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  كــــــــــــلــــمـــة شكــــــر

  نتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان الكثير الى األستاذة الفاضلة 

  المشرفة الدكتورة واكي راضية على توجيهاتها الحكيمة السديدة 

  والى كل أساتذة قسم اآلداب واللغة العربية ونخص بالذكر اساتذة تخصص 

  تحليل الخطاب 

  كما ونتشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل 

 



 

 أ 

  :المـــــــــــقدمـــــــة 

لما كان الخطاب الشعري ينبعث من دواخل الوجدان ، مجسدا أحاسيسها ، مترجما    

على نقل تلك المشاعر )عن طريق الخطاب (مشاعرها التي مصدرها الفؤاد ، عمل اللسان 

قل ب واألحاسيس إلى الواقع ، كلمات منطوقة ذات حمولة معنوية ووجدانية ، وينعت هذا الن

من هنا امكننا القول بأن فن االلقاء ، هوفن النطق بالكالم والتلفظ به على " فن االلقاء " 

  صورة تضع ألفاظه ومعانيه وتبرز مكنونات قائله ، وخبايا ملقيه

لذا وجب عليه بطبعه اجتماعي حيث من غير الممكن أن يعيش وحيدا منعزال  اإلنسان و  

  :ذا التواصل بين البشر في تقديرنا الى نوعين مختلفين هما أن يتواصل مع أقرانه ويختلف ه

تواصل عادي وهو الحاصل بين كافة البشر بما تقتضيه متطلبات الحياة اليومية وقوانين  -1

  اإلنسانيةالحاجة 

والتواصل الراقي وهو الحاصل بين فئة معينة من الناس ويمكننا أن نحصر هذه الفئة  -2

فة وفيه يجب مراعاة عامل أساسي وهو ما يعرف باألداء الفني بما يعرف بالطبقة المثق

  قوانين معينة تختلف من دولة الى أخرىويخضع هذا األخير أي األداء الفني الى 

كثيرا ما كنا نسمع عن أن الشاعر ألقى قصيدة شعرية رائعة وهذه العملية هي عبارة عن 

  .بالدراسة والمتابعة  رسالة من ملقي الى متلقي وهو نوع من الخطاب الجدير

لذا كان هناك أسباب موضوعية وأخرى ذاتية دفعتنا الختيار موضوع مذكرتنا يمكن أن 

  :نسردها فيما يلي 

خير بعد اهللا في اختيار إن للدكتورة واكي راضية الفضل األول واأل شيءاوال وقبل كل  -

  موضوع المذكرة 

فن االلقاء من مقاربة سيميائية عدا من عدم التطرق الى مثل هذا الموضوع أي : ثانيا  -

ذالك لرسالة ماجيستير لألستاذ بن بريك حراق  الجانب النظري وكانت من مقاربة لسانية و

تحت عنوان فن االلقاء في ضوء عملية التواصل مقاربة لسانية للخطب المنبرية أما أنا 

  لجانب التطبيقيوزميلي فكانت الدراسة من مقاربة سيميائية ولنا فضل السبق من ا

  جنب إلىجنبا  األخرىعودة القصيدة السمعية البصرية بقوة مع فنون االلقاء : ثالثا  -

به  االهتمام بالخطاب الشفهي على حساب الخطاب الكتابي واهتمام المتلقين : رابعا -

  بمختلف أطيافهم



 

 ب 

وجدنا جل الدراسات تعتنى بالخطاب الكتابي فأردنا أن نخالفهم الى الخطاب : خامسا -

  الشفهي ونقوم بدراسته

  :لذالك نجد أنفسنا أمام اشكاليتين مثيرتان لالهتمام وهما 

هل التأثير واحد انطالقا من الرسالة التي يبثها الباث الى المتلقي؟ علما أن المتلقي  -

نفسه لجنة التحكيم والجمهور نوعان داخلي وخارجي أي داخل  يختلف فالجمهور ليس

  االستديو وخارج االستديو

  .وكيف يستقبل المتلقي هذه الرسالة كل حسب موقعه ومكانته ؟  -

هذا االخير هو المنهج ومن خالل ما سبق وجدنا أن المنهج الوحيد القادر على دراسة  -

  . السيمائي على اعتبار أنه عام وشامل 

أما الخطة المتبعة في مذكرتنا المتواضعة بدأنا بمدخل يحتوي هذا االخير على التعريف  -

بالمنهج السيميائي انطالقا من جذوره التاريخية وتعاريفه المختلفة ومدارسه واتجاهاته وكل ما 

له عالقة بالسيمولوجيا ثم انطلقنا مباشرة بالجانب النظري وأفردنا له فصل تحت عنوان 

السمعي البصري وميادين االلقاء تناولنا فيه تعريفات التواصل واإلتصال ومفهومهما التواصل 

وخصائصهما وجذورهما التاريخية ثم تطرقنا الى االلقاء مفهوما وجذورا عند العرب قديما وفي 

االذاعة ثم التلفزيون وفي الشعر وذاك لب القصيد أما الفصل الثاني وكان جانبا تطبيقيا 

حثان االول نبذة عن الحصة أي حصة الشروق شاعر الجزائر والشاعر يتكون  من مب

  دواوينه ، ومؤلفاتهالمتحصل على جائزة البوكر ناصر لوحيشي 

كما ذكرنا شروط المشاركة في الحصة ألهميتها في البحث وعالقتها بفن اإللقاء، وذكرنا 

  أيضا قصيدة الشاعر التي شارك بها ونال وسام شاعر الجزائر

  لمبحث الثاني قمنا من خالله بتحليل القصيدة تحليال سيمائياأما ا

  :إال أن هناك صعوبات وعقبات أثناء انجازنا للبحث منها 

  ضيق الوقت -

  نقص المصادر خاصة المتعلقة بجانب العالمات غير اللسانية نظريا أو تطبيقيا -

ن طريق موقع محاولة التواصل مع الشروق ولكن كل المحاوالت بأت بالفشل حتى ع -

  الشروق الفيسبوك رفض معد الحصة التواصل معنا 

 طريقة لمعرفة كيف يختار القصائد الشعرية أي قواعد االنتقاء واالختيار لم نجد اي  -
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  :المنهج السيميائي

  :الجذور التاريخية للمنهج

لعلــــم الســــيمياء تعــــود إلــــى الحضــــارة  اإلرهاصــــات األولــــىيكــــاد يجمــــع الدارســــون علــــى أن    

، إذ يمكن العثور على إشارات داخل الموروث الفكري الذي خلفه اليونان منـذ القـدم، اإلغريقية

  .تلك اإلشارات التي يلتقي بعضها مع الكثير من األفكار التي قالت بها السيمياء الحديثة

قــام بهــا الرواقيــون الــذين عــدوا  وأهــم مــا يمكــن إيــراده فــي هــذا المجــال هــو تلــك الجهــود التــي   

، "أنبرتــو ايكــو"كمــا يــذهب إلــى ذلــك ، بحــق الســباقين فــي اعتبــار العالمــة تحتــوي داال ومــدلوال

ولعـــل هـــذا التقســـيم الـــذي حفـــظ عنـــد الـــرواقيين كـــان هـــو األرضـــية الفكريـــة التـــي انطلقـــت منهـــا 

ار لهـــذا التصـــور مـــن الـــذي أعـــاد االعتبـــ" فاردينانـــد دي سوســـير"الســـيمياء الحديثـــة ممثلـــة فـــي 

فهنـــاك تشــابه بــين جهـــود سويســر ومـــا قــام بـــه ، خــالل تفريقــه بـــين مصــطلحي الـــدال والمــدلول

  1.مع اختالف بينهم في الشيوع والتأثير في من جاء بعدهم، الرواقيون القدماء

فـــي تـــاريخ الســـيميائيات القديمـــة فهـــي تلـــك المحاولـــة التـــي قـــام القـــديس : أمـــا المرحلـــة الثانيـــة

ثــــم يختفــــي ، حــــول تشــــكيل نظريــــة تأويليــــة يــــتم تطبيقهــــا علــــى النصــــوص المقدســــة أوغســــطس

مصــــطلح الســــيميائية مــــدة طويلــــة وال يظهــــر إال فــــي دراســــة الفيلســــوف االنجليــــزي جــــون لــــوك 

وبداللة جـد متشـابهة لتلـك التـي قـدمتها الفلسـفة اليونانيـة  sémiolikéباسم ) 1704 – 1632(

  .األفالطونية

  .الكثير فهي مرحلة العصور الوسطى والتي ال يعثر فيها على الشيء: ةأما المرحلة الثالث

بــدأت تتشــكل فيهــا نظريــة العالمــات واإلشــارات خــالل القــرن  والتــي: الرابعــةالمرحلــة ثــم تــأتي 

ــــــــذي اســــــــتخدم  التاســــــــع ــــــــوك ال ــــــــي جهــــــــود الفيلســــــــوف األلمــــــــاني جــــــــون ل ــــــــت ف عشــــــــر فتمثل

الــدالئل التــي يســتعملها العقــل البشــري فــي وهــو عنــده علــم يهــتم بطبيعــة  semiotics2مصــطلح

  .أثناء العملية اإلدراكية

ونجــد بــين الدرســين اآلخــرين الــذين أكــدوا بــدورهم أصــالة التفكيــر العــالمي وتجــذره عــن مختلــف 

   3.الشعوب القديمة
                                                           

 2007الكويت  -المجلس الوطني للثقافة والفنون  - 35مجلة عالم الفكر المجلد  -  لسيميائياتا–سعيد بن كراد -1

  14ص
  .10ص 2009دار الخلدونية  -  مدخل إل�السيمولوجيا، نجيب بخوش  -عبيدة سبطي -2
  .15مرجع سابق ص - سعيد بن كراد  -3
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  :مفهوم السيمولوجيا

  .ا العلميمكننا القول أن الوقوع على مفهوم السيمياء يتطلب منا التوفر على تعريفات لهذ

  :التعريف اللغوي لهذا العلم

والمتولــدة هــي  sémainoأو semionمــن األصــل اليونــاني  sémiologieإن كلمــة ســيمولوجيا 

وهــي باألســاس الصــفة المنســوبة  ségne) الــدليل(وتعنــي العالمــة  sémaاألخــرى مــن الكلمــة 

  . أي المعنى sensإلى الكلمة األصلية 

وبالتــالي فــان كلمــة الســيمولوجيا أو الســيموطيقا مــن ، فتعنــي العلــم Logieأمــا عــن لفــظ لوجيــا 

  .الناحية اللغوية تعني علم العالمات أو العلم الذي يقوم بتحليل المعاني عن طريق العالمات

  :التعريف االصطالحي

لــــدى دارســــيها تعنــــي علــــم دراســــة العالمــــات ، إن الســــيمولوجيا أو الســــيموطيقا أو الســــيمياء   

فهــي تــدرس مســيرة العالمــات فــي كنــف الحيــاة االجتماعيــة وقوانينهــا ، مــة ومنتظمــةدراســة منظ

  ... التي تحكمها مثل أساليب التحية عند مختلف الشعوب وعادات األكل والشرب

إال أن األوروبيــين يفضـــلون مصـــطلح الســيمولوجيا التزامـــا مـــنهم بالتســمية السويســـرية نســـبة    

فضــــلون مصــــطلح الســــيموطيقا التــــي جــــاء بهــــا المفكــــر أمــــا األمريكيــــون في، إلــــى دي سوســــير

  1.والفيلسوف األمريكي تشارلز ساندرس بيرس

مــن المشــتركات ) ســيمياء(فيوســف اســكندر يحســب أن جــذر كلمــة ... وللمصــطلح صــدى آخــر

فأصـوات " اليونانية والالتينية"و " في األقل العربية"، اللغوية في عدد واسع من اللغات السامية

ــــة فــــي هــــذا الجــــذر مــــ ــــه الداللي ــــات الالزمــــة فــــي صــــرف كــــل لغــــة ومكونات ع االحتفــــاظ بالتقلب

للتوسع في إيراد األصل العربي للسيمياء يـرى يوسـف  2.هي متماثلة إلى حد كبير، المعجمات

اســكندر أن العربيــة قــد استســاغت هــذا الــوزن الصــرفي فــأكثرت مــن التعريــب أو مــن االشــتقاق 

أصال صلة بـين هـذا الـوزن ، ت في العربية كما  الحظناوليس، خصوصا في أسماء العلوم، له

وفي تعريب الفيزياء واصطالحات أخـرى مثـل ، وبين أسماء العلوم كما هي الحال مع الكيمياء

  .3والليمياء والهيمياء الريمياء
                                                           

  .50ن صبيروت لبنا، منشورات عويدات -ترجمة انطو ابن زيد  - السيمياء–بييرغيرور -1
مجلة أقالم العدد السادس دار  - محاضرات في السيمياء العامة  -  السيمياء ومدخل فسيولوجي- يوسف اسكندر  -2

  33ص 2008بغداد  -الشؤون الثقافة العامة 
 .34نفسه صالمرجع  -  3
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منقولــة مــن اللغـــة  وكلمــة ســيمولوجيا، يقابــل ســـيمولوجيا، إن اإلشــارة إلــى مصــطلح ســيمياء   

  . semiotiqueو  semiologi: االنجليزية يعبر عنها بمصطلحين هما

بمعنـى  Logosبمعنـى عالمـة و  semeienواصل كلمة سيمولوجيا يوناني وهي مركبـة مـن    

خطـاب ونشــير إلــى مقالــة عــواد علــي خضــير التـي اثبــت فيهــا أن دي سوســير هــو الــذي اقتــرح 

  1).دروس في عالم اللغة العام( في كتاب، تسمية السيمولوجيا

اللغـــة نظـــام مـــن ) هـــدف علـــم اللغـــة(يقـــول دي سوســـير فـــي فصـــل مـــن كتابـــه وهـــو بعنـــوان    

ويمكــــن تشــــبيه هــــذا النظــــام بنظــــام الكتابــــة أو األلقــــاب ، العالمــــات التــــي تعبــــر عــــن األفكــــار

العالمـات  أو، أو الصـيغ المهذبـة، أو الطقـوس الرمزيـة، المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق

العسكرية أو غيرها من األنظمة ولكنه أهمها جميعا ويمكننا أن نتصور علما موضـوعه دراسـة 

  .حياة العالمات

وهــو بــدوره جــزءا مــن ، فـي المجتمــع مثــل هــذا العلــم يكــون جــزءا مــن علــم الــنفس االجتمــاعي   

الكلمـــة وهـــي لفظـــة مشـــتقة مـــن  semiologyوأطلـــق عليـــه اســـم العالمـــات  2علـــم الـــنفس العـــام

العالمــــة لــــذلك سوســــير يحــــدد عالقــــة اللغــــة بهــــذا العــــم بأنهــــا جــــزء منــــه  semeionاإلغريقيــــة 

والفيلســــوف األلمــــاني ، علــــم العالمــــاتsemiontiqueفــــي حــــين اقتــــرح بيــــرس كلمــــة ، والقواعــــد

حيـث أن ، منطـقLogique  المبيـرت اسـتعملها فـي القـرن الثـامن عشـر بوصـفها مرادفـا لكلمـة

  3.فقد كرس نفسه لعلم العالمات عموما، العالمتية بيرس أنشأ نظريته

ــــــــده ليســــــــت مرتبطــــــــة باللســــــــانيات  وهــــــــذا مــــــــا يميزهــــــــا عــــــــن ســــــــيمولوجيا، فالســــــــيميائيات عن

واللســـان ال (ذلـــك أن التجربـــة اإلنســـانية ، فموضـــوع دراســـتها ال يختصـــر عـــن اللســـان،سويســـر

فـالعلم مكـون ضـمن  ،هي موضـوع السـيميائيات ومهـد الـدالالت داخلهـا) يشكل سوى جزء منها

  4.وهو ما يسميه بيرس بحالة االمتداد، حالة ترابط ال منتهية بين عناصر بالغة التنوع

ويرى سعيد بـن كـراد أن السـيمياء هـي دراسـة اإلشـارات والشـفرات التـي هـي فـي النهايـة أنظمـة 

دقيقـــة تمكـــن اإلنســـان مـــن فهـــم الـــذي يعرفـــه بـــارت علـــى انـــه حيـــوان رمـــزي فـــي فهـــم األحـــداث 

                                                           

الفنون الجميلة رسالة ماجستير جامعة بغداد كلية  -  التحليل السيميائي للعرض المسرحي الحديث-عواد علي خضير  -1

  .32ص 1989
 .34ص 2004 1المغرب ط - المركز الثقافي العربي  - العالماتية وعلم النفس-منذر عياشي  -2
  .35نفسه صالمرجع  -3
 .35ص -مرجع سابق  - سعيد بن كراد  -4



 المنهج السيميائي                              دخل                                                 م
 

 

7 

بوصفها عالمات تستهدفه إلنتـاج عالمـات محملـة بمجموعـة مختلفـة مـن المعـاني التـي تتبـاين 

في درجة قدرتها على الوصول إلى الفعل المستهدف فالخطاب بحسب مجموعة مـن الضـوابط 

  1.االجتماعية المعرفية

  :المدارس واالتجاهات السيميائية

  :إلى اتجاهين رئيسين هما، ل الفكريتتعدد االتجاهات السيمولوجية ومدارسها في الحق   

 .االتجاه األمريكي ورائده بيرس ومعه كارناب و وسيبوك�- 

بويسنســــوبربيطووموبان :االتجـــاه الفرنســــي ورائـــده دي سوســــير ومــــن ســـار علــــى دربـــه مثــــل�- 

  . وروالن بارت

  :ويقسم محمد السرغيني االتجاه الفرنسي إلى فروع على النحو التالي

  .و اإلبالغ كما عند جورج مونانسيمولوجيا التواصل / 1

  :سيمولوجيا الداللة الذي ينقسم بدوره إلى األشكال التالية/ 2

 .اتجاه بارت وميتز الذي يحاول تطبيق اللغة على االنساق غير اللفظية�- 

 .اتجاه مدرسة باريس الذي يضم ميشيل أريفي وكلود كوكيه وعزيماس�- 

 .اتجاه السيموطيقا المادية مع جوليا كريستيفا�- 

 2.اتجاه األشكال الرمزية مع مولينو وجان جاك ناتيي أو ما يسمى مدرسة أيكس�- 

  .سيمولوجيا الثقافة/ 3

  :االتجاه الفرنسي

ومــزال واحــد مــن ابــرز أعــالم البحــث اللغــوي واللســاني فــي تــاريخ  كــان فردينانــد دي سوســير   

ثــورة انطلقــت بعــدها ، البشــرية جمعــاء كونــه صــاحب أهــم ثــورة لغويــة شــهدها العصــر الحــديث

  . دراسات لغوية لسانية جادة ال تزال قائمة إلى يومنا

تلقــت علـوم اللغــة واللســان دفعـا جديــدا نحــو " دروس فــي األلســنية العامـة"ومـع ظهــور كتابـه    

  .الترسخ والشمول

                                                           

فلسطين المؤتمر الدولي الثاني  -  إستراتيجية مقترحة في تنمية تجليات إبداعية وفضاءات الداللة-محمود حسن  -1

 . 12ص 2007عشر 
  .56ص 1ط/ 1987 - دار الثقافة الدار البيضاء -  محاضرات في السيمولوجيا- محمد السرغيني  -2
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فأمــام ســيطرة الدراســات التاريخيــة والمعياريــة للظــاهرة اللغويــة ومــن أهــم المقــوالت التــي جــاء    

م يــدور فــي بهــا سوســير فــي اللغــة هــو اعتبارهــا نظامــا مــن اإلشــارات يعبــر بهــا بنــي البشــر عــا

  .مثلها في ذلك مثل باقي األشكال اإلشارية األخرى، أذهانهم من أفكار وأحاسيس ومشاعر

ولقــد تنبــأ سوســير بعلــم الســيمياء دون أن يعمــد إلــى تحديــد األطــر العامــة التــي يقــوم عليهــا    

ولعــل مــرد ذلــك انـه فــي هــذه المرحلــة مــن البحـث كــان حريصــا بصــفة خاصــة علــى ، هـذا العلــم

" وبـــاألحرى موضـــوع اللســـانيات ومـــن هـــذا جعـــل دي سوســـير اللغـــة ، اللســـانيات العامـــةتحديــد 

، مثلهــا مثــل أنظمــة أخــرى تشــبهها كأبجديــة الصـــم، تعبــر عــن األفكــار، نظامــا مــن العالمــات

ويمكــن وصــفها " ولكــن اللغــة هــي أهــم هــذه األنظمــة العالماتيــة، واإلشــارات العســكرية وغيرهــا

  1.نسقا من العالمات

رفض دي سوسير الفكرة التـي تـرى أن اللغـة هـي كومـة مـن الكلمـات المتراكمـة تـدريجيا  لقد   

فالعالمــة عنــده مركبــة مــن طــرفين ، تــؤدي وظيفــة اإلشــارة إلــى األشــياء فــي العلــم، عبــر الــزمن

ال ، يتكـــون مـــن وجهــين يشـــبهان وجهــي العملـــة النقـــدي، كيانــا ثنـــائي المبنــى"متصــلين يمـــثالن 

وهـــي الـــدال ، األخـــر فـــالطرف األول هـــو إشـــارة مكتوبـــة أو منطوقـــةيمكـــن فصـــل أحـــدهما عـــن 

sidnitiantأي الصورة الصوتية للمسمى.  

ويمكــن تمثيــل ، أو المفهــوم الــذي نعقلــه مــن اإلشــارة لهــاsignitiéوالطــرف الثــاني هــو المــدلول 

  :الفكرة كاآلتي

  المدلول/ الدال _  signeالعالمة : ما يقبله دي سوسير 

حديــد مفهــوم العالمــة بأنهــا ذلــك الكــل المركــب مــن الــدال والمــدلول ويمكــن هكــذا نصــل إلــى ت

  :توضيح ذلك

  )مسموعة(إشارة مكتوبة أو منطوقة *                         signeالعالمة 

  2مفهوم التصور الذهني*                                         

وحـــدة نفســـية ذات وجهـــين مـــرتبطين ارتباطـــا  ومـــن ثـــم فـــإن العالمـــة أو الـــدليل عنـــد سوســـير   

، وعند عملية الجمـع بـين الـدال والمـدلول يتكـون المعنـى اللغـوي 3وثيقا ويتطلب إحداهما اآلخر

                                                           

  . 34ص 1985مصر  - دار آفاق عربية  -ترجمة يونس يوسف عزيز  - علم اللغة- فرديناند دي سوسير -1
  .34ص -المرجع نفسه  -2
اإلسكندرية  -منشورات شباب الجامعة  - ترجمة إبراهيم مصطفى إبراهيم  - رواد الفلسفة األمريكية-شارل موريس  -3

 .23ص 1996
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قائمــــة علــــى الــــدال والمــــدلول مــــع إقصــــاء المرجــــع والعالقــــة ، هــــذا وان العالمــــة لــــدى سوســــير

المــات المحاكيــة للطبيعــة وهــذا نجــده بشــكل واضــح فــي بعــض الع، الموجــودة بينهمــا اعتباطيــة

  .كمواء القط وخرير المياه

، وتعد فكرة إهمال المرجع أو المشار إليه فكرة يكتنفهـا الغمـوض فـي عالقـة الـدال والمـدلول   

فـالرمز " معنـى المعنـى"إلى أن جاء أوجدان وريتشارد وأكدا على فكرة المشار إليه فـي كتابهمـا 

أمــا المشــار إليــه فــال وجــود لــه عنـــد ، تقابــل المــدلولوالفكــرة ، يقابــل الــدال عنــد دي   سوســير

، مــن ألفــاظ وٕاشــارات ورمــوز، وعليــه تتنــوع العالمــات تبعــا لتنــوع المعــارف اإلنســانية، سوســير

ومـــن خـــالل ، وآثــار وٕايمـــاءات جعلــت العالمـــة تنقســـم إلــى عالمـــة لســانية وأخـــرى غيـــر لســانية

ر للســــيمياء اختـــــار لهــــا اســـــم فإننـــــا نكــــون أمــــام مؤســـــس أخــــ، البحــــث فــــي أغـــــوار هــــذا العلــــم

  .السيموطيقا

  :االتجاه األمريكي

إذا كان بعض الدارسين يذهب إلى أن دي سوسير أول من بشـر بعلـم السـيمياء الحـديث حـين 

قــال انــه مــن الممكــن أن نتصــور علمــا يــدرس حيــاة الــدالئل فــي صــلب الحيــاة االجتماعيــة فــان 

العلم هو المنطقي األمريكي شـارل سـاندرس  الكثير يرى أن المنشئ األول واألب الشرعي لهذا

وان كان سوسير ينطلق في تصوره لعلم السيمياء مـن خلفيـة لسـانية لغويـة يـراه مرادفـا ، 1بيرس

وال يســمح المنطـــق الشـــكلي كمـــا تصـــوره هـــذا ، ومنطـــق بيـــرس هـــو منطـــق العالقـــات، للســيمياء

ويحتوي هذا الشـكل فـي جـوهره  "الموضوع محمول"العالم إال بدراسة البنيات المحمولة من نوع 

ويحتـوي علـى محمـول ، على موضوع يكمن دوره في تعيين الشـيء أو األشـياء المتحـدث عنهـا

ويحتــوي هــذا الفعــل الــذي لــيس لــه أي دور ســوى ربــط ، يعبــر عــن خاصــية الشــيء أو األشــياء

ومـــن هنـــا يصـــبح فـــي مجـــال الســـيمولوجيا بحثـــا هامـــا ، الموضـــوع بـــالمجهول وهـــو يعـــد كرابطـــة

يقــول بيــرس لــيس باســتطاعتي أن ادرس كــل شــيء فــي هــذا ، تحتــاج إليــه كــل منــاحي المعرفــة

ــــــة  ــــــة الحراري ــــــة األرضــــــية والديناميكي ــــــاء والجاذبي الكــــــون كالرياضــــــيات و األخــــــالق والميتافيزي

والبصـــريات والكيميـــاء وعلــــم التشـــريح المقــــارن وعلـــم الــــنفس وعلـــم األصــــوات ولعـــم االقتصــــاد 

والســكوت والرجــال والنســاء وعلــم القيــاس والمــوازين إال علــى أســاس انــه وتــاريخ العلــم والكــالم 

                                                           

  .17ص -مرجع سابق  -شارل موريس  -1
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ومنه اتصف الدرس السيميائي عنـد بيـرس بالشـمول والتنـوع لتنـوع المعـارف  1"نظام سيمولوجي

  .والمواضيع المدروسة

ـــة حـــول     ـــك التقســـيمات النظري ـــه الســـيميائية هـــو تل ـــه بيـــرس فـــي نظريت ومـــن أهـــم مـــا جـــاء ب

ومنها ما عمد إليه حسب تصوره الخاص إلى تقسيم العالمة أو الدليل إلـى ، ةالمنظومة الداللي

  :ثالثة أقسام يعرضها الدارس حنون مبارك على لنحو التالي

  .الدليل باعتباره دليال: الممثل/ 1

  .وهو ما يعنيه الدليل أو هو المعنى: الموضوع/ 2

  .  وهو ما يجعل الدليل يجيل على موضوعه: المؤول/ 3

يعــرض الــدارس عــادل فخــوري للتقســيم نفســه علــى اخــتالف طفيــف فــي البنيــة اإلصــالحية و    

بينهما وذلك حين يؤكد على أن العالمة التي هي نموذج للمقولة الثالثية تتشكل عالقـة ثالثيـة 

  .التعبير_ الموضوع_ الممثل _بين ثالث أركان يطلق عليها بيرس أسماء العالمة بحد ذاتها 

ومنــه نجــد أن مصــطلح الممثــل أو الــذي يســميه بيــرس العالمــة بحــد ذاتهــا يقابــل مصــطلح    

 2عنـــد سوســـير" المـــدلول"بينمـــا يقابـــل مصـــطلح الموضـــوع عنـــده مصـــطلح ، عندسوســـير"الـــدال"

فــال وجــود لهمــا فــي الطــرح ، ويتجــاوز بيــرس المقولــة السويســرية مــن خــالل التعبيــر أو المــؤول

  :بق فان بيرس في أثناء دراسة العالمة راعى عاملين هامين هماوتأسيسا لما س، السويسري

  .عامل الطابع الطبيعي أو االصطالحي لها/ 1

  .أي فهمها من قبل التعامل معها، عامال التفسير لها/ 2

والى جانب هذا التقسيم الهـام يوجـد تقسـيما ثالثيـا آخـر جـاء بـه بيـرس حـول طبيعـة العالمـة ال 

يقوم هذا التقسيم على وصف العالقة القائمـة بـين الـدال ومدلولـه وهـذا و ، يقل أهمية عن سابقه

  :التقسيم يتمثل على النحو التالي

وهــي ذات ، تكــون العالقــة فيهــا بــين الــدال والمــدلول عالقــة تجاوريــة فــي المكــان :اإلشــارة/ 1

ومثل ذلك السـهم الـذي يشـير إلـى مكـان معـين أو حركـة األصـبع و ، طابع بصري في مجملها

  .يرهاغ

                                                           

 .17ص -مرجع سابق  -شارل موريس  -1
 .91ص 1/1987ط -دار توبقال للنشر الدار البيضاء  -  دروس في السيميائيات- مبارك حنون  -2
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ــة/ 2 فتكــون األيقونــة بهــذا ، تكــون العالقــة الرابطــة بــين الــدال والمــدلول عالقــة تشــابه: األيقون

، شــيء يــؤدي عملــه ووظيفتــه كعالمــة انطالقــا مــن ســمات ذاتيــة تشــبه المرجــع أو المشــار إليــه

ومنـــه فالعالمـــة ، وهـــي بهـــذا صـــورة تحيـــل إلـــى متصـــور تكـــون العالقـــة فيهمـــا عالقـــة متشـــابهة

وذلـــــك كعالمـــــات المـــــرور والصـــــور ، ة تفهـــــم مـــــن خـــــالل فهـــــم نظيرهـــــا المشـــــابه لهـــــااأليقونيـــــ

  .الفوتوغرافية والخرائط وغيرها

وان كانـت العالقـة ، ومثالـه األول هـو العالمـة اللغويـة كمـا تصـورها سـوير مـن قبـل :الرمز/ 3

فــان ، نــةبــين الــدال والمــدلول تقــوم علــى التجــاور المكــاني فــي اإلشــارة وعلــى التشــابه فــي األيقو 

فـال يوجـد ، العالقة التي تربط طرفي العالمة في الرمز هـي عالقـة محـض عرفيـة وغيـر معلقـة

  . 1أو عالقة تجاور، بينهما تشابه أو صلة فيزيقية

، ولقد كان هـذا التقسـيم الثالثـي للعالمـة أهـم فـارق تجـاوز بـه بيـرس مفهـوم العالمـة عنـد بيـرس

بل وسع مجال العالمـة ليشـمل كـل ، كما فعل سوسيرذلك انه لم يقتصر على العالمة اللغوية 

  .ما هو لغوي وغير لغوي كما لمسناه سالفا

بيـــرس نجـــد أن " ســـيموطيقا"دي سوســـير و " ســـيمولوجيا"ومـــن كـــل مـــا ســـبق ذكـــره بعـــد طـــرح 

فمحمـــد مفتـــاح يفـــرغ النظريـــات اللســـانية علـــى التيـــار التـــداولي ، اتجاهـــات الســـيموطيقا تتوســـع

فيحــدد ثــالث وظــائف أساســية للســيمولوجيا  " بييرجيــرو"أمــا ، التيــار الشــعريوالتيــار الســيميائي و 

قـد صـنفها إلـى عـدة " مبـارك حنـون"كما أن الناقـد " سيمولوجيا منطقية واجتماعية وجمالية"هي 

، للســـــيمولوجيا ســـــيمولوجيا الداللـــــة وتصـــــور سوســـــير، ســـــيمولوجيا التواصـــــل"اتجاهـــــات منهـــــا 

  ". وسيموطيقا الثقافة، ورمزية كاسيرار، سيموطيقا بيرس

، سـيمياء الداللـة، يحصر االتجاهات في ثالث أقسام هي سـيمياء التواصـل " عواد علي"ونجد 

  :وهي 2سيمياء الثقافة

  :سيمولوجيا التواصل/ 1

وهـو يعتبـر مـن أوائـل المناصـرين للسـانيين "أريـك بويسـنس"سـيمولوجيا التواصـل مـع  كان ميالد

فــي تحــديهم ســيمولوجيا التواصــل وفــي ، جــان مــارتيني" مونــانجــورج "و " بــارييطو"مــن أمثــال 

أي دراسـة ، حيـث يمكـن أن تحـذف باعتبارهـا دراسـة طـرق التواصـل: وضعهم لمبادئها وأسسـها

                                                           

 .8ص 2014مارس  - 37العدد - مجلة التواصل في اللغات واآلداب- المالك ضيف عبد  -1
   .102ص 1990/ 1مصر ط -المركز الثقافي العربي  - مدخل الى المناهج النقدية الحديثة- عواد علي  -2
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الوســائل المســتخدمة للتــأثير علــى الغيــر والمعتــرف بهــا بتلــك الصــفة مــن قبــل الشــخص الــذي 

  1.نتوخى التأثير عليه

طريقه يقوم شخص ما مدركا لواقعة قابلة للمالحظة ومرتبطـة  ففعل التواصل والفعل الذي عن

بتحقيــق هــذه الواقعــة لكــي يفهــم شــخص آخــر الهــدف مــن هــذا الســلوك ويعيــد فــي ، بحالــة وعــي

وعيــه تشــكيل مــا حصــل وعــي الشــخص األول كمــا أن التواصــل ال يقتصــر فقــط علــى توصــيل 

وع العمليــات التــي يتبــادل بهــا فالتواصــل يشــمل مجمــ، الرســائل اللفظيــة الصــريحة أو القصــدية

الن القـارئ قـد يتعـرف بهـذا علـى أن هـذا التحديـد يقـوم علـى مسـلمة كــون ، المتخـاطبين التـأثير

  .كل فعل وكل حدث يوفران مظاهر تواصلية بمجرد ما يتم إدراكهما من قبل كائن إنساني

عـن وعـي أو غيـر  وتهدف سيمولوجيا التواصل عبر عالماتها إلى اإلبالغ والتأثير على الغير

  .وعي

تواصـل إبالغـي غيـر لسـاني " اللغـة"تواصل إبالغي لساني لفظـي : كما أن التواصل نوعان   

 وبويســـنسmounin  ومونـــانprieto ولهـــذا يعتبـــر كـــل مـــن برييطـــو" عالمـــات المـــرور مـــثال"

buyssens2 وهـــذا ، الـــدليل مجـــرد أداة تواصـــلية تـــؤدي وظيفـــة التبليـــغ وتحمـــل قصـــدا تواصـــليا

كمـا إن الوظيفـة األوليـة للغـة هـي ، صد التواصلي حاضر في اإلنسان اللغوي وغير اللغويـةالق

ولكن هذا التـأثير قـد يكـون مقصـودا ، التأثير على المخاطب من خالل ثنائية األوامر والنواهي

  :ويستخدم في ذلك مجموعة األمارات التي يمكن تقسيمها على ثالث، وقد ال يكون مقصودا

: وهي وقائع ذات قصد مغاير لإلشارة تحمل إبالغـا عفويـا وطبيعيـا مثـال :العفويةاألمارات / أ

  .لون السماء الذي يشير بالنسبة لصيد السمك إلى حالة البحر يوم غد

التي تريد أن تخفي الـدالالت التواصـلية اللغويـة كـان يسـتعمل : األمارات العفوية المغلوطة/ ب

  .ا شخصية أجنبية ليوهمنا انه غريب عن البلدمتكلم ما لكنة لغوية ينتحل من خالله

التـــي تهـــدف إلـــى تبليـــغ إرســـالية مثـــل عالمـــات المـــرور وتســـمى هـــذه  :األمـــارات القصـــدية/ ج

ـــى ، األمـــارات القصـــدية أيضـــا بالعالمـــات ـــة إل ـــر لغـــوي يتجـــاوز الدالل فكـــل خطـــاب لغـــوي وغي

وكمثــال لتبســيط مــا ، يمكــن إدراجــه ضــمن ســيمولوجيا التواصــل، اإلبــالغ و القصــدية الوظيفيــة

عندما يستعمل األستاذ داخل قسمه مجموعـة مـن اإلشـارات اللفظيـة وغيـر اللفظيـة : سلف ذكره

                                                           

  .25ص -مرجع سابق  - عبيدة سبطي  و نجيب بخوش  -1
  .26 - 25ص  -المرجع نفسه  -2
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الموجهــة إلــى التلميــذ ليؤنبــه أو يعاتبــه علــى ســلوكاته الطائشــة فــان الغــرض منهــا هــو التواصــل 

  . والتبليغ

  :سيمولوجيا الداللة/ 2

الن االتجـاه السـيمولوجي لديـه هـو دراسـة ، خيـر مـن يمثـل هـذا االتجـاه" روالن بـارت"يعتبـر    

فهنــاك مــا ، فجميــع الوقــائع واألشــكال الرمزيــة واألنظمــة اللغويــة تــدل، األنظمــة واألنســقة الدالــة

إال أن لهــا لغــة خاصــة ومادامــت األنســاق ، يــدل باللغــة وهنــاك مــن يــدل بــدون اللغــة المعهــودة

قائع كلها دالة فالعيب من تطبيق المقاييس اللسانية على الوقائع غيـر لفظيـة أي األنظمـة والو 

تصـــــور " روالن بـــــارت"وبالتـــــالي تجـــــاوز ، الســـــيمولوجية غيـــــر اللســـــانية لبنـــــاء الطـــــرح الـــــداللي

وأكد وجود انساق غير لفظيـة حيـث التواصـل ، الوظيفيين الذين ربطوا بين العالمات والقصدية

وتعتبـــر اللغـــة الوســـيلة الوحيـــدة التـــي " لكـــن البعـــد الـــداللي موجـــود بدرجـــة كبيـــرة و ، غيـــر إرادي

حيث إن كل المجاالت المعرفية ذات العمـق ، تجعل هذه األنساق و األشياء غير اللفظية دالة

ذلــك أن األشــياء تحمــل دالالت غيــر مــا ، السوســيولوجي الحقيقــي تفــرض علينــا مواجهــة اللغــة

  .1"سيمولوجية أو انساقا دالة لوال تدخل اللغة كان لها أن تكون انساقا

وهـي " عناصـر السـيمولوجيا"فقـد حـددها فـي كتابـه " بـارت"أما عناصر سيمولوجيا الداللـة لـدى 

  :  مستقاة على شكل ثنائيات من اللسانيات البنوية وهي

يـــة والداللـــة الداللـــة الذات(التقريـــر واإليحـــاء ، المركـــب والنظـــام، الـــدال والمـــدلول، اللغـــة والكـــالم

االســـتعانة باللســـانيات لمقاربـــة الظـــواهر الســـيمولوجية " روالن بـــارت"وهكـــذا حـــاول ، )اإليحائيـــة

  .الخ...كأنظمة الموضة واألساطر واإلشهار

عندما يدرس الموضة مثال يطبق عليها المقاربـة اللسـانية تفكيكـا " روالن بارت"ويعني هذا أن  

ضة ودالالت األزياء وتعيين وحداتها الدالـة ومقصـدياتها وتركيبا من خالل استقراء معاني المو 

ـــــة ـــــة والنفســـــية واالقتصـــــادية والثقافي ـــــه للطـــــبخ والصـــــور ، االجتماعي ـــــي قراءت ـــــس الشـــــيء ف ونف

  .الفوتوغرافية واإلشهار واللوحات البصرية

  :سيمولوجيا الثقافة/ 3

اصـلية وتـذكرها وعلـى تنطلق سيمولوجيا الثقافة من اعتبار الظواهر الثقافية موضـوعات تو     

  . هذا السيمولوجيا ترتبط باللسانيات وخاصة اللسانيات البنوية والتحليلية ولسانيات الخطاب

                                                           

 .106ص -سابق مرجع  -عواد علي  -  1
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فاإلنســـان يـــراكم ويعـــد ، فالثقافـــة ترســـخ التجربـــة الســـابقة بواســـطة التـــذكر أو الصـــناعة التذكريـــة

لـك أن حصـيلة ويعنـي ذ، األخبار المسـتعملة إلدخـال تصـحيحات ضـرورية فـي بـرامج التذكريـة

وهـذا ، وهذا السلوك ليس سوى انجاز لبرنامج معـين، عمل اإلنسان تكمن في سلوك ذي معنى

  1.البرنامج المعين هو الثقافة

فـــان الســـيموطيقا هـــي العلـــم الـــذي يعنـــى بدراســـة الظـــواهر الثقافيـــة ، وبنـــاء علـــى هـــذا التصـــور

قافيــــة أن تصــــير موضــــوعات وبالتــــالي فانــــه يمكــــن للظــــواهر الث، باعتبارهــــا عمليــــات تواصــــلية

  . بالضرورة إلى السيموطيقا، ومن ثم تعود كل ظاهرة ثقافية، للتواصل

فـــإن العلـــوم تعنـــى بظـــواهر خاصـــة مـــن ، وٕاذا كانـــت الســـيموطيقا تعنـــى بالثقافـــة فـــي شـــموليتها

  .سيموطيقا الثقافة فالسيمولوجيا تشمل مختلف العلوم وترادفها إلى حد ما

يــل الســيمولجي تصــورا نظريــا ومنهجــا تطبيقيــا فــي شــتى المعــارف وبنــاء علــى هــذا صــار التحل

وأصـبح ، والدراسات اإلنسانية والفكرية والعلمية وأداة في مقاربة األنسـاق اللغويـة وغيـر اللغويـة

  .هذا التحليل مفتاحا البد من االلتجاء إليها قصد الفهم والتحكم في آليات التأويل والقراءة

  .ول التي استعملت فيها التقنيات السيمولوجية للتفكيك والتركيبويمكن ذكر مجموعة من الحق

  ...ميكائيل ريفاتير_ جيراردولودال _ جوليا كريستيفا _ رومان جاكسون _ مولينو :الشعر/ أ

_ جيرارجنيـت _ تـودوروف _ كريستينا _ بارت _ كلودبريموند _  فرماس:الرواية والقصة/ ب

  ...فيليب هامون

ولهــذه االتجاهــات مؤسســون ، ســيميائيات لهــا فــروع وانشــقاقات الســيميائية"وهــذا مــا يجعــل مــن  

  :كما سلف ذكره حيث نجد أشهرها اتجاهات ثالثة هي 2"وأنصار

  سيمياء الثقافة* سيمياء الداللة   * سيمياء التواصل   *

وكمـــا ســـبق فقـــد أســـهمت جميـــع هـــذه االتجاهـــات فـــي تيســـير الســـبل لقـــراءات متعـــددة وأصـــلية 

  .األدبية طلبا للغائب من مفاهيمها واستجالء للغامض من عالماتهاللنصوص 

وباختصــار هــذه لمحــة عــن المــنهج الســيمائي الــذي تبلــور فــي البيئــة الثقافيــة الغربيــة واســتطاع 

ومنهــا الثقافــة العربيــة التــي اســتوردت فــي ، نتيجــة العتبــارات عــدة أن يقــتحم عــددا مــن الثقافــات

  . ووظيفته في معالجة الظاهرة األدبيةفترة من الفترات هذا المنهج 

                                                           

  .29-28 - 27ص  - مرجع سابق  - نجيب بخوش  عبيدة سبطيو -1
 .29ص  - المرجع نفسه -2
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وقدرتـه علـى البـوح بأسـرار جديـدة تخـص ، إن عملية انفتـاح الـنص علـى القـراءات المتجـددة   

بـل هـو فضـاء ، ال يحمل في ذاته داللـة جـاهزة ونهائيـة"تعتمد على أن النص ، بناءه اإلبداعي

فكــل ، ولــذا فهــو ال ينفصــل عــن قارئــه وال يتحقــق دون مســاهمة القــارئ، داللــي وٕامكــان تــأويلي

  .1"إمكانا دالليا لم يتحقق من قبلقراءة تحقق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .71ص 2010الجزائر  - 2العدد  - مجلة الدراسات في اللغة العربية وآدابها  - المنهج السيميائي-محمد خاقاني  -1
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  التواصل السمعي البصري: أوال

ـــين  ـــى موضـــوع عمليـــة التواصـــل ب إذا مـــا تطرقنـــا  للحـــديث عـــن فـــن اإللقـــاء وجـــب التطـــرق إل

الن اإلنســــان كــــائن  1خاصــــة وأن الـــزمن تجــــاوز التواصــــل مـــن الورقيــــة إلــــى الكترونيـــة،البشـــر

  .ال يستطيع إال أن يتواصل مع غيره ، اجتماعي بطبعه

ويعبـر ، إن االجتمـاع اإلنسـاني ضـروري:"...وفي هذا الحديث يقـول ابـن خلـدون فـي مقدمتـه 

  2..."أي البد له من االجتماع"اإلنسان مدني بالطبع " بعض الحكماء عن هذا بقولهم 

وذلـــك لتركيبتنـــا ، ي ال يصـــح بقـــاء اإلنســـان إال بـــهوضـــرب ابـــن خلـــدون مـــثال عـــن الغـــذاء الـــذ

فـــنحن ال نســـتطيع أن نـــوفر طعامنـــا إال إذا اســـتعنا ، البشـــرية التـــي خلقنـــا اهللا عـــز وجـــل عليهـــا

  3. بغيرنا


	����ر��ا : "كمـا تظهـر الطبيعـة االجتماعيـة لإلنسـان فـي قولـه تعـالى ����و�������� ������ و�

��� هللا أ����� ���  13الحجرات اآلية  سورة 4. " إن أ��

فاإلنسـان ، وهـي خاصـية موجـودة منـذ خلـق ادم عليـه السـالم، "التواصـل" والمقصود بالتعـارف 

فهـــو ، القـــديم أيضـــا عـــرف وظيفـــة التحـــاور والتشـــاور وتبـــادل المعلومـــات وتفســـيرها ومناقشـــتها

أما مظهر الجدة فيه فـيكمن فـي ضـبطه كعلـم مسـتقل بذاتـه لمـا فيـه مـن ، ممارسة ونشاط أزلي

ومنهـا اللفظيـة التـي ، ...التواصـل بعـدة طـرق منهـا اللفظيـة كـالموز والحركـات ويتم هذا، أهمية

  . تستعمل فيها اللغة وسيلة للتعبير عن أفكارنا وانفعاالتنا وعواطفنا 

ولــــه عــــدة مســــتويات أهمهــــا  التواصــــل الراقــــي الــــذي تقــــوم صــــناعة بعــــض النــــاس فــــي الحيــــاة 

محاضــــر و المــــدرس و المــــذيع و و ال –والــــذي هــــو موضــــوع هــــذا البحــــث  -كالشــــاعر،عليــــه

وهـــؤالء يحتـــاجون إلـــى أعلـــى مراتـــب الصـــحة فـــي ، السياســـي و الخطيـــب و الممثـــل و غيـــرهم

وأبهى مظاهر الجمال في الكالم فهم بحاجـة إلـى اإللمـام و اإلحاطـة بأسـس و أصـول ، النطق

  .فن اإللقاء 

  

                                                           

  )بتصرف(17ص  -م2006بيروت لبنان  -1ط -الدار البيضاء – مدخل إلى األدب التفاعلي -فاطمة البريكي -  1
 1مج -م 2006لبنان –بيروت – 3ط –دار الكتب العلمية – )المقدمة(خلدونتاريخ ابن -عبد الرحمان بن خلدون-2

  44ص
 45نفسه ص المرجع  -3
 224ص  -4ط –رواية ورش عن نافع المطبعة دار الشهاب  -  4
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  :التواصل واالتصال في المعاجم اللغوية

م الســمعية البصــرية هــي وســائل تواصــل واتصــال بــات ضــروري انطالقــا مــن أن وســائل اإلعــال

  .التعريف بمفهوم وأصل الكلمتين 

وقــد جــاء شــرحه فــي لســان العــرب ، )وصــل(األصــل اللغــوي لهــاتين الكلمتــين واحــد وهــو ثالثــي 

: واتصـل الشـيء بالشـيء...وصلت الشيء إلـى الشـيء وصـوال ضـد الهجـران: وصل: "كالتالي

  ووصل ...لم ينقطع

والوصـل ضـد :" ثـم يضـيف قـائال 1"انتهـى إليـه وبلغـه، الشيء إلى الشيء وصوال وتوصـل إليـه

  2".الهجران والتواصل ضد التصارم 

بلغـه ...وصـل الشـيء بالشـيء وصـال:" هذا األصل فـي القـاموس المحـيط ورد ايضاح كما    

اتصــل بشــيء وكــل مـا ، االتصــال: والوصــلة بالضـم. لــم ينقطـع: وأوصـله واتصــل، وانتهـى إليــه

  3. "وصلة: فما بينهما

 4. بلغ: وصل الخبر : 912الفيومي في كتابه المصباح المنير الصفحة  قولوي�- 

و التواصــل هــو مــن اتصــال شخصــين أي "وقــد وضــح جبــران مســعود فــي كتابــه الرائــد  �- 

 5".اجتمعا واتفقا"إذا 

وهو االلتقـاء ، فالمالحظ هاهنا أن كل هذه الدالالت اللغوية للكلمة تؤدي إلى استنتاج واحد   

: والواصــــل بينهمــــا هــــو، قطــــب االســــتقبال: وثانيهمــــا. البــــث أو اإلرســــال: بــــين قطبــــين أولهمــــا

  .الرسالة

ر فقد تطرق له العـرب القـدامى لكـنهم مـروا عليـه مـ، و هذا الفعل التواصلي في ابسط صوره  

  .ولم يؤسسوا له علما قائما بذاته ، الكرام

                                                           

هاشم  -محمد أحمد حسب اهللا، عبد اهللا علي الكبير: تولى تحقيقه مجموعة من األساتذة -لسان العرب- ابن منظور -1

  )مادة وصل( 4850ص .دت.القاهرة -دار المعارف -الشاذليمحمد 
  .4581نفسه ص المرجع  -2
بيروت - المكتبة العصرية صيدا - محمد مسعود أحمد:ت - القاموس المحيط–الفيروز آبادي محمد بن يعقوب بن سراج -3

  . 1665ص . 12/2009ط
 . 912ص . 1921القاهرة  1األميرية ط -المصباح المنير - الفيومي -  4
إشراف  –رسالة ماجستير بعنوان فن اإللقاء في ضوء عملية التواصل مقاربة لسانية للخطب المنبرية - بن بريك حراق  -  5

  .  3د احمد عزوز ص 
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وكلمـة  " التأويـلأما سعاد بسناسي في كتابها إشكالية التواصل بين تقنيات التحليل واحتماالت 

الرغبـة –ومن وظيفة هذه التاء فـي هـذا الموقـع ) "وصل(زيدت فيها التاء عن أصلها " تواصل"

بـــة هنـــا فـــي إقامـــة عالقـــة بـــين جهتـــين وهمـــا وتتمثـــل الرغ -واإلرادة فـــي االمـــتالك واالســـتعمال

  1." المرسل والمستقبل

 واإلبــالغولقـد اختلـف فـي ضـبط هـذا المصـطلح فمـنهم مـن اعتبـره مرادفـا لالتصـال والتبليـغ    

  .وغير ذلك ومنهم من اعتبر كال من هذه المصطلحات مختلف عن غيره

والتواصـــــل واإلبـــــالغ والتبليـــــغ مفـــــاهيم  االتصـــــال "وذكـــــرت ســـــعاد بسناســـــي فـــــي ذات الكتـــــاب 

أعالهـا التواصـل بتركيبتـه اللغويـة وميزانـه الصـرفي ، ومصطلحات متقاربـة التوجهـات والمرامـي

البصـري  السـمعي"مصـطلحهـذا المصـطلح  ولهذا فقد وقع اختيارنا علـى ، 2"ومكوناته الصوتية

في عملية التواصـل  مالفي عنوان الرسالة عن غيره من المصطلحات لما فيه من شمول وك" 

  .وشمولية المقاربة السيميائية

  :التواصل واالتصال اصطالحا

كثيرا ما استعمل الدارسون مصطلحات االتصال و التواصل و اإلعالم و التبليـغ و اإلبـالغ و 

كمفهــوم واحــد وجعلــوا مقابلهــا فــي اللغــة الفرنســية مصــطلحا واحــدا ، البيــان و التبيــين و غيرهــا

إال أن الشـائع ، وهذه التضاربات واالختالفات تشتت القارئ المتلقي، communication:وهو

بالعربيـــة مصـــطلحين اثنـــين همـــا التواصـــل واالتصـــال والتـــي  communicationفـــي ترجمـــة 

التعبيــر والتفاعــل مــن خــالل بعــض الرمــوز لتحقيــق هــدف معــين وتنطــوي علــى عنصــر "تعنــي 

بمعنــــى المشــــاركة  communisمــــن األصــــل الالتينــــي القصــــد والتــــدبير وهــــده الكلمــــة مشــــتقة

كمـــــــا ارجـــــــع الـــــــبعض هـــــــذه الكلمـــــــة إلـــــــى ، أو بمعنـــــــى الشـــــــائع المـــــــألوف، وتكـــــــوين العالقـــــــة

  3".بمعنى عام أو مشترك commonاألصل

ومـــن الصـــعب بمكـــان أن تجـــد تعريفـــا موحـــدا لهـــذا المصـــطلح يشـــتمل كـــل الجوانـــب المختلفـــة  

لجــون  Dictionnaire de linguistiqueوجـاء فــي معجـم اللســانيات ، ويقتنـع بـه البــاحثون

  :تعريفان  duboisJeanديبوا

                                                           

  .3المرجع السابق  ص  - بن بريك حراق  -1
 .3نفسه ص المرجع  -  2
  . 4نفسه ص المرجع  -  3
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يرغـــب فـــي  آخـــرو مـــتكلم فوظـــا نحـــتبـــادل كالمـــي بـــين مـــتكلم يصـــدر مل هـــو: التواصـــل�-1

 1.الضمنية حسب نوع الملفوظ أواضحة اإلجابة الو  أوالسماع 

ــــم : االتصــــال�-2 و االتصــــال و  اإلعــــالمحســــب المعنــــى الــــذي وضــــعه منظــــرون فــــي عل

) شـخص أومكان ( إلwأخرىمعلومات من نقطة  إرسالفاالتصال هو حدث ، سانيونلال

 األشــكالو يحــدث تبــادل هــذه المعلومــات علــى مســتوى الرســالة التــي اســتقبلت بعــض 

 2.الموضوعة في سنن

مــن خــالل مــا ســبق فــان التواصــل هــو حــدث كالمــي بــين شخصــين أو شــخص وجماعــة فــي 

أمــا االتصـال فــال يكـون بــين شخصــين فقـط إنمــا يتعــداه ، ويمكـنهم تبــادل األدوار، المكـان نفســه

  .إلى هيئة أو مؤسسة أو غير ذلك

اليـــدل علـــى التفاعـــل  االتصـــال أنوهنـــاك مـــن ارجـــع الفـــرق بـــين هـــذين المصـــطلحين إلـــى     

التواصـل فهـو  أمـا، استجابة منتظـرة أيالمتلقي دون  إلىالرسالة  إرسالفهو يعني ، والمشاركة

ونطلــق عليهــا كلمــة التواصــل الن الكلمــة : "أصــبع أبــويقــول خليــل ، يســتدعي رجعــا واســتجابة

 أي أنهــــا تحمــــل معنــــى المشــــاركة والتفاعــــل و، تحمــــل فــــي طياتهــــا وجــــود رجــــع مــــن المتلقــــي

البريكــي تطرقــت  فاطمــة.كمــا أن د3".وهمــا مــن ســمات عمليــة االتصــال الناجحــة،  االســتمرارية

  .4التفاعل البالغ والمبهر الذي تلعبه الوسائل اإللكترونية في عملية التواصل إلى

إال أن عمليــــة االتصــــال تحمــــل فــــي طياتهــــا ، فاالتصــــال النــــاجح هــــو الــــذي يحقــــق التواصــــل 

ــــاعال ــــان المتلقــــين   -بحكــــم أنــــه موضــــوع دراســــتنا  –شــــعره ، الشــــاعر فمــــثال إذا ألقــــى ، تف ف

ورغـم أن هـذا التفاعـل لـن يصـل إلـى ، و يتفاعلون معه إن لم يكـن لفظيـا فمعنويـا به سيتأثرون

  .الملقي إال انه يعد استجابة وتواصال

مــن خــالل الشــروحات العامــة و المتخصصــة لهــذه المصــطلحات عنــد مختلــف العلمــاء -كأنــه 

نبتدئ من نقطة ثم نبتعد عنها حتـى نرجـع ، نسير في حلقة ما أننا لألذهانيتبادر  -والدارسين

أريـــد أن أضـــع كـــل هـــذه ، المتلقـــي القـــارئ أفكـــارو  أفكارنـــاولكـــي ال نشـــتت ، األخيـــرلهـــا فـــي 

                                                           

  . 5المرجع السابق  ص - بن بريك حراق  1 -
  . 6المرجع نفسه ص -  2
   PDF–دار الشروق  –العالقات العامة واالتصال اإلنساني  –خليل ابو أصبع  -  3
  . 22صالمرجع السابق   - فاطمة البريكي  -  4
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االتصـــال الســـمعي "واحـــد وقالـــب عــام تنـــدرج تحتـــه وهـــو المصــطلحات المـــذكور فـــي مصـــطلح 

  ."البصري 

  :واصلمفهوم الت

حســـب مهنتـــه ومجـــال  أي 1هنـــاك تعريفـــات عديـــدة تختلـــف طبقـــا لهـــدف مـــن يقـــوم بـــالتعريف 

  .فكل اهتم به من الزاوية التي تخدمه، تخصصه

واكتســابها شــرعية  اإلعالميــةتكــاثر التكنولوجيــا الحديثــة واتســاع دائــرة الممارســات " أنا كمــ    

هـو موجـود مـن  مـا إلـى أبعـاد جديـدة أضـيفتوقد الحق بالمفهوم ، لم يعد يجادل فيها الكثيرون

خاصـــة ونحـــن فـــي بدايـــة األلفيـــة ، رؤى حيـــث جعلـــت مـــن االتصـــال قيمـــة محوريـــة لمجتمعاتنـــا

  2".الثالثة

 أصـــبحتخاصـــة الســـمعية البصـــرية الحديثـــة  اإلعـــالمفوســـائل ، نعـــيش هـــذه القضـــية حقيقـــة   

قطـرة  أوتخسر طلقـة واحـدة  أنوبواسطتها تفوز الدول بحروب دون  اإلنسانيةجزءا من الحياة 

يخلــــدون فــــي الحكــــم وزعزعــــت  ابرؤســــاء كــــادو  أطاحــــتوبواســــطتها قامــــت ثــــورات شــــعبية ، دم

فهـي أيضـا محـل  وغير ذلك من معجـزات التواصـل بـين الشـعوب... آخرينالكراسي من تحت 

  .والشعراء استقطاب للمهتمين بالشعر

إذ يعتبـر ، تتقـاطع فيهـا مجموعـة مـن العلـومالعلوم القليلة التي تتكثـف و "كما انه أصبح من    

فقــد أثــارت ســيرورات ) Interdisciplinarité(ملتقــى للكثيــر مــن التخصصــات العلميــة / علمــا

ابتـــداء بالفلســـفة و التـــاريخ و الجغرافيـــا و علـــم ، االتصـــال اهتمـــام الكثيـــر مـــن العلـــوم المتنوعـــة

مـرورا بـالعلوم السياسـية و علـم ، قتصادالنفس و السوسيولوجيا و اللسانيات و االثنولوجيا و اال

 3"...والســيما الســيميائيات اإلدراكيــةو العلــوم ) اآللــيالــتحكم (اليبرنيطيقــا  إلــىوصــوال  األحيــاء

حتـى أســس لنفســه حقـال معرفيــا خاصــا ، تخصصـا إال وخــاض فيــه فهـو بهــذا لـم يتــرك علمــا أو

  .به داخل فضاء العلوم االجتماعية وصار علما قائما بذاته

لمجموعــة مــن  )تكنولوجيــا االتصــال والخدمــة االجتماعيــة(وجــاءت بعــض التعريفــات فــي كتــاب 

  : المختصين منهم
                                                           

مصر  - دار المعرفة الجامعية –النظرية والتطبيق  -االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث–سامية محمد جابر -  1

 49ص -2006
المنظمة العربية –الصادق رابح /نصر الدين العياضي و د/د: تر -تاريخ نظريات االتصال–وميشال ماتالر ارمان  -  2

  .19ص 1/2005بيروت لبنان ط -للترجمة
  . 19المرجع نفسه ص -  3
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انــه عمليــة نقــل فكــرة أو مهــارة أو حكمــة مــن شــخص ): Floy broker(فلــوي بروكــر �- 

 .آلخر

 .العملية التي ينتقل بمقتضاها معنى بين األفراد*: رايت�- 

الخبرة و جعلهـا مألوفـة بـين اثنـين أو أكثـر مـن بأنه عملية مشاركة في **: جون ديوي�- 

 1.األفراد

انتقــــال المعلومــــات أو األفكــــار أو االتجاهــــات أو : "كمـــا يعــــرف عبــــد العزيــــز شــــرف قــــائال    

فاالتصـال ...العواطف من شخص أو جماعة إلى شخص أو جماعة أخـرى مـن خـالل الرمـوز

مـع النتـائج ، إلى المستقبل، وسيلة مافي إطار ، إذا عملية يتم عن طريقها إرسال رسالة معينة

  2".المترتبة على هذه العملية

عمليــة التواصــل التــي تجــري بــين "...التواصــل اللســاني ينحصــر فــي  د أنويــرى صــالح بلعيــ   

البشــر بواســطة الفعــل الكالمــي ولكــي يتصــل فيــه القــول البــد مــن اســتعراض منظــورات ثــالث 

  3.وهي الدال والمدلول و القصد لتحقيق دائرة الكالم، عنه

ات اللغــة نشـاط اجتمـاعي يــتم بـين طـرفين أو أكثـر ويكــون منظمـا حسـب مقتضـي"وهـو أيضـا   

  4".وذلك لتنسيق عالقات الناس، المستعملة فيه

عمليـة عصـبية حيويـة حيـث يـتم فيهـا تسـجيل معـاني "أما عند علماء النفس اعتبـره ديفلـور انـه 

ورموز معينة في ذاكـرة األفـراد وانـه عمليـة نفسـية حيـث يـتم اكتسـاب معـاني الرمـوز مـن خـالل 

  5"التعليم

  

                                                           

  .5- 4ص  199  - تكنولوجيا االتصال والخدمة االجتماعية–محمد سيد فهمي وحافظ بدوي  -1
القاهرة –الدار المصرية اللبنانية-االتصال في الفنون و اإلعالم و التعليم وٕادارة األعمالنماذج –عبد العزيز شرف-2

  .7ص 1/2003ط

  .من أشهر العلماء األمريكيين في علم االجتماع والمعمار) 19959-1867(فرانك لويدرايت*

  .اغماتيةمربي وفيلسوف و عالم نفس أمريكي و احد زعماء الفلسفة البر ) 1952-1859(جون ديوي **
  .42ص/  2000الجزائر  –دار همومة  - دروس في اللسانيات التطبيقية–صالح بلعيد  -3
بيروت لبنان  –دار الكتاب الجديد المتحدة –مقاربة لغوية تداولية  -استراتيجيات الخطاب–عبد الهادي الشهري بن ظافر -4

  .10ص 1/2004ط
  . 26ص 1/2006بيروت لبنان ط –عربية نظريات االتصال دار النهضة ال –مي العبد اهللا -  5
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، التفــاهم بــين النــاس وٕاشــاعةخلــق "انــه * )ANA( األمريكيــةالعامــة  اإلدارةكمــا عرفتــه جمعيــة 

  1".والجماعات و المجتمعات األفرادو نشرها بين  األفكارتبادل و نقل  أي

وأمريكا اليوم تنفذ هـذا التعريـف حرفيـا فـي وسـائل إعالمهـا وفـي سياسـتها الداخليـة و الخارجيـة 

  .آفة اإلرهابمن  أوي من ظلم حكامها عانتوحمالتها اإلنقاذية المزعومة في الدول التي 

خياليـــــة تتصـــــل  أوبـــــث رســـــائل واقعيـــــة : "فهـــــو اإلعـــــالم و االتصـــــال أهـــــلتعريفـــــه عنـــــد  أمـــــا

ي االقتصـادية و كبيرة من الناس مختلفين فيما بينهم فـي النـواح أعدادبموضوعات معينة على 

  2".ومفرقةناطق مختلفة ويوجد في م، السياسية، الثقافية، االجتماعية

 أنواحـــد مبـــدئي وهـــو  أمـــرتتفـــق فـــي  أنهـــا التعريفـــات رغـــم اخـــتالف مشـــاربها إالوكـــل هـــذه    

 األولـــىتســـمى النقطـــة ، أخـــرى إلـــىالتواصـــل عمليـــة تفاعليـــة تحـــدث بانتقـــال رســـالة مـــن نقطـــة 

تلف مضمون هـذه الرسـالة حسـب المقـام ويخ، المتلقي أوالملقي و الثانية المستقبل  أو المرسل

الغــرض منهــا التفــاهم و التوافــق والتحــاور ونقــل المعلومــات و المعــارف  أمــا، مقــال مقــامفلكــل 

  ...ذلكغير  أووتتم عن طريق اللغة والرموز 

  :خصائص التواصل المؤثرة

ويشـتمل ، انه نشاط مشترك يتمكن به النـاس مـن تأسـيس عالقـاتهم أو المحافظـة عليهـا�- 

زمـــان والمكـــان وكـــذلك المعتقـــدات و االشـــتراك فـــي التواصـــل االشـــتراك فـــي عنصـــري ال

 .العالقات السابقة بين طرفيه و الغاية التي تسير الخطاب

 .قد يتم باللغة الطبيعية أو العالقات السيميائية األخرى�- 

لـــيس فعـــال عشـــوائيا أو حـــدثا غفـــال بـــل هـــو فعلـــب مخطـــط لـــه وموجـــه لتحقيـــق أهـــداف �- 

 .معينة

، أهدافــه ليســت محصــورة فــي ذلــك أنبيــد ، أهدافــه أهــملعالقــات بــين النــاس مــن ا إقامــة�- 

 .اإلقناعالتبليغ و  إلىجاوز في التعامل اليومي بين الناس بل تت

 3.مع اختالفها من شخص آلخر، يجري وفقا لألعراف االجتماعية�- 

 
                                                           

  . 26ص -مرجع سابق  –مي العبد اهللا -1
 27نفسه ص المرجع  -  2
  . 10صمرجع سابق  –عبد الهادي بن ظافر الشهري  -  3

هي إحدى األجهزة الستة الرئيسية المكونة لألمم المتحدة وهي الجهاز التمثيلي الرئيسي للتداول وتقرير السياسة العامة في *

  .1945ميثاق  –األمم المتحدة
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  :تاريخ التواصل

عصـور موغلـة فـي تـاريخ  إلـىالتواصل جذورا تمتـد  أوتصال لدراسات الحديثة في علم االل إن

ـــة  اإلنســـانالبشـــرية حيـــث عنـــى  ـــأثيرفـــي الحضـــارات التواصـــلية القديمـــة بدراســـة عملي فـــي  الت

  1.مثال نتخذ من حضارة اليونان أنبنا هنا وحس، استمالتهم أو وٕاقناعهم، الناس

أول ) م.ق 347-427(وأفالطــون) م.ق 322-385(حيــث يعتبــر كــل مــن العــالمين أرســطو 

صـناعة يمكـن تعليمهـا بـالتمرين وأنــه  أوانـه فـن  إلــىوقـد توصـال ، مـن تنـاوال هـذا العلـم مباشـرة

  2.علم قائم بذاته

قناعيـــة هـــا قـــوة إفقـــد درس الخطابـــة باعتبار  3..."الخطابـــة قـــوة تتكلـــف اإلقنـــاع: "يقـــول أرســـطو 

  .تؤثر في الجمهور المستقبل فهي دراسة علم االتصال الجماهيري الحديث

 4المـــتكلم والكـــالم والمســـتمعين: ن هـــذا األخيـــر مـــن إدراك أركـــان االتصـــال التـــي هـــيتمكـــوقـــد 

  .وبهذا يكون قد نظر لهذا العلم

حســـب مـــا ، إال انـــه يبقـــى المؤســـس لنظريـــة االتصـــال، وعلـــى الـــرغم مـــن كثـــرة الدراســـات بعـــده

فـــي شـــرح اإلنجيـــل وبعـــض  والتـــي وظفـــت مفـــاهيم االتصـــال بعـــد ذلـــك، ومصـــل مـــن مصـــادر

  5.األعمال الدينية األخرى

والبيـان اسـم جـامع لكـل شـيء ": اصل بقولهأول من تكلم عن التو لعرب فيعد الجاحظ اعند  أما

حقيقته ويهجـم  إلىيضفي السامع  حتى ، لضميرقناع المعنى وهتك الحجاب دون ا كشف لك

و الغايـة  األمـرار الن مـد، أي جنس كان الـدليلعلى محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن 

 اإلفهاموأوضـحتشـيء بلغـت  واإلفهـام فبـأيهـو الفهـم  إنمـا، يجري القائل و السامع إليهاالتي 

  6".عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع

، يتضح من خالل هذا القول أن الجـاحظ قصـد بالبيـان عمليـة التواصـل فـي مفهومهـا الحـديث 

  .وهي فهم الرسالة ومن ثم إفهامها للمستمعين

                                                           

  . 37ص مرجع سابق –عبد العزيز شرف -  1
  .66ص 1991معهد اإلدارة العامة –مجموعة من األساتذة : تر -االتصال و السلوك اإلنساني–برنت روبن  -2
  .7ص. 1959مكتبة النهضة المصرية  - عبد الرحمن بدوي: تر -الخطابة–أرسطو  -3
  .7نفسه ص  المرجع-4
  . 69ص -مرجع سابق  –روبن برنت  -5
 2001دمشق  –وزارة الثقافة  –نهاد نور الدين جرد : ت – البيان والتبيين - )ه  255(أبو عثمان بن بحر الجاحظ  -6
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 أفالطـونكان موجودا ومؤسس له منـذ  إنماهذا العلم ليس جديدا مطلقا  نستنتج أنومن هنا   

  .عاصروه عند العرب أولجاحظ ومن خلفوه وا، أرسطو عند الغربو 

عصــر جديــد  إلــىموضــوع الجــدة فيــه فهــو تلــك الوســائل الحديثــة التــي طــورت وانتقلــت بــه  أمــا

  .تكنولوجيا الحديثة والمتطورةوجيل جديد هو جيل المعلوماتية وعصر ال

  :اإللقاء: ثانيا

وذلــك لمــا فيــه مــن ، ذكــرت فــي المــدخل أن فــن اإللقــاء هــو أســمى مراتــب العمليــة التواصــلية   

الــــذي يمكننــــا مــــن خاللــــه توظيــــف الصــــوت ، كاســــتعمال الجهــــاز الصــــوتي، خصــــائص راقيــــة

إلـى جانـب الحضـور ، بمهـارات تختلـف مـن شـخص آلخـر، الملفوظ بحسب المقامات المختلفة

و التـي تضـفي علـى ، ات األطراف و تعابير الوجه وغيرهـاللملقي و المقصود به حرك الشعري

وهــذا انطالقــا ممــا تعنــى بــه الســيمائيات  تزيــد فــي اإلفهــام واإلقنــاع، الجانــب النطقــي أبهــى حلــة

  .  أي كمقاربة سيميائية

  :اإللقاء في المعاجم اللغوية

  :التاليعلى النحو " لسان العرب"وجاء شرحها في " لقا"ثالثي وهو " إلقاء"أصل كلمة 

لتالقـــي أهـــل األرض وأهـــل ، وٕانمـــا ســـمي يـــوم التالقـــي" لينـــذر يـــوم الـــتالق: "وقولـــه تعـــالى"...

  .فمن خالل هذا الشرح يتضح لنا معنى أولي لهذه المفردة وهو التقاء طرفين 1..."السماء فيه

وألقــى الكــالم إذا طرحـــه وأخرجــه مـــن  2..."طرحـــه: ألقــى الشــيء: "...ويضــيف ابــن منظـــور  

  2.النطقي ومن قريرة نفسه جهازه

، وحيــــــا مــــــن عنــــــد اهللا  إليــــــكيلقــــــى  أي" وانــــــك لتلقــــــى القــــــران:" وفســــــر الزجــــــاج قولــــــه تعــــــالى

كقولـــــــك ألقيـــــــت عليـــــــه ، وألقيـــــــت عليـــــــه ألقيـــــــة...و الجمـــــــع ألقـــــــاء، الشـــــــيء الملقـــــــى:لقـــــــيتوال

  3...وتلقاه أي استقبله...والتلقي هو االستقبال ...أحجية

الــذي ســآتي  –ال يكــاد يختلــف شــرح ابــن منظــور لهــذه الكلمــة عــن شــرح وتعريــف المحــدثين   

طـرح كـالم مـن طـرف مـا إلـى طـرف آخـر؛ وضـرب مثلـين عـن : فقد اعتبـره -على ذكره الحق

وثانيهمــا ، ذلــك أولهمــا عــن الــوحي الــذي ألقــاه اهللا عــز وجــل عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم

  :يكما انه حدد عناصر هذه العملية كالتال،شخص ما أوص األحجية الملقاة من قبل قا

                                                           

  4065ص  -مرجع سابق –ابن منظور  -1
 4066المرجع نفسه ص  -2
  4066المرجع نفسه ص  -  3
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  .الذي يقوم باإللقاء: )الباث( الملقي*

  .أي الرسالة الملقاة: )اداة الخطاب(الملقى*

  .أي مركز االستقبال: )المستقبل(المتلقي*

  .وهنا مربط الفرس  وطريقة اإللقاء*

أي تعلمهــا  "ادم مــن ربــه كلمــاتفتلقــى ":"...صــاحب اللســان إلــى أمــر مهــم فيقــول يــذكر ثــم  

  .ملقيا، وهنا يتكلم عن مرحلة أخرى في عملية اإللقاء حين يصبح المتلقي 1"ودعا بها

وهـذا نفسـه مـا تكلـم ، فبعد أن فهم الرسالة أصبح يريد إفهامها وهنا تحـدث العمليـة التواصـلية  

  ).الفهم واإلفهام(عنه الجاحظ في البيان والتبيين 

مـا : كأغنيـة، األلقيـة"ولم يختلف شـرحها فـي القـاموس المحـيط فقـد اعتبـر الفيـروز آبـادي أن   

هـــي نـــوع مـــن أنـــواع كثيـــرة لمضـــمون الرســـالة أو الموضـــوع  فلتحـــاجي 2..."القـــي مـــن تحـــاجي

  .الملقى

  :مصطلح اإللقاء

، أي الكــالم Dictioمــأخوذة مــن الالتينيــة "وهــي Dictionيقابــل كلمــة إلقــاء فــي اللغــة الفرنســية 

  3".على فن اللفظ أو طريقة الكالم أو كيفية إلقاء الشعر أو النثر وتستعمل للداللة

" وشـرحها بأنهـا  Dictionهـي الكلمـة العربيـة المرادفـة ل " المقولـة"واعتبر حمادة إبراهيم كلمة 

اتـب وتختلـف اللغـة مـن ك، الكلمات التي تختار وترتب بطريقة ما وتستعمل منطوقة أو مكتوبـة

؛ وكأنـه فـي هـذا التعريـف 4"إلى آخر تبعا ألهداف اسـتخداماته لهـا طبقـا للموضـوع و األسـلوب

يحصــر اإللقــاء فــي الكلمــات وتلفظهــا وغــض الطــرف عــن العنصــر الثالــث والهــام وهــو األداء 

  .الحركي

فــن متعلــق بطرائــق اإلبانــة : "فــي المعجــم األدبــي بأنــه" إلقــاء"وفســر جبــور عبــد النــور كلمــة   

ـــم يعـــط هـــذا 5"كالميـــة و يعنـــي خاصـــة بـــاإلخراج الصـــوتي للنصـــوصال ؛ وحتـــى هـــذا الشـــرح ل

  .المصطلح حقه كامال فقد ربطه ومخارجه فقط

                                                           

  4067ص  –مرجع سابق –ابن منظور  -1
  1405ص  –مرجع سابق –يروز آبادي الف -2
بيروت  –مكتبة لبنان ) مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العروض( المعجم المسرحي –ماري الياس  –حنان قصاب  -3

  .60ص  1/1997ط  -
  .506رقم  280ص ) ت.د(القاهرة   –دار الشعب  – معجم المصطلحات الدرامية و المسرحية –إبراهيم حمادة  -4
 .37ص 1979بيروت  –دار العلم للماليين  – المعجم األدبي –جبور عبد النور -5
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إبـالغ : "قـائال" اإللقـاء" كلمـة " المرجـع" ثم شرح العالمة الشيخ عبد اهللا العاليلي فـي كتابـه    

األداء بمخارج الحروف وتكييف الصـوت حسـب المقامـات ونطـاق اإلشـارة ...الصوت األسماع

  1".هو جيد اإللقاء حسن اإلفضاء: قالوا: أي تجسيده فيها، المعنى

فقــد اعتبــره طريقــة فــي إبــالغ الصــوت للنــاس عــن ، ني اإللقــاءوهــذا التعريــف يشــمل كــل معــا   

ثـم اسـتعمال ، طريق الكلمات المختارة بعناية مستعمال مخارج حـروف جيـدة ولـيس فيهـا عيـوب

الصوت وتكييفه وقولبته حسب مقام الكالم مع تجسيده بواسطة الحركات والحضـور المسـرحي 

  .ها وبيانها عند المستمعينللمتكلم لكي يزيد ذلك من رونق الرسالة و بالغت

فـن النطـق بـالكالم علـى صـورة توضـح ألفاظــه : "بأنـه" عبـد الـوارث عسـر"كمـا عرفـه الفنـان    

  .وهو اختصار للتعريف السابق 2"ومعانيه

فــن اإللقــاء يجمـــع بــين النطــق المتنـــوع : "وقــد تطــرق إليــه فـــاروق ســعد بهــذا التعريـــف قــائال   

وع لـيس إال األداء المتعلـق بمخـارج الحـروف وتكييـف الصـوت والنطـق المتنـ، والتعبير بالحركـة

وعلـــى ، أمـــا التعبيـــر بحركـــات الجســـم، حســـب المقامـــات وبـــذلك تتضـــح ألفـــاظ الكـــالم ومعانيـــه

وبهـــذا يكـــون قـــد جمـــع كـــل التعـــاريف الســـابقة ودمجهـــا  3"األخـــص الـــرأس والحـــراس واألطـــراف

  .سر ومفهوم وشاملثم وضعها أمام أيدينا في قالب مي، وبسطها وزاد عليها

  :وحصر فرحان بلبل غايات فن اإللقاء في ثالث نقاط

  .إيصال المعاني التي يقصدها المتكلم*

  .نقل المشاعر و العواطف التي يتضمنها النص*

  4.كشف جماليات األسلوب األدبي للكالم*

  :تاريخ فن اإللقاء

واحــــدة وهــــي المشــــافهة لنــــاس قــــديما فــــي نقــــل المعــــارف و التجــــارب علــــى وســــيلة ااعتمــــد    

وأصــبحت هــذه األخيــرة الوســيلة المثلــى لنقــل ، إلــى أن جــاء عصــر التــدوين والكتابــة، والســماع

  .الثقافات والعلوم عبر األجيال والعصور

                                                           

  .257ص. 1ج. 1/1963بيروت ط –دار المعجم العربي  – المرجع –عبد اهللا العاليلي  -1
  .05ص 1972القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  – فن اإللقاء –عبد الوارث عسر  -2
-لبنان  –بيروت  –محلبي للطباعة شركة ال -)الخطابي و القضائي و التمثيلي( العربيفن اإللقاء  –فاروق سعد  -3

  .17ص 2/1999ط
  .88ص – 1996القاهرة  –مكتبة مدبولي  – أصول اإللقاء  و اإللقاء المسرحي –فرحان بلبل  -4
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وذلــك عــن طريــق وســائل ، ثــم عــادت المشــافهة لتكونــاهم وســيلة فــي العــالم لنقــل المعلومــات   

التـي دون اسـتعمال الصـوت الحركـات الجسـدية ، تابةوهذا ألنها أهم من الك، االتصال الحديثة

وأهـــدافها وتفشـــل فـــي إيصـــال بعـــض الســـمات و ، تفقـــد الرســـالة مصـــداقيتها،حســـب كـــل مقـــام

  .الدالالت

وذلــك  1فقــد نشــا باســم الخطابــة فــي الــدول اليونانيــة األولــى، و اإللقـاء معــروف لــدى القــدماء   

  2.رومانوكذلك عند ال، في ظل الحرية و النضال السياسي

حيـث عرفهـا " الخطابـة"فمن القدماء الذين كتبوا حول هذا الموضوع نجـد أرسـطو فـي كتابـه    

أي انـه علـى الملقـي  3"قوة تتكلف اإلقناع الممكن في كل واحد من األمـور المفـردة: "قائال أنها

  .أو الخطيب أن يبذل كامل قوته في إقناع المستمعين بكل جزء من كالمه

كمــا تعــرض إلــى خصــائص الرســالة و األســلوب فــي ، ووضــع عناصــرها، وقــد بــين أقســامها   

  4.موضع حديثه عن جمال األسلوب

ـــى " اإللقـــاء"وكـــان فـــن     عنـــد اإلغريـــق ينـــدرج ضـــمن الفـــن التمثيلـــي ثـــم طـــوروه فاقتصـــر عل

بــالنطق و يســايرها اإللقــاء ، واتخــذ أســلوبا قريبــا منــه فــي لغــة كالســيكية، المســرحيات الدراميــة

فتـاتي الصـورة الصـوتية متكاملـة مؤتلفـة مـع ، والمـد الـذاهب فـي مـذاهب الغنـاء، الجرس الرنان

  5.الصورة البيانية في اللغة المنطوقة

وهذا الفن اشـتهروا ، فأصل فن اإللقاء عند القدماء كاإلغريق والرومان هو التمثيل المسرحي  

  .به كثيرا وكانوا هم الرواد الحقيقيين له

  :اإللقاء عند العرب فن

وكانـت لهـم ، وذلـك بمعـرفتهم بخباياهـا وقوتهـا، عرف عن العـرب منـذ القـدم تقديسـهم للكلمـة   

مثل  –للخطب و الشعر إلقاؤهم أيضاوعرف عنهم ، قدرة فائقة على المشافهة بالسليقة والفطرة

إنمــــا  يــــدونونهاولــــم يكونــــوا ، علــــى الجمــــاهير حســــب المقــــام -مــــا كــــان يحــــدث بســــوق عكــــاظ 

  الحــروب  أيــاموكــانوا يتميــزون بالخطــب الهادفــة المــؤثرة "ريــق الســماع وتحفــظ عــن ط، مشــافهة

                                                           

  .65ص 1/1996بيروت ط –دار العلم للماليين  – فن الخطابة –أنطوان القوال  -1
 .53- 52ص  1/1995ط–األردن –دار الفكر عمان  – فن اإللقاء –بد الرحيم عدس محمد ع -2

  .07ص -مرجع سابق –أرسطو 3 -
  . 09المرجع نفسه ص  -4
  .57ص  –مرجع سابق –محمد عبد الرحيم عدس  -5
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فكانت ابرز موضوعات الخطابـة الجاهليـة هـي الفخـر والحماسـة والشـجاعة وغيرهـا ، المعاركو 

  1".الحرب إلىالتي تتصل بالبطولة والدعوة  من المعاني

وتناولــــت مواضــــيع مختلفــــة  اإلســــالممجــــيء  بعــــدوطــــرق إلقــــاء الشــــعر وتطــــورت الخطابــــة    

 أداة فكانـــت"وقامـــت بـــدور دينـــي وسياســـي، وكانـــت فـــي ذروة البالغـــة، اقتضـــاها العهـــد الجديـــد

، ومواسـم الحـج واألعيادجعلها جزءا من الصالة في الجمعة  إذ) اإلسالم(للدعوة للدين الجديد 

وال السياسي لها فـي الخطـب ويتجلى الدور ، التي يتعرض لها المجتمع األزماتلمعالجة  وأداة

  2".الصراع السياسي و العسكري امأنتجهلذان السيما الشعر 

 ويعنـي،فـي محاولـة تـالوة القـران الكـريم وسـموه التجويـد أيضـاكما عـرف عنـد العـرب المسـلمين 

 ،قـه مـن صـفات الجهـرإعطـاء كـل حـرف حوذلك عن طريق ، اإلتيان بما هو جيد عند النطق

  3الخ...تكاك والترقيق والتفخيم والمد والقصر واالنفجار واالح، والهمس

طبيعـــتهم وفطـــرتهم هـــي  وأسســـه وٕانمـــا ،اإللقـــاءيحيطـــون بقواعـــد فـــن  كـــانوا أنهـــم يعنـــي وهـــذا ال

هـذه الظـاهرة الصـوتية  إلـىالتفتـوا "لكن لم يمضـي زمـن طويـل حتـى ،العربية التي اقتضت ذلك

القــرن  أواســطوكــان ذلــك منــذ ،إلــى شــتى وجــوه المعــاني والــدالالتالعظيمــة التــي ترفــع الكلمــات 

 وحـددوا،بجديـةالحـروف األ فتنـاولوا، قواعـد النطـقبدأ القراء العرب في وضع  إذ ،األول للهجرة

  4."المختلفة اأحوالهها من مظاهر النطق في يعتري صفاتها وطبائعها وما وسردوا مخارجها

تكــون  أنالعربيــة  األمــةفــي نطــق القــران الكــريم دفــع  الخطــأو  اللحــنيقــتحم  أنوخوفــا مــن     

و دراسة مخارج الحروف إذ لم يسبقها إلـى ذلـك أمـة مـن  لنطقأول من فكر في وضع قواعد ل

  5.األمم

، وهـــو نفـــس الـــدافع الــــذي ســـاهم فـــي ظهـــور العلــــوم األخـــرى كـــالنحو و الصـــرف وغيرهمــــا   

وهــذا مــا تفطــن لــه العــرب القــدامى ، فســالمة النطــق و اإللقــاء تســاهم بشــكل فعــال فــي المعنــى

  .وتطرقوا إليه

                                                           

 –أحمد عزوز /د.رسالة ما جستير تحت إشراف أ – التشكيل اللغوي ومهارات اإللقاء للخبر التلفزيوني –زهور حميدي  -1

 .99ص -2006-2005 –جامعة وهران 
  .71ص  –مرجع سابق  –أنطوان القوال  -2
–عمان األردن –دار المسيرة للنشر والتوزيع- المهارات اللغوية وفن اإللقاء-يوسف مسلم أبو العدوس-3

 .115ص3/2010ط
 11ص –مرجع سابق -عبد الوارث عسر -4
  11المرجع نفسه ص  -5



 التواصل السمعي البصري  وميادين اإللقاء                    الفصل األول            

 

30 

، المضمنة بالشـعر  تلقى فيها الخطب أماكن اإلسالميةالمساجد في عهد الدولة  أصبحتكما 

علــى الشــعب  إذ يســرد اإلمــام، األخبــارنشــرة وٕانمــا هــي ك الــدين فحســب أمــوروال تقتصــر علــى 

 إبـرازجانـب  إلـى، الـدنيا أمـورالتي تـدخلها جيـوش المسـلمين وغيرهـا مـن  األقطارسائر  أخبار

الن ، اإللقـــاءالتـــي كانـــت لونـــا جديـــدا فـــي ، العبـــر التـــي تســـتخلص مـــن قصـــص القـــران الكـــريم

  1.فيهم التأثيرصوته الستمالة السامعين و المتحدث يستعمل 

وٕاذا تحـــدثنا عـــن الـــنظم فـــال جـــدل فـــي أن الشـــعراء العـــرب قـــد أطلقـــوا أشـــعارهم مـــن رجـــز     

ولـــم تـــدون وتعلـــق ، و األســـواق، والمضـــارب، وقصـــائد علـــى مســـامع الجمـــاهير فـــي الواحـــات

  .كاظ وخارجهونالت االستحسان من المستمعين في سوق ع، المعلقات إال بعد أن ألقيت

مسـتعمال صـوته  أمامـكها صاحبها إذا قرأ إالوذلك الن القصيدة ال تمكنك من معناه الحقيقي 

وعــرب علــى  أجانــبوقــد حــرص عــدد كبيــر مــن شــعراء اليــوم "وحركاتــه حســب نغمــات المعنــى 

محمـود سـامي ... اليـوت.س.ت: مثـل...الجمـاهير مقـاطع عديـدة مـن شـعرهم قبـل نشـره إسماع

  2".دونيس وغيرهمأ، أبي ماضي إيليا، البارودي

ـــى الخطـــب و القصـــائد فقـــط    ـــى كـــل مـــادة كالميـــة  وٕانمـــا، وال ينطبـــق هـــذا االســـتنتاج عل عل

  .تستوجب مستمعين من كل المستويات خاصة الراقية منها في مجال اللغة

والمتمثـــل فـــي ، قديســـهم لـــهعنـــد القـــدماء العـــرب هـــو ولعهـــم بـــالكالم وت اإللقـــاءصـــل فـــن فأ إذن

مـــن خــــالل  آنـــذاكالجديـــد  اإلســـالميوخدمـــة للـــدين ، حربيـــة والشـــعر فـــي الجاهليـــةخطـــب الال

  .الخطب الدينية والقران الكريم

  . الشعر وٕالقاءعند اليونان والرومان هو التمثيل فهو عند العرب الخطبة  األصلفان كان  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 102-101ص  –مرجع سابق  –زهور حميدي  -1
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  اإللقاء في اإلذاعة: ثالثا

وتعـد هـذه " تعشـق قبـل العـين أحيانـا  واألذان"تواترت االخبار عـن كثيـر مـن حكـم العـرب منهـا 

المقولـــة محـــور وأســـاس الفـــن اإلذاعـــي الـــذي يقـــوم علـــى تشـــكيل الصـــوت كمـــا ورد فـــي كتـــاب 

فهـــو المـــادة الخـــام  التـــي يقـــوم الفنـــان "ابـــراهيم إمـــام فـــي كتابـــه اإلعـــالم االذاعـــي والتلفزيـــوني 

لها إعالما وتفسـيرا وتعليقـا وترفيهـا وٕاعالنـا وتثقيفـا وتنشـئة اجتماعيـة تلعـب فيهـا اإلذاعي بتشكي

فهـــذه هـــي معظـــم مهمـــات اإلذاعـــي، وهـــي مـــن أوســـع و ســـائل اإلعـــالم  1"التمثيليـــة دورا رئيســـا

  هو الجمهور العام بكل مستوياتها  وجمهورها انتشارا ، أكثرها شعبية

  : -النشأة و التطور  –البث اإلذاعي 

 JAMES CLARKتنبـــــأ عـــــالم الطبيعيـــــات اإلنجليـــــزي جـــــيمس كـــــالرك ماكســـــويل

MAXWELL م، أثبــت 1888م ، و فــي ســنة 1865بوجــود الموجــات الكهرومغناطيســية ســنة

صحة نظرية ماكسويل و قـام بـإجراء   HEINRICH HERTZالعالم األلماني هينريش هرتز 

ك الموجــــات ، وخصائصــــها عــــدة تجــــارب فــــي الســــنوات العشــــر التاليــــة حــــول طــــرق إنتــــاج تلــــ

مليــون متــر فــي الثانيــةوهي ســرعة الضــوء، وأطوالهــا التــي تتــراوح بــين 300وســرعتها التــي تبلــغ

  .متر ومليمتر واحد1500

شـاب فـي العشـرين مـن عمـره يـدعى  ومما سبق قام الشاب االيطالي المعـروف بحماسـته وهـو 

مــن التجــارب ، علــى إجــراء المزيــد  1894فــي عــام  JUGIELMMOMARCONIمــاركوني

  .2العلمية إلرسال إشارات ال سلكية عن طريق الراديو التلغرافي

اإلرســـال اإلذاعـــي الالســــلكي علـــى يـــد العـــالم اإليطـــالي الجنســــية  اذا نخلـــص الـــى القـــول أن 

وذلـــك عنـــدما ، العلمـــاء و المـــؤرخين وهـــذا مـــا اتفـــق عليـــه  3م1901جوجليلمـــو مـــاركوني ســـنة 

استمع ماركوني لرسالة بعث بها عبر األطلنطـي مـن محطـة إرسـال فـي كورنـوول بـإنجلترا إلـى 

اإلرســال وبســبب هــذا األخيــر أي ســان جــون فــي نيــو فوندالنــد بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ، 

  4.م1912سفينةالركاب تيتانيك سنة أنقذت سفينة تاريخية وهي الالسلكي

                                                           

  39ص  –مرجع سابق  –بن بريك حراق  -  1
 7/8PDFترجمة محمد قدوش ص  –تاريخ االذاعة والتلفزة  –اندري جان توسك  –بير البير  - 2
  28PDFص –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الدراما االذاعية  –ينظر عبد المجيد شكري  -  3
  14منشورات الحلبي ص  –والبث االذاعي والفضائي  –البث التلفزيوني  –ينظر القاضي أنطوان الناشف  -  4
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قـد نجـح فـي " فيسـندن دي فورسـت"و إذا كان ماركوني قد نجح في نقـل إشـارة ، فـإن األمريكـي

ى لمسافة تبلـغ في نقل الكالم و الموسيق 1906نقل الكالم إلى مسافة ميل ، ثم نجح في عام 

  مائات األميال ، 

، ثــم هــذه أول إذاعــة عرفهــا العــالم ، حيــث ســمع مــن اســتطاع التقــاط مــا يشــبه صــوت امــرأة  و

  1.صوت شخص ينشد بعض األشعار ، ثم صوت عزف الكمان ، ثم حديث مباشر

أ عنـــدما .م.م أصـــبحت اإلذاعـــة حقيقـــة واقعـــة فـــي الـــو 1920و فـــي شـــهر نـــوفمبر مـــن ســـنة 

  2.نتائج انتخابات للرئاسة األمريكية بين كوكس و هاردنج KDKAأذاعت محطة 

  :مفهوم اإلذاعة

اسـتقبال إذاعـي ، و بواسـطته يـتم االنتشـار المـنظم و المقصـود اخترع ماركوني الراديو كجهاز 

لمواد إخبارية و ثقافية و تعليمية و تجارية و غيرها من البـرامج لـتلقط فـي وقـت واحـد بواسـطة 

  .المستمعين المنتشرين في شتى أنحاء العالم

شــر العــام و و المــادة التــي تنقلهــا اإلذاعــة صــوتية ، و األصــل اللغــوي لهــا اإلشــاعة بمعنــى الن

  3.يصفون الرجل الذي ال يكتم السر بأنه رجل مذياع ذيوع ما يقال ، حتى أن العرب

  :خصائص اإلذاعة

  :تتميز اإلذاعة كوسيلة اتصال جماهيرية بالخصائص التالية 

  .ألخبار من مواقع األحداث السرعة و الفورية في نقال -

المحلــــي واإلقليمــــي والعــــالمي فباســــتخدام اتســــاع نطــــاق التغطيــــة الجغرافيــــة علــــى المســــتوى  -

  ثانية 1/7أطراف العالم في اقل من  إلى الموجة القصيرة والمتوسطة تصل الكلمة اإلذاعية

توجــد حــواجز تحــول دون اإلنســان والكلمــة المذاعــة نظــرا لقــدرة الموجــات اإلذاعيــة علــى  ال -

رية والرقابــة والتشــويش لتصــل تخطـي الحــواجز الطبيعيــة والحــدود السياســية  والجغرافيــة والعســك

  .إلwأي مكان تريد 

  .متجانس،وبرامجها متنوعة لتناسب أذواق معظم الجماهير وغير عريض جمهور اإلذاعة-

لغـــة و هيئـــة اإلذاعـــة  47يمكـــن مخاطبـــة كـــل مســـتمع بلغتـــه، فمـــثال تبـــث صـــوت أمريكـــا بــــ -

  .لغة 38البريطانية بـ
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لقــــراءة ، حيــــث نســــتطيع االســــتماع و نحــــن نقــــوم ال تحتــــاج الكلمــــة اإلذاعيــــة إلــــى معانــــاة ا -

  .بنشاطاتنا المختلفة

البــث اإلذاعــي رخــيص، وكــذلك إعــداد وٕانتــاج و تقــديم البــرامج عــالوة علــى رخــص و تــوفر  -

  .أجهزة االستقبال لكل الجمهور المستهدف

الراديو جهاز صغير الحجم سهل الحمل، ويسـهل نقلـه مـن مكـان آلخـر و سـهل االسـتعمال  -

  .سبة للتلفزيون كما أنه يشغل حيزا أو مكانا أقلبالن

و مــع اســتخدام األقمـــار الصــناعية فــي البـــث اإلذاعــي أصــبح يمكـــن لإلرســال اإلذاعـــي أن  -

  .يصل إلى أكبر مساحة مما سبق و بقوة أكثر وضوحا

ال تحتـاج إلــى أي مجهـود مــن جانــب المسـتمعين، فكثيــر مـن النــاس لــيس لـديهم وقــت للقــراءة -

  1...ع والراديو الوسيلة السهلة التي تجعلهم على علم بما يحدثأو االطال

إذن فاإلذاعة تعـد أسـرع وسـيلة أكثرهـا دقـة و سـهولة و غيـر مكلفـة و ليسـت متعبـة أو مزعجـة 

  .في إيصال الكلمة و الصوت إلى أكبر عدد من الناس و أبعد منطقة يمكننا الوصول إليها

  :اإللقاء في البث اإلذاعي

اإلذاعة البيان باللسان يبعث الحضارة السمعية مـن جديـد حيـث تعـود  يعود الفضل أن جعلت 

  2.الكلمات اإلذاعية إلى أصلها كرموز صوتية تنتقل حول العالم 

كوسـيلة  –الـذي يعـد السـمة الكامنـة فـي طبيعـة الراديـو  –وقد وصف ابن وهب البيان باللسان 

اهر و منـه بـاطن أن الظـاهر منـه يحتـاج إلـى تفسـير، و منـه ظـ:" من وسائل اإلعـالم كمـايلي 

إن البــــاطن منــــه هـــــو المحتــــاج إلـــــى تفســــير، وهــــو الـــــذي يتوصــــل إليـــــه بالقيــــاس و النظـــــر و 

  3".االستدالل و الخبر

و يقــوم البيـــان باللســـان عبـــر الراديـــو مـــن خــالل مجموعـــة مـــن النـــاس أو المـــذيعين كـــل حســـب 

األخبـــار و مـــذيعي الرياضـــة مـــديري المحادثـــات مـــع تخصصـــه فمـــنهم المعلقـــين و مـــنهم قـــراء 

الشخصـــيات الهامــــة و المحاضــــرين و المحــــدثين ، كمــــا اتجهــــت التمثيليــــات إلــــى اإلفــــادة مــــن 

خصــائص هــذا البيــان مــن حيــث القصــر و البســاطة مــن خــالل هــذه االختصاصــات المختلفــة 

  :يمكن القول أن البث اإلذاعي يرد في شكلين 
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  :أو المرتجل  البث اإلذاعي المباشر-1

نقـــل " أو مالزمـــا للحـــدث المنقـــول إذاعيـــا مثـــل "  نشـــرة األخبـــار "فيـــه فوريـــا مثـــل يبـــدو اإللقـــاء 

وقـــائع احتفـــاالت رســـمية كالجلســـات البرلمانيـــة أو احتفـــاالت خاصـــة كالمباريـــات الرياضـــية أو 

أو  و يحــتفظ البــث اإلذاعــي المباشــر بطبيعتــه حتــى و لــو تــم تســجيله... المقــابالت الشخصــية

  ...اجري عليه مونتاج أو أعيد إذاعته 

  :البث اإلذاعي غير المباشر أو المحضر  -2

فهــو يقــوم عــادة علــى إعــداد مســبق لإللقــاء أو اإلخــراج أو األداء و يخضــع الشــريط المســجل 

عليــه هــذا البــث لعمليــة مونتــاج تتصــل اتصــاالت وثيقــة بــاإلخراج ، و يعتمــد هــذا الشــكل فــي 

  .البرامج الثقافية 

ويتميز اإللقاء في البث اإلذاعي غيـر المباشـر منفـردا كـان أو حواريـا عـن اإللقـاء فـي المسـرح 

في أن الملقي في البث اإلذاعي ال يواجه الجمهور مباشرة و مجابهة، وبحسب د فـاروق سـعد 

كان بإمكان الملقى اإلذاعي أن يكون أسـرع مـن الممثـل المسـرحي "في كتابه فن االلقاء العربي

وهـذه طبيعتنـا  1"االندماج بالدور و التركيز و التحكم في نطقه و تعبيره اللفظي و الصوتيفي 

  .البشرية فالكالم على انفراد ليس كالكالم أمام جمهور بأكمله 

  :المذيع أو الملقي في اإلذاعة 

فــال شــك أن للمــذيع الحيــز األكبــر و "مــن وجهــة نظــر ســامي عبــد الحميــد وبــدري حســون فريــد

ألهم في اإلذاعـة ، حيـث يقـوم بتقـديم فقـرات البـرامج و نشـرات األخبـار ، و يـربط بـين الموقع ا

  2.البرامج و يقدم لها 

و عــــادة مــــا يطلــــق لفــــظ المــــذيع علــــى قــــارئ النشــــرة بــــالراديو، و تختلــــف مهــــارات المــــذيعين و 

داء خلفياتهم الثقافية من إذاعـة ألخـرى ، و تتوقـف فعاليـة األخبـار إلـى حـد كبيـر علـى حسـن أ

كما يجب أال تحمل نبـرات صـوته أحكامـا " قارئ النشرة ، فيجب عليه أال ينحاز لخبر أو رأي 

و لكـــن المـــذيع و هـــو " خطـــأ  صـــواب ومـــا هـــو مســـبقة، و إنمـــا يـــدع المســـتمع يســـتنتج مـــا هـــو

يتنــاول مواضــيع متنوعــة و يمــر بحــاالت مختلفــة تــؤدي تأثيرهــا، " يمــارس عملــه فــي اإلذاعــة 

  3.تؤثر هي األخرى على طريقة أدائهته ، كما أن الفترات الزمنية المختلفة على إلقائه و صو 
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وعلــى هــذا األســاس يمكــن تمييــز العوامــل التــي تحــدد طريقــة األداء الصــوتي بالنســبة للعــاملين 

  :في اإلذاعة فيما يلي 

ـــة تحـــدد الطبقـــة الصـــوتية التـــي يســـتعملها و القـــوة- ـــة التـــي يعرفهـــا المـــذيع ، فتلـــك الحال  الحال

الصـــوتية التـــي يلجـــأ إليهـــا و اإليقـــاع الكالمـــي الـــذي يســـتخدمه و مـــا إلـــى ذلـــك مـــن متغيـــرات 

  .صوتية و كالمية 

الـــزمن الـــذي يقـــدم فيـــه البـــرامج أو الموضـــوع ، فـــالفترة الصـــباحية تقتضـــي حيويـــة أكثـــر ممـــا -

ب تتطلبــه فتــرة الظهــر و تتطلــب فتــرة آخــر الليــل نوعــا معينــا مــن األداء بحيــث ال يثيــر أعصــا

  .المستمع ، بحيث يتركه فريسة لألرق

ـــارا كـــانوا أو و يراعـــى - ـــه المـــادة أو الموضـــوع، فنوعيـــة الجمهـــور كب ـــذي تقـــدم إلي الجمهـــور ال

صـــغارا، و الطبقـــة االجتماعيـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا  و مقـــدار ثقافتهـــا و تعلمهـــا ن تحـــدد أيضـــا 

  .طبيعة الصوت و سرعة الكالم وقوته 

  :تتوفر في المذيعالشروط التي يجب أن 

  :هي حسب اتفاق معظم جمهور اإلعالميين كالتالي 

الخيال الواسع الذي يساعد الملقي على تجديد الحيوية و توفير الجذب المستمر للمسـتمع أو -

المتلقـي و ذلــك عـن طريــق خلـق التنويعــات المختلفـة فــي إلقائـه تبعــا للمواضـيع المطروحــة ، و 

  .امج جديدة و القدرة على مواجهة المواقف الطارئة الذي يمكنه أيضا من ابتكار بر 

التركيــز الـــذي يســـاعد علـــى جـــر انتبـــاه المســـتمع نحـــو نقطـــة معينـــة فـــي المـــادة اإلعالميـــة أو -

  .الثقافية المذاعة و تفضيل األهم على المهم 

الحمــاس الــذي يعطــي للمــذيع أو المقــدم حيويــة يمكـــن نقلهــا إلــى المســتمع بحيــث تشــده إلـــى -

  .تبعده عنه  و الالجهاز 

االســـترخاء الـــذي يســـاعد المـــذيع علـــى تـــوفير الفـــرص الالزمـــة للتلـــوين و المرونـــة و مواجهـــة -

المفاجآت و عدم الوقـوع فـي األخطـاء و بالتـالي إلـى تسـهيل مهمـة االسـتجابة لكـل التغيـرات و 

  .الظروف 

ين و يــربطهم حــب النــاس الــذي يســاعد المــذيع مــن أن يكــون قريبــا دائمــا مــن قلــوب المســتمع -

  .إلى الجهاز و يساعد على المتابعة

الخبرة الواسعة المكتسـبة ، فالثقافـة الشـاملة و الخبـرة المسـتوحاة مـن الكتـب و الصـلة بالنـاس -

  .و المغامرات الشخصية ، توثق صلته بنماذج مختلفة من الناس 
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بعـــاده فــان الشـــخص الـــذي يــدرس الـــنص الــذي كلـــف بإلقائـــه و عــرف جـــذوره أ: فهــم الـــنص -

  .يستطيع أكثر من غيره أن يعطي النوعية الصحيحة من اإللقاء 

القدرة على التخطيط اإلذاعي من اختيار للبرامج و اإلعـداد الجيـد لهـا و التقـديم المتميـز مـع -

  1...اإلعالن األخاذ و غير ذلك 

  :عالقة المذيع أو الملقي بالمايكروفون 

ســيقرؤها ، علــي أن يتوجــه إلــى األســتوديو قبــل عــدة بعــد أن يقــوم المــذيع بتحضــير مادتــه التــي 

دقــائق علـــى األقـــل مـــن بـــدأ تقــديم المـــادة أو بـــدأ إذاعـــة البـــرامج لكــي يتهيـــأ نفســـيا و يركـــز كـــل 

مشاعره نحو المادة اإلعالمية اإلذاعية ، حتى يتخلص من كل بقايا األحاديث التـي سـمعها و 

  .كافة المؤثرات الخارجية هو في الخارج ، و يقصد من هذا التخلص من تأثير 

كمــا ينبغــي علــى الملقــي أن يعــرف مكانــه عنــد المــايكروفون ، فهــذا األخيــر همــزة الوصــل بــين 

جهــاز يلــتقط صــوت المــذيع أو الملقــي و يبثــه بواســطة األســالك و :" المــذيع و جمهــوره و هــو 

أو ليبثــه  األجهــزة الكهربائيــة و عبــر جهــاز الســيطرة إلــى جهــاز التســجيل ليســجل علــى الشــريط

  2".على الهواء مباشرة 

والشاهد هنا هـو أن الصـوت إذا مـر عبـر هـذه المراحـل لـن يبقـى علـى حالتـه الطبيعيـة فـإن    

فهـــي ترشـــحه ، تـــؤثر فـــي نوعيـــة الصـــوت بشـــكل أو بـــآخر، تلـــك األجهـــزة واألســـالك ومـــا إليهـــا"

 والمـــايكروفون جهـــاز حســـاس يتـــأثر...فتقـــوي بعـــض خصائصـــه أو تضـــعف خصـــائص أخـــرى

فإذ لم يكن هناك اعتناء في إطالق الصـوت أثنـاء الكـالم فقـد يـؤدي ، باألصوات بسهولة وبقوة

 3"إلى التشويش وعدم الوضوح وٕازعاج األذن

ومــن خــالل مــا تقــدم فــان اإللقــاء أمــام المــايكروفون يســتلزم عــدة أســس وشــروط لتــتم عمليــة    

  :التواصل بين المذيع والمستمع بنجاح وهي

الن المسـتمع ال يـرى ، أن يكون إيقاع الكالم سـريعا أكثـر مـن الحـاالت االعتياديـةالبد :اإليقاع

وان ، المتكلم ويريد أن يتلقى المعلومات بأسرع وقت فكل تباطؤ قد يبعد المتلقي عن االسـتماع

  .يكون ذلك اإليقاع متنوعا وفقا لطبيعة البرامج المقدمة

                                                           

  .46ص  -مرجع سابق - بن بريك حراق  -1
  .90ص  –مرجع سابق  –سامي عبد الحميد  -  2
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اســـية الجهـــاز فـــإن عـــدم الـــتحكم بالشـــهيق يجـــب أن يـــتحكم المـــذيع بتنفســـه وفقـــا لحس :التـــنفس

والزفير قد يؤدي إلى ظهور صوت الشهقات المتكررة وعدم اتساق في الكالم وعلى هذا يجـب 

  .وان تكون أعضاء الجسم في مواضعها الصحيحة، أن يكون الملقي في حالة استرخاء تام

يال وان يتـوفر لجـذب المسـتمع إلـى جهـاز المـذياع ال بـد أن يكـون صـوت الملقـي جمـ :الصوت

منهـــا رخامـــة الصـــوت وطراوتـــه وشخصـــية ، فيـــه بعـــض الخصـــائص المميـــزة والمحببـــة للســـمع

  .صاحبه وان يخرج هذا الصوت في راحة تامة دون حدة وال غلظة

يجب الحذر من زيادة دفع الصوت أمام المايكروفون الن تلك الزيادة تؤدي إلى خـروج  :الشدة

وٕاذا اســتدعى ، صــوته إضــافة إلــى صــوت الحــروف والكلمــاتالزفيــر بكثــرة مــن الفــم وقــد يلــتقط 

  .الموقف أن ترفع صوتك فيجب الحفاظ على مسافة معينة بينك وبين المايكروفون

يعتمــد المــذيع علــى األلفــاظ فــي التواصــل مــع الجمهــور فــإذا كــان نطقهــا غيــر ســليم لــن  :اللفــظ

خرجـت الحـروف مـن مخارجهـا تصل الفكرة ولن يكـون التواصـل  ناجحـا ولـن يـتم ذلـك إال إذا أ

  . الصحيحة

وتعيــين أمــاكن الوقــف بشــكل ال يــدع ، ومــن أولويــات المــذيع أن يهــتم بتقطيــع الجمــل :التقطيــع

أو يــؤدي إلــى تشــتيت المعــاني نتيجــة الوقــف فــي غيــر ، مجــاال البتعــاد المســتمع عــن اإلنصــات

  .محل الوقف الصحيح

أمـا إذا لـم تـزد هـذه ، لصوت ومـدى تلوينـهزمن الضروري تنويع سرعة الحديث وشدة ا :التنويع

فاإلثـارة والحيويـة تنبـع مـن ، األمور شيئا بحيث تكون مجرد حركات آلية فلن يتحقق هذا التنوع

  .المتحدث نفسه

وذلـــك لجـــر انتبـــاه ، إن التركيـــز علـــى الكلمـــات المهمـــة أمـــر ضـــروري فـــي اإلذاعـــة :التركيـــز 

إلكثــار مــن ذلــك حتــى ال يصــبح اإللقــاء عبثيــا ولكــن ال يجــب ا، المســتمع إلــى األفكــار المهمــة

  1.بعيدا عن الجاذبية
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  اإللقاء في التلفزيون: رابعا

حيـث يتفـوق عليهـا جميعـا ، يعتبر التلفزيون من أهم وسـائل االتصـال الجماهيريـة المعاصـر   

فهــو يجمــع بــين مزايــا اإلذاعــة مــن حيــث ، وشــدة التــأثير، بقدرتــه علــى جــذب االنتبــاه واإلبهــار

  .ومزايا المسرح من حيث الحركة التي تفضي الحيوية على المشاهد) الصوت(

  :لتطورالبث التلفزيوني النشأة وا

واسـتفاد ، بدا بعض العلماء فـي العشـرينيات مـن القـرن الماضـي بالتجـارب األولـى للتلفزيـون   

هـــؤالء العلمـــاء مـــن التجـــارب والدراســـات الســـابقة التـــي قـــام بهـــا رواد فـــي المجـــاالت المختلفـــة 

  . للكهرباء والتصوير الضوئي والمواصالت السلكية والالسلكية

مــن خــالل عملــه )  vladimirzworukinفالديميــر زوريكــين(واســتطاع عــالم روســي يــدعى    

عـــين كــــاميرا ) االيكونوســـكوب(اختـــراع جهـــاز  )  westinghouseوســـتنجهاوس(فـــي شـــركة 

ـــــــون االلكترونيـــــــة ـــــــام بتطويرهـــــــا العـــــــالم ، التلفزي ـــــــو فـــــــار تـــــــزوورث(وق كمـــــــا قـــــــام العـــــــالم ) فلي

وقــــام بتطــــوير شاشــــات ، اســــتقبال  تلفزيــــوني منزلــــي بــــاختراع أول جهــــاز) دومونــــت.ب.الــــبن(

  1.االستقبال

ثــم اخــذ التلفزيــون فــي التقــدم الســريع حيــث نجــح احــد البــاحثين فــي إرســال صــورة التلفزيــون    

وفــي العــام التــالي بــدأت تجــارب ، م1927بالــدائرة المغلقــة مــن واشــنطن إلــى نيويــورك فــي عــام 

وبعـدها وفـي سـنة ، مرحلة تجريبية) جنرال إلكترونيك(اإلرسال التلفزيوني الذي قامت به شركة 

  2.بث برامجها بطريقة منتظمة من خالل محطة نيويورك)  N B C(بدأت شركة  1935

  :التلفزيون في الوطن العربي

وكانت مصر من أوائل الـدول العربيـة التـي قامـت بـأول تجربـة ، بدأ ظهوره في الخمسينيات   

  1951.3تلفزيونية عام 

حيث بـدا بنـاء مبنـى التلفزيـون ، م1959أما تاريخ اإلرسال المنتظم فكان في أوت من عام    

  4.األمريكية بإنشاء شبكة التلفزيون) R C A(وقامت شركة ، في القاهرة
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وغطـى هـذا اإلرسـال ، م1960جويليـة  21وبدأ التلفزيون المصري إرساله المنتظم في مسـاء  

ثـم تـوالى تغطيـة بـاقي ، التـي تحـيط بهـا حتـى مئـة كيلـو متـر مربـعفي البداية القاهرة والمنـاطق 

ثــم بــدا اإلرســال ، م1966وبــدأت الدراســات علــى التلفزيــون الملــون منــذ ســنة ، منــاطق مصــر

  1.م1976سبتمبر  09الملون في 

  :مفهومه

" عـــــن بعـــــد"وتعنـــــي  Téléاألول : متكونـــــة مـــــن مقطعـــــين Télévisionإن كلمـــــة تلفزيـــــون    

  2).الرؤية عن بعد( أي أن تلفزيون تعني " الرؤية"وتعني  visionوالثاني 

ويمكــن تعريــف النظــام التلفزيــوني مــن الناحيــة العلميــة بأنــه طريقــة إرســال واســتقبال الصــورة    

ثــم بواســطة  3المرئيــة المتحركــة والصــوت المصــاحب لهــا عــن طريــق موجــات كهرومغناطيســية

  .االقمار الصناعية ومحطاتها االرضية في حالة البث كبير المسلفة

وسـيلة سـمعية بصـرية تصـل فيهـا الصـورة :" التلفزيـون بأنـه" رويسـتوف مـولي.ج"وقـد عـرف    

المتحركــة أو الثابتــة إلــى أبعــاد كبيــرة مصــحوبة بصــوت أو بموســيقى مناســبة ونابعــة مــن نقطــة 

  4".ي تظهر عليه هذه الصورةبعيدة من مكان الجهاز الذ

فهــي تتكــون مــن ، والصــورة فــي التلفزيــون ليســت كالصــورة الفوتوغرافيــة أو الصــورة الســينمائية

  5.مجموعة مرسومة من النقط الضوئية زادت الصورة وضوحا والعكس صحيح

وأصــــبح أداة لإلقنــــاع ، ويعــــد مــــيالد هــــذه التكنولوجيــــا نقلــــة لإلنســــانية نحــــو الرقــــي المعرفــــي   

، لتـأثير والسـيطرة وكونـه قـوة ال يسـتهان بهـا تــدخل فـي مجـال إعـادة صـياغة الحيـاة واإلنســانوا

فهــو ال يقـــف عنـــد حــدود جغرافيـــة أو سياســـية أو ثقافيــة محـــددة بـــل تخطاهــا حتـــى يصـــل لكـــل 

فهو يحمل رسالة إلى ماليـين النـاس مـرة واحـدة ويتـرك أثـرا ، المجتمعات ويربط بعضها ببعض

  ...فمنهم الكبير والصغير ومنهم األمي والمتعلم  6لى اختالفهمفي نفوس الجمهور ع
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  :خصائص التلفزيون

تختلــــف الوســــائل اإلعالميــــة فــــي التــــأثير علــــى النــــاس أو الجمهــــور وفقــــا لخصــــائص الرســــالة 

حيــــث تنفــــرد الوســــائل الســــمعية البصــــرية وعمومــــا ، والهــــدف المتخــــى منــــه ولطبيعــــة الجمهــــور

  :لعدة خصائص أهمها، المواد المطبوعة والتلفزيون على وجه الخصوص عن

وتحويلهــا إلــى قريــة صــغيرة حيــث يســتطيع ، اســتطاع التلفزيــون تصــغير الكــرة األرضــية�-1

ممــا يضــفي ، المــرء أينمــا كــان متابعــة ومشــاهدة مــا يــدور فــي العــالم فــي التــو واللحظــة

 1.على المشاهد الحيوية واآلنية والجدة في نفس الوقت

 .نية جماهيرية تزودنا بالصوت والصورة والحركة واللونوهو وسيلة اتصال الكترو �-2

 2.تتميز بحيازتها على أوسع جمهور ويليها في ذلك الراديو�-3

إمـــا فـــي ، إمكانيـــة نقـــل صـــور المـــاكن يصـــعب علـــى اإلنســـان العـــادي الوصـــول إليهـــا�-4

 .الطبيعة أو في بلدان بعيدة أو حتى في الكون وعلى القمر

لــى العــاديين االلتقــاء بهــم كالرؤســاء والعلمــاء نقــل صــور لشخصــيات عالميــة يصــعب ع�-5

 3.والفننين وغيرهم

 4.جمهور التلفزيون متنوع الثقافات والتعليم واألديان واألجناس وحتى اللغات�-6

النقطــة األساســية فيمــا يتعلــق بــالتلفزيون هــي أن قــدرا كبيــرا مــن :" يقــول احــد البــاحثين �-7

هنـــاك فـــي حالـــة ســـلبية وهـــذه بينمـــا أنـــت جـــالس ، الطاقـــة يصـــدر عـــن الجهـــاز تجاهـــك

الطاقــة تــدخل إليــك وحــين تغلــق الجهــاز يتعــين علــى تلــك الطاقــة أن تخــرج ثانيــة والــذي 

نوبـة غضـب قصـيرة ينفجـرون فـي ..أنهـا تخـرج بطريقـة غبيـة جـدا، أالحظه فـي أطفـالي

 5".أثنائها بين دفع ودسر بسبب عدم الرضا

عكـس ، ب حاسـتي السـمع والبصـرتخاطـ، عدم الشـعور بالوقـت ألن الرسـالة التلفزيونيـة�-8

 .الراديو
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– 93- 94 . 
المجلس الوطني ) 24(سلسلة عالم المعرفة ، عبد الفتاح صبحي: تر – األطفال واإلدمان التلفزيوني –ينظر ماري وين  -5

 . 39ص – 1999الكويت  –مطابع الوطن  –للثقافة والفنون واألدب 
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 .لذلك تكون الرسالة اإلعالمية مفهومة ومتتبعة باهتمام، يتطلب من المشاهد التركيز�-9

ـــاتهم فمشـــكلة األميـــة ال تمثـــل �-10 ـــى فئـــات النـــاس بمختلـــف ثقاف بـــث الثقافـــة الجماهيريـــة إل

 1.للتلفزيون أي عقبات فهو يخاطب كل الناس

وتنوعهــا يمتلــك التلفزيــون إمكانيــة تقــديم لقطــات مختلفــة ســهولة تحريــك الكــاميرا وعــددها �-11

 2...للصورة الواحدة خالل العديد من الزوايا كمباريات كرة القدم

 .اإلنسان بطبيعته يميل إلى تصديق ما يرى أكثر مما يسمع�-12

 .اإلعالن عن السع والمنتجات من خالله�-13

  .مجانية الخدمة�-14

 .ب التعليمالكثير من أنماط التسلية واإلمتاع إلى جان�-15

 3...يمكن مخاطبة المشاهد بلغته عن طريق ترجمة البرامج إلى أكثر من لغة�-16

  :اإللقاء في البث التلفزيوني

ـــه     ـــد علي ـــه يزي ـــل البـــث اإلذاعـــي إال ان ـــان باللســـان مثلـــه مث يقـــوم البـــث التلفزيـــوني علـــى البي

فيمكنـــك أن تـــراه وتـــرى حركاتـــه وتقســـيمات ، بالصـــورة أو بالحضـــور والظهـــور للمحـــدث مباشـــرة

وهــذا وحــده يعــد بيانــا قائمــا بذاتــه فانــك فــي البــث التلفزيــوني تــرى وتســمع قــارئ األخبــار ، وجهــه

  :وهو أيضا يرد في شكلين... باريات ومديري المحادثات وغيرهمومعلقي الم

  :البث التلفزيوني المباشر أو المرتجل

ويحـــتفظ البـــث ...أو مالزمـــا للحـــدث المنقـــول تلفزيونيـــا، يكـــون اإللقـــاء فيـــه فوريـــا كاألخبـــار   

المباشـــر بطبيعتـــه حتـــى لـــو تـــم تســـجيله بـــالفيلم الســـينمائي أو علـــى شـــريط فيـــديو واجـــري عليـــه 

  .مونتاج وأعيد بثه

  :البث التلفزيوني غير المباشر أو المحضر

ويخضـع الشـريط المسـجل ، واإلخـراج واألداء الحركـي يقوم عـادة علـى إعـداد مسـبق لإللقـاء   

عليــه هــذا البــث لعمليــة مونتــاج تتصــل اتصــاال وثيقــا بــاإلخراج ويعتمــد هــذا الشــكل فــي البــرامج 

                                                           

 . 236 – 231ص  –مرجع سابق  –محمد منير حجاب  -1
دار الوفاء لدنيا  - ) وأهميتها التطبيقية والتعليم والتعلم( اإلذاعية والتلفازيةالتقنيات  -مصطفى حميد كاظم الطائي  -  2

 . 59- 53ص 1/2007اإلسكندرية ط - الطباعة والنشر 
 . 116ص –مرجع سابق  –جمال العيفة  -3
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ويتميــز اإللقــاء فــي البــث التلفزيــوني ســواء منفــردا أو حواريــا عــن اإللقــاء فــي البــث ... الثقافيــة

  1.وذلك عبر شاشة الجهاز، ةاإلذاعي في أن الملقي يواجه الجمهور مجابه

  :الملقي في التلفزيون

، إن الشاشــة التلفزيونيــة تخلــق عالقــة أوثــق بــين الــذين يظهــرون عليهــا وبــين الــذين يشــاهدونها

وعـن ، وعليه فالبد من التأكيد على تقوية تلك العالقة وتتم تلك التقوية عن طريق المظهر أوال

  2.عن طريق التعبير الصوتي باإللقاء ثانيا طريق التعبير البصري بالوجه أو بالجسم أو

وعلــــى هــــذا األســــاس تصــــبح مهمــــة اختيــــار األشــــخاص الــــذين يســــاهمون فــــي تقــــديم البــــرامج 

  . وعرضها في التلفزيون مهمة دقيقة وصعبة في كثير من األحيان 

  :صفات الملقي في التلفزيون

وان ، علـى الشاشـةأي الشخصية المناسبة التي تقنـع مـن يشـاهدها ، شخصية ذات حضور�- 

 .تكون منسجمة مع المادة التي تقدمها

 .تتقن التعامل مع الكاميرا�- 

 .واعية لما تقول�- 

 .سريعة البديهة�- 

 .ذات تعبيرات وجه هادئة�- 

 .واعية لدور اإلعالم�- 

 .مناسبة لمضمون الرسالة اإلعالمية�- 

 .بأداء بسيط غير متكلف، التفاعل مع النص والجمهور�- 

 . المستوى التعليمي جيد�- 

 .لذكاءا�- 

 .القدرة على التخيل�- 

 .التواضع والثقة بالنفس�- 

 .القدرة على العمل الجماعي�- 

 .الصبر�- 

 .اآللية النطقية المتميزة�- 

                                                           

 . 114 – 113مرجع سابق ص –فاروق سعد  -1
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 .النشاط والحيوية�- 

التــــأثير فـــــي اآلخـــــرين عــــن طريـــــق ظهـــــوره بصــــورته الذاتيـــــة المثلـــــى التــــي يريـــــد إيصـــــالها �- 

 1.لآلخرين

فــان ، )خفــة الظــل(ثابتــة أال وهــو والبــد مــن التأكيــد علــى عامــل حســي ونفســي لــيس لــه قاعــدة 

هنـــاك أشخاصـــا كثـــرين ليســـوا مـــن الوســـامة فـــي شـــيء ومـــع ذلـــك فـــإنهم جـــذابون فـــي الصـــورة 

ومـع ذلــك تالحــظ ، وهنــاك الكثيـر مــن األشـخاص ال يتمتعــون بحــالوة صـوتية زائــدة، التلفزيونيـة

  .أن المشاهد يرتاح لهم من ناحية السماع

ة الحميمــــة بــــين المقــــدم والمتفــــرج هــــو الحضــــور وهنــــاك عامــــل آخــــر مهــــم فــــي خلــــق العالقــــ 

وأحاسيس الناس تجاه شخص معـين قـد يخلـق منـه شخصـية  فتوارد أفكار، االجتماعي والشهرة

  2.تلفزيونية محبوبة بغض النظر عن عوامل أخرى كثيرة

  :العربية و التلفزيون اللغة

إلـــى الخاصـــة  لمـــا كـــان البـــث التلفزيـــوني مجـــال مـــن مجـــاالت اإللقـــاء؛ فـــال بـــأس مـــن اإلشـــارة 

ومــا تحققــه مــن ســمة تلفزيونيــة  هــي ســمة التطــابق بــين الكلمــات ، المعرفيــة فــي اللغــة العربيــة

يقـول عبـد العزيـز ، الن المشاهد يميل إلى تصديق الصورة أكثر مما يثق فـي الكلمـة، والصور

إلــى ، اصــة المعرفيــة فــي اللغــة العربيــة ظــاهرة مــن تركيــب حروفهــا علــى حــدةهــذه الخ:" شــرف

إلــى تركيــب قواعــدها وعباراتهــا فــي بنيــة الشــكل التلفزيــوني وفنــون ، تركيــب مفرداتهــا علــى حــدة

  3".اإلعالم المختلفة

األســتاذ فــي اللغــة العربيــة يكفــي فيــه إنشــاء عالقــة  إن:" ويعقــب فــاروق ســعد علــى ذلــك قــائال

ين موضــوع ومحمــول ومســند دون حاجــة غــالى التصــريح بهــذه العالقــة نطقــا أو كتابــة مؤقتــة بــ

اإلسناد الـذهني ال يكفـي فـي اللغـات الهنـدو أوربيـة إال بوجـود لفـظ صـريح مسـموع  في حين أن

  ".أو مقروء يشير إلى هذه العالقة في كل مرة وهو فعل الكينونة من اصطالحهم

: دون حاجـة إلـى أن تقـول كقـولهم" زيـد شـجاع"ل اإلعـالملك أن العربي يقول على سبيومثال ذ

  ".زيد هو شجاع"

                                                           

  . 188 – 187ص –مرجع سابق  –سف مسلم أبو العدوس يو  -1
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و إلــى جانــب ذلــك هنــاك خاصــة أخــرى  تجعــل اللغــة العربيــة أكثــر إعالميــة مــن غيرهــا مــن  

 ذلــك أن، التــي تتميــز بســمة الداللــة" اإليجــاز المعرفــي"وهــي خاصــة ، اللغــات الحيــة المعروفــة

 إذن 1،يســـــاعد المحـــــرر علـــــى جعـــــل معنـــــى خبـــــره واضـــــحاإدراك العالقـــــات الدالليـــــة لأللفـــــاظ 

فاإليجاز والمباشرة في الكالم واالقتصـاد فيـه أهـم سـمات اإلعـالم والتلفزيـون وهـي موجـودة فـي 

  .اللغة العربية فقط

  :العالقة بين الملقي والكاميرا والالقط

إلـى ، التـي تصـورهلما نتكلم عن التلفزيون تتراء لنـا عـدة أمـور هـي المقـدم فيـه وعدسـة الكـاميرا 

ـــذي ينقـــل صـــوته  ـــى أن الكـــاميرا جهـــاز "جانـــب المـــايكروفون ال ولعـــل مـــن المفيـــد أن نؤكـــد عل

يســتطيع أن يكبــر ويقــرب األشــياء إلــى عــين النــاظر ويســتطيع أن يضــخم أبســط التفاصــيل فــي 

والبـــد للملقـــي إذن فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة أن يعـــرف لغـــة الكـــاميرا واألجهـــزة المســـتعملة ، التعبيـــر

  .بل وتكبر بالنسبة للناظر، يفية عملها ويدرك بان أية مبالغة في التعبير سوف تتضحوك

  اإللقاء في الشعر: خامسا

  :تاريخ القصيدة

إذا ما تحدثنا عن القصيدة فإننا مباشـرة نتجـه صـوب سـوق عكـاظ فالقصـيدة الشـعرية مـن أقـدم 

قـــديما وبلغـــوا بهـــا أعلـــى واهـــم وســـيلة اســـتعملها العـــرب ، وســـائل االتصـــال التـــي عرفهـــا البشـــر

المراتــــب ألن أداة تعبيرهــــا اللغــــة العربيــــة التــــي تمتــــاز بكثــــرة المترادفــــات ودقــــة التعبيــــر وثــــراء 

باإلضـــــافة إلــــى مــــا تحملـــــه مــــن رنــــين وجـــــرس يجعلهــــا أطــــوع للشـــــعر ، األســــلوب والمشــــتقات

  .وموسيقاه

لقبيلــــة ويشــــيد األداة األساســــية التــــي يعبــــر بهــــا عــــن رأي ا، فلقــــد كانــــت فــــي العصــــر الجــــاهلي

التــي ، كــالحج والمواســم واألســواق، إللقائهــا وكــان أصــحابها يختــارون انســب األمــاكن، بأفعالهــا

  2.يجتمع فيها العرب دوريا وبأعداد كبيرة

دورهـــا فـــي " حســـان بـــن ثابـــت"ولمـــا جـــاء اإلســـالم كـــان لقصـــائد الشـــعراء المســـلمين مـــن أمثـــال 

  .مناصرة الرسالة المحمدية

                                                           

  . 115مرجع سابق ص –فاروق سعد  -1
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فلقــد ظهـر بمـا يســمى بالشـعر السياسـي حيــث اعتمـد معظـم خلفائهــا ، يـةأمـا فـي عصــر بنـي أم

علــــى الشــــعراء السياســــيين مــــن أمثــــال جريــــر والفــــرزدق ، فــــي الكثيــــر مــــن قضــــاياهم السياســــية

  1.واألخطل

التـي حلـت " الشـعوبية"فقـد ظهـرت عصـبية مـن نـوع آخـر تحـت اسـم ، أما في العصـر العباسـي

  .واألجناس التي ينتمون إليها لألمم راء الشعوبيونحيث تحمس الشع، محل العصبية القبلية

، شــيعة، ســنة(كمــا ظهــرت فــي نفــس الفتــرة عصــبيات مــن نــوع ثالــث هــي العصــبيات المذهبيــة 

  ...ديك الجن الطرماح، وكان من شعرائها الكميت ودعبل الخزاعي...) خوارج، معتزلة

وهــي العهــود التــي شــهدت ، المماليــكأمــا فــي عهــد الخالفــة الفاطميــة والســلطة األيوبيــة وعهــد 

وبقيــت  2فكـان للشــعر المكـان األول فــي اإلعـالم والدعايــة والحـرب النفســية، الحـروب الصــليبية

  .للقصيدة الشعرية مكانتها ووظيفتها السياسية واالجتماعية واإلعالمية والدعائية ليومنا هذا

محمـد العيـد آل خليفـة ومفـدي : أكثـر مـثال ولكـل حـادث شـاعر أو، لقد كـان لكـل فتـرة شـعراؤها

  .زكريا في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي

  3.فقد جند معظم الشعراء للدعاية للمشاريع الحكومية، أما بعد استقالل الدول العربية

الــذي طغــى عليــه التطــور ، وفــي مجتمعنــا المعاصــر فقــد تضــاءل دور أهميــة القصــيدة الشــعرية

  4.اهيرية الحديثةالتكنولوجي من وسائل االتصال الجم

  :الشعر وٕالقاؤه

ولقد حـاول الجـاحظ التمييـز بـين الشـاعر والخطيـب عنـد العـرب علـى أسـاس أن الشـاعر يعبـر 

وقــد يــدرج الخطيــب بعضــا مــن الشــعر ليــزين خطبتــه وقــد  5بالشــعر أمــا الخطيــب فيعبــر بــالنثر

  6.يكون شاعرا أحيانا

                                                           

 . 10- 08دار المعارف بمصر ص  – الشعراء الصعاليك في العصر األموي –ينظر حسين عطوان -1
 17-  07ص  2010الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  – الشعر العباسي وابرز اتجاهاته وأعالمه –عروة عمر  -2

. 
 . 98ص 1998الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  – الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي –مصطفى بيطام  -3
 1ط –عالم الكتب الحديث  – السيرة الذاتية و قراءة في التجارب السيرية لشعراء الحداثة الغربية –محمد صابر عبيد -4

 .  49-42ص  2007-
 –لجنة التأليف والترجمة والنشر –عبد السالم هارون : ت – والتبيينالبيان –أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  -5

 . 159ص  1ج– 1948القاهرة 
 .      27ص -المرجع نفسه   -6
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ن وضـع كتـابين أولهمـا فـي الخطابـة كما أن أرسطو طاليس أيضا فرق بين الخطبـة والشـعر بـأ

  .والثاني في الشعر

كليـــة جديـــدة تجمـــع بـــين القطبـــين ، وهـــو بمثابـــة حـــد أوســـط، فـــن الكلمـــة، الشـــعر: "يقـــول هيغـــل

وقد جمعـت بينهمـا علـى ، لتحقيق تركيبها ولتسمو بهما، المتمثلين بالفنون التشكيلية والموسيقى

يســتند الشــعر مــن جهــة أولــى ...يــة الروحيــةهــو مســتوى الداخل، إلــى مســتوى أعلــى، هــذا النحــو

ويتوســـع مـــن الجهـــة الثانيـــة ويتضـــخم ليؤلـــف مـــع ...إدراك الداخليـــة مبـــدأ نظيـــر الموســـيقى إلـــى

  1..."عالما موضوعيا، التمثيالت والحدوس والعواطف الداخلية

 فـاألول يعتبـر الشـكل، فهيغل هنا يعتبر الشعر مزيج من فنين كبيرين هما التشـكيل والموسـيقى

الخـارجي للقصــيدة مــن تمــثالت مرئيــة أمــا الثــاني فهــو الحــدوس والعواطــف واألهــواء والخلجــات 

  .فالشعر إذن يتكون من فني التشكيل والموسيقى، الداخلية للقصيدة

فـــي الشـــروط التـــي يســـتخدم فيهـــا الخيـــال الشـــعري ، ويميـــز هيغـــل بـــين الشـــعر والفنـــون األخـــرى

الفنـــون األخـــرى فهـــي تســـتعمل وســـائل ماديـــة ملموســـة  أمـــا 2إبداعاتـــه كمـــواد للتعبيـــر الخـــارجي

  .وليست محسوسة

، واألصــل فــي الشــعر عامــة انــه معــد لإللقــاء علــى النــاس قبــل أن يكــون معــدا للقــراءة المنفــردة

ذلك أن كتابته ونشره في الكتب أو الصحف هما في الحقيقة بغايـة صـيانته مـن الضـياع لـيس 

 والشـــــــهنامة والرمايانـــــــا والمهابراتـــــــه واألوديســـــــة اإلليـــــــاذةفقـــــــد بـــــــات معروفـــــــا أن مالحـــــــم : "إال

وأنشودة روالن وملحمـة السـيد وغيرهـا مـن المالحـم نشـأت وتطـورت وانتشـرت  وديجنيساكريتاس

  .3"شفهيا على السنة المنشدين وعرفها الناس بالتواتر قبل أن تدون وتسجل في الكتب

جـز وقصـائد علـى مسـامع الجمـاهير فـي والمعروف أن الشـعراء العـرب قـد القـوا أشـعارهم مـن ر 

ألقيــت ونالــت االستحســان مــن  ولــم تــدون المعلقــات إال بعــد أن، الواحــات والمضــارب واألســواق

ومــن هــؤالء ، كلهــا أعــدت لتلقــى، المســتمعين فــي ســوق عكــاظ وخارجــه وفــي البالطــات وغيرهــا

تمـــام وأبـــو نــــواس الشـــعراء النابغـــة الـــذبياني واألخطـــل والمتنبــــي وعمـــرو بـــن أبـــي ربيعــــة وأبـــو 

  .وغيرهم

                                                           

 .. 07ص 1981 1بيروت ط –در الطليعة  –جورج طرابيشي : تر – فن الشعر –هيغل  -1
  .14ص -المرجع نفسه   -2
  . 22ص –مرجع سابق  –فاروق سعد  -3
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ومـــن الشـــعراء الغـــربيين الـــذين ألقـــوا قصـــائدهم فـــي بالطـــات ملـــوكهم ولـــم تســـجل إال بعـــد مـــدة 

فرانســـوا فيـــون وكليمـــان مـــارو شـــاعر بـــالط ملـــك فرنســـا فرانســـوا األول وسبنســـر شـــاعر بـــالط "

  .1"الملكة إليزابيث األولى االنجليزية

علـى إسـماع الجمـاهير مقـاطع ، أجانب وعرب، كما انه قد حرص عدد كبير من شعراء اليوم 

، بـوريس باسـترناك، جـاك بريفـر، إليـوت س.ت: عديدة من شعرهم قبل أو بعد نشـره مـن هـؤالء

احمــد ، محمــود الســامي البــارودي، نــاظم حكمــت، ومــن العــرب، يفتشــنكو افيجنــي، بــول إيلــورا

لميعــة عبــاس ، ورصــالح عبــد الصــب، إيليــا أبــي ماضــي، نــزار قبــاني، محمــود درويــش، شــوقي

  2.وغيرهم كثيرون، مفدي زكريا، عمارة

البــد أن ، إن وجــدت، أن األصــول أو الجــذور الدراميــة فــي الشــعر العربــي:"يقــول جــالل الخيــاط

تقتـرن بمظــاهر تمثيليــة معينــة فالشــاعر ال يقــدم نصـا دراميــا تمثيليــا دون أن يكــون علــى معرفــة 

ي متقن أو بأداء عفوي ممـا عهـد لـدى شـعوب بشكل فن، ما بطريقة احتواء ذلك النص مسرحيا

  3".مختلفة في أعيادها ومواسمها وأماكن تجمع الناس واحتفاالتهم ولهوهم

وهــذا يــدل علــى أن النصــوص الشــعرية منــذ القــدم كانتــا تلقــى علــى النــاس بشــكل فيــه نــوع مــن 

يمات التمثيــل أو الحضــور المســرحي وهــي التــي يســتعمل الشــاعر فيهــا حركــات أطرافــه أو تقســ

  .وجهه ليوصل للمتلقين الرسالة المقصودة من وراء ما نظم

  :أسلوب إلقاء الشعر

فــان جمــال هــذا النــوع مـــن األدب ، يعتمــد إلقــاء الشــعر بالدرجــة األولــى علــى إظهــار موســيقاه

وال يختلــف الشــعر ، يكمــن فــي ترتيــب األلفــاظ وتركيبهــا وفــي القافيــة وأوزان المقــاطع الصــوتية

األوزان فــــي القصــــيدة  مــــا ســــمي بالشــــعر الحــــر عــــن القــــريض إال فــــي أن العربــــي الحــــديث أو

ولـــيس شـــرط أن تلتـــزم القافيـــة أو يجـــوز تنويـــع ، الواحـــدة قـــد تتنـــوع وال تبقـــى علـــى حالـــة واحـــدة

ـــزام بهـــا والحـــق فـــان الشـــعر العربـــي يعتمـــد اعتمـــادا كـــامال علـــى جـــرس ، القافيـــة أو عـــدم االلت

  4.التي تعطي للكلمات داللة معينةوالجرس هو الخاصية الصوتية ، الكلمات

                                                           

  .23ص -مرجع سابق  –سعد  فاروق -  1
 .23ص -المرجع نفسه   -2
 –منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  –دار الرشيد للنشر  – األصول الدرامية في الشعر العربي –ينظر جالل الخياط  -3

 . 37ص 1982العراق 
 . 13ص  –مرجع سابق  –سامي عبد الحميد وبدري حسون فريد  -4
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وقـــد تكمـــن تلـــك الخاصـــية فـــي حـــرف مـــن الحـــروف أو فـــي مقطـــع صـــوتي أو فـــي نيـــرة الكلمـــة 

  1".وقيمة الجرس في األلفاظ ليست صوتية محضة وٕانما هي أصوات دالة"

، وقــد اعتمــدت األوزان فــي تقســيماتها علــى المقــاطع الصــوتية ســواء كانــت ســاكنة أو متحركــة

كمـــا تعتمـــد موســـيقى الشـــعر علـــى النبـــر فـــي ، لـــى النســـج المفتـــوح والنســـج المغلـــقوبالتـــالي ع

ومــن المعــروف أن هنــاك ثــالث مجموعــات مــن الكلمــات فــي اللغــة العربيــة ، المقطــع الصــوتي

فهنــاك نبــر علــى المقطــع األول مــن الكلمــة وهنــاك نبــر علــى ، قســمت مــن حيــث مواقــع النبــر

  2.خيرالمقطع الوسط وهناك نبر على لمقطع األ

 De la diction:كتابـا فـي إلقـاء الشـعر عنونـه ب" بـول فـاليري"وقـد حـرر الشـاعر الفرنسـي 

des vers 

مكن أن يطبق مـا فيـه لـيس علـى إلقـاء الشـعر الفرنسـي فحسـب بـل ي في إلقاء األبيات الشعرية

  .على إلقاء الشعر بأية لغة أخرى ومنها العربية

قــد يكــون مــن ، عنــدما نــدرس أي مقطوعــة شــعرية:" قــائالملقــي القصــيدة " بــول فــاليري"خاطــب 

أن نوفـق بـين ،أن نضـع أنفسـنا فـي مكـان المغنـي، نقيم هذا المبحـث علـى العنـاء الضروري أن

الـــذي يناســـب ، ثـــم نخفضـــه حتـــى المســـتوى األقـــل اهتـــزازا، صـــوتنا وامـــتالء الصـــوت الموســـيقي

، ايــة الجــوهر الموســيقي للقصــائدأن هــذا هــو الســبيل الوحيــد إلــى حم وخيــل إلــي، أبيــات الشــعر

ويــدرس الــنص مــن ناحيــة البــدء والنغمــات ، يوضــع الصــوت بعيــدا عــن النثــر، قبــل كــل شــيء

  .والكلمات ثم يقلل شيئا فشيئا الوضع الذي بولغ فيه مع البداية حتى بلغ مستوى الشعر

سوســة ال بطريقــة تكــاد تكــون ال مح، اقتربــوا منــه بــال عنــف، تتعجلــوا الوصــول إلــى المعنــى ال

وال تجنبــــوا طــــويال تأكيــــد بعــــض ، تصــــل إلــــى الحنــــان والعنــــف إال فــــي الموســــيقى وبالموســــيقى

وابقــوا فــي الحالــة ، ال وجــود إال لمقــاطع الكلمــات واإليقاعــات، الكلمــات ال وجــود للكلمــات بعــد

علـى اإلضـرار بشـكل _ الـذي جـاء شـيئا فشـيئا_الموسيقية الخالصة التي ال يقـدر فيهـا المعنـى 

الشـــــكل بوصــــفه اللمســــة األخيــــرة التــــي ســــتغيب شـــــكل  وفــــي النهايــــة دخــــول هــــذا، ســــيقىالمو 

  .مقطوعتكم دون أن تفسدها لكن أن تحفظوا المقطوعة أوال وقبل كل شيء

                                                           

 –دار الحرية للطباعة  – األلفاظ ودالالتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب جرس –ينظر ماهر مهدي هالل -1

 . 09ص 1980العراق  –بغداد  –وزارة الثقافة واإلعالم  –دار الرشيد للنشر 
  . 137ص  –مرجع سابق  –سامي عبد الحميد وبدري حسون فريد  -2
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وتخلطـون ، وتكتشفون دوركم وتعملون على تصوير شيء من الحيـاة، وأخيرا تأتي هذه اللحظة

إحساســـا عميقـــا مـــا يلـــزم مـــن نبـــرات وعالمـــات بهـــذه الموســـيقى التـــي تعلمتموهـــا وأحسســـتم بهـــا 

  1.بحيث تبدو وكأنها نابعة من عواطف احد الكائنات وأهوائها، تحويل

حصر هذا القول كل ما يتعلـق بطريقـة إلقـاء الشـعر بأسـلوب رائـع شـامل مـانع بحيـث لـم يتـرك 

  .أي تفصيل

ب أن يضـــع ملقـــي المقطوعـــة الشـــعرية بالمقطوعـــة الموســـيقية وعليـــه يجـــ" فـــاليري"فقـــد شـــبه    

فالشـاعر أيضـا يرفـع ، القصيدة نفسه مكان المغنـي الـذي يوافـق بـين صـوته وصـوت الموسـيقى

  .صوته ويخفضه حتى يناسب أبيات الشعر

وان ، كمــا اعتبــر أن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة للمحافظــة علــى اإليقــاع الموســيقي للقصــيدة   

عواطـف محافظـا فـي نفـس الوقـت علـى يتقدم الشاعر نحو هدفه بطريقة سلسة كلها أحاسيس و 

  . إذا حفظ الشاعر شعره قبل أن يلقيه وال يتم ذلك بشكل جيد إال، إيقاع القصيدة

عليه أن يخلط بالموسيقى التي تنبـع مـن إحساسـه ، فمثال الشاعر إذا صور شيئا من الحياة   

بعـة مـن عواطـف فتبـدو القصـيدة وكأنهـا نا، وهـذا مـا يلـزم مـن نبـرات وعالمـات تحويـل، العميق

  .احد الكائنات وأهوائها

وهذا ما يدفعنا إلى استنتاج معادلة بسـيطة مفادهـا أن القصـيدة هـي الجسـد والموسـيقى هـي    

  .الروح التي تحركه وتبعث في الحياة

  :قواعد إلقاء الشعر

ل هناك قواعد يشترك فيها إلقاء الشعر القديم والحديث وهناك قواعد خاصة ينفرد بهـا إلقـاء كـ 

  :نوع

  :القواعد العامة المشتركة

واالقتصـــاد فـــي إخـــراج ، أي اخـــذ الشـــهيق الكـــافي، تـــوفير الســـيطرة التامـــة علـــى التـــنفس�-1

 الزفير بحيث

  .يمكن إلقاء أكثر من شطر واحد بزفير واحد

تــــوفير مــــدى صــــوتي كــــافي بحيــــث يمكــــن للشــــاعر أو الملقــــي أن ينــــوع فــــي الطبقــــات �-2

 الصوتية حسب

  .لألبيات الشعرية وحسب تصاعد األحاسيس والمشاعرالمعاني المختلفة 
                                                           

  .442ص - مرجع سابق  –سامي عبد الحميد وبدري حسون فريد  -  1
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وتعتمــد ، تــوفير القــوة الكافيــة بحيــث يمكــن إيصــال الصــوت إلــى أبعــد مكــان فــي القاعــة�-3

 القوة الصوتية

، بالطبع على عدد األشخاص المستمعين وعلى المكان وعلى الحالـة التـي يعبـر عنهـا الشـاعر

الن الـــرنين يضـــفي علـــى اإللقـــاء ، ف أنواعـــهكمـــا البـــد هنـــا مـــن االعتنـــاء بـــالرنين علـــى اخـــتال

  .حالوة ويمنحه عمقا جديدا

وذلـــك عـــن طريـــق التأكـــد مـــن إخـــراج الحـــروف مـــن ، تـــوفير الوضـــوح التـــام فـــي النطـــق�-4

كمــــا البــــد مــــن االعتنــــاء بــــالوقف ، والتأكــــد مــــن إخراجهــــا كاملــــة، مخارجهــــا الصــــحيحة

 .على الكلمات المهمةوالبد من االهتمام أيضا بالتركيز ، الصحيح والنبر الصحيح

تــوفير األحاســيس المناســبة لمعــاني األشــعار وذلــك عــن طريــق اإليقــاع المناســب وعــن �-5

والحـق أن المشـاعر ال يمكـن أن تصـل إلـى المتلقـي إال ، طريق البناءالصوتي لألشعار

  .إذا كان الملقي قد تحسس بها مسبقا

  :القواعد الخاصة

وٕاذا صـادف ، أن يقـع فـي نهايـة المعنـىأن ال يكون الوقف في نهاية الشـطر بـل يجـب �-1

 .أن وقع الوقف في غير محله فسوف يتشتت المعنى

عدم التضحية بموسيقى الشعر في سبيل إبراز المعاني ويجب عدم التضحية بالمعـاني �-2

 .في سبيل االلتزام بموسيقى الشعر وال بد أن يتوافر التوافق الموسيقي والمعنى

وال ، )القـوافي(الرتابة الصوتية بسـبب تشـابه نهايـات األبيـات التأكد من عدم الوقوع في �-3

بـــد مـــن التنـــوع فـــي اإللقـــاء وذلـــك باالســـتعانة بـــالنبر والمـــد والقصـــر ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن 

  .وسائل التنويع
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  نبذة عن الحصة والشاعر الفائز: المبحث األول

  :  التعريف بالشاعر ناصر لوحيشي

بقسنطينة أستاذ بكلية اآلداب والحضارة اإلسالمية  1964سبتمبر من سنة  26من مواليد 

في جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة يدّرس مقياسي عروض الشعر وموسيقاه والنحو 

ضليع جدا علوم اللغة العربية ويتقن اللغة  االنجليزية ويحسن الفرنسية كما يعرف بفصاحته 

بمخارج الحروف حصل على جائزة البوكر في الشعر العربي من قناة جهوري الصوت عالم 

في طبعتها األولى لقصيدته المعنونة بـ رؤى ودمعة والتي هي والقناة  2016الشروق لعام 

  محل دراسة لرسالتنا 

  كما ونود أن ننوه بما صدر له فله العديد من المؤلفات والدواوين الشعرية 

  : الدواوين 

  فجر الندى 

  ء لألطفال رجا

  لحظة وشعاع 

  مدار القوسين 

  )وهي تعالج مأساة التدخين (اللفافة الملعونة  

  : مؤلفاته 

  مفتاح العروض والقافية 

  الميسر في علم العروض 

  صحح لغتك 

  المنصوبات والمجرورات في العربية 

  موسوم  -)1كما ولديه شريط سمعي في جزأين 

  1)قرص مضغوط  إلىوتحول فيما بعد . (أهازيج الطالب  -)2
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  : نبذة عن حصة شاعر الجزائر لقناة الشروق 

بادرت قناة الشروق بإطالق أول حصة من نوعها في تاريخ اإلعالم الجزائري السمعي   

البصري تحت مسمى شاعر الجزائر  مقدمها ومنشأ الفكرة اإلعالمي المعروف سليمان 

وظلت أدوارها  2016تاريخ انطالقها فيفري  2)أنها مغامرة ( عبر عنها هو نفسه بخليلي و 

  : تتكون لجنة التحكيم من  2016الى غاية ليلة الثالثاء جوان 

  الكاتب والشاعر محمد الصالح حرزاهللا رئيسا  -1

  األخضر فلوس  -2

  محمد جربوعة الملقب بمحامي الشعراء -3

  الشاعرة والروائية ربيعة جلطي  -4

حيث فاز الشاعر ناصر لوحيشي بجائزة وقدرها خمسمائة ألف دينار جزائري زائدا وسام 

الشعراء وحجة كاملة مدفوعة التكاليف من مجمع الشروق ، وقد تقدم على كل من ياسين 

  ابرين وخليدة طابو احمد العماري ورابعة العدوية بدري 

روق عنوان الحصة ونموذجها شاعر الثوري مفدي زكريا كتكريم وتخليد وقد جعلت قناة الش

  3ألفين وثالثمائة واثنان مشاهد : لذكراه ، ونسبة المشاهدة للحصة األخيرة تقدر بــ

  شروط المشاركة في المسابقة 

  : وهي كاتالي وضع المشرفون على الحصة شروطا تعتبر منطقية 

 التزيد عن خمسة قصائد wordالقصائد المراد المشاركة بها مكتوبة  ارسال

  االبتداء بسيرة ذاتية غير مستقلة عن صفحة القصيدة 

  ارسالها عبر البريد االلكتروني للقناة 

تتعرض هذه المشاركات لعملية فرز لم تحدد القناة طريقتها إال أن االلقاء فيما بعد يعد 

  .سنى معرفة فارس الشعراء ضروريا والحضور حتمي كي يت

  

  

  

                                                           
2
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  :القصيدة الفائزة 

  رؤى ودمعة : المعنونة بـــ يقول الشاعر ناصر لوحيشي في قصيدته

  بوح العشيات المنفتح 

  رؤى دمعة 

  واصحو استميح العفو من الفجر 

  واستجري خطى السنوات

  استفتي لياليها 

  تظل الشمس راجفة 

  فيحنو ظلي الباكي يساريها 

  أال يا نجمة االبدية 

  ياربعة 

  ألنت الخطب 

  أنت البدو 

  واالنساب  

  في أبهى معانيها 

  رؤى دمعة 

  مالمحك التي عانقتها سري 

  القلب محموال على صدقي  فه

  فأنت اللؤلؤ المكنون 

  أنت المزن 

  واألنداب في حلقي 

  العشيات ماثلتني رؤاها 

  فانحنى موعدي 

  وظل وريف 

  فترشفت من حنيني قليال وتنسمته 

  فنعم الرشيف 

  وتسقطت ثمرة الشوق نجوى 
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  وسؤاال قد غار منه الخريف 

  أتدري ؟:قال 

  لست أراني موسيمي الرؤى : فقلت 

  فشعري رهيف 

  وتناجيت في الصفاء فلما 

  بلغ المنتهى 

  توارى الحفيف 

  غضبة الشعر 

  ذروها في صداها 

  يستوي مرة 

  ويسري يخيف 

  مرج الشوق 

  شوقنا فاستفاقت 

  ذكريات الصبا 

  فحن المنيف 

  حين أصدى المنيف صّد القصيدي

  الشجر الروح في ثرايا كثيف 

  مرد الصرح برزخ 

  من حنين 

  وله في ضحى 

  ووجدي شفيف 

  أنا صادم 

  وغيثها صد عني 

  وغمام الرؤى 

  ندا يستضيف 

  إيه يانخلة العشي استريحي 

  أنا باق وذاق دفء أليف 
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  جدتي 

  والكالل منك ربيع 

  والتجاعيد فيك مرئ لطيف 

  ربتي جدتي فجنبي أنين 

  لمسة منك 

  مزنة ونصيف 

  فإلى األمس 

  والسحاب غياب 

  أتسنى وبعض حلمي نزيف 

  ياصباح الخميس هل من ربيع يترأى

  4فإن شوقي يصيف
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  تحليل القصيدة سيميائيا: المبحث الثاني

  1:ائية للقصيدةيممقاربة سي

ائيات وحقول الثقافة ، وليس هذا فحسب بل إن هناكبين حدودها يمومن هنا تتداخل السي"... 
كن ائية ، والوحدة الثقافية التي يميمبين الوحدة السي" امبرتو إيكو"، فقد ربط الناقد اإليطالي 

من خالل سياقها الثقافي وقد تكون هذه الوحدة مكان أو  أن تحقق استقالال نسبيا يتيح إدراكها
  .1"رغبة أو شعورا ، شريطة أن تكون نظاما متكامال 

لي من خالل إن الجسد من حركات وٕايماءات هو في الحقيقة عالمة ثقافية تأخذ بعدها الدال
، كما هو معروف بالنسبة للفظ  )داخل الثقافة الواحدة أو خارجها (االجتماعيةالمواضعة 

الدال ، فالوحدة الثالثية التي تكون هذه العالمة من الدال المتمثل في لفظة الجسد والمدلول 
ال المتمثل في الصورة المرتبطة به ، أما المرجع فهو مجموع الترسبات الفكرية في الخي

  .واإليصال  ي إليه سمة الجسد في طريقة التعبيرالثقافي الذي تنتم
نتاجا ثقافيا اجتماعيا تفاعليا تواصليا وبنية  باعتبارهاومن بين األشكال الثقافية الجسد 

  .عالمية وثقافية اجتماعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1
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  :ارــــاالختي 

في قصيدته على الموروث الديني والذي يدخل ضمن تكوينه  استندن ناصر لوحيشي إ     
لكتاب اهللا ، ولكنه ال يستفيد من هذا الموروث بتضمين  حامال واالجتماعيباعتبارهالنفسي 

مسبغا قصيدته بمسحة شعورية تنهب اآليات والقصص الدينية بل هو يستعير لغة القرآن 
مالته فيها أعليها بت اتكأو ملفوظاتهاختيار أيضا إلى الطبيعة في  استندالمشاعر ، كما أنه 

  ومن ذلك  إلقائهوذلك بادي في طريقة ، ومخاطبتها
  :بوح العشيات المنفتح

خبرا لمبتدأ " بوح"لقد عنون الشاعر ناصر لوحيشي قصيدته بجملة اسمية ، كانت مفردة 
حتى كانت تساوره منذ بدايات بعيدة التي يريد إخبارنا بخلجاته ومشاعره  محذوف ، وكأن به

وناته في هاته نأراد اإلفصاح عن مكفقد هو نفسه كان يجهل هذه البدايات الشعورية ، 
العشيات ، كما أن توظيفه الجملة اإلسمية كعنوان لقصيدته تصب في مصب واحد مع 

له مدلوله ، فهذا  هحذف المبتدأ ، حيث أن توظيف الجملة االسمية تفيد االستمرار وتقتضي
ثبوت المدلوالت على وجه ها ، وهو لة االسمية في العنوان وحذف مبتدئفي توظيف الجم

  .االستمرار 
مناجاة الشعورية عند بالجمع ، هي داللة أيضا على استمرارية هذه ال"العشيات"إن لفظة 

، فهي لم تكن بالعشية الواحدة أو اثنين أو ثالث ، بل راح مداول االستمرارية شاعرنا ناصر
إلقائي كبير ومؤثر في  انعكاس، وهذا له " المنفتح"ألبعد من هذا بكثير في توظيف لفظة 

لقصيدة ، بحيث أنه يشعر من خالل هذه االستمرارية بالتجربة الصادقة في هذا المتلقي ل
الحظنا من خالل المشاهدة للماضي ، ولقد الت في الطبيعية والعودة البوح والمناجاة والتأم

وحيث أنه قام  انكسارحزينفيهخافت  نوان ، أنه تلفظه بصوتلهذا العوتتبع الداللة اإللقائية 
  " رؤى ودمعة"اإللقاء حين تابع مباشرة للمقطع التالي  باسترسال

والحزن للماضي والذكريات هي داللة لفظية  أراد إقران العنوان بداللة مشابهة لهذا الحنينلقد 
  ".رؤى ودمعة"

كما انه أيضا اعتمد المطالع كلها جمل اسمية بل في معظم مقاطع القصيدة الشعرية وهذا ما 
  :ولنأخذ مثال بعض المطالع، يثبت كالمنا السابق
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  :االسميةالجمل 

ها دليال على سكونة في القصيدة ليست والكلمات الوصفي االسميةإن استعمال الجمل 
ناصر  يةمتمكنة في نفسالالشديدة و  االنفعاليةعلى  داللة وجنوحها للوداعة بل قد تكون

التي  زمانبو قد الحظنا هذا بعد أن تراءت لنا فكرة العالم األلماني لمالزمة له ، و و شي يلوح
كلمات يتميز بزيادة عدد كلمات الحدث على عدد  االنفعالالشديد  اإلنسانإن "مفادها 

، وعرضها الدكتور  1925وقد كان لهذه الفكرة تأثيرا كبيرا منذ ظهورها سنة 1" الوصف 
فلو أخذنا بهذه المقولة ، لحكمنا على القصيدة بأنها  األسلوبفي كتابه عن " سعد مصلوح"

غير انفعالية ، تجنح إلى التؤدة والوداعة ، لكن هذا الحكم ضد ما شعرنا به ، ونحن نقرا 
  من دراسة  هشي دمعةحارة ، وهذا الحكم مبني على ماقمنا بية ، إن قصيدة ناصر لوحالقصيد

أثير السرد القصصي ، د األفعال مفترضا أنها تقوي توقد يخطئ خطئا كبيرا من يحصي عد
، ولنقابل  االنفجاريةداللية متباينة ، أما األسماء فتكشف الحركات  تمتلك مهمةفاألفعال 

  :المقطعين  هاتين
  أنا صاد/   ولهي في ضحى     
  صد عنيوغيثها / ووجدي شقيق        

نالحظ أن المقطع األول ال يحتوي أي فعل ولكن األسماء تخلق فاعلية كبيرة ، أما المقطع 
  .أنه خال من الفاعلية  إالفرغم وجود الفعل الثاني ،

كما انه أيضا اعتمد المطالع كلها جمل اسمية بل في معظم مقاطع القصيدة الشعرية ،    
  :وهذا ما يثبت كالمنا السابق ، ولنأخذ مثال بعض المطالع

  هاجملة اسمية حذف مبتدؤ :رؤى دمعة
  .مبتدأ مرفوع وجملة فعلية في محل رفع خبر :  لتني رؤاهاما ث العشيات

  .ين الحال للمتلقي ووضوحه له أكثر يبه هو داللة إلبتداء تلمبتدأ وظهور وتحقق بيان ا
  :خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي ، وتقدير الكالم :  ة الشعرغضب

 )ة الشعر ضبهي غ (
  :شجر الروح في ثرايا كثيف

  :خلة العشي استريحي نا يإيه 
  .هل من ربيع يترأى الخميساح بصيا
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  :الجملة وامتداداها الزمني 

  الفعل األمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي 
عانقتها ، ماثلتني، انحني، 
ترشفت، تنسمته، تسقطت، 
غار ، تناجيت، بلغ ، توارى، 
مرج ، استفاقت، حن ، 

  أصدى ، صد

اصحر ، استحيح ، استجرى، 
استفتى، تظل ، يحنو ، 
يسارعها ، يستوى ، يسري ، 
يخيف ، صادم يستضيفـ 

  أتسنى، يترأى ، يصيف

  استريحيأتدري، 

تنوعت األفعال الواردة في القصيدة من حيث أزمانها ، امتدت من الماضي إلى المضارع، 
" أتدري واستريحي"  األمرفي فعل  تمثال مرتين إاللكنها لم تقف على عتبة المستقبل 

والحاضر العبوس ، ذلك أن الشاعر ناص لوحيشي بين  قفالقصيدة يتجاذبها الماضي األني
حزنه وتطلعه للوقوف مجددا عما مدى عبق الماضي  واستحضاره في مناجاته نفسه لتحا

  دق عليه المسرات ، فزاوج بين الماضي والحاضر المضارعيغيذهب عنه الحزن و 
، وتماسكها وتداخلها على  اية من حيث توالدهكدينام" يرى عصام شرتح أن التحول يمثل  -

لتحقق بنيات ،  من بنية ثابتةبالجمل  االنطالقهو : المستويات كافة ، أو بمعنى أدق 
ما ل الشعرية ، ممصغرى شديدة التالحم والتعقيد ، او هو توالد البنيات وتداخلها في الج

  1...".واالنفتاحيسمح لها بقدر كاف من المرونة 
  :يقول توفيق الزيدي 

طاقة من حيوية ثه هذه الدإحدى الطاقات المحركة األدبية الشعرية ، نظرا لما تح" هو 
  2"ونشاط داخل النص األدبي 

إن التحول عن اللغة في الكالم الشعري ذو أشكال عديدة فقد يكون تحوال عن قاعدة نحوية 
أو بنية صرفية ، أو وجهة معنوية أو في تركيب جملة ، كما قد يكون التحول عن نسبة 

نة داللية حش ذو عامة في استعمال الظاهرة اللغوية في عصر من العصور ، أو يكون
  .خاصة 

                                                           

  149، ص 2005، 1، منشورات اتحاد العرب ، ط ظواهر أسلوبية في شعر يدوي الجبلعصام شرتح ،  1
،  1987، 2، دار النجاح الجديدة المغرب ، ط مفهوم األدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابعتوفيق الزيدي ،  2

  117ص 
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ناصر لوحيشى توظيف األفعال المضارعة في الجمل الفعلية في بداية القصيدة  اختارلقد -
ليسمع المتلقي أثناء إلقاء الشاعر لها جانبا من تأكيد الحدوث وبطريقة ضمنية إقناع المتلقي 

  :األفعال تحملها هذهفوظات مبني على دالالت هذه المل اختيارولقد كان . بهذه الحقيقة 
، خاصة )...استفيق، انهض(دال ذو مدلول قوي ومترابط معه أكثر منه في دوال ": اصحو"

  ".الفجر"تشكل عالقة داللية وطيدة مع داللة لفظة " اصحو"أن مفردة 
على المحور  االستبدالإننا نالحظ تآزر وتكاتف بين دوال القصيدة ، وهذا بفضل عامل 

ستوى التركيبي أيضا ، فهذا يساعد على متانة وقوة المعنى ، وبالتالي العمودي وبفضل الم
تلقي معبر القناة إلى ال )الشاعر(ب واضح وٕايصال سليم من المخاطِ  تمظهر التلقي بشكل 

  .أو الجمهور
  "يا"والمتمثلة في ياء المنادي  ثم يوظف شاعرنا بعد ذلك أدوات النداء-

  .ياربعة/  بديةأال يانجمة األ
المتلقي أو الجمهور كما هو الحال عند  انتباهتغيير في المطلع داللة واضحة للفت اليعد 

  "أنت"استعمال ضمير المخاطب 
  ألنت الخبئ-
  أنت البدء-
  أنت اللؤلؤ المكنون -
  أنت المزن-

مرة واحدة يظهر لنا قناعته في عدم حاجته إلشراكنا مباشرة في " األمر"وأيضا استعمال 
أن الدالالت السابقة كفيلة بتأثرنا بهذه التجربة  رأىتجربته من باب التأثير في المتلقي ، ألنه 

  .الصادقة
  :نزياح وتنامي الصورة الشعرية اال 

إليه الشعراء  المحك ومجال خصب يتسابقشعرية على الصورة الشعرية معيار أدائي يضع ال
ف جديد ، وٕانما رافقت الفعل اإلبداعي في كل اكل حسب قدراته وخياله  وهي ليست اكتش

المحك األول الذي تعرف به جودة الشاعر وعمقه وأصالته ، أو يكتشف من  ((مراحله وهي 
  1"سرار في الشعراأله تظل من خاللها نصيبه من الضحالة والتعبئة ، ولكنها في الوقت ذات

                                                           

  127، ص 1996، دار الشروق ، مصر ،  النقد التحليلي للقصيدة المعاصرةأحمد درويش في  1
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إلى عالقة المجاز بالحقول الداللية ، فالمجاز يشكل الجزء األكبر من بنية  اإلشارةتجدر 
عواطف للنفسا تمالكالم اإلنساني  بوصفه أداة تعبيرية ، ومصدرا للترادف وتعدد المعنى و 

  .الحادة واالنفعاليةوالمشاعر 
شابهة واالنتقاء قائمة على مبادئ االنسجام والمة فالعالقة بين المجاز والحقول الداللية عالق

وما يهمنا هو الوقوف على تلك والحذف وبالتالي فال نرى حاجة للفصل بينها في الدراسة ، 
ات الداللية والصور الشعرية التي حفل بها النص الذي بين أيدينا علنا نقارب جمالياته مو المق

ساسي أي المعجمي ، ومعنى آخر هو المعنى ونستمتع بها ، فإذا كان لكل كلمة معناها األ
على هذا المحمل حيث تدخل في باب المجاز ، ألنها تؤدي  االستعارةالمجازي ، فإننا نحمل 

اها األصلي نحو معنى آخر مختلف وغير مألوف بتكسير نبالداللة إلى الخروج عن مع
: لنموذجي لها هوكون التعريف افي السمات الداللية ، وعليه ي عليه تعارفمالحاجز ال

خرق قوانين التتابع اخراج الكلمة من معناها األساسي إلى معناها المجازي عن طريق "
  1..."األفقي العادية

  :االستعارة

وهي نوع من 2" صل اللغة العربية إلى غيره لغرض أهي نقل العبارة عن موضعها في "
وجودها في النص الشعري أمرا التعبير الداللي القائم على المشابهة ، من أجل ذلك بات 
  ضروريا فما مدى وجودها في قصيدة ناصر لوحيشي هذه ؟

  :رة أحايين كثيرة منهاااستعان الشاعر باالستع
استعارة ، شبه الشاعر مراحل وأوقات من السنوات بالخطى :استجري خطى السنوات �-

 .من الطريق 
 .انشبه الشاعر الليالي باإلنس: استعارة : استفتى لياليها �-
 الذي يرجف بالشيءشبه الشمس : راجفة تظل الشمس �-
 المكنون ، أنت المزن اللؤلؤأنت البدء ، أنت �-
 .تسقطت ثمرة الشوق نجوى�-

 

                                                           

  137، ص 2000،  2، دار الفالح ، األردن ، ط مدخل إلى علم اللغة، الخولي محمد  1
 .295، ص  1989،  1، تح ، مفيد قميحة، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط لضاعتينابوهالل العسكري ، ا2



 مقاربة سيميائية للقصيدة                     الفصل الثاني                              
 

 

63 

  :  المجاز

 ال محك التي عانقتها سري م�-
 فيحنو ضلي الباكي يساريها �-
  :كناية 

  مي الرؤىلست أراني موسِ  
 :)الضرورة الشعرية (هامش المناورة االيقاعي 

  :نحوي وكمثال على ذلك أنه هناك انزياح كما
  ياربعه/ األبديه نجمة ياأال  /رؤى دمعة 

هذا انزياح نحوى فاألصل عالقة الرفع بالضم لكنها حذفت األواخر بالسكون للضرورة 
  .الشعرية 

  :أكثرها يا في لكان التسكين في أواخرها ج
  .... ، رهيفْ  ، الخريفْ  وريْف، فنعم الرشيفْ وظل 
تساهم في تشكيل شعرية النص الشعري ، بفضل ما " الصورة الشعرية تقنية أسلوبية إن 

تحدثه من اهتزاز في تطابق الدال مع المدلول مما يتيح لنا مجموعة من الصور البالغية من 
  1."وكناية ومجاز ة عار تتشبيه واس

ى هاته الصور التي ارة تركيز المتلقي وتشد فكره إلثهذا وتعمل هذه الصور البالغية على است
  .مرهف  إحساس تسيغها  فيما يملكه منيس

  :التوازي 

متواليتين متعاقبتين أو أكثر عن التوازي ظاهرة موسيقية ومعنوية في آن واحد ، وهو عبارة 
وصوتية أو  إيقاعيةالنحوى المصاحب بتكرارات أو اختالفات –لنفس النظام الصرفي 

  معجمية أو داللية وعلى المستوى التركيبي هو الترادف المعجمي 
  تظل الشمس راجفهْ )معجمي+صوتي +توازي صرفي (رؤى دمعهْ 

  واصحوا ستميح العفو من الفجر 
  واستجري خطى السنوات 

  فيحنو ظلي الباكي يساريها  ) معجمي+صوتي +صرفي (تفتي لياليها  اس

                                                           

 29، ص  1995،  2، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط قراءات أسلوبية في الشعر الحديثمحمد عبد المطلب ،  1
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 )صوتي +صرفي  (توازن            أال يانجمةاألبديهْ 
  هْ ياربع

  )معجمي+صوتي+صرفي (              ألنت الخبئ
  أنت البدء

  فأنت اللؤلؤ المكنون
  أنت المزن

في توظيف  االنتباهلوحيشي ظاهرة التوازن اإلسنادي للتأكد وشد  ركما وظف الشاعر ناص
  :ضمير المخاطبة

  " أنتِ " 
  )اللؤلؤ المكنون ، المزن/، البدء الخبئ              (أنتِ 

  :الحقول الداللية المكونة للقصيدة 

  : في القصيدة واالنتهاء االبتداءحسن 
لطيفة إلى ما  إشارةاشتملت " براعة استهاللية"فقد أوجد ما يسمى " بوح العشيات المنفتح "

، كما اشتملت أيضا القصيدة  إلينايبثه يقصده من معنى في القصيد وما سيخبر عنه وما
  :على ما ندعوه 

  االنتهاءالتي تحمل داللة حسن " قطع مبراعة ال"
  أتسنى وبعض حلمي نزيف

  يترأىياصباح الخميس هل من ربيع 
  صيففإن شوقي ي

من صبر يحمله ،  منتظرا ربيع حلمه النازف في آخر أيام األسبوع أي داللة على آخر رمقا
  يبسوقد صار الشوق ي

ه في األخير شارد الذهن لمضمون النص من البدايات األولى ، وجعتضمين المتلقى في إن 
  .ادقة متمعنا في مصيرها وتطلعاتهافي هاته التجربة الص

لهو تحقيق لنجاح باهر، جعل المتلقي منتجا كما هو حال شاعرنا ناصر ، لما بعد مرحلة 
  .التلقي وحتى أثناءها
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  :داللة األلوان 

في هذه القصيدة نجد أن ناصر لوحيشي لم يوظف األلوان وذلك راجع إلى الظروف المحيطة 
به ، وهذا ما يفسر عدم استساغته للحياة بسبب الفقدان لجدته وذكريات الصبا ، فصار 

  .يعيش حياة بدون طعم 
  :اتــــــــــــــــداللة النب

  :حيث تمثل األصل والجذر لألشياء فقد مثل جدته بالنخلة : النخلة
  "إيه يانخلة العشي استريحي "

  :الرمز

... أ حين تنتهي القصيدة دمعنى ضفي وٕايحاء ، إن اللغة التي تب شيءإن الرمز كل " 
  1للوجه المعتم ءضادة التي تتكون في وعينا بعد قراءتها، هو االقصي

  ": األم" رمز الجدة 

م بوصفها عامال شعوبيا وتداعياته انطالقا من قضية األاالجتماعييمكن القول إن الجانب 
شعراء هذه شاعر الجزائري ناصر لوحيشي وكل جماهريا ، ألقى بظالله على المتن الشعري لل

  ...ي كل جذر وأمان وسكن ووطن هف ،ق السائد المكرس االفترة وهو يدخل في نط
  : رمزية الليل

يعرف كمفهوم أزلي بمحاذاة عمر الكون ، وهو يأتي بعد النهار ويجلب الهدوء والسكينة فنرى 
الليل في الشعر القديم يأخذ هذا المعنى الداللي ، لكن في الشعر المعاصر ، الليل مظهر 

  من مظاهر الحزن واأللم والمناجاة وكل ما يستدعي الحيرة 
  :رمزية الشمس 

ر خير وازدهار معنى النهار ، ويظهر في الشعر المعاصر كمحو وهي هنا عكس الليل أي ب
  .لليل وما يحمله من أعياد ، وهذا العيد يرتجف في نظر الشاعر وحقيقة ، وهو مناهض

  :صالتنا

جوليا "كمصطلح نقدي ال يخرج عن كونه فسيفساء من النصوص األخرى ، كما ذهبت إليه 
 ، أو لنقل أنه ذلك الكامن اللغوي الناشئ عن مجموعة القراءات المختلفة للمبدع " كريستانا

                                                           

  111،ص  1978، دار العودة ، بيروت ، لبنان ،  2ط زمن الشعرحمد علي سعيد ، أ 1
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من قبل هذه النصوص الوقت نفسه إعادة قراءة أثناء كتابة النص وفي  تتواردوالتي كثيرا ما 
  .1ص يمكننا من قراءة النصوص األخرى وتقييمها الكاتب ، وبهذا فإن التنا

تخضع الشتغال الذاكرة ، واسترجاع النصوص ، والجمل والصور   لية التناصآوعموما فإن -
صيغها في شكل تعالق داخل فضاء نصي ويوبهذا العمل  فإنه يوحد وينظم النصوص ، 

  2.جديد
  .تظل الشمس راجفة -
  أنت اللؤلؤ المكنون -

  سورة الواقعة "ينقرآ"موه من المرن أأنتم أنشأت: أنت المزن 
  سورة النجم "ينقرآ تناص" منتهى سدرة ال: غ المنتهى بل-
  سورة الرحمن  "قرآني تناص" مرج البحرين يلتقيان : شوقمرج ال-

  )انا باق وذاك دفء أليف     مع نزار قباني تناص (أنا باق وشرعي في الهوى باق 
وروث مالمعتبر للنص القرآني هو حفظه للقرآن الكريم وأنه حامل لهذا ال وما يفسر التناص

  .لنزار قباني  القصائدي
  :التكرار 

في العموم أصال هو لترسيخ الشيء ، وهنا وفي صدد الدراسة نجد  األشياءعملية تكرار  إن
  .الدوالأن الشاعر يحاول ترسيخ المعنى المتضمن في القصيدة بإعادة تكرار األلفاظ 

،  يترأى/الرؤى /الرشيف ، رؤى /حنين ، فترشفت /حنيني /رؤى دمعة ، أنت ، فيحنو 
  جدتي ،/صاد، جدتي /أصدى، صد /الشعر ، صداها /شعري 

فنجد الشاعر أنه يحاول ترسيخ فكرة اإلحساس بالحنين للماضي وترشف عبق الماضي وأنه 
مازال يرى الماضي ذكريات الصبا ويتطلع لغد أفضل وتفكر الجدة وعطفها وحنانها عليه 

  .الدال على الحزن " الباكي "و " دمعة "وتواتر مصطلح البكاء ودواله في 
  :المعاجم وأبعادها الداللية

إن المعجم هو أحد المكونات البنيوية األساسية في النص به تأخذ الرسالة شكلها وتؤدي 
  .االجتماعي و وظيفتها ، وبه تتحدد هوية المرسل ، وينكشف مستواه الثقافي 

                                                           

 ، من بنية المعنى إلى سينمائية الدال ، منشورات االختالف ، الجزائر  نظرية النصجين خمري ،  1
  261نفسه ، ص  المرجع 2
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  .لذا تتيح لنا دراسة المعجم فهما أكثر وأعمق للنص 
مه جدير أن ينتج رسالة تعبر عن نفسه ، وتؤثر في جالذي يحسن اختيار معإن المرسل 

ي على كلماته مسحة من ذاته ، فينقلها من وسطها القاموسي الجامد ضفبه ، ذلك أنه ياطمخ
إلى وسط حيوي ، أي أنه يمنح لها جانب داللتها المعجمية دالالت أخرى ، مما يجعل 

  .عمقا ، والخاصة إذا كان شعرا النص أكثر غنى ، وأبعد أفقا ، واشد
ف وحداته من دون أن ننسى وظيفتها في يوتقتضي الدراسة المعجمية تفتيت النص ثم تصن

فيه تحدد دالالتها على أننا لن ندرس جميع الكلمات المكونة و سياقها الذي كانت فيه ، 
ى من كلمات يكون منتق"دارسته البد أن المزمع للنص بل نكتفي ببعضها ، ذلك أن المعجم 

وقد اخترنا عدد من الكلمات  1"يرى الدارس أنها مفاتيح النص أو محورها الذي يدور حولها
  :، إذ تدخل في صميم القصيدة وقد حصرتها في الجدول التالياعتقد أنها أهم من غيرها 

  اإلنسانمعجم   معجم األلم والحزن  معجم الطبيعة

  نبات  جماد

الليل، دمعة،
الشمس 

يصيف، ،،الظل
  النجمة، الصرح

ة ، لثمرة ، نخ
  شجرة

  الجدة  البكاء، دمعة ، حنين ، الوله

إن جل الكلمات قد اكتسبت دالالت أخرى إلى جانب داللتها المعجمية التي تظل محتفظة 
  :أكثر غنى ، وأشد تعبيرا ، وأعمق تأثيرا ، ولنختبر بعضها اختصارا فأصبحتبها 

  داللتها التي أعدت إليها  داللتها المعجمية  الكلمة
  دمعة
  الليل
  ربيع

  صيف

  البكاء
  "الظلم"آخر النهار 
  فصل سنوي
  "عكس الربيع"فصل سنوي 

  الحزن
  الوحدة والعزلة واأللم

  واالنفتاحالتزهر والفرج 
  السقوط واالنتهاء

  
  

                                                           

  58، ص  1986،  2، مركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط ، استراتيجية التناص تحليل الخطاب الشعريمحمد مفتاح ،  1
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  :الجملة بين اإلخبار واإلنشاء

الجملة الخبرية على النص  ي لدالالت إخبارية عبارة عن سيطرةالشعر إن تضمن الخطاب 
الشعري في قصيدة ناصر لوحيشي ، هي داللة ال ريب فيها أن قصيدته هي زفرة تفضح 

نصه شهادة على فجيعته ،  تكشف حزنه ، فلقد أراد ناصر أن يكونحارة دمعة ، و حالته 
  .ه ، ورسالة إلينا نتعلم من خاللها اإلحساس باآلخر والتعاطف معهنحز ووثيقة 
  :استعمل بعض الجمل اإلنشائية تتمثل في االستفهام بقوله بالمقابل

 أتدري؟: قال �-
  ياصباح الخميس هل من ربيع يتراى ؟ - :وقوله 

  :واستعمل فعل األمر في قوله
 .يإيه ، يانخلة العشي استريح�-

  :الجملة بين النفي واإلثبات 

استحوذت على  المثبتةك أن الجملة لنستطيع الحكم على القصيدة أنها وثيقة أو خبر ينقل ذ
  :جل المواقع في النص فلم تترك للنفي إال مجاال في موضع واحد

  .لست أراني موسمي الرؤى: فقلت -
حالته لكنه يثبت صفة الرؤية الدائمة واإلحساس المرهف ويثبت  ،إال انه وٕان كان نفيا 

  .لما يقاسيه في الحنين والشوق وانفعالهالنفسية العزيمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مقاربة سيميائية للقصيدة                     الفصل الثاني                              
 

 

69 

  و الـــــــــــــــــــــوزن   اإليقاع

من المفاهيم التي ارتبطت بالشعر والموسيقى قديما وحديثا وان اختالف النقاد )) اإليقاع (( 
كمفهوم خليلي، وبالتالي فلم يبق )) الوزن((لتقاطعه مع  نظرا في تحديد مفهوم دقيق له

ة الجديدة وتناسل المناهج النقدية محصورا في البحور الخليلية المعروفة مع الموجة الشعري
قاع على عدة مستويات ، يكواحد من المناهج النقدية التي اهتمت باإل)) األسلوبية (( وبروز 

كمصطلح فانه  اإليقاعما التنظيم بكل إبعاده ، أ كمفهوم لغوي يعني)) اإليقاع((فأصبح 
تبط بالوزن الذي يرى عنصر تنظيمي ينصب على مستوى الصوتي للغة الشعرية وكثيرا ماار 

توارد مقطعي محدد للبيت الشعري ال يخضع بالضرورة لعدد المقاطع وٕانما ((..انه )) كوهن((
صيغة شعرية  إلىإي  توالي المقاطع الصوتية بانتظام للوصول ،  1)) لتكرارها في القصيدة 

  .تنتظم في سياقها القصيدة 
أو هو العالقة الزمنية ... ظاهرة تقوم على تكرار المنتظم )) ((  اإليقاع(( وهناك من يرى 
  2))بين أجزاء اللحن 

إن الذي يقوم بالدور التنظيمي للنص هو اإليقاع، ووظيفته تحقيق الشعرية للقول الشعري في 
حين أطلق عليه )) ياكبسون (( عناصره اللغوية ، والداللية ، والشكلية ، وهو ماذهب إليه 

، فكل كلمة في السياق الشعري )) نحو الشعر (( مصطلح )) قضايا الشعرية (( ه في كتاب
حاملة لخصائص (( في إطار النص ككل ، فالكلمة  إيقاعمرتبطة ارتباطا وثيقا بموسيقي أو 

 3...))هذه المستويات النصية ، وممثلة لها بما تحمله من خصائص
بو أكمال ((يرى  إذالنثر ،  إلىيتعداه  اوٕانمعلى الشعر ، )) يقاع اإل((وال تقتصر عنصر 

 إلىسطر ألنه يستند بقوة فقرة أو الالإيقاععنى آخر انه يقوم علmيقاعه وبمإللنثر : ن إ)) ديب 
الفصل والوصل فقد كانت مبادئ الفصل والوصل في الشعر الخليلي تقوم على طول 

طر محدادان بالقافية طر ، والشطر والسالسشطر ثم على الالتفعيالت وحدودها ، وعلى 
مختلف البعد الداللي  ما إيقاع النثر فيقوم على فصل ووصل من نمطأونهاية البيت ، 

                                                           

  .، ترجمة محمد العمري ومحمد الولي ، دار تويقال ، الدار البيضاء  بنية اللغة الشعريةجان كوهن 1
  112ص  1968القاهرة ،  1ط موسيقي الشعر العربيشكري عياد ، 2
  221ص 1981الهيئة المصرية العامة للكتاب  الشعر العربي وٕايقاعالعروض سيد البحراوي ، 3
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متداد النفس والضغط النابع من تموجات التجربة والقراءة ، والحركة الداخلية للهجة المتعلق با
  1..))الشعرية 

  :وزن القصيدة 

جملة التفعيالت التي تنظم فيها الكلمات، الوزن هو الموسيقي الخارجية للقصيدة ، وهو 
) ونقصد بها التفعيلة ( فتحدد نوعه ولعل أول سؤال تبادر إلى ذهن قارئ القصيدة المعاصرة 

  هو ما وزنها ؟
أجل ذلك بات على ان بجرسه وٕايقاعه المنتظم ، ومن فالوزن أو النغم هو ما يقرع اآلذ

  .الدارس أن البدء باإليقاع وعلى رأس الوزن 
  :والقصيدة محل دراسة من البحر الوافر

  فتحــــــشيات المنــــــبوح الع*
/0//0//0/0//0/0 //0  

  فعو لن فعو فعولن فعولن
  رؤى دمعة*
//0/0/0  

  مفاعلتن
  واصحو استميح العفو من الفجر*
//0/0/0//0/  

  مفاعــ مفاعتن
  جرى خطى السنواتتواس*
//0/0/0//0/0///0  

  مفاعلتــ مفاعلتن
  استفتي لياليهات *
//0/0/0//0/0/0  

  مفاعلتن مفاعلتن
  

                                                           

   221ص 1981بيروت  2، دار العلم للماليين ط للشعر العربي اإليقاعيةفي البنية كمال ابو ديب ، 1
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  ألنت الخبئ أنت البدء واألنساب*
//0//0/0//0//0/0///0/0/0/0 /  

  مفاعلـــــ
  :عالقة البحر بالقصيدة

غير الصواب أن من اختلف النقاد في قضية عالقة الوزن بالقصيدة ، فذهب قوم إلى أنه 
أن البحر الواحد قد  رأوانربط كل بحر بموضوع ال ينبغي أن يتجاوزه إلى غيره ، ذلك أنهم 

ود قض ، من دون أن يؤدي ذلك إلى القعكتب به عدة موضوعات مختلفة حتى التنا
بحر كتبت بأوزان مختلفة ، فال -مثال–ح لمدبالقصيدة ، وفشلها كمشروع فني ، فقصيدة ا

به قصائد المدح والهجاء والرثاء والغزل وغير ذلك ، إال أن طائفة أخرى ترى  تطويل كتبال
، معاني المختلفة تفرض بحوار مختلفأن للبحر عالقة وطيدة بموضوع القصيدة ، ذلك أن ال

ولهذا يجب في صناعة الشعر اختيار البحر المناسب للمعنى المناسب ، وأدى هذا إلى قول 
حتى ان تسمية البحور ... المعاني وطبيعة األعاريض الشعرية يرى صلة أكيدة بين طبيعة 

وقد فطن ... وسهولة أو اضطرابا  انسراحاطوال أو انبساطا أو خفة أو مشتقة من صفاتها 
 موافقة المعاني في حركاتها النفسية من دون ل تهم إلى أنه ال بد من اإليقاعطر فالجاهليون ب

من البحر الوافر الذي هو من البحور  -محل الدراسة–القصيدة و  1الوزن كذلك أن يتغير 
  .الشعرية الجميلة ذات اإليقاع الغنائي الذي يتناسب في األسماع ويأتلف واألذواق 

، حيث يشتد  واستعمااليث أنه أكثر البحور مرونة وهو يتناسب مع مضمون القصيدة ح
  .ويرق كما يحلو للشاعر ، وهو أجود ما يكون في الفخر والرثاء

شي في قصيدته من تفاعل وحنين ورقة ييفي بالغرض الذي أودعه ناصر لوحفهو الذي 
وداللة ذات شدة وشجن ورقة  )متفاعلن أو مستفعلن(وحزن ، حتى أن تفعيلته تشكل وزنا 

، فهي تفعيلة  وانفعالهبكى عينيه من خالل هاته التفعيلة مبرزا مدى مأساته استرثاء ، فقد 
جاءت في توافق مع هذا النص المشدود في بعض من أجزائه والحزين في معظم األجزاء 

  .األخرى
  
  

                                                           

 .166، ص  1982،  2، دار األندلس ، لبنان ، ط بناء القصيدة في النقد العربييوسف حسين بكار ، 1
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  :القافية

تمثل القافية قيدا صارما يلتزمه الشاعر ولو على حساب النص ، إال أن الشعرية العربية 
في تحريك  صارت عنصرا فاعال  وٕانماالحديثة تخلصت فيه ، ولم تعد القافية عامال مقيدا ، 

في البيت الحديث بل اتخذت أشكاال أخرى تراوحت بين  يالنص وتفعيله ، رغم أنها لم تختف
بعض األبيات دون األخرى ، وبين تغيير موقعها داخل السطر الشعري مع في  االطراد

الروي ، بالروى لتصل في بعض الكتابات الحديثة إلى مجرد االحتفاظ بالصيغة  االحتفاظ
فضال على توزع داخل الجملة الشعرية بدل التحصن في مواقعها التقليدية عند نهايات 

  )1(...األبيات
على حروف الروي ، لها وقع إيقاعي خافت  واعتمادهاالقصيدة تنوعها وما يميز القافية هاته 

  " الفاء، الهاء، النون، الراء، الباء"وٕايقاعات صارخة مثل 
الشاعر على التنويع في القافية للخروج من دائرة الرتابة  اشتغالغير أن أهم ما نسجله 

  .عنصر المفاجأة في التحول في قافية إلى أخرى واستخدام
  : اإليقاع غير العروضي

 .في خاتمة القصيدة وظفها  )الصيف/الربيع  (أسلوب الطباق�-
لقد حمل النص توليفة جناسية مكثفة تراوح فيها النسق اإليقاعي بين :أسلوب الجناس �-

توازن في بعض  إلحداثالجناس مرارا  ، فالشاعر وظف واالنفتاحوالتواتر األنساب 
في النسق ذاته ، فالجناس يعتبر  االرتجاجما يشابه  إلحداثالحاالت، و أخرى 

، وقد  واالستحسانقى موقع القبول لتايعمل على إحداث نقالت تقع من الممحفز  عامال
 :أحصيت

  ))رشيف/ البدئ، ريف / لياليها ، الخبئ / راجفة ، يساريها / أتدري ، مدعة / الفجر ((
  .الحديث  الوقائع اإليقاعية التي ميزت النص التكرار من

لمفهوم الحنين  لفظة (14)مرات لمفهوم الرؤية و (8)فعلى سبيل المثال أكثر من 
  (2)، صد(2)ى ، صد (2)والشوق وما إلى ذلك ، جدتي 

  التكرار  مخارجها  صفاتها  االصوات

  15  شفوي  رخوي ، مهموس ، منفتح   الفاء
  12  حنجري  رخوي ، مهموس ، منفتح  الهاء
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  5  لثوي  ، منفتح مجهورشديد ،   النون
  4  لثوي  مكرر، مجهور منفاح بين الشدة والرخاوة  الراء

  2  حنجري  شديد ، مهموس ، منفتح  الهمزة
  2  شفوي  شديد ، مجهور ، منفتح  الباء

مرة ،  )29(استعملت األحرف المهموسة المنفتحة بقدر أكبر داللة على األنين وكثرة الشوق 
 مرة مقارنة مع المهموسة (11)أما األحرف المجهورة المنفتحة كانت بنسبة قليلة جدا 

  لغة الجسدوبداية  راليدين للصدالعيون وضم  ضيق           إليماءات وبداية هادئةالحركات وا انعدام
  العفو في الفجر  واصحوا استميح         ح ، رؤى دمعه ، تبوح العشيات المفت -
مله منداللة األحداث لما تح) السنوات(رفع درجة الصوت وتحديد جري خطى     تواس -

  المعبئة فيها
ف الروي داللة على البحث في هاته نطق العبارة بتريث وتفخيم حر      استفتى لياليها   -
  .ه نودليل على  تأثيرها القوي في وجدا ،ةمحطمحطة  ايالي والغوص في ذكرياتهلال
  تجميع اليدين مرات ومرات     فة           تظل الشمس راج -
  دليل على كثرة التحسر والتأثر  يها      ر حنو ظلي الباكي يسايف
  .بذاكرته وهذا بشدة النطق والتفخيم  والتصاقهامعانيها          قوة المعاني  ىبهفي أ -
  .رؤى دمعة -
  من والى  باليد بادئة ةإشارة قويي فيها القلب محموال على صدقي  مالمحك التي عانقها سر -

  مع تنبئ عن التفاعل الصدر،                                                      
  الكبير واإلحساس الجمهور                             المكنون           اللؤلؤفأنت -
  .المتولد          المزنأنت -
  واألنداب في حلقي                                 -
  ي رؤاها العشيات ماثلتن-
  فانحتى مودتي                -
  اإللقاء، وتفخيم عند رة الصوت في نب وجهر تشديد                       وظل وريف -

  فترشفت من حنيني قليال
 فنعم الرشيف وتنسمته
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  تفخيم وجهر       وتسقطت ثمرة الشوق نجوى    -
  تفخيم وجهر          وسؤاال قد ثار فيه الخريف   

  إليهم بظهر الكف  بشكل واإلشارةبالجمهور  واستئناسهمس           أتدرى ؟: قال -
  لست موسمي الرؤى   دائري حوله كملقي إليهم وذلك بإشراكهم في االحساس  : فقلت-

  إليهموالتأكيد على علمهم لما يلقيه           فشكري رهيف       
  تناجيت في الصفاء فلما و 

  إليصاالإلحساسجهر مفاجئ وعلو في الطبقة الصوتية         بلغ المنتهى               
  .وقوتهالصارخ المكبوت        توارى الحفيف             

  غضبة الشعر 
  ذرؤها في صداها 

  إلقائيخفت وهمس      يستوى مرة          
  وسيرى يخيف 

  مرج الشوق 
  قنا فاستفاقت و ش

  ذكريات الصبا 
  فحنالمنيف

  صد قصيدي  المنيفحين أصدى 
  شجر الروح في ثرايا كثيف 

  فرد الصرح برزخ 
  من حنين 

  ولهي في ضحى 
  ووجدي شفيق 

  انا صاد
  وغثيها صدعني 

  وغمام الرؤى 
  .ندا يستطيف 
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  إيه يا نخلة العشي استريحي 
  أنا باق وذاك دفء أليف 

  جدتي 
  والكالم فيك ربيع

  والتجاعيد فيك مرئ لطيف 
  لمسة منك 

  مزنة ونصيف
  فإلى األسس

  والسحاب غياب
  خاتمة هادئة ذات رؤية مستقبلية مهموسة يملؤها               أتسنى وحلمى نزيف يا صباح 

  وشوق وحنين أمل                 هل من ربيع بترأى ميسخال
  فإن شوقي بصيف

الحظنا أنه هناك شد وٕارخاء في األصوات على طول القصيدة فمرة هدوء وخطرات تعبرها 
  .السكينة وأحيانا أخرى تصعيد في النبرة الصوتية

 وحتى المستقبل ،من شوق واستحضار لعبق ى صراع الماضي والحاضرلوهذا يدل ع
  الفرح والهناء يرتجي منهالذي م والمستقبل األليوالحاضر الماضي 

مهور المشاهد على جفي التأثير اإللقائي على المتلقي وال استعمالههو  انتباهناوما قد لفت -
  نجاعة  أكثرإلقاءلم تولى أهمية كفاية ليكون  فكانت لغة الجسد عنده ،مستوى الصوت فقط
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  ـة ــمـــاتالخـــ

يمكــن القــول ان االلقـــاء بــات ميـــدان خصــب وحــري أن نتوســـع بدراســته مـــن مختلــف الجوانـــب 

الســيما الجانــب الســيميائي نظــرا التســاعه واشــتماله علــى عناصــر متداخلــة فيمــا بينهــا المتلقــي 

والملقـــي والبـــاث وعناصـــر قـــد ينظـــر لهـــا أنهـــا ثانويـــة لكـــن فـــي حقيقـــة االمـــر ذو أهميـــة بالغـــة 

  كالكاميرا وحركات الملقي الى غيرها من العناصر 

  : وفي ختام هذا البحث توصلنا الى حقائق متعددة يمكن أن نجملها بالعناصر التالية      

هـــو نقـــل األفكـــار إلـــى الســـامعين أو المشـــاهدين عـــن طريـــق المشـــافهة هدفـــه : فـــن اإللقـــاء -1

إلـى تــوافر مهـارات معينــة حتـى يتحقــق ايصـال هـذه االفكــار والتفاعـل معهــا ، ويحتـاج هــذا منـا 

  .الهدف المطلوب من االلقاء 

 : فن االلقاء يحتاج منا إلى  -2

  استعداد فطري  -أ

  ))لكل مقام مقال ((مناخ مناسب عمال بالقول المأثور  -ب

  الممارسة  -ج

   : نساقمن هذه األهناك أنساق من خالل الدراسة يمكن أن تظهر جلية واضحة  -3  

وهــو عبـارة عــن سلســلة مــن االجـزاء أو الوحــدات أو العناصــر المتماثلــة : ق التركيبــي النسـ -أ 

يمكـن أن نـراه بحركـة اليـد أو  وهـذا مـا بـاألخرىداخل نظام يتيح اسـتبدال إحـدى هـذه الوحـدات 

نبرة الصوت الذي يتغير بـين الفينـة واألخـرى لجلـب أذن السـامع ويشـده اليـه شـدا أو ينفـره منـه 

   تنفيرا 

يــنظم عناقيــد االفكــار فــي خــط زمنــي ، ويعــرض االحــداث بــنفس ترتيــب : النســق الزمنــي   -ب

وقوعها في الماضي أو احتمال وقوعها في فيما بعد ونضرب لذلك مثال ما تفعله الكـاميرا فـي 

قــرن مــا يقولــه الشــاعر بأحــداث واقعيــة والتــزال مــثال قصــائد تمــيم البرغــوثي ماثلــة أمــام عينــاي 

ثلة إال أن المقـام ال لسطين والكاميرا تنقلنا الى الحدث وما أكثره تللك األموهو يصور أحداث ف

   .يسمح بتعدادها 

فموضــــع الــــذي يتخــــذه ناصــــر لوحيشــــي موضــــع الواثــــق ممــــا يقــــول : المكــــاني ا النســــق   -ج

باإلضـافة يخاطب من خالله اللجنة تارة والجمهور الحاضر مرة ومـا وراء الكـاميرا  مـرة أخـرى 

أخـرى مختلفـة تتـداخل فيمـا بينهـا قـد تكـون ثانويـة لكـن لهـا دور ال يمكـن االسـتغناء الى أنساق 
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عنها كالنسـق المـادي الـذي قـد يتجلـى فـي هنـدام الملقـي مـثال أو مـا يحـيط بـه مـن أمـور ماديـة 

  .كزهرة حمراء وداللتها 

لــذا ال نســتطيع أن نطلــق علــى الشــاعر شــاعرا مــالم يتســن لنــا أن نشــاهد شــعره ونتــذوق نغمــه  

بأذاننا من خالل إلقائه ، واآلن فقط ومن خالل هذا البحث المتواضع فهمـت لمـا العـرب قـديما 

كانوا يتبارون مشافهة وبسوق عكاظ ويتحاكمون أيهـم أشـعر وأيهـم أروع ولـم يكونـوا ليكتفـوا بمـا 

كل السر في فـن االلقـاء دونمـا منـازع وهـذه هـي الحقيقـة صـادحة مدويـة ال يمكـن  السريكتب ف

بأي حال من األحوال أن نخفيهـا وراء الغربـال فالشـمس ال يمكـن أن يغطيهـا غربـال كمـا يقـول 

  .المثل العامي 

إن السيمولوجيا تدرس العالمات وأنساقها ، سواء كانت عالمات لسانية أو غيـر لسـانية ،  -4

مــا طبقــت بالطريقــة ذاتهــا فــي هــذه الدراســة ، فهــي علــم يبحــث فــي أنظمــة العالمــات أّيــا كــان ك

  مصدرها لغويا أو مؤشريا وقد استطاعت أن تبين لنا مدى التأثير والتأثر بين الباث والمتلقي 

ـــة التحكـــيم تعتبـــر متلقـــي نمـــوذجي وهـــي أكثـــر  -5 ـــق الـــى آخـــر فلجن ـــف التـــأثير مـــن متل يختل

جـزأ جـزأ  .....صيدة بحكم أنها تتابع تفاصيل اإللقاء وملفوظات المتلقـي وحركاتـه المتأثرين بالق

  أما الجمهور فبطبيعة الحال تختلف بحسب طبعة الجمهور 

  شفهي أعم وأشمل من الخطاب الكتابي لكون العالمات تختلف وتتعدد لدراسة الخطاب ا -6

الشـفهي ذاتـه لكـون العالمـات ودراسة الخطاب السمعي البصري أعم واشمل من الخطاب  -7

  أكثر من أن تحصى أو تعد 

راســـة يجـــب أن تتوســـع ويعطـــى لهـــا االهميـــة دونعتبرهـــا أحـــدى أهـــم الخالصـــات أن هـــذه ال -8

  لتوجه المتلقي بكثرة الى كل خطاب يتضمن إلقاء البالغة في الدراسة لحداثتها أوال ، وثانيا 

تخــل فــي خضــم الراســة ولهــا ...... جــه وســمات الو  األمــرة قــفــي حقي إن حركــات األيــدي -9

  دور فعال في توجيه المتلقي والتأثير فيه 

  الكاميرا والقاعة ونوعية المتلقي عناصر لها تأثير بالغ في توجيه الرسالة وكيفية تلقيها  -10
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  . 1990/ 1مصر ط

شركة  -)و التمثيلي الخطابي و القضائي( فن اإللقاء العربي –فاروق سعد �.50

  .2/1999ط- -لبنان  –بيروت  –المحلبي للطباعة 

بيروت  -1ط -الدار البيضاء – مدخل إلى األدب التفاعلي -فاطمة البريكي�.51

   -م2006لبنان 

القاهرة  –مكتبة مدبولي  – أصول اإللقاء  و اإللقاء المسرحي –فرحان بلبل �.52

  .88ص – 1996

دار آفاق  -ترجمة يونس يوسف عزيز  -  علم اللغة- فرديناند دي سوسير�.53

  . 1985مصر  -عربية 



ديوان المطبوعات  – مقدمة في وسائل االتصال الجماهيرية -فضيل دليو �.54

   1998الجزائر  –الجامعية 

ديوان المطبوعات  –مقدمة في وسائل االتصال الجماهيرية-فضيل دليو �.55

   1998الجزائر  –الجامعية 

محمد :ت -القاموس المحيط–ن سراج الفيروز آبادي محمد بن يعقوب ب�.56

  .. 12/2009بيروت ط-المكتبة العصرية صيدا -مسعود أحمد

 ..1921القاهرة  1األميرية ط -المصباح المنير -الفيومي�.57

 –والبث االذاعي والفضائي  –البث التلفزيوني  –القاضي أنطوان الناشف �.58

  منشورات الحلبي 

بيروت  -رات دار مكتبة الحياة منشو  - شعراء من الماضي -كامل العبد اهللا �.59

19962  

 2، دار العلم للماليين ط في البنية اإليقاعية للشعر العربيكمال ابو ديب ، �.60

   1981بيروت 

سلسلة ، عبد الفتاح صبحي: تر -االطفال واالدمان التلفزيوني  -ماري وين �.61

الكويت  - مطابع الوطن  - المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب) 24(عالم المعرفة

1999  

جرس األلفاظ ودالالتها في البحث البالغي والنقدي  -ماهر مهدي هالل �.62

 -وزارة الثقافة واإلعالم  - دار الرشيد للنشر  -دار الحرية للطباعة  - عند العرب

  1980العراق  -بغداد

 -دار توبقال للنشر الدار البيضاء  - دروس في السيميائيات-مبارك حنون �.63

 .1/1987ط

 -دار الثقافة الدار البيضاء - محاضرات في السيمولوجيا-لسرغيني محمد ا�.64

 .1ط/ 1987

مجلة الدراسات في اللغة العربية وآدابها  - المنهج السيميائي-محمد خاقاني �.65

   2010الجزائر  - 2العدد  -



  -تكنولوجيا االتصال والخدمة االجتماعية–محمد سيد فهمي وحافظ بدوي �.66

199   

قراءة في التجارب السيرية ، لسيرة الذاتية الشعريةا -محمد صابر عبيد �.67

 ، 2007 1ط -عالم الكتب الحديث  - لشعراء الحداثة الغربية

–األردن –دار الفكر عمان  – فن اإللقاء –محمد عبد الرحيم عدس �.68

 .53-52ص  1/1995ط

، الهيئة المصرية  قراءات أسلوبية في الشعر الحديثمحمد عبد المطلب ، �.69

 ،  1995،  2اب طالعامة للكت

، استراتيجية التناص ، مركز الثقافي  تحليل الخطاب الشعريمحمد مفتاح ، �.70

  ،  1986،  2العربي ، المغرب ، ط

مطبعة الشهاب ط – وسائل االتصال نشأتها وتطورها -محمد منير حجاب �.71

1 1999  

إستراتيجية مقترحة في تنمية تجليات إبداعية وفضاءات -محمود حسن �.72

  2007لسطين المؤتمر الدولي الثاني عشر ف -  الداللة

ديوان  -  الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي -مصطفى بيطام �.73

  1998الجزائر  -المطبوعات الجامعية 

وأهميتها ( التقنيات اإلذاعية والتلفازية -مصطفى حميد كاظم الطائي �.74

اإلسكندرية  -ر دار الوفاء لدنيا الطباعة والنش -) التطبيقية والتعليم والتعلم

  1/2007ط

المغرب  -المركز الثقافي العربي  - العالماتية وعلم النفس- منذر عياشي �.75

   2004 1ط

بيروت لبنان  –نظريات االتصال دار النهضة العربية  –مي العبد اهللا -�.76

  . 1/2006ط

 1بيروت ط -دار الطليعة  -جورج طرابيشي : تر - فن الشعر -هيغل �.77

1981   



محاضرات في السيمياء  - يمياء ومدخل فسيولوجيالس-يوسف اسكندر �.78

   2008بغداد  - مجلة أقالم العدد السادس دار الشؤون الثقافة العامة  -العامة 

، دار األندلس ، لبنان ،  بناء القصيدة في النقد العربييوسف حسين بكار ، �.79

  1982،  2ط

ة للنشر دار المسير -المهارات اللغوية وفن اإللقاء-يوسف مسلم أبو العدوس�.80

 3/2010ط–عمان األردن –والتوزيع



  الفــــــــــــهـــــــــــــرس

  –ب  –أ   المقدمة -

    ):المنهج السيميائي (المدخل  -2

  2ص   المنهج السيميائي -

  3ص  مفهوم السيميولوجيا -

  5ص  المدارس واالتجاهات السيميائية -

  5ص  االتجاه الفرنسي* 

  6ص  االتجاه االمريكي* 

  8ص  سيمولوجيا التواصل -

  9ص  سيمولوجيا الداللة

  10ص   سيمولوجيا الثقافة

    )التواصل السمعي البصري وميادين االلقاء(الفصل االول 

  13ص  التواصل السمعي البصري -1

  13ص  التواصل واالتصال في المعاجم اللغوية -2

  15ص  التواصل واالتصال اصطالحا -3

  16ص  مفهوم التواصل -4

  18ص  خصائص التواصل المؤثرة -5

  19ص  لتاريخ التواص -6

  20ص  االلقاء -7

  20ص   االلقاء في المعاجم اللغوية -8

  21ص   مصطلح االلقاء -9

   22ص  تاريخ فن االلقاء -10

  23ص  فن االلقاء عند العرب -11



  25ص  االلقاء في االذاعة -12

  25ص   البث االذاعي النشأة والتطور -13

  26ص   مفهوم االذاعة -14

  26ص   خصائص االذاعة -15

  27ص   االلقاء في البث االذاعي -16

  28ص   المذيع أو الملقي في اإلذاعة -17

  28ص  الشروط التي يجب أن تتوفر في المذيع -18

  

  29ص  عالقة المذيع أو الملقي بالميكرفون -19

  31ص   اإللقاء في التلفزيون -20

  31ص   البث التلفزيوني النشأة والتطور -21

  31ص   ربيالتلفزيون في الوطن الع -22

  32ص  مفهومه -23

  32ص   خصائص التلفزيون -24

  34ص  اإللقاء في البث التلفزيوني -25

  34ص   صفاته -الملقي في التلفزيون   -26

  35ص   اللغة العربية والتلفزيون  -27

  36ص   العالقة بين الملقي والكاميرا والالقط -28

  36ص   اإللقاء في الشعر -29

  37ص   الشعر وٕالقاؤه -30

  39ص   اسلوب القاء الشعر -31

  40ص   قواعد القاء الشعر -32



  )المقاربة السيميائية (الفصل الثاني 

    نبذة عن الحصة والشاعر والفائز: المبحث االول 

  43ص   التعريف بالشاعر ناصر لوحيشي -01

  44ص   نبذة عن حصة شاعر الجزائر لقناة الشروق -02

  44ص   سابقةشروط المشاركة في الم -03

  45ص   القصيدة الفائزة -04

    تحليل القصيدة سيميائيا: المبحث الثاني 

  48ص   مقاربة سيميائية للقصيدة -01

  49ص   االختيار -02

  49ص   الجمل االسمية -03

  50ص   الجملة وامتدادها الزمني -04

  52ص   االنزياح وتنامي الصورة الشعرية -05

  52ص   االستعارة -06

  53ص   لمجازا -07

  53ص   كناية -08

  53ص  التوازي -09

  54ص   الحقول الداللية المكونة للقصيدة -10

  56ص   التكرار -11

  56ص   المعاجم وأبعادها الداللية -12

  57ص   الجملة بين االخبار واالنشاء -13

  57ص   الجملة بين النفي واالثبات -14

  58ص  اإليقاع والوزن -15

  58ص   وزن القصيدة – 16



  59ص  عالقة البحر بالقصيدة -17

  60ص   القافية -18

  60ص   االيقاع غير العروضي -19

  64ص   الخاتمة -20

  فهرس المصادر والمراجع – 21

  الفهرس – 22

  

  

  

  

 


