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غايتها التأثير  ،يتضّمن مكّونات ودالالت لغويّة لها وظيفة اجتماعيّة وثقافيّةالخطاب الصحفي باللّغة العربيّة : الملخص

 والعامود، ،التحقيق ،التقرير ،المقال ،عن طريق أنواع أو قوالب صحفيّة محدّدة مثل: الخبر في القارئ، وتوجيه رأيه

والعالقة بين اللّغة العربيّة والخطاب الصحفي باتت ظاهرة لغويّة جديرة بالتحليل: أّوالا النتشار الصحافة العربيّة 

على الرغم من تداول مصطلح "التحليل اللّغوي  لشيوع الخطأ في لغة الخطاب الصحفي. ،وتوّسع نطاق امتدادها، وثانياا

ا في البحوث إاّل أنّ  ،ثير من الدراسات والبحوث اإلعالميةوانتشاره كمصطلح في ك ،في الخطاب الصحفي"  هناك شحًّ

والدراسات العربيّة في هذا المجال، وتأتي هذه الدراسة لتتناول موضع التحليل اللّغوي في الخطاب الصحفي كحقل 

ي الخطاب : ما أساليب التحليل اللّغوي فتسعى لإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتيلغوّي إعالمّي متخّصص، و

 ،قدمته العلوم من مفاهيم مما( تأطير التحليل اللّغوي في الخطاب الصحفي نظريًّا باالستفادة 1وتهدف إلى: ) الصحفي؟

( تطوير معرفة القائمين بالتحليل اللّغوي ومهاراتهم في هذا الحقل اإلعالمي 2ومناهج وأساليب. ) ،ونظريّات

األساسيّة الغرض األساسي منها هو التوصل إلى حقائق وتعميمات وقوانين  تُعدّ هذه الدراسة من الدراسات المتخصص.

تسهم في نمو المعرفة العلمية، وفي تحقيق فهم أشمل وأعمق للتحليل اللّغوي في الخطاب الصحفي يخدم  ،علمية محققة

الخطاب الصحفي يمكن أن الباحثين في التطبيقات العملية، وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أّن التحليل اللّغوي في 

( دور اللّغة في الواقع 3( الصحة األسلوبية العامة أو البالغة )2( الصحة النحوية والصرفية )1يكشف عن ما يلي: )

االجتماعي وتأثيرها، وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع االهتمام بالتحليل اللّغوي في الخطاب الصحفي وتطويره في 

 ب والمحررين الصحفيين. كليّات اإلعالم، وعند الكتّا

 التحليل اللغوي.  ،الكتابة الصحفية ،لغة الصحافة ،الخطاب الصحفي ،الصحافةالكلمات المفتاحية: 

 

The Analytical Linguistic Analysis in Journalistic Discourse:  Theoretical Study 

 
Jamal Mohammad Ahmad Altamimi 

 

Abstract: Journalistic discourse in Arabic includes semantic and linguistic components 

that have a social and cultural function, aiming of influencing the reader, guiding his 

opinion through specific journalistic types, such as: news, article, report, investigative 

report, and column. And the relationship between the Arabic language and journalism has 

become a worthy phenomenon for linguistic analysis: first for the spread of the Arabic 

language press. Second, the prevalence of linguistic errors in the journalistic discourse. 

Although the circulation of the term "linguistic analysis in the journalistic discourse", and 

spread as a term in many media studies and researches, but still there is scarcity in the 

Arab researches and studies in this field. This study comes to dealing with the subject of 

linguistic analysis in the journalistic discourse as a specific media field. And it seeks to 

answer the main question: What are linguistic methods analysis in the journalistic 

discourse? And It aims to: (1) framing linguistic analysis in the journalistic discourse 

theoretically. (2) The development of knowledge and skills of analysts in this field. This 

study is one of the basic studies, and has concluded that linguistic analysis can reveal: (1) 

grammatical and morphological correctness. (2) stylistic accuracy and rhetoric. (3) The 

role and impact of language in social reality. 
Keywords: Journalism, Journalistic Discourse, Journalism Language, Journalistic Writing, Linguistic 

Analysis. 
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 ّدمة:مق

ا.  وجاء االهتمام بدراسحححة لغة  حازت لغة الصححححافة على اهتمام أهل اللغة وأهل اإلعالم معا

ز مكانتها، وتاايد اإلقبال عليها ع نطاق امتدادها وتعاي  ،الصحححححافة العربية بسححححبب انتشححححارها وتوسححححّ

ا لتداول تراكيب وصححيس وأسححاليب واسححتخدام ألفاظ جديدة مبتكرة ال تمت بصححلة إلى الفصحححى  وأيضححا

وتتطور بال حدود أو قيود وياداد تأثيرها في حاضحر اللغة ومسحتقبلها. كما تسحتخدم  ،والثقافة العربية

لغة الصححححافة المحكيات ماحححححححححن اللهجات المحلية، وعلى المترجمات من األلفاظ واألسحححاليب، وعلى 

سالة اإلعالمية بلغة التبسيط واالستسهال في البناء اللغوي، بحجة التواصل مع الجمهور وإيصال الر

وبات التحليل  ،يفهمها ويتفاعل معها. ومن هنا صارت معالجة لغة الصحافة ضارورة لغوية إعالمية

والدراسة. وبهدف اإلفادة من األدبيات النظرية  باالهتماماللّغوي في الخطاب الصحفي قضيّة جديرة 

تحديد مشححححكلة الدراسححححة الحالية وفي  ،والدراسححححات السححححابقة التي تناولت موضححححوع الدراسححححة الحالية

اّطلع الباحث على عدد من الدراسحححات والبحوث السحححابقة المتصحححلة بموضحححوعها  ،وأسحححهلتها وأهدافها

 وتوصل إلى اآلتي. ،بشكل مباشر أو غير مباشر

تشححير األدبيات النظرية إلى أّن األصححول النظرية للتحليل اللّغوي في الخطاب ظهرت في أعمال  -

ّسس المدرسة الوصفيّة البنيويّة، التي تطّورت بعد ذلك 1نالد دي سوسيرعالم اللّغة فردي ، الذي أ

واهتمت بتحليل األسححححلوب، والنص، وبالتطبيقات اللّغويّة في مجاالت وسححححياقات مختلفة، إاّل أّن 

الدراسحححات اللّغويّة التقليديّة تعّرضحححت النتقادات واسحححعة بسحححبب تركياها على اللّغة أو األسحححلوب 

تمعي وعالقات القّوة داخل المجتمع. ومن هنا ظهر ما يعرف باالتجاهات بعيداا عن السحححياق المج

اللّغويّة االجتماعيّة التي اهتّمت بدراسة اللّغة اإلعالميّة من منظور اجتماعي وثقافي. ويؤكد عبد 

يححة إلى أعمححال زيلج ( أن 1998المجيححد ) االنطالقححة الحقيقيححة في تحليححل اللسححححححححانيححات النصححححححّ

" بعنوان "تحليل Language"في مقال نشححره في مجلة اللّغة  ١٩٥٢م في عا Harris 2هاريس

ا لتحليل الخطاب المتماسححححححك بنوعيه: الملفوظ والمكتوب تحت  الخطاب". فقد قدّم هاريس منهجا

، اسححتخدم فيه أسححلوب اللسححانيّات النصححيّة، "Discourse Analysis"عنوان "تحليل الخطاب" 

ة بين الجمححل، والربط بين اللّغححة والموقف واعتمححد منهجححه على قححاعححدتين: العالقححا ت التوزيعيححّ

 .(1998 ،االجتماعي )عبد المجيد

 1967عام  أطلت الدراسححححححات التفكيكّية "ما بعد البنيويّة" في ثالثة كتب أصححححححدرها جاك دريدا -

تناولت مفهوم التحليل، وأنكرت الوصحححححول بالطرق التقليديّة على حل مشحححححكلة اإلحالة، أي قدرة 

اللفظ على إحالة المعنى إلى شححيء ما خارجه، وأّكدت أّن تحليل الدالالت وتفاعالتها واختالفاتها 

(. 1997 ،نانيالمتواصححلة في النّص يعد مسححاوياا للكتابة الصحححفية، بل ويعيد تفسححير الخطاب )ع

وتدعو التفكيكية إلى قراءة مادوجة للنص واألسححاليب التي تضححع بوسححاطتها المقوالت التي تقوم 

 (.2002 ،)فضلعليها لغة النّص، وتضعها موضع تساؤل 

رأى فوكو أّن الخطاب شححبكة معقّدة من العالقات االجتماعيّة والسححياسححيّة والثقافيّة التي تبرز فيها  -

ة التي ينت  ،مرتحححاض ;1996 ،ج فيهحححا الكالم كخطحححاب ينطوي على الهيمنحححة )تودروفالكيفيحححّ

المعرفة عن طريق اللّغة، حيث أن اللغة  يؤّكد الوجود اإلنسحححاني اعتماداا على أشحححكالو ،(2003

ّكل الهوّية والسححححححلوك  فالخطاب يحدّد الحياة ،والخطاب يحدّدان الواقع. كما أّن الخطاب يشحححححح

(. الشحححك في أّن فوكو في 1995 ،من نحن وطريق حياتنا )بروكراالجتماعية من حولنا، ويحدد 

ا ،دراسححاته ا من  أسححس مفهوما للخطاب ال يقوم على أصححول ألسححنية أو منطقية، بل يتشححكل أسححاسححا

بالمنطوقات، هذه المنطوقات تشحححححكل منظومات منطوقيّة تسحححححّمى التشحححححكيالت  وحدات سحححححماها

ا في حقل  الخطابية، هذه شكيالت تكون دائما خطابي معيّن، وتحكمها قوانين التكوين والتحويل الت

 (.2000 ،)بغورة
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باشرت الدراسات المعاصرة في الغرب االهتمام الحقيقي في تحليل لغة األخبار منذ التسعينيّات  -

من القرن المنصحححرم، تحت مظلة الدراسحححات النقديّة في تحليل الخطاب، وقدّمت هذه الدراسحححات 

دور الخطاب في إعادة هيمنة )أو تحدي( السححححلطة السححححياسححححية رؤية اجتماعيّة وسححححياسححححيّة عن 

( في إنتاج وتحليل 1988) Van Dijkتعدّ الدراسحححححححات التي أجراها فان دايك واالجتماعية. و

ا، ويُعدي منهجه في تحليل  الخطاب وتفسححححححيره في إطار تحليلي واحد من أكثر الدراسحححححححات تأثيرا

فتناول في دراساته عن  Bellبيل أّما التخّصصات. خطاب األخبار بمنالة نظرية جديدة متعددة 

خبرة الصحححححححفي  (، 1991(، 1994، 1995، 2003،1998وسحححححححائل اإلعالم ولغة األخبار 

والمحرر في تحليل القصححص اإلخباريّة المكتوبة أو تحريرها، وتضححّمنت الدراسححة ثالث قضححايا 

وأوضح  ،الخبرية، ودور الجمهور أساسيّة هي: أساليب اللّغة في وسائل اإلعالم، ومفهوم القصة

بيل أّن الخطاب الخبري هو نتاج يتشححححّكل في مراحل متعددة: يسححححتفيد الصحححححفيون من مصححححادر 

سححححححمعيّحة ومكتوبحة متنوعحة في كتحابحة الخبر، وبعحد االنتهحاء من كتحابحة الخبر يمّر عبر مراححل 

يّة تفرض األسححححلوب الذي تحريريّة متعدّدة قبل نشححححره في الصحححححيفة، وأّكد بيل أّن القيم اإلخبار

 وتُنظَّم. تُكتب به األخبار

 تدمجحيث  Critical Linguistics مّهدت اإلسهامات السابقة لظهور مدرسة اللّغويّات النقديّة -

ظهرت مدرسة  ،اللّغويّة االجتماعيّة والمناهج النقديّة بين الدراسات اللّغويّة النظاميّة والدراسات

هذه المدرسححححة على محاولة الدمج  السححححبعينيّات من القرن العشححححرين. وتقوم اللغويات النقدية في

اللّغوّية االجتماعّية والمناهج النقدّية  والتأليف بين الدراسحححححححات اللّغوّية النظامّية والدراسحححححححات

وظائف النص، خاصحححححة النص اإلعالمي، فهناك  والدراسحححححات السحححححميولوجية. وتنطلق من تعدد

تصوير العالقات االجتماعية والهويات االجتماعية،  ووظيفة –األفكار  تكوين –الوظيفة الفكرية 

كنتاج الختيارات من بين نُُظم الخيارات المتاحة من  كما تنظر هذه المدرسححححححة إلى النصححححححو 

يات األيديولوجية  ناحية النحو ومفردات الكلمات وما إلى ذلك، ويعدّ الخطاب هنا مجاالا للعمل

رة بين هذين النوعين من العمليات، وبشححححححكل و وللعمليات اللغوية، مع جود عالقة محددة ومقرَّ

(. 1997 ،االختيارات اللغوية داخل النصحححححو  معنىا أيديولوجيًّا )القرني محدّد يمكن أن تحمل

بتحليل الخطاب في  ،Fairclough  (2003،1995 ،1992 ) 4أهتم فيركلو ،وفي هذا السححححياق

ص، ويعالج لغة النّص الفعلي، دراسححححححة المفردات، بناء الجملة هو تحليل النّ  ،ثالثة أبعاد: األول

ويعالج كيفيّة  ،والتماسك، والمستوى الكلّي لبُنية النّص. الثاني، ويتناول تحليل ممارسة الخطاب

إنتاج النّص وتفسحححيره وتسحححويقه. الثالث، ويرّكا على تحليل الممارسحححة االجتماعيّة للخطاب في 

لخطاب والسلطة واأليديولوجيا. وكانت دراسات فيركلو في لغة األخبار والعالقة بين ا ،المجتمع

ا ا يعتمد على اإلطار اللّغوي الوظيفي الذي وضعه هاليداي ،األكثر تأثيرا ، لكنّه 5حيث طّور منهجا

ا ما شملتها الدراسات اللّغويّة الغربيّة وأوضح ، أضاف إليه النظريّة االجتماعيّة الحديثة التي نادرا

و عدّة تغيرات طرأت على الخطابات في وسححائل اإلعالم: األول: اسححتخدام اللّغة التسححويقيّة فيركل

في اإلعالنات بسحححبب تأثير اقتصحححاد السحححوق. الثاني: اسحححتخدام اللّغة اليوميّة أو غير الرسحححميّة في 

 الخطاب.

ات في  - ة في تحليححل الخطححاب منححذ عهححد قريححب )خالل الثمححانينيححّ القرن بححدأت الححدراسحححححححات العربيححّ

ووّظف عدد قليل من  ،المنصحححححرم( حيث ظهر عدد من الدراسحححححات التي تأثرت بالجهود الغربية

ته  مات الخطاب ومكونا ّية وتحديد سحححححح لدراسحححححححات العرب باحثين هذه المنهجية في ا  ،القرني)ال

التي بحثت  ،(2013دراسة عكاشة )تشمل الدراسات العربية التي اّطلع عليها الباحث و (.1997

غة" وهي تحليل  الخطاب وأنواعه وأسحححححححاليبه في اإلقناع الحجاجي في ظل نظرية "أحداث اللّ

نظريّة تعارف عليها في علوم األصححححححول والتفسححححححير واللغة والبالغة والمنطق، وتناول المؤلف 

وتناول  ،ويوّظفها في إقناعه بمقصححححده ،أسححححاليب التأثير اللّغويّة التي يسححححتميل بها المتكلم المتلقّي

وتوظيف هذه العناصححححر في  ،والحجج والبراهين ،اصححححر الحجاج اللّغويّة وغير اللّغويّةكذلك عن
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م الدراسححة إلى ثالثة فصححول: أولها تناول فيه  ،تناول فيه تحليل الخطاب، والثاني ،المحاجة، وقسححّ

، أّما دراسحححة نظرية أحداث اللّغة، والفصحححل الثالث دراسحححة تطبيقية خالصحححة ُطبّقت فيها النظرية

فبحثت مناهج تحليل الخطاب اإلعالمي وتضححّمنت تفصححيالا عن مناهج تحليل  ،(2004ن )شححوما

 المنهج اللّغوي االجتماعي.( 3) ( األسحححححلوبية.2( منهج التحليل اللّغوي. )1لغة الخطاب ومنها: )

عالجت دراسححححححة أحمد عوض الهدي  بينما المنهج السححححححيميائي.( 5) المنهج اللّغوي النقدي.( 4)

ا(، األ ،(2013) خطاء اللّغويّة الشححححححائعة في الصحححححححف العربية )اإلماراتية والسححححححودانية نموذجا

ووقفت الدراسححححة في حدودها الموضححححوعية عند الخطأ اللّغوي الشححححائع في الصحححححف اإلماراتية 

والسحححححودانية، والمقارنة بينها، واسحححححتخدمت المنهجين: الوصحححححفي والتاريخي، معتمدة في تحليل 

ائعة على مخالفة قواعد اللّغة وأعرافها، وحددت الدراسحححة األخطاء اللّغويّة األخطاء اللّغويّة الشححح

في الصحف وأسبابها، ومنها: )أ( تدني المستوى اللّغوي لدى عدد من الصحفيين والكتّاب. )ب( 

وجود فجوة بين عمل المجامع اللّغويّة العربية واإلعالميين، وأوصححححت بضححححرورة وجود مدققين 

ى جانب صححححفيين يتصحححفون بمسحححتوى لغوي يمكَّنهم من اسحححتعمال قواعد لغويين في الصححححف إل

 اللّغة العربية الصحيحة.

مما ال شححك فيه أّن الباحث اسححتفاد كثيرا من الدراسححات السححابقة بالتعّرف إلى مفهوم الخطاب 

ومفهوم التحليل اللّغوي والمدارس والمناهج النظرية المالئمة لموضححححوع الدراسححححة، لكن  ،الصحححححفي

سات العربية التي تناولت الصحفي لم يحظ بالعناية الكافية كمجال لوح ظ أّن التحليل اللّغوي في الدرا

ّح والقلة مع  ،مسححتقل له منهجية تحليلية واضحححة. كما اتسححمت الدراسححات السححابقة في هذا المجال بالشححّ

ضححححوع الدراسححححة ومن هنا تنبع أهمية مو ،العلم أّن اللّغة هي األسححححاس الذي ترتكا عليها الصحححححافة

من الباحث في تدشححين أسححس منهجيّة تحليليّة  -متواضححع –الحالية وتخصححيصححه بالبحث، وهو اجتهاد 

لغويّة في الخطاب الصحححححححفي يقوم على معطيات اللّغة العربيّة وأصححححححالتها، وعلى المناهج التحليلية 

ا بأّن الغرض الرئيس للدراسححة الحالية هو تأط ير منهجية التحليل العلمية وخصححائص الصحححافة، علما

 اللّغوي دون الغو  في قواعد اللّغة العربية وأساليبها، أو خصائص الصحافة. 

 مشكلة الدراسة: 

وانتشحححححاره في كثير من « التحليل اللّغوي في الخطاب الصححححححفي»على الرغم من تداول مصحححححطلح 

البحوث والدراسححححات التي تناولت منهجيّة وأسححححاليب التحليل  إاّل أنّ  اإلعالميّة،الدراسححححات والبحوث 

عن و ،والدراسحححات المكتوبة باللّغة العربيّة اللّغوي في الخطاب الصححححفي كشحححفت عن شحححّح البحوث

افتقارها لمنهجيّة نظريّة أو إطار تحليلي يسحححترشحححد به الباحث )المحلل( ويوجهه إلى تحقيق الغرض 

 المراد.

راسححة الحالية في تمثيل نظريات وأسححاليب علم اللغة الحديث في تحليل الخطاب كما تكمن إشححكالية الد

الصحححفيح حيث سححمعت كثيرا من الشححكوى من بعال الامالء العرب من أعضححاء هيهة التدريس في 

كليات اإلعالم من صححححححعوبة تدريس النظريات وأسححححححاليب التحليل اللغوي المعاصححححححرة وتطبيقها في 

أثناء تدريسححححححي في كلية  –إلخبارية باللغة العربية. وكذلك ما الحظته مقررات الكتابة الصحححححححفية وا

واسححححححتيعاب أبعاد  ،اإلعالم من صححححححعوبة لدى بعال الطلبة في فهم أهم نظريات علم اللغة الحديث

ولذلك  .صححححيفالنظريات اللسحححانية المعاصحححرة لبعدها عن االسحححتعماالت العربية، من جهة، وعن ال

 ل تأطير نظريات وأساليب التحليل اللغوي في الخطاب الصحفي.تتمحور إشكالية الدراسة حو

 تساؤالت الدراسة: 

بناء على إشححكالية الدراسححة المشححار إليها سححالفا، اقتال طبيعة األسححهلة أن تكون مرتكا على الجوانب 

تسححعى الدراسححة الحالية لإلجابة عن  ،المتعلقة بأسححاليب التحليل اللغوي في الخطاب الصحححفي. ولذلك
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كما تسحححعى لإلجابة عن  : ما أسااااليب التحليل اللّغوي في الخطاب الصاااحفي؟سحححاؤل الرئيس اآلتيالت

األسهلة الفرعية اآلتية: ما الخطاب الصحفي؟ ما لغة الخطاب الصحفي؟ ما األطر التحليلية المالئمة؟ 

  ما النظريّات المفسرة؟ ما مناهج التحليل وأساليب التحليل المناسبة؟

  أهداف الدراسة:

( تأطير أسححاليب التحليل اللّغوي في الخطاب الصحححفي باالسححتفادة من ما 1تهدف هذا الدراسححة إلى: )

( تطوير معرفة ومهارات المحللين اللّغويين 2مناهج وأسححاليب. ) ،نظريّات ،قدمته العلوم من: مفاهيم

 والكتاب والمحررين الصحفيين في هذا المجال المعرفي.

 أهميّة الدراسة: 

هذه الدراسححة في التأصححيل النظري للموضححوع، وتبيان األسححاليب التي يمكن توظيفها في  أهميةتبرز 

فيأمل الباحث في أن تقدم هذه  ،، أّما األهمية العملّيةإجراء التحليل اللّغوي في الخطاب الصحححححححفي

ا ومقترحات وتوصححيات تسححاعد في تطوير هذا النوع من الدراسححاتالدراسححة  ين ، وتخدم الباحثأفكارا

 والمهتمين في هذا المجال.

 نوع الدراسة ومنهجها: 

تعدي هذا الدراسحححة من الدراسحححات األسحححاسحححية أو البحتة، وتسحححّمى أحياناا البحوث النظريّة، وتشحححير إلى 

أنواع النشححاط العلمي الذي يكون الغرض األسححاسححي المباشححر منه هو التوصححل إلى تعميمات وقوانين 

رفة العلمية، وفي تحقيق فهم أشحمل وأعمق لها في التطبيقات العمليّة علمية نظرية تسحهم في نمو المع

 -األسححلوب التحليلي -اسححتخدم الباحث في الدارسححة الحالية المنهج الوصححفيو (.1996 ،كاظمو )جابر

وإنما يتعدى ذلك إلى محاولة التحليل  ،الذي ال يقف عند مجرد جمع بيانات وصححححححفية حول الظاهرة

هذه البيانات وتصححححنيفها وقياسححححها وبيان نوعية العالقة بين متغيراتها واسححححبابها ل ،والربط والتفسححححير

كما . واتجاهاتها واستخال  النتائج منها، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة

بل أيضححا بتقرير ما ينبغي أن تكون  ،ال يقف المنهج الوصححفي عند حد الوصححف أو التحليل الوصححفي

واقتراح  ،اء والقضححايا التي تعالجها الدراسححة، وذلك في ضححوء قيم أو معايير علمية معينةعليه األشححي

الخطوات أو األسحححاليب التي يمكن أن تتبع للوصحححول بها إلى الصحححورة التي ينبغي أن تكون عليه في 

اية ثم وبتبويبها وتلخيصححححا بعن ،ضححححوء هذه المعايير أو القيم. ولهذا قام الباحث بجمع البيانات واألدلة

هذا  مات ذات مغاى تؤدي إلى تطوير المعرفة في  لة للوصحححححححل إلى تعمي ها بعمق، في محاو تحليل

واستخدم الباحث أسلوب التجريد والتعميم: ويعنى التجريد عملية عال وانتقاء جوانب معينة  .المجال

والغرض من هذا العال هو تمييا خصححححائص وسححححمات الظاهرة المدروسححححة، بسححححبب  ،من الظاهرة

لتداخل والتعقيد الذى تتسححم به. أما التعميم فهو عملية اسححتخال  أحكام تصححدق على الفهات المكونة ا

بحسححححب طبيعة مشححححكلة  -للظاهرة محل الدراسححححة على أسححححاس معيار مميا. وأخيرا عرض الباحث 

 .النتائج بالطريقة الكيفية -والمنهج المستخدمالدراسة 

 مصطلحات الدراسة اإلجرائيّة:

قراءة تحليلية )تفكيكية( ناقدة لمكونات لغة الخطاب ووظائفها الخطابية، والغو  اللّغوي: التحليل 

ويظهر المعاني والمضامين  ،، وذلك بالتأويل الذي يايل الغموضفي دالالتها وتفاعالتها واختالفاتها

 اللّغويّة الكامنة في الخطاب.
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وظائف ودالالت اجتماعيّة وثقافيّة متنّوعة كامنة في اللّغة المسحححتخدمة  يتضحححّمنالخطاب الصاااحفي: 

 غايتها التأثير في القارئ.

هو الخطة أو االسحححححتراتيجيّة التي يتبعها الباحث في التحليل بهدف المنهج  إذا كان أسااااااليب التحليل:

فها الباحث لفائدة فأن أسححححححاليب التحليل هي األدوات والطرائق التي يوظّ  ،التوصححححححل إلى نتائج دقيقة

المنهج أو المناهج التي يلتام بها، وهي أسححححححاليب علميّة نظريّة غالباا ما ترتبط بالوصححححححف والتحليل 

 والتفسير والتأويل.

 

 المناهج المستويات واألساليب ،األطر النظرية ،التحليل اللّغوي في الخطاب الصحفي: المفاهيم

 الخطاب: /النص 

 «النص»التحليححل اللغوي الصحححححححفي إشححححححكححاليححة تعريف مصححححححطلح يواجححه البححاحثون في 

تتمثل إشححكالية اسححتعمال و أو إقامة الفرق بينهما كغيره من المجاالت المعرفية األخرى.« الخطاب»و

ا  ،لإلشارة إلى الُمنتج الصحفي المكتوب في داللة المصطلح نفسه« خطاب»و «نص»مصطلح  نظرا

، وفرض كل حقل معرفي مسلماته وإشكاالته على المصطلح. لتعدّد مجاالت المحللين وتخصصاتهم

ّنه يوجد فرق بين مصححححححطلح  باحثين ال يرى أ ما «الخطاب»و «النص»فبعال ال لك ألّن كليه ح وذ

يعدّ آخرون بحقل الدراسحححات اللّغويّة، وكليهما يبحث في البناء والوظيفة لمكونات اللّغة. بينما  مرتبط

ب بديالا عن مصححححطلح النّص لما للخطاب من قدرة على احتواء أنه يمكن اسححححتخدام مصححححطلح الخطا

 .النّص وقراءته وتأويله، والوصول إلى الكامن فيه

على مسححححححتوى المفاهيم « الخطاب»و «النص»كما توجد اختالفات عميقة بين مصححححححطلح 

رج فكل ملفوظ ينشححححححمل تحت نظام اللغة وقوانينها فهو نص، وإذا ما خرج ليندوالمناهج والوظائف. 

تحت السححياقات االجتماعية سححمي خطابا، فالخطاب إذن يضححطلع بمهمة توصححيل رسححالة، وهو غارق 

 ،في األيديولوجيا، ومغال في مخالفة النظام اللغوي بحثا عن المرجعية االجتماعية أو الثقافية )واد

نتمي وهو اللّغة المسححححححتخدمة لتمثيل ممارسححححححة اجتماعية محددة من وجهة نظر معيّنة، وت (.1985

(. فالخطاب يرّكا fairclough ،1995الخطابات بصفة عامة إلى المعرفة، وإلى بناحححححححاء المعرفة )

على اللغة والمجتمع، باإلضححافة إلى أّن الخطاب متحّرك ومتغيّر، وله جمهور وهدف وقصححد معين، 

 السياقوهو  مرجع سابق(. ،ويتشكل من مجموعة من النصو  والممارسات االجتماعيّة )شومان

وال مرجع للخطاب غير البنية الثقافية  ،وال مرجع للنص سححححححوى الخطاب ،الذي يتشححححححكل فيه النّص

 (.1999 ،واالجتماعية )إبراهيم

:  الخطاب الصحفيُّ

الخطاب الصحححححفي هو حديث )مكتوب( موّجه من مرسححححل )كاتب( إلى متلّق  )قارئ( بهدف 

بين طرفي االتصححححال )المرسححححل والمتلقي( أو اإلقناع والتأثيرح أو هو حوار مفتوح بمشححححاركة كتابية 

(. وهو وحدةٌ لغويّة أشححمل من الجملة 2007 ،كتابة بغرض تحقيق هدف العملية االتصححالية )عكاشححة

يتحححدّد مفهومححه بنححاءا على التلفّظ أو العالقححة بين مرسحححححححل وقححارئ  ،والنص، ونظححاٌم من الملفوظححات

يحتوي دالالت اجتماعية و ،المتواصحححلةيدل على مجموع النصحححو  الصححححفيّة و ،(2008 ،)زيوان

 ،غايته التأثير في القارئ، وتوجيه رأيه )خطابي ،(2002 ،وثقافية تحملها مكّوناته اللّغويّة )فضححححححل

1991).  

ويعدّ الخطاب الصحححححححفي أحد أنماط الخطابات اإلعالمية المختلفة، وال يمكننا تحديد نوع 

ولهذا ينقسحححم إلى عدّة أنواع: فحسحححب  ،جوهرهواحد للخطاب الصححححفي، حيث يتباين في مضحححمونه و

قناة التواصححل )الصحححافة( هو: خطاب مكتوب، وحسححب نوع اإلرسححال نميّا بين الخطاب المباشححر، 
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والخطاب غير المباشححححححر، وحسححححححب عالقة الخطاب بالواقع نميّا بين الخطاب الصححححححريح والخطاب 

لسحححفي والخطاب الديني، وغيرها الضحححمني، وحسحححب المرجع نميّا بين الخطاب العلمي والخطاب الف

( وظيفة اإلخبار 1(. ويؤدي العديد من الوظائف من أهمها اآلتي: )2006 ،من الخطابات )الحمداني

( وظيفححة اإلقنححاع على 2بتاويححد القححارئ بمعلومححات عن أحححدث ووقححائع حححدثححت أو يتوقع حححدوثهححا. )

يححة والتوعيححة وزيححادة الوعي ( وظيفححة اجتمححاعيححة تتمثححل في تعايا الروابط االجتمححاع3القححارئ. )

تكوين رأي ( وظيفة التوجيه و5). بكافة أشححكالها ( وظيفة ثقافية تتمثل في تعايا الثقافة4والمعرفة. )

 .عام نحو قضية معينة

 لغة الخطاب الصحفي:

تأتي لغة الخطاب الصحفي من ثالثة مصادر: األول اللغة العربية الفصحى، وهي األساس 

المفردات ونظام التركيب. والثاني اللغاحححححححححححححات األجنبية التي أثّرت في العربية فيها، ألنها أعطتها 

شرة شرة من خالل الترجمة المستمرة والمتاايدة فاحححححححي فروع المعرفة كلها.  ،مبا وبصورة غير مبا

ا تغييراا في نظام  والثالث اللهجات العامية التي أخذت منها الصحححافة مفردات وتراكيب، أحدثت أحيانا

 (. 2002 ،عبدالعاياالجمل )

ويختلف الباحثون في تعريف لغة الخطاب الصحححححفي، فأطلقوا عليها تسححححميات مختلفة، مثل 

اللّغة الثالثة التي تتوسححط الفصحححى والعامية، أو اللّغة العربية المعاصححرة التي تسححتند في أصححولها إلى 

قين بها، وذهب بعضهم العربية الفصحى، وتستجيب لمستجدات العصر والحاجاحححات التعبيرياحححة للناط

إلى أنها النثر العملي الذي ظهر مع ظهاححور الاححصحافة، ويقع في منطقة وسطى بين لغة النثر الفني، 

 (.2002 ،وهبةو أي لغة األدب، والنثر العادي، أي لغاة التخاطب اليومي )خليل

األسحححححلوب  ،وتشحححححتمل لغة الخطاب الصححححححفي على األسحححححاليب اآلتية: األسحححححلوب اإلخباري

األسححلوب التفسححيري ككتابة المقاالت  ،لتسححجيلي أو التقريري كتحرير القصححص والتقارير اإلخباريةا

ويسحححتخدم في وصحححف االحتفاالت والمناسحححبات  ،االفتتاحية والتحليلية والتعليق واألسحححلوب الوصحححفي

 يجب أن تتوافر في لغة الخطاب الصحفي شروط ومنها ما ،(. وبصورة عاّمة2004 ،نداو )الشريف

 ،( أن تلتام بقواعد اللّغة والتراكيب والمقاييس المعتمدة التي بها تكتسحححب الصححححة والسحححالمة1يلي: )

وتعبّر عن  ،( أن تتعلّق بالمجتمع2مع مراعاة المرونة والتكيف مع المسحححححتجدات التعبيرية الجائاة. )

دب أو اإلبداع )ختاتنة واأل ،( أن تحتفظ بمسحححححححاحات معقولة بين اللّغة العادية ولغة الفكر3ثقافته. )

 (.2010وأبو سعد 

 ،والبساطة واإليجاز ،ويتسم األسلوب الصحفي بالاحححححصحة النحوياحححححة والصرفية واألسلوبية

 واالستغناء عن الكلمات الاائاححححححدة والجماححححححل الطويلة، واستخدام األلفاظ البسيطة والصحيحة )خليل

لصحفي االبتذال واإلغراق فاححححي العامية، مرجع سابق(. وال تعني السهولة في لغة الخطاب ا ،وهبةو

بل وضوح التعبير وبساطة األسلوب، واستخدام الكلمة المفهوماححححة، ال الكلماححححة المتداولة أو السوقية، 

 (.2002 ،وفق نظام الجملة العربية وقواعد الصرف العربية )التطاوي

التي يُقدّم بها ويفرض التحرير الصححححفي أسحححلوباا له مالمحه الواضححححة وسحححماته على اللّغة 

الخطاب الصححححفي، وينبع من عدة محددّات تتعلق بطبيعة الصححححافة كونها وسحححيلة اتصحححال من حيث 

حجم الصحححححيفة والمسححححاحة المتاحة للكاتب، والسححححرعة التي تتطلب اإليجاز واالختصححححار والتركيا، 

تفاوتاا في  (. ويُظهر التحرير الصححححححفي2008 ،وبوظيفتها اإلخبارية كوظيفة أسحححححاسحححححية )علم الدين

موهبة الكاتب وخبرته وثقافته،  ،مسححححححتويات لغة الخطاب، وتعود أسححححححباب هذا التفاوت إلى: أوالا 
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ومخاونه اللّغوي واتجاهاته في الحياة. ثانياا: نوعّية القراء أو الجمهور المتلقي، حيث تفرض نوعية 

 (.2002 ،عبيد هللاو القراء واهتماماتهم ومستوياتهم الفكرية والثقافية طبيعة لغة الخطاب )أبو أصبع

 التحليل اللّغوي:

ال يعني التحليل في لسان  : فتحهاا ونقضاها أي فّككهااح فالتحلي العرب: حل العقدة يحلّها حالًّ

ة، فانحلّاححت  (. والتحليل 1997 ،ابن منظور)يعناححي التفكياححكح تفكياححك الشاححيء إلى مكّوناححات جائياححّ

Analysis  يعني تفكيك اللّغة إلى عناصرها ومكّوناتها وتركيباتها، ثم إيجاد العالقة بين هذه األجااء

واكتشححححححاف قدرة اللفظ على اإلحالة  ،االرتباط بين اللّغة وكل ما يقع خارجهاوفك  ،(2010 ،تون)زي

 مرجع سابق(. ،إلى شيء ما خارجه )عناني

 ،يرتبط التحليل اللّغوي باللّغويات )اللّسححانيّات( لكونه يسححتمد وجوده من ثنائية اللّغة والكالمو

واألسححلوبيّة سححواء التي تُعنى بالبالغة إلى جانب قواعد اللّغة، أو البناء الداللي أي الملفوظ الذي يراه 

ا، ويراه القائم بالتحليل خطاباا  (. ويسححححتلام توظيف اآلتي: )أ( النحو 2006 ،)بوحوشاللسححححاني نصححححًّ

ينها، باإلضافة إلى العالقات التركيبي لدراسة الوحدات التراكيب )الجمل( ومكّوناتها وقواعد الربط ب

)ت( النحو الداللي  .الداخلية. )ب( النحو التفسححححححيري لتبيان البُنى العميقة التي تعطي الجملة معناها

يُجري وفقاا لألسححححاليب و(. 1997 ،لتبيان دالالت األبنية النحويّة الصححححغرى واألبنية الكبرى )بحيري

إلى تفكيك عناصحححححر لغة النّص الصححححححفي إلى أجااء تهدف  وهي الطريقة التي ،( التفكيك1اآلتية: )

ويعتمد هذا  ،( االسححتنباط2)فهات( لتناول كّل عنصححر على حدة بالتحليل للكشححف عن خصححائصححها. )

 ،( التأويل3(. )١٩٨٦األسحححلوب على اجتهاد الباحث، بتحديد مفاهيم وفهات التحليل )عاحححححححححاوزي ، 

ة أّن الخطاب الصحححفي  حيث يفسححح المجال للمحلّ ل كي يتحّرر وينطلق في تأويالته الخاصححة، بخاصححّ

يتّسم بوجود أكثر من نص، وتجتمع فيها أكثر من ثقافة، وأكثر من شخصيّة وأكثر من أسلوب، ومن 

 (.2010 ،راجحو ثّم يحتمل أكثر من داللة وأكثر من معنى )تاوريريت

ستخال  المعطيات والنت ،ولكي يكون الُمحلّ ل مؤّهالا  ا على ا ائج طبقاا لمشكلة التحليل وقادرا

ومنها  ،يلامه التسححلّح بعدد من المعارف والمهارات ،وأهدافه الذي يجب أن يتّسححم بالفعلية والتماسححك

ا على اسححتخال  المعطيات والنتائج طبقاا لمشححكلة  ما يلي كما يشححير شحححاته: لكي يكون الُمحلّ ل قادرا

يلامه القراءة الناقدة: وهي عملّية عقليّة  ،اسححححححكالتحليل وأهدافه الذي يجب أن يتسححححححم بالفعلية والتم

تشحححححمل تفسحححححير الرموز والرسحححححوم التي يتلقّاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم المعاني، والربط بين 

الخبرة السححححابقة وهذه المعاني، واالسححححتنتاج، والنقد، والحكم، والتذوق، وحّل المشححححكالت )شحححححاتة، 

ة في: تقدير المعاني، وإصححححدار أحكام بشححححأنها، وربط األفكار (. وتتمثل مهارات القراءة الناقد1997

فة  يان العبارات المختل فة، وب ها، ومقارنة العبارات المختل ا، وإدراك العالقة بين ها بعضحححححححا ببعضحححححح

والمتعارضححححححة مع بعضححححححها، والتمييا بين الحقائق واآلراء، وربط السححححححبب بالنتيجة، والقدرة على 

تحديد هدف الكاتب، والتمييا بين أوجه الشححححححبه واالختالف في اسححححححتخال  النتائج من المقدمات، و

 (.1998 ،األفكار والعبارات )السيد

 أطر التحليل اللّغوي:

ا نظريًّا»يحدّد الُمحلّ ل اللّغوي  ا مفهوميًّا»أو «  إطارا يوجه البحث وينظمه ويتناسححححب « إطارا

 ،نظريّة يختارها الباحث لتوجيه البحثمع مشحححححكلة الدراسحححححة وأهدافها، ويدلّل اإلطار النظري على 

وهو تطبيق لنظريّة أو مجموعة من المفاهيم مأخوذة من النظرية نفسححها لتقدم تفسححيرات وشححروحات 

(. ويقصحححححد بالنظريةُ خطةٌ عقليةٌ تمَّ التأكدُ من Imenda، 2014عن موضحححححوع أو مشحححححكلة البحث )

 ،األسحححححاسحححححية  للعلم  وتطبيقاته )مكى ومحمدأو مجموعةٌ من المبادئ  ،صححححححت ها بالمالحظة  والتجربة
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ما يلي: )2003 تأطير  التحليحل اللّغوي في  ُم في  ّيات التي تسححححححه  يد 1(. ويتلَّخُص دوُر النظر ( تححد

األمر الذي يُسححححهم في تطوير  األداء  المعرفّي للباحث، حيُث يحدَّدُ على  ،الموضححححوعات األسححححاسححححيّة

دي الباحث بإطار  Goode & Hatt، 1952،( .)2يره )ضححححححوئ ها ما يجُب القياُم به أكثَر من غ ( تُم 

دُ له الطريَق لجمع   ها وتَُمه  تصححححححورّي  يسححححححاعدُهُ على تحديد  األبعاد  والعالقات  التي عليه أُن يدرسححححححَ

 (.1959 ،معطيات ه وتنظيمها وتصنيفها وتحديد ما بينها من ارتباطات  وتداخالت )غيث

د أن مشححححححكلة البحث ال يمكن تناولها ومعالجتها طبقاا لنظرية واحدة إاّل أّن الُمحّل ل ربما يعتق

سعي الباحث إلى تجميع اآلراء  سها، وفي مثل هذه الحاالت، ي فقط، أو مفاهيم مستمدة من النظرية نف

ا »الموجودة في األدبيّات النظريّة والتجريبيّة المتعلّقة بموضححححوع البحث، ويسححححّمي هذا التجميع  إطارا

ا يًّ كامالا في عالج مشححححححكلة البحث )«مفهوم ا مت يوفر و(.  Liehr & Smith،1999، ويمثل نهجا

اإلطار المفهومي قائمة عموميّة من مفاهيم مباشححححححرة ومفاهيم تنظيرية مجّردة لكنّها مترابطة منطقيًّا 

وهو ما يتطلب من  ،إلى شححيء مشححابه للنموذج، ولكن اإلطار المفهومي ال يفسححر موضححوع الدراسححة

في كثير من األحيان تفسحححححير المفاهيم وتأويلها بما يتناسحححححب مع مشحححححكلة الدراسحححححة وأهدافها الباحث 

(Marshall، et al.، 1989و .) ات عححديححدة يمكن أن يوظفهححا أي بححاحححث في التحليححل يوجححد نظريححّ

 ومنها على سبيل المثال ال الحصر: ،اللّغوي في الخطاب الصحفي

حقالا متعدّد التخصححححححصححححححات والمناهج تسححححححتمد مفاهيمها  تمثلالتي نظرية تحليل الخطاب:  -

سات  سات االتصال، الدرا سانيات، درا ساليبها من حقول معرفيّة وعلميّة متنّوعة مثل: الل وأ

ة، علم النفس وعلم االجتمحححاع  ات االجتمحححاعيحححّ ة، تحليحححل الخطحححاب النقحححدي، اللّغويحححّ الثقحححافيحححّ

(Talbot، 2007.) تسححححعى إلى التحليل العام والشححححكلي والّروابط الموجودة بين الوحدات و

 (. Benveniste،)1974اللّغويّة، ودالالتها في مستوى الخطاب 

سانية(: ومنها النظريّة البنيويّة الوصفيّة  -  التي توائم -نظريّة سوسير –النظريّات اللّغويّة )اللّ

جمل )البنية الصححغرى( فهي تكتفي بوصححف إجراء التحليل اللّغوي في مسححتوى التراكيب وال

، وتعالج هذه النظرّية التراكيب اللّغوّية وتحليلها بطريقة شححححححكلّية، وتهتم بالبنية السححححححطحّية

 ،.Casey et.alتراكيب اللّغة كنظام مسححححححتقل بعيداا عن التاريغ والتغيرات االجتماعّية )

شومسكي التحويليّة  .(2002 )أ( االزدواجيّة،  :غة اآلتيةخصائص اللّ في حين تؤكد نظرية ت

ويقصد بها أنّها تحتوي على: مستوى تركيبي يتضّمن عناصر ذات معنى، وتتآلف فيما بينها 

لتكوين الجمححل. )ب( التحول اللّغوي، والمقصححححححود بححه القححدرة على التعبير عن األحححداث 

قواعد لغوّية تتيح والظواهر بأنماط لغوّية مختلفة. )ت( اإلبداعية في اللّغة، وترتبط بتنظيم 

(. أما نظريّة الكفاية اللّغويّة 1983لمن يدركهاححححححححححا اسححححتخدام اللّغة بطريقة إبداعية )زكريا، 

فتدرس معرفة مرسحححل الخطاب الصححححفي بالقواعد التي تشحححّكل األنماط النحويّة والمفردات 

  .( Hasan،1971)المعجميّة، والقدرة على إنتاج أي شكل أو نمط لغوي في أّي وقت 

نظريّات المعنى )الداللة(: وتدرس كيفيّة توظيف المعاني في الخطاب  -النظريّات السيميائيّة -

 ،Clark and Clark)الصحححححفي، وربط معاني الكلمات بأشححححياء أخرى يعرفها الجمهور 

وتهدف إلى تصححنيف دالالت المعنى في أبعادها: االجتماعيّة والثقافيّة والتواصححليّة، . (1977

أما نظرية  (.Matheson، 2005)  في أعماق التراكيب والنظام اللّغوي أكثر من الغو

ا في تحديد المعنى، وتحقيق التماسححك، فهو يحقق انسححجامه، إذ  السححياق فتؤكد أّن للسححياق دورا

تؤكد هذه النظريّة أّن السحححياق يمثل يربط النّص بعالمه الخارجي )بحيري، مرجع سحححابق(. و

وتقسححم هذه النظرية السححياق إلى أنواع عدة، (. 1975 ،اولمانحجر الااوية في علم المعني )

(. 1988هي: السححياق اللّغوي، والسححياق العاطفي، وسححياق الموقف، والسححياق الثقافي )عمر، 

تحليل المقام فتشححححير هذه النظرية إلى أنّه تحليل الشححححكل اللّغوي المكتوب والموقف الذي أما 
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لمقام يوضح العالقة بين الظواهر اللّغويّة وغير اللّغويّة قيلت فيه الجملة أو التعبير، وتحليل ا

تعتني النظريّة التداولية )االتصالية( بآثار تفاعل اللّغة مع الظروف و (.1983 ،)عبد العايا

ستعمالها داخل النظام االجتماعيح حيث يحدث التفاعل بين  والمقامات في المجتمع، وكيفية ا

يعني أّن هذه النظرية تهتم بالكيفية التي تحقق بها اللّغة الخطاب الصححححفي والقارئ، وهو ما 

(. كما تهتم بمقاصححد 2000التفاعل االتصححالي عند االسححتعمال وعند التخاطب )اإلبراهيمي، 

المتكلّم والبحث في أغوار معاني الكالم والكاتب، ومحاولة اكتشححححاف المقاصححححد التي يريدها 

ى الداللة المعنى الحرفي إلى المعنى المسححتتر المرسححل الصحححفي من خالل رسححالته، فقد تتعدّ 

 (.2002)نخلة، 

النظرية  الوظيفية: وترتبطُ بوظائُف اللّغة في الخطاب الصححححححفي، حيُث تشحححححبّهُ هذه النظريةُ  -

الخطاب الصحححفي بالكائن  العضححوّي ، وترى وجودَ التسححاند  الوظيفّي  واالعتماد  المتبادل بين 

نظريّة األيديولوجيا تهتم (. و2004 ،ليلة؛ 1982 ،)إسححماعيل نظم  اللّغة والخطاب الصحححفي

بكيفّية إسححححححهام لغة الخطاب الصحححححححفي في إعادة إنتاج المفاهيم األيديولوجية في المجتمع 

(Jensen، 2002 ،عن طريق اسححتخدام مفردات أو تراكيب لغويّة ودالالتها األيديولوجية ،)

كما تكشف (. Fowler، 1985خدام األفعال )بخاصة تلك التي تُبنى للمجهول، وطريقة است

هذه النظرية عن عالقة لغة الخطاب الصحححححححفي بالسححححححلطة، أو عالقات القّوة في المجتمع، 

ا -فالخطاب ينقل السححححلطة وينتجها ويقّويها، لكنّه كما  ،يجعلها هايلة ويسححححمح بإلغائها -أيضححححا

ا أساسيًّا مماثالا بالنسبة للخطابات األخرى )فو  (. 1990كو، يؤدّي دورا

 

 مناهج التحليل اللّغوي في الخطاب الصحفي:

"منهج التحليل" الخّطة أو االستراتيجيّة التي يتّبعها الُمحلّ ل، بهدف التوصل إلى يقصد بمصطلح 

واألسححححححاليب العلمّية التي تسححححححهم في بلورة التحليل وتوجيه خطواته، أّما أدوات التحليل فهي  ،نتائج

 ،Potter)األسحححححححاليب التي يسححححححتخدمها الباحث ويوظفها لفائدة المنهج، أو المناهج التي يلتام بها 

 منها: ،يمكن أن تستخدم في التحليل اللّغوي مناهج تحليليّة أساسيّةو(. 1996

 :فيالمنهج الكي -1

يرّكا على الكلمات وليس األرقام في وصحححححف الظاهرة، ويُعدي الباحث في هذا النوع من البحوث 

أهم أدوات التحليل، وتبدأ البحوث الكيفية عادة باالسحححححتقراء المنطقي، وتنتهي بعد ذلك باسحححححتنتاجات 

مات،  لذلك يسححححححتعمل مجمل اإلجروتعمي يا، وهو  هذا المنهج إلى فهم الظاهرة كيف اءات ويسححححححعى 

ويهتم منهج التحليل  .( Mauch & Park،2003) )النظرية( من أجل وصف الظاهرة وتشخيصها

غة  مة في ل قائ ها، والكشححححححف عن معاني العالقات ال ها التي تمت في ظاهرة في ظروف الكيفي بفهم ال

ا عمليةُ  (.2005الخطاب الصحفي، ودور وأثر هذه العالقات في الواقع االجتماعي )التل،   وهو أيضا

تحقيق للفهم، مسححححححتندة على التقاليد الُمتميّاة لمنهج البحث العلمي التي تقوم بالكشححححححف عن مشححححححكلة 

األخطاء اللّغويّة ودور التراكيب واأللفاظ ودالالتها السححححححيميائّية، ويُحّل ل الباحث الكلمات والتراكيب 

 (.2007والنص ويفّسر دورها في العالم الخارجي )البلداوي،

 :المنهج الكمي -2

 في حضحححححورها درجة تحديد إلى للوصحححححول دقيق بشحححححكلّ  الُمسحححححتهدفة اللّغويّة الوحدات تعدادُ  يتمّ 

ه المنهج Burleson يعرف بيرلسححححححونو الخطححاب، طريقححة بحححث يتم تطبيقهححا من أجححل  الكمي بححأنححّ

ويقتصر على  ،الوصول إلى وصف كمي هاحححححححادف ومنظم لشكل ومضمون لغة الخطاب الصحفي

وتتمثل أسححاليبه في الكشححف عن الظواهر  (.1995وصححف الظاهر دون اللّجوء إلى تأويله )العسححاف، 

ويعتمد اإلحصاء األسلوب اإلحصائي الوصفي،  اللّغويّة التي تظهر في الخطاب الصحفي باستخدام
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لتوزيع بيانات  الوصفي على استخدام المؤّشرات والمقاييس اإلحصائيّة في تحديد الخصائص العامة

 (.2003 ،التحليل دون الوصول إلى نتائج أو استدالالت خاّصة بهذا الخطاب )أبو راضي

 المنهج المزدوج: -3
يمكن للمحلّ ل اسححححتخدام المنهجين، فيبدأ بالمنهج الكيفي، وبعد ذلك يسححححتخدم المنهج الكّمي لقياس 

ا أن ي ل إليها كميًّا، ويمكن أيضححححا بدأ بحثه بالمنهج الكّمي، وبعد ذلك يقارن واختبار النتائج التي توصححححّ

ويحلّل النتائج بالطريقة الكيفية )نظريًّا( كما يمكن له أن يستخدم )يدمج( المنهجين في تحليل مستوى 

 ،Darlington and Scott)أو أحد خصحححححائص الظاهرة، أو اإلجابة عن أحد تسحححححاؤالت التحليل 

2002). 

 الخطوات واإلجراءات اآلتية:وتشمل منهجية التحليل اللّغوي 

حصر المفاهيم اللّغويّة المراد تحليلها، وإعطاء تعرياححف لكاححل منها، لتبدياححد تحديد المفاهيم:  -

(. ووضع مؤشرات تجعل 2004 ،والشكوك وضبط موضوع البحث )انجرس الغماحححححححوض

 .المفهوم قابل للمعاينة والقياس

وهي  وعين رئيسحححين: )أ( فهات ماذا قيل:وتُقسحححم فهات التحليل إلى نتصااانيئ ف ات التحليل:  -

مجموعة من الفهات تصححححححف التراكيب والمعاني التي تظهر في المحتوى. )ب( فهات كيف 

 (.1980 ،الفهات التي تصف أسلوب العرض )عبدالحميد قيل:

يعتمد التحليل على هذه الوحدات األسححاسححيّة في تحليل الرموز اللّفظية تحديد وحدة التحليل:  -

الفقرة أو  ،العبارة ،الجمل ،التركيب ،وهي: الكلمة ،ى أحياناا )وحدات التسحححححجيل(التي تسحححححمّ 

 (.1983 ،النّص )حماة

يل:  - نة التحل لدراسحححححححة من عدد من النصححححححو  إلى آالف تحديد عيّ فاوت حجم مجتمع ا يت

ا من وحدات المجتمع األصحححلي المعني  النصحححو  الصححححفية، وتشحححمل العيّنة جانباا أو جاءا

 (.1983 ،مثلة له )حسينبالتحليل ومت

وتسححتخدم فيها اسححتمارة  ،تتم هذه الخطوة على مرحلتين: األولىتحديد أداة تجميع البيانات:  -

التحليل لجمع البيانات الخاصححححححة بكل نص في العينة، وبعد تحليل جميع النصححححححو ، تأتي 

ة بكّل نص في تفريس البيانات في الجداول الخاصححة بكل تصححنيف على  حدة المرحلة الخاصححّ

وتتضحححححمن اسحححححتمارة التحليل اللّغوي العديد من المعلومات عن النّص  (.2000 ،)عبدالحميد

ويشمل معلومات عاّمة عن النّص نفسه كاسم  ،وطبيعته اللّغويّة، وتنقسم إلى جائيين: األول

 ،ونوع النّص. الثاني ،مدة النّص ،ووقت النشحححححر ،ويوم النشحححححر ،الصححححححيفة التي نشحححححر فيها

التحليل األسححاسححيّة والفرعيّة، أّما ملف التحليل اللّغوي العام)النهائي( فيشححمل  ويتضححمن فهات

والدور، ويمثّل االنتشححار النسححبة المهويّة لظهور فهة  ،المؤشححرات اآلتية: االنتشححار، والمعدل

التحليل في النصو ، ويمثل المعدل حجم تكرار هذه الفهة في النّص، أّما الدور فهو حساب 

 نحويّة(. ،نفسيّة ،ثقافيّة ،ظيفة فهة التحليل)اجتماعيةنسبة ومعدل و

ينبغي على الُمحلّ ل اختبار الصححححححدق والثبات في اسححححححتمارة التحليل طبقاا الصاااااادب وال بات:  -

 ألساليب البحث العلمي المتبعة. 

 مستويات التحليل اللّغوي في الخطاب الصحفي:

ومع المسحححححتويات  ،أنّه كلٌّ ال يتجّاأيتعامل التحليل اللّغوي مع الخطاب الصححححححفي على أسحححححاس 

اللّغويّة على أنها مسححححححتويات متكاملة في إنتاج المعني، فكّل مسححححححتوى يرتبط باآلخر ويفيد منه، وال 

وال  ،والوظيفة ،والصيغة ،هي: المعنيويقوم على ثالثة أسس  يجوز الفصل بينها أو االكتفاء بواحد،
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(  فأّي 1994 ،بأسححححححاس واحد من هذه األسححححححس )أنيس بدّ أن يقاس بها مجتمعة وال يصححححححح االكتفاء

فكّل وحدة تنتمي إلى مسححتوى معيّن لن يصححبح لها  ،مسححتوى لغوّي ال يسححتطيع أن ينتج المعنى بمفرده

 ،معنى إاّل إذا اسححححححتطاعت أن تندمج في مسححححححتوى أعلى، فالكلمة يجب أن تندمج في الجملة )بارت

ان دايك أّن بُنية الخطاب الصحفي تتوزع في مستويات والجملة مع الفقرة والنص، ويؤكد ف ،(1993

بنيويّة أساسية، أو ما يمكن أن نسّميه بالبُنى النصيّة، وهي مستويات تحليليّة يُدرس النّص الصحفي 

على أساسها، وتنقسم عند)فان دايك( إلى: البُنى الصغرى، والبُنى الكبرى، وهي مستويات تجريديّة 

 (.2009 ،إلى وصف علمّي دقيق للخطاب )جبارة )نظرية( تهدف إلى الوصول

( المرسححل  )من؟(: الذي 1يتصححل التحليل اللّغوي بعناصححر االتصححال المكونة للخطاب، وهي: )و

( الوسححححححيلةُ: طبيعة االتجاهات 2يتوقُف نجاُحهُ على القدرة على اسححححححتعمال اللّغة والتعبير اللّغوي. )

مرجع  ،الصحححححححفي التي تحدّد لغته وألفاظه )مكي ومحمد السححححححياسححححححيّة االجتماعيّة والثقافيّة للخطاب

( الرسححالة )يقول ماذا؟(: تتأثُر الرسححالة باختيار األلفاظ والمصححطلحات والعبارات )عليان 3سححابق(. )

ما يمّكنُه  ،( المستقبُل )لمن؟(: قدرة المرسل  على اإللماُم بخصائص القارئ4(. )2005والطوباسي، 

وما يتوافُق مع الثقافة  والمعايير   ،دات المناسحححبة لمسحححتوى القارئ أو اتجاهاتهمن اختيار اللّغة والمفر

ماعية )البكري فاظ والتراكيب 5(. )2007 ،والقيم  االجت مات واألل تأثير(: تحقيق الكل بأّي  لدوُر ) ( ا

 (. 1997 ،عبد الحميد)وظائف وأهداف اجتماعية وثقافية وسياسية معينة 

 أساليب التحليل اللغوي: 

 التحليل الوصفي )الشكلي(: -1

 البُنية الصغرى )الجملة(: -أ

والسحححيطرة  ،يتعلّق تحليل البُنية الصحححغرى بكفاءة وقدرة مرسحححل الخطاب على اسحححتعمال قواعد اللّغة

وعلى نظم العالقات بين الوحدات اللّغويّة في  ،مرجع سححححابق( ،على عناصححححر النظام اللّغوي )زكريا

ويكتفي بوصحححححف التراكيب اللّغويّة )الجمل( وتحليلها بطريقة  ،(1991 ،ة السحححححطحيّة )المسحححححديالبُني

 شكلية، ويهتم بالبُنية السطحيّة، ويحدّد الُمحلّ ل ما يلي: 

 ،التراكيب اللّغوّية من حيث انسححححححجامها مع نظام اللّغة وقوانينها النحوية أو مخالفتها )هنداوي -

وهي الجمل الصحححححححيحة من حيث النحو. )ب( نمط  ،حيحة(: )أ( نمط التراكيب الصحححححح2002

 وهي الجمل غير الصحيحة نحويًّا. ،التراكيب المنحرفة

( الربط، بوساطة حروف العطف وحروف الجر والظروف، 1تماسك الجملة )الربط النحوي(: ) -

حاجة ( االرتباط، ويقصحححد به عالقة نحويّة سحححياقيّة بين معنيين دون ال2وغير ذلك من الروابط. )

إلى وسححححححاطة لفظيّة تعلق أحدهما باآلخر، مثل االرتباط في عالقة اإلسححححححناد بين الفعل والفاعل، 

وأدوات الربط التي تربط بين الكلمات أو الجمل التي  ،(1997وبين المبتدأ والخبر )مصححححطفي، 

 يكون بينها نوع من التقارب في المعنى أو درجة الحكم، أو أية عالقات معنوية أخرى تشححححححمل

 األدوات اآلتية: و/ فا/ ثم/ باإلضافة إلى: كذلك /كما أّن... وغيرها.

كّل ما يخالف القياس والسحححححماع مثل: رفع المفعول أو  -كما قال ابن جني -األخطاء اللّغويّة وهي -

ويعنى حصححححححر األخطاء الثابتة. )ب(  ،ويتم وفق ثالث مراحل: )أ( تعريف الخطأ ،جر الفاعل

ثم تصنيفه حسب نوعه فقد يكون صرفيًّا أو نحويًّا أو  ،وصف الخطأ الذي خرق القاعدة اللّغويّة

ثّم ذكر المصحححادر التي تُعاى  ،إمالئيًّا أو دالليًّا. )ت( تفسحححير العوامل التي أدّت إلى وقوع الخطأ

 ثّم ذكر الصواب. ،إليها

والخروج عن القواعد النحوية  ،ي: وهو االنحراف لمعيار النحو األصححححليالعدول النحوي السححححلب -

  (.2003 ،للغة العربية )ربابعة
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تحديد ما هو مفهومي، وارتباك نظري حول  بوجود لبسلكن اإلشكالية في هذا المستوي تتجّسد 

نظرهم حول  فقد تعدّدَُت آراُء المهتميَن وتبايَنُت وجهاتُ  جائا أو خطأ في لغة الخطاب الصحححححححفي،

الفوائد واألضرار المترتبة على استخدام الفصحى والعاميّة، والعدول في الخطاب الصحفي، واآلثار 

اإليجابيّة والسحححلبيّة الناتجة عن ذلك، فهناك من يرى أّن العدول )االنحراف اللّغوي( في لغة الخطاب 

(. ويؤّكد أصحاب هذا االتجاه 1998 ،بل يعدي خطأ )بشر ،الصحفي غير جائا في االستعمال اللّغوي

وتشكل ألسنتهم وفق هذا النموذج الذي تعرضوا  ،أّن كل عثرة لغويّة تترك آثارها الضارة في القراء

آخرون أّن الخطاب الصحححححححفي قد حقّق (. بينما يرى 2002له صححححححواباا أو خطأ )عبد الحليم والفقي، 

ّية التبسححححححيط في اللّغة، بحيث يفهمها أكبر عدد ممكن من القراء، وزّودها بالحيوية الكافية  خاصحححححح

والتجدد حتى ال يضححححيق صححححدر القراء، وطّورها حتى تتسححححع للتعبير عن كّل جديد أو مسححححتحدث في 

وأجاز مجمع اللّغة العربيّة المصري مجموعة من (. 1980 ،الواقع االجتماعي والثقافي )عبد العايا

وال مانع من  ،تبار أّن اللّغة ملك لمن يسحححححتعملهااالسحححححتخدامات اللّغويّة الصححححححفية والقياس عليها باع

 (.2006 ،قبول هذه األساليب التي نجمت عن الترجمة الحرفيّة من اللّغات األخرى )بلعيد

 البُنية الكبرى )النّص(: -ب

يرتبط التحليل النصححي بمصححطلح "نحو النّص" وهو واحد من المصححطلحات التي حددت لنفسححها 

البنيات النصححية، وتحليل المظاهر المتنوعة ألشححكال التواصححل النصححي هدفا واحدا: وصححف وتحليل 

(. ونحو النّص هو نمط من التحليل ذو وسائل بحثية مركبة، تمتد قدرتها إلى مستوى 1987 ،)شبنلر

ما وراء الجملة، وتشححمل عالقات ما وراء الجملة مسححتويات ذات طابع تدريجي، يبدأ من عالقات ما 

، ثم النّص بتمامه، وهو تحليل عالقات التماسححححك النحوي النصححححي التي ال يمكن بين الجمل، ثم الفقرة

ا كامالا دقيقاا إاّل عن طريق وحدة النّص الكلية )عفيفي التماسححححك يتناول و(. 2001 ،تفسححححيرها تفسححححيرا

شكلي ا بوسائل لغوية معيّنة )شحدة  Cohesionال ، ويعني ترابط الجمل في النّص مع بعضها بعضا

 (.0002 ،وآخرون

ا من مضحححمون النّص ككل بوصحححفه وحدة كبرى متماسحححكة األجااء،  وينطلق نحو النص أسحححاسحححا

ة التي تنطبق على أبنية متفّردة دون إهمالها )بحيري مرجع سححابق(،  ،ويتجاوز إطار القواعد الخاصححّ

الربط )النحويحححة( / )الروابط(  ويُفّرق هنحححا بين الربط الحححذي يمكن أن يتحقق عن طريق أدوات

لتماسححححك الذي يتأكد عن طريق وسححححائط دالليّة، ويمكن تتبع األّول في المسححححتوى السححححطحي للنص وا

يتّم على مستوى الدالالت، حيث يستخدم الترابط  (. بينما يرى فان ديك أّن التماسك2007 ،)بحيري

 ،ن دايكالجمل، ولّما كانت الجملة مقولة تركيبيّة والترابط عالقة )فا لإلشححارة إلى عالقة خاصححة بين

وإذا كان النّص متتاليةا من الجمل فمن الضححروري أن يكون التقاء هذه الجمل التقاء قصححديًّا  ،(2000

وليس اعتباطيًّا على امتداد النّص، فالعالقات الماثلة بين هذه الجمل هي التي تشححححححكل في النهاية بُنية 

 (.1993 ،)يقطين النّص

د الُمحلّ ل سححححالمة أدوات الربط  المسححححتعملة وكفاءة المرسححححل بتوظيفها لتخدم أهداف الترابط يُحدّ 

 والتماسك في الخطاب الصحفي، ومن تلك األدوات:

الربط المعجمي ويتحقق عن طريق  ،بين الجمل وبن الفقرات ،أدوات الربط بين مكّونات الجملة -

الربط  ،التضححححام ،االسححححتبدال ،والربط النّحوي بين الُجمل، وتشححححمل: أحرف العطف ،بين األلفاظ

 بالموصول واإلحالة، وغيرها من أساليب الربط في اللّغة العربيّة، ومن أدوات الربط ما يلي:

ربط تسحححاعد على تقديم التصحححورات التي تناقال الفكرة الرئيسحححة التي وردت في الجملة،  أدوات -

 وهذه مثل: بل/ لكن/ إنّما/ رغم/ مع أّن... وهكذا.
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ة، أو استنتاج رأي، وذلك مثل: بسبب/ بفضل/ حيث إن/ لكي/ نتيجة ربط تمهد لتعليل فكر أدوات -

 .لا / ومن ثمّ 

ها  هناك أنواع أخرى من أدوات - يد الفكرة، أو جعل خدم لغرض خا ، مثل: تقي قد تسححححححت ربط 

مشححروطة، أو إعطاء تفصححيالت على نحو أو آخر، وهنا يبحث عن أدوات ربط، مثل: لو لم/ إما 

 .... أو... أو/ ال ... وال/ سواء

 التحليل الداللي: -2

يتّخذ نحو الخطاب من الخطاب وحدته الكبرى )الشححححححاملة( للتحليل، بعكس نحو الجملة أو النّص 

الذي يعدّ الجملة أو النّص وحدته الكبرى للتحليل، وبتوضححححححيح أكثر يقصححححححد بنحو الخطاب تفسححححححير 

ويتحقق  ،(2001 ،الخطاب )النحاسالوظيفة الدالليّة للعناصححححححر اللّغويّة وربطها بشححححححبكة الداللة في 

ها تعمل و ،ذلك عن طريق النظر إلى مسححححححتوى أعلى من النّص ها الوظيفي وأنّ جانب غة في  إلى اللّ

. وال يقنع التحليل في هذا المسححتوى بما هو واضححح من (1993 ،لخدمة أهداف الخطاب )سححامبسححون

، بل ما هو ظاهر أو مصححححححّرح به  يبادر إلى تعويضححححححها بالبحث عن معان  أخرى تتناقال مع معان 

تأثيرها (. و2007 ،)قصحححححححاب غة ودورها و ماعي لل عد االجت بالب يل  هذا المسححححححتوى من التحل يهتم 

. فتحليل الخطاب هو تحليل اسحححححتعماالت اللّغة والهدف منه ليس البنية اللّغويّة، بل المعني االجتماعي

مما يتطلب اسححححترجاع  ،غوي الثابتوهو الشححححكل التفاعلي وليس النّص اللّ  ،المرتبط بظروف اإلنتاج

 مرجع سابق(. ،الظروف التي أدّت إلى إنتاجه)تحليل المقام الخارجي(  )عكاشة

وهو عملية  ،كما يرتبط التحليل في هذا المسححتوي بمفهوم التأويل، والتأويل آلية لكشححف الغموض

ا الذي يتحول  ،لمرّجحوتخّطيه لصحححححالح المعنى ا ،عقلية مفادها العدول عن الظاهر الراجح افتراضحححححا

ويتناول تأويل الخطاب  ،(1998 ،فهو مدار قصححححححد المتكلم )الجطالوي ،بمعونة القرائن إلى الراجح

 في هذا المستوى استعماالت ووظائف وتأثير الوحدات اللّغويّة المدروسة اآلتية:

ية قابلية القراءة والفهم، فالخطاب  - هو الكالم اسححتعمال التراكيب الصحححيحة من أجل تحقيق خاصححّ

 ،فإنّه ال يسحححححّمى خطاباا )دروي  ،والكالم الذي ال يقصحححححد إفهام القارئ ،الذي يقصحححححد به اإلفهام

لت معظم الدراسحححححات التي تناولت هذا الجانب إلى نتائج بالغة األهمية، فعندما 1992 (. وتوصحححححّ

 تايد بحال على فإّن درجة القابلية للقراءة ال ،وتكون الُجمل طويلة وصححعبة ،تكون المجلّة علميّة

كلمة ويكون  25ويصحححححححل طول الجملة في المجلة إلى  ،%، وعندما تكون المجلة أكاديمّية30

%، وعندما تكون المجلة رفيعة 50فإّن درجة القابلية للقراءة ال تايد على  ،األسححححححلوب صححححححعباا

%، 60فإن درجة القابلية للقراءة ال تايد على  ،كلمة 21وعدد الكلمات في الجملة  ،المسححححححتوى

%، 70تصححححل درجة القابلية للقراءة إلى  ،ويكون األسححححلوب عاديًّا ،وعندما تكون المجلة مختارة

تصحححححل  ،وعدد كلمات الجملة حوالى ثماني كلمات فأقل ،وعندما تكون مجلّة قصحححححص مصحححححّورة

 (.2012 ،ب%  في بعال الحاالت )حجا100درجة القابلية للقراءة إلى 

المعاني والدالالت التي تحمل االختيارات اللّغوّية في النّص، فالتحليل السححححححيميائي هو التعبير  -

الدقيق عن ُهوّية الخطاب الصحححححححفي وميوله واتجاهاته، فأخذ عينة كافية من أدائه اللّغوي أو 

ع أن نتوصحححل فإنّنا نسحححتطي ،التعبيرّي بوجه عام وإخضحححاعها لتحليل علمي منهجي )تحليل كّمي(

 (.1995 ،بساهولة إلى معرفة اتجاهاته االجتماعيّة والثقافيّة )حويحي

ة داخحححل النصححححححو   - الحححدالالت األيحححديولوجيحححة التي يمكن أن تحملهحححا االختيحححارات الّلغويحححّ

(Fairclough، 1995 .) 

 (.Newmark، 1988مظاهرها )و الدالالت الثقافية التي تتجّسد في المجتمع بطريقة الحياة -
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أي أّن معنى الكلمة أو التركيب ال ينكشف إاّل من خالل وضعها في سياقها  ،دالالت االجتماعيةال -

 (.1988 ،االجتماعي )عمر

والتخويف، وتسححححححتهدف التأثير في وجدان القارئ  ،العقالنية ،العاطفية ،دالالت التأثير النفسححححححي -

بما يحقق أهداف الخطاب  ومخاطبة حواسححححححه ،وإثارة حاجاته النفسححححححية واالجتماعية ،وانفعاالته

وتعتمد على ما يلي: )أ( اسححتخدام األسححاليب اللّغويّة مثل التشححبيه واالسححتعارة والكناية  ،الصحححفي

واألساليب البالغية التي من شانها تقريب المعنى وتجسيد وجهة نظر مرسل الخطاب الصحفي. 

تكون محّملة بمشححاعر  ،علويمكن تطبيق ذلك باسححتخدام كلمة أو صححفة أو ف ،)ب( دالالت األلفاظ

قد تكون سحححححلبيّة تُضحححححفي نوعاا من الرفال على االسحححححم أو الفاعل المصحححححاحب لها مثل:  ،معيّنة

اعترف. كذلك يمكن اسححححححتبدال الكلمة بكلمة أخرى لها  ،زعم ،أو أفعال مثل: ادّعى ،التخريبّية

ا له داللة عند واسححححححتخدام دالالت األلفاظ المعنويّة تعني إعطاء فكرة مع ،داللة معنويّة يّنة اسححححححما

ية تؤدّى إلى قبول أو رفال الفكرة أو  ،الجمهور مثل: إرهابي أو معتدل يحمل شحححححححنة عاطف

سيدو الشخصيّة )مكاوي وهي األلفاظ والعبارات التي تستخدم  ،(. )ت( معاني التوكيد1998 ،ال

 .بقوة -لتشديد المعنى مثل: بشدّة

التورية واسححححتخدام بعال الكلمات  ،االسححححتعارة ،مثل: المقارنةالبالغة: تحديد الوسححححائل البالغيّة  -

التي توحي بالمغاالة والتضححخيم أو العكس للتقليل من الشححأن، واسححتخدام ترتيب الُجمل والكلمات 

 (.2009 ،بهدف زيادة التأثير اإلقناعي والعاطفي )جبارة

لعميقة: ويظهر التحويل في التقديم البنية السححطحية والبنية ا ،التحويل )التوليد(: التحويل )التوليد( -

ا بذلك  ،والتأخير ويعني نقل عنصر من عناصر الجملة من موقعه األصلي إلى موقع جديد مغيّرا

نمط الجملة األسححاسححي وناقالا معناها إلى معنى جديد لغرض من األغراض كالعناية واالهتمام أو 

البُنى النّحويّة المتاحة )فقط( بل (. والهدف من التحويل ال يرتكا على 2002 ،التوكيد )حسححححححان

البُنى النحويّة التي تهّم االسححححححتخدام اللّغوي الوظيفي في الخطاب الصحححححححفي، فعنوان مثل: قتلت 

ا يجعل من الشرطة في موقع الفاعل، أّما الجملة المبنيّة للمجهول" قتل متظاهر  الشرطة متظاهرا

ليس الفحاعحل اللّغوي، وتقحدّم دور من قبحل الشححححححرطحة" تبقى الشححححححرطحة في موقع الفحاعحل، لكن 

ل متظاهر"  فتبعد  ت  ّما جملة "قُ ا من التخفيف من دور الشححححححرطة، أ المتظاهر، وهذا يعني نوعا

ا من الناحية  ا، ويصححححبح العنوان غامضححححا الشححححرطة كليًّا عن موقع الفاعل وتجعل دورها مضححححمرا

مرجع  ،متظاهرون أنفسهم )جبارةالنحويّة، وموقع الفاعل يمكن أن يُلقى على أّي جهة بما فيها ال

 سابق(.

تأويل -لكن التحليل اللّغوي  قد يواجه عوائق عديدة تسححححححهم في تقليل  -بخاصحححححححة في مرحلة ال

وفيها يظهر القائم  ،التحيا )أ( (:2002 ،السحححريحيو وتتمثل في ما يلي )النهاري ،مصحححداقية التحليل

حيث يعتبر القائم بالتحليل  ،التمركا حول الذات )ب( بالتحليل اهتماما بجايهات معينة في التحليل.

ب )ت( وال يأخذ بأية وجهات نظر أخري. ،ما يراه هو الصحححححححيح ب القائم  ،التعصححححححّ وتعنى تعصححححححّ

بتمسححححححك القائم بالتحليل  ،)ث( األحكام األوليّة وعدم تقبّل أّي أفكار جديدة أو بديلة. ،بالتحليل ألفكاره

ويتمثل في تبنّي  ،التفكير المضحححححاد )ه( يصحححححل إليها في بداية التحليل.باألفكار واألحكام األولية التي 

 أفكار وآراء مضادة لغاية المعارضة أو محاولة إبطال صحة الرأي اآلخر.

كما يتّصححل تأويل لغة بعالقة الخطاب الصحححفي مع السححلطة السححياسححيّة واالجتماعية السححائدة: هل 

قاا للسحححياسحححة  اإلعالمية  السحححلطوية  في إطار  الهيمنة  والرقابة  يُمارس وفقاا لفلسحححفة  اإلعالم الحّر  أو وف

الصححححارمة  على مضححححامينهاح هل يتبنّى منشححححس الخطاب سححححياسححححةا إعالميةا موجهةا كليًّا من الدولة  أو 

)الرقابة والسحححححيطرة واأليديولوجيا( ومفهوم يتعلُق بالجهات  الحكومية؟ كما  مفاهيم  وأسحححححاليَب الهيمنة 

لطة  السياسية  والخطاب الصحفي )Hegemonyالهيمنة   Casey.et، يعكُس طبيعةَ العالقة  بين السي
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al.، Ibid قابةُ فتعني المسحححتوى الذي تسحححمُح به هذه األنظمةُ للتعابير واأللفاظ األخرى التي (. أّما الرَّ

 في الوسيلة  من (. وترتبطُ بمدى التحّكم  O'Neil، 1998تعكس المعارضة واالنتقادات  الموجهة  لها )

 (. 2013 ،الناحية  السياسية  وفرض  الرقابة  عليها وعلى اللّغة المستخدمة )عبد الحميد

 الخالصة:

التحليل اللّغوي في الخطاب الصحححححححفي هو عملية تفكيك أو تفتيت للغة إلى أجااء ومكونات 

سة خصائصها التركيبيّة وال توزيعيّة، أي أّن التحليل للكشف عن وظائفها ودالالتها ما قد يتطلب درا

تأويل عن طريق تخّطي  ل على ال قدرة الُمحّل  يل يُعنى ب ا تحل ّية دائرّية، وهو أيضحححححححا اللّغوي هو عمل

وتحديد هدف  ،إلى الراجح -بمعونة القرائن -الذي يتحّول ،المعنى الظاهر لصحححححححالح المعنى الباطن

 ،يجة )ترابط الجمل( وتقدير المعانيوربط السححححححبب بالنت ،الوحدات المدروسححححححة ووظيفتها واتّجاهها

الجمل الصحححيحة والجمل الفاسححدة )وتحديد العبارات التي لها صححلة بالموضححوع وما ليس لها صححلة به

 أو المنحرفة(.

 ،تتوقف نتائج التحليل اللّغوي في الخطاب الصحححححححفي على طبيعة مناهج التحليل وأسححححححاليبه

اختيار الفهات من حيث: الموضححححححوعّية والتماسحححححححك، واحترام إجراءات  ،والفهات المختارة للتحليل

لكي ووتعريفها وضحححبطها ضحححبطاا دقيقاا، وتصحححنيفها إلى فهات فرعيّة تتماسحححك مع الفهات األسحححاسحححيّة، 

ا على اسححتخال  المعطيات والنتائج طبقاا  ،يكون الُمحلّ ل مؤّهالا لتحليل لغة الخطاب الصحححفي وقادرا

  .تسلّح بعدد من المعارف والمهارات اللّغويّة والثقافيّةيلامه ال ،لمشكلة التحليل وأهدافه

 االستنتاجات:

تخلص الدراسة إلى أّن التحليل اللّغوي في الخطاب الصحفي يمكن أن يكشف عن اإلشكاالت اللّغويّة 

 في: 

 الصّحة النحويّة والصرفيّة عن طريق ضبط حركات اإلعراب وعالمات البناء. -

 أو البالغة.الصحة األسلوبية العاّمة  -

 تماسك الجمل )الربط النحوي( وفقاا لضوابط لغويّة يشترط توافرها في الخطاب الصحفي. -

 قدرة المرسل اللّغويّة التحويليّة في استعمال البُنية السطحيّة والبُنية العميقة. -

 .وتنظيمه مواءمة اللّغة مع شكل النّص، وبُنيته -

 التراكيب واأللفاظ. ودالالتمعاني  -

 لّغة في الواقع االجتماعي. توظيف ال -

 التأثير النفسي للغة. -

 اللّغة ، وكيفيّة توظيف التركيبات اللّغويّة أيديولوجيًّا.استخدام  -

الخطأ اللّغوي الذي خرق القاعدة اللّغويّة وتعريفه ووصححفه، ثم تصححنيفه حسححب نوعه، تحديد  -

ثم  ،العوامل التي أدّت إلى وقوعهوتفسحححححير  ،فقد يكون صحححححرفيًّا أو نحويًّا أو إمالئيًّا أو دالليًّا

 وأنواعها ويفّسر أسبابها. ثّم ذكر الصواب ،ذكر المصادر التي تُعاى إليها

أي  ،تحديد العدول النحوي، وهو تحديد ظواهر الخروج عن القواعد النحوّية للغة العربّية -

فة جماليّة، االنحراف لمعيار النحو األصحححلي، وتحديد ما يكون مسحححّوغاا ومقبوالا ويمتلك وظي

 وأقّرته مجامع اللّغة العربيّة.

 التوصيات: -

إجراء البحوث الكيفية والكمية وتطويرها في هذا المجال، لتجسححير الفجوة بين لغة الصحححافة  -

 وما تجياه قواعد اللّغة، وتقّره مجامع اللّغة العربية.
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ّيات اإلعالم في  - يل اللغوي في الخطاب الصحححححححفي في كل بالتحل لدى الجامعات، واالهتمام 

 الكتّاب والمحررين الصحفيين. 

يل اللّغوي في الخطاب  - ّتاب والمحررين في التحل ية لتطوير مهارات الك تدريب عقد دورات 

 الصحفي. 

 

 مالحظات:

مؤسس و ،سويسري عالم لغوياتFerdinand de Saussure  (1857- 1913 :) فريديناند دي سوسير -1

ويعد من أشححححهر علماء اللغة في العصححححر الحديث حيث اتجه بتفكيره نحو . اللسححححانيات في البنيوية مدرسححححة

سة  سة تاريخية. وأسهم درا سة وصفية باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية وكانت اللغات تدرس درا اللغات درا

 .القرن العشرين في اللسانيات في تطوير العديد من نواحي

( في روسيا، ثم قدم في الخامسة من عمره إلى 1909صاحب النظرية التوزيعية، ولد عام )زيلج هاريس:  -2

( حصححححل على درجة الدكتوراه 1934ة )بنسححححلفانيا(. وفي عام )الواليات المتحدة األمريكية، والتحق بجامع

في  قواعد اللغة الفينيقية، ثم عين للتدريس في الجامعة ذاتها، إلى أن انتقل إلى جامعة )فيالدلفيا(، ثم عاد 

هناك. وتعد أفكاره السحححبب الرئيس  يتشحححو مسحححكبعد ذلك إلى )بنسحححلفانيا( واشحححتغل بالتدريس والتقى تلميذه 

المدرسححة التوليدية التحويلية. ومن أشححهر مؤلفاته في علم كتاب موسححوم باحححححححح )مناهج في اللسححانيات لظهور 

 البنيوية(، وبه ظهر كصاحب مدرسة لسانية جديدة.

القرن  فرنسحححححي، يعتبر من أهم فالسحححححفة النصحححححف األخير من سحححححوففيل (1984 - 1926): ميشحححححال فوكو -3

ى وجه . عرف فوكو بدراسححححاته الناقدة والدقيقة لمجموعة من المؤسححححسححححات االجتماعية، منها علالعشححححرين

سانية. وقد لقيت  سية، المشافي، السجون، وكذلك أعماله فيما يخص تاريغ الجن الخصو : المصحات النف

، إضافة إلى أفكاره عن "الخطاب" وعالقته المعرفة والعالقة بينها وبين السلطة دراساته وأعماله في مجال

ا في ساحات الفكر والنقاش. وتوصف أعمال فوكو من قبل  بتاريغ الفكر الغربي، لقي كل ذلك صدى واسعا

ى ما بعد الحداثة أو ما بعد البنيوية. وترك فوكو مؤلفات عديدة نُقل بعضححححححها المعلقين والنقاد بأنها تنتمي إل

تاريغ الجنون ) يادة" )1961إلى اللسحححححححان العربي، ومن أهمها:  (، حفريات المعرفة 1963(، "ميالد الع

 (.1975(، المراقبة والعقاب )1969)

ويعد من مؤسسي مدرسة التحليل  ،يةويعمل أستاذ في جامعة النكستر البريطان ،1941فيركلو: ولد في عام  -4

النقدي في سحححيسحححيولوجيا الخطاب. وأسحححهم في تطوير نموذج للتحليل النقدي لكافة أشحححكال الخطاب بما فيها 

والذي ال يشمل اللغة فقط بل والسميولوجيا  -الخطاب اإلعالمي، وهو تحليل للعالقات الجدلية بين الخطاب 

ة االجتماعية، ومع ذلك يؤكد فيركالو أن التحليل النقدي للخطاب وكل عناصر الممارس -والصور المرئية 

والتي  االقتصححادية – االجتماعيةيهدف إلى توضححيح كيف أن التغييرات في اسححتخدام اللغة تعكس التغييرات 

 ترتبط بعالقات القوة والهيمنة في المجتمع.

. مجتمع للتوصل إلى أهداف وغاياتهاليداي: اللغاححححححة بنظاححححححره عبارة عن وسيلة اتصال يستعملها أفراد ال -5

فالجانب الوظيفي للغة ليس شححيها منفصححال عن النظام اللغوي نفسححه، فتداخل األدوار والمشححاركين في النظام 

أي: ماا  ،النحوي في كل لغة مرتبط ارتباطا مباشرا بالوظيفاة التاي تؤديهاا الجمال فاي الساياقات المختلفاة

فعله باللغة، فتكون اللغة نوعا من السحححححلوك الداللي المحتمل من المتكلم. يسحححححاحححححححححححتطيع المرء أن يؤديه أو ي

فهاليداي يربط باححين النظاححام اللغاححوي وكيفياححة توظياححف هاححذا النظاححام ألداء المعاححاني، فالنظرياححة الوظيفياححة 

اللغة  ربط ليساحححححححت هاحححححححدفا، وإنما إطارا يتم من خاللها الكشف عن الخيارات المتاحة أمام المتكلم، أي يتم

 بالوظيفة التي تؤديها، وتأدية هذه اللغة لوظيفتها ال تتم إال من سياق حال المتكلم. 
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