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 ةبش هٍشة ِا: الصخفُت وكىالبها تخابالىأظلىب 

 

 أبى اإلافُذ دمحم خّعان

 ، ٦حرال، الهىضظامٗت آؾام، ؾُلدكاع ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، ؤؾخاط ي٠ُ

 

مٕا والى٢ٝى ٖلى ألاويإ وألاخضار التي جدضر في ٌالصخاٞت ًٞ  ؤنبدذ . جخم٘املؿاٖض ؤلاوؿان ٖلى الَا

ىا ًٖ ٍَغ ٣ها ما ًجغي في الٗالم. و٦ظل٪ الصخاٞت في الٗهغ الظي وِٗل ُٞه خاظت ٧ل بوؿان، ل٩ي ٌٗٞغ

اخخلذ م٩اها مدىعٍا جضوع خىله الخُاة وجخى٠٢ ٖلحها ٦شحر مً قاون الخُاة، وج٣ىم بضوع الخىظُه ال٨ٟغي، 

ش اإلاٗانغ،  ٤ للخ٣ضم ألاصبي والٗلمي وج٣غب ألاصب بلى جو٢ُاصة املجخم٘ بلى الهىاب، وحسجل الخاٍع يكغ الٍُغ

ت وو٢ُٗ ضٍ خٍُى ت في مجخمٗىا اإلاٗانغ بدُض ال ًم٨ً وا٢٘ الخُاة وجٍؼ ٍغ ت. وهالذ الصخاٞت م٩اهت ظَى

بن و  الاؾخٛىاء ٖجها في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫ ألجها ج٨ك٠ لىا بىيىح ونغاخت ٧ل ما ْهغ مً خىاصر وؤهباء.

الخضًض الصخٟي، و الخبر الصخٟي،  الصخاٞت خؿب ؤَضاٞها وؤؾلىب ٦خابتها جى٣ؿم بلى ؤهىإ. ؤَمها:

غ الصخٟي، واإلا٣ا٫ الصخٟي. ول٩ل والخد٤ُ٣ ا   .امجها ؤؾلىب زام و٢الب ممخاػ ل٨خابتههٕى لصخٟي، والخ٣ٍغ

 :الخبر الصخفي

ش الصخفي ألاو٫ خه. هىان زالزت كىالب فىُت لىخاب. و الخبر الصخفي وهى ًحخل ميان الفذاسة بحن فىىن الخحٍش

حعم الخبر. جحخىي و ى حضبحن، هما اإلالذمت وفي هزا اللالب ًىلعم بىاء الخبر إل. كالب الهشم اإلاللىبَى 

كالب الهشم اإلاللىب والشاوي َى  اإلالذمت ِلى ؤهم حلُلت ؤو ؤبشص واكّت، ؤما حعم الخبر فُمم الخفاـُل.

لىم هزا اللالب ِلى الخذسج في ظشد مّلىماث الخبر، بحُث ًخممً ملذمت  اإلاخذسج. حعما للخبر. فاإلالذمت و ٍو

ح في الخبر مم حعم الخبر فلشاث مخّذدة ٌؽشح ول منها حاهبا مً حىاهب الخبر. ،جمّم ؤهم جفٍش وهزا  ٍو

حاث. كالب الهشم وال٣الب الشالض َى  اللالب هى ؤـلح اللىالب الفىُت في هخابت ألاخباس اللابمت ِلى ظشد الخفٍش

لخالت ال جمم وفي هزا اللالب ًفبح ولْ الهشم وبُُّا، حُث جيىن كاِذجه في ألاظفل، وفي هزه ا اإلاّخذٌ.

اإلالذمت ؤهم ما في الخبر، وإهما جيىن مجشد جمهُذ زم ًإحي حعم الخبر لُمم مّلىماث ؤهثر ؤهمُت وفي الخاجمت 

 ؤو في ؤظفل اللاِذة جإحي اإلاّلىماث ألاهم. 

 :الحدًث الصحفي

الخذًث الصخفي فً ًلىم ِلى الخىاس بحن الصخفي وشخفُت مً الصخفُاث. وهى حىاس كذ ٌعتهذف 

بت في حُاة هزه ال ش حىاهب غٍش خفٌى ِلى ؤخباس ومّلىماث حذًذة ؤو ؼشح وحهت هٍش مُّىت ؤو جفٍى

 .ؤسبّت كىالب فىُت ىخابخهالصخفُت. ول

 ٌ ُه . كالب الهشم اإلاللىب: اللالب ألاو الجضء ألاٌو ٌؽمل ملذمت  ،فلي ًىلعم الخذًث الصخفي إلى حضبحنٞو

 ى ًحخل حعم الهشم اإلاللىب.الخذًث والجضء الثاوي ٌؽمل هق الخذًث وه

حضبحن هما هى الؽإن إلى وفي هزا اللالب ًىلعم الخذًث الصخفي . كالب الهشم اإلاللىب اإلاخذسج: اللالب الثاوي

وجحخىي اإلالذمت ِلى ؤهم ألاخباس ؤو ألاساء  في كالب الهشم اإلاللىب. الجضء ألاٌو اإلالذمت، والجضء الثاوي الجعم.
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خفي والجعم فُىخب ِلى ؼيل فلشاث مخّذدة ًلىم املخشس في ول فلشة منها ًخلخق التي ًخممنها الخذًث الص

حاهبا مً حىاهب الخذًث. وبحن ول فلشة وؤخشي ًىسد املخشس هق هالم اإلاخحذر اإلاخّلم بمىلُى الفلشة 

 في رهً اللاسا ؤو إللافت مّنى حذًذ.ى اإلالخفت ورلً لؽشح مّىاها ؤو لخإهُذ هزا اإلاّن

ؤحضاء: ملذمت الخذًث، زالزت  إلىوفي هزا اللالب ًىلعم الخذًث الصخفي  ،لث: كالب الهشم اإلاّخذٌاللالب الثا

فملذمت الخذًث جحخل كمت الهشم اإلاّخذٌ وحؽحر إلى مىلُى الخىاس ؤو  ، وخاجمت الخذًث.حعم الخذًث

حخىي  جفف الصخفُت التي ًجشي مّها الخىاس. حخل حعم الخذًث حعم الهشم اإلاّخذٌ ٍو   .ِلى هق الخىاس ٍو

ذة الهشم اإلاّخذٌ وجحخىي غالبا ِلى جخلُق ألهم ألاساء التي ؤدلى بها اإلاخحذر. وكذ ِوجحخل خاجمت الخذًث كا

حاث اإلاخحذر  اهىباِاث املخشس ًِ شخفُت اإلاخحذر.و ،جحخىي الخاجمت ِلى جلُُم املخشس ألكىاٌ وجفٍش

خي. اللالب الشابْ: كالب الهشم اإلاّخذٌ اإلاخذسج ىن الخذًث الصخفي في هزا اللالب مً زالزت ؤحضاء : ملذمت، ٍو

الّام ولىً الاخخالف بُنهما ًإحي في  لوحعم، وخاجمت. فهى ًدؽابه مْ كالب الهشم اإلاّخذٌ غحر اإلاخذسج في الؽي

في حعم الهشم الزي ًإخز ؼيل اإلاعخىُالث اإلاخذسحت في كالب الهشم اإلاّخذٌ اإلاخذسج بِىما ًإخز الؽيل ألاملغ 

 كالب الهشم اإلاّخذٌ غحر اإلاخذسج.

 :التحليم الصحفي

 وهى شخاؿ الزًً اؼتروىا في هزه ألاحذار.ألاالخحلُم الصخفي فً ًلىم ِلى الخفعحر الاحخماعي لألحذار و 

بحث في ألاظباب والّىامل التي جىمً وساء الخبر ؤو اإلاؽيلت التي ًذوس حىلها الخحلُم. هىان زالزت و  ٌؽشح ٍو

 ت لىخابت الخحلُم الصخفي، جلىم حمُّها ِلى ؤظاط البىاء الفني للهشم اإلاّخذٌ.كىالب فىُ

في هزا اللالب ٌّشك املخشس بؽيل مىلىعي اللمُت أوال : كالب الهزم املػتدل املبنى غلى الػزض املىضىعي: 

 . لذمت كذ جإخز ِذة اإلاوالتي ًدىاولها الخحلُم مً خالٌ ملذمت ًحشؿ فيها ِلى ؤزاسة اهخمام اللشاء باإلاىلُى

ت ألاظاظُت إلاىلُى الخحلُم في ححن ٌّشك في حعم الخحلُم بلُت  ؤؼياٌ منها كُام املخشس بالترهحز ِلى الضاٍو

 .الخمانت، وجخىلى الخاجمت جلذًم الؼواًا

وفي هزا اللالب ًفف املخشس في ملذمت الخحلُم  ثانيا : كالب الهزم املػتدل املبنى غلى الىصف التفصيلي:

ف الخففُلي ـىس  الخحلُم الصخفي. ؤما  لجؿمة ِامت للخذر. ؤو ًفف حضءا باسصا مىه. بِىما ًترن الـى

 الخاجمت فهي جشبي بحن الخفاـُل اإلاخإزشة لفىسة الخذًث بحُث جلذم لىا في النهاًت الفىسة اإلاخياملت له.

املخشس إلى هخابت الخحلُم  وفي هزا اللالب ًلجإ ثالثا: كالب الهزم املػتدل املبني غلى السزد اللصص ي:

 الصخفي في ؼيل كفت ٌعشدها هما حعشد اللفق ألادبُت. 

 :التلزيز الصحفي

ت مً اإلاّاسف واإلاّلىماث حٌى  ش الصخفي فً ًلْ ما بحن الخبر والخحلُم الصخفي. وهى ًلذم مجمِى الخلٍش

لت ًىو الىكاةْ.  لت الهشم اإلاّخذٌ. وفي هزه الىٍش ش الصخفي بىٍش لعم بىاء الخبر إلى زالزت ؤحضاء: ٍىخب الخلٍش

ش الصخفي مذخاللذمتاإلا ش بإن ًدىاٌو  اؤو مىلّ ، والجعم، والخاجمت. جمم ملذمت الخلٍش ًمهذ إلاىلُى الخلٍش

. و ش الخفاـل والفىس الخُت للمىلُى مم حعم الخلٍش . ٍو  .الىخاثجفيها  الخاجمت ج٨ك٠مً صواًا اإلاىلُى

 اإلالالت الصخفُت:

ا جإزغ ال٩اجب به. وج٩ىن مىشىعا في ؤؾلىب  اإلا٣الت هي ٖباعة ًٖ ٢ُٗت مالٟت مخىؾُت الُى٫ حٗالج مىيٖى

ًمخاػ بالؿهىلت والىيىح وؾهىلت الترا٦ب وص٢ت ال٩لماث. وجى٣ؿم اإلا٣الت بلى زمازت ؤهىإ: اإلا٣الت ألاصبُت، 

ججاٍ مى٠٢. ؤّما اإلا٣الت  ٩اجبلاواإلا٣الت الٗلمُت، واإلا٣الت الصخُٟت. ٞاإلا٣الت ألاصبُت هي التي حٗبر ًٖ ٖىا٠َ 
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الٗلمُت ٞهي ؤصاة الٗالم لىيىح الخ٣اث٤ الٗلمُت مً زما٫ مىهج ٖلمي ٣ًىم ٖلى اإلاىيىٖت اإلاُل٣ت. ؤّما اإلا٣الت 

ُت الٗالم.  ُه قحئ مً مىيٖى اإلا٣الت ٞالصخُٟت ٞهي بحن ؤلازىحن، ُٟٞه قحئ مً طاجُت ال٩اجب ألاصبُت ٞو

ً آعاء بٌٗ ٦خابها في  الصخاُٞت هي ألاصاة الصخاُٞت التي حٗبر بك٩ل مباقغ ًٖ ؾُاؾت الصخُٟت، ٖو

ت، وفي ال٣ًاًا التي حكٛل الغؤي الٗام املخلي ؤو الضولي. و٦ظل٪ ًم٨ً في بٌٗ ألاويإ  ألاخضار الُىمُت الجاٍع

ال٣ّغاء ل٩اجب اإلا٣الت الصخاُٞت ؤن ًُغح ٨ٞغة ظضًضة ؤو جهىعا مبخ٨غا ؤو عوٍت زانت بطا ٧اهذ جمـ مهالر 

 ؤو جشبر اَخمامهم ألي ؾبب مً ألاؾباب.

 أهىاُ اإلالالت الصخفُت:

ُٟت جى٣ؿم بلىل َب٣ااإلا٣الت الصخُٟت و  ؤهىإ. وهي اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي، والٗمىص الصخٟي،  ؤعبٗت لمىيٕى والْى

ا ح٧ّل مجها  ثَظٍ ألاهىإ ختي ناع  ثواإلا٣ا٫ الى٣ضي، واإلا٣ا٫ الخدلُلي. وجُىع  ُّ  مؿخ٣ما بظاجه.ك٩ل ّٞىا صخٟ

  اإلالاٌ الافخخاحي:

اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي ٣ًىم ٖلى قغح وجٟؿحر ألاخضار الُىمُت والخٗل٤ُ ٖلحها بما ٨ًك٠ ًٖ ؾُاؾت الصخُٟت ججاٍ 

ى ًغبِ ال٣ّغاء بالصخُٟت مً هاخُت وباألخضار الُىمُت مً هاخُت زاهُت. و٦ظل٪ ًسل٤  ألاخضار وال٣ًاًا. َو

ضٞ٘ ال٣اعت بلى اإلاكاع٦ت في اإلاىاظهت التي تهّم املجخم٘. واإلا٣ا٫  مكاع٦ت وظضاهُت بحن الصخُٟت وال٣ّغاء ٍو

٣ت الهغم اإلاٗخض٫ ؤي  غ ؤو ٦باع ال٨خاب في الصخُٟت. ٨ًخب اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي بٍُغ الاٞخخاحي ٨ًخبه عثِـ الخدٍغ

مضزل ًشحر الاهدباٍ بلى مً زمازت ؤظؼاء: اإلا٣ضمت، والجؿم، والخاجمت. ٞاإلا٣ضمت للم٣ا٫ الاٞخخاحي جدخىي ٖلى 

ت في اإلا٣ا٫. والجؿم ٢ض  ٍغ ؤَمُت ال٣ًُت. وظؿم اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي َى الجؼء الظي ًدخىي ٖلى اإلااصة الجَى

ض وظهت هٓغ ٧اجب ؛ البُاهاث والخ٣اث٤ ال٩اُٞت ًٖ اإلاىيٕى ًدخىي ٖلى الى٣اٍ الخالُت: ألاصلت والدجج التي جٍا

سُت للمىيٕى؛ اإلا٣ا٫ زاجمت و  ؤبٗاص اإلاىيٕى وصالالجه الؿُاؾُت ؤو الا٢خهاصًت ؤو الاظخماُٖت. ؛الخلُٟت الخاٍع

لحها ًخى٠٢ مضي ا٢خىإ ال٣اعت ؤو ٖضم ا٢خىاٖه بؿُاؾت الصخُٟت  اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي هي ؤَم ؤظؼاء اإلا٣ا٫، ٖو

عت للمكاع٦ت في صٖىة ال٣ا؛ زمانت آلاعاء التي جهل بلحها الصخُٟت في مىيٕى اإلا٣ا٫ وهي جدخىي الى٣اٍ الخالُت:

مٗحن ججاٍ  ٠صٞ٘ ال٣اعت بلى اجساط مى٢؛ بًجاص الخلى٫ لل٣ًُت بن ٧ان ألامغ ًٟترى مكاع٦ت ال٣اعت ؤو حٗبُت

 مىيٕى مٗحن.

 الػمىد الصحفي:

ذ ًِ ِمىد جمّه الصخُفت جحذ  ؤحذ هباس  إؼشافالّمىد الصخفي هى معاحت محذودة مً الصخُفت ال جٍض

حذي ـفحاث اوغالبا ما ًحخل الّمىد الصخفي مياها زابخا ال ًخغحر ِلى  ُه.الىخاب وباألظلىب الزي ًشجم

ذة . وباليعبت إلى الجٍش ذ زابذ كذ ًيىن وّل ًىم ؤو ول ؤظبُى ٍهش في مِى يؽش جحذ ِىىان زابذ ٍو ، ٍو

اث التي ًىشكها واجب الّمىد  اث الّمىد الصخفي، لِعذ هىان حذود ؤو كُىد ِلى املجاالث واإلاىلِى مىلِى

 صخفي. ًىخب الّمىد الصخفي هما ًىخب اإلالاٌ الافخخاحي ؤي مً زالزت ؤحضاء: ملذمت، وحعم، وخاجمت.ال

ت ًمىً ؤن ٌؽمل الىلاه الخالُت:ٞاإلا٣ضمت   حؽمل مذخال ًمهذ بها الياجب مىلُى الّمىد. وهزا اإلاذخل ؤو الضاٍو

ت بؽشه ؤن ًشهض الياجب ِلى صا -1 ت مُّىت.خبر ؤو حذر مً ألاحذار الهامت الجاٍس  ٍو

 فىشة ؤو اهىباُ ًشي الياجب ؤهه ًحخاج إلى حّلُم ؤو إلى اظخخالؿ الّبرة مىه. -2

ح هام لصخق مً الصخفُاث التي  -3 حىمت مإزىسة ؤو مثل ؼّبي مّشوف. وؤحُاها ًبذؤ الّمىد بخفٍش

 جلّب دوسا في ألاخباس الُىمُت. فِعدىذإلُه واجب  الّمىد الصخفي في إبشاص الفىشة كىلها.
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ألادلت ؤو  الّمىد الصخفي ًمم حىهش اإلاادة التي ًحخىيها الّمىد الصخفي وكذ ٌؽمل الىلاه الخالُت: وحعم

ىذما ًيىن الّمىد الصخفي ِباسة  جفاـُل الخذر ؤو اللمُت التي ًىشحها الياجب ِلى اللّشاء.، والؽىاهذ ِو

 حابت الياجب ِلى ظؤاٌ اللاسا.ًِ ظؤاٌ مً اللاسا وإحابت مً الياجب فئّن حعم الّمىد الصخفي ًخمّمً إ

ذ ؤن ًلٌى لللّشاء  وخاجمت الّمىد الصخفي ؤهّم حضء فُه حُث ًخممً سؤي الياجب وخالـت ما ًٍش

 امللال النلدي:

ُت اللاسا  اإلالاٌ الىلذي هى الزي ًلىم ِلى ِشك وجحلُل ؤلاهخاج ألادبي والفني والّلمي. ورلً مً ؤحل جِى

الث اهخمام اإلالاٌ الىلذي لدؽمل غالبُت اليؽاه ؤلاوعاوي ألادبي والفني والّلمي. بإهمُت هزا ؤلاهخاج. جدعْ مجا

مىً ؤن وؽحر إلى ؤبشص هزه املجاالث في الىلاه الخالُت: ؛ ؤلاهخاج العِىماةي؛ وؤلاهخاج اإلاعشحي؛ وؤلاهخاج ألادبي ٍو

ىويو لت الهشم اإلاّخذٌ جماما واإلالاٌ ًىخب اإلالاٌ الىلذي ِل الفىىن الدؽىُلُت.؛ وؤلاهخاج ؤلاراعي والخلفٍض ي وٍش

الافخخاحي والّمىد الصخفي  بحُث ًخممً زالزت ؤحضاء: اإلالذمت، والجعم، والخاجمت. فملذمت اإلالاٌ حؽمل 

الخجذًذ ؤو الّىفش الجذًذ الزي ًىشحه مممىن هزا ؛ واللمُت ؤو اإلاؽيلت ؤو الفىشة الهامت الىلاه الخالُت:

ِشك مىلُى الّمل  وحعم اإلالاٌ الىلذي ًمم: ِلى الّمل ؤو مذي إدباسه ِىه. مذي إكباٌ الجمهىس ؛ والّمل

اإلالاسهت بحن هزا الّمل وغحره مً ؛ وللّملجلذًم اإلاّلىماث الخلفُت ؛ وجحلُل ألابّاد املخخلفت للّملو ؛ الفني

ماٌ اإلاؽابهت. اليعبت لغحره مً الخلذًم النهاةي للّمل وجحذًذ معخىاه ب وخاجمت اإلالاٌ الىلذي حؽمل: ألِا

ماٌ اإلاؽابهت  دِىة اللاسا إلى الّمل ؤو دِىجه إلى ِذم الاهخمام به.؛ وألِا

 امللال التحليلي:

لىم ِلى الخحلُل الّمُم لألحذار واللماًا التي  اإلالاٌ الخحلُلي هى ؤبشص فىىن اإلالاٌ الصخفي وؤهثرها جإزحرا، ٍو

شبي بُنها وبحن غحرها مً الىكاةْحؽغل الشؤي الّام. واإلالاٌ الخحلُلي ًدىاٌو الىك فهى غالبا ما  .اةْ بالخففُل ٍو

ُا ولى وان ًيؽش في صخُفت ًىمُت. ولِغ هىان حجم مّحن للملاٌ الخحلُلي ولىىه كذ ًحخل  ًيىن ؤظبِى

خ الصخافت الّشبُت، بل  ذة ؤو ؤهثر. وكذ لّب اإلالاٌ الخحلُلي دوسا ممحزا في جاٍس معاحت ـفحت واملت مً الجٍش

خ الصخافت الّشبُت هى في  إّن  خ هخاب اإلالاٌ الخحلُلي.الجاٍس ًدعْ املجاٌ ؤمام هخاب اإلالاٌ الخحلُلي  ىاكْ جاٍس

ؼإنهم ؼإن هخاب الّمىد الصخفي للخىك في مخخلف مجاالث اليؽاه ؤلاوعاوي مً ظُاظت واكخفاد 

. ًىخب مً ملاالث جحلُلُت واحخماُ وزلافت وفىش ولىً ًىفشد اليؽاه العُاس ي باالظخحىار ِلى غالبُت ما

ًىخب اإلالاٌ الخحلُلي في كالب الهشم اإلاّخذٌ ؤي ًحخىي ِلى ملذمت وحعم وخاجمت. ولىً اإلالاٌ الخحلُلي ًخمحز 

ًِ ول مً اإلالاٌ الافخخاحي والّمىد الصخفي بىبر حجم معاحت في الصخُفت. وهى ألامش الزي ٌعمح لياجبه 

.ً الخفاـُل والدجج اإلاىىلُت وألادلت والؽىاهذ التي حؽشح بإن ًحؽذ في حجم اإلالاٌ ؤهبر همُت م  اإلاىيٕى

ت ًمىً ؤن جحخىي ِلى: ٞاإلا٣ضمت وشح كمُت حؽغل الشؤا الّام وجمغ ؛ وإبشاص حذر مً ألاحذار الهامت الجاٍس

ت اإلاّلىماث الخلفُ ؤّما حعم اإلالاٌ الخحلُلي: جلذًم اكتراح حذًذ ًثحر اهخمام اللشاء.؛ ومفالح الجمهىس 

؛ هؽف ؤبّاد اإلاىلُى ودالالجه املخخلفت؛ وحمْ ألادلت والدجج التي جؤهذ وحهت هٍش الياجب؛ وللمىلُى

ذة ؤو اإلاّاسلت لىحهت هٍش واجب اإلالاٌ والشد ِليها.و ؤّما خاجمت اإلالاٌ الخحلُلي فهي جحخىي ِلى  ِشك آلاساء اإلاٍؤ

فخح ؛ وً اللاسا ودفّه لالهخمام باللمُتظدثاسة رها؛ وخالـت وحهت هٍش الياجب في اإلاىلُى الّىاـش الخالُت:

 حٌى مىلُى اإلالاٌ. ؤخشي حىاس بحن الياجب واللشاء مً هاحُت وبِىه وبحن غحره مً الىخاب مً هاحُت 
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