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 :ملخص البحث
هبا من قبل بذلك  املفردات بدالالت وإحياءات مل حتظ   وشْحنيف إغناء اللغة  كبري  رللصحافة دو  

األقالم يف  هارأينا من األمهية مبكان الوقوف على قوة الكلمة اليت تسطر وقد الرونق والسلطة والتأثري، 
على  ت الدراسةولدراسة ذلك رّكز  ؛عاملنا اإلعالمي اليوم وما ينجم من جمريات ماهية تلك الكلمات

أثرها الريادي يف حتقيق الوظيفة  ةا مبينسلطة الكلمة والدالالت اإلحيائية اليت تقف جرّاء تداوهل
حتقيق املعايري النصّية ويف  عربنشاء دائرة خطابية شديدة التواصل بينهما، وأثرها يف املتلقي إل ،االنفعالية

اسة واإلعالميني يكيفية أخذ رجال الس  ،وتبني الدراسة أيضامقدَّم ِتها اإلعالميَّة واملقبوليَّة واملقصديَّة
 ممشاعر العامل اإلنساين، سواء أكان ذلك يف الدعايات أ عربهالسحرية اإلحيائية ليهّزوا بالكلمات ا

ز البحث على روح الدالالت اإلحيائية اليت يركت ،ويضاف إىل ذلك. احلمالت االنتخابية ماحلرب أ
ج النص احلياة، ويزيد االلتئام اخلطايب بني كّل من منت فيهاتنبض منها الوظيفة التفاعلية، وتسري 

أن اإلرث اللغوي مل يغفل املعاين الثانوية اليت تقف وراء املعاين األولية، : ومن نتائج الدراسة ومستقبليه،
وأن سلطة الكلمة  هي املقياس الفين لتقدير قيمة اللفظ، وأن مستخدم اللغة يستفيد من املفردات اليت 

داث سبتمرب على توليد مصطلحات هلا صدى عاطفي يف النفوس، وأخريا أن أمريكا عملت بعد أح
  .جديدة هلا أبعاد معاصرة سياسيا وثقافيا وعسكريا
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  .تحليالتال
Abstract: 

Journalism has a significant role in enriching and charging words with 

new meanings and implication through its authority and influence. This is 

evident from what we see from the words found in our journalism world 

                                                           
  لعراقبا جامعة صالح الدينقسم اللغة العربية، كلية اللغات،  ،مدرس مساعد. 
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today and what they significantly entails. This study will focus on the 

power of word and the implied meanings that it causes after it is well 

accepted. Its pioneering role in fulfilling the emotional function will be 

explained as well as its impact in the readership within the context of 

highly interactive discourse. The standards of textuality such as 

informativity, acceptability and intentionality will be used as the 

framework for analysis. The study will explain the manipulation of 

charmingly magical words by politicians to move human emotional 

response in times of war or political campaigns. The study concludes, 

among others, that:  linguistic heritage is rich with secondary meaning; the 

power of a certain word is the aesthetic measurement to determine its 

value; language users benefit from the words that have emotional echoes.  

   

Keywords: Power of Word– Language of the Media– the realm of Mass 

Media– textuality– analysis. 

 

Abstrak: 

Media memainkan peranan penting dalam memperkayakan dan 

menyebarkan istilah berserta maksud dan implikasinya yang baru melalui 

kuasa dan pengaruhnya. Kita dapat melihat kepentingan pengaruh istilah 

yang digunakan dalam media pada hari ini dan hasil daripada penggunaan 

istilah tersebut. Kajian ini memfokuskan terhadap kuasa dan pengaruh 

istilah serta maksud yang wujud hasil daripada penggunaannya setelah ia 

diterima pakai secara baik. Peranan penggunaan istilah terhadap emosi 

akan dijelaskan berserta kesannya terhadap penerima di dalam lingkungan 

puncak komunikasi. Piawaian teks seperti informasi, kebolehterimaan, 

dan kesengajaan akan digunakan sebagai rangka analisis. Kajian ini turut 

menjelaskan penggunaan kata-kata oleh ahli politik dan media yang dapat 

memukau dan menggoncang perasaan pendengar, sama ada melibatkan 

propaganda, peperangan atau kempen pilihan raya. Selain itu, kajian ini 

turut menfokuskan makna yang menjadi sebab kepada tindak balas emosi 

pendengar terhadap penggunaan perkataan dan peningkatan komunikasi 

antara individu yang menghasilkan teks dan penerimanya. Antara dapatan 

kajian yang diperoleh ialah warisan linguistik kaya dengan makna 

sekunder, kuasa dan pengaruh perkataan merupakan kayu pengukur  

estetik untuk menilai kedudukannya dan pengguna bahasa memperoleh 

manfaat daripada penggunaan perkataan yang menyentuh emosi dan 

perasaan. Seterusnya, peristiwa 11 September telah memaksa Amerika 

Syarikat memperkenalkan istilah baru yang bersifat semasa/kontemporari 

dalam skop politik, kebudayaan dan ketenteraan.   

 

Kata kunci: Kuasa Perkataan- Bahasa Media- Ruang Media- Teks- 

Analisis. 
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 :مقدمة
إنَّ الدالالت اليت تقف وراء سلطة الكلمة  يف لغة اإلعالم ليست جمّرد ثوب ترتديه املفردة دون أن 

عليها صفة الشرعية أو القبول يضّمنها السياسيون مضامني سياسية وأيديولوجية، أو أن يضفوا 
 .االجتماعي ألفكار معينة والفلسفة اليت يهدفون إليها بغية التأثري اجلوهري يف الناس وكسب ثقتهم

أو السلطة اليت تغلف هبا املفردة منزلة غري مباشرة من منازل املعىن، وقد  (connotation) فاإلحياء
ا كان الوقوف عليها بعد كّد من النظر والتأمُّل؛ ذلك  يُ ت وصَُّل إليها بعد الوقوف على املعىن املباشر، ورمبَّ

ريد أن يرتك ذلك إىل أنَّ اإلحياء ذو وجه تعبريي، فاملرسل من خالله خيفي املعىن وال يصرح به، إما ألنه ي
 .ذكاء املتلقي، وإما ألنه ال يريد أن يدخل عليه باملعىن الذي يريده، حلسابات معينة

فبالداللة األولية يلمُّ املرسل باملدلوالت املباشرة املخزونة يف ذهن املتلقي، وباإلحياء والسلطة اليت 
ي بني املعاين، فالداللة ترتّد إىل خمزون داليل، تتشرهبا خالل التداول يعرف قدراً كبرياً من املخزون العالئق
حبيث يرسم سلطة اإلحياء لنفسه اسرتاتيجية  0واإلحياء يرتد إىل خمزون من العالقات بني الدالالت،

خاصة لتحديد طبيعة املظهر املاورائي يف النص، لتفجِّر الوظيفة االنفعالية يف املتلقي، فضاًل عن أخذ 
اعها ملا تتمتع بالطاقة العالية والقدرة الفائقة على االنعتاق، فاإلعالمي بالكلمة الكلمة انطالقة سحر إبد

السحرية اإلحيائية ميكن أن يهّز مشاعر العامل اإلنساين مجعاء، ويغرّي معادلة جمريات الكرة يف امللعب 
 حركت أعظم القوَّة اليت)السياسي، فإنَّ سحر الكلمة وظالهلا هي اليت دفعت هتلر إىل اإلقرار بأن 

االهنيارات التارخيية ذات  الطبيعة السياسية والدينية كانت منذ بدء التاريخ هي القوة السحرية اليت 
موروثاً رشيق احلركة من نص إىل آخر، هلا القدرة )كون الكلمة   3؛(تنطوي عليها الكلمة املنطوقة وحدها

يتها، ووجهتها حسب ما هي فيه من سياق، على احلركة أيضًا بني املدلوالت حبيث أهنا تقبل تغيري هو 
والسياق جمهود إبداعي يصدر عن املبدع نفسه، ولكل رّد هلا استعماهلا العصري؛ ألن اهلدف منها 

 2(.مباشر نفعي
الوقوف على شيء من إحياء الكلمة املعينة يف النفس، ووقعها يف املخيلة أو الذهن ال )كما أنَّ 

ألن الداللة املعجمية اجملردة ليست هي كل داللة الكلمة، وإمنا وراء الكلمات تقّدمه لنا املعاجم اللغوية؛ 
دالالت نفسية، ووجدانية ال ميكن الوقوف على آفاقها، أو اإلحساس هبا إال إذا متكّنا من معرفة دقيقة 

النفعالية فضاًل عن الوظائف ا 7؛(لوظائف اللغة التعبريية، واجلمالية واألمرية، واالتصالية، والتواصلية
 .والوظائف غري اللغوية

إنَّ اإلرث اللغوي العريب مل يغفل مجاليات املعاين الثانوية اليت تقف وراء املعاين األولية للمفردات 
أشدُّ حتريكًا للنفوس ألهنا أشد إفصاحًا عمَّا به )نفسها، فحازم القرطاجين يرى أنَّ األقاويل الشعرية 

  (.ذه األقاويل من صدى انفعايلعلقة األغراض اإلنسانية وما هل



 حتليلية لغوية دراسة: املعاصر اإلعالمي الفضاء يف الكلمة سلطة

 

 

 م3102يونيو  74
 

قد عرفت هذه )، ويذهب إىل أنَّك  إذا (معىن املعىن)ويعاجل اجلرجاين الدالالت اإلحيائية مبصطلح 
املفهوم من ظاهر ( باملعىن)تعين ( معىن املعىن)و( املعىن: )اجلملة، فها هنا عبارة خمتصرة وهي أن تقول

، أن تعقل من اللفظ معىًن، مث يفضي بك ذلك ( املعىنمبعىن)اللفظ والذي تصل إليه بغري واسطة و
ما يفهم عرب كفايته اللغوية، وغري املباشر : فهو يصنف اخلطاب إىل مباشر، أي  ،(املعىن إىل معىن آخر

ومعناه أن يتفهَّم  املخاطب عرب إمكانيته االستيعابية وقدرته التواصلية من املخاطب يف الدائرة التواصلية 
إنك يف مجيع ذلك ال تفيد غرضك الذي تعين من جمرد اللفظ ولكن : )ية املخاطب  ف لتظهر مقصد

يدل اللفظ على معناه الذي يوحيه ظاهره مث يعقل السامع من ذلك املعىن على سبيل االستدالل معىًن 
ة، أنَّه  طويل القام( طويل النجاد)أنه مضياف، ومن ( كثري رماد القدر)تك من ثانياً هو غرضك كمعرف

 4(.يف املرأة أهنا مرتفة خمدومة هلا من يكفيها من أمرها( نؤوم الضحى )ومن 
ويف طروحات اجلرجاين هذه تتبني أن بعض الدالالت ال تعطي نفسها أول وهلة، بل جيب التمعن 
يف لبِّ البنية النصية املتكونة من نسيج التفاعالت احلاصلة على صعيد الدوال، وهذا ما جيعل مستوى 

كاجلوهر يف الصدف ال يربز )ويؤكد اجلرجاين هذا النمط من الداللة بأنَّه . الفهم خمتلفًا من متلٍق آلخر
لك إال أن تشّقه عنه، وكالعزيز احملتجب ال يريك وجهه حىت تستأذن عليه وال كل خاطر يؤذن له يف 

 4(.الوصول إليه فما كلِّ أحد يفلح يف شقِّ الصدفة
قد تطرق إليهما العامل اللغوي ( معىن املعىن)، و(املعىن)مصطلحي  وجتدر اإلشارة إىل أنَّ 

فضاًل عن أن معىن املعىن قد أثار  عناية  4؛(الداللة اإلحيائية)، و(الداللة التقريرية)مبصطلحي ( يلمسف)
 (.The Meaning of Meaning)ليؤلفا كتاباً بعنوان( أوجدن وريتشاردز)اللغويني الغربيني 
ات بعض اللغويني املعاصرين للدالالت اإلحيائية مبسّميات النص الغائب أو الداللة وإنَّ معاجل

 01.عند علماء اإلرث اللغوي( املعاين الثانوية)، و(معىن املعىن)اهلامشية تشابه مصطلحات 
فعرب املفردات يريد . وال شكَّ يف أنَّ الدالالت اإلحيائية يف لغة اإلعالم السياسي حتتل مكانة كبرية

الكاتب إثارة القارئ، وجيعله يتمعن يف معاٍن أبعد من الظاهر يف الشكل، وهدفه منها هو فهم ما وراء 
الكلمات من ظالل ودالالت هامشية  وحتريك مشاعرهم؛ فضاًل عن إضفاء الوظيفة اجلمالية على 

د اجلمالية اليت فلذة النص تتحقق بأكرب قدر ممكن عن طريق الغوص يف أغوار األبعا. التعبري اإلعالمي
وهذا يصدق القول أن الكلمة بنفسها تتحمل الداللة األولية  00.عمَّقتها الداللة اهلامشية احمليطة به

 .والداللة اإلضافية
ومن هنا يتبني أن سلطة الكلمة وإحياءاهتا من جانب تندرج ضمن الوظيفة التضمينية كوهنا تتضمَّن 

 03(.طقوس املظاهر االتصالية)يف  معاين إضافية ومضامني فكرية وال سيَّما
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ا تؤدي مضامني مفردات الوظيفة االنفعالية لتحقِّق  الوظيفة التفاعلية؛  02ومن جانب آخر، فإهنَّ
ذلك أن سلطة اإلحياء تبدأ شرارهتا داخل املفردة مبعزل عن السياق الذي ترد فيه؛ فضاًل عن أهنا تدّل 

ناصر انفعالية، إحياءات أهلمتها األلفاظ املستعملة، قيم ع: على أصداء العالقات االنفعالية والعقلية
 .إضافية متصلة بالعالمة ومالزمة هلا بدون تغيري

إن إحياء استعمال املفردة يف السياق التداويل ال تشمله جتربة مجيع مستعملي تلك الكلمة يف تلك 
هلامشية تلك الظالل اليت ختتلف يف حني تضمُّ الداللة ا 07اللغة كما ذهب إليه العامل اللغوي مارتينيه،

ويشبه   0باختالف األفراد وجتارهبم وأمزجتهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم،
إبراهيم أنيس الداللة بتلك الدوائر اليت حتدث عقب إلقاء حجر يف املاء، فما يتكون منها أواًل يعد 

نقطة املركز، وبعضهم يف جوانب الدائرة أو على  داللة مركزية لأللفاظ، يقع فهم بعض الناس منها يف
حدود حميطه، مث تتسع تلك الدوائر وتصبح يف أذهان القلة من الناس، وقد تضمنت ظالاًل من املعاين 

  0.ال يشركهم فيها غريهم
وهبذا جيمع الدارسون على أنَّ سلطة الدالالت اإلحيائية هي اللغة األدبية، وهي كذلك املستوى       
نفعايل للغة الذي يرتك أثرًا قويًّا عند املتلّقي، فهي الطاقة الكامنة اليت ال تنتهي حيث تتفرّع وتتوّلد اال

املعاين اجلديدة كّلما أعاد القارئ دراسة املعاين األولّية يف النص وحّللها وكشف عن مكنوهنا  اململوء 
 04.باإلشارات والرموز والدالالت

الدالالت اإلحيائية عند السياسيني تُ ع دُّ مصدرًا ثرًّا يستمدون منه مفرداهتم وعلى هذا، فإنَّ سلطة       
املناسبة اليت تواكب ميول اجلمهور وعقوهلم يف كل مرحلة من مراحل الدفع والتغيري، فكل من يستخدم 

ة اليت اللغة يستفيد من املفردات اليت هلا صدى عاطفي يف النفوس ومينحها شيئاً من مشاعره لتحقق الغاي
 .يسعى من أجلها

 04،"كانت عين بغداد على أربيل واليوم عيوننا على بغداد: قيادي كردي"ففي قول الصحيفة 
اليت استعملها السياسي الكردي ال يعين هبا رؤية العني، وإمنا شحن املفردة هبالٍة من ( عني)إنَّ مفردة 

الدالالت اإلحيائية اليت أشرهبا إياها، فهنا يقصد بالعني الرتأس واإلرادة والتوجيه وأعمال املصاحلة الوطنية 
ُبنا درجة ثانية يف البلد؛ يف أن حكومة بغداد كانت يف السابق ت: أي... واستتباب األمن ُهنا و حت ْس  وجِّ

حني حنن اآلن مشاركون يف العملية السياسية، ولسنا متفرجني بل حنن جزء مشارك وفعال يف املعادلة 
يف قول هذا السياسي حددها السياق، واجلو الذي ( عني)وهذه الدالالت ملفردة . السياسية العراقية

إضفاء هذه الدالالت، وهذا من عادة السياسيني احملنكني حينما  قيلت فيه، هو الذي فرض نفسه يف
يصرحون وهم يريدون به أن يستفيدوا من الوقت، ويشحنون من مثَّ املفردات بالفلسفة اليت يريدون 
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ويف هذا اإلطار تؤدي الدالالت اإلحيائية دورًا فاعاًل يف االقتصاد اللغوي، وذلك . توجيه اجلمهور إليها
 .ىل  مفردات دالة ومشحونة معرّبة دون ترصيف اجلمل والعبارات جزافاً باالتكاء إ

وهكذا، فإنَّ إعالم اليوم يتطلب سياسيًَّا حمنكًا الستنطاق مضمون الرسالة اإلعالمية واستكناه 
فإن  )معناها، والتأثري يف عقلية اجلمهور، وإجادة اختيار التعابري الرنانة املوحية بدالالت شىت، ومن هنا 

هو املعىن املباشر للكلمة كما : ثريًا من الكلمات ميكن تشبيهها بقطع حجر ذات ثالثة أوجه، أوهلاك
ورد يف القاموس، وثانيها شيء رمزي يؤثر فينا بشكل مبهم ويتعذر علينا فهمه بصورة تامَّة، أما ثالث 

ومىت ما يعزز . و مبفهوم معنياقرتاهنا بصورة ما أ تلك الوجوه فهو املعىن اآلخر الذي اكتسبته الكلمة عرب
املعىن األخري فإنه يصبح املعىن املألوف للكلمة والذي يؤثر فينا كلما ترددت الكلمة أمام مسامعنا أو  

 04(.كلما قرأناها
أكثر من غريها  لشحنها من قبل مستخدمي اللغة )فكلما تكرَّر ت الكلمة وكثر تداوهلا تتعرض 

حيث يكتسب اللفظ إحياءاته من تداوله بني الناس، وكأن كل من  بطاقات عاطفية قادرة على اإلحياء
( يهودي)فكلمة  31،(يستخدمه مينحه شيئاً من مشاعره، فتمتد ظالل معناه مبا اكتنز من رصيد انفعايل

تتضمن معىن اإلحلاد ( شيوعي)مثاًل ترمز إىل املكر اخلبيث واخلداع واألنانية والبخل والطمع، وكلمة 
جبفاف الطبع ( أعرايب)بينما ترتبط كلمة . معىن الرتف وحب اهليمنة( أمريكي)كلمة   والفقر، وحتمل
هذا، وفضال عن أن بعض الدالالت اإلحيائية ترتاكم . تقرتن باللني والرقة والدماثة( حضري)واخلشونة، و

وتصبح  30على الكلمة بسبب عامل الزمن مبا حيوي من أحوال وظروف ثقافية وحضارية واجتماعية،
،  (رضي اهلل عنه)، وعدالة عمر (عليه الصالة والسالم)مادة حية ملن يريد التعبري عنها كصرب النيب أيوب 
 .وطغيان طغاة اليوم واستبدادهم، وهكذا دواليك

وإنَّ هذا التنوّع يف ظالل املعاين ألّي مفردٍة أو حدث حمدَّد ال يفسُِّر التنوّع يف االستجابات 
جرّاء  33ه فحسب، بل هو يفيدنا بشكل مباشر يف فهم املشكالت االنفعالية،االنفعالية للموقف نفس

تلك التفاعلية اليت حتدث يف ماورائية مضامني الرسالة اإلعالمية اهلادفة،  فعلى سبيل املثال حني تغري 
قويت )جورج بوش الرئيس األمريكي وتوين بلري رئيس الوزراء الربيطاين مهمتهما دولياً يف جملس األمن من 

( قوَّتا االحتالل)لوحظ أن الدالالت اإلحيائية احململة اليت تشرهبا ( قويت االحتالل)إىل ( التحرير
انعكست سلبًا على الشارع العراقي، وأدخلت الشعب العراقي يف كارثة دموية وانقسامات وصراعات 

شريدهم ورفع وترية داخلية مما حصدت حياة آالف املدنيني وتسبَّب يف جرح املاليني؛ فضاًل عن ت
قرار بوش فرض االحتالل أمُّ )وزير خارجية العراق بأنَّ ( هوشيارالزيباري)اإلرهاب، وهذا ما يقرُّه 

دًا أنَّ ذلك القرار كان 3112( أيار)وقد صدر ذلك القرار يف مايو  32،(األخطاء بداية مجيع )م مشدِّ
 37(.البالد بعد ذلكاألخطاء والعنف واالنقسامات والصراعات اليت اندلعت يف 
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وعلى غرار ذلك التأثري يف ماورائية الدالالت اإلحيائية نلحظ أنَّ لقرار احملكمة العراقية يف قول 
آثارًا سلبية يف أبناء الضحايا مما   3(بغداد تسقط صفة الشهيد؛ عن قتلى احلرب مع إيران)الصحيفة 

دفعهم إىل التظاهر، احتجاجًا على قرار احلكومة، واعتربت ذلك ابنة أحد القتلى إسقاط صفة 
قرار وزير : )يف احلرب اإليرانية العراقية أنه كان قرارًا ظاملاً، مضيفًة بأن( متوفون مدنيون) ب ( الشهيد)

  3(.بالقانون املدين هو قرار ظامل، وال ميثل الوطنية والنزاهةاملالية بسحب صفة الشهداء ومساواهتم 

أبو )فهناك كلمات حممَّلة قد تكون ذات تأثري مزعج حممل بظالل من ردود الفعل، فمثاًل سجن 
للشخص األورويب ال يعد كونه سجناً يف حني أصبح هذا االسم حم  طَّ إزعاج للعراقيني؛ ملا ارتكبه ( غريب

السابق من جرائم وتعذيب وترويع للعراقيني فيه، كما أن االخطاء الفادحة اليت ارتكبتها النظام العراقي 
زادت   -وحتديداً يف هذا السجن-يف الفضائح اليت ارتكبها األمريكيون جتاه العراقيني ( إدارة بوش االبن)

ومن ذلك . لعراقينيمن صبِّ الزيت على النار لُيصبح هذا االسم لديهم عنوان التعذيب والقهر واذالل ا
لرؤوس األنظمة الدكتاتورية بأهنم رموٌز لالستبداد؛ فضاًل عن  -اآلن–أيضاً توصيف السياسيني العراقيني 

القوة السوداء، واخلطر )استخدام األلوان وسيلة إلثارة مشاعر اخلوف والقلق عند اجلمهور ك استعمال 
رتاب منه، وهذه تدور بعمق حول الوظيفة التواصلية للتأثري على املتلقي واالق( األصفر، واخلطوط احلمر

 .بني املرسل واجلمهور
وكثرياً ما يعمل احملرر على شحن املفردات بإضافة عنصر اإلثارة إليها، ويسعى إىل عكس املفردات 
إذا أراد اختاذ موقف معني من البلد الذي يغطي أحداثه، فاجلملة اآلتية وردت يف خرب من هيئة اإلذاعة 

أمر الرئيس : )الربيطانية أثناء خالف بني الرئيس الكونغويل موبوتو، ورئيس وزارئه السابق، وجاء يف اخلرب
يدل على التسلُّط خاصة وأنَّ ( أمر)فاحلدث  34،(الكونغويل موبوتو الربملان باختيار رئيس وزراء جديد
ا يُدعى أ و يُناشد أو يُطلب منه  .الربملان ال يؤمر وإمنَّ

وشدد خليفة )نَّ لغة الدعاية واضحة يف هذه اجلملة، ونظريها ما جاء من قول الصحيفة هذا، وأ
على أنَّ الربملان عازم على  -النائب عن حزب الفضيلة ومقرر جلنة النفط يف الربملان العراقي-علي 

فإّن بيت القصيد يف هذا القول هو  34،(احلايل( حزيران)استجواب وزير النفط خالل شهر يونيو 
 (.دعوة)بداًل من ( استجواب)استخدام مفردة 

دخل السجال )من قول الصحيفة نفسها ( دخول)بداًل من ( اجتياح)وكذلك استعمال مفردة 
منعطفًا جديدًا أمس بدعوة برملانيني كويتيني إىل ( البند السابع)الكوييت العراقي حول التعويضات و

ئهم العراقيني بتعويضات من الكويت بسبب سحب سفريهم من بغداد احتجاجًا على مطالبة نظرا
 34(.مساحها باجتياح العراق، وعلى دعوهتم لوقف دفع التعويضات للكويتيني
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وتسكن النفس اإلنسانية بطبيعتها إىل كل ما وافق هواها، وتقلق مما خالفها، وهلا أحوال تتصرف 
ت هلا أرحيية وطرب، وإذا ورد عليها هبا، فإذا ورد عليها يف حالة من حاالهتا ما يوافقها اهتزت له وحدث

 21.ما خيالفها قلقت واستوحشت
وهذا ما ينعكس على الفضاء اإلعالمي والسياسي، فالسياسيون كثريًا ما يثريون حفيظة املقابل 

( احرتام)ولعلَّ سّر اقرتاح محاس حلركة فتح باستخدام كلمة . باستغالل املفردة وشحنها بأسوأ اإلحياءات
وحسب تسريبات فإنَّ حركة فتح تصر خالل احملادثات على وجوب )يف قول الصحيفة ( تزامال)بداًل من 

. محاس باتفاقات السالم القائمة واملوقعه مع إسرائيل، لكن احلركة اإلسالميَّة ترفض ذلك" التزام"
حركة )تراها ألنَّ هلا إحياءات مؤثرة واليت  20؛"(التزام"بداًل من " احرتام"واقرتحت محاس استخدام كلمة 

قد تريد عرب هذه الدالالت اهلامشية فرض ( حركة فتح)سلبية على مشاعرها؛ فضاًل عن أن ( محاس
من أن اإلنسان إمنا يتكلم : )سطوهتا وهيمنتها على حركة محاس إذا ما سلمنا مبقولة العلماء الفرنسيني

على السياسة ومؤمترات  ليخفي ما يدور يف ذهنه، فليس ينطبق هذا القول على شيء مثل انطباقه
السياسيني، ففيها حيتدم النقاش ويشتد اجلدل حول مدلوالت األلفاظ؛ ألهنا شحنت يف أذهان املؤمترين 

ويف . بظالل من املعاين، تفرق بني وجهات النظر وقد تؤدي إىل فشلهم يف الوصول إىل حل من احللول
اسي هلا بل تصبح نقمة على بين اإلنسان وهي مثل هذه احملاوالت السياسية ال حتقق اللغة اهلدف األس

 23(.اليت أريد هبا أن تكون نعمة هلم
ا إذا مل تستخدم  انعكست املعادلة سلباً ( االلتزام)بداًل من ( احرتام)مفردة ( حركة فتح)ولرمبَّ

ة دالل الثانيورضا النفس طواعية، و 22وباءت العملية السلمية بالفشل كون داللة األول فيها التكرمي
وهذا ليس ببعيد يف املفاوضات واملؤمترات السياسية، فما أكثر . على حنو الفرض واهليمنة 27الوجوب

لتباين العقائد واملبادئ وحدها بل كثريًا لتباين دالالت )املفاوضات واملؤمترات السياسية إخفاقًا ال 
سن يف الرسالة اإلعالمية ولذلك يستح  2،(األلفاظ وما تتضمَّن يف األذهان من دالالت هامشية خمتلفة

أن ال تكون لغة كلماهتا املستخدمة منحرفًة عن احلدث، ومبتعدًة عن اهلدف األصلي؛ مما حتبط املقبولية 
معىن الكلمة ليس له ثبات أو حتديد، فاللغة ليست )النصية يف اخلطاب اإلعالمي عند اآلخرين؛ ألن 
ٌد، ولكل مجلة معىن حمّدٌد، ولكل مجلٍة وظيفٌة واحدة، حساباً منطقياً دقيقاً، ليكون لكل كلمة معىن حمدّ 

وإمنا تتعدَّد معاين الكلمة بتعدد استخداماتنا هلا يف اللغة العادية، وتتعدَّد معاين اجلملة الواحدة حسب 
  2،)السياق اليت تذكر فيه، وإّن الكلمة مطّاطة تتَّسع وتضيق استخداماهتا حسب الظروف واحلاجات

؟  وكل ما تستطيع قوله هو أن مثل هذه املفردات (مترداً )أو ( شغباً )أن تدعو اضطراباً ما تستطيع )فمىت 
جيب أن تستخدم حبكمة تتسم حبسن التمييز؛ ألن كثرة استخدام هذه الكلمات سوف يفقدها احلياة، 

ا متاماً مثل صراخ الذئب عندما ال يكون هناك أي ذئب  24(.إهنَّ
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مشية بتداوهلا يف املواقف احلياتية املختلفة؛ فضاًل عن اكتساهبا جمموعة إنَّ املفردة تكتسب داللة ها
من العواطف والقيم اليت تتدفق وتسيل فيها عربالتداول؛ كون داللة الكلمة وحدة كلية، ميكن أن تضاف 

ميكن  ويف مثل هذه احلالة. إىل لّبها أو نواهتا الفكرية جمموعة من املشاعر، واألحكام السلبية واإلجيابية
بدائرة تتوسطها دائرة أصغر منها فيها لب الفكرة أو النواة الفكرية، حييط هبا اجلو )أن متثل ملعىن الكلمة 

إنَّ الكلمات اليت : )ذلك يف كتابه، إذ يقول( برينز)وقد أكد  24(.الشعوري أو العاطفي الذي ينتظمها
ابتكرها الناس للتعبري عن اختالفهم يف الرأي  ُكلَّما كانت ال تلقي كراهيَّة من أحد فقل أنَّ عصرها 

ا أيضاً ال جتد من يكنِّ هلا ُحبَّاً   24،(ق ِويَّاً الذهيب قد وىّل ألنَّ الكلمة اليت ال جتد من يضمر هلا كراهاً فإهنَّ
فكلٌّ منهما يدل على اإلنسان الذي يعيش يف ( أفريقي)و( زجني)ويتضح ذلك جلّيًا يف املفردتني 

ولكن بقاء االستعمار األورويب ملدٍة طويلة، وإذالل األفارقة؛ أدخل على . أفريقيا، ويتميز ببشرة سوداء
 .ّلت خاليًة من هذا اجلو االنفعايل السليبفظ( أفريقي)بعض العناصر السلبية، أّما مفردة ( الزجني)مفردة 

مشال )كما أنَّ ( هتلر)يف أملانيا الشرقية أيام ( وطنيون)و( اشرتاكيون)وكذلك احلال يف مفرديت 
كالمها يدل على مكان واحد، إال أنَّ األوَّل له إحياءات سلبية على ( كردستان العراق)، و(العراق

ابق شّرد وهّجر ونكَّل باألكراد حتت ظالل هذا االسم، ومل نفسية الشعب الكردي؛ كون النظام الس
 (.كردستان العراق: )يتفوَّه ب 

وعلى هذا، فإن ظالل املعاين كثريًا ما تؤثر باختالف األفراد، وكذلك باجملريات والعوامل اليت 
حفيني، تساعد على شْحن الداللة وتأثريها فيها، وهذه الداللة أصبحت اليوم سّيارة على ألسن الص

جتديدًا متصاًل يف استخدام املفردات اللغوية وجرأًة يف )حبيث أضحى النشر الصحفي املعاصر حيمل 
توسيع هذه اللغة الصحفية لتشمل ذلك مفردات وعبارات جديدة كانت انعكاسًا ملا تشهده حياتنا 

ا أغىن القاموس مم 71،(احلاضرة من أحداث ومستجدات ذات صلة وثيقة مبا تعيشه املنطقة من تطورات
السياسي بألفاظ وعبارات إحيائية ليتخذ اإلعالميون منها فاكهة مفرداهتم اإلحيائية يف املطبخ املفردايت؛ 
بغية انفعال القارىء، وإثارة انتباهه، وهذا ما يزيد من إعالمية اخلرب؛ فضاًل عن إظهار نصية ذلك 

اها يف احلرب العاملية األوىل، حيث بدأت وهذه املعمعة اخلطابية تلمسن. اخلطاب السياسي اهلادف
نتيجة سوء استخدام الكلمات اجملردة مثل الدميقراطية واحلرية ألغراض دعائية، وأي أمل يف )شرارهتا 

السالم العاملي يف املستقبل يعتمد على قدرة األشخاص املفكرين يف السيطرة على معاين تلك الكلمات 
 70(.لئال ُيساء استخدامها

الواليات املتحدة األمريكية : اق ذاته، فإن تلك احلرب الباردة اليت نشبت بني القطبنيويف السي
ما كانت إال واحدة من حروب املعاين والدالالت احململة  -يف أواسط القرن العشرين-واالحتاد السوفييت 

داع واإلثارة فالرموز ال تستعمل لإليضاح والبيان والتفكري فحسب، وإمنا تستعمل كذلك للخ. باألفكار
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وهذا ما يدخل يف خانة اإلعالم املضاد، فحني واجه  73والتمويه وإيقاظ الغرائز وإثارة االنفعاالت،
االحتاد السوفيايت السابق الدعاية األمريكية والغربية منذ اخلمسينيات أخذ يصور نفسه أمام الرأي العام 

 72:العاملي وشعوب العامل األخرى على أنه
 .احملب للسالم -
 .داعي للتعايش السلميال -
 .الداعي إىل الوفاق -
 .نصري حركات التحرير -

ويف املقابل عملت الدعاية السوفياتية . ليحقق الوظيفة التأثريية، ويكسب الرأي العام العاملي له
 77:على حتقيق الوظيفة نفسها، وأخذت تنعت الواليات املتحدة بأهنا

 .أمربيالية -
 .ذات نزعة عسكرية -
 .داعية للحرب -
 .انيةعدو  -
 .احتكارية -
 .مستغلة -

ولكي حيّقق االحتاد السوفيتايت مقصديته مل يكتِف بذلك، وإمنا شرع يف استعمال كلمات معينة 
  7:بداًل من األخرى، منها

 شيوعي   اشرتاكي           بداًل من -
 دكتاتوري  دميقراطي           بداًل من  -
 عدواين  حمب للسالم        بداًل من  -
 املعسكر الشرقي  معسكر السالم     بداًل من -
 احلرب الباردة  الوفاق              بداًل من  -
 االشرتاكي  اليساري            بداًل من  -
 

وهذه االستفادة من صك املصطلحات والتعابري اإلحيائية لدليل سامق على مكانتها وأمهيتها 
اللغة نفسها أفادت كثريًا من هذه األساليب اللغوية املعربة ف. وقيمتها الفنّية يف فضاء اإلعالم اللغوي

لتحقيق الوظيفة التأثريية واإلقناعية والتواصلية؛ فضال عن مواكبة هذه املفردات والتعابري للمستجدات 
 .السياسية والدولية يف عاملنا املعاصر
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 :ومن أمثلة هذه املفردات والعبارات اإلحيائية نذكر مناذج ، منها
 .لْ ارح   -
 .مهزلة العفو -
 .شّبيحة أسد -
 .بلطجي -
 .اجلرذان -
 .احِلر اك السياسي -
 مصر اجلديدة -
 .اجتثاث البعث -
 .احلكم الطائفي -
 .البلد يرقص على اإليقاع -
 .ما بعد القذايف -
 .الدول النامية -
 .احلرب على اإلرهاب -
 .سوق املساومات السياسية -
 .دياجري الظالم -
 .يعزف على األوتار -
 .كلٌّ يغين على لياله -
 .رسائل بالقذائف الكيماوية إىل حلبجة -
 .يستعيد العراق عافيته -
 .زخَّات من الكاتيوشا -
 .قوس قزح يرتسم فوق الضباب -
 .دهاليز الذل واخلنوع -
 .سلوكه خميب لآلمال -
 .خلط احلابل بالنابل -
 .بيت من زجاج -
 .نزع أسلحة الدمار الشامل -
 .مرحلة كسر العظم -
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 .ما بعد صدام -
 .العراق اجلديد -
 .مقابل السالماألرض  -
 .العوملة -
 .الغزو الثقايف -
 .سقوط األقنعة -
 .هجرة العقول -
 .هتديدات الغربان اإلسرائيلية -
 .التغطية الصحفية -
 .إعطاء الضوء األخضر -
 .دولة القانون -
 .مباحثات ماراثونية -
 .غصن الزيتون -
 .ألوان الطيف السياسي -
 .الدميقراطية، الالعنفية -

 :اإلحيائية يف الوسائل اإلعالميةومن أمثلة هذه التعابري واملفردات 
  7.ال إله إال بشار: جيربون معارضيه علي  شبيحة األسد.. صحف -
ال حوار : االسد -

يف  "إرهابيني"مع 
 74.سوريا

...  زنقة زنقة -
القذايف يطرب 
املاليني حول 

 74.العامل
القذايف : صحف -

يؤدي رقصته 
زنقة "األخرية ب 

 74".زنقة
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 "ارحل"بعد أشهر من إطالق احملتجني شعارهم ضد صاحل، آالف اليمنيني يستجيبون لنداء  -
 1 .ويغادرون تباعاً العاصمة الغارقة يف العنف

 0 .يف العراق تسبق االجتماعات املزمع عقدها بني الساسة العراقيني  مباحثات ماراثونية -
 3 .بلطجيألف    0نظام مبارك يستعني ب : صحف -
 املهم أن يدفعوا الثمن: واحلركة.. مع محاس بشأن شاليط مباحثات ماراثونيةتريد  إسرائيل-
 2 (. مهزلة العفومبناسبة ) رسالة إىل فخامة الرئيس اليمين  -
 7 .هتدد أمريكا أحذية الدمار الشامل: إحداها  -
   .يف مصر وتفاؤل بإسقاط نظام الرئيس حسين مبارك مظاهرة مليونية -
   .أغرب حادث يف حيايت: احلذاء واقعةبوش عن  -
 4 .على البعثيني االستفادة من املصاحلة: وتؤكد بغصن الزيتونبغداد تلوح  -
 

 :الخاتمة
 :وختاماً، توصل الباحث إىل مجلة نتائج، أبرزها

إنَّ اإلرث اللغوي العريب مل يغفل مجاليات املعاين الثانوية اليت تقف وراء املعاين األولية  -0
 " .سلطة الكلمة"نفسها، متقمصاً اليوم مصطلح للمفردات 

إنَّ الدالالت اإلحيائية هي الروح اليت تنبض منها الوظيفة التفاعلية، وتسري عربها احلياة، ويزيد  -3
فيها االلتئام اخلطايب بني كّل من منتج النص ومستقبليه، وال سيَّما حال حتقيق وظيفيت 

 .التفاعليةاالنفعالية والتأثريية من الوظيفة 
إن سلطة الكلمة املتمثلة يف الداللة اإلحيائية من هذه الدراسة  هي املقياس الفيّن لتقدير قيمة  -2

 .اللفظ بقدر ما ينتجه ذلك اللفظ من إحيائية خاصة به
إنَّ بإمكان سلطة الكلمة تشّرب الوظيفة اجلمالية عربالتنوع يف جغرافية سياقاته املرجعية؛ فضاًل  -7

 .معايري النصية فيها وال سيَّما اإلعالمية واملقبولية والقصديةعن حتقق أهم 
إنَّ كل من يستخدم اللغة يستفيد من املفردات اليت هلا صدى عاطفي يف النفوس ومينحها شيئاً  - 

 .من مشاعره لتحقق الغاية اليت يسعى من أجلها
ة عملت على إن الواليات املتحدة األمريكية بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب الشهري  - 

والدة مصطلحات معاصرة؛ لتكون أداة فاعلة ومؤثرة يف الرتويج للدالالت اليت هتدف إكساهبا 
إىل معاين أبعد من الظاهر يف الشكل؛ بغية فهم ما وراء الكلمات من أفكار وغايات؛ فضاًل 

، (رهاباحلرب على اإل)عن تصدير األمنوذج األيديولوجي األمريكي وفرضه على العامل بذريعة 
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آنذاك ( دونالد رامسفيلد)وهذا يتبني جبالء يف املقولة الشهرية لوزير الدفاع األمريكي السابق 
 4 (.انتهت احلرب العسكرية وبدأت حرب األفكار: )حينما قال

 
 : هوامش البحث

 
، (م3114عامل الكتب احلديث، : إربد، األردن)، 3، ط(والوظيفة، والمنهجالمجال، )اللسانيات استيتية، مسري شرف، : انظر 0

 .347و342ص
 .204ص( ت.دار اجلبل، دار اهلالل للرتمجة، د: إربد، األردن)، 3، طمدخل إلى لغة اإلعالمكرم، جان جربان،   3
، (م3114دار للكتاب العاملي، ج -عامل الكتب احلديث: إربد، األردن)، 0، طاللسانيات وتحليل النصوصبوحوش، رابح،  2

 .4 0ص
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : دمشق)، 0، طدراسات في اللغة واإلعالم: الكفايات التواصلية واالتصاليةهنر، هادي،  7

دار ال: القاهرة)،  ، طاالتصال ونظرياته المعاصرةمكاوي، السيد، وحسن عماد، وليلى حسن، : ؛ وينظر 4، ص(م3112-ه 0737
 .040و041، ص(م 311املصرية اللبنانية، 

  .004ص ،(م3114، دار الكتب العربية :تونس)، منهاج البلغاء وسراج األدباءحازم، احلسن  وصنعة أبالقرطاجين،   
 .2 3، ص(م0443دار املدين، : جدة)، 2،  طحممود حمّمد شاكر: ، تعليقدالئل اإلعجازاجلرجاين، عبدالقاهر،   
 .3 3نفسه، صالسابق  4
 .014، ص(م0440دار املدين، : جدة)، 0،  طحممود حممد شاكر: ، تعليقأسرار البالغةاجلرجاين، عبدالقاهر،  4
 . 02و 02ص( م0444ال ط،  : بغداد)، 3حممد البكري، ط: ، ترمجةمبادىء في علم األدلةروالن، بارت، 4 
المعنى وظالل  ،حممد يونس ،عليو؛ 000-44ص، (م0440دار اجليل، : بريوت)، 0، طاللغة اإلعالميةشرف، عبدالعزيز، : انظر01

 .043- 04ص ،(م3114 ،دار املداراإلسالمي :بريوت) المعنى، 
 . 043، صالمعنى وظالل المعنىعلي، حممد يونس، : انظر 00
 .4، ص(3112اإلعالمية، املكتبة : بغداد) أديب خضور، : ،  ترمجةنظريات االتصالوميشيليه ماتيالر،  ،ماتيالر، أرماند 03
دار النهضة العربية للطباعة : بريوت)، 0، طالعالج المعرفي واالضطرابات االنفعاليَّةمصطفى، عادل، : آرون، ترمجة.بيك، د: انظر02

 .44-7 ، ص(م3111والنشر ، 
 .071ص ،(م0440منشورات اجلديد، : تونس) البكوش،الطيب : ، تعريبمفاتيح األلسنيةمونان، جورج، : انظر 07
 .014ص، (م0444دار املعارف، : القاهرة)، داللة األلفاظأنيس، إبراهيم، : نظرا  0
 .014السابق نفسه، ص: انظر  0
، (م3101دار جرير للنشر والتوزيع، : عمان)، 0، طقراءات في النقد العربي القديم: التلقي واإلبداع درايسة، حممود،: انظر 04
 074-030ص
 .م3114/ 2/ 21، االسرتجاع 00141عالشرق األوسط، صحيفة  04
 .24، ص(م0447، مكتبة الشرق اجلديد: بغداد)، 0ط، تحليل لغة الدعاية ،اخلزرجي، عبداإلله مصطفى عبدالرزاق 04
 . 04، صالمعنى وظالل المعنىعلي، حممد يونس،  31
 . 30و307نفسه، ص السابق: انظر 30
 .  ، 7 ، صاالنفعاليةالعالج المعرفي واالضطرابات مصطفى، : انظر 33
 .م3114/ 0/ 04، االسرتجاع 00101الشرق األوسط، ع 32
 .السابق نفسه 37
 .السابق نفسه  3
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 .م3114/ 0/ 04، االسرتجاع 00101الشرق األوسط ع  3
 . 43، 40، ص(م0444منشوات دار اهلالل للرتمجة، : ، األردنإربد)  ،اللغة اإلعالميةجواد، عبدالستار،  34
 .م3114/  /  2، االسرتجاع  0007االوسط، عالشرق  34
 .السابق نفسه 34
  . 30، ص(م0443دار الكتب العلمية، : بريوت) عباس حممد الساتر،: ، حتقيقعيار الشعرالعلوي، ابن طباطبا، : انظر21 
 .م3114/ 7/ 7، االسرتجاع  0014الشرق االوسط، ع 20
 .001و014، صداللة األلفاظأنيس، إبراهيم،  23
 .4 0، ص0، ج(م0444دار الدعوة، : اسطنبول)، 3، طالمعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، وآخرون، : انظر 22
 .432، ص3السابق نفسه، ج: انظر 27
 .  001، صداللة األلفاظأنيس، إبراهيم،   2
 . 01، ص (م3114الدار الثقافية للنشر، : القاهرة)، 0، طفي فلسفة اللغة واإلعالماهلييت، هادي نعمان،   2
 . 07و077، ص(م 311املكتبة اإلعالمية، : دمشق)خضور، أديب، : ترمجةمبادئ تحرير األخبار، ماكدوغال، كورتيس،  24
 .4 3، صمدخل إلى لغة اإلعالمجربان،  24
 . 3، ص(ت.القاهرة، اإلدارة العامة للثقافة، د)ط، .أسكندر، لويس، د: ترمجةالمثل السياسّية، برينز، دليل،  24
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 .73، ص(م0444جامعة بغداد، كلية اآلداب، )دكتوراه، 
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 .السابق نفسه: انظر 77
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 .32/3/3103موقع قاعدة املعلومات املصرية، االسرتجاع : انظر  7
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 .33/4/3100موقع العربية، االسرتجاع : انظر 1 
 .م3114/ 3/ 34، االسرتجاع 1 001الشرق األوسط، ع: انظر 0 
 .32/3/3103، االسرتجاع 2444صحيفة إيالف، ع: انظر 3 
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