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داءــــــــــإھ
نت دعائي و سكون روحي ، یا كنزي الثمین لك أنت أیا من الجنة تحت قدمیك ، 
" .أمي فاطمة " و" أمي عائشة" سیدتي ، أھدي عملي ھذا، 

رتویت منھ، إلى منبع الخیر و الحب و الصفاء إلى المنھل العذب الذي طالما ا
" .أبي العزیز العربيو " أبي الفاضل عبد الرحمان "أھدیك عملي ھذا 

و توأم روحي أھدي ھذ العمل إلىروحي، ـــــــــــجإلى بلسم روحي و ضماد
.زوجي الغالي" نوفل"

.أطال هللا في عمرھا: إلى جدتي الغالیة 

"یوسف ، یحي ، عبد القادر، عبد الحق ، سید علي " إلى إخوتي 

أمینة، ھجیرة، سعاد، خیرة و حیاة، كریمة، أمینة، فوزیة، زكیة، " إلى أخواتي 
.زوجة أخي حنان

بدون استثناءإلى البراءة المتواصلة ،

.إلى كل عائلة رابحي و ناصري

مینةالتي حملت معي مشقة ھذه المذكرة یإلى 

.إلى كل من التقیتھ في حیاتي و جمعتني معھ ذكریات ال تنسى 

.إلى األساتذة الكرام

.ھدي ھذا العمل المتواضعأ

نیسة أ
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نبع الحب الصافي والصدر الدافيإلى 

أمي وأبي

أحبكما كثیرا

.ي وأخواتي تخوإ: إلى كل عائلتي 

فتیحة صبرینة ، خیرة ، فاطمة: رفیقات الدربإلى صدیقاتي

أم الشیخ، ذھبیةلیلى، عفاف،

.حبیبة ، نعیمة ، أنیسة

بعیدمنلى كل من یعرفني من قریب أووإ

.أھدي  ھذا العمل المتواضع

یمینة



ةـــــــمقدم



:مقدمـــــة

أ

ا،ها كلمات نتواصل بهنركب منو أوعة أصوات ننطقها،ممجال تنحصر في كونهااللغة 
. الحضارةو من ذلك، فاللغة هي التاریخ، هي األصالة، هي وعاء الفكر بل هي أكبر 

.استقاللهاو رمز سیادتها و تشكل اللغة هویة أیة أمة، بل هي أحد مقوماتها الشخصیة، و 

هي بالنسبة و ال تزال تنبض بالحیاة حتى اآلن،اللغة العربیة إحدى اللغات السامیة التيو 
كیاننافلغتنا حاملة و حیاتنا مقوما أساسیا من مقومات و ا، نلنا ركن ثابت من أركان شخصیت

لةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصو المكون لبنیة تفكیرنا،و الرابط الموحد بیننا، و رسالتنا، و تنالثقاف

.بین الكثیر من األممو الصلة كذلك بیننا و بین أجیالنا

تعتبر اللغة من أفضل السبل لمعرفة شخصیة أمتنا وخصائصها، وهي األداة التي سجلت 
وصل حلقة ال،و اهیش فیاالبیئة الفكریة التي تعي وهأحاسیسنا،أفكارنا و ودمنذ أبعد العه

.بالمستقبلو ر التي تربط الماضي بالحاض

فاللغة العربیة تمثل خصائص األمة العربیة، وهي اللغة التي استطاعت أن تكون لغة 
هذه اللغة كونها استطاعتو م، لحضارة إنسانیة واسعة، امتدت لتشمل كل نقطة في العا

حل، رعاة الغنم لعرب البدو الرُّ تجعالأن لغة القرآن الذي جاء به الدین اإلسالمي الحنیف
أكثر مقولة و .ها الدولة اإلسالمیةأعظم قادة ألعظم إمبراطوریة عرفها التاریخ البشري، إنّ 

تاریخ (كتابه أعجبتنا تلك التي قالها المستشرق أرنست رینان عن اللغة العربیة في 
تصل إلى درجة و من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القویة، "): اللغات السامیة
دقة و تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ،لحة من الرُّ ـــــــــــــــــــــــــــــالكمال عند أمّ 

".مبانیهانظامنحسو معانیها
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رفعة حینما اختصها اهللا، وجعلها لغة كتابه الحكیم، و شرفا و كرما دت اللغة العربیة اقد ز و 
فهي إذا لغة القرآن الكریم، المعجزة الخالدة، قال اهللا 

ُِّمهُ یَُقولُونَ نَْعملَُ َولَقَدْ :تعالى ﴾١٠٣ِلَسانٌ ِلَسانُ ◌ۗ یَُعل

ۚ◌ َوَرْمحَةً ُموَىسٰ ِكتَاُب َوِمنْ :" ، وقال تعالى أیضا )103(سورةالنحل اآلیة 

ٌق ِكتَابٌ  اآلیة سورة األحقاف(﴾١٢﴿َظلَُمواِلُیْنِذرَ ُمَصّدِ
12.(

یرى كثیر من العلماء أن الكالم بغیر العربیة لغیر حاجة یورث النفاق، قال رسول اهللا و 
من یحسن أن یتكلم بالعربیة فال یتكلم بالعجمة فإنه یورث : " صلى اهللا علیه و سلم 

من العلماء من أوجب تعلم الحاكم في المستدرك، فال تعجب إذا علمنا أن أخرجه " النفاق
هاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإنَّ تعلموا العربیة: " -هللا عنه قال عمر بن الخطاب رضي اتقانها، ةواالعربی

إن :" أیضاقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة، و "تعلموا الفرائض فإنها من دینكمو من دینكم، 
إال ال یفهمو معرفتها فرص واجب، ألن فهم الكتاب السنة فرض، و اللغة العربیة من الدین، 

لذلك قلنا إن علم اللغة : "قال ابن فارس و ، "ما یتم الواجب إال به فهو واجبو بالعربیة، 
". لیفهم أو فتیاهمآعلى أهل العلم لئال یحیدوا في تِ كالواجب

ها ـــــــــــــــــــــــــــــــقدرتو مرونتها و غزارتها و فنحن نؤمن بقوة لغتنا ،ا یتطورباعتبار اللغة كائنا حیو 
ال یخفى على أحد أننا نعیش الیوم أمام قوة و على مسایرة التقدم في شتى المجاالت، 

رمدىیمكن إنكاالو التقنیات، الثورة الرقمیة، و هائلة، إنها ثورة اإلعالم، ثورة التكنولوجیا 
ها ـــــــــــــــــــــــــــــسیطرتو مدى تملكها و التطور الهائل الذي آلت إلیه وسائل اإلعالم، 

.بامتیازعلى العالم أجمع فوسائل اإلعالم أصبحت عالمیة 
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المكتوبة صحافةالالعربیة في اإلعالم الجزائري، واقع اللغة ( اختیارنا لعنوان ٕانَّ و 
اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتقمحاولة االهو لیس التصویب و اإلعالم بالنقد لوسائلالتعرض و ، )أنموذجا

یبذله رجال التقلیل من الجهد الكبیر الذيفي تللك الوسائل،أو هذه اللغةأهمیةمن 
ٕانما كان سبب اختیارنا و لقارئ لقمة سائغة، إلىاتوصیلهاو المعلومة لخبرو اإلعالم في نقال

المــــــــــــــــــــــــسائل اإلعو بهاىالتي تحظهمیةاألمدى نلحظ نا ألنّ ،لهذا الموضوع

ستغناء عنه ا كبیرا من حیاتنا، ال یمكننا االوأن تلك الوسائل أصبحت جزءیر،عند الجماه
تعتبر الیوم عصر یتطلب ذلك، ووسائل اإلعالمفي ة ــــــــــــــــألننا ببساط،بأي بدیل آخر

حتى الطفل ،تغییرهاالجماهیرو القادرة على التحكم في توجیهاتو األداة الوحیدة المسیطرة 
الناشئ الیوم ال یمكن أن یربى بعیدا عن تلك األجهزة، فنحن نرید من خالل دراستنا هذه 

سائلها باللغة العربیة ومدى تأثیرها علیها وو ط أجهزة اإلعالمأن نبین العالقة التي ترب
- دى إسهامها في شیوع األخطاء اللغویة، فإذا كان عبد اهللا بن مروانمإیجابا وسلبا، و 

بني مواقف یشَ : "یقول في إجابته عن سؤال إسراع الشیب إلى رأسه فقال –هو من هو و 
الغریب و فة لیس باألمر العجیبصحااب التَّ من كُ ، فإن توقع اللحن "الخطابة وتوقع اللحن

في اإلعالم اللغة العربیةي آلت إلیه وف على حقیقة الوضع التمن األسباب كذلك، الوقو 
الكثیر منا ال یبالي ف،الجزائري بصفة عامة، وفي الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص

فنحن نسعى من خالل بحثنا .بلغة الصحفیین، ویستهین بلغة الجرائد والصحف والمجالت
اللغة العربیة؛ ألنللغة الصحفیین، واالهتمام بها باعتبارها لغة عربیةهذا أن نلقي باال

ســــــــــــــــــواءعند الُكتَّاب والناطقین على ،في كل المجاالتحقیقیةصبحت تعیش أزمةالیوم أ

تلك اللغة التي تعد فلم.من شیوع األخطاء اللغویة وركاكة األسلوب، وغزو للعامیة لها
.ختالف عن تلك اللغةالحقیقیة أنها تختلف كل اال،جعلها لغة قرآنهو اختارها اهللا 
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واقع اللغة العربیة في اإلعالم (في هذا الموضوع بحثاألهداف التي دعتنا للومن جملة 
، هو الدفاع عن اللغة العربیة واالرتقاء بها من خالل )الجزائري الصحافة المكتوبة أنموذجا

اإلعالم على وجه العموم والصحافة المكتوبة بصفة خاصة، باعتبارها وسیلة متاحة یمكن 
اولة الوقوف على أهم األسباب التي أوجدت لغة إعالمیة مشوهة التحكم فیها، وكذلك مح
واقتراح حلول مناسبة للحفاظ على لغتنا سلیمة تنحو سمت العرب بكثرة األخطاء اللغویة،

.في كالمهم

:في التساؤالت اآلتیةالموضوعوتتمحور إشكالیة 

طبیعة هذا التأثیر؟ما مدى تأثیر الصحافة المكتوبة في لغة القارئ الجزائري؟ وما 

وهل ظاهرة شیوع األخطاء اللغویة من مخلفات الصحافة المكتوبة؟ وما الحلول المقترحة 
للحد من هذه الظاهرة واالرتقاء بلغتنا من خالل صحافتنا المكتوبة؟

اللغة "بفوسمناهالفصل األولأما،قسمه إلى ثالثة فصولنحث أن قد اقتضت طبیعة البو 
المبحث األول ثالثة مباحثقد أدرجنا تحتهو ، "العربیة في ظل استخدام وسائل اإلعالم 

ظىعن األهمیة البالغة التي تحتحدثنا فیه " خصائصها و اللغة العربیة أهمیتها " بعنوان 
أنها باقیة بقاءه، وهي محفوظة بحفظه قال اهللا و لغة القرآن، كونها بها اللغة العربیة، 

أبرزنا أهم كما،)09(سورة الحجر اآلیة،﴾٩﴿﴾﴿:تعالى
ستمراریة، على الرغم االو بالتطور لت منها لغة حیة تتمیز الممیزات التي جعو الخصائص 

جاء تحت فقد،من اندثار الكثیر من أخواتها من اللغات السامیة، أما المبحث الثاني
فیه تحدثنا عن أهمیة وسائل اإلعالم و ، "طبیعة لغتها و أهمیة وسائل اإلعالم " عنوان 

ك إلى ـأشرنا كذلو التأثیر فیها سلبا وٕایجابا أهمیتها في نشر اللغة العربیة، و ،و لدى الجماهیر



:مقدمـــــة

ج

فكان تحت عنوان دور وسائل وطبیعتها، وأما المبحث الثالثاللغة اإلعالمیةسمات 
.اإلعالم

الصحافة .(إلعالمألخطاء اللغویة الشائعة في وسائالا"كان عنوانهفثاني الالفصلوأما
ن ــــــــــــــــــــــــــــــــاللح" هو اآلخر أدرجنا تحته مبحثین، المبحث األول بعنوان و )" المكتوبة أنموذجا

ن فیه أن ظاهرة اللحن لیست باألمر الجدید بحیث بیَّ ، "في اللغة العربیة وسبب حدوثه
على اللغة، وكیف تعامل علماء اللغة حیال ذلك للحفاظ على لغة القرآن، وما المعاییر 

" أما المبحث الثاني و . الصوابو التي اعتمدوها للحكم على اللغة من حیث الخطأ 
وما الصحافة المكتوبة الجزائریةتطور و تحدثنا فیه عن نشأة ف، "الصحافة المكتوبة الجزائریة

.وعلیهاأكان لها 

نماذج عن األخطاء اللغویة " فأوردناه تحت عنوانهو فصل تطبیقيو أما الفصل الثالث و 
، وقد تضمن ثالثة مباحث، وقد كان المبحث األول بعنوان "فة المكتوبةفي الصحاالشائعة

، والمبحث الثاني -نهار أنموذجاجریدة ال-اللغویةالدراسة الوصفیة التحلیلیة لألخطاء 
،وفي -جریدة الشروق الیومي أنموذجا-الدراسة الوصفیة التحلیلیة لألخطاء اللغویة"عنوانه 

شیوعا في لغة الصحفیین، وهي األكثرستخراج األخطاء اللغویةاهذین المبحثین حاولنا
بعض"فكان بعنوانالثالث ، تعبیریة، وأما المبحثأخطاء نحویة، إمالئیة، صرفیة

،أوردنا فیه مجموعة من األخطاء "خطاء اللغویة الشائعة في لغة الصحفیین وتصویبهااأل
.یكثر استعمالها في لغتنا المعاصرة مع إبراز وجه الصواب فیها

ما بخصوص المنهج المتبع في بحثنا، فطبیعة البحث ألزمتنا اتباع المنهج الوصفي وأ
ة ـــــــــــــــــــــــعن دراسة وصفیة تحلیلیة لظاهرة شیوع األخطاء اللغویالتحلیلي، ألن البحث عبارة
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في صحافتنا المكتوبة، كما اعتمدنا كذلك على بعض المناهج األخرى، كالمنهج التاریخي 
.هوالمنهج الوصفي التحلیلي،لكن المنهج الغالب في دراستنا هذه

" المزهر في علوم اللغة وأنواعها : " دراستنافي هاالتي اعتمدنامن أهم المصادرو 
البن جني، أخطاء اللغة " الخصائص"للجاحظ أبي عثمان، " التبیینو البیان " للسیوطي 

لخالد " أخطاء لغویة شائعة "،حمد عمر مختارذاعیین ألاإلو العربیة المعاصرة عند الكتاب 
.اني، لمحمد العدن"معجم األخطاء الشائعة" بن هالل بن ناصر العبري، 

:اعتمدنا أیضا على بعض الدراسات منها و 

الصحافة و اإلذاعة و نماذج من التلفزة، ( اإلعالماألخطاء اللغویة الشائعة في وسائل -
. 2011الدراسات اللغویة في الجزائر، ، منشورات مخبر لصلیحة خلوفي) المكتوبة

عبد الرؤوف الجبراألسبوعیة في األردن لخالد و العربیة في الصحف الیومیة ةاللغ-
.2009، جامعة البتراء، األردن، دكتوراهرسالة 

:منهابعض الصعوبات في إنجاز هذا البحثناتقد واجهو 

ألن ذلك یتطلب ؛الصحیفة في متكلمي اللغة العربیةصعوبة تحدید درجة تأثیر لغة -
، وكذا إجراء المقابالت، واالعتماد على نتائج االستنتاج، واإلحصاء ثم االستقراء

.االستبیانات

كثرة الجرائد الجزائریة، وخاصة الیومیة منها، وصعوبة تحدید الجریدة األكثر مقروئیة -
.لدى الجماهیر الجزائریة
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تمـــــهــــید
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ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشائعة في اللغة العربیة بصفة عامة، وفي لغة الصحفییاألخطاءإن ظاهرة 

، وٕانما هذه الظاهرة مصاحبة على وجه الخصوص، لیس باألمر المستحدث في اللغة
ألن من طبع اإلنسان التعثر والوقوع في الخطأ والزلل، لكن ؛مالزمة لهاللغة

ظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالح

، وربما هذه المقولة "رور خیر من صواب مهجو هخطأ مش"مقولة انتشارفي عصرنا هذا، 
.ذریعة كل من یقع في األخطاء، خاصة عند الصحفیین

وقد تناولت لغة اإلعالم وخاصة لغة الصحافة بالنقد والتقویم لدى الكثیر من األدباء 
للشیخ إبراهیم ي هذا الباب الكثیر من المؤلفات أهمها لغة الجرائدفوقد ألفت ،والمفكرین
.و تذكرة الكاتب ألسعد داغر)هـ1324(الیازجي 

):هـ 1324( لغة الجرائد للشیخ إبراهیم الیازجي –أ 

قد ولد و الشیخ إبراهیم الیازجي هو ابن الشیخ ناصف الیازجي، اللغوي اللبناني المعروف
م وأنشأ 1895م، ورحل إلى القاهرة في عام 1875مارس سنة 02إبراهیم في بیروت في 

رة ـــــــــــــــــــــــــــــــم، ودافع في األخی1998م، والضیاء في عام 1897في عام " البیان" بها جریدة 

.هـ1324م 1906ونقائها حتى توفي بالقاهرة في عام عن اللغة العربیة الفصحى 

خطاء الجرائد اللغویة، كان إبراهیم الیازجي ینشرها ألعنوان لمقاالت " لغة الجرائد و " 
ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ونشرهلمؤیديامصطفى توفیق :وقد جمعها في حیاته" الضیاء" تبعا في مجلة 

هذا آخر :، وقال عنها جامع هذه النبذة، ومتولى طبعها "لغة الجرائد" ن اب بعنو افي كت
ء من الكالم على لغة الجرائدوتصحیح ما تداولته فیها ضیاالما جاء في مجلة الضیاء 
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لبعض ألفاظ الكتاب، ذكرت متفرقة نین آخر یتصحیحىقالم من األوهام، وقد عثر علاأل
.في بعض فصول مجلة البیان وفي باب األسئلة وأجوبتها من مجلة الضیاء

:أهم ما ورد في لغة الجرائد-

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــفي مقدمة الكتاب یثني المؤلف الشیخ إبراهیم الیازجي على الجرائد ویشید بدوره-

ویرى ،إلى قدیم رونقهاةاللغة العربیة في عوداآلمالمما أحیا :في إحیاء اللغة الفصحى
الشیخ الیازجي شیئا من اللحن والخطأ في عبارات تلك الجرائد شدت عن منقول اللغة 
ا فأنزلت في غیر منزلها واستعملت في غیر معناها، فجاءت بها العبارة مشوهة وذهبت به

یترتب على مثل ذلك من انتشار الوهم ا من الرونق وجودة السبك، فضال عما بما فیه
ناوله األقالم بغیر بحث وال نكیر ویرى توالخطأوال سیما إذا وقع في كالم من یوثق فیه، فت

الیازجي كذلك أن الغلط في اللغة أقبح من اللحن في اإلعراب وأبعد عن مظان التصحیح 
د استدراجا للسقوط صا وأشیلرجوعها إلى النقل دون القیاس فیكون الغلط فیها أسرع نق

.في دركات الوهم

:أهم المصادر التي اعتمد علیها الیازجي-

العرب تاج العروس للزبیدي، ولسان " : لغة الجرائد"من أسماء الكتب التي تتردد في 
وعقالء األصفهانيفرج ألبيغاني األو وشرح رسالة ابن زیدون البن نباتة منظور البن 

.المجانین البن الجوزي، مقدمة ابن خلدون والمقامة الوردیة للسیوطي

: من بین األخطاء التي عالجها الشیخ الیازجي -

.ال یخفاك أن األمر كذلك، فیعدون الفعل بنفسه " :ویقولون-

...ال یخفى علیك:والصواب
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وهل لیس عمرو نزر زیدا؟هل ال یجوز أن یكون األمر كذلك وكذا؟ وهل لم :یقولونو -
:على النفي وهي) هل. (في الدار؟ فیدخلون 

.استخدام طالما بمعنى مادام: االستعمالالعبارات الشائعة في -

".ال یصلح أن یؤخذ دجة طالما" :وقول اآلخر

.الترجمة في العربیة الحدیثة-

سماه ) لغة الجرائد ( في معظم األخطاء الشائعة في له دور كبیرطأالقیاس الخ-
.بالتوهم

:من ذلك)تعمیم(الفصحىتغیر داللة بعض األلفاظ عما كانت علیه في -

".التبییض"وهي في األصل التهذیبالتحویر بمعنى التعدیل و -

) الصفحة(يالصحیفة ألحد وجهیها وهو ماسم"استعمال كلمة : تخصیص الداللة -

.في اللغة الفصحى الورقة بوجهیها" الصحیفة"ا وٕانم

اقتصد بمعنى وفر وهي في األصل بمعنى :كلمةومن أمثلة انتقال الداللة استعمال -

".اعتدل وتوسط"

:طأمن أمثلة القیاس الخ-

تأمل وتمعن لم یثبت تدبر،:قیاسا علىجدیدة، قیست األمر،صبغةبمعنى في " ضفة" 
.وروده في شيء من كالم العرب، وكأنما بنوه على تأمل وتدبر وتفرس، وما أشبه ذلك

أزوره عن هجرة لي، وال معنى للرغم هنا، إنما هو من التعریف الحرفیوالذي : الترجمة -
أزوره مع هجره لي، أو على هجره لي، وهو المعنى المراد :" یقال في هذا المقال 
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.التعبیر اإلفرنجي من 

)هـ1354(ر اغتذكرة الكاتب ألسعد د-

لبنان عام لكفرشماأسعد بن حلیل بن داغر، أدیب لغوي شاعر صحفي، ولد في بلدة 
في الالذقیة بالتدریسوتعلم في الجامعة األمریكیة ببیروت، واشتغل .م 1850هـ 1277

هـ 1354انتخب عضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق توفي بالقاهرة عام ،ثم انتقل
.م1935

"ین وتصحیحهارر تذكرة الكتاب في أغالطالكتاب والمح:مؤلفاتهمن 

"أنا واللغة"صفحة یشمل على عشر فقرات الفقرة األولى27بتمهید في " بدأ كتابه –1
وقد تحدث فیها عن میله إلى الكتابة شعرا ونثرا منذ طفولته مشتغال في التعلیم والنظم 

.والترجمة، وكتابة المقاالت، في كثیر من الصحف والمجالت

رـــــــــــــــــــــــــــــــفي هذه الفقرة تحدث أسعد داغ) : لغة الدواوین ولغة الصحف : ( الفقرة الثانیة 

ي القسم القضائي مة السودان له للعمل في وكالتها بالقاهرة، وأنه عین فن انتداب حكو ع
كلها سواسیة في كثرة . رة على ما ال یقل عن أربعین ألف كتاب ورسالةتفوقف في هذه الف

.صیحةاللحن ، وقلة التدقیق في اختیار األلفاظ الصحیحة والتراكیب الف

بمن تقدمه في وضع االقتداءضرورةنه رأىذكر فیها أ) : تذكرة الكتاب(:الثالثةالفقرة 
مجلة أسبوعیة ، والمضمارفي مجلة المضماراینشره، التيفي تصحیح األخطاءهكتاب

.م1911مصورة لأللعاب الریاضیة والفنون الجمیلة اصدرها عام 
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ذكر أسعد داغر في هذه الفقرة أن بعض الذین :خطة اإلصالح في هذا الكتاب–4
من غیر أن یبینوا لى ذكر الخطأیقتصرون في الغالب عا تقدموه في هذه الخدمة كانو 

.وجهه ویشفعوه بصوابه

اللغة العامیة، وكثرة منها،أربعةأموروذلك راجع إلى :"لماذا كثر وقوع الخطأ" –5
.همال اللغةالسماعي في اللغة، والنقل والتقلید، وإ 

هؤالء الخوارج الذین قاموا على اللغة، یطعنون(:المؤلفویعني بهم :األدبخوارج –6
.)اوأحكامهافي قواعده

وتسفیه أراءهمماعتها الزائدین عنها حرمانها، ویبالغون في ازدرائهم، وتضلیل ج-
.أحالمهم

ألنهم ال على اللغة قدیم جدا، األدبخطر خوارج ) : شدة خطرهم على اللغة ( –7
وال یكیدون لها المكائد، ویحثون في سبیل تحصیلها الفخاخ      ءیفتؤون یناصرونها العدا

.وهم یسلطون علیها معاول تقویض وتهدیم ئدوالمصا

قد اتسع نطاق شیوعها العامیةویقرر أن اللهجات :اللغة وسیول اللهجات العامیة–8
.ألسنة جمیع الناطقین بالضاد في كل أمور حیاتهمعلىوذاع دورانها 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــإنشاء مجمع لغوي یتألف من صفوة علماء اللغ:"إنما الحاجة إلى الواحد "–9

عضو متضلعا العربیة ، بحیث یكون كل األصقاعمصر وسوریا والعراق وغیرها من في 
بمبادئ أحد العلوم العصریة، لیتمكن من وضع الكلمات من معرفة اللغة وله إلمام كاف

.والتعاریف المختصة بذلك العلم، ویسمى هذا المجمع، مجمع ترقیة اللغة العربیة
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یحث األغنیاء الذین یغارون على اللغة أن یتبرعوا بوقف ما یكفي :مرهذا األلمن –10
.ریعة لإلنفاق على هذا المجمع

مار ما نحصل علیه ضبهذا العنوان عزمنا أن ننشر في الم" :مقدمة قصیرة تقول:المقدمة
.في مطالعتنا من الكلمات التي یخطئ بعض الكتاب في استعمالها فنصلحها

استعمال حرف :مثالوتعالج معظم الفقرات أخطاء استعمال حروف الجر والصیغ والداللة 
.القراءلىال یخفى ع":على«مكان "عن"الجر 

.ذهب یفتش عنهعلیه یفتش ذهب -

.وأمضوا عقد الشراكة:فعالة في المصادر مثل:أخطاء الصیغ

.)الشركة ، اللیق(، والصواب وهو دلیل على عدم اللیاقة

هذه من بین أهم الدراسات التي تعرضت للغة الصحفیین بالنقد والتقویم، نظرا ألهمیة 
.وكثرة األخطاء فیها تؤثر سلبا على اللغة العربیةالصحافة وتأثیرها على القارئ العربي، 



اللغة العربیة في ظل استخدام وسائل اإلعالم: الفصل األول 

اللغة العربیة أهمیتها و خصائصها: المبحث االول 

أهمیة وسائل اإلعالم و طبیعة لغتها : المبحث الثاني 

دور وسائل اإلعالم : المبحث الثالث 
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اللغة العربیة أهمیتها و خصائصها :المبحث األول

ر العربیة الفصحى و تطور مفهومها عبر العصو/أ

: صطالحاوامفهوم الفصاحة لغة  / 1

.المفهوم اللغوي/ 1-1

الفصاحة تعود تلزم منا تحدید مفهومها اللغوي و إن تحدید مفهوم الفصاحة العربیة یس
أخص من الثاني  واألول ،إلى أمرین ، أحدها بالنسبة إلى اللفظ والثاني بالنسبة إلى المتكلم به

ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال الراغ،الفصیح من األلفاظ المفردةقد یتكلم بلفظة ال تعد فصیحة ، و ألن العربي 

فصح اللبن وأفصح: خلوص الشيء مما یشوبه و أصله في اللبن یقال :الفصح" :مفرداتهفي 
منه و ،ن الفصیحتحت الرغوة اللبو : غوة قال الشاعر ر فهو فصیح ومفصح إذا تعرى من ال

.1... " جادت لغته وأفصح تكلم بالعربیة : ل رجأستعیر فصیح ال

منها أفصح اللبن إذا انجلت و ،البیانو الفصاحة الظهور : " قال ابن سنان الخفاجي أیضا و 
یقال أفصح الصبح إذا ،و تحت الرغوة اللبن الفصیحو : وفصح فهو فصیح قال الشاعر ،رغوته
خلوصه من تنافر : الفصاحة في المفرد و . 2... " إذا وضح أفصح كل شيء و هضوؤ بدأ 

فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهیة : من مخالفة القیاس اللغوي و من الغرابة و الحروف 
تركتها : فقال : ناقته كما روي أن أعرابیا سئل عن ا،عسر النطق بهو الثقل على اللسان في 

غدائره : لقیسا3في قول امرئزراتمستشمنه ما هو دون ذلك كلفظ و هعخع،ترعى ال

.184، ص 1ط ، ج ، دار التراث، القاھرة ، دالمزھر في علوم اللغة و أنواعھاجالل الدین السیوطي، -1
.57–65لطبعة األولى ، مصر ، د ت ، ص اسر الفصاحة الرحمانیة،الخفاجي ابن سنان، - 2
.184، ص المزھر في علوم اللغة و أنواعھاجالل الدین السیوطي ، –3
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الزاي و شدیدة هموسةمرخوة بین الفاء وهي مهموسةین وهي توسط الشلالعال وذلك إلىمستشزرات
1."هي مجهورة و 

:المفهوم االصطالحي/ 2-1

را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها كثیبعروبتهمرب الموثوق أما كون الكلمة الفصیحة هو أن یكون استعمال العو 

فإن : " ديبالجار قال ،في ألسنة العربستعماله افالفصیح ما كثر ،هم ما بمعناهامن استعمال
ما یقصد بالفصیح وبأي شيء یعلم أنه غیر فصیح قلت أن یكون اللفظ على ألسنة : قلت 

.2...أدور واستعمالهم لها أكثر بعروبتهمالفصحاء الموثوق 

خلوص اللفظ ،و بعروبتهمستعمال اللفظ على ألسنة الفصحاء الموثوق افالفصاحة إذن هي كثرة 
.من مخالفة القیاس اللغوي و ،من الغرابةو ،روفیشوبه من تنافر الحمما 

العودة إلى مختلف المفاهیم التي بنا جردیإذا أردنا تعریف اللغة العربیة الفصحى :تطورها/ ب
ل تاریخیة تبدأ عربیة الفصحى بمراحفلقد مرت ال،رتبطت بهذا المصطلح عبر مختلف العصورا

كون و . وتجسدت في دواوین الشعر الجاهليا، الفصاحة في أوجهبحیث كانت بالعصر الجاهلی
هناك قبائل عربیة و ،صنعوتث بالسلیقة أي بفطرته دون تكلف أالعربي  رجل فصیح یتحد

قد أشار إلى ،الطائیینقیس وتمیم وأسد وهذیل وبعض قبائل كنانة : اشتهرت بالفصاحة أمثال 
ا على القبائل النجدیة هجري حین أقبلو الفاللغویون في القرن الثاني" :ذلك شوقي ضیف

فقد التمسوا بغیتهم ،صافیةنقیة الینابیع التي ال تزال مادتهم إنما كانوا یتحرون منهمیجمعون 
ثم جاء العصر اإلسالمي 3."بعض قبائل قیس و في القبائل المجاورة لقریش مثل كنانة وهذیل

.186المرجع السابق، ص المزھر في علوم اللغة و أنواعھا،جالل الدین السیوطي ، –1
.136، ص 1، القاھرة ، مصر ، د ت ، ج 11دار المعارف، ط تاریخ األدب العرب، العصر الجاھلي،ضیف شوقي، –2
.137ضیف شوقي ، نفس المرجع ، ص -3
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وهذا ما أشار إلیه شوقي، جمیع المستویاتبنزول القرآن الكریم الذي أحدث تغییرات على 
في لغتهم إذ لم یتح ألمة من األمم كتاب مثله القرآن الكریم مفخرة العرب ":قولهیف فيض

".التأثیر في القلوب والنفوسو ال دنیوي من حیث البالغة و ال دیني 

. رهاـــــــــــــــــینكالتي ال یمكن ألحد أن، و یم النص األول الموثوق من فصاحتهفأصبح القرآن الكر 

بهحتجاج وسبب رفضهم االبه،حتجاج أثر علماء اللغة عدم االفقدأما الحدیث الشریف 
روا ــــــــــــــــــــــــــالعلماء تأخاللحن قادح في الفصاحة ، كما أن و أن بعض الرواة أعاجم د إلى ـــــــــــــــــــــــــعائ

األعاجم قبل هذا التدوین یتداولهكان طبیعیا أن ،و یث تأخر تدوینهإن الحد"في تدوینه أیضا 
وأخروا وأبدلوا هوا في عباراته وقدموا في كلماتفزادوا وتقص، حتى ینهجوا نهج الرسول ویقتفوا أثره

الكوفة وبغداد أن ال و اللغة من علماء البصرة و أئمة النحو أجل ذلك رأى ، منألفاظا بألفاظ
ن أل،ستدالل على القواعد التي دونوهاالا، و الحدیث في إثبات لغة العربيء من یحتجوا بش

إنما كانت تروى ،علیه وسلما كما جاءت عن رسول اهللا صلى األحادیث لم تكن تروى بألفاظه
.1... "غالبا بمعانیها 

ختالط أدى إلى انتشار اللحنوفساد االهذاب،و اإلسالم اختلطت األعاجم بالعر بانتشارو 
العربیة كانت) ه 4ق ( مع نهایة القرن الرابع هجري ، و القدح في الفصاحةو انالعربي اللس

العامیة كما انتشر مقابل ذلك اللغات ،غیر العربو أي لغة العرب ،الفصحى لغة كل األمصار
أهل األمصار إنمایتكلمون و : " أبو عثمان الجاحظ هذاقد قال في ، و في لغة التخاطب الیومي

الشام و البصرة و ختالف في ألفاظ الكوفة ولذلك نجد اال،النازل فیهم من العربعلى لغة 

.138ضیف شوقي، المرجع السابق، ص –1
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.1"مصر و 

قد ارتبط مفهومه بما ،مختلفةةالفصاحة الذي مر بمراحل تاریخیمما سبق نستنتج أن مفهوم و 
:یلي 

:االستعمالمفهوم كثرة –1

إن ،تبرر بعض القواعد النحویةستعمالفكثرة اال:ستعمالبت إال بكثرة االثالفصاحة ال ت
لم ترد أن تشغل ،و ألنك إنما أردت به مقدما،زیدا عبد اهللاذلك قولك ضرب ،و األصلتخالف

هو عربي ،و فمن ثم حد اللفظ أن یكون فیه مقدما،ٕان كان مؤخرا في اللفظو الفعل بأول منه 
ه ـــــــــــــــــــــــــبكثرة استعمالحته المثال ورد الفاعل مؤخرا في الرتبة واستدللنا على صففي هذا .2"جید

.به األخذما یمكن و ستعمال فالجید یعني شیوع اال،في العربیة

عامة العرب لذلك أو هو استحسان اللغویین باالستحسانالمقصود :االستحسانمفهوم –2
قالت ،سمعنا من العرب،هو من كالمنا:كقولهم، عدم الكراهیةو یعني القبول ،التركیب
والفتح في ...الحاليالعصر من كان في ینعمنهلو " :سمعنا من العرب من یقول" ه ومن،العرب

.3"أقیس هذه األفعال جید وهو 

كالم الفصیح هو الكالم الزاخر الف،دلت الفصاحة على التعبیر البلیغ:مفهوم التعبیر البلیغ–3
واضح المعنى،فالكالم الفصیح هو ما كان سهل اللفظ" ،المحسنات البدیعیةو بالصور البیانیة 

ال مخالف و ،ال متكلفو ال ممجوجو ال مستكره ،فصیح المفردات،متالئم الكلمات،كسبجید ال

.33، ص 1، د ت، ج 1، المطبعة الرحمانیة، مصر، ط البیان و التبیینالجاحظ أبو عثمان، -1

.34ص 1،، ج 3عالم الكتب القاهرة ، ط ، الكتاب، )م 1955/ ه 1483( ویه أبو بشر سیب–2
187،صالمرجع السابق،السیوطيجالل الدین - 3
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ولیس في ،تراكیبهو غیر خارج عن الوضع العربي في مفرداته ،و صرفهاو لقواعد العرب في نحوها
.1"تعقید معنوي ال ،و ولیس فیه تعقید لفظي،تنافركلماته 

خروج عن قواعد لا،و المحسنات البدیعیةو إلى التعبیر بالبیان االلتفاتفالفصاحة ال تعني 
ألن مخافته  فالفصاحة ال تعني إهمال الجانب النحوي،وها في أسالیب كالمهمسنالعرب التي 

.تلغي الفصاحة

الذي هو مخالفة اللغة ،ابل اللحنالفصاحة في مقاستعملت:العربیةمفهوم الموافقة لقیاس / 4
.أصواتهاألفاظها أو داللة وأ،وصرفهانحوها في 

:الخصائص التركیبیة للغة العربیة الفصحى/ج

المستوى الصرفیالمستوى ،المستوى الصوتي( تتألف اللغة اإلنسانیة من أربعة مستویات 
فاللغة نظام من األدلةمنها،نظام كلتختلف كل لغة باختالف ،و )المستوى الداللي ، و التركیبي

هذه األصوات تتألف فیما بینها ،و هي مجموعة من األصوات التي تؤدي دالالت مختلفةأو 
عرب توصل علماء تتبع كالم الو االستقراءمن خالل ،و ذلك النظامفرضهاتتشكل في قوالب یو 

التي تسمى بالنحو و من الناحیة التركیبیة على قواعد أن هذه اللغة تعتمد إلىاللغة العربیة 
وقد عرفه " .غیرهو هو انتحاء سمت كالم العرب في تصریفه من إعراب : " النحو ،و العربي

أعلم أن النحو هو أن تنحو معرفة كیفیة التراكیب فیها من الكالم لتأدیة أصل :" السكاكي أیضا 
رز ـــــــــــــــــــــــــقوانین مبنیة علیها لیح،و كالم العربءاستقراالمعنى مطلقا بمقاییس مستنبطة من 

.2"من الخطأ في التراكیب من حیث تلك الكیفیة 

. 118م، ص 1996، دار القلم، دمشق، البالغة أسسها و علومها و فنونهاعبد الرحمان حسن المیداني، - 1
القاهرة ، ط ، ، دار الشروقمدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي، الداللةالنحو و محمد جماسة عبد اللطیف ، –2

.30م  ص 12000
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القواعد و أي هو مجموعة القوانین ، فالنحو هو إذن النظام الذي یتألف منه الكالم العربي
التي تتركب ،و االستقراءطریق المستنبطة من كالم العرب عن ،التي تقوم علیها اللغة العربیة

:وهذه القوانین هي على النحو التالي ،منها الجملة العربیة

:المسند إلیه و الجملة مفهوم المسند اعتماد/ 1

ول ـــــــــــــــــــو بهذین العنصرین یمكن الحصإلیه،یخضع الجملة العربیة لمفهوم المسند والمسند 

جد المتكلم یوال ،ني واحد عن األخرىغهما ما ال یو " ،الفائدةعلى جملة مفیدة تتم من خاللها 
ومثل یذهب عبد ،عبد اهللا أخوك" :هو قولك،و المبني علیهودأ أالمبتاالسمفمن ذلك ،بدامامنه
بین كما 1،..."االبتداءمن اآلخر في ااألول بدسملالكما لم یكن ،االسمالبد للفعل من ، و اهللا

هما ،و بهماوالذي ال یستقیم الكالم إال ، المسند إلیه هما عماد الجملة العربیةو أن المسند سیبویه
فاألول مسند ،هذا أخوك،و عبد اهللا أخوك: ضرب لنا مثال ،الخبرو كالمبتدأ االسمیةفي الجملة 

أي إسناد الخبر للمبتدأ حتى تحصل الفائدة من خالل ،الثاني مسندوإلیه
بحیث ،ذهب عمر:،كقولكإلى بعض وكذلك األمر بالنسبة للجملة الفعلیةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضمهم

.أسند فعل الذهاب إلى عمر

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما وضحنفعال،سواء كان المسند ،إلیه هو أن یسند إلیه ما تتم الفائدة بهسنادواإل

.عمرجاء :الفعلمثال السابق،في المثال 

.إلیهمسند :عمرو مسند،:جاء-

.مسند إلیه:زید،و مسند:فاألخ،زید أخوك:نحواالسمو 

أناجملة مسندة إلىوالتاء،وجلس التاءفعل مسند إلى :فجلس:جلستأنا :جملةأو مثل 

.23المرجع السابق، ص، 1ج ، الكتاب،سیبویه–1
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).مسند :)جلست ( إلیه،مسند:أنا(

:من خالل هذه األمثلة نستنتج أن اإلسناد نوعان و 

زء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفعل والفاعل ، فالفاعل ج: ویتم بین عنصرین أساسیین هما : اإلسناد الفعلي–أ 

واألصل بالنسبة ،لعنصریندون هذین الوال یمكن أن یكون هناك إسناد فعلي من، من الفعل
لإلسناد الفعلي أن یكون الفعل أوال ثم الفاعل ، لذلك وجب أن یقع الفاعل مؤخرا عن عامله فإن 

.1تقدم عنه لم یعرب فاعال 

:أمثلة

.زیدإسناد فعل القیام إلى إلیه،مسند ):زید( مسند،):قام (زید،قام -

في هذه الحالة ال ، و إلى زید) قام ( إسناد جملة ،مسند:)قام ( ، مسند إلیه:)زید ( ،زید قام-
علیه فاإلسناد ، و لهذا وجب تأخیر الفاعل عن فاعله حتى یتم اإلسناد الفعلي،یوجد إسناد فعلي

مرفوع أسند اسم" هو ،و نائب الفاعلو وهناك نوع آخر هو بین الفعل ، الفاعلو الفعلي یتم بالفعل 
فعل ( :علىنحصلو إلیه،فیصبح بذلك نائب الفاعل مسند . 2..."إلیه فعل مجهول أو شبهه 

).مسند إلیه + مسند = نائب فاعل + 

الخبر هو ،و الخبرو المبتدأ :همااثنینیتم بین عنصرین االسمياإلسناد : االسمياإلسناد / ب 
وهو المبتدأ المرفوع ،افع المنفصل بالكافر غیر الوصف ال،الجزء الذي یكمل الفائدة مع مبتدأ

.هو المبتدأ نفسهو بعامل لفظي 

:التاليیكون على النحو و جملة،مفرد و :نوعانالخبر و 

.495، ص 1997، بیروت،  2، المكتبة العصریة ، ط نحو اللغة العربيلنادري،محمد أسعد ا- 1
.503صالمرجع نفسه،- 2
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زید :مثلأو كان جامدا أو مشتقا جمعا،ما كان غیر جملة سواء كان مثنى أو :المفردالخبر -
.. .رحمةاإلسالم جبل،عرفة رحماء،المسلمون قائمان،الزیدان :عارف

یشترط ، و أو جملة شرطیة أو ظرفیةاسمیةهو ما كان جملة فعلیة أو جملة : الخبر جملة أما 
الرابط یكون إما ضمیرا بارزا ،و بالمبتدأعودا أن تكون مشتملة على رابط یفي الجملة الواقعة خبر 

.1ٕاما إشارة إلیهأ،و أو مستترا یعود على المبتد،أو مقدرا

: أمثلة 

مسند :خبر:فعلیةجملة ):یقوم (إلیه، مسند:زید( :یقومزید -

خبر ،سمیةاجملة :( باتهمسند إلیه  جمیلة كتا= مبتدأ = زید : ( زید جملة كتاباته -
فهما ،المسند إلیهو اللغة العربیة هي عالقة اإلسناد قوام الجملة في أنوعلیه یمكن القول )مسند

والمحكوم ،المحكوم به یسمى مسنداو ،فاإلسناد هو الحكم بشيء على شيء،ركناه األساسیان
المحكوم و فاإلسناد هو الحكم بشيء على شيء ،فهما ركناه األساسیانه، المسند إلیعلیه یسمى 

إسناد اسمي اإلسناد نوعان أنعرفنا و 2،یسمى مسندا والمحكوم علیه یسمى مسندا إلیه به 
.وٕاسناد فعلي

دهـــــــــــــــــــــــالكلمات في الجملة یؤثر فیما یلیه فیرفع ما بعانتظام: على مفهوم العاملاالعتماد/ 2

األدوات التي ،و شبههو العوامل في الفعل ،و هو ما یعرف بالعامل،و أو یجره ،مهیجز أو ، أو ینصبه
التي ترفع المبتدأ ،أو التي تنصب المبتدأ أو ترفع الخبرسخه،والنواتجزمتنصب المضارع و 

.لفظیة ومعنویة :هي قسمان،و المبتدأو والمضاف ،ف الجرحرو ، و تنصب الخبرو 

.263م ، ص 1993، 8، المكتبة العصریة ،،صیدا ، بیروت ، ط 2ج جامع الدروس العربیة، ،،  مصطفى غالییني–1
. 273المرجع نفسه ، ص - 2



الفصل األول                                                        اللغة العربیة في ظل استخدام وسائل اإلعالم 

25

المضارع من مؤثر االسمالعامل المعنوي هو تجرد و هو المؤثر اللفظي : فالعامل اللفظي 
لمبتدأ ، یعني سبب رفع كاهو سبب معنوي في رفعه و التجرد هو عدم ذكر العامل ،و فیهما ملفوظ

مثال كنصب الفعل ،لیس عامل لفظي ظاهرا،و معنويالفعل المضارع هو عامل و المبتدأ 
إذن ) أداة النصب ( ضارع بعامل لفظي فهنا نصب الفعل الم،المضارع بأحد أدوات النصب

.ما تجرد من عامل لفظي فالعامل المعنوي 

:أمثلة

.رفع بعامل المبتدأمرفوع،خبر :زید، قائم:العامل:قائمزید :العامل اللفظي-

.)إن ( العامل ) : خبر إن ( ، قائم ) مبتدأ( إن اسم: زیدا : قائم إن زیدا -

.ورفع المبتدأالمضارع،رفع الفعل :لمعنويالعامال-

:الجملة العربیة عمدة وفضلة/ 3

الن ـــــــــــــــــــــــــــــلكنهما قد یشتم،فهما عمدتا الكالم،المسند إلیهو إن قوام الجملة العربیة المسند 

منها ، و أي یمكننا حذفها دون أن یختل التركیب،على عناصر أخرى سماها النحاة فضالت
لیس ألنها و یذكر لتتمیم معنى الجملةاسمفالفضلة إذن هي فه، المفعول به الذي أجاز النحاة حذ

:فالفضل في اللغة معناه الزیادة وهذه الفضلة مثل،أي لیس مسندا وال مسند إلیها،أحد ركنیه
...التمییز ، الحال،وكل المفعوالت األخرى، ل بهالمفعو 

:العربیةاإلعراب قوام الجملة / 4

ابة باإل" اإلعراب هو و ،وحدیثاقدیما وقد عرف النحاة اإلعراب معربة،اللغة العربیة لغة 
هو بیان و الكلمة،لذلك فاإلعراب هو أثر یحدثه العامل في آخر ،1..".باأللفاظعن المعاني 

.274، ص، جامعة دروس العربیةمصطفى غالییني- 1
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غیرها من الوظائف و الكلمات في الجمل ولواله ما میزنا الفاعل عن المفعول مختلف وظائف 
إذا الشيء،وأما لفظه فإنه مصدر أعربت عن " :قولهو قد عرفه ابن جني لغة في األخرى،

فلغتنا العربیة معربة .." .عنهموضح و له،و فالن معرب عما في نفسه أي مبین عنه،أوضحت 
، أن لوال اإلعراب لعد اهللا فاعال  " نما یخشى اهللا من عباده العلماء إ" :قوله تعالىأال ترى في 

بل إنه أساس اللغة ، فاإلعراب إذن لیس ضرورة فقط في هذه اآلیة الكریمة،والعلماء مفعوال به
أو بالجر أو،هو نتیجة العوامل التي تؤثر في أواخر الكلمات سواء بالنصب أو بالرفع،و العربیة
ولوال اإلعراب ،المعاني وما صار للكالم مدلول وال بالغةاتضحتولوال اإلعراب ما ،بالجزم

وعلیه ال تتم عملیة التواصل ،أیضا لتداخلت المعاني فیما بینها وبالتالي تفقد اللغة ممیزاتها
.ثاأي تصبح اللغة مجرد أصوات تنطق أو تكتب عب،التبلیغ المقصودة والمنشودة من تلك اللغةو 

:الفصحىالعربیة استعمالمیادین/ج 

فهي لغة الشعر ، تمتد جذورها إلى الماضي،تعتبر اللغة العربیة الفصحى لغة عریقة
وجماال بمجيء اإلسالم ونزول القرآن الكریم ، بحیث اتسعت رقعتها ازدادت رونقا ن،و الجاهلی

فسافرت االنتشار فكان القرآن الكریم الدافع األساسي الذي أدي باللغة العربیة إلى ،عمت العالمو 
فأول ما كان من أثار القرآن الكریم أنه جمع العرب " الغرب و بین الشرق ،و الجنوبو بین الشمال 

في سنفصلوعلیه مسلم،بل لغة كل فقط،لذا نقول إن اللغة العربیة لیست لغة العرب . 1"
:عمالهااستمیادین 

ذلك أن كتاب اهللا ،ارتباطااللغة العربیة ترتبط بالقرآن الكریم : الفصحى لغة القرآن الكریم/ 1
فالقرآن الكریم هو الحارس األمین الذي حفظ " . بلسان عربي مبین : " قال تعالى ،نزل بها

فكان سبب خلود لغة العرب ،حافظ على مقومات وجودها وذاتیتها،و لألمة العربیة كیانها
ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا لَُه ﴿:قال تعالى ،استمرار وجودهم وهي محفوظة بحفظهو 

.35ص الخصائص،ابن جني، –1
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، وللقرآن الكریم فضل كبیر على اللغة العربیة فهو )) 09(اآلیة حجرسورة ال("﴾َحلَاِفُظونَ 

یتجلى فضل ،و ولواله لذابت و اندثرت كما اندثرت غیرها من اللغات الكثیرة،روحها التي تحیا به
: مایلي أهمهاالقرآن على اللغة في أمور 

كانت اللغة العربیة قبل نزول القرآن الكریم بلهجات : وحدة اللغة العربیة و تقارب اللهجات/ أ
ارق ، وتأثر الجمیع بأسلوبه الذي مختلفة ، و لكن قبیلة لهجتها ، فلما جاء القرآن ذابت تلك الفو 

اشـــــــــــــــــــــــــــاندهو وعلى شاكلته بل وقفوا وقفة تأمل،اإلتیان بمثلهو مضاهاتهلم یستطع بلغاء العرب 
.في معجزاته 

لقد كانت البالغة العربیة تفتقد المثل األعلى:العربیةللغة القرآن الكریم هو المثل األعلى / ب
فهو معجز في ،1، فلما جاء القرآن الكریم هو المثل األعلى لكل بیان،لیه كنموذجالذي یتطلع إ

في هذا ،ال تنكرفىو ة العربیة من الحقائق التي ال تخففضل القرآن على اللغ.أسالیبهو تراكیبه 
إن اإلسالم قد جعل من اللغة لغة التعبیر العالمیة " : " مدینة إزیس" یقول بییرروس في كتابه 

ة قد مما ال یخفى أن العربی،و 2"اهستمراریتادوامها و ، التي ال مثیل لها ، لغة إنسانیة قومیة في 
بالنسبة للعرب والتي تمثلت في لغة الشعر الجاهلي الذي كان ،قطعت شوطا كبیرا في التطور

بل كان لكل ،المكانة العلیاو لمرتبة األولى للشاعر بینهم ا،و في حیاتهماألكبر و كمثل الجزء األهم 
ألما من ضربات و فالشعر عندهم أشد وقعا ،یزود ویدافع عنهاقبیلة شاعرها الخاص الذي 

اللغة العربیة جماال ورونقا دتاز قد ،و جعلوه من أولویاتهمو العرب بالشعر اهتملذلك ،السیف

ُهَو الَِّذي يـُنَـزُِّل َعَلى َعْبِدِه ﴿:تشریفا وعظمة بنزول القرآن الكریم المعجز بهاقال اهللا تعالى و 

.)09: اآلیة ( سورة الحدید " ﴾َآيَاٍت بـَيـَِّناٍت لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر 

.295المرجع السابق، ص –1
.31، المرجع السابق ، ص تاریخ األدب العربيشوقي ضیف، - 2
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ات وأجودها صالحة لكل اللغفقد كان القرآن الكریم نورا للغة و حیاة لها ، وأصبحت به أعلى 
أیضا فقد وحد القرآن الكریم اللغات ،و تمثل هویة كل مسلم غیور علیهالغة عظیمة ،مكانو زمان  

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرآن أیضا حفظ اللغة العربی،و 1في الجزیرة العربیة ، فتوحد لغة العرب لغة و لسانا

ذلك أن وحدة األمة الروحیة القائمة على القرآن بقیت سلیمة بعد أن تجزأت و الزوالو االندثار من 
عداوة بین أبناء األمة العربیة في نفس و ما نعیشه الیوم من فرقة كبیرة ،خاصة، و 2األمة سیاسیا 
ذلك بفضل القرآن الكریم و االستمراریةو الحیاة غیر أن العربیة ال زالت تنبض،البلد الواحد

المسلمون بإنشاء اهتملما ،و قواعد اللغة العربیةهنالكباإلضافة إلى هذا القرآن الكریم لما كانت 
علوم اللغة ، إذا كان الدافع األساسي لوضع تلك العلوم هو القرآن الكریم القصة المشهورة في 

َرُسولِِه ِإَىل النَّاِس يـَْوَم َوأََذاٌن ِمَن اللَِّه وَ " ﴿:قوله تعالى أعرابیا سمع أحدهم یقرأأنهذا الباب 

) .03اآلیة ( سورة التوبة " ﴾احلَْجِّ اْألَْكَربِ َأنَّ اللََّه بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَني َوَرُسولُُه 

مشركین أن اهللا بريء من ال﴾َأنَّ اللََّه بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَني َوَرُسولُُه ﴿":تعالىالشاهد في قوله و 

فتبرأ ،في الحكماالشتراكالعطف یعني ،و رفعها من باب العطفدونبكسر رسوله ". رسوله و 
هناك قصص أخرى في ،و منهاهللاما دام اهللا تبرأاهللا صلى اهللا علیه وسلماألعرابي من رسول

األسمى من وراءها هو الهدفهذا الباب التي كانت الدافع في نشأة علوم اللغة بأنواعها ، و 
رآن الكریموبالتالي حفظ اللغة العربیة من اللحن والخطأ ، و مما ال ریب فیه هو أثر حفظ الق

القرآن الكریم الواضح المعالم في اللغة العربیة ، ودوره في حفظها ، فعالمیة اإلسالم هو إقرار 
.بعالمیة اللغة العربیة

12–11، ص1996، 2، دار عمان ، ط بحوث منهجیة في علوم القرآنموسى إبراهیم اإلبراهیمي ،-1

.30م ، ص 2000د ط ، علوم اللغة العربیة ، المجلس األعلى للغة العربیة،مرابط  نادیة ، - 2
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اللغة الرسمیة لدى معظم الدول العربیة تعد اللغة العربیة الفصحة: الفصحى اللغة الرسمیة/ 2
تعتمد اللغة العربیة : ، فالجزائر مثال استقاللها، فاللغة العربیة تمثل رمز من رموز سیادتها و 

عنها  االستغناءلغة رسمیة لها ، و هي إحدى أركان الهویة الوطنیة التي ال یمكن ألي جزائري 
:ن وقد مر تطورها في الجزائر بمرحلتین أساسیتی

الذي أحل اللغة الفرنسیة محل اللغة العربیة ، ففي سنة و االستعمار مرحلة : المرحلة األولى-
فرنسا الجزائر وقد استقر لها المقام بشكل نهائي في بالدنا ، أظهر احتلتم عندما 1830

ضدها كان منع تعلیم اللغة العربیة اتخذتهاالمحتلون عدائهم الصریح للغة العربیة ، وأول إجراء 
أهم دى مقومات الشخصیة الجزائریة  و ، ألن الفرنسیین أدركوا منذ البدایة أن اللغة هي إح

قد طالت معركة اللغة العربیة كما ،و بقاؤها یعیق مشارعهمو ، وسائل ربط الماضي بالحاضر
، فإذا كانت فرنسا قد قاللاالستإلى ما بعد امتدتو االستقالل،طالت معركة الجزائر من أجل 

.11م 1970العربیة كان سنة انتصارم ، فإن إعالن 1962رحلت من الجزائر سنة 

حیث استرجعت الجزائر م،1962الجزائر أي سنة استقاللوجد أن بعد :الثانیةالمرحلة -
قررت الحكومة الجزائریة اتخاذ كل الوسائل الممكنة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة سیادتها،

:إلىفعمدت 

تأسیس جریدة رسمیة وطنیة باللغة العربیة ، وهي جریدة الشعب التي صدر عددها األول –1
.م ، و كذلك إنشاء قناة إذاعیة ناطقة باللغة العربیة 1962سبتمبر 12في 

والسید الدكتور طالب ،م أي بمجيء الرئیس هواري بومدین1967م و 1965ما بین –2
.اإلبراهیمي كوزیر التربیة ، واللذان عمدا إلى تكثیف الجهود لتحسین اللغة العربیة 

، Intellectالدولیة للدراسات الفرانكوفونیة،الجریدة، نتشارها ، اللغةالفرنسیة في الجزائرا، لقاء اللغات و محمد بن رباح–1
.بتصرف. 205، ص 2و 1، رقم 10مجلد 
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أي تعریب كل القطاعات والمؤسسات خاصة التعریب،م صدر قانون 1971في عام –3
وبعد بذل الكثیر من الجهود استطاعت الحكومة أن تسترجع مكانة اللغة والتعلیم،قطاع التربیة 

، وقد قالها من قبل الشیخ عبد 1العربیة لتصبح لغة الدولة ، ولغة اإلعالم ، ولغة التعلیم 
:الحمید بن بادیس

الجزائر وطننا

واإلسالم دیننا

والعربیة لغتنا 

سنة ، أال تستحق هذه اللغة 132مدة أكثر من وهكذا بقیت اللغة العربیة في الجزائر صا
وعرف معنى الوطنیة ، فاللغة العربیة تمثل ، عشق الجزائر،أن تكون فخر لكل جزائري

.الحضارة ، تمثل األصالة ، وهي كیان األمة الجزائریة ورمز سیادتها 

: قال عبد الحمید بن بادیس 

لى العروبة ینتســـــبُ وإ الجزائر مسلـــــمُ عبُ شَ 

من قال حاد عن أصله                 أو مـــــــات فقد كــــــذبَ 

"اللغة العربیة ، لغة الدین ، لغة الجنس ، لغة القومیة ، لغة الوطنیة المغروسة " 

: و طبیعة لغتهااإلعالمأهمیة وسائل : المبحث الثاني 

: و خصائصهااإلعالمأهمیة وسائل /أ 

.409، ص 1931، المطبعة العربیة ، الجزائر ، الجزائرتوفیق المدني،–1
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في حیاتنا المعاصرة جعلت منه معلما بارزا اإلعالمبها إن الوظائف التي یضطلع 
مرفقا أساسیا یشكل محورا للعدید من األنشطة التي تعرفها مجتمعاتنا الحدیثة، وذلك من خالل و 

دوره في التعریف بهذه األنشطة و تعزیزها في خدمة اإلنسان و المجتمع ، وقد أصبحت وسائل 
بالنسبة إلى الجمهور المعاصر شیئا مفروغا منه، حتى إنه لیصعب على معظم الناس اإلعالم 

الجماهیري باتت تهیمن اإلعالمإن وسائل : ، ونستطیع القول اإلعالمتصور العالم دون وسائل 
على حیاة اإلنسان المعاصر بإمكانیاتها الكبیرة ووسائلها المختلفة التي تعتبر األكثر قوة 

ومعایشة في عصرنا الحاضر، لذا وجب التأكید على أهمیة وسائل اإلعالم تخدامااسو 
:، وتتمثل هذه األهمیة فیما یلي 1جتمعداخل الماالتصالو 

ألفراد المجتمع المعلومات الخاصة بالبیئة واألخطار المحیطة بها، مما االتصالیوفر –1
واألمن داخل المجتمع وخارجه، فالفرد یكون على درایة تامة لما االستقرارینعكس على دعم 

یجري حوله، وحول بیئته من تغیرات، فیستطیع التأقلم مع بیئته، مستعدا لمواجهة األخطار 
الالزمة أو النصائح االحتیاطاتالمحیطة بها، مثال بإعالم المواطنین بوجود زلزال وما هي 

كالنشرة الجویة التي تحذر السائقین من هطول أمطار المتبعة لمنع حدوث أضرار أو مثال
.غزیرة لتفادي حوادث المرور

الترابط أو التقارب بین أفراد المجتمع و عناصره، ودعم التفاعل بینهم االتصالیحقق –2
، فقد كان قدیما یصعب التواصل بین أفراد المجتمع االجتماعيفیؤدي بذلك إلى تحقیق التماسك 

، أو المشقة في الحصول علیها، أما اآلن فقد أصبح العالمالواسع االتصالئل وساالنعدام
تستطیع ،اللغات مجرد قریة صغیرةو المدن المتعدد الثقافات و المترامي األطراف ، الكثیر البلدان

.تشاء ووقت ما تشاءمراسلة من 

م، ص 1993، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر، االتصال في مجاالت اإلبداع الفني الجماهیريمحمد عبد الحمید، –1
.بتصرف.22
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على المحافظة على الهویة الثقافیة للمجتمع، بنقل تراثه من جیل إلى االتصالیعمل –3
الذي یعتبر أحد المحددات األساسیة للنظام االتصالآخر، وتعریف األجیال الجدیدة بهذا 

.1الثقافي في المجتمع

إن اإلعالم في عصرنا الحدیث قد اتخذ صورا وأشكاال عدیدة ، خاصة مع التطور العلمي –4
المیة بین المرسل والمتلقي، مما جعل الوسائل اإلعالمیة عالكبیر، فتعددت الوسائط اإلوالتقني

تأخذ حیزا مهما في حیاة الناس ، بل أصبحت تمثل جانبا أساسیا من حیاتهم و معیشتهم، فهذه 
الوسائط جمیعها قد استخدمت في مجاالت تعزیز القیم الروحیة، والتأثر السیاسي والثقافي 

فائز الصائغ في المجاالت األساسیة لوسائل في الناس ،هذا كما یذكرالدكتورياالجتماعو 
) المسرح و السنماو والتلفاز ة الصحافة و اإلذاع(االتصال

الجانب األهم من ذلك كله أن و " ،و النشاط البشريلالختالطفهذه كلها تشكل فرصا جیدة " 
.انتشارهالتلك الوسائل تأثیرا مهما على تطویر اللغات و 

من االتصالتتعدد أدوات ،و تختلف وسائل اإلعالم من مسموع و مسموع مرئي إلى مكتوب–5
ثم الحاسب اآللي والهاتف السینما ،و الفیدیوو والتلفاز ) الرادیو ( ،والمذیاع جهاز تسجیل الصوت 

إلنسان وهذه كلها أدوات تصل ا)األنترانت(العنكبوتياالتصالوأنواعه، وشبكة . بكل أشكاله
البصریة و وتقرب البعید منهم ، بل وتمكن اعتبار جمیع األجهزة واألدوات السمعیة باإلنسان،

. التي اخترعها اإلنسان حتى وقتنا الحاضر 

أجهزة و ) عبر األقمار الصناعیة االتصالأجهزة ( ضمنها وسائل اإلعالم الداخلي و الخارجي 
التعامل و لالتصالكلها وسائل ،الحدیثة) اإللكترونیة ( التقنیات التربویة التقلیدیة و التعلیم 

.بتصرف. 23محمد عبد الحمید،  المرجع السابق ، ص –1
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األفراد و األجهزة یتخاطب الناس و طریق هذه األدوات عن ،و 1غیر المباشراالختالطاالجتماعيو 
.األفكارو ینقل بعضهم إلى البعض اآلخر المعرف و الخبرات و اآلراءالجماعات ویتبادلون و 

جنسه في مجتمعه عن طریق هذه األجهزة یتواصل مع أبناء هكذا فإن اإلنسان المعاصر و 
كالفیس االجتماعيخیر مثال على ذلك برامج التواصل ، و مستغنیا عن تواصله المباشر بهم

في ذلك كله ما یكسب هذه األدوات قدرا كبیرا من و ، ... بوك و التویتروالواتسابوالفیبر وغیرها 
.الخطورة من یجعلها في الوقت نفسه أدوات ال تخلو ، و اللغةاكتساباألهمیة في و القوة 

، فهناك خصائص تمیز االتصالأما إذا أردنا الحدیث عن خصائص كل واحدة من وسائل 
كل واحدة منها ، و تؤثر في طبیعة وظائفها و أدوارها ، فالمطبوعات تتمیز بأنها تحتاج إلى 

االتصاللجماهیر وسائل همة المطلوبة مساهمة أكبر من جانب جمهورها بدرجة تفوق المسا
األخرى ، ذلك ألن المطبوعات ال تواجه جمهورا بمتحدث یسمعه كما یفعل الرادیو أو یشاهده 

أو العرض السینمائي ، ولهذا یسمح المطبوع بحریة أكبر في التلفزیونكما هو الحال في 
ات تمتاز بین الوسائل إن المطبوع: ویمكن القول .2وما شابه ذلكاالستفساراتو التخیل 

تتیح له فرصة التحلیل ،و اإلعالمیة بأنها الوحیدة التي تسمح للقارئ بقراءة الرسالة أكثر من مرة
أي تسمح للقارئ بتطویر الموضوع وصیاغته ،قارئ منتجفیصبح بذلك،ٕاعادة البناءمو الهدو 

ن األفضل تقدیمها تشیر التجارب إلى أن المواد المعقدة م،و كیفما شاء وفقا لوجهات نظره
، حتى یستطیع القارئ تحلیل تلك الرسالة وفهمها، كذلك من األفضل مطبوعة من تقدیمها شفهیا

بینما ال . متخصصة والجماهیر الصغیرة الحجمالمطبوع للوصول إلى الجماهیر الاستخدام
لیس و حیث إن غالبیة الناس أصبحوا مشغولین المستمع،یحتاج الرادیو إلى مجهود من جانب 

لدهم وقت للتفرغ للقراءة أو المشاهدة فقد أصبح الرادیو الوسیلة الوحیدة التي تبقیهم على علم 

.بتصرف. 24محمد عبد الحمید، المرجع السابق ، ص –1
.بتصرف25المرجع نفسه ،ص - 2
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لمواجهي باالتصاالیحدث، و الرسالة المذاعة قد تكون أكثر فعالیة من الرسالة التي تنقل بما 
لتلفزیون فهو أما ا. 1قویا كالموسیقىانطباعاألنه یمكن تقویتها بالمؤثرات الصوتیة التي تترك 

أكثر من الرادیو، ألنه یحتاج إلى حاستي السمع و البصر ، فال یستطیع المشاهد انتباهایتطلب 
هو یسمع إلى و أن یفعل شیئا آخر وهو یشاهده، في حین یستطیع أن یقرأ أو یقود السیارة 

س له مشاهد التلفزیون یدمج تماما في المشاهدة ألن مضمون التلفزیون محدد ولی،و الرادیو
مضمونا مجردا ، فالمشاهد یسمع و یرى ، بینما مستمع الرادیو یتیح الفرصة لخیاله لكي یصول 

.2أكبرانتباهیجول ، إذا فالتلفاز أكثر قوة ألنه یجذب المشاهدین وقتا طویال و یحتاج إلى و 

، خصوصیة تكنولوجیة معینة )صحافة إذاعة ، تلفزیون ( هكذا نجد أن لكل وسیلة إعالمیة و 
تترك أثارها البالغة األهمیة على المستخدم لها، وأیضا لم نعد نتحدث عن الخبر الصحفي 

نتحدث عن الخبر اإلذاعي والتلفزیوني وندرسهما كأنواع تنتمي إلى ندرسه، بل أصبحناو 
.3الصحافة المرئیة،و الصحافة المكتوبة و الصحافة المسموعةمجاالت مختلفة في

هذا بالنسبة إلى وسائل ما بات یعرف باإلعالم التقلیدي ، الذي بدأ رحلته التاریخیة 

أما اإلعالم الجدید الذي نعایشه الیوم إلى جانب اإلعالم ،و بمیالد الطباعة والصحافة المطبوعة
من أبرز وسائله الصحافة الرقمیة و ، االتصالالمعلومات و لوجیا التقلیدي فهو ثمرة من ثمار تكنو 

المسموعة والمرئیة و أو اإللكترونیة ، التي تجمع بین خصائص الوسائل اإلعالمیة المكتوبة 
بالتفاعلیة التي و المعلومات و الخصائص تتمثل في السرعة في نشر األخبار تتمیز بعدد من و 

للجمهور للمشاركة في إبداء الرأي و كتابة التعلیقات، و إمكانیة السرعة تعني إتاحة الفرصة 

بتصرف. 105م، ص 1993، المكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، لعامااالتصال بالجماهیر و الرأيمحي الدین عبد الحلیم ،–1
.بتصرف. 366م، ص 1975، دار الفكر ، القاهرة ، األسس العلمیة لنظریات اإلعالمجیهان رشى ، –2
بتصرف . 61م ، ص 2000، دمشق ، 2، ط ، مدخل إلى الصحافة ،نظریة و ممارسةأدیب خضور –3
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.واإلضافةفي التعدیل 

ثورة المتقدمة على صعید اإلمكانیات التي أتاحتها تجدر اإلشارة إلى أن هذه الحالة اإلعالمیة و 
لة والمعلومات قد حملت معها إیجابیات عدیدة لصالح الجمهور المستهلك للرسااالتصاالت
: ، تتمثل فیما یلي 1اإلعالمیة

لدى الجمهور بین الوسائل اإلعالمیة التي یتعامل معها سواء الوسائل االنتقاءالقدرة على –1
مع إمكانیة المشاركة في ما یتم مشاهدته في الرقمیة،الوسائل اإللكترونیة ،و التقلیدیة المعروفة

برامج التواصل و كالهاتف والبرید اإللكتروني االتصالالبرامج التلفزیونیة من خالل وسائل 
.االجتماعي

إمكانیة إلى األفكار و المعلومات بكل حریة و من دون وساطة الجهات التي كانت تحتكر –2
.خاصة الحكومات صاحبة هذه الوسائل تاریخیا، طویال هذه الوسائل اإلعالمیة

إلى االرتهانهو ما یعني عدم ،و 2ومتابعتها التنوع الكبیر في البرامج التي یمكن مشاهدتها –3
.جهة واحدة تحتكر هذا اإلنتاج التلفزیوني 

المشاركة و االتصاالتالخروج من إطار العزلة على الفرد والمجتمع إلى مجاالت أرحب من –4
.المعروفة 

قیود إتاحة المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة عالیة ال تستطیع أیة جهة أن تفرض علیها –5
.الرقابة والتشویش

د ط ، دار الینابیع و التوزیع ،عمان ، رابطة األردنیین، ل ثورة المعلومات، مستقبل الثقافة العربیة في ظتیسیر أبو عرجة –1
بتصرف. 158م ، ص 2000، 
.159تیسیر أبو عرجة ، المرجع نفسه ، ص –2
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قدرة الوسائل اإلعالمیة و خاصة التلفزیون على وضع األجندات السیاسیة للدول بما ینتجه –6
.1من أخبار و معلومات تفرض المنافسة الضروریة لهذه األجندات

تعرف الشعوب على أنماط حیاة وثقافة ومستویات الشعوب األخرى، خاصة لجهة التقدم –7
ي تعیشه الدول المتقدمة ، مقارنة مع أشكال التخلف واألمیة والفقر التي تؤرخ تحت العلمي الذ

.أثقالها بعض الشعوب 

الثقافي بین الشعوب من ثقافات مختلفة بما االتصالاإلعالمي و االنفتاحقیام أشكال من –8
.یعزز الشعوب بوحدة الهموم اإلنسانیة

لمیة عن بعد من خالل ما تتیحه األقمار الصناعیة إمكانیة المشاركة في المؤتمرات الع–9
.متعددةمن التقدم الراهن في المجاالت الاالنتفاعتمثل هذه المشاركات ، وهو ما یعني محاولة 

، خاصة مع التنافس الذي یتم بین المحطات الفضائیة 2سقف الحریات اإلعالمیة اتساع–10
.اتها بالجرأة و محاولة عما وراء األخباربما تقدمه من برامج حواریة تتسم ببعض طروح

اللغویة لثورة المعلومات في مجال المفردات والمصطلحات التي تدخل عالم االنعكاسات–11
، وتصبح بمرور الوقت معربة تثري القاموس اللغوي العربي في التعاطي مع االتصالاإلعالم و 

.تطورات العصر المستفیدة من ثورة المعلومات

خبة التعامل مع وسائل اإلعالم اكتساحالجیل الناشئ من األطفال في استفادةانیة إمك–12
.3اللي الذي تغذیه هذه الوسائل بما تقدمه من معلوماتتوسیع اإلطار الدو 

160.، المرجع السابق، ص مستقبل الثقافة العربیة في ظل ثورة المعلوماتتیسیر أبو عرجة ، –1
42ع السابق، ص ، المرجالجماهیريالفنفي مجاالت اإلبداع االتصالمحمد عبد الحمید ،–2

.70، المرجع السابق ، ص مدخل إلى الصحافة نظریة و ممارسةأدیب خضر ،–1



الفصل األول                                                        اللغة العربیة في ظل استخدام وسائل اإلعالم 

37

: اللغة اإلعالمیة /ب

تعتبر اللغة إحدى الركائز األساسیة لإلذاعة و التلفزیون ، كما للصحافة و السینما والمسرح 
أساس للتعبیر عن و لالختالطهذه الوسائل تؤدي وظائفها بمساعدة اللغة و التي هي وسیلةو 

، و العالقة بین اإلعالم و اللغة في عالقة عضویة ال تفصم ، شأنها في ذلك شأن األخبار
أمه ، فكما یصعب على الطفل أن ینمو نموا طبیعیا و یكتسب معطیات و العالقة بین الطفل 

و یعبر عنها بصورة تلقائیة دون أمه ، فكذلك فإن اإلعالم ال یمكن أن یجد الحیاة من حوله 
التربة الخصبة التي ینمو فیها و المجال الذي یمارس فیه نشاطه من دون لغة تصوغ رسائله 

بین االتصالتنقل األفكار التي تتضمنها و كذلك فإن اللغة اإلنسانیة ستؤول إلى الذبول دون و 
ري من خالل إحدى وسائل اإلعالم التي هذه اللغة األدبیة من الذوق الفني أفراد المجتمع البش

ما توصف به اللغة العلمیة من تجرید نظري، إنما نرید باللغة اإلعالمیة أنها لغة الجمالي، أو 
.1عادي، فهي في جملتها فن یستخدم في اللغة بوجه عاماجتماعيبنیت على نسق علمي 

:مفهوم اللغة اإلعالمیة-1

یوضح الدكتور عبد العزیز شرف مفهوم اللغة اإلعالمیة بأنها عبارة عن ظاهرة مركبة 
إن اللغة اإلعالمیة هي ظاهرة مركبة خاضعة : " خاضعة لمظاهر النشاط الثقافي حیث یقول 

لكل مظاهر النشاط الثقافي من علم و فن و موسیقى و فن تشكیلي، هذا إضافة إلى جانب 
".و الموضوعات العامة االقتصادلتجارة و السیاسة و ا

أن اللغة اإلعالمیة هي في الواقع الفصحى السهلة المبسطة * : یضیف عباس محمود العقاد و 
في مستواها العلمي مؤكدا على ضرورة التركیز و تعمیم هذه اللغة، حیث 

، الكتاب المصري للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة ، مصر ، د ط ، المدخل إلى وسائل اإلعالمعبد العزیز شرف، –2
.223م ، ص 1999

1
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الم هي الفصحى مطلبا عسیر المنال، فلغة اإلعالفصحى لغة اإلعالم لیساستعمال: " یقول 
.1"السهلة المبسطة في مستواها العلمي

ناتج، اتصالاللغة اإلعالمیة بأنها لغة تهدف إلى أهدافیضیف الدكتور شرف عبد العزیز و 
الحیاة عن یقوم على أساس الوضوح و السهولة و السالسة و التبسیط، فهي لغة عملیة تعبر 

اتصاالتتضمن و اللغة اإلعالمیة هي لغة تقوم على الوظیفة الهادفة " اإلنجازو العمل و الحركة و 
ناجحا أساسه الوضوح و السهولة و السالسة و التبسیط فهي لغة عملیة تعبر عن الحیاة و 

إن اللغة : " ، و وصفها أیضا بأنها فن تطبیقي، حیث قال2"الحركة و العمل و اإلنجاز
أن یؤدي و ذاته و إنما یهدف إلى تحقیق غایات معینة لغة فن تطبیقي ال یقصد لاإلعالمیة

التسویق و وظائف محددة و منها اإلخبار و اإلعالم أو التفسیر أو الوضوح و التسلیة أو اإلمتاع 
3".االجتماعیةالتعلیم أو التنشئة و أو اإلعالن 

الخصائص إذن اللغة اإلعالمیة لغة عملیة تمتاز بالتبسیط و السالسة و السهولة، وهذه
لأللفاظ والتعبیرات الجدیدة التي یحكم بصالحیتها االتساعتجعلها تنبض بالحیاة و 

المعاصرة االتصالیقتضي تعمیم الفصحى المشتركة في مرحلة و الذوق و الشیوع، و لالستعمال
جهدا متواصال لتعمیم هذه الفصحى المشتركة و اإلفادة من خصائصها األصلیة، ذلك أن 

م، فاختیر عضوا في مجمع اللغة العربیة بمصر 1889جوان 28ولد محمود عباس العقاد في مدینة أصوان بصعید مصر *
م، و اختیر عضوا مراسال في مجمع اللغة العربیة بدمشق حصل على جائزة الدولة التقدیریة في األداب عام 1940عام 

توفي سنة " عبقریة علي " و " عبقریة محمد " لفرنسیة ، إل ا" هللا"م، ترجمت بعض كتبھ إلى اللغات األخرى 1959
.م1964

.104، دار الجیل ، بیروت، لبنان ، د ط ، د ت ، ص ، اللغة العربیة و الفكر المستقبليعبد العزیز شرف –1
.498، المرجع السابق، ص المدخل إلى وسائل اإلعالمعبد العزیز شرف ،–2

.104، المرجع السابق، ص بیة و الفكر المستقبلياللغة العرعبد العزیز شرف ،1
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یخفي ٕاذا كان مضمونها و التي تشكل مقیاس نشاط الناس و عالقاتهم وسائل اإلعالم هي
.طبیعتنا

.1فإن الوسیلة اإلعالمیة ذاتها تتفاعل مع القالب الثقافي الذي تعمل في إطاره

:اللغة اإلعالمیةسمات / 2

غویة العربیة، التي وضعها أهل إذا كانت اللغة اإلعالمیة تحرص على مراعاة القواعد الل
هي البساطة و ختصاص، فإنها تحاول أن تحرص على خصائص أخرى في األسلوب، اال

والصحة وقد بیناالختصار و الجالءو األصالة و التأكید،و النفاذ المباشرو الموضوع واإلیجاز و 

:وهي كالتاليممیزات اللغة اإلعالمیةو دكتور شرف عبد العزیز بعض سمات ال

: عن الكلمات الزائدةاالستغناء/ 1-2

اللغة اإلعالمیة تستغني عن الكلمات الزائدة مثل أدوات التعریف التي ال حاجة إلیها، فهي 
ة اإلعالمیة تحتاج ــاللغفأصبحت "والـال تستغني عن أدوات التعریف الالزمة بأي حال من األح

.مثل شبت النار في القریةكلمات الزائدة كأداة التعریـف التي ال لزوم لهـــا،عن الاالستغناءإلى 

.2"أما أدوات التعریف الالزمة فال تستغني عنها اللغة اإلعالمیة بحال من األحوال

:اإلستغناء عن األفعال التي ال قیمة لها /2-2

الممیزات المتعلقة و عن األفعال التي ال قیمة لها یعتبر من أبرز السمات االستغناءفي الواقع أن 
كمـا تستغني اللغـــة اإلعالمیة عن األفعــال التــي ال قیمة لها" باللغة اإلعالمیة 

.234ص ،المرجع السابق،عبد العزیز شرف –2
.234ص ،المرجع نفسھ -2
.234ص السابق،المرجع1
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.1"أعد بحثا: قول نث تكون أقوى في لغة اإلعالم حین قام بإعداد بحث، بحی: مثل

:عن أحرف الربطاإلستغناء/3-2

كذلك تمتاز اللغـــة اإلعالمیة بأنها تستغني عن حروف تسهم في تحقیق الربط بین مختلف و 
. عن أحرف ربط الكلماتاالستغناءكما تجمع هذه اللغة اإلعالمیة إلى " الكلمات 

:اإلستغناء عن الصفات و ظروف المكان و الزمان /2_4

ظروف و تستغني أیضا عن الصفات أن اللغة اإلعالمیة یشیر الدكتور شرف عبد العزیز إلىو 
المكان و الزمان ظروفو عن الصفات تستغني لغة اإلعالمو : " الزمان، حیث قالو المكان 

:دمرت السیارتان تدمیرا ، وتقول لغة اإلعالم : أحرف اإلضافة مثل و 

ثمانیة عشر طابقا، بدال دمرت السیارتان ، ومن هنا تؤثر اللغة اإلعالمیة أن تقول ، عمارة من 
من عمارة عالیة من ثمانیة عشر طابقا، كان من الذین غادروا القطار بدال من كان بین الذین 

.2"غادروا القطار

:اإلستغناء عن األسماء المعروفة /2_ 5

جاء من اإلسكندریة، بدال من : وفي الواقع أن بیان األسماء المعروفة فتؤثر أن تقول 
اإلسكندریة في الوجه البحري، وال تمیل اللغة اإلعالمیة إلى الجمل الطویلة فتؤثر أن تقول جاء

.المناقشة مدة تقرب من ساعتیناستغرقتالناقشة نحو ساعتین، بدال من استغرقت

.235،ص المدخل إلى وسائل اإلعالمعبد العزیز شرف، –1

.235،  ص المرجع نفسھ-2
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:ستخدام األلفاظ البسیطة الواضحة ا/ 6-2

البسیطة تسهم في تحقیق الرغبة في قراءة مختلف و مما ال شك فیه أن العبارة الواضحة 
أن اللغة اإلعالمیة تمتاز باستخدام الكلمات و الكتب، و المقاالت و العبارات المنشورة في الصحف 

أهم سمات الكلمات القصیرة المألوفة على كل ما عداها من كلمات " السهلة و البسیطة، و من 
.1"طعن سافر بدال من،و فتستخدم، حریق بدال من أتون

: المرونة و القدرة على الحركة / 2_7

لغة حركیة تسهم في كسب جمال اللغة ،فهي كونها قادرة على الحركةإلعالماتمتاز لغة
فاللغة اإلعالمیة " ،ستحداث كلمات من المادة العربیة التي تسد الحاجة إلى التعبیر الحضاريوا

لمنجزات الحضارة ستیعابهاافي هذه الصفة تتمثل و القدرة على الحركة و تمتاز أیضا بالمرونة 
الجمال شرط أساسي ألي ،و هذه المرونة هي التي تكسبها جمالها،و واقعیة الجدید،و روح العلمو 

في على أن اللغة اإلعالمیة العربیة تؤثر اإلفصاح في التعبیر عن ذلك كله تارة بالتنقیب ،لغة
قرب أو بعید على ما طرأ في المادة العربیة التي نملمات العربیة التي تدل مكانز اللغة عن الك

2."تسد الحاجة إلى التعبیر الحضاري في حیاتنا الراهنة

:خصائص اللغة اإلعالمیة/ 3

بسیطةو هناك عدة خصائص تمتاز بها اللغة اإلعالمیة، من بینها كونها عملیة، 

. الوضوحو حتوائها على أسلوب الدقة واحیویة، و 

.235، صاإلعالمالمدخل إلى وسائل عبد العزیز شرف، –1
.236المرجع نفسه ،ص - 2
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:فیما یلي نفصل هذه الخصائص و 

خصائص لغة اإلعالم و أكثرها بروزا و یرجع ذلك إلى الوضوح من أبرز : الوضوح/ 1
جمهورها من ناحیة أخرى، فإذا كانت طبیعة وسائل اإلعالم من ناحیة و إلى خصائص 

استرجاعهالكلمات غیر واضحة في الرادیو مثال فقد المستمع المضمون المقدم و لم یستطع 
المعاني واضحة و الجمل و عن غموض منه لذا یجب أن تكون الكلمات االستفهامللتأكد منه أو 

.حتى تحقق أهدافها

وهي تنحصر في ثالثة أمور إن البساطة مطلوبة في اللغة اإلعالمیة ،: كونها بسیطة/ 2
من دون و آلیا، قولالمٕانجاز الجمل، فالتواتر یسمح بالنقاط و تواتر عدد كبیر من المفردات 

لتأمین ،و قصر اللفظ یسمح بقراءتها سریعا، و إنجاز الجملة یمنع عنها التعقیدو عناء، 

أما السجع ، ال بد من تنامي بعض أشكال البیان و البدیع المزخرفة أو المعقدةة هذه البساط
.1الجناس فال مكان لهما في اللغة اإلعالمیة الحدیثة

:التقلیدیة لأللفاظ و التعابیر المدلوالت تخطي / 3

إلى استعمال بعض حرروندفع الم،السرعة البرقیةو جاز یإن میل اللغة اإلعالمیة إلى اإل
العبارات النموذجیة التي تدل على مضمون معین یتخطى ظاهر اللفظ بمجرد ،و المفردات البارزة

.القلقو الجواب عنها یزیل الخوفو أي : السوق السوداء:مثال، التلفظ بها

: كونها حیویة / 4

من على الرغم و بلغة سلیمة، و قد یكتب محررا خبرا أو حدیثا بأسلوب مبسط و واقعي، 
ال رغبته في الدخول إلى أعماقو یبقى ما كتبه باردا ال یثیر فضول القارئ ذللك 

.89-78ص ،مدخل إلى وسائل اإلعالمعبد العزیز شرف،–2
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الحیاةهذا عائد إلى أن المحور سعى عن إعادة و اكتشاف التفاصیل، و الظواهر الكتابیة 

تمكن أكثر األساسیة وبجفافها الطبیعي الذيبنقل أخبار الواقع بوتیرتهااكتفىإلى الحدث إذ 
من خالل لغة محددة بالقواعد الجامدة لذا علیه بقدرة كتابیة أن یعمل على وضع الحدث أو 
الموضوع ضمن إطاره الحي الذي كان فیه أن یحرك كل عنصر فیه، و أن یجعله و كأنه یرى 

.بالعین، و یسمع، و تلتقطه كل الحواس

: التجسیدو احتوائها على أسلوب الدقة / 5

الضیاع في متاهات و التجسید ضروریان ألنهما تمنعان الوقوف في مزالق الثرثرة و لدقة إن ا
ختیار الكلمة المناسبة التي تعبر عن اساطتها اللفظیة الظاهرة تكون في المفردات الغیبیة على ب

التي ال تسمح بالتداخل بین معنیین أو و الوضع أو الحالة النفسیة أو الحقیقیة تعبیرا مباشرا، 
" فعل سلبیة، ، مع أن فیها كلها معاني ردة "ثار"أو " غضب"غیر " امتعض" كثر، مثال كلمةأ

شحمة العین التي یجمع السواد " مقلة العینو "ألن الثاني أسفل من األول، " الخد" غیر " الوجنة
فالجفن " الهدب " رغی" الجفن " والسواد في وسط البیاض، " حدقة العین " البیاض، بینما و 

.1أعلى بینما الهدب هو الشعرو غطاء المقلة من أسفل 

نستنتج مما سبق أن اللغة اإلعالمیة في الواقع ظاهرة تخضع لمظاهر النشاط الثقافي من علم 
لها أهداف معینة بما فیها األخبار أو اإلعالم، أو التفسیر و فن تشكیلي، و موسیقى، و فن، و 
ا تمتاز بخصائص عدیدة منها، كونها مستغنیة عن الكلمات الزائدة اإلعالن، كمو تسویق، الو 
أنها لغة و الزمان إضافة إلى حروف ربط الكلمات، و ظروف المكان و األفعال التي ال قیمة لها، و 

قترابها الشدید من واالوضوح، و احتواءهاعلى أسلوب الدقة و الواضحة، و تتضمن الكلمات البسیطة 
.المتفق دون إسعاف أو هبوط إلى العامیةلغة الحدیث الواقعي الحسي

.273ص ،المرجع السابق،عبد العزیز شرف–1
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اإلعالمدور وسائل : المبحث الثالث 

:وسائل اإلعالم و دورها في نشر العربیة/أ 

هل إن التساؤالت التي تثار حول دور وسائل اإلعالم في نشر اللغة العربیة، أثارت جدال كبیرا
الحفاظ علیها؟و تسهم في نشرها و بالفعل تؤثر وسائل اإلعالم إجابا على اللغة العربیة، 

ٕاذاعتنا الفضائیة یساعد و ستخدام اللغة العربیة الفصحى الموحدة في صحافتنا اال شك أن 
على صهرها في بوتقة قومیة عربیة و تطلعاتنا، و أفكارنا و نظراتناو بعید على توحید رؤانا إلى حد 
تتحمل أجهزة اإلعالم في العصر الذي نعیشه مسؤولیة ضخمة في الحفاظ على اللغة و مشتركة، 

العربیة، و تقویم اللسان العربي و عنایته، و تصویب األخطاء التي ترتكب في حق العربیة، 
ها القدرة على نشر اللغة عنها، فوسائل اإلعالم لدیاالبتعادوحمایة الجماهیر العربیة من 
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الحوارات و ستعمال الفصحى في البرامج اتكریس و المصطلحات، و عتنائها باأللفاظ وا
التوصیل و القدرة على التواصل و التأثیر و هي تملك خاصیة التكرار و جتماعیة، االو السیاسیة

طلحات المصو كذلك قدرة هذه الوسائل على إثراء المعجم اللغوي بالمفرداتو بطریقة مشرقة، 
جتماع و التقنیات الحدیثة، سواء بواسطة التعریب أو االو قتصاد االو الجدیدة من عالم السیاسة 

.1شتقاق، مما یعطي لوسائل اإلعالم دورا مهما في هذا البابوااللتولیدو اأالترجمة 

قد اتفقت كافة الدراسات التي أجریت على تأثیر وسائل اإلعالم على اللغة العربیة سواء و 
یجاب أم بالسلب، فهذا من الحقائق المسلم بها، أي أن لوسائل اإلعالم الدور الكبیر في باإل

انتشار اللغة العربیة متزاید على : نشر اللغة العربیة، سواء من باب اإلیجاب أو السلب، مثال
ثالثة صفر فاصل تسعة و قد بلغ سنة ألفین و محتواها، و شبكة إنترنت في حجمه 

كما تزاید عدد مستعملي الحاسوب في الدواللعربیةباستمرار، ) %0.9( ، )2003( بالمئة إي 
من المتوقع و .م2001مالیین عام 05بحیث بلغ عدد الحواسیب الشخصیة في العالم العربي 

م، أما 2001أن ترتفع هذه األعداد مع تطور السیاسة المعلوماتیة العربیة، هذا فقط في عام 
، كما أن جل 1من المتوقع أن العدد تضاعف عشرات المراتم، ف2016اآلن و نحن في عام 

وسیلة النشر و التعبیر، و األدباء أدركوا هذه األهمیة كون وسائط اإلعالم وسائط متاحة للكتابة 
باتت الصحافة مهنة لكثیر من األدباء، و كریة، الفو األساسیة لمخاطبة القراء بإنتاجاتهم األدبیة 

لتعبیر عن مواهبهم،و قلما نجد أدیبا لم یتخذ الصحافة، و حیث وجدوها الطریقة األنسب ل
وسائل اإلعالم مهنة له، أو أداة ال غنى له عنها للنشر و الوصول إلى جماهیر القراء 

كان ذلك مبعثا لكثیر منهم للحدیث عن الخطاب الصحفي و المشاهدین، و المستمعین و 
المیزات التي تتمتع بها وسائل اإلعالم السهولة المطلوبة فیه، باإلضافة إلى و ضرورات الیسر و 

، القاھرةدارالسحاب للنشر والتوزیع، ، فن التحریر الصحفي للمجالت والجرائد،محمود عماد الدین عبد المجید–1
.32،ص2004مصر، 
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معبرا عن هموم و و الغنى المعلوماتي الذي تتوفر علیه، بصفتها سجال یومیا نابضا باألحداث، 
.1اتساعهامشكالت الحیاة على و الناس 

كان عمله في الصحافة السیاسیة الیومیة " : " المنذورعن محمد " یقول رجاء النقاش
، لقد تعرف في تلك الفترة االجتماعيفرصة لكي یزداد خبرة بالحیاة، و لكي یزداد معرفة بالواقع 

من االجتماعيبطریقة دقیقة و مباشرة على المشاكل الشعبیة المختلفة، و أدرك ما في الواقع 
.2"ل الجماهیر الكبیرةبقة صغیرة باستغالفساد رهیب، حیث تقوم ط

ملنا مع اللغةلقد الحظ في تعا: " 3"أحمد أمین " یشیر مصطفى ناصف أیضا إلى تجربة و 

ربماو عزا إلیها العجز عن التواصل، و ستعمال ألفاظ فضفاضة، االحرص الغریب على 

تغذي كان األستاذ أحمد أمین حریصا على التعامل مع كلمات عادیة، كانت الكلمة العادیة 
، طموحه إلى درس اللغة درسا واقعیا كان یرى الباحثین یستحیون كثیرا مما هو كثیر الدوران

الحقیقة المطروحة في الطریق تؤثر و ربما رأى كلمة المبتذلة عائقة دون فحص كثیر من اللغة، 
من فحصها إننا لم نكشف بعد –مع األسف –لكن الناس یستحیون و في عقولنا تأثیرا بلیغا، 

تخدمنا بفضل تغیرها عادة الكلمات العادیة ،أهمیة الكلمات العادیة السیارة التي یهملها األدباء
.4، الكلمات العادیة األساسیة هي مجمع الخطاب أو مفصلهالذي ال نلتفت إلیه كثیرا

م  2010، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بنغازي ، لیبیا ، د ط ، أزمة اللغة العربیة في المغربعبد القادر الفاسي الطھري،- 1
بتصرف. 52ص 

.بتصرف.87م ، ص 1996، 112سلسلة عالم المعرفة، الكویت ، رقم ، الحصیلة اللغویة ،أحمد معتوق -2
87م ، ص 1995الكتب الحدیثة ، وزارة اإلعالم العراقیة ، سلسلة، أدباء معاصرونرجاء نقاش –3

.126م ، ص 1995، الكویت ، 193، سلسلة عالم المعرفة، رقم ، اللغة و التفسیر و التواصلمصطفى ناصف –1
.339رجع نفسھ ، صمال–2
.32م ، ص 2005، 2، وكالة األنباء الكویتیة ، الكویت ، طاللغة العربیة في وسائل اإلعالمكامل جمیل لویس -3
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المجتمع لي في بعض األحیان أننا نغمط حقلقد یبدو: " ویضیف ناصف مصطفى قائال 
اللغة المرتبطة بتحقیق عمل محددالمجتمع أن نحفل بلغة الحیاة الیومیة، وعلینا، و حق 

واجب، فإذا اعتنینا الدفاع عنها، كل ذلكو یاء أسالیب المجتمع في دحض األشو غة السیاسة للوا
.1"بالشعر فلیس من حقنا أن نتجاهل لغة المجتمع الذي أنتج هذا الشعر 

اللغوي یتحقق بأجهزة اإلعالم اآللي في سرعة مذهلة، و هذه السعة االستعمالإن سعة 
مطلبا مهما جدا عند العرب في جزیرتهم، و لذلك قاس علماء اللغة فصاحة اللغة أو الكلمة أو 

، فإذا كانت صیاغة ذلك الخبر بأسلوب فصیح سلیم من األخطاء مراعیا استعمالهاالعبارة بكثرة 
ون قد أبلغت لغتك التي تعدها أساسا من أسس مقومات األمة إلى التركیب النحوي، فإنك تك

كما أنه من واجبنا أن ال نتناسى دور تلك المؤسسات .2قسم كبیر من األمة في یسر و سهولة
الصحفیة التي جعلت للغة حظا وافرا داخل أروقتها، فتكلف المدققین أن ال یسمحوا بخروج كلمة 

تطلبمنهم أن یحفظوا لألسلوب اللغوي متانته كما یحفظونواحدة عن مسار اللغة السلیم، 

یر، فهي مدارس من نوع للخبر أمانته، و قد أدركت هذه المؤسسات أن واجبها اتجاه لغتها كب
التي تحتسب لها، إذ إن هذا العمل الجلیل من التدقیق التنقیح من األعمال البارزةان جدید، فك

الحاضر، فهو أقرب ما یكون إلى تعلم اللغة باستماع م مقومات انتشار الفصحى في العصرأه
مسؤولیة تطویر اللغة العربیة أو مایسمى باللغة فإن على اإلعالم الیوم ،3سلیمةأخذها و 

اإلعالمي لغته الخاصة و أن لكل قسم من قسم التحریر الصحفي و المعاصرة، و العصریة 
یمیزها عن األسلوب اللغوي المتبع في مصطلحاته المرتبطة به، فلغة الخبر لها نسقها الذي و 

.32، ص ، المرجع نفسھ–4
على ، تقریر صحفي بعنوان وسائل اإلعالم تساھمفي تشكیل الذائقة اإلنسانیة وجریان لغة الضاد ، فاروق شوشة –1

.م ، بتصرف2013یولیو 12اإلماراتیة االتحاد، صحیفة األلسنة
.بتصرف.120ة ، المرجع نفسھ ، ص فاروق شوش–2
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كذلك قسم و الثقافیة، و جتماعیة الموضوعات االو التراجم و التحقیق و التحلیالت السیاسیة 
، و من هنا تعددت األنساق و األنماط فــي لغة أخرىالمنوعات الذي یعتمد على مكونات لغویة 

اإلذاعـــة والفضائیات أوجدت أن، كما 1عالصحافة وفقا للمتغیرات التـــي تجري علـــى أرض الواقـــ
تحاورهم و ترتبط بهمومهم هذه و معاصرة تتفاعل مع الناس و تقترب منهمو أیضا لغة عصریة 

.اكتسبت في الوقت نفسه طبیعة سهلة لینة تجاري العصرو مرونة خاصة اكتسبتاللغة 

أثرت و أضافت إلى اللغة العربیة عبارات ال تحصى لغة اإلعالم و نهما یكن من أمر قد و 
ر، فأجهزة اإلعالم رأس الحریة في هذا حركتها بأن جعلت فیها حیویة تتفق مع روح العص

المجال، ألنها تحرك الساكن في بحیرة اللغة، و تجعلها قادرة و حیة حافلة باإلمكانیات في 
متطلباتها، قادرة على الوفاء باحتیاجات و ة التصویر مستجیبة لكل دواعي الحیاة الجدیدو التعبیر 

عصر، حیث تجعل اللغة قادرة على على الوفاء باحتیاجات الالعصر، حیث تجعل اللغة قادرة 
هي تتماشى مع و یتطور، و ، ألن اللغة كائن حي ینمو 2تساع لما هو جدیداالستمرار الا

ف وسائلها إلى اللغة العربیة مستجدات العصر الحدیثة، لذلك فقد أضافت أجهزة اإلعالم بمختل
: لـــــى ألسنة الناس سلسلة سهلة، مثــتراكیب جدیدة مبتكرة، ألفها المجتمع علو عبارات و كلمات 
... .نترنت، اإللكترونیةو، الكمبیوتر، اإلـــون، الرادیــالتلفزی

وهكذا یمكن القول، إن وسائل اإلعالم الحدیثة، یحسب لها الفضل الكبیر في إحیاء 
ترید تداولها بین عامة الناس، بعدما كانت مهددة بدعوات بغیضة و على األقل، اللغة الفصحى 

اتساع الفجوة بین أقطار األمة العربیة، فتمكنت وسائل و الكتابة بالعامیات، من أجل ترسیخ الهوة 
القضاء على اللهجات و توحید اللغة إلى حد كبیر اإلعالم من التقریب بین الشعوب العربیة، 

.3العامیة السائدة في المجتمعات العربیةو 

.م16/02/2016إسالم ویب، بتاریخ موقع مقاالتاللغة في وسائل اإلعالم، محمد األمین، -1
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صطنعوا الجدید من األلفاظ ٕاذا لم یكن مطلوب من رجال الصحافة و اإلعالم ان یو 
فال أقل من أن یطلب منهم التنسیق مع رجال المعاجم ... التركیبو ، أو النحت لتولیدوابالنقل

ول اعتماد المفردات اللغویة ، ألخذ ما توصل إلیه هؤالء المختصون من إجماع حاللغویة
الجدیدة، و العمل على غرسها في ملكات العامة باألسلوب المناسب لما یتوفر علیه رجال 

، و إذا لم یحمل االتصاللة و خطیرة في مجال اإلعالم و الصحافة من وسائل و أجهزة فعا
رجال اإلعالم مسؤولیة وضع األلفاظ و المفردات اللغویة و اعتمادها بطریقة غیر مباشرة في 

.1هذه العملیة، خاصة و أن أهل الصحافة عموما هم لغویون إلى حد بعید

لعل أبرزها ما و اللغة، في التعامل مع عموما، فإن وسائل اإلعالم قدمت كثیرا من اإلیجابیات و 
:یلي 

التراكیب الجدیدة المولودة، و العبارات و أن هذه الوسائل أمدت اللغة العربیة بكثیر من األلفاظ -
.كثیرا منها مترجم عن اللسان األعجميو 

یظهر فكریة فرعیة،ونتوءاتالوصول إلى أفكار الموضوع وصوال مباشرا دون التوقف عند -
.ذلك بصفة خاصة في نشرات األخبار و التعلیق علیها

فلم تعد تستخدم الغریب أو المهجور من ألفاظ اللغة، و تصدق هذه الخاصیة على السهولة و -
تحلیلها، مثال في الجزائریة و تقدیم الكتب القدیمة و التوعیة الدینیة، و البرامج التراثیة كالتفسیر 

، وفیه یحضر الصحفي الكاتب مع مؤلفه تلفزیونيهو برنامج و " قراءات " الثالثة یبث برنامج 
.للنقاش و التحلیل

بتصرف.، ندوة اللغة العربیة، جامعة أم القرى ، المملكة السعودیة واقع اللغة العربیة في أجھزة اإلعالمأحمد بن نعمان ،-2
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التحقق من العبارات اللغویة الخیالیة إلى حد التخلص التام أحیانا من الصور البیانیة، فأحلت -
.1العبارات المباشرة السهلة محل العبارات البیانیة

عربي العالم المن البرامج التسجیلیة و العلمیة و برامج األطفال المنتجة خارجالكثیرانطالق-
اختارتالدقة، ولقد و بمتطلبات كل من المعاصرة االلتزامبالعربیة الفصحى على نحو یحقق 

الجهات المنتجة عن عمد اللغة الفصحى حتى تحقق لهذه البرامج انتشارا واسعا، وقبوال قومیا 
.عاما

ضائیات، اللهجات المحلیة من اإلذاعتین السمعیة والمرئیة الفو في استخدام العامیات التوسع-
تقاریر و بالمستوى الفصیح في كل نشرات األخبار االلتزاممزاحمتهما للغة الفصحى صاحبة و 

األدبیة، و العلمیة و قتصادیة االو المراسلین و التعلیقات على األحداث و التحلیالت السیاسیة 
الدینیة والثقافیة، وبعض األعمال الفنیة كاألفالم والمسلسالت التاریخیة البرامج و 

واإلسالمیة،واألفالم التسجیلیة واألعمال الفنیة المدبلجة الناطقة بالعربیة، والنصوص المترجمة 
).فكل الرسوم المتحركة ناطقة بالعربیة الفصحى( لألعمال األجنبیة، وبرامج األطفال 

نسى بحال من األحوال ، أن أجهزة اإلعالم قضت على حاجز األمیة ال یمكن أن نو 

بالنسبة للمالیین األمیین الذین لم تعقهم أمیتهم عن المتابعة و المشاركة كما تقدمه هذه األجهزة 
لفضائیات في البیوت والمحالت إلى اإلذاعة، و مشاهدة التلفزیون و ااالستماعمن خالل 

.2البواديالمصانع و المزارع و و 

، رابطة أدباء الشام ، سوریا ، ص قمیحةكتاب جابر أثر وسائل اإلعالم في اللغة العربیة ، قراءة فيعبد الرحمان ھاشم ، -1
بتصرف. 35

.36عبد الرحمان ھاشم ، المرجع السابق ، ص –1
123فاروق شوشة ، المرجع السابق ، ص –2
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ٕاذا كانت هناك أهداف سیاسیة تقف وراء إنشاء العدید من وسائل اإلعالم األجنبیة الناطقة و 
العربیة، وزیادة استخدامها في كافة باللغة العربیة، إال أن هذه الوسائل تسهم في نشر اللغة 

إلى) محمد یوسف( مستویات الخطاب اإلعالمي، وقد أشار عدد من اإلعالمیین، ومنهم 
اإلنسانیة و جریان لغة الكثیر من اإلیجابیات إلسهامات اإلعالم و اإلعالمیین في تشكیل اللغة 

اإلماراتیة، في مداخلة لعدد من االتحادالضاد على األلسنة، و على حد وصف جریدة 
اإلعالمیین، و منهم محمد یوسف كما ذكرنا، و الذي یرى أن اإلعالم المقروء التزم منذ البدایة 

مع الظروف و المتغیرات، فلم یحملها ما ال تتالءمرة و شكلها بطریقة معاصرة ــــاللغة المعبهذه
الضخمة عبر الصحف التي تلتحم باإلنسان العربي منذ فجر تطیق، و لم یستخدم مفرداتها 

المطابع التي سهلت حركة النشر، و جعلت الكلمة المكتوبة في متناول الجمیع إلى أن وصلنا 
وسرعة ة بین أقطار العالم في وقت قصیرعصر الرقمي الذي نقلها و جعلها متداولإلى ال
1.مذهلة

و دورها مین تحدثوا عن أهمیة وسائل اإلعالولعل فاروق شوشة وهو أحد اإلعالمیین الذ
وسائل اإلعالم تساهم في تشكیل " اإلیجابي في نشر اللغة العربیة في ندوة صحفیة بعنوان 

م، فقد كانت 2013یولیو 12باإلمارات في " اإلنسانیة و جریان لغة الضاد على األلسنةالذائعة 
له أكثر من مداخلة یدافع فیها عن اإلعالم المعاصر یقدم  لنا ثروة لغویة عصریة بما تحتاج 
أحیانا إلى تصویب في بعض جوانبها، و كما دافع شوشة أي أیضا عن اإلعالمیین، وقال إنهم 

لغویة، بینما یخطئ الجمیع في قواعد على ما یقترفونه من أخطاء یحاسبونغیرهم وحدهم دون 
حتى أساتذة النحو في الجامعة أنفسهم وقالاللغة ومفرداتها بما في ذلك المسؤولون العرب 
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یدرسونه بالعامیة، مؤكدا أن اإلعالمي هو عنصر من عناصر إنقاذ اللغة ولیس شریكا 
.1المذبحة

فياللغة العربیة العصریة في اللغة التي واكبت حیاتنا في كل المجاالتوأوضح كذلك أن 
الثقافة العلمیة، حیث قدم لنا اإلعالمیون العرب معجما جدیدا للغة العربیة و السیاسة، واألدب، 

یمتلئ بالعشرات اآلالف من األلفاظ والمصطلحات والتراكیب والتعابیر، مثل العولمة، المائدة 
...دموع التماسیح، الوجه اآلخرالمستدیرة، 

لغة إعالمیة صنعها إعالمیون الذین یتناقلون الخبر و الحدث، و الموضوع بلغات أجنبیة هي
و هم في صالة القریر أن یحولوا هذا األجنبي لغة ویترجموه إلى لغة عربیة مقروءة یكون علیهم 

.2ومفهومة في دقائق قلیلة

:لسلبیة على اللغة العربیة وسائل اإلعالم و تأثیراتها ا/ ب

یقدم اإلعالم كما رأینا إیجابیات عدیدة للغة العربیة، إال أننا نقف في الطرف اآلخر 
لإلعالم، أما عدد من السلبیات التي ترتبط باألداء اإلعالمي في التعامل مع اللغة العربیة، 

ئل اإلعالم من أخطاء في ي وساالذي یتمثل میدانیا بما یلحق باستخدامات اللغة العربیة فو 
و والصرف والتركیب، في حالة المواد اإلعالمیة المقدمة باللغة العربیة الفصحى، حالنالنطق، و 

.العامیة في هذه الوسائلمن خطیئة تجاهل الفصحى واعتماد و 

وتجدر اإلشارة إلى أن كثیرا من األخطاء األسلوبیة والتحریریة التي تلحق بلغة الصحافة الحدیثة 
:یمكن إرجاعها إلى عوامل عدیدة أهمها 

12اإلماراتیة ، االتحاد، صحیفة ألزمة العربیة، مداخلة فاروق شوشة، منتدى اإلعالم العربي یتصدى لسامي أبو العز –1
بتصرف. م 2013یولیو 

- بتصرف. 130ص ،المرجع نفسھ –2
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عامل السرعة وخصوصا في التحریر اإلخباري الذي یجعل من الصعب على الصحفي أن -
.هوب وأسهلیجد الوقت الالزم لكتابة القصة الصحفیة بأقوى أسل

رااألخبكما أن طبیعة القصة الصحفیة تستلزم وجود عامل السرعة أیضا، وقد تضیع قیمة -
بل قد تصبح عیبا صحفیا أن تنشر هذه األخبار بعد مرور فترة وجیزة علیها، إذا كانت 

، أي على الصحفي أن ینشر تلك األحداث في وقت 1المصادر األخرى قد سبقت إلى نشرها
.عة تجعله یقع في أخطاءحدوثها، و تلك السر 

فیتصل بجمهور القراء أنفسهم، و هو یتصل بطریقة غیر مباشرة أیضا أما العمل الثاني، 
في ة یریدون أن تقدم لهم القصص اإلخبار بعامل السرعة، ذلك ألن الكثیر من القراء أنفسهم ی

أسلوب سهل یدعو إلى التعمق في التفكیر، إذ لیس لدیهم الوقت المناسب إلعادة التفكیر في 
عن األسالیب المعقدة التي تستدعي إعمال الفكر، وكثرة االبتعادمعنى من المعاني، أي 

والعامل . التفكیر، والقراء یریدون األسالیب السهلة البسیطة التي تتناسب وعامل السرعة لدیهم
ث، یتمثل في أن غالبیة القراء من طبقة ثقافیة متوسطة، الذین ال یمكنهم فهم األسالیب الثال

األدبیة الرفیعة بسهولة ویسر، ویتم لذلك اللجوء في مخاطبتهم بأسلوب صحفي سهل مبسط، 
.2هد من التفكیرجعلهم یفهمون تلك القصص دون بذل جی

ذا األداء اللغوي لوسائل اإلعالم، ما نراه الیوم وأما الدافع الذي یدفعنا إلى التوقف أمام ه
األخطاء اللغویة : ة المستویات، مثالعلى ألسنة المذیعین من أخطاء لغویة مختلفمن األخطاء

في قراءة األعداد واألرقام، وفي نطق األسماء األجنبیة، وفي نطق أسماء األشخاص والبلدان، 

بتصرف. 117م ، ص 2010، دار مجدالن األردن ، عمان ، د ط ، ، فن المقال الصحفيتیسیر أبو عرجة –1
.بتصرف. 118ص المرجع نفسھ،-2
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التي تقدم ) FM(اإلذاعات الشبانیة التي تسمى إذاعات الـما نراه أیضا من سطوة للعامیة في و 
برامجها الحواریة ومنوعاتها وموادها الترفیهیة باللهجات العامیة، و كذا طغیان العامیة في 

التي تعمل على إغراء اتهار باإلشالتلفزیونیة، خاصة ما یسمى و اإلعالنات الصحافیة واإلذاعیة 
لبعض الخدمات ، وكذا ما نلمسه أیضا في الرسائل الهاتفیة المشاهد لشراء سلع، أو الترویج

S.M.S( القصیرة التي تنشر بكثافة في األشرطة التلفزیونیة المتحركة، والتي تعرف برسائل الـ 
للعامیة، أو الفصحى المشوهة الملیئة باألخطاء، وغیر الملتزمة بقواعد النحو استخدام، من )

أنها غیر خاضعة ألیة مراجعة تضبط ما تعج به من یقرهامن العربي السلیم، و التي تبدو ل
.1أخطاء

على اللغةالعربیة وقد ذكرت إحدى الدراسات حول التأثیرات السلبیة لوسائل اإلعالم 
الفصحى أن السهولة و البساطة التي تعتبر من میزات لغة الصحافة قد جنحت في كثیر من 

، وكثرت كبواتها وخبث على الفصحىت اللغة الصحفیةاألحیان إلى الخطأ، حتى تعددت عثرا
:ما یليومن أهم هذه العثرات 

غزو األلفاظ العامیة ألسطر الصحف و المجالت و الجرائد، و قلما تسلم صحیفة أو مجلة -
من ذلك، و هذا من أخطر ما جنته الصحافة على الفصحى، فهي بذلك تساند تلك الدعوات 

.العربیة، و من بینها الدعوة إلى العامیة، فكأنها كرست من أجل ذلكالتي أثیرت ضد اللغة 

الخصوص، هناك ما یمكن تسمیته في اللغة اإلعالمیة عامة، و اللغة الصحفیة على وجه -
نا طریقة كتابة خبر معین في عدد بالقوالب الجاهزة التي تصب فیها المادة الصحفیة فلو تتبع

من الصحف، فستجد أن صیاغة الخبر تكاد تكون متماثلة من حیث المفردات المستخدمة، 

م  1993، 2، القاھرة، مصر ، ط، عالم الكتبأخطار العربیة المعاصرة عند الكتاب و اإلذاعیینأحمد عمر مختار، -1
.بتصرف،24ص
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األسالیب التعبیریة نفسها في أغلب الصحف، أي اتباع نمط سردي واحد في نقل تلك األخبار و 
.وتداولها في الصحف

ظ عربي مقابل لها، ونشر اإلعالنات استخدام األلفاظ والمفردات األجنبیة مع وجود لف-
أن هذا اإلعالن بتلك اللغات المصاغة بلغة إنجلیزیة أو بلغة فرنسیة، أو ربما أنك ستجد

من الصحیفة أو المجلة، هذا فضال عن تلك الصحف الناطقة األجنبیة قد یحتل صفحة كاملة 
.بلغة المستبد في الوطن العربي

الدراسات أن حرب اللهجات المستعملة بین اإلذاعات تضیفأما في اإلذاعة والتلفزیون
عامیة هذه انتشارالفضائیات العربیة، و التنافس المحموم لحیازة الشهرة و العالمیة، أدى إلى و 

أو تلك الفضائیة بین أكبر عدد من المستمعین أو المشاهدین، حتى تنوعت وتعددت اإلذاعة
....دول العربیة، من جزائریة، سوریة ، مصریة وخلیجیة لهجات اإلذاعات والفضائیات بعدد ال

وأن منافذ العامیة في اإلذاعة والتلفاز تعددت وأصبح من الصعب حصرها، فهناك 
المتابع یسمع و تنهیه بالعامیة، وما بین البدء و الختام ال یكاد إذاعات و فضائیات تبدأ إرسالها 

جملة فصیحة، والكثیر من المذیعین ال یحسن صیاغة جملة فصیحة غیر ملحونة،و ال یعلم من 
قواعد العربیة شیئا ة هو ال یرى في ذلك عیبا أو منقصة تحط من قدره، بل وصل األمر 

باللهجة االعتزازفي مقابل االستهزاءجعلها مثارا للسخریة و الفصحى و ازدراءببعضهم إلى 
المحلیة و الشعور بتوفقها على ما عداها من اللهجات، حتى إن بعضهم یتحدث باللغة األجنبیة 

.غتهعلى حساب ل

وغالبا ما یحرص القائمون على اإلعالنات التجاریة على استخدامهم للعامیة، أو حتى 
سلعهم ي تسویق مزجها بلغة أجنبیة، والتي یرونها أكثر تأثیرا و جذبا للمتابع، وبالتالي أضمن ف
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ورواجها، وفي مقابل الطوفان العارم للعامیة ما عاد للفصحى مكان إال في نشرات األخبار
.1حتى هي مشوهة وعلیلة ملیئة باألخطاء اللغویةو 

:وهناك سلبیات أخرى، أثرت على اللغة العربیة الفصحى سلبا منها مایلي

التلفزیون یصرف األطفال والناشئة عن القراءة وعن أوجه النشاط األخرى المفیدة، مثال أن-
یل عقول الناشئة وتوجیه تلفاز یقوم بمهمة تشككالمطالعة وقراءة القصص التثقیفیة، كما أن ال

سنوات 10–9أذواقهم، ألن معدل مشاهدة األطفال الذین تتراوح أعمارهم من 

ث ساعات یومیا، وهذا ینذر بمستقبل بائس ألي مجتمع ال یدركللتلفاز یصل إلى ثال

.2خطورة وسائل اإلعالم وخاصة التلفاز

وأما اإلعالنات وخصوصا التلفزیونیة منها، كانت انتصارا للعامیات وترویجا للغات األجنبیة، -
.ونشرا للنطق المعیب للكلمات العربیة، وٕافسادا للذوق الغني والحس اللغوي

وقد حققت اإلعالنات في ذلك سرعة عجیبة، ألنها تعرض بأسلوب فني فتان، موظفة 
بإمكانیاتها الضخمة أحدث الوسائل التي حققت جمال العرض وبراعته، فأصبح األطفال 
بخاصة متعلقین بها إلى أقصى مدى، و هذا یؤثر سلبا على اكتسابهم للغة العربیة الفصیحة 

تتكون ملكته اللغویة، وفي هذه االكتسابألن الطفل في مرحلة السلیمة من اللحن والخطأ،
الحالة تتكون لدیه ملكة ضعیفة، وترسخ في ذهنه قواعد غیر سلیمة وال تمد للعربیة الفصحى 

.بصلة

.بتصرف. 26أحمد مختار عمر ، المرجع السابق ، ص –1
، )رسالة دكتوراه( ، اللغة العربیة في الصحف الیومیة و األسبوعیة في األردنالدكتور خالد عبد الرؤوف الجبر ، –2

.07م ، ص 2009، األردن ، ءراجامعة البت
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اإلعالنات الصحفیة قد أصبحت األخطاء اللغویة و القاعدیة هي األصل، أما السالمة وفی-
إلیه، زیادة على ذلك أن كثیرا منها یكون مفعما بالقوالب اللغویة فهي آخر شيء یلتفتون 

والكلمات األجنبیةبحروف التینیة، المهم عندهم أن تكون اإلعالنات مؤثرة، ستجلب الكثیر من 
.المشاهدین و المتابعین

التراكیب، و في الجمل ى األخطاء الفادحة في المفردات، كما تبنت هذه الوسائل وما تزال تتبن-
والحوار والمناقشات، واألخطاء في مخارج الحروف ونطق الكلمات العربیة بلغة عامیة 

.1أجنبیةو أ

وهناك من رأى أنه مع انتشار الفضائیات العربیة، وتنوع غایاتها وارتباطاتها واتجاهاتها، 
ربح، فطغى التجاري نتشار والاالتسابقت إلى التبسیط واإلسفاف و البهرجة، سعیا إلى الشهرة و 

ضعف و نعلى الفصیح، والسطحي على المبدئیفیها على الثقافي والمحلي على القومي، والعامي 
.2جدیةو باللغة الفصیحة، وشاعت اللهجات المحلیة حتى في أكثر البرامج رصانة االلتزام

وٕانما تكبر المسألة حین ننتبه إلى أننا نقضي الوقت األطول نحن و أبناؤنا أمام أجهزة 
التلفزیون والرادیو مستمعین أو مشاهدین، وربما أمضى نفر منا من األسرة الواحدة ساعات دون 

و حین اآلخر، مشدودین جمیعا إلى تمثیلیة أو فیلم، أو برنامج یشاهدونه،بعضهمأن یحدث 
صدر غلط من المذیع في اللغة العربیة في نحوها أو صرفها، فإن الطفل أو الناشئ یحسب أن ی

هذا هو الصواب، فإذا تكرر عدة مرات رسخ الغلط في الذهن حتى لیصعب تجنبه في بعض 

.15/11/2012: ، مقال صحفي ، نشر بتاریخ كیف نصون لغتنا العربي فیعصر اإلعالم، المحاذيسھیل –1

.      بتصرف.220ص قراءة في كتاب جابر قمیحة،عبد الرحمان ھاشم، –2
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، وهكذا ینشأ الطفل 1األحیان، نظرا لما تتمتع به العادة من قوة تتغلغل في ثنایا المزاج و العقل
.اطئة، و یصعب استقامة لسانه على النحو العربي السلیمتنشأة خ

وفیما یتصلباإلعالنات التجاریة التي تهیمن على مساحات زمنیة واسعة من الفضاء 
التلفزیوني و األثیر اإلذاعي، ناهیك عن اإلعالنات الصحفیة بشقیها الورقي واإللكتروني، فإنها 

انتشار، إضافة إلى متلقین، و خاصة األطفالة على التشهد طغیانا للعامیة، تحدث أثارا سلبی
انحصار اللغة العربیة في اإلعالنات " األلفاظ األجنبیة في تلك اإلعالنات، وقد تم تعلیل ذلك ب

، التضییعو االبتكارالتجاریة إلى أمور منها تخلف األمة العربیة عن ركب الحضارة و میادین 
المسلمین، حیث تجذب اإلعالنات التجاریة ذات الهویة األجنبیة التبعیة الغربیة للعدید من أبناء 

الماركات و الزبائن وتظهر أنهم عصریون، والحاجة لدى التجار، حیث ألن اسم المحل األجنبي 
الرجعیةو التي یسوقونها أصلها أجنبي، وهكذا اللغو العربیة في نظرهم لغة قاصرة، لغة التخلف 

.العصروالتعبیر عنهاغیر قادرة على مواكبة تطورات 

-http//AUVW: ، على الرابط العربیة و اإلعالم موسوعة دھشة الھاشم، اللغة نصر الدین البحرة -1 DAM –
ORGTRRA TH /78/001
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)الصحافة المكتوبة أنموذجا( 

اللحن في اللغة العربیة و سبب حدوثه: المبحث األول 

الصحافة الجزائریة المكتوبة: البحث الثاني 
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اللحن في اللغة العربیة وسبب حدوثه:األولالمبحث

: ییر الخطأ والصواب عند القدماء والمحدثین امع–أ 

اللغة العربیة كائن حي ینمو و یتطور كغیره من الكائنات األخرى، وهي دائما في تطور 
، ألن الزمن ال یسیر في عجلة واحدة، بل یتغیر لمواكبة متطلبات العصر وحاجة استمراریةو 

حیث توجد مفردات وأسالیب جدیدة تتماشى مع ستمراریةاالسان للتعبیر عنها، مما یستدعي اإلن
تدرج على توالي و في تبدل وتجدد تهالقیذلك التطور، وأنت لو تدبرت معاني الكلم في اللغات 

، وهذا ما الحظناه من خالل تتبعنا لدالالت 1سنة التعبیر الطبیعيتقنصیهكما االستعمال
باعتبارها تتطور تتعرض من حین إلى آخر أیضا، و اللغة المفردة الواحدة عبر التاریخ

والمرض، وهكذا ینشأ اللحن في اللغة، و اللحن لیس باألمر الجدید في اللغة، بل هو لالنكسار
یحتسب علیه، لهذا و وقد كان العرب یعدون اللحن عیبا یعاب على صاحبه . د اللغةموجود وجو 

العرب أشد حرصا على سالمة لغتهم، ألن تلك السالمة هي الفصاحة عندهم، واللحن هو كان 
تطلق : ما المقصود باللحن في اللغة؟ تقول: وٕاذا سأل سائل. خرق للفصاحة و الخروج عنها

الخطأ " :اللحن ستة معاني: بري في قولهابنى معان عدیدة جمعها كلمة اللحن في اللغة عل
اللحن بمعنى الخطأ نایهونحن هنا "  2التعریض والمعنىو في اإلعراب، واللغة والغناء والفطنة 

بن مروان، في اإلعراب،وأقدم نص وردت فیه كلمة اللحن بمعنى الخطأ ینسب إلى عبد الملك
التفتیقاللحن في الكالم أقبح من : حیث قال) هـ 86توفي سنة ( وهو أحد خلفاء الدولة األمویة 

شیبني صعود : لقد أسرع إلیك الشیب، قال: " في الثوب و الجدري في الوجه، و قیل له یوما 
و في إذن اللحن هو مخالفة العربیة الفصحى في األصوات أ3"المنابر و الخوف من اللحن

.413ص ،م2000، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1، طلحن العامة والتطور اللغويرمضان عبد التواب، - 1
.381المرجع نفسه، ص –2
.361ص : نفسهالمرجع–3
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الصیغ، أو في تركیب جملة وحركات اإلعراب، أو في داللة األلفاظ، والغلط في اللغة أقبح من 
.عن مظان التصحیح لرجوعها إلى النقل دون القیاساللحن في اإلعراب، وأبعد 

وبعد مجيء اإلسالم وانتشار الفتوحات اإلسالمیة عبر أقطار العالم وكذا اختالط اللسان 
ى كظاهرة جعلت أهل اللغة یقفون لسان العربي باللسان األعجمي ساد اللحن، وتفشالعربي بال

تصنیفها و نظرة خوف حول مستقبل اللغة العربیة، فاهتم لذلك الكثیر من علماء اللغة بجمعها 
.واإلرشاد إلى الصواب فیها

:أشهرهاوقد ألفت في هذا الباب الكثیر من المؤلفات 

.)هـ 189ت ( للكسائي "  ما تخلت فیه العامة " -

.)هـ 244ت ( السكیت البن" إصالح المنطق " -

.)388ت ( للخطابي البستي " غلط المحدثین " -

.)هـ 517ت ( للحریري البصري " درة الغواص في أوهام الحواص " -

.)هـ 582ت ( لعبد اهللا الوحش المقدسي " هاءالفقغلط " -

.)هـ 597ت ( البن الجوزي " تقویم اللسان "-

.)هـ 764ت ( الزعبالويلصالح الدین" تصحیح التصحیف و تحریر التحریف " -

)هـ 971ت ( لرضي الدین بن الحنبلي " سهم األلحاظ " -

:أما عند المحدثین نجد

.لغة الجرائد إلبراهیم الیازجي-

.اب واإلذاعیین، أحمد مختار عمرتَّ أخطاء اللغة العربیة الشائعة عند الكُ -
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ونحن .1تحریفات العامیة الفصحى في القواعد والبیانات والحــروف والحركات لشوقــــي ضیف-
، )األخطاء اللغویة الشائعة في وسائل اإلعالم الصحافة المكتوبة ( هنا بصدد معالجة فكرة 

مع العلم أن المعاجم "  ،الخطأ الشائع" الفكرة أن نحدد مفهوم یجدر بنا قبل مناقشة هذه لهذا
العربیة القدیمة منها والحدیثة ال تذكر هذا المصطلح مركبا، لكننا نعثر على أن المصطلح 

، ففي القدیم نقرأ في كتب اللغة "الشائع " و" الخطأ " مركب من جزئین منفصلین، هما 
الخطأ ( كما رأینا، أما عن ورود هذا المصطلح أوالمعاجم مصطلحات كاللحن، الغلط، أوالخطأ

.مركبا فهو حدیث النشأة) الشائع 

و شیاعا "شاع شیعا " في لسان العرب مشتقة من مادة " الشائع " ولقد وردت كلمة 
افترق :فهو شائع... وشاع الخبر في الناس یشیع ،ظهر وتفرق: شیوعا، وشیوعة، ومشیعةو 

معناه قد اتصل بكل أحد فاستوى علم الناس به، ولم ... وذاع وظهر، وقولهم هذا خبر شائع
.2"یكن علمه عند بعضهم دون البعض 

أذنب،أو تعتمد : ، وخطأ)ئ . ط . خ : ( فجاء في معجم الوسیط :)الخطأ ( وأما كلمة  
ئة نسبه إلى الخطأ الخطاء ، وخطأه تخط)حاد عند الصواب( خطئ و غلط ) الخطأ ( الذنب و 

3"الخطایا أو الكثیر األخطاء ) الخطاء ( أخطئة، و ) .ج (ما تعمد من الفعل و ضده الصواب 

في جانب من جوانب اللغة في ، أوالخطأاالنحراف: ویقصد بهذا التركیب أي الخطأ الشائع 
الخروج عن : " قوله الصوت أوالصرف أو النحو أوالداللة، وهذا ما أشار إلیه كمال بشر في 

القواعد و الضوابط الرسمیة المتعارف علیها لدى أصحاب

12- 11م، ص 2006، مكتبة الجیل الواعد، مسقط، عمان، 1بن هالل بن ناصر العبري، أخطاء لغویة شائعة، طخالد-1
.)ش ا ع( ابن منظور، لسان العرب، مادة –2
.)خ ، ط ، ئ ( مجمع اللغة العربیة المصري بالقاهرة، المعجم الوسیط، مادة –3
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ومن كل على شاكلتهم من المعنیین باللغة وشؤونها، فما خرج عن هذه القواعد أو االختصاص
ما انحرف عنها بوجه من الوجوه یعد لحنا أو خطأ وما سار على هدیها وجاء مطابقا لمبادئها 

.1"فهو صواب 

الختصاصخطأ الشائع هومخالفة طریقة العرب السلفیین الذین استنبط من خالله أهالإذن فال
.لغتنا

:معاییر الصواب في اللغة العربیة–1

لیست ظاهرة حدیثة، و إنما ظهر اللحن في عهد النبي صلى إن ظاهرة اللحن في العربیة 
، بدل عصايهذه " أحدهم بالبادیة قولاهللا علیه وسلم ، و یروي لنا الجاحظ أن أول لحن سمع 

أي بكسر الیاء بدل من 2"حي على الفالح : " ، وأن أول لحن سمع بالعراق قولهم"عصايمن 
فتحها، وفي هذا الباب تذكر قصة األعرابي المشهورة، وقد أشرنا إلیها سابقا، و هي عندما سمع 

بكسر الم رسوله على " رسوله و ركین إن اهللا بريء من المش: " أعرابي أحدهم یقرأ قوله تعالى 
العطف، وٕاثر هذه الحادثة وضع علم النحو و غیره كثیر من علوم اللغة، ثم تفشى اللحن في 

خالد بن صفوان :عنحانینلالالعصر األموي، حتى وقع فیه بعض الخلفاء و البلغاء،  ومن 
.3األصمعي، و عدي بن المدور، خالد بن عبد اهللا القشري

رأى العلماء أن كل خروج عن نظام اللغة یعتبر لحنا، سواء أكان بخلط كالم لغة وقد
أم في مخالفة أي عنصر من عناصر اللغة، أم في استخدام اللفظة في غیر بكالم لغة أخرى 

موضعها المالئم، وبانتشار اإلسالم خارج الجزیرة العربیة، ودخول األعاجم فیهذا الدین،صار 

مجلة مجمع اللغة العربیة المصري، منشورات مجمع اللغة رة الخطأ و الصواب،اللغة العربیة بین الخطأ وفككمال بشر ،- 1
.105، ص 1988، القاهرة، 2العربیة المصري، ج

.216، د ط، دار الرفاعي، القاهرة، مصر، دت، ص 2، جالبیان و التبیینالجاحظ، –2
، منشورات مخبر اإلذاعة، التلفزة، الصحافةاألخطاء اللغویة الشائعة في وسائل اإلعالم، نماذج من صلیحة خلوفي، –3

.47، ص 2011الممارسات اللغویة في الجزائر، 
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على سالمة اللغة، و قد لمس العلماء خطورة هذه الظاهرة على القرآن من الصعوبة الحفاظ
مشیرین فیها إلى لحن العوام و الخواص، الكریم و العربیة معا، تصدوا لها بتألیف كتب عدیدة 

لحن العامة ألبي ) هـ 189ت ( من بینها كما ذكرنا سابقا، ما یلحن في العامیة للكسائي 
ر الحدیث عن الصواب والخطأ في المجالس العلمیة التي كانت كما كث) هـ 209ت (عبیدة 

، وابن متى، حین قال أولهما )هـ 368ت (تجري أنذاك، منها ما دار بین أبي سعید السیرافي 
إن زیدا : " قال فما تقول زید أفضل اإلخوة ؟، قال  صحیح:ما تقول في قول القائل: " لآلخر

فلبح و جنح و عض بریقه، أفضل إخوته ؟، قال صحیح، قال فما الفرق بینهما مع الصحة، 
المسألة األولى جوابك عنها صحیح وٕان استبانهأفتیت على غیر بصیرة وال : فقال أبو سعید

هال عن كنت غافال عن وجه صحتها، والمسألة الثانیة جوابك عنها غیر صحیح وٕان كنت ذا
إذا حصرت الحلقة استفدت، : بین لي ما هذا التهجین ؟، قال أبو سعید: وجه بطالنها، قال متى

لیستمر الكالم عن الخطأ و 1"لیس هذا مكان التدریس، هو إزالة التلبیس مع من عادته التمویه 
آلخر، و یقصد الصواب إلى وقتنا الحاضر مع اختالف تحدید معاییر الصواب من زمن 

المقبول وغیر االستعمالما ینبغي أن یقال أوال یقال، و تمییز بین : " معیار في اللغات ببال
2".لدى جماعة معینة باعتباره نموذجا یحتذى بهالمقبول 

وعلیه فالمقصود بمعاییر الصواب تتمثل في المقاییس التي یتم تحدید الصواب من الخطأ، و 
:هيلمعاییر علیها، وهذه اباإلستادالخطأ من الصواب 

نحا النحویون منهج القدماء للحفاظ على اللغة العربیة الفصیحة التي ال :المعیار النحوي–1
تشوبها شائبة، فوضعوا معاییر دقیقة وصارمة تحد من أي تصرف أو تالعب مع أصول اللغة 
العربیة، و وجود مستوى العدول عند النحویین یؤكد تلك الحاجة الملحة بمخالة المعیار اللغوي، 

.93-72، المرجع السابق، ص ص لحن العامة و التطور اللغويرمضان عبد التواب، –1
.119ص ت،–، د ط، المكتبة العصریة، بیروت، د ، كتاب اإلمتاع و المؤانسةأبو حیان التوحیدي- 2
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لة لتكوین أنظمة وأسالیب تتوازى مع النظام العام،و فئة أخرى تحاول إال أننا نجد فئة مؤه
فقد وجد " ... 1العدول عن النظام اللغوي، و لكنها ال تخرج من داللة أخرى، وهنا ال تتم الفائدة

یتخذونها معاییر و ینظرون في المسموع، وفي أیدیهم أصول ثابتة یقیسون علیها النحاة أنفسهم 
ما یقوله الفصحاء، ومعنى ذلك أن الفصاحة لم تعد المعیار الوحید للقبول في حتى بالنسبة إلى 

عرف النحاة كما كانت قبل اكتمال النحو، وٕانما أضاف إلیها النحاة معیارا آخر للصواب والخطأ 
استخرجوه من الكالم الفصیح و تلك القواعد النحویة التي ربما رفضت بعض الفصیح فدمغته 

مغه بالخطأ، وٕاذا كان الشذوذ ینافي الفصاحة في أصولهم فال شك أن الخطأ بالشذوذ وٕان لم تد
الشاذ فهو الخارج عن الفصاحة أما، وهذا یعني أن النحاة معیارهم هو الكالم الفصیح، 2"ینافیه

إال أنه مقبول، ویلیه الخطأ وهو المرفوض، والفصاحة هنا ال یقصد بها الفصاحة البالغیة، 
بطریقة العرب السلفیین في كالمهم ، وعدم الخروج االلتزامغویة، والتي تعني وٕانما الفصاحة الل

.عنه یعد لحنااالنحرافعنها ألن الخروج عنه أو 

یلعب السیاق دورا كبیرا في تحدید المعنى، وله دور في تحدید نسبة : معیار السیاق–2
عدول الكالم عن الصواب والمعیار، فالسیاق هو الذي یستدعي عدوال محددا إذ یقوم بدور 

عند مخالفة الصیغ النمطیة المعروفة في اللغة، إذ یعتبر القاعدة التي یحتكم إلیها المتكلم 
دد الصواب، ألن القاعدة كنظام لغوي ال یمكن أن تتجسد إال من السیاق المعیار األول الذي یح

خالل تركیب معین، مثال من المعروف أن نون التوكید الخفیفة والثقیلةتدخل على الفعل 

.58المرجع السابق، ص ،خلوفيصلیحة –1
، د ط، عالم الكتبالقاهرة، ، األصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب،النحو،فقه اللغة، البالغةتمام حسن–2

96، ص 2000
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، وال تدخل على الفعل الماضي، ال یعني أنها قاعدة یجب أن یحتذى بها 1المضارع بشروط
.حتى في حالة العدول عنها

:في قول الشاعر وهذا ما نجده

.اجانحً للصبابةكُ حمت متیما        لوالك لم یَ رَ وْ لَ دكَ عْ سَ امنَّ دَ 

الفعل دامنَّ ، ألن وهذا التعبیر لیس من الخطأ في شيء، رغم عدوله عن الصواب أو األصل
ه یجوز دخول ، فعومل معاملة فعل األمر، ألنّ )وهو نوع من الطلب ( االلتماسهنا في مقام 

.التوكید على فعل األمرنون 

ال تدل على الخطأ بحكم السیاق الذي اقتضى ذلك فهي ضرورة االستعماالتهذه إنّ 
لغویة تسمح لنا بالتعبیر عن أغراض شتى، وهذه األسالیب هي التي تعمل على ترقیة اللغة 

اللغوي، ألن االقتصادجعلها لغة تعبر عن مقتضیات العصر، عصر السرعة و الجاهز، و و 
تعبر و الزمن یتغیر، و ذلك التغیر یصبح حاجة ملحة في ابتكار ألفاظ وأسالیب جدیدة تحتویها 

.عنها

:المعاییر الصوابیة عند القدامى–1

:وانقسم اللغویون إلى فرقین

:اآلتیةوقد اعتمد المعاییر :المتشددأ الفریق

اشترط في صحة الكالم فصاحته، وقد سبق أن أشرنا إلى مفهوم الفصاحة :الفصاحة-
معنى و أدور واستعمالهم له أكثر بعربتیهمالفصاحة أن یكون اللفظ على ألسنة الفصحاء الموثوق 

ة ط، مؤسسة شباب الجامعة القاهر - ، دالصرف العربي صیاغة جدیدةزین كامل الخویسكي، عبد الجواد حسن البابا، –1
.67م، ص 1988
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األقحاح من جهة، وبكثرة استعماله من جهة أخرى، ذلك ارتباط الفصاحة بكالم العرب 
إلعراب كنصب الفاعل ورفع س اللغوي، كالخروج عن قواعد اباإلضافة إلى عدم مخالفة القیا

.المفعول

یرفض المتشددون التخریجات المختلفة، و یقولون بالوجه :الواحدالصوابياعتماد الوجه -
القرآنیة یقفون دون قصد من االستعماالتحین ینكرون " الواحد من الصواب اللغوي، وتراهم 

كیب القرآنیة رجعوا عن دعواهم أنه من التراتنبئواالقول بخطأ تركیب ما حتى إذا 
وقد كان 1"التخریجات المختلفة سواء أكانت التخریجات منطقیة أم دینیة، أم غیر ذلك التماسىإل

.اللغویة إلى حدودهاالوجه الصوابي المختار ما طابق البیئة 

بلغة أهل االستشهادإذ التزموا لهجة دون أخرى، كما رفضوا : اعتماد بیئة لغویة دون أخرى-
.الحضر، مما أفقر المدونة اللغویة إلى إستعماالت عدیدة كانت موجودة في الواقع اللغوي

كما وقف بعضهم ضد القیاس، و منهم فلم یقیسوا على القلة أو الشاذ، : القیاس على الكثرة-
وم أن نخترع، وال أن نقول غیر ما قالوه، وال نقیس قیاسا لم ولیس لنا الی: " ابن فارس الذي قال

".هذا یغلق باب القیاس في اللغة، ویكتفي بما قاله األولون: " ، وابن فارس بقوله2"یقیسوه

:اآلتیةاعتمد المعاییر الصوابیة :الفریق المعتدل–ب 

، والتوسع في االستعمالالشیوع في كان معیاره الصوابي هو : والتوسع في القیاساالطراد-
فإن األعرابي إذا قویت فصاحته وسمت طبیعته : " القیاس، ویقول ابن جني في هذا الباب

ة عن أبیه أنهما یرتجالن ألفاظا لم بَ ؤْ م یسبقه أحد قبله، فقد حكي عن رُ تصرف وارتجل ما ل
م العرب، فهو ما قیس على كال" :یسمعاها وال سبقا إلیها، وعلى نحو من هذا یقول ابن جني

60صلیحة خلوفي، المرجع السابق، ص–1
.26، ص2000، عالم الكتب، القاهرة، 4، طاللغة بین المعیاري و الوصفیةتمام حسن، –2
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ك فهذا من كالم العرب ألنَّ : نطاب الخشكتا: " و یقول في موضع آخر. 1من كالم العرب
."2بإعرابك إیاه أدخلته في كالم العرب

:ویشیر ابن جني هنا إلى نقطتین 

فإن ورد عن بعضهم شيء یدفعه كالم " :أیضاوفي هذا یقول : القیاس على كالم العرب–1
العرب، و یأباه القیاس على كالمها فإنه ال یضع بقبوله أن تسمعه من الواحد و ال من 

إال أنه مع هذا ضعیف الوجه في العدة القلیلة إال أن یكثر من ینطق به منهم، فإن كثر قائلوه 
كم قیاسه على لغة أبائهم كون ، وهذا راجع حسب ابن جني إلى أن من نطق به لم یح3"القیاس

لغة الفصیح لغة غیره ممن السامعقد قصر عن استدراك وجه صحته، كما ال یستبعد أن یسمع 
لیس فصیحا و یطول سماعه لها حتى جرت في كالمه ثم یسمعها آخر منه، وقد تعود على 

فصاحته فیمیل إلى قبولها منه

العالقات و الفریق اإلعراب لیبحث في التراكیب تجاوز هذا : اعتماد الداللة وقصد المتكلم –2
: الخطأإلى أقسام فیقول " ، "و اإلحالة االستقامةهذا الباب " في باب سیبویهالداللیة، فقد قسم 

فمنه محال، ومستقیم كذب، ومستقیم قبیح، وما هو محال كذب، وأما المحال فأن تنقض أول " 
أتیتك غدا، و سأتیك أمس، وأما المستقیم الكذب، فقولك  حملت الجبل، : كالمك بآخر، فتقول 

قد : اللفظ في غیر موضعه، نحو قولكوشرب ماء البحر، ونحوه وأما المستقیم القبیح فأن تضع 
سوف أشرب ماء : زیدا رأیت، وكي زیدا یأتیك، وأشباه هذا، وأما المحال الكذب، فأن تقول 

4".البحر أمس

.375، ص 1987، 3ابن جني ، الخصائص، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر، ط 1
.386المرجع نفسھ ، ص 2
.62صلیحة خلوفي، المرجع السابق، ص 3
.26–25سبویھ، الكتاب، ص 4
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:المعاییر الصوابیة عند المحدثین–2

في هذا العصر تعاظم الشعور بأن حمایة اللغة العربیة تفوق مقدرة الفرد، وأن الحكم 
لغوي ما، یجب أن یوكل إلى مختصین یحملون على عاتقهم إنتاجو الصواب على بالخطأ

، وحمایتها من كل خطر، فأسست المجامع اللغویة التي ال یزال بعضها قائما الدفاع عن العربیة
: إلى الیوم، من ذلك مجمع اللغة العربیة المصري، و قد انقسم التراث التصحیحي إلى قسمین 

مصنفي التراث التصحیحي العام إلى نظام المعجم ص، فاتجه جمع من قسم عام و آخر خا
و یسهلوا على الباحث اللجوء إلیها عند الحاجة لیبعدوا األلفاظ المدروسة عن الخطأ و التداخل 

غایة اإلخالص " في أقل وقت و بأضعف جهد، و أشهر ما كتب عن هذا النظام ، كتاب 
)هـ1270ت (لأللوسي ) كشف الطرة عن الغرة ( المعروف باسم " بتهذیب نظم درة الغواص 

لقد و " لغة الجزائر" التي سمیت الیازجي في مجلة الضیاء و إبراهیموكما ذكرنا من قبل مقاالت 
األعمال متعددة أثارت هذه المقاالت الباحثین من اللغویین و األدباء و قامت من حولها 

1.حین حولها إلى معجمالبولیسيمختلفة من ذلك ما فعله جرجي و 

: وانقسم اللغویون إلى فریقین 

:اعتمد المعاییر الصوابیة اآلتیةو :الفریق المتشدد–1

كان رفض السماع عندهم یحتكم إلى عامل السماع من حیث الكثرة والقلةفالصواب :االطراد-
ما كثر استعماله و إن خالف القیاس، وما قلسماعه فهو مردود وٕان وافق القیاس وكانوا یطلقون 

) الصفة ( ومن ذلك أن جمع مجید القلة أو الشذوذ بال حجة مقنعة،أحكاما وأوصافا كالضعف و 
المنذر أن جمع حاجة على حوائج إبراهیمما یكثر في األسماء وأعلن د نار جدا، وٕانَّ على أمجا

غالب تفتقر إلى البراهین ألنه شاذ نادر، فكانت أحكامهم في الاالنتباهواجب 

.64صلیحة خلوفي، المرجع السابق، ص- 1
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إن مصادر اللغة العربیة الموثوقة ترفض هذه األحكام، وتنص على " و الحجة القاطعة، 
اإلعالن، ولو أنهم رجعوا إلى تلك المصادر عامدین التحقق قبل مطلقیها قلة الثبت وسرعة 

التسلیم و التیقن قبل الرفض و القبول، لقالوا غیر الذي قالوا، ولكان لهم حكم غیر الذي 
العودة و ومعنى هذا أن األحكام التي كانوا یطلقونها كانت أحكاما متسرعة تسبق التحقق 1،كان

.را ونثراإلى ما أثر عن العرب الفصحاء شع

:األفصحاعتماد -

هي عبارة عن مقاالت متتالیة كان ینشرها المجمع العلمي ( جاء في عثرات األفالم 
إننا نمشي في انتقاداتنا): " م 1921العربي، كان یقوم بنشر األخطاء و تصحیحها منذ سنة 

أفصح لغات العرب، وأبلغ أسالیب الكتاب، أما إذا كان هناك قول أو لغة تجیز الكلمة على
2"عبناه فال یضرنا ذلك التي انتقدناها أو األسلوب الذي 

ذهب هذا الفریق إلى أن ما وافق القیاس فهو صواب : إلى القیاساالستنادالمبالغة في -
.وما خاف القیاس فهو خطأ

خطأ أصحاب هذا الفریق ألفاظا في العربیة بعد أن وصفوها : المعاجمورود اللفظة في -
بالقلة والشذوذ دون حجة قاطعة، كما رفضوا ألفاظا ال لسبب إال أنها لم ترد في المعاجم العربیة 

:وهنا یجدر بنا اإلشارة إلى أمرین" هذا لیس من كالم العرب "  القدیمة، فتكرر قولهم 

عدد لغاتها كان السبب في قصور المعاجم العربیة عن اإلحاطة بكل العربیة وتاتساع: أوال 

.184، د ط، دار الرشید للنشر، القاهرة، د ت، ص ، حركة التصحیح اللغوي في العصر الحدیثمحمد ضاري حمادي-1
.188المرجع نفسھ ، ص 2
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" هذا لیس من كالم العرب " كالم العرب و تدوینه، فكان األجدر بهم إذن أن یقولوا بدل قولهم 
لم یرد هذا اللفظ في الصحاح، أو في لسان العرب، أو في غیرهما فلیس كل ما لم تدونه : 

.عربي فصیحالمعاجم العربیة القدیمة غیر

كان یرجع بعض المحققین إلى بعض المعاجم دون أخرى، ثم یصدرون أحكاما على : ثانیا
ما أهملوا قصدا أو إهماال ما أثبته لسان " اللفظة بالشذوذ أو الضعف، أو عدم الورود، فكثیرا 

إلى3التي حضروها على الناس، و لم یكن في أحكامهم تلك ما یشیراالستعماالتالعرب من 
غیر قریب، العربیة وفیها مطبوع المعجماتأنهم قد رجعوا إلى اللسان، فكیف حالهم مع سائر 

".و مخطوط غیر منظور

:الفریق المجوز –2

ذهب هذا الفریق إلى أن التصنیف یجعل الناس تنفر من العربیة، مما یجلب المضرة 

: بأهلها، فاعتمدوا المعاییر الصوابیة اآلتیة 

لم یكن هذا الفریق متروكا في رفض استعمال لغوي ما إال بعد البحث : بكل اللغاتاألخذ -
لكن الرغبة الشدیدة في التخریج والتجوز أدى إلى " عن كل التخریجات الممكنة إلثبات صحته 

الشائعة في هذا العصر، االستعماالتمحاوالت التثبیت بأي وجه، وبأي شاهد إلیجاد مخرج 
.1"لى كثیر منهاوٕاضفاء الشرعیة ع

لم یقتصر هذا الفریق على األفصح دون : على األفصح من كالم العرباالقتصارعدم -
فأجازواالفصیح، بل أقروا أوجه الفصاحة المختلفة دون أن یخفى علیهم كون الفصیح مراتب 

.للغة الواحدة حسب تسلسلها الزمني في سلم الفصاحةبذلك األوجه المختلفة 

.215السابق، ص محمد ضاري حمادي، المرجع –1
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ما قل استعماله عندهم مقبول إن وافق القیاس، ومردود إذا :سماعهالقیاس فیما قل التزام-
.خالفه

یرى هذا الفریق أن المعاجم العربیة القدیمة قاصرة على :المعاجمبما ورد في االكتفاءعدم-
إیراد كل كالم العرب، ودلیل ذلك ظهور معاجم كثیرة تكمیلیة على المعاجم القدیمة في أواخر 

، وأوائل القرن العشرین)م 19ق ( القدیمة في أواخر القرن التاسع عشر 

.بما في المعاجم القدیمة یضیع الكثیر من كالم العرباالكتفاء، وذلك ألن )م 20ق (

:من أسباب شیوع األخطاء اللغویة –ب 

العربي كافة، رات التي شملت أنحاء الوطن یاجتاحت في السنوات األخیرة عاصفة من التغ
وعصفت بلغتنا، لغة القرآن، اللغة التي تغنى بها الشعراء وتفاخروا بها، اللغة التي ال تزال 

اندثار غیرها من اللغات السامیة، تلك العاصفة المدبرة ترید طمس منرغمعلىالتنبض بالحیاة
ل ما لغتنا، و فرض لغات وثقافات على الوطن العربي المغمور بالحضارات خاصة في ظ

فانتشرت األخطاء اللغویة ،اإللكترونیاتیسمى بالعولمة، وثورة التقنیات، وعصر التكنولوجیا و 
كانتشار النار في الهشیم، ففسد اللسان العربي، وكثرت اللهجات وظهر ما یعرف بالعامیة 
والدارجة، فأصبحت لغتنا الیوم لغة مركبة، ممزوجة من لهجات عدیدة، حتى إننا نعجز عن 

أو الهجین اللغوي، فأنت ال تعرف إن كنت تسمع لغة عربیة فصیحة، أم یة ذلك التركیب تسم
. لغة دارجة، أم لغة أجنبیة، فنحن نستعمل في حدیثنا مزیجا من تلك اللغاتأملغة عامیة 

:أدت إلى شیوع األخطاء اللغویة، وهي كالتالي بوهناك عدة أسبا

، و لكنها النادر الذي ال أنفسهم بعض األخطاءقد تسرب إلى لغة العرب من بعض العرب-
ٕان و اعتبار له، ألنها لم تكن مخلة بنظام اللغة العام، و قد أدخل العلماء ذلك فیما سموه بالشواذ 

.لم یكن الشاذ في حد ذاته خطأ شنیعا، كما أنه لیس كل شاذ خطأ
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الذین هداهم اهللا إلى دین بعد انتشار الفتوحات اإلسالمیة، اختلط العرب بكثیر من األعاجم-
الحق، و حملهم حبهم إلى فهم الرسالة المحمدیة على تعلم اللغة العربیة، و لكن هذا التعلم إنما 

األصوات قاط تهو ارتجالي لم تعد له عدته وأدواته، بل كان المسلمین األعاجم لعجزهم عند ال
واعد وضوابط لقراءة القرآن سالما العربیة، و التلفظ بها كالعرب، فاضطر العلماء إلى إعداد ق

من األخطاء والتحریف، وللمحافظة على سالمة اللغة العربیة وتسییر تعلمها لغیر العرب 
.والناشئین بینهم

عرف العصر العباسي قفزة حضاریة عالیة، وصلت بالمجتمع اإلسالمي إلى أوج الحضارة -
النقلفأصبحت و عن طریق الترجمة جمیع أجناس الحضارات السابقة،من اإلنسانیة المركبة 

واحدة بلغة واحدة، كما كانت لترجمة علوم األمم السابقة أثر واضح على كثیر من حضارة 
بنا هنا اإلشارة إلى دور الثورة الشعوبیة العمیاء الشنیعة التي جدرویأسالیب اللغة العربیة، 

عربیة، لكن أهل اللغة الغیورین كانت تهدف إلى النیل من كل ما هو عربي، بما في ذلك اللغة ال
العربیة المادة اللغویةوالكشف عن أسرار اللغة لها بالمرصاد، فهبوا لجمعكانواعلى لغتهم 

والركاكة الصیاغةضبطوا، ولم یسمحوا ألي من او قعدو فوا، و نوخصائصها، فجمعوا وألفوا، وص
.جمالهاو والدخیل أن تمتد إلى أصول اللغة العربیة ونظامها، وأسس روعتها 

إلى اللغة العربیة فساد كبیر، وسرى في كیانها سم العجمة القاتل دبَّ االنحطاطفي عصر -
فتحولت إلى تحف من األحاجي واأللغاز، ومیدانا في تكدیس الغریب ركاما بعضه فوق بعض، 

ا، وأسالیب بالغتها، وروعة تراكیبها، وداللة إعرابها، وسر فصاحتها، وكان فاختفت سالسته
أهلها یوظفون الشعر في وصف الطبیعة، في وصف جبالها، كما اهتموا بوصف األشیاء 

.المحسوسة البسیطة كالسجادة

بذل بعض رواد النهضة العربیة المخلصین قصارى جهدهم إلحیاء اللغة العربیة و إعادة -
، كما سعوا إلى تخلیصهم من الشوائب وعواقب االنحطاطعصر اتها التي ذهب بها جمالی
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، ولكن ظهر إلى جانبهم دعاة التغریب والعلمانیة الذین زعموا أن اللغة مجرد االنحطاطعصر 
وسیلة للتعبیر كیفما كانت، وال داعي للحرص على نظامها وقواعدها ما دام المقصود یتحقق 

ما ، محلي، عربي، فنادى بعضهم إلى قومي، وطني، جهوي: تعبیربأي شكل من أشكال ال
یسمى بالبالغة العصریة، وبعضهم إلى اللغة الثالثة، بل نادى بعضهم وبكل وقاحة إلى كتابة 

.اللغة العربیة بالحرف الالتیني لتسهل قراءتها على الجمیع

فقد وقع المستشرقون في أخطاء علمیة كبیرة، و مزالق منهجیة خطیرة، بما في : اإلستشراق
ما ال یعد  وال –قصدذلك البحث اللغوي و األدبي اللذین ارتكبوا فیهما عن جعل أوعن 

یحصى من األخطاء الشنیعة، فتارة یتوهمون ، وتارة یدعون، وأخرى یقیسون قیاسا فاسدا على 
، والخطأ األكبر أننا نتركهم على خطئهم، بل ونقلدهم في مزالقهم بصمت همآدابلغاتهم وأفكارهم 

.لهماالطمئنانرهیب، یوحي بالرضا و 

:نظرة حول تصویب األخطاء اللغویة الشائعة-

: كانت البدایة األولى لتصحیح األخطاء اللغویة الشائعة في لغتنا عند إمام الكوفة 
ما تلحن فیه العامة " ي یعد األول من نوعه، في ذلك الوقت الذبكتابه، )هـ189ت (ألكسائي

، و قد كان الكسائي و غیره من أئمة اللغة یقفون في ذلك الوقت سدا منیعا أمام اللحن الذي "
بدأ یشیع في عصر دخلت فیه طوائف من غیر العرب إلى حواضرهم و بلدانهم، حتى وصل 

لكریم، و كثر اللحن بعد ذلك، وابتعد الناس نقاء األمر بهذه الطوائف إلى اللحن في القرآن ا
اللسان العربي األول، و طغت اللهجات الجدیدة على العربیة، بحیث صارت تلك اللهجات 

.1خلیطا من العربیة و الفارسیة و الرومیة، البعیدة عن القواعد العربیة السلیمة

.12، المرجع السابق، صأخطاء لغویة شائعةخالد ابن هالل بن ناصر العبري، –1
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وقد انقسم الناس أمام منهج تصحیح األخطاء اللغویة ومحاربتها في عصرنا إلى فرق 
:عدیدة، و یمكن أن نتبین في مجتمعنا ثالث فرق 

یرى هذا الفریق أن العربي المعاصر صار یخاف أن یتكلم بالفصحى، فإن :الفریق األول-
من الخطأ الشائع اللفظةل لههذه یقٕان أتى بما یراه حسنا، أخطأت، و : تكلم قام له من یقول

ه ال داعي لهذه الضجة الكبیرة، هذه العبارة فیها خروج عن القاعدة المعروفة، فیرون من ذلك أنَّ و 
و هذا تطور طبیعي للغة، و ال بأس في التوسع في المعاني، و إضافة بعض المعاني إلى 

یرون أنه ال و كلمات لم یتحملها من قبل، حتى وٕان لم یكن بین الكلمة والمعنى الجدید أي رابط 
لذلك نجدهم یتوسعون یحكم بالخطأ إال على من خرج على قاعدة نحویة، أو صرفیة معروفة، 

المجامع اللغویة و أهل اللغة التي حكم بعض كثیرا في القیاس ویصححون كثیرا من التراكیب 
.بخطئها

على الواقع وأننا الخرقیرى هذا الفریق أن األمر قد استفحل، وتفاقم، واتسع :الفریق الثاني-
قادرة على أن تحمي نفسها، صرنا أمام صدع ال یرجى برؤه، فلیترك األمر على حاله، فاللغة 

فاللحن لیس أمرا جدیدا علیها، لذلك تراهم یتجاوزون عن زالت الكتاب 

خطأ (ر فقد شاع على ألسنتهم  ـــعن ذلك األموالخطباء، مع عدم رصاهم في قرارة نفوسهم 
).خیر من صواب مهجور مشهور 

یرى هذا الفریق أنه من واجب العربي الغیور على لغته، أن یتحرى في :الفریق الثالث-
كالمه الصواب، و أن ال یجد في نفسه غضاضة أن یعود إلى الصواب، بعد أن یقال له 

لماذا خطأ أهل : البحث عن الخطأ بنفسه، و أن یعلم أخطأت، ویرون كذلك أنه من واجبه 
.1اللغة هذا و صوبوا ذلك

.بتصرف.13خالد بن هالل بن ناصر العبري، أخطاء لغویة شائعة، المرجع السابق، ص–1
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تدعو إلى القلق والخوف على واضحةاللحن، وانتشرت األخطاء اللغویة بصفة بعد ما ساد
مستقبل اللغة العربي، ألن األمر قد استفحل، وزاد عن حده، ولم یعد األمر الهین العادي، 

خطاء و اإلرشاد إلى ظهرت العدید من المؤلفات التي ألفت في هذا الباب، كالحد من هذه األ
األخطاء اللغویة –وفیما یلي قائمة لمجموعة من الكتب التي ألفت في هذا الباب الصواب فیها

:1في العصرین القدیم و الحدیث–الشائعة 

تاریخ الوفاةصاحبهالكتاب

ما تلحن فیه العامة-
ما خالفت فیه العامة لغات العرب-
إصالح المنطق-
النحو ومن كان یلحن من النحویین-
الفصیح-
تقویم اللسان-
إصالح غلط المحدثین-
درة الغواص في أوهام الخواص -

الكسائي-
أبو عبید-
ابن السكیت-
بن شبةال-
أبو العباس ثعلب-
ابن درید األزدي-
الخطابي-
الحریري-

ـه189-
هـ224-
هـ244-
هـ262-
هـ291-
هـ321-
هـ388-
هـ516-

امیةأصول الكلمات الع-
لغة الجرائد-
تذكرة الكاتب-
أخطاؤنا في الصحف و الدواوین-
عثرات اللسان في اللغة-

حسن توفیق-
إبراهیم الیازجي-
أسعد خلیل داعز-
الزعبالوي-
عبد القادر المغربي-

هـ1322-
هـ1324-
هـ1354-
هـ1358نشر سنة -
هـ1375-

.108–105رمضان عبد التواب، لحن العامة و التطور اللغوي، ص ص –1



)الصحافةالمكتوبة( الفصل الثاني  األخطاء اللغویة الشائعة في وسائل اإلعالم 

78

حول الغلط و الفصیح على ألسنة -
.الكتاب

هـ1383نشر سنة -خضر منس أبو احمد -

:المكتوبةالصحافة الجزائریة :الثانيالمبحث

لقد كان للصحافة منذ ظهورها دور في تنمیة الوعي الجماهیري، و المستوى الثقافي 
تأثرت بجمیع ، والسیاسیة، كما االجتماعیة، و االقتصادیةلألمم، كما شملت الصحافة المجاالت 

المحطات التاریخیة، وأثرت فیها تأثیرا ملحوظا، وعبرت عن وجودها، وأهمیتها البالغة في 
المجتمع، فالصحافة لسان الجماهیر بقلم الصحافیین، فهي بالنسبة لهم المنبر الوحید الذي 

همیة یبثون من خالله مشاكلهم، ویتحدثون بواسطته عن اهتماماتهم ورغباتهم، ونظرا لهذه األ
التي تخص بها الصحافة عند الجماهیر، أصبحت تشكل ما یعرف بالسلطة الرابعة في الجزائر 

.كغیرها من دول العالم

:التطورالنشأة و –أ 

متعددة ومختلفة لمصطلح الصحیفة، بتعدد الزوایا التي تعاریفهناك :تعریف الصحافة–1
.وباختالف العصر الذي وضعت فیه التعاریف،تحدیده لمفهومهافي كل باحث ینطلق منها 

بمعنى أخطأ في ) : صحف ( الفعل ): ف . ح. ص: ( فقد جاء في المعجم الوسیط 
وینشرها في الصحیفة أو راءواألمهنة من یجمع األخبار : یف الصحافة ضیالكتابة والقراءة، و 

.فةهو الشخص الذي یزاول مهنة الصحا) : ... الصحفي ( المجلة ، 
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ومن الصفحات تصدر یومیا، أو في مواعید .... یه من ورق ونحوه ما یكتب ف:)الصحیفة ( 
.1"والثقافة، وما ینقل بذلك االجتماعو االقتصادمتعلقة بالسیاسة و 

ویمكننا تعریف الصحافة إذا، على أنها مطبوع من الورق، یصدر یومیا، أو في أوقات محددة 
الثقافیة، و واالقتصادیة، واالجتماعیةبتزوید الجماهیر بمختلف األخبار السیاسیة یهتممنتظمة، 

.وغیرها بشيء من التعلیق والتحلیل

ونالحظ من خالل هذا التعریف أن الصحافة متعددة نظرا لطبیعة الخبر الذي تنقله، أي من 
:نجدحیث التخصیص 

.على المستوى المحلي والدوليالسیاسیةخبار وهي التي تختص باأل:السیاسیةف الصح-

، كما أنها واالقتصادیةتهتم بنقل كل ما یخص الشؤون المالیة :االقتصادیةالصحف المالیة -
.تهتم بمشكالت التنمیة والمجتمع

تهتم بنقل كل ما جد في جمیع النواحي العلمیة، و التكنولوجیة، و مسایرة :العلمیةالصحف -
.الركب الحضاري و التقدم العلمي

تهتم بنقل كل ما یخص عالم الریاضة، من مستجدات في عالم الكرة :الریاضیةالصحف -
.المستدیرة، و غیرها، مثل جریدة الهداف الجزائریة

نشأة الصحافة المكتوبة في الجزائر، وتطورها إلى ثالث یمكن إرجاع :التطورالنشأة و –2
:مهمةمراحل تاریخیة 

.م1962م إلى 1830من–أ 

. م1988م إلى 1962من –ب 

)ف . ح . ص ( ، مادة عجم الوسیط، الممجمع اللغة العربیة–1
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.م1988ما بعد أحداث أكتوبر –ج 

:م1962م إلى 1830من /أ 

االستعمارتاریخ الصحافة المكتوبة في الجزائر، كغیرها من دول العالم الثالث مرتبط بظاهرة إنَّ 
وباعتبار الصحافة أداة هامة لإلعالم . الحدیث الذي تعرضت له على ید الغزاة

مات المعلو و على استخدام هذه الوسیلة لتزوید قوتها باألخبار االستعماریةوالتوجیه،عملت الدولة 
كما تستعملها في عزل هذه الشعوب عن المحیط . ستالء علیهاحول المناطق التي ترغب في اال

.خارجي باغتصابها وتحقیق أطماعها التوسعیةال

، حیث أن أول ما االحتاللالجزائر هذا النوع من وسائل اإلعالم مع نزول قوات عرفت 
أول " قام به الغزاة، وقادة الحملة الفرنسیة هو إصدارهم لجریدة تزود الحملة باألخبار، فكانت 

، التي االستعماریةداخل البواخر التي أعدتLES TALETجریدة ظهرت في الجزائر هي 
.1"م 1830غزت الجزائر سنة 

ونظرا لما تكتسبه الصحیفة كوسیلة إعالمیة هامة، ودور كبیر في التأثیر والسیطرة على 
من عقول الشعب وتوجهاتهم وأرائهم، عمل المستعمر على إصدار جرائد عدیدة والتي سخر 

أجلها إمكانیات مادیة و بشریة ضخمة، وهذه العناوین كانت تكتب باللسان الفرنسي، وكانت 
نسیة     وبقي واقع الصحافة في الجزائر سواء الصادرة باللغة الفر " ، استعماریاتحنل توجها 

م، حیث في هذه السنة أعطیت بعض الحقوق 1944باللغة العربیة على هذه الحال حتى سنة أو 
أن الصحافة الجزائریة أي. 2"للجزائریین من الجنرال دیقول، فزالت شیئا ما هذه العرقلة المدنیة
م، كانت مجرد عناوین تكتب باللغة الفرنسیة، والتي تحمل توجها فرنسي، وفي 1944قبل 

التي كان یعیشها الشعب االضطهادالوقت نفسه تخدم مصالح العدو الفرنسي، وهذا راجع لحالة 

.91م، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، ط مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصالزهیر أحدادن، -1
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و بعد هذه التخفیفات التي قامت بها السلطات الفرنسیة في قطاع اإلعالم، صدرت الجزائري، 
الشهاب التي صدرت في م، و كذلك1925المنتقد بقسنطینة في سنة : جرائد عدیدة، نذكر منها

ابن الشهاب قال عبد الحمید " ن عنفس السنة، والتي كان یدیرها الشیخ عبد الحمید ابن بادیس و 
... د على الدین الصحیح من أن تلمسه أیدي دجاجلة السوء أنصار البدعة شهاب رص" :بادیس

رجاؤنا من األمة .. .الجزائـــریةلألمة نافع و هذه هي جریدتنا الیوم التي نستخدم بها ما هو خیر 
.1"الجزائریــة أن تسمع القول وتتبع أحسنه من جمیع الكاتبین 

وسرعان ما تراجعت فرنسا عن ذلك التحقیق أثناء الحرب العالمیة الثانیة لتقوم بمصادرة 
الجزائر " تلك الجرائد، إال تلك التي كانت توزع في خفاء، ومن بین هذه الجرائد السریة 

، التي كانت تصدر عن الحزب الشیوعي في ذلك الوقت، ثم صدرت بعد الحري، "الجمهوریة 
من طرف محظورةة تصدر باللسان الفرنسي، وهناك أیضا جرائد عدیدة كانت وهي جرید

والتي قال عنها الزبیر " الجزائر الحرة " السلطات الفرنسیة، وكانت تصدر خفیة، من بینها 
جریدة الجزائر الحرة التي تصدر باللسان الفرنسي، كانت " اإلعالم والتنمیة " سیف اإلسالم 

للثورة المسلحة، وجهة نظر الحركة الوطنیة التي كانت تحضر تصدر خفیة لكونها تمثل
باإلضافة إلى هذه الجریدة، ال یمكننا أن نغض النظر عن تلك المنشورات التي كانت توزع 
داخل و خارج الوطن، و كذا الجزائر الجمهوریة التي كان یصدرها حزب الشعب إلى غایة 

باللغة الفرنسیة، التي عرفت ازدهار كبیرا لم ةاالستعماریم، و كان ذلك بدایة للصحافة 1954
.2"م 1962ینته سنة 

التي كانت تصدر باللغة الفرنسیة، عرفت تطورا االستعماریةومن هنا یتضح أن الصحافة 
ضعف القراءة و ولكن انتشار األمیة بشكل واسعخالل ربع قرن من الزمن من حیث العناوین،

.521، ص 5، ج1، ط، من أثار اإلمام عبد الحمید بن بادیسمطبوعات وزارة الشؤون الدینیة–1
.43م، ص 1982، الجزائر، 2، طالوطن العربياإلسالم، اإلعالم و التنمیة في ،الزبیر سیف- 2



)الصحافةالمكتوبة( الفصل الثاني  األخطاء اللغویة الشائعة في وسائل اإلعالم 

82

على إصدار جرائد باللغة العربیة لخدمة مصالحه، و باللغة الفرنسیة، جعل المستعمر یعمل 
بعض الجزائریین الذین و المتعاملین معه، حیث أسند التحریر لبعض المستشرقین المستوطنین

م بعنوان 1948سبتمبر /05یخدمون مصالحه، حیث ظهرت جرائد باللغة العربیة في الجزائریوم 
.هذه الجریدة تصدر مرتین في الشهرو ، والتي تمثل الورقة الخبریة الرسمیة للجزائر "شر بالم" 

الفرنسي، فإنها لم تظهر إال بعد لالستبدادأما بالنسبة للصحافة الجزائریة المناضلة و المناهضة 
والقوانین التعسفیة التي وضعتها السلطات لالضطهادفترة من الزمن، وذلك راجع 

المقابل عمل بعض الجزائریین على إصدار جرائد جدیدة مع إسناد تحریرها إلى الفرنسیة، وفي
وهي جریدة أسبوعیة تصدر باللغة العربیة، و " جریدة المنتخب " بعض المستوطنین، ومن بینها 

، بحیث كانت أول جریدة اهتمت بشؤون المسلمین "بون أنیان مورا " باللغة الفرنسیة، مدیرها 
.1ناسیالجزائریین السی

بالجانب اإلعالمي بصفة عامة، حیث كثر في االهتماموبعد اندالع الثورة الجزائریة ازداد 
توزع من قبل أعضاء الحركة الوطنیة، لكن المالحظ في هذه هذه األثناء عدد المنشورات التي 

المرحلة الجدیدة من تاریخ الجزائر هو تمركز العمل اإلعالمي الصحفي بصفة عامة بین
، التي عمل رجالها على إنشاء جرائد ناطقة )حركة جبهة التحریر الوطني ( الحركة الوطنیة 

جریدة " 1956في سنة " على الكفاءات التي تكونت من قبل، باالعتمادباسم الحزب، و ذلك 
.2"في طبعتین أحدهما بالعربیة وأخرى بالفرنسیة" المجاهد 

هذه الجریدة التي كانت تطبع بإمكانیات متواضعة، كان لها دور وتأثیر كبیر على الصعید 
الوطني والدولي، حیث كانت تعمل على توعیة المواطنین، وتجنیدهم للكفاح المسلح، كما حملت 

.23، ص 1930الصحافة اإلسالمیة الجزائریة من بدایتها إلى زهیر أحدادن، –1
.115المرجع نفسه ، ص –2
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مع وسائل اإلعالم التي كانت تستعملها الثورة الجزائریة آنذاك، إلشعار الرأي العام الدولي 
.ة و حقیقة الثورة الجزائریة الجدیدةبعدال

:االستقاللتطور الصحافة بعد –ب 

:م1988م إلى 1962من –أ 

كان لها شعور قوي بمكانة وسائل اإلعالم الجماهیري االستقاللإن الجزائر كدولة بعد 
ه بصفة عامة، و الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص، نظرا للدور الذي تستطیع أن تقوم ب

هذه المؤسسة في تشیید و تنظیم المجتمع، وكذلك في النوعیة ، ودفع عجلة التنمیة بالتأثیر 
على الجماهیر وتجنیدهم لذلك، عملت الجزائر المستقلة على رسم أهداف الصحافة في الجزائر، 

ذلك أن التي ترمي إلى تحقیقها، وتغیر اتجاهها من إعالم حربي إلى إعالم في خدمة التنمیة، 
الفرنسي خلق مجتمعا مشلوال و محطما من كل النواحي، باإلضافة إلى انتشار االستعمار

الجهل واألمیة والتخلف بنسبة أكبر بین أبناء األمة الجزائریة فكان من الصعب على الجزائر 
.أن ترقى بالمجتمع االستقاللكدولة حدیثة 

یة هامة في التأثیر هامة في التأثیر ها وسیلة إعالملهذا عمدت الجزائر إلى الصحافة باعتبار 
.والسیطرة على عقول الشعب

فقد كانت بدایة الصحافة في الجزائر المستقلة غیر سهلة، حیث بقیت البالد من دون صحافة 
درت، كان في وطنیة خالل شهرین كاملین، أي خال شهر جویلیة وأوت، بحیث أول جریدة ص

وهي جریدة ناطقة باللغة الفرنسیة، و في الوقت " الشعب " م، وسمیت 1962سبتمبر 19یوم 
المادیة والبشریة، وقلة ناطقة باللغة العربیة، لكن قلة الوسائل نفسه أرادت الجزائر إصدار جریدة

الصحافیین حال دون ذلك، مما جعل الجزائر تطلب المساعدة من مصر و لبنان، فكانت جریدة 
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م، كما قامت الجزائر 1962دیسمبر 11و ذلك یوم النصر أو ل جریدة ناطقة باللغة العربیة، 
" لوبوبل"وجریدة " ألجي ریبوبلیكان" بدمج جریدتي 

"LE PEUPLE " 21وهي جریدة یومیة، صدر عددها األول یوم " المجاهد " تحت عنوان /
.1م1965جویلیة 

:االستقاللأهم اإلجراءات التي قامت بها الجزائر بعد -

م، ینص على منع طبع وبیع وتوزیع بعض الصحف، 1962جویلیة 10إصدار قانون یوم -
" أسي دوال فرانس " و صحیفة  " LAURORE"صحیفة لورور: منها

"France ASPRCT DE LA "وغیرها من الصحف.

م، وهي هیئة وطنیة قویة 27/01/1966إنشاء الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع في -

ر الثقافة الوطنیة المطبوعة في أوساط الشعب الجزائري، وبهذا اإلجراء تكون الجزائر تتكفل بنش
.قد استعادت سیادتها على قطاع النشر واإلعالم المكتوب والمطبوع

المعارف في إنشاء دور للنشر منها، دار البعث بقسنطینة، دار النهضة في العاصمة، دار -
.وهران

في میدان الصحافة المكتوبة" بلة أحمد بن " لتي بدأها الرئیساالتأمیناتاستكمال سلسلة -
.1حیث تم القضاء على الوجود الفرنسي في میدان النشر والصحافة

.بتصرف. 43، ص ، اإلعالم و التنمیة في الوطن العربيالزبیر سیف اإلسالم–1
، دار الخلدونیة، القبة القدیمة، الجزائر، 1، طلبصریة في الجزائرالصحافة المكتوبة و السمعیة انور الدین تواتي، –1

.بتصرف. 11، ص 2008
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بخدمة السیاسة، وتعزیز نفوذها من وأداةالمطبوع وسیلة خال لفترة حكم هواري بومدین أصبح -
.االعتقاداتاالشتراكیةخالل نشر األفكار والقیم، و 

هي و عالم، فأصبحت للصحافة وظیفة أخرىتأسیس مدیریة الثقافة الشعبیة على مستوى اإل-
وظیفة تثقیفیة ترفیهیة، وذلك في التاسع من أكتوبر عام ألف وتسعمائة وسبعة وستین 

). م 1967أكتوبر 09(

لیة عام إنشاء وزارة اإلعالم والثقافة ألول مرة في الجزائر المستقلة، وذلك في الثاني من جوی-
) .م1970جویلیة 2( سبعین تسعمائة و ألف و 

تسعمائة و المؤرخ في الثاني والعشرین من شهر جانفي عام ألف 31–35ثم جاء مرسوم -
، و ینص على إعادة تنظیم وزارة اإلعالم والثقافة، )م 1975جانفي 22( وخمسة وسبعین 

أصبح منصبا حول الثقافة أكثر، بما فیها الفنون االهتمامومن خالل هذا المرسوم نالحظ أن 
.الجمیلة والسینما، وكذا الموسیقى واألدب

.م1982إصدار قانون اإلعالم األول في عام ألف وتسعمائة واثنین وثمانین -

"أوریزان "باللغة العربیة، و " المساء " :هیكلة صحف عدیدة جهویة ومتخصصة منها-

"HORIZAN " 1الفرنسةباللغة.

، تمیزت بالهیمنة الكلیة )1988–1962( من خالل ما سبق نالحظ أن المرحلة الممتدة من 
للدولة الجزائریة على المؤسسات اإلعالمیة، وخاصة الصحافة، وذلك بمراقبة توجه الصحافة، 

ة، ألنها كانت أداة في خدمة الحزب، إذ كان مصدر األخبار في هذه الفترة ینبع من جهة واحد
، "الحكومة " وهي وهي الحزب، إذ كان مصدر األخبار في هذه الفترة ینبع من جهة واحدة،

.بتصرف. 27–14المرجع السابق، ص ،نور الدین تواتي–1
.بتصرف. 28ص ،نفس المرجع–2
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أن السیاسة " أول وزیر لإلعالم في الحكومة المؤقتة بقوله " محمد یزید " حیث عبر عن هذا 
الصحافة كانت بوق لألنظمة و أن...إلشهارياإلعالمیة لم تكن تختلف كثیرا عن النشاط 

.2"المتعاقبة 

:م1988ما بعد أكتوبر –ج 

، یوضح مما ال یدع للشك االستقاللاستعراض تطور الصحافة في الجزائر منذ إنَّ 
الرقابة على وسلطالسیطرة التي فرضت علیها من الدولة، فقد تم توجیهها لخدمة أهداف معینة، 

كل من یخالف في رأیه وتوجهاته النظام السیاسي، وقد دامت هذه الوضعیة حتى صدور دستور 
م، الذي ینص على تأسیس الدیمقراطیة، وفتح مجاالت التعددیة السیاسیة في الجزائر، 1989

أحداث وضع األطر الكبرى القانونیة لهذه التعددیة، ومنها حریة التعبیر فإن وٕاذا كان الدستور 
م تمثل معلما مهما في تاریخ الجزائر، ودفعت السلطة إلى فتح مجاالت التعبیر 1988أكتوبر 

واإلبداع، وذلك باعتبارها صرخة للمطالبة بالتعبیر، ورفع الحواجز المعنویة والقانونیة أمام إبداع 
بأن الحریات من الدستور،" 39" جمیع المواطنین، وقد جاء في المادة اآلراء، و تبادلها بین 

الوثیق بین التعددیة االرتباطالتعبیریة وٕانشاء الجمعیات مضمون للمواطنین،و هنا یبرز 
الحزبیة، وحریة التعبیر، التي تمثل مؤثرا هاما ومجاال مناسبا في إبداء الرأي، وتبادل األفكار، 

.عامةالسیاسیة، والذي واجه نقدا كبیرا من طرف الصحافیین االتجاهاتوالدفاع عن 

إذ إنه لم یركز على الجانب العقابي الذي فرض على الصحفي إذا تجاوز الحدود الموضوعیة 
في عمومها غیر دقیقة، ترتكز فقط على تفسیر المصلحة العلیا للبالد حسب في هذا القانون 
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رأي السلطة و قد عرفت هذه السنوات األخیرة ظهور التعددیة اإلعالمیة خاصة في الصحافة 
.1السیاسیةاالتجاهاتبة التي أسهمت في التعریف بمختلف المكتو 

ثم دخلت الجزائر في مرحلة سیاسیة غیر مستقرة، وذلك بعد إعالن حالة الطوارئ جراء 
ألف التشریعیة التعددیة، في التاسع من فبرایر عام االنتخاباتإلغاء نتائج الدور األول من 

العمل القانوني واإلعالمي، وهذه األوضاع أدت إلى تعداد تسعمائة واثنین وتسعین، الذي جمد و 
أخرى، وذلك بتولي وبعد ذلك دخلت الجزائر مرحلة ،أنواع الصحف تبعا لتعداد األراء الحزبیة

م، وفي هذه الفترة تزایدت نسبة سحب 1999الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رئاسة الجزائر في عام 
عدها كان خمسة و ثالثون یومیة، ألف نسخة یومیا، مع أن و مائتي الیومیات إلى واحد ملیون

le berte ،le soir   d’ALGERIE ،ELالخبر ، :ومن أكثر هذه الیومیات سحبا نجد
WATAN ،LE MATIN.

.2م2006نسخة سنة 1712497وقد استمر هذا التزاید إلى أن وصل إلى 

:اللغة العربیةأهمیة الصحافة المكتوبة في المحافظة على –ب 

لیس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن الصحافة المكتوبة تمثل األداة الحدیثة ألحیاء اللغة 
العربیة و نشرها، و مما ال شك فیه أن الوسائط المكتوبة من صحف و مجالت توفر انتشار 

الصحافةبلغةاالهتمامتضمن األلفة في سماعها، لذا وجب اللغة العربیة بشكل سلیم، و 

.نظرا لكونها الشاهد األول على حیویة اللغة العربیة التي قد أصابها قدر كبیر من اإلهمال

.117، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الصحافة المكتوبة في الجزائرزهیر أحدادن ، - 1

بتصرف. 77–45، ص ، الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة في الجزائرنور الدین تواتي-1
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ویمكن بیان الدور الذي نهضت به الصحافة المكتوبة تاریخیا، من خالل ما قام به عدد 
ة من المفكرین و األدباء العرب، الذین قاموا بإصدار الصحف و تحریرها، فلقد كانت السم

الممیزة لمحوري الصحف العربیة في نشأتها األول، أنهم كانوا من األدباء الذین رأوا في هذه 
ه ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــت أدبیة ذاتیة، أو ما یتم استساغالصحف وسائل متاحة للنشر و التعبیر، عن إبداعا

.1الترجمةطریق النقل و عن 

وقد شكلت الصحافة عدد من الصحف العربیة رافعة مهمة تعزیز اللغة العربیة مما یعوق 
منه باللغة االقترابفهمها و انتشارها، كما دأبت هذه الصحف في مخاطبتها لجمهورها على 

المفردات التي تتطلب جهدا معجمیا، مما ال یستقیم تدریجیا منالفصحى، التي یجري تخلیصها 
.1ع مستجدات الحوادث واألخبار التي تقوم الجرائد الیومیة بمعالجتهاطرحه م

أدب المقالة " وقد سبق للدكتور حمزة عبد اللطیف، أن وضع كتابا من ثمانیة أجزاء بعنوان 
، أبان فیه الدور الذي قامت به الصحافة عبر تاریخها، بجهود تقر من "الصحفیة في مصر 

أخبارها قابلة و ل اللغة العربیة التي تكتب بها المقاالت الصحفیة الصحفیین و األدباء، وبجع
.عد النحو السلیمة واإلعراب الصحیحللفهم، و مستجیبة للتطور مع تمسكها بقوا

كما كانت للصحافة العربیة في العقود األولى من القرن العشرین، الوسیلة التي شكلت 
نافذة لحملة األقالم من األدباء و المفكرین، و لوال تلك الصحف باعتبارها الوسیلة اإلعالمیة 

من المتاحة، ما كان للحركة األدبیة أن تظفر بهذه األسماء الكبیرة التي وجدت طریقها للشهرة
بها، ما هي إال مقاالت تلك الصحف، وعرفواخالل تلك الصحف، بل إن الكتب التي أصدروها 

.2التي قاموا بنشرها في زاویة ثانیة، وأیام معلومة

.180ص .1967، دار الفكر العربي،  القاهرة،  مصر، أدب المقالة الصحفیة في مصرحمزة عبد اللطیف،–2
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صحافة أیضا، قد حققت للغة العربیة، كل ما كان یأمل فیه المجددون من رجال اللغة وال
من وجوب تبسیطها، بحیث یفهمها عدد أكبر من القراء، ومن وجوب تزویدها بالحیویة الكافیة، 

مستحدث و من وجوب تطورها حتى تتسع للتعبیرحتى ال یضیق بها أحد من القراء، بل هذا 

.1الفن جمیعافي األدب والعلم و 

ها توجیهو كما ال تزال الصحیفة وسیلة جماهیریة قادرة على المنافسة، إذا أحسن استخدامها 
في تكوین المعالم الحقة للشخصیة العربیة، لتنوعها الداخلي الذي یستجیب لمجموعة واسعة من 

تكوین ذوقهم الثقافي في بین القراء، ألنها تسهم، فتقوم عالقة متبادلة بینها و االهتمامات
والجمالي، وقیمهم وأفكارهم، ومثلهم ومواقفهم، وهي منالوسائل اإلعالمیة المهمة التي توصل 

تغني عالمه الروحي من الناحیة الفكریة و القیم الثقافیة للقراء، فهي تصقل نفس القارئ ومنطقه 
وثقافیة، وتنمي المواهب، أشعارومقاالت، وأخبار فنیة و واألدبیة والجمالیة، لما تنشره من قصص

.وتكشف عن األدباء والمبدعي

الحروب تشن في إن اللغة ال تقل أهمیة من الجیوش، إذ أخذتقلنا،ولیس من المبالغة إذا 
وسائل اإلعالم، حیث تلعب الصیاغات اللغویة دور خطیر في تشكیل القناعات والمواقف 

األساسي في تحدید صور األمم والثقافات في المفاهیم، و أصبحت لغة اإلعالم تلعب الدور و 
المعلومة ألنَّ ؛أذهان شعوب العالم األخرى، و خاصة في عصر تتسارع فیه سبل نقل المعلومة

أصبحت البدیل المشروع للواقع، كما أثبتت النزاعات و الحروب الحدیثة، أن المهارة في 
اللغة اإلعالمیة والدعائیة، كان سالحا خطیرا، ووسیلة فتاكة، وأداة فاعلة من أدوات استخدام

.الدعایة السیاسیة

.157عبد العزیز شرف، المرجع السابق، ص - 1
.46، ص الیومیة ، واألسبوعیة في األردنالصحفاللغة العربي في خالد عبد الرؤوف الجبر، –2
.216ص ،مدخل إلى التحریر الصحفيعبد اللطیف حمزة، –3



)الصحافةالمكتوبة( الفصل الثاني  األخطاء اللغویة الشائعة في وسائل اإلعالم 

90

في أیامنا 1ومن المالحظ كذلك أن الكمیة الفائقة من المعلومات التي تنقلها الصحف والمجالت
قوامها هذه، تفوق المعلومات التي یقدمها مدرس الفصل، وٕان لم تنقل هذه المعارف بلغة

الكلمات الفصیحة، والتراكیب السلیمة، والعبارات الثریة بمضامینها ومدلوالتها والصیغ التي 
للغة أصالتها، وتصون تراثها، وتبرز شخصیتها، وترفع مقام أهلها وترقى بحضارتهم، تحفظ

الناجح للغةاالستعمالویعود سلبا علیها، ومن هنا یتجلى فسینقلب هذا عكسا على اللغة،
.اإلعالمیة في المحافظة على سالمة اللغة العربیة من كل ما یشوبها

فإن لغة الصحافة أدخلت على اللغة العربیة نوعا آخر من أنواع النثر، ، باإلضافة إلى هذا
میز بصفة الشعبیة في ألن لغة الصحافة تت؛وهو النثر العلمي، أي النثر الصحفي

المجال للجدید من األلفاظ والمعاني التي لم یعرفها فسحو ة، صفة التطور في الكتاب،و التعبیر
بحت، واللغة التي تستخدمها لهذا الغرض، مشتقة اجتماعيالقدامى، فالصحافة إذن هي عمل 

.1من الحیاة الواقعیة التي یحیاها الناس في المجتمعات

وصفوة القول إن للصحافة و أجهزة اإلعالم األخرى تأثیرا كبیرا على اللغة العربیة فمن 
المؤكد أنها خلصت النثر العربي من الزخارف اللفظیة، كالسجع والطباق، وغیرها من 
المحسنات البدیعیة التي كانت عبئا على التعبیرات، وأحلت محل هذا األسلوب المزخرف 

العاطفیة التعبیر و السهل المرسل السریع، الذي یحرص على المادة الفكریة األسلوب و المنمق، 
عنها، أكثر مما یحرص على البهرجة اللغویة والزخرفة اللفظیة، وكان للصحافة المكتوبة فصل 

.2التعبیرو كبیر في خلق لغة إعالمیة یجمع بین البساطة والجمال، وسرعة األداء 

:فیینالصحیة في كتابة أهم العثرات واألخطاء اللغو –ج 

. 200،ص1999، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر لغة الحضارة و تحدیات المستقبلعبد العزیز شرف ، –1
.195خالد عبد الرؤوف الجبر، المرجع السابق، ص –1
.200المرجع نفسه، ص - 2
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اب األخبار والمقاالت في نصوصهم التي یكتبونها، بحیث یكتبون تَّ كثیرا ما یخطئ كُ 
آخرون و بعضهم یجهل أصول اللغة ومعاني الكلمات كلمات في غیر مكانها الصحیح، وألن

أسباب ومن بین . یستسهلون المعاني الدارجة في العامیة لیضعوها محل الفصحى الصحیحة
:شیوع األخطاء اللغویة في لغة الصحفیین ما یلي 

إسقاط األلفاظ العامیة على محتوى الصحف والمجالت، وهذا من أعظم ما جنته الصحافة -
المكتوبة على الفصحى، ألنه في شیوع األلفاظ واألسالیب العامیة في الصحافة تكریس لها في 

رى، وحجة المحررین في استخدام العامیة أوساط المجتمع، ودفن للفظ الصحیح من جهة أخ
أنهم یریدون األسهل واألقرب لفهم القراء، لكن لیت األمر یقتصر على هذه المصطلحات، بل 

اب تَّ إنه یتعداه إلى كتابة مقاالت كاملة باللهجة العامیة، وتذیل هذه المقاالت بأسماء كبار الكُ 
المصوغة بلهجة الناتوالمجالت باإلعجرائدئ صفحات الواألدباء في العالم العربي، كما تمتل

عامیة،والدلیل على ذلك، أن أغلب مجالت األطفال یصاغ محتواه بالعامیة، مع أنه من 
المعترض بهذه المجالت أن تمثل إحدى وسائل ترسیخ اللغة العربیة الفصحى لدى الناشئة، وأن 

یم اللغات إلى نتائج مفادها، أن تقربهم منها، وتشجعهم على استعمالها، وقد توصلت دراسات تعل
الخاطئ االستعمالالسنوات العشر األولى من عمر األطفال حاسمة في تعلیم اللغات، وٕان 

.1یفسد لسانهمو للغة، یعطل فكر أهله، و یشیل قدراتهم الذهنیة 

عن الرقي في أسالیب الخطاب اإلعالمي، والكتابة الصحافیة مع شیوع األخطاء االبتعاد-
وسائل النحویة، واألسالیب اللغویة الركیكة، وباستطاعتنا أن نعمم تلك األخطاء على أغلب ال

اإلعالمیة العربیة المكتوبة والمسموعة، والبد لنا هنا من ذكر أحد أهم األسباب القابعة خلف 
ضمن آلیة الكتابة، فالخطأ الرئیسي یكمن في توظیف لغة اإلعالم كأسلوب الشرود المهني

یندرج ضمن آلیة الكتابة الصحفیة، وبالتالي تحریرها من القواعد النحویة والصرفیة وفقا لذریعة 

.195، ص اللغة العربیة في الصحف الیومیة و األسبوعیة في األردن،خالد عبد الرؤوف الجبر-1
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الوسیلة اإلعالمیة،وتغطیتها مساحات شاسعة انتشارإلى األحداث الفجائیة، إذ أن االستناد
.حث عن الرقي في خطابها اإلعالمي، حتى تكون أداة للنهوض بلغة اإلعالمیحتم علینا أن نب

اللجوء إلى صیغ األلفاظ وتكرارها في سیاق كتابة الخبر الصحفي، ففي اللغة اإلعالمیة -
عموما، و اللغة الصحافیة خصوصا، هناك ما یمكن تسمیته بالقوالب الجاهزة التي تصب فیها 

ا طریقة كتابة خبر معین، في عدد من الصحف فستجد أن صیاغة فلو تتبعنالمادة الصحفیة، 
ولكون اللغة .الخبر متماثلة تقریبا، من حیث المفردات المستخدمة، و طریقة عرض الخبر

الغامضة، فإن هذا یعني اإلعالمیة تتطلب الوضوح و البعد عن األلفاظ المبهمة، و األسالیب 
.1ا، والصیاغة المعتادةأن یلجأ المحرر دائما إلى األلفاظ نفسه

.الضعف العام الذي یعاني منه الجیل الجدید، والذي ال ینجو منه سوى القلیل-

حیث ، التي یقوم بها العدید من الصحافیین االرتجالیةاألخطاء اللغویة الناتجة عن الترجمة -
.یظهر المصطلح المترجم ركیكا، بعید كل البعد عن المعنى المحتمل إیصاله

.غیاب القوانین الخاصة بحمایة اللغة العربیة-

الفشل في استعمال عالمات التوقف والترقیم، وربما هذا راجع إلى جهل الكثیر من -
.الصحافیین ببناء الجملة العربیة

اللغویین الیوم إلى أن العربیة تعیش أزمة حقیقیة مع شیوع آراء الكثیر من الباحثین كما تشیر -
كما أن و وذلك راجع إلى ضعف تعلمها في المدارسوالجامعات األخطاء اللغویة في التداول

المشرفین على وسائل اإلعالم من غیر المتخصصین، لهذا تكثر األخطاء اللغویة النحویة، 
.التي تحملها الحیاة العامةوكذا انتشار العبارات األجنبیة والمفاهیم 

.67، ص السابقالمرجعخالد عبد الرؤوف الجبر،-1
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صحافة، بحجة أن اللغة ما هي دعوة الصحافیین إلى ضرورة تبسیط العبارات اللغویة في ال-
تخدم هدف الرسالة اإلعالمیة، وهو اإلبالغ ، ولیس من الضروري مراعاة هذه إال وسیلة 

عسر و تعقید قواعدهاالوسیلة، وصوال إلى الغایة المنشودة منها، ثم یتذرعون بصعوبة اللغة و 
قواعد اإلمالء فیها، وأخیرا قصورها على مسایرة ركب الحضارة ألنها ال تستوعب جمیع األلفاظ، 
و هذا یعطیهم الحق في العبث باللغة، وكأنها میراث خاص بهم دون غیرهم، متناسین أن اللغة 

.1هي میراث األمة عبر عصورها المختلفة

راء من المجتهدین في مجال اللغة، ممن یشتد عودهم، فتراهم وكثیرا ما نقرأ في الصحف آ
یتصدون لتصحیح األغالط اللغویة الشائعة، ال عن معرفة وال عن درایة، بل یحكمون أهوائهم 

.في التصحیح والتصویب

مسایرة الواقع و إما عمدا بداع التبسیط كما أن الكثیر من كتاب الصحف ال یهتمون باللغة كثیرا، 
.لمتردي، وٕاما جهال، وهذا هو منهج األكثر منهماللغوي ا

وٕاذا دققنا النظر، وجدنا أن أداء الصحافیین المتدربین بصورة عامة یظهر فقرا في المفردات 
وركاكة في البناء، فتجد استعارات مبتذلة، وٕافراطا في استخدام العبارات الجاهزة، شعارهم تلك 

.ي یولد وال یصنعالمقولة الشهیرة ، التي مؤداها أن الصحف

نستنتج من خالل ما سبق، أن اللغة العربیة الفصحى تعیش حقا أزمة لغویة حقیقیة في كل 
و إذا كان للصحافة المكتوبة دور كبیر في الحفاظ . وسائل اإلعالم بصفة عامة دون استثناء

على اللغة العربیة، و ضمان استمرارها و هذا ما دلت علیه الصحافة من خاللمسیرتها
.التاریخیة، خاصة في عصر النهضة، عصر التنویر، عندما ظهر المطبوع ألول مرة

.216،ص المرجع السابق–1
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فهذا ال یعني إغفال الجانب السلبي فیها، فكثرة الصحف وتعدد المجالت، وتعدد مجاالت 
كذلك اإلشراف علیها من ، و ثقافیة، وریاضیة، و واجتماعیةقتصادیة اتخصصها من سیاسیة، و 

وكذلك انعدام المراقبة، أدى إلى ظهور لغة عربیة مشوهةمثخنة متخصصین، قبل أناس غیر 
خاصة عصر تتسارع و باألخطاء اللغویة، من إدراج للعامیة، وكثرة الحشو، والمعرب والدخیل

.فیه نقل المعلومة، عصر السرعة، وعصر الجاهز

بیة فقد أصبح هم الصحافیین هو نقل الخبر بأي وسیلة كانت دون مراعاة للغة العر 
الفصحى، وهذا أدى إلى كسر قواعد اللغة السلیمة، فتجد عبارات ركیكة، وأسالیب مبتذلة          

.عن البیان والجمال الذي تتمیز به اللغة العربیة الفصحىاالبتعادو 



نماذج عن األخطاء اللغویة الشائعة في الصحافة : الفصل الثالث
المكتوبة

الدراسة الوصفیة التحلیلیة لألخطاء اللغویة جریدة  : المبحث األول 
النهار أنموذجا

الدراسة الوصفیة التحلیلیة لألخطاء اللغویة جریدة : المبحث الثاني 
الشروق الیومیة أنموذجا

بعض األخطاء الشائعة في لغة الصحفیین مع :المبحث الثالث 
تصویبها
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.الدراسة الوصفیة التحلیلیة لألخطاء اللغویة: المبحث األول
الطریقة المتبعة في دراسة األخطاء اللغویة–أ 
أعداد من الصحافة المكتوبةانتقاء:العملطریقة–1
:على أعداد من الصحافة المكتوبةالخطوات المنهجیة المتبعة في الحصول–2

:هيو لبعض المعاییراستناداعلى جریدة النهار اختیارنابعد بحث طویل وقع
.هي جریدة صادرة باللغة العربیة الفصحى: لغة الجریدة-
تصدر یومیا، متوفرة و منتشرة في كل مناطق الوطن :االنتشارجریدة یومیة واسعة -

بسعر غیر اقتناؤهامن دون مشقة، كما یمكن كل سهولة، و بیمكن الحصول علیهاو تقریبا
هذا راجع لتنوع مقاالتها التي تتناول دة موجهة للمثقفین والمتعلمین و كما تعتبر جری.كلفم
هذا ما جعلها و ...، وحتى ریاضیةاقتصادیة،واجتماعیةختلف مجاالت الحیاة، من سیاسیة و م

.مقروئیةاألكثر زبجریدة تتمی

: المعتمدة للحصول على عینة البحثاإلجرائیةالوسائل –ب 

.عددین من جریدة النهارانتقاء–1

.اآلتيتحدید بطاقة فنیة لكل عدد من جریدة النهار وهي على النحو –2

تاریخ الصدورالعددعنوان الجریدةرقم الجریدة

2016فیفري 23الثالثاء2523النهار01-
.هـ1347جمادى األولى14: الموافق لـ

م2016مارس 26السبت2553النهار02-
.هـ1437الثانیةجماد17: الموافق لـ
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:الخطوات المتبعة في دراسة األخطاء اللغویة في المدونة–ج 

صفحات و المقاالت الریاضیة، الواردة في جریدة النهار، ماعداقراءة كل المقاالت–1
.ألن لدیهما لغتهما الخاصة،اإلشهار

استخراج كل األخطاء التي تحصلنا علیها من خالل قراءة المقاالت، وكتابتها في –2
.مسودات

.، وتعبیریةإمالئیة، نحویة، صرفیة: إلى،تصنیف األخطاء حسب نوعها–3

.سبب حدوثه، ثم تصویبهتحلیل الخطأو –4

:الدراسة الوصفیة التحلیلیة لألخطاء اللغویة –د 

اعتمادنا كل ما ورد فیه من مقاالت ،و من خالل قراءتنا للعدد األول من جریدة النهار
شهاریة، استخرجنا جملة من األخطاء اللغویة عدا صفحات الریاضة، والصفحات اإلما

: ــــق لـــــــــــــم، المواف2016فیفـــري 23، الصــادر یوم 2523العــــدد : جریدة النهار . ( ةالشائع
.هـ 1437ى األول جماد14
:مالئیةاألخطاء اإل/1-1
:رسم الهمزة- أ

التعلیلالصوابنوعهالخطأرقم الخطأ 
ألنه االستشفائیة تكتب بهمزة وصل ال قطعاالستشفائیةإمالئيستشفائیةاإل01

هو فعل مصدر من الفعل استشفى، و 
سداسي، والهمزة لیست فیه قطیعة الهدف 

.منها التوصل للنطق بالساكن
طیر مصدر من الفعل أطرالرباعیوالهمزة تأتأطیرإمالئيتاطیر02
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أصلیة، لهذا تكتب بهمزة القطع ال فیه
.وصل

فعل مصدر من الفعل ارتفع وهو ارتفاعارتفاعإمالئيإرتفاع03
الهمزة و )األلف والتاء( زید بحرفین مثالثي 

لهذا تكتب بهمزة ،فیه لیست أصلیة
الوصل ال همزة القطع لتسهیل النطق 

. بالساكن
خماســـــــــيمصـــــــــدر مـــــــــن الفعاللة االســـــــــتعاناالستعانةإمالئياإلستعانة04

الهمزة لیســـــت فیـــــه أصـــــلیة، لهـــــذا و ،اســـــتعان
تكتــب همــزة وصــل ال قطــع لتســهیل النطــق 

.بالساكن
وهو فعل امتحان من مصدر الفعل امتحن امتحانإمالئيإمتحان05

الهمزة فیه لیست أصلیة، لهذا ،و خماسي
قطع، لتسهیل همزةتكتب همزة وصل ال

.النطق بالساكن
لیة ألنه مصدر الهمزة لیست أص: انتقاءانتقاءإمالئيإنتقاء06

هو خماسي، وهمزته من الفعل انتقى، و 
لیست أصلیة، لهذا تكتب بهمزة وصل ال 

همزة قطع
فعل ،الفعل استغنىستغناء مصدر من االاالستغناءإمالئياإلستغناء07

فیه أصلیة لهذا لیست سداسي والهمزة
.همزة وصلتكتب فیه الهمزة
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هو فعل عل أنشأ،و إنشاء مصدر من الفإنشاءإمالئيانشاء08
الهمزة فیه أصلیة، لهذا تكتب همزة رباعي و 

.قطع، ال وصل
استقالل مصدر من الفعل استقل وهو فعل استقاللإمالئيإستقالل09

الهمزة فیه لیست أصلیة، خماسي مزید، و 
لهذا تكتب همزة وصل ال قطع لتسهیل 

.النطق بالساكن
وهو فعل )أمن(مصدر من الفعل : األمنیةاألمنیةإمالئياالمنیة10

الهمزة فیه أصلیة لهذا تكتب همزة ثالثي،و 
.قطع، ال وصل

وهو ) استهلك(مصدر من الفعل : ستهالكااستهالكإمالئيإستهالك11
لیست الهمزة فیهفعل سداسي مزید،و 

لهذا تكتب همزة وصل ال قطعأصلیة، 
.لتسهیل النطق بالساكن

هو مصدر من الفعل أسعف،: اإلسعافاتاإلسعافاتإمالئياالسعافات12
الهمزة فیه أصلیة، لهذا و فعل رباعي، 

.تكتب همزة قطع ال وصل
لفعل استعجلمصدر من ا: االستعجالیةاالستعجالیةإمالئياإلستعجالیة13

أحرف والهمزةهو فعل ثالثي مزید بثالثة و 
لیست فیه أصلیة، لهذا تكتب همزة وصل 
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.ال قطع، لتسهیل النطق بالساكن
مصدر من الفعل اكترث،وهو : اكتراث اكتراثإمالئيإكتراث14

الهمزة لیست فیه أصلیة فعل خماسي، و 
.لهذا تكتب همزة وصل ال قطع

مصدر من الفعل سما، وهو فعل : اسماسمإمالئيإسم15
ثالثي، والهمزة فیه لیست قطعیة، لهذا 

. تكتب همزة وصل ال قطع
وهو مصدر من الفعل استرجع : استرجاع استرجاعإمالئيإسترجاع16

الهمزة فیه لیست قطعیة لهذا فعل سداسي،و 
.تكتب همزة وصل ال قطع

عل اشترك    من مصدر الف: االشتراكات االشتراكاتإمالئياإلشتراكات17
الهمزة فیه لیست هو فعل خماسي،و و 

.أصلیة، لهذا تكتب همزة وصل ال قطع
الفعل استقام، وهو من مصدر : االستقامةاالستقامةإمالئياإلستقامة18

الهمزة فیه لیست أصلیة لهذا فعل سداسي،و 
قال اهللا : همزة وصل ال قطعتكتب 

الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا اللَُّه ُمثَّ ِإنَّ ﴿ :تعالى
اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َختَاُفوا 
َوَال َحتْزَنُوا َوأَْبِشُروا بِاْجلَنَِّة الَِّيت ُكْنُتْم 

) 30سورة فصلت، اآلیة (﴾، ُتوَعُدونَ 

لیست الهمزة فیه ،و فعل خماسي: اطلعاطلعإمالئيإطلع19
.أصلیة، لهذا تكتب همزة وصل ال قطع
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فَاطََّلَع فـََرَآُه ِيف َسَواِء ﴿:قال اهللا تعالى

) 55اآلیةسورة الصافات، ( ﴾، اجلَِْحيمِ 

إرتجل20
اإلرتجال

ارتجالإمالئي
االرتجال

الهمزة فیه لیست ،و ارتجل فعل خماسي
أصلیة لهذا تكتب همزة وصل ال قطع

.لتسهیل النطق بالساكن
هو فعل ،و حدمصدر من الفعل ات: تحاداالاالتحادإمالئياإلتحاد21

یه أصلیة، الهدف الهمزة لیست ف، و خماسي
لهذا تكتب همزة وصل منها تسهیل النطق،

.ال قطع
هو فعل ،و مصدر من الفعل اغتنم: اغتناماغتنامإمالئيإغتنام22

الهمزة لیست فیه أصلیة، لهذا ،و خماسي
.ال قطعتكتب همزة وصل 

هو و مصدر من الفعل استثمر : االستثماراتاالستثماراتإمالئياإلستثمارات23
.الهمزة فیه لیست أصلیةو سداسي 

الهمزة فیه أصلیة لهذا ،و من األسماء: أوالدأوالدإمالئياوالد24
.تكتب همزة قطع، ال وصل

هو و من مصدر الفعل انشغل : انشغاالتانشغاالتهمإمالئيإنشغاالتهم25
الهمزة فیه لیست أصلیة لهذا ،و فعل خماسي

.تكتب همزة وصل ال قطع
لیس وصل و تكتب همزة أین، همزة قطع، أینإمالئياین26

. هو أحد أسماء االستفهامو 
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تكتب فیها الهمزة، همزة قطعال وصل، : أنأنإمالئيان27
.وهو حرف نصب وتوكید

یــه لیســت أصــلیة، لهــذا تكتــب الهمــزة ف: ابــنابنإمالئيإبن28
هــــــــو مــــــــن ،و همــــــــزة وصــــــــل ال قطعالهمــــــــزة

ــــي تكتــــب فیهــــا الهمــــزة األســــماء العشــــرة الت
.همزة وصل

هو فعل ،و مصدر من الفعل انتظر: انتظارانتظارإمالئيإنتظار29
أصلیة لهذا تالهمزة فیه لیسو خماسي، 

.ال قطع،تكتب همزة وصل
مصدر من الفعل اسـتلم، وهـو فعـل : استالماستالمإمالئيإستالم30

الهمزة فیـــه لیســـت أصـــلیة، تكتـــب ،و خماســـي
همـــــــزة قطـــــــع ال وصـــــــل، لتســـــــهیل النطـــــــق 

.بالساكن
وهو فعل : مصدر الفعل أسس: أساسأساسإمالئياساس31

الهمزة فیه أصلیة، لهذا تكتب همزة و رباعي 
.قطع، ال وصل

واحد دد األخطاء وصلت لنا أن عن النهار، العدد األول، تبیَّ من خالل تتبعنا لقراءة جریدة 
هي : همزة الوصل: " هذا راجع لجهل الصحفیین للقاعدة التي تقولخطأ، و ) 31(وثالثون 
ال و تسقط هذه الهمزة عند وصل الكلمة بما قبلهاي یتوصل بها إلى النطق بالساكن،و الهمزة الت

ال أكلت و : أنا أصحح،وال في الثالثي مثل: ثلمتكون في المضارعال و تكون في التعریف، 
اعتنى، انشغل : ي الخماسي، مثل أعطى، بل تكون ف: في الرباعي، مثل
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اسم، ابن، ابنة، امرؤ ( في السداسي مثالستنتج، استعجل، و تكون في عشرة أسماء منها و 
.وما عاد ذلك فهي همزة قطع...) اثنان امرأة 

انت في بدء الكالم أم في التي تظهر في النطق دائما، سواء كفهي : أما همزة القطعو 
: األفعال، الفعل الماضي الرباعي وأمره ومصدره، مثلتكون في وسطه، و 

ن أعل( ، وفي الماضي الرباعي، )أخذ، أمر(في الثالثي المهموز تكون أیضا مو إكرارمْ أكْ أكرم
وفي )أرسل، أختار(المضارع تكون في همزة، و )أكمل، أوقد(، وفي أمر الرباعي )أباح–

) أمجد أحمد : ( تكون في األسماء مثلو ). أسف، أخذ(مصدر الفعل الثالثي والرباعي 
أن، وتكون في جمیع األسماء وفي إن و التعریف، ) ال(عدا تكون في أول الحروف ما و 

الذي، التي : لموصولةاألسماء ا/ است/ اثنان / امرأة/ امرؤ/ ابنه/ ابن/ ماعداالمبدوءة بهمزة 
أل ...أم ، أال، أما، أین، إلى، إن، إذما : األدواتوتكون أیضا في الحروف و ... الذین 

.1...األباألم، األخ، : التعریفیة، مثل

:األخطاء النحویة/1-1

صرف ما ال ینصرفومخالفة المؤكد كثیرة ومتنوعة، كرفع المفعول، ونصب الفاعل، و هیو 
اسمهانصب خبرها، أو رفع خبر كانونصب و )رفع خبر و ( اسم إن أیضا كرفع للمؤكد،و 

:اآلتيالمتمثلة في الجدول ، وهيأحصینا جملة من األخطاءونحن

التعلیلتصویبهنوعهالخطأ
البرنامج الذي 01

.وتعدیهتقدمیه
البرنامج الذي نحوي

.وتعدینهتقدمینه
ألن الفعل المضارع یرفع 
بثبوت النون إذا كان من 

.الخمسةاألفعال 

) ذاعة، التلفزة، الصحافة المكتوبةنماذج من اإل( األخطاء اللغویة الشائعة في وسائل اإلعالم صلیحة خلوفي، - 1
.134–133ص  
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اذكر المتهمانإن 02
اسمه

اسم :المتهمیناسمهاذكر ن المتهمیْ إن نحوي
وعالمة نصب منصوبإن

( المذكر السالم الجمع
).الیاء

أربعة أشخاص 03
باألسلحةمدججین

أشخاص أربعةنحوي
باألسلحةمدججون

الواو خبر مرفوع و : مدججون
عالمة الرفع في الجمع 

.المذكر السالم
مدججینهم و 04

.باألسلحة البیضاء
باألسلحة مدججونهم و نحوي

.البیضاء
خبر مرفوع : مدججون

وعالمة رفعه الواو، ألنه 
.جمع مذكر سالم

وبعد تنفیذ المتهمین 05
.خطتهم

وبعد تنفیذ المتهموننحوي
.خطتهم

مبتدأ مرفوع : المتهمون
وعالمة الرفع في الجمع 

.المذكر السالم  الواو
رزق الصحافي یاسین 06

بهي بمولودالعسلوبي
.الطلعة

رزق الصحافي یاسین نحوي
بهي مولوداالعسلوبي

.الطلعة

دى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعل یتع: رزق
دى ـــــــــــــــوال یتعإلى مفعولین

إلى مفعوله الثاني بحرف 
َوالَِّذيَن ﴿:قال تعالىالجر

ِيف َسِبيِل اللَِّه ُمثَّ َهاَجُروا 
قُِتُلوا أَْو َماتُوا لَيَـْرزُقـَنـَُّهُم اللَُّه 

رِْزقًا َحَسًنا َوِإنَّ اللََّه َهلَُو 
ُر الرَّازِِقنيَ  ﴾َخيـْ
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).) 58(اآلیة سورة الحج(
وأن السائقین الجدد 07

...حالیایتلقوا
وأن الســــــــــــائقین الجــــــــــــدد نحوي

...حالیایتلقون
مرفوع فعل مضارع : یتلقون

وعالمة رفعه ثبوت النون 
.ألنه من األفعال الخمسة

للوكالةبینما منح 08
...السیاحیة

الوكالة بینما منح نحوي
...السیاحیة

دى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعفعل مت: منح
دى إلى ــــــــــــــــــــوال یتعإلىمفعولین

.مفعوله بحرف الجر
منهوعدها المشتكي 09

.بالزواج
عنهوعدها المشتكي نحوي

.بالزواج
اشتكى عنه، إذا بلغ : یقال

.عنه  فهو مشتكى عنه
مبنیة والصواب، أن اآلنَ اآلنَ إلى َحدِّ نحوياآلنٍ إلى َحدِّ 10

على الفتح، وهي منصوبة 
ٕان كان ت، و في كل الحاال

.1قبلها حرف خافض
)  بدون(كثر استعمال من دوننحويبدون11

والصواب من دون، قال اهللا 
َوِإَذا أَرَاَد اللَُّه بَِقْوٍم ﴿: تعالى

ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه َوَما َهلُْم ِمْن 
سورة (﴾ ُدونِِه ِمْن َوالٍ 

.)11الرعد، اآلیة

.20م، ص 1982، مكتبة لبنان، بیروت، 2، ط، معجم األخطاء الشائعةمحمد العدناني–1
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ستساهم والمحروقات 12
إلى حد بعید في زیادة 

.اإلنتاج الوطني

إلى ستسهم والمحروقات نحوي
ادة ـــــــــــــــــــــــــحد بعید في زی
.اإلنتاج الوطني

شاع بین الناس استعمال 
: ، ساهم بدل أسهم1الفعل

وهذا من األخطاء الشائعة 
: ألن

)القرعة( تعني اقترع : ساهم
تعني المشاركة      : أسهم

َوِإنَّ يُوُنَس ﴿: قال اهللا تعالى
) 139(َلِمَن اْلُمْرَسِلَني 

ِإْذ أََبَق ِإَىل اْلُفْلِك 
َفَساَهَم ) 140(اْلَمْشُحوِن 

َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضَني 
فَاْلتَـَقَمُه احلُْوُت ) 141(

سورة الصفات (﴾َوُهَو ُمِليمٌ 

.)142-139(ةاآلی

ع شیو طاء النحویة وصل ثالثة عشر خطأو نالحظ من خالل الجدول السابق، أن عدد األخ
جهلهم القاعدة فیین الكثیر من القواعد النحویة، مثال كجهل الصحهذه األخطاء راجع إلى

وترفع الخبر سمیة، فتنصب المبتدأ اسما لهاعلى الجملة االأخواتها تدخل إن و : " التي تقول
ینصب فیرفع بالواو ویجر و " الزیدون"لسالم كجمع المذكر او " ، وكذلك جهلهم القاعدة"خبرا لها

".بالیاء

.69ص،، معجم األخطاء الشائعةمحمد العدناني- 1
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:      األخطاء النحویة عند الكتاب الصحفیین بسبب تناسیهم القاعدةنالحظ شیوع بعض و 
تجزم ع بثبوت النون نیابة عن الضمة، و أن ترف) األفعال الخمسة ( حكم هذه األفعال و "

لن " و " لم تقوموا" و " أنتم تقومون: " الفتحة، تقولیابة عن السكون و وتنصب بحذفها ن
".1" تقوموا 

:الصرفیةاألخطاء/1-2

رقم 
الخطأ

التفسیرالصواببابهنوعهالخطأ

المرسوم التنفیذي إن01
قطاع تمسلن 

النقل

التأنیثصرفي
التذكیرو 

إن المرسوم 
التنفیذي لن 

قطاع النقلیمس

مذكر، لهذا : المرسوم
وجب تصریف الفعل    

مع المذكر ال ) یمس( 
.المؤنث

بعد القبض علیه و 
أمام المحكمةلیمثل

بعد القبض و األوزانصرفي
أمام لیمتثلعلیه 

المحكمة

ألن یمتثل مصدره 
امتثل أمام و : االمتثال

المحكمة وقف أمامها 
.للمحاكمة

وهو من التمثیل: مثلو -
شخصیة ما تقمص دور 

.على أرض المسرح
لتسلیمهم 03

السكنمفاتح
األوزان صرفي

الجموع
لتسلیمهم 

السكنمفاتیح
وزن ألن مفاتیح على-

هي من صیغ مفاعیل، و 

بركات یوسف هبود، شرح قطر الندى وبل الصدى، دط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، - 1
75-64،ص2004لبنان،
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.منتهى الجموع
دخانالستنشاق 04

المنبعث من 
المدفئة

التعریف صرفي
التنكیرو 

الستنشاق 
المنبعث دخانال

من المدفئة

صفة: ألن المنبعث
وهي من التوابع، والتابع 
یتبع متبوعة في التأنیث 

التثنیة األفراد و والتذكیر، و 
الجمع، لهذا وجب أن و 

.معرفایكون الدخان
السیارة التي 05

نحو اقتادتها
.غردایة

السیارة التي األوزانصرفي
نحو دتهاقا

.غردایة
بعد و 06

تسخیرة استصدار 
من وكیل 
.الجمهوریة

رخإصدار بعدو األوزانصرفي
من وكیل صة

.الجمهوریة

استصدار على وزن 
األفعال هذهاستفعال و 

تحمل معنى الطلب      
أنه الجملة تحمل معنى و 

تم إصدار تلك الرخصة 
لهذا نستعمل إصدار بدل 

.استصدار
ملفات حدىفإ07

.الشغب
التأنیثصرفي

التذكیرو 
ملفات أحدف

.الشعب
ألن أحد الملفات،: نقول

) یقابلها(كلمة الملفات 
وهو مذكر ،)ملف(

التذكیر أحد في ویقابلها
.لیس إحدىو 
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أحدالقادمة من 08
.الوالیات

التأنیثصرفي
التذكیرو 

القادمة من 
.الوالیاتإحدى

مؤنث، لهذا : الوالیات
ت  إحدى الوالیا:نقول

: ویقابلها في التأنیث
.لیس أحدإحدى و 

أن سبب وفاة 09
خمسة أشخاص ال 

لهاعالقة 
.باألنفلونزا

التأنیثصرفي
التذكیرو 

أن سبب وفاة 
خمسة أشخاص 

لهال عالقة
.باألنفلونزا

مذكر لهذا : سببألن-
ألن لها .لهانقول له، ال 

.تدل على المؤنث

:تعبیریةاألخطاء ال/ 1-3
:وضع الكلمة في غیر موضعها- أ

رقم 
الخطأ

التعلیلالصوابنوعهالخطأ

الوزیر خرجةفإن 01
األخیرة األكثر 
جدال في البالد 

.عبر التلفزیون

الوزیر ظهورفإن تعبیري
األخیرة األكثر 
جدال في البالد 

.عبر التلفزیون

نطقه لفظ عامي، و ): الخرجة( 
له في العربیة یقابعامي، و 
فصیحة هیو )ظهور(الفصحى 

.مفهومةو 
دفع غارامات 02

المهربین لدى 
الجمارك 

بالفاسیلیتي

المهربین غراماتدفع تعبیري
لدى الجمارك 

بالتقسیـــط

ي لدیه تعبیر أجنب": الفاسیلیتي"
هو مقابل في اللغة العربیة و 

".التقسیط"

بعد و 03
رخص استصدار 

رخصة إصداربعدو تعبیري
من وكیل 

تعبیر غیر : ةاستصدارتسخیر 
، كان من األصح مفهوم داللیا
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تسخیرة من وكیل 
الجمهوریة بتفتیش 

.مساكنهم

الجمهوریة بتفتیش 
.مساكنهم

.إصدار رخصة: قول

ستشرع مدارس 04
تعلیم السیاقة في 

رفع الحجم الساعي 
33للتكوین من 
55ساعة إلى 

.ساعة

ستشرع مدارس تعبیري
تعلیم السیاقة في 

تمدید مدة  للتكوین 
ثالثین ساعة من

إلى خمسة         
.خمسین  ساعةو 

تعبیر خاطئ : الساعيالحجم
ألن الحجم یطلق على : داللیا

.األشیاء التي تقاس باللتر
.    حجمه خمسین لترا: مثال

.الساعة هي مدة من الزمنو 

أكشاك 09هدم 05
.غیر قانونیة

تسعة مخیمات هدم تعبیري
.غیر قانونیة

لفظ عامي، ونطقه : أكشاك
عامي، ولدیه مقابل في العربیة 

التعبیر لهذا من.هو المخیماتو 
الداللي الصواب التعبیر بلفظ 

.المخیمات
أفرج عن فالن یقال: اإلفراج.قوائمهاالتي علقت تعبیري.أفرج عن قوائمها06

أفرج : ال یقالإذا أطلق سراحه،و 
.عن القوائم إذا علقت

التنقیب عن الموارد 07
.من الغاز الطبیعي

التنقیب عن الموارد تعبیري
الغاز الطبیعیة ك

.الطبیعي

ألن إطالق لفظ الموارد دون 
.تقیید یحیل إلى عدة معاني

األمر الذي جعل08
الحكومة تسعى 

األمر الذي جعل تعبیري
الحكومة تسعى 

فعل یتعدى بحرف : حثألن ب
لى إوال یتعدى ،)عن(الجر 
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جاهدة لبحث حلول 
.بدائل لهذه األزمةو 

حلول للبحث عن 
.بدائل لهذه األزمةو 

.مفعوله دون حرف الجر
وال بحث عن، : یقال
.بحثه:یقال

أمین خزینتها 09
.المحبوس

أمین خزینتها 
.سجونالم

ه نطقلفظ عامي و : المحبوس
عامي، لدیه مقابل في العربیة 

.هو المسجونو 
قَاَل َربِّ ﴿: قال اهللا تعالى

السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين 
َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ ِإلَْيِه َوِإالَّ 

َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن 
سورة یوسف ﴾، اْجلَاِهِلنيَ 

).33اآلیة (
:الحشو- ب

رقم 
الخطأ

التفسیرالصوابنوعهالخطأ

یهدف إلى و إنه 01
زیادة اإلنتاج 

.الوطني

إنه یهدف إلى زیادة تعبیري 
.اإلنتاج الوطني

ستغناء عن حرف یمكن اال
، ألنه زائد )الواو(العطف 

ال معنى له في في التعبیر، و 
ا من الحشو ذوٕانما هالجملة

.في الكالم
عنها االستغناءیمكن : توجدتحسین طاقات إنتاج تعبیريتحسین طاقات 02
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إنتاج الحقول التي 
في طور توجد

.االستغالل

الحقول التي في 
.االستغاللطور 

ال تؤدي ،و )حشو( ألنها 
.في الجملةمعنى خاص

رز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذي أب03
بالمناسبةفي كلمته 

أن تنظیم مثل هذه 
ظاهرة اإلعالمیة الت

یحد من اآلفات 
.جتماعیةاال

الذي أبرز في كلمته تعبیري
أن تنظیم مثل هذه 
التظاهرة اإلعالمیة 

یحد من اآلفات 
.االجتماعیة

عن كلمة االستغناءیمكن 
ولم ) حشو(بالمناسبة، ألنها 

تؤدي أي معنى في الجملة 
.كما یستقیم الكالم بحذفها

الثقة بأنلهم نؤكدو 04
في النفس أهم 
.جرعة للنجاح

لهم أن الثقة نؤكدو تعبیري
في النفس أهم جرعة 

.للنجاح

زائد ال یفید جرحرف: ب
أي معنى، لهذا من األفضل 

یستقیم و ، )حشو(حذفه، ألنه 
.الكالم دون وجوده

لم ال تزالالتی05
.تكتمل بعد

شو یمكن ح: ال تزال.التي لم تكتمل بعدتعبیري
في الجملة عنهاالستغناء

ألنها لم تؤد معنى خاصا 
.في الجملة

التجسس على 06
.الحساسةبملفاتها

على ملفاتها التجسستعبیري
.الحساسة

حرف زائد، یمكن : ب
عنه، بل یجب االستغناء

حذفه في هذه الجملة، ألنه 
لم یعد معنى خاص في هذه 

.الجملة



المكتوبةاألخطاء اللغویة الشائعة في الصحافة نماذج من:لثالثالفصال 

113

.أخطاء) 06(ستة : مجموع أخطاء الحشو في العدد األول من جریدة النهار
:العامیة_ج

قمر 
الخطأ

التفسیرالصوابنوعهالخطأ

)الحراقة ( 01
قانون ردعي للحد من 
الحرقة في القطار 

.تقریبا

الشرعیةقانون غیرتعبیري
ردعي للحد من ظاهرة 
التهرب من دفع مبلغ 

.التذاكر في القطار

) الحراقة(كثر تداول لفظ 
وهو فیینلغة الصحفي 

المعروف عن لفظ عامي،و 
الهجرة غیر :الحراقة

حظ في القانونیة، أما المال
هذا التعبیر أنه توسع 

استعمالها فیفیینالصح
.لتشمل مختلف المجاالت

ممثل الحق التمس 02
العام توقیع عقوبة 
03الحبس النافذ لمدة 

.سنوات

التمس ممثل الحق العام تعبیري
توقیع عقوبة السجن  

النافذة لمدة ثالث
.سنوات

شاع بین الصحافة تداول 
لفظ الحبس بمشتقاتها 

)الحبس، المحبوس(
الحبس لفظ عامي یقابله و 

في اللغة العربیة الفصحى 
. السجن، المسجون: لفظ

فإن خرجة الوزیر 03
األخیرة األكثر جدال 

في البالد عبر 
.التلفزیون

الوزیر ظهور فإن تعبیري
األخیر األكثر جدال في 

البالد عبر التلفزیون

لفظ عامي ونطقه : الخرجة
عامي، یقابله في العربیة 

)الظهور( الفصحى
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یدمر ثكنتین تعبیري.یدمر كازمتان04
.عسكریتین

نطقه و لفظ عامي: الكازمة
عامي، یقابله في اللغة 

الثكنة (العربیة الفصحى 
).العسكریة

لفظ عامي : الكوردوني.صانع األحذیةتعبیري.الكوردوني05
شاع استعماله بین 

الصحفیین، لدیه مقابل في 
.)صانع األحذیة: (العربیة

.كلمات معربة05: عدد الكلمات العامیة في العدد األول من جریدة النهار
:الدخیل-د

رقم
الخطأ

التفسیرالصوابنوعهالخطأ

لفظ دخیل معناه : البروفیسوراألستاذتعبیريالبروفیسور01
هو ، و في اللغة العربیة األستاذ

: أجنبي مقابله في الفرنسي
Le Professeur

هو لفظ دخیل، و : الفاصیلیتيالتقسیطتعبیريالفاسیلیتي02
مصطلح أجنبي فرنسي، مقابله 

التقسیط: في العربیة
البرید الخاصأو تعبیريإیمایالت03

الشخصي
هو لفظ و : إیمیالت جمع إیمیل

.دخیل أجنبي) معرب(
).الخاص(البرید : معناهو 
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التحلیلیة لألخطاء اللغویة جریدة الشروق الدراسة الوصفیة: المبحث الثاني
.أنموذجاالیومي
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:الخطوات المنهجیة المتبعة في الحصول على أعداد من جریدة الشروق الیومي–أ 

مثلما هو مبین في عددین من جریدة الشروق الیومي، و بعد بحث طویل وقع اختیارنا ل
:الجدول التالي 

تاریخ الصدورالعددعنوان الجریدةرقم الجریدة
م2016جانفي 17األحد 4981الشروق الیومي01

هـ1437ربیع الثاني 07: الموافق ل
م2016مارس 22الثالثاء 5046الشروق الیومي02

هـ1437جمادي الثاني 13:الموافق ل
:تم اختیارنا لجریدة الشروق الیومي بناءا على المعاییر اآلتیة و 

.جریدة صادرة باللغة العربیة الفصحىهي : لغة الجریدة–أ 

منتشرة في عدة هي جریدة متوفرة و تصدر یومیا، و : االنتشارجریدة یومیة واسعة –ب 
.مناطق من الوطن، كما یمكن الحصول علیها بسهولة

.نالمتعلمیجریدة موجهة للمثقفین و –ج 

:راسة األخطاء اللغویة في المدونةالخطوات المتبعة في د–د 

بعد اختیارنا لعددین من جریدة الشروق الیومي قمنا بتحدید األخطاء اللغویة 

:يبالشكل التال

، باستثناء الموضوعات الراضیة، وصفحات دینقراءة كل المقاالت الموجودة في هذین العد-
.التحقیقاتاإلشهار و 

.إحصاء األخطاء الواردة في المدونة-
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.یبهاتصو تحدید نوعیة األخطاء و -

:الدراسة الوصفیة التحلیلیة لألخطاء اللغویة الواردة في جریدة الشروق الیومي–ج 

بعد قراءتنا لكل المقاالت الواردة في العددین اللذین اخترناهما من جریدة الشروق 
:هي كالتالياستخرجنا مجموعة من األخطاء، و الیومي

:األخطاء اإلمالئیة–1- 1

:الهمزة أخطاء رسم -

رقم 
الخطأ

التفسیرالصوابنوعه الخطأ

الهمزة في مصدر اجتماعاالجتماعإمالئياإلجتماع01
ل الفعلیست أصلیة، و 

اجتمع فعل ثالثي مزید 
التالي تكتب ببحرفین و 

الهمزة، همزة 
.قطعلالـــــــــــــــــــــــــــــوص

االستنجاد، مصدر الهمزة في االستنجادإمالئياإلستنجاد02
استنجد الفعلو لیست أصلیة

فعل ثالثي بثالثة أحرف 
علیه تكتب الهمزة همزة و 

.وصل ال قطع
شترك، االشتراكیة من الفعالاالشتراكیةإمالئياإلشتراكیة03
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بالتالي و هو فعل خماسيو 
تكتب فیه الهمزة همزة 

.وصل ال قطع
مصدر من الفعل استعابستعاباإمالئيإستعاب04

هو فعلسداسي، استوعب، و 
.الهمزة فیه وصل ال قطعو 

استرجاع مصدر من الفعل استرجاعإمالئيإسترجاع05
هو فعل سداسي و استرجع، 
الهمزة فیه لیست مزید، و 

أصلیة، لهذا تكتب الهمزة 
.همزة وصل ال قطع

استنكر فعل سداسي استنكرإمالئيإستنكر06
الهمزة فیه لیست أصلیة و 

ال لهذا تكتب همزة وصل 
.قطع

إعالم مصدر من الفعل عالمإإمالئياعالم07
هو فعل أعلم، و 

رباعیوالهمزة فیه أصلیة، 
لهذا تكتب الهمزة، همزة 

قطع ال وصل
هو و ، اإلمام، من الفعل أمَّ ماماألإمالئياالمام08

مزة فیه الهفعل ثالثي، و 
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الهمزةأصلیة، لهذا تكتب 
.همزة قطع ال وصل

الهمزة فعل رباعي و : أخرجخرجأإمالئياخرج09
فیه أصلیة، لهذا تكتب 

الهمزة فیه همزة قطع ال 
.وصل

من الفعل أسلم: اإلسالمیةسالمیةاإلإمالئياالسالمیة10
الهمزة وهو فعل رباعي، و 

فیه أصلیة، لهذا یجب أن 
.تكتب همزة قطع ال وصل

من الفعل احتفل : احتفالیةاحتفالیةإمالئيإحتفالیة11
وهو فعل ثالثي مزید 

الهمزة فیه بحرفین، و 
لیستأصلیة، بل همزة وصل 

.لتسهیل النطق بالساكن

من الفعل انتشر : انتشار انتشارإمالئيإنتشار12
الهمزة و هو فعل خماسي، و 

فیه لیست أصلیة، بل همزة 
.وصل

الستقبال مصدر من الفعل ااالستقبالإمالئياإلستقبال13
استقبل وهو فعل ثالثي 
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الهمزة مزید بثالثة أحرف و 
فیه لیست أصلیة، لهذا 

تكتب همزة وصل ال قطع 
.لتسهیل النطق بالساكن

هو ن الفعل أحبطو إحباط محباطإإمالئياحباط14
الهمزة فیه فعل رباعي، و 

أصلیة، لهذا تكتب الهمزة، 
.همزة قطع ال وصل

أحمد من أسماء العلم حمدأإمالئياحمد15
األسماء أصلیة الهمزة فيو 

، لهذا )لیس كل األسماء( 
.تكتب همزة قطع ال وصل

االستماع من الفعل االستماعإمالئياإلستماع16
استمع، وهو فعل ثالثي 

الهمزة فیه مزید بحرفین، و 
لیست أصلیة، لهذا وجب 
أن تكتب همزة وصل ال 

النطق قطع لتسهیل 
.بالساكن

االقتصاد مصدر للفعل االقتصادإمالئياإلقتصاد17
اقتصد، وهو فعل خماسي  

الهمزة فیه لیست أصلیة و 
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لهذا تكتب همزة وصل ال 
.قطع

مصدر للفعل : االستفادةاستفادةإمالئيإستفادة18
هو فعل و استفاد 
الهمزة فیه لیست سداسیو 

أصلیة بل هي همزة وصل
مصدر للفعل : االستدراجاستدراجإمالئيإستدراج19

استدرج وهو فعل سداسي 
الهمزة فیه لیست مزید، و 

أصلیة، لهذا تكتب همزة 
.وصل ال قطع

فعل خماسي : انتهك انتهكإمالئيإنتهك20
والهمزة فیه لیست 

بالتالي تكتب الهمزة أصلیةو 
.همزة وصل ال قطع

الفعل أبلغ    من : اإلبالغبالغاإلإمالئياالبالغ21
الهمزة و هو فعل رباعي و 

فیه أصلیة، لذا وجب أن 
.تكتب همزة قطع ال وصل

:األخطاء النحویة/1-2

رقم 
الخطأ

التعلیلالصوابنوعه الخطأ
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شابین علىءتداـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالع01
ا من حي بني ینحدر 
.رزمان

االعتداء على نحوي
ینحدران من شابین 

.حي بني رزمان

فعل مضارع : ینحدران
عالمة رفعه ع و مرفو 

ثبوت النون ألنه من 
.األفعال الخمسة

وقد وجه رئیسا المصلحتین 02
.اللذین

وقد وجه رئیسا نحوي
.المصلحتین اللذان

بدل من : لذانال
البدل رئیسا، و ) الفاعل(

بع یتبع المبدل من التوا
ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن

والتذكیر والرفع فیالتأنیث
الجروالنصب و 

.لتورطه في نفس الملف03
خالل نفس المحاكمة-

لتورطه في الملف نحوي
.نفسه

خالل المحاكمة -
.نفسها 

شاع في كتابة 
تقدیم المؤكد الصحفیین 
والمؤكد من من المؤكد

التوابع، لهذا وجب 
تأخیره المؤكد على 

كد إذا كان المؤكد المؤ 
).عین نفس و ( بلفظي 

لكي یقفوا مع الشعب 04
لطفاء ویكونون رحماء و 

.علیه

لكي یقفوا مع نحوي
الشعب ویكونوا 

لطفاء رحماء و 
.علیه

معطوف على : كونوای
الفعل یقفوا، وهو 
قد ورد منصوب بكي، و 

. القرآن الكریمهذا في 
قـَيًِّما ﴿:قال اهللا تعالى 
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لِيُـْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن 
َلُدْنُه َويـَُبشَِّر اْلُمْؤِمِنَني 

الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن 
الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجًرا 

سورة الكهف ﴾، َحَسًنا

).02اآلیة (
قائال أنه أخلص رجاالت 05

.الحركة
في حین قال بعض -

یاء أن أبناءهم األول
یتعرضون للمنع من 

الدخول إلى مؤسساتهم 
التربویة 

ه أخلص نّ قائال إنحوي
.رجاالت الحركة

ة من مواضیع كسر همز 
إن بعد القول، نحو 

قَاَل ِإينِّ ﴿: قوله تعالى
َعْبُد اللَِّه َآتَاِينَ اْلِكَتاَب 

م           سورة مری﴾

.)30اآلیة ( 

...مشیرا بأن -06
...یشیر بأن و -

إلى أنمشیرا -نحوي
...
أن إلى یشیر و -

...

الفعل أشار یتعدى-
" إلى " بحرف الجر 

" ب"یس بحرف الجر لو 
﴿: قال اهللا تعالى

فََأَشاَرْت ِإلَْيِه قَاُلوا  
َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن 
ِيف اْلَمْهِد 

سورة مریم (﴾،
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).29اآلیة (
یتعدى الفعل ذهب --إلى–ویذهب نحوي-بأن –ویذهب 07

الجر إلى، بحرف 
ولیس بحرف الجر 

: ، قال اهللا تعالى"ب"
اْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن إِنَُّه ﴿

﴾َطَغى

).24اآلیة ( سورة طه 
فعال الفعل یرى من األ...أنیرىنحوي...یرى بأن 08

التي تتعدى إلى 
ال یتعدى مفعولین  و 

مفعولیه بحرف إلى 
َوَأْن ﴿: الجر، قالتعالى

أَْلِق َعَصاَك فـََلمَّا َرَآَها 
تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ َوىلَّ 

ُمْدِبًرا وَملَْ يـَُعقِّْب يَا 
ُموَسى أَْقِبْل َوَال َختَْف 

﴾ ِإنََّك ِمَن اْآلَِمِننيَ 

سورة القصص 
.)31اآلیة(

مفـــرد، لهـــذا الفاعـــلألن أن رئیس الجمعیة نحويرئیس الجمعیة قد أن09
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قد خطط ...خططوا لتنظیم زیارة
...زیارةلتنظیم

وجـــــب تصــــــریف الفعــــــل 
–رئــــیس –مــــع المفــــرد 

.خطط
:األخطاء الصرفیة/1-3

رقم 
الخطأ

التعلیلالصوابنوعهالخطأ

التأنیث لهذه الملف01
التذكیرو 

مذكر ویناسبه في : الملهذا الملف
لیس هذه التذكیر هذا، و 

.ألن هذه تناسب المؤنث
فإنها ستكون من 02

أكبر ملفات الفساد 
الذي عرفها قطاع 

.التربیة

التأنیث 
التذكیرو 

فإنها ستكون من 
أكبر ملفات الفساد 
الذي عرفها قطاع 

.التربیة

) إنها(التي الهاء –إنها 
المؤنث و تعود على مؤنث 

الموصول االسمیناسبها 
لیس الذي، ألن الذي التیو (

.یناسب المذكر
قال عنه أنه أخلص 03

.رجاالت الحركة
قال عنه أنه أخلص الجموع

.رجاالت الحركة
هو من رجال ج رجل، و 

على وزن جمع تكسیر
جمع رجل على ال یو فعال، 

لم ،  و )فعاالت(رجاالت 
) رجاالت(یرد هذا الجمع 

العرب، قال اهللافي كالم 
رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ﴿:تعلى 
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ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللَِّه 
َوِإقَاِم الصََّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة 
َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه 

سورة ﴾، اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ 

).37اآلیة (النور 
عصابة ملثمون 04

متكونة من أربع 
.اصأشخ

العدد 
المعدودو 

عصابة ملثمون 
ةمتكونة من أربع

.أشخاص

من یخالف العدد معدوده
التأنیث حیث التذكیر و 

ر العدد إن كان فیذك
یؤنث المعدود مؤنثا، و 

العدد إن كان المعدود 
.مذكرا

:األخطاء التعبیریة/ 1-4

رقم 
الخطأ

التعلیلالصوابنوعهالخطأ

تعلیمات البورصة 01
أموال الستقطاب

الشكارة

تعلیمات البورصة تعبیري
الستقطاب األموال 

الكثیرة

من األلفاظ : الشكارة 
میة یستعملها الصحفیون االع

.للداللة على الكثرة
الحصول على الفیزا 02

الفرنسیة
الحصول على تعبیري

تأشیرة قصیرة 
المدى للدخول إلى 

فرنسا

، لدیه لفظ أجنبي: الفیزا
هو و مقابل في العربیة 

تأشیرة قصیرة المدى
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أزمة األخالق 03
تساهم في انتشار 

.الغش

أزمة األخالق تعبیري
تسهم في انتشار 

.الغش

اقترع تعني : ساهم
).القرعة(
تعني المشاركة: أسهم -

وكثیرا ما تستعمل الفعل 
" أسهم"بدل الفعل " ساهم"

ظنا منا أن ساهم تعني 
من المشاركة، لكن هذا 

. األخطاء الشائعة
رفع الرایة الوطنیة 04

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالی
البریطانیة فیالعاصمة

عن اختراعه شاحن 
.الهواتف الذكیة

رفع الرایة الوطنیة تعبیري
عالیا في العاصمة 

نیة باختراعه البریطا
الهواتف شاحن
.الذكیة

یفید " بـ"حرف الجر ألن
السببیة، وهو المناسب في 

.هذا السیاق

:العامیة/ 4_1_1

رقم 
الخطأ

التعلیلالصوابنوعهالخطأ

الحصول على 01
الفیزا الفرنسیة

الحصول على تعبیري
تأشیرة قصیرة 
المدى للدخول 

إلى فرنسا

لفظ أجنبي، شاع : الفیزا
استعماله بین عامة الناس 

في العربیة هو لدیه مقابلو 
"تأشیرة قصیرة المدى"

تعلیمات البورصة 02
الستقطاب أموال 

تعلیمات البورصة تعبیري
الستقطاب 

فظ عامي لدیه ل: الشكارة 
هو الكثرة مقابل في العربیةو 
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.، الكثیرة.األموال الكثیرة.الشكارة
تمشي بال -03

دراهم ما تحشمش
على األقل ما -

یعمرلهمش 
.عینیهم

الواحدة عل -
.ونص

جبت الباك-
هو عاله یوصل -

.في روحو

تمشـــــــــــــــــــــي دون -تعبیري
.نقود أال تستحي

لــــم علــــى األقــــل -
. یقنعهم

عــــــــــل الواحــــــــــدة -
.النصفو 
ــــى - تحصــــلت عل

شهادة الثانویة
نفســـه ورط لمـــاذا -

إلى هذه الحال ؟

شـــــــــــاع اســـــــــــتعمال بعـــــــــــض 
الجمــــــل العامیــــــة فــــــي لغـــــــة 
الصــــحافة علــــى الــــرغم مــــن 

ــــــي اللغــــــة وجــــــود مقابلهــــــا ف
.العربیة الفصحى

الشــائعة هــذا مــن األخطــاء و 
التـــــــــي نلمســـــــــها فـــــــــي لغـــــــــة 

.فیینالصح

إال أنـــه تبـــین تنقـــل 04
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  المیرٕال

.االبتدائیة

إال أنه تبین تنقل تعبیري
البلدیة إلى رئیس 

.بتدائیةاال

لفظ عامي ولدیه : المیر
مقابل في اللغة العربیة 

" رئیس البلدیة " الفصحى 
ستعمال اغیر أنه شاع

مثل هذه األلفاظ بین 
فیین، كأنهم یجدون الصح

.متعة في توظیفها
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:الدخیل/ 1-1-4

رقم 
الخطأ

التعلیلالصواببابهالخطأ

عكسأغاني 01
الفاست الصاندویشو 

.فود

عكس أغاني تعبیري
.األكل السریع

الفاست فود الصاندویش و 
من األلفاظ الدخیلة التي 

غزت لغتنا العربیة 
ل ــــــــــــــــــــــــالجمیلة، لدها مقاب

هو األكل في الربیة و 
.السریع

الكتمان سالح 02
.المحجبات

سماعات الهاتف  تعبیري
.سالح المحجبات

لفظ أجنبي لدیه : الكتمان
مقابل في اللغة العربیة 

هو سماعات الفصحى و 
.الهاتف

شهادة االبتدائي 03
.السانكیام

یل یعني لفظ دخ: السانكیاماالبتدائي شهادةتعبیري
باللغة العربیة شهادة 

بتدائي، التي بها ینتقل اال
التلمیذ إلى طور جدید من 
التعلیم، وهو طور التعلیم 

.المتوسط
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المجمع الجزائري تعبیريفونكراوكالكونت04
األلماني

بي لفظ أجن: فونكراوكالكونت
یعني في اللغة العربیة 

، المجمع الفصحى
.الجزائري األلماني

كلمة فارسیة : المرزبانحاكم إقلیم تعبیريبانز المر 05
تعني حاكم إقلیم 

ألف 40بینهم 06
شنوي

ألف 40بینهم تعبیري
صیني

لفظ أجنبي معرب : شنوي
رجل (یعني الصیني 

).صیني نسبة إلى الصین

أجنبي لفظ : الروبورتاجالتقریر الصحفيتعبیريالروبورتاجات07
معرب، یعني التقریر 

.الصحفي
: أخطاء أخرى شائعة في الصحافة/1-5

رقم 
الخطأ

التعلیلالصواببابهالخطأ

عرف الحي عدة 01
سجارات دامیة

عرف الحي عدة امالئي
شجارات دامیة

حذف نقاط اشین في 
)شجارات(

ال تكتب الهمزة بین ألفینمساءاإمالئيمساءا02
األخطاء الشائعة هذا من و 
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.التي یقع فیها الكثیر

هــــــــــــــــو التــــــــــــــــرویج 03
لشهادة البكالوریا

هــــــــــــــــو التـــــــــــــــــرویج تعبیري
لشهادة الثانویة

لفــــــــظ یونــــــــاني : البكالوریــــــــا 
مقابل في اللغة دخیل، لدیه 

هــــــــــو العربیــــــــــة الفصــــــــــحى و 
.شهادة الثانویة

قبل مالد زوجة 04
.لملك الفرس

قبل میالد زوجة تعبیري
.ملك الفرس

فــــــي ) المالــــــ(حــــــرف الجــــــر 
زائــــد، یمكــــن حذفــــه ) لملــــك(

عنـــــــــه دون أن واالســـــــــتغناء
.یختل المعنى

لن نسكت05
رشیةااألولیغو 
.المافیا لن تخیفناو 

لن نسكتتعبیري
المتطرفینو 

.لن یخیفونا

المافیـــــــــــــــــا األولیغارشـــــــــــــــــیة و 
تحمـــالن معنـــى واحـــد، وهـــو 
الداللــــــــــة علــــــــــى أشــــــــــخاص 

.متطرفین

لتعرضـــــــــه نتیجـــــــــة06
.للصقیع

نتیجـــــــــــة تعرضـــــــــــه تعبیري
.للصقیع

ستغناء عن حرف یمكن اال
في هذا ) الالم(الجر 

السیاق، ألنه ال یفید أي 
.معنى، بل هو حشو

التاء تدل على كما كسر زجاج نحويكما كسرت زجاج 07
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الزجاج مذكر، لهذا و التأنیث.المركبات.المركبات
ال حاجة إلیراد تاء 

.التأنیث

خرج من صندوق 08
.أسود إذا

خرج من صندوق تعبیري
.أسود

الكالم في هذا السیاق 
.ناقص، یحتاج إلى تتمة

باالستفاد من 09
السیارات         

والرحالت      
السفریاتو 

االستفادة من بصرفي
السیارات         

والرحالت      
األسفارو 

على ) سفر(جمع األسفار
، و یجمع على )فعل(وزن 

أسفار -سفر–) أفعال (
.ولیس سفریات
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الصحافة المكتوبة (األخطاء اللغویة الشائعة في وسائل اإلعالم الجزائریة -6_1
:)أنموذج

الصحــــافة المكتوبــــة

جریدة الشروق الیوميجریدة النهار

األعداد المدروسةاألعداد المدروسة

5046: العدد4981: العدد2556: العدد2523: العدد
2016مارس 201622جانفي 201617مارس 201616فیفري 23

مجموعة أخطاء جریدة 
خطأ240: النهار

مجموعة أخطاء جریدة 
خطأ118: الشروق الیومي 
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خطأ358:مجموعة أخطاء الصحافة المكتوبة 
:)ریدة النهار و الشروق الیومي ج( مقارنة بین النموذجین -7_1

نوع اخطأ

نوع النموذج

األخطاء اللغویة

الدخیلالعامیةاإلمالئیةالتعبیریةالصرفیةالنحویة

جریدة
النهار

1418203266

جریدة الشروق 
الیومي 

090406210408

:نتائج الدراسة اإلحصائیة المقارنة لعینة البحث لألخطاء اللغویة في عینة البحث-8_1

جریدة الشروق الیومي تبین لنا، أن خطاء الواردة في جریدة النهار و لألمن خالل تتبعنا -
أكثر األخطاء فیها هي األخطاء اإلمالئیة بالدرجة األولى، ثم تلیها األخطاء النحویة بنسبة 

لكن المالحظ على لغة الصحافة، أنها لغة تعبیریةاألخطاء الصرفیة، فاألخطاء الأقل، ثم 
الحركات اإلعرابیة ال تظهر لهذا ال نجد مثل هذه و ) نقط اإلعراب ( مضبوطة بالشكل غیر 

.األخطاء بنسبة عالیة في لغة الصحافة

:بعض المالحظات-

استخراج مجموعة من األخطاء بعد قراءتنا لجریدة الشروق الیومي و خاللمن-
فیین الحظات المتعلقة بلغة الصحالحظنا جملة من الم. ..الصرفیة والنحویة، و اإلمالئیة

:الجزائریة وهي كالتالي 
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همزة القطع، وال یعرفون متى تكتب همزة فیین ال یفرقون بین همزة الوصل و أكثر الصح-1
تي تكتب فیها كل من نا إلى المواقع الأن أشر الوصل، و متى تكتب همزة القطع، وقد سبق و 

.همزة القطع، عندما قمنا بالدراسة الوصفیة لألخطاء الشائعة في جریدة النهارهمزة الوصل و 

حتى إیراد جملة بأكملها، وكذالك توظیف العامیة في توظیف العامیة توظیفا طبیعیا، و –2
افة إلى الرسوم ، باإلض"اضحك ما تخلیهاش في قلبك " إیراد بعض النكت تحت عنوان 

.هذا لم نشر إلیهالكاریكاتوریة، و 

:الكتابة باللغة األجنبیة في بعض المقاالت منها –3

-Livre d’esher =كتاب أستیر

-Haman =هامان

-Goldemeryer =قولدمایر

AIPACأشهر منظمة-

حتى مع األفعال التي تتعدى إلى المفعول به) بأن" (بـ"مع حرف الجر ) أن(استعمال –4
:من ذلك و 

.بأن...  یذهب و -

.بأن ... یؤكد و -

.بأن... مشیرا -

.بأن... یشیر -

.بأن... نقول -
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.بأن... تبین -

دة الشروق الیومیهذه بعض المالحظات المتعلقة بجر 

:تصویبهافي لغة الصحفیینو بعض األخطاء الشائعة:الثالثالمبحث

ین تتنوع األخطاء اللغویة في لغة المعاصرین، سواء في لغة الصحفیتختلف و 
ال یمكن ألي و ، اشیوع األخطاء في لغتنا حقیقة واضحة وضوح الشمس ال غبار علیهو وغیرهم

لغة القرآنلغة كان أن ینكرها، فاللغة العربیة الفصحى الیوم أصبحت بعیدة كل البعد عن 
في في هذا المبحث أردنا أن نورد مجموعة من األخطاء اللغویة الشائعةالعرب األقحاح،و 

.مع تصویبها، لعل المطلع على هذا البحث أن یستفید منهالغة الصحفیین

:بین قط و أبدا–1

الخطأ في هذا و فما وجه الصواب . لن أزوره قطو ما زرته أبدا، : نخطئ عندما نقول
؟التعبیر

.ظرف زمان الستغراق المستقبل، وال یجوز استعماله للداللة على الماضي: أبدا : نقول

.ال یجوز استعماله للداللة على المستقبلو الماضي، الستغراقظرف زمان : قط-

سورة ﴾ َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبًدا ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمنيَ ﴿:تعالىقال اهللا :الدلیلو 

)95اآلیة ( البقرة 

:یقول حسان بن ثابت-
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.1اءُ سَ النِّ دِ لِ تَ مْ لَ كِ نْ مِ لُ مَ جْ أَ ي       وَ نٍ یْ عَ طُ قَ رَ تَ مْ لَ كَ نْ مِ نُ سَ حْ أَ وَ 

:حیث أن / حیث إن –2

بعد حیث ) إن(اب أن نكسر همزة صو الو بعد حیث، ) إن(شاع في لغتنا فتح همزة 

.وفتحها خطأكل المواضع، فی

، االستعماللم یرد عن العرب هذا و السببیة،  و كما شاع استعمال حیث للداللة على التعلیل 
فقد جرى " حیث"مكان " إذ"استعمال نراه أصوب و ل االستعماالذي علیه و فینبغي تجنبه، 

.بعدها) إن(استعمال إذ للتعلیل مع مراعاة كسر همزة 

في القرآن الكریم للداللة على التعلیل في عدة مواضع، منها " إذ"قد ورد استعمال و 

َفَعُكُم اْليَـْوَم ِإْذ ظََلْمُتْم أَنَُّكْم ِيف اْلَعَذاِب ُمْشَرتُِكونَ ﴿:قوله تعالى .2)39اآلیة (﴾، َوَلْن يـَنـْ

"إن"مواضع كسر همزة -

َلِة ﴿: و، نحاالبتداءتكسر إن في و * : " یقول ابن هشام األنصاري ِإنَّا أَنـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ
قال إني عبد : " القول، نحو، و "الكتاب المبین إنا أنزلناه ختم و : " بعد القسم، نحوو ﴾،اْلَقْدرِ 

"اهللا

.1"اهللا یعلم إنك لرسولهو : " قبل الالم، نحوو 

بتصرف. 18ص األخطاء اللغویة الشائعة،العبري ،خالد بن هالل بن ناصر - 1
اشتهر بمدحه للغساسنة ملوك حسان شاعر الرسول صلى اهللا علیه وسلم وهو شاعر مخضرم عاش الجاهلیة واإلسالم * 

..الجیزة قبل إسالمه، وبدفاعه عن اإلسالم بعد اإلسالم
بتصرف. 22ص ، األخطاء اللغویة الشائعةخالد بن هالل بن ناصر العبري، -2
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:دـــــَــــــــد على المؤككـــــــــــــــتقدیم المؤَ –3

من األخطاء التي شاعت في عصرنا، تقدیم المؤكد على المؤكد، إذا كان التأكید بلفظي  

العین من ألفاظ و األصل أن ال یتقدم المؤكد على المؤكد، فالنفس و ، )العین و النفس( 
.والتوكید من التوابع، فكیف تتقدم على الذي جيء به لتؤكده ؟التوكید، 

:فیین جد مثال فیلغة الصحفن-

لتورطه في نفس الملف-

.خالل نفس المحكمة-

:لینبغي/ ینبغي على –4

هذا خطأ و ، )على (شاع بین الناطقین بلغة الضاد تعدیة الفعل ینبغي بحرف الجر 
دة مواضع  قد نص القرآن الكریم على ذلك من عو ، )الالم(والصواب أنه یتعدى بحرف الجر 

).92اآلیة (سورة مریم ﴾، َوَما يـَْنَبِغي لِلرَّْمحَِن َأْن يـَتَِّخذَ ﴿: منها قوله تعالى 

سورة ص ﴾، بـَْعِديقَاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل ُمْلًكا َال يـَْنَبِغي ِألََحٍد ِمنْ ﴿: قال تعالى

).35األیة(

:من دون / بدون –5

.214بركات یوسف هبود ، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص –2
أبو محمد عبد اهللا جمال الدین بن أحمد عبد اهللا بن هشام، ولد سنة ثمان و سبعمائة من الهجرة بالقاهرة، وهو أحد * 

، "أوضح المسالك إلى ألفته ابن مالك" و" معنى اللبیب عن كتب األعاریب" علماء اللغة العربیة، لدیه الكثیر من المؤلفات 
توفي ... شرح قطر الندى وبل الصدى ، شرح الشواهد الكبرى: بین مؤلفاته كذاكفي النحو العربي، منسیبویهنحى منحى 

.م1360ابن هشام لیلة الجمعة في الخامس من ذي القعدة سنة واحدي وستین وسبعمائة من الهجرة الموافق لسنة 
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المثقفین استعمال و حتى عند المتعلمین و من األخطاء اللغویة التي شاعت بین الناس 
لكریم   ن اآقد ورد في القر و " مندون"هذا خطأ، والصواب استعمال و ، "من دون"بدل " بدون"
َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ﴿: اهللا تعالىقال :من أمثلة ذلك و ) بدون(لم ترد و ) من دون(

، ﴾ُمونَ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بـَْيًتا َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعلَ 

).41سورة العنكبوت اآلیة ( 

َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّه َوزَيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َوَجْدتـَُها ) "﴿: قال اهللا تعالى

). 24مل اآلیة نسورة ال، ﴾َأْعَماَهلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل فـَُهْم َال يـَْهَتُدونَ 

:من اآلنَ / من اآلنِ –6

یقولون إن و حتى اآلن ، بجر اآلن بالكسرة، من اآلن وٕالى اآلن و : من الخطأ أن یقولو 
حتى اآلن، معتمدین على قول الخلیل بن أحمد هو من اآلن، وٕالى اآلن، و : صوابال

یر إلیك فتفتح اآلن، ألن األلف حتى نصمن اآلن : اآلن مبني على الفتح، تقول: " يالفراهید
الالم لإلشارة و دخلت األلف اآلن لم نعهده من قبل هذا الوقت، فو الالم إنما یدخالن لعهد، و 

.إلى الوقت، بمعنى تحت من هذا الوقت نعمل

: " هـ311لسري الزجاج، المتوفى سنة معتمدین أیضا على قول العالم النحوي إبراهیم بن او 
1.من اآلن: ٕان كان قبلها حرف خافض كقولكو اآلن منصوبة النون في جمیع الحاالت، 

:مولودارزقه اهللا/ رزقه اهللا بمولود –7

رزق اهللا : فیقولون" رزق"للفعل شاع بین الناس إدخال حرف الباء على المفعول الثاني 
ها ذلك ألن رزق تتعدى إلى مفعولیْ و رزق اهللا فالنا مولودا، : الصواب أن نقولو فالنا بمولود، 

20، ص معجم األخطاء الشائعةمحمد العدناني ، - 1
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وظیفة لیس لها أیةو من دون الحاجة إلى حرف جر، ألن استعمال الباء هنا ال یفید شیئا، 
.إنما هو خطأ شائع تقع فیه الناس

سورة (﴾قَاَل يَا قـَْوِم أَرَأَيـُْتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ َوَرَزَقِين ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا﴿:قال اهللا تعالى

).68هود اآلیة 

:بالمعطوفاتالمضاف إلیه بین المضاف و الفصل–8

عندما تتعدد المعطوفات بعد كلمة مضافة في الجملة، نجد الكثیر منا یجعل المضاف 

روعة رفعة و هذا الكتاب عن جمال یتحدث :علیه تلك المعطوفاتالعبارة ویقدمإلیه في آخر 
توالى بعد ذلك المضاف إلیه مضافا إلى كلمة ثم تیأتيالصواب أن و هذا خطأ، و اإلسالم، و 

.یلحق بها ضمیر یعود إلى المضاف إلیهو المعطوفات، 

المضاف إلیه اختیاراألنه أي بین المضاف و " : ن المتضایفین ال یفضل بی: " قال السیوطي
.1"من تمامه و منزل منه منزلة التنوین 

:ر بهثَّ ر فیه أو أَ ثَّ أَ –9

أثر فیه تأثیرا كبیرا، أي جعل فیه أثرا عالمة، : أثر فالن علیه كثیرا، والصوابیقولون فالنو 
فجرت : "... رضي اهللا عنها-بذكر فاطمة–عنه قال علي بن أبي طالب رضي اهللا و 
.2رت في نحرهاثاستقت من القربة حتى أو ت بیدها الرحى حتى أثر ب

:أجابه عن سؤاله ؟ / على سؤاله أجابه–10

.33، صلغویة شائعةأخطاءخالد بن هالل بن ناصر العبري، - 1
.21، ص معجم األخطاء الشائعةمحمد العدناني،  - 2
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أجابه عن : والصوابهذا خطأ، و من یجیب على هذا السؤال ؟، و أجابه على سؤاله، : نقول
.من یجیب عن هذا السؤال ؟سؤاله، و 

السبب أن أجابه عن و " عن"یتعدى الفعل أجاب باستعمال حرف الجر الصواب أن و 
إلیضاحاو الكشف و هنا أفادت اإلبانة " عن"، وتعني أنه لبى طلبه فیما یخص سؤاله: السؤال

"أجابه عن سؤاله: رجع الكالم تقول : اإلجابة و :  " یقول ابن منظور في لسان العرب

:بدایة أم بداءة–11

لهمزة في كلمة من األخطاء التي علقت باللغة العربیة منذ زمن لیس بالقصیر، قلب ا
صوابظنا منه أنها) البدایة(قد اعتاد العربي على استعمال كلمة إلى یاء، و ) بداءة(

النهایة في االستعمال، سوغ لنا قلب الهمزة یاء، لیحدث هذا و یبدو أن جمع كلمتي البدایة و 
لم یر واحد من علماء العربیة و أنه ال وجه لقلب الهمزة یاء قط، الحقالتجانس بین الكلمتین، 

.1.وجها لقلبها

: القطعو الخلط بین همزتي الوصل –12

:ق بالساكن، وتتمیز بثالثة أحكامهمزة الوصل هي تلك التي یتوصل بها إلى النط

.أنها تسقط في النطق عند وصلها بالكلمة قبلها–أ 

أنها تظهر في الكتابة في صورة ألف دون همزة–ب 

.أنها تضبط حین البدء بها بحركة معینة–ج 

ةـــــــــــــــــــــــــتظهر في الكتابتداء أو وصال، و ع فتثبت في جمیع األحوال ابأما همزة القط

.في صورة ألف تحتها أو فوقها همزة
.69، ص أخطاء لغویة شائعةخالد بن هالل بن ناصر العبري، - 1
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:تنحصر مواضیع همزة الوصل فیما یلي و 

.الرجل، الكتاب: التعریف مثل " ال"–1

.استفهم–اعتقد : السداسي ، مثل ماضي الخماسي و –2

.استفهم–اعتقد : السداسي، مثلأمر الخماسي و –3

.استفهام–اعتقاد : السداسي، مثلمصدر الخماسي و –4

:الثالثي الساكن ثاني مضارعهأمر–5

.اعدل: مكسور العین –أ 

.اسمع: مفتوح العین –ب 

.انصر: مضموم العین –ج 

.استخرج–اعتقد : ماضي الخماسي و السداسي المبنیین للمجهول –6

.، ابنة،  امرأة، اثنان، اثنتاناسم:األسماء العشرة المسموعة –7

:إثبات نون األفعال الخمسة في حالة النصب–13

للغائبین ) یقومان(نحو االثنیناألفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف 
أو یاء للحاضرین" تقومون"وللغائبین " یقومون: "للحاضرین، أو واو الجماعة، نحو) تقومان(و

بة عن الضمة وتجزم احكم هذه األفعال أنها ترفع بثبوت النون نی، و "تقمین":المخاطبة نح 

فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا ) ﴿: الفتحة، نحو قوله تعلى و صب بحذفها نیابة عن السكوننتو 

).24ة اآلیة سورة البقر (﴾، ◌َ فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِين

.النصب الحذفو عالمة الجزم و منصوب، و مجزوم، والثاني ناصب فاألول جازمو 
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:جمع التكسیرالمؤنث السالم و مع جمع " إحدى"أو " أحد"الخطأ في استخدام –14

سرب تمن هنا و من جمع بعض األسماء المذكرة جمع مؤنث سالم، لیس هناك ما یمنع-
هو مؤنث دائما، فوضع أمامه ما ظن أن مفرد جمع المؤنث السالمعند بعضهم حینالوهم 
بصفة عامة، في أمثلة كثیرة قد الحظنا وجود هذا الخطأ في لغة اإلعالمو ، "إحدى"لفظ 
:منها

.في إحدى ملفات أعمال الشغب-

.في أحد ملفات أعمال الشغب: الصوابو 

لإلشارة إلى الواحدة المؤنثة، كما في المثال " ىإحد"مكان " حدأ"كما شاع أیضا وضع و 
:اآلتي 

.السیارة القادمة من أحد الوالیات-

.1السیارة القادمة من إحدى الوالیات: الصواب و 

:دةوَّ سَ ودة أم مُ سْ نقول مُ –15

تبییضها و ها أو تطبع في أول األمر بقصد مراجعتنقول في الداللة على الورقة التي تكتب 
.و هذا خطأ" ودةسْ مُ "أن تعاد بعد ذلك خالیة من األخطاء على 

.من هذا الباب و لم یسهم في تسویدها أحد، و هي التي اسودت بنفسها، : ودةسْ فالمُ 

.184، ص أخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند الكتاب واإلذاعیینأحمد عمر المختار، –1
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َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم ﴿:یقول اهللا تعالى
ِينَ مَ  ). 60سورة الزمر اآلیة ( ﴾ثْـًوى لِْلُمَتَكربِّ

.فاسودت وجوههم بشركهم و كثرة معاصیهم

فعلها سودو . دة، فهي اسودت بفعل فاعل، ولیس من تلقاء نفسهاوَّ سَ مُ : الصواب أن نقولو 
.1)ة دَ وَّ سَ ، مُ دٌ وَّ سَ ، مُ دُ وِّ سَ د، یُ وَّ سَ : ( فنقول

:نیات / نوایا –16

إن هذا الجمع لم یرد عن : نقولو هذا خطأ، و ، )نوایا(یجمع الكثیر منا لفظ نیة على 
الحدیث المشهور عن رسول و ، )نیات(نیة ستعملوه جمعا لأو االذي ورد عنهم و العرب مطلقا، 

ولم "نوىٕانما لكل امرئ ماو إنما األعمال بالنیات، "سلم، الذي یقول فیه و صلى اهللا علیه اهللا 
.إنما األعمال بالنوایایقل ْ 

.2"و لم یقل إنما األعمال  بالنوایا" نوى

:مهمبین هام و –17

هذا : اس بمعنى األهمیة، فیقولون مثالشاع في عصرنا استعمال هام على ألسنة الن
:ام في اللغة لها عدة معاني، منهاالموضوع هام جدا، أي ذو أهمیة كبیرة، و اله

بة هامة، أي جالبة للهم هذه مصی: اسم فاعل من همم التي تعني حزن، نقول :الهام -
.الحزنو 

.64، صشائعةأخطاء لغویة خالد بن هالل بن ناصر العبري، - 1
.80المرجع نفسه، ص - 2
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ل و منه حدیث رسداءة الشروع في القیام بأمرها، و اسم فاعل من همم التي تعني ب: الهام -
).الذي نفسي بیده لقد هممت أن آمر بحطب فیحطبو : " اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

لعرب، و قد أنتجت اللغة لهذا أن الشيء ذو أهمیة فلم ترد عن اأما الهام الذي یعنون به و 
.1"ماتمهنزل به مهم و : " عن العرب قولهامعروفلمعنى كلمة أخرى، هي كلمة مهم، و ا

:استئمارة/ استمارة –18

إلجازة أمر من األمور یسمون المثال المطبوع الذي یتطلب بیانات خاصة و 
.2الصواب استئمارةستمارةو ا:

:شهادة الثانویة ال البكالوریا–19

فاز الطالب بشهادة التعلیم الثانوي، ألن كلمة : الصوابو فاز الطالب بالبكالوریا، :یقال
.3بكالوریا كلمة یونانیة

: ةلَّ بِ / ة لَّ زاد الطین بَ –20

.دون فتحها) ةلَّ بِ (ة، بكسر الباء لَّ بِ ما زاد الطین : الصوابو ة، لَّ ما زاد الطین بَ و : یقال

.4بِ ة و لَّ ، بِ َیِبل،َبلَّ : فعلها: ة لَّ بِ 

:هذه بئر/ هذا بئر –21

.259محمد العدناني، المرجع السابق، ص - 1
.28صمحمد العدناني، المرجع السابق، - 2
.81خالد بن هالل بن ناصر العبري، أخطاء لغویة شائعة، ص - 3
.81خالد بن هالل بن ناصر العبري، المرجع السابق، ص- 4
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هذه البئر عمیقة، ألن كلمة بئر مؤنثة، وقد جاء: الصواب و هذا البئر عمیق، : یقولون
أبارآبار، و :تجمع على و ، "قصر مشیدوبئر معطلة و : " من سورة الحج 45في اآلیة 

.1أبور، آبر، و بئار

:شبیبة/ شاب –22

هذه شبیبة البلد :مة شبیبة جمعا لشباب، فتقرأ مثالشاع في عصرنا الحاضر استعمال كل
شب، یشب، شبابا  : عل شب، نقولالتي یعتمد علیها، وهذا خطأ، فالشبیبة مصدر من الف

.شبیبة، و شاب، یجمع على شبان و شبابو 

) :من البسط( الكمیت بن زید األسدي یقول 

.بْ غَ یَ مْ لَ وفَ لُ أْ ا المَ هَ بُ ائِ غَ تَ یْ لَ وَ هِ یْ فَ قْ ن مَ عَ طْ تَ مْ لَ ةَ یبَ بِ الشَّ تَ یْ لَ 

:قال أبو الطیب المتنبي و 

.2مِ رَ ى الهَ لَ عَ اهُ نَ یْ تَ أَ وَ ، مْ هُ رَّ سَّ ة        فَ یبَ بِ ي شَ فَ هُ وْ نَ بَ انَ مَ ى الزَّ تَ أَ 

:الكلمة ب شطَّ –23

مس الكلمة أي عدل عنها إن الصواب هو ط: یقولونو ب الكلمة، شطَّ : ون من یقولوائُ یخطّ و 
.برسم خط أو أكثر فوقها

:ب، فمن معانیهأما الفعل شطَّ 

عدل: ب عنه شطَّ -

شقه: ب األدیم ونحوهشطَّ -

.81المرجع نفسه، ص - 1
.81بن هالل بن ناصر العبري ، أخطاء لغویة شائعة، ص خالد- 2
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1.مال: شطب الطریق

:شاطر/ ماهر –24

ارع، أو حاذق، ألن كلمة هذا الشاب ماهر أو ب: والصواب ،هذا شاب شاطر: یقولونو 
جمع و شطارة و طورة، شُ ا و ورً طُ ، شُ رُ طُ ر، یشْ طُ ر، شَ طَ شَ : سم فاعل من الفعل شاطر هي ا

.شاطر، شطائر

:رَ طَ من بین معاني الفعل شَ 

.تركهم مرغما، أو مخالفاو نزح عنهم، : شطارةو وشطورةطورار عن أهله شُ طَ شَ -

.البیت مشطورو حذف نصفه، فهو شاطر، : را طْ یت الشعر شَ رت بطَ شَ -

.نأى عني: ر عني طَ شَ -

فـََولِّ َوْجَهَك ﴿: منه قوله تعالىو الناحیة، و الجهة : رطْ صده، و الشَ ققصد : شطر شطره-
.)144سورة البقرة اآلیة ( ، ﴾َشْطَر اْلَمْسِجِد احلََْرامِ 

:مال شِ / مال شَ –25

قد و الصواب أن نستعملها مكسورة الشینو مال بفتح الشین، شاع في عصرنا استعمال لفظ شَ 
َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكِنِهْم َآيٌَة َجنََّتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق ﴿:وردت في قوله تعالى

).15سورة سبأ اآلیة (﴾،َغُفورٌ رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ 

.82المرجع نفسه ، ص –2
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َأوَملَْ يـََرْوا ِإَىل َما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيٍء "﴿:ى مائل ، قال تعالشَ و ل ، مُ شُ و ل ، مُ شْ أَ : الجمع و 

.)48سورة النحل اآلیة ( ، ﴾يـَتَـَفيَّأُ ِظَاللُُه َعِن اْلَيِمِني َوالشََّماِئِل ُسجًَّدا لِلَِّه َوُهْم َداِخُرونَ 



ةـــــــــخاتم
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:ة ــــخاتم

واقع اللغة العربیة في اإلعالم الجزائري بصفة عامة، والصحافة المكتوبة على وجه إنَّ 
تعهد اهللا عز وجل لوال و ،الخصوص، واقع مأسوف علیه، ویجب أن نسلم به، ونعترف به

حىـــــــــــــــــــــإن العربیة الفص:وبالتالي حفظ اللغة العربیة باعتبارها لغة القرآن، لقلنابحفظ كتابه، 

.في الجزائر تلفظ أنفاسها األخیرة

فالحقیقة التي ال غبار علیها، أن اللغة العربیة في وسائل اإلعالم لغة ركیكة، ضعیفة

وصرفیة نحویة،اللغویة، من إمالئیة و في أدنى المستویات، لغة مشوهة ملیئة باألخطاء 
ة هو غزو العامیة للصحف والمجالت، وأیضا الحظنا لَ ومازاد الطین بِ . وداللیة

لصحفیین إلى توظیف األلفاظ األجنبیة، من دخیل، على الرغم من وجود مقابلها في میال
اللغة العربیة، و كأن تلك العبارات المشحونة بتلك األلفاظ تجعل المقال أكثر جذبا للقراء، 
حتى القراء أنفسهم یمیلون لقراءة مثل تلك المقاالت، ظنا منهم أن قارىء تلك المقاالت ذو 

.ثقافة واسعة

:النتائج من بینهاتوصلنا إلى أهم من خالل هذه الدراسة والتحلیل و 

ي ـــــــــــــــــــــلغة عریقة، ولغة أصیلة، وهي إحدى اللغات السامیة، الت،و اللغة العربیة لغة عریقة-

أخواتهـــا مـــن اللغـــات الســـامیة االنـــدثار، علـــى الـــرغم مـــن االســـتمراریةال تـــزال تتمیـــز بـــالتطور و 
.األخرى

اللغة العربیة لغة القرآن الكریم، وهذا ما نصت علیه الكثیر من اآلیات القرآنیة في الكثیر -
سورة یوسف : "من المواضع، من ذلك قوله تعالى 

).2اآلیة (
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صاحة، والفصاحة من بین المقاییس التي اعتمدها فرأینا أن اللغة العربیة مرتبطة بلغة ال-
بصیغة أخرى الفصیح ما كثر ،أوعلماء اللغة في إثبات صحة الكالم العربي، والفصاحة

.استعماله على ألسنة العرب األقحاح

( اإلعراب و اإلسنادتتمیز اللغة العربیة بعدة خصائص تركیبیة، أهمها اعتمادها على عامل -
.على مفهوم العاملاالعتماد، و )وجملها باإلعرابتتمیز ألفاظها 

كما تتنوع وتختلف مجاالت ومیادین استعمال العربیة الفصحى، من ذلك اتخاذها لغة -
.رسمیة للكثیر من الدول العربیة، ومن بینها الجزائر

إن جمیع مصادر : من أهم مؤسسات التشكیل الثقافي، والحقیقة تقول یعد اإلعالم -
الثقافي على تنوعها أصبحت بحوزة اإلعالم الذي أصبح یغطي قطاعات واسعة التشكیل 

عریضة من المواطنین باهتماماتهم و اختصاصاتهم و أعمارهم بدءا من عالم الطفولة و 
.بعالم الشیخوخةوانتهاء

یقدم اإلعالم الیومي الثقافة والتوجیه والترفیه، والمعلومات باإلضافة إلى امتالكه قدرات -
.ات في أقصر وقت ممكنمرقة في الوصول إلى المعلو خا

ٕاذاعة و من تلفزة ) عبر أجهزته ووسائله المختلفة( إسهام اإلعالم في نشر اللغة العربیة -
بالعربیة، وتلك وصحافة مكتوبة، حین نرى الیوم وجود الكثیر من الفضائیات الناطقة 

وقنوات عربیة " آرت"، "الجزیرة" ي مثل الفضائیات أثبتت فعالیتها في اإلعالم العربي والدول
، وغیرها "الحرة"" العربیة"مثل عالم بروز قنوات أخرى وأكد حضور العربیة في اإلأخرى ، 

هي ومعلوم أن الصحافة الجزائریة المكتوبة ذات التأثیر الكبیر، وذات المبیعات المرتفعة،
بالعربیة، سواء أكانت من بلدان هناك أیضا إذاعات كثیرة تبثالتي تكتب باللغة العربیة، و 

.عربیة أم غیر عربیة
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لكن كثرة الفضائیات واإلذاعات والصحف، إن لم تحسن استخدام اللغة العربیة استخداما -

صحیحا وسلیما، فإن ذلك سیعود سلبا على اللغة بشیوع األخطاء اللغویة، وسرعة انتشارها 
اللسان العربي اعوجاج، وهذا یؤدي إلى وبالتالي الخروج عن القواعد العربیة السلیمة

.األطفالصعوبة تقویمه خاصة عند الناشئة من و 

رأینا كذلك أن ظاهرة شیوع األخطاء اللغویة، لیست ظاهرة جدیدة على اللغة،  وٕانما هي و -
ما تلحن فیه " قدیمة، ورأینا كیف تعامل معها علماء اللغة مثل الكسائي الذي ألف كتابه 

قد صاحبت اللغة العربیة حتى یومنا هذا، لكن ) شیوع األخطاء(وهذه الظاهرة ، "العامة
.المالحظ أن الوضع تفاقم، وزاد عن حده، وصار من الصعب السیطرة علیه، والحد منه

إن ظاهرة شیوع األخطاء اللغویة، قد أفسدت العربیة أیما إفساد، وأبعدتها كل البعد عن -
.الفتحا العربي تلك اللغة التي طالما شدى به

:والتوصیاتاالقتراحات-

عوة القائمین على اإلعالم والصحافة للعمل على تعمیم العربیة الفصحى كلغة أساسیة د–1
.بجمیع وسائل اإلعالم العربیة

.إدراج مادة قواعد اللغة العربیة، وعلم الداللة في المقرر الدراسي لكلیات اإلعالم–2

.إصدار معاجم تتعلق بالخصوصیات اللغویة لكل المؤسسات اإلعالمیة–3

تفعیل التعاون بین أقسام اللغة العربیة في الجامعة من ناحیة، والهیئات الرسمیة للدولة –4
.و وسائل اإلعالم من ناحیة ثانیة

.یةتعیین اإلعالمیین في مؤسسات العمل الصحفي على أساس كفاءتهم اللغویة والعلم–5
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المؤسسات اإلعالمیة بتكوین اإلعالمیین تكوینا علمیا، وذلك بالتعاون مع اهتمام–6
.الجامعات والمعاهد الكفیلة بتعلیمهم قبل التخرج

العربیة الفصحى لغة لألداء اإلعالمي في المكتوب، وحتى المسموع التزامضرورة –7

.مع مراعاة المستوى الثقافي والفكري للمتلقي

:القول في هذه الخالصة ونرید أن نجمل-

:ثالثةأدواء العربیة

هو اللحن، ویقصد به الخطأ في اإلعراب، وهو أول داء أصاب العربیة، ألن :األولالداء
من الرفع إلى النصب إلى الجر، إلى الجزم، فكان یعسر على من متغیرةحركات اإلعراب 

.لیس بعربي تمییز مواضعها

.علم النحوتعلم :الدواءو 

وهو تغییر بعض أصوات الكلمة سواء أكانت أصواتا صامتةأم :التحریفهو :الثانيالداء
.من أصوات العلة

وهو التعریب نفسه، وهو إدخال كلمات من غیر العربیة إلى :الدخیلوهو :الثالثالداء
.العربیة، و تصریفها كتصریف الكالم العربي الفصیح

لقد تعرضت : " ألحد األدباء، التي قال فیها عن اللغة العربیةنختم بمقولةأنونرید 
وحدها من بین لغات العالم لكل ما ینصب علیها من معاول الهدم، ویحیط بها من دسائس 

، هذه هي اللغة العربیة منذ أن وجدت "الراصدین لها، ألنها قوام فكرة وثقافة وعالقة تاریخیة
والدلیل على قوتها ،ها تزداد قوة بعد قوةوهي تتعرض للمؤامرة والتدبیر، لكن
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أنها الیوم لغة عالمیة، وربما ستكون یوما ما، اللغة رقم واحد في العالم بأجمعه، وستضل 
، ألنها محفوظة بحفظ حتى یرث اهللا األرض ومن علیهااالستمراریةهذه اللغة تنبض بالحیاة و 

.)9سورة الحجر اآلیة ("ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا لَُه َحلَاِفُظوَن : " كتابه، قال اهللا تعالى



قائمة المصادر 
والمراجع
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:والمراجعقائمة المصادر 

.بروایة حفص عن عاصمالقرآن الكریم

.الحدیث النبوي الشریف

:المعاجم -

.13ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، دت،ج–1

.، دتالرحمانیة، الطبعة األولى، مصرالخفاجي ابن سنان، سر الفصاحة، المطبعة –2

.مجمع اللغة العربیة المصري بالقاهرة، المعجم الوسیط–3

.2/1982محمد العدناني، معجم األخطاء الشائعة، مكتبة لبنان، بیروت، ط–4

:قائمة المصادر -

ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، الهیئة المصریة العامة الكتاب، القاهرة، –5
.3،1987، طرمص

.1963تدبیروت ابن فارس الرازي، في فقه اللغة و سنن العرب في كالمها، ، –6

.2الجاحظ، البیان والتبیین، دار الرفاعي، القاهرة، مصر، د طن د ت، ج–7

.أبو حیان التوحیدي، كتاب اإلمتاع والمؤانسة، المكتبة العصریة، بیروت، د ط، دت–8

السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار التراث، القاهرة، دط جالل الدین –9

.2جد ت، 

.1، دت، ج3عالم الكتب، القاهرة، ط،شر، الكتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبو بسیبویه -10
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:قائمة المراجع -

لة مقدمة اأبو حیان األندلسي، اللغات العربیة في تفسیر المحیط، السعودیة، رس–11
.1990لنیل شهادة الماجستیر، دط، 

، 112أحمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، سلسلة علوم المعرفة، الكویت، رقم –12
1996.

العربیة، جامعة أحمد بن نعمان ، واقع اللغة العربیة في أجهزة اإلعالم، ندوة اللغة –13
.أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

اللغة العربیة المعاصرة عند الكتاب و اإلذاعیین، عالم ءأحمد عمر مختار، أخطا–14
.1993، 2الكتب، القاهرة، مصر، ط

بركات یوسف هبود، شرح قطر الندى وبل الصدى، دار الفكر للطباعة والنشر –15
.2004، دط التوزیع، بیروت، لبنان و 

للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه أبستمولوجیان، األصول دراسة اتمام حس–16
.2000اللغة، البالغة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، دط، 

، مستقبل الثقافة العربیة في ظل ثورة المعلومات، دار الینابیع للنشر عرجهأبو تیسیر-17
.2000والتوزیع، عمان، دط ، 

.2010ط،-فن المقال الصحفي، دار مجدالن، األردن عمان، دتیسیر أبو عرجة،-18

خالد بن هالل بن ناصر العبري، أخطاء لغویة شائعة، مكتبة الجیل الواعد، مسقط، –19
.2006، 1عمان، ط
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