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Abstract 

The use of any literary phenomenon in poetry and prose is not in vain and without prior 

motivation, and the same is true about repetition. Repetition has become one of the 

clearest tricks for making news texts. Repetition also plays an important role in access 

to content of a text and the transmission of hidden meanings to the audience. It is a 

powerful strategic tool that makes the audience pay attention to the intended meaning 

of speakers or writers. This study analyzed the news texts of Al-Alam and Al-Arabiya 

channels by focusing on the role of repetition in highlighting meanings and its 

importance in drawing the audience's attention to specific meanings based on Van Dijk's 

theory. Al-Alam News Agency repeats words such as success, peaceful use and defense 

in its published news. Al-Arabiya also repeats such terms as non-peaceful, threat and 

extreme concern in its news, because putting words together in a news text creates a 

positive or negative image of Iran in the mind of the public. This research is important 

as repetition technique has been considered by various media in recent years for news 

related to Iran. The purpose of this media action is to convey a hidden message to the 

audience about Iran. So, the audience's awareness of the way of using this technique 

will increase their media literacy. 
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 الملّخص 

التكرار،   إّن استخدام أّي ظاهرة من ظواهر األدب في الشعر والنثر ال یكون عبثا  ومن دون دوافع مسبقة وینطبق ذلك علی 
التقنیات   من  التكرار  ونقل  فأصبح  النص  مضمون  إلی  الوصول  معالم  في  بارزا   دورا   یلعب  إذ  الخبرّي،  النص  لبناء  الواضحة 

وتنبیه   ذاتها  اللغة  إلی  االنتباه  توجیه  إلی  تؤّدي  قوّیة  إستراتجّیة  أداة  ویعّد  للمخاطب  الخبرّیة  النصوص  في  الخفّیة  المعاني 
اإلعالم تستخدم التكرار قاصدة  ترسیخ غایتها الرئیسة في أذهان الناس  المتلّقي إلی ما یریده المتكلم أو الكاتب؛ فإّن وسائل  

وهي تمهید الطریق لقبول السیاسات المتبعة في هذه الوسائل.ویقوم البحث الراهن بتحلیل النصوص الخبرّیة في قناتي "العالم  
اطب إلی بعض المعاني الخاّصة علی أساس نظرّیة  والعربّیة"، مرّكزا علی دور التكرار في مغاالة المعاني وأهمّیته في انتباه المخ

"فان دایك"؛ حیث تشیر نتائج البحث إلی كیفّیة محاولة أصحاب وسائل اإلعالم وأسالیبهم لغرس صورة إیجابّیة ألنفسهم أو  
تستخدم في    للجهات المتبوعة وصورة سلبّیة للجهات المعارضة لسیاساتهم في أذهان الجمهور باستخدام تقنیة التكرار. ولهذا

سلمّي"   "غیر  مثل  كلمات  تتكّرر  كما  "النجاح"و"السلمّي"و"الدفاعّي"  مثل  كلمات  اإلیرانّیة  الحكومّیة  اإلخبارّیة  العالم  قناة 
ا في نص إخبارّي یتسّبب في   و"التهدید" و"القلق الشدید" في قناة العربّیة السعودّیة؛ ألن ترتیب الكلمات اإلیجابّیة أم السلبّیة مع 

الصورة  إنش  هذه  ترّسخ  مطرقة  مثل  یعمل  والتكرار  الجمهور  أذهان  في  تسجیلها  فیتّم  إیران،  عن  سلبّیة  أو  إیجابّیة  صورة  اء 
لنقل   المستفادة  التقنیات  كثر  أ من  هو  التكرار  أّن  في  البحث  هذا  أهمیة  المخاطبین.فتكمن  أذهان  في  السلبّیة  أو  اإلیجابّیة 

ي حظیت باهتمام إعالمّي كبیر، ال سّیما في السنوات األخیرة، خاّصة  في األخبار المتعّلقة  الرسائل الخفّیة إلی الجمهور، والت
 بإیران، حیث إّن معرفة أسالیب استخدام هذه التقنیة في وسائل اإلعالم تزید من معرفة الجمهور اإلعالمّیة. 
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 المقدمة  . 1
الفلسفة الرئیسة لتكوین أّي نشاط إعالمّي واستمراره هي التأثیر علی الجماهیر، إذ تقصد وسائل اإلعالم التأثیر علی عقولهم  

الوق  الحالّي وفي نفس  تقنیات مختلفة لتحقیق  دائما  من أجل االحتفاظ علی جمهورها  فتستخدم  ت جذب جماهیر جدیدة. 
 هذا الهدف، ومن جملة هذه األسالیب هي التكرار الذي یستخدمه اإلعالم بغیة السیطرة علی أفكار المخاطبین وعقولهم.

مباش غیر  لغة  اإلعالم  وسائل  تستخدم  حیث  ومبالغته،  المعنی  إلیصال  مباشرة  غیر  طریقة  هي  التكرار  تقنیة  لنقل  وإّن  رة 
كبر علی متلّقیها، والغرض الرئیس للغة األیدیولوجّیة في وسائل اإلعالم هو توجیه الجمهور إلی   أیدیولوجیتها؛ لیكون لها تأثیر أ
هدف محّدد، إذ تّم إجراء عدد غیر كثیر من الدراسات حول العالقة بین التكرار واألیدیولوجیا في اإلعالم، فتسعی هذه الدراسة  

یفّیة استخدام وسائل اإلعالم تقنیة التكرار لغرس المعاني الخفّیة في الالوعي من أذهان الجمهور. واخترنا في هذه  إلی إظهار ك
فبرایر   إلی  أبریل  لفترة  هادفا   اختیارا   السعودّیة  و"العربّیة"  اإلیرانّیة  "العالم"  قناَتي  من  إخبارّیة  عشرة نصوص  م،  2020الدراسة 

 یِن القناتیِن لتحقیق أهدافهما المنشودة باستخدام تقنیة التكرار.  وفحصنا كیفّیة محاولة هات
 فهناك ثالثة أسئلة رئیسة یحاول البحث اإلجابة عنها وهي:  

 ما الغرض الرئیس من استخدام التكرار في وسائل اإلعالم العربّیة؟ -1
 ما دور التكرار في لفت انتباه المخاطب العربّي إلی المعاني الخاّصة؟ -2
 ما دور التكرار في تعمیق المعاني الخفّیة في أخبار إیران الفضائّیة في وسائل اإلعالم العربّیة؟ -3

 الفرضّیات . 1. 1

الناس   أذهان  في  وزرعها  المعاني  بعض  علی  التركیز  تحاول  وهي  إاّل  الّتكرار  إلی  تلجأ  العربّیة ال  اإلعالم  وسائل  أّن  یبدو 
المعاني الخفّیة إلی المتلّقین. فیؤّدي استخدام تقنیة التكرار إلی غرس المعاني المستهدفة في  بصورة غیر مباشرٍة، محاولة  لنقل 

 الالوعي من الذهن حتی تتمّكن وسائل اإلعالم من تحقیق أهدافها بهذه الطریقة.  

 . سابقة البحث 2 . 1

أّن   مفاد غالبّیة هذه األبحاث كّرست علی  تّمت كتابة العدید من البحوث حول التكرار، وعندما قمنا بفحصها، وصلنا إلی 
كادیمّي حول التكرار في النصوص اإلعالمّیة، خاّصة فیما یتعلق بإبراز األخبار اإلیرانّیة في   النصوص األدبّیة. وقّلما یوجد بحث أ

فل  ، جانبا  األبحاث  بعض  في  العابرة  المراجع  تركنا  إذا  بأّنه  القول  یمكن  ولعّله  العربّیة،  اإلعالم  بحث  وسائل  أّي  إجراء  یتّم  م 
مستقّل في هذا المجال، إذ شّجعنا شغور البحث العلمّي في هذا المجال أن تحظی هذه القضیة باهتمام متزاید لجذب انتباه  
الباحثین في هذا المجال، فنشیر في الفقرات التالیة إلی بعض األبحاث التي أشارت بإیجاز إلی موضوع التكرار في النصوص  

 اإلخبارّیة:
- ( القادر طاش  عبد  في  1993أشار  تسهم  تزال  وال  أسهمت  اّلتي  العوامل  إلی  الغربّي«  اإلعالم  في  »اإلسالم  كتابه  في   )

العقل   في  والعرب  لإلسالم  مسیئة  صورة  لترسیخ  اإلعالم  وسائل  محاولة  كیفّیة  إلی  فأشار  العالم  في  اإلسالم  صورة  تشویه 
أّن   إلی  الباحث  وذهب  الغربّي،  ما  الجماهیرّي  لترسیخ  الغربّیة  اإلعالم  وسائل  تستخدمها  اّلتي  التقنیات  إحدی  هو  التكرار 

 تقصده في أذهان الجمهور. 
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- ( رمزي  ماهیناز  الطفل  2000وأشارت  قدرة  تنمّیة  في  التلفزیونّیة  األطفال  لبرامج  الفّنّیة  األسالیب  »دور  أطروحتها  في   )
 المعاني في أذهان األطفال عبر استخدام التكرار.علی فهم وتذكر المضمون« إلی دور التلفاز في غرس 

نیویورك تایمز قبل  2003وأشار أحمد علي محمد زیدان ) - التغطیة اإلخبارّیة لصحیفة  ( في جزء من رسالته »اتجاهات 
الحرب األمریكّیة علی العراق« إلی أّن وسائل اإلعالم الغربّیة، بما في ذلك نیویورك تایمز، استخدمت أسلوب التكرار للتأثیر  

 لغزو العراق.  علی الرأي العام من أجل تمهید الطریق 
- ( رهیب  فؤاد  أستبرق  في  2009وقام  األمریكي  لالحتالل  اإلعالمّیة  »المعالجة  بعنوان  الماجستیر  بمرحلة  رسالته  في   )

النسخة العربّیة« في الجامعة األردنّیة بتناول دور األیدیولوجیا في حرب الدعایة األمریكّیة ضد العراق  -العراق، مجلة نیوزویك
 هو إحدی التقنیات التي استخدمتها وسائل اإلعالم لتمّهد الطریق لضربة عسكرّیة ضد العراق. وقال إّن التكرار 

إیلواري ) - أثر التكرار في فصاحة بوستان« إلی  2012ش/  1391وأشارت بتول واعظ ورقّیة كاردل  م( في مقالتهما »دراسة 
 تقنّیة التكرار ودوره في غرس المعاني لهذا الكتاب. 

ر - محمد  )وأشار  علوي  علي  محمد  وسید  تخشید  وقوة  2014ش/  1393ضا  العقل  "شبكات  بعنوان  لهما  بحث  في  م( 
بالمعاني السلبیة عن إیران مع   أّنه امتألت أذهان الرأي العام الغربّي  النووّي« إلی  إیران  لبرنامج  اإلعالم في تمثیل غیر واقعي 

ة، لدرجة أّن الجمهور لم یصّدق األخبار اإلیجابّیة حول نشاطات إیران  استمرار انتشار األخبار السلبّیة في وسائل اإلعالم الغربیّ 
 النووّیة من مصادر موثوقة.

-   ( خضیر  جبر  سجود  لتكرار  2016فحص  األیدیولوجیا  »وظائف  الفلسطینّیة  النجاح  بجامعة  للماجستیر  رسالته  في   )
ووّضح والسیسي«  ومرسي  مبارك  الثالثة،  مصر  رؤساء  خطابات  في  في    الكلمات  التكرار  استخدام  السیاسیون  یتعّمد  كیف 

 خطاباتهم إلقناع الناس بجدول أعمالهم السیاسّیة من أجل البقاء في السلطة. 
-  ( منصور  نمر  حسام  محمد  االلكترونّیة  2017واعتبر  المواقع  في  غّزة  حصار  لقضّیة  الخبرّیة  »األطر  أطروحته  في   )

حدی تقنیات إبراز المعنی في اإلعالم ذاكرا   كیفّیة استخدام وسائل اإلعالم الغربّیة  للصحف األمریكّیة والبریطانّیة« التكرار إ
 واألوروبّیة هذه التقنیة لتغطیة أخبار الكیان الصهیونّي وغزة ونقل المعاني الخاّصة.  

قاسمي  - )وأشار  وآخرون  الخط2019ش/  1398نسب  »تحلیل  عنوانه:  زباني"  "جستارهاي  بمجلة  طبع  بحث  في  اب  م( 
اللغوّي لالنسحاب األمریكي من المعاهدة النووّیة اإلیرانّیة في قناتي العربّیة والمنار« إلی أّن التكرار هو أحد األسالیب لترسیخ  
المعنی في أذهان الجمهور وأكدوا علی دوره في الخطاب اللغوّي الموجود في القناتین وكیفّیة لفت انتباه الجمهور إلی موضوع  

 محّدد. 
م( في مقالتهم بمجلة بحوث في اللغة العربّیة وآدابها »تحلیل خطاب 2020ش/  1399نسب وآخرون )كما أشار قاسمي  -

طلبات أمریكا المتكّررة للتفاوض مع إیران في قنوات العربّیة والجزیرة والمیادین علی أساس نظرّیة فان دایك« إلی كیفیة قیام  
 المقصود بشكل غیر مباشر عبر استخدام الحروف وتكرارها.  وسائل اإلعالم بتسلیط الضوء علی معناها

قاسمي - )وأشار  وعسكري  "پژوهش 1399/2020نسب  بمجلة  مقالتهما  في  عربي"م(  ادبیات  و  زبان  در  ترجمه   های 
ن ألسالیب »المواقف الخفّیة للسیاسة واألیدیولوجیا في ترجمة المفردات اإلعالمّیة« إلی كیفّیة استخدام المترجمین اإلعالمیی 

 غیر مباشرة إلخفاء المعنی الخفّي ونقلهم األیدیولوجّیة الخاصة للجمهور.   
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المجال، حیث   ا شامال  في هذا  بحث  أو  مقالة مستقلة  المؤلفین لم یجدوا  أّن  السابقة هو  البحوث  البحث عن  یمّیز هذا  وما 
ال هذه  مؤلفي  لكن  مثالین،  أو  واحد  مثال  علی  السابقة  األبحاث  نقل  اقتصرت  كیفّیة  إلظهار  العدیدة  األدّلة  استخدموا  مقالة 

 المترجمین إیدیولوجیتهم للجمهور من خالل اختیار المفردات بشكل غیر مباشر في قناتین لهما مواقف متناقضة إلی حّد ما.

 . ظروف نشأة النص 2

ي أجزاء من االقتصاد اإلیرانّي لتفاقم  لم تزل تستمر الضغوط األمریكّیة القصوی وال تزال تخلق العقوبات األمریكّیة عقدة ف
ا ما تكون مصحوبة بمرفق إعالمّي، فإن اإلعالم الغربّي   الوضع االقتصادّي بالبالد. وبالنظر إلی أّن قرارات الزعماء الغربّیین غالب 

واإلعال االقتصادّیة  الهجمات  هذه  من  الرئیس  والغرض  اإلیرانّي،  الشعب  أذهان  في  الیأس  بذور  یبّث  ا  هو  أیض  القصوی  مّیة 
وسائل   الذي صّورته  المظلم  الفضاء  المثال في هذا  فعلی سبیل  بدوننا،  والتّطور  التقّدم  المستحیل  من  أّنه  الفكرة  غرس هذه 
اإلعالم الغربّیة، تّم إطالق أقمار صناعّیة إیرانّیة منها قمر »النور« إلی الفضاء من إیران، فإطالق هذا القمر الصناعّي في تلك  

 ف المظلمة أزال الستار عن الحقائق وسّلطت الضوء علی جوانب من القدرات العلمّیة اإلیرانّیة.الظرو
وأثار إطالق القمر الصناعّي اإلیراني إلی الفضاء ردود فعل مختلفة في وسائل اإلعالم، فقد اّتخذت كل من وسائل اإلعالم 

وأس مختلفة  مواقف  العربّیة،  اإلعالم  وسائل  ومنها  لسیاساتها  العالمّیة  ا  وفق  وتغطیته  الخبر  هذا  انعكاس  حول  متنّوعة  الیب 
اإلخبارّیة، فإحدی هذه الطرق هي استخدام التكرار للحّث علی المعنی المقصود، إذ حاولت كٌل من هذه القنوات إبراز السمة  

 حدید المعنی المقصود.  اإلیجابّیة أو السلبّیة لهذا اإلجراء اإلیرانّي باستخدام التكرار وتحقیق الهدف من خالل ت

 التكرار . 3

بمثابة أراٍض زراعیة،   بأّن أذهان البشر هي  النظریة  هناك نظرّیة في علم االّتصاالت تسّمی نظرّیة الغرس؛ حیث تعتقد هذه 
وسائل   تْتركها  مدی  طویلة  آثار  »لقیاس  األراضي  هذه  في  بذورهم  یزرعون  الذین  المزارعون  هم  اإلعالم  وسائل  وأصحاب 

»علوان،  اإلعال طویلة«  تعرض  ولمدد  معّین  لمضمون  تعّرضهم  عند  المتلّقین  علی  مصطلح  33:  2008م  أصبح  »وقد   »
الغرس یرتبط منذ الستینات بالنظرّیة التي تحاول تفسیر اآلثار االجتماعّیة والمعرفّیة لوسائل اإلعالم وخاّصة التلفزیون اّلذي  

الصور المتكّررة إلی الحد اّلذي یعتبره المشاهدون أّن الواقع االجتماعّي یسیر علی  یقّدم عالما  مماثال  من الرسائل الموّحدة و
»رمزي،  التلفزیون«  خالل  من  یصّورها  اّلتي  نفسها  بذور  81:2000الطریقة  تزرع  التي  األسالیب  إحدی  هو  التكرار  فإّن   .»

 المعنی في أذهان الجمهور.  
تتكّون  الناس  أذهان  بأّن  النفس  علم  أثبت  یتّم    ولقد  للعقل،  مفهوم  أو  معنی  یتكّرر  والالوعي"فعندما  قسمین:"الوعي  من 

العقل،   لها  ویستسلم  فشیئا   شیئا   اإلنسان  عقل  في  المعاني  هذه  فتتجّذر  الذهن،  من  الالوعي  قسم  في  المعاني  هذه  تخزین 
قل المخاطب وفكره، كما یعمل علی  حیث یلعب »تكرار الرسالة واستمرارها مع تنویعها دورا  بارزا  في ترسیخ مضمونها في ع 

تقّبل ما یطرح علیه«. »أبو نصر، إلی  یدفعه  مما  المستمر  العقل في حالة من اإلجهاد  لنا سّر  57:  2010جعل  ولعّله یظهر   »
أدباء أفكار  في  التقنیة  إذ نری استخدام هذه  فیها،  الالوعي وتستقّر  إلی  تتسّرب  مثل    تكرار األذكار واألدعیة ألّن هذه المعاني 

عن   النهي  ینوي  وحیث  الحسنة،  الصفات  من  المزید  یستخدم  بالمعروف،  یأمر  أن  السعدي  »ینوي  فعندما   ، أیضا  السعدي 
المنكر، فإنه یظهر المزید من الجوانب السلبّیة للفساد أي أنه یبالغ في التعبیر عن القبح لكي یبغضه في قلب اإلنسان« »واعظ  

 «.149:1391وكاردل إیلواري،
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أ یدخل  كما  حّتی  األخری  تلو  واحدة  علیه  بها  فیضرب  الخشب  علی  المسمار  إدخال  في  النّجار  یستعملها  المطرقة  ّن 
الناس   ، فنجد الكاتب أیضا  یستخدم التكرار كهذه المطرقة من أجل إدخال بعض المعاني في أذهان  المسمار الخشب تماما 

 «.  198-199: 1986تمام خاص بمدلوله« »السید، و»التكرار یدّق القلب بعدد ما تكّرر اللفظ موحیا  باه
التأثیر في المتلّقي وإقناعه، فالكاتب في وسائل اإلعالم   فإّن الخبر هو مجموعة من الجمل والعبارات وغرضها الرئیس هو 

كید علی شيء معّین إذ یسیطر علی األذهان ویمّهد الطریق لقبول المعاني من قب ل المتلّقین بصورة  یهتّم بالتكرار هادفا  إلی التأ
ملیار خلّیة، تّتصل    100غیر مباشرة، حیث »یحتوي دماغ اإلنسان شبكة االّتصاالت من الخالیا العصبّیة التي یصل عدده إلی  

بعضها ببعٍض اّتصاال  شامال  ومعّقدا  وتتوّلد التجربة بعد عملّیة اّتصال بعضهم علی بعض، كل ما ورد من المعاني في أذهان  
خر في هذه الخالیا، إذ ال ینعكس الذهن كل ما نشاهده من الوقائع في الحیاة الیومّیة كما هي، بل یعالجها باستخدام  الناس یّد 

الصور   من  البعض  دماغنا  في  اّدخرنا  الحقیقة  ففي   . تلقائيٌّ هو  المعالجة  هذه  من  الكبیر  والقسم  سابقا   المعاني  من  اّدخر  ما 
 «.294:1393والتحلیل« »كاستلز،   األرشیفّیة التي تتوّلد عن التجربة 

أن  والحظوا  الكالم  في  التكرار  اجتناب  علی  العلماء  أجمع  إاّل  ّلقد  إلیه  یلجأ  ال  التكرار  أّن  كذلك  و»رأوا  األصل  هو  هذا 
بطبیعة   أن یخّل  إذ ذلك من شأنه  باالجتناب،  الكالم جدیر  في  الواحد  اللفظ  المتكلم ألّن تكریر  إلیه  تواصلّي یقصد  لغرض 

المتكّلم«.  عم علیه  ینطوي  اّلذي  اللغوّي  الفقر  علی  والداللة  والضجر  الملل  إلی  السامع  دفع  حیث  من  الخطاب  تبلیغ  لّیة 
 «.54:2011« وأجمع النّقاد علی تقبیح التكرار اّلذي ال یأتي لمعنی وال یؤّدي غرضا  »الحولي، 29: 2011»زورقي، 

عنی ویزید من تأثیره »ألّن التكرار له إسهامه الكبیر في إضفاء الجمالّیة إلی  فإن تطبیق أسلوب التكرار في النصوص یعّمق الم 
النص وإلی جانب الوظیفة الجمالّیة نجد التكرار یحمل الوظیفة التعبیرّیة، حیث یصبح مركز الثقل الداللّي للّنص« »طاهري  

 «. 97:  1400نیا وآخرون، 
د أّن في توظیفه نقطة "إّما للتوكید أو لزیادة التنبیه أو التهویل أو التعظیم  هناك أغراض عدیدة في استخدام التكرار ومن المؤكّ 

معصوم،   المكّرر"»ابن  بذكر  التلّذذ  المقصود"  348  -  345:  1969أو  المعنی  كید  تأ هو  التكرار  من  األساسّي  و"الهدف   »
ر أن یمّهد الطریق إلی أن یثبت المعنی  « فیحاول التكرا 194:  1998«" والتوكید هو الغالب فیه" »اللبدي،  22:  1994»عیاد،  

في الضمیر الالوعي لإلنسان، إذ »یعتقد فان دایك بأّن التكرار كأداة بالغیة یجب فحصه أیدیولوجیا  من أجل الحصول علی  
 «.Khdair ، 2016: 35الهدف الرئیس الذي یقصده السیاسیون« »

. والرأي العام العالمّي مليء باألخبار السلبّیة عن إیران    یتّم نشر مئات أخبار سلبّیة عن إیران في وسائل اإلعالم العالمّیة یومّیا 
فیقبلها   الجمهور،  إقناع  علی  القدرة  لدیه  األخبار  هذه  كان  فلو  هذه،  اإلعالم  وسائل  في  مختلفة  بطرق  یوم  كل  تتكّرر  التي 

فال،  وإاّل  الكلمة    المخاطب  لتبیین  التكرار  »یستخدم  حیث  المخاطبین  إقناع  هو  التكرار  یقصدها  التي  األهداف  وإحدی 
« فتظهر األبحاث أن وسائل اإلعالم نجحت في مهّمتها بشأن  126:1397وتنویرها إلقناع الجمهور« »صیادي نژاد وآخرون،  

ا مختلفة حول امتالك إیران لأل سلحة النووّیة علی سبیل المثال، مما أّثرت علی الرأي العام  إیران إلی حّد ما، فقد نشرت أخبار 
الغربّي إلی حدٍّ كبیٍر، حتی أّنه لو أعلنت معاهد استطالع الرأي أو المسؤولون التابعون لألمم المتحدة خالف ذلك بأّن إیران  

أ نّیة المتالك سالح نووّي، فإّن الرأي العام الغربّي لن یصّدق ذلك، ألن  الناس ملیئة باألخبار السلبّیة عن  لیست لدیها  ذهان 
م، أن طهران أوقفت برنامج أسلحتها  2007إیران التي تتكّرر كل یوم »وكان تقدیر المخابرات الوطنّیة األمریكّیة قد أعلن عام  

لحة نووّیة أو  وأكد رئیس الطاقة الذرّیة محمد البرادعي أّنه ال یوجد دلیل علی وجود برنامج أس   2003النووّیة منذ خریف عام  
وجود منشآت غیر معلنة في إیران. مع ذلك ومن أجل ترسیخ الصورة السلبّیة ألنشطة إیران النووّیة في الرأي العام األمریكّي،  
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«،  94:  1393فإّن هذین الخبرین لم یكن لهما تأثیر علی نطاق واسع في الرأي العام لتلك الدول وقبولهما« »تخشید وعلوي،  
 «. 51-53: 1986الم الغربّیة »توّظف العدید من األسالیب والتكنیكات ومنها التكرار« »العویني، ألّن وسائل اإلع 

ومثال آخر في هذا المجال هو العراق، حیث استحوذ اإلعالم أوال  علی أذهان الناس بتكرار المعاني والمفاهیم المقصودة  
أسلوب   الصحف  »فاستخدمت  نووّي.  لسالح  صدام  امتالك  مخاطر  علی  حول  تؤكد  معّینة  تصّورات  تأصیل  بهدف  التكرار 

وحشّیة النظام العراقّي واستخدامه لألسلحة البیولوجّیة والكیمیائّیة علی المسجونین اإلیرانیین كحقول تجارب لهذه األسلحة«  
آخر وهو إبراز المعنی    (. باإلضافة إلی إدخال المعاني إلی عقول اإلنسان وضمیره، فإن للتكرار دورا مهّما  83 :2010»أبو نصر،  

ا في إبراز نقاط القوة ألنفسنا وإب ا هام  راز  والمبالغة فیه. فیقول فان دایك: »إّن التكرار من االستراتیجیات الخطابّیة اّلتي یلعب دور 
« ویسعی فان دایك من خالل نظریاته عن األیدیولوجیا والسلطة إلی  50:  1398الضعف لآلخرین«.»كشوردوست واآلخرون،  

ظهار بأّنه كیف تستخدم مجموعتان متعارضتان التقنیات اللغوّیة والخیارات المتناسبة إلضفاء الشرعّیة علی السلطة »صفایي  إ
أن 23:  1394وسلطاني،    أي  الخاّصة،  خصائصهم  علی  بناء   مجموعتهم  یصّنفون  المجموعة  أعضاء  أّن  یعتقد  وهو   »

هم واألشخاص الذین ال یمتلكون هذه المیزات یضعونهم خارج هذه  األشخاص الذین لدیهم هذه المیزات هم في مجموعت
المجموعة، فتعتمد العضویة في المجموعة أوال  وقبل كل شيء علی من ینتمي"لنا"ومن ال ینتمي ولذلك یقترح المبادئ األربعة  

 التالیة لتحلیل األیدئولوجیا:

 المغاالة في إیجابیاتنا.  -
 سلبیاتهم.المغاالة في  -
 التهمیش في سلبیاتنا. -
 التهمیش في إیجابیاتهم.  -

ا   ا مفهومی  وفي رأیه، یمكن استكشاف أیدئولوجیة الخطاب باستخدام هذه المعاییر األربعة »تشكل هذه الحالة المحتملة مربع 
 :Van Dijk، 2000یسمی"المربع األیدیولوجي" ویمكن استخدام هذا المربع لتحلیل جمیع مستویات هیاكل الخطاب« »

« فیلجأ كل من هذه المجموعات إلی اإلبراز والتهمیش من أجل نقل المعاني الخاّصة إلی المخاطب ویقوم بتكرارها حتی  44
السابقة«   وآرائه  أفكاره  علی  كید  للتأ التكرار  المتحّدث  »یستخدم  دایك  فان  قول  علی  استنادا   المقصود.  المعنی  ترسیخ 

«vandijk،2004: 83اول التكرار أن یمّهد الطریق إلی أن یثبت المعنی في الضمیر الالوعي لإلنسان، إذ »یعتقد فان  «. فیح
السیاسیون«   یقصده  الذي  الرئیس  الهدف  علی  الحصول  أجل  من  أیدیولوجیا   فحصه  یجب  بالغیة  كأداة  التكرار  بأّن  دایك 

«Sojoud Jaber Khdair،2016:35.» 
اإلخباریة لقناتي العربّیة والعالم لتحدید كیفیة استخدام هاتین القناتین التكرار لنقل المعنی  فنقوم حالیا  بفحص النصوص  

 الخفّي وإبرازه.

 . تكرار االسم 1. 3

من الكلمات التي تكّررت في النصوص اإلخباریة لقناة العالم هي »النجاح واإلنجاز«، إذ حاولت القناة تسلیط الضوء علی  
هذ باستخدام  إیران  علی  نجاح  یقدر  ال  الفضاء  إلی  صناعّیة  أقمار  إطالق  وإّن  اإلخبارّیة.  نصوصها  في  وتكرارها  المفردات  ه 

ا لإلیرانّیین. وهي   ا قیم  القیام به إاّل عدد قلیل من دول العالم المتطّورة، وتحقیق ذلك في ذروة العقوبات األمریكّیة یعّد إنجاز 
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لی منع اإلیرانیین من تحقیق النجاح، والوثیقة اّلتي یمكن االستناد بها هي فوز  تزیل الستار عن أّن العقوبات لم تكن قادرة ع 
 اإلیرانیین إلطالق القمر في ذروة العقوبات. 

 «. 2020أبریل  22أطلق حرس الثورة اإلسالمّیة في إیران ألّول مّرة وبنجاح أّول قمر صناعّي عسكرّي »قناة العالم،   -
الثورة اإل   - أّن نجاح عملّیة إطالق القمر الصناعّي متعّدد األغراض »قناة العالم،  القائد العام لحرس  سالمّیة في إیران أكد 
 «. 2020أبریل22
 «.2020أبریل  22قالت طهران. . . إّنها وضعت ثالث أقمارها االصطناعّیة المحلّیة الصنع في مداره بنجاح »قناة العالم،  -
 «.2020أبریل23أّول قمر صناعّي عسكرّي »قناة العالم،  ویوم األربعاء الماضي، أطلقت إیران بنجاح -
 «. 2020أبریل23واشنطن تقّر بنجاح إیران في وضع قمر صناعي في مدار األرض »قناة العالم،   -
  أبریل 23أقّرت الوالیات المّتحدة األمریكّیة بنجاح تجربة إیران في وضع قمر اصطناعي علی مدار األرض »قناة العالم،    -

2020 .» 
 «. 2020أبریل22وأشار إلی أّنها أّول خطوة وأّول تجربة كانت مكّللة بالنجاح »قناة العالم،  -
 «. 2020أبریل22المزید من اإلنجازات والتطورات الكبیرة والجدیدة تحّققها إیران علی صعید الفضاء »قناة العالم، -
 «.2020أبریل22ات اإلستراتیجّیة »قناة العالم،وصّرح سالمي قائال  إّن هذا اإلنجاز یعتبر قفزة في مجال المعلوم  -
 «. 2020أبریل22هذا اإلنجاز سیغّیر الكثیر من المعادالت العسكرّیة في المنطقة »قناة العالم،  -
  22هذا اإلنجاز الفضائي العظیم هو نوع من الغزو الفضائي العسكري الذي لطالما احتكرته القوی العظمی »قناة العالم،   -

 «. 2020أبریل
العلمّي   بالتقّدم  الخبر  هذا  یقرأ  الذي  الجمهور  وسیخبر  العبارات،  هذه  كل  في  إیجابّیة  داللة  واإلنجاز"  "النجاح  لكلمتي 
كلمة   هي  كثر،  أ ذهنه  إلی  تتبادر  التي  والكلمة  إلیران،  العلمّیة  القّوة  ذهنه  في  ویستعرض  الخبر  هذا  الجمهور  فیقرأ  إلیران. 

و"اإلنجا اللطیف  "النجاح"  الشعور  فهذا  النجاح.  قیمة هذا  یضاعف  إذ  العقوبات،  قلب  في  تحّقق  الذي  النجاح  ز"، والسّیما 
 سیترّسخ في ذهن المخاطب بتكرار كلمة "النجاح"و"اإلنجاز" وسیشعر بمشاعر إیجابّیة تجاه إیران.

تعبیر عن القول بأّنه ال یتحّقق النجاح إاّل  ومن األهداف التي یسعی األعداء إلی تحقیقها هو إلقاء الهزیمة علی اآلخرین وال
بأّنه من الممكن أن یقف المرء   لمن كان تحت مظّلة الغربیین، كلمة النجاح تبّدد كل هذه األفكار وترسل المعنی للجمهور 

 علی قدمیه ویحّقق النجاح.  
وقد قامت بتكرارها علی نطاق واسع،    ومعاكسا  لقناة العالم حیث كان النجاح أو اإلنجاز من الكلمات الرئیسة في نصوصها 

فلجأت قناة العربّیة إلی التهمیش في هذه األرضّیة؛ إذ حاولت عدم استخدام هذه المفردات أو استخدامها في جمل ذات سیاق  
 سلبّي أم الجمل التي لها روح الدعابة والسخریة لتقلیل قیمة النجاح اإلیرانّي في قولها: 

في المجال الصاروخّي اإلیرانّي« هكذا قالت عنه إیران، إاّل أّن قائد القّوة األمریكّیة الفضائّیة. .  »إنجاز كبیر وتطّور حدیث    -
العربّیة،   »قناة  تكنولوجیا  أّي  یمتلك  القمر ال  إّن  قائال    .  . األمر.  . فضح  إذ  2020إبریل26.  بالتهمیش؛  العربّیة  قناة  قامت   »

حد تعبیر قائد قوة الفضاء األمریكیة حیث قال إّن هذا القمر الصناعي ال یمتلك أّي  تستهزئ في هذه العبارة بإنجاز إیران علی  
 تقنیة.  
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تكّررت كلمة "تطور" في األخبار المتعلقة بقناة العربّیة، لكن هذه القناة لم تستخدم كلمة "تطور" في األخبار المتعلقة بإطالق  
بر الجمهور بأّن هذا اإلطالق یمّهد الطریق لتطویر إیران أسلحة  القمر الصناعي إال في جمل ذات سیاق سلبي فحاولت أن یخ

 بالیستیة ذات رؤوس نووّیة.  
 «.2020أبریل25علی المجتمع الدولي عدم سماح إلیران بتطویر برنامجها البالیستي »قناة العربّیة،  -
  أبریل 23للتكنولوجیا البالستّیة المتقّدمة »قناة العربّیة  من جهته قالت إسرائیل إّن هذا اإلطالق مجرد واجهة لتطویر إیران    -

2020 .» 
 «.2020  أبریل23هذا النشاط یمّثل غطاء  لتطویر صواریخ بالیستّیة »قناة العربّیة،   -
 «. 2020 فبرایر 9إّنه یساعد إیران علی تطویر تكنولوجیا الصواریخ البالستّیة. »قناة العربّیة،   -

ة تطویر فیما یتعّلق بالصواریخ البالیستّیة اإلیرانّیة وراءه معان كثیرة، إذ أّن الصواریخ البالیستّیة لدیها  اإلكثار من استخدام كلم
القدرة علی حمل رؤوس نووّیة، مما ال ریب فیه أّن وسائل اإلعالم المعارضة إلیران تسعی لیال ونهارا لتحّقن الرأي العام بهذه  

القنبلة النوویة وهي التي ترفضها القوانین الدولّیة وال أحد في الرأي العام العالمّي یوافق  الفكرة أّن إیران تسعی للحصول علی  
إیران   عن  سلبّیة  صورة  تقدیم  إاّل  »البالیستیة«  كلمة  جانب  إلی  »التطّور«  كلمة  تكرار  من  الغرض  فلیس  ذلك.  تحقیق  علی 

ن الدولّیة. فیؤّدي تكرار هذه الكلمات إلی ترسیخ المعنی في ذهن  والتوكید عنها بأّن إیران دولة متمّردة وال تلتفت إلی القوانی
الجمهور أیضا ویرسل رسالة إلیهم للتخّلي عن شكوكهم وخضوعهم أمام ما تتحّدث عنه وسائل اإلعالم وقبولهم بأّن الحقیقة  

 لیست إاّل ما تتحّدث عنها هذه الوسائل.
الضوء علیه في هذه العبارات هو أّن هذه الوسائل اإلعالمّیة تحاول إبراز  المعنی اآلخر الذي تسعی كلمة "تطویر" إلی تسلیط  

الروح   وال  الذرّیة  القنبلة  یحب  الذي ال  العالمّي  العام  الرأي  في  عنها  سلبّیة  صورة  وتصویر  إلیران  والقتالّیة  المتشّددة  الروح 
"تطوی لكلمة  المتكّرر  االستخدام  اإلكثار من  فإّن  والقتالیة.  ویجعلهم  المتشّددة  إیران  أمام  الجمهور  األخبار یضع  في هذه  ر" 

تلتزم   وال  سلمّیة  لیست  فهي  البالیستیة،  األسلحة  توسیع  في  برغبتها  أبدت  إیران  ألن  البلد  هذا  تجاه  الرضا  بعدم  یشعرون 
المختلفة  الجمل  في  وتكرارها  البالیستّیة"  الصواریخ  "تطویر  لكلمة  المتكّرر  االستخدام  فأّدی  المعنی    بالقانون.  تهمیش  إلی 

 المهم، وهو التزام إیران بالمعاهدات الدولّیة المتعلقة باألنشطة النووّیة السلمّیة، وهو ما لم یرد ذكره في هذا الخبر وتّم تهمیشه. 
كما أّن القناة قامت باستخدام كلمة "نجاح" أقل في نصوصها نجدها أیضا  مستخدمة كلمة النجاح في جمالت إما أن یكون  

فكرة في    سیاق أو لخلق  النجاح  قیمة هذا  التقلیل من  الخبر وتهدف وراءها  لهذا  الرسمّي  المصدر  أنه لیس  أو  ا  الجملة سلبی 
 أذهان الجمهور بأّن مصدر الخبر غیر موثوق به ومن الممكن أن تكون هذه األخبار كاذبة.  

أّن   - إلی  تشیر  تویتر  إلعالنات  والخصوصّیة  أّول    المعلومات  إطالق  »قناة  ...  بنجاح  الفضاء  إلی  عسكرّي  صناعّي  قمر 
 «. 2020أبریل 26العربّیة، 

علی سبیل المثال، جاءت هذه العبارة بعد الفقرة السابقة التي سّخر فیها من تطور إیران، أي إّن سیاق النص سلبي والكلمة  
تر وهو المصدر اّلذي فیه إمكانیة نشر أخبار  متأثرة بهذا السیاق، إضافة  إلی ذلك فإّن مصدر الخبر في هذه العبارة هو موقع توی

  كاذبة.

 كلمة النجاح تستخدم أیضا في هذه العبارات لقناة العربّیة:
والوالیات    - طهران  بین  توّترا   یشهد  وقت  في  وذلك  مداره  إلی  بنجاح  للبالد  عسكري  صناعي  قمر  أّول   .  . أّن.  إلی  یشار 

 «.2020أبریل22النووّي والصاروخّي »قناة العربّیة،  المتحّدة إزاء برنامجي إیران 
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والوالیات    - طهران  بین  توّترا   یشهد  وقت  في  وذلك  مداره  إلی  بنجاح  للبالد  عسكري  صناعي  قمر  أّول   .  . أّن.  إلی  یشار 
 «.2020أبریل23المتحّدة إزاء برنامجي إیران النووّي والصاروخّي. »قناة العربّیة،  

لمة "النجاح" ظهر هذان التعبیران »توّتر بین طهران والوالیات المتحدة« و»البرنامج النووّي اإلیرانّي«.  مباشرة بعد استخدام ك 
فعندما یری الجمهور هذا الخبر أو یسمعونه یتذّكرون التوّتر بین إیران والوالیات المتحدة أو برنامج إیران النووّي، وهذا النجاح  

لبروز ویقصد به إبراز جزء من المعلومات، أمرا  جوهریا  في تأطیر النصوص الخبرّیة، حیث  یتأّثر بهذا المعنی الجدید. »فیعّد ا
تبرز عناصر معّینة بطریقة تهدف لتقدیم معنی محّدد، ویمكن تحقیق البروز بوساطة التكرار والربط بین قضّیة وقضایا وأحداث  

 «.41:  2017أخری« »منصور، 
قناة العالم هي »الدفاعّي والّسلمّي«. فلو تعّمقنا في الزمن الذي قامت فیه إیران بإرسال  ومن المفردات التي تكّررت كثیرا في 

اعتقاد   الحرب وبحسب  رائحة  منها  تفوح  الفارسّي  الخلیج  في  التحرّكات األمریكّیة  بأّن  الفضاء سنری  إلی  الصناعّیة  األقمار 
إل یستند  ذریعة  عن  الظروف  هذه  في  یبحث  ترمب  فإن  الخبراء  قمر  بعض  إطالق  من  أفضل  عذر  وأي  إیران،  لمهاجمة  یها 

 صناعّي یمكن وصفه بأّنه تطویر برامج نووّیة وصاروخّیة تستهدف اإلضرار بالمصالح األمریكّیة؟ 
الشامل،   الدمار  أسلحة  علی  الحصول  بذریعة  للعراق  أمریكا  غزو  من  قلیلة  أیام  قبل  بالضبط  بأّنه  سابقا   شاهدنا  وكما 

بما في ذلك نیویورك تایمز رّكزت علی إخفاء العراق ألسلحة الدمار الشامل، إذ جاءت فكرة إخفاء العراق    »الصحف الغربّیة،
بأسلحة الدمار الشامل هي الفكرة التحریضّیة المباشرة األكثر تكرارا  في الحرب علی العراق وبتكرار الكلمات المتعّلقة بهذه  

المعنی   نقلوا  اإلخبارّیة،  نصوصهم  في  العراق« »زیدان، القضیة  لغزو  تمهیدا   العام  للرأي  أنه  112:  2010المنشود  والمهم   .»
»كّلما اقتربنا من وقت الغزو األمریكّي للعراق شاهدنا بأّنها زادت من تكرار مفردات هذه الصحیفة الخاصة« »المصدر نفسه:  

لی هاتین الكلمتین في األخبار المتعلقة بإطالق  «. قامت قناة العالم، لفهمهما للظروف السیاسّیة الراهنة، بتسلیط الضوء ع95
الدفاعّیة   هو  المقصود  المعنی  وهذا  تكراره،  خالل  من  العام  الرأي  إلی  بهما  الخاص  المعنی  إیصال  محاولة   الصناعّي  القمر 

 وسلمّیة اإلطالق.  
  إبریل 22لقّوة الدفاعّیة »قناة العالم،  وصّرح سالمي قائال  إّن هذا اإلنجاز یعتبر قفزة في مجال المعلومات اإلستراتیجّیة ل  -

2020 .» 
 «. 2020إبریل24إّن استخدام التكنولوجیا الفضائّیة ألهداف سلمّیة هو جزء من البرنامج الدفاعّي »قناة العالم،  -
مي تماما  و. . . له أهداف  إّن برنامج إیران الّنووّي وفقا  لفتوی قائد الثورة اإلسالمّیة وتقاریر الوكالة الدولّیة للطاقة الذرّیة سل   -

 «.2020إبریل 24دفاعّیة »قناة العالم، 
 «. 2020أبریل23أكدت إیران أّن "نور" مصمم لألغراض الّسلمّیة الدفاعّیة »قناة العالم،  -
العالم،    - »قناة  الدفاعّیة  إیران  سیاسة  مع  إطالقه  ویتوافق  الّسلمّیة  لألغراض  مصمم  نور  قمر  أّن  موسوي    ل أبری   23وأكد 

2020 .» 
فقد   اإلخبارّیة،  نصوصها  في  وتكرارهما  والدفاعّي«  »السلمّي  كلمتي  استخدم  من  أكثرت  قد  التي  العالم  قناة  عكس  علی 
حاولت قناة العربّیة استخدام تفسیرات ذات دالالت سلبّیة لهذا الفعل اإلیرانّي. ولهذا نری أن هذه القناة أكثرت من استخدام  

 ة ومهّددة« وتكرارها، وعّبرت بأّنه مثل هذه البرامج یشّكل تهدیدا ألمن المنطقة.  مفردات »غیر سلمّیة وخطیر
 «.2020إبریل  25بومبیو: البرنامج الصاروخّي اإلیرانّي خطیر ولیس سلمّیا  »قناة العربّیة،  -
 «.2020أبریل25البرنامج الصاروخي اإلیراني خطیر وغیر سلمي »قناة العربّیة،  -
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 «. 2020أبریل25دا  بسلمّیة برنامج إیران الصاروخي»قناة العربّیة، ترمب لم تؤمن أب -
لدینا مخاوف بشأن برنامج الصواریخ البالیستّیة اإلیراني اّلذي یزعزع استقرار المنطقة ویمّثل تهدیدا  لألمن اإلقلیمي »قناة  -

 «.2020أبریل 24العربّیة، 
برنامج  - بشأن  القلق  من  مزیدا   یثیر  إّنه  فرنسا  العربّیة،  قالت  »قناة  القومي  لألمن  تهدیدا   ویشّكل  البالیستي  طهران 
 «. 2020أبریل24
 «. 2020أبریل26یزعزع استقرار المنطقة ویمّثل تهدیدا  لألمن اإلقلیمي »قناة العربّیة، -

من   متشائما   العام  الرأي  لتجعل  بتكرارها  العربّیة  قناة  حاولت  اّلتي  األخری  الرئیسة  استخدام  والمفردات  هي  إیران  أفعال 
 كلمتي »القلق والقلق الشدید«. 

 «. 2020أبریل 25أدانت فرنسا بشدة إطالق القمر الصناعّي واعتبرت أّنه یثیر مزیدا  من القلق »قناة العربّیة، -
 «.2020أبریل  25أكدت بریطانیا أّن إطالق إیران قمرا  صناعّیا  یثیر قلقا  شدیدا  »قناة العربّیة،  -
 «. 2020أبریل24أكدت بریطانیا الجمعة أّن إطالق إیران قمرا  صناعّیا  هذا األسبوع یثیر قلقا  شدیدا  »قناة العربّیة، -
 «.2020أبریل24قالت فرنسا إّنه یثیر مزیدا  من القلق بشأن برنامج طهران البالیستي »قناة العربّیة، -
 «. 2020أبریل23علی األمن القومي »قناة العربّیة،   وقالت باریس إّن برنامج إیران الصاروخي مصدر قلق -
 «. 2020أبریل 26بریطانیا كانت أكدت الجمعة أّن إطالق إیران قمرا  صناعیا  یثیر قلقا  شدیدا  »قناة العربّیة،  -

في أذهان    وقد أدی االستخدام المتكّرر لـ »قلق شدید« في قناة العربّیة وتكرارها في نصوص مختلفة إلی مغاالة هذا المعنی 
كثر لهذا المعنی. وعلی عكس قناة العربّیة، استخدمت قناة العالم تقنیة التهمیش في هذا   الجمهور فیؤّدی إلی انتباه الجمهور أ

 الصدد ولم تستخدم هذه المفردة ولو مرة واحدة في نصوصهما اإلخبارّیة.  
ضوء علی طموحات إیران في تطویر أهداف عسكرّیة في  وربط برنامج الفضاء بالصواریخ البالیستیة هو أحد السبل لتسلیط ال

قناة العربّیة، مما ینقل هذه الرسالة إلی الجمهور بأّن إجراء إیران یّتجه إلی طریق سیؤّدي في النهایة إلی حمل صواریخ نوویة.  
فیخلفها اتهام قناة العربّیة    عندما تتكّرر مفردات مثل »خطیر وغیرسلمّي وتهدید وقلق شدید« في قناة العربّیة بغرض المغاالة،

األخیر والرئیس إلیران وهو الحصول علی قنبلة ذریة. وتكرار كل هذه المفردات جنبا  إلی جنٍب یؤّدي إلی تسّرب معنی سلبّي  
ا   تهدید  لتصبح  الفضاء  إلی  إیران  مقّدمة لدخول  اإلجراءات  أّن هذه  مفادها  للجمهور  برسالة  یبعث  وهو  الجمهور.  أذهان  في 

 بر وهذه القضیة ستؤدي إلی مزید من المخاوف إذ تكرارها سیؤّدي إلی تسلیط الضوء علی القضایا النوویة اإلیرانّیة.  أك
تطالب األمم المّتحدة إیران باالمتناع عن أّي نشاط یّتصل بالصواریخ البالیستّیة المصّممة بحیث تكون قادرة علی حمل    - 

 «.2020یلأبر24أسلحة نووّیة« »قناة العربّیة،  
»قناة    - نووّیة  رؤوس  قادرة علی حمل  بالیستّیة  اختبارات علی صواریخ  أّیة  إجراء  علی  یحظر   .  . اإلیرانّي.  الّنووّي  االّتفاق 

 «.2020أبریل 24العربّیة، 
نو  - البالیستّیة المصّممة لحمل أسلحة  بتطویر الصواریخ  أّنه یجب علی إیران أن توّقف كل األنشطة المرتبطة  وّیة  وأضاف 

 «. 2020أبریل23»قناة العربّیة، 
یقول مسؤولون أمیركّیون إّنهم یخشون من أن التكنولوجیا البالستّیة. . . یمكن أن تستخدم أیضا  في إطالق رؤوس حربّیة    -

 «.2020أبریل22نووّیة »قناة العربّیة، 
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لیستّیة المصّممة بحیث تكون قادرة علی حمل  تطالب األمم المّتحدة إیران باالمتناع عن أّي نشاط یّتصل بالصواریخ البا  -
 «. 2020أبریل26أسلحة نووّیة »قناة العربّیة،  

وتقول الوالیات المّتحدة إّن التكنولوجیا البالیستّیة طویلة المدی. . . یمكنها أن تستخدم أیضا  إلطالق رؤوس نووّیة »قناة    -
 «. 2020فبرایر9العربّیة، 

في قناة العالم بإیجاز وحاولت هذه القناة أن تشیر في سیاق النّص إلی أّن هدف إیران لیس    وقد تّم التطّرق إلی هذا الخبر
 حمل رؤوس نووّیة.  

نووّیة.    - روسیا: تصریحات المسؤولین اإلیرانّیین حول إطالق القمر الصناعّي العسكرّي نور صائبة ألّنه ال یحمل معّدات 
 «. 2020إبریل 23»قناة العالم، 

اة العالم من ألمانیا وتسّلط الضوء علی ازدواجّیتها إذ تعارض إطالق قمر صناعّي من إیران وتحاول في الوقت  كما أفادت قن
 نفسه شراء طائرات مقاتلة قادرة علی حمل رؤوس نووّیة.  

قنابل  ألمانیا في الوقت الذي تعارض إطالق إیران لألقمار تعلن في موقف مزدوج عزمها لشراء مقاتالت قادرة علی حمل    -
 «.2020أبریل  23نووّیة »قناة العالم، 

﴿أَتأمروَن  یلي:  ما  إلیه  المرسل  ذهن  في  سیحدث  ألنه  ألمانیا؛  لطلب  العام  الرأي  قبول  عدم  في  االزدواجّیة  هذه  ویتسبب 
اَس ِبالبّر وَتنسوَن أنُفَسُكم؟﴾.   الن 

 تكرار الحرف   .2. 3

المعاني في كثرة استخدامها، فإّن الحروف أیضا تحمل المعاني الخاّصة وراء  باإلضافة إلی األسماء التي تخفي العدید من  
تكرارها، فیمكن أن یتّم االستخدام المتكّرر لهذه الحروف في النصوص اإلعالمّیة بهدف إحداث معاٍن محّددة كما أّنه نجد بأّن  

 الصناعّي اإلیرانّي إلی الفضاء. تكرار الحروف یخدم المعاني في النصوص اإلخبارّیة المتعّلقة بإطالق القمر 
ومن الحروف التي تكّررت في النصوص اإلخبارّیة لقناة العالم هو حرف الراء، إذ تحاول قناة العالم بإكثارها من حرف الراء 

التكرار »عباس،   تدّل علی  الفضاء  84:  1998اّلتي  في  إیران  نجاح  بإّن  تقول  الجمهور ألن  لدی  المنشود  مفهومها  « وغرس 
قّوة إیران من خالل استخدامها حرف الراء؛ ألّن  یح القناة سلطت الضوء بشكل غیر مباشر علی  دث للمرات العدیدة، وهذه 

هذه التطورات تحققت ضد رغبات دول مثل الوالیات المتحدة وفي ظل العقوبات األمریكّیة الشاملة، وتكرار هذه اإلنجازات  
 یبرز قوة إیران.  

 «. 2020أبریل22مّیة في إیران ألّول مّرة... قمر صناعّي عسكرّي »قناة العالم، أطلق حرس الثورة اإلسال -
 «.2020أبریل22إطالق القمر "نور" قفزة في قدرات إیران الفضائّیة »قناة العالم،   -
قناة العالم،  » 2231رفض المتحدث باسم الخارجّیة اإلیرانّیة بقّوة تفسیر فرنسا وبریطانیا األحادي لقرار مجلس األمن رقم  -
 «. 2020أبریل24
 م«.2020أبریل22واعتبر مواقف فرنسا وبریطانیا فیما یتعّلق بإطالق القمر الصناعّي "نور" بأّنه مرفوض »قناة العالم،  -
 «.2020أبریل 23طهران لواشنطن: ال قرار یحظر علینا إطالق األقمار الصناعّي »قناة العالم،    -

تعبی  إاّل  لیس  الراء  مّرات  وتكرار حرف  االستسالم  المتحدة في حین یحدث هذا  للوالیات  وبریطانیا  فرنسا  استسالم  را  عن 
 عدیدة فتكراره یعّبر أیضا  عن رفض إیران للمّرة الثانیة التفسیر األحادي الجانب لفرنسا وبریطانیا.  
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ا مختلفة للتعبیر علی  وكان تجنید الحروف من أهم أدوات نقل المعنی في قناة العربّیة، حیث استخدمت هذه القن اة حروف 
الراء، التي بتكرارها تسلط الضوء علی ما یعتبرونه   مفاهیم مختلفة في مجاالت عدیدة. وواحدة من هذه الحروف هي حرف 

 عنه بأفعال إیران الخطیرة وانتهاكها للمعاهدات الدولّیة.  
 «. 2020أبریل 25عربّیة، بومبیو: البرنامج الصاروخّي اإلیراني خطیر ولیس سلمّیا  »قناة ال  -
 «.2020أبریل 25بدورها أكدت بریطانیا أّن إطالق إیران قمرا  صناعیا  یثیر قلقا  شدیدا  »قناة العربّیة،   -
للقرار  - انتهاكا   قاصد  صاروخ  عبر  نور  القمر  إیران  إطالق  وألمانیا  وفرنسا  أمریكا  العربّیة،    2231واعتبرت    24»قناة 

 «. 2020أبریل
  23وأعلنت إیران األربعاء إطالق أّول قمر عسكرّي إلی المدار وهو ما سارعت الوالیات المّتحدة للّتندید به »قناة العربّیة،    -

 «. 2020أبریل
  23أكد وزیر الخارجّیة اإلمریكي أّن إیران انتهكت قرارات مجلس األمن عبر إطالق قمر صناعّي عسكرّي »قناة العربّیة،    -

 «. 2020أبریل
رار هذه الكلمات یّدّل علی أّن هذه هي المّرات العدیدة التي تعتبر فیها الوالیات المتحدة والدول األوروبّیة برنامج إیران  وتك

الصاروخّي غیر سلمّي. وعّبروا عن قلقهم حیال ذلك للمرة الثانیة، وهذه هي المرة الثانیة التي تنتهك فیها إیران قرارات األمم  
 المتحّدة.  

ح  »عباس،  استخدام  قلبي  ارتیاح  عدم  علی  تدّل  التي  النون  المتعّلقة  160:1998رف  اإلخبارّیة  المقاالت  في  وتكرارها   »
إطالق   ومنها  إیران  بشأن تطورات  األوروبّیة  والدول  المتحدة  الوالیات  لدی  والقلق  علی االنزعاج  الضوء  تسلیط  یعني  بإیران 

 عربّیة هذه الكلمة إلیحاء المعنی المقصود منها لتحقیق أهدافها اإلعالمّیة. القمر الصناعّي اإلیرانّي. كما استخدمت قناة ال
العربّیة،    - »قناة  اإلیرانّي  البالستّیة  الصواریخ  برنامج  بشأن  الدولّیون  وشركاؤنا  نحن  وقدیمة  بالغة  مخاوف    أبریل   24لدینا 

 «. 2020أبریل  24« »قناة العربّیة، 2020
 «. 2020أبریل 24یرانّي عن نّیته إطالق قمر آخر. . ینتهك القرار األممّي »قناة العربّیة، هذا وأعلن الحرس الثورّي اإل -
 «. 2020أبریل22أّننا كّنا علی حق هنا في الوالیات المّتحدة »قناة العربّیة،  -

 النتیجة 

لتحقیق ذلك هو نقل غیر    وسائل اإلعالم لها أیدیولوجّیات مختلفة وبالتالي تحاول نقلها للجمهور، حیث من الطرق الرئیسة
 مباشر، وإّن التكرار هو إحدی أدوات نقل المعنی بصورة غیر مباشرة. 

أّن الغرض الرئیس من استخدام التكرار في وسائل اإلعالم العربّیة هو ترسیخ إیدئولوجیاتها في    - نتائج البحث إلی  فتشیر 
ویؤّدي التكرار دورا  رئیسا  في لفت انتباه المخاطب العربّي إلی  أذهان الجمهور بشكل مباشر أو غیر مباشر في كثیر من األحیان  

استخدمت  البحث:  طوال  درسناه  ما  حسب  العالم  فقناة  ذهنه.  في  الوسائل  لهذه  الخفّیة  المعاني  وتعمیق  الخاّصة  المعاني 
العلمّي إل التقّدم  في  للمبالغة  والتطّور"  "التقّدم  مثل  مفردات  استخدام  عبر  التكرار  العقوبات. أسلوب  ذروة  في  یران وسلطتها 

إّن الضغوط   قائلة  وحاولت أن یجعل إطالق القمر الصناعّي "نور" خطوة عملّیة لهزیمة الضغوط القصوی للوالیات المتحدة 
إلیران  القصوی والتهدیدات األمریكّیة لم تكن لتعرقل التطورات اإلیرانّیة في الفضاء.كما صّورت القناة القوة السیاسّیة والعلمّیة 

في نصوصها اإلخبارّیة باستخدامها حرف الراء وقالت بشكل غیر مباشر بأّن هذه هي المرة الثانیة التي تّتخذ فیها إیران مثل هذه  
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كما سّلطت   األمریكّیة،  التهدیدات  إلی  النظر  العالم دون  من دول  قلیل  لعدد  بها  الخاصة  التكنولوجیا  تتوّفر  التي  اإلجراءات 
ی سلمّیة برامج الفضاء اإلیرانّیة باستخدام تقنیة التكرار وحاولت أن تقول بأّن أنشطة إیران الفضائّیة تندرج في  القناة الضوء عل

إطار القانون الدولّي بتكرارها كلمات "الدفاعّیة والّسلمّیة" في نصوصها؛ حیث أّدی هذا التكرار سبیال  للتعبیر عن األیدیولوجیا  
القناة، فهي ما یتحّد  ث عنه فان دایك في نظریته بأّن وسائل اإلعالم في كثیر من األحیان ال تعّبر عن مفهوم إاّل وفي  في هذه 
 ورائه تقصد نقل األیدیولوجیا.

ویخالف    - شدید  وقلق  النووّیة  الرؤوس  "حمل  مثل  كلمات  بتوظیف  التكرار  أسلوب  استخدمت  السعودّیة  "العربّیة"  وقناة 
المالمح   لتبرز  الدولّي"،  ذلك  القرار  في  بما  اإلیرانّیة،  الفضائّیة  التطّورات  فجعلت  لجمهورها.  العام  الرأي  في  إلیران  السلبّیة 

واسع   نطاق  علی  وتكرارها  الراء  حرف  باستخدام  القناة  قامت  كما  جمهورها،  أذهان  في  سلمّیة  غیر  الصناعّیة  األقمار  إطالق 
الدولّیة للقوانین  متكّررة  انتهاكات  بارتكاب  إیران  لتسلیط  التهام  العربّیة  قناة  تقنیات  إحدی  ا  أیض  النون  تكرار حرف  كان  .كما 

الضوء علی المخاوف الدولّیة بشأن إیران. فسعت القناة نقل اإلیدئولوجیا بشكل غیر مباشر علی أساس قول فان دایك فجعلت  
 أیدیولوجیتها خفّیة وراء هذه المفردات والحروف. 
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