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 b عـن املقـالة العربية

eيف تدرcd aا املقرر

: aالدار fgيgع

عgيgتى الدارسة:

hيدي iب fcال jتاkا الc3d hدامlاست mاWnاع اخلطوات التالي3ة أo3بات h^`Wن
لتست_يد مpW أق`ى است_ادة.

١- اقرأ عWاوين : الkتاj / الوحدة / العWاsر وادرسها دراسة متrمqة.

٢- استlرج من العWواt املتuيرات التى تستشعر أt الkتاj يkتب حولها.

tاe م3ا vوف3ى نه3ايت3ه3ا حدد أن w trف3قرة من ال3_3قرات ب3ت xe ةm٣- اب3دأ بق3را
يهد} zليp املyلف.

... xVاح{ ما يقد| من عoال ~nيف يوe الح� hتmقرا ��� -Y

� يecر املرا�� ب`_^اتها فى الWهاية ?n لى املر�� فى امل�z يشير xd

� بيانات املرا�� فى الWهاية?n املر�� وال`_^ة فى امل� �xd يشير برق

� يecر بياناتp فى dام� ال`_^ة?n املر�� �xd يشير برق

xd يستlد| أسqوبا ��ر?

b- بعد قراmتh خلص ما قرأت تlqي`ا مWاسoا لxk العWاsر.

.hومرا�عة معارف hرتeإلنعاش ذا v`لى ما خلz حاو� الر�وع -Z

hس_Wل po3وح3او� ترتي w ق3د ما قرأتWت tحاو� أ jت3اkمن ال hبع3د انته3ائ -X
.hى ذلqقادر ع vنrا حتب . فVe
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٧ اللغة اإلعالمية

ــة  ــ ــقـدمـ مـ

كيف ت4ست4طيع, عزي4زى الدارس, أن ت4صلح ال4عالم الذى ت4عيش ف4يه? سؤال قد
ي4X4دZ4[ Uي4Xاً 4YUع4X4اً ل4كW4ه كان مV4ل4وف4اً UسT4الً ل4دى ك4ونف4وش4ي4وس حـ4كـ4يـم ال4صني
ال4ع4gيم, a` أ4fاV4d eن "Yaالc الع4الم سa bT4`ا 4Yل4_^ ال4لغ4ة ال4ت[ ي4سـت4\ـ4دمT4ا
ال4Wاس!! " a` يZى كونفــوش4يوس "أن اللغـة ال4ساiدk (ف[ jمانه) ل4يس^ YاXiة, hن
]W4عlا bm4_4ي n ا ك4ان م4ا يق4ال`aU ,o4قص4وlا ]W44عlا bm4_4ي n - ًkoم4ا ي4ق4ال - عا
pل` bا لم نستطع أن نفع`aU ,هd qغ[ أن نقوXWا يr qنستطيع القيا sا لWنtف oقصوlا
ف4س4دx اwhالU vالف4W4ون, aU`ا ف4سدx اwhالU vال4ف4W4ون uل^ ال4ع4دال4ة, aU`ا uل^
sا عUزyا ع`aU ,bالف4ع sا عUزy4اس عWا احت4ار ال`aU ,واzت4اU اسWال4عدالة اح4تار ال

الفعb توقف العالم Uتدzورx أحواله".

Uق4د�4اً ن~4س{ aل[ أرس4ط4و ق4وله: «اإلن4س4ان ح4ي4وان ن4ا|}», 4Y_4يح أن ال4ع4لم
ا�دي�4 أ�X^ أن Wzا� ك4اWiاx أZ4wى نا|ق4ة, ]يZ أن ال4Wط} الذى قص4د� أرسطو zو
xاW4iال4ك4ا sم �Z4ي[ s4ي4ز اإلن4س4ان عm4ص4ي4ص4ة تw ]zU ,Z4م ع4ل[ ال4فكi4ط} ال4ق4اWال
Uتسmو dه عل4يTا, a` تتيح له التواbY مع ا�Zwيs مs ن4احية Uاnتصال عZX اfhيال

.�ZمشاعU أفكار� bيyا تتيح له تسmى, كZwناحية أ sم

ع4ل[ zذا, فال4لغة ل4يس^ Uسي4لة ل4Wقb اlعان[ Uال4فكZ ف4قط UلكT4Wا uaافة aل[
4zذا fزء مs4 الف4كa Z4ن لم ت4كs الف4كZ4 ك4له, لذلp ل4م يكZ4[ sي4X4اً أن يسV4ل س4قZاط
ْbاً أيضاً أن نقول: «تكلمْ, أقXيZ[ sلم يكU , «أرا� ]حت ]W�ِّذا, حدz ليسه: «ياf

لp مs أن^».

aU`ا كان^ اللغة Tdذ� اmzhية hنشطة اإلنسان ككb, فT[ أكثZ أmzية للWشاط
اإلعالم[ ك4yزء, ف4الل4غة اإلعالم4ي4ة, ك4mا يش4يZ ال4X4عض, z[ «لس4ان اإلعالq الذى
يW4ط} dه ف[ أoاiه ل4دUر�, z[ أoاk اإلعالq ف[ نقb رس4الته 4lست4ق4XليT4ا.. ت4صو]T4ا



اللغة اإلعالمية٨

Uت4Wقb اhفك4ار الت[ حتت4ويTا Uت4عZX عs م4ض4mونTا, Uع4ل[ قدر ما ت4كون zذ� ال4لغة
..kZمؤ�U سالة اإلعالمية فعالةZال ; تكون الmكتnاU الmالك sم

]z سالةZل[ أن «الa Z4ان يشيzدى م4ارشال ماكل4وWتص4ال الكnا ك4ان عالم ا`aU
ال4وسي4لة» فt4ن4Wا �4كs أن نض4يف aل[ `لf pزءاً آ4zU Z4wو أن «الوس4يل4ة z[ الل4غة»
4dUذا �كd ,sطZ4يق4ة اnست4دnل اhرسط[, أن ن4صa bل[ نت4ي4yة مف4اzoا أن «الZ4سالة
اإلعالم4ية 4z[ م_4صل4ة Uنت4اج 4lفoZاx ال4لغ4ة ال4ت[ عxZ4X عz sذ� الZ4س4الة Uحm4ل^

أفكارzا».

n «4و مقدم4ة ف[ «اللغ4ة اإلعالميةz ع4زيزى الدارس pني يديd ال4ذى eال4كتاU
ي_وى ت4فصيالً كامال nU يت4ضsm تYVيالً wال4صاً, UلكWه م_4اUلة إلmfال اخلصاiص

العامة لTذ� اللغة Uللوقوف عل[ أzم سmاتTا wUصاiصTا.

Uي4تك4ون ال4كت4اe م4m� sان[ Uحداx �4كs ال4قول: aنT4ا م4تص4ل4ة Uم4Wفص4لة ف[
الوق^ `اته:

xيفاZ4تع k4ا عدWق4دمU ,4صف4ة عامةd ال4لغة qوT4فl اT4ا فيW4uZق4د عU :]لUhا kالوحد
ZيXالت4ع xي4ان مست4وياXلU اT4فiظاU Z4ص� xnUا م4_اW4ا قدمmا, كT4ل

Tdا.

الوح4دk الثانية: Uق4د wصص4Wاzا للتعZ4يف dاlف4Tوq العاq للغ4ة اإلعالمية, UلذكZ أzم
السmاx العامة لTا.

الوح4دk الثالثة: U ]zUاحدk مs �الث Uح4داw xصص4Wاzا للغ4ة الZاoيو Uالت4ليفزيون,
xالzمؤU ا ف[ ال4لغة اإل`اع4يةzZت4واف }fط الواUZض لل4شZا ن4عTف4يU

الكتَّاe اإل`اعيني.

الوح4دk الZ4ا4dعة: Uق4د عW4uZ4ا ف4يT4ا 4lك4وناx ل4غ4ة الZاoي4و Uال4تل4ي4فزي4ون, Uل4ط4Xي4عة
اlفoZاx السmعية UالXصZية اخلاYة Tdاتني الوسيلتني.

الوحدk اخل4امسة: Uاستع4WuZ4ا في4Tا مقوم4اx لغ4ة اXwhار ف[ الZ4اoيو Uال4تلي4فزيون,
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Uاnع4تXاراx الZ4gWية UالتطX4يقية ال4ت[ يy{ مZاعات4Tا ف[ اللغة الت[
تكت{ Tdا.

الوحدk الساoسة: Uقد ركزنا فيTا عل[ لغة الص4_افة, مs حي� wصاiصTا العامة ,
Uتطورzا التاري\[ , UموقعTا dني مستوياx الWثZ ا�تلفة.

xشوراWس4ت\دم4ة ف[ مlط ال4لغة اUZش sا لل4_دي� عzن4اoZقد أفU :عةdال4سا kالوحد
العالق4اx العامة Uف[ dيانات4Tا الص_فية U]يZ الص4_فية, كmا حتد�Wا

فيTا عs لغة اإلعالناx ف[ الوساbi ا�تلفة Uأzم wصاiصTا.

الوحدk ال4ثامWة: Uقد عWuZ4ا ف4ي4Tا zhم اwhطاء Uا4lآwذ الل4غوي4ة اhكثZ ش4يوعاً ف[
Uساbi اإلعالU qلكيفية تصويTXا UحتسيTWا.

4dق[ أن ن4ش4يa Zل[ أن «نkZ4g4 ال4ط4اZi» ق4د س4ي4طxZ4 ع4ل[ |Zي4ق4ت4W4ا ف[ عZض
م4_ت4وياz xذا ال4كتا4d ,e_كم كون4ه مقدم4ةً مs ناحي4ة Uتع4لي4mياً مs ناح4ية أZwى,
Uل4لmس4تزيديs4 الfZوع aل[ م4ؤلفاx را4iد علم اإلعالq ال4لغوى ف[ ال4دراساx العdZ4ية
bا كWزا� ال4له عy4اً (يون4يو ٢٠٠٤) فZ4wالذى اف4تق4دنا� مؤU فZ44د الع4زيز شXع .o.أ

.Zـيw

bيXدى السTو يzU راء القصدU sالله مU

اlؤلفــان
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الوحدة األولى
اللغة : مفهومها ووظائفها ومستويات التعبير بها

األهداف السلوكية :
بعد دراسة الدارس ملوضوع الوحدة, يجب أن يكون قادراً على أن:

١- يبU املعTى املراد باللغة كSفهوم.
]- يZعYرف WXائV اللغة.

^- ي[دد مستويات التعبير اللغو\.
a- `ي_ بU اللغة والكالم.

d- يفرc بWX UائV اللغة املbTوقة وWXائV اللغة املكتوبة.
g- يبU وظائf اللغة اإلeساeية .

العTاhر :
-  iعريفات اللغة.

-  WXائV اللغة.

-  اللغة والكالم.

-  اللغة املbTوقة واللغة املكتوبة.

-  وظائf اللغة.

-  مستويات التعبير اللغو\.
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١ ^ اللغة اإلعالمية

الوحدة األولى
اللغة : مفهومها ووظائفها ومستويات التعبير بها

مjدمة:
kعلي lفmاملت nرد, ومmوة والتفmjادر الmWم nسان مmeا لد\ اإلmلغة أرقى مmعد الmi
اvن أن اإلeسان وحدt - دون uيرt مn أعsاr املSلكة اqيواeية - هو الp\ يستoدم
األhوات املbTmوقة wى e|ام م[دد لmت[jيl ا}Wiاz بyبmTاTx rسw .kاللغة وحدها هى
التى Siي_ هpmا الكائn املتفرد عmu nيرt مn مoلوقات الmلk. وeسب {لى أرسbو قد`اً
tسان وحدmeأن اإل fhا الوpmه nود مWmjع�~ املmول ."lا�e وانmسان حيmeن اإل}": kقول
kعSمجت rاTلى ألفا� وعبارات مفهومة لد\ أب} tوم�اعر tكارwة أSxرi ادر علىjال

.kiوع�ير

مn هmTmا miعتmبmر الmلmغة, وعmلى حmد miعmبmير د. mSmxعmة يmوسf (���١), أساس
�� الوسيلة الرئيسية الmتى iتوا�h بها األxياz, وعn �ريjهاSiة, وmارة الب�ريsqا
mTiت�j ا�برات واملعارف واملmTج_ات اsqارية �oتلmh fورها, وعn �ريjها, أيsاً,
} ي�bmjmTm اإلmeسان عnm اqيmاة �mوki, �ل� أن الmلmغة miعmيkTm عmلى ا}مmتداد miاريmomياً

ليسه� wى �iكي� wكر و�jاwة وحياة األxياz التالية.

iعريفات اللغة :
“Language” ة لغةSود بكلWmjديد امل� U�حاوz عmديد مn العلSاr والmباح
ووضعوا عديداً مn التعmريفات لهtp الكلSة يpكر بعsmها الدكتور بركات عبد الع_ي_

على الT[و التالى(١):

-  الmلmغmة meسl مn الmmرمmو� الmWmوmiيmة الmتى �mاع�m واmeتm�mرت بmوسmائ� �mتى
ليتعام� بها األwراد.

-  الmلmغة مmجmSوعmة اإلxراrات الmفmسيmولو�mيmة والسmيmكولmو�يmة الmتى wى حو�ة
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اإلeسان لتSكkT مn الكالم.

-  الmلغ��mة ه�ى وظmي�mف�mة الت�mع�mب�mي�mر اللmفm|ى عn الmفmكmر سواr أكmان داmXلmياً أم
Xارxياً.

-  الmلغmة هى اسmتعSmاz وظmيmفة الmتعmبmير الmلفm|ى عn الmفكmر wى حmالة مmعيTmة,
.�jالن يتكل� بلغة العwة, وsامu لغة �Sالن يستعw :zاjيw

.zاWiدم كوسيلة اoأن يست nالعالقات الدالة `ك nام م|e اللغة ك�  -

-  وهmTmا� مnm يmر\ أن الmلmmغmة هى الmmjmدرة عmلى اmmXتmراع الmعالمmmات الmدالmة أو
.([) استعSالها قWداً أو عSداً

-  والmلغmة أيsاً هى me|ام مmوضوع مn العالمmات بU رمmو� مmbTوقة wى �jmاwة
.Uى معTمع nة للتعبير عTمعي

-  وهى مmجSmوعmة عالمmات �ات د}لة mSmxعmية مm�mتركmة �mكmTة الlbTm مn ك�
,kيw هر|mi fى ك� موقw سبىme ها, أو �ات �باتmتكل� بmامل �Sراد ا�تmwأ
ويكون لmها e|ام مm[دد iت�لf �وmxبk حسب أhوz معيTmة , و�ل� لتركيب

عالقات أك�ر iعjيداً.

WXائV اللغة :
�U {لى وض� عدد مn ا�WmائV الmتى Siيm_ اللmغة اإلeسmاeيةmباحmد بع� الSmع

عu nيرها, �Wها د. Sxعة يوسf (���١) على الT[و التالى:

.kwومعار kiبراXو kارب� nسان للتعبير عeتس� لغة اإلi -١

]- اللغة اإلeساeية رمو� عرwية (اbhالحية) uير مبا�رة.

^- لد\ اإلmeسان وعى بmالmعالمات الmتى يسmتmoدمmها قWmداً عmلى أeهmا وسائ�
لت[jيl األuرا�.

a- يسmتmoدم اإلeسان الmلغmة wى التmعبmير عn األ�mياr العmياmeية (هpmا كتا�),
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\pغmi rهداmال� rاmا�ردة (دم rاmيmاأل� nير عmعبmتmى الw هاmدمomستmا يmSك
�جرة اqرية).

d- يستoدم اإلeسmان اللغة wى التعبير عn أ�ياr أو أحدا� معيTة عn املتكل�
�ماeاً (اmeتWر املmسلmSون wى u_وة بدر الmكبر\), ومmكاeا (بmي� اللk اqرام

wى مكة).

g- يmع�S اإلeسmان األلفmا� التى يسmتmoدمها wى اإل�mارة {لى أ�يmاr مت�mابهة
({�ا iعل� اإلmeسان أن �ل� ال�mك� املستmbي� �ا األرب� أر�x, الp\ �ل�
fى املواقw امل�ابهة rر {لى األ�ياmي�ي ke�w ,كتباmى مSأدرا� يس kوب kلي}

.(kفسe ا تلفة با}س�

¡- لغmة اإلmeسmان مmركبmة, miتymلf مn وحmدات, ومn قmواعد لmتymلmيf الmوحدات
(حروف, كلSات �Sx, ... {ل¢).

£- يmسmتmbي� اإلmeسmان أن يسmتmبmدz كلmSmة بكmلmSmة wى مmbmTوc مmعU {�ا miغmير
nعلى¤ م n~كmSmiو fوقmر املmغيmi ا��mw ,اmليmد¥ عmSm]ر� مmض :zاm�mم) fاملوق

م[Sد jeوz: ضر� على¥ م[Sدا).

�- لغة اإلeسان م[mكومة بjواعد يفرضها عليk ا�ت�S الp\ يTتSى {ليw) kل�
eر wى اللغmة العربية أحدا يWTب الmفاع� م�ال, أو يكYون hي§ ا¦�S حسب

.(tما يرا

�١- iتTوع لغة اإلeسان بتTوع ا¦Sاعات التى iستoدمها بفع� عاملى ال_مان
واملكان.

.kيw ¨يعي \pال �Sا�ت nم kسان لغتe١١- يكتسب اإل

وير\ «�iومسكى» - كSا ي�ير د. Sxعة يوسf - أن اللغة اإلeساeية iتSي_
بعدة WXائV {ضاwية, و�ل� على الT[و اivى:
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١- ا}�دواmxية: �تmو\ أ\ لغmة {eسmاeيmة على مmستويUm مn حي© الmبmTية: مmستو\
�S¦ا fلªها لتmTا بيSmيw lwتواiو fلyتmi ,ىTر �ات معhاmTع nSsى يتmركيبi

wى السياc الكالمى واملستو\ الWوiى.

nلغة عmة الbبواس �mتكلmسان على أن يmeدرة اإلjم kود بmWjاللغو\: وامل zوm]الت -[
األ�ياr واألحدا� عبر األ�مTة واملساwات.

^- ا}meتmjاz الل�mغ�و\: mZiك»ت�mس��ب اللmغة اإلmeساmeية وZiعmل¤�, وعmبر ا}رmjiاr يكmتسب
الm�bف��� �رائl التعبير الmلغ�و\ وiركيب ا¦�S, وي[mي¬ �فردات لغتk, وبعدها
يست�bmي�� ال�bف��� اسmتعSاz لmغتk بWورة Xالقmة, وبالتالى Tmiت�j مx nي� {لى

xي�.

a- اإلبmداعmيmة wى الmلmغmة: وmiعmتmبmر مn أه� mWmXائV الmلmغmة, حmيmi ©mتmكmون الmلmغة
اإلmeساeيmة مm|Ti nي� كالمى مفmتو® uيmر مغلl, يmسS ب�meتا� وwه� عmدد uير
nب�, ومmق nا مmهTmر مmيm�mكmاع الmSmرد سmلفmل lبmسmتى ل� يmال �Sm¦ا nدود مm]mم
الواض أmeهmا iرmiب¬ بmتmT|ي� قmواعmد لغmويmة iتmي ملn يmدركهmا استmomدام اللmغة

بbريjة {بداعية. ويتfW امل|هر اإلبداعى �ا يلى:

lرديداً ملا سبi ي�mمتجدد ول zاSmغة, هو استعmبيعى للmbال zاSتعm(أ ) أن ا}س
.tاTعSأن س

(�) } يmرmiب¬ اسmتmعmSاz الmلmغmة بym\ مmTmبk مmلm]mو� mXارmxيmاً كmان أم داmXلmياً
وبالتالى, wاللغة أداة الفكر والتعبير.

(�x) ي|هر ا}ستعSاSi zاس� اللغة ومالrمتها لكاwة ظروف املتكل�.

اللغة والكالم:
poتmغة " يmل " kيSسme أن ما (رmييmد د\ سوسeاmTرديmw) \ويسرmال� السmر\ العmي
م|هريn مomتلفU: أحدهSا واقmعى واXvر �هTى, وقد أ�لl على األوz الكالم وعلى
�mاeى الmلغmة, وي�mيmر د. بmركmات عبmد الmع_يm_ {لى أن الmكالم عTmد سmوسmييmر هmو ماmال



١ ¡ اللغة اإلعالمية

(*) �S�i التفرقة بU اللغة املbTوقة واملكتوبة التفرقة بU العامية والفW[ى; wاألولى iوxد wى
hورة مbTوقة uالباً, وiعتبر ال�اeية لغة الكتابة (وهو وض� يكاد يكون عاماً wى مجتSعTا

العربى).

يm[د� wعالً مnm أhوات لغmوية hادرة مme} nسان, أمmا اللغmة wهى مmجSوعmة الWور
الpهTmية التى iوxد wى عSx �jmاعة مn ا¦Sاعmات والتى `كn أن oiر� {لى الوxود
على �ك� كالم, وير\ أن الWورة الpهmTية هى wى الواق� hورiان: hورة اللف¯ أ\
كيmفية الlbTm, وhورة الد}لmة وهى wه� معmTى اللف¯, ومجSmوع هاUi الWmورUi هو

ما يسSيk د\ سوسيير باس� الرم_ اللغو\.

وبWفة عامة `كn التSيي_ بU اللغة والكالم على األس� اivية:-

١- يرmiب¬ الmكالم بالmلغmة ويmت[ljm كmTتmيجmة }ستmعSmاz الmلغmة. و`mكn اعتmبار
الكالم ��ابة ع�S أو م|هر لغو\ م[دد.

]- اللغة واق� اxتSاعى �اب�, بيSTا الكالم عw �Sرد\ متغير.

^- اللmغmة هى meتا� يmر�k الmفmرد mjiريmبmاً (يع�jm مX nالz ا}كmتmسmا�), بيSmTmا
الكالم ع�S {راد\ يتس� بالpكاr يjوم بk الفرد.

a- الmلغة هى ا¦_r ا}xتSاعى مn عSmلية الكالم wهى miكX nSار� eفو� الفرد
.kTلة عjدرس مستi أن nي� أن يعدلها, وبالتالى `كbيست { \pال

d- �ا أن الmلغة ظmاهرة اmxتmSاعية والmكالم ظاهmرة wرديmة, �wن اvلmيات الال�مة
لتفسير ا¦�S متSا�لة لد\ ك� األعsاw rى ا�ت�S اللغو\.

g- الmلغة كmامmTة أو سلبmية, وبالmتالى �wن ك� األmb�meة املرiبbmة بالmلغة TmiتSى
.(١��� fعة يوسSx .د) .لى الكالم}

اللغة املbTوقة واللغة املكتوبة:
يت[lj ا}Wiاz اللف|ى wى �كلU متSي_يn: أحدهSا الWورة املbTوقة (أو لغة
اmqدي©), واmXvر هmو الmWmورة املmكmتmوبة(*) (أو لmغmة الmكmتmابmة). ور�mا كmا�e الmلmغة
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املmbTmوقmة مn حيm© أدا°ها لmوظmيفmة ا}Wmiاz أه� مn لmغmة الكmتmابة وأوس� اmeت�mاراً,
�mر مmا يmTmت± مn الmكmتmابmة. ور�u أن الmلmغmةmدي© أكmqا nم ±mتmTmامى يmعmان الmسmeاإلmw
�يالً hادقاً للغة املbTوقmة �wن علSاr اللغة يولون «�x» اهتSامه�Si برmعتi املكتوبة
{لى اللmغة املbTوقة, و{ن كاeوا } يهmSلون اللغة املكتوبة mSiاماً. واهتSام علSاr اللغة
بدراسة األ�كاz املbmTوقة للغة يjmوم على اعتبار أن الكالم عmرف قب� الكتابة. وهpا
ا}هتSام `�� �ورة و�و} عn ا}هتSام باللغة املكتوبة الp\ استSر حتى عهد قريب.

:Ui_فردها �يi ام باللغة املكتوبة هوSا}هت �xولع� مر

(أ) اeتjالها مn مكان {لى X²ر عبر مساwات بعيدة.

(�) أmeها miكاد miكون �mابتmة و} miتعmر� للmتغmير املmسmتmSر الp\ يWmيب لmغة
اqدي©.

�ي� اللغmة املbTوقة {}mSاولة لت]mتابة ما هى {} مmبع� ير\ أن الكmأن ال �uور
أن هTا� ظروwاً مoتmلفة يكون لWور ا}رjiاr املستjلة wى اللغة املكتوبة �yiيرها wى
الmلغmة املmbTmوقmة. وعلmى أ\ حا�mw zن الmعالقة بUm الmكالم والكmتmابة لmيmس� بسmيbmة,
- Uلتjستmم Uiورh ك� لغةmعترف أن لe ا أنTmاماً, وعليSmi Uا�لSتmا ليسا مSmهeأل
�يmرة, ولكTmهmSmا مسmتmjلتmان ولهSmاmب كeواx ىw Umتmابهmت�mوبة - مmكتmة واملmوقbmTامل

WXائV متSي_ة.

ومn الbبيعى أke كلSmا iعjدت الرواب¬ ا}xتSاعيmة iفرع� اللغة {لى مجSوعة
مn الmلmغmmات ا�mاmhة, {} أن هtpm الmmلmغmات ا�mاmhة أو الmmلmهmجmات } mSmmiس¢ الmلmغmة
امل�تركة, كmSا أeها } iستbي� eسomها, ب� jiوم معهmا Txباً {لى Txب. مn هTا �د
أeفmسTا أمام لغmة xديدة هى اللmغة العاميmة, أو هى اللغة الmفW[ى eفسmها wى م|هر

م[لى. وiساعد ال|روف ا}xتSاعية وا}قتWادية على y�eة اللغات العامية.

ويjmس� البع� الmلغة العربmية املعاhرة {لى مmستويmWw :U[ى الترا� وWw[ى
العWmر, ويتnSms املستmو\ ال�اeى وهmو ما يسSmى «العامmية» �ال�ة مmستويات هى:
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عاميmة امل�jفU, وعامmية املتTوريn, وعامmية األميU. وهpا التjmسي� قائ� على أساس
nوريTواملت Umفj�mفرد الواحد (املmلل nو\, و`كmها ك� مستmيw دمomروف التى يستm|ال

Xاhة) أن يTج wى استoدام املستويU بكفاrة.

وظائf اللغة:
للغmة وظائf متعددة, حاوz الmعديد مn العلSاr والmباح�U �ديدهmا وTWiيفها;
{� يmر\ علSاr الmفكر والفmلسفmة أeها وسيmلة للتmوhي�, ومسmاعد ²لى للتmفكير وأداة

للتسجي� والرxوع.

وير\ أولmبرت, على الTm[و الpm\ أ�ار {ليk مS]mد عmلى األhفر (£��١), أن
للغة وظائf اxتSاعية `كn حWرها wيSا يلى:-

(أ ) أeها �ع� للSعارف واألwكار الب�رية قيSاً اxتSاعية.

nية مmاعSmتx{د اmاليmjتmى والwاjm�(�) iسmه� اللmغmة wى ا}حتmفا� بmالتmرا� ال
xي� {لى xي�.

(�) الmلmغة miسmه� wى miعلmي� الmفرد وmiكmييf سmلmوكk �ا يالئ�m سلmو� وjmiالmيد
.kيw ¨يعي \pال �Sا�ت

nب�ر\ مmال �Sتmا� kلي} �hوmi ر, وماmفكيmدوات التymفرد بmود ال_i غةm(د) الل
biور وjiدم حsار\.

أما (بوهلmر), وهو عال� لغو\ بmار�, wير\ أن للغmة �ال� وظائf أساسية وهى
وظائf اعت��Sده�ا العال� الروسى (ياكوبسون) وأكد عليها, والوظائf ال�ال� هى:

- الوظيفة التعبيرية : أو}ً
والتى يعmبر wيها الmكاiب أو املتكل� عn م�mاعرt, بغ� الmT|ر عn ا}ستجابة,
وm|iهر هtpm الوظmيفmة wى ال�عmر الغTmائى, واألد� الWmWjmى واملسmرحى, {ضاwة {لى
الmبياmeات الرسmSية كاملmراسالت والو�ائl الmسياسmية أو الmjاeوeيmة واألعSاz الmفلسmفية

العلSية املو�jة.
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- الوظيفة اإلعالمية: �اeياً
لب هtp الوظيفmة هو املjام ا�ارxى أو حjائl املوضmوع أو اjqيjة الواقعة Xار�
�� wى الmWي§ اإلعالمmية wى املmjmررات الدراسmيmة والتjmاريmر الmفmTية, أوmSmتiة, وmلغmال

املjا}ت الW[فية وأوراc الب[© العلSى واأل�روحات الدراسية وuيرها.

nبار عmXى اإلw غةmدم اللmomستmi Uر حmه|mi ةmلغmية لmفة اإلعالمmيmالوظmw ,ل�pك
اjqائl أو أحmدا� معيTmة, أو عe nوع مnm املعرmwة أو wى �ر® معUm أو jiدjmi ³رير
عn مmوضوع مmعU, كالmتjاريmر والm�Tرات اإلXباريmة, واملعmلومات الmعلmSية ا تmلفة,
f]Wرها ال�Ti ومية, أوmه� الي�واملعmلومات العامة التى يتmTاقلها األwراد wى أحادي

واإل�اعات أو iتTاقلها ال�Tرات أو ا�الت العلSية العامة, وما {لى �ل�.

- الوظيفة ا�bابية: �ال�اً
وmxوهر هtpm الوظيmفة هmو mSxهور الjmراr وا mا�بUm, وiتmعلl هtpm الوظmيفة wى
tpى هw rىm� ما, وأه� rىmروا ب�mكmفmا, أو يmا مm´mوا �يmلmعmفmيmر لmيmاهSm¦ة اmبmا�momم

الوظيفة, هو رد الفع� الp\ يjوم بk املتلjون.

أما «يmاكبmسون» jmwد عmدت س� وظmائf للmغة �mا wيmهmا الوظmائf التى �كmرها
بوهلر وهى:-

١- الوظmيفmة الmتبmلmيغmية: وهى التى يmسmعى wيmهmا املتmكmل� {لى {بالµ ا ا�ب
معTى ما.

]- الوظيmفة التعmبيرية - أو ا}meفعاليmة:- وهى iرك_ عmلى املرس� وiهدف {لى
التعبmير بmWفة مبmا�رة عn موقf املتmكل� �اt مmا يت[mد� عkT, وهى Ti_ع

{لى jiد³ اbeباع عn اeفعاz معh Uادc أو Xادع.

.rداTهى والTي§ األمر والh ىw هر|iائية: و�eالوظيفة اإل -^

a- وظ�ي�ف�ة ما وراr الل�غ��ة: وهى التى �iس��S للSتكل� وا ا�ب بالت�ب�.

�الً عmTد املكاملاتSw ,kmلتhكالم ومواmى لرب¬ الiyi وهى :zاWi{فة اmوظي -d
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الهاiفية - ه� iسSعTى? - ويWjد بها �jيl التراب¬.

g- الوظيفة ال�عرية: و�iير هtp الوظيفة {لmى اللغة ا WWة إلقTاع اqواس
مX nالz ا�يmاz واإليjاع والmو�ن, {ضاwة {لى ا¶mسTات الmبالuية ا mتلفة
وi|هر با�Wmو· wى ال�عر , jwوz ال�mاعر } يراد بk اإلXبار عn املعاeى

بjدر ما يراد بx kلب ا}eتباt {لى كيفية اإلXبار عTها.

�soSmتw غةmالل fه� وظائymر بWد³ حmji Halliday «\هاليدا» zاوmوقد ح
م[اولتk عn الوظائf التى �كرها د. Sxعة يوسf على الT[و التالى:

:Instrumental Function (الوسيلية) فعيةT١- الوظيفة ال
wاللغة iسS ملستoدميها مpT �فولته� املبكرة أن ي�بعوا حاxاiه� وأن يعبروا
عn رuباmiه�, وما يريدون اmWqوz عليk مn البيm´ة ا¶يbة. وهtpm الوظيفة هى التى

يbZلl عليها وظيفة «أeا أريد».

: Regulatory Function يةSي|Tالوظيفة الت -[
يmستbي� الفرد مX nالz الmلغة أن يت[ك� wى سmلو� اXvريn, وهى iعرف باس�
وظيmفة «اmwع� كpا.. و} miفع�m كpا» كTmوع مn الbmلب أو األمmر لتTmفmيp املbmالب أو

.zعاwبع� األ rأدا nهى عTال

�عTmى X²ر �mwن اللغmة لهmا وظيmفة «الmفع�», أو التmوxيk الmعmSلى املبmا�ر; wفى
�الً - يت� ال_وا� �جmرد الlbT بymلفا� معmيTة, وكpmل� wى ا¶كSة,mران - مjد الmjع
حيSmTا يjوz الjاضى: «حmك�S ا¶كSة بmكpا» �wن هtp الكلSmات iت[وz {لى wع�.

وكpل� الالwتات التى jeرأها هى iوxيهات و{ر�ادات مn هpا الjبي�.

:Interpersonal Function الوظيفة التفاعلية -^
miس�ت��omدم الmل�غ��mة للmتف��mاع� م� اXvريw nى الmعال� ا}mxتmSاعى (وهى وظmيفة
«أeا وأ�e»). وiبر� أهSية ه�tp ال�وظي�mف�ة باعت�ب��ار أن اإل�eس���ان ك�ائn ا�xت���Sاعى
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} يmس�mت��bmي��m ال�ف�mك�mا� مn أسmر mSmxاعتme n]mTw .kmسmتmomدم الmلغmة وmeتmبmادلmها wى
املmTmاسmبmات ا}xتmSmاعmيmة ا تmلmفmة, وmeستmomدمmهmا wى {ظهmار ا}حmتmرام والmتyد� م�

.nريXvا

: Personal Function  يةWoالوظيفة ال� -a
مX nالz اللmغmة يسmتbmي�m الفmرد - �mفالً ورا�داً - أن يmعmبر عn ر°اt الmفmريدة,
zالX nي� مmbmتmسmو يmهmw الىmتmرة, وبالmيm�mات كmوعmوضmو مm]me kiاmاهmوا� tرmاعm�mوم

.nريX¸ل tكارwدم أjى, ويWoال� keوكيا kب� هويت�استoدامk اللغة أن ي

: Heuristic Function يةwالوظيفة ا}ستك�ا -d
بmعmد أن يبmدأ الmفmرد mwى Smiيmيm_ �اkmi عn الmبmيm´mة ا¶mيmbmة بk يmسmتmomدم الmلmغة
}ستك�اف وwه� هtpm البي´ة, وهى التى `كn أن beلl عليها الوظيفة ا}ستفهامية,
�عTmى أke يmسzy عn ا¦mواeب الmتى } يعmرmwها wى بmي´mتk حmتى يسmتmك�S الw VjTmى

معلوماki عn هtp البي´ة.

:Imaginative Function ي¹ليةoالوظيفة الت -g
��Sتiهو, و kعTh nوسيلة م lري� nالواق� ع nرو� مmاللغة للفرد باله Sسi
wيSا يmTتجk مn أ�عار wى قوالب لغmوية, iعك� اeفعا}kmi و�اربk وأحاسيسk, كSا
rو{ضفا �Sوبة العmعh تغلب علىmة والSاله p]�mسان للتروي, أو لeا اإلmدمهoستmي
zاSى األعw رادwا األmى واألها�ي± التى يرددهeاmuى األw zاqا هو اSmاعة, كS¦رو® ا

.t_Tد التTاعية أو عS¦ا

:Informative Function (اإلعالمية) باريةXالوظيفة اإل -¡
X n�Smwالz الmل�غ��mة يmسmتmbي� الmفmرد أن ي�mjTm معmلmومmات xديmدة ومmتmTmوعة {لى
أقmراke, ب� ي��jmT املع�ل�mومات وا��ب�mرات {لى األxيmاz املتعmاقبmة, و{لى أx_اr متmفرقة
tpتد هSi أن nولو�ية الهائلة. و`كTكmورة الت�مn الك��رة األرضي�ة ���W�Xوhاً بعد ال
الوظ�ي�mف��ة لmتmWب وظيفmة m�yiيريmة, {قmTاعية, وه�mو ما يmه� بع� املmهتUSm باإلعالم
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nع zة, أو العدوmTيmة معmلعmعلى س zاmلى اإلقب��mه�ور عm�S�¦ا ©q ةmعامmع�القات الmوال
منm¬ سلmوكى muير مm[بpm اmxتmSاعmياً, ويmسmتmoدم wى �ل� األلmفا� ا¶mSmلة اmeفmعالmياً

ووxداeياً.

: Symbolic Function الوظيفة الرم_ية -£
��m رمmو�اً m�iيmر {لى املmوmxودات wى الmعmال�Smi ةmغmلmا� الmفmع� أن ألmبmر\ الmي

ا�ارxى, وبالتالى �wن اللغة oiدم كوظيفة رم_ية.

وبر�u ما jmiدم �mwن هTا� مn الmباح�Um مn يmWjر وظيmفة اللmغة األساسmية على
التوا�h أو الmتoا�ب Communication بmيSmTا يmر\ البmع� اXvر أن الmلغة هى

وسيلة واحدة مn وسائ� التoا�ب.

مستويات التعبير اللغو\ :
,zاWi{دي© أو اm]ام للmالع fسب املوقmتعددة حmتويات مmو\ مسmر اللغmعبيmللت
كSا أke يتوقf عmلى عوام� مoتلفة عددها الmبع� wى: موضوع اqدي© أو الكتابة
�� املسmت�Sm أو الmjارئ, كpmل� wى eوعmية اmqدي© مn حmي© هو �mفmهى أو مكmتو�,

{ضاwة {لى �بيعة اqدي© ه� هو موقf رسSى أم عاد\?

nر ع|Tبغ� ال �SX كالم {لى مستوياتmوس قس� الx nوالعال� اللغو\ مار�
كmوke كالماً مmكتmوباً أو �mفهmياً وضm[هmا م[Smد علmى األhفmر (£��١) على الTm[و

التالى:

(أ) املس�ت��mو\ ا�����bابى: وهو أسلmو� يستomدم wى مomا�بmة Sxهmور كبير }
iربkbm عالقmة باملmتكmل���, وم�mw �� nن كلmSmتi kكmون مTmتjmاة بmدقmة وعmTاية,
����� wى امل����Smiªرات الmعلSmيmة, وا¶���اض���mرات ا¦امmعيmة, واملjا}تm�Sتmوي
kiوع �اmوضmلى املmع _mركmi تىmادة والm¦ة اmيmSmلmعmجالت الmSmلmتب لmكmi تىmال
ومm]mاولmة {يmفmائk بmالm�mر® والmتm]mلي�m والmjmTاش دون miعmابmيmر اmeفmعmالmية أو

�Woية.
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املسmتو\ الرسSى: وهو أقر� {لى األسلmو� األوz, وبالر�u مn كوke أق�  (�)
Sxوداً وحmياداً, ويسmتmoدم عادة wى ا¶اضmرات الmWغيرة, واملjmا}ت التى

iكتب wى ا�الت وأعSدة الf]W ا¦ادة.

kيmwاس, وmmTmال Ummاد بm¦وار اmmqا nSmض �mXدmار\: ويm�mmتmmو� ا}سmmلmاألس (�)
�� wى املعامالت التmجارية, وحوار ا¶اك�mSاة, ويتjmتTبارات مmدم عoستmi

وuيرها.

األسmلmو� الmعاد\: وهmو أسmلmو� يmسmتmomدم بUm أm]mhا� املmهmTmة الmواحدة (د) 
�يmراً, وعmادة ما يmكmون الكالم مmjbmTmيmاً علىmك kيmw دmيjmتmو} ي rدقاmhواأل

.kسجيت

�� حmدي©mات, مm|mف]mتmي� الmSmx ¬mjسmi kmيwي�: وmSmqود\ اmو� الmلm(ه�) األس
األسرة الواحدة, واألحباr واألقربU وuيره� .

وعSومًا eل[¯ أن هTا� �ال�ة مستويات للتعبير اللغو\ وهى:

- املستو\ التpوقى الفTى ا¦Sالى: أو}ً
ويسSى مmستو\ التعmبير األدبى الp\ يسعى mwيk األدباr للتعmبير عn عوا�فه�
وم�اعmره� و�اربه� اإلeساmeية, وله� wى هpا التmعبير �رائm� lتى oiتلf باXتالف
nفmو� األد� والmmلmأس keات, أ\ أmm´mيmبmmتالف الmXور واmmWmعmmتالف الmXا· واmmomاأل�

والتعبير بالعا�فة.

- املستو\ العلSى الT|ر\ التجريد\ : �اeياً
وmwيk يعبmر العmلSاr عnm اjqائl الmعلSmية ا mتلmفة, وه� wى هpmا يلتm_مون بmلغة
mSmiتmا� بmالmوضmو®, واسmتmomدام األلmفmا� الmتى miكmون عmلى قmدر املmعmاeى, واmTmbmhاع

املbWل[ات التى اiفl عليها أه� ك� عل� مn هtp العلوم على حدة.

و{�ا كان املستmو\ األدبى يتmSي_ بالعmا�فة وا�mيا�w ,zن املسmتو\ العmلSى يرك_
على اjqائl العjالeية.
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- املستو\ العSلى ا}xتSاعى: �ال�اً
ويستoدم عmادة wى الW[اwة واإلعالم بعامة, وwيk يjوم الW[فى ب�jT األXبار

.rراjلب الuي_ باللغة املفهومة لد\ أSواملعلومات, ويت lائjqوا

وiوxد هtp املستويات ال�ال� wى ك� مجتe} �Sساeى, وكلSا jiارب� وiفاعل�
nوع مe اmهmيw ودmسmتى يmور الWmعmاب� أن ال�mال nSmw ,ًاmدمjmiوراً وmbmi �Sتmا�داد ا�

الت�لf بU املستويات األدبية والعلSية, هى uالباً أ�هى العWور وأرقاها.
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ملVo الوحدة األولى

�hتواi ة التىmرئيسيmوسيلة الmال ��Siة, وmارة الب�ريmsqغة أساس اmبر اللmعتi
fتلmo� ةmاريsmqج_ات اmTارف واملmعmبرات واملmا� �jتmTi اmهjmريm� nوع ,zياmxها األmب
hورهmا, وعm� nريjmهmا, أيsmاً, } ي�bmjmTm اإلeسmان عn اmqيmاة �وki, �ل� أن الmلmغة
iعيkT على ا}متداد iاريoياً ليسه� wى �iكي� wكر و�jاwة وحياة األxياz التالية.

iوxد iعريفات ك�يرة للغة, مTها:

-  الmلmغmة meسl مn الmmرمmو� الmWmوmiيmة الmتى �mاع�m واmeتm�mرت بmوسmائ� �mتى
ليتعام� بها األwراد.

-  اللغة هى وظيفة التعبير اللف|ى عn الفكر سواr أكان داXلياً أم Xارxياً.

.zاWiدم كوسيلة اoأن يست nالعالقات الدالة `ك nام م|e اللغة ك�  -

ي�mير ك�يmر مn الباح�Um {لى أن اللغة اإلeسmاeية iتSmي_ بعmدة WXائV, أبر�ها
ما أ�ار {لي�i» kومسكى» وهى:

-  ا}�دواxية.

-  الت[وz اللغو\.

-  ا}eتjاz اللغو\.

-  اإلبداعية.

وwر~c البmاح�mون بU اللmغة والmكالم, حي© يmر\ العال� الmسويmسر\ wرديTmاeد د\
سmوسيير أن مmا eسmSيk لغة يmتpo مm|هريn مmoتلفUmٍ: أحدهmSا واقعى واXvر �هTى,
�اeى اللmغة. والكالم عmTد د\ سوسيmير هو ماmالكالم, وعلى ال zلى األوmع lوقد أ�ل
يm[د� wعالً مnm أhوات لغmوية hادرة مme} nسان, أمmا اللغmة wهى مmجSوعmة الWور
الpهTmية التى iوxد wى عSx �jmاعة مn ا¦Sاعmات والتى `كn أن oiر� {لى الوxود
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على �ك� كالم.

�ون الmلmغmة الmعmربmيmة املmعاmhرة {لى مmسmتmويmWmw :Um[ى الmترا�mاحmبmس� الmjmوي
�mاeى وهmو مmا يmسSmى «الmعmامmيmة» �mال�ةmوي الmتmسmامل nSmsmتmر, ويmWmعmى ال]mWmwو
مmستويات هى: عامmية امل�jفUm, وعامية املتmTوريn, وعامية األميUm, وهpا التjسي�
قmائ� علmى أساس الm|روف الmتى يmZستomدَم mwيهmا ك� مmستmو\, و`كnm للmفرد الmواحد

(امل�jفU واملتTوريX nاhة) أن يTج wى استoدام املستويU بكفاrة.

ير\ علSاr اللغة أن للغة اإلeساeية وظائf متعددة, أبر�ها:

-  الوظيفة الTفعية.

-  الوظيفة التفاعلية.

-  الوظيفة ال�Woية.

-  الوظيفة ا}ستك�اwية.

-  الوظيفة التoيلية.

-  الوظيفة اإلXبارية.

-  الوظيفة الرم_ية.

كSا يفرcY الباح�ون بU �ال�ة مستويات للتعبير اللغو\, وهى:

-  املستو\ التpوقى الفTى ا¦Sالى.

-  املستو\ العلSى الT|ر\ التجريد\.

-  املستو\ العSلى ا}xتSاعى.
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أس´لة على الوحدة األولى

�hتواi الوسيلة الرئيسية التى ��Siارة الب�رية, وsqغة أساس اmعتبر اللi» :س١
بها األxياw . «zى ضوr �ل�:

-  ا�كر بع� التعريفات التى قدمها الباح�ون للغة ومالح|ا�i عليها.

-  وض أه� WXائV اللغة اإلeساeية.

س]: وض أه� الفروc, التى ي�ير {ليها الباح�ون, بU اللغة والكالم.

س^: ا�ر® بالتفWي� أه� وظائf اللغة اإلeساeية.

سa: ا�كر املستويات ا تلفة التى أ�ار {ليها الباح�ون للتعبير اللغو\.

سd: وض أه� الفروc بWX UائV اللغة املbTوقة وWXائV اللغة املكتوبة .

 ?
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مرا�x الوحدة األولى

(١) م[Smد على األhفر (£��١). الوظmيفة اإلعالمmية لفn املjmالة wى األد� الmعربى اqدي©.
�رابل�, م�Tورات xامعة الفاحت.

(]) عبد الع_ي_ �رف (١��١). اللغة اإلعالمية. بيروت, دار ا¦ي�.

(^) عبmد العm_ي_ �رف (���١). لmغة اmsqارة و�ديmات املسmتjب�. الjmاهmرة, الهmي´mة املmWرية
العامة للكتا�.

(a) عبد الع_ي_ �رف (�£�١). اللغة اإلعالمية. الjاهرة, املرك_ ال�jاwى ا¦امعى.

Sx (d)عة يوسf (���١). سيكولو�ية اللغة واملر� العjلى. الكوي�, سلسلة عال� املعرwة,
.١ad العدد

ا�mاهات حmدي�ة mwى {eتا� الmبرام±. الmjاهرة, دار الmكتا� (g) بركات عmبد الmع_ي_ (���]). 
اqدي©.

األلmسmTmيmة (عmmل� الmلmغmة اmqدي©) املmبmادئ واإلعالم, بmيmروت , (¡) مmيm�mاz �كmريmا (^£�١). 
اSqراr, املªسسة ا¦امعية للدراسات وال�Tر والتو�ي�.
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الوحدة الثانية
اللغة اإلعالمية: املفهوم واخلصائص العامة

األهداف السلوكية :
Sعد دراسة الدارس ملوضوع الوحدة, يجب أن يكون قادراً على أن :

١- يTU VWXيعة اللغة اإلعالمية.

^- ي[كS Wع\ ال]عWيفاZ املYدمة للغة اإلعالمية.

٣- يaدد موق` لغة اإلعالم على اخلWي_ة اللغوية.

c- يbT اخلصائص العامة للغة اإلعالمية.

: Wdاeالع
-  مفهوم اللغة اإلعالمية .

-  لغة اإلعالم على اخلWي_ة اللغوية.

-  اخلصائص العامة للغة اإلعالم.
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الوحدة الثانية
اللغة اإلعالمية: املفهوم واخلصائص العامة

مYدمة :
fامg ثىaS ورhieد ملhهيj[hصدد الS kأن lدرhى يmnاليا oيhاهWSp qيXال rكhي oل
عehدمhا أ}y zWى عhام ١wxc ك]hاkS الWائhد "لغhة اWvائhد" مhaاوp ًuلhYاs الhtوs على
األسالhيب وال]Whاكيب الh]ى كان� |hس]h~دمhها اWhvائد yى عhصW{, ولh| oكr مahاولة
الhXيq عhThد الYhادر املhغSWhى hSعhد �ال�bh عامhاً |WhYhيThاً مrh مhaاولhة الhيhاmnى وال]ى
|ejtها ك]اkS "|عWيب األساليب" (١w٣c) up مaاولة ل]Wسيq أdو� ه[ا املieور.

ZاSى الك]اy ة املس]~دمةhاللغ bS ًاyال[{دا اmقد و b~يhXال rي]وامل�كد أن ه
Vوضوhال rالف م[{uا ا]hوأن ه ,lيارhا املعhومهhفهh� غةhالل bhSا� و]ehيhية حhفahالص
aSيث يصل� ألن يكون معياراً ل]jيي� لون mديد مr اللغة "اللغة الصaفية", fS لYد
ذهب الTع\ pلى أن وسائf اإلعالم Sصفة عامة والصaاyة Sصفة }اdة كان لها دور
l]ون الeك kد اللTة عhيSWلغة العhال `jو مجtع suه� rة, ومhيSWلغة العhى جتديد الy
k[yWhور ع_h| WhTلى أن أكp kيhy ارgة": أhغhد اللhة وجتديhyاhaصhال" kوانehاً عhSا[hألّف ك
لhغ]eا العSWhية yى عصWنhا احلاضW كان على يhد الصaفيbh, ومWaرl الصaف, وه[ا
الh]جhديhد yى اللhغة الl]h جنhد{ yى عfj الhصhaاhyة, كhjا يhXيp Whلى ذلك كheون, هو
|h_hويW لhهhا Sاحth[hان مhا mدَّ مrh املعhانى واألhyكار, مr غhيhT| Whديf وh| uغيhيy Wى
الhYhواعhد واألحhكhhام.. و|hلك هى الWhhThاعhة yى األداs واملhYhدرة hyى الh[hعhhThيWh الhلh[hان

.bفيaة ولغة الصyاaا الصjد|هmأو

وpذا كhان هh[ا هhو احلhا� م` الhصhahاhyة, أقhدم وسائfh اإلعالم, hyإنu k يh~]hلف
WTا عhاع_h[د اسhYy ونhي�كثhيWاً yى وسhائf اإلعالم األ}u ,lWسhيhjا الWاديhو وال]hليhف
up ًعاما bسj{املثا�, و fيhTعلى س Wى مصy ىjسWو الhاديWال Wjع rعاماً م bعhTس
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�يون أن ي~hلYا مhفWداZ وكلjhاZ }اhdة Sهjا لoh |كr موmودةhليفh[ال Wjhع rقليالً م
قTلهjا, األمW نفسk يT_eق على اإلن]Wن� حالياً, rjy يWYأ لغة الWسائf اإلليك]Wونية
E. Mails يhدر� على الفhور أن هeا� لhغة mديhدة }لhY]ها الhوسيلhة اvديدة |h~]لف

عr لغة الWسائf العادية ومفWدا|ها.

وال]فhسيhTS WساUة gديhدة, كjا ي[هhب د. مjaود }hليf ود. مhjaد مeصور, أن
fكy ,غةhو اللhيعى, هhT_hال Zفاوh[اً, م` الhيعhjm اإلعالم fائ hوس bS �Wh[Xhامل oاسYhال
lمصداقية, لد Wمة, واألكثsمال Wلى اس]~دام اللغة األكثp اهدةm عىhعالم |سp وسيلة
jmهhورها, وهى حh| bس]عbh �ع_يhاZ |كheولوچيhة أ}y lWإنهhا |س]hهدف, yى املYام
األو� واأل}يp ,Wحhداث |أ�يWهhا Sاللغhة املس]~hدمة yى اhjvهور امل]لYhى, ذلك أن اللغة
kوي]كيف مع ,kTويس]وع khها واقعS Wال]ى يفس k[وغ رؤي hهور, و|صjvو� اYع fكXh|

ويوkm سلوكy kى ال]عامf م` ه[ا الواق`.

ور�ا hmاy nى ه[ا اإلUار, واحلhديث لل�jhلفbh نفسhيهhjا, ال]hأكيد عhلى أن هeا�
b اإلعالم واللغhة, وpن كان يTheغى أu نp Wiehلى الhلغة hSاع]hTارها Yyط hS ةYيhعالقة و�
Xكf رؤيhe[hا وسلhوكehا, وعhليhها h| ى[hاً, الthهى, أي fS fdواh[وأداة ال Whفكhال sوعا

.fامXاعى الj[muي]وقف أداؤنا ا

مفهوم اللغة اإلعالمية:
عhلى الWhغo مhg rيhوع مصh_hل� الhلغhة اإلعالمhيhة و|داولy khى كثhيWh مr الhك]ب
ل�, pذ pن كf الhك]ب h_hا املص]hهhل bhدد أو معhahيف مWhد |عhmوhي u kإنhy Zدراساhوال
Wلى ذكp fhيjh|ا, وhهhفhيWhعh[hل �ehا جتhمم Wثhة أكhغhلhال }]hيف هhdوh[hل �ehجت Zاhدراسhوال
aدداZ ا}]الyهhا و|jي�ها, hها ومWdاehع Wلى ذكp fيj| اhمم Wها أكثh|اjها وسhصائص{
ومr ذلك مhا ذهب pليk الhThع\ مr أن الhلغhة اإلعالمhية هى "الhلhغhة ال]ى |hXhي` على
أوس` ن_اق, yى مhaيط اjvهور العام, وهى قاسo م�W[X أعy oiى كWy fوع املعyWة
ية واإلنسانhية والفeون hاعj[muلوم اhة والع[ahTارة والعلوم الhاعة وال]جheة والصyاYhوالث
واآلداب.. ذلك ألن مادة اإلعالم, yى الh]عTيWh عr ا�]j` والThيئة, |hس]jد عehاWdها



٣ ٥ اللغة اإلعالمية

مr كry f وعلo ومعyWة".

Wف (١w٨٥) pلى أن "لhغhhة اإلعالم هى لhغhة hg �hhي�hعhد الhThhور عh[hدكhhهب ال]hوي
�ايhا الhلhغhة الhعhSWhيةhم rادة مhyعى اإلعالم لإلhسhاً أن يhيhعhيhThU انhد كhارة... وقhthاحل
حthاريhاً, ويYhaق ال]ahو� الhعhiيth[S oيhيق املسhاyة bhS لغhة اخل_hاب ولغhة الكh]اSة,
WيTعh[ى الy هاhان, وليكون لhمك fى كy بWس h[[ى لahغة الفصhيق أمام اللWh_ف]� الhوي
fسWامل rسالة مWال kS fYe| l]هج الeاإلعالمى سل_ان. واللغة هى وسيلة اإلعالم أو امل
fYehل fا وسائhلهhا كjheيhور, والسhوالص ,Zاراhgية واإل hسانhة اللhلغhالhy ,fTYh[سhلى املp

الWسالة".

كلjاy ,Zى وسائf اإلعالم, hلى أن "الp ف ك[لكWg ��يhد العTور عhوي[هب الدك]
لhها hdور|ان مr الhوhmود: وmود hSالhYوة ووhmود Sالhفعhy .fكf كhلhjة |hسj` أو |eh_ق
�W[Xي , h̀والسام oلhامل]ك rم fك rى ذهy Zا hاعT_hنuا rوعة مjhها مجWhى أ�y �W[|
األو� W_hSيق pيhجhاSى, و}اhdة yى وسhائf اإلعالم, SوhdفhS kادئاً hSاh|uصا�, والhثانى
Tاs), ويhXكf املعeى املXhكلhة اvوهWية yى hال WكسS) ًالThY[سhم kفdوS ,ىThيق سلW_hS

."lاإلعالم اللغو oعل

jد (١w٨c) pلى أن "احلfY املbhS �W[Xh اللغة haيد مhد سjaور مh[هب الدك]hوي
oعلS» ونheة يعhاللغ sاhjلhعy ,لةuدhال fYى هو حehفظ واملعhالل bS ةhى العالقy واإلعالم
jاs اإلعالم يhه]jhون SاإلhUار املbhS �W[hX مWسf الWhسالة ومhس]hTYhلها hوعل «Zuuدhال
[ا اإلUار املhXh]�Wh وh| uسYhط الWسhالhة }hارkm. وميhثf الhلفظ hى هy اإلعالم o[ hى ي[hح

الYاسo املy �W[Xى ه[ا احلfY, حfY الدuلة, bS اللغة واإلعالم".

ويWh[Xط الدكh]ور مjhaد سيhد مjhaد إل|hjام عjلhية اh|uصا� أن |كhون األلفاظ
مeheYة, yاملس]fTYh يYنن الWسhالة اإلعالمية على أسhاس املYياس ال[l يhعkyW مr اللغة,
يس� yيhjا |Yeلk وسhائf اإلعالم ا©]لhفة , وpمنا قيjh]ها hلغة لhة الjإن قيhy وعلى ذلك
ا ليس� وسhيلة ا|hصا� (pعالم) وpمنا hى ذا|هy ذنp ة hا. اللغhي]هhdاeل fسWhلك املj| ىhy
rيفة مhصا� وظ h|uن اp W{ى آehية, أو �عhصالh|فة اhوظي lة |�دhلغhأن الS و�hYا الeheكhمي
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وظائف اللغة. ويجلى Sع\ الTاحثb مhوق` اu|صا� bS وظائف اللغة yيYو�: لYد كان
Wالفك rع WhيTعh[ها هى الh[يفhوأن وظ Wالفك sا hلغة وعhاً ي�كد أن الhائد قدميhجتا{ السuا
ZاTغWhف واألحاسيس والUوا hالعS ة أمhtaة مhليYhأمور عS ًاhYعلh[كان م sوا hس lWXThال
اإلنسانية, أما احملد�ون yكثيW مeهo يفtلون أن يYصWوا وظيفة اللغة على اu|صا�.

لغة اإلعالم على اخلWي_ة اللغوية:
لYد عWف الYheاد العWب الeثS Whأنk الكالم املWسf مr قيود الhوnن والYاyية, وهو

|عWيف مTسط ومTاWg. وقسjوا ه[ا الeثp Wلى �ال�ة أنواع وهى:

.lالعاد Wثeال  -

-  الeثW العلjى.

-  الeثW الفeى.

ولhكr ظhهhور الhصhaاhyة الhعhSWhيhة yى الWhYhن الh[hاس` عWXh املhيالدl دS `hyع\
أسا|[ة الصhaاyة واألدب pلى pضاyة نوع راS` مr أنواع الeثWh, أسjو{ الeثW العjلى,
أl الheثW الصhaفى, وقالوا pن هh[ا الeثWh يYف yى مhe]صف ال_Whيق bS الheثW الفeى,

أl لغة األدب, والeثW العادl, أl لغة ال]~اUب اليومى.

rولك ,Wdى املعاSWhا العeى عاملy ةhyاaة الصhأة لغXeى ل~hاري[عد الhTا هو ال]ه
هf لغة اإلذاعة (راديو و|hليف�يون) هى لغة الhصaاyة أم أنها الehثW العادl: أl لغة

ال]~اUب العادية?

يlW الدك]ور مjhaد سيد مjaد أن اإلmاSة عr هh[ا الس�ا� غيW دقيYة, WTyامج
lى املس]وhy فاو|ة[hيون) م�اإلذاعhة م]فhاو|ة لغhوياً ومha_اZ اإلذاعة (راديhو و|ليhف
الhثYhاyى |hفhاو|hاً كhTيWhاً, ولhكr الh[g u lك yيkh أن لغhة اإلذاعhة |eh]jhى pلى الhلhغة

املe_وقة Sيjeا |j[eى لغة الصaاyة pلى اللغة املك]وSة.

ويفWhق eyدريس bS الhلغة املكh]وSة واللhغة امل]كhلjَّة, yيصف fjhm األولى Sأنها
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rم kعلي lو[hولة و�ا حتdمو sاhjوأس fdوف وWعة وحhSا| fjm rها مhيy ة �اYhسeم
أدواZ وأقسام, ويYhو� Sأن العheاWd ال]ى |سعى اللhغة املك]وhSة pلى أن |سلكها هى
lWا�. ويdعة األو_hYة ومjفصheصلة ومhفeة مjلhلغة امل]كhى الy دوT| "اسكjh[م ٌfك"
أن ال]W|يب yى اللhغة امل]كلjة ي~]لف عy keى اللغة املك]وSة كf اu}]الف, pذ ليس
keولك ,kYh_ehم kيب ل|W| fS ,lارhvو اaheال kليhمي l]ى الYh_eيب املh|W[hا� ذلك الeه
مhe_ق انفhعالى قfTh كg fىhy ,sيW| kص األhyكار u وYhyاً لYhواعhد املوضhوعيhة ال]ى
يفWضهhا ال]فhكيW امل]hصfS ,f وYyاً لألهjhية ال[ا|hية ال]ى ي~hلعهhا عليهhا امل]كلo أو

.kلى سامعp هاS يد أن يوحىWال]ى ي

ويah[ر hehyدريس مr اخلhلط bS مhا نhسjhيk الhلhغhة املكh]hوSة ومhا نhسjhيk الhلhغة
األدhSية, hYyد جت]j` ال]hسjيh]ان yى لغhة واحدة, وقد |]hعارضان. الhلغة املhك]وSة yى
غالب األمW عTارة عr اللhغة املW[Xكة, أما اللغاZ األدSية j[[yي� عr اللغة املW[Xكة
yى غhالب األحhيhان, ألن رhhmا� األدب yى كhثhيWh مr األقh_hار, مhg rعWhاs وقhصhاص

يكونون YTUة مeع�لة لها |Yاليدها وعوائدها وام]ياnا|ها.

ويlW الدك]hور مhjaد سيد مjhaد أن لغhة اإلعالم ليس� اللhغة اخلاhdة, واللغة
اخلاhdة عeد علjhاs اللغhة هى |لك اللغhة ال]ى u |س]hعjلهhا jm upاعاZ مr األWyاد
fاة, ومثhtYhام الhأحك Zاhثيhى حيhy يةhانونhYhغة الhالل fثhة مhdوف }اWhى ظy دواmو
اس]~دام الكا�وليك yى ال_Yوس الديeية للغة الال|يeية, �o اللغاZ العامية اخلاdة.

,kيy sاWم u `لى واقp دe[ة نسdد أن لغة اإلعالم ليس� اللغة اخلاhدما ن�كeوع
rها, ولكWhاعية وغيhj[muة واhيeديhونية والhانYا الhواي�وهhو أن اإلعالم يعالج كhاyة ال

Sلغ]k هو أS lلغة اإلعالم.

وpذا كان الaThث يbT لeا أن لغhة الصaاyة غيW لغhة اإلذاعة (راديو و|ليف�يون)
وأن لغة اإلعالم ليس� هى لغة األدب , yيTeغى أن ندر� أن ذلك مS rاب ال]صeيف
� لhيس� قhائhjة bhS ه[{ الh]hYسhيhjاZ اللhغhوية, وpمنhا هى حدودhmى, وأن احلواjhعلhال

لالس]gWاد وللaTث.
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أهo اخلصائص العامة للغة اإلعالم:
hSغ\ الWie عThU rيعة كf وسhيلة مr وسائf اإلعالم و}صhوdي]هhا, وحاm]ها
pلى لغة }hاdة Sها م]الئjhة معهhا, yإن هeا� عhدة }صائص عامhة يجب |واWyها yى

اللغة اإلعالمية, ميكr أن ن~]ار أهjها على الaeو ال]الى:

:V١- الوضو
و|ع]WT ه[{ السjة هى أnWhS سjاZ لغة اإلعالم وأكثWها WSوnاً, ويmW` ذلك pلى
hThUيعhة وسhائf اإلعالم مr نhاحيhة وpلى }hصائص hjhmهورهhا مr نhاحيhة أ}y ,lWhإذا
`_[hيس oدم ولhYون املhjthامل `j[hد املسhYy وhاديWى الy ةhaواض Whغي Zاhjhكلhكان� ال
oاإلعالم ه fور وسائhهhjmو ,kehم \jا غhjhهام عhف[hأو لالس kehأكد مh[hلل kاعhmWh[اس
rة مTغWال oس� لديهhولي ,fللوسائ oضهWhى |عy لى العجلةp ونhوعة, ومييلe[hم Zئاy
� yى املhjhtون املhYدم, ولh[ا يجب أن |hكونhكيWh[hلل lWh{ة أhاحيhن rوق� مhية والhناح

الكلjاZ واfjv واملعانى واضaة كf الوضوV ح]ى حتYق أهداyها.

^- املعاWdة:
ويYصد Sها أن |كون الكلjاZ واfjv وال]Whاكيب وال]عTيWاZ اللغوية م]jاgية
fjvية, واjاملعج Zاhjويلة, والكل_hال fjvاy ,kاعYيp `ة مYhوم]س ,Wالعص Vم` رو
Zuى حاyة وheعيhم Zوعاhى موضy up ةhالميhلغة اإلعhة لThاسehكون مh| u ة قدhTكWhامل

مaددة.

٣- املالsمة:
ويhYhصhد hSهhا أن |hكون الhلhغhة مh]الئhjhة م` الhوسhيhلhة مr نhاحhيhة وم` اhjhvهور
kmفى وهى لغة |]وdو `SاU Zة ذاhاديو هى لغWلغة الy ,lWh{ناحية أ rهدف م[hاملس
pلى حاسة السj`, ولh[ا يجب أن |كون مفWداZ ه[{ اللغhة مالئjة له[{ احلاسة, ولغة
الصahاyة |س]hهدف yئاZ اhj[mاعية و|علhيjية واق]hصادية معيehة و|]وp kmلى حاسة

الTصy ,Wيجب أن |كون مالئjة أيtاً, وهك[ا.
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c- اvاذSية:
ويhYصد Sهhا أن |كون الكhلjة قادرة عhلى احلكى والVWhX والوdف W_SيYhة حية
ومhسhلhية ومhXhوقة, yال وhmود hjhvهور يh[hوق pلى اuسhj[hاع أو املXhاهhدة أو الWYhاsة

ملjtون mاف }ا�ٍ مr عوامf اvاذSية وال]Xويق.

٥- اu}]صار:
و|Te` هh[{ اخلصيhصة مhTU rيعة الhوسيلhة احملدودة مr ناحhية وhTUيعة اjhvهور
oان حجhا كjhهjhy ,lW{ة أhاحيhن rويالً مU ةhعSاh[ى املy ارWhj[hسuادر على اhYال Whغي
الhصhaيhفhة كhThيWاً hyإنhهhا مhahدودة yى hdفhaا|hهhا واملh_hلوب كh[hاk[hS أكWhTh مr عدد
rدَّ مSالy ول[لك ,keم WhTأك Zوعاhاملوضy ًاWيhTنامج كWhTا كان وق� الjhها, ومهh|ورقا

.kومساعدة علي nصار واإليجا[{uدَّ أن |كون اللغة قادرة على اSuصار و[{uا

٦- املWونة:
ويYصد Sها أن |كون اللغة قادرة على ال]عTيW عr م~]لف املوضوعاS Zسالسة
Wة أكثTUيث |س]_ي` م~اaS Zها أن |كون م]عددة املس]وياS صدYودون |عسف, وي

مjm rهور ومعاvة أكثW مr موضوع وقtية.

٧- اu|ساع :
ويhYصد kS أن يhكون عhدد املفWhداZ كhTيWاً ahSيث |hلTى اuحh]يhاmاZ ا©h]لhفة,
ZاyاYhا� م` الثhون لال|صhد يكhيومى, وق fhكXS `hة و|]سhسعh[ة مhة اإلعالميhلغhوال
اخلارmية وضWورة ال]jmWhة اليومية لhكثيW مr املص_لahاZ أ�y }Wى nيادة حجo اللغة

اإلعالمية وyى ا|ساعها.
٨- الYاSلية لل]_ور:

وهى سjة مالnمhة للغة اإلعالميhة, yلغة اإلذاعhة yى الثال�يeيhاZ غيW مثhيل]ها
ZياeيhعTى السy اhل]هhمثي rلف عh[~| دورهاhS }]وه ,Zياehس]يhوال Zياeيhسjى اخلy
وح]ى ال]سعيehياZ, ولغة وسائf اإلعالم yى السehواZ األ}يWة م~]لhفة عjا سYTها,
ahdي� أن Sها عheاWd ضعف ولكheها أ�aTd أكثWh قدرة على ال]عThيW, وأكثW قدرة

على اv[ب.
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مل~ص الوحدة الثانية
-  |eاول� الوحدة العالقة الو�يYة bS اإلعالم واللغة .

- والhلغhة اإلعالمhية هى "الhلغhة ال]ى |hXhي` على أوس` نh_hاق, yى مhaيط اhjvهور
الhhعhام, وهى قhاسo م�Wh[hXh أعy oihhى كWhy fوع املhعhyWhة والhhثhYhاhyة والhصhehاعhة
وال]جارة والعلhوم الaT]ة والعلوم اhj[muاعية واإلنسانية والفeون واآلداب.. ذلك
ry fك rها مWdاeد عjh[يئة, |سhTوال `j[ا� rع WيhTى ال]عy ,ألن مادة اإلعالم

وعلo ومعyWة".

-ومo� r |عWhT[h لغة اإلعhالم هى لغة احلthارة, وقhد كان ThUيhعيhاً أن يسعى اإلعالم
لإلyادة مr م�ايا اللغة العSWية حtارياً.

bS ى العالقةy غة واإلعالمhالل bS �W[Xhامل fYلى أن احلp صصونh~[وقد ذهب امل  -
o[ا يهjheيS ,Zuuالد oلhعS ونeعhاللغة ي sاhjعلy .ةhلuالد fYى هو حehاللفظ واملع

علjاs اإلعالم Sعjلية اu|صا� ح]ى ي]o اإلعالم .

-  والhلhغhة yى ذا|hهhا لhيhس� وسhيhلhة ا|hصhا� وpمنhا الhلhغhة |�hدl وظhيhفhة ا|hصhالhية,
yاu|صا� وظيفة مr وظائف اللغة.

-  يفWhق heyدريس bS الhلغhة املكh]وhSة والhلغhة امل]hكلjhة, hyيصف fjhm األولى Sأنhها
kعلي lا حت]وhولة و�dمو sاhjوأس fdوف وWعة وحhSا| fjm rها مhيy ة �اYhسeم
مr أدواZ وأقhسhام, ويhYhو� Sأن الhعhehاWhd الh]ى |hسhعى الhلhغhة املhكh]وhSة pلى أن
|سhلكها yى "كfٍّ م]jhاسك" |Tدو yى اللhغة امل]كلjhة مeفصhلة ومeفصjhة ومY_عة

األوdا�.

-  ولغة اإلعالم ليس� اللغة اخلاdة, yاإلعالم يعالج كاyة ال�وايا الYانونية والديeية
واj[muاعية وغيW ذلك, ولكS rلhغ]k هو أS lلغة اإلعالم . و|]jي� لغة اإلعالم,
hSصhفhة عhامhة, hSالhوضhوV واملhعhاWhdة واملالsمhة واhvاذhSيhة واh[h{uصhار واملWhونhة,

واu|ساع, وأ}يWًا قاSلي]ها لل]_ور .



c ١ اللغة اإلعالمية

أسئلة على الوحدة الثانية

س١: اذكS Wع\ ال]عWيفاZ ال]ى قدمها الTاحثون ملفهوم اللغة اإلعالمية.

س^: اذكW أهo اخلصائص العامة للغة اإلعالمية.

س٣: حدد موق` لغة اإلعالم على اخلWي_ة اللغوية.

سWy :cِّق bS }صائص اللغة املك]وSة واللغة املe_وقة كjا يWاها eyدريس.

 ?



c اللغة اإلعالمية^

مWاm` الوحدة الثانية

-  مjaد سيد مjaد (١w٨c): اإلعالم واللغة, الYاهWة, عالo الك]ب.

� Wgف (١www): لhغة احلhthارة وحتديhاZ املسfTYh[h, الYhاهWhة, الhهيhئhة املصWhيةhي�-  عhTد الhع
العامة للك]اب.

pنh[hاz الhلhغhة اإلعالمhيhة yى الhehصhوص  :(^xx^) ةThيhور هhصhehد مhjhahم ,fhيhلh{ ودjhahم  -
.Vاملف]و oة لل]عليWاهYامعة الm �اإلعالمية. الYاهWة, مWك

� Wgف (١www): وسhائf اإلعالم ومhXكhلhة الثhYhاyة. الYhاهWhة, الhهيhئhة املصWhيةhي�-  عhTد الhع
العامة للك]اب.

� Wgف (xxx^): املhد}p fلى وسائf اإلعالم, الYhاهWhة, الهhيhئة املhصWيhة العhامةhي�-  عhTد الhع
للك]اب.

لغة الصaاyة املعاWdة, الYاهWة, دار الفكW العSWى.  :(^xx^) �-  مjaد حسr عTد الع�ي



٤ ٣ اللغة اإلعالمية

الوحدة الثالثة
أسلوب الكتابة اإلذاعية ومؤهالت الكاتب

األهداف السلوكية :
 بعد دراسة الدارس ملوضوع الوحدة, يجب أن يكون قادراً على أن:

Y- يXدد اVWاTU التى يجب توافSها فى األسلوب اإلذاعى.

_- ي^[ ال\Sو] التى يجب توافSها فى الTZ اإلذاعى.

٣- يcSd ب[ أbواع ومسaيات الكت`اب اإلذاعي[.

٤- يgكS اVWاTU التى يجب أن يتaتf بeا الكاتب اإلذاعى.

: ShاZالع
-  املiدمة.

.TZال TUاVjاألسلوب اإلذاعى و  -

-  ال\Sو] التى يجب توافSها للTZ اإلذاعى.

-  أbواع الكت`اب اإلذاعي[.

-  Smو] lاk الكاتب اإلذاعى.



٤ اللغة اإلعالمية٤



٤ n اللغة اإلعالمية

الوحدة الثالثة
أسلوب الكتابة اإلذاعية ومؤهالت الكاتب

مoiدمة:
sذا كاrpb اللoغpة اإلعالميpة, بdpVة عpامة, يجب أن تpتسq بpالوضpوk والسepولة
TUاVWا tgن هupاعية, فZpالية واإلقVpتvا اeدافpأه wix لكى wويo\pية والتpاذبyوا
ت^دو أكoثS ضSورة فى لغة الSاديو والتليd}يون, jاhة فى ضوz اjvتالفات اyوهSية
بp[ الSppاديpoو والpتpلppيpodp}يpون مpb }pاحpيpة وبpippيpة الpوسppoاU| اvتpooVpoالpيppة, vسpoيpoapoا
الpooXoVpافة, م{ bاحpية أ�Spj, سواz فى بpZيoة الpوسoيoلpoة ذاتpooeoا أو ~^يpعة اeapyور

املستeدف للوسيلة.

فupذا كان م{ املapك{ sعpادة قSاzة الXpVيdpة مSات مpتعpددة, وكgل� مZp\ورات
الpعالقات العامpة وبياpbاتeا, فupن است�Sاع املpادة اإلذاعية والpتليpd}يوbيpة �يS �ك{,
كgل� فupن �peapور الSاديpو والpتلpيpd}يpون ي\ap| ف�pات عSpي�pة متp^pايpZة فى در�ات
التعلpيq واملستو� اvقتVpاد� واملكاbة اp�vتaاعية, وsن كpاrb الغال^يpة تfi بالSiب

م{ أسd| السلq ا�vتaاعى.

واملpطلpوب �{ يكpتب لpلSاديpو والتpليdp}يpون أن يpكتب بpلغpة جتfa هgpا ال\pتات
املpت^pاي{, وأن تتZpاسpب مf مسpتو� مpتوسط م{ اإلدراك والpوعى, وتكpون قادرة فى
الوقdb rسه على ا�تgاب أك^S عدد م{ األفSpاد, وهو ما يجع| م{ هtg املaeة مaeة

hع^ة لكثيS م{ الكتاب, ما لq يك{ لديqe استعداد وموه^ة ك^يSان.

TZال TUاVاولة �يدة لإلحا~ة بخXpم (Y٩٨٧) ل^ىm مSد قدم الدكتور كiول
tgpح هpمالم qض أهSppك{ عppه, ومي^ppاتppا فى كppهSppوافpب تpوا�pالت الpؤهpى, واملpاإلذاع

احملاولة على الXZو التالى:



٤ اللغة اإلعالمية٦

:TZال TUاVjاألسلوب اإلذاعى و - ًvأو
zار واآلراpكpاألف |pipb - ة األولىppدر�pالpدف بppepتppسpة - تppة لإلذاعpابppتpكppن الs
واملpعpلpومpات وsيpVpالpepا sلى املpتpلpiى بأقVpى قpدر م{ الpيpسSp والpسpepولpة والpسSpعة

واyاذبية والت\ويw واإلقZاع.

ولgpل� يpوhى اSp^ppWاz وا�pتpVppون بSp�pورة أن تppتpوافSp فى الTZpp املpكpتpوب
pVjاTU الوضوk واحلpيوية والتZpوع واإليجpاز لكى يسpتXوذ عpلى اهتpaام اeayور,
ويpؤد� التpأثيSp املطpلوب بpأكثSp قدر م{ الdpعpاليpة فى أقSpV وقr �ك{, و�m v أن
ذل�p أمSp ضSpور� يppتwdp مpp^p~ fيpعpة اإلذاعppة وpVpjاpeppVpUا, و~pp^pيpعpة �pepappورهpا

وVjاVUه.

ويpلpخT اSp^pWاpVpj zاTU أو ~p^pيppعpة األسpلpوب اإلذاعى فى كpلpapات و�pيp}ة
و~Spيdة, فيipولون بpأbه: «األسلوب ال�gp يVلح أن pbخا~ب به �دة فى الpتسع[ م{
عSapها v تسp� faيدا» (وم{ ثx qتاج sلى وضpوk وسSعة فى األداz), وbخا~ب به
~dالً v يتجاوز عtSpa الSابعة ع\S (ويpXتاج sلى اjتيار ألdاظ مpعيZة تتwd مf هgا
العSpap), وpbخpا~ب به ر�الً pbاضpجpاً (م{ حpيث األفpكpار);أ� أن األسpلوب اإلذاعى
عpلى هgpا الXpZو يpجب أن تpتوافSp له dphات مXpددة عpZpد كتpابpته, وهى: اjvتVpار
والوضpوk وسالمة اللغة, وي�اف sلى هtg الdVpات dhة رابعة عpZد تdZيtg مZطوقاً,
وهى الdpVة التى تpتعpلw باملسXpة الgpاتية والp\خVpية, ألن املpؤثSات الpتى ي�pdيeا
cدVارة الSpع{ ح S^pيع ]pك| معp\ؤد� بpدما تpZات عpaلpلى الكpع �S\^pوت الVpال

والتdاع|.

أمpا بالpZpس^pة لالjتVpار.. فpاملpVipود به استpخدام اapy| الpVipيSة الpتى تؤد�
رسpالpتpeا التp^لpيغpيpة للapسpتfa لpكى يpستpوعب املعZpى املpVipود فى يسSp وسpeولة ,
ويpدj| فى هgpا الZpطpاc جتZpب الpتpكSpار وجتZpب اسpتpخpدام اapy| الpطpويpلpة واملعpاbى
املت\ع^ة الpتى ت\تr ذه{ املستfa وت^اعد بيZpه وب[ املعZى أو الeدف املViود; وقد
كrdp\p الpعpديpد م{ الpدراسpات والpXpp^pوث الpتى أ�Spيr حpول هgpا املpوضpوع ضSpورة



٤ ٧ اللغة اإلعالمية

hيpا�ة اapyلpة املZطpوقة فى عpدد مpXدد م{ الكpلpaات يستpغs cSلipاؤهpا مدة زمZpية
مXددة, وذل� ألن ~ول اapyلة وhعpوبتeا يSتp^ط ارت^ا~اً وثpيiاً بعدم الpتSكي} وعدم
الpipدرة عppلى الqepdp واvسpتpيpعpاب. و�pm v أن عpام| أو pdphة «الpوضpوk» تSpتp^ط
ارت^ا~اً وثpيiاً بgpeا العام| املpتiدم م{ حيث اسpتخدام الpكلaات واapy| والع^ارات,
وsن كان له �اb^ه اآلSj ال�g يSت^ط بالpZطw واألداz واvبتعاد ع{ استخدام الكلaات
املepجpورة فى اللpغة, وجتZpب استpخدام املpVطلXpات الpZdpية واملpZepية الpتى يعSpفeا أو

.qون وحدهVVا املتخeaedي

sن ~p^pيppعpة اإلذاعpة, واعppتpapادهppا عpلى الpكppلpapة الppتى تpipدم «مpZppطpوقpة» أو
«مpسaوعة», حتrap على الكاتب أن يpعتaد أسلوبpاً jاhاً فى الكpتابة, هو أسلوب
�gpة (أ� الpابppتpكppوب الpلppيس أسpدث», ولppXpتppة» أو «الp^pp~اpديث» أو «ا�ppاحل»
يسpتخpدم للوسpاU| املطp^وعة), ومpعZى ذل� أbه عpلى الكاتب أن يpتجZpب التSكpي^ات
اللpغوية املpعpiدة, أو األساليب األدبpية. وي�Sp اSp^Wاz وا�تpVون أن أهq ما يpساعد
الكاتب عpلى ixيw ذل�, هpو أن «يaeس» لdZpسه بpاayلpة, ق^| أن يكpت^eا, ثq أن
يSpipأ العp^ارة أو الpXdpVpة بعpد اpbvتpeاz م{ كتpابpتpeا. وذل� ألن تSديpد اapyلpة ق^|
الpكpتابpة يpسpاعpد- و�m v -عpلى استpخpدام املSpdpدات الpتى pbتpXدث بpepا. كapا أن
قSاzتeا بVوتٍ عالٍ يeيئ للكاتب أن يتابf بسaعه ما يكت^ه, وv يiتSV األمS على

مجSد «رؤية» احلSوف فiط.

وsذا لq تZpجح هtg الطSيiة فى مpعاوbة الكاتب على استpخدام لغة «ا�ا~^ة»,
والpتpخpoلTo م{ �Spoس الppكالم املpكpتpوب, فال بpأس م{ أن يppجSpب أن يSpipأ اpapyلpة
ويpتأم| فكSpoتeا األسpاسية, ويipولepا ل\pخT ما (أ� يgكSp املعZى ال�gp تدور حوله
«wطb» دث أوx ة التىpiيSطpا بالeتpد كتابpيعي qا) ثepسdb ةpلayا roسpة وليoلoapoyا

بeا.

وثpaة ~Sيpiة أ�Sj قpد تع[ الpكاتب كpثيSاً فى هgpا الpVدد, وهى أن «يZسى»
Sكgة - وأن يتpلكتابpا يجلس لpدمZور - عepayوفون واSpاديو وامليكSpع{ ال zىm |ك
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tgسه فى هdpb جدpيداً, وسوف يp� فهSعpي Tخm أو wديph لىs «دثXpه «يتbط أiف
احلالpة يكpتب بطSpيpiة متpدفpiة سpeلة, مpستpخدمpاً كلapات يغpلب عpليpeا ~ابfp األلdة
واملودة وال^سا~pة وعدم التكلف. و�m v أن ذل� يتs wdلى حدٍّ ك^يS مf الiاUل[ بأن
«األسpلpوب» فى اإلذاعpة يpعpZpى «pmخpVpيpة اإلذاعى», وهpو مpا يpipاب| الp^ال�pة فى
الpكتابpة, حيث بZpاz اapyلة واpjتيpار األلdاظ, ي�pاف sلpيpeا S^bات الVpوت و~Spيiة

.zاألدا

وsذا كاrb سالمة الpلغpة تعد Spm~اً أساسpياً لVpيا�pة أ� s Tbذاعى, فuن هgا
املوضpوع بالgات يثيSp سؤاv ًv مSd م{ مpوا�eته, وهو: أ� لepجة هى التى يجب أن
يسود استخدامepا: الXVdى أم العامية? وهZا ي�S ال^عض أن اhطZاع الXVdى فى
اإلذاعة يpطSد املستapع[ األمpي[ وv يSضى تpaاماً أVbاف املpتعلpa[, وم{ ثq ت^لور
الوضs fلى اphطZاع لpغة sذاعيpة أقSب لpلXpVdى مepZا sلى العpاميpة على أساس أن
تستخدم فى اإلذاعة لpغة امل\افeة الSاقية, أو ما يpسaى - لغة امل\افeة - وهى لغة
عSبيpة سليpaة وsن ~ُعra مبا يpستخدم فى لpغة التخpا~ب م{ مVطpلXات لpdظية لeا
أh| عSpبى فVpيح. ولpipد وضعr اإلذاعpات العSpبpية لdpZpسepا قpامpوسا عpلى أساس
الpلpغpة الXpoVodpى الpتoى يpepoaoepodpا اpapyيf وsن تخrdpdp م{ اإلعSpاب أو تpخpلr عZه
�U{pيpاً, عpلى أن هtgp اإلذاعpات حrhSp عpلى اسpتpخدام الXpVpdpى املpعSpبpة فى مواد
fلة مpaعpستpة املpلغpاسب الZpأن تت qpeة, واملpتوبpاديث املكpار واألحp^jث| األpا مepZيpعpب

املوضوع.

ال\Sو] التى يجب توافSها للTZ اإلذاعى :
تpخpتلف أpmكpال الpVpZوص اإلذاعيpة وتpتعpدد, وفipاً لpZpوع و~^pيعpة املpادة التى
تعSضeا وال\pك| أو الiالب ال�g تعSض فيه, فiد يpكون ال^bSامج درامياً يiوم على
wد أو التعليSد على السaثيلى, وقد يعتaك| تm يات فىVجتسيد األحداث وال\خ
أو احلوار ب[ mخV[ أو ب[ mخT ومجapوعة أmخاص, أو مجaوعة م{ احملاوري{
ي\تSpكون فى مZاق\pة موضوع أو ق�pية, كaا ميpك{ أن يأgj ال^bSpامج mك| السؤال



٤ ٩ اللغة اإلعالمية

واpyواب, أو املسpابipات أو الpعSpوض واvستpعSاضpات الpغpZاpUية, أو pmك| اpلة أو
الSيp^ورتاج, كapا قد يpجfa بbSامج واحpد ب[ عدد م{ األpmكال والZpdون اإلذاعية فى

قالب واحد.

ويppipسq الp^pعض الpVpZpوص اإلذاعpيpة sلى قpسpap[ رpUيpسpيp[ هpapا: الpVpZpوص
الكpاملة, والVpZوص �يSp الكاملpة. أما الTZ الpكام| فeو الTZp ال�g يعpتaد على
املpؤلف أو الكpاتب اعتapاداً كpليpاً, بpXيث يكpت^ه كpامالً وv يكpون هpZاك مجpال أمام
املgpيf أو ا�Spج أو املpaث| فى احلgpف أو اإلضpافpة أو الpتSpVpف. وم{ ذل� Vpbوص
التaثيلpيات أو التعليiات واألحاديث وما sلى ذل�. أما الVZوص �يS الكاملة فeى
التى تpكتب «�}Uياً» وي^iى الTZp «مdتوحاً» لتSpVف املgيf أو مiدم ال^bSامج على
ضوz الipZا] واWطو] الUSpيسيpة لل^bSpامج. وم{ ذل� بSامج املpiابالت والZدوات وما
sلى ذل�, حيpث يكتdpى الكpاتب بتXpديpد الipZا] الUSpيpسيpة للapوضpوع ويتSpك ملiدم
q�Sامج. وبالbS^ال gيdpZت zاZما يجد أث zلى ضوpف عSVوالت cطالbvية اSامج حbSp^ال
wطلpك{ أن يpا ميpاك مZpأن ه vs ,اpeواعpbة وأpيpوص اإلذاعVpZpال الpكmتالف أpjم{ ا
عpليه VjاTU الTZ اإلذاعى وpdhاته وهى أm^ه مبجaوعة م{ األسpاسيات والiواعد
العpامة, أو الS\pو] الpتى يp^Zpغى توافSpهpا فى الTZ, وميpك{ تVpdيpلepا عpلى الXpZو

اآلتى:

x -Yديد الeدف وتعي[ اeayور:
sن هدف الTZ أو الpغSض مZه, يpعد هو املZpطلw األول لتXpديد األثSp ال�g يSيد
الpكاتب أن يipiXpه فى �peapور مpع[ أو �peapور عpام. وهgا يpتطpلب م{ الpكاتب أن
tيدSي �gpابة, وما الpالكتpليه بs و�هpيت �gدف الpeتpور املسepayة م{ هو اpدد بدقpXي
لqe أو يSpيدt مqepZ, فiد يكpون اeayور املpستeدف هq الZpساz أو األ~pdال أو العaال
أو ال\^اب, كaا قد يكون �eaوراً عاماً. أما بالZس^ة لeدف الكاتب أو ما يSيدt م{
هgpا اeayور,فipد يكون الpeدف هو التSفيه أو sثpارة اvهتaام واإل�Sاz بS\pاz سلعة,
qكXم{ األحيان يت Sثيpلخ. وفى كs ...ادmدف هو التو�يه أو اإلرeون الpا قد يكaك
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اpepapyور الb �gpسpعى لpلpوphول sليpه فى xديpد مpواpdphات ال^pbSpامج أو املpسpلس|,
ويSdpض علpيZا pmك| هgا ال^bSpامج ووقته وأسpلوبه ومادته; وهgpا ما يpXدث بالpZس^ة
لل^Spامج اإلعالbية Advertising بpالgات, فdى بpعض احلاvت lد أن ~^pيعة وbوع
السلpعة املSاد اإلعالن عepZا xتاج ألن bتpو�ه sلى املستeل� الdpعلى أو األhلى (ربة
ال^يr - املSpأة العاملpة - األمeات - زو�pات العaال - األ~p^اz - ~ل^pة اyامعة...
sلخ), وعلى هgا الXZو يpتو�ه ال^bSامج إلثارة اvهتaامات املتوقعة وامل�Sوبة eayور
مع[ م{ املسpتaع[ أو امل\pاهدي{ الgي{ كتب ال^bSpامج م{ أ�لqe. وم{ ثv qبد وأن
�gور الepayوع اZpعة مادته لpي^p~ضه وSوبه ومدة عpكله وأسلpm امج فىbSp^ال fخ�pي

bتو�ه sليه والeدف الb �gسعى لتiXيiه.

وعلى ذل� يpكون عpلى الpكاتب أن يpتpaث| الpغSض ال�gp م{ أ�له يpكتب, ألن
pxديpد هpدفه, هpو ال�gp يpXpدد له املpعpلpومpات املpطpلوبpة وأفp�p| األسpاليpب لpلpعSض

والتZاول والتأثيS العiلى والعا~dى.

وقpد اbتrep كثpيSp م{ الدراسpات وال^Xpوث الpتى حpاولr التpعSف عpلى �epaور
الSpاديو والpتpليpdp}يون, sلى الpكp\ف ع{ الpعديpد م{ مpواpdhات هgpا اpepayور, على

الXZو التالى:

m -YخT متوسط.

_- قد يكون أميّاً ,وقد يكون عاملاً.

٣- مجeول, و�يS معSوف للiاqU باvتVال.

٤- �يS متجاbس مf اآلSjي{.

n- ليس م�طSاً لالستaاع أو امل\اهدة, ولq يتكلف مجeوداً أو أ�S مiعد فى
دار لpلعSpض (وم{ ثq يpXpتاج sلى sثpارة اهpتapامه مبpepارة لكpىّ يسpتSap فى

التعSض).
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٦- له اهتaامات jاhة, وله اهتaامات عامة ي\تSك فيeا مf اآلSjي{.

٧- يSيد أن ibدم له mي�اً يaedه ويdيدt وميتعه.

٨- v يpعSpض pdpbسه لالسpتpapاع, s vsذا كpاrb املpادة املgpاعpة تpتwdp ومpسpتو�
sدراكه.

٩- له ذكاؤt وقدراته, وv يi^| أن يستخف بعiله أو بgوقه.

Y٠- يXكq على الpعa| بdZسه, وv يتأثS حكaه بSأ� م{ حوله (كaا هو احلال
.(kSا أو املسaZور السيeay س^ةZبال

.rيVبال |dXي vة, وSe\بال Sيتأث v -YY

_Y- فى الSp^pامج �pيSp الpدراميpة; يVpZpب اهpتpapامه عpلى مpap�pون الbSp^pامج,
وامل\ارك[ فيه.

Y٣- يpتلipى الSpساU| اإلعالمpية وهpو فى حالpة م{ اvسpتpjSاz التى يpتسq بepا
kSا واملسpaZيpاهد فى السp\لف فى ذل� ع{ املpادة. ويختpع �Sاألس fطابpال
ال�gp يZتi| مل\اهpدة العSض jارج مpZ}له باذvً فى ذل� �eداً وماvً, ف�الً
ع{ �لpوسه وسط أmخpاص v يعSpفqep وفى مكpان عام يSdpض عpليه قpيوداً

وضوابط مXددة.

و�m v أن هgا «اpeyد» ال�g ي^gله مp\اهد الpسيpaZا واملسkS مpiاب| التعSض
(م\اهpدة العSض) يجعله يpتSدد كثيSاً فى مغpادرة الiاعة عZدمpا v يعج^ه العSض,
على عكس م\اهد التليd}يون ال�g ميكZه اSVbvاف sلى أ� mىz آSj على الdور.

,Sapعpاح| الSى مpتm ال وفىp�Spوال zساpZpال والpd~ط م{ األpليpj ورpeap� -Y٤
qدهUاpiلف عpتpد تخpوق qوآراؤه qارهpلف أفكpتpتى, وتخpm ًvاapون أعpZepميت
أي�اً, وكgل� فupن م{ بيqeZ م{ يعاbى أمSاضاً أو عاهات. وم{ هZا يكون
عpلى الpكpاتب أن يSpاعى ذل�, وأن يpZpأ� ع{ ك| مpا يpسىs zلpى هؤzv أو
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يSppipXpp أعppappooالqepp (مppا دامro مSp\ppوعppة) أو يppسppخSpp م{ عppاهppاتqep أو
أفكارهs ...qلخ.

s -Ynن �epapور املpسkSp أو السpيpapZا يتpو�ه لpلp\paاهدة وهpو مpدفوع sلى ذل�
باهتaام معp[, قد يكون اهتaاماً سياسياً أو فكSياً أو فZياً. وهgا اvهتaام
Sp�pXpي �gpور الpepapyا ]pب fapجpي �gpام| الpعppة أو الpapسpو الpك هSpتp\pامل
العSpض, أما بالpZس^ة eapyور الSاديpو والتليdp}يون فbuه يpتوزع ب[ عوا~ف
وآراz وأفpكار مpخpتpلpdpة, األمSp ال�g يpجpعpله مpتpZpوعpاً sلى أقVpى در�ات

التZوع.

s -Y٦ن م\اهد التليd}يون يلجأ عادة sلى استخدام العi| ومXاولة الiZد bظSاً
ألbه يتpلiى الSسpاU| مSdZداً أو وسط �apاعة phغيSة, بيaZpا يخea� f�pور
املpسkS والpسيpaZpا ملا يpسpaى بdpZسpية اapyاهpيS, وهى تpختpلف بالipطf ع{
dbسpية اapyاعpات الVغpيSة, وم{ ثq تpختpلف أساليب اvسpتpeواz واإلقZاع

لك| مaeZا.

s -Y٧ن مpستfap الSpاديpو ميكZpه مpتpابعpة املpواد وال^Spامج واvسpتapتpاع بepا sلى
�pاbب قيpامه بعap| آSj (قpيادة السpيارة - األعapال املZp}لpية... sلخ), أما
بSpامج الpتpلpيpd}يpون فpebupا pxتpاج sلى تSpكيp} م{ املp\pاهد كpapا pxتاج sلى
توا�دt أمام ال\pاmة, وم{ ثq فuن ال^bSامج التpليd}يوbى ال�g يجgب األذن
أكpثSp م{ العv ,]p ميpك{ أن يwiXp لpلpap\اهpد مpتعpة تgpكSp, ف�الً ع{ أbه

.tأفكار rيساعد على ت\تي

s -Y٨ن �eapور املpZازل, وأثZاz استip^اله للapادة اإلذاعية ي\pعS بأbه قSيب م{
�peppاز حpapيq يp�pعه فى �Spفpة �pلppوسه أو �Spفpة pbومه, وم{ ثq يpتpوقf أن
تpعSض عليه األمpور احلiيpiية بVدc وأماpbة وواقعية, ف�pالً ع{ حساسيته
الdاpiUة الZابعة م{ و�ودt ضa{ أفSاد أسSته, والتى تتجلى فى رف�ه لك|
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ما يتpخي| أbه يتZpافى مf عاداته وتpiاليدt واألعSpاف الساUدة أو املpثاليات
والiيq التى يSيدها لdZسه وألفSاد أسSته.

_- الت\ويw وsثارة اvهتaام:
الiاعpدة األساسية أن يpكون ال^bSpامج م\وقpاً أياً كان املوضpوع ال�g يعSضه أو
يpتZاوله, سpواz أكان سياسpياً أم تSويpXياً أم دعاUيpاً... sلخ, وفى ك| احلاvت يكون
للpكلapة (ومpعepا الVpورة فى حpالة اإلذاعpة بالpتلpيpd}يون) أن pxكى وت\kSp وتVف
بطSيiة حية ومسلية وم\pوقة, وبدون ذل� فuن ال^bSامج يd\| فى ixيw هدفه, ألbه
v و�ود لgل� املستfa أو امل\اهد ال�g يتوs cلى اvستaاع أو م\اهدة بbSامج �اف

أو مSdZ, أو يتaX| متابعته.

gZور ومdام على الaهتvثارة اuب TZورة أن ي^دأ الSى ب�hذا كان ال^عض يوsو
الpسoطpooور أو (الpلpoipoطpooات) األولى, ويpلح عpلى ذل� كpثpيSpاً, فupن ذل� v يpعZى أن
يpiتSVp الpت\poويw وsثpارة اvهoتpooapoام على �z{p أو أ�}اz مp{ الTZ دون سpواها, ب|
يpجب أن تpتZpوع مpجpooاvت sثpارة اvهoتpoooapoام وتpتoطpoooور وقpooاfooU الTooZp لpتs |Vلى

ذروة املوقف.

واإلثارة أو الت\ويw الVib �gدt فى هgا اال, v يعZى بأ� حال م{ األحوال
أbه اإلبepار األ�pوف, أو العp}ف على وتSp الpغSاpU} واستpdZpارها مf افpتpiاد امل�apون,
فال�m v �gp فpيه أن أ� عap| فZى يpdpتipد املap�pون أو v يpipوم بSpسالpة, v يpكون
�ديSpاً بأن يpسpaى عaالً فZpيpاً. وكpaا أن اpyودة v تعZpى التpعipيpد, فuن الpسpeولة أو
ال^سا~ة v تعZpى السطXية أو اإلسdاف أو sهaال الpiيq اayالية واإلبداعية والZdية.
ولgpeا فuن أكpثS األعapال sبpداعيpاً هى تل� الpتى تpتوjى عwap امل�apون أو الpتجSpبة
اإلpbسpاpbيpة املpعاpmة, ويpتq عSpضpepا فى p~sار م{ ال^pسpا~pة والpسالسpة والdp{ الSاقى
واapyال املp^دع, أمpا العap| ال�g يpستثpيS وv يVpف, فbuه v يpتجpاوز املظSep املاد�

للتجSبة, وv ميك{ أن يعكس التجSبة أو يغوص sلى أعaاقeا.
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:rوع لعام| الوق�W٣- ا
تpخf�p بSامج اإلذاعpة �pjوعpاً كpامالً vعpت^pار الpوقr, ليس ألن هtgp الS^pامج
يZ^غى أن تiدم وتZpتeى فى مواعيد ثابتة ومpZتظaة فiط, ولك{ ألن ~^يعة وbوع ك|
بbSامج يXتq أن يسpتغcS تiدميه وقتاً مXدداً وسواz أكان ال^bSامج يومياً أم أس^وعياً
cSامج التى تستغS^وال ,wUس دقاaj cSامج التى تستغS^اك الZpeلخ. فs ..ًياSem أم
ربf الpساعة أو الpساعpة الكpاملة وفipاً لpط^pيعpة ال^pbSامج وbوعه والepدف مZpه, ووفiاً

للسياسة التى تZتeجeا احملطة.

ووفiاً لgeي{ اvعpت^اري{ (اvعت^ار املتعلw ب�Sورة تiدمي ال^Sامج واbتeاeUا فى
مpواعيpد مpXددة, واvعتp^ار ال�gp يتعpلw بpأن ~^يpعة وpbوع ك| بpbSامج والغSpض مZه
يXتq أن يfi ال^bSامج فى مدة زمZية مXددة). فuن الTZ املكتوب لل^bSامج vبد` وأن
يخ�f لgeي{ اvعت^اري{ بك| دقة بXpيث يستغcS ال^bSامج الوقr ا�TV له دون
rوقpامج الpbSp^pاوز الpجpتppوال أن يpالٍ م{ األحpأ� حpوز بpجpي v ذs ,انpVppipb ادة أوpزي
ا�TVp له أو الpعكس. ألن هgpا م{ pmأbه أن يخ| بpاbتpظام وثp^pات مواعpيد تipدمي
ال^Spامج األ�Sj , ويؤثSp بالتالى عpلى عالقة املسpتfa أو امل\pاهد باحملطpة التى ت^دو
v ة التىpdيpXpVث| الpأو م ,rدم فى أ� وقpiتى تpط م{ املواد الpليpj اepbأpأمامه وك

يعSف أحد موعداً مXدداً لVدورها!!

٤- ا�Wوع للgوc واآلداب العامة :
وهtgp اWاphية أو اvعpت^pار الpZابf م{ ~p^يpعة الSpاديو والpتpليdp}يpون كوسpيلpت[
تخpا~^ان األسS, وتpو�دان داj| املpZ}ل, دفf الكثيSp م{ احملطات sلى وضf عدد م{
اللpواUح والp�pوابط الpتى حpددت ما يgpاع ومpا v يgpاع وفipاً لالعpتp^pارات األjالقpية

واألعSاف الساUدة والسياسة التى تZتeجeا احملطة وتسيS عليeا.

fZلى مpوابط ع�pح أو الUلواpال tgث| هpات, تؤكد مgpة بالpبيSpات العpوفى احملط
تpiدمي مواد اZyس واSpyمية واملipامSة والpع�S وتpZاول اpaWور, أو املواد التى تpتعSض
لألديpان بp\ك| مSpXpف أو م�pل| أو pjا~ئ (وقpد وردت اإلpmارة sلى بpعض �واbب
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هgا املوضوع فى مجال احلديث ع{ ~^يعة اeayور وjواhه حيث ذكbSا أbه v يZ^غى
عSض األmياz اWيالpية على أebا حpiاwU, كaا v يZ^غى املسpاس مب\اعS األقليات -
أياً كان bوعeا - أو أXhاب العاهات أو أية مZeة أو حSفة مaeا كاrb ~^يعتeا).

وبpط^pيعpة احلال, فupن هtg ال�pوابط تpختpلف م{ بلpد sلى آSj, حpسب التipالpيد
واألعSاف الساUدة فى ك| مeZا.

- الكاتب اإلذاعى : ثاbياً
م{ هو الكاتب اإلذاعى:

قpد يpكpون م{ املpappك{ اآلن - وعpلى ضpوz مpا سw^pp ذكtSp - أن pXpbدد م{ هpو
الكاتب اإلذاعى, وما يZp^غى أن يتوافS فيه م{ dhات أو اعت^ارات أو Smو] تؤهله

.|aا العgفى ه kجاZلل

وميpك{ تعSيف الpكاتب اإلذاعى بpأbه: ال\خT ال�gp يتpخTV فى كتpابة مادة
معيZة تVلح ألن تiدم م{ jالل الSاديو أو تعSض بواسطة التليd}يون.

وملpا كان الp\خT ال�gp يpiوم بgpeا العap| يتpخTV عpادة فى مجpال واحد م{
مجاvته, كأن يتخTV فى SxيS األj^ار وكpتابة التعليiات مثالً, أو يتخTV فى
كتابة الVZوص الدرامية أو sعداد بSامج املZوعات أو ال^Sامج الكالمية, فiد تعددت
- وفpiاً لgل� - املpسaيpات التى تpطلw علpى الكاتب اإلذاعى, فpأh^ح هZpاك املؤلف
وكpاتب الpسpيpZpاريpو وكpاتب احلpوار واحملSpر واملpعpد واملpعpلw, وقpد يpكpون ضSpورياً أن

: zvوم به ك| م{ هؤiي �gال |aدد ~^يعة العXZتوقف قليالً لb

Y- الpكpاتب أو املؤلف : وهى تpسpapيpة تpطpلw عpادة عpلى األديب أو الZpdpان أو
الdpXpVى ال�gp يكpتب مpادة sبpداعيpة. فpيكpون هpو املؤلpف امل^pتpكS لpلapادة
واملوضوع, ويpZدرج rx هtg التسaية كُتا`ب الTVi والSوايات واألحاديث

ا�تلdة.

_- كاتب السيZاريو «السيZاريسr»: وهو ال�g يiوم بكتابة الTZ السيaZاUى
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أو الpتpليpdp}يpوbى, وال�g يpطpلw عpليه اسqp «سيpZpاريو» ”Scenario“ أ�
الTZ املUSى - أو مS\pوع ال^bSpامج أو الdيpلq أو التpaثيليpة, وهو Tb يعد
بطSpيiة jاphة بXيث ميك{ تa�Spته بواسpطة الكامpيSا sلى لpiطات وم\اهد
xكى قVpة أو مpوضوعpاً. وعلى ذل� فupن كاتب الpسيZpاريpو احملتSpف, هو
الZdpان املpتخTV ال�gp يpiوم بتpeي�ة املpادة أو املوضوع لpعSضه مpUSياً على
mاpmة التليd}يون أو الpسيaZا, سواz كان املpوضوع أو الSواية م{ تأليdه هو
pdpbسه أو م{ تألpيف pmخT آSpj, ذل� ألن كثpيSpاً م{ األعpaال الpVpVipية
والSواUية تpكتب وتعpد للS\pZ أhالً بطSيipة سSديpة للSpiاzة, وم{ ثq يZ^غى
sعدادها بpطSيipة أ�Sj لpكى تتXpول sلى phور وم\اهpد عZد تipدميepا على

.«rاريسZاريو أو «السيZة كاتب السيaeيون, وتل� هى م{dة التليmاm

�ة الpVpipة لتpipدميepاpيpepعداد وتs ولىpتpي �gpال Tخ\pو الpاتب احلوار: هp٣- ك
sذاعياً بXيث تpتXول sلى مسامh fوتية فى الSاديpو, ت\^ه امل\اهد املUSية
فى الpتpلpيdp}يpون, وتpعSp^p هtg املpسpامf الpVpوتيpة فى الpتpapثpيلpيpة اإلذاعpية
بالSpاديو ع{ املواقف واألحداث وتكp\ف ع{ ~^يعpة ال\خpVيات وأبعادها

الdZسية.

وفى الpتaثيلpية التليpd}يوbية يp^Vح احلوار هو اyاbب املسpaوع املكa| للVورة,
وفى ك| احلpاvت, سواz فى التpaثيلية اإلذاعpية بالSاديpو أو بالتليdp}يون, فuن احلوار
هpو العp^ارات واأللpdاظ واay| املZpطpوقة الpتى يتp^ادلepا املapثpلون والتى تpك\ف ع{
األحداث واملواقف واملعاbى التى تت�eZaا الViة, وع{ ~^يعة ال\خVيات امل\اركة

فيeا.

وهpZا جتpدر اإلmارة sلpى أن كاتب احلpوار قpد يpكون هpو dpbسpه مؤلف الVpipة أو
الSpواية أو v يpكون, كapا ميpك{ أن يكpون هو ال�gp أعد الpسيZpاريpو أي�pاً (فى حالة
الكpتابpة للتpليdp}يpون) وقد يpكون mخVpاً آSpj �يtSp. وعلى هgpا, lد أن املؤلف فى
بعض احلاvت يكون هو dbسه كاتب السيZاريو وكاتب احلوار أي�اً, وي\ار sلى ذل�
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عpZد عSض الTZp على الp\اpmة فipZول: (قVpة وسpيpZاريو وحpوار فالن). وقد يpكون
هZاك ال\خT ال�g وضf السيZاريpو واحلوار فiZول: (قVة فالن), «سيZاريو وحوار
TZية لZة فyعداد ومعاs يةpلaا عaاريو واحلوار هZسيpول بأن الiا ميك{ الgفالن». ول
م{ الVZوص لكى يV^ح مالaUاً للعSض على mاmة التليd}يون, كaا ميك{ الiول بأن
احلوار فى الpتaثpيلية اإلذاعpية هو املعpاyة الpZdية لTZ سSد� (قVpة أو رواية) لكى

يV^ح مالaUاً للعSض sذاعياً م{ jالل mخVيات ت\ارك فى األحداث وتZVعeا.

٤- املعooooد: تطpلw كلapة sعpداد فى العap| اإلذاعى عامpة على املpعاpyة الZpdية
لTZ م{ الpVZpوص حتى ميك{ تipدميه بpالطSيipة املpZاس^pة التى تالj qUواص
و~p^pيعpة الSاديpو أو الpتلpيdp}يpون, ويدj| فpى هgا الZpطpاc كpتابpة احلوار أو
السيZpاريو, vs أن كpلpaة «اإلعداد» هtg تpطلw أحpياbاً عpلى بعض اyواbب
الpZdpية والpتSتpي^pات ا�تpلpdة إلbتاج بbSpامج مpع[, وم{ ذل�p بSامج احلوار
«املiابالت والZدوات» مثالً, حيث يiوم املpعد باjتيار املوضوع واألmخاص
املp\اركp[, واvتpVال بqe وsقZpاعqep باملp\اركpة واvتpdاc معqep علpى كافة
fيgكان م zواpامج, وسbS^pتاج الbs }م zاpeتpbvات حتى ا^pتيSتpطوات والWا
,Sjآ Tخm وم بهiأو ي |apا العgeوم بiي �gpسه هو الdb امجpbS^دم الiأو م
فupن هtgp الpعpapلpيات والpتSpتpيp^pات هى اإلعpداد, وم{ يpiوم بpepا هpو «مpعد
الppbSp^ppامج» , فpippZpول bsه بpbSppامج «مs }pعpداد فالن» أو «sعppداد وتpipدمي

فالن»... sلخ.

n- احملSpر: تpطpلpdph wة «مSpXpر» فpى مpXpطpات الSpاديpو والpتpلpيpdp}يpون عpلى
fa� ك فىSتp\كان ي zواpار, س^jاأل «SpيSx» تابةpوم بكipي �gال Tخ\pال
هtg األp^pjار أو v ي\pتSك, وسpواz كان يpتpولى تpiدميpeا كgapيf أو v يipوم
بtgpep املpapepة; أي أن الppتSpXpيSp هpZpا يpعpZpى phيpا�pة األp^pjار, واحملSpر هpو
|apار, وهو عp^pjة» األpا�pيph» ة» أوpابpتpة «كpapepوم مبpipي �gpال Tخp\pال
vيؤلف و v الةpاحل tgر فى هSال, ألن احملpيعة احل^pأليف بطpلف ع{ التpيخت
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ي^pتpكSp, ب| هو مpXpكpوم مبا لpديه م{ وقpاfU ومpعpلومpات وأسpapاz, وك| ما
يؤديpه هو عaلية hيا�pة وتSتيب لعSض هtg الوقpاfU وفw قواعد معيZة فى
s~ار سيpاسة احملطة التى يZpتسب sليeا.. وهpكgا تختلف ~p^يعة عaله ع{
fة واملوضSpكdpلpل Sكpت^pدع امل^pامل Tخp\و الpؤلف, وهpكاتب أو املpعة الpيp^~

ال�g يتZاوله.

Smو] lاk الكاتب اإلذاعى:
يتوقف lاk الكاتب اإلذاعى - أياً كان تخVVه أو اال ال�g يكتب فيه -

على توافS عدد م{ اvعت^ارات وال\Sو] ميك{ بسطeا على الXZو التالى:

Y- املpوه^pة الgاتpية أو اvسpتعpداد ال\pخVى: فpالpكاتب اإلذاعى - pmأbه mأن
ك| م{ يعa| فى مpجال اإلبداع الpZdى - vبد وأن يتوافS لpه الiدر املZاسب
م{ اvستعpداد الdط�Sp أو الgاتى لgeا الpعa|, وهgا مpا يطلw علpيه أحياbاً
pdhة «املوه^pة» التى هى الipدرة أو مجapوعpة الiدرات الdpطSيpة اWاhة أو
املpeارات الdطSية اpWاhة التى تتpوافS ل\خT دون �pيtS. وميك{ أن bلaس
ذل� فى كpثيS �ا يpج�S حولZا فى احلpياة اليومpية, فZeاك مpثالً الكثيS م{
األmخاص املولعp[ بSiاzة ال\عS ولpكv qeZ يستطpيعون bظq بيr واحد فى
قVpيpدة, وهpZpاك الكpثpيSp م{ الZpاس الgpي{ يpتgpوقون اpapyال فى لpوحة م{
اللوحات, لكv qeZp يجيدون الSسq أو التVويS,وكgل� فuن ك| bsسان ميل�

!!zاZه قادر على الغbى أZيع v ًاZوتاً حسh

ومعZى هgا ب^سا~ة أن ال^عpض فiط هq الgي{ ميلكون قدرات jاhة أو مeارات
واستعدادات فطSية jاhة فى مجال م{ ااvت, وهtg اvستعدادات أو اإلمكاbات
هى الpتى ميك{ تaZيpتeا وihلpeا بالعلq والتعpليq والتدريب واملaارسpة. فالكتابة وsن
tgدام هpخpستv ةpيpة كافSp^pj ل�gpطلب كpتpا تepbأ vs ,ةpيلphة أp^pلب موهpطpتت rbاpك
املوه^ة, وهtg اS^Wة ميك{ اكتسpابeا م{ الSiاzة واv~الع على أعaال اآلSjي{, ف�الً

ع{ الدراسة املتخVVة.
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_- فp^~ qeيعة الوسيلة وjواehا: يجfa كpافة S^jاz الZdون اإلذاعية على أbه
يpتpع[ عpلى الكpاتب اإلذاعى أن يpVb f�pب عيZpيه داpapUاً -  وهو يpكتب
Vbه - ~p^pيعpة وjواص الpوسpيلpة الpتى سيpعSض م{ pjاللpeا الTZ. وذل�
ألbه لpيس كاتp^اً باملpedpوم العام أو األدبى, فepو v يSXpر Sp\bة مطp^وعة أو
�Sغى أن يp^Zpتب ما يpيك |pياً, بpأدب ًvاipكتب مpياً أو يpدرسpاباً مpكت f�pي
بpالعp[ ويسfap بpاألذن, وعلى ذل� تpكpون كتpاباتpه مبثpابة تpVpويS لألفpكار
واملpعpلومpات والpوقاfU واملpdpاهيq. ول{ يpكpون قادراً عpلى ذل� بpأ� حال م{
األحوال ما لq يqed احتaاvت وحدود الوسيلة التى يكتب لeا, وأن يتعSف
عpلى jواephا و~^pيعpتpeا وما ميك{ أن تipدمه له م{ sمpكاpbات أو مد� ما
تpiيدt به م{ قpيود أو حpدود. وعلى ذل� ميpك{ الpiول بأن الpكاتب اإلذاعى
«للSpاديpو أو التpلpيpd}يpون» هو الp\خTp ال�g يpتip{ استpخpدام اإلمكpاbات

الZdية للوسيلة أو اال ال�g يكتب له.

٣- فqe ~^يعة وjواص اeayور ال�g يكتب له, والتأثيS املطلوب ال�g يسعى
.TZض م{ كتابة الSدف أو الغeليه لكى يت�ح له الs

٤- الثiافة التى تتV| بالعa| اإلذاعى: مبعZى أن يت}ود الكاتب مبجaوعة م{
املعارف األساسية والعلوم والZdون التى تتV| بالعa| اإلذاعى وتSت^ط به.
وم{ ذل� الدراما واملوسpيiى والتgوc الZdى والتapثي| واملدارس والZظSيات
TVبتخ |Vpون التى تتZpdلوم والpة, ف�الً ع{ العdpية ا�تلpZdة والpاألدبي
دقpيw يكpون الpكاتب قpد اjتpار الpعa| فpيه, مpث| الpكتpابة لpأل~pdال والتى
xتpاج م{ الكاتب sلى قpدر م{ دراسة عpلq الdpZس واستخpدام األلوان, وما
sلى ذل�. وكgل� فuن كتابة اإلعالbات التجارية للSاديو والتليd}يون xتاج
م{ الpكpاتب بpالSp�pورة أن يpلq بpدراسpات وبpXpوث التpسpويw وعpلqp الdpZس
ا�vتaاعى وسيpكولوچية الSdد واpayاعة, وكgل� فuن مSXر� األj^ار vبد`
وأن يpكوpbوا قpد درسوا فZpون الpXVpافpة ووساU| اإلعالم, ف�pالً ع{ دراسة
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الZظSيات والعلوم السياسية والتاريخ... sلخ.

n- الثipافة العامة : واملViود بepا مجaوعة املعارف واملpعلومات واvهتaامات
املتZوعة الpتى ت\a| السياسة والتاريخ واvقpتVاد واتfa, وهtg الثiافة
«املpوسوعيpة» تعد �}zاً v يpتج}أ م{ مpدركات الكpاتب ورhيداً مaepاً م{

األفكار واملعلومات التى كثيSاً ما تعيZه على أداz عaله.

٦- معاي\ة الواقf: واملViود بgpل� أن يكون الكاتب �}zاً v يتج}أ م{ ال^ي�ة
واpتfa ال�g يpعيش فيه, مدركpاً مل\اكله وق�pاياt وما يp\غ| الZاس م{
tgث| هpن مsا. وpeل qهSpيpسdpا وتepZpم qedpواقpكالت وم\pا واملpاي�pipال tgه
SVح v ياتVpخmا وeدود لpح v ًكاتب أفكاراpح الZaتى تpعاي\ة هى الpامل
لpeا, كaا تpعيZه عpلى الiدرة عpلى التعp^يS ع{ هpؤzv الgي{ يسpتaعون sلى
ال^pbSpامج أو يp\pاهpدوbه أو عSض و�pepات pbظSpهq ومpواقqepd, و�m v أbه
qeوكpسلpأمله لpاس وتZpته للp\ايpومع fواقpاتب بالpاك الكpتكpا ازداد احapكل
و~p^pيpعتqep, ازدادت مpعSpفpته بqep, فpاpepapyور ال�gp يpسpتs fapلى الSpاديو
qeليs دثXpكاتب ويتpال qeكتب لpي{ يgاد الSاألف qيون, ه{pdليpاهد التp\وي
qهSppاعp\ppم qeppلى فppادراً عppون قppكppاتب ل{ يppكppن الuppا فppZpه }pوم ,fيgppامل

.qeة بiفة وثيSذا كان على معs vs qeوأحاسيس

٧- املSpوbة والipدرة عpلى مpوا�peة املpdا�آت: وهgا أمSp تSdpضه ~p^يpعة اإلpbتاج
Sى كثيpة فSتغيpوف املSآت والظpا�dapلل fخ�pاً, حيث يSيpjوأ ًvاإلذاعى أو
م{ �واb^ه. فpiد يXدث أن يSفض أحد املaثلp[ اvستSaار فى العa| لس^ب
أو آلSj, وقpد يتpعgر احلVpول عpلى مpوافpiة السpلطpات لpتpVويS بbSpامج أو
لiطات معيZpة فى مكان مع[. كaا قد يتعgر التVويS فى مكان ما لس^ب
فZى pjارج ع{ اإلرادة, وكgل� قد يpعتgpر أحد ال�pيوف فجpأة ع{ احل�ور
لpتسpجpي| ال^pbSpامج, وهtg كpلepا و�pيSهpا م{ مdpا�pآت الpعa| تpتpطلب م{
الكاتب أن يكpون مbSاً وأن تكون لديه الiدرة الpتى تaكZه م{ موا�eة مث|
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هtgp املpdpا�pآت وح| مpث| هtgp املp\pكالت. ولgpا يpipال بpأن الpكُتpاب الgpي{
حipiوا تdوقاً وبSpوزا فى هgا اال لq ي^SpهZوا على أqepb موهوبون فiط ب|
عpلى أqeb قpادرون كgل� على apx| التpوتSات الpeاUلة الZpا�apة ع{ ~^pيعة
wا يتعلaفي zاً سواiديداً دقيx ددx واعيدpضغط م rxاإلذاعى, و |aالع
بpالتpسpجيp| داj| اvستpوديpوهpات أو التpVpويS والipZp| اpWار�ى, أو ال^ث
امل^اSm م{ اvستوديو... sلخ. وم{ هZا فupن الكتابة اyيدة وsن كاm rbي�اً
ضSوريpاً ومطpل^pاً أساسpياً, فuن ذلv �pبد وأن يpتq أي�pاً فى s~ار املpواعيد
واألوقpات احملددة والpتى تتpوافw مp^~ fيعة الpعa| اإلذاعى وظSpوفه والتى
قد ت�pطS الpكاتب ملوا�peة حاvت معpيZة تpiت�ى اjتVpار الTZ أو sعادة

كتابته أو sضافة معلومات �ديدة sليه.
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ملخT الوحدة الثالثة

تpسpتepدف الpكpتpابpة لإلذاعة ipb| األفpكpار واآلراz واملpعpلومpات وsيpVpالepا sلى
املتلiى بأقVى قدر م{ اليسS والسeولة والسSعة واyاذبية والت\ويw واإلقZاع.

TUاVpj وبpتpكpامل TZpفى ال Spتوافpورة أن تSp�pون بpVpوا�ت zاSp^pWى اhوpي
الوضوk, واحلpيوية, والتpZوع, واإليجاز لكى يسpتXوذ على اهتapام اeayور, ويؤد�

التأثيS املطلوب بأكثS قدر م{ الdعالية فى أقSV وقr �ك{.

بالq�S م{ اjتالف أpmكال الVZوص اإلذاعية وأpbواعeا, فuن هZاك ما ميك{ أن
يpطلw عpليه VpjاTU الTZp اإلذاعى وdphاته, وهى أpm^ه مبجapوعpة م{ األساسpيات
ShاZالع rx درجpZوت .TZها فى الSوافpغى ت^Zو] التى يSp\د العامة, أو الpواعiوال

التالية:

-  xديد الeدف وتعي[ اeayور.

-  الت\ويw وsثارة اvهتaام.

.rوع لعام| الوق�Wا  -

-  ا�Wوع للgوc واآلداب العامة.

تpعpددت املpسpapيpات الpتى تpطppلw عpلى الpكpاتب اإلذاعى, وبpdpVpة عpامpة ميpك{
التaيي} ب[ ajسة أbواع أو مسaيات هى:

-  الكاتب أو املؤلف.

."rاريسZاريو "السيZكاتب السي  -

-  كاتب احلوار.

-  املعد.
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-  احملSر.

ويتpوقف lاk الكpاتب اإلذاعى, أياً كان تخVVpه أو اال ال�gp يكتب فيه,
على توافS عدد م{ اvعت^ارات وال\Sو] هى:

-  املوه^ة الgاتية.

-  فqe ~^يعة الوسيلة وjواehا.

-  فqe ~^يعة وjواص اeayور ال�g يكتب له.

-  الثiافة التى تتV| بالعa| اإلذاعى.

-  الثiافة العامة.

.fمعاي\ة الواق  -

-  املSوbة.
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أس�لة على الوحدة الثالثة

سx :Yدث ع{ VjاTU و~^يعة األسلوب اإلذاعى.

س_: ما أهVj qاTU الTZ اإلذاعى?

.qedUيات الكت`اب اإلذاعي[ ووظاaب[ مس cِّSس٣: ف

س٤: اذكS أهq اVWاTU التى يجب توافSها فى الكاتب اإلذاعى.

 ?
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مSا�f الوحدة الثالثة

.cوS\يون, �دة, دار ال{dاديو والتليSالكتابة لل }ف :(Y٩٨٧) ل^ىm مSك (Y)

(_) سعيد السيد (Y٩٨٩): bsتاج األj^ار فى الSاديو والتليd}يون, الiاهSة, عالq الكتب.

(٣) مaXد سيد مaXد (Y٩٨٤): اإلعالم واللغة. الiاهSة, عالq الكتب.

(٤) ع^pد العp}ي} Smف (Y٩٩٩): وسpاU| اإلعالم وم\pكلpة الثipافة, الipاهSpة, الpeي�pة املSpVية
العامة للكتاب.
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الوحدة الرابعة
مكونات لغة الراديو والتليفزيون

األهداف السلوكية :
بعد دراسة الدارس ملوضوع الوحدة, يجب أن يكون قادراً على أن:

]-يتعرف على دZلة الكلYة املXVوقة Wى الUV اإلTاعى وكيفية انتقائها.

a- ي[` أهYية املوسيقى واست_داما^ها Wى ال[رام\ اإلTاعية .

f- يeكر أنواع املcdرات الbو^ية واست_داما^ها Wى ال[رام\ .

h- يعدد أساليب دم\ العVاgر الbو^ية املكونة لل[رنام\ .

j- يiVb اللقXات التليفزيونية وWقًا ألحجامها ودZZ^ها.

العVاgر :
-  الكلYة املXVوقة.

-  املوسيقى.

-  املcdرات الbو^ية.

-  أساليب دم\ العVاgر الbو^ية املكونة لل[رنام\.

-  اللقXات.



٦ kاللغة اإلعالمية



٦ l اللغة اإلعالمية

الوحدة الرابعة
مكونات لغة الراديو والتليفزيون

مقmدمة :
nيرها مop nزها عoيY^ qتoعامة الoها الobائbor هاoة اإلعالمية لoلغoال sا كانTt
nاً عuزها أيoيY^ تىoتها الoيgوbor ون لهاoيفزيoراديو والتلoن لغة الvoW ,لغةoأنواع ال
بقية أنواع اللغة اإلعالمية (لغة الxboاWة, لغة اإلعالنات, لغة مwVورات العالقات
العامة...) و^br {]Vوgية هye اللغة مbr nوgية املفردات التى ^كوzن هye اللغة,
oWاملفoردات األساسoيoة Wى اللoغة الoتoليoفزيoونيoة هى «الoلقXoات» بo}~oكالoها و|وايoاها
ا�oتoلoفoة, واملomفmmردات األسommاسoيoة Wى الoلoغoة اإلTاعيoة هى «الoboوت» بoتwoكoيال^�
ا�oتoلoفة (الoكال� - املoوسoيoقى - املocdoرات الboو^oيoة - الsYobo...) و�oكt nلoقا�
الuو� عoلى عVاgر ومفoردات لغة الراديoو والتليفoزيون كYا أ{oارت tليها د. سو|ان

القليVى ود. ه[ة السYر� (llf]) على الxVو التالى:

- الكلYة املXVوقة : ًZأو
� الكoلYة املXVوقة Wى الUV اإلTاعى ال�eo يقرأy املeي} أو مقد� ال[رنام\,�Yت^
ويتوقc~o^ iير الكلYoة املXVوقة Wى الo[رنام\ اإلTاعى على {_boية املeي} أو املقد�.
حoيث يoعoتoo]oر هoو املoسoئoول عn احملoXoة اإلTاعoيooة حلo�oة و�oودy عoلى الoهoوا� إلTاعoة
nولية كاملة عoمسئ ًZر مسئوo]ية, ويعتoاعTة اإلXعلى احمل Tوxتoرنام\; حيث يس]oال
nع` مYoستoاب املeتoداً على ا�oي} �اهeoامل �Yعoلى الهوا�. ويoع yوا�دo^ اللr �^وg
rالل حoسn اإلTاعة, ومr nالل قoرا�ة الUVo املكoتوب مoفuالً مoboلoxة احملoXة على

مbلxت� الb_wية.

�ُ املeي}ُ أو املقد� عoلى ^لويg nو^� وWقاً للYقاط} الbو^ية ا�تلفة ووWقاًYويع
� الo]oرنام\ ال�eo يdoدي�, oXWريoقة األدا� ^oعoت[oرُ مoهoYة �oداً بالoVoس[oة لoلكoلYoةِmكmwoل



٧ اللغة اإلعالمية٠

املoXVoوقoة Wى الoراديو, وجنoاح الo]oرنامo\ يتoوقW iى مoع�oم األحoيان عoلى tيoقoاع هeا
الo[رنoام\ ووWقoاً لقommmدرة املeي} عoلى ^mلommويn الommmbmوت, Wيo[دأ املeoي} ال[رنoام\ ب[ط�ٍ
حoتى يعXoى Wرogة لoلoYستYo} لoلتoعود عoلى طommريقoةِ كال� املeي} وogو^� و{ob_oيت�
�ُ املeoي} tلى omgلmب املoوضmmmوع يoجب أن يoقسم اإليoقoاع بسoرعةrا يدoدمoVاً. وعouأي
yقرأoي �eال iلoون ا�تoYuoYoاً للoقWوت وobال nويoلo^ {و^ى مboى األدا� الW يةo]oنس

املeي}.

�َ عoلى �eبِ املoستYo} و{دYعo^ رنام\ أنo]ى الW ِةoوقXoVoة املYoكلoى الW ويراعى
انoتo]oاه� طoوال oWتoرة Ttاعoة الo]oرنooام\, م} مoراعoاة أن يoفoهم املoسoتYo} ك� كoلoYoة Wى
ال[رنام\ وي~^ى Tلك باست_دا� الكلYات السهلة ال[سيXة امل~لوWة والتى ^ُست_د� Wى

احلياة اليومية, ومT nلك :

-  استo_دا� الoكلoYoات واملXobلxoات املo~لوoWة والتى يoفهYoهoا ك� الoVاس على
السoوا�, وعoVدما يoتXoلب األمoر أحيoانoاً استo_دا� كoلoYة opير مo~لوoWة يجب

.{Yها املستYيرة �داً حتى يفهbلة قY� ىW رحها}

-  جتVب األسoلوب opير امل[oا{ر: أحoيانoاً يسoت_oد� هeا األسلoوب Wى األحاديث
الoعoادية ولoكop nير مoXoلوب اسoت_oدام� Wى الoراديoو; Wاملoفoروض استo_دا�

األسلوب امل[ا{ر إلعXا� املعلومة Wى الراديو.

-  است_دا� الكلYoات الوgفية, YoWستY} الراديو Z يoر� Wقرات ال[رنام\ وtمنا
يتo_يoلهoا مr nالل اZستYoاع, ولeoلك يoجب استo_دا� الoكلYoات الoوgفoية

.�حتى ^ساعد املستY} على الت_ي

-  احoترا� اللغoة املoXVوقة: وTلك بقoرا�ة الUV اإلTاعى كروايoة للoYستeW {Yلك
يجoعoلoVا نoxتoفظ ب� أطول مoدة ممكoVoة, وTلك بتoلويno الobوت Wى الفoقرات

ا�تلفة, واrتالف اإليقاع Wى ك� Wقرة.
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- املوسيقى: cانياً
^عد املوسيoقى أحد العVاgر األسoاسية Wى مكونات الo[رنام\ اإلTاعى وZ ي_لو
برنام\ Ttاعq مn املوسيoقى وrاgة املوسيقى املYيزة لoل[رنام\ أو ما يسYى مبوسيقى

التتر .

و^_لقُ املوسoيقى مoVاrاً و�واً عoاماً لل[oرنام\ حتى tن ك�oيراً مn الo[رام\ِ ^عرفُ
�ُ على عد�Yاعى يعTام\ اإلoى ال[رنW يقىoا أن است_دا�َ املوسoYيزة, كYا املoوسيقاهoمب

.{Yلى املستt ِ�^سربِ املل

� WيYا يلى:�Yراض ^تpاعية لعدة أTى ال[رام\ اإلW و^ست_د� املوسيقى

]- كo]oرنoام\ مoسoتoق�: و^oسoتo_oد� oWي� املoوسoيoقoى سoوا� احلoيoة أو املoسoجoلة,
واملوسoيoقى احلoية هى الoتى ^oسoج�ُ م[oا{oرةً Wى اZستoوديoو والoتى يعoزoWها

أوركسترا أو Wرقة موسيقية.

ُ�واملoوسيoقى املسoجلة هى املoسجoلة عoلى {رائطٍ أو على اسXoوانoات و^wك
املoوسoيقى Wى هyeo احلoالة مoxoتو� الo]oرنام\ حoيثُ يoعتoYoد ال[oرنoام\ بobفة

أساسية على املوسيقى.

a- كoلnxo ممoيز لoلo]oرنام\: ك�ُ الo]oرام\ اإلTاعيoة ^oستo_oد�ُ بoعض املقoXoوعات
املoوسيقيoة كلnxٍ مميoزٍ لل[رنام\ سoوا� أكان هeا ال[oرنام\ أr[ارا أ� حوارا أ�

حتقيقا أ� مجلة أ� دراما.

� ال[oرنام\rقى داoوسيoون املoة ^كoاحلال yeoى هWرنام\: وo]رات الoقoربط لفoك -f
و^ربط بoW `oقرات الo]oرنام\ اإلTاعoى, و^عoتo[ر oWاgالً بo` أ�زا� الo]oرنام\
الoواحد. وعVoد اسoت_oدا� موسيoقى الربoط يجب علoى كا^ب الUVo أن يxدد
� أن ^تال�� املoوسيقى م} مxoتو� الo[رنام\ واجلوuا, ويفoهVا و|مoيتهoنوع
الVفoسى للo[رنoام\ حتى Z يwoعoر املسoتY} بoانفboال بo` مYouون الo[رنام\

وموسيقى الربط.
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h- إلعommXmا� tيommxا� معm`: ^سoت_oد� املوسoيقى أحoيانoاً إلعoXا� tيoxا� مع`
سoوا� ^oغoيoير الoزمoان أو ^oغيoيoر املoكoان, ويتoوقT iلك اإليoxoا� عoلى طول
املoوسomيommقomى ونoوعoيoتoهoا, ويoسoتoo_oد� هeoا اإليoxoا� Wى الo]oرام\ اإلTاعoيoة

والدراما.

j- است_دا� املوسيقى ك_ليفة: �كn است_دا� املوسيقى ك_لفية Wى ال[رنام\.
� الكoلYoة املoXoVoوقة م}oام\ م�oرنo]oى الW `^وog زجoتمُ مoالة يoاحل yeoى هWو
� ال[رنام\. Wفى برام\ الwعرrدا `oلك إلحداث �و نفسى معTاملوسيقى و
�كnُ أن ^كونَ املوسoيقى rفيفة هادئة وrلفية لbوت املeي} مما يساعد على
^كoويn �و {اعر� يعيش oWي� املستY}, كeلك ^ستo_د�ُ أحياناً Wى الدراما

اإلTاعية ك_لفية إلبرا| اجلو الVفسى للb_wيات الدرامية.

٦- اسoتo_oدا� املoوسoيoقى كcdoYoر ogو^ى: أحoيoانoاً يoتم اسoتo_دا� بoعض اآلZت
املوسيoقية كocdYر gو^ى إلعXا� tيoxا� مع` وrاgة oWى الدراما. وأحياناً
{Yى املستW لوبXر املoيc~و^ى إلحداث التbر الocdت_د� املوسيقى م} املoس^

وrاgة Wى الت�Yيليات واملسلسالت اإلTاعية.

٧- كoYoوسoيقى أمoامoية: و^سoتo_د� املoوسoيقى Wى ^oلك احلoالoة عoVدما يoتXoلبُ
مYouoون الo]oرنoام\ الoعزف عoلى آلoة مoوسيoقoيoة معoيoVoة; �oYWالً عoVoد �tرا�
بoرنام\ عn املواهب الwابة ويكoون أحد الuيوف Wى ال[oرنام\ يجيد العزف
على آلة ال[يoانو وعVد tبرا| هeا العزف للoYستY} يكونُ ع[ارة عn موسيقى

أمامية و^كون �ز�اً مn مYuون ال[رنام\.

و^oعت[oر معرoWة مoxتويات املoكت[oة املوسيoقية Wى اإلTاعoة أمراً ضروريoاً بالoVس[ة
� است_oدامها Wى الo[رنام\]oقية قoيالت املوسيoسجoاع التYoرام\, ويجب س]oإلنتاج ال

حتى حتكم على مد� gالحية است_دامها Wى ال[رنام\.
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- املcdرات الbو^ية: cال�اً
يو�د نوعان مn املcdرات الbو^ية هYا :

املcdرات احلية أو الX[يعية :
��oاعى مTاإل �Yoعoال �� اZسoomتommوديoو أoVocا� ^oسoجooيmrدا ُ�mجomسo^ تىoى الoوه
,�xاب ويفتo]لم أو يغلق الoعد السboسير على األرض أو يoي U_} واتmXr وتomg
أو ^سجي� مno موق} احلدث نفoس� عVد �tرا� حتoقيق Ttاعى م�الً عn حادث وق} Wى
الXريق, وgوت سيoارة اإلسعاف وسيارة الo[وليس ك� Tلك يعتo[رُ مn املcdراتِ احلية
� WىYoعoال �oيoجoسo^ ا�ooVocس� أو أooفoدث نoوق} احلooم nم sلoجoة أ� سooيoعoيoo]oXoأو ال

اZستوديو.

املcdرات املسجلة :
وهى املcdرات الbو^oية املسجلة مس[قاً عoلى {رائط كاسيs و�اهزة لالست_دا�

م�� gوت أمواج ال[xر, gوت الرياح, gوت الرعد, أو أمXار pزيرة.

و^oسoتo_oد� املocdرات الoboو^oيoة م} بoعouoها أحoيoانoاً, oWتoتoXoلب بoعض الo[رام\
nوع واحد مoد� نo_oتoسoاً يoيانoة, وأحoلoجoسoرات املocة م} املوoيoرات احلocdoدا� املo_oاست
� املcdرات الboو^ية علىYعo^ال[رنام\, و nم �cداoحt لوبXير املoc~اً للتoقWرات وcdامل
|يادة oWعالoية الo]oرام\ اإلTاعيoة و^هoدف tلى املoساعoدة علoى tبرا| املoوقi أو الفoكرة
و^oفهم الob_owoيoات Wى الدرامoا اإلTاعoية, و^oسoاعد املocdoرات الobو^يoة عoلى ctارة
العواطi والت~cير على املستYع`, وهى ^oست_د�ُ Wى العديد مn األ{كالِ ال[رامجية

سوا� دراما أو برام\ وcائقية أو حتقيقات Ttاعية; وTلك لألpراض التالية :

]- tعXا� tيxا� باملكان:
oboWوت اآلZت يُعXoى tيoxا� ب~نVoا Wى مVobo}, وgوت الoسيoارات والouوضا�

يعXى tيxا� بالتسجي� Wى الwارع.

t -aعXا� tيxا� بالزمان:
boWوتُ الoعboاoWيoر يُعXoى tحoساسoًا بwoروق الYowoس وطلoوع الVoهoار , وgوت
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^دWق األمXار يعXى tيxا� ب~نVا Wى الwتا�.

t -fعXا� tيxا� باملوقiِ الت�Yيلى:
bWوت �سم يoر^Xمُ باألرض cم gوت أقدا� جتر� يعXoى tيxا� ب~ن {_bاً ما

.�X]ا� بسفر الxيt ىXد اإلقالع يعVائرة عXوت الgار^كب �ر�ة ويهربُ, و

t -hعXا� tيxا� نفسى:
سوا� بoالoرعب أو اخلوف أو الoتoرقب واZنت�oار, oboWوت دقات الoسoاعة يoُعXى

{عوراً باملل� واZنت�ار والسكون الwديد يعXى tحساساً باخلوف أحياناً.

t -jعXا� tيxا� بال[داية والVهاية:
boWوت دقoاق املسoرح يoُعXى tيxoا� بo[دايoة رW} الoستoار, وgوت اجلYoاهoير Wى

الVهاية يعXى tحساساً بVهاية املسرحية.

Zt ى است_دامهاW ةZر {ديد وعد� املغاexو^ية بbرات الcdويجب است_دا� امل
� على الoتكoيi الoVفسى م} الo[رنoام\ أو ^و�ي�]oتقoاعدة املسoرورة ملسouة الoى حالW
انت[اه� وعواطف� أو لإليxا� للYسoتY} بwى� مع` عn طريق اZست_دامات املتعددة

للcdYرات الbو^ية.

أساليب دم\ العVاgر الbو^ية املكونة لل[رنام\ :
�^oتعددُ أسoاليب دم\ الoعVاogر الbو^oية املكoونة لoل[رنoام\ اإلTاعى, وي_د� ك
مVها هدWاً معيVاً , ويجب على كا^ب الUV اإلTاعى أن يxدد أساليب دم\ العVاgر
� الoربط Wى الoلoغةoYر أدوات و�ogاoVoعoيب دم\ الoالoأس �]owo^اعى. وTاإل UVoى الW

املكتوبة, ومn األساليب املست_دمة ما يلى:

:Cutting {Xالق -[
{Xoريق قoط nر عoorدر آoboلى مt وتoog درoboم nئ مoا�oفoال املoقooتoنZى اVoعoo^
UVoال ��oة. م~ooجoW انىo�oوت الooboال {Wوت ورobooة الoاولoالل طr nوت األول مooboال
اإلTاعى بعد انتهmmmا� الفقmmرة التى يقرأهoا املeي} والدrول بالتسجي� الbو^ى م[ا{رة
cم قXo} الoتoسoجoي� الoboو^ى بoعoد انoتomهommا� اجلomز� املommXomلommوب والomدommrول بmmbomوت

.{mيemامل
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:Mixing زجmامل -a
ويoعVى دم\ gو^` أو أك�oر مn أgوات ال[رنoام\ اإلTاعى Wى آن واحد; �YWالً
� اخلار�ى, وهeاoسجيoالتoيقى بoزج املوسoية أو مoلفoيقى اخلoاملوسoي} بeوت املomg \دم
nا أوضح مYoدهoون أحoيك nكoاً ولoعoم {mYmتomسomا املomYmهomعomYmسoي `o^وombى أن الVomعoي

اآلrر.

:Fade In & Out تفا� التدر�ىrZال�هور وا -f
ويعVoى ظهور الbوت ^دريجoياً أو اrتفا�y ^دريجoياً , ويست_د� Tلك Wى بداية

ال[رنام\ ونهايت�.

:Cross Fade �rتفا� املتداrZال�هور وا -h
^عVى الل�xة التى يتال{ى Wيها gوت مع` هى نفس الل�xة التى ي�هر Wيها

gوت آrر ولكn حتدث هye العYلية Wى cوان مxدودة.

و^سoت_د� هye الXريقة عVد اسoت_دا� مقXوعت` موسoيقيت` Wتتال{ى tحداهYا
Wى الوقsِ ال�o^ �eهر oWي� األrر�, و^سoت_د� هye الXoريقoة Wى الدراما لإل{ارة tلى
�bسري} للف �^غيير املwهoد, ولكn ^ست_د� ب[ط� Wى الدراما بيYoVا ^ست_د� بwك

ب` املوسيقى.

:Partial Fade تفا� اجلزئىrZا -j
ويoعVoى انo_فoاض أحoد األogوات ^oدريجoيoاً tلى أن يobo[ح orلفoيoة لoboوت آrر
��o^ديث وoى احلW {يeoدأ املo]oاً ويoجيoدريo^ فضo_oVoقى يoيoوسoوت املog ًال�oر; مoهo�oي
املoوسoيقى orلoفيoة حلoدي�� وTلك جلeoب اZنoت[oاy لoلobوت الرئoيoسى Wى الo[رنoام\ وهو

gوت املeي}.

كeلك �oكnُ التركoيز عoلى gوتِ مoوسيقoى rفيoفة cم ^oتال{ى ^دريoجياً tلى أن
� املoوسoيoقى rلoفoيoة لهoYoا ممoا يعXoى tحoسoاساً�o^ا حوار, وoYoهoVيoب `obo_} {Yoسo^

بو�ودهYا Wى حفلة.
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:Board Fade In & Out تفا� وال�هور الكلىrZ٦- ا
ويست_د� هeا املXbلح لإل{ارة tلى انتها� {ى� مع` م�� انتها� مwهد مع`

ويكون هVاك Wترة sYg ملدة cالث cوانٍ cم ي[دأ املwهد اجلديد.

� عد�uان. ويفoكان أو الزمoغيير املo^ لىt دراما لإل{ارةoى الW ت_د�oلك يسeك
اسoت_دا� اrZتفoا� وال�هور الكoلى ملدة طويلة. و^oتراوح املدة املVاسo[ة Zست_دام� ما
ب` ٧-c [aانية حيث يست_د� بwoك� طوي� Wى املوسيقى وWى الدراما وWى انتها�

ال[رنام\ اإلTاعى.

� آrر مn أ{كال التال{ى أو اrZتفا� ولكZ n يتم مr nالل طاولةoاك {كVوه
� نoفooس� , ويoسYoى Self fade أو�ooYoس� أو املoفooي} نeoالل املr noا مoمنtوات وogاأل
�ُ علىYoيع �eو الoوديو هoستZا �rس� داoنف U_owى أن الVoا^ى , و^عeoفا� الoتrZا
اrتفoا� gو^� مr nالل حتoرك� أو اجتاه� جتoاy اجلز� املoيW sى امليoكروoWون وهو اجلز�

الZ �e يلتقطُ الbوت, و^ست_د� هye الXريقة عVد التقدمي لت�Yيلية Ttاعية.

وعoYلية دم\ الoعoVاgر الobو^يoة املكoونة للo[رنoام\ اإلTاعى هى مسئoوليoة املعد
Wيجب أن يxددها عVد اإلعداد للUV اإلTاعى بوضوح وب_ط واضح.

- اللقmmmmmXmات : رابعاً
^[دأ اللقXة عVد الuغط على |ناد الoتسجي� و^Vتهى بالuغط مرة أrر� علي�
إلنهoا� التoسجoي�. أما املwoهoدُ Wهو مoجoYوعةُ لoقoXات متoتابoعة ^دور oWى |مn مع`

� الدرامى.Yاهد يتكون العwوعة املYمج nا^�. ومeدد بxومكان م

و^عoرفُ اللقXات التليفoزيونية بكYية املادة الoداrلة ضt nYطار الwا{ة pير أن�
Wى املoYارسoة الفoعoليoة هVoاك اorتالف كo[يoر Wى ^oسYoيoة الoلقoXoات oYWا يoعتo]oر لقXoة
Long لةoة طويoXقoر لo]تoد يعoر�` قoد ا�oأح �مoتوسXoة Medium Shot مn ق[
Shot مn ق[� م_رج آrر. عoلى أن حتديد اللقXات عYوماً يتم على أساس ما ي�هر

Wى اللقXة مn اجلسم اإلنسانى.
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كلoYا |اد ما ^Yowل� اللoقXة مn مoساحة, قoلs التفoاgي�, وكلYoا قلso املساحة
التى ^oغXيها الoلقXة ; |اد oWقدان العالقة املكoانية للobورة بالVس[oة إلطارها األك[ر.
ورpم أن هVاك Wى الواق} أحجاماً م_تلفة مn الoلقXات Wى التليفزيون Zt أن أpل[ها

يVدرج حتs أنواع أساسية:

]- أحجا� اللقXات:
هVاك ^Vbيi أساسى ألحجا� اللقXات:

.Close Up Shot  ة القري[ةXاللق  -

.Medium Shot ةXة املتوسXاللق  -

.Long Shot       ويلةXة الXاللق  -

كيi نxدد حجم اللقXة ?
�كn لكاميoرا الفيديو أن ^كiw لVا ك�َّ مoا يجر� Wى املwهد مr nالل سلسلة
�مn اللقoXات ال[عيoدة والقريo[ة. و�كn حتديoد حجم اللoقXة Ttا عرVoWا الغرض مn ك

نوع مn اللقXات:

(أ) اللقXات القري[ة:
-  ^لفsُ ال�Vر أل{يا� مxددة Wى الكادر.

-  الت~كيد على أ{يا� معيVة.

-  ^�هر رد الفع� و^ع[يرات الو��.

-  ^وضح ^فاgي� األ{يا�.

(ب) اللقXات ال[عيدة:
وهى ^ست_د� عادة Wى بداية املwهد, ونلج~ tليها Wى األpراض التالية:

-  ^عرVWا مبوق} احلدث واجلو العا� للYكان.

� الكادر.rمتابعة احلركة دا nا مVVكY^  -
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-  ^عرVWا بالعالقات ب` األ{يا�.

(�m) اللقXات املتوسXة:
هى لقoXات وسيoXة ب` اللoقoXات القريo[ة وال[oعيدة, و�oكn مr nاللها الoتعرف
على o}tارات وحركات اجلسم كoاألر�� واأليد�, كYا أنVoا Z �كn الoVق� مn لقXات

طويلة للقXات قري[ة بدون لقXات وسيXة W Ztى حاZت قليلة.

: (د) اللقXات ال[عيدة �داً
^oساعoدُ املowاهد عoلى احلobول على ن�oرة مoوضوعoية عn املoكان, وWى الoغالب
^ست_د� عدسات Wide Angle للboxول على ^لك اللقXات التى حتقق األpراض

التالية:

-  ^ساعد على التعرف على املواق} الك[يرة كYا Wى األWال� التاري_ية.

-  التعرف على اجلو العا� للYكان.

-  التعريi بالعالقات ب` مجYوعات مn ال[wر.
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مل_U الوحدة الرابعة

nيرها مop nزها عoيYo^ ة التىoعامoها الobائobr اoية لهoغة اإلعالمoالل sانoا كTt
nاً عuا أيoيزهYo^ ا التىoيتهogوbr اoون لهoيفزيoو والتلoة الراديoن لغvW ,ةoواع اللغoأن

بقية أنواع اللغة اإلعالمية.

^obr {]oVوgية الoلغoة اإلTاعية مbor nوogية املفoردات التى ^oكوzن هye الoلغة,
Wاملفردات األساسية oWى لغة التليفزيoون هى «اللقXات ب~{كالoها و|واياها ا�تلفة",

واملفردات األساسية Wى لغة الراديو هى «الbوت» بتwكيال^� ا�تلفة.

^oعتo[ر الoكلYoة املXoVوقoة هى العYoود الoفقoر� للoغة الoراديو, ويoراعى Wى الكoلYة
� عoلى �eب املoستYo} و{oد انتo[اه� طoوال Wتoرة TtاعةYoام\ أن ^عoرن]oى الW وقةoXoVامل
الo[رنام\, مo} مراعاة أن يoفهم املسoتY} ك� كoلYة Wى الo[رنoام\ وي~^ى Tلك باسoت_دا�

الكلYات السهلة ال[سيXة امل~لوWة, والتى ^ست_د� Wى احلياة اليومية.

^عد املوسيoقى أحد العVاgر األساسية Wى مoكونات ال[رنام\ اإلTاعى, وZ ي_لو
برنام\ Ttاعى مno املوسيقى وrاgة املoوسيقى املYيoزة لل[رنام\ أو مoا يسYى مبوسيقى
الoتتر, و^_لق املoوسيقى مVاorاً و�واً عاماً للo[رنام\ حتى أن ك�oيراً مn ال[رام\ ^عرف
مبoوسيقاها املYoيزة, كYا أن استo_دا� املوسيقى Wى الo[رنام\ يساعد املcdoرات الbو^ية
على ctارة العواطi والoت~cير على املستYعo`, وهى ^ست_د� Wى العديد مn األ{كال

ال[رامجية وTلك لألpراض التالية:

-  tعXا� tيxا� باملكان.

-  tعXا� tيxا� بالزمان.

-  tعXا� tيxا� نفسى.

-  tعXا� tيxا� بال[داية والVهاية.
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^عت[ر "اللoقXة" هى املفردة األساسية Wى لoغة التليفزيoون, ولك� لقXة أهداWها,
�oWالoلقoXoة الoقريo]oة ^لoفs ال�oVoر tلى األ{oيoا� مxoددة Wى الoكoادر, و^�oهoر رد الoفع
و^عo[يرات الoو��, و^وضح ^oفاogي� األ{يoا�, واللقXoة الo[عoيدة ^عoرoVWا مبوق} احلدث

� الكادر, و^عرVWا بالعالقات ب` األ{يا� وهكeا.rمتابعة احلركة دا nا مVVكY^و
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أسئلة على الوحدة الرابعة

س]: ^oعد املoوسيoقى أحoد العoVoاgر األسoاسoية Wى مoكoونات الo]oرنام\ اإلTاعى. Wى
ضو� Tلك وضح أهم است_داما^ها ودZZ^ها Wى الUV اإلTاعى.

سa: حتدث عn أنواع املcdرات الbو^ية .

سf: اTكر األحجا� الرئيسية للقXات التليفزيونية والدZZت العامة لك� حجم .

�سh : ^تعدد أسالoيب دم\ العVاgر الbو^ية املكونة لل[رنام\ اإلTاعى , وي_د� ك
مVها هدWًا معيVًا .

    ا{رح الع[ارة مwيرًا tلى هye األساليب .

سj : ا{رح أهYيoة الكلYة املXVoوقة Wى الUV اإلTاعى , مwoيرًا tلى األمور الوا�ب
مراعا^ها Wى است_دامها .

 ?
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مرا�} الوحدة الرابعة

(]) سoو|ان القoليVoى, ه[oة السYoر� t :([llf)نoتاج الo[رام\ لoلoراديو والoتلoيفoزيون. الoقاهرة,
مكت[ة الw[اب.

(a) حسn عYاد مكاو� t :([lkl)نتاج ال[رام\ لoلراديو: ال�Vرية والتX[يق, القاهرة, مكت[ة
األجنلو.

� Wى علم الxobاWة: tنتoاج ال[رام\ اإلTاعية, القاهرة,r): مد[lkfا� (Vعزيز الغo) ع[د الf(
مكت[ة األجنلو.
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الوحدة اخلامسة
لغة األخبار فى الراديو والتليفزيون

األهداف السلوكية :
 بعد دراسة الدارس ملوضوع الوحدة, يجب أن يكون قادراً على أن:

X- يعرف العWاVر اللغوية الواUب Tوافرها فى األخبار اإلSاعية.
.Yار واإليجاZمة لت^[ي\ ا]ختYيوض` ا]عتبارا_ الال -a

.bة والوضوcمة لت^[ي\ البساYكر ا]عتبارا_ الالd٣- ي
.eدfي\ الفورية فى ا]g أساليب hيب -i

.jاعى وكيفية كتابتSا_ اخلبر اإلkيعرف مكو -l
r- يعرف اخلZاpq الالT oYوافرها فى قارn الmWرة.

t- يبh مبادT nكويs األخبار التليفزيوkية.
٨- ي^دد ال[واعد املتبعة لكتابة األسvاu فى األخبار.

x- يdكر األkواع الرqيسية لل[wا_ وقواعد اختيارها فى األخبار املZورة .
}X- يmرb عvلية اإلعداد الzWاqى للyبر التليفزيوkى .

العWاVر :
-  م[دمة.

-  أساسيا_ كتابة األخبار اإلSاعية.
-  T[د| الmWرة اإلخبارية.

-  األخبار التليفزيوkية.
-  اختيار الل[wا_.

-  الل[wا_ الZوTية املرqية.
-  الل[wا_ الوسيwة.

-  اإلعداد الzWاqى للyبر.
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الوحدة اخلامسة
لغة األخبار فى الراديو والتليفزيون

م[دمة :
لكى g[\ األخبار الzدف مzWا ]بد� وأن T~توافر فى اخلبر أربعة عوام{ رqيسية

هى: الدقة, والسرعة, والوضوb, واملوضوعية.

sوع �لى أك�ر مUل� بالرSاعى, وSمراعاة ال~دقة فى كتابة اخلبر اإل sال��دق��ة: ]بد� م
مZدر مs مZ~ادر األخبار للت^[\ مV s^ة اخلبر, ف�الً عs مراعاة الدقة
فى ك~تاب~ة األرقاo واألس~v~اu واألحداe, وي~�Tى عدo ال~دق~ة فى كت~ابة اخل~بر
اإلSاعى مs ا]ست~عجا� أح~ياkاً فى �Sاعة اخل~بر دون الت~^[\ مV s^تj أو
V^~ة األرقاo التى ي~^توي~zا اخلبر أو V~^ة األسv~اu فى اخلبر, وك~لvا كان

اخلبر أك�ر دقة كان أك�ر مZداقية.

الس~رعة: T~عت~بر ال~سرع~ة ع~امالً مv~zًا فى ك~ت~ابة اخل~بر و�Sاع~تj. فاخل~ب~ر يع~د سل~عة
سريعة التل� لو ل� يdع فى وق� ح~دو�j, ولdا يدف� عام{ السرعة م^رر�
mk~را_ األخب~ار �لى س~رعة g~رير اخل~بر, ول~كs ي~جب gر� ال~دقة امل~wل~وبة

حتى ] ي�د� عام{ السرعة �لى التyلى عs الدقة فى gرير اخلبر.

}vتmو�, و] يv~� jاماً لي� بv~T ًأن يكون اخل~بر واض^ا bى الوضوW~يع :bالوضو
ع~لى ك~لv~ا_ أو م~عان� �~ير م~ف~zوم~ة بال~W~سب~ة لل~v~ست~�v, وT[� م~س~�ول~ية
وض~وb اخلبر على ا�رر ال�d يW~بغى أن يف�z فى الب~داية حتى يستwي� أن
ي^رر� �لى املس~ت�v, ويجب على م^رر اخلبر أن ي~س�� kفسj أ�Wاg uرير� ,
ماSا ي~جب أن يع~رفj املس~ت�v? و�Sا أU~ا� عs هdا ال~س�ا� �ك~s بعد Sل�
أن ي��W ا�رر امل~ادة املوUودة لديj وي^ررها على �ك{ قZة خبرية, وعلى
م~^رر األخ~ب~ار أن يت~dكر داv~qاً أن ال~z~دف الرq~يسى م~g sري~ر األخب~ار هو
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س~رع~ة �Sاعت~z~ا, ول~dا يجب أن ي~ك~ون اخل~بر فى V~ورjT ال~z~Wاq~ي~ة واض~^اً
وم~^دداً و] يm~تv{ على T~فZي~ال_ ] معWى ل~zا, ويع~د الوضوb مs أه�
ع~وام{ �اb اخلبر, وبدوjk يت~عسر على املستv~� ف�z اخلبر أو األفكار التى

ي^تويzا.

امل~وضوعية: واملوضوع~ية Tع~Wى أن يW[{ اخل~بر ك^[~اq\ مجردة �لى امل~ست�v بدون أن
يm~ت~v{ ع~لى وz~Uة k~�~ر أو رأ� ا�~رر , فامل~�z فى األخ~ب~ار اإلSاع~ية أن
W~T[{ �~وضوعي~ة �لى املس~ت�v بz~دف �خب~ار� �ا يج~ر� حولj, ول~ي� بzدف

.jير علي��الت

أساسيا_ كتابة األخبار اإلSاعية:
بع~د �v~ي� كاف~ة األخب~ار ال~تى ZT{ �لى ا�~wة اإلSاع~ية, واk~ت[~اu ما ي~Zل`
م~z~W~ا ل�Sاع~ة, W~T~ت~[{ األخ~ب~ار �لى V~ال~ة ال~ت~^~ري~ر ح~ي� ي~ت~ولى رq~ي� ال~ت~^~ري~ر
مراU~عتzا و�ي~جاYها, وي~وك{ مvzة ك~تابة T~ل� األخبار ب�س~لو� يتالou وT~[د�zا فى
اإلSاع~ة �لى م~جv~وع~ة ا�~رريs ال~dيs يع~v~ل~ون م~عj, و�د ف~ى ك�~ي~ر مs ا�~wا_
اإلSاع~ي~ة م^~رريs م~ت~h~Z~Zy فى ك~تاب~ة أk~واع مع~ي~W~ة مs األخب~ار م~�{:- م~^رر
الm~�ون ال~سي~اسية - م~^رر ال~����m~ون ا]قت����Z~ادية - ا�~رر الري~اضى... وهكdا.
و�v~ة عدة اعت~بارا_ يW~ب�غ��ى م~راعاzT~ا عWد ك~تابة األخ~بار اإلSاعي~ة, �كvU� s~الzا

فيvا يلى:-

:Yار واإليجاZأو]ً- اعتبارا_ لت^[ي\ ا]خت
X- يجب أن T~كون v~U{ اخلب~ر قZ~يرة, وSل� ح~تى يس~z{ على ق~ارn الm~Wرة
sاع مdتب� ما يT sم �v~املست sكvم� س~رعة السرد, وحتى ي~ت jفسk ضب�
أخبار. ولdا ي~ZW` بت~[سي� ا�~v{ الwوي~لة �لى vU{ ق~Zيرة ع~Wد �عدادها

للت[د| فى mkرا_ األخبار.

sري\ ال~ب~عد عc sل~� عS اع~ي~ة مب~ا�~رة ; ويت�Sاإل }vك~ون ا�~T ي~جب أن -a
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ا�v{ ا]ستzاللي~ة, و] سيvا �Sا كاv~U �kالً cويلة, ويف~�{ عWد Vيا�ة
اخلبر أن Tدخ{ فى املوضوع مبا�رة دون zvTيد أو استzال�.

م���ا�:
فى خw~ابW� jاس~بة احت~فا]_ عي~د العv~ا� التى أقي~�v فى �برا اخل~يvة أم�,
أعلs الرqي� حس~Wى مبار¡ Vرف مW^ة عيد العvا� بواق� عmرة أياv� oي� مو فى

الدولة.

.... jابwالل~ية األولى «فى خzلة ا]ست~vف ا�dا اخلبر ي~ف�{ حd~رير هg دW~ع
أم�». وTبدأ ب�ه� ما فى اخلبر وهو Vرف املW^ة.

٣- ي~جب م~راعاة ح~dف ا�~v{ ا]عت~راضي~ة - ق~در اإلمك~ان - وSل� ل~ت^~[ي\
عZWر ا]ختZار والدخو� فى موضوع اخلبر مبا�رة.

م���ا�:
�dال jابwية فى خWي~wة الت~^رير ال~فلسv�~Wي� مqالسي~د ياسر ع~رفا_ ر sأعل
أل[ا� أم~� فى افتتاb اUت~vاعا_ ا¢ل� الوW~cى الفلسw~يWى با�زاqر �عالن الدولة

الفلسwيWية املست[لة.

ع~Wد gرير ه~dا اخلبر ي~ف�{ حdف ا�~vلة ا]ع~تراضي~ة (فى خwابj .... أم�)
�vي�ر املست [ S� ,ل� أه� ما فى اخلبرS ب�ر مبا�~رة; ألن��yل��ب ال��V والدخ�و� فى
و] يp]~W مs قي~vة اخل~بر أن ي~كون �عالن ال~دولة الف~لس~wي~Wي~ة £ فى ا�زاqر أو فى

�يرها!!

i- ي~جب م~راعاة أن ي~كون ال~ف~اع{ قري~ب~اً مs الف~ع{ فى ا�~v{ اإلSاع~ية ع~Wد
كتابة األخبار قدر اإلمكان.

:bة والوضوcياً- اعتبارا_ لت^[ي\ البساkا�
W� -Xب استyداo الكلvا_ الغام�ة أو التى يZعب فzvzا أو gدe التباسا

فى ف�z ا�zvور ملعWاها.
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a- الت[~لي{ - قدر امل~ستw~اع - مs استyداo الب~ياkا_ واإلح~Zاqيا_ امل~wولة
Sل� أن امل~س~ت~�v ] ي~س~ت~w~ي� أن ي~ت~ابع~z~ا وي~ف~z~v~z~ا, �� �ن �ع~ادz~Tا أو
Tك~رارها ر�ا ي~^دe أخ~wاu أك~بر. و�~كs أن يت~اب� املس~ت�v امل~تpZy أو

املzت� م�{ Tل� البياkا_ فى برام¤ �Sاعية أخر�.

hZy~� sدي� عfا sv�~ا كان اخلب~ر يتS� بqي~ر الغاvض oدا~yب استW~� -٣
pymولة على ال~zالت~عرف بس �vع~لى املست }zل� حتى يسSو ,h~تلفy~م

ال�d يعود عليj ال�vير, واألف�{ مS sل� أن يعاد Sكر ا]س� املعWى.

i- الت[لي{ مs استyداo الZفا_ وال�روف عWد Vيا�ة اخلبر اإلSاعى.

sة مUدر sv�k ا �لى ع[ود حتىzويل~g }ولة يف�wامل oد كتابة األرق~اWع -l
(iixr٨) ًا ك~ان ال~رق� م�الS¥ف ,�v~ب امل~س~تkاU sوا]س~تي~ع~ا� م �z~ال~ف
oل� أن أرقاS ,ريباً أو حوالى]T و�]~k [ألفاً.. ويف�{ أ il و�]k أن sك�

الع[ود Tكون T[ريبية عادة.

r- ي~جب ا]بت~عاد عs اس~تyداo الع~بارا_ وامل~wZ~ل^~ا_ الف~Wية ال~تى يZعب
.hZZyب املتkاU sا �] مzvzف

�ال�اً- اعتبارا_ لت^[ي\ الفورية:
X- ي~ف~�{ لت~^~[ي~\ عZ~W~ر الف~وري~ة عW~د ك~ت~ابة األخ~ب~ار أن kس~ت~yدV o~ي~غة
امل�~ارع~ة ما أم~كs. ول~كs ه~dا ] يع~Wى أن ي~ل~تزo ا�~رر ب~ال~بدu ب~ال~فع{
sا¡ ك~�~ي~ر م~~W~ق~د وق� ب~~ال~ف~ع{. وه eد~fا ك~ان اS� امل~�~ارع دوم~اً ح~ت~ى
األل~ف~ا§ وال~Z~ي¦ ال~تى T~د� ع~لى اf~الي~ة وال~ف~وري~ة دون اس~ت~y~داo ال~فع{

امل�ارع, ومS sل� استyداo العبارا_ التالية:
-  وقع� مdW قلي{.

-  ] Tزا�¨ الWيران مmتعلة.

-  �fة �عداد ه�d الmWرة.
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S� -aا sv~~�~T اخل~ب~ر ع~دة أح~داe وق~~ع� خال� ال~[~Z~ة اإلخ~~ب~اري~ة فى أYم~W~ة
م~y~تل~ف~ة, يف~�{ أن ي~ب~دأ ا�رر ب~�ح~دe و©خر ال~ت~wورا_ فى ال~[~Zة, ��
يWت[{ لعر� ما سب\. وهdا يعwى األkباu حيوية أكبر, ويتmvى م� cبيعة

الفورية التى يت^لى بzا الراديو.

:uاvد كتابة األسWراعى عT _اعتبارا - رابعاً
X- يجب ا]بت~عاد عS sك~ر أسvاu ب~Zورة مب~ال¦ في~zا داخ{ اخلب~ر الواحد, �]

�Sا كان لتل� األسvاu د]لة خاVة فى الmWرة.

a- يف�{ Sك~ر الو يف~ة أو املZWب ال~mT �dغ~لj الZ~ymية ق~ب{ اسzvا, Sل�
أن ال~~و ~~ي~~ف~~ة أو امل~~Z~~Wب أه� مs ا]س~�, ب{ �ن ا]س� ] ي~~ك~~ون م~~^~وراً
لªح~~داe �] مs خال� و ~ي~ف~تj أو م~Z~~W~بj, و�Sا ك~ان مs ال~�~رور� Sك~ر
ا]س� ف~ي�S }~Uل� �لى ف[~رة T~ال~ية فى اخل~ب~ر, وب~الw~ب� T~س~ت~�Wى مS sل�

األسvاu املzmورة لكبار الZymيا_ ا�لية والعاملية.

٣- عW~د ك~تاب~ة األس~vاu األW~U~ب~ية, ي~جب أن T~كتب ب~^~روف VوT~ي~ة وبال~ل~غة
ا]�ليزية حتى �كs للdvي� قراzTuا بwري[ة V^ي^ة .

i- فى حالة وU~ود أسvاV u~عبة أل�y~ا» �ير مع~روفh لد� امل~ست�v, يجب
ح�~dف ه�~�d األس~v~اu, م~ا ل�� ي~ك�S sك��~ره~ا ض�~روري~اً وم~^�~وري~اً ب~ال~W~س~بة

.eلل^د

م���ا�:
اس~ت[ب{ السي~د/ أحvد ماه~ر وYير اخلارUية أم� الس~يد كوسي~WدوTيران س�ف�ير

.sالبلدي hا]كوادور فى ال[اهرة لب^� العالقا_ الدبلوماسية ب

األف�{ هWا أن d^kف اس� السفير وkكتفى بdكر و يفتS ,jل� أن ا]س� - فى
� عWد قراuةw~ي� يكون ع~رضة للوقوع فى اخلdا أن امل~vك ,�vاملست �z~ي [ - jTاS حد

.uاvاألس �dم�{ ه
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l- ي~جب ع~لى ا�~رريs اإلSاع~ي~h فى اإلSاع~ا_ ا¬~تل~ف~ة ال~ت~�ك~د مV s~^ة
أسv~اu املس�~ولh األU~اkب التى ي~ك�~ر Tداول~zا فى األخ~بار, وا]T~فا على
cري~[ة واحدة فى كتاب~تzا وz]~wkا. ويت~�` ال[Zور فى Sل� فى اإلSاعا_
العربية. ف�vالً حتى ا®ن لي� هWا¡ اTفا على كتابة وwk\ اس� السكرTير
العاo لª¯ املت~^دة, و�د لك{ �Sاعة c~ري[ة خاV~ة, (كوفى عWان -كوفى

©kان).

خامسا- اعتبارا_ Tراعى عWد kسبة األخبار �لى مZادرها:
X- ل~ل~^~ف~ا§ ع~لى دقة امل~ع~اkى وV~^~ت~zا, ي~ف~�{ kس~ب~ة اخل~ب~ر �لى م~Zدر�,
وT~زداد أه~vي~ة Sك~ر امل~Z~در فى اخلب~ر اإلSاعى ع~W~دم~ا T~كون األخ~ب~ار �~ير

م�كدة أو مmكوكاً فى مد� V^تzا.

و�كs ال~[و� �ن ه~Wا¡ �ال�~ة أسب~ا� رqي~سي~ة Tدعو ا�~رر اإلSاعى �لى ضرورة
kسبة اخلبر �لى مZدر�. وه�d األسبا� هى:-

(أ) املوضوعا_ اخلالفية:
ع~Wدما ي~عر� اخلبر مل~وضوع yTت��~ل���� ح���ول���j ا®راu وو���z�Uا_ ال~�Wر, يجب
أن يك~ون واض�^��اً م�V sي��ا�~تj أن ما ي[����دمj ل~ي���� رأيا ����Z���y~ياً للdvي�, أو
أjk �~~�{ م~وق� اإلSاع���~~ة. ول~كs ي~ج���ب م~الح�~�����~ة أS� jkا ك~~ان ال~رأ� خ~ارU~اً أو
ي~ت~�~s~v �~ري~^~اً ف~ى ا®خ����~ريs, ف~¥ن k~~س~ب~تj �لى م~~Z~در� ] T~ع��~~ف����ى امل~�س~س~ة
اإلعالمي~ة مs املس~�ول~ية ال[����~اkوk~ية. ولdل� ي~Wب~غى التع~ام{ م� م�{ ه���~�d األخبار

ب^��dر �ديد.

(�) حيادية كاTب اخلبر:
.uباkأ s~م jدم]~T ة ما~^V sك~د م�فى ك{ اf~ا]_ يW~بغى ع~لى اإلSاعة أن T~ت
وفى اfا]_ التى ] T~توافر في~zا �مك~اkية Sل�, ف¥ن k~سبة اخلب~ر �لى مZدر� vgى

اإلSاعة بع° الmىS ,uل� أن Sكر املZدر هWا ي^vلj مد� مZداقية اخلبر.
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(�U) �ضفاu ال[وة واألهvية:
Sل� أن Sكر م~Zدر الWب� ك�يراً م~ا ي�فى عليj أهvية خ~اVة ويعwيj مZداقية

.�vأكبر و�[ة أكبر لد� املست

a- ير� البع~° أjk مs األف�{ أن يرد Sكر مZدر اخل~بر فى البداية.. والواق�
jk�� sدر مZكر املS ل� و�ن كانS ,خبر �لى ©خ~ر sتل� مy~ا األمر يdأن ه
«eدfاألحي~ان يكون «ا sفى ك~�ير م jkلت~ل[ى اخلبر, �] أ �vيز املس~تz~�

فى حد SاjT أه�, ومs �� ي�S }Uكر املZدر.

م���ا�:
�Sا ك~ان اخل~بر عs وق~وع اk~[ال� عس~ك~ر� فى دول~ة ما وا�~ت~يا� رq~ي� ال~دولة
وك~بار امل~س�ول~h في~zا, أم~ا مZدر اخل~بر ف~zو ZT~ري` أدلى بj املت~^دe ب~اس� قيادة

ا]k[ال� إلSاعة بالد�.

ع~W~د g~ري~ر ه~dا اخل~ب~ر, �~د أن «اf~دe» وw~T~وراjT أه� ب~ك~�~ي~ر م~s امل~Zدر.
فاملست~�v يعW~يj أن يعرف wT~ورا_ ما حدe فى ه~dا البلد ب~Zرف الW~�ر عs املZدر

ال�d أدلى �علوما_ عT sل� التwورا_!!

٣- عWد استyداo ا]ستzmادا_ وا]قت~باسا_ وZTري^ا_ املس�ولh, يجب أن
TوYع ب~W� h~ايا اخل~ب~ر, وSل� حتى ] ي~yت~ل� األم~ر فى Sهs املس~ت�v, فال

يستwي� التفرقة بh كالo املZدر املستzmد بj وكالo املdي�.

كي� Tكتب اخلبر اإلSاعى?
ي^تو� اخلبر اإلSاعى - عادة - على عدد مs العWاVر الرqيسية هى:-

-  ا�vلة ا]فتتاحية - امل[دمة.

-  Uس� اخلبر.

-  ا�vلة اخلتامية.
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:Lead - لة ا]فتتاحية - امل[دمةvا� -X
T~~س�~~ت~y~~دo اإلSاع~ة - فى �V~~ي��~~ا�~ة األخ~~ب~ار - أس~~ل~~و� ال~z~~رo امل~[~~ل~و� -
Inverted Pyramid - ويعWى ه~dا األسلو� ك~تابة أك~�ر عW~اVر اخلب~ر أهvية فى
البداي~ة , �� Tتدر± ال~عWاV~ر األخر� بع~د Sل� حسب أهv~يتz~ا حتى ZT{ �لى رأس

.oرzال

وي~تي` اس~ت~y~داo ه~dا األس~لو� ف~رV~ة T~زوي~د املس~ت~�v ب~�ه� وأح~دw~T eورا_
sر مZWد أ� ع~Wراً ل�~روف الوق� ع�~k اخلبر �w~ق jمع sا �ك~vة اإلخب~ارية, كZ~]ال

العWاVر األق{ أهvية.

svداً فU يرةZ~اعية قSاخل~بر ا�يد, وألن األخ~بار اإل bوامل~[دمة ا�ي~دة هى مفتا
ال~�رور� أن T~ب~دأ بداي~ة س~لي~v~ة sv~�k م~عz~ا �d~U اkت~با� امل~س~ت�v م~s أو� vU~لة

و��ارة ف�ولj ملتابعة ا]ستvاع.

ومs ه~W~ا ف~ي��~جب أن g~~ت~و� م~[���~دم~ة اخل~ب~ر ع~ل~ى أه��� م~ا ف~يj, ف~امل~[~دم~ا_
jبلغ~Tو ,���vت�ب��~ا� امل�س�~ت�~kد ا��m~T ابة التىd~يرة ا��~��Z�]~ة هى امل�[��~دما_ ال~^UاW~ال

.eه� ما حد�ب

و�كs أن kلpy أه� قواعد �عداد امل[دمة ا�يدة فيvا يلى:-

 التركيز: يجب أن Tكون م~[دمة اخلبر م~وUزة ومركزة, وعادة م~ا �يب امل[دمة
sا, وهى: مzWاب~ة عUاألس�ل~ة األساسية ال~تى يسعى اخل~بر ل� sم h~Wواحد أو ا� sع

- ماSا - متى - أيs - ملاSا - كي�.

ويجب أ] vg{ امل[~دمة Yوايا أو ح[اq\ متعددة, ب{ يف�{ أن Tركز على Yاوية
أو ح[ي[ة واحدة لت[ود املست�v �لى قلب ال[Zة اإلخبارية.

ال[����Zر: امل�[��~دمة الW~اU^�ة ه�ى امل[�~دم�ة ال[�~��Zيرة التى T~[دo لل~vست�v أه�
م~ا ف~ى اf~دe فى أق{ ع~دد مs ال~ك~ل~v~ا_. وع~ادة ] T~زي~د امل~[~دم~ة عل~ى v~U~لة أو

.hTيرZق hلتvU
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,jتباهkو�د ا �vاملس~ت �d� اخل~بر, والعام{ األو� bيوية: امل~[دمة هى مفتاfا
\]g بي~ة حتىSا~Uا ح~يوية وz~ل svس�~لو� ر�~ي\ ي��لdا ي~جب أن ZT~ا² امل[��دم~ة ب

الغر� مzWا.

:The body س� اخلبرU -a
وي~[~Z~د بj ال~[~Z~ة اإلخ~ب~اري~ة k~ف~س~z~ا. وv~U }~vg{ ا�~س� T~ف~اV~ي{ ال~[~Zة

اإلخبارية وwTوراzTا. ويyتل� cو� Uس� اخلبر مs خبر �لى ©خر.

pZ¬الوق� ا sل~ة ا]فتت~احي~ة أكب~ر مv~ل~لج pZ¬اً يك~ون الوق� ا~kح~يا�ف
.eدfي{ فى اVفاT ¡اWه sكT ا ل�S� ل�S , للجس�

٣- ا�vلة اخلتامية:
وهى ا�~vل~ة اخلت~امية ال~تى يy~تت� ب~zا ا�~رر خبر� اإلSاع~ى. ويجب أن يراعى
ا�~رر ا]ح~ت~ف~ا§ بامل~س~ت~�v حتى z~k~اي~ة اخل~بر, ومs �� ي~ب~ت~كر ا�~ررون V~ي~ا�ا_
متعددة للجv~لة اخلتامية للyبر ل�vان Sل�, ف~يvكs أن gتو� ا�vلة اخلتامية على
م~ع~ل~ومة U~دي~دة ل� T~رد فى امل~[~دم~ة و] ا�~س�. أما �Sا ك~ا�k ال~[~Z~ة اإلخ~ب~ارية ل�
sرة مmW~ل~ة اخلتام~ية �ا ي~وحى �تاب~عة كام~لة للvا² ا�~ZT أن sكv~ب~عد, في }vكت~T

Uاkب أول�� الdيs يzتvون بالWب� األخير.

hي~ة, فى حv~اس }vز ب~جUامل~و uبا~kي~ا�ة أV اعا_ ع~لىSمع~�� اإل �Uدر -i
,¤zWا الdzة مب~رر لv� فعلي~ة. ولي� }vة ب~جqمبتد uب~اkي{ األVفاT ىT�~T

.jن العربية اعتاد_ عليSأن األ [�

وT~لج�� بع° اإلSاع~ا_ -عادة- �لى T[~د| موUز ال~mWرة فى z~kايت~zا, وبWف�
,uبا~kأ s~رة م~m~W~فى ال uا~U ه� م~ا���V~ي��~ا�~تj وT~رT~ي~بj, وSل� إلح~اc~ة امل~س~ت~�v ب~
sا مzفي uاU ه� ما�وإلعالo املس�ت~vعh الdيs ل� يت~ابعوا الmWرة - م~dW بدايتzا - ب~

.uباkأ
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T[د| الmWرة اإلخبارية:
sى مT�] �~� أن ا]w~k~ب~اع ال~�d يت~ول~د ل~د� ا�~z~v~ور �~ا� m~k~رة األخ~ب~ار ي~
ع��Z~�Wريs أساس~يh ه���v~ا: الZ~يا�ة ا�~يدة - ومي~كاkي~كي~ة الت[~د|. ول[د g~د�Wا
فيvا س�ب�\ عs ال~�Zي��ا��ة ا��ي��دة لªخ�ب��ار, ويب�[��ى أن �k~ت��^��دe عs ميكاkيكية

الmWرة.

cري[ة T[د| الmWرة:
hيت~ول~د ب �d~ع~ور ال~mل~� الS رة األخب~ار فى ال~رادي~و هو~m~k ل~ع{ أه� م~ا �ي~ز
sوم .jزلWي� �لى مdدعا امل jk�قارn الmWرة وzvUور�. فاملست�v أو املmاهد يmعر وك
ه~Wا يجب أن ي~راعى املdي� ©دا� وق~واعد ال�~ياف~ة, ب^ي� ي~كون ض~يفاً م~[بو]ً دون

Tكل� أو رسvيا_.

Newsreader رة~m~W~ال nأو ق~~ار Newscaster ي� األخ~ب~ارd~~ل\ اس� م~w~وي
على Sل� الpy~m ال�d ي~عv{ فى مج~ا� T[~د| األخبار. وي~�د� م[دo ال~mWرة دوراً
م~vzًا وأساسي~اً فى مد� �احzا وم~تابعة ا�z~vور لzا أو اZk~رافj عzWا - وهdا أمر
c~ب~يعى, ف~ال~عv{ اإلSاعى ي~^ت~ا± �لى V~فا_ وم~[~وما_ �~Zy~ي~ة مت~ع~ددة يW~بغى
Tوافرها ف~يsv يتZد� لj, ول~سWا بZدد ال~تعر� لتل� ال~Zفا_ وامل[وم~ا_. ولكWWا
k[و� �ن م[دm~k oرة األخبار فى الراديو يجب أن يت^لى �جvوعة مs اخلZاpq التى

�كs �يجاYها فيvا يلى:-

X- التعبير الZوTى ا�يد:
يلعب الZو_ وc~ري[ة األداu دورا مvzاً فى �ضفاu اf~يوية على mkرة األخبار,
ف¥Sا كان الت~عبير ال~ZوTى Uي~دا ف¥jk يجع{ ال~mWرة Sا_ ب~ري\ خا» وي�فى ع~ليzا
�U~اSب~ي~ة خاV~ة, أم~ا �Sا ك~ان �~ير ه~dا ف~[~د يك~ون س~ب~ب~اً فى فm~{ الm~W~رة ب~�Zرف
ال~����Wر عs قي~vة ما T[���دم~j مs أkباu. وقد ي���s ال~بع��° أن «التع�~بير ال��ZوTى»
ي~عWى vU~ا� ال�Zو_ وح�الوjT, وه��~dا �ير V^~ي`, Sل� أن املdي� - بZ~فة عامة -
] ي~w~لب م~jW أن يك~ون V~وv~U jT~يالً ف~��zو ل~ي� م~w~رب~اً, لك~s املw~ل~و� أن ي~كون
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الZو_ معبراً.

وامل~ادة اإلخ~ب~~اري~ة ] �~~كk s~[~~ل~z~~ا �لى امل~س~~ت~�v �] م~s خال� اإلل~[~~اu ا�~ي~د
.uري[ة األداc على �qى املالWا_ املعS يةTوZالتعبيرا_ ال oداyواست

h^~ي~^Z~وا]س~تي~ع~ا� ال �z~ي~س~ير ال~فT ى ا�~ي~د ي~�د� �لىTوZ~وال~ت~عب~ي~ر ال
للجzv~ور, ويت^[\ Sل� �Sا راعى م[دo الmWرة م~عد� سرعة اإلل[اu وTوضي` مyار±

.}vا� hب }Zروف والفfا

jWv�~اب[~ة ملا يت~wو_ مZ~عب~يرا_ الT ك~ونT كد على ض~رورة أن�~k بغى أن~Wوي
.�vب املستkاU sفور مWوال Yزا�v�[ة قد ي�ير ا]ابwامل oمعان� ; ألن عد sاخلبر م

:bة والوضوcالبسا -a
�ن أولى مس�~وليا_ امل~dي� k^و zv~Uور� هو أن ي~علjv. وح~تى ي�د� املdي� هdا

الدور يجب أن يكون موضوعياً وVادقاً وأميWاً ودقي[اً.

jأك�ر م~ا ي^ر» علي sم bة والوضو~cك~ون البساT فا_ أنZال �d~ت� ك{ هgو
قارn الm~Wرة. ف~جzv~ور mkرة األخ~بار zv~Uور م~تW~وع ال�[~افة وامل~ستو� ال~تع~ليvى,
وم[دo الmWرة - هWا - يستz~دف أن يZ{ �لى ك{ قwاعا_ مستvعيj, لdا يجب أن
يكون واض~^اً وبس~يwاً فال يw~y´ و] يل^s. وkالح³ أح~ياkاً أن ب~ع° قراmk uرا_
األخ~بار ي~تZ~ورون أkف~س�z داv~qاً فى ح~ال~ة حر�, ف~يل~[ون األخ~بار ب~wري~[ة ع~Zب~ية
مت~Wm~جة  ~W~اً م�z~W أن هdا األس~ل~و� يع~wى الm~Wرة أه~v~ية أك~بر.. وال~واق� أن هdا
األس~لو� أV~ب` مج~ا]ً لل~سyري~ة والت~zك� مU s~اkب ا�z~vور, ف~ا�دي~ة ] TعWى أن
يك~ون املdي� «م~تجv~zاً» cو� ال~وق�. وcبي~عة األkب~اu التى g~تويz~ا الmW~رة ليس�
بال�رورة vg{ الدم~ار واخلرا� للvستvعh, ب{ �ن فيzا أkباuً سارة وخفيفة يWت�رها
ا�z~vور بm~و. و�Sا كا�k األخ~بار مs ال~Wوع ا�اد واخل~wير, ف~¥ن بس~اcة املdي� فى

.uىmبع° ال jروع sة مqدzوالت �vد� �لى �راحة املست�T ا قدzد�]T
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٣- التµل� م� ال[Zة اإلخبارية:
] T~ت�~ول~د ع�~وام{ ال~�~[�ة م~�U sاk~ب ا�~zv~ور فى امل~dي� �] �Sا أح��~� أن هdا
امل~dي�� ي~[�دo لj ا�~ديد, وأjk م~ست~وع��ب vT~ام~اً لك{ م~ا ي[��~و� وي^��� بj. وي~[��و�
خب~راu ا]Z~Tا�: «�ن امل~ع~Wى م~ا ل� يكs واض~^~اً فى Sهs امل~dي�, أو أjk أخ�ف��\ فى
k[لj بفاعل~ية مs خ�ال� الكلvا_ ال~تى يz]wWا, ف~¥jk لs يتvكs مk s[{ األفكار �لى

.«jعيvمست

�Sاً ]بد� أن ي~كون مdي~� الmW~رة متع~ايm~اً م� ما في~zا مs أk~باu, ومs األف�{
أن يكون ه~و م^ررها, أو أن يm~ار¡ فى gريرها. ف~[ياo املdي� ب~ت^رير ال~mWرة يتي`
ل~j اإلملاo �~وض~وعاz~T~ا, ومs �� ي~كون ق~ادراً ع~لى k[~ل~z~ا بw~ري~[ة م~[~Wع~ة م~اداo قد
استوع~بzا, �� �ن امل~dي� حيvW~ا ي^رر اخلب~ر ف¥jk سيك~تبj بال~wري[ة ال~تى TتWاسب م�

.jqوأدا jqل[ا�

و�Sا ل� يكs م[~دo الmWرة ه~و م^رره~ا, فيW~بغى أن ي�w~ل� علي~zا قب{ أن يدخ{
�لى ا]س~توديو وب~فترة T~تي` لj قراz~Tuا أك�~ر مs مرة, ومع~ايmة م~ا فيz~ا مs أخبار
حتى يتجWب T~ل� األخwاu الفادحة ال~تى ي[� فيzا ك�ي~ر مs قراu الmWرا_ فى بع°
اإلSاعا_ ال~عربية, k~تيجة أل�z~k يتسل~vون الmW~رة وه� أماo امليك~روفون ويبدأون فى

قراzTuا مبا�رة !!

,uبا~kأ sام~اً �~ا ي[~رأون مv~رة اه~تm~W~ال uا �لى ض~رورة أن ي~ب~د� قراW~ي~ر هm~kو
ف~�ح~ياk~اً �~د بع° ق~راu ال~m~Wرا_ ] ي~ع~يرون اه~ت~vام~اً ل~ب~ع° األخب~ار, أو ي~[رأون

!!eدون اكترا (بUالوا uأدا) ري[ةwب

i- فc �zبيعة التعام{ م� امليكروفون:
امل~ي~كرف~ون ه~و ال~وسي~ل~ة األساس~ي~ة ل~W[{ ال~Z~و_ مs داخ{ ا]س~تودي~و, وي~عد
}v~ي~ا_ ال~ع~z~ب~دي sم Yا~z~ا ا�d~و� ال~ت~ع~ام{ م� ه~Vي~� ع~لى ك~ي~ف~ي~ة وأd~ع~رف امل~T

اإلSاعى.
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ومل~ا كا�k ال~mW~را_ اإلخب~ارية مs امل~واد اإلSاعية ال~[ل~يل~ة Uداً ال~تى WT~فd على
ال~zواu مبا�رة, ف~¥ن األخwاu التى قد ي~[� فيzا م[~دo الmWرة Tك~ون أخwاu قاTلة و]

�كT sالفيzا بسzولة.

وهWا¡ بع° التعليvا_ التى يجب مراعاzTا مU sاkب م[دo الmWرة:

*  يجب أن ي~جل� املdي� فى ال~وض� ال�d �ك~jW مs ر¶ية مW~zدس الZو_ فى
�~رفة املراقب~ة, وقراuة الpW وال~ت^ك� ف~ى امليكروف~ون وساعة ال~توقي� فى

©ن واحد.

*  ع~لى امل�dي� أن ي~ل�� ب~اإل��ارا_ امل~ت�~ف��\ عل�~ي��z~ا, وال~تى يت� ال~ت~عام{ ب~zا
داخ~{ ا]س��~ت~~ودي~~و. وأن ي~ك�~~ون م~~ت�~اب~~ع�~~اً مل~W~~z~~دس ال�~�Z~~و_ أو م~~دي~ر

ا]ستوديو.

*  ع~لى املdي� م~راع~اة أن أ� حرك~ة أو Vو_ ي~Z~در أمامj س~ي~جد c~ري[j �لى
املي~كروفون مب~ا�رة, ·ا قد ي~^دmT eوي~mا لد� ا�z~vور, لdا فع~Wد WTاو�
األورا أو T[ل~يب الZف~^ا_ يجب أن ي~كون املdي� دق~ي[اً ب~^ي� ] Tسبب

Tل� اfركا_ أVواTاً Tعيب الmWرة.

jvرة. فال ي~ف~ت` ف~m~Wة الuق~را uا~W~ف� أ�W~لي~ة ال~ت~v~ي� عd~امل ��~Wيج~ب أن ي  *
بw~ري[ة z�Tر اkفرا± ال~mفتh املwWب[~تh فى ك{ مرة يبدأ فيzا الكالo, ألن

هdا الZو_ يعيب املdي�.

*  ي~جب أن يالح³ م~~[~دo ال~m~~W~رة ب~اس~~ت~v~رار س~اع~~ة ال~ت~وق~~ي� امل~وU~ودة فى
� باkتzاu وق� الmWرة دون أن يدر�.Uا]ستوديو حتى ] يفا

*  أحي~اk~اً يت~ل~[ى م[~دo ال~m~Wرة - وه~و ع~لى الz~واu - ب~ع° األخب~ار ا�~ديدة
وامل~v~zة ل~ي~[رأه~ا ض~sv الm~W~رة, وهW~ا ي~جب أن يت~ع~ام{ مع~z~ا ب�~[ة ودون

ارTبا¡ وأن يكون cبيعياً فى �ل[اzqا.
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l- ال[بو� ا�vاهير�:
}]k �z~تv~z~اعة, مSب~اإل hالع~ام~ل jqمالY sم s~ن ا®خري�~� jk�م[~دo الm~W~رة �
وTوV~ي{ املع~ل~وما_ واألف~كار واألح~اسي� �لى امل~ست~vع~h ب�ك~بر ق~در مs الف~عال~ية

والت��ير.

األخبار التليفزيوkية :
wWTب\ v~Uي� املبادn اخل~اVة ب�خبار ال~راديو على أخبار ال~تليفزي~ون أي�اً; ف[د
اس~ت~v~د الت~ل~ي~فزي~ون ك~�~ي~راً مs قواع~د ع~v{ ال~رادي~و مd~W ال~ب~داية ألن ال~ع~ام~لh فى
ال~ت~لي~فزي~ون ع~Wد ب~دu اkت~m~ار� كاk~وا قد T~ل~[وا T~دريب~�z فى ال~راديو, ح~دe هdا فى
الو]ي~ا_ املت~^دة ألن الm~بك~ا_ اإلSاعية ال~تى كا�k ق~اvqة وق~تzا ف~ى kفس~zا التى
(C.B.S., دخل� م~جا� الت~لي~فزي~ون. فامل~عروف أن �~بك~ا_ الت~لي~فزي~ون األمري~كية
sك~ب~ي~ر م uز~~U ب~~ك~ا_ رادي~و, و] ي~زا�~m~ور_ أس~~اس~اً ك~w~T N.B.C., A.B.C.)

است�vاراzTا حتى ا®ن موzUًا �لى هdا ا¢ا�.

وفى البل~دان الWامية هى األخ~ر� عWدما يبدأ ال~تفكير فى �دخا� ال~تليفزيون, ]
oأقر� الكوادر املتوفرة لل[يا �zkأل hاعيSاد على اإلvا]عت sيجد املس�ول~ون مفرا م
�zWة, ولكvzامل �dzل �zهل�T دريبيةT _يتل[ون دورا �zkي` أ^Zال sوم ,uا العبdzب
م~ت��ريs �ج~ا� ·ارست�z األس~اسى. وعلى أية حا�, ل~ي� هWا¡ Tع~ار� بh ال[واعد
األساسي~ة التى gك� العv~{ فى الراديو عzW~ا فى التلي~فزيون, ومs هW~ا ي�Tى قولWا:

.hا فى الوسيلتzفسk ال[واعد هى �dن ه�

و] ي~~ع~~W~ى ه~dا ال~~[~~و� ع~~دo وU~~ود ف~~رو ب~~m~~k h~~را_ األخ~~ب~ار ف~ى ال~~رادي~و
وال~تل~يف~زيون, ف~ب~يv~Wا T~عد m~k~رة الرادي~و لف~ترة خ~�v أو ع~mر دق~اvT ,\q~تد m~kرة
الت~ليفزيون �لى �Zk ساعة. وهW~ا¡ بالwب� عZWر الZورة امل~ت^ركة فى التليفزيون,

األمر ال�d يتwلب مzارا_ �ضافية فى اإلعداد واإلkتا±.

وق~د أ�~ار أ.د. س~~ع~ي~د ال~س~ي~د فى ك~~ت~ابj ال~[~ي� "�k~~ت~ا± األخ~ب~ار فى ال~رادي~و
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وال~~ت~ل~ي~~ف~زي~~ون" (Xx٨x) �لى ب~ع° األس� وال~~[~واع~د اخل~~اV~ة ب~~ك~ت~اب~~ة األخ~ب~ار
التليفزيوkي~ة مركزاً على الل[wا_ وأkواعzا واستyدام~اzTا فى الكتابة التليفزيوkية,

وهو ما �كT sوضي^j, ب¥يجاY, على الW^و التالى:

اختيار الل[wا_ :
�كs عر� ال~فيل� ب~دون Vو_ T~[ريب~اً لو كان اخ~تيار ال~ل[w~ا_ قد £ بع~Wاية,
jيت~wغ~T دW~دو� عW~ا ي~جب على املdz~ا, ولz~فس~k sع eت~^د~T ورZ~فامل~فرو� أن ال
لل[pZ اإلخبارية أن يت�كد مs الت[ا¸ الكاميرا ما أمكs مs املعاkى. وهWا¡ أربعة

اعتبارا_ مvzة يجب مراعاzTا فى هdا الZدد.

: Action ركةfا -X
يجب ع~لى املWدو�, ب~Zفة عام~ة, أن يب^� عs ال~ل[wا_ ال~تى z�Tر ال~عWاVر
امل~vzة ل~ل^~دe. �ي~ر أن هWا¡ اع~تب~ارا �ضافي~اً بال~Wس~بة لل~[ي~vة اإلخب~ارية ل~لZورة
امل~رq~ي~~ة, أ] وه~و م~[~~دار اf~رك~ة فى ال~~Z~ورة. ومs امل~~�z ل~ل~غ~~اي~ة أن T~رك~~ز أخ~ب~ار
ال~ت~لي~فزي~ون على ه~dا ال~عZ~Wر امل~�z ألن ال~تل~يف~زيون وس~ي~لة درام~ية أو]ً, وأخ~يراً .

وأقو� أkواع الدراما هى التى Tت�sv حركة.

ف~Z~ورة أح~د امل~تh~v~z داخ{ ق~فp ا]z~T~اT [ o~ك~فى فى ح~د Sاz~T~ا, �S يجب
� ~z~ار� وه~و ي~^~~او� أن ي~y~فى وjz~U مs امل~Z~وري~s, أو أ�~W~اT u~ب~اد� ال~W~ك~ا_ م�
ا�امh م�الً. وكdل� ف~¥ن م�Wر ألسWة اللzب ب~دور� �ير كاف�, ولكs يجب التركيز
عل~ى رUا� اإلcفاu وه� ي~^اولون �خv~ادها وTس~اق� بع�z~� بسبب اإلعي~اu. وأم�لة
�dركة هfاهد اmم sلو مyT كاد مع�� املواق�T [ jk�: و�]k ا أنWWك�يرة ب^ي� �ك

.

وك�~ي~را ما ي~وjU ال~W[~د �لى أخ~بار ال~ت~لي~ف~زيون فى ال~غ~ر� ب�z~kا m~T~و� الواق�
بس~بب مب~الغت~zا فى ال~ترك~يز ع~لى اfرك~ة والع~�W والZ~راع بي~vW~ا Tت~جاه{ م~�اهر
األمs وال~~سالo. وامل~m~اه~~د ب~ال~ف~~ع{ أS� jkا ع~ر� ال~ت~~ل~ي~ف~~زي~ون ف~ي~ل~~v~ا عs �ح~د�
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امل~�اه~را_ ال~سل~v~ية ف~¥jk ي~ركز ع~لى ال~Wواحى ال~س~لب~ية ف~[� مs ه~�d امل~�اه~رة م�{
�zبع� sاملت�اهري hب uعا_ سواvالتج �dه oYالT ا]�تباكا_ ال[ليلة التى �الباً ما
البع° أو ب~ي�zW وب~h رUا� الm~رcة. و�Sا خل� امل�~اهرة مs م�{ ه~�d األمور, Tركز
ال~ك~امي~را ع~لى بع° امل~m~ت~ركS hو� امل~�~zر األ�~ع� أو ال~mاS, ف~ي~تو� وس� Sل�

الzدف ال�d قام� مs أUلj ه�d امل�اهرة.

� مs �ب~راY م~�اه~ر اf~ركة, ول~كs ي~جب فى الوق�w~ا¡ خW~ل~ي� ه jkوال~واق� أ
k~ف~سj وض� اf~~دe فى �c~ار� ال~Z~~^~ي`. ول~ي~� مs ال~�~رور� أن T~~ت~س� ال~Z~ورة
�zلتT ي~ران وهىWب¥�ع~ا� ال �z~د املتzm~ي~ر, ف¥ن عر� م��T ا~zل~كى يكون ل �Wب~الع
��ي~ر مz~mد أح~د الW~اhU وه~و يبك~ى مs ا]kفع~ا�, �لى ©خر�. ب{T ف�~k jى, ولW~املب
}]k دف ه~وz~د مك~رو� على �~ا�ة ال~تل~يف~زيون ألن ال~qالزا �W~على ال~عك� ف~¥ن الع

.sاهديmفوس املk ر فىTالتو eورة الواق�, ولي� �حداV

: Cover Shots  يليةvا_ التكw]الل -a
�ن f~�~ا_ اإل�~ارة ال~[ل~ي~ل~ة أ�~W~اu امل~�~اه~رة لي~س� وح~ده~ا ك~ف~ي~ل~ة ب~�ن T~عwى
املm~اه~ديs فك~رة ك~ام~لة عs ه~dا اf~دe; فع~لى امل~Zور أن ي~ل~ت[� ب~اإلض~افة �ل~ي~zا
ل~[~w~ا_ أخر� T~وض` ال~[~�~ية األس~اس~ي~ة وأc~راف ال~Zراع, ول~[~w~ا_ T~وض` Yمان

.eدfي´ لت[د| اzT يدية, أ�zvT _اw]وأخيراً ل ,eدfومكان ا

ومs امل~ع~ارف األساس~ي~ة ال~تى يج~ب أن Tت~وف~ر لل~W~v~دو� أن يك~ون ع~لى دراية
كام~لة ب�سال~يب كتابة وT~[د| األخبار ألن Sل� س~وف يساعد� ع~لى اختي~ار الل[wا_
ال~تى z~�~T~ر ما ي~ري~د ق~ولj أو التى T~ت~واف\ م� م~ا ي~ريد ال~وV~و� �ل~يj; ف~¥لى Uاkب
ل[~wا_ اfرك~ة ي^~تا± �لى ل~[w~ا_ أخر� ل~يك~v{ بz~ا T[~د| اfدe ب~الك~ام{. ففى
م�~ا� امل~�اه~رة ال�d أ�~رkا �ل~يj ق~د ي^~تا± �لى ل~[w~ا_ T~وضي` رU~ا� الm~رcة وه�
ي~^ي~wون ب~املك~ان ال�d ي~[Z~د� املت~�اه~رون, والالفت~ا_ التى ي~^v~لوz~kا, وي~افwا_
eدfر اVاWع sع~بر عT اهد التىm~امل sمسار امل~�اهرة و�يرها م hبT وارع ال~تىmال

ا¬تلفة.
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وب~اإلض~اف~ة �لى Sل� ك~لj, ف~¥jk مs امل~ف~ي~د ال~ت~[~ا¸ م~m~اه~د ع~ام~ة ل~ل~v~�~اهرة
]ست~yدام~zا فى م{u ب~ع° ال�~غ~را_ ال[~لي~لة ال~تى قد ي~سب~بz~ا عدo وU~ود مm~اهد
بعي~zWا T~تواف\ م� التع~لي\ الZ~وTى املZاحب لل~فيل� ع~Wد عرضj فى �ك~لj الzWاqى
على الmا�ة, و] Tعتبر ه�d املmاهد بديالً للmvاهد التى �ف{ عs الت[اzcا املWدو�
واملتعل[ة بعZWر أو بµخر مs عWاVر اfدe, ولكs عدT oوافرها قد ي^و� دون عر�
الفيل� اإلخبار� باملرة. فوUود �ىu أف�{ مs ] �ىu, و�ن كان فى اإلمكان Tفاد�
ه~�d امل~~واق�� ل~~و ك~ان ل�~~د� امل~W~~دو� وع�ى و�مل~اT o~~ام~ان ب~~�w~ر وأس~~ال~يب T~~[~د|

.eاألحدا

 :Reaction Shots  }ا_ رد الفعw]٣- ل
] يك~فى ل~W[~{ مع~Wى ح~دe مع~h أن k[~دo وق~ا�q اfدe وح~ده~ا, و] �كs أن
يكون هdا املعWى واض^اً �] �Sا رأ� ا®�ار املترTبة عليj أو رد الفع{ ال�d ي�ير� فى
ا®خ~ريs. وف~ى ه�d اf~ال~ة k~س~ت~w~ي� أن k~[~و�: �ن املm~اه~د رأ� ر¶� ال~ع~k h~ت~ي~جة

.eدfا

وg~[ي\ Sل� أبس� ·ا ي~بدو للوه~لة األولى, واألم�لة ال~تى ��كT s[د�~zا ك�يرة
�dور الz~vا� sد الغف~ير م~mfا jvرة ي~دعqاw~ر الكب~ير سل� ال~qد ه~بو¸ الزاzm~vف ;
ي~[� فى املwار وي~رف� األعالo الZغ~يرة لل~ترحيب بj. أ] ي~�ي� املz~mد األخير �لى
وVو� ال~زاqر معWى لل^دe? كv~ا أن الت[ا¸ مzmد لس~يارة م^vwة ] يكفى فى حد
SاjT للتعبير عs بmاعة حادe التZادo, فوUود سيارة الmرcة واإلسعاف, أو عvود
ال~W~ور ال�d أس~[w~تj ال~سي~ارة, أو T~وق� املرور, ك~ل~zا أم~�ل~ة مل~mاه~د T~�فى م~عWى

.eلل^د

}]W~ا هى أف~�{ م~ر©ة ل~z~ر ع~لي~z~�~T اس وال~ت~ع~بي~را_ ال~تى~Wو� ال~Uع~لى أن و
امل~عاkى, ول~dل� ف¥ن ال~ت[~ا¸ ل[~wا_ رد ال~فع{ ي~عWى فى ك~�ي~ر مs األحي~ان ل[~wا_
ألفراد يتجاوب~ون م� حدe ما أو ي�zرون رد فعل�z �اهj. وأف�{ ل[wا_ رد الفع{
��يراً ل[~wا_ كبار السs واألcف~ا�, ولي� مs قبي{ الZدف أن �د أن أ�T وأك~�رها
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معر� ل~لت~Zوي~ر الف~وTوU~رافى ي�� ف~ى الع~ادة عدداً كب~يراً م~s الZور ال~تى z�~Tر
��يراً.T دقاً وأك�رV أك�ر �zTعبيراT كونT فا� حي�cيو¹ واألmا الzفي

: Sequence  _اw]سلس{ اللT -i
ير� الW~اس أ� مzmد مs امل~mاهد بترT~يب معh, فk s^W~ر� الmىu العاU oداً
فى البداية �� k[ت~ر� لWر� بع° التفاVي{, وكلvا اقتربWا أك�ر رأيWا TفاVي{ أد.
وبكلvا_ أخر�, كلvا Yاد اقترا� الpym مs املكان, ا�T` لj معWى اfدe, أك�ر
ف~�ك�~ر; ف¥Sا أردk~ا ع~لى سب~ي{ امل~�ا� V }]~k~ورة ملm~كل~ة ال~ف�~ران ال~تى zT~دد بع°
م~Wاc\ ال~ري� ف¥W~kا k~بدأ ب~عر� م~zm~د عاo ل~ل~ري� يل~يj مz~mد ل~[ري~ة Vغ~يرة, ��
مzm~د لmوارع ال[ري~ة اخلالية, وأخ~يراً مzm~د ¢vوعة مs ال~ف�ران فى أحد األركان.
ب�d~z الwري[~ة kكون قد م~zدkا لل~دخو� فى املوضوع ب~دون حاUة �لى است~yداT oعلي\

VوTى.

و�Sا ك~ا�k ال~ع~T h~~ر� األ�~ي~اu ا�~ي~~w~ة ب~z~ا ب~~d~zا ال~ت~رT~~يب, ف~¥ن م~W~دوبى
الت~لي~فزي~ون ك�~يراً م~ا يتب~عون k~ف� اخلw~وا_ عW~د Tس~جي~ل�z لªح~داe فz~� يبدأون
ب~ل~[~w~~ة ع~ري~�~ة Long Shot مل~ك~ان اf~ادe, وي~~w~ل\ ع~ل~ي~~z~ا ل~[~w~ة z~v~~T~ي~دي~ة
jي~ج~ر� ف~ي �d~~ور امل~ك~ان ال~z~~v~ة ل~ل~ج~~w~]~ال~ل �d~~دد ه~g . Establishing Shot
األحداe, ف¥Sا ك~ان اfدe ق~د وق� فى ا�ام~عة فW~بدأ ب~ل[~wة أله� مع~ل� مs مع~املzا
�Tى بعد Sل� ل~[wة متوسwة Medium Shot داخل~ية لل[اعةTور. وzvمعروف لل~ج
التى يدور فيzا اfدe وهى فى م�الWا قاعة ا]حتفا]_ , وي�zر فيzا بوضوb كاف��

.eا املت^دdzل Close Up ة قريبةw]ى لT�T �� .eدfيسية فى اqية الرZymال

Tساعد ه~�d الwري[~ة على T[د| ال~[Zة اإلخ~بارية بm~ك{ مwW[ى وب~^ي� T[ود
امل~mاهد خ~wوة ب~wyوة k~^و امل~عWى. ]ح³ كي� T~[و� ل~Wا مج~vوع~ة املmاه~د الت~الية

قZة كاملة بدون احتيا± �لى استعvا� الكلvا_.
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Long Shot                          uفاc� ى ي^تر وسيارةWمب

Medium Shot            \ريfوه� يكاف^ون ا uفاcا� اإلUر

Close Up                        افى وهو يل[ى أوامر�wد املqقا

Long Shot                       oوWالب� ال� hUاWال sعدد م

Close Up                    الفزع jيبدو علي hUاWأحد ال jUو

Medium Shot                     �^Zاة بور الwمغ ��U

Close Up                             رخونZأقار� ال�^ايا ي

Medium Shot           ًلون ا��� بعيداv^ا� اإلسعاف يUر

Long Shot        بzاد اللvى بعد �خWاملب sاعد مZالدخان يت

Close Up                      }يستعدون للرحي uفاcا� اإلUر

املف~رو� أن مجv~وعة املm~اهد ه�d ك~افية ل~W[{ اfدe ب~دون اfاUة �لى T~علي\
VوTى, وهو ما mkاه~د� بالفع{ أحياkاً فى التليف~زيون عWدما ي�vZ املdي� لل^�ا_
ويت~ر¡ الف~يل� ب~Wف~سj ي~رو� Uزuا مs اf~دe. والواق� أن �ض~افة أ� T~عل~ي\ سي~كون

.sاهديmعلى امل eدfير ا��T sي[ل{ م Yاmk ابة��

يت~ل[ى الw~لبة T~دريباً م~بكراً مs ه~dا الWوع ع~Wد دراست~�z ل�kتا± ال~تلي~فزيوkى
sوعة م~vم~ج sام� يت~كون م~V هو �ع~داد ف~يل� �z~Wلب م~wلى ي~تv~روع عm~و� م�ف
ال~كادرا_ ال~�ابت~ة التى T~رو� قZة ك~امل~ة, ويسv` ل~�z باس~تy~داo م��را_ V~وTية
ق~لي~لة م~�{ األV~وا_ الw~بي~عي~ة واملوس~ي[ى ال~تى T~ساع~د على �ي~جاد ا�~و الدرامى
املWاسب. وح~تى عW~د قبو� ال~wال� لدراسة ال~تلي~فزي~ون �ر� ل�z م~[ابال_ �Z~yية
وي~w~لب في~z~ا مs ك{ م~ت[~دo أن ي~ك�ِّون خ~v~سة ك~ادرا_ �~اب~تة g~كى ق~Zة ق~Z~يرة

ي^ددها ل�z املvت^Wون.
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و�Sا ك~Wا k~تب� ه~dا التس~لس{ امل~wW[ى ف~ى ر¶ية الب~ي�~ة ا�يw~ة بW~ا , فsv با�
jWلو� مwيب لكى ي�د� الفيل� الدور املTا الترdف� هWا_ بw]د| الل]T أولى أن يت�
إلحداe ال~ت��~ير املw~لو�. أم~ا ا]عت~vاد ع~لى التع~لي~[ا_ ال~ZوTي~ة فى الت~لي~فزيون
في~ع~Wى أن ال~في~ل� ق~د ف~m{ فى T~[د| ال~[~Z~ة اإلخب~اري~ة بw~ري~[~ة مف~z~وم~ة وم[~W~عة
}qوسا sع jف�لT يسية ال~تىqالر j~Tل� يكون ال~تليفزي~ون قد ف[د ميزdور, وبz~vللج

اإلعالo األخر�.

: Sound Bites يةqية املرTوZا_ الw]الل
TكلWvا حتى ا®ن عs الفيل� الZام� ف~[�, ولكs مWدوبى التليفزيون ك�يراً ما
يجرون أحادي� قZي~رة م� املس�ولh أو يسج~لون م[تwفا_ مZ~T sري^اT ,�zTسvى
ه�d امل~[تwف~ا_ الفيلv~ية التى gت~و� على عZW~ر الZو_ �لى Uاkب ع~ZWر الZورة

Sound Bites أو Clips أ� ل[wا_ VوTية مرqية.

Sل� أن ال~ت~س~ج~يال_ ال~~ت~ل~ي~ف~زي~وk~ي~ة اإلخ~ب~~اري~ة ي~جب أن g~ت~و� ع~لى k~ف�
ال~W~وع~ي~ا_ مs امل~ع~ل~وم~ا_ م�{ T~[~اري~ر �~z~ود ال~ع~يان و©راu اخل~ب~راu وال~ت~ع~ل~ي~[ا_
الZ~ymية, أ� املعلوما_ ال~تى يستwي� WV~اع األحداe أو املmتركون ف~يzا T[د�zا
��ي~راً مs املW~دو� أو قارn ال~mW~رة. واملدة ال~تى Tس~تغ~رقzا~T ك{ أف�{ أو أك~�ر~mب
الل[�w~ا_ الZوTية املرq~ي���ة ف���ى التليف~زيون ه���ى kفسz~ا بالت��[ريب م���ا T~ستغرق�zا

ال� Actualities فى الراديو أ� حوالى al �اkية.

T~ستy~دo فى Tس~جي{ ال~ل[~wا_ ال~ZوTي~ة املرq~ية ك~امي~را واحدة فى ال~عادة يت�
eاملت^د jUر وzا ي�vWاً للكام~يرا بيzUر� مواz  دو� ب~^ي� يكونWا خل� املzوضع
م~واzU~اً vTام~ا لzا ب~^ي� يك~ون على م~سافة ك~افية مU s~اkب الك~ادر لي^~ت{ مركز
ا]هتvاo فى الZ~ورة, أ� أzkا مk sوع الل[wا_ ال~تى �Tخd مs خل� الكت�, وبdzا
ف¥jk عW~دما ي[و� امل~ت^دe �ي~�اً ف¥jk ي~كون ملت~فتا لل~Wvدو� وم~وzUاً لل~كاميرا فى
kف� الوق�. أما وض� الكاميرا فى أحد األcراف ف¥jk يعwيWا بروفي{ (Vورة �اkب
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واحد) ل~لv~ت~^دe وامل~W~دو� وهو �~ك{ �ي~ر م~ست~^ب فى ح~الت~W~ا ه�d, ألjk ي~عwى
اwkباعاً باملواzUة والت^د�.

وي~ف~�{ أن T~كون ال~ل~[~wة ق~ري~بة Close Up ل~ل~v~ت^~دe ف~[�, �jk� S لي�
sك�يراً م sدو� وهو �س� بامليكروفون. ولكWورة املV رz�T ة مل^ة لكىUا¡ حاWه
م~^wا_ الت~ليفزيون T~ف�{ الWوع األو� مs ال~ل[wا_ ال~تى ��v بh ك{ مs املWدو�
واملت^دe لكى �Tب� �zvور املmاهديT sواUدها فى مكان اfادe, ولdل� ك�يراً ما
يت� كتاب~ة رمز ا�wة واfروف األولى مs اسzvا حو� Uواkب امليكروفون ال�d �س�
sى ف¤ ح~ي� �كqا�~ة, وهو أس~ل~و� دع~ا~mر واض~^~ة عل~ى ال~z�~T دو� ح~تى~Wامل jب

g[ي\ kف� الzدف بوساq{ أق{  zوراً.

:Cut Aways ةwا_ الوسيw]الل
£ �dال uة أخر� م^{ ا�زw]رية فى �حال� ل~Zكلة ال[فزا_ الب~mح{ م }�vيت
استب~عاد� مs الmري�. Tس~vى ه�d الل[wة Cut Aways �عWى أzkا �w]~T املzmد
�dة هw~ا_ ال~وسيw~]د. وال~لz~mر فى امل~z�~ي �dال eامل~ت^~د sل�~وان� قل~يل~ة بع~يداً ع

kوعان هvا:

:Reverse ة العكسيةw](أ) الل
ة. وفى ه�d اfالة ~wة وسيw~]كل oدy~ستT أن sا]ً �ك� فل[w~ة للWv~دو� يل[ى س~
sا ا®خر. ولكvيتبعان أحده [ اvzkأل eدfد� اzmم hرية بZفزة الب]ال �dد ه� sل
كs أن kلت[� Vورة للWvدو� وهو يواjU الكاميرا بيvWا أ�رkا �لى الس�ا� هو كي� �~
ا أن وjU املWدو� لي� يز على وjU امل~ت^دc ,eامل~ vكs الترك~ أjk ي~عwى لzا  ~zر� لي~
ة فى أjk بع~د Tس~جي{ �d اfال~ لj ق~يv~ة �خب~اري~ة. يت~لpy ال~تك~Wي� امل~ست~yدo فى ه~
�dفى ه jW تj, ولك~ ر� وهو ي~ل[ى أس~�ل~ وير ل~لW~v~دو� مرة أخ~ ~ZT يج~ر� ,jدي� ك~لfا
اfالة يكون مواzUاً للكاميرا. وTسvى ه~�d الل[wا_ بالل[wا_ العكسية ألن املWدو�

ي�zر فيzا على عك� الwري[ة التى  zر فيzا فى الل[wا_ األVلية.
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على أW~kا يجب أن d^kر ه~Wا مs أن بع° املW~دوبh يعv~دون �لى �عادة Vيا�ة
أس�~ل~تz~� عW~د Z~Tوي~ر ال~ل[~w~ا_ الع~ك~سي~ة ب~mك~{ ي�~z~ر �Uاب~ا_ امل~ت^~دe �~عWى
م~y~ت~~ل�, وه~dا �~ىu �~ي~ر أخالق~ى ب~ال~w~~ب� وي~z~~دف امل~W~~دو� مs وراjq �لى U~ع{
ال~تس~جي{ أك~�ر ��~ارة. أما �Sا اف~ترض~Wا ح~سs ال~Wي~ة فال~Wت~يج~ة واحدة فى ال~zW~اية,
ولdzا ي~جب عWد Tس~جي{ الل~[wا_ الع~كسي~ة أن Tكون األس�~لة مwاب~[ة vT~اماً لتل�
التى £ cرحzا فى املرة األولى لي� ف[� مk sاح~ية الكلvا_ ولكs مs حي� cري[ة
ال~wW\ و�ل~[اu األس~�لة ; Sل~� أن cري[~ة اإلل[~اu فى حد Sاz~Tا Tوحى �~عان� م~yت~لفة,

.Yفا أو استفزاk رية أو حدة أوyبرة سk اzكون فيT ف[د

:Video-only امتةZا_ الw]الل (�)
والw~ري[ة امل~ف�ل~ة لتج~Wب ه�d املm~كال_ هى استy~داo مzm~د Vام� لل~Wvدو�
وه~و يوم́~ ب~رأسj م~�الً, أو م~z~m~د ل~بع~° اf~اض~ريs أو ي~د امل~ت^~دe وه~ى WT~[~ب°
zا. وفى k~ف� الوق~� يس~تv~ر التس~جي~{ الZوT~ى كv~ا هو بدون ~zبي~ة أو ما �~ابZ~بع
اw]k~اع, �عWى أن Vو_ امل~ت^دe يكون م~ستvراً أ�W~اu عر� هdا الW~وع مs الل[wا_

الوسيwة.

hتW~ة أو ا�w~]ب~الت~[ا¸ ل oور قد قا~Zأن امل sك~د م�ويجب ع~لى املWدو� أن ي~ت
على األق{ م~s هdا الWوع ]ستyدامzا ع~Wد اfاUة. وليس� الل[~wا_ الZامتة خالية
بال�~رورة مs املعاkى, فsv امل~vكs أن z�Tر �~ي�اً يتعل~\ �وضوع اfدي�; ف¥Sا كان
املوضوع يدور حو� مmكلة اختفاu �حد� السل� التvويWية, ف¥ن مzmداً للجzvور وه�
يت~دافعون ل~ل^Z~و� على ه~�d السل~عة سي~كون لj ب~الت�ك~يد م~عWى, وkك~ون بdل� قد

دعWvا اخلبر, أو أبرkYا املmكلة بwري[ة أك�ر وضوحاً.

 :Stand Up ا_ الت[ريريةw]الل 
�Sا ك~ا�k الل~[~wا_ ال~Z~وTي~ة املرq~ي~ة فى الت~ل~يف~زيون m~T~بj الZ~ورة ال~ZوT~ية
الواقعية Actuality فى الراديو, ف¥ن الل[wة الت[ريرية مساوية للت[رير الوVفى أو
الت^ليلى فى الراديو, ففى بع° األح~يان ي�zر املWدو� على الmا�ة وهو واق� فى
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م~ك~ان اfدe وي~دلى ب~ت[~ري~ر� عs بع~° Uواkب ه~dا اf~دe. ويw~ل\ ع~لى الل~[~wا_
.eدfدو� واقفاً فى موق� اWر املz�T اzkأل Stand Ups �dالت[ريرية ه

sرير� م]T دو�Wحي� يف�{ أن ير�{ امل ,eدfا_ فى مكان اw]~الل �dعد هTو
الdاكرة بدون ا]ستع~اkة ب�ورا ي[رأ مzWا, ولdل� يجب عليj أن ي^ف³ �يباً ما يريد
ق~ولj قب{ أن يل[~يj أماo الكامي~را; وألjk يت� Tسجي{ ال~ل[wا_ الت~[ريرية فى املوق�,
ف~¥ن Sل� ي~ع~Wى أjk لs ي~ت� ك~ت~اب~ة ب~[~ي~ة ال~[~Z~ة اإلخ~باري~ة ق~ب{ ال~رU~وع �لى م~ب~Wى
oرير� أما~]T }أن يس~ج jدو� ألن عل~ي~Wل� ع~ب�~اً �[~يالً على املS الت~لي~فزيون. وي~ل[ى

الكاميرا قب{ ا]kتzاu مs كتابة ال[Zة اإلخبارية بالكام{.

يس~تتب� Sل� أن gت~و� الل[w~ا_ الت[ريري~ة على عWاV~ر قليل~ة ف[� مs ال[Zة
اإلخب~اري~ة, ألjk لو ك~ان ي^~تو� ع~لى v~Uي� ال~عW~اV~ر ف¥ن م~vz~ة اإلعداد فى م~كان
اf~دZT eب` م~ست^~يلة vT~اماً حي� ] T~توافر ال~�روف املالvq~ة لdل�. كv~ا سيكون
مs أV~عب األم~ور أن �~ع~لj ي~ت~واف\ v~T~ام~اً م� ب~[~ي~ة ال~[~Z~ة اإلخ~ب~اري~ة ال~تى ي~ت�
�عدادها فى �كل~zا الzWاqى واعتvادها فى اإلدارة, k~اهي� عV sعوبة حف³ الت[رير
ب�ك~vلj ل~كى يتv~كs مs ار�الj أم~اo الكام~يرا. وT~ستل~زo ه�d ا]ع~تبارا_ ك~لzا أن

Tتس� الل[wا_ اإلخبارية بالبساcة مs حي� ا�تو�.

,eدfة فى م~كان اw~د ا�Uوا~T _ا_ الت~[ري~رية فى ��~با~w]~ة الل~vق~ي svك~Tو
ولdل� يس~v` لل~Wv~دو� باس~تyداV o~يغ~ة املت~كل� امل~فرد كv~ا هو اf~ا� فى الت~[ارير
الوVفية اخلاV~ة بالراديو. وي[وo بع° املWدوبh بتس~جي{ أك�ر مs ل[wة T[ريرية فى
k~ف� الوق� ل~ل~^دe ال~واحد ح~ي� يت~� الت~�كي~د على ع~WاV~ر م~yت~لف~ة فى ك{ مرة.
ويس~اعد Sل� على اختيار أkسب T~سجي{ مzWا مk sاحي~ة Tواف[j م� الmك{ الzWاqى
jب oي[و �dا الdد اإلضافى هzا�ة. وا�~mة اإلخبارية على الZ]ال jاع عل~يdست �dال
املWدوب~ون يzدف �ل~ى ضvان �Sاع~ة ال[pZ اإلخ~بارية ال~تى قام~وا بتغ~wيت~zا, �S لو
اقت~Z~روا على T~[~د| Tس~جي~{ واحد ف~[د ] ي~ت~واف\ م� م~�W~ور املس~�~ولh فى �دارة

األخبار للعر�.
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وألن الل~[wا_ الت~[ريري~ة يجب أن Tت~س� بالبس~اcة الm~ديدة -كv~ا أ�رkا- ف¥ن
�Zk ية أو~kا� sريm~ع sزيد عT [ يرة ق~دZ~ا�ة يس~تغ~ر فترة ق~mا على ال~zعرض
دقي[~ة فى أف�{ األح~وا�. وقد يت~wلب األم~ر أحياk~اً أن Tزي~د املدة عS sل� �Sا كان

.hفسير كافيTو bل� �لى �رdالتع[يد وي^تا± ب sم uىmب �Zاخلبر يت

jبmل� يS ا_ الت[ريرية, وهو فىw]يسى فى اللqر الرZWدو� هو العWويعتبر امل
قارn الmWرة مs ح~ي� عدo استغال� �مكاkيا_ الوسي~لة حي� �jk لي� ل�zور أيvzا
أماo املmاه~ديs قيv~ة �خباري~ة أو �ضافة لل~^دe. ولdل� ي~جب �دخا� عZ~Wر بZر�
©خ~ر حتى Tك~ون الZورة أك~�ر UاSبي~ة, ويت� Sل� باخ~تيار اخل~لفي~ة بعW~اية. ف¥Sا كان
موض~وع الت~[رير ي~تW~او� أحد امل~�vTرا_ م~�الً, ف¥ن ع~لى املWدو� أن ي~واjU الك~اميرا
و zر� �لى قاعة ا]Uتvاعا_ التى يع[د فيzا هdا امل�vTر, و�Sا كان املوضوع متZالً

برqي� الدولة ف¥ن مبWى الرqاسة كyلفية ي�د� الغر�.

sع eدو� يت^د ~Wا كان املS¥ [ريرية, ف~ �رة فى الل[~wا_ الت~ دo الزووo بك~ ~yويست
س� ال~ل~[~wة ¥jk ي~بدأ ب~ل~[~wة Z~k~ف~ية Medium Shot ل~ل~W~v~دو� �� Tت~ م~�اه~رة, ف~
بالتدري¤ Zoom out لت�zر Vورة املت�اهريs, أو قد يت� العك�, ف[د يبدأ املzmد
ي\ ال~Z~ورة ب~ال~ت~در± ~�~T �� jل~v~ك�ب~ل~[~w~ة ع~ري~�ة Long Shot مل~ك~ان ا��f~دe ب~

Zoom in ليبدأ املWدو� فى �غ{ مساحة أكبر مs الmا�ة وهو يل[ى T[رير�.

و�كT s[سي� الل[wا_ الت[ريرية �لى �ال�ة أkواع متvيزة كالتالى:

:Openers فتتاحية[ا_ اw]الل -X
وهى ل~[w~ة T[~ري~رية ي~بدأ ع~ر� ال~[Z~ة اإلخب~اري~ة بz~ا, وهى Tس~ت~yدo ب~mك{
oو� على أفالZfعب ا~Zادي~ة والت^~لي{ السي~اسى حي� يZخا» م� األخب~ار ا]قت
Uيدة ل�dz الف~�ا_ مs األخبار. كvا Tستyدo أي~�اً فى حا]_ اإلSاعة اfية للت�كيد

.eدfة فى موق� اwدو� ا�Wد مUواT على

�ي~ر أن هdا ال~Wوع مs ال~ل[w~ا_ الت~[ريري~ة kادراً م~ا يست~yدo فى �~ير اfا]_
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��d~U jk اkت~با� امل~mاهد.� sب~ر مy~ال]ً ق~وياً للzعت~بر اس~ت~T [ ا, حي�~zار �ل~يmامل
وهdا الت~فسير مwW~[ى حي� يتواف\ م� ما سب\ أن أ�~رkا �ليj أن الل[~wا_ الت[ريرية
ال~تى ي~�z~ر ف~ي~z~ا امل~W~دو� ل~ي� في~z~ا �ض~اف~ة d~Tك~ر ألz~kا ] T~س~ت~غ{ �م~ك~اk~يا_

التليفزيون.

: Bridges ا_ الرب�w]ل -a
�كs استyداo الل~[wا_ الت[ريرية فى مWت�Z ال[Zة اإلخبارية كWوع مs الرب�
ب~h أU~زاz~q~ا وا]k~ت~[ا� م~s ا�زu األو� �ل~ى ا�زu امل~ت~ب~[ى. وه~dا ال~W~وع ب~دور� kادر
ا]ستعvا� ألjk مs الZعوبة �كان �عدادها بwري[ة مWاسبة لتوض� فى مWت�Z قZة
�خبارية ل� يكتv{ �عدادها أو كتابتz~ا بعد. كdل� ف¥jk عادة ما يكون هWا¡ ل[wا_

أkسب ]ستyدامzا فى هdا املكان.

وعلى أي~ة حا�, ف¥ن T~سجي{ ل~[wا_ ال~رب� ه�d ] يت~wلب است~yداo قدر ك~بير
مs �~ري� ال~ڤ~ي~دي~و Video Tape, و] ب~�س مs م~^~اول~~ة T~س~ج~ي~ل~z~ا, ف~[~د ي~ت�
است~yدامzا �Sا ك~ا�k مWاس~بة �ا ف~يj الكف~اية. وأ�` ل[~wا_ الرب� هى ال~تى ي�zر
في~z~ا امل~W~دو� وه~و ي~m~رb ل~ل~m~vاه~ديs أو ي~ري~�z �~ي~�~اً لj عالق~ة و�~ي~[~ة ب~ال~[~Zة
اإلخ~باري~ة, م�{ ال~wري~[~ة التى ق~اo اإلرهاب~ي~ون باس~تy~دامz~ا ل~تz~ريب األسل~^ة �لى
داخ{ الwاqرة ]ختwافzا, أو الWافdة اخللف~ية التى دخ{ مzWا اللZو» لسرقة ملفا_

ال[�ايا مs �حد� ا�اك�, وما �ابS jل� مs املواق�.

: Closes ا_ اخلتاميةw]٣- الل
z�~Tر الل[~wا_ الت[ريري~ة فى الغالب فى zkاي~ة ال[Zة اإلخباري~ة, ولكzWا يجب
أن Tت�~sv عZ~Wراً �ضاف~ياً لل~yبر أو ح~[ي~[ة Uدي~دة, أو الرأ� ا®خر �Sا T~عل\ األمر
�وض~وع خالفى, ولك~zW~ا Tس~تyدo أك~�ر م~ا Tس~تy~دo لت�ك~يد ال~عZ~Wر ال~رqيسى فى

.jرة �لى �حدا�mWرمى الT �dباع الwk[ة اإلخبارية لت�بي� اZ]ال
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اإلعداد الzWاqى للyبر:
�Z~kدق~ي[~ة و h~ا اخل~ب~ر فى ال~ت~ل~ي~ف~زي~ون م~ا ب~z~امل~دة ال~تى ي~س~ت~غ~رق bت~راو~T
ودقي[تh, فzو بdل� يزيد ك�ي~راً عs م��ي�ل�j فى ال��رادي�و. ومs ه��Wا Tت�س��� عvل�ي�ة
sة ك~ب~يرة م~Uبدر ,¤W~لي~ة اإلي~دي~ت~v~ى, أ� عkب~ر الت~ل~ي~فزي~و~y~ى ل~لqا��z~�W~اإلع�~داد ال

التع[يد.

ع~ادة ما ي~بدأ امل~Wدوب~ون فى كت~ابة pk اخل~بر أ�~Wاu ع~ود�zT ل~كى يت~Wاسب هdا
ال~pW م� الفي~ل� الT £ �d~سج~يلj. وفى أحي~ان قل~يلة T~ت� عv~لي~ة اإليديت~W¤ لل~فيل�
أو] �� Tت� كت~ابة  الpW لي~تواف\ م� الف~يل� بع~د �عداد�. ومv~zا يكs ال~ترTيب ف¥ن
م�vون اخلبر ] ي~جب أن يت��ر حي� T[وo الZور امل~رqية �zاo م^ددة, كvا يجب أن

Tت� كتابة الpW وف[اً ملعايير خاVة.

ف¥Sا ك~تب ال~pW أو]ً في~جب عل~ى مs يع~د�, سواu أك~ان امل~Wدو� k~فسj أo أ�
jUة, أن ي~ع~رف ع~لى و~v~z~امل �d~ه jوك~{ �ل~ي~T فى ال~ك~ت~اب~ة pZ~y~خ~ر م~ت© p~y~�
الت^ديد م�vون الل[wا_ املتوفرة, وأن ي�� Sل� فى حسباjk قب{ بدu الكتابة. أما
�Sا £ �Uراu اإلي~ديتW¤ على الفيل�, أ� اk~ت[اu الل[wا_ وTس~لسلzا وأدوا_ ا]kت[ا�
املس~تyدمة لرب~zwا ب^ي� m~Tك{ بWاuً كل~ياً متكامالً, ف~¥ن عvلية ك~تابة الpW يجب
pWال eا يت^دvWاً بيW~ر الفيل� �ي�اً معيz~ت~واف\ م� م^تو� الفيل� ب^ي� ] ي�T أن

عs �ىu ©خر.

يسv~ى ك{ م[Cut �w بالل~غة اإل�ل~يزية وهى y~Tتل� عShot s ال~تى TعWى
م~جرد ل[wة, أم~ا امل[�w فيvm~{ مجvوعة مs الل~[wا_ التى قد T~كون Yاوية الت[ا¸
بع~�zا م~yت~لفة, ول~كzW~ا z~�Tر kف� امل~وضوع. وع~لى Sل� �Sا كان ال~فيل� ي~^تو�
ع~لى ع~دد مs الل~[w~ا_ م~دzT~ا ع~mر �~وان� ألحد األ�~y~ا» ف¥ن Sل� �~�{ م~[w~عاً,
ومج~vوعة أخ~ر� Tس~تغ~ر خ�v �وان ل~pym م~yت~ل�, في~كون لدي~Wا م~[�w �ان.
وي~^تو� أ� ف~يل~� �خبار� ف~ى العادة ع~لى �ال�~ة م[~ا�c أو أك�~ر, ولكs ق~د gتو�

بع° األفالo على م[�w واحد ف[�.
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ي~جب أن ي~ت� عر� ك{ م~[~�w على ال~m~ا�ة م~دة ك~افي~ة ل~كى �كs ل~ل~mv~اهد
است~يع~ابj, وكل~vا Yاد_ ك~vي~ة املع~لوم~ا_ التى ي~^ت~ويz~ا امل[~�w كان م~s ال�رور�
Yيادة مدة ع~رضj, فامل[~�w ال�d ي�~zر �hZ~y يجب أن ي~عر� مدة أcو� مS sل�
Long ة الب~عيدة~w]~ا الل~zت~ويg اً واح~داً ف[�, وامل~عل~وما_ ال~تىZ~y� h~يب �dال
Shot أك~�~ر مT sل~� التى T~ب~ي~zW~ا ل~[~wة ق~ري~بة Close Up, وبال~ت~الى ف~¥ن مدة
عر� الل[wة األخيرة أق{. وكdل� ف¥ن الل~[wا_ التى Tت�sv حركة يجب أن Tعر�

مدة أcو� ألzkا أقدر على �dU اkتبا� املmاهد مs الل[wا_ ال�ابتة.

وهWا¡ ب~الwب� اعت~بارا_ أخر� Tت~دخ{ فى مدة عر� ك{ م~[�w, فبع~�zا يت�
ع~رضj م~دة أc~و� ¢~رد أن الت~ع~ل~ي\ ال~Z~وTى ي~ست~غ~ر ب~ع° ال~وق� ول~ي� ألz~kا
gتو� ع~لى مع~لوم~ا_ ك�~يرة أو ل~zا ق~يv~ة خاV~ة. وكdل� ف~¥ن امل[~ا�c التى z�~Tر

عليzا بع° الكلvا_ أو ا�T }vعر� ملدة Tكفى لكى ي[رأها املmاهد.

وب~dzا امل~فz~وo ف¥ن ]فت~ة مروري~ة �W~vT اkت~�ار الس~يارا_ ] ي~جب أن Tس~تغر
أك�ر مs �الe �وان بيvWا ]فتة أخر� dgر األUاkب مs اخلرو± عs الwري\ الرqيسى
يجب أن يpZy لzا وق� م�اع�. ولكs ال[اعدة العامة T[و� ب�ن أ� م[�w مvzا
jزي~د مدة عرضT ا ] ي~جب أنz~ية امل~عل~وما_ ال~تى ي^~تو� ع~ليv~أو ك jتv~قي �kك~ا

على الmا�ة عXa s �اkية.

�cيب امل[اTة بتر~Vوعة قواعد أخر� خا~vمج nاملباد �dا¡ باإلضاف~ة �لى هWوه
وا]ستvرارية البZرية, kوUزها فيvا يلى:

: Order �cيب عر� امل[اTرT (أ)
Tتركز املvz~ة األساسية للفيل� فى k[{ معل~وما_ للmvاهد. ولdل� يجب TرTيب
امل~[ا�c ال~في~لv~ي~ة بW~ف� الw~ري[~ة التى ي~ت� بz~ا TرT~يب ا�v{ وال~ف[~را_ عW~د كت~ابة
oد]~T ال~ف~[رة امل~ك~توب~ة �kا كاS� ب~وعة; ع~لى س~بي{ امل~�~ا�~wامل �~^Z~األخب~ار فى ال
الع~ديد مs التفاVي{ دفع~ة واحدة وفى مساحة قZيرة ف~¥zkا T[ت{ اخلبر, وكdل� �Sا
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ك~ا�k الف[~رة الواحدة g~تو� على ال~عدي~د مs ا�v{ الw~ويلة ف~¥zkا �~ع{ اخلبر ·الً.
�z~k~ا �ربا¡~� s~vة ف~v~م~زدح �~kا كاS� ي~ة~v~ال~ف~ي~ل �cس\ ف~¥ن امل~[~ا~W~ف~� الk وع~ل~ى
�zk~ا �مال�~� sv~وي~ل~ة ف~w~ال �cامل~[~ا sا اح~تو� اخل~ب~ر ع~لى ال~ع~دي~د مSاه~د, و�~m~امل
امل~m~اه~د, ول~dل� ف~sv ال~�~رور� W~T~وي� c~و� امل[~ا�c ال~ف~ي~ل~v~ي~ة ب~W~ف� درU~ة cو�

الف[را_ املwبوعة.

وكdل� ف¥ن ال~[اعدة ال[~اqلة ب�ن ال~[Zة اخلب~رية ] يجب أن Tت~Wاو� �] موضوعاً
واح~داً فى وق� واحد w~WTب\ ع~لى الفي~ل� اإلخبار�. ف~لي� ه~Wا¡ مع~Wى م�الً لب~ع�رة
العدي~د مs ل[wا_ التغwية Cover Shots لرUا� ال~mرcة على مد� فيل� يعر�
�حد� امل�اهرا_. ف~[درة املmاهد على الفT �zزداد �Sا عرض� عليj ق�ية واحدة, أو
مس�ل~ة واحدة فى املرة. واألف~�{ فى حالة ه~dا امل�ا� أن k~[وo بت~جvي� ل~[wا_ رUا�
jفسk pW~ل� أن الS ىWا فى ال~في~ل� ف¥ن م~عdا ل� ي~ت� هSا م~عاً , و�z~ة ووضعcر~mال
سيعاkى مs بع�رة امل[ا�c ه�d, �عWى أjk لs يكون هWا¡ Tواف\ بh ما يعرضj الفيل�

وما ي[ولj التعلي\.

وكv~ا ي~^~ت~و� ال~pW ع~لى م[~دم~ة, ف~¥ن ال~ف~ي~ل� يج~ب أن ي^~ت~و� ع~لى ل~[~wة
z~vTيدية Lead Shot. وهW~ا¡ رأ� ي[و� ب~�ن الفي~ل� يجب أن يب~دأ ب�ف�{ وأقو�
م[~T £ �wس~جيلj. ف~اخلبر اخل~ا» باf~ري\ يجب أن يب~دأ �W~�ر ال�~^ايا, وامل~�اهرة
ي~جب أن T~ب~دأ ب~ال~تm~اب�. وال~داف� وراu ه~dا ال~رأ� ب~wب~ي~ع~ة اf~ا� هو �d~U اk~ت~با�

املmاهد بmدة مs الوهلة األولى.

�ير أن هWا¡ رأياً مyالفاً ي�كد على أن الفيل� يجب أن يبدأ بل[wة أك�ر kعومة
sاهد ب{ مmة امل�Uمفا oيجب عد jkى أWة اإلخب~ارية, �عZ]اهد �لى قلب الmود امل]T
ال�رور� zTي�تj للدخو� فى ال[Z~ة اإلخبارية, فالفيل� اخلا» باfري\ يجب أن يبدأ

بعربا_ اإلcفاu م�الً.

ول~ك{ مs الرأيh وUاهتj, ولك~WWا kر� أن اTباع أ� مs األس~لوبh يتوق� على
ا�و ال~عاo الس~اqد فى ك{ ف~ترة Yم~Wية ع~لى حدة; ف~فى األوقا_ ال~تى Tت~س� باإل�ارة
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ا�vاعي~ة والتw~ور السري� لªح~داe ] يZل` أس~لو� الت~[د| الz~ادn, كvا أن خل\
التليف~زيون ل��ارة بدون داع فى األوقا_ التى T~تvيز بالرك~ود اإلخبار� أمر ] يتف\
م�  ~روف ال~زمان وامل~ك~ان. ع~لى أ� حا�, ف~¥ن أس~ل~و� الت~[~د| م~س�ل~ة T~ت~عل\ فى

األساس بالتوjU األساسى Orientation للوسيلة اإلعالمية.

هWا¡ ق~واعد أخر� خ~اVة بت~رTيب امل~[ا�c عرض~Wا لz~ا فى الZف~^ا_ الس~اب[ة
م�{ الترTيب امل~wW[ى الT �dر� بj الع~h أ� مzmد مs املmاه~د, وأهvية ل[wا_ رد
الفع{ Reaction Shot ل~توض` مع~Wى اfدe وأ�ر�, وكل~zا قواع~د لzا أهv~يتzا
ويجب م~راع~اzT~ا v~Uي~ع~اً عW~د T~رTيب ع~ر� م~[ا�c ال~ف~يل� اإلخ~ب~ار� ب^~ي� ي�د�

و يفتj بmك{ مر��.

:Visual Continuty ريةZرارية البvا]ست (�)
,jTار�k د�Tوهو ير uراYر أحد الوzعاً ي�w]ر� مk فى بع° األحيان أن eي^د
.sع~ان مت~باعديw~]ا كان املS� كل~ة~mا¡ م~Wارة ولي~س� ه�~k ع~اً ©خر وه~و بدونw]~وم
sاهدي~m~ب~` �ي~ر م~[~ب~ول~ة ألن املZ~T ل~ة�ول~كS� sا U~اu ال~واح~د بع~د ا®خ~ر ف~¥ن امل~س~
سيتساuل~ون ماSا حدe فج�ة. وم~�{ هdا األمر لs يفو_ ع~لى املmاهد, ولdل� يجب
�WبvT jاماً. فكvا يwWب\ مبدأ ال[ر� Proximity على املكان, ف¥jk يwWب\ بWف�
�cا]v~رية لل~Zرارية ال~بv~اي~ة با]ستW~ية الع~vى أهT�~T اWه sة على الزم~ان, وم~Uالدر

املتتالية.

�w]ر فى املz~�T يجب أن [ ,�cا]~ل[ة فى �حد� امل~wWا¡ ع~ربة مWه �kا كاS¥~ف
ال~تالى وه~ى �اب~ت~ة. وا¬ر± مs ه~�d امل~m~كل~ة س~z{ ويت~ل~py فى أن k~تر¡ ال~ع~ربة
yT~ر± مc� s~ار ال~Zورة Frame , ف~ي~v~كS� sا £ ع~ر� امل[~�w ال~ت~الى ل~zا وهى
�ابتة أن ي~ستW~ت¤ املmاه~د أzkا وقف� ب~عد خروz~Uا مs اإلcار. وه~Wا¡ ح{ ©خر وهو

.h]الساب hعw]امل hة بwة وسيw]ل ��k أن

�ن م~ا kري~د أن Zk{ �ل~يj أن هW~ا¡ باست~vرار أك~�ر مs ح{ واح~د أل� مm~كلة,
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واملس�لة gتا± ل~بع° اخليا�. ولكWWا ] kستwي� أن kعر� حلو]ً Uاهزة لك{ موق�
ألن مy~زون املواق� ] z~kاqى. وه~W~ا¡ على أ� ح~ا� مج~vوع~ة م~بادn م~تف\ ع~لي~zا
�كs أن T~ساعد على �يجاد اf{ املWاسب. والw]~Wة التالية التى k~ريد الت�كيد عليzا
oفى األفال eدg ا_ ك�يرةYا¡ �اوW~zف .jqكاSاهد وmة بع[ل~ية املkاzا]ست oهى ع~د
sم uىmب jkس~اع الوق�, وهى ح~ج~ة واهي~ة فى األس~اس أل~Tا oاإلخب~اري~ة ب^~ج~ة عد
�dz~ب bاv~الوق�. وال~س sداً م~qاY ًاً مت~سع~ا~v~qا¡ داW~ج~د أن هW~س oي� وا]ل~تزا~�W~ال~ت
التج~اوYا_ ب�م{ أن املmاهد لs ي~Wتبj �ليzا أو أz~kا ستvر ع~ليj, هو مs قبي{ الوه�
ألj~k ل~د� ك{ �~py ع~~k h~اق~دة T~ر� ع~~ي~و� ا®خ~ريs و�ن ك~~اT [ �k~در¡ ع~ي~و�
V~احب~zا, وامل~mاه~د أSكى ·ا k~تZ~ور� أو Zk~ور� ألkفس~Wا وه~و اfك� ال~zW~اqى على

عvلWا.
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ملpy الوحدة اخلامسة

-  لكى g[\ األخ~بار الzدف م~zWا ]ب~د� وأن يتواف~ر فى اخلبر أرب~عة عوام{ رq~يسية
هى: الدقة, والسرعة, والوضوb, واملوضوعية.

-  TوUد عدة اعتبارا_ يWبغى مراعاzTا فى لغة األخبار اإلSاعية مzWا:

*  يجب أن Tكون vU{ اخلبر قZيرة.

*  يجب أن Tكون ا�v{ مبا�رة.

*  يجب حdف ا�v{ ا]عتراضية قدر اإلمكان.

*  �Wب استyداo الكلvا_ الغام�ة.

*  �Wب استyداo ضvير الغاqب.

*  ا]بتعاد عs استyداo العبارا_ واملwZل^ا_ الفWية.

-  يجب, بZفة عامة, أن Tكون م[دمة اخلبر موUزة ومركزة.

oداyا�ي~د واست uخال� اإلل~[ا sم [� �vا �ل~ى املستzل]~k sاملادة اإلخب~ارية ] �ك  -
ال~تع~ب~ي~را_ الZ~وT~ي~ة Sا_ املع~Wى املال�q ع~لى c~ري~[ة األداu, وي~ل~عب ال~Zو_
وc~ري~[ة األداu دوراً م~v~z~اً فى �ض~فاu اf~ي~وي~ة ع~لى m~kرة األخ~ب~ار, ف~¥Sا كان
ال~ت~عب~ي~ر الZ~وTى U~يداً ف~¥jk ي~ج~ع{ الm~W~رة Sا_ بري~\ خا» وي~�~فى عل~ي~zا

UاSبية خاVة.

-  wW~T~ب\ vUي� امل~بادn اخلاV~ة ب�خ~بار الرادي~و على أخب~ار الت~ليف~زيون أي�~اً, ف[د
استvد التل~يفزيون ك�يراً مs ق~واعد عv{ الراديو مdW ال~بداية, ألن العاملh فى

التليفزيون عWد بدu اkتmار� كاkوا قد Tل[وا Tديب�z فى الراديو.

-  ] ي~~ع~~Wى م~~ا س~~ب~\ أjk ل~~ي� ه~~W~~ا¡ ف~~رو ب~~m~~k h~~را_ األخ~~ب~~ار فى ال~~رادي~~و
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والتلي~فزيون, فبي~vWا Tعد m~kرة الراديو لف~ترة خ�v أو عmر دق~اT ,\qعد mkرة
التليفزيون ل~فترة أcو� ,وهWا¡ بالwب� عZWر ال~Zورة املت^ركة فى التليفزيون,
األمر ال�d يتwلب مzارا_ �ضافية فى اإلعداد واإلkتا± وفى الكتابة وأساسzا

اللغة.

-  فى األخ~بار الت~لي~فزي~وkي~ة �كs عر� ال~في~ل� بدون V~و_ T[ري~باً ل~و كان اخ~تيار
الل[wا_ قد £ بعWاية, فاملفرو� أن الZور Tت^دe عk sفسzا.

-  فى األخبار املZورة ي~جب أن يت� عر� ك{ م[Cut �w على ال~mا�ة مدة كافية
ل~كى �كs لل~mv~اهد اس~تيع~ابj, وكل~vا Yاد_ كv~ية امل~عل~وما_ التى ي~^ت~ويzا
امل[�w كان مs ال~�رور� Yيادة مدة عرضj; ف~امل[�w ال�d ي�~zر �hZy يجب
أن يع~ر� مدة أc~و� مS sل� ال�d ي~بZ~y� hاً واح~داً ف[�, وال~ل[~wا_ التى
Tت~�sv حركة يجب أن T~عر� مدة أcو� ألzk~ا أقدر على �dU اkت~با� املmاهد

مs الل[wا_ ال�ابتة.
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أس�لة على الوحدة اخلامسة

سX: اSكر أه� العWاVر اللغوية الواUب Tوافرها فى األخبار اإلSاعية.

.Yار واإليجاZا لت^[ي\ ا]ختzTب مراعاUكر أه� ا]عتبارا_ الواSا :aس

س٣: وض` أه� ا]عتبارا_ ا�[[ة للبساcة والوضوb فى لغة األخبار.

:sرة عZتyكرا_ مdاكتب م :iس

-  أه� خZاpq م[دo الmWرة اإلخبارية فى الراديو.

-  أه� ال[واعد ا�ددة لكتابة األسvاu فى األخبار.

-  قواعد اختيار الل[wا_ فى األخبار املZورة.

سl: عرِّف املwZل^ا_ التالية:

-  الل[wا_ التكvيلية.

-  ل[wا_ رد الفع{.

-  الل[wا_ الZوTية املرqية.

-  الل[wا_ العكسية.

:sع jعرفT كر ماSا :rس

(أ) TرTيب عر� امل[ا�c فى األخبار املZورة.

(�) مفzوo ا]ستvرارية البZرية.

سt: ا�رb مكوkا_ اخلبر اإلSاعى .

 ?
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مرا�U الوحدة اخلامسة

(X)  س~عي~د م^~vد ال~سيد (Xx٨x):  �kت~ا± األخ~بار فى ال~راديو وال~تل~يف~زيون.ال~[اه~رة, عال�
الكتب.

ال~~m~~W~را_ اإلخ~~ب~~اري~~ة فى اإلSاع~ا_ ال~~ع~~رب~ي~~ة (ا�~~ت~و�   :(Xx٨x) ري�~m~~س~~امى ال  (a)
والmك{). ال[اهرة: دار الوYان للwب� والmWر.

(٣)  سوYان ال~[لي~Wى, هبة ال~سvر� (Xxx٣):  �k~تا± ال~برام¤ لل~راديو وال~تلي~فزيون. ال[اهرة,
مكتبة الmبا�.

.tx اعى, العددSاإل sاعية, مج~لة الفSافة اإل~̂ Zاألخ~بار فى ال   :(Xxt٨) ي�zية فYفو (i)
.Xxtال[اهرة, أبري{ ٨

(l)  كرo �لبى (Xx٨l):  اخلبر اإلSاعى, فW~وjk وخ��ZاjZq فى الرادي~و وال���تليفزيون. Uدة,
دار الmرو.
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الوحدة السادسة
لغة الصحافة

األهداف السلوكية :
 بعد دراسة الدارس ملوضوع الوحدة, يجب أن يكون قادراً على أن :

١-يتعرف على موقU اللغة الصحفية بT أنواع النثر اOتلفة.

]- يTZ أهX YصاVW اللغة الصحفية.

b- يحدد مفaو` التحرير الصحفى ك_حد انعكاسا^ اللغة الصحفية [أهداف\.

.cليZاإلعالمى ال dيحدد مكونا^ األسلو -e

g- يTZ املستويا^ التحريرية لfسلوd الصحفى .

j- يiكر hXوا^ التحرير الصحفى.

العناkر :
-  موقU اللغة الصحفية بT أنواع النثر اOتلفة.

-  التحرير الصحفى ك_حد انعكاسا^ اللغة الصحفية.
-  األسلوd الصحفى.

-  hXوا^ التحرير الصحفى.
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الوحدة السادسة
لغة الصحافة

مmدمة :
- nاX \oة بوpة املصريpصحافpامة [الpصفة عpحافة بpالص qاريpr لىs رةtن uعpل
[عpلzى حzد rعzZpzيpر ليلى عZpد اpyيد [محxpود علYp الديvr - ([lle) wكpد لنا أن\
كان~ هنzا{ لzغzzة zXاzzkة بالzصzحzافة, [أن هi| اللغة الصحفية قد xrي}^ بالسxا^

التالية:

أ[�ً: أن هi| اللpغة قد عpكس~ الواقU ا�poتxاعى [ا��pار� [اللpغو� ال�i يpعي�\
wا مaعلي TpxWاmرأها أن الpmي wم wtرية يpاملص UWفة الوقاpحيk غةpفل ,Uxتyا
األعاYo, [لpيسوا عربا, [لغة الصpحافة فى الثورة العرابية hpXابية rعتxد على
�sارة ال�pعpور [sلpaاd العpوا��, [هى لغpة rسpت�pد` األلفpا� الphنانpة الرنpانة

[xrثu [اقU الثورة العرابية [�ر[فaا.

�انياً: أنaا - أ� لغpة الصحpافة - كان~ مر�ة بpين~ phrور أساليب الpكتابة الpعربية
[عpكس~ pkورة kادقpة �ركة الpتphور ا�oتxpاعى [األدبى [الpلغpو�. فصح�
الpmpرن التpاسU عp�pر فى مpصpر TpZpr لpنا كpي� phprور األسpلpوd مw ا�pسpنا^
الpلفptpية [األلpفpا� الغpريZpة [ركpاكpة األسلpوs dلى الpوضو� [الpZpسا�pة [األدلة

املنmhية.

كxا بpر�^ فى النpص� األ[� مw الpmرن الع�pريw مجxpوعpة مw اyال^ األدبية
[الثpmافية أ��pر^ لغة الpصحpافة [أ��ر^ لpغة األدd, [كان لapا أ�ر عtpيY فى الن�apة

األدبية [اللغوية فى الو�w العربى.

[بpر�^ فى النpص� الثpانى مw الpmرن الع�pريw لpغة ا�Zpر [ا�xpلpة الpmصيرة فى
الصpحافة, [الpتى �pسد^ [pk_rل~ عpلى يد pkحيpفة أZpXار الpيو` األسpZوعيpة التى

.١٩ee رZxدر^ فى ١١ نوفk
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موقU اللغة الصحفية بT أنواع النثر اOتلفة :
لmد عرف الpنmاد الpعرd النpثر ب_ن\ الpكال` املرسu مw قيpود الو�ن [الpmافية [هو

rعري� مZس� [مZا�ر, [قسxوا هiا النثر sلى �ال�ة أنواع هى:

١- النثر العاد�:
�ا�YapZ العادية د[ن أن يحفلوا ب\,r ناس فى لغةpدم\ عامة ال�[هو ال�ip يست
أ[ يmpصpد[ا في\ sلى �pى� مw الر[يpة أ[ التpفكpير أ[ الpX{pرف, �sا يpرسلpون\ مpZا�رة
yرد التعZpير عw حاoاYapr اOتلفpة, [هiا النوع مw النpثر يتxثu فى لpغة الت�ا�ب

اليومى.

]- النثر العلxى:
[هو الr �ipصا� بp\ ا�mا�W الpعلxpيpة yرد sبرا�هpا [التpعpZير عنapا د[ن عpناية

بالناحية الفنية.

b- النثر الفنى:
[هpو ال�i يpرrفU ب\ أpkحاب\ عw لpغة ا�دي� الpعاديpة, [لغpة العpلY ا�افة, sلى
لpغة فpيpaا فw [مpaارة [ر[ية, [يpوفر[ن ل\ ضpر[باً مw الpتنpسي� [الpتنxpي� [الX{pرف,

في�تار[ن ألفا�\, [ينسmون xoل\, [ينmxون معاني\.

فيpكpون النpثpر الpفنى بipapا املعpنى لpونpاً pxoيالً مw الpفw لpلتpعpZpير عpX wلpجا^
النpف�, [[م�ا^ العum, [نtرا^ ال�pعور, [هو يست�د` ألوانpاً مw الhاقا^ الفنية
اOتلpفة مw حي� العنpاية باXتيpار األلفا� [rركيب ا�uxp [ما �اب\ �ل�. [هو يوفر
لل�xpسpتu�Zm مpا rوفpر| الفنpون األXر� كpاملوسيmpى [الرسY [ال�pعر مw ضpر[d اإلمتاع

الفنى , [يتح�m فى النثر الفنى التفكير مw ناحية [ا�xا� مw ناحية أXر�.

[التحرير الصحفى - كفw كتابى ينتxى sلى نوع رابU مw النثر, أضاف\ أساirة
الصpحافpة [األدs dلى أنواع الpنpثر الpتpmليpدية (الpعاد�, الpعpلxى, الpفنى) هpو النpثر
الpعpxلى أ[ الpصحpفى , [قد أضpي� هipا النpثر [بpر� بعpد �paور الpصحpافة فى الmpرن
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الpتاسU ع�ر, [قpالوا sن هiا النثpر ي�m فى منتص� الhpري� بT النثpر الفنى أ� لغة
األدd, [بT النثر العاد� أ� لغة الت�ا�ب اليومى.

فالتحرير الصحفى �sًا كعxلية فنية كتابية - يت�wx اXتياراً أسلوبياً هو النثر
dر الفنى أ� لغة األدpالنث Tري� بphنتص� الpفى م �mي �iحفى, الpى أ[ الصxعلpال
[بT النpثر الpعاد� أ� لغpة الت�pا�ب اليpومى, [ل\ مw النثpر العpاد� ألفت\ [سapولت\
[بسا�ت\ [مZا�pرr\ [�عZيت\, [ل\ مw النثر الفpنى حt\ مw التفكير [حt\ مw عi[بة
التعZpيpر, [لعpل\ انhالقpاً مw �ل� املفapو` لpلنpثر الpعلxpى أ[ الصpحفى أن ا�ل�p علي\

.uoالعا dاألد �k] ة الصحافةirبع� أسا

[prوpoد مجpxpوعpة مw ا�صpاVW �بpد  مpr wوافرهpا فى الpلpغة الpصpحفpيpة, على
النحو ال�i أ�ار sلي\ د. محxود Xليu (¡١٩٩) منaا:

١- الZpسpا�ة: فp_سpلوd الpكpتابpة الpصpحفpيpة �بد أن يpكpون مفpapوماً لpلmpرا� ;
[يتح�m �ل� باسpت�دا` لغة سaلة نZلc بaا املعنى د[ن ا�اoة sلى است�دا`
الكلxا^ الصpعZة £ير امل_لوفة [التى rصد الmار¢ عw الmرا�ة. [الZسا�ة �
rعpنى ا�ن}�¤ sلى است�pدا` اللغة الpعامية ألن الكpاrب فنان قuZ كu �ى�

.wالف wلو م�r العامية]

]- الدقة [التجسيد: فmد vrد� الZpسا�ة sلى الوضو� [لكw الpدقة [التجسيد
ضpر[ريpان أيp�pاً ألنpxpapا ¥pنpعpان الpوقpوع فى مp}ال� الpثpر�pرة [ال�pيpاع فى
متاها^ املفردا^ الpغيZية, [rكون الدقة فى اXتpيار الكلxا^ املناسZة التى
¦xسr راً [التىpا�Zيراً مpZعr ةmpيmية أ[ ا�pة النفسpأ[ ا�ال Uالوض wر عZpعr

بالتداuX بT معنيT أ[ أكثر أ[ با�رZrا{ فى اكت�اف املدلو� الواحد.

b- السالمة اللغوية: ¨راعاة الmواعد السليxة ل§مال� [التZhي� الدقي� لmواعد
الpنحpو [الصpرف [حpسw اسpت�pدا` عالمpا^ التpرقيYp. فاألسpلوd الpصpحفى

يجب أن يلت}` بكافة قواعد [أkو� اللغة.
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�دا`pاستpحفى; كpالص dوpاألسل Yكp© ينة �بد أنpة معpغويpواعد لpنا{ قpه -e
uxدا` ا��األفعا� املZنيpة للxعلو` بد�ً مw األفpعا� املZنية للxpجaو�, [است
الmصيرة بد�ً مw ا�ux الhويلة, [ا�ux الZسيhة بد�ً مw املعmدة [املركZة,
wاد عpعpتpر[رة ا�بpلى ضs ةpافppاإلضpة, بpيpراضpتpا�ع uxppا� wاد عpعpتpا�ب]

املصhلحا^ الغام�ة التى rرب� الmار¢.

VWصاpا� |ipapفى بpحpصpال dوpسلfون لpيpفpحpصpال dاpكتpال ªفpتpحpد أن يpب�]
:TZZلس

١- عpامu الpسpرعpة: فpالسpرعpة فى ا�pيpاة الpيpومpيpة poعpل~ مw الpصpعب عpلى
الpصحpفى أن يجpد الوق~ الال�` لpكتpابة ا�Zpر الpصحpفى كتpابة أدبpية [كان
عpلي\ أن يpكتpaZpا ب_قpو� [أسua أسpلوd, فp»عداد املpادة الصpحفيpة يتY فى
ضpzي�p مw الpوق~ pXاpkة األppZpXار الpتى umpr قpيpxpتpappا �sا لY يpتY نp�pرهpا

بسرعة.

]- العامu الثانى يتصu با�axور نفpس\ [هو يتصu أحياناً بhري� £ير مZا�ر
بpعامu السرعpة أي�اً, فالpكثير مw الmpرا� يريد[ن أن mprد` لYa األZXار فى
أسpلوd سua � يpدعو sلى rع�xp فى التفpكير فى معpنى مw املعانى, [sلى
dون األسلوpxaفpقد � ي Tpفmثpأ[اس� امل wرا� مmpية الZpن £ال«pانب �ل� فo

الصعب [الغام�.

التحرير الصحفى ك_حد انعكاسا^ اللغة الصحفية:
ي�كu التحرير الpصحفى أ[ عxلية الكpتابة الفنية للpصحيفة - oريدة كان~ أ[
Yي� �iنصر األساسى فى امل}ي¬ اإلبداعى الصحفى الpيسى [العWك} الرrمجلة - املر
sلى poانZp\ الpتpصpوير الpصpحpفى [الpرسpو` [اإلعالن الصpحpفى �Y اإلpXرا الpصpحفى,
فZد[ن\ � rتوافpر أداة لعر® ا�تو� الصحفى ب�pكio uاd [بسي� [سua [مmر[�

للmرا�.
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[قد أ[رد كu مw ليلى عZد اyيد [محxود علY الديr wفصيالً لiaا املفaو` فى
كتابxaا فw الpتحرير الصحفى (lle]) , حي� �كرا عدة مفاهيY للتحرير الصحفى
[لعالقت\ باللpغة, [¥كw أن ن�ير, سريعاً, sلى بع� التعريفا^ [األس� التى أ�ارا

sليaا على النحو التالى :

الpتحرير الpصحفى - ¨pفaوم\ الpلغو� [األسلpوبى - [كعpxلية فنpية كتpابية, هو
uية ©ويpلxpهو ع] , Nonfiction  factual عيةpة الواقpنثريpابة الpكتpد فنون الpأح
الوقpاUW [األحدا° [ا¯را� [األفكpار [ا�Zرا^ مp�s wار التصpور الiهنى [الpفكرة sلى

لغة مكتوبة مفaومة للmار¢ العاد�.

wف wتل� ع�pكتابى ي wفpفية - كpة الصحpكتابpال wصحفى - أ[ فpحرير الpالت]
الكpتابة الpعلxيpة, حي� rعpتxد األXيpرة على املصhpلحpا^ العلpxية أ[ الفpنية ا�ددة
�تل� عw الكتابةr اxالدقي�, ك Vص�الدقيmة التى قد � يفaxaا �s أkحpاd الت
�pا�ب م�pاعرr] ,رادphتpية [ا�سptفpة اللp£الZا� [الpى ا�يpد علpxتpعr تىpية الpاألدب

املستr] ,uZmتوs \oلى قار¢ يZح� عw متعة xoالية [فكرية.

بpينpxا التحريpر الصحpفى كفw كتpابى يعتxpد على األسpلوd العpلxى املت_دd أ[
الpلpغpة الوسhpى الpتى يpسpxيpapا الpZع� بpالpلغpة الpصpحفpيpة أ[ اللpغpة اإلعالمpية �ا^
األسpلpوd الpصpحppفى أ[ اإلعالمى, ال�ip يpفxpapp\ قpار¢ الpصppحpيpفpة الpعpاد�, [�ا^

األ�كا� أ[ الmوالب الفنية املتxي}ة التى يتY مX wاللaا نum امل�xون الصحفى.

[�sا نtرنا للتحرير الصحفى كعk uxحفى مت�صV, ف»ن التحرير الصحفى-
�hpوة مhpX wوا^ pksدار الpصحpيفpة - poريدة أ[ مpجلpة - هوpحفى كpصpوم\ الapف¨
الpعpxpلpيpة الpيومpيpة [األسpZpوعpيpة - حسpب د[رية اإلpkدار [الpتى يpmpو` فpيpapا ا�رر
الصحفى بالpصيا£ة الفpنية أ[ الكpتابة الصحpفية أ[ املعا�pة مل�xون املادة الpصحفية
املنpاسZة [املتعارف عليaا كmpوالب فنية ©ريرية للجpريدة أ[ املmا� �Y املراoعة الدقيmة
wوة مh�[sعادة الpصيا£ة لpaا, [عxلية التpحرير الصحpفى كعxليpة kحفية فpنية [ك
hXوا^ pksدار الصحيpفة pZrدأ فور عpxلية الpكتابة الpصحفpية, فا�pرر يكتب املادة
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فى ال�كu ال�i اXتار| بنفس\, [قد يكتب ا�رر [يراoع\ ا�رر املس±و�, أ� يحرر
مpا كتZ\, [قpد Zrدأ الpعxلpية [prنتaى مU ا�pرر ال�i يpmو` بالpعxلpيتT مpعاً الكpتابة
Writing, [الpتحpرير Editing, [كلpxpة ©pرير Editing مpعنpاهpا sعداد كpتpابا^
ا¯pXريw لpلpنp�pر, [منpapا poا�^ كpلxpة Editor أ� مpحpرر أ[ رpWي� ©pريpر, [ا�رر
uيدة, ²ا يجعo] ةpZية مناسpحفk لغةpج¦ فى الكتابة بpين �iهو ال ¦oناpالصحفى ال
wxت�r ديدةo لية ©ريرxلى عs راً كان أ[ موضوعاً � يحتاZpX الصحفى Vا النiه
املراoعة [sعpادة kيا£pة مرة با�ipف أ[ اإلضافة أ[ rغpيير األسpلوd أ[ الpZنا� الفنى

.Vللن

[يaدف التpحرير الصpحفى كعpxلية kحpفية فنpية, [ك�phوة مhX wوا^ ksدار
wديpال Yلpود عpxحpد [مpيpyد اpZpلى عpيpل wم uي\ كpلs رpيp�pا يpلى مpة - عpفpيpحpصpال

s - ([lle)لى ©mي� عدة أ�يا� مw أهaxا:

١- oعu النV الصحفى (ا�Zر أ[ املوضوع) يتناسب مU سياسة الصحيفة.

]- ©ر� األhpXا� التى قpد rرد فى ا�pmا�W [املعpلوما^ (األرقpا` - األسxا�-
العواYk- الaجا� مثال) [rصحيحaا.

o -bعu النV الصحفى يتناسب مU املساحة ا�ددة ل\.

Zr -eسي� [rوضي¦ [rصحي¦ لغة النV الصحفى.

r -gوضي¦ معانى النV الصحفى [sحيا³ها.

j- مراoعة النV الصحفى مw أuo الت_كد مw املوضوعية املنmhية.

´- rعديu لaجة النV الصحفى عند ال�ر[رة.

¡- oعu النV الصحفى ير[¤ لmار¢ الصحيفة.

٩- pzXل�z نzوع مw الpaارمونية [الpتنا£Y األسpلzوبzى بzيwz الzنpzصzzوn (الzzxzواد
أ[ األppZpXار [املpzوضpzzوعpzzا^) الpصppzحpzفpzيpzة اppzOتpzلpzفpzة الpzتpzى prنpz�pzرهpا
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الصحيفة.

١l- rسaيu عxلية اإلXرا الصحفى.

[لتحmي� األهداف الpسابmة يحتا ا�رر الصحpفى sلى الmيا` بZع� العxليا^
:uالتحريرية مث

١- التp_كد مw دقpة بيانpا^ النV الpصحفى (بpالت�pا[ر مU محpرر أ[ أXصاWى
aoا� املعلوما^ باملvسسة الصحفية أ[ بن� املعلوما^ Xار الصحيفة).

]- اXتصار الكلxا^ أ[ ا�ux أ[ الفmرا^ £ير ال�ر[رية.

s -bعادة kيا£ة النV الصحفى كامالً بaدف mkل\ لغوياً.

s -eعادة kيا£ة النV الصحفى بaدف Xل� نوع مw ا�rسا¤ األسلوبى.

g- حiف بع� الpكلpxا^ أ[ ا�ux أ[ األلpفا� التى prتسY بpالصعpوبة [ضع�
املmر[Wية.

j- حiف بpع� الكpلxا^ أ[ ا�uxp أ[ الفmpرا^ الpتى قد p�rكo uر¥pة rعاقب
عليaا قوانT الن�ر, أ[ rتعار® مU الi[¤ العا`.

´- اXتصار النV الصحفى ليتناسب مU املساحة ا�ددة.

wل\ مxpكr تىpا^ الpيانpZا^ [الpومpعلpع� املZpفى بpصحpال Vا� النpxpتكpاس -¡
نpاحpيpة املpxp�pون [�pعpل\ يpغhpى كpo uوانب الpفpكpرة (pXاpkة فى األpZpXار

[التحmيmا^ الصحفية).

٩- sعpادة pkيpا£pة الpعppنpا[يw ا�pاpkة بpالpنV الpصpحppفى, الpرpWيpسpيpة مpنpapا,
[الpثانpويpة, [كipل� الفpرعpية [هpى عنpصpر مpo Yaداً إلراحpة الmpار¢ بpصpريا

[فكريا, [sضافتaا sن لr Yكw موoودة فى النV األkلى.

Vارة لنp�s uxpأ[ ع ,(ارZpXfة لpZسpالنpة بpkاX) رpX� Vن Uم V١- دم¬ نl
فى نaاية نk Vحفى �Xر.
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[بالنtر sلى التحرير الصحفى - مw هi| ال}ا[ية الصحفية الفنية - ¥كw الmو�
[فmاً لpر³ية الpدكتور مpحpzzxود أدهYzzz - [التzى أكpzzد عzلzيapzا د. ليpلى عpzzZد اzzyيد
[د. محpxود علY الديs : wن التحريpر الصحفى هو "�ريmpة الكتابة الpفنية التى rتي¦
لpلxحرر الpصحفى [اسpتناداً sلى فpكر متxpي}, [مX wال� قيpام\ ¨س±pوليا^ [�pيفية,
prسpجpيu األحpدا° املpxpaة ا�pاليpة [املpتpجددة, [نump الpوقpاUW [الpتفpصpيال^ [الpصور
[امل�pاهد املرphZrة بaا, [التعpري� ¨ا أسفر عن\ الpZح� [را� عللaا [أسpZابaا الtاهرة
[ا�فية, [mprدµ املعلpوما^ [الZيانpا^ املفيدة, [Zprنى الtواهر [األنh�pة [امل�كال^
اOتpلفة [امل�vpرة, [عر® [prفسيpر [مناق�pة األقوا� [الpتصريpحا^ [األفكار [ا¯را�
wستح� مpنا[� ما يpr] ,Uدارة [النفpا [ا�لو� �ا^ ا�pاي�mpاها^ [املواق� [الpا��]
hrوراarا [نتpاWجaا املتاحة [املتتابعة, انhالقاً مk wال¦ الفرد [اyتUx [اإلنسانية,
[[سيلة الن�pر [التعZير عw �ل� كل\ rعZيpراً دقيmاً [موضوعياً فى أ£لب األحوا� فى
uابة, فى �كio] لة [[اضحةaحيحة سk ة لغةhاسكة, [بواسxتpارا^ قصيرة [مZع
UZhpلpا�ة لpk ونpكpr ,را�mpلى الs ةpapoة موpيpعالمs ةpرسال uثp¥ ,فىpحpk فنى upxع

[الن�ر [التو�يU فى الوق~ املناسب على kفحة أ[ kفحا^ oريدة أ[ مجلة".

األسلوd الصحفى:
فى ضpو� �Zpيpعpة الصpحيpفpة - ا�ريpدة [اpyلة - كpوسيpلpة اrصpا� لapا سxpا^
wع umr �] وعZpيد على األس{pr � ترةpة د[رية لفpدر بصفpوع يصZphم uكpنة ك�pمعي
�ا�ب pxoاهير مpتنوعpة ا�هتpxاما^ [امل�pارd [السpxا^ فى السw [ا�ن�,pr ,`يو
املستو� التعليxى, املaنة, املpوقU ا�غرافى, املستو� ا�oتxاعى. [فى ضو� rعري�
uحليpيار التpr ل� فى ضو�ipك] ,\rاxر| [سpاهtم] \rدداpة [محpفة عامpبص dلوpاألس
األسلوبى (األسلوبية), [مX wال� الدراسة ا�ستhالعية لZع� الZحو° التى أoري~
حpو� أسالpيب الpتحpرير الpصحpفى [محpدداr\, سوا� مpا prعل� مpنpaا بصpحيpفة مpعيpنة
dور األسلوhحفى أ[ بتk أ[ محرر Tpب معrا بكاaعل� منr اpريدة أ[ مجلة, أ[ مo
الصحفى فى فpترة معيpنة أ[ مرحلpة rاري�يpة, [بتحلpيu علxى ألسالpيب ©رير بع�
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ا�راWد [اyال^ [مmارنت\ بتحرير الكpتب [املmا�^ العلxية [املmا�^ األدبية [ألوان
النpثر اpOتلpفة. يp�pير كu مw د. لpيلى عZpد اpyيpد [د. محxpود عpلY الديs wلى أن
هpنا{ أسpلوبpاً كتpابيpاً أ[ لغpوياً [أسpلوبpاً يتUpZ فى التpحريpر الصحpفى, أ[ ¨عpنى �Xر

.\rت�ياmم] \rاxس] \rالصحفى, ل\ محددا dى باألسلوxهنا{ ما يس

\rاxاً ل\ سpينpوباً معpاً أ[ أسلpحفيpk ًوباpنا{ أسلpن هs :و�mpصحفى يpال Uالواقpف
يpتUZ فى عpxpليpة التpحريpر الصpحفى, [يpنUpZ هiا األسpلوd مw عpدة محpددا^ rتpعل�
بZhpيعة الpصحافة كوسيpلة اrصا� مw حي� حpجY الصحيفpة, حي� املساحة ا�د[دة,
[بجانapZا التpmنى, [�Zيعpة د[ريتaا أ[ prوقي~ ksدارها ال�ip يmت�ى الpسرعة التى
rتphلب اإليجا� [ا�Xتpصار [التpركي} [بpو�يفتapا العpامة, [هى التعZpير عxpا يحد°
�s - ة أساسيةpة - كو�يفpاريZXفة اإلpا الو�يapل� عليhpومية, [التى يpفى ا�ياة الي
mrو` بZX«pار كu ف±ا^ الpرأ� العا`, [ملا كان~ سpرعة rوkيu ا�pZر sلى كu الmZhا^
ا�oتxاعpية على م�pتل� مستpوياarا الpثmافيpة هى الaدف األ[� لكpk uحيفة, sلى
poانب مpا اسpتpجد بpسZpب �pر[ف العpصpر [مpنpافسpة [سpاuW ا�prصا� األpXر� [prعmpد
wم �Zpا سpxpيpف ~pانpدة كpريpجpلpر� لppXة أpيpاسpأس �Wاp�] wا مppapكpابp�pr] °داpاألح
dلوpان على األسpا�, كpصmpر� [ا�ستp�pال] uليpتحpر [الpسيpتفpالpلة كpyا nصاpتpXا
�i �كالً سaالً يmترd مw األسلوd الدار, [على الصحافة أن mrد`pالصحفى أن يت
األحدا° اليومية بZpسا�ة [[ضو� [[اقعية مZتpعدة بiل� عw ا�ستعارا^ [الكنايا^
Yapف Uيpxpلى ا�pع uapسpتى يpد حpيpmpعpr uك wدة, [عpWا{pا� الpفpا^ [األلpappيpZp�pتpال]

محتواها, على الر£Y مr wفا[^ مستوياYar الثmافية.

كxا أن الو�pيفة الثpانية - بعد اإلZpXارية - [هى الو�pيفة التفpسيرية لfحدا°
[الوقpاUW [األفكار [التجارd السياسpية [ا�قتصادية [الرياضية [الmpانونية [العلxية
[الpفpنpيpة, prلmpى pZprعpا^ عpلى األسpلpوd الpصpحpفى: أهpapxpا ا�pنpو� sلى الpتpوضpي¦

[التZسي� [الدقة [التحديد بحي� يفaxaا املت�صV [يفaxaا الmار¢ العاد�.

فالpصحيفpة املعاkرة هى حpلmة [uk بT منpابU ا�Zر [ا�apxور, [عليapا rرxoة
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uoب\, [كال` ر{p�] \سpفpنppة لpايpد [دعpيpmpعppr wي\ مpا فp¨ اسىpيppسpكال` ال uيpkوpr]
ا�قتصاد ¨pا في\ مw اhkالحا^ pXاkة � يفaxpaا العامpة [أZXار الريpاضة [ال�mا�
wا العامة, حتى ¥كapxaلة, يفaغة سpلى الرأ� العا` بلs ينةpيرا^ معZعr wا مapا في¨

أن mrو` بواaZoا فى الت_�ير على الرأ� العا` [rكوين\.

[prتل�pk Vعوبة هip| الو�يpفة - [هى التZpسي� [الpتجسpيد [ال�pر� [العر®
املpفaو` لfحدا° - فpى مع�لpة أسلوبpية rتصu بZhpيpعة امل�pxون الصحpفى املتنوع,
[هى [oود لغة Xاkة لكu باd مw أبواd الصحيفة مw علو` [رياضة بدنية [موضة
wل� م�pفى أن يpصحpلى الpرا, [عpo Yدارة [هلs] ا�p�pى [قmيpوسpنون [مpة [فpkبور]
اللغpا^ لغة [احpدة سaلة يpفapxaا apxoور الpmرا�, [يلعب الpصحفى هpنا د[ر الوسي�
�ا�ب مجxpوعة مpعينpة مw ا�axورpور, [علي\ أ� يpaxا� Tpوعا^ [بxyا |ipه Tب
[لكw كu مw ل\ اهتxpا` ¨وضوع مpا. [للصحpافة - sضافة ملpا س�Z - لغتpان ي�تر¶
فيxaا الوضو� [الZpسا�ة ; لغة موضpوعية لتحرير األpZXار [التحmيmا^ [األحادي�,
[أpXر� pXاpkة (أ[ �اprيpة) لpكpتpابpة املpmpا�^ بp_نpواعpapا اpOتpلpفة [بpع�p األ�pكا�

الصحفية األXر� السابmة.

[¥pكw حpصpر مpكpونpا^ األسpلpوd اإلعالمى الpZpلpيc بpعpامpة [أسpلpوd الpتpحpرير
�اpkة - كpxا ي�pير sلpيpaا ليpلى عpZد اyيpد [محxpود عpلY الديw - فىpحفى بpالص

املكونا^ األربU التالية:

املكون األ[�: يتصu بالصحة النحوية [الصرفية :
wم uديZpr ]ير أpغيpr wا مapليpا �رأ عpي� مpح wا^ مxpكلpية الpد أبنpهى ©دي]
�رف, [ض�Z العالقا^ التى rرب� بيpنaا مX wال� حركا^ اإلعراd [عالما^ الZنا�
فى �رف �ان, [أkو� الpن�h أ[ الaجا� السليY ألن\ يpحدد املعنى, [يجلو| مw �رف

�Xر.
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املكون الثانى: يتصu بالصحة املنmhية :
[هى ضر[رة [poود Xواr nر�Zpr بالpZنا� الفpكر� للpنV الصحpفى بصفpة عامة
Ytنتr دما^, [أنpmامل Uة مmفpاألحكا` مت] ¬Wاpى النتr_r ي�pة بحkاX ةpلة بصفpxا�]
الفpكرة الواحدة فى عmد منptو` مU األفكار املرhZrة بaا أ[ املpكxلة لaا Xال� السيا¤

أ[ امل�xون الواحد.

[rت�wxpzz الzصzحzة املنzmzhpzيzة أن ينzتYztpz الكzال` sيzmاعzzا فpzكzzzرياً داzXلzيzzzzاً,
� pzrتpzنzاق�pzz فpzيz\ املpعpzzzzانى مU بpعpzapz�pzا الpzZpعpr �] �zzzتpعpار® مU مpا يpن�pد
Uتناق� مpr �] يةpناح wة مpانيpاإلنس Yيmpال wة مxpلى رأ� أ[ قيs وةpدع wب مrكاpال
ا�pmيpmpة مw ناحpيpة أpXر� سوا� كpان �ل� فى مpيpدان الpعلY أ[ الpتpاريq أ[ ا�pياة أ[

الZhيعة.

املكون الثال�: يتصu بالصحة األسلوبية العامة أ[ الZال£ة:
[يpعنى بpapا أن ينpح~ األسpلوd [فmpاً ملpتhpلpZpا^ األسالpيب الpعربpية الpفpصيpحة
[يح�m �ر[¶ الZال£ة, [� rناق� هنا بT هiا املhلب أ[ هiا املكون [�ابU الZسا�ة

[اليسر [الوضو� فى لغة اإلعال`.

املكون الرابU: يتصu بالصحة األسلوبية ا�اkة أ[ الصحفية:
[هى rتصup بpZhيعة الpصحيفpة كوسيpلة اrصpا� xoاهpيرية prعتpxد على الpكلxة
املpZhوعة, [لaا [�pاWفpaا, [أهدافpaا, [سياسpاarا, [apxoورها, [مx�pون �[ �Zpيعة
pXاkة مجxلpة, [نعنى بaا محpا[لة لغة الصpحافة sلى oانب ا�افtpة على املكونا^
الثال�ة الpسابpmة, أن ©افª على pXصاVW أXر� فى األسpلوd مw أهapxا: الpZسا�ة

[اإليجا� [الت_كيد [األkالة [ا�Xتصار [الصحة.

[¥كpr wرpxoة الصحpة األسلpوبية ا�pاkة لpلصحpيفة فpى ا�وانب األسلpوبية, أ[
املعpايير التالpية التى ينpZغى أن يراعيaا ا�pرر الصحفى عنpد كتابة مادr\ الpصحفية

فى نصوakا اOتلفة اإلZXارية [£ير اإلZXارية, [هى:
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١- ا�سpتpغpنpا� عw الpكpلpxppا^ الp}اpWدة كp_د[ا^ الpتpعpري� الpتى � لp}[` لpapا,
[�ر[ف املكpان [ال}مان [أحرف اإلضافة [حر[ف الرب� التى � ضر[رة لaا,

كxا يجب ا�ستغنا� عw ا�ux الhويلة [كr uكرار.

ة, [هpنpا يpجب اإل�pارة sلى ضpر[رة pحpواضpة الphpيpسpZpا� الpفpدا` األل p�pتpاس -[
ا يجب عد` است�دا` kفة أ[ kيغة pxصيرة امل_لوفة, كmا^ الxpالكل uف�يr
wارة "مثيرة " أكثر دقة مZر. فعZة ا� pدق wم uلmr اaألن uفى التف�ي uأفع
�دا` الpفعu امل�pارعpى استpاية ف pعنpغى الZpنpا يxpارة". ك�s ^اpاريZpثر املpأك"
uxp© تىpارا^ الpZpعpا� [ال pفpدا` األل p�pتpنب اسp�] wا[ي pنpعpا فى الpxpيpس�]
ر لpفtى. [يpف�up املpZنى للpxpعلpو` على pنافpr لىpو� عhpنr تىpأ[ ال T pنيpمع
ر الصحفى, �s أن است�دا` املZنى للxجaو� فى pو� عند التحريaجxنى للZامل
Uxدا` ا� p�pتpنب اسp� غىpZpوة. [ينpق dوpلpلى األسs ي�p�pيان يpع� األحpب
wم] .Uxللج Uxo على �ر¤ � �رقا^, [�رقا^ هنا Uxري� يجhاملركب فال
Ux أسxا� ا�ن�; ألن مفردها يvد� ا�Ux مثu املhر بد�ً po ال�ر[ر� �نب
wxة, ف pحيحpا الص paعpة فى مواضpنيpتثpا� الx pتعpا يجب اسpxار. كphاألم wم
د" العZارا^ [لpكw يmا� "سار على paلى املعs \لى أقدامpو� "سار عmال _phا�

قدمي\".

b- على ا�رر أن يحتر` قدسية ا�Zر [يسو¤ أZXار| Xالية مw كu رأ�, [�ل�
بالت}ام\ املوضوعية عند التحرير [است�دام\ العZارا^ [األلفا� بدقة.

د الفmرة على pي{r ة, [أ�xل pك ´g رة الواحدة علىpmا^ الفxpأ� ي}يد عدد كل -e
uxpرة, [ا�m pفpدة فى ال pة [اح pلpxpo لىs ux pدد ا�pع Vmpنpد يpق] .uxpo Uأرب
ر مكpتفpياً pZر{ ا�pل\ يتpجعpي �ipاألمر ال ,uل pلى املs ¢ارmpسو¤ الpr لةpويhpال
رفpاً , [pmrسيY املpوضوع sلى pح bg-bl ر علىphسpال ux pت�pي] ,wنا[يpعpبال
فmرا^ ينZغى أ� يhغى على [حدة ا�Zر [� على ما في\ مw �ان� [r_كيد

- [rف�يu ا�ux الZسيhة الmصيرة � يعنى arلua األسلوr] dداعي\.
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g- أن يت�wx ا�Zpر بيpاناً سافpرا أ[ م�xراً لpلxصpدر ال�i استmpى من\. فعلى
ا�رر أن يipكpر مصpدر املpعلpومpا^ pkراحة أ[ أن يpدع املpصدر مxp�pرا فى
ا�Zر, أ[ يpتعxد Xsفpا� مصدر ا�pZر ليحxى فرداً مpعيناً أ[ لpتكون ل\ م}ية
pZpXsاريpة. [لكw عpنpد �كpر مصpدر| فى pxpoيU فmpرا^ ا�pZpر ال�ip ير[ي\ أن
ينump الكال` املpصدر بpنpص\ بT قpوسT أ[ أن يpنum فpحو� هipا الكال` د[ن
dيير فى األسلوpالتغ wحسpاملست wا أن\ مxpك .Tقوس Tيراد| بs لىs ةpoحا
عند نum بpع� ا¯را� باستعxا� الكلxا^: (قا�) (kر�) (أعلw) (أ�اع)

(أkر) (أ�ار) sلى £ير �ل�.

r -jرprيب ا�pZر rرprيpZاً حسpناً مpنmphيpاً كان أ[ �مpنيpاً. [يجب عpلى ا�رر أن
يحpلu األحدا° [أن يرب� بpينaا لpيجعu مpنaا قpصة pZXsارية متpرابhة rد[ر

حو� محور رWيسى.

:uثpية مpربpعpا� الpفpاألل wا�ً مpxpعpتpر اسpثpة األكpربpا� املعpفpدا` األلp�pتpاس -´
الد¥pmرا�يpة [الديpكتاprورية [األرسpتpmرا�ية [ا�سpتراprيجpية [الدبpلومpاسية

[ا�رd الZاردة [التكتي� ا�ربى sلى £ير �ل�.

�دا` األلpفا� املسpتحد�pة حتى [لpو �aر^ £pريZة بpالنpسZة لpلmار¢ فىpاست -¡
باد¢ األمر.

Yaولة فaلس] dضر[رة لوضو� األسلو (Yالترقي) ا^ الوق�pدا` عالم�٩- است
الmpار¢ ل\ كالpنphmة, الفاkلpة, عالما^ الوق�p ا�ستدراكى (:), الpفاkلة
املpنpmو�pة (;) ال�pر�pة (-), الapال� ( ), أقpواس ا�قتpZpاس املp}د[oة " "

[املفردة ( ) [لكu منaا [�يفة [أسلوd فى ا�ست�دا`.

�V فى أ[� ا�pZر, [� مانU بpعدp�pلل uامpالك Yراد ا�سpيs لىpع n١- ا�رl
�ل� مw �كر o}� مw اسx\ كxا يجب ا�رn على األلmاd العلxية [املدنية
�صيpة حاملaا -� wا م�{po ~الوق Uم ¦Zصr dاpmاألل |iرها, ألن هpأ[ £ي
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�V � يpحuxp لpZpmا فpيpxكpk] wف\ بpالسpيpد �sا كان عpربpياpان ال�pا ك�s]
(مثلxا rفعk uحيفة األهرا` املصرية), [�sا كان على الصحفى أن يتحر�
الدقة فى ا�Zر, فعلي\ أن يmو` بipل� بالنسZة لfسxا� [األلmاd [املناkب,

.Tصيت�� Tا بhلX بZا قد يسaفي _hألن ا�

١١- مراعاة النصاW¦ ا�اkة باألرقا`, لتسaيu الmرا�ة, [يحسw كتابة األرقا`
uا عدا �ل� يكتب باألرقا`, [يكتب كxة با�ر[ف, [فيpسعr لىs احد] wم
رقZpr Yدأ ب\ مw ا�xpلpة, [كiل� أرقpا` الmر[ن [بpع� ا�ux مpثu [احد فى
املاpWة أ[ xXسة فى كu ع�pريw با�ر[ف. أمpا األرقا` فتكتpب للد�لة على
مpZpالc املpا� [نpتpاW¬ املpZpاريpا^ [لpتpغpيpيpر الpوق~ [فى اإلحpصpاpWيpا^ [عpند
است�pدا` الكسpور الصpحيحpة مثg·´ u [كipل� فى �كر التpواريq أ[ عند
Yا ل�s جا� الكسورpه wيستحس \pأن �s .مليون أ[ ]١ أل� [ wير عpZالتع

ي_^ بعدها عدد.

[يmZpى سvا� فpى £اية األهxpيpة [هو: هu األسpلوd الpصحpفى أ[ لغpة الصpحافة
لaا مستو� rعZير� [احد ي�Zh فى كu املpواق� للتحرير الصحفى اإلZXارية منaا أ[
الpتpفpسpيpريppة أ[ ا�سpتpmpصpاpWيpة أ[ أ�pكpا� الpرأ�? يpر� الpدكpتpور مpحpxpود أدهY أن
مسpتpويا^ الpتpعpZير الpعxpلى الpصpحفى الpتpحريpر� (أ[ أسلpوd الpتحpريpر الصpحفى)
�تpل� باpXتالف الpفنpون [األ�pا¶ [األ�ر حpي� pmrتpرd حيpنpا مw املسpتو� األدبى,pr
Tير فى حpتغr] ,ىxpو� العلpاملست wpينا مpح dترmpr اxن\, كpر عX� Tى حpغير فpتr]
�Xر عن\ [هكiا, [حي� ¸د أمامنا فى النaاية هi| املستويا^ الكتابية أ[ التحريرية

أ[ الZيانية الصحفية, ¨ا لaا مX wصاVW [معالY [أس� فنية [هى:

١- املpسpتpو� الصpحpفى (اإلZpXار�) الpZpح~: لpZpXfار الصpغpيpرة [املتpوسhpة
[الكZيرة قuZ £يرها مw املواد أ[ الفنون األXر�.

]- املسpتو� الصpحفى التpسجيpلى: [¥كw أن يphل� علي\ أي�pاً (التmpرير�)
�تV ب\ أسالpيب ©رير الmصV [املوضوعpا^ [التmارير اإلZXارية أ[�ًr]
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[قp£ uZpيpرهpا مw املpواد [الpفpنpون األpXر�, [يpلpيpapا فى �ل� بpع�p أنواع
(األحادي� الصحفية).

�تV ب\, على درoة متmاربة, بع�r] :ير�)pاملستو� الصحفى (التفس -b
أسpالpيpب ©pريpر أنppواع األحpادي� األpXر�, [بppع� أنpواع الppتpmpاريpر �ا^
ا��pاهpا^ ا�pديpثpة فى الpكpتpابpة, [الppتى � يpmpتpنU أpkحpابpapا بpا�pانب
الpتسجpيلى ف�m, [كipا أسالpيب ©رير أpo}ا� مw التحmpيpmا^ الصحpفية,
[لpكw �ابع\ يغلب قuZp �ل� كل\ على عدد مw أسالpيب ©رير مmا�^ أ[
أpo}ا� مw مpmpا�^ (كpاملpmpا� ا�فpتpتpاحى الp�pار� املpفpسpر - الpتعpلpي� -

التفسير - الmاWد - املوقU - التحليلى).

e- املpسpتpو� الpصحpفى (الpوpkفى): [هpو يpتpداuX مU عpدد مw املpسpتpويا^
الpسابpmpة [يpغلpب على �pابU أسpالpيب ©pرير (اpyريpا^ بp_نواعpapا) [كiا
بpع� poوانب (األحpادي� - الpتpmpاريpر - الpتحpmpي�) sلpى poانب مmpا�^
(األعpxدة [الpيpومpيpا^) pXاpkة prل� الpتى prتجpxp�¨ \pونpapا الpعpا` نpحو
(الرحال^ - ا�وا�ر [الت_مال^ - املناسZا^ - ا�عترافا^) قuZ £يرها.

dلغة (األسلوpا� الxو� علpmلى نحو ما يpع (dاملت_د) حفىpستو� الصpامل -g
العpلxى املت_دd) حpي� ي�فى ا�رر هpنا على كتpابت\ سxة مw األدd أ[
قدرا مw الi[¤ األدبى, � ي}يد على ا�د املعmو� كxا يZد[ �ل� مX wال�
�pابU [أسpالppيب ©pريppر بpع� أنppواع الpعpنppا[يw [املppmpدمpا^ [الpنpappايpا^
لfحادي� [التmارير املصورة [التحmيmا^ الصحفية عامة [ما يتصu منaا
بpاyال^ Xاpkة. كxpا ن�pاهpد| أي�pاً ضwxp مpادة أ[ kلب هip| األنواع,
[كipا ©رير مmpا�^ األعxpدة [اليpوميا^ الpصحفpية pXاkة ما يpتصu من\

با�انب الiاrى.

j- املستو� الصpحفى ( العلxى): [هpو ال�i يغلب أ[ ينZpغى أن يغلب على
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�ابU [أسpالpيب ©pريpر (ا�رر الpعpلxpى) [(ا�pرر العpسpكpر�) [(ا�رر
�صpصةpواد املتpرر� املpمح wم Yرهpراعى) [£ي{pرر الpصاد�) [(ا�pا�قت

ب�كu عا`.

´- [أXيراً املpستو� الpصحفى (العpا`): [¥كw أن يجUxp في\ كاZpr\ بT أكثر
|iه Tا, أ[ بpaوعxpة فى مجmpسابpرعية الpويا^ الفpستpامل wستو� مpم wم
املpستويpا^ كلapا, [لw يpتح�mp �ل� بpالmدر املhpلpو�s d على نhpا¤ [فى
\o] ي}ة, هى علىxpية املتpا¶ الصحفpفنون [األ�pال wار عدد م�s ]رة أpWدا

التحديد:

*  الpتحmيpmا^ الصحفيpة املتxي}ة pXاkة: (©mي� امل�pكال^ - ©mي� الدراسة
الصحفية) - ©mpيmا^ (دراسة ال��pصية) - ©mيmا^ ا�xpلة الصحفية)

أ[ حxلة (التحmيmا^ الصحفية).

*  املmا�^ الmاWدة املوقعة.

*  مmا�^ اليوميا^ الصحفية.

*  املmا� التحليلى.

ب�ر¶ أن �د التحmيmا^ الصحفية األفكار التى rستح�, [ا�رر ال�i يmدر,
أ[ مجxpوعة ا�pرريw الiيw يpعpxلون (كفpري� عux) , [أمpا الفنpون [األ�ا¶ األXر�
فwx الpصpعوبpة أن يجUxp ا�رر أ[ الpكاrب بTp هip| املسpتويpا^ الفpرعيpة كلapا, فى

�sار [احد منaا.

hXوا^ التحرير الصحفى:
التحpرير الصحpفى o}� مw نtا` عpا` ل§kدار, [ل\ hXواhhpX] \r\ التapxيدية
قuZ اإلkدار أي�اً, كxpا أن\ ي�كu نtاماً مستmالً فرعياً داuX النtا` العا` إلkدار
�pتل� hXوا^r] ,يفةpدار الصحks ^واphX wم �{o وا^ هىhpا� |iيفة, [هpالصح
©pريpر الpنV الpصpحفpى باpXتالف �pZpيpعpة الpنV, هu هpو نpZpXs Vار� أ` نp£ Vير

ZXsار�.
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hXوا^ ©رير النV اإلZXار�:
Yل\, [يت �h�١- الت�hي� لتغhية ا�pZر )املتوقU [املتاب(U أما املفا¹o فال ي
�ل� مpX wال� ©ديpد مpحpا[ر ا�pZpر [نpmpا�p\ الpرWيpسpيpة, [Upxpo ا�pلpفpيا^

.nأر�ي� ا�رر الصحفى ا�ا wاملعلوما^ أ[ م Yقس wة ب\ مmاملتعل

]- Uxo املعلوما^ املتعلmة با�Zر مw املصادر اOتلفة ال�Zرية [الو�اmWية.

�Zpر بpواسhpة ا�pرر أ[ املpصورpلpة لZpاسpة املنpيpرافp£وrوpفpصور الpا¶ الpmتpال -b
الصحفى.

e- مراoعة املادة الصحفية املكتوبة [املصورة [استكxالaا.

mr -gيpيY املادة الصحفيpة املكتوبة [املصورة [©pديد kالحيتaا لpلن�ر بواسhة
ا�pرر املpس±pو�, رpWي� قpسY أ[ مpدير الpتpحpريpر, ناWب رpWي� الpتpحpرير أ[
رpWي� الpتpحpريpر, أ[ كpلpxpo Yapيpعpاً حpسب �X سpيpر الpنV الpصpحpفى فى

ا�ريدة.

ap� -jيp} الpرسpو` الpيد[يpة الpتpعpZpيريpة [الpتpوضpيpحيpة [الpسpاpXرة الpتى سوف
rصاحب املوضوعا^ أ[ rن�ر ¨فردها.

´- اpXتpيpار الpZpنpا� الفpنى لpلpنV الpصpحpفى أ� ©pديpد �pكu املpادة اإلpZpXارية
ا�hO لن�رها.

¡- التحرير النaاWى للنV الصحفى.

٩- املراoعة النaاWية للنV الصحفى ا�رر.

١l- التmييY النaاWى [©ديد أ[لويا^ الن�ر.

hXوا^ ©رير النV £ير اإلZXار� (ا�دي� [التحmي�):
١- اXتيار فكرة النV (املوضوع الصحفى هنا) الصحفى [بلورarا.

]- مراoعة الفكرة [©ديدها [sقرارها مw ا�رر املس±و�.
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Uxpo -b ا�لpفيpا^ [التpفاpkيu ا�اpkة بفpكرة الpنV الصpحفى مw مpعلpوما^
مpكتوبpة [مصpورة [مرسpومة مw قpسY املعpلومpا^ الصpحفيpة أ[ مw أر�ي�

.nا�رر ا�ا

Uzxpzo -e املpعpzلpzzومpا^ الال�مpzة لpلpzنVz الpصpzحpzفzى بpواسphpة ا�pرر أ[ فpري�
.uxالع

g- التmا¶ الصور الفوrو£رافية [�aي} الرسو` املناسZة للنV الصحفى.

j- املراoعة [ا�ستكxا� للxعلوما^ التى مت xoعaا.

´- mrيpيY املادة الpصحpفيpة اpxyوعة [©pديد مد� kالحpيتapا لpلن�pر بpواسhة
ا�رر املس±و�.

¡- اXتpيار الZpنpا� الفpنى للpنV الصpحpفى, أ� اXتpيار ال�pكu الpفنى املpناسب
�� Y� ,حفىpدي� الصpار ا�pتيpXاسب من\, اpب املنpالmpحفى [الpالص Vنpلpل

ا�دي� ال�i ي�Y األس±لة [اإلoابا^ بال�كu التmليد�.

٩- ©رير النV الصحفى.

١l- املراoعة ال�pاملة للpنV الصحفى لغpوياً [معلومpاrياً [أسلوبpياً ([قانونياً
أحياناً), [استكxال\ أ[ rعديل\.

١١- التmييY النaاWى [©ديد أ[لوية الن�ر.

hXوا^ ©رير النV £ير اإلZXار� (املmا�) :
١- ©ديد فكرة النV الصحفى.

]- Uxo املعلوما^ الال�مة ك�لفيا^ لiaا النV مكتوبة [مصورة [مرسومة.

Uxo -b املعلوما^ ا�الية أ[ الراهنة.

e- اXتيpار الZنا� الpفنى للنV الpصحفى, أ� نوعpية املmا� [�ph\ الفنى (املmا�
ا�فتتاحى مثالً أ[ اليوميا^).
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g- ©رير املmا�.

j- املراoعة اللغوية [األسلوبية [املعلوماrية [الmانونية (أحياناً).

dار الكتاZpة لكZنسpبال �s ع� األحيانpادة الصيا£ة فى بpعs] ا�xتكpا�س -´
.Tرسxاملت

¡- التmييY النaاWى [©ديد أ[لوية الن�ر.
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مل�V الوحدة السادسة

p�rير الدراسا^ الpتاري�يpة sلى أن الصحافpة املصرية, مpنi ن�_aprا, كان~ لaا
لغpة Xاpkة بpaا, [أن هi| الpلغpة قد عpكس~ الpواقU ا�oتxpاعى [ا��pار� [الpلغو�
ال�ip يpعpي�p\ اpyتUpx, [أنpaا كpان~ مpر�ة بpيpن~ phprور أسpالpيب الpكpتpابpة الpعpربpية

[عكس~ kورة kادقة �ركة التhور ا�oتxاعى [األدبى [اللغو�.

ينpتxpى الpتpحpريpر الpصpحpفى, كpفw كpتpابى, sلى نpوع مw الpنpثpر أضpاف\ أسpاirة
الpصحpافpة [األدs dلى أنpواع النpثpر التpmpليpديpة, [هو الpنpثر الpعxpلى , أ[ الpصpحفى,
Tب] ,dالنثر الفنى ; أ� لغة األد Tpري� بhفى منتص� ال �mثر يpا النiن هs قالوا]

النثر العاد� ; أ� لغة الت�ا�ب اليومى.

rوoد مجxوعة مw ا�صاVW �بد  مr wوافرها فى اللغة الصحفية, منaا:-

-  الZسا�ة.

-  الدقة [التجسيد.

-  السالمة اللغوية.

يعتxpد التpحرير الpصحفpى كفw كتpابى على األسلpوd العلxpى املت_دd أ[ الpلغة
dة �ا^ األسلوpة اإلعالميpة أ[ اللغpفيpة الصحpلغpع� بالZpا الapيxpى التى يسhpالوس
الصpحpفى أ[ اإلعالمى, ال�ip يpفpxap\ قار¢ الpصpحpيpفة الpعpاد�, [�ا^ األ�pكا� أ[

الmوالب الفنية املتxي}ة التى يتY مX wاللaا نum امل�xون الصحفى.

¥pكw حpصpر مpكpونppا^ األسpلpوd اإلعالمى الpZpلpيc بppعpامpة [أسpلpوd الpتpحpريpر
الصحفى ب�اkة فى املكونا^ األربU التالية :

-  الصحة النحوية [الصرفية.

-  الصحة املنmhية.
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- الصحة األسلوبية العامة.

-  الصحة األسلوبية ا�اkة.

rوoد مستويا^ للكتابة الصحفية منaا:

-  املستو� الصحفى (اإلZXار�) الZح�.

-  املستو� الصحفى التسجيلى.

-  املستو� الصحفى التفسير�.

-  املستو� الصحفى الوkفى.

.dاملستو� الصحفى املت_د  -

-  املستو� الصحفى العلxى.

-  املستو� الصحفى العا`.

أهY املعايير التى يجب أن يلت}` بaا الصحفى فى لغت\:-

-  ا�ستغنا� عw الكلxا^ ال}اWدة.

-  است�دا` األلفا� الZسيhة الواضحة.

-  rرrيب ا�Zر rرrيZاً حسناً, منmhياً كان أ[ �منياً.

-  است�دا` األلفا� املعربة األكثر استعxا�ً مw األلفا� العربية.

-  است�دا` األلفا� املستحد�ة حتى [لو �aر^ £ريZة فى باد¢ األمر.

-  مراعاة النصاW¦ ا�اkة باألرقا` لتسaيu الmرا�ة.
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أس±لة على الوحدة السادسة

س١: [ض¦ موقU اللغة الصحفية بT أنواع النثر اOتلفة .

س]: ا�كر أهY ا�صاVW التى ينZغى rوافرها فى اللغة الصحفية .

سb: عرف مفaو` التحرير الصحفى [أهداف\ .

سe: اكتب مiكرا^ علxية عw النmا¶ التالية :

-  األسلوd الصحفى.

-  مكونا^ أسلوd التحرير الصحفى.

-  مستويا^ الكتابة الصحفية.

سg: ا�كر أهhX Yوا^ ©رير النV اإلZXار� الصحفى .

 ?
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مراUo الوحدة السادسة

(١)  ليلى عZد اyيد, محxود علY الديw (lle]): فw التحرير الصحفى للجراWد [اyال^,
الmاهرة, السحاd للUZh [الن�ر.

(]) محxpد على األkفر (¡١٩٩): الو�pيفة اإلعالمpية لفw املmpالة فى األدd الpعربى ا�دي�,
�رابل�, oامعة الفاحت, sدارة املZhوعا^ [الن�ر.

ا�Zpر الpصpحpفى: دراسpة أسpلpوبpية. الpmpاهpرة, الpعpربى لpلpن�pر   :(١٩٩¡) uليpX ودpxpحpم (b)
.Uالتو�ي]

(e) محxد سيد محxد (e¡١٩): اإلعال` [اللغة, الmاهرة, عالY الكتب.



١٤٥ اللغة اإلعالمية

الوحدة السابعة
لغة بيانات العالقات العامة والرسائل اإلعالنية

األهداف السلوكية:
بعد دراسة الدارس ملوضوع الوحدة, يجب أن يكون قادراً على أن:

١- يVW أهداف العالقات العامة مU مTشوراتها.

_- ي^XعXر[ف الX\X]XXات الXلXغXويXة الZXى يXجب تXواXYرهXا Yى مXTXشXورات الXعالقXات
العامة.

a- ي^عر[ف قواعد كZابة الT\و` اإلعالنية.

٤- يeدد أهc d\ائb لغة الT\و` اإلعالنية.

٥- ي]ر[f بV لغة مTشورات العالقات العامة ولغة اإلعالن.

العTاgر:
- لغة مTشورات العالقات العامة .

- لغة اإلعالن .

- قواعد كZابة الbT اإلعالنى .
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الوحدة السابعة
لغة بيانات العالقات العامة والرسائل اإلعالنية

- لغة مTشورات العالقات العامة وبياناتها: ًjأو
nlا كXXان أحXmد أهdm أهXXداف lدارات الXعالقXXات الXعXXامXة هXXو اإلعالk عU أهXداف
oرmmmpو ,qاXmmmشXTا الrXهXارة بmmmsXات الXعXائmmmشXة الXاربeXا ومXهXtاmmشXن umvة وأوwXشXTامل
سXياسة املTXشwXة xyهXmmور العXmاملV واملZXعXmmاملV مXعهXا, والعmmmxmل عXلى كسب تwXييد
و~Xm{Xmmmة الmmmmرأ| الXmعmmmmاk عXmmt Uري} lمXدادz باملXعXmmلmmومXات الXmemm\XيXmmemة والWXيXانات
وا�Xm{mmmائ} واملشروعXات وا�دمات الXZى ت�ديها املTXشwة, �Yن هzrX اإلدارات ك�يراً ما
ت\Xmmmدر مTXشXmmmورات أو بXmيmmmانXmات يdXmmZ تmو�يXmعXmmmهmmا داXmcلmmmيXmاً (لXلعXmmmامXmلmmيY Ummى
kائل اإلعالXة أو لوسwXشXTXامل �املXmTXmشwXmmmmmة أو امل�XسXسة) أو XcارXvيXاً (لXلZXxXعXامXلVX م
ا�XmZXXmلXmm[XXmة) لXXكmmmى �XXm{mmm} هzrXmm األهXXmmداف أو تXعXmm}XXmxXXmهXXmا لXmmد| XmxXXvهXXmmmورهXا

املسZهmmدف.

dZد� أن يXبj دافXاأله zrXة هXعامXات الXعالقXات الXيانXورات وبXشXTXى �{} مXولك
kبهاl أو �Wدث أ| ل� j يثeوض بxأ| غ Uالية مc ة وسلسةeها بلغة واضZابZك

لد| اxyهور املسZهدف.

وقد حدد أ.د. على عجXوة Yى كZابu ال{يdّ «األس� العلxXية للعالقات العامة»
g �xc]ات أساسXية يWTغى تواYرها Yى أ| مTشور أو بيان أو رسالة ت\درها lدارة

العالقات العامة, وهzr ال\]ات هى:

.Readability    ن{رائيةj١- ا

.Flow            نسيابيةjا -_

.Crispness         اقةpالر -a
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.Clarity            o٤- الوضو

.Color               UلويZ٥- ال

وميكl Uيsاo هzr ال\]ات كxا قدمها د. عجوة على الeTو الZالى:-

١- اjن{رائية: ويX{\د بها نX]اn كلXxات الرسالة lلى ع{ل املXسW}Zل بسXرعة وسهولة
م� الX}XXدرة عXXلى تrXXكXر مXXZXeXXواهXXا nlا دعت الXXsXرورة. وقXXد حXدد «XXYلXيش»
Rudolf Flesch لهzr ال\X]ة ~ال~ة عوامل هى: tول الكXلxة, وtول اxyلة,
واإلXpارات الشXخX\Xية. XYهXو يرvح اسXZXخXداk الكXلxXة nات املX}Xط� الXواحد Yى
معXظd أvزاء الرسالXة واjبZعاد عU اxXyل املركWة, م� اjعxZXاد على اإلpارات
الشXخ\ية, كXاألسxاء واأللX{اب والxXsائر والكXلxات الZXى تشيXر lلى ال{رابة,
باإلضاYة lلى اسZخداg kيغة احملاد~Xة, وما تxZيز بu مg Uيغ الZعجب واألمر
�واxyل الXTاق\ة, ويXر| Yليش أن يXكون i٠% مU كلxXات الرسXالة nات م{ط
واحXد (يX{ابل nلك Yى الXلXغة الXعXربيXة الكXلxXات الXسXهلXة الرXpيX{ة) وأن يXكون
مXZXوسط عXدد كXلXxXات اXxXyلXة ١i, وأن �Xو| كل مXائXة كXلXxXة عXشXر plارات

pخ\ية.

� بعضXم Uا ميكXهXن�XY ةXزيXليXة اإلجنXغXلXلى الl رفX\XTسب تXTXال zrXانت هXا كnlو
اZXcjالXYات الXطX[XيX[Xة أن تXطWX} عXلى الXلXغXات األXcر|, XYاألgل واحXد XYى عXxXلXية

اjت\ال أياً كانت الرمو� - وهى هTا اللغة املسZخدمة.

Say What You Mean uاتX[XXل�Xد مXXى أحY VXلXX\XY يشXXلXY bX\Xc دXXوق
للeXديث عU ميزات الXكلxات ال{X\يرة. وأورد قائxXة مU سVZ كلxXة سxاهXا ال{ائxة
� املZعددةtات امل{اn اتXxالكل dsوهى ت The 60 - Word Blacklist السوداء
أو الZXى j تXT{ل املXعTXى مXWاXpرة. وعXرض Yى بالغة ملXا يX}XابلXهXا مU الكXلxXات nات

املعTى املWاpر والZى تZكون مU م{ط� واحد أو ا~VT على أك�ر ت{دير.

_- اjنسيابية: حيxTا تZXداعى األYكار Yى الرسالة Yى انسXياب Wtيعى �Yن ال{ارئ
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j يXسXZطي� أن يZXرك هzrX الرسXالة دون أن يX\ل lلى نهXايXZها. بXيxXTا يTX\رف
Vرابط بXZXال kدXا أو بعXهXزائvأ VXوة بXجX[ر بXعXشXجرد أن يXة مبXالXالرس Uرد عX[Xال
Uالى مZزء الyب اXا يجيxXTر حيXاتب تظهXراعة الكXWY .هاXTxsZXى تZكار الXYاأل
الرسالة عxا ~ار مU اسZ]هاY kى nهU ال{ارئ حول اyزء الساب}, وأيsاً عTدما
ي�يXر اyزء اyديد املزيد مU اjسZX]هامات لXZجيب عTها أvزاء الXرسالة الZالية.
وهكrXا يكون الZXرابط املXTط{ى بV أXvزاء الرسالXة والr| يXe]ظ اهXxZاk ال{ارئ

بالرسالة lلى نهايZها.

a- الXرpاقة: وامل{\Xود بهXا أن مي� الكXاتب موضوعuX مساً مWXاXpراً ومeدداً - وأن
يX\ل lلى الXTXX{Xاq مU أقX\XXر Xtري}, Yال غXxXXوض وj مXعXانى مXXشXكXوكXا Yى
XZegها, وj تعXxيxات غامsXة, وj حشو يشZXت اjهxZاk ويTXهك ال{ارئ Yى

اسZخال` املعTى.

oة الوضو[g ض]اءl ىY ال\]ات ال�الث الساب{ة Uة م[g كل dتساه :o٤- الوضو
على الXرسالXة مبا يXساعXد عXلى YهxXهXا, وnلك هو XvوهXر اjت\Xال الXTاvح حيث
oوضوXال {}eXZXولكى ي .dهX[Xد املرسل أن تX\X}ا يXxة كXالXل الرسWX}ZXسXامل dه[Xي

الكامل Yالبد مU تواYر ال\]ات الZالية:

(أ) اسXZخXداk الكXلXxXات nات املعTXى الXواضح احملXدد, وlن كXان هXTاك مXجال
mZmcjالف املXmعmmTmى XYيmجmmب تXوضيح ما يX\}Xدz الكXاتب بهzrX الكXلxة أو

تلك.

oوضوXلى الXد عXاعXا يسXTXرار هXكXZالXY ,|رXcات أXxXكلXى بTXعXد املXكيwX(ب) ت
باإلضاYة lلى الwZكيد.

(mv) ت{دمي األم�لة الZى توضح املعTى الr| ي{\دz الكاتب.

(د) اسXZXخXداk املX}XارنXات الXZXى تXسXاعXد عXلى الXوضXوXY ,oاألXpيXاء تXxXZXايXز
بwضدادها.
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ويmWXTغmmى أن نXشيXر lلى أهXxية ا�ر` XYى اسZخXداk العTXاXgر األربعXة السXاب{ة
حZى j ي�Xد| nلك lلى عXك� املXراد مXTXهXا, YالXZXكXرار j يXجب أن يX\ل lلى درvة
ا�Xشو, وتmmm}Xدمي األمm�XلXmmة وامل{Xارنات يXجب أن ي{X\ZXر على مXا هو ضXرور| مXTهxا
kخداZا أن اسxك .uوع وحدتmmوضXmد املmm}m[يالت أو ي\[Zى الY ارئX}ال fرmmيغ j ىZح
هzr األpياء يرتWط lلى حXد كWير بطmWmيmعmmة الرسmالXmة وc\ائb الوسيلة الZى سTZ{ل

بها.

(هm) اسZخداk الZرقيnl dا كانت الرسالXة تZطلب nلك, Yهrا يساعد على سرعة
ال]Xهd واإلملاk مبZXeXويXات الXرسالXة, باإلضXاXYة lلى �يادة الX}Xدرة على تrXكر
wو ما يلجXه dرقيZال kداXخZية اسXxي�يد أه |rXر املوضوع. والدليل الXgاTع
lليu ك�Xير مU الXطالب حيxXTا يsعXون أرقاماً لXعTاXgر أ| Yكرة يXدرسونها
Yى كWZهd لكى يسهل عليهd تrكر هzr الXعTاgر مكxZلة. كxا يWTغى على
الكاتب أن يسZخXدk عالمات الZرقيd ال\eيeة ليساعد ال{راء على معرYة
الوق]ات الكXاملة وال{\يرة واإلضاYات, والZX]سيرات, واxyل اjعZراضية

وغيرها.

٥- الXZXلويU: األسXلوب الrX| يXسXيXر على وتXيXرة واحXدة يXWعث عXلى املXلل, ويX\رف
ال{ارئ عU مZابXعuZ , بيxTا تs]ى ا�ركXة والTZوع ا�ياة على األسلوب وجتعل
ال{Xراء يTجrXبون lلXيu, ويXZابعونY uى Xpغف واهxXZاk. ولXكل كاتب Xtري{Y uZى
تلXويU أسلXوبu بالX\يXغة الZXى جتعXلu مWXWeاً لTXوع مXعV مU الX{راء, XY{د يXعxد
الXكXاتب lلى اسXZXخXXداk األسXالXيب الWXالغXيXة كXالXXطXWXاf واXTXyاس, والXكXTXايXة,
ًjية بدxسjلة اxXyل اxعZيسY ,لةXxyكل اp �واjسZعارة. وقد يلXجl wلى تTوي
مU ال]علية, أو يWدأ xvلuZ بظرف �مان أو مكان, أو بس�ال, أو نداء, أو أمر.
ومU الك�Zاب مUX ي]اvئ ال{Xارئ مب�ال Xgارخ أو بX}eي{ة غيXر مZوقXعة. كxا أن
اXZcيار الXكلxXات واXZXpj{اf مTXهXا, أو اسXZخXداk الXZراكيب اXyديدة, كل nلك
يكسXر امللل ويجXعل األسلوب عrXباً وrvاباً. ولXكj Uبد� أن يعXرف الكاتب مZى
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يXلجl wلى كXل وسيلXة مU هzr الXوسائل, وكXيف يسZXخXدمهXا اjسXZخداk األم�ل
حZXى j تTXZاقض م� الX[\Xات الZXى سXp {WرحهXا وهى اjن{XرائيXة واjنسXيابXية

.oاقة والوضوpوالر

- لغة اإلعالن : ~انياً
يX\Zور الWعض, Xcطwً, أن كXZابة املxXsون اللXغو| أو اللX]ظى لإلعالن هى نوع
مU الكZXابXة اإلنشXائيXة والكلxXات املXرgوXgة, غيXر أن ا�{يX{ة أنXها مXهارة ووظXي]ة
dsى تZXية الXالت األساسcدXامل Uاً مXزيجXعد مXية تXابة اإلعالنXZكXالXY ,ةWXة مركXليXxع
املهXارات الXلXغويXة, والX[Xهd اjقX\XZاد|, والX}Xدرة على اإلبXداع �ت ضXغXوq الوقت

وقيود املساحة املكانية والزمTية.

ويعmد عTX\ر الكZXابة مU العXوامل ا�اسXxة Yى جناo اإلعالن الr| يعxZXد على
الwXZ~ير Yى املسZXهلك مc Uالل lمXكانيات الXلغة, والطXري{ة الZى يXكZب بها اإلعالن
�Xدد الXmدرXmvة الZXى يXسXZXطXي� بXهXا أن يX~�Xر Yى اعX}XZXادات- وبXالXZXالXى اجتXاهات-
qروp uيY عالنى �{{تl bدمي نX}ى تY Uاد املعلXvا أxج. وكلmZmTXو املeهلك نZXاملس
Vب uZXارئيXة قWXادة نسXجة �يXيZXير لإلعالن نX~wZXال Uاً أعلى مXmmmشmامXmه UxXض oجاXTال
املسXZهلكY ,VXالbT اإلعالنى اXyيد هXو ما تكXون قراءتu أسهل مl UهxXالu, وكاتب
اإلعالن يeاول دائxXاً أن ي{دk هzrX الTوعXية عU الX\Tو` الZى تكون قXراءتها أسهل

مl Uهxالها.

ولX}Xد أpار أ.د. سXامى عXWXد العXزيXز lلى بXعض الXZعXلXيXxات واإلرXpادات الZى
zrXه dرض أهXع UكXXرة. وميX~�XXة ومXالXعXXY ة اإلعالنXغXXون لXكXكى تXXا لXهXاعXXWXجب اتXXي

اإلرpادات على الeTو الZالى:

١- اكuWZX بeXيث يXكXون سهل الX}Xراءة, اكZب xXvالً قX\يXرة واسXZخXدk كلxXات
مwلوYة وسهلة.

_- j تXsي� الكXلxXات الZXى تسXZXخدمXها سXد|, علXيك أن تX{ول مXا يجب أن
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Uد عXعXXZXلك ابrXXو, وكXشXا� UXد عXعXXZXاب ,b}XXادة, دون نXدون �ي -uولXX}Xت
اZcj\ار الr| يخل باملxsون.

a- اسXZخدk الXزمU املsارع واملTWXى لXلxعXلوXY ,kاسZخXدامهxXا يجXعل األسلوب
سهالً ودقي{اً, وجتTXب اسZخداk الزمU املاضى واملTWى للxجهول, واjسT�Zاء

.Vير مع~wلك يكون م{\وداً إلحداث تn ىY

٤- j تZXردد Yى اسZخXداk الXxsائر الشXخ\يXة, وتrكر أنك �Xاول أن تeZدث
لXشخb واحXد Y{ط, لrXلك يجب عXليك أن تXeZXدث كXxا لو كTXت تeXZدث
لX\Xدي} لك, وعXلXيك أن تXسXZXخXدk كXلXxXة "أنت You" وضXxXيXر املXلXكXيXة

.Your بtخاxلل

٥- j تXسmZXmخXmدk الXmعXmmmmWXmارات املrXmmmmZXmWلXmmmة أو الXmmmركmmmيXmكXmmmة, XYعXmلmيmmmmك أن
تXعXZXmmmmmاد الXكXmmmmZXmابة بXدونXهXا, وحXاول أن تXسXZXخXدk كXلXxXات وxXvالً بXراقة
ومدهشXة و�و| عT\ر املX]اwvة مما يXTعش ال{ارئ ويجعXلu يسxZر Yى قراءة

.bTال

,bTXال {YدXXل تZX}XXا تXهXXن�XY ,dيXXرقXZXXات الXالمXع kداXخXZXXى اسY qرXX[Xت j -h
XYال]X\الت الXزائدة هى املXسئXول األول عU هrXا ال{ZXل Yال تXعطِ للX{ارئ أ|

.zلى غيرl عالنكl Uر لي{]ز مrع

i- قد[k عهXوداً وات]Xاقيات م� الX{ارئ كXلxا أمXكn Uلك, �YنXها Xtري{ة سXريعة
وXpخ\XيXة وXWXtيXعXيXة ومX~�Xرة, wYحXاديث الXTXاس تX}Xوk بX[X\Xة عXامXة على

اjت]اقيات والعهود.

٨- j تmmَmزzْ^ أو تZ]اcر بT]سك, اكXZب مU وvهة نظر ال{ارئ j مU وvهة نظرك
أنت, جتTب كلxXات "نWe Ue" وضxXيXر امللXكية ”Our“ وضXxير املX]عول
.“You, Your” بtير ا�اxض kخداZلى اسl دxواع ,dكلZxلل “Us”

٩- اXvعل ع{لك مeXدداً Yى YكXرة واحدة, وحاول أj تXسعى لeXZ{ي} كل pىء
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Yى ن]� الوقت. UxXY املعروف أنك لو حاولت أن ت\طاد أك�ر مU ع\]ور
Yى وقت واحد سوف ت]{دهxv dيعاً.

bTى الY ل على �{ي} اإل~ارةxطاع, واعZك قدر املسZWد على موهxZ١٠- اع
كلxXا أمكTXك nلك, وتwكXد مU أن حXxاسZك الZXى تشعXر أنت pخX\يXاً بها

.uWZتك |rال bTى الY {YدZت

ال{واعد األساسية لكZابة الbT اإلعالنى ال]عال:
:Write Clearly oب بوضوZ١- اك

XWXYالرغdmm مU أهXmxXmيmmة املXmوهXmmmWة واملXmهmmmmارة Yى كmZXابXة الbmmmTXm اإلعmmmالنى �Yن
bmmmmTXmلXارئ لXXmmmmm}Xmال dmmهXXm[Xmت ,oوXmmmmوضXXmmmو الXmmmmه fالmmmtى اإلmmmلXXmر عXmmm\XmTXXع dmmmأه
اإلعmmmالنXى أهdmmmm مUmmm تwX~رz بXاألسXلXوب ا�Xاfn واملXاهXر Yى الXكXZابXة. اسXZXخXدk لXغة
بXسmيXmطXmmة وسXmهmلXmة, ومX\XطلXeXات مeXددة وواقXعXيXة, اسXZخXدxXv kال غXير مXعX{دة,
ق\Xيرة, وبXسيXطة Yى الZXركXيWات الXeTXوية. وj تXعXxد lلى اسXZخداk اxXyل الطXويلة

املع{دة.

:Pick Your Word Carefully ايةTاتك بعxتخير كل -_
عXmلmيmك أن تmTظmmر بعmmTXmاية وتخmmZmار الXكmلmmxmات الZى سXZ{وk بالوظي]Xة الWيعية
Uا اإلعالن, مXmهXXmmلXXmcل داmmmxXmعXXى يZXXر الXmmmmtدود األXXى حY لكnو ,uXvل وxXى أكXلXع
قوانVX, مTاXYسV, ظروف مmmeXيmطmة, بXmيmئmmmة, وغXmيmmmرها. وهrXا يعmmTmى أن تmmmزن كmل
كلXmmxmة بعTايXة لXZZعرف على املsXامV الZXى ميكU أن ت{دمXها, وبrلك تXخZار الXكلxة

الZى تعطى املxsون املطلوب, والZى j يxZeل أن �دث لWساً لد| ال{ارئ.

:Write in Active Voice kعلوxى للTWب ب\يغة املZاك -a
YاjعxZاد على املTWXى للxعلوk أsYل cاgة Yى الT\و` الطويلة حيث يeدث
لWXسا لل{Xارئ وي]{دz تركXيزz م� اإلعالن, ولكU ي]sل اسZXخداk املTWى لXلxجهول Yى

الT\و` ال{\يرة, حيث يجعلu أك�ر l~ارة وأسرع Yى الwZ~ير.
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:Be Concise رًا\Zمخ U٤- ك
كلxا ق\Xر tول الbT أد| عxلu بTجXاo أك�ر, ولكU يجب أj يكون nلك على
حسXاب املXxXsXون واملXعXلXومXات الواvب nكXرهXا Yى الbTX, ممXا يXخل بXاملXعTXى ويX[X{د

اإلعالن تw~يرz وlمنا يdZ توYي} nلك حسب هدف اإلعالن وظروف كل سلعة.

٥- ابrل ق\Xار| vهدك كى تXكون الXT{الت سهلXة بV كل Xxvلة واألcر| وكل
Y{رة والZى تليها....

Strive for Easy Transition from ....
YالبXد أن يXeXZXرك الbTX ويXZXدY} بXرY} ونXعXومXة, وبال XvهXد �ائXد مU الX{ارئ,
XYيجب أj تXوvد تXغXيرات مX]اXvئXة وحادة, وعXليك أن تXZXجTب الX}TXالت ال\TXاعXية,
واxXyل املXZX[XوحXة حيXث lنهXا تX\Xيب الX}Xارئ بXاملXلل, ولXي� مU الXsXرور| أن تwتى
الT{الت دائxXاً Yى بداية اxyل, وj بXكلxات gريXeة. وlمنا مxsون اxXyلة ن]سu قد

يكون كاYياً إلحداث الT{لة املطلوبة.

:Write Vividly oب بطري{ة مليئة با�يوية والوضوZاك -h
يXجب أن تخZXار الXكلxXات الXدقيX{ة, وسXهلXة الrXZكر وتsXعXها مXعاً xXvيXعاً Yى
سيXاf سهل اjسXZXيعXاب Yى nهU ال{Xارئ كى �{} هdsX اإلعالن وتX�xXيلu بXسهXولة

وبسرعة Yى ع{ل ال{ارئ.

i- جتTب الكلشيهات اyاهزة والعWارات الرتيWة الطTانة:
Avoid the Cliches of Advertising Copy

YالبXXد أن تXعXxXXZXXد عXXلى lبXداعك وتX[XXكXXيXرك أنXت, حXيث lن اعXXxXZXXادك عXلى
الXكلشيXهات اyاهزة يجXعل lعالنك رتيWاً ويX\رف ال{ارئ عuTX, حيث j يوvد بu ما
� الX{ارئ لالسXxZXرار Yى قراءتu لXلTهXاية وبXهrا تX]{د كل pىءYدع ليدXWد ومXديv وXه

.oهدك أدراج الرياv هبrوي
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:Avoid the Obvious ى عرض املزاياY رةpاWب الطري{ة املT٨- جت
لXو أن لديك مXيزة أو مX[TXعة لXلسXلعXة معXروXYة بالX]عل لXلXxسXZهلك UxXY اآلمور
املxيزة أن تركز على ميزة أو مT]عة lضاYية, م� اإلpارة lلى امليزة األgلية - Y{ط-

بطري{ة مWاpرة وملxوسة.

: Make Comparisons ٩- اع{د امل{ارنات
وهTXا جنXد أن pكXل ا�ديث املX{ارن يXsX]ى tابXعاً درامXياً عXلى سXلعZXك, وكwن
سلعZك أeWgت Yى مجال املTاYسة وامل{ارنة م� غيرها مU السل� لZوضح Yى الTهاية

مد| ت]وقها وvودتها.

١٠- اكZب الbT مU أvل اxyهور:
Tailor the Copy to the Audience
� ن]Xسك مXكان الX{ارئ وتX[XهXWt dيXعة الXوسيXلة الZXى سXيظXهرsXك أن تmيmلXmعXY
lعالنك Yيها, وعTدما تعرف ما الr| سيرضى ال{ارئ وي{Tعu مU ناحية, وما يTاسب

الوسيلة مU ناحية أcر| - اكZب الbT بTاء على nلك.

:Write for the Individual حدي�ك لل]رد uv١١- و
XWXYالXرغd مU أنك تXكZXب أgالً لXلجXxXاعXة, �XYنu مU األsXYل أن تXوuv حXدي�ك
للX]رد, وحاول أن �XاYظ على ال\Xوة الطيWXة للXعالقة بV الWXائ� واملشZXر|, Yالبد أن
تكZXب بطXري{Xة غيXر رسxXيXة, Yى pكل مeXاد~Xة, وبXشكل مTXاسب ومالئd, وبX\ورة
bTساس ال{ارئ بالXحl ية لزيادة}XطTطري{ة املXالY ,طاعZسXية قدر املgو\cة وXxيxح
هى أن تXeXZدث lليu مXWXاpرة. وكXلxXة "أنت You" مU الXكلXxXات الZى تXسeZX} أن

تكون الكلxة الشائعة Yى كل نl bعالنى.

c\ائl bضاYية للغة اإلعالن :
أXpار أ.د. سxيXر حسY VXى كZابu املXهd: "اإلعالن" lلى بعض ال\X]ات وكrلك
اإلرpادات الZى يXجب تواYرهXا أو اتWاعXها Yى �ريXر الbT اإلعالنى; ميكxXvl Uالها
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Yيxا يلى:-

-  اX\XZXcjار: وj يXXعTXى nلك عXدk عXرض املXعXلXومXات XxXvيXعXهXا وlمنXا يXعTXى
اسXZXخXداk الXWXسXاXtة Yى عXرضXXهXا, nلك أن الXرسXالXة الZXى تX\ل lلى قXلب
املوضXوع مXWاpرة هى الXرسالXة nات ال]عXاليXة, والZى يXs[XلهXا الXTاس ألنها
تrXcwX أقل وقت ممXكU مU الX{ارئ و�Xكى الX}X\ة اإلعXالنيXة بwXقل عWXارات

ممكTة.

-  الZXجديد: يجب عXلى مeرر اإلعالن أن يXZجTب الكلxXات واxyل الXZ{ليدية
j ىZات حXxلXار الكXيXZcى اY ددXر|, وأن يجXcات األXى اإلعالنY عةXشائXال

ت\Wح lعالناتu نسخاً مكررة مl Uعالنات أcر|.

-  الXZXخ\l :bن الZXعXxXيY dى عXرض الرسXالXة اإلعالنXية قXد ي�Xد| Yى بعض
ا�اjت lلى Xcدمة الXسل� املTXاXYسة, nلك أن هTXاك بXعض السXل� وا�دمات
�� Yى lعالنxXv uيsا أن يXهXTة مXرر كل ماركXeXجب على مXهة, ويXشابXZXامل
Uالً عsY - وة واملالمح}Xحيث الشكل وال UXسلعة مXة بالgاXات ا�[gواXامل
عرض gورة السلXعة - وnكر ا�\ائb احملددة للخXدمة املعلU عTها, حZى
j يخZلط األمر على املXسZهلك ويشZر| سلعة مTاXYسة للسلعة املعلU عTها

بTاء على اإلعالن.

� مبيزةZXxZXها تXTع UلXة املعXة أو ا�دمXلعXانت السXا كnl :يةXYضاl اXر مزايXكn  -
أساسية واضXeة ومعروYة لكاYة املسZXهلكV ; ميكU اjسZ]ادة مn Uلك Yى
�nكر مXزايXا lضاXYيXة لهXا قد تXكXون cاXYيXة على املXسZXهXلك أو واضeXة, م

اjسZ]ادة مU رنV امليزة الرئيسية Yى تدعيd املزايا اإلضاYية.

� احملررsجب أن يXعى الكامل: يXيWXعالن ا�ديث الl كل UxXsZب أن يXيج  -
jير, أ| يجب أcهو اإلعالن األول واأل uWZسيك |rXأن اإلعالن ال uTهn ىY
يXعXxXZXد عXلى أن الX}Xارئ قXرأ قWXل nلك lعالنXات XcاXgة بXهzrX الXسXلXعة أو
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ا�XدمXة, أو أنu سXيXX}Xرأ مXسWX}XZXالً بXXعض الX}XTXاq الXXWXيXعXيXة األXcر| الZXى
سTxsZZها اإلعالنات ال{ادمة.

-  يجmب أن تXكmmون الXلmغmmmة املXسXmZmخmmmدمXة مXTاسXWة ومطXاب{ة: وYى هrXا ا·ال
يXجب اسXZXخداk كXلXxXات قX\يXرة بXدjً مU الXطXويXلة مXا أمXكU, م� اXZXcيار
�الXكXلXxات الXسهXلXة والWXسXيXطة الZXى يX]هXxXهXا املسXZXهلXكXون املرتWX}Xون, م
مالحXظة أن املZXعXلVxX يX]هxXون الXكلxXات الWXسXيطXة كXxا ي]XهXxون املعX{دة,
ولXكXxXv UاهXير املXسXZXهXلXكV عXلى اZXcالف مXسXZXويXاتXها تX[Xهd الXكXلxXات
zrه kداXخXZXجب اسXيXY لكn لىXدة, وعX}XعXامل Uر مXة أك�XلXهXسXة والXطXيXسXWال
الكلxات الXZى جتعل مU السهل على مخZلف Yئات املXسZهلكV أن ي]هxوا
الXرسXالXة اإلعالنXيXة, وأن يXشXرحXوا ألXgدقXائXهd ومXعXارXYهXY dوائXد الXسXلXعة
�ومXزاياها. كXxا يجب أن تكون الكXلxات املسXZخدمة Yى الbT مTZXاسWة م
�نوع املXسXZهXلكVX املXوl uvليXهd الXرسالXة اإلعالنيXة وأن تXكون مxXZXشXية م

موضوع اإلعالن.

-  أهXmxmيXmة الXmZXmركXيXز عXلى نX}XطXة واحXدة Yى اإلعالن: Yى حXالXة تXعXدد املXزايا
والXT{اq الWXيXعية - وXYى tlار حXxلة lعالنXية XtويلXة مخXmطmطXmmmة ومدروسة
بXدقة - ميكU عxXل مجxXوعة مZZXابXعة مU الTX\و` اإلعالنXية عU السXلعة
dZسلعة , ويXمزايا ال Uزة واحدة مXية أو ميgاc ىXها علTعالن مl ز كلXيرك
dmZXة يXوبXXmmسXmeXرة مXZXX[Xل uZXاعnl أو uXرضXا أو عXmmmهXXmTXالن مmmmعl ر كلXmmmشXXن
oطالXgوب اXلXا األسrXلى هXل} عXطXا, ويXهXور لXهXxXyاب اXعXيXZXا اسXهXاللmmmc
One-Point-Per-Advertisement Idea وهXو مU األسXالXيب املXWXZعة
� وا�دمات العXاملية, بXهدف الXZركيز علىXالسل Uديد مXالع Uى اإلعالن عY
cاgية أساسية Yى السلعة وعدk تشZيت ال{ارئ بV مزايا مTZوعة عديدة.

-  ض� الXZXعXلXي{Xات �ت الX\Xور والXرسوl :kن وض� الXZXعXليX}Xات �ت الX\ور
والرسXوk يXزيXد مU درvة X~lارة اjهXxXZXاk بهXا وتXوضXيح معXTXاهXا, وقد دلت
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الXدراسXات على أن لXلX{راء عXادة قXراءة الZXعXلXي{Xات ا�X\ZXرة �ت الX\ور
بدرvة كWيXرة, وهzr ن{طة مهxXة يجب أن يدركها احملXرر بeيث j يZرك أية

gورة دون عرض الZعلي} ا�ا` بها.

� ال\eف الXعربية Yى Xcطp wائ� بالTXسWة لeZXرير}Xى: تTة املعxXvية ترXxأه  -
اإلعالنXات األXWTXvيXة; حXيث لXوحظ أن بXعض الX\XTXو` اإلعالنXيXة ا�Xاgة
Uية مXربXة العXغXى اللXلl dvرZXة تXيWXTXvات األXأو ا�دم �بZXرويج بXعض الXسXل
لXغZXهXا األXWXTXvية دون تX\Xرف ودون مXراعXاة أن الbT الrX| يX\Xلح إلقTXاع
الX{ارئ األWTvى قد j ي\Xلح إلقTاع ال{ارئ العXربى, وعلى nلك �Yن ترxvة
� األس� الXسXيXكXولXXوچXيXة والXTXX[XيXة Yى �XريXرXى مYاXTXZXالنى تXاإلع bTXال
اإلعالن, وعلى مeXرر اإلعXالن Yى هzr ا�Xالة - أو املXZXرdv- أن يسZXوعب
الbTX األWTXvى اسXZXيXعابXاً مZXكXامالً مU حXيث املXعTXى, ~d يXWدأ Yى تXرxXvة
bTالXى بYحر kزاXZXربى, وبدون الXعXارئ ال}Xير الXكX[ت �املعTXى مبا يXZXواY} م

األWTvى.
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ملخb الوحدة السابعة

أوm ًj لغة مTشورات العالقات العامة وبياناتها:
Uع kى اإلعالY لة�xZا املXهYات العامة أهداXورات وبيانات العالقXشTلكى �{} م  -
oرpو ,qشاTا الrارة بهsعات الXاربة الشائeها ومtشاXن uvة وأوwشTأهداف امل
سياسة املXTشwة xyهXور العاملV واملZXعاملVX معها, Yالبد� أن يdZX كZابXZها بلغة
واضeة وسXلسلXة cاليXة مU أ| غxوض بeXيث j �دث أ| ل�WX أو lبهاk لد|

اxyهور املسZهدف.

-  مU ال\]ات الZى يجب تواYرها Yى أية رسالة للعالقات العامة:

١- اjن{XرائيXة: وي{X\د بXها نX]اn كXلXxات الرسXالة lلى عX{ل املسWX}ZXل بXسرعة
وسهولة , م� ال{درة على تrكر مZeواها nlا دعت الsرورة.

_- اإلنسXيابيXة: وي{\Xد بها الZXرابط املXTط{ى بV أXvزاء الرسالة والrX| يe]ظ
اهxZاk ال{ارئ بالرسالة lلى نهايZها.

a- الXرpاقXة: وامل{\Xود بهXا أن مي� الXكاتب مXوضوعu مXساً مWXاXpراً ومeدداً,
وأن ي\ل lلى هzr الT{اq مU أق\ر tري}.

٤- الوضXوo: تXسهd كل Xg]ة مU الX\X]ات ال�Xالث السXابX{ة Yى lضX]اء Xg]ة
الوضوo على الرسالة مبا يساعد على Yهxها.

٥- الZلويU: وي{X\د بهzr ال\]ة تTXوع األساليب الZى يسZXخدمها الكاتب Yى
رسالuZ مTعاً للxلل والرتابة.

~انياً m لغة الرسائل اإلعالنية :
-  يعد عT\ر الكZابة مU العوامل ا�اسxة Yى جناo اإلعالن الr| يعxZد على
الwXZ~ير Yى املسZهلك مc Uالل lمXكانيات اللغة, والطXري{ة الZى يكZب بها
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اإلعالن �Xدد الXدرXXvة الZXى يXسXZXطXXي� أن يX~�Xر Yى اعX}XXZXادات وبXالXZXالى
اجتاهات املسZهلك نeو املZTج.

ومU اjعWZارات الZى يجب تواYرها Yى الرسالة اإلعالنية:

.oب بوضوZ١- اك

_- تخير كلxاتك بعTاية.

.kعلوxى للTWب ب\يغة املZاك -a

٤- كU مخZ\راً.

.oب بطري{ة مليئة با�يوية والوضوZ٥- اك

h- جتTب الكلشيهات اyاهزة والعWارات الرتيWة.

i- جتTب الطري{ة املWاpرة Yى عرض املزايا.

٨- اكZب الbT مU أvل اxyهور.

٩- وuv حدي�ك لل]رد.

١٠- اع{د امل{ارنات.
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أسئلة على الوحدة السابعة

س١: اnكXر أهd ا�X\Xائb الZXXى يXجب تXواXXYرهXا Yى رسXائل وبXيXXانXات ومXTXشXورات
العالقات العامة .

س_: وضح امل{\ود بامل\طلeات الZالية :

-  اjن{رائية.

-  اإلنسيابية.

-  الرpاقة.

.oالوضو  -

.UلويZال  -

سa: اnكر أهd ال{واعد األساسية لكZابة الbT اإلعالنى ال]عال .

س٤: اnكر أهc d\ائb الbT اإلعالنى ال]عال .

س٥: ما هى أهداف مTشورات وبيانات العالقات العامة ?

 ?
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� الوحدة السابعةvمرا

.aq ,بZالك dية للعالقات العامة. ال{اهرة, عالxاألس� العل (١) على عجوة (١٩٨٥): 

.aq ,بZالك d(١٩٨٤):  اإلعالن. ال{اهرة, عال Vير حسxس (_)

.�Wاإلعالن. �ت الط UY :د العزيزWسامى ع  (a)

(4) Victor A. Schwab (1962): How to write a good advertisement.

New York: Harper & Brothers.

(5)  Flesch, Rudolf (1972): Say what you mean. New York, Harper

and Row Publishers, Inc.
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الوحدة الثامنة
أخطاء شائعة فى اللغة املستخدمة فى وسائل اإلعالم

األهداف السلوكية :
 Wعد دراسة الدارV ملوUوT الوحدةS يجب أن يكون قادراً على أن :

١- ي`عدد أ_واT امل^خX ال[و\ية والنط]ية التى ي]Z فيYا املXيعون.
. aYوأدائ bيعXامل cو]W dال[و\ية التى \تعل Xدد امل^خeي -f

٣- ي[نi امل^خX النeوية والتhكيgية فى لغة اإلعالم .

.bيعXjة للgالنسW واألداء cا_ب ال[وk على cاlاملالح aًف أهmhيع -n

q- يeدد كيpية oنب امل^خX ال[و\ية والنط]ية.

٦- يXكh أهa امل^خX ال[hفية.

s- ي[نi امل^خX املعجjية والدrلية.

u- يطdg قواعد اللغة اإلعالمية فى \[eيt التhاكيب اللغوية .

: hvالعنا
-  م]دمة.

-  امل^خX ال[و\ية والنط]ية.
-  أهa املالحlاc على kا_ب ال[وc واألداء.

-  أهa امل^خX ال[hفية.
-  أهa امل^خX النeوية والتhكيgية.
-  أهa امل^خX املعجjية والدrلية.
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الوحدة الثامنة
أخطاء شائعة فى اللغة املستخدمة فى وسائل اإلعالم

م]wدمة :
فى ع[h السxjاواc املpتوحةS والتx]نية الhقjيxةS \عددc وسائل اإلعالم \عدداً
yم hيgلى عدد كz ةkا{لى ا|دياد اz }أد }Xxال hاألم Shيgكل ك~W chا�xو\ك Sًاhيgك
العامxلb فى ه�X الxوسائل; _تxيجة ل�XxY ا}اkة فx]د \سz �hxلى وسائل اإلعالم عدد
�xيhx قلxيل مy اإلعالمxيbx الXيy لx\ aتt لaYx الxvhpxة الxكxافيxة لxلتxدريب والxت�xهيل

اللغويي�y �ا أد{ zلى كثhة األخطاء وامل^خX _ط]اً وكتاWة.

�Xه tg]\ اYتجاهلWو Sو�ةeا ملY_أ bلغوية عند اإلعالميxوم~كلة األخطاء ال
Zت~يxور فYxjا� yة مxي�hxاعدة عxلى قz طاءxاألخ �Xل ه]x\و Sاعدةx[طاء هى الxاألخ
hjو� مست[\األخطاء و �XYل aدائ txيe]\ هنا� yيك aعيان. وما لxة للhاه� tg]\و
cواxنxxة فى سxغxxلxال Zxيx�xx\ أن yكxjxxامل yjxxف Sbxيxxء اإلعالمr�xYxxو{ لxغxxلxداء ال�xل

معدوداSc و_p]د هويتنا فى سنواc أقل.

وفى ه�X الxوحدة _xeاو� أن _hك� عxلى أهa األخطاء واملx^خX النxط]يxة والكتxاWية
yم yيدي�xستxjلxة لhيxتب كثxد كkوx\و Sائل اإلعالمxلون فى وسxعامxا الYxفي Z[xالتى ي
الدارسbx لxعل� أhxW|هxا كتxا� الxعxالa الxلغxو{ الxدكxتور أحxjxد مxخxتار عhxjx وعxنوا_�

."bة عند الكتا� واإل�اعيhvية املعاWhأخطاء اللغة الع"

وWسgxب �gيعة الكتا� ا�امxعى واملp[لة ف]د اعتxjد_ا علي� اعتjاداً كgيhاً فى
ه�X الوحدة.

و�كp]W yة عامة \وUيt ه�X األخطاء وامل^خX على النeو التالى :

 امل^خX ال[و\ية والنط]ية :
_عنى xWامل^خXx ال[و\xية والنxط]يxة \ل� الxتى hxYl\ r فى الن� املكxتو�S و�zا
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يكi~x عxنxYا الxنطd الpx~xاهىS و\xدركxYا أ�ن الxسامSZ ولXxا فYxى \تxعxلW dاإلعالم
املسjوT وحد� دون املكتو�.

ويدخل �� ه�X امل^خX أ_واT �ال�ة:

(أ ) ما يخ� kا_ب ال[وc واألداء.

(�) مxا يخ� xkا_ب املعxجa أو xW �gUنيxة الكxلjة xWال~xكلS وقد \xدخل في�
Wع� اhe_rافاc ال[hفية.

(wk) ما يخ� kا_ب النeوS أو ال��g اإلعhاWى.

- أهa املالحlاc على kا_ب ال[وc واألداء : ًrأو
١- اrستخدام املعيب للوسائل ال[و\ية �يh اللlpية:

أهa مxا يل�px النhxl فى kا_ب الx[وc واألداء افxت]ار كxثيhx مy املتexد�z bلى
الxثx[xافxة ال[xو\xيxةS وzلى الxتxدريب الxكافى عxلى اسxتxخxدام اإلمxكxا_يxاc الx]xو\xية
tأو املالم Sيةxlxpلxال hيx� ةxو\يx]xوسائل الxالxW ىjسxا يxتى \دخل �� مxة الxنوعxتxامل
النxط]ية �يh الxتhكيgيxة امل[احgة لxلعjلية الxكالميةS وامل~اركxة لYا فى أداء الhسالة
Scة ال[وkودر Saوالتنغي Shxgمثل الن Scواvا�� األ� Zتنويxواملستخدمة ل Sغويةxالل
ومxعد� سhعت� أو اسxتhjاريت�S و_xوعيت�S ومد{ ار\xpاع�S و�و� الوقxpة أو السكتة.

ور�ا كان مy أكثh السلgياc لpتاً للنhl فى هXا امل]ام ما يلى :

(أ) كثhxة السكxتاc والوقpxاc ا�ا��xة مy املتexد� أو املXيZ: ومy �ل� مثالً
حينjا قhأ مXيW Z¡حد{ ال]نواc ا�jلة ا \ية :

" zن أسلو� ال~تxائa الX{ يتgع� العhا¢ (وقxpة) دائjاً أسلو� املpسديy" وكان
األtv أن \كون الوقpة Wعد دائjاً ولي£ قgلYا.

(�)  ا�xط� فxى \نxغxيa ا�xjلxة أ�xناء قhxاء\Yxا: فxا�jxلxة أ�xناء اrسxتhjxار فى
_xط]Yا لYxا \نxغيa معSbx وعند ا_تYxائxYا ي[tg لxYا \نغxيa ¤خh... وهكXا.
وا�jلة الت]hيhية لYا \نغيSa واrستYpامية لYا \نغيa �انS واrحتjالية لYا

\نغيa �ال¥S والتوكيدية لYا \نغيa راZW... وهكXا.
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: f- _طd األvواc _ط]اً معيgاً
ومy �ل� على سgيل املثا�:-

hيx��\ �� ًاxvو]xوخ Sdنطxفى ال VوjxYور واملxY¦ا bx\و]xال bW ل�x(أ) ا�
bح tUورة أوx]xW ل�xا ا�Xxورة هxطxخ hxYxl\ة. وxيx\وx]xة الxلxا�xjxامل املxع
dيh� yد{ - ع�xا قد ي� VوxjYxور واملYx¦ا bلxWا[xة على املxلغxل الjت~x\
cالWالت]ا Zد� مxeا يjxك �Yنى أو \~ويxاملع hيxلى \غيz - اjxYينxW اد�gالت

ال[و\ية ا \ية :
الدا� والتاء - الXا� والثاء - ال�ا{ والسSb العb وا}اء - الغb وا�اء.

ومy �ل� _طd أحxد املXيعj� bلة "\xعت]د أن الوZU فى لgنان" هxكXا "\عwتw]د
أن ..." كxjxا قhxأ مXxيZ ¤خhx الxxعxgxارة "zلxيxكhx~x_ aة األخxgxار" هxكXxا "zلxيxكhx~x_ aة

.bالغ cورة فتولدY¦اء اgال hا�اء �� \��ي hYk ¥ار" حيgاأل�

Sو\يةx]ة الxا�لxjامل املxع hيx��\ �x� aخpxوامل dقhامل bx\و]xال bW ل�xا� (�)
: bW و�ل� مثل ا�ل�

S§د قارhxW - hديx[\و hxديxا¨ - \كxWاد وW - ا�xا� و�x\ - ©اvا© وxس
.Vد قارhW

٣- ا�ل� bW "الw" ال~jسية و"الw" ال]hjية" :
\تxeو� rم األولى zلى vوc �ا�ل ملxا Wعدهxا ويد�a ال[xو\انS أما rم الxثا_ية
فتexتW ªpx~خx[يتYxاS وx\ rتeو� zلى xvوc ¤خh. و\كxون "الw" شxjسية �zا ولxيYا

أحد األvواc ا \ية :
� - � -  - د - V - | - ¬ - c - § - ¨ - ن - ر - »

و\كون قhjية �zا وليYا أحد األvواc ا \ية :
� - م - ف - � - ¯ - ® - ¢ - T - © - هw - ه�jة - �.
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:Zل وال]طvى الو\�jه bW ا�ل� -n
ه�xjة الوvل هى \xل� التxى يتxوvل xYWا zلى النxطW dالxساكSy و\xتxjي� xWثال�ة

أحكام:

(أ) أ_Yا \س]� فى النطd عند وvل الكلjة �ا قgلYا.

(�) أ_Yا \hYl فى الكتاWة فى vورة ألi دون ه�jة.

(wk) أ_Yا \��g حb الgدء YWا heWكة معينة.

أما ه�jxة ال]طZ فتxث�g فى jkيZ األحxوا� اWتداء أو وvالSً و\hxYl فى الكتاWة
فى vورة ألi �تYا أو فوقYا ه�jة.

و\نh]e مواZU ه�jة الوvل فيjا ي�\ى:

ZwwwUواwةاألمثلةامل�jYكة الhح

. iيh١- "ا�" التع
f- ماUى ا�jاسى والسداسى.

٣- أمh ا�jاسى والسداسى.
n- م[در ا�jاسى والسداسى.

q-  أمh الثال�ى الساكy �ا_ى م�ارع�.

٦- ماUى ا�jاسى والسداسى املgنيb للjجYو�
s- كلjاc مe[ورة أشhYها:

ا°لkhل - ا°لكتا�
aYpا±عت]د - ا±ست
�aYpا±ست - �ا±عت]د
ا±عت]اد - ا±ستYpام

�د±� �أ- مكسور العb: ا±ع
�Z°jw�wا±س :bتو© العpم -�
h`]�wk- م�jوم العb: ا`_

�h�ا`ع�ت`]د - ا`س�ت`خ
hأة xا±م - y�W±ة - اxنx �W±ا - axا±س

- ا±�نان - ا±�نتان

فتeة
كسhة
كسhة
كسhة
كسhة
كسhة
jUة
jUة

كسhة {
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ال[وا�املثا�الكلjة
awwاإلس
�zنان
bاإل�ن
أألمة
أ³تلة
zعتياديا
أإلست]الة

aا اإلسXYW
وأvيب �zنان منYا
bن�rدأ يوم اg\

ق�ايا أألمة العWhية
فى ال�pة الغWhية أ³تلة

يتكلz aعتياديا
ه�X أإلست]الة r معنى لYا

(١)aسrا
ا�نان
bن�rا
األمة
ا³تلة

اعتياديا
(f)ست]الةrا

(�) فى gUطxYا Wال~كل حb الgxدء YWا. وقد \jxثل �ل� أكثh ما \jxثل فى كلjة
"ا�نb" حي¥ \نط]Yا Wع� اإل�اعاc العWhية pWتt ال�jYةS وال[وا� كسhها.

كjا \jثل فى مxاUى ا�jاسى والسداسى حb يxكون مgنياً لxلjجYو�S كjا فى
ا�jل ا \ية:

.(٣)bئيسhعلى ال h]`ت�*  «فى اkتjاT اق

.(n)«د±م استخداما خا��ا�*  «اس�ت`خ

.(q)«اكستانW أم£ فى �j±ت`ت�*  «اخ

:yيhفى أم bد�eفى لغة املت hYlل يvة الو�jا�ط� فى ه alأن مع bg\ وقد

(أ ) النط�jxYW dة الوvل فى د°ر°� الكالمS �عxنى �ويلYا zلى ه�jxة قطSZ كjا
فى األمثلة ا \ية:

."aة "اس�jوه S"ة "ا��jف هXeW a�(١) \نطd: ل±س
(f) وكXل� فى كلjاc مثل: ا_تpاUةS ا�ادS اهتjامS ا_�jامS اقتhا©... zل´.

.°h°]°ة _ط]�: اقتevو Sعلوم فى ا}]ي]ةjنى للgعل مp(٣) ال
ev (n)تYا: ا`س�ت`خ�دم.
.�jت`ت�ev (q)تYا ا`خ
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�ا_ياً - أهa امل^خX ال[hفية :
\تxنوT امل^خX الh]xفيxة فى لغة الxع[h و\xتعددS وهى \xل� امل^خX الxتى \خ�h على

:Xامل^خ �Xه |hWأ yا. ومYاق[اشت ¢hو� cاjالكل iيh]\ قواعد yقاعدة م

١- أخطاء التثنية
S}hgمثل ك Sتثنية امل][ورW اjأحده dا� التثنية ; يتعلW ان فىxد خط^ن شائعkيو

ودعو{S وا خW hاستعjا� كال وكلتا.

(أ) \ثنية امل][ور:
ال]xاعxدة أن األل�z iا كا_� �xالxثة \hxد zلى أxvلxYا عxند الxتxثنxيxةS فيx[xا� فى \ثxنxية
«فتى» : «فتيان»S وفى \ثنية «ع[ا»: «ع[وان». و�zا كا_� راWعة ف[اعدا \gد� ياء.

وفى لغة اإلعالم األمثلة ا�ا��ة ا \ية:

\ثنيت� فى لغة اإلعالمالكلjة
ع[ا
عjlى

}h�g`ك
دعو{

ع[ا\ان(١)
عjlتان
عjlيتان
�h\انg`ك
دعو\ان

األمwثwwلwwة
..b\كان يتوك� على ع[ا

�jتانl`الدولتان الع
�j°يت°انl`الدولتان الع
�h\انg`نتان الكgال

�j]على خ b\أقام دعو

ال[وا�
yع°[°و°ي

�j°ي°انl`الع

�hيانg`الك
bدعوي

{

(�) استعjا� كال وكلتا:

هنا� قاعد\ان �كjان استخدام هXيy اللblp وهjا:

.(f)¥_ثنى امل�jو«كلتا» لل ShكXثنى املj١-  \خ[ي� «كال» لل

(١) هxنxا� لxغxة شا�ة فى «عx]xا» xU¡xWافxة الxتxاء. وقد قxيل: zن أو� }y (خxط�x)سxW Zjxالxgxادية
قولaY: «ه�X ع[ا\ى».

(f) هXا هxو الxp[يt الX{ يxجب أن ho{ علxي� لغxة اإلعالم. ومy �يh الpx[يt اسxتخدام «كال»
مZ امل�_¥ ا¦ا|{S كjا قh¶ فى ال~وا�: «كال ا�نتb ¤\� أكلYا».
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kدو� وZU «كال» مكان «كلتا»:

ا�jلة التى وردc فيYاالكلjة مhpدة
امhأة
دولة
لغة

منط]ة

..b\أhقام� كال امل
كال الدولتb \تنافسان فى شhاء السال©

bاد كال اللغتkأ
bفى كال املنط]ت

ال[وا�
b\أhكلتا امل
bكلتا الدولت
bكلتا اللغت
bكلتا املنط]ت

kدو� ا�ط� فى zعhا� كال وكلتا:

ا�jلة التى وردc فيYا_وT الكلjة
hيjم�افة لل�

hاهlال aم�افة لالس

hاهيjة ا�eم[ل Zم dpيت r اjألن كاله
وهو فا· كلتى عيني�

bفى كلتى ا}الت

ال[وا�
ألن كليjYا
كلتا عيني�

bفى كلتا ا}الت }
Zjأخطاء ا� -f

ومy املjكy \[نيi ه�X األخطاء على النeو التالى:
(أ ) أخطاء فى �gU عb ف°ع�لة ا¦jوعة Zjk م�_¥ ساملا.
(�) أخطاء فى �gU فاء ف±ع�لة ا¦jوعة Zjk م�_¥ ساملا.

(wk) ا�ط� فى Zjk امل][ور أو املjدود Zjk م�_¥ ساملا.
.aامل�_¥ السال Zjkو hالتكسي Zjk bW (د) ا�ل�

.aامل�_¥ السال Zjkد وhpامل bW ا�ل� (wه)
.hكسي\ Zjk دhpامل Zjk (و) أخطاء فى

(| ) ا�ط� فى Zjk امل][ور Zjk مXكh ساملا.
(©) jkوT أخh{ خا��ة.
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العgارة التى وردc مجjوعة فيYاالكلjة مhpدة
k°و�لة
د°و�رة
_°و�Wة

فى kولة kديدة مk y°و°cr الكاميhا
فى zحد{ الد°و°راc التدريgية
\عh¨ لعدة _°و°Wاc قلgية

ال[وا�
cr�k°و
cرا�الد°و
cاW�_°و

(أ) أخطاء فى �gU عb ف°ع�لة ا¦jوعة Zjk م�_¥ ساملا:
\x]و� الx]اعxدة الh]xفxية : �z �_zا كxا_� «ف°xع�لxة» exvيexة الxعSbx ف¡_Yxا عxند

jkعYا Zjk م�_¥ ساملا يجب �hي� عb الكلjة Wالpتg\z tاعا لpائYا.
أما �zا كxا_� «ف°ع�xلة» معxتلة الxعb فx¡_� �تنhx� ZيكxYا Wالpxتt و\lل سxاكنة.
bا�دول yم bgا يjxك Sوعةjة اإلعالم املس�Yxkفى أ b\ال]اعد bx\ة هاpمخال hxو\كث

:bا \ي
: bة العeيev لة�ف°ع

العgارة التى وردc مجjوعة فيYاالكلjة مhpدة

k°ل�سة
ح°ل�]ة
�لةj°ح

ر°ك�لة
�]°ةp°v
�°ل�]ة
_°د�وة
ه°ج�jة

hj\امل� cسا�k°ل
\عد zحد{ ا}°ل�]اc املjYة
�الc اإلعالميةj°{ا iلوق
�الc امل�للةj°{د على اhال

ر°ك�الc ا��اء
yهائhال yا� عhل¸ف cا[�p°v }عدم ع]د أ

عدة �ل�]اX� cيhية
فى _°د�واc كثيhة

قد \~ار� فى الY°ج�jاc ا�وية على العhا¢

ال[وا�

cل°سا°k
cا}°ل°]ا

cال°j°{ا

cر°ك°ال
cا°[°p°v
cل°]°ا°�
cد°وا°_

cاjج°Yال

{

:bلة معتلة الع�ف°ع



١s٣ اللغة اإلعالمية

(�) أخطاء فى �gU فاء ف±ع�لة ا¦jوعة Zjk م�_¥ ساملا:
ا r يتxغيxgU hxطxYاS أما عxينYxا فتgx]ى xن فاءه¡xاملا فxم�_¥ س Zjxk لةx �حZjxo b ف±ع
bيعXامل yم hكثي �hخxي yاء. ولكpكة الh{ Tاgx\واإل Stتpا الYجو| في xوي Sا هىjساكنة ك

على ه�X ال]اعدة عh� yي�gU d فاء الكلjة Wالpتt كjا يbg مy األمثلة ا \ية:

العgارة التى وردc مجjوعة فيYاالكلjة مhpدة

خ±د�مة

ر±ح�لة

ف±ل�Xة

م]اWل خ°د°ما\� اkrتjاعية
r \ستغنى عy خ°د°ما\�

لوقi خ°د°ماc الن]ل العام
اشت�h فى كثيh مy ر°ح°الc ال�pاء
ألغ� jkيZ ر°ح°ال\Yا zلى املنط]ة

ف°ل°Xاc أكgاد_ا

ال[وا�

cما�خ±د

cال�ر±ح

(١)cاX�ف±xل

{
{

(wk) ا�ط� فى Zjk امل][ور أو املjدود Zjk م�_¥ ساملا:
\كhر ا�ط� فى كلjتb ا�نتb هjا:

١- م`~�ت°hx°واSc وevتYxا م`~�xت°h°ياSc ألن املhpxد: م`~�xت°S}°h فmde أل�px أن \gد�
.(f)ةjا خامسة فى الكلY_أل Zjياء فى ا�

�hx°اواS«c وفى ا}xدي¥ الxنxgxو{: «لxي£ فى°�xx°ا: «خxYxتxexvو Scو°ا°hx��x`خ -f
�hواv cدقة». ويطلdx على األخ�h مy الxg]و�: خ°��hاءS وZjo على�x°ا�
�hةS وZjxo عxلى خ`Shx°�x وخ`x°�xارةS وZjxo عxلى خ`�x°ار.�x`وخ Scاواhx��x°خ
فxيxجب أن \xxسxتxخxدم و|ارة الxxتxjxويy واحxxدا مy ا�xjxوT الxxثال�xة األخxيhxة

ال[eيeة Wدr مy ا�Zj ا�ا�¹ .

(١) قد ي�اف zلى هXا قولaY : «ف°]°hاc» فى Zjk ف±]�hة.
(f) \نطdg ال]اعدة على األلi الhاWعة ف[اعدا.



١snاللغة اإلعالمية

Zjاا�Yارة التى ورد فيgالع
ق`�اة

cواvأ
cأوقا

zن ق�ا\±نا..
ºcواvدر أvأ

ُّhj°\ ±cي°د°عون األوقا yيXن الz

ال[وا�
ق�ا\°نا
أvوا\اً
°cاألوقا

:aامل�_¥ السال Zjkو hالتكسي Zjk bW (د) ا�ل�
املعhوف أن Zjxk التxكسxيh ينx[ب WالpxتxeةS وأن Zjk امل�x_¥ السxالa ينwww]wب
Zjk املةxة فى معvاxخWو Sywwيwوعwwنxال ywيwW �wلwخ Tوxوق ªwيالح ywة. ولكhwwwسxwالكW
امل�x_¥ معxwwامxwلxwwwة Zwwjxwk الxتكxwسxwيShxw و_W �xg]xالxpxتxexة كxjا يxwgxيyw مy األمxwثxwلwwة

ا \wيwwة:

العgارة التى ورد فيYاZjk امل�_¥

cناW
cسلطا
cاjس
cاYgش

cقوا

cاpv

لي� Wنا\°نا
\ولى ا�نhا� ديجو� سلطا\°� عام..

�zا عhفوا سjاc° هXا العjل
استxطxاعxوا أن يxغhxسوا الxYxgx~xاc° والx~xكو� فى

.bjاملسل Vوp_
حتى يسeب قوا\°� مy الكوي�

أمhيكا لh\ yسل ق`و�ا\اً zلى املنط]ة
\ختلi شكال وp±vا\اً

ال[وا�

Wنا\±نا
سلطا\±�
±cاjس

±cاYg~ال

قوا\±�±
±cقوا

±cاpvو

Zwjxwk ةxwwwلxwامxxwعxم dيhxw� ywأ{ ع Sةxxيxسxكxورة عxxwww]xwW �wwلxwا� Zwww[xxي �wلXxwwك
التكسxيh معامxلة Zjk امل�_¥ السxwwwالSaw و_W �wwgw]wالxكwسhwwwةS كjا يbgx مy األمثwلwة

ا \wيwwة:



١sq اللغة اإلعالمية

: aامل�_¥ السال Zjkد وhpامل bW ا�ل� (wه)
aوحة على \وهxتpو�ة أو مxWhتاء مW ىYxتى \نتxال cداhpع� املW ل� فىxا� hكث
أ_xYا مZjk y امل�x_¥ السالSax فgدrً مxYg]x_ yا Wالpxتxeة _[W �gxالكxسhة. وقد ورد

هXا ا�ل� فى �ال� كلjاc هى:

Zjاا�Yارة التى ورد فيgالع
cاwر`ف
مgاراة
معا_اة
حhارة

bاملالح ±cدوا ر`فاkو
قد خسh مgارا\±� األولى

cا_ى سنواj� chjاست �hل معا_اة± ح�j�
\p]د حhار°\±Yا

ال[وا�
(١) °cر`فا
مgارا\°�
معا_اة°
حhار°\°Yا

٣- أخطاء اإلسناد
Shائxjxلى ال�z ا�xعxاد األفxسنz دxنxلل ع�xا الYxيxف hثxك crاxود س� حxkو ªلوح

وهى:

.bن�rا iلى ألz د امل][ورh¦عل الثال�ى اpسناد الz (أ)

(�)  zسناد الpعل الناق� الواو{ zلى _ون النسوة.

z (wk)سناد الpعل امل][ور zلى واو ا�jاعة أو ياء ا¼ا�gة.

.bن�rا iلى ألz التاءW ¥_عل امل][ور امل�pسناد الz (د)

(هw) zسناد فعل الغائب zلى _ون النسوة.

(و) zسناد املاUى امل�عz iلى jUائh الhفZ املتheكة.

(١) الكلjة مhpد على و|ن ف`ع°ا� مثلYا فى �ل� مثل: ف`تاc وس`gاc وس`كاz ...cل´.



١sاللغة اإلعالمية٦

: bن�rا iلى ألz د امل][ورh¦عل الثال�ى اpسناد الz (أ)
الx[xاعدة فى هXxا الxنوT مy األفxعxا� أن \hد األلi فى الxواو{ zلى الxواوS مثل:

ع°�°و°اS وفى اليائى zلى الياءS مثل: ر°م°ي°ا.
iا األلYفي cحي¥ رد Sاعدةx[ال �Xعلى ه �khة خhيxغة اإلعالم أمثلة كثxوفى ل

الواوية zلى الياءS كjا يgدو مy األمثلة ا \ية:

ا�jلة التى ورد فيYاالpعل

دعا

هجا
kثا
رkا
\ال

evا
Wدا

د°ع°ي°ا الhئي£ ماركوz Vلى اrست]الة
كا_ا قد د°ع°ي°ا zلى م�\hj دولى

ه°ج°ي°ا vاحjYgا
k°ث°ي°ا على ركgتيjYا

ر°k°ي°ا الل� أن يªpe لjYا ولدهjا
\°ل°ي°ا الhسالة

e°v°ي°ا مy _ومjYا
W°د°ي°ا فى vورة مhيgة

ال[وا�

د°ع°و°ا

ه°ج°و°ا
k°ث°و°ا
ر°k°و°ا
\°ل°و°ا

e°v°و°ا
W°د°و°ا

وXWل� سxاوc لxغة اإلعxالم bW هXxا الxنوST ومxا كxا_� أل�px يائxيxة مxثل ق�ى:
«ق�يا دينjYا»S وس]ى: «س]يا� لgنا».

(�) zسناد الpعل الناق� الواو{ zلى _ون النسوة:
الx]اعدة ال[hxفية فى هXا الxنوT مy األفعا� - مxثل: يسxjوS ويدعوS ويkhو -
أن \lل الواو كjxا هى و\�اد النxون على الpعل دون \xغييh فxي]ا�: النxساء يسjون..

ويدعون.. ويkhون.
ولكy لغة اإلعالم \gد� الواو ياء Wت��يh الوهa أن ال[يغ الساW]ة خاvة Wاملسند

zلى واو ا�jاعة. ولXا فالpعل «ي~كو» ي�\ى فى لغة اإلعالم على النeو التالى:



١ss اللغة اإلعالمية

(أ ) السيداc الال\ى \~كb مy الع]a يواyYk ا}]ي]ة امل�ملة.

.cياUياhج الYو� من� yم bقة الثا_ية ي~كhpال cاgال� (�)

وال[وا� فى ا�rنxتb: ي~كون. وهى vورة \~xا�W مZ املسند zلى واو ا�jاعة
فxى مثل: الxطال� يx~xكxون. ولxكy الxW ¢hpxيxنxjxYxا يhxYxl فى الxتxexليل(١)S أو فى

حالتى الن[ب وا��م كjا يgدو فى املثا� التالى:

الطال� لa ي~كوا مy اrمتeان.

الطالgاc لa ي~كون مy اrمتeان.

z (wk)سناد الpعل امل][ور zلى واو ا�jاعة أو ياء ا¼ا�gة :
الx[xاعxxدة فى �ل� أن �Xxف األلi و\xgxx]ى الxxpxتxexة قgxل واو ا�xjxxاعxة أو يxاء

ا¼ا�gةS للدrلة على األلi اX³وفةS كjا فى األمثلة ا \ية:

استدعى: استدع°و�ا.

استولى: استول°و�ا.

.y��U°ى: يUh°و�ن - \Uh°يh°ي

.y�يس�ع°ى: يس°ع�mون - \°س�ع°ي

yم bgxا يxjة كxاعxjل واو ا�xgا قxم aU aتxا يxاً مhيxثxك bعxيXxغة املxفى ل yكxول
ا�دو� ا \ى:

(١) فxى: الطxالxgاc ي~xكون: الxواو هى rم الxpعلS والxنون _xون النxسوة. وفى: الxطال� ي~xكون:
.Zفhوالنون _ون ال Sاعةjالواو هى واو ا�



١suاللغة اإلعالمية

الwpعwwل
الpعل فى jkلت� Wعد اإلسنادقgل اإلسناد

يg]°ى
}°h�k°أ
أدل°ى
أرد°{
اعتد{
أعطى

يتعالى
rقى

جنا

م~اة الhegية األمhيكية سيg]`ون فى لgنان
d~ودم h]وها فى م`hkاد�ان أeم

aY\واv�W دل`وا��y ا
وأرد`و� قتيال
قد اعتد`وا

ل]د أعط`و� فvhة أخيhة إل�gاc كpاء\�
أهال WالXيy ا�عط`وا.

يتعال`ون على الناV كhgياء
aYpق`وا حتr

aYعh]ق`وا مr اpأل bن ستz
ع~hون شخ[ا جن`وا مy ا}اد�

ال[وا�

سيg]°و�ن
�h°و�هاk°أ
أدل°و�ا
��وأرد°و
اعتد°و�ا
��أ°ع�ط°و
أعط°و�ا
يتعال°و�ن
rق°و�ا

_°ج°و�ا

أحيا_xاً يتa فتt مxا كان يجب أن ي`�a قgxل واو ا�jاعxةS كjا يxgدو مy األمثلة
ا \ية:

الwpعwwل
الpعل فى jkلت� Wعد اإلسنادقgل اإلسناد

W°]±ى°
ح°l±ى°
ر°U±ى°

W°]°ي��` فى مكا_ى
bث]ة املوا�نW ا�الXيy ح°l°و

حتى ر°U°و�ا WالYوان

ال[وا�

W°]±ي�`
ح°l`وا
ر°U`وا



١s² اللغة اإلعالمية

الpعل فىالwpعwwل
jkلت� Wعد

اختpى
ار\jى
اهتد{

اختpيا
ار\jيا
اهتديا

الpعل Wعد
\�_يث�

�pاخت
�j\ار
cاهتد

الpعل Wعد
\�_يث� وzسناد�

اختpتا
ار\jتا
اهتد\ا

الpعل ا�ا�¹ فى jkلت�

كا_� الطائh\ان قد اختpيتا
ار\jيتا فى أح�ان والد\jYا
اهتديتا WنpسيjYا zلى ا}]ي]ة

: bن�rا iلى ألz التاءW ¥_عل امل][ور امل�pسناد الz (د)
iف¡ن كا_� األل bxن�rا iلى ألz ور]x[د فعل مxا أسن�z �_ية أxفh]دة الxال]اع

�الثة ردz cلى أvلYاS وzن كا_� راWعة ف[اعدا أWدل� ياء.

وهنا� قاعدة أخhx{ \]�ى XeWف ألi امل][ور عنxد \�_ي¥ الpعل WالتاءS مثل
.cاعتد wwwwwwwwwwww }اعتد S cاقتد wwwwwwwwwwww }اقتد

ويlل ا}xكa كjا هو - - أ{ XexWف األل�z - iا أسنxد الpعل Wعxد \�_يث� zلى
ألi ا�rنb(١)S وأحيا_اً ي�\ى عك£ �ل� فى وسائل اإلعالمS كjا يhYl مy ا�دو�

ا \ى:

(هw) zسناد فعل الغائب zلى _ون النسوة :
الx]اعwwدة ال[hxwفية أ_� �zا أسxند فعwل الxغائب zلى _xون النwسwwوة يwgx]wwwى حhwwف
املwww�wارعة يxاءS وr يgد� \اءS(f) ولكy شwاT فى لwغxwwة اإلعwwالم wWzدا� ه�X الwيwwwاء
\اء �نا أ_Yا \اء امل�_¥ مZ أ_Yا \اء ا�طا�S و\اء ا�طا� r \�\ى مZ الغائب(٣).

(١) وشاهد� قول� \عالى: (قد كان لكa ¤ية فى ف�تb الت]تا).
(f) فيjا عدا قhاءة شا�ة وردc فى الS(qµu/s) heg وهى «\كاد السjواc \تpطhن».

(٣) ر�ا _x~� هXا الxوهa مy أن التxاء قد \�x\ى للت�x_ي¥: الpxتاة \XxاكSh وقد \�x\ى للxخطا�: أ_�
rz تاءxون الxك\ rو Sةx[xWاxل السxjوة فى ا�xسxنxي¥ _ون الx_�xتxاء ال\ yxغنى عxي yكxول .hxاكX\

للخطا�.



اللغة اإلعالمية١٨٠

واألمثلة اآلتية توضح ذلك:

الفعل فى جملته بعد اإلسناد
الTيداS الالتى تشكني من العقم يواجهن احلقيقة املرة

UVالد Wتفعلن ذلك من با XيوYالتليف Sمقدما XZ
ا_نتاX و^\بعوX سيدة من ^ملا[يا تX\Y م]ر

_ماX و^\بعوX وeيرة بالكومنولd تbcثن a`ايا املر^ة
الgالcاS تكتbTن املراYf األولى فى الثا[وية العامة

Wال]وا
Xيشكو
يفعلن
X\Yي
يbcثن

يكتbTن

(١) mى تاl املتكلم ^و اkاhij و[وX النTوةh و[ا املتكلمني..

و^مثاU األفعاU الTابقة تoتn من اkاcjاS مثل:
.«UVالد Wتفعلن ذلك من با p]^»  *

*  «^[p تX\Y م]ر».
و[bو ذلك.

(و) Zسناد املاضى امل`عZ sلى ضماrر الرفq املتbرfة :
qر الرفrلى ضماZ tسنادZ عند Uمن األفعا uوvا النwm فى ogxمن ا Xوعا] qيشي

املتbرfة(١)h وmما:

hsعيv`تvفك ال iواجvوال htعدvب lاvيادة يeو hعلvى الفvف sعيv`تvال lاvبقZ -١
:yواألمثلة اآلتية من لغة اإلعال

العcا\ة التى و\د فيهاالفعل
zاستغل
zاستقل
zsاستش

استغل|يتم األ\}
استقل|ي�~{ بر^يى

استشف|ي�~ من fالy الرrي�..

Wال]وا
استغ�ل�ل�تم
استق�ل�ل�~{
استش�ف�ف�~{



١٨١ اللغة اإلعالمية

Xد�امه �ني يكوZ ا بعد فكv�jا��- ض�c عني املاضى الvثال_ى ا�رد ضgcا 
من باW «فر�»f hما يcدو من األمثلة اآلتية:

_الثا� - ^mم امل��w النbوية والترfيcية :

�gاl العدد^ -١
تك�vثر ^���gvاl الvعدد فى لvغة اإلعالy بv]و\ة Vفvتة لvلن�vرh وب�vا�vة بالvنcvTة
�gنvيvف hامىvعvقه الvgvنvني بvعvيwvير من املvثvf ��gv] رv_ovتvي dيv��� uوvمv��Tvامل yل�ع�ال
عvشvرين: «ع�vشvzني» و_ال_vة عvشvر: «ت�vلvت|�vا���vر» ومv�vة : «م�vيzه» ومv�vتvني: «م�vت�ني»

و�mكwا.

وZذا vfاv� Xكن الvتv�vاوe عن wvmا بvالvنvcvTvة لvقvا\vrى الvنvشvرة ا�vويvة ^و ^سvعا\
العمالS من �ير املwيعنيh ف�[ه V �كن cvaوله من aا\rى النشراS اإل�cا\ية �تى لو

.Sة النشرة ا�وية ^و ^سعا\ العمالlراa ليهZ Sسند^

^ما األ�gاl األ�ر� التى يكثر ترددmا فى لغة اإلعالy فmoمها:

:« �Xالعدد «_ما (^)
يicvT العدد «_ما�X» مشكvلتني ملTتعمvلهh سواl جاl مفردا ^و مq �يرht و�ل
mاتني املvشكلتني ^مر سvهل Zذا علمنا ^[ه فى �يvغته املfwرة «_ماX» يvعامل معاملة
املنvقو� فيvكوZ Xعvرابه فى �الvتى الرفq وا�vر (Zذا لم يكن مv`افا�) بbvرvfة مقد\ة
lياvلى الvد\ة عvقvة املvfرvاحلvوب h({وvن العvنويvت Xوvنvال yYvلvوي) ةvوفwvا� lاvى اليvعل

العcا\ة التى و\د فيهاالفعل
zب�ر

|���
zل��

ب�ر�\�S{ بوعد�
yعاgبال }~�[�[��

Xل�ل�~{ سهرا��

Wال]وا
}S�\ب�ر�

«~�[�[��»
��ل�ل�~{
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املvfwو\ة (Zذا fاX مv`افvا�). وفى �الvة النi[v ينi[v بفvتvbة �اvmرة. وللvقا\� فى
twm احلvالة ^X يv]ر� الvعدد فvينvو[ه aاvrال� «_مvا[يا»(١)h وmو األ�لh ^و �vنعه من

ال]ر� فيفتح ياtl دوX تنوين aاrال�: «_ما[ى»(�).

١- العدد _ماX فى �التى الرفq وا�ر :

(١) �ينما يكوX العدد (٨) �ير م`ا�.
(�) aاU ابن سيدt: منعوmا من ال]ر� لشcهها ب�وا\� لف�ا� V معنى.

[وu العدد
م`ا�
م`ا�
م`ا�
م`ا�
مفرد

Wال]وا
_ما[ى م�ة
_ما[ى م�ة
_ما[ى م�ة
_ما[ى م�ة

XوTم�_ما�X و

ا�ملة التى و\د فيها العدد
و�وU _ماX{ م�ة ^مريكى
Xرو�^�يi _ماX{ م�ة  

Xم�ة وعشرو }Xولها _ماj
Xم�ة مليو }Xاستثما\اتها _ما

�د\ عن ا�ل� _ماX{ و�مTوa Xرا\ا

: i[فى �الة الن Xالعدد _ما -�

Wال]وا
_ما[ى�

_ما[يا� - _ما[ى�
_ما[يا� - _ما[ى�
_ما[يا� - _ما[ى�
_ما[يا� - _ما[ى�

ا�ملة التى و\د فيها العدد
Sل¡ _ما[ى ساعاcت

بلغ~ _ما�X وعشرين مرة
استمرS _ما�X و^\بعني ساعة

بلغ~ د\جة احلرا\ة ^م� _ما�X و_ال_ني د\جة
استمر ا�دU �ولها _ما[ا� وعشرين سنة

(W) العدد «ا_نني»:
فردا�h وZ¢ا تvTتعمvله مرcfا� vدد «ا_نني» مvعمل العvتTت V Wعر vال X^ من املعرو�
^و مvعgوفا�. وZذا ^\ادX^ S تعzcر عنvه است�دم~ لف£ املثنى من الvتمييY [فTه. ولكن
fثيرا� من اإلعالميني يTت�دموwm Xا العدد �الفا� لwلك fما يcدو من األمثلة اآلتية:
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(ج�) اogx فى تمييY العدد:
يشمل wmا اogx _ال_ة ^[واu من اb]Vرا� mى:

١- اogx فى �يا�ة التمييf hYما يcدو من األمثلة اآلتية:

Wال]وا
Xمليو[ى فدا
مليو[ى جنيه
fيلو مترين

م�ة دولة وا_نتني

ا�ملة التى و\د فيها العدد
Xفدا Xقاذ ا_نني مليو]Z

Sالدولة ا_نني مليو[ا من ا�نيها Sاعتمد
بgوU ا_نني fيلو مترا

م�ة� وا_نتني دولة

ا�ملة التى و\د فيهاالعدد
_ال_ة
عشرة
ستة

وeع~ على م�تني و_ال_ة �ابا�
يcعد عشرة fيلو متر عن الهد�
يقgنها ^fثر من ستة مليوT] Xمة

Yالتميي Wوا�
Xاc�

Sيلو متراf
ماليني

Yا�ملة التى و\د فيهاالتميي
م�ة
�رfة
gaعة
sل^

\izf ^\بq م�ة� وعشرين �ا\و�ا�
مq ^\بq عشرة �رfة� ^جنcية
و�والى �مTني gaعة� سال�
من ^�ل �مTني ^ل�s جند�

Yالتميي Wوا�
^\بq م�ة�

^\بq عشرة �رfة�
�مTني gaعة�
�sني ^لTم�

�- اogx فى ض�c التمييf hYما يcدو من األمثلة اآلتية:
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(د) اogx فى تfwير العدد وتo[يثه:
fما يcدو من األمثلة اآلتية:

Wال]وا
�م� عشرة

وا�د وعشرين
ما بني عشرة
�Zد� عشرة

^\بعة

ا�ملة التى و\د فيها العدد
بYيادة �مTة عشر ليرة عن سعر ^م�

مكو[ة من �Zد� وعشرين بابا
ما بني عشر Zلى ا_نى عشر وeيرا

�Zد� عشر مرة
qaموا qل~ ^\ب�^

:ifمن العدد املر sالو� lاg�^ (�m)
الو�s من العدد املرif (من ١١-§١) ¦كمه aاعدتاm Xما:

١- الcناl على فتح ا�Y^ين.

�- مgابقة  املعدود تfwيرا� وتo[يثا�.

. yاتني القاعدتني فى لغة اإلعالm رو¨ علىxو�كن مال��ة ا

Uدوvت��ه فى ا�vل�vث�vي�ح ^مvوض�vك��ن ت�vم�vيvدة األول�ى فvvاعvق�vلى الvرو¨ عv�xا اvم^
اآلت�ى:

(١) يرفZ qمvا على الvcدU ^و عsg الvcياX. وaد جvاl عليه vaوله تعالى: (ولcvثوا فى vfهفهم _ال©
twm لى اإلضافة فىvا عmح جر[vي Vا�. و]ياvو ب^ �Vاة «سنني» بدvbالن Wرvع^ dنني) �يvم�ة س

احلالةh [�را لتنوين العدد.
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:Xاآلتيتا Xرو¨ على القاعدة الثا[ية فتمثله ا�ملتاxو^ما ا

١- fاX فى الTvابعة عشvر من عمرt �ينvما...h وال]واW: فى الvTابعة عشرة
(على تقدير فى الTنة الTابعة عشرة).

�- احللقة الثالثة عشرh وال]واW: الثالثة عشرة.

(و) الوا�د واحلاد�:
�يvنما تريد الvعد تقوU: وا�د - ا_vناX - _ال_ة... - ^�د عشvر - ا_نا عشر -

_ال_ة عشر ... - وا�د وعشرين - ا_ناX وعشروZ ...Xل».

��wvv الvvvو��s من الvvعvvvدد فv]ovv~ تvvقvvوU: األوU - الvvvثvvا[ى -^ Sذا ^\دZ اvvvم^
- Xعشر... - احلاد� والعشرو dشر - الثالvاحلاد� عشر - الثا[ى ع - ...dالثال

الثا[ى والعشروZ ...Xل».

(e) اogx فى تfwير العدد وتo[يثه:
hlعه �ىcتvي V يماvر�» ف�يvTتعمvل «الثا[ى» فvيما يvليه _vالd و\ابq... و«اآل
ولهwvا vaيل فى �vفvاته تvعvالى: «vmو األوU واآل�vر�»h ولم يvقل: والvثا[ىh أل[vه لي�

.lتعالى �ى tبعد

hثا[ىvال qيvولهم: \بva من yة اإلعالvفى لغ qrاv� وvm ما ovgv�وعvلى wmا يvتcvني 
وجماد� الثا[يةh ويتcيzن ^X ال]واW: \بيq اآل�ر�h وجماد� اآل�ر�ة.

Wال]وا
اxام�� عشر
الثال�d عشر
الTاب�q عشر
الثامن� عشر
التاس�q عشر

ا�ملة التى و\د فيها العدد
من اآلX و�تى اxام�� عشر من wmا الشهر

فى الثال�d عشر من الشهر احلالى
yعشر من الشهر القاد �qابTتى ال�

فى الثامن� عشر منه
وجاl القرX التاسq{ عشر
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(�) النZ iTلى ^لفا العقود وجمعها:
ي�وe النZ iTلى ^لفvا العقود فيقاU: العيد اvxمTينىh والfwر� األ\بعينية.
وvaد ^جاe م�مq اللvغة العربيvة بالقاmرة جvمq ^لفا العقvود باأللs والتاZ lذا ^حلق~
X^ qا�م qا. ومنmوvb]و Sياvعينvو^\ب h(١)Sينياv_مثال _ال Uاvفيق hiTvالن lا ياvبه
Uمن يقو og�يقاU فى wvmا املعنى: _ال_يناS بvغير ياl النiT(�). وعلى wvmا ي�هر 

:yاإلعال Uمن \جا

.Xا القرwm من Sولد فى العشرينا

X^ Wوا[v٠§§١). فال yاvع Uوv�و[bvن اآلX عvلى ^بvواW التTvعvيvناcva) Sل د
.SعينياTالت Wعلى ^بوا ..Sفى العشرينيا :Uيقو

(®) ب`q وب`عة:
�wvm wاX اللvف�vاX �كم الvعدد من _ال_vة Zلى عشvرة فيTvت�vدy الvلف£ املfwvرovي
Uمن \جا Uاa نvم og�لvلمvعدود املhd]¯v وامل¯[d لvلمvعدود املfwvر. وعvلى wmا ي�vهvر 

:yاإلعال

:Wوال]وا h«Uسلم الرو� بعد ب`عة ليا^»

«q`ف£ «بvها لvمع yدvت�vTيvلة» فvلي» :«Uاvرد «ليvمف Xأل «Uاvلي q`vعد بvب»
املfwر.

(�) معنى العقد:
العقد fل عشر سنواhS فيقvاU: العقد األوU ل°عداد من ١-١٠ والعقد الثا[ى

من ١١-h�٠ والعقد الثالd من �١-٠¤... وmكwا..

X^ �\^و) hال_نيvوالث qvتاسvلى الZ نيv_ثالvاد� والvلى احلvع wv�vنvيv� £فvلvال Uدvوي :qمvا� Uاva (١)
األ�ح ^X يقاU: على الثال_ني Zلى التاسq والثال_ني)h وVZ فoين توضq «الثال_ني»?.

.٨¥� h iاأللفا واألسالي Wتاf (�)
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lستثناVا lاg�^ -�
(^) Zيقاu ا�ا\ وا�رو\ بعد «سو�»:

ا� Zلى ما بvعدt. ولكن لvو�£ fثرة اxرو¨ v̀ي lثناvسو�» اسم است» X^ رو�vاملع
عvلى wmا الvنم� فى ^جهYvة اإلعالhy وذلك عن jري� Zيvقاu ا�vا\ وا�رو\ بعvدmا �الفا

لالستعماU العربى. و^مثلة ذلك fثيرة منها:

١- «V يق`ى سو� على بع² ^�راضه».

�- «لم يTفر اV[ف�ا\ سو� عن ف�وة �غيرة».

¤- «لم ³د مكا[ا� سو� فى الشري� األ�`ر».

¥- «لم ي]i سو� ب�دو´».

.«Uياxا µT] لم تكن ف]ولها سو� من» -ª

وال]واW فيها جميعها وضVZ» q» مكاX سو�.

:«Vاملفر¶ «ب� lستثناVا (W)
lثناvستVمى اvTنه يvثنى مvتTا املvنهvم �wة و�vنفيvم lناvتثvسVملة اvج Xكوvني ت��
yة اإلعالYلة. ولكن ^جهvيفته فى ا�مvو� iTbب «VZ» عدvما ب WعراZ Xكوvوي hمفر���ا�
V تتنcه Zلى wmا داvrما فن�د بع² الكتاW واملتbد_vني ين]cوX ما بعد «VZ» مgلقا ·ا

ي�الs القاعدة الTاب� ذfرf htما يcدو من ا�دوU اآلتى:

Wال]وا
VZ جهابwة{
Xالقاد\و VZ

cj VZقة¸ وا�دة¸
VZ الشرعية{ الدولية{

Xا[�� VZ

lستثناVجملة ا
V يTتgيq اVعتماد عليها VZ جهابwة� ا�د|_ني

^�cح V يقد\ على �راrها VZ القاد\ين
V يف]لها عن cjقاS األ\} cj VZقة� وا�دة
لم يعد ^ماy اللcنا[يني VZ الشرعية� الدولية�

لم ي{�ر� فى احلاد© VZ ��]ني
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�ا�jاX ل� «عدا»: XV(ج�) استعما
�را¨ �ىl من �ىhl فvهوZ lاvثنvستVنى اvومع hlاvثنvدا» ^داة استvع» X^ عرو�vامل
عvملvيvة jر� V جvمq. ولvكن لو�v£ استvعمvاU «عvدا» فى جمvل V تعvنى فvيهvا اإل�را¨
واإل[قvا�h وZ¢ا اإلضافة والYvيادةh وwmا عك� مvعناmا الvلغو�. واألمثلvة اآلتية توضح

: ¹jاxا UستعماVا اwm

.«SVاملقا Sتابا� عدا م�اf عشرين sل^»  *

.SVاملقا Sلى م�اZ باإلضافة :Wوال]وا

*  «�vاvvmد اVسvتvعvvرا} عvشvvروX ^لs مvتvvفvر¨ عvدا الwvvين �vاvvmدوt من ^سgvح
مناeلهم».

وال]واW: باإلضافة Zلى الwين �اmدوt من ^سgح مناeلهم.

�ر ل� «عدا» يتشابه مq اVستعمvاU الTاب�h وmو Zتcاعها بbر�  Uماvاستع ºناmو
iجدا�». والواج sدا عن ^[ه مكلvر الن�ر عv[م بقTتvا\ة: «يcفى مثل الع h«نvا�ر «ع
h(�wاحل V) افةvعنى اإلضvيد مvتفvا\ة لcvير العvغيvوت h«عن» �w� ةvاحلال twvm فى مثل

فت]cح: باإلضافة Zلى ^[ه مكلs جدا�».

(د) Zيقاu ضمير الرفq املنف]ل بعد «سو�»:
uقاvيZ ح[vي V اwvm لىvوع hةvافvاإلضvرو\ا بv�vم VZ Xوvكvي V «و�vد «سvعvسم بVا

:Uيقا X^ فال ي]ح hاmبعد qضمير الرف
*  «لن يقوy بتbقي� jمو�اتنا سو� [bن».

*  «لن يbاف£ على [�افة بلد[ا سو� [bن».

:Uغى القوcا\تني ينcيح العb[ولت
 «لن يقوy بتbقي� jمو�اتنا b] VZن» (فيكوX ال`مير فاعال�).

^و «لن يقوy بتbقي� jمو�اتنا سوا[ا» (ب�يقاu ضمير ا�ر املت]ل).
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ومثل wmا يقاU فى ا�ملة الثا[ية.

:«VZ» ا[تقا} النفى بعد «ما» ب� (�m)
ي�وi[] e اcvxر بعد «ما» املvTماة ب� «ما احل�اeية»vf hما فى aوله تعالى: (ما
wmا بشرا). ولvكن عمل «ما» يgcل Zذا ا[vتق² النفى ب�vf hVما فى aوله تعالى: (وما

مbمد VZ \سوa Uد �ل~ من caله الرسل). وعلى wmا فقد ^�og الكاتi فى aوله:
«ما jZالق سرا�هم VZ ت]bيbا لهwا العمل �ير األ�الaى».

وال]واVZ :W ت]bيح¸.

(و) ا�ر بعد «ما عدا»:
^جvاe النbvاة ا�vر والنi[v بعvد «عدا»h ولvكvنهم ^وجcvوا الvن]i بvعد «مvاعدا».

:Uاa القا\� �ني og�وعلى wmا فقد ^
«فيما عدا فتاة� وا�دة».
وال]واW : فتاة� وا�دة 

Yrو جاvفه hا�vمrدا i[vلى النZ tاv³Vدا» باvدا» ^و «ما عvاد� «ع[vن]ح من يvوي
.ogxفى ا uوaه من الوTف] �zلك ي�لwوب hر��فى �الة وواجi فى �الة ^

�gاl النفى^ -¤
(^) النفى «بال»:

VZ «V» yدا�vح است[vي Vيه ب� «ما». وvف] ivعل املاضى وجvفى الفv] ذا ^\يدZ
Zذا تكvر\S مثل aولvه تعالى: (فال �vدق وV �لىh ولكن Wwvf وتولى)h ^و fا[~
مvvع�v��gvوف�vة عvلى [�vف�ى سvاب� مvثل: «مvا جvاhl الv`vيV hs اعvتwv\». ^مvا Zذا [vفى
املاضى «بال» فى ��vي�ر v�mاتني احلvالتvنيh ف�[vها تvفيvد الدعvاf lمvا فى aوله تvعالى:
Uاe V» :ناvولa ىvما فvfو h(ةcva\ فك hةvcقvعvما ال ºا ^د\اvوم hةv�cق�vعvم الbتvaفال ا)

ف`لك �امرا».
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وعلى هذا يبدو خطأ ما شاع فى لغة اإلعالم من مثل:

*  «الزال الBعBمالء يواصBلون الBبBحث». والصBواب: «مازال الBعBلمBاء يواصBلون
البحث».

*  «الزال YثBيX من اإلفXيقBيW فى VاTة Uلى مBعونة عاTلBة إلنقاذهم من املوت
.«...WيقيXمن اإلف XثيY والصواب: «مازال Z«وعاT

*  «aالaة ش`و_ م^[ والزال املو]\ العXا]ى Yما هو».

وfBjن BiUقBBاء hXBV الcBgBى «ال» BYمBBا هBو لfBن مBd eويBل الBcBعل املBاbى Uلى
.kلU ....«ال العلماء يواصلون البحثlامل^ا_ع فيقال: «الي

sن «ال» pmqrدم لcgى الcعل امل^ا_ع oون شnX الXfmا_.

(ب) نcى املmqقبل:
من املعXوu hنU vذا u_يد الBداللة على املmqقبل املثب[ Tاز اmtعمال الU) Wqذا

.(wعيداi قبلmqان املY ذاU) hوt وu Z(يباX[ قبلmqان املY

uمBا Uذا u_يBد الBداللBة عBلى املBmBqBقBبل املcBgBى فBاosاy الBواxT اBpBmBtدام`Bا هى
«لن». وiعبا_u yخfj zXن uن يقال : Uن نcى «tوh يcعل» هو «لن يcعل».

hXV eBم hوBt دامBpBmtن اBة اإلعالم مBغBاع فى لBا شBأ مBطBدو خBبBذا يBلى هBوع
الcgى Yما يبدو من اsمثلة ا}rية:

الصوابا{|م||ل||||ة

tوh لن يحد~
vmيمgغi Xcال ي� hوt

tوh ال �cpr معوناr`ا

لن يحد~
vmيمgغi Xcلن ي�

لن �cpr معوناr`ا
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(T|) اpmtدام «iuدwا» لmأYيد الcgى فى املاbى :
hXدم ال�BpmBtى اbى فى املاcgBيد الBYأr دBي_u ذاU vنu بXة العBفى لغ hوXBاملع
vما فى ]ولBY Z(١)«داiu» hX�Bدم الpBmtبل اBقmBqيد� فى املBYأr دBي_u ذاUو Z«��[»

rعالى: (Uنا لن ندخل`ا iuدا ما oاموا في`ا).

وi`ذا يm^� ا�طأ فى ]ول القا�ل:

*  لم iu ��grدا محاوالت العلماء..

*  لم pmqrدم iuدا هذ� اtsلحةZ ولن pmqrدم`ا.

وصواi`ما: «لم Z«...�[ ��gr «لم pmqrدم ]� هذ� اtsلحة...»(�).

�- عدم املطاiقة فى الmذYيX والmأنيث
يlYXm خطأ اإلعالميW فى ]^ية الmذYيX والmأنيث فى aال~ Vاالت هى:

.zوامل�نث ا�از XYاملذ Wi ل��(u) ا

eمTم وBالqBنث ال�Bامل eمBT eم «zدBVU» وu «دBVu» دامBpBmBtأ فى اBطB�(ب) ا
.Xيqfmال

(T|) اpmtدام لY» �cال مe املثgى امل�نث.

:zوامل�نث ا�از XYاملذ Wi ل��( u) ا
ال rوTد ]اعBدfj yن i`ا rمBييl املذXY من امل�Bنث ا�ازZz و�Uا م�oX ا�fم Uلى
الBqماعu Zو الTXوع Uلى املBعاTم العBiXيةZ �ا يpل� فXBصاY wثيyXB للpل� Biيg`ماZ من

ذل�:

(١) فى اللqان: uما «]�» ف�نv هو اisد املاbى.
(�) Tuاز م�مe اللغة العiXية iالقاهyX اpmtدام «iuدا» مe املاbى اgmtاoا Uلى ]ول املgmبى:

لم يpل� الVXمن مثل محمد       *       iuدا و�gى uنv ال ي��pل���
مe اعXmافi vأن هذا االpmtدام مولد.



اللغة اإلعالمية�١٩

: XيYذmال vقV أنيث ماr  -١

�cالصوابالل

iلد
�u_

xبt
مc�mqى

tي�يدان
معلقا
eصلu
zنوو
uول`ما

vليU نقل zالذ

ا{ملة الmى و_o في`ا

uن iلدي`ما �mtيدان
ru ]gYمgى uن vtu_ z_u معلقة

Yان ذا _�u صلعاء
خمqون uل\ _�u نووية
لqببtu Wاtيu Wوالهما

rوفى �c�mqى املgيyX الmى نقل Uلي`ا

�- rذYيX ما Vقv الmأنيث:

�cالصوابالل

uذن
فpذ
tن�
\mY

WrXبيY
zXqالي

yXfن املبqهذ� ال
اليمgى

ا{ملة الmى و_o في`ا

Yان ذا uذنY WبيXين
Xqيsذ� اpصاصة فى فXi xصيu

Xfن� املبqفى هذا ال
Yان ي�fو من uلم فى vcmY اjsن

وUذا BYان هBgBا� من عذ_ لBmBذBYيX اsلBcBا� الqBاBiقBة لBعدم وBTوo عالمBة Brأنيث
فلي� هgا� عذ_ فى rذYيX الfلمات ا}rية مe وTوo عالمة الmأنيث i`ا:

�cالصوابالل

YبXياء
ماYيgة
yXن�

هذ�... الfاذiة
uملانية

اإل�ليlية

ا{ملة الmى و_o في`ا

هذا الfبXياء الfاذب
ماYيgة �u xملانى

�lاإل�لي yX�gفى ال



١اللغة اإلعالمية ٩ 

: «zدVU وu «دVu» دامpmtطأ فى ا�(ب) ا
:Xيqfmال eمTالم وqامل�نث ال eمT eم

لي� هgBا� ما egj من BTمi eع� اtsماء املBذT yXYمe م�نث Btاملا Z ومن هgا
wا�ماo ث هو م�نثBامل�ن eمT oXcBن مu ما �نgيBV Wع� اإلعالميi دBgب الوهم عXqBr
فBوu ebمامv لVU» �Bcدi « zا�Xاo. و]Bد وTد هذا الBوهم فى لغة اإلعBالم فى uمثلة

YثيyX مg`ا:

yoXcلمة مfال

Xمrم�
مc�mqى

محل
موbوع
ان�cا_

العبا_y الmى و_o في`ا Tمع`ا

VUدz م�rمXات نlع الqال¡.
VUدz املc�mqيات.

VUدz ا¢الت.
يmم اخmيا_ها من VUدz املوbوعات.

فى VUدz االن�cا_ات.

�oXcBلى مU �o_ دBعBi الU XيBqBfBmال eBة {مBبBqBgالBi يلBلo ا� منBgBذل� لي� هBY
eمT eم �iاqثل الوهم الBم e[و]د و .«zدVU» مu «دVu» هوu املال�م �cBحديد اللmBل

الqfmيX فى uمثلة مg`ا:

yoXcلمة مfال

egمص
يوم

معط\

العبا_y الmى و_o في`ا Tمع`ا

.yXالصغي eاملصان zدVU
VUدz هذ� اsيام.

يrXدVU zدz املعا�\ البالية.

والBصواب فى BTميe اsمBثلBة الBqاiقBة اإلشا_U yلى الBواVد Biل�c املBذXY فBيقال:
.kلU ...د ا¢التVu Zياتc�mqد املVu ZاتXمrد امل�Vu



اللغة اإلعالمية�١٩

وBYمBBا شBاع وBVU» eBbدz» مBBfBان «BVuد» لB£شBا_U yلى الBBواBVد املBBذXBY شBاع
الBع�u Z�fB وBVu» ebد» مfBان «BVUدz» ل£شBا_U yلى الBواBVدy امل�BنBثBةBY Zما فى

اsمثلة ا}rية:

yoXcلمة مfال

نmي�ة
T`ة
Vملة
]^ية

العبا_y الmى و_o في`ا Tمع`ا

Vuد الmgا�¤ ا�mمية.
Vuد ا{`ات الmى rقي�م اإلنmا¥

فى Vuد ا�مالت على uوYا_ الqال¡
.yXخيsا oد ]^ايا ا�دوVu فى

والBصواب فBى Yل هBذا اإلشا_U yلBى الواBVدy امل�BنBثBة BiلBVU» �cBدZ«z فBيBقال:
.kلU ...ا{`ات zدVU Z¤ا�mgال zدVU



١اللغة اإلعالمية ٩¦

¦- عدم املطاiقة فى االtم املوصول
�g}فى ا vموصوف �iن يطاu xTفالوا vبل[ �cة للcم املوصول صtاال eيق WV
(rذBYيBr - XBأنBيث)Z وفى الBعBدo (اإلفXBاo - الBmثBgBيBة - ا{Bمe). وفى لBغة اإلعالم

خXو¥ على هذ� القاعدY yما يبدو من اsمثلة ا}rية:

ا{|م|ل|||ة

(�Yواsمن ا) انmيبBان الع�BrXطا�Bان الrها  *
الmى mrحد~ عg`ما املXاeT العXfqية.

vى هى عليmال zوmqلى املU و_ العال]اتBطr  *
اليوم.

ى فBBيBB`Bا مB�Bل� B̀mBBان zذBة الB�BBحBلBB *  فى ال
الوز_اء.

*  ا�XيطBة البيانBية الذz يmBولى ال�X¡ عBلي`ا
الqيد وزيX الgقل.

*  tيcقد ]وT yي�v الmى giا� iأموال العXب.
*  Uنقاذ _Yاب العبBا_y الذz ي��pى uن يfونوا

]د §X]وا.
*  U§ال¨ ا¢طWm الgوويWm الmى rقVU eداهما

فى ..
.yuXامل vi تuدi ىmال nا�gال  *

الصواب

اللmان

 zالذ

الmى

الmى

zالذ
الذين

Wmالل

zالذ

اtم املوصول املpmqدم

الmى

الmى 

zالذ

zالذ

الmى 
zالذ

الmى 

الmى



اللغة اإلعالمية©١٩

_اiعاu :wهم املªخذ املع�مية والداللية :
وfjن Brصgي\ هذ� املªخBذ Yما و_oت فى BmYاب "العiXيBة فى اإلعالم" للدmYو_

محيى الدين عبد ا�ليم وqVن الcقى (»»١٩) على الgحو الmالى :

: Xعبيmخطاء فى الu -١
وfjن iيان iع� اsخطاء فى ا{دول الmالى:

ا�الصة

ا�||ط||||||أ

يqدون _مق`م

vح� عليb

صBBBعBBBد مBBحBBBمBBد
الqلم

u_ا]x املو]\ عن
xثY

Xcqت لل_Xطbا

uخBBذت نBBصBBيBBبى
عBBBقBBا_اBBi wدالw عن

املال

ال||ص|||واب

fqjون _مق`م

vgح� مb

صعد محمد فى
الqلم

u_ا]xB املBBBBو]\
xثY من

اBBbطXBB_ت Uلى
Xcqال

uخBذت نBصBيBبى
عBقBا_اBi wدالw من

املال

ال||دل|ي||||ل

XيBgBا¡ املBبBصBا¡ ¬¦� - املBحBصBا_ الmBpBم
©�  - القامو� ا¢ي� ©  .

ا}يBة �٩ من t||و_y املBطWBccB - وBYذل� ا}ية
�  من الBqBBو_y. مBBmBpBا_ الBصBحBا¡ ¬  
املBصBبBا¡ املBgBيXBB ٩»�. الBقBامBو� ا¢Bي�

. |T  ١١
XيBgBا¡ املBبBصBا¡ �©  - املBحBصBا_ الmBpBم
�©� القامو� ا¢ي� ¬٠  lTء -١.

Xيgاملصبا¡ امل

ا_ الBBصBBحBBا¡ �٩  ا - الBBقBBامBو� BBmBBpBBم
ا¢Bي�Z ا}ية الBثBالثBة من Btو_y املا�Bدy. ا}ية

١١٩ من tو_y اsنعام.
XBيBgBا¡ املBبBBصBا¡ �� - املBحBصBBا_ ال BmBpBم
�¦ - الBقBامBو� ا¢Bي�  �  - ا}يBة
y_وBt ة »١٠ منBا}ي - yXBقBبBال y_وBt ١© من

.®Xحmال y_وt ة منqام�البقyX - ا}ية ا



١اللغة اإلعالمية ٩¬

�- uخطاء فى اmtعمال الfلمات:
fjن VصX اsخطاء ال�ا�عة فى اmtعمال الfلمات فيما يلى:

ا�|ط|||أ
_اtل

Uنى م�mا¨ Uلى _¯يا�

ال|م�ص�ي\

_kb ا{gد للقا�د

Btق� الوزيU XBلى T_oات
nنحطا اال

vmعلى خطيب xطي�tلم ا

y_ما�مX_ت على ا

BBtاهBم[ �Bالى فى BgBiاء
امل�qد

mjاز خالد pi°صلة Tميلة

X°mB̀ا فى mBqد مBالBان خY
vعمل

هذا الmاXT مدان للم�qtة

الص|||واب
مtXل

�mلى _¯يU ¨اmنى م�U

ال|م�صي\°

امmثل ا{gد للقا�د

Btق� الBوزيU XBلى Y_oات
nنحطا اال

vmعلى خطيب xا��tلم ا

مX_ت على ا�انة

B̀م[ �BBالى فى BgBiاء BBtu
امل�qد

mjاز خالد �piصلة Tميلة

Xاw فى �mB̀ BmqBد م Bان خالBY
vعمل

هذا الmاXT مدين للم�qtة

الدليل
y_وt م ¦  من B[_ ا}ية - \tو Bي y_وBt ة _]م �١ من Bا}ي

لgمل. ا
y_وt ة _]م  � منBا}ي . �|T  �¦ ي� B¢و� اBامBق Bال

.\tيو

. ١١ Xيgا_ الصحي� ¦¬  - املصبا¡ املmpم

.  ١ Xيgا_ الصحا¡ ¦�� - املصبا¡ املmpم

مmpا_ الصحا¡  �٠ - tو_y اإلXtاء ا}ية _]م �١.

القامو� ا¢ي� T|١ �© - مmpا_ الصحا¡ ٠»١ -
.yXالبق y_وt ا}ية _]م ¦ � من -  �© Xيgاملصبا¡ امل

mا_ الصحا¡ ©©١- Bpم -  |T �  قامو� ا¢ي� Bال
.�١© Xيgاملصبا¡ امل

املصبا¡ املgيX »٩  - مmpا_ الصحا¡ ١٩ .

مmpا_ الصحا¡ ¬¬١- القامو� ا¢ي� »© .

-«¬٠ XيBgBا¡ املBبBصBحا¡ ٩»© - املBصBا_ الBmBpBم
القامو� ا¢ي� ¬¦١.

.�¬« Xيgا_ الصحا¡ ¬�١- املصبا¡ املmpم



اللغة اإلعالمية»١٩

: hوXوات وا�osدام اpmtات اYXV خطاء ال�ا�عة فىsا - 

ا�|ط|||أ
BBBtواء عBBBلBBBBيfBBBم
BBBBBTuاهBBBBBد± uو لم

²اهدوا

ال BBBBBBBBBBBBBBiuالBى Uذا
XBBYمBmBمBونى uو لم

Xfrمونى

ومBBا u z_ouفBBازوا
فى الBBBqBBBBبBBBا¨ uو

uخcقوا

zXBBBBBعBBBBBBي[ شBBBBBBل
Bpruمد نBا_ ا�Xب
فBى الBBBBBBعBBBBBBالم uو

يطول uمدها.

u_اBBBYبBBا u ]³BBBTو
ماشيا

الص|||واب
BBBBtواء عBBBBلBBBيfBBBBم
BBBBBTuاهBBBBBBد± uم لم

²اهدوا

ال BBBBBBBBBBBBBBBBiuالBى Uذا
XBYمBBmBBمBونى uم لم

Xfrمونى

ومBBBا u z_ouفBBازوا
فى الBBBBqBBBBبBBBا¨ uم

uخcقوا

لي[ شعpru zXمد
نBBBBBBا_ ا�XBBBBBBب فى
الBBعBBBالم uم يBBطBBول

uمدها.

u_اBBBYبBBBBاu ]³BBBT wم
ماشيا

الدليل
Z مu ويةBqBmال ylBمBد هBعi ملBعBmBqي zذBال
يقول اللr vعالى: ( tواء علي`م uuنذ_r`م

uم لم grذ_هم ال ي�مgون )

ال`مyl الmى mBqrعمل iعد (ال iuالى) هى
همyl الqmوية الr ´mأrى iعدها uم ; يقول

:Xال�اع
ولiu ]qالى iعد فقدz مالfا

e[م هو ا}ن واu ى ناءrموu

ال`مyl الmى mqrعمل iعد (ما z_ou) هى
همyl الqmوية الmى rأrى iعدها uم Z يقول

:Xال�اع
وما u z_ou§يXµهم �g�rاء

و�ول الدهu Xم مال¶ uصاiوا

(zXي[ شعBل) عدi ملBعmqBr ىmال ylمB`ال
هى همyl الqmوية الmى rأrى iعدها uم.

B̀ا وBBiأم الBBmBعBBيWB وهى BBi xلBBطBي ylBBمBB`Bال
vلBال الB[م. وu اBدهBعBi ىrأBBrة وBيBامB̀ BcBmBtا
rعالى: (uuنmم اشد خلقاu wم الqماء giاها).



١اللغة اإلعالمية ٩٩

ا�|ط|||أ
XBBBBBBYم الBBBBBB�XBBBBBBي�
XBيBBغBين والlBBا�BcBBال

فا�lين

الزالB[ ا�XBBBBBBBBBBBBب
م�mعلة فى العXا¨

BBYلcBB[ الmBBالمBBيBBذ
mfiاiة ا³tsلة

الص|||واب
XBBBBBBYم الBBBBBB�XBBBBBBي�
XBBيBBB§ين وlBBBا�BBcBBBال

الcا�lين

الlBBBBBBBBrال ا�XBBBBBBBب
م�mعلة فى العXا¨

BBYلcBBB[ الmBBالمBBيBBذ
mYاiة ا³tsلة

الدليل
§يXB مBmو§Bلة فى اإلB`Biام وuصلB`ا
uن B|mB|qBrع||Bم||ل وص||B|cBي|Bة. يBقول
nاXBBصBBا الBBBدنBBالى: (اهBBBعBBr vلBBBال
املBBmBqBBقBBيم صXBاn الBBذين uنBBعBم[
علBي`م §BيXB املغB^Bوب علBي`م وال

. (Wال^ال

(ال) ال BBrدخل عBBBلى املBBاbى وUال
صBBا_ الfBBB||||الم مBBع|BB||`BBBا UنBB�BBاء
وانBBBBBقBBBBBلxB زمBBBBBان الBBBBBcBBBBBعل Uلى
االBmBtقBبBال. ]Bال اللr vBعBالى: (ال
vgية مXBوا فى مX|||c|Y ذينB|ال الl||ي
BBr ´mBBVأBrيBB`م الBqBBاعBBة BBiغu vmBو

يأrي`م عذاب يوم عقيم) .

يBmBعدz الBcBعل الالزم Uلى املBcBعول
Bi viالB`مu ylBو الB^BmBعBي\ وYذل�
xصgيث يBV دVعول واBcمل zدBعmامل
مcعBولZ W ]ال اللBr vعالى: (ولقد
·BrيBgا مBوtى الBmBfاب و]BcيgBا من
BiعBد� BiالtXBل و·BrيBgBا عBيqBى اiن
مXBBB® الBBبBBBيBBBgBBات وuيBBدنBBBا� XBBiو¡

القد�) .



اللغة اإلعالمية�٠٠

ا�|ط|||أ
م: uنى B̀BBBmBBBال املBBBB[

zXiء

BBBTلBBBV ]qBBBBيث uن
محمدا Tال�.

ز_vBr وuنى مBBBBعBBBBل�
عليv ·ماال ع�يمة.
واللu vن� مpل¸

.oا`T yن ا�ياu
XYم[ الذu zنv فاز

�Tن� ناU شاع

lن� فا�U علم

rأYدت Uن� مpل¸

مBن الBBBBBBBBواU xBTن�
m²`د

�Tت إلن� نا_Xt

الص|||واب
م: Uنى B̀BBBmBBBال املBBBB[

zXiء

BBBBTلBBBV ]BqBBBيث Uن
محمدا Tال�.

ز_vr وUنى مBBBBBعBBBBل�
عليv ·ماال ع�يمة.
واللU vن� مpل¸

.oا`T yن ا�ياU
XYم[ الذU zنv فاز

�Tن� ناu شاع

lن� فا�u علم

rأYدت uن� مpل¸

مBن الBBBBBBBBواu xBTن�
m²`د

�Tن� ناs ت_Xt

الدليل
(Uن) XBqfBr همB`rlBا Biعد الBقولZ يBقول
الBلBr vعالى: (]Bال: Uنى عBبد الBلr· vانى

. (wى نبياgعلTاب وmfال

(Uن) Xqfr همrl`ا iعد Vيث

Xqfr همU ylن Uذا و]ع[ مو]e ا�ال.
Xqfr همU ylن Uذا و]ع[ محل القqم.

Xqfr همU ylن Uذا و]ع[ فى uول الfالم

XBqBBfBBr هBBمU ylBBن Uذا و]BعB[ فى صBد_
الصلة. يقول اiن مال�:

vدء صلi داء وفىmiفى اال XqYفا
 vملfم Wن ليمU يثVو 

uو fVي||[ iالق|ول uو Vل[ مح|ل 
Vال vr_lY وUنى ذو uمل.

eول م�BBr نu ذا ص�U نU ylBBBمBBه �mBBBcBBr
�VاB� اعBش zu ; _دBصB� اBB`B مBBعBمBولBي�

ف�gا¡ فاعل.
و]Bع[ فى مBو]e نBا�x الBcBاعل zu عBلم

فوز�.
و]عB[ فى مو]eB املBcعBول Br zu viأYدت

Uخالص�.
xTواBمن ال zu XBBبB�و]BBع] فى مBBوe[ ا

.�oا`mTا
uو]BBBع[ فى مBBBو]e ا{BBBا_ وا�XBBو_ فى

.�Vا�gت ل_Xt



�اللغة اإلعالمية ٠١

ا�|ط|||أ
نBBBحBن املBBBصXBBBيBBBون

XYماء

BBBmان BBBدولBBBت ال_XBBB[
yدBBاعBBqBBBم م�BBعsا

الدول الgامية

zوازBBBBم hوBBBB الBBBBو]
للطوا_ (للXصي\)

BtلBم[ عBلى ]Bاbى
عاoل

zoاBBBعBBBBن مBfBBBBr ال
إلخوان�

XYم[ aال~ rالميذ

فازت mtة �البات
yXي[ خم� ع�Xmاش

اiا mY

الص|||واب
نحن املصXيXY Wماء

]XBBB_ت الBBBBدولBBBmBBBان
yاعدBqBان مBميB�BعBال

الدول الgامية

الو]وh مواز للطوا_

BBtلBBم[ عBBلى ]BBاضٍ
عاoل

اoي|||Bا B|عBB|ن م|||fBr ال
إلخوان�

XYم[ aالaة rالميذ

فازت t[ �البات
Xة ع�BqمBي[ خXmاش

اiا mY

الدليل
XميBb عدi ألBi hXم املعtاال e[ذا وU
عBBوال vi لBcBBعل BcBBب مXBعBBلم يBBfBmBBامل

محذوh وTوiا rقديu �Xخ¸.

x² ألi wفاXان معY ذاU يل^cmم الtا
.vملوصوف vmقiمطا

االtم املgقو Bdذh يا¯� فى Vالmى
XB̀ الBيBاء فى BVالBة B�Brو XB}وا eفXBال

xصgال
يBقBول الBBلBr vعBالBى: (فBمن خBاh من
مBوٍ cBgTا uو aUمBا فأصل� Biيg`م ال

aUم عليU vن اللc§ vو_ _Vيم ) .
:vالمtو vيBلBBع vلBBوات الBلBBول صBقBBي
.vm³ول عن _عيqم مfBلYم _اع وfلY

ويقول املgmبى :
v`يr من wفقاXmم zXيطأ الث

فfأنv ·� ي�� عليال
يBقول الBلr vعBالى: (_Bgiا UنBgا tمBعgا
مBgاoياw يBgاzo ل£jان uن ·مBgوا fiXiم

فªمwgا) .

BmBBمBBيBيlBB من  -١٠ BTمeB مXB�Bو_ ال
�fوالع XYاملذ eم oوي�نث العد

يذXY العدo مe امل�نث.
الBmميBيl من ١١-٩٩ مoXcB مgBصوب
XBBBYذBBBBامل eول مsا oدBBBBعBBBنث ال�BBBBوي

والع�f وع��r yXنث مe امل�نث



اللغة اإلعالمية��٠

ا�|ط|||أ
XB�Bة عBmBBt أتBافBY

wاmgi
اشXBBBBmBBBBيB[ مBBBBا�BBBة

crاVات
BBrبXBBع[ ا�BBfBBومBBة
vيgT املا�ة مليونi

eيiXلu ملTu ما

ما Tuمل uإلqVان

اXBmBBVمvmBB من BVيث
vفى عمل v°خالصU

هBا هBو الB�XBBي� ]Bد
شXفgا

الص|||واب
yXB�BBع ]t أتBافBBY

wاmgi
اشXmي[ ما�ة crاVة

BrبXع[ ا�fومة �ا�ة
vيgT املليون

eيiXمل الTu ما

ما Tuمل اإلqVان

اXBBmBVمvBmB من BVيث
vفى عمل vخالص�U

ها هو ذا ال�XBي� ]د
شXفgا

الدليل
.XYاملذ eم XYذrو

اsعBداo مBBا�Bة وuل\ واملB^BBاعBcBات
rمييlها مoXc م�Xو_.

vيBلU hاB^BBلى املBال عU دخلBr ال ال
.lمييmفى ال

هBمyl الBوصل ل`ا مBواeb وال frون
فBى BBBB§ hXBBBVيu XBBBل وال فBى فBBBعل
مBB^BBا_ع مBBطBBلBBقBاZ w وال فBى مBاض
Baالaى مBBBثل uمu XBBBخBBBذ uو _BBBiاعى
BBBYأXBBBYم iل ا�BBBمBBBاtى BBBYانBBBطBBBل�
XBBمuو Z ¥XBBpBBBmBBtاBBBY ىtداBBBqBBوال
_oوفى مصا Z بXBbى مثل اaالثال
ا�BمBاtى والBqBBداtى مBثل انBطال¨
واXpmtا¥ . وهمyl القطfr eون فى
uول اBBtsمBBBاء مBBBثل BBBVuمBBدZ وuول
ا�XBBوh مBثل - Uلى Z وuول الBcBعل
الBiXBاعى مBثل qBVuن Z وuم�XB مBثل

qVu°ن� Z ومصد_� مثل qVUان.

BBVيث B^Brاh لBلB�Bمل االBtمBيBة uو
.uدmعدها مبi ب ماXعلية ويعcال

اإلخBبBBا_ عن الBB^BBمBيBBi XBBغBBيXB اtم
اإلشا_y شاذ.



�اللغة اإلعالمية ٠ 

ا�|ط|||أ
ها هو شXفgا

ذهBBBب[ نqBBcBBBى Uلى
املد_tة

عBBBBاo ا{BBBgBBBBوo وهم
مmgصXين

xtXد لن ي`mمن ي�

الص|||واب
ها هو ذا شXفgا

ذهBب[ uنا نqcى Uلى
املد_tة

BBBBوo وهم gBBB}ا oاBBBBع
مmgصXون

مBن يBB`BBBmBB�BBد فBBلن
xtXي

الدليل
BYما صvi ¡XB اiن ه�Bام فى BVاشBية
الB|`B|qBmBي|Bل Z ي|Bق||Bول الBلBr vعBالى:
(هBBBBاuنmBBBBم ه�BBBBالء BBBBdبBBBونBBBB`م وال

يحبونfم) .

يBBY�BBد الB^BBمBBيXBB املXBBفBBوع املBmBBصل
BBiالu �cBBgBو BiالBBعBBi WBعBد BBrوBYيBد�

i^ميX _فe مcgصل.

ا{BمBلBBة االBtمBBيBة الBوا]BBعBة BVاال ال
يBgصx خBبXهBا iل يXBفe وا{مBلة هى

فى محل نصV xال.
يBBقBBول الBBلBBr vعBBالى: (وUذ واعBBدنBBا
مBBBوtى BBi_uعWBB لBBيBBلBBة aم اBBpBBrذ±

الع�ل من iعد� وuنmم �املون) .

wا�Xون شfن يu ذا لم يصل� ا{وابU
وxT ا]Xmانi vالcاء.

يقول اللr vعالى:
(من ي|BB|`Bد الBBلv فB`BBو املBmBB`BBد ومن
. (wشداXم wوليا vي|^|ل||ل ف|ل|ن ²د ل



اللغة اإلعالمية��٠

�- اsخطاء ال�ا�عة فى YXVات XVوh الfلمات:

ا�|ط|||أ
§�mci ¨�X الXاء

§ل�� �mci الالم

خط�\ �mci الطاء

Wم الع^i yوgع�
uه�بة i^م ال`اء

يد_°� Xqfi الXاء

يgب�� i^م الباء

يgب[ Xqfi الياء

Wqال Xqfi x°qgي

zاlال �mci ع�lgي

الص|||واب
§Xqfi ¨°X الXاء

§ل�� i^م الالم

خط°\ Xqfi الطاء

Wالع �mci yوgع�
ylمB`Bم ال^Bi ةBبBه��u

وftون ال`اء
يد�_� i^م الXاء

يgب°� Xqfi الباء

يgب[ i^م الياء

Wqم ال^i x�qgي

zاlال Xqfi ع°lgي

الدليل
املBBص|BBBبBBا¡ املBBgBBBيXBB ٠٩© - مBBmBBpBBBا_
y_وBt ة ٩» منBا¡ �¬� - ا}يBحBصBال

.yXالبق
Xبgا_ الصحا¡ »¬� - املصبا¡ املBmpم

¬١© - ا}ية  ¬ من tو_y الmوiة.
Xيgا_ الصحا¡ ١»١ - املصبا¡ املmpم
¬ � - ا}ية ١٩من tو_y الBبقyX ا}ية

الmاtعة من tو_y الصافات.
.¦٩  Xيgاملصبا¡ امل

الBقBBامBو� ا¢Bي� ¬  T|١ - مBmBpBا_
الصحا¡ ١ .

Xيgا_ الصحا¡  ١٠ - املصبا¡ املmpم
٠©� - ا}يBBBة �� من BBBtو_BBt yبBBأ -

ا}ية ©¦١ من tو_y اsنعام.
مBBmBpBا_ الBصBحBBا¡  �© - الBقBامBو�

.١|T  �¦ ا¢ي�
Xيgا_ الصحا¡ ��© - املصبا¡ املmpم
٠٩» - ا}ية ¬  من tو_y ·ل عمXان.
Xيgا_ الصحا¡ ©¦© - املصبا¡ املmpم

.«�©
Xيgا_ الصحا¡ �¦© - املصبا¡ املmpم
 �» - ا}ية ©� من tو_y اlVsاب.



�اللغة اإلعالمية ٠¦

ا�|ط|||أ
Xم�ص

عBB� h°XBBBعgBBBى عBBلم
Xqfi الXاء

i�X²ة i^م الXاء
خ�lانة �mci ا�اء

g`�Tم i^م ا{يم

عم�ل �mci امليم

�mci ��pt ا�اء

ا�°Bلم XBqBBfBi ا�Bاء
�عgى الX¯يا

Wqال Xqfi x°qY

الص|||واب
Xم°ص

ع�mci h�X الXاء

iX²°ة Xqfi الXاء
خ°lانة Xqfi ا�اء

g`�Tم �mci ا{يم

عم°ل Xqfi امليم

Xqfi �°pt ا�اء

ا��BBBلم BBBi^م ا�BBاء
�عgى الX¯يا

Wqال �mci x�qY

الدليل
. yXالبق y_وt ا}ية ١¬ من
. \tيو y_وt ا}ية �١ من

ا}يBBة ٩» من Btو_y الBبBBقyXB - الBBقBامBو�
.hXع yoا¢ي� ما

-�¬ hXفى فن الص hXاب شذا العmY
املصبا¡ املgيX ٠ � - مmpا_ الصحا¡

.١¬�
مBmBpBا_ الBصBحBا¡ ¦١١ - ا}ية ©�٠
y_وB||t ة �١ منB|ا}ي - yXBقBBبBال y_وBt من
·ل عمXان - ا}ية  ٩ من tو_y الqgاء -

. «« Wياض الصا�_
Xيgا_ الصحا¡ ¦¦� - املصبا¡ املmpم
�|T و� ا¢ي� �١BامBقBال - ¦««
ا}يBBBة �� من BBBtو_y اsعXBBBاh - _يBBاض

.�٩١ Wالصا�
XيBgا¡ املBصبBا¡ �٩٠ املBصحBا_ الmBpم
- �|T  ©  القامو� ا¢ي� -  ©©

.yاملا�د y_وt ا}ية ٠» من
Xيgا_ الصحا¡ �¦١ - املصبا¡ املmpم

��٠ - ا}ية ¬¦ tو_y الgو_ .

Xيgا_ الصحا¡ ٠¬¦ - املصبا¡ املmpم
.yXالبق y_وt ١ ¬ - ا}ية ©»� من



اللغة اإلعالمية©�٠

ا�|ط|||أ
Wم ال�^i xي��

يqب°Xqfi X الباء

يqل°Xqfi x الالم

Wالع Xqfi يغ°ش

Wqال Xqfi م°tXي

§ل�� �mci الالم

Yب�i X^م الباء

يح°¤ Xqfi ا�اء

oالصا �mci xص�ل

شب��mci e الباء

يqل�� i^م الالم

الص|||واب
Wال� Xqfi x°ي�

يqب�i X^م الباء

يqل�i x^م الالم

Wم الع^i يغ�ش

Wqم ال^i م�tXي

§ل�� i^م الالم

BYب°XBqBfBi XBB الBبBاء
µنtu ىgع�

يح�¤ i^م ا�اء

oم الصا^i xص�ل

شب°Xqfi e الباء

يqل°� Xqfi الالم

الدليل
Xيgا_ الصحا¡ ¬�  - املصبا¡ املmpم

.�١٠
Xيgا_ الصحا¡  »� - املصبا¡ املmpم

. ¦«
Xيgا_ الصحا¡ »٠  - املصبا¡ املmpم

. ¦«
Xيgا_ الصحا¡ ¦¬� - املصبا¡ املmpم

.©١�
Xيgا_ الصحا¡  �١ - املصبا¡ املmpم

. ١٩
Xيgا_ الصحا¡ »¬� - املصبا¡ املmpم

. ¬©
Xيgا_ الصحا¡ ١©¦ - املصبا¡ املmpم
y_وBBBt ة منBBBtoاBBBqBBBة الBBB١¬ - ا}ي¬

الqgاء.
Xيgا_ الصحا¡ ��١ - املصبا¡ املmpم

.yXالبق y_وt ١ - ا}ية »»١ من©©
Xيgا_ الصحا¡ ¬١  - املصبا¡ املmpم

.�¬١
Xيgا_ الصحا¡ ¬٠  - املصبا¡ املmpم

.�١١
Xيgا_ الصحا¡ ١٠  - املصبا¡ املmpم

. ««



�اللغة اإلعالمية ٠¬

ا�|ط|||أ
hاfال �mci X�ft

يqم°ل Xqfi امليم

rلط�م i^م الطاء

Wالغ �mci xشغ�

ن`�ل �mci ال`اء

�mci ��XY الXاء

الص|||واب
hاfال Xqfi X°ft

يqم�ل i^م امليم

rلط°م Xqfi الطاء

Wالغ Xqfi x°شغ

ن`°ل Xqfi ال`اء

Xqfi �°XY الXاء

الدليل
Xيgا_ الصحا¡ ©٠  - املصبا¡ املmpم

. «�
Xيgا_ الصحا¡ �١  - املصبا¡ املmpم

. ٩ 
Xيgا_ الصحا¡ »٩¦ - املصبا¡ املmpم

.¬©٠
Xيgا_ الصحا¡ �٠  - املصبا¡ املmpم

.� ٠
Xيgا_ الصحا¡ �»© - املصبا¡ املmpم

.«©�
Xيgا_ الصحا¡ »©¦ - املصبا¡ املmpم
�٩¬ - ا}يBة ١» مBن Btو_y الBmBوiة -

ا}ية ٩ من tو_y محمد.



اللغة اإلعالمية٢٠٨

اخلـطـــأ

بدأوا

ييأس

جزاءا

رؤوس

فؤوس

مسئلة

يحيى
تفضلو

ثالث مائة

يا ابن أبى بكر

الكن
ذاك
Sاذان

TـــواUال

بدءوا

Vييئ

جزاء

رءوس

فئوس

مسألة

يحيا
تفضلوا
ثلWXائة

يا بن أبى بكر

لكن
Yذل

ZSان - Sؤالء

الدلي]

ت_ر`d ال_W_cزb م_a_و`_ط_ة على ال_س_ط_ر ^ذا كا[\
eZال fرgاعة وكان اWhا واو اSد_iومة وبWمض

lmلcا مفaوkاj ال يUa] بcا.
^ذا كا[\ ال_Wc_زl_m bل_c_ا ياء `_اكn_ة ت_ر`d على

ياء.
ت_كoa ال_W_cزb ع_لى الس_ط_ر ^ذا وim\ م_aط_رفة

.pد ألiب
تر`d الW_cزb اaq_و`طة ع_لى السط_ر وبiدSا واو

ال sكن اتUالcا rا lmلcا.
اء ^ذا ك__ا[\ م_ض__W_وم_ة ت__ر`d ال_W__c_زb ع__لى ي_

وبiدSا واو sكن اتUالcا rا lmلcا.
تر`d الW_cزb على ألp ^ذا كا[\ مفaوkة وlmلcا

tحيu اكن` fرk
jألفا oaة بياء تكmوlسqة اnاللي pلvا

تزاw اvلp بiد الواو فى تفضلوا
xم \lة ثالث ^ذا ركWة من كلnاللي pلvا fZy

اqائة.
zة ب}رn_ى ابن وابaWمن كل [uال_و bزWS fZy

أن ي{x ك] مcnا مفرwا فى أو| السطر.
fZy اvلp الليnة من كلWة لكن .

fZ_____y اvلp م_ن ا`d اإل~_____ارb ذل_Y وZ____Sان
وSؤالء.



٢اللغة اإلعالمية ٠�

مل�� الوkدb الXامnة

�i_يZqا wفى ع_د bwلي_ف_زيو[_ية واإلذاع_ية �ي_ا_aوا� ال_n_}ال wع_د bwعن �يا �_a]
eZمر الvاللغوي�, ا oدريaوال [ي_Sأaمن ال jكافيا jاlي_U] ل{واaي dين لZا� الi_يZqوا

ترتo عليه كXرb الوmوع فى اvخطاء اللغوية.

وsكن ت{سيd اqآخZ ^لى أ[واع ثالثة:

-  ما ي�� جا[o الUو� واwvاء .

-  ما ي�� جا[o اiqجd أو ضlط بnية الكلWة بال}ك].

-  ما ي�� جا[o الnحو أو الضlط اإلعرابى .

من أdS اqالkظا� على جا[o الUو� واwvاء :

-  اال`_�aدام اiq_يo للو`_ائ] الUوت_ية غير ال_لفظ_ية, ومcn_ا كXرb ال_سكaا�
والوmفا� اخلاطئة, واخلطأ فى تnغيd اWhلة أثnاء mراءتcا.

.jاlيiم jوا� [ط{اuvطق ا]  -

-  اخللط ب� «الـ» ال}Wسية و«الـ» ال{Wرية.

.xوال{ط [uزتى الوWS اخللط ب�  -

من أdS اqآخZ الUرفية :

- أخطاء الnXaية.

-  اال`�aدام اخلاطئ لكال وكلaا.

.xWhأخطاء ا  -

.wاn`أخطاء اإل  -



اللغة اإلعالمية٢١٠

من أdS اqآخZ الnحوية والaركيlية :

.wدiأخطاء ال  -

-  أخطاء اال`nXaاء.

-  أخطاء الnفى.

-  عدم اqطاب{ة فى الZaكير والaأ[يث.

-  عدم اqطاب{ة فى اال`d اqوuو|.

تlaلور أdS اqآخZ اiqجWية والداللية فى الفئا� الaالية :

-  أخطاء فى الliaير.

-  أخطاء فى ا`Wiaا| الكلWا�.

-  أخطاء ~ائiة فى kركا� kروf الكلWة.

-  أخطاء ~ائiة فى ا`�aدام اgروf واwvوا�.

-  أخطاء ^مالئية.



٢اللغة اإلعالمية ١١

أ`ئلة على الوkدb الXامnة

jداc_{a_مس ,�_i_يZW_ة لل_l_سn_اء بالwvو� وا_U_ال o]ع_لى جا Zآخ_qا dSس١: اذك_ر أ
باvمXلة.

س٢: اذكر أdS أخطاء الnXaية الaى ي{x فيcا اZqيiون .

س٣: اكoa مZكرا� م�Uaرb عWا يلى :

. �iيZqفى لغة ا wاn`أخطاء اإل  -

.wدiأخطاء ال  -

-  أخطاء اال`nXaاء.

س٤: uحt الaراكيo اللغوية الaالية:-

.dc}يسدون رم  -

.dد السلWد محiu  -

-  اضطرر� للسفر.

-  الرا`].

-  ^[ى م}aاق ^لى رؤياك.

-  `اr \WSالى فى بnاء اqسجد.

س٥: عرf ثالثة أ[واع من اqآخZ الUوتية والnط{ية .

س٦: وضt أdS اqآخZ الnحوية والaركيlية فى لغة اإلعالم .

س٧ : عدw فئا� اqآخZ اiqجWية والداللية فى اللغة اإلعالمية .

 ?



اللغة اإلعالمية٢١٢

مراجx الوkدb الXامnة

�_W_c_qا �_i_رج_qكن ل__ل_دارس ال_رج_وع ^لى ا_s ,وض_وع_qا اZ_S |و_k bwزا_a_`لال
الaالي�:

أخط_اء ال_لغ_ة الi_رب_ية اi_q_اuرb ع_nد ال_ك_aاT واإلذاع_ي�. -  أW_kد م_�_aار ع_Wر (١��٣):  

.٢z ,oaالك dعال ,bرSال{ا

- مح_يى الدين ع_l_د اgل_يk ,dسن ال_ف{ى (١�٨٨):  ال_i_ربي_ة فى اإلعالم: اuv_و| وال{_واعد

 . oi{ار الw xمطاب ,bرSا}ة. الiخطاء ال}ائvوا

وي_حa_وe الك_a_ابان, ال`_يW_ا اvو| ال_eZ اعW_aد[_ا ع_ليه اع_Wa_اwاj ك_lي_راj, على
mائ_Wة م_فU_لة باvخ_طاء واq_آخZ ال_aى ي{x ف_يc_ا اZqيi_ون والك_aَّاT, وW_Sا م_رجiان

ال�مان لك] الiامل� فى مجا| و`ائ] اإلعالم و[tUn باnamائWcا.
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