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 (13/5/2017؛ تاريخ القبول:  12/9/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

ــة هــي تلــك الــل تكفــل أل  نَّ احليــاة أبنائهــا التعــبري عــن احليــاة مبختلــف مناحيهــا الروحّيــة واملاديــة. ومبــا   اللغــة احليّ

بداا، فاللغة جيب اَن تكون متجددة لتتمكن مِن مواكبتـها، واال ختلفـ  وفقـدت صـالحيتها ودخلـ       ومناحيها متجددة ا

صحراء اللغات امليتة. ومواكبة اللغة احليّة تعس رفدها املستمر باملفردات واملصـطلحات اجلديـدة الـل يفضـي إليهـا      

تعتـرب رافـداا مـن روافـد منـو اللغـة  فهـي كلمـات         التقدم احلضاري .فاملصطلحات العربية والتعابري املو ورة  كما يقـال  

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     

مبتكرة يف لغـة وسـائل اإلعـالم؛ لنسـتخرج مـا ميكننـا أن نسـتخرج  فتكـون اجلـدّة واالبـداع رائـدنا يف            مناذج منتقا  و

عرض الزوايا البالغية الفنية للنماذج املختـارة للتعـابري اإلعالميـة لتبـّين مـدى فاعليتـها يف صـياغة اخلـرب وحتريـر           

فــإن فهمهــا  .م يف الشــرح والتوضــيح والتفســري ألهنــا ختتصــر املســافة الطويلــة يف الفهــم وتغــس عــن كــإري مــن الكــال   

ىل أن االعالمـيني قـد ازدادوا يف توظيـف    إوادراا قيمتها يُعد جزءاا أساسـياا مـن الـوعي اإلعالمـي. توصـل  الدراسـة       

جياز والدقـة التعبرييـة الكامنـة يف املصـطلحات     فكار واجتاهات معينة عرب اإلواء بحياملصطلحات والتعابري هبدف اإل

 .سلوب والفكرة املنقولة لتغيري املواقف أو كسبها أو تبديلهاتقاء مجالية سحر األهبدف ال
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 ةمقدم

الطويـل بصـور خمتلفـة      ال خالف على أنَّ اإلعالم نشاط بشري قدمي مارس  االنسـان عـرب تارخيـ   

ســائل ، ومِــن املعــروف كــذلك أنَّ ويوأســاليب تتناســب مــع نصــيب كــل مرحلــة مِــن التقــدم احلضــار 

االتصال املقروءة كالصحافة واجملـالت واملسـموعة كاإلذاعـة واملرئيـة كـالتلفزة والقنـوات الفضـائية        

ــن       ــ ِ مِ  ري علــى ودوات التــأوالشــبكة العنكبوتيــة )نــ ( الــل عُرفــ  بالســلطة الرابعــة ملــا اتســم  بِ

ــا تعتـــرب بالدرجـــة األ أال إ ،املتلقـــي يف العصـــر عـــالم احلســـاس وعمـــود  الفقـــري  وىل عصـــب اإلنّهـ

عالمِــي والصــحفي أن يســمو عــالم حيــتم علــى اإلالــراهن. فــالتطور اهلائــل الــذي يشــهد  قِطــاع اإل 

دبّيــة البليغــة يف بقدراتــ  الفنيــة، لتوظيــف الصــورة الفنيــة مِــن خــالل زرع املصــطلحات والتعــابري األ

العلـوم والتكنولوجيـا   وإذا كان  متطلبات استعمال اللغة العربية يف جمال   نايا اخلرب الذي يتناول .

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       

ويـة إىل النـاس يف احليـاة    نشر وضارسة وإخراج تلك املصطلحات من رفوف وخمازن اجملامع اللغ

وال يفــوتس أن أشــري إىل أن النــهوض باللغــة »العمليــة. ويف هــذا اخلصــوص يقــول إبــراهيم مــذكور: 

لــيس مقصــوراا علــى اجملــامع وحــدها، بــل هــو قبــل كــل شــيء مــن صــنع الكّتــاب واألدبــاء والعلمــاء         

قول انكـار جهـود العديـد مـن     وليس من املع. (16 :1974)الفاسي،  «والباحإني ورجال الإقافة واإلعالم

الصــحافيني واالعالمــيني املمتــازين الــذين يســاعدون يوميــاا علــى ترقيــة اللغــة العربيــة وإ رائهــا،           

بإخراج املفردات والتعابري احلضارية اجلديدة من خمازن ورفوف اجملامع إىل املقـاهي والشـوارع،   

االت احلياة العصـرية... وكـذلك   فيما يكتبون للعامة من أخبار، ويسجلون من وقائع يف خمتلف جم

بتوليــد مــا مل يكــن موجــوداا يف اجملــامع مــن هــذ  املفــردات، وصــياغتها يف أســلوب ســهل يسترضــي    

 الذوق العام وميهد العتمادها مستقبالا يف دورات اجملامع املتواصلة.   

راسـة  ف  هـذ  الد كة االعالمية عي االعالمية يف العملرية املصطلحات والتعابيمهونظراا أل

 سئلة التالية:جابة عن األلإل

 ؟ عالم اللغة واإلنيهي العالقة ب عالمية؟ وماوالا: ما هي اللغة اإلأ

 عالمية.رة اإلكب الفيأ رها يف ختصى ا: ماهي الصورة الفنية؟ وما مدي ان

 هي املصطلحات والتعابري األدبية اإلعالمية؟ وما أ رها يف حترير اخلرب وصياغت ؟  الإاا: ما
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 :الدراسة دف 

ل املعــاين والرســائل   ية املصــطلح اإلعالمــي يف توصــ   يــ البحــ  عــن فاعل    ــدف الدراســة اىل  

لــة وفــق رؤيــة واضــحة وتوظيــف واع وابــراز قــدرة اللغــة العربيــة يف اجملــال   يقل بولفــاظامنــة كال

 اإلعالمي.

 ة الدراسة:يأمه

)حقــل  اللغــة جانــب آخــر مــن جوانــب   ى وهنــا تســلط الضــوء علــ   كمــن أمهيــة الدراســة يف   كت

 هذا املصطلح الفس واستإمار  يف نقـل املعلومـة بصـورة    نيبربط الصلة ب كاملصطلحات( وذل

 ة للمتلقي.ية ووافيشاف

 :مشكلة البح 

ل ظـاهرة تسـتدعي الدراسـة والبحـ      كإذ شـ  ؛ب اإلعالمـي بالتعـابري واملصـطلحات   عج اخلطاي

 ية  الل حتويخباراغة النصوص اإلي واملصطلحات الفنية يف صريولف  النظر يف تعلق التعاب

 امنةكمعاين خصبة 

 :مادة البح 

 خباريةالقنوات الفضائية العربية اإل. 1

 خباريةإلانة بالنشرات يترونية املعكالصحف واملواقع ال. 2

 :الدراسات السابقة

 الـل يعبّـر هبـا اإلنسـان عـن أفكـار  كمـا تعـدُّ مظهـراا مـن مظـاهر الإقافـة،             لةياللغة هـي الوسـ  

ــاس غيــورون علــى لغتــهم، ولــن يــولوا أيّ جهــدٍ يف ســبيل احلفــاظ عليهــا؛ ألنّ      واملالحــظ أنّ النّ

تعتــرب اللغــة لــذلك  (2 :1431)ســجادي، . احلفــاظ عليهــا يعــدّ نوعــاا مــن احلفــاظ علــى الشــريعة  

هــا فهــي  ريات والصــحف  وغيالتلفزة والفضــائكــإحــدى الركــائز األساســية  لوســائل اإلعــالم   

وأنـــ  كلمـــا كانـــ  اللغـــة ســـليمة حمافظـــة علـــى قو ـــا  ، العمليـــة اإلعالميـــة حجـــر األســـاس يف

ونصاعتها وافية مبتطلبات التعبري عن روح العصر كان اإلعالم ناجحا يف إيصال رسالت  إىل 

تـب ودراسـات عـدة تناولـ  اللغـة العربيـة ووسـائل اإلعـالم         كويف هذا املضمار ألف   .اجلمهور

صـناعة اخلـرب   ى هـذا املوضـوع واختصـرت علـ     إة مل تتطرق إىليحد متابعل احلإى نها علكول

 ال . ومن هذ  الدراسات:كشأو
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ز كــتــاب مــن منشــورات املركوهــذا ال، ة يف وســائل اإلعــالميــواقــع اســتخدام اللغــة العرب. 1

  .يوكال، 2012، ةيالعريب للبحوذ التربوية لدول العرب

ل وحممـد منصـور   يـ ف حممـود خل يلعالميـة مـن تـو   ة يف النصـوص اإل يـ نتاج اللغـة العرب . إ2

 منشورات جامعة القاهرة.، 2012، بةيه

، فياتـب سـامي الشـر   كلل، ل(كوالشـ ى النشرات االخبارية يف االذاعات العربية )احملتو .3

 ، القاهرة 1989

، قونـة ية يف تفاعل األنساق اللسانية واإليائيميدراسة س، الصورة يف اخلطاب اإلعالمي. 4

 اء والنص األديب.يميالدوي اخلامس للسى امللتق، رير بشيبرإستاذ لس

، 2014، عـالم جملـة اإل ، اظمكـ اض حممـد  يـ للباحـ  ر ، يف لغة الصحافة ازدواج املعىن .5

 .25العدد 

 اإلعالم ووسائله واللغة العربية

وأضــحى يتبــوأ مكانــة مهمــة لــدى إنســان  ، فلقــد أرخــى اإلعــالم ســدول  علــى احليــاة املعاصــرة 

، واألنبـاء ، وأمنـاط العـيش  ، يف تعمـيم الـدرايات واخلـربات    ـــ  وبقـوة ـــ  يشـارا   إذ أصبح، اليوم

ضـا أتـاح لسفكـار واملعـارف أن متتـد      ، وأسـرع وقـ   ، وعلـى أوسـع نطـاق   ، وينشرها عرب اآلفاق

يف ـــ  وتعد وسائل اإلعالم واالتصال  جبذورها عميقاا يف أمصار تبعد كإريًا عن موطنها األول.

، ولغـات أقوامهـا  ، ن األدوات املإلى لفرض دميومة هيمنة احلضـارات القويـة  م ــ الوق  الراهن

متكنــها مــن إحــداذ التــو ريات  ، فهــي متتلــك قــدرات هائلــة شــديدة التنــوع  ، وأســلوب حيــا م

، وطريقـة توظيفهـا  ، ومن املعلوم أن داخل كـل عمليـة إعـالم تشـكل اللغـة املسـتخدمة       املنشودة.

وذلـك باعتبارهـا الوسـيلة األكإـر تـوهيالا      ، لسـياق االتصـاي  الركيزة األسـاس لنجـاح أو فشـل ا   

يف عصـر العوملـة الـذي نلـج سـاحات        لتبليغ األفكار واالنفعاالت والرغبـات والتصـورات والقـيم.   

، حيــ  حيتــل الســعي مــن أجــل الــذات  ، يــربز الصــراع اللغــوي جليــاا ، غــري خمرييــن، مــرغمني

ومـن نافلـة القـول:     صدارة املواجهـات. ، كضةواملنافحة من أجل مواكبة مستجدات الدهر الرا

، هي يف حقيقة األمـر تؤسـس هليمنـة  قافـة األمـم األكإـر تقـدًما وتصـنيًعا        ، إن العوملة الإقافية

وكـذلك  ، كمـا تغـذي روح التسـلية املفرطـة لـدى النـاس كافـة       ، وترضي جتارهم يف املقـام األول 

تكتسـي  ، مـن أجـل ذلـك كلـ      اللغـوي. تسعى لصنع بديل حضاري ذي قوة يبتز التعدد الإقايف و

وميكـن أن يـتم عـرب املؤسسـة     ، مسولة النـهوض باللغـة العربيـة وتوكيـد وجودهـا أمهيـة قصـوى       
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ألهنـا  ، تتبـوأ الريـادة يف هـذا اجملـال    ، بيد أن املؤسسات اإلعالمية، واجملامع اللغوية، التعليمية

 (19: 2011حسـن ،  ) .ر عـدة وعـددًا  واألكإـ ، واألكإر مالزمة هلم، ببساطة األكإر اتصاالا بالناس

فتعترب اللغة إحـدى الركـائز األساسـية لإلذاعـة والتلفزيـون كمـا للصـحافة والسـينما واملسـرح          

وهذ  الوسائل تؤدي وظائفها مبساعدة اللغة الل هـي وسـيلة لالخـتالط وأسـاس للتعـبري عـن       

سـواء   ـــ زة األعـالم  وتؤكد احلقائق أنـ  مـن الصـعوبة مبكـان أن تضـطلع أي مـن أجهـ       »األخبار 

 «بالدور املنوط هبـا دون اسـتخدام رمـوز اللغـة     ــكان  نعية أم بصرية أم مقروءة أم شفهية 

قال إمنا هي عالقـة عضـوية ال   يما كللغة العربية وا والعالقة بني اإلعالم (161 :1992)الصـانع،  

الطفل أن ينمـو   فكما يصعب على، تفصم عراها شوهنا يف ذلك شون العالقة بني الطفل وأم 

ــا ويكتســب معطيــات احليــاة مــن حولــ  بصــورة تلقائيــة بــدون أمــ         فكــذلك فــإن  ، منــوا طبيعي

اإلعالم ال ميكن أن جيد التربـة اخلصـبة الـل ينمـو فيهـا واجملـال الـذي ميـارس فيـ  نشـاط            

  .بدون لغة تصوال رسائل  وتنقل األفكار الل تتضمنها

 ر اللغة العربية وإثراء مفرداهتاوسائل اإلعالم ودورها اإلجيايب يف نش

إن التســاؤالت الــل تإــار عنــدما يــذكر دور اإلعــالم الــل متلكهــا وســائل اإلعــالم إزاء اللغــة        

وإغنائهـا باأللفــاظ واملفــردات  ، تتمإــل بالقـدرة علــى نشـر اللغــة  ، العربيـة يف اجلانــب اإلجيـايب  

، لسياســية واالجتماعيــةوتكــريس اســتخدام الفصــحى يف الــربامج واحلــوارات ا ، واملصــطلحات

وكذلك ، وهي متتلك خاصيّة التكرار والتو ري والقدرة على التواصل والتوصيل بطريقة مشوقة

قدرة وسائل اإلعالم على إ ـراء القـاموس اللغـوي مـن جديـد املفـردات واملصـطلحات يف عـامل         

ــات احلديإــة    ترمجــة أو ســواء بواســطة التعريــب أو ال  ، السياســة واالقتصــاد واالجتمــاع والتقني

 ضا يعطي لوسائل اإلعالم دوراا مهماا من هذا القبيل.، التوليد واالشتقاق

ومــن اآل ــار اإلجيابيــة للغــة اإلعــالم االســتجابة اآلِنيّــة الحتياجــات اللغــة وســد فجوا ــا            

ــة ــة للجهــاز اإلعالمــي بوصــف  املســتجيب األول الحتياجــات       . امل عْجامِي  أبــرز فيهــا القِيمــة اللغوي

وهــو املضــخة الــل ، واملبتــدِع األساســي ملعظــم املــادة اللغويــة املســتحد ة ،  التعبرييــةاجلمــاهري

تقذف يف شرايني اللغة العربية من حنيا إىل آخر بآالف الكلمـات والتعـبريات الضـرورية الـل     

وحـــني تنتبـــ  اجملـــامع هلـــذا اجلديـــد  ، قـــد تعجـــز اجملـــامع اللغويـــة عـــن مالحقتـــها ومتابعتـــها 

فصــارت أجهــزة اإلعــالم هــي الــل تقــود ، د فــرض نفســ  علــى أبنــاء اللغــةاملسـتحدذ يكــون قــ 

وصــار مــا يتخــذ  اجملمــع مــن قــرارات مــن قبيــل ختــريج      ، اجملــامع اللغويــة وتتقــدم مســري ا  



32   1440ربيع ، ولاألالخامسة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

  يـ لإذهب يـ مـا  كوتسويغ ما هو مستخدم فعالا ال تقدمي ما ميكن استخدام  للمعاين املتجـددة  

 أستاذ علم اللغة.  أمحد عمر خمتار

إن سعة االستعمال اللغوي تتحقق بـوجهزة اإلعـالم يف سـرعة    » ":كامل مجيل ولويل"قول وي

ولـذلك قـاس علمـاء    ، وهـذ  السـعة كانـ  مطلبـاا مهمـاا جـداا عنـد العـرب يف جزيـر م         ، مذهلة

فــإذا كانــ  صــياغة ذلــك اخلــرب  ، اللغــة فصــاحة اللغــة أو الكلمــة أو العبــارة بكإــرة اســتعماهلا 

فإنك تكون قد أبلغ  لغتك ، يم من األخطاء مراعياا التركيب النحويجرت بوسلوب فصيح سل

 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  

وتطلـب إلــيهم أن  ، وج كلمـة واحـدة عـن مســار اللغـة السـليم     فتكلـف املـدققني أال يسـمحوا خبــر   

وقـد أدركـ  هـذ  املؤسسـات أن     ، حيفظوا لسسلوب اللغوي متانت  كما حيفظـون للخـرب أمانتـ    

فكـان التـدقيق والتنقـيح مـن األعمـال      ، فهـي مـدارس مـن نـوع جديـد     ، واجبها جتا  لغتها كـبري 

ل مــن أهــم مقومــات انتشــار الفصــحى يف إذ أن هــذا العمــل اجلليــ، البــارزة الــل حتتســب هلــا

)أبــو  «واألخــذ هبــا بالســليقة ، فهــو أقــرب مــا يكــون إىل تعلــم اللغــة بالســماع  ، العصــر احلاضــر

 .(17 :2010، عرج 

إن اإلعالم هو املسؤول اليوم عن تطـوير اللغـة العربيـة أو مـا يسـمى      »"فاروق شوشة" ى ريو

  ام التحريــر الصــحفي واإلعالمــي لغتــ  باللغــة العصــرية واملعاصــرة. وان لكــل قســم مــن أقســ    

إن وسائل اإلعالم  ، ميكن القول، وهنا .(28 :2003)شوشة، « اخلاصة واملصطلحات املرتبطة ب 

، يف إحيــاء اللغــة الفصــحى أو الفصــيحة علــى األقــل     ، حيســب هلــا الفضــل الكــبري   ، احلديإــة

مـن  ، لكتابـة بالعاميـات  تريـد ا ، بعدما كان  مهددّة بدعوات بغيضة، وتداوهلا بني عامة الناس

ــب بــني الشــعوب      ، أجــل ترســيخ اهلــوّة بــني أقطــار األمــة     فتمكنــ  وســائل اإلعــالم مــن التقري

 وتوحيد اللغة إىل حد كبري.، العربية

 الصورة الفنية وأمهيتها يف جمال اإلعالم 

 اجملـاز. فهـي  ونايـة  كالو االسـتعارة و التشـبي  ى الصورة الفنيـة هـي الـل اعتمـدت يف بنائهـا علـ      

جمموعــة مِــن الوســائل التعبرييــة الــل تــنجم عنــها قّــيم فنيــة تنبــ  املشــاعر وتــوقظ الوجــدان   

فيتفاعــل معهــا. فالقــدرة االتصــالية للصــورة النفيــة تتمإّــل يف ، املعــىن ىلإوتلفـ  نظــر املتلقــي  

ار  ومواقفـ  جتـا  القضـايا الـل     كـ اتب مِن أجل ب  أفكيستغلها ال، وهنا وسيلة ناجعة للتعبريك
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مسـاحة مشـحونة    كذلـ ى وهـي زيـادةا علـ   ، س بدورها االحـداذ الـل حتـيط بِـ ِ    كم  والل تع 

فهي فِي جمملـها حقـل خصـب    ، بالرسائل الل تستهدف اجلمهور واملتلقي وحتاول التو ري في 

مهيتها تبدو يف طريقتها الل تفرض بِها نوعاا مِن تسـليط  وغس بالدالالت واملعاين املبطنة. ف

الــذي تعرضــ   ويف الطريقــة الــل حتقــق تفاعلنــا مــع املعــىن ، ملعــس املــراد عرضــ  الضــوء يف ا

أو )الـنص   الصـورة ومِـن الصـورة الفنيـة يسـتمد الشـعر       لّـا يف إيظهـر   امن الكـ فاملعاين شيء »

ومِــن فوائــد هــذا  .(60: 1997)غنيمــي هــالل،  االحيــاء باملعــاين فقوتــ  تتمإــل يف، النإــري( قوتــ 

ـــ ُ ديبالعمــــل األ االحيــــاء يف « ريــــةكحــــالم والســــبحات الفعــــامل األ ىلإحيمــــل القــــاري »، أنـ 

وتبعـ  فيـ  روح النشـاط    ، يقدم لَ ُ صـوراا فيهـا متعـة نفيسـة وعقيلـة      وأ .(76 :1988)عبدالفتاح، 

لمــا قرأهــا كيف الصــورة جديــداا  ايــدر، ة والنشــاطكــوجتعــل ذهنــ  دائــب احلر، رةكــولــذة الف

ــدالفتاح، ) ــة       فالصــورة .(83: 1988عب ــاة وجتعــل املعــاين املبتذل ــة متــنح وتســعف أدب احلي الفني

التصـرف يف هندسـة التعـبري    ى عالمي علـ و اإلأو الصحفي أاتب كبسب قدرة ال كوذل، مقبولة

 خرياا.واسناداا وتقدمياا وت، وتوظيف املصطلح

 عالمدوافع توظيف الصورة الفنية يف جمال اإل

ن نسـتطيع حصـرها   كـ حـدي  مترامـي األطـراف ول   عالم إنَّ احلدي  عن وظيفة الصورة يف اإل

ش ييع، شون  شان أيّ فنان، اتبكفال، يصاهلاإو، اتب أوّهلاكيف أمرين ا نني: تصوير جتربة ال

ــد يف نفســ  اف  ــاجُ  كــجتربــة تولّ هــذ  الوســيلة هــي  ، وســيلة تتجســد فيهــا  ىلإاراا وانفعــاالت حتت

لـي  كيف معناهـا اجلزئـي وال  ، التجربـة اجلوهريـة لنقـل    "الوسيلة الفنيـة "الصورة. فالصورة هي 

ار . وعواطفـ   كـ إنّمـا متإـل اف  ، اذ متإـل جتربـة االعالمـي   ، والصورة .(442 :1997هـالل،  ي )غنيم

ار الفنـان  كـ واحاسيس  التجريديـة. فالصـورة يف الوسـيلة الفنيـة الوحيـدة الـل تتجسـد هبـا اف        

نّمــا يفعــل إ، لة لنقــل جتربتــ اتــب مــن الصــورة وســي كذ يتخــذ الإ ؛(18: 1969)اليــايف، وعواطفــ  

وألن  ؛هـذا هـو مـن جهـة    ، حسـاس الشـخص العـادي   إون وروحـ  يغـاير   كنَّ احساس  بالأل» كذل

الداخليـة مِـن    ةيسـ حياتـ  النف  عمـا يشـاهد  يف   مدلوال ا احلقيقة قاصرة عن التعبريو لفاظأ

يصــال رة إليتوسـل بالصـو   نوعالمـي بـ  دافـع آخـر يــدفع اإل   اوهنـا  .(150ا: تـ  )ضـيف، ال  رمشـاع 

ليـ  القـار  ليجـد فيـ  رصـيداا      إ ونَّ اخليـال هـو املـالذ الـذي يلجـ     أل كذلـ  ــ الناس ىلإ ــ ت بجتر

هـام   بداعي وعنصرلمات. فاخليال هو مانظم العمل اإلك نايا ال يت يفوالل ت ةيستبدل  بالعمل

ــن عناصــر تشــ   ــية و  مِ ــن صــدق االحســاس    كمهمــا وهــب ال كيل الصــورة الشــعرية احلسّ ــب مِ ات
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عالمـي، مـامل يرفـدها    ن أن حيقـق  الصـورة االدبيـة يف الـنص اإل    كمي ن   الإف، وحرارة العاطفة

الصورة »ان  كلَّما كتلة هامدة. فكجماز يصبح  عالمي مِن غرينَّ النص اإلأل ؛خيال فَذّ جامح

ان حــظا الفنــان مِــن كــلَّمــا ، كتصــوير احلقيقــةى الــل ينتجهــا خيــال املبــدع متســقة متآلفــة علــ 

 .(390-389 :1997)غنيمي هالل، « بداع وافراااإل

ار التجريديـــة كـــففالسّـــر يف مجـــال الصـــورة الفنيـــة يتمإـــل يف حتويـــل الواقـــع احلســـي واأل

ينصــهر فيهــا االحســاس باجلمــال مــع  ، الشــعورو ةالعاطفــو روح نابضــة باحليــاة ىلإاجلامــدة 

 حياءات العميقة.اإل

 ةالتعابري اإلعالميّو اتحاملصطل -التشبيه

إذ ، يب لغوي ينشئ  خيال الفنان انطالقاا مِن معطيات أمهها العامل احملسوسكنَّ الصورة ترإ

الفنـان دوراا   الـل متـارس نفسـية    الصـور  ىلإاضـافة  ، أغلب الصور الفنية تتولـد مِـن احلـواس   

 نّهـا تـويت أحيانـاا يف  ـوب حسـي     إمـا  جانب الصورة املاديـة، ك  ىلإوهي قليلة ، إنشائها هاماا يف

  غريها يف صفة كبيان أن شيئاا أو أشياء شار»ن ما يقصد بالتشبي  هو إ .(30: 1981)البطل، 

قـــد انتشـــر و .(122 :1987)يعقـــوب،  «و مقـــدرةأالكـــاف أو حنوهـــا ملفوظـــة إـــر بـــوداة هـــي كو أأ

مـا أنَّ غايـة   ، كجعلـو  احـد مقـاييس التميـز االديب    و ىواهتم ب  العرب القدامالتشبي  يف اللغة 

 كلــذل»وانّمــا هــي إ ــارة الوجــدان لتــؤدي العقيــدة غايتــها  ، بي  ليســ  جمــرد بيــان لصــفةالتشــ

إ ـارة   ىان يلـتمس مِـن أوجـ  الشـب  بـني االشـياء مـا لـُ  قـدرة علـ           ىديـب امل جيـد علـ   حيرص األ

ذاا التشبي  صورة رائعة إ .(138 ا:ت )علّام، ال «يربز املشب  يف صورة قوية معبّر  حساس حىتاإل

حيـس   يوض ُح األديب والفنـان عـن شـعور  ومـا يالمـس خلجاتـ  حنـو شـيئاا مـا حـىت           بواسطتها

هلـذا عُـدّ التشــبي    و ن ــ  داللـة فنّيـة  كول، فهـو لـيس داللـة جمـردة    ، لمكالسـامع مبـا أحـس بِـ ِ املــت    

 ااكـ ويفعـل يف النفـوس حتري  ، يـداا كوتصويراا أو تو ايضاحاا نّ  يزيد املعىنأل ؛الم العربكأشرف 

وج ميضداد فهو بيان مسرح  األ ىعل ىويتالق، عاملاا يلبس احليا  في  اجلماد ويصور ترغيبااو

 .(141: 1388)فاضـلي،  املبالغة و باإلجيازوميتاز ، التشخيصو يفور بالوضوح، والرباعةو بالقوة

نَّ أل ؛ل البُعد عن الغموض الذي يلف ها يف الشعركعالم بعيدة يف لغة اإل ةيأما الصورة التشبيه

صـال اخلـرب جلمهورهـا الواسـع عبّـر توظيـف اللغـة النظيفـة والبسـيطة          يها إتـ عـالم مهم غة اإلل

قـد   يةهيالصـورة التشـب  »نَّ أل؛ تنفـ  الغمـوض  كل ما يكليس إ ارة و حال املتلقي ىمراعاة ملقتض

 .(262ا: ت )عيد، ال« خرونيرا  اآل ال فيها ما ىتر وقد، التعقيدو إر مِن التحديدكتولد أ
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 :يني والصحفينيهية يف لغة اإلعالمي التشبرياذج من التعابمن يكلإ

)جريـدة احليـاة،    «بـوت العـريب  كملعـب العن رة يف كـ وين حيـاول رمـي ال  ياالحتالل الصـه ». 1

2003: 11). 

ــبّ  ال ــارة ملعــب    كشا ــب  يف هــذ  العب ــ  العــريب »ات ــ  العن« البي ــهما   كببي ــوت واجلــامع بين ب

يّ الـدول العربيـة   أذا التشـبي  بيـان حـال املشـب      فـالغرض مِـن توظيـف هـ    ، اهلشاشـة و الضعف

اســي العــاملي ياملســرح الس ىالعصــا مــن وســطها وتفــرض قو ــا علــ   كالضــعيفة الــل مل متســ 

عـــدم الإبـــات ى بـــوت مؤشـــر يـــدلا علـــ كفاســـتعمال العن، فوصـــبح   زهـــا الزوابـــع والـــروائح 

رســات  العدوانيــة جتــا   ضاو ة جتــا  احملتــل الصــهيوين يــواالســتقرار وعــدم القــوة للــدول العرب 

 الشعب الفلسطيس األعزل.

مُنــذ أحــداذ احلــادي  صــور ا مهــزوزةا اســتعاد  هيبتــها بعــد أن بــدت كــحتــاول أمري». 2

 .خبارية()قناة اجلزيرة القطرية، النشرة اإل «2001 عشر من سبتمرب

عـد أن   تـز ب  ةبصـور  ،بـ   الإقـة قلَـّ   و انت كا بشخص ضعف  مكعالمي حالة أمريشاب   اإل

بيـان مقـدار ضـعف املشـب      ، زةان   ابتة يف إطارهـا. فـالغرض مـن اسـتعمال الصـورة املهـزو      ك

يسـتطيع اإلنسـان متييزهـا. وفضـح زيـف االدعـاءات        وعدم  بات حالت  أمـام البصـر حبيـ  ال   

 أمنها القومي وعدم املساس بِ ِ.ى ية جتا  احملافظة علكاألمري

 .«مهم أمام وسائل اإلعالمخصو نشر غسيلحزاب حتاول بعض األ». 3

نظيفـة أمـام    غـري و بـني النـاس بنشـر مالبـس دنسـة      ةالالئقـ  شُب ه  األخبار الشائنة وغـري 

 عالم هبدف تشوي  وتقبيح املشب .وسائل اإل

«  العظـام ريس ـ كة تاكـ معرية بني الدميقراطيني واجلمهوريني دخل  كاالنتخابات االمري». 4

ـبّ ا االعالمــي املنافســة احملتدمــة بــني الرقبـــاء يف      النشــرة السياســي  ، )قنــاة االخباريــة   ة(. شـا

جــزاء أل كــفحــذف ، ل طــرف ســحق اآلخــر والتغلــب عليــ  كــة الــل حيــاول كــاالنتخابــات باملعر

ــ   إالتشــبي   ــ، ال املشــب  واملشــب  ب ــغ. فالصــورة املســتوحاة مــن هــذا     ى عل طريقــة التشــبي  البلي

ســر كري الشــرعية مــن قبــل املتنافســني ل غــ توظيــف األســاليب الشــرعّية أوى التشــبي  تــبني مــد

 سر عظام الرقباء.ك ىلإتصل  نَّ املنافسة الأل ؛اجملازى يضاا ينطوي علأالم كخصومهم وال

لوضـع كــل األطـراف املعنيــة   ى العظـم، ويف مســع  الطائفيــة اىل ســكني الفتنـ  قبـل أن تصـل   ». 5

طريقـة أسـلوب   ى ة الطائفية بالسـكني علـ  الكاتب شاب  ا الفتن .(1 :1431)السياسة،  «أمام مسؤوليتها...
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ضايف. فالصورة حتذر املتلقي مِن خطورة الفتنة الطائفية الل سـتقطع كـل شـيء    التشبي  البليغ اإل

 ية واحدة.اكل األواصر الل تربط الشعب وتاشدّ  حت  رى وستقضي عل

 ، فقد صاداق املتنو:هلا ىحالة يُر  ىلإوصل  حالة اجلامعة العربّية يف معاجلة قضايا األمة . 6

ــ     ــوان عليـــــ ــهل اهلـــــ ــن يســـــ ــن يهُـــــ ــــ  مـا
 

ــالمُ     ــ  إيـــــــــ ــرحا مبّيـــــــــ ــــــــ ــا جلـ   فمـــــــــ
 

 (4 :2007)جريدة العرب،  

، الصورة املعهـودة ى يويت عل هو التشبي  اخلفي الذي الو اتب التشبي  الضمسكاستعمل ال

عاء حيتاج ون املشب  قضية أو ادكي الم وغالباا ماكيلمح في  التشبي  مِن مضمون الو بل يفهم

، يقبـل الـذل دائمـاا   ي عالمي شبّ  حـال اجلامعـة العربيـة بالشـخص الـذ     للدليل أو الربهان فاإل

 نيكيتـومل مِـن ضـربات السـ     الـذي ال ، مبإـل حـال امليـ    ، يتومل ملا ميس  وال، رامت كو ون علي  

لـة للغايـة   وهذا التشبي  يعطي صورة سـلبية هزي ، ألنّ ُ فقد االحساس باحلياة ؛وصالَ ُأتقطيع و

 قضاياها.  للجامعة العربية ومواقفها اهلَشة واخلجولة جتا

 التعابري اإلعالميةو املصطلحات -اجملاز

السَُّــر يف مجــال العمــل الفــس إنّمــا يكــون يف االبتكــار الــذي يتفــرد بــ  فنّــان دون غــري  يف إخــراج  

مــن أحســن »اجملــاز االنزياحيــة الــذي يســتعملها. ف ىومــد لسلفــاظتعــابري  أي يف طريقــة نســج  

، اذ بـ  خيـرج متّصـفاا بصـفة حسـية،      يضاح املعـىن الوسائل البيانية الل  دي اليها الطبيعة، إل

ــامعى تكــاد تعرضــ  علــ  االتّســاع يف  مليلــها اىلاجملــاز هلــذا شــغف  العــرب باســتعمال   ،عيــان السّ

ــن الدقــة يف  كإــرة معــاين األى الداللــة علــ ىلإالكــالم، و )الــديباجي، « عــبري...الت لفــاظ وملــا فيــ  مِ

تناولـــ  يف اجملـــاز يضـــيف املعـــاين ي يراد  الـــذفســـعة نظـــام العربيـــة وحيويتـــ  واطّـــ .(185: 1378

ديب امل بدع يف عملي  إ راء اللغة واحيائهـا وتطورهـا.   ويسعف األ ،املبتكرة واالبداع يف اللغة الفنية

م املختـارة. لكـن ملـاذا يعمـد     ظهم ومصـطلحا  الفـ و ـارة خمـاطبيهم ب  إعالميني هو فإنَّ مهمة اإل

 ؟ جييـب حفـس  ىخـر أال توجـد هنـاا وسـيلة    أيف نفـس املتلقـي؟    الصـورة للتـو ري   ىلإعالميون اإل

نســانية مولعــة بكــل مــا هــو مجيــل، لــذلك   إنّ الــنفس اإل»حممــد شــرف عــن هــذا الســؤال بقولــ :   

األدبيـة، مجـاالا   مـا اجملـاز فهـو يكسـو الصـور      أالتقريرية الفجـة السـاذجة،    تضيق النفس بالصور

فالصــورة قــد تكــون جمــرد عبــارات خاليــة مِــن  .(41 :1965)شــرف،  «وروعــة جتــذب اِليــ  النفــوس

فضــاء مفتــوح، كمــا أنّهــا جبرســها   ىوحميلــة علــ ةاحلّيــ بالصــورى تكــون حبلــ»اجملــاز ومــع ذلــك  

اسـيس  تغـدو ينبوعـاا للصـور واألح   ى املنبع  مِن تالفيف حروفهـا أحيانـاا، وبظالهلـا أحـايني أخـر     
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يبتعــد   ـراء الـنص الــذي يتناولـ  حـىت    عالمي يســتعمل اجملـاز إل فـاإل  .(19: 1995)طـول،  « واأللـوان 

 املتلقي.  ى مارات التعب والتململ علي إمِن شون  أن يضف عن كل ما هو روتيس

 :افة يف لغة اإلعالمكال  ك الل تدخل يف حوزة اجملاز بوشريمناذج من التعاب  كإلي

 .(7: 2008)احلياة، « اليابسو ل األخضركيف العراق ستو نار الطائفيةذا استعرت إ». 1

ل كــنّمــا األإ، ولكــتو بالنــار جمــازاا للعنــف الطــائفي. فالنّــار ال ى هــذا املإــال أتــ  اتــب يفكفال

الـل تظهـر   « اإلحـراق »ة لتوظيـف النّـار هـي    . فاللمسـة اجلماليـّ  كذلـ  غـري و احليـوان و نسانلإل

م خطور ـا وقـوة   يعروفة للمتلقي. فالغاية من توظيفهـا بيـان تعظـ   مو للعيان وعواقبها مشهودة

 مد عقباها.حي ار ية الكنتائج  ىلإيف حني نشوهبا ستؤدي و اجملتمعى ها علريتدم

)قنـــاة اجلزيـــرة « األمـــنى العاصـــمة التونســـية للحفـــاظ علـــ اجلـــيش يف شـــوارعانتشـــر ». 2

 فاملنتشـرون بعـض  ، لمـة اجلـيش جمـازاا   كف اتـب واظـّ  كفال. (2011القطرية، نشرة االخبار املسائية، 

 ش.يل اجلك من اجليش ال

)قنـاة الشـارقة، النشـرة    « إب تطورات الشارع التونسيكوسائل اإلعالم تراقب عن عيون ». 3

 لمــــة العيــــون جمــــازاا ملراســــلي القنــــوات كر  يــــاإلعالمــــي يف تقرى اســــتدع. (2011االخباريــــة، 

 الصحافة الذين يغطون احلدذ.و

ــة  رعــات األاجلام». 4 ــانات ت ىلإدنيــة حباجــة ماسّ البحــ  ى للرقــي مبســتو نولوجيــةكحاضّ

ــانات»لمــة كفاجملــاز يف هــذا املإــال هــو   « العلمــي م لوليــدها. هــذا بــدور  جمــاز عــن األ  و «حاضّ

نّهـا حتتضـن   و، كصـل اشـتقاق  مِـن احلضـن    أو، نولوجّية جمازاا نقـل عـن جمـاز   كفاحلض انة الت

 تتزايد.و تنمو هذ  املعلومات ضيعها حىتما حتتضن األم ركاملعلومات 

اجملاز يف . (5: 2011)املشرق، « م البشري تقطف مثارهاكاملناهضة حل االصواتأخذت ». 5

 العزم الشعو.و رادةاتب جمازاا لإلكهبا الى هذا املإال هو األصوات حي  أت

 «.مشروع السالمى علرصاصة الرمحة إسرائيل تطلق ». 6

عليـ  بعـد    ءالقضـا و ءيتعنية الـتخلص مِـن الشـ   و ال هو رصاصة الرمحةاجملاز يف هذا املإ

 ناية عن أنّها للرأفة بِ .كووصف بالرمحة ، االستفادة فهي ترمز للقتل

ة اجـاء هـدف التسـاوي يف املبـار    »اضـة  يقـال يف لغـة الر  يو« بنريان صديقةق تِلَ جُندي ». 7

االصـابات الـل   ى للداللـة علـ  ، ي للعـراق كـ شاع هذا التعبري إبّان الغزو االمري .«بنريان صديقة

التنـاقض بـني   ى فهي نريان احللفاء. والتعبري جمازي يقـوم علـ  ، توين مِن احلليف ال مِن العدو
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هــذا ، وأن تــويت مِــن جانــب العــدّو ال مِــن جانــب الصــديق ى فــالنريان يرجــ، املوصــوفو الصــفة

ــدها التعــبري. حــىت   ــر التنــاقض هــو مبعــ  الســخرية الــل يولّ  بــ  عــن املشــاجرات العائليــة  عُبّ

 أخطاء الالعبني يف املالعب الرياضية.و

انـ  مبإابـة   كقال يف لغة اإلعالم: اخلطوات االصـالحية الـل قامـ  هبـا الدولـة هـي       ي». 8

 يف عصب الدولة. "دةيدماء جدضخ "

ى طروا علـ يسـ يي كـ ر خمتلـف  كـ أشـخاص ذوي ف  اج إىلياالحت هذا املصطلح هو إشارة إىل

دة جمـاز مرسـل عالقتـ     يدة. فالدماء اجلدياراا جدكنتجوا أفياجملاالت املختلفة و الوظائف أو

نّ حـالل داللـة؛ أل  وهلـذا اإل ، امالاكاناا متكيلمة دم حمل اإلنسان بوصف  كحللنا أ  ية حياجلزئ

العقــول  تســق مــع القصــد إىل يدة يــلمــة اجلدكووصــف الــدماء ب، اة وجمــددهايــالــدم ســرُ احل

 وأصحاب املواهب واخلربات.الشابة واملتفتحة 

  واملصطلحات اإلعالميةريالتعاب  -االستعارة

املشـب   و الّ املشـب  إانـ   كهي تشبي  بليغ حذفا منـ  مجيـع ار  و االستعارة صورة مِن صور البيان

 تـا:  )يعقـوب، ال ي االسـتعاري ال التحقيقـ   أن املقصـود هـو املعـىن   ى ب  واحلق  بـ  قرينـة تـدل  علـ    

، لم اجلمــاداتكتــت»هبــا حيــاء، واد وختلــع عليــ  صــفات األاجلمــ انّهــا حتــرمــا مييزهــا او .(35

، ترقصو تغس، اجلامدة ةالطبيعية الصّامتى فتر، وتسري فيها آالء احلياة، تتنفس األحجارو

 انفعاالاو حياةاو القلوب النابضة حبّااو االحاسيسو املشاعرو نّها مِن ذوات الرّوحوكتلعب و تلهوو

 مـن يف كبالغتـها ت و المكـ ال اجملاز يفو فاالستعارة صورة مِن صور التّوسع .(111: 1982)بكري، 

 ان هلــا األ ــر يف، كــحســاس قائلــهاإ عــن ريالتعـب  صــادقة»انــ  كلمــا وك روعــة اخليــالو اركـ االبت

أمـا   .(660: 1413)احلسـيس،   «حساس أ هم مع  يفكتشرو نّها توقظ انتباههمأل ؛نيامتاع اآلخر

وساط االعالمية سيّما االستعارة بري يف األك ىًقسامها يف االعالم ل  صداو توظيف االستعارة

اجتهاد  مِن التصرحيية و توضيح  يف إعمال العقل ويد املعىنكإرُ بالغةا يف توكأنّها أل ؛نيةكامل

 كحتريـ و الـنفس ى  علـ ري وعاطفيـاا يف التـ  و يليـاا يختو دياايجتسـ و تشخيصـياا و فلها هدفاا مجالياا

ء مـن  ييصـرّح بشـ   عنها بون يضمر التشبي  يف النفس فـال  االستعارة املكىن» رف وع ار.كاألف

التشـبي   ى املشب ، وأن يدلّ علي  بون يإب  للمشب  أمره خمـتص باملشـب  بـ  فيسـم    ى ركان  سوأ

)أمحـدي،   اسـتعارة ختييليـة  ى سـمّ ي بات ذلك األمر للمشب  إاستعارة بالكناية أو مكنياا عنها، و

1434: 16). 
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 :صي اإلعالمية  الداخلة يف حوزة  التشخريذج من التعابمنا

)القـــدس « لقتـــل الشــعب العراقــي   يــة كاألســـلحة الذإنَّ احملــتلني يف العــراق اســتخدموا    . 1

تتبّـع  ى ل األسـلحة القـادرة علـ   كـ ى ية مصطلح حدي  يطلق علكفاألسلحة الذ. (8 :2004العريب، 

حيـ   شـب     ، نيـة كاالسـتعارة امل ى  ينطـوي علـ  ن. فـالتعبري كصابتها بـتم أو هدافها أينما توجه أ

ر شـيء مـن لوازمـ     كـ مث خـذف املشـب  بـ  وذ   ، يكـ هـدافها بدقـة بإنسـان ذ   أسلحة الل تتبـع  األ

ــكوهــو الــذ  ختــرج اللغــة مــن عاملهــا   »نــة. والواقــع أنَّ االســتعارة  كيســلوب االســتعارة امل ى أاء عل

فيهـا اسـتخداماا جمازيـاا     ةلمـ كدم الو بتعـبري آخـر تسـتخ   أإـر خصـوبة   كأعامل آخر  ىلإلوف وامل

 .(125 :1958)ناصف، « سبها قوة لَم تعهدها من قبلكي

، النشــــرة 2004)قنــــاة اجلزيــــرة، « عقبــــة كــــؤود أمــــام التنميــــة االقتصــــادية الّتارهُـــل اإلداري » .2

عالمـي كإـرة املـوظفني يف الـدوائر احلكوميـة الـل تنقصـهم اخلـربة والكفـاءة          شـبّ  اإل  .االقتصادية(

بالرجل السمني الذي داب  يف مفاصل  الضـعف واالرختـاء فاجلـامع هـو الضـعف واالرختـاء وتعطيـل        

ل علـ  ى من  وأت ذف املستعارحاملصاحل، مث  طريقـة االسـتعارة املكنيـة    ى بشيء من لوازم  وهو الت رهُـّ

 فالصورة تعكس حالة الرخو والضعف الذي يسود الدوائر احلكومية وبسط العمل فيها.

شُــبه  احلكومــة . (2010)قنــاة اجلزيــرة،  «خمــاض عســريولــدت احلكومــة العراقيــة بعــد  ». 3

العراقيــة الــل كبلّتــها املشــاكل واألزمــات بــامرأة حامــل، تعــاين مِــن آالم املخــاض، واجلــامع هــو    

طريقــة االســتعارة املكنيــة. فجماليــة هــذ     ى عســر املخــاض وبــطء الــوالدة وتعطيــل املصــاحل علــ    

وح الوضــع املتــردي الــذي يعصــف بالبلــد ومــا يعانيــ  املــواطن مِــن مشــاكل  الصــورة تكمــن يف وضــ

 زمات.األى انتظار  لوالدة احلكومية بومل القضاء عل  رإنفسية ومشاكل اقتصادية واجتماعية، 

)قناة « ستانكويب باكمن ىلإغا ة الوصول استطاع  فِرق اإل غضب الطبيعة  كسا ملا». 4

رادةا إاجملـرد عقـالا و   املعىنى عالمي امل بدع تارةا يلقي علفاإل .(اسيةالسي ة، النشر2010االخبارية، 

ورة الإـ ى ذ يغدو الغضب إنسـاناا حيـض الطبيعيـة وحيإهـا علـ     إ، ميإل صورت  أمام النفس حىت

من يف خروج اللغة مـن عاملهـا   ك . فجماليّة هذ  االستعارة تكيسوالعنف، مث يكف عن دفعها و

 احلياة.باحلركة و عامل آخر يزخر ىلإلوف وامل

ــن  ـىاالقتصــاد العــاملي يتعافــ .. أخــذ ى.التــدابري الــل اختــذ ا الــدول الصــناعية الكــرب  ». 5 مِ

شــب  ا حالــة االقتصــاد العــاملي   فــاإلعالمي .ية(د، النشــرة االقتصــا2009)قنــاة اجلزيــرة القطريــة،  «  أزمتــ

ى ضـف وزمـ  وهـو )العافيـة( ف   مبريض يعاين مِن امراض، مث خذفا املستعار من  وذكر شيء من لوا
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بـ  الـروح يف جسـد االقتصـاد املشـلول،      ى صـورة اخلـرب مسـاحة واسـعة مِـن احليـاة عملـ  علـ        ى عل

. فــاذا كانــ  االســتعارة املكينــة  ادات احمللّيــة باالقتصــاد العــامليالســتعادة  قــة املســتإمرين واالقتصــ 

دب أن يكـون يقظـاا وهـو يسـتقبلها؛     متلقـي األ  ىنّ علـ إبداع ، فـ إروعة ى اقتدار األديب  وعلى تدل عل

 التحليق مع  يف أجوائ  العبقة بوريج الفنية.ى مواكبة األديب وعل ىليقدر عل

 االستعارة املصرحة
مإـل قـول   . )الـركن األول( وصـرح باملشـب  بـ      االستعارة املصرحة هي الل حُذِفا فيها املشب 

اإلنسـان بـالطني مث حـذف املشـب       الشاعر العريب: نسي الطني ساعة أن  طني. فشـبّ  الشـاعر  

 .على سبيل االستعارة التصرحيية وذكر املشب  ب  )الطني( )اإلنسان(

 :فإليك بعض األمإلة الواردة يف هذا احلقل

 قــد اســتعار اإلعالمــي )النــار( للــرأي واملشــاورة أي ال     « احملــتلني تستضــيئوا بنــار  ال». 1

الّ بالعقـل، ومتإيلـ  بالنـار    إيـدرا   معنـوي ال  تستعينوا برأي املشركني ومشـور م، فـالرأي أمـر   

ظهار لَ  يف صورة جمسمة حمسـة خميفـة، يبـدو فيهـا رأي املشـركني نـاراا حتـرق كـل مـن          إهو 

يالمســها. فمــن مزايــا ومجاليــة هــذا التشــبي  هــو اإلجيــاز وااليضــاح والتوكيــد وهــو مــن بــاب     

 احلاق احملسوس باملعقول، هادفَ  تربوي وتعليمي.

، النشــــرة 2008، ىقصــــ)قنــــاة األ« يف املــــدارس قتلــــ  األزهــــارت العــــدو االســــرائيلية طــــائرا». 2

 ىاملشـب  بـ  علـ   ى بقـ أذف املشب  وحطفال فلسطني باألزهار، مث أشبال وأشاب   اإلعالمي  .االخبارية(

ى قـدام علـ  ززة للـنفس وهـو اإل  قـ طريقة االستعارة التصرحيّية. فالصورة املستوحاة صـورة بشـعة وم  

نَّ أل ؛طفــال العــزل وهــم يف مدارســهم. فتوظيــف كلمــة األزهــار زادت مــن بشــاعة الصــورة       قتــل األ

 الفضاء بروائحها العطرة وليس قتلها. من قبل الناس كي متسى األزهار يف العرف املتعارف ترع

. ، النشـرة االقتصـادية(  2011)قنـاة اجلزيـرة،   « أخـذ يغـزو األسـواق العربيـة     سـعار هليب األ». 3

 ئفتـداعيات الصـورة تُنبـ   ، جبامع زيادة الضـرر ، سعار بالنار املتقدةالمي  ارتفاع األ  اإلعشابّ

 اجملاز. ىعلي نطويالم كضاا اليأو   املواطن.كل ما ميلكمبوجة نار مستعرة ستلتهم 

، النشــرة 2011)قنــاة اجلزيــرة، « نعــش عمليــة الســالمخــري يف ســرائيل داقَــ  املســمار األإ». 4

اجلـامع  ى وجساد املوتأمفاوضات  بالنعش الذي حيمل في  و عالمي السالماإلشاب    .االخبارية(

نَّ عميلـ  السـالم وُلِـدت ميتـة     وفالصـورة تـوحي للمتلقـي بـ     فـات.  يف استرجاع مـا  ىعدم اجلدو

 حيائها.إفال نافَع مِن 
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 ةاالستعارة التمثيلي
 التصريح باملشب  بـ  و ة(اهليئة احلاضرو صلها تشبي  متإيلي حُذِفا من  املشب  وهو )احلالةأ

مإــال غالبــاا يف األ إــركلها وتكشــو لما ــاكى اهليئــة الســابقة( مــع احملافظــة علــ و هــو )احلالــةو

 عندما تشب  املوقف اجلديد باملوقف الذي قيل  في .

 :مإلة يف هذا الصددفإليك بعض األ

ــعا ميتشــل مبعــوذ الســالم األ ». 1 العــريب، )القــدس « خبفــي حــننيســرائيل إي مِــن كــمريراجا

 رها.كالقصة معروفة ال داعي لذو ي رجع خائباا.أ (12 :2010

وسـتحدد اخلـيط    احلـروف  ىوستضـع النقـاط علـ   ائق قل احلكشف كيام املقبلة ستاأل». 2

ــيض مــن األ األ ــفا الصــحفي اســتعارتان. األوىل   .(20: 1431)السياســة، « ســودب واضــعُ »هــي  واظَّ

بـيض مـن   اخلـيط األ »االلتبـاس والإانيـة    زالةإمر ويضاح األإالل تعس « احلروف ىالنقاط عل

﴿وَُكلُ  وْا : ة وهــو تعــبري قــرآين حيــ  قــال تعــاىل   يالشــفافوالــل تعــس عــدم الوضــوح و  « ســوداأل
 .(187/)البقرة اْلَخْيُط األَبْ َيَُّ ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر﴾ يَ َتبَ يََّن َلُكمُ  َحتَّى َواْشَربُواْ 

 يف املنطقة.خلط األوراق" ردون "يها ؤوحلفا ةييكمرملتحدة األات ايالوال .3

نرى هذا التعبري على سبيل االستعارة التمإيلية الل تقوم على تركيب استعمل يف غري مـا  

  ريإيــقــي واإلحيــاء الــذي  ياحلق رادة املعــىنإنــة مانعــة مــن  يوضــع لــ  لعالقــة املشــاهبة مــع قر 

ــة مــع شــخص     ــط األوراق" عــدم حســن الني ــة    يســلو  مــا وهــو معــىن   "خل عطــي معــاين املداهن

 .ريات واضحة تنساب من هذا التعبيشف األسرار وهي جتلكقة وعدم ياع احلقيواملراوغة وض

  واملصطلحات اإلعالمّيةريالتعابو نايةكال

خفـاء  إضـرب مِـن   »ا كـل بليـغ متمـرس وهـي     لّإعليها ى يقو الكناية صورة مِن صور البيان الل ال

ــق   املعــاين وختب ــا لتحقي ــها وراء روادفه ــ   يتــرا التصــريح    إغــراض يقصــد  أئت ــا املــتكلم، حي ليه

فالسّـر يف   .(391 :1992، )بسـيوين « لي إدف  وتوابع  فيومي هبا ارو ىلإالذي يريد ، ويعمد  باملعىن

شــدّ أاا وري وتــ ىقــوأيعضــد  الــدليل يكــون  »الــذي  قامــة الــدليل واملعــىن إمجــال الكنايــة يكمــنُ يف 

حيائية ومجاالا فنياا ال يوجـد  إذلك أنّها تتيح للقول مرية ى ضافة علإ .(233ا: ت )ربيعي، ال« قناعااإ

ء بان  فقد افقـد  يإذا سُمي الش»حني قال: « ماالرمي »لي  إيف التعبري املباشر. وهذا ما ذهب 

رويـداا   وهـو يضـرب    هبـا القـار    ر السعادة الل يشـعر أال إرباع املتعة، وما هذ  أالقصيدة  ال ة 
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ــدوي، « وديـــة احلـــدسأرويـــداا يف  ــون  شـــون أي   .(229: 1977)بـ ــا اإلعالمـــي شـ ــتعمل أأمـ ديـــب يسـ

 متلقي . ى ري علوعالميّة لنقل املعاين وتفجر الشعور وإضفاء التالكنايات يف نصوص  اإل

 :بعض األمإلة الداخلة يف هذا القسم كفالي

فـالتعبري  . (2010)قنـاة اجلزيـرة،   « قرص  جيُّر النار إىلأصبح كل مِن األحزاب العراقية ». 1

لنفع نفس  دون مالحظـة مـا يصـيب غـرية أو يف     ى قرص ، تعبري كنائي عمن يسع ىلإجيُّر النار 

كعكـة  ى حزاب العراقية علصراح الكتل واألى يؤ ر نفس  باخلري. فالصورة تبني مدي ناين الذاأل

 السلطة دون االكتراذ ملا يعاني  املواطن.

نايـة  كفهـي  « نـارا هادئـةٍ  ى طبخة علـ ومة طبخ  ملعارضيها كاحل»يف لغة اإلعالم: يقال . 2

نّهـا يف الوقـ  نفسـ  هـي اسـتعارة      كيقـاع باملنـاوين. ول  متـام احليلـة لإل  إعداد األمر سـرّاا و إعن 

ى أتـ و ذف املسـتعار منـ   حـ للتنفيـذ بشـيء يطـبخ مث     ةعالمـي اخل طـة امل عـدا   ينة حيـ  شاـبّ  اإل  كم

ــ ُ صــد    بشــيء مــن لوازمــ   واســعاا يف ترســيخ اخلــرب    ىً  هــو الطــبخ. فتوظيــف هــذا املصــطلح لَ

الدقــة والتنســيق  ىلإنــار هادئــة يشــري  ىنَّ الطــبخ علــأل ؛نَّ الطبخــة تــويت مبفعوهلــاأل ؛وفاعليــة

 يقاع.برام عن خطّة اإلواإل

« ورقى حـرب علـ  ة يسـرائيل والسـلطة الفلسـطين   إبـني  ما  ةصبح  التفامهات احلاصلأ». 3

يعمـل   تـب وال كناية عـن أي عهـد ي  ك "ورق ىعل حرب"هذا املإال  يفف .(14 :2006، س العريب)القد

 التنفيذ. ىلإو ال يوخذ طريقاا أبِ ِ 

)قنـاة اجلزيـرة،   « غـزة  ىالدوي لتربير حرهبـا علـ   عيون اجملتمع ذرُّ الرماد يفسرائيل حتاول إ». 4

ــةالنشــرة  كنايــة عــن التمويــ  والتبــاس احلــق بالباطــل     "العيــونذَرَُّ الرمــاد يف "يف هــذا املإــال   .(اإلخباري

  أنظــار يــل يف خططهــا اإلجراميــة حتــول التشــب  بــذرائع ومهيــة لتمويســرائإواخلديعــة ولكــي تســتمر 

 الظاملة. ىالرأي العاملي عن جرائمها وضارستها البشعة والسعي لكسب استعطاف القو

)احلياة، « الشعبية ضد  ةالع الإورمِن الرئيس التونسي إ ر اند سحب  البساطفرنسا ». 5

عــدم و ربهن عــن ختلــي فرنســا ييــل "ســحب البســاط " نــائيك ريالصــحفي بتعــب  ىأتــ. (2: 2011

 نذار.إس التونسي دون سابق يمساعد ا للرئ

 .«البلدان الضعيفةى عل سياسة العصا واجلزرةتطّبق املتحدة،  اتيالوال». 6

ــ ــب ى أت ــائي ك ريالصــحفي  بتع ــب "اجلــزرةسياســة العصــا و "ن ــب  ريللتع   عــن سياســة الترغي

 فة.يالترهيب الل تطبقها القوة الظاملة جتا  البلدان الضعو



  43  نموذجاأ مقروتةوسائل اإلعالم المرئية وال: اإلخبارية الصورة البيانية للمصالحات والتعابير المأثورة في النشرات

 

  نايــة عــنك "وم ذي مســغبةيــيف "  القــرآينرير  التعــبيــ يف تقرنيأحــد املراســلى اســتدع. 7

ف الفـس للغـة   يـ فقد أتاح  املراسل عرب هـذا التوظ  أزمة اجملاعة يف الصومال. وفظاعةفداحة 

 كما أحيا لفظها.، ن سبيل ذيوعهاالقرآ

حتتـاج   وهناا العشرات مِن املصطلحات والتعابري الكنائية واالستعارية يف لغة اإلعالم الل

 ل املإــال:يســب ىشــارة وذكرهـا فقــط فعلـ  ختــزال البحـ  نكتفــي باإل تسـليط الضــوء عليهـا. وال   ىلإ

ـم را عــن ســاقي    القـــارة  -ارة الســمراء القــ  -النــار  ىصـــب الزيــ  علــ   -اخلاصــرة  شــوك  يف  - شـا

ــوز ــيحة يف -العجـ ــفح -واد صـ ــون  -ةجديـــد ةصـ ــا فرعـ ــا موســـ  -عصـ ــات -ىعصـ ــق  -عنتريـ عنـ

 .عناق الرياحأ -وراقخلط األ -فوا مضغة يف األ -اللف والدوران -رخّؤي م واليقدّ ال -الزجاجة

 -األسـعار  كحتريـ  -ميالقتـل الـرح   -يـة كالعقوبـات الذ  -واالستعارات مإـل: خنـق احلريـات   

 تنفس الصبح. -لبحرغضب ا

 ائجنتال

إال أن ، على الرغم مـن خصوصـيتها ومتيزهـا عـن أنـواع النإـر اليـومي       ، اإلعالمإن لغة . 1

ــطيتها  ـــ وسـ ــومي    ــ ــدي  اليـ ــة احلـ ــي واألديب ولغـ ــر العلمـ ــني النإـ ــا بـ ـــ أي موقعهـ ــوة   ــ ــا قـ متنحهـ

لنصــوص وطــول املالزمــة فهــي تتــراوح بــني ا ، وشســاعة االنتشــار، وحســن التبليــغ، االســتخدام

للنـهل مـن نبعهـا    ، طة واملعقدة حي  تتيح بذلك الفرصة للباح  الكـبري والتلميـذ الغـض   يالبس

، ويرقيهـا بطـرق شـىت   ، وهكذا ميكن لإلعالم أن خيدم اللغة العربيـة  وانتقاء أنسب أساليبها.

 صقل لسان مجهورها و ذيب .ك

يف بنــاء املفــاهيم أو إن املصــطلحات املســتخدمة يف اخلطــاب اإلعالمــي هلــا دور كــبري    .2

وتـزداد  ، وهي قوة مؤ رة يف صـلب اخلطـاب اإلعالمـي   ، ويف كسب املواقف أو تبديلها، تغيريها

وخاصـة يف املنـاطق غـري    ، قـال يف حـاالت الصـراع وتضـارب املصـاحل     يمـا  كأمهية هذا الـدور   

قــة حيــ  تتنــافس األطــراف ذات العال ، أو الــل تشــهد نزاعــات مســلحة  ، املســتقرة يف العــامل 

حبي  تعرب عن وجهـة نظـر صـانع    ، وتسويقها ونشرها، بتصنيع وحن  املصطلحات اإلعالمية

 .وتؤيد موقف  ضد الطرف اآلخر، املصطلح

إن الإــورة املعلوماتيــة املنبإقــة عــرب وســائل اإلعــالم كــان هلــا إجيابيــات عديــدة لصــاحل  . 3

ي وإ ـراء القـاموس العـريب    اجلمهور املستهلك للرسائل اإلعالمية وخصوصاا من اجلانب اللغو

فاللغـة اإلعالميـة وصـف  بوهنـا لغـة احليـاة الواقعـة الـل          باملفردات املتجددّة بصفة مستمرة.
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س فنـاا  ية ولـ يـ فيتتسم بالبساطة والسهولة وتتطلب اإلجياز واالختصـار والتركيـز فهـي اداة وظ   

 اا لذا ا.يمجال

هــة نشــر اللغــة العربيــة وإ ــراء   هنــاا إجيابيــات كــإرية تقــدمها وســائل اإلعــالم جل   . إن4

مفردا ـــا مبـــا يســـتجد يوميـــاا مـــن خـــالل املعاجلـــات اإلعالميـــة ســـواء يف عمليـــة التعريـــب أو  

 الترمجة السريعة لسخبار الدولية.

مــن خــالل اللجــوء إىل  ، ف مــن األ قــال اللغويــة يــن وســائل اإلعــالم تســاهم يف التخف . إ5

اا مهمـاا تقــوم بـ  هـذ  الوســائل يف التنميـة اللغويــة     وأن هنـاا دور ، التعـبريات املباشـرة الســهلة  

 وإ راء املعجم اللغوي.

اا واصيالٌ مِن عناصر التعـبري وهـي احلـدّ الفاصـل     يتعترب الصورة الفنية عنصرا اساس .6

 العاطفـة هـي خالصـ  االبـداع الـل تنصـهر فيهـا        فالصـورة التصـور.   و مييز بني التعبريي الذ

ــة الــل تتشــ  و ديــببوجــدان األ ري مــرتبطكــو هــي تفأ، بالعقــل ــة  كتعقــد التجرب ل فيهــا التجرب

 يالا نفسياا.كالشعورية تش

عـالم جــاءت مراعـاة ملــا ترمــي   وســائل اإل التعـابري البليغــة يف و اِنَّ توظيـف املصــطلحات  .7

ى مطابقـة مقتضـ   ،وفقاا للقاعدة املعروفـة ، الوسائل لنقل اخلرب واملعلومة جلماهريها كلي  تلإ

 ة حال اجلمهور.رعايو احلال

ــار   . 8 ــة يف التقــ ــورة الفنيــ ــاط الصــ ــ  أمنــ ــحفية ر اإليتنوعــ ــة والصــ ــتخدم  ؛عالميــ إذ اســ

ن الصــورة االســتعارية  كــول، نايــة واجملــاز كوال، واالســتعارة،  يون التشــبيون والصــحفيــعالماإل

 يف املتلقي ريما هو معلوم تقتضي قوة التو كواالستعارة ، الصور ك تلنيان  هي الغالبة من بك

 جودة النص. وتؤدي إىل

إري مِــن كــقــل بأعالمـيني  توظيــف الصــورة الفنيـة بعناصــرها املعروفــة عنــد اإل  ةنَّ نسـب إ .9

تغطيتـ   و تفاصـيل  و عالم لغة رنية مُهمّتـها نقـل احلـدذ   نََّ لغة اإلإمردها و دباءاألو الشعراء

حة بعيدة عن واضو لغتها سهلة كذلى القصة. عالوة عل وليس التحليق يف فضاء القصيدة أو

 التعقيد واللف والدوران.

الكنايـة( مُتـدين    -االسـتعارة  -نَّ مُعدّل توظيف التشبي  بالنسبة للعناصر الإال ة )اجملـاز . إ10

عـالم  كإـر العناصـر توظيفـاا يف فضـاء اإل    أجدّاا. أما اجملاز واالسـتعارة سـيّما االسـتعارة املكنيـة مِـن      

 كإر خصوبة وقوةا.أعامل آخر  ىلإاللغة مِن عاملها املولوف  نَّ االستعارة خترجأل ؛روقة الصحافةأو
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