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 ملخص: ال

اللغوي، على الرغم من أن اللغة    إن اللغوي يعاني من مظاهر ملوثة لغوياً حيث يتسم بالضعف والركاكة والتساهل  األداء 

إال أن ميل جيل الشباب وتساهل المختصين   ؛الثورة االتصالية والمعلوماتية  قادرة على مواكبةالعربية بخصائصها ومميزاتها  

، وتمحورت إشكالية الدراسة  المظاهرم وجود رقابة لغوية؛ ساهم في توسع وانتشار هذه  نحو االستعماالت اللغوية الدخيلة، وعد

الكشف عن دور  وهدفت الدراسة إلى  الرقمي؟    العصرفي التساؤل التالي: ما دور اللغة العربية في ضبط األداء اللغوي في  

ً ات االرقمي من خالل تحليل حساب  العصراللغة العربية في ضبط األداء اللغوي في   ، وعليه لتصحيح اللغوي في تويتر أنموذجا

، وتحليل األدوار التي تقوم  داء اللغوي في العصر الرقمياتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى وصف األ

: الدور أبرزها  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من.  األداء اللغوي   بها حسابات التصحيح اللغوي في تويتر بهدف ضبط

على منصة    حسابات التصحيح اللغوي  والمتمثل في نشاطاتفي ضبط األداء اللغوي في العصر الرقمي  المؤثر للغة العربية  

(Twitter .) 

  الضبط اللغوي، التصحيح اللغوي، األداء اللغوي، العصر الرقمي. الكلمات المفتاحية:

summary : 

The linguistic performance suffers from linguistically polluted aspects as it is characterized by 

weakness, thinness and linguistic permissiveness, despite the fact that the Arabic language, with 

its characteristics and advantages, is able to keep pace with the revolution and informatics; 

However, the tendency of the younger generation and the leniency of specialists towards 

extraneous linguistic uses, and the lack of linguistic control; Contributed to the expansion and 

spread of these manifestations, and the problem of the study centered on the following question: 

What is the role of the Arabic language in controlling the language in the digital age? The study 

in the descriptive graph, which is the approach to performance, followed the performance of 

the roles played by the linguistic correction accounts in Twitter in order to adjust the linguistic 

performance. The study reached a number of results, the most important of which are: The 

influential role of the Arabic language in controlling linguistic performance in the age and 

represented . 

Keywords: linguistic tuning, linguistic correction, linguistic performance, the digital age . 
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 مقدمة:

االتصال   في وسائل  الهائل  التطور  والزمانية من خالل  المكانية  الحدود  إزالة  في  والتقنية  المعلوماتية  الثورة  لقد ساهمت 

م البعض  ببعضه  متصالً  العالم  فأصبح  األفراد  والتواصل  اهتمام  االجتماعي  التواصل  مواقع  اكتسبت  وقد  االنترنت،  ن خالل 

واالقتصادي،   والسياسي  واالجتماعي  الثقافي  بالتبادل  يسمح  خصباً  افتراضياً  ميداناً  فأصبحت  الحكومات،  وحتى  والمجتمعات 

 رقعة التبادل واالنفتاح بين المجتمعات.  وبقدر ما تتفق الخصائص الثقافية لألفراد والمجتمعات في هذه المواقع بقدر ما تتسع 

وتعد اللغة أحد الجوانب المكونة لثقافة أي مجتمع؛ فهي أداة التواصل بين أبناء المجتمع ووعاء ثقافته، وفي وسائل التواصل  

باألخص بعد ظهور ذلك الخليط اللغوي الجديد   ،هاي( أن اللغة لم تعد حاجزاً بين تواصل مستخدم2016االجتماعي تشير خلدون )

لغة جديدة يراها مستخدمو شبكات التواصل االجتماعي سهلة وسريعة بل   ،الذي يجمع بين الرموز واألحرف واألرقام مشكالً 

 بسيطة ومفهومة لديهم.

ئل التواصل االجتماعي، ( أنه في السنوات األخيرة ظهرت أنماط جديدة من االستعمال اللغوي في وسا2019وتضيف كساس )

تختلف طريقتها عن الطريقة السائدة المعروفة لدى أهل اللغة والمتخصصين فيها، حيث تنوعت طبقاً للمستوى الثقافي والعلمي 

أو بين لغة وأخرى مع اختصارات كثيرة للكلمات والجمل، واستعمال   الخلط بينهماللمتواصلين وهي ما بين فصحى أو عامية أو 

 دل الحروف. األرقام ب

العبوري اللغة العربية    (2017)  وتؤكد  وكذلك  منذ قرون،    الشعوب  ثقافات ولغات شتى  على استيعاب  تميزت بقدرتهاعلى أن 

في   ةوخارقة  ا يؤكد وجود كيمياء عجيبمأمام تحديات الحضارة المعاصرة، م  بها  الناطقينالصمود واالستمرار حتى بعد انكسار  

، أي اختياراتهم وقراراتهم المتصلة بالنهوض واالنبعاث  أنفسهمتكمن في إرادة متكلميها  التي    إرادتهاكما تميزت بأعماق هذه اللغة.  

  بانقداح الحضاري، وهذا يعني أن عزيمة العربية لن تتحرك وتندفع إال باندفاع عزيمة الناطقين بها، ولن يتحقق هذا األمر إال  

   ية اإلرادة اللغوية وتأثيرها في حاضرهم ومستقبلهم.مالتام لخطورة وأه وإدراكهمهان هؤالء الناطقين وقلوبهم، الوعي به في أذ

ومع هذه القدرة الفائقة التي تتميز بها اللغة العربية، إال أنه ظهرت العديد من التحديات التي تقف أمامها لعل أبرزها ما يوجد في 

المنتديات والصحف والمجالت التعبير عن األفكار   بعض  إليها  اإللكترونية من وجود أخطاء إمالئية ونحوية ولفظية، يضاف 

وتداولها في كثير من المنتديات بعيداً عن اللغة العربية الفصحى باستخدام اللهجات بصفة أساسية سواء في المجاالت األدبية أو 

 ( ١٧٤ ٢٠١٤،  ي)علة على اللغة العربية. غيرها من المجاالت؛ مما يشكل عائقاً أمام األجيال في المحافظ

 مشكلة الدراسة 

ً   تعد اللغة العربية من بين أهم اللغات التي عرفت تأثراً  على مستوى استخدام هذه التكنولوجيا االتصالية، فاللغة العربية شأنها    بالغا

شأن اللغات األخرى لغة متطورة ونامية ال تقف عاجزة عن مسايرة االنفالت السريع في عجلة التطور التكنولوجي والبشري، 

ولوجيا سيطرتها بشكل واضح،  فهي لم تكن بمنأى عن التطور الرقمي المشهود في مختلف جوانب الحياة، حيث فرضت التكن

نجد بداية فرض استخدام الحرف الالتيني لدخول المواقع اإللكترونية، و كذلك   وكان للغة العربية نصيب من هذه السيطرة، فمثالً 

اللغة الثالثة التي فرضت نفسها على شبكات التواصل وهي مزيج من العربية و لغات أجنبية، حيث يتم كتابة األحرف العربية  
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تعبيرية   ورموزاً  بالخطاب البصري الذي أصبحت تتخلله صوراً  لمنطوقة ودالالتها الصوتية باألحرف واألرقام الالتينية مروراً ا

 متعددة،  

إلى أن هناك قضايا وإشكاليات رقمية  تواجه اللغة العربية مثل الفجوة المعجمية العربية ، وعدم   ( 2010متولي )وقد أشارت  

وجود محرك بحث عربي يتعامل بشكل علمي مع اللغة العربية ، هذا فضالً عن إشكاليات المسح الضوئي اآللي وهو من العمليات 

ص في تلك اللغة تميزها عن غيرها من اللغات األخرى، هذا إلى جانب المعقدة التي لم تتطور بالنسبة للغة العربية لوجود خصائ

المساهمة في مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة عن طريق المساهمة في تطوير وإتاحة المحلل الصرفي  

جز اللغة بتمكين المستخدم العربي وهو أداة رئيسة في معالجة اللغة العربية بالحاسوب، كذلك تعريب أسماء النطاقات وكسر حا

التنمية االقتصادية  المصطلحات ودورها في  الترجمة وتعريب  إلى إشكاليات  الشبكة، باإلضافة  العربية على  من استخدام لغته 

العرب المحتوى  إثراء  القضايا من أجل  لهذه  آليات وحلول  للرقمنة لوضع  العربية  المشاريع  أكد أهمية  ي  واالجتماعية، وهذا ما 

 .الرقمي على اإلنترنت بجوانبه المختلفة

وفي هذا الصدد تذهب هذه الدراسة إلى الكشف عن دور اللغة العربية في ضبط األداء اللغوي في عصر االتصال والتواصل  

التساؤل  الدراسة في  فقد تمحورت إشكالية  أنموذجاً، وعلى ذلك  اللغوي في تويتر  التصحيح  الرقمي من خالل تحليل حسابات 

 التالي: ما دور اللغة العربية في ضبط األداء اللغوي في عصر االتصال والتواصل الرقمي؟ 
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 أهداف الدراسة: 

العربية في اللغة  الكشف عن دور  إلى  الدراسة  اللغويضبط   تهدف  المحاور الرقمي وذلك من خالل    ي العصرف  األداء   تناول 

 اآلتية:

 وقدرتها على مواجهة تحديات العصر الرقمي. خصائص اللغة العربية ووظائفها  •

 اللغوي في عصر االتصال والتواصل الرقمي. األداء واقع •

في تويتر  حسابات التصحيح اللغوي  :  في عصر االتصال والتواصل الرقمي  في ضبط األداء اللغوي  اللغة العربيةدور   •

 أنموذجاً.

 :أهمية الدراسة

تسليط الضوء على واقع األداء اللغوي في ظل العصر الرقمي، وآليات ضبطه في ضوء الثورة تتمثل أهمية الدراسة الحالية في  

الرقمية المتسارعة، فظهور وسائل االتصال الرقمية المتقدمة أدى إلى انتشار استخدام وسائل التواصل االجتماعي، وأن الخطاب  

الحياة االجتماعية في مختلف المجاالت السياسية والثقافية    اللغوي اليومي المتداول في هذه الوسائل هو حاجة ملحة على مستوى

واالقتصادية؛ وتتمثل الوظيفة األساسية للخطاب اللغوي في إنجاز المهام اإلنسانية وترسيخ العالقات االجتماعية من خالل تحسين 

لجديدة، وتبادل اآلراء حول مختلف القضايا النشاط اللغوي لألفراد داخل البيئة التي يعيشون فيها، ولها دور فعال في نشر األفكار ا 

سواء كان  -والمساهمة في تنمية المجتمع، ولقد ساهمت وسائل وتقنيات االتصال الحديثة في تطوير خطاب لغوي خاص ومميز  

ل دور اللغة  داخل الفضاء الرقمي، وعليه فإن الدراسة الحالية تكمن أهميتها فيما يمكن التوصل له من نتائج حو  -لغويًا أو بصريًا

 العربية في ضبط األداء اللغوي المستخدم في الفضاء الرقمي وبخاصة منصة التغريد )تويتر(. 

 مجتمع الدراسة 

الدراسة    إشكالية  إلى  وبالنظر  الباحث  يدرسها  التي  الظاهرة  مفردات  جميع  يحوي  الذي  اإلطار  ذلك  الدراسة  بمجتمع  يقصد 

تناولت  على األدبيات السابقة والتي    االطالعوتساؤالتها والتي تندرج ضمن فترة زمنية محددة، فإن مجتمع الدراسة يتمثل في  

التصحيح والتدقيق اللغوي واألدوار  حسابات    رصد نشاطات، باإلضافة إلى  في العصر الرقمي  االلغة العربية ومظاهر أدائه  تحديات

 التي تقوم بها في منصة التغريد "تويتر". 

 الدراسة  يةمنهج

التواصل   وسائل  وعبر  الرقمي  العصر  في  اللغوي  األداء  وصف  إلى  يهدف  الذي  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  واتبعت 

، وقسمت  ليل األدوار التي تقوم بها حسابات التصحيح اللغوي في تويتر بهدف ضبط األداء اللغوي واالرتقاء بهاالجتماعي، وتح

مباحث ثالثة  الى  تحديات   :الدراسة  مواجهة  على  قادرة  تجعلها  التي  العربية  اللغة  لتحديد خصائص ومميزات  األول  خصص 

وخصص المبحث الثاني لوصف ورصد األداء اللغوي، وجاء المبحث الثالث في تحليل حسابات التصحيح اللغوي   ،العصر الرقمي

  .في تويتر وتحديد أدوارها

 مصطلحات الدراسة:
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أي: مدى اإلنجاز في فهم  ،  اإلنجاز باللغة في اإلرسال واالستقبالاألداء اللغوي على أنه "  يعرفضبط األداء اللغوي:   -1

". )بيومي، عند اإلرسال في الكالم والكتابةة ومدى اإلنجاز في اإلفهام باللغ، اللغة عند االستقبال في االستماع، والقراءة

صحة وسالمة األداء إمالئياً ونحوياً فهو    اإلرسال أو االستقبالضبط األداء اللغوي سواء في ب  ، أما المقصود(1،  2017

 وداللياً.وصرفياً 

تكون فيه    والتي،  الصناعيتلت العصر    التياسم يطلق على تلك الفترة  "  :عرف العصر الرقمي بأنهي    العصر الرقمي: -2

تصبح فيه كل أشكال    التي، كما أنه العصر  االجتماعيةوالحياة    واالقتصادالسياسة    فييتحكم    الذيالمحور    هيالمعلومات  

، )شمس  ".شبكة المعلومات الدولية بواسطة أجهزة إلكترونية وسيطة  خاللالمعلومات رقمية، ويتم نقل تلك المعلومات  

2017 ،21) 

 :المبحث األول

 : خصائص اللغة العربية ووظائفها وقدرتها على مواجهة تحديات العصر الرقمي 

ً اللغة   ته للمجتمع اللغوي  يفي عضو  وسيلة هامة في حياة األفراد، فهي التي تصبغ الفرد بالصبغة االجتماعية، إذ كلما ازداد تعمقا

ً   لعبت اللغة دوراً  ته االجتماعية التي تتوقف يوإنما إحساسه وبناء تفكيره الشخصي لتحقق له بذلك عضو  ،يه سلوكهجفي تو  أساسيا

ح في بير يعتبر أحد أهم الدوافع األساسية عند بدايات حياة الفرد التي تدفعه ليصخخرين، وهذا األعلى قدرته على االتصال باآل

 ، الطبيعية  البيئةالتي تتعامل بدورها مع    االجتماعية  البيئةأداة مهمة للتعامل مع    فهيالذي نسميه اللغة،    تماعينطاق هذا السلوك االج

 . في غالب األحيان  ففي بلوغ العلوم والمعار  كبيرمعين لها دور    اجتماعيبة في إطار  سكتوما يسميه اللغويون بالقدرة اللغوية الم

 (2016)خلدون، 

الوظيفة   متكاملتين:  وظيفتين  تحقق  الرموز  من  نظام  بوصفها  )  االتصالية،واللغة  لّخص  وقد  التجريدية.  ( Sebeokوالوظيفة 

)انفعالية نقاط ست هي:  في  اللغة  أهم استمرارية(،  شعرية،  لغوية  ما ورا،  نسبيةة،  تأثيري،  وظائف  االتصالية  الوظيفة  وتعد   ،  

المتبادل ووسيلة التعبير    التفكير،ولعّل أهمها: أنها أداة    والمجتمع،حيث تؤدي اللغة وظائف متعدّدة ومهمة في حياة الفرد  ؛  الوظائف

األمم األخرى وخبراتها. يضاف   تجاربوعلى    والماضية،أمته الحاضرة    تجاربأنه يّطلع على    كما .  بانفعاالته  عن الفكر اإلنساني

واالنصهار الفكري   االجتماعي،وبها تسهل عمليات التفاعل    وثمرته،ألنها أداة التفكير    بيئته،إلى ذلك أنها وسيلة المرء للتحّكم في  

المجتمع   أفراد  معروف، ؛  1988،  بشرية. )السيداتها خبرة  وهي مستودع تراث األمة ألن كل كلمة تحمل في طي  واألمة،بين 

2007) 

تمتلك جملة من العوامل الداخلية واألسباب الكامنة التي تجعلها قادرة على   ( أن اللغة العربية2019)عبد العليمويشير  

واالشتقاق   القياس  وهي:  ذاتها وجوهرها،  في  الكامنة  الخصائص  في  العوامل  هذه  وتتمثل  العصر،  متغيرات  ومواكبة  التجدد 

نها لغة تتسع لمزيد من المصطلحات والتعريب والتحديث والتركيب والتوسع الداللي والمجاز، وهذه الخصائص تؤكد أ  والنحت

 ،ظهورهابداية  وقد جاءت جهود الترجمة من  وتبعات تطور تقنيات العصر الرقمي،    ،والمدخالت والتي أفرزتها الثورة المعلوماتية

 . واجهة تحديات العصر الرقميعلى موقدرتها  كعوامل خارجية مساندة لتطورها اللغوية ووسائل اإلعالم وجهود المجامع
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في جعبة عصر االتصال والتواصل   أنه وعلى الرغم من قدرة اللغة العربية على التطور واستيعاب ما ( 2017)شير العبوري وت

إذ تمثل العمق الجوهري    ؛إال بدور أساسي للغة العربية  يمكن توقع أي نهضة حضارية مأمولة مستقبالً   ال  أنه في المقابلإال    ؛الرقمي

  ال ج. و ، كما تعتبر األداة الحاسمة في صياغة العقل ومناهج التفكير، وبناء طرائق العمل والممارسات وأنماط اإلنتاالثقافيةللهوية 

العالمي، وقدرة خبرائها وعلمائها على  للغة العربية خارج سياق العصر وشروطه، وتحديات الواقع  يمكن توقع دور مستقبلي 

وعي من مرحلة التلقي والتلقين والتلفيق، إلى مرحلة االبتكار والتطوير ومواجهة  نواجهة تحديات اإلبداع والتطوير، واالنتقال الم

 وأصحابها.بل يطورها أهلها   ،نفسهاتحديات التسابق التاريخي الذي نعيشه حاليا، فاللغة ال يمكن أن تطور 

ي ضوء عصر العولمة والمعلوماتية، فهي تشارك اللغات األخرى تحديات العصر، واللغة العربية تعاني أزمة حادة ومزدوجة ف

والتوظيف والتوثيق. وما تعاني منه العربية اليوم  ،والتعليمومن جهة أخرى تعاني أزمة خانقة على مستويات التنظير، والتعجيم، 

 المعرفة،من غيرها، ليس فقط لتلبية مطالب مجتمع    يرجع إلى عجز أهلها وتقاعسهم، ال نقص في تأهيلها، إذ العربية مؤهلة أكثر

بل أيضاً لتقوم بدور طليعي في المعرفة اللغوية على المستوى اإلنساني لما تتمتع به منظومتها النحوية والصرفية والمعجمية من  

 (2005 وحجازي، خصائص ومميزات قلما توجد في لغة أخرى )على

في صنع مستقبل واعد ألبنائها  خلق التأثير لتقوم بدور رائد  و  العصر الرقمي،للغة العربية على مواكبة  قدرة ا  أن   انويرى الباحث

هي الطريقة الوحيدة   في مجال اللسانيات الحاسوبية، فرقمنة اللغة العربية  في يد الباحثين والعلماء يكمن    -بلغتهم ال بلغة أخرى-

للتطور الحضاري والعلمي،   اللغة العربية لغة مواكبة  الشروط األساسية    أن  (2002)الحناش    ويضاف إلى ذلك ماذكرهلجعل 

القرار  ، والقرار السياسي الجريء الذي يتضمن الدعم المالي لمشروعات الرقمنة  تتمثل في  لجعل اللغة العربية لغة تواكب عصرها

 ك باالستثمار في اإلنسان والمستقبل.االقتصادي وذل

الركيزة   فاللغةقمة الهرم المعرفي,    إلىاللغة العربية  ب  تكنولوجيا المعلومات دفعت  أن  ( نقالً عن نبيل علي2007وتشير أبو شنب )

التعليمية للعملية  للمجتمع  تهتمالتي    األساس  الثقافية  الذات  أجياله،  وذلك ضماناً الستمرار وجوده  ،بتأصيل  وحماية   ،وتواصل 

لذلك باتت معالجة اللغة آلياً بواسطة  ،  واإلسهام في صناعة مستقبل البشرية  ،وحمل رسالته إلى الناس،  والذود عن قيمه  ،حقوقه

المعلومات تكنولوجيا  محور  هي  التكن  ،الحاسوب  هذه  منه  تستقي  الذي  الطبيعي  المنهل  أنها  ذكائها  والسيما  أسس  ولوجيا 

في عصر المعلومات والمعرفة يزداد إسهام اللغة يوماً بعد يوم في تحديد األداء  ف  واألفكار المحورية بلغات البرمجة.  ،االصطناعي

)تربط  حيث أنها  وفي الخارج    ،وفي إنتاجيته الشاملة(  واإلبداعي،  المعرفي،)اإلنتاج    من حيث   للمجتمع الحديث في الداخل   الكلي

   المجتمع بغيره وتحدّد مكانه ومكانته وثقله االستراتيجي(.

بدايةً لتكون لغة تتواكب مع كل عصر، وميزها    سبق، يتضح أن اللغة العربية ذات قدرة وإرادة وهبها هللا تعالى لها  وفي ضوء ما

أداء أدوراها في مواجهة تحديات العصر لتطويرها وتمكينها من بخصائص ومميزات جعلتها تنافس اللغات العالمية، وأن القرار 

تذليل التحديات ومواجهة تشاركي تعاوني تشترك فيه كافة القطاعات الحيوية من سياسة واقتصاد وتعليم ل قومي ومستجداته قرار

 بها وبتعليمها. لالرتقاءشكاليات اإل
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 المبحث الثاني: 

 : األداء اللغوي في عصر االتصال والتواصل الرقمي واقع

الرقمي   العصر  إلى مستحدثات  التواصل والتعبير، وبالنظر  التفكير ووسيلة  أداة  اللغة  افتراضيةتمثل  ووسائل   من مواقع 

وسائل التواصل االجتماعي والوسائل اإلعالمية،   إلى دراسة الخطاب اللغوي في  الباحثونسعى    وغيرها؛  إعالمية سمعية ومرئية

أن االستعمال إلى  (  2014حيث أشار خضر )  وآليات رقمنته.  العصر الرقمي  المحتوى العربي في  دراسة وبحث حجمباإلضافة إلى  

أجل من  ،  رصدها، وتعليلها، وتفسيرهاوالحريص على تتبعها    أصبحت مسألة تغري الباحث  في وسائل األعالمللعربية  اللغوي  

اللغة    األداءعل سالمة    المحافظة العل  الصورة  تلكبها من انحراف عن    قعل  ممااللغوي، وتنقية   واستقرتء،  ماالتي استقرأها 

األصوات، أم الصيغ، أم في تركيب الجملة، أم في حركات اإلعراب، أم  ق  عليها في كتب اللغة، سوا أكان هذا االنحراف في نط

 . األلفاظ، أم في رسمها اإلمالئيفي داللة 

الحمداني   ،تجلى في مظهرينوسائل األعالم  االستعمال اللغوي للعربية في  أن    (2019)  فمن جانب وسائل األعالم تذكر 

تواكب   دعاء أن اللغة العربية الفصحى الاو  ،استخدام اللغة العامية رغبةً في التواصل مع الجمهور بلغة قريبة منه ويفهمها  :أحدهما

 شيوع األخطاء اللغوية في االستعمال اللغوي للعربية.: مطالب العصر وعاجزة عن اللحاق بالركب، وثانيهما

،  الرقمي العربي يتسم بضعف االهتمام باللغة العربية الفصحى  أن المحتوى  (2011اليعبودي )  وفي سياق متصل تصف

حيث ،  وهيمنة اللهجات المحلية في المدونات والمنتديات، مع استحداث لغة اصطالحية هجينة للتواصل المباشر وغير المباشر

 . متخم بأدنى مستويات الفصاحة اللغوية الشبكةأن االستعمال اللغوي في  تؤكد

فأصبح األمر أبعد   ؛والتواصل  االتصالومن جانب آخر فقد انتشرت أنماط وأساليب لغوية يستعملها الجيل الرقمي في وسائل  

ك  وغير ذل،  دمج ومزج اللغات وتوظيف األرقامفي هذه المواقع حيث تخطى ذلك إلى    مستويات الفصاحة اللغوية  من تدنيوأعمق  

 .من مظاهر تشير إلى التلوث اللغوي

( أن ظاهرة التلوث اللغوي من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل  2019وفي هذا الصدد يشير زغاري )

امية  االجتماعي، وتتمثل هذه الظاهرة في: استخدام الكلمات األجنبية على حساب اللغة العربية، وكذلك استخدام مزيج بين اللغة الع

 االستخدام السليم للغة العربية.واألرقام الالتينية والرموز نتج عنه لغة ملوثة، وصاحبته أثار ضارة على 

 فيما يلي:أبرز مظاهر التلوث اللغوي  وتمثلت

 فيما يتعلق بالكتابة:  -1

 .االخطاء اللغوية الشائعة المخالفة للمسموع من اللغة وأصولها الثابتة كثرة •

 الجمل تركيبا ينم عن التكلف، وغلبة الركاكة.   وتركيبعدم السالمة في األسلوب  •

 إهمال عالمات الترقيم من فاصلة وقاطعة وشارحة وغيرها إهماال تاما.   •

 عربية عموما. المبالغة في استعمال الكلمات العامية في الصحافة ال •

 .اهل العربيالمقابل  سهولة معاإلكثار من استعمال الكلمات األجنبية بال داع  •
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 فيما يتعلق باللغة اللفظية؛  -2

•  ً    والظاء.على النطق الصحيح للذال والثاء  القضاء تقريبا

 الزكاة. الوقف على التاء المقفلة تاء ال هاء في نحو فتاة،  •

 الحديث الدارج.  وبنبراتبطريقة اللهجة العامية  بالفصحىأداء الكالم المكتوب  •

 في معظم اإلذاعات المسموعة والمرئية.  الفصحىالعامية المحلية على  اللهجاتغلبة  •

 جين بكثرة إلى اللغة. هإدخال الكالم ال •

ات المصاحبة للمقاطع المصورة، وكذلك التعليقات المرافقة للصور بالكثير من اإلشكاالت اللغوية من  اتسام األصو •

  (2019)زغاري،  .والمخارجحيث النطق 

فرق حيث  تلفان،مخ ناوهما مصطلح  )العربيزي( و)العربتيني( من مظاهر االستعمال اللغوي( أن 2019وقد أوضحت كساس )

بحروف عربية كأن يكتب " أنا    اإلنجليزيةو( أن )العربيزي( يعنى به الخلط أثناء الحديث بين العربية  2014بينهما العجمي )

بينما )العربتيني( مصطلح يستعمل األحرف الالتينية بدالً من العربية في الوسائل الرقمية وفي الحوارات أو الدردشة    ،رايح.. باي"

هذه الظاهرة سواء    أن؛ وتؤكد كساس  ( أي عيدك مبارك3eidek mebarekمثل: )  يةااللكترونية، أي كتابة العربية بأحرف التين

هي ظاهرة هجين لغوي عصري رقمي إلكتروني سابقة في عصرها تنذر بخطر يهدد نظام كانت )العربيزي( أو )العربتيني(  

 كتابة العربية ونطقها على السواء.

الهائل لمواقع التواصل االجتماعي وعدم القدرة على إحكام الرقابة اللغوية على السيل  ( إلى أن االستخدام  2018وتشير القثامي )

حالة من التراخي  "بأنه:  الباحثة  التساهل اللغوي الذي عرفته  مظاهر  ساهم في ظهور    ؛هذه المواقعفق من األشكال اللغوية في  دالمت

وقواعد ضبطها المستقرة ،  على غير سنن العرب في فصيح كالمها  والتسامح في كسر أصولهاقواعد اللغة العربية،  في تطبيق  

 ". عبر األزمنة، بقصد أو من غير قصد

)  وقد ركزت في موقع  (2018القثامي  اللغوي  التساهل  على مظاهر  دراستها  عند  )تويتر(    في  التساهل  تناولت مظاهر  حيث 

المختصين الفئتيبعض  واستعرضت    ،المختصين وغير  لكال  في  ن، وتمثلت  النماذج  المختصين  لدى  التساهل  الدعوات مظاهر 

بالعامية،  والصريحة إلى التساهل،   فيها أخطاء لغوية بإعادة تدويرها أو تفضيلها، تساهل بعض  و الكتابة  كتابة أو نشر تغريدة 

تمثلت مظاهر التساهل اللغوي لدى غير المختصين  للمؤسسات الثقافية واألدبية، بينما    حسابات التدقيق اللغوي والحسابات الرسمية

بايو" ويقابلها "    -بلوك  -فولو  -"هاشتاق  وكتابتها بحروف عربية مثل:  )تويتر(لـالشائعة    اإلنجليزية  مصطلحاتالفي استعمال  

 .األخطاء اللغوية، اإلعالنات بغير اللغة العربية أو بلغة عامية الكتابة العامية، نبذة"،-حظر-إضافة-وسم

اللغوي في عصر االتصال والتواصل الرقمي  يعاني من مظاهر ملوثة    وفي ضوء االستعراض السابق، يتضح أن األداء 

 ً كافة   تستوعب يتسم بالضعف والركاكة والتساهل اللغوي، على الرغم من أن اللغة العربية بخصائصها ومميزاتها  حيث    ؛لغويا

نحو االستعماالت  ميل جيل الشباب وتساهل المختصين  إال أن    ؛صالية والمعلوماتيةالمصطلحات والمفاهيم التي أفرزتها الثورة االت

تعج  االجتماعي  التواصل  مواقع  وأصبحت  الظاهرة،  هذه  وانتشار  توسع  في  ساهم  لغوية  رقابة  وجود  وعدم  الدخيلة،  اللغوية 

ً تحديوالعكس، مما ينذر أن    وكتابة المصطلحات اإلنجليزية بلغة عربيةباالستعمال اللغوي في مستوى العامية،   يواجه   اً خطير  ا

 ها.هوية اللغة العربية ويهدد مستقبل
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واستمرارية   اللغوي  التساهل  والشباب  إن  الناشئة  في  ترسخ  اللغوي،  التلوث  لمواقع -مظاهر  استخداماً  األكثر  الفئة  وهم 

واالصطالح عليها، حتى أن بعض  العبث في بنية اللغة العربية وتراكيبها    - التواصل االجتماعي وأكثرهم ميالً لتناقلها ومداولتها

الكثيرين في نشرها  وال يقف األمر عند هذا الحد بل يشارك    ،والمصطلحات الدارجةالحسابات تضع اصطالحات االختصارات  

 والتعريف بها. 

 : المبحث الثالث

 االتصال والتواصل الرقمي: حسابات التصحيح اللغوي في تويتر أنموذجا  دور اللغة العربية في ضبط األداء اللغوي في عصر  

إن اللغة العربية في عصر الثورة الرقمية، أو ما ي صطلح عليه بالعصر الرقمي، تحتاج إلى قدر من )االنضباط اللغوي(، للتحّكم  

ها وينفرط عقد ها، وهي المهّمة الرئيسية لألمن ماتها، والذائدين عنها، في مساراتها حتى ال ينفلت عيار  اء على اللغة العربية من ح 

والغيورين عليها، والعاملين من أجل ارتقائها، والحفاظ على سالمتها، ومناعتها، وصالبة بنيانها، للوقوف في وجه تيارات الغزو  

التواصل االجتماعي غير المتحكم والهدم والتخريب، وصدّ موجات اإلفساد والتشويه والتمييع التي تستهدفها، التي تأتي غالباً من 

في اتجاهاته الملتوية والمتشعبة، الذي ال ت َراَعى فيه القواعد  واألصول والخصوصيات التي تتميّز بها اللغة العربية. )التويجري، 

2019) 

 انتشر   العربيالعالم    فياستخدام االنترنت  أن  سنجد  استخدام وسائل االتصال والتواصل    فيما يخص  ولنقف على حجم المشكلة

من    % 3,7من سكان منطقة الشرق األوسط االنترنت، وهم ال يتجاوزون نسبة    % 70، إذ يستخدم  العالميبمستوى يفوق المعدل  

مليار مستخدم من    ٤,٩٤اآلن إلى    وقد وصل االنترنت  .%63,2مستخدمي اإلنترنت في العالم، بينما يصل المعدل العالمي إلى  

منهم يتصلون  % 91، مليار ٣,٧٨استخدام هؤالء للشبكات االجتماعية فقد بلغ  مليار شخص، أما  7,83بين مجموع سكان العالم 

المملكة العربية   وتعدعالميا.    ١٣بهذه الشبكات عبر الجواالت. وتحتل الفيسبوك المرتبة األولى بينما تحتل منصة تويتر المرتبة  

 (2021)آل فردان،  تويتر.أحد العشر دول عالمياً واألولى عربياً استخداماً ل ةالسعودي

بإيصال أحدث    التي تقومم ويعنى التغريد، ويمكن تعريفها على أنها شبكة من المعلومات الفورية  2006بدأ تويتر نشاطه في  وقد  

وكل    ،رسائل صغيرة وسريعة من المعلومات  علىفكرة الموقع  تقوم  و   ،لالهتمام  المعلومات إلى المستخدم حول ما يجده مثيراً 

ً   140تغريدة تتكون من   من خالل التفضيل أو إعادة النشر أو الرد عليها    مستخدم آخر  مع تغريداتالتفاعل  ويمكن للمستخدم    ،حرفا

ً   لكي  لحروفبنفس العدد من ا  ( 2015)البرجي،  .  والتواصل  ويفتح مجاالت وقنوات أخرى لالتصال،  يضيف معلومات أكثر عمقا

وحياة توازي الواقع، وهم يجدون في هذا الفضاء الرقمي مجاالً واسعاً متحرراً من  لقد خلق تويتر في العالم الرقمي فضاًء جديداً  

قيود الرقابة يمكن ألي شخص أن يشارك فيه، والتدوين على تويتر هو خطاب لغوي تفاعلي يتسع لمختلف أنماط الخطاب التي 

نحرف أحياناً عن مقاصد المتكلمين نتيجة التسارع  يقع إنتاجها في سياقات تفاعلية مختلفة، ويوجه ذلك التفاعل داللة الخطاب لت

للغة بأخطائها ولهجاتها المختلفة فيعطينا مادة ثرية لدراسة   التفاعلي، ويعكس تويتر واقع االستخدام الطبيعي  للتواصل  الزمني 

 ( 114، ص2017ووصف واقع اللغة العربية دون تنقية. )التميمي، 
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تناولت دراسات عديدة االستعمال    وفي هذا الصددمنصة التغريد على اللغة العربية  ؤثر لسبق، يتضح الدور الم  وتأسيساً على ما

)كساس،  (،  2019محمد،  )(،  2018)القثامي،  كل من  كدراسة    مظاهر التلوث اللغوي والتساهل اللغوي في منصة التغريداللغوي و

ضبط ل   حازمة  مراقبة  إلى  بحاجة ماسةواتفقت في أن األداء اللغوي في تويتر  (،  2020( و)الرحيلي،  2019)زغاري،    ،(2019

 غالب التدوينات. اللغوي حيث تجلت مظاهر التلوث والضعف اللغوي في   األداء

لغوي، حيث رصد الباحثان وجود ويرى الباحثان أنه يمكن أن تقوم وسائل التواصل االجتماعي بدور هام ومؤثر في ضبط األداء ال

حسابات تقوم بمهمة التدقيق والتصحيح اللغوي أما على شكل تدوينات مستقلة، أو في شكل ردود على تغريدات ألشخاص مؤثرين  

صد عليها التساهل اللغوي في تدوينتها، أو في شكل استفسارات من بعض المستخدمين   أو حسابات رسمية لجهات ومؤسسات ر 

 ريد حيث يقوم السائل بإشارة إلى أحدها ووضع االستفسار ومن ثم نشرها كتدوينة.  لمنصة التغ

وتم استعراضها في الجدول   ولقد استقصى الباحثان عدد من الحسابات والتدوينات التي ركزت على التصحيح والتدقيق اللغوي

 :اآلتي

 الرابط  المتابعون  نشاطه نبذة عنه  الحساب 

 المرصد اللغوي

عند تصحيح   اللغوية  األخطاء 

استفساراتكم المغردين،   على  الرد 

اللغوية، فوائد لغوية متنوعة، األمثلة 

 من القرآن قدر اإلمكان

تدو26,400

 ينة

متا 148,900

 بع

https://twitter.com/Almarsed7

29 

 المفتي اللغوي

خاص بالفتاوى اللغوية، يجيب عنها 

العيوني، أ. د. سليمان بن عبدالعزيز  

النحو  قسم  في  الدكتور  األستاذ 

العربية،   اللغة  بكلية  والصرف، 

 بجامعة اإلمام. 

تدو13,900

 ينة

متا 137,700

 بع
https://twitter.com/sboh3333 

 الرقيب اللغوي 

 اختصاص)تحقيق الحديث(النبوي 

روايات،  )كتب،  لغوي:  تدقيق 

يشمل  لغوياً  تدقيقاً  جامعية(  رسائل 

)النحوية، اإلمالئية، تهذيب األخطاء  

 صياغة، عالمات الترقيم( 

تدو66,300

 ينة

74,100 

 متابع 

https://twitter.com/linguistmo

nitor 

 التحويل اللغوي

اللغوية  األخطاء  على  الضوء  سلط 

بالشرح  صوابها  ونبيها  الشائعة 

متنوعة   منشورات  خالل  من  واألم 

فائدة  اللغوية،  قدراتك  اختبر  منها: 

 كلمة ومعانيها ...  لغوية،

 متابع  3,146 تدوينة  872
https://twitter.com/arabicediti

ng3 
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 الرابط  المتابعون  نشاطه نبذة عنه  الحساب 

 المدقق اللغوي 

و  والرسائل  للبحوث  لغوي  مدقق 

الملفات. مهتم بتصويب االتصاالت 

 ؛ خدمة للغة القرآن ، ونشرا للمعرفة 

 متابع  1,485 تدوينة  5990
https://twitter.com/Lugate1/w

ith_replies 

 المدقق اللغوي 
األخطاء  بتعديل  يختص  حساب 

 لغوياً ، بتدقيق الرسائل والبحوث. 
 متابع  2,019 تدوينة   2,465

https://twitter.com/allgwy144

1 

تويتر   قناص 

 اللغوي

آمل تقبل التصويب اللغوي من باب 

# التعلم تارةً ومن باب الدعابة تارةً 

 أخرى. .  

 

 متابع  2,682 تدوينة  1615
https://twitter.com/arabic_sni

per _ 

 الضابط اللغوي 

لغويات.  تخصص  دكتوراه  باحثة 

العربي وأحيا في  الحرف  أذود  عن 

كنفه. وما أرصده هنا ليس بقدر ما 

 هو تصويبها. 

 متابع  2,053 تدوينة  745
https://twitter.com/Rafah_Joh

arji 

 المصحح اإلمالئي 

فوائد_لغوية   #  .. مدقق_لغوي   #

للكتب  اللغوي  التدقيق  لطلبات 

 واألبحاث # المصحح_اإلمالئي 

15,800 

 تدوينة 

68,900 

 متابع 
https://twitter.com/alemlaa _ 

 المدقق كونان

الخطأ اللولبي هو األخّف وطأةً بين 

أخطائنا.  

grammarpol01@hotmail.c

om 

 تدوينة  5057
مت 10,200

 ابع

https://twitter.com/Grammarp

ol01 

 المدقق اإلمالئي

األخطاء  بتصويب  يهتم  حساب 

تقبَّلونا   المغردين.  بين  اإلمالئية 

 برحابة صدر. 

 https://twitter.com/dictation1 متابع  5652 تدوينة  3079

 المدقق النحوي 

ولغوي،  نحوي  وتصحيح  تدقيق 

مقاالت،  من  األبحاث،  لجميع 

 ورسائل الماجستير، والدكتوراه، 

تدو100100

 ينة

مت 17,700

 ابع

https://twitter.com/Aproofrea

der196/with_replies 
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 : اللغوي من خالل ما يليأنها ساهمت في ضبط األداء نستخلص ومن خالل تحليل هذه الحسابات 

الحسابات  تصويب  -1 في بعض  الواردة  اللغوية  أو جهات رسمية  األخطاء  تتبع مؤسسات  التي  تلك  أو حسابات    سواء 

ت عيد نشر من يقوم    من خالل اقتباس التغريدة وتوضيح ما بها من أخطاء أو من خالل الرد عليها، كما أنها   شخصية

 بتصويب األخطاء اللغوية. 

 خرى وتصويبها. تدوين األخطاء اللغوية الشائعة في منصة التغريد أو في وسائل التواصل األ -2

حول مسألة   و عندما يتم اإلشارة إليهم في حال وجود خالفالشخصية من الحسابات الشخصية، أ  الرد على االستفسارات -3

 لغوية.

مقاطع مرئية، وبوسائط متعددة )الرسوم المعلوماتية، الصور،    سهل وجذاب،  نشر لطائف وفوائد لغوية بأسلوب تعليمي -4

 نشرها. وذلك من خالل تدوينها كتغريدات مستقلة أو إعادة  محاضرات، لقاءات، صفحات من كتب لغوية وغيرها(

لها   بشكل عام -التي تتمحور حول مواضيع وعلوم اللغة العربية-من خالل دراسته أن الحسابات اللغوية( 2020ويؤكد الرحيلي )

ة من ميدان مختصيها إلى ميادين السليمة، وبث حب العربية في الجيل، ونقل هموم اللغة العربي أثر إيجابي في نشر اللغة العربية

 ً  .قيمة له وأنه يسهم في تأخر العربية ، وتغيير الصورة والمفهوم السائد بأن تويتر الأكثر اتساعا

 النتائج التوصيات: 

وفي ظل استقراء األدبيات والدراسات السابقة وتحليل حسابات التصحيح اللغوي والكشف عن أدوراها في ضبط األداء اللغوي 

 نلخص إلى جملة من النتائج:

 ذات خصائص ومميزات تجعلها قادرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي ومستجداته المتسارعة. اللغة العربية  إن -1

العرب  إن -2 اللغة  الباحثين في تطويع خصائصها ومميزاتها في رقمنتهاية وازدهار مستقبلها يتوقف على  تطوير  ، قدرة 

لجعلها لغة رقمية   وتمويلها، وتوفير التقنيات الالزمة  المؤسسية  وإثراء المحتوى العربي الرقمي، وبذل الجهود البحثية

 حاسوبية مستقبلية. 

رقابية  إن -3 جهات  إلى  ماسة  حاجة  في  الرقمي  والفضاء  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  اللغوي  األداء  توظف    ضبط 

 فصيحة.االستعماالت اللغوية ال وتداولفي ضبط األداء اللغوي العربي الفصيح األدوات والتطبيقات الرقمية 

ماعي، يساهم في ترسيخ الهوية العربية، وتعزيز  االرتقاء بالخطاب اللغوي العربي الفصيح في مواقع التواصل االجت  إن -4

 ، وصد مظاهر التساهل اللغوي في جميع مستوياته )النحوي، الصرفي، الداللي(.االنتماء إلى اللغة العربية

تصحيح   إن -5 خالل  من  الفصيح،  اللغوي  األداء  ضبط  في  فاعلة  أدوراً  تؤدي  تويتر  في  اللغوي  التصحيح  حسابات 

، ونشر الفوائد بت في استفسارات المتابعين حول المسائل النحوية والبالغية المختلفةالخاطئة، وال االستعماالت اللغوية  

 والطرائف اللغوية التي تساهم في بناء اتجاهات إيجابية نحو االستعمال اللغوي الفصيح وتداوله. 

اإليجابي من خالل    المتابعين لها وزيادة التفاعلنشاط حسابات التصحيح اللغوي حيث تتزايد أعداد  ل  اإليجابي  تأثيرال -6

 .المختلفة تدويناتهال إعادة النشر والرد والتفضيل

 توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحثان بما يلي: وبناء على ما
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االرتقاء بمستويات الفصاحة  و  ،ضبط األداء اللغوي العربيللباحثين والمهتمين في سبيل  توفير الدعم المادي والعلمي   -1

 اللغوية.

إنشاء -2 اللغويالحسابات االفتراضية والمواقع الرقمية    التوسع في  والتعريف بها عبر منصات  ،  لضبط وتحسين األداء 

   التواصل االجتماعي المختلفة.

اللغوي -3 الحكومية في  ل  ضبط األداء  للجهات  الرسمية  التواصل االجتماعيلحسابات  إدارتها   ،مواقع    من خالل تفويض 

 تاب محتوى على قدر من الفصاحة اللغوية. ك  ل

والعمل على رقمنتها    ،توجيه اهتمام الجهات التربوية والبحثية في الوطن العربي إلى تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها -4

 وازدهارها.وإثراء المحتوى العربي الرقمي بما يحقق ارتقاءها 
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