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 رــــقديـر وتــــكـش

 

إّن الشكر هلل الذي أعانني على القصد، ورزقني من العلم ما لم أكن أعلم وأمّدني 

 .بالعزيمة واإلرادة إلنجاز هذا العمل المتواضع

ثم الشكر لألستاذ الفاضل الدكتور حنيفي بن ناصر رئيس مشروع اللغة 

ما تكبده من عناء، و مّده لي يد العون بكل العربية واإلعالم، على كل 

سخاء، دون أن يبخل علي بما كان في وسعه تقديمه، فكان نعم المرشد ونعم 

 .الموجه حفظه هللا وسّدد خطاه

 .كما ال يفوتني أن أشكر كل أعضاء لجنة المناقشة

 

 

 

             شكرا لكم 
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 ةـــــمقدم

هللا س حرره وتع لى رروغة اغعرررة اغ مهاررة لا عرررو غرررة اغغررمهل اغكررماهللا لغرررة   رر  اغاتررة        كررم 

لاغ مب متذ اغغداهللا ا ىزلل هعرىرهللا  فغد قوملا هخدمىرو متذ ىردالغرو لعرة  غحرتىرهللا فلار لا غررو 

قلالررد لقررلاتال ى كمرررو  لمررل هررال  ررذ  اغغلالررد مررو  ررل مى عررج هوغ ررل  لكا اررة  خررما  

ف  لمترو مو  ل مى عج هوغت ل لاغ مف لكا ارة ىمكارب افغ روا لاغامر  ارمل تاروهللا اغ مل

م كهللا  لمترو مو  ل مى عج هوغدالغة  لا د اغخرمل  لرل  رذ  اغغلالرد غ ترو ا مر  لعرة ى رلاع 

 .اغعرة اغ مهاة

ل       لفررع ل ررمتو اغ رروغع ى ررمف اررو مل اغع ررل لاغختررر اغعرررلن اتى رروما لاحرر و تىااررة غ ررد 

هال  رذ  اغ لامر  لحروا  املرعهللا للعرة م حررو اغ ر وفة اغمكىلهرة  ل رذا ماار  للام  مل 

 غررة حررملة اتى رروم و لكقررمل االقهررو  لعارررو مررل قهرر  اغغررما  مررل مخىعررف اغ ااررو  لاغته ررو  

االاىمولاة  لتاما غحملة  تاوز اغمودل املعماة فرع اغ ر وفة اغمكىلهرة   دذ  رذا غىحرو   

اغ مهارة  ل رذا مرو ترىه لترع  ردلا افخترو  اغعرلارة ل راللرو   ذ  اغلحاعة فع قلالرد اغعررة

لهم كىوهو  اغ  وفاال لمغوالىرهللا  ل ذا كرول دافر  اغهرو قال اغرذال احر لل  غرة حرعمة اغعررة 

اغ مهاررة غعى رردن  ررذ  افختررو  مررل خررع     رروارو لم ولغررة ى رر ا رو  لغ رر   اغملاررل  

حا ة المكت بدة ريقددا الودي   القد مل التدديق  الغود ف  دل ال د" :اغذن تغدمع اغملحلهللا ب

 .   م ولغة متو غم د  ذ  افختو  لاغى دن غرو"الرزائيقة أنم ذرا

لغ    ام كو  اغمتملح فع  ذا اغاوتب اكمرل فرع قاراة افخترو  اغعرلارة اغ ود رة لمرو      

: مدذ ى  ارو فع اغ  وفة اغمكىلهة اغازااماة  لمل  تو اىهودم  غة  ذ وتتو اغىحروالال  اغىوغارة

مو  ع  حهوب ى  ع  ذ  افختو  فع اغ  وفة اغمكىلهة؟ لكاف امكل م وغاىرو؟ ل   ا ر م 

هرذ  افختو  خع  قما ىع غعامااد  هللا ال؟ لفامو ىىمق   ذ  افخترو ؟ للعرة مرل ىغر   اغمىعغع

محاللغاة ى  ا رو؟ غموذا ال الاد مدقغال فع لحوا  املعهللا ارىملل هرذا اغاوتب؟ ل ل كول 

 .الاد مدقغال غموذا ال االدلل دلم هللا ه ك    اح؟
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 : لتهتع فمااو   ذا اغملال  اتتعقو مل افىع     

ى ىهم اغ  وفة اغمكىلهة محالغة لل  ال  افختو  اغعرلارة هولىهوم رو لحراعة ىرالقم فرع      

 .اغغما  لاغمىعغال حعهو ل ااوهو

امكررل اماررو  حررهب  ررال  افختررو  اغعرلاررة فررع اغ رر وفة اغمكىلهررة  غررة لرردهللا مماا ررة      

 . اغملاللو  للدهللا ى  ا رو مل ىعك افختو  قه   ذالىرو  غة امرلم اغغما

 :لغ    حهب دماحىتو  ذا اغملال  اىمق  فع اغدلاف  اغىوغاة     

اغررداف  اغ عمررع  اررا اررردف كرر  هو ررا  كررودامع  غررة اغحرر ع لما  اغرواررة اغ عماررة  : أ ال     

لتاما  غة   ماة اغ  وفة اغمكىلهة فع اغ  وا لعة اغعرة اغ مهاة  لادتو غدماحة مو ىىامتع 

 .مل  ختو 

هة فع مهرت مرو  رل مىردال  فرع اغدماحرو  اغعرلارة لترد اغ رمب  ن اغى ر اح اغمغ :ثانقا     

 .اغعرلن قدامو لمغوهعع اغىدقاج اغعرلن  داقو  همو  ل م و م  ن اغ  وفة اغمكىلهة

لى ههررع غتررو فررع  حنقفددل بددص نا دديت ررواح  حررىوذتو لمارران ىخ  ررتو اغرردكىلم  :ثالثددا     

 .اغملال 

 .هوماوفة  غة اغداف  اغغلمع اغمىمق  فع خدمة اغعرة اغ مهاة     

لاغحهب فع اخىاومتو غرة اغ  وفة اغمكىلهة دلل غام و مل لحوا  املعهللا كلترو لحراعة      

غرو حملة كهامل فع اغىرقام لعة اغغما   كمو امكل غعامادل  ل ىهغة م تو لت رلد  غاررو فرع  ن 

 .لق  تماد

هوخىاروم اماردل اغ رملج اغارلمع اغازاامارة غدماحرة مرو فاررو مرل  خترو  غرلارة  لقد قمتو     

 .كلترو امادل ذا  امرلم لاح 
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لقررد الىمرردتو فررع فررع ملاررللتو لعررة اغمررتره اغل رر ع اغى عاعررع   اررا احرر ة اغمررتره      

اغل  ع  غة ل ف اغارو مل اغعرلارة كمرو  رع ملارلدل فرع اغلاقر  ل ر و دقاغرو  هاتمرو اغرلهللا 

تره اغى عاعررع هى عارر  ىعررك اغاررو مل لى ررخام اغ عررة اغملاررلدل هرررو لكررذا  لتررو  اغ عررل  اغمرر

 .اغعزمة غىعك اغاو مل

  لماررتو فارررو حررهب اخىاومتررو مغدمررة مررو هوغتحررهة غهتاررة اغملاررل  فعغررد قحررمتو   غررة       

لقعقررة  مرردخ غعملاررل   لام رركوغاة لمررو ى معررع مررل فمارراو   لقحررمتو ملاررللتو  غررة 

 .خوىمةترو ف عال تاماال لف   ىتهاغع قهللا   مف ل 

ل  ىم  لعة لا تو م و اهللا غرلارة  (اهت اغم و اهللا لاغم تع و ) ه تلال اغمدخ فاو       

فكررول ه تررلال  اغ  رر  اغقرروتع مررو . ل خررمذ ا ررتع اة غعم ررتع و  االفىىو اررة غعملاررل 

ت رر  : )ملحرلهللا ب اغمه را افل لقحرمتو   غرة  مه رة مهو را   (مو اة اغ  وفة اغمكىلهرة)

  مارة للارواف اغ ر وفة : ) مرو اغمه را اغقروتع لحرمتو  ب  (اغ ر وفة لىتلم رو فرع اغ روغهللا

  قررهللا ارررىع اغمه ررا (خ رروام اغ رر وفة اغمكىلهررة: )  لاغمه ررا اغقوغررا لحررمتو  ب(اغمكىلهررة

 (. تلا  اغ  وفة اغمكىلهة: )اغماه  اغملحلهللا ب

قحرمتو   رل ارخرم  غرة ( ة لاغ ر وفة اغمكىلهرةاغعرر: ) مو اغ  ر  اغقروتع اغرذن لتلترو  ب     

   مررو (غرررة اغ رر وفة اغمكىلهررة ل  ررهللا خ وا رررو: ) مه ررة مهو ررا  اغمه ررا افل  لحررمتو  ب

:    مو اغمه ا اغقوغا فلحمتو  ب(لعقة اغعرة هوغ  وفة اغمكىلهة: )اغمه ا اغقوتع لحمتو  ب

 (.دلم اغ  وفة اغمكىلهة فع اغ  وا لعة اغعرةاغ مهاة)
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ماروال  ىت ارذ اغىردقاج ) مو اغ    اغقوغرا اغرذن  رل لهرومل لرل ف ر  ىتهاغرع للتلاترع      

 .فخ  ىع غى عا  اغمدلتة اغمىمق  فع لدد مل امادل اغ ملج اغالمع( اغعرلن

اارردم هتررو ام ررومل  غررة  ل  ملاررل  اغىرردقاج اغعرررلن قررد تررو  ت رراهو مررل اغدماحررو  لتررد      

الكتدا  غعكحرواع  ما تغحص  قه العامة   هللا اغم ودم لاغمما  تذكم  اغغدمو  لاغم دقال  لمل 

 .غم مد مهومك قه الغوة  خ ائص العيبقة الهل اتع  الخ ائص غحهلاع  

الاررد ه ررد اغدماحررو  اغخو ررة هوغملاررل  مترررو اغدماحررة اغىررع قومرر  هرررو اغرردكىلمل      

األخطدداا الغو قددة الوددائعة  ددل ازاددي  الرزائدديف نمدداذ  مددص  : ررعا ة خعررلفع اغم تلتررة ب

 .ازذااة  ال حا ة  التغفزق ص

ل تروك ه رد اغدماحررو  اغم روهرة غررذا اغملاررل  متررو اغدماحرة اغىررع قومر  هررو ت امررة      

  لكررذغك العددد ا النحدد ف  ددل لوددة ال ددحا ة ريقدددا الوددي   أنم ذرددا : مررل اغم تلتررة ب

 ايد  ال دحا ة الرزائيقدة  دل  دا : لهرد اغ مارد هلىملرة اغم تلترة باغدماحة اغىرع قروهللا هررو 

 .الغو قة التعددقة

لقد لاارىتو ه د اغ  لهو  فع  تاوز  ذا اغه ا ىىمق  فع قعرة اغمماار  اغمىخ  رة      

 .فع اغىدقاج اغعرلن فع اغ  وفة

ول غتو خام ملاع لفع افخام ال اح تو  ال  ل تىلاع هوغ كم  غة  حىوذتو اغم مف اغذن ك     

 .لخام تو ح  فعع متو ازا  اغ كم لفواج االمىتول لاغىغدام
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 مــــدخـــــــــــــــــــل

 تمهــيـــد* 

 مفهوم التدقيق( 0

 مفهوم اللغة( 6

 مفهوم التدقيق اللغوي كمصطلح مّركب( 3

 مفهوم الخطأ( 4

 مفهوم الخطأ الشائع كمصطلح مركب( 5

 مفهوم الصحافة( 2

 مفهوم الخبر ( 2
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 تمهيد 

لقد خص هللّا سبحانه وتعالى اللغة العربية وشّرفها على باقي اللغات وجعلها لغة القرآن       

وهي كغيرها من اللغات لها قواعد ونظم خاصة تضبطها وتحكمها،  الكريم ولغة أهل الجنة،

ن اللحن والخطأ وضبط وللمحافظة عليها البد علينا من الحفاظ على هذه القواعد والنظم م

 .اللسان العربي نطقا وكتابة

وقد ظهرت حركات التصحيح اللغوي أو ما يسمى حاليا بالتدقيق اللغوي، سعيا منها على      

المحافظة على اللغة العربية من شيوع الخطأ على ألسنة الناطقين بها، وقد خصصنا هذا 

المدخل لتوضيح وضبط المصطلحات بوضع مفاهيم وتعريفات في اللغة واالصطالح لكل 

 .على فهم الموضوع وإمكانية التدرج فيهمصطلح وذلك لمساعدتنا 

 :مفهوم التدقيق( 0

 "قّ الد"، "ققّ مد"والمفعول  "المدقّق"فهو  "دقّق يدقّق تدقيقا"مشتقة من الفعل ": لغة*   

هو إنعام  "التدقيق"وهو الكسر في كل أنحاء الوجه، و "ه دقاقّ أد"مصدر قولك دقّقت الدواء، 

مصدر الدقيق، نقول دقة  "الّدقَة"ما َدققت به الشيء أي آلة الدق، و "المَدقَة  "الدّق والمدق و

: استعملنا فيه الدقة ويطلق الدقيق على عّدة معاني من أشهرها ما يأتي إذا "ةدقّ "الشيء،

الطحين أو الطحن، األمر الغامض، الرجل القليل الخير، الشيء ال غلط له وهو خالف 

"الغلط
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .111،111، ص11، ج 1لبنان، ط  لسان العرب، دار صادر، ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،: 
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 : يطلق مصطلح تدقيق اصطالحا على معنيين اثنين هما :اصطالحا*   

اثبات حقيقة المسألة بجملة من الدالئل والبراهين الشرعية المتمثلة في النصوص ( "أ     

"القرآنية والنصوص النبوية، وهذا التعريف بهذا المعني قليل االستعمال
1
. 

التي أثبتت بها المسائل والقضايا التدليل على األدلة : "والمعنى الثاني للتدقيق هو( ب     

الشرعية، بهذا المعنى يكون التدقيق من خاصة الخاصة ال يتأتى تحصيله لكّل ناظر ألن 

بن "التدقيق في التعريف اللساني يشعر بوجود نوع من الغموض والّدقة وهذا ما أتبثه 

"بأن التدقيق مأخودة من الدقة وهي الغموض والخفاءعابدين الحنفي 
2
. 

هو إثبات المسألة  التدقيق: "أن مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ء في كتابوجا

"بدليلها تحقيق، وإثباتها بدليل آخر تدقيق
3
.   

من التعريفات المذكورة نستنتج أن التدقيق اللغوي هو فحص الشيء بتمعن وجعله دقيقا      

 .خاليا من الخطأ

 :مفهوم اللغة( 6

وهو السقط وما  اللغاو اللغومصدره  لغاوالفعل  اللغواللغة مأخوذة من مصطلح : "لغة*     

في اإليمان ما ال يعقد عليه القلب  اللغويعتد به من الكالم الذي ال تحصل منه فائدة وال نفع، و

ُ ِهوغعهْرِل ِفع  َْاَموِتُكهللْا َلغَِكْل ُااَلاِخُذُكهللْا ِهَمو َكَحَهْ   ﴿: وهذا ما جاء في قوله تعالى ال ُااَلاِخُذُكهللُا سه

ُ َغ ُلٌم َ عِاهللٌا  "222سورة البقرة اآلية  ﴾قُعُلُهُكهللْا َلسه
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اغ تغاتع هل مواوهع اغاتكع م مد  هاب س    او ل اغ وغك مل  غ وا دغا  اغحوغك  غة ملتر امموهللا موغك  دام اغه وام : 1

 .52  م5992  2امحعماة  غهتول  ت
م اغمخىوم   مح:  2   5  ت5ىتلام افه وم  دام لوغهللا اغكىب  اغماود     اهل لوهدال م مد  مال  مد اغم ىوم لل اغد 

 .95  م2005
 .55  م5991  5   5اغ مهاتع  من اغدال م مد  متع اغم ىو   غة م مفة م وتع  غ وا اغمترو   دام اغم مفة  ت:  3
 .553  م5   292 خماع اغهخومن  كىوب اغام ة  هوب االت و  الهللا اغام ة لامموهللا اختب  مقهللا : 4
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ومنه  لغواإذا أخطأ وقال باطال، أي أن كل كالم قبيح يسمى  ملغاةو يلغي لغاويقال "      

اًهو﴿: قوله تعالى  .52سورة النبأ اآلية﴾  اَل َاْحَمُ لَل ِفاَرو غَْرًلا َلاَل ِكذه

إذا قلت لصاحبك يوم :"وجاء في الحديث الشريف أن رسول هللّا صلى هللا علية وسلم قال     

"أي بمعنى تكلمت لغوتالجمعة أنصت، واإلمام يخطب، فقد 
1
. 

: الكسائيإذا تكلم، وقال  لغامن  لغوت األسماء الناقصة وأصلهااللغة من : "األزهريقال      

"إذا تكلم: ولغا يلغو لغوا يلغي لغة لغيو  يلغووبعضهم يقول  يلغيفي القول  لغا
2
.  

"بأنها أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم: "ابن جنييعرفها : اصطالحا*   
3
، 

األصوات إن لم تكن معبرة ودالة لم تكن والمقصود هنا إما اللغة المسموعة أو المنطوقة ف

لغة، والمقصود بكل قوم كل مجتمع، فاللغة تنشأ في هذا المجتمع ليعبر بهااالفراد داخله عن 

 .أفكارهم ومتطلباتهم فيما بينهم

فاللغة هي الجسر الذي يصل بين الحياة : "اللغة بقوله محمد المباركوقد عّرف الدكتور      

األشياء أحيانا وتلحقها أحيانا آخرى، فالفكرة التي تجول في الذهن والفكر، تسبق وجود 

مجّردة تنتقل إلى شيء يتحقق وجوده، وبعد أن يوجد الشيء يصل إلى أذهان اآلخرين 

"بطريقة اللغة
4

، يرى الدكتور المبارك أن اللغة جسر يصل بين عالم الحياة وعالم الفكر، 

 .شياء، وأنها أداة تنتقل بها األشياء إلى أذهانناوتساعد في تحقيق التنسيق بين وجود األ

 

 

 

   

 

 

 

 
                                                           

 .553اغم دم ت حع   م: 1
 .220  م52اهل متالم  غحول اغ مب    :  2
 .55  م5م مد لعع اغتاوم  دام اغكىب اغم ماة  اغغو مل   : اهل اتع  هع اغ ىح لقمول  كىوب اغخ وام  ى غاج:  3
 .51  م2اغمهومك م مد  فغع اغعرة لخ وام اغ مهاة  دام اغ كم اغ مهع  م م ت : 4
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 :عّدة تعريفات للغة نذكر منها بركات عبد العزيزوقد أعطى الدكتور "     

 .أن اللغة نسق من الرموز الصوتية التي شاعت وانتشرت بوسائل شتى ليتعامل بها األفراد

 .أكان داخليا أم خارجيا فة التعبير اللفظي عن الفكر سواءأنها وظي

 .أنها استعمال وظيفة التعبير اللفظي عن الفكر في حالة معينة

"أنها نظام من العالقات الدالة التي يمكن أن يستخدم كوسيلة اتصال
1
. 

وعرفها بعض اللغويين بعدم اقتصارها على شكليها الملفوظ والمكتوب فقط بل يجب أن "     

 .لرموز واإليماءاتتتعداه إلى نظام اإلشارات وا

إذن اللغة في كل مجتمع نظام يشترك األفراد في إتباعه واتخاذه أساسا للتعبير عما يجول      

بخواطرهم وفي تفاهمهم بعضهم مع بعض، وتكمن وظيفة اللغة في توصيل األفكار والتعبير 

ومعها عنها، بل هي أداة للحياة يستعملها الفرد ليصبح غضوا في الجماعة ويحقق فيها 

"أغراضه وأغراضها
2
. 

يتضح مما سبق من تعريفات للغة أنها الوسيلة التي تنتقل بها المعاني واألفكار بين      

 .األفراد داخل المجتمع وتتيح لإلنسان التواصل مع اآلخرين

 مفهوم التدقيق اللغوي كمصطلح مرّكب( 3

الجمهور، فأول مرحة عبارة عن يمّر النص اإلعالمي بمراحل عّدة قبل إذاعته إلى       

صياغة هذا النص من قبل المحرر مرورا إلى مرحلة المراجعة من قبل مدير التحرير من 

أجل تعديله، ثم ينقل هذا النص إلى الطباعة، وبعدها تأتي مرحلة التدقيق من قبل المدقّق أو ما 

 .يصطلح عليه بالتصحيح

 

 

 

                                                           
  2001 امل مت لم  اغعرة املعماة اغم و اهللا افحن اغىتهاغو   كعاة املعهللا  اوم ة اغغو مل  حومع اغ ماف ل:  1

 .51م
 .2م مد  حل لهد اغ زاز  غرة اغ  وفة اغم و مل  دام اغم ومف  اغغو مل  م:  2
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هو إزالة كل شيء يمكن أن يشوب باللغة أو يصيبها باللحن، : "التدقيق اللغوي*    

"وتصفيتها من األخطاء اللغوية والتراكيب الدخيلة والناقصة وغير المعهودة
1

 . 

مراجعة النص مطبوعا لتأكد من مطابقة المطبوع من األصل، وتصحيح األخطاء "فهو      

ا مراجعة صياغة األسلوب إذا ما كان وكذ( النحوية والصرفية واإلمالئية والتركيبة)اللغوية 

"غامضا وغير واضح
2
. 

إذن التدقّيق اللغوي هو مراجعة الكتابة والتأّكد من خلوها من األخطاء النحوية والصرفية      

 .واإلمالئية والتركيبية والصياغية، وتصحيحها إن وجدت

والتدقيق اللغوي في الجرائد له أهمية كبيرة حيث أّن كل العمليات التي قبله يكون فيها      

شيء من االستسهال والتسرع، خاصة في الجانب اللغوي اتكاال على مراقبة المدقّق مما 

يجعل المسؤولية كلّها تقع على عاتقه، فإذا ما اكتشفت أخطاء بعد موافقة المدقّق أصبح هو 

أول عن هذا النص قبل المحرر ورئيس التحرير، لهذا يجب عليه أن يكون متأنيا المالم والمس

 . غير مستعجل في التصحيح

إن المتتبع لتراثنا اللغوي يجد أّن مصطلح التدقيق : التدقيق اللغوي في التراث العربي*   

اللغوي له أصول في تراثنا العربي من حيث اإلجراء، غير أن التسمية تختلف وتتعدد 

وأشهرها لفظة التصحيح، ومعظم الكتب التي عنيت بتنقية اللغة العربية من األخطاء 

استعملت لفظة التصحيح مقابل التدقيق حاليا، وهذه بعض المؤلفات التي عنيت بكشف 

 :األخطاء وتصحيحها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2اغدلغع غعرة اغ مهاة  مم مد افمال لم مد مخىوم  اغىدقاج اغعرلن لدلم  فع اغ  وا لعة اغعرة اغ مهاة  اغماعن :  1
  دام اغكىوب اغاوم ع   (اغخهم اغ   ع) حتع ت م لحتو  لهد اغم مل  اغى مام اغ   ع فع ل م اغم علمو  :  2

 .250  م2009  2امموما  اغ مهاة اغمى دل  ت
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 (. ه 181ت )للكسائي ( ن فيه العامةما تلح)كتاب "

 (.ه 171ت )ي ألبي بكر الزبيد (لحن العامة)كتاب 

 (.ه 111ت )ألبي مكي الصقلي  (تثقيف السان وتلقيح الجنان)كتاب 

 (.ه 177ت )ألبي هشام  (إلى تقويم اللسان وتعليم البيان المدخل)كتاب 

"(ه 117ت )ألبي الجوزي  (تقويك السان)كتاب 
1
. 

 .لهشام النحاس (فصاح العامية)معجم "

 .لصالح الدين الزعبالوي (أخطاء الكتاب)معجم 

 .لمحمد العدناني (األخطاء اللغوية المعاصرة)معجم 

 .لرمضان عبد التواب (لحن العامة والتطور اللغوي)كتاب 

هذه الكتب كانت فيما يخص التدقيق اللغوي كعلم نظري قائم على متابعة األخطاء اللغوية      

فسمي متأمال، وهذا ما ( المدقّق اللغوي)ة ومالحقتها،أما التدقيق اللغوي كعمل ومهنة وممارس

النحوي اللغوي ولى متأمال أي مدقّقا بالمعنى  ابن بابشادأن  األدباءأشار إليه صاحب معجم 

وولى متأمال في ديوان اإلنشاء بالقاهرة يتأمل ما يصدر من : "الحالي وذلك في قوله

"مسين ديناراالّسجالت والرسائل فيصلح ما فيها من خطأ، ورزق على ذلك خ
2
. 

إذن التدقيق اللغوي له جذور في التراث العربي علما وعمال، فكونه علما تمثل في الكتب      

والتصانيف عند نشأة حركة التصحيح بعد تفشي ظاهرة اللحن، وكانت لفظة التصحيح هي 

 .الشائعة بدال من لفظة التدقّيق

صوصا المكتوبة منها، حيث يقوم المدقّق كما أن مفهوم التدقيق ملتصق بوسائل اإلعالم خ     

 .بتتبع األخطاء الواردة في هذه الوسائل والعمل على تصويبها

 

                                                           
 .22  م5912  2 ما  ا غلب  م اهللا اغختر لاغ لاب فع اغعرة  دام اغ عهللا غعمعاال  هامل   ت:  1
 .5123  م5995  1  حول لهون  دام اغرمب  هامل    : او قل  اغ ملن  م اهللا افدهو   ى غاج:  2
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 مفهوم الخطأ( 4

 ،اللحنالخروج عن قواعد اللغة العربية خطأ لغويا أطلق عليه القدامى اسم  يعد الخروج     

 .سنوضح معنى الخطأ أو اللحن في اللغة واالصطالح وفي ما يأتي

بمعنى اللحن وهو إمالة الشيء عن جهته، ومن بين الشواهد الشعرية على  الخطأ": لغة *   

 :مالك بن أسماء بن خارجةاللحن بمعنى الخطأ عند بعض العلماء قول 

 .َمنطٌق َصائب وتَلحن  أحيا         نًا وَخير الحديث ما كان لَحنَا        

اللحن من الجواري الظراف، ومن الكواعب النواهد، : في هذه المسألة الجاحظوقول      

ومن الشواب المالح، ومن دوات ون ذوات الخدور والغرائز أيسر، وربما استملح الّرجل 

..." ذلك منهّن ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف
1

، وهنا الجاحظ يميل إلى تفسير الخطأ بمعنى 

 . اللحن

"أو تحول الشيء من هيئته المألوفة إلى هيئة آخرى غير مألوفةهو الميل  اللحنو"     
2

، أي 

 .علي نحو لم تعهده األلسنة

الخطأ مرادف اللحن قديما وهو موازي للقول فيما كانت تلحن فيه العامة  :اصطالحا*    

 :والخاصة، والخطأ اللغوي يمس مستويات اللغة جميعها وهي كاألتي

قصور الفرد على المطابقة الكلية أو الجزئية بين الصور يعني : الخطأ اإلمالئي"     

الصوتية أو الذهنية للحروف والكلمات مدار الكتابة اإلمالئية مع الصور الخطية لها، وفق 

 .قواعد الكتابة اإلمالئية المحّددة أو المتعارف عليها

المعروفة  قصور الفرد في ضبط الكلمات وكتابتها ضمن قواعد النحو: الخطأ النحوي     

 .واالهتمام بنوع الكلمة دون إعرابها في جملة

عدم معرفة الفرد بالتغيرات التي قد تقع في الكلمة بناء على : الخطأ في القواعد اللغوية     

"موقعها في الجمل، أو التغيير في بنية الكلمة األصلية لعلة من العلل الصرفية المعروفة
1

 . 

                                                           
  5933لهد اغ زاز متم  غ ل اغ ومة فع ال  اغدماحو  اغعرلاة اغ داقة  اغدام اغغلماة غعتهولة لاغت م  اغغو مل  : 1

  21م
 .55 ما  ا غلب  م اهللا اغختر لاغ لاب فع اغعرة  م:  2



16 
 

مقصود، وقد يكون في القول والفعل، وتتسم األخطاء والخطأ إصابة خالف ما هو      

ما ليس له : "اللغوية بخالف األغالط، بكونها مطردة تظهر باستمرار في لغة المتكلم، والخطأ

"وجه على اإلطالق، وهو الخطأ الجلي الذي ال يحيزه قياس ولم يأتي به سماع
2
. 

 :وهناك مصطلحات آخرى تدل على الخطأ من بينها

إّن الزلق للسان الذي ال :" بأنهاأو الهالل العسكري وقد وضع مفهومها : وة أو الزلةالهف     

"يسقط السقطة وال يردها، ولكنها تجري على لسانه
3

، فالزلة تحدث دون أن يحس المتكلم 

 .بأنّه أحدثها

معنى كلمة عدول ترك الشيء واالنصراف عنه إلى غيره، فلو تلمسنا داللة " :العدول     

العدول في المعجم العربي لوجدناه يدور حول الخروج واالنحراف، أي أن العدول هو 

الخروج والحياد عن أصل ما، واللغة عبارة عن نظام ثابت تمثله القواعد المعيارية المحددة 

من المتغيّرات المتعددة التي تعرف بالعدول وتتحدد  لتتعرض هذه األخيرة إلى مجموعة

"حسب كل فرد
4
. 

إذن الخطأ هو الخروج عن القواعد اللغوية وعدم مطابقتها لنظام العام للغة الذي يحمها،      

 .ويكون الخطأ شامل لمستويات اللغة النحوية، والصرفية، والصوتية، واإلمالئية، والداللية

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
  دام اغاوزمزن اغ عماة غعت م لاغىلزا   افمدل  (اغت لاة لاغ مفاة لاممعااة)خعا  زاادل  افختو  اغ وا ة فرد :  1

 .15  م2003
لهد اغم مل اغ و   وغح  ه لا لدماحو  فع اغعحوتاو   مت لما  اغمام  اغ مهع اغازاامن غعرة اغ مهاة  :  2

 .532  م2001اغازاام  
 . 31  م2000م مد هوح   دام اغكىب اغ عماة  هامل   : ن  اغ ملج اغعرلاة  ى غاج هل اغرع  اغ حكم:  3
 .21  م2001لهد اغ ماد  تدالن  املاوز اغ لىع فع اغغمهل اغكماهللا  اغدام اغقغوفاة  اغغو مل  :  4
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 الشائع كمصطلح مرّكبمفهوم الخطأ ( 5

يستحسن بنا تحديد المصطلح المركب الخطأ الشائع مع العلم أن المعاجم القديمة ال تذكر      

، ففي القديم الشائعو الخطأ: المصطلح مركبا، فالمصطلح مكونا من جزأين منفصلين هما

د المصطلح نقرأ في كتب اللغة أو المعاجم مصطلحات كاللحن، أو الغلط، أو الخطأ، أما ورو

 .مركبا فهو حديث النشأة

 شيوعاو شياعاوشيعا و شاعفي لسان لعرب مشتقة من مادة  شائعولقد وردت لفظة "     

بمعنى انتشر  شائعفهو  يشيعالخبر في الناس  شاعبمعنى ظهر وتفرق، و ومشيعا شيوعهو

وقد شاع في الناس، معناه قد اتصل بكل أحد  شائعوافترق وذاع وظهر، وقولهم هذا خبر 

"فستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض
1
. 

االنحراف أو الخطأ في جانب من جوانب  (الخطأ الشائع)ن يويقصد بالكلمتين مجتمعت      

 :في قولهكمال بشير اللغة، في الصوت، أو النحو، أو الصرف، أو الداللة، وذلك حسب 

روج عن القواعد والضوابط الرسمية المتعارف عليها لدى أصحاب االختصاص ومن الخ"

على شاكلتهم من المعنيين باللغة وشؤونها، فم خرج عن هذه القواعد أو ما انحرف عنها 

"بوجه من الوجوه يعّد خطأ، وما سار على هديها وما جاء مطابقا لها فهو صواب
2

، ويفهم 

العام وليس الخطأ الشائع والذي من سماته كثرة مستعمليه  من هذا القول أنه يقصد الخطأ

 . وسعة انتشارهحتى يصبح ظاهرة

الخطأ الشائع هو ما خرج عن الحدود المرسومة وكثر استعماله، " :كمال بشيرويضيف      

بحيث أصبح يشكل ظاهرة في الوسط اللغوي المعيّن، وليس مقصورا استعماله على فرد أو 

"اد بوصفه صفة خاصة بهم، أو سلوكا فرديا مميزا ألساليبهم اللغويةمجموعة من األفر
3
. 

 

 

                                                           
 .595  م2اهل متالم  غحول اغ مب    :  1
ه ام  اغعرة هال اغىتلم لفكمل اغختر لاغ لاب  ماعة مام  اغعرة اغ مهاة اغم من  مت لما  مام  اغغو مل   كمو :  2

 .502  م5922  32اغغو مل   
 .551  م5922كمو  ه ام  دماحو  فع لعهللا اغعرة  دام غماب  م م  :  3
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ومن التعريف نالحظ الفرق الواضح بين الخطأ الفردي والخطأ الشائع، حيث أّن الخطأ "     

الخروج عن القواعد التي وضعها اللغويون، وكونه يشكل ظاهرة : الشائع يتميّز بشيئين هما

مل أفراد مختلفين وفي مواقع متباينة، بحيث يتكرر هذا السلوك جماعية واسعة االنتشار تش

اللغوي حتى طابع الشهرة، فيتعود الناس على قراءته في الصحف والدوريات، وسماعه في 

نشرات األخبار، وفي حوارات المثقفين واإلذاعيين ومناقشاتهم، والذي يختلف عن الخطأ 

ة، كالمتعلمين أو ذوي الثقافة اللغوية الفردي الذي قد يصدر من شخص ما بطريقة عفوي

"المحدودة
1
. 

ومن هنا يتضح لنا أن الخطأ الشائع هو الخروج عن قاعد اللغة العربية، كما أنه واسع      

االنتشار بين األفراد المختلفة وفي أماكن متباينة، فيصبح هذا الخطأ مشهور بين هؤالء 

 .األفراد فيتعودون عليه

 مفهوم الصحافة( 2

من أقدم وسائل اإلعالم المتداولة حاليا، فقد كانت لها مالمح في الحضارات  تعد الصحافة     

القديمة كالحضارة الرومانية، والمصرية وغيرها، وفيما يأتي سنقدم تعريفا لغويا وأخر 

 .اصطالحيا، حتى نتمكن من معرفة مفهوم الصحافة وإلى ما يرمي إليه هذا المصطلح

القاموس المحيط لت المعاجم القديمة لفظة صحيفة حيث نجدها في معجم تناو :لغة*     

محركة من  َصحافي، وصحفو صحائفالكتاب وجمعها : الصحيفة"بمعنى  للفيروز أبادي

 التَصحيفُ ، والُصحفبالضم أي جعلت فيه  صحفالُمصحف، أُ والصحيفة، يخطئ في قراءة 

"الخطأ في الصحيفة
2
. 

                                                           
  مخهم (امذالة  اغىع زل لاغ  وفة اغمكىلهة)ل  عا ة خعلفع  افختو  اغعرلاة اغ وا ة فع املعهللا اغازاامن تموذ  م:  1

 .22  م2055اغدماحو  اغعرلاة فع اغازاام  
مكىهة اغقما  فع مالححة اغمحوغة  :   اغغوملن اغم ات  ى غاج(  251  )ماد اغدال م مد هل ا غلب اغ املز  هودن :  2

 .223  م2002  2مالححة اغمحوغة  ت
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بكسر الصاد من  الصحافة"فيتمثل في أّن  صحافةأما التعاريف اللغوية الحديثة لكلمة      

 صفحةالوجه أو  صحيفةو، الصفحةهي  الصحيفة، وصحفو صحائفوجمعها  صحيفة

"هي الكتب بمعنى الرسالة الصحائفو صحفالوجه، هي بشرة جلده و
1
. 

من  الصحفيومن يببعها، و الصحافةمن يصنع  لصحافا: "الوسيطوقد ورد في معجم      

اضمامة من  الصحيفة، والصحافةال عن أستاذ، ومن يزارل مهنة  الصحيفةيأخذ العلم من 

صحائفو صحفالصفحات تصدر يوميا أو في مواعيد منتظمة، وجمعها 
"2

. 

تدل على معنيين، معنى مقابل الكلمة  الصحافة: "أن الوسيطوقد ورد كذلك في معجم       

« journalism »   ومعنى مقابل لكلمة الصحفيةأي المهنة ،« press »  أي مجموعة ما

بكسر ) الصحافة، وقد فّرق المعجم بين هذين المعنيين فدل لى األول بلفظ الصحفينشر في 

("بفتح الصاد) الصحافة، والثاني بلفظ (الصاد
3
. 

وهي شيء  « press »إذ تستخدم بمعنى " أكسفوردوهذا ما ورد أيضا في قاموس      

ويقصد بها  « journal »مرتبط بالطباعة والطبع ونشر األخبار والمعلومات، وتعني أيضا 

، أما الصحفيبمعنى  « journalist »  ، والصحافةبمعنى  « jounalism »الصحيفة، 

فاروق المعنى المتعارف عليه اليوم للصحافة في العربية فيرجع الفضل فيه كما يرى الدكتور 

منشئ لسان العرب في االسكندرية، وهو أول من استعمل لفظ  نجيب حدادلشيخ  أبو زيد

"صحافة
4
. 

 

 

                                                           
 (.م ح ف)  مودل 5921  29ت   هامل  اغم مج اغمتاد فع اغعرة لافلعهللا  دام : 1
 (.  ف)  مودل 5م اهللا اغلحات  مام  اغعرة اغ مهاة   :  2
دماحة  ذ هاة حاد هللا  افحوغاب امقتولاة فع اغ  وفة اغمكىلهة  دماحة ى عاعاة غعماومال اغ  اة فع امادل اغخهم  :  3

  2002-2001اوم ة متىلمن  قحتتاتة  اغازاام  مكمعة غتا   رودل اغمواحىام فع لعهللا االاىمو  ىخ م ىتماة  

 .52م

 4 :  trs/htm-f27/topic-noor.ibda3.oeg/montada-www.al 

http://www.al-noor.ibda3.oeg/montada-f27/topic-trs/htm
http://www.al-noor.ibda3.oeg/montada-f27/topic-trs/htm
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هي الكتابة  الصحافة: "أّن هناك من يرى بأنّ  محمد علم الدينيرى الدكتور : اصطالحا*    

االبداعية والبحث، التي تنسجم مع رجل الشارع الشعبي واإلنشاء المتعجل، لذلك توجد أحيانا 

"أنها األدب الشعبي أي غير الخالدب
1
. 

إحدى الوسائل اإلعالمية، وهي نشرات يومية أسبوعية : "أيضا بأنها الصحافةوتعرف      

تقدم من خاللها المعلومات العامة حول الوقائع العامة، ونجد فقرات الصحافة متنوعة من 

"إلخ...جرائد، إذاعات، فضائيات، وصحافة اليكترونية
2
. 

جمع األخبار ونشرها، ونشر المواد المتصلة بها في : "كما تعّرف كذلك الصحافة بأنها     

الجرائد، المجالت، الرسائل اإلخبارية، الكتب، وقواعد البيانات المستعينة : مطبوعات مثل

بالحاسبات االلكترونية، أما االستعمال الشائع للصحافة فينحصر في إعداد الجرائد وبعض 

"وإن كان يمكن أن يتسع ليشمل باقي صور النشر األخرىالمجالت، 
3
. 

هي صناعة اصدار الصحف وذلك : "بأّن الصحافة مصطلح اإلعالموقد ورد في معجم      

باستسقاء األنباء ونشر المقاالت، بهدف اإلعالم ونشر الرأي والتعليم والتسلية، كما أنّها 

واسطة تبادل األراء واألفكار بين أفراد المجتمع، وبين الهيئة الحكومية، فضال أنّها من أهم 

يف الصحافة المكتوبة صناعة ويوضح وظيفتها ، ويعتبر هذا التعر"وسائل توجيه الرأي العام

 .وأهدافها، ويعتبرها وسيلة من وسائل التأثير في الرأي العام

نشرة تطبع آليا من عّدة نسخ، وتصدر عن مؤسسة : "وعّرفت الصحافة كذلك بأنّها     

ن اقتصادية، وتظهر بانتظام في فترات متقاربة جدا أقصاها أسبوع، ويشترط في هذه النشرة أ

تكون ذات طابع علمي وذات فائدة عامة تتعلق بشكل خاص باألحداث الجارية، ويشترط فيها 

أن تنشر األخبار وتذيع األفكار وتحكم األشياء، وتعطي معلومات بقصد تكوين جمهورها 

"واالحتفاظ به
4

، وهذا التعريف يربط الصحافة بالجانب االقتصادي كونها تصدر عن مؤسسة 

 .اقتصادية

                                                           
 .51  م2002مها   فل اغخهم اغ   ع  دام اغ ام غعت م لاغىلزا   اغغو مل   لهد اغالاد ح اد:  1
 .500  م2003  دام افم   اغازاام  (متوف و  فع اغعرة اغ مهاة) وغح هع اد   تغذلا اغعرة اغ مهاة مل اغ   اال :  2
  1  اغ دد2003مهاة  تماهعن   وغح هع اد  لل اغختر لاغ لاب فع غرة اغ  وفة لاملعهللا  ماعة مام  اغعرة اغ :  3

 .32م
 .53ذ هاة حاد هللا  افحوغاب االقتولاة فع اغ  وفة اغمكىلهة  م:  4
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هي مطبوع دوري ينشر األخبار في مختلف : "هناك ايضا تعريف آخر بأّن الصحافةو     

المجاالت، ويشرحها ويعلق عليها، ويكون ذلك عن طريق الصحف والمجالت العامةمنها 

"والخاصة
1

 .، يشير هذا التعريف إلى طبيعة الصحافة وأنواعها ووظيفتها دونما ذكر وظيفتها

بأنّها إحدى أهم المهن التي تنقل : "لعالمية فتصف الصحافةأما الموسوعة العربية ا     

للمواطنين األحداث التي تجري في محيط مجتمعهم وأمتهم والعالم أجمع، كما تساعد الناس 

في تكوين اآلراء حول الشؤون الجارية من خالل الصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزيون، 

"اإلعالم ويشار إلى وسائل االتصال بالصحافة أو وسائل
2

، من الواضح أن هذا التعريف 

يصنف الصحافة كمهنة تجمع األخبار وتنشرها من أجل تكوين اآلراء حول األحداث 

 (.الصحف، المجاّلت، اإلذاعة، التلفزيون)الجارية، وذلك عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة 

 نشاط اإلعالمبمعنون وتعرف الصحافة في الباب الثاني من قانون اإلعالم الجزائري ال     

تعتبر كل نشريات دورية في : "6، في بابه األول، في المادة عن طريق الصحافة المكتوبة

مفهوم هذا القانون العضوي، الصحف والمجالت بجميع أنواعها التي تصدر في فترات 

 :منتظمة، وتصنف هذه النشريات الدورية إلى صنفين

 .،النشريات الدورية المتخصصةالنشريات الدورية لإلعالم العام      

يقصد بالنشريات الدورية لإلعالم العام في مفهوم هذا القانون العضوي، كل : "7وفي المادة 

 ".نشرية تتناول خبرا حول وقائع ألحداث وطنية ودولية، وتكون موجهة للجمهور

وي، كل يقصد بالنشرية الدورية المتخصصة في مفهوم هذا القانون العض: "-8-وفي المادة 

"نشرية تتناول خبرا له عالقة بميادين وطنية ودولية، وتكون موجهة للجمهور
3
. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 
 .53اغمما  ت حع  م:  1
 .12  م5999  2  مه 2اغملحللة اغ مهاة اغ وغماة  مالححة لوغهللا اغملحللة غعت م لاغىلزا   ت :  2
 .2052املعهللا اغازاامن  افموتة اغ ومة غع كلمة  ماوحة اغامرلماة   قوتلل:  3
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يعد صحفيا محترفا في مفهوم هذا : "بأنّه الصحفيمن هذا القانون يعرف  77و في المادة  

القانون العضوي، كل من يتفرغ للبحث عن األخبار، وانتقائها، ومعالجتها، وتقديم الخبر لدى 

أو لحساب نشرية دورية، أو وكالة أنباء، أو خدمة اتصال سمعي بصري، أو وسيلة إعالم 

"درا رئيسيا لرزقهعبر األنترنات، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة، ومص
1
. 

من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن مصطلح الصحافة له معاني متعددة، حيث      

اعتبرها البعض مهنة تتصل بالصناعة والتجارة من خالل عمليات الطبع والتصوير والنشر 

والتسويق، والبعض اآلخر يشير الى طبيعة الصحافة من حيث الشكل والوظيفة، في حين 

أن البعض األخر يرى بأن الصحافة أداة لنشر األخبار ووسيلة من وسائل التأثير في نجد 

 .الرأي العام

 مفهوم الخبر( 2

مع محاولة التعرف على  خبرهذا العنصر سنحاول أن نقدم تعريفا لغويا للفظة  من خالل     

 .نبأالفرق بينها وبين لفطة 

ما يعبر به  خبرجمع  أخباُركم: ، في باب الخاءمألفاظ القرآن الكريجاء في معجم : لغة*      

نا هللا من ؤمن لكم قد نبأَ ن ن  وا لَ ذر  عتَ تَ  ل الَ ق   ﴿: عن واقعة ما، وهذا ما جاء في قوله تعالى

"19سورة التوبة اآلية  ﴾أخباركم 
2
. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .اغمما  ت حع:  1
 .559  م5929مام  اغعرة اغ مهاة  م اهللا  غ وا اغغمهل اغكماهللا  امدامل اغ ومة غعمام و  ل  او  اغىماا  م م  :  2
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إذ قال  ﴿: بمعنى معرفة موطن األمور، وهذا ما جاء في قوله تعالى خبرنجد كذلك لفظة "     

 .7سورة النمل األية  ﴾ موسى ألهله إني آنست نارا سآتكم منها بخبر

يومئذ تحدَّث  ﴿ :بمعنى الواقعة المفزعة، وهذا ما جاء في قوله تعالى أخبارهانجد كذلك      

"9سورة الزلزلة االية ﴾أخبارها 
1
. 

 الخبرأهم من النبأ ": أن فاضل السمرائيفيرى الدكتور  الخبر والنبأأما عن الفرق بين      

سورة النمل األية  ﴾عظيم بنبإ وجتثت من سبإ  ﴿: وأعظم منه، وفيه فائدة مهمة قال تعالى

، 67سورة  ص األية  ﴾عظيم  نبأقل هو  ﴿: لقوله تعالى الخبرأهم من  النبأ، وفي القرآن 22

حيث نجدها في  نبأفي اللغة هو الظهور، وفي أخبار الماضين والرسل استعمل القرآن  النبأو

سورة  ﴾الذين كفروا من قبل فذوقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم نبأألم يأتكم  ﴿: قوله تعالى

، والمراد من هذا خبرأ للخبرأقوى منها أيضا  أنبأ هي لنبأ، والصيغة الفعلية 1التغابن اآلية 

 .الخبرأعظم من  النبأكلّه أن 

 اصطالحا*      

، بحيث تتعدد تعريفات "الخبر الصحفي"في هذا التعريف هو  ما سنسلط عليه الضوء     

 :الخبر اصحفي عند مختلف الباحثين نذكر من بين هذه التعريفات ما يأتي

أنّه تقرير : "في البلدان النامية هو للخبرأن أفضل تعريف  فاروق أبو زيديرى الدكتور      

، تمس مصالح أكبر عدد من يصف في دقة وموضوعية حادثة، أو واقعة، أو فكرة صحيحة

"القراء، وهي تثير اهتمامهم بقدر ما تساهم في تنمية المجتمع وترقيته
2
. 

 

 

 

                                                           
 .559اغمما  ت حع  م:  1
 .19  م2002ام اغ ام غعت م لاغىلزا   اغغو مل  لهد اغالاد ح اد مها   فل اغخهم اغ   ع  د:  2
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بأنّه مادة من أهم مواد الصحيفة وأنها تهم : "الخبر عبد اللطيف حمزةكما يعرف الدكتور      

وة القراء من جانب، وتهم الصحيفة من جانب آخر، وأنّها تهتبر موردا من موارد الثر

، نفهم من هذا التعريف أن غرض الخبر بالنسبة للصحيفة هو غرض مالي "للصحف

 .اقتصادي

الصحافة هي األخبار أوال وأخيرا، والخبر هو الذي : "بأنّ  وليم الميريويرى الدكتور      

 ".يصنع الجريدة، واألخبار تبرر وجود الصحيفة

هااو أحااداث اليااوم التااي ستصاابح تاريخااا " :فيعاارف الخباار بأنّااه إبررراهيم إمررامأمااا الاادكتور      

، ولعااّل غاارض األخبااار الااذي يوضااحه هااذا التعريااف هااو المساااعدة فااي عمليااة التااأريخ "للغااد

 .لألحداث

فاي تعريفاه  محمرد أدهرموربما التعريف الشاامل للخبار الصاحفي هاو ماا جااء باه الادكتور      

قراءهاا، فاي لغاة ( و مجلاةجريادة أ)بأنّه وصف موضوعي دقيق تطاالع باه الصاحيفة : "للخبر

سااهلة وواضااحة وعبااارات قصاايرة علااى الوقااائع والتفاصاايل، واألسااباب والنتااائج المتتابعااة 

والمتاحة لحدث حالي، أو رأي أو موقف جدياد الفات للنظار، أو فكارة أو قضاية أو نشااط هاام 

يتهم تتصل جميعها بمجتمعهم وأفراده وماا فياه، أو بالمجتمعاات األخارى، كماا تسااهم فاي تاوع

"وتثقيفهم وتسليتهم وتحقق الربح المادي لها
1

 . 

 

 

 

 

                                                           
 .20 19اغمما  ت حع  م:  1
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 :الفصل األول

 ماهية الصحافة المكتوبة             

 : المبحث األول    

 نشأة الصحافة وتطورها                  

 :المبحث الثاني    

 أهمية ووظائف الصحافة المكتوبة                  

 :المبحث الثالث    

 خصائص الصحافة المكتوبة                  

 :المبحث الرابع    

  أنواع الصحافة المكتوبة                  
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 نشأة الصحافة وتطورها في العالم : المبحث األول

تقوم مهنة الصحافة على جمع األخبار وتحليلها والتحقق من مصداقيتها وتقديمها     

بجميع الميادين السياسية واالقتصادية والثقافية والرياضية  حيث تتعلق هذه األخبار ،للجمهور

 .واالجتماعية وغيرها

 ،حب االستطالع على كل ما هو جديد والمعروف أن االنسان خلقه هللا وخلق فيه غريزة     

رين ما يوجد عنده من كالم ومنذ أن عرف اللغة والكالم وجد عنده حاجة ألن يقول لآلخ

يش وحده دون أن ألن هذه طبيعة اإلنسان فال يستطيع الع ،دهم كذلكويعرف ما عن ،وأخبار

فكان البد من وجود وسيلة ليعبر بها عن أرائه وحاجاته فظهرت ما  ،يهتم بمن من حوله

 .يسمى بالصحافة

مر بالرومان وترجع المالمح األولى للصحافة المكتوبة إلى قبل الميالد ،ويتعلق األ"     

حوادث كما ارتبطت أيضا بالمصريين القدماء فيما يتعلق بتسجيل ال ،ونشرات مجلس التشريع

يأمر بكتابة أحداث كل يوم في مكان عام ثم  يوليس قيصروكان  ،المهمة على قبر أحد الملوك

را فكانت هناك عّدة بدائل حيث وحتى وإن لم يكن الورق متوف ،عّدة نسخ منها وبيعهايتم نسخ 

وذلك قبل  ،ران إلى أن اخترع الصينيون الورقواأللواح والجدوا بالنقش على الحجر ؤبد

تتعلق باألخبار أما بالنسبة للمادة الصحفية فكانت  ،عديدة من ظهور الطباعة في أوروباقرون 

األفراح والعلوم التي تطورت بعد ذلك  ،الموت ،الدعوات ،الخاصة بالحروب ،االتفاقيات

"عليه اليوم وبخطوات نوعية مختلفة لتصل إلى ما هي
1
. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .55ذ هاة حاد هللا  افحوغاب امقتولاة فع اغ  وفة اغمكىلهة  م:  1
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 نشأة الصحافة في الوطن العربي :أّوال

سواء من  ،العالم العربي رغم اختالف أراء المؤرخين حول تحديد البداية االعالمية في"     

واد حيث التأريخ الزمني أو القطر العربي الذي شهد هذه البداية أو االنتماء السياسي للر

 فإن هناك اجماعا من جانبهم على أن بداية تعرف العالم العربي  ،اإلعالميين في العالم العربي

حيث  ،1781على الصحافة المكتوبة كانت من خالل الحملة الفرنسية على مصر سنة 

لديكا و ،"  courrier de legypt" كورييه دي ليجيتاصدرت في العام نفسه صحيفة 

ولم يقدر الصدور  ،الفرنسيةوقد صدرتا باللغة  ،"  ladika egyptienne" اجيبسان

أما بداية الصحافة العربية فهناك  ،م الفرنسيون انشاءها أنداكزّ لللصحيفة العربية التي أ

التي صدرت عام  الخديويجورنال أن صحيفة : ، ترى الرواية األولىي هذا الصددروايتان ف

الرواية الثانية فتختلف ، أما لصحافة الرسمية في العالم العربيفي مصر تمثل بداية ا 1827

ويتبنى هذه الرواية بعض المؤرخين  الذي شهد هذه البداية، في تحديد التأريخ والقطر العربي

إذ يرون أن البداية  ،المؤرخ العراقيرئيس تحرير مجلة  زروق عيسىالعرب وعلى رأسهم 

التي  راقل العجورنابصدور صحيفة  1816الفعلية للصحافة العربية كانت في العراق سنة 

 .وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية ،داود باشا أل كرجيأنشأها الوالي 

أسبق من التي أنشأها الولي داود كانت  جورنال العراقوفي رواية أخرى فإن صحيفة      

 وانطالقا من هذه الفترة بدأت الصحافة العربية في الظهور ،1816غيرها حيث ظهرت عام 

في الجزائر،ثم  المبشرظهرت صحيفة  1897ففي سنة  ،منطقة العربيةفي مختلف أقطار ال

"1118 عام الحجازو  ،1811في تونس عام  الرائدو ،1818في لبنان عام  األنباء
1
. 
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رغم الطابع الرسمي الذي صبغ النشأة األولى للصحافة العربية فإن هناك بعض "     

لبنان حيث ظهرت فيها أقدم : ، مثلبداية موفقةلبداية الصحفية فيها األقطار العربية كانت ا

ام ع وادي النيلوفي مصر ظهرت صحيفة  ،1818عام  حديقة األخبارصحيفة أهلية هي 

"1876عام  األهرامثم تلتها صحيفة  ،1867
1
. 

الوطن العربي إلى وللتفصيل أكثر في الموضوع يمكن أن نقسم البداية اإلعالمية في      

 .األولى حقبة السيطرة االستعمارية األوربية والثانية هي حقبة االستقالل ،حقبتين زمنيتين

 الصحافة العربية أثناء السيطرة االستعمارية األوربية(0  

اكتملت الحلقة االستعمارية حول العالم العربي بعد انتهاء الحرب العالمية األولى وذلك "      

السيطرة اإليطالية لليبيا والسيطرة  مع ،كل من النفوذ البريطاني والفرنسيبخضوعه ل

 ،والدول الهاشمية من شبه الجزيرة واستقالل  اليمن ،بريطانية على كل من مصر والسودانال

فقد تأثرت حركة اصدار  ،امة وطن قومي لليهود في فلسطينومنع الحركة الصهيونية من إق

بأساليب الصراع بين  الصحف ونوعية القضايا االجتماعية والفكرية والسياسية المطروحة

وبالنمط االستعماري السائد في كل منطقة من  ،العربية والسلطات االستعمارية القوى الوطنية

   .العالم العربي

 ،ريطة اإلعالمية في العالم العربيوقد كان لهذه التغيرات أثارها المباشرة على الخ     

عالميا يمثل خالصة فرزت واقعا إقد أ( المغرب الجزائر، تونس،)فنالحظ أن منطقة المغرب 

ين االستعمار وب ،جتماعي بين الشعوب العربية هناكواال ،والسياسي ،الصراع الديني

ساليبه بالقهر الثقافي والتحدي الديني والقومي لمقومات الشخصية أالفرنسي الذي عرفت 

شعار وقد تميزت الصحافة العربية في هذه المرحلة بطرحها  العربية في تلك الدول،

"وانشغلت معظمها في الصراعات الحزبية ،ستقالل السياسي في غالب األحياناال
2
. 
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كجزء من اللعبة الليبرالية التي حرصت السلطات االستعمارية على الهاءها بها المتصاص "

ونادرا ما كانت تطرح الصحف  ،رك جاذبية ،خصوصا في مصر والعراقطاقاتها في معا

هذه القضايا ذات الطابع االجتماعي أو الشعبي إال في الفترات التي تحتاج فيها إلى الجماهير 

 .لمساندتها في مواجهة السلطات االستعمارية والحكومات

 الصحافة العربية بعد االستعمار(6  

 دول العربية علىاختلفت الصحف الموالية للسلطات االستعمارية عقب حصول ال     

التبعية الفكرية والسياسية وإن لم يمنع ذلك مع استمرار  ،االستقالل منذ بداية الخمسينيات

واء في الشرق أو في الغرب س ،اري العربي في بعض الصحف العربيةاالستعم للفكر

 .وهذه الظاهرة ال تزال تتخذ أشكاال متنوعة حتى اليوم ،العربي

مطروحة على الصحافة العربية بعد االستقالل في ثالث قضايا وقد تحددت المهام ال     

ضية التنمية ثم ق ،ية الوحدة العربية وتحرير فلسطينأولها وأكثرها إلحاحا قض: رئيسية

وقد فرضت هذه  ،حرية والديمقراطيةأما القضية الثالثة فتتعلق بال ،والعدالة االجتماعية

"نهاية الخمسينياتالقضايا نفسها على الصحافة العربية منذ 
1
. 

الزالت الصحافة المكتوبة تلعب دورا مهما على الساحة السياسية واالجتماعية منذ نشأتها      

 .في الوطن العربي إلى يومنا هذا

 نشأة الصحافة في الجزائر: ثانيا

نستفيد من هذا  تأثرت الصحافة الجزائرية بعامل السيطرة االستعمارية الفرنسية لذلك فإننا    

 .العامل عند حديثنا عنها
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 الصحافة المكتوبة في الجزائر في فترة االستعمار(0

التي أمر بإنشائها الملك  المبشركانت أول صحيفة عربية صدرت في الجزائر هي "     

جود وهي ثالث الصحف العربية التي ظهرت إلى عالم الو ،1897عام  لويس فليب الفرنسي

وال تزال الجريدة الرسمية لحكومة الجزائر  المبشروقد ظلت  ،الصحافة العربيةمنذ تأسيس 

 .حتى عصرنا هذا

إذ أنشأ  ،أخرى حتى نهاية القرن التاسع عشري صحيفة عربية أ المبشرولم تصدر بعد      

في ولكنها لم تستمر طويال  1811عام  النهيججريدة  -وهو فرنسي مستعرب- أدوار غلين

وكان شأنها شأن  األخبارجريدة  فكتور باروكانكما أصدر فرنسي أخر يدعى  ،الصدور

وظل اصدار الصحف واقفا على نفر من الفرنسيين النصف مستشرقين حتى عام  ،النهيج

وهي أول جريدة  كوكب إفريقياالجزائري العربي جريدة  محمود كاجولحيث أصدر  1117

جزائريون يصدرون الصحف العربية ولكن وعلى أثره أخذ ال ،ها عربي في الجزائريصدر

 1117إذ لم يصدر منذ عام  ،ية األقطار العربية في ذلك العهدبنسبة ضئيلة جدا إذا قيست ببق

عام  عمر قاسمل الجزائرحتى إعالن الحرب العالمية األولى سوى خمس صحف فقط وهي 

الشتراك مع با 1112وقد عاد فأصدرها عام  ،1111عام  صادق دندنل اإلسالم ،1118

ل  البريد لجزائريوأخيرا جريدة  ،1117عام  "الفاروق"ثم جريدة  ،محمد عز الدين القالل

، غير أن جميع هذه الصحف لم تستمر طويال في الصدور بل انطفأ محمد عز الدين القالل

"ذكرها عند إعالن الحرب العالمية االولى
1
.  
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لقد كان لنشاط الصحافة االوروبية لسان حال المستعمرين في الجزائر أثر والشك في "     

فقا إذ كانت تلك الصحف االستعمارية تتدفق تد ،الجزائريين إلى الميدان الصحفيتوجيه 

يكفي أن نعرف أنها بلغت في تعدادها أثناء هذه المدة  ،وتنتشر انتشارا واسعا عجيبا،

بينما لم تزد  ،خمسين جريدة ما بين دورية ويوميةمئة و ما يزيد عن( 1897-1171)

الصحف العربية الجزائرية عن ستة وستين جريدة بما في ذلك الصادرة باللغتين العربية 

 .والفرنسية

التي غطت القطاع كله  إذن لقد لفتت أنظار الجزائريين ما رأوه من الحركة الواسعة     

عمرين في الحارة التي تستعملها بعض صحف الموأثار تعجبهم اللهجة  ،شرقه وغربه

ودفع بهم إلى استعمال  ،وا من هذه التجربةفعلّمهم ذلك أن يستفيد، مخاطبة السلطة الحاكمة

والواقع أن الفضل في  ذلك يعود  ،خرون بحقوقهمفي المطالبة هم اآل هذه الوسيلة الجديدة

فإن  ،فية منذ بداية القرن العشرينالصحللفئة المثقفة بالفرنسية التي بدأت هذه الحركة 

مستفيدين من  ،وا هذا الميدان الواسعخرون وأن دخلاآلالمثقفين باللغة العربية ما لبثوا هم 

ومما ال شك فيه أن هذه الصحافة وال  ،لتي كانت تأتيهم من الشرق العربيالصحافة العربية ا

لى منواله النماذج الجزائريةراحوا ينسجون ع ،المصرية منها قد قدمت نموذجا حياسيّما 
1
، 

الشرقية ومن ثم كان الصحافيون الجزائريون الرواد يعترفون دائما بفضل الصحافة العربية 

 تالعوامل في بعث كما يعتبر المناخ السياسي واالجتماعي الداخلي والخارجي من أهم ،عليهم

واإلسالمي قبل الحرب ذلك أن األوضاع التي كان يعيشها الوطن العربي  ،الصحافة الوطنية

العالمية وأثنائها وبعدها فتحت أعين الجزائريين وعلّمتهم كيف يستفيدون من الصحافة في 

"صالحيةالتي راحوا يبثونها أفكارهم اإل سبيل المطالبة بالجماهير العريضة
2
. 
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تنطق بلسان  1116جبهة التحرير الوطني عام  صدرتهاأالتي  المجاهدكانت جريدة وقد "     

وقد انتقلت طباعة  ،1119في أول تشرين الثاني من عام الثورة التي أعلنتها في الجزائر 

وتعتبر جريدة كفاح تنشر بالغات جبهة التحرير  ،جريدة المجاهد مابين مراكش وتونس

"الوطني
1
. 

طيئة جدا وضعيفة نظرا لطغيان إذن نشأة الصحافة المكتوبة في الجزائر كانت ب     

وبعد تأثر الجزائريين وخصوصا  ،ولى قبل الحرب العالميةرحلته األالمستعمر الفرنسي في م

اههم الحركة الواسعة التي غطت وكذا ما لفت انتب ،منهم بنشاط الصحافة الفرنسية المثقفين

ع بالجزائريين إلى قطار العربية في ذلك الوقت في مجال الصحافة المكتوبة هذا ما دفاأل

 .استعمال هذه الوسيلة في المطالبة بحقوقهم

 الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد االستعمار(6   

 :يمكن تقسيم تطور الصحافة في هذه الفترة إلى ثالث مراحل وهي     

 0626إلى  0626مرحلة من  -  

 ،المكتوبة في طور التكوينالصحافة عند االستقالل كانت السياسة الجزائرية اتجاه "    

 :وكانت في الحقيقة رهن الظروف وال تخضع لخطة معينة ولكن لها أهداف ثالثة وهي

جزأرة الصحافة التي كانت تصدر غداة االستقالل وذلك بإلغاء جميع الصحف التي  -أ     

 ،ضعها تحت تصرف الحكومة الجزائريةوو ،ثلها الفرنسيون أو األجانب عمومايريدها ويم

ألجي "حيث اجتمع المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني وقرر تأمين الصحف بإنشاء 

تلك الصحف وعوضت بصحف أخرى تحمل فأوقفت  ،alger republikai ريبوبليكان

"النصر والجمهورية: سماء جديدة مثلأ
2
. 
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وت من عام أ 11ى النشاط الصحفي وذلك بتاريخ هيمنة الحكومة والحزب عل" -ب      

حيث اتخذت الحكومة الجزائرية قرار بإنشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، والذي  1162

 .كان احتكارا استطاعت السلطات بواسطته فرض هيمنتها على توزيع الصحف

"إقامة نظام اشتراكي للصحافة حيث هذا النظام مندرج ضمن السياسة العامة للبالد -ج     
1
. 

  0611 إلى 0626مرحلة من   

 أهم ما ميّز هذه الفترة في مجال الصحافة المكتوبة هو ظهور وتنامي موجة التعريب،"     

الذي أكد حق  1176حيث ظهر دستور  ،ةوقد شملت هذه الفترة عناوين صحفية عديد

ومن جهة أخرى ركز على الملكية العامة لوسائل اإلعالم  المواطن في اإلعالم من جهة،

 .اإلعالم وظيفة من وظائف الدولةوبالتالي جعل 

 وما بعدها 0611مرحلة من     

وما ميز هذه المرحلة المظاهرات االحتجاجية في  ،و ما عرف بمرحلة اإلعالم التعدديأ      

فيفري  27واعتبر دستور  ،كل الموازين وغيرت مجرى األحداث التي قلبت 1188أكتوبر 

ة ترتبط فيما وألن القطاعات المختلف ،في الجزائر السبب في تجسيد التعددية السياسية 1181

فقد جاء قانون  ،انعكاساته على اإلعالم الجزائري فإن للجانب السياسي بينها ولو بشكل سيء

 ،حرية الرأي والتعددية اإلعالمية ينص على تكريس 1111متعلق باإلعالم في جويلية 

وصحف  ،صحف حزبية صحف حكومية،: من الصحففتمخض عنها ظهور ثالثة أنواع 

، بعيدا عن السلطة وسيطرة الدولة فظهرت الصحافة الحّرة التي لها حرية العمل مستقلة،

"مية التي عرفت تراجعا في توزيعهافأصبحت تتنافس الجرائد الوطنية العمو
2
، 
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ه واهتمامات أمام جرائد أخرى استطاعت أن تكسب مصداقية وثقة القارئ لتترك المجال"

كما عرفت هذه الفترة موجة التنديد بأعمال وسلوكيات النظام  ،الخبر الناطقة بالعربيةكجريدة 

لكثير من الصحفيين ضد الممارسة الصحفية عقبتها موجة من االعتقاالت التي مست ا

كما ميّز هذه الحقبة تأزما  ،وتوقيف ومصادرة الكثير من الصحف ومسئولي الصحف،

مثير قضية االغتياالت من طرف موجة العنف الشنيعة  ألوضاع األمنية التي أفرز بشكل

الطاهر صحفي وكان أولهم ال ،تي أودت بالكثير من أصحاب المهنةالتي عرفتها الجزائر وال

الكثير من  سفر عن هجرةأالواحد تلو األخر مما  ليزداد عددهم ،1117في ماي  حاووت

طيعون فيه الكالم والتعبير بكل خرى بحثا عن أمن أكثر ومكان يستأالصحافيين إلى بلدان 

 .حرية وديمقراطية

وقد عرفت الصحافة المكتوبة في ظل الظروف الراهنة بروز تيارات فكرية متنازعة      

إذ تنوعت وتعددت وظائفها وأهدافها فبرزت  ،،مما انعكس على الصحافة المكتوبةفيما بينها 

صحافة جديدة تهتم  ،حّرةالصحافة الإلى جانب الصحافة الحكومية التابعة للقطاع العام و

سم جديد يعرف باسم االتي أسست  ،وأخبار المشاهير ،سليةوالت ،والترفيه ،بمواضيع اإلثارة

 .صحافة اإلثارة الصفراء

إن التطورات التي شهدتها الجزائر جعلتها تمر عبر مراحل ظهرت على إثرها تغيرات      

وقد جاء في خضم ملف  ،على باقي القطاعاتها انعكاساتها وإصالحات سياسية كان ل

لمتعلق بقانون اإلعالم لعام االصالحات السياسية الشاملة إعادة النظر في مجال اإلعالم وا

بعدما  -الذي سمي بالصحافة المستقلة–والذي فتح مجال الممارسة للقطاع الخاص  ،1111

أي الحرية من حيث  ،حيث أثرت بحرية الصحافة ،كانت حكرا على المؤسسات العمومية

"وحق النقد باسم الشعب ،النشر ،التعبي ،لملكيةا
1
. 
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لشعوب كانت هذه لمحة عن نشأة الصحافة في العالم حيث رأينا أنها ظهرت مع ظهور ا     

حركات وقد ظهرت الصحافة في الوطن العربي مع بزوغ ال ،القديمة ثم بدأت في التطور

في الجزائر فرأينا أن الصحافة في بداية األمر كانت أما  ،االستعمارية وظهور الطباعة

وقد بدأت حركتها مع ظهور الفئة المثقفة من  ،ا بطيئة نتيجة التسلط االستعمارينشأته

الجزائريين وبعد االستقالل بدأت في االنتشار والتطور في فترات مختلفة تزامنا مع التغيرات 

 .السياسية التي شهدتها البالد

 أهمية ووظائف الصحافة المكتوبة: المبحث الثاني

 أهمية الصحافة المكتوبة(0

خرى في التأثير على الرأي تحتل الصحافة المكتوبة أهمية كبيرة بين وسائل اإلعالم األ"      

وتبرز أهمية الصحافة المكتوبة في كونها من العوامل التي ساهمت كثيرا في حفظ  ،العام

لذلك تشترك مع وسائل اإلعالم واالتصال في الفعالية  ،نساني في شتى المجاالتالتراث اإل

ة للوصول إلى عقول وقد كانت الصحافة وسيلة فعال ،درتها على استدامة وديمومة األثرمع ق

أما اليوم فقد تراجعت أمام الصورة والصوت معا وأفضل مثال على تراجع  ،الناس وقلوبهم

الصحفية الكبرى التي كانت قادرة قبل الحرب تأثير الصحافة هو اختفاء تأثير الحمالت 

وهو يعد مستحيال في المجال  في مجرى األحداث، مباشرالتأثير اللعالمية الثانية على ا

 .االجتماعي والسياسي

ة على خلق مازالت الصحافة تقوم بكشف السر على بعض الفضائح لكنها لم تعد قادر     

واألبحاث الخاصة لوظائف الصحافة قد بين  ومع ذلك فإن التحليل ،حركات كبرى للرأي

توازن في إطار الحياة تأثرها الكبير ومدى أهميتها وضرورتها كعامل من عوامل ال

"نتماء بين مختلف الفئاتاالجتماعية، وهي تعمل على تدعيم روابط اال
1
. 
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الرأي العام تمثل الصحافة إحدى األدوات األساسية لإلعالم ألنها تؤدي دور كبير بلورة "     

رسالة سياسية واجتماعية  وهي تقوم بنقل األخبار وعرضها للتعليق عليها ولها وتكوينه،

: عن الصحافة ننابليوتاب إلى أهميتها فقد قال ولذا أشار العديد من الزعماء والك ،وثقافية

يتلقى أنها مدرسة عنها  هتلروقال  ،"رصد مرير األقالم أكثر كما أرصد دوي المدافعأنني إ"

والصحافة في وقتنا الحاضر تقوم بتوجيه وترشيد  ،جمهور علومه االجتماعية واليوميةفيها ال

الرأي العام وهي من جهة تمثل أداة مؤثرة لتغيير االتجاهات في المجتمع ومن جهة أخرى 

"تقوم بدور المراقب للحكومة
1
. 

ن وظائفها األساسية من وتعتبر الصحافة من أهم وسائل االتصال بين الجماهير م"      

كما تقدم للناس األخبار والمعلومات واألفكار واآلراء التي تساعدهم  ،إعالم وتوجيه وإرشاد

وما يعترضهم من مشكالت سواء من  ،العام الصحيح في المسائل العامة على  تكوين الرأي

بالحقائق فيما تنشره عليهم فالصحافة تعّرف الناس  ،ياسية أو االجتماعية أو الثقافيةالناحية الس

والتعليق  ،ق السوي بتفسير وشرح تلك الحقائقمن أخبار ومعلومات وتوجيههم نحو الطري

 .على األنباء وإيداع الرأي في المقاالت الرئيسية واألعمدة اليومية

سياسية تعتبر الصحف من بين أدوات الدعاية فهي تهدف إلى ابراز األفكار ال     

لذلك وجدت الصحافة الحزبية والنشريات التي تصدر عن  ،وجيه الشعبواالجتماعية وت

وتكمن قوة الصحافة في انتشارها  ،والمؤتمرات الحزبيةالصحف أثناء الحمالت االنتخابية 

كما أن لها موقف حزبي ، يا وبالتالي تأثيرها يكون مستمربالماليين من النسخ والصدور دور

الصحافة  ،الصحافة المرجعية اليمين واليسار،يجعلها تهدف بشخصية معينة صحافة 

مع اتجاهها أو  وتعود قوتها إلى اقتناء مختلف طبقات الشعب لها سواء التي تتفق ،دميةالتق

لذلك فالصحافة أصبحت أداة سهلة لتكيف الرأي العام خصوصا وأن  ،التي تتعارض معها

"يرتبط تشكيل الرأي العامكما  ،كون فرص متساوية للتعلم والتثقيفمعظم الناس ال يمل
2
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والواقع أن الصحف الحزبية تعمل على السيطرة في أذهان  ،فسهسياسة الكاتب السياسي ن"

ثون بتلك األفكار القراء وتنشر في عقولهم أفكارها التي ترسخ يوما بعد يوم لدرجة أنهم يتحد

أفكار جاهزة ويكون يضاف إلى ذلك أن القارئ يرغب في الحصول على  ،وكأنها أفكارهم

بعض المقاالت لذلك يكتفي بتصفح  ،ر الحاليمستعدا لتقبلها دون اعتراض خاصة في العص

"ويكون التأثير أقوى لتبني هذه األفكار ،للحصول على األخبار
1
. 

كذلك عملت الدول على  ،على الفضائح التي تغطيها الصحافةكما يتهافت الناس كذلك "     

فالصحافة  ،يعات لتفادي التشويش على األفكارل فرض لتشرمراقبة الصحف من خال

كما يقرأها اإلنسان عّدة  ،كثر تأثيرا في تكوين الرأي العاموبفضل مزاياها تعتبر الوسيلة األ

مرات وكذا يمكنه تخزينها واستطاعت الفرد المتعلم إطالع االنسان األمي على محتوى 

 .الصحيفة 

اقتصادية  اجتماعية، سية،رق إليها الصحف من مواضيع سياوتتنوع المواضيع التي تتط     

 .كما أن سعرها في متناول جميع الطبقات ،ورياضية

كذلك فالصحافة  بإمكانها أن تحدث التأثير في الرأي العام إما عن طريق الخبر أو      

ن والصور التعليق أو العمود أو األحاديث أو التحقيقات الصحفية أو عن طريق اإلعال

ولهذا السبب ال يوجد هناك اختالف بين معظم أفراد الجماعة في  ،والرسوم الكاريكاتورية

وهو نفس األمر الذي يجعل للصحافة دورا في  ،العامة التي تتناولها الصحف المسائل

حيث لعبت دورا هاما في  ،دية واالجتماعية في العصر الحديثالتطورات السياسية واالقتصا

الفرنسية والحركات القومية في أوروبا وساهمت في نشر الديمقراطية في نجاح الثورة 

"القرنين التاسع عشر والعشرين
2
. 
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ومن هنا نستنتج أن الصحافة المكتوبة تؤثر على الرأي العام وذلك بنشر األخبار      

 .والتحقيقات ونشر الصور والرسوم الكاريكاتورية ونحو ذلك

 ة وظائف الصحافة المكتوب(6  

 ،مع من أخبار وتفسير لهذه األخبارتتعدد وظائف الصحافة المكتوبة وتتنوع في المجت      

ائف الخمس تعد أهم وظائف وهذه الوظ ،التسويق واإلعالن ،اإلرشاد ،التوجيه ،التسلية

 .الصحافة

دائما عن نشر األخبار داخلية كانت أو خارجية وما  مسئولةمعنى ذلك أن الصحيفة "     

الصحافة في الحقيقة إال مؤسسات عامة تقوم على بيع األخبار كما تقوم المؤسسات التجارية 

 .وتلك هي الوظيفة األولى من وظائف الصحافة ،ع سواء بسواءعلى بيع السل

تشتمل على أسماء أعالم أو كثيرا ما  -وخاصة الخارجية منها-غير أن هذه األخبار      

ولذلك تقوم الصحيفة بتعريفه في جمل  ،ايا غريبة على سمع القارئ العاديأماكن أو قض

بحيث إذا قّصرت الصحيفة في شيء من ذلك فإنها  ،اضية قصيرة بهذه األسماء الغريبةاعتر

وتلك  ،يتهي قراءة الخبر مهما كانت أهمتعرقل سير القراءة وبذلك تصد القارئ عن المعنى ف

 .هي الوظيفة الثانية من وظائف الصحافة المكتوبة

: ثم إن وظيفة الصحيفة ال تقف عند نشر الخبر،ولكن تتعداه إلى وظائف أخرى منها     

من ومنها أي  ،التي تميّزها عن غيرها من الصحف التعليق على الخبر بما يتفق وسياستها

ثم صياغة هذه  ،مات الجديدة عنه باستمرارالمعلو وجمع ،تلك الوظائف متابعة هذا الخبر

تقارير  وإما في شكل أحاديث أو تحقيقات أو ،إما في شكل طرائق صحفيةالمعلومات 

فضال عن عناية الصحيفة  ،هذه المهنةيعرفها المتمرسون ب ،واستطالعات من أنواع شتى

"ة المفيدةقارئ بالمعلومات الصحيحأو تزويد ال ،بمواد التوجيه واإلرشاد والتثقيف
1

 ، 
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لمي إما في شكل عمود من األعمدة ذات الطابع اإلنساني أو الطابع االجتماعي أو الطابع الع"

ة على وقد يكون هذا التوجيه أو التثقيف من جانب الصحيف ،أو األدبي أو الفني ونحو ذلك

 .أو شكل مقال طويل وهكذا ،شكل قصة قصيرة

ي تشغل بال المجتمع ذلك بهدف تنوير الشعب وتوجيه أفراده في المسائل العامة الت كل     

وال غنى لها  ،روف في الصحيفة أنها مدرسة الشعبوال غرابة في ذلك فالمع ،كلّه أو بعضه

 .مطلقا عن تأدية هذا الواجب

السلع التي  وهو اإلعالن عن بعض ،فة تقوم بعمل كبير ومفيد للمجتمعوأخيرا نجد الصحي     

د وبهذا التسويق ينتفع البائع والمشتري في وقت واح ،اج إليها األفراد من شتى الطبقاتيحت

 ،ط أو الرواج فائدة للصحيفة ذاتهاويكون من وراء هذا النشا ،وتنشط الحركة التجارية ذاتها

وقد تزيد على هذه  الصحف، والمعروف ان اإلعالنات تؤلف نحو ستون بالمائة من دخل

بتفاوت الدخل اآللي من وذلك  ،وتحررا وقيدا ،ومن هنا تتفاوت الصحف قوة وضعفا ،النسبة

وأعظم  ،وسع حرية في إبداء الرأيفالصحيفة التي تنعم بعدد وفير منها تكون أ ،اإلعالنات

المعتمدة في الحقيقة على أنواع  ،الفقيرة من اإلعالنسلطان على نفوس القراء من الصحيفة 

صحف خاضعة لسلطان كل ذلك ما لم تكن هذه ال ،تقدمها إليها الهيئة أو الحكومة تيالمعونة ال

وفي هذه الحالة يقل .،والمؤسسات خاضعة لقانون التنظيم في الشركات: رأس المال مثال

وتخف عنها مئونة  ،االطمئنان على نفسها سلطان اإلعالن ويزول من قلبها وتشعر بشيء من

"الجبار وهو اإلعالنالجري وراء هذا المارد 
1
.   

إذن يمكننا القول أن وظائف الصحافة المكتوبة ال تقتصر فقط على نقل األخبار      

 ...والمعلومات ونشرها بل تتعدى إلى وظائف أخرى كالتوجيه واإلرشاد واإلعالن 
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 خصائص الصحافة المكتوبة :المبحث الثالث

إن الحديث عن الصحافة المكتوبة يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن أهم خصائصها التي      

وقد حظيت الصحافة المكتوبة بأهمية خاصة منذ  ،ها عن باقي وسائل االتصال االخرىميزت

القديم وتقدمت جنبا إلى جنب مع الحياة البشرية ،حيث أصبحت تعتبر جزء ال يتجزأ من حياة 

 :أبرز خصائصها نذكراألفراد ومن 

تميزت الصحافة المكتوبة بالمحافظة على حضورها داخل المجتمع الجماهيري رغم "     

والتي في مقدمتها التلفزيون بما  ،تصال السمعية البصريةمزاحمتها من طرف وسائل اال

ومع هذا فإن للصحيفة  ،اصة ساعدت على جذب الجماهير نحوهيقدمه من مواد ترفيهية خ

ا في كونها تتيح للقارئ فرص أكبر لالختيار من بين عدد كبير من الرسائل خاصيته

حيث أنه بإمكان تجاهل أي مادة  ،وعات التي تقدمها يوميا وأسبوعياوالمضامين ،أو الموض

على العكس من  ،ه أو اتجاهاته الفكرية والسياسيةوبكل بساطة ال تتماشى مع معرفته أو ثقافت

قة يتابع المواد المعروضة عليه مضطرا وإن كان ذلك يتنافى مع ذلك أمام الوسيلة الساب

 .احتياجاته

تتيح الصحيفة فرصة أكبر للقارئ ومتابعتها في اختيار الوقت أو الزمان والمكان      

أو من  ،(مح له بالسيطرة على ظرف التعويضتس)المناسب له وبالطريقة التي يريدها هو 

 ،بغض النظر عن نوعها أكثر من مرة قراءة المادة اإلعالميةمكانية إمع  ،أين يبدأ أو ينتهي

"معنى والتدقيق في مختلف التفاصيلوهذا ما يعطيه وقتا كافيا الستيعاب ال
1
. 
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وإن كانت هذه  ،وكذا اقتناؤها بتكاليف أقل والصحيفة يمكن حملها واالحتفاظ بها"     

الخاصية متوفرة أيضا في الوسائل األخرى بعد التكنولوجيا األخيرة التي مكنت من استخدام 

كما دعمت الصحيفة  ،إال أن ذلك يتطلب تكاليف باهظة ،وسائل التسجيل الصوتية والفيلمية

التي أصبحت هي االخرى تسجل في وثائق مصغرة بمقامات محددة تمكن من استرجاعها 

ومع هذا تبقى الصحيفة الورقية  ،ق استخدام أجهزة القراءةها وقت الحاجة عن طريوقراءت

 .كما سبق وأن ذكرنا أسهل وأنجح بكثير

فهي بالضرورة تسهل  ،السيطرة على ظرف التفرد منوبما أن الصحيفة تمكن الفرد      

ذا األساس وعلى ه ،صر تكرار القراءةعملية االستجابة لديه وترسخ األفكار من خالل عن

 عا نجاعتبار الصحيفة أفضل في استخدامها لتقديم المواد الطويلة والمعقدة التي طبعتهايمكن 

 .من القارئ إلى التفرغ بها

الخطاب المكتوب ال يستدعي من القارئ الكثير من الجهد وتوظيف جميع حواسه على      

على القارئ استحضار خياله ومع هذا توجب الصحافة  ،اعتبار أنه يتفاعل مع حاسة واحدة

ر من  بعيدة عن الكثي ،علية عملية التفسير بصورة سليمة الذي يؤدي إلى االدراك ويسهل

فالصحافة  ،لديه عملية اإلقناع بصورة واضحة وهكذا تكتمل ،المنبهات السمعية والبصرية

وقد  ،ى جمهورهاا ساخنة في تعديها إلمن الوسائل الباردة في ذاتها ولكنه ماكلوهانكما يقول 

أكدت نتائج الدراسات نجاح المطبوع في تحقيقه للفهم أحسن للرسائل بغض النظر عن نوعها 

أو محتواها من خالل تأكيد مدى االندماج الذي تتيحه الوسائل المطبوعة مع الرسائل مقارنة 

"مع الوسائل السمعية البصرية
1
. 

لت من األفراد ينجذبون المكتوبة جع إن هذه الخصائص والمزايا التي طبعت الصحافة     

حيث تجد هذه الفئة من الناس لذة ال  ،ما الفئة المثقفة المحبة للقراءةوال سيّ  ،جرائدإلى ال

 .يجدونها في االستماع أو المشاهدة

 

 أنواع الصحافة المكتوبة :المبحث الرابع
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يمكن تصنيف الصحافة المكتوبة إلى عّدة أنواع وذلك وفقا الختالف أشكالها ومضامينها     

 :مكن تصنيفها حسب األنواع التاليةوي

 (الجرائد والمجالت) :من حيث الشكل :أوال 

إال أن لكل من الجرائد والمجالت شخصيتها  ،مفهوم الصحافة يجمع بين االثنين رغم أن"     

 .:كن أن نجملها في العناصر التاليةمجموعة من الخصائص التي يم التي تكشف عنها

على غرار الجريدة التي تميل إلى الحجم الكبير  ،تميل المجلة إلى الحجم الصغير :الحجم    

 .رغم أن هناك مجالت وجرائد تخرج عن هذه القاعدة بإتباع العكس

 ،يا أو شهريا أو فصليا أو سنوياالمجالت مطبوعات دورية تصدر بانتظام أسبوع :الدورة    

 .أما الجرائد فيومية أو اسبوعية 

 .تستخدم المجالت ورقا أكثر جودة من الذي تستخدمه الجرائد  :الورق    

أما الجرائد فال تحتاج إلى ذلك  ،بد من غالف يجمع صفحاتها الكثيرةالمجلة ال :الغالف    

"خاصة أنها قليلة الصفحات
1
. 

 ،الملونة والتي تعطيها طابع مميزاتعتمد المجلة كثيرا على الصور خاصة  :الصور"    

أما الجريدة فال يصل اهتمامها إلى هذا  ،باعتباره مصدر جذب انتباه القراءالسيما الغالف 

 .الحد بل توجد بعض الجرائد ال تنشر الصور إال نادرا 

لسياسية التوسع في المقاالت اإن قصر دورة الجريدة يحول بينها وبين  :اإلخراج    

في حين أن محرري المجالت يجدون الوقت الكامل لذلك مما  ،واالجتماعية واالقتصادية

يجعلها أحسن اخراجا 
2
. 
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 ،ومتنوعةقراء الجريدة يغلب عليهم الطابع العامي ألنهم ينتمون إلى فئات معينة  :القراء    

أما قارئ المجلة يتميز بنوع من الثقافة  ،متباينةمختلفة ،واتجاهات سياسية وطبقات اجتماعية 

 .والتخصص خاصة المجالت الثقافية منها

لجرائد الملونة والكثيرة إال أن هذه الفوارق تقلصت في اآلونة األخيرة حيث ظهرت ا     

في وأصبحت تتسابق في ارضاء الجماهير بل وسعت في الكثير من األحيان  ،الصفحات

"وأكثر من هذا ظهرت جرائد متخصصة ،لمواضيع معينةمساحات التحليل 
1
. 

 (صحف الرأي العام وصحف الخبر) :من حيث المحتوى اإلعالمي :ثانيا 

كانت األخبار العسكرية والدبلوماسية تمأل حتى نهاية القرن الثامن عشر أعمدة "     

ى اليوم توظل الخبر في القرن التاسع عشر وح ،لصحف وتطغى على غيرها من األخبارا

قراطية الحديثة وظهرت حرية وعندما بزغت شمس الديم ،العنصر األساسي في الصحف

استنادا إلى و ،لنشر األفكار واآلراء ومناقشتها وألغيت الرقابة وأصبحت الصحافة أداة ،الرأي

لكن هذا  ،يصنف الصحف إلى صحف خبر وصحف رأيهناك من  ،هذا السرد التاريخي

نفعا عندما ندرك جليا أن الخبر في حد ذاته رأي وأن الرأي يتسلّل إلى التقسيم قد ال يجدي 

"صحف الخبر كما يتسلّل الهواء والغبار إلى الغرف المحكمة الغلق
2
. 

 (  صحافة يومية وصحافة دورية) :امن حيث مواعيد صدوره :ثالثا  

هرية أو سبوعية والنصف شذلك أن الصحف اليومية تختلف كثيرا عن الصحف األ"      

وباقي األنواع بما فيها  ،"قليل من كل شيء في كل يوم"شعار كونها تحمل  ،الشهرية

 .المجالت تبني صيغة قليلة من كل شيء في كل دورة 

 (جرائد قومية وجرائد محلية) :من حيث االنتشار :رابعا  

 ،إلى األخبار العالميةد اهتمامها ويزي ،ة بجمع األخبار المتعلقة بالدولةتهتم الجرائد القومي     

وتكتفي باألخبار المحلية الخاصة باإلقليم  ،لجرائد المحلية بمثل هذه األخبارفي حين ال تهتم ا

 .أو المحافظة التي تصدر عنها
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 (صحف صباحية وصحف مسائية) :لزمانيمن حيث المستوى ا :خامسا  

المسائية فتصدر في المساء أما الصحف  ،الصباحية هي التي تصدر في الصباحالصحف      

وتنفرد بنشر األخبار  ،ي سبق نشرها في الجرائد الصباحيةوتستكمل وتتابع األخبار الت

مثل األخبار الحكومية ،ونتائج  ،الحصول عليهاالجديدة التي تتمكن الجرائد الصباحية من 

"بعض المباريات الرياضية وغيرها
1
. 

 صحف جماهيرية وصحف نخبوية  :سادسا 

لصحف الجماهيرية هي الصحف ذات التوزيع المرتفع ،وهي رخيصة الثمن وكثيرا ما ا"     

الرياضة وغيرها  ،الفن :تثير اهتمام القارئ العادي ،مثل تهتم باألخبار والموضوعات التي

لي في حين أن صحف النخبة توزيعها أقل ولكن أسلوبها راقي ويو ،سهولة أسلوبهاوتمتاز ب

وتهتم بنشر األحداث الدولية  ،ضف إلى ذلك تمنها المرتفع ،بتفسير األخباراهتماما كبيرا 

"واالقتصادية والسياسية
2
. 

  صحف عامة وصحف خاصة  :سابعا  

إذا كانت الجرائد العمومية خاضعة لسيطرة الدولة والجرائد الخاصة تتمتع باستقالليتها "     

واالجتماعية  ،والفكرية ،السياسيةاء واالتجاهات والمذاهب وتفتحها على مختلف اآلر

،فالصحافة الغربية هي التي تعبر عن فكر سياسي معين أو اتجاه أو مذهب إيديولوجي خاص 

"،تدافع عنه وعن مواقفه وسياسته
3
 . 

إذن هذه هي تقسيمات الصحافة المكتوبة ،ويجدر اإلشارة هنا أن هذه التقسايمات ليسات نهائياة 

ال يساعنا ذكرهاا فاي بحثناا ،وهاذا إن ذل فإنماا يادل علاى مادى فيوجد تصنيفات أخرى متعاددة 

 .أهمية الصحافة المكتوبة 
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 لغة الصحافة المكتوبة وأهم خصائصها :المبحث األول

البساطة عن طريق  ،هدفها ايصال الخبر بطريقة سريعة لغة الصحافة لغة مباشرة     

 ،براز خصائص الصحافة وعالقة اللغة بالصحافةإلوضوح وسنتطرق في هذا الفصل إلى وا

كما سنتطرق إلى  ،العربيةكما سنحاول أن نبرز دور الصحافة المكتوبة في نشر اللغة 

 .األخطاء التي يرتكبها بعض الصحفيين

     بةالمكتو لغة الصحافة(1

وتقترب من  ،في أنواعها االخباريةتقترب لغة الصحافة المكتوبة من لغة الحديث اليومي      

فلقد كان للصحف والمجالت دور كبير في ترقية  ،دب في أنواعها الفكرية والجماليةلغة األ

زدواجية اللغوية مما أدى امتزج الحدث الصحفي المكتوب باال حيث ،عالم وتجديدهالغة اإل

عن  التي تعبر ،والعلوم هي لغة الصحافة المكتوبةجديدة مختلفة عن لغة األدب إلى نشأة لغة 

ين مؤيدة لهذه اللغة لذلك تضاربت فيها اآلراء واختلفت ب ،الحياة اليومية ببساطة ووضوح

ساعدت على تسهيل اللغة العربية  أديب مروةفهي عند مؤيديها أمثال  ،ومعارضة لها

فإن األسلوب السهل " :حيث قالت ،بأسلوبها السهل المشرقوى القارئ وتقريبها من مست

لغة المشرق الذي وصلنا إليه اليوم في الكتابة بلغتنا العربية ال يعود الفضل فيه إلى معلمي ال

بل الفضل  ،فيه إلى الكتاب واألدباء القدماءوال يعود الفضل  ،العربية في المدارس والكليات

 .يعود إلى صحافة اليوم

عندما اعترف وأشار إلى أكبر تطور عرفته اللغة العربية  عبد هللا كنونلك الشأن عند كذ     

كان على يد الصحفيين ومحرري الصحف في العصر الحاضر بفضل ما تواجهه الفئة من 

يحكمه عامل الوقت والحجم حيث اعتبر عبد هللا كنون  ،اج يومي متنوععمل يتطلب منها انت

نته من معاني جديدة وأفكار سليمةهذا التطور بفضل ما احتض
1
 "يطرأ تغيير من غير أن ،

 

 

                                                           
م ملد خعا  لم مد مت لم  اهة  اتىو  اغعرة املعماة فع اغت لم افلعماة  مزكز  اوم ة اغغو مل غى عاهللا :  1

 .32  م2002اغم ىلح  اغغو مل  



47 
 

ر أوجدتهما وعّد هذا األمر براعة في األداء ومقدرة في التعبي ،في القواعد واألحكام 

فقد اعترف اعترافا بفضل الصحافة في ادخال ألفاظ جديدة إلى  ،الصحافة ولغة محرريها

 ،بالوضع اللغويإما بالترجمة أو إما بالمجاز أو  ،عربية التي ابتكرها رجال الصحافةاللغة ال

وكل هذه األلفاظ والتراكيب كانت مطابقة لقواعد وأحكام اللغة العربية من اشتقاق وتعريب 

وغيرها
1
.  

ف وهي تلك الغة التي تكتب بها الصح" :وقد حدد الباحثون لغة الصحافة بأنها تعني        

وتستمد  ،عض األساليب من االستعمال العاديبتوظيف بتقوم  ،بمثابة لغة التخاطب اليومي

وكذا من تأثير  ،ستوياتأسلوبها وبنياتها من مستويات عّدة فهي تتبادل التأثير مع تلك الم

كما  ،ها تجعل من اللغة وظيفة لالتصالألن ،لياللغات األجنبية وليست لغة األدب بمعناه التخيّ 

"مد من العلوم الكثير من الكلمات والتعبيرلكنها تست ،أنها ليست لغة العلم البحت
2
. 

ومن هنا نالحظ أنه ال تأخذ لغة الصحافة مستوى تعبيري واحد يطبق في كل مواقف "     

يرى  ،الستقصائية أو أشكال الرأي العاماالخبارية منها أو التفسيرية أو ا ،لتحرير الصحفيا

واألنماط تختلف باختالف الفنون الصحفي  أن مستويات تعبير العمل حمود أدهممالدكتور 

كما تقترب حينا  ،وب األدبي وتتغير في حين أخر عنهحيث تقترب حينا من األسل ،واألطر

وحيث نجد أمامنا في النهاية هذه  ،في حين أخر عنه وهكذا من المستوى العلمي وتتغير

 :بما لها من خصائص وأسس فنية وهي المستويات الكتابية

 المستوى الصحفي االخباري البحت  :أوال  

"يرها من المواد أو الفنون األخرىلألخبار الصغيرة والمتوسطة والكبيرة قبل غ        
3
. 
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 المستوى الصحفي التسجيلي  :ثانيا 

ونختص به أساليب تحرير القصص  ،يمكن أن نطلق عليه أيضا التقريريو"       

 ويليها في ،خرىغيرها من المواد والفنون األ وقبل والموضوعات والتقارير االخبارية أوال

 .ذلك بعض أنواع األحاديث الصحفية

 المستوى الصحفي التفسيري :ثالثا  

وبعض  ،األخرىوتختص به على درجة متقاربة بعض أساليب تحرير أنواع األحاديث      

التسجيلي ابها بالجانب والتي ال يقتنع أصح ،تجاهات الحديثة في الكتابةات االأنواع التقارير ذ

ولكن طابعه يغلب قبل ذلك كلّه  ،حرير أجزاء من التحقيقات الصحفيةوكذا أساليب ت ،فقط

كالمقال االفتتاحي الشارح )على عدد من أساليب تحرير مقاالت أو أجزاء من مقاالت 

 (.المفسر

 المستوى الصحفي الوصفي  :رابعا  

أساليب تحرير المجريات  يتداخل مع عدد من المستويات السابقة ويغلب على طابع وهو      

إلى جانب مقاالت األعمدة  ،والتحقيقات ،والتقارير ،وكذا بعض جوانب األحاديث ،بأنواعها

 ،الخواطر والتأمالت ،العام نحو الرحالتوخاصة تلك التي تتجه بمضمونها  ،واليوميات

 .بل غيرهاالمناسبات واالعترافات ق

 المستوى الصحفي المتأدب :خامسا  

على نحو ما يقول علماء اللغة األسلوب العلمي المتأدب حيث يضفي المحرر هنا على      

ال يزيد على الحد المعقول كما يبدو ذلك من  ،لذوق األدبيكتاباته سمة من األدب أو قدرا من ا

"قدمات والنهايات لألحاديثخالل طابع وأساليب تحرير بعض أنواع العناوين والم
1
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كما  ،ت خاصةامة وما يتصل منها بالمجالّ لتحقيقات الصحفية علالمصورة و والتقارير"

وكذا تحرير مقاالت األعمدة واليوميات  ،يضا ضمن مادة أو صلب هذه األنواعنشاهده أ

 .خاصة ما يتصل منه بالجانب الذاتيالصحفية 

 المستوى الصحفي العلمي  :سادسا  

أو  ،أو المحرر العسكري ،ابع وأساليب تحرير المحرر العلميوهو الذي يغلب عليه ط     

محرري المواد المتخصصة بشكل  وغيرهم من ،أو المحرر الزراعي ،المحرر االقتصادي

 .عام

 المستوى الصحفي العام  :سابعا  

أو بين هذه  ،من المستويات الرعية في مجموعها يجمع فيه كاتبه أكثر من مستوى     

وال يتحقق ذلك بالقدر المطلوب إال على نطاق أو في إطار عدد من الفنون أو  ،المستويات

 المقاالت ،ةالتحقيقات الصحفية المتميز :هي على وجه التحديد ،األنماط الصحفية المتميزة

 .المقال التحليلي، مقاالت اليوميات الصحفية ،القائدة الموقعة

أو مجموعة  ،ار التي تستحق والمحرر الذي يقدرالتحقيقات الصحفية األفكبشرط أن تجد      

وأما الفنون واألنماط االخرى فمن الصعوبة أن يجمع  ،المحررين الذين يعملون كفريق عمل

"الفرعية كلها في إطار واحد منها المحرر أو الكاتب بين هذه المستويات
1
. 
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 خصائص لغة الصحافة المكتوبة(2

تتميز لغة الصحافة بمجموعة من المواصفات التي توضح جانبا مهما من جوانب لغة      

 :وتتمثل هذه الصفات في مايلي المكتوبة حافةالص

 ( النحوي والصرفي)من الجانب التركيبي  :أوال  

إلى متابعة تعتمد لغة الصحافة على قصر الجمل الموظفة ألن الجمل القصيرة أدعى      

على القارئ أو أما الجمل الطويلة فإما أن يضيع المقصود منها  ،وراحة الذهن لها بيسر

ويقول في هذا الصدد  ،هتم بالموضوعائا من اإلرهاق إذا وإما أن تسبب له شي ،المستمع

طيب مع الكتابة الصحفية  إن الفعل القصير النشيط يتالءم بشكل" :عبد العزيز شرفالدكتور 

الحد األدنى من لى إر المطالعة للقارئ بغية التقليل تيسيوجميع الصحف تستهدف  ،الحديثة

جمل القصيرة على لذلك فهي تفضل اللفظ القصير على اللفظ الطويل وال ،الجهد الذي يبدله

الجمل الطويلة
1
ألصلح واألفضل لنقل الخبر وبهذا يتضح أن الجمل القصيرة هي ا ،"

 .الصحفي

 من جانب فعلية الجملة الخبرية: ثانيا  

تعنى الجملة العربية بالحدث قبل المحدث لذلك كثيرا ما يتصدرها الفعل وحين تقوم "     

ألن  ،وهذا غير وارد في األخبارأغراض بالغية تدعو إلى العناية بالمحدث أوال يقدمونه 

"وقد كثر الخروج عن هذه ،رئ أو المستمعين األحداث الجاريةالهدف منها إطالع القا
2
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الرفيق فالن ...)جاء في جريدة النهار  ،ار وأكثر ما تشيع موجزات األنباءي األخبالبديهية ف" 

 (لنهارقال رفيق في جريدة ا)ولو بدأ بالفعل  ،(...يقول في جريدة النهار (وبعد ثماني كلمات)

سالمة تجاوز ال عنب الحرفية السريعة هي السبولعل الترجمة  ،أقرب غلى طبع العربية كان

"اللغوية في مثل هذا المثال
1

 . 

 من جانب اضراب األزمان في الخبر الصحفي الواحد :ثالثا  

وفي  ،اللغة العربية تربك قارئ الصحيفةإن الغفلة عن دقة المدلول الزمني لألفعال في "      

ال إذ ال مج ،لتزام صحة التعبير في أسهل أسلوبحين نقل الخبر إلى الجمهور على الكاتب ا

 .فلهذا مقامات أخرى راض البالغية،ستعارة والمجاز واألغلالفيه 

 :ن خبرا واحدا في مثل هذه األخبارضطراب في الزمن الذي يتضمونجد مثل هذا اال     

قد تمت قبل  وكانت المكالمة (كالمة هاتفية من الرئيس اللبنانيالسيد الرئيس يتلقى اليوم م)

من صباح اليوم تبدأ في العاشرة ) مثال في إذاعة مسائيةأو نسمع  ،كتابة النشرة بساعات

 .ل هذه الفوضى في استعمال األفعالفنجد مث ،(االنتخابات

 من جانب الفصل بين المتضافين  :رابعا  

معطوف وحرف المضاف والمضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة فال يفصل بينهما بال إنّ      

مدارس على مديري ومعلمي ال) :الصحف أمثالمن الخطأ الذي تروجه ف ،العطف

("...على مديري المدارس ومعلميها) :واألصح أن يقال (...الحضور
 2

. 
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 من جانب تتابع اإلضافات  :خامسا  

وإذا زيدت إضافة  ،(..خالد تلميذ مدرسة الميدان) :ستسيغ العربية تتابع إضافتين مثلت"     

وقع الثقل وكان كل هذا من سوء الترجمة  (مدرسة الميدان كتاب خالد تلميذ) ثالثة في قولنا

"الحرفية
1
. 

حيث  (قام بإعداد بحث) :لى األفعال التي ال قيمة لها مثلكما تستغني اللغة الصحافية ع"     

وتستغني كذلك لغة الصحافة عن  ،(أعّد بحثا) :ولتكون أقوى في لغة الصحافة حين نق

 (عمارة من ثمانية عشر طابقا) :مثل أحرف اإلضافةالصفات وظروف الزمان والمكان و

فنقول أن  ،أي حذف الصفة من عمارة (من ثمانية عشر طابقا( صفة)عالية عمارة )بدال من 

"واإلضافاتي الصحافة المكتوبة ال تكثر من الصفات فاللغة االعالمية 
2
. 

 من جانب الصور والخيال  :سادسا  

ف إلى وتهد ،تمتاز بالبساطة والوضوح و السرعةإن من سمات لغة الصحافة أنها لغة "     

من هنا وجب على المحرر أن يراعي هذا العامل إذ ليس لذيه  ،االيصال والتأثير واإلقناع

يها الوقت الكافي لكتابة الكلمات المسجوعة وال العبارات الموسيقية المزيفة التي كان يعتمد عل

فهي لغة تخلو من المحسنات البديعية وازدواج المعاني  ،عتقدون أنها فنيةاألقدمون وي

"التي تعد من سمات اللغة األدبية والهاالت االنفعالية حول األلفاظ
3
. 

حيث بإمكان المحّرر  ،عض من هذه السمات في لغة الصحافةلكن هذا ال ينفي وجود ب"     

وهذا ما  ،ألدبي دون زيادة عن الحد المعقولأن يضفي سمة من األدب أو قدرا من الذوق ا

"والتحقيقات الصحفية ،ونهايات التقارير ،والمقدمات ،يتجلى في العناوين
4
،  

ل فيها ايضا نصيب بحكم أن الجرائد ليست كل محتوياتها ومضامينها لعامة الناس فقط ب"

 .للطبقة المثقفة
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دب لكنه استقل شيئا فشيئا حتى صنع ومجمل القول أن األسلوب الصحفي نشأ متأثرا باأل     

قة وتمثلت هذه الخصائص في البساطة والد ،واصا ومميزات تميزه عن لغة األدبلنفسه خ

"والتجسيد والسالمة اللغوية
1
. 

داة مرنة تحاكي متطلبات العصر في مختلف الميادين أجعلت الصحافة المكتوبة من اللغة      

وقد وسعت الصحافة أفاق  ،ألدبية والعلمية والتربويةبين ا فاستحدثت ألفاظ جديدة تنوعت

اختالال في قواعد اللغة اللغة وطورت أساليبها بالرغم من وجود بعض األضرار التي أحدثت 

 .وضوابطها

 عالقة اللغة بالصحافة المكتوبة :المبحث الثاني

والباحث  ،لعالقة بين اللغة واإلعالملقد كثرت في عصرنا الحالي الدراسات حول ا     

والمهتمين بالمجال اإلعالمي سيدرك ال محالة اتفاقهم  صصين والباحثينالراصد ألراء المتخ

ولها سلطة عظمى  ،م أصبحت تمثل قوة ال يستهان بهاأن وسائل اإلعال :على رأي واحد وهو

فالعالقة إذن بين اللغة والصحافة أصبحت تشكل  ،يجابا أو سلباإوجبها مصير اللغة يتقرر بم

 : ثنين هماابالتأمل وهي ذات مظهرين ظاهرة لغوية جديرة 

إن اللغة العربية انتشرت وتوسع نطاق امتدادها وإشاعتها إلى أبعد المدى بحيث  :أوال"    

وهذا  ،التاريخيمكن القول أن العربية لم تعرف هذا االنتشار والذيوع في أية مرحلة من 

ن أو د تعّززت كما لم يسبق لها من قبل،ربية قمظهر إيجابي باعتبار أن مكانة اللغة الع

"اإلقبال عليها زاد بدرجات فائقة وأنها أصبحت لغة عالمية بالمعنى الواسع للكلمة
2
. 

وفشو اللحن على ألسنة الناطقين  ،المظهر الثاني يتمثل في شيوع الخطأ في اللغة :انياث"     

والتي  ،التي ال تمت بصلة إلى الفصحىليب والتداول الواسع للتراكيب والصيغ واألسا ،بها

فيقتدي بها وينسج على  ،واإلعالمية للمتلقي ،واألدبية ،تفرض نفسها على الحياة الثقافية
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وبذلك تصبح  ،وتنعزل إال في حاالت استثنائية لها على حساب الفصحى التي تتوارىمنوا

"هر سلبي للظاهرةالستثناء وهذا مظاللغة الهجينة هي القاعدة واللغة الفصيحة هي ا
1

 . 

اللغة تتأثر في ارتقائها بمجموعة من صبح دائما مركز اللغة وعليه فإن فاإلعالم ي"     

وعلى الشاشات  ،ي وخاصة الذي يربط الصوت بالصورةوأهمها العامل اإلعالم ،العوامل

وظهور  ،المستمع اللغوية تلقائيا مزيد من حصيلةالكما تعمل على  ،يتقرر مصير اللغة

الكالم العادي تدخله الراديو كذلك عمل على تطّور كلمات من اللهجات المحكية بحيث صار 

ومن هنا كانت اللغة في اإلعالم ذات سلطان متميّز باعتبارها من أهم وسائل  ،كلمات مفصحة

قيان في تكوين الجمهورية وأن اللغة سلطة واإلعالم سلطة ويلت ،يةالتطوير في الحياة اإلنسان

وتهذيبه  كما أن الصحافة أدخلت اللغات في سياق متعدد األبعاد من حيث نقل التراث ،الرابعة

"بما اضافته من تعابير جديدة والعمل على اإلبداع فيه
2
. 

ومن هنا تظهر أهمية الصحافة للغة فهي التي لعبت دورا كبيرا في تطوير اللغة "     

وإن  ،القانون ورجال القانون ،تصاد واالقتصادييناالق ،ألدب واألدباءوفي خدمة ا ،وأساليبها

فقد كانت أشبه  ،سائر المعارف والعلومشئنا االستطراد قلنا إنها لعبت مثل هذا الدور في 

"والمصطلحات حتى ذاعتبالرائدة في حقول مجهولة فمهدت الطريق للكثير من األلفاظ 
3
  

الصحافة في  في تأكيده لدور كجوهان فوفيقول بعض المستشرقين أمثال ، على كل لسان"

بعد أن  ،عربية نثرا وشعرا في وصف الطبيعةلقد شرعت اللغة ال" :تطوير اللغة العربية

اتجاهاته في عصر الثورة أخذت تبتعد عنها بالفعل مقتضية في ذلك أثر األدب الغربي و

"سع في قدراتها على النمو والتكيفوراحت تو ،الصناعية
4
. 
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أن الصحافة ساهمت بالفعل في التطوير والتوسع اللغوي بفضل أخذها من هذا يعني "     

وبهذا فإن اإلعالم المكتوب والمنطوق له تأثير  ،اب األجنبية بواسطة حركة الترجمةاآلد

ويظهر ذلك التأثير في اللغة في نشرها أللفاظ  ،اسع جدا في استعمال الناس للغتهمعميق وو

لذا نجد أن أكثر الناس خاصة الطبقات  ،لعلمية والتقنيةمصطلحات االحضارة الحديثة وال

استعمال كلمة أو  ويكثر من ،يستأنسون به كلما ظهر في الشاشة المتوسطة إذا سمعوا مذيعا

ون غالبا بما تكتبه فإنهم يميلون إلى تبني ذلك لثقتهم بالمذيع كما يثق ،عبارة أو مصطلح

"وتنشره الصحف
1

 . 

فالطرفان ال  ،م ال تسير دائما في خطوط متوازيةبين اللغة واإلعاللذا فان العالقة "     

ألن اإلعالم هو الطرف األقوى ولذلك يكون  ،ثير نظرا النعدام التكافؤ بينهمايتبادالن التأ

وتلحق بها أضرارا تصل  ،التي تضعف الخصائص المميزة للغة تأثيره في اللغة بالغ لدرجة

"لهاأحيانا إلى تشوهات تفسد جما
2
.  

 ،ويقتحم حرمها وينال من مكوناتها ن اإلعالم هو الذي يهيمن على اللغةبأ ومن هنا نرى     

 .فتصبح أمام عنفوانه وطغيانه لينة تسير في ركابه وتخضع إلرادته وتخدم أهدافه

فالصحافة تعد أهم مصدر للثقافة  ،هناك عالقة تربط الصحافة باللغة ويمكن القول أن     

ا ونظر ،وإذا فسدت لغتها فسدت لغته ،افة صلحت لغة المجتمعفإذا صلحت لغة الصحاللغوية 

 .البد من االهتمام بصحة لغتها ،لقوة تأثير الصحافة في المتلقي
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 دور الصحافة المكتوبة في الحفاظ على اللغة العربية :المبحث الثالث

حافتنا يساعد إلى حد بعيد في الشك أن استخدام اللغة العربية الفصحى الموحدة في ص     

وتتحمل أجهزة اإلعالم  ،وعلى صنعها بوتقة عربية مشتركة ،اتوحيد رؤانا وأفكارنا وتطلعن

ية وتقويم اللسان في العصر الذي نعيش فيه مسؤولية ضخمة في الحفاظ على اللغة العرب

هير العربية وتصحيح األخطاء التي ترتكب في حق العربية وحماية الجما ،العربي ورعايته

غة العربية فسيبلغ ذلك أنه إذا ظلت الصحافة تهمل األداء الصحيح لل ،بهامن االنحراف 

، وال يستطيع أي منصف أن ينكر الدور الكبير الذي تلعبه وسائل اإلعالم ،االنهيار مداه

التبليغ فلم يعد يقتصر دورها على  ،إيجابيا وسلبيا لبالغ الذي تحدثه في الجماهيراواألثر 

وإعادة بناء عقولهم وزرع اتجاهات  ،دى ذلك إلى تشكيل أراء الجماهيروالنشر فقط ولكنه تع

 .عقلية في أذهانهم

وقد اتفقت جميع الدراسات التي أجريت على تأثير وسائل اإلعالم على اللغة أن الدور "     

إيجابا على الجماهير وأثرها أكان سلبا أم  ،الصحافة المكتوبة لم يعد محل شك الذي تلعبه

ومن ثم فإن دورها في الحفاظ على اللغة العربية وزرع المفاهيم  ،راسخةأصبح حقيقة 

"جماهير وقلوبهم أصبح أمرا مؤكدااللغوية الصحيحة في عقول ال
1
. 

ي توفر لها حصنا إن بلدانا كثيرة تخصص أمواال طائلة كي تحافظ على لغتها نقية وك"     

وربما كان أوضح مثال على ذلك اللغة الفرنسية التي تحاول جاهدة  ،منيعا من أي غزو

الصمود في وجه االنتشار العالمي للغة اإلنجليزية ،حيث تضع فرنسا اليوم ميزانيات وخطط 

وفي باريس تصدر األكاديمية باستمرار نشرات  ،فظ على لغتها داخل فرنسا وخارجهاكي تحا

"تحذر من استخدام األلفاظ  المستوردة
2
. 
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وذلك لما للصحافة  ،من استخدام اللغة العربية في الصحافة المكتوبة للحفاظ عليها البد"     

عال في ولكي يكون دور الصحافة فا ،يمن على الكثير من نشاطات حياتنامن دور متسع يه

وتحقيق االرتقاء بالمستوى اللغوي للجماهير يصبح للصحافة  ،الحفاظ على اللغة العربية

 .لعربيةمسؤوليات بما فيها مسؤولية اإلعالم اتجاه اللغة ا

والمالحظ أن وسائل اإلعالم بصفة عامة والصحافة المكتوبة بصفة خاصة تتحمل في      

العربي وتقويم اللسان  ،خمة في الحفاظ على اللغة العربيةعصرنا الحالي مسؤولية ض

التغيير في سلوك  المستوى اللغوي وكذافهي تهدف إلى رفع  ،ورعايته ونشره بأحسن صورة

كما تستطيع الصحافة أن تؤدي خدمات مهمة للغة العربية كتقريبها بين  ،الفرد والجماعة

"المستويات أو بين الفصحى والعامية وهذا ما سيسهم في المجتمع وتوازنه
1
. 

رابيا ولغويا للصحافة دور كبير في تجديد اللغة العربية ولتخريج العبارات تخريجا إع"    

ة فيون براعة ممتازاوربما أظهر الصح ،ائص اللغة العربية وذوقها األصيلفي حدود خص

حتى أدخلوا دائرة اللغة العربية مئات األلفاظ بفضل الصحافة  ،في األداء والقدرة على التعبير

وقد  ،فاظستعارة توسعا في دالالت األلإما ابتكارا وإما بالترجمة وإما باستعمال المجاز واال

أضافت الصحافة إلى اللغة الكثير مما لم تعرفه اللغة من قبل مستخدمة النحت والقياس 

"واالشتقاق
2
.  

 ،ومجمل القول أن الصحافة المكتوبة لها دور بارز في إنماء وتجديد ونشر اللغة العربية     

لغوية أخرى  ائلحيث تقوم الصحافة بإنتاج ألفاظ جديدة عن طريق الترجمة أو عن طريق وس

كما أن لغة  ،و تساعد الصحافة على رفع المستوى اللغوي لدى األفراد ،كاالشتقاق والنحت

 .سلوبها يقرب بين الفصحى والعاميةالصحافة تتسم بالبساطة وأ

 

 

 

                                                           
 .12ت امة  مل  اغ دل  اغت لن فع غرة اغ  وفة  م:  1
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 األخطاء اللغوية في الصحافة المكتوبة  :المبحث الرابع

قة األداء اإلعالمي للغة المكتوبة هو كيفية وطريإن أهم ما يثير اللغويين في لغة الصحافة      

وفي هذا  ،اد وقدرة على التحكم في الجماهيرخاصة أن لهذا األداء تأثيرا على األفر ،العربية

أسباب تفشيها في كتابات و ،طاء اللغوية في الصحافة المكتوبةالمبحث سنقف عند األخ

 .الصحفيين

  الصحافة وتفشي األخطاء اللغوية عبرها(1

نذر بخطر لقد تفشت أخطاء اللغة بصورة واضحة بين المقاالت المختلفة مما أصبح ي"     

األمم ويعلو فاللغة القومية هي رمز العزة والكرامة للوطن والمواطن بها تنهض  ،محدق

"بها تتفكك الشعوب وتضمحل الروابط،وفي غياشأنها وتتحقق وحدتها
1
. 

 االرتقاء باللغة العربية لدا يكون تأثيرها سلبا على المتلقيتلعب الصحافة دورا مهما في     

التردي بالمحنة ويصور البعض األخر هذا " :صالح بلعيدويقول في هذا الشأن الباحث 

واللوم الكبير في هذا المجال يقع دائما على الصحفيين حيث أنهم  ،اللغوية المعاصرة

إلى مدارك القراء والمستمعين يتحكمون في سالح اإلعالم الذي له سلطة النفوذ 

"والمشاهدين
2
. 

وال يمكن  ،باأللفاظ والتراكيب وحتى الحروف فجاءت لغة الصحافة بلهجة متعثرة تعبث     

ف للنكرة وما حصر األخطاء التي ترد عبر الصحف من نصب للفاعل وجر للمفعول وتعري

ئد المقروء وذلك في الجرا فغلبت االنحرافات اللغوية على اإلعالم" ،إلى ذلك من األخطاء

("الوطنية كما في الشروق اليومي
3
،  

 

 

                                                           
  مالححة (اغ مهاة فع املعهللا اف ل  لاغغلالد ل افختو  اغ وا ة)م ع اغدال لهد اغ عاهللا ل حل  هل اغ اتال اغ غع  :  1

 .55  م2002  2دام اغ  ب  اغغو مل  ت
 .551  م(متوف و  فع اغعرة اغ مهاة) وغح هع اد   تغذلا اغعرة اغ مهاة مل اغ   اال :  2
 .592  م2002خىوم لمم    تو لاغعرة اغ مهاة  لوغهللا اغكىب  اغغو مل    مد م:  3
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ينتقون الصحف لمتلقين الذين افطغت األخطاء على الصحافة المكتوبة وهذا ينعكس سلبا على 

امج أو صحفي أو نفكل سقطة لغوية ينطق بها مذيع أو مقدم بر" ،اليومية واألسبوعية

 ،بسمتها البارزة في حياة الجماهيرالضارة و محاضر أو خطيب أو حتى ممثل تترك أثارها

"فتشكل ألسنتهم وفق هذا النموذج الذي تعرضوا له صوابا أو خطأ 
1
ومن بين األخطاء " ،

طئ البعض فيخ، ا المناسبالتي نجدها في لغة الصحافة استعمال حروف الجّر في غير مكانه

 ،(تولد عنه) ،(ا الدعمنتج عن هذ)و ،(يتميّز عن زمالئه) :كثيرا في حروف الجر مثل

ونجد كذلك  ،(وتولّد منه) ،(ونتج من هذا الدعم) ،(يتميّز من زمالئه) :يح القولوالصح

 :مثل (حول)كما يستعملون كثيرا الظرف  ،(اضطر إلى السفر)واألصح  (اضطر للسفر)

ألن حول ال تدل على الدخول في صلب الموضوع وصميمه  ،(قّدم دراسة حول الموضوع)

( األوراقوقّع المسئول عن )وتستعمل صيغة  ،(الموضوع قدم دراسته في) :ل قولواألفض

توقيع الكاتب في الكتاب ،وعلل ذلك ) :قال ابن منظور ،(األوراقوقع في : )واألفضل قول

("ألنه أثر في الكتابة
2
. 

 ،االعالميةالنظر في مختلف المواد ومن هنا فإنّه على المحافظين على هذه اللغة إعادة      

ألن الصحافة تعتبر مدرسة يتعلم منها  ،لكتابة الصحفيةووضع منهج في تقويم وتصحيح ا

 .حفاظ على اللسان العربي من الزللالقراء كيفية االرتقاء بالمستوى اللغوي وال
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 أسباب تفشي األخطاء اللغوية في الصحافة المكتوبة(2

عّدة أسباب وعوامل نجد لاألخطاء اللغوية التي تتفشى في الصحافة المكتوبة تكون نتيجة      

ن قواعد هذه اللغة وال فيين ال يراعواحيث أن الصح ،الصحافي :بالدرجة األولىمن أهمها 

ومما يلحظ على لغة الصحافة خروج التعبير اإلعالمي فيها عن قواعد الصياغة  ،يحترمونها

مما يعمل على هدم لغة األجداد التي تعب المدرسون  ،ألفها العرب في لغتهم والتركيب التي

ي تساهم في اضعاف اللغة وهذا يعتبر من أهم العوامل الت ،ها وتلقينها للمتعلمينفي ترسيخ

 :التي عملت على تردي لغة الصحافة وفي مايلي حوصلة لمجموعة من األسباب، العربية

 لغة الصحافة(أ

غة الصحافة لغة ال تراعي قانون القواعد اللغوية حيث نلمس فيها خرقا لمختلف تعتبر ل"     

وذلك نتيجة لعدم التوفيق  ،حفاظ عليهالاألعراف اللغوية والقواعد التي تضبط اللغة العربية ول

وتتنوع األخطاء  ،مراجعة المستفيضة للخبر قبل نشرهل األخبار وانعدام أو غياب اليفي ن

 ،والداللية ،ة الصرفية وبالخصوص النحوية منهاجرائد فمنها التركيبيالتي ترد لغة ال

حيث تفتح  ،ا تلك التي ترد على مستوى الهمزةومن بين هذه األخطاء نجد أكثره ،واإلمالئية

إضافة إلى عدم التفريق بين همزتي الوصل  ،واضع الكسر وتكسر في مواضع الفتحفي م

حيث نجد في بعض األحيان  ،النواسخ ،العدد والمعدودهناك أخطاء كتابة وكذلك  ،عوالقط

ن بين إن وأخواتها وكان تداخال بين عمل إن وعمل كان نتيجة عدم تمييز الصحافيي

"أخطاء تصيب النظام اللغوي العربيوينتج عن ذلك  ،وأخواتها
1
. 

 

 

 

 

 
                                                           

  (امذالة  اغىع زل لاغ  وفة اغمكىلهة) عا ة خعلفع افختو  اغعرلاة اغ وا ة فع لحوا  املعهللا اغازااماة تموذ  مل :  1
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 تأثر الصحافيين بلغة محيطهم(ب

والمواقف التي حيث تنعكس عليه ظروف هذه البيئة  ،يتأثر اإلنسان بطبعه بلغة بيئته"     

مما يؤدي به إلى استعمال لغة تكون مستقاة من هذه البيئة ومرآة عاكسة  ،يتعايش معها يوميا

كما أن التأثر بالمصطلحات الحديثة له دور في تكوين ملكة لغوية خاصة لدى  لها،

ئرية كيف أن الصحافيين حيث نالحظ مثال على شاشات التلفزيون  الجزا الصحافيين،

الجزائريين ال يسترسلون في الكالم باللغة العربية بل نجدهم كثيري اإلنزياح إلى التكلم 

  .ب الحصص الثقافية والعلمية تقريبخاصة باللغة الفرنسية وذلك على مستوى أغل

 الترجمة(ج

دخل في مجال ة تلك التي تومن بين األسباب أيضا التي أسهمت في تردي لغة الصحاف      

حيث أن الصحافيين عندما يترجمون إلى اللغة العربية ال يراعون توافق المعاني  ،الترجمة

وتباين طبيعة كل منها في األساليب  ،مأخوذ منها واللغة المنقول إليهاواأللفاظ بين اللغة ال

الف واختالف الصفات التي تميّز كل واحدة منها على األخرى إضافة إلى اخت ،والتراكيب

معرفة الصحافيين  :أولهما ،جتمعات وهذا ناجم عن أمرين اثنينالحضارات والثقافات بين الم

يكمن في أن بعض المحررين يفكرون بلغة  :وثانيهما السطحية والمحدودة لكال اللغتين،

 ،يصبون اللغة في قالب غير قالبها أجنبية مما يجعلهم عند صياغة الخبر باللغة العربية

دى إلى اضطراب في معاني اللغة العربية أمما  ،لباسا ال يالئمها وال يناسبهاها ويلبسون

"مستواها وضعفهوبالتالي تدني 
1
. 

كما تتحمل بعض المؤسسات التعليمية المسؤولية عن هذا التدني في اللغة العربية نتيجة " (د

فهؤالء عند انتهاء  ،ير من الدارسين في مختلف مراحلهاهبوط في المستوى اللغوي لدى الكث

ختلفة بما فيها الصحافة مرحلة دراستهم تتكفل الدولة بتوظيف عدد هائل منهم في أجهزتها الم

فانعكس ذلك سلبا على مستوى  ،النظر إلى مدى كفاءتهم ومستواهم وهذا دون ،المكتوبة

"ة العربية إحدى ضحايا هذا النظامالعمل الصحفي فكانت اللغ
2
. 

                                                           
 .23اغمما  ت حع م:  1
 .22 21اغمما  ت حع  م:  2
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منها ما هو  ،فشي األخطاء اللغوية عبر الجرائدوامل واألسباب المؤدية إلى تذن تتعدد العإ     

كما أن غياب المراجعة  ،ط اللغةمتعلق بالصحافي وعدم مراعاته للقوانين التي تضب

  .ذاعه تؤدي إلى انتشاره عبر القراء بما فيه من األخطاء المتنوعةا والتصحيح للخبر قبل

 مستويات تصويب األخطاء( 3

 وتتنوع على أربعة مستويات بحسب نوع الخطأ"     

ويتمثل هذا المستوى في تصويب األخطاء الناشئة عن تأثير : المستوى الصوتي: أوال

 .اللهجات العامية غالبا على نطق الكثير من أصوات اللغة

ويتمثل هذا المستوى في تصويب األخطاء الناشئة عن طائفة من : المستوى الصرفي :ثانيا

 .لمات على نحو يخالف ما استقّر من أبنية لألسماء واألفعال في العربيةالك

ويمثل هذا المستوى في تصويب األخطاء الناشئة عن عدم تركيب : المستوى النحوي :ثالثا

 .الكلمات تركيبا صحيحا ينسجم مع قواعد تركيب الجمل واألساليب في العربية

وى في تصويب األخطاء الناشئة عن إعطاء ويتمثل هذا المست: المستوى الداللي :رابعا

بعض الكلمات والعبارات، دالالت مخالفة لداللتها المعهودة في اللغة، من غير أن يكون هناك 

"احتمال لحمل هذه الكلمات على أوجه من المجاز واالتساع في التعبير
1
. 
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المتمثلة في قواعد يتمثل هذا المستوى في تصويب األخطاء : "المستوى اإلمالئي :خامسا

وكتابة بعض الكلمات المتشابهة رسما المختلفة معنى، لما يوقع المتكلم في . كتابة الهمزة،

لبس داللي ناشئ عن عدم تفريقه بين المعاني المختلفة لأللفاظ المتشابهة رسما، أو كتابة كلمة 

"بهيئة خاطئة الشتباه لفظها على المتعلمين
1
. 

يب األخطاء يكون ضمن مستويات خمسة تتعلق بضوابط اللغة مجمل القول أن عملية تصو

العربية وقواعدها وهي المستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الداللي وكذا 

 .    المستوى اإلمالئي وكل هذا بهدف خدمة اللغة العربية وحرصا على المحافظة عليها

 المجامع اللغوية والخطأ( 4

وية عامة منذ تأسيسها باللغة العربية، وسعت بكل ما تمتلك من اهتمت المجامع اللغ     

وسائل لحمايتها وتنميتها وتعزيز مكانتها، ويعتبر مجمع اللغة العربية بالقاهرة من أهم تلك 

المجامع نظرا ألهمية ما قّدمه للغة العربية من مجهدات معتبرة، من ذلك ماقّدمه من 

ووضع العديد من المعاجم  العربية نحوها وصرفها،اجراءات في سبيل تبسيط قواعد اللغة 

الفنية والعلمية، ومن أهم القرارات لتي  والعديد من المصطلحات في مختلف المجالت

 :اصدرها هذا المجمعفي هذا المجال نذكر

"التقريب بين الفصحى والعامية"     
2

لقد دعى العديد من أعضاء المجمع إلزالة الفوارق : 

    .اللهجات العربية والسعي إلى السمو بها إلى اللغة الفصحىبين مختلف 

"تخصيص مجهداته للعربية الفصحى المعاصرة واالهتمام بها اهتماما كبيرا"     
3

وهو : 

 .ويةالقرار الذي أصدره المجمع بعد عجزه عن إيجاد حل نهائي لقضية الثنائية اللغ
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يحضر استعمال العامية حضرا تاما في مختلف ) :أهمية هذه اللغة فإنّهم أقروا بأنّه ومع     

 .(طفال، فال تخصص أركان خاصة بذلكالبرامج ولمختلف الفئات وبخاصة األ

ولكن عمال يبقاى إلاى حاد ماا ال يقاوم بالادور الاذي تقاوم باه المؤسساات التعليمياة ووساائل      

ن المجااامع اللغويااة وهااذه المؤسسااات، فهااي تمتلااك الساالطة اإلعااالم، فهناااك عالقااة وطياادة بااي

للمشاااركة فااي اتخاااذ القاارارات وتنفيااذ مااا تقااره المجااامع فااي أساارع مااا يمكاان، وهااذا مااا يؤيااده 

المجامع اللغوياة تضاع وتقارر وتوجاد وتطباع وتنشار : )في قولهأحمد محمد المعتوق الدكتور 

تطيع أن تفااارض ماااا تعملاااه أو تضاااعه وتقتااارح وتعمااال فاااي حااادود إمكانياتهاااا، ولكنهاااا ال تسااا

، إال أّن (وتقترحه، ألّن الفرض والقارار فاي ذلاك باين أيادي أصاحاب السالطة والقارار أنفساهم

تأثير اإلعالم يفوق تأثير التعليم، فالصحافة المكتوباة تصال إلاى قطااع أوساع مان النااس ومان 

ة الكبارى فاي توصايات كل الفئات وبذلك يكون لهاا تاأثير مباشار علاى الجمااهير، ولهاا السالط

واقتراحات ووضعها موضع التنفيذ والحارص علاى بثهاا، فهاذه المؤسساات تلعاب دورا كبيارا 

في نفض الغبار عن القرارات المجمعية وإخراجها إلاى العاماة لتجاد مكانهاا فاي الشاارع، كماا 

ساهمت الصحافة بصياغة ما تقاره المجاامع مان مفاردات فاي أسالوب ساهل يسترضاي الاذوق 

، فقد قدم هؤالء الصحافيون ألهل المجامع خدمات معتبرة من األلفااظ الساهلة التاي تباث  العام

جريانهااا علااى األلساانة بالساارعة المطلوبااة، كمااا أكااد كااذلك أّن للصااحافة المكتوبااة دورا فعاااال 

بالتنويه بأعمال المجامع اللغوياة فاي تنمياة اللغاة واالهتماام بهاا والحفااظ عليهاا مان أجال لفات 

"ؤسسات الثقافية األخرىنظر الم
1
. 

 

                                                           
  (غىع زل لاغ  وفة اغمكىلهةامذالة  ا) عا ة خعلفع  افختو  اغعرلاة اغ وا ة فع لحوا  املعهللا اغازااماة :  1

 .505م
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 : الفصل الثالث

 مجاالت تنفيذ التدقيق اللغوي          

 :المبحث األول

 التدقيق اإلمالئي           

 : المبحث الثاني

 التدقيق النحوي            

 : المبحث الثالث

 التدقيق الصرفي           

 : المبحث الرابع

 التدقيق الداللي          

 : الخامس المبحث

 التدقيق المطبعي         
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أصبحت وساائل اإلعاالم فاي عصارنا الحاالي مصادر تغذياة للغاة العربياة، حياث أصابحت     

ى اللغة أكثر مماا تحسان إليهاا، وباعتباار الصاحافة المكتوباة مان أهام وساائل اإلعاالم إلتسيء 

العربياة، فقاد شااعت  التي انتشرت عبرها كل العوامل التي من شأنها أن تحاط مان قيماة اللغاة

عبرها مختلف األخطاء اللغوية النحوية، الصرفية، اإلمالئية، الداللياة وشايوع اللهجاة العامياة 

 .وغيرها

 التعريف بجريدة الشروق اليومي الجزائرية 

 5990 ررع  رر ا ة الماررة ازااماررة خو ررة  توتغررة  هوغعرررة اغ مهاررة  ىرححرر  لرروهللا "     

ج اغ مهررع  غرررو تحررخة اغاكىملتاررة هرروغعرىال اغ مهاررة لكوترر  ىحررمة هتررذاك هامارردل اغ ررمل

دام " :لاغ متحررراة  كمرررو ى ىهرررم مرررل  قررردهللا اغاماارررد اغازاامارررة اغخو رررة  مغم رررو اغمااحرررع

  ى ردماغامادل لرل " روم  فمارد زارلش  اغغهرة  اغازاارم 2اغ  وفة لهد اغغرودم حر ام  

   رررل تىمترررلقررر  اغمحرررمع غررررو لعرررة  رررهكة اممالححرررة اغ رررملج غالرررعهللا لاغت رررم  اغم

www.echoroukonline.com  ا ررد اغملقرر  افل  مرمهاررو لاغقوغررا لمهاررو مررل  اررا

اغى  ح لمل  اا كلتع م دم غمخىعف افخهوم
1

  لقد لا   اغاماردل همارد اغاكىملترع 

"د  20  اهعغ قمترو  echorok1@gmail.com: غىحرا  االى و  هرو
2
.                 

، أماا محمرد يعقروبيرئيس التحريار هاو  ،علي فضيلالمدير العام لجريدة الشروق هو "     

صااحفي ومجموعااة ماان المراساالين يتوزعااون عباار  21بالنساابة لطاقمهااا الفنااي فيتكااون ماان 

"شأتهامختلف واليات الوطن، ولم يتغير اسم الجريدة منذ ن
3
. 

 

 

 

 

                                                           

 1:  algerie.com/ar/%D8-www.info  
 .2051مومن  2  2595امادل اغ ملج اغالمع  اغ دد :  2

 3 : http://9olam.com/communi 

http://www.echoroukonline.com/
mailto:echorok1@gmail.com
http://www.info-algerie.com/ar/%D8
http://www.info-algerie.com/ar/%D8
http://9olam.com/communi
http://9olam.com/communi
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 التعريف بالمدونة

الصااادر يااوم  1711العاادد : "تتكااون المدونااة ماان عاادد ماان جرياادة الشااروق اليااومي هااو     

 ".1978جمادى الثانية  11الموافق ل  2117مارس  18األربعاء 

  التدقيق اإلمالئي: المبحث األول

تشاايع بعااض األخطاااء اإلمالئيااة فااي الصااحافة المكتوبااة، ومعظاام هااذه األخطاااء تتعلااق      

بهمزتااي الوصاال والقطااع وعاادم التفرقااة بينهااا، إضااافة إلااى بعااض األخطاااء األخاارى وهااذا مااا 

 سنحاول

 التعليل الصواب الخطأ          

 أصليةأّن الهمزة في أداة النصب  ولد عباس خانهمأّن أم  ولد عباس خانهماّن أم 

لذلك ترسم همزة قطع
1
 التحديات كانتاّن أم  .

 فوق طاقته 

 التحديات كانتأّن  أم

 فوق طاقته

 أنّهتعلن  انّهتعلن 

 الهمزة في أسماء العلم أصلية  إسماعيل اسماعيل 

لذلك ترسم همزة قطع ال وصل
2

 إكرام اكرام .  

 أحمد احمد

 هنا الفعل خماسي والهمزة في الفعل عالنية احتجبعد أن  عالنية إحتجبعد أن 

 الخماسي ومصدره وأمره كلها 

ترسم همزة وصل
3
. 

 اختيارها إختيارها 

 لاللتحاقطلب  2111 لإللتحاق طلب 2111

                                                           
م مد هوح  لالل اغحلد  اغكىب : ى غاج  اغتواهللا  هع لهد س هدم اغدال م مد   مح اهل اغتواهللا لعة  غ اة اهل موغك اهل:  1

 .295  م 2000اغ عماة  غهتول  
 .295اغمما  ت حع  م :  2
 .291اغمما  ت حع  م:  3
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 كل هذه األلفاظ أصلها أفعال  إلصالحات الصالحات

 رباعية والهمزة فيها أصلية 

وترسم همزة قطع
1
 

 إيجابية ايجابية

 إنجاز انجاز

 إعالم اعالم

 إضافة اضافة

 هذه األلفاظ أصلها أفعال اضراب  إضراب 

 ثالثية والهمزة فيها غير أصلية

لذا ترسم همزة وصل ال قطع
2

 . 

 اصبروا إصبروا 

هاااذه األفعاااال سداساااية والهمااازة الفعااال  اختصاص إختصاص

 السداسي وأمره ومصدره 

همزة وصلكلها ترسم 
3
. 

 

 االحتياط اإلحتياط

 أو حرف عطف وإلى حرف أو   او  

 جر والهمزة في كال الحرفين 

 .أصلية وترسم همزة قطع

 إلى   الى  

 ترسم الهمزة همزة قطع ألنها أي  اي  

                                                           
 .295اغمما  ت حع  م :  1
  5922  5    5م ع اغدال لهد اغ ماد  دام اغكىوب اغ مهع  ت م مد :  مح اف ملتع لعة  غ اة اهل موغك  ى غاج:  2

 .251م
 .295  م اهل اغتواهللا   مح اهل اغتواهللا لعة  غ اة اهل موغك:  3
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 .أصلية 

 ترسم الهمزة همزة قطع ألنها  أين   اين

أصلية في حرف االستفهام
1
 

     

 اغرمزل  تو   عاة لىمحهللا  مزل  ل مع  هاع اهاع لامع

 .قت 

اغرمزل  تو   عاة غذا ىمحهللا  مزل   ذا اذا

 .قت 

اغرمزل فع امام اغمخوتب  ت    ت  ات 

 .  عاة لىمحهللا  مزل قت 

 ىمحهللا اغرمزل فع  ذ  افغ وا افاوهللا االاوهللا

 افلقوف االلقوف . مزل قت  ال ل  

 اف رو  اال رو 

 افغلاح االغلاح

    وب ا  وب

  م  ة ام  ة

  حعك احعك

  حوىذل احوىذل

  قحوهللا اقحوهللا

                                                           
 .291اغمما  ت حع  م:  1
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  لعهللا العهللا 

  مم ف   قعقع لاغرمزل فاع   مم  امم

  لامم الامم .  عاة لىمحهللا  مزل قت 

  تو ىمحهللا اغرمزل  مزل قت   ارخمال افخمال

 مىهللة همد  ذ ال امكل كىوهىرو 

 .حوكل مزل فل مو قهعرو غان 

 هغة  غة

 

 

 ىمحهللا اغرمزل  تو  مزل قت    من امن

 افحمل االحمل .فترو   عاة

 اف كوهللا اال كوهللا

 افحهوب االحهوب

 اففغاة االفغاة

 ىمحهللا اغرمزل فع ك   ذ  افغ وا  اوهللا ااوهللا

  لقو  القو   مزل قت 

  غعب اغعب

  ا  اا 

   عاة غذا ىمحهللااغرمزل  تو  امدامل  االدامل 
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  مزل قت 

  السباقافلاال هلالد 

 داخ  اغحاومل

 ال باقافلاال هلالد 

 داخ  اغحاومل

 م تة كعمة  هواو اغ ىاو  اغعىع

 . فع ما ول اغ هوب

 ىمحهللا اغرمزل فع هخم اغكعمة  هد  هدا

 . مزل قت 

   

 ذل  ذ   ع مام  افختو  اممعااة اغىع ىحتة غتو اغ  ل  لعارو مل  ذا اغ ردد  لمرل     

اغمع ا  ل م اهللا  ذ  افختو  مى عرج هرمزىرع اغل ر  لاغغتر   فتحرىتىه  ل اغ ر  ع اارد 

 .  لهة فع اغى ماج هاترمو

 التديق  النح قة: المبحث الثانل

 لهة فررع ماررع  اغىرردقاج اغعرررلن  لافختررو  ا ىهرم اغىرردقاج فررع اغاوتررب اغت ررلن فاررع  رر    

اغت لاة فع اغ  وفة اغمكىلهة ىىتل  هال مخوغ ة مف  اغ ول  لاغمهىرد  لاغ  ر  هرال اغماروف 

لاغمارروف  غاررة ه ررمف اغ تررف لغام ررو مررل افختررو  اغىررع حررت ول  ى ررتا رو فررع اغارردل  

 .  اغملاغع

 اغى عا  اغ لاب اغختر

 غعدفو   سيمققصازى وغف 

 م ىغداىرهللالل 

 غعدفو  سيمق صازى وغف 

 لل م ىغداىرهللا

 غ اة  حعمالل ىرىع 

 ممفللة هوغلال  فترو فول  

 ى وغ لا  ازسيمققص

 هردف اغ  ل  لعة  كهم

 لدد مل اغمغولد 

 ى وغ لا هردفازسيمق ص 

 اغ  ل  لعة  كهم لدد 

 مل اغمغولد

 ارىع اغمهىد  ممفللو هوغلال

 كول فع  ارة اغام   ذا 
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 هولىهوم  ل  افمم 

 ترا زا خطقيا

 هولىهوم  ل  افمم

 ترا ٌز خطقي 

  ل  مل اغتلاحخ ىدخ  لعة 

 اغمهىد  لاغخهم فىت ب اغمهىد 

 لاحمة احمرو لىهغة اغخهم 

 ممفللو لاحمة خهم و

 ارىع اغمهىد  لاغخهم ممفللال   لمىول  محاىول  لمىال  محاىال

 لاغ  ة ىىه  اغمل لف فع 

 .اغ مكة

 

 مستثميف ل كد ماان 

 هوفلمان  منترل التفاح

 مستثميفل كد ماان 

 هوفلمانالتفاح  منترقه 

 ال ا    هال اغماوف "

 لاغماوف  غاع ه مف 

 اغ تف اغلال  فوفلغة  ل 

 اكلل اغماوف  غاع 

 ماوف  غة  ل  كعمة قهللا اىه ع

 اغم تلف هامام لواد لعة 

"اغماوف  غاع
1
. 

 

 قوهللا اغاوتع هىلااع ت تة 

 لعة محىلذ اغمقهة قهللا ذهح

 قوهللا اغاوتع هىلااع ت تة

 لعة محىلذ مقهة اغا اة 

 اف    ل ارىع اغماوف  غاع 

 .ه د اغماوف مهو مل

                                                           
 .55  م2003  5خوغد هل  ع  هل تو م اغ همن   ختو  غرلاة  وا ة  مكىهة اغاا  اغلالد  حعتتة لمول  ت:  1
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 قهللا ذه ع  غة غواة اغلفول اغا اة  غة غواة اغلفول 

 م وماف  ازضا ةب

 اغىت اذ لاغ غلج 

 م وماف اغىت اذ  إضا ةب

 لاغ غلج

 ال امكل ى ماف اغماوف 

 ممىال هوفغف لاغعهللا 

 لهوماوفة 

 ه مف اغام يان صىحهج غ اة  لغقان صل ل  مم مخوغف  القان صل ل  مم مخوغف 

 دالال اغىمقاة 

  العقايف لاغىحاام

 دالال اغىمقاة 

 العقايفلاغىحاام 

 اغ  ة ىىه  اغمل لف لال 

 هاترمو ه مفااب اغى مقة 

 .اغ تف

 اف خوم

 اغم تلاة لاغتها اة  

 مدللال 

 اف خوم اغم تلاة 

 لاغتها اة مدلللل

 ارىع خهم اغامعة االحماة 

 .ممفللو

  

 اازهللا اغ    اغم ى  ه ذف  ال ىم  فاع خعغو لال داتو  ال ىملة فاع خعغو لال داتو

 . مف اغ عة

 مو ا تع  ل  اغخىمال 

 مزلمال

 اغخىمالمو ا تع  ل  

 مزلمال

 ارىع خهم  ل  ممفللو

  مب  هتو ك لملو هللا مهع  هتو ك لملو هللا

د  على بالمكاص اقنهم ودم خو ة  بعقص المكاصم ودم خو ة    األصل أن يتقدم المؤكَّ

د     ىكمم الموهد نفسهل ىكممنفس الموهد ل يتفلفظ( التّوكيد)المؤكِّ
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َد ما   المت دي نفسه حب   نفس المت دي حب   نفس وعين تأتي لتؤكِّ

 قبلها فكيف يمكن لها أن 

تسبقه؟
1
 

 السقا  نفسهلفع  نفس السقا لفع 

 اغمذكلمالعن اص نفسه فع  اغمذكلم  ل نفس العن اص

 المرم اة نفسهالهم  نفس المرم اةلهم

 الق   نفسهفع  نفس الق  فع 

 المنطقة نفسهاداخ   نفس المنطقة داخ 

 ال يت ذاتهمالكدا فع  ال يتذات مالكدا فع 

 السقا  نفسهتوغهو فع  نفس السقا توغهو فع 

 المتحدث نفسه لامذ نفس المتحدثلامذ 

 الق   نفسهلفع   نفس الق  لفع 

 ى وفاع ه ك  كهام مل 

 قوك  منها اال وهة اغىع 

  ل الساب 

 ى وفاع ه ك  كهام مل

 وكى منها  ل اال وهة اغىع 

 الساب 

 اغحاوج احىدلع ى ماف 

 اغ     كة فع  ارة 

 .اغمواع

 لخع  لماع 

 2053اغحتلاة  لح قغة

  لغح قغةلخع  لماع 

 2053اغحتلاة غ وهللا 

 اغ  ة ىىه  اغمل لف 

 فع اغى ماف لاغىتكام

     

 

      

                                                           
  .91، ص 1116، 1عبد الدايم، من أوهام المثقّفين في أساليب العربية ، دار األمين، مصر، ط أحمد محمد:  1
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اهررال اغارردل   لررع  كقررمل افختررو  اغت لاررة لىىتللرررو  فمترررو مررو اى عررج هت ررب اغمهىررد        

لاغ ولرر  دلل مف رمررو  لمفرر  اغم  ررل  هررع دلل ت ررهع  هومارروفة  غررة اغى ماررف فررع ملترر  

اغىتكاررم لاغىتكاررم فررع ملترر  اغى ماررف لغام ررو مررل افختررو  اغت لاررة اغىررع ىخرر  هتارروهللا اغعرررة 

 .اغ مهاة

 التديق  ال ي ل :المبحث الثالث

 ل خمل  ه د اغكعمو  لل   عرو اغ رمفع اا عررو ىردخ  فرع مارو  اغخترر ل رذا مرو      

 .ى وتاع اغ  وفة اغمكىلهة لمو ا ا  لهم و مل  ختو   مفاة

 اغى عا  اغ لاب اغختر

 اغحكل لهد اغمااد  زقيا

 ىهلل للزام اغ ع ة  

 لهد اغحعهللا  عرلهللا

 اغحكل لهد اغمااد  زقي 

 ىهلل للزام اغ ع ة 

 لهد اغحعهللا  عرلهللا

 اغحاوج احىدلع  ل ىرىع 

 غ اة لزام م مدل 

 مد اغتلاب لعة افحاعة

 اغقهاغىع ىتمح 

 مد اغتلاب لعة افحاعة

 اغقه اغىع ىتمح 

 نائ  ام  غع اةن ا  غ اة 

 لهذغك ا لد لعارو 

 ه امام اغام  اغرواب 

 لعة غام اغ ودل  ق ع 

 اغذال اما  اغ   اال 

  لدللا مع و  غعىم ح

 لعة غام اغ ودل  ق ع 

 اما  اغ   اال اغذال 

  لدللا مع وىرهللا غعىم ح

 امفوج غ اة مع و  

 هوغامام اغمى    هللا 

 اغذن ا لد لعة اغ   اال

  ل غاتة اغىم ا و   هد  

 ى  ارو لعة محىهللا مماهت 

 لغهللا ىغه  ىم  ع غعى ما و 

  ل غاتة اغىم ا و   هد  

 ى  ارو لعة محىهللا مماهت 

 لغهللا ىغه  ىم  ع غعى ما و 

 ى لد اغرو  فع غ اة حلذ 

 لعة محىهللا مماهت

 فىكلل حلا  لغان حلا و
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 اغغودمة هحهب لدهللا ىلفم  

 ا  و  اغىع لعة اغمل

 لا رو اغ زب غكل 

  ذا افخام الىمد 

 ل ول  غعج هوب

 اغىم ا و  للدهللا احىغهو 

  ن معف  ىة اكلل 

 س اهامى دم اغغوامة دلل 

 اغغودمة هحهب لدهللا ىلفم  

 لعة اغملا  و  اغىع 

 لا رو اغ زب غكل 

  ذا افخام الىمد 

 ل ول  غعج هوب

 اغىم ا و  للدهللا احىغهو 

  ن معف  ىة اكلل 

 س اهمى دم اغغوامة دلل 

 اغىع ى لد لعة اغغوامة

 

 تاوما  20فامو اغى ج 

 األيبعة ىدماااو لعة مدام 

 اغموااة سن ات

 تاوما 20فامو اغى ج 

 األيب  ىدماااو لعة مدام 

  اغموااة سن ات

  تو ( 9 غة 5)افلداد مل

 اغ دد اخوغف اغم دلد  

 فع اغىذكام لاغىرتاا 

 (59 غة 55)افلداد مل خمحة ل م المو خمحة ل مل المو

 اغاز  افل  اخوغف اغم دلد

 لاغاز  اغقوتع اخوغ ع فع

 اغىذكام لاغىرتا 

 اام  قحهللا ام و حوغمو لغان اغمالححة أيسا همخىعف  اغمالححة يسماتهمخىعف 

 ام  ىكحام

 اح وف سقاياق د ىلفام 

 مارزل لهم كوفة اغ اودا 

 اح وفسقايات ق د ىلفام 

 مارزل لهم كوفة اغ اودا 

 ىام  غ اة حاومل فل 

 ك  لاودل مزلدل 
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 هحاومل اح وف خو ة 

 لغان حاومل لا دل 

 اغ اودا ىارز غاما  

 اغ دد اخوغف اغم دل فع  الخمسة  ذ  افملم الخمس  ذ  افملم

 اغىذكام لاغىرتا  لذغك

 (9 غة 5)فع افلداد

 ىام  غ اة ماىع ام و  ي اتبه احى ودلا مل  ميتباته احى ودلا مل 

 مذكما حوغمو لغان ام  

 ىكحام

 ىمحهللا اغىو  فع اغ       لل  اوىرهللا اغالمع اكيت   لل  اوىرهللا اغالماة اكيا

 لكم م ىل ة فترو ىو  

 اغىرتاا اغحوكتة

 ك   دفع  ل الفم 

 اغت وهللا لاغ ماب لعة

 يدي الكا ل

 ك   دفع  ل الفم اغت وهللا

  القدي الكا للاغ ماب لعة 

 ىرىع اغ  ة ىوه ة غعمل لف

 فع اغى ماف لاغىتكام

 اغقغة فع اغت ن مالتقة  لدهللا اغقغة فع اغت ن يتغته  لدهللا اغقغة فع اغت ن يتغه 

 غذغك ااب امفوج اغ    هىو  

 اغىرتاا اغحوكتة

 اغ  ة ىىه  اغمل لف  امىت  افلغاو  لل  امىت  افلغاو  لل ىعغاح
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  ت وغرهللا هحهب ىخلفوىرهللا 

 مل ماول و  اغعغوح اغاداد 

 اغذن غهللا ىحهغع  ن 

 تحسقس معة 

 ىعغاح  ت وغرهللا هحهب ىخلفوىرهللا 

 مل ماول و  اغعغوح اغاداد 

  ن  معةاغذن غهللا ىحهغع 

 تحسقسقة 

 فع اغىذكام لاغىرتاا

 هل موغك الحياسلىلااد 

 اغذن احى ود لوفاىع 

 لهلغتملش

 هل موغكالحايساص لىلااد 

 اغذن احى ود 

 لوفاىع لهلغتملش

 ىرىع كعمة  ومن فع 

  ارة اغمقتة غى هام 

 لل  خ ال اقتال

 

 غزاغع الوا االخىاوم هال 

  ل هلزادن

 الوابقص االخىاوم هال 

 غزاغة  ل هلزادن

 اغحاوج اى دا لل 

  خ ال اقتال غذا لاب 

 .الوا  ىقتاة غ اة

 (59 غة   52)افلداد مل  السدس اويافع اغدقاغة  السادسة اويافع اغدقاغة 

 اغاز  افل  اخوغف اغم دلد 

 .لاغاز  اغقوتع اتوهغع

 الياب  االمىغو   غة اغممكز 

 اوي

 اليابعة االمىغو   غة اغممكز 

 اوي

    

ىكقم افختو  اغ مفاة  ع افخمذ لذغك  ل د  ف تمو اد  لعة لدهللا اغ عهللا هغلالرد اغعررة      

اغ مهاة للدهللا قدمل اغكوىب  ل اغ   ع لعة اغى كهللا فع  ذ  اغغلالد  لمرو تع ارع لعرة  رذل 

افختو   ل  م امرو مى عج هوغىرتاا لاغىذكام  لكا اة كىوهة اغ دد لاغم ردلد  ل خترو  اخرمذ 

 .هوغام  لامفماد مى عغة

 التديق  الداللل: المبحث الياب 
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ىالدن اغحملة فع اتىغو  افخهوم لكىوهىرو لت م و غاىعغو و امرلم اغغما   غة ا ر  اغعررة      

لماة غه د افختو  اغدالغاة  اغىع قرد ال اتىهرع غررو اغكوىرب اغ ر  ع  لفرع اغاردل  ارىرع 

اغ  ل  لعارو مل اغ دد اغمذكلم حوهغو مل اماردل مامللة مل افختو  اغدالغاة اغىع  مكتتو 

 .اغ ملج اغالمع

 اغى عا  اغ لاب اغختر

 غام  الرمعقةدالغة غ اة    مامرمااة ى كاك    مامرمعقة ى كاك 

 الرمااة دالغة غ اة 

 خ ل و  اا    غارو

 كعمة   مام 

 

 تخطللاىه لا حاوحة 

 ياسل  تف ت

 المه  أص  حاوحةلاىه لا 

 أنا  البايل ال قهمنل أسغ 

 ادما  اغ وماة مكول

 اغ   ة اا ف  

 اغعرة اغ مهاة لاغع  مل

 قامىرو 

 ل ل   رعع اغ وغم  ل اتع

 فع ك  مللد الوكايا 

 اتىخوهع

 ل ل  رعع اغ وغم  ل اتع

 فع ك  أم اا طائغة 

 مللد اتىخوهع

 مل اغ  ب لعمو ل ىة 

 متتغاو  ل اىدخ  اغمتواعلل

 اغىم ا و  قلااهللاتخقاط فع 

 مل اغ  ب لعماو ل ىة 

 متتغاو  ل اىدخ  اغمتواعلل

 قلااهللا اغىم ا و توكقا فع 

 ا م  اغمختالل فع اغه ا

 لل  اوح فدا  امح لل

 ا م  اغمختالل فع اغه ا

 لل  اوح فدا  امح لل 
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 السكقصفارهللا  الم سفارهللا 

 مو ع اغل  و  لاغملااا 

 ؟الغل حابقص نطي  لقها

 لاغملااا مو ع اغل  و  

 التل تحب ص أص نتطي  

 إلقها؟

 خ ل و  ل غرو حلاهج

  ل اغتقاا الثقة بقص  

 الم اطنقص  الحك مة

 خ ل و  ل  اغ كلمة 

 غرو حلاهج فع اتىزا  اغقغة 

 هامرو لهال اغملاتتال

 ااب لعة اغ   ع اغكىوهة 

 هرحعلب حر  للااح  ىة

 اىمكل اغ ومة مل فرهللا اغخهم 

 .لاحى وهع

 ال ر ه اغكقام مل   وفا 

 لعة ملاق رو فع قلااهللا 

 اغمىم  ال

 األسماا وفا  اغكقام مل 

 لعة ملاق رو فع قلااهللا 

 اغمىم  ال

 غاماألسماا دالغة غ اة 

 فوفلغة ال ر ه دالغة غ اة 

 ىغمب اغم تة لىلا ع 

 

 

 مل  الال  الاد لزام 

 اغهماد لاغىكتلغلااو 

  األسب 

 مل هال  الال  الاد لزام

 اغهماد لاغىكتلغلااو  

 الساب 

 غاماألسب  دالغة غ اة 

  اا الساب  دالغة غ اة 

 تاد  ل افلغة ىد  لعة 

 اغحملة هاتمو اغع اة

 اغقوتاة داغة لعة  دا لق  

 لزام اغىكلال اغمرتع 

 األسب 

 لزام اغىكلال اغمرتع

 الساب 
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 ملحة األسب  اغلزام 

 هل  مودن

 ملحة الساب  اغلزام 

 هل  مودن

 فع اغمواع

  الرامعات  التعغق لزام 

 حوهغو العالل

 التعغق  العالل  البحث لزام

 حوهغوالعغمل 

 ىلاد فع اغازاام لزامل 

 احمرو لزامل اغى عاهللا اغ وغع

 لاغه ا اغ عمع لغان لزامل

 اغاوم و 

 م وملل لمرتدحلل ل حوىذل

 أاماي أغغبه  ال تترا ز

 حتة 10أامايه  

 لمرتدحلل ل حوىذل م وملل

 ال تترا ز أاماي أغغبه  

 حتة 10

 ال دالع غىكمام 

 إقداعافمم اغذن دف رهللا  غة 

  كولن غمىوه ة اغمىرمال 

  موهللا اغغاو 

 

 تقدق افمم اغذن دف رهللا  غة 

  كولن غمىوه ة اغمىرمال

  موهللا اغغاو 

 دالغع غ اة  ادا  غام 

 دالغة غ اة ىغداهللا فع اة

  ادا  ىلاف غوغهو غعدالغة  

 لل افملا   ل مع و  هاتمو 

 .اغ كولن فرع ىغدهللا

 

 

 فامو ىدخ  اغم رد اغلتتع 

 غألدغة اغاتوااة للعهللا اماماهللا

 قااة 122ههل ولن 

 فامو ىدخ  اغم رد اغلتتع

 فدغة اغاتوااة للعهللا اماماهللا

 قااة 122 ل ههل ولن 

 اغحاوج احىلاب 

  لىلااف  مف اغام 
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 حمائقةاتوغهلل ه اما ا  

 غمتىاوىرهللا

 تق   اغى اتوغهلل ه اما ا  

 متىاوىرهللاحماقة 

 مل اففا  ىلااف  غ وا 

 ىخدهللا اغعرة اغ مهاة لى وفا

 لعة مكوتىرو

  ل اكلل  وازا هكوغلماو 

 لعماة 

 اغى  ل اكلل  وازا 

 بكال يقا تخ ص اغمل

 مل اففا  ىلااف  غ وا 

 ىخدهللا اغعرة اغ مهاة لى وفا

 لعة مكوتىرو

  توك قوغا فع  وغة 

 ه  م  ف بغدقةفمام 

 قوغا فع  وغة  توك

 قوتوا م  ف فمام 

  ل البغدقة 

 ىرىع اغهعداة م مفة هوفغف 

 لاغعهللا مو غهللا ىكل 

 . م مفة هوماوفة

   دام  مم اغغهد لعة 

 فع الممثا اغمىرهللا اغ وم 

  خم ملاف هوغهعداة

   دام  مم اغغهد لعة 

 فع المتمثا اغمىرهللا اغ وم 

 ملاف فع اغهعداة

 دالغة غ اة ممق  غام 

 دالغة غ اة مىمق 

 لقد  ول  اغا اة االقىماب

 مل اغمىرهللا مه ود  مل  موهللا

 بإخيا  خنري اغغولة غا وار 

 للاع غع ت تة لعةمص رقبه 

 محىلذ اغمقهة

 لقد  ول  اغا اة االقىماب

 مل اغمىرهللا مه ود  مل  موهللا

 بإخيا  هذا وار اغغولة غا

 األخقي خنري مص رقبه

 لىلاارع ت تة غع لعة

 محىلذ اغمقهة

 ااد ام ومل  غة اغاوتع 

 اغذن قوهللا هوغ     ىة 

 . اىاح اغم تة غعغومئ

 



83 
 

 

  تاوز م مل  هرعف موغع 

 معاوم حتىاهللا 10 ققدي ققاي 

  تاوز م مل  هرعف موغع

 معاوم  10 ققدي بما ققي 

 حتىاهللا

 

 

 يب ع ه دل مالححو  لهم 

 اغلالاةتيا  

 تيا  ه دل مالححو  لهم 

 اغلالاة

  ل ه دل مالححو  لهم 

 اغلالاة يب ع

 ىك ع غ اة لا دل غىلااح 

 اغم تة 

  اا ىهللا ىرماش اغكقام مل 

 اغ زب اغ ىاد ك ادي

  اا ىهللا ىرماش اغكقام مل 

 اغ زب اغ ىادكباي 

 ى هام محى وم ك ادي غ اة 

 اغعراة اغ وماة ال ام   مل

 .غع مهاة ه عة

 غام دالغةمت دي دالغة غ اة  الم ديل لد   حب ت ن  المت ديل لد   حب ت ن 

 .م ديغ اة 

  اا ىهللا اغ مل  فع احىغهو 

 ت غماته اغملاتتال غتمح 

 لعة محىلذ اغداامل

 ىهللا اغ مل  فع احىغهو   اا

 موكيته اغملاتتال غتمح 

 لعة محىلذ اغداامل 

 غومد ت غمات دالغة غ اة 

 تللو مو لعة اغمىعغع

 لمل اف حل ىلااف 

  غ وا حرعة لهحاتة  ىة

 اىحتة غعغومئ فرمرو  او كول 
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 .محىلا 

   يؤساااغدلاام   يؤساا

 اغهعداو 

 ال دالع غىكمام لامتوغة اغدلاام لاغهعداو  يؤساا 

 اف حل  ل ىكلل اغامعة

 .ق امل لهحاتة

  

 دالال اغىمقاة  بحماتوغهل  

 اغى لاغىحاام اغ غومن 

 حعهللا اغ مومل   ر   ا يح

 

 دالال اغىمقاةبتحمقا توغهل  

 مسؤ لقة لاغىحاام اغ غومن 

 حعهللا اغ مومل ت غقح

 غام  حمادالغة غ اة 

 .تحمقادالغة غ اة 

 اغام او  اغم عاة اغقغوفاة 

 الوبانقةل

 اغام او  اغم عاة اغقغوفاة

 الوبابقة ل

 ملالوبانقة غ اة 

 اغعراة اغ وماة لال ىم  

 .غعرة اغ مهاة ه عة

 اغ مواة مدقيفع  ال  مم 

 اغ  ة مدقياغمدتاة ل 

 اغت وت مدقيلاغحكول ل

 االاىمولع هملا عة لم 

 اغغلاف  اغتهاة  

 اغ مواة  مدقي فع  ال  مم 

 اغمدتاة  لاغ  ة لاغحكول 

 لاغت و  االاىمولع هملا عة

 لم  اغغلاف  اغتهاة

 ال دالع غعىكمام لامتوغة 

 لاف حل  ل ىكلل اغامعة 

 .ق امل لم رلمة

 فغوم  ذا  اغم وغح هت ب

 اماغو  ملكمال م كهللا مترهللا 

 فغوم  ذا  اغم وغح هت ب 

 لتتمكص كمال م كهللا مترهللا 

 تتمكص ااب  اوفة غ اة 

  غة اغحاوج  ىة اكىم  
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 .اغم تة لاىاح  مل اماغو  هع مىعهحو هع مىعهحو

 ى وغع اغ داد مل اف لا 

 قه  ال ره اغمرددل هىراام 

 االحى غوقو  االتىخوهاة

 ى وغع اغ داد مل اف لا  

 قه  يأقها اغمرددل هىراام 

 االحى غوقو  االتىخوهاة

 غ ا محى وم مل توققي ال ره 

 اغعراة اغ وماة ال ام  غعرة 

 .اغ مهاة ه عة

 ىعغ   حمل معلداة ل مال

 حزقنا من خهما 

 ىعغ   حمل معلداة ل مال

 محزناخهما 

 غال اغخهم اغذن ا زل ل تمو

 .اغخهم  ل اغم زل

 استويىهمو  ل  اغممد قد 

 فع كوم  احد 

 انتوي همو  ل اغممد قد 

 فع كوم  احد 

 مل اف حل ىلااف  غ وا

 حرعة لهحاتة لم رلمة غدذ 

 .اغ ومة

 

اهال اغادل  اغخوم هوغىدقاج اغدالغع  ل مام  افختو  اغدالغاة ىى عج هىلااف  غ وا ال      

ىالدن اغم تة اغممال داخ  اغحاوج ت حرع  كمرو ىىمقر  افخترو  اغدالغارة افخرمذ فرع ىلاارف 

 . غ وا مل اغعراة اغ وماة اغىع ال ىخدهللا اغعرة اغ مهاة اغ   ة لى ت مل قامىرو

 التديق  المطبعل: المبحث الخامس

ىكقم افختو  اغمته اة فع اغ  وفة اغمكىلهة لاغحهب توىه لل ىعك اغمتوفحة هاترو لهرال      

لحوا  املعهللا افخمذ  لم ولغىرو  ل ىكلل  ع اغحهوقة فع اغىغوت اغخهم لت رم   مرو ا عررو 

 :ىحغت فع ه د اغر لا  اغمته اة اغىع حتلا رو فع اغادل  ارىع

 اغى عا  اغ لاب اغختر

  ذف  مف اغىو  احت تها اغىع  اح تها اغىع 
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  ذف  مف اغاو  مغىت الغقي  مو  ت رهللا  مغىت الغي  مو  ت رهللا 

 اغدفو  اغذاىع  ي قواد 

 هوغمتتغة 

 اغدفو  اغذاىع  يق  قواد 

 هوغمتتغة

  ذف  مف اغاو 

 لا   مف اغما  مكول  رزائقةغمامة  رزا قةغمامة 

 اغرمزل

 ىغدامع الهللا المزا  اغغمام 

 غد

 ىغدامع الهللا المزم  اغغمام 

 غد

 ىغداهللا  مف اغ ال لعة 

  مف اغماهللا

  ائداىكمام غ اة  اغهتك اغلتتع لفائدا  اغهتك اغلتتع لفائدا لفائدا

 هدللالبق  البق   ملت 

 امول

 البق ىكمام غ اة  هدلل امولالبق   ملت 

 

 ىغداهللا  مف افغف لعة   هما اهللا   اهللاومه 

  مف اغما 

  اوفة  مف اغعهللا غع  غةمؤيت متح  غع  غةمؤيغت متح 

 افمل مل  غغو  مكص  اا 

 اغغهد

 مل  غغو   افملتمكص  اا 

 اغغهد

  ذف  مف اغىو 

 لاح  مف اغما  مكول  ا داقرهللا  ل ملبريقمة  ا داقرهللا  ل مل بريقيا

  مف اغماهللا

 اغزان اوفة  مف    غة ممه ة  مريد   غة ممه ةزمريد 
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  ذف  مف اغ ود اغحكتاةالح ص قعاعة  ع  اغحكتاةالحص قعاعة  ع 

  اوفة  مف اغااهللا اغه دلدى  لاغىع غغ  اغه دلردى  لاغىع غغ 

  ذف  مف افغف الىهم  لىهم 

  ذف  مف اغماهللا ملا ع لاا ع

 الطبقعقة غأل خوم  لاغمتلاة الطبقعةغأل خوم 

 لاغم تلاة

  ذف  مف اغاو 

  اوفة  مف اغ و   ماا رل     ماا رل  

  اوفة  مف اغ و  الكا للعة اغغدم  الكفا للعة اغغدم 

 لدهللا ىمك مكول هال اغكعمة  االلىماد  ىة هتو  االلىمااوىهتو 

 لاغكعمة اغىع ىرىع ه د و

 هوماوفة  غة  ذف  مف

 افغف اغمكحلمل 

  ذف  مف اغعهللا االى و  االى و

 

 

 لدهللا ىمك مكول هال كعمة  اغقوغاسغ  الطاب   اغقوغا سغمالطاب 

 حعهللا لكعمة اغتوهج 

 لا   مف اغ و  مكول الرنةمل ماود  الحنةمل ماود 

  مف اغااهللا
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  ذف  مف اغتلل م عتال م عال

 ىغداهللا  مف اغاو  لعة  همدلاة همدا ة

  مف اغ ال

 لا   مف اغىو  مكول   تولة  ىولة

  مف اغتلل

 ىغداهللا  مف اغهو  لعة  هى ك  ىه ك 

  مف اغىو 

  ذف  مف اغما  05يي  ىغ  فع اغ  ة  05ي  ىغ  فع اغ  ة 

  ذف  مف اغرمزل أا ا قعقة  ا ا قعقة 

  ذف  مف اغتلل  تاوز   اوز

 

اىهال غتو مل خع  اغادل   لع   ل  افختو  اغمته اة ىىهوال هال  ذف  رمف  ل زارودل       

 مف هخم  كمو تع ا كذغك ىكمام غه د اغكعمو   كمو تاد  ل افختو  اغمته اة افخمذ 

ىىمق  فع ىغداهللا  مف لل هخم ل غ روج اغكعمرو  فرع ه اررو اغره د دلل ىرمك محروفة هرال 

  .تقديمه في هذا المبحث .ملاغاة غرواغكعمة لاغكعمة اغ
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 خاتمة

 ،لشعوب القديمة ثم بدأت في التطورمع ظهور افي العالم  المكتوبة الصحافة ظهرت     

حركات االستعمارية وظهور وقد ظهرت الصحافة في الوطن العربي مع بزوغ ال

في بداية األمر كانت المكتوبة أن الصحافة  في موضوعنا فرأينا أما في الجزائر ،الطباعة

وقد بدأت حركتها مع ظهور الفئة المثقفة من  ،ا بطيئة نتيجة التسلط االستعمارينشأته

الجزائريين وبعد االستقالل بدأت في االنتشار والتطور في فترات مختلفة تزامنا مع 

 .التغيرات السياسية التي شهدتها البالد

تعتبااار لغاااة الصاااحافة وليااادة العصااار، وهاااي توفاااق باااين لغاااة الحيااااة اليومياااة ولغاااة العلااام      

والتكنولوجيا، فتقرب هذه األخيرة إلى أذهاان أفاراد المجتماع بطريقاة ساهلة بعيادة عان التعقياد 

من غيرها، كما تستعمل الصحافة أسالوب ساهل يجتماع النااس علاى فهماه، ولكان هاذا ال يمناع 

وع فااي بعااض األخطاااء والاازالت، واالنحاادار إلااى تحطاايم اللغااة العربيااة الصااحافيون ماان الوقاا

 .وإلغائها

الترردقيق اللغرروي وبااالعودة إلااى الجانااب النظااري ماان هااذه الدراسااة التااي نباايّن فيهااا مسااألة      

وظاهرة شيوع الخطأ في الصحافة المكتوبة، تبيّن لنا أّن هذه األخطاء تنقسام إلاى أناواع، منهاا 

، ومنهاا ماا هاو متعلاق بالنظاام الصاوتي، (النحوي والصارفي)بالجانب التركيبي ما هو متعلق 

وآخر متعلق بالجانب الداللي، وقضية الخطأ الشاائع قضاية شاائكة لهاا تاأثير سالبي علاى اللغاة 

 .العربية
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 :ويمكن إجمال النتائج المتحصل عليها في هذا البحث في اآلتي    

ومي الجزائرياااة جهااال الصاااحفي بالقواعاااد النحوياااة نالحاااظ فاااي جريااادة الشاااروق اليااا*      

 .والصرفية التي يتلقاها عادة المتعلم في مرحلة التعليم

 .الجهل بقواعد اإلمالء مثل عدم التفرقة بين همزتي الوصل والقطع*      

 .نتبه لهاكان ينبغي لقسم الشروق أن يوجود بعض األخطاء المطبعية التي *      

كااذلك بعااض األلفاااظ الجرياادة األلفاااظ فااي غياار سااياقها، كمااا توظااف اسااتعمال بعااض *      

 .والتعابير من اللهجة العامية

توظيف بعض التشبيهات والكنايات وهذا غيار مقباول فاي لغاة الصاحافة، حياث أن لغاة *      

 .الصحافة المكتوبة تتميز بالبساطة

 :قاط اآلتيةيمكن وضع اقتراحات وتوصيات في هذا المجال نجملها في الن     

 .القيام بإحصاء األخطاء الشائعة عبر الجرائد والمجالت وتفسيرها وتصحيحها*      

حسن اختيار المحررين والمدققين اللغويين مان ذوي الكفااءات العالياة ليكوناوا ماؤهلين *      

 .ألعمالهم تأهيال جيدا

 .ممارسة أعمالهم الرسمية تدريب هؤالء المحررين والمدققين وتمرينهم مدة كافية قبل*      

 . منح مكافئات مادية ومعنوية للصحفيين قصد تشجيعهم على تحسين مستوى أداء لغتهم*      

 .تعديل مناهج كليات اإلعالم بإقرار اللغة العربية كمعيار للجودة*      
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 .ربط المؤسسات الصحفية بمجامع اللغة العربية عن طريق مكتب اتصال لغوي*      

وضع دورياات خاصاة بالصاحفيين تركاز علاى األخطااء اللغوياة الشاائعة وتصاحيحها، *      

 . تشرف عليها لجان متخصصة تابعة للمجامع اللغوية

 .وفي األخير آمل أن أكون قد وفقت بعون هللا تعلى في الموضوع الذي قدمته     

 

 

 



93 
 

 

 

 بيبليــــــوغرافيــــــا
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 بيبليو غرافيا البحث

: تحقياق ،الناظم أباي عباد هللا بادر الادين محماد، شارح ابان النااظم علاى ألفياة ابان مالاكابن  (0

 .الكتب العلمية، 2111 :، لبنانمحمد باسل عيون السود، 

محمااد علااي النجااار، دار الكتااب : اباان جنااي أبااي الفااتح عثمااان، كتاااب الخصااائص، تحقيااق (6

 .1المصرية، القاهرة، ج

، 1، ج  ،7ط ر عن الّدر المختار، شرح تنوير األبصاار،ابن عابدين محمد أمين، رد المحتا (3

 .دار عالم الكتب، الرياض ،2117 :7ط

 .دار صادر لبنان، ،7ط ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، (4

، دار الكتاب 2111 :، بياروتمحماد باسال : أبو الهالل العسكري، الفروق اللغوياة، تحقياق (5

 .العلمية

 .عالم الكتب، 2112 :،القاهرةمختار عمر ، أنا واللغة العربيةأحمد  (2

، 1، ج1ط إلاى معرفاة معااني ألفااظ المنهااج، الشربيني شامس الادين محماد، مناي المحتااج (2

 . دار المعرفة ،1117

الشنقيطي بن ماياابي الجنكاي محماد حبياب هللّا، إضااءة الحالاك مان ألفااظ دليال الساالك إلاى  (1

 . دار البشائر اإلسالمية ،1111 :، لبنان ،2طموطأ اإلمام مالك، 

 .دار الفكر العربي، مصر، 2طالمبارك محمد، فقه اللغة وخصائص العربية،  (6

أمال نواري، واقع التربية في الصحافة اليومية المكتوبة، مذكرة لنيل شهادة الليسانس،  (01

 :مختار، الجزائارباجي قسم علوم االتصال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

2111. 

دار العلاام ، 1198 :، بيااروت2طأ والصااواب فااي اللغااة، إمياال يعقااوب، معجاام الخطاا (00

 .للماليين

، (المفاااهيم األسااس والتطبيقااات)أيماان منصااور ناادا وسااامي الشااريف، اللغااة اإلعالميااة  (06

2119. 

، (الخبار الصاحفي)نصر وسناء عبد الرحمن، التحرير الصحفي في عصر المعلومات  (03

 .دار الكتاب الجامعي ،2111 :مارات العربية المتحدةإل،  ا2ط
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 .دار المعارف .1111 :، مصر، 1طخليل الصابات، الصحافة رسالة استعداد و فن،  (04

ذهبيااة ساايدهم، األساااليب اإلقناعيااة فااي الصااحافة المكتوبااة، دراسااة تحليليااة للمضااامين  (05

فااي علاام االجتماااع دراسااة مكملااة لنياال شااهادة الماجسااتير  الصااحية فااي جرياادة الخباار، 

 .2111-2119 :جامعة منتوري، الجزائرتخصص تنمية، 

 1188 :لبنان، 1طرفيق السكري، دراسة في الرأي العام واإلعالم والدعاية،  (02

دياااوان  ،1111: ائااارالجز ،1طزهيااار إحااادادن، مااادخل لعلاااوم اإلعاااالم واالتصاااال،   (02

 .لجامعيةالمطبوعات ا

، جامعاة اإلعالمياة المفااهيم األساس التطبيقاات، سامي الشريف وأيمن منصور، اللغاة  (01

 .كلية اإلعالمصادر عن  ،2119 :القاهرة

، (منافحاااات فاااي اللغاااة العربياااة)صاااالح بلعياااد، أنقاااذوا اللغاااة العربياااة مااان الصاااحفيين  (06

 .دار األمل ،2116 :الجزائر

 .دار هومة ،2117 :، الجزائر1طصالح بلعيد، اللغة العربية العلمية،  (61

عاة، اإلذا)األخطاء اللغوية الشائعة فاي اإلعاالم الجزائاري نمااذج مان  صليحة خلوفي، (60

 .مخبر الدراسات اللغوية ،2111 :، الجزائر(التلفزة والصحافة المكتوبة

دار الفجاار للنشاار  ،2111القاااهرة،  واد سااعيد ربيااع، فاان الخباار الصااحفي،عبااد الجاا (66

 .والتوزيع

ار الااد ،2119 :القاااهرةكااريم، عبااد الحميااد هنااداوي، اإلعجاااز الصااوتي فااي القاارآن ال (63

 .الثقافية

مؤسسااة مختااار  ، القاااهرة،1طعبااد العزيااز شاارف، وسااائل اإلعااالم ولغااة الحضااارة،  (64

 .للطبع

 ،1166 :ي ضاوء الدراساات اللغوياة الحديثاة، القااهرةعبد العزيز مطر، لحن العامة ف (65

 .الدار القومية للطباعة والنشر

 .دار القلم ،1167 :، القاهرة ،1ط عبد اللطيف حمزة،الصحافة والمجتمع، (62

عمر بوريشة، دور الرأي العام في تحديد التوجيهات العامة للسياسة الخارجية، ماذكرة  (62

 .2117 :علوم السياسية واإلعالم، الجزائرلنيل شهادة الماجستير، كلية ال
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دار  ،1118 :عمااان ،1ط غااازي إسااماعيل رباعااة، الاارأي العااام والعالقااات العامااة، (61

 .البشير

 .عالم الكتب ،1117 :، القاهرة2طق أبو زيد، مدخل إلى عالم الصحافة، فارو (66

 .عالم الكتب ،1118 :، القاهرة2طفاروق أبو زيد، فن الخبر الصحفي،  (31

 ،2116 :ألردن، ا(النحوياة والصارفية واإلمالئياة)فهد خليل زايدن، األخطاء الشاائعة  (30

 .دار اليازرزي العلمية للنشر والتوزيع

 .دار غريب، 1188 :بشير، دراسات في علم اللغة، مصر كمال (36

 ،8، القاااموس المحاايط، ط(ه 817ت )مجااد الاادين محمااد باان يعقااوب الفيااروز أبااادي  (33

 .مؤسسة الرسالة ،2111، مكتبة الثرات في مؤسسة الرسالة :تحقيق

ساالبيات الوضااع )ربيااة محمااد الكناااني، الصااحافة ووسااائل اإلعااالم فااي تطااور اللغااة الع (34

 .مطبوعات األكادمية الملكية المغربية ،1117 :، المغرب(ياتهوإيجاب

محماد األماين ومحماد مختاار، التادقيق اللغااوي ودوره فاي الحفااظ علاى اللغاة العربيااة،  (35

 .المجلس الدولي للغة العربية

 دار المعارف ،محمد حسن عبد العزيز، لغة الصحافة المعاصرة، القاهرة  (32

 :، الجزائار1ط، (1171إلاى  1897)، الصاحف العربياة الجزائرياة مان محمد نصايف (32

 .الشركة الوطنية للنشر واإلشهار، 1181

عالمياة، إلعالمياة فاي النصاوص اإلمحمود خليل ومحماد منصاور هيباة، انتااج اللغاة ا (31

 .مزكز  جامعة القاهرة لتعليم المفتوح، 2112 :القاهرة

ية فاي اإلعاالم األصاول القواعاد واألخطااء محي الدين عبد الحليم وحسن محمد، العرب (36

 .مؤسسة دار الشعب ،2112 :شائعة، القاهرةال

ميثاااق الساالم )نزهااة حنااون، األساااليب االقناعيااة فااي الصااحافة المكتوبااة الجزائريااة  (41

، مااذكرة مكملااة لنياال شااهادة الماجسااتير فااي علااوم االعااالم (والمصااالحة الوطنيااة نموذجااا

 (.2118-2117: )ائرالجز االتصال، جامعة منتوري،و

نعيمااة حمااو، العاادول النحااوي فااي لغااة الصااحافة جرياادة الشااروق اليااومي نموذجااا،  (40

 .مخبر الدراسات اللغوية ،2111 :الجزائر
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دار  ،1117 :، بياروتإحساان عبااس، : تحقياق ،9ج يا قوت الحماوي، معجام األدبااء، (46

 الغرب

الفلسااطينية فااي انتفاضااة يوسااف محمااد علااي الاابطش، االخطاااء اللغويااة فااي الصااحافة  (43

األقصى، دراسة مقدمة اساتكماال لمتطلباات الحصاول علاى الماجساتير بقسام اللغاة العربياة 

 .2118 :لجامعة اإلسالمية في غزة، فلسطينفي ا

عباد العزياز بان عثماان التاويحري، لغاة اإلعاالم وأثارهاا ، مجلة مجماع اللغاة العربياة  (44

  :القااهرة اللغوية للهجات العربية الفصحى والعامية، اإليجابية في تحقيق المزيد من التنمية 

 .2، ج2116

سااعيد األفغاااني، لغااة الخباار الصااحفي اللهجااات العربيااة  ،مجلااة مجمااع اللغااة العربيااة (45

 .2116، القاهرة، 2جالفصحى والعامية، 

صااالح بلعيااد، عاان الخطااأ والصااواب فااي لغااة الصااحافة ، مجلااة مجمااع اللغااة العربيااة (42

 .9، العدد2116: س، طرابلواإلعالم، 

بااين التطااور وفكاارة الخطااأ كمااال بشااير، اللغااة  ،مجلااة مجمااع اللغااة العربيااة المصااري (42

 .62، جشورات مجمع القاهرةمن ،1188 :والصواب، القاهرة

مهاااا قناااوات، اللغاااة العربياااة واإلعاااالم وأفااااق  ،مجلاااة المجلاااس األعلاااى للغاااة العربياااة (41

 .العدد األول ،1111:، الجزائرتطورها، 

 .8العدد ،1112 :رارات المجامع اللغوية، القاهرةمجمع اللغة العربية، ق مجلة (46

وث ودراساات عبد الرحمن الحااج صاالح، بحا ،المجمع العربي الجزائري للغة العربية (51

 .2117 :في اللسانيات، الجزائر

لمياااة فاااي خمساااين عاماااا مجماااع اللغاااة العربياااة المصاااري، مجموعاااة القااارارات الع:  (50

 .الهيئة العامة للشؤون المطابع ،1189 :ة، القاهر(1178_1179)

اإلدارة العاماااة  ،1181 :مصااارمجماااع اللغاااة العربياااة، معجااام ألفااااظ القااارآن الكاااريم،  (56

 .للمجمعات وإحياء التراث

 .1111، 1، مج 2العربية العالمية، مؤسسة عالم الموسوعة للنشر والتوزيع، ط  (53

 .1711العدد  ،2117مارس  8 :الجزائر جريدة الشروق اليومي، (54

 .2112قانون اإلعالم الجزائري، األمانة العامة للحكومة، رئاسة الجمهورية، :  (55



98 
 

عبااااااااد الاااااااارحمن الخطيااااااااب، بعااااااااض األخطاااااااااء اللغويااااااااة فااااااااي الصااااااااحافة،  (52

www.alithad/paper.php?nam=news8fil=articl=8sid=58033  

52) trs/htm-f27/topic-noor.ibda3.oeg/montada-www.al 

51) algerie.com/ar/%D8-www.info  

56) unihttp://9olam.com/comm 
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 الفهرس

 مقّدمـــة

 مدخــــل

 تمهيد* 

 مفهوم التدقيق (1

 مفهوم اللغة (2

 مفهوم التدقيق اللغوي كمصطلح مرّكب (7

 مفهوم الخطأ (9

 مفهوم الخطأ الشائع كمصطلح مركب (1

 مفهوم الصحافة (6

 مفهوم الخبر (7

 المكتوبة ماهية الصحافة: الفصل األول

  نشأة الصحافة وتطورها: المبحث األول

 ـ نشأة الصحافة في الوطن العربي1       

 الصحافة العربية أثناء السيطرة اإلستعماريةـ 1ـ 1          

 الصحافة العربية بعد االستعمار ـ1 ـ2             

 ـ نشأة الصحافة في الجزائر2    

 ـ الصحافة المكتوبة في الجزائر في فترة االستعمار1ـ 2         

 ـ الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد االستعمار 2ـ 2         

 1172ـ  1162مرحلة من 

 1188ـ  1172مرحلة من 
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 وما بعدها  1188مرحلة من 

  أهمية ووظائف الصحافة المكتوبة: المبحث الثاني

 المكتوبةـ أهمية الصحافة 1

 ـ وظائف الصحافة المكتوبة2

 خصائص الصحافة المكتوبة: المبحث الثالث

 أنواع الصحافة المكتوبة: المبحث الرابع

 ـ من حيث الشكل 1

 ـ من حيث المحتوى اإلعالمي2

 ـ من حيث مواعيد صدورها7

 ـ من حيث االنتشار 9

 ـ من حيث المستوى الزماني1

 ـ صحف جماهيرية وصحف نخبوية6

 صحف عامة وصحف خاصةـ 7

 اللغة والصحافة المكتوبة: الفصل الثاني

 لغة الصحافة المكتوبة وأهم خصائصها: المبحث األول

 ـ لغة الصحافة المكتوبة1

 ـ المستوى الصحفي االخباري البحث1ـ 1

 ـ المستوى الصحفي التسجيلي2ـ 1

 ـ المستوى الصحفي التفسيري7ـ 1

 ـ المستوى الصحفي الوصفي9ـ 1

 ـ المستوى الصحفي المتأدب1ـ 1

 ـ المستوى الصحفي العلمي6ـ 1

 ـ المستوى الصحفي العام7ـ 1

 ـ خصائص لغة الصحافة2

 (النحوي والصرفي)ـ من الجانب التركيبي 1ـ 2

 ـ من جانب فعلية الجملة الخبرية2ـ 2
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 ـ من جانب إضراب األزمان في الخبر الصحفي الواحد7ـ 2

 المتضافين ـ من جانب الفصل بين9ـ 2

 ـ من جانب تتابع اإلضافات 1ـ 2

 ـ من جانب الصور والخيال6ـ 2

 عالقة اللغة بالصحافة المكتوبة: المبحث الثاني

 دور الصحافة المكتوبة في الحفاظ على اللغة العربية: المبحث الثالث

 األخطاء اللغوية في الصحافة المكتوبة: المبحث الرابع

 اللغوية عبرهاـ الصحافة وتفشي األخطاء 1

 ـ أسباب تفشي األخطاء اللغوية في الصحافة المكتوبة2

 لغة الصحافة*   

 تأثر الصحفيين بلغة محيطهم*   

 الترجمة*   

 المؤسسات التعليمية*   

 ـ مستويات تصويب األخطاء 7

 المستوى الصوتي*   

 المستوى الصرفي*   

 المستوى النحوي*   

 المستوى الداللي*   

 المستوى اإلمالئي*   

 ـ المجامع اللغوية وقضية الخطأ الشائع9

 مجاالت تنفيذ التدقيق اللغوي: الفصل الثالث

 تمهيد*  

 ـ التعريف بجريدة الشروق اليومي    

 ـ التعريف بالمدونة    

 التدقيق اإلمالئي: المبحث األول
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 التدقيق النحوي: المبحث الثاني

 التدقيق الصرفي: المبحث الثالث

 التدقيق الداللي: المبحث الرابع

 التدقيق المطبعي: المبحث الخامس

 خاتمـــــــة

 بيبليــــوغرافيـــــا 

 الفهرس

 


