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مقدمة:

تمثــل عمليــة التكويــن المــادي والمعنــوي للنــص الصحفــي واحــدة مــن أكثــر عمليــات الكتابــة تعقيــًدا 
وتشــابًكا مــع عشــرات النظــم والمتغيــرات الحاكمــة للكتابــة، ســواء داخــل الكاتــب أو داخــل النــص أو 
فــي الســياق االجتماعــي العــام، فصياغــة الكتابــة الصحفيــة هــي ثمــرة مزيــج متراكــم مــن اإلنســان 
ومكوناتــه العضويــة والنفســية وخبراتــه وأطــره الدالليــة، واللغــة وطبيعــة الحــروف و الكلمــات والجمــل 
والســياقات والمعانــي والمبانــي والقيــم الكامنــة فيهــا، واإلعــام بنظمــه وآلياتــه ومؤسســاته وخصائــص 
القائميــن باالتصــال ومهــارات الجمهــور وأهدافــه، وطبيعــة الموضــوع وأفــكاره ومراحــل إنتاجــه، والبيئــة 

المجتمعيــة بــكل نظمهــا.
ــا يؤثــر فــي  ــا اجتماعًي وهكــذا، كمــا اســتقر فــي البحــث العلمــي، فــإن النــص يفهــم باعتبــاره كائًن
العوامــل الفرديــة والتنظيميــة واالجتماعيــة ويتأثــر بهــا، كمــا ينظــر إليــه مــن منظــور قواعــد علــم 
اإلعــام وعلــم اللغــة واإلنســانيات فــي إجمــال، فضــًا عــن خصائــص كل شــكل مــن الفنــون الصحفيــة 
 structure وفــي قلبهــا النــص الحــواري( ؛ال ســيما فــي عمليــات الصياغــة البــارزة، وهــي: البنــاء(

.Transference واالنتقــال sequence والتسلســل
األسلوب والنص الصحفي: 

يرتبــط األســلوب بمفهومــه العلمــي بالجــذر اللغــوي، فمــادة “ســلب” تعنــي النــزع والطريــق والفــن، 
النفــس البشــرية، وصياغتهــا بطريقــة معينــة لتصبــح علًمــا علــى  فــي  نــزع المعانــي الكامنــة  أي 
صاحــب األســلوب أمــام النــاس، حتــى قيــل إن األســلوب هــو صاحبــه، أو كمــا قــال الجرجانــي )322 

– 392هـــ(: “إن ســامة اللغــة تنبــع مــن ســامة الطبــع، ودماثــة الــكام بقــدر دماثــة الخلــق”)1(.
والممارســة اللغويــة المتكــررة التــي يقــوم بهــا الكاتــب، وحمــل المعانــي، وبنــاء الجمــل والفقــرات، 
وفهــم الســياق النفســي واالجتماعــي للغــة الدالــة والمعانــي المدلولــة، والجمهــور المخاطــب، هــي 
فــي األســاس عمليــة تأليــف أســلوب وبنــاء “نــص” text” وصياغــة خطــاب، والنــص الصحفــي هــو 
عمليــة بنــاء وتمثيــل خطــاب، تشــكل فــي ظــال خصائــص اإلعــام، وعمليــة تأطيــر القضايــا وفنــون 
الكتابــة... هــذا وغيــره يتــم فــي ســياق مــا تســميه مونيــكا Monika )2015( نظريــة تمثيــل الخطــاب 

)النــص( فــي نظــام شــكلي لداللــة الجمــل والرمــوز)2(. 
 وفــي األدبيــات الصحفيــة تــم التعبيــر عــن هــذا بعــدد مــن المفاهيــم المتقاربــة مثــل: النــص 
الصحفــي أو األســلوب أو الخطــاب أو بنــاء الرســالة أو الصياغــة، بيــد أن أقــرب المصطلحــات 

.editing والتحريــر writing شــيوًعا فــي هــذا الســياق مصطلحــا الكتابــة
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 ويميــل بعــض كبــار علــم الصحافــة إلــى أن اصطــاح فــن الكتابــة الصحفيــة أكثــر تحديــًدا 
ووضوًحــا مــن زاويــة المعنــى المعجمــي والتعبيــر الوظيفــي للكتابــة والتأليــف والصناعــة األســلوبية)3(.

بينمــا يميــل آخــرون إلــى أن مصطلــح التحريــر الصحفــي هــو األنســب للتعبيــر عــن عمليــات 
اإلعــداد الفنــي للكتابــة الصحفيــة وخلــق اتســاق أســلوبي فــي عــرض المحتــوى وصياغتــه)4(.

ن كانــت   وفــي تصــور الباحــث، فــإن المفهوميــن مترادفــان ومتازمــان، فعمليــات الكتابــة- واإ
ن  ســابقة للتحريــر- تحتــاج بالضــرورة إلــى االنتقــاء والترتيــب والصياغــة، وعمليــات التحريــر- واإ
كانــت الحقــة للكتابــة - فإنهــا بالضــرورة عمليــة بنــاء صياغــة أو إعــادة كتابــة rewriting، وال ينفــك 

الســابق عــن الاحــق فــي أســلوب النــص وبنائــه.
 ولئــن قيــل إن “األســلوب “الصحفــي” نصفــه خلــق ونصفــه اآلخــر تقليــد”)5(؛ فــإن تحريــر النــص 
والفقــرات،  األفــكار  وتكويــن  والجمــل،  الكلمــات  باختيــار  المرتبطــة  القــرارات  مــن  سلســلة طويلــة 
بــراز  والتعبيــر عــن الموضوعــات و األشــخاص والمصــادر، ومنطقيــة عــرض الحقائــق والبيانــات، واإ
شــخصية الكاتــب، وقواعــد الممارســة المهنيــة والسياســية، وفنــون التحريــر واإلخــراج، ومــا يســتتبعه 
مــن تنســيق المــواد، واختيــار العناويــن والمقدمــات والحــذف واإلضافــة والتقديــم والتأخيــر واالختصــار 
واالســتكمال، ومســاحة النشــر وترتيــب أولويــات المصــادر، وتجانــس النســق الداخلــي والخارجــي 

للفــن الصحفــي.
 وتــرى إحــدى الدراســات التطبيقيــة أن صياغــة األســلوب الكتابــي المبــدع مزيًجــا مــن االســتخدام 
المناســب لـــ: القالــب الفنــي للكتابــة، والبنــاء الدرامــي، وترتيــب المعلومــات وتسلســل االنتقــال بيــن 
األفــكار، وتفاصيــل الجمــل والعبــارات وعامــات الترقيــم، وصــواًل لمــا يســمى “اإلطــار المكتســب” 
،أي إطــار الخبــرة التــي ترســخت فــي عقــل الصحفــي وسياســة الصحيفــة، وقــد تــم اســتخاصه مــن 

مجمــل المكونــات الداخليــة والخارجيــة للممارســة الكتابيــة)6(.
 وهكــذا يبــدو أنــه مهمــا تعــددت عوامــل صياغــة النــص الصحفــي فهــو فــي األصــل عمليــة انتقائية 
seilective“ ”process يقــوم بهــا أهــل المهنــة فــي ضــوء قراراتهــم وعاقاتهــم االجتماعيــة)7(، 
وأيًضــا فــي ضــوء اعتباريــن مهميــن األول: تبايــن مســاحة االنتقائيــة فــي النــص حســب نــوع الفــن 
الصحفــي، حيــث تضيــق مســاحته فــي المــادة الخبريــة، وتتســع فــي فنــون الــرأي، وتتأرجــح بيــن 

الضيــق والســعة فــي فنــي التحقيــق والحديــث.
الثانــي: أن خطــوات الصياغــة تتبلــور فــي عمليــات البنــاء والتشــكيل والترتيــب واالنتقــال داخــل النــص 

المصاغ.
التكوين الفني للحديث الصحفي:

 الحــوار أو الحديــث أو المقابلــة الصحفيــة “interview “ فــن قائــم بذاتــه لــه خصوصياتــه؛ 
فالمــادة منســوبة مباشــرة للمصــدر، ويحقــق المبــادأة والخصوصيــة للصحيفــة، ويحقــق جــل وظائــف 
اإلعــام والدوريــات، ويعكــس نفــوذ الصحيفــة ودور المصــادر، فضــًا عــن خصوصياتــه فــي البنــاء 
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الفنــي والمســاحة وترتيــب الحجــج وعوامــل اإلبــراز واإلخــراج.
وقــد تجــاوزت الممارســات المهنيــة والعلميــة الخلــط الحــادث بيــن الحــوار كفــن ذي تكويــن مســتقل، 

والمقابلة كوســيلة الســتقاء المعلومات.
 ولعل هذا ما جعل بعض أساتذتنا يعدون الحديث جزًءا من التقرير مع التحقيق والماجريات)8(.

كما عد بعض الباحثين المؤتمر الصحفي أو التقرير أو الندوة مرادفة لفن الحوار.
وفــي تقديــر الباحــث، فــإن هــذه األشــكال قــد تشــبه الحديــث فــي بعــض الجوانــب، ولكنهــا ال 
يتحكــم  الصحفيــة، وال  والمبــادأة  الخصوصيــة  يفتقــد  الصحفــي  فالمؤتمــر  بالكليــة،  معــه  تتــرادف 
المحــاور فــي القضايــا ووقــت الحــوار، وال جــوه العــام وال فــن التغطيــة، فالمؤتمــر يعــد حدثًــا - مثــل 
االجتماعات - قد تتم معالجته في فن الخبر أو التقرير أو الصورة الفلمية، وكذلك الندوة العامة، 
وفــي حالــة تنظيــم الصحيفــة لـ”نــدوة خاصــة” فإنهــا “تختلــف عــن الحــوار أيًضــا مــن زاويــة كونهــا تقــوم 
علــى النقــاش العميــق المتداخــل، وخــط الحــوار الدائــري وليــس الخطــى )مــن المحــاور إلــى المصــدر( 
مكانيــة حضــور الجماهيــر، فضــًا عــن الــدور األكبــر لمديــر النــدوة الــذي قــد يكــون أحــد الخبــراء  واإ

مــن غيــر هيئــة التحريــر”.
في خصائص التكوين الفني للحديث، يمكن اإلشارة إلى أبرز هذه المكونات:

1- الجو النفسي التفاعلي: فالسؤال والمقاطعة واإليماءات واالتصال بالعين وقراءة 
االنفعــاالت reading emotions”” تجعــل الحــوار ليــس قيمــة خبريــة وفكريــة فحســب، بــل 
عمليــة تفاعــل اجتماعــي لغــوي مهــاري شــديد الخصوصيــة، يقــول يــن “Ian” إن المحادثــة ليســت 
ظاهــرة عشــوائية بــل ممارســة مهنيــة معــدة بعمــق، فالحديــث الصحفــي لــه خاصيــة فريــدة، يعــاد 
ســماعه ونســخه، وتبــادل األدوار والنكــت يجعــل المشــاركين يعيــدون إنتــاج الحــوار المحــدد مــن 
ــا( واحــدة مــن بنــاءات قيــم  قبــل، ومازمــة الســؤال والجــواب وعامــات التجــاوب )آه، صحيــح، حًق
الحديــث)9(. والوصــف ونقــل الصــورة والتفاعــل مــع الزمــان والمــكان يجعــل الكتابــة كأنهــا مرئيــة، أو 

.)10(don’t tell the reader, show him كمــا يقــال: ال تخبــر القــارئ بــل دعــه يــرى
2- إدراك الجمهــور: ثمــة اعتقــاد مهنــي وعلمــي أن الحــوار أكثــر اســتهواًء للقــارئ، بــل يــدرك 
خصائصــه الفنيــة، وقــد أبانــت بعــض الدراســات التــي رصــدت العاقــة بيــن أشــكال الكتابــة الصحفيــة 
الحــوار  ثبــت أن  الرحيــم )2002(  ففــي دراســة أســامة عبــد  دراكات الجمهــور هــذا االعتقــاد،  واإ
حــدى  هــو ثانــي أكثــر الفنــون المعروفــة بعــد الخبــر، عرفــه )92%( بأنــه حــوار بيــن الصحفــي واإ
الشــخصيات، فــي حيــن أن )77%( يربطــون بيــن الشــخصية والحديــث، ويــرون أن الصياغــة الفنيــة 

.)11( ””readability تكــون علــى شــكل ســؤال وجــواب، وأنــه يوفــر الدافعيــة والقابليــة للقــراءة
3- توظيــف المصــادر الشــخصية الشــهيرة: إن مــن ألــزم خصائــص البنــاء الفنــي للحــوار اســتخدام 
المصــادر “الشــخصية”، ولعلــه الشــكل الوحيــد الــذي إذا انتفــى منــه المصــدر الشــخصي انتفــت 
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خصوصيتــه.
وتمثــل الشــخصيات هنــا: األخبــار واألفــكار وجماعــات المصالــح، وتعكــس قــوة نفــوذ الصحيفــة 
والرغبــة فــي إرضــاء الجمهــور حتــى لــو كان المصــدر مــن صانعــي االدعــاء!، وتوســع المصــادر 

وظيفــة التفســير والرقابــة الحاميــة للمجتمــع مــن اســتغال الســلطة)12(.
ويقــرر مارشــال “Marshll” أن الشــخصية تجســيد للقــوة المشــتركة بيــن الجمهــور والصحيفــة 
والديمقراطيــة، وتلبــي المصلحــة الشــخصية فــي المعرفــة، وتســد الفجــوة بيــن الجمهــور المنعــزل وأفــراد 
الشــعب، وتعــد المصــادر الشــهيرة وســيلة إلعمــال السياســة والثقافــة الشــعبية المتنوعــة، وتوســع فكــرة 
األســواق الوطنيــة والسياســة القوميــة، كمــا أن شــهرة الشــخصية قــد تخضــع الصحافــة للمشــاهير، بــل 

تجعلهــا “جــزًءا مــن نظــام الشــخصية الشــهيرة فــي قــوة تسلســله وترتيبــه)13(.
وقــد أضفــت الصحافــة الفضائيــة بعــًدا ســلبًيا علــى عمليــة توظيــف الشــهرة، حيــن صــارت بعــض 
برامج Talkshows”” أداة للمزايدة والشــائعات وصناعة العداوة في نفســية الجماهير، وفي دراســة 
علــى البرامــج الحواريــة هــذه، ثبــت أن الجمهــور صــار يقيــم الحــوار طبًقــا للجانــب الحرفــي أكثــر مــن 
المصداقيــة، وأن مصداقيــة البرنامــج مرتبطــة بالمذيــع أو الضيــف الشــهير أكثــر مــن االعتبــارات 
الحــوارات  هــذه  تجــاه  السياســي  بالعــداء حســب االنتمــاء  بالفعــل شــعوًرا  الموضوعيــة وأن هنــاك 

ومشــاهيرها)14(.
4- تنوع الحديث: يتنوع الحوار حسب زاوية التقسيم إلى عدد من التصنيفات:

فمن ناحية تعدد الموضوعات إلى: الحوار ذو الموضوع الواحد أو ذو الموضوعات المتعددة.
ومــن ناحيــة العناصــر المشــاركة فيــه إلــى: حديــث فــردي فــردي،أو حديــث فــردي جماعــي، أو 

جماعــي فــردي، أو جماعــي- جماعــي.
ومــن ناحيــة توقيــت الحــوار مــع الحــدث إلــى: الحــوار التمهيــدي، والحــوار اآلنــي، وحوار المتابعة، 

وحوار المناسبات)15(.
ويطــرح جيــري أورهــا مــار Jerry orhamar” “ نوعيــن مــن المقابــات، همــا: لقــاء المعلومــات 

ولقــاء الدفــاع)16(.
ويقّســم شــيرلي بياجــي “Shirley biahi” الحديــث إلــى: حــوار ودي أو تمهيــدي، وحــوار رئيــس، 

وحــوار تصادمــي، ثــم لقــاء اســتكمالي أو تصويبــي)17(.
ويــكاد يجمــع علمــاء اإلعــام علــى التصنيــف األشــهر للحديــث مــن زاويــة المحتــوى المنشــور الــذي 
opinion in-“ حديــث الــرأي ،”news interview “هــدف إليــه الصحفــي إلــى: الحديــث الخبــري 

terview”، حديث الشــخصية personality” “، أو حديث التســلية والنوادر “anecdotes”، أو 

المتنــوع مــن كل هــذه المضاميــن)18(.
5- قوالــب الصياغــة: يرتبــط القالــب الفنــي فــي كتابــة الحــوار بمعياريــن مهميــن: األول خــاص 
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بترتيــب عناصــر األهميــة، والثانــي خــاص بحــدود االقتبــاس والتصــرف فــي إســناد المــادة للمصــدر.
 فمــن زاويــة المعيــار األول، تنوعــت القوالــب بيــن: أســلوب الهــرم المقلــوب، والهــرم المقلــوب المتــدرج، 

والهــرم المعتــدل، والهــرم المعتــدل المتدرج.
 ومــن زاويــة المعيــار الثانــي، تنوعــت الصيــغ بيــن: أســلوب إســناد النــص الكامــل للمصــدر )س - 

جـــ(، وأســلوب العــرض )المباشــر أو الموضوعــي أو الوصفــي(، وأســلوب الســرد القصصــي.
وقــد رســخت الممارســات المهنيــة المســتحدثة مبــدأ “تداخــل قوالــب الصحافــة” وهــو تقليــد لمبــدأ 
اعتبــار األجنــاس األدبيــة ظاهــرة واحــدة، وعليــه فقــد اســتعار الكاتــب “أســلوب الكتابــة الخــاص بأحــد 
القوالــب المغايــرة للقالــب الصحفــي المفتــرض أن يكتــب فيــه مادتــه، كأن يســتخدم أســلوب كتابــة 
الحــوار فــي صياغــة العمــود، أو يســتخدم أســلوب كتابــة التحقيــق أو القصــة الخبريــة فــي كتابــة 

الحــوار”)19(.
وقــد تولــد عــن ممارســة هــذا المبــدأ بــروز عــدد مبتكــر مــن أســاليب صياغــة الحديــث المتأثــرة 

بقوالــب التقريــر والتحقيــق، مــن هــذه القوالــب:
شــبه مســتقلة حســب  الحــوار ألجــزاء متجانســة  تقســيم  المقاطــع »sections«: وهــو  نمــط   -

الزمــان. أو  الموضــوع 
- قالــب القائمــة “list “: وهــو وضــع قائمــة مــع النــص تشــتمل علــى معلومــات أو ردود فعــل أو 

مراجــع.
- نمــط الصــورة القلميــة »profile«: ويقــدم فكــرة جوهريــة عــن المصــدر تجمــع بيــن االنطبــاع 

الذاتــي واالقتبــاس.
- أســلوب القصــص الســردي “narrative”: ويقــوم علــى وصــف المقابلــة ودواعيهــا، ويصــف 

األخبــار واآلراء ممزوجــة بالتفاصيــل.
- قالــب االعتــراف “confession”: علــى لســان المصــدر، تــكاد تختفــي عبــارات المحــرر، ويبــرز 

فــي نقــل المشــاعر والخبــرات. 
- نمــط الدائــرة” circle “: وفيــه تنفصــل بعــض جوانــب الحــوار، وتتشــابك فــي سلســلة متصلــة 

تصــب فــي المقدمــة والخاتمــة)20(.
أساليب االنتقال والتتابع:

 االنتقــال والتسلســل فــي الفقــرات واألفــكار هــي واحــدة مــن أهــم عمليــات بنــاء النــص الصحفــي؛ 
فالتكويــن المعنــوي والمــادي للكتابــة هــو فــي ذاتــه صهــر وترتيــب للجمــل والكلمــات والقضايــا والحجــج 

والمعلومــات.
 والتتابــع “Sequence” جهــد مهــاري مســتمر فــي كل مراحــل معالجــات النــص يســتوعب الحــروف 
وعامــات الترقيــم وجــل الممارســات اللغويــة، كمــا يرتبــط باألحــداث وتوليدهــا والقضايــا وعنصرتهــا 

والدالئــل وتتابعهــا.
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 وتعكــس أســاليب االنتقــال “methods of Transference” حجــم الســيطرة مــن المحــرر علــى 
المتلقــي  الجمهــور  مــع  العاقــة  وفهــم  والمقدمــات،  العناويــن  واختيــار  المعانــي  وتوجيــه  النــص، 

والموقــف االتصالــي أو حــال الخطــاب كمــا يقــول اللغويــون.
 كمــا تكشــف خصائــص الفــن وتكويناتــه؛ ففــي حالــة الحديــث الصحفــي فــإن أســاليب التتابــع ســوف 
توضــح قــدرات المحــاور وخصائــص المحــاورة وتمايــز وحــدات النــص، وكــذا حضــور التجانــس 
داخــل النســق الحــواري، ونــوع القالــب المســتخدم، ومســاحة الحركــة واالقتبــاس والحيــدة فــي طــرح 
األســئلة وتلقــي االجابــات، حتــى قــرر يــن “ian “ أن “مصطلــح االنتقــال مــن أعــراف وتقاليــد الحــوار 

الصحفــي”)21(.
 point of“ ونقطــة الخــروج ”point of entry“ واالنتقــال هنــا ممارســة تبــدأ مــن نقطــة الدخــول 
exit”؛ فــكل نقطــة خــروج وانتقــال هــي فــي الواقــع نقطــة دخــول، والدخــول والخــروج قــد يكــون بمجــرد 

نقطــة هكــذا ).( وقــد يكــون بالموضــوع وربمــا النــص كلــه.
ولهذا تشابكت أساليب االنتقال كما رصدها العلماء، ويمكن توصيفها في مجالين:

األول: الحقل المرتبط نسبًيا باللغة وتفاعاتها في التركيب والداللة.
 واآلخر: المجال المرتبط بالكتابة الصحفية وآلياتها في الصياغة والتطوير واالنتقال.

أواًل: أساليب االنتقال في الحقل اللغوي.
ويشار إلى بعض منها في إيجاز على النحو اآلتي:

- أســاليب االنتقــال بيــن األفعــال: مــن الماضــي والمضــارع واألمــر ومــن عاقاتــه الدالليــة مثــل: 
التــرادف والتضــاد والتبايــن والعمــوم والخصــوص.

- االنتقــال بيــن الجمــل: االســمية والفعليــة، أو الخبريــة واإلنشــائية، أو الحقيقــة والمجــاز، أو 
والنكــرة. المعرفــة 

- أدوات االنتقــال عبــر حــروف العطــف أو أدوات اإلحالــة مثــل الضمائــر والموصــوالت واإلشــارة، 
واالســتدراك )لكــن، إنمــا(، وأدوات النفــي والربــط بــا، وكــذا الدالــة علــى الســبب مثــل: بســبب، 
نظــًرا لـــ، بحيــث، والدالــة علــى النتيجــة مثــل: نتيجــة لهــذا، ومــن هنــا، والدالــة علــى التعليــل مثــل: 
لكيــا، كــي، والدالــة علــى الزمــن الماضــي مثــل: مــا كاد حتــى، مــا أن، وظــرف الزمــان الــدال 
علــى االنتقــال بيــن الحاضــر والمســتقبل مثــل: قبــل هــذا، وبعــد هــذا، واالســتدراك مثــل: فضــًا 
عمــا ســبق، يضــاف لهــذا، واالســتفهام مثــل: ولنــا أن نتســاءل، وهنــا نطــرح عامــة االســتفهام، 
والتمثيــل مثــل: وعلــى ســبيل المثــال، والتعــدد مثــل: أواًل، وفــي المقــام األول، عــدة حلــول أولهــا، 
أو التلخيــص مثــل: والخاصــة، ويمكــن إجمالــه، وفــي إيجــاز، والتكــرار الشــكلي، وعاقــة 

الســببية، والســؤال والجــواب، وتفصيــل اإلجمالــي، والتتابــع الزمنــي والمكانــي.
ثــم اســتخدام قرائــن الســياق فــي نقــل وربــط دالالت األلفــاظ. وقــد رصــد اإلمــام الشــاطبي )المتوفــي 
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عــام 790ه( نحــو )15( قرينــة لفظيــة لتوجيــه المعنــى فــي بيئــة النــص والخطــاب، ومــن ذلــك: 
تخصيــص العــام، تعميــم الخــاص، تقييــد المطلــق، تحديــد داللــة اإلشــارة، داللــة النــص، تحديــد 

المشــترك اللفظــي، رفــع الخفــاء وتفســيره)22(.
ثانًيا: أساليب االنتقال في الكتابة الصحفية: 

رصــد العلمــاء - مــع البعــد الذاتــي اإلبداعــي للكتابــة - عــدًدا مــن أســاليب االنتقــال التــي يمارســها 
الصحفيــون فــي صياغــة النــص بشــتى أشــكاله، ويمكــن اإلشــارة إلــى أبــرز هــذه األســاليب التــي 

تتناســب أكثــر مــع النــص الحــواري علــى هــذا النحــو اآلتــي:
االنتقال من السبب إلى النتيجة أو من النتيجة إلى السبب.  -

االنتقال من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى العام.  -
أســلوب االلتفاف على االســتهال للعودة إليه أو لابتعاد عنه )ذكرت في البداية أن - بعيًدا   -

عمــا بــدأت بــه(.
االنتقــال الموضوعي:حيــث ينتقــل مــن موضــوع إلــى آخــر، وقــد تســتخدم عبــارات مثــل: )ننتقــل   -
إلــى موضــوع( أو االرتبــاط الموضوعــي )يتعلــق بهــذه الفكــرة( أو التقابــل الموضوعــي )فــي 

مقابــل هــذا...(.
االنتقــال الزمنــي، حيــث يتتابــع الحــوار فــي تسلســل زمنــي لــه داللــة، وقــد تســتخدم عبــارات مثــل:   -

منــذ عــدة أيــام، بعــد ســاعات مــن اآلن.
فــي ســيرة  الحــدث أو  فــي  تنــوع األماكــن  فــي ضــوء  الحديــث  بنــاء  يتــم  المكانــي،  االنتقــال   -

الذاتيــة. المتحــدث 
االنتقــال االرتــدادي، يقطــع أحــد األســاليب الســالفة ويعــود إلــى األخــرى، فــي مــزج مقصــود أو   -

غيــر مقصــود بيــن اعتبــارات الحــدث والمــكان والزمــان.
التتابع القياسي: السؤال ثم اإلجابة فالسؤال اآلتي في متوالية متازمة.  -

االنتقال من االقتباس )النصي أو بتصرف( إلى التعبير أو الوصف الذاتي.  -
التماثــل “parallelism” حيــث تتماثــل العبــارة األخيــرة للمحــرر أو المصــدر وتســتخدم فــي   -

االنتقــال.
أو عناويــن  الجســم،  إلــى  المقدمــة  مــن وحــدة  االنتقــال  مثــل  الطبيعيــة:  الفواصــل  اســتخدام   -
 empowerment”“ أو علبــة التفويــض ”fact box“ الفقــرات، أو البراويــز وعلبــة المعلومــات

box عندمــا تســتخدم كوحــدة لانتقــال.

االنتقال بين عبارات اإلسناد attribution صرح، أضاف، شدد، رفض...  -
التتابع بين محتويات الحوار الغالبة: من الرأي إلى الشخصي إلى الخبري إلى الطرافة.  -

االنتقــال المفاجــئ: قطــع انســيابية الحديــث عنــد بــروز اســم أو رقــم مذهــل يســتحق نقــل الحــوار   -
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إليــه.
المقاطعة: فعل مقصود من الصحفي أو الشخصية لانتقال بالمقابلة إلى جانب آخر.  -

الكلمة األخيرة: كلمة أو نص يستله المحرر )أو المصدر( ينتقل به الحوار.  -
التتابــع الذاتــي: أســلوب يقدمــه الكاتــب لتبريــر االنتقــال )فــي الحــوار والصياغــة( مثــل: شــعرت   -

بالســعادة عندمــا كشــف محدثــي، أو لــم أجــد مفــًرا عندمــا بكــى )...( إال أن أنتقــل إلــى)23(.

اإلطار اإلجرائي المنهجي للبحث:
يشار إلى اإلجراءات المنهجية لموضوع البحث عبر عدد من الخطوات اآلتية:

الدراسات السابقة: 
 فــي ضــوء اإلفــادة مــن عشــرات الدراســات التــي أنتجهــا الفكــر اإلعامــي فــي مجــال تحريــر 
النصــوص الصحفيــة، يمكــن التوقــف عنــد عــدد مــن البحــوث المرتبطــة بفكــرة البحــث وموقــع الحديــث 

دراكات الجمهــور لــه، علــى النحــو اآلتــي: فــي الممارســة الصحفيــة ووظائفــه وصياغاتــه واإ
 )1( دراســة كاليمــان calyman” “ وهرتيــدج heritage” “ )2002(: والتــي ركــزت علــى 
تحليــل اللقــاء الصحفــي اإلخبــاري ؛ باعتبارهــا سلســلة تفاعليــة بيــن طرفــي المقابلــة، تهــدف لجمــع 

.””talk – in – interaction حــداث التفاعــل الضــروري المعلومــات واإ
لــت الدراســة لفكــرة االنتقــال فــي الصياغــة وتوجيــه األســئلة؛ وهــي عمليــة فنيــة تشــمل عمليــة   وقــد أصَّ
االنتقــال مــن موضــوع إلــى آخــر، ومــن زمــن إلــى أخــر، كمــا أنهــا عمليــة تمــر عبــر تعرجــات وأقــوال 

وأســئلة حساســة أو هادئــة وربمــا عدوانيــة.
 supposed المفتــرض  الحيــاد  وهــي  الحديــث  فــي  المركزيــة  القضيــة  أمــام  الدراســة  وتوقفــت   
neutrality الــذي يمارســه الصحفــي المقاِبــل مــع الضيــف المقاَبــل، وقــد يظهــر فــي ســهولة األســئلة 

وتجنــب اآلراء الشــخصية وماحظــة اإلجابــات المراوغــة للشــخصيات العامــة خصوصــا)24(.
ــي محمــد )2004(: وهدفــت إلــى دراســة تأثيــر البنــاء الفنــي لألشــكال الصحفيــة  )2( دراســة هان
دراك وتصــرف الجمهــور نحــو المحتــوى، طبقــت علــى 720 مفــردة مــن طــاب كليــة  علــى معرفــة واإ
اإلعــام جامعــة القاهــرة، وحللــت أشــكال التقريــر والحديــث والتحقيــق فــي مجــات “آخــر ســاعة” 

و”أكتوبــر” و”األهــرام العربــي” و”روز اليوســف” مــن 1 يوليــو حتــى 31 ديســمبر 2002.
 وممــا انتهــت إليــه الدراســة: وجــود الشــواهد واألدلــة علــى أن التقريــر والحديــث يؤثــران إيجابًيــا علــى 
اتجاهــات القــراء نحــو الموضــوع، وال يــدرك القــراء عمليــة تنظيــم بنــاء الفــن الصحفــي، فالحديــث يؤثــر 
فــي المعرفــة أكثــر والتقريــر يؤثــر فــي الوجــدان أكثــر، ولعــل أبــرز عوامــل التفاعــل مــع الجمهــور هــو 
تحديــد الخاصــة، ففــي المجمــل ال تتأثــر اتجاهــات الجمهــور نحــو المحتــوى باختــاف أطــر البنــاء 

الفنــي لألشــكال، وال باختــاف المجــات المختــارة)25(.
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)3( وركــزت دراســة أحمــد زكريــا )2007(: علــى العاقــة بيــن خصائــص تحريــر النصــوص 
الصحفيــة واهتمامــات الجمهــور بالقضايــا الداخليــة، طبقــت علــى نصــوص الخبــر القصيــر والتقريــر 
فــي تناولهــا لقضيــة غــرق العبــارة  »الســام« عــام 2006، وفحصــت 240 طالًبــا بكليــة اآلداب 

جامعــة المنصــورة.
 ومــن نتائــج الدراســة: وجــود اختــاف بيــن تأثيــر كل مــن الخبــر القصيــر والتقريــر فــي اهتمامــات 
المفحوصيــن فــي المســتويات المعرفيــة واإلدراكيــة والســلوكية، وأن المفحوصيــن لــم يدركــوا وجــود 

ــة بيــن الخبــر والتقريــر. اختــاف ذي دالل
كما أثبتت الدراسة وجود فروق دالة حسب مراحل دورة االهتمام، وعدم وجود فروق حسب النوع، 
ووجــود تأثيــر لعمليــات التأطيــر وأنواعهــا علــى حضــور القضيــة فــي ذهنيــات الجمهــور خاصــة إطــار 

الصراع والجوانب اإلنســانية، بما يؤكد االنخفاض واالرتفاع الحاد في عمليات االهتمام)26(. 
)4( وأشــارت جزئًيــا دراســة مارجريــت ســمير )2011(: إلــى اســتخدام أســاليب االرتبــاط واالنتقــال 

فــي ســياق تركيزهــا علــى العاقــة بيــن خصائــص القائميــن باالتصــال وتحريــر المــواد الخبريــة.
 وقــد طبقــت الدراســة علــى (130( نًصــا طــوال عــام 2009 فــي جرائــد: األهــرام ،والوفــد ،والمصــري 

اليــوم، فضــًا عــن اســتبيان )112( مفــردة مــن مندوبــي وصحفيــي الجرائــد الثــاث.
 وقــد رصــدت عمليــات توظيــف الجمــل والضمائــر واألفعــال والفقــرات، والحظــت ارتفاًعــا لألســماء 
فــي الموضوعــات االقتصاديــة والرياضيــة، وارتفاًعــا لألفعــال فــي المــواد الخبريــة الصراعيــة، ووجــود 

عاقــة بيــن نــوع النــص الخبــري بوحداتــه وأنــواع الجمــل والفقــرات.
 كمــا رتبــت الدراســة أســاليب االنتقــال فــي النــص الخبــري إلــى: الترتيــب الموضوعــي )اإلعــام(، 
ثــم االرتــدادي، ثــم الزمنــي، ثــم االنشــغال الشــخصي، فاآللــي والمكانــي وعبــر الضمائــر والعناويــن 

والفتــرات الزمنيــة)27(.
)5( وفــي دراســة هالــة الســاج Hala elsaj )2012(: قامــت الباحثــة بتحليــل خطــاب أحــد 
البرامــج الحواريــة للكشــف عــن الضمائــر الشــخصية المســتخدمة فــي بنــاء الحــوار التلفزيونــي، حيــث 
حللــت البرنامــج األمريكــي الشــهير “أوبــرا وينفــري شــو” خــال حوارهــا مــع الملكــة رانيــا ملكــة األردن 

.mdc4 فــي 4 مايــو 2010 علــى قنــاة
وقد هدفت الدراســة إلى: الكشــف عن اســتخدامات المحاور والمصدر لنوعيات الضمائر ودالالتها 

الثقافيــة والذاتيــة الخاصــة فــي ســياق النص.
وقــد أكــدت الدراســة أهميــة اســتخدام الضمائــر المتنوعــة خاصــة ضميــري: )أنــا وأنــت( فــي تحقيــق 
يجابــي متبــادل بيــن المحــاور والمتحــاور والمســتمعين، كمــا يعكــس الضميــران: ) أنــا  رابــط قــوي واإ
وأنــت( قــدًرا مــن الثقــة بالنفــس والثبــات فــي التعبيــر عــن المعانــي وتكرارهــا، وأن الضمائــر مــن أبــرز 
المحــددات اإليجابيــة لوجــود حــوار نشــط يعكــس ســيطرة عناصــره علــى الحكــم والــرأي وينشــط قابليــة 

المتلقــي للفكــرة موضــع الحــوار)28(.
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)6( دراســة عثمــان فكــري )2012( حــول تحريــر المــواد الخبريــة وتأثيرهــا علــى إدراك القــراء 
مصــر،  ونهضــة  والدســتور  اليــوم  والمصــري  البديــل  علــى صحــف:  بالتطبيــق  النــص  لمحتــوى 

فعــًا. اســًما و ) 7443(  بينهــا )58543(  مــن  للرصــد  كلمــة  أخضعــت )65986( 
 وأبــرزت الدراســة ارتفــاع األفعــال فــي النــص بمــا يبــرز الذاتيــة فــي الصياغــة وتناســبه مــع الحــدث، 
كمــا كشــفت الدراســة عــن قلــة األفعــال فــي العناويــن والمقدمــات بداعــي االختصــار والمباشــرة فــي 
الخطــاب، وكــذا قلــة األفعــال المضارعــة بمــا ال يتفــق مــع االعتبــارات المهنيــة التــي تتحــري توظيــف 

المضــارع فــي الصياغــات الخبريــة.
وأشــار الباحــث إلــى دالالت مرتبطــة بارتفــاع االنقرائيــة كلمــا قــّل حضــور الفعــل، وقــل المبنــى 
للمجهــول، واختــاف مســتويات يســر القــراءة حســب متغيــر المســتوى العلمــي وليــس حســب طبيعــة 

الموضــوع)29(.
ــي، ركــزت دراســة حســام إلهامــي )2013(  ــاءات النــص الصحف ــة لبن ــي دراســة تحليلي )7( وف

علــى جوانــب اإلبــداع كمــا يبــدو فــي النــص وفــي رؤى الصحفييــن المبحوثيــن.
 فحصــت ) 25 ( نًصــا مــن فنــي المقــال والتحقيــق المنشــورين عــام 2008 فــي صحــف: األهــرام 
واألخبــار والجمهوريــة والوفــد والبديــل والفجــر والمصــري اليــوم، كمــا اســتبانت آراء )66( صحفًيــا 
مصرًيــا مــن ذوي الخبــرة بواقــع ) 63% ( مــن محــرري الصحــف القوميــة، و)37 %( مــن الصحــف 

غيــر القوميــة.
 وقــد انتهــت الدراســة إلــى أن بنــاء النــص نســق متكامــل مــن المــادة والمحــرر وتخيــات القــراء فــي 
مرحلــة مــا قبــل القــراءة ومــا بعــد الكتابــة وأثنائهــا، وأن اإلبــداع الصحفــي يرتبــط بالعوامــل االجتماعيــة 
والمتغيــرات الشــخصية والصحفيــة وضغــوط العمــل والمنــاخ اإلداري بالمؤسســة. كمــا وضــع الباحــث 
نموذًجــا تفســيرًيا آلليــات المعالجــة الذهنيــة للنــص، وســمات الصحفــي المبــدع، وتوظيــف قوالــب فنيــة 

جديــدة فــي ســياق تطويــر الفكــرة وتشــكيل البنــاء العــام للنــص)30(.
)8( وربطــت دراســة رانيــا ســالم )2015( بيــن البنــاءات الفنيــة للنــص )الخبــري( مــن ناحيــة، ومــدى 

انقرائية readability”” المادة المنشورة.
 ففــي تحليــل للعوامــل المؤثــرة علــى النــص وقارئيتــه فــي صحــف: “المصــري اليــوم” و” اليــوم الســابع” 
و”الشــروق” و”التحريــر” فــي عــام 2012، كشــفت الدراســة عــن العاقــة الوثيقــة بيــن الخصائــص 
األســلوبية للنص ودرجة ســهولة القراءة له، وذلك من خال الخصائص األســلوبية البارزة المتعلقة 
بتوظيــف الجمــل مــن ناحيــة البســاطة أو التركيــب أو التعقيــد، ومــن ناحيــة توظيــف الفقــرات مــن زاويــة 

الطــول والقصــر وحجــم المعلومــات.
وقــد أبــرزت الدراســة أهميــة المــزج بيــن النــص المكتــوب والصــور المصاحبــة وعاقــة بنــى العنــوان 

كعنصــر مؤثــر علــى فهــم المحتــوى )31(.
)9( دراســة ســحر صوفــي )2016( حــول تقييــم أداء المحاوريــن فــي البرامــج الحواريــة التلفزيونيــة، 
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وقــد اســتنتجت الدراســة عــدًدا مــن محــددات الحــوار الناجــح، مــن خــال تحليــل ) 30 ( حلقــة حواريــة 
فــي قنــاة “الحيــاة” و”النهــار” و)c.b.c( فــي الفتــرة مــن 1 مــارس وحتــى 18 إبريــل 2015 كمــا 

اســتبانت آراء )400( مبحوثًــا فــي محافظتــي القاهــرة والجيــزة مــن ســن)18( ســنة فأكثــر.
 وقــد رصــدت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج مــن بينهــا: اســتخدام القنــوات ألســلوب “ الحديــث 
المباشــر” وغيــاب قالــب “ المناظــرة”، عــدم التــزام الدقــة والحياديــة فــي عــرض القضايــا والموضوعــات 
كمــا عكســها التحليــل، عــدم رضــا قطــاع مــن المبحوثيــن عــن األداء الحــواري حيــث رأى ) %52 ( 
أن الحــوار يفتقــد التــوازن بيــن الحريــة والمســؤولية ورأى )1,87% ( أن الحــوار يتــم عرضــه بشــكل 
متحيــز، ويرتبــط تقييــم األداء بزيــادة االلتــزام االجتماعــي فضــًا عــن بعــض الجوانــب الفنيــة مثــل: 

مســألة مقاطعــة الضيــف، واألســئلة المغلقــة التــي تعــد أحــد ســلبيات الحــوارات )32(.
وقد رسخت هذه الدراسات عدًدا من جوانب اإلفادة المعرفية والمنهجية من بينها:

خصوصيــة “المقابلــة” كفــن ذي بنــاءات شــكلية وموضوعيــة ودور الصحفــي والمصــدر فــي   -
بلــورة هــذه البنــاءات.

خضــوع الحــوار كـــ “نــص” لعمليــات التحليــل فــي ضــوء معطيــات تحليــل الخطــاب الحــواري   -
وقواعــده العلميــة المتامســة مــع معطيــات التأطيــر وعلــم الداللــة.

ماحظــة عمليــات التفاعــل واإلدراك مــن قبــل القــراء )المشــاهدين( لفــن الحديــث؛ حيــث أعطــت   -
دراك وتذكــر القــراء للبنــاء الفنــي للقوالــب الصحفيــة  الدراســات مؤشــرات عــن مــدى معرفــة واإ

وعاقاتهــا بالقضايــا.
التأسيس لعلميات التحليل اللغوي للنصوص وارتباطها بأساليب التحرير الصحفي.  -

 ومع هذه العطاءات العلمية الواضحة، يظل موضوع الدراســة )أســاليب االنتقال داخل الحديث( 
مرشــًحا لدراســات أكثر تخصًصا.
مدخل تحليل نظام الخطاب الحواري:

يعتقــد الباحــث فــي مبــدأ اإلفــادة مــن المداخــل اإلجماليــة فــي مجــاالت البحــث اإلعامــي، فدراســة 
النــص الحــواري - التــي بيــن أيدينــا - تحتــاج إلــى المعطيــات التــي قننتهــا النظريــات المجربــة فــي 
الفكــر االتصالــي، ويشــار هنــا تحديــًدا إلــى نظريــة األطــر ومداخــل علــم الداللــة وتطبيقاتــه فــي 

النــص.
ويمكن التركيز على ثالثة مداخل أكثر ارتباًطا بموضوع البحث وهي:

1- التحليــل النوعــي للمحتــوى: مدخــل يركــز علــى المحتــوى، يتصــف هــذا التحليــل اإلثنوغرافــي 
)eca( Ethnographic بعــدد مــن الخصائــص:

يركــز علــى عمليــة التنظيــم organization مــع عمليتــي اإلنتــاج واالســتخدام فــي عاقــات   -
متسلســلة.

يتجــاوز نســبًيا قيــود العــد للتصنيــف المعــد ســلًفا بشــكل يعكــس معانــي النصــوص وارتباطاتهــا   -
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وتجانســها.
يوســع دور الماحظــة المتأملــة مــن الباحــث، الباحــث المحقــق هــو باســتمرار نقطــة االرتــكاز   -

.)pch( المحوريــة، ال يصبــح آليــة بروتوكوليــة كمــا فــي التحليــل الكمــي
يوفر )eca( )33(. نتائج متناغمة غنية مع عدد من المفاهيم االجتماعية النظرية والعلمية.

2- مدخل تحليل النظم:
 فقضايــا الصحافــة البحثيــة ومحتواهــا ونصوصهــا يتــم تحليلهــا كـ”نظــم” ذات عاقــات داخليــة 

التفاعــل)34(. وخارجيــة شــديدة 
3- تحليل نظام الخطاب: 

 فالنصــوص مجموعــة مــن أنظمــة الخطــاب Discourseof order، ومــع التحليــل الفكــري 
والشــخصي “يتضمــن هــذا التحليــل التنظيــم النصــي، فــوق مســتوى الجملــة، بمــا فــي ذلــك كيفيــة الربــط 
بيــن جمــل النــص )تماســك النــص(، ويتضمــن أيًضــا جوانــب أخــرى مثــل: تنظيــم إدارة وجهــة الحديــث 

عنــد إجــراء الحديــث مــع الضيــوف” )35(.
 Noman فاركلــوف  نورمــان  عنــد  )كمــا  واألجنبيــة  العربيــة  البحــوث  مــن  كثيــر  وقدمــت 
Fairclough وروى النجــر rou langer( براهيــن عديــدة علــى أن اختــاف الشــكل - كمــا فــي 

النصــوص الصحفيــة - ســوف يعنــي اختــاف المعنــى، وأن التنقــات داخــل نظــام الخطــاب أحــد 
مقاصــد هــذا المدخــل، حتــى تســتمر حيــاة النــص وتطــوره وترتيبــه)36(.

والقــص  والتسلســل  والجــواب  الســؤال  فــي  الحديــث،  تحليــل  لعلــم  مــادة  الحــوار  وعليــه صــار 
storytelling واالنتقــال والتحييــد كمــا طرحهــا العلمــاء خاصــة ســاكس sacks ورفاقــه منــذ دراســاته 

التــي ظهــرت فــي الثمانينــات وحتــى عــام 2006)37(.
مشكلة البحث: 

فــي ضــوء التراكــم المعرفــي لعــدد مــن الدراســات النصيــة ذات الصلــة، وخبــرات الباحــث المهنيــة، 
تتمحــور مشــكلة الدراســة فــي: رصــد وتحليــل أســاليب االنتقــال ذات البعــد الصحفــي واللغــوي داخــل 
نــص الحديــث وعبــر وحداتــه الفنيــة، وعاقــة هــذا بآليــات الســيطرة والربــط وقوالــب الصياغــة ودوريــة 

اإلصــدار، وترتيــب األهميــة فــي جوانــب المقابلــة.
وكذا قياس العاقة بين مظاهر انسجام النص ونشاط الصحفي وحياديته، وبين عدد من متغيرات 
بنــاءات الحــوار- وخاصــة أســاليب االنتقــال - وبيــن وحــدات الحديــث وخصائــص الصحــف التــي 

تــم تحليلهــا.
أهمية الدراسة: 

تبــرز أهميــة البحــث فــي محاولــة تحليــل دور وخصائــص أســاليب االنتقــال فــي عمليــة تشــكيل 
النــص الحــواري عبــر قوالبــه ووحداتــه المتمثلــة فــي العناويــن والمقدمــة والســؤال والجــواب.

وتعــد الدراســة فــي هــذا الســياق جديــدة؛ إذ تتجــاوز مســألة موقــع الحــوار وموضوعاتــه مقارنــة 
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بنــاء  بأبــرز خصائــص  االنتقــال  أســاليب  إلــى كشــف عاقــات  الصحفيــة األخــرى،  بالنصــوص 
الخطــاب الحــواري ودرجــة ارتباطهــا بعمليــات الحبــك والتجانــس والحيــاد فــي أحــد أبــرز فنــون األداء 

الصحفــي.
تساؤالت البحث وفروضه:

امتــداًدا ألطــر الدراســة المعرفيــة والنظريــة ومشــكلة البحــث وغاياتــه، يســعى الباحــث إلــى اإلجابــة 
عــن التســاؤالت الخمســة اآلتيــة:

1- مــا خصائــص أســاليب االنتقــال المســتخدمة داخــل البنــاء الفنــي للنــص الحــواري فــي صحــف 
الدراســة موضــع البحــث والتحليــل؟

2- كيــف تــم توزيــع كثافــات أســاليب االنتقــال عبــر الوحــدات الفنيــة للحديث)العناويــن - المقدمــة 
- المتــن...(؟

3- ما العاقة بين أساليب االنتقال وحدود االقتباس والتصرف في كتابة النص الحواري؟
4- كيــف تــم توظيــف خصائــص االنتقــال فــي عمليــة ترتيــب عناصــر األهميــة فــي قوالــب الصياغــة 

المختلفة؟
5- إلــى أي مــدى تباينــت أســاليب االنتقــال تبًعــا للتصنيــف النوعــي الغالــب للحــوارات )حديــث رأي 

- حديــث خبــر - حديــث شــخصي - حديــث تســلية(؟
كما وضعت الدراسة ثالثة فروض أساسية تسعى للتحقق منها وهي:

النــص  وانســجام  تجانــس  بيــن مظاهــر  إحصائًيــا  دالــة  ارتباطيــة  “توجــد عاقــة  األول:  الفــرض 
المســتخدمة”. االنتقــال  ألســاليب  العامــة  والخصائــص  الحــواري 

الفــرض الثانــي: “هنــاك ارتبــاط دال إحصائًيــا بيــن عناصــر بنــاء الحيــاد داخــل المقابلــة وخصائــص 
الصحــف موضــع الدراســة”.

ــا بيــن مؤشــرات نشــاط المحــرر فــي تشــكيل  الفــرض الثالــث: “توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائًي
صياغــة الحديــث وبنــى النــص الحــواري الخمــس”.

منهج الدراسة:
تســتند الدراســة إلــى منهــج المســح اإلعامــي فــي رصــد وتحليــل خصائــص أســاليب االنتقــال 

والمتغيــرات المتعلقــة بالبنــاءات الفنيــة بصياغــات الحديــث ومســتوى التجانــس والحياديــة.
المجتمع الوثائقي للنص الحواري: 

تم تحديد المجتمع البحثي للدراسة عبر عدد من مستويات االختيار.
وممــا ينبغــي التأكيــد عليــه أن مشــكلة البحــث وأهدافــه تنصــب حــول الجوانــب الفنيــة الشــكلية 
فــي معالجــة الحديــث، ولهــذا تــم التجــاوز إلــى حــد عــن معيــار “موضــوع” الحــوار، أو السياســات 
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التحريريــة ونمــط الملكيــة عنــد اختيــار العينــات المفحوصــة.
و”المصــور”  و”الشــروق”  “األخبــار”  صحــف  اختيــار  تــم  المصريــة  الصحافــة  مجتمــع  فــي 
و”األهــرام الرياضــي” كإطــار لمجتمــع البحــث، ولكنــه اختيــار لــم يخــل مــن إشــارات ذات داللــة،” 
فاألخبــار” جريــدة يوميــة عامــة فــي األســاس وهــي قوميــة بالتبعيــة، و”الشــروق” جريــدة يوميــة عامــة 
فــي األســاس وهــي خاصــة بالتبعيــة، و”المصــور” مجلــة عامــة فــي األســاس وهــي أســبوعية قوميــة، 

و”األهــرام الرياضــي” مجلــة متخصصــة فــي األســاس وهــي أســبوعية قوميــة.
وفــي مجــال اختيــار مــادة النــص فــي الصحــف المختــارة، وبعــد المســح االســتطاعي لألعــداد 
الصــادرة، تــم بنــاء أســبوع صناعــي الختيــار عينــة الجريــدة اليوميــة، وتــم اختيــار األعــداد األربعــة 
فــي المجــاالت األســبوعية، للوصــول إلــى قــدر مــن التماثــل الكمــي لألعــداد المفحوصــة بيــن الجرائــد 

اليوميــة والمجــات األســبوعية.
ونظــًرا لماحظــة الباحــث وجــود أكثــر مــن حديــث فــي بعــض اإلصــدارات فــي العــدد الواحــد، أو 
وجــود حــوار واحــد؛ فقــد تــم تعمــد اختيــار نصيــن اثنيــن مــن كل عــدد بشــكل قــد يعكــس التنــوع المتــاح 

فــي قالــب الصياغــة أو الموضوعــات.
وبناء على هذا، تم إخضاع ) 30 ( نًصا حوارًيا للدراسة موزعة على النحو اآلتي:

)7( نصــوص فــي “األخبــار” بواقــع حواريــن فــي عــدد األحــد 6 مــارس، وحــوار واحــد فــي عــدد 

االثنيــن 14 مــارس، وحواريــن فــي عــدد الثاثــاء 22 مــارس، وحواريــن فــي عــدد األربعــاء 30 مــارس 
.2016

)7( نصــوص فــي “الشــروق” بواقــع حواريــن فــي األعــداد الصــادرة فــي نفــس التاريــخ )6، 14، 22( 

وحــوار واحــد فــي عــدد 30 مــارس.
)8( نصــوص فــي “المصــور” بواقــع حواريــن فــي األعــداد رقــم: 4770 – 4771 – 2772 – 

2773 فــي مــارس.
)8( نصوص في “األهرام الرياضي” بواقع حوارين في األعداد رقم: 1368 - 1369 - 1370 

- 1371 في مارس.
 وفــي مجــال المــدى الزمنــي، فقــد تــم تحديدهــا فــي شــهر مــارس 2016 )1437هـــ( وعلــى الرغــم 
مــن أن الفتــرة الزمنيــة ليســت ذات داللــة مقصــودة فــي موضــوع البحــث، فــإن هــذا المــدى الزمنــي 
قــد أتــاح اختيــار النصــوص المناســبة ألهــداف التحليــل، كمــا أنــه أنســب فتــرة إلجــراء الدراســة، بعــد 

االنتهــاء مــن عمليــات االســتطاع واالطــاع المعرفــي.
أداة ووحدة التحليل: 

الخطــاب  أداة تحليــل نظــام ترتيــب  تبــدو  البحــث،  التكامليــة لنظريــات  المداخــل  فــي ضــوء   
االنتقــال  أســاليب  خصائــص  لتحليــل  األنســب  هــي   analysis of the order discourse
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 grammatical عبــر وحــدات الحديــث الفنيــة، وتفســير بنــاء الحديــث وعاقاتــه بعناصــر الربــط
والحياديــة. التجانــب  ومظاهــر  الصياغــة  وفنــون   cohesion

 فــي التحليــل اعتمــد الباحــث علــى المالحظــة العميقــة لحضــور الفئــات وعاقتهــا، مــع اســتخدام 
الرصد الكمي لمرات ظهور أســاليب االنتقال ومظاهر التجانس وحياد المحرر ونشــاطه ومتغيرات 
ــا قــد تحملهــا الفقــرة paragraph باعتبارهــا  الحديــث، وهــذه األســاليب والمتغيــرات المرصــودة كمًي
بنيــة تنظيميــة مهمــة للمعلومــات المقدمــة داخــل النــص)38(. أو قــد تحملهــا الوحــدات الفنيــة والفواصــل 
الطبيعيــة البــارزة فــي مكونــات الحديــث مثــل: العناويــن والمقدمــات والســؤال والجــواب والبراويــز 
والخاتمــة، أو تظهــر فــي الخصائــص الغالبــة فــي النــص كمــا فــي تصنيفــات الحــوار الشــهيرة وقوالبــه 

مثــل حديــث الــرأي أو قالــب الهــرم المعتــدل )...(.
وقد تم استخدام استمارة التحليل بعد تصميمها وتعديلها في ضوء ماحظات المحكمين)*1(.

 وفــي المعالجــة اإلحصائيــة، اســتعانت الدراســة بالتكــرار والنســب المئويــة وكــذا معيــار بيرســون 
المتغيــرات  بيــن  االرتباطيــة  العاقــات  لقيــاس  الشــهير   Henry A.Preason ( Pearson(

المقصــودة، بقيمــة الثــاث: ضعيفــة اقــل مــن ) 30,0 (، ومتوســطة بيــن )30,0، 70 ,0 (، وقويــة 
لــو زادت عــن )70,0(.

نتائج تحليل استخدامات أساليب االنتقال داخل بناءات الحديث
الحــواري  النــص  داخــل  االنتقــال  المختــارة ألســاليب  الصحــف  اســتخدام  تحليــل  عمليــة  عكســت 
وخصائصــه فــي صياغــات الحديــث وبناءاتــه الفنيــة عــدًدا مــن البيانــات والــدالالت، يمكــن طرحهــا 

علــى النحــو اآلتــي:

1* - أ.د/ محمــود علــم الديــن - أســتاذ الصحافــة بكليــة اإلعــام - جامعــة القاهرة.)وقــد عــدل الباحــث مــن فئــات 
التحليل بناء على ماحظته حيث تم اســتبعاد أســاليب االنتقال اللغوي المباشــرة واالقتصار نســبًيا على األســاليب 

الصحفية(.
أ.د/ محمود خليل- أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية اإلعام - جامعة القاهرة.

أ.د/ عبد الصبور فاضل - عميد كلية اإلعام - جامعة األزهر.
أ.د/ ميرفت الطرابيشي - أستاذ الصحافة ووكيل كلية اإلعام- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية.

أ.د/ هشام عبد المقصود عطية- أستاذ الصحافة بكلية اإلعام - جامعة القاهرة.
أ.د/ محمد منصور هيبة- أستاذ الصحافة بكلية اإلعام - جامعة القاهرة.
د/ عبد العظيم خضر- مدرس الصحافة بكلية اإلعام - جامعة األزهر.
أ/ خالد الميري - نائب رئيس تحرير األخبار والمشرف على الحوارات. 
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أواًل: استخدامات صحف الدراسة ألساليب االنتقال:
استخدمت الصحف المختارة عدًدا من أساليب االنتقال بشكل يعكسه الجدول اآلتي:  

جدول )1(
                  الصحيفة

أساليب االنتقال
المجموعاألهرام الرياضيالمصورالشروقاألخبار

%ك%ك%ك%ك%ك
انتقال الحوار بين السبب 

2033,91728,81322,8915,2599,7والنتيجة
بين القضايا العامة والقضايا 

620,6724,1720,4931,0294,7الخاصة
االبتعاد أو العودة على 

132,1		430,7538,6430,7االستهالل

1,3	562,58				337,5التتابع الزمني والمكاني
االرتباط الموضوعي )يتصل 

820,01332,51127,5820,0406,6بهذا الموضوع(
التقابل الموضوعي )في 

418,2627,2731,8522,7223,7مقابل هذا(
االنتقال االرتدادي 
182,9		527,7738,9633,3)الموضوع - الزمن(

بين االقتباس والتصرف 
721,81443,7412,5721,8325,3)الجزئي أو الكلي(

التتابع القياسي اآللي )سؤال 
1322,41729,31831,11017,2589,7فسؤال(

أسلوب التماثل أو العبارة 
517,81346,4725,0310,7284,6المستلة

الفواصل الطبيعية )البرواز 
- عبارات تحول المقدمة 

عنوان فرعي(
4728,54326,04929,72615,716527,4

االنتقال بعبارات اإلسناد 
816,01632,0918,01734,0508,3)رفض - قال(

211,7847,1423,5317,6172,8المقاطعة أو االنتقال المفاجئ

1524,21625,81930,61219,36210,3االنتقال اللفظي والحرفي

أسلوب الدراسات االجتماعية 
50,8	360,0				240,0)العلمية(

التتابع واالنتقال الذاتي من 
30,4	266,7				133,3المحرر

100%15024,618229,815926,111919,5609اإلجمالي

أظهرت عملية استخدام الصحف ألساليب االنتقال عدًدا من الخصائص ذات الداللة:
1- عــدم التبايــن الكبيــر بيــن الصحــف المختــارة فــي عمليــات اســتخدم أســاليب االنتقــال داخــل 
النــص الحــواري، ســواء فــي نوعيــة االنتقــال المســتخدم أو فــي التكــرار الكمــي داخــل كل صحيفــة.
فُجــل األســاليب تــم اســتخدامها، كمــا أنهــا توزعــت بنســب متقاربــة بيــن الصحــف األربــع، حيــث 
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اســتوعبت “األخبــار” مــا نســبته 24,6% مــن إجمالــي اســتخدامات األســاليب، واســتوعبت “الشــروق” 
مــا نســبته 29,8% و”المصــور” 26,1% و”األهــرام الرياضــي” مــا نســبته %19,5.

 ولعــل هــذا التقــارب فــي االســتخدام مــّرده فــي المقــام األول إلــى أن أســاليب االنتقــال عمليــة فنيــة 
مرتبطــة فــي األســاس باالعتبــار المهنــي الخــاص بصياغــة الحديــث وتحريــره، وبالتالــي ال يتأثــر 
االســتخدام بشــكل بــارز باالعتبــارات المرتبطــة بدوريــة اإلصــدار )يوميــة أو أســبوعية( أو بدرجــة 
التخصــص )عامــة أو متخصصــة( أو بأنماطــه الملكيــة )قوميــة أو خاصــة( ولهــذا رأينــا الجرائــد 
اليومية تستخدم ما نسبته ) 3, 54%( )األخبار والشروق( مقارنة بالمجات األسبوعية )المصور 
واألهــرام الرياضــي() 7,45% ( ،كمــا أن األخبــار القوميــة تســتوعب) 2,45% ( مقارنــة بالشــروق 

الخاصــة التــي اســتوعبت) 8,54% ( مــن أســاليب االنتقــال.
وقــد يعــود التبايــن النســبي الموجــود إلــى اعتبــار مرتبــط بحجــم ومســاحة الحــوار المنشــور، حيــث 
لوحــظ أن مســاحة النشــر أوســع فــي جريــدة “الشــروق” ومجلــة “المصــور”، مقارنــة باألخبــار واألهــرام 

الرياضــي.
2- حضــور أســاليب االنتقــال الداخليــة المرتبطــة بأفــكار الحــوار ومهــارات االنتقــال والصياغــة 

الموضوعــي. والتسلســل 
 وقــد بــان هــذا فــي بــروز أســاليب االنتقــال بيــن الســبب والنتيجــة، واالنتقــال بيــن القضايــا العامــة 
والخاصــة، واالرتبــاط أو التقابــل الموضوعــي، وقــد مثلــت هــذه مــا نســبته 24,8% مــن االنتقــاالت 

المســتخدمة.
ومــن شــواهد هــذه األســاليب: االنتقــال مــن نتائــج تخفيــض ســعر الــدوالر إلــى أســباب ارتفــاع ســعره 

إلــى خطــورة الســوق الســوداء إلــى نتيجتــه علــى ارتفــاع األســعار بســبب غيــاب الرقابــة)40(.
االنتقــال مــن الحالــة الصحيــة الخاصــة للمصــدر إلــى مغادرتــه لمصــر إلــى انضمامــه إلحــدى 

القنــوات الداعمــة لإلخــوان إلــى الحديــث العــام عــن وضــع مصــر اآلن )41(.
االرتبــاط والتقابــل بيــن خطــاب الرئيــس والمشــهد اإلعامــي وتقييــد الحريــات والنظــام السياســي 

الدســتور)42(. تعديــل  عــن  والحديــث  والمدنيــة  السياســية  المؤسســات  صــاح  واإ
3- نــدرة أســاليب االنتقــال المتأثــرة باألجنــاس الصحفيــة غيــر الحواريــة، ولهــذا قلــت األســاليب 

المنقولــة عــن فنــي التقريــر والتحقيــق الصحفــي.
ــًدا وهــي االنتقــال عبــر “التتابــع الزمنــي أو المكانــي”   وقــد ظهــر هــذا فــي األســاليب األربعــة تحدي
وأســلوب “االبتعــاد أو العــودة عــن االســتهال” وأســلوب “الدراســات االجتماعيــة العلميــة” و”التتابــع 
والمتابعــات  التحقيــق  إلــى صياغــات  األقــرب  األســاليب  وهــي  المحــرر”،  مــن  الذاتــي  واالنتقــال 

الخبريــة.
وقــد مثلــت هــذه األســاليب األربعــة مــا نســبته 4,7% فقــط وهــي نســبة تعكــس الخصوصيــة النســبية 
لصياغــات أشــكال الكتابــة بمــا يتفــق مــع القواعــد العلميــة والممارســات المهنيــة، كمــا تعكــس التقليــد 



أساليب االنتقال داخل النص احلواري  ...

84

والتداخــل بيــن فنــون الصياغــة، حيــث أفــاد بعــض المهنييــن ببعــض جوانــب الســرد الوصفــي للكتابــة 
فــي قالــب صحفــي معيــن ليوظفــوه فــي قالــب صحفــي آخــر.

ومــن شــواهد هــذا: اســتخدام فكــرة التتابــع والوصــف الزمنــي والمكانــي “األكثــر مناســبة للتقاريــر” فــي 
بنــاء انتقــاالت الحديــث مــع أحــد خبــراء الكــرة المصريــة)43(.

اســتخدام الوصــف الذاتــي لانتقــال والتتابــع مثــل: وصلنــي إحســاس ذاتــي مــن كامــك بالضيــق مــن 
أن األجهــزة األمنيــة فــي الفتــرة األخيــرة ينفــد صبرهــا ســريًعا... فهــل عــادت لسياســات مــا قبــل ثــورة 

25 ينايــر)44(.
4- بــروز اســتخدام الصحــف لانتقــاالت ذات الطابــع الشــكلي الظاهــر، وهــي أســاليب بقــدر مــا ال 
تخلــو مــن الــدالالت المعنويــة الكامنــة، فإنهــا تجســد االنتقــاالت عبــر الفواصــل والعبــارات اللفظيــة.

 وتتمحــور هــذه الخصيصــة فــي ثاثــة أســاليب واضحــة وهــي: “التتابــع القياســي اآللــي” حيــث يعــد 
الســؤال؛ فالســؤال هنــا فاصــل انتقــال طبيعــي، ثــم االنتقــال بعبــارات اإلســناد” ؛ حيــث تعــد عبــارات 
اإلســناد مثــل: قــال وطالــب ونفــى، فاصــل انتقــال ظاهــر ثــم اســتخدام “الفواصــل الطبيعيــة” وهــي 
تحديــًدا البراويــز والمقاطــع المنفصلــة عــن النــص، وعبــارة التحــول التقليديــة فــي المقدمــات، ثــم 

توظيــف العناويــن الفرعيــة فــي االنتقــاالت.
وقد مثلت هذه األساليب االنتقالية ما نسبته ) 8,44%( من االنتقاالت الستة عشر المستخدمة.

ومن الشواهد التي الحظها الباحث في خصائص هذا االستخدام:
- توظيــف اإلســناد فــي صحيفتــي “الشــروق” و”األهــرام الرياضــي” بشــكل أعلــى مــن صحيفتــي: 
“األخبار” و”المصور” بنسبة )66% ( إلى )34% ( ؛ وهو توظيف قد ال يعود إلى خصائص 

الصحيفــة وظروفهــا المهنيــة بقــدر مــا يعــود إلــى خصوصيــة قالــب الصياغــة المســتخدم.
 أيًضــا لوحــظ أن الصحــف تكــرر عبــارات اإلســناد الشــائعة، رغــم ثــراء اللغــة بعشــرات المترادفــات 
الدالــة علــى المعانــي، ففــي معظــم االنتقــاالت تــدور لفظــة اإلســناد حــول: قــال - أضــاف - 

أشــار)45(.
- عــدم اســتخدام البراويــز والقوائــم المنفصلــة عــن متــن الحديــث، وهــو غيــاب قــد يعكــس ضعــف 
قدرة المحرر على التجديد واالبتكار أو ارتباطه بعامل الســرعة أو المســاحة أو اإلخراج، وقد 
يعكــس تراجــع إدراك الصحــف بأهميــة المقاطــع المصاحبــة للنــص الحــواري، وقــد أثبتــت بعــض 
الدراســات الــدور البــارز الــذي تقــوم بــه االقتباســات المســتقلة واألشــكال الجرافيكيــة المصاحبــة 

للنصــوص فــي انقرائيــة المــادة وعمليــات اإلدراك والتذكــر)46(.
- الحضــور الواضــح لعبــارة التحــول داخــل المقدمــات، حيــث اســتخدمت الصحــف التحــول التقليــدي فــي 

نهايــة المقدمــة فــي) 24 ( نًصــا حوارًيــا بنســبة )80%( مــن النصــوص الثاثيــن التــي تــم تحليلهــا.
لــى تفاصيــل الحــوار”)47(. أو “أســئلة كثيــرة   وقــد تنوعــت صياغاتهــا بعبــارات متعــددة مثــل: “واإ
وضعناهــا علــى مائــدة حوارنــا مــع زيــزو واإلجابــة نعرفهــا فــي الســطور اآلتيــة”)48(. أو “ومــن هنــا 
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بدأنــا الحــوار”)49(. أو “أوضحهــا بالتفصيــل فــي الحــوار اآلتــي”)50(.
 ويعكــس هــذا التنــوع حــرص الصحفــي علــى االســتخدام المهنــي التقليــدي لعبــارات التحــول 
باعتبارهــا عامــة انتقــال مــن المقدمــة إلــى نــص الحــوار، ومــن صياغــات المحــرر إلــى اقتباســات 
المصــدر، ورغــم كونهــا واحــدة مــن الوحــدات التــي تقيــس مهــارة الصحفــي فــي بنــاءات النــص، إال أن 
بعــض الدارســين طالبــوا بالبحــث عــن بديــل لهــذه العبــارة الشــائعة التــي تســتخدم دون مراجعــة نقديــة 

عبــر عشــرات الســنين مــن الكتابــة الصحفيــة)51(.
 وقــد مثَّــل التتابــع اآللــي فــي طــرح األســئلة المتعاقبــة أحــد وســائل االنتقــال القياســية، حيــث تعاقبــت 
األســئلة باعتبارهــا آليــة لانتقــال مــن جزئيــة إلــى جزئيــة بشــكل مكثــف ومقصــود، وفــي ظــل التتابــع 
لألســئلة يبــدو أن طــرح الســؤال هــو المقصــد األول للمحــاور، وأن ارتباطــات الســؤال بمــا قبلــه ومــا 

بعــده غيــر واضحــة.
وقد ظهر هذا الطرح اآللي في أكثر من نص حواري في الصحف المختارة)52(.

األســئلة  أســلوب  اســتخدمت  “األخبــار” وحدهــا  أن صحيفــة  األســئلة  انتقــاالت  فــي  وياحــظ 
المحذوفــة أو المفرغــة، حيــث تظهــر اإلجابــة دون ســؤال مطــروح وقــد يفهــم مــن الســياق.

وقد استخدمته األخبار في ثاثة أحاديث من الحوارات السبعة المبحوثة)53(.
وبعيًدا عن وظيفة الحذف ودالالته ؛ فإن السؤال المفرغ قد يكون إحدى خصائص استخدامات 
أســئلة االنتقــال فــي “األخبــار”، بمــا يعطــي تميــًزا شــكلًيا فــي الصياغــات الحواريــة، ال ســيما وأن 

.”double”الجريــدة تنشــر غالًبــا ثاثــة حــوارات مًعــا فــي صفحتــي القلــب المزدوجــة الـــ
- االســتخدام الكثيــف للعناويــن الفرعيــة كفاصــل طبيعــي مــن فواصــل االنتقــال داخــل بنيــة النــص 

الحــواري. 
 والعنــوان الفرعــي- فضــًا عــن كونــه وحــدة فنيــة مهمــة لحمــل األفــكار والتعبيــر عــن الفقــرات 
بــراز الفراغــات- فهــو يعــد وحــدة انتقــال طبيعــي يســتخدمها الصحفيــون فــي االنتقــال بيــن األســئلة  واإ

واإلجابــات، كمــا تمهــد للفكــرة اآلتيــة المنتقلــة عــن الفكــرة الســابقة أو المغايــرة لهــا.
 وقــد اســتوعب العنــوان الفرعــي )141 ( تكــراًرا بنســبة) 5,85%( مــن الفواصــل الطبيعيــة، 

وبتوزيــع متــوازن بيــن الصحــف محــل الدراســة.
الفرعيــة،  العناويــن  لــم تســتخدم  الحواريــة  النصــوص  مــن  فــي كثيــر   وياحــظ أن الصحــف 

الفرعــي)54(. العنــوان  مــن  خاليــة  الكاملــة  األحاديــث  بعــض  وظهــرت 
 وربمــا يفســر هــذا باالعتمــاد علــى الســؤال كآليــة لانتقــال، فضــًا عــن أن جــودة الطباعــة 
واإلخــراج أفقــدت العناويــن الفرعيــة أحــد أهــم وظائفهــا وهــي تحقيــق الفــراغ الشــكلي الجمالــي فــي 

النــص.
5- تعدد أدوات االنتقال اللفظي والحرفي داخل البنية العليا للنص.
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باســتخداماتها   “ العناويــن   “ هنــا  الباحــث  بهــا  يقصــد   “  ”super structureالعليــا والبنيــة 
الحــواري. النــص  فــي  ووظائفهــا 

وهــي فــي علــم تحليــل الخطــاب السياســي واإلعامــي واللغــوي، تعــد المفتــاح األعلــى فــي الخطــاب 
السياســي، كمــا تقــوم هــذه البنيــة بوظيفــة الافتــة أو اإلعــان عــن النــص والخطــاب)55(.

وفــي الرؤيــة اللغويــة تعــد هــذه البنيــة )العنــوان( “ إحــدى الروابــط النصيــة علــى المســتوى األعلــى 
باعتبارهــا أداة تنظيميــة ألجــزاء النــص”)56(.

 وغنــي عــن البيــان تركيــز علــم الصحافــة علــى العناويــن فــي الصياغــة والوظيفــة والتعبيــر 
والتحليــل.

 وقــد ركــز الباحــث فــي تحليلــه ألســاليب االنتقــال اللفظــي والحرفــي علــي وحــدة “العناويــن” نظــًرا 
ألهميتهــا الكبــرى، ولصعوبــة رصــد اســتخدامات أدوات االنتقــال هــذه علــى وحــدات النــص الحــواري، 
خاصــة لطبيعــة الدراســة المعنيــة باالنتقــاالت الصحفيــة، واعتبــار االنتقــاالت الحرفيــة لهــا داللــة فــي 

ســياق أدوات االنتقــال األخــرى.
 وقــد رصــدت الدراســة - كمــا يظهــر فــي الجــدول الســابق - اســتخدام هــذه االنتقــاالت بتكــرارات) 
62( مرة بنســبة) 1,10% ( من إجمالي االنتقاالت، وبتوزيع نســبي متقارب على الصحف األربع 

التــي خضعــت للتحليــل.
ومن الشواهد المالحظة في هذا الحقل:

االنتقــال بيــن االســمية والفعليــة: قلــت ألعضــاء الكونجــرس    المعونــة األمريكيــة   	

الزمــة)57(. مالهــاش 
االنتقال بين اإلثبات والنفي: عدد اإلضرابات صفر    ال وجود للتعددية النقابية)58(.  	

االنتقــال باســتخدام أداة اإلشــارة: الخطيــب دفــن والــدي بيديــه     هــذا الشــخص حــرم   	

اإلســماعيلي مــن صفقــة العمــر)59(.
اســتخدام االســتدراك ب”لكن” ال توجد مؤامرة على الدســتور     لكن هناك تياًرا اعتاد   	

أن ينافــق أي ســلطة)60(.
استخدام القسم )اإلنشائي( في االنتقال: من يحب النادي ما يضربش نار       أقسم   	

بــاهلل العظيــم رئيــس النــادي ال يتدخــل فــي عمــل المدربيــن)61(.
بيــن األســلوب الحقيقــي والمجــازي: القضــاء علــى الفســاد مجــرد حلــم  الفســاد راســخ   	

كاألشــجار)62(.
اســتخدام أدوات الشــرط فــي االنتقــال: لــو كان األزهــر يخــرج إرهابييــن لكنــا رأينــا اإلرهــاب فــي   	

100 دولــة يتعلــم أبناؤهــا فــي جامعــة األزهــر)63(.
التكــرار اللفظــي والمعنــوي: ال بيــع     وال تصفيــة   وال خصخصــة لشــركات   	

األعمــال)64(. قطــاع 
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 وقــد أكــدت الماحظــة مــا انتهــت إليــه معظــم الدراســات مــن أن الجمــل االســمية هــي أكثــر األســاليب 
اســتخداًما في صياغة العناوين، وربما في كل وحدات النص الصحفي)65(.

*- ويمكــن تلخيــص أبــرز الخصائــص العامــة ألســاليب االنتقــال الغالبــة كمــا فــي الشــكل اآلتــي: 
شــكل رقــم )1(

 
 

 

٤٤,۸% 

 

 

۲٤,۸% 

 

 

۱۰.۱% 

 

٤,۷% 

 

الشكلیة المرتبطة 
بالعبارات 

 والفواصل الطبیعیة

الداخلیة المتعلقة 
باألفكار 

والموضوعات 
 المتسلسلة

أدوات االنتقال 
 اللفظي والحرفي

المتأثرة باألجناس 
الصحفیة غیر 

 الحواریة

 

ثانًيا: ارتباط أساليب االنتقال بوحدات الحديث الفنية
تباينــت كثافــة توزيــع أســاليب االنتقــال المســتخدمة داخــل الوحــدات الفنيــة الثــاث الرئيســة للنــص 

الحــواري كمــا يبينــه الجــدول اآلتــي: جــدول )2(
                                      الوحدة الفنية

أساليب االنتقال

المجموعالمتنالمقدمةالعنوان

%ك%ك%ك%ك

610,1813,54576,3599,9االنتقال بين السبب والنتيجة
413,7517,22069,0294,7بين القضايا العامة والقضايا الخاصة

13100132,1				االبتعاد أو العودة على االستهالل
337,5562,581,3		التتابع الزمني والمكاني
820,01230,02050,0406,6االرتباط الموضوعي
313,629,01777,3223,6التقابل الموضوعي
211,1316,71372,2182,9االنتقال االرتدادي

618,72681,3325,3		بين االقتباس والتصرف الجزئي أو الكلي
58100589,6				التتابع القياسي )سؤال فسؤال(

28100284,5				أسلوب التماثل أو العبارة المستلة
2615,713984,316527,1		الفواصل الطبيعية )تحول المقدمة - عنوان فرعي(

918,01836,02346,0508,2االنتقال بعبارات اإلسناد
17100172,8				المقاطعة أو االنتقال المفاجئ

6210,1			62100االنتقال اللفظي الحرفي 
510050,8				أسلوب الدراسات االجتماعية العلمية
310030,4				التتابع واالنتقال الذاتي من المحرر

100%9415,48313,743270,96.9اإلجمالي
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يتضــح مــن التوزيــع الســالف االرتبــاط بيــن كثافــة ونوعيــة أســاليب االنتقــال مــن ناحيــة، وعناصــر 
الحــوار الصحفــي المعروفــة مــن ناحيــة أخــرى.

حيــث يرتفــع اســتخدام األســاليب فــي المتــن الصحفــي بمــا نســبته )9,70%( فيمــا يســتوعب 
.)%7,13 والمقدمــة)   )  %4,15( العنــوان 

 فالمتن الصحفي بحكم المساحة, واألداء اللغوي المتنوع واستيعابه لألفكار والحجج والبراهين, 
فضــًا عــن حضــور الشــخصية المحــاورة التــي غالًبــا مــا تتمتــع بالمعرفــة أو المســئولية أو الرؤيــة 
األيديولوجيــة, كل ذلــك يجعــل النــص الحــواري أكثــر قابليــة ألســاليب االنتقــال. والمتــن هنــا حقــل 
فكــرى ولغــوى مفعــم بالحركــة واالنتقــاء والتوليــد ؛ ولهــذا تعمــل أســاليب االنتقــال الحاضــرة علــى 

تجانــس الصياغــات وتحقيــق االســتمرارية continuity” “ والحيــاة للمتــن.
فيــركاو  البــارز  الخطــاب  تحليــل  يقــرر عالــم  كمــا  أو  المهنيــة -  الصحفــي بخصوصياتــه   
Fairclough” “ أن إنتــاج النــص ) أى نــص( واســتهاكه ) فهــم وتقبــل الجمهــور لــه (- مرتبــط 

بالتنقــات داخــل نظــام الخطــاب وعاقاتــه المتسلســلة )66(.
 كمــا يتضــح االرتبــاط بيــن نوعيــة األســاليب ووحــدات الحديــث؛ فأســاليب االنتقــال اللفظــي 

الحرفــي تــم تطبيقهــا- كمــا ســبق- علــى وحــدة العناويــن فقــط.
بيــن  متبانيــة  بنســب  توزعــت  والموضوعــات  باألفــكار  المرتبطــة  الداخليــة  االنتقــال  وأســاليب 
الوحــدات الثــاث للحــوار؛ ولهــذا رأينــا االنتقــال بيــن الســبب والنتيجــة، أو بيــن العــام والخــاص، أو 

االرتبــاط والتقابــل الموضوعــي حاضــرة فــي العناويــن، كمــا فــي المقدمــات، كمــا فــي المتــن.
ومن شواهد هذا:

- االنتقــال بيــن الخــاص والعــام فــي العنــوان: ندمــان.. وأتمنــى أن أدفــن فــي مصــر  30 يونيــو 
ثــورة شــعبية أنقــذت البلــد)67(.

االرتبــاط الموضوعــي فــي العنــوان: تقييــد الحريــات خطــر علــى النظــام  الحريــة تعنــى النقــد   	

المســار)68(. وتصحيــح 
أفعــال جيــدة خــال  تامــر حســنى / ردود  المطــرب  والنتيجــة: حقــق  الســبب  بيــن  االنتقــال   	

حتميــة)69(. البرنامــج  هــذا  فــي  مشــاركته  جعــل  مــا  وهــو  فويــس(  )ذا  برنامــج  فــي  مشــاركته 
كمــا يتضــح أيضــا تمركــز أســاليب االنتقــال التــي تجســد التتابــع الزمنــي أو ذاتيــة المحــرر   	

هــذه  اســتيعاب  علــى  والشــكلية  الداخليــة  لقدرتــه  المتــن  فــي  المســتلة  للعبــارات  واســتخدامه 
األســاليب.

ومــن شــواهد هــذا: أســلوب االنتقــال الذاتــي مــن المحــرر مثــل: وصلنــي إحســاس مــن كامــك أن 
األجهــزة األمنيــة فــي الفتــرة األخيــرة ينفــد صبرهــا ســريعا.. فهــل تقصــد أنهــا عــادت لنفــس سياســتها 

قبــل ثــورة 25 ينايــر)70(.
اســتخدام التماثــل اللفظــي أو العبــارة المســتلة عنــد الحــوار مــع المصــدر مثــال: قــول المصــدر: 
ننظــر للمصلحــة العامــة علــى المــدى الزمنــي المتوســط والطويــل... عندئــذ يســأل المحــرر: مــا المــدى 
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الزمنــي لتجــاوز مصــر هــذه األزمــة)71(.
ثالثا: العالقة بين أساليب االنتقال واالقتباس والتصرف:

حــدود االقتبــاس والتصــرف هــو المعيــار األبــرز للتصنيــف النوعــي للحديــث مــن حيــث صيــغ 
الكتابة ؛ فاالقتباس الجزئي أو الكلى، والتصرف الجزئي والكلى الظاهر في نسبة النص لمصدره، 
وبالتالــي فــإن تدخــل المحــرر فــي المــادة المنشــورة أو عــدم تدخلــه هــو أســاس حاكــم لعمليــات البنــاء 
الحــواري وتنوعاتــه، واالقتبــاس هنــا يتحقــق عندمــا يتــم اإلســناد “Attribution”المباشــر للمصــدر, 
وقــد يبالــغ فيــه بوضــع المــادة بيــن عامــات التنصيــص quotation marks” “ المســتخدمة فــي 

جــل اللغــات. والتصــرف عندمــا يظهــر تدخــل المحــرر فــي كتابــة المــادة. 
يكشف تحليل النص الحواري لهذه العاقة كما في الجدول اآلتي:

جدول )3( يوضح العالقة بين أساليب االنتقال والتصنيف النوعي للحوار
نوع الحوار

أساليب االنتقال
المجموعالمختلطالعرضالنص الكامل

%ك%ك%ك%ك
4983,0711,835,05910,8بين السبب والنتيجة

295,3	2586,2413,7بين القضايا العامة والقضايا الخاصة
132,3		1184,6215,3االبتعاد أو العودة على االستهالل

81,4		337,5562,5التتابع الزمني والمكاني
2562,5820717,5407,3االرتباط الموضوعي
1463,6418,148,1224,0التقابل الموضوعي
527,7183,2	1372,2االنتقال االرتدادي

2578,1721,8325,8		بين االقتباس والتصرف الجزئي أو الكلي
610,35810,6		5289,6التتابع القياسي )سؤال فسؤال(

310,7285,00	2589,2أسلوب التماثل أو العبارة المستلة
الفواصل الطبيعية )تحول المقدمة - عنوان 

13087,72213,3137,816530,1فرعي(

36721428509,1		االنتقال بعبارات اإلسناد
317,6173,1		1482,3المقاطعة أو االنتقال المفاجئ

12050,9		480أسلوب الدراسات االجتماعية العلمية
30,5				3100التتابع واالنتقال الذاتي من المحرر

100%36867.311320.76612.0547* المجموع 

وياحظ2من التحليل السابق: 3
1- اعتمــاد الصحــف فــي كتابــة الحديــث علــي ثاثــة أســاليب أساســية وهــي: أســلوب الســؤال 
2* تــم اســتبعاد أســلوب االنتقــال اللفظــي الحرفــي بتكراراتــه )62( لعــدم ظهــوره مــع المتغيــر التابــع فــي هــذا الجــدول، 

كمــا تــم اســتبعاده فــي متغيــرات التحليــل اآلتيــة.
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والجــواب أو “ النــص الحــواري” الــذي يعتمــد علــي اقتبــاس المــادة بالكامــل فــي الظاهــر علــي 
لســان المصــدر. ثــم أســلوب “ العــرض “ وفيــه تظهــر تدخــات وعبــارات المحــرر بنســب. ثــم 
أســلوب الجمــع بيــن االقتبــاس والعــرض وهــو مــا قــد يســمي باألســلوب “المختلــط”، ومــن بيــن 
الثاثيــن حــواًرا التــي تمــت دراســتها، جــاء )24 ( منهــا فــي أســلوب النــص المقتبــس ،و)4( 

حــوارات فــي أســلوب العــرض، وحــواران اثنــان فــي األســلوب المختلــط.
)وقــد اســتوعب النــص الكامــل مــا نســبته 67,3 % مــن أســاليب االنتقــال المســتخدمة مقارنــة 

بالعــرض والمختلــط.
تنوعــت صيــغ “ العــرض “ المســتخدمة بيــن العــرض المباشــر )قــال وأضــاف..( والعــرض 
الوصفــي )هنــا يتدخــل بروفيســور هيــد فتــح قائــًا – ضحــك الدكتــور محمــود هاشــم وقــال..( 
)73(. أو العــرض الموضوعــي الــذي يســتخدم جزئيــة فــي الموضــوع مثــل: وعــن حملــة التبــرع 

بالــدم التــي روج لهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي قــال)74(.
نتــج عــن االعتمــاد علــي هــذه األســاليب الثاثــة فقــط غيــاب ظهــور أٍي مــن أنــواع الصياغــات 
لــم تســتخدم الصحــف  المبتكــرة للحــوار أو المتأثــرة بالقوالــب اإلخباريــة أو التحقيــق، حيــث 
صياغــات مثــل: نمــط المقاطــع أو أســلوب القائمــة المصاحبــة للمقابلــة أو أســاليب الســرد 

واالعتــراف.
2-  فــي العاقــة بيــن نــوع االنتقــال ونــوع الكتابــة الحواريــة، يبيــن التحليــل الكمــي والماحظــة ان 
ثمــة ارتباًطــا بيــن أنــواع محــددة مــن أســاليب االنتقــال مــن جانــب، وأنــواع كتابــة الحديــث مــن 

جانــب آخــر.
فاالنتقــاالت ذات الخصائــص الشــكلية مثــل التتابــع اآللــي فــي الســؤال والفواصــل الطبيعيــة، 
وأيًضــا الخصائــص الداخليــة المتعلقــة باألفــكار والموضوعــات المتسلســلة، وكــذا االنتقــاالت 
المتأثــرة بالقوالــب الصحفيــة غيــر الحواريــة مثــل: االرتبــاط والتقابــل الموضوعــي أو االبتعــاد 

والعــودة علــي االســتهال.. ترتبــط نســبًيا بأســلوب النــص الحواري)الســؤال والجــواب(.
كمــا ارتبــط بشــدة االنتقــال بعبــارات اإلســناد واالنتقــال بيــن االقتبــاس والتصــرف باســتخدام 

ــا فــي النــص الحــواري. العــرض الحــواري، واختفــى هــذان االنتقــاالن تماًم
ويســتخلص مــن هــذا أن اســتخدامات الصحــف ألســاليب التتابــع واالنتقــال داخــل النــص لــه 
ارتبــاط بأحــد أبــرز معاييــر التصنيــف النوعــي للحديــث وهــو مســتوى االقتبــاس والتصــرف، ومــن 

ثــم بنــاءات الحــوار الفنيــة.
رابًعا: أساليب االنتقال وترتيب عناصر األهمية:

يمثــل ترتيــب عناصــر األهميــة داخــل النــص الحــواري أحــد أبــرز معاييــر تشــكيل البنــاءات الفنيــة 
للنــص. والقوالــب الشــهيرة لصياغــات الحديــث قامــت فــي األســاس علــى خيــارات المحــرر فــي وضــع 

وترتيــب مــا يــراه مهًمــا أو أقــل أهميــة.
وبنــاء علــى هــذا ترســخت فكــرة األنــواع األربعــة الرئيســة فــي قوالــب الصياغــة وهــي: الهــرم 
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المتــدرج. المعتــدل  الهــرم  المعتــدل-  الهــرم  المتــدرج-  المقلــوب  الهــرم  المقلــوب- 
ويقرر الباحث أمرين في هذا التوصيف:

1- النســبية والتداخــل الشــديد بيــن هــذه التصنيفــات، حتــى يمكــن القــول إنهــا تنويعــات تعســفية، 
الحريــة  الكتابــة ومســاحة  مــع طبيعــة  تتعــارض  قــد  أنهــا تصنيفــات  تمييزهــا، كمــا  يصعــب 
واإلبــداع الــذي يصيــغ فيــه المحــرر كتاباتــه، حتــى يمكــن القــول تجــاوًزا: إن أفضــل قالــب أن 

ال يكــون هنــاك “قالــب”.
2- القوالــب االبتكاريــة الجديــدة التــي أفرزتهــا الممارســات المهنيــة، مثــل نمــط الدائــرة أو نمــط 
المقاطــع أو الســرد القصصــي.. ترتبــط هــي األخــرى بخيــارات ترتيــب المعلومــات واألهميــة على 
الــورق، وكأنهــا امتــداد طبيعــي لمعيــار ترتيــب األهميــة الــذي بــرز فــي الكتابــات الخبريــة وانتقــل 

إلــى بقيــة األجنــاس الصحفيــة ومــن بينهــا الحــوار.
وفــي ضــوء هــذا رصــدت الدراســة قالبيــن اثنيــن وهمــا: قالــب الهــرم المقلــوب وقالــب المســتطيات 
المتدرجــة أي توزيــع عناصــر المعلومــات والتلخيصــات بمــا يشــبه التــدرج الــذي يــزاوج بيــن األهميــات 

النســبية واالقتباســات واإلســنادات..
ويرصــد الجــدول اآلتــي، اســتخدام الصحــف ألســاليب االنتقــال داخــل قوالــب الصياغــة الحواريــة 

الغالبــة:
جدول )4( يبين استخدام أساليب االنتقال وترتيب عناصر األهمية

قوالب الصياغة
المستطيالت الهرم المقلوبأساليب االنتقال

المجموعالمتدرجة

2847,43152,25910,7بين السبب والنتيجة
1758,61241,3295,3بين القضايا العامة والقضايا الخاصة

646,1753,8132,3االبتعاد أو العودة على االستهالل
562,5337,581,4التتابع الزمني والمكاني
2357,51742,5407,3االرتباط الموضوعي
1254,51045,4224,0التقابل الموضوعي
844,41055,5183,2االنتقال االرتدادي

928,12371,8325,8بين االقتباس والتصرف الجزئي/ أو الكلي
2746,53153,45810,6التتابع القياسي )سؤال فسؤال(

932,21967,8285,11أسلوب التماثل أو العبارة المستلة
7243,69356,315630,1الفواصل الطبيعية )تحول المقدمة- عنوان فرعي(

22442856509,1االنتقال بعبارات اإلسناد
653,21164,7173,1المقاطعة أو االنتقال المفاجئ
50,9ـ5100أسلوب الدراسات االجتماعية

31030,5ـالتتابع واالنتقال الذاتي من المحرر
100%24945,529854,5547اإلجمالي
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 ويســتخلص مــن التوزيــع الكمــي أن الصحــف المصريــة المختــارة لــم تســتخدم إال قالبيــن اثنيــن 
فــي صياغــة الحديــث مــن زاويــة معيــار ترتيــب أهميــة المعلومــات، وهمــا: قالــب الهــرم المقلــوب، 
وقالــب المســتطيات المتدرجــة، حيــث تكــرر األول )13( مــرة بمــا نســبته) 3,43%(، والثانــي)17( 

مــرة بمــا نســبته) 7,56% ( مــن إجمالــي القوالــب الثاثيــن التــي تــم تحليلهــا.
فــي حيــن لــم تســتخدم الصحــف قالــب “الهــرم المعتــدل” وقــد يفســر هــذا بتجــاوز الصحافــة لفكــرة 
البنــاء الفنــي للنــص الصحفــي، وابتعــاد الحــوارات عــن القصــص  تأخيــر عناصــر األهميــة فــي 
واألحــداث التــي قــد تتــم صياغتهــا مــن األقــل أهميــة إلــى األكثــر أهميــة، وممــا يؤشــر علــى هــذا 
أن النصــوص التــي تــم تحليلهــا قــد خلــت مــن القوالــب التــي تجســد فكــرة الوصــف والقــص والســرد 

الحــواري.
وقــد اســتغرق قالــب المســتطيات المتدرجــة مــا نســبته) 5,54% ( مــن أســاليب االنتقــال، مقارنــة 

بقالــب الهــرم المقلــوب الــذي اســتغرق) 5,45% ( مــن إجمالــي االنتقــاالت.
وياحــظ أن أســاليب االنتقــال بخصائصهــا المتنوعــة ال ترتبــط بعمليــة ترتيــب عناصــر األهميــة 
داخــل قالــب الصياغــة الحــواري المســتخدم، فــا تظهــر تميــزات بــارزة بيــن القالبيــن فــي كثافــة تمركــز 

االنتقــاالت وأنواعهــا داخــل النــص.
ويعنــي هــذا أن ترتيــب عناصــر األهميــة مــن أفــكار وأخبــار وحقائــق ومواقــف عمليــة عضويــة 
كامنــة فــي مكونــات الحديــث الداخليــة، وبقــرار مــن المحــرر فــي ضــوء إدراكــه الذاتــي والمهنــي 
لعناصــر المقابلــة، وطبيعــة الشــخصية المتحــاور معهــا، وسياســات التحريــر بتعقيداتهــا ونوعيــة القــراء 

وتوقيــت ومســاحة وأهــداف النشــر وبيئتــه االجتماعيــة.
فــي حيــن أن االنتقــاالت “أســاليب” يغلــب فيهــا الطابــع الشــكلي الظاهــر فــي عبــارات لفظيــة أو 
فواصــل طبيعيــة ناقلــة لألفــكار ولكنهــا ال تمثــل الفكــرة بذاتهــا. وبلغــة علــم الداللــة فقــد يكــون األســلوب 
هــو الــدال signifier ولكنــه ليــس هــو المدلــول signified، وترتيــب األهميــة يعتمــد علــى المدلــول. 
ولهــذا، فرغــم التشــابك المفتــرض بيــن مجمــل عناصــر الكتابــة، فــإن ترتيــب عناصــر األهميــة ال 

يرتبــط بالضــرورة بنوعيــة وخصائــص االنتقــاالت.
خامًسا: المحتوى البارز في الحوار وعالقته باالنتقاالت:

 يرمــي هــذا الرصــد التحليلــي إلــى بيــان العاقــة بيــن أســاليب وخصائــص االنتقــال والمحتــوى 
البــارز المقصــود فــي النــص الحــواري، وقــد تنوعــت الحــوارات مــن هــذه الناحيــة، بيــد أن الدراســة 
تتوقــف عنــد األنــواع األربعــة الظاهــرة مــع الوضــع فــي االعتبــار تداخــل هــذه التصنيفــات ونســبيتها.
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جدول )5( يرصد أساليب االنتقال وعالقته بنوع الحوار من ناحية المحتوى البارز
قوالب الصياغة

حديث حديث الخبرحديث الرأيأساليب االنتقال
الشخصية

الحديث 
المجموعالمختلط

3254,2813,5915,21016,95910,7بين السبب والنتيجة
بين القضايا العامة 
1965,5310,3295ــ724,1والقضايا الخاصة

االبتعاد أو العودة على 
132,3ــ215,3969,2215,3االستهالل

81,4ــ8100ــــالتتابع الزمني والمكاني
2460410717,5512,5407,3االرتباط الموضوعي
627,2522,7224,0ــ1150التقابل الموضوعي
738,8422,2183,2ــ738,8االنتقال االرتدادي

بين االقتباس والتصرف 
412,52062,539,3515,6325,8الجزئي/ أو الكلي

التتابع القياسي )سؤال 
2034,4712,01831,01322,45810,6فسؤال(

أسلوب التماثل أو العبارة 
1242,8621,4310,7725285,11المستلة

الفواصل الطبيعية )تحول 
5332,133204728,43219,316530,1المقدمة- عنوان فرعي(

12241836481632509,1االنتقال بعبارات اإلسناد
المقاطعة أو االنتقال 

423,5173,1ــــ1376,4المفاجئ
أسلوب الدراسات 

24050,9ــــ360االجتماعية
التتابع واالنتقال الذاتي 

133,330,5ــــ266,4من المحرر

%20236,910519,213324,310719,6547اإلجمالي

يؤشر الرصد السابق إلى عدد من الدالالت الكاشفة للعاقة بين االنتقاالت ومحتوى الحديث.
أنــواع الحــوارات الحاضــرة. وقــد اســتخدمت الصحــف  فّجــل األســاليب توزعــت بنســب علــى 
حديــث الــرأي) 13( مــرة بنســبة ) 3,43%( مــن الحــوارات الثاثيــن التــي تمــت دراســتها، ثــم حــوار 
الشــخصية )9( مــرات بنســبة) 30% (، ثــم كًا مــن الحديــث المختلــط وحديــث الخبــر)4 ( مــرات 

بنســبة )%3,13(.
واســتوعب حديــث الــرأي مــا نســبته) 9,36%( مــن أســاليب االنتقــال المســتخدمة، بينمــا اســتوعب 

حديــث الشــخصية) 3,24%(، والحديــث المختلــط )5,19% (، والخبــر) %2,19(.
وعليــه يمكــن القــول: إن توظيــف إجمالــي األســاليب مــع تنــوع خصائصهــا قــد تــم داخــل إجمالــي 
أنــواع الحديــث مــع تنــوع محتوياتــه علــى هــذا النحــو، وأن مجمــل األنــواع الظاهــرة لمحتــوى النــص 
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الحــواري تســتغرق مجمــل األســاليب االنتقاليــة.
فيما يتعلق بارتباط أساليب معينة بنوع معين من الحوارات، فياحظ في هذا:

1- تمركــز األســاليب االنتقاليــة الداخليــة المتعلقــة باألفــكار والموضوعــات المتسلســلة فــي “حديــث 
“واالرتبــاط  والنتيجــة”  الســبب  “بيــن  االنتقــاالت  اســتغرقت  حيــث  غيــره،  مــن  أكثــر  الــرأي” 
الموضوعــي” و”االنتقــال الموضوعــي” مــا نســبته )4,55%( مقارنــة باألنــواع الثاثــة األخــرى 

مــن الحــوارات.
والداللــة الواضحــة لهــذه العاقــة أن حديــث الــرأي بحكــم طبيعــة قضايــاه وعمــق التنــاول 
وطبيعــة الشــخصية ذات البعــد الفكــري أحيانــا يتناســب معــه ذلــك النــوع مــن أســاليب االنتقــال 
التــي تتســم بالمجــادالت والعلــل والنتائــج واالرتباطــات الموضوعيــة علــى نحــو مــا هــو موجــود 

فــي خصائــص هــذه االنتقــاالت.
بــل ربطــت بعــض الدراســات ليــس فقــط بيــن مــادة الــرأي والمناقشــة باألســباب والنتائــج، 
بــل أشــارت دراســة فلنداهــل وهايجــر “” Flendahl- Hoiger )1985( إلــى بعــد آخــر فــي 
خصوصيــة المــادة الصحفيــة وهــو أن النــص الــذي يعــرض األســباب والنتائــج يتعــرض للقــراءة 

مــن القــارئ لمــدة أطــول ممــا يعنــي قابليتــه للقــراءة واإلدراك بشــكل أعمــق )75(.
2- الحضــور البــارز ألســاليب االنتقــال المتأثــرة باألجنــاس الصحفيــة الخبريــة فــي “حديــث الخبــر” 
أكثــر مــن غيــره، إذ غطــت االنتقــاالت الثاثــة وهــي “االنتقــال بعبــارات اإلســناد” و “االقتبــاس 
والتصــرف الكلــي أو الجزئــي” و “واالبتعــاد أو العــودة إلــى االســتهاك” مــا نســبته )%5,50( 

مقارنــة بأنــواع األحاديــث الثاثــة األخــرى.
ويعنــي هــذا العاقــة شــبه العضويــة بيــن مكونــات خريطــة النــص الحــواري، فالشــكل ال ينفــك 
عــن الجوهــر، واألســلوب االنتقالــي يؤثــر ويتأثــر بمحتــوى الحديــث الظاهــر، وعليــه بــرزت 

العاقــة بيــن االنتقــال والمحتــوى الخبرييــن.
3- االرتبــاط الشــديد بيــن “حديــث الشــخصية” وأســلوبي االنتقــال “بيــن القضايــا العامــة والقضايــا 
الخاصــة” و “التتابــع الزمنــي والمكانــي”. فهــذان األســلوبان تــم توظيفهمــا فــي هــذا النــوع مــن 

الحــوارات بمــا نســبته) 9,72%( مقارنــة باألنــواع الثاثــة األخــرى.
ويرجــع هــذا إلــى طبيعــة محتــوى حديــث الشــخصية الــذي يــدور فــي معظمــه حــول التجــارب 
والذكريــات الشــخصية واالنتقــال بينهمــا وبيــن القضايــا العامــة. وهــذه االنتقــاالت ليســت إحــدى 
خصائــص النــص الحــواري فقــط بــل هــي إحــدى خصائــص النــص الخبــري عندمــا ســماه محمــود 
علــم الديــن )2008( قالــب المدخــل الشــخصي “the personalized approach” عندمــا 

يعقــب االســتهال الشــخصي فقــرة االنتقــال مــن العــام إلــى الخــاص)76(.
وقــد عــزز هــذا مــا الحظنــاه مــن كــون معظــم حــوارات الشــخصية قامــت علــى تتبــع الذكريــات 
الزمانيــة والمكانيــة، بشــكل عكــس هــذا التمــازج بيــن محتــوى الحديــث الشــخصي ونــوع األســلوب 
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أحاديــث مجلــة  فــي معظــم  للشــخصية، كمــا ظهــر  الزمانــي والمكانــي  التتابــع  القائــم علــى 
“األهــرام الرياضــي”)77(.

4- عــدم التبايــن الواضــح فــي توظيــف االنتقــاالت الشــكلية المرتبطــة بالعبــارات اآلليــة والفواصــل 
الطبيعيــة فــي األنــواع األربعــة للحــوارات محــل التحليــل.

وآيــة هــذا أن األســلوبين البارزيــن فــي هــذا الصــدد وهمــا: أســلوب التتابــع القياســي اآللــي 
)ســؤال فســؤال( وأســلوب الفواصــل الطبيعيــة )عبــارة تحــول المقدمــة والعناويــن الفرعيــة(، قــد 
تــم توزيعهمــا علــى أنــواع األحاديــث األربعــة بهــذه النســب: 32,6% لحديــث الــرأي و %18,2 
لحديــث الخبــر و 29,1% لحديــث الشــخصية و 20,2% للحديــث المختلــط. وهــو تبايــن نســبي 

خاصــة إذا وضعنــا فــي االعتبــار البعــد الكمــي ألنــواع الحــوارات التــي تمــت دراســتها.
وضعــف التبايــن هنــا يعكــس ضعــف االرتبــاط بيــن االنتقــاالت هــذه ومحتــوى الحــوار. ويرجــع 
هــذا إلــى أن اســتخدام األســئلة اآلليــة والفواصــل الطبيعيــة قــد يتــم العتبــارات متعلقــة فــي الغالــب 
بالتقاليــد المهنيــة كمــا فــي اســتخدام عبــارة التحــول فــي المقدمــة، ودور الســؤال فــي اســتقاء الــرأي 
والخبــر بشــكل قياســي، أو العتبــارات متعلقــة بالفقــرات الطبيعيــة أو ألســباب إخراجيــة كمــا فــي 

اســتخدام العناويــن الفرعية.
 وعليه فقد خفت تأثير االنتقاالت الشكلية في تصنيف تشكيل محتويات الحديث الغالبة.

نتائج قياس مستوى تجانس النص وحيادية ونشاط المحرر
 وعالقاتها بمتغيرات بناء الحوار

بعــد العــرض الســابق لنتائــج تحليــل اســتخدامات صحــف الدراســة ألســاليب االنتقــال داخــل بنيــة 
الحديــث، عمــد الباحــث إلــى رصــد أبــرز آثــار االنتقــاالت فــي التشــكيل النهائــي للحــوار المنشــور.

للنــص  التشــكيل  أبــرز خصائــص  الدراســة عنــد ثاثــة مظاهــر رئيســة يمكــن اعتبارهــا  وتوقفــت 
وهــي: الحــواري.  الخطابــي 

التجانس واالنسجام البنائي للحوار.  -
الحــــيــــاد فـــــي إدارة المقـــــابــلــــة.  -

نشاط المحرر في تشكيل الحديث.  -
وتــم بنــاء عــدد مــن األفــكار والعبــارات و الممارســات الدالــة – مــن وجهــة نظــر الباحــث – علــى 

مظاهــر: التجانــس والحيــاد والنشــاط. 
    كما وضع الباحث درجات تمثل مستوى تصاعد هذه المظاهر بوزنها النسبي.

وتهــدف هــذه الخطــوة فــي األســاس إلــى قيــاس درجــة االرتبــاط بيــن التجانــس والحيــاد والنشــاط 
)كمتغيــرات تابعــة(، وبيــن متغيــرات مســتقلة وهــي: الخصائــص العامــة ألســاليب االنتقــال، والصحــف 
المختــارة بخصائصهــا فــي الدوريــة والملكيــة والتخصــص، وبنــي الحــوار )كل مــع متغيــره( فــي إطــار 
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الســعي إلــى التحقــق مــن فــروض الدراســة الثاثــة التــي تــم اســتهدافها. 
ويمكن طرح نتائج هذا القياس على النحو اآلتي: 

أوال: تجانس النص الحواري وعالقته بالخصائص العامة ألساليب االنتقال: 
تعــد عمليــة انســجام وتجانــس الحــوار نتيجــة لقــرارات متسلســلة فــي العمــل المهنــي وبيئتــه الداخليــة 
والخارجيــة، بيــد أن عمليــات االنتقــال والترابــط أحــد أبــرز العوامــل الرئيســة فــي اتســاق النــص، 
)فاتســاق الخطــاب إذن هــو دراســة الــدور الوظيفــي الــذي تؤديــه أدوات الربــط فــي فضــاء الخطــاب( 

.)78(

والتماًســا لهــذا الــدور، تــم رصــد مظاهــر التجانــس وارتباطــه بالخصائــص العامــة ألســاليب االنتقــال 
المســتخدمة، بعــد وضــع ثاثــة مســتويات للعاقــة وهــي ارتبــاط ضعيــف بدرجــة )1( وارتبــاط متوســط 
بدرجــة )2( وقــوي بدرجــة )3( وبعــد حســاب األوزان النســبية، جــاءت نتائــج التحليــل كمــا يرصــده 

الجــدول اآلتــي: )رقــم 6(

الخصائص
 العامة لالنتقاالت

مظاهر التجانس
 واالنسجام

االنتقاالت الداخلية 
المتعلقة باألفكار 
والموضوعات 

المتسلسلة

أساليب االنتقال 
المتأثرة باألجناس 

غير الحوارية

الشكلية المرتبطة 
بالعبارات الظاهرة 
والفواصل الطبيعية

االنتقال اللفظي 
والحرفي في البنية 

العليا للنص
إجمالي 
الوزن 
النسبي

النسبيالتكرارالنسبيالتكرارالنسبيالتكرارالنسبيالتكرار

134		59134				وثاقة الصلة بين السؤال والجواب

198		4212823451225منطقية االنتقاالت وسوق البراهين

وضوح مدلوالت اإلحالة )الضمائر 
6212233783081822303واإلشارات والموصول(

48							20اتساق اهتمام المصدر مع موضوع الحوار

حضور الفواصل الطبيعية )عبارة تحول 
374		611821151342المقدمة والعناوين الفرعية(

489		922464613757102بساطة وتنوع فقرات النص

استخدام أدوات الربط المعنوي )العد أو 
144		234226581644السببية أو اإلجمال(

اتساق الفكرة الجوهرية داخل وحدات 
75		17416150716الحوار الفنية الثالث

تماثل نوع الصياغة بين وحدات الحديث 
55							30)خبرية أو شخصية أو اقتباسية(

2925901423543327478221713المجموع
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النــص  تجانــس  بيــن مجمــل مظاهــر  العاقــة  لقيــاس  )بيرســون(  باســتخدام معامــل االرتبــاط 
ومجمل خصائص أســاليب االنتقال، ثبت أن معامل االرتباط يســاوي )91,0 ( وهو يعكس وجود 

عاقــة ارتباطيــة طرديــة قويــة. 
ويعكــس هــذا صحــة الفــرض القائــل: )توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بيــن مظاهــر تجانــس 
وانســجام النــص الحــواري والخصائــص العامــة ألســاليب االنتقــال المســتخدمة(. وياحــظ فــي هــذه 

العاقــة االرتباطيــة أمــران: 
1- تباين حضور مظاهر انسجام النص الحواري وارتباطه بأساليب االنتقال.

تلــك المتعلقــة بمنطقيــة  حيــث ترتفــع درجــة االرتبــاط عنــد بعــض مظاهــر التجانــس خاصــة 
الفواصــل  اســتخدام  وكــذا  واإلشــارات  الضمائــر  مدلــوالت  ووضــوح  البراهيــن  وســوق  االنتقــاالت 
الطبيعيــة مثــل عبــارات التحــول فــي المقدمــة والعناويــن الفرعيــة.. وقــد ثبــت ارتفــاع التأثــر عنــد 

05,0 معنويــة  مســتوى 
 توســط درجــة االرتبــاط عنــد مظاهــر التجانــس المتعلقــة ببســاطة وتنــوع فقــرات النــص وأيضــا 
عنــد اســتخدام أدوات الربــط المعنــوي مثــل العــد والنســبية أو التفصيــل واإلجمــال.. وقــد ثبــت توســط 

االرتبــاط عنــد مســتوى) 67,0(. 
ضعــف االرتبــاط عنــد مظاهــر التجانــس المتعلقــة باتســاق الفكــرة الجوهريــة داخــل وحــدات الحــوار 

الثــاث. حيــث جــاء االرتبــاط عنــد) 32,0(.
وياحــظ أنــه علــى الرغــم مــن عــدم وضــوح الربــط الكمــي بيــن مظهريــن مهميــن مــن مظاهــر 
تجانــس الحــوار وهمــا )اتســاق اهتمــام المصــدر موضــوع الحــوار( و ) تماثــل نــوع الصياغــة بيــن 
وحــدات الحديــث( وبيــن الخصائــص العامــة ألســاليب االنتقــال، فــإن الماحظــة الكيفيــة تشــير إلــى 

درجــة عاليــة مــن االنســجام فــي هذيــن المظهريــن.
فموضــوع الحــوار يرتبــط باهتمامــات المصــدر، بحيــث رأينــا الحــوار فــي مجــاالت االقتصــاد 
يتــم مــع شــخصية ذات اهتمامــات اقتصاديــة، كمــا يتــم الحــوار السياســي مــع مصــدر لــه اهتمامــات 

سياســية، وكــذا فــي المجــاالت الرياضيــة والدينيــة والفنيــة)79(.
أيضــا هنــاك اتســاق فــي الصياغــة بيــن نــوع الحديــث كمــا يجســده المتــن ونــوع المقدمــة والعناويــن. 
فالحــوار ذو الطابــع الخبــري البــارز تكــون صياغــة العناويــن والمقدمــة ذات طابــع خبــري غالــب، 
نــوع العناويــن والمقدمــات  الغالــب تكــون عناوينــه ومقدمتــه مــن  والحــوار ذو الطابــع الشــخصي 
الشــخصية فــي الغالــب، وأيًضــا حــوار الــرأي تبــرز فيــه مقدمــات وعناويــن الــرأي فــي الغالــب)80(.

وبقــدر مــا يعكــس هــذا نوعــا مــن العاقــة البــارزة والتأثيــر المتبــادل بيــن أســاليب االنتقــال ومظاهــر 
التجانــس داخــل نــص الحديــث، فإنــه يعكــس كذلــك خصوصيــة بنــاء الخطــاب الصحفــي واللغــوي، 
القائــم فــي األســاس علــى االنســجام والحبــك فــي مكوناتــه الداخليــة كمــا فــي األفــكار والموضوعــات، 

ومكوناتــه الشــكلية كمــا فــي العبــارات اللغويــة والفواصــل الطبيعيــة. 
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 والممارســة الكتابيــة هــي: عمليــة تماســك فكــري وبنائــي قــد يمارســه المحــرر بتلقائيــة مكتســبة 
فــي إنشــاء النــص وتطويــره، وبقــدر مــا يســتعين فيــه منشــئ الخطــاب بأســاليب معاونــة، فــإن النــص 
المكتــوب كمــا يقــول علــم األســلوب عمليــة: مجــاورة نصيــة ومعنويــة يمارســها الكاتــب بخبراتــه وتفكيــره 

وحســه البصــري وحضــور اللغــة فــي البنــاء)81(.
وهــي ذات العمليــة التــي قــد يســميها علــم الصحافــة بالتحريــر الــذي يمكــن تلخيصــه فــي عمليــة 

االنتقــاء أي إنتــاج المحتــوى)82(.
الداخليــة  الخصائــص  االنتقــال ذات  أســاليب  فــي  النــص  ارتفــاع تمركــز مظاهــر تجانــس   -2

التحديــد. والشــكلية علــى وجــه 
حيث عكســت أســاليب االنتقال الشــكلية المرتبطة بالتتابع الزمني والفواصل الطبيعية والعبارات 

المســتلة ما نســبته) 6,43% ( من مجمل مظاهر االنســجام. 
فيما عكست أساليب االنتقال الداخلية المتعلقة باألفكار والموضوعات وارتباطاتها الموضوعية 

والسببية ما نسبته) 5,36% ( من مجمل مظاهر التجانس. 
 فيما تدنت األساليب ذات الخصائص اللفظية في البنية العليا للنص )العنوان( إلى ما نسبته) 

3,1%(، واالنتقاالت ذات االرتباط باألجناس الصحفية غير الحوارية إلى ما نسبته)%6,20(.
ويوضــح هــذا مــا أشــرنا إليــه ســالًفا مــن أّن عمليــة التجانــس هــي جمــاع البنــاءات الفكريــة واللغويــة 
العامــة  القضايــا  العناصــر الموضوعيــة والفكريــة وعــرض  فــي األســاس. ولهــذا تســهم  والشــكلية 
التتابــع الزمنــي  بالعبــارات وصياغــات  الســببية وأيضــا العناصــر المرتبطــة  والخاصــة وعاقاتهــا 
والمكانــي وحضــور المقدمــات والعناويــن الفرعيــة، فــي ترســيخ مظاهــر حبــك النــص وانســجامه. 

ثانًيا:تأثير أنواع الصحف على عناصر بناء الحياد داخل المقابلة: 
الحيــاد Neutrality” “ فــي بنــاء المحــاورة أحــد أبــرز مكونــات الحديــث الفنيــة. الحيــاد هنــا 
عمليــة شــديدة االلتصــاق بأفــكار النــص وبناءاتــه الشــكلية وبيئــة االتصــال وقيــم التأثيــر والمصداقيــة 
واالســتدالل   “  ”Judging الحكــم  علــى  المحــرر  وقــدرة   “  ”Trust والثقــة   “  ”Credibility

Reasoning” “، ولكــن الحيــاد يظــل علــى كل حــال أحــد أظهــر عناصــر الحــوار فــي كل مكوناتــه 

وال ســيما أســئلة المقابلــة)83(.
وقــد بنــى الباحــث عــددا مــن عناصــر الحيــاد الظاهــرة، وأعطــى لــكل عنصــر درجــة نســبية تمثــل 
مســتويات الحيــاد، فالدرجــة )1( تمثــل الحيــاد الضعيــف، والدرجــة )2( تمثــل الحيــاد المتوســط، 
والدرجــة )3( للحيــاد القــوي. وذلــك بهــدف الكشــف عــن العاقــة بيــن هــذه العناصــر مــن جهــة 

والخصائــص العامــة للصحــف المختــارة مــن جهــة ثانيــة.
وقد تم تصنيف خصائص الصحف هذه في ثاث زوايا: 

زاوية الدورية )يومية أو أسبوعية(.  -
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زاوية نمط الملكية )قومية أو خاصة(.  -
زاوية التخصص )العامة أو التخصص العام(.  -

ويوضح الجدول اآلتي التوزيع الكلي لعناصر الحياد على الصحف األربع بخصائصها: 
جدول رقم )7(: يوضح عناصر الحياد وارتباطها بالصحف المختارة

الصحف
عناصر الحياد

األهرام المصورالشروقاألخبار
الوزن الرياضي

النسبي 
الوزنالتكرارالوزنالتكرارالوزنالتكرارالوزنالتكرار

496153871951التوازن في عالمات التأييد والتلقي
التركيز على مجمل الموضوع دون 

12289251231616100تجاهل

2253255833731542226الصياغات غير المراوغة لألسئلة

613112771841068تجنب إظهار الميول الذاتية
123120482249926154سؤال اإلحالة لطرف آخر 

71615286164969المقاطعة المبررة من المحرر
1430173815341129131وجود جمل غير مهيئة إلجابات محددة

2359226029672763249التوافق بين العناوين واقتباسات المصدر
عبارات عرض الحقائق )كيف – 

822412132771374نخلص(

التنوع في طرح األسئلة )المفتوحة أو 
471283289511431833393المغلقة(

1553891614001914661082601515اإلجمالي

وبتطبيــق معامــل االرتبــاط )بيرســون( للكشــف عــن العاقــة بيــن مجمــل عناصــر الحيــاد فــي 
النــص الحــواري ومســتوى الحيــاد فــي الصحــف المختــارة، ثبــت أن العاقــة تســاوي) 37,0 ( وهــي 

عاقــة متوســطة وتدنــو إلــى الضعيفــة.
ويعكــس هــذا صحــة الفــرض الثانــي القائــل )هنــاك ارتبــاط دال إحصائًيــا بيــن عناصــر بنــاء 

الحيــاد داخــل المقابلــة وخصائــص الصحــف موضــع الدراســة(. 
وياحظ على هذه العاقة أمران:

1- تفاوت مستوي درجة الحياد في عناصره الظاهرة داخل الخطاب الحواري.
ففــي عناصــر: عبــارات عــرض الحقائــق )كيــف – نخلــص مــن هــذا – حــدث منــذ يوميــن( والتنــوع 
فــي طــرح األســئلة )بيــن المفتوحــة والمغلقــة ( والصياغــات غيــر المراوغــة لألســئلة، وتجنــب إظهــار 

الميــول الذاتيــة ثبــت أن العاقــة عنــد درجــة 0,85 وهــي عاقــة قويــة.
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بينمــا فــي عناصــر: المقاطعــة المبــررة مــن المحــرر للمصــدر و التــوازن فــي عامــات التأييــد 
والتلقــي، وتجنــب إظهــار الميــول الذاتيــة للمحــرر ووجــود ســؤال اإلحالــة لطــرف آخــر، والتوافــق بيــن 

العناويــن واقتباســات المصــدر ثبــت أن العاقــة منعدمــة وال توجــد عنــد مســتوي معنويــة)05,(0
لــي نســبية الحيــاد ونســبية  وقــد يفســر هــذا التبايــن فــي العاقــة إلــى طبيعــة الممارســة الحواريــة واإ
المقــوالت المعبــرة عنــه خاصــة أن عناصــر الحيــاد هــذه لهــا عاقــة بشــخصية الصحفــي وقدرتــه 
علــي إدارة الحديــث، كمــا لهــا ارتبــاط بطبيعــة شــخصية المصــدر المحــاور وقدرتــه علــي االســتيعاب 
والمراوغــة، فضــا عــن طبيعــة الحــوار كمــا يظهــر فــي النــص المكتــوب ؛ حيــث تغيــب كثيــر مــن 
مظاهــر الحيــاد أو التميــز التــي يمكــن رصدهــا كمــا فــي الحــوارات التليفزيونيــة مثــًا، مثــل تعبيــرات 

الوجــه والمقاطعــة والصمــت وغيرهــا.
2- التقارب النسبي بين الصحف المختارة في عملية تمركز عناصر الحياد داخل كل صحيفة.

فالصحف األربع تكاد تتساوى عناصر الحياد بها مع تصنيفات الصحف وأنواعها.
فمــن زاويــة دوريــة الصحيفــة فــإن الجرائــد اليوميــة )األخبــار والشــروق( عكســت مــا نســبته) %52( 
مــن عناصــر الحيــاد فــي مقابــل المجــات األســبوعية )المصــور واألهــرام الرياضــي( التــي عكســت 

مــا نســبته )%48(.
ومــن زاويــة نمــط الملكيــة فــإن الجريــد الخاصــة )الشــروق( اســتوعبت مــا نســبته) %3,49 (، 

مقارنــة بالجريــدة القوميــة )األخبــار( التــي اســتوعبت) %7,50(.
مــن  نســبته )%1,64(  مــا  )المصــور( عكســت  العامــة  المجلــة  فــإن  التخصــص  ومــن زاويــة 
التــي اســتوعبت) %9,35(. عناصــر الحيــاد مقارنــة بالمجلــة المتخصصــة )األهــرام الرياضــي( 

ويســتخلص مــن هــذا كمــا يبــدو أن الخصائــص العامــة المتداخلــة لنمــط الصحــف ليــس لهــا تأثيــر 
واضــح علــي بــروز عناصــر الحيــاد عنــد المحــاورة كمــا تظهــر فــي النــص المكتــوب، فالحيــاد معيــار 
فنــي مهنــي قــد يمارســه المحــرر فــي مراحــل مــا قبــل الصياغــة. فالعمليــات االنتقائيــة أو التحيــز 
قــد تتــم عبــر بــروز الحديــث واختيــار الموضــوع وتحديــد الشــخصية وزاويــة التنــاول، وطبيعــة مــا 
يطــرح مــن أســئلة ومســاحة التوافــق مــع المصــدر، وتوقيــت النشــر ومســاحته والعناصــر اإلخراجيــة 
المصاحبــة وهــي فــي مجملهــا اختيــارات غيــر منظــورة عنــد القــارئ أو عنــد الصياغــة علــى الــورق.

ثالثا: نشاط المحرر في التشكيل وارتباطه ببني النص الحواري الخمس:
قصــدت الدراســة فــي هــذا المجــال قيــاس مــدي العاقــة بيــن مؤشــرات نشــاط الصحفــي وتدخاتــه 

فــي الصياغــة مــن جانــب، والبنــى الخمــس فــي النــص مــن جانــب آخــر.
والمقصــود بالبنــي الخمــس هنــا هــي: البنيــة العليــا وهــي العناويــن، والبنيــة الوســطي- تجــاوًزا- 
الخاتمــة  بنيــة  ثــم  المحــاور،  الشــخص  جابــات  المحــاور، واإ المقدمــة، وتســاؤالت الصحفــي  وهــي 

الحواريــة.
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 وقــد وضــع الباحــث مــن خــال االســتقراء التحليلــي والنظــري اثنــي عشــر مؤشــًرا اعتبرهــا شــاهًدا 
علــى نشــاط الصحــف فــي تشــكيل الحديــث. ويعكــس الجــدول اآلتــي رقــم )8 ( العاقــة بيــن مؤشــرات 

النشــاط والبنــى الخمــس:
جدول رقم )8 ( العالقة بين مؤشرات النشاط والبنى الخمس:

 بنى تشكيل الحوار

مؤشرات نشاط المحرر
بنية 

العنوان
بنية 

المقدمة
تساؤالت 

الحوار
إجابات 
المصدر

بنية 
الخاتمة

اإلجمالي

%ك

234,6		1364عبارة التغيير الجذري في صياغة الحديث

21343,0		213		استخدام األسئلة غير المحذوفة

6613,3	2317818بروز مصطلحات صارخة وأكثر قوة

142,8		14		استخدام التصريحات السابقة

173,5		413	طرح الخيارات الفعالة أمام المصدر

173,5		17		توجيه المصدر لموضوع الحوار

6613,3	1827147حضور العبارات الملخصة للمقوالت

91,8		9		تقييد السؤال )قل لي بشكل محدد..(

132,6		13		متابعة تهرب المصدر من بعض القضايا

112,2		11		تعدد أسئلة اإللحاح بصيغ مختلفة
العرض )الدردشة( غير المباشرة 

285,6	7174	)الالسؤال(

440,8				التمهيد إلنهاء المقابلة أو الخاتمة النقدية

10%5461347294495المجموع

وباســتخدام معامــل االرتبــاط )بيرســون( لقيــاس العاقــة تبيــن أنهــا تســاوي )73,0( وهــي عاقــة 
ن دنــت مــن االرتبــاط المتوســط. طرديــة قويــة فــي مجمــل المؤشــرات والبنــي واإ

ويؤكــد هــذا صحــة الفــرض الثالــث القائــل “ توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بيــن مؤشــرات 
نشــاط المحــرر فــي تشــكيل صياغــة الحديــث وبنــي النــص الحــواري الخمــس”.

وياحظ في هذه العاقة أمران:
1- تبايــن مســتوي االرتبــاط بيــن بعــض مؤشــرات نشــاط المحــرر فــي تشــكيل النــص وبيــن بنــاه 

الخمــس.
حيــث ترتفــع درجــة االرتبــاط عنــد مؤشــرات “بــروز مصطلحــات صارخــة وأكثــر قــوة” وحضــور 

العبــارات الملخصــة للمقــوالت واســتخدام األســئلة الظاهــرة غيــر المحذوفــة.
بينمــا قلًّــت قــوة االرتبــاط فــي مؤشــرات مثــل “ توجيــه المصــدر لموضــوع الحــوار أو تعــدد صيــغ 
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ســؤال اإللحــاح بــل انعدمــت العاقــة فــي مؤشــرات مثــل: عبــارات التغييــر الجــذري فــي صياغــة 
الحديــث أو متابعــة تهــرب المصــدر مــن بعــض القضايــا أو العــرض غيــر المباشــر )الدردشــة أو 

الاســؤال(.
وقــد يفســر هــذا فــي ضــوء االعتبــارات المهنيــة التــي تعمــل فــي ســياقها الصحــف )الصحفــي( 
قــد تحــول دون  اليوميــة )األخبــار والشــروق( والتــي  الجرائــد  فــي  العمــل خاصــة  الســيما ســرعة 
تدخــات المحــرر فــي الصياغــة الحواريــة، كمــا قــد يعــود إلــى رغبــة المحــرر فــي االلتــزام بالنــص دون 
تدخــل ظاهــر، ويــدل علــي هــذا أن نســبة ) 3,67%( مــن األحاديــث التــي تــم تحليلهــا جــاءت فــي 
حــوار النــص االقتباســي الكامــل )س، ج(، بينمــا حــوارات العــرض والتــي تســمح بتدخــات أوســع مــن 
المحــرر جــاءت نســبة) 20%(، بــل اختفــت الصياغــات األخــرى التــي تقــوم علــي نشــاط الصحفــي 

فــي الصياغــة مثــل الصــورة القلميــة أو أســاليب الســرد.
 كمــا قــد يفســر بســبب أكثــر تأثيــًرا ؛ وهــو مــا يتصــف بــه المحــرر أحياًنــا مــن الســلبية وعــدم 
النشــاط فــي تشــكيل البنــاء الحــواري، فالمحــرر قــد يمــارس دور المتلقــي غيــر الراغــب فــي المناقشــة 

أو القــادر علــي المقاطعــة مــن تغييــر العبــارة الــواردة علــي لســان المصــدر.
ومــن خــال الخبــرة المهنيــة للباحــث فــإن كثيــرا مــن مســئولي التحريــر يوجهــون الصحفييــن 
إلــى عــدم التغييــر أو المقاطعــة ســواء بدافــع الجمــود المهنــي أو عــدم الثقــة فــي المحــاور أو تهيــب 

شــخصية المحــاور.
ولعــل ضعــف نشــاط الصحفــي النســبي عبــر سلســلة الممارســات المهنيــة الطويلــة هــي واحــدة مــن 
النتائــج الواضحــة التــي انتهــي إليهــا عــدد غيــر قليــل مــن بحــوث علــم الصحافــة والتــي تضــع المحــاور 

فــي دائــرة الضعــف أمــام ضغــوط البيئــة الصحفيــة وتحيزاتهــا)84(.
3- تتمركــز مجــاالت نشــاط المحــرر بالتحريــر والصياغــة فــي بنيــة داخــل “تســاؤالت الحــوار” وتقــل 

فــي بنيــة “المقدمــة” و”العناويــن” وتــكاد تختفــي فــي بنيــة “إجابــات المصــدر” والخاتمــة.
ويمكن تجسيد هذا في المدرج التكراري اآلتي: )الشكل رقم 2(
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 ومــن الماحظــات التــي تبلورهــا تلــك التكــرارات مــا يمكــن تســميته بالــدور الوظيفــي الــذي تقــوم 
بــه بنــي الحديــث الفنيــة، فوحــدة التســاؤالت تبــدو أنهــا أبــرز ملمــح فــي خصائــص الحــوار، ولهــذا 
بــرزت مؤشــرات نشــاط الصحفــي فــي صياغــة األســئلة، واســتخدام عبــارات التغييــر، وطــرح الســؤال 

وتقيــد المصــدر مــن خالــه، وغيرهــا مــن مؤشــرات النشــاط.
 كمــا أن المقدمــات والعناويــن بطبيعتهــا الوظيفيــة هــي مــن صياغــة المحــرر وصناعتــه، وعليــه 

فقــد اســتوعبت عــدًدا مــن النشــاطات التــي تعكــس هــذا الــدور.
 ولهــذا رأينــا التغييــرات الجذريــة فــي الصياغــة واســتخدام المصطلحــات الصارخــة أو العبــارات 
التلخيصيــة حاضــرة بوضــوح فــي وحدتــي العناويــن والمقدمــات. ومــن نمــاذج هــذا: معنــى هــذا أن 
القــوي السياســية ليســت رقمــا فــي المعادلــة السياســية - مصــر اآلن رايحــة علــى فيــن – مصــر فــي 
مفتــرق طــرق )المصــور( عــدد اإلضرابــات صفــر - وفتــح النــار علــي النقابــات المســتقلة – أصحــاب 
األجنــدات الخاصــة )األخبــار( - الفســاد والرشــوة ســبب دخولــي التحكيــم – التــار التــار مــن عبــد 
الســتار – معنــي هــذا أن نــص - لــم يلــق نفــس الدعــم )األهــرام الرياضــي(. المعونــة األمريكيــة 
ملهــاش الزمــة – احتياطيــات مصــر مــن النقــد األجنبــي تحــت الصفــر – أهــا بالديــون )الشــروق(.

إيجاز ألهم النتائج ودالالتها
1- يتــم اســتخدام أســاليب االنتقــال طبًقــا العتبــارات فنيــة خاصــة بتنــوع االنتقــاالت وخصوصيــة 
بنــاء الحــوار. وال يرتبــط هــذا التنــوع بشــكل واضــح بخصائــص الصحيفــة مــن ناحيــة نمــط 

الملكيــة أو دوريــة اإلصــدار أو مســتوى تخصــص الموضوعــات.
2- تمثلــت أســاليب االنتقــال المســتخدمة فــي أربــع خصائــص رئيســة عامــة وهــي: االنتقــاالت ذات 
الخصائــص الشــكلية المرتبطــة بالعبــارات والفواصــل الطبيعيــة، واالنتقــاالت ذات الخصائــص 
الداخليــة المتعلقــة باألفــكار والموضوعــات، واالنتقــاالت المرتبطــة بــأدوات االنتقــال اللفظــي 

والحرفــي كمــا ظهــر فــي العناويــن، واألســاليب المتأثــرة باألجنــاس الصحيفــة غيــر الحواريــة.
 وقــد تنوعــت بشــكل عــام كثافــات اســتخدامات خصائــص االنتقــاالت بشــكل واضــح، بينمــا لــم 
يظهــر التبايــن بيــن الصحــف األربــع فــي هــذه الخصائــص المســتخدمة. وداللــة هــذا واضحــة 
فــي أن بنــاءات الحــوار الفنيــة تبــدو هــي المعيــار األبــرز، ومــن عامــات هــذا أن األســاليب 
ذات الطابــع الشــكلي مثــل: عبــارات اإلســناد وتحــول المقدمــة والعناويــن الفرعيــة.. هــي الغالبــة 

فــي آليــات االنتقــال داخــل الحــوار.
ن استوعب  3- تستوعب وحدات الحديث الثاث الرئيسة مجمل أساليب االنتقال المستخدمة، واإ
المتــن بحكــم تعــدد األفــكار والصياغــات اللغويــة والبيانــات والفواصــل الطبيعيــة ومســاحة النشــر، 

جــل االنتقاالت.
ارتبطــت خصائــص األســاليب نســبًيا بطبيعــة الوحــدة الفنيــة، فاالنتقــاالت اللفظيــة تركــز 



أساليب االنتقال داخل النص احلواري  ...

104

توظيفهــا فــي بنيــة العناويــن، وتناثــرت االنتقــاالت فــي وحــدة المتــن خاصــة األســاليب ذات 
االرتبــاط باالفــكار والموضوعــات والشــكلية المتعلقــة بالعبــارات والفواصــل الطبيعيــة، فيمــا غلــب 
علــى وحــدة المقدمــة االنتقــاالت التــي تعكــس االرتبــاط أو االنتقــال الموضوعــي والتتابــع الزمنــي 

وعبــارات اإلســناد واالقتبــاس.
4- تــزداد فاعليــة أســاليب االنتقــال فــي نوعيــة الحــوارات التــي تتســع بهــا مســاحات التصــرف 

والعــرض الذاتــي مــن المحــرر.
إذ ثبــت أن االقتبــاس والتصــرف محــدد أساســي فــي اســتخدام االنتقــاالت وتأثيراتهــا داخــل 

التصنيــف النوعــي للحديــث.
فالحــوار النصــي )الســؤال والجــواب( توظــف فيــه بشــكل بــارز االنتقــاالت الداخليــة مثــل 
االرتبــاط الموضوعــي واالنتقــال المفاجــئ والتتابــع الزمنــي، واالنتقــاالت الشــكلية مثــل التتابــع 
)العــرض(  حــوارات  لنوعيــة  وبالنســبة  تنوعهــا.  علــي  الطبيعيــة  والفواصــل  اآللــي،  القياســي 
فيوظــف فيــه بشــكل بــارز أســاليب االنتقــال بعبــارات اإلســناد أو أســلوب العبــارة المســتلة أو 

االنتقــال بيــن االقتبــاس والتصــرف.
وظهــر تأثيــر هــذا فــي عــدم فاعليــة المحــرر فــي تطويــر صياغــات الحديــث، وغيــاب األنــواع 

االبتكاريــة فــي بنــاء الحــوار مثــل الكتابــة الســردية وكتابــة الصــورة القلميــة أو نمــط المقاطــع.
5- ثبــت أنــه ال تأثيــر مباشــر ألســاليب االنتقــال بخصائصهــا المتعــددة علــي خصائــص قوالــب 

كتابــة الحديــث الشــهيرة.
قوالــب  فكــرة  تجســد  والتــي  والتلخيصــات،  واآلراء  والمواقــف  واألهميــة  األحــداث  فترتيــب 
دراكات المحــرر،  الهــرم المعتــدل أو المقلــوب وغيرهــا، ترتبــط فــي األســاس بطبيعــة المــادة واإ
واحتياجــات الجمهــور وشــخصية المصــدر المحــاور، ومســاحة وتوقيــت النشــر وغيرهــا مــن 
محــددات السياســة التحريريــة فــي البيئــة المجتمعيــة، وعليــه فــإن القوالــب وترتيبهــا، ال تتأثــر 
كثيــًرا بالمحــددات ذات الطابــع الشــكلي البنائــي كمــا فــي أســاليب االنتقــال، رغــم االرتبــاط بيــن 
الشــكلي والمضمونــي أو بيــن الــدال والمدلــول؛ فــإن خصائــص ترتيــب القوالــب يرتبــط أكثــر 

بقــرارات المحــرر وخصائــص المــادة ومعاييــر النشــر ووظائفــه.
6- تفاوتــت عمليــة اســتخدام خصائــص أســاليب االنتقــال حســب نــوع الحديــث مــن ناحيــة المحتــوى 

البــارز فيــه.
حيث ثبت أن حديث الرأي )الغالب( يرتبط بوجود أساليب االنتقال المتعلقة بالموضوعات 
واألفــكار، محتــوى الــرأي بمــا يعنيــه مــن المجــادالت وطــرح الحجــج وعمــق األفــكار عنــد بعــض 
الشــخصيات األيديولوجيــة يحتــاج بالضــرورة إلــى انتقــاالت تعكــس هــذا المحتــوى علــى نحــو مــا 
هــو واضــح فــي االنتقــال الموضوعــي، أو عبــر الســبب والنتيجــة والتقابــل الموضوعــي واالنتقــال 
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بيــن العــام والخــاص.
وبالنســبة إلــى حديــث الخبــر )الغالــب( فقــد بــرزت فيــه االنتقــاالت ذات الخصائــص المنقولــة 
عــن األجنــاس الخبريــة علــي نحــو مــا اتضــح فــي أســاليب االبتعــاد أو العــودة إلــى االســتهال، 

واالقتبــاس والتصــرف الجزئــي، واالنتقــال بعبــارات اإلســناد.
وبالنســبة إلــى حديــث الشــخصية )الغالــب( فقــد تــم توظيــف االنتقــال بيــن العــام والخــاص 
وكــذا أســلوب التتابــع الزمنــي والمكانــي، ويدلــل هــذا علــى أن محتــوى الذكريــات والتفاصيــل 

الشــخصية قــد تتناســب مــع تسلســل التتابــع الشــخصي والزمانــي والمكانــي عنــد المحــاور.
وقــد تحقــق بالتحليــل أن هــذا االرتبــاط النســبي شــبه العضــوي بيــن خصائــص أســاليب 
بالخصائــص  المتعلقــة  االنتقــاالت  خــال  مــن  موجــود  الغالــب  الحديــث  ومحتــوى  االنتقــال 
بيــن محتــوى  التوظيــف والربــط  ثبــت ضعــف  فــي حيــن  الداخليــة واألفــكار والموضوعــات، 
الحديــث واالنتقــاالت الشــكلية الظاهــرة فــي التتابــع اآللــي فــي الســؤال أو فواصــل العناويــن 
الفرعيــة أو عبــارات التحــول فــي المقدمــة أو عبــارة اإلســناد؛ بمــا يؤكــد طبيعــة تصنيــف محتــوى 
الحديــث القائــم علــى الفكــرة الداخليــة ومــن ثــم االنتقــاالت الداخليــة، بينمــا االنتقــاالت الشــكلية 

يتــم اســتخدامها غالًبــا فــي ســياق االعتبــارات المهنيــة التقليديــة فــي الصياغــة.
7- ضعــف تبنــي الصحافــة بشــكل كبيــر لمــا يســمى فــي علــم اللغــة بوحــدة األجنــاس األدبيــة، ومــا 

يرادفــه فــي علــم الصحافــة بوحــدة األجنــاس الصحفيــة.
 إذ ثبــت وجــود اتجــاه عــام باألخــذ باألســاليب الشــائعة فــي بنــاءات الحــوار. تأكــد هــذا 
بالرصــد الكمــي والكيفــي حيــث قــل اســتخدام الصحــف لقوالــب ابتكاريــة تدنــو مــن األجنــاس 
غيــر الحواريــة، خاصــة التقريــر الخبــري والتحقيــق؛ حيــث اختفــت قوالــب فنيــة مثــل الســرد 
ومثــل الوصــف أو الصــورة القلميــة ومثــل اســتخدام البراويــز وعلــب المعلومــات. كمــا اعتمــدت 
الصحــف علــى أســلوب النــص الحــواري -وهــو رغــم خصوصيتــه الشــديدة فــي صياغــة الحديــث 
- أســلوب تقليــدي، وقــد دفــع هــذا بعــض الباحثيــن للدعــوة إلــى البحــث عــن “مســتقبل الســؤال 
والجــواب” واستكشــاف طــرق جديــدة قويــة ال تحصــر الصحــف فــي تأطيــر المــادة، أو الوقــوع 

فــي الملــل الــذي يعنــي ببســاطة أن “تخبــر النــاس بمــا يعرفونــه”)85(.
ومــن دالالت هــذا االتجــاه التقليــدي أيًضــا أن عمليــات صياغــة الحــوار لــم تتأثــر بوضــوح 
بالمعطيــات التكنولوجيــة والمهنيــة التــي بانــت فــي الوقــت الحالــي، حيــن تداخلــت ببنــى فنــون 
الكتابــة الصحفيــة، فرأينــا الخبــر يبتعــد عــن التجريــد ويدنــو مــن التفســير، وتتداخــل صياغــات 
التحقيــق بالبعــد القصصــي الخبــري وصياغــات الــرأي، وتتشــابك البيانــات بالمعاني،واألخبــار 

بــاآلراء. وهــي وضعيــة جديــدة لــم تظهــر آثارهــا فــي بنــاء الحــوار كمــا أكــدت الدراســة.
8- ثبــت بالتحقيــق وجــود عاقــة ارتباطيــة قويــة بيــن مجمــل مظاهــر تجانــس وانســجام النــص 
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الحــواري ومجمــل الخصائــص العامــة ألســاليب االنتقــال المســتخدمة فــي الكتابــة.
وظهــر التأثيــر األكبــر فــي عمليــة تماســك البنــاء الفكــري والشــكلي للحديــث ألســاليب االنتقــال 
المتعلقــة بمنطقيــة االنتقــاالت بيــن القضايــا وســوق البراهيــن علــى اآلراء، ووضــوح دالالت 
اإلحالة؛ كما في الضمائر وعامات اإلشــارة وأســماء الموصول.. كما ظهر تأثير االنتقاالت 
المتعلقــة بالفواصــل الطبيعيــة كمــا فــي عبــارة التحــول فــي المقدمــات والعناويــن الفرعيــة، ويؤكــد 
هذا أن تحقيق انســجام الحوار عملية تحتاج من منشــئ الخطاب إلى االســتعانة بجل أســاليب 

االنتقــال فــي أبعادهــا الداخليــة الفكريــة، والشــكلية الطبيعيــة.
 وعلــى الرغــم مــن ضعــف أو اختفــاء التأثيــر لعــدد مــن االنتقــاالت داخــل الحديــث، فــإن 
مظاهــر االنســجام تجّلــت فــي أكثــر مــن مظهــر بنائــي، بمــا يعكــس قابليــة النــص بطبيعتــه للحبك 
والتجانــس. لوحــظ هــذا فــي: اتســاق موضــوع الحــوار مــع تخصــص المصــدر واهتمامــه، التماثــل 
بيــن األفــكار الرئيســة فــي العناويــن واألفــكار الــواردة فــي المتــن علــى لســان الشــخصية، التماثــل 
بيــن الصياغــات الفنيــة للعناويــن والمقدمــات )خبــري، شــخصي، وصفــي، ملخــص للــرأي.. ( 
وبيــن التصنيــف العــام للحــوار )خبــري، شــخصي، حديــث رأي...( كمــا تجلــت فــي االرتبــاط 
الموضوعــي للحــوار واســتخدام العبــارات المســتلة مــن علــي لســان المصــدر وحضــور العاقــة 

النســبية فــي بنــاء المقابلــة.
9- توجــد عاقــة ارتباطيــة متوســطة بيــن مجمــل عناصــر بنــاء الحيــاد داخــل المقابلــة والخصائــص 

العامــة لصحــف الدراســة المختــارة.
 وقــد تباينــت عناصــر الحيــاد داخــل النــص حيــث ظهــر التأثيــر األقــوى لعناصــر مثــل 
عــرض الحقائــق بعبــارات ذات داللــة مثــل )كيــف – نخلــص مــن هــذا – بعــد أســبوع...( وأيًضــا 
اســتخدام التــزاوج فــي طــرح األســئلة بيــن المفتوحــة والمغلقــة وأيًضــا تجنــب المحــاور إلظهــار 
الميــول الذاتيــة وتوجهاتــه العمديــة، بينمــا ضعفــت أو انعدمــت تأثيــرات عناصــر مثــل المقاطعــة 
المبــررة مــن الصحــف، والتــوازن فــي عامــات التأييــد والتلقــي، ووجــود أســئلة اإلحالــة ألطــراف 

أخــرى.
 ويدلــل هــذا علــى خصوصيــة الحديــن ك”نــص مكتــوب”، لــه شــخصية فــي الصياغــة، وال 
تظهــر فيــه بعــض مظاهــر الحيــاد التــي تبــدو فــي المراوغــة أو الصمــت أو التعبيــرات الجســدية 

علــي نحــو مــا تظهــر فــي األداء الحــواري البصــري عبــر الفضائيــات.
10- ال يظهــر تأثيــر واضــح لتنــوع الصحــف مــن حيــث مســتوى التخصــص أو نمــط الملكيــة أو 
الدوريــة علــي اســتخدام عناصــر بنــاء حياديــة المقابلــة، إذ ثبــت بالتحليــل التقــارب بيــن الصحــف 

المختــارة فــي تمركــز عناصــر الحيــاد.
فــي ســياق  تتــم  فنيــة  الحيــاد عمليــة  بنــاء  كــون  األول  بمعياريــن مهميــن:  هــذا   ويرتبــط 
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الضوابــط المهنيــة للممارســة الصحفيــة، والثانــي كــون الحيــاد أو عدمــه ممارســة تتحقــق قبــل 
أو أثنــاء اإلعــداد. فالتحيــز مثــًا قــد يتــم عــن طريــق اختيــار المصــدر ونــوع األســئلة ومســاحة 

وحجــم النشــر وفنــون اإلخــراج.
11- توجــد عاقــة ارتباطيــة ) تدنــو مــن المتوســطة( بيــن مؤشــرات نشــاط المحــرر فــي تشــكيل 
جابــة المصــدر وبنيــة الخاتمــة. الحديــث والبنــى الخمــس وهــي: العناويــن والمقدمــة والســؤال واإ
 ويــزداد تأثيــر مؤشــرات محــددة مثــل اســتخدام مصطلحــات أكثــر قــوة، وحضــور العبــارات 
الملخصــة للمقــوالت، واســتخدام األســئلة الظاهــرة غيــر المحذوفــة، بينمــا ضعــف أو انعــدم تأثيــر 

المؤشــرات األخــرى فــي التشــكيل.
 ويدلــل هــذا الضعــف علــى تكريــس االعتقــاد الــذي يميــل إليــه بعــض المهنييــن واألكاديمييــن 
مــن أن الصحفــي تقليــدي أحياًنــا وال يميــل إلــى االبتــكار، وقــد يعانــي مــن الخمــول عنــد التعامــل 

مــع المصــادر أو ضغــوط البيئــة الصحفيــة.
لبنــى   ”structural“ البنائــي  بالــدور  وارتباطــه   “  functional“ الوظيفــي  الــدور  بــروز   -12
النــص الحــواري؛ فبنيــة الســؤال ثــم العناويــن والمقدمــات تمركــزت فيهــا بنســب عمليــات التشــكيل 
والتدخــل مــن المحــرر، وهــو مــا يعكــس وظيفــة هــذه البنــى فــي الصياغــة، وارتبــاط هــذه الوظيفــة 

باتســاع مســاحة التدخــل فــي إجابــات المصــدر أو فــي الخاتمــة وضيقهــا.



أساليب االنتقال داخل النص احلواري  ...

108

مراجع الدراسة
عبد القادر الجرجاني, الوساطه, القاهره, مكتبة الحلبي, 1989, ص43.  -1

مونيــكا شــفارتس و جينيــن شــور, علــم الداللــة, ترجمــة ســعيد حســن البحيــرى, القاهــرة, مكتبــة زهــراء الشــرق,   -2
ص262-253.  ,2016

فاروق أبو زيد, فن الكتابة الصحفية, القاهرة, عالم الكتب, 1990م, ص10.  -3
محمود علم الدين, مدخل إلى الفن الصحفي, القاهرة, كام للنشر, 2003, ص184-169.  -4

ف. فريزر بوند, مدخل إلى الصحافة ,ترجمة راجي صهيون, بيروت, بدران, 1964, ص 112.  -5
حسام محمد إلهامي, اإلبداع في الكتابة الصحفية, األردن, دار أسامة, 2013, ص 349-340.  -6

7- florian Kruger, inn ovation journalism in tech magazines: Factors of in flounce 
on inn ovation journalism in special interest and specialist media innovation 

journalism, vol, 3 no>4 moy 2006.

8-  عبد اللطيف حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي, القاهرة, الفكر العربى, ص 219.
يــن هــا تشــباى, أحاديــث صحفيــة: التفاعــل فــي المقابــات الصحفيــة المذاعــة, فــى: ســتيو ارت آالن, الصحافــة:   -9

قضايــا نقديــة, ترجمــة بســمة ياســين, القاهــرة, مجموعــة النيــل العربيــة, 2009, ص 381-357.
 https: :2015 10-  بسام الكعبي, فن الكتابة المرئية: القصة الصحفية والريبورتاج. متاحة في 3 أكتوبر

ijnet.org // شــبكة الصحفييــن الدوليــة.

أســامة عبــد الرحيــم, العاقــة بيــن فنــون الكتابــة الصحفيــة والعمليــات اإلدراكيــة لــدى جمهــور قــراء الصحف,   -11
دكتــوراه, كليــة اللغــة العربيــة, جامعــة األزهــر, 2002.

12- سليمان صالح, مقدمة في علم الصحافة, القاهرة, دار النشر للجامعات, 1994, ص 72-68.
13- بــى. ديفيــد مارشــال, متضافــران بحميميــة فــي أكثــر الوســائل انتشــاًرا, فــي ســتيورات آالن, الســابق, ص 49-

.67
14- حســناء منصــور, تقييــم مصداقيــة البرامــج الحواريــة بالقنــوات الفضائيــة فــي تناولهــا لموضــوع الدســتور المصــرى 

2012..... المؤتمر العلمي التاسع عشر, إعام القاهرة, 23-25 إبريل 2013, ص473-431.
دارة الحديــث, القاهــرة, العالميــة للنشــر, 1426ه –  15- رضــا عكاشــة, الحــوار الصحفــي: فنــون الصياغــة واإ

2005م, ص 14- 30م.
16-جيــرى أورهامــار, اللقــاءات الصحفيــة, فــي: جــون أولمــان, التحقيــق الصحفــي: أســاليب وتقنيــات ومتطــورة, 

ترجمــة ليلــى زيــدان, القاهــرة, الــدار الدوليــة, 2000, ص90- 129.
17- شــيرلى بياجــى, المقابلــة الصحفيــة فــن, ترجمــة كمــال عبــد الــرءوف, الجمعيــة المصريــة, بــدون تاريــخ, ص15 

.25-
18- فاروق أبو زيد, فن الكتابة الصحفية, السابق, ص 17-14.

محمــد معــوض وبــركات عبــد العزيــز, إنتــاج البرامــج اإلذاعيــة والتليفزيونيــه, الكويــت, ذات الساســل, 2000, 
ص244-235.

19-حسام محمد إلهامى, اإلبداع في الكتابة الصحفية, السابق, ص338.



 د. رضا عكاشة

109 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

20- كال ريتــش, كتابــة األخبــار والتقاريــر الصحفيــة, ترجمــة عبــد الســتار جــواد, اإلمــارات, الكتــاب الجامعــي, 
ص320-267.  ,2002  -1422

	writing tips from the Detroit free press: www. Freep.com / jobs page / academy / 

index.htm. 2016 متاحــة فــي 13 ينايــر.

حســنى نصــر وســناء عبــد الرحمــن, التحريــر الصحفــي فــي عصــر المعلومــات: الخبــر الصحفــي, اإلمــارات,   	

.225-209 ص   ,2003-1423 الجامعــي,  الكتــاب 
ين هاتشباى, أحاديث صحفية, المرجع السابق, ص372.  -21

للتوسع في هذا الحقل: الشاطبى, الموافقات, القاهرة, الفكر العربى, 1395ه.  -22
محمد يوسف حبلص, البحث الداللي عندد االصوليين, القاهرة, عالم الكتب, 1411ه.  

تمام حسن, اللغة العربية معناها ومبناها, القاهرة, عالم الكتب, 1985ه.  
حمــدي النــورج, تحليــل الخطــاب السياســي فــي ضــوء نظريــة االتصــال اللغــوي, القاهــرة, عالــم الكتــاب, 2014,   

.291-137 ص 
يراجــع فــي أســاليب االنتقــال: محمــود خليــل, العوامــل المؤثــرة فــي بنيــة الســرد داخــل التحقيقــات الصحفيــة،   -23

المجلــة المصريــة لبحــوث اإلعــام, القاهــرة, ينايــر مــارس 2003, ص162-157.
كارل ريتش, كتابة األخبار والتقارير الصحفية, المرجع السابق, ص264-247.

ج.ب, بــراون ج يــول, تحليــل الخطــاب, ترجمــة لطفــي الزليطــي وميــز التريكــي, الريــاض, 1997, ص114-  
.123

ين هاتشباى, أحاديث صحفية, المرجع السابق, ص365.  
-Steven E.Dayman )1992(, footing in the Achievement of neutrality: the case of news 

interview discourse, publisher: Cambridge university press.

24-steven clay man and john Heritage )2002( the news interviews: journalists and 
public figures on air, Cambridge: university press.                    

 25- هانــي محمــد, أثــر البنــاء الفنــي لألشــكال الصحيفــة علــى اتجاهــات القــراء نحــو المحتــوى الصحفــي, دراســة 
شــبة تجريبيــة, دكتــوراه, إعــام القاهــرة, 2004.

26- أحمــد زكريــا أحمــد, العاقــة بيــن خصائــص تحريــر النصــوص الصحفيــة اإلخباريــة واهتمامــات الجمهــور.. 
دكتــوراه, إعــام القاهــرة, 2007.

27- مارجريــت ســمير, العاقــة بيــن خصائــص القائميــن باالتصــال وأســاليب تحريــر المــواد الخبريــة فــي الصحــف 
المصريــة اليوميــة, دكتــوراه, إعــام القاهــرة, 2011.

28- Hale El SaJ, Discourse analysis personal pronouns in oprah winfrey hosting queen 
rania of Jordan, international journal of social seience and humanity, Vol. 2,no. 6.         
Novenber 2012. 

29-عثمــان فكــرى, أســاليب تحريــر المــواد الخبريــة فــي الصحــف المصريــة الخاصــة وتأثيرهــا علــى إدراك القــراء 
لمحتــوى النــص الصحفــي, دكتــوراه, إعــام القاهــرة, 2012.

30- حسام إلهامي, اإلبداع في الكتابة الصحفية, األردن, دار أسامة للنشر, 2013.



أساليب االنتقال داخل النص احلواري  ...

110

31- رانيــا علــى محمــود ســالم, العوامــل المؤثــرة علــى انقرائيــة الخبــر الصحفــي فــي الصحــف الخاصــة اليوميــة, 
ماجســتير, إعــام القاهــرة, 2015.

32- ســحر محمــد, تقييــم معاييــر األداء المهنــى لمقدمــي البرامــج الحواريــة فــي القنــوات الفضائيــة المصريــة الخاصــة, 
ماجستير, كلية اإلعام, جامعة القاهرة, 2016.

33- ديفيــد ل ل. الســيد وكــر يســتوفر ج. شــنيدر, التحليــل النوعــي لوســائل اإلعــام, ترجمــة عبــد الحكــم الخزامــي, 
ط1, القاهــرة، الفجــر للنشــر, 2015, ص38-26.

34- محمــد عبــد الحميــد, البحــث العلمــي فــي الدراســات اإلعاميــة, ط5, القاهــرة عالــم الكتــب, 2015, ص54-
.59

35- محمــد شــومان, تحليــل الخطــاب اإلعامــي: أطــر نظريــة ونمــاذج تطبيقيــة, ط2, القاهــرة, الــدار المصريــة 
2012-1433ه, ص100. اللبنانيــة 

36- للتوســع: نورمــان فاركلــوف, تحليــل الخطــاب: التحليــل النصــي فــي البحــث االجتماعــي, ترجمــة طــال وهبــة, 
لبنــان, المنظمــة العربيــة للترجمــة, 2009.

عزة شبل, علم لغة النص, النظرية والتطبيق, القاهرة, مكتبة االداب, 2007.
هشام عطية, دراسات في تحليل الخطاب اإلعامي, القاهرة، العالم العربي, 2012.

37- lectures on conversation, volume Harvey sacks, ) 1992 then 1995 then 2006(. 
Published online: 29 jun 2010. Print isbn: 9781557867056. 

38- ج. براون, ج. يول, تحليل الخطاب, السابق, ص117-116.
 39- حوار رئيس الجمعية المصرية لاستثمار, الشروق, 22 مارس 2016.

40-حوار طارق عبد الجابر, األخبار, 22 مارس 2016.
41- حوار عمرو الشوبكي, المصور, عدد 9 مارس 2016.

42- حوار فتحي نصير, األهرام الرياضي, 16 مارس 2016.
43- حوار مع ماجد عثمان, المصور, 30 مارس 2016.

44- حوار تامر حسنى, الشروق, 14 مارس، وحوار محمود منتصر, الشروق 6 مارس 2016.
45- Wayne wanta and joy Remy )1995( information Recall amony young newspaper 

Readers, newspaper research journal, vol, 16.

46- مقدمة حوار وزير القوى العاملة, األخبار, 6 مارس 2016.
47- مقدمة حوار عبد العزيز عبد الشافي, األهرام الرياضي, 16 مارس 2016. 

48- مقدمة حوار وكيل األزهر, المصور, 16 مارس 2016.
49- مقدمة حوار هاني توفيق, الشروق 22 مارس 2016.

50- ستيف وايبنرج, أن تكون مخبرا أفضل, في: جون أولمان, التحقيق الصحفي, السابق, ص87.
51- حوار أبو بكر الجندي, المصور, 23 مارس، وحوار وزير القوى العاملة, األخبار 6 مارس 2016.

52- حــوار عبــد الغنــى زكــى فــي 14 مــارس, وحــوار رئيــس نقابــة الصناعــات المصريــة فــي 22 مــارس, وحــوار 



 د. رضا عكاشة

111 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

رئيــس بنــك االئتمــان الزراعــي فــي 30 مــارس 2016.
53- مثــل: حــوار محمــد فايــق, المصــور, 30 مــارس, وحــوار عبــد الســتار علــى, األهــرام الرياضــي, 30 مــارس, 

وحــوار حســام موســى, الشــروق, 6مــارس.
54- فان دايك, علم النص ترجمة سعيد بحيرى, القاهرة, 2001-1421, ص 251.

55- عزه شبل محمد, علم لغة النص, مرجع سابق, ص242.
56- حوار داليا يوسف, الشروق, 30 مارس 2016.
57-حوار جمال سرور, األخبار, 6 مارس 2016.

58- حوار فتحي نصير, األهرام الرياضي, 16 مارس 2016.
59- حوار عمرو الشوبكى, المصور, 9 مارس 2016.

60- إسماعيل يوسف, األهرام, 9 مارس 2016.
61- حوار هانى توفيق, الشروق, 22 مارس 2016.

62- حوار وكيل األزهر, المصور, 16 مارس 2016.
63- حوار هالة السعيد, المصور, 16 مارس 2016.

64- محمــود خليــل, التطــور األســلوبي والداللــي للغــة الصحافــة المصريــة اليوميــة فــي الفتــرة مــن 1980-19860, 
دكتــوراه, كليــة اإلعــام جامعــة القاهــرة, 1993.
ومارجريت سمير, رسالة دكتوراه، المرجع السابق.

65- محمد شومان, تحليل الخطاب اإلعامي, المرجع السابق, ص110-102.
66- حوار طارق عبد الجابر, األخبار, 22 مارس 2016.

67- حوار عمرو الشوبكى, المصور, 9 مارس 2016.
68- حوار تامر حسنى, الشروق, 14 مارس 2016.

69- حوار ماجد عثمان, المصور, 30 مارس 2016.
70- حوار هالة السعيد, المصور, 16 مارس 2016.

71- حوار عضو المجمع العلمي المصري, األخبار, 30 مارس 2016.
72-حوار تامر حسنى, الشروق, 14 مارس 2016.

73- olle Findahl and Hoiher: some characterisistric of neny mamosy and comprehension, 
journal of broadcasting, Electroic media, volune 29, numles 4. Fall 1985, pp387	

393.

74- محمــود علــم الديــن, أساســيات الصحافــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين, القاهــرة, دار النهضــة العربيــة, 2008, 
ص 346.

75- حــوار هليــل العــب المحلــة الســابق فــي 9مــارس, وحــوار فتحــي نصيــر فــي 16 و23 مــارس, وحــوار عبــد 
الســتار علــى حــارس المحلــة فــي 30 مــارس 2016.



أساليب االنتقال داخل النص احلواري  ...

112

76- حمدي النورج, تحليل الخطاب السياسي, السابق, ص 139.
77- حــوارات األخبــار فــي 6 مــارس و 30 مــارس, والمصــور فــي 16 مــارس و 23 مــارس و األهــرام الرياضــي 

والشــروق فــي 6 مــارس و22 مــارس.
78- حــوارات المصــور فــي 9 مــارس, والشــروق فــي 14 مــارس و 30 مــارس واألخبــار فــي 16 مــارس و23 

مــارس وكــذا حــوارات األهــرام الرياضــي.
79- فتح اهلل سليمان, األسلوبية, القاهرة, مكتبة اآلداب, 2004, ص21.

80- السيد بخيت, العمل الصحفي في مصر, القاهرة, العربي, 1998, ص26.
.2010 ,jur ,29 Harvey socks -81

82- محمــد ســعد إبراهيــم, آليــات تشــكيل األخبــار فــي الصحــف المصريــة وعاقاتهــا بتعدديــة المصــادر, المجلــة 
العلميــة لبحــوث الصحافــة, إعــام القاهــرة أكتوبــر 2009.

محمــود منصــور هيبــة, العاقــة بيــن الصحــف المصريــة والســلطة خــال الفتــرة مــن 25 ينايــر وحتــى 11 فبرايــر 
2011, المؤتمــر التاســع عشــر, إعــام القاهــرة, إبريــل 2013.

83- المصــور, حــوار عمــرو الشــوبكي فــي 9 مــارس. األخبــار, حــوار جمــال ســرور فــي 6 مــارس. األهــرام 
الرياضــي, حــوار عبــد الســتار علــى فــي 30 مــارس. الشــروق, حــوار داليــا يوســف فــي 30 مــارس, وهانــي 

توفيــق فــي 23 مــارس.
84- بيــل كوفاتــش وتــوم روز نســتيل, عناصــر الصحافــة, ترجمــة لميــس فــؤاد اليحيــي, األردن, األهليــة للنشــر 

والتوزيــع, 2013, ص 319-317.

*******
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


