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ب التي تم تبادهلا بني الباحث وبني جمموعة من األساتذة اجلامعيني يقوم هذا البحث عىل رسائل واتس ا

ٍاملتخصصني يف اللغة العربية من قسمي اللغة واألدب، وبام أهنم عىل مستوى عال من التخصص فإهنم يشكلون  ْ َ
تخصصني ّعينة ممتازة من متحدثي اللغة ومستعمليها، وهم هبذا يتاميزون عن مستعميل اللغة من العوام وغري امل

من عامة املثقفني العرب الذين ينرشون عىل وسائل التواصل االجتامعي أو يستخدمون وسائل النرش العام 
وقد اختار الباحث  .وتطبيقات األجهزة الذكية كتطبيق واتس اب الذي استعمله الباحث أو غريه من التطبيقات

ستخدام؛ وألن الباحث يستطيع التواصل بنفسه رسائل تطبيق واتس اب ملا فيه من حيوية وكثرة يف عدد مرات اال
مع زمالئه األساتذة دون وساطة، مما جيعل الرسائل أقرب إىل العفوية وعدم التكلف، وهذا هو املطلوب يف 
ًالدراسات التي تستهدف اللغة أن تؤخذ من أفواه الناطقني هبا بعيدا عن التكلف والصنعة، وهذا ما قام به علامء 

ل عندما شدوا الرحال إىل البوادي ليسمعوا العربية من العرب كام ينطقون هبا دون كلفة أو صنعة، العربية األوائ
ويقوم البحث عىل رصد السلوك اللغوي ألساتذة اللغة واألدب من . ًودون أن يشعروا أن أحدا يراقب نطقهم

اللغوية، من خالل معايري خالل رصد مدى التزام كل من الفريقني بقواعد اللغة ومعايري الفصاحة والصحة 
وضعها الباحث تتعلق باستخدام األلفاظ األجنبية واأللفاظ العامية اخلاصة بدولة كل أستاذ، والوقوع يف أخطاء 

  .ًثم متثيل ذلك إحصائيا لتبيني أوجه الشبه واخلالف بني الفريقني... نحوية أو إمالئية أو لغوية
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Abstract 
This research is based on WhatsApp messages that are exchanged between the researcher and a 
group of university professors who are specialized in Arabic from the divisions of language and 
literature, and since they are at a high level of specialization, they constitute an excellent sample 
of the speakers of the language and its users. Thus, they are distinguished language users 
different from the common folk and other common Arab intellectuals who publish their 
communications on social media or use public publishing applications such as WhatsApp, 
which was used by the researcher in this study. The researcher has chosen WhatsApp messages 
because it is a vital and frequently used application which the present researcher could use for 
communication with his fellow professors unlimited and unmediated – a feature that makes the 
messages more spontaneous and less affectated.  Research is required to target language in 
natural settings by word of mouth of its speakers to no affectation or pretense as was the case 
with early Arabs who used to travel to the wilderness to acquire standard Arabic from Bedouins 
uninterrupted by monitoring. This study monitors the linguistic behavior of the professors of 
Arabic language and literature through the examination of the commitment of both groups to 
the rules of language and standards of eloquence and linguistic correctness. This was done by 
the researcher having conceptualized a set of criteria regarding the use of foreign words and 
slang vocabulary for each case by classifying the grammatical, orthographic and linguistic 
errors,  then analyzing these errors statistically to demonstrate the similarities and differences 
between the two groups.  
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لعله بـات مـن نافلـة القـول التعريـف بـدور
التقنية يف حيواتنا اليوم، ومدى ما وصلت إليه من 
تطور رسيع بلغ الذروة، وال نشك يف أهنـا ليـست 
الذروة النهائية، فهناك ذرا كثرية تنتظر بني البـرش 

ِفمن من. عىل هذا الصعيد ا كان يتوقع منذ عرشين َ
سنة خلت أن يقعد يف طرف من العامل ويشاهد ما 
حيدث يف طرف آخـر مـن العـامل نفـسه بالـصوت 
ًوالصورة؟ بل من منا كان يتوقع أن يكلـم إنـسانا 
بالصوت والصورة وهو يبعد عنه آالف األكيال؟ 
بل من منـا كـان يـصدق أن يـصور ورقـة هباتفـه 

مكان آخـر مـن املحمول ويرسلها إىل شخص يف 
ًالعامل وتصل إليه الصورة كام هي متاما يف اللحظـة 

 ذاهتا؟
واحلــديث عــن التقنيــة وتطوراهتــا املتالحقــة 
املتسارعة لن ينتهي، ولن نخوض فيه ألننـا لـسنا 
من أهله، ولكنه هيمنا من حيث إننا نستعمل هذه 
التقنية يف حيواتنا اليومية، ونتعامل معها يف شـتى 

ويف نشاطاتنا االجتامعية والعلميـة مناحي احلياة، 
 .واالقتصادية

ومــن املعــروف لــدى املتخصــصني يف علــوم 
 -أي لغـة يف العـامل–اللغة أن الوظيفة األوىل للغة 

هي التواصل فيام بني اجلامعة اللغوية التـي تنطـق 
ــد  هبــذه اللغــة، وألن اللغــة وســيلة تواصــل فق

انصبت الدراسات عليها منذ القـدم، ومـا تـزال،
تتطور أدوات الدراسة وميادينها بتطور الوسائل و

ّالتي يتم عربها التواصل، ومما جد يف هذا العـرص 
من وسائل التواصـل تلـك الـربامج التـي بـدأت 
بالــــشيوع والــــسريورة، وطبقــــت اآلفــــاق، 
واستخدمها ماليـني النـاس يف أرجـاء املعمـورة، 
يتواصلون باحلرف والصوت والـصورة واملقطـع 

كلـه حــدث عـرب مراحـل زمنيــة املـصور، وهـذا 
ليست بالطويلة، فظهرت برامج املحادثة الكتابيـة 
التي رسعان ما تطورت إىل برامج حمادثة صـوتية، 

) الفيـديو(ثم أضيفت إليها تقنية املشاهد املصورة 
 .َلتصبح مشاهدة كاملة رأي العني

وما هيمنا من برامج املحادثة هو ذلك اجلانـب 
ًي ذكرنـاه آنفـا، وهـو املكتوب منها، للسبب الـذ

 الوظيفة األساسية للغة، وظيفة التواصل، وسـيكون
 ؛)WhatsApp(تركيزنا عىل برنامج املحادثة الفورية 

ألنه الربنـامج األشـهر اليـوم يف بـرامج املحادثـة 
والتواصل بني البرش، وكون اجلانب املكتوب منـه 
 ًكثريا مقارنة بالصوت والصورة، ويمكن بناء دراسة

ليـه يمكـن الركـون إليهـا يف سـرب آفـاق علمية ع
التواصل اللغوي املكتوب من خاللـه بـني أفـراد 
اجلامعة اللغوية، والسيام عندما يتعلق األمر بأهـل 

 .اللغة، واملتخصصني فيها
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ــذا ــصائي حــول ه ــن خــالل بحــث استق م
املوضوع مل جيد الباحث أي دراسة عربيـة أقيمـت 

. ب مـن وجهـة نظـر لغويـةحول رسائل واتس ا
هنــاك دراســات اجتامعيــة ونفــسية عديــدة، أمــا 
دراسات لغوية، فلم أجد فـيام بحثـت أي دراسـة 
لغوية لرسائل تطبيق واتس اب بـشكل عـام، وال 

 .لعينة من الرسائل بشكل خاص
 

ًيعتمد هـذا البحـث لتحقيـق أهدافـه منهجـا
ــوم عــىل وصــف ا ًوصــفيا إحــصائيا يق لرســائلً

ــا  ــث وحتليله ــة البح ــراد عين ــن أف ــة م املجموع
ــة  ــق قواعــد اللغــة العربي ــا وف ًوتقويمهــا معياري
والصواب اللغوي من حيـث التـزام مـستخدمها 
ــة  ــة والنحوي ــا اللغوي ــة ومعايريه ــد اللغ بقواع

 .واإلمالئية والرتكيبية والبالغية
واعتمد الباحث عىل عينات من الرسائل التي 

من األساتذة اجلامعيني يف قـسم تبادهلا مع زمالئه 
اللغة العربية مـن فرعـي اللغـة واألدب، يف فـرتة 
امتدت عدة أشهر، مما جيعل هذه الرسائل متنوعـة 
املناسبات، فتنوعت موضوعاهتا مـن العلمـي إىل 

وكانـت ... االجتامعي إىل السيايس إىل الشخـيص
أداة الباحث هي التحليل واإلحصاء واالسـتقراء 

ات املجموعة واملقارنة فيام بينها بغيـة يف هذه العين
ٍالوصول إىل تصور مرض حـول التـزام كـل مـن 
الفريقني بمعايري اللغة أثناء الرتاسل العفوي عـرب 

 .هذا التطبيق

WhatsApp 
اسل فوري، يستطيع املستخدم مـن  هو تطبيٌق ُللرتَّ

خاللــه إرســال الرســائل، والــصور، والرســائل 
 وقـد تـم .)الفيـديو(تية، واملقاطع املـصورة الصو

 مـن ٢٠٠٩عـام ) WhatsApp(تأسيس برنـامج 
 جـان كـوم، واألوكراين بريان أكتون قبل األمريكي

 وكالمها مـن املـوظفني الـسابقني يف موقـع يـاهو
 . ٢٠/١/٢٠١٦تاريخ  يف اسرتجعت. واتسآب(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%
A7%D8%AA%D8%B3%D8%A2%D8%A8(. 

متاح لعدة أنـواع مـن ) WhatsApp(وتطبيق 
ًاألجهزة والنُّظم املعروفة حاليا آي فون، وبـالك : ُ

ــون  ــدوز ف ــمبيان، ووين ــد، وس ــريي، وأندروي ب
فقط، ويتزامن مع جهات االتصال يف اهلـاتف،  ٧

لذلك ال حيتاج املـستخدم إىل إضـافة األسـامء يف 
 .سجل منفصل

ــرش٢٠١٢يف آب  ــال ع ــم إرس ــارات  ت ة ملي
، وزادت مليارين )WhatsApp(رسالة يومية عرب 

ـــسان  ـــرشين األول ٢٠١٢يف ني ـــارا يف ت ً، وملي
ويف الثالـث عــرش مـن حزيــران . أكتـوبر املــايض

 ٢٧عـىل تـويرت أن  WhatsApp ، أعلنـت٢٠١٣
ــة  ــجالهتم اليومي ــلت إىل س ــالة وص ــار رس ملي

 . اجلديدة
 ة أعلن الرئيس التنفيـذي للـرشك٢٠١٥يف يناير 

ًعن بلوغ عدد املستخدمني النشطني شـهريا أكثـر 
ً شـهرا ١١ مليون مستخدم، وذلك بعـد ٧٠٠من 

 .)WhatsApp(من استحواذ رشكة فيسبوك عـىل 
 قامــت رشكــة ٢٠١٤ شــباط مــن العــام ١٩ويف 
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 مليـار دوالر ١٩فيسبوك بـرشاء التطبيـق بمبلـغ 
 .أمريكي

إن أهم ما يميز هذا التطبيق هـو انتـشاره غـري 
لـيس لـيشء إال لتـوافره عـىل أغلــب "وق، املـسب

أجهزة اهلواتف اجلوالة التي باتت متثـل لـشعوب 
العامل، بمختلف مستوياهتم الفكرية واالجتامعية، 

وممـا . ًحاجة يومية من الـصعب االسـتغناء عنهـا
أسهم يف انتشار هذا التطبيق هو أنه يستخدم خطة 
بيانات الشبكة العنكبوتية نفسها التي يـستخدمها 
مرتادو الشبكة لتصفح الربيد اإللكرتوين واملواقع 
املختلفــة، ومـــن ثـــم فـــإن اســـتخدام تطبيـــق 

)WhatsApp ( ليست عليه أيـة تكـاليف إضـافية
باإلضافة إىل إمكان التواصـل الكتـايب . للتواصل

يـسمح ذات التطبيـق ) WhatsApp(عرب تطبيـق 
بالتواصــل عــن طريــق الــصوت بتــسجيل فقــرة 

ِستقبل أو املــستقبلني عــىل صــوتية وإرســاهلا للمــ ِ
الطرف اآلخر من املحادثة، وهـو مـا يمـنح هـذا

مركـز  ("ًالتطبيق مزيدا من الديناميكية يف التعامل
امللك عبد اهللا بن عبد العزيز الدويل خلدمـة اللغـة 

 ).١٩٣ص م، ٢٠١٤العربية، 
 

تقوم فكرة البحث عىل أساس واقع اسـتخدام
ــة يف وا ــة العربي ــات اللغ ــر التطبيق ــن أكث ــد م ح

ًاستخداما للغة، وتأيت أمهية هذه الدراسة من كون 
ًمستخدمي اللغة حول العامل باتوا أكثر اسـتخداما 
ــة  ــب الرمــزي املكتــوب مــن اللغــة، وغلب للجان
املكتــوب عــىل املنطــوق، حيــث باتــت شاشــات 
اللمس الصدر الذي نلقي عليـه رؤوسـنا طـوال 

) لذكيــةا(الوقــت، وصــارت شاشــات األجهــزة 
ّالنديم الذي ال نمل سامعه وحمادثته وبثه شـجوننا  ّ َ

إنـه عـرص صـمت األفـواه، وانطـالق . وشؤوننا
األصــابع عــىل لوحــات املفــاتيح احلقيقيــة أو 

 .اإللكرتونية
ــزة  ــذه األجه ــىل ه ــل ع ــة التواص ِوألن للغ
ًخصوصية ال تتوفر يف لغة املكتـوب، كالـصحف 

ُ كـون من حيث... واملجالت والكتب واملقاالت
َهذه اللغة لغة  ، ومـن ثـم فـإن )تواصل اجتامعي(ِ

طبيعة التواصل ونوع التواصل يفرض نفسه عـىل 
ِاللغة وعىل مستخدمها عىل حد سواء، وهو تـأثري  ُ
ُّخيتلف باختالف ثقافة مستخدم اللغـة وختصـصه 

ومن هنا فـإن هـذه الدراسـة تقـوم عـىل . العلمي
 يف لغـة املتخصـصني) إعطـاء قيمـة(فكرة تقويم 

اللغة العربية، وهم ليسوا متخصصني عاديني، بل 
َهم أساتذة جامعات يدرسون اللغة العربية، أدهبا  ِّ
ــا  ــدها وبالغته ــا ونق ــا ورصفه ــا ونحوه ولغته

ًوتكــاد تقــيض عجبــا لــو اطلعــت ... ومعامجهــا 
احلافلـة بـأنواع ) الواتسابية(عليهم أو عىل آثارهم 

 .من األخطاء والسقطات
 

نت مادة البحث من جمموعة من املحادثـات تكو
التي جرت بني الباحث وبني جمموعة من أسـاتذة 
ــق  ٍاللغــة العربيــة يف جامعــة ســعودية، عــرب تطبي ٍ

)WhatsApp( خالل مدة زمنية امتـدت بـضعة ،
ّأشهر، متثـل الفـصل الـدرايس الثـاين مـن العـام 

 .١٤٣٦-١٤٣٥اجلامعي 
تبادلـة ومن ميزات مادة البحث أن الرسائل امل
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بني الباحث وأساتذة اللغة العربيـة متـت بـصورة
عفويــة، حيــث ال يعلـــم املــشاركون يف هـــذه 
املحادثات أن رسائلهم ستكون موضع بحـث، أو 
ّستكون مادة بحث، وإال لكان كل منهم قد اهـتم 
برسائله، وحرص عىل أن تكون سليمة الـصياغة، 

فاللغة سليقة، ! خالية من األخطاء، ولكن هيهات
ب أن تكون كذلك لـدى املتحـدث العـادي، وجي

ٍفضال عن أن يكون متخصصا عىل مستوى عـال،  ً ً
َّوهبذا اتسمت مدونة البحث باملوضـوعية، حيـث  ّ
ّخلت من التدخل حتى من الباحث نفسه، حيـث 
ًكان مشاركا سلبيا يف املحادثات، يقترص دوره عىل  ً
املراقبة ومجع عينات البحث، بل اسـتبعد رسـائله

َّونة البحث حتى ال تؤثر يف نتائجه، وترفـع من مد
ــشاركة يف  ــة يف الرســائل امل ّنــسبة الــصحة اللغوي

 .البحث
هذه الرسائل تعود إىل أساتذة من فرعي اللغة 

فهناك مـشاركون . األدبيات، واللغويات: العربية
ــــد، وآخــــرون  متخصــــصون يف األدب والنق
... متخصــصون يف اللغـــة والنحــو والـــرصف

ملستوى اللغـوي هلـذين النـوعني، وسنوازن بني ا
فمن املعروف أن األساتذة املتخصـصني يف اللغـة 
ًوالنحو والـرصف يكونـون أكثـر التزامـا باللغـة 
وقواعـدها، يف حـني تتـسم لغـة األدبـاء وداريس 
ُّاألدب بـــالتخفف مـــن القواعـــد، واســـتخدام 
انزياحات لغوية، ويتـسع لـدهيم هـامش احلريـة 

ــالرخص،  ــذون ب ــريا، ويأخ ــذ ًكث ــني يأخ يف ح
 .اللغويون بالعزائم

 
 

متثل املادة املكتوبة من الرسائل التي تم تبادهلـا
بني الباحـث وزمالئـه األسـاتذة املتخصـصني يف 

من عـدد الرسـائل التـي تكونـت % ٧,٤٣األدب 
َّمنها مدونة البحـث، حيـث بلـغ عـدد الرسـائل 

 رسالة، حوت هذه الرسائل مئة ومخسني/ ١٥٠/
ًئة وتـسعا ومخـسني كلمـة، وتعـود ثامنام/ ٨٥٩/

هذه الرسائل إىل سبعة من األساتذة املتخصـصني 
ــىل  ــالرموز حفاظــا ع ــم ب ًيف األدب، وســنرمز هل

 :اخلصوصية، وهم
ًمخسا وثالثني رسالة، / ٣٥/وبلغت رسائله : أ. إ

َحوت   .ًمئة ومخسا وعرشين كلمة/ ١٢٥/َ
ًثالثــا وثامنــني / ٨٣/ رســائله وبلغــت: ع. ج

َرسالة، حوت  ًأربعمئة وسبعا وعـرشين / ٤٢٧/َ
 .كلمة

ــائله : ح. ع ــت رس ــائل، / ١٠/وبلغ ــرش رس ع
َحوت   .ًستا وستني كلمة/ ٦٦/َ

مخس عرشة رسـالة، / ١٥/وبلغت رسائله : م. ع
َحوت   .ًمئة وثالثا وثالثني كلمة/ ١٣٣/َ

َثالث رسائل، حوت/ ٣/وبلغت رسائله : خ. م َ
 .كلمة/ ٢٤/
َأربـع رسـائل، حـوت / ٤/وبلغت رسائله : أ. م َ
 .ًأربعا وثامنني كلمة/ ٨٤/

وسبب كون رسائل أسـاتذة األدب أقـل مـن 
رسائل أساتذة اللغة أن ختصص الباحث يف اللغة، 
ومن ثم فإن القواسم املشرتكة واملوضوعات التي 
يمكن فتحها مع أساتذة اللغة أكثر من تلك التـي 

ث حوهلــا مــع أســاتذة األدب، يمكــن احلــدي
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باإلضافة إىل أن الباحث جتمعه مع أسـاتذة اللغـة
 ؛)WhatsApp(يف تطبيق ) Group(جمموعة واحدة 

لذلك كثرت لديـه الـنامذج مـن رسـائل أسـاتذة 
 .من جمموع الرسائل% ٥٧ّاللغة، فمثلت 

 رسائلهم ورصدنا للسلوك اللغوي لألساتذة يف
 خـالل النقـاط املتبادلة مع الباحث سـيكون مـن

: اآلتية
 

مما عمـت بـه البلـوى يف هـذا العـرص شـيوع
األلفاظ األعجميـة، والسـيام اإلنجليزيـة منهـا، 
ودخوهلا إىل اللغة العربية من أوسع األبواب، بـل 
صارت عالمة يفتخر هبا املتحدث، وسمة يبز هبـا 

من املؤسف و. متقنها أقرانه إذا تساووا يف الفضل
ًحقا أن جتد هذا الداء قد ترسب إىل أهـل العربيـة 
ُومحاهتا ودعاهتا، فتسمع من أساتذة اجلامعـة مـن  ُ

ــل ــة كلــامت مث ســيمنار، : (املتخصــصني بالعربي
 ...).ِبريك، ترم، تلفون

ًوقد جتد عذرا لغري املتخصص إذ إنه بعيد عن 
معرفة البـديل العـريب املناسـب، أمـا املتخـصص 

 خزانة العربية، يأخذ مـن كنوزهـا مـا فتحت يديه
يشاء، وهو اخلبري بام يف خزائن العربية مـن كنـوز، 

 .وما تتضمنه من بدائل كثرية
ًوقد جتد عذرا لألستاذ وهـو يـستخدم بعـض 
األلفاظ األعجمية التي ال بديل هلا؛ لكوهنا أسامء 

فيــسبوك، تــويرت، وات (خمرتعــات حديثــة، مثــل 
عجمية التي هلـا بـديل أما الكلامت األ...). ساب

ًفال يعذر فيها أبدا ُ. 

ًوقــد تلــتمس لــه عــذرا وهــو يــستخدمها يف 
حــديث شــفهي يــومي بلهجتــه العاميــة، أمــا أن 
يستخدمها مكتوبـة يف تراسـل رسـمي مكتـوب، 
ُوكأنه يثبت عىل نفسه قرفة العجمـة، فهـذا مـا ال  ِ
ًيعذر به الغيور عىل العربية، فضال عـن أن يكـون  ُ

 .صمن أهل التخص
وقــد قــسمت األلفـــاظ األعجميــة التـــي 

 :استخدمها األساتذة إىل قسمني


وقد بلغ عدد الكلامت األعجمية التي ال بديل 
ثامنمئـة ) ٨٥٩(مخس كلـامت، مـن ) ٥(ًعربيا هلا 

وتـسع ومخــسني كلمــة، وهـي عــدد الكلــامت يف 
امت ّوتكــون هــذه الكلــ. رســائل أســاتذة األدب

من جمموع الكلامت، وهـي % ٠.٥٨اخلمس نسبة 
ــرية يف حــق  نــسبة ضــئيلة كــام تــرى، ولكنهــا كب

 .متخصص يف العربية
 ،)اليوتيوب، زهايمر، فيديو: (هذه الكلامت هي

) الفـيس(و). أ. إ(وقد وردت يف رسائل األسـتاذ 
 )إكرتونية(و). ع. ج(التي وردت يف رسائل األستاذ 
وأنت ترى ). م. ع(تاذ التي وردت يف رسائل األس

 ينـوب عنهـا، أن هذه الكلامت ليس هلا مقابل عريب
وحيل حملها، فاليوتيوب اسم ذلك املوقـع الـشهري 

والزهـايمر اسـم ). الفيـديو(الذي حيوي مقاطع 
ُمرض ينسب إىل مكتشفه األملـاين ألزهـايمر عـام 

ُوالفيــديو كلمــة إنجليزيــة تطلــق عــىل . م١٩٠٦
ــآالت ال ــشهد املــصور ب والفــيس، أو . تــصويرامل

، )Facebook(الفيسبوك اسم ذلك املوقع الشهري 
وهو مـن مواقـع التواصـل االجتامعـي املعروفـة 
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لفـــظ خـــاطئ لكلمـــة ) كرتونيـــةلإ(و. اليـــوم
، وهذه الصورة املنطوقة اخلاطئـة شـائعة )إلكرتونية(

فهذه الكلامت كام ترى ليس . يف بلدان اخلليج العريب
 مستعملها، سواء تثريب عىلهلا مقابل عريب، فام من 

.ًكان متخصصا يف العربية أو غري متخصص


وكلامت هذه املجموعة أكثر مـن سـابقتها، إذ 
إىل جمموع  % ١.٠٤تسع كلامت، بنسبة ) ٩(بلغت 

: الكلامت كلها، وهذه نسبة ليست قليلـة لـسببني
انيهام وثـ. أوهلام أن مستعملها من أهل التخـصص

أهنا كلامت هلا بديل عريب، وما من عذر الستعامهلا 
من قبل من يعرف البديل، وأهل التخـصص أوىل 

 .الناس بالبديل العريب
وردت (اإليميـل، النـت : (هذه الكلامت هي

، وقد وردت مجيعها )، نت، تلفون، بالنت)مرتني
) بـإيميلهم، إيمـييل(و). ع. ج(يف رسائل األستاذ 

). م. ع(ائل األســــتاذ وقــــد وردت يف رســــ
. م(التـي وردت يف رسـائل األسـتاذ ) الفالش(و
لـيس ) النـت، نـت، بالنـت(وتكرار كلامت ). خ

ــذه الكلــامت اســتعملها  ــا؛ ألن ه ًتكــرارا حقيقي ً
أساتذة عدة، وليـست مكـررة عنـد واحـد مـنهم

 .بعينه
ٌّوقد يظن ظان أن بعض هذه الكلامت ليس له 

ل واحـدة بديل، والعكس صحيح، فسنرى أن كـ
منها له بـديل عـريب فـصيح صـحيح يقـوم مقـام 

َاللفظ األعجمي، ويغنـي غنـاءه ) اإليميـل(أمـا . ُ
ُفكلمــة شــاعت كثــريا، ويقــصد هبــا الربيــد  ً
اإللكرتوين املرسل من خالل أحد مواقـع الربيـد 

ـــة  ـــد ). Gmail ،Hotmail ،Yahoo(املعروف وق
الربيـد : يف قولنـا) إلكرتوين(ّعرب بعضهم كلمة 

كرتوين بالربيد الكهريب؛ حتى يكون املصطلح اإلل
 .ًعربيا كله

، )إنرتنت(فهي اختصار من كلمة ) النت(أما 
تعنــي الــشبكة العامليــة فقــد ) إنرتنــت(وألن 

) نت(اخترصوها واكتفوا باملهم منها، وهي كلمة 
بـديل ) شـبكة(وال ريب أن كلمة . بمعنى الشبكة

 .عريب مناسب ومعروف ومستخدم بكثرة
ــا ا ــن أم ــة م ــة مركب ــة إنجليزي ــون فكلم لتلف

مقطعني عىل غـرار كلـامت كثـرية تـشبهها، مثـل 
وأصـل الرتكيـب ...). تلغراف، تلباثي، تلفزيون

ِبمعنى خيرب) Tell(باإلنجليزية  بمعنى ) Phon(و. ُ
. ُخيـرب بالـصوت: فيكون معنى الرتكيـب. صوت

ــذا): Television(و ــشهد، وهك َخيــرب بامل وال ... ُ
ــة  ــ(شــك أن كلم ــصيح ) اتفه ــريب ف ــديل ع ب

ًومناسب ومستخدم بشكل شائع جدا، وال حجة 
ملن يستخدم الكلمة اإلنجليزية، مع وجود البديل 

 .العريب الفصيح اجلميل
ــا  ــالش(أم ــ) الف ــا ال ــصد هب  Flash (ـُفيق

Memory( وهي نوع جديد مـن أنـواع الـذواكر ،
املستخدمة يف ختزين البيانات يف أجهـزة احلاسـب 

ــف الذ ــر واهلوات ــة، وكث ــزة اللوحي ــة واألجه كي
ــة  ــاس يف كلم ــرصها الن ــتخدامها إىل أن اخت اس

، ويعنون هبـا الـذاكرة التـي )فالش(واحدة فقط 
وال ريب أن استخدام كلمة ). USB(تعمل بتقنية 

ذاكرة، أو ذاكرة وميضية يغني عن استخدام كلمة 
)Flash Memory (اإلنجليزية. 
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ُمئة ومخـسني رسـالة تبودلـت ) ١٥٠( من بني

ًثامنمئة وتسعا ) ٨٥٩(بني أساتذة األدب، وحتوي 
ثـالث ) ١٣(ُومخسني كلمـة، وجـدت مـن بينهـا 

ًعــرشة كلمــة أو تعبــريا عاميــا، بحــسب اللهجــة  ً
ًاملحلية لألستاذ، وهي غالبـا هلجـات سـعودية أو
. مــرصية أو شــامية أو مــن دول املغــرب العــريب

ت الـثالث عـرشة إىل جممـوع ونسبة هـذه الكلـام
 %.١ ,٥١الكلامت كلها 

قد تبدو هذه النسبة ضئيلة، ولكن األرقام خادعة 
ُيف بعض األحيان إذا قرئت بمعزل عن سياق احلال، 

فقد تكون مقبولة . أو طبيعة املتكلم وثقافته وختصصه
ــاب  ــدى األســاتذة اجلــامعيني والكت ــى ل ّجــدا حت ً

ة مـن املتخصـصني يف واملثقفني، إال أهنا غـري مقبولـ
ّاللغــة العربيــة، وهــم يعرفــون فــصيحها وعاميهــا، 
وعاليها ونازهلا، وعربيهـا وأعجميهـا، وصـحيحها 
وفاسدها، وهم خرباء يف صيدلية العربية، وعنـدهم 

 .لكل لفظ عامي بديل فصيح، إن مل نقل األفصح
هذه األلفاظ والتعبريات العامية التـي جـرت 

 رسائلهم املتبادلة عرب عىل ألسنة أساتذة األدب يف
كيفك، يعني عملـت : (هي) WhatsApp(تطبيق 

يل مشكلة، عىل شان، قصيدة مخس دقائق، طيـب 
، وهذه التعبريات وردت )كنت تكلمني، خالص

هل يف جديد، صـباح (و). أ. إ(يف رسائل األستاذ 
الفول والطعمية، عاشق الفلوس، الفيس حقـي، 

ــار ــه األخب ــساء اإلشــطة، اي ــد و)م ردت يف ، وق
ــسا اخلــري(و). ع. ج(رســائل األســتاذ  ــي ) م الت

 ).خ. م(وردت يف رسائل األستاذ 

ولعلـــك تلحـــظ معـــي أن هـــذه األلفـــاظ 
والتعبــريات العاميــة تقــرتب مــن الفــصيح مــرة 

تعبـري ) كيفك: (فقول الزميل. وتبتعد عنه أخرى
). كيـف حالـك؟: (ُعامي األصـل فيـه أن يقـال

ًال عـىل اسـم ًولكنه اخترصه وأدخل ضمريا متـص
 .االستفهام

تعبري ) يعني عملت يل مشكلة: (وقول الزميل
فـصيحة يف ) يعنـي(عامي من عدة وجوه، فكلمة 

ذاهتا، إال أهنا حشو زائد أصبح الزمة يف الكالم ال 
 .معنى هلا وال فائدة

مـن (ُفتعبري عامي يقـصد بـه ) عىل شان(أما   
فصيحة، ) شان(عىل أن كلمة ). ألجل(، أو )أجل
؛ إال أن املشكلة جرهـا )شأن(ّي مسهلة اهلمزة وه

 ).عىل(؛ والتعليل ال يكون بـ )عىل(بحرف اجلر 
فكل كلامهتا فصيحة ) قصيدة مخس دقائق(أما 

ــراب  ــن يف اإلع ــشكلة تكم ــرى، إال أن امل ــام ت ك
ال يصح أن تكـون ) مخس(وقواعد النحو، فكلمة 

قـصيدة : (، واألصـل أن يقـال)قـصيدة(صفة لـ 
وهذا كثـري يف العاميـة، كـأن ).  دقائقمدهتا مخس

مـشوار (، ويقصدون )مشوار مخس دقائق: (يقال
 ).مدته مخس دقائق

فيقصد هبـا الزميـل ) طيب كنت تكلمني(أما 
، ولكنه حـذف أداة االسـتفهام )ملاذا مل تكلمني؟(

ًمعتمدا عىل النرب والتنغيم املرافق هلذا التعبري، مـع 
ها النرب والتنغـيم، أن الرسائل مكتوبة وال يظهر في

َّإال أنه كامن متخيل، فالذي يكتب إنام يقوم بفعل  ٌ
القــراءة يف الوقــت نفــسه، وال توجــد كتابــة دون

 .قراءة
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فتعبـري عــامي ) خــالص: (أمـا قــول الزميـل
مرصي، انترش يف كثري من الـبالد العربيـة بحكـم 
انتشار اللهجـة املـرصية عـن طريـق املسلـسالت 

اريخ هـذه الـبالد، وبحكـم واألفالم يف فرتة من ت
انتشار كثري من املعلمني املـرصيني يف بـالد عربيـة 
كثرية، فانتقلت التعبـريات املـرصية يف كثـري مـن 
الدول العربية حتى صـارت مـن لـوازم هلجـات 

وال . هذه الـدول، وال سـيام دول اخللـيج العـريب
فصيح، ولكن هذا ) خالص(ريب أن جذر كلمة 

 .يحلفظ غري فص) خالص(اللفظ 
تعبـري ) هـل يف جديـد؟: (وقول زميـل آخـر

ــصحى،  ــن الف ــة م ــامي كــذلك مكــسو بغالل ّع
، )يف جديـد؟: (والتعبري العامي املعـروف قـوهلم

ــتفهام  ــل أضــاف أداة االس ــن الزمي ــل(ولك ) ه
 .ليمنحها فصاحة مفقودة

فتعبـري ) صـباح الفـول والطعميـة: (أما قوله
ة بـني موغل يف العامية، فالتحايا الشعبية املتداولـ

أمـا أن ...). صباح اخلـري، صـباح النـور(الناس 
مـدعاة لـصباح سـعيد ) الطعميـة(يكون الفول و
) الطعمية(باإلضافة إىل أن كلمة . فهذا أمر جديد

 .بذاهتا لفظة عامية وليست فصيحة كالفول
) عاشـق الفلـوس مـتيل: (وقول الزميل نفسه

 .فتعبري عامي وإن كانت بعض ألفاظه فصيحة
تعبـري عـامي ) الفـيس حقـي: (يلوقول الزم

) ّحقـي(معروف يف الـسعودية، وأظـن أن كلمـة 
ّالتي حلت حمل ياء املتكلم التي تفيد التملـك كـام 

تعبري يمنـي، فهـذه الكلمـة ...) كتايب، قلمي(يف 
معروفــة يف الــيمن، ومنــه انتقلــت إىل الــسعودية 

وبــالرغم مــن أن الكلمــة . ودول اخللـيج العــريب
ــري عــن امللكيــة يكــون بيــاء فــصيحة إال أن الت عب

، ولــيس بكلمــة جديــدة )كتــايب(املــتكلم، مثــل 
 ).الكتاب حقي(

فتعبـري عـامي مـرصي، ) مـساء اإلشـطة(أما 
ــاف مهــزة  ــة نطــق الق ــذا واضــح يف طريق وه

صحيح أن املـرصيني ليـسوا ). اإلشطة/القشطة(
الوحيدين يف قلب القاف مهزة، حيـث يـشاركهم 

دن، ولكـن التعبـري الشاميون، وال سيام سكان املـ
كله عامي، حيث اشتهر املرصيون بتحايا متنوعـة 

صـباح اخلـري، مـساء (تبتعد عن الصيغ املعروفـة 
ّفـــرتاهم ينوعوهنـــا لتمتـــد إىل الفـــول ) النـــور

 )...اإلشطة(و) الطعمية(و
تعبري عامي ) ايه األخبار: (وقول الزميل نفسه

التـي طاهلـا ) ايـه(مرصي، وهذا واضح يف كلمة 
الئي كذلك فسقطت اهلمزة، وهـي كلمـة خطأ إم

ــام  ــوم مق ــدهم، تق ــتفهام عن ــد االس ــا(تفي ) م
 .االستفهامية

تعبـري عـامي ) مـسا اخلـري: (وقول زميل آخر
ــب جــدا مــن الفــصيح، نظــرا  ًآخــر، ولكنــه قري ً
ّلسقوط اهلمزة فقط، حيث سهلت اهلمـزة هبـدف ُ

 .االقتصاد اللغوي
 

لغويـة يف رسـائل أسـاتذة بلغ عدد األخطاء ال
ــدرها ) ٨(األدب  ــسبة ق ــة، بن ــن % ٠.٩٣ثامني م

ــددها  ــالغ ع ــائلهم الب ــوع رس ــة ) ١٥٠(جمم مئ
ًثامنمئـة وتـسعا ) ٨٥٩(ومخسني رسـالة، وتـضم 
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ًوهـذه نـسبة قليلـة نـسبيا موازنـة . ومخسني كلمة ً
 .ببقية أنواع األخطاء

أما الكلامت التي وقعت فيها األخطاء اللغوية 
ــام، حــاول جــدول: (فهــي ك الــصباحي أي األي

، أريد تنزهلـا، حـاول ...تبحث، عدد خاص عن 
وجيمع هـذه ) ترسل، تداول اآلراء تولد األفكار

. ج(التعبريات العامية وردت يف رسائل األسـتاذ 
ـــتفيدين(و). ع ـــة س ـــا ورقي وردت يف ) وجوده

وردت ) ًغـدا رضوري(و). م. ع(رسائل األستاذ 
 ). خ. م(يف رسائل األستاذ 

ومن نظرة خاطفة تستطيع أن تتبـني األخطـاء 
اللغوية التي وقعـت يف الرسـائل الـسابقة، فهـي 
كلامت فصيحة، خالية مـن الكلـامت األعجميـة، 
إال أنه قد وقع فيها خطأ لغوية، بتأنيث مـذكر، أو 

 ...تذكري مؤنث، أو عيب يف الصياغة
جـدولك الـصباحي ): (ع. ج(فقول الزميـل 

يحة األلفـاظ، خاليـة مـن عبارة فص) أي األيام؟
ــة، إال أن صــياغتها ركيكــة؛ ألن  األلفــاظ العامي
ــن ــذي يف ذه ــى ال ــة للمعن األلفــاظ غــري مطابق
األستاذ، ومن وظيفة اللغـة وألفاظهـا أن تتطـابق
مـع املعــاين املـراد التعبــري عنهـا، وكلــام ابتعــدت 
الصياغة اللغويـة عـن الرمـز الـذهني املـستقر يف 

 أبعـد عـن الـصياغة ذهن املخاطـب كانـت لغتـه
: فالزميل هنا يقصد أن يقـول. اللغوية الصحيحة

يف (أو ). جدول الصباحي يف أي أيـام األسـبوع(
الـذي ) يف(ولكنه أسقط حرف اجلر ). أي األيام؟

ــم  ــىل فه ــدا ع ــارة، معتم ــل يف العب ًأدى إىل خل
 .املخاطب لقصد املتكلم

ــه ــث: (وقول ــاول تبح ــصيح ) ح ــذلك ف ك
د الصياغة اللغوية، إذ أسقط األلفاظ، غري أنه فاس

حـاول أن (، وأصل الرتكيب )أن(حرف النصب 
، وقـصده )حـاول تنزهلـا: (ومثله قولـه). تبحث

ــا( ــاول أن تنزهل ــه). ح حــاول : (وكــذلك قول
، فحــذف حــرف النــصب، واألصــل أن )ترســل
 ).حاول أن ترسل: (يقال

غـري صـحيح ...) عدد خـاص عـن: (وقوله
، ال )خـاص بكـذا: (ًلغويا، إذ الصواب أن يقـال

 ).خاص عن كذا(
تأنيـث ) تداول اآلراء تولـد األفكـار: (وقوله

؛ ألن )ِّيولــد: (للمــذكر، والــصواب أن يقــول
 .التداول مذكر لفظي

وجودهــا ورقيــة ): (م. ع(أمــا قــول الزميــل 
ــتفيدين ــا، إذا ) س ــأ لغوي ــا خط ــح أن فيه ًفواض

) وجودهــا(ســيفيدين، ألن : الــصواب أن يقــول
ِولعله وهـم أن التأنيـث . تأنيثهامذكر، وال وجه ل َ

للورقة، وهو وهم ناتج من املجاورة، ولـيس مـن 
ّقبيل أنه فكر وقـدر وارتـأى أن يكتبهـا عـىل هـذا 
 .ّالوجه، وأنا موقن أنه لو فكر الهتدى إىل الصواب

فهو ). ًغدا رضوري): (خ. م(أما قول الزميل 
ًتعبري فصيحة كلامتـه، إال أنـه خـاطئ لغويـا، فــ 

صفة ال نعلم موصوفها، ولعلـه يريـد ) يرضور(
ً، فحذف ختففا)ألمر رضوري( ُّ. 
 

بلغ عدد األخطاء النحوية يف رسـائل أسـاتذة
أربعــة أخطــاء مــن جممــوع الكلــامت ) ٤(األدب 
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ًثامنمئــة وتــسعا ومخــسني ) ٨٥٩(البــالغ عــددها 
ــدرها  ــسبة ق ــي أن %. ٠.٤٦كلمــة، بن ــذا يعن وه

ية أقل من مثيلتها اللغويـة، ولعـل األخطاء النحو
ــة أبــني مــن  ُهــذا راجــع إىل أن األخطــاء النحوي َ

أما اللغوية فـشائكة . اللغوية، وقواعدها واضحة
متداخلة، وقد حيصل خالف بني اللغويني بشأهنا، 
ًوكثريا ما يقع املتخصص يف خطأ شـائع ال يعرفـه 

 .إال بعد الرجوع إىل مصادره
ي وقعـت يف رسـائل أما األخطاء النحوية التـ

يف رسائل الزميل ) ُظننتك مل: (أساتذة األدب فهي
وقــد وردت يف رســائل ) يــساوي آالف(، و)أ. إ(

التـي وردت يف ) وإياك فجزى(و). ع. ج(الزميل 
سواء أكانت رسـائل أو (و). م. ع(رسائل الزميل 

 ).خ. م(التي وردت يف رسائل الزميل ) كتب
وال يوجــد ، .)ُظننتــك مل: (أمــا قــول الزميــل

ُّفخطأ نحـوي مـرده إىل أن احلـرف ) مل(كالم بعد 
 .ًاجلازم معلق يف اهلواء، فال فعل جمزوما بعده

دون ) يساوي آالف: (وأما قول الزميل اآلخر
أن يكــون بعــدها كلمــة أخــرى، فواضــح أن 

؛ ألهنا مفعول بـه منـصوب، وال )ًآالفا(الصواب 
بد من ظهور عالمة النصب بتنـوين يكـون فـوق 

ولـو أن هنـاك كلمـة أخـرى بعـد كلمـة . لفاأل
ألغنته عن تنوين النصب، ولكـن هكـذا ) آالف(

 .جاء هبا

ه 

أما األخطـاء اإلمالئيـة فقـد أخـذت نـصيب
ًواحدا وسبعني خطأ من ) ٧١(األسد، وقد بلغت 

كلمة هي عـدد الكلـامت التـي وردت يف ) ٨٥٩(
هذه األخطاء رسائل أساتذة األدب، وبلغت نسبة 

من جمموع الكلامت، وهـذه نـسبة خميفـة % ٨.٢٦
 .دون أدنى شك

وقـد قـسمت هـذه األخطـاء إىل جمموعــات، 
 :بحسب نوع اخلطأ

 
ًتسعة ومخسني خطـأ إمالئيـا ) ٥٩(وقد بلغت 

) ٧١(من جمموع األخطاء اإلمالئيـة التـي بلغـت 
ني ًخطأ، وهذا يعني أهنـا النـوع األكثـر شـيوعا بـ

 وقد جاء معظمها لدى الزميل. األخطاء اإلمالئية
حيث بلغـت عنـده مخـسني خطـأ، ولـن ) ع. ج(

أوردها مجيعها، ولكـن سأسـوق بعـض األمثلـة، 
اراك، ان، ان شـاء اهللا، : (من ذلـك. وأترك الباقي

 ...).اخى، احسنت، اسعد اهللا صباحك، بأذن اهللا 
كلمتـان خاطئتـان ) أ. إ(وجاء لـدى الزميـل 

ومعروف أن ). قد أنتهيت، اهنيت: (ًئيا، ومهاإمال
هبمـزة وصـل ألهنـا فعـل مـاض فـوق ) انتهيت(

أمـا كلمـة . ، فيكتب هبمزة وصل)انتهى(الثالثي 
ٍفبهمزة قطع ألهنـا مـايض فعـل ربـاعي ) أهنيت(
 ).أهنى(

، وهـو )م. ع(وجاء خطأ واحد عنـد الزميـل 
، فقـد )واختـذ(، والصواب )وختذ ما ترى: (قوله

 .زة الوصل ألنه فعل أمر فوق الثالثيأسقط مه
فجاء يف رسائله ستة أخطاء ) خ. م(أما الزميل 

ارجـــو، ان، اكانـــت، او، او، (إمالئيـــة، وهـــي 
: وواضـح أن الــصواب عـىل الرتتيــب). لفـالش
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أرجو، أن، أكانت، أو، الفالش التي أسقط منهـا(
).ألف ال التعريف


 خطـأ) ٧١(أين فقـط مـن أصـل وبلغت خط

، ) ع.ج(وقد وردا كذلك يف رسائل الزميـل . ًإمالئيا
وواضـح أن الـصواب ). ة، الـسياسرسـالة(ومها 

).رسالة، والسياسة(


وأقصد بالياء املرصية خلط اإلخـوة املـرصيني 
بني الياء املنقوطة التي تكون آخر الكلمة بـاأللف 

 يرسـمون اليـاء التـي جتـيء آخـر املقصورة، فهم
ًالكلمة دون نقطتني غالبا فيكتبون مثال  عـيل بـن (ً

، ويضعون نقطتني )عيل بن حممد(ًبدال من ) حممد
ًبـدال ) مني بنت خالد(لأللف املقصورة فيكتبون 

وقـد بلـغ هـذا النـوع مـن ). منى بنت خالد(من 
خطـأ ) ٧١(ثامنية أخطاء من أصـل ) ٨(األخطاء 
ــا ــ. ًإمالئي ــل وج ــدى الزمي ــا ل ) ع. ج(اءت كله

اخى، ايل جلنـة األدب، لـك منـى، (كذلك، وهي 
بــأذن اهللا تعــايل، ىف الــصباح، تــصبح عــيل خــري، 

واخللـط بـني ). عثرت عيل العدد، عـيل بركـة اهللا
الياء واأللف املقصورة واضح الكلامت الـسابقة، 

.وال حتتاج إىل إيضاح


ثل هذا النـوع مـن وعددها كلمتان فقط، ويتم
األخطاء بالرسم اخلاطئ لـبعض الكلـامت، مثـل 

، وهـو )دراسة عنـي البيـايت) (ع. ج(قول الزميل 
): م. ع(وقــول الزميــل ). عــن البيــايت(يريــد 

، وقـد أرشت )إلكرتونيـة(والصواب ) إكرتونية(

ــتخدام  ــد احلــديث عــن اس ــة عن إىل هــذه الكلم
 .األلفاظ األعجمية

 نـوع مـن أنـواع وهذا خمطط يوضح نسبة كل
 :األخطاء اإلمالئية

 
بعـد هــذا التطـواف يف أنــواع األخطـاء التــي
ــا أن  ــاتذة األدب حيــسن بن ــائل أس وردت يف رس
َنذكر الوجه احلسن، ونسبة ما مل يقـع فيـه اخلطـأ، 

فقـد . وهو املتبقي بعد حساب األخطاء بأنواعهـا
وهـو ، %٨٦.٨٤بلغت نـسبة الـصواب اللغـوي 

ــاظ  ــن األلف ــت م ــي خل ــامت الت ــوع الكل جمم
األعجمية، ومن التعبريات العامية، ومن األخطاء 
ــامت  ــدد كل ــة، وع ــة واإلمالئي ــة والنحوي اللغوي

ـــوي  ـــصواب اللغ ســـبعمئة وســـت ) ٧٤٦(ال
ثامنمئـة وتـسع ) ٨٥٩(وأربعون كلمة من أصـل 

 .ّومخسني كلمة تكون جمموع رسائلهم كلها
قيقـة عـن وهذا جدول يتضمن إحـصاءات د

 :رسائل أساتذة األدب وما وقع فيها
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بلغ عدد الرسـائل التـي كتبهـا أسـاتذة اللغـة
ــوت ) ١٩٣( ــالة، ح ــسعني رس ــا وت ــة وثالث َمئ َ ً
ٍألفني ومئتني وثامين كلامت، ومتثل املـادة ) ٢٢٠٨(

 الباحـث املكتوبة من الرسائل التي تم تبادهلا بـني
% ٥٦.٢وزمالئه األساتذة املتخصـصني يف اللغـة 

َّمن جمموع الرسائل التي كونـت مدونـة البحـث،  َّ
ّوقد فرست سبب كون رسائل أساتذة اللغة أكثـر
 .من رسائل أساتذة األدب يف بداية املبحث األول

ًاثنـا عـرش أسـتاذا، ) ١٢(كتب هذه الرسـائل 
 :ية، وهمًوسنرمز هلم بالرموز حفاظا عىل اخلصوص

ــائله : ع. أ ــت رس ــوت / ١٤/وبلغ ــالة، ح َرس َ
 .كلمة/ ١٥٩/
َرسالة، حـوت / ٦/وبلغت رسائله : م. أ َ/٦٤ /

 .كلمة
َرســالة، حــوت / ٥٤/وبلغــت رســائله : ب. ع َ
 .كلمة/ ٤٣٠/
َرسالة، حـوت / ٧/وبلغت رسائله : أ. ع َ/٦٦ /

 .كلمة
ــائله : ع. ع ــت رس ــوت / ٢٩/وبلغ ــالة، ح َرس َ
 .كلمة/ ٣٩٤/
َرسـالة، حـوت / ١٤/وبلغت رسـائله : ع. ا. ع َ
 .كلمة/ ٢٣٦/
َرســالة، حــوت / ٦/وبلغــت رســائله : ع. ع. ع َ
 .كلمة/ ٦٥/
ــائله : م. م ــت رس ــوت / ١٠/وبلغ ــالة، ح َرس َ
 .كلمة/ ١١٩/

َرســـالة، حـــوت / ٩/وبلغـــت رســـائله : ع. م َ
 .كلمة/ ١٠٨/
ــائله : س. ن ــت رس ــوت / ٦/وبلغ ــالة، ح َرس َ
 .كلمة/ ٩٢/
َرسـالة، حــوت / ١١/له وبلغـت رسـائ: ش. ي َ
 .كلمة/ ١٥٧/
َرســالة، حــوت / ٢٧/وبلغــت رســائله : ل. ي َ
 .كلمة/ ٣١٨/

ويقوم رصد السلوك اللغوي ألسـاتذة اللغـة 
يف رسائلهم املتبادلة مع الباحث من خالل النقاط 
التالية، وهي النقاط نفسها التي رصدنا من خالهلا 

 :السلوك اللغوي ألساتذة األدب
 


وهي قريبة مـن األلفـاظ التـي رأيناهـا لـدى 
أساتذة األدب؛ إال أن الفرق بـني الفـريقني كثـرة 

) ١١(االستعامل، حيث وردت لدى أساتذة اللغة 
إحدى عرشة كلمة أعجمية ليس هلـا بـديل عـريب 

ألفـني ومئتـني وثـامين كلـامت ) ٢٢٠٨(من أصل 
هي جمموع الكلامت التي حوهتـا رسـائل أسـاتذة 

مـن جممـوع % ٠.٤٩اللغـة، وقـد بلغـت نـسبتها 
 : وهذه هي. الكلامت

ــل( • ــاهو، اجليمي ــنهام )الي ــد وردت كــل م ، وق
ــتاذ  ــائل األس ــرتني يف رس ــان ). ع. أ(م وهات

ًالكلمتان اسامن ملوقعني مـشهورين جـدا، وال 
.سبيل إىل مقابل عريب ألهنام كاسمي العلم

ـــدكتوراها( • ـــساب، ال ـــد وردت يف )لوات ، وق
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ــــتاذ  ــــائل األس ــــان ). ب. ع(رس والكلمت
.إنجليزيتا األصل، وما من مقابل عريب

، وجـاءت يف رسـائل )ماجستري، اإللكرتوين( •
واألوىل كسابقتها، كلمة تـدل ). ع. ع(الزميل 

عىل درجة علمية، وهي لفظة أعجمية ال مقابل 
احلديث عنهـا أما اإللكرتوين فقد مر . ًعربيا هلا

.يف رسائل أساتذة األدب من قبل
. ع(، وجاءت يف رسائل الزميـل )اإللكرتوين( •

).ع. ع
، وجـاءت يف رسـائل )الدنامركية، كوبنهاجن( •

ــان اســامن لعلمــني ). ل. ي(الزميــل  َوالكلمت
 .معروفني، وما من مقابل عريب

وال شك أن استخدام هذه األلفاظ األعجمية 
.ًقدحا يف لغة مستخدمهاأمر غري معيب، وال يعد 


أما هذه األلفاظ فاستخدامها معيـب يف حـق 
ًالعريب عامة، وهي يف حق املتخصص أشـد عيبـا، 
إذ إنه كالصيدالين الـذي يعـرف بـدائل الـدواء، 

وهذه األلفـاظ عـىل كـل حـال . فيختار ما يناسبه
جاوز ثـالث قليلة يف رسائل أساتذة اللغة، إذ مل تت
مــن % ٠.١٣كلــامت مــع املكــرر، بنــسبة قــدرها 

 .جمموع الكلامت كلها
ــي ــامت ه ــذه الكل ــييل: (وه ــائل ) إيم يف رس

يف رسـائل الزميـل ) اإلنرتنيـت(و). ع. أ(الزميل 
). ع. ا. ع(يف رسائل الزميل ) إيميلك(و). ع. ع(

) اإليميـل(وقد سبق القول يف املبحـث األول إن 
عريب؛ ألهنا كلمة منحوتـة كلمة أعجمية هلا بديل 

ــني  ــن كلمت ــن ) E(م ــصار م ) Electronic(اخت
: فالبديل العريب هلذه الكلمة هـو. بريد): Mail(و

ــريب ــد الكه ــرتوين، أو الربي ــد اإللك ــا . الربي أم
كام جاءت يف رسائل ) اإلنرتنيت(، أو )اإلنرتنت(

الزميــل فعربيتهــا الــشبكة العنكبوتيــة، أو شــبكة 
ًاختصارا ) الشبكة(بل لو قاهلا املعلومات الدولية، 

 .ُلفهم املراد
 

وقع أساتذة اللغة فيام وقع فيه أسـاتذة األدب
من قبلهم يف استخدام ألفاظ وتراكيب عامية، غري 
أن الفرق بني الفريقني نسبة اسـتخدام كـل مـنهام 
هلــذه األلفــاظ والرتاكيــب، إذ كانــت عنــد أهــل 

منها عند أهل اللغة، حيث بلـغ عـدد األدب أكثر 
ًأربعـا ) ٢٤(األلفاظ العامية لـدى أسـاتذة اللغـة 

ألفني ومئتني ) ٢٢٠٨(وعرشين كلمة من جمموع 
وهـي نـسبة %. ١ ,٠٨وثامين كلامت، بنسبة بلغت 

قليلة، ولعلنا إذا عرفنا األسباب التي سنعرض هلا 
يف املبحــث الثالــث بــإذن اهللا هــان األمــر علينــا، 

ِوأفر ًخ روعنا قليالُ ُ ُ َ. 
وقـد جــاء العــدد األكـرب مــن هــذه األلفــاظ 

ـــل  ـــدى الزمي ـــب ل ، إذ ورد يف )ل. ي(والرتاكي
مراحـب، : (اثنتا عرشة كلمة، وهي) ١٢(رسائله 

أهال بيـك، واش راك، بتكـون ملـيح، بنحـبكم، 
ــى (بــالزاف، رشيكــي  ــى خمتلــف عــن املعن بمعن

ــصيح ــا )الف ــسفرة، بفطرن ــرس ال ــأثر، ك ّ، الزم نت
، يا مرحبا، صـح يف الفـصل )دعونا إىل الفطوري(

 ).والوصل
ومن امللحـوظ يف هـذه الكلـامت والرتاكيـب 
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دخول بعض التعبريات العامية من هلجـة أخـرى
ّبعيدة عن هلجة الزميل، والـسبب أنـه كـان يقلـد 

 .هلجة زميل آخر
وامللحوظة الثانية قرب بعـض هـذه األلفـاظ 

ريقـة من الفـصيح، فكلامهتـا فـصيحة، ولكـن ط
: استخدامها مماثلة لالستخدام الشعبي، مثل قوله

فكـل كلـامت هـذه ). صح يف الفصل والوصـل(
يف األصـل ) صـح(العبارة فصيحة، غري أن كلمة 

فعــل مــايض، وجــرى اســتخدامها هنــا كــام 
 .يستخدمها العامة عىل أهنا اسم

يف املرتبــة الثانيـــة يف ) ع. أ(وجــاء الزميـــل 
ــة ــريات العامي ــث وردت يف اســتخدام التعب ، حي

ع فكرة، يش، ع : (ست كلامت، وهي) ٦(رسائله 
 ).ايمييل، يااحلبيب، هل يف مثيل، ياخي

، حيث وردت يف )ع. ا. ع(ويأيت بعده الزميل 
يـستاهل، ثـاين : (أربع كلامت، وهـي) ٤(رسائله 

وكلها تعبريات عاميـة ). مرة، إذا تبغى، ويش هو
 لة اهلمـزة،َّمسه) يستاهل(قريبة من الفصيح، فكلمة 

 .تصبح صحيحة لو كانت بالياء) تبغى(وكلمة 
، حيـث )ب. ع(، و)م. أ(ثم كل مـن الزميـل 

َّأي : (وردت لدى كل مـنهام تعبـري عـامي واحـد
فالتعبري األول قريـب ). ّأحد يفهمني، اسلموووا

من الفصيح، وكلامته فصيحة، غري أن اخليط الذي 
يـة جيمعها خيط عامي، وتركيبه معـروف يف العام

ّأي حد يفهمني(املرصية  ّّ.( 
 

أما األخطاء اللغوية فعىل الرغم من كون هذه

الرشحية من األساتذة متخصـصة يف علـوم اللغـة 
 العربية؛ إال أن ذلك مل يمنع وقوع األخطـاء اللغويـة

عـرش خطـأ ثامنية ) ١٨(يف رسائلها، فقد جاء فيها 
 وع الكلـامت التـيكلمة هي جمم) ٢٢٠٨(ًلغويا من 

من % ٠.٨١حوهتا رسائل األساتذة، بنسبة بلغت 
 .َّجمموع الكلامت املتضمنة يف رسائلهم

) ب. ع(، و)ع. أ(وقد جاء كـل مـن الـزمالء 
ــث وردت لــدى كــل ) ع. ا. ع(و يف املقدمــة، حي

: مخسة أخطاء لغوية، وهي لـدى األول) ٥(منهام 
مل لو ترسل يل، تنبـه ع مـن مل يـصل، مل يـصلني، (

) وصل(ومعروف أن الفعل ). تصلني، مل تصلهم
ــدى بحــرف اجلــر  َّيع ــسه إال ) إىل(ُ ــدى بنف وال يتع

َوصلته فمعناه أنـك زرتـه : فإذا قلت. بمعنى خمتلف ُُ َ ُ َ َْ
َأو كلمته َّ وصـلتني (أمـا . ّألن الوصل ضد اهلجر... َ
فتعبري خاطئ ألن الرسـالة ال يمكنهـا أن ) رسالته

َّوصلت رسالته إيل: تصلني أو تقطعني، بل قل ْ. 
ــاين  ــل الث ــدى الزمي ) ٤) (ب. ع(وجــاءت ل
إىل اآلن مل : (أربعـة أخطـاء لغويـة كـذلك، وهـي

يتحــدد، بانــضاممه للجنــة، نــسأل اهللا والتوفيــق، 
من األخطاء ) مل يتحدد: (وقوله). مالحظة موفقة

تأسس هذا املسجد عـام : (ًالشائعة لغويا، كقوهلم
). امع الـساعة كـذاحتـدد االجـت: (، وقـوهلم)كذا

ُحـدد (، و)ُأسس هذا املسجد: (واألصح أن يقال
ــاء )االجــتامع ؛ ألن املــسجد ال يتأســس مــن تلق

نفسه، وال بد مـن إنـسان يبـارش تأسيـسه، وكـذا 
 .االجتامع

ّيعدى بحرف اجلـر ) ّانضم(والفعل  وال ) إىل(ُ
) ونــسأل اهللا والتوفيــق: (وقولــه. ّيتعــدى بنفــسه
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نـسأل اهللا : (أراد أن يقـولفلعله سهو منه، وربـام 
) مالحظـة موفقـة: (أمـا قولـه). العون والتوفيق

ــشائعة كــذلك، والــصواب يف  فمــن األخطــاء ال
) املالحظة(أما . ؛ ألهنا اسم)ملحوظة(مصل هذا 

 ).َالحظ(فمصدر الفعل 
فقـد وقـع يف خطـأين، ) ع. ا. ع(أما الزميـل 

، وقـد مـر )ًشكرا عىل هذه املالحظـة: (ومها قوله
يستبدلون الكـاف : (وقوله: يث عنها، وقولهاحلد
 ...، والصواب يبدلون )ًشينا

يف خطــأين اثنــني مــن ) ع. ع(ووقــع الزميــل 
، )للجنـة.... أضفتم د: (أخطاء اللغة، ومها قوله

، ومـن )اضافة اسـمي لقائمـة الـراغبني: (وقوله
َّيعـدى بحـرف اجلـر ) أضاف(املعروف أن الفعل  ُ

 .ال بالالم، وال يتعدى بنفسه، و)إىل(
. م(، و)ل. ي(، و)ع. م(، و)أ. ع(أما الزمالء 

فقد جاء لدى كل منهم خطأ واحد، فجاء عـن ) م
، وهـو )ًأحيانا يكونان أحىل نعجتني: (األول قوله

ًيتكلم عن الزوجتني، فذكر بدال من التأنيث، وقد  ّ
وعـن . كرر هذا اخلطأ مرة أخـرى بـاللفظ نفـسه

ّ فـذكر النـسخة )هل يوجد نسخة رقميـة؟(الثاين 
ــا ــول فيه ــا أن يق ــذلك، وحقه ــد : (ك ــل توج ه

مالحظـة فــالن يف : (أمـا الثالـث فقـال). نـسخة
ـــا ـــول يف )حمله ـــد ســـبق الق ) املالحظـــة(، وق

ــة(و ــه). امللحوظ ــري قول ــن األخ ــاج : (وع أحت
 .ًوقد تكلمنا عليها سابقا). نسخة
 

ــائل ــة يف رس ــة قليل ــاء النحوي ــت األخط كان

ة اللغة، فقـد بلغـت أربعـة أخطـاء، بنـسبة أساتذ
من جمموع الكلامت البالغ عـددها % ٠.١٨قدرها 

املتضمنة يف رسـائل هـذه الـرشحية مـن ) ٢٢٠٨(
. ع(األساتذة، وجاء اثنان منها يف رسائل األستاذ 

 ).م. م(، و)ب. ع(، وواحد لدى كل من )ع. ا
، ...)ألن عندنا يف القـرى: (جاء عن األول قوله

، )إذا أنت تريـد: (وقوله. فيام بعد) أن(ت خرب ومل يأ
وقـد ال يبــدو فيهــا خطــأ لغــوي للوهلــة األوىل، 
ولكن بعد تدقيق النظر جتـد أن مكمـن اخلطـأ يف 

إن : انفصال الـضمري، والقاعـدة النحويـة تقـول
قـال صـاحب . اتصال الضمري أوىل من انفـصاله

 ):١٢ ص ت،.دابن مالك، ( األلفية
ِويف اختيار ال جي ْيء املنفصلٍَ ُ     

ْإذا تأتى أن جييء املتصل ِ َّ َّ ََ َ َ
 ).َإذا أردت: (والصواب هنا أن يقول

: فقد جاء يف رسائله قوله) ب. ع(أما األستاذ 
 ، واخلطأ هنـا يتمثـل)إذن يكون لقاؤنا بعد املجلس(

) إذن(، أو يف كتابته )إذن(يف عدم جزم الفعل بعد 
لنون إذا با) إذن(هبذا الشكل، واألصح أن تكتب 

إذا مل تعمـل النـصب يف ) ًإذا(عملت، وبـالتنوين 
 ).٧ ص ،١٩٩٩العدناين، ( املضارع بعدها

، ومعلوم )فيا حبذا تصور لنا: (وعن الثالث قوله
) ذا(فعل مـاض جامـد إلنـشاء املـدح، و) َّحب(أن 

، ويأيت بعدمها )٩٥٩ص ، ١٩٨٥ابن هشام، ( فاعلها
. عـدمها فعـلًاسم يعرب مبتدأ مؤخرا، وال يأيت ب

ٍحبذا زيد، وحبذا صنعاء من بلد: تقول ُ َّ ٌَّ... 
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ه 

ًأما اللغويون فلـم يكونـوا أحـسن حـاال مـن
مئة وتـسعة ) ١٠٩(أساتذة األدب، فقد وقعوا يف 

أخطاء من جمموع الكلامت الـواردة يف رسـائلهم، 
ألفني ومئتني وثامين كلامت، بنسبة ) ٢٢٠٨(البالغ 

 .ً، وهذا مفاجئ فعال %٤.٩٣تبلغ 
وقـد قـسمت هـذه األخطـاء إىل جمموعــات، 

 :بحسب نوع اخلطأ


ًوهي أكثر أنواع األخطـاء اإلمالئيـة نـسبة يف 
مئة خطـأ، ) ١٠٠(رسائل اللغويني، حيث بلغت 

وهي عند األساتذة اآلتية رمـوز أسـامئهم، مرتبـة 
 :حسب كمية األخطاء

 ثامنية وعرشون خطأ مـن )٢٨(، ولديه )ع. ع( •
اقرتح، ان، اخي، اسعد : (أخطاء اهلمزة، وهي

اهللا صباحك، االربعاء، اعـادة، ارسـال، الين، 
ارسلت، اليك، ارسل، ايل، صـباحك اسـعد، 
ــاء؟، يــضيئ، اكــون،  ــوم االحــد، اهــو اللق ي
باضافة، استاذي، االترى، ان، االمر، يذكر ان، 

). امااعيد طبعه، اخذ، ظننت ان، االنرتنيت،
ثالثة وعـرشون ) ٢٣(، ولديه )ع. أ(واألستاذ  •

اخـي، انـت، : (خطأ من أخطاء اهلمزة، وهـي
اخجلتني، اىل، االمر، اليه، االرسال، رى يس، 
للتاكــد، االمــر، اصــحاب، االدب، االخــوة، 
ارسال، اليك، اخذهتا، ارساهلا، اخي، ايمـييل، 

).ارسلتها، ادري، انت، االبداع
عــرشون ) ٢٠( ولديــه ،)س. ن(ثــم األســتاذ  •

ارجـو، ان، : (خطأ من أخطـاء اهلمـزة، وهـي
بافضل، ارشف، اهنا، احالـت، الـيكم، اشـار، 
ارجو، ادراجه، انتم، اعتز، ارجو، ان، اضـافة، 

).اشكر، امحد، اليك، اخي، اصابتك
اثنـا عـرش ) ١٢(، ولديه )ع. ع. ع(ثم األستاذ  •

ــاء اهلمــزة، وهــي ــا، ان، : (خطــأ مــن أخط ان
، لالسف، اسعد، ايامك، اصلحته، االلكرتوين

).ارجو، ارسال، انموذج، االسئلة، ان
سبعة أخطاء يف ) ٧(، ولديه )ع. م(ثم األستاذ  •

واال، التفت، اليه، اذا، احبتـي، : (اهلمزة، وهي
 ).اليه، اذ

مخـسة أخطـاء ) ٥(، ولديـه )أ. ع(ثم األسـتاذ  •
انــا، احيانــا، احــال، : (تتعلــق بــاهلمزة، وهــي

 ).بثواحيانا، اخ

ثالثة أخطاء، ) ٣(، ولديه )ع. ا. ع(ثم األستاذ  •
).، اذا، ارسل)أنت(آنت : (وهي

، ولديه خطأ واحـد، وهـو )ب. ع(ثم األستاذ  •
 ).االحد(

ورد يف رسائله خطـأ ) ل. ي(وكذلك األستاذ  •
: إمالئي واحـد يتعلـق بـاهلمزات، وهـو قولـه

 ).انك(


خطاء اإلمالئية فقد كـان أما هذا النوع من األ

ًقليال؛ نظرا الختالفه عن أخطاء اهلمزة، فتلك قد  ً
ًيكون هلا ما يربرها من أسباب سـنفرد هلـا مبحثـا 
ًخاصا، أمـا أخطـاء التـاء املربوطـة فغـري مـربرة، 
وعندما يـضغط األسـتاذ عـىل زر حـرف اهلـاء يف 
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ًلوحة املفـاتيح فإنـه يكـون قاصـدا هـذا احلـرف
اهلمزات التي جتتمع كلهـا يف زر بالذات، بخالف 

 .واحد هو زر األلف
ُومع ذلك وجـدت يف رسـائل أسـاتذة اللغـة 
بعض األخطاء املتعلقة بالتاء املربوطة، وقـد جـاء 

: ، وهـو قولـه)ع. ع. ع(خطأ واحد لدى األستاذ 
: ، وهو قوله)ع. م(وخطأ لدى األستاذ ). الورقه(
).باملسنديه(


ما هذا النوع مـن األخطـاء فقـد خلـت منـه أ
رسائل اللغويني، حيث ال يوجد من بني األساتذة 
اللغـويني املــرصيني ضـمن عينــة البحـث ســوى 

.أستاذ واحد، وقد نجا بنفسه من هذه األخطاء


هذا النوع من األخطاء اإلمالئية ال عالقة لـه 
ء املربوطـة، باهلمزة، وال بالياء املـرصية، وال بالتـا

ًبل له عالقة أحيانا بالسهو، أو اخللـط بـني زريـن 
ســبعة، ) ٧(متجــاورين، وعــدد هــذه األخطــاء 

 :جاءت لدى كل من
) ٤(، حيث وردت يف رسـائله )ع. ع(األستاذ  •

، يمون )اخلامس(اخلمس : أربعة أخطاء، وهي
).احلبيب(، احلبسب )يف(، فب )يكون(

، وهـو ، ورد لديـه خطـأ واحـد)م. أ(األستاذ  •
.ويقصد بني الفقرتني): يب الفقرتني: (قوله

، ولديه خطـأ واحـد كـذلك، )ب. ع(األستاذ  •
).قيود(، ويقصد )قبود(وهو 

، ولديــه خطــأ واحــد، وهــو )ل. ي(األســتاذ  •

ً، والواو مكـررة سـهوا منـه، ويريـد )ووعليه(
).وعليه(

وهذا خمطط يوضح نسبة كل نـوع مـن أنـواع 
 :األخطاء اإلمالئية

األخطاء اإلمالئیة 

الھمزة  

الیاء المصریة

التاء المربوطة

أخرى  

 

 
بعـد هـذا التطـواف يف أنـواع األخطـاء التــي
ــه  ــذكر الوج ــة ن ــاتذة اللغ ــائل أس وردت يف رس
َاحلسن، ونسبة ما مل يقع فيه اخلطـأ، وهـو املتبقـي 

فقـد بلغـت نـسبة . بعد حساب األخطاء بأنواعها
، وهـــو جممـــوع  %٩١.٨٩الـــصواب اللغـــوي 
من األلفاظ األعجمية، ومن الكلامت التي خلت 

ــريات العاميــة، ومــن األخطــاء اللغويــة  التعب
والنحويــة واإلمالئيــة، وعــدد كلــامت الــصواب 

ألفـني ) ٢٢٠٨(كلمة من أصل )٢٠٢٩(اللغوي 
 .ّومئتني وثامين كلامت تكون جمموع رسائلهم كلها

وهذا جدول يتضمن إحـصاءات دقيقـة عـن 
 :رسائل أساتذة اللغة وما وقع فيها
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 :ّوإذا وازنا بني األداء اللغوي ألساتذة األدب بنظريه لدى أساتذة اللغة وجدنا النتائج اآلتية
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 :ومن خالل هذه املخططات البيانية يتضح الفرق بينهام بشكل أكرب
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ُلعل القارئ الكريم عجـب كـام عجبـت مـن َ ِ
قبله؛ لوقوع أخطـاء لغويـة ونحويـة وإمالئيـة يف 
مراسالت أساتذة جامعيني من أهل اللغة العربيـة 
ــن  ــت م ــا، وكــذلك عجــب وعجب ُأدهبــا ولغته َ

 وأسـاليب عاميـة يف ًاستخدامهم ألفاظا أعجميـة
 .اخلطاب

ولعله ييسء الظن هبم وبام يقدمونـه لطالهبـم 
من معلومات إذا كان هـذا حـاهلم يف مراسـالهتم 
فيام بينهم، فلو أن هذه املراسـالت وقعـت بيـنهم 
وبــني أنــاس مــن عامــة النــاس لقلنــا إن هــؤالء 
ــام  ــام جيــارون العــوام ويكلمــوهنم ب األســاتذة رب

ُام بينهم فال يعذرون فيها، يعقلون، أما رسائلهم في
والقارئ يتوقع منهم أنصع بيان، وأمجل أسلوب، 

 .وأفصح خطاب
ــن  ــوع م ــم املتن ــذا الك ــوع ه ــبب وق ــام س ّف ّ

 األخطاء؟
ال شك أن األستاذ املتخصص يف اللغة العربية 

ــة - ــصا يف األدب أو يف اللغ ــان متخص ــواء ك  -ًس
عارٌف بمعظم قواعد اللغة، بـصري بمـواطن الزلـل 

 وال إال أنك قد جتد لديه أخطاء يف مراسـالته،، فيها
جتد مثل هذه األخطاء يف مؤلفاته، وهذا دليل عىل 
ٌأن هذه األخطاء، أو كثريا منها عىل األقـل، عائـد  ً

 :َّإىل أسباب أخرى، نحاول أن نتلمسها فيام يأيت


ال جييد كثري من الناس التعامل : لوحة املفاتيح
ــاتيح اخلاصــة باهلــاتف اجلــوال، مــع لوحــة  املف

والسيام أساتذة اجلامعة الذين ال يصلون إىل مرتبة 
أستاذ جامعي إال انقىض شطر كبري من أعامرهـم، 
ّوهذا يعني أهنم يتحدرون مـن عـرص غـري عـرص 
التقنية، والقليل مـنهم واكـب التقنيـة ومـشى يف 

 .ُركاهبا، وأكره عىل التعامل معها
التقنية احلديثـة واألجهـزة ّوملا كان مستخدمو 

الذكية من األساتذة الذين قام هـذا البحـث عـىل 
رسائلهم فإنه ينبغي أخذ وضعهم املعـريف التقنـي 
ًبعـني االعتبـار، فكثــريا مـا كــان بعـض الــزمالء 

كيف أكتب اهلمـزة عـىل الـسطر؟ أيـن : (يسألني
 ...).أجدها؟ أين زر اهلمزة عىل ياء غري منقوطة؟

ــض ــصميم بع  لوحــات املفــاتيح يفكــام أن ت
ًاألجهزة الذكية قد يكون سببا يف حـدوث بعـض 
األخطاء غري املقصودة، سواء كانـت لوحـة ذات 
أزرار حمسوسة مـصنوعة مـن اللـدائن، أو لوحـة 

وبعضها، لضيق . مفاتيح إلكرتونية تعمل باللمس
ُاملساحة وصغر الـشاشة، دجمـت بعـض حروفهـا 

ــ ــف ال ــزر األل ــد، ك ــشاهبة يف زر واح ذي إذا املت
ُضغطت عليه مطوال يظهـر لـك أشـكال األلـف  ًَّ
املختلفة مع اهلمزة، وزر الياء الـذي إذا ضـغطت
ًعليه مطـوال ظهـرت لـك اهلمـزة عـىل يـاء غـري 
منقوطة، وختتلف هذه الوظـائف بـاختالف نـوع 

، Android(اجلهاز، ونـوع الربجمـة التـي بداخلـه 
Ios،Symbian.( 

سـواء –صغر حجم األزرار : تراكب احلروف
كانــت حمـــسوسة مـــصنوعة مـــن اللـــدائن، أو 

ً يؤدي دورا يف حدوث -إلكرتونية تعمل باللمس
َاألخطـــاء، فـــصغر األزرار يـــؤدي إىل تراكـــب  ِ
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احلروف، وعادة ما تكون أصابع الرجال أكرب مـن
أن يتسع هلا زر واحد فقط، فيـؤدي الـضغط عـىل 
زر ما إىل الـضغط عـىل زريـن أو أكثـر، وال ينتبـه 

ًغالبا إىل ما كتب إال بعد إرسال الرسالة، الكاتب 
 وهنا ال يملك إال أن يتمثل قول الـشاعر اجلـاهيل

 :)٣/٥٠، ١٩٩٨، البغدادي (كعب بن جعيل
ًفأصبحت ال أسطيع ردا ملا مىض ّ    

ْكام ال يرد الدر يف الرضع حالبه ُ ِّ َّ َّ
تفتقــر بــرامج : غيــاب برنــامج تــدقيق لغــوي •

 أو غريه من )WhatsApp(املحادثة الفورية كـ 
التطبيقات إىل برنامج تدقيق لغوي أو إمالئي، 
ِّأو حتى برجمة تنبه عىل حـدوث اخلطـأ دون أن 
ّتصححه، وغياب مثل هذه الربجميات يزيد من 
فرصة الوقوع يف األخطـاء، وإن كـان أسـاتذة 
اللغة العربية بغنى عن هذه الربجميات؛ إال أهنا 

ندما يكـون ّتنبههم عىل األقل حلدوث اخلطأ ع
.ًذهنهم منشغال بالفكرة


ــسري • ــل إىل الــسهولة والتي  والركــون إىل ،املي

، وأكاد أجزم أن معظم أخطـاء الكسل اللغوي
ًاألساتذة من هذا القبيـل؛ ألن كثـريا مـنهم ال 
يعوزهم الزاد املعريف اللغوي، بـل يميلـون إىل 
السهولة وعدم بذل مزيـد مـن اجلهـد، وكلنـا 

ك ما يبذل من جهد عند كتابة رسالة نصية، يدر
حيث تكثر عمليات التصحيح وإعادة الكتابـة 
ّمرارا حتـى يمـل املـرء ويرسـل الرسـالة عـىل  ً
ُالوجه الذي تكون عليـه، معـوال عـىل حـسن ًِّ

.ّتلقي القارئ وفهمه للمراد

، ٢٠٠٦جالل، ( إتاحة القراءة اليسرية للقارئ •
 إىل ُ، فمنــتج نــص الرســالة يميــل)٢٥ص 

التيسري عىل القارئ كـام مـال إىل التيـسري عـىل 
نفسه، فـالطرف اآلخـر مـن عمليـة التواصـل 
اللغوي مهم كذلك، واملرسل ال يريد أن تكون 
ُّكلامته متقعرة مغرقة يف التفصح، بـل يـسوقها  ِّ ُ
ســهلة ميــسورة تكــون مفهومــة بأقــل جهــد، 
ودون أن تستدعي تساؤل املتلقي عن أي كلمة 

 .مل يفهمها

وينطبـق هـذا الـسبب عـىل  :اجلاذبية والتـأثري •
 الذي عرضـنا لـه يف الكلامت األعجميةعنرص 

قائمــة األخطــاء التــي ظهــرت يف رســائل 
ــريا مــنهم مــن  ــزه كث ــت أن ًاألســاتذة، وإن كن ِّ
ًالوقوع هبذا البهرج، ولكنه عامـل يبقـى قـائام 
ّووارد االحتامل، إذ اإلنسان ميـال بطبيعتـه إىل 

از بميزات ال يملكها غريه، ومن ُّالتفرد واالمتي
ّثم حيصل منه ميل إىل النطق بكلامت تـنم عـن 
ثقافة أجنبية، وعمق معريف، سـواء كـان ذلـك 

ًموجودا فيه حقا أو متصنَّعا ً ً. 

حيث يف الذاكرة  املصطلحات األجنبية رسوخ •
ًتكون جاهزة عند االستدعاء من الذاكرة؛ نظرا 
ــي ــامت الت ــك الكل ــشديد، كتل ــشيوعها ال  ل

ـــت، (نـــستخدمها اليـــوم بكثـــرة، مثـــل  الن
 ...).Okالكمبيوتر، فيسبوك، 

ــق  • ــع تطبي ــل م ــة يف التعام ــساطة والعفوي الب
ألنه يضفي هالـة مـن اخلـصوصية ) واتساب(

ُواحلميمية التي تشعر املـستخدم بأنـه لـيس يف 
حمفــل علمــي، بخــالف تعاملــه مــع الكتــاب 
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ــارضة ــث . واملح ــائل "حي ــىل الرس ــب ع يغل
النص العفوي البـسيط، وتلـك القصرية طابع 

 عـىل الـنص مـن انالعفوية والبساطة تنعكـس
حيث عـدم العنايـة بمراجعـة الـنص وإعـادة 
النظر فيه؛ مما يوقع يف أخطـاء متعـددة يف بنيـة 

).١٠٣ ص ،ه١٤٢٩املحسني، ( "النص

نتعامـل بلهجاتنـا املحليـة طيلـة : تأثري العامية •

ــا، إال  ــا تقريب ــا يكــون يف املحــارضات ًيومن م
ــاءات الرســمية واملؤلفــات واألبحــاث  واللق

أمـا يف الـسوق . وغريها مـن اإلنتـاج املعـريف
واملسجد والشارع فنستعمل عاميتنـا أو عاميـة 
ُغرينا من الشعوب التي نساكنها، أو نمزج بني 

من هلجـات ) كوكتيل(ّالعاميتني فيخرج مزيج 
ًشتى، وكلها حتفر عميقـا يف وجـداننا  اللغـوي ّ

وذاكرتنا ونفسيتنا وضمرينا، فتكون أقـرب إىل 
لساننا وأصابعنا عنـد إنتـاج الكـالم املنطـوق 
واملكتوب من اللغـة الفـصيحة، فتتـدفق عـىل 
ألسنتنا وتنساب عىل أصـابعنا مالئـة شاشـات 
األجهزة الذكية بسيل مـن اللهجـات العاميـة 
ًالتــي نطعمهــا أحيانــا بكلــامت فــصيحة كلــام  ّ

.ا أساتذة يف اللغة العربيةتذكرنا أنن
الثقافة املعلوماتية التي اجتاحـت املجتمعـات  •

ًت دورا َّالعربية منذ تسعينات القرن املـايض أد
ـــة،  ـــصطلحات األجنبي ـــام يف شـــيوع امل ًمه

) WhatsApp(فاملتحـــدث عـــرب تطبيـــق "
يستخدم املصطلحات املعلوماتية األجنبية دون 

لعربيـة، البحث عن تعريبها أو مـا يعادهلـا يف ا

عىل الرغم يف بعض األحيان من وجود كلامت 
مركز امللك عبد اهللا بـن عبـد العزيـز ( "مرادفة

ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــدويل خلدم ، ص ٢٠١٤ال
٢٠٠.(


ًذكــرت ســابقا عنــد احلــديث عــن األســباب 
التقنيـة أن أســاتذة اجلامعــة ال يــصلون إىل مرتبــة 

 من أعامرهـم، أستاذ جامعي إال انقىض شطر كبري
وهذا يعني أهنم باتوا يف خريف العمـر، وصـاروا 
عرضة أكثـر مـن أي وقـت مـىض ملجموعـة مـن 
ُّاألمراض التي تعرض لكبار الـسن، مـع متيـزهم 
بمجموعة من األمراض التي ترافق مهنة التعليم، 
ــب  ــل يف الكت ــتغراق الطوي ــستدعيه االس ــا ي وم
والكراسات وبطاقات البحث وشاشات احلاسب 

راجعة إجابات الطالب عىل عالهتا، وما جتلب وم
من أمراض جسدية ونفسية، فتكثر فيهم أمـراض 
... الضغط والسكري والزهايمر وضعف البـرص

مما يعنـي قـدرة حمـدودة عـىل إبـصار احلـروف يف 
أزرار صغرية، فإذا أضفنا هذا كله إىل عدم معرفـة 
ًكثري منهم بالتقنية صار وقـوعهم يف اخلطـأ مـربرا  َّ

 درجــة كبــرية، والســيام تلــك األخطــاء التــي إىل
تــسمى باملطبعيــة، وبــام أهنــم يتعــاملون هنــا مــع 
شاشات تعمل باللمس ال مع مطابع، فـيمكن أن 

.نسميها أخطاء إصبعية

ــأث • ــصحافةُّت ــة ال ــه :ر بلغ ــن بيئت ــسان اب  اإلن

ًوجمتمعه، وال يكون إنسانا سـويا إذا مل يـؤثر يف  ً
ر به، ومما يكثر احتكاك اإلنسان بـه حميطه ويتأث
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يف جمتمعــه الــصحافة املقــروءة، بــصورتيها
ومعـروف أن للـصحافة . املطبوعة واإللكرتونية

لغتها وتعبرياهتا اخلاصة هبا، وقد شاعت أخطـاء 
كثــرية عــىل ألــسنة الــصحفيني وأقالمهــم حتــى 
ّألفت املؤلفات يف أخطـاء الكتـاب واإلذاعيـني،  ُ ّ ُ

أخطاء اللغـة ( أمحد خمتار عمر كتاب الدكتورمثل 
ّالعربية املعارصة عند الكتاب واإلذاعيني ومـن . )ُ

وهـذا ينـسحب عـىل أفـراد : (أمثلة ذلك قـوهلم
وقد حيدث أن يتأثر املرء بلغة هـؤالء ). املجموعة

الصحفيني بسبب طول العهـد، ومالزمـة قـراءة 
الصحف واملجالت، فتترسب هذه األخطـاء إىل 

سـتاذ اجلـامعي املتخـصص الوجدان اللغوي لأل
 إىل يـده ولـسانه عنـد يف اللغة العربية، فتنساب

.أول سانحة
 شاعت جمموعة من األخطاء :تأثر بلغة الرتمجة •

الناجتة مـن الرتمجـة مـن اللغـات األجنبيـة إىل 
العربية، وألن املرتمجني ال يكونون متخصصني 
ًغالبا يف اللغة العربيـة، ويكـون إتقـاهنم للغـة 

رب من إتقـاهنم للعربيـة، فـإن هـذا األخرى أك
ــؤدي إىل امــتالء املرتمجــات  َالعــرج اللغــوي ي َ

أنـا : (بأخطاء لغوية متنوعة، مـن مثـل قـوهلم
وهذه ترمجة حرفية للتعبـري ...). كمثقف أقول

ًوكثريا ما ). I as a cultured say(اإلنجليزي 
يتأثر املتخصصون يف اللغة العربية بام يقـرؤون 

َوصـومة بـالعرج اللغـوي من كتـب مرتمجـة م
ُالذي ابتالها به مرتمجـون عـرج، فانتقـل هـذا 
ــة  ــوي إىل املتخصــصني يف العربي ــرج اللغ َالع

. أنفسهم

ً ال يعدم املتخصص تأثريا من :تأثر بالتخصص • َ
ُّطرف ختصصه، فاألدباء يميلـون إىل التـسمح  َ َّ

ُّوالتجوز، ويعجبهم حديث  َ  )افعل وال حـرج(َّ
ــسائي( ــل )٤/١٩٧، ٢٠٠١، الن ــرتاهم أق َّ، ف

ًحرصا عـىل إقامـة قواعـد اللغـة العربيـة مـن 
نظرائهم اللغويني الـذين يتمـسكون بأهـداب 
اللغة وقواعدها، وإين ألعرف املتخصص مـن 
ًلغته وما يميـل إليـه فيهـا، فإمـا أن أراه زميتـا  ِّ
ًمتمــسكا بقواعــد اللغــة، أو أراه منطلقــا عــىل  ً

ب ال سجيته يطلـب املعنـى ال القاعـدة، واللـ
تغلب عىل نصوصه ورسـائله وإنتاجـه . القرش

اللغــوي كلــامت ناعمــة رقيقــة تغلــب عليهــا 
أما ... العفوية واالنطالق والشاعرية والرهافة

ُّاألول فرتاه ينحت من صخر، مهه عدم الوقوع 
يف اخلطأ، وتغلب عـىل لغتـه تعبـريات النحـاة 
وألفاظهم وأساليبهم، شعاره أن يـسلم اللفـظ 

ِوإن فنيت   .الفكرة يف سبيل سالمتهَ

ــة والوســيلة • ــة يف : الغاي ــؤثر الغاي ــا ت ــريا م ًكث
الوســيلة، وألن اهلــدف األول مــن اســتخدام 

املــضمون اللغــة هــو التواصــل اللغــوي فــإن 
،  املـرادة بـذاهتاهو الغايةًغالبا ما يكون املعريف 

، ومــن أجــل ذلــك تــؤثر الـسالمة اللغويــةال 
 اللغـة يف ُالغاية يف الوسيلة، ويـضحى بـسالمة

سبيل إدراك غاية التواصـل، والسـيام إذا كـان 
ًاملتلقي ليس مهتام باللغة وقواعدها فإن املرسل 
يراعي حاجات املتلقي ويدرك هذا منه، فيعمد 

 .إىل الغاية دون مراعاة الوسيلة

وقليـل –أعرتف هنـا : صعوبة اإلحاطة باللغة •
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 أن هناك أخطاء كنت أقع فيها ومل -من يعرتف
إال بعد أن كتبت هذا البحث، وراقبت أدركها 

.السلوك اللغوي لآلخرين
كثرية هي األخطاء التي يقع فيهـا أهـل اللغـة 
ًدون أن يدركوا أهنم يرتكبـون خطـأ، وكثـريا مـا 
ًخيطئ متخـصص متخصـصا، وكثـريا مـا يقـال ً ٌِّ :

ُ؛ خروجــا مــن خــالف حمــرج)جيــوز الوجهــان( ً
 رسـالة لزميلني التقيا يف حمفل علمـي، أو مناقـشة

ماجستري أو دكتوراه، والسيام حني يتعلـق األمـر 
ــة، كتعــدي الفعــل  ــشائكة أو اخلالفي باملــسائل ال
بنفسه أو بحرف اجلر، وهـل هـذه الكلمـة عربيـة 
ــىل  ــتامد ع ــوز االع ــل جي ــة، وه ــيلة أم معرب أص
ــد  ــزم بقواع ــة أم نلت ــة القديم ــات العربي اللهج

 ًوقواعد النحاة نفسها تتعـارض أحيانـا... النحاة
مع نصوص قرآنية ونبوية وشـعرية، مثـل املـسألة 

، فـرغم ختطئـة )أكلوين الرباغيـث(املشهورة بلغة 
النحاة هلذه اللغة إال أن الواقع اللغوي يثبـت أهنـا 
وردت يف القــرآن واحلــديث النبــوي والــشعر 

 :ففي القرآن. العريب
M 8  9 : ;  L  )ــــاء . ] ٣، :األنبي

M + , - . 0/ L :وقوله تعاىل
ـــدةا( ـــوي. ] ٧١: ملائ : وجـــاء يف احلـــديث النب
ِيتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهـار" ٌ ٌِ"
ـــن، ( ـــن امللق ـــزلن "و. )٦/١٧٨، ٢٠٠٨اب َيعت

َّاحليض املـصىل ُ َّ . )٧٨/ ٦ ،م١٩٣٧ الكرمـاين،( "ُ
ٍما اغربتا قدما عبد يف سبيل اهللا"و َ َ َّ ابـن امللقـن،("َ

لـصلت وقال أمية بـن أيب ا. )١٧/٣٩٥، ٢٠٠٨
 :)٤٨ ص ،١٩٣٤أمية بن أيب الصلت، (

ِيلومونني يف اشرتاء النَّخيـ َ ُ ُ َ   
ُّفكله ِـل أهيل ــ ُذلــَم يعــُ ِ 

ومما يرد يف هلجاتنا العامية ولـه أصـل فـصيح 
 :)٦٨، ص ١٩٧٩جمنون ليىل، (قول جمنون ليىل 

     ُّولو أحدقوا يب اإلنس واجلن كلهم
ُلكي يمنعوين أن أجيك جليت ِ ِ 

لغــة أكلــوين : ا البيــت ظاهرتــان مهـاويف هـذ
الرباغيث، وظاهرة تسهيل اهلمز التي نـرى أثرهـا

ومن ثم يعرس عـىل كثـري مـن ). ُجيت(يف العامية 
ــتعامل  ــني االس ــز ب ــة التميي املتخصــصني يف اللغ
ــن  ــيام م ــاطئ، والس ــتعامل اخل ــصيح واالس الف

 .ختصصوا يف األدب وابتعدوا عن اللغة والنحو
 

طــواف يف رســـائل الـــزمالء بعــد هـــذه الت
واخلــوض يف تفــصيالهتا ومعــايري اللغــة ومــدى 
التزامها هبا نـصل إىل خامتـة البحـث لنـستعرض 
أبرز ما وصلنا إليه من نتائج، فقد كان من أهدافنا 
سرب مدى التزام كل مـن أسـاتذة اللغـة وأسـاتذة 
األدب بمعــايري اللغــة والــصواب اللغــوي يف 

ق واتـس اب بـشكل رسائلهم املتبادلة عـرب تطبيـ
عفـوي دون شــعور بــأن رســائلهم مراقبــة وأهنــا 
ستكون عرضة لدراسة معيارية فيبادروا حتـسينَها 
ــا نــصل إىل مــا  َوجتويــد مــستواها اللغــوي، وهن
توصلنا إله من نتائج وفق ما وضـعنا مـن معـايري 

   :ُّأمهها التزام األساتذة باآليت
.عجميةاأللفاظ جتنُّب استخدام األ -١
 .األلفاظ العاميةستخدام جتنُّب ا -٢
 .األخطاء اللغويةجتنُّب  -٣
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 . األخطاء النحويةجتنُّب -٤
أخطاء : ، وتتجىل يف األخطاء اإلمالئيةجتنُّب -٥

أخطاء الياء ، وأخطاء التاء املربوطة، واهلمزة
.خرىاألخطاء ، وجمموعة من األاملرصية

وجـدنا أن أساتذة األدب وبعد فحص رسائل 
، وهـو %٨٦.٨٤غت قد بلنسبة الصواب اللغوي 

ــاظ  ــن األلف ــت م ــي خل ــامت الت ــوع الكل جمم
األعجمية، ومن التعبريات العامية، ومن األخطاء 
ــامت  ــدد كل ــة، وع ــة واإلمالئي ــة والنحوي اللغوي

ـــوي  ـــصواب اللغ ـــت ) ٧٤٦(ال ســـبعمئة وس

ثامنمئـة وتـسع ) ٨٥٩(وأربعون كلمة مـن أصـل 
   .ّومخسني كلمة تكون جمموع رسائلهم كلها

وجـدنا أن أساتذة اللغـة ئل وبعد فحص رسا
، وهو  %٩١.٨٩قد بلغت نسبة الصواب اللغوي 

ــاظ  ــن األلف ــت م ــي خل ــامت الت ــوع الكل جمم
األعجمية، ومن التعبريات العامية، ومن األخطاء 
ــامت  ــدد كل ــة، وع ــة واإلمالئي ــة والنحوي اللغوي

ــوي  ــصواب اللغ ــن أصــل  )٢٠٢٩(ال ــة م كلم
ــون ) ٢٢٠٨( ــامت تك ــامين كل ــني وث ــني ومئت ّألف

 .جمموع رسائلهم كلها

ــا  أســباب وقــوع األخطــاء يف رســائلثــم بينّ
ّ وقدرنا أهنا يمكن أن تكـون أساتذة اللغة واألدب

 :ناجتة عن أحد األسباب اآلتية
.أسباب تقنية -١
.أسباب نفسية -٢
.أسباب اجتامعية -٣

.أسباب صحية -٤
.، وهذه قليلة بحكم التخصصأسباب علمية -٥

وال يسعنا يف ختام هـذا البحـث إال أن نـدعو 
اهللا أن يوفقنا ملزيد من األبحـاث خلدمـة العربيـة، 
ويوفق الباحثني لفتق موضـوعات معـارصة فيهـا 
َالكثري من احليوية والعالقة املاسة بحيوات الناس  َ ّ
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وواقعهم املعيش، واالبتعاد عـن اجـرتار بحـوث
اهللا اهلادي ّعفا عليها الزمن، وقلت فيها الفائدة، و

إىل سواء السبيل، وآخر دعوانـا أن احلمـد هللا رب 
.العاملني
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