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أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة فرهنكيان ،طهران ،إيران
(تاريخ االستالم 2016/9/12 :؛ تاريخ القبول)2017/5/13 :

امللخّص
اللغــة احليّــة هــي تلــك الــل تكفــل ألبنائهــا التعــبري عــن احليــاة مبختلــف مناحيهــا الروحّيــة واملاديــة .ومبــا أنَّ احليــاة
ومناحيها متجددة ا بداا ،فاللغة جيب اَن تكون متجددة لتتمكن مِن مواكبتـها ،واال ختلفـ وفقـدت صـالحيتها ودخلـ
صحراء اللغات امليتة .ومواكبة اللغة احليّة تعس رفدها املستمر باملفردات واملصـطلحات اجلديـدة الـل يفضـي إليهـا
التقدم احلضاري .فاملصطلحات العربية والتعابري املو ورة كما يقـال تعتـرب رافـد اا مـن روافـد منـو اللغـة فهـي كلمـات
مفتاحية ،حتمل مضامني عميقة ،ومفاهيم حمـددة ،ذات أمهيـة كـبرية ،ومكانـة مـؤ رة يف صـلب اخلطـاب اإلعالمـي
تساعد يف اإلفصاح عن جمال واسع من املعارف يف حروف قليلة .علماا أنّ البح سيعتمد املنـهج التحليلـي علـى وفـق
مناذج منتقا و مبتكرة يف لغـة وسـائل اإلعـالم؛ لنسـتخرج مـا ميكننـا أن نسـتخرج فتكـون اجلـدّة واالبـداع رائـدنا يف
عرض الزوايا البالغية الفنية للنماذج املختـارة للتعـابري اإلعالميـة لتبـيّن مـدى فاعليتـها يف صـياغة اخلـرب وحتريـر
ألهنــا ختتصــر املســافة الطويلــة يف الفهــم وتغــس عــن كــإري مــن الكــالم يف الشــرح والتوضــيح والتفســري .فــإن فهمهــا
وادراا قيمتها يُعد جزءاا أساسـياا مـن الـوعي اإلعالمـي .توصـل الدراسـة إىل أن االعالمـيني قـد ازدادوا يف توظيـف
املصطلحات والتعابري هبدف اإلحياء بوفكار واجتاهات معينة عرب اإلجياز والدقـة التعبرييـة الكامنـة يف املصـطلحات
هبدف التقاء مجالية سحر األسلوب والفكرة املنقولة لتغيري املواقف أو كسبها أو تبديلها.

الكلمات الرئيسة
اللغة العربية ،وسائل اإلعالم ،املرئية واملقروءة ،النشرات اإلخبارية ،الصورة البيانية.
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مقدمة
ال خالف على أنَّ اإلعالم نشاط بشري قدمي مارس االنسـان عـرب تارخيـ الطويـل بصـور خمتلفـة
وأســاليب تتناســب مــع نصــيب كــل مرحلــة مِــن التقــدم احلضــاري ،ومِــن املعــروف كــذلك أنَّ وســائل
االتصال املقروءة كالصحافة واجملـالت واملسـموعة كاإلذاعـة واملرئيـة كـالتلفزة والقنـوات الفضـائية
والشــبكة العنكبوتيــة (ن ـ ) الــل عُرف ـ بالســلطة الرابعــة ملــا اتســم بِ ـ ِ مِــن أدوات الت ـو ري علــى
املتلق ــي ،إال أنّه ــا تعت ــرب بالدرج ــة األوىل عص ــب اإلع ــالم احلس ــاس وعم ــود الفق ــري يف العص ــر
الــراهن .فــالتطور اهلائــل الــذي يشــهد قِطــاع اإلعــالم حيــتم علــى اإلعالمِــي والصــحفي أن يســمو
بقدراتـ الفنيــة ،لتوظيــف الصــورة الفنيــة مِــن خــالل زرع املصــطلحات والتعــابري األدبّيــة البليغــة يف
نايا اخلرب الذي يتناول  .وإذا كان متطلبات استعمال اللغة العربية يف جمال العلـوم والتكنولوجيـا
واآلداب والعلوم اإلنسانية عموماا تتمإل يف وضع املصطلحات اجلديدة للمخترعات وتزويـد اجملـامع
اللغوية هبا إلقرارها ،ووضع القواميس هلا ،فإن أجهزة اإلعالم هـي وحـدها الـل يقـع عليهـا عـبء
نشر وضارسة وإخراج تلك املصطلحات من رفوف وخمازن اجملامع اللغويـة إىل النـاس يف احليـاة
العمليــة .ويف هــذا اخلصــوص يقــول إبــراهيم مــذكور« :وال يفــوتس أن أشــري إىل أن النــهوض باللغــة
لــيس مقصــور اا علــى اجملــامع وحــدها ،بــل هــو قبــل كــل شــيء مــن صــنع الك ّتــاب واألدبــاء والعلمــاء
والباحإني ورجال الإقافة واإلعالم» (الفاسي .)16 :1974 ،وليس من املعقول انكـار جهـود العديـد مـن
الصــحافيني واالعالمــيني املمتــازين الــذين يســاعدون يومي ـ اا علــى ترقيــة اللغــة العربيــة وإ رائهــا،
بإخراج املفردات والتعابري احلضارية اجلديدة من خمازن ورفوف اجملامع إىل املقـاهي والشـوارع،
فيما يكتبون للعامة من أخبار ،ويسجلون من وقائع يف خمتلف جماالت احلياة العصـرية ...وكـذلك
بتوليــد مــا مل يكــن موجــوداا يف اجملــامع مــن هــذ املفــردات ،وصــياغتها يف أســلوب ســهل يسترضــي
الذوق العام وميهد العتمادها مستقبالا يف دورات اجملامع املتواصلة.
ونظراا ألمهية املصطلحات والتعابري االعالمية يف العملية االعالمية عكف هـذ الدراسـة
لإلجابة عن األسئلة التالية:
أوالا :ما هي اللغة اإلعالمية؟ وما هي العالقة بني اللغة واإلعالم؟
انيا :ماهي الصورة الفنية؟ وما مدى أ رها يف ختصيب الفكرة اإلعالمية.
الإاا :ما هي املصطلحات والتعابري األدبية اإلعالمية؟ وما أ رها يف حترير اخلرب وصياغت ؟
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دف الدراسة:
ــدف الدراســة اىل البح ـ عــن فاعلي ـة املصــطلح اإلعالمــي يف توص ـيل املعــاين والرســائل
الكامنــة بولفــاظ قليلــة وفــق رؤيــة واضــحة وتوظيــف واع وابــراز قــدرة اللغــة العربيــة يف اجملــال
اإلعالمي.
أمهية الدراسة:
تكمــن أمهيــة الدراســة يف كوهنــا تســلط الضــوء عل ـى جانــب آخــر مــن جوانــب اللغــة (حقــل
املصطلحات) وذلك بربط الصلة بني هذا املصطلح الفس واستإمار يف نقـل املعلومـة بصـورة
شافية ووافية للمتلقي.
مشكلة البح :
يعج اخلطاب اإلعالمـي بالتعـابري واملصـطلحات؛ إذ شـكل ظـاهرة تسـتدعي الدراسـة والبحـ
ولف النظر يف تعلق التعابري واملصطلحات الفنية يف صياغة النصوص اإلخبارية الل حتوي
معاين خصبة كامنة
مادة البح :
 .1القنوات الفضائية العربية اإلخبارية
 .2الصحف واملواقع الكترونية املعينة بالنشرات اإلخبارية
الدراسات السابقة:
اللغة هـي الوسـيلة الـل يع ّبـر هبـا اإلنسـان عـن أفكـار كمـا تعـ ُّد مظهـر اا مـن مظـاهر الإقافـة،
واملالحــظ أنّ النّــاس غيــورون علــى لغتــهم ،ولــن يــولوا أيّ جهـدٍ يف ســبيل احلفــاظ عليهــا؛ ألنّ
احلفــاظ عليهــا يعـدّ نوعـاا مــن احلفــاظ علــى الشــريعة( .ســجادي )2 :1431 ،لــذلك تعتــرب اللغــة
إحــدى الركــائز األساســية لوســائل اإلعــالم ك ـالتلفزة والفضــائيات والصــحف وغريهــا فهــي
حج ــر األس ــاس يف العملي ــة اإلعالمي ــة ،وأن ـ كلم ــا كان ـ اللغ ــة س ــليمة حمافظ ــة عل ــى قو ــا
ونصاعتها وافية مبتطلبات التعبري عن روح العصر كان اإلعالم ناجحا يف إيصال رسالت إىل
اجلمهور .ويف هذا املضمار ألف ك تـب ودراسـات عـدة تناولـ اللغـة العربيـة ووسـائل اإلعـالم
ولكنها على حد متابعل احلإيإة مل تتطرق إىل هـذا املوضـوع واختصـرت علـى صـناعة اخلـرب
وأشكال  .ومن هذ الدراسات:
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 .1واقــع اســتخدام اللغــة العربيـة يف وســائل اإلعــالم ،وهــذا الكتــاب مــن منشــورات املركـز
العريب للبحوذ التربوية لدول العربية ،2012 ،الكوي .
 .2إنتاج اللغـة العربيـة يف النصـوص اإلعالميـة مـن تـوليف حممـود خليـل وحممـد منصـور
هيبة ،2012 ،منشورات جامعة القاهرة.
 .3النشرات االخبارية يف االذاعات العربية (احملتوى والشـكل) ،للكاتـب سـامي الشـريف،
 1989القاهرة،
 .4الصورة يف اخلطاب اإلعالمي ،دراسة سيميائية يف تفاعل األنساق اللسانية واإليقونـة،
لسستاذ إبرير بشري ،امللتقى الدوي اخلامس للسيمياء والنص األديب.
 .5ازدواج املعىن يف لغة الصحافة ،للباحـ ريـاض حممـد كـاظم ،جملـة اإلعـالم،2014 ،
العدد .25

اإلعالم ووسائله واللغة العربية
فلقــد أرخــى اإلعــالم ســدول علــى احليــاة املعاصــرة ،وأضــحى يتبــوأ مكانــة مهمــة لــدى إنســان
اليوم ،إذ أصبح يشـارا ـ ـ وبقـوة ـ ـ يف تعمـيم الـدرايات واخلـربات ،وأمنـاط العـيش ،واألنبـاء،
وينشرها عرب اآلفاق ،وعلـى أوسـع نطـاق ،وأسـرع وقـ  ،ضـا أتـاح لسفكـار واملعـارف أن متتـد
جبذورها عميقاا يف أمصار تبعد كإريًا عن موطنها األول .وتعد وسائل اإلعالم واالتصال ـ ـ يف
الوق الراهن ـ من األدوات املإلى لفرض دميومة هيمنة احلضـارات القويـة ،ولغـات أقوامهـا،
وأســلوب حيــا م ،فهــي متتلــك قــدرات هائلــة شــديدة التنــوع ،متكنــها مــن إحــداذ التــو ريات
املنشودة .ومن املعلوم أن داخل كـل عمليـة إعـالم تشـكل اللغـة املسـتخدمة ،وطريقـة توظيفهـا،
الركيزة األسـاس لنجـاح أو فشـل السـياق االتصـاي ،وذلـك باعتبارهـا الوسـيلة األكإـر تـوهيالا
لتبليغ األفكار واالنفعاالت والرغبـات والتصـورات والقـيم .يف عصـر العوملـة الـذي نلـج سـاحات
مــرغمني ،غــري خمرييــن ،يــربز الصــراع اللغــوي جلي ـاا ،حي ـ حيتــل الســعي مــن أجــل الــذات،
واملنافحة من أجل مواكبة مستجدات الدهر الراكضة ،صدارة املواجهـات .ومـن نافلـة القـول:
إن العوملة الإقافية ،هي يف حقيقة األمـر تؤسـس هليمنـة قافـة األمـم األكإـر تقـدمًا وتصـنيعًا،
وترضي جتارهم يف املقـام األول ،كمـا تغـذي روح التسـلية املفرطـة لـدى النـاس كافـة ،وكـذلك
تسعى لصنع بديل حضاري ذي قوة يبتز التعدد الإقايف واللغـوي .مـن أجـل ذلـك كلـ  ،تكتسـي
مسولة النـهوض باللغـة العربيـة وتوكيـد وجودهـا أمهيـة قصـوى ،وميكـن أن يـتم عـرب املؤسسـة
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التعليمية ،واجملامع اللغوية ،بيد أن املؤسسات اإلعالمية ،تتبـوأ الريـادة يف هـذا اجملـال ،ألهنـا
ببساطة األكإر اتصاالا بالناس ،واألكإر مالزمة هلم ،واألكإـر عـدة وعـددًا( .حسـن )19 :2011 ،
فتعترب اللغة إحـدى الركـائز األساسـية لإلذاعـة والتلفزيـون كمـا للصـحافة والسـينما واملسـرح
وهذ الوسائل تؤدي وظائفها مبساعدة اللغة الل هـي وسـيلة لالخـتالط وأسـاس للتعـبري عـن
األخبار « وتؤكد احلقائق أنـ مـن الصـعوبة مبكـان أن تضـطلع أي مـن أجهـزة األعـالم ـ ـ سـواء
كان نعية أم بصرية أم مقروءة أم شفهية ـ بالدور املنوط هبـا دون اسـتخدام رمـوز اللغـة»
(الصـانع )161 :1992 ،والعالقة بني اإلعالم واللغة العربية كما يقال إمنا هي عالقـة عضـوية ال
تفصم عراها شوهنا يف ذلك شون العالقة بني الطفل وأم  ،فكما يصعب على الطفل أن ينمـو
منــوا طبيعيــا ويكتســب معطيــات احليــاة مــن حول ـ بصــورة تلقائيــة بــدون أم ـ  ،فكــذلك فــإن
اإلعالم ال ميكن أن جيد التربـة اخلصـبة الـل ينمـو فيهـا واجملـال الـذي ميـارس فيـ نشـاط
بدون لغة تصوال رسائل وتنقل األفكار الل تتضمنها.

وسائل اإلعالم ودورها اإلجيايب يف نشر اللغة العربية وإثراء مفرداهتا
إن التســاؤالت الــل تإــار عنــدما يــذكر دور اإلعــالم الــل متلكهــا وســائل اإلعــالم إزاء اللغــة
العربيـة يف اجلانــب اإلجيـايب ،تتمإــل بالقـدرة علــى نشـر اللغــة ،وإغنائهـا باأللفــاظ واملفــردات
واملصــطلحات ،وتكــريس اســتخدام الفصــحى يف الــربامج واحلــوارات السياســية واالجتماعيــة،
وهي متتلك خاصيّة التكرار والتو ري والقدرة على التواصل والتوصيل بطريقة مشوقة ،وكذلك
قدرة وسائل اإلعالم على إ ـراء القـاموس اللغـوي مـن جديـد املفـردات واملصـطلحات يف عـامل
السياســة واالقتصــاد واالجتمــاع والتقنيــات احلديإــة ،ســواء بواســطة التعريــب أو الترمجــة أو
التوليد واالشتقاق ،ضا يعطي لوسائل اإلعالم دوراا مهماا من هذا القبيل.
ومــن اآل ــار اإلجيابيــة للغــة اإلعــالم االســتجابة اآل ِن ّيــة الحتياجــات اللغــة وســد فجوا ــا
املعْجامِيــة .أبــرز فيهــا القِيمــة اللغويــة للجهــاز اإلعالمــي بوصــف املســتجيب األول الحتياجــات
اجلمــاهري التعبرييــة ،واملبتـدِع األساســي ملعظــم املــادة اللغويــة املســتحد ة ،وهــو املضــخة الــل
تقذف يف شرايني اللغة العربية من حنيا إىل آخر بآالف الكلمـات والتعـبريات الضـرورية الـل
ق ــد تعج ــز اجمل ــامع اللغوي ــة ع ــن مالحقت ــها ومتابعت ــها ،وح ــني تنتبــ اجمل ــامع هل ــذا اجلدي ــد
املسـتحدذ يكــون قـد فــرض نفسـ علــى أبنــاء اللغــة ،فصــارت أجهــزة اإلعــالم هــي الــل تقــود
اجملــامع اللغويــة وتتقــدم مســري ا ،وصــار مــا يتخــذ اجملمــع مــن قــرارات مــن قبيــل ختــريج
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وتسويغ ما هو مستخدم فعالا ال تقدمي ما ميكن استخدام للمعاين املتجـددة كمـا يـذهب إليـ
أمحد عمر خمتار أستاذ علم اللغة.
ويقول "كامل مجيل ولويل"« :إن سعة االستعمال اللغوي تتحقق بـوجهزة اإلعـالم يف سـرعة
مذهلة ،وهـذ السـعة كانـ مطلبـ اا مهمـ اا جـد اا عنـد العـرب يف جزيـر م ،ولـذلك قـاس علمـاء
اللغــة فصــاحة اللغــة أو الكلمــة أو العبــارة بكإــرة اســتعماهلا ،فــإذا كانـ صــياغة ذلــك اخلــرب
جرت بوسلوب فصيح سليم من األخطاء مراعياا التركيب النحوي ،فإنك تكون قد أبلغ لغتك
الل تعدّها أساساا من أسس مقومات األمة إىل قسم كبري من األمة يف يسر وسهولة واقتدار.
وعلينا أن نقف إجالالا لتلك املؤسسات الصحفية الل جعل للغة حظاا يف داخـل أروقتـها،
فتكلـف املـدققني أال يسـمحوا خبــروج كلمـة واحـدة عـن مســار اللغـة السـليم ،وتطلـب إلــيهم أن
حيفظوا لسسلوب اللغوي متانت كما حيفظـون للخـرب أمانتـ  ،وقـد أدركـ هـذ املؤسسـات أن
واجبها جتا لغتها كـبري ،فهـي مـدارس مـن نـوع جديـد ،فكـان التـدقيق والتنقـيح مـن األعمـال
البــارزة الــل حتتســب هلــا ،إذ أن هــذا العمــل اجلليـل مــن أهــم مقومــات انتشــار الفصــحى يف
العصــر احلاضــر ،فهــو أقــرب مــا يكــون إىل تعلــم اللغــة بالســماع ،واألخــذ هبــا بالســليقة» (أبــو
عرج .)17 :2010 ،
ويرى "فاروق شوشة" «إن اإلعالم هو املسؤول اليوم عن تطـوير اللغـة العربيـة أو مـا يسـمى
باللغــة العصــرية واملعاصــرة .وان لكــل قســم مــن أقس ـام التحريــر الصــحفي واإلعالمــي لغت ـ
اخلاصة واملصطلحات املرتبطة ب » (شوشة .)28 :2003 ،وهنا ،ميكن القول ،إن وسائل اإلعالم
احلديإــة ،حيســب هلــا الفضــل الكــبري ،يف إحيــاء اللغــة الفصــحى أو الفصــيحة علــى األقــل،
وتداوهلا بني عامة الناس ،بعدما كان مهددّة بدعوات بغيضة ،تريـد الكتابـة بالعاميـات ،مـن
أجــل ترســيخ اهل ـوّة بــني أقطــار األمــة ،فتمكن ـ وســائل اإلعــالم مــن التقريــب بــني الشــعوب
العربية ،وتوحيد اللغة إىل حد كبري.

الصورة الفنية وأمهيتها يف جمال اإلعالم
الصورة الفنيـة هـي الـل اعتمـدت يف بنائهـا علـى التشـبي واالسـتعارة والكنايـة واجملـاز .فهـي
جمموعــة مِــن الوســائل التعبرييــة الــل تــنجم عنــها قّــيم فنيــة تنبـ املشــاعر وتــوقظ الوجــدان
وتلفـ نظــر املتلقــي إىل املعــىن ،فيتفاعــل معهــا .فالقــدرة االتصــالية للصــورة النفيــة تتمإّــل يف
كوهنا وسيلة ناجعة للتعبري ،يستغلها الكاتب مِن أجل ب أفكـار ومواقفـ جتـا القضـايا الـل
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م والل تعكس بدورها االحـداذ الـل حتـيط بِـ ِ ،وهـي زيـادةا علـى ذلـك مسـاحة مشـحونة
بالرسائل الل تستهدف اجلمهور واملتلقي وحتاول التو ري في  ،فهي فِي جمملـها حقـل خصـب
غس بالدالالت واملعاين املبطنة .فومهيتها تبدو يف طريقتها الل تفرض بِها نوعاا مِن تسـليط
الضــوء يف املعــس املــراد عرضـ  ،ويف الطريقــة الــل حتقــق تفاعلنــا مــع املعــىن الــذي تعرضـ
«فاملعاين شيء كـامن ال يظهـر إلّـا يف الصـورة ومِـن الصـورة الفنيـة يسـتمد الشـعر أو (الـنص
النإــري) قوتـ  ،فقوتـ تتمإــل يف االحيــاء باملعــاين (غنيمــي هــالل .)60 :1997 ،ومِــن فوائــد هــذا
االحيـ ــاء يف العمـ ــل األديب ،أن ــ ُ «حيمـ ــل القـ ــاري إىل عـ ــامل األحـ ــالم والسـ ــبحات الفكريـ ــة»
(عبدالفتاح .)76 :1988 ،أو يقدم لَ ُ صـوراا فيهـا متعـة نفيسـة وعقيلـة ،وتبعـ فيـ روح النشـاط
ولــذة الفكـرة ،وجتعــل ذهنـ دائــب احلركـة والنشــاط ،يــدرا يف الصــورة جديــداا كلمــا قرأهــا
(عبــدالفتاح .)83 :1988 ،فالصــورة الفنيــة متــنح وتســعف أدب احليــاة وجتعــل املعــاين املبتذلــة
مقبولة ،وذلك بسب قدرة الكاتب أو الصحفي أو اإلعالمي علـى التصـرف يف هندسـة التعـبري
وتوظيف املصطلح ،اسناداا وتقدمياا وتوخرياا.
دوافع توظيف الصورة الفنية يف جمال اإلعالم
إنَّ احلدي عن وظيفة الصورة يف اإلعالم حـدي مترامـي األطـراف ولكـن نسـتطيع حصـرها
يف أمرين ا نني :تصوير جتربة الكاتب أوّهلا ،وإيصاهلا ،فالكاتب ،شون شان أيّ فنان ،يعيش
جتربــة تولّــد يف نفس ـ افك ـاراا وانفعــاالت حتتــاجُ إىل وســيلة تتجســد فيهــا ،هــذ الوســيلة هــي
الصورة .فالصورة هي "الوسيلة الفنيـة" اجلوهريـة لنقـل التجربـة ،يف معناهـا اجلزئـي والكلـي
(غنيمي هـالل .)442 :1997 ،والصورة ،اذ متإـل جتربـة االعالمـي ،إنّمـا متإـل افكـار  .وعواطفـ
واحاسيس التجريديـة .فالصـورة يف الوسـيلة الفنيـة الوحيـدة الـل تتجسـد هبـا افكـار الفنـان
وعواطفـ (اليــايف)18 :1969 ،؛ إذ يتخــذ الكاتــب مــن الصــورة وســيلة لنقــل جتربتـ  ،إنّمــا يفعــل
ذلك «ألنَّ احساس بالكون وروحـ يغـاير إحسـاس الشـخص العـادي ،هـذا هـو مـن جهـة؛ وألن
ألفاظ ومدلوال ا احلقيقة قاصرة عن التعبري عمـا يشـاهد يف حياتـ النفسـية الداخليـة مِـن
مشـاعر (ضـيف ،ال تـا .)150 :وهنـاا دافـع آخـر يــدفع اإلعالمـي بـون يتوسـل بالصـورة إليصــال
جتربت ـ إىل الناس ـ ذلـك ألنَّ اخليـال هـو املـالذ الـذي يلجـو إليـ القـار ليجـد فيـ رصـيداا
يستبدل بالعملة الل تويت يف نايا الكلمات .فاخليال هو مانظم العمل اإلبداعي وعنصر هـام
مِــن عناصــر تش ـكيل الصــورة الشــعرية احلسّــية ومهمــا وهــب الكاتــب مِــن صــدق االحســاس
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وحرارة العاطفة ،فإن ال ميكن أن حيقـق الصـورة االدبيـة يف الـنص اإلعالمـي ،مـامل يرفـدها
خيال فَذّ جامح؛ ألنَّ النص اإلعالمي مِن غري جماز يصبح كتلة هامدة .فكلَّما كان «الصورة
الــل ينتجهــا خيــال املبــدع متســقة متآلفــة علـى تصــوير احلقيقــة ،كلَّمــا كـان حـظا الفنــان مِــن
اإلبداع وافراا» (غنيمي هالل.)390-389 :1997 ،
فالسّ ــر يف مج ــال الص ــورة الفني ــة يتمإ ــل يف حتوي ــل الواق ــع احلس ــي واألفك ـار التجريدي ــة
اجلامــدة إىل روح نابضــة باحليــاة والعاطفـة والشــعور ،ينصــهر فيهــا االحســاس باجلمــال مــع
اإلحياءات العميقة.

التشبيه -املصطلحات والتعابري اإلعالميّة
إنَّ الصورة تركيب لغوي ينشئ خيال الفنان انطالقاا مِن معطيات أمهها العامل احملسوس ،إذ
أغلب الصور الفنية تتولـد مِـن احلـواس ،اضـافة إىل الصـور الـل متـارس نفسـية الفنـان دوراا
هاماا يف إنشائها ،وهي قليلة إىل جانب الصورة املاديـة ،كمـا إنّهـا تـويت أحيانـاا يف ـوب حسـي
(البطل .)30 :1981 ،إن ما يقصد بالتشبي هو «بيان أن شيئاا أو أشياء شارك غريها يف صفة
أو أكإ ــر ب ــوداة ه ــي الك ــاف أو حنوه ــا ملفوظ ــة أو مق ــدرة» (يعق ــوب .)122 :1987 ،وق ــد انتش ــر
التشبي يف اللغة واهتم ب العرب القدامى وجعلـو احـد مقـاييس التميـز االديب ،كمـا أنَّ غايـة
التشـبي ليسـ جمــرد بيــان لصــفة ،وانّمــا هــي إ ــارة الوجــدان لتــؤدي العقيــدة غايتــها «لــذلك
حيرص األديـب املجيـد علـى ان يلـتمس ِمـن أوجـ الشـب بـني االشـياء مـا لـ ُ قـدرة علـى إ ـارة
اإلحساس حىت يربز املشب يف صورة قوية معبّر » (علّام ،ال تا .)138 :إذاا التشبي صورة رائعة
بواسطتها يوض ُح األديب والفنـان عـن شـعور ومـا يالمـس خلجاتـ حنـو شـيئ اا مـا حـىت حيـس
السـامع مبـا أحـس بِـ ِ املــتكلم ،فهـو لـيس داللـة جمـردة ،ولكنـ داللـة فنّيـة وهلـذا عُـدّ التشــبي
أشرف كالم العرب؛ ألنّ يزيد املعىن ايضاحاا وتصويراا أو توكيـداا ،ويفعـل يف النفـوس حتريكـاا
وترغيباا ويصور عاملاا يلبس احليا في اجلماد ،ويتالقى على مسرح األضداد فهو بيان ميوج
بالقوة والرباعة ،ويفور بالوضوح والتشخيص ،وميتاز باإلجياز واملبالغة (فاضـلي.)141 :1388 ،
أما الصورة التشبيهية يف لغة اإلعالم بعيدة كل البُعد عن الغموض الذي يلفها يف الشعر؛ ألنَّ
لغة اإلعـالم مهمتـها إي صـال اخلـرب جلمهورهـا الواسـع ع ّبـر توظيـف اللغـة النظيفـة والبسـيطة
مراعاة ملقتضى حال املتلقي وليس إ ارة كل ما يكتنفـ الغمـوض؛ ألنَّ «الصـورة التشـبيهية قـد
تولد أكإر مِن التحديد والتعقيد ،وقد ترى فيها ما ال يرا اآلخرون» (عيد ،ال تا.)262 :
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إليك مناذج من التعابري التشبيهية يف لغة اإلعالميني والصحفيني:
« .1االحتالل الصـهيوين حيـاول رمـي الكـرة يف ملعـب العنكبـوت العـريب» (جريـدة احليـاة،
.)11 :2003
شا ـبّ الكاتــب يف هــذ العبــارة ملعــب «البي ـ العــريب» ببي ـ العنكبــوت واجلــامع بينــهما
الضعف واهلشاشـة ،فـالغرض مِـن توظيـف هـذا التشـبي بيـان حـال املشـب أيّ الـدول العربيـة
الضــعيفة الــل مل متسـك العصــا مــن وســطها وتفــرض قو ــا علـى املســرح السياســي العــاملي
فوص ــبح زه ــا الزواب ــع وال ــروائح ،فاس ــتعمال العنكب ــوت مؤش ــر ي ــدلا علــى ع ــدم الإب ــات
واالســتقرار وعــدم القــوة للــدول العربي ـة جتــا احملتــل الصــهيوين وضارســات العدوانيــة جتــا
الشعب الفلسطيس األعزل.
« .2حتــاول أمريكـا اســتعاد هيبتــها بعــد أن بــدت صــور ا مهــزوزة مُنــذ أحــداذ احلــادي
عشر من سبتمرب ( »2001قناة اجلزيرة القطرية ،النشرة اإلخبارية).
شاب اإلعالمي حالة أمريكا بشخص ضعف مكانت وقلَّـ الإقـة بـ  ،بصـورة تـز بعـد أن
كان ابتة يف إطارهـا .فـالغرض مـن اسـتعمال الصـورة املهـزوزة ،بيـان مقـدار ضـعف املشـب
وعدم بات حالت أمـام البصـر حبيـ ال يسـتطيع اإلنسـان متييزهـا .وفضـح زيـف االدعـاءات
األمريكية جتا احملافظة على أمنها القومي وعدم املساس بِ ِ.
« .3بعض األحزاب حتاول نشر غسيل خصومهم أمام وسائل اإلعالم».
شُبه األخبار الشائنة وغـري الالئقـة بـني النـاس بنشـر مالبـس دنسـة وغـري نظيفـة أمـام
وسائل اإلعالم هبدف تشوي وتقبيح املشب .
« .4االنتخابات االمريكية بني الدميقراطيني واجلمهوريني دخل معركـة تاكسـري العظـام»
(قنــاة االخباريــة ،النشــرة السياســية) .شا ـبّ ا االعالمــي املنافســة احملتدمــة بــني الرقب ــاء يف
االنتخابــات باملعركـة الــل حيــاول كـل طــرف ســحق اآلخــر والتغلــب عليـ  ،فحــذف كـل أجــزاء
التشــبي إال املشــب واملشــب ب ـ  ،عل ـى طريقــة التشــبي البليــغ .فالصــورة املســتوحاة مــن هــذا
التشــبي تــبني مــدى توظيــف األســاليب الشــرعّية أو غـري الشــرعية مــن قبــل املتنافســني لكســر
خصومهم والكالم أيضاا ينطوي على اجملاز؛ ألنَّ املنافسة ال تصل إىل كسر عظام الرقباء.
« .5قبـل أن تصـل ســكني الفتنـ الطائفيــة اىل العظـم ،ويف مســعى لوضـع كــل األطـراف املعنيــة
أمام مسؤوليتها( »...السياسة .)1 :1431 ،الكاتب شاب ا الفتنة الطائفية بالسـكني علـى طريقـة أسـلوب
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التشبي البليغ اإلضايف .فالصورة حتذر املتلقي مِن خطورة الفتنة الطائفية الل سـتقطع كـل شـيء
وستقضي على كل األواصر الل تربط الشعب وتاشدّ حت راية واحدة.
 .6وصل حالة اجلامعة العربّية يف معاجلة قضايا األمة إىل حالة يُر ى هلا ،فقد صاداق املتنو:
فم ـ ـ ـ ـ ــا جل ـ ـ ـ ـ ــرحا مبّيـ ـ ـ ـ ـ ـ إي ـ ـ ـ ـ ــالمُ
ما ـ ـ ــن يهُ ـ ـ ــن يس ـ ـ ــهل اهل ـ ـ ــوان عليـ ـ ـ ـ
(جريدة العرب)4 :2007 ،

استعمل الكاتب التشبي الضمس وهو التشبي اخلفي الذي ال يويت على الصورة املعهـودة،
بل يفهم ويلمح في التشبي مِن مضمون الكالم وغالباا ما يكون املشب قضية أو ادعاء حيتاج
للدليل أو الربهان فاإلعالمي شبّ حـال اجلامعـة العربيـة بالشـخص الـذي يقبـل الـذل دائمـاا،
و ون علي كرامت  ،وال يتومل ملا ميس  ،مبإـل حـال امليـ  ،الـذي ال يتـومل مِـن ضـربات السـكني
وتقطيع أوصالَ ُ؛ ألنّ ُ فقد االحساس باحلياة ،وهذا التشبي يعطي صورة سـلبية هزيلـة للغايـة
للجامعة العربية ومواقفها اهلَشة واخلجولة جتا قضاياها.

اجملاز -املصطلحات والتعابري اإلعالمية
السَُّــر يف مجــال العمــل الفــس إنّمــا يكــون يف االبتكــار الــذي يتفــرد بـ فنّــان دون غــري يف إخــراج
تعــابري أي يف طريقــة نســج لسلفــاظ ومــدى االنزياحيــة الــذي يســتعملها .فاجملــاز «مــن أحســن
الوسائل البيانية الل دي اليها الطبيعة ،إليضاح املعـىن ،اذ بـ خيـرج متّصـفاا بصـفة حسـية،
تكــاد تعرضـ علـى عيــان السّــامع ،هلــذا شــغف العــرب باســتعمال اجملــاز مليلــها اىل االتّســاع يف
الكــالم ،وإىل الداللــة عل ـى كإــرة معــاين األلفــاظ وملــا في ـ مِــن الدقــة يف التعــبري( »...الــديباجي،
 .)185 :1378فس ــعة نظ ــام العربي ــة وحيويتــ واطّــراد ال ــذي يتناولــ يف اجمل ــاز يض ــيف املع ــاين
املبتكرة واالبداع يف اللغة الفنية ،ويسعف األديب املبدع يف عملي إ راء اللغة واحيائهـا وتطورهـا.
فإنَّ مهمة اإلعالميني هو إ ـارة خمـاطبيهم بولفـاظهم ومصـطلحا م املختـارة .لكـن ملـاذا يعمـد
اإلعالميون إىل الصـورة للتـو ري يف نفـس املتلقـي؟ أال توجـد هنـاا وسـيلة أخـرى؟ جييـب حفـس
حممــد شــرف عــن هــذا الســؤال بقولـ « :إنّ الــنفس اإلنســانية مولعــة بكــل مــا هــو مجيــل ،لــذلك
تضيق النفس بالصور التقريرية الفجـة السـاذجة ،أمـا اجملـاز فهـو يكسـو الصـور األدبيـة ،مجـاالا
وروعــة جتــذب اِليـ النفــوس» (شــرف .)41 :1965 ،فالصــورة قــد تكــون جمــرد عبــارات خاليــة مِــن
اجملــاز ومــع ذلــك «تكــون حبلـى بالصــور احلّي ـة وحميلــة علـى فضــاء مفتــوح ،كمــا أنّهــا جبرســها
املنبع مِن تالفيف حروفهـا أحيانـاا ،وبظالهلـا أحـايني أخـرى تغـدو ينبوعـاا للصـور واألحاسـيس
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واأللـوان» (طـول .)19 :1995 ،فـاإلعالمي يســتعمل اجملـاز إل ـراء الـنص الــذي يتناولـ حـىت يبتعــد
عن كل ما هو روتيس مِن شون أن يضفي إمارات التعب والتململ على املتلقي.
إليك مناذج من التعابري الل تدخل يف حوزة اجملاز بوشكال كافة يف لغة اإلعالم:
« .1إذا استعرت نار الطائفية يف العراق ستوكل األخضر واليابس» (احلياة.)7 :2008 ،
فالكاتــب يف هــذا املإــال أتـى بالنــار جمــازاا للعنــف الطــائفي .فالنّــار ال توكـل ،وإنّمــا األكـل
لإلنسان واحليـوان وغـري ذلـك .فاللمسـة اجلماليّـة لتوظيـف النّـار هـي «اإلحـراق» الـل تظهـر
للعيان وعواقبها مشهودة ومعروفة للمتلقي .فالغاية من توظيفهـا بيـان تعظـيم خطور ـا وقـوة
تدمريها على اجملتمع ويف حني نشوهبا ستؤدي إىل نتائج كار ية ال حيمد عقباها.
« .2انتش ــر اجل ــيش يف ش ــوارع العاص ــمة التونس ــية للحف ــاظ عل ـى األم ــن» (قن ــاة اجلزي ــرة
القطرية ،نشرة االخبار املسائية .)2011 ،فالكاتـب واظّـف كلمـة اجلـيش جمـازاا ،فاملنتشـرون بعـض
من اجليش ال كل اجليش.
« .3عيون وسائل اإلعالم تراقب عن كإب تطورات الشارع التونسي» (قنـاة الشـارقة ،النشـرة
االخباريـ ــة .)2011 ،اسـ ــتدعى اإلعالمـ ــي يف تقري ــر كلمـ ــة العيـ ــون جمـ ــازاا ملراسـ ــلي القنـ ــوات
والصحافة الذين يغطون احلدذ.
« .4اجلامعــات األردنيــة حباجــة ماسّــة إىل حاضّــانات تكنولوجيــة للرقــي مبســتوى البح ـ
العلمــي» فاجملــاز يف هــذا املإــال هــو كلمــة «حاضّــانات» وهــذا بــدور جمــاز عــن األم لوليــدها.
فاحلضانة التكنولوجّية جمازاا نقـل عـن جمـاز ،وأصـل اشـتقاق مِـن احلضـن ،كونّهـا حتتضـن
املعلومات كما حتتضن األم رضيعها حىت تنمو هذ املعلومات وتتزايد.
« .5أخذت االصوات املناهضة حلكم البشري تقطف مثارها» (املشرق .)5 :2011 ،اجملاز يف
هذا املإال هو األصوات حي أتى هبا الكاتب جمازاا لإلرادة والعزم الشعو.
« .6إسرائيل تطلق رصاصة الرمحة على مشروع السالم».
اجملاز يف هذا املإال هو رصاصة الرمحة وتعنية الـتخلص مِـن الشـيء والقضـاء عليـ بعـد
االستفادة فهي ترمز للقتل ،ووصف بالرمحة كناية عن أنّها للرأفة بِ .
« .7قتِلَ جُندي بنريان صديقة» ويقـال يف لغـة الرياضـة «جـاء هـدف التسـاوي يف املبـاراة
بنريان صديقة» .شاع هذا التعبري إبّان الغزو االمريكـي للعـراق ،للداللـة علـى االصـابات الـل
توين مِن احلليف ال مِن العدو ،فهي نريان احللفاء .والتعبري جمازي يقـوم علـى التنـاقض بـني
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الصــفة واملوصــوف ،فــالنريان يرجـى أن تــويت مِــن جانــب العـدّو ال مِــن جانــب الصــديق ،وهــذا
التنــاقض هــو مبعـ الســخرية الــل يولّــدها التعــبري .حــىت عُبّــر بـ عــن املشــاجرات العائليــة
وأخطاء الالعبني يف املالعب الرياضية.
« .8يقال يف لغة اإلعالم :اخلطوات االصـالحية الـل قامـ هبـا الدولـة هـي كانـ مبإابـة
ضخ "دماء جديدة" يف عصب الدولة.
هذا املصطلح هو إشارة إىل االحتياج إىل أشـخاص ذوي فكـر خمتلـف كـي يسـيطروا علـى
الوظائف أو اجملاالت املختلفة وينتجوا أفكاراا جديدة .فالدماء اجلديدة جمـاز مرسـل عالقتـ
اجلزئية حي أحللنا كلمة دم حمل اإلنسان بوصف كياناا متكامالا ،وهلـذا اإلحـالل داللـة؛ ألنّ
الــدم س ـرُ احلي ـاة وجمــددها ،ووصــف الــدماء بكلمــة اجلدي ـدة يتســق مــع القصــد إىل العقــول
الشابة واملتفتحة وأصحاب املواهب واخلربات.

االستعارة -التعابري واملصطلحات اإلعالمية
االستعارة صورة مِن صور البيان وهي تشبي بليغ حذفا منـ مجيـع اركانـ إالّ املشـب واملشـب
ب واحلق بـ قرينـة تـدل علـى أن املقصـود هـو املعـىن االسـتعاري ال التحقيقـي (يعقـوب ،ال تـا:
 .)35ومــا مييزهــا انّهــا حتــرا اجلمـاد وختلــع عليـ صــفات األحيــاء ،وهبــا «تــتكلم اجلمــادات،
وتتنفس األحجار ،وتسري فيها آالء احلياة ،فترى الطبيعية الصّامتة اجلامدة ،تغس وترقص،
وتلهو وتلعب كونّها مِن ذوات الرّوح واملشاعر واالحاسيس والقلوب النابضة حبّاا وحياةا وانفعاالا
(بكري .)111 :1982 ،فاالستعارة صورة مِن صور التّوسع واجملاز يف الكـالم وبالغتـها تكمـن يف
االبتكـار وروعــة اخليــال وكلمــا كانـ «صــادقة التعـبري عــن إحســاس قائلــها ،كـان هلــا األ ــر يف
امتاع اآلخرين؛ ألنّها توقظ انتباههم وتشركهم مع يف أحساس » (احلسـيس .)660 :1413 ،أمـا
توظيف االستعارة واقسامها يف االعالم ل صدىً كبري يف األوساط االعالمية سيّما االستعارة
املكنية؛ ألنّها أكإرُ بالغةا يف توكيد املعىن وتوضيح يف إعمال العقل واجتهاد مِن التصرحيية
فلها هدفاا مجالياا وتشخيصـياا وجتسـيدياا وختييليـاا وعاطفيـاا يف التـو ري علـى الـنفس وحتريـك
األفكار .وعرف «االستعارة املكىن عنها بون يضمر التشبي يف النفس فـال يصـرّح بشـيء مـن
أركان سوى املشب  ،وأن يدلّ علي بون يإب للمشب أمره خمـتص باملشـب بـ فيسـمى التشـبي
استعارة بالكناية أو مكنياا عنها ،وإ بات ذلك األمر للمشب يسـمّى اسـتعارة ختييليـة (أمحـدي،
.)16 :1434
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مناذج من التعابري اإلعالمية الداخلة يف حوزة التشخيص:
 .1إنَّ احملــتلني يف العــراق اســتخدموا األس ــلحة الذكيــة لقت ــل الشــعب العراقــي» (الق ــدس
العريب .)8 :2004 ،فاألسلحة الذكية مصطلح حدي يطلق على كـل األسـلحة القـادرة علـى تتبّـع
أهدافها أينما توجه وأصابتها بـتمكن .فـالتعبري ينطـوي علـى االسـتعارة املكنيـة ،حيـ شـب
األسلحة الل تتبـع أهـدافها بدقـة بإنسـان ذكـي ،مث خـذف املشـب بـ وذكـر شـيء مـن لوازمـ
وهــو الــذكاء عل ـى أســلوب االســتعارة املكينــة .والواقــع أنَّ االســتعارة «ختــرج اللغــة مــن عاملهــا
املولوف إىل عامل آخر أكإـر خصـوبة أو بتعـبري آخـر تسـتخدم الكلمـة فيهـا اسـتخداماا جمازيـاا
يكسبها قوة لَم تعهدها من قبل» (ناصف.)125 :1958 ،
« .2الّتارهُ ــل اإلداري عقبـ ــة كـ ــؤود أمـ ــام التنميـ ــة االقتصـ ــادية» (قنـ ــاة اجلزيـ ــرة ،2004 ،النشـ ــرة
االقتصادية) .شـبّ اإل عالمـي كإـرة املـوظفني يف الـدوائر احلكوميـة الـل تنقصـهم اخلـربة والكفـاءة
بالرجل السمني الذي داب يف مفاصل الضـعف واالرختـاء فاجلـامع هـو الضـعف واالرختـاء وتعطيـل
املصاحل ،مث حذف املستعار من وأتى بشيء من لوازم وهو الترهُّـل علـى طريقـة االسـتعارة املكنيـة
فالصورة تعكس حالة الرخو والضعف الذي يسود الدوائر احلكومية وبسط العمل فيها.
« .3ولــدت احلكومــة العراقيــة بعــد خمــاض عســري» (قنــاة اجلزيــرة .)2010 ،شُــبه احلكومــة
العراقيــة الــل كبلّتــها املشــاكل واألزمــات بــامرأة حامــل ،تعــاين مِــن آالم املخــاض ،واجلــامع هــو
عســر املخــاض وبــطء الــوالدة وتعطيــل املصــاحل عل ـى طريقــة االســتعارة املكنيــة .فجماليــة هــذ
الصــورة تكمــن يف وضـوح الوضــع املتــردي الــذي يعصــف بالبلــد ومــا يعانيـ املــواطن مِــن مشــاكل
نفسية ومشاكل اقتصادية واجتماعية ،إ ر انتظار لوالدة احلكومية بومل القضاء على األزمات.
« .4ملا ساك غضب الطبيعة استطاع فِرق اإلغا ة الوصول إىل منكويب باكستان» (قناة
االخبارية ،2010 ،النشرة السياسية) .فاإلعالمي املبدع تارةا يلقي على املعىن اجملـرد عقـالا وإرادةا
حىت ميإل صورت أمام النفس ،إذ يغدو الغضب إنسـاناا حيـض الطبيعيـة وحيإهـا علـى الإـورة
والعنف ،مث يكف عن دفعها ويسك  .فجماليّة هذ االستعارة تكمن يف خروج اللغة مـن عاملهـا
املولوف إىل عامل آخر يزخر باحلركة واحلياة.
« .5التــدابري الــل اختــذ ا الــدول الصــناعية الكــربى ...أخــذ االقتصــاد العــاملي يتعاف ــى مِــن
أزمت ـ » (قنــاة اجلزيــرة القطريــة ،2009 ،النشــرة االقتصــادية) .فــاإلعالمي شــب ا حالــة االقتصــاد العــاملي
مبريض يعاين مِن امراض ،مث خذفا املستعار من وذكر شيء من لوازمـ وهـو (العافيـة) فوضـفى
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على صـورة اخلـرب مسـاحة واسـعة ِمـن احليـاة عملـ علـى بـ الـروح يف جسـد االقتصـاد املشـلول،
الســتعادة قــة املســتإمرين واالقتصـادات احمللّيــة باالقتصــاد العــاملي .فــاذا كانـ االســتعارة املكينــة
تدل على اقتدار األديب وعلى روعة إبداع  ،فـإنّ علـى متلقـي األدب أن يكـون يقظـاا وهـو يسـتقبلها؛
ليقدر على مواكبة األديب وعلى التحليق مع يف أجوائ العبقة بوريج الفنية.

االستعارة املصرحة
االستعارة املصرحة هي الل حُذِفا فيها املشب (الـركن األول) وصـرح باملشـب بـ  .مإـل قـول
الشاعر العريب :نسي الطني ساعة أن طني .فشـبّ الشـاعر اإلنسـان بـالطني مث حـذف املشـب
(اإلنسان) وذكر املشب ب (الطني) على سبيل االستعارة التصرحيية.
فإليك بعض األمإلة الواردة يف هذا احلقل:
« .1ال تستضــيئوا بنــار احملــتلني» قــد اســتعار اإلعالمــي (النــار) للــرأي واملشــاورة أي ال
تستعينوا برأي املشركني ومشـور م ،فـالرأي أمـر معنـوي ال يـدرا إالّ بالعقـل ،ومتإيلـ بالنـار
هو إ ظهار َل يف صورة جمسمة حمسـة خميفـة ،يبـدو فيهـا رأي املشـركني نـار اا حتـرق كـل مـن
يالمســها .فمــن مزايــا ومجاليــة هــذا التشــبي هــو اإلجيــاز وااليضــاح والتوكيــد وهــو مــن بــاب
احلاق احملسوس باملعقول ،هادفَ تربوي وتعليمي.
« .2طـ ــائرات العـ ــدو االسـ ــرائيلية قتل ــ األزهـ ــار يف املـ ــدارس» (قنـ ــاة األقص ــى ،2008 ،النشـ ــرة
االخبارية) .شاب اإلعالمي أشبال وأطفال فلسطني باألزهار ،مث حذف املشب وأبقـى املشـب بـ علـى
طريقة االستعارة التصرحيّية .فالصورة املستوحاة صـورة بشـعة ومقـززة للـنفس وهـو اإلقـدام علـى
قتــل األ طفــال العــزل وهــم يف مدارســهم .فتوظيــف كلمــة األزهــار زادت مــن بشــاعة الصــورة؛ ألنَّ
األزهار يف العرف املتعارف ترعى من قبل الناس كي متس الفضاء بروائحها العطرة وليس قتلها.
« .3هليب األسـعار أخـذ يغـزو األسـواق العربيـة» (قنـاة اجلزيـرة ،2011 ،النشـرة االقتصـادية).
شابّ اإلعالمي ارتفاع األسعار بالنار املتقدة ،جبامع زيادة الضـرر ،فتـداعيات الصـورة تُنبـئ
مبوجة نار مستعرة ستلتهم كل ما ميلك املواطن .وأيضاا الكالم ينطوي على اجملاز.
« .4إســرائيل داقَـ املســمار األخــري يف نعــش عمليــة الســالم» (قنــاة اجلزيــرة ،2011 ،النشــرة
االخبارية) .شاب اإلعالمي السالم ومفاوضات بالنعش الذي حيمل في أجساد املوتى واجلـامع
عدم اجلدوى يف استرجاع مـا فـات .فالصـورة تـوحي للمتلقـي بـونَّ عميلـ السـالم وُلِـدت ميتـة
فال نافَع مِن إحيائها.
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االستعارة التمثيلية
أصلها تشبي متإيلي حُذِفا من املشب وهو (احلالة واهليئة احلاضرة) والتصريح باملشب بـ
وهــو (احلالــة واهليئــة الســابقة) مــع احملافظــة علـى كلما ــا وشـكلها وتكإــر غالبـاا يف األمإــال
عندما تشب املوقف اجلديد باملوقف الذي قيل في .
فإليك بعض األمإلة يف هذا الصدد:
« .1راجا ـعا ميتشــل مبعــوذ الســالم األمريك ـي مِــن إســرائيل خبفــي حــنني» (القــدس العــريب،
 )12 :2010أي رجع خائباا .والقصة معروفة ال داعي لذكرها.
« .2األيام املقبلة ستكشف كل احلقائق وستضـع النقـاط علـى احلـروف وسـتحدد اخلـيط
األبــيض مــن األســود» (السياســة .)20 :1431 ،واظَّ ـفا الصــحفي اســتعارتان .األوىل هــي «واض ـعُ
النقاط على احلروف» الل تعس إيضاح األمر وإزالة االلتبـاس والإانيـة «اخلـيط األبـيض مـن
﴿وُكلُ واْ
األســود» والــل تعــس عــدم الوضــوح والشــفافية وهــو تعــبري قــرآين حي ـ قــال تعــاىلَ :
َّ ِم َن الْ َخْي ِط األ َْس َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر﴾ (البقرة.)187/
َوا ْش َربُواْ َحتَّى يَتَبَ يَّ َن لَ ُك ُم الْ َخ ْي ُ
ط األَبْ يَ ُ
 .3الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها يردون "خلط األوراق" يف املنطقة.
نرى هذا التعبري على سبيل االستعارة التمإيلية الل تقوم على تركيب استعمل يف غري مـا
وضــع لـ لعالقــة املشــاهبة مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة املعــىن احلقيقــي واإلحيــاء الــذي يـإري
"خلــط األوراق" عــدم حســن النيــة مــع شــخص مــا وهــو معــىن ســلو يعطــي معــاين املداهنــة
واملراوغة وضياع احلقيقة وعدم كشف األسرار وهي جتليات واضحة تنساب من هذا التعبري.

الكناية والتعابري واملصطلحات اإلعالمّية
الكناية صورة مِن صور البيان الل ال يقوى عليها إلّا كـل بليـغ متمـرس وهـي «ضـرب مِـن إخفـاء
املعــاين وختبئتــها وراء روادفهــا لتحقيــق أغــراض يقصــد إليهــا املــتكلم ،حي ـ يتــرا التصــريح
باملعىن الذي يريد  ،ويعمد إىل روادف وتوابع فيومي هبا إلي » (بسـيوين .)391 :1992 ،فالسّـر يف
مجــال الكنايــة يكمـنُ يف إقامــة الــدليل واملعــىن الــذي «يعضــد الــدليل يكــون أقــوى تـو رياا وأشـدّ
إقناعاا» (ربيعي ،ال تا .)233 :إضافة على ذلك أنّها تتيح للقول مرية إحيائية ومجاالا فنياا ال يوجـد
يف التعبري املباشر .وهذا ما ذهب إلي «ماالرمي » حني قال« :إذا سُمي الشيء بان فقد افقـد
القصيدة ال ة أرباع املتعة ،وما هذ إال أ ر السعادة الل يشـعر هبـا القـار وهـو يضـرب رويـداا
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روي ــداا يف أودي ــة احل ــدس» (ب ــدوي .)229 :1977 ،أم ــا اإلعالم ــي ش ــون ش ــون أي أدي ــب يس ــتعمل
الكنايات يف نصوص اإلعالميّة لنقل املعاين وتفجر الشعور وإضفاء التو ري على متلقي .
فاليك بعض األمإلة الداخلة يف هذا القسم:
« .1أصبح كل مِن األحزاب العراقية جيُّر النار إىل قرص » (قنـاة اجلزيـرة .)2010 ،فـالتعبري
جيُّر النار إىل قرص  ،تعبري كنائي عمن يسعى لنفع نفس دون مالحظـة مـا يصـيب غـرية أو يف
األناين الذي يؤ ر نفس باخلري .فالصورة تبني مدى صراح الكتل واألحزاب العراقية على كعكـة
السلطة دون االكتراذ ملا يعاني املواطن.
 .2يقال يف لغة اإلعالم« :احلكومة طبخ ملعارضيها طبخة علـى نـارا هادئـةٍ» فهـي كنايـة
عن إعداد األمر سـرّاا وإمتـام احليلـة لإليقـاع باملنـاوين .ولكنّهـا يف الوقـ نفسـ هـي اسـتعارة
مكينة حيـ شاـبّ اإلعالمـي اخلطـة املعـداة للتنفيـذ بشـيء يطـبخ مث حـذف املسـتعار منـ وأتـى
بشــيء مــن لوازم ـ هــو الطــبخ .فتوظيــف هــذا املصــطلح لَ ـ ُ صــدىً واســعاا يف ترســيخ اخلــرب
وفاعليــة؛ ألنَّ الطبخــة تــويت مبفعوهلــا؛ ألنَّ الطــبخ علـى نــار هادئــة يشــري إىل الدقــة والتنســيق
واإلبرام عن خطّة اإليقاع.
« .3أصبح التفامهات احلاصلة ما بـني إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية حـرب علـى ورق»
(القدس العريب .)14 :2006 ،ففي هذا املإال "حرب على ورق" كناية عـن أي عهـد يكتـب وال يعمـل
بِ ِ أو ال يوخذ طريقاا إىل التنفيذ.
« .4إسرائيل حتاول ذرُّ الرماد يف عيون اجملتمع الدوي لتربير حرهبـا علـى غـزة» (قنـاة اجلزيـرة،
النشــرة اإلخباريــة) .يف هــذا املإــال "ذَرَُّ الرمــاد يف العيــون" كنايــة عــن التموي ـ والتبــاس احلــق بالباطــل
واخلديعــة ولكــي تســتمر إســرائيل يف خططهــا اإلجراميــة حتــول التشــب بــذرائع ومهيــة لتمويـ أنظــار
الرأي العاملي عن جرائمها وضارستها البشعة والسعي لكسب استعطاف القوى الظاملة.
« .5فرنسا سحب البساط مِن الرئيس التونسي إ ر اندالع الإورة الشعبية ضد » (احلياة،
 .)2 :2011أت ـى الصــحفي بتعــبري كنــائي "ســحب البســاط" ليي ـربهن عــن ختلــي فرنســا وعــدم
مساعد ا للرئيس التونسي دون سابق إنذار.
« .6الواليات املتحدة ،تطّبق سياسة العصا واجلزرة على البلدان الضعيفة».
أت ـى الصــحفي بتعــبري كنــائي "سياســة العصــا واجلــزرة" للتعــبري عــن سياســة الترغيــب
والترهيب الل تطبقها القوة الظاملة جتا البلدان الضعيفة.
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 .7اســتدعى أحــد املراســلني يف تقريـر التعــبري القــرآين "يف ي ـوم ذي مســغبة" كنايــة عــن
فداحة وفظاعة أزمة اجملاعة يف الصومال .فقد أتاح املراسل عرب هـذا التوظيـف الفـس للغـة
القرآن سبيل ذيوعها ،كما أحيا لفظها.
وهناا العشرات مِن املصطلحات والتعابري الكنائية واالستعارية يف لغة اإلعالم الل حتتـاج
إىل تسـليط الضــوء عليهـا .والختــزال البحـ نكتفــي باإلشــارة وذكرهـا فقــط فعلـى ســبيل املإــال:
شاــمرا عــن ســاقي  -شــوك يف اخلاصــرة -ص ــب الزي ـ عل ـى النــار -الق ـارة الســمراء -الق ــارة
العج ــوز -ص ــيحة يف واد -ص ــفحة جدي ــدة -عص ــا فرع ــون -عص ــا موسـ ـى -عنتري ــات -عن ــق
الزجاجة -ال يقدّم وال يؤخّر -اللف والدوران -مضغة يف األفوا  -خلط األوراق -أعناق الرياح.
واالستعارات مإـل :خنـق احلريـات -العقوبـات الذكيـة -القتـل الـرحيم -حتريـك األسـعار-
غضب البحر -تنفس الصبح.

النتائج
 .1إن لغة اإلعالم ،على الرغم مـن خصوصـيتها ومتيزهـا عـن أنـواع النإـر اليـومي ،إال أن
وس ــطيتها ـ ـ ـ أي موقعه ــا ب ــني النإ ــر العلم ــي واألديب ولغ ــة احل ــدي الي ــومي ـ ـ ـ متنحه ــا ق ــوة
االســتخدام ،وحســن التبليــغ ،وشســاعة االنتشــار ،وطــول املالزمــة فهــي تتــراوح بــني النصــوص
البسيطة واملعقدة حي تتيح بذلك الفرصة للباح الكـبري والتلميـذ الغـض ،للنـهل مـن نبعهـا
وانتقاء أنسب أساليبها .وهكذا ميكن لإلعالم أن خيدم اللغة العربيـة ،ويرقيهـا بطـرق شـىت،
كصقل لسان مجهورها و ذيب .
 .2إن املصــطلحات املســتخدمة يف اخلطــاب اإلعالمــي هلــا دور كــبري يف بنــاء املفــاهيم أو
تغيريها ،ويف كسب املواقف أو تبديلها ،وهي قوة مؤ رة يف صـلب اخلطـاب اإلعالمـي ،وتـزداد
أمهية هذا الـدور كمـا يقـال يف حـاالت الصـراع وتضـارب املصـاحل ،وخاصـة يف املنـاطق غـري
املســتقرة يف العــامل ،أو الــل تشــهد نزاعــات مســلحة ،حي ـ تتنــافس األطــراف ذات العالقــة
بتصنيع وحن املصطلحات اإلعالمية ،وتسويقها ونشرها ،حبي تعرب عن وجهـة نظـر صـانع
املصطلح ،وتؤيد موقف ضد الطرف اآلخر.
 .3إن الإــورة املعلوماتيــة املنبإقــة عــرب وســائل اإلعــالم كــان هلــا إجيابيــات عديــدة لصــاحل
اجلمهور املستهلك للرسائل اإلعالمية وخصوصاا من اجلانب اللغوي وإ ـراء القـاموس العـريب
باملفردات املتجددّة بصفة مستمرة .فاللغـة اإلعالميـة وصـف بوهنـا لغـة احليـاة الواقعـة الـل
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تتسم بالبساطة والسهولة وتتطلب اإلجياز واالختصـار والتركيـز فهـي اداة وظيفيـة ولـيس فنـاا
مجالياا لذا ا.
 .4إن هنــاا إجيابيــات كــإرية تقــدمها وســائل اإلعــالم جلهــة نشــر اللغــة العربيــة وإ ــراء
مفردا ــا مب ــا يس ــتجد يومي ـاا م ــن خ ــالل املعاجل ــات اإلعالمي ــة س ــواء يف عملي ــة التعري ــب أو
الترمجة السريعة لسخبار الدولية.
 .5إن وســائل اإلعــالم تســاهم يف التخفي ـف مــن األ قــال اللغويــة ،مــن خــالل اللجــوء إىل
التعـبريات املباشـرة الســهلة ،وأن هنـاا دوراا مهمـاا تقــوم بـ هـذ الوســائل يف التنميـة اللغويــة
وإ راء املعجم اللغوي.
 .6تعترب الصورة الفنية عنصرا اساسياا واصيالٌ مِن عناصر التعـبري وهـي احلـدّ الفاصـل
الذي مييز بني التعبري والتصـور .فالصـورة هـي خالصـ االبـداع الـل تنصـهر فيهـا العاطفـة
بالعقــل ،أو هــي تفك ـري مــرتبط بوجــدان األديــب وتعقــد التجربــة الــل تتش ـكل فيهــا التجربــة
الشعورية تشكيالا نفسياا.
 .7اِنَّ توظيـف املصــطلحات والتعـابري البليغــة يف وســائل اإلعـالم جــاءت مراعـاة ملــا ترمــي
إلي تلك الوسائل لنقل اخلرب واملعلومة جلماهريها ،وفقاا للقاعدة املعروفـة ،مطابقـة مقتضـى
احلال ورعاية حال اجلمهور.
 .8تنوع ـ ـ أمنـ ــاط الصـ ــورة الفنيـ ــة يف التقـ ــارير اإلعالميـ ــة والصـ ــحفية؛ إذ اسـ ــتخدم
اإلعالمي ـون والصــحفيون التشــبي  ،واالســتعارة ،والكنايــة واجملــاز ،ولك ـن الصــورة االســتعارية
كان هي الغالبة من بني تلك الصور ،واالستعارة كما هو معلوم تقتضي قوة التو ري يف املتلقي
وتؤدي إىل جودة النص.
 .9إنَّ نسـبة توظيــف الصــورة الفنيـة بعناصــرها املعروفــة عنــد اإلعالمـيني أقــل بكـإري مِــن
الشعراء واألدباء ومردها إنََّ لغة اإلعالم لغة رنية مُهمّتـها نقـل احلـدذ وتفاصـيل وتغطيتـ
وليس التحليق يف فضاء القصيدة أو القصة .عالوة على ذلك لغتها سهلة وواضحة بعيدة عن
التعقيد واللف والدوران.
 .10إنَّ مُعدّل توظيف التشبي بالنسبة للعناصر الإال ة (اجملـاز -االسـتعارة -الكنايـة) مُتـدين
جدّاا .أما اجملاز واالسـتعارة سـيّما االسـتعارة املكنيـة مِـن أكإـر العناصـر توظيفـاا يف فضـاء اإلعـالم
وأروقة الصحافة؛ ألنَّ االستعارة خترج اللغة مِن عاملها املولوف إىل عامل آخر أكإر خصوبة وقوةا.
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