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  ملخص:

الرياضة األكثر شعبية في العالم، كما أنها ظاهرة اجتماعية قائمة بذاتها،  أمام نجد أنفسنا حين نتحدث عن كرة القدم فإننا

، فضال عن دم علما اجتماعيا قائماحيث باتت رياضة كرة الق من هنا تبرز أهمية دراسة لغة التعليق الرياضي الكروي،

المواضيع التي تكون قاطرة نحو تحليل مختلف الظواهر االجتماعية،  نها توضع في العلوم االجتماعية على رأسكو

في المنصات  هاتجلياتنجد خصوصا تلك التي لها عالقة بالفقر والهشاشة ومناهضة السلطة، وهي كلها مواضيع 

 هيرخالل الصور التي ترفعها الجما المالعب الرياضية من لتواصل االجتماعي، كما تجسدت فياإلعالمية كمواقع ا

  واألناشيد التي يرددونها.

وهو األمر الذي كان حتى عهد  ،التعليق الرياضيعلوم البالغة في دراسة  التطرق إلشكالية إلىهذا المقال  يهدفو

االهتمام بلغة اإلعالم الرياضي بالتحليل والتفسير  قريب ضربا من الوهم، غير أن الواقع المعاش يستدعي ضرورة

م هذا المقال إلى محورين: ولتحقيق ما سبق أثرنا أن نقسوالتأويل، قصد كشف تفاصيلها وربطها بعلوم البالغة العربية. 

اليق حيث كان التركيز على عبارات مأخوذة من تع ي،في األول بعض الصور البيانية في التعليق الرياضرصدنا 

ة في لغة التعليق نات البديعيالمحسبعض  تحديد ألجلالثاني  جاء المحوربينما  ،رياضية لمعلقين عرب معروفين

 في التحليلي.صتبعنا في هذه الدراسة المنهج الواقد و ،عبارات متضمنة للجناس والسجعمن خالل تحليل  الرياضي

 الخطاب، كرة القدم.، الرياضيالتعليق  اللغة، ،وم البالغةعل الكلمات المفتاحية:
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The sciences of rhetoric in the deliberative discourse (sports commentary as a model( 

 

Abstract :  

When we talk about football, we find ourselves in front of the most popular sport in the 

world, it is an existing social phenomenon, This is why it is important to study the 

language of football sports commentary, the football has become a social science, in 

addition, it is a social science that helps in analyzing some social phenomena, Especially, 

That has to do with poverty and the rejection of authority; these topics that we find on 

social media, And in sports stadiums, through the pictures raised by the fans and the songs 

they chant. 

This article seeks to Question the study of the sciences of rhetoric in sports commentary,  

which until not possible, but in the present time, it had become necessary to pay attention 

to the language of sports media, analyzing and interpreting, in order to reveal its details 

and link to the sciences of rhetoric. And for that we divides this article into two axes: In 

the first we monitored some figures, we focused on comments from famous Arab 

commentators .In the second, we defined some embellishments in the language of sports 

commentary. We followed the descriptive analytical approach. 

Key words: sciences of rhetoric, the language, speech, sports commentary, the speech, 

football. 

 

 مقدمة:

حيث إن أول ما ، الوهم والخيالمن  ا، للوهلة األولى، ضربعليق الرياضيتم المعاني والبيان والبديع في التعد دراسة عل

لمستمع أو المشاهد ما د كلمات تنقل لأن ال عالقة تربط التعليق الرياضي بعلوم البالغة، وأنه مجر لذهنيتبادر إلى ا

ق على أرض الملعب من حركة العبين أو تناقل كرة أو غيرها من األحداث الّتي تتنافى مع طبيعة البالغة. يراه المعل

ا بكل ما للكلمة من معنى، فنا بات فن ياضيرلرياضيين يدرك أن التعليق الّ إال أن الذي يصغي السمع إلى المعلّقين ا

ة واستحضار الكلمات، وانتقاء عبير، وسرعة البديهغة، وطالقة اللّسان، وسالسة التاللّ شترط في ممتهنه فصاحة ي

 ا عالقةمنطرح اإلشكاالت التالية: ل ما تقدم لنظري ودفعا لك، من هذا المنطلق اورعابير المالئمة، وابتداع الصالت

 المستوى؟؟ وإلى أي حد يمكن اعتباره فنا رفيع بعلوم البالغة التعليق الرياضي
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 أهداف البحث:

هم وسائل اإلعالم وأكثرها تأثيرا باعتباره فنا رفيع المستوى، ومن أ عن مميزات التعليق الرياضيالكشف  -

 ؛على الجمهور الرياضي، وأكثرها متعة

 .ربط التعليق الرياضي بعلوم البالغة من خالل بعض نماذج التعليق -

 الفرضية:

بد من ربط  وعليه ثمةيتميز بخصائص شأنه في ذلك شأن باقي النصوص األخرى،  نص نفترض أن التعليق الرياضي

البحث البالغي المعاصر بهذا النوع من الخطابات اليومية بغية كسر الفجوة بين علم البالغة والحياة، استنادا على 

 اء الضوء على الجانب الممتع فيها.الرياضي وإلقمن التعليق عبارات  تحليل

 

 :الصور البيانية في لغة التعليق الرياضيأوال: 

ا سندت إليه مهمة التعليق على نهائي األندية األبطال في أوروبعصام الشوالي الذي أالكالم عن علم البيان مع  نستهل

( في wembley) "ويمبلي، والّتي جرت في ملعب "يونايتد مانشسترو  (Fc barcelone) برشلونةبين  1022للعام 

 سعى لتسليطتي سنى النص بالصور البيانية الغوية واألدبية في معرض تعليقه، وأغنوظف مهاراته الل، حيث اإنجلتر

 منها .  الضوء على بعض

لحضور المباراة لوجب إنجلترا هير من إسبانيا إلى لو أراد قائل اإلشارة إلى قدوم الجما :إنجلتراإسبانيا غزت 1-

رة اختصر بعبا شواليلكن العين اإلسبان يصلون إلى إيطاليا من أجل مشاهدة المباراة، جأعداد غفيرة من المشالقول: 

إسبانيا غزت ليحتشدوا في الملعب بقوله: "نجلترا لف مشجع من إسبانيا إلى إأ الثينواحدة حضور ما يربو على ث

ا بذلك أغلب تعريفات فوائده، موائم ا اإلطالة من غير نفع واإلطناب مع كلجنبت، ما على ثالث كلمات" مقتصرإنجلترا

، 1من أفهمك حاجته من غير إعادة وال حبسة وال استعانة فهو البليغ كلنها تعريف الجاحظ للبالغة: "البالغة، وم

 .2"ةعن البقي كلمة تكشف" الخليل بن أحمد الفراهيدي لها: وكذلك تعريف"

رب من ضروب المجاز، كون الكالم استعمل في غير ما ها تنبئ عن ض" فإنإنجلتراا درست عبارة "إسبانيا غزت وإذ

عدل  تعداه وإذاعل من جاز الشيء، يجوزه إذا المجاز مففي أسرار البالغة: " ، وهذا ما عرفه الجرجانيه أصالوضع ل

ذي أو جاز هو مكانه ال ا يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه األصليفظ عمبالل

لم جاز بعبارته المعنى الّذي وضع له الفعل غزا إلى معنى آخر. وإذا كان احتمال فالمتك  3". فيه أصالوضع 

لب د معانيه بين القصد والطا إلى تعدمجازيا، استناد العبارة تعبيرااالعتراض على تصنيف الفعل غزا في هذه 

ذكره عدد المشجعين  ، لقرينةهجم به بمعنىأتى بأن المعلّق  ، ومع اليقينوم، بحسب ما ورد في معاجم اللغةوالهج

رد أو الرهط أو الجيش إلى إسبانيا هو إسناده فعل الغزو الّذي يُسند للف المجاز الظّاهر من غير لبس أو شك الكبير، فإن

 تها،برم

                                                           
 1  الجاحظ، أبو عثمان، البيان والتبيين، الجزء األول، ص 111، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، الطبعة األولى

  2 الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البالغة، ص 153، دار المعرفة، بيروت، 1891

  3 م ن، ص 141
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، وهذا إنجلترات ما فيها وما عليها غز كلها بأرضها وجبالها وبشرها وا كلإسباني هكذا يكون المعنى على حقيقته بأنو 

شجعوها، بل جزء من ، بل م، إنما بمن فيها وليس كل شعبها غزاإنجلتراما فيها غزت  إسبانيا بكل حال. فليستفرض م

لكثرة فجاء بالمجاز المرسل واختص منه العالقة الكلية التي دليل على االت شواليأراد ال . لقدمشجعي كرة القدم فيها

أُريد بها  كل كلمةآخر للمجاز على لسان الجرجاني نفسه: " اا بذلك تعريفالجزء، محققيذكر فيها الكل وهو يرمي إلى 

 4ل فهي مجاز" .اضعها لمالحظة بين الثّاني واألوغير ما وقعت له في وضع و

 

 ستسهر هذه الليلة ألعصاب مشدودة وأمراض جديدة متكررة كاتالونيا -0

  بهذه العبارة صدح صوت المعلّق  ،1022 رمان سنةيج على باريس سان ((FC barcelone  برشلونةبعد فوز 

لبيان. وإن كانت أحد أنواع علم اكا المجاز مستخدم، بالمباراةلفريق الفائز أرجاء مدينة ا ي ستعمتعن الفرحة الا تعبير

 ليست كلها ستسهر بل جزء من أهلها... إال أن كاتالونيامرسل ذي العالقة الكلية ألن ال من المجاز هذه العبارة تعد

ة، وهذا ذي وضع لإلنسان في األصل، إلى المدينالمعلّق بإسناده الفعل تسهر، ال المراد هنا نوع آخر من المجاز ساقه

فًا معرو ويغيكون لفظ األصل في الوضع اللاالستعارة في الجملة أن النوع يسمى باالستعارة، ويعرفها الجرجاني: "

 غير ذلك األصل، وينقله إليه نقالاعر في ل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشتد

رينة رمز إليه بق ه به محذوف هو اإلنسان، ثمبمشبمقاطعة كاتالونيا به ه ش، أناليشوله ال. وما فع 5غير الزم ..." 

األرق الذي يصيب اإلنسان. وتعد هذه االستعارة  وم أوعدم الن ، والسهر فعل إنساني كما ورد في المعاجم وهورالسه

المستعار فيها كلمة جامدة، والتبعية الّتي يكون المستعار  ة الّتي يكونلغياب المستعار منه، وبين األصلية استعارة مكني

 . تبعية كون اللّفظ المستعار فعال، فهي استعارة فيها اسما مشتقًّا أو فعال

الخطاب الرياضي هو توظيفه لالستعارات فهي التي تمكنه من إنتاج خطابه، وتأمل فكره الذي يميز أن وجدير بالذكر 

وواقعه باستعارات يحيا بها كما عنون كتاب "جورج اليكوف وجونسون" المؤلف الذي أعاد االهتمام لظاهرة 

ترصيع األسلوب، بل هي أداة لفهم االستعارة كظاهرة متغلغلة في النشاط البشري، ليس كظاهرة زخرفية أسلوبية ل

 العالم والتفكير فيه، والتحدث عنه.

إن توظيف بالغة االستعارة في الخطاب الرياضي، ليس عبثا، بل لوظائفها التي تؤديها إذ تمكن الخطيب الرياضي من 

التعبير عن موضوع بأقل األلفاظ، فضال عن التأثير في المستمع أكثر من غيرها، فاالستعارة إذن وظيفة إقناعية، وقد 

الشرعية ووأد  وإصباغتحفيز واإلقصاء واإلغراء والتمييز والهيمنة اعتبرها الباحث عماد اللطيف: "أداة للتحريض وال

 .6المقاومة وإجهاض النقد، إنها ال تقول أو تعبر فحسب بل تفعل أيضا"

يرون أن  البالغية إذعادة ما ارتبطت االستعارة في ذهن عدد كبير من مستعملي اللغة بالخيال الشعري والمحسنات 

تعماالت اللغوية غير العادية أي العبارات االنزياحية الخارجة عن السياق المألوف في اللغة االستعارة تتعلق فقط باالس

                                                           
  4 م ن ص 104

  5 الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البالغة، ص 11، دار المعرفة، بيروت، 1891

 111سابق، ص  السياسي، مرجععماد عيد اللطيف، استراتيجيات اإلقناع والتأثير في الخطاب  6 
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المكتوبة " يعتقد الناس أن االستعارة خاصية لغوية تنصب على األلفاظ وليس على التفكير أو األنشطة، ولهذا يظن 

 7أغلب الناس أنه باإلمكان االستغناء عن االستعارة دون جهد كبير ".

دون أن ندرك ذلك، حيث إن  اليوميةحياتنا االستعارة ال تقتصر فقط على اللغة بل إنها حاضرة بقوة في كل مجاالت  إن

نسقنا التصوري الذي يسير سلوكنا له طبيعة استعارية باألساس وبالتالي يمكن القول إن التصورات التي تتحكم في 

عن كونها تبنين ما ندركه، وعليه فإن  اليومية فضالفي سلوكاتنا تفكيرنا ليست ذات طبيعية ثقافية، ذلك أنها تتحكم 

كانت االستعارة تشكل جزءا كبيرا من نسقنا التصوري  اليومية وإذانسقنا التصوري يلعب دورا كبيرا في تحديد حقائقنا 

 باالستعارة.فإن كيفية تفكيرنا ترتبط أشد االرتباط 

نعيها بشكل عادي، فنحن في جل التفاصيل التي نسلكها في حياتنا اليومية  إن النسق التصوري ليس من األشياء التي

نفكر بطريقة آلية، وذلك تبعا لمسارات سلوكية ليس من السهل إدراكها، وتشكل اللغة إحدى الطرق الموصلة إلى 

فإن اللغة تعد  اكتشافها، وبما أن التواصل مؤسس على نفس النسق التصوري الذي نستعمله في تفكيرنا وفي أنشطتنا

 .لكيفية التي يشتغل بها هذا النسقمصدرا مهما للبرهنة على ا

 "استعارة اللعب حرب" -

بتأملنا للمعطيات اللغوية التي نتناولها في حياتنا اليومية نجد أن الجزء األكبر من نسقنا التصوري العادي استعاري من 

ارة التصورية، يتعلق األمر باستعارة " اللعب حرب " حيث طبيعته، وإليضاح هذه المسألة نأخذ مثاال من االستع

 : ى المنضوية تحته من قبيلويعكس لنا هذا التعبير االستعاري عددا كبيرا من التعابير األخر

 لقد هاجم كل نقط القوة في الفريق 

 أصابت ضرباته الهدف 

 دفاع البارسا ضعيف جدا 

 تسديدة صاروخية 

إن إسقاط عبارات الحرب على كرة القدم يعني أن الشخص الذي تخوض معه هذا الجدال يعتبر غريما لك ذلك أننا 

نهاجم مواقعه وندافع عن موقعنا ونضع استراتيجيات لذلك، وعلى هذا األساس يمكن القول إن جزءا كبيرا من األشياء 

غير أن المعركة هنا ليست حقيقية بل معركة كالمية والجدال التي نقوم بها وقت لعب كرة القدم يبنينها تصور الحرب، 

، وبالتالي نستنتج أن استعارة الجدال حرب من بين االستعارات وغيرهاهنا يقوم على بنى متعددة كالهجوم والدفاع 

  جدالنا.الموجودة في ثقافتنا والتي نحيا بها ألنها تبنين األنشطة التي ننجزها وقت 

 بد من اإلشارة إلى أن هناك ثقافات أو ثقافة ال ينظر فيها إلى الجدال بعبارات الحرب حيث ال وجود أخر ال وفي سياق

لمنتصر ومنهزم وال وجود أيضا لبنيات داللية كالهجوم والدفاع أو المواقع ففي ثقافة كهذه قد ينظر إلى الجدال باعتباره 

                                                           
 7 المرجع نفسه: ص 11
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ى الجدال تختلف باختالف خالصة مفادها أن نظرة الناس إلرقصة أو شيئا من هذا القبيل، وبالتالي يمكن الخروج ب

 . الثقافات

ودفعا لكل ما تقدم يمكن الخروج بخالصة مفادها أن االستعارة ال ترتبط باللغة أو باأللفاظ بل على العكس من ذلك، إذ 

إن النسق التصوري : "لير منها، وهذا ما نعنيه حين نقوأن سيرورات الفكر البشري هي التي تعد استعارية في جزء كب

ين ومحدد استعاريا، فاالستعارات في اللغة ليست ممكنة إال أن هناك استعارات في النسق التصوري لكل منا البشري مب

"8. 

أبلغ من  تي يراها الجرجانيع الكناية الم : يكتمل عقد البيان في التعليق الرياضييطانيسكن الش حيثالكرة وضع  -3

وضع الكرة " :يبي في غير عبارة، نسوق بعضها لالستشهاد، فيقولتالمعلّق الع صلها نصيب في ن، وقد كان اإلفصاح

ا إذا كان يكون حقيقة إن كان مكان سكن الشيطان معروفًا، وقد يكون مجاز " هذا المعنى الّذي قدحيث يسكن الشيطان

ي ال الّذ راد الحديث عن المكان اإلعجازيما أ، فإنمكان الشيطان يستحيل الوصول إليه. والمعلّق إذ أورد هذه العبارة

كنا لسنا في  عن أنه غير محسوس. وإن فضال ،يطان مكان مجهول الموقع، فمسكن الشتصله يد إنسان أو تطؤه قدمه

نى فيها المع ية، حين ذكر المتكلّم عبارة يصحعبير جاء من قبيل الكنامكان الشيطان، فإن استعمال هذا التوارد تحديد 

: دت تجاذبها جانبانالكناية إذا ور إنيورده ابن األثير حين يقول: "، وهذا ما يقي إنما يراد بها المعنى المجازيالحق

  9، وجاز حملها على الجانبين".حقيقة ومجاز

، فما بين عدم التصريح بالمعنى في مزت تتراوح من حيث الوسائط بين التعريض والتلويح واإلشارة والروالكنايا 

مز الّتي في اإلشارة، والكناية الر باشرةلّة ماكناية التلويح، والكناية الد ، وتباعد بين الالزم والملزوم فيالتعريضكناية 

طان حيث ال يالوسائط خفية، يغلب نوع التلويح على كنايات لغة المعلّقين، ومنها عبارة حيث يسكن الشتكون قليلة 

يطان العالقة بين الكرة والش ، إذ إنزم والملزوماعد الحاصل بين الالبالتى المعنى المراد مباشرة بسبب امع إليصل الس

 بط المناسب بينهما .تطاع إيجاد الرالمعلّق اس بعد ما تكون عن أذهان الناس لكنأ

 :لّقين نورد منها على سبيل المثالوتتوالى الكنايات في كالم المع

 تها عن الهدف.المحققة التي ال مجال لتشتكرة مختومة بالشمع األحمر: وهي كناية عن الكرة  -

 ة كناية عن دولة األرجنتين المعروفة بهذا االسم.الالعب الذهبي من بالد الفضة: وبالد الفض -

 ا.ة قاتلة كناية عن ضرب الكرة بالرأس فتصيب مقتال معنويضربة رأسي  -

 .ة المباراةر نتيجاية الوقت ويغيتسجيله في نه الهدف الّذي يتم هدف قاتل كناية عن  -

أهداف المباراة ل يها من المجاز والكناية في آن معا ففتح باب التسجيل كناية عن دخول أوتي فالتسجيل الفتح باب  -

 .يس له باب ليفتح فهو معنى مجازيسجيل لفي الشباك فضال عن أن الت

 الزل.   والزات س ريختر المخصص لقياس قوة الهزتها تقاس بمقياكرة بمقياس ستة ريختر: كرة لشدة قو  -

                                                           
 8 المرجع نفسه: ص 11

  ، القاهرةنهضة مصر دار ،51، ص الجزء الثالث، عرائر في أدب الكاتب والشاالس . المثلابن األثير، ضياء الدين9
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رجة األولى لدأو قدرتها فتسقط من ا تي يخونها الحظللنوادي الانية كناية عن دوري الدرجة الث: دوري المظاليم - 

 .إلى دوري المظاليم

جه بك المعنى إلى فريق عض الفرق باتت تحمل معنى الكناية، فحين تسمع الشياطين الحمر يتيات بمسم ولعل

ا لقب الماكينات فأنت تعني منتخب ساحل العاج،  أم( وحين تقول األفيال Manchester United مانشستر يونايتد ) 

لريال مدريد  يق الملكيامبا للبرازيل والفر، وراقصو السيوك لمنتخب فرنساألمانيا، والدفهو كناية عن منتخب 

. فدين للعراق ومنتخب األرز للبناناالروأسود ، ( اإليطاليjuventusدة العجوز لنادي يوفنتوس )، كذلك السيياإلسبان

لتوافق اللّون  اريخ بيليهكناية عن الالعب األشهر على مر الت وداء أضحتعبين فالجوهرة السعلى صعيد الالا أم

 شابه بقصر القامة. ( للتMessiميسي )ا لقب أسبغ على نجم الكرة وتأبط شر

ساعة بيغ سور برلين أم تتوقّف  هدُ هل ي: "الي حيث يقولالمعلّق عصام الشومع  أما نهاية المطاف في الكنايات

ول لدة الخاسر بين منتخبي ألمانيا وإنكلترا استخدم فيه الكناية الّتي رمز من خاللها إلى ابن" في استفهام حول هوي

البالغة في ربط فعل ت لين وإنكلترا بساعة بيغ بن، وتجللة بسور برزة، فكانت ألمانيا ممثبأشهر ما فيها من معالم ممي

 عريض. انت الكناية المزدوجة من حيث الرمز والتاعة فكوقّف للسللسور، والت سارة بفعل الهدالخ

 

 :في لغة التعليق الرياضي ةثانيا: المحسنات البديعي

تعبير على حد نميق زيين الكالم وتحسينه بنوع من التظر في تالنث عن لم البديع في نص ما فإننا نتحدحين ندرس ع

، أو تورية ألفاظه، أو ترصيع يقطّع أوزانه ، أو تجنيس يشابه بينى تمام ذلك: " إما بسجع يفصلهذي يرابن خلدون ال

  10قابل بين األضداد وأمثال ذلك ".أخفى منه الشتراك اللفّظ بينهما، أو طباق بالت عن المعنى المقصود بإيهام معنى

أبو هالل العسكري: "إن فة مصطنعة كما يوضح ذلك كلتما لم تكن م في النص عامة تجود النص ةوالمحسنات البديعي

وإذا كان نص  11" كان في غاية الحسن ونهاية الجودةف وبرئ من العيوب هذا النوع من الكالم إذا سلم من التكل

كانت أم  لفظيةً  ة المحسنات البديعي، ال يخلو من ة بشكل واضحالتعليق الرياضي الذي توافرت فيه الصور البياني

 ابقة.  ةً،  فإن ما يطرح في هذا السياق متعلق بنوعية هذه المحسنات، ومدى توافقها مع التعريفات السمعنوي

هذه الجملة من تعليق فارس عوض على تسجيل ُمدافع فريق األرسنال  :12دافع خلّصها للَمَدافع" الم " -2

(Arsenal  هدفًا لفريقه منهي ) ا( المباراة لصالحه. ونادي األرسنالArsenal)  يُعرف باسم فريق الَمدافع

ق تقارب الكلمتين المعل (. في هذه العبارة استغلGaners) وذلك ترجمةً لصفة الفريق باللغة اإلنكليزيّة:

َمدافع صفةٌ ل، فلفظ ااد منهما من غير تكلّف وال تصنع، واستفدافع لفظًا واختالفهما في المعنىالُمدافع والمَ 

عبة كرة القدم، وقد أسعف الموقف المعلّق أن دافع توصيف لمركز موجود في لولقب متداول للفريق، والم

، مستحسن الوقع سط أو غيرهما، لينشئ جناسا جميالمسجل الهدف مدافع وليس مهاجما أو العب خطّ الو

 . خفيفًا على السمع

                                                           
  10 ابن خلدون، عبد الرحمن. المقدمة، ص 1099، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانين، بيروت 1893

 11العسكري، أبو هالل. كتاب الّصناعتين، ص 193، تحقيق علي البجاوي، الطبعة األولى، دار إحياء الكتب العربّية، 1851

  https://www.youtube.com/watch?v=p4E2cp_4Wu012 ، تعليق فارس عوض على مباراة أرسنال ونيوكاسل
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قم عشرة يجدد الِعشرة في الشباك" هذا الجناس ر"ال عشرة:رقم عتيبي معلّقًا على العب يحمل الوكذلك قول ال

أما س: "جنيعبد القاهر الجرجاني بقوله عن الت الذي يوضحهما كان ليرى كذلك لوال استحسان المعنى، 

ن العقل موقعا جميال، وقد تبين أن ما ه معنييهما معإذا كان موق للفظتين إالك ال تستحسن تجانس االتجنيس فإن

فظ وحده لما كان فيه مستحسن، ولما ى التجنيس من فضيلة أمر ال يتم إال بنصرة المعنى، إذ لو كان بالليعط

عريف يقصد بها الجناس بناء على تعريفات وورود كلمة تجنيس في هذا الت .13وجد فيه إال معيب مستهجن"

يسمي هذا الفن من البديع اللفظي مع تعريفاتهم عبد العزيز عتيق: "ومن العلماء من علماء البالغة الّذين ج

  14.ى واحد "، ومن يسميه مجانسا، ومن يسميه جناسا، أسماء مختلفة والمسماتجنيس

  السجع  -0

، يتنافس المعلّقون في البحث بات الزمة في كل مباراة كرة قدم الّذي النغم الموسيقيجع هذا من الجناس ننتقل إلى الس 

ون ق على المباراة أشبه بأنشودة يغنعليبراعتهم في جعل الت وابتكارها، محاولين إبرازعنها وإظهارها أو ابتداعها 

ع بحسب اصطالح البالغيين جار الصوت على وتيرة واحدة. والسمقاطعها، شأنهم شأن الحمامة الّتي تسجع في تكر

جع ما توافقت فقره ر وأفضل السواصل في الحرف األخير وهو في النثر كالقافية في الشعتوافق الفاصلتين أو الفهو: "

مع  اف والتصنع، حيث كان عفو الخاطر ومنسجمفضى إلى شيء من عدم التكلوإذا كان الحديث في الجناس أ.  15"

ع اللّغة فيستبدل شف، إذ نستمع إلى رؤوف خليف يطوجهد لكي يكت كلف في السجع ال يحتاج إلى أيالت السياق إال أن

جنسية لتتناسب مع  عينيميل الياء في كلمة أو حين يُ  ،لتتناغم مع المعمورة واألسطورة الكرة بالكورة مضيفًا الواو

 "، مباراة كاإلعصاريا حبيبي نار نار: "عة فنستمع إلى خليف نفسه صادحاج. وتتوالى العبارات المساألرجنيتني ميسي

ة تنضوي على سجع عصار في عبارويقابله العتيبي في استخدام اإلاء بين نار وإعصار، حيث تتوافق األلف والر

حين يسجل  عةحمد علي سلسلة من الكلمات المسج، ويستعمل مبها من اليسار فأرسلها كاإلعصار"طلوتشبيه فيقول: "

هما الهاء  " حيث تشترك الكلمات الّسابقة في فاصلتينا: "عملوها، فعلوها  في الشباك وضعوهافريق ما هدفًا صارخ

هللا عليك تسلم : "حين يحوجه السجع ذلك قائال ةغة الفصيحة للهجته المصريسه اللعلي نفد يخضع محم مواأللف،  ث

" وغيرها من م: "كر وفر، ال تصد وال تردجع كقولهبما استشهدنا به في الجناس شاهدا على الس رجليك" ونستعين 

 ن وخالفها جزء منهاها شروط السجع لدى البالغييتي استوفى بعضالعبارات ال

فقراته، أن يأتي خاليا من  جع ما تساوتطف محمد في البالغة العربية وهي: "أفضل السروط هذه أوردها عاوالش 

ها تعلى سجي ا للمعنى بحيث ترسل المعانيالتكلّف رصين التركيب، أن يكون خاليا من التكرار، أن يكون اللّفظ تابع

 . 16لتطلب األلفاظ الّتي تناسبها "

، والجواب ، وعن غاية هذا الوصفزيل بعازف الليللماني أوالعالقة الّتي تجمع الالعب األتلك وقد يتساءل سائل عن 

المطرف جع بين وبعيًدا عن تصنيف أنواع الس المعنى.ترابط في  أرادها المعلّق من غير أي الموسيقيّة الّتيها النّغمة إن

 والمرصع والموازي والمشطر، 

                                                           
  13 الجرجاني، عبد القاهر . أسرار البالغة، ص 5، دار المعرفة، بيروت، 1891

  14 عتيق، عبد العزيز. علم البديع، ص 189، دار الّنهضة العربية، بيروت.

  15 محمد، عاطف فضل. البالغة العربية، ص 158، دار المسيرة، الّطبعة الثانية، عمان، 1015

  16 محمد، عاطف فضل. البالغة العربية ، ص 190، دار المسيرة، الّطبعة الّثانية، عمان ،1015
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عبير ف ما في التف أن الحكم على تكلما ينبغي اإلشارة إليه لإلنصا نلمعلقين، فإاستعماال لدى ا األنواع أكثر وعن أي

هذا المعلّق  تي تخرج اللّغة عن طوع المعلّق،اتج عن سخونة الحدث الّ يكون مرده إلى االرتجال في التعليق الن قد

في أقل من ثوان في أغلب  الغوي ء الكروي جماالتي تثير الحماسة، وتضيف إلى جمال األداالمطالب بالكلمات ال

انية، جزء من الث، إذ كما على الحكم أن يطلق صافرته في معلّق بالحكم فيه شيء من الواقعيةتشبيه ال األحيان، ولعل

، ألن سرعة الكرة لن ةغني الموقف بالعبارة المالئمة له في جزء من الثّانيعليه أن ي بق الّذي يتوجكذلك هو المعل

 المناسبة للمقام.  و بحثه عن الكلمةر بطء المعلّق أتنتظ

، ال دراسة موالبديع في لغته داللة البيانالهدف دراسة  ما تحتمل من حيث البالغة، وألن عليق فوقتوكي ال نحمل لغة ال

ن وعين م، ويعود ذلك لغياب هذين النورية في الرسالةباق والتالقارئ سيلفته غياب الط البيان والبديع عامة، لذلك فإن

( بأنه الكبير Messiي )نواع البديع عن لغة المعلّقين، وال تجزي عبارة واحدة تتضمن طباقًا في وصف الالعب ميسأ

 .عليقة فلم تجد لها مكانًا في نص التوريعلى استخدام الطّباق، أما الت اعلى صغره لتكون شاهد

 

 خالصة:

نص  ة فيا في مورد محاكمة البالغة العربيكنا لسنين، وإن قين الرياضيبالغة المعلمن فيض هذا باختصار غيض   

ا غالبية المباريات، وأنها غالبور نصيبها في الركون وباطمئنان إلى أن للمحسنات والصه يمكن التعليق الرياضي، إال أن

 .تعة المشاهدة لدى المشاهد العربيما أضافت متعة االستماع إلى م

 

 :ثـحـبـال جـائـتـن

 الرياضيين المعلقين عند الرياضي الخطاب لغة بالدراسة نتناول أن السابق النظري اإلطار ل خال من حاولنا لقد

 وسالملم بالدليل اإلحصائيات أظهرت حيث كبيرة، جماهيرية عبيةش من اللعبة هذه تكنسيه لما بالنظر وذلك العرب،

 ومستواهم وأجناسهم أعمارهم اختالف على شاهدينمال ماليين اتبمئ يقدر والذي العالم في لمشاهدينل الكبير لعددا

 دراسة إنها بل ،الفكري الترف أو التسلية ضمن تدخل أن يمكن ال التي الدراسة هلهذ مبررا دنج فإننا وعليه الثقافي،

 : التالية جالنتائ إلى توصلنا فقد وعليه ته،ازوممي خصائصه وبيان الرياضي الخطاب لغة على الضوء لتسليط تسعى

 من المستعملة العبارات تمعن خالل من يظهر ما أشد ذلك ويظهر الرياضي، التعليق في وازن ضورح لبالغةل -

 فصنو وشتى والجناس واالقتباس والتشبيه باالستعارة التعليق نصوص تزدحم حيث الرياضيين، المعلقين لدن

 .البديعية المحسنات

 وسحر جمالية إلى الموضوعي، الوصف رتابة، من الرياضي النص إخراج في البديعية المحسنات تساهم -

 .المتلقي لدى واضحا أثرا ويترك خاصة متعة يخلق مما بالحركات، تمتزج التي التعابير

 عن فضال معينة، معلومات المتلقي إبالغ قصدية على نيمب أنه ذلك ،النص شروط الرياضي التعليق على تنطبق -

 احضوره ينبغي التي األربعة التواصل عناصر ورحض إلى إضافة والفاعلية، التفاعلية مثل الصفات بعد اجتماع

 التواصل. قناة الرسالة، إليه، المرسل المرسل،: وهي نص، كل في
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 .دار المعرفة :بيروت ،البالغةأسرار  (2691) الجرجاني، عبد القاهر. -

 .هضة العربيةالن بيروت: دار. علم البديع( 1001)العزيز.  عبد ،عتيق -

 .دار إحياء الكتب العربية. القاهرة: تحقيق علي البجاوي ،ناعتينالص كتاب (2691)ل. ري، أبو هالالعسك -

الهيئة المصرية  القاهرة:. استراتيجيات اإلقناع والتأثير في الخطاب السياسي (1021) عبد اللطيف، عماد. -

 .العامة للكتاب

 .المسيرة عمان: دار .لبالغة العربيةا  (2015) فضل.محمد، عاطف  -

- //www.youtube.com/watch?v=p4E2cp_4Wu0  
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