة من املص     

عداد هذا املعجم عىل املعامج العربية ال تية:  أأنه اعمتد يف ا 
(8)
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 مجمع اللغة العربية: املعجم الوس يط.

 لرائد.جربان مسعود : ا

 ادّلكتور خليل اجلُّر: الروس املعجم العريب احلديث.

 العلوم.اسني املنظمة العربية  للرتبية والثقافة و أ خرون: املعجم العريب الأسأأمحد العابد و 

 لويس معلوف : املنجد الأجبدي

ىل جانب العديد من املعامج املتخصصة.   ا 

 اثنيا : القاموس املدريس ) تونس(: 

رشاف لك من       ذكر هذا املعجم أأنّه اس متد مادته الواردة يف الرصيد الوظيفي اذلي أأصدرته اللجنة ادلامئة للرصيد اللغوي اب 

 معهد ادلراسات والأحباث والتعريب جبامعة محمد اخلامس ابلرابط. -

 معهد العلوم اللسانية والصوتية جبامعة اجلزائر.  -          

 لأحباث الاقتصادية والاجامتعية ) قسم اللسانيات( بتونس مركز ادلراسات وا -

 اثلثا:  رائد الطالب :

ىل املصادر اليت اعمتد علهيا، ولكن ميكن اعتبار أأن مصادره يه ذاهتا    مصادر أأخيه الأكرب  مل يرش هذا املعجم يف مقدمته ا 

"الرائد"، اذلي اعمتد يف الأساس عىل ما س بقه من املعجامت العامة و املتخصصة، فصاحبه ينّص يف مقدمة املعجم عىل 

خطته يف حتديد مصادره:" واكن البد يل يف معيل من الاستشهاد مبن س بقين، سواء يف الرشوح اللغوية أأو يف الرشوح 

 العلمية و التقنية اخلاصة.   

ومن املصادر و املراجع اليت اعمتدهتا : لسان العرب، وقطر احمليط لبطرس البس تاين ، والبس تان لعبد هللا البس تاين ،      

واملعجم الوس يط جملمع اللغة العربية يف امجلهورية العربية املتحدة، و املنجد للويس معلوف، واملعجم العسكري ) فرنيس عريب 

ورية العربية املتحدة ، وقاموس الرتبية وعّل النفس الرتبوي لفريد خبار ابالشرتاك مع فايز معلوف، ( للقوات املسلحة يف امجله

رشاف حبيب كوراين، و مصطلحات الاقتصاد الس يايس جملمع فؤاد الأول للغة العربية يف  ونعمي عطية، وماجد خفري واب 

عة الروس وعرشات الكتب الأدبية  واللغوية و لناصف اليازيج، ورساةل يف رسوم الأش ياء وحدودها للكندي، وموسو 

العلمية" 
(4)

       

 رابعا:  القاموس املدريس ) لبنان( :

مل حيدد القاموس املدريس أأسامء واضعيه، ومل يذكر املراجع اليت أأخذ عهنا مادته، بل اكتف  بذكر دار الطبع ) دار الشامل      

ال أأن املمتعن يف مادته ي درك متام اال دراك أأن هذا القاموس هو خمترص رائد الطالب جلربان مسعود، للطباعة والنرش(، ا 

 وابلتايل لن خيرج عن الاس تعانة مبا اعمتده صاحب الرائد من مراجع.

 اختيار املداخل: -ب(

ن املعجم املدريس شأأنه يف ذكل شأأن   من كامت اللغة ما يناسب سّن الطالب  املعامج املتوسطة والصغرية خيتارا 

ومس توامه العقيل والثقايف. مفن املهم أأن يكون املعجم املدريس صغريا يف جحمه، موجزا يف رشوحه وتفسرياته، مش متال عىل 

ن تعددت مصادره أأو اقترصت عىل  أأغلب ما حيتاجه الطالب، وال ميكن أأن يتحقق هل ذكل ابالختيار العشوايئ ملداخهل، وا 
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ناّم يتحقق ابعامتد املعجم حصائيات ختضع لها املادة اللغوية اليت يتعامل معها الطالب قراءة معجم واحد، وا  ي عىل دراسات وا 

ضافية.  وكتابة وسامعا، واليت  ميكن عىل  ضوهئا  حتديد املس توى  املناسب للمعجم  من  مداخل ومـعان ومعلومات ا 

ىل أأ  ىل املسح امليداين هذا، ومل يرش أأحد من املعامج ) املعجم الوجزي و معامج العّينة املساعدة( ا  نه جلأأ يف اختيار مداخهل ا 

ذف اللكامت الغريبة واملهجورة للغة اليت يتعامل معها الطالب، ذكل أأّّنم اعمتدوا عىل النقل من املعامج السابقة بعد تثقيفها حب

هتم خرب هم اخلاصة و ا الاختيار عىل أأذواق املعاين غري املس تعمةل، وأأّنم اختاروا مهنا ما يناسب الطالب، معمتدين يف هذو 

 النفقات.املعجمية، توفريا للوقت  و 

 تصنيف املادة املعجمية : -ج(

ىل جانب ذكل عىل مل يقترص املعجم الوجزي و  بعض من املعامج املساعدة عىل تقدمي املادة اللغوية حفسب، بل اش متل ا 

اثرة معلومات القارئ عن  العامل اخلاريج مبا خيدم املعلومات معلومات موسوعية تتحدث عن أأش ياء خارج اللغة هبدف ا 

امة، وعدد من الأعالم الأدبية احلياة الععلمية والفنية وأألفاظ احلضارة و اللغوية، فقد فتحت الباب أأمام املصطلحات ال 

 التارخيية.و 

  املادة اللغوية:أأوال : 

 تفسريات:لها من رشوح  و   معجم، وما وضعيراد ابملادة اللغوية تكل القامئة من املداخل اليت يتأألف مهنا لك

 الرشوح و التفسريات: 

جياز ما اس تطاعت ا ىل ذكل سبيال، حىت تأأيت       اهمتت املعامج املدرس ية بتيسري رشوح مداخلها وتفسرياهتا، يف دقة وا 

  يف الزتام اللغة الفصح، وحذف ما ميكن الاس تغناء عنه، و روحه، وذكل حبرصها عىل وضوح الأسلوبوبة بلغة العرص و مكت

ليه الرضورة من النصوص و  عباراهتا مع تعزيزها مبا تدعو و الأمثال، الشواهد املس تقاة من النتاج الأديب ومن طرائف احلمكة ا 

 الأشاكل التوضيحية .مؤيدة بعضها ابلصور و 

ىل مداخل رئيس ية و فرعية:  املداخل: ميكن تصنيف املداخل اليت اش متلت علهيا املعامج املدرس ية ا 

 :املداخل الرئيس ية 

تطلق هذه املداخل عىل اللكامت موضوع الرشح، وتمتزي عىل لغة الرشح من حيث كتابهتا ابلبنط العريض أأو حبروف      

ىل عدة أأنواع من  منفصةل موضوعة بني قوسني أأو مكتوبة بلون مغاير متيزيا لها عن لغة الرشح. وميكن تصنيف هذه املداخل ا 

 ان:حيث الاعتباران التالي

 الأصل اللغوي:

حديثة غري أأن هذه املعامج  متثّل املعامج املدرس ية مس توايت لغوية خمتلفة؛ فصيحة أأو لهجية، أأصيةل أأو دخيةل، قدمية أأو      

ىل املس توى اذلي ينمتي ا هل  ن تضمنت بعض اال شارات النادرة ا  مل هتمت بمتيزي مداخل لك مس توى من تكل املس توايت، وا 

يف املعجم الوجزي: املدخل، ومن ذكل
(52)

 

 )البنج( ـ ) من الهندية( . *  

 ) القبط( : كمة يواننية الأصل .*
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وايت، بتعيني املودّل واحملدث متيزي لك مس توى عن مداخل ابيق املس تهتمت بتصنيف مداخلها و  أأما ابيق املعامج فّل     

ىل رمو وادّلخيل واملعّرب والعايّم و   زها يف مقدماهتا .الأجعمي، كام أأّنا مل ترش ا 

ىل مداخل فعلية و  التنوع الرصيف: تتنوع املداخل الرئيس ية من حيث   مداخل َحْرفية:و مداخل امسية هذا الاعتبار ا 

)أأرسج أأسعف(  : يض ثالثية وغري ثالثية، جمردة وغري جمردةتأأيت يف صورة املااملداخل الفعلية: و  -
(55)

    
 

ما:املداخل الامسية: و تأأيت يف  -  الغالب مفردة، ويكون املدخل الامسي ا 

 اسام جامدا: رجل، زهرة.

 اسام مبنيا:  أأين، هل، ما، هذا.

 وصفا مش تقا: اكتب، مكتوب.

 مضريا: أأان، أأنت، حنن.

ىل الأخرى، مثل:  معد حداهام ا   يكرب، بعلبك، حرضموت. مركبا تركيبا مزجيا : و الرتكيب املزيج؛ مض كمتني ا 

لنحت؛ أأخذ كمة من أأصلني اثنني أأو أأكرث، و الاكتفاء ببعض الأصوات، حبيث تدل عىل ما اخترصت منه: اسام منحوات: و ا

)محدل( من امحلد هلل، )بسمل( من بسم هللا الرمحن الرحمي. اسام منسواب:  أأبيقوريون
(52)

 ، مس يحي، يساري.

 :املداخل احلرفية

 وتشمل احلروف و الأدوات اخملتلفة، مثل: ا ىل، يف، عن، عىل... 

 املداخل الفرعية: -ب(

تكون اتبعة للمداخل الرئيس ية، حبيث تأأيت املداخل ذات الأصل ملداخل ذات الوحدات املتعددة، و يقصد هبا ا     

يردف ابملداخل من الأشاكل السابقة، و زيا بشّك الاش تقايق متتابعة يف املعامج اجلذرية، حبيث يورد املدخل الرئييس مم

حدى كامهتا، أأو حتت أأبرزها، أأو حتت لك  الفرعية اليت توضع يف الغالب بني قوسني مكتوبة حبروف متصةل، وترد حتت ا 

 مهنا، أأما املعامج النطقية فّك تنوّع رصيف للأصل الاش تقايق يعّد مدخال قامئا بذاته.      

 اليت قد تأأيت عىل واحدة من الصور ال تية:عىل كثري من املداخل الفرعية، و اش متلت املعامج املدرس ية     

ضايف: أأم القرأ ن: فاحتته.أأم الكتاب: اللوح احملفوظ. أأم القرى: مكة املكرمة.أأم قَْشَعم: املنية  تركيب ا 
(53)

. 

، الانسداد التايجتركيب وصفي: انشطار نووي
(59)

. 

 ئط: أأمههل وأأعرض عنه احتقارا.تعبري س يايق : رضب ابلأمر ُعْرَض احلا

 ركب فالن رأأسه : مىض عىل غري هدى، ال يطيع مرشدا .

تعبري اصطاليح : علّق الّعامل اال رضاب
(51)

 : أأخروا البّت يف تنفيذه أأو حهّل . 

ّّنا مل تولها الأمهية اليت      تتناسب مع ماكنهتا عىل الرمغ من كرثة املداخل الفرعية اليت اش متلت علهيا املعامج املدرس ية، فا 

 الرشح .يل من حيث؛  اال خراج والرتتيب و يوّّضها ابلتفص ىي مل تعمتد مهنجا ينّظم وجودها و فهيا، فه 

  املعلومات املوسوعية:اثنيا: 

ىل معلومـات عن العامل اخلاريجعية أأش ياء خـارج الرمز اللغوي، وتتضمن املعلومات املوسو      يه تشري ا 
(59)

 ال يعد هذا ، و

طالع القارئ ذ كثريا ما يكون من الرضوري ا   عىل العامل اخلاريج من أأجل توضيح املعلومات  النوع من املعلومات حشوا، ا 
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نّه كثريا ما يتضمن  "التفسرُي اللغوي وصف ا للعاملاللغوية، "بل ا 
(57)

. 

رها أأن تكون مناس بة للطالب، قد راعت يف اختياجانب من املعلومات املوسوعية، و  اش متلت املعامج املدرس ية عىل     

 ومن أأمه ما ميثل املعلومات املوسوعة يف املعامج املدرس ية:

 :الفنيةاملصطلحات العلمية و 

الفنية الشائعة د طائفة من املصطلحات العلمية و معه معامج العينة املساعدة عىل أأنّه َأْورَ نّص املعجم الوجزي يف مقدمته و      

ا من الرثوة اللغوية اليت يتـداولها دروسهم و يت يس تعملها الّطالب يف ال أأحاديهثم، ذكل أأن لغة العّل أأصبحت جزءا ُمهِّم 

ت اال نسان املعارص، وال مناص من أأن تزّود املعامج املدرس ية بقدر مهنا. وقد اش متلت هذه املعامج عىل كثري من املصطلحا

 فنية: اليت تنمتي ا ىل جماالت علمية و 

  املعجم الوجزي:أأوال:

يف املؤبد )حرصا من هذا املعجم عىل ادّلقة يف التعامل مع املصطلحات، فقد حّدد جماالت اس تخداهما عند ذكرها، مثل: احلمك 

القانون(، الأثر الرجعي يف الترشيع
(58)

، وقد يعني هذا اجملال بوضعه بني قوسني أأو بدوّنام، كـام أأنه أأورد بعض املصطلحات 

الأجر القاعدي، الأدرينالني، الأرجـون، الأرس تقراطية، اال سبيداج ابال ضافة  حيّدد جمال اس تخداهما، من مثل: مـن غري أأن

ىل اش امتهل ع  اجلدول ال يت:  كام ىل مصطلحات فنية أأخرى، ا 

 أأخرى اقتصاد قانون عّل النفس علوم اجامتعيات فلسفة أأدب الباب

 24 23 59 29 22 22 22 22 

 22 22 22 22 24 23 22 22 ب

 22 22 22 22 25 22 22 22 ت

 22 22 22 22 22 22 22 25 ث

 22 22 25 25 27 23 23 29 ج

 29 25 22 22 21 22 22 22 ح

 22 25 29 22 29 25 22 22 خ

 22 25 29 22 29 25 22 22 د

 22 22 22 22 22 22 22 22 ذ

 22 22 22 22 59 22 23 22 ر

 25 22 22 22 27 22 22 22 ز

 22 23 25 25 59 22 22 22 س

 22 22 22 22 29 25 22 22 ش

 22 25 23 22 29 22 23 22 ص

 22 25 22 22 21 25 22 22 ض

 22 25 23 22 27 25 22 25 ط

 22 22 22 22 25 22 25 22 ظ

 29 25 25 22 32 29 23 21 ع

 22 22 22 25 22 25 22 25 غ

 25 22 25 22 23 22 25 25 ف

 22 22 25 25 22 25 25 25 ق

 22 22 22 22 27 22 22 21 ك

 25 22 22 22 55 22 25 22 ل

 22 22 25 25 29 22 25 22 م
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ا حصاء مصطلحات الأنشطة املدرس ية 
(54)

 يف املعجم الوجزي 

 

دراجه مجموعة من املصطلحات للأنشطة  وا ح القسامت، من خالل معاينة هذا اجلدول يبدو امللمح التعلميي للمعجم الوجزي اب 

التعمق معرفة قد تقوده ا ىل الاسزتادة و  الأدبية اليت تعني املس تعمل عىل التعرف عىل الأقل عىل جماالت اس تعاملهاالعلمية و 

 فهيا بطلهبا من مظاّنا.

ىل تغليب املصطلحات العلمية، اليت قد تبدو مطلبا اقتضاه ذ ذكر مهنا  كام يالحظ ميل املعجم الوجزي ا  الواقع الطاليب؛ ا 

هو ما يقوم دليال عىل وا ح أأّنا نس بة نيفت عن النصف، و %، وال 15.78( مصطلحات مبا نسبته:  223مائتني وثالثَة ) 

ال أأن هذا التوجه مل يبعد الأدب، بل  التوجه العام للأمة العربية، ملا أأدركت أأن أأي تطور ال يتحقق من غري التسلح ابلعّل. ا 

ن امل ال أأن أأغلهبا مل يعرث هل عىل أأثر يف  24.49( مبا نسبته: 34صطلحات الأدبية ترددت يف تسع وثالثني موضعا )ا  %، ا 

ىل ش يوعها يف الكتب املدرس ية اخملتارات يف  الوجزي وخباصة ما تعلق مهنا ابلبالغة والعروض والنحو، وقد يوعز ذكل ا 

  حني.البالغة والقواعد اليت يرتدد علهيا الطالب يف لك

لعل أأمه ما يؤكد أأن املعجم الوجزي هو يف احلقيقة خمترص للوس يط املعجم العام، هو اش امتهل عىل مصطلحات ال ترّدد 

 23.17( بنس بة: 59لها يف الوسط الطاليب اال كاميل والثانوي وخباصة ما تعلق مهنا بعّل النفس اليت ذكرت أأربعة عرش مرة )

حدى وثالثني %، واملصطلحات اخلاصة ابلقانون و  اليت يه من اهامتمات طلبة احلقوق يف اجلامعة، فقد ترّددت يف الوجزي ا 

ىل ما تعلق مهنا ابالقتصاد والفقه واملوس يق .   27.42(  بنس بة:35مرة )  %  ابال ضافة ا 

 املعجم العريب امليرس:اثنيا: 

تخدم فيه، مثلتضمن املعجم عددا من املصطلحات، أأتبع أأكرثها بذكر اجملال اذلي تس        
(22)

: أأثري )يف الكميياء(، اس تدالل 

هجاد )يف الفلسفة(، اس تدعاء )يف لغة احملامك(، ا )يف املياكنياك(، اجهتاد )يف الفقه(، امس ذات )يف ستامثر )يف الاقتصاد(، ا 

 اللغة(، بنج )يف عّل الطب(.

ومن املصطلحات       
(25)

الوسط الطاليب العلمي والأديب والثقايف  : اليت أأمهل ذكر جمال اس تعاملها، مع ما لها من تردد يف  

 ، بورصة، تأأمني، رأأساملية ".بالغة ،"امربايلية، أأمبري

 القاموس املدريس )تونس(:اثلثا: 

ىل ما اش متل عليه من مصطلحات، ك     يدلّلوا علهيا يف متونه،  ام أأّنم ململ يرش واضعو القاموس املدريس يف مقدمة املعجم ا 

اكتفوا ابدّلفاع عن مهنج الوضع اذلي ارتضوه لهذا املعجم، وأأفاضوا يف ذكل حىت كأّنم ددوا اجملال اذلي تس تخدم فهيا، و مل حيو

 يتأأهبون لرّد جهوم واقع أأو حممتل الوقوع عىل مهنج ترتيب مداخل القاموس.  

 25 22 22 25 21 22 25 22 ن

 22 22 22 22 23 22 22 22 هـ

 25 22 23 22 28 29 29 23 و

 22 22 22 22 29 22 22 22 ي

 25 52 35 59 223 37 31 34 اجملموع
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لها جماالت اس تعامل يف الوسط الطاليب من مثل: بالغة، بيداغوجيا، تسوق، عىل الرمغ من اش امتهل عىل مصطلحات 

تصدير، تضاريس، جحة، حرية، طاقة...
(22)

 

   رائد الطالب:رابعا: 

الأدبية، وقد ذكر يف القليل تلف اجملاالت؛ العلمية والفنية و تضمن هذا املعجم عددا من املصطلحات اليت تنمتي ا ىل خم 

يس تخدم فيه املصطلح، ومن املصطلحات اليت مت حتديد جمالها: التخدير )يف الطب(، الرفع )يف النحو(، النادر اجملال اذلي 

ادّلور )يف املوس يق (، جناس )يف البديع(. 
(23)

 

 خامسا: القاموس املدريس )لبنان( :

ن هذا القاموس يش به القاموس املدريس )تونس( من حيث مهنج الرتتيب، ومياثل رائد الطالب يف احملتوى، ذكل أأن  ا 

فادة الطـالب، دون أأن  واضعيه  اكتفوا يف املقدمة ابذلود عن مهنج الرتتيب اذلي تبنوه، ملـا رأأوا فيه اخلالص مما يعوق ا 

ىل ما اش متهل هذا املعجم من مصطلحات تعني بدورها الطالب عىل معرفة جماالت الاس تعامل، فتتكون دليه كفاءة  يشريوا ا 

مرتادفاهتا، بقدر ما هو مدونة فة، فليس املعجم مرتعا لللكامت و حات، متكّنه من اقتحام جماالت املعر المتيزي بني املصطل

 تـثقيفية، تشّك انفذة تطل عىل العامل.

ابلتايل الواقع الطاليب مبختلف أأبعاده، وومما س بق يتأأكد البعد املدريس للمعجم الوجزي، اذلي صدر فيه أأحصابه مما اقتضاه 

ىل حّد كبري و ميكن لهذا املعجم أأن  يعفهيم عناء الرتّدد عىل ابيق املعامج يتبىن انشغاالت الطالب العلمية والأدبية والفنية ا 

 الأخرى،  ابش امتهل عىل أأكرب نس بة من هذه املصطلحات. 

 أألفاظ احلضارة: 

ىل أأش ياء يس تعملها الطالب يف حياهتم احلياة ملدرس ية أأبواهبا أألفاظ احلضارة و أأمه ما فتّحت هل املعامج ا العامـة اليت تشري ا 

انسجم مع قدرات مس تعميل املعامج وتوافق مع اخملتلفة، و أأقـرته اجملامع اللغـوية بتسجيل ما كرث اس تعامهل مهنا، و  اليومية، وذكل

 حاجاهتم ومن أأمثةل ذكل يف :

 املعجم الوجزي: 

أأقميت خطأأ يف طريق تطور  املاكنية اليتبأأن ال توقفهم احلدود الزمانية و ته لقد الزتم واضعو مادة هذا املعجم يف مقدم 

ليه الرضورة من الألفاظ املودلة أأو احملدثة أأو اللغة و  ىل جانب ما دعت ا  دراج املادة اللغوية القدمية ا  ىل ا  منوها. ذلا معدوا ا 

يت جند مظاهرها يف هذه الامنذج: أأرجوحة، اال لكرتون، احلياة العامة، الن خالل فتح ابب لألفاظ احلضارة و املعربة ادلخيةل، م

الرتام، الرتمس، ترموجراف، ترمومرت، التلغراف، تليفزيون، التليفون، ادلاببة، طائرة، امجلباز 
(29)

  

 املعجم العريب امليرس:                                                                              

ون معجام يتناول العربية احلية ويذلل صعاهبا"املعجم يف مقدمته أأّنام أأصدرا هذا " املعجم ليكيذكر مؤلفا 
(21)

، وذكل 

ل  دراج ما تدعو ا  املعربة يه الرضورة من الألفاظ املودلة واحملدثة و حبذف الألفاظ النابية اليت جتاوزها ادلهر، مع احلرص عىل ا 

 جرت هبا أأقالم الأدابء. و اليت أأقرها مجمع اللغة العربية وادلخيةل 

       يبدو هذا املعجم من املعامج املدرس ية احلريصة عىل تثبيت أألفاظ احلضارة، حبيث جاءت يف هذا املعجم متنوعة

سرتاتيجية، أأنمييا، داببة،  شامةل خملتلف مظاهر حياة الطالب العريب يف العرص احلديث من مثل: " أأكسجني، أأكورديون، ا 
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     بلومايس، رشاش، الرمق القيايس،روتني، طبوغرافيا، طربيد، َطْرد، طقم، طّيا، عارضة الأزايء، َعريَضة،ُدبةْل، دبلوم، د

فس يولوجيا " 
(29)

. 

 القاموس املدريس )تونس(:

ىل كيفيات تعاملهم مع أألفاظ احلضارة، بل مل ميزّيوها عن غريها من املواد اللغوية الأخرى، وما  مل يرش واضعو القاموس ا 

نعل رجوحة، أأريكة، بقالوة، بَلْغَة )يالحظ عىل أأغلهبا أأّنا ذات اس تعامل حميل خاص بساكن املغرب العريب من مثل:أأ 

انرية(، طكيس  ، بندير، ترسحية، تليفون، طالسة، طفطاف ) دراجة)مغري
(27)

. 

 :رائد الطالب

دراهجا يف منت       ىل الطريقة اليت اعمتدها يف عرض أألفاظ احلضارة، ومعايري ا  لنئ مل يرش جربان مسعود يف مقدمة معجمه ا 

ال أأّنا تبدو منبثقة من الوسط الطاليب املعين هبذا الأثر. ويه من الرثاء و التنوع ما أأنزل هذا املعجم مزنةل املعامج  املعجم، ا 

ل: بليار، بزنين بورجوازي، بورصة، بيانو، تأأشرية، تأأمني، تربيد، تلفون، ترمس، تلسكوب، املدرس ية العرصية من مث

جزدان )حقيبة(، حقنة، حامةل طائرات، داببة، دوالب، درابزين، رفاص، راديو، رشاش.
(28)

. 

 القاموس املدريس)لبنان(:

مل يذكر واضعه يف املقدمة طريقة التعامل مع أألفاظ احلضارة و مل يرصد الأهداف املتوخاة مهنا، بل أأدرهجا عىل أأّنا مواد    

معجمية، شديدة الاتساق بواقع الطالب املس هتدفني هبذا املعجم، وقد وردت بدورها متنوعة من مثل : بنك، هبلوان، 

التسعرية، التلقيح، حوامة، س يارة، طائرة، ابص، س يارة السكة، دراجة البيانو، التأأمني، التذكرة، الترسحية،
(24)

 . 

اّل أأّن اختيار مثل هذه  بعد نظر، فال تس هتويه الألفاظ الشائعة يف بيئته، وذكل املداخل يقتيض من املعجمي حذرا و ا 

ىل أ خر،  أأو تعدد أأسامهئا بتعدد البيئات،  ىل البيئة اليت الختالف الأدوات احلضارية من بدل عريب ا  حيث ينبغي اال شارة ا 

ىل تكل البيئة، ولقد اهمت  هامل من شأأنه أأن يقلّل من أأمهيهتا عند غري املنـمتني ا  يش يع اس تخدام هذه الأدوات فهيا،  لأن لك ا 

يح بعض هذه املعامج أأحياان هبذا اجلانب، مثل الوجزي يف رشح، الزكيبة: الغرارة )مرصية(، الناف : النري يف لغة فال

مرص
(32)

،وكذا القاموس املدريس )تونس( يف رشح البلغة: يه نعل مغريب
(35)

. 

ال أأنّه يس تحب الاقتصار عىل     دراج أألفاظ احلضارة مضن متون املعامج املدرس ية، ا  ما هل عالقة حبياة  ابلرمغ من أأمهية ا 

ذا اكن لها ال ا  حضور يف النصوص الأدبية املقررة، مع  الطالب، ابجتناب حشو املعامج بلكامت اكنت مس تعمةل قدميا،  ا 

ىل قدهما، وقد تنهبت ا ىل ذكل بعض املعامج، من مثل الوجزي يف رشح : الرُتس: ما اكن يتوىق به يف احلرب.  وجوب اال شارة ا 

ادة : أ ةل من أ الت احلرب القدميةو العرّ 
(32)

ال أأنّه أأغفل ذكل يف بعض املدخل، كام يف رشحه اـ: النورج، النول ، ا 
(33)

 . 

 اثلثا : ضبط املعلومات يف املعجم املدريس:

اختلف موقف مؤلفي املعامج املدرس ية من ضبط املعلومات املتعلقة ابملدخل، ففي الوقت اذلي اعترب البعض أأن من     

 البيئة اليت يكرث اس تخدامه فهيا، مل يكرتث البعضلفظ والس ياق اذلي يس تخدم فيه، و وظائف املعجم؛ حتديد مس توى ال

 ال خر هبذا الانشغال، ومن مث تفاوت قدر تكل املعلومات من معجم ل خر، وميكن رصد أأجّل مظاهرها يف النقاط ال تية:

قلمي اللفظ*      :تعيني ا 

ن اتساع البالد العربية اقتىض ابلرضورة اختالف بعض الألفاظ ا  الثقافية، انطالقا من دلاةل عىل املظاهر احلضارية و ا 
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ىل القارئ العريب يف خمتلف هذه الأمصار، فقد تعني  خصوصيات لك بدل، وملا اكن من املمكن أأن  جتد هذه اللكامت طريقها ا 

عىل املعامج أأن تدرج املناسب مهنا يف متوّنا مع رضورة تعيني اال قلمي اذلي تس تخدم فيه، ملساعدة مس تخديم املعجم من 

 البيئات الأخرى عىل فهمها. 

قلمي اذلي تس تعمل فيه، تكل اللكامت بني الاهامتم هبا و  رس ية حول النّص عىلتباين موقف املعامج املـد ىل اال  اال شارة ا 

 ع أألفاظ الكيل واملزيان، وأألفاظوميكن توضيح ذكل من خالل تعامل املعامج املدرس ية )العينة املساعدة( م أأو اال هامل.

العمالت النقدية املس تخدمة 
(39 )

 

   املزيان :أألفاظ الكيل و 

هذا جدول يو ح ما اش متل عليه لك معجم من أألفاظ هذه اجملموعة      
(31)

 

 

 قا/ املدريس )لبنان( رائد الطالب قا/املدريس )تونس( امليرس الوجزي اللكمة

 + + - - + أأقة

 - + - + + أأوقية

 - - - - + اجلريب

 + + + + + مثقال

 + + + + + الرطل

 + + - + + الصاع

 - - - + + الغرام

 - - - - + القدح

 + + + + + القرياط

 - - - - + القفزي

 + + + + + القنطار

 + + + + + الكيةل

 - - - - + الكيلجة

 + + + + + الكيلو

 - - - + + اللرت

 + + - - + املد

 - - - - + امللوة

 - - - - + املنا

 - - - - + املن
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 زيان، من حيث الاش امتل علهيا أأواملاملعامج من أألفاظ الكيل و ف موقف يتضح من خالل اجلدول السابق اختال

ن املعجم الواحد خي  ىل الأقالمي اليت يس تعمل فهيا اللفظ اس تعامال حمليا، بل ا  ىل تبايهنا يف اال شارة ا  تلف اخللو مهنا، ابال ضافة ا 

) تونس (،   امليرس، القاموس املدريساال هامل. ففي الوقت اذلي أأمهلت فيه املعامج: املعجم من لفظ ل خر من حيث اذلكر و 

ن املعجم الوجزي قد أأشار ا ىل ذكل كام يف رشحه  قلمي الاس تعامل، فا  ىل ا  القاموس املدريس )لبنان(، رائد الطالب اال شارة ا 

 املداخل:

 من الكيلوجرامات 99.428القنطار: معيار خمتلف املقدار عند الناس، وهو مبرص يف زماننا مائة رطل، وهو  * 
(39)

. 

درهام  الرطل: معيار يوزن به أأو ياكل، خيتلف ابختالف البالد، وهو يف مرص اثنتا عرشة أأوقية والأوقية اثنتا عرش*   
(37)

. 

ا من الرطل املرصي *    الأوقية: جزء من اثين عرش جزء 
(38)

. 

  املرصي احلديث حنو س تة عرش كيلويعادل ابلتقدير داره يف البالد، و خيتلف مقفزي: مكيال اكن ياكل به قدميا، و الق*   

جراما 
(34)

. 

امللوة: مكيال مرصي تاكل به احلبوب، مقدره ربع كيةل، أأو ثالثة كيلوجرامات، أأو حنو أأقتني ونصف أأوقة *  
(92)

. 

س بعة أأمثان املن يلجة: كيل لأهل العراق يسع منا و الك *  
(95)

. 

 ان من مثل: املزي الب، فقد عّرف بعض أألفاظ الكيل و وأأما رائد الط

أأوقية  : جزء من اثين عرش جزءا من الرطل   -     
(92)

. 

صاع : مكيال للحبوب أأو حنوها، مقداره أأربعة أأمداد تقريبا  -     
(93)

. 

 لرتا تقريبا. 58مّد   : مكيال يساوي  -     

شا هذه التعريفات جاء بعض املالحظ أأن      ىل موطن الاس تعامل، ومن غري ا  هيام بأأّنا متحدة املرة ا  عايري بني يف ذكل ا 

ذا اكنت تدّل عىل الكيلمع ما يه عليه أأقطار الوطن العريب،  ىل حّد الاختالف، ذكل أأن وحدة ادلرمه؛ ا  من تباين ا 
(99 )

يف 

ّّنا من أألفاظ النقود مرص، فا 
(91)

 يف غريها من البالد العربية . 

 .  أألفاظ العمالت النقدية:  2

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 قا/ املدريس)ل( رائد الطالب قا/املدريس )ت( امليرس الوجزي اللكمة

 - - - - + ادلانق

 + + + + + درمه

 + + + - + دينار

 - - + - + امللمي

 - - - - - اجلنيه

 - - - + + القرش

 + + - - + الرايل
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ختالفها فامي تبق  من املداخل، ادلينار، واة عىل املدخلني: ادلرمه و عينال  عامجامليتضح من اجلدول السابق اتفاق 

هامليتأأكد ذكل، من خالل تباين معاجلة املعامجو  أأو ذكر البدل اذلي تس تخدم فيه لك معةل، أأو   لألفاظ اجملموعة، من حيث ا 

ىل اختالف مقدارها من بدل ل خر، ففي الوقت اذلي أأمهل فيه  ىل  ةعينال معامج أأغلب من حيث اال شارة  ا  هذا اال شارة ا 

 اجلانب، اضطلع املعجم الوجزي هبذه املهمة، حيث عّرف هذه املداخل عىل الشّك ال يت:

خيتلف مقداره ابختالف الأقطار نوع من املسكواكت يتعامل به، و   )القرش (:
(99 )

 

) امللمي( : معةل مرصية تساوي جزءا من الألف من اجلنيه املرصي 
(97)

. 

 اال سالمية، وهو اليوم معةل يف بعض البالد العربية )ادلينار(: نقد ذهب رضب يف ادلوةل 
(98)

. 

 ، حيث عّرفه :د أأشار ا ىل ذكل يف تعريف ادلينارأأما رائد الطالب فق

دينار: قطعة من النقد ذهبية تعامل هبا العرب قدميا، قطعة من النقد يتعامل هبا بعض الأقطار العربية 
(94)

. 

 ادلرمه: وذكر القاموس املدريس )تونس ( يف رشح،

ة من فضة يقع هبا البيع و الرشاءادلرمه : هو قطع 
(12)

. 

 عرف ادلينار مبا نصه: و 

لهيا دينار: ادلينار هو نقد يتعامل به وختتلف قميته ابختالف البدلان اليت ينتسب ا 
(15)

. 

 و أأما القاموس املدريس )لبنان( فقد عرف ادلرمه بأأنه     

عها درامه و تطلق عىل النقود مجيعاادلرمه : قطعة مالية من املعدن ومج 
(12)

 . 

ىل البدلان اليت يس تعمل فهيا، فذكر أأنه:  وأأما يف  تعريفه ادلينار،  فقد أأوعزه ا 

ادلينار : قطعة نقد متداوةل يف بعض ادلول العربية مثل: اجلزائر، ليبيا، الكويت، و العراق. 
(13)

 

 :حتديد احلقل املعجمي*   

ىل جانب املادة       اس تجابة ملطالب احلياة الفنية اللغوية عىل املصطلحات العلمية و حترص املعامج املدرس ية عىل أأن تش متل ا 

ىل حتديد اجملال العلمي اذلي زيد من ادّلقة و مل احتقيقالعرصية وتلبية لرغبة مس تعملهيا. و  الوضوح يف تعريف املصطلحات جلأأت ا 

قد اختلفت املعامج يف النّص أأو يقارهبا يف جمال الاس تعامل، و ت درءا لّك لبس مع ما يشاهبها تس تخدم فيه هذه املصطلحا

سة حرصا عىل عىل اجملاالت العلمية اليت تس تخدم فهيا املصطلحات املش متةل علهيا، ويبدو املعجم الوجزي أأكرث معامج ادلرا

ثر املصطلح ممزية بني قحتديد جماالت التخصص ذ يذكرها يف ا  وسني، مثال ذكل ، ا 
(19)

يف القانون( الأثر ) : احلكـم املؤبد

 الرجعي ) يف الترشيع(، الألفة )يف عّل النفس(، اال هاب ) يف عّل الأحياء ( . 

يف حني مل هتمت املعامج الأخرى بتحديد احلقل املعجمي للمداخل اهامتم الوجزي، فرائد الطالب يكتفي ابلزنر القليل كام        

ىل اجملال لرفع يف النحو، اجلر يف النحو، و : يف املوس يق ، ا يف : ادلور خيص القاموس املدريس)لبنان( مادة )اجلر( ابال س ناد ا 

 املعجمي : اجلر يف النحو.

 :حتديد واقع الفئة املس تعمةل للمعجم* 

ال    ن املصطلحات احمللّية ذات الطابع ادّليين أأو الاجامتعي لفئة أأو قطاع معني، ال تفهم ا  ئة أأو من قبيل أأفراد هذه الف  ا 

ذا مل ترد يف ىل الفئة املس تعمةل لها، فقد ختتلف هـذه  ذاك القطاع، ا  اس تعامالهتا اللكامت من حيث مدلوالهتا و املعجم مس ندة ا 
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ىل أأخرى، وال ينبغي ملعجم طاّليب ين  ىل أ خر، أأو من فئة ا  الأقطار متي مس تعملوه ا ىل خمتلف الفئات والقطاعات و من قطر ا 

ال عىل القدر اذلي حيقّق هل انتشارا.أأ   ن يش متل من هذه الألفاظ ا 

ىل القطاع الاجامتعي اذلي يس تخدهما يف الوجزي:  ومن الأمثةل اليت تشري ا 

    امسه عند فاليح البساتني يف مرصس نان املنشار، ومنه البابوجن...و أأبيض، ورقه كأ الأحقوان: نبت زهره أأصفر و *  

"حوان"
(11)

 . ومثل:

يسميه فالحو مرص "الناف" تشد عىل رأأس الثورين عند احلرث وحنوه، و املقرن: اخلش بة  *
(19)

 . 

املفروكة : طعام لأهل الّريف مبرص *
(17)

 . 

أأما اللكامت ذات الطابع ادليين، فّل يرتدد ذكرها كثريا يف املعامج، ابعتبار أأن مس تعملهيا من الطلبة املسلمني يف الغالب،     

القاموس املدريس )لبنان(، فقد أأشارت هذه الوجزي ورائد الطالب و ومن معامج ادلراسة اليت أأفردت لها مداخل : املعجم 

ىل الفئة اليت تس تعم  ل هذه اللكامت بعبارة ) عند النصارى ( كام يف تعريف )الصليب( يف الوجزي. املعامج ا 

نّه صلب علهيا الصليب : )عند النصارى( اخلش بة اليت  يقولون ا 
(18)

املدريس فقد اس تعاضا عهنا بعبارة )عند ، وأأمـا الرائد و 

املس يحيني(:العود اذلي صلب عليه يسوع النارصي )عند املس يحيني(
(14)

عند املس يحيني: العود اذلي صلب عليه الصليب  

الس يد املس يح
(92)

خراهجا هيئة ذات ، و  املالحظ أأن تردد هذه العبارة بكرثة يف املعامج اليت أألفها اليسوعيون أأو أأرشفت عىل ا 

ال الطلبة املس يحيون، ويه بذكل تصري خاصة بفئة طالبية دون أأخرى،  طابع مس يحي، لتعيني اللكامت اليت ال يس تعملها ا 

رائد الطالب اذلي يعد من هذه املعامج: جماين الطالب، ومعجم الطالب، ومنجد الطالب، و فتصبح بذكل قليةل الفائدة، و 

 أأوفرها حظا من هذه الظاهرة.

 : تعيني الألفاظ ذات الاس تعامل احمليل*    

حتقيق منوذج لغوي يضم أأغلب طرائق ينشد غوية للناطقني ابللسان الواحد، و الأصل يف املعجم أأنه يوّحد الاس تعامالت الل

ن تب ىل نزعة وطنية عىل حساب اعدت أأوطاّنم و التعبري ملس تعمليه وا  غراق يف احمللية، أأو انتصار ا  اختلفت بيئاهتم، من غري ا 

دراج   اليت مهنا:هذه الألفاظ يف املعجم برشوط، و  املنفعة القومية، فغدا من الرضوري اقرتان ا 

 : الاس تعامل

 يوع و التداول، فتكتسب هذه الألفاظ القدرة عىل التعبري عن مقتضيات غري أأهلها. حيث الش      

 النص عىل عاميهتا :

ن املعامج ال نية تروم تقييد املس تعمل من التعابري اليت يه يف أأغلهبا تلطيف بل تصح      يف لألفاظ فصيحة توخيا للسالسة ا 

راد البيئة اللغوية اجملانسة، فتعارف علهيا العامة هبا الامس اذلي هل اصطالح أأف يف النطق، أأو يه نتيجة تواضع و السهوةلو 

 غوث : حرشة صغرية عضوض واثبة. ح من مثل تعريف رائد الطالب الرب مقابل يف الاس تعامل الفصي

برغوث البحر: حيوان حبري هل عرشة أأقدام يعرف بـالقريدس
 (95.)

 ومثال ذكل يف الوجزي:  

كثريات الأرجل، وتسميه العامة : أأم أأربع  و أأربعني  احلريش: جنس حيـواانت من
(92)

 . ومثل:

الشبت: نوع من العناكب تسميه العامة " أأبو شنب" 
(93)

 

 :                                                                حتديد قدم اللفظ أأو حداثته    *
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حداثة اللفظ أأو قدمه، عدا املعجم الوجزي، مس تخدما لدلالةل عىل قدم اللفظ مل هتمت معامج )العينة املساعدة( ابلنّص عىل 

خيتلف مقداره يف البالد، ويعادل ابلتقدير املرصي احلديث حنو ف القفزي: مكيال تاكل به قدميا و كمة" قدمي "، من مثل تعري

كيلوجرام  س تة عرش
(99)

. 

  للطالب، معامج مدرس ية ؟ ابلتايل خنلص ا ىل سؤال مفاده:  هل املعامج املوهجةو

فعال للمس تعملني  ماذا يراد ابملعجم املدريس أأوال ؟ أأهو معجم مدريس ابعتبار لغة الرشح البس يطة، وهل يه موهجة    

الوجدانية ؟ أأم هو معجم مدريس ابعتبار سّن املس تعمل؟ أأم هو معجم تطابق قدراهتم الفكرية العقلية و الأحداث، حبيث 

حيتوي من املصطلحات البيداغوجية الشائعة يف الوسط الطاليب؟ أأم هو معجم مدريس ابعتبار قضية  مدريس ابعتبار ما

 امجلع والوضع ؟

ماكّنا أأن توقفنا عىل حقيقة املعجم الوجزي، أأهو معجم مدريس ف ن اال جابة عىل مجموع هذه التساؤالت اب  عال، أأم هو خمترص ا 

 ، من حيث ما ييل:فيهكل من خالل تبني هذه اجلوانب ذملعجم عام؟ و 

ن املتأأمل يف لغة املعجم الوجزي يدرك درجة  تناول املادة املعجمية، من  حرص واضعهيا عىل تويخ السهوةل يفلغة املعجم:  ا 

 حيث :

ذ تبدو هذه الرشوح يف الغالب مطابقة لقدرات الطلبة الفكرية منسجمة مع طاقات الاستيعاب.  -  وضوح رشهحا: ا 

سهاب، فأأتيح لهذه تريت العبارات للكشف عىل املعىن ث اخ دقة عبارهتا : حبي - املراد، بتوظيف الألفاظ ادلاةل من غري ا 

 املعجم اال جياز.  

سهاب. -  جودة الضبط: قد وردت عبارات الرشح جيدة الس بك متينة البناء، مس توفية الغرض من غري ا 

يصري منوذجا رائدة للتأأليف املعجمي املدريس، ملا أأدرك وبذكل أأمكن لهذا املعجم أأن حيقق معظم الأهداف اليت وضع لأجلها، ل 

ّن خماطبة هذه املعجم أأن تيسري لغة الرشح و واضعو  تقريهبا من مس توايت الطالب، أأساس جناح معلهم، ومن مث، فا 

 املس تعملني ابللغة اليت يفهموّنا يه من أأجل ممزيات املعجم املدريس.
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 األخطاء اللغوية في الخطاب اإلعالمي                      

 ـ أخطاء الترجمة أنموذجا ـ                          

 نعيجةالطاهر الدكتور:                                                             

 قسم اللغة واألدب العربي                                                           

  جامعة قالمة                                                              

طوًعا  ،وسائل اإلعالم كل بيت، فتصل إىل الصغري والكبري، ويتأثر هبا كل إنسان شاء أو أىب تغزو المّلخص:

هها يف خدمة يسنا توجطاحل، والنافع والضار، فإن حنن أحًها، وهي بال شك تشتمل على الصاحل والأو كر 

 البعد عن آثار الركاكة واللحن واخلطأ الشائع. منموضوع الفصاحة واكتساهبا، كان هلا األثر الكبري يف ذلك، 

تتمثل يف: وسائل اإلعالم، والرتمجة،  قربا ملداخلة ثالوثا ترتبط عناصره بصالت ووشائجوتناول يف هذه ا

   واألخطاء.

أو رأي إىل عدد كبري من  ةصال فكر إيوهي الطرق اليت ميكن هبا :  mass media وسائل اإلعالم

، فكلمة (1)ذاعة والتلفزة والصحف والسينماشرين يف أماكن بعيدة ومتفرقة كاإلواملنت املستقبلني

ذه العملية وجود رسالة أساسا اإلخبار وتقدمي معلومات، ويتضح يف هتعين    informationاإلعالم

أخبار، معلومات، أفكار، آراء(، تنتقل يف اجتاه واحد من مرسل إىل مستقبل، فاإلعالم هو نشر إعالمية )

عامة بواسطة مجيع العالمات اليت  ةمناسبة بواسطة ألفاظ وأصوات أو صور، وبصف ةالوقائع واآلراء يف صيغ

تناول تقنيات االتصال واإلعالم بعد ازدياد حجم ل ةوقد ظهرت احلاجة إىل قاعدة نظري. (2)يفهمها اجلمهور

 وسائل اإلعالم وتعقدها.
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 مكانة وسائل اإلعالم:

وعليها يقع العبء تتحمل أجهزة اإلعالم املسؤولية األوىل لالرتقاء باملستوى الفكري واللغوي للجماهري، 

األكرب لتقومي اللسان العريب وتصحيح األخطاء الشائعة، ويرجع ذلك إىل الوضع املمّيز الذي حتتّله هذه 

األجهزة بني مصادر الفكر األخرى، وقد أبرزت الدراسات العلمية املختلفة الدور الكبري والتأثري الفّعال الذي 

فكرية، وذلك التأثري الذي مل يعد مثارا للجدل أو النقاش بني حتدثه هذه الوسائل على خمتلف املستويات ال

 .(3)الباحثني

وأكد كثري من الباحثني أن وسائل اإلعالم ميكن أن تضطلع بدور اجيايب يف تطوير وحتديث اجملتمعات 

األعم  التقليدية، ذلك أن هذه الوسائل تالزم جلماهري منذ أن تستيقظ من النوم حىت تأوي إىل الفراش، كما أن

األغلب من هذه اجلماهري يتعامل مع هذه الوسائل كروافد رئيسية للعلم واملعرفة، وبالتايل فكل سقطة لغوية 

ينطق هبا اإلعالمي ترتك آثارها الضار وبصماهتا البارزة يف حياة هذه اجلماهري فتشّكل ألسنتهم وفق هذا 

 النموذج الذي تعّرضوا له صوابا وخطأً.

م هي ثمثابة املدرسة اليت يتعلم فيها النا  االرتقاء باملستوى اللغوي لكل الناطقني بالضاد يف إنَّ وسائل اإلعال

مشارق األرض ومغارهبا، واحلفاظ على اللسان العريب من الزلل، وليس هناك مثل أجهزة اإلعالم ما هو مؤهل 

 ألداء هذا الدور واالضطالع هبذه املسؤولّية املقّدسة.

ىل نص املصدر من اللغة املصدر إالنص ، ويسمى حتويل نص أصلي مكتوب ةي عمليه مفهوم الترجمة:

 ةوتعترب الرتمجة فنا مستقال يعتمد على اإلبداع واحلس اللغوي والقدر  .النص اهلدف( يف اللغة األخرىمكتوب )

أّما  البعض،، وهو ميّكن مجيع البشرية من التواصل واالستفادة من خربات بعضهم على تقريب الثقافات
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التعريب فيتعامل يف الغالب مع كلمات وليس نصوص كاملة، فالرتمجة هي نقل املعىن، أما التعريب فهو إعطاء  

 كلمة ما صبغة عربّية.

اجملتهدات، يف حني واب واخلطأ يستعمالن يف الفروع و اخلطأ، والص ةيستعمل الصواب يف مقابل الخطأ:

وقد ذهب  ،(4)مدخلطأ ضد الصواب، واخلطأ ما مل يتعجاء يف اللسان: ايستعمل احلق والباطل يف املعتقدات، 

ال يستقيم أن يقال ملن يأيت الذنب متعمدا "خطأ" ألنه يف ذلك حتريف للفظ ه إىل أنه 615احلريري ت 

خطأ" ال تكون إىل ملن مل يتعمد الفعل، أو ملن اجتهد فلم يكن له نصيب من أالفعل " ةواملعىن، فدالل

َلُهْم َكاَن ز وجل:﴿، ومن ذلك قوله ع(6)أما املتعمد للشيء فيقال له )خطيء( فهو خاطئالصواب،  ِإنَّ قَ ت ْ

 .(5)﴾ِخْطًءا َكِبريًا

وتتعدد مصطلحات املخالفة اللغوية مثل: اللحن، الغلط، والزلة واهلفوة والعثرة، ويبقى مصطلح اخلطأ هو 

سات اللغوية اللغوية بصورها كافة، كما أنه هو الشائع يف الدرا ةاألنسب ألنه يدل على مصطلحات املخالف

، واالجنليزي les erreursاملصطلح الفرنسي ة كيف اللغات األوروبي يشيعأنه يقابل ما التطبيقية احلديثة، و 

the errers. 

املميزات اليت حتمل اللغة العربية الفصحى من الصفات الشيء الكثري، وتتحلى ب فضل اللغة العربية وسماتها:

جتعل أهلها ال يألون جهدا يف االهتمام هبا وإعالء شأهنا وترسيخ دعائمها والتفاين للذود عنها، ويرجع ذلك 

 إىل أسباب عديدة أمهها:

أهنا جتمع بني رسالة السماء ورسالة األرض، وهي باقية ما بقي كتاب اهلل إىل أن يرث اهلل األرض ومن  -

 القرآن باللسان العريب هو منقبة ال تدانيها منقبة يف جمال اللغات.عليها، وهذا يعين أن نزول 
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إنَّ الثقافة اإلسالمية هي يف صميمها ثقافة عربّية: عربّية بلسان رسوهلا الكرمي، وعربية بلسان من استقبلوا  -

الوثيق بني دعوهتا وحكموا بشريعتها، عربية بالوطن العريب الذي طلعت فيه مشسها، وهذا يعين االرتباط 

 الرتاث اإلسالمي والعربية اليت ألف هبا مجيع كتب التفسري والسّنة والفقه واألصول والتوحيد وما إىل ذلك.

متتاز العربية على سائر اللغات بالسعة، والقدرة على إيصال املعاين بأقصر طريق حيث تتميز بأنّه يوجد هبا  -

 من اإلجياز ما ال يوجد يف غريها من اللغات.

، (7)﴾ِإنَّا أَنزَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ دح اهلل الفصحى يف كثري من اآليات كقوله سبحانه وتعاىل:﴿امت -

َلْت آيَاتُُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لَِّقْوٍم يَ ْعَلُمونَ ﴿ ِمَن  َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكونَ ، نَ َزَل بِِه الرُّوُح اأَلِمنيُ ، ﴿ (8)﴾ِكَتاٌب ُفصِّ

ِبنيٍ  اْلُمنِذرِيَن،  .(9)﴾بِِلَساٍن َعَريبٍّ مُّ

أصبحت اهليئات واملنظمات الدولية تعرتف هبا، وتضعها يف املكانة الالئقة هبا، كما اعرتفت هبا اجلامعات  -

 العربية كلغة علمية فأفردت هلا مناهج ومقررات ومواد.

يت اشتملت عليها تلك اللغات بل وزادت عليها العربية هي أكثر اللغات السامّية احتفاظا باألصوات ال -

 بأصوات كثرية ال وجود هلا يف واحدة منها كالتاء والذال والغني والضاد.

التالزم القائم والعالقة العضوية بني القرآن والعربية، وأنَّ اإلسالم هو صاحب الفضل يف تفجري الطاقات  -

 .(11)عرب أّمة أّمية كامنة يف وديان شبه اجلزيرة العربيةالعربية احلضارية يف خمتلف اجملاالت بعد أن كان ال

إننا حني تذكر اللغة اإلعالمية، تتعني اإلشارة إىل أمناط متعددة ولكل من هذه األنواع اللغة واإلعالم: 

 خصائص ومميزات تتسم هبا.
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اإلذاعة املسموعة هتتم بإظهار املواطن اليت حتتاج إىل إبرازها عن طريق النرب والتنغيم، فاللغة اإلعالمية يف 

يف فهم الرسالة  تعينهأخرى انطالقا من أن السامع ال يتكئ على وسيلة واالعتناء أكثر ثمواطن الفصل والوصل 

 اللغوية عدا الصوت.

باإلضافة إىل التأثري السمعي على لغة اإلمياء ممثلة حبركات فتعتمد واللغة اإلعالمية يف الوسائل اإلعالمية املرئية 

، وهلذه اللغة تأثري مهم يف إيصال الرسالة اللغوية، وعند النطق برتكيب إعالمي كالتوكيد مثال، تكون اجلسد

لغة ، وباإلضافة إىل إمياءات الوجه معربة عن هذا الرتكيب فتصل الرسالة اإلعالمية بطريقة أجلى وأعمق تأثريا

اإلمياء فإن التلفزة ووسائل أخرى تساهم يف إجياد لغة إعالمية معربة فهناك الصور واأللوان اليت ال يشك يف 

 تأثريها.

 حتتاج إىل كثري وأما اللغة اإلعالمية املقروءة كلغة الصحافة واالنرتنيت والنصوص على اختالفها فهي اللغة اليت

تفتقر إىل العوامل السمعية واملرئية املساندة يف التأثري، فالقارئ يتعامل مع اية يف صياغتها إذ أهنا من الدقة والعن

نص مكتوب، ويفرتض أن الرسالة اإلعالمية اليت يراد نقلها إليه ينبغي أن تكون متضمنة يف النص وال شيء 

      .(11)سوى النص

تتنوع اللغة العربية يف وسائل اإلعالم سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية إىل ما  مستويات لغة اإلعالم:

 يلي:

إىل صّحة الرتاكيب ووضوح  ةوهي العربية احملتفظة بقواعدها النحوية والصرفية والرامي فصحى التراث: .1

اإلعالم أقل املستويات  الدالالت وجزالة األلفاظ كالربامج الدينية والثقافية املتخصصة، ونسبتها يف وسائل

 املستعملة.
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ثري يف خمتلف ملا كانت وسائل اإلعالم تسعى جلذب أكرب عدد ممكن من املستمعني، والتأ فصحى العصر: .2

هي بالعامية، وإمّنا  هي بالفصحى والال طبقات اجملتمع باختالف مستويات تعليمها سعت إىل إجياد لغة 

م واألّمي على حد سواء: وهي تشغل مساحة كربى متتاز ببساطة جتمع بينهما يفهمها املثقف واملتعل ةلغ

 األلفاظ وقصر اجلمل ووضوح املعاين كما يف نشرات األخبار، والتعليق على األنباء، ورسائل املبعوثني.

معا، وهي لغة احلديث اليت يستخدمها   ةوهي عاّمية متأثرة بالفصحى وباحلضارة املعاصر  عامّية المثقفين: .3

وتتصل بربامج املناقشات وشؤون العلم  كل من أوتوا حظًّا من الثقافة والتعليم يف شرح املوضوعات،

 واألدب واملوسيقى والفن.

يف  ةع هذه اللغيصحاهبا وتشوهي عاّمية غري متأثرة بالفصحى وال باحلضارة، وتتصل بأّمية أ عاّمية األميين: .4

واملسرحيات اليت تستخدم اللهجة احمللية لتوصيل  واألفالم واملسلسالتعالنات اإلشهارية خاصة اإل ةلغ

 .(12)ميا من التعلرسالتها هلذه الفئات الدنيا اليت مل تنل حظً 

ال تتم وظيفة اللغة كوسيلة إعالمية إال من خالل االتفاق بني أفراد اجملتمع على  خصائص لغة اإلعالم:

الدالالت املشرتكة بني األلفاظ، واليت تأتى من خالل اإلعالم بوسائله املختلفة، وهذه اللغة اإلعالمية جيب أن 

 تتصف باخلصائص التالية:

 .خلو األلفاظ من الغموض والتورية واالزدواجية يف املعىن -

 بساطة املفردات مع قصر اجلمل، والبعد عن كثرة املتعلقات. -

 أن تكون مباشرة تصل إىل اهلدف الذي تقصده بطريقة فورية تتجنب اإلحياءات اجلمالية والفنية لأللفاظ. -

 مراعاة صحة القواعد النحوية والصرفية وبساطة األسلوب وإجيازه ووضوحه. -
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 مألوفة لدى األذهان، قريبة من األفهام.إيثار الوضوح يف األلفاظ، وأن تكون  -

 أن تكون مرنة قادرة على استيعاب كل ما يطرأ من ألفاظ جديدة مل تكن موجودة من قبل. -

 احلشو واالستطراد ألنه يؤدي إىل التشويش على املتلقي. أن تتجنب -

تثبيت املعىن  احلرص على تكرار الفكرة بأكثر من طريقة الستمالة اسرتجاع املستمع ملا مسعه من أجل -

 وتأكيده.

 احلرص على اخلصائص النطقية والصوتية إليضاح غاية الرسالة اإلعالمية وهدفها. -

أن تكون األساليب تقريرية إخبارية بعيدة عن اإلطناب واإلطالة مما يصعب معه اإلحاطة بداللة  -

 .(13)اجلملة

 أسباب انتشار األخطاء اللغوية في أجهزة اإلعالم:

غة بصورة واضحة بني الربامج والفقرات املختلفة واألحاديث واملقاالت وغري ذلك من املواد تفشت أخطاء الل

 خبطر حمدق على الفصحى، ومن هذه األسباب: ذراإلعالمّية مما أصبح ين

اهتام بعض املثقفني للغة العربية بالعجز عن مسايرة ركب احلضارة احلديثة وعدم قدرهتا على االستجابة  -

فكانوا  أوروباملتطلبات العصر اجلديدة، وقد محل لواء هذه النزعة بعض املثقفني العرب الذين درسوا يف 

 وانتشار األخطاء بني اجلماهري. إضعافهاحربا على الفصحى وأسهموا يف 

يف فرتة احتالله للعامل العريب إىل إضعاف العربية الفصحى ليسهم يف  عمد االستعمار القدمي واحلديث -

انصراف املسلمني عنها حىت تنقطع الصلة بينهم وبني كتاب اهلل وسنة رسوله بدعوى أّن التَخلف الذي 
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قرائح والعقول عند األمم ت به الصور العربية وعجزها عن نقل ما جادأصاب اجملتمع اإلسالمي يرجع إىل ق

 الغربّية املتحضرة.

انتشار بعض الدعاوى اليت تطالب باستعمال العامّية بداًل من الفصحى حبجة أن الفصحى ال تستعمل يف  -

احلياة العاَمة حىت بني دوائر املثقفني، وأن العامية هي لغة التفاهم والتداول بني أبناء الوطن حىت مع الصفوة 

 الفكر. من املثقفني وأهل

يّؤدي عدم استخدام الفصحى يف ميادين العلم احلديث إىل ابتعاد العلماء عن لغتهم األم، وهي قادرة على  -

ذلك بدال من االعتماد الكامل على اللغات األجنبية يف بعض فروع العلم احلديث وترك اللغة العربية تعاين 

 من اإلمهال وعدم االستخدام.

إذاعة وتلفزيون يف كثري من األحيان يف إيذاء العربية والرتويج لألفكار تسهم وسائل اإلعالم من صحف و  -

 واأللفاظ اليت حترف كلماهتا وتغري معانيها.

مستواهم األديب والثقايف إن ارتفع شأهنم السياسي وارتقى فثر لغة كل قوم عادًة بأحوال الناطقني هبا تتأ -

بني األمم هانت لغتهم وزّلت بني اللغات وقد قيل: ن اللغة، وإن اخنفض هذا املستوى وهانوا ارتفع شأ

 النا  على دين ملوكهم.

يف العصر احلديث لإلسهام يف حتديث  املنظمات األجنبيةو أدى تبادل املصاحل واملنافع والعالقات مع الدول  -

أن وسائل اإلعالم هي األكثر  األجنبية حبكماحلياة إىل انتشار العديد من املصطلحات والكلمات 

 حتكاكا هلذه الدول واملنظمات.ا
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على رأ  العوامل اليت حتط من  اإلسالميةوم ليأيت عدم االهتمام بعلوم القرآن والسنة وغريها من الع -

 .(14)والعلوم اإلسالمية وجهان لعملة واحدة مستوى دارسي اللغة العربية، ذلك أن اللغة العربية

قلة اإلخباري، وكذلك األخطاء السيئة من النّ فورية منها من أجل السبق الصحفي الرتمجة احلرفية وخاصة ال -

 ذا األمر فهم وباء على اللغة العربية وحيملون لواء إشاعة األخطاء. الذين مل يستكملوا املطلوب هل

العربية  اندست الكثري من األساليب األوربية بسبب سوء الرتمجة يف أصول تعابير أروبية في اللغة العربية:

وفنون القول، كاستعمال الفعل "عاد" يف تركيب مل يعرف يف العربية وإمنا حدث ذلك عن طريق الرتمجة احلرفية  

 il nest plusكأن تقول: مل يعد فالن قادرا، وهذه ترمجة حرفية الستعمال أورويب كما يف الفرنسية 

capable (16)ومن هذه التعابري : 

   il pleure aux larmes de crocodile                          وهو يبكي بدموع التماسيح   -

  tear  to shed to crocodiles               ويف االجنليزية                                  -

  sourire calme                           ابتسامة هادئة                                    -

  calm smile                           ويف االجنليزية                                     -

                  il ropresente l’opinion publique وهو ميثل الرأي العام                       -

     he represents public epinion                                           ويف اإلجنليزية -

   poudre aux yeux  il jette de la         ذَّر الرماد يف العيون                             -

  in the eyes                           to throw dustويف اإلجنليزية                             -

    pour tuer le temps                                                         لقتل الوقت   -
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                                                        to kill the time ويف اإلجنليزية           -

                                                 il joue son role هو يلعب دوره               -

  his part                                                        hi playsويف اإلجنليزية           -

                                              il a donné rendez -vousأعطى وعدا        -

                                                  to give a promiseويف اإلجنليزية                -

                                   il a joué sa derniere carteلعب ورقته األخرية               -

                                   hi played his last cardويف اإلجنليزية                    -

                                         il joue avec le feuهو يلعب بالنار                   -

                                        to play with fireويف اإلجنليزية                       -

 نماذج من أخطاء الترجمة في الخطاب اإلعالمي: 

قوهلم فالن كوزير ال ينبغي له أن يتعاطى التجارة، فهذه الكاف دخيلة ال تعرفها العرب، وال يستسيغه ذوق  -

سليم، وليس له يف قواعد اللغة العربية موضع، ولقد دخلت اإلنشاء العريب مع دخول االستعمار البلدان 

، وأنَّ الكاف يف لغة العرب تأيت alsويف األملانية  asويف االجنليزية  commeالعربية، وهي يف الفرنسية 

ه 572: التشبيه، والتعليل وأن تكون زائدة وأن تكون امسا ثمعىن مثل، قال ابن مالك ت (15)ألربعة أمور

 يف ألفيته:

 شّبه بكاف وهبا التعليل قد          يعىن وزائًدا لتوكيٍد ورد.                 
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ئب االستعمارية اللغوية اليت نكبت هبا اللغة العربية، واألصل يف قوهلم قاتل ضّد االستعمار، وهو من املصا -

ذلك أن كلمة )قاتل( يف االجنليزية والفرنسية واألملانية من األفعال الالزمة اليت ال يتعدى فعلها إىل املفعول 

لعربية متعد ، وأنَّ الفعل )قاتل( يف اللغة اcantreويف الفرنسية  againstبه إاّل حبرف وهو يف االجنليزية 

، فإضافة  191﴾ البقرة َوقَاتُِلوْا يف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ بنفسه ال حيتاج إىل حرف، قال تعاىل:﴿

 كلمة )ضّد( جندها تدل على ضد ما يريد قائلها، وتعكس مراده ألن الضد هو العدو.

ات( عن اإليثار، وهذه العبارة ترمجة فاسدة ومن األخطاء اليت جاءت مع االستعمار تعبريهم ب)نكران الذ -

َويُ ْؤثُِروَن َعَلى ، والتعبري العريب الصحيح عن هذا املعىن هو: اإليثار، قال تعاىل: ﴿denial  self للفظ 

، وضد اإليثار هو االستئثار ويسميه جَهال الرتامجة )أنانية( 9﴾ احلشر أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ 

، فكيف ينكر self shnessنسبة فاسدة إىل لفظ )أنا( وهو أيضا من الرتمجة الفاسدة للفظ االجنليزي 

 اإلنسان نفسه، وهو يعلم العلم الضروري أنَّه موجود وإذا أنكر اإلنسان نفسه فبمن يعرتف؟.

، credibility، واالجنليزية crédibilitéست له مصداقية: ترمجة الكلمة يف الفرنسية قوهلم فالن لي -

اليت تعين عندهم ثمعىن: الصدق، والتباين يف اآلراء، والتناقض بني أقوال الشخص وأفعاله، والشك يف 

صيغة صرفية املعتقد، وحنن يف العربية ال نستعمل من هذه املعاين سوى املعىن األول وهو: الصدق، ولكن ب

غريبة عن العربية وثقيلة على األذن هي )مصداقية( فلم ال نقول: صدق، أّما اإلنسان الذي ال توافق أقواله 

أفعاله، فيقال له يف العربية )نّفاج( وهو صاحب فخر وكرب، يفخر ثما ليس عنده، وهو يقول ما ال يفعل، 

 .(17)ويفتخر ثما ليس له وال فيه
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، وتدل يف dvote، وباالجنليزية redicationsخدمة بالده، والكلمة بالفرنسية قوهلم: كر  فالن على  -

 اللغات األوروبية على ثالثة معاين: 

 وقف حياته على خدمة بالده   نذر نفسه هلل وللكنيسة   إهداء إىل شخص ما يف مناسبة ما.

ء والسني أصل صحيح يدل على إنَّ مادة )ّكر ( يف العربية ال تسعف بذلك: قال ابن فار :" الكاف والرا

تلّبد شيء فوق شيء وجتمعه، فالكر  ما تلبد من األبعال واألبوال يف الديار، واشتقت الكراسة من هذا ألهنا 

 ( 18)ورق بعضه فوق بعض...

، وال يقال: his exact wordsوتقول: هذه كلماته نصا، أو على وجه الدقة ترمجة للعبارة اإلجنليزية  -

 .exactly    exactementهذه كلماته بالضبط 

فتعبري)بالضبط( شبه مجلة مكون من الباء ومصدر ضبط، والضبط يف العربية: لزوم الشيء، وحبسه وحفظه 

 باحلزم، ورجل ضابط حازم، وتضّبط الَرجل: أخذه على حبس وقهر.

ا (19)يقال: فالن ال يضبط عمله: إذا عجز عن والية ولّيه الغريب فتأيت ثمعىن: صحيح على  exactly، أمَّ

 اجلملة، وخال من األخطاء.

إن الرتمجة والتعريب جماالن رئيسيان ومها جمال اآلداب والعلوم، فالتعريب خيتص شروط الترجمة الفصيحة: 

واخلطابة ثمجال العلوم مثل الكيمياء والطبيعة واالقتصاد واألحياء، وختتص الرتمجة ثمجال اآلداب والشعر 

 واحملاضرات، وتارخييا التعريب يسبق الرتمجة ففي تراثنا العريب مل ترتجم املعارف والعلوم إال بعد تعريب الدواوين.

والرتمجة هي نقل الرسالة مكتوبة بلغة معينة تسمى اللغة اهلدف، وقد يكون النص مكتوبا وغري مكتوب، أما 

التعريب فيتعامل يف الغالب مع كلمات، وليس النصوص كاملة، فاللغة العربية تأخذ الكلمة األجنبية وتتبناها 
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ال ينقل الفكر وإمنا ينقل اللفظ را ألن التعريب وتكتبها باحلرف العريب وختضعها إىل تصاريف اللغة العربية، ونظ

األعجمي وجيعله عربيا هلذا مل يهتم العلماء به اهتماما بالرتمجة، مث إن الرتمجة تركز على عنصر اإلفهام بينما 

التعريب يركز على عنصر األسلوب. وال بد للمرتجم ملالحظة األشياء اآلتية لتكون ترمجته دقيقة وسليمة وهي: 

حذق األفكار املنقولة، فاملرتجم الذي يوفق يف ترمجة  –ذوق اللغة املنقول إليها  – األداءطريقة  –وب األسل

  .(21)شاعرا يف اللغة اليت ينقل إليهاالشعر ال بد أن يكون هو نفسه 

ذلك على النحو  إىلميكن رصد بعض االقرتاحات اليت تيسر السبيل  اقتراحات لالرتقاء باللغة اإلعالمية:

 التايل:

الفصحى، وإعداد متثيليات حملية، ومعاجلة  ةبالعربي ةمضاعفة تقدمي برامج األطفال، والقصص العاملي -

 املخصصة لألطفال بلغة عربية سليمة.  ةموضوعات حملية ومضاعفة الفرتة الزمني

م اللغة، وبإلزام الكتاب تقدمي ضرورة تعميم العربية يف مجيع وسائل اإلعالم واالهتمام بتطوير وسائل تعلي -

 أناشيدهم وأغانيهم ومسرحياهتم بالفصحى.

العمل على كثرة برامج التالوات القرآنية، وتقدمي شروح هلذه التالوات، وكثرة استعمال األلفاظ القرآنية يف  -

 واحلوار الزدياد االرتباط بالّنص القرآين. ثاحلدي ةلغ

يف اللغة ملا لذلك من األثر احلسن يف  ةتصويب األخطاء الشائعالعمل على كثرة الربامج املتخصصة يف  -

 حدثني.تتقومي ألسنة امل

العربية، واالتفاق  إىلتكوين هيئات علمّية يف الرتمجة والتعريب تقوم بنقل املصطلحات اإلعالمية وترمجتها  -

 لغة اإلعالم. متخصصة يفعلى وحدة هذه املصطلحات بني املرتمجني يف اإلعالم بإصدار قواميس 
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ضرورة توحيد اهلدف يف الدول العربية لتعميم القيم العربية واألخالقيات العربية وااللتزام بالفصحى من  -

 خالل شبكات إعالمّية مّوحدة. 

تدعيم التواصل العريب يف جمال التعليم، لكونه الدعامة األساسية املؤثرة يف الفرد وتلقيه لإلعالم بوسائله  -

 يهيئ الفرد لالكتساب من خالل التأثري والتأثر. ومن مث ةاملتنوع

، وتعميم اللغة الفصحى املشرتكة بينها جلمع مشل جز واحلدود اإلعالمّيةاإزالة احلو  ةجيب على الدول العربي -

 . (21)ا، وتدعيم روابط القومية واهلوية العربيةلشعوب، وتوطيد أواصر القرىب بينههذه ا

 الخالصة:

واضحة يف الصحف واإلذاعة والتلفزة مما أصبح ينذر خبطر حمدق، فاللغة  ةاللغوية بصور لقد تفشت األخطاء 

القومية هي رمز العزة والكرامة للوطن واملواطن، فيها تنهض األمم، ويف غياهبا تتفكك الشعوب وتضمحّل 

 الروابط وتتداعى وينحسر االنتماء.

ف املواد اإلعالمية، ووضع خطة علمّية جاّدة تستهدف ومن هنا يصبح من األمهية ثمكان إعادة النظر يف خمتل

 السلبيات اليت تؤدي إىل انتشار ، وال يتم ذلك إالَّ عن طريق تاليفتقومي املعوج وتصحيح اللسان اإلعالمي

 األخطاء اللغوية يف خمتلف األجهزة اإلعالمّية.

الغالب استعمرت اللغة العربية، كما استعمرت أهلها،  األورويبالبالء، فإنَّ لغة املستعمر  معظمومن هنا جاء 

 والرتاكيب أعجمّية. عربيةا بال روح، فاملفردات فغرّيت تراكيبها، وشوهت حماسنها، وتركتها جسدً 

 الهوامش:

 . 112، ص1986، 1أمحد زكي بدوي: معجم مصطلحات اإلعالم، دار الكتاب املصري، القاهرة، ط (1)
 .18، ص2111، 1املدخل إىل وسائل اإلعالم واالتصال، دار الثقافة، عمان، طعبد الرزاق حممد الديلمي:  (2)
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   آليات الحجاج في الخطابات اإلشهارية

  الومضات اإلشهارية أنموذجا

 د. سعيدة حمداوي

 قسم اللغة العربية وآدابها

 أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي

 الملخص:

ونية منها على وجه التلفزي ةاإلشهاري اتتعاجل هذه الورقة البحثية آليات احلجاج يف اخلطاب

حيث تتنوع أنواع احلجج املوظفة يف . الصوتالصورة واللغة و ساس على عتمد باألت يت، الاخلصوص

والساخر. إذ وتعالقها باللغوي  ئهاثرال هيمنة الصورة نظرا على الرغم من الومضات اإلشهارية

واإلقناع طرق التأثري تتبع و  ،ف مواطن توليد الدالالتاكشاست تنا هلذه اخلطاباتستدعي قراءت

 لقني. املت جلمهور ستهدةةامل

 الكلمات المفتاحية:

 اخلطاب، اإلشهار، احلجاج، الصورة، اللغة

 

 



 :التلفزي مفهوم الخطاب اإلشهاري -1

بالنظر إىل آليات ، التلفزةعرب  شهاريةتقدم الرسالة اإل اليتوالتقنيات األشكال الفنية  نوعتت

ملوسيقى واملؤثرات الصوتية ، والسمع بالكلمة وااسيت النظر باحلرةة واأللوا التواصل املستهدةة حل

إمكانية اإلنتاج ، واعتماده على مفردات لغة الصورة املتحرةة والثابتة واأللوا  و صمت أحياناوال

 :(1) اآلتيةري يعاوةق املالتليفزيونية  شهاريةميكن تصنيف األشكال اإلعليه، . و بتكنيك الفيديو

 

 : (2)تيةاألمناط اآلترد يف حيث ة ونيت التلفزييف حني تتنوع اإلشهارا

 ةونيشهارات التلفزيأنواع اإل

 التنافسي التجاريغير  التجاري المؤسسات المنتج

يهدف إىل رةع من يستهدف البيع  اليستهدف عمليات حتسني الصورة الذهنية رةع مستوى الطلب 

شكال أ
 اإلشهار

 التليفزيوني

 يكون
أو   محليا

 دوليا
 وأجنبيا

 

يكون 
الشكل 

الفنى تمثيلى 
أو غناء  أو  

موسيقى  أو 
 تعليق

تقدم 
مباشرة 
 للجمهور

 غير أو
 مباشرة

 

تنتج 
أسلوب ب

تكنيك 
السينما أو 

 الفيديو

توجه 
بشكل 
 صريح 

يتعدد 
طولها 
 ومساحته
 الزمنية

على تعتمد 
األداء 

 أو الحى
التحريك 
 من رسوم

تكون 
خيالية 

مؤلفة أو 
تسجيلية 

 وثائقية

يقدم 
الشيء 

المعلن عنه 
أو تعرضه 
 شخصيات

تعتمد على 
لغة واحدة 

 تمزجأو 
 لغات

 ولهجات

 



على السلعة، باستمالة 

رغبات املستهلكني 

على اخلواص  بالرتةيز

 هاتذةر ية لعاملادية للسل

 املتلقي

العامة للجهة ة يوالسمع

حبوث  بناء علىاملعلنة، 

ودراسات حول الصورة 

 الذهنية للمؤسسة

البيع سواء من قريب او 

 بعيد

ث ب بل الربح أجل

أةكار دعائية وسياسية 

فز املتلقي على حت

 ممارسة سلوك معني أو

 تطوير اجلاه خاص

معدالت الطلب على 

معينة أو مارةة سلعة 

 جتارية بعينها 

 

 

 :ةونيالتلفزي ةاإلشهاري اتالحجاج في الخطاب -2

جماال خصبا ملختلف املقاربات السيميائية واللسانية التلفزي يشكل اخلطاب اإلشهاري 

وصفه "مجلة من األساليب اليت تعتمد والتداولية. هذه األخرية، قدمت احلجاج ب والنفسية واالجتماعية

املنطق واليت تؤدي إ  اعتمدناها يف اخلطاب إىل إقناع املتلقي مبا طرح عليه من أةكار وما قوانني 

 ؛(3)عرض عليه من آراء. ولذلك صنفت احلجج وةق العالقات شبه املنطقية أو العالقات الرياضية"

ة، جمموعة من االسرتاتيجيات االستنتاجيذلك أنه ما يعين أ  احلجاج يرتبط مبا هو حواري عقلي 

والسالسل القولية اليت يستعني هبا املتكلم يف اخلطاب قصد حتقيق نتيجة، هي بيع األةكار والسلع 

واخلدمات، وإقناع السامع، ذلك أ  اإلقناع "إحدى جهات القول األساس للتواصل، الذي يكو  

ات، أو يكو  القصد منه إما التعبري عن إحساس أو عن حالة أو عن نظرة ةريدة إىل العامل أو إىل الذ

القصد منه اإلخبار؛ أي وصف موقف معني على حنو أةثر موضوعية، أو يكو  القصد منه 

؛ أي أ  احلجاج يف اخلطاب اإلشهاري، هو ةل املقامات التواصلية واألةعال اإلنسانية (4)اإلخبار"

 تبين سلوك استهالةي معني أو تقبل رأي معني.  اليت تسعى إىل محل املتلقي على



احلجاج مستوى من بني مستويات أخرى تضمها الصورة اإلشهارية. وتسعى ة ،وبذلك

إلدراجها ضمن مكوناهتا من جهة، وضمن خطاب الصورة من جهة أخرى؛ ما يعين أ  الوظيفة 

اإلقناعية مطلب تسعى اخلطابات اإلشهارية إىل حتقيق أقصى مستوياته، واستكمال ةل أرةانه؛ رغبة 

اء املنتوج، وترسيخه يف الوعيه، والتأثري عليه يف حال مت جتنيد ترسانة من األطر يف شد املتلقي إىل اقتن

إذ يتوخى احلجاج الربهنة للوصول إىل النتيجة نفسها.  احلجاجية املضمنة يف اخلطابات املرسلة.

"ةالفاعل احملاجج مير عرب التعبري عن قناعة أو أمر يستدعي التفسري يسعى من جانبه إىل نقله اىل 

 .(5)احملادث قصد إقناعه ومن مث تغيري سلوةه"

و احلمل أقناع ىل اإلإو مجلة الوسائل املؤدية أباعتباره ةن االقناع وقوانني خصائص وللحجاج 

قسامه ومفاصله أىل العالقات بني إيعود  منها ما يتعلق ببنية اخلطاب ومنها ما"ذعا  على اإل

؛ ةاإلقناع من هذا املنطلق، رةيزة مهمة (6)لة والرباهني"دالكربى. ومنها ما يتعلق بضروب احلجج واأل

من رةائز العمل اإلشهاري يستهدف باألساس تكوين الرأي العام، وتغيري املعتقد واملوقف والسلوك 

 من خالل استثمار الناحية النفسية يف املتقبل من أجل حتقيق التأثري املطلوب ةيه

  :ةونيالتلفزي شهاريةأنواع الحجاج في الخطابات اإل -3

استندت الدراسة على جمموعة من اخلطابات اإلشهارية، واستهدةت منتجات عاملية وعربية، 

يف حني واعتمد بعضها احلجاج األيقوين ةحسب،  ،اللغوي واأليقوين بعضها بني احلجاجنيزاوج 

 وظف بعضها احلجاج املقار  والساخر.



 : واأليقوني الحجاج اللغوي -1

ة على مجل وأقوال توظف حجاجيا، وتتضمن يف الوقت نفسه ونيالتلفزي تشتمل اخلطابات

أيقونات عديدة. هذا  النوعا  من املكونات )اللغوية واأليقونية( يوظفا  معا حجاجيا، بالنظر إىل 

 ما جيمع بينهما من تكامل وتفاعل يهم اجلوانب اإلشهارية، ةضال عن اجلوانب اإلقناعية االستداللية

، إال أ  النص اللغوي يؤدي وظيفة أساسية تتمثل يف املؤثرات الصوتية والتقنيات السينمائية املبثوثة يف

حتديد الوظيفة احلجاجية للخطاب، ويتجاوزه إىل تقييد وحصر اإلمكانات التأويلية والداللية 

 واحلجاجية، ويتم هذا التفاعل والتكامل بأشكال عديدة، وضمن مستويات خمتلفة.

احلجج اللغوية حيث تسندها احلجج األيقونية وتعضد الومضات اإلشهارية  هتيمن على هذه

حيث "يتحدث عن احلجج والنتائج باعتبارها عناصر داللية، ةاحلجج قد تكو    وظيفتها يف اخلطاب

ةلمات أو مجال أو ةقرات بأةملها، ولكن الذي يقدم باعتباره حجة هو عنصر داليل ما، وال هتمنا 

وتدعم  .(7)ه الشكلية واملادية اليت ختتلف من سياق ألخر ومن حالة ألخرى"حتققاته ومتظهرات

املوسيقى املراةقة للومضة أو جمموع املؤثرات الصوتية اجلانب احلجاجي من خالل مناسبته للمنتج 

 املشهر له. 

 

 

 



    الومضة األولى: عطر خلطة مكة

   

 

 

 

 

ثا( على إضاءة خفيفة انعكست ةيها ضوء الشموع على   72د و1اعتمدت الومضة )

ة من البيئ حيث وضعت القارورة على رمال ناعمة مستمدةةرستالة العطر واستعانت بديكور بسيط 

 حتيط بقارورة العطرو  املكرمة. مكةشبه اجلزيرة العربية ومستوحاة من جغراةية منطقة الصحراوية ملنطقة 

 نورباليف اإلسالم  ة الشمعة يف املعتقدات الدينية وارتباطهاوداللة من الشموع نظرا لرمزي جمموعة

الدعوة احملمدية اليت أنارت اية والضياء الذي عرةته البشرية مبولد سيد اخللق عليه الصالة والسالم وبد

بسيطا مزينا بالنقوش  ربعاشكل الزجاجة موقد جاء طريق البشرية وةتحت أمامهم ضياء الوحدانية. 

 (. عراقة مكة ومكانتها املميزة ) مستوحى من اسم مكة املكرمة عطرال -1

 (. العراقة والفخامة)  وةاخرة تتناسب مع اسم اخللطةناعمة الكرستالة شفاةة  -7

 العطر ا، وهذه احلجج ختدم نتيجة )هذوأعتق العطور الشرقية خلطة مكة من أندر الزهور -3
 (. عطرك إ  ةنت تبحث عن التميز والرقي

 

 



 ،وهو عبد الصمد القرشي ،العطرمصنع على خلفية سوداء. ونشري هنا إىل غياب شعار  والزخارف

 لاير سعودي(. 333سعر العطر ) بيا التعريف بالعطر مع سياق ذةر يف إذ 

 ضة الثانية: عطر شهريارالوم

  

 

 

 

ثا( بشكل مرةز وظف عامل حكايات ألف ليلة وليلة من 17جاءت هذه الومضة اليت دامت )

تدعمت إذ موجه للرجال، عطر وهو من شخصيات الليايل باعتبار أنه  ،خالل تسمية العطر شهريار

راةقت احلجج اللغوية اليت جاءت من نات الومضة عالوة على اجلانب الصويت اللغوي على أيقو 

يتم مترير صفحاته يرجح أنه ةتاب الليايل بكتاب  بدأت الومضةحيث خالل التعليق وتوقيع املنتج 

ليظهر من جهة اليسار عبوة العطر الفضية الفاخرة  تنبثق عنه حروف من األجبدية العربيةبشكل سريع 

 )يف ةل حكاية عربة ومن عربة قطرة عطر شهريار ألف قطرة وقطرة(

أ  شئت أ  عطر شهريار ينقلك إىل عوامل جديدة النتيجة ) =( القطرة) )العربة( ++ (احلكاية) 
 (.تنتقل إىل عوامل شرقية جديدة شبيهة بعوامل ألف ليلة وليلة ةعطر شهريار يضمن لك 

 



القصور، تنسحب العبوة ويتم غلق الكتاب قبب شبيهة بقبة تعلوها يف شكل مزخرف بالنقوش العربية 

الذي يتبني غالةه العتيق والذي ةتب على غالةه اسم العربية للعود مع لوغو الشرةة املصنعة للعطر 

 .الفاخرة فسجي بوصفه من األلوا  املخمليةعلى خلفية باللو  البن

 

خرى أوهلذا مت يف ومضة  ،كايةومن املنطقي حني حيضر اسم شهريار أ  تكو  شهرزاد سيدة احل

 حيث جاءت العبوة ذهبية بذات النقوش والفخامة.املخصص للنساء اإلشهار لعطر شهرزاد 

 ج األيقوني:ا الحج -2

يتضمن هذا النوع من الصور اإلشهارية مكونات أيقونية دو  أ  تستند ألي مكو  لغوي غري 

على  ااعتمد نالذيواإلمارات للطريا  للطريا   ةالرتةي يتومض، واملثال على ذلك وتوقيعه اسم املنتج

الشعار الذي يظهر بني احلني واآلخر يف ثنايا الومضة حني يتم عرض الطائرة وهو حتلق يف األجواء 

واإلماراتية الرتةية ب ي اخلاصةالطريا  هشرةة  ؛ لنعرف أ وةذا عند هناية الومضة واملراةقة لتوقيع الشرةة

 .املتباينة والقيم التاأليقونات ذات الدال ن. ةضال عخرىاأل طريا دو  غريها من شرةات ال

 



 الومضة األولى: الطيران التركي

 

العيب ةرة جمموعة من األيقونات )ضمن إشهار املشاهري  ةاملندرجشهارية اإل اتومضتشمل ال

 لسلة األمريكيالعب ةرة اوةذا ، دروغبا ديدييهالعاج  لساحوالعب  ميسي ليونيلالقدم األرجنتيين 

(، واليت تعد يف حد ذاهتا ، مطارات، درجة رجال األعمال يف طائرات الرتةية للطريا كوبي براينت

( أو )جودة يستخدمه النجوم ومشاهري الرياضةحججا ختدم النتيجة املتوخاة )هذا هو املنتج الذي 

ئص املنتوج وميزاته، خصائص صااملنتج(، وهو النمط األول من احلجج، أما النمط الثاين ةيتمثل يف خ

 وغريها(. فخامةعاملية، ال، اجلودة، الالسرعة) هذا الشرةة 



 

عن اجلمهور الذي ( د11) كوبي براينتـــ ب ميسيالصغري يف الومضة اليت مجعت  الفىتعرب 

وأمام الذي حاول ةل العب أ  يكسب من خالله اهتمام الطفل  يبحث عن التميز واخلدمة الراقية

ات اليت أبداها ةل العب مل جيد الطفل جماال لالختيار ما جعله يف حرية من أمره، لتظهر املهار 

، تقدمها الطائرةاليت لوى احليسكر م و االهناية الومضة إىل مييل ةيها حني الطفل  املضيفة وتنهي حرية

ذين خيتارا  على استعراضات الالعبني ال وةرها الطريا  الرتةييي ذاخلدمات اجليدة الةيختار بذلك 

  .مها أيضا االيسكر م

إىل منهما واليت سعى ةيها ةل واحد ، د(11) دروغباو ميسييت مجعت ةل من أما الومضة ال

)ترةيا،  وزيارة عدة دول عرب القارات األربع ذلك تنقلهمإذ استدعى  ،زيارة أهم الطهاة يف العامل

 ،املوزعة عرب ةل العامل الرتةية للطريا  طائرات بأسطولوباالستعانة ( الصحراء، ليبرييا، نيبال، اليابا 

 ،قد سبقه إىل الطاهي ميسيجيد أ  ونيل األسبقية  ،لكسب الصدارة دروغباومع ةل حماوالت 

 الوجه اإلشهاري املعتمد للرتةية للطريا . ويصبح ،الالعب األرجنتيينيتفوق و 



 

 

 الومضة الثانية: طيران اإلمارات

شرةات الطريا  اخرتنا ومضة إشهارية لشرةة الومضات اخلاصة بملشاهري و ودائما مع إشهار ا

واالسباين  هبيليمجعت الالعبني الربازيلي حيث واليت هيمن عليها احلجاج األيقوين،  د(،31)ماراتاإل

 .مارات للطريا شرةة اإل طائراتعلى منت جناح رجال األعمال يف طائرة من  كريستيانو رونالدو

 

 القيم اإليجابية

التشجيع على 
واملغامرة  املناةسة

 .السفرو 

 القيم السلبية

عنصري التميز ال
فوق تحيث رسخ 

 األبيض على الزجني 



ئ فاجتحيث ي كريستيانومامهما الالعب أحني ظهر أوروبيني وار مساةرين ضة حبتبدأ الوم 

 إىل الذي يظهر أنه من أمريكا الالتينية املساةرين حدأةيسارع ضمن املساةرين،  هبيليالالعب  بأ 

 منتزعا بذلكالذي حطم الرقم القياسي يف عدد األهداف اجلديد ةرة القدم خذ صورة مع جنم  أ

الصورة  بيلي يلتقطو  ،مينحه املساةر آلة التصويربيلي حيث  سطورة أو اجلوهرة السوداءمن األاللقب 

هذا األخري أمام جتاهل املساةر له يكتفي  .هبيلييف داللة على أ  هذا املساةر ال يعرف األسطورة 

 .كريستيانوبضحكة يتبادهلا مع 

 

  

 

 
إ  أردت أ  تواةب اجلديد واملتطور وتتجاوز القد م ةطريا  النتيجة ) )طريا  اإلمارات أهال بالغد(

 (.اإلمارات هو اخليار

 



 

 

   

يف الومضات اخلاصة بشرةيت الطريا  ج واألدلة تأسيسا على ما سبق، نتوصل إىل أ  احلج

خدمت القيم اإلجيابية للعناصر األيقونية املوظفة يف الصورة. بوصفها "عناصر الرتةية واإلماراتية 

أيقونية يف مستوى الصورة وهي عناصر تصويرية يف مستوى البنية التصويرية ألهنا ترتبط باإلدراك 

. يف حني أ  القيم السلبية (8)تعاجل ةل العناصر اللغوية وغري اللغوية"والتصور. ويف هذه البنية األخرية 

 ال ميكن اعتبارها عنصرا حجاجيا لتناةيها واهلدف املتوخى من اخلطابات اإلشهارية بعامة. 

  الحجاج الساخر: -3

على تناقض قيم حجاجية. ةما "باعتباره ملمحا أسلوبيا مبطنا هذا النوع من احلجاج يقوم 

ذا علمنا أ  تناسق اخلطاب وتناغمه إيسمح بقيام مجلة ساخرة عنده، ةوهنا حجة على ةرضية ما. و 



درةنا بيسر أ  أيفرتض أال يلتقي ةضاء حجج الفرضية الواحدة بفضاء حجج ةرضية هي خمتلفة عنها 

ةخ احتمالية توريط املتلقي يف جاج هذا احليستهدف  ؛(9)الفضاءين يلتقيا  مىت ةا  املقام ساخرا"

يتم ةيه عرض خمتلف صيغ النقيض واملثري البالغية الصور صدق اخلطاب وااليهام به من خالل 

تقوم السخرية على الظهور مبظهر إعطاء الكلمة للخصم، وعلى االستشهاد به و  ،للسخرية جزئيا

ماةرة هازلٍة جادة توحي باحلقيقة، ترتنح بني لغة مضاَعفة ونظرة إذ " .أةكاره قوةإلظهار مدى 

 وتنتصر هلا. 

 كوكا كوالبيبسي و الومضة األولى: مشروب 

   

   

ةوةا ةوال على و   بيبسياخلاصة مبشرويب تنياإلشهاري تنييقوم احلجاج الساخر يف الومض

ة اخلاصة ضوالتصريح به. يف الوم التأةيد عليهالظهور مبظهر السيطرة على اخلصم أو املناةس، وعلى 

مشروب منتجو عمد ةيها سابقة شهارية إيتم االعتماد على طفل صغري لريد على ومضة  بيبسي



صغري طفل  وظف ةيهاوالذي وتصويره يف مظهر املنهزم بيبسي إىل االستهانة مبشروب ةوةا ةوال 

ث يتخذ من عبوات يتجه إىل ألة بيع املشروبات حييرتدي قميص رياضي أخضر اللو  حمايد 

وةا  الرد من  حىت يتمكن من الضغط على زر مشروب بيبسي. صعودلل شروب ةوةا ةوال وسيلةم

ومضة مشاهبة بطلها طفل صغري دو  قميص يتجه إىل ثالجة ليأخذ منها عرض طرف ةوةا ةوال ب

 ،بعبوات بيبسي. من هنا االستعانةعبوة ةوةا ةوال وألنه وجد صعوبة يف الوصول إليها يعمد إىل 

إلظهار مدى قوة أةكار املنتج وضعف املنتج  ؛األدوات احلجاجية بوصفها أداة منلسخرية اتتجلى 

صيغة مفارِقة منزاحة يتم ةيها التظاهر باحلوار مع املناةس ملن يرغب يف نقد أةكاره.  ما جيعلها، اآلخر

 .ميةالقي والتأةيد على مغايرته، بأسلوبه والرد عليه ،وهي أسلوب متهكم للقضاء على اخلصم

 الومضة الثانية: شكوالتا سنيكرس

 

ثا( إىل احلجاج الساخر نظرا ألهنا وظفت  33تنتمي هذه الومضة اخلاصة مبنتج سينكرس)

والذي  ،بمستر بيناملعروف  روان سيباستيان أتكينسونشخصية ةوميدية هي املمثل اإلجنليزي 

رةاته اخلرقاء الغبية مينح الومضة جسد شخصية مفارقة إذ جيد نفسه مع حماريب الساموري ونظرا لتص



هو تناول قالب الشكوالتا من نوع  ،طابعا ساخرا مضحكا حيث يقع يف موقف صعب ةيكو  احلل

 بواسطته إىل وضعه الطبيعي رجل ساموراي شجاع. ليعودسينكرس 

 

  

 بعد الجوع أثناء الجوع

 

 الحجاج المقارن: -4

تجاج لشيء أو لشخص أو لقيمة أو لرأي... باعتماد "على االحيعتمد هذا النوع من احلجاج 

استكشاف أوجه التقابل والتماثل حيث تقوم ب ،(10)أةضليته على طرف ثا  من جنسه أو قبيله"

القائم بني وقائع خمتلفة ةيما بينها. حيث تعتمد الومضة اإلشهارية على بيا  عيوب املنتج اخلصم أو 

ة مباشرة يتم ةيه التصريح باملنتج أو بطريقة غري مباشرة املناةس وميزات منتجهم املعروض بطريق

حيث اسرتاتيجيات الدةاع عن الفكرة و وطرائق االستدالل  يستنتجها املشاهد من خالل مؤشرات

 على التسليم بقيمة املنتج.  هومحل املتلقي، إلقناعحيتكم إليها 



 يو ولى: هاتف هواالومضة األ

 

على عقد مقارنة بني هاتفها اجلديد  ثا( 72)تف هواوي اعتمدت هذه الومضة اخلاصة هبا

مث بعدها تظهر لقطة لشخص  سامسونغ، تبدأ الومضة بصوت عواء ذئبصنع شرةة وبني هاتف من 

وبينما هو  ،ويتبني أهنا لرجل بدائي ةجأة ير  اهلاتف يتناوله الرجل )الوحش( ،يربد أظاةره الطويلة

ألحداث ليظهر هاتف جديد من نوع ا، وتتسارع لذلك حياول ةتح اهلاتف ينكسر ظفر ةيحتج

ينتهي إىل معرةة قراءة رسالة مصورة تظهر صندوقا مليئا هواوي حيث يستعمله بكل يسر وسهولة و 

مت توظيف شخصية إنسا  من العصر البدائي وهذا ما حييل له الديكور العام بالكنز. من هنا، 

يف سجادة من صوف اخلروف، أظاةر طويلة وغريها(، )موقد مشتعل،  املراةقة يقوناتللومضة واأل

حيث استغل  هواوي مقارنة بغريه من اهلواتف داللة على سهولة استخدام اهلاتف املصنع من شرةة

 .احلجاج أساليب املقارنة واملعارضة واملقابلة واملناقضة

 

 



 )هاتف هواوي( المنتج المشهر له )هاتف سامسونغ( المنتج الخصم

  

  

  

 جيل أوموالومضة الثانية: 

 



 

    

 

 

ثا( أسلوب احلجاج املقار  غري املباشر أي أ  الومضة  33اعتمدت الومضة اإلشهارية اخلاصة بأمو )

مل تبني أي خصائص للمنتج اخلصم بل استعانت بعبارة مسحوق عادي، ذلك أ  ميزا  املنتج 



املالبس وذلك عن طريق التجربة للتأثري على املشاهد املشهر له ةاقت بقية املنتجات اخلاصة بتنظيف 

 املستهدف وإقناعه مبصداقية منتجهم، وهذا النوع احلجاجي هو الشائع يف جمال التنظيف. 

 :ة التلفزيونيةشهارياإل خطاباتآليات اإلقناع في ال -4

ملها من خالل الومضات اإلشهارية جمال الدراسة نستنتج جمموعة من اآلليات احلجاجية جن

 :(11)يف اآليت

و دقيق أ  شهارية عندما يربز على حنبعض النصوص اإل ليةهذا اآلتستدعي  :استدعاء التجربة -1

على حنو ما  شهارهاإجتارب علمية يشهد على النتائج اليت يتطابق مع حماسن املادة اليت يقع متارين او 

  لة.الحظناه يف الومضات اخلاصة مبنتجات التنظيف واهلواتف النقا

الشكل من الربهنة املتمثل مثلما يقال عادة يف "استخدام املفارقة"  يتمثل هذا: تجميع األضداد -2

يستجيب لقاعدة عدم التناقض لذك جنده يف نه ال أحجاجي مبا  ةأسلوبرمبا وجب الغض منه  

 .مناذج

حتبيب السلعة  ىل نفس املتلقي، قصدإشهاري الولوج يتوسل هبما النص اإل التقرير وااليحاء: -3

سلفا، ةمن الطبيعي جدا أ  يتخذ التقرير سبيال ه نه نص نفعي قصديته حنددأاملراد الرتويج هلا، ومبا 

ميزاهتا، وشرح طرائق  ، وامتداح السلعة املشهر هلا، وذةرخري بالوصفىل ذلك الرتباط هذا األإ

 .استعماهلا



ر االقتصادية والتجارية املتعلقة باملنتج بوساطتهما تغييب ةل املظاه يتم التعمية والتدليس: -4

والفوائد اليت تعود على املؤسسة املنتجة املشهر له ةسعر املنتج، والتسويق، واملناةسة التجارية، 

نه عنصر مساعد أعلى ما سبق يقدم املنتج على  تأسيساشهارية من وراء رواج السلعة، والوةاالت اإل

 قتين.خر لشخص املأيتم به احلصول على مكمل 

يف سبيل إقناع املتلقي بوسائل عقلية  وينيستعني اخلطاب االشهاري التلفزي الحسابات التأويلية: -5

مارك بونوم ( وM.ADAM)ميشال آدم  )منطقية(، وأخرى وجدانية)عاطفية( أطلق عليها الباحثا 

(M.PONHOMME) "مولة ؛ منها احلسابات ذات املرجعية واحل(12)تسمية "احلسابات التأويلية

القائمة على خلفيات ثقاةية واجتماعية حتيل عليها الصورة، وحسابات أخرى تقيم وتثمن املنتج 

حيث تعرضه بشكل إجيايب أو سليب. ةضال عن حسابات تثري التساؤل حول سبب ومغزى االستعانة 

 بشخص أو شيء ما يف عرض منتج معني. 



 

إىل حتليله من ومضات إشهارية تلفزيونية من الناحية احلجاجية ق خنلص من خالل ما سب

 النتائج:املالحظات و جمموعة من 

هيمنة الوظيفة اجلمالية على شهارات التلفزيونية مع اإلاملساحة اخلاصة بالصورة بكامل  تستأثر -1

على  تقومل ارية،ه وعن غايته التجرجعمعن ما يؤدي إىل انقطاعه منها خاصة املرجعية  سائر الوظائف

على االقتناع  املتلقياحلجاج جمموعة تقنيات حتمل  ؛ ما يعين أ اخلفية اخلطاب البحث يف ثنايا

  .االستهالةيتوجهه التحكم يف ةيه و  ةضال عن التأثري، ذعا  واالستسالمواإل

 

 حسابات تأويلية

 حسابات حجاجية حسابات مرجعية حسابات قيمية حسابات تساؤلية

، ثقافية، أدبية، دينية
 اقتصادية

 

االستدالل بواسطة التمثيل،   
 لى النادر.إتجاوز العادي 

االنتقاء  ،قصاءاإل ،التوجيه
 الحشد والجمع

 

 الراقي/ المتدني،

األقوى/ األضعف   

 األبيض/ األسود

كرة االستعانة بالمشاهير)
القدم والكوميديا 

والرموزية  السينمائ  

 



ستخدام تستعني الصورة باللغة والسندات النصية يف تدعيم البنية احلجاجية مع تفاوت يف اال -7

يف اخلطابات اإلشهارية  واختالف يف األشكال، ةحضور اللغة إىل جانب الصورة أمر ضروري

. ذلك أ  تأويلنا للصورة ال ميكن أ  مينحنا ةل الدالالت، وال ميكن من أ  يستويف ما التلفزيونية

اتا قيمة حتتويه من طاقة حجاجية؛ أي أ  تناسب معطيات الصورة مع الصياغة اللغوية ال ينفي بت

لى تشكيل طرائق حجاجية الصورة الكامنة يف بنياهتا، واستقالهلا الداليل عن اللغة، وقدرهتا الذاتية ع

 .خاصة هبا

احلجاج خمتلف أمناط العملية التواصلية يف بعديه اللغوي وغري اللغوي، والذي ينعكس  يشمل -3

ناصر أيقونية أو سلوةية تتفاعل مع بدوره على وسائل احلجاج املوظفة أيضا، حيث تكو  عبارة عن ع

 نظرياهتا اللغوية لتحقيق اهلدف املسطر له.

 ،اصر املتلقي وتورطهآليات وأساليب إقناعية حتتلفزيونية الشهارية إلطابات ااخل يفاحلجاج  يضم -4

اختالف أحجام وأنواع اللقطات وأسلوب املونتاج وحرةة  اجلانب باالحتكام إىلهذا يتم تدعيم و 

مبا خيدم  التحكم يف أحجام الصورة املقدمةيوةر ملستخدمه ةرص التوضيح واملبالغة و  حيثمريا الكا

 نتج.أغراض وأهداف امل

أةثر وسائل االتصال غري الشخصي قربًا لالتصال  يةفزيونالتل تعد اخلطابات اإلشهارية -7

 بأ  هومهي، و بنفسه يندمج ويعايش ما يشاهده يف الومضات اإلشهاريةاملشاهد  جيعلالشخصي، ما 

، مما ينقل للمشاهد والقدوة عنه من خالل االستعانة باملشاهري وأهل الثقةشهر امل الشيءجيرب 



 اإلقبالو  ،للمنتجتوضيح اآلثار اإلجيابية وهو  ،الشعور باملصداقية والطمأنينة إلحداث التأثري املطلوب

 على شرائه.
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خبصائص  تسعى هذه املداخلة إىل بلورة جمموعة من املفاهيم النظرية املتعلقة ملخص المداخلة:

الذي أصبح مادة للبحث والتدريس يف خمتلف امليادين  العلمية  األخريهذا ،ومسات اخلطاب العلمي

 وما،حيث أصبح ميتلك معجمه املتخصص الذي يتميز به عن باقي اخلطابات األخرى،املختلفة

يالحظ أن مجيع العلوم والتخصصات األخرى كاهلندسة والطب والكيمياء والفيزياء والعمران ...اخل 
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حاول من خالل هاته الورقة البحث عن اخلصائص والسمات لذا سن،هلا لغة علمية خاصة هبا

من خالل الكشف عن أهم ،اخلطاب العلمي عند علماء األصول املصطلحية اليت متيز هبا

ومن هنا تسعى مداخلتنا إىل ،املصطلحات العلمية اليت متيز هبا عند دراستهم ملباحث داللة األلفاظ

جاء هبا علماء األصول عند دراستهم ملباحث داللة تقدمي ورصد ألهم املصطلحات العلمية اليت 

وعلى هذا األساس حناول تقدمي هذه ،األلفاظ من أجل الوصول للفهم الصحيح للنصوص الشرعية

 املداخلة كدراسة حتليلة وصفية.

 . فهي من جهة إعادة تأصيل لفهم اخلطاب العلمي -

هبا علماء األصول لفهم النصوص ومن جهة أخرى حتليل ألهم أقسام وأنواع الداللة اليت جاء  -

 الشرعية . 

املصطلحات اخلاصة داللة ،اللغة العلمية،املصطلح العلمي،اخلطاب العلمي  الكلمات المفتاحية:

 األلفاظ .

Summary: 
To develop a set of theoretical Related This intervention aims 
to crystallize a set of theoretical concepts related to the 
characteristics and characteristics of the scientific discourse. The 
latter has become a subject for research and teaching in different 
scientific fields. It has a specialized dictionary that is 
distinguished from the rest of the other speeches. It is noted that 
all other sciences and disciplines such as engineering, medicine, 
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Physics, urbanization, etc. have a scientific language of their 
own. Therefore, we will try through this paper to monitor the 
most important terms that distinguish the scientific discourse of 
the scholars of the assets, and by revealing the most important 
terms that distinguish them when studying the meanings of the 
meanings of words. 

Keywords: scientific discourse, scientific term, scientific 
language, special terms 

  مقدمة: 

أن تستوعب كثري من املفاهيم لعلوم  اإلسالميةلقد استطاعت اللغة العربية منذ بزوغ فجر احلضارة 

ضاري سلسلة التطور احل دورا مهما يف تكما لعب،وتأليف وإبداع تبليغفكانت لغة ،متنوعة وخمتلفة

أصيل يف خمتلف امليادين  حيث أسهمت يف تأسيس حضارة عربية ذات إرث علمي،واإلنساين

على استعاد مكانتها العلمية تدريسا  طبيعتها وخصائصها قادرة واللغة العربية اليوم حبكم،والفنون

وتأليفا وحبثا وذلك من خالل تكاثف جهود أبنائها كل حسب ختصصه وطاقته من أجل جتسيد 

منه يف اجملال االصطالحي  مصطلح اخلطاب العلمي على أرض الواقع.إن التنقيب يف تراثنا  واإلفادة

وإذا كانت اللغة هي األلفاظ ،طور العلميالت ةعلى مواكب أمر ضروري من أجل إبداع لغة علمية قادرة

وهبذه األلفاظ يعرب كل قوم عن أغراضهم فإنَّ لغة كل علم هي ،املوضوعة للداللة على املعاين

وأقدرها على ،تعترب الدراسة املصطلحية منهج من أكفأ املناهج الذ،مصطلحاته الدالة على معانيه

 ،أو مبطالعة ما كتبوه ،ما إمنا تكون بأخذه عن أهلهوالطريق املوصلة لفهم علم  ،تذليل صعوبة الفهم
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ومن هذا املنطلق مت حتديد  ،وهذا الفهم مبطالعة ما كتبوه ال يكون إال بشرط معرفة اصطالحات أهله

من خالل مباحث األلفاظ.  األصولاخلطاب العلمي عند علماء  بدراسةموضوع مداخلتنا املتعلق 

 اإلشكاليات التالية:  هاته املداخلة بطر ومن خالل هذه املعطيات حناول تقدمي

 ما مفهوم اخلطاب العلمي ؟ وإىل أي مدى مت جتسيده عند علماء األصول؟   - 

 لداللة األلفاظ؟   تقسيمهملصطلحات اخلاصة عند ايف تسمية  اوعلى أي أساس اعتمدو  -

 وبناء على هذه اإلشكاليات حددنا معامل املداخلة على النحو التايل: 

 ونتناول فيه مايلي :  اإلطار النظري : -1

 مفهوم اخلطاب العلمي .  -                 

 مفهوم املصطلح العلمي . -                 

 مفهوم اللغة العلمية .  -                 

ونتناول اخلطاب العلمي عند علماء األصول من خالل دراسة األسس   اإلطار التطبيقي: -0

األصول يف تسميتهم للمصطلحات اخلاصة عند دراستهم لداللة  علماء عليهااليت اعتمد 

 األلفاظ.

  :اإلطار النظري 
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يتنوع اخلطاب العلمي بتنوع العلوم وخيتلف باختالف الطبيعة اليت  :مفهوم الخطاب العلمي -

العلمية قي اخلطابات قائم على التفاعل اللغوي والتواصل املتصف بالرؤية كبا  وهو ،يطرحها

 1بني متخاطبني أو أكثر إذ "يتحدد اخلطاب تبعا للمخاطب واملخاطب ووضع اخلطاب "

جمال  بكونه يعرض حقائق ال،إذ يهدف بالدرجة األوىل إىل نقل حمتوى علمي ،يعرف أوال مبوضوعه

أو طة أو طرق للتحليل لغوية من حقائق منظمة أو نتائج مستنب ملضامنيفهو" احلامل ،لالختالف فيها

  2" ختبارلالفرضيات 

فهو" وليد بنية تفكري تقوم على  ،كما يعرف بالنظر إىل املنهج أو الطريقة املتبعة يف معاجلة املوضوع

مع استمرار املراقبة العلمية ،تتبع الظاهرة ووضع فرضيات لتفسريها من مالءمتها أو كفايتها التفسريية

 3االفرتاضي املوضوعي "ورودها وفق النسق  استمرار أي مدى،الظاهرة

إذا فاخلطاب العلمي طريقة يف النظر إىل املوضوعات اعتمادا على العقل والربهان املقنع املعتمد على 

وهبذا خيتلف  ،حملاولة الكشف عن األسباب املتحكمة يف الظواهر من أجل  معرفتها وفهمها ،التجربة

كما خيتلف اخلطاب   ،والقراءةاملتلقي  اخلطاب العلمي عن اخلطاب األديب من حيث اللغة ونوعية

العلمي باختالف املعارف اإلنسانية واالجتماعية" معرفة خطاباهتا ولكل خطاب خصوصياته اليت 

كما يتميز بلغته العلمية" اليت تتعامل مع  ،4حتقق أصالته املتميزة له من غريه من اخلطابات "

إذ تستند إىل سجل مصطلحي خاص مهمته احلفاظ على مضمون العلم.  5املصطلحات واملفاهيم "

ووسيلة موضوعية يف نقل املضامني الداللية وتبليغها   ،إهنا لغة علمية دقيقة مع املصطلحات واملفاهيم
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مما جيعلها لغة حمددة ،وال حىت اإلبداع اجلمايل فيها ،بصورة واضحة ال جمال  لالنطباع الشخصي فيها

كما ،6كاد الدال واملدلول يتطابقا حىت أهنا "ال تتجاوز مستوى اإلخبار والتفسري واإليضا  "ي،الداللة

 يف عملية التواصل والتبليغ .  بيانات ...(فيه دور،أرقام،أشكال،للغة الصورية )رموز

 يتميز اخلطاب العلمي باخلصائص هي: خصائص الخطاب العلمي:

وألجل ذلك على اخلطاب العلمي أن  ،وهي االبتعاد قدر اإلمكان عن الذاتية الموضوعية : -1

فال يظهر  ،الذي ال أثر يدل على منشئه من داخله ،يكون "أشبه باخلطاب اجملهول القائل

 . 7من خطابه غري الفكرة أو التصور املراد نقله للمتلقي"

 الصياغة.تناسق املفاهيم وتناسب مها أمرين:يتحقق انتظام اخلطاب العلمي بأحد  االنتظام: -0

ومتام الصياغة اللسانية وأن تتالءم ،فيجب "تناسق املفاهيم والتصورات وخلوها من التناقض

فكلما أخذ اخلطاب  ،8أجزاؤه وترتابط بشكل ال جيعل منه متواليات مجلية ال رابط بينها "

وكان أقرب إىل رو  العلمي " حظا من التنظيم والرتابط والتماسك كلما متيز عن غريه 

 .9العلم"

االبتعاد عن الغموض وال إهبام بتوظيف لغة  ويعين،يقتضي اخلطاب العلمي الوضو  الوضوح: -3

ومن هنا يكون الرتكيز أوال على اللغة العلمية اليت ،دقيقة واضحة ال تقبل االلتباس وال إحياء

لداللة غري قابل لالشرتاك حمدد ا،متيل إىل الدقة " وتتميز مبعجم خال من اإلحياء والرتاكم

 .10يبه غري مكررة وال تعيد نفسها"وتراك ،والرتادف
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إذ ال حيتمل احلشو  ،يف عرض موضوعه ووصفه اخلطاب العلمي خطاب دقيق االقتصاد: -4

حمددة الفكرة ال تطر  فرصة لتعدد ،ولذلك فعباراته موجزة،اللفظي الذي يضعف فعاليته

استعمال الرموز واحد من وسائل عدة حتقق االقتصاد يف اخلطاب  ولعل،القراءات والتأويل

"وكلما كانت هذه الرموز مضبوطة متكاملة معربة عن حتليلنا للواقع من دون إطناب  ،العلمي

 .11كانت أكثر استحسانا."،أو غموض

يعد البحث يف جمال ماهية االصطال  يف العلوم أو املصطلح  مفهوم المصطلح العلمي : -

فأصل االصطال  يف اللغة من قوهلم اصطلح القوم ،قضية عملية شاملة لكل اللغاتالعلمي 

مث جاء ختصيصه مبن  ،أو توافق بعد اختالف،فكأمنا يشري إىل اتفاق بعد افرتاق،12وتصاحلوا

وقد عرفه الزبيدي بأنه اتفاق طائفة خمصوصة على أمر ،هلم قواعد معينة معلومة 

فمن ذلك أنه :عبارة عن اتفاق قوم على  ،فيه اجلرجاين عددا من التعريفات خمصوص.وأورد

وإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ،تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول

ومنها أنه:إخراج الشيء  ،ومنها أنه: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعىن،ملناسبة بينهما

 .13لبيان املراد .وآخرها أنه: لفظ معني بني قوم معينني من معىن لغوي إىل معىن آخر

واملتتبع لدقائق االصطال  لرمبا يصل إىل أنه أوسع من أن يقتصر دوره على ما أفادته التعريفات 

وذلك جلواز ،كما ال يلزم نقله من معناه اللغوي ليكون اصطالحا،إذ ال يلزم سبقه خبالف ،املذكورة

إذ قد ،كما ال يلزم قصره على لفظ بعينه،اللغوي فينا يراد باللفظ ملعىنترادف الفكر االصطالحي وا

 أو قواعد . ،يكون االصطال  مجال أو عبارات
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على أن  ،أو ملعان معينة،وعليه فاألضبط أن يعرف فيقال هو:"استقرار ختصيص لفظ أو ألفاظ ملعىن

تطبيقا يف أو ،قد يكون بظهور معىن إذ،عن االصطال  عدم تقييد حصوله لفظا اإلفهاماملستقر يف 

 .14أو تناوهلا يف التأليف" ،قد يستفاد من خالل حترير املسائلكما ،ثنايا املسائل العلمية

إذ املصطلح هو عنوان املعرفة العلمية والدليل  ،وإذا فتحنا ملفها فإننا نفتح على آفاق واسعة للبحث

عني للداللة على معىن أو مفهوم دقيق يف "إن املصطلح اتفاق علمي على ختصيص لفظ م ،عليها

ويتشكل مفهومه  ،فاملصطلح ينشأ يف كنف فضاء معريف خاص ،إطار احلقل املعريف الذي ينتمي إليه

.إنه لغة خاصة ذات صلة وثيقة مبسرية العلوم 15النظرية واملعرفية احملاطة به" بالنظر إىل األسس

 وتطبيقاهتا.

وهلذا السبب أوىل العلماء  ،فليس هناك علم دون مصطلح،وهي دعامة حيوية للممارسة العلمية ذاهتا

فكيف نغفل عن قيمة  ،على خمتلف مشارهبم عناية فائقة به باعتباره رمزا نفتح به مغالق العلوم

وإىل مىت تظل مصطلحاتنا العلمية الرتاثية ونبتعد عنها يف استعماالتنا اليومية يف خمتلف التخصصات 

تلك املصطلحات العلمية مبختلف صياغاهتا حبيسة يف متون مؤلفاتنا الرتاثية تنتظر من ينفض الغبار 

 .املعرفة يف أوساط اجملتمع وفئاتهعليها ويوظفها إلنتاج العلم ونشر 

إذ يتميز بلغة  ،تعد لغة اخلطاب العلمي لغة  اختصاص اللغة العلمية )لغة التخصص(: -

يفهمها إال أصحاب  اخلاص ورموزه املتميزة واليت ال له بذاته ومبعجمهتضمن استقال

 .ىل شفرات متبادلة بني أهل العلماالختصاص وقد تتحول بعض األحيان إ
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اللغة العلمية أو لغة االختصاص " مصطلح مرتبط بتنظيم حوار خاص يف امليادين التقنية والعلمية 

يف  ،أو علمية ختص جماال ما واملصطلحات املستعملة فيها وهي أيضا لغة مرتبطة مبمارسة تقنية، 16"

وقد خيتلف معىن املصطلح عن معناه يف  ،هذه احلالة توحي إىل حقيقة خارج إطار اللغة املشرتكة

تركز  ،" فهي مرادفة يف الغالب للغة البحث العلمي يف قطاع معني من املعرفة،االستعمال أو املمارسة

إلفرادية )املصطلحات( واألسلوبية )العبارات والرتاكيب( بشيء من يف تعلمها على جوانبها ا

 .17االختصاص"

ومنه فاللغة العلمية ) لغة التخصص ( هي تلك الرتسانة العامة من املصطلحات واألساليب والتعابري 

فمىت نطق بكلمة  ،ويتميز هبا وتكون مسة من مساته ورمزا مليدانه ،والصيغ اليت يستعملها ميدان معني

اعده يس منها ترسم مباشرة حدود ذلك امليدان أو اجملال يف الذهن ...وكل ميدان يأخذ من اللغة ما

"فاللغة املستخدمة يف  ،يعرب عن مفاهيمه ومقتضياته ومتطلباته وما ،وييسر التعامل والتفاهم فيه

عن لغة التجار أو اخلارجني عن  ومها معا خيتلفان ،اجليش ختتلف عن اللغة اليت يستخدمها األطباء

 .18القانون ... ترتبط لغة كل منهم ارتباطا وثيقا باحلرفة اليت يؤديها "

ويعد ، 19اللغة خلصائص العلم حسب جماالت وحقول معرفية معينة " استيعابلغة التخصص هي " 

الذي يصنع أهل عرف أو اختصاص معني ليدل  املصطلح عصب النص العلمي ويقصد به"اللفظ

"واملفردات أو الكلمات يف مرحلة  ،20على معىن معني ليتبادر إىل الذهن عند إطالق ذلك اللفظ "

مفهوم من أصحاب  ،ويف غالب األحيان يكون هلا معىن واحد تقنية حمضة نشأهتا تكون هلا مسة
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امجة عن العصرنة استجابة إىل احلاجة وهذه املصطلحات قد تكون أمساء جديدة  ن ،االختصاص

 .21امللحة وإىل املساعدة على الفهم واملعرفة "

ى وإمنا هي  أيضا أبنية حنوية أخر  ،جتميع املصطلحات ضمن حقل معني التخصص جمرد وليست لغة

 يليب حاجاتنا إىل تبليغ مقاصدنا سواء باملشافهة أو الكتابة . نستعمل منها ما ،صرفية شائعةو 

لغة التخصص باهتمام من قبل العلماء والباحثني يف حماولة للخروج من دائرة التعميم حتظى 

وحنن أحوج من أي وقت مضى إىل اللفظ الدقيق ... حىت  ،املعريف والدخول إىل حيز التخصص

 التقدم العلمي والتقين يف خمتلف  اجملاالت . تكون لغتنا قادرة على مالحقة

  اإلطار التطبيقي: 

ويعود هذا التنوع إىل اختالف املناهج الفكرية للمدارس   ،ملصطلحات األصولية تنوعا ظاهراتتنوع ا

لزم أن ،ذلك أن هذا العلم يف جممله اصطالحي ،على أساسها جرى التصنيف األصويل األصولية واليت

أمثل شاهد على ذلك مباحث داللة  ولعل،ما ورد فيه من مقدمات ونتائج من قبيل االصطال 

إذ جرى اختالف  بني األصوليني يف ،واليت هي حمل النظر االصطالحي يف هذه املداخلة ،األلفاظ

 حتديد املصطلحات  اخلاصة هبذه املباحث واليت تعد من قبيل الوسائل اليت يتوصل هبا إىل املقاصد.

 ،عمدة مباحث األصول كما قال الغزايل بل هو ،ويعترب هذا املبحث من أهم مباحث أصول الفقه

اليت جاءت هبا الشريعة من  للوصول إىل األحكام وتعود أمهيته إىل كونه يُعىن مبا يتعلق باأللفاظ
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مصطلحات مباحث داللة األلفاظ  أهمالتطرق إىل .وسنحاول والسنة( ،نصوص الوحيني )الكتاب

  بالنسبة ملعانيها.

  :عند علماء األصول بالنسبة لمعانيهامباحث داللة األلفاظ  مصطلحات

وقد دل على ذلك االستقراء والتتبع  ،لدالالت األلفاظ تقسيمات عدة حبسب االعتبارات واحليثيات

 لي شر  مبسط ملعاين هذه املصطلحات: ي ويف ما،لأللفاظ الشرعية

 أواًل: تقسيم األلفاظ من حيث الوضوح والخفاء

  :األلفاظ الواضحة1-

وللعلماء يف  ،الداللة هو ما دل على معناه بصيغته من غري توقف على أمر خارجيضابط واضح 

  :تقسيم الواضح طريقان

 الظاهر( . ،ومها: )النص ،قسموا الواضح إىل قسمني طريق الجمهور: - أ

 الظاهر(. ،النص ،املفسر ،وهي: )احملكم ،قسموا الواضح إىل أربعة أقسام طريق الحنفية: - ب

دل على املراد منه بنفس صيغته من غري توقف  يطلق مصطلح الظاهر على ما  :رالظاهمصطلح 

 .22أي من سياق الكالم،ومل يكن املراد منه أصالة من السياق ،على أمر خارجي

ازداد وضوحا عن الظاهر بقرينة تقرتن باللفظ من  يطلق مصطلح النص على ما :مصطلح النص

ويقبل النسخ ،ودل بنفس صيغته على املعىن املقصود أصالة من سياقه.وحيتمل التأويل ،املتكلم

 .23والتخصيص
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يطلق مصطلح املفسر  ،فهو املكشوف معنا ،وهو مأخوذ من الفسر وهو الكشف مصطلح المفسر:

يبقى معه احتمال التأويل أو  إذ ال،دل على معناه داللة أكثر وضوحا من النص والظاهر على ما

 .24التخصيص

ويف االصطال  األصويل هو اللفظ الذي ظهرت داللته  ،احملكم يف اللغة املتقنمصطلح المحكم:

خ وال،على حنو أكثر مما عليه املفسر معناه ظهورا قويا على  .25يقبل التأويل وال النس

منه بنفس  مادل على مراد من النصوص :هو غري واضح الداللةاأللفاظ غير الواضحة : 2-

 بل يتوقف فهم املراد منه على أمر خارجي . ،صيغته

وأشدها خفاء هو ،واملتشابه،واجململ ،واملشكل،وينقسم اخلفي عند احلنفية إىل أربعة أنواع : اخلفي

هذه األنواع األربعة  تسميةاالصطال  على  أطلق وقد ،مث اخلفي،مث املشكل،مث اجململ،املتشابه

 واصطلح على املشكل إذا ،غري لفظي على اخلفي إذا كان اخلفاء لعارض التالية:فاصطلح لالعتبارات

 واصطلح على اجململ إذا،وأمكن إدراك املراد من اللفظ بالعقل،كان اخلفاء لنفس اللفظ

ال ،واصطلح على املتشابه إن مل يكن إدراك املراد منه أصال ،منه بالنقل ال بالعقل أمكن إدراك املراد

 الباقية بعارض من الصيغة. األنواعويف ،.فاخلفاء يف اخلفي من غري صيغةبالعقل وال بالنقل 

 وفيما يلي تعريف مبسط هلذه األنواع:املتشابه( ،ينقسم إىل قسمني: )اجململ وأما عند اجلمهور فه
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ينال إال  ال ،يطلق مصطلح اخلفي على ما خفي مراده بعارض غري الصيغة  :الخفيمصطلح 

ولكن يف انطباق هذا املعىن على بعض األفراد شيء من  ،من لفظه بالطلب .أي معناه ظاهر

 .26الغموض

بل البد من قرينة خارجية تبني ،املراد منه علىبصيغته الذي ال يدل  هو اللفظمصطلح المشكل: 

 .27يقابل النص املراد منه .وهو

ببيان من يدرك إال  خفي املراد منه بنفس اللفظ خفاء الوهو اللفظ الذي  :المجمل مصطلح 

 .28يدرك بالعقل وإمنا بالنقل عن املتكلم فال،املتكلم منه

واستأثر الشارع بعلمه ،توجد قرائن خارجية تبينه وال،اللفظ خفي بنفس هو ما :المتشابهمصطلح   

  .29األنواع خفاء وإهباما أكثر فلم يفسره .وهو

 ثانياً: تقسيم األلفاظ من حيث طريق الداللة

 )مفهوم ،إىل قسمني: )منطوقوتنقسم عند اجلمهور 

 ،النص ةوإشار  ،النص هي عبارة أنواع:احلنفية فقد قسموا طرق داللة اللفظ على املعىن إىل أربعة  أما

واللفظ باعتبار هذه الداللة  ،اللفظ الذي يفهم منه املعىنبالنص:واملراد ، النص ءواقتضا ،النص ةودالل

 الدال باالقتضاء. ،الدال بالداللة ،الدال باإلشارة ،أربعة أنواع : الدال بالعبارة

 ءسوا ،داللة الكالم على املعىن املقصود منه أي املعىن املتبادر فهمه منه وهو النص: ةمصطلح عبار 

 .30أكان مقصود أصالة أم تبعا
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ولكنه الزم للمعىن  ،هي داللة الكالم على معىن غري مقصود أصالة والتبعا مصطلح إشارة النص:

 .31أي املعىن املتبادر من ألفاظه،الذي سبق الكالم إلفادته

ثابت ملسكوت عنه الشرتاكهما يف علة  ،داللة اللفظ على حكم املنطوق وهيمصطلح داللة النص:

 .32أو نظر اجتهاديعرفها كل عارف باللغة دون حاجة إىل  أي،احلكم اليت تفهم مبجرد فهم اللغة

، الكالم إال بتقديره يستقيم يدل عليه النص من طريق املعىن الذي ال ما هو النص: مصطلح اقتضاء

املقدر يتطلب صدق  واملعىن ،معناه الطلب واالستدعاء االقتضاء نأل ،ومسيت هذه الداللة باالقتضاء

 .33الكالم وصحته شرعا

 .)مقيد ،مطلق ،خاص ،ثالثا: تقسيم األلفاظ من حيث الشمول وعدمه إلى: )عام

 ويطلق مصطلح العام على اللفظ الذي يستغرق مجيع ماالخاص:مصطلح العام في مقابل -1

ألن اللفظ يدل على استغراق جلميع أفراده أي  ،فالعام من صفات األلفاظ ،يصلح له من األفراد

هو اللفظ املوضوع للداللة على معىن واحد على  اخلاص:يشمل كل فرد من أفراده. أما مصطلح 

 .34االنفرادسبيل 

يطلق مصطلح املطلق على اللفظ اخلاص الذي يدل على مصطلح المطلق في مقابل المقيد:-2

فهي ألفاظ تدل على فرد شائع يف  مثل رجل وكتاب وطائر ،ومل يتقيد بصفة من الصفات ،فرد شائع

ا دون تقييدها بصفة. أم ،املقصود املاهية أو احلقيقة وإمنا ،دون مالحظة العموم والشمول ،جنسه
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 ،مثال رجل مؤمن،لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات مصطلح املقيد :فهو

 .35عفيفة وامرأة

 نهي(.،رابعا: تقسيم األلفاظ من حيث الطلب إلى: )أمر

على اللفظ الدال على طلب الفعل وحتصيله  يطلق مصطلح األمر: مقابل النهيفي  مصطلح األمر
باجلملة اخلربية اليت يقصد أو ،أو بصيغة املضارع بالم األمر،أكان بصيغة األمر ءسوا ،املستقبليف 
 طلب الكف عن الفعل على وجه احلتمأما مصطلح النهي فيطلق على ما دل على  ،الطلبها من

 .36واإللزام
  :الخاتمة 

داللة األلفاظ نلمس فيه ويف اخلتام جتدر اإلشارة إىل أنَّ االصطال  عند األصوليني يف مباحث 

يف اللفظ عند  يتضح يف تلك املصطلحات املتحدة ما وهذا ،التباين من حيث اللفظ واملعىن

مما جعل  ،ومرد ذلك إىل تنوع منابع االختالف الفكري ،ولكنها ختتلف يف معاين إطالقها ،األصوليني

لتداولية ا استثماره يف الدراسة دراسة الفكر األصويل وعالقته باملصطلحات أمهية كبرية واليت ميكن

 احلديثة وميدان حتليل اخلطاب.  

 يلي: داخلة تتمثل يف مااملوالنتائج اليت ميكن رصدها من خالل هذه 

 الدراسة املصطلحية دراسة يف غاية األمهية حيث تعمل على تذليل صعوبة الفهم. -1

 ال ميكن إحسان فهم املصطلح إال مبعرفة سبب نشوؤه . -0
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كما لعب   ،واملذهيب يالفقه االختالفراجع إىل  األلفاظنوع املصطلحات يف مباحث داللة ت -3

 املتكلم دورا كبريا يف تنوع هذه املصطلحات. مراد

 اب الشارع )القرآن والسنة(. طجاءت هذه املصطلحات للمسامهة يف فهم خ -4

 ،ا أمام التمسك مبدلول اللفظمبالحظة مناهج اجملتهدين فإنَّ األلفاظ مل تكن تشكل هلم عائق   -5

فقد تعاملوا معها بعقلية اجتهادية مرنة ال تويل لأللفاظ القدر األكرب من االهتمام إذا متَّ إحكام 

 املعىن.

 ،يكتسب املصلح أبعاد ا جديدة فقد يتجه حنو نقل املصطلح من معان حمسوسة إىل معان معقولة -6

 ،وقد يتجه حنو هجران الدال ،أو توسيعه ،أو تضييق الدال ،أو توسيعه ،وقد يتجه حنو تضييق املدلول

 واستبداله بدال جديد.

 التوصيات

 إجناز أحباث تكون أوسع استقراء  من الناحية التطبيقية. -1

وعقد مقارنات  ،مباحث األحكام عند األصوليني يفإجناز أحباث حول االصطال  -0

 اصطالحية مذهبية.

  الهوامش: 

                                                           
اجلزائر ن ،26العدد  ،منشورات خمرب اللسانيات واللغة العربية ،اخلطاب العلمي  .مرتكزاته وخصائصه،يوسف منصر1

 .45ص،0222
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2
 .33ص ،0221جوان  ،جامعة عنابة ،8ع،جملة التواصل،يف تعليمية اخلطاب العلمي،بشري ابرير 

 .51ص،املرجع السابق ،منصريوسف 3
املركز املركز  ،11العدد ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلم،إشكالية املفهوم يف اخلطاب العريب املعاصر جملة التعريب،علي وطفة4

 .131ص ،0222،السنة العاشرة ،دمشق ،العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر
 .34ص،املرجع السابق ،بشري ابرير5

 .33ص،املرجع السابق ،بشري ابرير 6
 .45ص،املرجع السابق ،يوسف منصر7

 .50ص،املرجع السابق ،يوسف منصر 8
 ،26العدد  ،جملة اللغة العربية ،اخلطاب اللساين منوذجا،واقع اخلطاب العلمي يف التعليم اجلامعي،الشريف بوشدحان9

 .034ص،0220،اجلزائر
 .33ص،املرجع السابق ،بشري ابرير 10
 . 032ص ،الشريف بوشدحان11
 .513ص،0سان العرب البن منظور جل12

 .034الشريف بوشدحان ص 13
دار البحوث للدراسات االسالمية ،عبد اهلل البشري حممد :املصطلحات األصولية يف مباحث األحكام وعالقتها بالفكر األصويل14

 .16ص،0223،ديب ،وإحياء الرتاث
15  ،بسكرة،جامعة حممد خيضر،جملة العلوم اإلنسانية،وضيفة أم تعليم وظيفي الشريف بوشدحان:لغة،نقال عن 

 .133ص،0220،الثالث،العدد
 .133ص،الشريف بوشدحان:املرجع نفسه16
 رجع نفسه.امل17

18
 .45ص ،0220 ،1ط،القاهرة ،حليم سفيان :فن القضاء 

 .46 ،0220 ،1ط ،اجلزائر ،دار هومة،صاحل بلعيد: اللغة العربية19

 
 بلعيد: املرجع السابق .صاحل 20
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 .14ص،1،1131ط،القاهرة ،إبراهيم بيومي مذكور :يف اللغة واألدب ندار املعارف املصرية21

مؤسسة الرسالة ،نقال عن الدكتورعبد الكرمي زيدان :الوجيز يف أصول الفقه 1/163أصول السرخسي ج22
 .314ص،1،0214ط،ناشرون

 ،02دار الفكر املعاصر بريوت لبنان ط،الزحيلي : الوجيز يف أصول الفقهنقال عن الدكتور وهبة  1/164أصول السرخسي ج23
 .136ص ،0216

 .311ص،1،0214ط،مؤسسة الرسالة ناشرون،الدكتور عبد الكرمي زيدان :الوجيز يف أصول الفقه24
25

 . 300نقال عن املرجع السابق ص 1/165أصول السرخسي ج 

 .180ص ،املرجع السابق،الدكتور وهبة الزحيلي26
 .183املرجع السابق ص 27
 .185املرجع السابق ص 28
 .183نقال عن املرجع السابق ص 1/161أصول السرخسي ج 29
 .164نقال عن املرجع السابق ص 1/161أصول السرخسي ج 30
 . 165نقال عن املرجع السابق ص  1/163أصول السرخسي ج31
 . 163نقال عن املرجع السابق ص 1/143أصول السرخسي ج32

 . 168ص ،املرجع السابق،الدكتور وهبة الزحيلي 33
 .024-113ص ،املرجع السابق،الدكتور وهبة الزحيلي34

 .023-026ص،املرجع السابق،الدكتور وهبة الزحيلي 35
 . 014-012ص،املرجع السابق،الدكتور وهبة الزحيلي36

 



 
 

 قاملة 5491ماي  8جامعة 

 كلية: اآلداب اللغات

 قسم: اللغة واألدب العريب

 

 اللغة الخاصة في البحث العلمي وحقول المعرفة المختلفة امللتقى الوطين :

 

 األستاذة: أمساء محايدية 

  -ب-أستاذة حماضرة  

 

 والوظيفة(لفزي ) الوصف والبناء اللغة األدبية في اإلشهار الت  عنوان املداخلة: 

  



 
 

 لفزي ) الوصف والبناء والوظيفة(للغة األدبية في اإلشهار الت  ا

 تمهيد:

ة احلضور والغياب فيما نلوك به ألسنتنا منها شديد الوصل مبواقفنا وهلذا جند ثنائي   ،ا ممي زااللغة نسقا تواصلي   تعد      

، ومن مثة تغدو عنوانا لنا بل مبدأ حامسا يف تصنيفنا، وما أوتيت ذلك إال لكوهنا "غطاء جململ األهواء فينا، وغاياتنا

بل هي اليت مك نت اإلنسان من تنظيم جتربته يف انفصال كل ي عن زمكانه وإسكاهنا فسيح املتخي ل واملمكن 

 .(5)يعاهتا املفهومية"واملستهام، فال شيء فينا ويف العامل ميكن أن يدرك خارج تقط

م الكالم لكي ألننا يف احلقيقة "ال نتعل   (2)وعلى هذا األساس عد  " اإلنسان واجملتمع واإلنسانية منتجات لسانية"    

العامل موحشا  ات، بل نتعل م كيف نفك ر من خالل رموز صوتية بدوهنا سيظل  نشبع حاجات الغريزي واحلس ي يف الذ  

غة ووفق داخل الل   شيء يتم   ة اليت صاحبت الوجود اإلنساين، فكل  غري قادر على استيعاب اخلريات الرمزي  

، وذات العل ة ميكن أن نفس ر (9)ساين"سق الل  ، وهذا ما جعل أمربتو إيكو يعترب " الثقافة ما كشف عنه الن  (3)قوانينها"

  .(1)ا  الباقي فمجر د لغو"هبا مقولة:" املهم  هو الكلمات، أم

ا " ، وما دامت كذلك فهي الل بنة األوىل يف استلهام الص ور (6)موز الثقافية مجيعا"الر   أم   وهبذا مت  التأكيد على أهن 

مزية، ا غالبا ما جتنح إىل الر  عوب انطالقا من طرائق حضورها ومستويات استعماهلا، خصوصا وأهن  اخلاص ة هبوي ة الش  

، ويف (7)على" تغطية مناطق معنوية مضافة، مصدرها ما يأيت من االستعمال االستعاري لألشياء والكائنات"فتعمل 

 ة اليت جتم ل الل غة فتجعل من حاالت الش فافية يف املعىن حاالت استثنائية.هذا إشارة إىل تلك املسحة األدبي  

ه ال يكون ر بل إن  نك  دب شعرا ونثرا، وقوام هذه احلقيقة ال ي  يكثر يف املعتقد غالبا وصل اللغة األدبية مبفرزات األ     

هذا ال ينفي وجودها يف مستويات تواصلية خمتلفة تتحك م فيها درجات اإلبالغ واإلقناع، بدءا من  هبا، لكن   إال  



 
 

إلشهار، السيما احلديث العادي وصوال إىل تلك املراتب الل غوية اليت ختضع لسياسة صانعيها، متاما كما هو كائن يف ا

 على صعيد ما حتر ك منه.

  ي:اإلشهار الخطاب غة في الل  

 : أ/ في اإلشهار

راء فعل مبتذل وجزء من العادة وممارسة ممل ة، وبإمكان املشه ر ختليصنا من رتابة هذا فعل الش   اية، معلوم أن  بد    

 هلذا الر وتني املتنامي، مضفيا على احلركة االستهالكية طابع اإلغراء؛ ألن ق مضاد  اتري الواقع بإبداعيته اليت تتحو ل إىل

 .(8)" املستهلك القدمي كان منشغال بفعل االمتالك، أم ا املستهلك احلايل فيبحث فيه عن الش عور باملتعة"

لت وق الد ائم إىل االمتالك، ألن نا إن ه جير د أشياءنا من ثوب العادي والن مطي لي كسي ها أبعادا شاعري ة تبعث فينا مشاعر ا

ا نشرتي وعدا " يف احلقيقة ومن أجل تزكية هذا الوعد لتحويله إىل منفذ لالستيهام عند  .(4)" ال نشرتي منتجا وإّن 

كل  ما يتعل ق مبناحي احلياة ابتغاء اإلمساك بثيمات قد عز ت مقاما إىل استثمار   ض يلجأ اإلشهاري  املستهلك املفرت  

 ؛ لتكون بذلك سببا للمراوغة وبابا للقبول. ذ اكرة اإلنسانيةيف ال

وهذا يعين أن ه يستحي من تقدمي منتج معزول يفتقر إىل مضافات إحيائي ة من شأهنا إكسابه بعدا تداولي ا؛ ألن 

كى، بطريقة أذ املستهلك أصال ال ينجذب إىل املنتوج كونه األجدى من غريه، وإّنا يفعل ذلك ألنه يقد م نفسه 

"كن أكثر حظا، أكثر سعادة، كن حمبوبا أكثر، أبيض أكثر، كن  مشعرا إي اه باملفارقة والتمي ز؛ لذا يقول له سر ا:

 .(51)أحسن من أي  كان"

ومن هنا تتحو ل املنتجات يف الوصالت اإلشهارية إىل أوعية للقيم اإلنسانية، مستثمرة يف ذلك عصبة من اآلليات 

بني لسانية وغري لسانية، وعلى  ةوز عمتتفاوت طاقاهتا التعبريية ومتتد  إحاالهتا الرمزية وتتداخل أبعادها التأثريية، وهي 



 
 

لبالغية اليت من شأهنا التسل ل إىل مواقع االنفعال النفسي الستغالهلا يف صعيد كل  منهما تربز مجلة من األدوات ا

مث    تكييف الس لوك الش رائي؛ ألن الوصلة اليت ال تبيع ال قيمة هلا، بل ال ميكنها االنتساب إىل الصناعة اإلشهارية. 

وعلى هذا األس  جند ، يف العيشة وأسلوبا إن نا ال نستهلك منتجات فحسب، وإّنا نبتاع من خالهلا ّنطا يف احليا

اإلشهار التلفزيوين يتجاوز كونه جمر د أداة جتارية إىل اعتباره كش افا ملا يشهده الواقع من أوضاع اجتماعية وثقافية 

 يف كل  آن كيف حنيا كما جيب، وكيف ننتمي إىل ما يناسب ذلك من ثقافة. اولغوية، بل إنه يعل من

 ب/ اللغة اإلشهارية: 

اإلشهارية على ذاك الت كامل بني نوعني من األنظمة: لساني ة وغري لساني ة، تشتغالن يف  اخلطابات تأس س قوامي     

تساو ق عجيب ينبئ حبجم الطاقة االنفعالية املرتقبة، وما دمنا هنا نعتين باجلانب اللغوي فمن الكفاية التنبيه إىل أن 

ا الرت  :تناط هبا وظيفتان مها اللغة يف اإلشهار سيخ والتدعيم باصطالح روالن بارث، أوالمها كفيلة بتسييج املعىن صد 

ورة يف حال انية على سد  العوز الد اليل الذي قد تصادفه الص  ألي  قراءة قد تشط  عن منتهى الرسالة، وتعمل الث  

 انعزاهلا.

الل غوي أو بتنو ع الل غات املوظ فة، أو ويطرح احلضور الل غوي يف اإلشهار قضايا متعد دة ومتشابكة، تت صل باملنت      

ة والثقافية غوي كفيل باستنباط املالمح الفكري  فضال عن هذا، فإن  هذا االستثمار الل   غوية...مبسائل اجلودة الل  

للمجتمع الذي تتوج ه إليه، وقد تنزاح عن هذا لتفشي ما يكن ه املشه ر من نوايا إيديولوجية يود  هلا قرارا يف نفس 

اسرتاتيجية الت سمية ؛ ألن  "صطنع من أمساء للعالمات التجارية )املاركات( ما هو أقرب لإلفهامولعل  فيما ي   ،تلقيامل

تستدعي حبثا أنرتوبولوجيا معم قا لفهم املسارات امللتوية واملعق دة للطبيعة الت عس فية أو التعليلية اليت حتكم االسم 

  (55)باعتباره عالمة."



 
 

م اعتدوا (52)الباحثون إىل أن "املشه رين اجلدد قد موا لغة جديدة ونربة وأسلوبا مل يكن متوق عا"عموما، يشري  ؛ ألهن 

م جعلوا من املمنوع الل غوي منفذا لإلبداع والتفر د، لدرجة أن باتت  على حدود الن سق الل ساين فأمهلوا قواعده، بل إهن 

 . (53)" "لغة اإلشهار لغة داخل لغة

ا وعلى الر غ تلك اجلرأة  حظيت بأنصار يرون أن  "م من إقرار الد ارسني مبجافاة لغة اإلشهار للمعياري ة واألصولي ة إال  أهن 

 . (59)" مسايرة ملتطل بات الظ روف الر اهنة ومستحدثاهتا تهاغوية تسهم يف دينامي  الل  

ه يصف عامل معه على أن  جاز لنا الت   اجملتمع ن نا إذا سل منا بأن  اإلشهار من طبيعةإ :وميكن القول يف ظل  هذا     

حقائق الل غة املتداولة، أم ا إذا اعتربناه أستاذا ألساليب حياتية ولغوية صح  لنا التنديد باستعماالته اللغوية؛ ألنه ليس 

  كما يقول برينار كاتوال.   (51)من املبالغة أن "توكل املهمة املركزية للتعليم إىل اإلشهاريني"

ا ال مناص منه ما كان على صعيد عة، فمم  لفزي متنو  وجتدر اإلشارة إىل أن  طرائق احلضور الل غوي يف اإلشهار الت      

، فضال عن مجلة املتواليات اللسانية اليت تنتظم وتريهتا  2، واملمي ز*5العالمة التجارية )املاركة(، واسم املنتج، والش عار*

  يف اإلنشاء والتدليل.

التشكيل  عداد وطرائقيف كل  موطن منها ينبسط القول وال يكاد ينتهي نظرا إىل طبيعة البناء ومستوى اإل وإن       

احتقانه رمزا يف حاالت أخرى، حيث  وكذا مسألة اجلودة الل غوية وآليات األداء، ناهيك عن 3الغرايف والكاليغرايف*

والغياب، الوجود والعدم، الواقع واملتخي ل، االعتباطية التجل ي، احلضور و تتحو ل اللغة إىل" لعبة متارس اخلفاء 

 .  (56)واحلتمية"

ومن هذا الباب خص يصا تنحو حنو األدبي ة فتغدو" غري بريئة على اإلطالق، ألن للكلمات ذاكرة أخرى تغوص يف 

 .(57)عمق الرمزي بطريقة عجيبة"



 
 

 أدبي ة الل غة اإلشهارية:ج/ 

إذا قلنا بأن ه من حسن حظ  املشه رين أن الل غة العربية حتتفي بإمكانات لغوية رهيبة قادرة  لعل نا ال جنانب الص واب     

على حتقيق اإلبالغ واإلمتاع واإلقناع إذا أحسنوا استغالهلا، ألننا ال ميكن أن ننكر بأن اإلشهار العريب واحمللي ال يزال 

يف لكن و  اجي، وال للغة حظها املفروض من الرعاية البالغية.فج ا رغم انفتاح التقانة للجميع، فال للصورة وزهنا احلج

ة الوقت ذاته ال ميكننا التعميم، إذ ميكن العثور على حاالت إبداعية تسمو بالص ناعة اإلشهارية فتكاد تتماس مع بقي  

 غيري. كريس أو الت  قد والت  بليغ والن  الفنون يف الت  

وكثريا ما يغرتف املشه ر من معني األدب مقو ماته يف اإلبداع، فيرتك للمتلق ي مسافة لإلعجاب واحلرية احملر كة      

يه الال واقع واقعا والال ممكن ممكنا واملتخي ل مرقدا للمرغوب، وقد يلجأ إىل سندات  للت أويل، خاص ة إن غذ اه باخليال فري 

ب قارئا متنو را قادرا على املناورة الداللي ة، وبإمكانه األخذ من مالحة الفكاهة لغوية ذات مرجعي ات ميثولوجي ة تتطل  

األدبية أبعادها الت عيينية والت ضمينية، كما تتيح له املمارسة البالغية حظوة اجلذب والتأثري، فينقلب على إثر ذلك مادة 

  إليديولوجي ة أيضا.ثر ة كفيلة برتمجة املضامني االجتماعية والث قافية واحلضاري ة وا

اليت حظيت بنوع من املسحة األدبية، مسهمة يف إّناء دافعية الشراء  ماذج اللغويةالن  وميكن هنا تقدمي بعض      

" الذي انتقي له شعار:"فيكم واثقون"، فباب الت جاري بنك الت ونسيعند املتلقي، من ذلك الوصلة اإلشهارية لـ" 

ناع، إذ ال مرية يف أن لتقدمي اخلرب )شبه اجلملة/ فيكم( على املبتدأ أثر مضاعف يف ظم البالغي هنا منفذ لإلقالن  

نفسي ة املتلق ي، فهو يف الوقت الذي حيتاج فيه إىل بنك يؤم ن له أمالكه ويكون حمل  ثقة قصوى يصطدم بشعار يقلب 

تهم فيه، ومن استأمنه غريه فقد قي د مبا مح لوه العبء حني أكربوا هم ثق "ثقوا فينا"املوازين، فبدال من أن خياط ب: 

من قيم الوفاء باألمانات يستوجب من مجيل القيم ونبيلها، فاملبدع هنا يستعيض عن تثمني البنك باستلهام ما أمكن 



 
 

واإلخالص بالعهود عرب إشعار املتلق ي بضرورة استحضارها من ذاكرته حني أودعت مطلق الث قة فيه، وهذا منفذ 

 در على حتقيق االستمالة حبجم ما ميكن أن يستوعبه من انتظار يغمسه يف الوهم.لغوي بليغ قا

مائر يف إطار الن سق ة اليت تتنو ع فيها الض  ضفي مسحة مجالي ة على لغة اإلشهار تلك التحو الت اخلطابي  ومم ا ي       

شويق األسلوبية اليت حتق ق اجلذب والت  عبريي الواحد على سبيل ما يعرف بااللتفات، وهو نوع من أنواع املفاجأة الت  

لس امع وإيقاظا لإلصغاء واإلمتاع، ذلك أن  " الكالم إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط ا

إذ جاء على مستوى لفظها:"  مارسيدس،، وميكن التمثيل هلذا بإشهار لسي ارة (58)إليه من إجرائه على أسلوب واحد"

ة ترو ض الطريق، وال نراها سوى جيل جديد". لقد ارحتل الكالم من الغيبة إىل التكل م، علو ا ملراتب يروهنا أسطور 

 الت بليغ وحتقيقا ملقاصد الت ثمني. 

ن  هذا األسلوب يوائم ذائقة الن اس عام ة ملا فيه ألوللس جع أيضا دور يف اجلنوح بالل غة اإلشهارية إىل لغة األدب،      

تراك "لألجهزة الكهرومنزلية، حيث جاء:  irisمثيل هنا إشهار يقو ي ذاكرة الكلمات، ومم ا يصلح للت   صويت توازمن 

 جبودهتا تغمرك".و  جتذبكن تراها، تكنولوجيا أقبل 

وال شك  يف أن ه إن استمسك بع رى األسطورة (54)كما يؤك د الباحثون بأن  "فعل الت سمية يف اإلشهار خلق"     

رنا باإلله اليوناين للر جال، وهو اسم يذك   poloعوامل اإلحياء بني املبطن واملعلن، مثال ذلك ما تعلق بعطرازدوجت فيه 

، وقد ّنا أبولو وإن كان أقل  أحرفا، إذ من الط بيعي حدوث ذلك إذا علمنا طواعي ة الكلمة للت غري  بفعل عوامل ال تعد  

 يعضدها اسم املنتج.  اعتقادنا بذلك ملا احتفت به الص ورة من عناصر



 
 

قد نال ذاك اإلله حظوة عظمى من احلب  عند األغارقة، فنسجوا حوله أساطري كثرية، لقد كان حامي الر جال وال ل

سي ما عندما يكونون يف شرخ الش باب، وهو الذ ي يرفع البشر فوق املستوى العادي مبا مينحهم من فائض القو ة 

 .(21) والط اقات

وحده قد محل من الز اد الد اليل ما يكفي لوصف مستخدم العطر، انطالقا من بالغة إحيائه  وهبذا يكون االسم

 املرتمجة ملؤث ثات الص ورة ووصاهلا العميق مبسألة اإليروسية املبج لة يف كل  الر سائل اإلشهارية اخلاص ة بالعطور.

، بل قد يسهم يف حتقيق غاية من ة وتضميناكما يتدخ ل اجملاز بصورة كربى يف اللغة اإلشهارية لتشبع بالغ     

غايات العجائيب وهي الد هشة، فضم  عناصر ال يتوق ع مجعها يف صعيد واحد من شأنه أن يول د اإلحساس باحلرية،  

، واألمثلة اإلشهارية هنا ال تكاد حتصى، منها ما تعل ق بشاي كإسباغ صفات وأفعال إنسانية على غري اإلنساين

lipton  :عش حياة الشاي، طعم يعدل مزاج العامل"وشعاره".  

حدود  إن املشه ر يف تعامله مع الل غة خيرق القواعد الن مطية فريبط بصالت واهية بني األشياء، متجاوزا باملعىن     

مت به املعقول، منم يا حلاالت الت وتر الذي من شأنه إطالق حدود الوهم عند املتلقي، وغري بعيد عن هذا شعار خت

 ذي شعرك إىل اجلن ة(. ) خ your hair to paradis take القائل:  herbal essencsة بغاسول الش عر خاص   رسالة

، وقد جعله غطاء قيميا للمنتج؛ ألن مجيع املشه ر هنا قد أبدع يف اختيار مكان حيف ه العجائيب وحيتويه ن  أاهر الظ       

الن عيم األبدي، لذا ال أفصح منه يف التعبري عن أقصى درجات الكمال وأمساها، الذ هنيات تت فق على أن اجلن ة عامل 

وإن  يف وصفه ملا يثري الد هشة باستمرار؛ ألن  كل  ما فيه يتجاوز املعقول وينايف املألوف، ويستجمع عموم أوصافه 

 .(25)احلديث الن بوي: "يف اجلن ة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر"



 
 

بناء على هذا فإن دعوة عجيبة لالرحتال بالش عر إىل اجلن ة ليست إال جنس من إسقاط دالالت املطلق من كل  شيء 

على هذا احملسوس، مث  إن  املرأة العربية باعتبارها املستهلك املفرتض هنا تدرك يف تلق يها ما توسم به الن ساء هناك من 

ا مهما بين أة من أهل اجلن ة اط لعت إىل األرض ألضاءت ما بينهما، وملألتامر أن مجال عجيب، حّت  إنه جاء:" لو 

  .(22)نيا وما فيها"رحيا، ولنصيفها على رأسها خري من الد  

وعي هذه الصورة ومن هنا بالذات تتسر ب إىل الال   لل عليها هبذا القدر سحرا فكيف هي حواملها؟!إذا كانت احل  

  .عرب هذا الشعار املثقل أدبية سن ال يبلى وال يفىن، فيزكو بذلك الوهمح   امة احلسن،العجيبة للمرأة الت  

سر تركيبه فهو على ي  ، إشهاراهتا زمنا غري يسري والقائل:" مرحبا بالغد" يف djeezyومثيله ذاك الذي اختذته شبكة      

الذي أنسن الغد وشخ صه عرب قرينة لفظية ال تستقيم يف  ،إىل اجملاز هليم بفعلتقن رمزا حمشبع بالغة و مإال  أن ه 

، فاستوجب هذا حدوث استعارة مكنية يؤول إليها احلجاج "ممث لة يف كلمة "مرحبا مألوف الكالم لغري اإلنسان

هامات للمتخي ل الذي معه تتنامى االستي لينتهي إىل اإلقناع؛ كوهنا جر دت العبارة من الداللة اخلربية وأحالتها مدخال

فتتول د االنفعاالت، فالغد وفقا هلذا املنظور تنتفي عنه داللته الزمنية املعروفة، إن ه ليس اليوم الذ ي كن ا قلقني عليه 

غوي، لقد جعله على باألمس، بل هو مطلب زمين  آخر مبقاس مغاير ينأى عن كل  معهود دل  عليه الس ياق الل  

ه منوط بلفظة مرحبا؛ باعتبارها من جنس ور كل  كون أمدا يستغرق األبد، والد  منية ليشاكلة أخرى تكاد تنفي عنه الز  

إين  أللقى الر جل فيقول يل مرحبا فيلني له  " القول احلسن الذي يطيب أثره يف الن فس، يقول أبو حي ان الت وحيدي:

 .(23)؟!" قليب فكيف مبن أطأ بساطه

ا ال تنزاح عن قيمتها الد اللية اليت اصطلحت عليها ني هذا إشهاد على مدى صداها يف فوصف الل   الوجدان، إهن 

ي ال هبا ينزاح الغد إىل غد آخر على غري عادته، لقد غدا صورة للمستقبل الواعد الذ   ، لكن  األعراف االجتماعية

د حجم استيهاماته، ي عقب تزايينفذ إليه حمال وال ينال منه نقص، وهذا ما من شأنه تنشيط احلركة االنفعالية للمتلق  



 
 

ملي   خاصة وأن   ال حيتمل شك ا، وال شك  يف  الوصف تقو ى مع تعريف كلمة الغد، وكأن  الوعد قائل: إن  غدي خم 

 ه لناظره قريب مع شبكة جيزي.ارتقابه، وإن  

ع املتلق ي إىل الش راء لدف خذها ِمعوالي يت  ور الل غة األدبي ة يف اإلشهار الت لفزي، الذ  زة عن صكانت هذه أمثلة موج       

ة، اليت جتعلها قادرة على استحضار قيم عظمى مم ا يشغل املتخي ل ة والر مزي  طوعا، بناء على قو ة حضورها البالغي  

ة على نش ط اإلقناع، وتضفي مسحة شاعري  اإلنساين باستمرار، لتكون منفذا إىل سريورة املدلوالت التوس طية اليت ت  

ية، مع القدرة غوية والفن  قافية والل  ة من املدارك الث  د  يها امتالك ع  ارية. وهلذا يتوج ب على متلق  ناعة اإلشهالص  مستوى 

ه الشيء يف اإلشهار حيتمل العبثي ة، وال احتمال لوجود دال  مقا؛ ألن  شريح سطحا وع  فكيك والت  قد والت  على ممارسة الن  

أن يقود القارئ غري العادي  -ةعاية األدبي  إن حظي بالر   –غوي الل  ا كان أو لساين، بل باستطاعة املنتقى أخرس صوري  

حني جيود على القارئ مبا ال جيود به على املبدع  إىل معرفة ما مل يكن املشه ر يعرفه أو يعتقده، وتلك متعة الفن  

 نفسه!. 
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 مقاربات حتليل اخلطاب اإلشهاريالمحور: 

 لغادة السمان  57 بريوت سيميائية الصورة اإلشهارية يف غالف رواية عنوان المداخلة :

 

  مقدمة:  -1

مع تطور األحباث النقدية انفتح البحث على أمناط خمتلفة للتواصل ، خاصة مع          

التواصلية ، فامتد  سطوع معامل السيميائية  اليت جعلت البحث مشرعا على خمتلف األنساق

جمال الدراسات األدبية إىل األنساق التواصلية البصرية متاشيا مع التطور التكنلوجي والرقمي ، 

ولعل أبرز هذه اللغات البصرية اإلشهار الذي يصفه برنار كاتوال يف كتابه اإلشهار واجملتمع 

ه خصوصياته )بأنه املخدر املصنوع من صور وكلمات وأصوات جمنونة (، فهو خطاب ل

السيميائية ، تتفاعل فيه األنظمة اللغوية مع نظريهتا األيقونية املختلفة يف تناغم لتمرير رسائله 



والتأثري يف املتلقي، وتوجيهه الوجهة املطلوبة  دون وعي منه. ومن بني اخلطابات اإلشهارية 

شكل، وتبدأ معه الغالف الروائي ذلك احلّيز اإلشهاري الذي من خالله تبدأ الرؤى يف الت

أيضا االحتماالت القرائية األوىل ملضمون النص الروائي، فهو وسيلة جذب للقراءة واالقتناء، 

 هلذا  تزايد االهتمام به من قبل الروائيني ودور النشر فأولوه مكانة خاصة. 

وإذا كانت السيمياء هي منهج دراسة املعىن يف انبثاقه وتشكله ،فإن مداخلتنا سرتكز      

لغادة السمان، حماولة استجالء  57بريوت  ميائية الصورة اإلشهارية يف غالف روايةعلى سي

 ما ختفيه من رموز ودالالت،  جميبة عن بعض التساؤالت :

 ما مدى فاعلية الصورة يف التواصل اإلشهاري، وما مدى كفاءهتا وقوهتا على التبليغ ؟ -  

 عالماهتا لتمرير رسائلها ؟ كيف يتم بناء املعىن فيها، وكيف تنتظم  - 

 ما مدى بالغتها وفاعليتها يف التأثري على املتلقي ؟ -

 ما العالقة بني الصورة اإلشهارية واملنت الروائي ؟ -

 السيميائية، الصورة، اإلشهار .الكلمات المفتاحية:  

 

 تعريف الصورة :-2



يف الشكل ،واجلمع  جاء يف لسان العرب البن منظور مادة) ص و ر( :"الصورةلغة : -أ

صاوير: ر يل، والتّ ت صورته فتصوّ توهّ  الشيءرت ر ...، وتصوّ صور، وقد صوره فتصوّ 

 ماثيل .التّ 

وهيئته  الشيءورة ترد يف كالم العرب على ظاهرها وعلى معىن حقيقة قال ابن األثري: الصّ 

وعلى معىن صفته، يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته ، وصورة األمر كذا وكذا أي 

 .1صفته"

ويف القرآن الكرمي يقول تعاىل: "اهلل الذي جعل لكم األرض قرارا، والّسماء بناء وصّوركم 

 2ركم ورزقكم من الطّّيبات ذلكم اهلل رّبكم فتبارك اهلل رّب العاملني"فأحسن صوّ 

عل صّور يشري إىل الّشكل واهليئة والّصفة، ويف آية أخرى يقول عّز وجل " ولقد خلقناكم فالف

 ،3إبليس  مل يكن من الّساجدين "مثّ صّورناكم  مثّ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إالّ 

 فالّتصوير هنا جاء تاليا لفعل اخللق ويعين الّتشكيل. 

والعقل، يف الّذهن  الشيءورة يف "قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية " هي "خيال والصّ 

 .4ماهيته اجملّردة" الشيءوصورة 

 

،وجدنا جذورها متتد إىل "الكلمة اليونانية Imageإىل أصل كلمة صورة  وإذا رجعنا      

يف الالتينية ،  Imago،واليت تشري إىل الشبه واحملاكاة، واليت ترمجت إىل  Iconالقدمية

يف اإلجنليزية ، ولقد لعبت هذه الكلمة ودالالهتا دورا مهما يف فلسفة أفالطون،  Imageو



لألفكار و  Representationوكذلك يف تأسيس كثري من أنظمة الّتمثيل أو الّتمثل 

ا إىل ورة املصطلحية ومرجعيتها التارخيية واملعرفية ترجعاهن. فذاكرة الصّ 5الّنشاطات يف الغرب"

 مصطلحي املشاهبة واملماثلة ،وكذلك إىل مصطلحات قريبة منها

 اصطالحا: -ب

ا لذلك املفاهيم املقّدمة هلا تعّدد استخدام الّصورة يف حقول معرفية خمتلفة ، فتعّددت تبع     

إذ "تعطي بعض القواميس حنو عشرة تعريفات لكلمة صورة، بدءا من اإلشارة إىل عملية 

 )أو الّنسخ( للّشكل اخلاص بإنسان أو موضوع معنّي، إىل اإلشارة إىل كّل ماإعادة اإلنتاج 

يظهر على حنو خفي، وخباصة إذا كان غريبا أو غري متوقع كاألشباح مثال، وفيما بني هذين 

املعنيني تشتمل الّتعريفات على استخدامات خاّصة للمصطلح يف الفيزياء والرّياضيات وعلوم 

كما أّن هناك كذلك معاين عامة أخرى للمصطلح جتّسد اخلصائص الكومبيوتر وغريها،  

املرتبطة بالصورة املرئية، وكذلك اجلوانب العقلية، واليت تشتمل على الوصف احلي، االستعارة 

ابع الذي يرتكه شخص أو مؤسسة، كما األدبية، والّرمز األديب، الرأي أو الّتصور، والطّ 

 .6اجلماهرية" وسائل اإلعالمتفّسرها أو تقّدمها 

الّصورة من أهم : Abraham molisوالّصورة املرئية هي" كما يعرّفها أبراهام مولس     

، "وهي من العناصر 7دعائم االّتصال البصري املؤثّر يف حساسية القارئ بشكلها وألواهنا"

قدمي االّتصالية غري اللغوية، سواء أكانت متثيال، رمسا أم تصويرا فوتوغرافيا، تساهم يف ت



على فكرة املشاهبة ". فهي جتسيد يرتكز 8معلومة عن شخص ما أو منتوج أو حدث "

الّصورة تنضوي حتت نوع أعم وهو  والّتمثيل والّنسخ ، أّما يف املصطلح السيميوطيقي فإنّ 

،واملرجع قائمة على Iconeيشمل العالمات اليت فيها العالقة بني الّدال هنا )األيقون( 

 .9" والّتماثلاملشاهبة 

 مفهوم اإلشهار:-3

 لغة: -أ

من مادة )ش ه ر(،ورد يف خمتار الّصحاح :"والشُّهرة وضوح األمر تقول )شهرته(األمر      

من باب قطع و)شهرة(أيضا )فاشتهر( واشتهرته أيضا فاشتهر، وشهرته أيضا تشهريا، وشهر 

. ويف لسان العرب البن منظور: "الّشهرُة: ظهور الشيء يف  10سيفه من باب قطع أي سّله"

. فاإلشهار يعتمد على معاين اإلعالن واالنتشار والشهرة 11شناعة والّشهرة وضوح األمر"

،غرضه التعريف بالشيء املشهر به عند من جيهله، وتسليط الضوء عليه لرياه من غاب عن 

 ذهنه ومن كان جيهله.

 اصطالحا: -ب

اتصال إقناعي مجاعي ومجاهريي أساسا، وذي طابع جتاري يهدف من ورائه اإلشهار: "

. فهو نوع من أنواع 12صاحبه نشر سلعة أو خدماته بغية  بيعها، أو التعاقد من أجلها"

 grawاالتصال اجلماهريي يعمل على التأثري اجلمعي، ذو صبغة جتارية، ويعرفه "غراو ولرت 



walter وهو" أداة لبيع  13األفراد على السلوك بطريقة معينة"" على أنه " فن إغراء.

األفكار أو السلع أو اخلدمات جملموعة من الّناس ويستخدم يف ذلك مساحات من 

امللحقات أو الصحف أو اجملالت أو أوقات إرسال الراديو أو التلفزيون أو دور العرض 

منتجها نة بغية تسويق . فاإلشهار وسيلة تنتجها جهات معي14السينمائي نظري أجر معني"

حيث "تبث اإلبداعية اإلشهارية وفرجتها ثقافة يف اجلسم االجتماعي، نسقا من ،ورؤيتها

القيم، ومعايري تتجاوز املوضات، إهنا تبث فيه أخالقا وفلسفة تتجاوز األفكار اجليدة .لذلك 

ضاته االجتماعية تثري اهتمام آليات تطور اجملتمع ومو  فإن هذه اإلبداعية اإلشهارية الراهنة

و"هي تستند إىل  15وأخالقه، كما تثري اهتمام امليكانيزمات االقتصادية والتجارية أيضا"

ازدواجية يف التدليل جتعل املنتوج يتأرجح بني مظهر مادي هو موضوع االقتناء وهدف 

 اإلشهار، وبني الكون القيمي الذي خيتزنه هذا املنتوج ويعد رمزا له، فما يعود إىل وجهه

املادي يشكل املعىن املباشر املعطى مع فعل الرتويج ذاته، إنه حريف ونفعي ومباشر، أما 

إىل الوضعية اإلنسانية، فإنه يشكل املعىن اإلحيائي املتواري يف ثوب الفرجة احلياتية اليت  مايعود

يف تطبيع  ختبئ داخلها اإلرسالية اإلشهارية مراميها احلقيقية. وتتحدد وظيفة هذا املعىن الثاين

يتم ذلك عرب قناة معينة، بوسائل مسعية  .و 16املعىن األول وإضفاء طابع البديهية عليه"

 وبصرية ، للوصول إىل أكرب قدر من املتلقني أو املستقبلني.

 أنواع اإلشهار:-4



"اإلشهار من حيث موضوعه ومضمونه :قد يكون علميا أو ثقافيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو 

 17أما من حيث طريقة عرضه فقد يكون مكتوبا أو مسموعا أو مسعيا بصريا"اجتماعيا...

هذا النوع من أقدم أنواع يعد و وسيلته اإلذاعات ،اخلطب...اإلشهار المسموع:  -أ

دميا شروطا واجب قهلذا وضع العرب  ،لكلمة دورا مهما يف التأثريتلعب فيه ا ،اإلشهار

و"يلعب الصوت دورا حىت حتدث اخلطبة وقعا لدى متلقيها، اخلطيب  اخلطبة و توفرها يف

بالغ األهية يف التأثري على املتلقي مبا حيمل من خصوصيات يف التنغيم والنرب واجلهر واهلمس، 

وتصحب الكلمة املسموعة أحيانا املوسيقى فتزيدها طاقة كربى على اإلحياء والوهم 

   18الرّاقد يف األعماق" والتخييل، وعمال على استثارة احللم وإيقاظ

"ويتخذ وسيلة له الصحف واجملالت والكتب والنشرات والتقارير اإلشهار المكتوب:  -ب

 ،وذلك ما 19وامللصقات على جدران املدن أو يف ساحاهتا العامة حيث يكثر النّاس"

أو  نالحظه من إشهار على اللوحات اإلعالنية الثابتة أو املتحركة لبعض املنتجات الغذائية،

 يف، أو مواد التجميل... ظوسائل التن

وسيلته األساسية التلفزة، ويتم بالصورة واللون واملوسيقى " السمعي البصري: اإلشهار -ج

وطريقة األداء واحلركة واملوضوع، فهو إن صّح الّتعبري عبارة عن ميكروفيلم يتعاون على إنتاجه 

وضع األثاث، واحلالقة والّتجميل، وإجنازه فريق عمل متخّصص يف: اإلخراج والديكور و 

 .20واإلضاءة والّتسجيل وضبط الصوت والرّتكيب والّتمثيل...إخل"



 الصورة اإلشهارية: -5

نعين بالصورة اإلشهارية تلك الصورة اإلعالمية واإلخبارية اليت تستعمل إلثارة املتلقي "   

لدفعه القتناء بضاعة أو منتج ذهنيا ووجدانيا، والتأثري فيه حسيا وحركيا، ودغدغة عواطفه 

جتاري ما. وقد ارتبطت الصورة اإلشهارية بالرأمسالية الغربية ارتباطا وثيقا، واقرتنت كذلك 

مبقتضيات الصحافة من جرائد وجمالت ومطويات إخبارية، فضال عن ارتباطها باإلعالم 

تلفزة، وسينما، ومسرح، االستهالكي الليربايل، مبا فيه الوسائل السمعية والبصرية من راديو، و 

وحاسوب، وقنوات فضائية، باإلضافة إىل وسائل أخرى كالربيد، والالفتات اإلعالنية، و 

وقد هيمنت الصورة اإلشهارية يف إطار .21"... امللصقات، واللوحات الرقمية واإللكرتونية

بالعوملة واختذت هلا مكانا أمسى، فللصورة القدرة على جتاوز عائق اللغة، والوصول  مايسمى

إىل متلقيها أيا كانت لغته لتحاوره وتبث فيه بوعي منه أو دون وعي ماتعجز اللغة عن 

 الوصول إليه .

ومن نقاط قوة الصورة أيضا أن إدراكنا هلا يكون شامال متزامنا ،فهي تؤثر فينا دفعة واحدة 

خالف اللغة اليت تصلنا معلوماهتا تراتبيا على امتداد اخلط الزمين. هلذا اهتم مصممو و 

ها بالرموز لتكون أكثر إحياء وتأثريا "فالصورة صانعو اإلشهار ببالغة الصورة ومجالياهتا وشحن

اإلشهارية تعمل على مشاركة اجلمهور وتوريطه باأللوان واملؤثرات الصوتية والضوئية، هبدف 

، ومهامجة كل the lust of eyesباع الفضول وحب االستطالع وشهوة األعني إش

 .22حاسة من حواسنا باستخدام كل الوسائل املمكنة من مثريات بصرية ومسعية ومشية"



 :روايةال غالفاإلشهارية لسيميائية الصورة  -6

 ، متلقيها وب، أول واجهة مفتوحة حتاوريعترب الغالف اخلارجي ألي عمل إبداعي مكت    

صمم بطريقة مدروسة الستقطاب القارئ واستفزاز فضوله وتنبئه عن حمتوى الكتاب، ي

،حتمل قيما  إشهارية هو صورة فغالف الكتاب  ، ئه املعريف، وإقناعه وجعله يقبل على اقتنا

 ومضامني ، تروج ألفكار كما تروج ملنتج هو الكتاب.

من لوحة فنية جمهولة املبدع ،يتوزع على  "57بريوت  "روايةية لغالف تتشكل الصورة اإلشهار 

مساحتها اسم صاحبة العمل أعلى الغالف كتب خبط مسيك باللون األبيض، حتته مباشرة 

خبط أصغر قليال اسم الرواية مكتوب باللون األزرق الباهت ، حتته صورة لصندوق ورقي 

يف التنب، الوجه  هذا غوصي،كشف عن وجه امرأة مغمضة العينني ، لي نورايسطع مفتوح، 

يف كامل زينته ،خيفي التنب احمليط بالرأس بقية التفاصيل من رقبة وشعر إىل غري ذلك، يف وجه 

 ".logo، ويف اجلانب األيسر جند "املميز زاوية الغالف اليمىن تظهر ورقة مطوية دون ترتيب

تتكون هذه الصورة من عالمتني أساسيتني عالمة لسانية حتتاج للنهوض بالداللة إىل      -

عالمة أيقونية، العالمة اللسانية تتكون من اسم الكاتبة يف أعلى صورة الغالف كما أسلفنا 

مكتوب خبط كبري أبيض اللون، فالكاتبة غنية عن التعريف، يعمل امسها على تعيني الرواية 

واستهالكه فيما بعد، فربوز  ا قيمة فنية تساعدها على الرتويج ملنتجهاوختصيصها ومنحه

االسم هبذه الطريقة عامل جذب ملتلقي يعرف مسبقا أسلوب الكاتبة وشهرهتا. وهو أول 



وضوحا وسطوعا، واملعروف أن  فوق أرضية سوداء ماتقع عليه العني فقد زاده اللون األبيض

األلوان، يستعمل يف الرسم لإلضاءة. فوسط ذلك  األبيض اليعترب لونا فهو حضور لكل

يسطع اسم الكاتبة غادة السمان ليحتل ية الذي حييل إىل دالالت كثرية كلها سلب السواد 

مساحة هامة من جمال الرؤية، ويعمل على استقطاب املتلقي من جهة وتثبيت اسم الكاتبة 

 يف ذهنه من جهة أخرى  دون وعي منه.

" خبط أقل مسكا من اخلط الذي  57مباشرة جند اسم الرواية "بريوت حتت اسم الكاتبة - 

 كتب به اسم غادة، فالرواية هنا تعرف باسم مؤلفها وبه تشتهر، وقد جاء اللون األزرق 

املعروف عن اللون األزرق أنه لون بارد فهو لون و  يضفي عليها دالالت معينة،لالباهت 

هو لون  57، لكن اللون األزرق الذي كتب به اسم بريوتالسماء ارتبط بدالالهتا وباالهنائي

أزرق  باهت امتص اللون األبيض املمزوج به الكثري من نضارته فأصبح مييل إىل الشحوب 

لتميل داللته إىل  الضعف والبعد واملرض والربودة ، وقد رمز به الفنانون يف عصر النهضة إىل 

ملرض والوهن ، ودب فيه الداء القاتل، وهنا فبريوت قديسة أصاب جسدها ا مرمي العذراء، 

تتبدى أوىل خيوط الداللة مستفزة بذلك الفضول املعريف للقارئ الذي يزيده هذا القدر من 

فالعالمة اللسانية التكشف الداليل عطشا ورغبة يف االرتواء،ارتواء اليكون إال باقتناء الكتاب.

تفعيل بالغة اللسان فالعنوان ب متيزاء، هنا قدمت كخطاب بصري يرتاوح بني التصريح واإلحي

جاء موجزا اليقول لسانيا الشيء الكثري لكنه دعم باللون ليحمل القارئ إىل لذة التأويل  

 ولعبة التشويق. 



وضع العالمة األيقونية متمثلة يف متتأسفل اسم الرواية مباشرة بوضعية مائلة قليال حنو اليمني 

أطراف غطاء الصندوق إىل األمحر حتت ل يف أجزاء من بلون أصفر باهت مييصندوق ورقي 

مغمضة العينني يف كامل زينته وهو  امرأة، يف هذا الصندوق يظهر وجه تأثري اإلضاءة والظل

يتم تزيينهم  م أنال يراهم وفد املعزين إال بعدالذين ما يستحضر صورة املوتى من املسيحيني 

احليادية،  :الذي حيمل دالالتكثر اللون الرمادي مبساحيق التجميل، وما يؤكد هذه الداللة أ

هذا الوجه  يغوصالوحدة، العزلة ،الكبت، اإلحباط، واالكتئاب، التحفظ، اهلدوء ...، 

األصفر ، وكأنه اقتطع ليكون هدية لشخص ما، يف كومة من التنب  املفصول عن جسده

إن يفتح الصندوق حىت يصيبه الذعر، تستدعي هذه الصورة األسطورة اإلغريقية،  لكنه ما

أسطورة صندوق باندورا، باندورا املرأة اليت خلقها اإلله زوس وطلب من كل اآلهلة منحها هبة 

عرف يوس( ،ولينتقم من البشر، لكن بروميتيوس رفضها و هبا من )بروميت لينتقم  من هباهتم

شقيقه )إيبيميثيوس( وتزوجها، فأعطاها زوس صندوقا مجيال وقبلها  ،أهنا مكيدة من زوس

وأمرها بعدم فتحه، وبدافع الفضول الذي زرعته اآلهلة فيها فتحته، فانطلق منه كل الشر 

الذي كان حيتويه، وانطلق ليعم أحناء األرض من كراهية وحسد وكل شيء سيء مل يعرفه 

غري فقدان  ان قد فات ومل يتبق يف قعر الصندوقاألو  كان  البشر قبال، أسرعت لتغلقه لكن

مسرية اإلنسان حسب األسطورة. وهي األسطورة اليت  يرافق األمل، هلذا بقي األمل

بقوهلا "بريوت تبدو يف قاع الظلمة، مضيئة وبراقة مثل  أيضا  الروائية يف منت الرواية تستدعيها

ى الشاطئ آللئها وجموهراهتا، جموهرات ساحرة هبطت تستحم يف البحر ليال، وخلفت عل



وأشياءها املسحورة امللونة، وصناديق الشر والسعادة املطعمة بالعاج والصندل والتعاويذ 

ماهو إال بريوت اليت تبتعد عن الصندوق فالرأس املقطوع وسط  . إذن 23واألسرار..."

اليرحم ، كما ترمتي امتدادها احلقيقي، االمتداد العريب وترمتي يف حضن الغرب الرأمسايل الذي 

يف حضن منر الرجل الثري الذي يستغلها فرتة من  -أحد أبطال الرواية -شخصية يامسينة 

 الزمن مث يسلمها لصديقه، لتقرر العودة إىل رشدها فيقتلها أخوها وجيتث رأسها عن جسدها

عليه وحيمله يف آنية ويأخذه لقسم الشرطة، بعدما كان متواطئا بسكوته قبال ألهنا تغدق 

إىل  حترر ، املال، إذا فبريوت هي األنثى العربية اليت هربت من ضغط اجملتمع وكبته وظلمه

، قاع مظلم مبا حتمله  يفتقر إىل الوعي ، حترر ينسلخ من قيمه الراسخة فينحدر هبا إىل القاع

، حيث الصراع الطبقي واالجتماعي والسياسي والديين، كلمة الظالم من دالالت سلبية

وبعقول   مع الفقر واملرض...، بريوت ذلك النور الساطع ،اإلغراء الذي يودي حبياةصراع 

الذي حييط بوجه  داللة املوت إىل ليمن يستهويهم الشكل واملال والشهرة، فالتنب املصفر حي

  .ق بريوت على أهنا جوهرة الشرق، وجنة احللم املنشود، يف حني تسوّ  بريوت

تلقيها االضطراب، فينفتح تقبله السريع على مقروئية كاملة صممت هذه الصورة لتثري يف م

هو و العناد التعبريي، ه نوع من للمشهد، واستقباله العميق للصورة مبا فيها من معاناة ...، إن

قراءة العالمة نوعا من الرهان املثري، جارا  إىلعناد بالغي كما يسميه روالن بارت يضيف " 

حنو دهشة مرئية أكثر منها فكرية، ألهنا تعلقه على وسط  Imageبذلك قارئ الصورة 

. و كغريها من 24املشهد، وعلى مقاومته البصرية وليس على داللته بشكل مباشر"



اإلرساليات اإلشهارية ركزت هذه الصورة اإلشهارية على املقصدية اإلقناعية والتأثري، عالوة 

أشرنا إليها سابقا، فالرتكيز على اسم   على خاصية الدعاية اإلعالن، وخاصية التحفيز اليت

كاتبة هلا مكانة متميزة يف األدب املعاصر، واملعروفة بأسلوهبا النابض باحلياة واستخدامها 

، وإرفاق هذا االسم بعنوان إحيائي ينفتح على  اللغة الشعرية اجملنحة كما وصفها أحد النقاد

يربكه وخيلق لديه تشويقا  مستفزة  رةبصو رسله العديد من التأويالت، خاصة عندما يربطه م

، فالصورة اإلشهارية هنا حققت املتعة واللذة ، وأدخلت عامل أسطوريوانطباعا بأنه أمام 

 متلقيها يف عامل حلمي يدفعه إىل امتالك واقتناء الكتاب

املمّيز هو رمز أو صورة أو أي عنصر مرئي أنتج خصيصا للداللة على ":logoالممّيز"

هيئة ويعرف أيضا على أنه متثيل ملدينة أو دولة أو احتاد دول أو أي كيان آخر، مؤسسة أو 

وهو باإلضافة إىل ذلك "أداة لصياغة وتنظيم وتداول القيم )باملفهومني املايل والثقايف 

 .25للكلمة( ضمن شروط خاصة هي األساس الذي تبلور يف حضنه هذا املميز"

مان ليكون طريقة تواصل بينها وبني املستهلك احملتمل إّن الشعار الذي اختذته غادة الس    

متثله صورة أمامية لبوم وهو حيدق بعينني واسعتني، ميتد من حتت جناحه األمين خط مستقيم 

حيمل اسم املؤسسة مكتوب باللغة العربية :منشورات غادة السمان، بينما يبرت هذا اخلط يف 

 اجلهة اليسرى بعيد اجلناح مبسافة قصرية .



تشكل هذه الصورة "مميزا" أي هوية بصرية صممت خصيصا لتدل على مؤسسة بعينها      

ختتلف عن باقي املؤسسات ، هي دار النشر اخلاصة بغادة السمان، وهي التكتفي هبذه 

الداللة بل تعج بالعالمات والقيم.وعلى الرغم من أن سلطة اللساين تبدو أقوى كوهنا املوجه 

فإن األيقوين "البوم"هنا هو نقطة الوصول اليت حددها صاحب اإلشهار لعملية تأويلية ما، 

دالالت تنبع من هذا التجاور  إىل باستعمال املميز النمطي ، الذي حييلنا بشكل دائم 

 اللساين األيقوين.

 فماذا ميثل البوم للقارئ؟

 ماذا يقدم البوم لدار نشر صاحبتها امرأة عربية شرقية ؟

القدمية  اليونانية جزءا من الفلكلور البشري منذ القدم، جمدته األساطري لقد كان طائر البوم

يتميز ببعد نظره وأحاطته هبالة من احلكمة ،لكنه غالبا ما ارتبط باملصيبة واملوت والشؤم.

 . الصامتونعومة ريشه الذي يوفر له الطريان 

لغوية،فاستحضار اسم غادة إن الغرابة اليت ميثلها العنصر األيقوين ستستوعبها اإلرسالية ال

الذي يقف على مواطن العلة، وأطالل التخلف، السمان سيستحضر أسلوهبا النقدي الثائر، 

يستحضر البوم أيضا عناصر فضاء آخر هو اليت تسحب األمة العربية إىل مستنقع تغرق فيه. 

وهو ماتسعى فضاء احلقول واملزارع والغابات ويستحضر معها دالالت احلرية واألمل والفرح، 

 إليه غادة يف كل كتاباهتا.



يف شكل خط مستقيم حيمل  األمين يرتبط البوم يف املميز بوضع ثقايف خاص، فامتداد اجلناح

اسم دار النشر، هو امتداد يتجاور فيه األيقوين واللفظي وحييل كل واحد منهما على اآلخر، 

رية ،امتداد لقيم السلم واإلخاء، األيقوين ليحمل اللفظي هو امتداد لقيم احل هذا إن امتداد

 لفرد وال جملموعة من األفراد ،هي امتداد حلرية الفكر وحرية املعتقد .وهي قيم كونية التعود

شهدت ألوانا من الظلم االجتماعي قبس من نور تستنري به دار النشر المرأة شرقية 

قاف وقطع ذلك االمتداد واالضطهاد الديين واالحنسار الفكري. وهي الداللة اليت يعضدها إي

عليها األديبة يف   ثارت فهو قطع صلة بكل القيم السلبية اليت ،على مستوى اجلناح األيسر

إن هذا التشكيل البصري قد أعطى الصورة فيضا من الدالالت والعديد من  .كل كتاباهتا

التأويالت، إذ حييلنا هذا التشكيل البصري إىل قراءة أخرى فامتداد اجلناح األمين هو 

استشراف للمستقبل الذي ميثله اليمني وفق رمزية االجتاه كما حتدده الكتابة العربية. إن البوم 

بكل قيمه السلبية، ميثله البرت على مستوى اجلناح األيسر( وهو ماي )املاضبيقطع امتداداته 

ه قيم احلرية واستقامة الفكر، وهو والذي كان فيه نذيرا للشؤم ليستشرف مستقبال متتد في

يستشرف املستقبل ويرتبط باحلاضر بطريقة جلسته اليت يتوجه هبا لألمام، فتوجهه لألمام 

كن طريقة جلوسه هي ارتباط باحلاضر الذي يوصل إىل استشراف واجتاه حنو املستقبل ل

 لقيم اإلجيابية .كل القيم السلبية، مقابل امتداد لاملستقبل، إذا القطيعة هي قطيعة ل

إن منط هذا االمتداد وشكل البوم قد حوال املميز إىل نوع من الفرجة جتر قارئها حنو دهشة 

  مرئية الكثري منها فكرية كما يرى روالن بارت.



 الصفحة الخلفية للغالف اإلشهاري للرواية:

إن أول ماجيذب انتباهنا يف الصفحة اخللفية لغالف الرواية اللون األمحر ، الذي شكل أرضية 

وزعت عليها باقي العالمات ، يف اجلانب األمين للغالف صورة فوتوغرافية جانبية لغادة 

ألسود، وعلى بقية الغالف وزعت السمان مقبلة بوجهها على من يراها ، صورة باألبيض وا

أراء نقدية جملموعة من النقاد حول العمل األديب كتبت باللون األصفر ، أسفل الصفحة جند 

 املميز اخلاص بالشركة بلون أزرق ودار النشر باللون األسود.

يف مقابل اللون األسود يف واجهة الغالف ، يهيمن اللون األمحر على الصفحة اخللفية 

حلرب يف لبنان ، فوسط ذلك اجلو املتعفن الذي خيفيه للرواية، وكأنه إنذار ونبوءة باستعار ا

 البهرج هناك شرارة تستعر .

جهة كتفها  امتجهة بنظرهصورة جانبية يف تقدم غادة السمان نفسها إىل مجهور قرائها 

تأىب االنغالق على ذاهتا بل ميتد فهي كاتبة  األيسر، بعينني فاحصتني، متأملة مايدور حوهلا،

هي صورة باألبيض واألسود واملعروف أن األبيض واألسود ها اهتمامها حنو قضايا أمتها. 

ض واألسود قيمتني أكثر منهما لونني ، فهي كاتبة حتمل قيما لقارئها، هذا التفاعل بني األبي

ص كل منهما من سلبياته وأبقى على إجيابياته ،فاألسود هنا داللة يف شخص كاتبة خلّ 

السلطة واألناقة والقوة ، وهو ماينطبق على غادة السمان فهي كاتبة معروفة بقوة وأناقة 

والوضوح واحملبة .فهي أديبة الصفاء  هالة منعليها  ضفى حرفها ورأيها.أما األبيض فقد أ



ذه الصورة من يراها يف صرحية تعاجل قضايا جمتمعها بكل صدق. وحتاور غادة يف ه واضحة

فهي حتدق فيه وتتجاوب معه حبوار صمت يقول أكثر مما يقوله الكالم، صمت مستفز،

 داخلي ، خيلق نوعا من التواصل واأللفة. 

ح ، وكلها آراء عرضت اآلراء النقدية حول هذه الرواية باللون األصفر لون احليوية واالنشرا 

 تعمل على تزكية املنتج عند القراء فهي  دعاية مقصودة للكتاب.

التأثري يف املتلقي واستفزازه من أجل الوصول  هو استمرار لفعلإذا فقد كان الغالف اخلارجي 

 إىل فعل الشراء. 

  خالصة البحث: 

ف  هي إرسالية إشهارية تصمم وفق صورة الغال خنلص من كل ما استعرضناه إىل أن     

شروط معينة تراعي متلقي هذا املنتج/ الكتاب ، وتعمل على التأثري فيه واستفزازه ليقبل على 

هو غالف إشهاري بامتياز ، يثري يف القارئ اضطرابا ،57غالف رواية بريوت و فعل الشراء ، 

إال بقراءة النص يت التكتمل ه يف عامل من اللذة ال، لينفتح تقبله السريع على مشهد يدخل

 عليه ووامتالكه. وقد جنحت صورة الغالف اإلشهارية يف محل داللة املنت ، فقد دلت 

 .  استوعبت النص الروائي بأكمله
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 (اإلعالميةالثاني ) اللغة ...احملور:

الفصحى املعاصرة يف اخلطاب اإلعالمي الرقميعناون املداخلة:   

 

 املقدمة : ملاذا هذا املوضوع؟ 

موضوع هذا املقال ؛ الفصحى املعاصرة يف اخلطاب اإلعالمي الرقمي ؛ هو من موضوعات الساعة 

يف الواقع الثقايف الرّاهن ، نظرا ملا تشهده اللغة العربية يف وسائل اإلعالم من تغّّي ملحوظ أسهمت 

املخلص و  فيه عّدة عوامل و فرضت على املهتمني باإلعالم العريب عاّمة و بالفصحى خاصة البحث

 البناء على حلول عملّية تناسب العصر و ال جتايف مجالياهتا و مواطن إبداعها . 

شهد العامل سباقا حمموما يف عامل اإلعالم ، فمن إعالم تقليدي إىل ثورة تكتولوجيا تّولد عنها إعالم 

لّيا شامال مبختلف إلكرتوين إىل ثورة رقمية انبثق عنها إعالم رقمّي / إلكرتويّن، أرسى نظاما اّتصا

صل يف ي ممّامتفصالته، والذي ميكن أن يكون أشبه باملارد الذي حياول جاهدا الّسيطرة على البشرية 

أغلب األحيان إىل انتهاك اخلصوصية كما عّّبت عن ذلك اإلعالمية األردنية " عبّي الّرحباين" يف 

 اإللكرتوين". -آخر إصداراهتا املعنونة ب " اإلعالم الرّقمي
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فهوم الّتواصل متّخض عنها مايعرف بالّتفاعلية، اليت كانت سببا مباشرا يف مهذه الّنقلة الّنوعية يف 

يعد الفرد جمّرد مستقبل للّرسالة اإلعالمية ، بل هو  إذ ملحتطيم القيود اإلعالمية املتعارف عليها، 

عنصر فّعال يف الّشبكات الّتفاعلّية وصانع ملالبساهتا، فالقاعدة املتعامل هبا يف العملية الّتفاعلية هي 

مشاركة الفرد ) املتلّقي( يف الّرسالة سواء أحدثت رجع الّصدى أم مل حتدث، ولعّل اهلالة اإلعالمية 

بشأن شبكة األنثرنت مل تأت من فراغ، فقد تعّرض العامل برّمته إىل تسونامي الّتكنولوجيا اليت أثّيت 

 ت معامله خارج املؤسسات الّتقليدية.ر وامليديا ، فالعصر احلايل هو عصر اإلعالم الرّقمي، الذي  تبلو 

قمي و اللغة فحسب بل الورقة البحثّية اليت بني أيدينا مل تتوّقف عند ختوم ظاهرة اخلطاب اإلعالمي الرّ 

حاولت الغوص يف التفاصيل ، بغية املسامهة الفّعالة يف األخذ باألسباب لرتقية العربية ، و جعلها 

 األوىل على مستوى احلديث اليومي و النصوص املكتوبة و كذا الفضاء االفرتاضي .. يف هذا البحث 

املصطلح يعّد مفتاح العلوم، الذي كان لزاما أن نقف عند حدود املصطلحات اليت أّثث هلا ألّن 

أن " يصبح فارس الّنص الذي يقود قطيع الفكر، فتنتظم من خلفه جيوش  -على أمهيته -يوشك

الكالم ، وتفّتح له قالع الّذهن والوجدان، فيدخل الّنص معّية املتلّقي دخول الفاحتني الظّافرين، وهو 

صوته الّدال، فيقع الّتواطؤ والّشيوع، وتقوم قيامة  الحيدوه روع، مادام على أمن من تصّوره، وأمان من

 فاملصطلح شفرة يتوّجب فّك غموضها للوصول إىل مغاليق املعارف املختلفة. 1املعرفة."

 -الدكتور رشدي أحمد طعيمةكما يعتقد   –الواقع أّن الّلغة العربية  يفتعريف الفصحى المعاصرة: 

شأهنا شأن أّي لغة أخرى، ذات مستويات يف استخدامها، " فعلى املستوى الرّأسي جند  لغة الرتاث 
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ولغة احلياة املعاصرة، وعلى املستوى األفقي جند مستويات خمتلفة منها ماخيص املثقفني ومنها ماخيص 

الّتخّصصي وهو تدريس الّلغة أوساط املثقفني، ويف تعليم الّلغة العربية كلفة ثانية جند املستوى الّلغوي 

إىل الّلغة  العربية ألهداف خاصة، واملستوى الّلغوي العام، ويرى أّن املستوى الّلغوي العام ينقسم

العامية، وهي لغة التخاطب اليومي بني الّناس، والفصحى املعاصرة أو العربية املعيارية املعاصرة، وهي 

 تب والتقارير واخلطابات ، وتلقى هبا األحاديث يف أجهزة الّلغة اليت تكتب هبا الّصحف اليومية والك

اإلعالم، ويتحدث هبا املسؤولون يف لقاءاهتم العامة، واخلطباء يف خطبهم، وتدار هبا االجتماعات 

الرمسية، وتؤدى هبا بعض املسرحيات وغّي ذلك من مواقف تستخدم فيها الفصحى لغة للفهم 

الّلغة اليت يشيع استعماهلا يف الكتابات الّدينية واألدبية القدمية واإلفهام، وفصحى الرتاث ، وهي 

 2والّشعر العريب يف عصوره املتقّدمة، أو هي الّلغة املرتبطة مبصادر الثّقافة اإلسالمية األوىل."

ديثة ، وحمور دراستنا هو الفصحى املعاصرة أو الّلغة العربية املعيارية احلديثة أو الّلغة العربية القياسية احل

هي الّلغة العربية الفصحى املستخدمة يف عامل اإلعالم واحملتوى العريب اليوم، وهي متّثل تطّورا لغويّا 

طبيعّيا عن الّلغة العربية الفصحى الكالسيكية والعربية املعيارية احلديثة استجابة الّلغة العربية ملتطلبات 

تشاكالت بينها مل تلق بعد ماتستحق البحث من العصر احلديث يف الّتواصل واإلعالم. إال أّن الاّل 

 قبل املتخّصصني الّلغويني العرب.
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إنّه من الّصعوبة مباكان تقدمي تعريف حمّدد لإلعالم الرّقمي، تعريف اإلعالم الّرقمي ومسمياته:  -2

ها بني علوم فعلى الّرغم من ثرائه الّتقين وأمهيته الّسياسية واالقتصادية والثّقافية، مازال تنظّيه تائ

 اإلنسانيات ونظريات املعلومات واالّتصاالت، فاإلعالم الرّقمي هو إعالم عصر املعلومات.

و هو " جمموعة من األساليب واألنشطة الرّقمية اجلديدة اليت متّكننا من إنتاج ونشر احملتوى اإلعالمي 

وتلّقيه، مبختلف أشكاله من خالل األجهزة اإللكرتونّية )الوسائط( املّتصلة باألنثرنت، يف عملية 

مة يف إنتاج احملتوى تفاعلية بني املرسل واملستقبل، حبيث تكون مجيع الوسائل واألدوات املستخد

 ... وظهور رقمياإلعالمي من صحافة وأخبار وغّيها من األدوات ومصادر املعلومات هي بشكل 

تتمّيز بوجود نوع من الّتحّكم االنتقايل من جانب أفراد اجلمهور يف نوعية املعلومات و   الّتفاعلمرحلة 

لة اليت خيتاروهنا، مثل الفيس بوك اليت خيتاروهنا أي أّن الفرد ميكن أن يكون رئيسا لتحرير اجمل

واملدّونات بأنواعها والفيديوتيكس والتلفزيون الرّقمي، أي أصبح اجلمهور مشارك يف وسائل اإلعالم 

فاإلعالم الرقمي هو اإلعالم الذي يستخدم كافة الوسائل االتصالية  3بدل من أن يكون متلقي فقّط"

الوسائط على غرار احملطات التلفزيونية التفاعلية، والتلفزيون املتاحة إىل اجلمهور، فهو إعالم متعّدد 

األرضي والرقمي، والّصحافة اإللكرتونية واملواقع الّشخصية وشبكات اجملتمع االفرتاضية، واجملموعات 

من الّنص  وهذا يعين أّن املعلومات اليت يتّم عرضها يف شكل مزيج اوغّيه الّبيدية واهلواتف اجلّوالة

 أكثر قوة وجاذبية. والفيديو هي والّصورة

فاإلعالم الرّقمي أصبح اليوم واقعا المفّر من الّتعامل معه، فقد فرضت وسائطه نفسها بشكل حّتم 

علينا الّتكّيف معها، فقد حّطم هذا اإلعالم كّل القيود واحلواجز املوجودة يف نظّيه من اإلعالم 
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مي، بوصفه إعالما جديدا أو إعالما تفاعلّيا أو إعالما الّتقليدي، وهناك مرادفات كثّية لإلعالم الرّق

 إلكرتونّيا أو إعالما شبكّيا وغّيها من الّتسميات.

ولعّل ماميّيز هذه الّتسميات هو ارتباطها خبصائص معّينة برزت مع ظهور هذا الّنوع من اإلعالم 

 2رتنت يف العامل وطغت على الّساحة. "وتشّي بعض اإلحصائيات إىل جتاوز عدد مستخدمي اإلن

 081، أي:حوايل ثلث سكان العامل، هذا الرقم ميثل زيادة بنسبة 2111مليار مستخدم يف عام 

، وكانت أكّب نسبة منو خالل هذه الفرتة كانت من نصيب إفريقيا 2111عما كان عليه يف عام %

بنسبة  ، تليها منطقة الشرق األوسط 2.22.0واليت منى استخدام اإلنرتنت فيها حبوايل 

%1882".0  

 ميكن تلخيصها فيمايلي:خصائص اإلعالم الّرقمي: -3

الّتفاعلية: حيث يتبادل القائم باالّتصال واملتلّقي األدوار وتكون ممارسة االّتصال ثنائية االجّتاه -1

 وتبادلّية وليست يف اجّتاه أحادي، بل يكون هناك حوار بني الطّرفني.

الّتفاعل مع العملية االّتصالية يف الوقت املناسب للفرد، سواءا كان االلتزامّية: وهي إمكانية -2

 مستقبال أو مرسال.

املشاركة واالنتشار: يتيح اإلعالم اجلديد لكّل شخص ميتلك أدوات بسيطة أن يكون ناشرا  -3

 يرسل رسالته لآلخرين.
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املتلّقي واملرسل، مثل احلركة واملرونة: حيث ميكن نقل الوسائل اجلديدة ، حبيث تصاحب  -0

احلاسب املتنّقل وحاسب األنثرنت واهلاتف اجلّوال، واألجهزة املكفية، باالستفادة من الّشبكات 

 الالسلكية.

 العاملية: حيث أصبحت بنية االّتصال بنية عاملية، تتخّطى حواجز الّزمان واملكان والرّقابة. -.

خدام كّل وسائل االّتصال مثل الّنصوص والّصوت تعّدد الوسائط يف اإلعالم اجلديد: يتّم است -6

 والصورة الثّابتة والّصورة املتحرّكة والّرسوم البيانية ثنائية وثالثية األبعاد.

االنتباه والرّتكيز: نظرا ألّن املتلّقي يف وسائل اإلعالم اجلديد يقوم بعمل فاعل يف اختيار احملتوى،  -2

عالية من االنتباه والرّتكيز، خبالف التعّرض لوسائل اإلعالم الّتقليدي والّتفاعل معه، فإنّه يتمّيز بدرجة 

 الذي يكون عادة سلبيا وسطحيا.

األرشيفية والّتخزين واحلفظ: حيث يسهل على املتلّقي أرشفة وحفظ الّرسائل االّتصالّية   -8

  .واسرتجاعها كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاهتا."

الرّقمي وسيطا فّعاال يف إيصال املعلومة يف كّل األمكنة ويقوم ببّث رسائل حتمل يف لقد أصبح اإلعالم 

 مضامينها رسائل إجيابّية وأخرى سلبّية وليس من الّسهولة مبكان السيطرة عليه.

التفتيش يف حقيبة اللغة يعّد إحدى الطرق اليت مّهدها العلم احلديث بغية الكشف عّما يف دوالب 

دات و أفكار ؛ فاللغة متّثل الّرداء الذي جيب أن خنلعه عن النص مكتوبا كان أم العقل من اعتقا

 منطوقا لتعرية ما فيه من أفكار . 
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و للكاتب حرّية تزييف أفكاره ؛ كما له مطلق التحكم فيها كيفما شاء و أراد . لكن اللغة خط 

لمجتمع الناطق هبا و الذي إليه أمحر! ملاذا !؟ ببساطة هي بطاقة وجود ؛ و هوية جمّسدة و جبدارة ل

 تنتمي . فال قدرة ألحد على جتاوز هذا احملظور. 

و لغة اإلعالم أحد مستويات اللغة العربية املعاصرة و اليت فرضت نفسها مبرور الوقت على شىت 

جماالت الكتابة األخرى كافة سواء منها الكتابة العلمية أو األدبية .. ناهيك هن كوهنا لغة ذات 

 عة خاصة متعّددة التجليات متنوعة الصور اليت فيها تتشّكل .  طبي

فلغة اإلعالم تبدأ عند أدىن نقطة على خط اللغة لتلبس رداء العامية الصرفة و تنتهي عند أقصى 

نقطة له لتقبع يف أدبيات اللغة الفصحى . و بني هاتني النقطتني تتنوّع األشكال و تتباين األساليب 

 ات لتكّون لنا  هذا املزيج اللغوي شديد التشابك الذي نطلق عليه لغة اإلعالم . و تتشاكل املستوي

يوسف " أساس احلضارة البشرية ، و متثل الوسيلة الرئيسية اليت تتواصل هبا األجيال ، و عن طريقها 

تنتقل اخلّبات و املعارف و املنجزات احلضارية مبختلف صورها و عن طريقها ، أيضا، ال ينقطع 

اإلنسان عن احلياة مبوته؛ ذلك أّن اللغة تعينه على االمتداد تارخيّيا ليسهم يف تشكيل فكر و ثقافة و 

   6حياة األجيال التالية "

 عالقة اإلعالم باللغة و األدب :  -0

ثر األدب يف الصحافة : مل يكن الشيخ إبراهيم اليازجي يعلم أنه بصدد التمهيد ملنظر حبثي شامل أ 1

كتابه الرائد لغة اجلرائد حماوال إلقاء الضوء على األساليب و الرتاكيب اليت  1810رج يف عام ملّا أخ
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كانت تستخدمها اجلرائد يف عصره ، و مل تكن حماولة الشيخ عبد القادر املغريب بعد ثالثني عاما 

نظور ول هذا املتقريبا من حماولة اليازجي و اليت تضمنها كتابه تعريب األساليب إال حماولة لرتسيخ أص

و إذا كان هذا هو احلال مع الصحافة ، أقدم وسائل اإلعالم فاألمر نفسه ينطبق على االنرتنيت و 

وسائل التواصل االجتماعي حاليا ، فمن يقرأ لغة الوسائل اإلعالمية اجلديدة يدرك على الفور أن مثة 

 لغة جديدة خلفتها الوسيلة اجلديدة . 

، كما يذهب د حممود خليل و د حممد منصور " أن القاسم املشرتك بني و التفسّي ببساطة شديدة 

وسائل اإلعالم مجيعا ، مع التفاوت الطبيعي ، هو اللغة ، فكل وسيلة إعالم تسعى جاهدة إىل 

استخدام اللغة األكثر مالءمة ، و األكثر مصداقية ، لدى مجهورها ، و هي حني تستعني مبعطيات 

تستهدف ، يف املقام األول و األخّي ، إحداث تأثّيها باللغة املستخدمة يف تكنولوجية أخرى فإهنا 

اجلمهور املتلقي ، ذلك أن اللغة تشكل عقول اجلمهور ،  و تصوغ رؤيته اليت يفسر هبا واقعه و 

 .  2يستوعبه ، و يتكيف معه و يوجه سلوكه يف التعامل مع هذا الواقع "

زد على ذلك أن أوائل الصحفيني يف البلدان املتقدمة و النامية على السواء كان أغلبيتهم أدباء و  

كتاب و إن مبفهوم أمشل . ومل تتخذ األنواع اإلعالمية أشكاهلا املعروفة و مل تتبلور حبق إالّ مع بداية 

 شىت األنواع األدبية . واضح للعيان ارتباطها و تأثرها ب السببالثلث األول من قرننا احلايل و 

هذا؛ وغّي خاف علينا استنجاد الصحفيني و اإلعالميني بكبار األدباء و الشعراء للكتابة هلم نزوال 

 عند ميول القراء إىل الصيغ األدبية كوهنا تستهويهم كثّيا . 
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 أثر الصحافة يف األدب :  – 2

فضل يف الوصول هبا إىل بوابة عامل كان للصحافة و اإلعالم سهم يف إبراز أمساء أدبية و ال  – 1

 الشهرة الواسع يف عامل األدب ، و املقام ال يتسع و ال يسمح بذكرها . 

سهولة االحتكاك اليومي بني األدباء عّب أعمدة الصحف و اجملالت و الّبامج اإلذاعية و هذا   – 2

راجهم العاجية ، و ربطهم كان أمرا كفيال بدفع عجلة اإلبداع للمضي قدما " و إخراج األدباء من أب

باجلماهّي أكثر ، و أصبح األدباء و الشعراء أكثر التصاقا باجلماهّي بدل القصر أو البالط كما كان 

  8احلال يف العهود السابقة " 

تطور بعض األنواع األدبية يعود فضله بالدرجة األوىل إىل الصحافة و باخلصوص على سبيل  – 3

 التمثيل ال احلصر القصة القصّية . 

 ماهية التحرير اإلعالمي و التحرير األديب و مستويات االختالف بينهما :  – .

 ماهية التحرير اإلعالمي :  – 1

ّي و القراء متضّمنا قوة االقناع و التعبّي احملكم السلس و هو أسلوب من أساليب االتصال باجلماه

الواضح و املباشر مع األخذ بعني االعتبار أن تكون ألفاظه أّخاذة رنّانة ، و ميزة التحرير االعالمي 

أنه ال يّدخر وسيلة إالّ و يستعني هبا بغية الوصول ألكّب قدر ممكن من اجلماهّي على أن لكل وسيلة 

 ئق و ميزات و سبل للّنفاذ . خصائص و طرا
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 ماهية التحرير األديب :  – 2

يبحث التحرير األديب عن احلقيقة اخلالدة و لكن على مستواها اجلمايل على العكس من التحرير 
اإلعالمي الذي يرصد بصدق و أمانة تامني و فن بالدرجة األخّية و يرى الدكتور هاين الراهب بأن 

  8ادة بناء الواقع وفق قيم الصدق و اجلمال و املتعة "الكتابة األدبية عامة " إع

 مستويات االختالف بني التحرير اإلعالمي و األديب :  – 3

 اللغة :  –أ 

 لغة االعالم تنتمي إىل اللغة املشرتكة يف األمة  -
 لغة اإلعالم تتوّسط النثر الفين أي لغة األدب و النثر العادي أي لغة التخاطب اليومي  -
 لغة اإلعالم سهلة و شعبية و لغة األدب فّنية و هلا حظ من التفكّي و عذبة اللفظ  -

 مستوى املوضوعية و الصدق :  –ب 
 يقوم التحرير اإلعالمي على الصدق و املوضوعية  -
 يقوم التحرير األديب على الغموض و اخليال حّد اإلغراق و االبتعاد عن الواقع  -

 مستوى اإلبداع :  –ج 
 عالمي فن و رسالة و مهنة العمل اإل -

يدّرس التحرير االعالمي اآلن يف كليات و معاهد و هناك مدارس و مذاهب يف خمتلف أنواع  -
 و أشكال الكتابة األدبية 

لإلبداع يف العمل الصحفي حدود و ضوابط بعكس العمل األديب أمهها االلتزام بأخالقيات العمل 

 العمل األديبالصحفي و االعالمي و هذا ال ينطبق على 

 في الخطاب اإلعالمي الّرقمي:الخاصة الّلغة  -.
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إّن الّلغة اإلعالمية هي شكل من أشكال الّتواصل الّلغوي يف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئّية 
 املقروءة، واملتعّددة الوسائط واإللكرتونية ، واختلف الباحثون يف حتديد مميزاهتا، فأطلقوا عليها

اليت تواكب فصحى العصر اليت تتوسط الفصحى والعامّية، أو  الّلغة الثالثةتسميات خمتلفة مثل 
الذي ظهر مع ظهور الّصحافة،  النّثر العلميالّتطور االجتماعي واملعريف لبنية حضارة العرب، أو 

لّتخاطب اليومي. ويقع يف منطقة وسطى بني لغة الّنثر الفيّن. أي لغة األدب والّنثر العادي. أي لغة ا
وأطلق "عليها" فرح أنطوان" الفصحى املخّففة" أو " العامية املشرقة" أو" الّلغة املتوسطة" وماوصفه 

 األستاذ "عباس خضر" يف مقال له صفة "الّلغة اخلنثى".

خالل الّندوة اليت نّظمت بالّشراكة مع كلية اآلداب جبامعة  -وقد أعرب الدكتور" نضال الّشمايل" 

 1038ربيع األّول  28ك فيصل باألحساء ومركز امللك عبد الّله خلدمة الّلغة العربية بتاريخ املل

 أّن الّلغة اإلعالمية ختضع لطائفة من احملّددات تتمّثل يف: - 2116ديسمّب  28املوافق ل

 الّسرعة، وهي الّسمة اليت باتت تضبط إيقاع احلياة حبركة متسارعة. -1

ال اقتصاديا حامسا، فحذف أّي كلمة فائضة من أّي نص حتريري من شأنه املساحة بوصفها عام -2

 أن يوّفر على املؤسسة الكثّي.

العزل واالنتقاء، وهذا عامل رهن لسياسة املؤسسة اإلعالمية وهو أحد األسس اليت تقوم عليها  -3

  .عملية اإلبداع الفيّن 

سائل االّتصال، فأصبحت يف عصر العوملة وبالّتايل أصبحت الّلغة اإلعالمية خاضعة للّتطور يف و 

 التستقر على حال ، فهي يف تطّور مطرد اليكون دائما يف خدمة الّلغة.
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وجتدر اإلشارة " أّن علم الّلغة قد حّقق مبنهجه يف حتليل البنية والّداللة درجة عالية من الّدقة، حبيث 

يطّبقون األسس املنهجية للّتحليل الّلغوي أو أصبح كثّيون من املشتغلني بعلوم االّتصال باجلماهّي 

حتليل البنية الّلغوية يف حبث عمليات االّتصال باجلماهّي املختلفة، فبدأ الّتمييز بني الّدراسة الوصفية 

للبنية وبني الّدراسة التطّورية هلا، وتوّصلوا بالّتمييز بني العناصر الّرمزية الّدالة وماتدّل عليه يف إطار 

واضطلع الباحثون يف االّتصال باجلماهّي مبهمة البحث يف الّلغة باعتبارها عنصرا أساسيا  11."اجملتمع 

يف عملية االّتصال اجلماهّيي.حيث أفرزت البيئة اإلعالمية اجلديدة مجلة من اإلشكاليات على رأسها 

 ملبتكرة.الّلغة ، حيث هناك  لفيف من مستخدمي الّلغة ممن ميزج الّلغة الّرمسية والّلغة ا

لقد أثبث علماء الّداللة أّن  االزدواجية الّلغوية بين الفصحى والعامية في وسائل اإلعالم الّرقمي:

األلفاظ تؤثّر على اجلهاز العصيب لإلنسان، والّلغة هي العروة الوثقى اليت جعلت االّتصال عملية 

اضطرابه يف مواجهة املعايّي اليت اجتماعية وهي اليت حتّدد الكيان االجتماعي لالّتصال اإلعالمي أو 

 . يفرضها اجملتمع يف املظهر والّسلوك

  و توجد ثالثة مستويات للّتعبّي الّلغوي: أّوهلا املستوى الّتذّوقي الفيّن واجلمايل ويستعمل يف األدب

والثّالث هو املستوى  -والفن، والثّاين هو املستوى العلمي الّنظري الّتجريدي ويستعمل يف العلوم

وهذه املستويات  -العلمي االجتماعي العادي الذي يستخدم يف الّصحافة واإلعالم بوجه عام

 الثالثة كائنة يف كّل جمتمع إنساين.
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وألّن اإلعالمي  يكتب لكّل الّناس جيب أن جياهد لتحقيق هدف عام وهو جعل الّرسالة      
ع جديد غّي الّلغة األدبية مبستواها اإلعالمية واضحة، وقد أّدى هذا التطّور إىل ظهور لغة من نو 

.التذّوقي اجلمايل، وغّي لغة العامل، فلغة اإلعالم الرقمي تسعى جاهدة إىل مجيع أطياف اجملتمع وإىل  

حتقيق املستوى العملي على الّصعيد االجتماعي لّلغة ، وإّن أثر االزدواجية يف وسائل اإلعالم الرّقمي 

راجت يف سوق التداول اإلعالمي، يف الواقع الثقايف الرّاهن. فقد كان هو من املواضيع احليوية اليت 

لإلعالم الرقمي بأدواته وآثاره الّسريعة الواضحة على لغة الناس وثقافتهم،حيث سّجل تراجع ملحوظ 

لّلغة العربية، جتّلى يف ضعف يف األداء اللغوي، وشيوع األخطاء الّلغوية والّنحوية واإلمالئية والّلجوء 

ىل العامية، وعدم سالمة النطق، وأّدت سرعة الّنشر إىل ضعف املراجعة والتصحيح ، فانتشرت إ

األخطاء، وهناك بعض حماوالت التعريب اليت تتصدى هلا بعض املواقع والّصفحات الّشببكية يف 

 حماولة منها إلبدال املفردة العربية باألخرى األجنبية.

نشأة كلمات مل تكن موجودة يف الّلغة من قبل، ويف إّن وسائل اإلعالم الرّقمي تسهم يف  -

هجر كلمات كانت مستخدمة فيها حيث إّن " وسائل االّتصال اإلعالمية تعكس أهم 

العوامل اليت تدعو إىل نشأة كلمات يف الّلغة، كمقتضيات احلاجة إىل تسمية مستحدث 

 علمية أو فلسفية اجتماعي جديد ، سواء أكان نظما اجتماعيا أم اقتصاديا، أم نظرية

أوخمرتعا ماديا جديدا )...( إخل مثال ذلك ماظهر من مفردات كثر تداوهلا على الّصعيد 

  11االقتصادي والّسياسي كاخلصخصة أو العوملة أو القطب الواحد....إخل"
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، ويعزى السبب يف استعماهلا إىل قمية رّ جوء إىل العامية يف أغلب الوسائل اإلعالمية اللّ ال -

بعض أصحاب هذه املواقع مبختلف أشكاهلا ووظائفها أمساء عامية أو أجنبية تأّصلت  اختيار

 يف العامية وتفضيلهم إياها على األمساء العربية، وميكن إرجاع هذه العناوين حسب مايدعي

صحاهبا إىل نزعة االقرتاب من املوروث الشعيب وثقافة الشعوب، وتعّد املنتديات احلوارية هي  -

 انتشار العامية، وتضطلع مبهمة املقهى والنوادي يف حياة الكثّي من الناس.أوسع مظاهر 

انتشار الّلغة اهلجينة  لغة" العّبيزي" أو " الفرانكو"  يف مواقع التواصل االجتماعي أي  -

استخدام مفردات اللغة العربية وكتابتها باحلروف واألرقام االجنليزية، وهي ظاهرة شائعة اليوم 

 اء العامل العريب، على "فيسبوك" وغّيه من مواقع التواصل االجتماعي والدردشة،يف مجيع أحن

حيث استغىن العديد من الّشباب العريب على لوحة املفاتيح العربية مفّضلني استخدام احلروف 

اإلجنليزية للكتابة العربية، واخللط يف األحرف هو عنصر واحد يف مشهد لغوي يزداد تعقيدا 

فقام الشباب العريب بتسطّي قواميسه الّلغوية بنفسه، واعتّبت الّدراسة اليت  يوما بعد آخر

الّنظام  على درّ تمأعّدها املركز القومي للبحوث أّن اختيار الّشباب ثقافة ولغة خاصة هبم هو 

االجتماعي، لذلك ابتدعوا لونا جديدا من الثّقافة اليستطيع أحد فّك رموزها ورّكزت الّدراسة 

عاما، ورصدت وجود .3و .1عشوائية من الّشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني على شرحية

تأثّي لإلنثرنت على مفردات الّلغة، املتداولة بني الشباب على مواقع األنثرنت  واملدّونات 

وغرف احملادثات وأوضحت أن طبيعة األنثرنيت باعتبارها وسيلة اتصال سريعة اإليقاع وقد 

دد من املفردات السريعة واملختصرة للتعامل بني الشباب مثال واكبتها حماوالت لفرض ع
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استخام الكلمات املرمزة واملختصرة حبرف أو حرفني ، إضافة إىل ترميز االنفعاالت وتكرار 

  آآآه. -حرف معني يف كلمة معينة لتحميلها شحنة عاطفية من العيار الثقيل مثل رائع

الفصحى من مزج بلغات أخرى أو حذف بعض  فهذه من التغّّيات اليت تطرأ على الّلغة

 احلروف وتشويه باجلمل وخمتلف أنواع القص والّلصق والّنحت.

 .vتستعمل رموز وأرقام مكان أحرف ولغة القرآن مثال: احلاء يرمز هلا بالرقم  -

ويف اعتقاد "أمحد ياسني" الكاتب والّصحفي  -اعتماد املثقفني على التويرت بشكل كبّي -

االقتصادي ويف مقابلة خّصصت ملعرفة آفاق التويرت ومقدرة الّلغة العربية يف الّشرح  واحملّلل

أعرب أّن هناك صعوبات لغوية متّتجاوزها وميكن استخدام الّلغة  -الوصول إىل هذه اآلفاق

 كلمة، املستخدم العريب،  101العربية بسهولة ، وتكمن الصعوبة مع التويرت يف التعبّي ب

ية.) اجملال االقتصادي، الطيب..( ميكن اختصار املصطلح باألجنيب يف حرفني، إمكانات العرب

 أّما يف العربية فنحتاج إىل الّشرح الذي يتطلب مجلة وبالتايل أكثر من تغريدة.

 اخلامتة : 

ويف ختام هذا العرض املتواضع نعّزز ماذهب إليه" مصطفى غلمان" من أّن" الّلغة العربية الجتد يف 

املعلومايت الّسحيق، الذي أضحى مؤسسا سيبّيانيا يف آليات التحويل اإلعالمي وسرعة التدافع 

اندالقه وتعاليه، ) الجتد( غضاضة والبأسا من التناغم والتوّسع واالنتشار حىت، وهي خصيصة 

سوسيو اجتماعية وثقافية، موزاييك من األخالق الثاوية والتناظر األريب، جتود هبا لغة الّضاد عن 

  12تحقاق ورهان خليق باملعىن واألفضلية."اس
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إنّنا حباجة إىل تأديب اخلطاب اإلعالمي ، مبا الميس خصوصياته، واستثمار هذا اإلعالم الرقمي 

بكافة وسائطه لتصفية لغة الضاد من الشوائب العالقة هبا عّب قاعدة من البيانات ميكن االستعانة هبا  

 كمعينات يف الّتعبّي والّتصحيح.

 

 

 

 قائمة املصادر و املراجع : 

 .18، ص.211، 2عزت جاد، نظرية املصطلح النقدي، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، ط 1

طعيمية رشدي أمحد، تعليم العربية لغّي الناطقني هبا، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، الرباط،  2

 .01،02،ص1888املغرب،

جلديد... اإلعالم البديل " تكنولوجيات جديدة يف عصر مابعد التفاعلية"، دار فكر وفن للطباعة حسنني شفيق، اإلعالم ا 3

 .10،ص1،2111،مج1والنشر والتوزيع، ط

 s.asp.www.m.ahewar.org.12/10/2110التكنولوجيا واإلعالم التفاعلي، عن املوقع اإللكرتوين:      0

لى اإلعالم الرقمي، مصر التزال تعتمد يف دساتّيها على القوانني التقليدية"، مركز هردول ينظر إىل الوثيقة: " الرقابة القانونية ع .

 .18-18لدعم التعبّي الرقمي، القاهرة،ص

مجعة يوسف : سيكولوجية اللغة و املرض العقلي ، اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت ، سلسلة عامل املعرفة ،  6

 .  12، ص،  .10العدد 



 

17 
 

حممود خليل و حممد منصور ندا :  إنتاج اللغة اإلعالمية يف النصوص اإلعالمية ، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ، القاهرة  2
 .  0.، ص ،  2110

 .  1.8، 1.2، ص ،  1880حسان التليلي : إعالمنا املعتل ، املنشورات  اجلامعية و العلمية ، باريس ،  8

  الراهب 6 ص 1995 أكتوبر 443 العدد العريب، لةجم :9 هاين لراهب

128، ص.211، 086خوري صقر، الفكر واللغة، جملة املعرفة السورية، ع 11  

عن املوقع اإللكرتوين: 11/12/2118عماد حسني أمحد، اللغة اإلعالمية، موقع دنيا الرأي،  11

http://pulpit.alwatanvoice.com  

عن املوقع  21/12/2112مصطفى غلمان، اللغة العربية يف خضم الوسائط اإلعالمية اجلديدة،  12

 http.//m.hespress.com.اإللكرتوين:
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 علوم اللسان وحتليل اخلطاب: التخصص  بسمة خالف.                       الامس اللقب 

 5491ماي  80جامعة  املؤسسة:.طالبة دكتوراه.                     الرتبة العلمية :

  82249991650 الهاتف:         besma.khellaf24@gmail.com: الربيد الالكرتوين

 اللغة الإعالمية.احملور:

عالميي جمةل "أ صوات الشامل" دراسة تطبيقية  عنوان املداخةل: الكفاية التواصلية دلى اإ

 

 توطئة:

باستخدام وسائط  ميثل اإلعالم سلطة رابعة حتتوي على رسائل موجهة إىل كافة شرائح اجملتمع،وذلك

متعددة منها:اجلرائد،واجملالت،والتلفزيون،واإلذاعة،وتعمل الصحافة على نشر األخبار وتوصيل صوهتا 

من كافة جهات العامل عرب هذه الوسائل،وتقف مصداقية اخلرب على مدى تأثري اإلعالمي)املرسل( يف 

يف كامل شفافيتها  يقها وتقدميهااملتلقي)املرسل إليه(،ذلك أّن اإلعالم يقوم برصد األخبار وتوث

ومصداقيتها،وختتلف درجة تأثري اإلعالم الذي يوظف الكتابة عن اإلعالم الذي يستثمر الصورة أو 

 الصوت يف تقدمي األنباء.

يراد هبا  مضمونإنّه يسعى إىل حتقيق وجود فعلي لدى فئات اجملتمع لكونه"حيمل رسالة إعالمية ذات 

 .(1) وسائل اإلعالم املختلفة"أن تصل إىل اجلماهري عرب

ويتحرى اإلعالمي تقصي احلقائق اليت متس جماالت هلا صلة مباشرة ووثيقة باهتمامات املتلقي 

 ه.رادوحاجاته ألنه ينطلق من فلسفة اجملتمع ويتجه صوب حتقيق التأثري واإلقناع يف أف

 أوال: الدراسة النظرية:
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 اللسانيات اإلعالمية:  (1

تشكل اللسانيات اإلعالمية حقال معرفيا من حقول اللسانيات التطبيقية كوهنا تسعى إىل توظيف 

ة احدوتعد اللسانيات اإلعالمية و ،اللغة يف خمتلف الفروع املعرفية حلل مشكالت ذات طبيعة لسانية

ها يات بعدّ من العلوم البينية؛حيث إّن بنيتها االصطالحية ترتكب من شقني،األول ينتمي إىل اللسان

العلم الذي يدرس بنية اللغة وقواعدها،أما الثاين فيتناول اإلعالم بوصفه" تلك العملية اليت يرتتب 

عليها نشر األخبار واملعلومات الدقيقة اليت ترتكز على الصدق والصراحة،وخماطبة عقول اجلماهري 

الة اإلعالمية يف قيمة املعلومات وتكمن أمهية الرس(2)وعواطفهم السامية واالرتقاء هبا مبستوى الرأي"

 واألخبار اليت يتالقاها املرسل إليه ويتفاعل معها.

يتجلى مفهوم اللسانيات اإلعالمية يف كوهنا فرعا معرفيا يهدف إىل"استثمار وظائف اللغة يف 

اإلعالمي وأكثر تركيزها على بنية اخلطاب  احلياة اليومية خلدمة أغراض سياسية واجتماعية واقتصادية

إقناعية،أو  إعالمية(،أو)مل رسالة املرسل ألغراض إخباريةواألدوات اللغوية اليت حت

 .(3)توجيهية)إرشادية(،أو تضليلية خداعية"

ن هذا اخلطاب حيمل رسالة ذات سيما أي موضوع اللسانيات اإلعالمية،والالمعتعد بنية اخلطاب اإل

 يكون اخلطاب اإلعالمي : قيمة ختتلف باختالف الفئة املوجه إليها،فقد

 ذا رسالة سياسية مثل)محلة االنتخابات(،فيهدف إىل اإلقناع والتأثري. . أ

 أو املستهلكني فيسعى إىل التوجيه واإلرشاد. أو غذائية متس فئة املرضى ذا رسالة طبية . ب
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يروج لسلعة ما فريمي إىل تضليل املتلقي باستعمال وسائل اخلداع واإلغراء  إشهاريذا رسالة  . ت

 لتحقيق التأثري.

 :اللغة اإلعالمية (2

اللغوية إرثا لغويا يتجلى يف املعاجم  لفختمتثل اللغة رمزا من رموز احلضارة، ذلك أن كل حضارة 

       احلياة يف تلك احلضارة،احتوت يف ثناياها خمتلف األلفاظ اليت استعملت يف خمتلف أوجه اليت 

وملا كان اإلعالم فن ،(4)سيما اإلعالم فهو يعكس"التعبري املوضوعي عن احلضارة واحلياة"وال

الذي تنتقل به الرسالة من املرسل إىل احلضارة،وهي الوسيلة أو املنهج  كانت لغته لغة  (5)حضاري

 .(6)املرسل إليه

إن  اإلعالم فن يعتمد على أذواق املتلقي ورؤيته للحياة،الذي يرصد األخبار واملعارف والتفاعل 

معها من طريق اللغة اليت حيسن اإلعالميون توظيفها وانتقائها،إهّنا حتتل"يف مركب عناصرها 

ظام احلضارية،مكانا ذا داللة خاصة،وهي تؤدي وظيفة ذات داللة خاصة أيضا فهي يف حّد ذاهتا ن

 (.7)إعالمي"

سيما  ،كما أن للغة وظائف متعددة ،واليوظف اإلعالم اللغة لتبليغ مقاصده وأهدافه للجماهري

                       تشكل حضورا قويا يف اجملالني اللغة،اإلعالم(ة اإلعالمية ،ونالحظ أّن ثنائية)الوظيف

املقابل ال ميكن للبنية النصية لإلعالم أن وظيفة إعالمية،يف  ةمل اللغ) اللساين،واإلعالمي(،فقد حت

شحنها اإلعالمي بدالالت متنوعة،وحبسب ما يقتضيه املوقف يتستغين عن القوالب اللغوية اليت 

 اإلعالمي من توظيف بنية لغوية دون أخرى.
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اليت تشيع على أوسع نطاق يف حميط اجلمهور العام وهي قاسم  ومن مثة فاللغة اإلعالمية هي"اللغة

والصناعة والتجارة والعلوم البحثة والعلوم االجتماعية  مشرتك أعظم يف كل فروع املعرفة والثقافة

الم يف التعبري عن اجملتمع والبيئة،تستمد عناصرها من  والفنون واآلداب،ذلك ألن مادة اإلعواإلنسانية 

 .(8)رفة"كل فن وعلم ومع

لف تمعرفية،وآفاق علمية،ذلك أهنا وسيلة توظف يف خمتشغل اللغة اإلعالمية حيزا يشمل نطاق 

اإلعالمي يف إعداده للتقارير والروبورتاجات واملقاالت يستخدم  القطاعات البحثية فال مراء يف أنّ 

 تلك اللغة اليت تعرب عن فحوى احملتوى املعريف املراد إعداده.

 يلي: ونتناول فيها ما الدراسة التطبيقية:ثانيا: 

 وصف المدونة: . أ

على  اليومية واإللكرتونية مت اختيار مدونة إعالمية تتمثل يف)جملة أصوات الشمال(

( 22/12/2116)( يف الفرتة املمتدة من (www.aswat_echamal.comاملوقع:

ويظهر ،ات اجملتمع أال وهي فئة املثقفنيوهي جملة موجهة إىل فئة خاصة من فئ(13/14/2117إىل)

 اجتماعية شاملة(. ثقافيةلنا ذلك جليا من خالل شعارها)جملة عربية 

 ،والفنية،واحملطات الثقافية،ومستجداهتا،ضايا اليت تتعلق بالساحة العلميةعرض الق تتناول اجمللة 

 شعر،نثريات الشمال، القصة) احلدث،مقاالت،ركن اجملتمع،حبوث ودراسات،ال:وأخبارها عرب أركاهنا

هذا ما تتضمنه اجلهة العليا من اجمللة مع إبراز شريط يعرض ،والرواية،ثقافة وفنون،حوار اجمللة...(
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أخبار اجمللة.وأّما اجلهة اليمىن من اجمللة فتهتم بعرض كيفية النشر يف اجمللة،وملفات خاصة،وفيدو 

 شهار.املقاالت،واإلصور،ورسومات،وبعض خاص،ومن أخبار اجمللة،إضافة إىل 

مواضيع سابقة،وهتتم املنطقة الوسطى بعرض و بينما تعرض اجلهة اليسرى من اجمللة:أخبارا سريعة،

كما يوجد مساحة خمصصة لكتابة التعليق على املقال اليومي بعناصر املقاالت اليومية إضافة إىل فيديو،

يق على املوضوع(،وفضاء آخر خمصص لالتصال بالكاتب حيتوي متتالية:) االسم،الربيد االلكرتوين،التعل

على:)االسم،الربيد االلكرتوين،موضوع الرسالة،نص الرسالة(،وأما اجلهة السفلى فهي خمصصة للشركة 

 اليت هتندس وتصمم صفحة اجمللة،إضافة إىل اعتماد اجمللة على الصورة واأللوان إلثارة املتلقي.

رة من صور النشر اإللكرتوين الذي هو"عبارة عن االختزال والتطويع تعد جملة أصوات الشمال صو 

والبث والتقدمي الرقمي للمعلومات،أو عملية خلق وثيقة جديدة ينتجها املرسل،وميكن عرضها بصورة 

وميزهتا أهنا تشمل على النص املكتوب والصور والرسوم اليت ميكن توليدها من  ورقية أو إلكرتونية

 . (9)اسب اآلي"خالل استخدام احل

 وتوزعت املدونة على ثالثة مقاالت تعاجل موضوعات هلا صلة مباشرة باللغة واإلعالم وهي:

 

 تاريخ النشر عنوان المقال اسم اإلعالمي

فاطمة الزهراء 

 بولعراس

اللغة العربية صاحبة اجلاللة وال  .1

 عرش هلا

22/12/2116 

 16/13/2117 اإلعالمية والتحدي الرقمي الرتبية .2 سكينة العابد
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 13/14/2117 يف معىن اللغة عن حياهتا .3 الطيب طهوري

 

 

 

 

 ب( خصائص اللغة اإلعالمية من خالل مجلة أصوات الشمال:

خصائص 

 اللغةاإلعالمية
(11) 

 النماذج التطبيقية

لغة  (1

معرفية:تقوم 

على 

الوظيفة 

اهلادفة 

وتتضمن 

اتصاال 

ناجحا 

 المقال الثالث المقال الثاني المقال األول

تضمن هذا املقال لغة 

معرفية قائمة على الوظيفة 

اهلادفة واليت تتمثل يف 

عرض فكرة مهمة تربز لنا 

خصائص اللغة العربية 

ومكانتها،ووصف الواقع 

تضمن هذا املقال لغة 

معرفية قائمة على الوظيفة 

اهلادفة واليت تتمثل يف 

له طرح موضوع حساس 

ة بكيان صلة وثيق

،أال وهو الرتبية اجملتمع

تضمن هذا املقال لغة 

ة على الوظيفة معرفية قائم

اهلادفة واليت تتمثل يف 

عرض وجهة نظر تربز لنا  

واقع 

ثنائية)العربية،والفرنسية( 
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أساسه 

الوضوح 

والسهولة 

والسالسة 

 والتبسيط.

املرير الذي تعيشه اللغة  

العربية يف زمننا هذا 

وتتجلى بساطة الفكرة 

املطروحة يف توظيف 

ألفاظ معربة مثل: لغة 

الفصاحة، الشعر،لغة 

القرآن،لغة شبه 

 ميتة،لغتهم احملقورة...

ومدى تطويعها إجيابا 

ملتطلبات الرقمنة 

والتكنولوجيا أما السهولة 

والوضح فتجليا يف 

املوجهة   استعمال األلفاظ

 إليها اخلطاب اإلعالمي

مثل: الرقمية،املعلوماتية، 

تكنولوجيا املعلومات، 

 اإلعالم، اجملتمع...

وذلك من خالل عبارات 

سلسلة وواضحة مثل: يف 

حديثه عن واقع اللغة 

العربية أهنا لغة 

موت،خضوع،شعور 

باجلز،امتالء باليأس،لغة 

ال مباالة،ويف حديثه عن 

اللغة الفرنسية أهنا:لغة 

ياة،،التقدم،احلاضر، احل

 املستقبل. 

 
 

لغة عملية  (2

تعرب عن 

اة واحلركة احلي

والعمل 

 واإلجناز،

ا لغة قوم ألهنّ 

ومنثل هلا باجلمل الفعلية 

اليت تدل على احلركة 

 والعمل من قبيل:

وال تزال لغة القرآن ...''

 الذي حافظ عليها وأعلى

 من شأهنا''.

ومنثل هلا باجلمل الفعلية 

اليت تدل على احلركة 

 والعمل من قبيل: 

يف  "...يكمن دورها

متكني اجلمهور من النقد 

 والتحليل"

ومنثل هلا باجلمل الفعلية 

اليت تدل على احلركة 

 والعمل من قبيل: 

"...حتتوي عليه من 

ما حتمله من مشاعر و 

 أفكار".
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يتالزم 

عندهم 

القول 

والتفكري 

يف  والعمل

 حياهتم.

يتلى آناء الليل ...''

 وأطراف النهار''.

تعرضوا لألنواء ...''

 .واألدواء''

..."حتاول جاهدة العودة 

إىل حضارة انقرضت يف 

 ."لغة )شبه ميتة(

 "...ال تتكلم العربية"

"...مل تطرأ يف مناهجنا 

 تغريات داخلية"

"...تأخذ طريقها حنو 

 .التفعيل" 

"...يتوجب ابتكار طرق 

عملية وميدانية لتحقيق 

 الرتبية اإلعالمية"

 

"...تصري اللغة ضعيفة 

 بدورها".

"...ال تتماشى مع 

 مستجدات احلياة "

"...ال متلك القدرة عن 

 تلك املستجدات"
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اللفظ املعرب  (3

املسؤول عن 

وظيفته يف 

 اجلملة.

مثل:''لغة 

الفصاحة''؛حيث أدى 

لفظ '' لغة'' وأدت 

وظيفتها الداللية مع 

املضاف إليه) الفصاحة( 

يف تبيان خاصية من 

خصائص اللغة العربية 

واليت تكمن يف فصاحة  

كلماهتا ومفرداهتا انطالقا 

من تباعد خمارج أصواهتا 

 ونظمها بصفة خطية.

مثل:''إّن احلديث عن 

حقل  والدة

جديد''؛حيث إن لفظ'' 

حقل جديد'' أدى 

وظيفة حنوية تتمثل يف 

اإلضافة، ووظيفة داللية 

تتمثل يف أن الرتبية 

حقل معريف جدير 

بالدراسة والتحليل 

 والنقد.

مثل:''الفرنسية هي لغة 

احلياة العربية هي لغة 

املوت''؛فكلمة''لغة''األوىل 

أدت وظيفة حنوية )خرب 

لغة'' للضمري املنفصل( و''

الثانية )صفة(وكالمها أدى 

وظيفة داللية تتجلى يف 

التعبري عن واقع اللغة العربية 

والفرنسية يف واقع اجملتمع 

 اجلزائري. 

 

اجلملة  (4

الصحيحة 

املسؤولة عن 

دورها 

ووظيفها يف 

تأدية الفكرة 

''...كانت اللغة العربية وال 

تزال لغة الفصاحة واخلطابة 

والشعر والتأثري يف نفس 

السامع...'' فهذه اجلملة 

 منسوخة ترتكب من 

 )الناسخ)كان 

''...الرتبية 

اإلعالمية 

وسيلة...''،هذه 

اجلملة امسية 

 مكونة من :

  )مبتدأ)الرتبية 

غة يف تصوري  ل'' ...ال

 كائنات حية...''

 مجلة امسية مكونة من:

 )مبتدأ)اللغة 

  وجمرور)يف  جار

 تصوري(
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 ج( الكفاية التواصلية لدى إعالميي مجلة أصوات الشمال:

ومرورا باالجتاه شكلت اللسانيات منعطفا جديدا يف جمال البحث اللغوي انطالقا من التيار البنوي 

(،وإن ما وصلت إليه األحباث إىل االجتاه الوظيفي)التواصلي التوليدي،ووصوال

ة يف اجملتمع وأّن االجتماعية،واألنثروبوجية،والتداولية واللسانية،والسوسيولسانية أكدت دور اللغ

 j.habermasحيث يعرفه الفيلسوف  األملاين يولرغن هامربس؛سة هي التواصلفتها األساوظي

وإيضاح 

 املعلومات.

 )وامسها)اللغة 

 )الصفة)العربية 

 رب اجلملة املنسوخةاخل 

ة غ) وال تزال ل

الفصاحة واخلطابة 

والشعر والتأثري يف 

 نفس السامع(

كما أدت وظيفتها 

يف إبراز مكانة الداللية 

ستيعاهبا اللغة العربية وا

 لفنون كثرية.

  صفة

 )اإلعالمية(

 )خرب)وسيلة 

 وظي وأدت

فتها يف 

تأدية الفكرة 

وإيضاح 

املعلومات 

من خالل 

تقدمي مفهوم 

 للرتبية

 اإلعالمية.

  )خرب)كائنات 

  صفة)حية(.وتربز

 وظيفتها

الداللية يف مدى  تطور 

 واستيعاب

 اللغة لكل جماالت احلياة. 
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بقوله:"التواصل نوع من التفاعل اهلادف إىل خلق تفاهم بني جمموعة من الندوات داخل جمال 

 .(11)عمومي.ويصاغ هذا التفاعل بواسطة الرموز،كما خيضع للمعايري العمل اجلاري هبا"

يف حني يذهب رومان جاكبسون إىل أن التواصل"يشمل عمليت بث واستقبال لندوات مرسلة هلا 

مدلوالت معينة حتدد بالتواضع واالصطالح املسبق بني املرسل واملرسل إليه وتتم عملية هذه تبعا 

 .(12)للدوافع النفسية الفيزيولوجية للمتكلم كما تتحقق عرب قناة السمعية"

عملية تبادل عالمات ومعان بلغة مشرتكة بني طريف العملية التواصلية املرسل واملرسل  إذا ميثل التواصل

 إليه نتيجة لظروف وحاالت نفسية يف سياقات اجتماعية خمتلفة،وذلك عرب قناة االتصال.

 رفةغوية اليت:"حتدد بأهنا املعصل من رصيده املعريف وكفايته اللالتوا ومن مثة فاملتكلم ينطلق يف عملية

 .(13)ي قائمة يف ذهن كل من يتكلم اللغة"الضمنية بقواعد اللغة اليت ه

تشومسكي أفصح بأن متكلم اللغة ميلك قدرة متكنه من معرفة قوانني اللغة وتراكيبها واليت تظهر  إنّ 

 .(14)أثناء اآلداء الكالمي الذي يظهر يف:"االستعمال اآلين هلذه املعرفة يف عملية التكلم"

على استعماهلا  فرتض أن ميلك القدرةوإمنا ي،واع نظم اللغة وتراكيبهاتفي مبعرفة أنللغة ال يكمتكلم ا إنّ 

وتتجلى هذه الكفاية يف:"معرفة املتكلم للقواعد اليت متكنه  يف خمتلف املواقف والسياقات االجتماعية

قواعد الرتكيبية طة اللغة فالقدرة إذن قدرة تواصلية تشمل المن حتقيق أغراض تواصلية معينة بواس

 (15)ولية"اوالداللية والصوتية والتد

الكفاية التواصلية جتاوز للكفاية اللغوية يف كل مستوياهتا من الصوت إىل الداللة،وكذلك براعة  إنّ 

 استخدام اللغة بشكل يالئم كل مقام والسياق الذي يرد فيه.
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تتمثل واليت  (16)للكفاية التواصلية وحناول يف هذه الورقة البحثية تطبيق منوذج كنال وسواين

 اآليت:مكوناهتا ك

 معرفة حنو ومعجم وصواتة وداللة لغة ما.قدرة حنويةـ: . أ

لسانية:وهي معرفة العالقات بني اللغة وسياقها غري اللساين أي معرفة كيف قدرة سوسيو  . ب

 تستعمل اللغة وتستجيب بشكل مناسب ألنواع خمتلفة من أفعال الكالم.

 قدرة نحوية: .1

 

 الجمل الفعلية الجمل االسمية المقال

اللغة العربية صاحبة اجلاللة وال عرش 

 هلا

  اللغة العربية صاحبة اجلاللة''

 وال عرش هلا''.

  اللغة العربية منكوبة''

 بأبنائها''.

  حنن يف زمن لغة الدينار''

 والدرهم''.

 .''هلما عرش عظيم'' 

  وال تزال لغة القرآن الذي''

من  حافظ عليها وأعلى

 شأهنا''.

  يتلى آناء الليل وأطراف''

 النهار''.

  لوال اإلسالم لذابت هذه''

األقوام اليت تدعي العروبة 

 وتعشق العربية''.

  حيلو للبعض تكرمي العربية''
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بإطالق الكثري من األلفاظ 

 تعبريا''.

 .''تعرضوا لألنواء واألدواء'' 

 .''أرهقتهم وغريهتم وجعلتهم'' 

 يف عقر  ''ملا حلقها من تقصري

 دارها''.

  ففي اجلزائر يطلق عليها اسم''

 )اللغة الوطنية(''.

  ما جيري يف الوطن جبهاز''

 التحكم الدقيق''.

  حتاول جاهدة العودة إىل''

حضارة انقرضت يف لغة شبه 

 ميتة''.

 .''ال تتكلم العربية'' 

  ويدرس هبا ماليني''

 التالميذ''.

  لكن ذلك يبقى جمرد''
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 للرتحم''.

الرقمية اليت  ''حنن نعيش الثورة  اإلعالمية والتحدي الرقمي الرتبية

مزجت بني عامل السمعي 

البصري والتكنولوجيا 

 احلديثة''.

 المية ويف مفهومها عالرتبية اإل

 البسيط وسيلة ضرورية''.

  اجملتمع اليوم حبيس الشبكة

 العنكبوتية)األنرتنيت(.

 .''هو وضع يفرض تشخيصه'' 

  الرتبية تتوخى التفاعل عرب''

 معيار التخيري''.

  متكني ''يكمن دورها يف

 ''.اجلمهور من النقد والتحليل

  مل تعد قادرتان على املواجهة''

والقيام مبثل تلك األدوار 

 السابقة''.

  مل تطرأ يف مناهجنا تغريات''

 داخلية''.

  اطلعت على كثرة''

 البحوث''.

 .''تأخذ طريقها حنو التفعيل'' 

  خيول للجهات املختصة''

 أنت تقوم''.

  متأل أدراج املكتبات وخزائن ''

 احلواسيب''.

  يبقى أن تقول أننا نعيش''

 عصرا رقميا''.
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  مل يعد اجملال هذا جماال''

 للنقد''.

 .''تثبته هذه الوسائل'' 

 .''ترمينا به يوميا'' 

  يتوجب ابتكار طرق عملية''

وميدانية لتحقيق الرتبية 

 اإلعالمية''.

 .''لفت االنتباه للبعض'' 

''اللغة يف تصوري كائنات   يف معىن اللغة عن حياهتا

 حية''.

  اللغة هبذا املعىن تعكس''

بشكل أو بآخر واقع 

 وحياة مستعمليها''.

  اللغة تعكس ما حيدث''

 يف جمتمعنا''.

  عليه من مشاعر وما حتتوي

 حتمله  من أفكار''.

 .''تصري اللغة ضعيفة بدورها'' 

 تتماشى مع مستجدات  ''ال

 احلياة''.

  ال متلك القدرة عن تلك

 املستجدات''.

 :قراءة تحليلية
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ملواضيع اليت تعاجل هذه نالحظ أن نسبة توارد اجلمل الفعلية يف املدونة كثرية نظرا إىل طبيعة ا

ت املقاالت،فاجلملة الفعلية تدل على احلركة والعمل بعكس اجلملة االمسية اليت تّدل على الثبا

 والسكون.

الرتبية اإلعالمية ،اللغة العربية صاحبة اجلاللة وال عرش هلا ولذلك تستلزم العناوين املدروسة:)

 وخاصة،(،استعمال اجلمل الفعلية وتوارد األفعالالرقمي،يف معىن اللغة عن حياهتا والتحدي

بصدد تقدم حتديات -يف هذه املقاالت-املضارعة اليت تدّل على استمرارية الفعل فاإلعالميون 

 للحفاظ على كيان الرتبية يف زمن الّرهانات التكنولوجية،وكذلك الدفاع عن اللغة العربية ،وحثّ 

 الناطقني هبا على استعماهلا للحفاظ على سالمتها.

 المعجم: .2

 نالمعجم المهيم عنوان المقال

اللغة العربية صاحبة 

 اجلاللة وال عرش هلا

 اللغة:

 ...اللغة العربية،لغة القرآن،اللغة الوطنية

الرتبية اإلعالمية والتحدي 

 الرّقمي

 الرقمنة:

التحدي الرقمي،الرتبية اإلعالمية،الثورة الرقمية،عامل السمعي 

األنرتنيت،االنسياب البصري،التكنولوجيا احلديثة،املعلوماتية،ثقافة 

االفرتاضي،االجتياح الرقمي،الوسائط اإلعالمية،عصر رقمي، الشبكة 

العنكبوتية،اإلعالم الفضائي الرقمي،وسائل اإلعالم 
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 واالتصال،احلواسيب...

 

 لغة الحياة: يف معىن اللغة عن حياهتا

 ،العقول،الوعي،األمل،حرية،احلياة،التعبري،املعاينالدالالت،العواطف،

 إبداع،مستقبل،تصورات،التقدم،التحضر،النضال...

 لغة الموت:

 موت،خضوع،العجز،اليأس،فوضى،الكسل،ضعيفة،تعصب،ختّلف،

 ...احتقار،ماض،التجهيل،اجلهل،الصراع،الفساد

 الصواتة: .3

 توارد األصوات المقال

اللغة العربية صاحبة 

 .اجلاللة وال عرش هلا

،النهار،تعرضوا،تعبريا،دارها،اجلزائر،لضرهتا،قادرة،حضارة،مسالقرآن،أطراف

 ،شعراء،الدينارتعمراهتا،متطرف،إرهابيا

 العروبة،تكرمي،العربية،الكبري،عرش.

الرتبية اإلعالمية والتحدي 

 .الرقمي

 أخرى،الضرورة،الرتبيةـ،ضرورية،دورها،اجلمهور،الثورة،الرقمية،الفوارق،

 تارخيي،الرموز،االخرتاق،األدوار،تطرأ،العصر،

 قادرتان،تغريات،األنرتنيت،مفاطر،يربز،الرتبية،أثاره،تقديره،طرق،جمرد،

 املؤمترات،التنظريـ،مشاريع،عربها،صورة،
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 األخبار،املراسالت،اإلشارات،التأثريات،الصراعات،أدراج،قرأت،طريقها...

 ،أحاسيس،تصري،بدورها،القدرةتصوري،آخر،مشاعر يف معىن اللغة عن حياهتا.

 قراءة تحليلية:

نالحظ تكرار صوت الرّاء يف ثنايا املدونة ويوصف أنّه"صوت مكرر ألّن التقاء طرف اللسان حبافة 

افة احلنك طرقًا ق هبا،كما أنه يطرق طرف اللسان حاحلنك مما يلي الثنايا العليا يتكرر يف أثناء النط

 .(17)لتتكون الراء العربية"لّينا يسريا مرتني أو ثالثا 

يتفق إىل حد ما توظيف صوت الراء مع مواضيع املدونة، فاملقال األّول"اللغة العربية صاحبة اجلاللة 

يعاجل مدى ارتباط صلة اللغة العربية بالقران الكرمي،وأهنا لغة تنفرد بامتيازات جتعل منها  وال عرش هلا"

 ل  تسعى أن تكرر للقارئ هذه الفكرة.مكانة هامة بني مستعمليها فصاحبة املقا

أن تكرر للقارئ مدى إىل  فتهدف صاحبته وأّما املقال الثاين"الرتبية اإلعالمية والتحدي الرقمي" 

إهّنا ترمي إىل إعادة وضع خطة أمهية الرتبية يف عصر اجتاح فيه العامل االفرتاضي كل اجملتمعات،

 جملتمع واألّمة.للحفاظ على الرتبية وبالتاي احلفاظ على ا

وكذلك املوضوع الثالث"يف معىن اللغة عن حياهتا" فصاحب املقال يهدف إىل تكرار فكرة أّن اللغة  

 كائن حيوي يتجدد ويتطور  من خالل األلفاظ اليت يستوعبها كياهنا.

 منظومة أفعال الكالم في المدونة:*
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توزعت أفعال الكالم يف أسطر املقاالت بعّدها خطابا موجها إىل فئة معينة،فيلجأ املرسل )اإلعالمي( 

عادة إىل تبليغ رسالته اإلعالمية استعانة بأفعال الكالم اليت متثل"االستعمال اللغوي ليس إبراز منطوق 

 (18)يف الوقت نفسه"لغوي فقط،بل إجناز حدث اجتماعي معني أيضا 

 منظومة أفعال الكالم يف املدونة كاآليت:وتتجلى 

 قوته اإلنجازية في المدونة نوعـــــــه الفعل الكالمي

فعل كالمي ذو بنية مضارعة  خباريإ يتلى

تّدل على التجدد تظهر قّوته 

اإلجنازية يف ارتباطها بقيمة 

غري ظاهرة لكّنها ممكنة  إجنازية

التحقق بالوصف )اإلعالمي 

جمرد واصف يريد أن يدفع 

 القارئ تغيري هذا الواقع(.

تكمن القيمة يف احلمولة  إخباري تنتقل

الداللية الثاوية خلف املنطوق 

واليت تساوي صيغة األمر انتقل 

ألّن طبيعة اللغة اإلعالمية تقوم 

على املهادنة يف طرح األفكار 



 
20 

 ب ما يشي حبدة اإللزام. وجتن

فعل كالمي مضارع تكمن  إخباري تزرع

قوته اإلجنازية  يف إبراز الوعي 

 بقيمة اللغة العربية

فعل كالمي جاء على صيغة  إجنازي تكلم

األمر وتظهر قّوته اإلجنازية يف 

إظهار الوعي بأمهية استعمال 

 اللغة العربية والتواصل هبا.

جاء على صيغة فعل كالمي  إجنازي عجبا

األمر وتكمن قّوته اإلجنازية يف 

التأسف والتحسر على أحوال 

 الواقع وما آلت إليه.

   

 القيمة اإلنجازية  لمنظومة أفعال الكالم:*

ية حتقق الوظيفة التقليدية للغة)الوصف( إال ميكن أن نصل إىل أّن هذه األفعال من وجهة نظر التداول

 الواقع. الل وسم حال اللغة مبا يدفع إليهالتغيري من خأّن اإلعالميني رموا إىل 

 خاتمة:
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انطلقنا يف هذا البحث من مفهوم اللسانيات اإلعالمية،فاللغة اإلعالمية إىل تطبيق منوذج لساين 

وظيفي على نصوص إعالمية إلكرتونية يتمثل يف الكفاية التواصلية، وقد أفضت هذه الدراسة إىل 

 النتائج اآلتية:

 قل معريف بيين يوظف اللغة يف حترير خمتلف النصوص اإلعالمية.حاللسانيات اإلعالمية  (1

 اللغة اإلعالمية هي بؤرة النص اإلعالمي تلتقي عندها خمتلف العلوم واملعارف الفنية والعلمية. (2

 اللغة اإلعالمية لغة وظيفية هلا خصائص متيّزها عن غريها من اللغات. (3

 واإلعالم عالقة تبادلية تكاملية.العالقة بني اللغة  (4

والسياقات ،إىل استخدام اللغة يف املقاماتالكفاية التواصلية تتجاوز الكفاية اللغوية  (5

 االجتماعية.

كذلك داللة،الكفاية التواصلية متجلية بوضوح يف عينة الدراسة من صوت،ومعجم،وحنو،و  (6

 الم.لسانية اليت انعكست يف استخدام أفعال الك القدرة السوسيو
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 يراط .ـــاألستاذة : حنان بن ق

 قـالمة . – 5491ماي   80جامعة  
 

 ةة اإلبداعية بين الفصحى والعامي  لغــفي ال جماليات األداء الفني  



 تمهيد :

يقبض األدب على احلياة بطـــرٍق وأساليب عديدٍة ومتـــنــّوعٍة، ثـّم يعيد يف كّل مـــرٍّة تأسيسها 
ذلك أّن األدب شاكلة، ومتثّلها من جديٍد يف وجوٍه ومعاين أخرى مل تكن موجودًة أو تربز على هذه ال

ج كّل يــــــــوٍم ما هو جديٌد ــنــت  عمليٌة أو وسيلٌة ت   اللغة متــنــّوعٌة ويعرف أّن تنــــّوعها ما هو إلّ  يدرك أنّ 
 .ة أحيانًا يف وصف جوانب وأطراف احلياةيتمّثل العاميّ حّّت أنّه بطرٍق وسياٍق غيــــر متــــناٍه، 

 ، منها: هاّمةٍ  إشكالياتٍ كلٍة من العناصر اّّتذناها  هنا سنسعى يف مقالنا لبيان مجو 

ون القول: ــنــاملشاعَر اإلنسانية اليت حيّسها األديب يف صورة فنٍّ من ف اإلبداعية كيف تعكس اللغة   -
 قصيدًة أو قّصًة أو مقالًة أو خطبًة ؟ 

التوصيل والتواصل إىل حدٍّ  ملاذا مييل األدب بلغــــته إىل تفضيل اللغة القادرة على النهوض مبهّمة  -
 ًة ؟ـــ إن كان  عاميّ كبرٍي ونقل التجارب واألفكار إىل القارئ، حّّت 

 ة والفصحى ؟ــيّ ــغة العامــزاوجة بني اللـــلجأ األديب أحيانًا للمـماذا يـل -
 زات اللغة اإلبداعية عند األديب ؟ـــيّ ــهي خصائص ومم ما -
 وتشّكل بذلك جانًبا من أدبية ومجالية النص األديب ؟ ة للفصحىـــهل ميكن أن ترقى العاميّ  -

 

 

 ة واألديب :ـــغـــالل  

لألدب خصوصياته ومقّوماته حتّددها مادته اليت يقوم عليها، وهي اللغة اليت تكون حمّملة 
باملعاين والدللت والثقافات وتزخر بالتعّدد والتنوّع : '' إّن اللغة مادة األدب مثلما أّن احلجر والربونز 

املرء أن يتحّقق من أّن مادة النح ، واأللوان مادة الرسم، واألصوات مادة املوسيقى. غري أّن على 



اللغة ليس  جمّرد مادة هامدة كاحلجر، وإمنا هي ذاهتا من إبداع اإلنسان، ولذلك فهي مشحونٌة 
 .   1بالرتاث الثقايف لكّل جمموعٍة لغويٍة ''

 ّن الكــتابة إبداٌع ذايتٌّ متمـيّــٌز حيوي حريّــًة معيّــنًة حاضرًة كممارسة وكائــنة ككلمٍة يف اللغةإ
ور ــالق سراح النــجتعلها حمور اإلبداع ومنطق اخللق: '' الكتابة هي األرق النبــيل الذي ل يكّف عن إط

من دياجري الظالم، وهي العذاب الرقيق الذي يطارد الكاتب يف كّل حلظٍة بالعشق، فال يتوّقف عن 
كان  رسالة الكـــتابة دائًما وأبًدا   ثّله للصــورة األمجل للحياة... منذ عرف اإلنسان الريــشة واملدادــمت

منطلقه التنويري الذي يرتقي بوعيه ويشّكل ثقافته ومينحه القدرة على مواجهة كّل املــتــغــرّيات وينطلق 
به حنو املستقبل األفضل خبطى واثــقٍة وراسخٍة تــتجاوز كّل حواجز التخّلف وّتــتــرق حصون اجملهول 

رًا ومجاًل وإىل كّل ما من شأنــه حتصني حركة ــثر حتضّ ــأك ت البشر إىل آفاقٍ من أجل أن ترتفع بسلوكيا
 . 2احلياة ''

ٍة تأسيسها رّ ـــم يعيد يف كلّ  مّ ـ، ثبطـــرٍق وأساليب عديدٍة ومتـــنــّوعةٍ األدب على احلياة يقبض 
األدب هو: '' فٌن ، فأو تربز على هذه الشاكلة ومعاين أخرى مل تكن موجودةً  من جديٍد يف وجوهٍ 

يقرتب بواسطته األدب ليس من املوسيقى والرقص، ولكن من اخلطاب  ولكـــّنه أيًضا شيء آخر، شيءٌ 
ا األدب ل يقبل نص   . ذلك أنّ  3ه يلـــزم الشعور والتصــّور ''ـــالتارخيي أو السياسي أو الفلسفي، إنّ 

 ويعرف أنّ  ّوعةٌ ــنــها متـــه يدرك أنّ احلياة ألنّ بوصفه النص األخري املعتمد يف وصف جوانب وأطراف 
ر متــــناٍه: ''احلياة ــــوسياٍق غي بطرقٍ  يــــــــوٍم ما هو جديدٌ  تج كلّ ــنــت أو وسيلةٌ  عمليةٌ  ّوعها ما هو إلّ ــــتن

 ني، كان يعرف أنّ ـــتزل النهر الواحد مر ـــنــك ل تـــا حني قال إنّ ًـــ مـتشبه النهر الذي أراده فيثاغورث قدي
ّرف احلياة من ـــحلظٍة حتتاج إىل تع ، يف كلّ دةً ـــجدي اواهً ـــٍة يندفع النهر أمــحلظ يف كلّ  ةٌ ـــالنهر ماؤه جاري

 .  4'' جديدٍ 

، على وجوانب شّّت  يستطيع أن يضرب يف آفاقٍ  جاٍر ومتخّيلٍ  هرٍ ـواألدب كذلك مثله ن
 متميزّ  األدب هو فنٌّ   شاء. وألنّ نها مثلما وأنّ ـــغامر يف كشفها وتبيّ ــوارها ويــاألديب أن يسرب أغ



ة التوصيل والتواصل إىل حدٍّ كبرٍي ونقل ه أميل إىل تفضيل اللغة القادرة على النهوض مبهمّ ـفإنّ بلغــــته 
يف صورة األدب انعكاس املشاعر اإلنسانية اليت حيّسها األديب  التجارب واألفكار إىل القارئ: ''إنّ 

تلك هي عناصر  ٍة ساميٍة ممتازٍة... كلّ ـــًة أو مقالًة أو خطبًة بلغمن فنون القول: قصيدًة أو قصّ  فنٍّ 
مصادر اإلحياء عند األديب الذي يستمع إىل أصداء احلياة يف نفسه فيعكسها بقلمه  ر من أهمّ ـبــتــتع

تاج األدباء الذين يعيشون ـر هذه العناصر يف إنـــّم نرى أثـيف مقالٍة أو قصٍة أو قصيدٍة أو خطبٍة، ومن ث
بع عندهم من وسط هذا العامل الزاخر الذي ـنـــالفكرة ت مع الناس وحييون يف بيئتهم وإقليمهم. إنّ 

 . 5والنموذج تقّدمه هلم احلياة نفسها '' ،خذوهنا من وحي البيئة واإلقليميعيشون فيه، والصورة يتّ 

رتبا  بالواقـــع، باعتباره وليد اجملتمع ويتــأثّـــر بالبــيــئة اليت ههر فيها واألدب كذلك دائـــم ال 
 ومبميّـــزاهتا وخصائصها الطبيعية والفكرية.

 اللغة واألسلوب عند األديب :

إذا كان  اخلاّصية اجلوهرية للغة يف احلياة اليومية هي حتقيق فعل التواصل بني األفراد 
 كلماته  يقولغاياهتم، فإّن اللغة عند األديب تتجاوز الكثري من ذلك؛ فهو واجلماعات حّّت يؤّدوا 

يعزف على أوتار اللغة ليكون هلا تأثرٌي يف النفوس وحتريٌك للمشاعر، فيستميلها إليه و بعد انتقائها، 
'' فقد  تكمن يف كلماته اليت يعرّب اها: ذلك أّن قّوة العمل األديب قّوة العبارة ونغم اللحن واملعىن.ب

يبدو أّن استخدام اللغة للتعبري أمٌر يف غاية السهولة، ألسنا نستخدم اللغة كّل يوٍم وكّل دقيقٍة يف 
قضاء حاجتنا ويف التفاهم مع غرينا ؟ فاللغة وسيلٌة طّيعٌة لقضاء أمورنا وربطنا باآلخرين. ولكن اللغة 

ملفردات اليت تستطيع أن تنقل أدّق يف العمل األديب ّتتلف عن هذا ومهما بلغْ  اللغة من وفرة ا
املعاين وأدّق هالل هذه املعاين، فإنّه تبقى هناك صعوبٌة تواجه األديب يف استخدامه اللغة يف عمله 

 . 6األديب ''

وإذا كان األسلوب يرتبط بطريقة الكاتب اخلاّصة يف رؤيته ومتثّله لألشياء واملشاعر واملظاهر 
ّص مبا يناسب، فإّن هذا طبًعا يفرتض طريقًة خاّصًة يف استخدام اللغة من حوله يف أدبه وإبداعه اخلا



للتعبري بصدٍق عنها متمّثاًل خياله وإهلامه وقدرته ومهارته الفكرية واللغوية: '' األسلوب ليس جمّرد 
ابة طريقٍة للكتابة يتعّلمها من يشاء، ولكّنه يرتبط عند كّل كاتٍب باإلهلام اخلاص الذي يدفعه إىل الكت

والذي يشّكل هذه الكتابة، فهو الطريقة اليت دفع اها هذا اإلهلام ذلك الرجل بالذات إىل الكتابة... 
ويكون األسلوب كاماًل عندما يتّم توصيل الفكر أو العاطفة على الوجه األكمل. فاألسلوب يعتمد 

 .  7اعتماًدا كلّيا على هذا التوصيل الدقيق، إذا مل يوجد مل يوجد األسلوب ''

 األسلوب        خاصية فكرية تتجّسد باألفكار واللغة .

 خاصّية تعبريية شخصية ّتتلف من أديٍب آلخر .                 

وما ميّيز أسلوب األديب عموًما أنّـــنا جنده: '' يستخدم اللغة السائدة يف جمتمعه، وهو لكي 
هذه العملة اليت يتعامل اها الناس. فكيف يوصل فكرته أو شعوره إىل اآلخرين مضطرٌّ ألن يستخدم 

يتسىّن لنا أن نقول إّن لغة األديب لغٌة شخصيٌة صرف وهو يف احلقيقة يستخدم لغة اآلخرين كذلك، 
أي أنّه يستخدم اللغة السائدة يف عصره ويف  .8أو على األقّل ما يفهمه اآلخرون من هذه اللغة ''

هامٌّ أيًضا ألن اللغة مثلما هي خاصّيٌة فرديٌة هي كذلك جمتمعه مبا ميكن أن ت فهم، وهذا جانٌب 
مبا فيها من خصائص وممّيزات أخرى خاصّيٌة مجاعيٌة متّيز كّل أديٍب عن آخر وكّل جمتمٍع عن آخر، 

    مشرتكة مع بعضها .

  : عند األديب الواقعتمثـ ـــل و  لغةال

عبارٌة عن بنيٍة زمنيٍة متخّيلٍة مرتبطٍة  - مبختلف أجناسه - العاّم والنهائيّ  دب يف شكلهاأل
مـــّثل موقــًفا أو خبــرًة أو حلظًة أو صراًعا أو تناقضاٍت فكرية يٍة منفصلٍة جزئًيا أو كلي ا، ويـببنيٍة واقع

ثـمرٌة  ونشأ من فراٍغ أو من خياٍل حبٍ  بل هدب ل يوثقافية وسياسية ودينية... وهذا يعـين أّن األ
اقع واحلياة واملــجـــتمع، تفيد وتستفيد من احمليط وتعرّب عنها بلغـــٍة ّتــيـــيليٍة خاّصٍة: ''ورغم ونــتاٌج للو 

الختالف يف الطبيعة البنـــوية الزمنــية بني املتخّيل واملوضوعّي، فإّن بني الزمنني أو التارخيني عالقٌة 
 . 9ما ''ا، هي عالقـــة التفاعل بينهمضروريٌة أكرب من تـــزامنه



ّوق عليها يف القدرة على جذبنا ـــتفـــيه ــنّ إّل أية ـــعــصّور احلياة الواقي عموًما كذلكدب  واأل
 يٍل آخر: '' إنّ ـــسب ا أيّ ــيحه لنــ نفهمها فهًما كاماًل مبا ل يتحّّت  ،عماق وعي اإلنسان والقارئأل

أعمق وأخصب... فضاًل عن  جتسيد احلياة اإلنسانية على حنوٍ ًيا هي ــنــريًا فــبارها تعبــغاية الرواية باعت
عىن باللغة قدر عنايتها ـقد ت   –كما هو الشأن يف الشعر   –ر األديب األخرى ــبعض أشكال التعبي أنّ 

 . 11بفهم احلياة اإلنسانية ''

ر النفسية دورًا هام ا لعب األدب ومازال باعــتـــباره فــــن ا من فنون التعبــيــ ، تاري  البشريةربوع
وجوهريًا فيما شهدته اإلنسانية عرب حضاراهتا من أحداث ووقائع، حّّت أصبح لإلبـــداع األدبــي أطٌر 
وأسالــيٌب ومناهــٌج اكتمل  أساسيــاتـها مع التجــديد يف السياق الفكري واإلبداعي: ''فلقد ساعد 

يانًا كما عمل على تغـيــيـــرها أحيانًا أخرى، وذلك وفق األدب على تـــركيز هذه األحداث والوقــائع أح
الظروف املختلفة واملالبسات املتبّدلة. وحّّت عندما يكون األدب تعبــيــرًا عن خلجات النفس الداخلية 
وإحساساتـها الذاتـــية، فإنّــه ل ميكن فصله فصاًل نـهائـــًيا أو جعله يف منأى تامٍّ عن هذه الظروف 

 .11بسات ''واملال

واألديب هو الفاعل يف تشكيل مالمح الثقافة يف اجملتمع سعًيا لنهضٍة حقيقيٍة، وحفاهًا على 
هــويّـة اجملتمع وقـــّوتـه حّّت تستديـم وتبـــرز، مصر ا على أّن العمل األديب يــنــبغي أن يكون قبل كّل شيٍء 

ويــتــبنّي معناها ومغـزاها: '' إّن الكّتاب املهرة غالــــًبا  قصًة جّيدًة تستـثــيــر شغف القارئ حّّت يهتم اها
ما يسلكون إىل غاياتـهم سباًل غامضًة معـــّقدًة، ورمبا كان أفضل مسلٍك وأسلمه ميكن أن يسلكه 

ها، وبنفس القارئ الناقد يف هذا الشأن، هو أن يقــيّـــد املالحظات اليت تـــؤيّـــد ما يـــتــوقّــعه يف مواجــهــت
. فاألدب هو وسيــلٌة هاّمـــٌة 12الهتمام يقــــّيد املالحظات اليت تــنقــضها أو تـــثــري الشّك فيما يتوّقعه ''

هو جّد من  وتسليةٌ  األدب بقدر ما هو فنٌّ  وفاعــلٌة يف توجيه الناس أو الدعاية اإليديولوجية، تؤّكد أنّ 
 وله مراوغاته وطرقه يف ذلك ل حتصى . اجلدّ 



أّن الرواية حمّملٌة باخلطاب اإليديولوجي الذي يشّكل ميخائيل باختين يف ضوء ذلك اعترب 
جانًبا من مجالية النص وعاملها اإلبداعي، ألنّـــها بنـــيٌة معّقدٌة من العالقات املتشابكة فيما بينها وتنفتح 

لواقعية مبا حتويه من رؤى وأفكار خمتلفة تـتجّلى عرب اللغــة، ويعبّــر عنها حسبه على احلياة الجتماعية وا
الكاتب يف نّصه بطريقٍة مباشرة أو غري مباشرٍة، إحيائية أو ضمنية أو تصرحيية... ورأى أيًضا أّن املنهج 

ماعي والواقعي الجتماعي ي غنيه شكاًل شعريًا فني ا مع مضمونه اإليديولوجي يف إطاره التارخيي والجت
 ويف طبيعته اخلاّصة وقوانــيــنه النوعــية الفــنــية.

أّن األعمال الفنــّية هي انعكاٌس لنسٍق يتّكشف تدرجيًيا، إذ لبّد للعمل األديب لوكاتش ورأى  
ــعــرفـــة الواقـــعي أن يكشف عن نـمط التـــنــاقضات الكامن وراء نسٍق اجتماعيٍّ معيّــــٍن. وهذا مرتبٌط بامل

التارخيـــية اليت تلعب دورها يف التقّدم البشري وكّل ما حيدث يف التاري ، وهنا نعرف الواقع مبا يف الفّن 
من قدرٍة على تـمثّـــله وإعادة إنشائه جمـــّدًدا: ''إّن األدب ل يـــّتصل اتّــصاًل مباشرًا بالواقع على حنو ما 

عن الــواقــع هو الذي يكسبه قـــّوتــه ودللـــته اخلاّصة، وإذا كان  كتابات  يفــعل العقل، فــتـــباعد الفنّ 
احلداثـــة بوجــٍه خاصٍّ تــتــباعد عن الواقع الذي تشــري إلـــيه، فإّن هذا التباعد هو ما مينح هذه الكتابات 

 .  13قّوتـها يف نقد الواقع ''

ارتبط  جالت احلياة واإلنسان العديدة، وقدلصيًقا مب لذلك جند األدب وعرب العصور املــتعــاقبة
بواقعهم املادي  يف عمومــيتها ويف خصوصيــتها اليت تساير حياة الناس اليومــيــة بقضايا الشعوب واألمم

ولزم مشاكلهم وتطّلعاتــهم واهتمامهم بالشؤون القتصادية والجتماعية والثقافية والفكرية  ،واملعنوي
واألدب سواء أكان موضوعًيا أم كان ذاتًيا فهو دائًما يصّور احلياة اليومية اليت يتواجد : '' ..والدينية.

 .14فيها ويعكس الواقع املعيش الذي حييط به ''

 ــهإنّ يمكن القول اجملتمع العديدة الداخلية واخلارجية، ف ه مععالقاتدب بـتاري  األلوإذا عدنا 
تمع وسلطته ــنــبــثق فقط عن عالقات األديب وتأّمالته حنو اجملي صدر عن جـــوهر املـجــتمع ولـم
اليت تشرح و  اجملتمع الذي ينتمي إليه سياسةههوره كان  له ارتباطاته باملطلقة، ذلك أّن األدب ومنذ 



اخنلع  الكتابة عن جذورها الجتماعية  فراد وجتّسد معرفـــة األدباء اها: ''عالقــة اإلنسان باأل
  .  15''ٍة عن اجملتمع ومغرتبٍة عنه ت كممارسٍة غريــبوتطّور 

ل يستـــطيع أن يبقى دائًما على حاٍل واحدٍة ل تـــتغيّــر، ألّن ذلك  دبفاجملتمع يف عامل األ
. كما أّن ه وعالقاته مع غريه عرب الزمنومدى وعي وخصائصه نسانمرتبٌط يف حقيــقـــته بطبيعة اإل

ية بل هو يف حركٍة حـــّيٍة وحـــرٍّة، إذ وحيدٍة يف تـــناوله للقيم الجتماعاألدب ل يتجّمد يف نقطٍة واحدٍة 
ليخرج عن جّدية القرار، فقد يلــتزم به وقد ل يلتزم يف الوق  فراد واأل تمعخيرتع عامله اخلاّص جتاه اجمل

ثه عن األفضل ويف تصويره لألمثل: '' أي أّن الوهيفة ذاته ليكون أشبه باحللم ل الواقع يف حب
الجتماعية هي األساس الذي انطلقْ  منه الكـــتابة، حّّت تـــؤّسس يف وقٍ  لحـــٍق سلطـــتــها اخلاّصة، 

 .    16وحّّت تعتقد يف وقٍ  لحٍق أّن سلطتها تتحّقق مبعزٍل عن كّل وهيفٍة اجتماعيٍة ''

يف اجملتمع حمـــدثًا تفـــاعاًل جدلـــًيا بني طــرفــني أو عّدة أطراف متجاورٍة  فاألدب يؤّسس للحياة
من منظور األديب ، يتمّثل  يتناول عالقة األّمة بغريها من األمم اقولـي  ا فن  و أو متبايـــنٍة، ليخلق لنا أدبًا 
ألّن معىن الكتابة هو ب والكــتابة، . وهذا ما يرتبط يف عمومه بوهــيفة األدفيه عالـًما مثالـي ا للمجتمع

 حتّقـقها كفعٍل مستقلٍّ ل يذوب يف غريها ول يتطابق غريه معه. وهيفــتها و 

، ألنّــه ممارسٌة للوعي يف واقٍع متشابٍك ألقصى دب يف ذاتـــه مجالـيٌّ من هنا ندرك أّن األ
األديب يشّكل ا؛ فمجالــيــتهقراءة هلا اتيجية اسرت  ليصبحمستوياته، وهو يــتــنــّفس داخله ويف ممكـــناتــه، 

اللغة تبًعا ملوضوعه واستعداداته اخلاّصة ويوهّفها ألغراٍض عاّمٍة أو خاّصٍة ، فتكتسب قّوهتا من أثرها 
تعين الفكرة يف أفالطون الكلمة كما يرى يف النفوس وإحيائيتها فيما تقّرره أو تعرّب عنه؛ ذلك أّن 

، فيتمثّـلها يف ذهنه وتسقط يف يف أحسن صورةٍ   تصل للقارئعن األشياء حّّت  حقيقتها وكيف تعرّب 
الكامل الذي يصل إليه ، من حسن اختياٍر لأللفاظ وترتيبها بالشكل أعماق نفسه، فيقّدر املعىن 

  الالئق واملناسب .

 جمالية اللغة بين العامية والفصحى :



تنوٍّع وغىًن، فأخذ يرتوي من ينابيعها السخّية وجد األديب اللغة رهن تصرّفه مبا تزخر به من 
وخيرج أدواٍت يثري اها جتربته الفنّية واألدبية مبختلف أنساقها اللغوية اليت تعكس عامل الكتابة 

يستخدم اللغة استخداًما خاص ا مبا يعكس شخصيته وفضاءاهتا املتنّوعة واملتشابكة؛ وهنا جنده كثريًا ما 
 . 17قدميًا : '' األسلوب هو الرجل نفسه '' Buffonاّص، وقد قال بوفون املستّقلة وأسلوبه اخل
: '' إّن اللغة األدبية بعيدٌة كّل ًة خاّصًة يف استخدام اللغة والتعبري عن الشعورؤير وتفرتض هذه الرؤية 

 البعد عن أن تكون دللية فقط، إذ أّن هلا جانبها التعبريي؛ فهي تنقل هلجة املتحّدث أو الكاتب
ر يف ــؤثّ ــــوموقفه، كما أهّنا ل تقتصر فقط على تقرير ما يقال أو التعبري عنه، وإنّــما تريد أيًضا أن ت

  . 18موقف القارئ، أن تقنعه وأن تغرّيه يف النهاية ''

ويرتّتب عن ذلك أّن األسلوب اجلّيد يرتبط مبدى جناحه يف نقل كّل ذلك لآلخرين بطريقٍة 
التواصل : '' فاللغة اليومية ليس  مفهوًما  هو العامّ  هدفها كان  لغًة عامّيًة ألنّ  إن  حّّت  متمّيزٍة،

مطّرًدا : فهي تضّم منّوعاٍت شديدة الختالف كاللغة العامية واللغة التجارية واللغة الرمسية ولغة الدين 
يجٍة وأن تؤثّر يف ول ريب يف أّن اللغة اليومية تريد يف الغالب أن تصل إىل نتوعامّية الطلبة ... 
حبيث جند عادًة أّن األدباء يستخدمون اللغة السائدة يف جمتمعهم إليصال  . 19األعمال واملواقف ''

فكرهتم أو شعورهم، وقد يضطّر يف ذلك أحيانًا حّّت لستعمال لغٍة عامّيٍة أقرب لروح العصر وملا قد 
تار يف ــاألدباء: '' وهذا معناه أّن األديب خي  يغدو ذلك مسًة متّيزه عن غريه منيفهمه املتلّقي، حّّت 

صاحٌل ألن يستخدم يف عمٍل عمله األديب الكلمات ذات اإلحياء الفيّن ... فكذلك كّل ألفاظ اللغة 
. كّل ما يف األمر أّن األديب خيتار للكلمة املكان الذي تكون فيه أصلح كلمٍة ت ستخدم، أديبٍّ 

خدام األديب هلا يف ذلك املكان، وهذا جزٌء من عملية التطويع وتكتسب الكلمة وضًعا خاص ا باست
 . 21''اليت يتناول اها األديب اللغَة ليخضعها لغرضه ويستخدمها استخداًما خاص ا 

ة يف تراث أّي أّمٍة من األمم جانًبا هام ا من تراثها الشعيب، مبا يف ذلك وتشّكل اللغة العاميّ 
تمد عليها يف إنتاجاته اإلبداعية مبختلف صورها، ألهنا تعرّب عن الضمري عند األديب الذي كثريًا ما يع



اجلمعي وترّس  القيم الفاضلة اليت يتمثّلها األديب، وهذا دليٌل على التعّدد اللغوي عنده مع اللغة 
 الفصحى اليت تزيدها ثراًء وغىًن يف املعاين والدللت واإلحياءات .

جديدٍة،  فاهيم تراثيةٍ ة يف األدب إغناًء لــه مبواضيع ومعاميّ المن جانٍب آخر، ميثّـــل توهيف 
الكاتب   حيث يعطيه مناذج إبداعية مبتكرة نلمس فيها جتسيًدا ألحاسيس وأفكار وآراء وطموحات

ة لـمجـتمعهم كما يصّورها الناس، وبالتايل تعكس صورًا حّيًة إليديولوجياهتم ونظرهتم العامّ  كما
 األديب.

ميكن القول إّن املزاوجة بني النب اللغة الفصحى والعامية أصبح  هاهرًة أدبيًة ومن هنا 
وّلد ــتــومجاليًة صرفة، حيث تسّجل حلظة وعٍي جديدٍة عند األديب هلا فعالياهتا املرتبطة بالواقع واليت ت

قته مبجتمعه عنها عالقاٌت عميقٌة وممّيزٌة تتجّسد يف عالقة األديب بلغته وخصائصها من جهٍة، وعال
من جهٍة أخرى. وهلذا فالفصحى والعامية موردان سخّيان لألدباء يف كّل عصٍر، جيّسدون من 

 خالهلما الكثري من أفكارهم ومشاعرهم ورؤاهم .

يتماشى وروح العصر والتطّور احلاصل يف  ا يف حاجٍة دائمٍة لتصّوٍر جديدٍ يبقى األدب دائمً 
ــة العامل من خالل ذات اإلنسان الفاعلة يف اجملتمع، ألّن األدب ، حبيث يكون ضربًا من رؤيـاجملتمع

مثلما يـــؤّسس عامله يف جمال العلم والتاري  والدين والثقافة والفلسفة... كما  تمعيــؤّسس عامله يف اجمل
خدمة لّـــبه ذلك يف هّل قوم على استيفاء كّل ما يتطت رسةأنّــه يسعى لبناء سكٍن اجتماعيٍّ يف هّل مما

، دون أن ننسى دور األدب ألنّـــه يعـــيد تأسيس هذه العالقات املرتابطة من حنٍي إىل الفرد واجملتمع
 . لف  الوسائل والطرقحنٍي، حّّت إن اخـــت

 خاتمة :

تبقى اللغة اإلبداعيّـــة يف األدب سواٌء أكان  عامّية أم فصحى، حمافظًة على جوهر األدب 
قيمته، مبا يعرّب عن حاجات الذات واجلماعة يف هّل الواقع املعيش الذي يقّدم ومسو مكانته وثراء 

 لألديب النموذج الذي يستقي منه مادته وأفكاره .
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 (.هاري والتعّددية الّلغوية )دراسة لنماذج مختارةعنوان المداخلة: الخطاب اإلش
 قالمة 5491ماي 8جامعة / األستاذة: راوية شاوي

رف والعلوم الكتساب مصطلحات متّيزها عن غريها من التخّصصات، ولكّنها يف ا: تسعى املعتمهيد

الوقت نفسه تتفاعل مع بعضها البعض، نتيجة اشرتاكهم يف اجلانب الّلغوي، إذ تعّد الّلغة أعظم 

الّصورة أو ابتكار عرفته البشرية، وخاّصة الّلغة املنطوقة، والّّت قبلها تعامل اإلنسان البدائي بلغة 

ّن اجلانب األيقوين للّتواصل الّلغوي أسبق يف الّظهور من اجلانب الّلساين، فقد شارات، ّمّا يع ي أاإل

كنظام   أّكد الّدارسون أّن الّصورة الّذهنية ُوجدت قبل أن يتعّلم اإلنسان الّلغة املنطوقة ويتواصل هبا

من خالل ختزينه لصور دالٍّ على مفاهيم إبالغية تواصلية، فاإلنسان يفهم العامل من حوله 
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املوجودات، مّث حياول الّتعبري عن تلك الّصور بواسطة الّلغة، ولعّل أشهر قّصة يف هذا اجملال ما وقع 

 لسّيدنا يوسف عليه الّسالم حني رأى يف منامه أن الّشمس والقمر والّنجوم كانوا ساجدين له.

 ضبط مصطلحاتي:    

وهي ضرٌب »أو الّلغة املتخّصصة، أو ما يُطلق عليها "لغة األغراض اخلاّصة": : _ لغة التخّصص5

، إي يوظَّف  مقّنٌن ومنّمٌط من ضروب الّلغة، يستعمل ألغراض خاّصة، وفي سياٍق حقيقيٍّ

إليصال معلومات ذات طابٍع تخّصصي على أيٍّ من المستويات: على أكثرها تعقيًدا، أي 

المستوى األقل تعقيًدا، بهدف نشر المعرفة بين المهتّمين بالحقل الخبراء العارفين، أو على 

، ّمّا يع ي أّن الّلغة املتخّصصة 0«وتلقينهم أصوله، وذلك بأكثر الّسبل إنجازًا ودقًّة ووضوًحا

آخر،  معريفٍّ  أو ميدان   عن حقل   تشتمل مصطلحات متداولة يف حقل أو ميدان معريف ما، خمتلف  

ة، ولغة اإلعالم، ار ّصص  دون غريه، فهي تشمل خمتلف التخّصصات كلغة اإلدوليست حكرًا على خت

 ... ولغة القانون، ولغة العلم، والّلغة اليومية

، تعّول عليه الكثري ونة األخريةا يف اآل وانتشارً لحات تداواًل صطامل من أكثر :اإلشهاري   _ الخطاب  2

في عصرنا هذا  وإعالميةً  ثقافيةً  صناعةً » إذ يعدّ ؛ من املؤّسسات االقتصادية والّسياسية واالجتماعية

)...( له خصوصياته الثّقافية التي تزّوده  بأتّم معنى الكلمة. إنّه ميداٌن جديٌد خصٌب وحيويٌ 

باستعمال كّل بالطّاقة على الّتواصل الفّعال مع المتلّقٌي، بغية تمرير خطابه وتحقيق منفعته، 

، يرتبط بسلطة وسائل الثّقافة ذو سيادةٍ  ولذلك فهو خطابٌ الوسائط المعرفية المتاحة له، 

وقد ارتبط  ،8«والمال، ويوظّفهما من أجل استمالة المتلّقي، وإقناعه بالخدمة المعلن عنها
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على تشكيل وعي اإلنسان  قويٍّ  ا، ملا هلا من تأثري  ا وثيقً اإلشهار بوسائل االّتصال )امليديا( ارتباطً 

 املعاصر، الذي طغت الّصورة اإلشهارية على حياته اليومية.

العلمي والفكري طغى  التطّور البشري، ونتيجة نضج وعي اإلنسان مع :نشأة اإلشهار وتطّوره_ 3
الّتواصل الّلسايُن على األيقوين، ومع مرور الّزمن وبفضل التطّور الّتكنولوجي يف الّزمن املعاصر، طغت 
الّصورة على اجملتمعات، وغزت اإلنسان يف عقر داره، وخصوصا الّصورة اإلشهارية بكّل أنواعها 

ين، ما أنتج خطابًا إشهاريًا، له خصوصياته، وّمّيزاته، )الثّابتة، واملتحرّكة(، ومبكّونيها الّلساين واأليقو 
 ومرتكزاته.

إّّنا ترجع بداياته وبواكريه مل يكن اخلطاب اإلشهاري وليد عصر الّتكنولوجيا وسلطة املال فقط،   
األوىل إىل األلف الثّالثة قبل امليالد، باألخّص يف مدينة مومباي اهلندية، حني كانوا يعلنون بالفتات 

 ارية عن اخلدمات الّتجارية يف املدينة.إشه
حني زار الّصني أّّنم كانوا مولعني بالّصورة والّرسم وبرعوا فيهما، إذ  ابن بطّوطةيذكر الرحاّلة     

يقومون برسم كّل غريب عن املنطقة، وحيفظون صورته خوفا من اجلرائم أو ما شابه ذلك، ولتسهيل 
من اإلعالن عن فرار العبيد وهروهبا من خدمة أسيادها،  عملية البحث عنه، وكان اإلشهار نوعا

ومبرور الّزمن أخذت اإلشهار يتطّور شيئا فشيئا، خصوًصا يف أوروبا عندما اكتشفوا الطّباعة، وتطّورت 
 الوسائل العلمية والّتكنولوجية، وظهر الكهرباء، والرّاديو، والتلفزيون...

اطها باجلانب الّدي ي )املقّدس واملدّنس وإشكالية الّتجسيم أّما العرب فلم يهتموا بالّصورة الرتب  
، وكانت الّصورة الّذهنية أكثر انتشارا، خاّصة يف القصائد واألشعار، أمّهها قصيدة والّتجسيد(

 بناتاملعروفة بــ األعشى، وقصيدة للمليحة في الخمار األسود قلاملعروفة بــ الّدارمي مسكين
 من البدايات األوىل لظهور اخلطاب اإلشهاري العريب.، الّلتان عّدتا المحّلق

بعدما فرضت الّصورة نفسها وسيطرت على حياة اإلنسان املعاصر، احتّلت مكانة يف الّدراسات    
... ذلك أّن الّصورة يف أبسط مفاهيمها مأخوذة من الكلمة اليونانية  األدبية، والّنفسية، واالجتماعية

(Icôn)  ( أي الّتشابه والّتماثل، الّت ترمجت إىلimagoيف الالت )ي(نية، وimage ،يف الفرنسية )
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ا عن طابع ( مّيز بني مظاهر وجتّليات الّتمايز يف عامل الّصور بعيدً C.Metz) ميتز كريستيانغري أّن 
 الّتماثل الذي الزمها عند كثري من الباحثني، منها:

 الّتشابه من ثقافة إىل أخرى. ومستويات ووضعياتدرجات _ تغرّي 
 _ الّتداعيات املتنّوعة االجتماعية والثّقافية الّت تفرزها الّصور.

 _ استحضار ضروري ملستوى الّتعارض والّتقاطع بني الّلغوي والبصري يف جمال الّصورة.
يف اجملال الّلساين، إذ يعّد الّتفكري  القائم باستقالل جماهلا التصّور_ يلغي الّتفكري الّداليل يف الّصورة، 

 يف الّصورة _يف غالب األحيان_ إنتاًجا لغويًا لسانًيا ال صوريًا )بفعل القراءة(.
.  _ ليست املماثلة هي الاّلفت للّنظر يف الّصور، وإّّنا ما ترمز إليه من ظالل  ومعان 

ين(، والّلغة )الّلساين( من حيث الّتماهي يُفضي هذا الّتمايز إىل العالقة الوطيدة بني الّصورة )األيقو 
  .3والّتقاطع، والّتكامل والتمّيز، والّتشابه واالختالف

إّن الّصورة اإلشهارية وليدة اإلدراك البصري احلّسي، إذ تتحّول األشياء بداخلها )حركة، وألوان،    
تقود املتلّقي حنو داللة إيديولوجية  وخطوط، وصوت( إىل ماهيات ماّدية وتقّدمها يف شكل عالمات  

معّينة، تُلغي االحتماالت الّداللية األخرى )حسب بارث(، ّمّا يع ي أّن الّصورة اإلشهارية فضاء 
ا وغري عائم، نتيجة ترتيب عناصرها )شكل، للّدالالت والّتأويالت اّلّت جتعل املعىن ثابتً  مفتوح  

ورة اإلشهارية داللة  قصدية  موّجهة  من صاحب الّرسالة وحجم، ولون، وزاوية الّنظر(، فداللة الصّ 
 اإلشهارية، ألّن غرضه الّتأثري على املتلّقني/املستهلكني من أجل دفعهم إىل فعل الّشراء.

ميّر العامل الّداليل للّصورة اإلشهارية من اجل الربهنة والّتدليل عرب طريقني، يوصالن إىل حتديد     
 ا:معاملها وبنائها، ومه

: وهي اإليهام بأّن الّصورة ال تقوم إاّل بوصف وضع  أو حالة  كما هي يف احلقيقة، وأّّنا أ_ المعاينة
تالمس الواقع، وتدغدغ عواطف وشعور املتلّقني بعفوية، وتقودهم إىل االستهالك العفوي دون 

سات لضمان الّسلطة الهادئة الّتي تمارسها المؤسّ »، فاإلشهار هو ضغوطات أو أوامر مباشرة
استمرارها ونفوذها، ويعّد هذا الوصف دقيقا في تحديد تأثير اإلشهار في الجمهور، فالّتأثير 
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يكون غالبا عن طيبة خاطر، لكّنه يتضّمن عنفا رمزيا، ألنّه يدفع إلى استهالك المنتوجات ال 
  .9«إراديا، استهالك من أجل االستهالك

: وذلك باستسالم املتلّقي حملتوى الّرسالة اإلشهارية، كّليب_ االنتقال من دال كّلي إلى مدلول  
 حيث يستنبط مدلوهلا الوظيفي املعرّب عن جودة املنتوج.

، دخل اخلطاب اإلشهاري الكثري من العلوم واملعارف، ملا له من تأثري قوّي على مجهور املستهلكني   

ت الّنصوص األدبية، خاّصة يف ا له خصوصياته وآلياته اّلّت تتقاطع مع خصوصياوأصبح خطابً 

أن  بارث روالناجلانب الّلغوي الّلساين، القائم على البالغة، وهذا ما أّدى بأكرب النّقاد الفرنسيني 

يكون من السّباقني لدراسة الّصورة اإلشهارية أو اخلطاب اإلشهاري فيما ُعرف ببالغة الّصورة 

املعاين، وكثري اإلحياءات الّضمنية واملباشرة، إذ تعتمد من ، ورأى أّن الّصورة كيان  متعّدد اإلشهارية

، اء( برسالة لغوية تفّسرها )موسيقىأجل حتقيق الّتواصل إىل إرفاق الّصورة )الّلون، والّشكل، واألشي

 ومؤثّرات  صوتية ، وغناء...( لتصبح صورة متحرّكة تثري عاطفّت الّسمع والبصر)السمعية_البصرية(. 

 : )قراءة في نموذج حلوة الّشامية الّروضة( شهاري والّتعّددية الّلغوية_ الخطاب اإل9

يندرج اخلطاب اإلشهاري ضمن حقل الّلغات املتخّصصة ذات الطّابع الّتواصلي الّنفعي    

)الّتداويل_الرباغمايت(، وهي لغة  مزيج  من األلفاظ العاّمة، والفصحى، واألجنبية هذا من النّاحية 

ّما من الّناحية األيقونية فهي لغة صورية تنهض على تفاعل مكّوناهتا )صوت، وحركة، الّلسانية، أ

 .وموسيقى، وألوان، وديكور، وأزياء، وإضاءة، وزوايا الّنظر...(

ترجع التعّددية الّلغوية يف اخلطاب اإلشهاري إىل طبيعته يف حّد ذاهتا، إضافة إىل االنفتاح العاملي، 

وحركة املد العوملي، ما جعل اخلطابات اإلشهارية خترج من حدود قوميتها الّضيقة إىل حدود أرحب 
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ة دالليا، حتمل شحنات وأوسع )القومية، والعاملية(، ذلك أّن لغة اخلطاب اإلشهاري لغة بسيطة مكثّف

، باعتبارها موّجهة  إىل كافة الفئات ثقافية وإيديولوجية وفكرية، حمّملة يف ثنايا بساطتها وعفويتها

 االجتماعية، لذلك توّظف مزجيا من الّلغات.

، تتمّيز اخلطابات اإلشهارية العربية عاّمة واجلزائرية خاّصة بسمات مشرتكة، أشهرها التعّددية الّلغوية   

 فّنيةً  ، إذ مل تعد الّلغة جمّرد وسيلة للّتعبري وإّّنا أصبحت تقنيةً جنبيةبني الّلهجة احملّلية، والفصحى، واأل

يسعى املبدعون إىل تطويرها والعناية هبا، فراح أصحاب اإلرساليات اإلشهارية يستخدمون الّلغة 

ولفت انتباههم، وكثريا ما جند خطابا بطريقة نفعية، وتقريبها من العاّمة من الّناس، قصد استمالتهم 

ما يدّل على حيوية ودينامية  إشهاريا واحدا، يُعرض يف أكثر من قناة تليفزيونية، وبأكثر من هلجة،

الّلغة من جهة، وطواعية اخلطاب اإلشهاري من جهة ثانية، ومثال ذلك اخلطابات اإلشهارية اخلاّصة 

 الّتجميل، أو مسحوق الغسيل...باملشروبات الغازية العاملية، أو ماركات 

 احرتافًيا، يقوم على أسس وركائز ثابتة، من تضافر علوم خمتلفة: ميّثل اخلطاب اإلشهاري عماًل 

الّلسانيات االجتماعية، وعلم الّنفس وعلم االجتماع، وعلوم االقتصاد وعلوم االّتصال... وتكون 

 ين واأليقوين.الّلغة سالحهم الّلغة سالحهم الفّعال بشّقيها الّلسا

_املتمّيز باالعتباطية، وأنّه مكّون فاعل يف  يرتكز اجلانب الّلساين: الّلساني نالمكوّ  _ أ_9   

 اخلطاب اإلشهاري ببعديه الّشفوي واملكتوب، ويتحّقق هدفه من خالل تطابقه مع اجلانب األيقوين_

، ليتالءم مع الفلسفة االسم بعناية فائقة، الذي يّتصف باألصالة والعراقة، إذ ُُيتار المنتوج اسمعلى 

الّتسويقية، وثقافة وإيديولوجية مجهور املستهلكني، ويكون جالبا للّنظر، فمنتوج حلوة الّشامية 
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وهي األرض ذات »" اسم حيمل صفات دينية إسالمية، فالّروضة هي املكان املخضّر، الّروضة"

جميٌل ممتٌع، )ج( رْوٌض، ورياٌض، وروضة الخضرة، والبستان الحسن، وي قال: مجلسه روضٌة، 

 .1«الحوض ونحوه: قْدر  ما ي غّطى أرَضه  من الماء

يكّررون اسم املنتوج ظاهرة الّتكرار، فما يالحظ من الّناحية األسلوبية أّن اإلشهاريني يعتمدون   

 اهلل يخّليك يا، والروضة يا أوالدي هي ليكم وليا... شامية شامية والّروضة كامل ليامرّات عّدة: 

. وكان هذا الّتكرار لتثبيت ةة تطلبها كل مرّ رّ حالوة الّروضة تذوقها مَ ، جّدو الّروضة شحال بنينة

اسم املنتوج يف ذهن املتلّقي، حتفيزا له على حفظه، ودفعا له إىل اقتنائه. وقد رّكز صاحب الّرسالة 

امية، املختلفة عن بقية احللويات األخرى شّ اإلشهارية يف بداية األمر على طبيعة املنتوج وهو حلوة ال

 بذوقها املتمّيز، مثّ خّصص احلديث عن شامية الّروضة.

الاّلفت لالنتباه أنّه مل يتم سرد ّميزات املنتوج، وسّر حالوته، إّّنا جاء نّص اإلشهار حوارا بني اجلّد   

 واألحفاد، وفيه دعوة سرّية إىل أّن هذا املنتوج يوّحد العائلة، وأنّه لكافة األفراد صغريا وكبريا.

زج بني الّلغة العربية الفصيحة والّلهجة ما يزيد من فاعلية الّتأثري استعمال ثنائية لغوية، وهي امل   

، الّذين هم من العامية، وغالبا ما تستعمل العامية يف اخلطابات اإلشهارية، لقرهبا من املستهلكني

 عاّمة الّناس، ومن كاّفة املستويات االجتماعية والثّقافية.

فصحى، وخطرا حمدقا هبا، ذلك ا للهاجم بعض الّنقاد العامية، ورأوا أّن كثرة استعماهلا تعّد هتديد   

ّن اخلطاب اإلشهاري يعترب من اجملاالت احليوية املؤثّرة يف اجملتمع اقتصاديا وإعالميا وإيديولوجيا، أ

ا، ال توجد فيه كلمات ا حمضً وتتبّناه شرائح اجملتمع وتتداوله، إذ جند نّص اإلشهار _هنا_ عاّميً 
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إىل طبيعة الّصورة  أجنبية، وذلك راجع   ، وال كلمات  فصيحة ماعدا اسم املنتوج وهو اسم عريب فصيح

دت لغة املنشأ )العاّمية( الّت يفهمها الّصغار م  املرافقة، صورة اجلّد واألطفال الّصغار، وهلذا اعتُ 

أو اخلطاب الّلساين املسموع( مع احملتوى أو املاّدة )النّص  ،ُ أن تّتفق الّلغة املستعملة ويتداولوّنا، وجيب

ري تزداد نسبة فهم واستيعاب املشاهدين املضمون النّصي مع املضمون الّصو ة(؛ فعندما يّتفق )الّصور 

 المعلومات المرئية أفضل من المجّردة )...(»أّن  عّدة   قد أثبتت دراسات  ملا يشاهدون، فـــ

 2.«وتهدف إلى زيادة مقدرة المشاهد على استيعاب مضمون الماّدة

مل يوّظف هذا اخلطاب اإلشهاري الّلغة األجنبية الّت ألفناها يف أغلب اخلطابات اإلشهارية    

، مراعاة لصغر سّن األطفال، الّذين مل يتعلموها بعد، وهلذا كان مصّمم اإلشهار اجلزائرية أو العربية

قبل الكبار، وال أدّل على  واعيا باملستوى الّتعليمي والثّقايف للفئة املوّجه إليها، إذ استقطب الّصغار

ذلك من وجود ثالثة أطفال مقابل شيخ واحد، ومعروف أّن األطفال يلّحون على الطّلب يف فعل 

من احللوة، وأن يشاركهم إيّاها، فجاء نّصا قريبا إىل  الّشراء، وهلذا أحّلوا على جّدهم أن يقّدم هلم جزءً 

 األذهان بلغة مفهومة للجميع.

خلطاب اإلشهاري أّّنا هجينة، ال يُراعى فيها القواعد والضوابط الّنحوية، بل تعمد إىل ما ميّيز لغة ا   

، وكسر قواعد الّلغة، لنتأّمل نّص اإلشهار على شكل حوار بني اجلد واألطفال الاّلنحويةمبدأ 

 :والّشعار الذي جاء يف األخري

  .شامية، شامية، والّروضة كامل ليااجلد: 

  .جّدو، خّلينا غير شويا : ياجّدو يااألطفال
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 الجد: ما نقدرش يا والدي، خلوني نفّكر شويا.

 .األطفال: ما نغيضوكش يا جّدو خلينا نذوقو شويا

  .ْوالدي هي ليكم وليا انتوما ْعزاز عليا، والّروضة يا : ال ال ال يا والدي،اجلد

  : اهلل يخّليك يا جّدو الّروضة شحال بنية...طفالاأل

عنصر الّشعار، والذي ال يُتخّلى عنه يف اخلطابات اإلشهارية الثابتة واملتحرّكة، وقد ورد إضافة إىل 

(، وقد حالوة الّروضة، تذوقها مّرة تطلبها كّل مّرةالّشعار يف آخر اإلشهار وهو شعار شّد االنتباه )

جاء بصوت خارج عن الكادر بصوت امرأة ليست من شخصيات احلدث اإلشهاري، وقد كتب 

ا اسم املنتوج فقد ُلوِّن بالّلون األصفر الباعث على احلرارة مّ االنتباه. أّشعار بالّلون األمحر لشّد ال

 والسّطوع، سطوع احللوة وانتشارها يف األوساط االجتماعية بني األسر والعائالت اجلزائرية. 

 
ف، حوارا غنائيا مجيال بني د:_ خرقا ألفق انتظار املتلّقي، إذ جاء النّص خالفا للألو املتأمّل جي    

أطفال وجّدهم حول منتوج الّشامية، والّت يوّد اجلّد االستحواذ عليه، ورغبة األطفال يف مشاركته 

إيّاها، لكّنه يتمّنع بتعّزز وتدّلل، ّمّا يوحي بالعالقات االجتماعية املتينة يف األسر اجلزائرية، والّت تعمل 

 وتربية األطفال يف كنف اجلّد، الذي ميّثل األصالة والعراقة. حلوة الشامية الّروضة على توطيدها،
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العربية مثل: انتوما، عزاز، ليكم، ما _ كسرًا أللفة الّلغة من الناحية الّنحوية، فلم تراع القواعد الّنحوية 

متدّفقة غير »إّن إمهال قواعد الّلغة واعتماد األخطاء الّنحوية من شأنه أن جيعل الّلغة  ..نقدرش.

 . 2«عابئة بالقارئ العادي الذي ترّبت ذائقته الجمالية على أشتات لغوية مألوفة

اجلمل االمسية القصرية، الّت ال ترهق كاهل املستمعني بالثّرثرة الّلفظية، ولكي يتسىّن للمتلقي  _ طغيان

 ، وهلا وظيفة نفعية براغماتية. وتذّكرها ، واستيعاهبا،حفظ الكلمات

ضمائر املتكلم واجلمع )أنا ،وحنن( يف ليا، نفّكر، مانغيضوكش، خلينا، _ كثرة استعمال 

 نذوقو...للّداللة على قّوة تأثري املنتوج على الّشخصيات.

ا تكرار وخصوصً  موسيقيةً  وتية بروز ظاهرة الّسجع الّت أضفت على النّص نغمةً احية الصّ _ من النّ 

 .حرف الياء الذي ميكن اعتباره قافيةً 

 8«اا موسيقيً لتترك في أذن الّسامع وقعً »جلمل املتساوية يف أطواهلا ومقاطعها الّصوتية _ توظيف ا

 يسهم يف حتقيق وظيفة اإلشهار.

 _ تقدمي اسم املنتوج على خصائصه وّميزاته، ليكون له فضل الرّيادة.

ا هجة العامية، خصوصً ا على اللّ لسانيً  س  سِّ قد أُ  الروضة شاميةاإلشهاري  صّ ّما تقّدم يتبنّي أّن النّ    

بالعاّمية  أّن الّلغة املنطوقة مرتبطة   -تقريبا-رف الّلغوينيا(، وقد استقّر يف عُ ا_بصريً ا )مسعيً أنه جاء حركيً 

ية يف اخلطابات سبب انتشار العامّ  العناتي وليدوأّن املكتوبة مرتبطة بالفصحى، حيث يُرجع الباحث 

يوع لبضاعتهم ظانني أّن العامية هي سبيلهم إىل غون الشّ الذين يبتاإلشهارية إىل أصحاب البضائع 

ة الناس، وميكن ّن جّل مجهوره من عامّ يصلح هلذا الّنوع من اخلطابات، أل، وأّن اخلطاب املتلفز 0ذلك
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أن يرجع الّسبب يف شيوع العامية يف اخلطابات اإلشهارية العربية يرجع إىل حماولة صاحب الّرسالة 

غة املتعّود عليها )عقد ثقة بني املرسل احلواجز بينه وبني املتلقي، وخماطبته بنفس اللّ اإلشهارية كسر 

 واملتلّقي(.

عدم  ا اإلشهارية إىل ية يف الكثري من املؤسسات وخصوصً بعض النقاد أرجعوا انتشار العامّ  ،ولكن   

ب أو لرقي اجتماعي تضمن له مكانة أو حظوة أو تؤّهله لشغل منص»كفاءة العريب الّلغوية؛  الّت 

أو سياسي، أو عيش كريم، وهي نفسها الّسياسة التي مّكنت الّلغات األجنبية من الّتغلغل في 

، حيث أصبح مستعملها في البلدان العربية متباهيا بها، ومفتخرا األوساط االجتماعية

بدون لغة، نتاج مجتمع زه باالنصراف لها، مما يدفع إلى إباستعمالها، ومشهرا تمّيزه واعتزا

 .51«وهوية، مجتمع يطبعه االنفصام الّلغوي الذي يترّتب عليه انفصام ثقافي

ديولوجية ية يف اخلطابات اإلشهارية وفق هذا املنظور حيمل أفكارا إيوبالتايل، فإّن استعمال العامّ 

اهلوية ّن ما يهّم صاحب اإلشهار الرّبح الّسريع واملنفعة على حساب هّدامة للغة الفصيحة، أل

  والثّقافة.

اين يف لغة اخلطاب اإلشهاري، ويتكّون من جمموعة : وهو املكّون الثّ المكّون األيقوني _ب_9

عّد اخلطاب يإذ الالت الّت يرجوها صاحب اإلشهار، عناصر تتضافر وتتفاعل مجيعا لتؤّدي الدّ 

، وتتآلف وتتبادل األخذ والعطاء، ، تتفاعل فيها عّدة عواملومكثّفةً  مصّنعةً  صورةً »اإلشهاري 

إلحداث خطاٍب أو إنتاٍج أو معرفٍة، أو ماّدة ي ستحضر من خاللها تفاعل المتلّقي )...( خطاٌب 
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، من 55«يتوّسل بكّل األدوات، يخاطب كّل الحواس، ويوّظف كّل الّلغات واألشكال واألنظمة

  أجل حتقيق املنفعة والرّبح.

كاملوسيقى، والّلباس،   تتوّسل الّصورة اإلشهارية من أجل اإلقناع والتأثري على املتلّقني بعدة وسائل،  

و ة باختيار املشاهري من الفنانني أيقوم صاحب الّرسالة اإلشهاري إذ واأللوان، واحلركة، واملمثلني...

جل الّدفع إىل فعل الّشراء، وقد أمن املشاهدة، ومن  املمثلني أو الرّياضيني، بغية حتقيق أكرب قدر  

ذي أمتع " الّ لمّسخ قويدراملمثل الكوميدي اجلزائري املعروف يف األوساط الفنية باسم " ري  ت  اخ  

، إذ كان الّروضة شاميةاملتفّرجني بأدواره الفكاهية املضحكة، والّت وظّفها يف اخلطاب اإلشهاري 

رور، إذ أّول ما يبدأ العرض الّتلفزي لإلشهار تظهر يقوم بتّصرفات صبيانية تبعث على البهجة والسّ 

وهو  مشريا هلا بإصبعه، صورته وهو يطّل من مكان ما، وكأنّه ُيتبئ من أحدهم، حامال علبة احللوة،

 ينظر الّصور املرفقة:  يتغىّن بأّّنا له وحده، خماطبا أحفاده،

          
يلجأ اإلشهاريون إىل توظيف املوسيقى يف رساالهتم اإلشهارية التليفزيونية : الموسيقى _5_ب_3

)املتحرّكة(، ملشاركتها الّلغة يف بعض الّصفات الفكرية، عن طريق مفرداهتا الّلغوية أو الّصوتية 

العملية اإلبداعية خاّصة في بناء الومضات »_الّسمعية، وتعترب املوسيقى اجلزء الرّئيسي يف 

ة الّتلفزية، ألنّها الجزء الممّثل للحدث، والمجال الحيوي اّلذي تتحّرك فيه اإلشهاري
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الّشخصيات، وقد عّدها النّقاد والباحثون خطابا قابال للّتأويل، باعتبارها شبكة تواصلية معّقدة 

ثقافية، كونها تحّول دالليا األشياء وتقّدمها على داخلها العديد المعطيات الّسوسيو  تحمل

  .08«عالمات قابلة للّتضمينشكل 

تعّد الوظيفة الّتعبريية والّتواصلية من أهّم الوظائف الكربى للموسيقى داخل اخلطابات اإلشهارية،    

ث نوعا من األلفة بينها وبني املتلقي، وختلق أحاسيس وانفعاالت اجتاه األحداث والّشخصيات، د  وحُت  

على معان عّدة، وعادة ما تصاح ب املوسيقى الّصورة،  وتوّفر املتعة والّلغة احلّسية الّت تشتمل

، وهلا دور  تأثريي  سيكولوجي ، وحتدث توازنا حّسيا للمتفرّج ،يف تعميق اإلحساس البصري وتساعدها

الّصورة ومن خالل المشاهدة تحّدد ما هو مقصوٌد، والموسيقى تحّدد جودة »معّمقة  للّداللة فـ

 .03«الّتعبير وخصوصياته

ا ظر يف هذا اإلشهار نوعية لباس املمثّلني، وخصوصً الاّلفت للنّ : واإلكسسوار الّلباس_ 2_ب_3

عود إىل منطقة القبائل، واجلزائر العاصمة، للّداللة على التمّسك زيًّا تقليديًا، ياألطفال، فقد ارتدوا 

للّشعوب أكثر من محاية للجسد، إذ باألصالة واهلوية الوطنية،  ومن الوظائف املتعّددة للزّي، أنّه ميّثل 

تنقل اإلنسان إىل عامل غري العامل الذي  طقسية   ، فالّزيُّ له داللة  حيمل معىن العادات واملعتقدات

وانتمائهم، وهلذا عّد أفضل  ميعيشه، حيث لبس املمثلون )األطفال واجلّد( لباسا ينّم عن هّويته

 م.8902وأحسن إشهار جزائري لسنة 
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ظهرا الّشخصيات على ا ترتبط املالبس باملاكياج واإلكسسوارات، فقد بدا املاكياج عاديا، مُ غالبا م   

وكي ال تظهر الّشخصية منفرة وجب أن يتماشى ماكياجها مع نوعية األزياء الّت ترتديها، طبيعتها، 

 واّلذين بدورمها يتماشيان مع طبيعة الّدور املنوط هبما.

عكست خصوصية املنطقة، من حلّي تقليدّي قبائلي وعاصمي،كما هو أّما اإلكسسوارات فقد    

 مبنّي يف الّصور اآلتية:

  
جتماعية والّذوقية، قصد رسم معامل ّثل، إذ يدل على هيئته وحالته االلإلكسسوار عالقة وطيدة باملم  

الوظيفة نفسها الّت بيان خصوصياهتا، فالوظيفة الكربى الذي يؤّديها اإلكسسوار هي تالّشخصية و 

يؤّديها الوصف يف الّرواية، فما ُيربنا به الراوي يف العديد من الكلمات، ختتصره الّصورة، وتبنّي أدّق 

 ، لتوحي باحلقيقة والواقع.الّتفاصيل واجلزئيات

: من أهّم عناصر الّصورة الّسمعية البصرية عنصر اإلضاءة، فلوالها اإلضاءة والّديكور_ 3_ب_9

ليفزيونية يف يف األعمال التّ  يكمن دورها، 59بالّنور الّرسم فنَّ ملا اّتضحت الّصورة، لكون اإلضاءة 

تعزيز األشكال وتأكيدها، وجذب االنتباه إىل املناظر والّديكور، وال تقتصر على جمّرد توفري الّنور 

بل إّن من وظيفتها أيضا تحديد الّزمن الّذي تجري فيه »اسب اللتقاط الّصور فقط، املن

واملكان، فقد اعتمد مدير اإلضاءة على اإلضاءة الطّبيعية، لتبدو املشاهد واقعية، ومل  ،51«األحداث

عتيم، أو اإلضاءة اخلافتة، ذلك أّن األطفال ُيافون من الّظالم، وأّن جّو اإلشهار يعتمد على التّ 
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وقد ُوظّفت أيضا اإلضاءة االصطناعية . اإلشهارتتماشى مع طبيعة  ساطعةً  حيتاج إنارةً  حركيُ  حيويُ 

 ور املرفقة أدناه.ينظر الصّ  إلضفاء مسحة مجالية على املكان، بالّشموع،

       

                                
شاهد، وينبئ حبقيقة ـ  أّما الّديكور فإنّه أهّم عنصر يالزم األحداث اإلشهارية والشخصيات وامل      

 ،ولكن دائمة الحضور متخّفيةٌ  هو شخصيةٌ »، ذلك أنّه يف معناه الواسع املتفرّجاحلدث وتقريبه إىل 

هدفه )...( البحث عن البعد الدرامي األفضل من أجل وضع الم شاهد في إطاره الجغرافي 

، وقد جاء ديكور اإلشهار مجيال متماشيا مع الّلباس واإلضاءة 02«االجتماعي المناسب والمالئم

واإلكسسوار، حيث جرت أحداث اإلشهار يف منزل واسع وفسيح، يوحي بالثّراء والتجّمع العائلي، 

ي يّتسع لكافة أفراد العائلة، وأّثث بطريقة جّيدة متماشية مع األلوان. وال يُقصد بالّديكور جتميل الذ

األشياء وزخرفتها فقط، وإّّنا املقصود به اشتماله على املناظر واخللفيات واألثاث وغريها، وكّل ما 

دّخل يف صنعه يد حييط باحلدث، ومعظم الّديكور املوظف يف هذا اإلشهار ديكورا اصطناعيا تت

اإلنسان، من إضفاء بعض الّتعديالت املتالئمة مع احلدث املعروض، إذ كّل زاوية من الّديكور حتمل 

صورة للمنتوج، سواء على الطاولة، أو حيملها أحد الّشخصيات، وهلذا فقد جاء الّديكور خلدمة 

 العرض اإلشهاري، مرتبط ارتباطا قويا باملشهد.
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 من وظائف الّديكور يف الصورة اإلشهارية، نذكر:   

 _ حتديد زمان ومكان احلدث.

 احلدث. واقعيةلإليهام ب _ إضفاء العنصر اجلمايل على املكان

ابت واملتحّرك عن األلوان، ذلك ملا ال يستغ ي اخلطاب اإلشهاري الثّ : والحركة األلوان  _ 9_ب_9

وملا هلا من دور فعال يف الّتحفيز على فعل الّشراء، والّلون مرتبط حتمله من تأثريات قوية على املتلقني، 

إحساس يؤثّر في العين عن طريق الضوء، وهو ليس »باإلحساس، وبالبصر، وبالّضوء، فهو 

األبيض، بل هو إحساس مرسل إلى العقل  إحساسا ماديا ملّونا، وال حّتى نتيجة لتحليل الضوء

، وقد عمد صاحب الّصورة اإلشهارية إىل توظيف مجلة من 02«عن طريق رؤية شيء ملّون ومضيء

األلوان أمّهها الّلون الب ّي الذي يصلح لونا للأثاث، والّلون األبيض املزركش باأللوان األخرى كما هو 

 .مبنّي يف الّلباس القبائلي

شهد، إذ وطبيعة املأّما احلركة يف الصورة اإلشهارية فقد جاءت متماشية مع حجم الّلقطات،    

اعتمد خمرج اإلشهار كثريا على تقنية القطع والرّبط بني الّلقطات، وكانت زاوية الّنظر يف كامل 

الّلقطات وفق مستوى الّنظر، كما جاءت الّلقطات بني العاّمة والقريبة والقريبة جّدا، دالّة على طبيعة 

عندما أخربهم اجلّد بأّن احللوة  تبيان احلالة الّنفسية والعاطفية للّشخصيات، فو احلدث اإلشهاري، 

كاملة له وحده ظهرت حركة للبنتني تنّم عن استغراهبما من استحواذ اجلّد على احللوة، وكانت يف 

ا من احللوة من عند جّدها فاحتة فاها، لكّن دت الطّفلة أن تأخذ قسطً ار لقطة متوّسطة قريبة، وحينما أ

 هو مبنّي يف الّصور اآلتية:كما يف فمه،   اجلّد كان قد سبقها إىل وضع لقمة من احللوة
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شهاري عمد صاحب الّرسالة اإلشهارية إىل اإلثارة والتّشويق على احلدث اإل وإلضافة عنصر    

توظيف الغناء والرّقص، الذي تبادل فيه األدوار كّل من اجّلد واألطفال، وبنّي الرّقص طبيعة املنطقة 

 واملتماشية مع نوعية الّلباس واإلكسسوار.املنتمي إليها، 

  : أّن:خالصة األمر  

تضافر اجلانب الّلساين مع اجلانب األيقوين  موحية،و مطواعة، و لغة اخلطاب اإلشهاري لغة مرنة، _ 

إلحداث التأثري القوي على املتلّقني، فكان الّصوت متماشيا مع احلركة واحلدث، وقد تطابق عنصر 

 الّصورة مع الّصوت بني الّلقطات واملشاهد لتجّنب الّتنافر البصري أو الّصويت.

ة اجلزائرية، وطبيعة املنطقة من موسيقى، _  محل اخلطاب اإلشهاري حلوة الّشامية خصوصية الّلهج

 ولباس، وإكسسوارات...

على الّرغم من أّن الّصورة اإلشهارية ليست معطى جاهزا وبريئا، فهي محّالة أوجه ، ومائعة املعىن، _ 

أن تستغ ي عن ال ميكن بإمكاّنا أن تقول يف حلظة ما تعجز عنه آالف األلفاظ عن البوح به، إاّل أّّنا 

 بل جيب أن يتضافرا من أجل إنتاج الّداللة املقصودة.، اجلانب الّلساين 
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_ إّن لغة اخلطاب اإلشهاري لغة مزدوجة، بني الّلساين واأليقوين، تعمل على مراودة اإلنسان، وتوّجه 

وفّك وعيه وال وعيه، وتستثري وجدانه أكثر من عقله، إذ تعمل الّلغة على كشف أسرار الّصورة 

 .شيفراهتا، فالّصورة عاجزة عن الّتدليل والقذف باملعىن من دون حضور املكّون الّلساين

_ إّن لغة اخلطاب اإلشهاري بشّقيها الّلساين واأليقوين غري بريئة، إذ تقوم بالّسيطرة العاطفية للمتلّقني 

 مث غايات  فنّية  مجالية .  من أجل دفعهم إىل اقتناء املنتوج، وهلا غايات  نفعية  بالّدرجة األوىل،

 اإلحاالت:

ط،  الكويت، د_ هربريت بيشت وجينفر دراسكاو: مقّدمة يف املصطلحية، تر: حممد حلمي هليل، جملس الّنشر العلمي، 0

 .01، ص8991

 .309، ص8992، 0_ حفناوي بعلي: مدخل يف نظرية الّنقد الثّقايف املقارن، منشورات االختالف، اجلزائر، ط8

، 0حسني مسكني: مناهج الّدراسات األدبية احلديثة من الّتاريخ إىل احلجاج، مؤّسسة الّرحاب احلديثة، بريوت، لبنان، ط_ 3

 .090/009، ص8909

 . 309/300_ حفناوي بعلي: مدخل يف نظرية الّنقد الثّقايف املقارن، مرجع سابق، ص 9

 .328، ص 8999، 9الدولية، القاهرة، ط _ جممع الّلغة العربية: املعجم الوسيط، مكتبة الّشروق1

 .089، ص0009، 0_ حممد معوض: اخلرب يف وسائل اإلعالم، دار الفكر العريب، القاهرة، ط2

، 8990_ نضال الّصاحل: الّنزوع األسطوري يف الّرواية العربية املعاصرة، منشورات إحتاد الكّتاب العرب، دمشق، سوريا، د ط، 2

 .888ص

 .23، ص8900العربية يف اللسانيات التطبيقية، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، د ط،  _ وليد العنايت:2

 .20_ م ن، ص 0

_ سليمان يوسف بن خاطر أسو: أخطار العامية واألمية والعجمية على الفصيحة يف اجلامعات العربية، مطابع اجلامعة 09

 .039نسخة إلكرتونية، ص اإلسالمية، 

 .300حفناوي بعلي: مدخل يف نظرية الّنقد الثّقايف املقارن، مرجع سابق، ص _ 00
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_ نبيل شايب: دالالت املوسيقى يف اإلشهار التلفزيوين بني قيمة العالمة وداللة املعىن، جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، 08

 .09، ص8909، الوادي، اجلزائر، أفريل 2العدد 

مجاليات وتقنيات الّصوت، أكادميية الفنون، وحدة اإلصدارات، دراسات سينمائية، دون بلد، د ط، ال _ حكمت البيضاين: 03

 .11ت، ص 

 .092_ كرم شليب: اإلنتاج التليفزيوين وفنون اإلخراج، دار ومكتبة اهلالل للّنشر، بريوت، لبنان، دط، ال ت، ص09

ري إىل الّتطبيق، جسور للّنشر والّتوزيع، احملمدية، اجلزائر، دط، ال ت، _ رضوان بلخريي: سيميولوجيا اخلطاب املرئي من الّنظ01

 .92ص

 .22: م ن، ص02

_ ابن حويلى األخضر مدي ي: الفيض الف ّي يف سيميائية األلوان عند نزار قباين)دراسة سيميائية لغوية يف قصائد من األعمال 02

 .008، ص8991(، دمشق، سوريا، 3،9د )، العد80الّشعرية الكاملة(، جملة جامعة دمشق، اجمللد 



 العريبإشكالية المصطلح في الخطاب النقدي                         

 سم واللقب: مساح بوعمامةاال

 التخصص: نقد أديب

 - 1-جامعة: باتنة 

املصطلح هو صورة مكثفة للعالقة وأن " مفاتيح العلوم مصطلحاهتا، أن ال مراء يف       

من العلوم مبثابة النواة املركزية اليت ميتد هبا جمال العضوية القائمة بني العقل واللغة، وهو يف كل علم 

يف حتديد أطر  اهام وال مراء يف أن للمصطلح دورا.1يف ويرتسخ هبا االستقطاب الفكري"اإلشعاع املعر 

 املعرفة وضبطها، وأي اضطراب يف دالالته سيفضي حتما إىل الفوضى يف بنية أي ضرب من العلوم. 

ال البح  العلمي، فبواسطتها ميكن الوصول إىل حتديد هام يف جموحتديد املصطلحات أمر     

دقيق للمفاهيم اليت نناقشها. فإذا ما اتسمت املصطلحات بالغموض واالضطراب فإن ذلك سيحول 

 يؤدي إىل تدهور األسس اليت ينبين عليها التواصل العلمي.  سدون تلقي الرسالة العلمية، و 

اإلشكال النقدي الراهن جيد أن مسألة املصطلح  النقدية اليت تؤلفالناظر يف املسائل و         

من أهم القضايا اليت أصبحت مثار اهتمام النقاد املعاصرين، ذلك أن املصطلح النقدي يشكل األساس 

 الذي يقوم عليه اخلطاب النقدي، شأنه يف ذلك شأن باقي املصطلحات يف شىت فروع املعرفة.



املصطلحية يف النقد األديب مسألة إشكالية إال بسبب اتساع رقعة ومل تصبح املسألة       

املعارف اليت أدت إىل انبثاق مصطلحات جديدة، وملا كان النقد العريب احلدي  مدفوعا ملسايرة ما 

، ذلك ألن جل املصطلحات الوافدة للحقل النقدي يستجد من مصطلحات فإن خطاه قد ال ترتسخ

مرجعيات معرفية وثقافية ختتلف عن األطر املعرفية والثقافية يف الوطن  العريب هي مصطلحات أفرزهتا

ينقل احلداثيون املصطلح النقدي يف عزلة عن خلفيته الفكرية و الفلسفية فإنه يفرغ من  فحينما " العريب.

اب، إذ داللته ويفقد القدرة على أن حيدد املعىن. فإذا مت نقله بعوالقه الفلسفية أدى إىل الفوضى واالضطر 

إن القيم املعرفية القادمة من املصطلح ختتلف بل تتعارض أحيانا مع القيم اليت طورها الفكر العريب 

 2."احلدي 

ليست مصطلحا نقديا مستوردا نتوه يف حتديد دالالته، وإمنا هي  إذن إشكالية املصطلحف    

 .شيءأزمة فكر وأزمة ثقافة قبل كل 

قيام األزمة املصطلحية يف النقد  أسبابالجتهادات يف الرتمجات تعد أحد كذلك اختالف ا     

م استقراره عند كثري من داألديب العريب، وفوضى الرتمجة هذه أدت إىل اضطراب املصطلح النقدي وع

د العرب، وكذلك غموض وعدم وضوح املصطلح الذي جنم عن سوء الرتمجة حينا وسوء استعماله االنق

 حينا آخر.



املصطلح األجنيب  تتمثل يف أن " ومن الواضح أن املصطلح النقدي عنده إشكالية أساسية      

قد ينقل مبصطلح عريب مبهم احلد واملفهوم، أو أن املفهوم الغريب الواحد قد ينقل بعشرات املصطلحات 

يف  –أو أكثر  – العربية املرتادفة أمامه، أو أن املصطلح العريب الواحد قد يرد مقابال ملفهومني غربيني

زيادة أو نقصانا  –الوقت ذاته، أو أن الناقد العريب الواحد قد يصطنع مصطلحا فيه كثري من التصرف 

 3ا إىل ذلك من املظاهر اإلشكالية."وم يف مقابله األجنيب –

اختالف املنابع اليت ينهل منها النقاد العرب، وكذا تفاوت الدارسني يف الوعي مبا بني فإذن    

جعله إىل االلتباس واإلغراب النقدي العريب و  املصطلحات من فروق، كل هذا تظافر فعقد املصطلح

 واالنغالق أكثر منه إىل التسوية والتماثل.

السمة الغالبة يف البحوث النقدية العربية، وهو صادر وهذا االضطراب املصطلحي يعد "       

 4حقيقية يف متثل وفهم جوهر السؤال."اب رغبة غي عنعن التسرع يف تبين هذا التيار أو ذاك، و 

فإن عشوائية تداوله ستقود حتما  عقد ثقايف وقرائي، وبالتايل املصطلح يكشف عنإن        

وبدرجات متفاوتة إىل حرية مربكة تشمل التفكري والتعبري واملفهوم والتواصل والتحاور والتناظر، وماذا "

 5ه املختلفة هلذا االضطراب املقلق."يبقى من جوهر النقد إن تعرضت جوانب



التحكم يف املصطلح هو يف النهاية حتكم يف املعرفة املراد إيصاهلا والقدرة على ضبط أنساق       

املعرفة، والتمكن من إبراز االنسجام القائم بني املنهج واملصطلح، أو على األقل إبراز العالقة املوجودة 

مي إليه ر أن خيل بالقصد املنهجي واملعريف الذي يالقدرات من شأنه  بينهما، وال شك أن كل إخالل هبذه

 6مستعمل املصطلح.

قع متأزم ال يزال يتخبط يف عشوائية ن الواقع النقدي العريب واتضح مما سبق أي        

املصطلحات املستوردة، وهذه الفوضى اليت ارتبطت باملصطلح النقدي هي حقيقة البد من النقاد العرب 

 للخروج من هذه الـأزمة.املعاصرين التسليم هبا 

صعوبات، ذلك أن "أول ما  يرى أن النقد األديب العريب تعرتضه "أحمد اليابوري"فهذا            

وال يعقدون حلقات دراسية لتحديد مفاهيمهم ،رب، هو أهنم مل يوحدوا مصطلحاهتميواجهه النقاد الع

 7بيق هذا املنهج على األدب العريب."والطرق والوسائل اليت ميكن أن يتعاملوا هبا لتط

 "اليابوري"مسألة توحيد املصطلحات بني النقاد ضرورة البد من السعي لتحقيقها، هلذا جند  إن  

ت معرفية شبه متفق يدعو لعقد مؤمترات وجمالس أدبية عديدة لطرح هذه القضية حىت نصل إىل دالال

املصطلحات يف حاجة ماسة إىل نسق يضبطها ويكشف عن معانيها، ألهنا هي اليت جتعل  عليها، ألن "

 8يربط الصالت مع غريه من بين جنسه."اإلنسان مييز بني األشياء و 



التيارات األدبية أن مسألة نقل املفاهيم و النظريات و األفكار و  - كذلك–" اليابوري"يؤكد و 

فإن ذلك املفهوم . فإذا مت نقل مفهوم ما من حقل ثقايف مغاير ال يتم بطريقة آلية ووفق قوانني مضبوطة

 فالعريب بثقافته وارتباطه مبجتمعه ومبوروثه، وبذوقه وإحساسه بطبيعة النصوص اليت سيتغري ال حمالة.

ذلك املفهوم ه إىل احلقل الثقايف العريب فإن يتعامل معها، فإنه عندما يأخذ مفهوما من الغرب وينقل

 9األجنيب سيتغري بالتأكيد.

يسهل التعامل  مصطلحاهتم بأنفسهم حىتإىل توحيد وأما عبد القادر القط فيدعو النقاد      

ويظهر إرباكا لدى املتلقي،  حتما حمددة حتدثاليت ال تشري إىل دالالت معرفية املصطلحات ألن  معها.

ومفهوم املصطلح من املشكالت العويصة يف تفكرينا اليوم، فهو ال حيمل تعريفا منهجيا  ذلك يف قوله :"

حمددا نستطيع من خالله أن نتبني موقفنا منه، ولكل كاتب تعريفه الذي حيمله، والذي ال يوافق اآلخر 

مطالب بأن يقدم بني يديه مفهومه للمصطلح لكي يكون اآلخرون عليه، وهلذا فكل باح  معاصر 

 10لى بينة من أمرهم يف تعاملهم معه."ع

كما يشري القط إىل أن الواقع العلمي لقراء األدب العريب يكشف عن حريهتم أمام مناهج 

احلالتني يواجه  ايل يف الرتاثية اجلامدة، ويف كلتايغايل يف التغريب املندفع، وبعضها يغ بعضهم ،متضاربة

أخرى عن  االقراء صدمة حضارية تغيب هبم أحيانا عن السياق املكاين باسم احلضارة، وتغيب هبم أحيان

السياق الزماين باسم األصالة، وبذلك تنصرف قلوهبم عن اإلقبال على النص األديب والسعي إليه 



يب يعىن بكسر احلواجز بني القارئ واالبتهاج باالستغراق يف عامله، وذلك هو األساس األول لكل درس أد

   11اجلديد وواقع النص. فالنقد األديب العريب اآلن هو جدل يف املصطلح أكثر منه قراءة للنص.

هذا االغرتاب الثقايف عن املكان، أي  النقاد إىل جتاوز -إذن  – قد دعى "عبد القادر القطل

التبين املطلق للمصطلح الغريب يف أسس النقد األديب وتصوراته األولية، حي  غابوا عن املوقع احلضاري 

أزمة االغرتاب عن الزمان أي العصر، ويعين به الوقوف وإىل جتاوز  لألمة مبعامله املكانية وسياقها الثقايف،

لثقايف وأدواته احملدودة يف الفهم والتحليل، كما وصلت إلينا عن السابقني دون املتجمد عند قيم الرتاث ا

  12جتديد.

الناقد الذي يقدم مصطلحا جديدا بالنسبة للنقد العريب، أما شكري عياد فريى أن " و          

وليس فقط  دد املعىن الذي يقصده هبذا املصطلح.بالنسبة إىل لغة النقد املألوفة، عليه واجب هو أن حيو 

 13له رؤيته اخلاصة هلذا املصطلح." ألن املسألة جديدة، ولكن يصح أن يكون الناقد

 ون حتيد مصطلحاهتم لسببني إثنني:يرى شكري عياد أن النقاد العرب يهملهذا و 

فأغلب النقاد يستمتعون مبخاطبة  " أوهلما: هيمنة الروح الذاتية رغم ادعاء املوضوعية،   

 14"معوا هبذه املذاهب كأهنم يف معزل.أنفسهم، وبأن يكون الناس الذين مل يس



من العرب خيشون أن ال  نقل املغلوط للمصطلحات الغربية، " فكثريالسبب الثاين: ال        

عندهم الشجاعة الكافية لكي يدركوا أن لكل ناقد  وليسن فهمهم للمصطلح دقيقا أو صحيحا.يكو 

 15قا كامال شامال على مصطلح معني."ملء احلرية يف أن حيدد مفهومه، وقلما يتفق ناقدان اتفا

إىل ضرورة االتفاق على املصطلح ، ألن كثريا  وأما  عبد امللك مرتاض  فيدعو صراحة        

يف  حىت املتخصصبل و لعريب ال يفهمها القارئ العادي من املصطلحات املتداولة يف احلقل النقدي ا

إن الكثري من املصطلحات ال يفهمها حىت الذين يروجون هلا يف كتاباهتم. إنين أهتم،  :"يقول جمال النقد.

ها، جتد النقاد غري متفقني عليها، فكيف ملاذا؟ ألن هذه املصطلحات يف الغرب نفسه، يف فرنسا نفس

مه يف أن يرتجم باجتهاد هذا املصطلح أو ذاك، مث يتعصب له ويروج له ويعم إذن جييز أحدنا لنفسه

 16الكتابات العربية املعاصرة؟"

من خضوع احلركة النقدية العربية لآلخر الغريب خضوعا تاما،  ذرحيإن عبد امللك مرتاض       

بها قبل أن يعممها يف تمعن أوال يف املصطلحات اليت يروج هلا ويستوعإىل ال حي  يدعو الناقد العريب

يدعو الناقد  هالثقافية. وهلذا جندهذا سيفتح الطريق حتما أمام التبعية  فكل الكتابات العربية املعاصرة،

يقيم توازنا بني الرتاث واملعاصرة، مبعىن أن ينطلق من الرتاث العريب أساسا، مث يستعني باحلداثة لالعريب 

  الغربية ليطعم هبا النقد العريب.



الشيء نفسه جنده عند جربا ابراهيم جربا الذي يرى أنه ال مفر من اإلقرار بأن حركة املصطلح 

 17مواربة.دون أدىن مل كله أكثر من أي شيء آخر امتصلة أساسا حبركة النقد الغريب، أو قل يف الع

هلذا أصابت النقاد والدارسني العرب بنوع من الذهول، النقد كذلك أكد ابراهيم جربا أن صدمة 

حقيقة ما جيري يف الساحة النقدية الغربية لكثرة األساليب والطرائق  فهمجندهم ال هم يستطيعون 

 18عن أساتذهتم من أساليب النقد وطرائقه. تلقوهالنقدية، وال هم يرضون مبا 

ي ترى أن هفما يفعلون،  فهموأخريا تذهب سلمى اجليوسي إىل أن النقاد العرب مل يستطيعوا 

فهناك نقاد عرب يكتبون كالما فرنسيا  .غري مفيد يكون الذي يكون مستغرقا يف التقليد للغربالنقد 

منذ  هذا وقد حدث ة،باللغة العربية، وحياولون تطبيق قوانني ال ميكن أن تطبق على التجربة األدبية العربي

 19مطلع القرن.

 ،احلداثة الغربية ذاهتاعند قراء  أزمة -كذلك   – واملصطلحات اليت أفرزهتا احلداثة الغربية تثري 

فإذا كان املصطلح بكل إشكالياته وتعقيداته،  " .وتواجههم نفس اإلشكاليات اليت تواجه املتلقي العريب

يف املشروع النقدي العاملي اغتدى هاجسا لدى املشتغلني يف هذا احلقل حبي  ينشأ عرب اللغات األروبية 

احتداما، فإن الشأن فيه يزداد استفحاال إذا انصرف إىل الثقافة النقدية العربية فيحتدم أوار اخللف بينهم 

احلداثية خصوصا، إذ أضحى من احلتمي نقل العدد اجلم من هذه املفاهيم السيميائية واللسانياتية، 

ثيها املعقدة غالبا، من تلك اللغات األوربية إىل العربية، إىل هذي العربية اليت ترى كل واحد من باح



جتهض، وتقل أثناء مشرقا ومغربا، فتكثر اجلهود ولكنها هتدر، وتبذل الطاقات ولكنها  ،يشتغل وحده

  20ذلك الفائدة."

وبالتايل كان من الضروري أن واقع متأزم ،  النقد العريب يف وقتنا احلايل واقع نستنتج مما سبق أن

ذه، والتفكري يف خلق مبادرات طلح هيسعى املتخصصون العرب يف جمال النقد إىل تدبر فوضى املص

   توحيد املصطلحات وتأطريها ضمن معاجم موحدة.
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 الجهود العربية وأثرها االيجابي في تعريب المصطلح العلمي وتوحيده.
 

 عبد الفتاح موسلي
 تلمسان -باحث دكتوراه سنة ثانية نقد أدبي حديث ومعاصر جامعة أبي بكر بلقايد

 fettahtlm13@yahoo.frالبريد اإللكتروني:
 

لعل من أهم كربيات القضايا والبحوث يف اللغة العربية املعاصرة واليت حظيت باالهتمام قضية      

املصطلح العلمي، وذلك ألمهيته املتنامية جرّاء ما شهده العامل الغريب من تطورات ملحوظة يف ميدان 

ليات ترمجية العلوم والتكنولوجيا اليت اكتسحت مجيع امليادين، هلذا فالعرب حباجة ماّسة إىل عم

وتعريبية واسعة ومعمقة للكثري من املصطلحات العلمية اجلديدة، وهبذا التقدم العلمي الذي نعيشه 

اليوم كثرت يف اللغة العربية املعاصرة مشكالت مصطلحية دخلت الساحة املعرفية، فهذه الثروة من 

  املصطلحات دليل على مرونة اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات األخرى.

ولكي ال تضيع هذه املصطلحات العلمية  وتقع يف متاهات واجتهادات شخصية  وجب وضع    

 أصول االصطالح العلمي يف اللغة العربية وهذا اهلدف من هذا البحث.

 ارتأيت من خالل هذا امللخص أن أطرح بعض التساؤالت واليت أصيغها على النحو التايل:   

 م خصائصه ووسائل وضعه؟ما هو املصطلح العلمي وما هي أه
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ما هي إشكاالت ودواعي تعريب املصطلح و ما هو أثر التعريب يف نقل املصطلح العلمي؟ وما مدى 

 أمهية توحيد املصطلح العلمي وتعميمه وما هي اإلجراءات املعتمدة عليها؟.

دور فعال يف الفكر اإلنساين عامة والفكر الّلغوي خاصة؛ إذ ال يوجد علم  للمصطلح         

يتأسس بدون مصطلحات تعرب عنه، وعلى هذا األساس تطرق الكثري من العلماء والباحثني إىل 

 تعريف املصطلح وحّّت القدامى منهم، ومن هذا سنتطرق إىل تعريف املصطلح.

 تعريف المصطلح:

: "الصلح ضد الفساد والصلح مبعىن السلم، وقد البن منظور لسان العربجاء يف  لغة: -أ

اصطلحوا، وصاحلوا واّصلحوا وتصاحلوا...".
1 

 2: ")صلح( الصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف الفساد".الّلغةمقاييس ورد يف 

: "لفظ املصطلح مصدر ميمي للفعل اصطلح، تعود أصوله إىل اجلذر الصحاحجاء يف 

 3الثالثي )صلح(، والصالح ضد الفساد، نقول صلح الشيء يصلح صلوحاً".

 

 اصطالحا: -ب

 :البيان ( يف كتابه ه522ت) الجاحظبدأت جذور االهتمام باملصطلح عند  عند القدامى

إذ يقول: "وهم ختريوا تلك األلفاظ لتلك املعاين، وهم اشتقوا هلا من كالم العرب تلك  والتبيين
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األمساء، وهم اصطلحوا على تسمية ما مل يكن له يف لغة العرب اسم، فصاروا بذلك سلفا لكل 

ولذلك قالوا: العرض واجلوهر وأيس وليس، وفرقوا بني البطالن خلف وقدوة لكل تابع، 

 4والتالشي، وذكروا اهلذية واهلوية واملاهية وأشباه ذلك".

فاجلاحظ وضع ألفاظا لوصف الشعر وبالغته، وبذلك كّون معجما بالغيا يف عصره، وحتدث  

لكل طائفة  كذلك عن األلفاظ واملصطلحات اجلديدة اليت جاء هبا علماء الكالم، فصار

 مصطلحاهتا.

( فقد نادى بوضع املصطلح فقال: "وما قدمته فإين ملا كنت ه753قدامة بن جعفر )أما 

آخذا يف استنباط معىن، مل يسبق إليه من يضع ملعانيه وفنونه املستنبطة أمساء تدل عليه، احتجت أن 

زع فيها إذا كانت عالمات، أضع ملا يظهر من ذلك أمساء اخرتعتها، وقد فعلت ذلك، واألمساء ال منا

  5فإّن قنع مبا وضعته وإاّل فليخرتع هلا كّل من أىب ما وضعته منها ما أحب فليس ينازع يف ذلك".

 فاملصطلح عند قدامة هو إبداع، واإلبداع  مرادف االخرتاع ويدل على األولوية اليت ال نزاع فيها.

للغة، وذلك بتطوير دالالهتا، ونقل ألفاظها من وعليه فقد أولت املصطلحات اإلسالمية عناية فائقة با

 معىن آلخر تزامنا مع احلياة اجلديدة.

"أّن االصطالح عبارة عن اتفاق قام على  ه(:618التعريفات للشريف الجرجاني)وجاء يف كتاب 

تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول، وإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة 

 6يل: االصطالح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعىن."بينهما، وق
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وحسب ما جاء به اجلرجاين، فاملصطلح هو اللفظ الذي تواضع عليه الدارسون جتاه معىن 

 حمدد وذلك بنقله من معىن إىل آخر.

 :لقد أوىل العلماء األقدمون أمهية كربى ملوضوع املصطلحات ضمن اهتماماهتم  عند المحدثين

مبوضوع الّلغة وأحباثها، فقد سار احملدثون على هنج هؤالء فنجد: "اللغات األوربية تصطنع ملفهوم 

يف اإلجنليزية واهلولندية،  (Term)املصطلح كلمات متقاربة النطق والرسم من طراز: 

(Terme) يف الفرنسية،(Termine) يف اإليطالية، و(Termino)  ...يف اإلسبانية

وهذه الكلمة املشرتكة يف اللغات األوربية جتاوزت اإلطار الّلغوي القومي، وعّدها بعض الباحثني 

 7مثاال طيبا للعاملية يف داخل احلضارة األوربية".

اسم  -أّن: "لفظة املصطلح ذاهتا هي يف مصفوفة املشتقاتعبد السالم المسدي ويقول 

فيكون من حقها أن حتمل معها مفعوهلا فتقول  -مفعول مستخرج من فعل متعٍد إىل مفعولني

املصطلحات هي جمموعة األلفاظ اليت يصطلح هبا أهل علم من العلوم على متصوراهتم الذهنية 

ينهضون بأعبائه، ويأمتنهم النّاس عليه، وال حيق ألحد أن اخلاصة باحلقل املعريف الذي يشتغلون فيه، و 

يتداوهلا مبجرد إضمار النية بأهّنا مصطلحات يف ذلك الفن إاّل إذا طابق بني ما ينشده من داللة هلا 

 8وما حدده أهل االختصاص هلا من مقاصد تطابقا تاما".

دارس، فعليه أن يكون ذا بناًء على ما جاء به املسدي أن املصطلح تصور ذهين يف عقل ال 

 دراية تامة مبعىن املصطلح الذي يطلقه، واجملال املعريف املنتمي إليه دون تداوله ارجتاليا واعتباطيا. 
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تعريفا للمصطلح فقال: "إّن املصطلح كلمة أو جمموع كلمات تتجاوز  عمر عيالنوأورد 

يف إطار معني، تقوى على تشخيص  داللتها اللفظية واملعجمية إىل تأطري تصورات فكرية، وتسميتها

 9وضبط املفاهيم اليت تنتجها".

 مفهوم المصطلح العلمي:

اليت يؤديها يف امليادين  لألمهيةإن املصطلح العلمي ضرورة من ضروريات احلياة املعاصرة، نظرا 

د ومفهوم املصطلح العلمي ليس ببعيد عن التعريفات اليت وضعت سابقا يف حتدي املعرفية والعلمية

مفهوم املصطلح. وبعبارة أخرى املصطلح هو " كل لفظة أو كلمة تدخل يف نطاق املعرفة العلمية 

واليت صاغها أو ابتكرها أو اقتبسها الباحثون أو الدارسون للتعبري عن نتائج أعماهلم وال تنعت 

و االبتكار املصطلحات بالعلمية لكوهنا علمية يف حد ذاهتا ولكن للظروف اليت متت فيها الصياغة أ

"10. 

وميكن اعتبار املصطلح العلمي " جمموعة من الكلمات اليت مت االتفاق على استعماهلا من 

طرف مجيع الباحثني لتقوم بوظيفة تتمثل فـــي جتسيد نتائج البحث ووضعها فــــــــي قالب لغـــــوي يضمن 

 .11تواصال فعاال ومفيدا بني خمتلف فئات املستعملني "

وقد عرفه أيضا مصطفى الشهايب: " هو لفظ اتفق  العلماء على اختاذه للتعبري عن معىن من 

. ويواصل تعريفه قائال: " واملصطلحات ال توجد ارجتاال وال بد يف كل مصطلح من 12املعاين العلمية "
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اللغوي ومدلوله ود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة كبرية كانت أو صغرية، بني مدلوله ــــــــــــــــــوج

 .13االصطالحي "

 إشكالية وضع المصطلح العلمي العربي وآلياته:   

مل يولد املصطلح العلمي من العدم، وإمنا هناك وسائل ساعدت على صياغته، وحددت خصائصه  

ومفاهيمه ومميزاته. ونظرا ألمهية املصطلح العلمي انكب العلماء العرب واملختصون على دراسته، 

واعد اللغة العربية احملفوظة يف الكتب واملصادر اليت ألفها القدماء عن اآلليات املناسبة، والبحث يف ق

والطرق املفيدة والعملية يف وضع املصطلح، وإبراز أنظمته اليت جتعله مسايرا مع التطورات احلضارية يف 

 جمال التقنيات والعلوم.

ى، وهذا ما ييسر هلا التعامل مع لغات متتاز اللغة العربية خبصائص ال جندها يف اللغات األخر 

العامل، كما تعتمد على عدة آليات لوضع املصطلح العريب  بالرغم من أهنا وسائل تراثية أشار إليها 

علماء اللغة العربية اليت كانت مبثوثة يف مؤلفاهتم إال أن عوامل الدهر مل تقض عليها بل أثبت العلماء 

صطلح العلمي وفعاليتها يف صو  مصطلحات علمية وتقنية جديدة احملدثون جناعتها يف جمال وضع امل

االشتقاق، اجملاز، النحت، التعريب، الرتمجة ومؤدية للمفاهيم بدقة متناهية وميكن تلخيصها فيما يلي: 

 واإلحياء.

 ريب:ــــــــــــــــــــــــعــالت
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مع التغلغل يف نشر الّلغة العربية لتعليم العلوم املواكبة للعصر، شعر املفكرون بافتقارها 

للمصطلحات اليت تستحقها تلك العلوم، لذا جلؤوا إىل تعريبها وتوليدها وتوحيدها وتطبيقها قضية 

 ملحة ال ميكن جتاهلها.

 التعريف الّلغوي واالصطالحي:

: الُعْرُب والَعَرب: جيل من الّناس معروف، خالف العجم، ومها جاء يف لسان العرب: "عرب لغة: -أ

وعربه كأعرابه. وأعرب كالمه إذا مل يلحن يف اإلعراب، وعرّبه: عّلمه  -واحد، مثل الُعجم والَعجم

 العربية.

والتعريب: أن يتكلم الرجل بالكلمة، فيفحش فيها، أو خيطئ، فيقول له اآلخر: ليس كذا، 

 14أصوب )....( قال: التعريب مثل اإلعراب من الفحش يف الكالم". ولكنه كذا للذي هو

وجاء يف القاموس احمليط: "الُعرُب، بالضم والتحريك: خالف الَعجم، مؤنث، وهم سكان 

األمصار )....( وهذه خيل ِعراب وأعُرب ومعربة وإبل عراب: أن ال تلحن يف الكالم )....( 

 15ب املنطق من اللحن".والفحش وقبيح الكالم، والتعريب: هتذي

: "تعريب االسم األعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها تقول عربته المزهروجاء يف 

 16العرب وأعربته أيضا".

"التعريب هو مصطلح نوعي يقرتن مبعاجلة الّلسان العريب لأللفاظ اليت يستقبلها من  اصطالحا: -ب

 17األلسنة األخرى مستوعبا إياها داال ومدلوال".
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"التعريب هو هتيئة الّلغة وتنميتها وتطويعها لتصري بنظامنا قادرة على أن تقوم بالوظائف التعبريية اليت 

 18تقوم هبا وظائف أخرى".

"ويندرج هذا املفهوم ضمن ظاهرة لغوية عاملية ال تكاد تسلم منها لغة من اللغات، تسمى االقرتاض 

(Emprunt ،حيث تتبادل اللغات األخذ والعطاء ،) ويستعري بعضها من بعض كلمات جاهزة

 19تؤدي مفهوما معينا يف لغاهتا األصلية يصعب أداؤه بغري أصوات تلك الكلمات".

 ومنه فإن التعريب ظاهرة صوتية تقوم على تغيري أو تبديل احلروف األجنبية وإحلاقها باألوزان العربية .

ال( وخصوا قولبة اللفظ الدخيل مبصطلح "وكذلك دقق القدماء التسمية فأمسوا الظاهرة العامة )دخي

 20التعريب".

فالدخيل: "هو اللفظ الذي تقرتضه الّلغة العربية من اللغات األخرى وتبقيه على حاله دون 

أن تغري يف أصواته وصيغته، أي أّن اللفظ مل خيضع ملقاييس العربية وبنائها وجرسها ومن األمثلة 

 21)تلفون(".

 ّلغة العربية نذكر:ومن أنواع الدخيل يف ال   

هو ما نقله العرب أو املوّلدون بطريق التجوز أو االشتقاق  " الدخيل المنقول من أصل عربي:-1

من معناه الوضعي الّلغوي الذي عرف به إىل معىن آخر فُعرف إّما بني عامة الّناس أو بني خاصة 

 منهم كالنحويني والعروضيني وغريهم.
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وهو ما حّرف على ألسنة املولدين من مفردات الّلغة العربية  المحرف عن أصل عربي: الدخيل -5

حتريفا يتعلق باألصوات أو بالداللة أو هبما معا، وال ميكن خترجيه على أصل من أصول الّلغة 

 الفصيحة، وهذا ما يسمى أحيانا بالعامي، وأحيانا بالدارج.

ة املوّلدين من املفردات اليت ليس هلا أصل معروف يف هو ما جرى على ألسن  الدخيل المخترع: -7

 22الّلغة العربية وال يف اللغات األجنبية كاحلنشصة واحللفطة )...( ويسمى هذا النوع باملوّلد املخرتع".

أّما "املعّرب: هو اللفظ اّلذي تقرتضه الّلغة العربية من اللغات األخرى، وختضعه لنظامها  

الزيادة فيه أو اإلنقاص منه أو القلب أي إبدال حروف عربية ببعض  الصويت والصريف عن طريق

 23حروفه، وعملية تغيري اللفظ األجنيب لينسجم مع الذائقة العربية تسمى )تعريب(".

فقد أبدع يف تسمية مصطلح التعريب؛ فمرة ينعته بالدخيل اللفظي ومرة أخرى  المسديأّما 

ية النقل يف معىن األخذ املباشر لّلفظ الوارد وهو ما يطلق عليه بالنقل: "إّن اآللية اليت نقصدها هي آل

 24يف سجل علومنا اللغوية )التعريب(".

 شروط التعريب:

 "عند تعريب األلفاظ األجنبية، ينبغي مراعاة بعض القواعد، وأهم هذه القواعد ما يلي:

 لغات األجنبية.ترجيح ما سهل نطقه يف رسم األلفاظ املعرّبة عند اختالف نطقها يف ال -

 التغيري يف شكله حّّت يصبح موافقا للصيغة العربية ومستساغا. -
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اعتبار املصطلح عربيا خيضع لقواعد الّلغة، وجيوز فيه االشتقاق والنحت وتستخدم فيه أدوات البدء  -

فعل  واإلحلاق مع موافقته للصيغة العربية. ومن أمثلة ذلك الكلمة املقرتضة )تلفون( اليت اشتق منها

 25على وزن )فعلل(: تلفَن، يتلفُن، تلفنًة فهو ُمتلفٌن".

 26"أن ال يكون نافرا عّما تألفه الّلغة العربية". -

"تكون النسبة إىل الكلمة الدخيلة يف صيغتها االمسية األساسية، وال جيوز اجلمع بني الالحقة الدالة  -

العربية إاّل عند وجود مربر لذلك، ومن أمثلة على الصفة يف اللغات األوربية والحقة ياء النسبة 

الكلمات اإلجنليزية اليت ظهرت فيها الحقة النسب اإلجنليزية وياء النسبة العربية هي كلمة 

( والياء هي الحقة Classic)كالسيكي(، فالكاف الثانية هي الحقة الصفة باللغة اإلجنليزية )

 27النسب بالعربية".

إّن التعريب هو آلية من آليات صياغة املصطلح الّنقدي العريب، تلجأ إليه الّلغة العربية بسبب 

احلاجة إىل التعبري عن ألفاظ مصطلحية غري واردة فيها.وقد اختلف اللغويون العرب حول أمهية آلية 

ى"من التعريب يف وضع املصطلحات العربية، فهناك من جييزه ويستحسنه وهناك من يرفضه وير 

ألّن اإلفراط يف التعريب يؤدي باللغة العربية إىل  28الضروري تنقية الّلغة العربية من األلفاظ املعرّبة"

 زواهلا واضمحالهلا.

يف حني أن جممع الّلغة العربية بالقاهرة قد أجاز هذه اآللية بشرط "أن تستعمل بعض األلفاظ 

ء الّلغة العربية وسالمتها من العجمة، أّما وذلك حرصا على نقا 29عند الضرورة على طريقة العرب"
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فقد أقّر جبواز التعريب يف قوله: "تعترب آلية النقل االصطالحي يف بعض األحيان من  المسدي

  30الضرورات القاهرة".

وجند أمحد مطلوب ال ينكر املعرب وال يرفضه "ألّن العرب عرفوه وأدخلوه يف لغتهم، وألّن 

، "إاّل أنّه دعا صراحة إىل عدم األخذ 31اتصلوا بالثقافات املختلفة"احلاجة اشتدت إليه بعد أن 

بالتعريب إاّل عند الضرورة القصوى، ألّن فتح الباب أمامه يعين إشاعة الدخيل والقضاء على فاعلية 

 32الّلغة العربية".

ّلغة ويف العصر احلديث بدأ االهتمام بالتعريب واعتربوه "وسيلة مهمة من وسائل التنمية يف ال

 33العربية من أقدم عصورها حّت اليوم".

ومنه فإن التعريب من أهم الوسائل يف تنمية اللغة العربية ألنه عرف منذ زمن بعيد، لذا ال ميكننا 

االستغناء عنه، فهو بذلك يشكل آلية مستقلة يف صياغة املصطلح املناسب للمفاهيم الوافدة أو 

 املستحدثة.

 مكتب تنسيق التعريب:

املكتب الدائم للتعريب يف الوطن العريب عن مؤمتر التعريب األّول الذي عقد بالرباط من انبثق 

( للنهوض بتنسيق جهود الدول العربية يف هذا امليدان، وقد صادق 1681نيسان عام  33 -37)

على النظام األساسي للمكتب  18/37/1683جملس جامعة الدول العربية بناء على قراره بتاريخ 

 34يزانيته".وإقرار م
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 ويقوم املكتب يف سبيل حتقيق أهدافه بالعمل يف اجملاالت التالية:

 ."تنمية الّلغة العربية ونشر الثقافة اإلسالمية يف اخلارج

نشر املعلومات واالستفادة منها بواسطة بنك املصطلحات وتتبع الرصيد املصطلحي املستجد  

التعاون مع األمانة العامة جلامعة الدول العربية، ، كتبة باملراجع والكتب والدورياتوخزنه، ودعم امل

واملنظمات باملتخصصة واهليئات العاملية قصد الوقوف على األساليب احلديثة يف املعجمية 

 35واملصطلحية".

 وتتمثل منهجيته يف:

عقد ندوات للمختصني العرب ملراجعة املصطلحات العربية ، "مجع املقابالت العلمية للمصطلح

اإلعداد ملؤمترات التعريب للنظر يف . العربيةا مبقابالهتا األجنبية يف ضوء مدلوالهتا ومقارنته

استكمال ، استعماهلا يف أقطار الوطن العريباملصطلحات املنسقة وتوحيدها وإقرارها وتعميم 

 36النقص يف املصطلحات العربية".

 أّما جهوده ودوره يف الّلغة العربية فقد بدا جليا فيما يلي:

"وضع املصلحات العلمية وألفاظ احلضارة، وذلك لتحقيق سالمة املنهج ووحدة الفهم واإلفهام  -

 يف الّلغة.

وضع املعاجم اليت تواجه حاجات العصر، وتستفيد ممّا وصلت إليه املعاجم األوربية الكربى من  -

 تطور، وبراعة يف االستعمال.
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يف شّت اجملاالت، ونشرها بشكل يربز دورها إحياء الرتاث وحتقيق أمهات الكتب العربية القدمية  -

 37يف تطوير الفكر البشري على مر العصور"

 أّما أهم أعماله املنجزة فتتلخص فيما يلي:

  المعاجم الموحدة: -1

"يقصد بتوحيد املصطلح، اختيار مصطلح واحد من بني املصطلحات العربية املرتادفة، اليت 

االستعمال لتحقيق التواصل الفعال بني أبناء الّلغة العربية، وحتقيق تعرب عن مفهوم واحد، واعتماده يف 

 38استمراريتها لغة للعلم والتقنيات يف احلاضر واملستقبل".

"وقد أعّد املكتب معجماته املوحدة يف إطار خطة مدروسة، تبدأ مبوضوعات التعليم العام، مثّ 

امعي، ومراعاة هلذا التصور أعد املكتب املهين والتقين، وتنتهي مبوضوعات التعليم العايل واجل

معجمات متخصصة غطت أهم موضوعات التعليم العايل واجلامعي، وصادقت عليها مؤمترات 

 39التعريب".

 (40)"أهم املعاجم املوحدة اليت أصدرها مكتب تنسيق التعريب، وأهم املؤمترات املنعقدة لذلك" /5

 هي:

 مؤتمر التعريب الثاني بالجزائر: -أ

 ، ومت فيه املصادقة على مشروعات املعاجم اآلتية:1637ديسمرب  53إىل  15"من 

 معجم الكيمياء يف مراحل التعليم العام. -           
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 معجم مصطلحات الفيزياء يف التعليم العام.        -           

 معجم مصطلحات الرياضيات. -           

 احليوان.املعجم املوحد ملصطلحات علم  -           

 املعجم املوحد ملصطلحات علم النبات. -             

 41املعجم املوحد ملصطلحات اجليولوجيا". -             

 :1633مؤتمر التعريب الثالث بليبيا في عام  -ب

 "وقد متت املصادقة فيه على مشروعات املعاجم اآلتية:

 معجم مصطلحات اجلغرافيا. -

 واملنطق.معجم مصطلحات الفلسفة  -

 معجم مصطلحات اإلحصاء. -

 42 معجم مصطلحات علم الفلك )اجملموعة األوىل(". -

 :55/30/1661 -53مؤتمر التعريب الرابع بطنجة في الفترة ما بين  -ج

 وقد متت املصادقة فيه على مشروعات املعاجم اآلتية:" 

 معجم مصطلحات الكهرباء.   -

 معجم مصطلحات هندسة البناء.   -

 ات احملاسبة.معجم مصطلح   -
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 43معجم مصطلحات الطباعة".   -

 دعوات توحيد المصطلح العلمي العربي: -7

"لقد تسببت عوامل عدة يف حدوث الفوضى يف العمل املصطلحي يف العامل العريب، لعّل 

أمهها ازدهار عملية الرتمجة يف اللغات األجنبية إىل الّلغة العربية، وعدم االلتزام باملصطلحات املوحدة 

 44ادرة عن اهليئات الرمسية".الص

بالرغم من اجملهودات اجلبارة اليت قام مكتب تنسيق التعريب إاّل أهّنا ال ختلو من الشوائب، 

واليت كانت بالدرجة األوىل يف املنهجية، واحلال أّن املعجم املوحد للسانيات هو تثبيت للفوضى 

 املصطلحية، وترسيخ التشتت، ومن ذلك نذكر:

 لسابقة اليت قامت هبا اجملامع واحتاد اجملامع دون مربرات علمية."حمو اجلهود ا -

 إلغاء الكتب الرتاثية إلغاء كليا مبا يف ذلك كتب النحو والبالغة وفقه الّلغة. -

رغم الرؤية الصافية واالنضباط الواضح يف املكتب، جند أن بوطاجني يستهجن جهوده متخذا        

املوحد ملصطلح اللسانيات سببا كافيا لذلك، ألن مثل هذه الفجوات ال األخطاء الواردة يف املعجم 

 .ميكن أن تصدر من قبل خمتصني

 جهود المجامع اللغوية في توحيد المصطلح العلمي العربي:

إن العقبة احلقيقة اليت يعاين منها املصطلح العلمي العريب ليست العجز عن صياغته، ففي اللغة العربية 

إمكانات واسعة وآليات متعددة لتحقيق ذلك، بل إن العقبة تكمن يف االعرتاف العلمي العريب 
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مجاع وضمان الشامل باملصطلح املوّحد، حبكم أن من شروط وضع املصطلح العلمي اجليد الدقة واإل

استعماله. وألجل ذلك أصبحت قضية توحيد املصطلح العلمي هدفا وغاية حنو تأسيس علم 

 مصطلحي قائم بذاته ، بعد أن كانت وسيلة لتخطي مشكلة الرتادف واالشرتاك املصطلحي.

إّن مسألة توحيد املصطلح "ضرورة حتفزنا للسعي إىل حتقيقها؛ لندرك غاية تتصل هبويّة هذه األمة 

 45وإشاعة العلم اجلديد بينها، ومن مثّ يكون هلا مكان خاّص يف هذا العامل اجلاد املتطّلع إىل اجلديد"

وكانت الدعوة إىل التوحيد "تبدو يف ظاهرها ويف باطنها نزعًة علمّيًة مستحسنة؛ هدُفها الّدّقُة العلمّيُة، 

ال ما ميكن أن يتبادر  ،46األمة الواحدة"وفصاحُة التعبري، وسحُر البيان، ووحدُة التفكري والثقافة يف 

إىل أذهان بعض اخلاّصة أّن يف وحدة املصطلح جتميًدا للغة وبقاءها على وترية واحدة من الرّتابة 

والّسكونّية، ومن يظّن هذا فقد أخطأ القول والتقدير، ألّن وحدة املصطلح وحدُة أّمٍة، ومناُء لغٍة 

 ر من ألفاظها.وإثراؤها وجتّددها واستنهاض املهجو 

من خالل حبثنا هذا الذي يعترب مبثابة غيض من فيض، متخذين جهود الباحثني ركيزة إلجنازاتنا،    
 لذا جيدر بنا اإلشارة إىل بعض النقاط ذات العالقة الوطيدة باملصطلح العلمي متمحورة فيما يلي:

شروط وضع املصطلح العلمي، الدقة والوضوح، مما يسهل عملية الفهم، وما يرتتب عنها  من -
 من أفكار ورؤى، ووجهات نظر.

هناك عالقة وطيدة بني املصطلح واملفهوم الدال عليه، لذا على املرتجم إدراك الداللة الدقيقة  -
 للمصطلح، ليتمكن من نقله إىل اللغة اهلدف نقال كامل األبعاد.
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طاعت اللغة العربية إبان هنضتها العلمية واحلضارية بأن تنقل خمتلف العلوم وجبميع است  -
مصطلحاهتا وذلك عن طريق آليات توليد املصطلح : االشتقاق، اجملاز، النحت، التعريب، 

 الرتمجة واإلحياء.
 

ل العريب يُلجأ إىل التعريب إال إذا توافرت يف املصطلح صفة العاملية أو تعذر إجياد املقاب ال -
 املناسب.

إن الفوضى املصطلحية راجعة بالدرجة األوىل إىل توفر اللغة العربية على فائض من األلفاظ   -
 والدالالت، وما تتسم به من تنوع ومرونة وحركية.

  رغم كل اجلهود املبذولة إال أن املصطلح مازال يعاين الكثري من االضطرابات واملشاكل. -
 تعد املصطلحات العلمية املوحدة املفاتيح الرئيسة للولوج إىل بوابة العلوم واملعارف. -

إسهام اجملامع اللغوية العربية يف دراسة املصطلحات العلمية وضبطها وذلك بتحديد األسس  -

 والقواعد الكفيلة بوضع املصطلحات.

اجملامع واملنظمات اللغوية  بذل مكتب تنسيق التعريب جهودا معتربة يف جمال تنسيق جهود  -

املهتمة باملصطلح والعمل على معاجلتها وتوحيدها ومن مت ختزينها ونشرها بتسخري كل 

 اإلمكانات والوسائل.

 

 

 :وامشــــــــــــــاله
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لبنان، )د ت(،   -لسان العرب، )د ط(، دار صادر، بريوت ه(: 177أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور )ت 1
 ، مادة )صلح(.675، ص2مج

لبنان، )د  -معجم مقاييس الّلغة، تح: عبد السالم هارون، )د ط(، دار الفكر، بريوته(: 596أبو احلسن أمحد بن فارس )ت 2
 .615ت(، ص

لعلم للماليني، ، دار ا5الصحاح تاج الّلغة وصحاح العربية، تح: أمحد عبد الغفور، طه(: 595إمساعيل بن محاد اجلوهري )ت 3
 ، مادة )صلح(.675، ص7995لبنان،  -بريوت

 -، مكتبة اخلفاجي، القاهرة1البيان والتبيني، تح: عبد السالم هارون، طه(: 266أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ )ت  4
 .759، ص7، ج7999مصر، 

لبنان، )د ت(،  -العاملية، بريوت نقد الشعر، تح: عبد املنعم خفاجي، )د ط(، دار الكتبه(: 521قدامة بن جعفر )ت 5
 .59ص

معجم التعريفات، تح: حممد صديق منشاوي، )د ط(، دار الفضيلة، ه(: 975علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين )ت 6
 .21مصر، )د ت(، ص -القاهرة

 .09مصر، )د ت(، ص –حممود فهمي حجازي: األسس الّلغوية لعلم املصطلح، )د ط(، دار غريب، القاهرة  7
 .755، ص2005لبنان،  -، دار الكتاب،  بريوت 7عبد السالم املسدي: األدب وخطاب النقد، ط 8
 .55، ص2070لبنان،  -، الدار العربية للعلوم، بريوت7عمر عيالن: النقد العريب اجلديد )مقارنة يف نقد النقد(، ط 9

 .272م،ص7999علوم الطبيعية كنموذج(، اللسان العريب، أمحد احلطاب، املصطلحات العلمية وأهيتها يف جمال الرتمجة )ال   10
 .272املرجع نفسه، ص  11 
مصطفى الشهايب، املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، د ط، اجلزائر،    12

 .59م، ص7999
 .59املرجع نفسه، ص   13
 ، )مادة عرب(.7مج الصابق، املصدرابن منظور: لسان العرب،14
ه(: القاموس احمليط، تح: أنس حممد الشامي وزكريا جابر أمحد، )د ط(، 971جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي )ت  15

 .7055، ص2009مصر،  -دار احلديث، القاهرة
 ، )باب املعرب(.796، ص7السيوطي: املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها،ج16
 .29سدي: قاموس الّلسانيات مع مقدمة يف علم املصطلح، صعبد السالم امل17
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مــوالي علــي بوخــامت: مصــطلحات النقــد العــريب الســيماءوي )اإلشــكالية واألصــول واالمتــداد(، )د ط(، منشــورات احتــاد الكتــاب 18

 .17، ص2006سوريا،  -العرب، دمشق
 .91صيوسف وغليسي: إشكالية باملصطلح يف اخلطاب الّنقدي العريب اجلديد، 19
 .29عبد السالم املسدي: قاموس الّلسانيات مع مقدمة يف علم املصطلح، ص20
 .575علي القامسي: علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص21
 .750علي عبد الواحد وايف: فقه الّلغة، ص22
 .576صاملرجع السابق،علي بالقامسي: علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، 23
 .29عبد السالم املسدي: املصطلح الّنقدي، ص24
 .527صاملرجع السابق،علي القامسي: علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، 25
 .99ص املرجع السابق، يوسف وغليسي: إشكالية املصطلح يف اخلطاب الّنقدي العريب اجلديد،26
 .527ص املرجع السابق، ة،علي القامسي:علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملي27
 .759حممود فهمي حجازي: األسس الّلغوية لعلم املصطلح، ص28
 .765علي عبد الواحد وايف: فقه الّلغة، ص29
 .50عبد السالم املسدي: املصطلح الّنقدي، ص30
 .09أمحد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العريب القدمي، ص31
 .99ص املرجع السابق، يوسف وغليسي: إشكالية املصطلح يف اخلطاب الّنقدي العريب اجلديد، 32
 .759حممود فهمي حجازي: األسس الّلغوية لعلم املصطلح، ص33
 .500 -599حممد علي الزركان: اجلهود الّلغوية يف املصطلح العلمي احلديث: ص ص 34
اط ودوره يف النهــوض بالعربيــة، جملــة جممــع الّلغــة العربيــة علــى الشــبكة العامليــة، عبــد القــادر بوشــيبة: مكتــب تنســيق التعريــب بالربــ35
 .559، ص2075، سبتمرب 6ع
 .65السعيد بوطاجني: الرتمجة واملصطلح )دراسة تفي إشكالية ترمجة املصطلح الّنقدي اجلديد(، ص36
 -259، ص ص22، م7999الســعودية،  -الريـاض، 2مؤسسـة أعمـال املوسـوعة للنشـر والتوزيــع، املوسـوعة العربيـة العامليـة، ط37

259. 
حممود فهمي حجازي: دور املصطلحات املوحدة يف تعريب العلوم ونشر املعرفة، جملة الّلسان العريب، مكتب تنسيق التعريـب يف 38

 .52 -57، ص ص7999، 51املغرب، ع -الوطن العريب، الرباط
ّلغـة العربيـة والتعريـب خـالل ثالثـني سـنة، جملـة الّلسـان العـريب، مكتـب أمحد شحالن: جهود مكتب تنسـيق التعريـب يف قضـايا ال39

 .15، ص55املغرب، ع -تنسيق التعريب يف الوطن العريب، الرباط
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 .512عبد القادر بوشيبة: مكتب تنسيق التعريب بالرباط ودوره يف النهوض بالعربية، ص40
 .265، ص77، م7املغرب، ج -عريب، جملة الّلسان العريب، الرباطاملؤمتر الثاين للتعريب: مكتب تنسيق التعريب يف الوطن ال41
، 76، م5املغــرب، ج -مكتــب تنســيق التعريــب يف الــوطن العــريب: توصــيات مــؤمتر التعريــب الثالــث، جملــة الّلســان العــريب، الربــاط42
 .95ص
مكتـب تنسـيق التعريـب يف (، جملة الّلسان العريب، 7997 -7957حممد أفسحي: مكتب تنسيق التعريب منجزات وأهداف )43

 .229، ص7990، 55الوطن العريب، ع
 .591عبد القادر بوشيبة: مكتب تنسيق التعريب بالرباط ودوره يف النهوض بالعربية، ص (44)
 .777، ص7992إبراهيم السامرائي، العربية تواجه العصر، دار اجلاحظ للنشر، بغداد،     45

 99، ص7995، 2واحلداثة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طحممد رشاد احلمزاوي،  العربّية     46
 

 :قائمة المصادر والمراجع
 .7992إبراهيم السامرائي، العربية تواجه العصر، دار اجلاحظ للنشر، بغداد،  .7

معجم مقاييس الّلغة، تح: عبد السالم هارون، )د ط(، ه(: 596أبو احلسن أمحد بن فارس )ت .2

 ت(.لبنان، )د  -دار الفكر، بريوت

لسان العرب، )د ط(، دار ه(: 177أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور )ت .5

 ، مادة )صلح(.2لبنان، )د ت(، مج  -صادر، بريوت 

، 1البيان والتبيني، تح: عبد السالم هارون، طه(: 266أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ )ت  .5

 .7، ج7999مصر،  -مكتبة اخلفاجي، القاهرة

اب، املصطلحات العلمية وأمهيتها يف جمال الرتمجة )العلوم الطبيعية كنموذج(، اللسان أمحد احلط .6

 م.7999العريب، 
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 د.وليد بركاني مداخلةنص 
 "موضع لغة اإلعالم في الخريطة الّلغوية" 

 المحور الثّاني: الّلغة اإلعالمية
 :مقّدمة      

توصف الّلغة بأّّنا الوعاء احلضاري الذي حيتوي الفكر االنساين، ألّن هبا تنقل اخلربات واملنجزات 
احلضارية مبختلف صورها، وبطريقها يعيش االنسان على امتداد الّتاريخ، ليسهم يف تشكيل فكر وثقافة 

ادين، لكن وجهات الّنظر حمّط اهتمام الّدارسني يف خمتلف املي -دوما -األجيال الاّلحقة. هذا جعلها 
 فيها اختلفت باختالف دورها الوظيفي يف كّل ميدان. 

نظاما تواصليا عاّما  يشرتك أفراده يف اتباعه، ويّتخذونه أساسا للّتعبري عن  -يف كّل جمتمع -ومتّثل الّلغة 
الذي يوّحد أَبناءَ  الرّابُط الّنفسيُّ والوجداينُّ والّشعوريُّ حاجاهتم، ويف تفامههم بعضهم مع بعض، فهي 

األُّمة، حّّت وإن اختلفت أَعراُقهم، وتباينت ُأصوُُلم، وتتعّددت أدياُّنم، لكّنهم يف األخري ينطقون لَُغًة 
ُدهم.  ممّا جعل من االّتصال عملية اجتماعية، تشّكل الّلغة اإلعالمية واحدًة حتمل عواطَف وَأحاسيَس تُ َوحِّ

ّلغوي العاّم الّسائد فيها، لكن هذه الّلغة تتفّرد  بكياّنا اخلاّص، ومبالحمها جزًءا  ال يتجزّأ من الّنظام ال
ومساهتا املتمّيزة واملستقلة عن الّلغة مبستوياهتا الثالثة: الفين اجلمايل والعلمي الّتجريدي، والعملي 

ليه إشكالية هذا النوع األخري تتأسس ع .االجتماعي)أي الّلغة املستخدمة عادة يف الصحافة واإلعالم(
 هذه املداخلة لتجيب على األسئلة اآلتية:

 ما طبيعة الّلغة اإلعالمية، وما هي أهم خصائصها؟ 
 هل هي لغة خاّصة أو لغة ختّصص أم ماذا؟ 
 ما موقع لغة اإلعالم على اخلريطة الّلغوية؟ 

لّسمعّي والبصرّي يف يف خضم الّتقّدم الّتقين املذهل يف علوم وتقنيات االّتصال، عرف املشهد اإلعالمي ا
الوطن العريّب يف العقدين األخريين تطّورا هائال، ارتفع معه َحْجُم البّث الفضائي ليصل إىل أربع وعشرين 

وازداد  –العاّمة واخلاّصة  –، فقد تعّددِت القنواُت الفضائّيُة 7/42ساعًة يَ ْوميًّا، أو ما ُيشار إِليه بنظام 
كثر منها إعالمية، وهذا ما أَّدى إىل الّتسامح يف قبول ما يُ ْعَرُض، وأَّدى إىل التنافس بينها ألغراض جتارية أ
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أن "تسّرب إىل وسائل ِإعالمنا أعداٌد ضخمٌة من اإلعالميني، الذين مل تُ َتْح ُلم الفرصُة الكافيُة للتدريب 
 ، ناهيك عن ضعفهم الكبري يف جمال الّلغة العربية.1والّتأهيل"

يف الوطن العريّب يوحي بَأّن الّلغة العربيََّة ُمْقِبَلٌة على َوْضع   –بكل أطيافه –اإلعالمّي هذا الواقع للمشهد 
كارثّي، إذا ما مل تُ ّتخذ القرارات املناسبة  لوقف هذا الرّتاجع الّرهيب، من خالل إعادة الّنظر يف الّسياسِة 

ار قيم اجملتمع ومقوماته، والّّت تعترب الّلغة أهّم اإلعالمّية املّتبعة، وضبط آلياهتا الّّت حتّدد مساراهتا يف إط
 مقّوم فيها.
 الّلغة واإلعالم 
  :إلعالما -1

إلعالم لغة: مصدر الفعل الرباعي أعلَم، يقال: أعَلَم يُعِلُم إعالماً.. وأعلمُته باألمر: أبلغته إياه، وأطلعته 
 . 2أعلمه، واستعَلَمين اخلرب فأعلمته إياه"عليه، جاء يف لغة العرب:" استعلم يل خرب فالن وأعلمنيه حّت 

ورد يف املعجم اإلعالمي أّن اإلعالم هو :" نقل املعلومات واآلراء واالجّتاهات من أّما يف االصطالح 
لتزويد الناس باألخبار الصحيحة، واملعلومات السليمة، ، 3شخص إىل آخر من خالل الوسيلة املناسبة..."

تساعدهم على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع، أو مشكلة من املشكالت، واحلقائق الثابتة الّت 
. وعرفه العامل األملاين 4حبيث يعرب هذا الرأي تعبريًا موضوعيًا عن عقلية اجلماهري واجتاهاهتم، وميوُلم

 .5لوقت")اوتوجروت( أنه: "التعبري املوضوعي عن عقلية اجلماهري وروحها وميوُلا، واجتاهاهتا يف نفس ا
فبالرغم من اختالف وسائل اإلعالم إال أّّنا تتوىل مهّمة واحدة وهي تكوين الرأي العام، وتنميته من 

 خالل دوره يف تقدمي ما يهّم اجلمهور كربامج ترفيهّية، وخدمات وإعالنات وغريها.
وات الفضائية والسينما. تتنوعت وسائل اإلعالم بشكل كبري فمنها: الوسائل املرئّية، وتتمّثل بالتلفاز والقن

الوسائل الّسمعّية، كاملذياع. الوسائل التقليديّة، كاجلرائد واجملالت والّدوريات واملنشورات وامللصقات 
مبختلف أنواعها. وسائل إلكرتونّية، كاملواقع اإلخبارية اإللكرتونية، ومواقع الّتواصل االجتماعي، وتطبيقات 

 .احملادثة اجملانية، واملنتديات
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 (: (languageالّلغة -4
تلتقي تعريفات الّلغة عموما من أجل توضيح كنهها، كشف خباياها وأسرارها، إاّل أّّنا تفرتق حبسب     

وجهة نظر كّل َعَلم إليها. فعلى الّرغم من وضوح أمرها، وجرياّنا على كّل لسان، فقد وجد الّدارسون يف 
 .6 فرق، وطوائفتعريفها تعريفا دقيقا بعض املشّقة والعنت، وانقسموا هبذا الّصدد إىل

فهي يف منظور الباحثني الّتقليديني: وسيلة إنسانية لتوصيل األفكار، واالنفعاالت، والّرغبات، عن طريق 
نظام من الّرموز الّّت تصدر بطريقة إرادية.بينما يرى باحثون جمّددون من أمثال )مالينوفسكي(: أّن الّلغة 

س جمرد أداة تعكس الفكر، وإّن وظيفتها ليست جمّرد جزء من الّسلوك اإلنساين، ونوع من العمل، ولي
 . 7وسيلة للّتفاهم أوالّتوصيل

وفّسرها البعض على أساس نفسي وعقلي، واعتربوا : "أّن الّلغة استعمال رموز صوتية منّظمة للّتعبري عن 
الجتماع ، ونظر إليها علماء ا8األفكار ونقلها من شخص إىل آخر، ومن مؤيّدي هذه املدرسة )سابري("

باعتبار وظيفتها االجتماعية، فعرفها العامل األمريكي )دجار ستريتفنت( أّّنا: نظام من رموز ملفوظة، 
. يف حني مازال فالسفة، وعلماء املنطق 9بواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء اجملموعة االجتماعية املعينة

متالزمان  -عند أرسطو-ّن الّنطق والفكراملعاصرون يعتمدون مقولة أرسطو يف )أن الّلغة رمز للفكر(، أل
 والّنطق خاّصة اإلنسان، وبدون الكلمات ال يتيسر فكر، وال علم. 

وإذا نظرنا باملنظور العملي لّلغة جند أّن أفضل تعريف ُلا، هو تعريف علماء االجتماع الذي يلتقي وما 
تنبئ عن مدلوالت خاّصة للتعبري عما حيتاج توّصل إليه العلماء العرب من تعريفات لّلغة ألّّنا رموز صوتية 

، وحّدها عند ابن 10إليه اإلنسان يف حياته، ف  "حّد الّلغة كّل لفظ وضع ملعىن" على رأي ابن احلاجب
 . 11"أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم":  جين

أّنا استجابة (: "أّن الّلغة فعل اجتماعي من حيث -باحث وعامل لغوي فرنسي -فندريس جوزيفويرى )
 .12حلاجة االتصال بني بين اإلنسان"

وبذلك يتوافق تعريف االجتماعيني لّلغة مع ما يريده اإلعالميون من الّلغة اإلعالمية، يف االّتصال 
باجلماهري بوجه خاص، لتحقيق وظائفه األساسية املتمثّلة يف: اإلخبار، واإلعالم، و اإلعالن، والّتفسري أو 
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والتعليم والتنشئة االجتماعية...وغريها. وهذه كّلها أمور جتول يف خاطر رجل اإلعالم،  الشرح، والّتوجيه،
 .ومهمُته التعبري عنها بنفسه لتوصيلها إىل أذهان اجلماهري

 :االّتصال 
ه العامل املساعد على استقرار احلياة دّ عبه تارتبط االّتصال حبياة اإلنسان منذ زمٍن بعيد، وتكمن أمهي

وازدهارها، ويعود له الفضل األكرب يف منو الفكر اإلنساين وتطّوره، وتقّدم األمم واحلضارات اإلنسانية 
االنسان بتطوير وسائل االّتصال الّّت يستخدمها يف حياته اليومية. وميكن تعريفه بأجه  اإلنسانية، لذا اهتمّ 

 13خمتلفة وعديدة
 تبادل املعلومات؛ للوصول إىل حتقيق  تفاعل طرفني أو أكثر معًا يف حدٍث أو موضوٍع معني هبدف

 التأثري املطلوب لدى طرٍف واحٍد من األطراف أو كليهما معاً.
  تبادل رسائل معينة بني أكثر من طرف، باستخدام وسائل معينة للتواصل. عملية هادفة تعمل على

 بينهما. نقل املعلومات من إنسان إىل آخر؛ هبدف إجياد نوع من التفاهم واالنسجام املتبادل 
  عملية إرسال املعلومات ذات املعىن احملدد من شخص آلخر هتدف إىل التأثري على سلوك الشخص

 الثاين. 
  االتصال هو عملية إنتاٍج ونقٍل للمعلومات وتبادٍل لألفكار واآلراء واملشاعر من إنساٍن إىل آخر؛

 . 14هبدف الّتأثري فيه وبأفكاره وإحداث استجابة
صال استنادًا إىل اجلانب الّتفاعلي،  قال: االّتصال هو تفاعل بالّرموز الّلفظية، وغري وهناك من عرف االتّ 

الّلفظية بني املرسل واملستقبل، وهو عملية دائرية أيضًا تنتقل من املرسل إىل املستقبل، ومن املستقبل إىل 
 .15املرسل يف حماولة منهما لتبادل مواقع الّتأثري والّتأثر،أو األخذ والعطاء

 :الّلغة العربية واإلعالم 
يقوم اإلعالم مبجموعة من الوظائف واألدوار من قبيل: اإلخبار، والّتواصل، والّتوعية، والّتثقيف،     

وله تأثري كبري يف مجهور املتلّقني واملشاهدين، وهذا ما أكسبه أمهّية يف … والرّتبية، مّث الرّتويح على النفس
حد العناصر األساسة الّّت تسهم يف تشكيل مالمح عملية البناء الّتنموي، وميكن الّزعم أّن اإلعالم ميّثل أ

اجملتمع. واملتأّمل يف وسائل اإلعالم اليوم جيدها ال تفي بالغرض والقصد، فالوظيفة اإلخبارية لإلعالم تظّل 
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غري فّعالة لدى كثري من الفئات، ونقصد هنا الفئات املثّقفة، إذ حتتاج اجلودَة يف الّلغة  -إىل حّد ما-
تقبل كّل اخلطابات وتتفاعل معها، أّما اخلطاب الذي ال طائل من وراءه فال يتوجّهون إليه، واألداء لتس

ألّن مثّة رداءة يف األداء وضعف يف الّلغة، فاملتلقي املثّقف يعّوض األوقات الّّت خيسرها أمام الوسائل 
 .16اإلعالمية يف أمور أخرى

ىل حتصيل نتائج ذات بعدين؛ األول إجيايب والثّاين سليب، لقد أفضى بنا الّتقدم احلاصل يف جمال االّتصال، إ
أّما األول فيتمثل يف: جناعة وسائل اإلعالم، وقدرهتا على إيصال اخلرب بسرعة، الّشيء الذي جيعل املتلّقي 
أكثر اندماجا وعلما مبا حييط به، ليس يف حدود أخبار جمتمعه فحسب، إمّنا أخبار العامل كّله، كما أّن 

ة جتعل اخلرب واضحا ومستوعبا من قبل مجيع فئات اجملتمع، بعد ما أصبحت بعض األجهزة  الّصور 
ن كلَّ فرد من  كاُلواتف الذّكية واحلواسيب جتمع بني الّصوت والّصورة، مما يزيد من نسبة الّتفاعل، ومُتكِّ

رائد اإللكرتونية حيث تعّددت اجل…( االّطالع على كّل أنوع األخبار )الرّياضة، الّسياحة، الثّقافة
وغريها(، عوضا … وتنّوعت تطبيقات اُلواتف الذّكية، وصرنا جند) الّسكايب، والفايسبوك، والواتساب

 عن الكتابة أو الّصوت.
والبعد الثّاين: سليب متّثل يف جلب الظّلم لّلغة العربية، وجعلها لغة ثانوية ومصحوبة باألخطاء، لكن ما 

هذا الّتطور وأثره يف املتلّقي، صحيح أن وسائل اإلعالم قد قرّبت البعيد، ينبغي التّنبيه به هو خطورة 
الّلغة واإلعالم  جتمع بينهما وشائج لكن جيب أن نعلم أّن  .17وجعلت العامل أشبه ما يكون بقرية صغرية

تفاعليتان، ألّن  قرىب كبرية، ألّنّما وسيلتان ذاتا طبيعة إنسانية تتّم بني البشر وحدهم ، كما أّّنما وسيلتان 
كّل طرف فيهما يهدف إىل الّتأثري يف الطّرف اآلخر، والّتأثر به، ومن مّث يبدو الّتفاعل يف عملية االّتصال 

 فتحديد مفهوم الّلغة اإلعالمية ال يستغين عن نتاج الّدراسات اللغوية مبختلف جماالهتا. دائم احلركة،

وحتسني مستوى املتلّقي من مهام وسائل اإلعالم واالّتصال، فمن  فإذا كانت مهّمة االرتقاء بالّلغة العربية، 
مواضيع وبرامج  أن تؤدي الّدور املنوط هبا على أكمل وجه، وال ينبغي أن ختوض يف -إذن–الّضروري 

 .تافهة، تدّمر الفكر والّتفكري العريب، أوتلك الّّت من شأّنا الّتقليل من املستوى الثّقايف واملعريف
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 الم:لغة اإلع 
( ويف حتديد ممّيزاهتا، فأطلقوا Media linguisticsاختلف الباحثون يف تعريف لغة اإلعالم )باإلجنليزية

الّّت تتّوسط الفصحى والعاّمية، أو فصحى العصر الّّت تواكب  الّلغة الثّالثةعليها تسميات خمتلفة مثل 
الّّت تستند يف أصوُلا إىل العربية  الّلغة العربية اجلديدةالّتطور االجتماعي واملعريف لبنية حضارة العرب. 

الّنثر القدمية، وتستجيب ملستجدات العصر واحلاجات الّتعبريية للّناطقني هبا، وذهب بعضهم إىل أّّنا 
الذي ظهر مع ظهور الّصحافة ويقع يف منطقة وسطى بني لغة الّنثر الفيّن؛ أي لغة األدب والّنثر  العملي

 18.العادي ولغة الّتخاطب اليومي
ُعرِّفت أيضا على أّّنا الّلغة الّّت متتاز بالبساطة والوضوح، وتنأى ما أمكن عن صفات الّتعايل على القرّاء 

" وعاّمية املثقفني فصحى التراث" متييزا ُلا من "فصحى العصرتسميتها " أوالّتقعر أو الغرابة، وجاءت
 .19واملتنّورين وهي جامعة لّصحة الفصحى وسالمتها ووضوح العّينة وبساطتها

 :خصائص لغة اإلعالم 
ومل تستقر لغة اإلعالم بعد على صورة واضحة، فهي تتجاوز ذاهتا كّل يوم يف وسائل اإلعالم، وتأيت 

جديدة واستخدامات لغوية خُمرتعة، وتتطّور بال حدود أو قيود مما خُيشى معه بعد حتطيمها قواعد بألفاظ 
الفصحى أن تكون من غري قواعد ضابطة ُلا، فهي تعتمد على احملكيات من الّلهجات احمللّية، وعلى 

ة الّتواصل مع املرتمجات من األلفاظ واألساليب، وعلى الّتبسيط واالستسهال يف البناء الّلغوي حبجّ 
 .اجلمهور وإيصال الّرسالة اإلعالمية بلغة يفهمها ويتفاعل معها

وبقطع الّنظر عن طبيعة كّل وسيلة من وسائل اإلعالم وخصوصيتها وحاجتها إىل لغة خاّصة هبا متوائمة 
الّنحو معها، فإّن هناك عدة خصائص عاّمة جيب توفرها يف الّلغة اإلعالمية، ميكن أن نذكر أمّهها على 

 :اآليت
 الوضوح: 

تعّد هذه الّسمة هي أبرز مسات لغة اإلعالم،  ويرجع ذلك إىل طبيعة وسائل اإلعالم من ناحية وإىل 
خصائص مجهورها من ناحية أخرى، فإذا كانت الكلمات غري واضحة يف الرّاديو فَ َقَد املستمع املضمون 

عّما غمض منه، ومجهور وسائل اإلعالم هم  املقّدم ومل يستطع اسرتجاعه للّتأكد منه أو لالستفهام

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_linguistics
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فئات متنّوعة ومييلون إىل العجلة يف تعّرضهم للوسائل، وليس لديهم الّرغبة من ناحية والوقت من ناحية 
أخرى للرّتكيز يف املضمون املقّدم، ولذا جيب أن تكون الكلمات واجلمل واملعاين واضحة كّل الوضوح 

 .حّّت حتّقق أهدافها
  َةالُمعاَصر: 

يقصد هبا أن تكون الكلمات واجلمل والرّتاكيب والّتعبريات الّلغوية متماشية مع روح العصر، ومّتسقة 
مع إيقاعه، فاجلمل الّطويلة والكلمات املعجمية واجلمل املرّكبة قد ال تكون مناسبة لّلغة اإلعالمية إاّل يف 

 .موضوعات معّينة ويف حاالت حمّددة
 المالءمة: 

تكون الّلغة متالئمة مع الوسيلة من ناحية، ومع اجلمهور املستهدف من ناحية أخرى،  يقصد هبا أن 
فلغة الراديو هي لغة ذات طابع وصفي وهي لغة تتوّجه إىل حاسة الّسمع، ولذا جيب أن تكون مفردات 

ّينة هذه الّلغة مالئمة ُلذه احلاّسة، ولغة الّصحافة تستهدف فئات اجتماعية وتعليمية واقتصادية مع
 .وتتوّجه إىل حاّسة البصر فيجب أن تكون مالئمة أيضا

 الجاذبية: 
ويقصد هبا أن تكون الكلمة قادرة على احلكي والّشرح والوصف بطريقة حّية ومسلية ومشوقة، فال 
وجود جلمهور يتوق إىل االستماع أو املشاهدة أو القراءة ملضمون جافٍّ خال من عوامل اجلاذبية 

 .والّتشويق
 صاراالخت: 

وتنبع هذه اخلصيصة من طبيعة الوسيلة احملدودة من ناحية، وطبيعة اجلمهور غري القادر على االستمرار 
يف املتابعة طويال من ناحية أخرى، فمهما كان حجم الّصحيفة كبريا فإّّنا حمدودة يف صفحاهتا، 

ملوضوعات أكرب منه ولذلك واملطلوب كتابته أكرب من عدد ورقاهتا،  ومهما كان وقت الربنامج كبريا فا
 .فال بّد من االختصار وال بّد أن تكون الّلغة قادرة على االختصار واإلجياز ومساِعدة عليه
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 المرونة: 
ويقصد هبا أن تكون الّلغة قادرة على الّتعبري عن خمتلف املوضوعات بسالسة ودون تعسف،  ويقصد 

ة أكثر من مجهور ومعاجلة أكثر من موضوع هبا أن تكون متعّددة املستويات حبيث تستطيع خماطب
 .وقضية
 االّتساع: 

ويُقصد به أن يكون عدد املفردات كبريا حبيث تليّب االحتياجات املختلفة، والّلغة اإلعالمية مّتسعة 
وتّتسع بشكل يومي وقد يكون االّتصال مع الثّقافات اخلارجية وضرورة الرّتمجة اليومية لكثري من 

 .زيادة حجم الّلغة اإلعالمية واّتساعها املصطلحات أثره يف
 القابلية للّتطور: 

وهي مسة مالزمة لّلغة اإلعالمية فلغة اإلذاعة يف الثالثينيات غري مثيلتها يف الستينيات أو يف 
التسعينيات، ولغة وسائل اإلعالم يف اّلسنوات األخرية خمتلفة عما سبقها بشكل كبري، صحيح أن هبا 

 .أصبحت أكثر قدرة على الّتعبري وأكثر قدرة على اجلذبعناصر ضعف ولكّنها 
 مفهوم لغة الّتخصص(la langue de spécialité): 

ط": وهي  "لغة األغراض اخلاّصةيطلق عليها البعض " من ضروب الّلغة  (codified) ضرب مقنَّن ومنمَّ
ختّصصي على أّي يستعمل ألغراض خاّصة ويف سياق حقيقي؛ أي يوظَّف إليصال معلومات ذات طابع 

من املستويات: على أكثرها تعقيداً، أي بني اخلرباء العارفني، أو على املستوى األقل تعقيداً؛ هبدف نشر 
 .20املعرفة بني املهتمني باحلقل، وتلقينهم أصوله، وذلك بأكثر الّسبل إجيازاً ودّقة ووضوحاً"

حقل معنّي بني أهل العلم هبذا احلقل  خالصة القول: إّن لغة الّتخّصص هي املصطلحات املتداولة يف
فلكّل لغة  .أواملهتمني به، وهي ختتلف عن "لغة األغراض العامة" أو "الّلغة العامة" الّت ينهل منها اجلميع

خاّصة موضوعها ومصطلحاهتا، مثل "الّلغة القانونية" و"الّلغة االقتصادية" و"الّلغة الطبية" وسواها من 
برتمجة نصوص  -يف سوق العمل -ا، تسهيل عملية الرّتمجة، فاملرتجم حمكوم عليه ومن أهدافه "الّلغات". 

متخّصصة يف أغلب األحيان، وال يكفي أن يعرف "لغة األغراض العامة" ليصبح مرتمجا "متخّصصا" بل 
 بّد له من معرفة مصطلحات ومواضيع الّتخّصصات الّّت يرتجم ُلا. 
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 لغة خاّصة �لغة اإلعالم ليست: 
الدكتور حممد سيد حممد أّن لغة اإلعالم ليست الّلغة اخلاّصة، والّلغة اخلاّصة عند علماء الّلغة هي يري 

تلك الّلغة الّت ال تستعملها إال مجاعات من األفراد وجدوا يف ظروف خاّصة مثل الّلغة القانونية يف 
س الدينية، مث اللغات العمية حيثيات أحكام القضاء، ومثل استخدام الكاثوليك للغة الالتينية يف الطقو 

 .21اخلاّصة
إن حكمنا على لغة اإلعالم بأّّنا ليست لغة خاّصة هو من منطلق أّن اإلعالم يعاجل كّل القضايا القانونية 
والّدينية والّسياسية واالجتماعية وغريها لكن بلغته هو، وكّل نوع من اإلعالم سواء املكتوب أو املسموع 

الذي يضم نوعني من  الّنثر العمليما يسّمى  أواملرئي له لغته الّّت يراها مناسبة له، الّّت تندرج يف إطار
الّنثر مها: األسلوب العلمي واألسلوب اإلعالمي، يف مقابل )الّنثر الفين(، ألّن العرب عرّفوا األسلوب 

عالمي باملعىن املتعارف عليه اآلن.  فما يصطلح على تسمية بالّلغة العلمي قبل أن يعرفوا األسلوب اإل
اإلعالمية يدخل يف صميم الّنثر العلمي شأنه يف ذلك شأن لغة العلوم، ولكن ب أسلوب خاّص هو 

، 22األسلوب اإلعالمي. ألّن األسلوب هو"الصورة الّلفظية الّّت تكون طريقًا إىل تأدية املعىن إىل الّنفس"
رد وصف للّنص األديب من حيث خصائصه مثلما ورسخ يف األذهان. وبذلك يصبح األسلوب وليس جم

 .23موضوعا لدراسة الّلغة، أو ما يسّمى علم األسلوب أو األسلوبية
 :كيف نفّعل دور الّلغة األم في اإلعالم؟ 

لذا ف  "امتالك الّلغة هو أحد إّن الّلغة أداة اإلعالم وهبا يتواَصل مع اجلمهور املستهدف بالّرسالة اإلعالمّية، 
الّشروط املهنية للّصحفي، إذ إّن عدم معرفة قدرات الّلغة وعدم معرفة استعمال هذه القدرات من أجل 

لذا كان لزاماً ؛ 24حتقيق األهداف املطلوبة، قادرة على جعل عمل الصحفي قليل اإلقناع وال حول له"
الّلغوية، ومستوى مستخدمي هذه الّلغة إذا أرادت أن تؤّدي على وسائل اإلعالم املواءَمة بني أداهتا 

، لكن ذلك ال يتأّتى من 25مهّمتها وحتّقق هدفها وحتوز رضا اجلمهور وجتذبه إليها وتشّجعه على متابعتها
، فراغ، بل جيب ردم اُلوة بني الّلغة اإلعالمية والّلغة املعيارية الّّت هي "نظاٌم من القواعد َوَضَعُه األوائلُ 

مرجًعا للّتحصيل واألداِء الّلغويني بالعربّية، ومعيارًا  -وما يزالُ -َواْرتَ َبَط باملقّدس ... َوَقْد أصبَح ذلك الّنظامُ 
؛ حيث يرى عبد الّصبور شاهني يف مراعاهتا َكْبًحا جلماِح االنطالق، 26للّصواب واخلطأ يف استعماُلا"

http://urukspace.wordpress.com/
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يرى الدكتور إبراهيم احلارثي أنّنا نعاين من نقص . و 27ِة العريقةالذي يستهدُف التخّلَص من الّتقاليد الّلغويّ 
يف جمتمعاتنا ، ففي اخلمسينات كان األطباء يكتبون وصفاهتم بالّلغة العربية لكن اآلن  الكفايات الّلغوية

ال جند طبيبا يكتب بالعربية، وكذلك الّصيادلة فهم يتكّلمون ويكتبون باألجنبية، وكذلك املهندسني 
دثون بالفرنسية السيما من ختصصوا باالّتصاالت، لذا جيب علينا يف نظامنا الّتعليمي واإلعالمي يتح

االهتمام بالّلغة العربية حّّت ال تنتقص الكفايات الّلغوية، ممّا جيعل لغتنا تنحصر يف املستقبل مبجموعة من 
تمع. فإذا أردنا جتويد الّتعليم يف العلوم علماء الّلغة، ممّا ينجّر عنه بالّضرورة تفكيك وقضاء على وحدة اجمل

والرّياضيات والّطب واُلندسة علينا دراستها بالّلغة العربية)الّلغة األّم( ال باألجنبية، وهذا ما أثبتته دراسات 
م، وكذلك أجريت جتارب 4007م، ويف عام 4002م، ودراسة اليونسكو عام 4002البنك الّدويل سنة 

 ند والّصني أّكدت فوائد الّتعليم بالّلغة األّم .يف الفلبني وغينيا واُل

  : والتعليم بالّلغة األم حيّسن مستوى الّتعلم يف املواد الّدراسية لسببني اثنني مها
إن الّتعليم جيب أن يكون ذا معىن بالّنسبة للمتعّلم، وهذا جنده بالّلغة األّم ألنّه يفهمها وهي ذات  -1

  . معىن كبري عنده
م باالنطالق من املعلوم إىل اجملهول، فالطفل لديه خربات يف الّلغة األّم ، فإذا ألغيت يتّم الّتعلي -4

  .وأعطيت بلغة أخرى فقد هذا األصل للّتعلم
إذن التدريس بالّلغة األّم له تأثريه الكبري يف جتويد الّتعليم باللغات األجنبية . كما أجريت دراسة يف جنوب 

ألف طالب يف الّصف الّسادس االبتدائي على  02000م على 4002 أفريقيا بعد استقالُلا يف عام
جمموعة عّلموهم بالّلغة اإلجنليزية ، وأخرى عّلموهم بالّلغة األم ، وتفّوقت اجملموعة الّّت تعّلمت بالّلغة األّم 

  . م4010على اجملموعة الّّت تعّلمت باإلجنليزية، وكذلك كانت الّنتيجة نفسها يف نيوزيالندا عام 
وبّينت الّدراسات أّن الفرتة املناسبة لتعّلم الّلغات األجنبية تكون بعد سّن احلادية عشرة . وعّدت 

 .28اليونسكو يف األمم املّتحدة حرمان الطّفل من الّتعلم بالّلغة األّم جرمية تربوية حياسب عليها القانون
ِإعداد طلبة اإلعالم واالّتصال ِإعداًدا لَُغوِيًّا مناِسًبا، إذ ال يدرس  وإذا أردنا جتويدلغة اإلعالم ال بّد من

قاملة ال يدرس  1422ماي  8هؤالء الطّلبة مقياسا لَُغويّا واحًدا، ففي قسم اإلعالم واالّتصال جبامعة 
ذه اجلامعة، الطّلبة أّي مقياس عن استعمال الّلغة العربية، وقد تتّبعت اخلطط الّدراسية لقسم اإلعالم يف ه
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فوجدهُتا ال خترج عّما ذكرته. لذا ينبغي بناُء اْسرتاتيجّيٍة لَُغويٍِّة جديدٍة قواُمها تدريس مقاييس  متعّددٍة يف 
 علم الّنحو، والّصرف، واأَلْصواِت، والّلسانيات احلديثة لطلبة اإلعالم واالّتصال.

 حركة الّتصحيح الّلغوي في الميدان اإلعالمي: 
االستعماِل الّلغوّي يف العربّيِة ملعيار هذه الّلغة أمٌر مألوف يف تارخيها الّطويل، حيث تصّدى  إّن خُمالفةَ 

ك ثرية وين  علماُؤها لكبِح مجاِح هذا اخلطِر الّداهِم صيانًة للعربّيِة، واخّتذوا لعملهم يف الّتصحيح الّلغوي عنا
اخلاّصة" و"أوهام اخلواّص"، وأدب الكاتب، وإصالح منها: "حلن العاّمة" و"ما تلحن فيه العوام" و"حلن 

 املنطق ...وغريها.
ومل تستثِن حركة الّتصحيح الّلغوي يف العصر احلديث املشهد اإلعالمي مبختلف أطيافه، لتؤّشر على مدى 

 حرص الّلغويني والّصحفيني األوائل على سالمة لغة الّصحافة وهتذيبها وتنقيتها من الّشوائب واالحنراف،
 وبيان الّلفظ العريب احملّرف عن أصله، والعامي املوضوع لفظاً ومعىن، والّدخيل من الّلغات األجنبية.  

من املفيد هنا أن نستعرض جهود حركة الّتصحيح الّلغوي الّّت شهدهتا الّصحافة ومن بعدها وسائل 
نيًا حسب تواريخ صدورها الّّت اإلعالم األخرى،  منذ البدايات األوىل لنشوء الّصحافة العربية مرتبة زم

 :29على الّنحوالّتلي رتّبها الدكتور حممد عبد املطلب البّكاء يف كتابه اإلعالم والّلغة و أوردها
: كتاب )لف القماط على تصحيح بعض ما استعمله العامة من املعرب والدخيل واملولد 1878السنة 

 .ص428   املطبع الصديقي ( بوبال، اُلند 1884واألغالط( لصديق حسن القنوجي )ت
 .( بعبدا    لبنان1842:كتاب )غصن لبنان يف انتقاد العربية العصرية( لش اكر شقري اللبناين )ت 1891
:أنشأ إبراهيم اليازجي جملته املشهورة ) الضياء( فحفلت سنتها األوىل، والس ابعة مبقاالت نق د فيها 1898

  .اجلرائد(لغ ة الصحافة آن ذاك ومسى مق االته )لغة 
ص خطأ 22:ألف عبد الرح من بن س الم البريويت كتابه ) دفع األوه  ام ( ب ي روت املطبع ة األدب ي ة 1899

  .اليازجي فيه وب  رأ الكت اب والصحفيني من أكثر مما آخذهم به
  كتب رشيد الشرتوين مقالة يف جملة ) املشرق ( بعنوان: ) جملة الضياء ولغة اجلرائد(.

استل مصطفى توفيق املؤيدي ما كتبه اليازجي يف القسم األول من مقاالته،وطبعه يف كراس خاص 1901
 . ص22القاهرة،  مطبعة املعارف  -مذيال بفهرس لغوي لأللفاظ احملققة مرتب ة على نظام املعجم
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ف ألف األب انستاس الكرملي كتابه ) النغم الشجي يف أغالط اليازجي( خمطوط، مكتبة املتح1902
  .،  ونشر مقاال آخر يف جملة )املشرق( بعنوان: فتاوي الضياء وأوهامه اللغوية1200العراقي

كتب سعيد الشرتوين مقاال بعنوان )الفصاحة وكتاب العصر( نشره يف جملة )املقتطف( 1910
02/1410. 

 .أسس األب الكرملي جملته الشهرية ) لغة العرب ( وهي جمل ة لغوية أدبية1911
حممد صادق عنرب حبثا عن ) اللحن الشائع ( نشر يف )اُلداية( املصرية ويقع يف أربعة كتب 1912

  .أقسام،  كما نشر حبثاً آخر بعنوان )زالت األقالم( ونشر يف اُلداية أيضاً 
ألف الشاعر معروف الرصايف كتابه )دفع اُلجنة يف ارتضاح اللكنة( االستانة    مطبعة صداي ملت 

 .ص114
د أبو اخلضر منسي بنشر مقاالته التصويبية يف جريدة )األفكار( وواصل ذلك يف سنة بدأ أمح1915

، مث مجعها يف 1420( مث يف جريدة )املقطم( 1418يف جريدة ) السفور( واألهرام يف سنة ) (1412)
  .1420كتاب مساه)حول الغلط و الفصيح على ألسنة الكّتاب( مطبعة املدين    القاهرة 

ي جنن البولسي على عمل معجم عريب يف نقد لغة الصحف مساه: )مغالط الكّتاب أقدم جرج 1918
 .ومناهج الصواب( حربصاً    مطبعة القديس بولس

ص،  وهو مباحث 20أصدر جرجي شاهني عطية كتابه )رد الشارد اىل طريق القواعد( بريوت 1921
 نشرها يف جريدة )املراقب(.

، اىل اجمللد 1441مقاالت بعنوان )عثرات األقالم( اجمللد األول  بدأ اجملمع العلمي العريب بدمشق نشر
 .1447السابع 

)مناظرة أدبية لغوية بني عبد اهلل البستاين وعبد القادر املغريب وانستاس الكرملي( امتدت أحد عشر شهراً  
ملي على صفحات جريدة )الوطن( البريوتية،  عدا مقالة واحدة نشرها الكر 1441  -11-00بدءا من 

يف جريدة )احلقيقة( البريوتية مث مجعتها مكتب القدسي بالقاهرة وأصدرهتا يف كتاب حيمل العنوان نفسه يف 
   .1407سنة 
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ألف أسعد خليل داغر كتاب )تذكرة الكاتب( وهو مقاالت كان قد نشرها يف جملة 1923
 م 1441املضمار
  .1442جملة اجملمع العلمي العريب    دمشق نشر عبد القادر املغريب نقدا لكتاب )تذكرة الكاتب( 1924
ألف حممد سليم اجلندي كتاب ) إصالح الفاسد من لغة اجلرائد( دمشق،  مطبعة الرتقي 1925

  .ص122
نشر حممد هبجة األثري مقاال بعنوان )نظرة يف إصالح الفاسد من لغة اجلرائد( جملة )لغة العرب( 1926

  ن ذر ك ت اب )امل نذر( بريوت    مطبعة االجتهاد.أل  ف إب  راه يم ال م1927 .2العدد 
نشر مصطفى جواد مقااًل بعنوان )عثرات إبراهيم اليازجي وجرجي جنن البولسي يف )مغالط 1929

   .7الكتاب ومناهج الصواب( جملة لغة العرب،  العدد
بدأ حسن القايايت نشر حبوث يف التصحيح بلغت أكثر من مائة مقال يف 1934 -1933

يدة)كوكب الشرق( القاهرية بعنوان:)العثرات يف الّلغة واألدب(، وكان من ّنجه أن يضع عنوانا خاصا جر 
باملقال الواحد حتت العنوان العام، قد يكون )نقد لغة اإلذاعة( أو )الصحافة( أو )الشعر(أو 

  )املصطلحات(.
ع اللغوي املصري( بدءا من اجمللد نشر أمحد العوامري حبوثا ،وحتقيقات لغوية متنوعة،  جملة )اجملم1934

  .1404اىل اجمللد الرابع  -1402األول
  .املطبعة العربية–ألف كمال إبراهيم كتابه )أغالط الكتاب( بغداد 1935
املطبعة  -ألف صالح الدين سعدي الزعبالوي كتابه)اخطاؤنا يف الصحف والدواوين( دمشق1939

 .اُلامشية
عض منتقدي كتابه )قل وال تقل( بعنوان )الّلغة بني رجاُلا نشر مصطفى جواد ردًا على ب1940

  .12وأدعيائها( جملة التفيض، بغداد ، العدد 
 . 17نشر الكرملي مقاالً بعنوان )األوهام العاثرة( جملة اجملمع العلمي العريب،  دمشق،  العدد  1942
  . 10جملة الرسالة،  العدد  نشر جنيب شاهني مقاال بعنوان )اىل اجملمع امللكي للغة العريب(1942
  بدأت جملة )الرسالة( القاهرية نشر مقاالت )تصويبات لغوية(.1942
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  (. بدأ مصطفى جواد نشر مقاالت بعنوان ) قل وال تقل( يف جملة ) عامل الغد 1944
-(1427)12بدأ حممد علي النجار نشر مقاالته بعنوان )لغويات( يف جملة األزهر، جملد 47-1948
40 (1428.)  

  .املطبعة اُلامشية-نشر عبد القادر املغريب كتابه )عثرات اللسان( دمشق1949
كتب يوسف بركات فصال يف كتابه )فلسفة النحو( بعنوان )يف خطأ بعض العبارات الكثرية 1949

  صحيحها(.االستعمال و 
إىل  1420بدأ مصطفى جواد نشر حبوثه يف جملة اجملمع العلمي العراقي،  بدًأ من اجمللد األول 1950

  ،  وكانت بعنوان )مبحث يف سالمة العربية(.1424اجمللد الرابع 
نشر حممد كرد على حبثا بعنوان )تراكيب ومفردات غري فصيحة( جملة اجملمع العلمي العربيدمشق، 1953

 . 48د العد
دمشق،  -نشر مصطفى الشهايب مقاال بعنوان )حتقيقات لغوية وحنوية( جملة اجملمع العلمي العريب1960

 .  02العدد 
أصدر حممد علي النجار ) حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة( معهد الدراسات العربية العالية 1960

  .القاهرة–
الرباط، كراسات متتابعة بعنوان: قل وال ،الوطن العريبأصدر املكتب الدائم لتنسيق التعريب يف 1963

 .تقل
ضّمن حممد مبارك كتابه )فقه الّلغة وخصائص العربية( فصال بعنوان )حترير الّلغة من اجلمود 1964

 .  1422والفوضى واألخطاء الشائعة(،  دمشق 
ة للمكتب املغريب للمراقبة، نشر حممد اجلواد الصقلي ،وعبد القادر زمامه،  ومصلحة التعريب التابع1965

،  مث احلق باملقال 4)تصحيح األغالط الشائعة(، جملة اللسان العريب،  جملد :والتصدير ، مقاال بعنوان
  )األغالط الشائعة يف التعريب، والرتمجة(. األول يف استعمال )استبدل وتبدل( ، والثاين: ،حبثان

تطور اللغوي التارخيي(القاهرة، معهد البحوث والدراسات ضمن الدكتور إبراهيم السامرائي كتابه )ال1966
  العربية فصال بعنوان )عربية الصحافة، واإلذاعة،،واملقالة األدبية(.
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نشر مصطفى الشهايب حبثا بعنوان:)أخطاء تنقلها حمطات اإلذاعة(،جملة اجملمع العلمي 1967
 . 24العريب،دمشق،العدد 

  .دار الكتب –الكتابة الصحيحة( بريوت أصدر زهدي حسن جار اهلل معجم )1968
كتب د. مازن املبارك فصال بعنوان )قل وال تقل( ضمن كتابه )حنو وعي لغوي( مؤسسة الرسالة، 1970

 .بريوت
كتب أسامة الطييب فصاًل بعنوان ) األغالط الفاضحة يف كالم أبناء الوطن العريب( ضمن كتابه  1970

  )قاموس إحياء األلفاظ( دمشق.
 . مصر –نشر عباس أبو السعود كتابه )أزاهري الفصحى يف دقائق العربية ( دار املعارف 1970
  .12املغرب ،  جملد  –حممد تقي اُلاليل ) تقومي اللسان( جملة دعوة احلق 1971
 .8الرباط )مبحث يف األلفاظ العامة(، جملة اللسان العريب، جملد -املكتب الدائم لتنسيق التعريب1971
  .4كتب عبد احلق فاضل )أخطاء لغوية( جملة اللسان العريب،  جملد 1972
  .دار القلم -أصدر حممد العدناين معجم األخطاء الشائعة( بريوت1973

حيىي الثعاليب )حياة الكلمة الصحيحة يف العربية الفصحى(،  جملة املعلم اجلديد،  بغداد، 1977 -76
 .1477( 04( و)1472) 08جملد 

 . لبصام )االستدراك على كتاب قل وال تقل( ملصطفى جواد بغداد ،  مطبعة املعارفصبحي ا1977 
 .أمحد بن إبراهيم الغزوي )شذرات الذهب( جملة املنهل    جدة1978
  .1ناصر الدين األسد ،  نشر حبثا تصحيحيا يف جملة جممع الّلغة العربية األردين ، اجمللد1978
 0(،ط1480)1الصواب يف الّلغة ،دار العلم للماليني بريوت طألف إميل يعقوب،معجم اخلطأ و 1983

(1441). 
بدأ إبراهيم الوائلي نشر مقاالت يف جريدة )الثورة(بعنوان:)من أغالط املثقفني(، مث مجعت  1988 -86

  .4000بغداد -بعد وفاته بكتاب نشرته دار الشؤون الثقافية
اهيم الوائلي بنشر تصويباته حتت عنوان:)حنو وعي واصل د.نعمة رحيم العزاوي ما بدأه إبر  1990 -88

بغداد  –لغوي( يف جريدة )الثورة( مث مجعها يف كتاب حتت عنوان:)التعبري الصحيح( دار الشؤون الثقافية 
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4001. 
( 202أصدر شاكر غين العاديل) اخلطأ الشائع( دار الشؤون الثقافية،املوسوعة الصغرية )2000

 4000بغداد
 :خاتمة 

 :نوجزها فيما ما يلي تائجّناية هذه الورقة البحثية ميكننا أن خنلص إىل مجلة من النّ يف 
إىل  –يف معظم األحيان –إّن املمارساِت الّلغويَّة لوسائِل اإلعالم عاّمة قد احْندر مستواها الّلغوي  -1

لحق بالعربّية على هذه حّد خطري، فاملتأّمُل يشاهُد َضْعًفا يف األداِء اإلعالمي، علمًا أّن أّي تشويه ي
هٌة إىل مجهور الّناس.  الوسائل هو َأشدُّ خطرًا، وأَفدُح أَثَ رًا من أّي تشويه آخر، أَلّّنا ُمَوجَّ

 .الّلغة اإلعالمية ليست لغة ختّصص -4
ال ميكن عزل الّلغة اإلعالمية، وجعلها ذات مستوى مستقل عن مستويات الّلغة األخرى، ألنّه           -0

فصل فيه الكثري من الّتعنت الذي ال مربّر له؛ لكن ميكننا أن نضعها يف املستوى العملي  -يف رأيي-
 الذي يعطيه بعض الّتمّيز. االجتماعي )العادي(، له أسلوبه اخلاصّ 

َعَدُم ِإعداد طلبة اإلعالم واالّتصال من أسباب تديّن مستوى الّلغة العربية يف وسائل اإلعالم هو  -2
 .مناِسًبا ِإعداًدا لَُغوِيًّا

 .ِغياُب القراِر الّسياسّي، الذي يُنهي هذا االنفالَت الّلغويَّ  -2
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 نظرة في المصطلح والمفهوم. -اللغة الخاصة 
 

 األستاذ: بوعمامة عبد الغاني               
 قالمة-5491ماي  80جامعة                            

guelma.dz-Bouamama.abdelghani@univ 
 توطئة:

ّللّ  ّعديدة ّاستعماالت ّعديدةغة ّوظائف ّبذلك ّفتؤدي ّيفّّ، ّالوظائف ّهذه ّتتفاوت ،

جوانبّانعكاسهاّعلىّالشخصّاملتكل مّ،ّأوّعلىّالشخصّاملستقبل،أوّعلىّاللغةّيفّحدّذاهتا.ّ

ّتتكلمها ّاليت ّللجماعة ّانتساهبا ّهذا ّعن ّأو،فينتج ،ّ ّفيه ّتتخصص ّالذي ّللموضوع لنفسهاّّأو

ّغاتّأخرى.ّّتفرقهاّعنّلاليتّيزاتّاملأوّّامليزةّباعتبار

ّتعكس اّيفّالعديدّمنّاجلوانبّاألخرى:منّاجلانبّاجلغرايفّ،ّوعتنّواللغةّيفّاستعماالهتا

ّعنهاّعلىّالت وايل:اللهجةّاجلغرافية،ّواللهجاتّ واالجتماعي،ّواملهينّأوّاحلريفّ،ّواملعريفّ؛ّفينجر 

اللغاتّإىلّّتعمالومنّجانبّمستوياتّاالساالجتماعية،ّولغاتّاجلماعاتّالضيقةّأوّالصغريةّ،

ّكاللغةّالفن يةّأوّاألدبيةّمنّ اخلاص ةّأوّاملتخص صةّ.كماّميكنّأنُّتضافّهلذاّالتنو عّروافدّأخرى

ّّحيثّاملستوىّاألسلويب.

،ّمم اّ)اللغةّاخلاصة(ّعلىّسبيلّالتعميمّوسمعلىّهذهّالتنو عاتّالباحثونّوالد ارسونّّطلقي

ّعلىّاملفهوم ّكبرية ّيّرّ،ّخلقّضبابية ّللمصطلحّوكما ّالرتمجاتّاملختلفة ّأن  ّامليساوي" ىّ"خليفة

اللساينّتشك لّعائقاّابستومولوجياّأمامّتأسيسّاملفهومّاملوح دّبنيّاللسانينيّالعربّواملؤسساتّ
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ّ ،ّ ّّاجلامعية ّاملعر بنيّبلّموجودّيفّوُيضافّإىلّهذا ّالتعد دّملّيقتصرّعلىّاملرتمجنيّأو ّهذا أن 

ّّّّلغاتّالفكرةّاألصلية.

ّخاللّهذاّالبحثّأحاولّأنّأجيبّعنّقضيتنيّأساسيتنيّأالّومها:ّمن

ّببعضهاّ- ّعالقتها ّوما ّاخلاص ة( ّ)اللغة ّمفهوم ّعلى ّأطلقت ّاليت ّاملصطلحات ّخمتلف ما

ّمنّجهة؟البعضّ

مثّماّهيّخصوصياتّاللغةّاخلاص ةّاليتّمتيزهاّعنّاللغةّاملشرتكةّأوّالعام ة؟ّوماّاحلدودّ-ّ

ّ ّأن ّجيب ّاليت ّالعلميةاملعرفية ّكاللغة ّأخرى ّومفاهيم ّمفهومها ّبني ّالتقنيةّنضعها ّواللغة ،ّ،ّ

ّوغريها.ّ،ّاملصطلحّواملصطلحيةّّو

 لماذا البحث في تعدد تسميات المصطلح ؟-5

؛ّأيّمنّ)األدبياتّواخلطابات(ّإمياناّمينّبأن ّاملصطلحاتّتنشأّمنّخاللّاالستعمال

مثّإن ّالكلمةّأوّّوالتعليميةّوالرتمجةّ،خاللّنصوصّوكتاباتّاملختصنيّيفّحقلّاللسانياتّ

اللفظةُّتصاغّبناءّعلىّترمجةّاملعىنّأوّبناءّعلىّالتعريفّ،ّأوّبناءّعلىّنقلّاللفظةّاألجنبيةّإىلّ

ّاللغةّالعربية.

أحيُطّف،ّاهلام ّلتقىّهذاّاملالعبارةّ)اللغةّاخلاص ة(ّباعتبارهاّالبارزةّيفّعنوانّّسأتتب عّمنّهنا

ّعلىّمصطلح)اللغةّاخلاص ة(.مثّأفحصهاّوأقد مّباقيّالتسمياتّب أوّالعباراتّاليتّجاءتّلتدل 

،ّوالنظرّيفّأقرهباّإىلّاملفهومّّترجيحّواحدةّمنهاّوّتفاسريّوتعليالتّالستخدامّهذهّعنّتلك،

ّاملطروحّوالذيّرج حهّالعلماء.
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ّ ّمعرفة ّأمهية ّّعباراتتكمن ّوالباحثني ّيفّالعلماء ّاخلاص ة( ّ)اللغة ّمصطلح كونّّّحول

ّاللسانياتّوجيدّ"عبدّالسالمّاملسدي"ّتعليالّوثيقاّهلذاّمفادهّّدراستهاّمنّمهام ّاللسانياتّ، أن 

ّتبوّ  ّ ّإطالقاأت ّاإلنسانية ّالبحوث ّكل ّيف ّاجلاذبية ّمركز ّيقول:منزلة ّحيث ّالعلومّّفكلّ »، تلك

ماّتنتجهّمنّّوإىلعلميةّإىلّاللسانيات،ّأصبحتّتلتجئّيفّمناهجّحبثهاّ،ّويفّتقديرّحصيلتهاّال

ارتأيتّأنّأفت شّيفّالعباراتّاملرتبطةّمبصطلح)الل غةّّ.1«تقديراتّعلميةّوطرائقّيفّاالستخالص

ّكماّيقولّ"أبوّحامتّ ّمنّاللغةّحاملةّملواضيعّوُمنظ مةّهلا،ّأو ّكلماٍتّوألفاظًا اخلاصة(ّباعتبارها

ّمنا»الرازي": ّوليسّبنيّأهلّاملعرفة ّعباراتّعلىّاملعاينّ، ،ّوألن 2ّّ«ّزعةّيفّاألمساء...األمساء

إن ّمنّإجراءاتّالرتمجةّواالسرتفادّاملصطلحي:  حترِّياملنازعةّمتفشيةّوجبّفحصهاّمنّالداخل.مثّ 

ّّوالعريبّ  املصطلح وضع أثناء أجنبّ  لفظ من أكثر  العلمي ة للداللة املصطلحات تعدُّد جتنُّب،

 السليم. العلمي اإليصال ىعل قادرة  العربية اللغة جعلكلّهذاّمنّأجلّ.الواحدة

 :لغة الخاصة( في األدبيات اللسانيةالعبارات المقابلة لمصطلح )ال-2

ّّ ّبلعيد" ّ"صاحل ّعند ّاوردت ّ)اللغة ّواللغةّعبارات ّاملتخصصني، ّولغة ّالتقنية ّواللغة لعلمية

منّالعب،3ّاملتخصصة( ّالتقنية(ّتبدوّأخصّ  ّالعلميةّواللغة ارتنيّالثالثةّفالعبارةّاألوىلّوالثانية)اللغة

والرابعةّ)لغةّاملتخص صنيّواللغةّاملتخص صة(ّ،ّيفّحنيّجاءتّالثالثةّباإلضافة؛ّبنسبةّالتخص صّ

ملستعمليها،ّلكن هّملنّيستخدمّهذهّاللغةّ،ّبينماّجاءتّالعبارةّالرابعةّ)صفةّاملتخص صة(ّللغةّالّ

ّهّوهوّاللغةّالعلميةّالعربية.،ّرمباّلُبعدهاّعنّخصوصيةّموضوعّملّيستخدمّعبارة)اللغةّاخلاص ة(
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 language for specifics للمصطلحّاإلجنليزي"عبدّالقادرّالفاسيّالفهري"ّّوجعل

purposesّّوالفرنسي spécifiquesّ langues pour butsّّّاملرك ب ّالعريب باملقابل

ّذاتّأهدافّحمد دة( ّبكلمة4ّ)لغة ّكلمة ّحيثّترجم ّللمصطلحّاألجنبّ، ّحرفية ّترمجة ّوهذه ،

ّكانّسياقّاملوضوعّيتحد ثّ ّمذهبّمتقب لّإذا ّالوظيفةّاإلسناديةّللمصطلحّاملرك ب.وهذا حمرتما

ّذاهتاّّ عنّتعليمّاللغةّألغراضّخاص ةّ؛ّوهناّميكنّأنّتتعد دّاألغراضّاملتوخ اةّمنّاللغةّيفّحد 

ّأهدافّخارجةّعنها. ّوأخرىّمتس 

ّالفرنس ّللمصطلح ّالتخصص(كمقابل ّ)لغة ّعبارة ّجاءت ّبينما  langue de)ي

spécialité)ّاملصطلحاتّاملفاتيحّلتحليلّاخلطاب ّيفّمعجم ّالص بورّشاهني"5ّ، .وعندّ"عبد

ّاخلاص ة( ّ)اللغات ّاملقابلة ّالعبارة ّ"خليفة6ّّجاءت ّواستعمل ،ّ ّاجلمع ّبصيغة ّوموصوفة معر فة

اءّالش رح،ُّمعر فةّوموصوفةّيفّعنوانّاملبحث،ّونكرةّموصوفةّأثن7ّامليساوي"ّالعبارةّ)لغةّخاصة(

ّالتصوريّواملفهوميّهلذاّ ّوعلىّالنظام ّباملطلقّ، ّعلمّما ّعلىّلغة ّللداللة ّجعالها ّكليهما لكن

ّأهنماّربطاهاّبلغةّالعلمّونسقه. ّالعلمّأوّذاكّ،ّمماّيبني 

وأوردّ"عبدّاحلميدّالدواخلي"ّمصطلحّ)اللغةّاخلاصة(ّللداللةّعلىّاجلماعاتّاالجتماعيةّ

ّواجل ّوالدينية ّلغات8ّغرافيةواحلرفية ّضمنها ّجيعل ّ،مم ا ّشاهني" ّالصبور ّ"عبد ّمذهب ّنفس ّوهو ،

األقل ياتّواللهجاتّأيضاّ،ّباإلضافةّإىلّلغةّالعلوم.ّمم اّيعطيّللمفهومّعموميةّمطلقةّفيماّميكنّ

ّأنّيتضم نهّمنّلغاتّفرعيةّعنّاللغةّالعام ةّأوّاملشرتكة.ّ



 

5 
 

ّوردتّاملصطلحاتّاألجنبية:  langue professionnelle) ويفّاألدبياتّالروسية

langue spécialisée et langue technique )ّّّبصورةّمتعادلةّودونّأيةّإضافات،

 .9مفهومية

ّ ّرأي ّعلى ّوقفنا ّاألجنب ّالتأليف ّاملتعددةRondeau-"روندوويف ّالتسميات ّحول "ّ،

ّيّحيث ّيلي:ّافيهقول ّالتخص ص»ما ّ)لغة ّالت عبريات ّمن ّكال  ّأن  ّإىل ّاإلشارة ّجتب ّلغةّ، أو

ّالطبيعيةاالختصاص ّاللغة ّمن ّفرعية ّجمموعة ّسوى ّتغط ي ّمتخص صة(،ال ّولغة ّفهذه10ّ«، .

املقابالتّالعربيةّتبدوّأقربّللتعبريّعنّلغةّاختصاصات)ختص صات(ّعلميةّمعي نةّسواءّأكانتّ

ّّفن يةّتقنيةّأوّمنّالعلومّالط ب يةّوالط بيعيةّأوّمنّعلومّاملاد ةّأوّمنّالعلومّاإلنسانية.

ّجزئيةّالتعددّيفّاللغةّحتتّتسميةّاللغاتّاخلاصةّ تنبثقّّ-دونّحتديدّلغةّبعينها–نرىّأن 

ّيفّ ّاملصطلحية ّالكرونولوجيا ّوبعرض ،ّ ّداخلها ّمن ّال ّاستعماهلا ّأغراض ّمن ،ّ ّاللغة ّخارج من

11ّاألدبياتّالفرنسيةّالتالية:

 Français sur Objectif(s) Spécifique(s))......اُسُتعملّمصطلح0891ّّّ-

(FOS ))  

ّ( Français de spécialité (FS))ّ   .......ّاُسُتعملّمصطلح0881ّ-

-0111ّ ّمصطلحّ ّاُسُتعمل ......( Français de la communication 

professionnelle/Français à visée professionnelle) ّ

ّ) ( Français Langue Professionnelle ......ّاُسُتعملّمصطلح0112ّّّ-
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-0119ّ ّمصطلحّ ّاُسُتعمل ....... (Français Langue d’Action 

Professionnelle )ّ

ّأن ّ ّوهو ّالعربية؛ ّوالرتمجات ّاألدبيات ّيف ّاملقابالت ّتعد د ّأسباب ّمن ّسببا ّندرك ّهنا من

اتّفكريةّومعرفيةّواكبتّسريورةّمعي نةّ ّمبراحلّمنوّطبيعيةّيفّلغةّاألصلّبناءّعلىّتغري  املصطلحّمر 

ّالن ظرّ،ّمرتبطةّبظواهرّواهتماماتّجزئيةّيفّاللغةّأوّيفّأغراضّاستعماهلا.ّمنّوجهاتّ

ّ ّكانتّاللغةّذاهتاّهيّاملتغري  ّ؛ّفإذا وهلذاّأقرتحّأنّتكونّالتسميةّ)املصطلح(ّحبسبّاملتغري 

ّاجملالّهوّالذيّحيد دّالتسميةّاملناسبةّ)اللغةّالعلمية،ّأوّالتقنية،ّأوّالفنية،ّأوّاإلعالمية،ّ أوّفإن 

ّهوّ ّاملتغري  ّكان ّوإذا ّاخلطاب. ّلغة ّأي ّحتديد( ّدون ّاالختصاص/التخص ص ّلغة السياسية،أو

اجلماعةّالثقافيةّأوّاالجتماعية،ّأوّاحلِرفيةّجعلناّهلاّتسمياتّأخرىّ)لغةّاحلرفينيّ،ّلغةّاحلرفة،ّ

ّ ّكلغة ّاللغة ّتعليم ّاملتغري  ّكان ّوإذا ّالبورجوازيني...اخل( ّلغة ّالتج ار، ّلغرضّاللهجة،لغة ّأو ثانية

ّاالندماجّاالجتماعيّألقل يةّما،ّفإن ّاخلصوصيةّجيبّأنُّتذكرّوالّترتكّيفّعمومها...ّوهكذا.ّ

 مفهوم لغة التخّصص:-3

ّالتخص ص ّيزالّمفهومّمصطلحّ)لغة ّما ّاملتخصصةإىلّاليوم ّاخلاص ة(ّ/اللغة /اللغة

ّتقدميّت ّوالذينّحاولوا ّوفقّيسيلّالكثريّمنّاحلربّعندّأهلّاالختصاص؛ عريفّمعني 

ّعدةّمعايريّ.
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فاللغةّاخلاص ةّمنّ»يقولّ"خليفةّامليساوي"ّيفّاللغةّاخلاص ةّمنّحيثّطبيعةّخطاهبا:ّ-

هذاّاملنظورّهيّخليطّبنيّاملصطلحاتّووسائلّلسانيةّأخرىّهتدفّإىلّإزالةّالغموضّ

ّ ّ.12«عنّعمليةّالتواصلّيفّميدانّمعني 

ّلـِ"جونّديبوا- ّ-بالنسبة ّبأّ ّفيعر فها "ّ ا: ّاخلصوصياتّ»هن  ّلساينّحتيت/فرعيّيظم  نظام
.ّهذاّالتعريفّيرك زّعلىّاحلقلّاملعريفّاخلاصّوالّيتحد ثّعن13ّ«اللسانيةّجملالّخاصّ 
ّاجلماعةّاملستعملة.

لغةّالتخصصّهيّلغةّيفّحالةّاستعمالّ»"ّبقوله:Pierre lerat-يعر فهاّ"بيارّلورا-

ّ ّذاهتا ّاللغة ّمهم ةّهيّّ–تقلّكنظامّلساينّمس-مهينّ...إهنا ّيفّخدمةّوظيفة لكن ها

وليسّّ (spécialisée)فالظاهرّأن هّيتحد ثّعنّاللغةّاملتخصصة14ّّ.«نقلّاملعارف

ّعنّلغةّالتخص صّمبعىنّانفصاهلاّعنّاللغةّالعام ةّأوّاملشرتكة.

لغةّفرعيةّأوّحتتيةّّلغةّالتخصص»:كماّيليّّصطلحّلغةّالتخص صملّّ-تعريفّ"كوكوريكوجاءّ-

،ّتتمي زّبعناصرهاّاملختصرةّواملختزلةّللكلماتّواألمساءّ،ّمعّاعتمادّالرموزّّاتّالطبيعيةغاللّعن

هناّ.15«،ّهذهّالعناصرّتأيتّمندجمةّفيهاّ،ّومطابقةّلقيودهاّالنحويةّوالصرفيةّالفكريةّوالتصويرية

ّ ّغريّمنفصلة ّجيعلها ّلورا" ّبالتخصصّعندّ"بيار ّفوصفّاللغة عنّنالحظّالفرقّيفّاملنطلقات؛

ّ،ّأوّهيّمستوىّثانّيكادّالّينفصلّ اللغةّالعامةّبلّهيّاللغةّالعامةّذاهتاّيفّاستخدامّخاص 

ّإىلّ ّمييل ّكل ّمن ّجزًء ّجيعلها ّ"كوكوريك" ّعند ّللتخصص ّإسنادها ّبينما .ّ ّاملشرتكة ّاللغة عن

ّباقيّ ّحجج ّنرى ّأن ّوحناول ،ّ ّالتخصص ّلغة ّخصائص ّلنا ّيقد م ّ"كوكوريك" ّلكن االنفصال.
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 langue-ّخصائصهاّوعالقتهاّباللغةّاملشرتكة.فتعريف"لورا"ّملصطلحّ)اللغةّاخلاصةّ العلماءّيف

spécialisée)ّّالتخص ص ّ)لغة ّللمصطلح ّوتعريف"كوكوريك" ،ّ ّ ّاالرتباط ّحنو -مييل

langue de spécialitéّّّمييلّإىلّاالنفصال.ّمنّهناّحناولّأنّنرىّحججّاملختصنيّيف)

ّهذاّاإلشكال.

ّص باللغة المشتركة أو العاّمة:عالقة لغة التخصّ -9

عندّمقابلةّ)لغةّالتخصصّأوّاللغةّاملتخص صة(ّباملصطلح)اللغةّاملشرتكةّأوّالعام ة(ّ،ّجندّ

ّ":L.Dépecker-أنفسناّأمامّوجهيتّنظرّعام تنيّكماّيوضحهماّلناّ"ديبكر

ّواليتّتعاملّعلىّأهنّ  هناكّ»ّ ّالعلمية ّأو ّالتقنية ّاللغة ّإم ا ّطرحان: اّفرضيتانّأو

ّللغةّاملشرتكةأوّ ّتُعتربانّامتدادًا ّالتقنيةّوالعلمية ّاللغة منفصلةّعنّاللغةّاملشرتكةّ...وإم ا

.ّفحسبّوجهةّالنظرّاألوىلّفإن ّلغةّالتخص صّلغةّمنفصلةّوخمتلفةّعنّاللغة16ّ«العام ة

ّكانتّكذلكّفماّالذيّمييزها؟ ّاملشرتكة،ّوإذا

ّبارش ّ"كوزان ّجند ّاالجتاه ّهذا ّمؤي دي ّحيتج Cusin-Bercheّ-فمن ّحيث "

ّكلّميدانّعلميّأوّتقينّيكونّّ»ّبقوله: إن ّجمر دّاحلديثّعنّلغةّالتخصصّيفرتضّأن 

 .17«هي أّلنفسهّنظاماّلسانياّخيتلفّعنّنظامّعملّاللغةّاملشرتكةقدّ

العلومّاإلنسانيةّختتلفّعنّالعلومّ»يقولّ)لورا(ّيفّعالقةّالل غةّاملتخص صةّبالل غةّاملشرتكة:

ّاللغةّ ّمفردات ّمن ّالغالب ّيف ّقريبة ّتستعملها ّاليت ّاملصطلحات ّكون ّميزة ّيف األخرى
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.وهبذاّتبدأّاألمورّتتحد دّيفّقضيةّانفصالّلغةّالتخصصّعنّاللغةّاملشرتكةّ؛ّحيث18ّ«املشرتكة

ّالعلومّاإلنسانيةّفاألمرّليسّكذلك.اللغةّالعلميةّأوّالتقنيةّمتيلّإىلّاالنفصالّأماّّبالنسبةّلبقيةّ

ّغريّ ّالرموز ّذلك ّيف ّمبا ّمتخصصة ّتسميات ّباستعماهلا ا ّأهن  ّيرى ّامليساوي" ّ"خليفة لكن

ّ ّمعي نة)مشرتكة/عامة( ّللغة ّالطبيعية ّاملصادر ّيف ّتتحك م ّملفوظات ّضمن ،ويردف19ّاللسانية

ّ)أح»ّقائال: ّمبدأ ّالتخصصّبالتأثريّالذيّميارسه ّعلىّطبيعةّيرتبطّاملصطلحّبلغة ّالداللة( ادية

ّ ّاللغة ّالتخصص-هذه ّلغة ّللغةّّ-يقصد ّفرعية ّنسخة ّجمر د ّكوهنا ّعن ّتبتعد ّجيعلها ّحيث ،

اّلغةّمنفصلةّتوج هّاللغةّاملشرتكة.«ّالطبيعية ّمباّيوحيّأهن 

ّمشرتكة،ّ ّلغة ّعن ّفرعية ّأو ّحتتية ّكلغات ّالتخص ص ّلغات ّومعرفة ّحتديد ّالس هل ّمن إذن

ّا.ّبإبرازّخصائصهاّاليتّمتيزهاّعنّاللغةّاملشرتكةّيفّالنقاطّالتالية:خصوصاّمنّحيثّمصطلحاهت

 ّّبينماّاللغةّاملشرتكةّتستعملّمفردات اللغةّاملتخصصةّتستعملّمصطلحاتّورموزا

 وتعبريات.

 .اللغةّاملتخصصةّتقد مّمعارفّخاصةّبينماّاللغةّاملشرتكةّتقد مّمعارفّعامة 

 ّيتص ّخمتصا ّتبينّخطابا ّاملتخصصة ّوالسياقية،ّاللغة ّواللسانية ّاملفهومية فّمبكوناته

 بينماّاللغةّاملشرتكةّتبينّخطاباّمتعددّاملعاينّوالسياقّاملتحكمّلغويّوغريّلغوي.

 ّّاللغة ّبينما ّمتخصصا ّومعجميا ّومفهوميا ّتصوريا ّنظاما ّتعكس ّاملتخصصة اللغة

 املشرتكةّتعكسّنظاماّلسانياّوداللياّومعجمياّعام اّ.

 ازّعكسّاللغةّاملشرتكة.الّتعتمدّعلىّاجمل 
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 ّالّتقبلّتعددّاملفاهيمّيفّاحلقلّاملعريفّالواحدّعكسّاللغةّاملشرتكةّاليتّتقبلّتعدد

 املعاين.

 ّ.متيلّإىلّاالختزالّ،ّعكسّاللغةّاملشرتكةّاليتّالّتنبذّاإلطنابّواملرسلّمنّالكالم 

 .مجلهاّموضوعيةّبينماّاملشرتكةّ،ّتراكيبهاّإنشائية 

 ّالتعليلّوالتحديدّيفّأمناطّمباشرة.ّأساليبهاّتعتمد

 عالقة لغة التخّصص بالمصطلح والمصطلحية:-1

ّعبارةّ)لغةّالتخصص/اللغةّ يتبادرّإىلّأذهانّغريّاملتخصصنيّمنّالدارسنيّأوّالباحثنيّأن 

ّواملقابلةّ ّالبساطة ّهبذه ّيُطرح ّال ّاألمر ّبينما ،ّ ّاملصطلحية ّأو ّاملصطلحات ّتعين املتخصصة...(

ّ ّالّأحدّيستطيعّأنّيطرقّمعارفّمتخصصةّدونّاملرورّمبصطلحاتّذلكّاملباشرة، ّأن  فمعلوم

ّالعلم،ّلكنّهذاّالّيكفيّملناقشةّوتبادلّتلكّاملعارف.

ّكمجموعةّ ّواملصطلحية ّخاصة ّلغوية ّكوحدات ّاملصطلحات ّبني ّميي ز ّديبوا فجون

ّ ّبقوله: ّأخرى ّجهة ّمن ّالتخصص ّلغة ّوبني ّجهة ّمن ّومفاهيم ّيفّاملصطلحي»مصطلحات ة

مفهومهاّهتتمّبتحديدّاملفاهيمّوالتعريفاتّووضعّاملصطلحاتّاملناسبةّهلا،ّومنّهذهّالزاويةّمنّ

ّاملصطلحاتّيفّّ.20«األحسنّاحلديثّعنّلغةّمتخصصةّومفرداتّمتخصصةّ ّأن  فمعىنّهذا

ّ،ّ ّما ّعلمي ّجمال ّيف ّالتواصل ّأثناء ّمستعملة ّمصطلحات ّقائمة ّإال ّهي ّما ّاملتخصصة اللغة

ينهماّعالقةّجزءّمنّكل،ّولّشئناّلرتباهاّمنّاخلاصّإىلّالعامّهبذاّالشكل)مصطلحاتّفالعالقةّب
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ّعنّمفاهيمّيفّإطارّنوعّمنّالتنسيقّوالرتاكيبّتشكلّلناّلغةّمتخصصة.لكنّاملظهرّالبارزّ تعرب 

ّيفّاللغةّاملتخصصةّيبقىّاملصطلحاتّاملنتظمةّيفّمجلهاّوتراكيبها.

ّكانّّيفّاألخريّخنلصّإىلّأن ّمصطلحات اللغةّاملتخصصةّتوحيّمبفاهيمّدقيقةّنوعاّماّوإن

د راسةّالبعضّمنّالدارسنيّالّيزالّخيلطّبينها،ّلكنناّلوّشئناّأنّندققهاّفاحلسنّأنّجنعلّسياقّال

ّهي:ّهوّاحملددّلكلّمصطلح؛ّفاخلطواتّاليتّجيبّأنّنت بعها

ّكانّجمالّاللغةّاملستعملةّقيدّالوصفّتنتميّإىلّجم- الّالعلومّاإلنسانيةّأمّإىلّحتديدّماّإن

جمالّالعلومّالفنيةّوالتقنية،ّحىتّنستعملّمصطلحاّدقيقا)لغةّالتخصص،ّأوّاللغةّاملتخصصةّأوّ

أوّجمالّاللهجاتّواللغاتّاالصطناعيةّ،ّوبالتايلّنستخدمّاملصطلح)اللغةّاخلاصةّاللغةّالعلمية(.

ّأوّاللغاتّاخلاصة(.

تخصيصّجمالّالعلمّاملخصوصّ)لغةّالرياضياتّأوُّيستحسنّحتديدّاللغةّالعلميةّأكثرّب-

ّلغةّالطبّواحليويات،ّأوّلغةّأيّجمالّعلميّآخر(

ّكيفيةّ- ّكانّهدفهاّحتليلّاجلوانبّاملعرفيةّللمجالّالعلميّ؛ّأي توضيحّسياقّالدراسةّإن

انتظامّاملعارفّداخلّهذاّاإلطارّاللغوي،ّأمّهدفّالدراسةّهوّدراسةّاللغةّاملخصوصّهباّهذاّ

نوعّمنّاخلطاب.ّيعينّحتديدّغاياتّالبحثّالرباغماتيةّ،ّداخليةّيفّاللغةّواخلطابّأمّخارجيةّال

ّعنّمضمونّلغةّاخلطاب.
                                                           

 .11،ص:1ّ،2111-عبدّالسالمّاملسد يّ،ّمباحثّتأسيسيةّيفّاللسانيات،ّدارّالكتابّاجلديدّاملتحدة،ّلبنان،ّط-1ّ
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ّاهلمداين،ّ-2ّ ّاهلل ّفيض ّبن ّحسني ّحتقيق ،ّ ّالعربية ّاإلسالمية ّالكلمات ّيف ّالزينة ّكتاب ّالرازي، ّحامتّأمحدّبنّمحدان أبو

 .134،ّص:1ّ-،ّج2ّ،1958-القاهرة،ّط

ّ.38،39،41،45.47،ّص:1ّ،2113ّ-صاحلّبلعيدّ،ّاللغةّالعربيةّالعلميةّ،دارّهومة،ّاجلزائر،ّط- 3

 .166ت،ّص:-ط،ّد-هري،ّمعجمّاملصطلحاتّاللسانية،دارّالكتابّاجلديدّاملتحدة،لبنانّ،ّدعبدّالقادرّالفاسيّالف-4ّ

ّلبنانّ-5ّ ّناشرونّ، ّللعلوم ّالعربية ّحممدّحيياتنّ،الدار ّ،ترمجة ّاملصطلحاتّاملفاتيحّلتحليلّاخلطابّ ،ّ دومينيكّمانغونوّ

 .143،ّص:1ّ،2118-،ومنشوراتّاالختالف،ّاجلزائر،ط

 .174،ّص:1993ّ-6-،ّيفّعلمّاللغةّالعامّ،ّمؤسسةّالرسالة،ّبريوت،ّطعبدّالصبورّشاهني-6ّ

 .64،ص:1،2113-خليفةّامليساوي،ّاملصطلحّاللساينّوتأسيسّاملفهومّ،ّدارّاألمانّ،ّالرباطّ،ّط-7ّ

ّ،القاهرة،ّ-فندريس-8ّ ّالقوميّللرتمجة ّاملركز ّاللغة،ّترمجةّعبدّاحلميدّالد واخلىّوحممدّالقص اص، ّالص2114ج، فحاتّ،

316-317-318. 

 .02ترمجتناّ،ّص:-9ّ

 Jean-Marc MANGIANTE et Jean-Jacques RICHER ,  

quel périmètre et quelle influence en didactique des langues ?revue  Points  

Communs,centre de langue française,  Numéro 1 –  avril 2014,p20 
«Les sources en langue russe attestent aussi des noms correspondant à( langue 

professionnelle) ou (langue spécialisée), ( langue technique) ou(langue pro-

fessionnelle).Ces vocables ne possèdent aucune connotation particulière et 

peuvent être tenus pour équivalents. » 

ّ،ص:-10ّ   DENIS MARIA TERESA Cabré, la terminologie ّ    . 119ترمجتنا

«théorie, méthode et applications», les presses de l’Université d’Ottawa 

«l faut noter que les expressions ( langue de spécialité  et langage spécialisé) 
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 ne recouvrent qu’un sous ensemble de la langue celui des lexèmes.» 

 , Jean-Marc MANGIANTE et Jean-Jacques RICHER .ّاملرجعّالسابق21ّانظر،ّص:-11ّ

 .64خليفةّامليساوي،ّاملرجعّالسابق،ّص:ّ-12ّ

 ,Jean DUBOIS, Dictionnaire de linguistique, Ed. Larousseّترمجتناّلـ:ّ-13ّ

1995, p. 440  

« Un sous-système linguistique tel qu’il rassemble les spécificités linguis-

tiques d’un domaine particulier». 

 .Pierre Lerat , les langues de spécialité, Paris PUF , 1995, p36ترمجتنا،ّلــّ:ّّ-14ّ

«La langue spécialisée est une langue en situation d’emploi 

professionnel…c’est la langue elle-même (comme système autonome ) mais 

au service d’une fonction majeure : la transmission des connaissances.» ّ

   ّّّ  Koucourek (1991 a :12) cité par MARIA TERESA Cabré, la- ترمجتناّّّّّّّ- 15

  terminologie : théorie-méthode et application,les pensées d’ottawa, paris, 

1998, p.118  ّ 

       « la langue de spécialité sera une sous langue de la langue dite naturelle, 

enrichie d’éléments brachygraphiques à savoir abréviatifs et idéographiques 

,qui s’intègrent à elle en se conformant à ses servitudes grammaticales» 
 Dépecker.L, entre signe et concept :élément de terminologie ّّ   رمجتناّلـّّّتّ-16ّ

générale ,Paris ,Presses Sorbonne nouvelle,2002,p63 

 «il y a deux hypothèses : soit la langue technique ou scientifique est à 

considérer à part de la langue commune, ce que la spécificité de certains de ces 
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formants …, soit la langue technique ou scientifique est à considérer dans la 

continuité de la langue générale.»  

 Cusin-Berche F Exploration des caractéristiques des langues deّترمجتناّلـّ-17ّ

 spécialité, Actes du séminaire de Bruxelles des 24-25 novembre 1997 

,Louvain-la-Neuve, Duculot ,p55. 

ّ«parler de langue de spécialité présuppose que chaque domaine 

 Scientifique et/ou technique a élaboré son proper système linguistique, 

distinct du système régissant le fonctionnement de la langue dite ordinaire.»  

 Pierre Lerat , p16 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّترمجتناّلـلمرجعّالسابقّّّّّّّّ-18ّ

 «une première caractéristique distinguant les sciences humaines des autres est 

que le vocabulaire qu’ils utilisent est souvent proche du langage commun.»     ّ 

 .64انظر،ّخليفةّامليساوي،ّاملرجعّالسابق،ّص:-19ّ

ّ.Jean DUBOIS,1995, p. 440-441ّترمجتناّ،ّاملرجعّالسابق-20ّ

«En fait, la terminologie, à l’origine de ce concept, se satisfait très générale-

ment de relever les notions et les termes considérés comme propres à ce do-

maine. Sous cet angle, il y a donc abus à parler de langue de spécialité, et 

vocabulaire spécialisé convient mieux » 
 

 

 المراجع
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ّكتابّالزينةّيفّالكلماتّاإلسالميةّالعربيةّ،ّحتقيقّحس-1 نيّبنّفيضّاهللّاهلمداين،ّأبوّحامتّأمحدّبنّمحدانّالرازي،

 2ّ،1958-القاهرة،ّط

 1،2113-خليفةّامليساوي،ّاملصطلحّاللساينّوتأسيسّاملفهومّ،ّدارّاألمانّ،ّالرباطّ،ّط-2

دومينيكّمانغونوّّ،ّاملصطلحاتّاملفاتيحّلتحليلّاخلطابّّ،ترمجةّحممدّحيياتنّ،الدارّالعربيةّللعلومّناشرونّ،ّلبنانّ-3

 1ّ،2118-اجلزائر،طّ،ومنشوراتّاالختالف،

 ،1ّ،2113-صاحلّبلعيدّ،ّاللغةّالعربيةّالعلميةّ،دارّهومة،ّاجلزائر،ّط4

 1ّ،2111-عبدّالسالمّاملسد يّ،ّمباحثّتأسيسيةّيفّاللسانيات،ّدارّالكتابّاجلديدّاملتحدة،ّلبنان،ّط-5

 ،1993-6-عبدّالصبورّشاهني،ّيفّعلمّاللغةّالعامّ،ّمؤسسةّالرسالة،ّبريوت،ّط-6

 ت-ط،ّد-عبدّالقادرّالفاسيّالفهري،ّمعجمّاملصطلحاتّاللسانية،دارّالكتابّاجلديدّاملتحدة،لبنانّ،ّد-7

 2114ج،ّاللغة،ّترمجةّعبدّاحلميدّالد واخلىّوحممدّالقص اص،ّاملركزّالقوميّللرتمجةّ،القاهرة،ّ-فندريس-8

9- Cusin-Berche F Exploration des caractéristiques des langues de spécialité, 

Actes du séminaire de Bruxelles des 24-25 novembre 1997,Louvain-la-Neuve, 

Duculot. 

 10- DENIS MARIA TERESA Cabré, la terminologie  «théorie, méthode et 

applications», les presses de l’Université d’Ottawa 

11- Dépecker.L, entre signe et concept :élément de terminologie générale 

,Paris ,Presses Sorbonne nouvelle,2002 

12- Jean DUBOIS, Dictionnaire de linguistique, Ed. Larousse, 1995 
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13- Koucourek (1991 a :12) cité par MARIA TERESA Cabré, la terminologie 

  : théorie-méthode et application,les pensées d’ottawa, paris, 1998 

14- Pierre Lerat , les langues de spécialité, Paris PUF , 1995 

15-Jean-Marc MANGIANTE et Jean-Jacques RICHER ,  

quel périmètre et quelle influence en didactique des langues ?revue  

Points  Communs,centre de langue française,  Numéro 1 –  avril 2014 

ّ



 . النقد و حتليل اخلطاب    :التخصص.              فارس برية   : الامس اللقب 

  سكيكدة  5511أ وث  02جامعة  املؤسسة:.                  طالب دكتوراه:  الرتبة العلمية

 2220202002:  الهاتف      birafares90@gmail.com : الربيد الالكرتوين

 شهارياخلطاب ال   مقارابت حتليل  :الثالث  احملور

قناع و التطويع _ مقاربة يف مناذج خمتارة _ تداولية اخلطاب ال شهاري:  عنوان املداخةل  بني ال 

 

 

 عنوان المداخلة : تداولية الخطاب اإلشهاري بين اإلقناع و التطويع _ مقاربة في نماذج مختارة_ 

 سكيكدة  5511أوث  02فارس بيرة/ جامعة                                                      

 الملخص : 

بإلشعععيز    معععل ب وععع بون وخ يفنزخلععع    ب  عععز  نسعععمن خعععه هعععقا بعععىل  براز معععأ ية يمععع ب  خععع      عععأ ب            
ب وععع يف    برو اععع  و ب عععوفز و  و   مععع  ية مزعوبعععز   خل ب  عععز  بإلشعععيز   بعععيف ه عععز  خيف ععع      ععع  ب  ز ععع   

بال و ععزإ ية ك ععن بر ععوك  و خل د عع  ب  ال ععأ  عععة و ععز،ل   يفنععأ خم  ععأ   و خععه ب ععز  عع  زوا   عع   بعع  ب يف ععز،ل 
ب  سزن أ ب ض و نأ   م زء ب  ز  بإلشيز   كبإ ب  ب مأ ب و بو  أ  كفز  ع  زوا خل فعخ هئعز،ذ بعىل  ب م ز ع  

 وك.ب و بو  أ و  و بز 
ُ
   عف  أ ب و يف    برسوي ن و بإلق زع م   أ بر

 مقدمة :    

وبعععيف ناعععيفإ ع عععن يممعععز  نجععع   مل عععم   ععع   يعععز   بر عععزب ف   أق زع ععع  خ عععز  بإلشعععيز   ممععع ب  يف يف نعععز  و  زنعععأ ي       

ب ععز   وععزوا  ععزتب  ب ععودفز  خيفبقعع  خم  ععأ  عع ع  و يععأ نجعع  قعع  مج  ر نمفععل ع ععن يق ععزع  يععيف  برسععوي    

جبععيف مج بر ععوك مععز   يفء ية و ععز،ل   يفنععأ شععخ  ن واعع  خععه هقوععز ب  ععقإ بر ز ععل و ب ععىل  ن ضعع  ية ب ععوفز أ   بععأ 

ز أ ية خل ععن ب ئععيف  ب سععفم أ و ب بئعع نأ برئععزتبأ    عع ض بإلعقخعع  مزإل ععز أ ية   و عع  ب  ععيفبخل و برو اعع   ي عع

بريف  ان و مم ق ب  بء و بحل كأ ب يت وسه  برشي  يه ب يز    فييف  مم زنأ خلزخأ  وبع  ممع  ك عن ععة ب و  منعيفخل  



سعع زإ قئعع  ب وم نعع  اخو عع  بر و ععزإ  و و بععيف عبععز مج عععه خ  عع و     خلاععيفإ  مةنوز عع  عععز مج  شعع كزإ خومعع  مج ب  

ب  عبز مج   ق خوخئئأ   بإله بج و ب  ن يف  و و ع ب يفزض و ب  بزس و ب و ف ل و بإل زءمج و  بط ب ئيفإ 

ُسعيفق ُخ هو ع  و نسعيفق  
و بهو ز  ب   أ بر ز بأ   فيف يفع  و  مل خز نيف ز ب ز ب  خل ن ب   أ ب يت مي   عةبعز بعىلب بر

خل ععيفخل  ععفه بحلعع ض بإلشععيز   و موععل   عع  خ زنععأ خيفععأ     عع  ن ععيفخل ب  ععز  بإلشععيز     فسععوي ن و ب ععيت 

خل بو  ز  ؟  و   فز خل فه قيفمج ب  ز  بإلشيز    ؟ و   فز خلو  ن ق فأ ب  مل ب  قخ    ب  ز  بإلشعيز   ؟ و  

 عععز  بإلشعععيز    ك ععع  ن عععيفخل  عععب ل برشعععي   ب عععيف     عععأ ب وععع يف    برو اععع  و ب عععوفز و  و ي ععع بء  خعععه هعععقا ب 

 مزعوبز   ه زمز  ت ز  ز  قضز  ؟  و إل زمأ ع ن بىل  ب  ئ أ كزخل  مبخز  ع   ز ب  ج    فز ن   :                

  :la téorie pragmatique النظرية التداولية  أوالً :  _

 phlosophi du و   سع أ ب   عأ  la téorie de l’enocationب  ج نعأ ب و  ج عأ و ن  ع  ع  يعز  نضعز  

language   ب  نج نأ   يفنأ خلايفإ م  ب أ ب ومفزا ب   أ خعه ممع ا ب  ع ب  و ب فزععزإ  بنبداعس   ز عز  بعىل  

و خل ف عىل   عز ا   خلع هل  عفه بعىل  ب  ج نعأ مفيفععأ خعه بالبوفزخعزإ و  ب  ج نأ خه هقا   ب زإ  يفخل  و و 

 أ   زء هبز  و و  ر مميف بعز  عز ا  ن   ع   و عو    بربزت  خ يز :   مزا ب  قإ و ب   ب  خب     ب و بو 

  ب ععو     ععأ خععه هععقا خقتجععأ خ ز بععز  خلا مب  دعع  خععه ب فععل   سععس ب ععو يزخ أ   و خلم ب ععأ  و  خ نععأ  ال خلئعع  

  و خعععه ب ععز ب عععو وك  و عععو  خععز نسعععفن عفعععل 1مععىل ن    شععع ء و ال مي ععه بحل ععع  ع  يعععز مز ئعع ق  و ب  عععىل  م

اععيفا  وبععيف ب مفعل ب ععىل  نو اعع  نو  عأ قيف  ععز شعع ء خعز   كفععز كشعع  خ يعيفإ ب مفععل بروضععفه   ب وع يف  خععه هعقا ب 

ب اععيفا  و  ععزء  ععز ا   يععو  اععز نسععفن مز عفععزا بروضععف أ   ب اععيفا م نوفدععل ي ععيزخ  ب  ، سعع    ب وف  ععم  بهعععل 

بروضعف أ   ب اعيفا  و خعز ب ف أ م  خز نوئل مز مفل بروضفه   ب ايفا   ت  كبخلع   و بعيف خعز نسعف   ب ع  ب اعيفمج 

                                                           

 



   ي ععز أ ية بر  يفة ععأ ب ععيت خل ععيف إ خععع يخ ععل 2نوئععل اضععفيفخل ب مفععل و بععيف خععز نسععف   ب عع  ب وععيف  ب اضععيف  م

م  س  س  و مميف إ خه يف ز، أ  سزخل كقإ  و ب  ج نأ بحل ز  أ  و نج نأ بال و مبإ بحليفب   ب عيت  عزء هبعز  ع بنوخ 

ن أ م ب ععيت خلمعا مز ععومفزا ب   عأ  و ضععو  ماضع أ ب ععوقبإ مع  ب ومععزم  ب  خمنععأ و   و ب و بو  عأ بعع  خل عن ب   ب ععأ ب  سعز

.و اععز  خل قضعع أ  زنععأ ب   ععأ و وة  ويععز  ب،فععز  خععز خلدعع  نازشععز   3ب سعع زقزإ بر  م ععأ و برازخ ععأ و بحل يف ععأ و ب بشعع نأ م

بال وفزع ععأ معع  ب  عع ب   و   ععز ب    ععز بمى نعع   معع خل وععز وة  ععأ ب وفزع ععأ  و ك ععن خععه هععقا  عفيععز   مققععزإ

ب بمى بآله  ن   م خل وعز وة  عأ خم   عأ   ز   عأ   نجع ب  خلسعومفل   اعل خم يفخعزإ و  من يعز و يمق يعز    عه ال 

خيو   بيف عزخل ع عن  خل   ة عأ  زنعأ ن م عأ خلمعيف  مز  ز،ع مج ع عن برعو    و ب سعزخع    خل وبتع   و ب عوخ بإ ب   عأ نيفخ عز  

 ععع خ ععزت  بحل ععزمج ام يععز  ب،فععز     عع ل ب ب عع  و ب وف عع ذ  و  ال ويععز خلسععزب    خععه ممعع ا برو  فعع     

 مل كل ش ء مل ه   و خه ب ز خل يت براز مأ ب و بو  أ   خأ و م  ل خل ن ب جيفبب  ب  قخ أ   و ب يت خلمين   ب عأ 

شعععزا ب مقخعععزإ بر  ا عععأ ب عع ذ  و ب  عععز    عققزخلععع  مز سععع زق ب ويفب ععع   و ب  ك عععم ع ععن   معععزا ب  عععقإ و ب و 

 بحل ز  أ و بالبوفزإ مز س زق ب ويفب    و ب   ج  .

 ثانياً : _  مستويات الخطاب اإلشهاري و خصائصها التداولية  _ دراسة في نموذجين إشهاريين _:

 _ مفهوم اإلشهار : 1

عي ُُ  شعي ب  و ُشعي مج   ب   زشععوي    عزء    سعزخل ب مع   م ب ُشععي مُج و عيفُر ب خع  و قع  شععي ُ  نشه  زشععوي   و شرعي ُ  خلشعي ه

... و ب ُشعععي مُج ب  ضععع  أ  ... و   عععل شعععي  و خشعععييف  خمععع وا بر عععزخل خعععىلكيف ... و ب شعععي  ب افععع   ععع  معععىل ن 

  وخ   ن   مع خل خعز مج شعي  مفعل خم  ع  ب وا بعيف  ع ا يكب كعزخل نيع ا ية ب  ضع  م عزخل 4 شي خل  و ةييف   ...م
                                                           

 

 

 



ب دعز  باعزإ يكب كعزخل نيع ا ية ب وم نع  مشخئع أ  و خ عوك خعز نمعيف  مز  ز،ع مج برسزوئ و ب سع ب زإ و برضعز    و 

ع ن ب   ب  و بجملوفمزإ  و م بإلشعيز  نع خلبط   يفنعز  مز وشعي   كفعز نع خلبط مز شعي مج   يعيف خلشعي  ت ع  نيع ا ية 

   خعز 5م خلسيفن  خشي    ز  ز و  يف مج شخئ أ   ز  أ  و    أ  و بيف شي مج تع  نيع ا ية يزعز  ع عخ ك عن

خه ب  زت أ بال  قت أ  زإلشيز  بعيف  عه و  ع زعأ يعقخ عأ و يفاز  عأ   ع  هئعز،ذ مل عممج  م نسعو   ع عن خع يف بإ 

خ ، أ خدل ب م زونه   كوزمويز و خضزخ  يز و  نيفبع ب  بزعأ و ب ئيف مج ... نويفهن  خل خل يفخل    ز   وب  أ وب  أ و 

  و ب كد  خه ك ن  6خ بز ك يز    ب ل ما   بو ا ب   مبز  أ و نسومفل و ز،ل خلب  غ خو يفعأ خو ز اأ نس

 زإلشيز    ب  عزخق  خو  فز     عيفق ب مع و و ب   عل  و  عيف مج ب مفعل بإلشعيز   خعه  عيف مج بر عوك  مز  سعبأ 

  خيفوعع   بعع  اسععه بهو ععز     يف عععز،ل و  le publicitaire  فسععوي ن  و مععىل ن ن ععيفخل م: زععزر برشععي  

ُ وك    ء  زرسعوي ن توفعز   ع   7ب نأ ب يت ن    هنز  كد   مز  أ  وف ن    ز و  مبآل  زإ ب وم
    خ و يخل كزخل بر

  يف خل  يكب كزخل ب  مل بإلشيز        و نبان  ب،فز   إلشيز  خ زنأ مز  مج   خليف     يفق ب م و و ب   ل .  

 عه خععه برمععز    ن عخ برو اعع    زرشععي  و  ع ع  بععىل  ب مف  عأ المعع  خععه خل د ع  ب عع الالإ و   ععل  كعة ععع   مل

شخذ ع    ايفبممه بإل  بء     برسوي ن ملز ام   نيفة   كة ع   مل ه خعه ب  عز  ل بإلنشعز، أ و ب ةنعأ و 

بال ومز بإ و ب وشب يزإ  و ب   زنأ و بجملز  ي ز أ ية بريف  ان و بحل كعأ و ب ئعيفإ و تسعه بهو عز  ب  ضعزء خعع 

 ق  ب و يف  ع ن برسوي ن و   م  حنيف بإل و زا مزر وك و بىلب خز    ب    ب  فيفك   ب وز    .خليفة     أ ب س  

 _ مستويات الخطاب اإلشهاري :0

  _ برسويف  ب   يف  )ب  سز ( :

                                                           
 

 

 



نيف  برشي  ينئعزوز ية برو اع    ةع وا هز عأ  مج  يخل خز مي م   أ بإلشيز  عه   بز  هنز مفل    مج  ، س أ وبت

و ب  و   أ  وب  غ بىل  ب   ع مج  و  خل برشعي  نسعمن  و ا ع  ب  ع  م عى ب  جع  ععه برسعويف  ب   عيف  برسعومفل   

 ئ  ز   إ عزخ ز   كفز بيف ب ش خل خع مفيفعأ خه بإلشيز بإ ب مب، نأ ب يت خلب  ع ن ق يفبخل ز  و ق  ن يفخل  ئع  ز  و 

   خل وبت   و خز ني  ب ز بيف  خل خل يفخل ب   أ كبإ مم  خل يف   و يق زع . ن هىل خدزال  ع ن ك ن : عزخ ز   

(    خ خلع  قز معس ب  ق اعأ  و بعيف  AROMA يشيز  نب  ع ن ق زمج ب  يز  ب مب، نعأ ر عوك ب ايعيفمج ) قيعيفمج   وخعز

يت خلو عع   هبععز عععه  ععز،   نععيفبع ب ايععيفمج   بحلا اععأ يشععيز  خل ز سعع  نيعع ا ية يمعع ب  هئععز،ذ خل ععن ب ايععيفمج و مل مبضععز ب عع

ب ه   م   يف  ي  ب،    و ك ن حل  برسوي ن ع ن بقو زء بىلب ب  يفع و خل ض    ع ن       كفز مي ه  خل نم   

خلسععيفنا ز   نضععز  خععه هععقا ييفععز مج ب   بععأ   بقو ععزء بععىلب بر ععوك  ت عع   يك زعع   ال ن ئعع  عععه ن وعع    ب ب بنععأ مععل نبعع   

 عععمبإ خل عععن ب ايعععيفمج  و ب  عععز  بإلشعععيز   ب عععز  عععزء خ  عععه   شععع ل     عععأ مز  ي عععأ ب مزخ عععأ مزإلهبعععز  و ككععع  مل

 ب مب، نأ كزآليت:

 :  الومضة األولى

 نبدا صباحي بآروما بنة و نكهة معلومة   م 

 كاين منها يا جاري و أروما قهوة لحباب   

 الغاشي كع فالحومة يشرب قهوة آروما 

 ."أروما إختياري ما نبدلهاش محال  

 الومضة الثانية :

 expresoأروما " 

 قهوتنا العالمية وعليها ما نستغنوا من آروما زيدي شوية 

 ".بنتها هايلة 



د ذلثثر رفقثثة شثثابين مثثن القهثثوة لتخثثرج بعثث تشثثرب نوعثثاً آخثثر و ترتثثدي لباسثثاً أحمثثر  نيقثثة حسثثناو و أسثثيدة حيثثي يظهثثر م
رسثثمية و يحمثثف محفظثثة و اعخثثر سثثاعي بريثثد  تخرجثثون إلثثى الشثثارع حيثثي ي ثثدون م موعثثة مثثن لثثة أحثثدهما يرتثثدي ب 

  فت هب و تشثتري تلثر القهثوة بعثد أن رأت  آروما قهوةاس األحمر و هم منشغلون بتحضير الشبان يرتدون بدورهم اللب
لثر السثيدة التثي جلسث  مثع ممثثف ال ميع يشربونها  ثم ينتقف بنا المصور إلى داخف المقهى حيي يقدم النثادل قهثوة لت

 هم يرقصون على أنغام تلر األغنية "جزائري مشهور   في األخير يظهر جمع غفير من الناس م تمعين في الشارع و 

 

   _ خسويف  ب  جزإ ب نايف  :

 و ن اس  برسويف  ب نايف  ية قسف  :   

 يفنععأ   يفخضععأ بإلشععيز نأ ) ب ئععيف  برو  كععأ(  خدععل _ برسععويف  ب ناععيف   عع  برعع وةخل : وبعع  مفععيفع ب م ز عع  بر    

مفععيفع ب  ا ععزإ و ب موبنععز  و برعع مج ب مخ  ععأ ب ععيت خلسععو  قيز ب  ا ععأ  و ت كععزإ ب  ععزخ ب مزإل ععز أ ية خل ععن برعع يف بإ 

 بريف  ا أ و   ع ب  يفبإ برئزتبأ  و بىلب خز    ب    بىل  ب يفخضأ بإلشيز نأ :

  mbcلى قناة _ إشهار شكوالطة فيريروروشي ع

المزينثة بمختلث   يبدأ بصورة لسيارة فاخرة تدخف ليالً إلى باحة إحدى قصثور الطبقثة الراقيثة  ثانية  " 51بح م اإلشهار 
رجثف أنيثب بلبثاس مناسثبات أسثود و سثيدة جميلثة  تشثير بيثدها علثى ذلثر الحثارس األنيثب الواقث  األلوان  يركب السيارة 

الصثثور إلثثى الثثداخف مباشثثرة لتثث تي سثثيدتين ورجثثف فتقثثدم إحثثداهما للضثثيو  طبثثب مثثن شثثكوالطة أمثثام البثثاب  ثثثم تنتقثثف بنثثا 
فيريروروشي المحشوة بحبات البندق فتت ملها تلر السثيدة .ثثم يظهثر طبثاه و هثو يحضثر كريثات الشثكوالطة فثي مطبخث  

لى تلر السثيدة الوافثدة و لتظهرهثا و يت مف حبة البندق ثم يغمسها في الشكوالطة  تعود بنا الصورة عبر آلية االسترجاع إ
 هي تت وق حبة الشكوالطة بشغ  "

" ال هب يروي لنا حكايثة روشثي   قصثة الشثغ  الحقيثب لل ثودة  الخبثرة العريقثة : نوضفه بىلب بإلشيز  ب  ز  بآليت
مثن ذهثب  يحثو ل  و اإلبداعات الراقية  هنا ولد روشي من حبات البندق الفاخرة  و أجود أنواع الشثكوالطة  روشثي اسثم

 كف لحظة حين تهدي  إلى لحظة ثمينة  فيريروروشي في عيد األضحى  عطاو من القلب في قالب من ذهب "



  بىل  ب يفخضعأ بإلشعيز نأ خعه هعقا بهو عز  ب ئعيف  و ب  عيفبخل مم زنعأ  ز،اعأ  ي عز أ ية  عيف مج خلئعيفن  عز  عأ ب  قعأ  

يفزن أ و ب يت خه ش هنز  54ية خ مج بإلشيز  ب يت ال خلمن  عه جتمل برشزب  ن  ىل  ي  يز  وخل وع  خ    مزإل ز أ 

 خل ال خلب  بر ل   ن س أ برشزب   ي ز أ ية خل ن بريف  ان ب و ك ن ب ئيفإ برئزتل   يفخضأ بإلشعيز نأ  كعل 

 بىلب نمن  خه ش  بنوبز  برو ا  حنيف بىلب بر وك.

 خل   ن  خيف  ب   ز أ بإلشيز نأ ب و  منيفن أ و ك ن عة _ برسويف  ب نايف  بر وةخل : و ن فس  خه هقا ب ومف   

ب و  زق ب  الالإ   يف عيفا ية برمعز  بريف عيف مج     عققعأ ب ئعيف مج اعز خل خع  ي  ع  و خعز م بع  خعه  الالإ  و قع  

و  إ ع نعع  ب ئععيف  ب ععيت خععه شعع هنز  خل خلسععو ع   الالإ خم  ععأ   كبععه برو اعع     بععزس  ال ععأ و    ععيفبخل  ال ععأ و 

   ناأ مض  بر وك  ال أ  نضز  .  

 ج _ برسويف  ب داز  :

ععه مم نع  ب  بعزس بريفةع   يفبء خه هقا خلسيفن  بعىل  ب داز عأ   يشيز  خل  منيف  يفاز أ خ و   مز ض و مج نم خ    

ُ ععورك   تعع  كبخلعع   و بععىلب خععز   ن ععز    يشععيز  ب ايععيفمج
كععزخل   و رععز     بإلشععيز   و عععه مم نعع  ب   ععأ   و عععه مم نعع  بر

بإلشععيز   ععممج و ععل معع  بر ععوك و برسععوي ن  كععزخل  عع  شعع خل كبعع  تععخ   بجملععزا بال وفععزع  و بالقوئععز   و تععخ 

ب س ز عع   يك م و عععع خي  ععيف ب ويفب عععل بإلشععيز   هععع خزض   بععه يشعععز مج   ععزا ب س ز عععأ و معع ءوب ناوسعععفيفخل خميععع  

   اععع    عععب  وعععز خجيععع  خسععع ه   اععع  تسز ععع أ برسعععوي ن و برعععيفبممه   اععع  خل ععع إ ب شعععمز بإ كفعععز خل ععع إ ب ئعععيف 

  و قع  ن عيفخل بإلشعيز    ع بو  ع  جتز نعأ كف زو عأ مسعط ينع نيف يف  ز خم  عأ 8  ب س   كبضعز خب ععأ   فيف عأ م

 و مت نعع    عع مج قعع  مج مععس   ععزء خ ععوك خمعع   ن ععيفخل ب  عع و خلسععيفن  ب   عع مج ال بر ععوك   تعع  كبخلعع   م ناععيفإ بععىلب 

                                                           
 



يف  عع  خدعع بإ  به  ععأ  يخععز ع يفنععأ  و يخععز خ خلب ععأ مة  ععز  زإ هز   ععأ  و ق  ععأ  ب مزخععل ما ععزس قعع  مج يفاز ععأ خععز ع ععن خل

 .9نوم   ب خ  ام ز  بنس زإ م  أ ب وفزع أ خز م

 ثالثاً : الخطاب اإلشهاري بين اإلقناع و الت ثير / الفعف الكالمي و الفعف الح اجي في نماذج مختارة .

م مععل يخل خلسععف أ   مععزا ب  ععقإ كبضععز خ خلب ععأ  ععومفزا ب  م عع    بال بء   يال خععه هععقا  ب  قخعع  النوضعع  ب  مععل 

مز  مععل بحلعع ض ب ععىل  نعع      ب يفبقععع خععه يتعع بض  عع يفو  خععز   برو اعع   و خل  عع     و مععىل ن مي ععه ب اععيفا م  ععزر 

   و   م و   فز ن يت جملفيفع   مزا ب  قإ ب يت مف يز ب  فزكج بإلشيز نأ  .10بر  يفظ  و يه زق  م

 ألفعال القضوية :_ ا 1

ك بععيف خععه   ععيف   نععيفبع فععل ب ئعع ق  و ب  ععىل  معع خل بععىلب بر ععوو بععيف ت عع  وو  : أجثثود أنثثواع الشثثكوالطةالحكميثثات 

 ب ش يفالممأ .

  و بعيف يقع ب  برعو    ما فعأ بر عوك و أجود أنواع الشكوالطة / أروما إختيثاري مثا نبثدلهاش محثال / بنتهثا هايلثة   : التقريريات 

 ك.وقو زء بىلب بر خه ش ن  يق زع برسوي ن مض و مج ب ب ىل 

" روشي اسم من ذهب  يحو ل كف لحظة حين تهدي  إلى لحظة ثمينة "/"  قهوتنا العالميثة وعليهثا مثا  : البوحيات أو اإلفصاحيات

   خلمب  عه بحلز أ ب   س أ   فو      ل  ىل  بنوبز  برو ا  و ب و يف      .  " نستغنوا من آروما زيدي شوية

                                                           
 

 



و بعيف خلئعع ن  مشع ء  ن  ع  خل  عع ب  خ خلابعز  ع عن خسععويف  ب معزى ب عز    نسععمن خعه هق ع  ية   ععس  :التصثريحيات 

  و بععيف  م معلومثثةنكهثثة  بآرومثثا بنثثة و نبثثدا صثثباحيم /  هنثثا ولثثد روشثثي مثثن حبثثات البنثثدق الفثثاخر   بنوبععز  برو اعع  و ب وعع يف    عع 

 خلئ ن  خه برو       فو ا  مش ء خي    و ب ىل  خه ش ن   خل ا ل بنوبزب  .

 كل بىل  ب  مزا وز قيفمج خل يف نأ ع ن برو ا  متز س ع     مل ب و يف  و خه مت خلش  بنوبزب  ية بر وك .

شيز   مز ئ غ ب ةنأ  كد  خه بإلنشز، أ  و ق    ج عز مج خز نمه  ب  ز  بإل _ األفعال اإلن ازية الخبرية :2

بععىل  ب ئعع غ ب ةنععأ ية بإلنشععزء   ب  دعع  خععه ب ت ععزخل   خل ممب مععأ ب  ععز  بإلشععيز   خلو  ععل  خل ميععز س برشععي  

  مل بإلق زع و خليف    ب   بأ م  ناأ    خبزش مج      خل ال ن  ل خه برو ا  خبزش مج بقو زء بىلب بر  م .

  ن ب  مزا بإلزز نأ ب ةنأ : خد أ ع

اإلبداعات الراقية  هنثا ولثد روشثي  مثن    قصة الشغ  الحقيب لل ودة  الخبرة العريقة و " ال هب يروي لنا حكاية روشي 

اسثم مثن ذهثب  يحثو ل كثف لحظثة حثين تهديث  إلثى لحظثة ثمينثة    و أجود أنثواع الشثكوالطة  روشثي حبات البندق الفاخرة

 في عيد األضحى  عطاو من القلب في قالب من ذهب "  فيريروروشي

ع ععن ممععيفا ب يفخضععأ بإلشععيز نأ    تعع  زعع   خل كععل   عع يف  خععه بععىل  ب  ععز  ل نقتععت خلمزقععل ب  ععز  ل ب ةنععأ 

 خي ج خه خم ز  ب     ية برما بإلنشز،  :

و ك ععن قئعع   " ريقثثة و اإلبثثداعات الراقيثثة" الخبثثرة الع/  " الثث هب يثثروي لنثثا حكايثثة روشثثي  ": _ هعع وج ب ععة ية بإلع ععز  

 ب و يف  عل برسوي ن و م زخل  يف مج بر وك و هئز،ئ  بروف ممج .

 م . روشي  اسم من ذهب" _ ه وج ب ة ية ية بر ر : 

 م . أجود أنواع الشكوالطة: م _ ه وج خما ب ة ية ب  خ  



  ب عز ن عن برعو     خل نشع   ( فالحومة ) ت مع سكني ( يشثرب قهثوة آرومثا"  الغاشي كع ) كل_ ه وج ب ة ية ب     : م 

 شخذ وبت    ك ن بر زخل ب ىل  نس    نيفع  ه     نيفع ب اييفمج ب ىل  بيف مئ   خلم ن   .

 _ تداولية الح اج في الخطاب اإلشهاري :3

ت ز  عأ. وهع  خعه ميدعل بعىل  براز معأ  عبعز مج ععه  وبمعط   يفنعأبعيف  خل ب ع ذ  و ب  عز  معب و بو  عأ بحل ز  عأ  اع   خل

ونمعين بعىلب  خل ب بمع     عفه ب يف ع  ب  سعز     هعل ب بمع  ب وع بون   ب ىل (Ducrot) بحل ز  أ  و وب    وك و

بريف عيف مج مع  بر  يفةعزإ  أ ز مققع   ف  يفظ نيف     ب   أ ن سيز  و  خ خ خلب ز مس زق خل  ج  خز. وخه ر ب و بون

 ب عو بزمم أ.   : يخل ب ع وبمط بحل ز  عأ بع  ب عيت خلعو      بخلسعزق ب ع ذ سعس خ  ا عأبع  عققعأ ت ز  عأ  و  

بإليفبعزإ وب   ع   وبال عو وزج   و وبمعط وبنس زخ   كز ضفز،   وت وا ب م    وب  زء بريف عيف أ  و  عزء بإلشعز مج 

ز نأ مفيفععأ خعه ب ع وبمط . و   ب  فعزكج بإلشعير  يفةزإ عة   مزا ب  قإب وخه ر  نو ا  خليفب ل وبال و  بو...

 بحل ز  أ نة بز كفز ن   : 

 مزإل ز أ ية ب ضفز،  م نيفبعيز حن  خزن   :

 . "حبات البندق الراقية و أجود أنواع الشكوالطة من_ ب م   : م

  " هنا ولد روشي": _   زء بإلشز مج 

 " الغاشي كع فالحومة يشرب قهوة آروما "ب     و بإليفبزض : 

. وخه ر   زحل زج  مز  أ خل بو  عأ     عأ و ب وم ن  مزر وكوب   و خه بىلب بحل زج بيف بإلق زع وب و يف  وب و بوا  .

 . ن زخ    أ 



  خز   فز خيذ ب سقى بحل ز  أ    ا   زءإ خ خلبأ   ب  فيفك   كزآليت :

 الح ة األولى : ال هب يروي لنا حكاية روشي  

 الشغ  الحقيب لل ودة  الخبرة العريقة و اإلبداعات الراقيةالح ة الثانية : قصة 

 الح ة الثالثة : هنا ولد روشي  من حبات البندق الفاخرة و أجود أنواع الشكوالطة

 الح ة الرابعة:  روشي  اسم من ذهب  يحو ل كف لحظة حين تهدي  إلى لحظة ثمينة

 الح ة الخامسة : فيريروروشي  في عيد األضحى  عطاو من القلب في قالب من ذهب 

  عععة خلس سععل وعع إ  عع   ب و ز ععل معع  بحل ععك  ب ايفنععأ  ععز قيف   خلبععس بععىل  بحل ععك و عع   عع   ت ععز    بحل ععأ

ت عع   خل كععل ت ععأ خلسععو ع  نو  ععأ خم  ععأ و  خل كععل ت ععأ خلععق إ ت ععأ  هعع    تععخ نئععل   ب هعع  ية ما عع  

 بم  بإلق زع  .ب 

 ز أ ية ك ن ب ئخل برئزتل    معل بإلشعيز    زإل خز مز  سبأ    فيفكج بإلشيز   ب مب،   ب ز  مز اييفمج   

و ب   ععزء و ب عع قذ ب مب،عع  عععه ب  ععموإ   يشععيز  ب ايععيفمج ب مب،عع    مزراز نععأ خععع يشععيز  ب شعع يفالممأ ب سععزم   زعع  معع خل 

ك ب ايفنعأ  وال  ر بحل عك ب ضعم  أ و بعىلب خعز نع    ية  عم  بحل عك ب زو ه ل   خل خل ل بحل ك يك  زءإ بحل 

بإلق زع أ و ال و ض خل يف    ن س أ برو ا   و بىلب   نج   و ض ن يف    ن خ برو ا   يك  خل  يفء بإلشعيز  و 

 ب وا مي مزر وك ن    ية ب   يف  خ   و ع إ بالبوفزإ م  خه مم ا برسوي ن .

 خاتمة :

 كك   نسو وك خزن   : ب    خه هقا خز

و مل مبخلع  و قز ع   قئع  خليف  ع    بعأ برسعوي ن    أ   وم ن  مزر وك و ككع  هئز،ئع _ ب   أ    بإلشيز  ب  و 
 و ب وفز و  و يق زع  مزقو زء ك ن بر وك .



ع ز عع  _ ب  ععز  بإلشععيز   بععيف ه ععز  ي  ب،عع  قععى  خل ععيفخل ب  ععز  ل ب   يفنععأ   عع  ع ئعع ب  خيفععز مزإل ععز أ ية 
  ه   كز ئيف مج و ب  ن يف  و ب شخز  ..يخل .

_ يخلة تسه خليفة   ب م ئ  ب   يف    ب  عز  بإلشعيز   خعه تسعه يهع بج ب يفخضعأ بإلشعيز نأ   و  عيفء خليفة  ع  
 خه  يفء ب وم ن  و يم ب  قز ه بر وك .

ك ب عأ و  ال  عأ بعيف  زنعأ  كعل _ يخل ب بم  ب  زإ مزعوبز   نس  ز  خلوشزمن   ع  مفيفععأ خعه ب مقخعزإ و ع  قيفبعع  خل  
 عع ج يشععيز      سععه ب ععوخ بإ ب عع وبمط بحل ز  ععأ و تسععه   عع  و خل خل ععل ب سععقى بحل ز  ععأ ن ععوك   ععز ه زمععز  
خ س فز  و خوساز   نسزب     ىل  بنوبز  برسعوي ن و ب وع يف    ع  و يق زعع  جبعيف مج بر عوك  و  خلة بإله عزق   بعىل  

 بر وك و ال نم     ىن ببوفزإ .ب يفبنل امل برسوي ن ن    خه 

 _ بإلشيز  عة  نايفنزخل  و   و  بيف و   أ   وم ن  مداز أ  زتل بر وك و خلسيفنايز ع ن ن زق وب ع  

 ععوك  و بععيف  ععه بإل  ععزإ ب اععز،  ع ععن 
ُ
_ ب  ععز  بإلشععيز   بععيف ه ععز  ن كععم ع ععن برسععوي ن  كدعع  ملععز ن كععم ع ععن بر

   زس ن م  و م ب فزيت قى .

ز  مز   ععأ ب  ئعع ن ن ععيفخل  كدعع   ععيف مج و  قعع  و  وبج خععه بإلشععيز  ب ععىل  ن ععيفخل مز مزخ ععأ  و ب  عع ط معع   _ بإلشععي
 ب  ئ ن و ب   ب أ  و ب مزخ أ .

_ خليفة   بحل كزإ ب مب، مج عه ب  عموإ و بريف ع ان ب ئعزهبأ   ب  عز  بإلشعيز   نع    ية خ عل برو اع   مزعوبعز  
خل ععن بريف عع ان بوز ،ععأ   خلععزر ن سعع و  ية ك ععن   بإلشععيز  و مز وععزن ن ععيفخل خي عع   خل ب فيععيف  مي ععل ية بوعع وء و ية 

 ن س ز  القو زء بر وك .

 

 بويفبخش :
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 زوليخة زيتون . األستاذة :مداخلة 

 قاملة . 5491ماي 80اجلامعة : 

 أستاذ حماضر . الصفة :

 : نقد أديب.التخصص

 : املصطلح واملفاهيم )إشكالية املصطلح(.المحور 

 .من مصطلح "إشكالية " إىل إشكالية "املصطلح " العنوان :

 الملخص :

اهتا قوة جتميعية لغة العوملة املشرتكة بني الثقافات اإلنسانية ، حتمل يف طي   المصطلحيعترب اليوم      
للمعرفة تُقد م يف صورة عقد تواصلي وتداويل يتجاوز احلدود اللغوية العادية إىل فضاءات وتكشيفية 

، Meta- languageلغة -إميائية رمزية . ليمث ل بذلك درجة عالية من التجريد املفهومي للميتا
من خالل تأطري  -على حد  تعبري يوسف وغليسي  -عاصمة العواصم اللغوية املتباعدة أي 

 التصورات الفكرية وتشخيص املفاهيم وضبطها اليت تنتجها املمارسات اللغوية يف زمن ما .
من قو ة األمة يغ من أجله يف تعبريه عن املعىن الذي ص   ويف صياغته وترمجته المصطلح ولئن قوة   

 ثة للغة ، فإنه أصبح من أشد  بؤر الصراع اليت أضحت تثري القلق والتجاذب بني النقاداملتحد  
ما موقع المصطلح من  وعلى ضوء هذا جاءت إشكالية  البحث كاآليت : . والدارسني واللسانيني

 .إشكاليات الخطاب النقدي المعاصر ؟
 تية :وهي اإلشكالية اليت تقتضي اإلجابة عنها عناصر ورقة البحث اآل

 .  وماهية الوجود (Problématique)مصطلح  اإلشكالية  - 
 وسؤال التجاوز. (Terme)إشكالية املصطلح  -
 .جدلية اإلشكالية واملصطلح  -
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 : وماهية الوجود   (Problématique)مصطلح  اإلشكالية  /1

ورد يف معجم )الروس( كاآليت:  مصطلحا فلسفيا فكريا ،  -يف األساس -يعترب هذا املصطلح       

أن يطرحها تبعا لوسائله وموضوع دراسته  -أو فلسفة معينة -"جمموعة أسئلة ، حيق لعلم ما 

  .(1)ووجهات نظره "

 منهم : ، تناوله العديد من الدارسني والباحثني من وجهات نظر متعددةكما  

العناصر البانية يف جمال  إىل،يشري  ألتوسري"مصطلح أشاعه لوي  يقول عنه إنهجابر عصفور ،  -

 إطارعلى حنو يتكشف عن  ا الزمن التارخيي ،هملواجهة مشكالت وتساؤالت يطرح إيديولوجي

 .(2) د كل العناصر "داخلي لبنية توح  

ها على :"جمموعة من األفكار اليت قد ختتلف فيما بينها ، ولكن   يدل  ه  ريى أن  فحممد عناين ، أما  -

 .  (3) أو نظرية تتيح للباحث أن يتناوهلا باعتبارها قضية مستقلة "ل وحدة فكرية تشك  

" : هيحيث يقول ، حا و ثر وضكهذا املصطلح عند حممد عابد اجلابري أماهية جند لكن     

مشاكل عديدة مرتابطة ال تتوافر إمكانية  -داخل فكر معني -منظومة من العالقات اليت تنسجها 

 . (4) عام يشملها مجيعا ..." حل   طاريف إ إال -من الناحية النظرية  -وال تقبل احلل  ،ها منفردة حل  

                                                           

(1) Larousse, Petit Larousse Illustré,1984,Librairie Larousse ,Paris,1980,p:810 
، 5401فوكو ، ترمجة :جابر عصفور ،دار آفاق عربية ، بغداد ،   إىلأديث كرز ويل ،عصر البنيوية من ليفي شرتاوس إىل  (2)

 .409ص:
، 5441 ،الشركة املصرية العاملية للنشر ، لوجنمان حممد عناين ، املصطلحات األدبية احلديثة ، مكتبة لبنان ناشرون ، (3)

 .94ص:
 .51ص:،  3،5449الوحدة العربية ،بريوت ،طحممد عابد اجلابري ، إشكاليات الفكر العريب املعاصر ، مركز دراسات  (4)
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 . (5)إهنا " علم طرح املسائل "حيث يقول: لتلتقي كل التعاريف السابقة مع تعريف منذر عياشي   

من  . (6) "، يف سياق أيديولوجي معني  العلوم  أي أهنا تعين " جمموعة املسائل اليت يطرحها علم من

خالل هذا التعريف ميكن القول ال ميكن احلديث عن معىن اإلشكالية إال يف ظل الفضاء 

 اإليديولوجي الذي ولدت فيه ، كون مفهومها يتغري مع تغري معطيات املعرفة .

ألن اإلشكالية هي مصطلح جديد  ،املشكلة  اإلشارة إليه هو الفرق بني اإلشكالية وبنا وما جيدر   

يف اخلطاب املعاصر عكس املشكلة . وهو ما يؤكده إبراهيم السامرائي ، إذ يقول :"إن اإلشكالية 

مصدر صناعي أقيم على مصدر آخر للفعل َأشَكَل وهو إشكال ، وهذا املصدر الصناعي جديد يف 

ن مؤديا ما يؤديه مثله يف اللغات العربية املعاصرة ، وقد شقي املعاصرون يف الوصول إليه ليكو 

ويراد هبا ضرب من  ، وهو غري كلمة مشكلة ، بل إن يف اإلشكالية شيئا من املشكلة .األعجمية 

الوضع فيه إشكال وفيه وضع خاص . وإنك ال جتد هذه اإلشكالية يف العربية اليت نعرفها قبل مخسني 

له دالالت عدة من مصطلح قدمي  أو املشكل فهواملشكلة  أما.   (7) أو ثالثني سنة ، فهي جديدة "

ينا هذا النوع من وس   بينها أن ه أحد مصطلحات علم البديع ، وهو "نوع من السجع ، قال الكالعي:

 . (8)السجع )املشكل( ألنه يأيت متفق اللفظ ، خمتلف املعىن ، فرمبا أشَكَل "

 
                                                           

 .553، ص: 5440منذر عياشي ، الكتابة الثانية وفاحتة املتعة ، املركز الثقايف العريب ، بريوت / الدار البيضاء ، (5)
 .نفسه  (6)
 .90ص:  ،4888، 5إبراهيم السامرائي ، معجم ودراسة يف العربية املعاصرة ، مكتبة لبنان ناشرون ، بريوت ، ط (7)
 . 149، ص: 4888أمحد مطلوب ، معجم املصطالحات البالغية وتطورها ، مكتبة لبنان ناشرون ، بريوت ،  (8)
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 :وسؤال التجاوز (Terme)إشكالية المصطلح / 2

 منها :  ،يف الكثري من املعاجم العربية وردت مادة "ص، ل ،ح"

: زاد عنه الفساد ...اصطلح  ا ، وصلوحا  ، صالح   لحَ املعجم الوسيط ، جاءت باملعىن اآليت "صَ  -

واصطلحوا على األمر : تعارفوا عليه واتفقوا ،...، واالصطالح : القوم :زال ما بينهم من خالف 

 . (9)خمصوص" مصدر اصطلح ...اتفاق طائفة على شىء

ق وهو التعريف الذي تلتقي فيه معظم املعاجم العربية حول املصطلح الذي ال يتجاوز معىن االتفا  

 والتعارف .

 الدارسون اهتماما كبريا على غرار :  أما يف االصطالح فقد أوىل له

مصطلحاهتا ، ومصطلحات العلوم مثارها  يقول: " مفاتيح العلومإذ عبد السالم املسدي ،  -

فهي جممع حقائقها املعرفية وعنوان ما به يتميز كل واحد منه عما سواه ، وليس من  القصوى ،

مسلك يتوسل به اإلنسان إىل منطق العلم غري ألفاظه االصطالحية حىت لكأهنا تقوم من كل علم 

ذاته ومضامني قدرة من يقني املعارف وحقيق مقام جهاز من الدوال ليست مدلوالته إال حماور العلم 

اللفظ األدائي يف اللغة صورة للمواضعة اجلماعية فإن املصطلح كان  أنه "إذا بني  يُ ل .(10)األقوال "

العلمي يف سياق نفس النظام اللغوي يصبح مواضعة مضاعفة ، إذ يتحول إىل اصطالح يف صلب 

                                                           

 .191، ص:4(، جممع اللغة العربية ، القاهرة ، ط4-5إبراهيم أنيس وآخرون ، املعجم الوسيط ) (9)
 .55، ص: 5409، قاموس اللسانيات ، الدار العربية للكتاب ،  عبد السالم املسدي (10)
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حنايا النظام التواصلي األول ، هو بصورة تعبريية أخرى االصطالح ، فهو إذن نظام إبالغي مزروع يف 

 . (11)عالمات مشتقة من جهاز عالمي أوسع منه كمًّا وأضيق ذمة "

يفرض فيه الرمز اللغوي سلطته على ذاته هبدف جتميع مثرات املعرفة اليت لغوي  فهو تعبري، إذن  

 أنتجها العقل البشري . 

اللتها اللفظية واملعجمية د"كلمة أو جمموعة من الكلمات، تتجاوز  :ن املصطلح هوإوميكن القول  -

إىل تأطري تصورات فكرية وتسميتها يف إطار معني، وتقوى على تشخيص وضبط املفاهيم اليت تنتجها 

ممارسة ما يف حلظات معينة. واملصطلح هبذا املعىن هو الذي يستطيع اإلمساك بالعناصر املوحدة 

ملا قد يبدو مشتتا يف  ةلفظي ميتلك قوة جتميعية وتكشيفي انتظامها يف قالبللمفهوم والتمكن من 

دالالت  إىلمن هنا نرى أن املصطلح يقوم يف العادة بزحزحة املعىن الثابت للفظ  ،(12)التصور "

. وهو املعىن الذي يطرحه فاضل ثامر قائال :إنه  حياثية وتأويلية جديدة مل يكن حيملها يف السابقإ

"مرحلة متقدمة من النضج والتأمل والوعي .فاملصطلح هو تعميم أو جتريد ذهين لظاهرة أو حالة أو 

العلمية يف أية ثقافة إشكالية علمية أو ثقافية . ولذا فهو يقرتن بنضج ظاهريت التعريفات والتصنيفات 

خر مظهر مهم من مظاهر الوحدة الذهنية والثقافية لألمة ، كما ميثل إنسانية ، وهو من اجلانب اآل

                                                           

 .53نفسه، ص:  (11)
دد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع ،جملة الفكر العريب املعاصر، : املصطلح ونقد النقد العريب احلديث " علم املصطلح إىلمحد بوحسن "مدخل أ (12)

 .09:ص  ، بريوت،1989شباط  –( كانون الثاين 15 -18) 
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وعليه فاملصطلح هو جتميع  .(13)يف اجلانب اآلخر قاسا مشرتكا بني الثقافات اإلنسانية املختلفة "

جملموعة من املعلومات واملعارف أو هو جتميع جملموعة من اخلصائص النوعية يف أصغر رمز لغوي دال 

و هي  الدالالت اليت جيمعها يف التعبري عن األفكار املطروحة فيها . هو اللفظة ، ليكون بديال موجزا 

خاصة تقوم على ركنني أساسيني ، ال سبيل  يوسف وغليسي يف قوله: إن املصطلح هو" عالمة لغوية

أو حد ها عن مفهومها ، أحدمها : الشكل ،ا التعبريي  عن مدلوهلا املضموين إىل فصل داهل  

(Forme)  أو التسمية(Dénomination)  . خر املعىن و اآل(Sens)  أو املفهوم(Notion)  أو

أي الوصف اللفظي ،(Définition)...يوحدمها التحديد أو التعريف  (Concept)التصور

 .(14)ر الذهين "للمتصو  

اليت تروم  يعترب من العلوم القدمية اجلديدة :(Terminologie) أو المصطلحية  / علم المصطلح3

إنه الدراسة امليدانية  عنها ، اليت تعرب ت اللغويةصطلحااملو العلمية بني املفاهيم  ة البحث يف العالق"

 (15)لتسمية املفاهيم اليت تنتمي إىل ميادين خمتصة من النشاط البشري باعتبار وظيفتها االجتماعية" 

 : (16)كما يهتم علم املصطلح باجلوانب اآلتية

 . البحث يف العالقات بني املفاهيم املتداخلة ، املشكلة للمصطلحات املعربة عنها 

                                                           

فاضل ثامر ، اللغة الثانية يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث ، املركز الثقايف العريب،  (13)
 .  598ص: ،5449، 5بريوت / الدار البيضاء، لبنان / املغرب ، ط

، ختالف ، اجلزائر العاصمة / بريوتيوسف وغليسي ، إشكالية املصطلح  يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ، منشورات اال (14)
 .40، 49ص:،  4880، 5اجلزائر / لبنان، ط

 .،ص:)ل(5445، 4علي القاسي، علم اللغة وصناعة املعجم ، مطابع جامعة امللك سعود ،الرياض، ط (15)
 .نفسه : ينظر (16)
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  ووسائل وضعها ، وأنظمة متثيلها يف البحث يف املصطلحات اللغوية والعالقات القائمة بينها

 بنية علم من العلوم .

  البحث يف الطرق العامة املؤدية إىل خلق اللغة العلمية و التقنية بصرف النظر عن التطبيقات

 العلمية يف لغة طبيعية بذاهتا. 

األسس إن علم املصطلح حييل على ثالثة مفاهيم هي : من خالل هذه التحديدات ميكن أن نقول

املصطلحات املصطلحات ، وأخريا  صناعة  منهجية  ودراسة املصطلحات وتطورها، يف  العلمية 

 اخلاصة مبجال معريف  معني .

املصطلحية ،  لإلشارة فإن علم املصطلح له مقابالت عدة يف الفكر العريب منها على سبيل املثال : 

، صناعة املصطلحو واالصطالحية ، ،  (17) )مجع بينهما عبد السالم املسدي (االصطالح ،وعلم 

لكن يتفق معظم الدارسني على مصطلح علم املصطلح، وغريها . وفقه املصطلح ، ونظرية املصطلح ،

وحفرياهتا  "على علم يتناول بنية املصطلحات ومدلوالهتا، -حسب يوسف أوغليسي -لألنه يد

وانتقاالهتا بني  ،ياملعجمية، وتطوراهتا الداللية إىل غاية استقرارها االصطالح اشتقاقاهتاالتأثيلية )

 . (18)" ...(وهجرهتا بني خمتلف اللغات احلقول املعرفية املختلفة ،

 جدلية اإلشكالية والمصطلح :/9

 اإلشكالية والمصطلح:  - أ

                                                           

، 5443، مارس 49عبد السالم املسدي ، "االزدواج واملماثلة يف املصطلح النقدي" ، اجمللة العربية للثقافة ، تونس ،ع (17)
 . 39ص:

 .34يوسف وغليسي ، إشكالية املصطلح  يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ، ص:  (18)



8 
 

املالحظ لتحديدات كل من اإلشكالية واملصطلح جيدها تلتقي يف النقاط اليت جيملها يوسف   

 : (19)وغليسي فيما سيأيت

إن يف املصطلح النقدي اجلديد ما فيه من االلتباس واالعتياص والتنازع واالنغالق على الفهم ،  -5

 بقا .وكل  ما من شأنه أن يشكل مشكال بكل املواصفات املشار إليها سا

حبكم طبيعة البحث االصطالحي العابرة  إن تطارح الشجون الفرعية لقضية املصطلح النقدي ، -4

 لالختصاصات ، يقتضي االستعانة جبملة من املناهج واالختصاصات املختلفة .

تتنازع القضية االصطالحية النقدية اجلديدة مجلة من الرؤى املختلفة اليت تقبل األخذ والرد   -3

، حيث حيتد  اجلدال بني مناٍد بإعمال املصطلح الرتاثي يف مواجهة املفهوم الغريب ،  واملتناقضة أحيانا

وبني مناٍد بإمهاله ، بني متحمس للنحت والتعريب وبني معارض هلما مكتف باآلليات األصيلة اليت 

من اإلشكاليات الثانوية  مبعىن أن اإلشكالية االصطالحية تتفرع إىل مجلة حتافظ على نقاء اللغة ...،

 سبيل إىل فصل اخلطاب يف ختام دراستها ، وال سبيل إىل الوثوقية املطلقة يف أي  رأٍي منها . اليت ال

 إشكالية المصطلح :  -ب

الثورة  املعرفية و املعلوماتية اليت شهدهتا كافة اجملاالت ، انفجارا واضحا يف املصطلحات دت ول      

استوقف النقاد والدارسني أمام إشكالياهتا املختلفة سواء من حيث ضبط ، األمر الذي النقدية 

أساسا يف لكن املالحظ ألمهها  جيدها نشأت مفاهيمها أم إجياد مقابالت رمزية ولغوية مرتمجة هلا . 

 :هي ( خمتلفة ، )أخذ ورد الجتاهاتحصيلة  ا التكوينية بوصفه إرهاصاهتا
                                                           

 .14نفسه ، ص:  (19)
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 يستنداالجتاه املوروث كان هذا  (: :النقدي والبالغياالتجاه المحافظ )المصطلح التراثي /1-ب

دبية أو الظواهر األوالفلسفي أحيانا عند حتليل والنقدي املصطلح البالغي واللغوي إىل أساسا 

وحممد  "الوسيلة األدبية"يف كتابات حسني املرصفي يف مثال : ذلك يظهر ، ةبداعياإل وصنصال

وغريهم  ،اليازجي وشكيب أرسالن  إبراهيمكتابات   إضافة إىل ، املويلحي يف نقده لشعر شوقي 

النقدية النظريات  هيمنة إال أن هذا االجتاه سرعان ما راح يرتاجع أمام  .)أدباء مدرسة اإلحياء(

حظه يف وهذا ما نال ،هلا منوذجااحلديثة اليت راحت تتخذ من النقد الغريب ومصطلحاته النقدية 

على الدعوة الستخدام املصطلحات الرتاثية ، منهم عبد السالم  اعرتاض بعض النقاد والدارسني

استعمال املصطلح  - اإلمكانبقدر -يقول :"جتنبا  املسدي وعبد القادر الفهري . هذا األخري الذي 

مفاهيم جديدة قد ألن توظيف املصطلح القدمي لنقل  املتوفر القدمي للتعبري عن املصطلح الداخل ،

ميكن إعادة توظيف املصطلح القدمي وختصيصه  ال يفسد متثل املفهوم اجلديد واحمللي على السواء . و

، (20)إلضافة إىل سوء فهم "اب ألن هذا يؤدي إىل مشرتك لفظي غري مرغوب فيه ، ،فاإذا كان موظ  

ا الشك ستخلق الل بس املصطلحات الرتاثية ألهناستخدام فهذا القول يؤكد على ضرورة جتنب 

 بالتايل يؤدي ذلك إىل صعوبة فهمها. ، والغموض 

 (:المترجم المصطلح النقدي أي، األخذ  ب :االتجاه المعاصر ) المصطلح الحداثي /2-ب

ميتلك جذورا  كونه.احلديثة الغربية صراع مع النظريات النقدية ال يف ظل النقد العريب احلديث  نشأ

، من جهة املوروث املاضي  إىله عميقة تشد   (وفلسفية ومنطقيةوفقهية  وكالمية نقدية وبالغية)تراثية 

                                                           

 .51، ص:5404، 3،ع48أمحد خمتار عمر ، "املصطلح األلسين العريب وضبط املنهجية "، جملة عامل الفكر ، اجمللد  (20)
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الفكر النقدي اليت جاء هبا اجلديدة االصطالحية  النقدية املفاهيم  إىلمن جهة أخرى راح يتطلع  و

 بني هذين االجتاهني. واضحاصراعا  فنتج عن ذلك ، احلديث 

عن طريق احلديث اخلطاب النقدي العريب ن جيد مكانه يف إذا كان املصطلح الغريب استطاع أ   

ي أمحد زكي أبو شادو  (العقاد واملازينوأدباء مدرسة الديوان ) طه حسني كتابات  من خاللالرتمجة ، 

ردود أفعال متباينة  إىل وجوده هذا أدى  فإن .وغريهم وجرجي زيدان وخليل مطران وميخائيل نعيمة 

 .ترتاوح بني القبول والرفض

جتاه كل  قدمي حني كانوا يرون قدميا هو حال علماء اللغة  و: احملافظون فكان ممن يرفضون ذلك     

يف القدمي اجليد واألحسن واألفضل عكس احلديث . والدليل على ذلك ظهور بعض املصطلحات 

من نقل الذي استاء الشاعر إلياس أبو شبكة اليت كانت حمل سخرية من قبل بعض الشعراء كاحلديثة 

" الكوبيسم والريالسم مثل مصطلحات من قبل بعض النقاد ، كما هو  الغريباملصطلح 

 . (21)واالمربيشنسم والفيو تشرزم.. اخل "

. ، الذين احتضنوا وقبلوا املصطلح النقدي الغريب احلديث هم اجملددون جند من جهة أخرى لكن    

اجلديد ولدى عدد من اجلامعيني  األديباستعدادا كبريا لدى اجليل " لقد وجدنا  يقول  فاضل تامر:

، حىت حدث شبه افرتاق بني وإشاعتهالشباب وخرجيي اجلامعات الغربية لتداول املصطلح الغريب 

ال جتري حماولة وساطة بني االجتاهني لصياغة مصطلح نقدي عريب يفيد  أناالجتاهني. ومن املؤسف 

                                                           

لإلفادة  .80ص: ، 5410، صر ، مدار املعارف ،( 5، اهلامش رقم )4ج ،النقد األديب احلديث يف لبنان ، هاشم ياغي  (21)
االنطباعية:  ،Realism الواقعية: الرياملسم،  Cubism التكعيبية: الكوبيسم :هي  هلذه املصطلحات املرتمجة املقابالت : 

 Futurism ملستقبلية: الفيوتشرزم، اImpressienism االمربيشنسم
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حد   إىليف آن واحد من املصطلح النقدي املوروث واملصطلح النقدي الغريب، فاحنسر املصطلح الرتاثي 

ورمبا يعود ذلك،  .: الغرباآلخريصبح صورة مطابقة ملا قدمه لنا  أنكبري، وكاد النقد العريب احلديث 

اليت بدأ يشهدها اجملتمع  ىل املتغريات العميقةإزمت احملافظني، وتطرف اجملددين و يف بعض جوانبه إىل ت

إىل ضرورة ترك  -إذا  -فهي دعوة  .(22)"العريب وبناه الداخلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا

يف إجياد مصطلحات جتمع بني اهلوية الرتاثية والتطور  االجتهادمسافة التحرك للمرتمجني اجلدد ألجل 

 احلضاري من خالل التعديل الدائم وإضافة اجلديد إليها حىت تبقى قادرة على احلياة . 

إن ارتباط اخلطاب النقدي العريب بالكثري  :صراع المناهج والمفاهيم والنظريات والعلوم  /3-ب 

االجتماع وعلم النفس وعلم  مثل علم،  نتيجة التأثر الكبري هبا حدة الصراع من العلوم أدى إىل 

 ا ،كثري من مصطلحاهت يتوسل إىل املصطلح النقدي  أصبح إذ .علم اللغة  إىل إضافة االنثربولوجيا

 ومن مظاهر ذلك جند جمموعة من املقابالت املرتمجة. واالضطراباالختالف نوع من  إىلمما أدى 

ورحلة  "علم اللغة"مصطلح : مثال  بشكل حاسم مل جتد طريقها إىل االستقرار اللساين للمصطلح 

التحول من مسمى إىل آخر نذكر : علم اللغة )يف املشرق العريب ، واستخدمه العرب قدميا(، فقه 

وغريه من  )حممد مندور اللسانيات (، علم اللسان )الفارايب(،5495اللغة )لعبد الواحد وايف سنة 

فلسطني ولبنان وتونس( وغريها . أما يف اجملال النقدي فاحلديث ذاته عن ، األلسنية )(احملدثني 

يزداد اضطرابا بسبب حداثة " إن األمر  -قول فاضل ثامر  على حد   -املصطلحات النقدية بل 

دها االنفجار النقدي  يف ميدان الشعرية ونظرية األدب معظم املصطلحات النقدية احلديثة اليت ول  
                                                           

 : ، الرابط 4859يوليو،9،  املصطلح النقدي يف اخلطاب العريب احلديث إشكاليةفاضل ثامر،  (22)
http://www.nizwa.com 
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الستينات وحىت يومنا هذا ، قياسا للمصطلح اللساين الذي يزيد عمره على ذلك بكثري وميتلك منذ 

 مثال ذلك : .(23)أصوله قبيل هذا القرن بزمن بعيد "

 وغريها .يرتجم ب: ما وراء النقد أو نقد النقد   "meta-criticisme"مصطلح   - 

، فن الشعر، نظرية األدب، اإلنشائيةالبويطيقا،  :يرتجم ب Poetics "مصطلح "الشعرية  -

 ، وغريها .األدب  ة، علم األدب، صناعاإلبداعيالشاعرية، قضايا الفن 

، لغة الكالم، اإلنشاء، احلديث، األطروحةالقول، ": يرتجم ب Discoure  " مصطلح "اخلطاب -

 .  (24) "التناول، وغري ذلك أسلوبالكالم املتصل، 

ترتجم ب:   "Longue فكلمة " "، Langue  Parole /اللسانية املعروفة "مصطلحات الثنائية  -

أو احلدث  ترتجم  بـ : الكالم  أو  اللفظ parole لسان أو لغة  أو نظام لغوي،  أما  كلمة

 .الكالمي

 و (دروس يف األلسنية العامة"فرديناند دوسوسور يف كتابه ) Semiologyالسيميائية مصطلح  -

Semiotics اإلشاراتعلم  ، والسيميوطيقا و السيميوتيك  السيميولوجيا و ( ترجم ب:ريسو)ب ،

أما املتفق عليه السيميائيات. و السيميائية، و علم األدلة، و العالماتية، و علم العالمات، و االشاراتية، و 

                                                           

 . 599اللغة الثانية يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث، ص:  فاضل ثامر، (23)

 :ص،  5409 ،يف إشكالية النقد واحلداثة واإلبداع "، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد –،"مدارات نقدية فاضل ثامر (24)
54 4- 459 
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معطى صوتيا. معربا، للصوت  أيضاحيمل جذرا عربيا، كما حيمل ألنه "، مصطلح السيميائية فهو 

 .(25)"واجلمع والنسبة واالشتقاق اإلضافة، ويقبل جنياأل

إىل  يف اخلطاب النقدي العريب  يتضح من هذا التعدد واالختالف  يف الرتمجة للمصطلح الواحد    

يقتضي " عدم اللجوء بالضرورة إىل نقل املصطلح من اللغة اليت صيغ فيها ...وبقدر وضوح  أن وضعه

دون لبس أو  املفهوم املراد التعبري عنه تكون القدرة على اختيار املصطلح الذي يعرب عن املفهوم 

يف الرتمجة وال يف املفاهيم هلذا االنفجار  عدم االستقرار ن إقول نعليه و  . (26)تعمية أو طلسمة "

يف خلطاب النقدي املعاصر يف ا ة من االضطراب والفوضى والتداخل، أدى إىل حالاالصطالحي 

 السلطة الفكرية واملواجهة واملعاجلة من قبل  إىلمعقدة حباجة  إشكاليةليطرح بذلك اهنة، ر املرحلة ال

   .الوطن العريب يفالثقافية وهيئات التعريب 

عشوائية و توليد مصطلحات جديدة بطريقة الموضوع و تجاهل المصطلح النقدي  /4-ب

 :عفوية 

ولئن لغة املصطلح لغة مركزة كوهنا متثل عقدا تواصليا وتداوليا بني اللغات والثقافات ، فإن هناك      

. عشوائية  ذاتية و بطريقة  هاستخداممطلقا أو  املصطلح النقدي احلديث  من حياول رفض استخدام

وهو األمر  الشخصية ،بعض الكتابات النقدية و  من الكتابات النقدية الصحفيةيظهر ذلك يف الكثري 

                                                           

 :  ، الرابط4859يوليو،9،  املصطلح النقدي يف اخلطاب العريب احلديث إشكالية فاضل ثامر، (25)
http://www.nizwa.com 

بن ابراهيم النملة ، إشكالية املصطلح يف الفكر العريب ، اإلضطراب يف النقل املعاصر للمفهومات ،بيسان للنشر والتوزيع  (26)
 . 53،ص: 4858، 5واإلعالم ، بريوت ،لبنان،  ط
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  املصطلحبالتايل صعوبة الفهم والتواصل .ألن رة إىل التعمية واللبس والغموض ، الذي يؤدي بالضرو 

جمموعة من النقاد منهم : رشيد يؤكد ذلك ،  هو مواضعة اجتماعية ثقافية لتحقيق التواصل واالتصال

وهب رومية ، عبد العزيز محودة ،  بن مالك ، توفيق الزيدي ، محيد حلميداين ، عبد املالك مرتاض ،

سم به وضع املصطلح هو طابعه العفوي، عبد القادر الفاسي ، إذ يقول : "أهم ما يت   رأي لنصل إىل 

 النظرية للمشكل املصطلحي ، وهي عفوية ال تقرتن مببادئ منهجية دقيقة ،وال باالكرتاث باألبعاد 

إىل كثري من النتائج السلبية ،يف مقدمتها االضطراب والفوضى يف وضع  وقد قادت هذه العفوية

وهو الكالم الذي يؤكده  .(27)ردات األجنبية "املصطلحات ، وعدم تناسق املقابالت املقرتحة للمف

ألن التحكم يف ، "ويرتتب على ذلك خطورة االستعمال االعتباطي يف املصطلح  فاضل ثامر قائال :

والقدرة على ضبط أنساق هذه املعرفة، والتمكن  إيصاهلااملصطلح هو يف النهاية حتكم يف املعرفة املراد 

وال شك  .العالقة املوجودة بينهما إبرازواملصطلح، أو على األقل  جاملنهاالنسجام القائم بني  إبرازمن 

مستعمل  إليههبذه القدرات من شأنه أن خيل بالقصد املنهجي واملعريف الذي يرمى  إخاللأن كل 

 . (28)املصطلح " 

واحنرافات يف التحكم املنهجي هو يف األساس إشكالية  ألن يف النهاية كل ما نراه من اخالالت    

عملة التعامل والتواصل لوجه واحد. خاصة وأن " وجه املنهج واملصطلح  املصطلح . باعتبار

احلد واملفهوم ، أو أن املفهوم اإلشكالية يف ذلك أن املصطلح األجني قد ينقل مبصطلح عريب مبهم 

                                                           

 . 349، ص:5401، 5عبد القادر الفاسي الفهري ، اللسانيات واللغة العربية ، منشورات عويدات بريوت/ باريس ، ط (27)

 .09:ص  ،علم املصطلح: املصطلح ونقد النقد العريب احلديث "  إىلمحد بوحسن "مدخل أ (28)
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، أو أن  املصطلح العريب الواحد طلحات العربية املرتادفة أمامه الغريب الواحد قد ينقل بعشرات املص

يف الوقت ذاته ، أو أن الناقد العريب الواحد قد يصطنع  -أو أكثر  -قد يرد مقابال ملفهومني غربيني 

يف مقابله األجني ، وما إىل ذلك من املظاهر  -زيادة أو انتقاصا- مصطلحا فيه كثري من التصرف

. لإلشارة فإن إشكالية املصطلحات ليست إشكالية عربية حمضة بل يعاين منها   (29)اإلشكالية "

 أيضا الغرب. 

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة : 

 املمكنة (:املقرتحات احللول املمكنة لتجاوز إشكالية املصطلح )       

 ة لكل جمال معريفخاص ةجم اصطالحياوضع مع  .  

  يف كل جمال معريف  للمصطلحات ك و بنتأسيس  .  

  اوتداوهل هاتشغيل إعادة ة القابلة للتطور واملوروث اتبعض املصطلحإحياء العمل على  ،

 .ضمانا لالستمرارية والتواصل بني املاضي املوروث واحلاضر 

 علم النفس وعلم  :مثل، علوم الن االرتباط املباشر بم املصطلحات حترير ىالعمل عل

 .وغري ذلك األنرتوبولوجياو االجتماع 

 . جتاوز املصطلحات الذاتية والعشوائية والغامضة  
                                                           

 .11يوسف وغليسي ، إشكالية املصطلح  يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ، ص:  (29)
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 سريورة تداولية املصطلحات املختلفة، لنشر الثقافة املعجمية واملصطلحية تتبع. 

  اجلدد ألجل االجتهاد يف إجياد مصطلحات والباحثني ضرورة ترك مسافة التحرك للمرتمجني

جتمع بني اهلوية الرتاثية والتطور احلضاري من خالل التعديل الدائم وإضافة اجلديد إليها حىت 

 تبقى قادرة على احلياة . 

 واجملامع العلمية ، واجلامعية، املؤسسات الثقافية ) ضرورة توحيد اجلهود الفردية واجلماعية

نشر املعاجم االصطالحية ، و رتمجة يف جمال ال (وهيئات التعريب يف الوطن العريب ،العربية

 .ات اخلاصة باملصطلح العلمية  امللتقياتوعقد الندوات و 

 العلمية يف وضع املصطلح  األسساملرتمجني والباحثني والنقاد عل ضرورة اعتماد " التأكيد على

طلحات اليت أقرهتا اجملامع العلمية العربية وضع املص مبادئأو ترمجته أو تعريبه واعتماد 

 . (30) "ومكتب تنسيق التعريب بالرباط

وأخريا خنتم مبقولة فولتار الذي يقول: "إذا أردنا أن نتفاهم جيب أن حندد املفاهيم "، أما   

 يجب أن حندد املصطلحات ".فقول :"إذا أردنا أن نتكلم نف حنن 

 

 
                                                           

 -44 :ص، 5401علي القاسي "مقدمة يف علم املصطلح "،  دائرة الشؤون الثقافية، سلسلة "املوسوعة الصغرية "،  (30)
549. 
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مع التحوالت العالمية الجديدة والتطورات العلمية والمعرفية والتكنولوجية التي 

العقود األخيرة والتي حصدتها العولمة كان لزاما للتعليم أن يشهدها العالم في 

مية لما لها من يستفيد من تكنولوجيا االعالم واالتصال  في العملية التعليمية التعلّ 

ثير على المتعلم وتحسين مستواه المعرفي ألى التإدور مهم في التعليم فهي تهدف 

نا حول أثر تكنولوجيا االعالم ن تكون مداخلتأاخترنا قد و  ،واالرتقاء به لغويا

 واالتصال في العملية التعليمية لتجيب عن األسئلة التالية:

ما خصائها في الجانب التعليمي؟ مامدى تأثير و االعالم؟ ما اللغة اإلعالمية ؟  ما

تكنولوجيا االعالم واالتصال على جوانب العملية التعليمية ؟ وفيما يكمن هذا 

 التأثير؟

 لعما::أوال: تعريف اإل

  لغـــــــــــــــــــــــة:

ه وتعالمه الجميع أي علموه. م وتفقّ علم وفقه أي تعلّ "جاء في لسان العرب 

. أي 5"تكفرما نحن  فتنة فال نّ إوما يعلمان من أحد حتى يقوال " :وقد جاء في قوله 

 rotiأدرج  قدو  .6"مران باجتنابهعالم الناس باجتناب السحر يؤ إالملكين بعد  أنّ 

roberts "معاني مصطلح االعالم information في ثالثة أقسام تتفرع منها
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. 6" مجموعة معاني منها المعلومة أو الحدث التي يتم به اخبار فرد أو جماعة ما 

خبار والخبر والرواية االستعالم عن الحوادث واألومنه فكلمة االعالم تعني 

 والتوجيه.

  اصطماحا: -ب

يدة من االعالم هو حالغاية الو  أنّ "مام إإبراهيم  ذكرقد ف اأما اصطالح

 . 9" االقناع عن طريق المعلومات والحقائق واألرقام واإلحصاءات ونحو ذلك

على  االعالم يعني تزويد الناس باالخبار والمعلومات التي تساعدهم أي أنّ 

 . 1، وهو كما يقال يهدف إلى تكوين المواطناتكوين رأي صادق حول قضية م

 ثانيا: تعرف االتصال

 لغة:-أ

وصلت الشيء وصال وصلة، ووصل إليه وصوال، أي "جاء في الصحاح       

 .3"صلبلغ غيره، ووصل بمعنى اتّ 

 اصطماحا: -ب

التي تتنتقل بها الرسالة من مصدر  ه العمليةبأنّ "مصطلحات الفه معجم عرّ      

 7"معين الى مستقبل واحد أو أكثر بهدف تغير السلوك
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عملية يقوم بها الشخص "ه بأنّ  منها من يرىالتصال ل ىخر أ اتوهناك تعريف      

المشاعر راء أو االتجاهات أو واآلأمعلومات في ظرف ما بنقل رسالة ما تحمل ال

 0"لى اآلخرين عن طريق الرموز لتحقيق اهداف معينة إ

 أجلثل الخبرة اإلنسانية من يمي ذفراد المجتمع على االتصال الأمد يعتومنه 

 .تبادل األفكار والمعلومات التي  تحوي الصور والرسوم والرموز المختلفة

 ا: بين اإللعما: واإلتصالالثث

الفرق أّن وبناءا على التعريفات السابقة لكل من االعالم واالتصال نستنج      

المعلومات وكالغة صطلح يعني اإلخبار وتقديم االعالم كامما يكمن في أّن بينه

يعني التبليغ واالقناع وكتعريف عام يعني قضايا العصر ومشاكله وكيفية معالجة 

 هذه القضايا وتكون في اتجاه واحد بين المرسل.

تبادل األفكار والمعلومات واآلراء بين شخصية أو أكثر عن واالتصال يعني      

 ية.طريق أساليب ووسائل مختلفة لتحقيق الهدف وبلوغ الغا

اتصال االنسان األخير يشمل  ذاتصال أكثر عمومية من االعالم فهاال"و      

ثل م مخلوقات اهلل كافة لى اتصال بينإاالتصال يتعداه ، لكن بأخيه االنسان فقط
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ل والطيور واالسماك والحشرات كحركة النح االتصال الحاصل لدى الحيوانات

 بين الكائنات الحية الى اتصال: قسم االتصال الحاصلن. ويوالنمل وهجرة الطيور

وهو ما يحدث داخل االنسان وعقله عن طريق أفكاره وعقله  ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

 ومشاعره....الخ.

: فهو اتصال االنسان بغيره وقد يكون اتصال شخصي مباشر  أما اإلتصال العا:

تصال الجماهيري كاتصال االنسان أو واالأمثل عالقة االنسان بأسرته وأصدقائه 

واتصال الحضارات والثقافات ببعضها  تهم،ة ما بالجماهير مهما اختلفت ثقافجه

الصحيفة الراديو التلفزيون السينما  وسائل االتصال المختلفة: البعض عن طريق

بينما تمثل االنترنت وجهة إعالمية مشتركة فهي تارة شخصية وتارة وسيلة إعالمية 

 . 9"ريةاهيجم

  : تعريف التعلي:رابعا

مجموعة االستراتيجيات واألساليب التي يتم من خاللها تنمية المعلومات هو "

والمهارات واالتجاهات عند الفرد أو مجموعة من األفراد سواء كان ذلك بشكل 

  .58"نفسه أو غيره مقصود أو غير مقصود بواسطة الفرد

 للتعليم آليات تساهم في تنمية الملكة الفكرية للفرد. نّ إوعلى هذا األساس ف
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أن  ا واحد وهو الفعل علم إالّ مومن تعريف االعالم والتعليم نجد أن أصله

االعالم اختص بما كان بإخبار سريع والتعليم إختص بما يكون تكرار وتكثير حتى 

في الداللة  يحصل منه أصل في أثر المتعلم. وبهذا فإن االعالم والتعليم يشتركان

تكنولوجيا التعليم لمواكبة والهدف والغاية وهي احداث نقلة حضارية من خالل 

 .العصر

 

 

 : تكنولوجيا التعلي: خامسا

لمبادىء ونظريات التعليم عمليا في الواقع الفعلي لميدان  تطبيق "هي

لمشترك في عملية ها تفاعل منظم بين كل من العنصر البشري االتعليم؛ بمعنى أنّ 

ية بهدف تحقيق ، واألجهزة واآلالت واألدوات التعليمية والمواد التعليمالتعليم

  . ل مشكال ت التعليمح، أو األهداف التعليمية

نظري؛ كما أنها تسير وفقا  تكنولوجيا التعليم تستند إلى أساس معنى هذا أنّ 

عناصرها تتفاعل مع منظومة واحدة لكي تحقق في النهاية  محدد وأنّ  لنظام

 .55"هداف العملية التعليميةأ
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وتطبيقها في تقنية المعاصرة المستحدثات الها استخدام ف بأنّ تعرّ "كما 

  .56"بالمرغو  النحو ىفادة منها علاإلو المؤسسات التعليمية 

ورة في العملية ومنه نجد أن تكنولوجيا التعليم هي استخدام الوسائل المتط

     .ال الناجحالمنهاج لتحقيق التعليم الفعّ جعلها أحد عناصر من خالل التعليمية 

 :في الجانب التعليمي خصائص اللغة اإللعماميةسادسا:

التي يستعملها  عالميمهما في عملية االتصال اال غة موقعاتحتل اللّ 

على وهذه األخيرة  ما يعرف بالّلغة االعالمية،مشّكلة  المجتمع وتسري في كيانه

اللغة التي " ف بأنهاتعريف محدد لها حيث تعرّ ه اليوجد أنّ  الرغم من شيوعها إالّ 

تتسع على أوسع نطاق في محيط الجمهور العام وهي قاسم مشترك أعظم في كل 

فروع المعرفة والثقافة والصناعة والتجارة والعلوم االجتماعية واإلنسانية والفنون 

بيئة تستمد مادة اإلعالم في التعبير عن المجتمع وال واآلداب ... وذلك أنّ 

 .56"عناصرها من كل فن وعلم ومعرفة

عالم هي لغة لغة اال" لى أنّ إ كتور عبد العزيز شرف في كتابه ويذهب الد

عالم لإلفادة من مزايا اللغة العربية ة ... وقد كان طبيعيا أن يسعى االالحضار 

، افة بين لغة الخطاب ولغة الكتابةيا ويحقق التحول العظيم بتضيق المسر ضاح
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ن ويكون لها في التعبير ويفتح الطريق أمام اللغة الفصحى لتتسرب في كل مكا

غة وسيلة اإلعالم أو المنهج الذي تنقل به الرسالة من واللّ  ،سلطان اإلعالمي

 .59"المرسل إلى المستقبل، فاللغة ، الصور، والسينما، كلها وسائل لنقل الرسالة

جميع العلوم فهي ية تشمل لغة عالماللغة اال من خالل ماسبق نالحظ أنّ و  

هي و عرفية واالقتصادية واالجتماعية، في كل فروعه الثقافية والم مرتبطة بالمجتمع

وبذلك ، النجاز من خالل التأثير والتأثروالعمل وا بذلك تعبير عن الحياة والحركة

 أهمها: في جانبها التعليمي فهي لغة تتسم بسيمات

 "تؤثر استخدام الكلمات القصيرة و لفاظ البسيطة الصحيحة والواضحة استخدام األ

طريق بدال من أتون  مثال  تستخدمنجدها ف :كلماتالالمألوفة على كل ماعداها من 

 .  51"وسافر بدال من ظغن...إلخ

 " ،اللغة اإلعالمية لغة خاصة مالءمة مع طبيعة كل وسيلة من وسائل اإلعالم

وتعالج الموضوعات معالجة شاملة  تتجنب المقدمات الطويلة،وذلك إلعتبارها لغة 

قديما جذبه والتأثير التي كان يقصد بها  المسهبة متلقي، دون التقدماتللطرحها ب

، دون التوقف عند ال مباشراالقبلي عليه، فالوصول إلى أفكار الموضوع يكون وصو 

 نتوءات فكرية فرعية .



9 
 

  غريب الوحشي أو المهجور من ألفاظ اللغة تعد تستخدم ال لم  لغة سهلة واضحة

وتصدق هذه الخاصية على البرامج التراثية كالتفسير والتوعية الدينية وتقديم الكتب 

 القديمة وتحليلها.

 ية اختيار شالذي تقصده بطريقة فورية متحا لغة مباشرة تصل إلى الهدف

العبارات واألفعال  منى بالتدريج لّ خمالية والفنية لأللفاظ، وبهذا تتااليحاءات الج

 نماط المحفوظة المتوارثة ومن أمثلة ذلك نجد: المقتبسة واأل

القرية  في ارنت البّ ش قولنا مثلالكليات الزائدة كأداة التعريف  االستغناء عن- 

 ت نار في القرية.شدّ يرا في لغة اإلعالم حيث تكون بحيث تكون أكثر تأث

عداد بحث، بحيث تكون أقوى إقام ب لها مثلاالستغناء عن األفعال الى ال قيمة -

 .53"اإلعالم حيث نقول أعّد بحثامن لغة 

 " ،أن تكون الكلمات والجمل والتراكيب والتعبيرات اللغوية متماشية مع روح العصر

د ومتسقة مع ايقاعه، فالجمل الطويلة والكلمات المعجمية، والجمل المركبة ق

 .57"دة في موضوعات معينة وفي حاالت محدّ ال إالتكون مناسبة للغة اإلعالمية 

نجمل خصائص اللغة اإلعالمية في الوضوح والمعاصرة بناءا على ما سبق و 

 و المالءمة والجاذبية واالختصار والمرونة واالجماع والقابلية للتطور      
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 سابعا: أثر تكنولوجيا االلعما: واالتصال لعلى لعناصر العملية التعليمية:

فإّن  المعرفة فيما مضى قد ركزت على ثقافة األذن)السماع(، إذا كانت     

عصرنا الحالي قد شهد تطورا مختلفا مّس جميع مناحي الحياة وذلك من خالل ما 

( نتج خطاب جديد السماع، وبامتزاج الثقافتين)العين يسّمى بعالم الصورة)العين(

لغة وصورة له سمي بالخطاب اإلعالمي، وهو من الخطابات النصية المكتوبة 

تأثير كبير على الفرد الستعماله وسائل حديثة في بث المعلومات وخاصة 

التعليمية منها، ألّن التجارب أثبتت أّنه كّلما اشتركت حواس أكثر في عملية التعليم 

سالة كان المردود من المعرفة والخبرة أكثر، وهذا ما يؤدي إلى استيعاب الر 

الدور الذي تلعبه  ه سوف نوضح فيما يليومن ،التعليمية من قبل المتعلمين

تكنولوجيا االعالم واالتصال من خالل الوسائط المتعّددة* في عناصر العملية 

-الحاسوب واالنترنيت أنموذجا–التعليمية وفي العملية التعليمية   

أوال: لعناصر العملية التعليمية: تتكون العملية التعليمية من ثالث عناصر أساسية 

مان نجاح هذه العملية وتحقيق أهدافها وهي كاألتي:ومهمة لض  

"المعل:: هو الشخص الذي يقوم بعملية تعليم تالميذه داخل القسم وذلك بنقل 

 المعارف واألفكار لهم.
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المتعل:: هو المستهدف الرئيس من وراء العمل التربوي الذي يقوم به المعلم والذي 

.50"ت خاصةوقدرا انسان يتمتع بصفات خلقية وعقلية هويتلقى المعلومات، و   

"المحتوى: أو المنهاج الدراسي هي المادة المطلوب تدريسها للمتعلم، وجملة 

ّنها تظهر في سياق المحتوى أتهدفة من العملية التعليمية كما المعارف المس

.54"ي المقررات عبر األطوار المختلفةي، والمحّدد مسبقا فالّلغو   

 ثانيا: أثر التكنولوجيا لعلى لعناصر العملية التعليمية:

أ-أثر التكنولوجيا لعلى المعل:: في ظل تكنولوجيا التعليم يختلف دور المعّلم عن 

منها:  جعله يقوم بعّدة مهام جديدةالنظام الكالسيكي حيث ت  

يجذبهم لى الطالب المعّلم يخّطط لتوظيف عدد من الوسائل لنقل المعلومات إل-"

اهتمامهم بفضل الوسائل التعليمية المتنوعة، ويتوقف عدد ونوعية هذه ويثير 

 الوسائل على حسب أهداف التعليم ومستوى الطالب وخصائصهم.

تقليل العرض الّلفظي للمعارف وتنشيط الطالب لممارسة أدوارهم وجعل الموقف -

.68"اركةأكثر مرونة مّما يتيح لهم الفرصة للتعبير وابداء الرأي والمشالتعليمي   
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يلعب المعلم دور المشجع عن طريق تشجيع طرح األسئلة واالستفسار -"

وتشجيعهم على االتصال بغيرهم من الطلبة الذي يستخدمون الحاسوب عن طريق 

.65"بريد االلكتروني وشبكة االنترنيتال  

 المعلوماتو  في اكساب المعلم المعرفةأي أّن تكنولوجيا المعلومات تسهم      

ه االستفادة وتعّلم قوم بتدريسهايو حديث في تدريس الموضوعات التي حول ما ه

حديثة في التقويم والتوجيه والمتابعة ليطلع عليها المعّلم في من أحدث األساليب ال

ّكنه من اعداد المواد التعليمية وعلى رفع وتم وتكسبه التفكير االبتكاري ،أي وقت

الهدف المنشود. جودتها حتى تحقق  

2-أثر التكنولوجيا لعلى المتعّل:: "في التكنولوجيا الحديثة نرى أّن مهّمة التعليم 

ومات يحفظها ثم وليس مجّرد ممتص للمعلتغيرت فالمتعّلم أصبح فيها فرد نشط 

يحس المتعّلم نفسه أّنه المتحكم في المادة الدراسية المراد تعلمها  يعيد سردها، ومنه

  .66"رضها عليه المعّلم وشرحهالو عا وبالتالي يتعّلم أفضل ممّ 

باالستقاللية والشعور بالذاتية مّما ينسجم مع  المتعّلم فالتكنولوجيا تشعروعليه      

دافعية الطالب من خالل ثارة إ لىافة إلى أّن التكنولوجيا تعمل عإض ،ميوله وقدراته
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إضافة إلى تنمية التفكير اإليجابي  ،وتزيد تفاعله داخل الصف المختلفة هاأساليب

.المتجّددةو من خالل المعلومات الحديثة   

 3-أثر التكنولوجيا لعلى المنهج: يتكون المنهج من مجموعة من العناصر منها 

هل والمناهج المقررة في وقتنا الحالي ال تتماشى والتطور المذ ،األهداف والمحتوى

الباحثين أن يتم االستغناء مستقبال عن التكنولوجي لذا من المحتمل من طرف 

.حواس المتعّلم عواستبداله بوسيلة أكثر تفاعال م الكتاب المدرسي  

 ويمكن تلخيص تأثير التكنولوجيا على المناهج الدراسية في النقاط التالية:

إثراء بيئة التعلم وذلك من خالل ستؤدي تقنية المعلومات في المستقبل إلى -"

ل المتعلم يتفاعل بجميع حواسه لغرض التعلم.عالمتعّددة التي تجالوسائل   

شبكة  سيكون المنهج الدراسي متوفرا في المستقبل على وسائل متعّددة مثل-

على الكتاب للمعلومات واألقراص المدمجة وغير ذلك بدال من اقتصار المنهج 

 المدرسي.

على آليات تطوير المناهج المختلفة وانعكاس ذلك على طرق  لتكنولوجيا أثارل- 

جديدة في التدريس وبناء  إلى ظهور اتجاهاتوأساليب مختلفة للتدريس، مّما يؤدي 

.66"المناهج  
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ثامنا: أثر تكنولوجيا االلعما: واالتصال )الكومبيوتر واالنترنيت( لعلى العملية 

 التعليمية:

 أوال: الحاسوب التعليمي

 1-خصائصه: إّن استخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية التعلّ مية يعد من أحدث 

المجاالت التي اقتحمها الحاسوب ومن المعروف أّن المعلمين يقومون دائما 

بالبحث عن وسائل تعينهم على أداء وظائفهم التعليمية من أجل الوصول إلى 

ومن ميزات استخدام ، يةالتعليمدخال الكومبيوتر في العملية إم أفضل فكان تعلي

 الكمبيوتر التعليمي مايلي:

له القدرة على تخزين قدر كبير من المعلومات في الذاكرة في صورة مسلسلة -"

 منطقية وعرضها بنفس الترتيب والتنظيم.

وتقديمها  هامالوقت والجهد للمعلم والمتعلم وذلك بقيامه بعدد كبير من الم يوفر-

 بكل دقة ووضوح.

.ئيسة إلى مسافات طويلةسرعة نقل المعلومات من مراكزها الر -  

العملية التعليمية مع اتاحة الفرصة للتعليم الفردي وذلك ب قدرة فائقة في التحكم-

 حسب استعداد كل طالب وقدرته وميوله.
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تقديم بعض الدروس والمعلومات وأداء بعض المهام الروتينية كي يتوفر الوقت -

ومعالجة  ةملية التعليميوتوجيه العلشخصي بكل تلميذ للمدرس لالهتمام ا

   .69"الفرديةالمشكالت 

 الوسائل       يتضح مّما سبق أّن للحاسوب مميزات عّدة تجعله من أهم     

ة ما أنتجته التقنية الحديثة وهذا التعريف يجمل التعليمية المستخدمة وهو من قمّ 

 ميزاته:

البصرية تطورا لما له من إمكانات ومزايا عديدة تفوق هو أكثر الوسائل السمعية " 

كل ما سبق مثل الدقة والسرعة وعرض البرامج التعليمية بالوسائط التعليمية 

مكانية االحتفاظ بنسخ من تلك البرامج على الجهاز الخاص بكل طالب .61"وا   

  ثانيا: الشبكة العنكبوتية

1-تعريفها: شبكة االتصال العنكبوتية هي عبارة عن دائرة معار ف هائلة ممتدة 

يبحث عن أي معلومات تهّمه سواء كانت تيح لمستخدمها أن عبر بلدان العالم ت

تيح نشر المعلومات كما ت ،بشكل يسير )علمية، سياسية، ثقافية، دينية، ....إلخ(

ومؤسسات التعليم  بمختلف أشكالها بشكل يسهل انتشارها، ولذا اتجهت الجامعات

 المعلومات ل على الباحثين والدارسين نشر معلوماتهم واستقبالها لتسهالستخدام
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التي تسهل تعلمهم، كما أصبحت وسيلة من وسائل التعليم االلكتروني، أو التعليم 

عن بعد حيث يمكن الدراسة وأداء االختبارات وعقد المؤتمرات من خاللها لتبادل 

 المعارف والمعلومات.

وذلك بعرضها في صورة  المعلومات من خاللهاتتعدد أشكال عرض هي شبكة و -

.63وبة أو مصورة أو فيديو أو مسموعةمكت  

االنترنيت " ويعّرفها أيضا الدكتور الصادق رابح في دراسته المعنونة ب:     

ن المتفاعلين ضمن فضائها من تجاوز تمكّ  "الذات بأّنها: "كفضاء مستحدث لتشكل

المكان واستحداثها االكراهات الفيزيائية المرتبطة بسياقات الحضور وطقوس 

.67"ت افتراضية تطبع التبادل بطابعهالسياقا  

وببساطة يمكن النظر إلى )االنترنيت( على أّنها عالم افتراضي يحقق التفاعل      

ورة أو فيديو.....بين افراده من خالل صورة مكتوبة أو مص  

  2-خصائضها:

سيلة للترابط: كما يطلق عليها برنارد كونان وسيلة للترابط الشخصيو -"  



17 
 

فراد بسرعة كبيرة وفي ظرف آني تزامني، بصرف نقل المعلومات وتوصيلها لأل-

هرة التخطي المعلوماتي، النظر عن أماكن تواجدهم، أو ما يطلق عليه عادة بظا

          .60"الفضاءات الزمانية والجغرافيةأي أّنها تتجاوز 

.64ا"بدال من سرد القصص الخبرية وغيره تصال والمعلوماتالاتقوم على -"   

توفر المعلومات بأنواعها المختلفة لكل من يصل إليها بغض النظر عن جنسه -"

لغته اودينه أوعمره مما أوجد شكال جديدا للتنافس االقتصادي والسياسي بين  وأ

.68"لالطالع على أحداث العالم وتطوراته في المجاالت المختلفة الدول  

المفرح      من نترنيت شبكة ضخمةومن خالل ماسبق ذكره نستنتج أّن اال     

إلى  ر الطريقة التعليميةللتربويين استخدامها ألّنها تلعب دورا كبيرا في تغيي

، واألسباب الرئيسة التي تدفغنا الستخدام االنترنيت في التعليم هي:األحسن  

على الحصول على المعلومات من  المتعلم قدرةعن  األنترنيت مثال واقعي-"

 مختلف أنحاء العالم.

المتوفرة نظرا لكثرة المعلومات فتساعد االنترنيت على التعلم التعاوني الجماعي، -

ى الطالب البحث في كل القوائم لذا يمكن استخدام عبر االنترنيت فإّنه يصعب عل



18 
 

طريقة العمل الجماعي بين الطلبة، حيث يقوم كل طالب بالبحث في قائمة معينة 

 ثم يجتمع الطلبة لمناقشة ما تم التوصل إليه.

االنترنيت هي توفير أكثر من طريقة في التدريس ذلك أّن تساعد االنترنيت على -

.65"أم صعبةيع الكتب سواء كانت سهلة بمثابة مكتبة كبيرة تتوفر فيها جم  

 ثالثا:دور الكمبيوتر التعليمي واالنترنيت في العملية التعليمية:

العلمية    يت في التعليم ولمواكبة التطوراتنظرا ألهمية الكمبيوتر واالنترن     

والتكنولوجية التي يشهدها العالم واستجابة لهذه التحديات يجب ادخالهما في التعليم 

والمتمثل من االبتدائي إلى الجامعي ألّن لهما أثر إيجابي على العملية التعليمية 

 فيما يلي:

   لية يساعدان في تطوير القدرات الذهنية والعق-

ر عليها وبالتالي على جميع التقليدية فهي تؤثل للمناهج أّن ادخالهما يعتبر مكمّ -

  .لتحقيق أهدافها المنهج الذي يعتبر آداة التربيةعناصر 

المتعلم محور ) ركيز فيها على المتعّلمكون التيكما أّن تطبيق األساليب الحديثة -

الفيزيولوجية والمعرفية  جوانبه:العتباره فردا ناميا في مختلف  (العملية التعليمية

التعليم لم تعد تقتصر على معنى ذلك أّن مهمة غوية واالنفعالية واالجتماعية. واللّ 
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العملية التعليمية(  )المعلم محور مهمة نقل المعلومات كما كان في التعليم التقليدي

صرف هو األساس وهو الضابط للنظام، وهو المرسل للمعلومات وهو المتالمعّلم ف

وما على ل واآلمر والناهي يحشو ذهن طالبه بالمعلومات عن طريق التلقين األو 

 وحفظ المعلومات لتسميعها كما حفظها وهذا يعني أّن الجانب المتعلم سوى السماع

التعليم الحديث هو تعديل  المعرفي هو الذي كان يهتم به المعلم في حين أّن هدف

التطوير والتقويم وهي نفسها موضوعات  السلوك التربوي بكل جوانبه من خالل

 تكنولوجيا التعليم.

يمكن وصفه بأّنه  في تكنولوجيا التعليموبناءا على ما سبق فإّن موقف المتعلم 

موقف نشط وفّعال ال سلبي ألّنه يتضمن مشاركة فّعالة في عملية التعليم وليس 

ا جاءت فكرة مجرد ممتص للمعلومات التي تلقي عليه من طرف المعلم، ومن هن

   الذاتي. فيما يعرف بالتعليمأو تفريد التعلم 

المغالطات واالعتقادات التي يعتقدها  ويجب التنبيه إلى نقطة مهّمة أّنه من      

الكثيرون أّن االعتماد الكلي على وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الحاسوب هو 

يتلقى دروسه مباشرة دون الحاجة ء لدور المعلم خاصة وأّن المتعلم يستطيع أن إلغا

هم العوامل التي تحقق النجاح فهو ال يزال يبقى أحد أ المعلمف م الصف،إلى معلّ 
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علم المستمر والتفوق في دراسته، ذلك الشخص الفّعال الذي يعين المتعلم على الت

فر تعليمية قد ال يتحقق إاّل بمعاونة المعّلم الذي تتو وهذا يعني أّن نجاح العملية ال

وميل إليه. والعمل فيه شروط الكفاءة ويتمتع برغبة في العلم  

والتعليم في ظل تكنولوجيا التعليم يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين ولذا كان -

 المتعلم هنا يسير في تعلمه تبعا لما لديه من إمكانات وقدرات خاصة.

مستويات ضرورية اكساب التالميذ معارف ومعلومات نظرية ومهارات تطبيقية و -

 لقدرة التعلم الذاتي وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة.

 الّلغوي: بمعنىالتطوير  لمجال الّلغوي: المساهمة في حركةويبرز دورهما في ا-

من قبل وهذا لتواكب الركب خلق ألفاظ جديدة في مجال التعليم لم تكن موجودة 

االلكتروني، التعليم عن بعد، الوسائط الحضاري مثل: تكنولوجيا التعليم، التعليم 

 المتعددة، التعليم بالحقائب التعليمية، المنهاج بدال للبرنامج.....إلخ.

وتر ومحو أمية الكومبيوتر الكمبي إدراكوكذا أصبحت تدرس مقررات مثل: -"

الكمبيوتر لجميع تالميذ المدارس في صف أو في أخر من حياتهم وتقدير 

مكانات المدرسية، والهدف الر  ئيسي من ذلك أن يدرك التالميذ استخدامات وا 

.66"لمعلومات وتأثيراتها على المجتمعكمبيوتر وتكنولوجيا اال  
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يعتبر هذا االعالم متعدد الوسائط )االنترنيت والكومبيوتر( عنوان الثورة -

زج بين مختلف أنواع االعالم ي نشهدها في العصر الحالي، إذ يمالتاإلعالمية 

والتقنيات األدبي والمهارة الّلغوية  والتكنولوجيا فنجد الصوت والصورة والرسم والنص

من واالبهار والجذب والتشويق  الغ التعقيدنتاج اعالم بالتكنولوجية وكل هذا إل

تنمية  ، وذلك عن طريقلمادة التعليمية لحل المشكالت واكتشاف الحقائقطرف ا

ي الخالق في الوصول إلى حل المشكالت وترتيب القدرة على التأمل والتفكير العلم

 األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول.

، وتساعد كذلك وتساعد على رفع كفاءة المعلم المهنية وتحسين أدائه التعليمي-

 على إبقاء المعلومات حية بالنسبة للمتعلم ألّنها تصل إليه مبسطة.

يساعدان على حل المشاكل التي ظهرت في العصر الحديث بسبب التطور الذي -

مّس مختلف المجاالت، ومن هذه المشاكل االنفجار السكاني والمعرفي ويبرز 

دورهما في أّنهما يساعدان على تقديم المعلومات في أقصر وقت وبصورة أعم 

تجاوز  عات الدراسةوأشمل بواسطة التعلم عن بعد وعدم االلتزام بالحضور في قا

عائق الزمن والمسافة وكذلك األقسام المكتظة فبإمكان المتعلم أن يتعّلم عن 

 طريقهما عن بعد
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وضح كيفية توصيل المعلومة بين أركان العملية التعليمية التواصلية والصورة ت- 

هذه الوسائل تثير ليم حيث التالميذ فيها ايجابيين ألّن عن طريق تكنولوجيا التع

مامهم مما يساعد على ترسيخ الفهم واالدراك وتكسبهم خبرة حية. اهت  

 
على خالف الطريقة التقليدية )الّلفظية( التي تعتمد على كثير من الرموز      

تصال مبتور أو تحليلها وفهمها عندها يكون االالتالميذ تصورها  ال يستطيعالتي 

 وهذا يؤدي إلى شرود الذهن.
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 خاتمة:

فيه أّن التكنولوجيا الحديثة إذا أدرجت في التعليم ستساهم  بشكل فاعل  مّما الشكّ 

في تطوير الكثير من المفاهيم التربوية وتعزيز قدرات المتعلمين والطالب على حد 

وتحسين العالقة بين المعلم والمتعلم واخراجهما من الروتين اليومي الذي  ،سواء

لتدوين والحفظ األعمى إلى الفهم ال من اعليه في التعليم التقليدي واالنتق اتعودو 

االستيعاب والتفكير واالبداع ومن سيطرة المعلم وقيادته إلى اإلرشاد والتوجيه و 

نفتاحا على العالم ا، كما تساهم في صقل المعلم وتجعله أكثرا واحترام اآلراء

ه تجعل له رافدا حقيقيا للوصول إلى المعرفة بشكل سهل ويسير وتعلم  الخارجي، 

القصوى من اإلمكانيات المتاحة للوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة االستفادة 

  .للغاية
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   تصال "إل لكتروني في ضوء نظرية ا" لغة الخطاب اإلعالمي اإل   

    -المقال الصحفي أنموذجا-  -

 الطالبة: لبنى بوخناف 

 مقدمة:   

الفكر االنساين بوصفها الوعاء الذي حيتوي هذا الفكر مام العديد من ميادين تكانت اللغة ومازالت حمط اه     

من خالل استثمار ،لركب التكنلوجي السريع خاصة يف جمال اإلعالم وقد عرفت تطورا ملحوظا يساير تطور ا

عالمية مؤثرة غري اللغة األدبية إوباعتماد لغة  ،مداخل إقناعية وآليات حمددة للتواصل يفرضها جمال التخصص

اهلا ظاهرة لغوية خاصة تنتج ضمن جملغة اخلطاب اإلعالمي ،فوخمتلفة عن لغة العلم مبستواها التذوقي اجلمايل 

صال الرسالة إي، تؤدي دورا فاعال مينح مضمون اخلطاب اإلعالمي خصوصيته ،ويهدف إىل احملدد)اإلعالم(

  عالمية وحتقيق هدف التأثري يف املتلقي.اإل

 (اللغة / اإلتصال: 1

تتحقق يف أشكال متنوعة من ،فهي متعددة يف جتلياهتا  تتجلى أمهية اللغة يف الوظيفة اليت تؤديها 

وقد اختلف العلماء حول جانبها الوظيفي  ،عمال البشري غري أهنا واحدة يف أساسها تؤدي وظيفة تواصلية االست

ناتج من نواتج الفكر البشري، وفي الوقت نفسه اللغة "  فهناك من اعترب كل حسب املدرسة اليت ينتمي إليها

توليد األفكار، هي اآللية العقلية تمنحه الرموز وتحدد له المعاني وتمكنه من  وسيلة من أهم وسائله فهي

خزن المعلومات والمعارف ... هي أداة للمعالجة والتفكير لدى اإلنسان في كل ما ت   التي عن طريقها

كما تحقق التواصل بين أفراد المجتمع ،أفكار وفي ذاته من مشاعر واهتمامات  يختلج في ذهنه من

هناك من يعتربها جهد اإلنسان يف التعرف أو يف املقابل ، و 1جتماعي"ندماج اإلعملية اإل تحققتوبواسطتها 



 نشاط اإلنسان أو رؤيته الخاصة، وإال لما عرفنا كيف ترمز كل لغة برمز مختلف إلى فاللغةاإلدراك والتمييز "

موز الر  من" نشاط إنساين اجتماعي، يؤدي دروا فعاال يف احلياة اإلنسانية إهناإن اللغة هبذا املعىن  . 2شيء واحد"

تصال اإل سيلةهي و ...  معنى إلىالمكتوبة)المقروءة( والمنطوقة، وقواعد الدمج بينها بطريقة تؤدي 

بغض النظر عن نوعه  مبعىن أن أجنح وسيلة للتواصل هي اللغة 3والتخاطب بين الناس وهي سبيل التفاهم بينهم"

وهي ال تنحصر في ك إنتاج للمعىن والداللة "وباملقابل إذا كانت اللغة تواصال فهي كذل،أو اختالف القائمني به 

 .4فعل" -وفعل،إقناع –وإنما فعل ،معرفة  -إنها ال تتمثل في فعل،إيصال معرفة على محور "أنا أنت"

كارل بيولر   أمافاعلة وروائية،  إلى"مالينوفسكيحول وظائف اللغة: فقسمها  بني الدارسني وقع اختالف      

(K.Buhlerفقد ميز بين ال ) واللغة التمثيلية، ثم وسعها جاكبسون فأضاف  النزوعيةلغة التعبيرية واللغة

 إلى، والوظيفة التعاملية توجه messageالرسالة  إلىأخرى، الوظيفة الشعرية توجه ثالث وظائف 

 على هذا األساسو  "Cod'5الشفرة  إلىالواصفة وتوجه  أو، والوظيفة الماورائية Channelاالتصال 

ونقلها، وأيضا نشر  األفكارهو التواصل حيث يتم من خالهلا التعبري عن م من الرموز تؤدي هدفا رئيسا نظافاللغة 

 نأ اإلنسانيةالذي يؤكد من خالل كالمه عن اللغة  أندريه مارتيني أللسيناالثقافات وتبادهلا ويربز يف هذا اجملال 

درك بشكل التي ت   اإلنسانيةما حال اللغة في المجتمع وهذا هو تما تنتج عن الحياة إنما"هذه األخرية 

 يشري( الذي F.Desaussure)واألمر نفسه بالنسبة لعامل اللغة فارديناند دوسوسري 6أساسي كأداة للتواصل"

ل هدفها التواصل اوالدو  واإلشارات" نسق من العالمات اللغة  أنإىل يف كتابه حماضرات يف اللسانيات العامة 

 تقاطع الصورة السمعية مع المفهوم الذهني أثناء أواتحاد الدال مع المدلول بنيويا،  أثناءوالتبليغ وخاصة 

 :  كما يلي

  



 

 7                           دليل لغوي    املرجع                   

  

لتفاعل بني طريف للمشاركة وا أوسعتفتح جماال  أهناتفاق على البعد التواصلي للغة ميكن القول يف ظل اإل        

فهي تقوم على الجمع بين مضامين الفكر وتجليات اللسان المنطوقة "أخرى  أطراف إىلبل تتعداه  ،اخلطاب

سلطته  ...وذلك باعتبارها وسيلة للتواصل أي أنها آلية للتبليغ بمختلف القنوات وحيز واسع يمارس

 أنقايف إال من خالل زاوية تواصلية على اعتبار بالتايل ال ميكن تصور النشاط الثو  8" التبليغية في المجتمع

الحر للمعلومات والبيانات واآلراء عبر وسائل مختلفة فقد يكون اتصاال  " عملية التدفقتصال مبثابة اإل

وهو االتصال الذي يتم مباشرة بين األفراد في االستعانة بأية " face to faceأو " Directمباشرا 

 ة لتبادل المعلومات بين المرسل والمستقبل، قد يكون غير مباشرر رصة كبيأداة اتصالية وهو بمثابة ف

Indirect  9.غير رسمي" أواالتصال وقد يكون رسمي  أدواتمن  أداةوتستخدم فيه  

 واإلبالغلتزام والجمع قتران والصلة والرابط واإل" اإلفيد معىن تصال ي  فاإل أكثرتفصيلي  بشرح و 

عالقة وتراسل  إقامة( تعني communicationفكلمة ) األجنبيةي اللغة ف أما، واإلعالمنتهاء واإل

بني مفهوم التواصل العريب  هناك تشابه يف الداللة واملقصود أنوهذا يعين  11 "وإعالم وإخباروتبادل  وترابط

تضمن  انه ي وتتطور، اإلنسانيةالذي بواسطته توجد العالقات الميكانيزم "والتواصل الغريب فهو بكل بساطة 

الكلمات والكتابة  أيضاويتضمن ...  كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عبر المجال وتعزيزها في الزمان

ومع ظهور وسائل  11.والمطبوعات ... وكل ما يشمله آخر ما تم في االكتشافات في المكان والزمان"

 دال )صورة صوتية(

 7مدلول )صورة ذهنية(

" 



والباحثون على تسميتها  ميوناإلعالتصال غري حمدود، وظهرت لغة جديدة اصطلح اإل أصبحتصال احلديثة إلا

 ."اإلعالميةاللغة "

 اللغة / اإلعالم:  (2

، ومبعىن اإلعالمبرز املصطلحات احلديثة اليت ظهرت نتيجة تطور وسائل أ املعاصر اإلعالممصطلح عد ي  

والبث االلكترونية  كنولوجيا الرقمية وتطبيقات النشرالذي يقوم على استخدام الت اإلعالمهو ذلك "آخر 

معها بحرية  ووسطاء لتداولها والتفاعل، اإلعالميةنتجين ومتلقين للمادة تيحا المشاركة للجميع كمم

ستفادة من اخلربات املتنوعة، فجعل عملية اجلديد فسح اجملال لتبادل اآلراء واألفكار واإل فاإلعالم 12ومرونة"

"  اإلنسانصاالت احلديثة اليت جعلت عامل تهناية خاصة فيما توفره تقنيات اإل أوتصال غري حمدودة ببداية اإل

والالمتوقع على نحو يتيح نسج عالقات عديدة  المفتوحة دوما على المجهول اإلمكاناتمساحة حرة من 

... جغرافية التواصل ... أنظمة المعرفة وقواعد الممارسة  مع الواقع، يتغير معها نظام المعنى ومنظومات

فرض سيطرته على العامل، فهو متجدد، متغري، مصاحب لكل  اإلعالم أنعلى  هذا دليل13 العقل وخارطة القوة.

وغالبا ما تقتضي العملية اإلعالمية نشاطا اتصاليا بني  ،احلدود اجلغرافية لكل مرحلة تعيشها التكنولوجيا متجاوز

يغ مما ينتج عنه تفاعل، تأويل،رجع للصدى وغيرها من مخلفات التبلرسال وقطب التلقي "قطب اإل

شكل حلقة اتصالية تجذب مختلف القراءات ي  خباري لإلعالم هو الذي جعله فالمنطق اإل،االعالمي 

تولدت من  "مجموعة تكنولوجيات االتصال التيبأنه  اإلعالمهلذا يعرف   14والمقاربات والدراسات"

 أووالفيديو ...  والصوت فيلإلعالم والطباعة، والتصوير الفوتوغراالتزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية 

 15.هو اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط المتعددة"



 إعالم التفاعلي اإلعالمالرقمي،  اإلعالم"  :عالم العديد من املسميات واملصطلحات منهاطلق على اإلي  

التشعيبي ...  عالماإلتصال، الشبكي الحي على خطوط اإل اإلعالمالوسائط المتعددة،  إعالمالمعلومات، 

 .16وهو العملية الناتجة من اندماج ثالث عناصر: الكمبيوتر، الشبكات، الوسائط المتعددة"

 ر قوة وريادة ملا يتميز به من خصائص عالية التأثري والفعالية:دمص اإلعالم أصبح

 حيث توجد مجيع الوسائل املقروءة واملسموعة واملرئية. التنوع:  -1

 .واإلقناعف مجيع اجلوانب اجلمالية والنفسية يف جذب االنتباه والتأثري يتم توظي الجاذبية:  -2

 التفاعل مع كثري من تلك الوسائل.حيث ميكن للمتلقي  التفاعلية:  -3

 على مدار الساعة ولذلك فهي متوفرة للمتلقي يف كل وقت. اإلعالمتعمل كثري من وسائل  الوفرة:  -4

 من كل مكان بتكلفة ال تكاد تذكر. ماإلعال: ميكن متابعة وسائل سهولة التواصل  -5

 ميكن للمتلقي التعامل مع تلك الوسائل خبصوصية تامة وفق ما يريد. الخصوصية: -6

جماال مل تدخل فيه، فجميع اجملاالت بال استثناء قيمية واجتماعية  اإلعالميةمل ترتك الوسائل  ختراق:اإل  -7

  11".وسياسية واقتصادية صارت ميدانا هلذه الوسائل

يف مهامها التواصلية داخل اجملتمع لتشكل قوة تأثريية ترتك انطباعات  اإلعالممع وسائل  ةتقي اللغتل

" اللغة التي تشيع " وهي اإلعالميةاجلديد" أو "اللغة  اإلعالمما يسمى " لغة  إطاراجيابية لدى املتلقني يف 

المعرفة والثقافة  فروع نطاق في محيط الجمهور العام، وهي قاسم مشترك أعظم في كل أوسععلى 



في التعبير  اإلعالممادة  نذلك ألوالفنون واآلداب،  واإلنسانيةوالصناعة، والتجارة والعلوم االجتماعية 

  11عن المجتمع والبيئة تستمد عناصرها من كل فن وعلم ومعرفة"

 :تصالظرية اإلديدا يف ضوء نيف الصحافة االلكرتونية وحت وأبعادها اإلعالميةاللغة خصائص  وضحسن 

 تصال: إلخصائص لغة المقال الصحفي في ضوء نظرية ا( 3

كسبتها نوعية أ باعتبارها وسيلة اتصال حديثةتصالية اإللكرتونية بالعديد من اخلصائص تتسم الصحافة اإل 

ملعتاد على كسب ثقة اجلمهور ا  تاإلعالمية املعتمدة يف كتابة مقاالهتا فاعلية وانتشارا واسعا، حيث استطاعاللغة 

 interactive"  الصحافة التقليدية متمثلة يف املقاالت واملنشورات الورقية، لتحل حملها اجلريدة التفاعلية

newspaper "صفحة الرأي في مواجهة الصفحات  " توجد فيهاخلقت ضجة حتريرية نابضة باحلياة اليت

عبر االنترنت حيث تنشر المناقشات  التي تحتوي رسائل القراء وتشبه الجريدة االلكترونية خط دردشة

ويتم ربط المناقشات المختلفة والمتنوعة  عدد من الموضوعات في الحال أوالدائرة حول موضوع معين 

 إعالمياوسيطا  أصبحت أهناوالدراسات  األحباثمعظم  دتأك  وقد  19".محتوى الرأي أوبالمحتوى الخبري 

"  بإمكان أصبحنه أدرجة  إىلالصحفية على استخدامها  العديد من املؤسسات إقبالهاما خاصة يف ظل 

ن أمراسلين صحفيين آخرين يعملون في مواضيع مشابهة و  اتصال مع نشئ شبكةي   أنراسل الصحفي الم  

جميع هذه البحوث دون سفر وضمن روتين العمل اليومي  إجراءيستفيد من خبراتهم وتجاربهم، ويمكن 

 21العادي"

تميز هبا الصحافة االلكرتونية لتكون مبثابة امليزة اجلديدة للنشر على شبكة تتنوع اخلصائص اليت ت -

 االنرتنت ومنها: 



 واجلمعي. األفقيمواقع الصحافة االلكرتونية آلليات التواصل  إدماج -

 املشاركة بالرأي للقراء. إمكانية وإعطاءخلق فضاءات الدردشة واحلوار  -

 التفاعلية للشبكة مثل املشاركة بالرأي والتعليق. بعادلأللكرتونية اإل اإلعالميةاستثمار الوسائط  -

  21خدمة احلوار مع احملررين والرد على املواد املنشورة. -

 إعالميةلغة  استعماللكرتونية خصوصا عموما واجلريدة اإل اإلعالمانطالقا من هذه اخلصائص استطاع        

تواصل يقتضي بالضرورة احلديث عن الدرس اللساين والعودة واحلديث عن ال .عدها التواصليمؤثرة سنهتم بدراسة ب  

 وإمنان مل يتحدث عن التواصل بشكل صريح إو ،لسانيني كبار، ولقد كان دي سوسري يف طليعة هؤالء  أعمال إىل

واهم ما ميكن استخالصه من  مدار الكالم"وعما امساه بـ: " اللغة/الكالمرض حديثه عن ثنائية يف مع إليه أشار

تبدأ عملية التواصل " ( يتحاوران فيما بينهما B( و)Aحول التواصل هو انطالقه من تصوره لشخصني ) رهأفكا

)الصورة السمعية(  األصواتمشكلة من متوالية من  ( متخذة شكل تصوراتAانطالقا من دماغ المتكلم )

 أن بيد أن ،هومةورموز غير مف أصواتعبارة عن  األمر وهي في بادئ لتنطلق في اتجاه أذن المخاطب

، ذهنيا ومتفق عليه اجتماعيا مؤول مفهوم إلىالصوتية )الدال(  يحول هذه المتواليةتأويلها في ذهن المتلقي 

انطالق ولنجاح الدورة الكالمية يشرتط دي سوسري " .22وظيفة تواصلية" مدلول دال على إزاءوهنا نكون 

مع  األخيرالمتلقي، وفي حالة تجاوب هذا  (Bأذن ) إلى( المتكلم A) الموجات الصوتية من دماغ

 فس خطواته ولتجسيد هذه الدورة الكالمية اقرتح سوسري اخلطاطة اآلتية: ن يسلك أن( ينبغي له Aالمتكلم )

 

 



 تصويت                                         استماع     

 : مفهوم م                                             

 ص: صورة امساعية                                           

 

 23                        استماع                               تصويت      

 

ا خبار ومومتلقي غايتها التواصل وتبادل األ من دي سوسري يعترب العالمة عالقة تواصلية بني متكلأنفهم 

 أن"أي( )العالمة "باعتباطية الدليل اللغوي"دي سوسري" ملفهوم التواصل قوله  أعطاهااليت  األمهيةيربز كذلك 

قبل عشيرة لغوية  االعتباطية تستمد مشروعيتها التواصلية من التعاقدات واالصطالحات المتفق عليها من

الذي يحدد ميكانيزمات وآليات ما، وعليه فالدليل ال يخرج تبعا لدي سوسير عن دائرة المجتمع 

بدراسة اللغة يف بعدها  اهتمت كما وجدت عدة مناذج ونظريات. 24غير لغوي" أوالتواصل، سواء كان لغوي 

نموذج شانون وويفر  (lasswell 1948 السفيلنموذج هارولد و يف نطاق اللغة الوظيفية مثل "أالتواصلي 

1949 (shannon)  ونموذج رومان جاكبسونRoman) jacbosson) 1964 "25 .   شري ي

 ةكل مكونات ومراحل حتقق عملية التواصل، وقد اعتمده جاكبسون ليكشف وظائف اللغ  إىل األخريمنوذج هذا 

ونظرية التواصل يف حبثه الذي نشره  ،بدي سوسري( اثر أاملختلفة، وهبذا جسد عملية وصل بني اللسانيات )مت

وسنوضح خطاطة جاكبسون  ،ةناول فيه الوظائف املعتمدة يف اللغوالذي ت 1121ضمن منشورات حلقة براغ 

العناصر  أهمملفهومي مرجع )السياق والصلة( ومها  إدخاله إطارعد اللساين للتواصل خاصة يف اليت تربز الب  

لكرتوين خصوصيتها انطالقا من حتليل املقال الصحفي اإلنكشف اليت سوف  ،اصللنجاح عملية التو  األساسية

 م ص

 م ص



الوطن السعودية "واملنشور يف جريدة " عبدة الجماهيربعنوان " "علي العلياني"السعودي البارز  ميلإلعال

ويف ،وتأثرياهتا انطالقا من الوظيفة التواصلية للغة  اإلعالميةخصائص اللغة  أهمقصد استخالص  "لكترونيةاإل

 ضوء نظرية التواصل جلاكبسون على النحو اآليت: 

 

 

 

 

 

 

 ط على النحو اآليت: وسنفصل املخط

 يعتبر ركنا حيويا في الدائرة إذ" ر اخلطاب املقدم دهو مص : distinateurالمرسل  -

 وقد تناول اللسانيون هذا إليهالمرسل  إلىخطاب يوجه  إنشاءالتواصلية اللفظية، فهو الباعث األول على 

ساسي أنه طرف أ أي،  26متحدث"العامل في قوالب اصطالحية متباينة مثل: الباث، المخاطب، الناقل، ال

ناة الناقلة هلا لضمان جناح العملية وأيضا عن اختيار القالرسالة  إرساليف عملية التواصل فهو املسؤول عن 

 التواصلية. 

 السياق )المرجع(

 تأثير فتاوى بعض الفقهاء وانعكاساها السلبي

 على المجتمع السعودي

 

 المرسل اليه...........................................الرسالة .............. .........................المرسل 

 الشباب السعودي المتأثر            مقال صحفي توجيهي، ديني                           علي العلياني                         

 بفقهاء الدين الجدد                                          اجتماعي                                                                

                                                             

 الصلة )القناة(                                                             

 جريدة الوطن اونالين

 لكترونيةاإل

 

 الشفرة )السنن(

 ظهور تيار الفتاوى الجديدة وتجاوزها حدود الفقه



مؤثر يف مواقع التواصل  أفضلعالمي البارز واحلائز على جائزة " هو اإلعبدة الجماهيراملرسل يف مقال "         

على نسب مشاهدة، وقد اعتمد يف كتابته اخلرب على الرتكيز يف أن براجمه حتصد أكما   "لي العليانيع" االجتماعي

ر تيار الفتاوى و وهي ظه،عاين منها جمتمعه خاصة فئة الشباب كونه تناول قضية راهنة ي  ية للحدث،  ناجلوانب اآل

وقد  .متجاوزة حدود الزمان واملكان كربأاحلديثة واليت مست شؤون اجملتمع السعودي وانتقلت لتمس جمتمعات 

عد الذايت يف مقاله انطالقا من اعتماده املتلقي من ذاته حيث عكس الب   إىلرسالته  إيصالانطلق علي العلياين يف 

حترم عبدة أاعظ، ال حترم كل عالم شرعي وو أ" " بصفته فردا من الشعب السعودي مثلأناضمري املتكلم "

وهذا ما جعل  21استنتاج ..." إلىعندما يصل  أكثرحترمه أمعهم في الرأي، و  ختلفت  اولو  الجماهير، حتى

حد التفاعل مع املتلقي لربوز  أوصلتهااليت  واإلثارة، واآلنية، ةاحلري أبعادا متتعت به من مل ةلكرتوين مؤثر لغة مقاله اإل

 .إليهشخصية املرسل يف مقاله وبالتايل خلق جسر تواصل بني املرسل واملرسل 

لمضمون  "والمستقبلهو الطرف اآلخر يف عملية التواصل  : Destinataire إليهالمرسل  -

فهو يقابل املرسل داخل الدارة التواصلية اللفظية  21"إفشاله أوالتواصل  إنتاجالرسالة، المسؤول عن عملية 

 أمواء كانت كلمة س الرسالة أجزاء" المستقبل ويقوم بعملية التفكيك لكل عليه  أطلقالتخاطب وقد  أثناء

ن ظاهرة تفشي الشعب السعودي خاصة والعريب عامة أل إىلوقد توجه علي العلياين يف مقاله  29نصا " أمجملة 

وهذا ما أثر يف بنية اجملتمع الفكرية والدينية، اجلماهري كوسيلة دعائية  لباهلدف منها ج أصبحالفتاوى احلديثة 

 أنتجوا"فئة من المشايخ والوعاظ متناقضين ذه اجلزئية من خالل قوله فحاول املرسل توجيه انتباه املتلقني هل

بـ : يجوز  وأجابوهسأل  إذاالضحك والفرح، يستغرب  عددا غير قليل من الشعب منفصما مترددا حتى في

 عمالإ دمهؤالء البسطاء ال يعلمون ان ترددهم وع ويستجدي التحريم لكن أخرىحالل ويعود مرة  أو

ستكشف تناقضهم،  ألنهافي التضليل والتضييق ...  ستمرارية هذه الفئة من المشايخالعقولهم هو ضمان 



صرحية يف عالقة  إرشاديةوانطالقا من هنا يعتمد املرسل لغة توجيهية  31"هم.وبالتالي ستسحب ثوب القداسة من

الضوء على اجلانب املبهم لقضية  وإلقاءلحقائق نقله ل إطاريف  إليهتواصلية مبنية على الشفافية بينه وبني املرسل 

طبيعة الرأي العام هي طبيعة محدودة زمنيا ظرفية في ظهورها االجتماعي بين ألن"  الفتاوى احلديثة

المتلقين"فهو إذن قابل للتبدل والتغير مما يحيل إلى تبني المتلقي لقناعات متجددة تساهم في خلق 

بى الثبات والوقوف عند محطات نهائية مما يجعل المتلقي للرسالة السياسات وظروف المجتمع الذي يأ

االعالمية بوصفها جنسا مهما في ثقافة اليوم يغير من وجهة نظره إلى الطروحات التي تثيرها الصحافة أو 

 31التلفزيون حول قضاياه المصيرية أو حتى احتياجاته الكمالية"

"مجموعة هي  أي ،إليهنقولة بني املرسل واملرسل متتالية من العالقات امل : messageالرسالة  -

التي  األفكار شكل بعدا ماديا محسوسا منتفق عليها ت  حسب قواعد وقوانين م  المترسخة من المعلومات 

وقد متثلت يف املقال الصحفي  32"إليهرسلها المرسل وتجيل على المرجع العام المشترك بينه وبين المرسل ي  

ز رك  تصر، دقيق، م  لكرتوين فهو مقال خم  وقد جاء شامال ملعايري التحرير اإل ر"،يهالكتروني "عبدة الجماإل

 –" كل عالم شرعي احتوى كلمات داللية متعلقة مبحتوى اخلرب: استخدمت فيه اجلمل القصرية املكثفة، وقد 

اللغة وهذا ما عربت عنه   33.".. يجوز – حالل –فتاوى  –المشايخ والوعاظ  -استنتاج فقهي عصري

املقال  أسفلالتأثري ثانيا. وقد ملسنا ذلك يف ردود املتلقني و  أوالاحلاملة لقضية متس اجملتمع كافة هبدف التواصل 

  أووبالتايل فالرسالة 
 
العالمات التي يستعملها  أنظمة"أحد اللغة  أنما يؤكد تلقي وهذا املقال ترك صداه لدى امل

وبين تحقيق ما ،من جانب  أطرافهفهام والفهم بين لتحقيق اإل أيلتجسيد قصده وتحقيق هدفه،  اإلنسان

األهم، فال يقتصر دورها على  األداةهي  أنها إالتتجاوز ذلك  أهميتها أن دبي من جانب آخر، إليهيصبوا 

وقد 34 "ال يستطيع انجازها من دونها. أعماالبها  اإلنسانبل ينجز  وصف الواقع وأوظيفة نقل الخبر 



 العملية التواصلية، وبالتايل أطرافهو خلق التفاعل والتواصل بني  :غرضها يبقى واحدالكن الرسائل  أنواعختتلف 

 جناحها وتأثريها املباشر يف مجهور املتلقني. ضمان

، وقد متثلت يف اجلريدة إليهتتنوع بتنوع الوسائل املستعملة من قبل املرسل واملرسل  :قناة االتصال -

" وقد عرفت هذه القناة انتشارا واسعا يف ظل تطور ون الين السعوديةأ الوطن ريدة" جلكرتونية وحتديدا اإل

هو الذي يشكل الرسالة وليس املضمون  اإلعالم أنهناك من اعترب  أندرجة  إىل  ،تصالواإل اإلعالموسائل 

 عالميةاإلبل الوسيلة  "ليست المعلومات والموضوعات المنقولة هي الرسالةأي  ،هو الرسالة اإلعالمي

الموضوعات تؤثر بشكل كبير  اإلعالمية فالكيفية التي تعرض بها المؤسسات...  المستخدمة هي الرسالة

كرتونية يف إل اهلذا جند الصحافة  35.تشكيله" عيدت   أنفي طريقة تفكير المجتمع المتلقي لها ومن الممكن 

يف  هاما لعب دورايع القناة الناقلة للرسالة ن نو أل اإلقبالمزيدا من  اكسبه وجتديد واضحني، وهذا ما ي  تغري  

 النفور منها ورفضها. أولها وتقب   ،اإلعالميةالتفاعل مع الرسائل 

ما يتحدث عنه طرفا التواصل والذي عادة ما  أياخلطاب،  إليهاميثل البيئة اليت حييل  :المرجع -

متاح  إمكان ونتيجة وجود، اعباإلجمتأسيس محددة وفق بروتوكول مقبول  إجراءات" تطبيق ينشأ نتيجة 

ألغراض وقد عرفت ظاهرة استغالل الفتاوى  36".له ذلك متى عن   لتطبيقاجل متابعة هذا أألي كان، من 

 رتكاز الروحاينالشهرة زعزعة لبنية اجملتمع، وخلقت خلطا كبريا لسلكها اجتاها ماديا عوض اإل ألهدافو أمادية 

 أنومبدأ  ،بتعدة عن التيسريد املفرط، م  التشد   أبوابليت غالبا ما تندرج ضمن ر على مصداقية الفتاوى اث  أ ما وهذا

 أدقومبعىن  ،واضحة ومفهومة علي العلياني"الدين اعتقاد واحد ال يتغري. وهذا ما جيعل الرسالة اليت وجهها " 

" ثق حد املتلقني أتعليق وما يثبت ذلك ،درك متاما حليثيات القضية وخطورهتا على حد سواء ن اجملتمع م  مؤثرة أل

بعد جهد  إالالمصداقية فمن الصعب اكتسابها  أما ،جاملهم البعض تعرفهم وال تثق بهم حتى لو الناس  أن



وبالتايل فالقضية مشرتكة بني  31.وي من خالل الدين"يعن التكسب الدن عدجهيد من الصدق والتجرد والب  

 ة التواصلية.وهي ضمان فعلي لنجاح العملي ،املرسل واملتلقي

شرتكة بني املسامهني فيه استخدام شيفرة م  تقتضي فعالية احلدث الكالمي  (:CODEالسنن ) -

جزئيا بين  أومشترك كليا ( un code) نظام ترميز"تعبري آخر هي: بالوسيط احلامل ملضمون الرسائل و تكون 

على هذا النظام  األساس يعتمد في بالغية في وضع تخاطبي مارسل والمتلقي ونجاح العملية اإلالم  

مثل نسقا هذا السنن الشمولي ي   أن إال،لغة موحدة ولكل متكلم حيث نجد لكل جماعة لسانية ،المشترك 

المتزامنة التي يتميز   األنساقتشمل العديد من  فكل لغة تبادل،السننية الفرعية في التواصل الم   األنواعمن 

  .31كل نسق منها بوظيفة مختلفة"

جتماعية والدينية، وهذا اللغوية واخللفيات اإل األبعادواجملتمع السعودي يف  علي العليانيرتك كل من يش       

وقبل كل  أوالن غرضه ستهدفا من قبل العلياين نفسه، أل، وم  لة واضحا بالنسبة جلمهور املتلقنيجيعل مضمون الرسا

 ،مرهونة بتقبل املتلقي ألفكار املرسل واقتناعه هباخرية ن هذه األأيت عملية التغيري ألتمث  ،والتأثري اإلقناعهو شيء 

""  إىلن مرد ذلك سر وسهولة ألإنسانية معينة بكل ي  مي لغة تكل  علل تواصل م  وهذا ما ي  على ممارستها،  اإلقداممث 

الذي يتيح له سهولة  األمرفي البيئة اللغوية عينها نسق القواعد نفسه،  كال منهم يمتلك ويستخدم  أن

مبدئيا عبر ما نسميه شكل التواصل ما يحدث هذا كافة، المراسالت اللغوية   وتحليل وإرسالستقبال ا

  39".انتشارا واستعماال األكثر( وهو الشكل communication verbal) الكالمي

 :يف املخطط اآليت اإلعالميةنوجز أبعاد ووظائف اللغة  أننستطيع         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة مرجعيةلغ

)علي العلياني( من خاللها  اإلعالمييرجع 

جتماعي الواقع العام، وتحديد المرجع اإل إلى

برز مشكلة اجتماعية، دينية أالديني، لينقل 

خاصة والعربي  تمس المجتمع السعودي

 .عامة

تلقي السعودي هدفها التأثير في الم  

مواقفه الدينية اعتمادا  إزاءخاصة، 

التي تؤثر فيه  اإلرشادعلى لغة 

الموقف  مئلتالمن غيرها،  أكثر

الديني عامة. لهذا اعتمد المرسل 

لغة دقيقة، وكلمات هادفة مؤثرة 

وبعبارة أدق مدروسة، بهدف 

التغيير وتوجيه جمهور المتلقين 

ل فتاوى معينة بتعاد عن تقب  اإل إلى

وبالتالي عملت اللغة .وممارستها 

 دورها التأثيري االقناعي أداءعلى 

إليه على العدول لحث المرسل 

الفتاوى وضرورة  على تقبل كل

العقل والمنطق في  عمالإوتمييزها 

 تقبلها وممارستها.

 لغة المقال الصحفي لغة انفعالية

 " عبدة الجماهير "

 لغة ندائية

 لغة تواصلية

 اللغة الشارحة / الواصفة

لغة الموظفة نفسها مثل قوله " لغة مشتركة بين علي العلياني ومجتمعه، وقد لمسنا ذلك من ال

وقد استقى  "بيقومون علينا طلبة العلم وماودنا نخسرهم ... ماودي فتوى تخسرني محبة الناس

في فك شفرة  إليههذه النماذج من المخزون اللغوي المشترك بينهما وهذا ما يساعد المرسل 

 رية واضحة.الرسالة وبالتالي نجاح العملية التواصلية، اعتمادا على لغة تفسي

العلياني( تدخلت ذات المرسل)علي 

من خالل اعتماده تعابيره الذاتية 

 واإليديولوجيةومواقفه الشخصية 

التعبير المباشر في  أسلوبستخدما م  

طرح الحقيقة والتعبير عنها، وهو ما 

 برز شخصيته الحيادية الصادقة.ي  

تجسدت عند القيام بعملية كتابة المرسل 

لمقاله ونشره من خالل لغة مباشرة 

بشكل قابل  ألفكارهواضحة وناقلة 

والفهم من كال الطرفين في  لإلدراك

ومكان مشتركين وهذا ما يحدد  زمان

حجم مشاركتهما في التواصل، ومقدار 

نجاح هذه العملية. ودليل ذلك الردود 

أسفل المقال والتي نقلت حجم التفاعل 

أكبر هو التأييد  اعدمعه متخذة ب  

 .والموافقة



تهيمن إحداها قد تتمحور الوظيفة األساسية لمقال العلياني "عبدة الجماهير"حول وظيفة التواصل غير أن هناك وظائف فرعية تتفاعل فيما بينها و 

تنتج مخططا لوظيفية اللغة مكننا أن نسلكنها جميعا تتظافر لتشكل مفهوم التواصل اللغوي الذي يعد محور االللغة اإلعالمية ويعلى األخرى 

 "كمايليي :اإلعالمية انطالقا من مقال "عبدة الجماهير 

 وظيفة التحريك والتغيير  ال  الوظائف الفرعية            الوظيفة الشاملة 

 وظيفة اقناعية         

 فة تأثيريةوظي                                                                            

 إمكانية إتاحةلكرتوين حتقيق صفة التواصل والفعالية يف اخلرب، من خالل استطاع املقال الصحفي اإل

يف التأثري على املتلقي انطالقا  واإلعالمالتعليق على احلدث والتفاعل معه وهذا ما يعكس التقاء دور كل من اللغة 

 هدافهم.أباختالف نوعية املتلقني وميوالهتم و  متعددة ختتلف ألغراضبينهم فرص التواصل  إتاحةمن 

متمثلة يف اخلطاب الصحفي  اإلعالميلغة الخطاب يف ضوء دراسة  اإلعالميةاللغة برز خصائص أمن  إن

 مايلي: " عبدة الجماهيرلكرتوين الذي حيمل عنوان " اإل

 املباشرة، السهولة والوضوح.  -

 املسهبة.جتنب املقدمات الطويلة   -

 املتلقي وتدعيم قدرته على ما جيري حوله يف اطار اعالمي توجيهي  لفت انتباه -

قصد توسيع دائرة معرفة املتلقي حول أسباب ومسببات ماجيري حوله من طرح أفكار املوضوع مباشرة  -

 أحداث

 

 اللغة

 

 

 التواصل

 



 التعبريات املباشرة السهلة وتعويضها بمن الصور البيانية  يفتخفال -

 طيات األفكار املنشورة وحتقق مقصدية التأثري يف املتلقي .عتماد على التعليل والشرح الثبات معاإل -

يف ظل تطور الوسائل التكنولوجية حتديدا اخلاص زا وتفردا يف عاملها حتقق متي   أن" اإلعالم"لغة استطاعت 

لغة  أولغة الميديا"  ما يسمى بـ" إطاريف  واإلقناع التأثريقيق غرض وحت ،يف التواصلواشرتاكها يف اهلدف املتمثل 

 -" توتر العالقاتهلا مفرداهتا ومصطلحاهتا اخلاصة ونذكر على سبيل املثال:  أصبحت، اليت الجديد اإلعالم

طرح المسألة على  -األخيرةلعب بالورقة  –الغزو الفكري يلعب دورا مهما  -أخذ المبادرة نقطة نظام

هلا استخدام واسع يف احلياة اليومية  صبحوأ اإلعالم" وغريها من مفردات اليت ملعت يف جمال  بساط البحث ...

المعجم  إثراءفي هذا االحتكاك اللغوي يصل اللغة العربية بروافد جديدة تشترك مع غيرها  أن""وال شك 

كان لها فضل كبير مع عوامل   إذن اإلعالمالعربي وتطور اللغة العربية، وانطالقها كلغة عصرية عالمية، فلغة 

  41يه الوعي اللغوي"في نشر الفصحى وتنب أخرى

 خاتمة:

خصوصيتها واختلفت أبعادها الوظيفية ن اللغة قابلة للتطور ومواكبة املستجدات مهما بلغت أميكن القول ب       

اهتمامهم هبا، والعمل على تطويرها، خاصة يف بعدها التواصلي ويف ظل  إطارفهي مرتبطة مبستعمليها ويف 

احلدود احمللية تتجاوز ما مييز لغة اإلعالم اليت اخلاضعة للتطور يوميا، وهذا ل تصاواإل اإلعالمارتباطها بوسائل 

 اجيايب.و ديد كل ما هو جوقابليتها الستقبال  خصوصيتها ،حمافظتها على  إطارلتصل مراحل أبعد ولكن يف 
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ّةأويليّ التّ بعادهاّأةّّوشهاريّ ةّفيّالخطاباتّاإلقناعيّ غةّاإلاللّ 

 –ةّفيّنماذجّمختارةّدراسةّتحليليّ  -
ّييبر الباحثة مروى ز 

 قسم الّلغة العربّية و آداهبا  

  –جامعة عنابة  –  

 

ّمةّ:المقدّ 

 :غراضها أة على اختالف واصليّ ة  التّ غة حجر األساس الذي تبىن عليه العمليّ اللّ  تعدّ 

 ااحا  م  وضع خآخر  حس  ببيعة ووقع ملموس قد يغّي  ق واقعيّ سائل حتقّ ح للرّ بها يصبف
 يف الوضع الراه . ةأثييّ التّ سالة ومدى تناسبها وقدرهتا الرّ 

تكون لة خذ م  جماالت ااحياة املختلفة سبيال تكتس  م  خالله صبغة العلميّ غة تتّ اللّ  ولعلّ 
 وحقو  املعرفة املختلفة. جليلة يف ساحة البحث العلميّ م خدمة تقدّ ن أهنا أة م  شبذلك لغة خاصّ 

طت األضواء فيها على لّ ة  س  ىل معاجلة قضية جوهريّ إة وعليه  فقد جاءت دراستنا هذه باحم
 ماتز بارتكازه على مجلة م  املقوّ بعاد املختلفة والذي يتميّ شهاري ذي األغة وعالقتها باخلطاب اإلاللّ 

و أما بتمرير فكرة ة و معاجلة قضيّ أبغرض تسويق سلعة  يامللتقّ ثي يف أواالستمالة والتهي : الربهنة 
ملا هلا م  قدرة  ؛غة فيه حصة األسدقناعي تكون للّ إيديولوجي معني. وذلك بأسلوب إه الرتويج لتوجّ 

م  جهة تحمل الرسالة وتعرضها رة تكون فيها هي الفاعل واملفعو   فة على محل رسائل مشفّ عبقريّ 
 بعادها ومقاصدها.أح م  جهة أخرى ع  صوتف
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مار هذا اخلطاب درسا وتأويال غىل الغوص يف إو غي مباشرة تدفع املتلقي أبطريقة مباشرة 
ة للخطاب حيائيّ القتناع  وهنا تربز مدى القوة اإلو اأروف الراهنة بغرض الفهم وربطا بالواقع والظّ 

 مو هذا النوع م  اخلطابات.ة اليت ينتهجها مصمّ يّ قطابتة االسواالسرتاتيجيّ  شهاري اإل

شهاري وقدرته هيمنة اخلطاب اإل ىل تسليط األضواء على سرّ إهذا الطرح هو الدافع  ولعلّ 
 يف املتلقي ودفعه للتفاعل معه. التأثيعلى 

 ة :جل اإلجابة ع  إشكاالت عدّ أمر الذي دفعين لالجتهاد م  األ

 ثيها يف املتلقي؟أشهاري وما مدى تيف اخلطاب اإلمات اللغة اخلاصة ما هي مقوّ  -
 شهاري؟افعة لصياغة لغة اخلطاب اإلبعاد الدّ يم تتجلى األف -
 ة يف شكل قال  حمكم ومقنع؟سالة اإلعالميّ سهام اللغة وما يتعلق هبا يف نقل الرّ إما مدى  -
جابة عما واإلىل الكشف إا ينمر شهاري نكون قد ساين يف اخلطاب اإلوبتطرقنا للجان  اللّ  -

دة واملعتمدة يف تصميم ائمناط اللغوية السّ غة اخلاصة؟ ما هي األسالي  واأليأيت : ما ببيعة اللّ 
لقي؟ مع تسليط الضوء على ما م  شهاري؟ وما مدى تأثي هذا اخلطاب يف املتاخلطاب اإل

ة النفسيّ اجلوان  يميائي( يف حتقيق األغراض املنشودة. مبراعاة نه مساعدة اللغة )اجلان  السّ أش
 .يلقّ تة .... للمة والعقديّ ة واالجتماعيّ والثقافيّ 

سم الدراسة حىت تتّ ؛ة بدعم هذا العمل بنماذج تطبيقيّ  الّ إ ذلك ن يتسىّن أوال ميك  
وعليه فقد وجدت يف وصلة . تطبيقيّ ما هو قة واملصداقية  لتحدث املواءمة بني ما هو نظري و بالدّ 

مقومات للقراءة  هبعاده وتتوفر فيأاملنهل الذي تتجلى  – 7102رمضان وصلة  –ة شهاريّ زي  اإل
 .سواء ليتحقق الغرض املنشود م  هذا الطرح اللساينّ ة على حد ّ سانية والسيميائيّ اللّ 
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 شهاري :اخلطاب واخلطاب اإل*

النطق  حالة يف ة له؛ فهو النصّ ميالد تعريفات عدّ  إىلفضى أشهد اخلطاب اهتماما واسعا   -
تثبيته بواسطة  منا هو خطاب تّ إن النص أني  كما صانيّ سانيني النّ لّ به م  وجهة نظر بعض ال

 الكتابة.

حتقيق فهامه مقصودا مع إىل الغي بغرض إمنطوق به موجه  نه كلّ أوعليه فإن "حّد اخلطاب 
ليه إل س..." ويستوي يف ذلك اخلطاب بشقيه : املكتوب والشفهي. كما يستوي املر أهداف معينة

ىل املرسل إااحاضر عيانا  بل يتجاوز توجيهه يه إلىل املرسل إو املستحضر فال يقتصر توجيهه أ ااحاضر
ّ(1)يه ااحاضر يف الذه ".إل

ة  حتقيقها لكونه حيمل بني بياته مادة معرفيّ إىلمنا له أغراض يسعى إوعليه فإن اخلطاب 
ن مقاصده قد أال إىل حتقيق أهدافه  إة يسعى م  خالهلا وله وظيفة تعاملية وتفاعليّ ‘ة ومادة إبداعيّ 

د ذلك تبعا لالسرتاتيجيات اخلطابية ى  ويتحدّ حىت تتجلّ  تأويليةتظهر مباشرة  وقد حتتاج عمليات 
 (2)اليت يتوخاها املرسل.

ّ

ّ

ّ

ّ

                                      
  بيوت  لبنان  ةاسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية  دار الكتاب اجلديد املتحد اهلادي ب  ظافر الشهري عبد  –(1) 
 .93  ص 7112  0ط
 .03-01ينظر  املرجع نفسه  ص  –(2) 

 معيار هدف الخطاب معيار لغوي معيار اجتماعي

هو معيار 
 ةلتخاطبي  االعالقات 

شكل  معيارهو 
 لغة الخطاب
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شهاري فهو نوع م  أنواع اخلطابات يتصل بااحياة بشكل مباشر كما حيمل ما اخلطاب اإلأ
كثر ارتبابا أوإن كان يبدو  -ة يديولوجيّ إخالقية و أوثقافية و ة بني بياته قيما اجتماعية وحضاريّ 

  .وّ أتكون موجهة حنو املتلقي كمستهدف وهذه القيم كلها  –ة بالقيمة التجارية التسويقيّ 

يف أعماق ااحياة  غلغلةن هذا النوع م  اخلطابات ميثل "صنفا م  اخلطابات املتإفه  وعلي
ة هبا  مقامه م  املقامات اليت هلا السيادة يف سلم اخلطابات املعرفيّ  فيها و املتأثّرة  ثرةؤ االجتماعية امل

 (3)األخرى".

ليات التقنية واملعلومة وحمتواها الثقايف واخآ ناعة جتمع بني اللغةفهو صناعة ثقافية.... ص
 لتبليغها عرب الزمان واملكان.

يت : "منتوج برير للخطاب اإلعالمي؛ وهو كاخآإاملقام نورد تعريف الدكتور بشي ويف هذا 
  ةدحمدّ  structure socio-culturelleبار بنية اجتماعية ثقافية  إخباري منوع يف إلغوي 

ثي يف املتلقي وإعادة أاجملتمع  له قدرة كبية على الت شكا  التواصل الفعالة يفأوهو شكل م  
يه  حبس  الوسائل التقنية اليت يستعملها واملرتكزات أه ورسم رؤاه املستقبلية وبلورة ر تشكيل وعي

 (4)املعرفية اليت يصدر عنها".

التواصل اهلادف الذي ينشد حتقيق  شهاري على هذا األساس عامل م  عواملفاخلطاب اإل
ته الساحة العوملة وما شهد غايات وفق اسرتاتيجية حمكمة تتفاعل فيها الوسائط املختلفة يف ظلّ 

ائل كسبته حلة التنوع  فهو مفهوم عام حييل على أنواع خمتلفة باختالف الوسأالعلمية م  ابتكارات  
 (5)سينما  راديو  تلفزيون..." . ة : ملصق  جريدة يناإلعالمية املعتمدة واملتبا

                                      
عما  امللتقى الدويل ية  أيقونمي دراسة سيميائية يف تفاعل األنساق اللسانية واألأ.د. بشي ابرير  الصورة يف اخلطاب اإلعال –(3) 

 .7اخلامس "السيمياء والنص االديب"  ص 
 .12املرجع نفسه  ص  –(4) 
 ميك  العودة اىل : –(5) 
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شهاري ال يشهر به م  قبيل الصدفة  لكونه إلن اخلطاب اأىل إويذه  عبد اجلليل مرتاض 
و أن يكون عاما أىل كونه حيتمل إر مما تراعي املرسل نفسه  إضافة كثأليه إنة  تراعي املرسل ثقافة مقنّ 
 خاصا.

نه ينتهج إ  وهذا ما قصدناه بقولنا (6)دخر م  دي  وعادات وتقاليوهنا تظهر ثقافة اخآ
 ات حمكمة.اسرتاتيجيّ 

 

 

 يت :م  خال  املخطط اخآ شهاريك  توضيح عالقات عناصر اخلطاب اإلمي

 

 

 

 

 

ّشهاريّ:مكوناتّالخطابّاإل*

يقوين  ن األساين واملكوّ ن اللّ ساسني مها  : املكوّ أشهاري على مكونني يقوم اخلطاب اإل
ح مة واملاحنة هلوية املنتوج وهي اليت تسوهي ااحاملة للرسالة اخلطابيّ  غةمنا يقصد به اللإفاملكون اللساين 

 بتداوله وتذكره واستهالكه.
                                                                                                                    

ة  رات كلية االداب والعلوم اإلنسانيّ   منشو 01شهاري  الصورة الثانية  جملة عالمات د العايل بوبي   آليات اخلطاب اإلعب
 .002مكناس  ص 

السيميائية لتحليل اخلطاب االشهاري  جملة األثر لآلداب واللغات  جامعة قاصدي ينظر  أ.د عبد اجلليل مرتاض  املقاربة  –(6) 
 .10  ص 7111  ماي 2مرباح  ورقلة  اجلزائر  العدد 

 شهاراإل

La publicité 

المستهلك
Consommateur 

المنتوج 
)الموضوع(
Produit 
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شهاري  تكوي  اخلطاب اإلصرية املسهمة يف يقوين  فهو جممل العناصر البن األوع  املكوّ 
ليات اب ااحامل له  واخلطاب هنا هو اخآكالصورة )وهي مرتبطة باملنتج الذي ال ميك  فصله ع  اخلط

ىل إ. إضافة د  كما يقو  الباحث سعيد بنكرا(7)غل م  خالهلا الصورة وليس شيئا آخرتاليت تش
 (8)ة.السن  اللفظيّ  ون  وتشتغل هذه العناصر وفق سن  خاصة هبا ختتلف ع الشكل واللّ 

 

 

 

 مكّون لسايّن                                                   مكّون أيقوينّ 

 مممممممم

 

 

 

 

ّشهارّنذكرّ:ومنّمميزاتّالمكونّاللسانيّفيّاإل

املؤثرة يف  ةاباستعما  الكلمات اجلذّ  و ردود أفعا  سريعة اعتماد الكلمات احملفزة اليت تعطي -
 نفوس املتلقني.

                                      
 ويل  نقال ع  :املكونات والتأ  الصورة سعيد بنكراد –(7) 

Guy Gauthier : Vingt leçons sur l’image et le sens.Ed.Ediling collection : 
Médiathèque, paris 1982. 

 .7113قناع والداللة  املركز الثقايف العريب  وينظر أيضا : سعيد بنكراد: الصورة اإلشهارية : آليات اإل
 .077ينظر عبد العايل بوبي   املرجع السابق  ص  –(8) 

 شهاريمكونات الخطاب اإل

 اللغة

  لساني مون

 العناصر البصرية
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 النداء للفت االنتباه. االستفهام :تضى ااحا  والتنويع يف األسالي  اختيار اجلمل وفق مق -
جع  الطباق  سّ التشبه  االستعارة  الكناية  ال ة :توظيف البيان والبديع والظواهر الصوتيّ  -

 يقاع...وغيها.يم...اإلغاملفردات  التكرار  التن  دضدااأل

ّشهاريّ:بعادّالتداوليةّللخطابّاإلوماتّالخطابيةّواألالمق*

تستوع  مرا مشرتكا بني مجيع الناس  يتواصلون هبا ويتصلون معها  فهي اليت أاللغة  تعدّ 
حتفظ حضارة األمم هنا وعاء ااحضارة والثقافة  فهي م  أكما   –على اختالف أنواعها  –جتارهبم 

ىل جتاوز إا تسجل ااحدث بتداعياته  وتسعى هنإا وثقافيا. "ولو يف احظة السواد العام تارخييا وسياسيّ 
 (9)معوقاته يف الزم  واملكان...".

ي  وتضع مة كانت  فتتباأحداث املختلفة على أي ألن تتعاق  اأنه م  الطبيعي إوعليه  ف
د يف خطابات جسّ جل التاريخ  يف شكل قوال  قد تتا حتفظ يف سأهنّ  الّ إبصمتها يف واقع الشعوب  

تعبي  منا يتم ذلك مبراعاة املقامات املتفاوتة  على حدّ إو اإلعالمي  و أشهاري م  قبل اخلطاب اإل
كاية  ومقام ن مقامات الكالم متفاوتة  فمقام الشكر يباي  مقام  الشّ أعليك  ىني "ال خيفيّ حد اللغو أ

ي  يباي  مقام الرتهي   ومقام مقام التعزية  ومقام املدح يباي  مقام الذم  ومقام الرتغ ئة يباي نالته
ن الكالم يف باب ااحس  والقبو  واحنطابه يف أيباي  مقام اهلز .... وارتفاع ش يف مجيع ذلك دّ اجل

 (10)ذلك حبس  مصادفة الكالم ملا يليق به  وهو الذي نسميه مبقتضى ااحا ".

ون على تصميمه مجلة م  املقومات ئمي على هذا األساس يراعي فيه القاهار شفاخلطاب اإل
حظة  وله فاعلية ووقع يف نفوس املتلقني  م  بينها "مقتضى ااحا " حىت يكون هذا األخي وليد اللّ 

يف أوساط الشعوب على اختالف الطبقات  وةالراهنة نا  حضفكلما كان اخلطاب معاصرا للظروف 
 .ةإقناعيّ ئات العمرية  وكانت له قدرة استقطابية وقوة االجتماعية والف

                                      
مناء  اهليئة االكادميية املشرتكة  قسم اللغة العربية طلح(  املركز الرتبوي للبحوث واإليونس الفقيه  اللغة واملكون املعريف )املص –(9) 

 .01  ص وآداهبا
 .11  ص 0311  0بداع مبادئ يف علم األسلوب العريب  ط شكري حممد عياد  اللغة واإل –(10) 
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 أبعاده الّتداولّية:*

اخلطاب اإلشهارّي كغيه م  اخلطابات له أبعاد تداولّية متداخلة تكاد تكون ظاهرة يف كّل 
تفاصيل الومضة اإلشهاريّة   كما أنّه يقوم يف كّل جزئّية م  جزئيّاته على مبدأ االختيار ؛اختيار 
املوضوع و الّشخصّيات و الديكور و األلوان و نوعّية املوسيقى و املؤثّرات على اختالف أنواعها 

فكّل هذا م  شأنه جذب املتلّقي و الّتأثي فيه تأثيا عميقا يف زم  قياسّي     و م  أبرز األبعاد ...
 اليت يصبو إليها اخلطاب اإلشهارّي  نذكر اخآيت :

و األساس ؛ حيث إّن مصّمم اخلطاب يستهدفه بالّدرجة األوىل   البعد الّنفسّي : و ه-0
ي ستفّز احاجته فيجيد الّلع  على الوتر ااحّساس بوضع يده على نقاط الّضعف لدى املتلّقي الذي 

 املاّسة ملا ّت عرضه  سواء كان سلعة أو فكرة أو قيمة إنسانّية أو اجتماعّية مؤثّرة...أو غي ذلك . 

مصّمم اخلطاب إمّنا هو خمطِّط ماهر حيس  تصوي  اهلدف   و م  أو   و عليه   فإنّ 
مراحل ختطيطه درس ااحالة النفسّية لدى املتلقني و الوضع الرّاه  و الظروف احمليطة و كذا ببيعة 

 حميطهم الذي يعكس بالضرورة احتياجاهتم و ميوالهتم .

البّد م  مراعاته عند الّتخطيط البعد االجتماعّي الثّقايّف: وهو اخآخر مستهدف   و -7
نّه قد راعى يّة   فيكون بذلك وليد بيئته ؛ أللكونه مينح اخلطاب املربمج مصداقّية و قدرة تأثي 

الظروف و ببيعة اجملتمع و عالقات أفراده و انشغاالهتم   كما أنّه ال يستقط  الفئة املثّقفة دون 
واء   فنجده  حينا يستميل العوابف و املشاعر بنقل غيها  فهو يؤثّر يف كّل املتلّقني على حّد س

واقع املصابني بالسربان م  األبفا  يف املستشفيات فيستجدي بل  مساعدات و تربّعات هلم   و 
جنده حينا ميزج بني ما هو اجتماعّي و نفسّي و قومّي  فيناشد القومّية و العروبة و اإلنسانّية ليحّرك 

  و كثيا ما تتّم برجمة ة و روح املسؤولّية الّتكافل و الّتعابف و األخوّ  بذلك الّنفوس و القلوب حنو
هذا اخلطاب مبشاركة املشاهي م  فّنانني و رياضّيني م  دو  كثية يف العامل العريب مثال  إىل جان  

 األبفا  الذي  هم حمّل االستعطاف.
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إلشهارّي بالّدرجة األوىل وهو الذي يستهدفه اخلطاب ا االقتصادّي :-البعد التسويقيّ -9
 حيث يرّوج لتسويق سلعة ما م  أجل حتقيق الّربح   فيحاو  مّد املستهلك بقدر كاف م  

 املعلومات خبصوص املنتج املسّوق مع بيان الوجه اإلجيايّب له.

البعد الّتداويّل: و جتتمع فيه خمتلف اجلوان  و األغراض املتعّلقة باملتلّقي   و تنضوي -2
تتأّتى م   حتته مجيع األبعاد اخآنفة الذّكر   فهو جوهر اخلطاب اإلشهارّي الذي مينحه قدرة إقناعّية 

ائل فنّية و لسانّية و بالغّية ة إىل جان  جوان  املستهلك املتنّوعة اليت ي عرّب عنها بوساملضامني اإلحيائيّ 
 (00)متنّوعة م  قبيل الكناية و االستعارة و اجملاز و الّتكرار ...و غي ذلك .
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                   *إسهام الّلغة و العوامل الّسيميائّية يف نقل و فّك شيفرات الّرسالة اإلعالمّية    
 (.-7102وصلة رمضان –)دراسة حتليلّية يف وصلة زي  اإلشهاريّة 

 

تعريف الوصلة: وصلة زي  ومضة إشهاريّة م  إنتاج شركة زي    اليت عّودتنا على مثل هذه األعما  
يف كّل مناسبة دينّية   و هذه الوصلة بعنوان : اعبد رّبك حّبا ال رعبّا   تدعو إىل الّتسامح بني 

دقائق و أحد عشر ثانية    هي م  كلمات األديان و تنبذ الّتعّص  و ااحروب    و ذلك يف ثالث 
 : هبة مشاري محاده   أاحان: بّشار الشطي   أداء : حسني اجلسمي.

ّت تصميمها تزامًنا مع ما شهدته دو  عديدة يف العامل العريب م  صراعات متّخض عنها التعّص  
 الدييّن و كثرة التطّرف .

 كلمات الوصلة:   

 كم مألت املقابر بأبفالنا و كراسي املدارس فارغة ...سأخرب الّله بكّل شيء ... بأنّ 

 و أشعلتم الفنت و نسيتم مصابيح شوارعنا مطفأة ...

 أّنكم كذبتم ... و الّله أعلم بذات الّصدور .

 أشهد أن ال إله إالّ الّله ...يا قادما باملوت و هو خالق  ااحياة . 

 مل ي ؤذ م  أذاه . أشهد أن حمّمدا عبده و رسو  الّله ...مسامح حليم

في ماال ي ظهر ...الّله أكرب ...ِم  َم  حيفظ ال يتدبّر ...الّله أكرب ِم  َم   الّله أكرب ...ِم  َم  خي 
 أِم  حىّت يغِدر . 

اعبد رّبك حبّا ال رعبا ...ك  يف دينك سهال ال صعبا ...خالف نّدك سلما ال حربا ...أقنع غيك 
ال  حّقا ...لنفّجر الكره عشقا ..لنفّجر الضّ لنفّجر العنف رفقا .لينا ال غصبا ... لِنفّجر ...

 ...لنفّجر التعّص  نرقى . )كّلما يفّجرون كرها  سنغيّن حّبا ...م  اخآن إىل الّسعادة (. 
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 غويّة يف هذا اخلطاب   لتحليل هذه الوصلة البّد م  تسليط األضواء على مستويات البنية اللّ 

 الّصوتّية .و أّوهلا : *البنية 

حيث جند تنوعا يف األصوات املكّونة للمفردات   تباينت م  مقطع خآخر   فنجد األصوات 
املهموسة و اجملهورة و االنفجارية و االحتكاكّية   وم  أمثلة األصوات املهموسة السني و ااحاء يف 

لّتكرار املتواصل قوله : مسامح حليم   هي أصوات تتمّيز بسهولة خمارجها   إىل جان  هذا جند ا
ّن الّله أكرب م     وميك  تأويلها بأة الّله أكرب اليت حتمل شحنة دالليّ  الذي له إحياءات كتكرار عبارة

شق كبي منها  و كذلك تكرار كّل ظامل   و هذا الّتكرار كان له وقع و بين عليه إيقاع الوصلة يف 
م على بائفة معّينة و جتعل الّذن  لصيقا هبا كما أّن ة املنسوخة املؤّكدة )أّنكم ( اليت تلقي بالّلو اجلمل

 الشّدة يف أّن صوت له إحياء .

–جند كذلك الّظواهر الّصوتّية م  سجع و جناس و توافق صويّت يف هنايات العبارات   كقوله: يتدبّر 
 عشقا ...–حّقا –غصبا  رفقا -صعبا-يغدر  رعبا

 و ثانيها:*البنية الّصرفّية .

هي متعّلقة ببنية األمساء و األفعا  ؛ حيث جند األفعا  قد تباينت يف أزمنتها بني ماض و           
و مضارع و أمر   فكان املاضي مقّررا و ناقال لواقع اجلرائم املرتكبة يف حّق األبرياء   و كان املضارع 

ون إىل الّله ...  حامال لرسالة هؤالء األبرياء الذي  يتوّعدون م  سلبهم أبسط حقوقهم بأهّنم سيشتك
و كان األمر داعيا إىل الّتعايش الّسلمي بأسلوب ترغييّب ال ترهييّب  و نابذا لألحقاد و الّتعّص    إىل 

 الّتفضيل)أكرب(. ة املبالغة )حليم (و اسمجان  هذا جند صيغ

  و ثالثها:*البنية الّنحويّة. 

و ترتبط بنوعّية اجلمل اليت كانت امسّية حينا و فعلّية أحيانا  بعضها بأسلوب خربّي )ابتدائي         
و بليّب و إنكارّي( و بعضها بأسلوب إنشائي تباينت أغراضه   فكان غي بليّب كالّنداء يف قوله : يا 
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...خالف نّدك قادما باملوت ... وبليّب  غرضه األمر  كقوله :اعبد رّبك ...ك  يف دينك سهالً 
 سلما الحربا ...أقنع غيك ليًنا ال غصًبا...

 
 و رابعها:*البنية الّداللّية:                

  و يظهر ذلك يف قوله : مألت املقابر بأبفالنا و نرّكز فيها على املعىن الذي هو األساس            
رعنا مطفأة ...هذه الكلمات حتمل و كراسي املدارس فارغة ...و أشعلتم الفنت و نسيتم مصابيح شوا

بني بّياهتا إحياءات تعكس قدر معاناة الشعوب اليت تعيش ويالت ااحروب و الّدمار   و اليت أصبح 
بالّنسبة هلا و يعود الفضل يف ذلك  اببيعي   امعتاد االّلون األمحر الذي يصبغ شوارعها و أرصفتها لونً 

و رمّبا التجاهل و الّتعّنت و العناد   و يظهر ذلك يف ألناس متعّصبني بغى على تفكيهم اجلهل أ
قوله:)م  م  حيفظ ال يتدبّر (فدفع الثم  أناس أبرياء ال حو  هلم و ال قّوة    ...و يتجّلى ذلك يف 

 العالقات الّداللّية املوجودة بني األلفاظ ؛ حيث جند قاموس ااحرب و ااحّ  ظاهرًا بقّوة .

 :*الظواهر الفنّية البالغّية .و خامسها              

و م  أمثلة ذلك ور البيانّية م  تشبيه و استعارة و كناية و جماز ...و نقصد هبا الصّ            
فهي  يف شّقها األّو  استعارة ؛ حيث  مصابيح شوارعنا مطفأة...(نورد:)و أشعلتم الفنت و نسيتم 

ص ّورت الفنت على أهّنا نار   و يف شّقها الثّاين كناية ع  واقع مّر يتجّرعه األبرياء و حياة مظلمة 
 جعلها املتعّصبون بتطرّفهم حالكة.

يّب جند كذلك مطابقة  الكالم مطابقة كلّية ملقتضى ااحا  و الوضع الرّاه   و هو ما شهده العامل العر 
 يف تلك الفرتة .

و سجع ...و م  احملّسنات الواردة بقّوة يف إىل جان  احملّسنات البديعّية م  بباق و جناس و مقابلة 
حرباً –صعبا /سلما  –يظهر /سهال  –ااحياة /خيفي  –الوصلة جند الّسجع و الطّباق يف قوله: املوت 
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عشًقا /...و قد أضفى هذا األمر قيمة  –الكره  حق ا /–ال  الضّ رفًقا /–غصًبا /العنف  –/ليًنا 
 و اجلناس يف قوله : حروب قلوبمجالّية و بالغّية  كما أضاف ملسة على اجلان  الّصويّت اإليقاعّي .

بارات اخآتية: الّله عكما جند ظواهر أخرى م  قبيل الّتضمني و الّتناص و االستشهاد   و ذلك يف ال
يف اإلبار املعّلق : ] ال إكراه يف الّدي  [ و هي و اخآية الكرمية  –الّله أشهد أّن ال إله إاّل  –أكرب 

اليت محلت املقصد األساس الذي دعت إليه الوصلة : الّتعايش الّسلمي بني األديان و الّتوّجهات 
  اإليديولوجّية بعيًدا ع  الّتطّرف و الّتعّص  الدييّن .

 ها:*املستوى اخلطايّب .و سادس                                  

و يقصد به الّلغة املعتمدة يف الّتعبي ؛ و يف هذه الوصلة جند الّلغة العربّية بالّدرجة األوىل            
حبييب محزة ...أدزلك )  جند العامّية يف إحدى الالّفتات :   مع ترمجة كتابّية بالّلغة اإلجنليزيّة   كما
. و هو استعما  مقصود له ب عد (بس أنت بكلوبنا باقي  حيّب و أشواقي  ميك  أخذوك بعيد

يستهدفه   و العبارة يف حّد ذاهتا حتمل إحياء ما يقّر باالستعداد الّتام للّتسامح و القدرة على قبو   
الّضاللة .و م  العبارات املدّونة على الالّفتات كذلك : دي  قلوب ال حروب كّل م  سلك بريق 

 اص / الّدعوة أن نكس  قلًبا ...ال حربًا .الّرص –أقوى  –/القلم 

ابًا يقى اليت احّتدت مجيعها لتكّون خط*إىل جان  الّلغة جند املشاهد و الّصور و األلوان و املوس   
عروس ترتدي  الكرة /بإشهاري ا له وقعه و تأثيه و م  بني املشاهد نذكر : أبفا  أبرياء يلعبون 

فستانًا أبيض / محام يشرب املاء   وكالمها دّ  على الّسالم و األمان الذي اختّل مبجرد مرور 
االنتحارّي الذي يضع ااحزام الّناسف ؛ حيث بار ااحمام و مل يبق املاء على حاله/حافلة و هي  

عروس تبكي و تدعو  كناية ع  رحلة ااحياة / أبفا  و شيوخ و نساء خمّضبة و جوههم بالّدماء / 
دمار يف موك  العرس و يف املدرسة و يف املسجد / كّل م  كانوا داخل هذه املرافق يالحقون 

 االنتحارّي بسالم  /و إمام يدعو رجال غي مسلم و خلفه اخآية الكرمية :]ال إكراه يف الدي [.



14 

 

يف البداية و فيه قدر م    حيث كان حزينا كان معرّبا الذي  إليقاع ل بة سو هو ااحا  كذلك بالنّ 
 حتّو  إىل نغمة سعادة و أمل يف هناية الوصلة .سرعان ما الّتعبي ع  االضطراب   إالّ أنّه  
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 اخلالصة :

تعّد الرسالة اإلشهاريّة خطابا إقناعّيا يقوم على أسس حمكمة   و يتّم الّتخطيط له بدراسة      
و اجملتمع يف مجيع أبعاده و ظروفه   م  أجل ختّي الّلغة األنس  و األسلوب  –املتلّقي  -املستهلك

األجود و األكثر مالءمة ملقام اإلشهار   كما يتّم استثمار الوسائل الّداعمة كالّصورة و املوسيقى و 
ض بشكل مقّن  متق  يف قال  إقناعّي مؤثّر م  شأنه حتقيق الغر  األلوان و ااحركات و الّشخصّيات 

  املنشود.
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ّالهوامشّ:

اهلادي ب  ظافر الشهري  اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية  دار الكتاب اجلديد عبد  (0
 .93  ص 7112  0املتحدة  بيوت  لبنان  ط

 .03-01ينظر  املرجع نفسه  ص  (7
األنساق اللسانية ة يف تفاعل برير  الصورة يف اخلطاب اإلعالمي دراسة سيميائيّ أ.د. بشي إ (9

 .7ديب"  ص لدويل اخلامس "السيمياء والنص األعما  امللتقى اّية  أقونواألي
 .12املرجع نفسه  ص  (2
 ىل :  العودة إميك (1
  منشورات كلية 01جملة عالمات شهاري  الصورة الثانية  د العايل بوبي   آليات اخلطاب اإلعب

 .002ة  مكناس  ص اخآداب والعلوم اإلنسانيّ 
شهاري  جملة األثر لآلداب ربة السيميائية لتحليل اخلطاب اإل  أ.د عبد اجلليل مرتاض  املقاينظر (6

 .10  ص 7111  ماي 2واللغات  جامعة قاصدي مرباح  ورقلة  اجلزائر  العدد 
 ويل  نقال ع  :سعيد بنكراد  الصورة املكونات والتأ (2

Guy Gauthier : Vingt leçons sur l’image et le sens.Ed.Ediling 
collection : Médiathèque, paris 1982. 

قناع والداللة  املركز الثقايف وينظر أيضا : سعيد بنكراد   الصورة اإلشهارية : آليات اإل -
 .7113العريب  

 .077ينظر عبد العايل بوبي   املرجع السابق  ص  (1
كادميية حوث واإلمناء  اهليئة األطلح(  املركز الرتبوي للبيونس الفقيه  اللغة واملكون املعريف )املص (3

 .01املشرتكة  قسم اللغة العربية وآداهبا  ص 
 08  ص 0311  0األسلوب العريب  ط بداع مبادئ يف علم شكري حممد عياد  اللغة واإل (01
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جمّلة -دراسة يف ااحجاج–ينظر د وفاء صبحي  األبعاد الّتداولّية يف اخلطاب اإلشهارّي  (00
 ص  7116الّلسانّيات و الّلغة العربّية   جامعة باجي خمتار عنّابة   العدد الثّاين   ديسمرب

021-020. 
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 المجيد بدراويعبد د.

 قالمةجامعة 

  األدب العجائبيالمقال: عنوان 

أن يلج اإلنسان هكذا مواضيع دون أن يكون ملّما بشتات ،يف البدء جيب اإلقرار بأنه من الصعوبة مبكان   

قصد معرفة  ،إذ أن البحث العلمي حيتاج منا إىل تفكري طويل،اللذين يندرج حتتهما العنوان ،الصورة واملوضوع

بدأ بتعريف عام لألدب العجائيب أن ن يناوعليه إرتأ،دف إليهاواليت هن،اليت سوف نرصدها،اخللفيات واألبعاد

 وماهيته .

 ماهية األدب العجائبي

 هو خيتلف باختالف الثقافاتو  ،طلحات املستحدثة يف النقد العريبمن املص ،يعترب مصطلح العجائبية  

مع  ىلنقاد إذ جنده يتماهاو  دارسنيااللتباس لدى الو  و هذا أحدث بلبلة من الغموض،الرؤى و  املرجعياتو 

غري ذلك من املصطلحات اليت تسبح يف هذا و  ،الغريبو  األسطوريو  الالمعقولو  املدهشو  العجيبو  اخلارق

 الفلك.

العجيب إنكار ما يرد إليك لقلة و  ": منظور يعرف العجيب بقوله ابند فإننا جن ،و إذا عدنا للمعاجم العربية

شيء و  قصة عجبو  أعجبه األمر أي محله على العجب منه،و  ،ب النظر إىل شيء غري مألوفالعجيو  اعتياده،

 .1ه"التعجب إذا ترى الشيء يعجبك تظن أنك مل تر مثلو  معجب إذا كان حسنا جدا،

 .قليل الوقوع و  و يظهر لنا هذا التحديد أن العجيب هو رد فعل على استحسان شيء نادر غري مألوف

 : العجيب يف لسان العرب يشمل أني العباس و يرى عبد احل
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  .سلوكهو  بوصفه استجابة املتلقي : اإلنكار-1

 .هو غري املعتادو  هيتضمن بالضرورة مقابلو   : املعتاد-2

 . 2املتلقي: باعتباره عنصرا مركزيا يفهم من ضمري اخلطاب الكاف يف عليك -3

عند سبب جهل الشيء،و ليس  لإلنسانة تعرض أما الزبيدي يف تاج العروس فريى أن العجيب "حري 

 و هلذا قال قوم كل شيء عجب،،سببا من ذاته بل هو حال حبسب اإلضافة إىل من يعرف السبب  

 .3قال قوم ال شيء عجب"و 

يرتكز تكون عناصر مهمة  ،الغموضو  األلفةمفارقة و  الدهشةو  نرى أن احلرية ،و على هذا األساس

و هلذا يذهب القزويين إىل أن " العجيب ،هي عناصر تشكل مفهوم العجائيبو  ،معىن العجيب عليها

 .4لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كيفية تأثريه فيه" لإلنسانحرية تعرض 

عدة أفكار مهمة تستدعي الوقوف عندها ألهنا جند  ،للعجيبإننا من خالل استحضار هذه التعاريف 

مؤسسا على  ،دقيقا ملصطلح العجيبو  ا بينها لتعطي تعريفا شامالتشكل عنصرا موحدا تتفاعل فيم

حلظة اليت هي ليست سوى حلظة انبهار وتفاجؤ، وهي إىل جانب ذلك  ،هي عنصر احلريةو  بؤرة معينة

ال و  ، إذ املتلقي احلائر ال يدري ما يفعلاجتماعيامعينة يعيشها كل متلق خلارق ما طبيعيا كان أو 

و فيها يتعطل ،فهي زمن قصري جدا حيياه املتلقي قبل أن يصدر استجابة حمددة ،ليستوعب ما يستقب

أو يف ،وجودها يف حياة الفردمن أسباب و  ،5للسبيل املناسب االهتداءالعقل إىل درجة ال يستطيع معها 

عجزه عن تفسري الظاهرة و  ،قصور الذات املتلقية عن معرفة علل اخلرق حياتنا بشكل عام 

 فهي إذا متعددة الصور والرؤى .،ةاجلديد

و لذا نرى "القزويين" مل يكتف بتقدمي تعريف العجيب فحسب، بل دعمه مبجموعة من األمثلة إذ 

مل يكن شاهده من قبل لكثرت حريته لعدم معرفة و  يقول : " إن اإلنسان إذا رأى خلية النحل
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أن ذلك احليوان الضعيف كيف أحدث فلو علم أنه من عمل النحل لتحرّي أيضا، من حيث ،فاعله

ومن ،املسطرةو  هذه املسدسات املتساوية األضالع، الذي عجز عن مثلها املهندس احلاذق مع الفرجار

من أين هلا هذا العسل الذي أودعته بيوهتا و  أين هلا هذا الشمع الذي اختذت منه بيوهتا املتساوية ...

أهنا تفقد فيه الغذاء ... وكيف اهتدت إىل تغطية خزانة العسل و  كيف عرفت أن الشتاء يأتيهاو  فيها...

 .6بغشاء رقيق"

كيفية صنع و  فاملتصفح هلذا القول الطويل يدرك أن عنصر احلرية حتقق من جهل املتلقي بعامل النحل 

يسقط  املعرفة، يقول عبد احلي العباس :" إن العجبو  من مثة فإن احلرية تزول بالعلمو ،العسلو  الشهد

 .7عملها"و  معرفة أسباهباو  حينما يكتسب املتلقي فهم الظاهرة،

التصرفات االجتماعية املعهودة و  إذا كانت الظواهر الطبيعية املألوفة،هبذا الفهمو  و يردف قائال: "

 حت  هي أكثر الظواهر اليت،فإن الظواهر اخلارقة،الدارسو  قادرتني على أن تأثري االستغراب يف الباحث

من مث يصبح العجيب هبذا و ،التدبر الفكريو  حتمسهم على الدراسةو  العلماء على البحث العلمي

 . 8تعمل على تطورها"و  تؤسسهاو  التصور عامال من العوامل اليت تنشئ العلوم

، يطلق اليوم على كل ختيل ومهي Fantastiqueو يعرفه مجيل صليبا يف املعجم الفلسفي بقوله العجيب 

أو على فاعلية ذهنية خاصة لتالعب األفكار، أو على كل رغبة طارئة ال تستند إىل ،متحرر من قيود العقل

 .9سبب معقول

مع و  إن كل هذه اآلراء، ال خترج عما ذهب إليه زكريا القرويين إذ العجيب يف عرفهم هو ما ال يتماشى مع الواقع

 مسببات األشياء .و  فسري عللنسق األشياء، أي أنه ميثل عجز اإلنسان عن ت

خرج عن العادة و  ا خفي سببهو هذا ما ذهب إليه اجلرجاين حني يزعم" بأن العجيب هو تغيري النفس، مب

 . 10"مثله
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مرجعيات عدة .يقول محادي املسعودي : يتحقق هذا و  و هذا ما جعل النص العجائيب نصا غنيا حافال برؤى

الثقافية مما مده و  الدينيةو  املتخيل بكافة مراجعه التارخييةو  سجالت الشعبيةالغىن عن انفتاح العجائيب على ال

إضافة إىل أنه يتغري ،حيث ارتباطات العجائيب كثرية،تفعيل املتخيلو  قنوات تنه  بتشغيل احلكيو ،بطاقة كبرية

فما يعترب يف عصر ما من باب ،رجعاملو  التحويالت املمكنة يف النسقو  توجهات الرؤىو  الثقافاتو  بتغري العصور

 .11العجب قد تزول عنه هذه الصفة فيفقدها يف عصر موال"

فلقد رأى أيضا احملدثون الرأي نفسه يف تعريفهم ،ومل ير األقدمون العجائيب على صيغته اليت أوردنا فقط

د املفكر اجلزائري للعجائيب من منظور ثقايف جديد، بغية تقدميه بشكل أوضح، ومن هؤالء احملدثني جن

" ميكن تعريف االندهاش أو اإلعجاب بأنه احلرية اليت تستبد باإلنسان  : حممد أركون الذي يقول

ينه  و ،أو الطريقة اليت ينبغي إتباعها للتأثري عليه،بسبب عدم قدرته على معرفة علة الشيء أو سببه

. أما الغريب فهو الظاهرة املدهشة اليت حتصل الرؤية املتكررة ..و  االندهاش أو اإلعجاب بسبب األلفة

 . 12املناظر املألوفة"و  ختتلف عن العادات املعروفةو ،نادرا

و يضيف أركون متوسعا يف املفهوم األول، ليضيف التصور التايل " نالحظ أن األمر يتعلق بإحلاحات 

ذلك أنه كلما راح ،النتائجو  العقل الذي يعرتف بعدم قدرته احلالية على القب  على سلسلة لألسباب

وهذا ما يؤدي إىل إحداث االنفعال ،قصورهو  أدرك مدى عجزه،ظواهره احملسوسةو  العقل يفكر بالعامل

يدفع البحث عن و ،االنبهار امليتافيزيقي يف الوسط الفلسفيو ،أو االنبهار الديين يف الوسط الديين

  . 13فرضيات جديدة

عدم معرفة سبب األشياء شأنه يف ذلك و  مد أركون الزال يتحدث عن االنبهار،و املالحظ هنا أن حم

 شأن زكريا القزويين .

 كما أّن الناقد املغريب شعيب حليفي يرى أن العجائيب يرتبط بأمور عدة منها:

 املعجزات.و  بالكراماتو  مبا هو فوق الطبيعةو  الغيبو  إنه يرتبط باملاضي -1
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 .الزمانو  املكانو  اإلنسانيعمل على تبئري  -2

 الرؤى سبيال للبناء .و  يتخذ من األحالم -3

التضخم و  التحولو  اخلارقو  الواقعي، عرب املكاشفةو  السخرية من املألوفو  يعتمد على خلق املفارقة -إ

. 

 . 14اخلصوصيةو  يتموقع العجائيب يف السرود القدمية بنية شديدة االمتداد -5

تؤّسس على عدة مكونات  و  حقيقته اليت تعتمدو  ليفي أن يبني لنا طبيعة العجائيبلقد حاول شعيب ح

التضخيم و  التحولو  االعتماد على املسخو ،اختاذ األحالم سبيال للبناءو ،اإلنسانو  الزمانو  كتبئري املكان

 ملخالفة الواقع.

قدمية يؤكد لنا أن العجائيب صورة الذي نراه من خالل التعريفني احلداثيني وما سبقهم من تعاريف  

واحدة تتمثل يف اخلارق وغري املألوف الذي جيعل املتتبع ألحداثه يقع يف حرية التساؤل والرغبة يف  

 كشف غامضه على الدوام .

 العجائبي في الثقافة الغربية

خاصا،  تارخيياو  يف الثقافة الغربية، يأخذ وضعا معجميا  FANTASTIQUEإن االهتمام مبفهوم ال 

لو على مستوى املعجم الذي يظهر البعد و  ذلك أن االهتمام به يعود يف األساس إىل النظرية النقدية الغربية،

 FANTASTIQUEالتأثيلي للمصطلح ذي األصول العتيقة يف الرتاث اللغوي للغرب حبيث نلقى كلمة 

 من الكلمات اليت تنتمي إىل لغة القرن الرابع عشر

املشتق بدوره من اللغة اإلغريقية  PHANTASTICUSين ذات األصل الالتي

PHANTASTKOS 15 . 

 ومن هذا املصطلح اشتقت عدة مصطلحات أخرى مثل: 
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FANTASIE-FANTASME-FANTôME-FANTASQUE  

هي توحي مبا يدل على معىن و  و هي مصطلحات مشتقة من جذر لغوي ينضوي حتت عائلة لغوية مشرتكة،

 اخليال.-اماألوه-األطياف -األشباح

 .16الشبح و  فقد كانت تعين يف املهاد اإلغريقية الصورة  PHANTASMAأما كلمة 

مبا هو خرايف إال أن معجم و  وهكذا جند أن الداللة العامة اليت يقرها املعجم، ال خترج عما له عالقة باخليال

 من احلديث عن اجلنياتالقصص اليت تتضو  جتاوز ذلك للحديث عن احلكايات 1683األكادميية الفرنسية 

 : اليت يعرب عنها بو  األرواحو  األشباحو 

LES CONTES FANTASTIQUE   منذ القرن السابع عشر أصبحت تدل على كل ما هو

األدبية اليت تتطلب توافر عناصر و  منذ ذلك الزمن ارتبط املعىن بالصيغ الفنيةو  غريب األطوار ،و خارق للعادة،

 .17تحام الال معقول للواقع املعيشاقو  فنية منها العجيب

غري أن حتديد تاريخ دقيق لظهور األدب العجائيب، مبواصفاته احلقيقية، جيعل البع  يؤرخ لبدايته بالقرن الثامن 

 م باعتبار ان العجائيب قد جاء مبثابة رد فعل على اخلطاب التنويري العقالين ،الذي مينح للعقل1771عشر 

يعة مكانة مرموقة إىل حد التقديس، مع أن نشأة العجائيب يف رأي البع  اآلخر مل تكن الطبو  العلمو  املنطقو 

 التاسع عشر، إذ أن أسسهو  منعزلة عن التطور العلمي الذي عرفته الثقافة األوربية السيما يف القرنني الثامن عشر

 . 18نضجت مبوازاة التطور الذي عرفته العلوم الطبيعيةو  رؤاه قد ترسختو 

 : عود ظهور العجائيب كأسلوب يف أوربا إىل عدة عوامل منهاو ي

 العقالين. و  العلم، أي بني الالهويتو  قضية املفارقة بني الدين-1

 أثر ذلك يف حياة اإلنسان. و  اخلطاب امليتافيزيقي،و  االختالف بني اخلطاب الواقعي -2
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كرد فعل على املنحى العقالين الذي سعى جاءت   11و 11إن النصوص األدبية اليت تشكلت خالل القرنني 

 . 19اخللقو  إىل مصادرة حقوق املتخيل البشري يف اإلبداع

و إذا انتقلنا إىل النصوص العجائبية، اليت أنتجت يف القرن العشرين، فإننا جندها صورت قضية العجائيب من زاوية 

م  16و 17امليتافيزيقية اليت ميزت عجائيب القرنني مغايرة ،من زاوية بلورة رؤية جديدة للعامل، ال تتقيد بالثنائية 

املرئي و  الواقعي بالال واقعيو  الطبيعي بفوق الطبيعيو  الالعقليو  بل تسعى إىل تشييد نصوص يتجاور هبا العقلي

الفواصل، كما أن وضع هذا اللون من األدب، سينتعش من و  بالال مرئي،بشكل يصعب معه التمييز بني احلدود

الل هذا القرن بعيدا عن االستثناء يف سياق حتول مس الفكر الغريب برمته، حيث استعادت يف ظله جديد خ

 . 20اإلبداعو  اخللقو  املتخيلة دورها الفاعل يف اإلنتاج

هم على وجه اخلصوص ينتمون إىل ما يسمى باجتاه و ،و قد مجع عواد عبد القادر كوكبة من الروائيني الفرنسيني

من أشهر هؤالء كلود سيمون و  الذين اعتنوا هم بدورهم باحتضان اللغة العجائبية يف نصوصهم،يدةالرواية اجلد

cloude simon   (1113-2115)  نصوصه وl’acacia ،la route des 

flandres،l’herberie ،les corps conducteurs ، الروائي آالن روب غرليهalain robbe 

grillet   (1122-2116)  يفles gommes ،voyeur،typologie d’une cité 

fontôme ، الروائي روبريت باجنيهrobert pinget (1111-1117)  يف عملهfable  الروائي و

 passage deو  degrés....( يف بع  أعماله مثل -1118)michel butor ميشال بوتور

milon 21 . 

 

 

 االهتمام النقديو  األدب العجائبي
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هور األدب العجائيب، منذ فرتة زمنية جتاوزت القرنني، إال انه مل حيظ بالدراسات النقدية إال يف النصف رغم ظ

 قد وجدت هذه الدراسات يف الساحة النقدية الفرنسية اجملال اخلصب لالزدهارو ،الثاين من القرن العشرين

" اليت صدرت 1611دب الفرنسي منذ سنة ميكن عّد دراسة هوبريت مايت "حماولة يف العجيب يف األو  النمو،و 

"انطولوجية القصة العجائبية الفرنسية  –مث تبعتها دراستني جلورج بيري كاستس ،من احملاوالت الرائدة 1115سنة 

مث تلتها دراسات ،1151و 1117"القصة العجائبية بونسا من نودي إىل موباسان " صدرتا خالل عامي و "

، وتلت ذلك دراسة 1185،وصور صور 1185،و يف قلب العجائيب 1156ا العجائيب روجي كايوا "انطولوجي

األدب و  ،باإلضافة إىل كتابات لويس فاكس ككتابه "الفن1181مارسيل شنيدرت األدب العجائيب بفرنسا 

 ".1185كتابه "سحر العجيبو  22"1181العجائبيان 

الدراسات ،أن بعضها و  ما ميز هذه األحباث "مرآة العجيب"، غري أن 1182و كذلك يبريمايب أصدر سنة 

يف حني رام البع  اآلخر إيالء عنايته لتيمات املشكلة للعامل ،انشغل باملسار التطوري هلذا الصنف األديب

يعترب  و  النوعية هلذا اخلطاب،و  كذا احلقول املعرفية اليت يتحاور معها دون التفكري يف اخلصائص البنيويةو ،العجائيب

، نقطة مهمة يف سجل الرتاكم النقدي الذي 1171اب تودوروف مدخل إىل األدب العجائيب الصادر سنة كت

عرفه بأن "العجائيب هو الرتدد الذي حيسه كائن ال يعرف غري القوانني الطبيعية،فيما يواجه و  تناول العجائيب،

 "،23املتخيلو  بة إىل مفهومي الواقعإن مفهوم العجائيب يتحدد إذا بالنس،حدثا فوق الطبيعي حسب الظواهر

العقل، إال أنه يضع شروطا و  ما يتجاوز حدود املنطقو  تودوروف يف قوله هذا مل خيرج عن دائرة احلرية والرتدد،و 

 هي:و  لتحديد املفهوم

أي أن ،أن حيمل النص القارئ على اعتبار عامل الشخصيات من عامل الواقع ،ال من املتخيل اإلبداعي -1

 اهى املتخيل مع الواقعي، مما يؤدي إىل إثارة احلرية يف نفس القارئ أو املتلقي. يتم

 يصبح القارئ وفق القراءة الساذجة متماهيا مع الشخصية.و ،اإلحساس بالرتدد من قبل الشخصية -2
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 . تستبعد القراءة املختارة التأويل اجملازيو ،و يتعلق بضرورة اختيار القارئ لنمط من القراءة -3

التحرر، مع و  قوامه التخييل،و ينبغي أن نشري إىل أن تودوروف يرى بان األدب العجائيب جنسا قائما بذاته

 ما فوق الطبيعي .و  الرتدد هو الفيصل بني الواقعو  االستغراب،و  الدهشةو  احلريةو  حتقيق عناصر الرتدد

أن طائفة كبرية من النقاد ترى بأن العجائيب هو إذ ،إن قضية التجنيس لألدب العجائيب أمر وقع فيه جدل كبري

إذا التزمنا بالتقيد و  الغريب،و  املدهشو  ما فوق الطبيعيو  صفة حمققة يف األدب، إذا كان قائما على التخييل،

بل قد حنكم باستحالة وجود هذا النمط من األدب ،ألن ما أتردد ،احلريف بشروط تودوروف، فإننا نضيق دائرته

ليس و  املعتقد، باإلضافة إىل أن العجائيب طريقة يف احلكيو  املرجعياتو  قد ال ترتدد فيه أنت حبكم الثقافة،افيه أن

 جنسا أدبيا كما يزعم تودوروف.

أسهمت يف و  طروحهو  و يضاف إىل هاته املقاربات دراسات أخرى أثرت يف جمال االهتمام باملوضوع العجائيب

 املعتقداتو  يز، مثل املقاربة االنرتوبولوجية اليت هتتم بطقوس امليثولوجياتأسيس خطاب نقدي نظري متم

الفلكلور، اليت ميثلها الناقد الفرنسي جيليري دوران الذي وظف مصطلح العجائيب معادال للتخييل يف  و 

 كتابه"البنيات االنرتوبولوجية للمتخيل". 

جاك فيين يف كتابه و   احلكي العجائيب: شعرية الرتدد،و نشري أيضا إىل حماوالت أخرى كمحاولة إيرين بسيري يف

 .1161األدب العجائيب :حماولة يف تنظيم الفوق طبيعي 

أعدادا خاصة و  و كان للدراسات املنشورة على صفحات اجملالت، دور يف هذا اجملال من خالل ختصيصها حبوثا

العدد الذي و  1161جملة أوربا مارس و  -1172يف هذا املضمار، مثل جملة األدب يف عددها الثامن ديسمرب

 تنزات. روينو  موريس ليفيو  بوزيوطو،و  ضم دراسات هامة لكل من مولينو

اضطراب المصطلح و  العجائبي  
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إن مصطلح العجائيب أو العجائبية من وجهة نظرنا، مصطلح يشمل تأويالت عديدة مما جعله ال يستقيم على 

ومه، مما أفاض عليه تلك املناقضات أحيانا، فهو مل يفلت من شرك فثمة تداخل يف مفه،صورة واحدة

هذا أدى إىل عدم ضبط و  استسهال الرتمجة،على حّد تعبري عبد القادر عواد.و  التعدد امللتبس،و  االضطراب

زهاء عشرين مصطلحا.  ) fantastiqueاحتواء مفهومه، فكان للمصطلح الفرنسي املنقول عنه )و  املصطلح

 عرّب عن مصطلحات أخرى تتشابك معهو  منها ما ابتعد عن ذلكو  ا كان قريبا من املفهوم األصلي،منها م

 -الفانتاستيك -العجائبية -الشيوع نذكرها فيما يلي : العجائيبو  حتف به حسب نسبة االستعمالو 

 -العجاب -عجيبال -األدب اخلرايف –اخلرافة -اإلستيهامي -الومهي  –اخلارق  -اخلوارقي -الفانطاستيك

 –الال معقول  –السحري  –املدهش  -الفانتازيا -الغرابة -اخليايل -الغرائيب-الغريب  -العجيب اخلالب

 ،و غري ذلك من املصطلحات اليت اشتغل عليها النقاد العرب، تنظريا 24اخليال احلر –اخليال اخلارق  –السحرية 

 هو ما سنحاول اإلملام به فيما يلي:و  تطبيقاو 

 العجاب. –العجائبية  –عجائيب ال

يظهر هذا التداخل بني هذه املصطلحات يف االستعمال النقدي لدى كوكبة من الباحثني ،السيما يف أثناء 

مها و  يسبحان يف الفلك نفسهو  مقابالت للمصطلحني األجنبيني حيث يبدوان ـــ يف الظاهرــ يؤديان معىن واحدا

fantastique وmerveilleux،  نهما حتت اجللد يثريان اختالفا دالليا يتكئ على قضايا معرفيةلكو 

الذي يرادف مصطلح و  أدبية. يقول "لؤي خليل" أن مصطلح العجائيب الشائع استعماالو  وظيفيةو 

"fantastique 25االتفاق حوله ال يوازيه أي مصطلح آخرو  "، يبدو واضحا أن انتشاره. " 

 ترجيحه هلذا املصطلح، مفضال إياه على املصطلحات األخرى اليت و هو ما يذهب إليه سعيد يقطني يف

ما ينضوي يف و  ذكرناها، على الرغم من اعرتافه بدرجة اإلهبام اليت حتيط باستعمال العديد من هذه املفاهيم
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-merveilleux –étrange-fantasyمرتادفات )و  اليت توظف كمقابالتو  نطاقها،

fantastique)26. 

قد اجلزائري عبد امللك مرتاض، ال حييد عن هذا الطرح، إذ يعترب مصطلح العجائيب املوضوع مكافئا كما أن النا

 .27خصب" و  فيقول "إنه إطالق عريب صميم يستوعب كل املعاين بكفاءة fantastiqueللمصطلح األجنيب 

دقيق وجعله يزعم  لذا كانت له األفضلية عنده على غريه من املصطلحات، يف غياب وجود مقابل اصطالحي 

 . 28كأن معىن العجيب ال يفي باحلاجة و  أن العجائيب غري العجيب،

ولعل الناقد  تودوروف من الذين رسخوا بشكل منهجي هذا املصطلح يف كتابه مدخل إىل األدب العجائيب 

اد العرب الذين سنحاول إيراد آراء أهم النقو  –،و الذي ترمجه إىل العربية الصديق بوعالم  1171الصادر سنة 

استعملوه و  – merveilleux ليس ل و  fantastiqueاطمأنوا ملصطلح العجائبية أو العجائيب مقابال ل 

 يف دراستهم حبماس واضح.

إذ استعمل ،هلذا التعريف تفاوتات حبسب الدارسني والنقاد العرب. fantastiqueالعجائيب مرادفا ل -(1

 نذكر منهم: fantastiqueجمموعة منهم العجائيب مرادفا ل 

 .29حينا آخر العجائيب و  لؤي علي خليل يستعمل العجائبية حينا -1

 العجيب بشكل من االلتباسو  مصطلح الفانتاستيكو  الناقد شعيب حليفي يستعمل مصطلح العجائيب -2

 .30الغموض، سواء يف كتبه أو مقاالته املنشورة يف عديد اجملالت و 

 : يف كتبه العديدة (،fantastiqueالعجائيب مرادفا ل )و  مصطلح العجائبية سعيد يقطني استعمل 31و الناقد -3

الرتاث السردي، من أجل وعي جديد بالرتاث الطبعة األوىل الصادرة عن رؤية للنشر، الطبعة و  الرواية

السرد مقالة تلقي العجائيب يف و  كتابه ذخرية العجائب العربية سيف بن ذي يزن و  ،2118القاهرة ،األوىل

تطبيقات منشورات  و  إشكاالت–ضمن كتاب نظرية التلقي ،غزوة وادي السيسبان منوذجا: الكالسيكي
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كتابه قال الراوي البنيات احلكائية يف السرية الشعبية، املركز و  ،1111كلية اآلداب جامعة حممد اخلامس 

جتليات الصادر عن دار الرؤية و  هيمكتابه السرد العريب مفاو  ،1117الثقايف العريب بريوت الدار البيضاء 

 .2118الطبعة األوىل ،للنشر

 merveillentالعجائيب مرادفا ل  -ب(

يف جو االضطراب االصطالحي الذي مس مفهوم العجائيب ،جعل بع  النقاد العرب مصطلح العجائيب مرادفا 

 "و تقارهبا يف أداء الغايات هذا يعود يف األساس اىل التباسات دالالت املصطلحو  .merveilleuxملصطلح 

مفهومه يقتضي إدراكا ووعيا تامني بأصول و  أن التعامل مع املصطلحو  تفسريها ،خباصةو  املقاصد أثناء توظيفهاو 

 " 32معجميا و  املصطلح تارخييا

 العجائبية تارة merveilleuxو هذا ما جعل عبد امللك مرتاض، يف كتابة نظرية الرواية يرتجم مصطلح  

 : بالعجائيب تارة أخرى ،و هناك جمموعة كبرية من النقاد العرب الذين ذهبوا إىل نفس املوقف نذكر منهمو 

(  merveilleuxاستعمل هذا الباحث إىل جانب العجائيب) للداللة على مصطلح  : هاشم صاحل -1

 -الغريب املدهش -الساحر اخلالب -العجيب املدهش : عدة مصطلحات أخرى نذكر منها

اخلارق للعادة. إن كثرة هذه املرتادفات، تدل  -العجيب اخلالب -الرائع اخلالب -يب الساحرالغر 

 .33على التباس املصطلح ،الذي أدى بدوره إىل فوضى املصطلحات

استعمل هذا الناقد املغريب، يف كتابه معجم املصطلحات األدبية املعاصرة إىل جانب  : سعيد علوش -2

يرى أهنا كلها مرادفات و  الغريب الفانتاستيك –العجيب  : العجائيب عدة مصطلحات منها

 .34للعجائيب

يف   merveilleuxاستعمل هذا الباحث مصطلح العجائيب مرادفا  : الباحث املغريب شعيب حليفي -3

 .35عدة مواضع يف كتابه الشهري شعرية الرواية الفانتاستيكية
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الغريب يف الرتاث املعجمي و  عجيباستعمل هذا الباحث التونسي يف مقاله ال: محادي الزنكري -1

 .36عدة مرات  merveilleuxالعجائيب مرادفا ل 

  55جملة آفاق ،العدد،استعمل هذا املصطلح يف مقاله إشكالية تلقي العجائيب : املصطفى الشاذيل -5

يرى أن مصطلح العجائيب يتفق متاما مع الكلمة األجنبية و . منشورات إحتاد الكتاب العرب

merveilleux . 

استعملت هذا املصطلح يف ترمجتها جلزء من كتاب تودوروف ،مدخل إىل  : نعيمة بن عبد العايل -8

 .37يف مقاهلا واقع عجيب غريبو  األدب العجائيب،

استعمل هذا الباحث يف مقاله الكتابة العجائبية العجائيب، مرادفا ل  : عبد السالم شرماط -7

merveilleux  38باملصطلحاستعماال يدل على عدم الوعي. 

 .39يرى هذا الباحث يف ترمجته أن مصطلح الفانتاستيك يقابل العجيب : ابراهيم اخلطيب -6

التبين لدى الكثري من الباحثني، و  قد نال حظا وافرا من االنتشار،يظهر جليا أن مصطلح العجائيب أو العجائبية

جدنا و  إال أننا. merveilleuxأو للمصطلح اجملاور  fantastiqueسواء كان ترمجة للمصطلح األجنيب 

هو مصطلح العجاب بدل و   fantastiqueالباحث التونسي الطاهر املناعي يأيت مبصطلح جديد مرادفا ل 

 .40العجائيب متكئا يف ذلك على اآلية القرآنية الكرمية " أجعل اآلهلة إالها واحدا إن هذا لشيء عجاب " 

 .  41التخييل و  املعجمي هو ما فاق احلد أي حد التصوراعتمادا على الرتاث و  و العجاب يف نظره

جماوزة احلد و  و قد استمد الطاهر املناعي هذا املصطلح من املادة القاموسية الرتاثية، اليت أشارت إىل داللة املبالغة

العجب، يقول اخلليل بن امحد و  لكلمة العجاب اليت ذكرت كثريا يف كتب اللغة إىل جوار لفظيت العجيب

(و مل يبتعد الدكتور عبد الفتاح 42الطوالو  أما العجاب فالذي جاوز حد العجب مثل الطويلو  الفراهيدي )



14 
 

العجاب، هو النظر إىل شيء جار و  العجيبو  الشاديل كثريا عن الطاهر املناعي، حني رأى أن كال من العجب

 .43غمضت حاالته جملاوزة املألوف و  على وجه غري معتاد خفيت أسبابه

  العجيب -2

يعد مصطلح العجيب من املصطلحات املهمة يف الدراسات العجائبية الرتباطه ارتباطا وثيقا بتيمة العجائيب، من 

قد بينا ذلك حينما حتدثنا عن اختالف بع  الدارسني أثناء ترمجة و  تداخل الدالالت.و  حيث التباس الرتمجات،

العجيب طورا آخر فضال عن كونه يتقاطع يف تلك السمة و  ، على أنه العجائيب طوراfantastiqueمصطلح 

 . merveilleuxمع مصطلح 

 غري أن ورود مصطلح العجيب عادة مقرتنا بصنوه الغريب يدعو إىل اعتباره مفهوما مستقال، له خصوصياته

ودوروف الذي هذا ما ذهب إليه تو  ،44جتعله إىل حد ما يف مأمن من االختالط بغريه و  قسماته اليت تدل عليه،و 

. يف حني يقول 45يرتاكبان معه و  الغريب مفهومان أساسيان جياوران مفهوم العجائيبو  يرى أن كال من العجيب

لذلك و ،" ميثل العجيب الدرجة القصوى من الالّ مألوف الذي يقع خارج الطبيعة : الدكتور لؤي علي خليل

للغريب الذي تنفتح جهته األخرى على األدب مبعناه الواسع، فال شيء بعده ،خالفا ،ميكن عده واقعا يف النهاية

 . 46لذلك فإن املألوف كله يقع يف اجلهة املفتوحةو ،إذ ميكن عد الغريب درجة أوىل حنو الال مألوف

الغريب( أو بصيغة ) و  الغريب متواليني يف عنوان واحد بصيغة ) كتاب العجيبو  و قد يرد مصطلح العجيب

 .47الغرائب(و  أخبار العجائب

 : تعالقهما الشديد يقولو  و يتخذ عبد احلي العباس دربا خاصا به، يف تفسري ارتباط العجيب بالغريب

الغريب أمر خارق أيضا ،و لعل مسوغ صفيت اخلرق تكمن يف أن العجيب يصدر أثرا يف و  "العجيب أمر خارق

 . 48ينهما " املتلقي باحلكم ذاته ... فالظاهر أن صفة اخلرق هي اجلمع ب
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" عندما  : ذلك ما يذهب إليه الطاهر املناعي حني يقولو  يتزايد بقدر تعاظم درجة الغرابة،و  فتأثري الغرابة ينمو

نعترب موقف التعجب ناجتا عن غرابة ما،أو حادثة غري و  نتحدث عن العجيب نتحدث ضمنيا عن الغريب،

بنتيجة ،إذ الغريب مهما يكن شكله حسيا أو معنويا، هو العجيب عالقة سبب و  مألوفة، فالعالقة بني الغريب

 .49يتضاعف رد الفعل "و  بقدر ما تتعاظم الغرابة يقوى التأثريو  الباعث على رد فعل،

ال شك أن األمر يف أصله واحد، فكال املصطلحني يوحيان بالتمرد الصارخ عن املألوف يف حياتنا فهما من هذه 

 ومها إىل جانب ذلك ـــ أي العجيب،ة األشياء لدى القارئ واملطلع أىن كانالناحية ميثالن التحدي لطبيع

غري أن تودوروف وضع ،نواميس احلياةو  الغريب ــــ باإلضافة إىل ما ذكرنا، يعنيان اخلروج على قوانني الطبيعةو 

 القارئ هو احملور املهم يف شروطا معينة يف التمييز بني املصطلحات املتقاربة يف احلقل الداليل العجائيب، جاعال

تسمح بتفسري الظواهر املوصوفة و  " إذا قرر )أي القارئ( أن قوانني الواقع تظل غري ممسوسة : حتديد ذلك يقول

العكس، إذا قرر أنه ينبغي قبول قوانني جديدة للطبيعة ميكن أن تكون و  قلنا " إن األثر ينتمي إىل جنس الغريب

 . 50ندئذ يف جنس العجيب"مفسرة من خالهلا دخلنا ع

يشكل ،الذي يرى أن اقرتان العجيب بالغريب على هذا األساس رغم متايزمها،و هذا ما ذهب إليه شعيب حليفي

مدى حكمه على درجة و  انعكاس ذلك على ذات املتلقيو  مظهرين لالنفعال الذي يولده موقف أو مشهد ما،

ال شك أن درجة تأثري احلدث الال واقعي و ،51لواقع أو مفارقتها متاماالغرابة أو العجب يف االقرتاب من قوانني ا

كلما كان و  " إن الشيء يف غري معدنه أغرب : العجيب، يقول اجلاحظو  هي اليت حتدد املساحة بني الغريب

ان كلما كو ،كلما كان أطرف كان أعجبو  كلما كان أبعد يف الوهم كان أطرف،و  أغرب كان ابعد يف الوهم،

 . 52أعجب كان أبدع "

غري أهنما ،التخييل ،و اإلبداعو  و هذا ما يدل بأهنما يشرتكان يف عدة عناصر، مثل االنفعال ،الال مألوف،

 الولوج يف عوامل خمتلفة عن قوانني الطبيعة .و  جتاوز الطبيعيو  خيتلفان يف درجة قوة اخلرق
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سلطانه فيرتك و  ق هذا العامل اجلديد، يطمئن مبدئيا إىل منطقهو يرى الدكتور لطيف زيتوين أن املتلقي الذي يعان

 .53منطقهو  ينتقل بالفكر إىل عامل آخر مسلما بقوانينهو  آنئذ عامله الواقعي،

لكن العجيب يكاد ميثل الدرجة القصوى من الال و  و يذهب لؤي خليل مذهبا قريبا من هذا حني يقول "

لذلك ميكن عده واقعا يف النهاية فال شيء بعده، خالفا عن الغريب الذي و ،مألوف، الذي يقع خارج الطبيعة

تنفتح جهته األخرى على األدب مبعناه الواسع، إذ ميكن عد الغريب درجة أوىل حنو الال مألوف فإن املألوف  

 .54كله يقع يف اجلهة املفتوحة 

شيه فاختاذ املتلقي أي موقف جتاه إال أن هذا التحديد الذي وصف به تودوروف العجائيب، هو نفسه سبب تال

 العجيب اجملاورين، الن العجائيب يعيش فقط زمن الرتدد،و  حييي الغريبو  أحداث النص املفاجئة يقتل العجائيب

هو أن و  هذا يقودنا إىل الفارق األول بني الثالثةو  حني حيسم الرتدد تظهر فرصة املفهومني اآلخرين للوجود،و 

عجز عن اختاذ القرار، هذا من جهة املتلقي و  أما العجائيب فرتددو  جيب قرارا يتخذه املتلقي،كذلك العو  الغريب

أما من جهة النص فهناك أهم فارق بني الثالثة فاألحداث يف الغريب تفسر تفسريا مألوفا ال خيرج عن نظام 

أما العجيب فتقبل ،وق الطبيعيفو  الطبيعة، على حني تبدو األحداث يف العجائيب هائمة بني التفسري الطبيعي

 .55األحداث فيه باعتبارها تقع كليا خارج نطاق املألوف

الغريب يف  و  و يعترب القزويين زكريا ابن حممود من الكتاب الكبار الذين أسسوا اصطالحيا ملصطلحي العجيب

لعجب ( يعرفه بقوله يف معرض حديثه عن دالالت العجيب ) او  غرائب املوجودات،و  كتابه عجائب املخلوقات

 .56أو معرفة تأثريه فيه ،"العجب احلرية تعرض لإلنسان لقصوره عن سبب الشيء

هي اللحظة اخلاصة اليت يعيشها متلقي أي موقف فيه نوع من و  فالعجيب يرتبط إذن عند القزويين بعنصر احلرية،

 .57العجز عن فهم ما يقعو  االنبهارو  حدوث كيفية التأثري، مما يولد االندهاشو  غياب التعليل،
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تفسريه إذ و  فاحلرية وفق هذا الطرح ال ختتلف عن مفهوم الرتدد عند تودوروف يف تقبل احلدث فوق الطبيعي،

 . 58"الرتدد هو الذي ميد العجائيب باحلياة" 

 خلق الفعل حينئذ يساهم يفو  فوق الطبيعي،و  و الرتدد هو ما جيرب املتلقي على االختيار بني التفسري الطبيعي

العجائيب الذي حيدد عنده بانه )  الرتدد الذي حيس به كائن ال يعرف قوانني الطبيعة فيما يواجه حدثا غري 

 . 59طبيعي حسب الظاهر(

ذلك و  املشاهدات املألوفة،و  أما الغريب عند القزويين فهو " أمر عجيب قليل الوقوع، خمالف للعادات املعهودة

 .60إرادتهو  أو أجرام عنصرية كل ذلك بقدرة اهلل تعاىل،أو تاثري أمور فلكية،ةإما من تأثري نفوس قوي

كما أن الغريب عند ،الندرةو  املعجميني العرب يف القلةو  و حد الغريب عنده يشرتك مع حد الغريب عند اللغويني

 تواجدها هي : القزويين يشمل العجيب، فالغريب كل أمر عجيب تتوفر فيه مواصفات معينة ال بد من

 قلة الوقوع. -

املشاهدات املألوفة ،و قد مثل القزويين هلذا الغريب مبعجزات األنبياء صلوات و  خمالفة العادات املعهودة -

 كون النار برداو ،انفالق البحر ،و انقالب العصا ثعباناو  كانشقاق القمر،سالمه عليهم أمجعنيو  اهلل

منها كرامات و  إحياء املوتى،و ،األبرصو  إبراء األكمهو  ة الصماء،خروج الناقة عن الصخر و ،سالماو 

 .61منها اإلصابة بالعني و  الكهانةو  األولياء األبرار، ومنها أخبار الكهنة

مثل معجزات األنبياء يقول " فقد يعود ،و قد حاول القزويين تعليل الغريب فأرجعه إما إىل وسيلة فوق طبيعية

أشكال يف أوضاع تسمى و  أجسام عنصرية خمصوصة هبيئاتو  غريبة حتدث من قوى مساويةالغريب إىل أمور 

تسمى و  قد يعود الغريب إىل أمور غريبة حتدث عن أجساد أرضية كجذب املغناطيس احلديدو  الطلسمات،

 .62النريجنات "
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 التفسري.و  و من هذا املنطلق نرى أن القزويين مل يكتف بالتعريف ،و إمنا تعدى إىل التعليل

غرب الكالم غرابة و ،الغريب يف الكالم البعيد الفهمو  غري املألوف،و  و يرى نبيل سليمان أن الغريب هو العجيب

 .63غرب الشيء كان غري مألوف و ،خفيو  أي غم 

 شالقاسم املشرتك فيها هو االندها،الغريبو  لو ضمنية بني العجيبو  و هذا يدل على وجود عالقة واضحة،

هذا ما جنده عند ابن سيدا الذي يقول " إن العجب هو إنكار ما يرد و  املتشابه،و  البعد عن املألوفو  االستنكارو 

عجب و  عجاب و  عجيبو  أمر عجبو  استعجبو  تعجبو  قد عجب منه عجباو  عليك لقلة اعتياده ...

 . 64وعاجب  "

ا منطني خمتلفني سواء عند القدامى كالقزويين، الذي إن العجيب يتداخل مع الغريب على الرغم من اعتبارمه

تناول املصطلحني منفصلني، أو عند املعاصرين كتودوروف الذي جعل للحكي العجائيب ثالثة مصطلحات، 

لذا و  يتمدد فيتعقدو  أعطى لكل منها مفهومه الدال عليه )العجيب العجائيب الغريب( بل أن العجيب يتسع

 : 65حدده يف أربعة أشكال

 . (le merveilleux hyperbolique)العجيب املبالغ فيه  -1

 .(le merveilleux exotique)العجيب الغرائيب أو الغريب جدا  -2

 .(le merveilleux instrumental)العجيب األدايت أو الوسائلي  -3

 le merveilleux scientifique , le science)العجيب العلمي أو اخليال العلمي  -1

fiction ). 

 السحرو  د باحث آخر من املعاصرين، ينحت مصطلحات أخرى تبدو مثرية متفتحة على الغيبياتو جن

املشي على املاء ،و و  الذي يتعلق مبعجزات األنبياء كتكثري املاءو  املخلوقات العجائبية ،مثل العجيب الالهويت،و 

 كرامات األولياءو   ،و رؤيا املتصوفةرؤى القديسني كرؤيا يوحنا الالهويتو  إحياء املوتى... اخلو  شق البحر،
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األرواح و  اجلنو  العجيب الشيطاين، الذي يرتبط بقوى خارقة غيبية فوق بشرية، يتحكم فيها الشياطنيو  العارفنيو 

 .66الشعوذة و  هو الذي يتداخل فيه العلمي باخلرافةو  الشريرة. مث العجيب السحري التنجيمي

ال مينع يف شكل من األشكال أن يقع احتواء الواحد لآلخر) أي أن  يف حني يرى شعيب حليفي أن هذا

 .67كل غريب عجائبية معينة( و  يتضمن كل عجيب غرائبية ما،

 الغريب الغرائيب الغرائبية (3

،و   fantastiqueلقد استعملت هذه املصطلحات استعماال كبريا كمقابل من املقابالت األخرى ملصطلح  

مقوالته، و  دالالهتا يف إطار املقاربات اليت هتتم بتيمة العجائيبو  حدودهاو  ليا يف املفاهيمهو ما أحدث التباسا ج

جند يف هذا اإلطار جمموعة من و ، étrangeمع اإلشارة أن الغريب يقابله يف اللغة االجنبية مصطلحات ك 

أهم هؤالء و  ما شاكل ذلك من معانو  غرائبية أو غرائيب fantastiqueالباحثني العرب من ترجم مصطلح 

 األعالم :

الوظيفة االجتماعية، و  الغرائبىيو  الناقد السوري ياسني بو علي يف دراسته حكاية شهرزاد الوقائعيةو  الباحث-

 . fantastique68إذ جعل هذه املصطلحات مماثلة ملفهوم 

روف )مفهوم االدب( حيث أشار فيه إىل كتاب تودوروف الباحث منذر عياشي حينما ترجم كتاب تودو -

 . 69هو يقصد مدخل إىل األدب العجائيبو  عنونه مبدخل إىل األدب الغرائيبو  اآلخر

 ذلك حينما أشار إىل تعريف تودوروف إذ جعله مرادفا للغرائيب .و  الباحث عبد اهلل امحد بن عتو،-

 .70وحد بينهما و  الغرائيبو  صطلحني العجائيبابراهيم السعافني الذي زاوج كثريا بني امل-

مرات عديدة مرة على انه  fantastiqueالناقد العراقي حمسن جاسم املوسوي الذي ترجم مصطلح ال-

 .71مرة على انه الغريب و  مرة على انه املدهشو  اخلارق
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 الغريبو  رة الغرائيبتاو  العجيبو  هو يستعمل عدة مصطلحات إذ يستخدم تارة العجائيبو  نبيل سليمان-

 .fantastique 72جيعلهم مجيعا مقابال ملصطلح ال و ،الغرابة مبعىن واحدو 

العجائيب يف كتاهبا القيم نظام و  الباحثة اجلزائرية عليمة قادري اليت جتمع بني املصطلحني الغرائبية-

 .73الرحلة ودالالهتا السندباد البحري عينة 

الغرائيب واضعا إياهم مقابال و  العجائيبو  ال يفرق يف كتاباته بني العجيبهو و  الباحث علي حممد عودة-

 . fancy74للمصطلح االجنليزي 

مصطلح الغرائيب و  merveilleuxاملصطفى الشاذيل الذي جعل من مصطلح العجائيب مقابال لل -

 .75يف دراساته إشكالية تلقي العجائيب الصادرة يف جملة آفاق fantastiqueمقابال ل 

باالدب الغرائيب يف مقاله  littérature fantastique الباحث عبد الوهاب شعالن الذي ترجم -

 . 76اخلصوصيات اجلماليةو  السرد العريب القدمي البنية السيوثقافية

أوردت كثريا من و  بالسرد الغرائيب، littérature fantastiqueفيدوح يامسني اليت ترمجت -

مرة أخرى و  طلح املرتجم فهي تارة تقول اإلدهاش ،و تارة فن الال مألوفاملصطلحات املرادفة للمص

 . 77اخلوارقي

لعل هذا اخللط الواضح يف ترمجة و  ):  يقول عبد القادر عواد مشريا إىل هذا االلتباس يف استعمال املصطلحات

وليد بع  املعاين املشرتكة الغرائبية هو و  الغرائيبو  نقله إىل مقابل عريب مثل الغريب  fantastiqueمصطلح 

 . 78غرابة اليت تتناىف مع األلفة(و  مادة غربو  بني العجائيب

يسرتعي النظر و  يف حني يزعم عبد الفتاح كيليطو أن الشيء الغريب هو ما يأيت من منطقة خارج منطقة األلفة

 .79بوجوده خارج مقره 
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العجب اخلارق، غري مألوف، و  ان عديدة منها العجيبو إذا عدنا إىل دالالت الغريب يف تراثنا نراها توحي مبع

 .80فذ ،نادر، عزيز قليل الوجود فريد، وحيد، شاذ 

هي ال ميكن أن نغ  الطرف و  فكثرة هذه املصطلحات أو املرتادفات أوقعت الكثري من الدارسني يف االلتباس،

 ا التداخل الكبري .فان الدقة العلمية تقتضي التحري يف حتديد املصطلح جتنبا هلذ،عنها

 

 الفانطاستيك  –الفانتاستيك ( 1

هو و  تارة أخرى بالطاء،81و يأيت تارة بالتاءو  يرد هذا املصطلح متأخرا عن مصطلح الغرائبية من حيث استعماله،

على رأسهم املغاربة، الذين تبنوا هذا و  لدى كثري من النقاد  fantastiqueمصطلح يأيت مقابال ملصطلح 

ال ميكن استبداله مبصطلح آخر، كونه و ،أكثر دقة من حيث الداللةو  هو خري مرادف ملصطلح األجنيبو  املصطلح

 .82يؤدي وظيفته الداللية بشكل مطابق 

من   le fantastiqueو يفسر عبد احلي العباس ذلك بقوله ) هلذا حافظنا على صورته يف اللغة الفرنسية 

فال يبقى ما  l’etrangeإذا ما ترجم الغريب ب و  ،le merveilleuxمبدأ أن العجيب إذا ما ترجم ب 

 .83يرتجم به الفونطاستيك ( 

غري أن مجيل محداوي مييل إىل ترمجته بالعجائيب معرتفا بقصور املصطلح العريب، من حيث الكثافة الداللية يقول 

ور هذا املصطلح العريب باملقارنة " لقد فضلنا استخدام مصطلح العجائيب ترمجة ملفهوم الفونطاستيك ،علما بقص

 . 84بنظريه األجنيب

 : ومن  النقاد العرب الذين استعملوا هذا املصطلح نذكر 
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سعيد علوش الذي جاء يف تعريفه للعجائيب أنه: شكل من أشكال القص، تعرتض فيه الشخصيات  -1

 بقوانني جديدة تعارض قوانني الواقع التجرييب .

 . 85ع العجائيب بقاء قوانني الواقع كما هيو تقرر الشخصيات يف هذا النو  -2

إن  : يقول سعيد علوش يف موضع آخرو ،إن هذا التعريف يتوافق كثريا مع ما ذكره تودوروف يف تعريفه للغريب

الغريب حمتفظا برتدد البطل بني االختيارين كما حيدد ذلك و  الفانطاستيك الذي يقابل العجائيب يقع بني اخلارق

 .86تودوروف 

يعرف الفونتاستيك و  étrangeن هذا التعريف يتناق  مع تعريفه السابق الذي جعل فيه العجائيب مقابال ل إ

  : يف موضع آخر

 انه نوع أديب موجود يف حلظة تردد القارئ بني انتماء القصة إىل الغرائيب أو العجائيب.  - أ

  87مليات مسخيةو القصة الفونتاستيكية هي قصة تضخم عامل األشياء ،و حتوهلا عرب ع - ب

قد ذكر يف تقدميه لرتمجة كتاب تودوروف مدخل إىل األدب العجائيب مصطلح و  حممد برادة : -3

 .88الفونطاستيك أكثر من عشر مرات 

مصطلح العجائيب ترمجة ل و  شعيب حليفي : لقد استعمل هذا الباحث مصطلح الفونتاستيك -1

fantastique  89الباحث،و هذا يدل على اضطراب املصطلح لدى هذا . 

حينما نقرأ أعمال الباحثني يف جمال الفونتاستيك يتبادر إىل أذهاننا األسئلة التالية وهي ملاذا ال يلتمس هؤالء 

أو ليس يف ثقافتنا ما ينوب عن ذلك ؟ .ال لشيئ إاّل ألن كّل متصفح ،العرب الدارسون مصطلحا عربيا ؟

ك، بلفظه الغريب يدرك هشاشة فعل هؤالء، ألنه كان ألعمال النقاد الذين استعملوا مصطلح الفونتاستي

فهي ،ألن اللغة العربية غنية مبفرداهتا،مبقدورهم أن يبحثوا يف املوروث العريب الختيار مصطلح عريب مناسب
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ليست عاجزة عن إجياد مصطلح عريب أصيل إما عن طريق التعريب أو النحت كما فعل آباؤنا من قبل حينما 

 ملصطلحات األجنبية إىل لغتنا. أدخلوا مئات ا

" حقا مل يكن مثّة ضري خيشى على اللغة ،إذا ما استخدمت التعريب آلية من آليات : يقول الدكتور لؤي

ذلك ألهنا كانت األقوى بني جاراهتا ،و هي اليت متارس تأثريا حضاريا عليهم .. وهذا منح اللغة العربية و ،الرتمجة

ا مّكنها من استيعاب أي دخيل ميكن أن يلجأ إليها ألهنا قادرة على عزله عن سياقه قوة فوق قوهتا الداخلية مم

 . 90اللغوي القدمي ليغدو لبنة من لبنات صرحها الكبري"

جيعلها قادرة على استيعاب  و  حيميهاو  و حنن نؤيد الدكتور لؤي خليل فيما ذهب إليه ألن التعريب يعضد اللغة

 كل العلوم .

 اخلوارقي-وارقية اخل-( اخلارق 5

قد اتكأ أصحاهبا على و  تغزو هذه املصطلحات الساحة النقدية العربية املعاصرة كمقابل ملصطلح الفونتاستيك،

على أبعادها، ألهنم استندوا على املعىن اللغوي لفعل )اخلرق الذي تنضوي على و  املعجميةو  دالالهتا اللغوية

قد اخرقته و  يرى ابن منظور الدهش هو الفزع أو احلياء،،روج عن املألوفاخلو  الذهولو  احلريةو  معاين االندهاش

 .91أي أدهشته ( 

فهي ،اإلرهاصاتو  الكراماتو  يطلق اخلارق على كل ما خيرق نظام الطبيعة كاملعجزات : و يقول مجيل صليبا

 .92خارقة للنظام الطبيعي املعلوم 

بواعث استحسان الباحثني ملصطلح اخلارق أو اخلوارقية أو  إن هذه السياقات الداللية للمفردة كانت من

 . fantastiqueاخلوارقي أو أدب اخلوارق كرتمجة ملصطلح 



24 
 

على الرغم من االرتياح الذي يدمهنا للوهلة األوىل أمام استخدام اخلارق داللة و  " : غري أن الدكتور لؤي يقول

التمحيص ألكثر من سبب فمن ذلك شيوع و  د مع الرتويعلى مفهوم الفونتاستيك، فان هذا االرتياح ال يصم

 .93استعمال اخلارق لكل ما يكسر قاعدة أو نظاما أو ألفة أو عادة "

 ومن الكتاب العرب الذين استأنسوا هلذا املصطلح نذكر:  

 . 94يف ترمجاهتاو  اخلوارقية يف دراساهتا العديدةو  الباحثة عليمة قادري اليت استعملت لفظ اخلوارق-

كمال أبو ديب، الذي وقف عند هذا املصطلح وقفة متأنية، حينما حتدث عن نص تراثي جمهول املؤلف -

،غري أنه مل ير يف املصطلحات اليت تناولت هذا  fantastiqueأشار إىل مقابله األجنيب و  هو نص العظمة

اث تقع يف دائرة املفهوم ترمجة للمصطلح األجنيب بل هي توصيف لواقع حال فكثري من نصوص الرت 

 . 95املفهوم

يقول لؤي علي خليل: "مما يعين أن املصطلح الذي سيستعمل للداللة عليها إمنا هو مثرة تطور تارخيي لعالقة مع 

 .96ليست ظال حلضارة اآلخر و  هذه النصوص تقع ضمن احلضارة العربية اإلسالمية،

بني العجائيب ،ألنه يرى أن و  عيه إال أنه زاوج بينهو و  و على الرغم من معرفة أيب ديب ألغوار مصطلح اخلوارقي

 هذا هو وجه لذاك. 

) ينتمي هذا النص إىل منط من الكتابة اإلبداعية يروق يل أن امسيه األدب  : و يف مثل هذا يقول أبو ديب

 .97العجائيب أو األدب اخلوارقي (

اخلوارقي، و  ع مثال مصطلح الغرائيبنبيل سليمان : استعمل هذا الناقد عدة مصطلحات ملعىن واحد فيجم-

الغريب فاألخري يفسر العجيب و  العجيبو  مقحما مصطلح اخلارق يقول " لقد ميز تودوروف بني اخلارق
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فوق و  العجيب حيتكره فوق الطبيعي دوما، أما اخلارق فيقوم يف الرتدد املستمر بني الواقعيو  عقالنيا

 . 98الواقعي

يف معجمه  fantastiqueعمل لطيف زيتوين مصطلح اخلارق مقابال ل الباحث لطيف زيتوين : است-

 .99مصطلحات نقد الرواية و  الشهري معجم

الناقدة العربية سيزا قاسم : استخدمت هذه الناقدة مصطلح أدب اخلوارق عدة مرات، خاصة حينما -

طلح يف دراستها أطلقت على كتاب تودوروف عبارة مدخل إىل أدب اخلوارق، كما حتدثت عن ذات املص

 . 100اليت نشرهتا يف جملة فصولو ،النقدية لقصة الطيب صاحل موسم اهلجرة إىل الشمال

 الناقد شعيب حليفي :تفنن هذا الناقد يف وضع املصطلحات، إذ استعمل الفونتاستيك مقابال لل-

fantastique ،ه الرحلة يف األدب استعان يف كتابو  ووضع أيضا العجائيب مقابال للمصطلح املذكور أيضا

 . 101هو العجائيب اخلارقو  اخلارقو  العريب مبصطلح آخر مجع فيه بني العجائيب

الذي استعمل مصطلح اخلارق يف كتاباته النقدية سواء كانت ،الناقد العراقي حمسن جاسم املوسوي-

جمتمع  : ا يف كتبهمقاالت منشورة أو كتب مطبوعة، أو مداخالت يف امللتقيات حيث ورد لفظ اخلارق مرار 

 مقاله املنشور يف جملة الفكر العريب املعاصر بعنوان اخلارق يف ألف ليلةو  ليلة ،و ثارات شهرزادو  ألف ليلة

مداخالته املنشورة يف كتاب يف املتخيل العريب اليت نظمها مهرجان الزيتونة الدويل يف ديسمرب و  ليلة،و 
1021111. 

أشار يف ترمجته لكتاب حممد أركون الفكر اإلسالمي قراءة علمية املرتجم السوري هاشم صاحل حيث -

 . 103ملصطلح اخلارق، حينما عنون كتاب تودوروف مبقدمة لألدب اخلارق 

فضلته على غريه من املصطلحات القريبة منه  و  الباحثة اجلزائرية أمنة بلعلى، اليت هامت مبصطلح اخلوارقي-

أن تفضيله كان جتاوزا و  الغريبو  خلوارقي هو الرتدد بني العجيبالغرائيب وهي ترى " أن او  كالعجائيب

 .104عجائيب و  للتداخل احلاصل بني مصطلح عجيب
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و عليه فإننا نرى أن اعتماد املصطلح "اخلارق" للتعبري عن كل ما هو غريب إمنا هو من اجتهاد عريب خالص، 

اليت تراكمت عرب الزمن بفعل اإلعجاب أحيانا أساسه الرتاث العريب الذي له جذوره العميقة يف تارخينا، و 

لذا نقر بأهنا مأخوذة من الرتاث واالشتغال عليها كان بدافع إحيائها، وبعثها رغبة يف ،،واحملاورة أحيانا أخرى

 وتعقيبا على ما ذكرنا نقول إن اشتغال النقاد العرب مبصطلحات مأخوذة من الرتاث مثل اخلارق. التمكني هلا

 اختالف الرؤىو  هو ) أقرب إىل االجتهادو  اخلوارقية دومنا تدقيق هو اجتهاد خاصو  أدب اخلوارقو  قياخلوار و 

االطمئنان إىل مصطلح واحد كفيل بردم اهلوة بني املصطلحات و  الضبطو  التعسف يف الرتمجة منه إىل الدقةو 

 .105املتعددة اليت تقلق القارئ أكثر مما ترحيه( 

8 

 

 

 

 االستيهامي  -اخليال املستحيل -لومهيا–(اخليايل  

، ظنا fantastiqueاألخرى كمقابل للمصطلح األجنيب و  هي مصطلحات نعثر عليها لدى نقادنا بني الفينة

 عدم الوعي به .و  منهم أهنا مرادفة له مما يدل على اضطراب املصطلح لدى هؤالء

ملصطلح اآلخر، الذي استعمله النقاد العرب هو مصطلح واحلقيقة األخرى اليت جيب اإلشارة إليها واملتمثلة يف ا

'اخليايل' الذي تعامل معه النقاد بشكل يبدو أكثر وضوحا من املصطلح الفونتاستيك، إذ أنه مصطلح عام كثري 

االستعمال ملتبس حيث يصعب إطالقه على نص أديب بعده )أي اخليايل( مميزا هلذا النص الن كل عمل فين 

 . 106يقوم على اخليال
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 و من النقاد العرب الذين استعملوا بعضا من هاته املصطلحات املذكورة نذكر: 

الغرائيب جنبا إىل جنب، يف مقاالته و  الفانتازيو  فاضل ثامر الذي استعمل مصطلحات االستيهامي -1

 .107الغرائيب يف القصة القصرية يف االردن و  يف كتبه مثل جدل الواقعيو  العديدة

، حينما ترجم  fantastiqueمل هذا املرتجم السوري مصطلح الومهي مرادفا لجورج سامل : استع -2

كتاب ماريل البرييس تاريخ الرواية احلديثة كما استعمل هذا املصطلح ) الومهي( حينما ترجم عنوان  

األدب و  هو لوي فاكس حيث ترمجه ب )الفنو  كتاب ألحد أعالم الكتابة يف األدب العجائيب،

فال مندوحة إذا حينما نقول أن الرجل ال يرى اختالفا يف ،روم األدب العجائيبهو يو  الومهي (

 .108العجيب أو العجائيب و  الرتمجة بني كل من الومهي

مقارنة بغريها من املصطلحات ،األدبيةو  يظهر جليا أن هته املصطلحات املذكورة مل تلق رواجا يف الساحة النقدية

يف نظر الكثريين، ألن املعاين املعجمية الدالة عليها  fantastiqueالغريب ال  ألهنا مل تكن مكافئة للمصطلح

حيسن موقع و  " : تعرب عن مفاهيم عديدة تبعدها يف كثري من األحيان عن دائرة العجائيب يقول حازم القرطاجين

س مبقتضى التخييل من النفس إىل أن يرتامى بالكالم إىل أحناء من التعجيب، فيقوى بذلك تأثر النف

 .109التعجيب يكون باستبداع ما يثريه الشاعر من لطائف الكالم اليت يقل التهدي إليها و ،الكالم

 : الفناتاسيو  الفانطاسيو  ( الفانتازي7

اإلخبار حبقائق و  الشكلو  ) ليست األثر األديب الذي يتحرر من قيود املنطق : عرف جمدي وهبة الفنتازيا بقوله

يعتمد اعتمادا كليا على إطالق سراح اخليال يرتع كيف شاء بشرط أن تكون النتيجة فاتنة خليال يف سرده، وإمنا 

 .110القراء أو النظارة ( 

يف أدب النوع فان موضوعات و . و يعرفها قاسم حممود باهنا هي اخليال اجلامح الذي ال يتوقف عند حدود

 . 111األماكنو  رتاق واضح لكل حدود األزمنةمكان فهي اخو  الفانتازيا ال ميكن أن تتحقق يف أي زمن
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 .112يستحيل حتقيقهاو  و يرى سعيد علوش أهنا عملية تشكيل ختيالت ال متتلك وجودا فعليا

قد مسته هو اآلخر مسات  fantastiqueإن شيوع هذا املصطلح يف النقد احلديث كلفظ مقابل ملصطلح ال

 جنب معه كما فعل فاضل ثامر ملا استخدمه مرفوقا الرتادف مع مصطلحات أخرى وضعت جنبا إىلو  التداخل

 . 113االستيهاميو  مبصطلحي الغرائيب

 و هناك نقاد آثروا استعمال هذا املصطلح مرادفا للعجائيب نذكر منهم :

يتجلى و  fantastiqueالباحث إياس حسن: استعمل هذا الباحث كثريا األدب الفانتازي مرادفا ل -

وروف، حيث قدمه للقراء بعنوان مدخل إىل األدب الفانتازي بدال من املدخل ذلك يف ترمجته لكتاب تود

قد بني سبب ذلك حينما قال ) لقد آثرنا التعريب بسبب االلتباس الذي جيده القارئ و  إىل األدب العجائيب

دل غالبا ما يتباو  أو الغرائيب، merveilleuxإىل و  بني الفانتازيو  املقاالتو  يف كثري من الكتب

 . 114عجائيب يف ترمجة هاذين املصطلحني لذلك نفضل تعريبه بالفانتازيا و  املصطلحات كلميت غرائيب

ما شاهبه عند جمموعة من الباحثني تعبريا عن العجائيب،فيه التباس كبري ألنه ال و  إن استعمال مصطلح فانتازيا

خاصة انه ينفتح على  fantastiqueيعترب مصطلحا يرقى إىل أن يكون مصطلحا دقيقا حيمل كل معاين ال 

معان عديدة تبعده عن ماهية األدب العجائيب، مث أن مجالية هذه اللفظة ال تتوافق مع مجالية اللغة العربية ألنه 

 األمر ال يستقيم مادام هناك مرادفا عربيا يقبله الذوق .و  ليس مرتجم،و  لفظ معرب

  الال معقول –املدهش  –اخلرايف  -(6

الال و  املدهشو  أدب اخلرافةو  ري من النقاد ألنفسهم مصطلحات دالة على العجائيب مثل اخلرافة واخلرايف،اختذ كث

هي مصطلحات أصيلة يف اللغة العربية، تعج هبا املصادر القدمية يعرفها ابن منظور ) اخلرافة احلديث و ،معقول

إن خرافة من بين عذرة أو  : يف قوهلم حديث خرافة ذكر ابن الكليب،قالوا حديث خرافةو  املستملح من الكذب(
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كذبوه فجرى على و  من جهينة، اختطفته اجلن، مث رجع إىل قومه حيدث بأحاديث ما رأى يعجب منها الناس،

 .115ألسن الناس 

 حوادث ترتبط مبا يبلغنا عرب العملو  الغاية منها يقول ) هي أحداثو  أما سعيد علوش فيقدم لنا معىن اخلرافة

على السنة احليوانات اليت متثل األدوار و  ترمي إىل إبراز املغزى اخللقي، الذي تركز عليه يف بدايتها أو هنايتهاو 

 .116اإلنسانية يف الكالم 

أما حممد عناين فقد استخدم هذا املصطلح يف الداللة على العجائيب ،واضعا شروطا كي تكون القصة 

أول هذه الشروط أن برتدد القارئ بني و  ودوروف يف حتديد العجائيب،آخذا هذه الشروط من شروط ت،خرافية

 اخلرافية ألحداث العمل األديب حىت هنايته .و  التفسريات الطبيعية

 و أن يكون ذلك الرتدد متمثل يف العمل .

من  و أن يرف  القارئ أي تفسري رمزي أو شعري لألحداث، فإذا مل يتوافر الرتدد نكون قد دخلنا جمال نوع

الريبة، الذي يسمح بالتفسري الطبيعي لألحداث آو عامل اخلوارق، أي أن األحداث ميكن و  الغرابةو  الشذوذ

 . 117تفسريها تفسريا خرافيا

تأثيل و  ،دون مراعاة ملقاييس ضبط fantastiqueو من النقاد العرب الذين استعملوا هذا املصطلح املقابل ل 

 هو العجائيب نذكر و  األدق،و  ا للمصطلح األصحللمصطلح الذي اختري ليطلق مرادف

املدهش للداللة على مفهوم العجائيب فضال عن و  جاسم املوسوي : الذي اختار مصطلحا مركبا هو الغريب-

 .118هو اخلارقو  اختياره ملصطلح آخر قريب من املعىن السابق

دة أزمة الرتمجة بالتعدد يف عبارة واحدة  بالتايل تزداد حو  و هذا يدل على اضطراب املصطلح عند هذا الناقد،

يلتبس أكثر حينما نعلم أن مصطلحا كاملدهش مثال قد استعمل عند بعضهم مقابال و  كما أن األمر قد يتأزم
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حينما استخدم املرتجم مصطلح ،fantastiqueالذي قال بعضهم أنه ال يعين ال merveilleux119لل 

، إضافة إىل أن مصطلح املدهش يقابله merveilleuxال ل العجيب املدهش أو الساحر اخلالب مقاب

ما و  ،و املقصود به كل ما يرتكز على حضور اجلنيات  féerigueمعجميا يف بع  املواضع مصطلح  ب

 .120إما بتدخل السحر آو السحرة أو الكائنات فوق الطبيعية ،الغرائبو  يصحب هذا احلضور من اخلوارق

 العفاريت، يف حني أن العجائيب يؤمن بالواقع و  اجلنو  اضي يعج بالسحرفعامل املدهش هو عامل افرت 

لعل يف شيوع مثل هذا االشتغال ملصطلح الال و  عدم الوعي باملصطلح يقول لؤي خليل )و  و نتيجة هلذا االرتباك

 عن املفهوم مع ذلك حتسن اإلشارة إىل عدم دقته يف التعبريو   fantastiqueمعقول ما يكفي لرفضه نظريا لل 

ليس خروجا كامال على نظم العقل كما يوحي بذلك مصطلح الال معقول( ،fantastiqueمن حيث أن ال 
121. 

فكان االختالف بينا بني شىت األفكار اليت ،فالفهم إذا من هذه الناحية مضطرب والرؤية بشكل عام غري واضحة

دل على اضطراب فهم املصطلح لدى الدارسني هذا يو  عملت على استحضار معىن وحيد ملصطلح العجائيب

 . حنن نفضل مصطلح العجائيب على غريه من املصطلحات ملا له من داللة تكاد تكون واضحةو  العرب
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