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 استهالل
 "اْلِعْلُم َصْيٌد َواْلِكَتابَُة قَ ْيُدهُ "

 )إمام الشافعي(
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 توطئة
احلمد هلل رب العادلُت. احلمد هلل رب العادلُت وامتنانو، الذي جعل نعمة كثَتة ورضاه 
وآالف النعمات على مجيع ادلخلوقات على ىذه األرض. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو نصب 

 .الذي قاد قومو اىل طريق احلقدائما على الرسول 

من أجل ىذه ادلتعة، ما زلت ُمنعًما بالصحة والتنفس، واستنشاق اذلواء حىت ىذه اللحظة 
يف  (S1) حىت أسبكن من إكمال ىذه األطروحة من أجل احلصول على درجة البكالوريوس

ه األطروحة لن استكمال ىذه األطروحة، بالطبع ال تزال ىناك العديد من أوجو القصور، لكن ىذ
 :تكتمل دون مساعدة ودعم من سلتلف األطراف. لذلك يتقدم الباحث هبذه ادلناسبة بالشكر

يف جزيرة  ، السيد باريونو والسيدة سوالسًتي، الذين دعموا تعليمي منذ أن وطأت  نوالدي -1
 وليتهم.ئمس ليسحىت اآلن، ال يزالون يدعمونٍت على الرغم من أنٍت ى او اجل

 سافوترا، الذي جععٍت دائًما على إكمال ىذا ادلشروع النهائي حىت أسبكن زوجي ، بَتيل -2
من التخرج يف الوقت احملدد. بدونو، كنت ألقع يف ملذات مؤقتة دفعتٍت إىل 

 االستسالم والًتاجع يف التعليم.
محايت ماس مينا البعيدة عنا. ومع ذلك، فقد اعتربتو والد البيولوجي الذي كان دائًما يدعم  -3

 وايت يف مجيع األوقات.خط
عميد كلية العلوم اإلنسانية الذي منحٍت الفرصة للمشاركة يف  ، بصفتفيصل دكتورال -4

 جلسة أطروحة ىذا العام
رئيس برنامج دراسة اللغة العربية وآداهبا الذي يشععنا دائًما،  عبد الباسط بصفت دكتورال -5

 الكتابة وادلواىب على متابعة التعليم من خالل التطوير يف 2118وخاصة طالب 
 األخرى. إنو زلاضر نفخر بو.
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. جكرا لك على تعليمك وحكمتك حىت ادلاجستَت ،مشريف األستاذ عارف رمحن حكيم -6
اآلن. تعرفت على العامل وتنوعو الثقايف منو. من قبيل الصدفة، ىو أيًضا مشريف، 

 .أجكرك على ربلي بالصرب يف إرجادي إىل حقيقة كتابيت
 دلعلم وادلعلمُت الذين علموين يف ادلدارس واجملتمعات وادلؤسسات األخرىإىل األستاذ وا -7
 ، واجملتمعات، وعالقات الكتابة، وادلنظمات األخرى.2118الزمالء، من رلموعة  -8

أخَتًا، ال يستطيع الباحث سوى التعبَت عن عميق امتنانو لكل من ساعد الباحث، 
تو لنا مجيعا وفضلو. تعتذر الباحثة يف حالة سواء بشكل مباجر أو غَت مباجر. اهلل يزيد رمح

وجود أخطاء يف كتابة ىذه الورقة العلمية. وتأمل الباحثة أن تكون ىذه الرسالة مفيدة للقراء 
 أمُت.
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 الباحثة
 

 أفرياين
 18311197رقم القيد:         
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 مستخلص البحث
على ضوء نظرية توين Al-Arabiya.net   أخبار ربليل اخلطاب النقدى يف( ٕٕٕٓ) أفرياني

العربية وأدهبا، كلية العلوم  البحث اجلامعي، قسم اللغة(Teun A Van Dijk) فان ديك
عارف رمحن اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف 

 .حاكيم، ادلاجيستَت
 

 ادلخططة، ادلاكرو، روادليك،  التحليل ، اخلطابالكلمات األساسية: 
 

بناًء على التسلسل اذلرمي، يعترب اخلطاب ىو ادلستوى اللغوي األكثر اكتماالً وأكرب وأعلى. يقال إن اخلطاب 
مكتمل ألنو يشمل ادلستويات أدناه، وىي علم األصوات، والتشكيل، وبناء اجلملة، وعلم الداللة، ويدعمو 

م يف اجملتمع. هبذا يريد الباحث ربليل اللغة يف األخبار ادلوجودة على العربية عناصر أخرى، وىي حالة االستخدا
والبنية  (Micro Structure)اجملهريةادليكرو/ الذي يفحص؛ البنية  Teun Van Dijk نت من منظور

 . كان سبب إجراء الباحث ذلذه (Macro Structure) الكلية/  ادلاكرو والبنية (Superstructure)خططةادل
 .al-Arabiya.netادلناقشة ىو رغبتو يف فحص اللغة اليت يستخدمها الصحفيون يف أخبار 

" منهًعا نوعًيا مع ربليل أم تذبح طفليها مث تنتحر خلالف مع زوجهاتستخدم النظرية ادلستخدمة يف األخبار "
 بنيةوال بنية ادلخططةال يكروادلو  هريةمنظور فان ديك الذي يقسم دوافع األخبار إىل ثالثة أبعاد، وىي البنية اجمل

. يستخدم أسلوب البحث ىذا األسلوب الوصفي النوعي مع تقنيات القراءة والكتابة، بينما ادلصدر اكروادل
األساسي ادلستخدم ىو جريدة العربية نت وادلصادر الثانوية ذلذا البحث ىي الكتب واجملالت وادلقاالت والرسائل 

بنية جكل ال دلعرفة هتدف ىذه الدراسة إىل ذبميع األخبار يف النص عشر ادلاضية.اجلامعية على مدى السنوات ال
جكل دلعرفة ، على ضوء نظرية فان ديك al-Arabiya.net 0202يف جريدة  (micro structure)ادليكرو 

  دلعرفة، على ضوء نظرية فان ديك al-Arabiya.net  0202يف جريدة  (superstructure)البنية ادلخططة 
 .على ضوء نظرية فان ديك al-Arabiya.net 0202يف جريدة  (macro structure)جكل البنية ادلاكرو 

استناًدا إىل طفليها مث تنتححر خلالف مع زوجها" "أم تذبح   تظهر نتائج ىذا البحث أن أبعاد النص يف األخبار
اليت تتضمن  خططةيف ادلنزل. البنية ادل عنفالقتل والصراع والظلم وال اكرو تتضمن امات ونظرة عامة علىادلبنية ال
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نص كامل. أما بالنسبة للبنية  مقاطع اجلسم، وادلقاطع اخلتامية حبيث تصبح سلططًا العنوان، ادلقطع االفتتاحي،
 رلتمع غَت مثايل. االجتماعية عن البيئة يوضح معٌت التقارير al-Arabiya.netيف ىذه الدراسة  يكروادل
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ABSTRACT 

Apriyani (2022) Analysis of Critical Discourse in Al-Arabiya.net News in the Light of 

Teun A Van Dijk Theory, University Research, Department of Arabic Language and 

Literature, Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang. Supervisor Arif Rahman Hakim, M.Pd. 

Keywords: Analysis, Discourse, Micro, Schematic, Macro 

 

Based on the hierarchy, discourse is the most complete, largest and highest linguistic 

level. Discourse is said to be complete because it includes the levels below, namely 

phonology, morphology, syntax, and semantics, and is supported by other elements, 

which are the use case in society. With this, the researcher wants to analyze the language 

in the news on Al Arabiya Net from the perspective of Teun Van Dijk, who examines; 

Micro Structure, Superstructure and Macro Structure. The reason for this discussion was 

his desire to examine the language used by journalists in al-Arabiya.net news. 

The theory used in the news "A Mother Slaughters Her Two Children And Then Commits 

Suicide In An Argument With Her Husband" uses a qualitative approach with an analysis 

of Van Dijk's perspective that divides news motives into three dimensions, 

microstructure, microstructure, striated structure, and macrostructure. The research 

method uses this qualitative descriptive method with reading and writing techniques, 

while the primary source used is al Arabiya.net newspaper and secondary sources for this 

research are books, journals, articles and theses over the past ten years. This study aims to 

collect the news in the text to know the shape of the micro-structure in al-Arabiya.net 

newspaper 2021 in light of Van Dijk theory, to know the shape of the superstructure in al-

Arabiya.net newspaper 2021 in light of Van Dijk theory , to know the shape of the macro 

structure in al-Arabiya.net newspaper 2021 in the light of Van Dijk's theory. 

The results of this research show that the dimensions of the text in the news “A Mother 

Slaughters Her Two Children And Then Commits Suicide Due To A Disagreement With 

Her Husband” based on the macro structure include features and an overview of murder, 

conflict, injustice and violence in the home. The outline structure that includes the title, 

opening section, body sections, and closing sections becomes a full-text outline. As for 

the micro-structure in this study, al-Arabiya.net clarifies the meaning of social reports on 

the environment as an imperfect society. 
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ABSTRAK 

Apriyani (2022) Analisis Wacana Kritis dalam Berita Al-Arabiya.net Teori Perspektif 

Teun A Van Dijk, Skripsi, Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Arif Rahman Hakim, M.Pd. 

Kata Kunci: Analisis, Wacana, Mikro, Makro, Superstruktur 

                                                                         

Berdasarkan hierarkinya, wacana merupakan tataran kebahasaan yang paling lengkap, 

terbesar dan tertinggi. Wacana dikatakan lengkap karena mencakup tingkatan-tingkatan 

di bawahnya, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, serta didukung oleh 

unsur-unsur lain yang merupakan kasus penggunaan dalam masyarakat. Dengan ini, 

peneliti ingin menganalisis bahasa dalam berita di al-Arabiya.net dari perspektif Teun 

Van Dijk, yang meneliti; Struktur Mikro, Superstruktur, dan Struktur Makro. Alasan 

diskusi ini adalah keinginannya untuk mengkaji bahasa yang digunakan wartawan dalam 

berita al-Arabiya.net. 

Teori yang digunakan dalam pemberitaan “Seorang Ibu Menyembelih Dua Anaknya 

Kemudian Bunuh Diri Dalam Pertengkaran Dengan Suaminya” menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan analisis perspektif Van Dijk yang membagi motif berita 

menjadi tiga dimensi yaitu struktur mikro, Superstruktur, dan Struktur makro. Metode 

penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik membaca dan catat, 

sedangkan sumber utama yang digunakan adalah surat kabar al-Arabiya.net dan sumber 

sekunder untuk penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel dan tesis selama sepuluh tahun 

terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan berita dalam teks untuk 

mengetahui bentuk mikrostruktur pada surat kabar al-Arabiya.net 2021 ditinjau dari teori 

Van Dijk, untuk mengetahui bentuk suprastruktur pada surat kabar al-Arabiya.net 2021 

pada tahun terang teori Van Dijk, untuk mengetahui bentuk struktur makro di surat kabar 

al-Arabiya.net 2021 ditinjau dari teori Van Dijk.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi teks dalam berita “Seorang Ibu 

Menyembelih Kedua Anaknya Lalu Bunuh Diri Karena Berselisih Paham Dengan 

Suaminya” berdasarkan struktur makro meliputi fitur dan gambaran umum pembunuhan, 

konflik, ketidakadilan. dan kekerasan di rumah. Struktur kerangka yang mencakup judul, 

bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup menjadi kerangka teks lengkap. Adapun 

struktur mikro dalam penelitian ini, al-Arabiya.net mengklarifikasi makna laporan sosial 

tentang lingkungan sebagai masyarakat yang tidak sempurna. 
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 األّول بابال

 مقّدمة

 خليفة البحث . أ

الزواج رباط مقدس جسديًا وذىنًيا بُت رجل وامرأة ملزمان بأن يكونا زوًجا وزوجة 
هبدف تكوين أسرة أو منزل سعيد. أسرة مبنية باتفاق الطرفُت، رجل وامرأة على أساس احملبة 

، ر)طاى اهللالسالم والسعادة مًعا حبكم  واحلنان، يتفقان على العيش مًعا كزوج وزوجة ليخلقان
بشكل عام، يتوقع كل فرد أن يستمر زواجو مدى احلياة لبناء أسرة ىي  (. ٦۲-٦۱، ص. ۲۹۹۱

مودة ورمحة. ومع ذلك، فإن بناء زواج سعيد يف الواقع ليس باألمر السهل. مل ينفصل و سكينة 
كائهم، عدد قليل من األزواج بعد إصلاب األطفال، ألهنم مل يتمكنوا من إجياد االنسعام مع جر 

حبيث مت تدمَت ادلنزل الذي كانوا يعيشون فيو يف النهاية واختاروا الطالق. أصبحت ظاىرة 
 الطالق بدافع العنف قضية مهمة يف عامل األسرة.

تعترب ظاىرة العنف األسري مشكلة ال حيتاج اجلمهور إىل معرفتها. ومع ذلك، فإن 
نها أكثر فأكثر مؤخرًا ُتظهر أن حاالت األخبار ادلتعلقة حباالت العنف اليت يتم احلديث ع

العنف بدأت تُفتح وُتربز من قبل وسائل اإلعالم ادلختلفة وحىت أهنا تعترب ضرورية من قبل 
العنف ادلنزيل ظاىرة عادلية حدثت على مدى قرون من حياة اإلنسان. ىناك  العديد من الناس.

اجملاالت االجتماعية والثقافية  أجكال سلتلفة من العنف يف مجيع مناحي احلياة، سواء يف
والسياسية واالقتصادية والتعليمية، ويكون الضحايا بشكل عام من النساء واألطفال يف البيئة 
األسرية. يف الواقع، ديكن القول، يف بعض النواحي، إهنا مشكلة عابرة للحدود. أدت األجكال 

ايا اجلرائم ادلنزلية، على الصعيدين ادلختلفة من القوانُت اليت هتدف إىل إنفاذ القانون ضد ضح
الوطٍت والدويل من خالل األمم ادلتحدة يف جكل تصديق، إىل ربول مسألة العنف ضد النساء 
واألطفال إىل ربول يف الرأي، وىو ما مل يُنظر إليو يف البداية إال كعردية ضد اجلسد وردبا احلياة  

جملازر واالعتداء اجلنسي والنفسي وما إىل كشكل من أجكال اجلردية.جرائم االضطهاد والقتل وا



 

 

ذلك ، مل تعد يف تطورىا تعترب مشاكل خفيفة، ولكن وراءىا ربتوي على معٌت واسع متعلق 
 (.HAM) لقضايا حقوق اإلنسان

ادلشكلة اليت تظهر يف األخبار ىي العنف الذي يتعرض لو األطفال بسبب معاملة 
اخللفاء احملتملُت لألمة وخلفاء ادلثل العليا لألمة،  الوالدين. األطفال الذين جيب أن يكونوا

يتأخرون بسبب السلوك اخلاطئ للوالدين يف تربية األبناء. احلماية القانونية اليت مت اعتبارىا 
ناقصة حلماية حقوق الطفل. يُعرَّف العنف ضد األطفال بأنو إجراء يتخذه فرد ضد فرد آخر 

 يتسبب العنف ضد األطفال يف اضطرابات نفسية ينتج عنو اضطرابات جسدية وعقلية. ال
 وجسدية فحسب، بل يؤدي أيًضا إىل اضطرابات اجتماعية.

يعترب العنف ضد األطفال من أكثر احلاالت انتشارًا  (،۲۹۹۱) يقول أسبا السسميتا
ىذا أمر مثَت للسخرية، . وديكن العثور عليو يف أي وقت ويف أي مكان ويف كل مكان تقريًبا

ر إىل أن األطفال الذين يصبحون جياًل جديًدا بادلصادفة، جيب أن يتلقوا احلب األبوي بالنظ
ر نفسها ويبدو والتوجيو والًتبية احملبة. ردبا كان ىذا أحد العوامل اليت ذبعل مشاكل األمة تكر 

للعنف تأثَت كبَت على منو األطفال سواء كان ذلك (. ٧۷، ص. ۱٠٠٨فؤاد، ) أهنا ال هناية ذلا
فسيا أو جسديا أو عقليا. تظهر العديد من احلاالت أنو من ادلستحيل التقليل من أمهية ن

 .الوالدين يف تقدمي مثال ديكن ألطفاذلم رؤيتو أو تقليده
وضع األطفال يف األسرة ادلعيشية ىم يف الواقع أضعف ويعتربون أقل ألهنم جسديًا 

األبناء  عتمدون على البالغُت من حوذلم.وعقلًيا ىم بالفعل أضعف من البالغُت وال يزالون ي
ىدية تُقدم بُت الزوج والزوجة. األطفال ىم تفويض، فكل والد ملزم بتقدمي رعاية جيدة ، 
واحلفاظ على األطفال وتوجيههم ليصبحوا بشرًا يعودون بالفائدة على اآلخرين ألن األطفال 

من دون أن يدركوا ذلك، فإن  ىم اجليل التايل الذي سَتث احلضارة بالسياسات. ومع ذلك،
العديد من اآلباء يتنفسون بسهولة عن غضبهم ذباه أطفاذلم. غالًبا ما يُعترب األطفال الذين ال 

 يزالون يف الواقع يف مرحلة التعلم ولديهم فضول كبَت عبًئا على األسرة.



 

 

ة، إن معاملة اآلباء ألعمال العنف ضد األطفال، الذين من ادلفًتض أن يكونوا محا
ستصبح أعداء للطفل نتيعة االعتداء الذي ديارسو الوالدان. ومن ادلفارقات أنو عندما حياول 
العامل كلو إنقاذ األطفال من أعمال العنف سواء كان ذلك بسبب الصراع أو احلرب أو العنف 
 اجلنسي أو ادلذابح أو اخلطف أو بيع األطفال الستغالذلم لظاىرة التنمر يف منازذلم، جيب أن

 يكون أسلم مكان، وسالمتهم، يصبح مكانًا يهدد تعليمهم وتطورىم.
من ادلرجح أن يكرب األطفال الذين يتلقون معاملة قاسية من آبائهم ادلتوترين 
ليكونوا أبوين متوترين أيًضا. حىت اآلن، فإن الظاىرة اليت ربدث ىي أن اجملتمع سيلقي باللوم 

نفس الوقت يسمح اجملتمع أيًضا بالعنف ضد األطفال   على اآلباء الذين يتعرضون للتوتر ويف
مت نشر تقارير حول مشاركة  كما لو كان من احملرمات التدخل يف جؤون منزل اآلخرين.

األطفال يف نزاعات الزوج والزوجة يف األسرة يف وسائل اإلعالم ادلختلفة، ومن بينها الصحف. 
اليت تتحدث عن طفل تونسي وقع ضحية  صحيفة العربية ىي إحدى الصحف اإلقليمية العربية

نزاع أبوي أسفر عن مقتل طفل طعنًا على يد والدتو وإصابة طفل آخر بعد تعرضو للطعن. 
لذلك اىتمت الباحثة كثَتاً بدراسة كيفية تعامل جريدة العربية مع أخبار األطفال التونسيُت. يف 

 2121الدتو يف عام ىذه الدراسة، سيتم حصرىا يف نصوص حول طفل تونسي طعنتو و 
 (.Teun A Van Dijk)  باستخدام خطاب منظور ترون أ فان ديك

يتمتع البشر دبزايا يف القدرة على الكالم مقارنة بادلخلوقات األخرى. ديكن سبييز  
يقول   كمال اللغة الذي ديتلكو البشر من خالل الطريقة اليت يتحدثون هبا مع البشر اآلخرين.

اللغة ىي أداة قوية لربط عامل ادلرء بالعامل خارج نفسو، وعامل ادلرء  ( 6. ص. 21111فتيدا )
عند مزيد من الدراسة، تلعب اللغة دورًا مهًما   ببيئتو، وعامل ادلرء مع طبيعتو وحىت عادلو مع إذلو.

كوسيلة للتواصل بُت البشر ألغراض وأغراض سلتلفة. تشمل اللغة ادلستويات، وعلم األصوات، 
ء اجلملة، وعلم الدالالت، واخلطاب. بناًء على التسلسل اذلرمي، يعترب اخلطاب والصرف، وبنا

ىو ادلستوى اللغوي األكثر اكتمااًل وأكرب وأعلى. يقال إن اخلطاب مكتمل ألنو يشمل 



 

 

ادلستويات أدناه، وىي علم األصوات، والتشكيل، وبناء اجلملة، وعلم الداللة، ويدعمو عناصر 
 خدام يف اجملتمع.أخرى، وىي حالة االست

أن "اخلطاب ىو الوحدة األكثر اكتماال ( 259. ص. 2118قال كاريدا لقسانا )
يف التسلسل اذلرمي النحوي األعلى أو األكرب". عالوة على ذلك، يتم توضيح أنو كوحدة 
لغوية كاملة، مث يف اخلطاب توجد مفاىيم أو أفكار أو أفكار أو أفكار كاملة، حبيث ديكن 

قبل القارئ )يف اخلطاب ادلكتوب( أو ادلستمعُت )يف اخلطاب ادلنطوق(. اللغة فهمها من 
ادلستخدمة يف التنوع ادلكتوب ىي الكتابة اليت ربتوي على معلومات من ادلؤلف. ديكن أن 
تكون الكتابة ادلعنية سلسلة من الكلمات أو الصور اليت ذلا معٌت. يف التنوع ادلكتوب، يلزم 

لكتابة، ألنو يف التنوع ادلكتوب ال يقًتن حبركات مقدم ادلعلومات. النص يف الدقة والشمول يف ا
 وسائل اإلعالم ىو نتيعة عملية اخلطاب اإلعالمي.

يف ىذه العملية، يتم تضمُت قيم اإلعالم وأيديولوجيتو واىتماماتو. وىذا يدل  
وسائل اإلعالم  على أن وسائل اإلعالم "ليست زلايدة" عند بناء الواقع االجتماعي. تشمل

وجهات نظر ووجهات نظر يف تفسَت الواقع االجتماعي. األخبار يف وسائل اإلعالم ليست 
قال دارما . رلرد سبثيل لألحداث، لكنها ربتوي على قيم ادلؤسسات اإلعالمية اليت تتكون منها

ذا غالًبا ما صلد أن ىناك فعوات ربدث، واليت ضلصل عليها إ( 11. ص.21191)يف تومحان، 
قارناىا. بالطبع ديكن أن جيعلنا ىذا مرتبكُت ونتساءل، ما ىي ادلعلومات الدقيقة حًقا. لكن 
من خالل زلاولة ربليل اخلطاب، سنكتشف الدوافع أو األيديولوجيات ادلخفية وراء نص 

 األخبار بطريقة بسيطة. تُعرف طريقة القراءة األكثر عمًقا وبعيدة ادلدى باسم ربليل اخلطاب.
عبارة عن جهد أو ( 49. ص. 2119) يل اخلطاب النقدي حسب دارماربل

عملية )ربلل( لتقدمي تفسَت لنص )واقع اجتماعي( يرغب أو تتم دراستو من قبل جخص أو 
يوجي وفًقا لـ رلموعة مهيمنة لديها ميوذلا ىدف معُت للحصول على ما ىو مطلوب.

وع من النهج على أنو وسيط تقنع يُنظر إىل اخلطاب يف ىذا الن( قال أن 63. ص. 2119)
فيو اجملموعة ادلهيمنة وتستهلك للعمهور القوة واإلنتاج ادلهيمن لديهم، حىت يفهموا 



 

 

أن أعضاء ( 64 .. ص2119)يف يوجي،  1997األيديولوجية اليت قاذلا فان ديك 
 االتصاالت، دبا يف ذلك أولئك الذين هتيمن عليهم، يعتربون ىذا حقيقة ومعقولية.

ًء على الوصف أعاله، فإن صياغة ادلشكلة يف ىذه الدراسة ىي: كيف يتم بنا
يف التغطية اإلخبارية التونسية يف سورة  Teun A. Van Dijkربليل اخلطاب النقدي لنموذج 

؟. اذلدف الذي جيب ربقيقو يف ىذا البحث ىو معرفة ربليل اخلطاب  2121العربية.نت 
. 2121سورة العربية نت  التغطية اإلخبارية التونسية يفالنقدي لنموذج تيون أ. فان ديك يف 

مهتمُت بتحليل جيء ما وراء اخلطاب الذي نقلو. وسائل اإلعالم، واليت  ثةعل الباحذبوىذا ما 
تعترب من منظور ىذا ربلياًل نقديًا للخطاب ربت عنوان "ربليل اخلطاب النقدي من منظور 

 .2121ة نت يف عام تيون أ. فان ديك على موقع جريدة العربي
 الدراسات السابقة ذات الصلة بالبحث ادلراد دراستو ىي:

نموذج  (AWK)تحليل الخطاب النقدي ، 2118ىَتا وحدح محَتة، 
Teun Van Dijk  في صحيفةRepublika  يف رللة زلو األمية. كان الغرض من

طريقة  . يستخدم ىذا البحثRepublikaىذه الدراسة ىو ربليل التغطية يف صحيفة 
التوثيق وربليل احملتوى باستخدام التحليل النوعي للبيانات الذي يسعى للعمل مع 

 البيانات.
تحليل الخطاب ، 2118ىاندري بوترا جايا سيتومورانغ وآخرون، 

النقدي لفان ديك حول أخبار ىجوم الجيش اإلسرائيل على قطاع غزة في 
. الغرض من االتصاالتبوست اليومية في الجريدة: دراسات  Kaltimصحيفة 

ىذه الدراسة ىو جرح كيفية ربليل اخلطاب النقدي لفان ديك ألخبار ىعوم اجليش 
اإلسرائيلي على قطاع غزة يف صحيفة كالتيم بوست اليومية. طريقة البحث ادلستخدمة 

 ىي البحث النوعي مع طريقة ربليل اخلطاب النقدي.
 Teun A Van تحليل الخطاب النقدي لمنظور، 2119نور سارة، 

Dijk انيستجرام حول وسائل التواصل االجتماعي على حساب 



 

 

Indonesiatanpapacaran @  يف أطروحة الدراسات اإلسالمية عن العقيدة
والفلسفة اإلسالمية، جامعة الدولة اإلسالمية يف سنان أمبل سورابايا. الغرض من ىذه 

من أجل احلصول  Van Dijkالدراسة ىو فحص األساس االجتماعي ادلعريف لتفكَت 
. يستخدم ىذا البحث طريقة انيستعرامعلى معٌت عميق حول اخلطاب على حساب 

 Indonesiatanpapacaran@وصفية تعمل على توفَت احلقائق والبيانات يف حساب 

تحليل الخطاب النقدي لنموذج ، 2121زلمد سللص وآخرون، 
Teun Van Dijk  الماضي عن التعلم في الصحف عبر اإلنترنت مع ذكريات

 )حركة الكتابة النشطة(. Geramفي المجلة:  Covid-19عن بعد بسبب جائحة 
يف خطاب  Teun Van Dijkالغرض من ىذه الدراسة ىو وصف أبعاد نص منوذج 

. يستخدم ىذا البحث Kompas.comالنصوص اإلخبارية على اإلنًتنت يف صحيفة 
 ادلالحظات. أسلوب التوثيق مع تقنيات االستماع وتدوين

 Teunتحليل الخطاب النقدي لنموذج ، 2121، مرفوجا نور الفرحانا

Van Dijk  فيما يتعلق بأخبار توضيح المتحدث الرسمي باسم الحكومة للتعامل
يف أطروحة دراسات االتصاالت يف جامعة احملمدية يف بونوروغو.  Covid-19مع 

، ومعرفة معرفة ىريانتويحية لـ الغرض من ىذا البحث ىو معرفة بناء األخبار التوض
وسائل التواصل االجتماعي، ومعرفة كيفية تقدمي السياق يف التوضيح. تستخدم 

ادلستخدمة يف ىذه الدراسة األساليب النوعية مع حبث ربليل اخلطاب  الطريقة 
 .Teun Van Dijkالنقدي بواسطة 

ن تحليل الخطاب النقدي لتيون أدريانوس فا، 2121يوجا إيراما، 
يف أطروحة  ديك لجهود وزارة الدين في إصالح الوسطية اإلسالمية في إندونيسيا

حول العقيدة والفلسفة اإلسالمية يف جامعة الدولة اإلسالمية يف سنان أمبل سورابايا.  
كان الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد ربليل تيون فان ديك خلطاب وزارة الدين يف 

ندونيسيا. تستخدم الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة صياغة الوسطية اإلسالمية يف إ
 األساليب النوعية لتحليل ادلعلومات الواردة يف ادلتغَتات ادلدروسة.

تحليل الخطاب النقدي لنموذج ، 2121زلمد سللص وآخرون، 
Teun A Van Dijk  في الصحف عبر اإلنترنت مع ذكريات الماضي عن التعلم



 

 

يف اجمللة. الغرض من ىذه الدراسة ىو مناقشة  COVID-19عن بعد بسبب جائحة 
ذكريات ادلاضي أو تنفيذ سياسات التعلم عن بعد اليت وضعها وزير التعليم والثقافة يف 

 .يكرومجهورية إندونيسيا بأبعاد البنية ادل
خطاب حول نقل العاصمة على وسائل ، 2121، تثاقفة اآلنس مرضية

 على Teun A Van Dijkنقدي لنموذج التواصل االجتماعي )تحليل الخطاب ال
يف أطروحة حول االتصال والبث اإلسالمي يف معهد الدولة  (Kumparan يوتوب

اإلسالمي يف بوروكَتتو. الغرض من ىذا البحث ىو فحص النص بشكل خارجي مع 
أبعاد النص واإلدراك االجتماعي والسياق االجتماعي. الطريقة ادلستخدمة يف ىذا 

ام األساليب النوعية مع نوع البحث ادلكتيب من خالل هنج ربليل البحث ىي استخد
 .Teun Van Dijkالنص لنموذج اخلطاب النقدي لـ 

يف البحث السابق ىناك أوجو تشابو واختالف مع الدراسات البحثية. 
التشابو ىو أن الدراسات السابقة ذلا نفس النظرية، وىي ربليل اخلطاب النقدي من 

مع دراسات احلالة يف األخبار. ويف الوقت نفسو، فإن  Teun Van Dijkمنظور 
والبنية  يكرواالختالف ىو أن الباحث يستخدم ثالثة ىياكل، وىي البنية ادل

 .اكوو/ الكليةادل بنيةوالدلخططة اال
 

 أسئلة البحث . ب
 ثالث صيغ مشكلة، وىي: ةستخدم الكاتبتمع ادلعلومات من اخللفية أعاله، 

    -alيف جريدة  (micro structure) رويكبنية ادلكيف جكل ال -1

Arbiya.net  0202 على ضوء نظرية فان ديك؟ 

    -alيف جريدة  (superstructure) خططةكيف جكل البنية ادل -2

Arbiya.net  0202 على ضوء نظرية فان ديك؟ 

    -alيف جريدة  (macro structure) اكروكيف جكل البنية ادل -3

Arbiya.net  0202 ظرية فان ديك؟على ضوء ن 



 

 

 أىداف البحث ه 
    -alيف جريدة  (micro structure) يكروبنية ادلجكل ال دلعرفة  -1

Arbiya.net  0202 على ضوء نظرية فان ديك 
    -alيف جريدة  (superstructure) خططةجكل البنية ادلدلعرفة  -2

Arbiya.net  0202 على ضوء نظرية فان ديك 
    -alيف جريدة  (macro structure) اكروجكل البنية ادل  دلعرفة -3

Arbiya.net  0202 على ضوء نظرية فان ديك 

 أىمية البحث . د

 تنقسم فوائد البحث إىل جانبُت ومها:
 أمهية نظرية -1

ثري ىذا البحث رلال دراسات اللغة تأن  باحثةأمل الت
-alالعربية وآداهبا من خالل تعلم ربليل اخلطاب النقدي يف جريدة 

Arabiya.net فال التونسيُت. وبادلثل، من ادلتوقع أن يكون ىذا عن األط
البحث مرجعا علميا دلكتبة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

كون ىناك ادلزيد من االىتمام تأيًضا أن  باحثةأمل التاحلكومية، ماالنج. 
عن محاية الطفل يف تونس أو  خباربل اجلمهور واجلمهور بشأن األمن ق

 يف إندونيسيا.
 ية تطبيقيةأمه -2

ضيف ىذا البحث نظرة ثاقبة على أخبار تأن  باحثةأمل الت
. للطالب األكاددييُت يف al-Arabiya.netاألطفال التونسيُت يف جريدة 

رلال الصحافة على وجو اخلصوص والطالب ادلهتمُت دبعال الصحافة. 
وال ننسى أن ىذا البحث مت استخدامو الستكمال متطلبات احلصول 



 

 

البكالوريوس يف برنامج دراسة اللغة العربية وآداهبا، كلية العلوم على درجة 
 اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، ماالنج.

 حدود البحث . ه

اليت مت نشرىا  al-Arabiya.netىذا البحث مأخوذ من خرب واحد فقط من قناة 
 .2121نوفمرب  4يف 

البحث  لل ىذاربفان ديك، التحليل وفًقا لنظرية يف عملية 
لل اإلدراك االجتماعي والبنية االجتماعية يف رباجلانب اللغوي فقط، وال 

 .التقارير 
 

 المصطلحاتتحديد  و 

يف عنوان البحث أعاله، ىناك عدد من ادلصطلحات اليت ربتاج إىل جرح. 
 ادلصطلحات اليت تعترب مهمة دبا يكفي ليشرحها ادلؤلف ىي كما يلي:

 ابربليل اخلط -1
يعد ربليل اخلطاب بدياًل لتحليل احملتوى باإلضافة إىل 
التحليل األكثر جيوًعا واألكثر انتشارًا. إذا كان التحليل النوعي يركز أكثر 
على سؤال "ماذا"، فإن ربليل اخلطاب يبحث أكثر يف "كيف" الرسالة 
أو نص االتصال. من خالل ربليل اخلطاب، ال نعرف فقط كيف يكون 

األخبار، ولكن أيًضا كيف يتم نقل الرسالة. من خالل النظر زلتوى نص 
إىل البنية الكلية، والبنية اجملهرية، والبنية الفوقية اللغوية، ديكن لتحليل 

 (.٦٨، ص. ۱٠٠۹)آليكس،  اخلطاب أن يرى ادلعٌت اخلفي للنص
 جريدة -2



 

 

اجلريدة ىي صحيفة تقرأ األخبار )األخبار( وما إىل 
)امادريا،  ة، وتنشر كل يوم بشكل دوريذلك، مقسمة إىل أعمد

تعد الصحف من أىم القوى االجتماعية (. 595، ص. 2113
 واالقتصادية يف اجملتمع.

 وسائل االنًتنت -3
فهم الوسائط على اإلنًتنت بشكل عام، أي مجيع األنواع 
أو تنسيقات الوسائط اليت ال ديكن الوصول إليها إال عرب اإلنًتنت اليت 

وصور وفيديو وصوت. بشكل عام، ديكن أيًضا  ربتوي على نصوص
تفسَت وسائل اإلعالم عرب اإلنًتنت كوسيلة لالتصال عرب اإلنًتنت. مع 
ىذا الفهم العام للوسائط عرب اإلنًتنت، يتم تضمُت الربيد اإللكًتوين 

ووسائل التواصل االجتماعي  وتسابوادلوقع اإللكًتوين وادلدونة و 
 (.34، ص. 2112)رملي،  نًتنتاألخرى يف الوسائط عرب اإل

 فلطال -4
األبناء ىم النسل الثاين نتيعة العالقة بُت الرجل وادلرأة 
الذين يتمتعون خبصائص وخصائص خاصة تضمن استمرارية وجود األمة 
والدولة كمستقبل. األطفال ىم اجليل القادم القادم. يعتمد مستقبل األمة 

)ناصر،  ة ألطفال اليوماجليد أو السيئ على الظروف اجليدة والسيئ
 (. 12، ص. 2113

5- Al-Arabiya.net 

Al-Arabiya.net  ىي صحيفة إقليمية تابعة لدولة
اإلمارات العربية ادلتحدة. يقدم ىذا ادلوقع اإلخباري أنواًعا سلتلفة من 

فعلي األخبار اليت ربدث سواء كانت زللية أو وطنية أو دولية بشكل 
مشاركة يف ادلعلومات ادلختلفة وسريع. توفَت منتدى للمعتمع لل

أو نقل األفكار.



 

 

 



 

باب الثانيال  

 اإلطار النظري

 تحليل الخطاب . أ

يتكون تعريف ربليل اخلطاب من كلمتُت، مها التحليل واخلطاب. التحليل ىو استقصاء 
حلدث، وجرح بعد دراستو قدر اإلمكان، ووصف موضوع أو أجزاء سلتلفة، وكذلك ربديد 

 ,Depdikbud)مل األديب أو عناصره لفهم العالقة بُت ىذه العناصراخلطوط العريضة للع

1988). 
ومع ذلك، مت تقدمي مصطلح اخلطاب واستخدامو من قبل اخلرباء اللغويُت )اللغويُت( 

 discursus، يأيت من الالتينية discourseكلمة  ‟discourse„ .لًتمجة ادلصطلحات اإلصلليزية

 و / يف اذباىات سلتلفة( والكلمة) dis مشتق من الكلمة ىذه الكلمةيركض ىنا وىناك(.)
currere )(.3. ص. 1993)ديدي أوتومو،  )يركض 

يأيت التعريف الكالسيكي للخطاب من االفًتاضات الشكلية، فهم جيادلون بأن اخلطاب 
 .Deborah Schiffrin, 2007.p 28)) عبارة عن لغة أو مجل أو عبارات أعلى

الحظ أن خصائص الوصف البنيوي للخطاب يف عدة (، 4: 1998فان ديك )
وحدات أو تصنيفات أو أجكال منهعية سلتلفة أو عالقات سلتلفة. وتابع، حبسب فان ديك، 
أن البحث يف اخلطاب ال يكفي فقط على أساس أبعاد النص فقط، ألن النص ىو نتيعة 

ب ىو يف الواقع طريقة نظرية صرح فان ديك أن اخلطا شلارسات اإلنتاج اليت جيب مراعاهتا أيًضا.
لذلك ال ديكن اعتبار اخلطاب ذبسيًدا  (the abstract theoretical construct) رلردة

 (.4.ص. 2114)راين.  للخطاب الذي ىو نص
باختصار أو ببساطة، رباول نظرية اخلطاب جرح حدوث حدث مثل تكوين مجلة أو 

لموضوع الذي يعرب عن البيان. احليلة ىي بيان. اخلطاب كمحاولة للكشف عن ادلعٌت الضمٍت ل
إذا حاولت الصياغة، فإن ربليل  وضع موضع على ادلتحدث باتباع ىيكل معٌت ادلتحدث.

أن الكتابة وحىت األجكال  Littlejohn اخلطاب ىو دراسة بنية الرسائل يف االتصال. يف رؤيو
لتحليل اخلطاب، مًعا باستخدام  غَت اللفظية ديكن اعتبارىا خطابًا. ووفًقا لو، ىناك عدة خيوط



 

 

أواًل، يتعلق األمر سباًما بالطرق اليت يتم هبا . (Littlejohn, 1996) رلموعة من االىتمامات
ىيكلة اخلطاب، وادلبادئ اليت يستخدمها ادلتصلون إلنشاء وفهم احملادثات أو الرسائل األخرى. 

طاب أن مستخدمي اللغة ال يعرفون ثانًيا، يُنظر إىل اخلطاب على أنو فعل. يفًتض زلللو اخل
فقط القواعد النحوية للعمل، ولكن أيًضا قواعد استخدام الوحدات األكرب لتحقيق أىداف 
عملية يف ادلواقف االجتماعية. ثالثًا، ربليل اخلطاب ىو حبث عن ادلبادئ اليت يستخدمها 

فسية ادلخفية أو وظائف ادلتصلون الفعليون من وجهة نظرىم؛ ال يهتم بالسمات أو السمات الن
 .(Alex, t.t: 48-49) يتم إدارهتا وحلها ادلخ، ولكن مع مشاكل احملادثة اليومية اليت

اخلطاب إىل القواعد النحوية ادلوجودة يف عملية االتصال. تلقائًيا ، يتم  Littlejohnيوجو 
البحث يركز بشكل الًتكيز بشكل أكرب على معٌت الرسالة اليت ينقلها ادلتصل. لذلك، ال يزال 

أكرب على جخصية فان ديك ، الذي يعٍت ادلزيد عن ربليل اخلطاب كتحليل للكشف عن نوايا 
 ومعاين معينة.

 

 تحليل اللغة في نظرية تيون لفان ديك . ب

اللغة كوسيلة اتصال تتطور دبا يتماجى مع تطور رلتمع ادلتحدثُت. ُتستخدم اللغة كوسيلة 
ياة البشرية ، مثل أنشطة احلياة البشرية والثقافة والعلوم للتعبَت والتواصل يف أنشطة احل

 والتكنولوجيا.
كوسيلة للتواصل، أدت اللغة العربية، وخاصة اللغة ادلنطوقة، وظيفتها، واليت ال ربدث 
أبًدا تقريًبا عندما يكون ىناك اضطراب يف التواصل بسبب اللغة. ومع ذلك، ال تزال اللغة 

يد من ادلشكالت اليت مل يتم إصالحها. كما ىو معروف جيًدا، جيب أن ادلكتوبة تعاين من العد
ربتوي اللغة ادلكتوبة على عناصر كاملة، أي الفاعل وادلسند وادلوضوع والظرف كمكمل، حبيث 

 ديكن قراءة ما ىو مكتوب بوضوح وسهولة فهمو.
ية قصَتة للغة الصحفية اخلاصة اليت سبيزىا عن اللغات األخرى. خصائص اللغة الصحف

وذلك ألن وسائل (. 89. ص. 2114)أنوار،  وموجزة وبسيطة ومثَتة لالىتمام وواضحة
اإلعالم، وخاصة الصحف، تقرأ من قبل مجيع مستويات اجملتمع دبستويات سلتلفة من ادلعرفة. 

 لذلك، جيب أن يفهم القراء لغة الصحافة بسهولة.



 

 

وفًقا لالحتياجات، شلا يعٍت أنو لتلبية من ناحية أخرى، يتم تطوير اللغة الصحفية أيًضا 
ىذه االحتياجات، فإن وظيفة اللغة الصحفية ليست فقط أداة لنقل ادلعلومات واحلقائق للقراء، 

 ولكنها أيًضا أداة لتحقيق أىداف معينة من رلموعات معينة .
مل مل تعد اللغة يف نصوص األخبار امتداًدا للشكل النحوي جملموعة من الكلمات أو اجل

اليت ذلا جكل وبنية، ولكن اللغة تعرب عن وظائف أو معاين اجتماعية يف السياق الثقايف 
لذلك، جهدت مهمة الصحفيُت ربواًل من توصيل (. 75. ص. 2113)سنتوسو،  للمعتمع

األخبار إىل تكوين األخبار وبناؤىا. عند كتابة األخبار، يضيف الصحفيون تعليقات وآراء 
حبيث يكون ( 37. ص. 2112)إيريانتو،  عب سبييزىا عن األخبار نفسهاومراجعات سلتلفة يص

 ىناك العديد من االختالفات يف األخبار إىل األخبار.
ربليل اخلطاب النقدي ىو نوع من دراسات ربليل اخلطاب اليت تركز دراستها على تفسَت 

 ممارسة اجتماعيةالعالقة بُت اللغة كممارسة لغوية، والنص كممارسة للخطاب ، والثقافة ك
ربليل اخلطاب النقدي ىو يف الواقع جزء من زلاولة إلعادة (. 27.ص. 2113)ديك، 

الدراسات الثقافية، خاصة تلك اليت تطورت يف إصللًتا، إىل جذورىا التقليدية كدراسات نقدية. 
عالوة على ذلك، يفحص ربليل اخلطاب النقدي اخلطاب الذي حيتوي على استخدام اللغة  

ة للمعلومات لتمكُت اجملتمع من تطوير الثقافة أو القانون أو اآلراء أو األيديولوجيا والدين كقنا
 والعادات.

النص عبارة عن سعل للحدث " يؤكد ذلكMcGrego (2114 )يف ىذا ادلفهوم، 
 text" )حيث مت توصيل جيء ما ويتضمن عرض احلقيقة واالسًتاتيعيات لتأطَت زلتوى الرسالة 

is record of event where something was communicated and involves the 

presentation of fact and strategies to frame the content of the messege)  

بنية ال( أن ىناك ثالثة عناصر يف نص األخبار، وىي 2111) وبادلثل، يوضح فان ديك
 .ةالكّليرو/ادلاكبنية والططة والبنية اجمليكرو/ اجملهرية ادل



 

 

 

 فان ديكعند نص ال بنية :ٔجدوال 

  (Micro Structure)هرية جمال الميكرو/ بنيةال

ادلعٌت احمللي للنص الذي ديكن مالحظتو من خالل اختيار الكلمات واجلمل واألمناط ادلستخدمة 
 يف النص

 (Superstructure) ةخططم/ال البنية الفوقية
خلطاب وعناصره يف النص ككل ، مثل كيفية ادلقدمة سلطط النص؛ كيف يتم ترتيب بنية ا

 واحملتوى واخلتام واالستنتاج
  (Macro Structure) ةيكلّ ال الماكرو/ بنيةال

 ادلعٌت العام للنص الذي ديكن مالحظتو من خالل ادلوضوع أو ادلوضوع الذي يثَته النص
 

 (Micro Structure) يكروبنيو المال -ٔ

للنص بناًء على عناصره اجلوىرية. تشمل ىذه  البنية اجملهرية ىي ربليل
العناصر: )أ( العناصر الداللية اليت يتم تصنيفها يف ىذه احلالة على أهنا معاين زللية، 
أي ادلعاين اليت تنشأ من العالقات بُت اجلمل، والعالقات بُت االفًتاضات اليت تبٍت 

ن االىتمام على أبعاد النص مثل معاين معينة يف بناء النص. يركز ربليل اخلطاب كثَتًا م
ادلعٌت الصريح أو الضمٍت، دبعٌت أنو يتم إخفاءه عن عمد وكيف يكتب الناس 
ويتحدثون عنو. بعبارة أخرى، ال ربدد الدالالت األجزاء ادلهمة يف بنية اخلطاب 

(. 78. ص. 2115)صبور،  فحسب، بل تؤدي أيًضا إىل جوانب معينة من احلدث
ىو أحد العناصر اليت تساعد صانع النص على معاجلة ادلوقف  )ب( العنصر النحوي

من خالل التأكيد ادلوضوعي على ترتيب اجلملة. ديكن أن يكون التالعب يف جكل 
اختيار استخدام الكلمات والضمائر وحروف اجلر والعطف، وكذلك اختيار أجكال 

ر األسلوبية وفًقا اجلملة مثل اجلمل ادلبنية للمعهول أو اجلمل النشطة، )ج( العناص
 -( لفان ديك) Critical Theoryيف كتاب (  Geoffrey Leech) جليفري ليش 
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Genres-John Benjamins Publishing Company -  تقول جركة جون بنعامُت
 stylistics is the study of style; of how language use varies( 1985للنشر )

according to varying circumstances. علم األسلوب ىو دراسة اللغة التصويرية .
اليت تدرس كيف خيتلف استخدام اللغة باختالف الظروف. فيما يتعلق بأسلوب اللغة، 
 ديكن للنص أن يعرض األسلوب من خالل اإلمالء أو اختيار الكلمات، أو اختيار

اجلمل، أو جكل الكالم أو السمات اللغوية األخرى، )د( العناصر اخلطابية ىي 
عناصر أسلوب للتأكيد على موضوع يف النص عن طريق التكرار واحلذف واالستبدال 
وما إىل ذلك. يرتبط أسلوب الًتكيز ىذا ارتباطًا وثيًقا بكيفية نقل رسالة النص، والذي 

)فا ديك،  رنة أو السخرية أو أمناط اللغة األخرىيتضمن أسلوب االستعارة أو ادلقا
 (.218ص. . 1998

 ةصر الداللياالعن ( أ
  لفيةاخل (1

اخللفية ىي جزء من األخبار ديكن أن تؤثر على الدالالت 
)ادلعٌت( اليت تريد عرضها. عادة ما يوفر الصحفي عند كتابة األخبار 
خلفية لألحداث اليت تتم كتابتها. حيدد اإلعداد ادلختار االذباه الذي 
ستؤخذ فيو آراء اجلمهور. يتم عرض اإلعداد بشكل عام يف البداية 

الفعلي للصحفي بقصد التأثَت وإعطاء االنطباع بأن  قبل ظهور الرأي
. ص. 2112)إيريانتو، رأي الصحفي قائم على أسس جيدة 

لذلك، يساعد اإلعداد يف التحقيق يف كيفية إعطاء جخص (. 235
 .حلدثما ما معٌت )مؤيد أو سليب( 

 تفاصيلال  (2
تتعلق عناصر اخلطاب التفصيلي بالتحكم يف ادلعلومات اليت 

الشخص. سيعرض ادلتصلون معلومات زائدة تفيد أنفسهم أو يعرضها 
صورة جيدة. من ناحية أخرى، سيعرض قدًرا صغَتًا من ادلعلومات 
)حىت لو مل يتم نقلها( إذا كانت ضارة دبنصبو. ال يتم عرض 
ادلعلومات اليت تفيد جهات االتصال بشكل زائد فحسب، بل يتم 



 

 

األمر مع البيانات. التفاصيل عرضها أيًضا بالتفصيل الكامل إذا لزم 
الكاملة والطويلة ىي ذلعات يتم إجراؤىا عن قصد إلنشاء صورة 

 (.238. ص. 2112)إيريانتو،  معينة للعمهور
 ادلعٌت (3

يكاد يكون عنصر النية يف اخلطاب ىو نفسو عنصر 
التفاصيل. بالتفصيل، سيتم وصف ادلعلومات اليت تفيد جهات 

وصف عناصر النية لرؤية ادلعلومات اليت االتصال بتفصيل كبَت. سيتم 
تفيد ادلتصلُت بشكل صريح وواضح. من ناحية أخرى، سيتم وصف 
ادلعلومات الضارة بطريقة مقنعة وضمنية وخفية. اذلدف النهائي ىو 

. 2112إيريانتو، ) تقدمي ادلعلومات للعمهور فقط اليت تفيد ادلتصل
مي إىل إظهار  يهدف عنصر النية يف السياق اإلعال(.241ص. 

كيف يستخدم الصحفيون، ضمنًيا وخفًيا، شلارسات لغوية معينة 
لتسليط الضوء على قاعدة احلقيقة اخلاصة هبم واستبعاد النسخ 

 األخرى للحقيقة ضمنًيا.
 االدراك –التصور  (4

االفًتاض ادلسبق ىو زلاولة لدعم الرأي من خالل تقدمي 
دلسبق ببيان يعترب موثوقًا بو فرضية يعتقد أهنا صحيحة. يأيت االفًتاض ا

(. 256. ص. 2112)إيريانتو،  ادلتصل حبيث ال حيتاج إىل التساؤل
ربتوي نصوص األخبار بشكل عام على الكثَت من االفًتاضات، 
ولكن مل يتم إثبات صحتها وتستخدم كأساس لدعم أفكار معينة. 
 لذا، فإن االفًتاض ىو حعة تقدمها وسائل اإلعالم على الرغم من

 أهنا مل ربدث بعد ولكنها تستند إىل افًتاض.
 

 عناصر النحوال ( ب
 جكل اجلملة (1



 

 

جكل اجلملة ىو جانب ضلوي متعلق بالتفكَت ادلنطقي، 
أي مبدأ السببية. حيدد جكل ىذه اجلملة ما إذا كان يتم التعبَت عن 
الفاعل بشكل صريح أو ضمٍت يف النص. ُتستخدم اجلمل الفعالة 

لشخص موضوع استعابتو، بينما تضع بشكل عام حبيث يصبح ا
 (.251. ص. 2112)إيريانتو،  اجلمل السلبية الشخص ككائن

يتميز ىذا الشكل من اجلملة باستخدام سلسلة من 
الكلمات اليت ذلا وظيفتان يف وقت واحد، أي وضع اقًتاح يف بداية 
اجلملة )استنتاجي( ويف هناية اجلملة )استقرائي(. ديكن أن يؤثر 

لى ادلعٌت الذي يظهر ألنو سُيظهر األجزاء اليت يتم تسليط ادلوضع ع
الضوء عليها بشكل أكرب للعمهور. يف اجلملة االستنتاجية، يكون 
جانب النتوء أكثر وضوًحا، بينما يف الشكل االستقرائي ، يكون 
جوىر اجلملة سلفًيا أو سلفًيا. ترتبط أجكال اجلملة يف ربليل اخلطاب 

طة أو اجلمل السلبية واجلمل االستنتاجية أو باستخدام اجلمل النش
 اجلمل االستقرائية.

 نطقادل (2
ىو أحد جوانب اخلطاب ادلهم يف دعم سالمة  ادلنطق

معٌت اخلطاب. إذا كان الكالم ال حيتوي على سباسك، فإن العالقة 
يقول   الرباغماتية ادلفًتضة تصبح غَت متطورة وغَت منطقية. -الداللية 
Brown   وYule (  ،139. ص. 2115يف مليانا ،)يعٍت  نطقأن ادل

الًتابط والتفاىم بُت الوحدات يف النص والكالم. يف بنية اخلطاب، 
يعد جانب التماسك ضروريًا جًدا لوجوده لتنظيم االتصال الداخلي 

 بُت اقًتاح وآخر من أجل احلصول على ادلعٌت الكامل.
رى، ديكن بسهولة مالحظة التماسك، من بُت أمور أخ 

من االقًتانات ادلستخدمة لربط احلقائق، مثل العالقات السببية 
)السبب والنتيعة(، وعالقات الدولة، والوقت، والظروف، وما إىل 



 

 

ىو خلق جو وبنية نطق الغرض من استخدام ىذا اجلانب من ادل ذلك.
 خطاب متناغمة ومتماسكة ومنطقية.

ادلشروط  نطقإىل قسمُت، مها ادل نطقينقسم ادل
الشرطي باستخدام اجلمل   نطقالتمييزي. يتميز ادل نطقالتوضيحي( وادل)

كتفسَتات. عادة ما تكون اجلملة التفسَتية ىي اجلملة الثانية من 
االقًتاح األول ادلتصل بواسطة أداة ربط. تعمل اجلملة الثانية يف اجلملة 
فقط كتفسَت )فقرة( ، وبالتايل فإن وجود أو عدم وجود بند لن يقلل 

 (.244. ص. 2112)إيريانتو،  ن معٌت اجلملةم
ادلميز دبسألة كيفية سبييز احلدثُت أو احلقائق.  نطقيتعلق ادل

نطق ديكن جعل حدثُت متناقضُت ومتعاكسُت باستخدام ىذا ادل
 نطقادلخيتلف تأثَت استخدام ىذا (. 247. ص. 2112)إيريانتو، 

خيتلف ادلعٌت  التمييزي. ومع ذلك ، فإن ما يبدو حقيقًيا ىو كيف
الذي يتلقاه اجلمهور بسبب حقيقة أو حقيقة واحدة مقارنة بالواقع 

بسهولة من خالل  نطقادلاآلخر. بشكل عام، ديكن مالحظة ىذا 
 أدوات الربط ادلستخدمة لربط احلقائق أو االفًتاضات.

 الضمائر (3
الضمائر ىي عناصر للتالعب باللغة من خالل خلق 

أدوات يستخدمها ادلتصلون لإلجارة إىل رلتمع خيايل. الضمائر ىي 
(. يتم (. 253. ص. 2112)إيريانتو،  موقع الشخص يف اخلطاب

استخدام الضمائر "أنا" أو "ضلن" لوصف أن ادلوقف ىو ادلوقف 
الرامي للمتواصل. ومع ذلك، عند استخدام الضمَت "ضلن" صلعل 

لصحفيُت ادلوقف سبثياًل للموقف ادلشًتك يف اجملتمع. ما ىو موقف ا
يبدو أيًضا أنو موقف اجلمهور. لذلك، فإن استخدام الضمائر يؤثر 

 بشكل كبَت على موقع الشخص يف اخلطاب.
 

 العناصر األسلوبية ج( 



 

 

ستناقش العناصر األسلوبية ادلععم يف النص فقط. يشَت عنصر 
ادلععم إىل كيفية اختيار الشخص للكلمات من سلتلف الكلمات ادلمكنة 

إن اختيار الكلمات ادلستخدمة (. 255. ص. 2112ريانتو، )إيادلتاحة 
ليس رلرد مصادفة ولكنو يظهر إيديولوجًيا أيًضا كيف يفسر الشخص 
احلقائق / الواقع. لذلك، فإن اختيار الكلمات ادلختلفة يعطي معاين سلتلفة 

 للقارئ.
 

 بالغيةالعناصر ال ( د
 الرسم (1

أو تسليط ىذا العنصر ىو جزء لفحص ما يتم التأكيد عليو 
الضوء عليو من قبل جخص ما ديكن مالحظتو من النص. تظهر 
الرسومات عادًة يف اخلطاب اإلخباري من خالل أجزاء من الكتابة 

. 2112) أريانتو.  مت إجراؤىا بشكل سلتلف عن الكتابات األخرى
استخدام اخلط الغامق وادلائل واستخدام الشرطات (. 257ص. 

م األكرب. استخدام التسميات السفلية واألحرف ذات احلع
التوضيحية أو البيانات النقطية أو الرسومات أو الصور أو اجلداول 
لدعم أمهية الرسالة. تؤكد ىذه األقسام ادلميزة للعمهور على أمهية 
القسم. يستخدم استخدام األرقام يف األخبار القًتاح حقيقة ودقة 

خبار الصحف ذلا ومكان التقرير. األحعام ادلختلفة للكتابة يف أ
 غرض وىدف زلدد.

ترتبط العناصر الرسومية بأجزاء من الكتابة تكون سلتلفة عن 
الكتابات األخرى، ويهدف استخدام الصور والرسومات واجلداول 

 إىل التأكيد للعمهور على أمهية ىذا اجلزء.
 ستعارةاال (2

يف اخلطاب، ال ينقل الصحفي الرسالة الرئيسية من خالل 
ل ينقل أيًضا األجكال والتعبَتات واالستعارات النص فحسب، ب



 

 

اليت يُقصد هبا أن تكون زينة أو توابل ألخبار كأساس للتفكَت وتربير 
أسباب لبعض اآلراء أو األفكار للعمهور. ديكن أن تكون 

. 2112) أريانتو.  االستعارة أيًضا الدليل الرئيسي لفهم معٌت النص
ستخدم على استخدام ال يقتصر أسلوب اللغة ادل (.257ص. 

االستعارات فقط، بل أيًضا باستخدام العديد من أمناط اللغة 
األخرى، مثل السخرية وادلقارنة وغَتىا. يهدف استخدام أنواع 

 سلتلفة من أمناط اللغة إىل التأكيد على موضوع يف النص.
 

 (Superstructure) ةططمخال البنية -ٕ
العنصر التخطيطي. ربتوي تتكون البنية الفوقية من عنصر واحد، وىو 

النصوص أو اخلطابات بشكل عام على سلطط أو حبكة من ادلقدمة إىل النهاية. توضح 
احلبكة كيفية ترتيب األجزاء يف النص وترتيبها لتكوين معٌت موحد. ربتوي اخلطابات 
ادلعرفية مثل اجملالت أو الكتابات العلمية أيًضا على سلططات. على الرغم من وجود 

وسلططات سلتلفة، فإن األخبار عموًما ذلا فئتان عريضتان من ادلخططات. أواًل،  أجكال
يتم سبييز ادللخص بشكل عام بالعنصرين األكثر أمهية. تشَت العناوين والعمالء احملتملون 

 بشكل عام إىل ادلوضوع الذي تريد قولو قبل الدخول إىل النص الكامل لألخبار.
لو ثالثة  (head line) ن اخلرب( عنوا77 .ص.2115حبسب صبور )

وىي )أ( القصص أو األخبار اإلعالنية،  (11. ص. 1996)أنوار،  وظائف يف األساس
( ربسُت صفحات الصحف. يف عنوان اخلرب 3)ب( تلخيص القصص أو تلخيصها، )

الجيوز أن يتضمن أي رأي أو رأي. على غرار عناوين األخبار، يؤدي العمالء ادلتوقعون 
ىو جوىر اخلرب الذي لو ثالث وظائف، وىي )أ( اإلجابة Lead ئف عديدة.أيًضا وظا

 )ب( التأكيد 5W+1H (who, what, where, when,why, how) على الصيغة
newsfeature of the story  بوضعها يف ادلوضع األويل، و )ج( توفَت التعرف السريع

 سرعة.على األجخاص واألماكن واألحداث الالزمة لفهم األخبار ب
أي زلتوى األخبار ككل. حيتوي زلتوى ىذا اخلرب افًتاضًيا  story ثانيا،

أيًضا على فئتُت فرعيتُت. األول يف جكل موقف، أي عملية أو مسار األحداث والثاين، 



 

 

يصف ( 78-77. ص. 2115) رو التعليقات اليت يتم عرضها يف النص. حبسب صب
األول حول احللقة أو القصة الرئيسية ادلوقف قصة حدث تتكون بشكل عام من جزأين. 

للحدث والثاين خلفية لدعم احللقة اليت يتم تقدديها للعمهور. ُتستخدم اخللفية عموًما 
لتوفَت سياق حبيث يكون احلدث أكثر وضوًحا عند تقدديو للعمهور. ويف الوقت نفسو، 

قات على فإن قسم التعليقات عبارة عن قسم يصف كيف تقدم األطراف ادلعنية تعلي
حدث يتكون افًتاضًيا من جزأين. أواًل، ردود الفعل اللفظية أو التعليقات من األرقام 
اليت نقلها الصحفيون. استخلص الصحفيون كال االستنتاجُت من تعليقات جخصيات 

 سلتلفة.
 

 (Macro Structure) ماكروبنية الال -ٖ

يت ديكن ال (global meaning) إىل ادلعٌت العام يبنية الكلّ يشَت ال
. ص. 2112)إيريانتو،  مالحظتها من ادلوضوع أو ادلوضوع الذي يطرحو اخلطاب

دبعٌت آخر، التحليل البنيوي الكلي ىو ربليل لنص مقًتن بالظروف االجتماعية  (.227
احمليطة للحصول على موضوع مركزي. ال يُرى موضوع النص صراحًة يف النص، ولكن 

 .ادلنطقكل يتم تضمينو يف النص بأكملو يف ج
على عنصر واحد، وىو ادلوضوع. تشَت العناصر  اكروبنية ادلحيتوي ال

ادلواضيعية إىل الوصف العام للنص. ديكن أيًضا اإلجارة إليها بالفكرة الرئيسية أو 
ادللخص أو الفكرة الرئيسية للنص. يصف ادلوضوع ما يريد الصحفيون قولو يف تقاريرىم. 

. ص. 2112)إيريانتو،  د وادلركزي واألىم حملتوى القصةيوضح ادلوضوع ادلفهوم السائ
231.) 



 

 

ٗ-  



 

 باب الثالثال

 منهجية البحث

ادلنهعية: يتكون ىذا البحث من عدة أجزاء، وىي نوع البحث، ومصادر البيانات، 
وتقنيات مجع البيانات، وتقنيات ربليل البيانات. وصف جرح كل منها على النحو 

 التايل:
 البحث نوع  -1

تكون فيو  ادلنهج الكيفيىذه الدراسة أسلوب تستخدم 
احلقائق والبيانات واألجياء ادلدروسة تعبَتات عن لغة أو خطاب من 

م خالل تفسَت مناسب ومنهعي. قال ذلك ألن ىذه الدراسة تستخد
ىو ادلنهج الكيفي  وكشف أن(، 1968إيريك سون ) .ادلنهعو الكيفي

، وتأثَت اإلجراءات ادلتخذة حبث يستخدم إلجياد ووصف األنشطة ادلنفذة
بطريقة سردية. هبذه الطريقة، كل ما نراه ونلتقي بو ديكن أن يكون 

، ص. 2118ادلنهج الكيفي )أصليتو،  موضوع الدراسة الذي يستخدم
7 .) 

ىو حبث ادلنهج الكيفي  لذلك، يقال على نطاق واسع أن
الجتماعية طبيعي، أي البحث القائم على األحداث الطبيعية، واحلقائق ا

 (.3، صز2115)ماميك،  اليت ربدث غالًبا جنًبا إىل جنب مع حياتنا
 مصادر البيانات  -2

تستخدم ىذه الدراسة مصدري بيانات يف التحليل 
 واحلصول على البيانات، وفيما يلي جرح:

 البيانات األساسية ( أ



 

 

البيانات اليت حصل البيانات األساسية ىي 
، ص. 2117لويا، )و  عليها الباحث مباجرة من ادلصدر

 جريدةالبيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي (.  79
al-Arabiya.net .عن أطفال تونس 

 البيانات الثانوية   ( ب
البيانات اليت حصل عليها البيانات الثانوية ىي 

طرف آخر، سواء يف جكل أجخاص أو مالحظات مثل 
، ص. 2117)ولويا،  الكتب واجملالت والنشرات، إخل

انات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي يف جكل  البي .(79
كتب، والعديد من اجملالت ادلتعلقة دبوضوع ونظرية ىذا 

 البحث.
 مجع البيانات  تقنيات ( ج

أىم جيء جيب يف البحث، مجع البيانات ىي 
مالحظتو. جيب التعامل مع مجع البيانات جبدية من أجل 
احلصول على النتائج ادلناسبة لالستخدام، أي مجع 

تغَتات الصحيحة. يف عملية مجع البيانات، من الضروري ادل
تكرار ادلراقبة والتصحيح حىت تتمكن البيانات اليت مت 
احلصول عليها من احلفاظ على مستوى ادلصداقية 

ربديثها بسهولة إىل بيانات والصدق، وكذلك حىت ديكن 
 (. 75، ص.2115)سيوتو،  صحيحة

ى وحبسب جالو، فإن مجع البيانات ليس سو 
 احلصول على ادلعلومات الالزمة لتحقيق أىداف البحث

التقنية ادلستخدمة يف ىذه (. 395، ص. 2121)فوزي، 
الدراسة ىي تقنية تدوين ادلالحظات. تقنية تدوين 



 

 

ادلالحظات ىي تقنية متقدمة لتقنية االستماع، وىي جزء 
من طريقة االستماع. وفًقا دلاحسون يف كتابو، فإن تقنية 

الحظات ىي تقنية تدوين العديد من األجياء تدوين ادل
 ادلتعلقة باستخدام اللغة ذات الصلة يف مجع بيانات البحث

، ص. 2119( و )فائيسة، 113، ص. 2118)أزواردي، 
فيما يلي تقنيات تدوين ادلالحظات ادلستخدمة يف (. 28

 ىذه الدراسة:
ربديد وتسعيل األحداث ادلطلوبة يف  (1

تحليل اخلطاب أىداف البحث ادلتعلقة ب
النقدي من منظور فنا دييك الذي يناقش 

 األطفال التونسيُت.
كتابة النص بأىداف البحث يف ربليل  (2

 فان ديكاخلطاب النقدي دلنظور 
 ربليل البيانات تقنيات ( د

ربليل البيانات ىي إحدى ادلراحل ادلهمة. ألن ىذه العملية 
، ستنتج بيانات ذات مصداقية عالية، والعكس صحيح. لذلك

جيب تنفيذ عملية مجع البيانات بعناية وحذر، مع االنتباه أيًضا 
فيما (. 1، ص. 2111)راىرجو،  إىل اجلوانب ادلختلفة ادلوجودة

 يلي اخلطوات:
البحث من خالل فهم  ةثبدأ الباحت (1

 النظرية أوالً 



 

 

مث يتم ربديد البيانات وتسعيلها  (2
وفًقا لألىداف البحثية للشيء ادلراد 

 دراستو
ديد اذلوية من خالل النظر يتم رب (3

يف العالقة بُت الدراسة النظرية 
 والشيء



 

 

 



 

 باب الرابعال

 تنائج البحث

أم تذبح يف ىذا الفصل نتائج البيانات والتحليالت اخلاصة خبرب " ةعرض الباحثت
 2121عام  al-Arabiya.net" الذي نشر يف جريدة طفليها مث تنتحر خلالف مع زوجها

 على ضوء نظرية توين فان ديك. يوالبنية الكلّ  قيية/ التخطيطيفو والبنية التشتمل 
 

 al-Arabiya.netنص األخبار 

 جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخالف مع زوجها
بعد طعن ابنيها.. ألقت األم بنفسها من الطابق الثالث لتلفظ 

اليوم  أقدمت أم تونسية،.أنفاسها األخَتة أثناء نقلها إىل ادلستشفى
اخلميس، على ذبح طفليها بسكُّت يف زلافظة سيدي بوزيد وسط 
البالد، قبل أن تقدم على االنتحار بإلقاء نفسها من الطابق 
الثالث، بسبب خالف مع زوجها، شلا تسبب يف وفاة االبن 
صاحب السنة ونصف من العمر، وإصابة الطفلة جبروح، يف جردية 

 بشعة ىزّت التونسيُت.
يل، أكد الناطق الرامي باسم احملكمة االبتدائية بسيدي ويف التفاص

بوزيد جابر الغنيمي، أن خالفا نشب بُت زوجُت قاطنُت يف منطقة 
أوالد حفوز من زلافظة سيدي بوزيد، انتهى بوفاة طفل يبلغ من 

 6العمر سنة ونصفا على عُت ادلكان، وإصابة طفلة تبلغ من العمر 
ذ حياهتا، بعدما أقدمت والدهتما سنوات مت إسعافها الحقا وإنقا

 على طعنهما بسكُت
وأضاف الناطق الرامي يف تصريح لإلعالم احمللي أنو بعد طعن 
ابنيها، ألقت األم بنفسها من الطابق الثالث، لتلفظ أنفاسها 
األخَتة أثناء نقلها إىل ادلستشفى، مضيفا أن النيابة العامّة أذنت 

 .بفتح ربقيق يف احلادثة
ة األخَتة، ارتفعت معدالت اجلردية دبختلف أنواعها يف ويف الفًت 

تونس بشكل الفت، شلا أثار قلقا جعبيا وسط دعوات بتعزيز األمن 



 

 

 حلماية اجملتمع وبتفعيل عقوبات ردعية وإعادة العمل بعقوبة اإلعدام
 

  ٕٕٔٓ al-Arabiya.netفي جريدة   (Micro Structure)الميكروالبنية شكل   . أ
 Teunلتحليل اخلطاب من منظور أداوت ااسة مقاربة نوعية مع الدر تستخدم ىذه 

Van Dijkلذلك وصفت نتائج  هرية. حيلل ىذا ادلنظور أبعاد اللغة اليت تشمل البنية اجمل
 البحث على النحو التايل:

 .دالالت؛ اإلعداد والتفصيل والنية واإلدراك -1
التسلسل  من al-Arabiya.netتبدأ خلفية النبأ التونسي يف موقع 

بسبب خالف مع زوجها، شلا تسبب يف ...":الزمٍت للخالف بُت الزوج والزوجة
ىذا ىو  ".وفاة االبن صاحب السنة ونصف من العمر، وإصابة الطفلة جبروح

 الشيء الذي سيؤدي إىل مذحبة وقتل أطفالو.
يف ىذا التقرير، ىناك أيًضا مجل توضح التفاصيل ادلتعلقة بالتحكم 

 ت من قبل الصحفيُت.يف ادلعلوما
، أكد الناطق الرامي باسم احملكمة االبتدائية بسيدي التفاصيلويف 

بوزيد جابر الغنيمي، أن خالفا نشب بُت زوجُت قاطنُت يف منطقة أوالد حفوز 
وتفاصيل النبأ ادلقدم ىي من ادلتحدث الرامي باسم . من زلافظة سيدي بوزيد

كد وقوع خالف بُت زوجُت يعيشان يف احملكمة االبتدائية جابر غنيمي الذي أ
منطقة أوالد حفوز دبحافظة سيدي بوزيد انتهى بوفاة واحد. وأصيب طفل عمره 

 نصف عام وطفل آخر.
من أنباء اجملزرة واخلالف بُت العائالت  النيةبينما وصفت عناصر 

 بقليل من التوضيح.

 مت إسعافها الحقا وإنقاذ حياهتا، بعدما أقدمت والدهتما على"
وديكن مالحظة ذلك من ادلعلومات الواردة من صحفيي  ".طعنهما بسكُت

 جريدة العربية نت الذين أنقذوا الطفل حىت ال يقتل مثل أخيو.



 

 

الرأي من خالل  Al-Arabiya.netتصور اخلرب الذي تنشره  يدعم
  تقدمي فرضية يعتقد أهنا صحيحة.

ية اجملتمع شلا أثار قلقا جعبيا وسط دعوات بتعزيز األمن حلما”
يأيت ىذا االفًتاض مع  ".وبتفعيل عقوبات ردعية وإعادة العمل بعقوبة اإلعدام

بيان يعترب موثوقًا بو حبيث ال حيتاج إىل التشكيك. النبأ وارد يف النص نقال عن 
 أن ادلدعي العام أذن بفتح ربقيق يف احلادث.

 بناء اجلملة؛ جكل اجلملة، التماسك، الضمَت -2
اللغوي، أي تغليف النص عن طريق ربديد  من حيث الًتكيب

والًتابط والضمائر ادلستخدمة يف اجلمل. جكل اجلملة الذي يتم  شكل الجمل
ألقت األم بنفسها من الطابق الثالث لتلفظ  رؤيتو ىو جكل اجلملة الفعالة،

يف ىذه احلالة يتم (. الفقرة األوىل) أنفاسها األخَتة أثناء نقلها إىل ادلستشفى
مو حبيث يصبح الشخص موضوع رده. تصبح كلمة "أم" الفاعل مع فعل استخدا

 "الذبح" الذي يعٍت زلاولة قتل طفلها بسبب النزاعات ادلنزلية.
أو العالقة بُت الكلمات أو اجلمل ادلستخدمة يف ىذا  التماسك

مبدأان ا" مث تنتحر خلالف مع زوجها" و "أم تذبح طفليه" اخلرب ىو اقًتاح
خلالف مع اأم تذبح طفليها مث تنتحر " اجلملة"مث"  هما الكلمةسلتلفان وتربط

اجلملتان متصلتان بالسبب والنتيعة. استخدام أدوات (. الفقرة األوىل")زوجو
اقًتان أخرى يعطي معٌت سلتلًفا. الغرض من استخدام ىذا اجلانب من التماسك 

 ىو خلق جو وبنية خطاب متناغمة ومتماسكة ومنطقية.
ويف الفًتة األخَتة،  " تمايز يف التماسك يف اجلملةكما يظهر ال

ارتفعت معدالت اجلردية دبختلف أنواعها يف تونس بشكل الفت، شلا أثار قلقا 
األمن حلماية اجملتمع وبتفعيل عقوبات ردعية وإعادة  دعوات بتعزيزجعبيا وسط 

ف أن ادلعٌت ما ىو واضح يف اجلملة ىو كيرابع(. الفقرة ال) "العمل بعقوبة اإلعدام
الذي يتلقاه اجلمهور خيتلف بسبب حقيقة أو حقيقة مقارنة بالواقع اآلخر. 
بشكل عام، ديكن مالحظة ىذا التماسك بسهولة من الكلمات ادلستخدمة لربط 

 احلقائق أو االفًتاضات.



 

 

ادلستخدم يف األخبار التونسية ضمَت الشخص  الضميريستخدم 
 :الثالث "ىي )أم(". كما يف اجلملة

أقدمت أم تونسية، اليوم اخلميس، على ذبح طفليها بسكُّت يف  
زلافظة سيدي بوزيد وسط البالد، قبل أن تقدم على االنتحار 
بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، بسبب خالف مع زوجها، شلا 
تسبب يف وفاة االبن صاحب السنة ونصف من العمر، وإصابة 

 ")الفقرة األوىل(.ونسيُتالطفلة جبروح، يف جردية بشعة ىزّت الت
 ععمادل بأسلو  -3

أو اختيار الكلمات الذي يستخدمو الصحفيون يف  المعجمعنصر 
أم تذبح "يف كلمات ‘ تذبح’ التقارير الصحفية التونسية ىو اختيار الكلمات

‘ اإلنتحار’الكلمة ‘ خلالف’ الكلمة الثانية. "طفليها مث تنتحر خلالف مع زوجها
 ."قدم على االنتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالثقبل أن ت "يف الكلمات 

 ؛ الرسومات واالستعاراتةبالغيال -4
البيانية يف ىذه اجلمل اإلخبارية التونسية ، ال  الرسوميف استخدام 

توجد كلمات يف اجلملة ُتظهر كلمة شليزة بُت الكلمات األخرى. لذلك ديكن 
 ونسية.التأكد من عدم وجود عنصر رسومي يف األخبار الت

يف  " ويف الوقت نفسو، توجد االستعارات أو أجكال الكالم يف اجلمل
يف األخبار، ال ينقل الصحفيون الرسالة الرئيسية  ."جردية بشعة ىّزت التونسيُت

فقط من خالل النص فقط. ومع ذلك، ينقل الصحفيون أيًضا أجكال الكالم 
قصة إخبارية كأساس للتفكَت والتعبَتات اليت يُقصد هبا أن تكون زينة أو توابل ل

 وتربير أفكار معينة للعمهور.
أن األخبار اإلجرامية من  ةالباحث تمن خالل البحث الذي مت إجراؤه، وجد

الدولة التونسية اليت مت نشرىا كانت أخباًرا إجرامية مل رباصر الضحية أو ادلشتبو بو. توفر ىذه 
يف موضوع زلادثة مت نشره للتو ىو أخبار الصحيفة فقط معلومات تفيد بأن التسلسل الزمٍت 

تأيت من مصدر موثوق بو وستتغلب على ذلك من خالل تشديد اإلجراءات األمنية مثل إصدار 
 أحكام باإلعدام على القتلة.



 

 

 
  al-Arabiya.net 0202في جريدة  (Superstructure)مخططة البنية الشكل   . ب

م مالحظتو ىو زبطيطي، أي أن كما أوضحنا سابًقا، يف البنية الفوقية، ما يت
سلططًا منهعًيا أو  Van Dijkسلسلة اآلراء مرتبة ومرتبة مثل ادلقدمة واحملتوى واخلتام. يتضمن 

   يوجد يف األخبار سلططان كبَتان، ومها: مؤامرة يف اخلطاب، وربيات مثل )عنوان األخبار(.
summary )ملخص(  وstory .)يف )زلتوى األخبار أو الكتابة ككل summary  ىناك جيئان

 .lead  مها العنوان و

" مع العنوان طفليها مث تنتحر خلالف مع زوجهاأم تذبح عنوان ىذه القصة ىو "
الفرعي كيف يغطي الصحفيون ويشهدون رلزرة وانتحار األم التونسية؟ يوجد يف ىذا السيناريو 

 ؤلف.اإلخباري أربع فقرات ذلا مقدمة أو جوىر مت إنشاؤىا بواسطة ادل
بشكل عام، يبدأ ىذا السيناريو اإلخباري بإخطار صحفي يف جريدة العربية 

. بينما توضح زلتويات اخلرب حدوث مذحبة ألم ضد طفلها وانتحارىا 2121نوفمرب  4نت يف 
 نتيعة أعمال منزلية. النزاعات.

، والذي 2121نوفمرب  4يف al-Arabiya.net كتب ىذا ادلخطط يف تقرير 
سل الزمٍت النتحار ومذحبة طفلُت. وتضمنت، حول وصول وتفسَت ادلتحدث يروي التسل

الرامي باسم جابر الغنيمي الذي جرح التسلسل الزمٍت للحدث وغطى أيًضا اجلانب اآلخر من 
األمن التونسي الذي سيكون أكثر إحكاًما. حىت اآلن، دأبت وسائل اإلعالم على تغطية 

غالق ىذا اخلرب جبهود دلنع الصراع وعقوبة اإلعدام دلن اجلردية والصراع يف تونس. ينتهي إ
 ينتهكها وفق اإلجراءات ادلتخذة.

يف األخبار يؤدي إىل رد فعل القراء على االستعابة بشكل إجيايب وأن يكونوا أكثر 
حرًصا مع ادلشكالت اليت ربدث حىت ال ينفعر غضبو على الطفل شلا يؤدي إىل الوفاة أو غَته 

. وبالتايل، فإن األخبار التونسية ادلنتشرة ديكن أن ذبعل القراء قلقُت بشأن حالة من االضطرابات
 أطفاذلم وظروف األسرة.

 
 ٕٕٔٓ al-Arabiya.netفي جريدة  (Macro Structure) ماكروشكل البنية ال . ج



 

 

)ادلعٌت العادلي( ما يتم مالحظتو ىو موضوع موضوعي، أي  بنية الكّلييف ال
رئيسي يف األخبار. اذن ادلوضوع على اخبار العربية نت ىو "مذحبة االم الفكرة أو ادلوضوع ال

لطفلُت" وىذه وجهة نظر او وجهة نظر صحفيي العربية نت وتغطيتها واصبح متواصل حول 
 .2122نوفمرب،  4حادثة 

من األخبار ادلتنوعة للغاية. مع رلموعة متنوعة من  Al-Arabiya.netأخبار 
بشكل أكرب إىل األخبار االقتصادية واجلنائية  Al-Arabiya.netموقع  األخبار ادلنشورة، دييل

الساخنة حالًيا يف األراضي العربية أو الشرق األوسط. كما يتم ربديث األخبار ادلنشورة يف 
جريدة العربية.نت على الدوام بآخر األخبار كدليل على أن األخبار ال تزال ساخنة للحديث 

-Alأن نشر اخلرب عن ىذه اجلردية بالتايل تدل على موقف إدارة النشر .عنها وذبذب انتباه القراء

Arabiya.net .الواعية بأحوال اجتماعية جاصة ادلشاكل األسرية و محاية الطفل يف التونيس 
 

 إطار تحليل البيانات: ٕجدوال

 الخطاب بنية عنصر العثور
خلفية الوضع يف تونس والتسلسل الزمٍت للخالف بُت 

 .الزوجة الذي أدى إىل االنتحار وذبح طفلُتالزوج و 
)علم  ادليكرو بنيةال خلفية

 الداللة(
أكد ادلتحدث الرامي باسم احملكمة االبتدائية جابر 
غنيمي، اخلالف بُت زوجُت من سكان منطقة أوالد 
حافظ بوالية سيدي بوزيد، والذي انتهى بوفاة طفل يبلغ 

 .من العمر سنة ونصف وإصابة طفل آخر

اصيلتف  

نية الصحفيُت يف تغطية قناة العربية. صايف على 
االحداث يف تونس ان صحفيُت نقلوا نبأ صلا طفل من 

 .مذحبة والدتو

 المعنى

 تصور ورد يف النص أن النائب العام أذن بفتح ربقيق يف احلادث
تصبح كلمة "أم" الفاعل مع فعل "الذبح" الذي يعٍت 

 .عات ادلنزليةزلاولة قتل طفلها بسبب النزا
 ادليكرو بنيةال شكل الجملة

()النحو  



 

 

مث تنتحر خلالف مع “ و "أم تذبح طفليها“ اقًتاح
مبدأان سلتلفان ويربطهما كلمة "إذن". اجلملة  ”زوجها

 "أم تذبح طفليها مث تنتحر اخلالف مع زوجها

 منطق

باستخدام ضمَت الشخص الثالث "ىي )أم(". كما يف 
 : اجلملة

ونسية، اليوم اخلميس، على ذبح أقدمت أم ت
طفليها بسكُّت يف زلافظة سيدي بوزيد 
وسط البالد، قبل أن تقدم على االنتحار 
بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، بسبب 
خالف مع زوجها، شلا تسبب يف وفاة االبن 
صاحب السنة ونصف من العمر، وإصابة 

وح، يف جردية بشعة ىزّت الطفلة جبر 
 .ةالتونسيي

ائرالضم  

أم تذبح طفليها مث على اجلملة  ’تذبح‘ اختيار الكلمة
 .’‘خلالفالكلمة الثانية  .”تنتحر خلالف مع زوجها"

قبل أن تقدم على “ يف الكلمات ’االنتحار‘ الكلمة
  .االنتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث"

 ادليكرو بنيةال معجم
(سلوبيةاأل)  

 دليكرواذليكلية ا استعارة بشعة ىّزت التونسيُت".يف جردية “ رقم الكالم يف اجلملة
(بالغيةال)  

تشرين الثاين )نوفمرب(  4ادلقدمة: ُكتب يف  (ٔ
وحيكي التسلسل الزمٍت لوقوع االنتحار  2121

 .ومذحبة طفلُت
احملتويات: حول وصول وجرح ادلتحدث الرامي  (ٕ

ادلسمى جابر الغنيمي الذي جرح التسلسل 
نب اآلخر من األمن الزمٍت للحدث وتناول اجلا

التونسي الذي سيتم تشديده أكثر. حىت اآلن، 
دأبت وسائل اإلعالم على تغطية اجلردية والصراع 

 خططةالبنية ادل تخطيطي / تدفق
(ةتخطيطيال)  



 

 

 .يف تونس
اخلتام: من ىذا اخلرب ينتهي جبهود منع الصراع  (ٖ

وعقوبة اإلعدام دلن ينتهكها حسب اإلجراءات 
 ادلتخذة

 ادلاكرو بنيةال الموضوع الزمٍت دلذحبة األم لطفلُتالتسلسل 

 



 

 

 



 

 باب الخامسال

ياتصو الصة والتخال  

 الخالصة . أ

األخَت  بابيف الفصول السابقة، يف ىذا البعد جرح وربليل البيانات الواردة 
 :استنتاجات من صياغة ادلشكلة السابقة، وىي ةستخلص الباحثت

باحثون أن األخبار اإلجرامية من خالل البحث الذي مت إجراؤه، وجد ال -1
من الدولة التونسية اليت مت نشرىا كانت أخبارًا إجرامية مل رباصر الضحية 
أو ادلشتبو بو. توفر ىذه الصحيفة فقط معلومات تفيد بأن التسلسل الزمٍت 
يف موضوع زلادثة مت نشره للتو ىو أخبار تأيت من مصدر موثوق بو 

اإلجراءات األمنية مثل إصدار وستتغلب على ذلك من خالل تشديد 
 أحكام باإلعدام على القتلة.

يف اخلرب يؤدي إىل رد فعل القراء على التعاوب اإلجيايب وأن يكونوا أكثر  -2
حرًصا مع ادلشكالت اليت ربدث حىت ال ينفعر غضبو على الطفل شلا 
يؤدي إىل الوفاة أو غَته من االضطرابات. وبالتايل، فإن األخبار التونسية 

 نتشرة ديكن أن ذبعل القراء قلقُت بشأن حالة أطفاذلم وظروف األسرة.ادل
أخبار العربية.نت من األخبار ادلتنوعة للغاية. مع رلموعة متنوعة من  -3

بشكل أكرب إىل األخبار  Al-Arabiya.netاألخبار ادلنشورة، دييل موقع 
رق األوسط.  االقتصادية واجلنائية الساخنة حالًيا يف األراضي العربية أو الش

كما يتم ربديث األخبار ادلنشورة يف جريدة العربية.نت على الدوام بآخر 
األخبار كدليل على أن األخبار ال تزال ساخنة للحديث عنها وذبذب 

 انتباه القراء.

 البحث ياتصو ت  . ب
أم تذبح طفليها  بعنوان " al-Arabiya.netومن البحث عن البعد اللغوي يف أخبار 

للقراء وخاصة طالب اللغة العربية  توصيات ةالباحث ت" قدم مع زوجها مث تنتحر خلالف



 

 

أم تذبح طفليها مث تنتحر خلالف مع "لصحفيُت، يوصى بقراءة نص اخلربوآداهبا ادلهتمُت با
". ديكن تطبيق ثالثة عناصر من منظور فان ديك لعناصر لغة اخلطاب النقدي بشكل  زوجها

 صحيح يف ىذا النص.



 

 

 



 

 ادر والمراجعقائمة المص
 المراجع العربية

لقلق يف تعلم مهارة القراءة عن البعد لدى طالبة قسم تعليم اللغة ا(. 2121)أحسن، زلمد 
جامعة موالنا مالك . العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 براىم اإلسالمية احلكومية ماالنجإ
(. (. البعد اللغوي يف احلكم الًتبوية عند الزىراء )2121ادلدرس ادلساعد آس ادلوسوي. )

 1-11 ،(2)45 ،اداب الكـوفة
: خطواتو ومراحلو  البحث العلمي أدواتو ووسائلو، )1999) الواصل، عبدالرمحن بن عبداهلل

 .، عنيزة: إدارة التعليم،بتوالبحث   أساليبو ومناىعو، أصولكتا

 ، القاىرة: مكتبة دار النشاطكيف تكتب حبثا (2119، )جليب، أمحد 

 

 المراجع األجنبية

Alex, Shobur (t.t). Ananlisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis 

Wacana, Semiotik, dan Analisis Framing 

Althusser , Louis (2003). The Humanist Controversy and Other Writings 

(1966-67). New York: Verso 

Anggito, Abi & Johan Setiawan (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Sukabumi: CV Jejak 

http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30022
http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30022


 

 

Arikunto, Suharsimi. (2010). Metode Penelitian Dalam Jurnal. Jakarta: Rineka 

Cipta 

Asep, Romli (2012). Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media 

Online. Bandung: Nuansa Cendikia 

Azwardi (2018). Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Darussalam, Banda Aceh: Syiah Kuala Universiy Press 

Deborah, Schiffrin (2007). Ancangan Kajian Wacana. Yogyakarta: Pustaka 

Belajar 

Dede, Oetomo (1993). Kelahiran dan Perkembangan Analisis Wacana 

Yogyakarta: Kanisius 

Depdikbud (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 

Dijk, Teun A. Van (1998). Ideology: A Multidiscilinary Study. London: Sage 

Publication. 

…….., 1998. News as Discourse, Hillsdale. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Djamil, M. Nasir (2013).  Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika 

Eriyanto. (2012). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (Cetekan 

12). Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang 



 

 

Faisah, Nur. (2019). Analisis Kesalahan Berbahasa Indenesia dalam surat-

menyurat di Kantor Kelurahan Layana Indah. Bahasa dan Sastra, 

Sulawesi Tengah, 4 (1) 

Fairclogh, Norman. (1995). Media Discourse. London: Edward Arnold. 

………, (1998). Critical Discourse Analysis. London: Longman 

Fauzi, Ahmad Irfan, dkk. (2020). Fenomena Implikatur Percakapan dalam Film 

Animasi Salahuddin Al Ayyubi Perspektif Grice (Kajian Pragmatik), 

Prosiding Arab UM, Malang, 4 (1) 

https://www-alarabiya-net. Diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul 

17.07 WIB 

Julia, dkk. (2018). Membangun Generasi Emas 2045 yang Berkarakter dan 

Melek IT dan Pelatihan Berpikir Suprarasional, (Prosising Seminar 

Nasional) 

Kridalaksana, H. (2008). Kamus Linguistik. Edisi Revisi. Jakarta. PT Gramedia 

Pustaka Utama. 

Mamik (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher 

Musnamar, Thohari (1992). Dasar-Dasar Konseptual Konseling Islam. 

Yogyakarta: UII Press  

Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian. Respository UIN 

Malang, Malang 

https://www-alarabiya-net/


 

 

Rahmawati, P. (2017). Tendensi dan Ideologi Al Jazeera dan CNN Berbahasa 

Arab dalam Pemberitaan Kekerasan Islamic State of Iraq and Syria 

(ISIS). Master's Thesis. 

Rijali, Ahmad. (2019). Analisis Data Kualitatif. Imu Dakwah, jurnal UIN 

Antasari, 17 (33). 

Sobur, Alex (2009) Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis 

Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya 

Siyoto, Sandu (2015) Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing 

Syuderajat, F. (2017). Ideologi surat kabar dalam pemberitaan terorisme. 

Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1 (1): 1-12. 

Waluya, Bagiya (2007).  Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di 

Masyarakat untuk kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alyah 

Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung: PT. Setia Purna Inves 

Wenden, Anita (2005). The Politics of Representation: A Critical Discourse 

Analysis of An Al-Jazeera Special Report. Discourse and Society, 10 (2). 

Widiyantara, S. W. (2015). Tingkat Kepuasan Pembaca Terhadap 

Pemberitaan Pss Sleman Di Surat Kabar Harian (SKH) Harian Jogja 

(Studi Deskriptif Kuantitatif tentang Tingkat Kepuasan Suporter PSS 



 

 

Sleman terhadap Pemberitaan PSS Sleman di SKH Harian Jogja) 

Doctoral dissertation. UAJY. 

Yoce, A. 2009. Analisis Wacana Kritis. Bandung: Yrama 



 

 

 



 

 سرية ذاتية
أو ادلعروف باسم أفري، ولد يف قرية منطقة سيباكو، يف وسط مقاطعة أفرياني 

. الباحثة ىو الطفلة األول للسيد باريونو 1999أبريل  3سومطرا الشمالية يف 
سًتي. درست يف ادلدرسة اإلبتدائية سيمفانج إديفات يف سنة والسيدة سوال

، ادلدرسة الثناوية يف بناء العلماء كيساران الشرقية يف سنة 2115-2111
2111 

، تواصل 2117-2114، واستمرت يف ادلدرسة العليا يف نفس ادلكان يف سنة 2114-
االنج، قسم اللغة العربية وآدهبا يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالباحثة 

(2118-2122.) 

تشارك الباحثة أيضا يف العديد من اجملتمعات اليت ديكنها تطوير باإلضافة إىل احملاضرات، 
، 2122يف سنة  (Aktivis Peneleh)االىتمامات ادلواىب، دبا يف ذلك؛ رلتمع بينيليو الناجطُت 

حىت اآلن،  2121يف عام  Pena Bulir Padiدلسماة رلتمع البكاتبة يف كلية العلوم اإلنسانية ا
حىت  2119يف قسم اللغة العربية وآدهبا يف عام  el-Jidalاىتمام اجملتمع وتنمية ادلواىب ادلسمى 

اآلن، وكتابة اجملتمع عرب اإلنًتنت؛ ادلدونات والروايات والشعر والقصص القصَتة. أحد إصلازات 
يف  Guepediaو  Haura Publisherية ىو نشر كتابُت من قبل الباحثة يف السنوات القليلة ادلاض

 2121-2121سنة 

 


