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I واسكصو)،;اسان
ni^lll  العلدأ:الاشرافة

الحوفحامعة مدير معال  اكشرىمحمد ين إسماعيل أد. 
والبحثالعليا للدراسات الجامعة وكيل  العترىمبارك سالم د. 
الآدا0كلية عميد  السرحانىقاهد بن محمد د. 

المؤتمررئيس  اللوداشلأى ين محمد د. 
المؤتمرأمهن  البحاو١نسعدون بن مفرح ئ- 
الإدارة عل والمشرف العلمي الجلص أمبمن  الفالحمرحى ين أحمد د. 

سعودينوارى أد■ 
السهلمحمد بن غازي د■ 
السلوىمشل ينت سبية د• 

والأتصالللإعلأم الجامعي مديرالمركز  اليوسففرحان لن جميل أ. 
انمامةالعلاقات إدارة مدير  النومسىفلاح بن محمد أ. 

أن• iaIoIIم اااا-أ 

رئيسا سعودىتوارى أد• 
وأهيئامقررا  أبوسريع■ْسمحا إبراهيم د• 
عضوا عطابني د.أحمد 
عضوا عتيشلحديجة د. 

ون:المحكم

أ.د
أد

الطاميصالح بن أحمد 
العجميسبيب بن فالح 

الرحيلمهل بن أد،ماهز 
ا،لملحمحمد بن الله عبد أد• 

الماحيمحمد بن أد.ماحد 
فجالمحمود ين أد.محمد 
الحاجمحمد أد.بكري 

المجلوبمحمد عزالدين اد. 
حليفةبن أد.مشرى 
نحريئتىأد.محمد 

العتريدبكل عل د. 
العبدالقادوعبدالله ين عل بدر د. 
الحربييمينان ين هاجد د. 
الزليطتىلطمى محمد د. 

المهدعبدالله د.عبدالرحمن 



9اامك0الاثه حدكه اهع1لما: اوفط1ب )
الجوفحامعق - اكزبيق اللفق قسم 

ا£عاهو/ الأول ريع 

بميردآك ءبمحارِ£، ءما<ّصضن املث؛، 
المعوييخاللِييخ همرسسر^ 

■ص



موتمكتاب 

الثانيالدولي 

_ة|

اكيبميثامحمبميث مادم 
صعمد'ب«امحضاك بث بملصاث العلك 

اوعرب>ءمحالع،ييغ السلثخ هه 
سبم؟-'ا'بم?؛--ءص_:ث 

إووأص؛7بمبمج'مت.اسمءمأ

'٠
ازمهءالممرالخامح صامث 

بماريبث بملمجاث بن ءمععّ 



و1وهذى aalJIجدليه الخطاب )
الجوفجاهعة - العربيق  ٥٥٧مسم!

سمالآول/ا££اشا0-أم/ 

ارميضالممرالخليب صامث 
معريبِامحضأك بث ضأن بث محمك 

المرنرٍئطفمح 

اصالممرالمش صامت 
ءب-امحضآكمحء تان يث نءم ءب-المضن 

المرناءُِنظقامح مائت 

اكوفاجامعة مدير مع|لى  اممعالىوزلرا1ا?آا
اكشرىمحمد !ن ، JicIailIأ.د  ^LuUIمحمدآل بن حمد 

م



ير/(بت
لوقوعا م

مضامينق إغراق أم معرفية صيرورة الإعلامي الخطاب ة واللغالوعي جدل 
يوسشأحمد اح عبدالفتأد. اللاوعي؟ 

صطهلالأغويئ إ
علبدربن العاصراادكدورلم الإعلأمئ للغة اللماسة الوظيفية الماص 

العبدالقادر
يحيىعل للدكتور/ والتأثبوا والتشكيل اصر العالإعلام ي الاصطلاصة انعاب؛أو ا ج

نصرعيدالرحيم
سلطانحمدي الدكتور/ للأستاذ والتنوير اللغوي الوعي ي وأثرها الإعلامية للغة ا و

العلوي
للدكتورة/اللغوي اهل والسسالوعي وصتاعة اممة اللسسالوقليفية يبي الإعلامية للغة ا ه

 ___ ِ _ ِ _ ِ__

بنللدكتور/ الواطنة قيم تقويض ي ودورها الإعلامي الحطاب ي الغالهلة لحجة ا و
__ _ _ ييناتيرJ^ __^__يثى 

محمدليمونة الوعي وصاعة الإعلامي ب ١^^١ ي البلاغية التأشير سزاشحيات إ ع
مدخل

بمقةالآضقاصالإسثالئاض: الحور 
y سليمانبن مفرح الدكتور/ للأستاذ الحتمع ي الإعلامي للخطاب الفكرية لهام ا

الموسى

الوطنيةالهوية تعربن ي وأثرها الربحية غبر المؤسسات ي الإسهاري لخطاب ا و
انالحرعمحمد بن سلطان للأستاذ/ أنموذجا الحييية مسك مؤسسة 

للدكتورة/الثقافية الهوية ي واتيرها الاجتماعية السبكات مواقع عبر الإعلامية للغة ا و
زرمانمحمد الدكتور/ والأستاذ تومار، يمان نر مريم 

للدكتور/يا وتربو ثقافيا الجديد الجيل تشكيل ق ودورها العربية التحركة الرسوم  ٦٠

الصاقحديجة للدكتورة/ الجزائرية اليهسائر جريدة ي الإعلامي الحطاب  11

والهوثةالئقاقئة القضايا ق وأثرها العولة عصر ق الإعلام لغة الئالث: الحور 
مشاركبنت لحمدة والهوية اليقافية القضايا ق وأثرها العولمة عصر ق الإعلام لغة 

الروذلا 
عصري العربية والهوية ١^١^، عل المحاففلة ق الإعلام دور اتهاوير مقازح تصور 

والدكتور/عبده، حسن نبيلة للدكتورة/ أنموذجا العربية الجريرة شبه العولمة-  13
حسبيأحمد عبدالسلأم 

بوحيارزهير للدكتور/ العربي الطفل إعلام ى الثقافة وصناعة اللغة  14



و1ومكر(الاغه جدله 1لإء،لْي: ر1لةط1ب 
الجوى>امعه - اكزبيق اللخف قسم 

jj/rq-rA0؛/_g_

الصفحةلوصوع ا م
و2و٦ مضامين ي إغراق أم معرفة صيرودة الإعلامي آلخلماب ة واللغالوفي جدل 

يوسفاحمد عبدالسااح اد. اللاوعي؟ 
368-349بوصابة عبدالئور للدكتورر القيم وتأتير0لعل الجزامية الصحافة ختياب  15
399-369المشير سعدية سكتورةم  16

424-403

433-425

505-401واJجJاJUاث واسوئاق، العرقئة، الإئنية وقضايا الإعلاص الخهياب الحورالرابع: 
424-403الأقطنش لعبدالحميد العربية ي اللغة وحيار التواصل حطاب  17
433 425ماجد الخكتوزر للأستاذ الثقافئة العولمة عصر ي الهوية عش الحقاقد ق دورالإعلام وآ 

الجعافرةياوسين 
451- 435راض سويلم سحر للدكتورة/ المدئى الليبي الإعلام ق اللغوية الازدواجية ظاهرة وأ 
474 453ميلود للدكتور/ التهلرف الفكر صناعة ق اصروأثره للاعلأم)الع—الحرسي الخياب وج 

عمارةبن 

للدكتور/الرقمية والئحإلأت المعيارية القوابت بيي الإعلام ي والهوئة الثمة ان تجاذب
"■ لسدذوداكن آل

ماجدالخكJوز/ للأستاذ الثقافية العولمة عصر ق الهوية عش الحفاظ ق دورالإعلام وآ 
الجعافرةياوسسان 

رآضسويلم سحر للدكتورة/ الرئي الليبي الإعلام ق اللغوية ظ١هر٥آلألدواجمة  19
ميلودللدكتور/ التطرف الفكر صناعة ق اصروأشره الع—للاعلأم الحربمس االخط_اب 
11; أ 1 1 ْأ,كساة 

451-435

الرقميوالدحولأت المعيارية اليوابت بيي الإعلام ي والهوية اللغة ان تجاذبآج 
اكيننور ليصير 

الخلفياتتشكيل ي ودورهما الإعلامي الخطاب وفكر لغة اوحأاماوس: الحور 
.  ٠٠٠* ٠ 573-507

ااعرقةاالأخلاق، رالعقائد، الاجتماعية 
524-509الحجاج ~ الأيدولوجيا تشكة، ق ودورها الإعلامي اب الضلمي اع الإقن؛7لأغة  524-509الحجاج ~ الأيدولوجيا تشكيل ي ا ودورهالإعلامي الساب ي الإس-اع بلاغة إ  22

السيئسعيد إبراهيم للدكتور/ أنموذجا والح_يارى 
546 525حجاجية؛ )مقاربة اب الإرهمكافحة ي ا ودورهمالإعلامي الخاءلاب وفكر للمة و2 

العصيميلمقعد بن ذئب للدكتور/ 
574-547الخضير أحمد ين سكتور/محقي  24
573-565الفاض محمد لجهاد الإشهاري  25
574-547الخضير أحمد ين ^دكتور/محقي  24
573-565أ الفاض محمد لجهاد الإسهارى  25

والفكراللغة سلطة بان الغربي الإعلأمي الخطاب ق العريي صورة الحورالسائس: 
٠٠٠  ٠٠٠ ٠ -  ٠٠٠ 674-575

الصورةومحازية 

أ 573-565ا
ح

المفاهيميةالتح_،ث'ت ظل ي العربية المجتمعية الأصول اك وانتهالإعلامية الأمة 
سائللعبدالحق الراهنة 

ووخالدكتور ؟ للغرب تقليد أم واقعة حقيقة الخايلندية الإعلام وسائل ي العربي 
طاهر

/للدكتور الفكر وسيكولوجيا اللغة سميولوجيأ بي بالإعلامي اب لخلماة 
علالن ب، 

;ي،سص
سويىج



كت1بمووصس
ؤ it  عوص.. ?•

اا1انيالدولي -ل 

 ،L_ الدكتور/1ةست1ئ مع1لي
1نمسو5<محصد بن |سم1ءدو 

الجوفمديرجامعة 

محمد،يدنا سوسله أشرف عل والسلام والئلاه ، العالمي؛ رب ه للالحمد 
الدين.يوم إل ان بإحسوتابعيهم وصحبه ه الوعل 

المؤتمرتنظيم عر السامية الموافقة بصدور الحوف ة حامعشؤقت فقد 
جدليةالإعلاص، الخطاب ر الأداب بكلية العربية ة اللغلشم الثاني دول ال

منالكامل اطار ي الكريمة المباركة الموافقة هذه تاءتي إذ ، واللغة( الفكر 
ويحييهعلمية مهام من به تقوم وما t الجوف لجامعة — الله رعاه—م ~ الأمر ولاة 

رويةوفق وقضاياه طموحاته وتدعم السعودي المجتمع عل بالخيروالئفع تعود 
الملكة-م'-\.

هذاتنظيم أجل من الجامعة وبي منسمححهود تكاتفت ة اللحملتلك ومنذ 
أهدافهتحقيق ي ثلمهم واضحة روية وفق منظم مؤسسي إطارعمل ي المؤتمر 
تقبلية.السا تطلعاتنوتواكب 

بننواف بن فيصل الأمير السموالملكي لصاحب الكريمة الرعاية ئثمن كما 
الجوف.منهلقة أمير سعود آل عبدالعزيز 
جامعةه بتضمللع ذي الالأكاديمي دور المع ما المؤتمرمئسهذا ويأتي 

ابأبعادهالإعلام ا قضايمقدمتها وق i المجتمعية ا القضايمعالجة ي الجوف 
السعوديىالباحيبن من ة نخببمشاركة المؤتمر هذا يحظى حيث المحتلمة، 
متميزةفرصة يميل كما واللغة، الفكروالإعلام قضايا ق المتحصمين والدوليثي 

الثتسقمستويات ورفع المشتركة، اليجارب عل والاطلاع واليباحث، للئباش 
يوسصأن عل الأمال هن الكثير نعقد ا فإئنثم ومن الخبرات، ادل وتبوالئراكة 

مواجهةأجل من ات الجامعا تيتهجهإستراتيحيات لصياغة الوتمر فذا 
دول.والوالإقلمي الوطن—ل المعيد عل الكبرى ات القحدي

للمعالج_اتتوطر التي العلمية الجهود تضافر إل ة مائحاجة ق فنحن 
اوثوابتنأ ديننعل اظ الحفإطار ق المنحرف ال الفالفكر تواجه التي الفكرية 

الوطنية.والوحا،ة اء الانتهقيم وثعل الديذية، ا ومرتكزاتذ
ولبلادنا،ا لندحرا الرشيدة قيادتنا ا لنيحفقل أن ير القي. العئ ه اللنسأل 

خدمةق جميعا نكون لأن يوئقنا وأن ، ثروسوء كق من الأبية مملكتنا يحفخل وأن 
اارشدل،ة.القيادة هذه رعاية تحت المجيدة بلادنا 



وارمك>(افه 1ا1لإعالما:حدليق )الخطاب 
ألجوفحامعث ِ اكزليق اللغة صئم 

rq-i"A / الأول/اةعا)كربيج

الوحيمالرحمن الله بسم 

محمدسيدنا سل؛ن المرسأشرف عل والسلام والصلاة بن لعال١ رب ه للالحمد 
بعد:أما تم أحمعبن، ه وصمبه آلوعل 

أوالعالميالمحل المستوى عل سواء المتسارئ والتهلورات التغيرات إطار ففي 
تلعبهقد الذي الفاعل وللدور الخلماب، لغة عل أنارها تنعكص شك بلا والتي 

ىاللغة تلك تحصبن ومحاولة الأنار تلك ة ودراسرصدت ق السعودية الحامعات 
الجوفجامعة ق الأداب كلية تنظم الصحيحة، والوطنية الإسلامية الثواب—ت، إطار 
حدليةالإعلامي الحتلماب بعنون:" العربية، للغة الثاني الدول المؤتمر العام هذا 

لتحقيقحلية؛ بالموتمر الخاملة اللجان الزملاءق جهود جاءت وقد والفكر" اللغة 
اودورهالإعلامي، للخطاب الوجهة الحلقيان بيان ا: أبرزهنمل أهداف، عدة 

اتالتغحليق المستخدمة الإعلامية اللغة تأثير عن والكشف، الأفكار. ة ولبقق 
والثقاهية.الوطنية الهوية عل الاجتماعي التواصل مواقع عبر الإعلامية 
السخيباليعم ثم ونمال سبحانه ه اللبتوفيق إلا تكن م لالجهود وهذه 

الأستاذالجامعة مدير معال وبتشجيع الحبيبة، مهلكتنا ق الرشيدة القيادة من 
الجامعةوكيل سعادة وتوجيه وبمتابعة البشري، محمد بن ماعيل إسالدكتور 

منولكل الخنذي ارك مببن سالم الدكتور: الخلمي والبحت، ا الخليللدراسات 
هاللس_ادلتي والتقدير. الشكر ا من المؤتمر هدا إئجاح عل العمل ي جهدا بذل 

وآخرا. أمرنوولاة ا قادتنيحفظ. وأن أمنها، ويديم ا بلادنيحففل أن القدير الخل 
بن.الخالرب ه للمالحمد أن ا دعوان



مؤتمرقتاب 

هء

الرحيمالرحمن الله بسم 
هألوعل الصطفى اليربي القي عل والسلام والصِلاة وكفى ه للالحمد 

وبعد.بي أجمع ه وصحب
ثقافةسمات من العلمية ات التخصص—وتثاْلع البشرية، الأجناص تداخل إئ 

اه_ميسبوق؛ غي معرفيا ننملورا شهد الذي والعشرين الحادي القرن ق العولمة 
أومنمع_تي، معري منظور من معالجتها يمكن لا معمدة معرفية ت إشكا١^١ أنتج 

معرفيةوحقول مجالات ي المتمستي جهود يننمللب وائما محددة، نظرية خلال 
اليأئيعملية هى القرن هذا ي رزت بالتي الإشكاليان تلك أهم من متعددة، 

الئأشيروائل أهم من الإعلام إى فكريا، توجيههم عل والقدرة الجماهبر عل 
اوبماللغة، ا أهمهمن والتي طرق عدة عل يقوم تأثيره أى ا وبمالبشر، عل 

منتسعى ومنطلقات أسس عل تقوم الإعلامي للخطاب، اللغوية المارسة أى 
إقامةعل الجوف، جامعة ي العربية اللغة قسم حرص القأثير، تحقيق خلال 

يوالفكر اللغة ثي بالجدلثة العلاقة عل الضوء لط لبمالثاني؛ الوتمد 
الخطاب،.لئا ذلخلال من المضمر ليكشفا الإعلامي؛ الخطاب، 

ةالممارسخلال من العقول عل الثأثير كيفية وكشف، العلاقة تلك دراسة إن 
سعىالجوف، جامعة ى العربية اللغة قسم من جعل الإعلامي لاخط_اب، اللغوية 
ويحفخلالوطنية، الوحدة تحقيق عل نس—اعد رصينة، علمية دراس—ات لتقديم 

اللغةقسم ام اهتمأن ا كملامي، والإسالعربي البعد السعودية العربية للمملمكة 
للاستثمارنتيجه يأتي الإعلامي الحطابء ق والفكر اللغة جدلية بدراسة العربية 
يخدما ملتسعى والتي الباركة ( ٢٠٣٠)روية وفق الجوف، جامعة من العرق 
والمواطن.الوطن 



-■'ك'
ic'V ' ■*.; .محتممأ•, ف . ; • .■

كلمة
اصرانسهدون بن  ٠٥٠.

|ومؤتمرء1م أمين 

وبعد;بعده، لانبئ من عل وسلاما وصلاه رب لله حمدا 

واشلورالئقدم مدى وجلاء بوضوح ليدرك العمر هدا ي التأمل قان 
مواكبةا علينيحئم مما بأيره، م العاليشهده الذي والفكري والعري ئ العلم 
اتوالذتديوالئدوات المحاضرات إقامة خلال وروالممومن واشلالمقدم هذا 

ورسمالخبرات، وبائل الأفكار، لتوليد الحقيقى المصنع هي التي والموتمرات 
والئحديات.الإشكاليان مواجهة ي الحلول واقتراح والإسازاديجيات، ات السياس

مؤتمرهإقامة عل الجوف، بجامعة العربية اللغة قسم حرص ار الإتلمهذا وي 
الإعلأس:اب رالخهلعنوان: تحت جاءت التي المانية دورته ي الدول العلمئ 
منوحقلتي تحصصبي ين بازج ليمالعنوان هذا يأتي والذكرا،إذ اللغة جدلية 
الفكريةا وقضاياهالإعلامية العالجات إْا—ار ى والفكر، اللغة ة: المعرفحقول 

الإسكالياتعل والوقوف، ا، تواجههالتي والأزمات المحييات لرصد واللغوية؛ 
والفكر.اللغة بن بالجدية العلاقة ي الطارئة 

هى:محاور، حمسة ليناقش المؤتمر هذا جاء وقد 

والساهلالوعي وصناعة اؤة االم،_الوقليفة بن بالإعلامية اللغة الحورالأول؛ 
اللغوي.

الإعلامية.اللغة ي الأحر وثقافة الوطنية اليوابت، الماني: الحور 
والهوية.اليقافية القضايا ي وأترها العولمة عصر ي الإعلام لغة اليالم،: المحور 

واللغوية،العرقية، الإثنية ا وقضايالإعلامي الححلساب الرابع: الحور 
انية.والجنس،—

اللغةسلهلة بي( الغربي الإعلامي اب الحاءلي العربي صورة الحامص: المحور 
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الصورة.ومجازئة والفكر 

اوذلفي_اتتشكيل ق ودورهما الإعلاص الخط—اب وفكر لغة السادص؛ اشم-ود 
ا.المرفه الأحلاق، رالعقائد، الاحتماعئة 

مختلفمن ات ملخموتمانية مئتان الخمد- الوتمر—ولله لأمانه وقدومل 
وكندا،الأمريكية، النجدة والولايات، عودية، السالعربية الملكة من م، العالدول 

الجزائرئة،والجمهورئة العربية، مصر وجمهورئة ونائلاند، الهند، وجمهوري—ة 
والخمهورئةالهاشمية، الأردنية والملكة الغربية، والملكة الئونسة، والخمهورية 

الئودان.وجمهورئة الاتحادية، نيجيريا وجمهورئة العراق، وجمهورئة اليمنية، 
الملكةداخل من ا محقمعقر ة خسمالوتمر أبح—اث تحكيم شاركاق 

والأقربالأفضل ثْدل بحما، تلانون منها اختير خارجها، ومن السعودية العربية 
الوتمر.عنوان إل 

موازينق مدم ما ويجعل الجهود، ق ارك، يبأن وجل- -عر الله ونسأل هذا 
ذبيد_امحمد.عل ا< اللوصل الأعمال، 
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اومالمكوية والسة اولغونة البنية سن العلاقة طبيعة ا م ٠
؟ْا 

سامشوكيف الفكر؟ ق الجامدة للغة اسبى الأي ضحث هف ك ٠
محسمسلساثقاسر؟

؟الإعلاص اوخْلاب تداول ق اللغة دور ا م ٠
؟الحننمع طيمات ياحشلأف , الإعلأْس أيا الخميلغة تختلي ل ه ٠

وداذا؟

وكيفوالفكر؟ اللغة جدلية الإعلاص اب اوهاطيت،شل هف ك ٠
؟موضوعم أهمنة ندرك 

سهماميكون أم ؟ الوعي تشكيل ق ووفليفته ماهيته بحمأ ل ه *
قيمابديلة؟!ليصنع التعالية القهم يخرق 

u_عز القبض يمني لا ة، الدفالوعي/ حدلنة  Jtاح الاظتإن 
منرق اييالتمحول ي البح_دث، ايمني وإنمموضوعي، بشكل اب الخْا

ال،ءقائقإل ذاتية تصورات عن الناتجة الحقائق أومن التجويد، إل الحمى 
تاريخمع التعامل ات آليإدراك تم ومن عقلية؛ عملنات عن ااذاتج_ة 

بهياعلاقتنا غايته. لتحقيق اللغة؛ بوسيلده/ وعلاقته الإعلامي اب الحْل
عنوتممت وتم،رح، تؤول، متوئرة، جدلية معرفية علاقة هي اب الحْل

أومعتمة اد، الحملوماهية بل.وذهانبئ. ضرورية، علاقة الجواذم،،هي بعض 
أوتحريما،تسويها، يكون لن الإعلامي، اب الحْلوتأويلنالوصوع ضبابية، 
ببن:الحية العلاقة عل سهاده وإنماسيكون قخمية، روى ي أوحصرا 

والأثر.اب،، والحْلوالفكر، اللغة، 

قإجاباته، تكسف، معرق، جدئ وال مالحل.يتة، الفلسفة ق ة اللغوال م
النفلربإعادة ينشغل الوجود، بقضايا الوعي إشكالية عن الختلفة، مياغاتها 

تصبحرق، العياق السهذا ق والاحتلام،. ااتهاتل وأشكال يجللوجود، اق 
يعلنعندما وذلي، اب،؛ الحْلمجال يحدده فكري لذظ_ام رهائا اب، الحْلق الفاهيم 

سرلا القكر أن العروق، من بالعالم. وعلاقته بذاته الفكر علاقة عن( اب الحْل
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اتصحبهومسكات متعوجات التاريخية رحلته ي ادف ويمستقيم، ط خق 
المجالاتتوعب تسجديدة مفاهيم بابتكأر اككر ور تهلحلت)رتهن تحولات؛ 
التحولات؟هدم الإعلامي الحطاب توعب يسكيف الحديد. القكر المعرفية 

وتأيبه؛انتشارا الأكم الإعلامي اب الحْنيفلل ولكن اب، الحْاأنواع تعددت 
العربيالإعلامي الحط—اب إن القول: ويمكننا ات. مقوممن يملكه ا ملل، وذل

عصرإبان عشر، التاسع القرن من الثاني الذص_ف، ق إصلاحيا طابعا اكتسب 
وبذربهاعددالحداثة صدمة هداالخطسأب استوعب، عث، حيالعربية؛ النهضات 

١عندالتقدم باب أسمقالاتهم ق هؤلاء وأدرل، العرب، ،تي الليبرارياب الكئمن  ٠
غيرهم؟تقدم اذا ولمالسلمون؟ تأحر اذا ملإشكاليا: والأ سلأن أروّشكيب، طرح 

واسجمتالتنويري دوره التاريخية آت المرحلمهذه ق الإعلامي الخطاب قارص لقد 
المائدة.الأفكار مع مفاهيمه 
وعيإل تحتاج وإيديولوجنات ثقافيا؛ ات تراكمالإعلامي الخطاب لغة تحمل 
علالأن العوام لغة يْلر تمالشال، سبيل فعل وعمومها، ا مراوغاتهيكشف، 
افكارعن والختلملة اكارح_ة الاغة هذه تعار حيت، الاجتماعي؛ التواصل مواقع 

همأنفسأصحابها تطيع لاييتعداوي_ة، بأنظمة الاجتماعية أوطبقتها جماعتها، 
يزعمونأصحابها أن والغريب، إيد.يواوجيا٠ مقولبات لأنها وذلل، علميها؛ الميطرة 
إلاوتقودهم لمقتضياتهيخضعون هم أنفسانهم الوعي دون ا، عليهالميطرة 
المنىي التحكم عل ا قد.رتهي الجديدة اللغة هذه مخاطر تتمثل المجهول. 

جمودلأن وتنميطه؛ الاكر أدلجة إل فنودي بها، تتحدت، الخي للجماعة الفكرية 
ومنوالاشتقاق، والأنتخاب التهلور عن بنيتهأ وعجز اللفة بجمود مرتهن الاكر 

الفكرسكون ي فاعليتها تمارص اللمة أن الحديئاة الألمفية اكراس_ات ق المعروف 
مرونته.أو البنيوي، نْلامها لجمود وفما وذلل، تحزره؛ أو 

أا9ءاياستكشاف ( ll\5المكر شكاادلLذa من الإعلمدماي: التطاب لغق 
علمهائرفي، ٠ فاعلة حقيقهت لخطاب 

وك،سآخر سي،ء الإعلامي الخمل—اب وهل والمعرفية، الموصوعية، اب الخْلمأبنية 
كائئافاعلا؟رالقارئ التلقي يصبح بحيت، النعب_ار تتجسدق التي ال>_نة الإرادة 

بفعليتحرر الإنسان لأن بو؛ النعبق ان الإفيحرية جوهر الإعلامي، فالخطاب 
أودوافعمحفزات، إل الخاصة والمروى الأفكار تتحول حيت، أوالقواءة؛ الكتابة، 
والخحولأتالأزمات، ي الوظيفة بهذه يقوم الإعلامي فالخطاب والإذت١جب للحركة 
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الثرية.تشهدها التي 
المحقلظهور الأول ات البدايق الإعلامي الخطاب ة لغي التأمل نمل 

النخبةلغة معظمها- ق — انهأ يكتشف ، بعده تعماروما الأسقمة إبان والجلأت 
كماالإصلاحي، الطابع اكتسبت اللغة هده وأن قة، اءوالفلاموالأدبالفكيين من 

القارئلدى حديد وعي تشكيل ق همت أساللغة هذه أيماأن الناهل يكتشف 
اسعمالاتهامعظم ق فهي بالأخر. قضاياالوجودوعلاقته بكتثومن الربي 

النسر،ق محتلي، لوب أسأوأى العامية، الألفاظ بعض لايعكرصفوة معرفة فعل 
المسحمى،أوانممود القصبرة فالمقالأت الأفق. ضيقة الذاتية الأراء بعض حتى أو 

معرفيةأشكال عن كاثئا الصحفي الخطأب تجعل أن إل تهدف كانت مثلا، 
ال،الشبيل سفعل الكون. بإشكالأت ا محتلنووعيا الواقع، تمحح جديدة 
الصحفيعموده ق م( ١  ٩٨٢— ١ ٩ • ٦ ) القادر عبد زكي محمد مقالات تكشف 

انيةوإنسعقلانية نزعة عن نحوالنورا ر ارالمرية الأحبحريدة ق العروق 
علئفرض التي للفكر اشمطلة الثقافية والأفكار الحامدة، الفكرية القوالب تقاوم 

العرفيةالقارئ تطورخارة ي هس، آسا كمالشفاهي، الوام حطاب لاوعيناق 
الأفقمن طور الذي الأمر ( ٣١ ٩٨٢- ١  ٩٣٨عقود)أربعة من أكم امتدار عل 

الشالات.لهذه القارئ ارف لعالاختياري 
قوالرافعي والعقال، و١لاذذي، حسبن، طه من: لكل الخلويلة المقالات أسهمت، 

منأثارته ما رغم العربية، الصحافة ق للمعرفة موموئا بوصفه الأدب ظهور 
كماالمنهجي. الحوار آداب حدود عن الأحيان بعض ي حرجت، وإشكالات جدل 

كانتالنمة لأن اللأة؛وذلك، لاحزاق انمرق الأفق أمام المجال القالأت هذي، فنخت، 
النحووالصرفقبضة هن اللغة المقالات هذه فأحالت، اللغة، فقه فلك، ي تدور 

اارومذطيقيالذهب، مع التحول هذا تزامن حيت، والتكلم؛ التكلم لخلة لإل 
قالأدب اتخذ وشعائرها. هأ بهلتومالمقيدة ات الحطابق تحولأ ت، أحي. ذي ال

ييالكلأسالقيود عن الأدبي الخطاب فيه ابتعد جديدا مذعْائا الشالات هذه 
٠.التقليدي بمعناه والخيال واللذة، الذوق، مثل: تقليدية مفاهيم ق حصرته التي 

الإبداع،لمفاهيم المحل الفهم تجاوزت جديدة مفاهيم عل مذفتح_ا الأدب وأصبح 
ة،اللغتعمال لاسعا واسمجالأ الأدب فأصبح الخالية. اق نحوالأفوانطلقت، 

الخطأبي اللغة فأضحت، نفسها، حول تمر المسالخوران حركة من ا وأنقذه
جانباكونهاكلامامعروئا.إل موضوعاللمعرفة، الإعلامي 

بي،الئ_فؤد( عل ) الئجالنة المقالات ق الإعلامي، الخطاب نمة كشفت كما 
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اليقدنةالمجالات هذه كتفت العصور. مجلة ق نثرت والتي والعماد، الواقعي 
أفقعل الفكرة تتطور حيث الأوجه؛ متعدد بفيض اللغة قلهور عن والأدبية 

بإمكاناتالمجالات هذه ي اللغة وسمحت، الضاد، الخطاب ي الأخرى الفكرة 
وفوضىالأحر، مع والوقف الحياة حركة تستشعر ذهنية لفاهيم جذرية تحليل 

ااو[اهرهبئر بإبرازالعلاقة تنشغل لغة فهي المسيطرة. عن الخارجة الطبيعة 
التلاعب.عملية ق دورها هذا إل أصف، وجودها، ات ومقومأوالأدبية العرقية 

فاعليتهالها لغوية موفرات بواسحلة طرفبن الرمزي؛ير التلاعب، أقصد 
لشالأتتقديمه ق مظهر اسماعيل يقول ما. حقيقة تذييف، أو الحقائق، لب، قق 

تحريرإل المائية أ نذعتهأنفيا هن نرضي أن المقود بنشر ا أردنا: كفور ار 
ناحرالشرقي سببا كان الذي المسمي الداء ذمم، الأشخاص، ادة عبمن التقي 

المقدمةبهذه قود للساليوم ا قدمننحن وإن ارة. الحضي الأخرى الأمم لحاق عن 
اقصد.ذا ملتعرينا ا بهنقوم نما بنشره، النائرين اء أدبأحد هم وقد الوجيزة، 

قمنوالها عل ينسج لم بأنه اعتقد التي الأنتقادية المقالات هذه إذاعة من 
الآن((أااحتى الحدين، الأدب 

بئرالمتشعبة ات العلاقعل القبض ه يمكنالمجالات هذه ق المنامل لعل 
حاجةاقتمت حيث ات؛ والكلمالعرفية، ة والأنفلموالتمثيلأت، ورات، التم

عنيبتعد جديد حطابي ياق سي ارف العاج إنتادة إعإل العري المجال 
ائي،المتاريخها بجمل النسر لغة ثثقل حيت، المارمة؛ الأدبية الأنظمة قيود 

بهذهالوعي نقل—ام عن كشفها من يدلأ ات الكائنام تثلمعن التمثيلأت وتكشف، 
ات!الكائن

العقل ١٢٠يعاني التي النعمب، إشكالية عن المقالات هذه ي اللغة تكشف، 
إلكلامه موجها الراشي يقول حمومه. مع ه تعاملي العصور مر عل العربي 
الناصضعفاء ي أمرْ ومتى واغتر، وتكذب واذعى زورشأنه، وإن والعقاد، » العماد 

لنظاهرة وءلها١ته نذور، لن مريحة حقيقته فان والإيهام، والتلفيق بالتنطع 
يغضبفان( هذا؛ هذه قلنا أن عل زدنا وما ثلمق، لطت، مكشوفة وسرقاته تدعى، 
وجهه.عل ذمم، قبل فليغضب، سواده، يصف، من عل الأسود 

نواحيه،كل من الأديب، هذا حقيقة إل لن، بتؤول اث، وعينمئل المقالات ذه هق 

والكت_ابصْه. مظهر أساهاءيل كقها ائشي القيمة راجع الشال، ديوان في نفلرات النقود: مر الراقص صادق مصطفى 
الخمود؛مجلة ف( القالأت هده ونشرت، والخفاد. الرافعي بعن دارت الخي الفكوبة العارك، همن محو التي من مجموهمف 

اارال-عوالمحول • ٢١٩٢٩الثالث والسفود  ٠٢١٩٢٩اغسطس الئاق والمقود ( ٢١٩٢٩يولمو همدي ق الأول المقود نشر حيث 
.٢١٩٢٩يناير المسايع والمقود , ٢١٩٢٩مم ديالسائس والمقود  ٠٢١٩٣٩نوفمبر الخامس والمقود ، ٢١٩٣٩أكتوبر 
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سخث«\ااكلامه كل كلأمه،إذالكن كل عل تاض اأن وفيهالكف،إذلايلزمن
هيهات،فهيهات الإعلأناتإ!؛ تحت لكن أماالعقادالذي » آخر؛ موضع ي ويقول 

لكنتبرة الكبالجريدة هذه لأن ا البلاغ ر حريدة من رده ْله نجمأول لكن وقد 
رجالأأن العجيب، ومن ا نائبه ر ه وتجعلعيبه، وئخفى سيبة، تمبع بمتزلتها 

العراقإل أخذه فأرادوا أومنه، أوفيه به ااJخدوعتي من لكنوا العراق، حكومة من 
ولكنهمالحافهل، بتزويق ١غازاز١ الأدب، ولكدوايجنونهاعل للادابرالعربية، هدرسا 
.إلا. عرفوه ما ذلك ولولا يه، ا ملوتركوه السفود، عل العقاد رأوا أن أخيرا تنبهوا 

البصرة((.رآ،خراب، بعد 

ااذق_دي،سجالهم ق العرب، ١^٣^ أزمة عن ابقة المالرافعى مقولات تكسف، 
الإساءةتعمده من أكم مماحبها إل سيء تعممبية نوعان عن تكشفا أزمة وهى 

الإيديولوجيةا حدودهمغ—ادرة تْلع تسم لالناقدة، الرافع—ى فذات الأخر. إل 
والكراهية.للصراعات النيرة العصبية لغة غير بلغة عقله يفقر م ولالضيقة، 

لأنهاالدوام؛ ألداْل كثيرمن عال فاعتمد الثقافهّ لغة الرامي لفة فادر لم 
بمقولأتمثلأالتفكير لاتقبل لغة هي خصومه. من صاحبها تمكن ثأرية لغة 
بعمّهأأفق الأفكارتتطورعل يمايجعل بالحوار، ترتقي جدلية طبيعة ذات 

والأفكارالحقائق، من تْلمص التعصبية النزعة ذات اللغة هذه إن البعض. 
الرافعىاب، خْاإن الأخر. إئجاذات شأن من التقليل ي ايائذة خصائصها ولها 
العتبةتتجاوز لم لغة المرية. بالعامنة الفصحى فيها مزج لغوية معركة هو 

والتحمر.الهمجية ين بة ااف١صل

1ووعو(؟ماي أزمة أم ٧^٥٥ وص الإع،ادم: فاي النعت.ى ألحهلاب 
قوأثره وإملاءاته اب، الخهيلهلة بسالنهممة عمر كثاب، وعى تجاهل يمكننا لا 

أنماطكل إن دايلن،- ان فيوكل كما — وعيهم ثمة ومن عام؛ رأي ومناعة التلقي 
التواصلالتلاعب، التحدئين. مملحة ق نصت، أن إل تميل اب، ١لخهلي التفاعل 

اواةاللامسإنتأج عل اعد يسلأنه الل.يمقراطية؛ الجتمع—ات ق مشروع غير أمر 
اتالجموعمملحة ي ينسب، التلاعب،- أي فهو— استمرارها.' عل ة والحافمل

التحدكنلهلة وسقوة الأقل ات الفئبمصالح ويقر لملة، السوأصحاب، القوية 
إدراكإل ولا التلأءب_تي، نوايأ إل يستند لا التلاعب، تعريف، أن يعنى لا وهذا عتها، 
الاجتماعيةوالعواقب، الأنار وإنمايسمتندإل التلاعب،، لهذا التلقون يْلهره الذي 

.٠٨ص طى!^٥ مالئ طفى س ١
.٣١١ص ارالع المقود لسابق، ا ٢
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التلأعب\االهنا

الخطاببوظيفة يتعلق اشكال سؤال مياقسة إل الفكري الطرح هدا يقودنا 
بوفليفةيقوم هل الهم. التاريخي اف اادعْلهدا ي وأهميته العوبية، لصحافة اق 

اروإظهالحسابات تصفية ا لإيديولوحياستمرار هو أم تنويرية؟ إصلاحية 
الأخر؟تجاه لبية السات الرغب

نحوالأمل من تعانا العربية ة النخببي بالجدل الفكري الصراع يعد هل 
أمالودلجة؟. العرفية وأنخلمته الكلاسيكي، الفكر قاطات إمالعربي العقل تجاوز 
تواصلهق العربي الوعي ا منهيعانى معري فراغ أزمة عن يكشف ؤال هوس

اانم>في؟
الصحفصفحات عل ذخبويتتي ذاتبن ببن معرفيا سجالأ الأن نناقش 

باللغةالكاتب أقصدتلاعب التلاعب، إشكالية لناعن يكسف أن يمكن والمجلات، 
القارئعل أوالهيمنة ناحية، من فيه الثقة بذعذعة الأخر الملرف عل للهيمنة 

مملحةق تهب، عملية وهي أخرى، ناجية من التكلم نحومقاس وتوجيهه 
تزييفق ابقة السالتعصنمه نزعة من ص،راوة أتي الإسكالية هده وتعد التلاعب،■ 
انمقأو:بيت عل معلئا الرافعي يقول الحقائق. 

رياهدارالسفاوه ق ماطيب، رياسئمها الخزدوس ي إذاطاب، 
والدينوبيانا، وعلما ليقة سبالمنملق العقاد جهل عل الأدلة من البيت، وهدا  ١١

وإنمأالعربية، علوم بكل الجهل منه يعرفون والحادثة الخالطة معرفة يعرفونه 
قدرماهومصهلرأنيكتب،، يقرأوأن فهوممْلرأن الصحافة، ييزف هورجل 

أوأوأدبيا عالما ظنه منه يعرف لم فمن كالعادة، له الكلام فأصبح ويشرب، يأكل 
عقله،من أطول انه لسوكتابة، أدب لص سباب، ثرثار أنه والحقيقة ذهن! جبار 

أوكتاب«.أأآامجلة جاءت كلما ١زا اذجلمن يجيء وعقله 
مجلةر الإعلامية الوسيلة توظيف، وء بسلايرتبحل ابق، الساص الاقتبق التلأء_ب، 
الأخرعل لْلة السة ممارسي دفينة رغبة عل ينطوي بل ب،، ئحسالعصورا 

كفؤالدهب، هدا يبتعد ولا الخصم. صورة لتشويه لن، وذلالحطاب؛ طريق عن 
هوما كل من السلبي والوتفر والغرب، الشرق ثنائية حول المطروح الموال عن 

أوالتبعيةالمياسى، اكياق ق يالعمالة إما الاتهام، حد إل تصل لدرجة غربي 
الأولاكلية الهامرة( ر لال؛أوجمة القومي الوكر اللطيف• عبئ ياي ومراجعة العال غيداه ترجمة لطة. والالخطاب دايسك،، _ال ف ١

.٤٣٨. ٤٢٧ص ( ٣٢٠١٤١

صآ'أا.الخامس المقود المابق. 
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اردور0أرلاو0

التلاعبأنواع أعقد الزاقعي لغة تمارس الأيديولوجي. ياق الم ق آزاث الوهدم 
الادعاء،بالجهل، العماد ام اتهطريق عن شرعي غير نموذ التواص-ل؛صميق 

يوديلا )) التلاعب من النوع هذا ق للغرب. واثعية واسّوصيا، والمت-رة، 
ضحايالأنهم الخياب مع التفاعل ولايمكنهم دوراإيجابيا ادة- ع— التلمون 

الا عادة-عنده— التلاعب للخطاب الملبية النتيجة وتحدث التلاعبا، عملية 
علاالازت؛ة العوامب، جميع أومعرفة الحقيقية النوايا فهم من التلقون يتمئن 

عندماحامة هذا ويحدث أورويتها، بهاالتلاعب ينادي التي أوالأفعال ادئ الب
ا١١المتلاعب{(.توظيفهالقاومة يمكن التي المعرفة إل المتلقون يفتقر 

ومنداع؛ الإبق ونظامه العماد لأفكار ارض العالنمم دور الرافع—ي يتقمص 
العقادار المتلاغيابه صفات ق الملبية عرإبرازالجوانب تلاعبه ق يركز تم 

بخطابويبتعد الحسابات،، تصفية عل يعتمد الصحفية الكتابة ق لوب وهوام
يكونأن للحوارالنقدي يمكن لا ال؛زبص، هذا ظل ق الموضوعية• عن( المتلاعب 

بحئاوليص ودفعها، الأحكام نقص كيفية أفق ق تشتغل الحوار لغة لأن فاعلا، 
تفكيل،يدلأهن الأحرين، فكر هدم أجل من نقد إنه الفكروالإبداع، دروط عن 

التلاعي،اعتماد الخياق- هذا ق - والملاحفل جديد. هن بنائه لإعادة الفكر ابنية 
المابعالمقود ي الرافعي يقول إبداعه. عل وليص به المتلأءب شخصية عل 
العقاد،به ابتل ما بمتل فابتلاها عليها ه اللنخط ذبابة لوأن  ٠٠العماد؛ عن 

الغرور؛ووقاحة الغرور، ودعوى الغرور، منا الداحيض(؛؛ الفيلموف؛؛ اك—اءر 
أنمن أقل ولا وقوته، فدره ي وأنها يبلى، طراز ْن أنها تزعم ثومها ف( لذهبت 

الطبيعة،وراء ما اب ذبمن فهوذبابة وإلا عمها، أوابن عنها هذا ذبلنا يكون 
اعظيم،فكلاهمطبيعية، ة ذباباهي فيه؛زى لخامة، الدنيا هذْ إل ح—اءت 

ونهن.((ا"أاقوة جبار وكلاهما 

إلالما،نز فلم العقاد- أي — فيه ا فبحتننحن أما اخر؛'ار موضع ف( ويقول 
مرحامه.يجدإلاصاحي، النقدفلم وذست< إلالئيما، نعرف، فلم وعرفناه، 

الحذساء؟أيتها سوداء أنب لماذا سلام. يا 
سلام؟يا الكون. ق اللامعة المخمنة لأني نالت: 

المراحيمي؟العقاد أيها مغرور أنث لماذا 
باشا؛!سعد من وأبلغ باشا، معد من، أذكى لأني، تال■ 

الأولاسة ااق،مرة( ر ا،تجمة القومي ادكز اسغا. عد محاد العش غدا، ترجمة واسة■ دائك• ذ،ز، 
ر،ا.م(صسم

ص،ااا.ايابع المقود المقود. محل الراقص. 
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سا"ا/رببعالأول/اء؛اا0

•آخر سيئا فقل اش، خنفسكلام الأرض وجه عل أديب كل وسبي سيدي يا ٥—ذ.ا 
مبعثهي والتي نقمك ي القائمة الماخره الضحكة الحقيثة إن مثلا: لنا فقل 

هىأ، وتلأوينها اوزخارفهبأوهامهك، ذفسعش اأنت خلعتهوالتي شعورك، 
أنهغير أبيص العجل ثبلك، من لبسها التي القديمة التي الحقيقة تلك، بعينها 

افيها.(("١١ وحبس بها، ظلم 
يخضعبل فحميا، التعشبة الأيديولوجية الدوافع من الخطاب، هذا يخل لم 

المنهجية،والإجراءات العلمية للحقيقة الجافية ا وأهوائهذات اللميول ا أيمح
والإثارةالعنف، شواهد د برمميهتم ماحبه، فكر ق بتيوي قصور عن ويكشف، 

هذاوعل الأفق. ضيقة إيديولوحية روية لتكريص الأدبية؛ الصحافة جال مي 
العزيزوعبد عصفور، حابر ببن الفكري، للصراع هوأشرب، سجال، نشبا المنوال 

التفيحول اض، المالقرن نس—عينيان ق الأدب،، ار أخبصفحات عر حموية 
هذاتضمنه ا ومواتجاهاته، القديم العربي والنقد ونظرياته، الحديث الغربي 

فراحإليه، يميل الذي النشيي للتيار التعفبا طرفا كل محاولات من السجال 
إلوومل بل شأنه، من والتقليل الأخر، الطرفر أفكار هدم عن يبحيث، ظرف كل 

ادل.التبالاتهام حن 
الفكرطالعنا وإنما الحد، هذا عند التقام ق النهحلي لوب، الأمهذا يتوقف، لم 

شديدهجوم بشن العرب،« حوار ار ة مجلمع حوار ي حعيهل هشام التونسي 
والجابري،سعيد، إدوارد مثل العربية، يا الإنتلجفمطبقة من كبيرة ثريحة عل 

وتهجمي،—از، ارمذ،ح بأنه لسعيد تشراق الأساب، كتفاتهم وتينيني، وأركون، 
اومتث،راق، يعرفاالاميكن لم )) بأنه ه نفيعيل. سوإيديولوحي((.أآاووصف، 

هلحيا((.رآاويعيبسأعتبره وإنني بل قيمة، بذي ليس الآس_تثراق عن ه كتب
عناماءخوذة أنهوأفلن لاأستسيغهافحصيا، لمفاهيم تقديمه، )) أركون عل 
ذلك،مع وتكلمه الدينية. للروح فهمه، عدم عليا< وأعيب، ية... الباريسات الوف

شبابلدك، تونس(، وق ان لبنق لها مدك، وجدت أركون وأفكار لام. الإسباسم 
بأنهالجابري ((.ر؛اواتهم االفكرية وهوضاتهباريص من ايأتي مبكل مفتون 

إسهامتقييم يحسن ولم القديم، الشرق روح ولا لامي الإسالتموف، يفهم »لم 
إلالدعوة لأن اغ، هسعغير وهذا العقلر مفهوم من كثيرا وهويشحم ينا.. سابن 

UI .١٨٢.١٨٢٠٣الأبع. المقود ^؛.
.،(٢٠ره♦ العاق( ركانون يناير الشاق، ااع،ا>،د العربي^ الفكر مومق عن نمير شهرية ثقافية محمية مجلة اضرب، حوار راجع، 

ص؛ا.السابق 

ص،/ا٠المسابق 
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بالفكرلها لاعلاقة أيديولوجية دعوة تبقى مناخنا٠ ي ضرورية ولعلها العقلانية، 
،١١العميق.((

ابحسعل الفكري مشروعه يؤسس المكرالعربي يفلل مهتي إل ؤالناالأن؛ س
خهب،ثآيبدوالأمر الأخوين؟ جثث عل المعرفة ويقتات، الأخرى؟ الفكرية المشاريع 

وقJلأفكار، دائم تاريخ إل الإعلامي، الخطاب ق الفكرية، اب الألعتتحول حبي 
يقدف،أن بعد المدارة ق دائما أفكاره الفكر يضع الماسي، الفكري اخ المنهدا ظل 

ونيوسسوهؤلاء المكرية، مشروعيته ينال كي المفاد دائرة إل الأخرين بأفكار 
الأصولالفكر من العربي الفكر عل خطرا أشد يصبح حداتي، أمول لفكر 

أصولفكر أمام ومعوق، مؤلم فكري صراع أمام قريبا أنفسنا نجد وسالتقليدي، 
يعتمدحداتي أصول وفكر الهما، مع رالئحن صراع فكرة عل يعتمد تقليدي 

إئكاليةعن المحاق الخطأب كثف، لقي. ا. لنحن ١ مع ا رالأنصراع فكرة عل 
العقليةفالعلوم بالأخر. علاقته مسيرة وهي العربي، اللاوعي ق ومنحدرة عميقة 
مننون الحل. والمحافخلون ّ نافعة وغير دخيلة، علوم بأنهأ ماء القيؤ عند اتهمت، 
القدماءأدان مثلما الغربي الغروالفكري فأدانوا الملريق نفس عل ساروا العرب، 
يكثف،الأدبية، الصحافة مجال ق الصحفي، الخطاب هو وها الأخيلة، العلوم 

التاريخ.حركة عكس يرالفكرالعربي ساعن لن
لبناءا، الرفض القبول^ ر الإيديولوجية للتنائية العربية ااذخبة ت( أسيهكذ<ا 
أندون الوعي عل يهيمن( الدك، الإيديولوجي ام اكئلممع يتلاءم معرفا أنموذج 
حولينصب، همه جل لأن ثقافته؛ إل ينتمي ادذ,ي يرْ نخلبفكر طرف يقركل 

التمهليةبالقراءة حاملا خْيابها فجاء الأخرين، أفكار بنفي الهيهذة؛ونس، فكرة 
ق— تراجع الموضوعي. والنقد بالتمحيص تعرف لا متوارثة لأفكار تخضع للأخر، 

متهمةوتصبح بل الإيديولوجيا قوة أمام م والتقي. الحداثة أسنلة ياق- الم هدا 
الجاهزةات الإجابأمام المهمة ئلة أمكل تراجع كما الجمعي. الوعي ف، ومدانة 

الفكربي بالعلاقة طبيعة إل سوالما ويتحول العربي، الفكر ق المائدة والمْللقة 
العلاقة؟هذ.ه طبيعة ا هالإعلامي. والخطاب ا والإيديولوجيالحداثي العربي 

مهاويقل. العربية للأيدلأيولوجيات الإعلامي الخطاب يخضع هل تأسستا؟ وكيفا 
للمتلقي؟خادعة نقدية طروحات كل شق 

الثقاق،الواقع إنقاذ عر قل.رته عدم ق الإعلامي الخطاب إشكاليان أهم تنسل 
يرتقيمعرفا بديل تقديم عل( وذلك الإيديولوجيا؛ أسر منا وتمديره أوالأدبي( 

١'ي لماص ا ١
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منهيتثرب راح تجاه التغ—ال بدوره يقوم أن من فبدلأ العربي• بالتلقي 
الاجتماعي؛اى اليفظواهر من ظاهرة ق عليه، اد اعتا مبتكرار إليه ويتودد 

ةالوسملصالح أومائية ااكات_ب، بة بالنسقخمية مكاسا لتحقيق إما وذلك 
علسلطنه ورقيبايمارس حارساللتقافة، الإعلامي الخطابرفأصبح الإعلامية. 

منكل صد ا توظيفههل يملطة، السيد ق أداة أصبح المألوف. عن خروج كل 
عليها•يخوج 

|لدز|حيدوأ1ل\ى اامركزو0 من الإعلدْاى: م\ي اللغة 
والأستهلأكالفرجة زمن ق ا وتحولاتها صيرورتهة اللغتسنتمد بي معأي من 

عليعيش عربي عالم ي مجال من للغة بقي ماذا التكذولوجي١؟ حلف والركض 
اوحص_اره؟هامش 

الوجود،بقضايا كاتبه ووعى لغته، قوة من الإقناعنة طاقته الإعلامي تمد يس
ابمالتس-قل ادة إعبحاصية م وينسالمتلقي، ق الخارجية تا'تثواته إل إمامة 

اتأومياسأوظواهر، ا، قضايعل الضوء إلقاء أهمية إل الحاجة تقتفيه 
الولديلة ووسابقة، سلقفايا يرات وتفستحليلات أو الخطاب، لإنتاج امرة مع
الحياةق المعوقة الاندفاعات إن زيمل جورج يقول ّ اللغة هي غايته، لوغ بق 

الخطابي ة للغالزاجيدي بع  ١١٠١١يبدواان.اتي.آاا الهدم إل تقود أن يمكن 
والصيرورةالخطاب، ق للغة الغريزية ال—ضرورة هن التحول ي ممثلا الإعلامي 
ة،اللغار لتحديدمسالإشهارية الصورة ندحل ي أقصمبوالتاريخ. عاللغوية 

لاغةجديد مهثر هى وإنما سذة، ليست الإشهارية فالصورة حركتها، وتقييد 
اتاللغطبيعة ومن التعبيرالحديثة، طرائق ي كامنة وضرورة الإعلامي، اب الخملم

تحولها،مراحل من مرحلة كل ق جديدة رهانات وتعتمي متحولة أنها الإنس—انية 
الثقافةق الموت أومن البدائية، المجتمع—ات ي ات الكلمإل الصراخ من مواء 

تتخذالأن هى ا وهالحضارية، ات المجتمعق ة المكتوبالحروف إل الشفاهية 
ارتكنولوجن_ة,المجتمعات ي ا المكتوبة الكلمة يدلا الرئية الصورة ر جديد منعهلئا 
تحولكل ق انسجامها ة حالعن لنا يكشف اب الخيلمللغة الماجيلي والهلابع 
الحرفمع انسجم والصوت اللغة، تطور ي الكلمات مع انسجم فالصراخ تمربه. 

١التكنولوجية التقامات ق الصورة مع تنسجم سوف والكلمة ااكتابية، لتقأفات اي 
الخط—اب.للغة إنذارا التحول هذا ي• ويم

Sirtiiiiel, Gt'urg:  لأأااااأثآا<-ا>1ا\. آ0اا>اا<ا بما،1أ'ا'ا أاا/اأ!'اِا ( ر2الآا 7نا'اا إ•,
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قدرتهيجند ل فاالرسا. اللغة ر يْل بوسواالتلق_ى الرسسل بي بالعلاقة تتسكل 
إشهار؛ةاصورة أو قنية، لوحة ر بالصورة أو بالكلمة أو بالوصوع، ام الإلماى ع

وضوحأن كما به. الاقتناع هلريق عن وأهميته قيمته االوصوع ا.لتلشي يمنح حيت، 
وماالرسل. بها يخاهلبه التي يلة بالوسيرتبمل التلقي، لدى وغمومه الوقوع 

لمنتجات،ااتس__ارع اليمو ذللن، الإعلامي، اُ_، الخهلق اللغة تراجيل.يا هن يزيد 
يجعلمما اعة، سكل بل يوم، كل تطالعنا التي التجارية والعلامات، التكذولوجيا 

يفوقلا ا أيمالإعلامي ار_، الخْلجعل ا ومما، ملاحقتهعن عاجرا ان الإنس
مريعاتفلهر لعة السمتل أصبح فالفكر لع. السواستهلال، الفكر تهلال، اسب—ي 

ينبمسحوها المواء، عل التلقي أو الرسل ان، الإنسوأصبح يريعأ، وتحتفي 
الجديدة.الثقافية والتقاليئ؟ الإشهارية والخور الصهللحات، من الهائل الكم هذا 

للأس_تهلأو،،العرومة الوضوعات، من تخمة من الأن الإعلامي الخطايا يعاني 
فيْ،،عياوالأشياء، الموضوعات، جميع استيعابا معا والتلقي الرسل عل فيصعب، 

وانمنائعات، الثقافمن الهائل الكم هذا هل وسوالأذتح-_اب، اء الأنتيا عليهم
الفتورتعرف، لا التي ا التكنولوجيمنتجات، من التدفق الميل وهذا والروائع، 

الحيويالإنتاجي النساط هذا الفهسحى العربية تستوعب، كيف، والاستقرار. 
تستوعب،كيف، اللغة، تراجيديا تكمن هنا الإضافة؟. عل قادرين غير وأصحابها 

العري،القصور هذا ظل ي لها حمر لا لأتياء الفوضوي الإنتاج من الميل هذا 
الحديح،؟ان الإنسعال المسيهلر الأستهلاكي النهم وهذا 
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ا1رحمنالله بسم 
ABSTRACT؛سصيعئر

اللمايتالوظيفية الضامي! البحث ينامش 
دامتخ اصر، العالإعلامي الخياب للغة 
بيبتربحي التي التفاعلية الوظيمة من 

أنموذجاانتباهه، لتوجيه والقارئ الكاتب 
الرياضصحيفة افتتاحية وئكون للبحث، 

التهجباستحدام ودلك للبحث، ة مدون
الظاهرةيصف الذي التحليل الوصفي 
إلللوصول علميا؛ ويحللهتا اللغوية، 

البحث.من الستهدقة النتائج 

ق:نتائجه أبرر وتتلحص 

الحطابق التفاعلية الوظيفة أهمية ١- 
التيالأول العبة ا كونهالإعلامي، 

والمحاطب.المحاطب بن يتربحل 

-٢

٠٣

الالقق الإعلامي الحطاب نمير 
اضالرية لصحيفالافتتاحي 

والعانيالوظيفية، _تي ااضامبواء 
مهمعل في التي الإيحائية 

ودلالاته.الفص تداكيب 

قالمية الماكس تنوع هام إم
اهانتبتوجيه ق الأفتتاحى القال 

اب.الخهيد مماقوقهم ارئ، الق

Tlie researcii discusses the linguistic
functional contents of the language of
current media discourse using the interactive
function that connect between the writer

and the reader to direct his attention as an

example for the research. The editorial of
Riyadh Newspaper is the axis of research.
The most prominent results of the research
:could be summarized in the following

I- The Importance of
interactive function in

media discourse.

2' The media discourse

in Riyadh Newspaper
is distinguished by rich
functional content and

suggested meanings that
help understanding the
structure of the text.

.١ The contribution of variation

of text structures in editorial in

directing the attention of the
reader and understanding the

aims of the discourse.

التفاعلية،الإعلامي، الخطاب، ة، الدلالالوظيفة، ١الضامتي، الفتاحية: الكلمات 
١با.١لخاهاتحليل 



9اككر(اسه حدليذ ابعسيلأ الخطاب )
حاهحة- اكزيية اللفق فسم 

ماع؛اهَممءالأل<اا ' ٧١٩

صدمت

الاجننماعية،الحياة ق وودها تضاعف التي الاتصال وسائل أبرز الإعلام يعد 
ار،رنمع، واسنفاق عل ات المتنوعالحمامثدي ال الاتصوسائل انتشار مع 

ياسيوالساني الإنسلوك السمن متعددة جوانب تؤترق والتي ا، ١ ٢ ص ٢: ٠ • ٤ 
تكوينق أساس—يا دورا تودي فأصبحت والتعليص، والأحلائى والاحتماعى 

ابالإعلأمي:''أحدساسل٠ العام،)رال، الرأي وتشكيل المواقف 
وفليفي،تواصل بعد ذات انيثت ملفهومؤسسة المجتمع، ي ات اوحْاابأشكال 

اب،الحْاويتمددهذاالمجتمع، الأفكاروالاراءق ملامح ايعتبرمالمحامن كم
؛٢٠١٦رليحل، ا((، انتماءاتهواختلاف الفكرية أنواعه بتعدد ويتنوع 

اجتماعيانبنيا؛ ار إمحني يأتي إعلاميا منتئا كونه أهميت4ت"هن ويستمد ا، ١ ص 
قدرةوله المجتمع، ق اافعالا< التواصل أشكال من شكلا كونه جانب إل محددة، 

منا،  ١٨ص ٢: • ١ ٢ رأبومزيد، وعيه"، تشكيل وإعادة المتلقي، ق التأتبر عل 
بالفردعلاقا؛ ذات متعددة وقضايا متنوعة، مضامبن من ا، حه؛اابي يبنه ما خلال 

والمجتمع.
الرسائلا علميهتشتمل التي الإعلامية ات أوالمحتويالضاهبن ب و:''تكتأء
منا قوتهوالماعليان والرئياث هوعأ؛ والممالمقروءة ا أنواعهبمختلف، الإعلأ٠يان 

الإعلاميةاللمعان وتكون بل الضامير، لن، تلعن بها أويعبر بها اغ تصالتي اللغان 
أوالمس—تقبلبنْلريق عن المضامبن تلكم رموز فلن، علْيان ي اص الأّسهي 

وصوله—اان علميلن، ذلهل سواضحان بلغة مصاغ_ان الرسائل كانت، ا فكلملها، 
الفلواهرتحليل يمكن لا حيذث، نظام ف"ااالغان ا' ١ ٢ م، ؛ ٢٠١٣)عمر، إليهم"، 
ا. ١٨ص ٢: ' ربوجادي،ا* أكبر((، نمق أجزاءق فهي غيرها، بعذلهاعن اللغوية 

منعدد تحقيق تهدفا تسالإعلأمي الخطايا لغان فإن المجال طبيعأن ووفق 
سيرتوسالتي؛" التفاعليانا، رالوفليف—ثن ا أبرزهمن المتلقي ق انية اللسالوطاننؤ 
تتبينمن ذللما ي وما الاجتماعيان الموسات وبئا الغ—اص بي، ال الفعالتواصل 

اينويهالت—ئ( —د القاص عن ير التعبي ا دورهويكمن ا، فيهوالتاتير ات للعلاق
ن،يالأوالهد،فا القصد ب، يحستداوليا دورا ا هندورارلعان ويكون المتكلمون، 



^لالا٠وJهر

اكاسالدوض 

ص٢؛ * \ * رإبرير، الشام"، حس، ويكيفه ه حطابم التكليصوغ ه أحلمن 
الوذلائ_فاأ كوامنهق تضم التي الشاملة هي:''الوظيهة التفاعلية فالوظيفة ا،  ٤٨

أحرىاوظائف، تشربهفملأعن والإغرائية، والتسوية، والتأ؛اوية، الأنفعالية، 
الرتبةتحتل مولية والثممة السحيم، من فهي الجمالية، الوظيفة ابرزها ومن 

ص٢: * ١ * رمحيد، التوامل"، الإعلام فماء ق الاتصالية الوظيفة بعد الثانية 
قالعيية الكلمة ة^ ردلألإيحاء من قيء عل الوقوف، ا حلالهمن ويتم ^٠ ٢١

اللغوية،العاحم تقدمه لا الذي وهوالعني أوالذهن، الحيلة ي ووقعها النقص 
\ص\توراء ا وإنمالكلمة، ة دلالكل هي ليست الحرية العجمية ة الدلاللأن 

إلابمعرفةبها أوالإحساس آفاقها، عش الوقوشر يمكن لا ووحدانية ية، نفسدلالات 
٢:* * ٣ رنهو، والتواملية، والأتمالية، والجمالية، ٠ التءدارية اللغة لوظائف، دقيقة 

(٨٥ص : ١٩٨٨و: ، ٩٥ص
الإعلاميالحطاب، للغة انية اللسالوظيفية الهامس هذاالبحث يناقش عليه 

افتتاحيهوئكون للبحث، أنموذجأ ااتف١علية، ة الوظيفمن متخدا اصر، الع
هما:مبح,تتي إل يمه تقسخلال من للبحث، مدونة الرياض صحيفة 

،وس0أسواف1قسم:ى ٠
العلاقة.ذات الداحلاشريفية الأول: ص ١. 
ودلألأتيا.التفاعلية الوظيفة الثاني: س ٢. 

ة)خمساختيار خلال من صنميعية، الدراسة الث1في: لميحث ا ٠
عنللكشف، للتحليل وإحضاعها الرياض، صحيفة افتتاحية من ا مقالات 

اليصية،والبني ق ا تضمينهة ودلالللمفردات الإيحائية الدلالات 
خلالمن التفاعلية الوظيفة تحقيق ق أسهمت، التي ات العينتوضيح مع 
l_j_ ) ،وااحل،ث.اللمة سياقات وفق الفردان

اللغوية،هره  ١١٥١١يمف، ذي الالتحليل الوصفي المنهج تخدام باسوذلك، 
ص: ١  ٩٨٧رطعيمة، البحت،، من تهدفة المسالjت١ئج إل للومول علميا؛ ويحللها 

بالوظائف،اللخوي ااذظ١م ربحل عل يعمل ١ب، الحهاللغة الوظيفي فالتحليل ( ١٥
بنيةتشكل التي الختلفة، الاراكيب، خلال يؤديهامن أن ام الذ۵للهذا يمكن التي 
يوديأن يمكن لغوي اء أوبنتركيب، كل أن إل النظر مع ه، وأساساليظ—ام هذا 

مابأبرز البحت، حتم تم ا\\-ه\\ا. ص : ١  ٩٨٥سوسبر، ردي مختلفة، وظيفة 
نتائج.من به حرج 
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ارليهاواسهاووه1دهدق اّضامين 
اساصوالإعلاص الحطاب للفق 

اائذ|وىاامؤهأد الأول: اكبيث 

1اعاادم0.ذات التصغية 1ومداخل اثول: المهللب 
يمكنلا إذ البحث، عليه تبنى الذي الوئيس الكون التعريفية الداخل ثشكل 

التيالنفلرية الخلفية دون والتحليل ة بالدراسالعلمية Jاموضوعات، دي تمل١ 
تضبطالتي التهجية والذهللق_ات، العلمية، والتعريفات، اكتملة، الفاهيم تتناول 
وتتكونعلمية، ذتائ_ج لتحقيق تحليلية وإجراءات، اره، ميوتحدد ااب،>اث،، حدود 

الأتية؛الفاهيم من البحت، لهذا التعريفية الداخل 

اااأأراسق؛1ووظيثإد0 اوْضاْين مضموم 1و؛ذ؛ 
الإيحائيالدلال المحتوى - البحت، هذا ق إجرائيا - الوفليفية بالفا يقمد 

العنيوهو الاركيبية، ياقاتها سي الإعلامؤؤ، الحط—اب، لغة ق الستحدمة للمعاني 
التأتبثربغية لت، وذلاس، الأسمعناها عن بمعزل والاراكيع_، اقل للألفالحفي شبه 

لتحقيقمعينة نحوقضية قناعاتهم واستماله انتباههم، توجيه و ق
محددة.مقاس 

حيت،أت،، الكلمسن التمييز بأنها: اني اللسالنفلور ق فيعرف، الوظيفة أما 
متل:اشرا، مبالتف؛رالدلال هذا اكان واء ستغثودلال، يتبعه موتى تغير كل إن 

منالحمل العني ا بأنهالوظيفة وئمرف، اشر، مبغير أو العجمي، المنى 
توىاليعل أوالمنملوقة الكتوبة الجملة ق الكلامية أوالصورة الألفاظ تخدام اس

الوظيفيونا،وسلو:"اسانيون ٢١٣:ص١١٩٧٧فى،)المالزكيبي. أو التحليل 
قا بعمهيوتر ة، متفاعلاصر عنمن يتالم، واحد، نسق ا أنهعل اللغه إل 

اللغوية،اصر العنة دراسهي الوظيفية، انياته اللمتكون عليه وبناء بعض، 
٢؛* * ٥ ربعيهليص، التبليغ"، عْالية صمن اللفوظ، ق منها كل وظيفة حلال من 
الركب،ق ات، مكونأومجموعة بن، مكونين بالقائمة العلاقة خلال من ؛، ٨ص 

اللغةوظيفة اللغويئن بعض ويربحل ٢^، ١ ص ٢؛ • • ٥ رالتوكل، أوالجملة، اللغوي 
منئفير اللغوي النظام بنية أن ترى التي اللغة، فة فلسسلمان، بإحدى 
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الخ9غاحامعة " الهزلية الأغث ضيم 

اء£اها لأوو ومحو \ح' 

بتحمقالطالية للأساوة )٥—و( صمبرالفصل سلخدام بوباسالننم ١. 
ويالجمعا، ه وفلولالإرهاب لدحر ة التواصلريوقدنجاحاننا الخم 

JLرنحاحاتت_االلتاكيد c ) ادالخبوومدقينه.مفنبوت
وأشدأشرا، أقوى لتكون كالشاهدعيانا•' وسيلها استحقارالمورة ٢. 

يتلملوزاالتعببورمكاكبي، ق ايألوف عن فالخروج بالنفس، علوئا 
الجرم.لعفلم اه الانتبويوجه الإيتافل، يحدث 

للدلالةرارتمواغ الفعل ق البني زيادة العينة؛ القرائن استحضار  ٠٣
الاستقرار،عدم عل ازاللدلالة رببالفعل أمرهم،والتعبير هوان عل 

الفعل،تأكيد لزيد )إلا( ات والإنبا نقمي رلأ النفي واستخدام 
القارئ.ذهن ق للمورة اح وإيض

وأبعادهاالسياقيةوالضاْبن الأفكار ترتيب زالواواق بالربحل إمهام ١ ٤ 
لدىالقناعات حصول ق رغبة للمقال، الجوالعام عل ْلغت التي 

التلقي؛
فهويتيحالتلقي، ذهن ق وتقريره الكلام تهّكتي ق الراكيب إمهام ٥. 

اإليهالوصول لايمكن قبوي، حتامية نتيجة إل الوصول للقارئ 
بمااع الإقنإل القارئ تقود التي الساندة الحجج تحضار إلاباس

مجتمعاإل هوهلريقنالجتمع أفراد ثي باون رفالتعوهي: يْلرح، 
العميما٠والحبر ة والفضيلوالتماسك الحب ق يرفل مثال 

9واووح(.معال؛)لم>يْ اا9ْلأاي، المضمون ثالئا؛ 
اهميسحياتهم، من جزءا أصبح والأمم، الجتمعات ي ارز بللأعلأمت"دور 

ولهوأمذجتهم، ومشاعرهم أحاسيسهم عل ويوتر وقناعاتهم، نقافاتهم شكيل تي 
والتنميةوالتوجيه والهزبية والتمليم التثقيف، ي كبيرا دورا فهويلعبا متعيآدة ادوار 

عندالفص تثبيم، يتم الإعلامي اب وي؛"الخهلا، ، ٢ • • ٩ رربابمة، وال١رفيه"، 
خلالمن أوالذكرة الحدث أو الواقعة عن للتعبير الاجتماعية ة المارسه لحيل
ص:٢: • ١ ٢ رأبومزيد، منهما"، لكل العرفية البيئة وتأتير اوالتلقي، الكاتب، روية 

القارئ،اه انتبعل تستحوذ التي اللغة استخدام عل اوكاتبه يحرص ولذا اؤ ١ ٠ 
ماالكاتب، ايعرض وتاريخ ررمزية القال ففي عنايته، ونستحلب، وتنيراهتمامه، 

والتقافيةالفكرية النفلومة ورسوخ ات نبمن عودية السالعربية الملكة تتميزبه 
اوكاتبااستخدم وقد الطاهرة، البلاد هده ي الواطن بها يتمتع التي والقيمية، 

عوديةالسللهويه والتانة ات النب؛"فهذا الأتي ، JL_^jU؛النص تعبثرات صمن 

٠
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ررمزيةوالثقائية''، الفكرية هانفلوماتذ_ا ة ملايمن عوزا الجتمعي والملاحم 
اتظهرصلابة متانة، ات، رالتبللكلمات اللغوية ة فالدلالا. ١ ص ؛ ٢٠١٨وتاريخ، 

غيابيعني العشي غياب فإن تم ومن والسي، اللفخل بن بااتذاس_به خلال من 
٢٠الحميد، رعبي ا<، وهدلوااللمفل بان العلامة  قترتبط فهي ولذا ؛. ٣٨٧ص : ٠٤
٢٠يط، رالومتقرار الاسات؛معنى المبالأتية: بالعانى اللغوية دلالتها  ص: ٠٤

ةوالصالأب؛، ٨٥٣ص ٢: ٠ ٠ ٤ يط، )الوسوإقامته البناء إجاده تمني والتانة (، ٩٣
٢٠يمل، رالوسالقوى الثديي الصلب، بمفهوم  ا.٥ ١ ٩ ص : ٠٤

الكلمةلأن:" الزكيبية، ياقاتها مخلال من فيثرز الإيحائي المنى أما 
أيماالحركة ى علالقدرة لها آخر، إل نمى من الحركة مورود،،رشيق وهي 

منفيا< هي ما حسمب، ووجهتها هويتها، تغيير تقبل إنها بحس، المدلولات، بان 
ص٢، ٠ ٠ ٦ رالغذامي، (<، ا، نفسالمبدع عن يمدر إبداعي مجهود والسياق ياق، س
١ليعم، الكلمة فمعنى ا، ٢ ٩ ١  محدد،معنى جملة لكل وإنما أوتحليل.، ات نب، ١

وتتعددبتعدداستخد؟اماتها، الكلمة ونتعيمعاني واحدة، وظيفة ة جملولكل( 
٢٠رالهيتي، ف،. تذكر ذي الياق السحسب، الواحدة ة الجملمعاني  ص: ٠٧

الكبيرةبمعانيها الإيحائية العاني دلالات النمى سياقات صمن ولدجل 
الأتية:الضامتي عنها ئفمح التي 

قغريزي ء سك، الولاء وقوة فملري، أمر الوطن حب، أن عل التاكيد • ١ 
لديهم.متاصل الانتماء مدق وأن الواطنبن، نفوسر 

الحقةوالوطنية الصادقة، الواطنة معاني عل الفردان دلالة ٢• 
ات.أوالواجبالحقوق سواءق الواطنبن لدى 

والضميرالنقية، النقم، طبيعة من المفردات مقاهان د.ْ تجسا م٣• 
عودية.ال،الدمخممية ا بهتتسم التي الحي، 

وأرىانية، الإنمالعواطيه أنبل ق الفردان لن، تلمعاني تنجل ٤• 
الخالقة،الحبة عنوان مهى السعودي، للمواطن الشاعرالقلبية 

للوطن.اءالحقيقي والوفة، النبيلوالأساذ، 
وطنهأمن عل المحافظة ق عودي السالواطن حرم، العاني تأكيد • ٥ 

الإخلالعليا، أمريآوتب، لكل التمهلي واستشعاره والعمل، بالئ-ول 
المكنةائل الوسف، بمختلردذللت، عل والعمل لامته، وسبأمنه 

مت١حهبااوالإمكانات 

0
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وتوجيهالقاوئ تفاعل إحداث عل يناكدمدرته—ا الضا^ث تلك وبنامل 
النسرق المستخدم الأسلوب ذلك ق هم ويسموأفكارها، ا نحودلالاتهانتباهه 

مثل؛تعبابرية، اليب وأسلغوية، هرائن من عليه يشتمل وه—ا ا، عيه
لماائتياهه وتوجيه التلقي، رالمفاخرالتحفيز بكلمة التمهيدللممفنال ١. 

عشرالتلأ'حماللمهنة والنسربكلمة مضاهبي، من المقدمة سيتبع 
تحققلتاكيد رعززاغ اض بالمير والتعبالمقال، ق المبثوتة الضامير 

وقوعه.وتأكد الفعل معنى 
الأفكار،ووضوح تعاضدالذ،امتي رالواواق الرابعل إسهام ٢. 

فالعطشاالض١متي، بقية عن نمله إلجزءلايمكن تتحول بحيث 
المتلقيفضول لإنارة ا، الأفكاروتكييفهتعامي ق اعد واواسرالب

المقمودة.نحوالفكرة تمالته لام

علللدلالة الاسمية التعبيربالجملة مثل؛ المعينة استدعاءالقرائن ٣. 
مالاسة ودلالالمحيرعنها، الضاميي وتحقق والأستمرارية، ات الثب

تحقيقفوضية الحضوروالأنىتداْ،ممايضاعف، معنى عل الإشاري 
وتراكيبه،النص بني بين الربحل ق الضمير وإسمهام الحطاب، مقاهي 

اللاحق.هن السابق مرجعية وتحديي. 

علالتدليل ق ة الفاعلالطرق إحدى يمثل التاريخي الاستدلال ٤• 
يرالتعبيمثل كما المتلقي، اه انتبلإنارة ببعض؛ وربْلها الضامين 

المعاني،لتقريب، ة ناجعيلة وسوالشواهد الحجج بايتحدام 
المتلقي،ذهن ق الفعل تنبيت، بقصد جديدة، دلالات أ وتحميليه

والإنكار.ي، السمة وإزال

م1ومق(.رسحلة مقال: الأأأي1ما، المضمون وابعا؛ 
والتبليغ،التواصل وهي ا أجلهمن وضعي، التي بالوظيفة اللغة تربْل 

ففي^. ٣١ص ٢: •  ١٧١ررماش التواصل. تودوظيفة لم إن للغة لامعنى انا< ذلل، 
يالسعودية العربية الملكة جهود عن الكاتب، ث تحي. ا قاتمة رسمحنة القال 

ه:قولالنص تراكيب، ضمن ورد وقد الشعوب، ين بالتعايش وقيم الحوار اء ارس
املكل داعية التعمب،، ونبذ امح التسلقيم موئلأ -ولاذاك،- المملكة "كانت، 
الحكمةمع متنافيا التعصب، ار باعتبوإتنيا، عرقيا ١لمحتدفاتي بين هوة أي يجسر 

مخLتلف،"،وارالأحر يقمي الذي الشر لنواذع ومقيتا أعمى، وإذعانأ امج، والنس
١ادة عالكاتب، أن يلحهل. النمص حلال ومن ا. ١ ص : ٢٠١٩قاتمة، رس،حدة  ٥



مويمرقءن 

اك)<اىارداثىقدتم'كت 

وتوحيهالتلقي إشارة تستهدف إخبارية ارات عبتتممن لغوية وحدات يستخدم 
معرفتهاإلالايمكن دلالات به توحي وما معاني، من عليه تدل ما عبر انتباهه 
اهوة يجئر، رموئل، الكلمات: أن يلحخل ابق الماب ال،زكيقشي الدهن، باحهاد 

والرجعمستئرالسيل الوئل الأتية: ات،رة البالعاني تحمل اللغوية لالتها دق 
٢:• • ٤ يْل، رالوسيشجع بمعنى ويجئر ا، ١ • • ٧ ص ٢؛ * * ٤ يْل، رالومواللجا 

ا.١ • • ١ ص ٢: • • ٤ رالوسيْل، القعر البعيدة الحفرة والهوة: ا، ١  ٢٢ص
فالسياقوااiراكيLد،، ياقات السباختلاف يختلف، الإيحائي العني فوأن 

قأسانا والتلقي والفص، الكاتب،، الثلاثة: الأطراف من لأي يمثل الاجتماعي 
:٢٠١٢رأبومزيد، الخياب،، تحليل عملية من باستدلألأت التفس_اإووالخروج 

اموهذا دلالته، ق العجمي للمعنى مغايرا اللغوي المنى يكون فقد ا، ١ * ص؛ 
اللغوية...ترتبحلالعلامات أصداء هى الإيحاءات لأن:" الإيحائية، الدلالات تفيده 

فالمنىا.  ١٨٥ص ٢: • • ٧ رعلي، الدلالة((. ذات اللغوية اصر بالعنوتيما ارتباطا 
الأتية:ي تبرز التي العميقة بالدلألأت محمل للمفردات الإيحائي 

تبوأتهاالتي عودية، السالعربية للملكة الوموقة الكانة عل الدلالة ١. 
لهما.الأمان وصمام والإسلامي العربي للعالم كونهاقائدة 

السعودية.للمملكة العربيوالإسلأمىوالعالي العمق إبراز ٢• 

االقديدقونهجهالملكة، لوبمالة والخالي إظهاداشدالإسلامي ٣• 
امح.الومهليآوالتستعزيزتيم 

العربيةالأمتبن ا قضايدعم ق سباقة الملكة أن عل التأكيد • ٤ 
مهذاالكراهية، ونبيخطاب، ز،د،، الغكوالتاهلومحاربة والأسلامية، 

ب]لوصولإلاكفةالآسة.
العرقيةالساقان تلغى ادرات الجهودوالبهده أن التأكيدعل ٥. 

وقلهوروالكراهية، التعصي، وتقودإل الخلان،، توسع التي والإتنية 
والأمم.السعوب، بي بالمروالأتتتال نوازع 

تفاعلتأكيد ق الأسلوبية ائل والوساللغوية، ات الاليأسهمت، وف. 
الأتي:خلال من التفاعلية الوْليفة تحقيق ق همايسهم الم،امتي، لث، اتلالتلقي 

التيالإحبارية البدءبالجملة متل: لوبية، الأسائل الوسامتخد.ام ١. 
نبوتلإفادة ال—اض والتعببوبميغة التلقي، اْ انتبحدب، تحقق 

الاستقبال،معنى ياقية السة كم—اتقيئارد.لألالممون، حصول 
وتقريرالمنى، مذيلتأكيي. الاعازاضية ة الجملاستخدام ويغيع، 
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الفكرة.

القضأياببي وللجمع الوكدة، اليجج رالواوالعرض الوابحل اسدعاء ٢. 
وأنقدإلللْيلفي، أوضح بصورة لتكون واحدة فكرة إل اليتمية 
الذهن.

اارهاووح_ة، ٧٣١٥صور١^تختزل التي بالفودات الكاتب استعانة  ٠٣
لأستجلأءالقي,للمتلقي الصورة وتترب 

يبعثمما الأفكار، عرض ئغييرنمحل ق الصغرى النص بني إسهام ٤■ 
ؤوالنشاْل والتحدئ. والحيوية، الإنارة لتلقي اق 

ياقالسمعمليات وفق ال الأفعاد>ربدلأمن يالصالتعبير تحل.ام اس. ٥ 
متضمنةالكاري النتيجة وعرض واضحة، صورة ق الضاهبي لعرض 

الألفافل.يرمن اليسق العاني الكئيومن 
العالمية(.)لحواارواد0ّ مقال: ااثهLنماديى، الهضهون خامشا: 

وأداءالتواصل وظيفة لخدمة وتراكيبها بألفاظها اللغوية البنية ستخدم 
الذلاه_رةتلك وتتضاعف (، ٣٨ص ٢: • اش،7\ ررمالخطاب، ق اللغوية العاني 

ادةرنحوالريمقال ق فالكاتب، االتواصلية، لوظيفتهالإعلامية ات، لخْااباق 
باقتدارالناججة ا وخْاواتهعودية، السالعربية الملكة حهود يتناول العالية( 

الإعلاميا< خْاابي الكاتب، استخدم وقد الجالأت،، حميع ي العالية نحوالريادة 
فضلاوالبشرية، الحلبيعية ات، والإمكاذالقومات، كل لديها الملكة إن الأتي؛' النص 

؛حاذب،متْلورة، منهادولة تجعل التي والد.ولية، الإقليمية والكانة الخبرات، عن 
رنحوالريادةبه"، يعتد ورأي موع، مسموت، لها العالم، ق محورية دولة كونها 

العجميالمنى أن يلحفل ابق السالنص خلال ومن (. ١ ص ٢: * ١ ٩ العالية، 
الذيالحور ية: الأساسالعاني ي يتلخص موع( ميهصوت،، رمحورية، للكلمات، 

واللفحلالسمعي، الأتر والصوت،: (، ٢٠٦ص ٢: * * ٤ رالوسيْل، الشيء عليه يدور 
يتهحي. ومل الذي السموع، الذكر موع (،ومس ٥٢٧ص ٢: • • ٤ يهل، رالوسالحكي 

(.٤٤٩•٢:صيْل،٤•)الوس
قالغوص طريق عن ممكن قدر بأكبر فيتحشق:'' الإيحائي العني أما 

٢:• •  U،yU)به"، الحيطة الهامشية ادلألة عهقتها التي الجمالية الأبعاد أغوار 
الوظيفةمفردات، مضامتي تودي الإيحائية الدلالات، أن يتبين هفا ومن (. ١٩٢ص

القردةداخل يب—د،أثرارتا، الإيحاء أن لث، ذلالتفاعلية، الوظيفة لتحقق الأذفءالية 
العانيفإن وعليه (• ٢٤ص ٢؛ • ١ • رمجيد، فيه، يرد الذي ياق السعن بمعزل 

او
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هءقة
مثل:الدلالة وتراء تعددالعني دْاابع م تتسالتي الضامنر ي تنجل الإيحائية 

قمرموتة وأمكانة نتبعودية السالعربية الملكة أن عل التأكيد • ١ 
القرارمنع أماكن أهم ا يجعلها مات القوممن ا ولديهم، العال

معا.والدول الإقليمي 
العربيالعالم اق ووزنهعودية السالعربية الملكة مكانة إظهار ٢. 

الحنة،والريادة العالية^ والكانة الوترة، لهاالركذية والإسالآمي.'مأن 
والدولية.الإقليمية المتكلات حل والشأوالكببوق 

الموتروالعالمي الإقليمي والحضور ادي القيدور العل التأكيد ٣• 
اودولي_آن.ق عودية السالعربية للمهلكة 

4قاااها,، الفاعأ ه١ ١٠حضالمسددة سة اك للمهلكة أن التأكيدعر، ٤. 
الناسفيالخيطالإقايصواتول.

والدولالإقليمي السعودية العوبية الملكة موقع تنامي التأكيدعل ٥• 
التيالحكيمة ة المياسبفضل ئم — الله من بمقل ~ وتعرزمكانتها 

يه،اكياسالملكة توابت ترتكزعل والتي الحكيمة انتهجهاالقيادة 
انمالم.أحداث مجريات ق الاعتبار، عبن توحدق الملكة مبادرات وأن 
القارئتفاعل حصول ضمانة المابقة المضاستي الدلال الراء ويوكد 

تخدمة،المسلوبية الأسان والعيناللغوية، الفنرامن لن، ذلويعرز انتباهه، وتوجيه 
مثل:

حملعل قادرة لغوية مقرئات اختيارات ق شراءاللغة تؤملي—ف * ١ 
استدعاءمعانيهامنق اللغوية المفردات وقدرة الإيحائي، المعنى 
ياقاتها.سخلال 

اب،،الخهاق المضامتي اللغوية البنية تشكيل ق العاني تأئء ٢* 
لاستدعاءالبسملة ات المقارننمقي اللغوية الزكيان تخدام واس

المتلقي.اذتد-اه 

بن،الضاملتعرير ا عنهمندوحة لا لراكيم، الكاتب، تخدام اس٣. 
اهانتبتوجيه لمرض النص بني تلعاءالشواهدوتضافرهاق واس

القارئ.

تلقيعل لتحفيرالتلقي التعبيرية بالْااقات الضية حثيالبني ٤. 
الإخباريةالجهل عرض ق التسلسل تخد,ام باس١ب،، ااخهامقاصد 

التلقي.عزيمة لامتنهاض 
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الكيوىالنتيجة لعرض باسدعاءالتاريخ التسوه القوة امتخدام ٥. 
الخطاب.مقامي التسوعن وضيفة لتحقيق 

ختاما:

مابقدر اللفْل لتقديرقيمة الفد_ى القياص هى:(( ١لإيحائية الدلالة إن 
الإ0حاددةتتأئوبهذه اللقفلة ققيمة به، خامة إيحائية من اللفقل ذلك ينتيه 

الإيحائيةالدلالة ان وبرغم (، ٢٥٧ص ٢؛ ٠ * ٩ ا"،)يحيى، وضعفونوعيتهاقوة 
الدلالاتخلال تواصلنامن والقارئ الكاتب بتي بالوبحل التواصل وْليفة تودي 

إلكونهاتودي ١لإقjاعية الوهليفة اتتممن فإنهالإضافية الأخرى الهامشية 
ا<عالي(، ٣٦ص ، ٢٠١')مجيد، وتوجهاته، التلقي ات قناعتغييوق إحدام، 

الأتي:ق المحي، أبرنتائج تتلخص 
التيالأول العتبة كونها الاعلامي، اب الخهلق التفاعلية الوقليفة أهمية ١- 

والخاطب.الخاطب بن بتربمل 
خلالمن الإعلامي للخطاب الإيحائية ومعانيها الوظيفية الضامتي بروز - ٢ 

للمفردات.اس الأسالعاني عن بمعزل الكبرى، وتراكيبه الذص سياقات 
القارئ،اْ اذتبتوجيا< ي الافتتاحي المقال ي ١لازاكيباالنصية تنوع هام إم٣- 

الخاها١ب.مقامي وفهم 
الوظيفةتحقق ي أسهم الأسلوبية والعيذ-ات، اللغوية القرائن تخدام اس٤- 

والقارئ.الكاتب بي التفاعلية 

براءاض الريلصحيفة الافتتاحي القال ق الإعلاص الخطاب تميز ٥- 
تراكيب،فهم عل بن تعالتي الإيحائية والعاني الوظيفية، الصام-تي 

ودلالاته.النمى 

منالكئثر حشد ق الرياض لصحيفة الافتتاحي المقال لوب أستميز ٦- 
يرةيسوتراكيب، قريبة، ومعاني سهلة، لعة والأفكارق والضام؛ن القضايا 

اب٠اJحاهلمرامي تحقيق عل تعبن 
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و1امر1جع:اكمادر ثبت 
الأردن،إربي، ا، ١ رط الأدبي، فر الخطاب تحليل ق دراسات ا، ٢ * ١ ٠ ر بفو! ابرير، ٠ ١ 

الحديث.الكتب عالم 
سسورةا،غير علمية ة ردراسالإعلامي، الخياب تحليل ٢؛،  ٠١٢١مذي-د«رحااء، أبو ٢• 

فلمهلبي.غزة، ^ية، الجامعة الأداب، كلية 
الصالح—ةسة تضينحو الفالممْليض الصحفي الحطاب ا، ٢ * ١  ٣١رباء، مزيد، أبو ٣. 

ال>اامم_ةالأداى، ة كليآ، «اة مذشاف ة علمي^دااس__ة ْصسة، ة دااسسطسة*  ٠١١
ضمية،عوة،ضن.

آآا،إربد،رط والنهج، والوظيفة، الجال — اللسانيان ٢؛، * اسديوية،مماو،رح' ٤. 
انمالمي.للكتاب الحديث،سان،جدارا الكتب الأردن،عاوم 

ومنبرالزليهلني، محمد ترجمة: الخطاب، تحليل ع، ١  ٩٩٧١ج، وبول، جبأ براون،  ٠٥
سعود.اك اللمجامعة والطابع، العلمي النشر الرياض، ا، ١ رط الهريكي، 

دكتوراهررسالة لليحوالعربي، وفليفية نجسونقلرية ٢(*  ٠٠ ٥١يحيى، سْلهش،  ٠٦
الجرائر.٠ قسنملينة متتوري جامعة ات، واللغالأداب كلية مدش-ورةا، غير 

الدرسق تاصيلية ة محاولمع التداولية- اللسانيان ي (، ٠٢* ٠  ٩١خليفة، بوجادي، ٧* 
الذكمة.بيت الجرائر، ا، ١ رط القديم، العربي 

وتطبيقية،نفلرية دراسة الصحاق الخطاب تحليل ا، ٢ ٠ ٠ ٨ / y ر ١  ٦١جميل،يدر،  ٠٨
HTTP^^:العرب، واللغوين للمازجمبن الدولية الجمعية موقع؛ من الأس—أرجاع تم 

^^wuuwwata.cc/forums/show .) ٢٠١٩/٤/١٥بتاريخ.
دارالغرب، البيماء، الدار ا| ١ رط اللسانيان، ق البنيوية ا، ١  ٩٨٠^،محمد.ر  ٠٩

الحديثة.الوقاد 

سعاية،رط\(،فداد،افراق،مكتبة. ١٠
الجديد.الشرق 

ا،١ رط الحطاب، انسجام إل مدخل الفص- انيان لسا، ١  ٩٩ر١ محمد٠ ٠ حمنابي . ١ ١ 
العربي.التشاق الركن ان، لبنبيروت، الخرب، اء، البيض—الدار 

ا،٢ رط نقدية، تاصيلية تاريخية دراسة العربي- الدلالة علم ا، ١  ٩٩٦١فائر، الدابة، • ١ ٢ 
اشماصر.الفكر دار لينان، بثروت، الفكر، دار سوريا، دمشق، 

ةدراسالإعلامي- وافورةقالخبر للكلمة  ٠١٣
جامعةالإعلام، كلية مذسورةا، غير ماجسير الة ررسالكويتي، الإعلام ي نظرية 
الأردن.عمان، الأوسحل، الشرق 

الحديتة،رطا(،دمشق،العربية اؤاسلريةاسوية ١٩٩٦جذر،ر. ١٤
العرب.الكتاب اتحاد منشورات سوريا، 

الفرمادي،صالح تعريب: ٠ العامة الألمنية ق دروس ا، ١  ٩٨٥رفردينان، سوسار، لي • ١٥
للكتاب.العربية الدار ليبيا، طرابلص، ا، ١ رط عجينة، محمد الشاوش، محمد 

دراسة— الشريف وي النبالحديث ق الإعلامي الحار ٢ا، ٠ ٠  ٩١حماي، ة، ربابع ٦٠١
الأردن.غمان، الأردنية، ة الجامعمذسور٥آ٠ غير دكتوراه ررسالة تأصيلية، 

صسوءي ة مقارب— العربية علماء عشد الوظيفية ٢عtالملأمح ٠  ١٧١عائل، اش، رم• ١٧
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بوصياف!محمد حامعة واللغات، الأداب كلية العمدة، محلة الوهليمى، النحو نظوية 
ا.١ ر المدد الجرائر، المسيلة، 

أوقاتي اللبناض المجتمع ي للحبوالتلقويوض الأتر غ، ٢ ٠ ٠ و• عمر، رمال، . ١٨
لبيان.٠ ؛خدوت يوسف، القدييس حامعة مذش-ووةا، ماجثوغير ررسالة الملم، 

المقاربةمنهج ومق العربية اللغة تدريس ق النصية المقاربة ع، ٢ ٠ ١ ر٤ بهية، ستي رحت. ١ ٩ 
رآغ.انمدد الجرائر، وهران، ة اث،جاماد

٠)فاصل، انمامراني، . ٠٢  ٠ والنشرللْلباعة الفكر دار الأردن، ع، ١ رهل المحو، معاني ا، ٢ ٠ 
وااتوjيع

ل(سلامرودار،سفي)ةبدياتا. ٢١
٠اس بلعبسيدي اليابص، جيلال جامعة الأداب، كلية ا، متشورة غير دكتوراه الة ررس

الجرائر.

مجلة٠ القراءة ق قراءة العربي- والإجراء الخمناب تحليل ٢؛، ٠ ١  ١١نعيمة، عدية. م ٠٢٢
فيسلاساب،كويةالآداب

ا.١ ١ ر العدد الجرائر، ورقلة، مرياح، قاصدي جامعة انية، الإنسوالعلوم 
٠الطاهر، شارف، . ٢٢ عاشور-لأبن والتنوير التحرير تفسير ي الوفليفي المنمنى ا، ٢  ٠٥١

جامعةواللغات، الأداب ماجسوغيومنشورةا،كلية ررسالة نمودجا، البقرة سورة 
الجرائر،الجراتر.

اا،القاهرة،رهل الإعلام، لرمحال المحو ا. ١  ٩٨٢رمحمد، وخفاجة، المرير، عبد شرف، . ٢٤
ووكتاب.العامة المصرية الهيئة 

سة-الفاسم،الأىسص،اسلبيقات، ٠٢٥
المفتوح.للتملمم القاهرة جامعة مري القاهرة، ا، ١ رط 

رهلتداولية، لغوية مقاربة اب- الخهلاسزاتيجيات غ، ٢  ٠٠٤١الهائي، عبد الشهري، . ٢٦
المتحت،ة.الجديد الكتاب دار بيروت، ا ١ 

الحطابق اللغوية البنية دورة (، ٢٠ ١٦رسمية، وبلحاج، بكوش، ة، مبرين. ٢٧
الأدبكلية متشورة(، عير ماجستير ريسالة أنموذجا، اقري مؤسسة الإشهاري- 

الجرائر.يجاية، مثوة- ان الرحمعبد جاماد_ة ات، وللغ
وأسسهسهومه الإنسانية. وم العلي المنوي تحليل ا. ١  ٩٨٧١رسدي، طعيمة، . ٢٨

العربي•الفك—ر دار ممر، القاهرة، ا ١ رهل تحداماص، واي
؟(،القاهرة،رْل الjائثر٠ واتجاهات الإعلام نظريات ٢(، ٠ ■  ٤١محمد، الحميد. عبد . ٢٩

الكتب.عالم 
ومهاراتالمظرية الأصول الإعلامي- البحث منافج (، ٢  ٠١١١بركات، المنير، عبد . ٠٣ 

الحديث.الكتاب دار مصر، القاهرة، (٠ ١ رط سقف اوتطبي
المراق،بغداد، (، ١ رهل واللسانيات، اللغة علم ق ؟(،مباحث ٠ ٠  ٢١رشيد، العبيدي، . ٣١

انمامة.السقافئة الشؤون دار 

بالكفاءات.المقاربة صوء ق الكتابي التعبير اهل نذث،تعليمية (، ٢ ٠ •  ٩١روليخة، ٠ علال . ٣٢
الادابكلية منشورة(، غير ماجعثر الة ررمأنمودجا، متومطّ المالئة الخسنة 

الجرائر.اص، عبفرحات جامعة الاجتماعية، والخلوم 
٢(،رط المدببة* ق ة الدلالأنفلمة - المعنى وظلال المعنى (، ٢ ٠ ٠  ٧١محمد، لي، ي. ٣٣
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لامي.الإسالمدار دار لبنان، بيروت، 
مايكلالوهليفي- الاتجاه ق الحال سياق ٢؛، ٠ ١ ^٦ حمود، وحاتم، احمد، عماش، 
حامعةI انية والإنسالاربوية للعلوم الأساسية الأوسة كلية مجلة نموذجا، هاليدي 

؛•٢٩١العدد العراق، بابل، 
الكتب.عالم مصر، القاهرف، ا، ٥ رهل الدلالة، علم ؛٠ ١  ٩٩٨١محتار، أحمد عمر، 

ووسائهلالعربية اللغة ٢؛، ٠ ١ ٣ مايورايار ١ ٠ - ٧١المر، تاج الدين اد عمعمر، 
والهوانفالتواصل موانع عبر رالدردشة؛ التآنص لغة ق مراءة التعدية- الإعلام 
البحثاسارحاع تم دبي، الثاني، الدول العربية اللغة لوتمر مقدم بحث النقالة، 

HTTI»://wWW.AURABIA؛ia)NFERENCE.ORc/MODULES^الرابط: عش الوتمو، موقع عش 
OY=CONFERENCE_SEMINAR/lNDEX.PHP?CONEtRENCE_S[MINARJD .٢٠ ٨١٩م٧مبتاريخ ؛.

نفنريةالنشريحية، إل البنيوية والتكفير-من ٢ا،الخ٠ليئة ٠  ٠٦١الله، الغدامي،عبد 
ء،اكرب،الركذاصافياكربي.

مجلةعمار٠ ام سترجمة: 4 اب الخهاتحليل إل مدخل ؛، ١٩٩٠١لويمس، غسبان، 
؛.٩١العدد سوريا، والسر، والتاليف و١لأرجمة للتعريب العربي الركر التعريب، 

ساكعايةالآمريكيةقانمراق،ررسالة
العراق.د.اد، بغ-جامعة الأم، الإعكلية ا، محشورة دكتوراه 

بنيريالعربية اللغة لقسم الجامعي الخ.هواب تداوليان ا، ٢ ٠ ١  ٤١نصيرة، كئاب، 
مولودجامعة واللفات، كاية**الآداب منسورة؛، غثو ماجسيو ررمالة انمودجا، وذو 

الجرائر.معمري، 
لبنان،بيروت، ا، ١ رط والتهلبيق، النفنرية ببن الدلالة علم ا، ١  ٩٩٣١أحمد، الكراعبن، 

الجامعية.ة الوسس
المياه،ا، ١ رط عصفور، جابر ترجمة: البنيوية، عصر ا، ١  ٩٩٣١إديث، كويوويل، 

الصياح.سعاد دار الكويت، 
دارسةالصحفية الأعمدة ق الحجاجى الخطاب بنية ؛٠ ٢ ٠  ١٦١لكحل،سءاد، 

اليومي،ر الحببجريدة سام نفلة نشهل- ود عملة يداولت
الجوادر.مسعانم، جامعة الاجتماعية، العلوم كلية ا، غثومنسورة دكتوراه الة ررس—

ماط،ال ا، ١ أط سان، ْمقاا ا قضايالهظدسة الةكسسات آ، ٢ * '  ٥١احمد، التوكل، 
ضطو١ذوذتع.

ةسلأل،رطعاالأاىره،س،ر،مكتب
الدولية.الشروق 

الأوسحل،الشرق السياسي-صحيفة الإعلام لغة ق النمية ؛٠ ٢ ٠ ١ ٠ ر انوي، مجيد، 
إقليماربيل، الدين، صلاح جامعة ات، اللغكلية ماجستيرغيرمسورة؛، الة ررس

العراق.كوردمتان، 
لغويةدراسة — العاصر الإعلامي الفماء ق اوكلمة سلهلة ؛، ٢٠١ ٣١سيرون، مجيد، 

الجامعةوآدابها٠ العربية اللغة قسم ة، والأدبياللغوية المراّات ة مجلتحليلية، 
؛.١١العدد بماليريا، العالية الإسلامية 
الغرب،الييماء، الدار ا ١ رط الأدبي، النص سيميائية ا، ١  ٩٨٧١انور، الرتجي، 

الشرق•ائديقيا 
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الدارتخناس، ا* ١ رط وأسسهاالعرقية، اءاللمانيات ١  ٩٨٦١عبدالملام، السيئ، ■ ٤٩
لاكتاب.الوسمة الجذانر، للنثر، اوووسية 

ا*عمان،١ رط الخطاب• وتطيل الإعلامي البمحث ساهج ا، ٢ ٠ ١  ٤١بمسام، الشاقية،  ٠٥*
والتوديع■للنشر داراسامة الأردن، 

ا،اوتاهرة،مصر،١ رْل العرسة، اسة آآا،م،>مع ٠  ٠٨١الإعلامية، ااصL٠للصات معجم  ١٠٥
انمربية.اللمة مجمع 

٣^،رهل ساص، الواواسزاتدجية الشعري- الخطاب ا،تحليل  ١٩٩٢١محمد، مفتاح، ■ ٥٢
العوبي*_اق اادقالركر ان، كسسووت• الخرب، الميماء، الدار 

اتونص،١ رْل الشوص، الهلهب تعريب: الألستية، مفاتيح ا، ١  ٩٨١رجورج، مونان،  ٠٥٣
الجديد■متشورات 

الخْيابتحليل نْلريات ضوء ق القرْلايسى تراءة ٢(* ٠ ١  ٤١خليفة، اوي، اليس ٠٥٤
الحدية،ضواسوىفياكرامسات 

كليةالآداب،جاسةاسسود.
القوميالركد ا، ١ رْل عالوب، الوهاب عبد ترجمة؛ الخطاب، ا، ٢ * ١  ٦١سارة، ميلز، ■ ٥٥

القامرة•ول،رجمةأ 

إربي،ا، ١ رهل نظرية، ة دراسوقضاياالجتمع- الإعلام ٢ا٠وسائل ٠ ٠  ٤١ترتمي، مار، ■ ٥٦
للنشروالتوديع•حمادة مؤسسة الأردن، 

المراق،ا،يفداد، ١ رهل عفدالعرب، الاجتماعي اللغة ا،علم ١  ٩٨٨١تهر،مادي، . ٥٧
المتتصري.الباممة 

والإعلام،اللغة ق درامات والاتصالية- التواصلية الكنايات "•آغ،  ٣١هادي، نهر،  ٠٥٨
والقتر.للطباعة الفكر دار سسوريا، دمشق، ا، ١ رهل 

لأمالانماسمي،رطاا،بمداد،انمراق،. ٥٩
السامر.دار 

الدارمصر، القاهرة، ا، ١ رط والإعلام، اللغة فلمفة ق ا، ٢ ٠ ٠  ٧١هائي، الهيتي، ■ ٠٦ 
للنشر•التقاقية 

رهلفتية، ة دراسالقرآني- القصص لغة ق والدلالات آا،اابنى ' ٠  ٩١عماد، يحيى،  ٠٦١
والتوديع.للنئر دجلة دار الأردن، عمان، ، ا١ 

٣ا،رهل اكفعر، السرد، الرمز، الروائي- الخطاب تحليل ا، ١  ٩٩٧١سعيد، يقْلتي، • ٦٢
العربي■التشاق الرتمز الغرب البيضاء، الدار ان، لبنبحروت، 

توثيق
مؤسسةالرياض، الرياض، صحيفة ٧ا٠ مايو، ، ٢٠١ ٩١محتلي، عمرة موسم ٠ ١ 

(■١٨٥٧٩١اكحفهة،افدد اليمامة 
اليمامةمؤسسة الرياض، الرياض، صحيفة (■ ١٣مايو،  ٠٢٠١ ٩١الفكر، اف احتْئ٢. 

(.١٨٥٨٥١الصحاقية،اكدد 
اليمامةالرياضأموسسة الرياض، صحيفة (■ ١٧لإ،دسعثر، ٠  ١٨١وتاريخ* دموية  ٠٣

(■ ١٨٤٣٨١المدد الصحفية، 
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اليمامةمؤسسة الوياض، الرياض، صحيفة ٢^ ١ يعاير، ، ٢٠١ ٩١قاتمة، سحنة ٤• 
(.١٨٤٧٣١الصحفية،افو 

اص،الرياض،طسةا.صحيفةاري٥■ 
ا. ١١٨٥  ٥١العدو الصحفية، اليمامة 

الوسيطة:الراحع 
الحطاب،تحليل ي —دراسة الحديث النشد ق الأسلوبية (٠ ٢ ٠ ٠ ٤ ر فرحان، الحربي، • ١ 

والتوزيع.والنشر ات للدراسالحامعية ا،لومسة مجد، لبنان، يبرون، ا، ١ رهل 
دارمصر، القاهرة، ا، ٢ رط الأعلام، وسائل إل المدخل ا، ١  ٩٨٩١العزيز، عبد امف، ٢• 

العصرية.الكتب 

٢٠٠وآخرون، عمايرة،موس ٣•  عمان،ا ١ رط اصرة، المعات اللغويق مقدمة (، ٠١
والتوزيع.للنشر واتل دار الأردن، 
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الدوض؛لناس

الملحص

إليهتهدف فيما ونهيق النافر، عل كبير بشكل الإعلامية الأسطة تعتمد 
بالعديدئإثهاتتوسل تم ومن العام، الرأي وتكوين الجمعي الوعي تش—كيل إق 

والميْلرةاهتمامه وتوجيه التلقي اناتب_اه ائارة شانها من التي الآس-اايدا من 
ماترنوإليهتحقيق له—اسأنهاق التي اللغوية الأئماْل لبي ومن تركيزه' عل 
مندلالتهاالإجمالية لاتتام )ااتعاب؛رالأصطلأحي-ةاافي تلك، أهداف من 

كميرإالعاصرة الإعلام ائل وسادت، أففئد لها، مفرداتهاالكونة معاني مجمل 
الإعلامية،اءالرسالة بنجيداق توفليئا ووظفته التعابيو، هن هداالتمهل من 

جديدة،عمرية سياقات، استئدامهاق أعيد لتاالتعابيرتراتية تلواءكانت، م
نقلهاتم أومأرجمة معينة، ونقافئة اجتماعية ياقات، سإنتاجهاق تم أوعصرية 

مجريات،والتأشيرق المتلمى توجيا، لهادورهاق فكان ولغته، الأحر إء—لأم من 
التعبيرجاذبية ومنها: التأتير وسائل بمص إق أيما البحت، تْلرق وتد الأمور، 

يصبربه الذي والتكرار متلقيه، لدى التحمق والإمتاع والبلاغي، النفسي وأشره 
اممللاحيا.التعبير 

والسلاموالصلاة البيان، علمه ان الإنسخلى الرحمن، الرحيم الحمدلله 
حبومحرالبيان، اك، و١متاالبلاغة، وامنعيصهوة الساحة، نام تدراسمن ءل 
هآلوعال القرآن، بمعجزة يدنامحمدالحموص سان، أبمن وأكرم نْلق من 

وبعدان. ياحستبعهم ومن وصحبه، 
بهدهالنهوض إل بيل لاسأنه ق بالعربية العاذيتي من اتنان لايختلي، فإنه 

فيهتمترج تْلبيقى، واقع إل ١اذذلري الدرسى ماعات، إلابنعلهامن الباركة —؛" ٠١١١
اتصاليلة حتى'تغدووسالواقعية؛ ويانشهلتهأ الحية، الحياة بمواقف، اللغة 
الإعلاممجال ق باقامحمومأ وسهائلة، نورة يشهدواقعه عمم ق دموئدة، فاعلة 

بغيةالإعلامية؛ الاتصال أنسهلة ازدهرت، فقد ومْلاهرْ، أشكاله بكافة والألم—ال 
العريضة.الجماهير التأتيوق تواصي ا.تلأو، 

أوأومقروءا كان مرئيا اصر العالعربي للإعلأم التابع عل حان، وغبر 
والوظقةة الجاذبوالتئنيات، ائل والوسالأساليب، من بالعديي. توسد، مسموعا 



واككى|لأرغه جيلث 1ؤسلأ' رأساب 
الخوىحاهعة ٠ اكرببة الأفق مسم 

ا££ااماذ9لمااد;أامإ-'ء؛نم

الأساليبتلك أكافت واء سام، العرأي للوالتكوين التوجيه ق وقيئا توقليما 
تعسيسالتي اللففلية اليب، الأسمن العديد ب-بن ومن لففلية، غبع كافت، أم لفقلية 

ذاتتصويرية قوالب، ي كوكة السارات العبتلل، والتاتبر الجدب ي الإعلام ا به
تلكالعاصركت؛واماتمتهويه الإعلامي اب للخمكفالتابع 1 معإوة بلاغية ايحساءات 
كبحصوابه، فتئ عمده، ق فت، حتبي، بخفي روجع مثل: من الأخاذة ١^١^ 
فرصةميع بيص، حهص ي ومع أسداس، اق أخماسمصرب نا، حسأبل حماحه، 
الوتاتركيباوأسااتعار_يوالمتنوعة تلك، فمتل أعذلم...إلحا، كان ماحفي ذهبية، 

يطرةوالساهتمامه وتوجيه الإعلامي للخطاب المتلقي جذب ق أثره لايخفى 
تحتالإعلامية اللغة من الجزئية هذه ق البحم، هذا يأتي تم ومن تركيزه. عل 

يمالام;اصيلواصاولوقوفعل
منالإعلامية أهداف تحقيق ق نجاعته وسى التعابعر، من الئمهل هذا تسقالآد، 
يتناولوف وسالتحليل، الوصفي نحوالمنهج وينحوالبحث والتأتي. التوجيه 
التالية:التقاط وعونه الله بتوفيق 

والمهاتص.الممهوم أؤلآ_ 
الإعلامي.ثاذيا_النص 

المعاصر.الإعلام وتشئلاتهاق تالثا_التعابيرالاصطلاحية 
التأتهو.رابعا_وسائل 

التسواصمللاحيا.صيرورة مياهل حامناِ 

واوذحأاضالمفهوم |واق 
رركلبأنه الأص3للأحيةا رالتعاببر مصطلح ما ١  ٩٨٧^عد سأبو أحمد عزف 

النحو،علم يقتضيه الذي الوضع ي معا وئنقلم أكم، أو من تتألف، ارة عب
ا.رمزه المكيبه« ظاهر يقتضيه عما نختلف، دلالة ال تودي النهاية ق ولكيها 

بعضإث حتى اللغوية؛ الظاهرة هذه عل أطلشت، التي ميات، المستعددت، وقد 
الاصطلاحية/التعابص أشهرها: لعل مصمللحا وأربعبن تمانية لها رصد الباحشن 

كوك^الم^^،.، ١١ر الخامة التعبيرات، الأدبيةر التعابثر الأصْالأحيةر ارة العب
رأبوالجاهزة الصيغ الجاهزة^ ارة العبالس_ائعةر التعبيراته ر المسكوكة التعبيرات، 

ذلأل،ه--آم،صه1لأأا.
كوكةمسارة عبمن يتحقق ذي الالمعنى إل تسير ميات، السهذه وكل 



مونْرئتاس 
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الصيغةنابتة ارات عبأو ة، خامدلالة ذات لغوية وحدة عن تعير كة ومتماس
معهويدخل به، يرتبحل خاص معنى عن يعز جاهز لفظ—ى قالب أو اللفظية، 

الكلامق متكاملة وحدة ويصبح واحد، وثقاق اجتماعي إطار ق ثابتة لاقة عق 
(. ٠٣٢• • ٥ رعكاثة، ال االأجيوتتوارثهالجتمع ايداوله

القرنمن الثاني النهف ق بر التعابمن التمهل بهذا ام وتدبدأالاهتم
الغربيوناللعة علماء نللن، بعد وتبعهم الروس، اللغويبن يد عل عشر التاسع 

رالتعبيراتأن ^ ٣٢' ' ' ١ قويدر بن حسذكر وقد ا، ١ مزه م' ١  ٩٨٥الدين، رحس—ام 
منمكونة ارة عبا) بأنها الغربيتي علماءالكة لدى الاصمللاحيازاثمرف 

امفرداتهمعاني مجمل من ال الإجما معناهعل تدلال الاسيمكن ولا فأكم، 
الصهللحفان الحليم، اللغة علم ممحللحات معجم وحس—م، لها<<رص٩ا، الكونة 

،٥١ ٩٨٣اكلأوآخرون، أب(. idioms)ب الإنجليزية اللغة ق ايعرف، ملهوترجمة 

التيالصيمات من يجدكثزا الباحم، فإن العربي اللغوي الترام، ق أما 
غيرمعروفهكانت، وإن الحديم،، ائراصعالأحيةابهفهومهرنمابعل اشتملت، 

الكلمةورود عيي. العربية المعاجم ق مرد ااتعابدر هذه وكانم، المسمى، بهذا لديهم 
مؤلفا،الأفمتي لدى انأبثر من النمْل لهذا يحمص ولم التعبير، تركيبا صمن 

معجمهخصص فند ه( ٥ ١^٨٣ الذمخثرى كان وإن بتصنيف،، لديهم يفرد ولم 
التيالبليغة التعبيرات عل اقتمر ارات،إلأأنه وااٌبلل،زاكيد، البلاغة( اس رأس

(.ص٦٩٨، ٣٢• ٠ ٣ رفايد، البدعين ارات عبق وود.ت 
عبدوأورد التمثيل، أو المثل مى مستحت، الأقدمون البلاغيون تناولهل وقد 

لهذامتعددة ة أمثل( ٢٠١٩٩٢الإعجاز، )دلائل ي ى( ٤٧١رتالجرجاني القاهر 
علحبله ورألقى أخرى(، وتزخر رجلا ئقدم رأرالث، مت-وا؛ الماكي-ب،، من، التمْل 

كانكلام »وهكذاكل، وذذاائرهابقوله؛ ^١^-،؛، ١١لتاتلعل، الجرجاني وعمم، غاريه(، 
قتكون التي الأغراض أن تمييز أدنى ه لمخ، على لايخفك، ْدإ، ممرب 

أدلهالكلام مجموع من الحاملة المعاني تكون ولكن الألفاظ، من تمرق، لا ذلي، 
(.٤٤١والقاصد(أرص الأغراض علر

منغيره عن وتميزه ماهيته، تشهل حمانص عدة الاممللاحي وللمتعبير 
منها:؛و، ااتعاب

الباحيبن،معظم تعريفات حاأءأ_د، فأكم من يتكون ير تعبأدا< ١. 
الاهْللاحيالتعبير أن إل أشار ( ٣١ ٩٨٥)الدين ام حسكريم كان وإن 
بلغةخاص تعبيري نمط بأذا<؛ عرفا، حييث، واحدة(، )كلمة يكون شد 



9اادئر(اسه >اوكه ارأء11مبم اساب )
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او،ءانيااماء؟اهعآ-ل،أم 

معناهاعن تحولت أوأكم كلمة من ويتكون يتمنربالتيات، ا، م
إلارصأ'اا، اللغوية الجماعة عليه مغايراصهولحت معنى إل الحرق 

يأزكبالاصهللاحي النسر هوأى ااياحشتي غالب عليه ائمق الذي أى 
ماذوإلا رتعسرا، لكلمة هداهوالأنسب ولعل فأكم، كلهتبن من 

النسرالاممللاحي.إل منها اسلح إل أترب الواحدة الكلمة 
أئهوسايعني والتهامك، والسبك بالتبات نشم اا؛وكيبية أذطبيعته ٢. 

الاستعمال،عند أحرى وكلهات كلماته لبئر اشادل أو للتسع قابل فد 
رالموقالسوداءامملا؛ رالسوق ميلامن يقال أن اغ فرالمتمقمن 

رعمر،ا نقلة الموق اأورالمالقانونية غير أورالموق ااوقلاوم_بما 
^ا'ام،صهآاا•

حرفيا٠له الكونة الكلمات معاني مجموع من اه معنلايستنتج أمه ٣. 
أوبوجه ْااهرالازكيب تختليعمايئتميه الكلية دلالته نإى مم ومن 

قواستقراره بعدذيوعه تركيبه سياق من معناه وإنمايكتسب بآخر، 
عنعبئالقاهرالجرجاني عار وتد ونقافتها، اللغوية الجماعة عرف 
يراشبعل معقبا ،ابقوله ١  ٩٧٩رالبلاغة أسرار ق الحميمة هذه 

جرىقيء بقوله؛»إذه صوته رفع بمعنى ا عقيرته ردمع الشهور 
ا،ااعقور٥<(رص٨٩٣الوجل بن وبالموت به يصل ولامعنى اثفاما، 

رفععقيرته؛ ورفع القهلوعة، اق أوالس))الرجل اللغة؛ ق ااعشأيْ أى الئ، نا
ا• ٠٩٣^٤ ر ق مذفلور،ع رابن هوته(ا 

ارةالعبومف وسكن الجازوالكناية، تفيءإل الدلالية أى ٤. 
أواللمة ق عليه ة االدالتتجاوزهعناه))عمارة ا؛ بأنهالاممللاحية 

الجازبطريق يتحمل اصمللاحي آخر معنى إل الثوكيب ااهر ْق 
د.ويرى ص٥ا، ، ٣١٩٨٧وسعد، رأبالكنامي(( ير التعبأوبأسلوب 

مجردكنايةهو الأصهالأح_ى ير ٢ماأذالتعب* *  ٣١مي القاسعل 
أدبيبهاوإن أذالكناية غبي (، ١٠٧رص عاليه يدل الذي العمى عن 
العمىإرادة احتمالية أن ا،إلأ يربهالعاقل للألفاللغوي العني لأزم 

العنيإرادة مان التعبيرالاصمللاحي بخلاف حرفياواردة، ذاته اللغوي 
هناكأن ؛ ٣٢* *  ٣١القاسي كمايرى غيرواردة، حرفيافيه اللغوي 
إلوبسيوعها الزمن بمرور تحولت كنايات أصلها اصْللاحية تعبيرات 
من؛يده ورنممى فرح؛، وجهه؛ رانبسحل كقولهم امحللاحية، تعبيرات 

تعبيرينتحولاإل مم كناينين الأصل اق كانالتعبيران فهذان ترك؛، 
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الياسافدوض 

ا.١ • ٨ رص اصْللأحيتي 
دلائلق القاهر عبد ماه أسما طريق من يتأتى دلالته إل التوصل أن ٥. 

منتعقل ا)ان مال؛ ا وهوكمالعت_ىا، درمعنى الإعجاز 
ا. ٢٦٣رص آخر،( معنى إل العني ذلك بك يقصي ثم معنى الأفظ 

منمعناه يكتسب لا لأنه أخرى؛ لغة إل حرفيا ^>_c< يمكن لا أنه ٦. 
ام ١  ٩٨٥١الدين ام حسكريم د. أرجع وتد حرقيأ، له الكونة الكلمات 

والأ1ض:التسرات، لهذه الجانية اكس أولها، تلائة: أسباب إل ذلك 
إليرجع والثالث أخرى، إل لغة من اراليقاق أوالإْاالبيئة اختلاق، 
'رص٦٣الاصهللاحى بالتعببر تحيهل التي أت واللابمبا1ذلروفا الجهل 

٣٧.)

الإءادْاياللص وأايأ_ 
آدمعلم أن منذ البشر بض الأول ال الائماة قنهى اللغة أن فيه شلن، لا مما 

أىي أهميتهاالماكة لها واللخة عليها، ومن الأرض الق، يرث الأسماءكلهاوحتى 
قشانها لها وإبداعية تواصلية ادوار من بها هومنومحل ا ملإذداذي؛نذارا مجتمع 
يمداه سياردد حتما ما محتمع ي يحدث تهلور وكل والتعبير، والتأثير التفكير 

الوعيوتشكيل العقل اء بنوبجر وبينها متينة، وشائج والفكر اللغة هبض لغته، 
رومبولأوليفي يرى ا كمفاللغة العصور، مدى لؤر عمنفكة غير ونقى عدى 

وظيفتهاوبواسهلنه فيه الإيديواوجيا تمارس الذي الأرحب، اليدانر ))هي ( ٣٢• *  ٢١
(،١ ااارص'أأ هنوعير دون تشتغل النير لطة السمنر الكثير تحمل وهي الخاصة، 

توجدوإنما اللغة، خلال منر ت ينحن. منر لمنا ( ٣٢' '  ٢١رومبول بحسب ونحنر 
ينتميرإليهاالنير بالطبقة منا وعير بدون ترتبحل عنا، بدلأ بد.اخلذا تتحدث لغة 

(.١ رص٣ أونرثه نحمله الذي الفكر 
الصوتيةات العلاممنر ام ذفاا بوصفهة اللغإل الإعلام ات نظرير وتنفل

، ٠٣٢* * * رشرف،، الملومات ادل وتبلر والتواهللتفاعل يلة كوستخدم يس
إلالوجهة اللغوية الرسالة تكونر أن الإعلام ات متهللبمنر إير فقم ومنر (، ١٧٤

اللغةأير والحقيقة وفعال. وواضح جاذب بأسلوب مصاغة رالتلقير( تقيلر الس
والأس_اليبارات والعبال،زاكيب إنتاج ؤ، وعمق مرونة منر تتميزبه ا بمالعربية 

عبددّ يرى حيت، الإعلامية، الرسالة ترنوإليه ا متحقيق، ق الفاعلر دورها لها 
قالخصائص، أخمر والتبسيهلّ( راسذجة إل ))ترمي، أنها( ٣٢' ر'*شرف العزيز 
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تقومالتي أوالساذج أوالأنماؤل المجمدة الرموز تستخدم التي الإعلامية اللغة 
ومدهالعديدة، الإسانية التجارب لتنظي—م أوالجماعية المردية ة التجربمقام 

افلالألفتيعاب واسوالأفكار، العاني ترجمة عل قادرة ا منهجعلت مات، الس
ا.٢ ٢ ٩ ، ٢ ^_AY الجديدة(( والتٌسرات، 
نقافئةاجتماعيةر بنية اط—ار ي منوع اري إخبهومنتج الإعلامي والنص 

برةكبقدرة ه لالمجتمع، ق ة الفعالالتواصل أشكال من شكل وهو محددة، 
رأيهوبلمورة تقبلية، السرؤاْ م ورسوعيه تشكيل وإعادة المتلقي ي التأبر عر 

عتهايصدر التي العوئية والرتكزات، تعملها، يسالتي التقنية ائْل الوسبحسيا 
منوجزء الإعالامية، أوجه أحد ثعد الدعاية كانت، وإذا ا. ص٩٤ ، ٣٢* ١ رإبرير،' 
اباكتسبغرض نظرمعينة لوجهة ااآرويج غاليا تستخدم الدعاية فاث رسالتها، 
مجتمع؛ق اء أعضبوصفهم الأفراد عر لهلآ تسإلأ ليست، وهي لها٠ الأنمار 

م،١  ٩٨٧رعليوة، معينة وجهة وتوجيهها وأفعالهم، أفكارهم عر يْلرة الساء ابتغ

استخدامدرجة أحيانأإل يسقون الإعلامي ال بالاتصبعض كان وإذا 
والأنظمةالقواعد اك، انتهعن فضلا تهجنة، المسارات، والعبالنائية، افل الألف

يتمتلنظرهم، وجهة من ذلل، ي ر مم لهم كان ورنم—ا العامية، ي والإيغال اللغوية، 
١ا ههننقرر ا فاننالعريضة، الجماهبر إل لوصول اي  منالباحشن بعض أكلم ٠ 
توظيف،ق وإنما اللغة، لامة سعن بالنخل يتم لا اص النعامة إل الوصول أذ 

ركشكول،المتدنية التقافية ١لستور١ته إل الوصول ق العلمية الإقناعية الأس_اليب، 
آ\-آم،ص\(.

اعتمدوقد البلاغية اليب، الأسإل العربي بالإعلأم المستغلون يلجأ لا م ول
تمالهواسالنفوس، ي التأبر من لها، الوظيفي الجاني، عر الكل البلاغة مفهوم 

المفاهيمجاءت، كما المتلقي، حال مراعاة مع الس_امعتي، اب بألبوالأخذ القلوب، 
البلاغيبنمحاولات، ي واضح وذلك، الكل، مفهومها مع قة مئسللبلاغة الجذئية 

التيالبلاغية الأغراض بن وبال،زكيبية، ا وأنهاطهاللغة اليبه أسبئر ما رمد 
العلويحمزة بن يحيى يقول ا مثلاكمفالتشبيه النفس؛ ق ا وأثرها، تؤديه

اهأوبمعنه بالمشبه ورة بصالنقص ي المشبه تقرير عل يعمل م^ ١  ٩٩ره 
وأدائهاالميانى إبراز عر وقدرتا< التصوير، ق يورم الكناية ولأظوب ا، ١ ٣ ١ رص 
مصحوباالحكم تتضمن كناية كل إذ لها، تاكيي. من فيه ما إل بالإضافة أداء، خير 
ا،ص٦٩٢ ، ٣١ ٩٨٣ربركة، النقص ق وتثبيته المعنى تأدية ق أبلغ لن، وذلا<، بدليل

قيمةالقصدإليه، ق اهمة الميووقع للمعنى التوثيق مع تجمع وظيفة والتكرارل، 



اهووءرقر1و.ع,,■ .

؛1قة
،٣١ ٩٧٧تادلقا((رالميد، به والوجدان ثبولأ، له القلب تزيد ومنية، صوتية 

والتاثثر.والإمتاع اع الإقنق وقيمته لورم بلاغي لوب أسلكل نجد وهكذا الخ• 

lxllji _ LJaقصعاالثحiالمعاصرالإعالأم في سئاكسا وتأثأا
اصالعالعربي الإعلام ي تتردد التي الاصيللاحية التعابي إل ا نظرنإذا 
ومنجهة، من والع_اصرها )التراث والجدة القدم حيث من اثهاسنوع ذدمذل 
والجدةالقدم حيث فمن أحرى، جهة من )اليحوى( اء والبنالتركيب حيت 

إل:والع_اصرةاتتنوع )التراث 
جديدة.عصرية سياقات ق استخدامها أعيد تعابتوتراثية أ/ 

معينة،ونقافئة اجتماعية ياقانا سعربياي إنتاجها تم تعاب—يرعصرية در 
ولغته.الأخر إعلام من ترجمتها أوتمت 

برالاصطلاحيةبالتعابيتوسلون الإعلاميبن بومن إذكن فالأول عن ا أم
ثوالاصطلاحيةالتعابومن وتأتبئ، قوه وإكسايه ا، بهكلامهم لنزيبن التراثية 
امر:العالإعلامي الحطاب صمن بكترة تحدمة المالتراثية 

ض(بج( )يجع 
يرجعولم ما أمر ق اعيه مسحابي، مربيامثلألن تراثية ارة عبوهي 

ارالأخيعناوين ي العامرين الإعلاميبي من كثير تخدمها يسبطائل، عمله من 
يةالسياسالتعليقات ق وحتى الإعلامية، التقارير وممن الصحفية، والشالات 

قديما،التل مضرب كان الذي نفيه العني لتأدية والريامئة، والاقتصادية 
ياقالستركيبهالمايخدم أحيائاق ويندخلون ارة العبيحورون الإعلأهيتي وبعض 
ومنذاته، العني الناديه الوفاض خال )عاد ارة عبوقدتستخدم فيه، الواردة 

اصر:العالإعلام ي ا )التل ارة العبهذه توظيف، ة امثل
عبدلالكات،ب، مقال عنوان حنبي": الحواربخفي من لانخرج ^٠ • ١ 

قعاليهإل تودي شأنهاأن من التي ات الضمانعن فيه يتكلم العبدل 
يةالسياسالأزمة ان إبالبحرينهة والعارضة البحريني ااذظ١م بي، الحوار 
•؛ ٣٢ ٠١٣يناير  ٢٩البحرينية، الأيام )صحيفة وقتئذ 

رتركية أحوال )صحيفة ٢^،" من حيببم( بخفي أردوغان عاد هل ٢• 
؛.٣٢•\ العربية،آم• نسخة ل١ 



واسى|سه _J؛؛، |رنءسه اساب )
الجوى>اههق - اكوبيه اللغة صيم 

ا£؛اهاصل/مآلآ1ِألء؛إ

الهدفرمحيفة حص" بخفي اع القاْلإل القاهرة ض يعود "منية ٣. 
مإواير٩^*٢ما.٢٨الفلمحليتية،

ليفربول"الأكبربهمرنجوم الخام ملاح محمد حنبي، "عادبخفي ٤. 
؛(.٠٢،\• V/U/\Yالمرية، الوطن )صحيقة 

جاوة(يا واسمعي أعني )إياك 
وردا متلأمذلك، ومن الصحفي، والفص الإعلامي اب، الخْاق ك؛—اوا تتزيد 

يتبرأالقرني عاقص )الشيخ بعنوان العزيزالراص عبد بن سعد د. قال مق 
سعوباسلوكيات، عل القرني الشيخ ملاحظة اما »... فيه؛ حاء امته( تراث من 

ةالعاملق شر اللهلوينقصهم ة( )غيبوبق بأنهم وصفهم التالي، العالم 
حقق وإححاف ذ,ات، للثنييوحلد فيه ا فهن. الأحرين نحاه الشاعر ق والرئة 

هدمعليهم تنْلبق من ،ث، الئالالعالم شعوب ق وإذ.اكانت، والإسلام. العروبة أمة 
وهلهوالتسبب،؟ ومن لث،؟ ذلحمل كيف، القرني الشيخ نسأل ا فلعلنالصفات، 

ينْلبقأم ذللن، من أننابراء أم عودية السالعربية الملكة ا بلادنعل لن، ذليسري 
١٣٩٢٢العدد الجديرة، )صحيفة حارة«. يا معي واسأعني »إياك، مقولة علينا 
(١ ٢ ص ، ٤ عمود 

الدهر؟(أفسد ما العطار يصلح )هل 
أوربمالأسنيهاضالفرصة، فوات للتعبيرعن الإعلأمبي من يستخدمهاكثير 

فوات،قبل إنقاذه يمكن ما وإنقاذ استدراكه، يمكن ما استدرالث، عل والحم، الهمم 
للانهيار(الأيلة الباني )ضحايا بعنوان منال ي ورد ما مثلا لن، ذلومن الفرص، 

لمالتي الباني د تحي. وبالتال  ٠١قيه:)).ح-اء العجل، فهي. بنت، هدى للكاتبة/ 
١لأن نهلرا ترميمها اد ليعمحد,ية ل. تع ١ ٧١ هذهتحتمل سد تمم لالرديئة تها ٧ 

ارماأفسدالدهر؟(()صحيفةالعْليصلح فهل عاليها، مرت، التي الْلويلة السنتي 
(.\،_Nrعمود  ١٣٧٣٣الجذيرة،ااعدد 

رابطااصرة العالإعلامية ة اللغصمن التزاتية ثر التعاباستخدام ويعد 
تضمنكما واستمراره، تواصله ااازاث لهذا وتضمن والحاضر، ١مي ١امسازكابئر

)عبدالرحمن،الأصلية. عرالأمة شأنهاالحفاظ هن أدبية لغوية مدونة وجود 
وزانالمن قبسا الإعلامي اب الحاهلأذ عن فصلا (، ٢ م، ١  ٩٩٨

وسحره،اص المعبق من التراث اق ملالتلقي؛ جذب ق أنره له العربي اللغوي 
وهذايحفى، لا ما المتلقي تركيز وجذب اه الانتبوالتأتيوولفت، القتوة من له ا ولم

الإعلامية.موادهم ق به بالتوسل والعالقتي والذيعبن الكفأب من كثيرا يغري الأمر 



 \,w ^lاiا{ووهرق

|ءمح
اوداّ

الأعلاما يوددمالتي ااع_اصرة اادعاب_إوالاصطلاحية فإذ الثاني عن وأما 
ونقافئةاجتماعية ياقات ساعربياق ائتاجهبوتم تعابتكون إماأن العربي 
الأولفمن لغته، من ومزجمة الأحر إعلام من متقولة أجنبية أوتعابتر معينة، 

مارس٢ ٥ )ب-تي الأول الفهزة ق اسئخدم الذي وهوالنسر المحزم(، )عاصفة مثلا 
لاعمالسعودية قادتا< ذي الالعسكري التيحل من ( ٣٢• ١٥ام عابريل ٢ وه 

اراتيغأساسا التمثل العسكري للنشاْل للاشارة اليمن، ق هادي ذْل—ام 
مالحالق، عبد وعاي لإيران، الوالية رالحوثية ه اللرأنمار جماعة صد جوية 

ميارسيتكون عربي تحالف شئها والتي ل،، الوالية والقوات معهم التحالف، 
وهوالتعبيرالأمل(، إعادة )عملية وكذلك . ( ٣٢• ١ )ويكيبيديا،ه دول عتم من 

قالحزم( رعاصفة عمل انتهاء عن التحالف قيادة ات أعإاذأن بعد أءللق الذي 
الكوميديااحن، المالححل ود، الأسالصنا.وق مثلا الثانية ومن ابق( اليمن.)الس

٩(.• ^١ ٠٠٢٥، ٣٢• • ٣ )قائد، الحمراء وؤل الجملوداء، الس
الحليجحرب ان إبالإعلام وسائل نارييي كانت، التي ارات العبتزال ولا 
اتإصابأث تعني كانت التي ( الصديقة )النيران ارة عبمثل؛ من بالأذهان، عالقة 

منحطا جاءت وإنما عراقيه، اصر عنمن تأت لم الحرب ق الأمريكيه الجنود 
كانتالتي ارة العبوهي الذكية(، )القنابل ارة وعبأوبريْلانيتي، أمريكيبن جنود 

فيستهل. لا العراق عل الأمريكي ااقم،--ف، أذ بللايح—اء وئتذالت، إعلاميا لب—،—، 
الأحمر(راللهجر ارة وعببدقه، أهدافها نميب، الأمريكية القذوفات وأذ الدذيتي، 

)مدامالعراقي الرئيس عل القبض عملية عل الأمريكي الإعلام أطلقها التي 
كاس،التي الإيحائية والصهللحات ارات العبلئ، تلينسى من—ا ومن حيان(، 

بعضبها رزئت، التي الثورات فارة إبان الإعلامية القنوات ستحدمهابعض 
غيرقليلةأجزاء طال وحراب فوضى وماتبعهامل، ، ٣٢■ ١ ١ عام العربية البلدان 

تعبيراتمن صاحبها وما العربي( )الربيع ارة عبكانت، حيت، العربي، الوطن، منا 
قوتغزلي تغزى الفلول(...إلخ الصناديق(،)عودة الضالة(،)غزوة )الثورة متل؛ 

منوتركب، ئفد الوجهة الاصمللاحية التعابدر تزال ولا العربي، الإعلام وسائل، 
لشيوالختلنة، الإعلام ائل وسق تبت، ثم العبوة، البلاغية اليبها وأسالعربية 

إلتماف اصطلاحية( ير )تعابار والانتثوالذيوع والتكرار البت، من، فارة بعد 
جديدة.حاصة دلالات لتولي العربي العجم 

العربيالإعلام ق وانتثارا ذيوئا اصرة العيوالاصحللاجية التعابأكم ومن 
اتمجموعقبل من العربية فلسطي، ة دولباحتلال يوالتعدقة التعاب_، 

(الإسرائيل العربي )المهراع ير: تعبض بداية ، ٣١٩٤٨ام عالمهاينة ١ليهود 



واوغك>(اسق حدويْ ابعسه الفطاب )
'الخوف حامهة - الهرية اللفخ صم 

;ل،يالأووم' /٢ 

رالقضيةمثل: تعابيرموحهة من بينهما قد ا بمومرورا ا، القرن رصفقة حتى 
الأهد_يارالحاجز ب عيه ير التعبتم ذي الازوا العرالجدار الفلسطينيةا، 

طيني.الفلسالإعلام ق ا العنصري القمل رحد.ار وب الإسرائيلأ لإعلام اي 
نصياوصنعه إنتاجه تم ارات العبتلك كتبوأمن كان وإن (• ٣٢* ١ ١ رويكيبيديا، 

دونوم؛زجما منقولا العربية الإعلام ائل وسورددته ودهاء، بمكر الآ■خر علام إق 
تعبيرقمتلأ والتمييع، واليضليل التفخيخ من المابخر تلك تتضمنه ا ملالتنبه 

يختلي،ما فازة ي العربي الإعلام ق يازدد كان الذي لإسرائيل( العربي )الصراع 
انتقلتحيي، لاحقة، مرحلة ق استخدم الذي الفلمهلينية( )القضية تعبير عن، 

ول1_امعالها، ننبئ، لنا )قضية( إل وباهلل، حق بي( واضح )صراع( من ة الدلال
لهذانهاية ليضع القرن( )صفقة تعبثر حاء وأحيوا فيها، الحق صاحي، يعلم 

وإنمأحقه، الحق لماحب، ويعْلي )القضية( ينهي عادل حكم ق ليص الصراع، 
وحقالأجداد ميراث عن، حلالها مل، ازل التنيتم و)مفقة( تجارية يغة صي 

اد!الأحف

اصرالعالعربي الإعلام ق تزدد التي الامْللاحية ير التعابق ؛التقلر أم—١ 
ئ.ة دراسب، وحسلوبئا، وأسنحويا متنوعة نجدها اء، والبنالتركييا حيعث، مل( 

اصرة،العالعربية ق الاصحللاحية التعبيرات صور عن، ( ٣٢* * )٣ قائد كامل وفاء 
الصرية،الأهرام جريدة تتجرق كما الصحافة لغة عل الباحثة أجرتها التي 

منالعرب، الإعلأميتي من عددا وتضم الانتشار، عة واسيومية صحيفة ؛اعتبارها 
حيي،من العاصرة الإعلامية الاصطلاحية التعابير فائ، العربية، الدول صختلغ، 
النحوالتال:عل تصنيفها يمكن )النحوي( اللغوي اء والبناللفظي التسقل 

ي.جلالشيطازر )حدائق مثل: إصاق، مركب من، ينمكونة نعاب١• 
عاصفةر العمل أجندة ا3لر الضغأوراق الشارع/ نبض ذات/ ال

قوطسالمسوق/ إغراق الجتمع/ نميج نغل—ام/ ة نقهلالصحراء/ 
ة...(.الأقنع

البنيةدية/ الجس)التصفية مثل،؛ ومفي،' مدكب من، مكونة تعابتد ٢• 
الحديدية/القبضة المياّى/ الهلبخ العرقي/ التْلهيو التحتية/ 

...(.الموداء اكوق الأحمر/ الجيش رياضية/ روح 
يرفعالأخضر/ الفوء )يععلي مثل،: معل،' مرقب من، مكونة تعابير ٣■ 

الوجة..,(,يركب، اء/ البيضالراية 



موسماقنان 

ن

ص It
المائعمالوقت ق رالفب مت—ل: اس_مي، موكب من تعايبثومكونة ٤• 

ا.سبباكاررالخروجضدقامحاب„. 

بعدإ ظريت كذ رعل مثل؛ ادي' عبملقب من مكونة ت"ابحم ٥• 
٩؛• ٤ - ٨٩٨رص الهواءا. عل هر مالهلخراب 

سفتهاقائدفند التعابير، اصرتلك عنومايربط الأسلوبي التشهل حيث ومن 
النحوالتال:عل 

رعناقيدالغضبرمتل: الجاز، عنامرهأ ؛^٠ ربملت؛١. 
الأموال/غسل المرور/ اختنامات الهوية/ تمزيق التضامن/ خيط 

الصفراء...ا.الصحفا 

الأفعى/رأص الدنيأ/ رأم مثل؛ الكناية، فيهاأسلوب استخدم تعابير ٢. 
٩؛• )_U "•ا. الأحزمة ربط اليد/ وضع 

التأثيروسائل رابعا 
منمآربه تحقيق ق ساطااحتماعيامتوسلاباللغة الإعلامي الخماب اكان مل

الأصهللأحيةابرالتعابار يعرف ها ق له الحماهار؛فإذ ونوحيه والإقناع ١^١^ 
أسلوبالامحللاحى ا؛ر فالتعبيرنوإليه؛ ما وتحقيق غايته، لبلوغ معبدا بيلا س

منها:التي التانير، بوسائل مفعم حمال 

حاذسةااتسهو١. 

النصمنتج كلأمن تهوي يسحذاب، يرلأفت تعبالامحللاحي ير مالتعب
عنفملأ نمه، عل والتائير القوة لإضفاء ه بيتوسل ااذص فمنتج ومتلقيه، 

منثر التعابمن النمهل هذا فإل التلقي أما البدعة، التئفة شخميته راز إب
ارتباطهأولها اللن،، مسعدة من ه ننسأغوار إل ويتسلل حسه، يداعب أن شأنه 

والجانالاصهللاحى، التعبير تشكيل ق كبير دور له فالجاذ عليه، وبنانه بالجان 
منهال-ذي النقص ر)هوعالم ^ما: ٩٨٥رأبوالمعد روف العبد د• يقول ا كم

النقصتمليه بما ية النسماد الأبعذات والجمالية الفنية التصاميم كل تتداعى 
وروىانفعالات من الوجدان بمايقدمه والأبعادالوجدانية ومشاعر، حالات من 

هوالصورةالقول الفن واسطة فاذ وأداته واسْلته فن لكل كان وإذا واحو١ل'•" 
اص٧٨٢البشرية((.ر النقص أصلاب من التحدرة المجازية 

المشتملةالعبارة شان ق ١،؛(  ٩٧٩)البلاغة أسرار كتابه ق القاهر عبد ويفيض 
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مونهرر قتاي

ارلاسالدولي -ن• ■نسن

الميفص:

من:البحث يتكون 

االقلْة.١- 

بلاغةعن حديث هو الإثهارية: اكوره ة دراسالأول: ٢- 
قا وأثرهالمورة تشكل وطريقة للمتلقي، ا وصولهوطريقة المورم 
الوطنية•الهوية لعزيز 

اللغةعن حديتا يكون وسالإشهارية: الكة ة دراسالثاني: ا٠البحث ٣- 
ومدىوالتقاقية، والاحتماعية، اادقjية، الإشهارات ي نخلمة الم

العربيةالملكة ه تميثذي الور للتهلا ومواكبتهللواقع، ا ملأءمته
الاحتماعى.التفاعل تكوين ي ة اللغهام إسومدة عودية، الس

والتوصيات.ااذتائج أهم عن حديث وفيها الخاتمة: ٤- 
والراجع.المادر فهرس ٥- 



واصالاص _ ||عسلأ اساب )
الحوىحامهه - الهربيخ  dalJi>ءلأيم 

اإ£ااندا-,بعانيوم.■'.'-؛آ^ا

ممسامحت

Jالأنبياء أشرف عل والسلام والصلاة العاالتي رب لله حمد ١LJjjL^ ،^وبعدت؛
احدىمسكا ة رمؤسسالحاوية سلمان بن محمد الأمير موسة فتعد 

تاهيلهاق البشرية الطاقات عل تعتمد التي الربحية غير الجتمعية ات الوسس
قيمةوتعزيز المعودية؛ العربية الملكة بن—اء ق فاعلا عن—صرا لتكون وإعدادها 

تصبوثقافية اجتماعية ادرات مبتبني حلال من المحتم—ع لدى واالواْلذة الوطن 
ةالمعتدلالاجتماعية بناءالمنظومة ق دوره عل والمحاقملة الفردوالمجتمع نمية تق 

مرتكذاتها.احدى إليه؛وصفها ٢ • ٣ * الممقة روية عى تسالتي 
ةوالدراسالحديث وإنما وبرامجها وأهدافها الموسة عن هنا الحديث وليص 

الإعلان.وهوالإشهارم الجمهور إل منتجاتها تقديم عناصر من لعنصر 
الخيريةرمسدا ة مؤسسي الإشهار عند وقوف أنه ي الوقوع أهمية وتكمن 

فكانوقراتهم مواهبهم تنمية ي الشباب ودعم I الخيري العمل تتبنى التي 
اأفراده طاقات وإطلاق المجتمع لتنمية الفرص الأؤل:راستجدات ة الوسسإشهار 
الأيالحطاب ة دراسخلال الهد.ف؛من لهدا الإشهارات هده تحقيق مدى وبيان 

بنائها.ق اهم س
الإشهارابذ_اء الأول هو١^١٤٥ الخطاب لأن هنا؛ الإشهارى الخطاب ة ودراس

وتتأصلمنه، طائل لا الذي الٌبث من ا صربالإشهار لكان الخطاب وجود فلولا 
بالمجتمع؛مرتبطة ا لأنهاكا مؤسسةرمس_إثهارات ي اب الخيلمة دراسأهمية 

الإشهار.عن ينفصل أن يمكن لا الاجتماعي فالخطاب 
عن:الإحابة إل الوضوع ويهدف 

ات؛الخهل١يبأنواع مسك ة مؤسسالإشهاري اط ارتبمدى ا م١- 
الدينيةالخصوصئة من لها لما الإعلامية؟ والتقافية، الاجتماعية، 

عودي.السالمجتمع ثوابت ي تتاصل التي والثقافية 
الوطنية؟الهوية تعذير الن، مسسة مومي الإشهار استطاع هل ٢- 



ءورص، jU,،.م ,

■^m
اسذىالدqJى اس ءر 

1نم^اغ:0^^محج 
يخدمm الإشهاو؛ ظاه—وة لدراسة منهج ض أكنز إل المحث س—يعمي 

العلامة،بدراسة ئعنى التي الميمائية ض يآحد فسالموضوع. فكرة 
طريقةعند نمق التي والإسائية اُ_ا، الخحلأداء بتهتم التي والتداولية 

البحثيتطلبها التي ياقية السالمناهج من وغيرها الأدبي. الخطاب اء بن
الأدب.اجتماع م علمنهج يما يلا 

الإتهارات-ق الإملائية الأخطاء عن الحدين عن أعرصت، أنني كما 
الحديثإل موجه البحث ولأن البحت؛ احة مسلضيق ا- أهميتهرغم 

ة.كاملالإشهار منظومة 

الإشهارية.الصورة الآؤل؛ المبحث 
—تعملنس التي والإحبارية الإعلامية ))الصورة أنها: الإشهارية الصورة ئعرف، 

عواطفه((ودغدغة وحركيا، يا حيعليه والتاتير ووجدانيا ذهنيا المتلقي لإنارة 
الوسيلةوهي المتلقي؛ عش التاتير اصر عنأهم هن تمد الوصم، بهذا فالصورة 

فيه.والنافر المتلقي لدفع الأنجع 
ينراه معيشيا نمطا أصبح بل الحياة عر زائدة ة فضلالإشهار يعد فلم 

الثقالتكويما ى ومتغلمغل الحياتية. ا وبتجاربنبنا مرتبط فهو اليومية.' ا حياتن
عرالانفتاح يتم ا أيموعبره اادقافاتا نشر أداه الإشهار والاجتماعي؛))فاءصبح 

ومعجمه((لقواعده ا طبقم العالإنتاج يعيد لأنه اقا؛ اتسأكنز إسنانية عوالم 
ربطهة وطبيع١ صناعته عمق ي بل فحسمب انتشاره ي ليص الإشهار فخطر 
.المتطورة ات المجتمعتعيثه ذي الالجد.يد بالواقع 

هيالتي الصورة يلاغة أصبحت، ا لأنهالجد.يدة؛ بالبلاغة الإشهار وارتبهل 
يةوالنفسالاجتماعية الدراسات من ادة الإفإل ا وتعل.تهارت بيهيانية لامتداد 

ءواليانية 

يجيدالذي المصمم عند يقف، مجالا ليص الإشهارية الصورة بصناعة فالوعي 
منفلومةالإشهار اء بنالإشهاروإنمايحتاج لرسم ١لإركآزوذية البرامج مع التعامل 

التيالاجتماعية بالهوية مرتبْل لأذا< منه؛ د حي. ذي الغرص_ا< ليؤدي ة؛ متكامل
منقايإل يميل الفرد أصبح حيث، الحد.ائة.' بمد جذريا نغزا مفاهيمها تغيرت 
الفرداط فارتب: قوية عاطفية ة صلعل معهم يحافخلّ ات مجموعمع هويته، 

سبيلا والمجتمع ١لمنذلومتتيراافرل هاتبن تجمع التي الأليات ومعرفة بالمجتمع 
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0ووءي_< قد1|

اكور0ارت1وىدن دبمغ 

.)) ودينهم للغتهم والسيان 
اللخةتكن لم البمانر: جريدة ق الإعلامي الخطاب ي اللخة ثانيا:إعلام 

تجدالإسلاميشاع،فأين ا الجزائركمق ولاغريبة يحيله ا ميوم ق العربية 
تمالدول من الأستعمار—وهى الجزائرقبل كاس، الله تجدالعربية،وبفضل 

ولأنوبينهم، معهم اللغة - بدلك تقرت،- الأوائل،قاسللفاتحبي مستقرا — إفريقيا 
،امعوالعربية الدين وحففل الإصلاح ق التخمص الإعلام من البصائر جريدة 

:فيمايل :، LJjوتعليمها،وبيان العربية اللغة إعلام ق ارز لهادوربكان 
التالتةاللغة فإن ذكره تقدم كما البهائر: جريدة والفكرق اسة ١- 

قدالصحافة- للغة بعضهم حدوصي، -عل امة أوالعأوالوسحلى 
كلام،فجمعتالمن والفصيح الدارج ة؛ب—بن النزلهده ق تموضمت 

اق:صفاته

انا.استحيالقمبوة الجمل توفايذ، 

أيما.انا استحيمغيرة فقرات تشكيل 
الكلماتتداول 

ياقاتالسبعض ق بالذيد الاستئناس مع بكرة المجردة الأفعال تخدام اس
الألهف.للتداول الوافثة 

أكم،والابتعادالقارئ لشد اب، الحْاضمائر باستخدام الباشر الخطاب، 
ضمائرالغائب،.عن 

اوالصدق،وتحئيقللتحري ا اتباتوم للمعلا؛ بنق الأحب—ار صياغة 
دة.للفان

وأشعار...وأمثال حكم الخبوالصحفي؛من ي الأدبية الألوان الابتعادعن 
إلح•

المتعجلة،والاكتفاءالأحبار ق الجمل ببن الروابهل استخدام من التقليل 
الجمل.ببن الخفيفة بالسكنات 

واللاحخدالقارئ، إل البصائر لجريده الإصلاحية الأفكار ثقلت، اJحهائص بهدم 
اللغةإل أقرب، حامى،هو لغوي بتداول انماذ قد فيها الإعلامي اب، الحهاأى 

الءنب،ولاإل بخاصة الدارج إل يلجأااحثرون ولم أعدادها، غالبية ق الفصحى 
المتممر،أومنعل التمويه لأغرامى،قصد إلا الكلام من والآلونر والدخيل 

الفكرالصحيحإل اتوجيها< محاولة الجزائري القارئ إل مثمرة ائل رسنقل أجل 
الخيل—اب،فكان الأخرة أمور ق الحرية،أما ْااوب، ها رأسوعل الدنيا أمور ق ، 
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واسكىاسه |بءسلأ>دوق اساب )
'الجوف >امهق - العرليه اللفق( ضسم 

يمملآ|/رريءالأول/ا؛؛اه

صدمت

نبئتا، والدس—١٥الأنبياء أشرف عل والملأم والصلاة العالي، رب لله الحمد 
؛أمابعد أحمعي،، لم وسوصحبه أله وعل عليه الاه صل محمد 

النص—ورانعن متتابعة النعبير ْلرؤ، فلهرت i ان الإنيوحول بداية قمند 
هحبج،H ومتفوات، أحوال، منر بالإسان يحيحل ما كل، عي، ار الأحبوكيفية والأفكار، 

متل،•والأموات الحركات يستخدم مراده عن، النعب_أر ي الاغة ان الإنيعف تسلا 
يزاللا التي البدائية الأمور مي، ذلك وفو الطبول ودق، ار، النوإشعال الإشارة، 
ا.١ ٦ ، رالوشنر )) هدا عصريا مس_اوخدمأإل بعضها 

الذي،الإفمان، حياة ؤ، الاحتماعي البعد ملاحْلة الجميع عل، هل، يسكما 
معلقةإل ويسوق، بهم ويانيم، ٠ ه حولمت، البشر مع وينعاطى ليتعارف، حلق 

1سبحانه بقوله ذلك إل اب، تعه أثاراللوقد أحوالهم عل، والاطلاع أخبارهم، 
أثنمإ0آقهدأق آد=قزقؤ؛ بتاتؤوزأ0 وتآل ثيغ أتازاإئا ثتآي، 

الوا ويتواملليتعارفوا ال- وتعمبحانه - فخلقهم ا، ١  ١٢، رالمجرات ؛ ئر.بهم 
.وينقاطعوا لينقاخروا 

مجالاتهؤب وتنافست الحاضر، العهر ؤب خطبوة مكانة وقدتبوأالإعلام 
قدراتهموتسخير ة، المدربكوادره وضق؛ر مروحه، تقييد إل ارعوا فسدول، ال

والخفية،ا منهالعالنة أهدافهم تخدم التمؤ الإعلامية الوسات لدعم المائية 
العقولعل، يسيهلرون هوياتها، يذوبون الأمم، يغزون الإعلام بوسائل، أنهم ذلل، 

وتحقق،هخْاهلاتهم توامؤ، التي ات المياسويويدون يوجهون بالقيم، ويتلاعبون 
كئيبة،صبغة الإعلام عل، غلب حنك، عقليها، تهاديا هدا ؤ؟ وتمادوا مصالحهم، 

وتحتفكبالعروق،، تنكر والأنام، للشرور تروج ملتوية، وأسساليبا منحرفة، ومناهج 
اد.والفسالإباحية وتنثر بالمنكر، 

.واسثلئنما الدراسة مشكلمق أو{ت: 
للاخبأرمصدرا ليست الإعلام وسائل، أن إل الحديثة العلمية الاراسات تشيد 

منوأكم بل ، للاقناع وسائل طياتها ق تحمل لكن فننمل، والتسلية ااارفيه وتقديم 
وسيلةبالأم،وهي بل بالجتمعات الأفراد تريهل الش، الأداة بمثابة ئعد ،مهؤؤ ذلخ، 

المجتمعؤ؟ والتلقيف، التوجيه مصائر هت، ومصدر ، الحديت، العصر ؤ؟ للاقتاع مهمة 

إ.



قت|به،ده،

ااعر<ر>ا||ثار>ا

ملامحتشكيل ق الياهمة امية الأمالعناصر أحد أنهأ ملنا إذا القول لانخْلئ و، 
الجتمعات.

أفرادفيها يشأنك حبرة تصبح رسائل مويأ المجتمع أفراد يربط فالإعلأم 
يخلقالإعلام ائل وسطريى عن والخبرات المعرفة ق الأفراد فاشأزاك الواحد، المجتمع 

واحدة.أمة ويجعلهم لمحتمعهم، أماس قاعدة 
فتقامةإليها؛ ينتمون التي الأحرتبعأللتقافة إل المجتمع نظرة وتختلف 

أحكاممن ان الإنسعن مايمدر وكل لوكه، ومتصرفاته عل مهيمنة ان الإنس
بها.يتمم وثقافة ، بهايؤمن قناعة عن ذلك يتم ال؛ وأفع

والاجتماعيةالتثافية والخلقية والاعتقادية، اكيذية الشعائر أن إل إضافة 
وذلك، اأصحابهئقولس ي والاتجاه المفهوم هدا ترمم ات موجهدتكون ق1 

الدقيق.والتأمل البحث يستدعي 
والمتعصب؛تي،بالتعمب، ملئ دين أنه عل الإسلام ينفلرإل الغرب ففي 

العملالتطبيق ق ان تعارضهناك وأن الأومْل، الشرق ي الحروب بسبب خموصأ 
تسريإذ الوحيدة، هرة  ١١٠١١ليست الدين ق السلبية هرة الخلل هذه أن إلا للأملأم؛ 

أصحابأنهم عل قي>صورذهم الدين؛ هذا نشروا الذين العرب إل يئة السالصورة 
لحالمهنابق ابقة اليالذهْاية الصورة فهل الدمأي، إل متعطشون وشهوة بداوة 
؟إ.الأقصى الشرق 

الخطابتهلويع إل لمتي والمسللعرب ل نهنرتهق دول الاختلاف أدى لقد 
امايكونوغالبالأوسمل، الشرق بدول موثفهاوعلاقاتها مع بمايتنامب الإعلامي 

يداوسالشام هدا ي الفصل الحكمان هما الاقتهادية والمصلحة السياسي الوقف 
الموقف.

منالحال تكون ' الحالية ة الدراسكبيئة — التقافات متعدد ات الجتمعوق 
الحدودوالتهوراتم لرسللمرب الإعلامية الصورة هذه ة لدراسبمكان الأهمية 

الحال،لهده تجابة اسالدراسة فتأتي النتائج؛ واستخلاص الأحكام إطلاق و، 
الأتي:الرئيسي وال المعل ا مجيب

ا؟ ارتايدسديخ الإعلام وسائل ق العربي رماصورة 
فرعيان:تساولأن الرئيسي الموال هذا عن ويتفرع 

؟التايلثده الأعلام وسائل واقع ما أولأ: 
الأعلاموسائل ق العربي الأسان صورة اأبرزملامح مئانمأ: 

I.



)اس1اب|؛تسلأس|س«|س>،
الجوف>اههة - الحرييق الأفق فسم 

™-ااآ/را؛ءامو/اءس

؟التايينده 

الدراسة.أهمية تالثا: 
اتالمجتمعق الإعلام ه يلعبالذي الدور من أهميته الوصوع تقي يس. ١ 

البشريةتسهيه لم بشكل وصاعدا متناميا دورا غدا حتى اصر؛، الع
الجمعيالوعي لتسكيل المصدرالرئيسي أصبح فالإعلأم ، تاريخهاعير 

وعلانمالم، سنوي عل بل فقحل المنملية ق ليس الواهلنبن لعموم 
يزيدعلا مأنفقت الأمريكية التحية أت الولأيإن فالمنال سبيل 
بوجودالأمريكيبي وإقناع لغزوالعراق، الإعلامي ال،زويج دولار ملياري 

اكمالعراق، ي حسبن مدام حكم استمرار حال البلاد يهدد ر حمل
العبريةللدولة للرويج الدولارات من اللأيين مئات سنويا إسرائيل تتفق 
الإدراكإن فوهكذا للعرب. ادة مضدعاية وبث م العالتوي مسعل 

قحجرذاوية يمثل التوعوية الته رسوحهلورة الإعلام لأهمية الواضح 
لادول.العامة الأستراتيجية 

العربية.سئماباللغة الوموع هذا طرقت التي العلمية الدراسات ند.رة ٢• 
والتربويةالإعلامية أت الوسسة الراسظذه نتائج تستفيدمن أن يتوقع ٣. 

الهتمتيوجميع ااذلاهرة هده ة بدراستعنى التي العلمي ومراكزالبحث 
تراتيجية.الأسحْلْلهم بناء ق المحال ذا هق 

.1لخر1سث، أهداف ثالثأ: 
:الأتي اليئيص الهدف تحقيق إل الحالية الدراسة تهدف 

االتايالندية الإعلام وسائل ق العوبي صورة عن رالكشف 
:فرعيان سفان الرئيص الهدف هذا عن ويتفرع 

التايلتدية.الإعلام وسائل واقع إظهار أولأ: 
التايلتدية.الأعلام وسائل ق العربي صورة تائيا؛إبرازملامح 

.اادراس0 ملعج رابعأ: 
وهوالذية: للدراسمنهجا التحليل الوصفي المنهج ة الدراستخدم تس

اتوالمارسبئر١روقائع تحديدالعلاقات عل ويعمل 1 ويفسره يصفاماهوكائن 
ا.١  ٢٦جابروكافلم، عندالجماع—ات^ الختلفة والاتجاهات الشائعة 



هم،ص

اود1واقدمم1لإءاودم وسائل واقع :  1J9^lومبحث 
السموهنهضتهأ يوة مسق الإعلام ائل وسامتلاك أهمية تايلاند أدركت لتي 

أراضيعل بي والقيهالواهلفتي أيدي اول متني ا وتوفرها محلويدهي ارعت ض
منأنواع عدة حاليا تايلاند وتمتلك وْلبقاتهم وأهليامهم أشكالهم بكل الدولة 

:تعدادهاكالأتي بلغ ٠ والتنوعة الختلفة الإعلام ائل وس
مجانيةمحطات ٧ حوال عددها بلغ مجائية تلفزيونية ات wْحاهلدة ع ٠

ساعة،٢ ٤ مدار عل تبث ، ؛ httpsU/ar.wikipedia.org/wiIci)الصدر:
يقعا ٥ تايكوم ر تايلندي قمر اك هنأن ا كممية، الرساات١يلددية باللغة 
اةقن ١١٦ويحمل ا شرقم١ ٨,٥مدار ق قيك الباسوجنوب يا آسقوص 

مشفرة,١ ٢ و٩ ن مفتوحة 

محانيةمحيات  ٢٣٨عددهاحوال بلغ مجانية اذاعية محطات دة ع ٠
محتلمةترددات عل تبت آاا، ttps://ar.w؛kipecااa.org/w:ا<اأ)الصدر 

الحليةات اللغوبعض 1 مية الرسالتايلندية باللغة متفاوتة، أوقات ق و، 
والمينية.كالإنجليزية عالية ات ولغوالح٥يية، كاللأيوية 

يوميةصحف منهاأربعة عددالرسمية فبلغ اليومية االجرائدوالصحف أم
تطبع^ http://dir.sanookxom/news_and_media/newspa: )الصدر 

أحرىصحف تهلبع كما الإئجليزية، باللغة وأحرى الرسمية، التايلندية باسة 
التجاري.ااْلابع ا عليهويغلب، كالئابانية أحرى أوشهرية؛اغ-ات أسبوعية 

ا ٣٢* * )٧ ام عإحمائية ب، حسحْل ملأيبي  ١٩١ الأرضية الهواتف عدد بلغ 
أنحاءكافة ق شركتان بتشغيلها تقوم ، ؛ 6Thailand ICT Indicatorه,)المدر: 

(،وثركةضضأنض)1&11(.101أوش)
امعاحمائية حسيا حمل ماليون  ٩٨ة الحمولالهواتف، عدد لغ ب ٠

تقوم، ؛ see www.ntc.or.th for Updated information:)المدر ؛ ٣٢٠١١)
،؛ CATCDMA)كان ، ؛ )SIAإص آي أيه : الأتية الشركات من كل بتثغيلها 

٠؛ DTAC)الث، ديت، ؛ True Move)ترو ، ؛ Hutch)ات ه
البلاد.أنحاء كافة ئغْلي الجوال شبكات لأبراج عة واستغهلية تايلاص وتمتلل، 
ملكيةكببوبعكس نموا الجوال الهاتف، ملكية حققت، الأخيرة السنوات وحلال 
فغرةق عار بالأسحروب، ق المتنهلة الاتصالات ثركات أيحل الذي الثابت الهاتف، 
لكنية، الرئيسالدن ي بسهولة متوفرة فهي الإذارذت، أما ، ٣٢' * ٦ -  ٣٢* • ٥ عامي 









موقهرا قدا|

سأ
ارئّاردأ(و>ا 

ببلادالعلب بلاد بعض تسمية وردت الصائر بعض وق ' التاريخ عثر العريق البحري 
العدنتيهذين وحول كترة إل اشارة وذلك عمان، ق هوالحال كما واكماص الفضة 

■( ١ ٢ ' )العليان عمان ق قديما 
مشهوراباسم حاليا تايلاند ر يام مدولة قديماق يعوقون العرب فقئكان 

لأهلاعية السلتقديم يأتي الذي والعبن الضيف ومعناه: ارااأاأأا، وهو)حيك 
ورةمإبرازملامح ويمكن ^٠ ٢٥٦العهداللكي، رقاموص وإغاتتهم التطتة 
الحاورالأتية؛خلال من التايلندية الإعلام ائل ومق العربي 

الحورالآول:اضسمالإخارة
الحكومةعليه تسيطر الذي الحالية ة الدراسمجتمع حال بْلبيعة ْلبعأ 

هذهق ة المتداولالإعلام وسائل بان الجزم القول; ة نافلنجئمن كرية العس
بهذهفهي البلاد، لهذه الحاكمة العسكرية لهلة السقبل من موجه إعلام الدولة 
،رويتهاالعسكرية الحكومة ترغب الذي ام العالرأي صناعة عل تعمل الحال 
يرةأمتبقى التي الأحرى الدول ق الحكومات تأن شأنها أيضا الحكومة وهذه 

الصهيون—ياللوبي سبرها التي الأمريكية السياسية ق المتمثل الغربي للاعلأم 
عليهيسيطر الأمريكي الإعلام بأن الكتاب وصفابعض وتد I الكواليص خلف من 

الأعمالوبممالح 1 العرقية الفئات بعض بمصالح المرتبْلة المنهل مجموعات 
وإرهابالاعلامية، والأجهزة الفكرية الحياة عل كرية العسوالصناعة الكبرى 

علالمهيوني اللوبي فسيْلرة الرسوم. الاتجاه بعكمى ير يسأن يحاول من كل 
العسكرية،ة والمؤسسالكبرى الأعم—ال شركات مع بالاشآراك الأمريكي الأعلام 
ائلللمستصديه ق الأعلام يعرضهاهذاالتي التوجهات ارض يعمن كل وارهاب 
عولمةبرائن اق تايلاند ر الدولة هذه إعلام وقدوقع ا، ١ ٩ رتشومسكي، الدولية 
انالإنسلمورة تناولها ق فهي الأمريكي، عليهاالإعلام يْلر يسالتي ' الإعلام 
•الإعلام ذلك منحى تشحى العربي 

المحتلمةالإعلامية الوسائل هذه تأكيد من الحقيقة هذه عل أدل ولا 
،وخلقياتهاات والمعلوم، ومجرياتهاوالأحداث ار الأخبتقاء اسق ا مصادرهأن ب

وسائلهي والوقائع؛ للأحداث والاجتماعي النفسي ير والتفسالإعلامية، والقراءة 
إعلاميةائل وسإل إضافة والألمانية ية والفرنسالأمريكية وبخامة الغربية الإعلام 
أوموتوقة تقلة ميادر مما لهوليست الغربي، الإعلام منحى تنحى شرقية 

العاليةالغربية الأجندة لتنفيذ سهلة فريسمية يجعلها مما محايدة، الأقل عر 
مص—ادرلأهم تفاصيل ايأتي وفيم1 العربي الإنسان صورة قصية ق وبالأخص 

I.
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اولتنحيث العربي، والأدب ال-آراث ق البارزة ملورية الأسأكانالسحميات من 
الوأعموكرتونية، س_يذمانية أفلام بن يا مالفنية، ال الأعممن بر كب عدد قمته 

وفلهريرأ. كبونحاحا رواحا ا حميعهلأنت وقئ متحركة، وم ورسمسحية، 
الولاياتي أنتجه البحار((، نيياد ))المبعنوان كرتوني فيلم ق مرة لأول المنيباد 

أولا أم، ٣١٩٢•ام عكاي« ول ))باكوبمري-الألاني ان الفنالأمريكية، المنمية 
إحراجمن ، ٣١٩ ٤٧ام العق فكان ))المنيباد(( ثخمية تناول ينمائي سفيلم 

الرسومفيلم الثخمية: تناولت الخي أحرالأعمال وكان ريتشاردوالأس. الأمريكي 
((aju  :البحار أسطورة باد ،))اكم،  ٣٢* * *٢ عام المتحدة الولايات ي ائر الصالمسبع

التيالبحري(( ))المنيباد كمسرحية مسرحية، أعمال الشخمية ات، تذاول
المنيباداسثحدم اصر العالعربي الشعر وق م، ١  ٩٧٨عام الكويت، ق عرمت، 

الارتحال.ودوام الغامرة فكرة عن للنسر كرمز 
علاءشخصية قمة واسع نط—اق عل تنتشر ي المايلف. الإعلام مجتمع وق 
https^//؛عربي أمل من يأذا< التايلندية ادر الهتوك—د رراءأوء0االذي ١^^١ 

www.clck-d.com  وأحببسوريا حلب منهلقة من ينح—).ر ى ن. الالفتى ذللن، ا
هنكبير عدد ق قصته ا.ي اإتايلذالإعلام اول تنوقي. شهريار، ة الجميلالأميرة 

المطبوعةالأطفال ومجلات قمص ق: متمتلمة للأطفال محصصة الفنية الأعمال 
أنإل إطافة ا، رقم؛٢ ينظرملحق ) الكرتونية اوالأفلام ١ رقم؛ ملحق ر غملي) 

هوكما الفنية أعمالهم ق الشخصية هذه صموا الخايلذد.ياتي الكاريكاتيري امي رس
ملحقينثلمر ر ا طم بر العروق، ناكوم مي بول مؤ : النايلذد.ي ام الرسصنيع 

دئم:آ(•
والمسلسلأتالخايلندية واليتما الأفلام ق العربية ١كين علاء شخصية عن أما 

الخايلنديةباللغة س؛لجة والعالمية الهتل.ية المينما عن منقولة فهي الخلفذيونية 
لتلفذيونالثالئة القناة الينمأوعل مالأت ق اوعرضت، ٤ : رقم ملحق تملر ير 

تر،بمو(إّر،•
المايلنييةاة القنبنت، الخايلندية الإعلام وائل اعل نوعهمن س—ابقة وق 

الخماءرهن بعنوان وحياتهم العرب تلفزيونياعن مسلس—١١ الخابعة مية الرس
التايلنديةالروائية ا كاتبتهحيال وحي من وقمته ا، هأآ)اأءأ)اأاي الصحراء: إل 
فتاة ijf؛؛حب، ة قموتحشى ، ^كءأسظ//ئقءأئ( موان،( وباك )س

منملكاووريتاللمرص لئلايصبح ات والانقلابالمؤامرات صدم وأميرتحال، يتيمة 
والوهالالمسح—راء ق يحبيبتا، الهرب إل يص.هاره مها الخيئة والبْااذة عمه قبل 

ا.
ا



مويمن قنا

ّ ailالدوّ 

ورثهالذي وملكه أبيه عرش ليسري صفوفهم ويوحد الناصرين ليجمع الخارقة 
الزرقاءالسماء ر اسم حملت رواية عن ارء عبالأصل ق الململ وقدكان ، إياء 

القبولولأنت التايلندية المرأة( مجلة ي) مرة لأول نشرها اتم الخالدة والدمال 
تقلمسكتاب ق نشرت والأعمارئم الفئات جميع القراءمن كل من ان والاستحس

سرحيفني عمل إل الرواية تحولت تم ا، ٥ • رقم ينهلوملحق ر ات هلبمبعدة 
ميها:مختلفة ارح همعل 1  ٣٢* • يوليو٧ ١ ٥ مايوإل ٢ ٤ من المرة حلال عرض 

Es- ، Ra_adamai، Phacharapol^anthiangiSarunyawongkrachang، Ngam
Ratcliadapisek ،planade .ا

ينظرر تلفزيونية ا درامإل الرواية تحولت أم ٠  ٢١٣-* ١ • من القرة وحلال 
بتتثم العربية مصر جمهورية ق أحداتها بعض تصوير تم اءا، ت رقم ملحق 
انمام،رأي الات وتوجهاعة اليحديث فكانت ابعة، اكالوْلنية اة القنعل 

ولاقت٠ ٧؛ : رقم ملحق ينظر ر والإشادة بالخديث والمجلات المحي وتناولتهل 
مكتبرأمها وعل الإسلامية الجمعيات كثر من عرضها أثناء شديدة معارمة 

ووزيرالوزراء رئيص مكتب إل ات حْلابحرروا الذين تايلاند ق لام الإسشيخ 
عللاحتوائها لسل المعهذا عرض بث لوقف الأت والأتمالعلومات تكنولوجيا 

ومشهدالكحول، شرب مشهد؛ مثل الإسلامي الدين تعاليم ارض تعمشاهد 
الأهلرافمن أي من تجابة استلقى لم ا إلاأنهوغيرها، بالمرأة الرجل احتلأء 
بذاتها.مقمودة ليست المشاهد هذء أن باة القنبررت حيت 
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.و1وتوصي1د، 1هم : 1وذاومة 
:يالأتي الخالية الدراسة سائج أهم تلخيص يمكن السابق العرض بعد 

اسهوا1تنو.عة، الختلمة الإعلام ائل وسمن أنواع عدة تايلاند تمتلك ٦. 
مية.الرسوفر مية الرس

البلادالْيابعق الرسمية للقنوات الإعلامية البرامج عل تملب ٧• 
■العمومي 

تبثموعة- والسمنها االوJية - الرسمية التايلندية الإعلام ائل وسجميع ٨. 
نميراالئ_روءه هية الرسائل الوسللبلاد،كذلك الرسمية التايليدية باللغة 
عنصريةة دوليجعلهابحق مما هدا ا، أيضمية الرسالتايلندية باللغة 

بامتياز.قومية ووْلنية الأول، الدرجة من للمنها ومتعمبة 
حتىمتأملة، راسخة جد.ور وذات، قديمة بالعرب تايلاند كان سعلاقة ٩• 

العالم.من البقعة هذه ق وانتساره الإسلام للهور قبل 
أبأنهتومف، الغايلنيية الإعلام ائل وسق ارءرب_ي الإنس—ان صورة . ١ ' 

.وموحده تقره مسة حالا لهتؤ وليسة ممحلرب

اعليهيطر يسالتي( ' الإعلام ة عولبدائتا ي التايلذدي( الإع—لأم وقع • ١١
البرامجيحص فيما العربي ان الإنسلمورة تناولها ق ٠ الأمريكي الإعلام 

والإرهاب.العني، تهمة بهم تلمق فهي الإخبارية 
اروالأحداثالأحباستقاء ق مهادرها أن بالتايلذل,ية الإعلام ممادر تؤكد • ١ ١ 

والتفسرالنفمىالإعلامية، والقراءة ، وحلفياتهاوالعلومات ، ومحرياتها
وبحامهالغربية الإعلام ائل وسوالوقانع؛هي للأحداث والاجتماعي 

■والإيْاالية والأيانية ية والفرنيمالأمريكية 
والأفلاموالخكايات القصصية الإعلامية المواد ق العربي الإنس—ان صورة . ١ ١ 

١روة١لفهوصاحب، I ووجاهة مكانة وذات بانهامحآرمة والسينمأنومن، 
الرفيع.والشرف، يادة والسوالجاه ال والم

بالأس:الدراسة توص إليها التوصل النتائج هذه ضوء وق 
الوموعي،الخر بمبدأالإعلام التايلندية الإعلام ائل تأخذوسأن ضرورة • ٤ 

العربي.الإنسان لمورة ومعالجتهل تناولهإ ق الأقل عل أوانجايد 
عندونفلرياته الإعلام قواس ١ات١ياددية الإعلام وسائل تْلبق أن ٥■ 

م.العالق المنتشرة للخلواهر الإعلامية التغملية 
تبرزصورةالتي القضايا معالجة ق البلادة هذه لمي مسإسهام ضرورة ٦• 

المختلفة.الأعلام ائل وسق الم السالعربي الإنسان 

ا.
ا
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الكريمالقرآن 
م١  i٩٨٦ الكتب عالم ، مصر i الصحاقة علم إل مدخل ، فادوق * ويد بو أ ٠
قراءةأسيا: شرق جنوب ق لأم والإسسالعرب ، إبراهيم أحمد شوك، بو أ ٠

العدسةااعاصرة،الجلة مادراماثيسوالآدسات 
٥٣- ٤ ١ ص ص ،  ٠٣٢ ٠ ٣ ، ٨ ١ العدد الكويت، الإنسانية، وم للعل

العراويادق حمعماد ترحمة ٠ الإرهاب عش أمويكا حرب توم، تشومسكى، ٠
.١ ٩ ص ، ٣٢٠٠٢التادسسيه،شباهل ،حريدة 

ايازييةق البحث متاهج حبري، أحمد وكاظم. ر، حابالحميد عبد ابر، ج ٠
م.١  ٩٧٨العربية، النهضة دار مصر، القاهرة، ، النفس و>ضلمم 
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تجاوزتلطة كسالإعلامي اب او>حلثمإد_ات مداحلتت_ا،إمات حلال من يروم 
راادمافعش يقوم اصر معري معنحوامتداد التقليدي، التواصل منْلق 

بدلكالإعلام ليمبح وتكنولوجي—ا.. ا ولغويس_يكواوجيا وم، للعلالاحتمامي 
لمكيب—ةخاضع لغوي يج نسوفق وتكنولوجيه أبعادلغوية امتد.اداعالياتحكمه 

الجانبمقوماته—امن تقي تسومرية اأساق تتحللهومكرية، ية ونفسذهنية 
المكرية،وقضاياه بحمولاته الإعلامي الخطاب ائة ماره باعتبللمجتمع النفس 

انفلاتاأكم الخطاب بها يصبح متوارية تراءات من القضايا هذه ثممره ا وم
يقوة ا لهدلالية حمولات من ا عليهيخيم ا ومأسساليبه وتنوع تعدد بفعل 

الحدث.هناعة اء أتنيته ونفسالتلقي ذهنية عن التعبير ي وقدرة التأئير 
نمل—اقحارج قوي إعلام هناعة الصعب من ه، أنإل اسنتْلرق اأننكم
جيلمن البدعة الإعلامية ااْلاقة توفر والرمزية،وكذا والبصرية الرئية اللخة 

عارولغوي، ماهونفيس بان معري تفاعل خملق عر القادرين الجدد الصحافة 
التلقيذهنية صناعة إعادة سأنها كبرى..من وعناوين صور من الإنارة مشاهد 

الخهل—ابأن منثار ذلك، عش علاوة التفخمي، فكره عر و١لتأئاو رالستهللن،ا 
هبنحافخل أن للمجتمع—ات يمكن اني، إنسواسمار وجود خطاب هو الإعلامي، 

إمااردة، ابحربيعد لكونه لطته، سأركان مع التعاطي أحسس، عراستقرارهاإن 
عاليا.والمدارة نحوالتألق لن، بأوتدفع يا نفسلن، ترعبأن 
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محبدصت

تحليلهاالمكن المملحية الأمور من ليس I الإعلامي الخط—اب عن الحديث إن 
علمفيها يتداخل وشاملة عميقة هوروية وإنما خصوصيتها، لفهم الظاهر من 

ملأمح_هتختلف فكري قالب وفق بالاثتماد، ة والسياسالاحتماع، بعلم التاريخ 
يةوالسواس|والرياصية والفنية لتمافئة ومستجدايا١ اليومية الحياة بمرورة المتبع

ملعلاذ النفسلطة الإعلام منح الخياب لغة ي التشعب هذا والبيئية..ولعل 
اومعالجتهانية الإنيا القضايجوانب لبعض ؤ التنبعل القائم المستقبليات 

إلاالعمر، وليدة أصحير التي الأحداث واقع من حمولتها تستمد آنية، بْلريقة 
الفعلمزاولة ي المتبعة الألمان بحسب يتفاوت الأحداث هذه لراهنية النرويج أن 

نفلمرهمع الغربي الإعلامي التفامل سر عن ساءل يحعلخا شيء الإعلامي' 
أول.ان اابلبقيمة الرمع ا إمشألها من التي الكبرى القضايا خدمة ق العربي، 

كوضعيةوليس كعلم الإعلام كراس_ة التبعة الاسراتيحية الروية وما بها؟ الحمل 
الأحداث؟نقل ي تواصلية 

الرمزيةالجوانب ببعض الموضوع هذا ي نحيمل يجعلنا سوذاك هذا كل 
وكفكرالمميائية، تجلياته أبعد ق كإبداع الإعلام لغة لفهم الدلالية وتمتلاتها 

علتأتبوه وماذا الإعلامي الخبر صناعة ق ية النفستمملهواته حيث من إقناعي 
الشكلية.روي والالضمونية التصورات حيث من التلقّي ية نفس

البحث:مضايا 

يدسالإعلام أن بحق يدرك الإعلامي، الخطاب لملة سقضية ق التمعن إن 
منبه يتمتع لما نظرا والدولية، الإقليمية القضايا مختلفا بن بالحمم ق الموقف 
التلقيذهن قرارات ق يخه ترسعر المهر تم الخبووإذاعته، صناعة مرونة 

اارتكذيبالأخبإتاعة ي التحكم خلال من خهلورته اتكمن وهنيته، ونفس
والمرئيةالمسموعة انمل الوسعبر الإمتاع وبلاغة الإقناع الحلة سبواسْلة وتمديقا، 

العيونا تراهالتي الأمور مل أبسي والتحكم ال الإيصقدرة اد باعتمة، والمكتوب
أخرىتارة ارزة أوالبتارة المتوارية الخطاب لغة حلة بواسقتمجمه_ا الإعلامية، 

.1
ا
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®قو
 Cوفصاحةويعدإيجأئهأ، الصووة وعمق لغتها، ودلالة الرمزية سطورالكتابة ب—؛؟

الإعلاميسرااتفوق مكامن عل الإصبع لوضع دفعنا ما شذا ماعها. وأئوسالكلمة 
تجمععلمية صناعة كونه حيث من السليل، باقي دوالسا ق متحكمة لطة كس 

عنالناتج الصبي وتحديد القرار صناعة ي العمر وتكنولوجيا الفكر فة فلسلبي 
اربمتعبيرية لتلة كسالإعلامي يبلوره ذي الالنفسي والارتياح الفكرية الروية 

التقريرية.الملعلة من أقوى تكون 

البحث:1أدوكالإوق 

بإعلامها،ره-تي التقدمة الدول تفوق سر أن القل.مة ي وياحتمار تطرقنا أن سيق 
ثوابته،عل غيور اني إنسفكر فة فلسمن نايعة هومناعة القوي الإعلام لأن 

علوالحرص لحاضره التهللع بواسطة مستقبله عل اوحف_اظ من تيمكنه برؤية 
ثناياق النبش عل يقتصر سالإشكال ا طرحنفإن لهذا ماضيه، مورة تلميع 
لفهمالتحركه، عاوالصورة وصوتيا ودلاليا تركيبيا بنانها وكيفية الإعلامية اللغة 

الضوابهلحسب اني الإنسالشعور دغدغة شأنه من ذي الاللغوي توى الي
١حلال من والاجتماعية، ية والسياسية النفس منالإعلامي الواقع يمليه ٠ 

ايجعلنما هذا معطياته، عل اظ أوالحفالتاريم ناويل ق لحظية تجدان، مس
صورة(فالإعادم ) ولاتاريخ.له ذاكرة لا ل، لاإعلام من النطقية، الأدبيات ق نقول 

ووجوده((آاااالمجتمع 

المهتمحب:|اْدلدهج 

مسارعرض ي لقوته التاريخي، المنهج عل الورقة، هذه ة دراساي اعتمدن
تثم،توامنية صورة تشكيل ق عفنا يسوموسع، دقيق بشكل الإعلامي الحطاب 

هذاالزمن، عثر الإعلامي الخطاب بنية عل طرأت التي والتحول التغيير مرايا 
شخصق الإنس—ان مورة تعكيس هومرآة التاريخي النهج إن مايدفعنالأقول، 

فإنلهذا وبطولاته، وبانكيارانه والادية الروحية بحمولاته الإعلامي، الحطاب 
مس_تذلؤينالإعلأمي، الخطاب أدبيات لصطور انعكاص هي التاريخية 

قاني الإنسالواقع ات عموميمن فيه ا انطلمناستنباطي بعل عل ل، لذق 
•٥.٢• ! ١٧٩٠٣! ٤٩٦،الخود الموريت ١^٣٥^ مجلة والأمة'*، اثفكر >، خوري. قر ص١ 
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مصدرالتفرديحتل تجعله خصوصيات من الحاضر ي إليه توصل ا وماضي، الم
فيهايعد التي الإعلام تكنولوجيا عبر والمكان الرمان عل المييلرة ق والمدارة 

رويةعن الناتج وإبداعه وثقافته بفكره جوهرها، كنه ي هوالفاعل الإعلام، رجل 
ترميمق الجديد عن البحيث، إنه يسمع، لا ها ماع وسانمالئ ان الإف،يراه لا ما 

العربيةالتقافة لأصول المناهض الإعلام عن الناجمة تصدعانها وجبر الهوية 
العتيقة.

الاختعاصيالتضافر عل قاتم تحليل، وصفي منهج اعتماد إل بالإضافة هد.ا 
تأنيرهاداخل المتلقي جذب اس_تدلاعم، إعلامية قوه هن أئرزته وما للعلوم، 
تحصالتي والمفمونية' الشكلية الخموصيات جل تجماع اسخلال من القوي، 

الإعلاميةللممة التتلمرق إل ا هنا عمدنحيث الإعلأمية؛ احة السمس—تجدات اخر 
تجويدعر تراهن نفسية ره قي. اره باعتبالإعادمى وللمفكر إبداعية، كصياغة 
للمتلقى.اية بالذأدالخطاب مستوى 

و1دع1ده:الإعالدم\ي الحطاب سكلة مفهوم 

تحكمهتادزميا دا يمالإعادمي، ُالخطاب علامته ق ليلة الممفهوم يثكل 
يميزا ملراجع حدا ولعل الأحداث، مجرى تغيير عر قادرة هنيلقية ضوابط 

الحضورهذا أن إلا ر( المجالات، شتى ق فاعل حضور من الإعلامي الخطاب 
قالتحكم مرونة يمذح_ه قيء ا، ١١ااواحد آن ي التخفي وقابل الظهور قوى ه يجعل
والأحداثالوقائع أرضية ق ه لتقلبنفلمرا يالفاجات، والمليئة الأنية المواضيع جل 
التأويلعل الخائر ١ب الخعلإنه ا، وأعمقهالتفاميل أدق بالإحاطة خلال من 

الحاضرلغة فهو اللغة، ميانيات سطريق عان الضمرة كشفاالحقانق وعر 
هإنتقبل، والمساضر الحأحدات داخل اضي المير وتعباضي، المبوتقة داخل 

الإعلامية ائحل وسومايلفهامن اللغة، ختلية عبر بالقوة الممتد الزمني الخطاب 
اتعبرسياساليومية الوقائع إلاوأخقعتهالمستجدات كبيرة ولا صغيرة كل تغادر 

الأطرافمختلف بين التواصلية اامارسا،" جعل ما هد,ا الإعلامي، والمنع ااتم١ريح 
للملطةالمندى ١^ ٠( روح الإعلامي الخطاب هيكل عر تضفي الاجتماعية، 

جديدةفكرية روى بالاجتماعية، ات الموسيهة هيكلادة إعق ة اللغقوة بر ع
السءلحيةالتصورات من والنفسي ^^لخطاب؛الأجتماعي 

١69 :I.N.igp.il)..\l،uinillun,P  )ا.ةأأآ.،اItvifiiis ،، اأاا■Iting :،،. ر;؛ا(ا>ا-اااأ■ics ntui؛u،،g،^.Scin.،n؛l^ini ,رنبموا(1ف.جاأىأاا'\ا
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وسعياالا إيغأكم جديدة مكرية ات بتطلعلتملأه الأتباعية، أو التقليدية 
وسلطةالقرار سلطة الدولة جهاز عم تمتلك التي الأجتْاعية الطبق_ات Jخدمة 

إلنيركلأو ايمول كم- ويشيوالخياب الإذتاج((راا؛ لقوى الأمثل تخدام الاس
الفوتوغراقيةوالصور الرئية الصور مثل وعلامات، نْلقاوكتابة اللغة استخدام 

أوالرأس حركات مثل فوالشفوي ال والاتصالبيانية والفيديووالرسوم والأفلام 
منأما الاجتماعية، االمارس_ة أشكال هوأحد الخْا-اب أن ليخلص الخ؛ الأيد.ي... 

نجد:الإعلامي، الخطاب، لملة ساد أبعحيث 
شتىق المني العري حضوره الخطاب فيه يعلن وهوبعل المع—ري: -البعد 

يثيرالتي العرق ثرائه شده من ا، صعبعته ا انقمالنيجعل ا ممجالات، د١ 
لأنهبه، الالتزام عل يجبونا مما العرفة، من النيئ عل النعرف، ي أفكارنا رغبة 
ا.علينالتسلط دوره وبشدة ارس يماخذ 

١١^عمق يشكل -البعدااتان؛ريت  وظائف،عده يحمل اره باعتبالإعلامي، ب  ١۵
الرهانوالضموذية،مهو الشكلية تجلياته أبعد ي ١ب ااخهللعني وذومية جمالية 

القواذتيتمليه ا ملخضوع ة ليهليعيش ويجعله التلقي نفسة ياسر الذي 
قالإقناعية الفنية ة الممارساب،إذه الخهافحوى من تشكل ل—١ طبية ^^١ ٧١
واذتْااراتهوتوقعاته الواقع نميران إمرة تحت، ليصبح اني الإنسالوعي تدراج اس

وكداتقبلية اليات التهللعب، حسه وتوجهالاجتماعي الوعي أسر تالتي 
اليومية.الحياة تجدات مس

خلالمن والهيمنة، التحكم عل قدرة الخطاب يمنح وفيه لطوي: الس-البعد 
ليصيحتدريجي، بشكل تتضح التي الإلزامية الضوابْل من ة حمليسير تاس

محجوبةالحقيقة أن ار اعتبعل واحتكارها، العرفة لادعاء فرمة الخطاب بذلك، 
هائلبرصيد تتمتع يتميزبهاالخطاب التي السلهلة أن ذإJ، ومصادرة، ومكتومة 

وعنفهالدائمة ورقابته الملهلوية برامجه ترسيخ إل الد.اعيتي والهيمنة، القوة مل، 
إلعى تسجماعة إرادة عن للتعبير أداة وى سالخطاب يكون لا ا وهنالتواصل، 

وطهلة.حضور من به تتمتع بما خبراتهاوتصوراتها قدض 

جميعتمثل التي الوضوعية اب لاكنغالخطاب عى يسوفيه التداول؛ -البعل. 
قدرةيمنح مما الاجتماعية، الأوساط ي ا سريعبالتلءاول له تسمح التي الأحد.اث 

تداولحيت، واءمن سوالتألق، المل.ارة يعإات-يمح،به 
•٣. ١١ص:-¥. اسد0س. ط\. اك1همة. ءاق. __ مءس ><. لطت رالاس، " »ءهفا، وبم،ذ، ل١ 
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للتداولتعملي مختلف وق بهلوتوليدها ا صياغتهادة إعحيث من أم اوف الع
الإعلامي•والتفرد الفموبء من نوعا العرق 

التداوليةوالقدوة العرئية الحركية من ا نوعالخطاب تمنح اد الأبعفهذه 
التدرجلبدأ يخضع بْاابع الإسانية، القضايا معالجة ق النمويوية، لطة والس

وعي.أوبدون منهم بوعي النسية طبيعتهم مع يتوافق الذي النهلمي 

1لإعاادوطي:الخطاب ومرولة الاقة سلطة 

وترهيب،ترغيب ستي اللغة، دواليب ق التحكم عل القدرة ق الإعلام قوة تعزى 
انيةالإنماع والأوضالظروف مع والتعايش تارة، التحكم سيادة منطق عبر 
ابالخْلمرونة ب-تي تجمع التي الإعلامية ات الخطاببن بمن ولعل أخرى، تارة 

اتوالإعلانالانتخابية والحملات ي؛؛ السياسالخحااب_ات نحد اللم؛،، وسلط؛؛ 
العقولواس__تمالان المساعر، لدغدغات تعمد الوقافيا،..التي ات والمنتديالإشهارية 

تامانسجام وفق الأضداد بي التوفيق عل القائمهت الكلمة، لملة سسحر عبر 
لملمسالإقناع، ق المعالي؛؛ بالغ لوب وهوأسوالمقبولية، اق مبدأالاتسعل ينبني 
والتمييز،الفقر ؛ئ إذالعل والعمل الفردي؛ت ادرات المبوتشجيع الخيارات، حدود 
الحرك؛؛،عل ائ اادااوالفعايا، الوصف عل ؛، الدالالاسمي؛، ات المركبأن نجئ حيث 

وهدامانلْسِا<التأثير، جاذبية عف، وتقسمي الإعلامي الخطاب قيم؛، قجمل 
إنحيث ؛،، الإعلامي؛؛ الدعايعل تراهن التي الأيتحابية الحملات ق ونعاينه 
الحرياتتراعي التي الأولويات بحسب التد.رج منملق عل ينبني اب الخملمفحوى 
J^_^l ،حيثمن أما الشكل، حيث هن العيترإأهذا ظروف وتحااستي والجماعية ؛

نس—تمدسالْلوي؛، قدرة يعتمد الإعلامي الخطاب عمق فإن المفمونياث، المياغا، 
معالتلقي، ية نفسلتهيئه الكلام فحوى تزكية قمد الدولة أصول من جذورها 
التواصلسلمْلة تحقيق ق الأكبر هوالرهان هدا لأن التخاطب ق البساطة مراعاة 
والتحاحجالتأويل روح من المستمدين العلامة ومنملق ة الدلالجوهر عل القائمة 

النظريةهذه ر(إن التواصاليا،رأا.'حيث اافاعلية بتخلرية يعرف ا موهذا الفكري، 
أبعدق اللغات فلسفأ؛ طياتها ق تحمل فهي والخمل—اب، والمنطق اللم؛، عل تركز 

يعرفا موهذا الفكر((أآا. وسلملة ا< اادلأللمنْلق الخاضعة التأويلية ا هراهيه

تطبيقهابامحمال مقرون ءحقيقها أف آبدا يعني ولا والجتمعإت. ياقات الم ذ ممكنة نظرية وهي التواصلية: ظرية ن ١
ومعقلن.مصش عار داخل 

.2005أ ص54الجزاتررودا، الاختلاف، منشورات  lOالماهمءالغربية الملممة ق التواصل >< مهيبل، مر ع٢ 



تممؤ كتاب 

'Mm
أنطونيوغرامسى((0ا0هأ0هعند الإعلامية(( ة والهيمنالميأيية ة للعب(بأ ب( 

Grctniclii ،)) الكونهإجرائية هي بل جوهرا، ليست( عنده السلطة ان حيتا
اوض،التفليلة سبفعل ة الغلوبللنوى ا.اوخازقة القوى ات، عائقمن مجموعة 

الباطن-حيتا من وخشن ااذلاه_ر حيت، من مرن طابع ذات، عنده الملعلة لتصبح 

يتكمن انية، اللسنويات، با.لسا علاقتهق الإعلامي اب، الخ،ءل)(مرونة أن لنأ ذل
يمختلشااللغوية ات، الدراسنتأج عن يستغني لا الإعلامية، اللغة مفهوم كون 

بح—وت،من ومانكش—قه ظواهرلغوية، من إليه تمدهايماتهتدي إن ، ميادينها
وترقيه^، ١١٥^وتوسيع ألفاظه وتهيئي، الإعلأم لغة ة دراسق تفيد وثقافية فنية 

اللغةهذه حمانمى وتدعي—م ، (، قاموسعل جديدة مفرداته وإدخال مفرداته 
دونالحي الواقع لغة من شديد واقازابه ووصوح، وسلامة يعل تبممن الإعلامية 

الحياةعن، تعم التي العملية اللغة واستخدام ، ١١العامية...((إل هبوط أو فافه إس
الإعلامية،اللغة لطة سخمائمى أهم بن يمن ولعل والانجاز. والعمل والحركة 

اعتبوااللذان منصور أيمن واللكتور شريف، امي الأكتور من كل إليه أشار ما 
والوضوحواللأءمة اصرة العمن؛(( ا قوتهتستمد التي اللغة هي الإعلام، لغة 

كونإل يه-دفا هذا وكل ،، ٢١)(والمرونة الماذيية ثم للتطور والقايلية والامتداد 
وألفاظبرموز عنه يعم ما الأخرين إفهام إل جاهدا يسعى الإعلامي، لوب، الأس

ببيانالخفقة والرونة اللخة، لحلة يمهوالأداءالمكتمل الإعلام إن لنقول مركبة، 
ووضوحه.الخط—ابا ة دلال

الإعالدمية:اللغة سمي1ك1ت 
عن-ةاكنسن، حيت، الإعادمية، التجربة عمى ي ا أساسمحورا الاغة أضحت، 
جديد.ةتهثلأت، وفق والأحيان،، الوقائع ونبرة تسريع ي عفت، أسجديدة تمغلهرات، 

ضمنالوقف، وسميادة بروز القوة الإعلام منح الذي العلامات، علم ،ث ضم—تدخل 
لايمكنحيت، البصري، معي السوكدا اللفخلي، وغير اللفظي التواصل أنفلمة 

يةوالسياسالاجتماعية المواضيع من العديد معالجة ي الصورة أهمية ننكر أن 
لن،بذللتصبح والأمن—ياي، التح—رل، قوة للاعادم منحت، مختلقة، زوايا عدة عبر 

إعالآميا،اللغة جمر يط تتوسعلامانية أعمدة عبر رمزي عبور يلة وسالسميائيات، 

ص'لآآآاأ1اا.٣•؛، ،اكود |أسوودق الهترفق مجلق ». واكنمبر 1كات يز 1رمبيت 1لأغق >ا قلقل، عبدو حمد م\ 

■٤.٢• صامأ جآمهيداأئاهرةأ الإ-مملأم كلية ►١ اكلمقات الأسسI الفاصم, الإءلأمةأ اللفق ►، منصور■ وأين شريف امي س٢ 
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