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واق�������ع ال���ن�������ش���اط ال����ل����غ����وي يف 
م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي

كلمة المركز

يجتهـــد مركـــز امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيـــز الـــدويل خلدمة اللغـــة العربية 
يف العمـــل يف جمـــاالت متعددة حتقق تعميـــق الوعي اللغوي علـــى امل�شتويات املختلفة 
)االجتماعيـــة والعلمية/ االأهلية والر�شميـــة( ؛ وذلك لل�شمو باللغة العربية، وتر�شيخ 
مناف�شتهـــا للغات احل�شارية يف العامل، وتعميق قيادتهـــا الدينية والتاريخية ل�شعوب 

�شتى يف اأنحاء املعمورة.

 وامتـــدادا لذلـــك. ين�شط املركز يف جمـــال الن�شر، م�شتقطبـــًا االأعمال العلمية 
اجلـــادة وفق الئحـــة معتمدة منّظمة لذلك، كما ين�شط يف جمـــال التاأليف من خالل 
ا�شتكتاب جمموعة كبرية من الباحثني ؛ لتاأليف عدد متنوع من االإ�شدارات النوعية 
املقـــروءة التي تعالـــج عنوانـــاٍت يقتن�شها املركز، ويلفـــت االنتباه اإليهـــا، ويعلن من 
خاللهـــا الفر�ـــض املمكنة خلدمـــة اللغة العربيـــة يف املجاالت املختلفـــة، ملّبيًا بذلك 
احلاجـــات التـــي يلم�ض املركز تطّلع املكتبة اللغوية العربيـــة اإليها، والفتًا االأنظار اإىل 
اأهميـــة التعمق فيهـــا بحثيًا، وا�شتك�شاف مـــا ميكن عمله تنفيذيـــًا يف هذه املجاالت. 
وي�شعـــد املركز بـــاأن ا�شتقطب يف املرحلة االأوىل من هذا امل�شـــروع ما يربو على مئتي 
عًا دائـــرة امل�شاركة حمليـــًا وخليجيا وعربيا واإ�شالميـــا وعامليا، ومنّوعًا  باحـــث، مو�شِّ
م�شـــارات البحـــث الرئي�شية والفرعية، ومنفتحـــا على كل ما من �شاأنـــه خدمة اللغة 

العربية بجميع الو�شائل واالأطر.   

وميّثـــل هـــذا الكتـــاب واحدا من الكتـــب التي �شـــدرت �شمن �شل�شلـــة )مباحث 
لغويـــة( يحتـــوي عددا من االأبحـــاث الأ�شاتذة مرموقني؛ ا�شتجابوا ملـــا راآه املركز من 

احلاجة اإىل التاأليف حتت هذا العنوان، وبادروا اإىل ذلك م�شكورين.
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وتـــوّد االأمانـــة العامـــة اأن ت�شيد بجهد ال�شـــادة املوؤلفني، وجهد حمـــرر الكتاب، 
ومديـــر هـــذا امل�شروع العلمي علـــى ما تف�شلوا به مـــن التزام علمـــي ال ي�شتغرب من 
مثلهـــم، وقـــد ترك املركـــز للمحرر م�شاحة وا�شعـــة من احلرية يف اختيـــار الباحثني 
وو�شـــع اخلطة العلمية - بالت�شـــاور مع املركز -؛ �شعيـــًا اإىل حتقيق اأق�شى ما ميكن 
حتقيقه من االإفادة العلمية، مع االأخذ باالعتبار اأن االآراء الواردة يف البحوث ال متثل 
راأي  املركـــز بال�شرورة، ولكنها من جملـــة االآراء العلمية التي ي�شعد املركز باإتاحتها 
للمجتمـــع العلمـــي وللمعنيني بال�شاأن اللغـــوي لتداول الراأي ، وتعميـــق النظر، ونلفت 
انتبـــاه القـــارئ الكـــرمي اإىل اأن ترتيب اأ�شمـــاء املوؤلفني على الغـــالف موافق لرتتيب 
ل املحرر - م�شكورا-  اأبحاثهـــم يف الكتاب، وهي خا�شعة للروؤية املنهجية التـــي تف�شّ

باقرتاح خطتها.

وال�شكـــر والتقديـــر الوافـــر ملعـــايل وزيـــر التعليم امل�شـــرف العام علـــى املركز، 
الـــذي يحث على كل ما من �شاأنه تثبيت الهوية اللغويـــة العربية، ومتتينها، وفق روؤية 
ا�شت�شرافية حمققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة، وميتد ال�شكر ملعايل نائبه، ولل�شادة 

اأع�شاء جمل�ض االأمناء نظري الدعم والت�شديد الأعمال املركز.

والدعـــوة موّجهة جلميـــع املخت�شني واملهتمـــني بتكثيف اجلهود نحـــو النهو�ض 
بلغتنا العربية، وحتقيق وجودها ال�شامي يف جماالت احلياة. 
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واق�������ع ال���ن�������ش���اط ال����ل����غ����وي يف 
م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي

مقّدمة المحّرر 

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد وعلى اآله الطاهرين 
َجى اأجمعني. و�شحبه م�شابيح الدُّ

اأمـــا بعد، فاإن الوقـــت قد حان ال�شتثمار االإمكانـــات التفاعلية لو�شائل التوا�شل 
االجتماعـــي احلديثـــة )تويـــرت والفي�ض بوك واليوتيـــوب والوات�ـــض اأب( خلدمة اللغة 
العربية، وا�شتثمار قدرتها على التفاعل االإيجابي الن�شط من خالل التوا�شل الكامل 
عرب املكان والزمان، مما مل يتحقق الأهل اللغة يف ع�شورها الزاهية، ففتحت ملحبي 
العربيـــة واأ�شاتذتها اأبواب الدر�ض والروايـــة والتحليل والتاأ�شل والت�شويب والتعريب 
واملناق�شـــة اليومية، وتبادل اخلربات وتعليم املبتدئني واإر�شادهم، فجاءت فكرة هذا 
امل�شـــروع اأعني ا�شتثمـــار مواقع التوا�شـــل االجتماعي خلدمة اللغـــة ور�شد  الن�شاط 
اللغـــوي بهـــا لفتة ذكية من مركز امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة 

العربية، 

وجاء م�شروعنا هذا باقرتاح وتخطيط من اأمانة املركز، بعنوان :

واقع الن�شاط اللغوي على مواقع التوا�شل الجتماعي
تويرت اأمنوذجا

وُكلفُت باإعداد خطة امل�شروع واقرتاح باحثيه اخلم�شة، وحترير مادته النهائية 
ومراجعتها، واالأ�شراف الكامل عليه، و�شارك يف اإعداده باحثون واعدون من �شبابنا 

االأكادميي، وهم االأ�شاتذة الف�شالء: 
11 الدكتور/1مكني1بن1حوفان1القرين1)من1جامعة1الباحة(.
21 الأ�ستاذ/1بدر1بن1عائد1عواد1الكلبي1)باحث1دكتوراه1باجلامعة1الإ�سالمية(.
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31 الدكتور/1م�سعان1بن1نازل1عو�ض1اجلابري1)من1جامعة1الطائف(.
41 الأ�ستاذ/1علي1بن1عبد1العزيز1علي1اجلبيالن1)من1جامعة1الإمام1حممد1بن1�سعود(.
51 الدكتور/1عبداهلل1اأحمد1القلي�سي1)من1جامعة1احلديدة1باليمن(.

وكان لهـــوؤالء الباحثني الف�شل االأكرب – بعد اهلل - يف اإعداد هذا امل�شروع بهذه 
ال�شورة. وراأينا اأن يكون يف خم�شة ف�شول، يكتب كل باحث يف ف�شال واحًدا منها.

 اخلطة التف�شيلية للم�شروع:
املقدمة تت�شمن و�شَف امل�شروِع وعمَل الفريق البحثي واأهداَفه.

الف�شــل الأول: ن�شــاط الت�شحيــح اللغــوي يف و�شائــل التوا�شــل الجتماعي 
)تويرت اأمنوذجًا( )اأعده د. مكني بن حوفان القرين( 

• املبحث االأول: الت�شحيح اللغوي املت�شل باالأ�شوات يف موقع "تويرت".	
• املبحث الثاين: الت�شحيح اللغوي املت�شل باالأبنية يف موقع "تويرت".	
• املبحث الثالث: الت�شحيح اللغوي املت�شل بالنحو يف موقع "تويرت".	
• املبحث الرابع: الت�شحيح اللغوي املت�شل بالداللة يف موقع "تويرت".	
• املبحث اخلام�ض: اأبرز احل�شابات اخلادمة ومنهجها يف الت�شحيح اللغوي.	

• اخلامتة واأبرز النتائج.	

الف�شل الثاين: ن�شاط اللهجات و�شناعة املعجم يف موقع تويرت: 
 )اأعده اأ.بدر بن عائد الكلبي( 

مدخل: نبذة تاريخية موجزة للتعريف بال�شناعة املعجمية.

• املبحـــث االأول: اأهـــم مظاهـــر ال�شناعـــة املعجميـــة يف مواقـــع التوا�شـــل 	
االجتماعي

• املبحث الثاين: اأثر ال�شناعة املعجمية يف مواقع التوا�شل االجتماعي	
• املبحث الثالث: مناذج لل�شنعة املعجمية	
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• املبحث الرابع: مناذج للهجات الف�شيحة 	
• املبحث اخلام�ض: اأبرز احل�شابات اخلادمة ومنهجها يف ال�شنعة املعجمية	
• اخلامتة والنتائج والتو�شيات	

الف�شل الثالث: واقع اخلط والإمالء يف موقع تويرت
)اأعده د. م�شعان بن نازل اجلابري( 

• املبحث االأّول: الر�شم االإمالئي يف تويرت )و�شف الواقع(	
• املبحث الثاين: دعوات تي�شري االإمالء، و�شداها يف تويرت	
• املبحث الثالث: الن�شاط االإمالئي يف تويرت	
• املبحث الرابع: موقف بع�ض الباحثني يف تويرت من معيارّية الر�شم االإمالئي.	
• املبحث اخلام�ض: فل�شفة بع�ض الباحثني يف تويرت ملعيارّية الر�شم االإمالئي.	
• املطلب ال�شاد�ض: تويرت والوعي االإمالئي .	
• دين	 املبحث ال�شابع: اأ�شباب ال�شعف االإمالئي يف نظر املُغرِّ
• املبحث الثامن: عالج ال�شعف االإمالئي كما يراه املغّردون.	
• اخلامتة والنتائج والتو�شيات	

الف�شل الرابع: ن�شاط التعريب وامل�شطلحات العلمية يف موقع تويرت 
)اأعده اأ. علي بن عبدالعزيز اجلبيالن( 

• املبحث االأول: نبذة عن تاريخ التعريب قدميا وحديثا.	
• املبحث الثاين: احلاجة للتعريب وتداول امل�شطلح العربي يف الع�شر احلديث.	
• املبحـــث الثالث:جهود التعريب يف ع�شر االإنرتنـــت ومواقع التوا�شل ودور 	

التقنية يف بّث امل�شطلح.
• املبحث الرابع: اأبرز احل�شابات اخلادمة ومنهجها يف التعريب.	
• املبحث مناذج من التعريب يف تويرت.	
• اخلامتة والنتائج والتو�شيات	
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الف�شل اخلام�س: ح�شابات لغوية ناجحة على موقع تويرت :
)اأعده د. عبداهلل بن اأحمد القلي�شي(

• املبحث االأول: اأهمية احل�شابات االإلكرتونية التوا�شلية يف رفد اللغة العربية:	
اأهمية مواقع التوا�شل االجتماعي. -
اأهمية التعريف بالعربية يف مواقع التوا�شل االجتماعي وح�شابات ال�شبكة. -

• املبحث الثاين: ميدان الدرا�شة ) موقع تويرت ( وخ�شائ�ض لغته التوا�شلية:	
منهج الدرا�شة. -
البيئة التطبيقية: )تويرت: نظرة �شريعة(. -
طبيعة التوا�شل االجتماعي يف تويرت. -

• املبحث الثالث: احل�شابات اخلادمة للغة العربية يف موقع تويرت ) درا�شة ونقد (:	

ت�شنيف ح�شابات تويرت.
ح�شابات خادمة للغة العربية والتعريف بها .

عوامل م�شاعدة على جناح احل�شاب.
اأبرز احل�شابات اخلادمة للغة العربية يف موقع تويرت:

اأوال: ح�شابات تعليم العربية لغري الناطقني بها.
ثانيا: ح�شابات مهمة خلدمة الباحثني يف جمال اللغة العربية.

ثالثا: ح�شابات تعريفية توعوية.
رابعا: ح�شابات متخ�ش�شة بعلم من علوم العربية.

خام�شا: ح�شابات متخ�ش�شة بتعليم االأطفال.
مناذج من التغريدات.
النقد والتحليل العام.

النتائج والتو�شيات.
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ومبنا�شبـــة االنتهـــاء من اإعداد هـــذا امل�شروع اأتقدم ب�شكـــري اجلزيل لزمالئي 
الباحثني الذين بذلوا جهدا طيبًا يف الكتابة يف مو�شوع جديد يت�شل بحياتنا اليومية 
الع�شريـــة، وال�شكر قبـــل ذلك ملركز امللك عبـــداهلل بن عبدالعزيـــز الدويل خلدمة 
اللغـــة العربية ممثال يف اأمينـــه الدكتور عبداهلل بن �شالـــح الو�شمي، على ما يقدمه 
للمركـــز واللغـــة العربية من خدمات واأفـــكار ع�شرية لها �شاأنهـــا املحمود يف حماية 

لغتنا والنهو�ض بها. 

املحّرر
اأ.د. عبد الرزاق بن فراج ال�شاعدي
اجلامعة الإ�شالمية - املدينة املنورة

25/ 1/ 1436هـ
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الفصل األول

ن�شاط الت�شحيح اللغوي يف موقع تويرت

د. مكني بن حوفان اآل حم�شن القرين)*( )1(

اأ�شتاذ اللغويات امل�شاعد بجامعة الباحة 1)*(
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تمهيد

مـــن املعلوم اأن حركـــة الت�شحيـــح اللغوي بداأت منـــذ القرن الثـــاين الهجري، 
وُيَعـــدُّ كتاب "ما تلحن فيـــه العامة" لالإمام الك�شائي )189هــــ( )1( باكورة املوؤلفات 
يف الت�شحيـــح اللغـــوي، ثم توالت بعده جهـــود التاأليف مبينة ما يقـــع فيه النا�ض من 

اأغالط.

وقـــد كان هدف هـــذه املوؤلفات خدمـــة العربية الف�شحى، وتقـــومي األ�شنة العامة، 
وت�شحيـــح اأغالطهم؛ ولذا عربوا عنها بعناوين، منها: اإ�شالح املنطق، وتثقيف الل�شان 

وتلقيح اجلنان، وتقومي الل�شان، وت�شحيح الت�شحيف وحترير التحريف ....اإلخ.

ويف الع�شـــر احلديث ازدهرت حركة الت�شحيح اللغوي ازدهارًا وا�شعًا، وكرثْت 
ة")2(   املوؤلفات املنبهة على االأغالط اللغوية، وكان اأولها كتاب "ك�شف الطرة عن الغرَّ

الأبي الثناء االألو�شي )1270هـ(.

وا�شتغرقـــت جهـــود الت�شحيـــح اللغوي لـــدى علمائنـــا القدامـــى واملحدثني ما 
خالـــف العربية الف�شحـــى يف االأ�شوات، اأو يف ال�شيغ، اأو يف تركيب اجلملة وحركات 

االإعراب، اأو يف داللة االألفاظ )3( .

)1(1 الك�شائـــي، اأبـــو احل�شن علي بـــن حمزة: ما تلحن فيـــه العامة، حتقيق: رم�شـــان عبد التواب، 
مكتبة اخلاجني بالقاهـرة ودار الرفاعي بالريـا�ض، ط1، 1982م.

)2(1  يف "ك�شف الطرة عن الغرة" تعّقب االألو�شي اأوهام احلريري يف كتابه "درة الغوا�ض"، و�شّجل 
مالحظات، واأ�شاف معلومات، ورتبه على حروف الهجاء لت�شهل مراجعته.

)3(1 عبـــد التـــواب، رم�شان: حلن العامة والتطـــور اللغوي، مكتبة زهراء ال�شـــرق، القاهرة، ط 2، 
2000م، �ض 13 .
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ويف ع�شرنا احلايل ع�شر ثورة املعلومات واالت�شاالت ُتْبَذل اجلهود لت�شحيح 
و"الفي�ض  انحرافات اال�شتعمال اللغوي، عـــرب و�شائل االت�شال احلديثة،كـــ"تويرت"، 

ونحوها. و"الويب"،  بوك"، 

ويف هـــذا اجلـــزء من هـــذا البحث �شاأحـــاول اإطـــالع القارئ الكـــرمي على تلك 
اجلهود وذلك احَلراك الرامـــي اإىل املحافظة على �شالمة اللغة، يف اأ�شواتها واأبنية 

مفرداتها وتراكيبها وداللة األفاظها. 

ِديـــن يف "تويرت" يذكـــرون اخلطاأ ويبينون  ـــه القارئ الكـــرمي اإىل اأن املـَُغرِّ واأُنبِّ
ال�شـــواب، دون عـــزٍو اإىل م�شدر اأو مرجع يف االأمر الغالـــب، ومهمتي – هنا - ذكر 
ه مـــا اأمكن، اإ�شافـــة اإىل حتليله  ِدهـــم، ثم توثيقه مـــن َمظانِّ بع�ـــض مـــا ورد يف ُمْغرَتَ
وت�شنيفـــه علـــى نحٍو اأرجو اأن يكون فيـــه ما ُيَجلِّي اأبعاد ن�شـــاط الت�شحيح اللغوي يف 

و�شائل التوا�شل االجتماعي )تويرت اأمنوذجًا(.

و�شيكون تناويل للت�شحيح اللغوي يف موقع تويرت، َوْفق املباحث الآتية: 
املبحث االأول: الت�شحيح اللغوي املت�شل باالأ�شوات يف موقع "تويرت".  -

املبحث الثاين: الت�شحيح اللغوي املت�شل باالأبنية يف موقع "تويرت".  -
املبحث الثالث: الت�شحيح اللغوي املت�شل بالنحو يف موقع "تويرت".  -

املبحث الرابع: الت�شحيح اللغوي املت�شل بالداللة يف موقع "تويرت".  -
املبحث اخلام�ض: اأبرز احل�شابات اخلادمة ومنهجها يف الت�شحيح اللغوي.  -

اخلامتة واأبرز النتائج.  -

َق اإىل اخلري وال�شواب، وخدمة لغة الكتاب.  اأ�شاأل اهلل – عزَّ وجلَّ – اأن ُيَوفِّ
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المبحث األول

الت�شحيح اللغوي املت�شل بالأ�شوات يف موقع تويرت

يق�شـــد البحـــث بالت�شحيـــح املت�شل باالأ�شـــوات: ت�شحيح االأغـــالط التي تقع 
يف اأ�شـــوات العربيـــة )ال�شوامت( وحركاتها )ال�شوائت(، ومـــا يعرتيها من اإبدال، 

وحذف، واإ�شافة، وغريها )1(.

وقد اتخذ ن�شاط الت�شحيح اللغوي املت�شل باالأ�شوات يف موقع "تويرت" اأ�شكااًل 
متعـــددة علـــى الرغم من قلتـــه بالن�شبـــة لن�شاطـــات الت�شحيح االأخـــرى: النحوية، 

وال�شرفية، والداللية.

وفيمـــا يلي اأذكر َطَرفًا من اأ�شكال ن�شاط الت�شحيح املت�شل باالأ�شوات يف موقع 
"تويرت":

اأوًل/ الإبدال: ومنه اإبدال حرف بحرف، اأو حركة باأخرى.
اأ/1اإب���دال1احل���روف: وممـــا ورد يف موقـــع "تويـــرت" من ت�شحيـــح اإبدال حرف 

بحرف ما يلي:

د اأنهم يقولون: "نفاذ الكميـــة" )2( ، بالذال مبعنى انتهائها،  ورد يف املــُْغـــرَتَ 	•
وال�شواب "نفاد" بالدال، قال تعاىل: چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ )3( ، اأي 

)1(1 ينظـــر: جا�شـــم، علي جا�شـــم: نظرية حتليل االأخطـــاء يف الرتاث العربي، جملـــة جممع اللغة 
العربية االأردين، العدد: 7، �ض 169 .

.  Trqeesh@ :2(1 من احل�شابات التي اأوردته: ترقي�ض(
)3(1 �شورة �ض، اآية: 54 .
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ما له من فناء )1(. اأما "نفاذ" فمادتها "َنَفَذ"، ُيقال: َنَفَذ ال�شهم ينُفذ ُنفوذًا وَنفاذًا: 
ميَّة وخرج منها )2(. خرق الرَّ

م فاإن ال�شواب اأن ُيقال: َنِفَد الزاُد وغرُيه َيْنَفُد َنفادًا، اأي فني  وبناء على ما تقدَّ
ة  فاذ": خرق الرميَّ اُد"؛ الأن معنى "النَّ وذهـــب وانقطع، وال ي�شـــح اأن ُيقال: "َنَفَذ الزَّ

واخلروج منها )3( ، ال الفناء واالنقطاع.

• ْيـــه" )4(  بالهـــاء، وال�شـــواب "َلبَّْيك" 	 د اأنهـــم يقولـــون: "َلبَّ ورد يف املــُْغـــرَتَ
ـــْي" اأن يلـــزم االإ�شافة اإىل �شمـــري املخاطب،  بالـــكاف؛ الأن االأ�شـــل يف"َلبَّ
ْت اإ�شافته اإىل �شمري  ْيَك" )5( ، و�َشذَّ ُجُل �شاحَبُه، اأَجاَبه: َلبَّ "فاإِذا دعا الرَّ

الغائب "الهاء" )6( ، يف قول الراجز:  

ْيِه مِلَْن َيْدُعوين )7(  َلُقْلُت َلبَّ

)1(1 ينظر: ابن عباد، اإ�شماعيل بن عباد بن العبا�ض: املحيط يف اللغة، حتقيق ال�شيخ حممد ح�شن 
اآل يا�شـــني، عـــامل الكتـــب، بـــريوت، ط1، 1414ه/1994م، "نفد" 323/9 . وينظـــر: البغوي، 
اأبـــو حممد احل�شني بن م�شعـــود: معامل التنزيل، حتقيق حممد عبـــد اهلل النمر وعثمان جمعة 

�شمريية، و�شليمان احلر�ض، دار طيبة، ط4، 1417ه/1997م، 98/7.
)2(1 ينظـــر: الفيومـــي، اأحمد بن حممد بـــن علي: امل�شبـــاح املنري، حتقيق يو�شـــف ال�شيخ حممد، 

املكتبة الع�شرية، د. ط، د. ت، "نفذ" �ض 317 .
)3(1 ينظر: ال�شيداوي، يو�شف: اللغة والنا�ض، دار الفكر، دم�شق، ط1، 1416ه/1996م، �ض 117 .
)4(1 مـــن احل�شابـــات التـــي اأوردته: امل�شحـــح اللغوي ) د. �شليمـــان بن عبد العزيـــز العيوين(: @

.  sboh4444

)5(1 الزبيـــدي، حممـــد بن حممد بـــن عبد الرزاق: تـــاج العرو�ض مـــن جواهـــر القامو�ض، حتقيق 
جمموعة من املحققني، دار الهداية، "لبب" 184/4 .

))(1 ينظر: ابن ه�شام، جمال الدين اأبو حممد عبد اهلل بن يو�شف بن ه�شام: مغني اللبيب، حتقيق 
د. مازن املبارك، وحممد علي حمد اهلل، دار الفكر، بريوت، ط6، 1985م، �ض 753 .

))(1 هـــذا بيت من الرجـــز امل�شطور، ومل اأعرث على قائله، ينظر يف: �شرح �شواهد املغني لل�شيوطي: 
. 910/2
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• د اأنهم يقولون: "اهلل َيْجزاك خريًا" )1(  باالألف، وال�شواب: 	 ورد يف املــُْغـــرَتَ
"اهلل َيْجزيـــك خـــريًا" بالياء، قـــال تعـــاىل: چ ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  
 ، چ)2(  مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ  
ويف العـــني: ))َجزى َيْجزي َجزاًء، اأي: كافـــاأ باالإح�شان وباالإ�شاءة(( )3( ، 
وهي يف الدعـــاء اأعاله للمكافاأة باالإح�شان، فال�شواب اأن يقال يف م�شارع 

"َيْجزيك" بالياء، ال "يجزاك" باالألف. "جزاك": 

• د اأنهـــم يقولـــون: "حادث َدْه�ـــض" )4( بالهـــاء، وال�شواب: 	 ورد يف املــُْغـــرَتَ
ه  "حـــادث َدْع�ـــض" بالعني، فهـــم ي�شتخدمـــون الهاء بـــدل العني، وقـــد نبَّ
علـــى هـــذا الغلط غري واحد من موؤلفي كتـــب الت�شحيح اللغوي يف الع�شر 
ْه�ض: املكان اللني،  احلديـــث )5( ، وهم ُيَغلِّطون ذلك من حيث املعنى، فالدَّ
ْع�ض: �شدة الوطء، وَدَع�َشْت االإبل  ْمل )6( ، بينما الدَّ ْه�شـــة لون كلون الرَّ والدُّ

الطريق َتْدَع�ُشه َدْع�شًا: وِطئتُه َوْطاأً �شديدًا )7( . 

ْع�ض"، فيكون معناه الوطء ال�شديد )8( ، لكن هذا االإبدال  ف "الدَّ ْه�ض" حُمرَّ ورمبا كان "الدَّ

.  sboh4444@ :1(1 من احل�شابات التي اأوردته: امل�شحح اللغوي(
)2(1 �شورة البقرة، االآية: 48 .

)3(1 الفراهيـــدي، اخلليل بن اأحمد: العني، حتقيق د. مهـــدي املخزومي َو د. اإبراهيم ال�شامرائي، 
دار ومكتبة الهالل، "جزى" 164/6.

_alemlaa@ :4(1 من احل�شابات التي اأوردته: امل�شحح االإمالئي(
)5(1 منهـــم: م�شطفـــى جواد يف "قل وال تقـــل"، وحممد العدناين يف "معجـــم االأخطاء ال�شائعة"، 

واأ�شعد داغر يف "تذكرة الكاتب".
))(1 ابن فار�ض، اأحمد بن فار�ض بن زكريا: معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق عبد ال�شالم هارون، دار 

اجليل، بريوت، د. ط، 1420ه/1999م، "ده�ض" 207/2 .
))(1 ابـــن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم: ل�شـــان العرب، دار �شادر، بريوت، ط1، 2000م، 

"دع�ض" 262/5 .
))(1 العدناين، حممد: معجم االأخطاء ال�شائعة، مكتبة لبنان، بريوت، ط2، 1985م، �ض 92 .
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اأدى اإىل التبا�ض املعنى؛ الأن معنى "َدَه�ض" خمتلف عن معنى "َدَع�ض" يف املعاجم اللغوية )1(.

• د اأنهم يقولون: "الِق�ْشطة" )2( بالطاء، وال�شواب: "الِق�ْشدة" 	 ورد يف املــُْغرَتَ
ْمـــن )3( ، وفعلها "َق�َشَد"  ْبدة الرقيقة، وقيل هي ُثْفل ال�شَّ بالـــدال، وهي الزُّ
ْمَن: َجَمَعُه،  ومعنـــاه: َك�َشَط، نقول: َق�َشَدُه َق�ْشدًا، اأي: َك�َشَطـــُه، واْقَت�َشَد ال�شَّ
ْبد اإذا ُطِبـــخ لُيتَّخَذ �شمنـــًا )4(. اأّما  والُق�َشـــادة: الثُّْفـــل يبقـــى يف اأ�شفـــل الزُّ

الِق�ْشطة فنوع من ال�شجر الهندي، وله ثمر مثل الق�شدة )5( . 

ب/ اإبدال احلركات: ومما ورد يف موقع "تويرت" من ت�شحيح اإبدال حركة باأخرى: 
• د منه قولهم: "ُثْقب يف احلائط" 	 : وورد يف املــُْغرَتَ مَّ ما كان اأوله مفتوحًا ف�شُ

ب�شم الثاء، وال�شواب" "َثْقب" بفتحها )6( ، جاء يف تهذيب اللغة: ))قال 
ْقـــُب: م�شدر َثَقْبُت ال�شـــيَء اأَْثُقُبـــه َثْقبًا. قـــال: والثَّْقب ا�شم ملا  الليـــث: الثَّ
نفـــذ(( )7( ، ويف خمتار ال�شحاح: ))الثَّْقُب بالفتح واحد الثُُّقوُب، والثُّْقُب 

بال�شم جمع ُثْقبٍة كالثَُّقِب بفتح القاف(( )8(.

.www//:http )1(1 لالأ�شتـــاذ في�شل املن�شور مقـــال، عنوانه: ده�ض، يف موقع "ملتقى اأهل اللغة"، 
t?php.showthread/com.ahlalloghah=2237 ، اأورد فيـــه �شاهديـــن �شعريـــني علـــى ورود 

"ده�ض" مبعنى "دع�ض" يف كالم العرب، اأحدهما للعجاج واالآخر البنه روؤبة، ثم قال: "وهذا 
ـــه كاَن من ل�شاِن هوؤالء  ة هذا اللفظ، واأنَّ حَّ اِج، وابِنه يدلُّنا بـــال �َشكٍّ على �شِ التواطـــوؤ بـــنَي العجَّ

دوه فيما قيَّدوا يف املعَجماِت من األفاِظ اللغة". القوِم، واإن كاَن العلماُء مل يقيِّ
.  altasheh@ :2(1 من احل�شابات التي اأوردته: الت�شحيح اللغوي(

)3(1 ينظر: الزبيدي، م�شدر �شابق، "ق�شد" 35/9 .
)4(1 م�شطفى، اإبراهيم واآخرون: املعجم الو�شيط، دار الدعوة، "ق�شد" 736/2 .

)5(1 رمبا كانت هذه امل�شابهة ال�شكلية �شببًا يف اإطالق الق�شطة على الق�شدة. 
))(1 ينظر: املغربي، عبد القادر: عرثات الل�شان يف اللغة، املطبعة الها�شمية، دم�شق، 1369ه/ 1949م، �ض 11.
))(1 االأزهري، اأبو من�شور حممد بن اأحمد: تهذيب اللغة، حتقيق حممد عو�ض مرعب، دار اإحياء 

الرتاث العربي، بريوت، ط 1، 2001م، "ثقب" 82-81/9 .
))(1 الـــرازي، حممد بن اأبي بكر: خمتار ال�شحاح، حتقيـــق حممود خاطر، مكتبة لبنان نا�شرون، 

بريوت، 1415ه/1995م، "ثقب" 90 .
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• د منه قولهـــم: "الِغواية" )1(  	 مـــا كان اأولـــه مفتوحًا فُك�ِشـــر: وورد يف املــُْغرَتَ
بك�شر الغني، وال�شـــواب: "الَغَواية" بفتحها، جاء يف الل�شان: َغَوى بالفتح 

: ال�شالل، والَغَواية: االنهماك يف الَغيِّ )2(. ًا، وَغِوي َغَوايًة، والَغيُّ َغيَّ

• د منه قولهم: "َعَطاِرد")3(  بفتح 	 ما كان اأوله م�شمومًا فُفِتح: وورد يف املــُْغرَتَ
العني، وال�شواب: "ُعَطاِرد" ب�شمها، جاء يف تاج العرو�ض: ))"وُعطاِرد"، 

ْم�َض(( )4(. مِّ : كْوَكٌب ال ُيفارُق ال�شَّ بال�شَّ

• د منه قولهـــم: "ِلْعبة كرة 	 مـــا كان اأولـــه م�شمومًا فُك�ِشـــر: وورد يف املــُْغـــرَتَ
القـــدم" بك�شـــر الـــالم، وال�شـــواب: "ُلْعبة" ب�شمهـــا )5( ، وهو مـــا يوافق 
د وال�شطرجن، اأما "اللِّعبة"  ْ مرادهـــم؛ الأن "اللُّْعبـــة": كل ما ُيْلَعب به، كالنَّ

بالك�شر، فهي للحال والهيئة التي يكون االإن�شان عليها )6( .

• ن" ب�شم 	 د منه قولهم: "ُح�شْ : وورد يف املــُْغرَتَ ـــمَّ مـــا كان اأوله مك�شورًا ف�شُ
ن: ))ما  ن" بك�شرهـــا )7( ؛ الأن مرادهم باحِل�شْ احلـــاء، وال�شواب: "ِح�شْ
ني(( )8( ،   ْنت ال�شيَء: جعلُته يف ِح�شْ دون االإبـــط اإىل الَك�ْشِح؛ يقال: احت�شَ
ْون من  ن" بال�شم يدل على معنى اآخر، وهو: ))جمع احَل�شُ بينما "احُل�شْ

ْبَيْيها، ويق�شر االآخر(( )9( . امِلعزى، وهي التي يطول اأحد �شُ

.  Abdullhaldohiln@ :1(1 من احل�شابات التي اأوردته: عبد اهلل عو�ض ال�شمري(
)2(1 ينظر: ابن منظور، م�شدر �شابق، "غوي" 103/11 .

sboh3333@ :3(1 من احل�شابات التي اأوردته: املفتي اللغوي(
)4(1 الزبيدي، م�شدر �شابق، "عطرد" 392/8.

Alqarni_Makeen@ :َد بها )5(1 غرَّ
))(1 الفيومي، م�شدر �شابق، "لعب" 285 .

. lat8l@ :1 من احل�شابات التي اأوردته: االأخطاء العربية)((
))(1 ابن فار�ض، م�شدر �شابق، "ج�شن" 73/2 .

))(1 البطليو�شـــي، ابـــن ال�شيد: املــَُثلَّـــث، حتقيق د. �شالح مهدي الفرطو�شـــي، دار الر�شيد للن�شر، 
ن،  ـــن واحُل�شْ العـــراق، 1981م، ج1، �ـــض 450. وينظـــر: ترك�شتـــاين، حممـــد يعقـــوب: احِل�شْ
risala? 421735/node/com.madina-al.www//:http ،شحيفـــة املدينة، ملحـــق الر�شالـــة�

اجلمعة 2012/12/21م.
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• د منه قولهم: "ارتفعت ال�شم�ُض 	 ما كان اأوله مك�شورًا فُفِتح: وورد يف املــُْغرَتَ
وال�شواب: "ِقْيد" بك�شرها )1( ، الأن املراد  بفتح قاف "َقْيد"،  َقْيَد ُرْمح"، 
بــ"ِقْيـــد": الَقـــْدر )2( واملقدار ، اأمـــا "الَقْيد"، فهو ما ُيَقيَّد به )3( . وما ورد 
ئ  يف تـــاج العرو�ض واملعجم الو�شيط من اأن الَقْيد كالِقْيد مبعنى الَقْدر ُخطِّ

من حممد العدناين، ويو�شف ال�شيداوي )4( .

ثانيًا/ احلذف: وله �شورتان: حذف حرف، وحذف حركة:
د منه قولهم: "ُفَقاعة" بتخفيف القاف، وال�شواب:  اأ/1حذف1حرف: وورد يف املــُْغرَتَ

اعة" بت�شعيفها )5( ، جاء يف تهذيب اللغة: ))الفقاقيع واحدتها ُفّقاعة(( )6(  . "ُفقَّ

د منه قولهم: "اأَ�ْشعُر باحلْنق" ب�شكون النون،  ب/1حذف1حركة: وورد يف املــُْغرَتَ
كًة :  وال�شـــواب: "احَلَنق" بتحريكها )7( ، جاء يف القامو�ـــض املحيط: ))احَلَنُق حُمرَّ

ُتُه(( )8(  . الَغْيُظ اأو �ِشدَّ

ثالثــًا/ الزيــادة: ولها ثالث �شور: زيــادة حرف من حــروف اللني، وت�شعيف 
حرف، وحتريك �شاكن الو�شط:

د منه قولهـــم: "عامود"  اأ/1زي���ادة1ح���رف1م���ن1ح���روف1الل���ني:1وورد يف املــُْغـــرَتَ

 . Trqeesh@ :1(1 من احل�شابات التي اأوردته: ترقي�ض(
)2(1 ينظـــر: الفريوز اآبادي، حممد بن يعقوب: القامو�ض املحيط، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط 5، 

1416ه/1996م، "قيد" �ض 400 .
)3(1 ينظر: املحيط يف اللغة، م�شدر �شابق، "قيد" 483/5 .

)4(1 ينظـــر: العدنـــاين )معجم االأخطاء ال�شائعـــة(، م�شدر �شابق، �ـــض 211، وال�شيداوي )اللغة 
والنا�ض(، م�شدر �شابق، �ض 271 .

.Trqeesh@ :5(1 من احل�شابات التي اأوردته: ترقي�ض(
))(1 االأزهري، م�شدر �شابق، "فقع" 178/1 .

.  lat8l@ :1 من احل�شابات التي اأوردته: االأخطاء العربية)((
))(1 الفريوز اآبادي، م�شدر �شابق، "حنق" 1132 .
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وال�شواب: "ُقْنـــُزع" )2( ،  باالألـــف، وال�شـــواب: "َعُمـــود" )1( ، وقولهم: "ُقْنـــُزوع"، 
وكل ذلك اإ�شباع خاطئ. وال�شواب: "ِرتاج"،  وقولهم: "ِرْيتاج"، 

ة ال�شـــيء" بت�شعيف  د منـــه قولهم: "حافَّ ب/ ت�شعيــف حــرف: وورد يف املــُْغـــرَتَ
الفاء)3( ، وال�شواب: "حاَفة" بتخفيفها، وجمعها: حاَفات )4( .

َقم"  د )5( من قولهـــم: "الرَّ ج/ حتريــك �شاكــن الو�شــط: ومنه ما ورد يف املـُْغـــرَتَ
بتحريـــك القـــاف، ومرادهم بـــه: الرمـــز امل�شتعمل للتعبري عـــن اأحد االأعـــداد )6( ، 

كة: لون االأرقم )7( . رَّ َقم" حُمَ ْقم" ب�شكونها؛ الأن الرَّ وال�شواب: "الرَّ

َد به بع�ض املهتمني بالت�شحيح فك ما  رابعــًا/ َفكُّ ما واجبه الإدغام: ومما غـــرَّ
د )8(  من قولهـــم يف جمع كلمة  حقـــه االإدغـــام وجوبًا، ومن ذلك مـــا اأُوِرد يف املـُغـــرَتَ
"َرّف": "اأَْرُفـــف" بالفك، ويـــرى امل�شحح يف مغرتده اأن ال�شـــواب: "اأَُرّف" باإدغام 
املثلـــني، وال اأرى هـــذا اجلمع واردًا، فما ورد وا�شتهر جمـــع "َرّف" على "ُرفوف" )9( ، 

وورد على قلة جمعها على "ِرفاف" )10(  كذلك.

.  lat8l@ :1(1 من احل�شابات التي اأوردته: االأخطاء العربية(
.  sboh4444@ :2(1 من احل�شابات التي اأوردته: امل�شحح اللغوي(

aymz74@ :3(1 من احل�شابات التي اأوردته: اأمين بن اأحمد ذو الغنى(
)4(1 ينظر: اليازجي، اإبراهيم: لغة اجلرائد، مطبعة املكتبة املحمودية التجارية، م�شر، د. ت. ط، 

�ض 10.وينظر: ل�شان العرب، "حيف" 289/4 .
. faalmansour@ :5(1 ح�شاب: في�شل املن�شور(

))(1 ينظر: املعجم الو�شيط، م�شدر �شابق، "رقم" 366/1 .
َقم كذلك ا�شم جن�ض جمعي لنبات من  ))(1 ينظر: الزبيدي، م�شدر �شابق، "رقم" 279/32 ، والرَّ

اأحرار البقل، واحدته َرَقمة )تاج العرو�ض: "رقم" 273/32(.
. faalmansour@ :1 ح�شاب: في�شل املن�شور)((

العـــني: 254/8، وتهذيـــب اللغـــة: 123/15، وال�شحـــاح: 52/5، والل�شان:  ))(1 ينظـــر: "رفـــف"، 
.194/6

)11(1 ينظر: ل�شان العرب: "رفف" 194/6 .
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د منه قولهم: "�َشَطْحُت"، وال�شواب: "�َشَحْطُت  خام�ساً/1القلب: وورد يف املــُْغرَتَ
اأو �َشَططـــُت" )1( ، وهذا القلب من حتريف العامـــة؛ اإذ مل يرد قولهم: "�َشَطْحُت" يف 

معجمات اللغة، فهو ُمَولَّد )2(.

.  sboh4444@ :1(1 من احل�شابات التي اأوردته: امل�شحح اللغوي(
)2(1 ينظر: املعجم الو�شيط، م�شدر �شابق،"�شطح" 452/1 .
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المبحث الثاني

الت�شحيح اللغوي املت�شل بالأبنية يف موقع تويرت

دين يف موقع تويـــرت ت�شحيح بع�ض االأغـــالط املت�شلة  تنـــاول بع�ـــض املــَُغرِّ  
باالأبنية ال�شرفية، �شواء اأكانت اأبنية اأ�شماء اأم اأبنية اأفعال، وفيما يلي اأذكر اأمثلة ملا 

قًا. فًا وموثِّ ِدهم، م�شنِّ ورد يف ُمْغرَتَ

اأوًل: الت�شحيح املت�شل باأبنية الأ�شماء:
ا�شتقـــراأت ما متكنـــت من االطالع عليه مـــن تغريدات يف موقـــع تويرت، تت�شل 
بت�شحيح اأغالط النا�ض يف اأبنية االأ�شماء، فاألفيتها منتظمة َوْفق الت�شنيف التايل: 

• دون يف ت�شحيح 	 ت�شحيح اأغالط اأبنبة امل�شادر: وقد تاأملُت ما تناوله املـَُغرِّ
اأبنية امل�شادر، فوجدته ينتظم يف الت�شنيف االآتي:

د من قولهم:  اخللط بني م�شادر الفعل املتعدد املعاين: ومنه ما ورد يف املــُْغرَتَ  )1
"�ُشـــِرْرُت بروؤياك"، ومق�شودهم "راأى" الب�شريـــة، وال�شواب: "�ُشِرْرُت بروؤيتك"؛ 
وؤْيا" م�شدر "راأى" للحلم)1(.  الأن "الروؤيـــة" م�شدر "راأى" للعني يف اليقظة، و"الرُّ
َنه  وهنـــا اختلف بنـــاء امل�شدرين لفعل واحـــد "راأى"؛ الختالف املعنيني، وهـــو ما َبيَّ
علماوؤنـــا القدامى بقولهم: ))"باب م�شادر خمتلفـــة االأبنية متفقة االألفاظ �شيغت 
ـــة ِوْجدانًا(()2(.  الَّ علـــى ذلـــك للفرق"، تقول: َوَجـــْدُت يف املال ُوْجـــدًا، وَوَجْدُت ال�شَّ

.Linguisticerror@ :1(1 ح�شاب: اأخطاء لغوية(
)2(1 ابـــن �شيده، علي بـــن اإ�شماعيل النحوي: املخ�ش�ض، حتقيق خليـــل اإبراهيم جفال، دار اإحياء 
الـــرتاث العربي، بـــريوت، ط 1 ، 1417ه/1996م، 337/4 . وينظر: �شيبويه، عمرو بن عثمان 
بن قنرب: الكتاب، حتقيق عبد ال�شالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط1 ، د ت، 24/1 . وينظر: 
ابن ال�شكيت، اأبو يو�شف يعقوب بن ا�شحاق: اإ�شالح املنطق، اعتنى بت�شحيحه: حممد مرعب 

، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 2002م، �ض: 31، 35، 80، 96.
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فلمـــامل يفرقوا بـــني م�شدر "راأى" الب�شريـــة )الروؤية(، وم�شـــدر "راأى" احللمية 
)الروؤيا( وقعوا يف الغلط، فا�شتخدموا الروؤيا للب�شر، وال�شواب: الروؤية.

د من �شياغة امل�شدر  عــدم ورود امل�شــدر عن العرب: ومنه مـــا ورد يف املــُْغرَتَ  )2
ـــوج" )1( ، فال ُيقال: َهَطل  علـــى وزٍن مل تورده معجمات اللغـــة، مثل: "ُهطول، والنُّ�شُ
املطـــُر ُهطـــواًل، بل ُيقال: ))َهَطَل املـََطـــُر َيْهِطُل َهْطاًل َوَهَطاَلًنـــا َوَتْهَطااًل(( )2(. وال 
ُج  �شْ ـــُج اال�ْشُم، والنَّ جًا، والنُّ�شْ جًا وُن�شْ َج َن�شْ َج ُن�شوجًا، بل ُيقـــال: ))َن�شِ ُيقـــال: َن�شِ

امل�شدر(( )3( .

دون مـــن ذلك، قولهم:  خمالفــة القيا�ــس يف �شياغــة امل�شدر: وممـــا اأورده املــَُغرِّ  )3
"ا�ْشِتْبيـــان" م�شـــدر "ا�ْشَتبـــاَن"، وال�شـــواب اأنَّ م�شـــدره "ا�ْشِتبانـــة" )4( ؛ الأنه يجب يف 
م�شدر ال�شدا�شي املعتل العني اأن ُتنقل حركتها اإىل الفاء فُتقلب العني األفًا، فتجتمع األفان 

)االألف املنقلبة واألف امل�شدر(، ثم حتذف االألف الثانية )5( ، وُيَعوَّ�ض عنها بالتاء )6( . 

دون فيما يت�شل  َه اإليه املـَُغـــرِّ اأغــالط �شبــط اأبنية امل�شدر: وهـــي اأكرث ما نبَّ  )4
بامل�شـــادر، وممـــا اأوردوه قولهـــم: "ذهَب فـــالٌن ِذهابـــًا" بك�شر الـــذال، وال�شواب: 

. faalmansour@ :وفي�شل املن�شور ،sboh3333@ :1(1 املفتي اللغوي(
)2(1 الزبيدي، م�شدر �شابق، "هطل" 138/31 .

)3(1 الفراهيـــدي، م�شدر �شابق، "ن�شـــج" 6/ 44 . وينظر: العربي، خالد بن هالل: اأخطاء لغوية 
�شائعة، مكتبة اجليل الواعد، م�شقط، ط 1، 1427ه/ 2007م، �ض: 92 .

. sboh4444@ :)4(1 امل�شحح اللغوي ) د. �شليمان بن عبد العزيز العيوين(
)5(1 لزيادتهـــا وقربهـــا من الطـــرف، وهو مذهب اخلليـــل و�شيبويـــه، واختاره ابـــن مالك، وذهب 
االأخف�ـــض والفراء: اإىل اأن املحذوف االأوىل؛ التـــي هي بدل عني الكلمة؛ ولهذا اخلالف اأثره يف 
الـــوزن؛ فوزن اإقامة وا�شتقامة على راأي اجلمهـــور: "اإفعلة وا�شتفعلة"، وعلى مذهب االأخف�ض: 
"اإفالـــة وا�شتفالة" )الت�شريح مب�شمـــون التو�شيح: 314/3(، وعليه فاإن وزن "ا�شتبانة" على 

وعلى راأي االأخف�ض: "ا�شتفالة". راأي اجلمهور: "ا�شتفعلة"، 
))(1 ينظـــر: اال�شرتابـــاذي، ر�شـــي الدين حممد بن احل�شـــن: �شرح �شافية ابـــن احلاجب، حتقيق 

حممد نور احل�شن واآخَرين، دار الكتب العلمية، بريوت، 1402ه/1982م، ج1، �ض: 165 . 
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هاب والثَّبات فبنوه على َفعال(()2(،  "َذهابًا" بفتحها )1( ، قال �شيبويه: ))وقالوا: الذَّ
وقـــال املربد: ))ويكون على "َفعال"؛ نحو: ذهبـــت َذهابًا(( )3( . ومن ذلك اأي�شًا ما 
بفتح الهاء، وال�شواب: "الُهِويَّة" ب�شمها وك�شر الواو  ه اإليه من قولهم: " الَهِويَّة"،  ُنبِّ
وت�شديـــد اليـــاء املفتوحة، وهو ا�شتعمال حـــادث )4( ، وغلط �شائع علـــى األ�شنة النا�ض 
اليـــوم، واأ�شـــل "الُهِويَّة" الن�شـــب اإىل ال�شمري "ُهـــَو"، واإذا حلقت يـــاء الن�شب اآخر 
اال�شـــم وبعدهـــا التاء اأفادت معنى امل�شـــدر )5( ، وهو ما �ُشّمـــي بامل�شدر ال�شناعي، 

واأرى "الُهِويَّة" من املولَّد املقي�ض على كالم العرب.

• دون عرب تويرت، 	 عه املـَُغـــرِّ ت�شحيـــح اأغـــالط اأبنية بع�ـــض امل�شتقات:وقد نوَّ
ومكنني بحثي فيه من ر�شد الت�شحيح يف امل�شتقات االآتية: 

وال�شواب:  د منه، قولهم: "فالٌن ُمتاآِمر"،  1/ ا�شم الفاعل:1ومما ورد يف املــُْغرَتَ
"ُموؤَاِمـــر" )6( ، مـــن الفعل "اآَمـــَر" فهو "ُموؤَاِمـــر"؛ ))الأن حق الواحـــد املـُفاَعلة، اأي 
املــُوؤاَمـــرة، تقـــول: اآَمَر فالٌن فهـــو ُموؤَاِمر، كما تقول: حارب فهو حُمـــاِرب، وال تقول: 
ُمَتحـــاِرب، و�شارك فهو ُم�شـــاِرك، وال تقول: ُمَت�شاِرك ... واإذا قلـــَت: َتاآمرا وتاآمروا، 
قلـــَت: هما ُمَتاآِمران وهم ُمتاآمـــرون، فُمَتفاِعل من هذا الوزن وهذا املعنى ال ي�شتعمل 
اإال مثنى اأو جمعًا، فاإذا اأُريد ا�شتعمال املفرد وحده ُيَردُّ اإىل ُمفاِعل، تقول: هو ُموؤَاِمر 

وهي ُموؤَاِمرة(( )7(. 

. lat8l@ :1(1 االأخطاء العربية(
)2(1 �شيبويه، م�شدر �شابق، ج4، �ض: 9 .

)3(1 املـــربد، حممد بن يزيـــد، املقت�شب، حتقيق حممد عبد اخلالق ع�شيمة، عامل الكتب، بريوت، 
د ط، د ت ط، ج2، �ض: 126 .

. alowid@ :4(1 عبد العزيز العويد(
)5(1 ينظـــر: اال�شرتابـــاذي، ر�شي الدين حممد بن احل�شن: �شـــرح الر�شي على كافية ابن احلاجب، 
حتقيق د. عبد العال �شامل مكرم، عامل الكتب، القاهرة، ط 1، 1421ه/ 2000م، ج 6، �ض: 99.

. lat8l@ :1 االأخطاء العربية)((
))(1 م�شطفى جواد، م�شدر �شابق، 23-22/1 .
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2/ ا�شم املفعول : ومن اأ�شهر االأغالط التي اأوردها املغردون قولهم : "مربوك"، 
وال�شـــواب : "ُمبـــاَرك" )1( ؛ ))الأن "مربوك" من الفعل "َبَرك"، يقال: َبَرَك البعرُي 
ُبُروًكا: وقع على �شدره، اأي ا�شتناخ. اأما ال�شيء الذي فيه بركة ففعله: َباَرك. مبعنى 
د من قولهم:  و�شـــع الربكـــة، فال�شيء ُمبـــاَرك(( )2( . ومنه كذلـــك ما ورد يف املـُْغـــرَتَ
وال�شـــواب: "ُمْقَفـــل"؛ الأن االإغالق - بخالف الفتـــح - لي�ض من  "البـــاب مقفول"، 
الثالثـــي قطعـــًا، لكنه مـــن الرباعي "اأقفل"، تقـــول: اأقفلُت الباب، وهـــذا ُمْقَفل من 

املبني للمجهول "اأُْقِفل" )3( . 

َد بـــه املعنيون بالت�شحيـــح اللغوي يف تويـــرت، قولهم:  3/ ا�شــم املــكان:1ممـــا َغرَّ
"َمْعَر�ـــض الكتاب"، بفتح عـــني "َمْفَعل"، وال�شواب: "َمْعِر�ض" )4( بالك�شر؛ الأنه من 
َعَل  ْن َتْ ُت ِلُفاَلٍن َواَل َتْعِر�ـــضْ َلُه، وذلَك اأَ اِء. وما َعَر�شْ ))َعَر�ـــضَ َيْعِر�ُض، ِبَك�ْشِر الـــرَّ
ِه(( )5(. والقيا�ض يف ا�شم املكان اأن يكون على وزن "َمْفِعل" اإذا  َزاِء َعْر�شِ َك ِباإِ َعْر�شَ

كانت عني م�شارعه مك�شورة )6(  "َيْعِر�ض".

د قولهـــم: "َمْكَحلـــة" )7( بفتح امليم  4/ ا�شــم الآلــة: وممـــا ورد منـــه يف املـُْغـــرَتَ

.sboh3333@ :واملفتي اللغوي ،almaqamy@  :1(1 احلار�ض اللغوي(
)2(1 عمـــر، اأحمد خمتار:معجم ال�شواب اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، ط 1، 1429هـ/ 2008م، 

ج 1، �ض: 655.
)3(1 ينظـــر: الظاهري، اأبو تراب: جلام االأقـــالم، دار تهامة، جدة، ط 1، 1402هـ/ 1982م، ج 1، 
�ـــض: 268 . واملتعدي من الثالثـــي "قفل" ياأتي ملعنيني لي�ض منهما الغلـــق، وهما: َقفَل الطعام 

َنه وَحَزره )جلام االأقالم: 268/1(. مبعنى احتكره وجمعه، وقفل ال�شيء مبعنى َخمَّ
 . fawaz_dr@ :4(1 فواز اللعبون(

)5(1 ابن فار�ض، م�شدر �شابق، "عر�ض" 270/4 .
))(1 ينظـــر: الفارابي، اإ�شحاق بن اإبراهيم: معجم ديوان االأدب، حتقيق د. اأحمد خمتار عمر، دار 

ال�شعب لل�شحافة والطباعة والن�شر، 1424هـ/ 2003م، ج 1، �ض: 82 .
. sboh4444@:1 امل�شحح اللغوي)((



29

واق�������ع ال���ن�������ش���اط ال����ل����غ����وي يف 
م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي

واحلـــاء، وال�شواب: "ُمْكُحَلـــة" ب�شمهما، وهو مما �شّذ من اأ�شمـــاء االآلة )1( ، فجاء 
"ِمْفَعَلة". على "ُمْفُعل" وبابه "ِمْفَعل" )2( ، ووزُن "ِمْكَحلة": 

• ت�شحيـــح اأغالط اأبنية اجلموع: وقد �شمل هذا الت�شحيح جموع ال�شالمة، 	
وجمـــوع التك�شري، ومـــا ورد يف موقع "تويرت" من ت�شحيـــح الأبنية اجلموع 
كثـــري، وهو يف جموع التك�شري اأكـــرث من جموع ال�شالمة، واأعر�ض فيما يلي 

اأمثلة لكل نوع:

1/ ت�شحيــح اأغالط اأبنية جموع ال�شالمــة: وقد كان جلّيًا فيما ُجِمَع باألف وتاء، 
د من جمع "َحْلقة": "َحْلقات" )3( ب�شكون عني الكلمة )الالم(،  ومنه ما ورد يف املـُْغرَتَ
وال�شـــواب: "َحَلقات" بفتحها؛ الأن ))كل "َفْعَلة" �شحيح العني، فجمعه "َفَعالت اإن 

كان ا�شمًا، و"َفْعالت" اإن كان �شفة(( )4( .

ومنه كذلك قولهم يف جمع "َهَنة": "َهنَّات" )5(  بت�شعيف النون، وال�شواب:   
اُل �َشّر(( )6(   . ُيقال: ))يِف ُفاَلٍن َهَناٌت. اأَْي ِخ�شَ "َهَنات" بتخفيفها و"َهَنوات"، 

2/ ت�شحيح ما حقه اأن يجمع جمع �شالمة وُجمع َجْمع تك�شري: ومن اأ�شهره ما ورد 
دين املعنيـــني بالت�شحيح، كجمع "ُمدير" جمع  التنبيـــه اإليه كثريًا يف ح�شابات املـُغرِّ

)1(1 ينظـــر: ابـــن احلاجـــب، عثمان بـــن عمر: ال�شافيـــة يف علـــم الت�شريف، حتقيـــق ح�شن اأحمد 
العثمان، املكتبة املكية، مكة املكرمة، ط 1، 1415ه/1995م، �ض: 29 .

)2(1 ابن منظور، م�شدر �شابق، "كحل" 30/13 .
. sboh4444@ :3(1 امل�شحح اللغوي(

)4(1 ابـــن مالـــك، حممد بن عبـــد اهلل: �شرح ت�شهيل الفوائـــد، حتقيق د. عبد الرحمـــن ال�شيد، د. 
حممد بدوي، هجر للطباعة والن�شر، ط 1، 1410ه/ 1990م، ج 1، �ض: 184 .

 . faalmansour@  :5(1 في�شل املن�شور(
))(1 ابن االأثري، املبارك بن حممد: النهاية يف غريب احلديث واالأثر، حتقيق طاهر اأحمد الزاوي، 

حممود الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 1399ه/1979م، 279/5 .
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وال�شواب جمعه جمع مذكر �شاملًا: "ُمديرون ومديرين" )1( ؛ الأن  تك�شري: "ُمَدراء"، 
"ُفَعالء" تاأتي جمعًا لـ"َفِعْيل" )2( ، ولي�ض لـ"ُمْفِعل" الذي هو وزن "ُمِدير".

3/ ت�شحيــح مــا حقــه اأن ُيجمــع جمع تك�شــري وُجمع َجْمــع �شالمــة: ومما ورد يف 
املـُْغـــرَتد منـــه جمـــع "ُعنـــوان" على "ُعنوانـــات" باألف وتـــاء، وال�شـــواب اأن جمعه: 
"َعناوين" )3( جمع تك�شري؛ الأنه خما�شي قبل اآخره األف، فيجمع على "َفعاِلْيل" )4( .

4/ ت�شحيــح اأغالط اأبنية جمع التك�شري: ومنـــه ت�شحيٌح �شببه تغيري حركة فاء 
د مـــن التنبيه اإىل جمع "َخلْيل" علـــى "ُخاّلن" ب�شم  الكلمـــة، مثـــل ما ورد يف املـُْغرَتَ
ن" )5( ، جاء يف املحكم واملحيط االأعظم: ))واخلليُل كاخِللِّ  اخلاء، ال بك�شرها "ِخالَّ
ـــح �شبط عني جمع التك�شري، كالتنبيه  حِّ ٌن(( )6( . ومما �شُ ُء وُخالَّ ... َواجْلمـــع اأِخالَّ
ِربة" على "تـــاُرب" ب�شم الراء غلـــط، وال�شواب:  د علـــى اأن جمـــع "َتْ يف املـُْغـــرَتَ

"تاِرب"؛ الأن "التجاُرب" بال�شم عملية انتقال اجَلَرب )7( .

ه اإليهـــا يف تويـــرت، قولهم يف جمع  ومـــن اأ�شهـــر اأغالط جمـــع التك�شري التـــي ُنبِّ
اء" بك�شـــر الكاف وت�شعيف الفـــاء، وال�شواب: "اأَْكَفـــاء" )8( ب�شكون  "اأَِكفَّ "ُكـــْفء": 

. Linguisticerror@ :1(1 اأخطاء لغوية(
)2(1 ينظر: ابن خالويه، احل�شني بن اأحمد: لي�ض يف كالم العرب، حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار، 

مكة املكرمة، ط 2، 1399ه/ 1979م، �ض: 357 .
 .sboh3333@ :3(1 املفتي اللغوي(

)4(1 ينظـــر: ابـــن ال�شائـــغ، حممد بن ح�شـــن: اللمحة يف �شـــرح امللحة، حتقيـــق اإبراهيم بن �شامل 
ال�شاعـــدي، عمـــادة البحث العلمـــي باجلامعـــة االإ�شالمية، املدينـــة املنـــورة، ط 1، 1424ه/ 

2004م، ج 1، �ض: 215 .
 . faalmansour@  :5(1 في�شل املن�شور(

))(1 ابـــن �شيده، علي بن اإ�شماعيـــل: املحكم واملحيط االأعظم، حتقيق عبـــد احلميد هنداوي، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 1421ه/ 2000م، "خلل" 517/4 .

 . fawaz_dr@ :1 فواز اللعبون)((
. @ahmedalothayb :1 د. اأحمد الع�شيب)((
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الـــكاف وتخفيـــف الفـــاء؛ الأن "االأَْكفـــاء" جمـــع "ُكْفء"، وهـــو املثيل والنظـــري، اأما 
وهو فاقد الب�شر )1( . اء"، فجمع "كفيف"،  "االأَِكفَّ

ثانيًا: الت�شحيح املت�شل باأبنية الأفعال :
• الت�شحيـــح املت�شـــل ب�شبط عني الفعـــل: وهو اأكرث مـــا ورد التنبيه اإليه يف 	

د فيما يت�شل باأبنية االأفعال، ومنـــه قولهم: "هو َيْغَفل عن كذا" )2(  املـُْغـــرَتَ
بفتـــح الفاء مـــن "َيْغَفل"، وال�شواب: "َيْغُفل" ب�شـــم عني الفعل )الفاء(، 

جاء يف معجم ديوان االأدب: ))والَغْفَلُة: اال�شُم من َغَفل َيْغُفل(( )3( .

ومنـــه كذلـــك قولهم: "ك�ِشَب َيْك�َشـــب"، وال�شواب: "َك�َشـــب َيْك�ِشب" )4( ، بفتح 
ال�شـــني يف املا�شـــي وك�شرها يف امل�شـــارع، قال �شاحـــب القامو�ض: ))َك�َشَبـــُه َيْك�ِشُبُه 
َف  رَّ ْزَق، اأو َك�َشَب: اأ�شـــاَب، واْكَت�َشَب: َت�شَ َب واْكَت�َشـــَب: َطَلَب الرِّ َك�ْشَبـــًا وِك�ْشبًا، وَتَك�شَّ

واْجَتَهَد(( )5( .
• دين، 	 الت�شحيح املت�شل با�شتقـــاق الفعل: ومما ورد منه يف ح�شابات املـَُغرِّ

قولهـــم: "احتـــاَر فالٌن يف اأمـــره" )6( ، وال�شواب: "حاَر فـــالٌن يف اأمره"؛ 
الأن الفعـــل "احتار" مل ي�شمع عن العرب، وامل�شمـــوع: حاَر َيحار وا�شتحاَر، 
ـــَح "احتار" الدكتـــور اأحمد عمـــر ا�شتنادًا اإىل  حَّ ه فَتَحـــريَّ )7( ، و�شَ وَحـــريَّ

)1(1 مـــن كتب الت�شحيح احلديثة التـــي تناولته: العربي، مرجع �شابق، �ـــض:78، ال�شاهني، �شامل 
ال�شاهني: معجم املنتقى من اخلطاأ وال�شواب، دار غار حراء، د ط، د ت ط،  �ض: 332-331 .

 . faalmansour@  :2(1 في�شل املن�شور(
)3(1 الفارابي، م�شدر �شابق، ج 1، �ض: 145  .

 . faalmansour@  :4(1 في�شل املن�شور(
)5(1 الفـــريوز اآبـــادي، م�شدر �شابق، "ك�شـــب" ، �ض: 130 . وينظر التنبيه علـــى هذه امل�شاألة لدى 

م�شطفى جواد، م�شدر �شابق، 67/2 
 .Linguisticerror@  :1 اأخطاء لغوية)((

))(1 ينظر: داغر، اأ�شعد خليل: تذكرة الكاتب، كلمات عربية للرتجمة والن�شر، القاهرة، د ط، د ت 
ط، �ض: 56 .
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ا�شتهاره، وجريانه على القيا�ض ال�شحيح )1( ، وهو راأي اأح�شبه متجهًا.

د من  ومــــن الت�شحيــــح املت�شل بعــــدم ورود الفعــــل يف املعاجم مــــا ورد يف املـُْغرَتَ
قولهــــم: "فالٌن اأعاقني عن املذاكرة"، وال�شواب: "عاقني" )2( ؛ الأن املعاجم العربية 
مل تــــورد "اأعــــاق"، وما ورد فيها هو الثالثي "عــــاق" وم�شتقاته )3( ، و�شّححه �شاحب 
معجم ال�شواب اللغوي وم�شاعدوه اعتمادًا على اإجازة جممع اللغة العربية بالقاهرة 
التي جاءت مبعنى  مــــا �شاع ا�شتعماله من االأفعال الثالثية املزيدة بالهمــــزة "اأفعل"، 
د، على اأن تكون الهمزة لتقويــــة املعنى واإفادة التاأكيد )4( ، واأيَّد  "َفَعــــل" الثالثي املجرَّ
راأيه باأن "َفَعل" و"اأفعل" كثريًا ما يعتقبان على املعنى الواحد، وهو ما �شبق اإىل بيانه 
اإذ عقد بابــــًا عنوانه: " َفعلُت  علمــــاء اللغــــة القدامى كابن قتيبــــة يف "اأدب الكاتب"، 
اإ�شافة اإىل ما يف "اأفعل" من االإ�شراع اإىل اإفادة التعدية )5( . واأَْفعلُت باتفاق املعنى"، 

وهو راأٌي جدير بالتقدير، واإليه اأذهب .

)1(1 ينظر: معجم ال�شواب اللغوي: 99/1 .
 . fawaz_dr@ :2(1 فواز اللعبون(

)3(1 ينظر: معجم ال�شواب اللغوي: 54/1 .
)4(1 ينظر: ال�شابق، 54/1 .

)5(1 ينظر: ال�شابق نف�شه: 54/1 .
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المبحث الثالث

الت�شحيح اللغوي املت�شل بالنحو يف موقع تويرت

ُيَعـــدُّ ت�شحيـــح االأغالط النحوية من اأكـــرث اأنواع الت�شحيح اللغـــوي الواردة يف 
موقع تويرت، وقد مكنني االطالع على بع�ض تغريدات املعنيني بالت�شحيح من حتليلها 

وت�شنيفها على النحو التايل:

1/ الت�شحيــح املت�شــل باجلمع بني ما ل يجوز اجتماعه يف الرتكيب النحوي: وورد 
د الأنواع التالية:  منه يف املـُْغرَتَ

• َة 	 د منه قولهـــم: "لي�ض َثمَّ اجلمـــع بـــني �شيئني ملعنى واحـــد: وورد يف املــُْغرَتَ
ـــة داع" اأو "لي�ض هناك داع"؛  هنـــاَك داٍع لكـــذا" )1(، وال�شواب: "لي�ض َثمَّ
ـــة" مبعنى "ُهنـــاك"، كل منهما ي�شري اإىل املكان البعيد، وال يجوز  الأن "َثمَّ
اجلمـــع بينهما؛ الأن من االأ�شول املرعية لـــدى النحويني امتناع اجلمع بني 

�شيئني ملعنى واحد )2( ؛ حل�شول الغر�ض باأحدهما.

• د منـــه قولهم: "ال 	 اجلمـــع بني �شيئني ملعنيـــني مت�شاديـــن: وورد يف املــُْغرَتَ
اأفعلـــه قـــط" )3(، وال�شـــواب: "ال اأفعله اأبـــدًا"؛ الأن "قـــط" ت�شتعمل فيما 
م�شـــى من الزمان، ولذا ا�شرتط النحاة دخولها على ما كان نفيًا للما�شي 

.Linguisticerror@ :1(1 اأخطاء لغوية(
)2(1 ينظـــر: الفار�شي، اأبـــو علي احل�شن بن اأحمـــد: امل�شائل املنثورة، حتقيـــق م�شطفى احلدري، 

مطبوعات جممع اللغة العربية، دم�شق، د ط، د ت ط، �ض 261 .
.Linguisticerror@ :3(1 اأخطاء لغوية(
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ال للم�شتقبل)1( ، فُيقال: ما راأيته قط، اأي: فيما انقطع من عمري )2( و�شح 
مثـــل: "ال اأكلمـــه اأبدًا"؛ الأن "اأبدًا" ال�شتغـــراق الزمان من لدن تكلمَت اإىل 
اآخـــر عمـــرك )3( . فال يجوز ا�شتعمـــال "قط" مع الفعـــل امل�شتقبل، كما ال 

يجوز ا�شتعمال "اأبدًا" مع الفعل املا�شي )4(.

• اإدخـــال حرف التعريف على "ال" النافية: من االأغالط ال�شائعة يف زماننا 	
د منه قولهم:  اإدخـــال "ال" التعريـــف على "ال" النافيـــة، وورد يف املــُْغـــرَتَ
"هـــذا من الـــال معقـــول" )5( ، وال�شواب: "هـــذا من غري املعقـــول"؛ الأن 
التعريف بـ"األ" مـــن خ�شائ�ض االأ�شماء، وهي ال تدخل على احلروف وال 
علـــى االأفعال، ومن املعلوم اأن احلروف ال تو�شـــف بتعريف وال تنكري، وقد 
اأجـــاز جممع اللغة العربية بالقاهرة هذا اال�شتخدام ل�شيوعه )6( ، وال اأرى 

اإجازته بدعوى ال�شيوع والتي�شري؛ الأنه يخالف اال�شتخدام الف�شيح. 

2/ الت�شحيــح املت�شــل بالتعدية: وهــــو اأكرث ما ورد من اأنــــواع الت�شحيح النحوي يف 
تويــــرت، ومداره تعدية الفعل بنف�شه اأو باحلرف واخللط يف ذلك؛ ولكون امل�شاحة املحددة 
د، على النحو التايل:  للبحث حمدودة �شاأكتفي بالتمثيل لكل نوع مبثال مما ورد يف املـُْغرَتَ

• َه اإليه 	 تعديـــة ما يتعدى بنف�شه باحلرف )زيادة حرف اجلـــر(: ومنه ما ُنبِّ
د االأمَر"؛  وال�شـــواب: "ُيوؤكِّ د على االأمـــر"،  د من قولهـــم: "ُيوؤكِّ يف املـُْغـــرَتَ
َد الَعْقَد  ـــَد" يتعدى بنف�شه )7( ، جاء يف تـــاج العرو�ض: ))وكَّ الأن الفعـــل "اأَكَّ

)1(1 الزجاجي، اأبو القا�شم عبد الرحمن بن اإ�شحاق: حروف املعاين، حتقيق د. علي توفيق احلمد، 
دار االأمل، وموؤ�ش�شة الر�شالة، اإربد، ط 1، 1404ه/ 1984م، �ض: 36 .

)2(1 ينظـــر: احلريـــري، القا�شم بن علي: درة الغوا�ض يف اأوهـــام اخلوا�ض، حتقيق د. عبد اهلل بن 
علي احل�شيني، املكتبة الفي�شلية، مكة املكرمة، ط 1، 1417ه/ 1996م، �ض: 55 .

)3(1 ينظر: الفيومي، م�شدر �شابق، "اأبد" �ض: 1 .
)4(1 ينظر: احلريري، م�شدر �شابق، �ض: 55 .

 . fawaz_dr@ :5(1 فواز اللعبون(
))(1 ينظر: معجم ال�شواب اللغوي: 155/1 .

 . fawaz_dr@ :1 فواز اللعبون)((
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َد"(  َد "اأَكَّ دَه، الهمُز لغٌة ِفيِه(( )1( ، وتعدية )َوكَّ والَعْهَد توكيدًا: اأَْوَثَقه، كاأَكَّ
بـ"علـــى" من االأغالط التي كرث دورانها يف زماننا، على األ�شنة املتحدثني، 

واأقالم الكتاب، ويف و�شائل التوا�شل على اختالف اأ�شكالها )2( .

• تعديـــة ما يتعدى باحلرف بنف�شـــه )اإ�شقاط حرف اجلر(: قد تطلب مادة 	
ي الفعل  الفعـــل احلـــرف لي�شتقيم املعنـــى، لكن امل�شتخـــدم ي�شقطه وُيَعـــدِّ
د قولهم:  بنف�شه، وذلك عك�ض الوارد اأعاله، ومما ورد من اأمثلته يف املـُْغرَتَ
" )3( ؛ الأن الفعل "يحتاج"  وال�شـــواب: "َيحتـــاُج اإيلَّ "فـــالٌن يحتاُجنـــي"، 
وال يتعدى بنف�شـــه )4( ، قال ابـــن �شيده يف  يتعـــدى بحـــرف اجلـــر "اإىل"، 

ْيء: احتاَج اإَِلْيِه واأراده(( )5( . َج اإِىَل ال�شَّ املحكم: ))وحتوَّ

• ك احلرف 	 تعدية الفعل بحرف ال يتعدى به )تغري حروف اجلر(: وفيه ُيرْتَ
ه  ع مكانه حرٌف اآخر، ومما ُنبِّ ى به الفعل وُيالئـــم معناه، وُيو�شَ الـــذي َيَتَعدَّ
د قولهـــم: "اأَِجْب على االأ�شئلة"، وال�شواب: "اأجب عن  اإليـــه منه يف املــُْغرَتَ
االأ�شئلـــة"؛ الأن "على" حرف جر يفيد اال�شتعالء، و"عن" حرف جر يفيد 
املجـــاوزة )6(. قال �شاحب ل�شان العرب: ))والِفعل اأجاَب ُيجيُب ... َتُقوُل: 
اأَجاَبه َعْن �ُشوؤَاله، َوَقْد اأَجاَبه اإَِجاَبًة َواإَِجاًبا وَجوابًا(( )7( . وهذا الغلط مما 

عمَّ وطمَّ يف اأ�شئلة االختبارات.

• اإدخال حرف اجلر على غري جمروره االأ�شلي: ومن ذلك اإدخال حرف اجلر 	
د من قــــــولهم: " ال َيْهَتمُّ  على امل�شتثنى ب�شـــــوى وغري، ومنه ما ورد يف املـُْغرَتَ

)1(1 الزبيدي، م�شدر �شابق، "وكد" 320/9 .
)2(1 ينظـــر: عمار، حممود اإ�شماعيـــل: االأخطاء ال�شائعة يف ا�شتعماالت حروف اجلر، عامل الكتب، 

الريا�ض، ط 1، 1419ه/1998م، �ض: 200 .
.Linguisticerror@ :3(1 اأخطاء لغوية(

)4(1 ينظر: عمار، م�شدر �شابق، �ض: 133 .
)5(1 ينظر: املحكم واملحيط االأعظم: "ح و ج" 461/3 .

. @DrAmadAlbatli :1 اأ. د. اأحمد الباتلي)((
))(1 ابن منظور، م�شدر �شابق، "جوب" 230/3 .
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فالٌن �شوى بالعلم"، وال�شـــواب: "ال َيْهَتمُّ فــــــالٌن ب�شوى العــــــــلم")1( ؛ الأن 
اال�شـــم الواقـــــــع بعــــــــد " �شــــــوى " يكون دائمًا جمـــــرورًا باالإ�شافة)2( وال 
يكون اإال مفردًا، ويف املثال ال�شابق مل ت�شف "�شوى" ووقع بعدها �شبه جملة 

)بالعلم(، وذلك خارج عن اأ�شاليبهم يف العربية )3( .

ومـــن اإدخال حرف اجلر على غري جمروره االأ�شلي اإدخال الباء على املطلوب، 
ال املرتوك، مع الفعل "ا�شتبدل"، ومما ورد منه يف املغرتد قولهم: "َفِرَح الأنه ا�شتبدَل 
وال�شواب: "فرَح؛ الأنه ا�شتبدَل املاَل احلقيقيَّ باملاِل  َف باملاِل احلقيقي"،  املاَل املـَُزيَّ
ـــف"؛ الأن مـــا بعد الباء هو املرتوك )4(.  ومرادهم بذلـــك اإيثار ما اقرتن بالباء،  املـَُزيَّ
ففـــي املثـــال املخطئ ال�شابق املـــال املـَُزيَّف مـــرتوك، واملال احلقيقـــي مطلوب، لكنَّ 
ل، وا�شتبـــدل" تدخل على  ل، وتبدَّ َغَلَطهـــم عك�َض املعنـــى؛ الأن الباء مع "اأبـــدل، وبدَّ

املرتوك )5( .

3/ الت�شحيــح املت�شــل بالتوظيــف املخطــئ لــالأداة النحويــة: وممـــا ورد منه يف 
د تكرار "ُكلَّما"، يف قولهم: "ُكلَّما ذاكرَت درو�َشَك ُكلَّما جنحَت"، وال�شواب:  املـُْغـــرَتَ

"ُكلَّما ذاكرَت درو�َشَك جنحَت"، بحذف "ُكلَّما" الثانية )6( .

ِطئـــًا ال معنى له، ومنه  ومـــن هـــذا الت�شحيح كذلك توظيـــف االأداة توظيفًا خُمْ

.Linguisticerror@ :1(1 اأخطاء لغوية(
)2(1 ابن ه�شام، عبد اهلل بن يو�شف: �شرح �شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، حتقيق عبد الغني 

الدقر، ال�شركة املتحدة للتوزيع، �شوريا، د ط، د ت ط، �ض: 345 .
)3(1 عمار، م�شدر �شابق، �ض: 289 .

. lat8l@ :4(1 االأخطاء العربية(
ون: معجـــم تقومي اللغة وتخلي�شهـــا من االأخطاء ال�شائعـــة، دار القلم،  ـــون، َهال اأمُّ )5(1 ينظـــر: اأَمُّ

بريوت، د ط، د ت ط، �ض: 32.
))(1 ينظـــر: عمـــر، اأحمد خمتـــار: اأخطاء اللغة العربيـــة املعا�شرة عند الكتـــاب واالإذاعيني، عامل 

الكتب، القاهرة، ط 3، 2001م، �ض: 190 
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َ فالٌن رئي�شًا" )1( ؛ الأن "الكاف"  وال�شواب: "ُعنيِّ قولهم: "مت َتْعينُي فالٍن كرئي�ض"، 
هنـــا ال ت�شيف معنـــًى اإىل اجلملة، بـــل قد تفيد اأنـــه ُي�شبُه الرئي�ـــضَ ال الرئي�ض، وهو 
ه جممع اللغة العربية بالقاهرة، وَعدَّ  ا�شتعمال حادث مل يرد لدى القدامى، وقد اأقرَّ
هـــذه الـــكاف زائدة اأو تعليليـــة )2( ، كما دافع بع�ـــض الباحثني عنهـــا كعبد اهلل كنون 
واأَيَّده الدكتور اأحمد خمتار عمر، وذهب اإىل اأنها اإْن مل  و�شماها "الكاف التمثيلية"، 
ُتن�شب على احلالية )3( . وال يعني  تكْن زائدة وال ت�شبيهية، فهي ا�شم مبعنى "مثل"، 
باع راأيهم؛  اإجـــازة املجمع القاهري لها، ودفاع بع�ـــض الباحثني عنها اأننا ملزمون باتِّ

َرر والَغَلط )4(  .  الأن حماولة اإخ�شاع اللغة ال�شتعمال العامة ال يجلب اإليها اإال ال�شَّ

د من تغليط  4/ الت�شحيــح املت�شــل بالتذكــري والتاأنيــث:1ومنه مــــا ورد يف املـُْغــــرَتَ
قولهم: "فالنٌة ع�شُو اللجنة"، وجعل �شوابه: "فالنٌة ع�شوُة اللجنة" )5( ، وهي م�شاألة 
خالفيــــة، وجممع اللغة القاهري اأَقرَّ وجوب تاأنيث األقاب املنا�شب واالأعمال للموؤنثة، 
وذكر  َ م�شطفى جواد �شواَب "فالنة ع�شوة"،  كاأ�شتاذة ورئي�شة وع�شوة )6(. وقد بنيَّ
اأن ال�شبب يف ذلك ))اأن الع�شو ُنِقل من اال�شمية اإىل الو�شفية، كما قيل يف ال�ّشلو وهو 

)7(. وهو راأي اأراه متجهًا. ويف الثََّبج وهو الو�شط "َثَبجة"((  الع�شو "�شلوة"، 

د،  5/ الت�شحيــح املت�شــل بالرتكيــب الإ�شايف:1ومـــن اأمثلته التـــي وردت يف املـُْغرَتَ
قولهـــم: "َوْحدُة و�ِشيـــادُة الَبلِد"، وال�شـــواب: "َوْحدُة الَبلِد و�ِشيادُتـــه" )8(. ويف هذا 

. lat8l@ :1(1 االأخطاء العربية(
)2(1 ينظـــر: جممع اللغة العربية بالقاهـــرة: يف اأ�شول اللغة، اإعداد م�شطفي حجازي واآخرين، ط 

1، 1983م ، ج 3، �ض: 187 .
)3(1 ينظر: عمر، اأحمد خمتار: العربية ال�شحيحة، عامل الكتب، القاهرة، ط 2، 1998م، �ض: 197 .

)4(1 ينظر: العربي، م�شدر �شابق، �ض: 27 .
 .sboh3333@ :5(1 املفتي اللغوي(

))(1 جممع اللغة العربية بالقاهرة: يف اأ�شول اللغة، ج 3، �ض: 59 . 
))(1 م�شطفى جواد، م�شدر �شابق، �ض: 82 .

. lat8l@ :1 االأخطاء العربية)((
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وال�شحيح  ف�شل بني امل�شاف "َوْحدة" وامل�شاف اإليه "الَبَلد" باملعطوف "�ِشيادة"، 
اأن ياأتـــي امل�شـــاف اإليه م�شافـــًا اإىل اأول كلمة ثم تاأتي املعطوفـــات ويلحق بها �شمري 
ل  يعـــود اإىل امل�شاف )َوْحدُة البلِد و�ِشيادُتُه واأمُنُه(. وقـــد اأورد ال�شيوطي اأنه ال ُيْف�شَ
بني امل�شاف وامل�شاف اإليه اختيارًا اإال مبفعول امل�شاف وظرفه على ال�شحيح، وذكر 
تويـــز الكوفيـــة الف�شل بغريهما )1( ، لكنه مل يذكر الف�شـــل باملعطوف ال ا�شطرارًا 

وال اختيارًا.

د، يف  د علـــى املوؤكَّ 6/ الت�شحيــح املت�شــل بالتوابــع: وممـــا ورد منه تقـــدمي املوؤكِّ
قولهـــم: "قـــراأُت نف�َض الكتاِب"، وال�شـــواب: "قراأُت الكتاَب نف�َشـــُه"؛ الأن النف�ض اإن 
ُد -كالنف�ض والعني - على  تقدمـــْت مل تدل على التوكيد )2( ، واالأ�شل اأال يتقـــدم املوؤكِّ
د، واأن تكونا مثله يف ال�شبط االإعرابي، واأن ت�شاف كل واحدة منهما اإىل �شمري  املوؤكَّ
د يف التذكري والتاأنيث، واالإفراد والتثنية واجلمع )3(  مذكـــورًا حتمًا، يطابق هذا املوؤكَّ
ـــح هنا اأن قولهم: "قراأُت نف�َض الكتاِب" جائز من الناحية الرتكيبية، وال حرج  واأُو�شِّ
فيـــه، فالنف�ض ميكـــن اأن ت�شتخدم لغري التوكيد كُلبِّ ال�شـــيء وجوهره وذاته، وهو ما 
نـــه عبد ال�شالم هـــارون عليه رحمة اهلل، اإذ ذكر وروده يف كتاب �شيبويه ويف بع�ض  بيَّ

كتب اجلاحظ )4( .

ل فالن"،  ومما ورد مـــن الت�شحيح املت�شل بالتوابع كذلك، قولهم: "املالزُم اأوَّ
ُل فـــالن" )5( ؛ الأن "املالزم" مو�شـــوف معرفة، و�شفته ال  وال�شـــواب: "املـــالزُم االأوَّ

)1(1 ينظر: ال�شيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر: همع الهوامع يف �شرح جمع اجلوامع، حتقيق عبد 
احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية، م�شر، ج 2، �ض: 527-523 .

 . fawaz_dr@ :2(1 فواز اللعبون(
)3(1 حممد العدناين، معجم االأخطاء ال�شائعة )مرجع �شابق(، �ض: 252 .

)4(1 ينظر: هارون، عبد ال�شالم حممد: جملة جممع اللغة العربية، القاهرة، 1984م، العدد 54، �ض: 122 .
ل الدكتور �شليمان العيـــوين امل�شاألة، يف فتواه اللغوية رقم  )5(1 املفتـــي اللغوي: @sboh3333. ف�شَّ

)87( امل�شاحبة لتغريدته املنبهة على هذا الغلط.
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ر قيل: هو  ُل، واإذا ُنكِّ َف ِقيل: هو املـــالزُم االأوَّ بـــد اأن تطابقـــه تعريفًا وتنكريًا، فاإذ ُعرِّ
ٌل. مالزٌم اأوَّ

7/ الت�شحيح املت�شل بالرتجمة احلرفية الركيكة:
د، و�شببـــه الرتجمـــة احلرفية مبا يتفق مـــع اللغة  ـــح يف املـُْغـــرَتَ حِّ وممـــا �شُ  
االأجنبيـــة، قولهـــم: "يف ت�شريٍح َلـــُه قاَل وزيُر الدفـــاِع ..."، وال�شـــواب: "قاَل وزيُر 
الدفاِع يف ت�شريٍح َلُه" )1( ؛ الأن ال�شمري ال يعود على متاأخر عنه، وهذه احلالة لي�شت 
من احلـــاالت التي ا�شتثناها النحـــاة؛ فال�شمري يف "َلُه" يعود علـــى "وزير الدفاع"، 
ِفـــُق مع الدكتور اإبراهيـــم ال�شامرائي يف قوله عما �شاكل هذا التعبري لدى الكتاب  واأَتَّ
يف ال�شحف، اإذ قال: ))هذه عربية ملحونة؛ وذلك الأن بناء اجلملة على هذه ال�شفة 

االأعجمية �شيء ال نعرفه يف عربيتنا الف�شيحة(( )2( .

د منه، قولهم: "اإْن فعلَت كذا  8/ حذف رابط جواب ال�شرط:1ومما ورد يف املـُْغرَتَ
�شيكـــوُن كذا" بال فاء رابطة يف جـــواب ال�شرط، وال�شواب: " اإْن فعلَت كذا ف�شيكوُن 
كـــذا" باإحلـــاق الفاء الرابطة )3( ؛ الأن من مواطن  اقـــرتان جواب ال�شرط بالفاء اأن 
يكون اجلواب فعاًل م�شارعـــًا مقرونًا باأحد حريف التنفي�ض، وهما ال�شني و�شوف )4(. 
َجُه النحاة على  ومـــا ورد من حذٍف لهذه الفاء مع الفعل املقرون بحـــرف تنفي�ض خرَّ

ال�شرورة، كقول ال�شاعر: 
1وال�����َه�����وى1111111111 َي�����ْن�����ق�����اُد1ل����ل����غ����يِّ َي������������َزْل1 وَم����������ْن1ل1

���الم���ِة1ن����اِدم����ا1)5(1 ����َس���ُي���ْل���ق���ى1ع���ل���ى1ُط�������وِل1ال�������سَّ

. lat8l@ :االأخطاء العربية 1)1(
)2(1 اأ.د. اإبراهيم ال�شامرائي: مع ال�شحف، جملة جممع اللغة العربية االأردين، العدد 31 ، ال�شنة 

1406ه/1986م، �ض: 12 .
. faalmansour@ :3(1 في�شل املن�شور(

)4(1 ابن مالك، حممد بن عبد اهلل: �شرح الكافية ال�شافية، حتقيق د. عبد املنعم اأحمد هريدي، جامعة اأم 
القرى، مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث االإ�شالمي، مكة املكرمة، ط 1، د ت ط، ج 3، �ض: 1597 .

)5(1 من الطويل، وهو من �شواهد االأ�شموين: 21/3، ومل اأقف على ا�شم قائله.   
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المبحث الرابع

الت�شحيح اللغوي املت�شل بالدللة يف موقع "تويرت"

1/ الرتجمــة احلرفيــة غــري املتفقــة مــع املعنــى يف اللغــة العربيــة: وممـــا ورد 
د من هذا الت�شحيح، قولهـــم: "املواطُن لعَب دورًا يف ُمكافحِة  التنبيـــه اإليه يف املـُْغرَتَ
الف�شـــاِد")1(، وال�شـــواب: "�شـــارَك يف مقاومِة الف�شـــاد" اأو "قاَم بـــدوٍر يف ُمكافحِة 
الف�شـــاد"، وقولهـــم: "َلِعـــَب دورًا" ترجمـــة حرفية للفعل االإجنليـــزي )play ( الذي 
يفيـــد معنـــى التمثيل امل�شرحي، وهو يف لغتنا يعني "َلهـــا" من اللهو، ول�شنا يف حاجة 
اإىل ترجمـــة اأي عبـــارة ترجمة حرفية عن االإجنليزية وغريها، ما دام لدينا عبارات 

عربية توؤدي معناها تاأدية تامة، اأو �شبه تامة )2(.

د من هذا النوع كذلك، قولهم: "غ�شيل االأموال"، وال�شواب:  ومما ورد يف املـُْغرَتَ
ُه َتْبِيي�شًا:  "تبيي�ض االأموال"؛ الأنها ترجمة مبتذلة )3( ، جاء يف تاج العرو�ض ))وَبيَّ�شَ
قاَء اإِذا َمـــالأَُه من املـَاِء  َدُه. ُيَقاُل: َبيَّ�ـــضَ اهلُل َوْجَهُه. من املـَجـــاز: َبيَّ�َض ال�شِّ ـــدُّ �َشـــوَّ �شِ
، َنَقَله  ـــدٌّ َغـــُه، َوُهَو �شِ ي�شـــًا، اإِذا َفرَّ ه اأَ . َبيَّ�شَ اَغـــايِنّ ، َنقلـــه اجَلْوَهـــِرّي وال�شَّ واللَّـــَ�ِ

از(( )4( . اِحُب اللِّ�َشان، َوُهَو جَمَ اَغايِنّ و�شَ ال�شَّ

د من قولهم:  2/ التغيــري يف اللفــظ تغيــريًا ُيحيــل املعنى: ومنه مـــا ورد يف املـُْغرَتَ
وال�شـــواب: "راأيُتـــُه يف رائعِة  "راأيـــُت فالنـــًا يف رابعـــِة النهار" بالبـــاء يف "رابعة"، 

. @omaryaziz :1(1 عبد العزيز العمري(
)2(1 ينظـــر: العدنـــاين، حممد:  معجـــم االأغالط اللغويـــة املعا�شرة، مكتبة لبنـــان، بريوت، ط 1، 

1989م، �ض: 606-605 .
. lat8l@ :3(1 االأخطاء العربية(

)4(1 الزبيدي، م�شدر �شابق، "بي�ض" 18/ 265 .
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َهار معظمـــه، ُيَقال ُهَو  النهـــار" )1(  بالهمـــزة، جاء يف املعجم الو�شيـــط ))ورائعة النَّ
َهـــار(( )2( ، اأما "رابعة" فتفيد الرتتيب  َحى اأَو يِف رائعة النَّ ْم�ـــضِ يِف رائعـــة ال�شُّ َكال�شَّ
التعددي، فيقال: ثانية، وثالثة، ورابعة، وخام�شة )3( ... اإلخ. واأرى "رابعة" ت�شحيفًا 
َ املعنـــى، فال�شواب اأن نقول: "رائعة النهـــار"، واإْن اأوردته املعاجم احلديثة، اأو  َغـــريَّ

ج على التطور من َرَبعْت االإبل: اأي �َشَرحْت، واأن ذلك ال يكون اإال يف النهار )4( . ُخرِّ

وممـــا ورد يف املـُْغَتــــَرد من تغيـــري ُيحيــــــــل املعنى، قولهـــم: "اأَِعْرين �شمعك"، 
وال�شـــــــواب: "اأَْرِعني �شمعك" )5( ؛ الأن "اأَْرِعني �شمعك" مبعنى ا�شتمع ملقايل )6( ، 
واأّمـــا "اأَِعْرين" فمن ت�شحيف العامة )7(، ومعناه – كما يظهر- اأعطني �شمعك، وال 

اأرى ت�شحيحه، واإن �شححوه مبعنى اال�شتماع باهتمام )8(.

ومنـــه كذلـــك: "اأَ�ْشَتِبيُحك عـــذرًا"، وال�شـــواب: اأَ�ْشَتِميُحك عـــذرًا"؛ الأن معنى 
ماح، اإذ لو  "ا�شتماَح": �شاأله اأن يعطيه ومينحه �شيئًا، وهو من "املـَْيح" ولي�ض من ال�شَّ
ه ُمباحًا، وهو من الَبْوح، يقال:  كان منه لقيل: اأَ�ْشَت�ْشِمُحَك. اأّما "ا�شتباَح" فمعناه عدَّ

جُل ال�شيَء، اإذا اأظهره.  اأَباَح الرَّ

َعْت خطاأً يف  ومما �شبق يظهر اأن ال�شحيح "اأَ�ْشَتِميُحك"، واأن "اأَ�ْشَتِبيُحك" ُو�شِ
مو�شع "اأ�شتميحك" )9( .  واأرى ذلك ت�شحيفًا َغريَّ املعنى .

.Linguisticerror@ :1(1 اأخطاء لغوية(
)2(1 املعجم الو�شيط: باب الراء )الرائعة( 382/1 .

)3(1 اأ.د. عبـــد اهلل الدايل: رائعـــة النهار ال رابعة النهار، جريدة االقت�شادية، العدد 5783، ال�شنة 
1430/8/20ه/ 11 اأغ�شط�ض 2009م. 

ينظر: معجم ال�شواب اللغوي: 389/1 . 1)4(
.Linguisticerror@ :5(1 اأخطاء لغوية(

))(1 ينظر: الفريوز اآبادي، م�شدر �شابق، "ف�شل الراء" �ض: 1663 .
))(1 ينظر: ال�شفدي، �شالح الدين خليل بن اأيبك: ت�شحيح الت�شحيف وحترير التحريف، حتقيق 

ال�شيد ال�شرقاوي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط 1، 1407هـ/ 1987م، �ض: 115 .
))(1 ينظر: معجم ال�شواب اللغوي، ج 1، �ض: 55 .

))(1 املفتـــي اللغـــوي: @sboh3333. وينظـــر: ديـــوان االأدب، بـــاب اال�شتفعـــال، 499/3، واملحكم 
واملحيط االأعظم، "بوح" 31/4.
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ارَته"،  د منه، قولهم: "ا�شتقلَّ فالٌن �شيَّ 3/ قلب املعنى:1ومن اأبرز ما ورد يف املـُْغرَتَ
وال�شـــواب: "ا�شتقلَّْتُه �شّيارُته" )1( ، جاء يف النهاية يف غريب احلديث واالأثر: ))ُيَقاُل: 
اأََقلَّ ال�شيَء ُيِقلُّه، وا�ْشَتَقلَّه َي�ْشَتِقلُّه اإَِذا َرفعه َوَحَمَلُه(( )2( ؛ ففي قولهم: "ا�شَتقلَّ �شّيارَته" 

قلب للمعنى؛ الأنه مبعنى حملها، في�شري احلامل حممواًل والناقل منقواًل )3( . 

وممـــا ورد مـــن ت�شحيح لقلـــب املعنى كذلـــك، قولهم: "فالٌن يعتـــذُر عن قبوِل 
ـــة"؛ الأن املعنى: يعتذر  ـــة"، وال�شـــواب: "فالٌن يعتذُر عن عدِم قبوِل الع�شويَّ الع�شويَّ
عـــن اأنـــه قبـــل، واملراد: يعتـــذر عن اأنـــه مل يقبل )4( . ومنـــه كذلك قولهـــم: "عجبُت 
منـــه" لال�شتح�شان، وال�شواب: "اأعجبني"؛ الأن "عجبـــُت منه" للذم، و"اأعجبني" 
لال�شتح�شان. يف تاج العرو�ض: ))ُيقاُل اأُْعِجَب فالٌن بَنْف�ِشه وِبَراأْيه َفُهَو ُمْعَجٌب ِبِهَما، 

واال�ْشُم الَعَجُب، َواَل َيُكوُن اإِاّل يِف املــُ�ْشَتْح�َشن(( )5( .

د،  ه اإليه يف املــُْغرَتَ 4/ اخللــط بــني معاين الأفعال : وهذا اخلــلط من اأكـــرث ما ُنبِّ
اِتَب"؛ الأن اال�شتـــــــــــالم هو  اِتَب"، وال�شواب: َت�َشلَّْمُت الرَّ ومنه قولهم : "ا�شتلمُت الرَّ
اللم�ـــض، والتَّ�َشلُّم : االأخذ )6( ، جاء يف ال�شحاح : "و�َشلَّْمُت اإليه ال�شيء فت�شلََّمُه، اأي : 

ا بالُقبلة اأو باليد" )7( . اأخـــــــــذه... وا�ْشَتَلَم احلجر: مل�شه اإمَّ

ْحَب جرُّ  وال�شـــواب: "خـــرَج منهـــا"؛ الأن ال�شَّ ومنـــه قولهـــم: "ان�شحَب مـــن املباراة"، 
ُه  ال�شـــيء علـــى وجه االأر�ض )8( ، جـــاء يف معجم ديوان االأدب: ))و�َشحَبـــُه فاْن�َشحَب، اأي: جرَّ

. )9()) فاجنرَّ

.Linguisticerror@ :1(1 اأخطاء لغوية(

)2(1 ابن االأثري، م�شدر �شابق، 104/4 .
)3(1 م�شطفى جواد، م�شدر �شابق، �ض: 62.

 .sboh3333@ :4(1 املفتي اللغوي(
)5(1 الزبيدي، م�شدر �شابق، "عجب" 219/3 .

))(1 فواز اللعبون: @fawaz_dr . وينظر: م�شطفى جواد، م�شدر �شابق، �ض: 66 .
))(1 اجلوهري، م�شدر �شابق، "�شلم" 1952/5 .

. Arabic_CM@: 1 اأخطاء لغوية �شائعة)((
))(1 الفارابي، م�شدر �شابق، "باب االنفعال" 421/2 .
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َخ لالأمـــر"، وال�شـــواب: "اأَْذَعَن لالأَمـــر" )1( ؛ الأن  ومنـــه كذلـــك قولهـــم: "َر�شَ
ق، والك�شر، وكذلك العطاء )2( ؛ فال �شلة  ـــخ" معنـــاه:  َك�ْشر راأ�ض احَليَّة، والدَّ �شْ "الرَّ

له باالإذعان واخل�شوع والطاعة واال�شت�شالم واالئتمار )3( .

د، قولهم: "بكى  5/ اخللط بني معاين امل�شادر: ومن اأبرز اأمثلته الواردة يف املـُْغرَتَ
اأَثُّـــر" )4( ؛ الأن "التاأثري" م�شدر  ة التَّ ة التاأثري"، وال�شواب: "بكى من �شـــدَّ مـــن �شـــدَّ
َر فيه تاأثريًا، اأي: ترك فيه اأََثرًا )5( ، اأما "التاأثُّر" فهو االنفعال  َر"، نقول: اأَثَّ الفعل "اأَثَّ

َر" )6( ، وهو املراد هنا . بال�شيء، وفعله "َتاأثَّ

6/ اخللط بني امل�شتقات ومعانيها: ومن ذلك اخللط بني معنى "�َشيِّق" و"�شاِئق"، 
ٌق"، وال�شواب: "هذا حديٌث �شاِئٌق"؛ الأن معنى  د قولهم: "هذا حديٌث �َشيِّ ورد يف املـُْغرَتَ
ُم�ْشتاق، و"�شاِئق" تعني اجلـــّذاب املـَ�ُشْوق )7( ، وهو املراد. قال اجلوهري:  ـــق":  "�َشيِّ
))ال�َشـــْوُق واال�ْشِتياُق: ِنزاع النف�ض اإىل ال�شيء. يقـــال: �شاقني ال�شيء َي�شوُقني، فهو 
ق لي�شت و�شفًا  َج �َشْوَقـــَك(( )8(. فال�َشيِّ ْقُت، اإذا َهيَّ َقني َفَت�َشوَّ �شاِئـــٌق واأنا َم�شوٌق: و�َشوَّ
لل�شـــيء املمتع الـــذي يجذب النف�ض، اإمنا هـــي �شفة م�شبهة كـ"َهـــنيِّ وَجيِّد"، وتعني 

امل�شتاق الَوِلع )9( .

. Arabic_CM@ :1(1 اأخطاء لغوية �شائعة(
)2(1 ينظر: ابن منظور، م�شدر �شابق، "ر�شخ" .

)3(1 ينظر: م�شطفي جواد، م�شدر �شابق، �ض: 65 .
.Linguisticerror@ :4(1 اأخطاء لغوية(

)5(1 ينظـــر: الزبيـــدي، م�شدر �شابق، "اأثـــر" 14/10، وينظر: حممد العدنـــاين، معجم االأخطاء 
ال�شائعة، �ض: 22 .

))(1 ينظر: الفيومي، م�شدر �شابق، "اأثر"�ض: 8 .
.Linguisticerror@ :1 اأخطاء لغوية)((

))(1 اجلوهري، م�شدر �شابق، "�شوق" 1504/4 .
))(1 ينظر: العربي، م�شدر �شابق، �ض: 118.
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د مـــن قولهم: "هذا االإنـــاُء َمليٌء  وممـــا ُعدَّ من هـــذا اخللط مـــا ورد يف املـُْغرَتَ
َتِلئ"؛ الأن "َمِلـــيء" تعني الغني  ُلـــوء، اأو َمـــالآن، اأو مُمْ ـــراب"، وال�شـــواب: "مَمْ بال�شَّ
املقتـــدر )1( ، جـــاء يف العـــني ))واملـَـــالَءُة: م�شدر امللـــيء )الغنّي ( الـــذي عنده ما 
ُلوؤُ َمـــالَءًة فهو َمِلـــيٌء(( )2( . وقد اأقـــرَّ جممع اللغـــة القاهري �شواب  يـــوؤّدى، َمُلـــوؤَ مَيْ
هـــذا اال�شتخـــدام، ))وذلك اإما علـــى اأن �شيغة "فعيل" م�شموعـــة بوفرة يف ال�شفة 
امل�شّبهـــة، واإما علـــى قيا�شية ا�شتقاق "فعيـــل" مبعنى مفعول فيمامل يـــاأت منه فعيل 

مبعنى فاعل(( )3( . 

لوء وَمالآن" وردت ن�شًا لدى اخلليل بن اأحمد يف  واحلق اأن "َمِليء" مبعنى "مَمْ
تِلىٌء َمِليٌء(( )4( ، وا�شتخدمها  العني، اإذ قال: ))مالأُته فامتالأ، وهو مالآٌن مملوٌء مُمْ
ْلو املـَِليُء ماًء(( )5(. وهذا – فيما  ْجُل: الدَّ الفارابـــي يف ديوان االأدب، فقال: ))وال�شَّ

اأح�شب – دليل على اأن تغليط هذا اال�شتخدام جانب ال�شواب .

د، قولهم: "غادَر  7/ اخللــط بني معاين ظروف الزمان: وممـــا ورد منه يف املـُْغرَتَ
هة": احلني الطويل من  وال�شواب: "غادَر قبَل ُهَنْيهة"؛ الأن الرُبْ فـــالٌن قبَل ُبْرهة"، 
الدهـــر )6( ، وقـــد ن�ض ل�شـــان العرب والقامو�ـــض املحيط على ذلك )7( ، اأمـــا الُهَنْيَهة 

فتعني الوقت القليل، ))ُيَقاُل َمَكَث ُهَنْيَهًة، اأَْي �َشاَعًة َلِطيَفًة(( )8( .

. lat8l@ :1(1  االأخطاء العربية(
)2(1 الفراهيدي، م�شدر �شابق، "مالأ" 347/8.

)3(1 ينظر: معجم ال�شواب اللغوي، م�شدر �شابق، ج 1، �ض: 727 .
)4(1 الفراهيدي، م�شدر �شابق، "مالأ" 347/8 .

)5(1 الفارابي، م�شدر �شابق، 126/1، وورد كذلك يف امل�شدر نف�شه، 387/1، 466/1 .
. lat8l@ :1 االأخطاء العربية)((

))(1 ينظر: ل�شان العرب: "بره" 75/2 ، والقامو�ض املحيط: "بره" �ض: 1243 .
))(1 الفيومي، م�شدر �شابق، "ه ن ن" 641 .
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المبحث الخامس

اأبرز احل�شابات اخلادمة ومنهجها يف الت�شحيح اللغوي

دين يف "تويرت" فيما يت�شل بالت�شحيح اللغوي، فوجدتها  تاأملت ح�شابات املـَُغرِّ
تق�شم اإىل ق�شمني: 

ْت على عنايتهـــا بالت�شحيح اللغوي، وكانت اأ�شماوؤها تدل  الأول: ح�شابات َن�شَّ
عليها، ويف بع�شها نبذة تعريفية تو�شح عناية احل�شاب بالت�شحيح اللغوي، ومن اأهم 

هذه احل�شابات: 

• االأخطاء العربية: @lat8l ) ت�شحيح بع�ض االأخطاء العربية(.	

• اأخطـــاء لغويـــة: @Linguisticerror )ح�شـــاب لن�شـــر االأخطـــاء اللغويـــة 	
ال�شائعة وت�شويبها(.

• اأخطاء لغوية �شائعة: @Arabic_CM ) .دون نبذة تعريفية(.	

• ترقي�ـــض: @Trqeesh )مبادرة غري ربحية لت�شحيـــح االأخطاء اللغوية يف 	
الن�شو�ض االإعالمية والدعائية(.

• @almaqamy )ح�شـــاب يتتبـــع االأخطـــاء ال�شائعـــة 	 اللغـــوي:  احلار�ـــض 
املر�شودة يف الكتابات واخلطب، ويناق�ض مو�شوعات الت�شحيح اللغوي(.

• امل�شحـــح اللغوي: @sboh4444 )خا�ـــض بالت�شحيحات اللغوية، يغردها 	
�شليمان بن عبد العزيز العيوين، اأ�شتاذ الدرا�شات العليا امل�شارك، جامعة 

االإمام، الريا�ض(.

• املفتـــي اللغـــوي: @sboh3333 )خا�ض بالفتاوى اللغويـــة، يجيب عنها د. 	
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�شليمان بن عبد العزيز العيوين، اأ�شتاذ الدرا�شات العليا امل�شارك، جامعة 
االإمام، الريا�ض(.

ومنهج هذه احل�شابات - يف الغالب - ال يخرج عن ذكر الَغَلط وبيان ال�شواب، 
دون عـــزٍو اأو تف�شيـــل غالبًا، اإال مـــا يظهر لدى الدكتور �شليمـــان العيوين )امل�شحح 

اللغوي، واملفتي اللغوي( من تف�شيل لبع�ض امل�شائل يف ملف م�شاحب للتغريدة. 

الث���اين: ح�شابـــات مل تن�ض على عنايتهـــا بالت�شحيح اللغوي، لكـــن اأ�شحابها 
معنيـــون بالف�شحـــى، ويف تغريداتهـــم تنبيهات على بع�ـــض االأغـــالط اللغوية، وُجّل 

اأولئك من اأ�شاتذة اجلامعات، ومنهم: 

اأ.د. عبـــد اهلل الدايل:@aldayel_prof ، واالأ�شتاذ الدكتور: اأحمد الباتلي: @
DrAhmadAlbatli، والدكتـــور: اأحمد الع�شيـــب: @ahmedalothayb ، والدكتور: 

 ،1401Shfa@ :والدكتـــور: عبد اهلل بن �شليم الر�شيد ،dr_fawaz@ :فواز اللعبون
والدكتـــور: عبـــد العزيز العمـــري: @omary_aziz، وعبد اهلل عو�ـــض ال�شمري: @
faal-@ :وفي�شـــل املن�شور ،alowid@ :وعبـــد العزيز العويد ،Abdullhaldohiln

mansour، واأميـــن بن اأحمـــد ذو الغنى: @aymz74، واأحمـــد �شامل ال�شنقيطي: @

.  almaghamy

ومنهـــج هذه احل�شابات يف الت�شحيح يقـــوم على بيان الَغَلط وتو�شيح ال�شواب 
َه اإليها يف كتب الت�شحيح  يف الغالب االأعم، وهذا الَغَلط قد يكون من االأغالط التي ُنبِّ
اللغـــوي لـــدى القدامـــى اأو يف الع�شر احلديـــث، وقد يكون هذا الغلـــط من االأغالط 

احلادثة التي مل توردها كتب الت�شحيح اللغوي. 

ديـــن يف "تويرت"،  ومـــن هوؤالء امل�شححـــني َمْن اهتـــم بت�شحيح اأغـــالط املـَُغرِّ
نها مف�شلته، وميثل هـــذا املنهج الدكتور عبد العزيز العمري:  مَّ واأن�شـــاأ لها درو�شًا �شَ

. omary_aziz@
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الخاتمة

اخلامتة واأهم النتائج :
• �شمـــل الت�شحيـــح اللغوي يف موقـــع "تويـــرت" م�شتويات اللغـــة: ال�شوتية، 	

وال�شرفية، والنحوية، والداللية.

• مل يعـــَن كثـــرٌي ممـــن ت�شـــدى لت�شحيـــح االأغـــالط اللغوية عـــرب "تويرت" 	
ح يف  ل وو�شَّ بالتف�شيـــل والتعليل؛ ل�شيق م�شاحة الكتابة، ومنهـــم َمْن َف�شَّ

ملف م�شاحب للتغريدة.

• بع�ض ما ُغلِّط يف موقع "تويرت" له وجه يف العربية، ورمبا كان هذا التغليط 	
الع. لق�شور يف االطِّ

•  ُجلُّ ما ورد من ت�شحيح كان لالأغالط ال�شائعة، واأكرث هذه االأغالط كان 	
ْته كتب الت�شحيح اللغوي لدى علمائنا القدامى واملحدثني، وقليل  مَّ مما �شَ

َمْن ُي�ْشِند هذه االأغالط اإىل امل�شادر اأو املراجع.

• َغَلَبـــْت التغريـــدات التي ُتْعنى بت�شحيح االأغـــالط النحوية غرَيها؛ ل�شياع 	
االإعراب من األ�شنة النا�ض، و�شعف معرفتهم بقواعد اللغة الف�شحى.

• َح كانت علَّة تغليطه عـــدم ال�شماع عن العرب، والبحث يرى 	 حِّ بع�ـــض ما �شُ
تويزه عندما يكون جاريًا على القيا�ض ال�شحيح. 

• قة، واأراُه 	 عٍة ومتعمِّ ن�شـــاط الت�شحيح اللغوي يف تويرت جدير بدرا�شـــٍة ُمو�شَّ
جمـــااًل للر�شائـــل العلميـــة لطـــالب الدرا�شـــات العليـــا، بحيث تقـــوم هذه 

الدرا�شات على ا�شتقراء �شامل، وحتليل دقيق، وتف�شري عميق.  
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ن�شاط اللهجات و�شناعة املعجم يف موقع تويرت

اأ. بدر بن عائد الكلبي)*( )1(

باحث يف مرحلة الدكتوراه باجلامعة االإ�شالمية 1)*(
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مقدمة

تتفـــرع علوم اللغة العربية وتختلف م�شاربها، ولـــكل فن اأهله واملهتمون به، واإن 
كانت اللغة بفروعها املختلفة متكاملة ومرتابطة فاإن هذه التق�شيمات مهمة؛ لت�شهيل 
درا�شـــة اللغة على الباحثـــني، واإتاحة الفر�شـــة لتتبعها وو�شفها مـــن خالل فروعها 
املختلفة، ومن هذا املنطلق جاء عنوان هذا املبحث ن�شاط اللهجات و�شناعة املعجم 
يف موقـــع تويـــرت فهو يهتم بكل ما يتعلق باللهجـــات، وال�شناعة املعجمية، من درا�شة 
االألفـــاظ، وحتديد دالالتهـــا، وبيان الفـــروق الداللية، والعالقـــات الداللية، ودرا�شة 
اللهجـــات، وحماولـــة تاأ�شيلها، وربط ذلك كله مبوقـــع التوا�شل االجتماعي " تويرت" 

بو�شفه اأحد اأهم و�شائل التوا�شل وتبادل اخلربات واملعلومات يف هذا الع�شر.

 وقـــد تطورت ال�شناعـــة املعجمية اليوم، ومل تعد قا�شرة علـــى العمل املعجمي 
التقليـــدي بل دخلت فيهـــا العوامل التقنيـــة احلديثة واال�شتفادة مـــن حو�شبة اللغة، 
و�شرعـــة التوا�شل، وتبـــادل املعلومات، ومـــا ت�شيفه من ت�شهيـــالت يف جمال البحث 
وتتبـــع املفردات اللغوية، ور�شدها، ومعرفة مدى انت�شارها، وتتبعها يف كتب القدماء 
واملحدثـــني، وهـــذا يخت�شـــر الكثري من اجلهـــد والوقـــت ويعطي �شـــورة �شاملة عن 

االألفاظ ودالالتها املختلفة.

وت�شـــري هذه الدرا�شة وفق منهج و�شفي تاأ�شيلـــي، يتتبع هذه الظواهر يف موقع 
التوا�شـــل االجتماعي " تويرت" وي�شفها وي�شنفهـــا، بهدف توثيق جزء من احلراك 
اللغـــوي يف العـــامل االفرتا�شـــي، الذي يحاكي الواقـــع يف تنوعه واختالفـــه، وت�شليط 
ال�شوء على االأفكار االإبداعية يف هذا املجال، وعلى ماذا ت�شتند؟ وحتديد اأثرها على 

اللغة، وتقدمي اأهم النتائج والتو�شيات التي تو�شلت اإليها هذه الدرا�شة .
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مدخل: نبذة تاريخية موجزة للتعريف بال�شناعة املعجمية :
تعريف املعجم لغة وا�شطالحًا :

ا�شتعجـــم عليه الكالم: ا�شتبهم)1(، وتقول هذا رجل اأعجمي اإذا كان ال يف�شح، 
�شواء كان من العجم اأو من العرب)2(، ويقال لل�شبي مادام ال يتكلم وال يف�شح �شبي 

اأعجم)3(.

 وقـــال ابن جني يف اخل�شائ�ـــض "اأال ترى اأن ت�شريف ) ع ج م ( اأين وقعت يف 
كالمهم اإمنا هو لالإبهام و�شد البيان")4( .

هـــذا هو اأ�شـــل داللة عجم يف كالم العـــرب، وهذه الداللة غـــري مق�شودة عند 
احلديـــث عن املعجم واإمنـــا املق�شود �شدها متامًا، فلي�ض مـــن مهام املعجم االإبهام 
واإمنـــا مهمته الرئي�شة هي البيان، فكيـــف خرجت هذه الداللة من اأ�شل داللة عجم، 
اأو�شح ابن جني يف كتابه اخل�شائ�ض هذه امل�شاألة وا�شت�شهد عليها من كالم العرب، 
وكالمه فيهـــا يزيل اللب�ض بني الداللتني املت�شادتني، وذلك بحمله الهمزة على داللة 
ال�شلـــب فاأعجمتـــه اأي �شلبـــت عجمتـــه باالإبانة والتو�شيـــح؛ ولذلك يقـــال:  اأعجمت 

الكتاب: اإذا بينته واأو�شحته، فهو اإذًا ل�شلب معنى اال�شتبهام ال اإثباته.

ومثلـــه ت�شريـــف  �ض ك و  فاأين وقع ذلك فمعناه اإثبات ال�شكوى ثم اإنهم قالوا : 
اأ�شكيـــت الرجل اإذا زلت له عما ي�شكوه -اأزلت عنه مـــا ي�شكوه- فهو اإذًا ل�شلب معنى 

ال�شكوى ال الإثباته)5(.

ال�شحاح ، عجم. 1)1(
ل�شان العرب ، عجم. 1)2(

مقايي�ض اللغة ، عجم . 1)3(
اأبو الفتح عثمان ابن جني ، اخل�شائ�ض ، ج3، دار الكتب امل�شرية، القاهرة، 1957م، �ض 75. 1)4(

املرجع ال�شابق، ج3، �ض77-76. 1)5(
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واملعجم يف ال�شطالح :
"كتاب ي�شـــم اأكرب عدد من مفردات اللغة مقرونـــة ب�شرحها وتف�شري معانيها، 
علـــى اأن تكـــون املواد مرتبة ترتيبًا خا�شًا، اإما على حـــروف الهجاء اأو على املو�شوع، 
واملعجم الكامل هو الذي يف�شر كل كلمة يف اللغة م�شحوبة ب�شرح معناها، وا�شتقاقها، 

وطريقة نطقها، و�شواهد تبني موا�شع ا�شتعمالها")1(.

وعرف املعجم الو�شيـــط املعجم باأنه: "ديوان ملفردات اللغة مرتب على حروف 
املعجم، واجلمع معجمات، ومعاجم. وحروف املعجم: حروف الهجاء")2(.

و�شميـــت املعاجـــم با�شم القوامي�ـــض ن�شبة اإىل معجـــم الفريوز اأبـــادي امل�شّمى 
بالقامو�ـــض املحيـــط، ومعنـــاه البحر الوا�شع، ثـــم ا�شتهر اال�شم وانت�شـــر بني النا�ض، 

واأ�شبح يطلق على املعاجم  اللغوية كلها)3(.

ال�شنعة املعجمية عند العرب :
�شناعـــة املعاجم اأو ال�شنعة املعجمية فن متاأ�شـــل عند العرب قدميًا، ظهر مع 
بداية ظهور علوم اللغة عند العرب، وظهرت بداية االهتمام بال�شناعة املعجمية من 
خـــالل الكتـــب التي كانت تهتم بغريـــب األفاظ القراآن الكرمي، ثـــم ظهرت كتب تهتم 
باالألفـــاظ الغريبـــة وال�شاذة يف اللغة و�شميت بكتب النـــوادر)4(، مثل: نوادر اأبي زيد، 
ونـــوادر ابن االأعرابـــي، ونوادر اأبي عمرو ال�شيبـــاين،)5( وا�شتمرت ال�شنعة املعجمية 

اأحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، مقدمـــة ال�شحـــاح، بـــريوت: دار العلـــم للماليـــني، ط3،  1)1(
1984م.�ض 38.

املعجم الو�شيط ، عجم . 1)2(
ي�شري عبد الغني عبد اهلل، معجم املعاجم العربية، دار اجلبل ، بريوت، ط1،1991م ، �ض 20 1)3(
اأحمد عبد اهلل الباتلي، املعاجم اللغوية وطريقة ترتيبها ، دار الراية، الريا�ض، 1992م، �ض 15 1)4(
عبـــد الرحمن جالل الديـــن ال�شيوطي، املزهر يف علوم اللغـــة واأنواعها، ج1، مكتبة دار  1)5(

الرتاث، القاهرة،ط3، �ض234.
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ومل تتوقـــف اأو ي�شعف االهتمام بها مع تعاقب الع�شور املختلفة، وعندما انتهى ع�شر 
االحتجـــاج اللغوي ودخل اللحن والف�شاد اإىل اللغة ظهـــرت معاجم جديدة تعتمد على 
اجلمع بني املعاجم القدمية، وا�شتدراك ما فات هذه املعاجم ودونته كتب اللغة واالأدب، 

وكلما اختلفت منهجية �شاحب املعجم يف اجلمع والرتتيب ظهر لنا معجم جديد. 

ومـــن اأبرز العوامل التي دعت اإىل ظهور ال�شناعة املعجمية عند العرب عوامل 
دينيـــة، وعوامل اجتماعية، وعوامل ثقافية، ومنهـــا حرا�شة القراآن الكرمي خوفًا من 
اأن يقـــع فيـــه اخلطـــاأ يف النطـــق اأو الفهـــم، واأن الرتكيبة االجتماعيـــة يف املجتمعات 
العربيـــة بداأت تتغري خالل القرن الثاين الهجري حيـــث اإن البادية اأ�شبحت تزحف 
نحـــو احلوا�شر ومعنى ذلـــك اأن املعني الـــذي كان ي�شت�شقي منه الـــرواة اأو�شك على 
الن�شـــوب، واأن اللغويني قـــد اجتمع عندهم من الروايات اللغويـــة ح�شد هائل وكانوا 
ي�شعـــرون باحلاجـــة اإىل ت�شجيلها وتدوينهـــا)1(، وي�شاف اإىل ذلـــك النه�شة العلمية 
والثقافيـــة عند العرب وظهـــور التاأليف يف العلوم املختلفة وكان يجب اأن تتاأثر العلوم 

اللغوية ومنها ال�شناعة املعجمية بحركة التاأليف والت�شنيف عند العرب. 

ولت�شليـــط ال�شـــوء على اجلوانـــب الرئي�شـــة يف ال�شناعة املعجميـــة فاإنها تهتم 
باأربعة جوانب رئي�شة هي : 

اأواًل : االهتمام باجلذور اللغوية، بتحديدها، وترتيبها، والعناية بها.

ثانيـــًا : االهتمـــام بالداللة، ب�شرح املفـــردات، والعناية بدالالتهـــا، وتتبعها عرب 
الع�شور واالأطوار اللغوية املختلفة.

 ثالثـــًا : االهتمـــام باجلانـــب ال�شوتـــي، وال�شـــريف، والنحـــوي، بالك�شـــف عن 
اخل�شائ�ض ال�شوتية، وال�شرفية، والنحوية، ولو عن طريق االإجمال.

عبـــد احلميد حممد اأبـــو �شكني، املعاجـــم العربية مدار�شهـــا ومناهجهـــا، دار الفاروق  1)1(
احلديثة للطباعة والن�شر، القاهرة  ط2، 1981م، �ض 17- 18.
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رابعـــًا : الرتكيز علـــى جوانب لغوية خا�شة، وهذه تختلـــف من معجم الآخر من 
حيـــث الرتكيز علـــى جوانب لغوية خا�شـــة مثل: بيـــان احلقيقة واملجـــاز، والتعر�ض 

للعالقات الداللية من ترادف، وت�شاد، والتعر�ض للم�شطلحات )1( .

وبالرغم مـــن هذه اجلوانب النحوية، وال�شرفيـــة، وال�شوتية، والبالغية، فاإن 
�شناعـــة املعجم �شناعـــة داللية يف االأ�شل، فاملعجم ال يهتـــم بذكر اجلوانب النحوية 
وال�شرفيـــة للكلمـــة اإال مـــا ندر، ودعـــت احلاجة اإليـــه، ويرتكز اهتمـــام املعجم على 
الداللـــة، وتفرعاتها املختلفة، واال�شت�شهاد عليها من كالم العرب �شعره ونرثه، يقول 

الدكتور اأحمد خمتار عمر: "املعنى هو املحل االأول الهتمام املعجمي")2(.

مراحل �شناعة املعجم العربي :
ميكـــن ح�شـــر املراحل التي مرت بهـــا ال�شناعة املعجمية عنـــد العرب يف اأربع 

مراحل رئي�شة هي:

اأوًل : الر�شائل اللغوية :
هي ر�شائل لغوية ق�شرية تهتم بحقل داليل واحد، تمع االألفاظ يف هذا احلقل 

وحتدد داللتها.

ولعل اللغويني قد اهتموا بكتابة هذه الر�شائل يف حقل داليل واحد يف وقت مبكر 
مـــن ظهور علوم اللغة؛ ل�شهولـــة تاأتيها واإمكانية ح�شرها فجمعوا االألفاظ التي ُتعنى 
بالنبات واالأ�شجار والكالء)3(وغريها، ويطلق اللغويون على هذه الر�شائل ا�شم كتب، 
ومـــن هذه الر�شائل: كتاب اخليـــل الأبي عبيدة معمر بن املثنـــى)ت 209هـ(، وكتاب 

ال�شاء لالأ�شمعي )ت 210هـ(، وكتاب البئر: البن االأعرابي )ت 231هـ(.

حممـــد اأحمـــد حماد و اأحمد حممـــد عي�شى واأحمد حممد ك�شك، املعجـــم العربي وعلم  1)1(
الداللة ،دار الن�شر الدويل، الريا�ض ،ط1، 2006م، �ض 45-38.

اأحمد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب ، عامل الكتب،القاهرة،ط9، 2010م، �ض 161. 1)2(

عبد ال�شميع حممد اأحمد ، املعاجم العربية درا�شة حتليلية ، دار الفكر العربي، �ض 12. 1)3(
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ثانيًا : معاجم املو�شوعات :
هـــي التطور الثاين للر�شائل اللغوية، ت�شري على طريقتها ومنهجها بالت�شنيف، 
ولكنهـــا ُتعنى باأكرث من حقل داليل واحد وتمـــع االألفاظ يف حقول متفرقة، وحتدد 
داللتهـــا، وت�شنيفهـــا تبعًا لهذه الداللة، ومـــن اأ�شهرها كتاب الغريـــب امل�شنف الأبي 
عبيـــد القا�شم بـــن �شالم)ت224هـ(، وكتاب املنتخب من غريـــب كالم العرب لعلي 
بـــن احل�شن الهنائي املعروف بكراع النمـــل)ت310 هـ (، وفقه اللغة واأ�شرار العربية 

للثعالبي )ت 429هـ(، واملخ�ش�ض البن �شيده)ت 458هـ (.

ثالثًا : معاجم الألفاظ :
تطـــّورت ال�شناعـــة املعجميـــة وانتقلت نقلـــة نوعية بظهـــور معاجـــم االألفاظ، 
واختلفـــت من حيث ترتيبهـــا وت�شنيفها، واأ�شبحت تعتمـــد يف الرتتيب على ال�شوت 
دون الداللة التي كانت االأ�شل الذي بنيت عليه ال�شناعة املعجمية قبل ظهور معاجم 
االألفاظ. واأول من األف يف معاجم االألفاظ اخلليل بن اأحمد الفراهيدي )ت 175هـ( 
يف كتابـــه العني، وعلى �شـــوء هذه الفكرة يف ترتيب معاجـــم االألفاظ واالعتماد على 

اجلانب ال�شوتي، ظهرت اأربع مدار�ض معجمية هي: 

املدر�شة الأوىل: مدر�شة التقليبات ال�شوتية :
 هذه املدر�شة هي اأقدم املدار�ض املعجمية ورائدها اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 
يف كتابه العني، وتقوم على تقليبات اجلذر الواحد، واعتمد اخلليل يف ترتب االألفاظ 
يف كتابـــه العني على خمـــارج احلروف، مبتدئًا باالأبعد يف احللـــق ومنتهيًا مبا يخرج 
من ال�شفتني و�شار على نهجه وطريقته اأبو علي القايل يف كتابه البارع، واالأزهري يف 

تهذيب اللغة، وال�شاحب ابن عباد يف املحيط، وابن �شيده يف املحكم)1(.

ح�شـــني ن�شار،  املعجم العربي ن�شاأته وتطوره ، ج1 ،دار م�شر للطباعة ،القاهرة، ط2،  1)1(
1968م، �ض 219 وما بعدها.
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املدر�شة الثانية: مدر�شة التقليبات الهجائية :
 تختلـــف هذه املدر�شة عن مدر�شة اخلليـــل باأنها تقوم على ترتيب الكلمات ترتيبًا 
هجائيًا ال �شوتيًا، واإن كانت تلتزم منهج التقليبات، وموؤ�ش�ض هذه املدر�شة هو ابن دريد 
يف اجلمهرة.)1(ومن الباحثني من يجمع بني هذه املدر�شة ومدر�شة التقليبات ال�شوتية، 
ويـــرى اأنهمـــا مدر�شة واحدة واإن اختلف الرتتيب؛ الأن االأ�شـــل يف مدر�شة التقليبات هو 

نظام تقليبات اجلذور، واإن اختلف الرتتيب بني ترتيب �شوتي وترتيب هجائي)2(. 

املدر�شة الثالثة: مدر�شة القافية : 
هـــذه املدر�شـــة اأ�شهل يف البحث مـــن مدر�شة التقليبـــات ورائدها اجلوهري يف 
ال�شحـــاح، ويظهـــر من الت�شمية اأن هـــذه املدر�شة تعتمد احلـــرف االأخري، فاحلرف 
االأ�شلـــي االأخـــري يف الكلمة يحـــدد بابها واحلـــرف االأ�شلي االأول يحـــدد ف�شلها)3(، 
واتبعها ابن منظور يف ل�شان العرب، والفريوزابادي يف القامو�ض املحيط، والزبيدي 

يف تاج العرو�ض. 

املدر�شة الرابعة : مدر�شة الرتتيب الهجائي : 
وهـــي الطريقة التي اعتمدتها املعاجم احلديثـــة؛ ل�شهولة البحث فيها، وتن�شب 
هـــذه املدر�شـــة للربمكي)4(، الأنه رتب املواد على هذه الطريقـــة ترتيبًا حمكمًا، و�شار 

عبـــد احلميد حممد اأبـــو �شكني، املعاجـــم العربية مدار�شهـــا ومناهجهـــا، دار الفاروق  1)1(
احلديثة للطباعة والن�شر، القاهرة  ط2، 1981م، �ض 27-26.

ينظـــر ي�شـــري عبد الغني عبـــد اهلل، معجم املعاجم العربيـــة، دار اجلبل ، بريوت، ط 1  1)2(
1991م ، �ـــض 117 ، وعبد الرزاق فراج ال�شاعدي، تداخـــل االأ�شول اللغوية واأثرها يف 

بناء املعجم العربي، ج1، اجلامعة االإ�شالمية، املدينة املنورة، ط2، 2008م، �ض61.
ي�شري عبد الغني عبد اهلل، معجم املعاجم العربية، دار اجلبل ، بريوت، ط1، 1991م ، �ض 176 . 1)3(
هو حممد بن متيم اأبو املعايل الربمكي اللغوي، له كتاب كبري يف اللغة �شماه "املنتهى يف  1)4(
اللغـــة" منقول عن ال�شحـــاح للجوهري، زاد فيه اأ�شياء قليلة، واأغرب يف ترتيبه، �شنفه 

�شنة 397ه، ينظر معجم االأدباء، ج6، �ض 2437، وبغية الوعاة ،ج1،�ض68.  
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علـــى الطريقة نف�شها الزخم�شري يف اأ�شا�ض البالغة، وممن األف بطريقة قريبة من 
هذه ابن فار�ض يف مقايي�ض اللغة ولكنه كان ي�شري يف املواد على �شكل دائرة)1(.  

رابعًا : ال�شناعة املعجمية احلديثة :
تطـــورت ال�شناعة املعجمية يف الع�شر احلديث واعتمدت على كثري من االأمور 
التـــي تتطلبها روح الع�شر، من احلاجة اإىل بناء معاجـــم حديثة تت�شع مل�شطلحات، 
العلـــوم واألفـــاظ احل�شارة، والعنايـــة بالدالالت احلديثة التـــي ي�شتخدمها النا�ض يف 
حياتهم اليومية، ويف �شبيل ذلك كان يجب اأن  ت�شتوعب هذه املعاجم االألفاظ املولدة 
واملعربـــة والدخيلة يف اللغة، والتـــي تتوافق مع قواعد العربيـــة وقيا�شها)2(، وتعريف 
وتو�شيـــح امل�شطلحات احلديثة يف العلوم والفنون املختلفـــة، وتطوير و�شائل ال�شرح 
مـــن ا�شتخـــدام ال�شور والر�شـــوم)3(، والبعد عـــن االألفاظ الوح�شيـــة واجلافة والتي 

هجرها اال�شتعمال؛ لعدم احلاجة اإليها، اأو لقلة الفائدة منها)4(.

ومـــن اأ�شحاب املعاجم احلديثة مـــن اقت�شر يف �شناعة املعجـــم على الكلمات 
احليـــة وامل�شتعملـــة اأو القابلة لال�شتعمال بني عامة املثقفـــني يف لغة الع�شر احلديث 

كما فعل الدكتور اأحمد خمتار عمر يف  معجم اللغة العربية املعا�شرة)5(.

ومـــن اأ�شهـــر املعاجم احلديثة مـــا يعرف مبعاجـــم الي�شوعيـــني ومنها :حميط 

)1(1 عبـــد احلميـــد حممد اأبو �شكـــني، املعاجم العربيـــة مدار�شها ومناهجهـــا، دار الفاروق 
احلديثة للطباعة والن�شر، القاهرة  ط2، 1981م،  �ض 28.

عدنـــان اخلطيب ، املعجم العربي بـــني املا�شي واحلا�شر ، مكتبـــة لبنان ، بريوت، ط2  1)2(
1994م، �ض 55.

)3(1 اأحمـــد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العـــرب ، عامل الكتب، القاهرة، ط9، 2010م،  
�ض310.

)4(1 املعجم الو�شيط ، مقدمة الطبعة االأوىل، �ض 27.  
معجم اللغة العربية املعا�شرة ، اأحمد خمتار عمر ،ج1، �ض14. 1)5(
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املحيـــط وقطر املحيط لبطر�ض الب�شتاين، واأقرب املوارد يف ف�شح العربية وال�شوارد 
ل�شعيـــد اخلوري، ومعجم الطالب يف املاأنو�ض من مـــن اللغة العربية واال�شطالحات 
العلمية و الع�شرية جلرج�ض همام ال�شويري، واملنجد لالأب لوي�ض معلوف، والب�شتان 

وفاكهة الب�شتان لعبد اهلل الب�شتاين)1(.

وممـــا �شهدته ال�شناعة املعجمية يف الع�شـــر احلديث تطورها من عمل فردي 
اإىل عمـــل م�شرتك، فاإن املعجم يف م�شريته التاريخية كان عماًل فرديًا يقوم به عامل 
واحـــد من اأهل اللغة، اأما اليوم فاإن املعاجـــم باتت �شناعة موؤ�ش�شات لغوية وي�شرتك 
فيها فريق عمل متكامل، ومن ذلك ما يقوم به جممع اللغة العربية يف القاهرة، وما 
قـــام به الدكتور اأحمد خمتار عمر من اال�شتعانة بفريق من الباحثني الإ�شدار معجم 

اللغة العربية املعا�شرة. 

ومن مظاهر ال�شناعة املعجمية احلديثة العمل على بناء املعجم التاريخي للغة 
العربيـــة وهو معجـــم مو�شوعي متكامل يحفـــظ تاريخ اللغة العربيـــة، ويتتبع دالالتها 
املختلفـــة وتطورها عـــرب الع�شور اللغويـــة، واإن كان املعجم التاريخـــي مل يظهر بعد 
ولكـــن هناك جهود كبـــرية تبذل يف حماولة �شناعة املعجـــم التاريخي، فقد كان من 
اأحـــد اأهداف جممع اللغة العربية يف القاهرة، وجاء يف مر�شوم اإن�شائه املادة الثانية 
فقـــرة )ب( مـــا ن�شه "اأن يقوم بو�شـــع معجم تاريخي للغة العربيـــة")2(  وتوالت من 
بعـــده املحاوالت ومنهـــا حماولة اإحتاد املجامـــع اللغوية العلميـــة العربية 2006م)3(، 

واملحاولة القطرية يف 2013م، والتي مل تت�شح مالحمها بعد .

ح�شـــني ن�شار،  املعجم العربي ن�شاأته وتطوره ، ج2 ،دار م�شر للطباعة ،القاهرة، ط2،  1)1(
1968م،  �ض731-711.

جملة جممع اللغة العربية امللكي ، العدد1، 1353ه ، ج1 ، �ض 7. 1)2(
حممـــد ح�شن عبد العزيـــز، املعجم التاريخي للغة العربية منـــاذج ووثائق ، دار ال�شالم  1)3(

للطباعة والن�شر، القاهرة ط1. ، 2008م  ، �ض 163
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المبحث األول

اأهم مظاهر ال�شناعة املعجمية يف مواقع التوا�شل الجتماعي

تتعـــدد مظاهر ال�شناعة املعجميـــة يف مواقع التوا�شل االجتماعي واإن كانت يف 
اأكرثهـــا تقوم على املادة املعجمية، وحتديد الـــدالالت املختلفة، وتتفاوت يف منهجها 
بـــني جمرد النقـــل والتوثيق اإىل حماولة ا�شتدراك ما فـــات املعاجم العربية القدمية 
ومل تدونـــه، وبينهما جمال خ�شب من الت�شويب الداليل، والعمل على منع انحراف 
الداللة عـــن م�شارها االأ�شيل، واحلديث عن التطور الـــداليل وربطه باالأ�شول، ومن 
املهم ت�شنيف هذه املظاهر وربطها بالدر�ض اللغوي عند العرب القدماء واملعا�شرين.

ولعـــل اأبرز مظاهر ال�شناعـــة املعجمية على موقع تويرت ت�شـــري وفق الت�شنيف 
التايل : 

اأوًل: ما يقوم على فكرة الت�شويب الدليل.
وذلـــك باالهتمام بالت�شحيـــح الداليل لالألفاظ من خـــالل متابعة ما يرد على 
موقع التوا�شل االجتماعي تويرت،  والتنبيه على بع�ض االأخطاء ال�شائعة يف اال�شتخدام 
الداليل عند عامة النا�ض، وهذه الفكرة قدمية وعليها قامت كتب الت�شويب ال�شوتي 
والـــداليل عنـــد العـــرب، ومـــن اأ�شهرها كتـــاب ا�شالح املنطـــق ليعقوب بـــن اإ�شحاق 
ال�شكيت )ت244هـ(، وكتاب درة الغوا�ض يف اأوهام اخلوا�ض للحريري )ت 516ه(، 
الـــذي قـــال عن �شبب تاأليفه لهـــذا الكتاب: " فاإين راأيت كثريًا ممـــن ت�شنموا اأ�شنمة 
الرتـــب، وتو�شموا ب�شمـــة االأدب، قد �شاهوا العامة يف بع�ض مـــا يفرط من كالمهم، 
وترعـــف بـــه مراعف اأقالمهم، مما اإذا ُعرث عليه، واأُثر عـــن املعزو اإليه، خف�ض قدر 
العلية، وو�شم ذا احللية، فدعاين االأنف لنباهة اأخطارهم، والكلف باإطابة اأخبارهم 
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اإىل اأن اأدراأ عنهـــم ال�ُشَبه، واأبني ما التب�ـــض عليهم وا�شتبه")1(، ويف الع�شر احلديث 
هنـــاك موؤلفات قامت على فكـــرة الت�شويب يف جانبي ال�شوت والداللة، مثل: معجم 
االأخطـــاء ال�شائعة، ومعجم االأغالط اللغوية املعا�شرة للعدناين، وكتاب اأخطاء اللغة 

العربية املعا�شرة عند الكتاب واالإذاعيني الأحمد خمتار عمر.

ثانيًا : النقل املبا�شر من املعاجم : 
ويكـــون الهدف من النقل هنا تثقيف املتابعني وزيـــادة املعلومات، ونقل لطائف 
املعجم، وبع�ـــض املعلومات الغريبة التي تذب انتبـــاه املتابعني، من خالل ح�شابات 
تهتـــم مبعجم واحد وتنقل منه، وهنـــاك ح�شابات تت�شمى باأ�شماء املعاجم مثل فوائد 
مـــن مقايي�ض اللغة، ول�شان العرب، وفوائد من ال�شحاح، وبع�ض هذه احل�شابات هي 
فروع لكيان اأكرب و�شتتم االإ�شارة لذلك عند احلديث عن اأبرز احل�شابات اخلادمة.

ثالثًا : البحث عن دللة حمددة وبيان �شحة ا�شتعمالها :
وهذا غالبًا ما يكون جوابًا على �شوؤال حمدد، حول بيان �شحة ا�شتعمال االألفاظ 
ودالالتها يف �شياق معني، وتختلف هذه النقطة عن التي قبلها باأنها موجهة يف الغالب 
نحو كلمة معينة، ويرجع فيها الأكرث من معجم واحد بينما يف الفقرة الثانية الرتكيز 
على معجم واحد، فهناك املعجم واحد واالألفاظ متعددة، وهنا اللفظ واحد واملعاجم 

متعددة. 

رابعــًا :البحث يف اللهجات من كالم النا�س اليوم، وحماولة فرزها، وتاأ�شيلها، 
ومن ثم احلكم عليها. 

هـــذه فكـــرة يعتمدهـــا ح�شاب جممـــع اللغـــة االفرتا�شـــي، الذي ي�شـــرف عليه 
االأ�شتـــاذ الدكتـــور عبدالرزاق ال�شاعـــدي، اأ�شتاذ اللغويـــات يف اجلامعة االإ�شالمية 
باملدينـــة املنورة، ون�شاأت هذه الفكرة من اعتقاد قدمي، يقوم على فكرة اأن اللغة واإن 

القا�شـــم بن علي احلريـــري، درة الغوا�ـــض يف اأوهام اخلوا�ض، مكتبـــة الفي�شلية، مكة  1)1(
املكرمة: ط1، 1996م �ض45.



71

واق�������ع ال���ن�������ش���اط ال����ل����غ����وي يف 
م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي

ف�شـــدت يف جوانبها النحوية، فاإنها ما تزال حتتفظ ب�شيء من اأ�شالتها يف مفرداتها 
ودالالتهـــا، يقول ابـــن خلدون يف "مقدمته" و�شـــارت االأل�شنة العجميـــة دخيلة فيها 
وغريبة. ثم ف�شد الل�شان العربي مبخالطتها يف بع�ض اأحكامه وتغري اأواخره واإن كان 
بقـــي يف الدالالت على اأ�شلـــه، و�شمي ل�شانًا ح�شريًا يف جميـــع اأم�شار االإ�شالم")1(.  
وت�شتاأن�ـــض هذه الفكرة اأي�شًا بفكرة اال�شتدراك على املعاجم القدمية، يقول الدكتور 
ال�شاعـــدي: "جمعـــت اللغة يف املعاجم بجهود ذاتية من عدد مـــن اللغويني والرواة، 
وهي جهـــود ب�شريـــة فردية، يعرتيهـــا النق�ض ل�شعـــف الو�شائل امل�شاعـــدة و�شعوبة 
املوا�شالت، لكن اهلل اأعانهم وفتح عليهم، خللو�ض نياتهم، ومع ذلك كانوا يعرتفون 
بـــاأن جمع اللغة مل يكتمل، واأنه �شاع منها الكثري")2(، واال�شتدراك على املعاجم األف 
فيه بع�ض املعا�شرين مثل الدكتور اإبراهيم ال�شامرائي الذي ا�شتدرك بع�ض االألفاظ 
من الع�شر العبا�شي يف كتابه التكملة للمعاجم العربية من االألفاظ العبا�شية، وهذه 
التكملـــة من االألفـــاظ العبا�شية تندرج -كما يقول ال�شامرائـــي- يف �شياق امل�شتدرك 
علـــى املعجمـــات العربية)3(، والدكتور حممـــد ح�شن جبل يف كتابـــه اال�شتدراك على 
املعاجم اللغوية ويقول يف مقدمته: " وهذه الرثوة اللغوية ال�شائعة – اأعني ما ند عن 
املعاجـــم من املفردات والعبارات الداخلـــة يف نطاق ما يحتج به، وما اأغفله اللغويون 
عمدًا الأنه خارج نطاق ما يحتج به ح�شب معايريهم – هي مو�شوع هذا الكتاب)4(".

وجممع اللغة االفرتا�شي يوافق هذه امل�شتدركات وي�شري على منهجها وطريقتها 
واأطلـــق عليها الدكتور ال�شاعدي ا�شم الفوائت القطعية، ولكنه يتميز عليها باإ�شافة 

عبـــد الرحمن ابن خلـــدون، كتاب العرب وديوان املبتداأ واخلـــرب "مقدمة ابن خلدون" ،  1)1(
ج1، دار الكتاب امل�شري، القاهرة، 1999م، �ض 676-675. 

عبد الرزاق فراج ال�شاعدي، اللهجات وفوائت املعاجم، ملحق الر�شالة العدد 18048،  1)2(
اجلمعة 2012/9/21م. موؤ�ش�شة املدينة لل�شحافة والن�شر، جدة.

اإبراهيـــم ال�شامرائي، التكملة للمعاجم العربية مـــن االألفاظ العبا�شية ،، االأردن: ط1 ،  1)3(
1986م،  �ض3.

حممد ح�شن جبل، اال�شتدراك على املعاجم اللغوية، دار الفكر العربي، القاهرة، �ض 6. 1)4(
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نـــوع اآخر من هـــذه الفوائت ي�شميها الفوائـــت الظنية، وهي فوائـــت وافقت مقايي�ض 
حمـــددة طرحها ال�شاعدي، ومل يثبت ا�شتعمالها عـــن العرب يف ع�شور االحتجاج، 

ومن اأجل �شبط هذه امل�شاألة و�شع ال�شاعدي ثالثة مقايي�ض رئي�شة هي :

املقيا�س اللفظي:  -1
يق�شـــد بـــه اأن تكون الكلمة يف بنائها متوافقة مع مـــا جاء يف كالم العرب زمن 
الف�شاحـــة يف اأ�شواتها و�شرفها، مع مالحظة ما حلـــق اللهجات من تغريات عامية 
اأثرت على ت�شريف كالمهم يف اأغلب األفاظهم الف�شيحة، والباحث اللغوي ال تخطئ 
عينـــه ال�شبك العربي الف�شيـــح، وي�شتطيع اأن مييز بني االألفـــاظ العامية واملنحرفة 

وبني اللفظ الذي يوافق منهج العرب وطريقتها يف اأ�شواتها وبنائها ال�شريف.

املقيا�س الدليل:  -2
يق�شد به اأن تكون الكلمة متوافقة يف دالالتها مع حياة العرب يف زمن الف�شاحة، 
واأن تكون هذه الداللة م�شتقة من بيئة اللغة القدمية، فاإن كانت الداللة ل�شيء حادث 

يف الع�شور املتاأخرة، حكم عليها باأنها داللة حمدثة، وال تعد من الفوائت. 

املقيا�س اجلغرايف:  -3
يق�شـــد به بيئة اللهجة، فاإن كانت اللهجة وا�شعة االنت�شار، معروفة يف عدد من 

القبائل املتفرقة فاإن ذلك يرجح ف�شاحتها)1(.

  و يذكـــر ح�شـــاب املجمع على موقـــع التوا�شل االجتماعي تويـــرت ،كلمة واحدة 
يوميـــًا، ومـــن �شروط هذه الكلمة عدم ذكرها يف  املعاجم، اأو اأن لها داللة مل تتعر�ض 
لهـــا املعاجم، ويقوم بر�شدها وتتبعها وحتديـــد اأماكن انت�شارها، وحماولة تاأ�شيلها، 
وبيان التطور ال�شوتي اأو الداليل الذي تعر�شت له، بهدف احلكم عليها وبيان �شحة 

ا�شتعمالها من عدمه.

عبد الرزاق فراج ال�شاعدي، اللهجات وفوائت املعاجم، ملحق الر�شالة العدد 18048،  1)1(
اجلمعة 2012/9/21م. موؤ�ش�شة املدينة لل�شحافة والن�شر، جدة.
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المبحث الثاني

اأثر ال�شناعة املعجمية يف مواقع التوا�شل الجتماعي

اإن االهتمـــام يف مواقع التوا�شـــل االجتماعي ين�شب على املـــادة املعجمية دون 
غريهـــا مـــن فنون �شناعـــة املعجم ولذلـــك تد اأكرث مـــا يطرح يف مواقـــع التوا�شل 
االجتماعـــي يهتم بالداللـــة، وحتديدها، و�شبطها، ولعل اأبرز ما يتحدث عنه يف هذا 

املجال:

اأوًل1: الت�شحيـــح الـــداليل و�شبط الداللة وتوجيههـــا التوجيه ال�شحيح خا�شة 
مع بع�ض االألفاظ التي انحرفت عن داللتها االأ�شيلة، وهذا الت�شحيح يعيد اللغة اإىل 
�شياقها، ومينع انحرافها، الأن مثل هذه االنحرافات ال�شوتية والداللية لو تركت دون 

توجيه قد ت�شيع بني املتحدثني باللغة وي�شعب التعامل معها، و�شبطها.

ثاني���ا1ً: �شـــرح دالالت غريب االألفـــاظ وتو�شيحها، مما ي�شهـــم يف ا�شتخدامها 
اال�شتخـــدام ال�شحيـــح وفهـــم الـــدالالت، وخا�شة يف غريـــب األفاظ القـــراآن الكرمي 

واحلديث النبوي ال�شريف .  

ثالثا1ً: البحث عن الفوائت املعجمية من لهجات النا�ض اليوم، وحماولة تاأ�شيلها، 
وبيان اأ�شلها، بهدف احلكم عليها، فاإن كان لها وجه مقبول من اللغة العربية الف�شحى 
ولهجاتهـــا الف�شيحة قبلت، واإال حكم عليهـــا باأنها من انحرافات العامة التي يجب اأن 

توجه وتعدل، وهذا ما يقوم به جممع اللغة االفرتا�شي على تويرت . 

رابع���اً : اأثـــر تويرت يف �شهولة التوا�شـــل، وتبادل املعلومـــات، وا�شتقراء النتائج، 
مما ي�شهل على الباحث معرفة االألفاظ ودالالتها املختلفة يف مواقع جغرافية كبرية، 

وب�شرعة توا�شل غري م�شبوقة.
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المبحث الثالث

مناذج لل�شنعة املعجمية

ب�شبـــب التو�شـــع الكبـــري يف موقـــع التوا�شـــل االجتماعـــي تويرت، فـــاإن االإحاطة 
بال�شنعـــة املعجميـــة اأمر غري متي�شـــر؛ الأن كل م�شاركة لغوية قـــد حتتوي على جانب 
نحـــوي وجانب �شريف وجانب معجمي داليل، لكن هذا ال مينع من االإ�شارة اإىل بع�ض 
النمـــاذج و�شنفت هذه النماذج وفق مظاهـــر ال�شناعة املعجمية، بهدف اإثبات هذه 

املظاهر من وجه والتعرف على مناذج ال�شناعة املعجمية من وجه اآخر. 

ومن منـــاذج املظهر االأول - الت�شحيح الداليل- هنـــاك عدد من الو�شوم التي 
تهتـــم بهذه االأخطاء، واإن كانت ال تقت�شر على اجلانب الداليل دون غريه، بل ت�شمل 
اجلوانب اللغوية املختلفة مثل اأخطاء لغوية �شائعة، واإ�شكاالت لغوية، وهناك ح�شاب 
با�شـــم اأخطـــاء لغوية يهتـــم بن�شر االأخطـــاء اللغويـــة وت�شحيحها، ومـــن اأمثلة ذلك 
ا�شتخـــدام كلمة مربوك للداللة على الربكة وال�شـــواب مبارك، وت�شويب ا�شتخدام 
كلمـــة رجال اأْكَفـــاء و�شبطها على الوجه ال�شحيح، وظهر ذلـــك يف التنبيه ال�شاد�ض 
ملجمـــع اللغة العربية على ال�شبكة العاملية، الذي ن�شره يف ح�شابه على موقع التوا�شل 
االجتماعـــي تويـــرت، وجاء يف هذا التنبيه "ينبه املجمـــع اإىل غلط �شائع، يف كثري من 
اء، يريدون: رجال  و�شائل االإعالم، وميادين العلـــم والثقافة، حني يقولون رجال اأِكفَّ
ـــاء جمع كفيف، وهو من كف ب�شره، واالأْكَفاء جمع  اأْكَفـــاء، ووجه الغلط فيه اأن االأِكفَّ

ُكفء من الكفاءة وهو املراد.

ومنها ما يتعلق باملظهرين الثاين والثالث - النقل املبا�شر من املعاجم والبحث 
عن الدالالت املختلفـــة و�شحة ا�شتعمالها- ومن مظاهر �شرح داللة االألفاظ الغريبة 
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و�شـــم بعنوان كلمـــات لغوية غريبة مع معناها ومن االألفـــاظ التي طرحت فيه و�شرح 
معناهـــا "ددد" وهـــي كلمة من ثالثة حـــروف مت�شابهة وتدل على اللهـــو واللعب)1(، 
واخلـــود وهي الفتاة ال�شابة الناعمة)2( . والرتب بني ال�شبابة والو�شطى)3(. ومن هذه 
االألفـــاظ املتفرقـــة االأمج وهو �شدة احلر يقال �شيف اأمـــج اأي �شديد احلر)4(، ومنها 

الوعيق وهو ال�شوت)5(. 

ومنهـــا مـــا يتعلق باملظهر الرابـــع - البحث يف اللهجات مـــن كالم النا�ض اليوم 
وفرزهـــا وتاأ�شيها- وهو ما يقوم به جممع اللغـــة االفرتا�شي على ح�شابه على موقع 
تويـــرت، وذلك ان املجمع له منهجية بطرح كلمة واحدة يوميًا، و هذه الكلمة م�شتمدة 
مـــن كالم النا�ض اليوم ولهجاتهـــم، وي�شتمر البحث يف هذه الكلمة طوال اليوم، ومن 
اأمثلـــة هذه االألفاظ ، اجلغمة مبعنى ملء الفم مـــن املاء، واخل�شري مبعنى ال�شريك، 
هذه منـــاذج �شغرية ملا يطرح يف موقع التوا�شل االجتماعـــي واإال فاإن القائمة طويلة 

جدًا وال يحاط بامل�شاركات يف هذا الباب.

ل�شان العرب ، ددن ،ددا. 1)1(
ل�شان العرب ، خود. 1)2(
ل�شان العرب، رتب. 1)3(

ل�شان العرب ، اأمج . 1)4(
ل�شان العرب، وعق.  1)5(
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المبحث الرابع

 مناذج للهجات الف�شيحة

تعـــرف اللهجـــات باأنهـــا " جمموعـــة مـــن ال�شفـــات اللغويـــة تنتمـــي اإىل بيئة 
خا�شـــة)1("، وهـــي اأي�شـــًا  " قيود �شوتية خا�شـــة، تلحظ عنـــد اأداء االألفاظ يف بيئة 
معينـــة)2("، ويف مواقـــع التوا�شل االجتماعي تختلط اللهجـــات املختلفة، ورمبا عمل 
مثـــل هذا التوا�شل على اإزالة الفـــروق اللغوية بني هذه اللهجات خا�شة اإذا علمنا اأن 
مـــن عوامل ظهور اللهجـــات واختالفها العزلة بني البيئـــات ال�شغرية داخل املجتمع 
اللغوي الواحد)3(.ومن اختالف اللهجات العربية جوانب ال تظهر يف مواقع التوا�شل 
االجتماعـــي مثـــل تويـــرت، خا�شة تلك التـــي تتعلق باحلـــركات االإعرابيـــة مثل الرفع 
والن�شب واجلر، فالكلمة تكتب دون و�شع احلركات وال تو�شع هذه احلركات اإال عند 
احلاجـــة اإليها فقط، والقارئ يقراأها وفق لهجته، ولكن هذا ال مينع من ظهور بع�ض 
اللهجـــات الف�شيحة عنـــد امل�شتخدمني لهذا املوقع، ومن املظاهـــر اللهجية يف موقع 

التوا�شل االجتماعي تويرت وهي على �شبيل العر�ض ال احل�شر: 

األفـــاظ مثل: مبيـــوع، ومديون، وحُتمل الكلمة على اأ�شلهـــا ويتمون ا�شم املفعول 
مـــن اليائـــي، وهي لغة التميميـــني)4(، وتقوم على ت�شحيح ا�شـــم املفعول من الثالثي 
االأجـــوف -والت�شحيـــح اإبقـــاء اللفظ دون التعر�ـــض له- وا�شم املفعـــول من الثالثي 

اإبراهيم اأني�ض، يف اللهجات العربية،  ، مكتبة االأجنلو امل�شرية، القاهرة،  ط3،  2003م ، �ض15. 1)1(
اإبراهيم جنا ، اللهجات العربية ، مطبعة ال�شعادة، القاهرة ،1396ه،1976م �ض 7. 1)2(

اإبراهيم اأني�ض، يف اللهجات العربية،  ، مكتبة االأجنلو امل�شرية، القاهرة،  ط3،  2003م ،�ض 20. 1)3(
اأبـــو الفتح عثمان ابن جني ، اخل�شائ�ض ، ج1، دار الكتب امل�شرية، القاهرة، 1957م،  1)4(

�ض260-259.
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االأجـــوف يعل يف اللغة الف�شيحة وهي لغة احلجازيني، �شـــواء كان اأ�شله واوًا اأو ياًء، 
فيقـــال مقول ومبيـــع، ولكن يف لغة بني متيم يعلون الواوي دون اليائي فيقولون مبيوع 

ومديون ومعيون)1(.  

ومنها قولهم: ما �شا اهلل، بحذف الهمزة، وهذه لهجة عربية ت�شمى باللخلخانية 
اأو الفراتيـــة وهي اللكنة يف الكالم وال�شرعة فيه مما يرتتب على ذلك اإ�شقاط بع�ض 
احلـــروف وتق�شري احلركات)2(، وتظهر يف لغـــة اأعراب عمان كقولهم م�شا اهلل كان 

يريدون ما �شاء اهلل كان )3(.  

ومنهـــا الك�شك�شة وتن�شب اإىل ربيعة وم�شر وبكر وبع�ـــض بني اأ�شد، وهي عبارة 
عـــن اإبـــدال كاف املوؤنثة يف الوقف �شينًا اأو اإحلاقهـــا �شينًا)4(،وتظهر اأي�شًا -كما قال 
الثعالبـــي يف فقـــه اللغة- يف لغة متيم كقولهم يف خطاب املوؤنـــث: ما الذي جاء ب�ض؟ 
يريـــدون بك )5(، وحتـــى اليوم تد هذه اللهجة يف موقـــع التوا�شل االجتماعي تويرت 

يقال: علي�ض، وب�ض.

ومنهـــا قولهم اأنطيك وهي كلمة م�شتخدمة كثريًا يف موقع التوا�شل االجتماعي 

عبد الغفار هالل، اللهجات العربية ن�شاأة وتطورا ، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1414ه،  1)1(
1993م.   �ض320.

حممـــد ريا�ـــض كـــرمي، املقت�شـــب يف لهجـــات العـــرب، 1417ه، 1996م ، �ـــض 161- 1)2(
162، و رم�شـــان عبد التـــواب، ف�شول يف فقـــه اللغة، القاهرة: مكتبـــة اخلاجني،ط3. 

1415ه،1994م �ض 139
اأبـــو من�شـــور الثعالبي، فقه اللغـــة واأ�شرار العربيـــة ، موؤ�ش�شة املختار للن�شـــر والتوزيع،  1)3(

القاهرة، ط1، 1430ه،2009م. �ض101.
رم�شـــان عبـــد التـــواب، ف�شـــول يف فقـــه اللغـــة، مكتبـــة اخلاجنـــي، القاهـــرة، ط3،  1)4(

1415ه،1994م.�ض 142.
اأبـــو من�شـــور الثعالبي، فقه اللغـــة واأ�شرار العربيـــة ، موؤ�ش�شة املختار للن�شـــر والتوزيع،  1)5(

القاهرة، ط1، 1430ه،2009م. �ض101.
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تويـــرت وتعني اأعطيـــك، وهي لهجة قدمية معروفة ت�شمـــى اال�شتنطاء، وهي لغة بكر، 
وهذيل، واالأزد، وقي�ض، واالأن�شار، يجعلون العني ال�شاكنة نونًا اإذا جاورت الطاء)1(. 

ومـــن ذلك االإبدال بني احلروف مثل اإبدال اجليم ياًء، فتجد يف موقع التوا�شل 
االجتماعـــي تويـــرت كلمات مثـــل: م�شيد، وهـــذا االإبدال نـــوع من اللهجـــات كما نقل 
ال�شيوطـــي يف املزهر، قال اأبو الطيب يف كتابه: لي�ض املراد باالإبدال اأن العرب تتعمد 
تعوي�ـــض حرف من حرف واإمنا هي لغات خمتلفة)2(. ومن اأمثلة قلب اجليم ياًء عند 

العرب القدماء قولهم �شريات يف �شجرات)3(.

ومـــن اللهجات التـــي در�شت يف مواقـــع التوا�شل االجتماعـــي القفقفة اأو �شوت 
القيف وهي النطق بحرف بني القاف والكاف، وهذه الظاهرة اللغوية تناولها جممع 
اللغة االفرتا�شـــي واقرتحها الدكتور ال�شاعدي وكرثت حولهـــا النقا�شات والردود، 
واأ�شلهـــا ظاهرة �شوتية قدمية ت�شمى بالكاف الفار�شيـــة اأو القاف املعقودة، واأ�شدر 
جممـــع اللغة االفرتا�شي قـــراره العا�شر بت�شمية حرف القيـــف وقراره احلادي ع�شر 
بطريقـــة ر�شم ال�شـــوت، وذلك بر�شمه عند احلاجة بالقـــاف املنقوطة بنقطتني من 
حتـــت " "وجـــاء يف ن�ض القرار العا�شـــر "يرى جممع اللغة االفرتا�شـــي اأن ال�شوت 
الواقـــع بني القـــاف والكاف الـــذي جرى علـــى األ�شنة اأقـــوام ُكرُث من العـــرب قدميًا 
وحديثـــًا، وو�شفـــه ابن قتيبة وابن دريد وابن فار�ض وابن خلـــدون ي�شتحق اأن ي�شمى: 
�شـــوت القيـــف، كما يرى املجمـــع اأن االأ�شل يف هـــذا ال�شوت هو القـــاف الف�شحى، 
واأن علـــى املتكلمني التعود على القـــاف الف�شحى، فالقيف ال تغني عنها، ولكن يجوز 
عنـــد احلاجة حلكاية لهجة القفقفـــة اأن يقال مثاًل: ننطق ا�شم مقبل ومقرن ومطلق 

اأحمد خاطر، يف اللهجات العربية، مطبعة احل�شني االإ�شالمية، القاهرة،  1978م. �ض 127. 1)1(
عبـــد الرحمن جالل الدين ال�شيوطـــي، املزهر يف علوم اللغة واأنواعهـــا،ج1، مكتبة دار  1)2(

الرتاث، القاهرة،ط3، �ض460.
املرجع ال�شابق، ج1،�ض 475. 1)3(



80

ب�شـــوت القيف، ليفهم القارئ حقيقة ال�شوت اللهجي املراد يف الن�ض املكتوب. ومت 
اختيـــار م�شطلح �شوت القيف الخت�شـــاره ودقته، وبعده عن املناطقية والفئوية؛ الأن 
هـــذا ال�شوت �شائع يف مناطق متعـــددة ومتفرقة عند امل�شارقـــة واملغاربة، والأن هذا 
ال�شـــوت ياأتلف يف نطقـــه ور�شمه وين�شجم مع اأ�شماء احلـــروف العربية، واأنه �شوت 

فرعي")1(

هذه بع�ض مظاهر اللهجات التي ت�شتخدم على موقع التوا�شل االجتماعي تويرت 
ولها اأ�شول من كالم العرب. 

   ، http://almajma3.blogspot.com ،ينظر مدونة جممع اللغة االفرتا�شي على االنرتنت 1)1(
القرار العا�شر واحلـــادي ع�شر، تاريخ الن�شر 10مايو 2014م تاريخ االإتاحة 21 �شبتمرب 
2014م، ويف املوقـــع املزيـــد مـــن النقا�شـــات واملداخـــالت العلمية حول هـــذه الظاهرة 

ال�شوتية، واأثرها يف اللهجات العربية.
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المبحث الخامس

اأبرز احل�شابات اخلادمة ومنهجها يف ال�شنعة املعجمية:

احل�شابـــات ال�شخ�شيـــة على موقع مـــن مواقع التوا�شـــل االجتماعي مثل تويرت 
ي�شعـــب توجيهها واإن كانت هناك ح�شابات تهتـــم باللغة وح�شابات تهتم باالقت�شاد 
والرتبيـــة والفكر، ولكن هذه احل�شابات �شخ�شيـــة، متقلبة ومتنوعة، والو�شول اإليها 
مي�شـــر مـــن خالل البحث با�شـــم العامل اأو املفكـــر املراد البحث عنـــه، والرتكيز هنا 
على نوع من احل�شابات هي خم�ش�شة لدرا�شة اللغة وتبادل اخلربات واملعلومات يف 
املجـــال اللغوي، وتقيم االأن�شطة اللغوية املختلفة وهنا يظهر �شوؤال وهو  كيف تكت�شب 

هذه احل�شابات ثقة امل�شتخدم؟

هنـــاك ح�شابات قوية ومتمكنة وهناك ح�شابـــات �شعيفة وركيكة، ولعل اأهم ما 
يعتمـــد عليه امل�شتخـــدم يف ثقته بح�شاب مـــا، هو ا�شم امل�شرف علـــى هذا احل�شاب، 
فبع�ـــض االأ�شماء لها ثقلها، ويثق النا�ض بها، ويعرفـــون انتاجها العلمي، ومتكنها من 
تخ�ش�شهـــا؛ ولذلك يقبل عليها املتابعون ويثقون مبا يذكـــر فيها، واأي�شًا من عوامل 
ثقة امل�شتخدم بهذه احل�شابات طريقتها ومنهجها وما ين�شر فيها، وعند احلديث عن 
احل�شابات اخلادمة فاإن اأهم عامل للبحث عن هذه احل�شابات هو اأن تكون ح�شابات 
معروفة وتلتزم منهجًا حمددًا يف طرح االأفكار واالهتمام بالدر�ض اللغوي، واأن يكون 
امل�شـــرف علـــى احل�شاب من اأهل العلـــم، وذلك الأن الدخـــول يف احل�شابات املجهولة 
والتي ال يعرف من ي�شرف عليها ويوجهها، وال تف�شح هي عن اأ�شماء امل�شرفني عليها 

هو نوع من اجلهالة والغرر، ويجب اأن يتجاوزها البحث العلمي.   
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: almajma3@ جممع اللغة العربية الفرتا�شي
انطلـــق هـــذا املجمع على موقـــع التوا�شل االجتماعـــي يف 6 / 8 / 1433ه ، وهو 
جممـــع لغوي تفاعلي ي�شرف عليه االأ�شتـــاذ الدكتور عبد الرزاق بن فراج ال�شاعدي 
اأ�شتـــاذ اللغويـــات باجلامعـــة االإ�شالمية باملدينة املنـــورة، ور�شالته هـــي خدمة اللغة 
العربيـــة الف�شحـــى واأ�شاليبها ولهجاتهـــا الف�شيحة، ويهتم املجمـــع بالفنون اللغوية 
املختلفة وي�شدر قراراته وتو�شياته بناء على تو�شيات من جلنة علمية يعتمدها واإن 
كان هناك اأكرث من خيار مقبول يطرحه للت�شويت العام على ح�شاب املجمع، وتدر�ض 
هـــذه امل�شائل بناء على اقرتاح من امل�شرف على املجمع اأو اأع�شائه، وللمجمع جهوده 
يف التعريـــب ومناق�شـــة امل�شائل النحوية، وال�شرفية، وال�شوتيـــة، ولعل ما يهمنا هنا 
هو مالمح ال�شناعة املعجمية يف هذا املجمع التفاعلي واأبرز ما يذكر يف ذلك منهج 
املجمع الفريد يف تتبع الفوائت، وهذا املنهج مما متيز به جممع اللغة االفرتا�شي. 

: m_arabia@  جممع اللغة العربية على ال�شبكة العاملية
هناك مواقع تظهر فيها ال�شناعة املعجمية وح�شابات تهتم بالنقل املبا�شر من 
املعاجـــم مثل ح�شاب فوائد من مقايي�ض اللغة وح�شـــاب فوائد من ال�شحاح، وفوائد 
لغوية، وهذه احل�شابات تتبع لكيان اأكرب يجمعها وهو جممع اللغة العربية على ال�شبكة 
العامليـــة وانطلق هذا املجمـــع يف مكة املكرمة بتاريـــخ 1/ 3 / 1433ه، وي�شرف عليه 
االأ�شتـــاذ الدكتور عبدالعزيز بـــن علي احلربي اأ�شتاذ القـــراءات والتف�شري امل�شارك 
بجامعة اأم القـــرى ويهتم بدرا�شة االألفاظ، واالأ�شاليـــب، وامل�شطلحات اجلديدة يف 
العلـــوم واالآداب والفنون التي مل تدر�شها املجامع من قبـــل. ودرا�شة لهجات القبائل 
يف اجلزيـــرة العربية وما حولها ت�شحيحًا وتاأ�شياًل. ومـــن اأهدافه: حرا�شة العربية 
والت�شـــدي ملا تتعر�ض له من حتريف وت�شويه، وت�شحيح االأغالط ال�شائعة، والعناية 
باللهجات، واإبراز مكانة اللغة العربية، و تي�شري العربية، واإحياء الرتاث العربي)1(.

http://www.m-a-arabia. ينظـــر موقع جممع اللغـــة العربية علـــى ال�شبكـــة العامليـــة 1)1(
com/. تاريخ الن�شر 3/3/ 2012م، تاريخ االإتاحة  21 �شبتمرب  2014م.
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: sboh3333@ املفتي اللغوي
وهـــو ح�شـــاب ي�شرف عليـــه الدكتور �شليمـــان بن عبـــد العزيز العيـــوين اأ�شتاذ 
الدرا�شـــات العليـــا امل�شارك يف ق�شم النحو وال�شرف وفقه اللغـــة بكلية اللغة العربية 
بجامعـــة االإمـــام حممد بن �شعـــود االإ�شالمية، ويهتـــم احل�شاب بطرح فتـــاوي لغوية 
منهـــا ما يتعلق باجلانب املعجمي الداليل، وال يقت�شر على هذا اجلانب بل اأن فتاوي 

احل�شاب ت�شمل الفنون اللغوية النحوية وال�شرفية.

اخلامتة والنتائج والتو�شيات :
هـــذه الدرا�شة الق�شرية ما هي اإال وجهة نظر و�شفية تاأ�شيلية يقدمها الباحث 
وال يدعـــي1�شاحبها االإحاطة بجميع تفا�شيل موقع التوا�شل االجتماعي تويرت، ولكن 
هي �شورة جزئية منوعة يف بابها تعطي انطباعًا عن بقية ال�شور، واأمنوذجًا م�شغرًا 
لنماذج اأكرب، الهدف منها تو�شيح اأثر مواقع التوا�شل االجتماعي يف الدر�ض اللغوي 
احلديـــث، وت�شليط ال�شوء علـــى الظواهر اللغوية يف تويـــرت، والرتكيز على ما يتعلق 

منها باللهجات و�شناعة املعجم.

 وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج والتو�شيات منها:
اأهميـــة درا�شـــة الظواهـــر اللغوية -مـــن جوانبهـــا املختلفة- علـــى مواقع . 1

التوا�شل االجتماعي.
الدر�ـــض الداليل املعجمي اأحد اأهم فروع الدر�ض اللغوي وعليه يقوم جانب . 2

كبري من البحث اللغوي عند العرب.
�شـــرورة حمايـــة اللغة العربيـــة يف فروعها املختلفة وذلـــك من خالل تتبع . 3

مـــا يكتب يف مواقـــع التوا�شل االجتماعـــي مثل تويرت، وتوجيههـــا التوجيه 
ال�شحيح.

�شـــرورة العمل علـــى منـــع االنحرافـــات ال�شوتيـــة والدالليـــة، وت�شحيح . 4
اال�شتعماالت اخلاطئة للغة.
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اجلهـــود اللغويـــة يف مواقع التوا�شـــل االجتماعي بحاجـــة اإىل عمل منظم . 5
يجمع �شتاتها وتفرقها، ويحر�ض على توحدها وتكاملها.

احل�شابـــات املميزة التي اأثبت جدارتها علـــى �شبكات التوا�شل االجتماعي . 6
وعـــرف اأ�شحابهـــا بالتمكـــن ور�شوخ املنهـــج واملثابرة ت�شتحـــق الدعم من 

اجلهات املعنية ل�شمان ا�شتمراريتها
بع�ض الظواهر يف اللهجات العربية القدمية مازالت م�شتخدمة حتى اليوم . 7

وتظهر يف مواقع التوا�شل االجتماعي.

هـــذه اأبـــرز النتائـــج والتو�شيات التـــي تو�شلت اإليهـــا الدرا�شـــة واإن كان جمال 
البحـــث يف ن�شـــاط اللهجات و�شناعـــة املعجم على موقع التوا�شـــل االجتماعي تويرت 

يحتاج الأكرث من درا�شة واحدة وهو جمال وا�شع ال يحاط به. 
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الفصل الثالث

واقع اخلط والإمالء يف موقع )تويرت(

د. م�شعان بن نازل اجلابري)*( )1(

االأ�شتاذ امل�شاعد بجامعة الطائف 1)*(
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مقدمة

يهتـــّم علم االإمالء من بني علـــوم العربية باأ�شول الكتابـــة ال�شحيحة، ويهدف 
اإىل ع�شمـــة القلم من الوقـــوع يف اخلطاأ، وقد ُعرف قدمًيا بغري ما ت�شمية، مثل علم 
)الر�شـــم، اخلـــّط، الكتابة، الهجاء، تقومي اليد، اإقامة الهجـــاء( غري اأنَّ )االإمالء( 

اأكرثها �شيوًعا يف الع�شر احلديث .

وقواعـــد االإمـــالء اأو الكتابة مـــن ق�شايا اللغـــة العربية املعا�شـــرة التي تقت�شي 
درا�شتها ومعاجلتها، كيما تبقى اللغة العربية حيًة، ي�شتعملها اأبناوؤها كتابًة وحديًثا، 
وتعّلًما وتعليًما، وتواكب التطور التقني، وتلبي حاجات الناطقني بها، وتكون لغَة العلم 

يف جميع املجاالت)1(.

وقـــد كانت مدار�شة العلـــم مقت�شرة يف ال�شابق على اجلوامـــع، ثّم اجلامعات، 
واملدار�ـــض، اأّما اليوم فاأ�شبحت التقنية بعد ظهورهـــا وانت�شارها1موطًنا من مواطن 

العلم والتعليم، �شفًوا كانت اأم كدًرا.

ومـــن ذلك موقع التوا�شـــل )تويرت( فكم اجتمع فيه من عـــامٍل وطالب علم من 
ح! حِّ م�شرق ومغرٍب، وكم من م�شاألٍة اأثريت، وكم من خطاأٍ ذاع، واآخر �شُ

وهـــذا البحث يك�شـــف �شيًئا ممن جانـــب الن�شاط االإمالئـــي يف )تويرت( قائًما 
علـــى الو�شف والتحليل، وقد جاء يف ُمقّدمة، يتبعهـــا ع�شرة مطالب، ويتلوها خامتة 

وم�شادر.

http:// : الّدكتور يحيى مري علم: قواعد االإمالء يف �شوء جهود املحدثني، �شبكة االألوكة 1)1(
 /www.alukah.net/literature_language/0/5166
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المبحث األّول

الر�شم الإمالئي يف تويرت )و�شف الواقع(

تويـــرت هو جمتمٌع، بل جمتمعاٌت من اأقطاٍر �شّتى. فيه اأهل العلم، واالأدب، وفيه 
االأ�شاتـــذة والطالب، وفيـــه اأهل الثقافة واأهل اجلهالة. فيـــه ال�شواب، وفيه اخلطاأ، 
فيه اجلهل، وفيه تعّمد اخلطاأ. كما اأّن فيه الت�شويب االإمالئي، والدرو�ض االإمالئّية. 

دين، وجدت اأنَّ اأبرز االأخطاء ما ياأتي: وعند النظر يف تغريدات املُغرِّ
كتابة التاء املربوطة هاًء.. 1
اخللط بني التاء املفتوحة واملربوطة.. 2
كتابة همزة الو�شل همزة قطع، والعك�ض.. 3
اخلطاأ يف الهمزات.. 4
اخللط بني واو اجلماعة، وعالمة رفع جمع املذّكر ال�شامل.. 5

ويلّخ�ـــض )عـــودة ال�شّمري( �شيًئا من الواقع االإمالئـــي يف تويرت فيقول: " اأزاح 
تويـــرت "�شبابية اجلهل" باأ�شهل قواعد االإمـــالء التي ت�شكن روؤو�ض فئة من م�شهوري 

كتابنا؛ ماذا لو ُتهدى لهم كتب اإمالء اجليل املا�شي؟!" )1(.

عودة ال�شمري  @alshammry_aodh 18 يناير  1)1(
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المبحث الثاني

دعوات تي�شري الإمالء، و�شداها يف تويرت 

لقد حظي مو�شوُع قواعد االإمالء، وتي�شريها باهتمام املجامع اللغوية واملوؤ�ش�شات 
ة بالعربية وق�شاياها، ف�شاًل عن املخت�شني من  التعليميـــة والهيئات العلمية املخت�شّ
اأهل العربية، واملهتمني بقواعـــد االإمالء والكتابة، وما َفِتَئت حماوالُت الباحثني منذ 
مطلـــع القـــرن املا�شي تتواىل يف تقـــدمي االقرتاحات على اختـــالف اأ�شكالها )كتب، 
بحوث، مقـــاالت، مقرتحات( و�شـــواًل اإىل تي�شريها على الكاتبـــني وتوحيد �شورها، 
وتنامـــى عدُد الكتب املعا�شـــرة التي وقفها اأ�شحاُبها على قواعـــد الكتابة حتى اأربت 
علـــى مئة وخم�شـــني كتاًبا، على مـــا بينها من تفـــاوٍت يف: املنهج، واملـــاّدة، وال�شرح، 
والتوثيـــق، والتف�شيل، واحلجـــم، وحّظها من الدّقة وال�شـــواب، والزيادة والنق�ض، 

والنقل واملتابعة والتكرار، ومبلغ عنايتها باالختالفات وتعّدد االآراء وال�شور)1(.

وُيلقـــي عبد العليم اإبراهيم يف كتابه )االإمالء والرتقيم يف الكتابة العربّية()2( 
اإ�شـــاءًة يتبـــنّي من خاللها اهتمـــام املعا�شرين بتي�شـــري االإمالء، فيقـــول: "قد �ُشِغل 
ببحث تي�شـــري االإمالء مدة طويلة، تقع -كما تفيد هذه املطبوعات التي قراأتها- بني 

الّدكتور يحيى مري علم: قواعد االإمالء يف �شوء جهود املحدثني، �شبكة االألوكة: 1)1(
http://www.alukah.net/literature_language/0/5166
ِرده،  102  . ولعبـــد ال�شـــالم هارون –رحمـــه اهلل- راأٌي مغايٌر لذا، فالقواعـــد عنده ُمطَّ 1)2(
ويف غًنـــى عن تلك الدعوات فــ" فن االإمالء قد تـــدّرج يِف مدارج �شتى، واعرتاه اإ�شالح 
وتنقيـــح، حتـــى انتهى اإىل الو�شع االأخـــري الذي يتمثل فيما �شار اإلينـــا، وهو و�شع حاول 
بع�ض النا�ض وبع�ض الهيئات اأن ينال منه فلم ي�شره �شيئا، وذلك الأنه قد بني على اأ�ش�ض 
وثيقة مطردة، والأن عوامل التنقيح واالإ�شالح من قبل مل تدع فيه جمااًل ملا يزعمونه من 
تي�شري، اأَْو يخالونه من ت�شهيل". عبد ال�شالم هارون: قواعد االإمالء وعالمات الرتقيم، 

دار الطالئع: القاهرة، 2005، ال�شفحة: 4.
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�شهـــر نوفمـــرب �شنة 1947، و�شهر يناير �شنة 1960، اأي اأكـــرث من اثنتي ع�شرة �شنة، 
ويف خـــالل هذه املـــدة الطويلة، در�ـــض املجمع عـــدة مقرتحات مـــن اأع�شائه، وعدة 
قـــرارات ومالحظات لهيئـــات علمية اأخرى، مثل: املوؤمتر الثقـــايف للجامعة العربية، 
وجلنة اللغة العربية يف املجمع العلمي العراقي، واأ�شاتذة اللغة العربية بدار املعلمني 

العالية ببغداد، واأ�شاتذة اللغة العربية بوزارة الرتبية والتعليم مب�شر.

ومـــع تعدد اجلل�شات التي عقدها جمل�ض املجمع، وموؤمتره، وجلانه؛ لبحث هذه 
املقرتحات واملالحظات، مل ينته االأمر اإىل موافقة على اتخاذ قرار حا�شم يف تي�شري 
االإمالء، اإال يف جل�شة 12 من يناير 1960؛ اإذ وافق فيها موؤمتر املجمع على ما اأقرته 

جلنة االأ�شول من قواعد ر�شم الهمزة)1(.

وا�شتمّرت املُناداة بتي�شري االإمالء حّتى حّطت رحالها يف تويرت، فهذا )اأبو عبد 
اهلل العو�شـــي(، ُي�شري على جممع اللغة االفرتا�شي بدرا�شة بع�ض املو�شوعات ومنها 
تي�شـــري االإمالء، قائـــاًل:" ق�شايا اأرى نقا�شها يف املجمع: تي�شـــري االإمالء: نتناول كل 
يوم م�شاألة اإمالئية خالفية اأو حتتاج اإىل تي�شري نتخذ فيها قرارا بعد النقا�ض..")2(.

وقـــد ا�شتجـــاب املجمع بتدوير هذا الطلـــب وعر�شه لالأع�شـــاء، وكان من ِنتاج 
هـــذا الطلب بع�ـــض ما يلي. وي�شنع )عبـــد اهلل غلي�ض(ك�شنيعـــه وي�شري على جممع 
اللغـــة االفرتا�شي بـقولـــه" نطالب جممعات اللغة بتهذيب االإمـــالء، ورد ما �شذ منه 
للقاعـــدة، وعدم اّتباع الر�شم العثماين؛ توفريا جلهـــد املعلمني يف التعليم االبتدائي 

وت�شهياًل للطلبة")3(.

ويالحـــظ عليه قولـــه: "الر�شم العثماين". ومن الذائع ُبْعـــد القواعد االإمالئية 
م العلماء الكتابة ثالثة اأق�شام: عن كتابة امل�شحف؛ اإْذ ُيق�شِّ

عبد العليم اإبراهيم: االإمالء والرتقيم يف الكتابة العربّية: 102. 1)1(
اأبو عبداهلل العو�شي  @awd1433 22 �شبتمرب، 2012 1)2(

عبداهلل غلي�ض  @GHLESQ8 28 مايو، 2013 1)3(
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الأول: كتابـــة امل�شحف، وُي�شّمى امل�شطلـــح ال�شلفي، اأو الر�شم العثماين؛ ن�شبة 
اإىل ُعثمان –ر�شي اهلل عنه-.
الثاين:  كتابة العرو�ض.

الثالث: الكتابة االإمالئية)1(.

قـــال اأبو حّيان: " فقد �شار اال�شطالح يف الكتابـــة على ثالثة اأنحاء: ا�شطالح 
العرو�ض، وا�شطالح كتابة امل�شحف، وا�شطالح الُكّتاب")2(.

اإْذ نادى يف "و�شم" اليـــوم العاملي للغة اإىل  ودعـــا مثـــل تلك الدعوة "ُمتاأّمـــل"، 
والنحو... ولنـــا يف اللغة  االإمـــالء  قواعد  تب�شيـــط  تي�شـــري االإمـــالء قائاًل: " يجـــب 

ال�شينية خري مثال")3(.

وَثّم ملحوظتان على دعوة "ُمتاأّمل" :
الأوىل : قوله: تب�شيط، وهذا خطاأٌ لغويٌّ ذائع، من جهتني:

اجلهــة الأوىل: مـــن ناحية اللفظ؛ اإْذ مل اأقف لهذا امل�شدر على ِذْكر يف معاجم 
العربية، وقد كرث ذكره القرن املا�شي، وترّدد يف جملة جممع اللُّغة العربية القاهري. 

وكذلك مل اأقف على فعله "ب�ّشط".

ينظـــر: اأبـــو حّيان حممد بن يو�شـــف االأندل�شي، الهجاء )اآخر اأبـــواب التذييل(، حتقيق  1)1(
الدكتـــور تركي بن �شهـــو العتيبي،  دار �شادر: بـــريوت، ط)2( 1430هـ، ال�شفحة: 43، 
وحمّمـــد بن عبد اهلل الزرك�شـــي: الربهان، حتقيق حمّمد اأبو الف�شـــل اإبراهيم، اجلزء 
الثـــاين، املكتبـــة الع�شرّيـــة: �شيدا - بـــريوت، ط)2( 1391هـ، ال�شفحـــة: 166، وعبد 
الرحمـــن بن اأبي بكر ال�شيوطي: همع الهوامـــع، حتقيق الّدكتور عبد العال �شامل مكرم، 
بريوت: موؤ�ش�شة الّر�شالة، ط)2( 1407هـ، ال�شفحة: 43، واملطالع الن�شرية: 87-85، 

ومقّدمة حتقيق اخلّط للزّجاجي: 25.
اأبو حّيـــان حممد بن يو�شف االأندل�شي، الهجاء )اآخر اأبـــواب التذييل(، حتقيق الدكتور  1)2(

تركي بن �شهو العتيبي،  دار �شادر: بريوت، ط)2( 1430هـ، ال�شفحة: 43.
ـٌل  @Mutaamil 18 دي�شمرب، 2012 ُمـَتـاأَِمّ 1)3(
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اجلهــة الثانيــة: مـــن ناحية الداللـــة، فداللته ُم�شـــاّدة ملـــا اأراده "ُمتاأّمل"، وملا 
حاح "والَب�ْشَطُة: ال�شعة. وانب�شط ال�شيء على االأر�ض.  يريـــده املتكّلمون به. ففي ال�شِّ
َط يف البالد، اأي  واالنِب�شاُط: ترُك االحت�شاِم. يقال: َب�َشْطُت من فالن فاْنَب�َشَط. وَتَب�شَّ
�شار فيهـــا طواًل وعر�شًا. والِب�شاُط: ما ُيْب�َشُط. والِب�شـــاُط، بالفتح: االأر�ُض الوا�شعُة. 

يقال: مكاٌن ب�شيٌط وَب�شاٌط")1(.

الثاني���ة: قولـــه:" ولنـــا يف اللغـــة ال�شينيـــة خري مثـــال"! ومن املعلـــوم اأّن اللغة 
ال�شينيـــة ال حتتوي علي اأبجديـــة، واإمنا حتتوي علي كلمـــات. فالرمز الواحد عبارة 

عن كلمة م�شتقلة.

الدعوات التي�شريّية لالإمالء:
ومن تلك الدعوات لتي�شـــري االإمالء ما قّررته جلنة االإمالء التابعة ملجمع اللغة 

العربية يف الدورة الرابعة ع�شرة اإْذ دعت اإىل:

 - اإعادة االألفات املحذوفة و�شًطا ما عدا )اهلل - اإله(. 

وقد عّلل العلماء لهذا احلذف بكرثة اال�شتعمال)2(؛ والأّنه ال ُيلِب�ض اإذ ال ُي�شاركه 
فيه اأحد)3(.

اأّمـــا يف تويرت فقد عّلل )نّواف البي�شاين( لذلك بقوله: " لفظ اجلاللة لر�شمه 
تعليل مقبـــول فمن علل ر�شمه هاكذا اأال يلتب�ض بالـــالت، وكذالك لكراهتهم اجتماع 

اإ�شماعيـــل بـــن حماد اجلوهري: تاج الّلغـــة و�شحاح العربية، حتقيـــق اأحمد عبد الغفور  1)1(
عطار، اجلزء الثالث، دار العلم للماليني: بريوت: ، ط)4( 1990م، ال�شفحة: 1116.

عبـــد الرحمـــن بـــن اإ�شحـــاق الزّجاجي: كتـــاب اخلط، حتقيـــق الدكتور تركـــي بن �شهو  1)2(
العتيبي،  دار �شادر: بريوت، ط)2( 1430هـ، ال�شفحة: 53.

اأبو حّيـــان حممد بن يو�شف االأندل�شي، الهجاء )اآخر اأبـــواب التذييل(، حتقيق الدكتور  1)3(
تركي بن �شهو العتيبي،  دار �شادر: بريوت، ط)2( 1430هـ، ال�شفحة: 125.
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احلروف املت�شابهة بال�شورة عند الكتابة، وكذالك حذفت االألف من اهلل لئال ي�شكل 
بخـــط الـــاله ا�شم الفاعل من لها يلهـــو. وهنالك تعليل اأنها كتبـــت كذالك تخفيفا اأو 
الأنهـــا لغة فا�شتعملت يف اخلـــط")1(، ووافقه يف هذا التعليل الدكتور )مكني القرين( 
قائـــال" اأذهُب اإىل ما ذهبَت اإليه")2(. وقد حكم )جممع اللُّغة االفرتا�شي( ب�شالمة 
منهـــج )نواف البي�شاين( قائاًل: " منهجك يف كتابـــة هاذه وذالك �شحيح، �شريطة 

االطراد، وَح�َشٌن اإعادة ال�شواذ اإىل القاعدة")3(.

ولكـــن لـ)�شعاع القمر( راأي اآخر وموقف مغايـــر لتعليل )نواف البي�شاين(؛ اإذ 
ترى " اأنَّ العلة عليلة و اإال كانت الالت اأوىل بالتغيري و لفظ اجلاللة بالثبات")4(.

و�شـــدى هذا القـــرار يف تويرت اأنَّ بع�ض املغّردين مالـــوا اإىل هذا القرار والعمل 
بـــه، فهـــذا )اأبو تراب احلزمي( يقـــول: ومّمن راأى اإثبات االألفـــات يف" هذا، هوؤالء، 
اأولئـــك ": العالمة اإبراهيم ال�شامرائي )رحلة يف املعجم 209( ، وبهجة االأثري كما 

يف )تي�شري االإمالء القيا�شي(.)5(

وهـــذا )عبد اهلل غلي�ـــض( يقرتح على جممع اللغة االفرتا�شـــي تهذيب االإمالء 
ومّما اقرتحه " كتابة األفات اأ�شماء االإ�شارة، و)لكن(...")6(.

دين وجـــدُت اأّنهم ُيعيـــدون األف "هـــذا" ، و"لكن"،  وعنـــد تاأّمـــل كتابـــات املُغرِّ
"الكـــن"، ومنت�شرٌة يف تويرت انت�شـــاًرا وا�شًعا. فال ينبغي  فيكتبونهـــا هكـــذا "هاذا"، 
الت�شديـــد عليهم، واالإنـــكار يف اأمٍر ال مانع منه، واإمّنا هو ُعـــرٌف كان يف زمن �شابق؛ 

نواف البي�شاين  @nawwaf111 12 يوليو 1)1(
د. مكني حوفان القرين  @Makeen_Alqarni 12 يوليو 1)2(

جممع اللغة االفرتا�شي  @almajma3 6 يوليو 1)3(
�شعاع القمر  @ba7eth_3n_ba6el 12 يوليو 1)4(

اأبو تراب احلـزمي  @Abo_Turab 29 �شبتمرب، 2012م 1)5(
عبداهلل غلي�ض  @GHLESQ8 28 مايو، 2013م 1)((
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)1(، وغريه؛ بل اإنَّ بع�ض الباحثني  اإذ تخ�شـــع الكتابة للُعرف كما �شّرح به الزّجاجـــيُّ
الالمعـــني يف تويرت اأعادوا هذه االألفات يف كتاباتهـــم، والهدف من وراء ذلك ُيجّليه 
املهند�ـــض )نّواف البي�شاين(  عندما �ُشئل عن احلكمة من كتابة )هاذا( باالألف، اأو 
اأّنـــه خطاأ، فاأجاب "لي�ـــض خطاأ وفعلته عمدًا لن�شر هـــاذا الر�شم االإمالئي ال�شحيح 
ا: " ولعـــل اإثبات االألـــف يجعل االإمالء  والدقيـــق واملوافـــق للمنطوق")2(، وقـــال اأي�شً
موافًقـــا للمنطـــوق فيما عدا لفظ اجلاللـــة وهاذا اأمر ح�شـــن")3(. والقى هذا الراأي 

تاأييًدا من )جممع الّلغة االفرتا�شي(.

- التقليـــل مـــن القواعـــد ما اأمكـــن، وجعلها مّطـــردًة و�شاملـــًة، وح�شر حاالت 
اال�شتثناء اأو ال�شذوذ اأو اخلروج عن القاعدة يف اأ�شيق احلدود)4(.

و�شدى هـــذه الدعوة يف تويرت اأّن الكثريين ينادون بالتزام القواعد واّطرادها، 
د امَلّزاح ( بقوله:  مَّ ونبذ اال�شتثنـــاءات. واحلاجة اإىل هذا بّينة، يزيدها بياًنا )د.حُمَ
"مـــا زالت القواعـــد االإمالئية يف الوطن العربي غري م�شتقـــرة، البع�ض فيها خالف 

كبري �شببه عدم طرد القاعدة")5(.

- تخلي�ـــضُ قواعد االإمالء من اخلالفـــات، والزيادات املقحمة، وتعّدد الوجوه، 
ف�شال عن االأخطاء العلمية واملنهجية وامل�شطلحية)6(.

ينظر: الزّجاجي: كتاب اخلّط: 51، 57، 77، 96. 1)1(
نواف البي�شاين  @nawwaf111 12 يوليو 1)2(
نواف البي�شاين  @nawwaf111 12 يوليو 1)3(

عبد العليم اإبراهيم: االإمالء والرتقيم يف الكتابة العربية: 115. 1)4(
د امَلّزاح  @mohmadalmzah 9 مار�ض مَّ د.حُمَ 1)5(

الّدكتور يحيى مري علم: قواعد االإمالء يف �شوء جهود املحدثني، �شبكة االألوكة، 1)((
  http://www.alukah.net/literature_language/0/5166
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دين ُكرُث باإعـــادة النظر يف قواعد  و�شـــدى هذه الدعـــوة يف تويرت، منـــاداة ُمغرِّ
االإمـــالء)1(، حتـــى عّدها )عبـــد اللطيف م�شلم( مـــن اأ�شباب ال�شعـــف االإمالئي)2(! 

واأبدى تلك ال�شكوى )�شايع الوقيان()3(.

- مطابقة املنطوق للر�شم االإمالئّي )املكتوب( ما اأمكن ذلك؛ الأّن الكتابة اإمّنا 
هي ت�شوير خّطي لالألفاظ، وذلك بتدوين احلروف الهجائية التي ت�شور اأ�شوات كّل 
لفظ، بحيث يكون املكتوب مطابًقا للمنطوق به يف ذوات حروفه، وترتيبها وعددها)4(. 
مع االعرتاف باأنَّ هذا غرُي متحقٍق يف جميع اللغات املكتوبة، لذا كان من املعلوم اأنَّه 
كّلمـــا كان االختالُف بني املنطـــوق واملكتوب قليال وم�شبوًطا ومقّنًنا كانت اللغُة اأدنى 
اإىل املثالية يف التعّلم والتعليم واملعاجلة احلا�شوبية. وكان مما تتمّيز به اللغُة العربيُة 
اأّن هـــذه الفـــروَق ِجدُّ قليلٍة، وهـــي حم�شورٌة يف حاالٍت معـــدودة، اأو يف ب�شعِة قواننَي 
تنتظمهـــا، وذلك يجعل تعّلمهـــا واإتقانها ومعاجلتهـــا ممكًنا خالًفا لل�شائع بني عامة 
املثقفني)5(. بل ُعدَّ من اأهم م�شكالت االإمالء العربي، اختالف املكتوب عن املنطوق: 
وهـــو ما يتجّلى يف حذف بع�ـــض احلروف املنطوق بها من الكتابة مثل الكلمات )هذا 
، هـــذه ، هوؤالء ، الرحمن ، ال�شمـــوات ،..( ويف زيادة بع�ض احلروف يف الكتابة دون 

النطق بها مثل )مائة ، َعْمرو ، اأولو ، اأوالت ، كتاًبا ، حفظوا ،..()6(.

وائل الهنيدي  @ibnrog 16 �شبتمرب 1)1(
عبد اللطيف م�شلم  @mosifry 16 �شبتمرب  1)2(

�شايع الوقيان  @shayaalwaqian 1 اأغ�شط�ض  1)3(
عبد العليم اإبراهيم: االإمالء، والرتقيم يف الكتابة العربّية: 77، 115. 1)4(

http://  ،الّدكتور يحيى مري علم: قواعد االإمالء يف �شوء جهود املحدثني، �شبكة االألوكة 1)5(
www.alukah.net/literature_language/0/5166

اأميـــن اأمني عبد الغنـــي: الكايف يف قواعد االإمالء والكتابة )وفًقـــا لقرارات جممع الّلغة  1)((
العربّية بالقاهرة(، دار التوفيقّية: القاهرة، 2012م، ال�شفحة: 19.
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و�شدى هذه الدعوة يف تويرت اأّن الدكتور )عبد اهلل الغذامي( يرى اأّن "االإمالء 
"و"عبد الرحمان" ، واأنتي لالأنثى")1(. ال�شوتي هو االأوثق فنكتب  "الكن" و" طاها 

وما ورد من ذلك خمالًفا، كان للمغّردين اآراء، هذا بيانها:
)مائة( يرى عدد من الباحثني اللغويني حذَف األف "مئة"؛ الأّنه نتج عن كتابتها   -1
باالألــــف حلٌن �شائــــع، فقال الدكتور )عبــــد الرحمن ال�شعيد(: "ومــــن اأ�شهر االأخطاء 
ال�شنيعــــة نطق االألف يف )مئة(  فيقولون )مائة( على وزن )َعاَدة( وال�شواب نطقها 
علــــى وزن )فئــــة) واالألف ال تنطق واأرجــــح عدم كتابتها")2(. ويوافقــــه الّدكتور )فّواز 
اللعبون( يف وجوب حذفهــــا؛ الأّن "االأجيال اأ�شبحت تنطقها باالألف "مائة"، ويظنون 
اأن هــــذا هــــو ال�شواب، فوجب ت�شحيــــح الر�شم")3(. ويذكر )جابــــر عرثات الكرام( 
اأّن "املجمــــع اللغوي يقــــول اإن "مائة" قد ُوجــــدت الأ�شباب "تاريخيــــة" واأن ال�شواب 
هــــو "مئــــة" خا�شــــة اأن الكثريين �شــــاروا يقراأونها "َمــــاءة" ب�شبب هــــذا االألف")4(. 
 ويــــرى اأحمــــد حم�شن اأنَّ كتابــــة "مائة" باالألف خطــــاأ وال�شواب "مئــــة" قال تعاىل: 

6( . وهنا ملحوظتان: چ ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   چ)5(

الأوىل: ُحكمـــه بالتخطئـــة على اأمـــٍر �شاع وذاع قدمًيـــا وحديًثا، واألفـــه الّنا�ض 
وعلموه.

الثانيــة: ا�شت�شهاده باالآية، وهو اأمٌر مل يقل به اأحٌد فيما اأعلم. قال ابن البناء: 
"ملـــا كان خـــط امل�شحف الذي هو االإمام الـــذي يعتمده القـــارىء يف الوقف والتمام 

عبداهلل الغذامي  @ghathami 17 اأبريل  1)1(
عبدالرحمن ال�شعيد  @AbdurrhmanSaeed 28 دي�شمرب، 2012م 1)2(

فواز اللعبون  @fawaz_dr 23 مايو 1)3(
جابُر عرثاِت الِكرام  @JaberAl3atharat 12 يناير، 2013م 1)4(

�شورة الكهف، من االآية: 25. 1)5(
amohsen2811@  ahmed mohsen 13 اأغ�شط�ض 1)((
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وال يعـــدو ر�شومـــه وال يتجاوز مر�شومه قـــد خالف خط االأنـــام يف كثري من احلروف 
واالأعالم. ومل يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على اأمر عندهم قد حتقق")1(.

وقال ال�شيوطّي: " القاعدة العربية اأنَّ اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة 
االبتـــداء والوقوف عليـــه وقد مهد النحاة لـــه اأ�شواًل وقواعد، وقـــد خالفها يف بع�ض 

احلروف خط امل�شحف االإمام.

وقال اأ�شهب: �ُشِئل مالك: هل يكتب امل�شحف على ما اأحدثه النا�ض من الهجاء؟ 
فقـــال: ال اإال على الَكْتبة االأوىل رواه الداين يف املقنع)2(، ثم قال: "وال خمالف له من 

علماء االأّمة" ")3(.

ويرى "مركر رموز" اأنَّ من االأخطاء ال�شائعة نطق االألف يف "مائة" ، وال�شواب 
امليم-، فاالألف ُتكتـــب وال تنطق. اأّمـــا يف كتابتها فـ"مائة"،  نطُقهـــا "ِمئة" -بك�شـــر 

و"ِمئة" �شواب)4(.

اأّمـــا �شيخنـــا االأ�شتاذ الدكتـــور عبد الـــرّزاق ال�شاعدّي فيقـــول: " ت�شببت األف 
"ِمائـــة" يف خطاأٍ لغوي، فكثري ينطقها: مائة على وزن �شالة، وال�شحيح ك�شر امليم، 
وال م�شّوغ يف ع�شرنا احلديث لكتابتها : مائة")5(. وقال اأي�شا:  واأرى كتابتها "ِمئة"، 

اأحمد بن حممد بن عثمان االأزدي ابن البناء املراك�شي: عنوان الدليل من مر�شوم خّط  1)1(
التنزيل، دار الغرب االإ�شالمي: بريوت، ط)1( 1990م، ال�شفحة: 30.

عثمان بن �شعيد بن عثمان بن عمر الداين: املقنع يف ر�شم م�شاحف االأم�شار، حتقيق  1)2(
حممد ال�شادق قمحاوي، كتبة الكليات االأزهرّية: القاهرة، ال�شفحة: 19.

عبـــد الرحمن بن اأبي بكـــر ال�شيوطي: االإتقان يف علوم القراآن، حتقيق مركز الّدرا�شات  1)3(
القراآنّية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�ّشريف باملدينة املنورة، اجلزء ال�شاد�ض، 

ط)1( 1426هـ، ال�شفحة: 2199.
مركز رموز  @Rumoz 25 �شبتمرب، 2012م 1)4(

عبدالرزاق ال�شاعدي  @sa2626sa 24 يونيو، 2012م 1)5(
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"اأ�شتهـــي اأن اأكوي يد من يكتب: )ِمائة( وال�شواب ِمئة، فلي�ض يف العربية األٌف قبلها 
ك�شرة، وكتابتها مائة ت�شببت يف خطاأ لغوي، اإذ ينطقونها: َماَءة"

)عمــرو( قــال اأبو العــالء املعّري: " فاأّما واو عمـــرو فاأعوذ بك رب االأ�شياء،   -2
ا هي �شورة ال جر�ض لها وال غناء، م�شبهها ال يح�شب من الن�شمات")1(. واإمنَّ

ز قولها  اأّمـــا يف تويـــرت فرتى )�شابرين( اأّن بقـــاء الواو ُم�ْشِكٌل يف النطـــق؛ وُتعزِّ
بانت�شار نطـــق الواو يف م�شر)2(. ونحًوا من راأْي )�شابرين( يرى )الّدكتور عبد اهلل 
�شليـــم الر�شيـــد(، ويذكر اأّن َثـــمَّ خطاأً �شنيًعـــا، وهو نطق هذه الـــواو، وختم تغريدته 
بقولـــه :" واالأح�شن يف كتابته االأخذ براأي قدمي هو االكتفاء ب�شبط العني")3(. ويعّلل 
مـــْن �شّمى نف�شـــه بـ)تراث املا�شي( لهذا اخلطاأ يف نطق "عمـــرو" بقوله :"قد يكون 
االإ�شكال عند من ينطقها واًوا يف حال الوقف عليها اأتى من جهة نطق �شمة الراء يف 

حال و�شلها مبا بعدها".

 وحـــذف الواو الزائـــدة و�شًطا وطرًفا )عمرو - اأولئـــك( حتقيًقا للمطابقة بني 
املنطـــوق واملكتـــوب ما عدا همـــزة الو�شل والـــالم ال�شم�شية وهمزة )ابـــن( اأكرث ما 
وقفـــُت عليه يف تويرت حـــول واو "عمرو" هو اإعادة القاعـــدة والتذكري بها، وحماولة 
تي�شريهـــا، فهـــذا الّدكتور فّواز اللعبون، يخت�شر قاعـــدة كتابة تلك الواو وحذفها يف 
ا، وحتذف ن�شًبا الأمن اللب�ض؛ الأن"ُعمر" ممنوع  كلمات فيقول: "تثبت الواو رفًعا وجرًّ
من ال�شرف: جاء عمرو وعمر، وراأيت عْمًرا وُعَمَر")4(. ونحًوا من �شنيعه �شنع بدر 

العوّيد عندما ذكر موا�شع حذف الواو واإثباتها وذكر اأمثلة ذلك دون تعليل)5(. 

اأبـــو العـــالء املعّري: الف�شول والغايات، حتقيق حممود حممـــد ح�شن زناتي، دار االآفاق  1)1(
اجلديدة: بريوت، ال�شفحة: 142.

�شابرين  @dfj987 23 مايو 1)2(
عبدهلل بن �شليم الر�شيد  @1401Shfa 31 يناير 1)3(

فواز اللعبون  @fawaz_dr 23 مايو 1)4(
بدر العويد  @Bader_alowaied 1 اأكتوبر 1)5(
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اأّمـــا )ح�شني حممد بافقيـــه( فيقول: "واو عمرو اأثبتت لغر�ـــض ما، واإال االأْوىل 
حذفها ")1(.

ًقـــا على راأي  ونحـــا )الدكتـــور حمّمد املـــّزاح( نحًوا خمالًفـــا ل�شابقيه فقال ُمعلِّ
)الدكتـــور عبـــد اهلل الر�شيد( ال�شابـــق: "اإن كان ُيخطئ وهي بالـــواو فكيف تطالبه 

بر�شم احلركة الغري؟")2(. 

يف حـــني يرى )الّدكتور فـــّواز اللعبون( " بقاء واو "عمرو" عـــادة ماألوفة مثل: 
لكـــن، هذا، هـــذه... ")3( ومع ذلك يراهـــا خا�شعًة للُعرف الكتابـــي فــ"رمبا تغريها 

اأجيال قادمة". )4(

اأّما )عبد الرحمـــن ال�شعيد( فراأيه يخالف راأي املنادين بحذفها؛ اإذ قال "اأما 
واو عمرو فبع�ض املعا�شرين يرى حذفها وال اأرى ذلك؛ الأنَّ حذفها �شيلزم منه وجوب 
ْكل خُميًفا حّتى ُيعّد عائًقا؟ وال اأراه عائًقا  ال�شبط بال�شكل")5(. وال اأدري مَل يرى ال�شَّ
بل اأي�شر من تلك الواو؛ اإْذ ُيكتَفى بتحريك حرف العني من "َعْمر" بالفتحة )َعمر(، 
اأو اإ�شـــكان امليـــم )عْمـــر(، اأو جمعهما )َعْمـــر(، ويف العربية كلمـــات واأ�شماء كثرية 
متحدة يف احلروف وال يفّرق بينها اإال بحركة الفاء، ومع ذلك مل ي�شف لها حرف يف 

اآخرها ليميز بع�شها من بع�ض، ولكنها اأقل تداخاًل من عمر وعمرو.

ويف اقرتاح حذف واو عمرو فوائد، منها:
الأوىل: البعد عن اخلطاأ يف نطقها بالواو.

الثانية: عدم ت�شتيت النا�شئة بر�شم بع�ض احلروف دون نطقها. وقد جعل كثرٌي 

ح�شني حممد بافقيه  @hussain_bafagih 21 مار�ض 1)1(
د امَلّزاح  @mohmadalmzah 31 يناير مَّ د.حُمَ 1)2(

فواز اللعبون  @fawaz_dr 23 مايو 1)3(
فواز اللعبون  @fawaz_dr 23 مايو 1)4(

عبدالرحمن ال�شعيد  @AbdurrhmanSaeed 29 دي�شمرب، 2012م 1)5(
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مـــن املعا�شرين مبادًئا اأ�شا�شية ال بّد من توّفرها يف و�شع اأّي قواعد لالإمالء العربي 
اأو للكتابة العربية.

الثالثة: فيه مترين للطالب على االهتمام بنطق احلركات، والتنّبه الأثرها.

خرية والتنّدر، وكم  الرابعــة: فيه �شيانة حلمى العربّية مـــن اأْن ُتتََّخذ ماّدًة لل�شُّ
جنت هذه الواو على العربّية! حّتى قيل:

ل����ه م������ع������ن������ى1 ل1 زي���������������د1 ك���������ح���������رف1 ل��������غ��������و1
ك�������وج�������وده�������ا)1( ف�����ق�����ده�����ا1 ع������م������رو1 واو1 اأو1

وحل�شـــن خمي�ض الهمامي مداخلة علمية بعث بهـــا اإىل جممع اللغة االفرتا�شي 
قال فيها: "زيادة واو عمرو موجودة يف ن�شو�ض عرفت قبل االإ�شالم بنحو 500 �شنة، 

وللغر�ض نف�شه، كما يقول اأ:ليتمان")2(، ثّم اأورد املرفق التايل.

بهـــاء الدين حممد بن ح�شـــني العاملي: الك�شكول، حممد عبد الكـــرمي النمري، اجلزء  1)1(
االأّول، دار الكتب العلمّية: بريوت، ال�شفحة: 329.

ح�شن بن خمي�ض الهمامي  @hasan_alhammami 15 دي�شمرب 1)2(
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والذي اأراه يف "مائة" و"عمرو" وجوب حذف هذه الزيادة؛ الأنَّ ف�شّو اخلطاأ يف 
النطـــق اأكرث واأ�شّد �شرًرا منه يف اخلط، وُي�شتغنى عن تلك الواو ب�شبط العني وامليم 

بال�شكل.

ويف املقابـــل ملوافقة تلك الدعوات التي�شريّية، ثّمت اآراء مل تقف موقف الت�شليم 
واملتابعة، بل وقفت موقف النقد واملخالفة. فهذا )د. ظافر العمري( يبنّي اأّن "جممع 
القاهرة له فل�شفة يف كتابة الهمزة تقوم على اأّن االأ�شل ا�شتقالل الهمزة ، ثّم يبنون 
عليه ا�شتبعاد احلـــرف ما اأمكن، ولذلك يرّجحون �شورة "يقرءون" على ال�شورتني 
االأخريـــني ذواتي االألف والـــواو، خللّوها من حرف يحمل الهمـــزة، ولذلك يرجحون 
رءو�ـــض على روؤو�ض، فاإن اأمكن و�شل ما بعدها مبا قبلها كنبت على نربة مثل فئو�ض. 
وذلـــك الأّن النـــربة لي�شت حرًفا واإن جاءت علـــى �شورة الياء، اإاّل اأّنهـــا لي�شت اإّياها. 
واحلقيقـــة اأّن هـــذا ت�شقيق للقواعد وتكثري ل�شور ر�شـــم الكلمة، وخري من ذلك خري 
مـــن ذلك كّله تقليل ال�شـــور، وجمع املقايي�ض الأ�شولهـــا")1(، و"املجمع رّجح لكّل من 

الكلمتني �شورة مع اإمكان جمعهما ففّرق ما ميكن جمعه)2(.

وقـــد حلـــظ -قبله- ذلك امللحظ عبـــد العليم اإبراهيم؛ اإْذ قـــال بعبارٍة لطيفة: 
"يقولـــون: تر�شم الهمـــزة املتو�شطة على واو اإذا كانت م�شمومـــة، وما قبلها مفتوح، 
مثل يوؤم، ويوؤز، اأو م�شموم مثل: نوؤم جمع نئوم، اأو �شاكن مثل: ي�شوؤل، وذلك ب�شرط 
اأال تكون �شمة الهمزة ممدودة اأي لي�ض بعدها واو فاإن كان بعدها واو ر�شمت الهمزة 
مفردة اإذا كان ما قبلها ال يو�شل مبا بعده مثل: رءوف، رءوم، َدءوب، ومثل: رءو�ض، 
ُدءوب، ومثـــل: مرءو�ض، مـــذءوم، ور�شمت على ياء اإذا كان ما قبلها يو�شل مبا بعده، 
مثـــل: �شئـــول، يئوب، قئـــول، خئون، ومثـــل: �شئون، كئو�ـــض، فئو�ض، ومثـــل: م�شئول، 

م�شئوم، ميئو�ض منه.

د.ظافر العمري  @DrDHAFIRAMRI 28 اأغ�شط�ض  1)1(
د.ظافر العمري  @DrDHAFIRAMRI 28 اأغ�شط�ض  1)2(
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واأرى اأن هـــذا موقف يحتمـــل املناق�شة وامل�شاءلة، فاالأ�شـــل يف هذه الكلمات اأن 
تر�شـــم همزتهـــا على واو طبقا للقواعـــد املقررة، فلماذا ي�شطـــرب االأمر بني اأيدينا 
اإذا جـــاءت بعـــد الهمـــزة واو املد؟ واأي جي�ض �شحـــب هذه الواو، فاأثـــار هذا الذعر، 
وفر�ـــض هذه االأحـــكام الغا�شمة؟ وملاذا ال تظـــل الهمزة على واوهـــا االأ�شلية، وتليها 
-يف اأخـــوة وح�شن جوار- واو املـــد اجلديدة؛ وبهذا تر�شم الكلمـــات ال�شابقة هكذا: 
روؤوف، روؤوم، َدوؤوب، روؤو�ـــض، دوؤوب، مروؤو�ض، مذوؤوم، �شوؤول، يوؤوب، قوؤول، خوؤون، 
كوؤو�ض، فوؤو�ض، م�شوؤول، م�شوؤوم، ميوؤو�ض منه، واأعتقد اأن هذا الر�شم املقرتح ال يعوق 

القراءة وبع�شه ماألوف �شائع يف الكتابة، مثل كلمة �شوؤون")1(.

وما اأ�شار اإليه الدكتور ظافر واأوماأ اإليه عبد العليم اإبراهيم، هو ما راآه الدكتور 
رم�شـــان عبـــد التّواب –رحمه اهلل- فقد ن�ـــضّ على اأن طريقته �شّهلـــت تعّلم قواعد 
كتابـــة الهمزة علـــى الن�ضء، وق�شت على تعدد �شور ر�شـــم الهمزة يف بع�ض الكلمات 

)يقراأون – يقروؤون – يقرءون( فاأبقت الثالثة واألغت االأوىل والثانية)2(.

ه: "اإذا  ـــا الراأي الذي تبّنـــاه جممع اللغة العربية يف القرار الثـــاين فهذا ن�شّ اأمَّ
ترتـــب على كتابة الهمزة على األف اأو واو توايل االأمثال يف اخلط، كتبت الهمزة على 
ال�شطـــر، مثل: يت�شاءلـــون ورءو�ض اإال اإذا كان ما قبلها مـــن احلروف مما يو�شل مبا 

بعده فاإّنها تكتب على نربة، مثل: بطئها، و�شئون، وم�شئول")3(.

ومـــا راآه كلٌّ من الدكتور ظافر العمري، ومن قبُل االأ�شتاذ عبد العليم اإبراهيم، 
هو املرتّجح، وهو املتوائم مع دعوات التي�شري.

عبد العليم اإبراهيم: االإمالء والرتقيم يف الكتابة العربية: 112-111. 1)1(
رم�شـــان عبد التـــّواب: م�شكلـــة الهمـــزة العربية، مكتبـــة اخلاجني: القاهـــرة، ط)1(  1)2(
1417هــــ، ال�شفحة: 113، وم�شطفى التـــوين: الهمزة يف اللغة العربيـــة درا�شة لغوية، 

2005م، ال�شفحة:61.
القـــرارات العلميـــة يف خ�شني عاًمـــا: 211، وم�شكلة الهمزة العربيـــة: 115، والهمزة يف  1)3(

اللغة العربية درا�شة لغوية:65.
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المبحث الثالث

الن�شاط الإمالئي يف تويرت

تعـــددت اأوجه الن�شاط االإمالئـــي يف تويرت، وهذا مّما ُيحَمـــد، وعليه ُي�شَكر كلُّ 
خادٍم لهـــذه اللُّغة ال�شريفـــة، واال�شتفادة مـــن التقنيات وو�شائـــل التوا�شل لرفعتها، 

واالعتزاز بها، ومن مظاهر الن�شاط االإمالئي يف تويرت: 

التعريفـــات، ومنهـــا تعريـــف اخلطـــاأ االإمالئي، فقـــد عّرفه )فهـــد نداء( . 1
"اخلطـــاأ االإمالئـــي هو اخلطاأ يف تطبيـــق القاعدة االإمالئيـــة")1(. وعّرفه 
لر�شم  االإمالئية  القاعدة  )املُ�شّحـــح االإمالئي( باأّنه: "اخلطاأ يف تطبيق 
الكلمة. كزيادة اأو نق�ض حرف، اأو ا�شتعمال خاطئ للقاعدة ككتابة الهمزة 

بغري مو�شعها ال�شحيح")2(.

االأ�شئلة واال�شتف�شارات االإمالئّية، كرثة االأ�شئلة العلمّية وتنّوعها يف فنٍّ من . 2
الفنون دليٌل على حياة ذلك الفّن يف حياة ال�شائلني، والبحث عن ال�شواب 

اأو التعليل مل�شائل منه دليٌل على وعٍي ومتييز.

وهـــذا ما ُيلَحـــظ يف موقع التوا�شل االجتماعي "تويرت"، وهـــو اأمٌر ُيحَمد، ومن 
تلـــك االأ�شئلة، ما وّجهه من اأ�شمى نف�شه )كوكب النون( اإىل )جابر عرثات الكرام( 
قائـــاًل: اأيهما ال�شواب، مائة اأم مئة؟)3(. فيجيب امل�شـــوؤول: ال�شواب: "مئة")4(؛ ُثّم 

فهد نداء  @fahdnada 13 اأغ�شط�ض  1)1(
امل�شحح االإمالئي  @alemlaa_ 3 يوليو  1)2(

كوكب النون~  @nohahallaj 12 يناير، 2013 1)3(
جابُر عرثاِت الِكرام  @JaberAl3atharat 12 يناير، 2013م 1)4(
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ي�شيف "مائة" خطاأٌ مق�شوٌد -اإن جاز التعبري- حيث متت اإ�شافة االألف اأيام الكتب 
املن�شوخة باليد؛ الأّن الن�شاخ كانوا دائمي اخللط بينها وبني "منه")1(.

3- اإن�شاء الو�شوم )الها�شتاقات( التي تخدم الإمالء، ومنها:
و�شوم ُتعالج اأخطاء اإمالئّية، ومنها: )اأ( 

• اأخطاء-لغوية - �شائعة احتوى على جمموعة كبرية من االأخطاء االإمالئية وت�شويبها. 	

• �ض لالأخطـــاء االإمالئية 	 اأخطـــاء - اإمالئيـــة - �شائعـــة وهذا الو�شـــم ُخ�شّ
فح�شـــب، ودارت فيـــه اآالف التغريـــدات والعديد من التنبيهـــات، منها ما 

ُيوافق عليه، ومنها ما ُعّد خطاأ ولي�ض كذلك.

• التحرير - االأدبي ويف هذا الو�شم تنبيهات على اأخطاء اإمالئّية.	

• امل�شحح - االإمالئي تنّوعت التغريدات يف هذا الو�ْشم - مع قّلتها- ما بني 	
ذكر قاعدة، اأو تنبيه على خطاأ، واأ�شئلة تفاعلّية، وغريها.  واأمثلة ذلك:

كتـــب )لي�ض اإال( "قاعدة : الفعل املا�شي الرباعي واأمره وم�شدره، يبداأ بهمزة 
قطـــع . )اأدَخـــَل ، اأدِخْل، اإدخال (" كل فعل اأو م�شدر خما�شـــي اأو �شدا�شي، فهمزته 

همزة و�شل، مثل: انت�شر انت�شاًرا، ونحو: ا�شتقام ا�شتقامة")2(.

اأدرج )بدر العويد( �شورة فيها اأخطاء، ثّم طلب من متابعيه ت�شحيح االأخطاء. 
واالإجابات االأَول ال�شحيحة �شيعيد تدويرها)3(. 

• االأخطــــاء - االإمالئيــــة تقــــول )Noura( يف هــــذا الو�ْشــــم: " لالأ�شــــف كرثتها 	
وانت�شارها يوؤمل القلب ! وال تدّل اإال على اأّن اأمة "اقراأ" بداأت تن�شى لغتها ")4(.

جابُر عرثاِت الِكرام  @JaberAl3atharat 12 يناير، 2013م 1)1(
لي�ض اإال..  @laysaella 19 نوفمرب، 2012م 1)2(

بدر العويد  @Bader_alowaied 29 مايو، 2013م 1)3(
Queen_nnn@  Nоuг 24 يناير، 2013م 1)4(
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ويبنّي ))Capa_Fire  اأّن "ت�شحيـــح االأخطاء االإمالئّية لي�شت م�شاألة و�شوا�ض 
قهـــري اأو ا�شت�شغار لالآخرين وال هي م�شاألـــة �شخ�شية اأي�شًا اإمنا هي م�شاألة ارتقاء 
وحمافظـــة علـــى اللغة" بل " هي م�شاألـــة اأجيال قادمة نحـــن اأ�شا�شها،خ�شو�شًا اإذا 
كان طالب اأو دكتور جامعة اأو معلم لغة عربية اليفرق بني �ض-ظ وال بني ت-ة.)1("

اأّما )الدكتور حمّمد العجمي( فيقول: "اأكادمييون و�شحفيون وكّتاب اليتوقفون 
عن االأخطاء اللغوية! نحتاج حملة لت�شحيح اللغة")2(.

وقـــد عالج كثرٌي من املغّردين ما راأوه من االأخطـــاء)3(، ومنهم من بنّي احلاجة 
اإىل تعلُّم االإمالء)4(، وبع�شهم اأ�شار اإىل جمع االأخطاء ال�شائعة وت�شويبها)5(.

)اأ( و�شوم حتوي فوائد اإمالئّية، ومنها:
االإمـــالء، ويف هذا الو�شم اآالف التغريدات، وتنّوعت فيه التغريدات ما بني   -

تنبيٍه على خطاأ، اأو ذكر قاعدة، اأو تنبيٍه على اأهمّية االإمالء، ومن ذلك:

 ما اأورده )يا�شر ال�شلي�ض( قائاًل: "موا�شع همزة الو�شل وهمزة القطع")6( ثّم 
اأدرج املرفق التايل، واآخر:

@Capa_Fire 6 نوفمرب، 2012  1)1(
د.حممد العجمي  @dalajmi72 11 يوليو، 2012  1)2(
اأميمة البدري  @Omaima_Albadry 29 اأبريل 1)3(

@  Sara Qahtani 3 اأغ�شط�ض، 2012 ، و SamarAlKadi@  شمـــر عبداهلل القا�شـــي� 1)4(
Sara_Qahtani 24 يونيو، 2012 

م�نرية1الزك�ري1M_ALZAKRI@11)1يونيو،121121 1)5(
يا�شر ال�شلي�ض  @YasserS0 16 يوليو  1)((
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وُيلحظ اأّن ثّم خطاأً يف اأمثلة م�شدر الفعل الثالثي!
ويورد )املعرفة( كذلك: "قاعدة يف كتابة االأ�شماء باالألف املدودة واملق�شورة)1( 
، وهـــذا )�شالـــح ال�شرّيع( يذكـــر اأنَّ من "اأبجديـــات االإمالء التـــاء املربوطة والتاء 

املفتوحة، قاعدة جميلة ولن تخطئ بعد اليوم ")2(.

املعرفـــة  @sa113355 10 فرباير  1)1(
�شالح ال�شرّيع  @ALSurayye 9 يونيو  1)2(
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وكذلك اأورد الدكتور اأحمد الع�شيب قاعدة كتابة األف "ابنة" وحذفها فقال 
"يْكتب: )َهِذه ِهْند اْبنة فاَلن( ِبااْلألف َواْلتاء، َواإِذا اأ�شقطت ااْلألف تْكتب: )َهِذه 

اِء")1(. ِهْند بنت فاَلن( ِبالتَّ

• دورة - االإمـــالء وهـــذا اأف�شل و�شٍم اإمالئيٍّ راأيته، تمـــع تغريداته ما بني 	
اجلّدية والفائدة، ربت الكتابة فيه على العامني، والزال.

• فائـــدة - لغوية وهذا الو�ْشم لعلـــوم اللُّغة املُختلفة، وفيـــه دليٌل على تكامل 	
دين. اللُّغة وارتباطها ببع�شها يف نظر املُغرِّ

• فلنتعلم - االإمالء وهذا الو�ْشم من اأقّلها فائدة، واأكرثها �ُشخرية!	

4- النْقد الإمالئي، وهو اأق�شام)2( :
    الأّول: التنبيه على اخلطاأ مبا�شرة، وهذا اأكرث من اأْن ُيح�شى.

ــاين: التنبيه على اخلطاأ بطريقة تهّكميـــة، كالطلب من املُخطئ اإعادة درا�شة    الثَّ
االإمـــالء. واإْن كان ُي�شَكـــر الأ�شحـــاب النقد يف هذيـــن الق�شمني غريتهما علـــى العربّية، 

د.اأحمد الع�شيب  @ahmedalothayb 30 اأبريل، 2013م 1)1(
مل اأذكـــر اأمثلًة لهذيـــن الق�شمني؛ الأّن يف التمثيل ت�شهرًيا باأ�شحابها، وفيه ن�ْشٌر ملا ينبغي  1)2(

اإماتته .
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ة الق�شم الثاين، تاوزوا  وامل�شاهمة يف ت�شحيح االأخطاء؛ اإاّل اأّن كثرًيا من اأولئك وبخا�شّ
حدود االأدب يف التعليم والتنبيه اإىل الت�شهري والتجريح، وهذا خطاأٌ �شلوكّي وتربوّي.

الــث: ُمقابلـــة اخلطـــاأ بالتذكري بالقاعـــدة، بطريقـــة تربوّية علمّيـــة، وهذه  الثَّ
الطريقة يف نظري اأف�شل تلك االأ�شاليب؛ الأمور منها:

فيها احرتام للُمخطئ، وعدم تريحه. اأ- 
فيهـــا اإ�شافـــة علمّيـــة ملن وقـــع يف اخلطاأ وغـــريه، وذلك ن خـــالل التذكري  ب- 

بالقاعدة، اأو املعلومة االإمالئّية.

5- ن�شــر القاعــدة الإمالئّيــة، هذا االأمـــر جليٌل جميل، وهو مـــن اأعظم الروافد 
التـــي تغـــذي الفكر االإمالئي يف تويرت. ومن ذلك ما قام بـــه )الّدكتور فّواز الّلعبون( 
م�شكـــوًرا، اإْذ ُيلّخ�ـــض بني فينة واأُخرى تلك القواعـــد االإمالئّية ثم ين�شرها يف مرفق 

واحٍد ق�شرٍي، وقد القت قبواًل وانت�شاًرا. ومّما ن�شر:
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وغـــري الّدكتور فـــّواز كثرٌي، فهذه نـــوف الرتكي تورد قاعدة "حـــذف الواو-من 
كتاب "االإمالء ال�ّشامل لـ "خالد الّطويل")1(. 

• وقد يكون ن�شر القاعدة من خالل تغريدة ق�شرية، وهو كثرٌي، ومن ذلك:	

اأورد )قب�ـــٌض مـــن اللُّغة( هذه القاعدة " اإذا اجتمعـــت همزة اال�شتفهام وهمزة 
القطع، فاأنت باخليار؛ تثبتهما اأ وتثبت االأوىل ومتد الثانية. مثل: اأاأنت كتبت؟")2(

• وقد ُتمع قواعد االإمالء يف درو�ض، ثّم ُتن�شر يف رابط واحد، ومن ذلك:	
)3(" bit.ly/1gTnCSp قواعد االإمالء يف ع�شرة درو�ض "

نوف الرتكي  @Nofaa_ibrahim 7 �ض 1)1(
قب�ض من اللغة  @em_sah 4 يونيو 1)2(

ق�شة االإ�شالم  @islamstory_ar 12 اأغ�شط�ض 1)3(
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• ن�شر القاعدة من خالل الدرو�ض املُ�شّجلة بال�شوت وال�شورة، ومن ذلك:	

• االإمـــالء، 	 يف  املتميـــزة  ال�شـــروح  مـــن  �شل�شلـــة  العربـــي/  "التحريـــر 
youtube.com/.http://www منهـــا  واالإفـــادة  مب�شاهدتهـــا  اأن�شـــح 
list=PL08ef9eJxt&feature=share&GiM1Y-watch?v=AyJy9

)1("… index=21&-Jb-jK8dl-cYOQRL88nyYVq

• الكتب االإلكرتونية، ومنها:	

• 	http:// املوؤلف د.فهمي النجار pdf- كتاب قواعد االإمالء يف ع�شرة درو�ض �شهلة
)2(… book=11650&cat=90?saaid.net/book/open.php.www

6- الّدرو����ض1التويرتي���ة، احلاجـــة اإىل تعّلـــم االإمـــالء �شرورٌة راآهـــا كثرٌي من 
املُغّردين بعدما راأوا اأخطاء ُتخِجل، وتبعث يف القلب احلزن، ويف النف�ض احلمّية للغة 

القراآن، فكانت مبادرات رائعة ملواجهة ذلك الُغثاء، ومن تيك املبادرات:

• اأّن )Loolaa( اأعلنت يف ح�شابها "�شوف اأبداأ بدر�ض االإمالء وهو عن خطاأ 	
يقوم به اجلميع من �شحفيني ومثقفني وطالب جامعات ومادون ذلك")3(.

• اأبـــدى )جممع اللُّغـــة االفرتا�شـــي( احلاجـــة اإىل "دورة تدريبية لتح�شني 	
االإمـــالء.. واأخرى للخط .. وثالثة للنحـــو .. ورابعة للمعاجم..  فمن يقوم 

بها؟")4(.

• ة َزَلط( قد �شرحت درو�شًا عّدة بطريقة ُمي�ّشرة، ومنها �شل�شلة 	 وهذه )�ُشَميَّ

د.اأحمد الع�شيب  @ahmedalothayb 22 مايو 1)1(
د.اأحمد الع�شيب  @ahmedalothayb 23 مايو 1)2(

Rozdevil@   Loolaa 5 يونيو، 2012م 1)3(
جممع اللغة االفرتا�شي  @almajma3 17 اأكتوبر  1)4(
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)كيـــف اأتقـــن كتابة الهمزة ؟()1( ومـــن اأفراد تلك ال�شل�شلـــة در�ض )اأنواع 
الهمزة اأّول الكلمة(، وقد اأجملته يف املرفق التايل: 

• اأّمـــا )املُ�شحح االإمالئي( فله جهٌد ُيذَكـــر، وعليه ُي�شَكر؛ اإْذ �شرّي �شفحته 	
علـــى تويرت قاعًة علمّية لدرو�ـــض االإمالء، فبعد االنتهاء مـــن الدر�ض يبداأ 
با�شتقبـــال الت�شـــاوؤالت ليجيـــب عنهـــا، وبعد ذلك يـــورد االأ�شئلـــة؛ تطبيًقا 

للدر�ض، وقيا�ًشا مل�شتوى اال�شتيعاب.

• ومن تلك الدرو�ض در�ض )الهمزة املتو�ّشطة(، وقد جاء كما يلي:	

ة َزَلط  @somaia_zalat 5 يونيو، 2013م �ُشَميَّ 1)1(



118

ومـــن اأ�شئلة املتابعـــني لهذا الدر�ض قول ال�شائل: " بـــارك اهلل فيك، �شوؤايل هل 
اأقول: قدمان تتلكئان حرية، اأم تتلكاآن حرية؟!")1(. 

فاأجـــاب " باالألف املمـــدودة؛ الأن الهمزة مفتوحة وبعدهـــا األف ممدودة. مثل:  
يبداآن")2(.

ومـــن االأ�شئلـــة التي ُيلقيها بعـــد الدر�ض هذا ال�شـــوؤال -اأتبعه در�ـــضَ الفرق بني 
ال�شاد والظاء-قال: "حـــاوْل ا�شتخدام الطرائق التي ذكرناها يف ت�شحيح الكلمات 

التالية : حماظرة تعليمية حم�شور �شرًعا اأبو�شبي حتت ال�شل الغي�ض ف�شيع")3(. 

وبعـــده يذكـــر اأنَّ "االإجابات ال�شحيحة هي: حما�شـــرة تعليمية حمظور �شرًعا 
اأبوظبي حتت الظل الغيظ فظيع �شكًرا للم�شاركني")4(. 

)(kyo700@  Kyoshiro 10 دي�شمرب، 2012 م 1)1(
امل�شحح االإمالئي  @ALemla2 10 دي�شمرب، 2012 م 1)2(
امل�شحح االإمالئي  @ALemla2 15 دي�شمرب، 2012 م 1)3(
امل�شحح االإمالئي  @ALemla2 16 دي�شمرب، 2012م 1)4(
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7- الفت���وى1الإمالئّي���ة، واأعني بها ما كان على هيئة جواب ل�شوؤال اإمالئي كما 
ي�شنع )الدكتور �شليمان بن عبد العزيز العيوين( يف �شفحته )املفتي اللغوي(، ومن 

تلك الفتاوى:

الفتـــوى )41(: �ض- متى تزاد األف بعد الواو؟ ج-بعد واو اجلماعة اإذا ات�شلت 
بفعل ما�ض اأو اأمر، اأو م�شارع غري مرفوع. راجع الرابط"))1((. والّرابط الذي ي�شري 

اإليه حمتواه ال�شورة التالية.

املفتي اللغوي  @sboh3333 12 يوليو 1)1(
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وكذلـــك اأورد )بـــدر العويد( �شوؤااًل فيـــه اإلغاز ثّم اأجاب عنه، قـــال: "ما اال�شم 
الـــذي اإذا اأفرد تكـــون همزته همزة و�شل، واإذا جمع تكون قطًعـــا؟ ُثّم اأجاب "ابن ، 

ابنان ، اأبناء ا�شم ، ا�شمان ، اأ�شماء")1(.

اأو اإجابـــة مل�شاألة اإمالئّية، نحو مـــا اأورده )ملتقى اأهل اللُّغة( "ملاذا يدرج بع�ض 
الكاتبـــني مبحـــث ات�شال حرف اجلـــر بـ "مـــا" اال�شتفهامية يف قواعـــد اخلط ،... 

)2(" bit.ly/1reNRoX//:http

ره الكتـــاب باألفاظ اجلواز واملنع، ونحوهما كقول )را�شد االأحمر(:  اأو اأْن ُي�شدِّ
يجـــوز )اللوؤلئّي اللوؤلوؤّي( ن�شبة للوؤلوؤ واالأوىل اأوىل لقلـــة التقعيد والتعقيد يف االإمالء 

واتباع القاعدة الهمزة املتو�شطة")3(.

ويقول )�شعود الفليج(: "اإن كتبت: ر�شى اأو كتبت ر�شا فاأنت على �شواب وكذا 
رحا ورحى. قاله ابن قتيبة يف اأدب الكاتب")4(.

ي بالياء وبالواو  وقول ابن قتيبة الذي اأ�شار اإليه هو "واإذا ورد عليك حرف قد ُثنِّ
َحا " ومنهم  عملت على االأكرث االأعم، نحو َرَحى؛ الأّن من العرب من يقول " َرَحْوت الرَّ
؛ الأنَّها اللغة العالية")5(.  واأن تكتبها بالياء كان اأحبُّ اإيلَّ َحى"،  من يقول: "َرَحْيت الرَّ

ومل اأقف ِلـ "ر�شى" على ذْكر يف اأدب الكاتب!

بدر العويد  @Bader_alowaied 29 مايو، 2013 م 1)1(
ملتقى اأهل اللغة  @ahlalloghah 20 يوليو 1)2(

را�شد االأحمر  @Alahmar1920 6 اأغ�شط�ض 1)3(
�شعود الفليج  @s_alflig 28 اأبريل، 2012 م  (((

ابـــن قتيبـــة: اأدب الكاتب، حتقيق حمّمـــد الـــّدايّل، موؤ�ش�شة الّر�شالة: بـــريوت، ط )1(  1)5(
1402هـ، ال�شفحة: 257.
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يـــان بالياء، مـــع اأنـــه واوّي، من  اأّمـــا "ر�شـــا" فهـــو واوّي "و�شـــّذ يف ِر�شـــا ر�شَ
الر�شوان")1(.

ّو وُر�شوان")2(.  "والدليل على اأّن االألف منقلبة من واو قولهم: مر�شُ

ا مق�شوٌر... و�شمع الك�شائي ر�شوان وحموان  قال اجلوهرّي: "وَر�شيُت عنه ِر�شً
يف تثنيـــة الر�شـــا واحلمى. قـــال: والوجه حميان ور�شيان. ومـــن العرب من يقولهما 

بالياء على االأ�شل، والواو اأكرث")3(.

وهـــذا اأحمـــد احلكمي ي�شـــاأل: " م�شوؤول اأم م�شئـــول؟ �شوؤون اأم �شئـــون؟")4( ثّم 
ُيجيب يف املرفق التايل: 

وقد انتقد الدكتور )عبد اهلل الغذامي( ا�شرتاط )اأحمد احكمي( ال�شابق؛ الأّن 
ا اأن نقول كلتيهما �شحيحة  "و�شـــع ال�شروط تعقيد ولي�ض ت�شهيـــاًل ، وال ي�شتقيم علميًّ

خالـــد االأزهـــري: الّت�شريـــح مب�شمـــون الّتو�شيح، اجلزء الثـــاين، دار الكتـــب العلمّية:  1)1(
بـــريوت، ط)2( 1427هـ، ال�شفحة: 29، واأحمـــد بن حممد احلمالوي: �شذا العرف يف 

فن ال�شرف، مكتبة الر�شد: الريا�ض، ال�شفحة: 82.
ابـــن ال�ّشـــّراج االأ�شول يف الّنحو، حتقيـــق الّدكتور عبد احل�شني الفتلـــي، اجلزء الثاين،  1)2(

موؤ�ش�شة الّر�شالة: بريوت، ط)4( 1420هـ، ال�شفحة: 417.
اجلوهري: �شحاح العربّية: 2357/6 )ر�شا(. 1)3(

اأحمد املدخلي  @mdkhli 5 �ض 1)4(
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ثم ن�شع �شروطا")1(.

8- الت�سحي���ح1الإمالئ���ي، والفـــرق بني هـــذا وبني النْقـــد االإمالئـــي اأّن النْقد 
د بينما الت�شحيح االإمالئـــي، فال يوّجه الأحد  االإمالئـــي يكـــون تعقيًبا بعد خطاأ ُمغـــرِّ

بعينه، واإمّنا ُي�شبه كتب الت�شويب اللغوي.

ومـــن ذلـــك: اأّن )املُ�شّحح االإمالئي( نّبه على خطاأ ذائـــع، بطريقة جميلة، ثّم 
اأتبعـــه بالقاعـــدة، وقد جمع بني احُل�شنيـــني: الت�شويب، ثم ذْكـــر القاعدة، وهذا ما 
يطلـــق عليه العلماء )التخلية قبـــل التحلية(: قال: "اإمراأة  امراأة  . كلمة 

امراأة دائًما همزتها همزة و�شل"))2((.

ح االإمالئي(. وقد ُوِجدْت يف توتري اأ�شماء عّدة با�شم )املُ�شحِّ

9- الإعالن1يف1تويرت1عن1دورات1ودرو�ض1الإمالء، ومن ذلك:

اإعـــالن )كلّيـــة اللغة العربّية( عـــن  م�شاركة " د.ح�شـــن احلفظي يف دورة   -
جامع امللك �شعـــود العلمية يف جدة ب�شرح قواعد االإمالء لعبد ال�شالم هارون ابتداء 

من االأحد10�شعبان")3(.

10- الأ�سئل���ة1التويرتّي���ة، وهـــي اأ�شئلة ُتذَكـــر فيها اأ�شئلة ت�شتمـــل على كلمات 
ُر�شمـــت خطاأ، اأو �شور حتتوي على كلمات فيها اأخطاء اإمالئّية، وُيطَلب من املتابعني 

ت�شويبها، وهي طريقٌة تفاعلّية، وتعليمّية وتربوية رائعة.

ومـــن حما�شن هذه الطريقة، اإ�شافًة اإىل مـــا �شبق اأّن فيها ن�شًرا للوعّي والرقّي 
االإمالئّي.  

عبداهلل الغذامي  @ghathami 4 �ض 1)1(
امل�شحح االإمالئي  @alemlaa_ 28 يوليو 1)2(

كلية اللغة العربية  @arabic_imam 4 يونيو 1)3(
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ومّمـــن ا�شتعمـــل هذه الطريقة االإمالئّيـــة التعليمية الت�شويبيـــة يف تويرت )بدر 
العويـــد(، فقـــد كتب"�شـــوؤااًل :�شحح الكلمـــات التاليـــة مقابلها يف تغريـــدة واحدة : 
-�شيـــئ: - �شيء : -تكافئ:  رتويت الأ�شرع ثالث اإجابات �شحيحة )1(". وكذلك اأرفق 

)قلم اأنيق( ال�شورة التالية و�شاأل: "ما اخلطاأ؟ وما ت�شويبه؟")2(. 

بدر العويد  @Bader_alowaied 25 مار�ض، 2013 م  1)1(
قلم اأنيق  @Neat1pen2 30 نوفمرب، 2012م 1)2(
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المبحث الرابع

موقف بع�س الباحثني يف تويرت من معيارّية الر�شم الإمالئي

ـــة املهتّمني بالر�شم  وقـــف كثرٌي من الباحثـــني واملهتّمني باللغة العربية، وبخا�شّ
االإمالئـــي مـــن معيارّية الر�شـــم االإمالئي موقـــف االحرتام -يف االأعـــّم االأغلب-، ال 

موقف الت�شليم واال�شت�شالم.

ومن مظاهر ذلك الحرتام: 
َجْعـــل تلـــك القاعدة َحَكًما بـــني ال�شواب وعدمه، فقـــد راأى الدكتور )عبد   -
الـــرّزاق ال�شاعـــدّي( اأّن "ميلوؤ= ميـــالأ .. ووجدت من يكتبها علـــى الواو "ميلوؤ" من 
القدامـــى يف اأكرث من م�شدر ..لكن القاعدة االإمالئية تقت�شي كتابتها على الهمزة؛ 
لتطرفهـــا وقبلهـــا فتحة")1(. وقـــال يف حوار حـــول التجديد يف القاعـــدة االإمالئية" 

القاعدة حاكمة للجميع ولي�ض االأمر همال")2(.

رّد ما خالف الر�شم املعيارّي يف ع�شٍر من الع�شور)3(؛ حلاجٍة اإىل القاعدة   -
املعيارّيـــة. فهذا الدكتور )عبد اهلل الغذامي( يـــرى اأّن "االإمالء ال�شوتي هو االأوثق 

فنكتب( الكن( و)طاها) و (عبدالرحمان ) واأنتي لالأنثى")4(. 

عبدالرزاق ال�شاعدي  @sa2626sa 8 مايو  1)1(
عبدالرزاق ال�شاعدي  @sa2626sa 18 اأبريل  1)2(

َثمَّ فرٌق كبرٌي بني معيارّية الر�شم االإمالئي، وبني الُعرف االإمالئي، فقد ينحرف الُعرف  1)3(
االإمالئي عن املعيارّية!

وب�سب���ب1ع���دم1التفري���ق1راأيُت1بع�ض1اأ�ساتذة1اجلامعات1يطعن1فيمن1يح���اول1رد1ِّما1انحرف1به1العرف1 1
اإىل1القاعدة1املعيارية،1انحرَف1الر�سُم1ومعه1انحرف!

عبداهلل الغذامي  @ghathami 17 اأبريل  1)4(
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ويوؤّكـــد ذلك الدكتـــور )عبد الـــرّزاق ال�شاعـــدّي( بقوله: " اأتفق مـــع راأي َمن 
ينادي بت�شحيح االإمالء..واأمتنى اأن اأكون �شجاعا واأكتب: الكن وهاذا كما كان حمد 

اجلا�شر �شجاعا يف ذالك")1(. 

عبدالرزاق ال�شاعدي  @sa2626sa 17 اأبريل  1)1(
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المبحث الخامس

فل�شفة بع�س الباحثني يف تويرت ملعيارّية الر�شم الإمالئي

العّلـــة االإمالئّية كغريها من اأخواتها من ِعَلل النحو اللطيفة، واأ�شرار هذه اللغة 
ال�شريفـــة. حظيت بحظٍّ وافـــٍر من االأخذ والـــرّد، واال�شتح�شان وعدمـــه، فهذه كتُب 
اخلـــّط واالإمالء قدمًيا وحديًثـــا تزخر بتلك العلل فمن ذلـــك: تعليليهم حلذف األف 
ّحا�ض اأقاويلهم يف عمدة الكّتاب)1(،  الو�شـــل من "ب�شم اهلل" فقد اأورد اأبو جعفـــٍر النَّ

واأو�شلها اإىل �شّتة اأقوال. 

ويعّلـــل لزيـــادة واو عمـــرو فيقـــول: " وزادوا يف "عمـــرو" واًوا؛ فرًقـــا بينه وبني 
ا اأو مرفوًعا، فاإن كان  وكان اأوىل بالزيادة؛ خلفته)2(، هذا اإذا كان خمفو�شً "ُعَمر"، 
من�شوًبـــا مل تزد فيه واٌو؛ الأنَّ "ُعَمر" ال ين�شـــرف، فقد زال االإ�شكال؛ وقيل: مل تزد 
فيـــه واٌو يف الن�شب لئـــال يجمع بني زائدين، وهما االألف والواو، فاإن �شكلت عمًرا يف 

مو�شع اخلف�ض والرفع مل ُتلِحق فيه واًوا؛ الأنَّه ال ي�شكل بـ"ُعَمر"")3(.

وي�شتمـــّر التعليـــل يف كثرٍي من م�شائل  كتـــاب اأبي جعفٍر النّحا�ـــض، ومثله كتاب 
اخلّط الأبي القا�شم الزّجاجّي)4(، وغريهما)5(.

.  67 1)1(
الأّنـــه ُمتحّرك الفاء �شاكن العني. اأّما "ُعَمر" فتوالـــت فيه احلركتان، وفيه االنتقال من  1)2(

�شمٍّ لفتح.
النّحا�ض: عمدة الُكّتاب: 164. 1)3(

ينظر:47، 53، 76، وغريها. 1)4(
اأبو حّيان: كتاب الهجاء )اآخر اأبواب التذييل(: 87. 1)5(
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ر الباحثون واملُغّردون يف تويرت عن املُتقّدمني يف التعليل وبيان الفل�شفة  ومل يق�شُ
التـــي قامت الأجلها القاعـــدة، اأو انبنت عليها، فقد بنّي  الّدكتـــور فّواز اللُّعبون �شبب 

اال�شم عن ُعَمر")1(. زيادة واو "عمرو" وهو: "  لتمييز 

ويعّلـــل )بدر العويد( الألـــف "مائة" فقول: "كتبت )مائـــة( بهذا ال�شكل خ�شية 
االلتبا�ـــض بــ)فئـــة ومنه(، وذلك قبـــل التنقيط والهمز فاالألـــف تر�شم وال تنطق كما 

ي�شيع بني النا�ض")2(.

مقارنة1بني1فل�سفة1املتقدمني1واملعا�سرين1للكتابة1الإمالئية.

وعند املقارنة بني تعليل املتقّدمني واملتاأّخرين، مل اأجد تفّرًدا وا�شتقالاًل للتعليل 
االإمالئي املعا�شر عن ال�شابق، ومرّد هذا اإىل اأمرين:

اأّولهما: احل�شيلة العلمّية التي حملها املتاأخرون، وا�شتقوها من كتب املتقّدمني.

ثانيهمــا: اأّنه قد هـــدى املتاأخرين ثاقُب فكرهم، ولطيف تاأّملهم، كما ُهِدَي اإىل 
مون. ذلك املتقدِّ

23 مايو  fawaz_dr@  فواز اللعبون  (((
21 اأبريل، 2013 م  Bader_alowaied@  بدر العويد  (((
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المبحث السادس

تويرت والوعي الإمالئي

علـــى الرغم من كرثة االأخطـــاء االإمالئّية و�شعـــف الثقافـــة اإال اأّن هناك وعًيا 
اإمالئيًّا، ومن دالئل الوعي االإمالئي يف تويرت:

1- جْعل �شّحة الكتابة االإمالئّية وعدمها ميزاًنا للُحكم على االآراء واالأفكار.

فنجـــد اأّن ُهناك اأُنا�ًشا يدخلـــون يف نقا�شاٍت علمّية، وق�شايـــا م�شريّية ُكربى، 
ريـــن، وحُمّللني، بل ومنهم من ير�شم خطًطا للمجتمع بل ولالأُّمة. وعندما تتابع  ُمنظِّ
ما يقذُف به من اأفكار واآراء، تغفل عن حرائر االأفكار اإىل تتّبع زاّلٍت يف الكتابة اأّدت 

اإىل مزاّلت!

ُيجّلي )حمّمد العو�شن( لنا هذا االأمر قائاًل: "ال ُيِح�شن الكتابة، ويخطئ ب�شكل 
فا�شـــح يف االإمـــالء. وبرغم ذلك ياأتي بكل َجْهله ليحكـــم يف الق�شايا الكربى التي ال 

يت�شدر لها �شوى الكبار!")1(.

2- اإذاعة اأقوال العلماء واالأُدباء التي تدعو اإىل االهتمام باإتقان االإمالء، فهذه 
)حنـــان بنت حمّمد( تـــورد كالًما رائًعا يحمـــل يف ثناياه نقًدا الذًعـــا للطنطاوي –
رحمـــه اهلل- اإْذ قـــال: " "اأكاد اأحتمل من الطالب كّل �شيء اإال اأن اأرى طالًبا جامعًيا 
عربًيـــا ما اأتقن ما ُيطَلب اإتقانه من تالميذ االبتدائية")2(. وقد قوبلت هذه التغريدة 

باال�شتح�شان والقبول؛ فاأربى اإعادة تدويرها وتف�شيلها على مائة.

حممد العو�شن  @binoshan 9 �ض 1)1(
حنان بنت حممد ،  @hananzz 26 مايو 1)2(



130

ــم االإمالء، فقد اأقّر حممد خ�شعان:" بعد  2- تعليـــق التقّدَم واالزدهار على تعلُـّ
قـــراءة الكثري مـــن التعليقـــات يف جميع املواقـــع االجتماعية اكت�شفـــت اأنَّ اأهّم �شيء 

نحتاجه لنتقدم ونزدهر يف جميع املجاالت هو اأن.. نتعّلم االإمالء")1(.

3- ت�شـــّوه االأفـــكار والكتابـــات االأدبّيـــة عند اأ�شحـــاب الوعي االإمالئـــي ب�شبب 
االأخطـــاء االإمالئّيـــة، وقد ذكرت فتحّية ال�شنـــاين ماآل التغريـــدة اجلميلة اإذا كانت 
حتتـــوي علـــى اأخطـــاء اإمالئّية باأّنـــه: "ت�شيـــع هيبة الـــكالم وحالوتـــه!!")2(، وتقول 
)عواطف(: "اأعجبنـــي اأحدهم حني �شّبه االأخطاَء االإمالئية مباء النار، يحرق وجَه 

الن�ض وي�شّوهه، مهما كان امل�شمون قّيًما اأو هادًفا")3(. 

ويتنّف�ض )اأحمد النفي�ض( بكالم نفي�ض فيقول: "االأخطاء االإمالئية حترم املرء 
لّذة تذّوق التغريدة، وحترمه من اإعادة تدويرها!")4(.

دة  4- عـــّد قّلة االأخطـــاء دلياًل على �شّحة املعلومة، و�شـــدق الكاتب، تقول املُغرِّ
)Hassna(: "اأعطـــي اهتماًمـــا نادًرا لدقـــة االإمالء وعالمات الرتقيـــم واأعتربهما 

دلياًل قاطًعا على م�شداقية املعلومة والكاتب")5(.

وينّبـــه )املر�شـــد اللغوي( املغّردين بقوله: "اأخي املغـــرد : �شالمة التغريدة من 
االأخطاء االإمالئية والنحوية تنبئ عن �شخ�شيتك العلمّية، فاهتم بها")6(.

حممد خ�شعان  @Khashaan 16 اأغ�شط�ض 1)1(
فتحية ال�شناين  @f_sinani 15 اأغ�شط�ض 1)2(
عواطف  @Mundahisha 29 اأغ�شط�ض  1)3(

اأحمد النفي�ض  @ahmad_alnufais 3 يوليو  1)4(
Hassnaء@h11___ 12 اأغ�شط�ـــض. وقولهـــا: "نـــادًرا"، ال تعني بـــه القّلة، بل مبعنى  1)5(

منقطع النظري، كما يدّل عليه ال�شياق! وهو ا�شتعمال لغوّي خاطئ.
املر�شد اللغوي  @Almarsed729 2 نوفمرب  1)((
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5- اخلطـــاأ يف النحـــو اأو االإمالء قـــد يغرّي املعنى الذي يرمي اإليـــه املتحدث، اأو 
الكاتب؛ فيذهب جهده هباًء)1( .

ال�شتفادة من تويرت يف ن�شر الوعي الإمالئي.
وقد طلبُت من املُغّردين، االإجابة عن ال�شوؤال التايل، كيف ُي�شَتفاد من تويرت يف 

ن�شر الوعي االإمالئي؟

فجاءت الآراء على ما يلي:
تبداأ بنف�شك فتلتزم الر�شـــم االإمالئي ال�شحيح...)2(. وهذا كالٌم نفي�ٌض، . 1

فن�شر الوعي بالفعل، له اأثٌر عظيٌم، يفوق الكالم، والكتابة. 

اإن�شـــاء ح�شابات تعنى بالت�شحيح االإمالئي -وهـــي موجودة- ولكن االأمل . 2
اأن تزيـــد، وبع�شهم خ�ضَّ ت�شحيح التغريـــدات، وت�شحيح اأغالط الكتابة 
ال ياأتـــي بالتنبيه علـــى الغلط وبيان ال�شواب، بل يكـــون بالتدريب والتعليل 

واملتابعة )3(.

�شـــرح قواعد االإمالء التي يكـــرث اخلطاأ فيها كالهمـــزة ، واالألف املمدودة . 3
واالألف املق�شورة، وموا�شع كتابة ال�شاد والظاء)4( .

التغريد بقواعد اإمالئية موجزة اإيجاًزا غري خمّل مع اأمثلة تو�شحها)5(.. 4

التاأّكـــد من خلو كتابته من االأخطاء، ومن �شـــّك يف خطاأ فلي�شاأل اأ�شحاب . 5
احل�شابات التي تهتّم باالإمالء)6(.

قب�ض من اللغة  @em_sah 22 مار�ض، 2013م 1)1(
 abuebrahem635@  حم�شن علي ال�شهيمي 1)2(

د. مكني حوفان القرين @Makeen_Alqarni · 20 �ض 1)3(
د.منرية احلمد @moneraalhamad · 21 �ض 1)4(

اأبو نا�شر الرتكي @fahadst8 · 22 �ض 1)5(
تراث املا�شي @ @waade55 · 23 �ض  @ 1)((
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ن�شر الدرو�ض امل�شاعدة على ذالك، وت�شحيح االأخطاء)1(.. 6

ت�شحيـــح االأخطـــاء االإمالئية وخا�شة يف الو�شوم التـــي لها جماهريية من . 7
املتابعني)2(.

اإن�شـــاء ح�شابات لن�شر اللغة ومنها قواعد االإمالء ومتابعة احل�شابات التي . 8
اأقيمت �شابًقا)3(.

تكليف التالميذ بتتّبـــع اأخطاء بع�ض امل�شهوريـــن االإمالئّية، وت�شحيحها، . 9
وهذا فيه فوائد، منها:

لين�شاأ جيـــاًل واعًيا نا�شًر للثقافة االإيجابّية ال متاأّثـــًرا بالثقافة ال�شلبّية من  اأ- 
اأخطاء اإمالئّية ونحوها.

ب-  فيها تعزيٌز اإيجابّي للتلميذ، وزرٌع للثقة يف نف�شه.

فيها خدمٌة للعربّية، و�شوٌن لها من االأخطاء. ت- 

د )معلومات قـــد ت�شدمك( بـــاأّن"يف الربازيل يوجـــد مدر�شة  وقـــد ذكر املغـــرِّ
ابتدائيـــة تعل طالبهـــا ي�شححون اأخطـــاء امل�شاهري االإمالئيـــة يف تويرت، كتمرين 

لتعليمهم االإجنليزية.)4(" وهذه خطوٌة رائدٌة رائعٌة.

د.عو�ض اجلميعي @awadaljumaie · 23 �ض 1)1(
�شابرين @dfj987 · 23 �ض 1)2(
�شابرين @dfj987 · 23 �ض 1)3(

معلومات قد ت�شدمك  @EH3H 24 يناير  1)4(
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المبحث السابع

دين)1(. اأ�شباب ال�شعف الإمالئي يف نظر املُغرِّ

وقد تعّددت تلك االأ�شباب، ويجمعها املحاور التالية:

املحور الأول: اأ�شباب تعود لل�شخ�س نف�شه، ومنها:
قّلة القراءة، يقول )�شامي ال�شّمري(: " اأنا على قناعة اأن ِقّلة القراءة من   -1
اأهم اأ�شباب تدهور االإمالء !")2(، ويوافقه )عبد العزيز احلارثي( اإذ يقول: "عندما 
ابتعدنا عن القراءة: خرج لنا جيل.. اليعرف االإمالء.. اليعرف التعبري.. اليعرف اأن 

يحل امل�شاكل.. اليعرف اأن يتحدث..")3(.

وتوؤّيـــد راأيهمـــا )هند العمـــري( اإذ بان لها بعد تربة اأنَّ "مـــن يريد اأن يتطور 
كتابيـــًا يف االأ�شلـــوب واإمالئيًا بدون اأخطاء فليمار�ض مهـــارة القراءة ثم القراءة هي 
املفتـــاح اجلوهري لتطورنا")4(. بل يقطع بذلك )را�شخ الك�شمريي( فـ"الذي يقع يف 
االأخطاء االإمالئية، اعلم يقينا اأنه ال يقراأ الكتب..")5(، ويزيد االأمر توكيًدا وتعلياًل، 
فاأعظـــُم �شبـــٍب هو " العزوف عن القراءة  والكتابة.. اأّمـــٌة ال تقراأ ! كيف ت�شتقيم لها 

�شحة التعبري و�شالمة االأداء ..!؟")6(.

ما يف هذا املطلب نتاج اأمرين: 1)1(
الأّول:1تتّبع1تويرت. 1

الث���اين:1م���ن1خالل1�سوؤال1و�سم1)ال�سع���ف1الإمالئي1اأ�سبابه1وعالجه(1طلبُت1م���ن1املُغّردين1امل�ساركة1 1
فيه،وقد1اأعانني1�سيخنا1الدكتور1عبد1الرزاق1ال�ساعدي1بطلبه1من1متابعي1املجمع1امل�ساركة1فيه.

�شامي ال�شمري  @samialshammari1 12 اأغ�شط�ض 1)2(
عبدالعزيز احلارثي  @lxoxol0 15 يونيو 1)3(

هنــــد الَعمري  @1544Hindd 13 دي�شمرب، 2012 م 1)4(
را�شخ الك�شمريي  @Raasikh 30 مايو  1)5(

د.عو�ض اجلميعي  @awadaljumaie 10 �ض  1)((
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وتوّكد هذا ال�شبـــب )خديجة الربقاوي( بقولها: "القراءة القراءة القراءة اإذا 
اأحـــب الطفل القراءة، واعتاد عليها،ُحّلـــت ن�شف م�شاكل تعليم اللغة العربية، ولي�ض 

ال�شعف االإمالئي فقط .)1(".

عـــدم اهتمام الطاّلب اأثناء الّدرا�شة باالإمـــالء؛ الأّن اجلميع كان يعتقد اأن   -2
يتكّلم اأمام املالأ، ومل يدر بخَلد اأحٍد اأْن �شياأتي يوم تكون الكتابة للمالأ)2(.

قّلة التدريب الكتابي)3(.  -3

 اأ�شباب تعود اإىل املُعلِّم، وينظر اإىل هذا ال�شبب من نواحي:
الأوىل-: �شعف م�شتوى تاأهيل معلمي ال�شفوف االأولية)4(. 

�ض يف املراحل االأوىل)5(. الثانية: ق�شوره يف التعليم واملتابعة، وكونه غري متخ�شّ

الثالثة: ُم�شاعدة َمْن ال ي�شتحّق النَّجاح، كما يذكر ذاك )�شالح النغيم�شي()6(.

فال�شغف االإمالئي " وباٌء ا�شت�شرى بني فئات توؤاخذ عليه كاملعّلمني واملعّلمات، 
فوف االأّولّية . كونوا حّرا�شا اأمينني")7( . ة معّلمي ال�شّ خا�شّ

ولـ)وجهة نظر( نظرٌة يف االأ�شباب، فمن " من الو�شط التعليمي..ومن واقع تربة 
...املعلم هو الذي يحدد م�شتوى اأبناءنا االإمالئي...جديته...اإخال�شه...همته")8(.

خديجة الربقاوي @mkhabarkawi · 19 �شبتمرب  1)1(
Faiisaal@  alkhatib Dr. Faisal 6 يوليو، 2012م 1)2(

د. مكني حوفان القرين @Makeen_Alqarni · 19 �شبتمرب  1)3(
د. مكني حوفان القرين @Makeen_Alqarni · 19 �شبتمرب ، وعبد اللطيف م�شلم @ 1)4(

mosifry · 16 �شبتمرب

)(jojo @lameeees2 · 16 �شبتمرب، وح�شن الزومان @h_zoman · 16 �شبتمرب 1)5(
�شالح النغيم�شي  @noghimshi 14 اأغ�شط�ض 1)((

مو�شي بنت حمود .  @ModhyH 18 �ض  1)((
وجهة نظر  ttorrke@6  �ض  1)((
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املحور الثالث: اأ�شباب تعود اإىل اأولياء الأمور:
ومن ذلك "عدم متابعة االبن يف اأهم ثالث مهارات تعليمية للمرحلة االبتدائية 
وهي مهارة الكتابة والقراءة واحل�شاب")1(. وكذلك " عدم االهتمام بالقراءة املنزلية 

ب الأخطائها")2(. فمهارة القراءة هي قرينة مهارة الكتابة فهي الداعم لها واملهذِّ

املحور الّرابع: اأ�شباب تعود اإىل املناهج، وطرق التدري�س:
فـــريى )عبد الـــرّزاق الغامدي( اأنَّ ال�شعـــف االإمالئي "نتـــاج التقومي امل�شتمر 

املُطبق بطريقة خاطئة، وقّلة االإمالء يف املقررات املطّورة")3(.

وقـــد ُيوافق، ويقد ُيخالـــف؛ الأّن كثرًيا ِمن اأ�شحاب االأخطـــاء كان تعليمهم قبل 
تلك املناهج!

ويرى )د. مكني حوفان القرين( اأنَّ من اأ�شباب ال�شعف االإمالئي هو"عدم الرتكيز 
على تفريد تعليم مهارات الكتابة، وقلة م�شاحة التدريب عليها يف منهج مهلهل)4(".

ويوافقهما )اأبو مالك الوايف( م�شيًفا: "ح�ش�ض االإمالء "الظاهرة االإمالئية" 
الهزيلـــة مقارنًة ببقية املهارات اللغوية حيث اإنَّ عـــدد ح�ش�ض لغتي تقارب )130( 
ح�شـــة ون�شيب درو�ض الظاهرة االإمالئيـــة الثالثة منها ما يقارب 9 ح�ش�ض اأي ما 

ن�شبته 9% من الكتاب املقرر")5(.  

كمـــا يـــرى )اأبو مالك الوايف( اأنَّ من تلك االأ�شبـــاب "التدّرج اخلاطئ يف تعليم 
املهارات االإمالئية")6(.

اأبو مالك الوايف @m_alwafi · 17 �شبتمرب 1)1(
اأبو مالك الوايف @m_alwafi · 17 �شبتمرب 1)2(

عبد الرزاق الغامدي  @rezq1982 �شاعة  1)3(
د. مكني حوفان القرين @Makeen_Alqarni · 19 �شبتمرب  1)4(

اأبو مالك الوايف @m_alwafi · 17 �شبتمرب 1)5(
اأبو مالك الوايف @m_alwafi · 17 �شبتمرب 1)((
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املحور اخلام�س: اأ�شباب تعود اإىل التاأ�شي�س:
وفيـــه ت�شرتك جميع املحاور ال�شابقة، فرتى )�شابرين( اأنَّ "املرحلة االبتدائية 
اأكـــرث املراحل اأهميـــة وخطورة؛ الأنها مرحلـــة التاأ�شي�ض فيجب النظـــر يف منهجيتها 
واختيـــار معلميهـــا بدقـــة")1(، وحـــذا )Summercloud2( حذوهـــا فعنـــده اأ�شباب 
ال�شعـــف االإمالئـــي "املناهج واملعلمـــني، وقّلة عدد درو�ـــض االإمالء واأ�شلـــوب التعلم 

والو�شائل التعليمية واحلوافز وقلة الواجبات")2(.

وَثـــَمّ اأمٌر اأود الوقوف عنده، والتنبيـــه عليه، وهو اجلهل، اأو التجاهل وت�شديره 
للنا�ض، وكم كان لهذا العمل ال�شنيع من اآثار �شلبّية، فـ"بع�شهم)3( يتخذ من ال�شعف 
االإمالئـــي و�شيلة لل�شهرة يف و�شائـــل التوا�شل، حتى بات اخلطـــاأ ينت�شر بني متابعيه 

بطريقة �شاذجة")4(، بل هو من اأهّم اأ�شباب ف�شو ال�شعف االإمالئي يف تويرت)5(.

�شابرين  @dfj987 18 �ض  1)1(
Summer cloud @Summercloud2 · 16 �شبتمرب 1)2(

 amdhlom@ 1)3(
dr. Abdulraheem @amri994 · 17 �شبتمرب  1)4(

aryam_alghamdi @aryam87alghamdi · 16 �شبتمرب 1)5(
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المبحث الثامن

عالج ال�شعف الإمالئي كما يرى املغّردون

من اأهم و�شائل اإ�شالح ال�شعف االإمالئي هو تكرار كتابة الن�شو�ض املعمول بها . 1
�شابًقا يف التعليم. هذا ما راآه )املر�شد اللغوي()1(.

تنمية املهارات القرائية و�شمان اإتقانها يف ال�شفوف االأولية.)2(  . 2

دعم تعليم االأولية وحتفيز من�شوبيه، وربط ذلك بجودة املخرجات)3(.. 3

دمـــج مهارات الّلغـــة يف كتاب مكانـــه الثانويـــة ال املرحلة االأ�شا�شيـــة االبتدائية . 4
واملتو�شطة؛ الأننا نتعلم لغتنا ال لغة غرينا)4(.

اختيـــار معلمي االأولية بعناية، وجعل تدري�ـــض االأولية تخ�ش�شًا يف اجلامعات - . 5
اإلغاء نظام التقومي امل�شتمر)5(.

املر�شد اللغوي @Almarsed729 · 19 �شبتمرب  1)1(
 16 · 4past4@  19 �شبتمرب ، وحاآ�شمة · Makeen_Alqarni@ د. مكني حوفان القرين 1)2(

�شبتمرب
د. مكني حوفان القرين @Makeen_Alqarni · 19 �شبتمرب  1)3(
د. مكني حوفان القرين @Makeen_Alqarni · 19 �شبتمرب  1)4(
د. مكني حوفان القرين @Makeen_Alqarni · 19 �شبتمرب  1)5(
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الخاتمة

وبعد مدار�شة هذا املو�شوع والتاأّمل فيه تبنّي يل ما ياأتي :
• اأّن تويرت اأر�ٌض �شاحلة للدرا�شات الّلغوية وغريها.	
• ، وهو موطـــن للتعّلم والتعليـــم، ون�شر الثقافة 	 اأنَّ تويـــرت جمتمـــٌع افرتا�شيٌّ

االإمالئّية، والوعي االإمالئي.
• وجود ن�شاط لغوي واإمالئّي كبري يف تويرت.	

التو�شيات:
• البّد من مواكبة التطّور التقنّي، واال�شتفادة من تلك التقنية يف خدمة اللغة 	

العربية، لنكون ُموؤّثرين ال ُمتاأّثرين.

• اأدعـــو اإىل اإن�شـــاء ح�شابـــات للت�شحيح االإمالئـــي، يقوم عليهـــا طلبة علم 	
بطريقـــة منظمـــة وحتت غطاء ر�شمـــي، كجامعات اأو مراكـــز خدمة اللغة 
العربّيـــة كمركز امللك عبد اهلل، وت�شجيع احل�شابات القائمة االآن، واأخرى 

للدرو�ض التويرتية، ومثلها الإجابة اال�شتف�شارات االإمالئّية.

• يجـــب علـــى اجلامعات واأق�شام اللغـــة العربّية اأن تكون ُمبـــادرة وتقدمي ما 	
ت�شتطيع تقدميه خلدمة هذه اللغة يف واقع التوا�شل، ومنها )تويرت(.

• �ُشكـــر اأ�شحاب ال�شفحات التي خدمت اللغة مـــن الناحية االإمالئّية �شواء 	
اأكان ت�شحيًحا اأم درو�ًشا اأم ن�شًرا للقواعد االإمالئّية.

• تعويد النا�شئة على النقد االإمالئي، وذلك من خالل تكليفهم بتتّبع اأخطاء 	
بع�ض احل�شابات امل�شهورة.1
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الفصل الرابع

ن�شاط التعريب وامل�شطلحات العلمية يف موقع تويرت

اأ. علي بن عبدالعزيز اجلبيالن)*( )1(

حما�شر بجامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية 1)*(
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مقدمة 

التبادل اللغوي ظاهرٌة قدميٌة معروفٌة قدم ات�شال االإن�شان باالإن�شان، واملجتمع 
باملجتمع، والثقافـــة بالثقافة، واحل�شارة باحل�شارة. وفل�شـــف جمهوٌر من الباحثني 
م�شطلـــح "التبادل" نف�شه على اأنـــه ظاهرة اإن�شانية مطلقٌة بامتيـــاز، اإذ ت�شتع�شي 
علـــى احل�شر يف ميداٍن حمدد، فال يقال اإنها اجتماعيٌة اأو اقت�شاديٌة اأو ح�شاريٌة اأو 
نحو ذلك فح�شب، ولكنها ظاهرٌة اإن�شانيٌة اإيجابية ال�شياق على االأغلب، حيث تركيز 

الداللـــة وتكثف االإيحـــاء يف طلب املقابـــل االأمثـــل)1(: چ ڃ  چ    چ  چ  
چڇ  چ)2(. ولعلهـــا روؤيـــٌة  ال ينق�شها املنطق وال يجانبها ال�شـــواب، يزاد عليها 
اأن التبـــادل اللغوي – خا�شـــًة – ميثل خال�شة �شياقات هذا التبـــادل االإن�شاين ولب 
ثمـــرة الناجت عنها، اإذ اللغـــة نف�شها �شمة االإن�شان وجمتمعـــه املثلى واالأُوىل، واأخ�ض 
خ�شائ�شهمـــا املعـــربة عنهمـــا يف تلياتهما كافة، بـــل املعربة اأواًل عـــن حقيقة هذا 
التبـــادل وميدانـــه. فلما كان االت�شال والتوا�شل �شبب التبـــادل االإن�شاين كانت اللغة 
و�شيلـــة التعبري مطلًقا عن اأفكاره، اإر�شـــااًل اأو ا�شتقباال، وتقليًدا اأو تديدا، وحماكاًة 

اأو توليدا.

ومثـــل كل ل�شـــاٍن اآخر، عـــرف الل�شـــان العربي -علـــى امتداد ع�شـــوره وحياته 
الطويلة- ظاهـــرة التبادل اللغوي بينه وبني األ�شـــن االأمم وال�شعوب االأخرى، فكانت 
العربيـــة متاأثـــرًة حيًنا وموؤثـــرًة حينا، مهيمنة حيًنـــا خا�شغًة اآخر، وهـــو اأمٌر طبيعٌي 
يـــرد اإىل الظروف التاريخيـــة واحل�شارية املختلفة ال�شديـــدة التباين التي مرت بها 
العربيـــة واأهلهـــا وممثلوها – وممتثلوهـــا - يف عمرها الطويل. فقـــد عرف الل�شان 

)1(1  التعريـــب مفهومه وتاربه بني ما�شي اللغة وحا�شرهـــا والتجربة الفل�شطينية، يون�ض 
عمرو. �ض 781.  

)2(1  القراآن الكرمي" �شورة الفرقان: اآية 70 
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العربـــي التعريـــب منذ ع�شـــره اجلاهلـــي ممتـــًدا اإىل الع�شر احلا�شـــر)1(. فكانت 
بع�ض الق�شائـــد واالأ�شعار اجلاهلية منطوية على األفاٍظ غري عربية، كما يوجد عند 
االأع�شـــى املاأخوذ لقبه نف�شـــه "�شناجة العرب" من لفظٍة اأعجمية)2(، وكذا عدي بن 
زيد العبـــادي وغريهما من �شعراء اجلاهلية الذين وردت يف اأ�شعارهم األفاٌظ كثريٌة 
اأعجمية)3(. و�شم القـــراآن الكرمي بع�ض االألفاظ املعربة على اختالٍف بني ال�شابقني 
حـــول حقيقـــة هذا ال�شـــم، على اأن هذا ال يخـــرج القراآن العظيم عـــن حقيقة نزوله 
بالل�شـــان العربي املبني، فاألفاظه – كمـــا ن�ض اجلواليقي - عربيٌة خال�شٌة "باعتبار 
حالهـــا وجريانها على القانون العربي، ال باعتبار اأ�شلها" )4(. اأما احلديث ال�شريف 
فحالٌة خا�شٌة ت�شتحق اإفراًدا بالدرا�شة من حيث وجود املعرب يف األفاظه، وذلك من 
جهـــة روايته باملعنى وكون كثرٍي من رواته من غري العرب. وهكذا حتى ي�شل الناظر 

اإىل الع�شر احلا�شر.           

)1(1 طرائق قدماء اللغويني يف التعريب الّلفظي. �شفوان ليلي. �ض 134
)2(1  ورد يف كتـــاب ل�شـــان العرب ، حـــرف ال�شاد، مادة �شنـــج : "فاأما ال�شنـــج ذو االأوتار 
فدخيـــٌل معـــرٌب تخت�ض به العجم ، وقد تكلمت به العرب. " من موقع املكتبة االإ�شالمية 

على �شبكة االإنرتنت: 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.

php?idfrom=4709&idto=4709&bk_no=122&ID=4717

)3(1 لوجود تلك االألفاظ االأعجمية يف �شعر بع�ض اجلاهليني �شك بع�ض الباحثني يف ن�شبتها 
اإليهـــم. ولعلـــه �شٌك ال يرقـــى اإىل مرتبٍة علميٍة معتـــربة وال ي�شتند اإىل دليـــٍل مرجح. بل 
لعل وجـــود مثل هذه االألفاظ يف �شعر جاهليني عرف عنهم خمالطتهم ح�شارات االأمم 
املجـــاورة االأخرى اأو ثبت عنهـــم تدينهم بالن�شرانية اأو غريهـــا ومعرفتهم باأل�شن غري 
العربيـــة يرجـــح اأن تقع يف فنونهم مثل هـــذه االألفاظ، ولعل ال�شك يثبـــت لو مل يرد مثل 
ذلك عنهم اإذ مل ُيعربوا تعبرًيا طبيعًيا عن ثقافاتهم اأو خرباتهم. لال�شتزادة: ُينَظر يف 
درا�شـــة االأ�شتـــاذة �شناء عبد اهلل �شليم: توظيف املوروث يف �شعر عدي بن زيد العبادي، 

طبعة جامعة النجاح بنابل�ض، 2004 م. 
و1اأمية1بن1اأبي1ال�سلت1الثقفي 1

)4(1 املزهر، ال�شيوطي، ج 1، �ض 159.
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باختـــالف ظروف االت�شـــال والتوا�شل يف الع�شر احلديث عـــن مثيلتها يف اأي 
ع�شـــٍر �شابق، كان اختـــالف ظروف التبادل عامًة واللغـــوي خا�شًة حم�شلًة طبيعيًة 
للتطـــور التقني الهائل يف �شتى املجاالت عامـــًة ثم يف جمال االت�شال خ�شو�شا. ومل 
يعـــد حاجز االحتكاك املبا�شر اأو غري املبا�شر املحدود يعوق االت�شال اجلماهريي اأو 
الر�شمـــي املكثف باحل�شـــارات والثقافات واالأمم االأخرى، بـــل ات�شم ذلك االت�شال 
بطابـــع الدولية اأو "العوملية" "Globalization")1( . ومع ع�شر االإنرتنت وما ي�شمى 
"االإعالم اجلديد" برزت ظاهرتا )تفجر املعلومات( و )االت�شال عن بعد(، "حيث 
حمـــل هذا النمـــط االإعالمي اجلديد كل مظاهر الع�شر الـــذي ولد فيه وتناق�شاته، 
واكت�شـــب �شماٍت جديـدًة متيزه يف املفهـــوم والوظائف والتاأثري عن النظم االإعالمية 
ال�شابقـــة")2(. وكان مـــن هـــذه ال�شمات والوظائـــف املميزة لع�شـــر االت�شاالت هذا 
التدفـــق اللغوي الهائـــل يف �شتى املجاالت االإن�شانية: احل�شاريـــة والثقافية واملعرفية 
وغريهـــا، عرب قنواتـــه املختلفة واملتعـــددة، ويف طليعتهـــا �شبكة املعلومـــات العاملية: 

االإنرتنت.  

تفوقـــت ال�شبكـــة العاملية بو�شوٍح علـــى و�شائل االت�شال كافـــة: املرئي وامل�شموع 
واملقـــروء، وا�شطلع احلا�شوب باأداء اأدواٍر كثرية، كـــدور التلفاز واملذياع وال�شحيفة 
وحتى النا�شر واملكتبة. امتزج فيه ال�شعبي بالر�شمي وامتاز عن بقية القنوات ب�شهولة 
الو�شـــول اإىل املـــادة املطلوبة والرجوع اإليهـــا واإي�شالها، كما امتاز عـــن بقية و�شائل 
االإعالم واملعلومات بتغيري مفهوم ال�شبق يف ن�شر املعلومة اأو احلدث تغيرًيا جوهريا. 
واتخـــذ التوا�شـــل عرب ال�شبكة اأمناًطـــا خمتلفًة واأ�شكااًل متعددًة قبـــل اأن تربز مواقع 
التوا�شـــل االجتماعي لتكت�شـــح كافة النمـــاذج ال�شبكية وتت�شـــدر قوائمها من حيث 
د  -كما ُيعّربه  االإقبـــال اجلماهريي والر�شمي. ويعد موقع تويرت )Twitter( اأو املغرَتَ

)1(1  االإعـــالم اجلديـــد يف ع�شـــر املعلومات، د. �شمـــرية �شيخاتي. جملـــة جامعة دم�شق – 
املجلد 26- العدد االأول والثاين 2010. �ض 435.

)2(1  امل�شدر ال�شابق.
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بع�ـــض املهتمـــني - رائد هذه املواقع حالًيا باأرقام اإقبـــاٍل عامليٍة مذهلٍة غري م�شبوقة، 
منها – متثياًل - ان�شمام ما يقرب من 300 األف مغرٍد جديٍد اإىل املوقع يوميا )1(.      

اأمـــام كل هـــذه املعطيات، تنبه كثرٌي مـــن املهتمني بال�شاأن احل�شـــاري والثقايف 
واللغـــوي عامًة والعربي منهـــا خا�شًة اإىل خطورة غزارة هـــذا التدفق الفكري واأثره 
املبا�شـــر علـــى الهوية واللغـــة واحل�شارة، خا�شًة مـــع تراجع احل�شـــور امللحوظ للغة 
العربيـــة يف املياديـــن احل�شاريـــة والفكريـــة واملعرفية. فلـــم يحالف النجـــاح بع�ض 
القوانـــني التي �ُشنَّت يف هذا اخل�شو�ض، كقانون التعريب يف اجلزائر وقانون حماية 
اللغـــة العربيـــة يف العراق وغريهـــا، ومل ت�شتطع مثل هذه القوانـــني – حتى االآن على 
االأقـــل - اأن تعيد العربية اإىل واجهة التحديات احل�شارية املعا�شرة واملكانة املاأمولة 
فيها كلغـــٍة للعلم اأو العمل اأو التقنية والتوا�شل يف هذا الع�شر)2(. ومع تزايد ال�شعور 
العميـــق – الر�شمي وال�شعبي - يف ال�شنوات االأخرية بهذا التاأخر والق�شور واخلطر 
الداهـــم املحيط بالل�شان العربي، اأُِقرَّ مبداأ النهو�ض بالعربية يف اأكرث من موؤمتر)3(، 
كموؤمتر بريوت 2008، وموؤمتر الدوحة 2009، الذي اأ�شندت مهماته للمنظمة العربية 
للرتبيـــة والثقافة والعلوم. وكما ن�شت تلك املوؤمتـــرات وغريها، يت�شح دور التعريب 
التاريخـــي البـــارز واأهميته الكـــربى كمحوٍر جوهـــرٍي وعامٍل مف�شلـــٍي يف الت�شدي 
للتحديـــات واملهمـــات التـــي تواجه الل�شـــان العربـــي يف كل ع�شٍر م�شى، مـــع ارتفاع 

)1(1  لال�شتزادة، ميكن الرجوع يف هذا ال�شاأن اإىل مقالة الباحث املو�شومة بـ" تويرت: طائر 
بـــنٍي اأم بيان؟ " املن�شورة يف جريدة اجلزيـــرة الثقافية، ليوم اخلمي�ض 4 ،�شعبان 1434   

العدد  410
http://www.al- :2(1  التعريـــب بني احلاجـــة والهوية: موقع قناة اجلزيرة، على الرابـــط(

 jazeera.net/news/cultureandart/2012/6/1

)3(1  التقريـــر اخلتامـــي والتو�شيـــات ال�شادرة عـــن موؤمتر "اللغـــة العربيـــة يف املوؤ�ش�شات 
االأردنية، واقعها و�شبل النهو�ض بها"، جل�شة جممع اللغة االأردين، 8 – 10( ذو القعدة  

1430 هـ،  ) 27 – 29 ( ت�شرين االأول 2009 م ، �ض 781. 
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م�شتوى تلك التحديـــات وال�شعوبات يف ع�شر ثورة التقنية واالت�شاالت واملعلومات؛ 
فـــال غرابـــة يف اأن توليه املوؤ�ش�شـــات الر�شمية وغـــري الر�شمية الن�شيـــب االأوفر من 
الرتكيز واجلهد على كافة م�شتوياته واختالف ظروفه من مكاٍن اإىل مكان، مع وجود 
ما يقارب االإجماع على �شرورة ا�شتغالل تلك الثورة التقنية واالت�شالية واملعلوماتية 
ا�شتغـــالاًل م�شـــاًدا –بتوجيٍه ا�شت�شـــرايٍف منظٍم - يف اإحداث الثـــورة اللغوية العربية 
واال�شتفـــادة االإيجابيـــة الق�شوى واملثلى ممـــا توفره تلك العوامل مـــن خدمٍة للذيوع 

وال�شيوع واالنت�شار يف الوقت ذاته)1(.

واإذا كانت اللغات املهيمنة نف�شها – كاالإجنليزية والفرن�شية- تتعامل مع الثورة 
التقنيـــة - متمثلـــًة يف �شبكـــة االإنرتنت - بهذا املبـــداأ يف االنت�شـــار)2(، وتعمل جاهدًة 
ال�شتغاللـــه ما ا�شتطاعـــت يف �شبيل هذه الغايـــة، فلعل من االأحرى بل�شـــاٍن كالل�شان 
العربـــي متاأخـــٍر عـــن دوره احل�شاري اأن ي�شاعـــف اجلهود يف توظيف هـــذه التقنية 
اجلبـــارة خلدمـــة اأهدافـــه وغاياته. وقد فطن اإىل هـــذا بع�ض اأبنـــاء العربية وبع�ض 
اجلهات املهتمة ب�شوؤون ن�شرها واحلفاظ على هويتها؛ فكان اأن ظهرت بع�ض اجلهود 
واالجتهـــادات واملحاوالت يف �شبيل ذلك على امتداد تدرج مناذج املبتكرات ال�شبكية 
يف الريـــادة واالنت�شـــار، بـــدًءا من املنتديـــات العامـــة واملتخ�ش�شة ومـــروًرا مبواقع  

القراءة واملكتبات واملعارف العامة وانتهاًء مبواقع التوا�شل االجتماعي. 

والأن تويرت ميثـــل ذروة هذه املبتكرات على ال�شبكة واأكرث مواقع التوا�شل اإقبااًل 
عليـــه بـــال مناف�ٍض يف الوقت احلـــايل ، فلرمبا يكـــون ر�شد هذه اجلهـــود من خالله 
انعكا�ًشا واقعًيا ملدى مواكبتها املاأمول اأو تاأخرها عنه، وجناحها يف ا�شتغالل مقدرات 
الواقع املعا�شر اأو اإخفاقها يف ذلك، وموازاتها الكثافة املطلوبة املنتظرة اأو ق�شورها 

)1(1  د. م�شطفى عو�ض بني ذياب ، التخطيط اللغوي والتعريب، جملة التعريب : العدد 42 
يونيو 2012م ، �ض.  125.

(2( The Spread of English, Daniel Spichtinger, pdf version January 2003, p. 40 
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ال�شديـــد عنهـــا اأو تو�شطها بني ذلك كله. وملا كان التعريـــب ذروة �شنام هذه اجلهود 
اللغويـــة يف خدمة احلاجة والهويـــة اللغوية، فلعل ق�شر قيا�شهـــا عليه يقدم حماولًة 
اأكرث تعمًقا وم�شداقيًة يف التحقق من واقع تلك اجلهود تقدًما اأو تراجعا. ومن هذه 
الروؤية، تقدم هـــذا الدرا�شة حماولًة لتتبع جهود التعريب على تويرت حتديًدا، تطرح 
فيهـــا نبذًة عـــن تاأريخ التعريب ومـــدى احلاجة اإليه يف الع�شر احلديـــث، ثم تتناول 
جهـــود التعريـــب ومناق�شة دور التقنية يف بث امل�شطلح. بعـــد ذلك ت�شتعر�ض مناذج 
من تلك اجلهود على تويـــرت وتناق�ض قائمًة ببع�ض اأبرز احل�شابات املهتمة بالتعريب 
ومنهجهـــا يف تطبيقه، اأماًل يف التو�شل اإىل نتائج وتو�شياٍت ومقرتحاٍت ميكن لها اأن 
ت�شهم يف توجيٍه اأمثل لال�شتفادة من اجلهود اللغوية يف التعريب، واهلل ويل التوفيق.
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المبحث األول

 نبذٌة يف تاأريخ التعريب حتى الع�شر احلديث

مـــا من �شٍك يف اأن ال�شعـــوب املتجاورة ال ميكن اأن تعي�ـــض يف معزٍل بع�شها عن 
بع�ـــض؛ اإذ ال بـــد من اأن يكون ثّمـــة احتكاٌك بينهـــا الأ�شباٍب: اقت�شاديـــٍة  تارية، اأو 
ثقافيـــٍة  معرفيـــة، اأو اأية اأ�شبـــاٍب ح�شاريٍة اأخـــرى )1(. فاحتكاك اللغـــات كاحتكاك 
ال�شعـــوب من حيـــث اإنه �شـــرورٌة تاريخيٌة واإن�شانيـــة، ينتج عنهـــا اقرتا�ض املفردات 

)االألفاظ(  واملفاهيم )املعاين()2(.

ًرا وقـــوًة تفر�ض تاأثريهـــا - على نحٍو ما  وال ريـــب يف اأّن ال�شعـــوب االأكـــرث حت�شّ
– علـــى ال�شعوب االأقل منها حت�شًرا وقوة . وهـــذا القانون االجتماعي ين�شحب على 
بة ، اإذ اإن تاأثري لغات ال�شعوب  اللغات بطبيعة احلال، التي هي ظواهُر اجتماعيٌة مركَّ
الغالبة على املغلوبة ظاهرٌة لغويٌة ال ميكن تاهلها اأو اإنكارها )3(. وقد خ�شع العرب 
– بدورهـــم - لتاأثري ال�شعوب املجاورة االأرقى ح�شارًة كالفر�ض والروم. ثم خ�شعت 
تلـــك ال�شعـــوب لتاأثريات املد االإ�شالمـــي والعربي يف ما بعُد فرتًة مـــن الزمن،  وتبًعا 
لذلك عرفت العربية التاأثر والتاأثري باللغات الفار�شية واليونانية والالتينية وغريها 

فكان التبادل اللغوي بينها وبني تلك اللغات. 

)1(1 التعريـــب بـــني القدمي واحلديث، مـــع معاجم لالألفـــاظ املعربة، د. حممـــد ح�شن عبد 
العزيز، دار الفكر العربي، القاهرة، �ض 9.

)2(1 فاطمة حممد عليمات، املعرب والدخيل من م�شكلة امل�شطلح اإىل م�شكلة الهوية، املجلة 
االأردنية يف اللغة العربية واآدابها، املجلد 7، العدد 4، �ض 242.

)3(1  حممد ح�شن عبد العزيز، مرجع �شابق. 
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تاريخهــــا القــــدمي واحلديث)1(، "فــــاإىل ل�شانها ُنِقَلــــت العلوُم من اأقطــــار العامل")2(، 
ِوَلت اآداب الفر�ض")3(. وعّد القدامى  "فنقلــــت كتب الهند وُترِجَمت حكم اليونانية وحُّ
مــــن علماء اللغة هذا االقرتا�ض والتبادل �شــــرورًة من �شرورات حياة اللغات ومنوها 
وتطورها )4(. فكان اأن ا�شُطِلح على ما يعني العربية يف هذا اجلانب بـ"التعريب" )5(. 

َب". وترد مبعـــاٍن كثريٍة يف معاجم العربية  والتعريـــب لغـــًة: م�شدر الفعل: "َعرَّ
د بها: ما قبح من الكالم. وتاأتي مبعنى املنع  بع�شهـــا غري ح�شـــن)6(، فقد تاأتي وُيق�شَ
َب اال�شم  بـــه وخلَّ�شه من اللحن. وعرَّ ب َمْنِطَقه اإذا  هذَّ واالإنـــكار. ومن معانيها: عرَّ
ه به على منهـــاج العرب )7(. ويذكر �شاحـــب القامو�ض املحيط اأن  االأعجمـــي اإذا تفـــوَّ
هـــذا املعنى َمِقي�ٌض على قطع �شعف النخل وت�شذيبه )8(. فرمبا احتملت اللفظة معنى 
االأ�شداد واالإ�شارة اإىل كراهية ال�شجية العربية - اأ�شالًة – ا�شتعمال اللفظ ال�شاذ اأو 

الغريب عنها وعن ل�شانها ونفورها من ذلك)9(.  

)1(1 فاطمة حممد عليمات، مرجع �شابق.
)2(1 حممـــد بن اأحمد البريوين اأبو الريحان، ال�شيدنة يف الطب، حتقيق حممد �شعيد ورانا 

ح�شان، طبعة موؤ�ش�شة همدرد الوطنية، 1973 م، �ض 12.
)3(1 عمرو بن بحر اجلاحظ اأبو عثمان ، كتاب احليوان، حتقيق عبد ال�شالم هارون، الطبعة 

االأوىل م�شطفى بابي احللبي ، 1938م، ج 1، �ض 7. 
)4(1 فاطمة حممد عليمات، مرجع �شابق.

)5(1 امل�شدر ال�شابق نف�شه.
))(1  ل�شان العرب، حممد بن منظور ، اجلزء الرابع، القاهرة: دار املعارف، �ض 2867-2866
))(1 تـــاج اللغـــة و�شحاح العربية،  اإ�شماعيل بن حماد الزبيدي اأبو ن�شر، حتقيق اأحمد عبد الغفور 

عطار ، الطبعة الثانية ، دار العلم للماليني، بريوت ، 1979م، ج 6 ، �ض 621 .مادة عرب.
))(1 القامو�ـــض املحيط، جمد الدين الفريوزاآبـــادي، الطبعة االأوىل، اجلزء الثالث، بريوت، 

دار اإحياء الرتاث العربي، �ض. 22، 1991م.
))(1 حيـــث حتتمل معنى القبيـــح من الكالم وبديله، والفح�ض والتهذيب كما جاء يف املعاجم 

املعتربة كما يت�شح.
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وال يتفـــق االأقدمون واملحدثـــون على حٍد واحٍد للتعريـــب، ويختلفون حول معناه 
ق بينهما عند  ومدلوالته)1(، فيتداخل املعّرب والدخيل ويرتادفان عند بع�شهم، وُيفرَّ
اآخريـــن فيكون الدخيـــل اأ�شمل واأعم داللـــًة على كل ما نقـــل اإىل العربية اأجري على 
نظامها اأم مل ُيْجَر)2(، اأو كان نقله يف اأزمنة الف�شاحة واالحتجاج اأم اأزمنة التوليد، 
ورمبـــا ا�شتعمـــل لفٌظ اآخـــر اأعّم هـــو "االقرتا�ض" عنـــد بع�ض املحدثـــني كاإبراهيم 
اأني�ـــض)3(. وميكن جمـــع كل تلك الروؤى حتت مفهـــوم التعريب وهو نقـــل مفردٍة - اأو 
لفـــٍظ - من لغة اأعجمية اإىل اللغـــة العربية بتغيرٍي اأو دون تغيري ، اأو نقل مفهومٍ  - اأو 
معًنى -من لغٍة اأعجميٍة اإىل اللغة العربية . وتتعدد دالالت م�شطلح التعريب احلديثة 

)1(  مـــن ذلك مثاًل مـــا ذكره �شيبويه: " اعلم اأنهم مما يغـــريون من احلروف االأعجمية ما 
لي�ض من حروفهم البتة فرمبا اأحلقوه ببناء كالمهم ورمبا مل يلحقوه "  الكتاب، باب ما 
اأعـــرب من االأعجمية حتقيق عبد ال�شالم هارون، ن�شـــر دار اجليل، بريوت )303/4(. 
اأمـــا اجلوهري يف ال�شحاح فيذكر اأن "تعريب اال�شم االعجمي: ان تتفوه به العرب على 
وذكر ال�شيوطي يف املزهر يف علوم اللغة، حتقيق اأحمد عبد املوىل واآخرين  منهاجها". 
، طبعـــة مكتبة عي�شـــى البابي احللبي، �ـــض 17، اأن التعريب: " مـــا ا�شتعمله العرب من 
االألفـــاظ املو�شوعة ملعاٍن يف غري لغتهـــا". وحده اخلفاجي يف م�شنفه: �شفاء الغليل مبا 
يف كالم العـــرب من الدخيل، بقولـــه: " التعريب نقل اللفظ مـــن االأعجمية اإىل العربية 
وامل�شهـــور فيـــه التعريب، و�شماه �شيبويه وغـــريه اإعراًبا وهو اإمـــام العربية فيقال حينئٍذ 

ب."  �ض. 22. ُمْعَرٌب اأو معَرّ
وال يختلف االأمر عند املحدثني يف هذا التباين يف حد التعريب. فمن ذلك تعريف حممد   
االأنطاكـــي يف الوجيـــز يف فقه اللغة املعـــرب بقوله: " املعرب هو ما نطـــق به اجلاهليون 
ومـــن يحتج بلغتهم مـــن الكالم االأعجمي،  واملولد هو ما عربـــه املولدون الذين ال يحتج 
باألفاظهـــم" مطبعة ال�شهداء، حلب، 1389هـ، �ـــض. 444. ويذهب اإبراهيم ال�شامرائي 
اإىل اأن املعـــرب هـــو " الكلم االأعجمي ال�شائر يف منٍط مـــن االأمناط العربية"، وذلك يف 

كتابه: " مقدمة يف تاريخ العربية" طبعة بغداد، 1979م، �ض 71. وهكذا. 
)2(1 كمـــا ميكن مالحظته من احلدود ال�شابقة واختـــالف اللغويني يف وجوب التزام اللفظة 

املعربة بالوزن العربي من عدمه. 
)3(1 اإبراهيم اأني�ض، من اأ�شرار العربية، الطبعة الثاين،  القاهرة ، 1958م، �ض. 112 . 
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واأبعادهـــا بحيث ي�شبح من �شمنهـــا جعل العربية لغة التعليـــم بجميع م�شتوياته)1(. 
وقد يرادف م�شطلَح التعريب  م�شطلُح " الرتجمة "، وقد يفرتقان. فيكون التعريب 
بة ،  ـــا بنقـــل مفردٍة من لغٍة اأعجميـــٍة بداللتها ونطقها ب�شيغٍة عربيـــٍة اأو معرَّ خمت�شً
وتخت�ـــض "الرتجمة" بنقـــل املفهوم – اأو املعنى - من لغٍة اأعجميـــٍة اإىل العربية)2(.  
ولعل  مما اأ�شاع م�شطلح  التعريب اأكرث من م�شطلح  الرتجمة  اأن �شيبويه ا�شتعمل 
جـــذر التعريـــب "عرب" اإذ عقد باب ما اأعرب من االأعجميـــة، ثم تابعه اأبو من�شور 

ب)3(. اجلواليقي يف عنوان م�شنفه امل�شهور يف هذا الباب: املعرَّ

والتعريب، باملفهوم القدمي الذي يعني اقرتا�ض األفاٍظ من لغاٍت اأخرى ال مقابل 
لهــــا يف العربيــــة قدمٌي جــــًدا وي�شبق ظهور االإ�شــــالم )4(. فقد احتــــك العربية باليونان 
والرومــــان واالآراميني على مراحل تاريخية متفرقة قبل االإ�شالم، تبتدئ قبل احتالل 
الرومــــان م�شــــر وال�شام واأطراًفا من العــــراق عــــام 30 ق. م)5(، وتنتهي بفتح العرب 
لهــــذه االأقطار. وكانت اإمارة الغ�شا�شنة اأرقى االإمارات العربية واأكرثها ح�شارًة وكرث 
احتكاكها وعالقاتها ال�شيا�شية واالقت�شادية بالدولة البيزنطية من جهٍة، واالجتماعيُة 
والعرقيُة بعرب اجلزيرة و�شعرائها من جهٍة اأخرى. مما هياأ الأن تقرت�ض العربية من 
اليونانيــــة واالآرامية والالتينية بع�ض األفاظها، على قلــــٍة مقارنًة باأمٍم اأخرى جماورٍة 
كبالد فار�ض)6(. ويف جنوب اجلزيرة احتكت احل�شارتان العربية واحلب�شية بع�شهما 

ببع�ض فت�شللت بع�ض االألفاظ ذات االأ�شل احلب�شي اإىل العربية)7(.

)1(1 فاطمة حممد عليمات، مرجع �شابق.
1حممد1ح�سن1عبد1العزيز،1مرجع1�سابق. 1)2(

)3(1 د. قا�شـــم طـــه ال�شـــارة التعريب جهوٌد واآفـــاق، طبعـــة دار الهجرة، دم�شـــق –بريوت، 
1989م، �ض 16،17.  

)4(1 حممد عبد اهلل العبد اللطيف، الواقع والتقريب يف تاأريخ التعريب، �ض 9.
)5(1 حممد ح�شن عبد العزيز، مرجع �شابق.

))(1 حممد ح�شن عبد العزيز، م�شدر �شابق.
))(1 امل�شدر ال�شابق نف�شه
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وملا كان ال�شعر اأبرز االأمناط اللغوية يف الع�شر اجلاهلي، فقد تلت بع�ض اآثار 
تلـــك املثاقفة اللغوية عند بع�ض اأ�شهر ال�شعراء اجلاهليني الذين عرف عنهم التنقل 
وكثافـــة االحتكاك باالأمم االأخرى وكـــرثة وفودهم على بالطات االأمراء من املناذرة 
والغ�شا�شنـــة يف تخوم بـــالد فار�ض والـــروم)1(. فكانوا ي�شفون مظاهـــر احل�شارات 
والثقافـــات التي مل ياألفها العرب وكان من الطبيعـــي اأن ي�شمنوا ذلك الو�شف �شيًئا 
مـــن األفاظ ح�شارتـــه وثقافته)2(. ومن اأ�شهـــر اأولئك االأع�شى الـــذي عرف بتطوافه 
ومدائحه، وقد وردت يف بع�ض اأ�شعاره األفاظ مثل "اخلندق" و"الناي" و"اليا�شمني" 
وهـــي ذات اأ�شـــوٍل غري عربية )3(. ومنهم كذلك اأمية بـــن اأبي ال�شلت وعدي بن زيد 
العبـــادي وغريهـــم )4(. ومـــن الطبيعـــي واملنطقي يف ذلـــك الع�شـــر اأن تت�شم عملية 
التعريب بالفردية البحتة، حيث مل يعرف اجلاهليون نظام املوؤ�ش�شات والدولة. ويتبع 
ذلك اأن يقت�شر التعريب على املفردات ال املفاهيم ، فال ذكر لتعريب كتاٍب اأو نحوه، 

ا اأمر طبيعٌي ومنطقٌي يف ع�شٍر غلبت االأمية على اأهله.  وهو اأي�شً

وال يعـــزب عن الذهن خفوت اأثـــر ال�شعر وقيمته ن�شبًيـــا يف الع�شر االإ�شالمي، 
وا�شتبدال النا�ض بهذا الفن البياين وثيقتني لغويتني نرثيتني: القراآن الكرمي واحلديث 
ال�شريـــف، فقـــد احتويا عملية التعريب على خالٍف بـــني اللغويني وغريهم حول هذه 
امل�شاألة، ومن اأقدم من عر�ض لهذا اخلالف اأبو عبيدة معمر بن املثنى )210 هـ()5(. 
وبغ�ـــض النظر عما �شجر بني اللغويني ودار بينهم من جدٍل حول هذه امل�شاألة، ترتدد 

)1(1 حممد ح�شن عبد العزيز، م�شدر �شابق.
)2(1 فاطمة حممد عليمات، مرجع �شابق.

)3(1 كما يف قوله ي�شف ق�شرا:
ُيوازي ُكبْيداء ال�شماء ودونه      بالٌط وداراٌت وكل�ٌض وخندُق  

و" خندق1" كلمة1فار�سية1معّربة1،1اأ�سلها1يف1الفار�سية1" كندة1" اأي1:1حمفور1. 1
)4(1 تقدمت مناق�شة �شيٍء من ذلك يف املبحث ال�شابق.

)5(1 حممد ح�شن عبد العزيز، مرجع �شابق.
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وِر()1(، وهي  يف القرءان الكـــرمي واحلديث ال�شريف األفاٌظ مثل قوله تعـــاىل: )والطُّ
كلمـــٌة عربيٌة ف�شيحة مـــن اأ�شٍل �شريايٍن هو: طورا. وقـــد ورد يف ال�شحيحني األفاٌظ 
معربـــة يف احلديث ال�شريـــف مثل اآنك وجنابذ ونرد�شري وغريهـــا)2(. ومن الطبيعي 
واملفهـــوم اأن تكون عملية التعريب يف هذا الع�شر امتـــداًدا للع�شر ال�شابق من حيث 
تركيزهـــا على تعريـــب املفردات بجهوٍد فردية، حيث كانت دولـــة املوؤ�ش�شات يف طور 

البدايات)3(.

تظهـــر بوادر الرعايـــة املوؤ�ش�شية لعمليـــة التعريب يف الع�شر االأمـــوي ، اإذ عني 
االأمويـــون بعـــد اأن ا�شتتب لهم االأمر بنقل علـــوم االأمم القدمية مـــن الهند واليونان 
وال�شريـــان وفار�ض والروم وغريهم اإىل العربية. وكانت املدار�ض ال�شريانية ال�شورية 
ذات اأثـــٍر وا�شـــٍح يف عمليـــة الرتجمة )تعريـــب املفاهيم()4(. ولعـــل االأمري خالد بن 
يزيـــد بـــن معاوية كان اأول من اأمـــر بنقل كتب "ال�شنعـــة" يف الكيمياء والنجوم من  
القبطية واليونانية)5(. وتذكر بع�ض امل�شادر اأن عمر بن العزيز وجد كتاًبا يف الطب 

بال�شريانية يف خزائن الكتب فاأمر باإخراجه وبثه يف النا�ض)6(.

)1(1 �شورة الطور، االآية 1.
)2(1 ورد يف �شحيـــح م�شلـــم من ال�شواهد  على املعـــرب يف احلديث النبوي كلمة " الند�شري 
" من  حديث ُبريدة مرفوًعا : " من لعب بالند�شري " فكاأمنا �شبغ يده يف حلم خنزير 

بة. ودمه " و" الند�شري " لفظٌة فار�شيٌة معرَّ
)3(1 د. قا�شم طه ال�شارة، م�شدر �شابق

)4(1 املرجع ال�شابق نف�شه.

)5(1 املرجع ال�شابق نف�شه.
))(1 الفهر�شـــت، اأبـــو الفرج حممد بـــن اإ�شحق بن النـــدمي )1047 م (  طبعـــة دار املعرفة، 
بريوت . وذكر ابن الندمي" كان خالد بن يزيد بن معاوية ي�شمى حكيم اآل مروان، وكان 
فا�شـــال يف نف�شه، وله همة وحمبة للعلوم، خطر ببالـــه ال�شنعة، فاأمر باإح�شار جماعة 
ـــح بالعربية، واأمرهم  مـــن فال�شفة اليونانيني ممن كان ينـــزل مدينة م�شر، وقد تف�شّ

بنقل الكتب يف ال�شنعة من الل�شان اليوناين والقبط على العربي، وهذا اأول=
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اأعقـــب هـــذه البدايـــة املتوا�شعـــة ازدهـــاٌر عظيـــٌم يف حركـــة الثقافـــة العربية 
واالإ�شالميـــة تبًعـــا لالزدهار ال�شيا�شـــي واالقت�شـــادي العظيم الذي عرفتـــه الدولة 
العبا�شيـــة، حتـــى بلغت ذروتهـــا يف عهد هـــارون الر�شيـــد)1( وابنه املاأمـــون)2(. فقد 
اأن�شـــاأ الر�شيـــد "خزانة احلكمة" وعهد اإليهـــا بتعريب الكتب الطبيـــة خا�شة. وجاء 
املاأمـــون فطوَرّ من اأعمال اخلزانة و�شماها بيـــت احلكمة)3(. وكان اأديًبا عاملا ف�شجع 

=  نقـــل كان يف االإ�شـــالم من لغة اإىل لغـــة" )4( ثم بعد هذا ي�شيف: " وهو اأول من ترجم 
له كتب الطب والنجوم، وكتب الكيمياء... ويقال واهلل اأعلم، اإنه �شح له عمل ال�شناعة 
)اخليميـــاء(. ولـــه يف ذلك عدة كتب ور�شائل. وله �شعـــٌر كثري يف هذا املعنى وراأيت منه 
نحـــو خم�شمائة ورقة. وراأيت من كتبه؛ كتاب احلرارات. كتاب ال�شحيفة الكبري. كتاب 

�ض. 140. ال�شحيفة ال�شغري. كتاب و�شيته اإىل ابنه يف ال�شنعة". 
)1(1 اخُتِلـــف يف حقيقة تاأ�شي�ض بيت احلكمة، فذهب بع�ض الباحثني اإىل اأنها كانت موجودة 
منـــذ املن�شور، وذهب اآخرون اإىل ما يذكـــر البحث من اأن تاأ�شي�شها كان على يد هارون 
الر�شيـــد، وقال فريق ثالـــٌث بتاأ�شي�شها يف عهـــد املاأمون.  وميكـــن اأن ُي�شتدل على وجود 
بيـــت احلكمـــة يف عهد الر�شيد مبا قرره ابن الندمي عن اأن "اأبا �شهل الف�شل بن نوبخت 
كان يف خزانـــة الر�شيـــد وكان له نقٌل عن الفار�شيـــة" ) �ض . ( ، وكذلك ما نقله ياقوت 
احلموي يف ترجمته لعالن الوراق من " اأنه كان ين�شخ يف بيت احلكمة للر�شيد واملاأمون 
". لال�شتـــزادة، ينظـــر يف كتـــاب معجـــم االأدبـــاء ل�شهـــاب الديـــن اأبي عبـــد اهلل ياقوت 
احلمـــوي، حتقيـــق مارجليوث، طبعة دار �شـــادر، بريوت 1960، ج 5، �ـــض 66. والن�ض 

نف�شه عن عالن ال�شعوبي مذكور يف ترجمته يف الفهر�شت. 
)2(1 حممد عبد اهلل العبد اللطيف، مرجع �شابق، �ض.  15.

)3(1 حكـــى ابـــن الندمي يف منام املاأمون ال�شهري: "من اأوكـــد االأ�شباب يف اإخراج الكتب، فاإن 
املاأمـــون كان بينـــه وبني ملك الـــروم مرا�شالت، وقد ا�شتظهر عليـــه املاأمون، فكتب اإليه 
ي�شاأله يف اإنفاذ ما يختار من العلوم القدمية املخزونة املدخرة ببالد الروم، فاأجاب اإىل 
ذلك بعد امتناع، فاأخرج املاأمون لذلك جماعة، منهم احلجاج بن مطر، وابن البطريق، 
و�شلما �شاحب بيت احلكمة، وغريهم" وذكر اأن ما مت ترجمته يف ذلك الوقت يزيد على 
اأربعمائة كتاب منها 149 كتاب يف الطب، وكثري من هذه الكتب ترجم من ال�شريانية الأن 
اغلب امل�شتغلني بالعلوم يف ذلك الوقت هم من الن�شاطرة الن�شارى واليهود  وا�شتهر=
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العلمـــاء على التاأليف والبحـــث واملناظرة واأغدق يف ذلك العطـــاء)1(. ونتج عن هذه 
الرعاية املوؤ�ش�شية الر�شمية ال�شخمة تو�شع حركة التعريب والنقل والرتجمة )تعريب 

املفاهيم ( عن �شتى العلوم تو�شًعا قل مثيله يف تاريخ العربية )2(. 

ومل تغـــب االأندل�ض عن دورهـــا احل�شاري الرائد يف حركـــة الرتجمة والتعريب 
بـــل كانـــت رافًدا عظيًما لهـــا)3(، ومل يخفت دورها يف ذلك حتـــى يف ع�شور التدهور 
واال�شطـــراب ال�شيا�شـــي)4(. بل ظلت االأندل�ض م�شدر اإ�شعاٍع فكـــرٍي واأدبٍي اأفاد منه 
امل�شيحيـــون كثرًيا بعـــد اأن �شقطت يف اأيديهم، فرتجموا كثرًيا من الكتب العربية )5(. 
ويذكـــر ابن خلدون اأنه يف عهـــد احلكم امل�شتن�شر باهلل " اجتمعت باالأندل�ض خزائن 
مـــن الكتـــب مل تكن الأحـــٍد من قبله وال من بعـــده، اإال ما ُيذكر عـــن النا�شر العبا�شي 

=  منهـــم يف ذلـــك الوقـــت بع�ض املرتجمني مثـــل اإ�شحق بن حنني، وابنـــه حنني، ومتى بن 
يون�ـــض، وق�شطـــا ولوقا واالأع�شم وغريهـــم.... وفيها ترجمت كتـــب الفل�شفة والطب من 
اليونانيـــة وال�شريانية. وترجم جالينو�ض و اأر�شطو، و اأفالطون، و اإقليد�ض وغريهم اإىل 

العربية.  "�ض. 397- 398.
)1(1 مـــن روائـــع احل�شـــارة االإ�شالميـــة: مكتبة بيـــت احلكمة اأمنوذجـــا، درا�شـــة تاريخية، 
د. عبـــد البا�شـــط عبـــد الـــرزاق االألو�شـــي، و د. عثمان عبـــد العزيز �شالـــح املحمدي، 
http://www.iasj.net/ الرابـــط:  علـــى  والثالثـــون،  الرابـــع  العـــدد   ، ديـــايل  جملـــة 

iasj?func=fulltext&aId=42812

)2(1 د. حممد ح�شن عبد العزيز، مرجع �شابق. �ض 92-90 .
)3(1 �شوقي �شيف، �شل�شلة تاريخ االأدب العربي، ع�شر الدول واالإمارات: االأندل�ض، طبعة دار 

املعارف، �ض 63.
)4(1 موؤن�ـــض مفتـــاح، الرتجمة عند العـــرب: من عهد اخلليفة املاأمـــون اإىل مدر�شة طليطلة، 
http://www.alquds. :مقالة يف �شحيفة القد�ض العربي 23-7-2013 م على الرابط

 co.uk/?p=65741

)5(1 د. �شلمـــى اخل�شـــراء اجليو�شـــي، احل�شـــارة العربيـــة االإ�شالمية يف االأندل�ـــض، مركز 
درا�شات الوحدة العربية. ج 2، �ض 1440 .
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ابـــن امل�شت�شـــيء" )1(. وعرفت مدر�شة طليطلـــة بالرتجمة وا�شتهـــر "االألفون�شيون" 
وغريهم باال�شتغال بها)2(، وترجم االأندل�شيون عدًدا كبرًيا من كتب الطب والفل�شفة 

وغريها)3(.

متـــر الثقافة العربيـــة بعد ذلك مبرحلٍة مـــن الركود)4( وي�شـــود بع�ض الغمو�ض 
واال�شطـــراب حقيقـــة اأو�شـــاع الل�شان العربـــي عامـــًة والتعريب خا�شـــًة يف الع�شر 
العثمـــاين كما يغلف بع�ـــض ال�شخ�شيات التي كانت تدور يف فلـــك العربية والتعريب 
)5(. ويظهـــر - مع ذلك - اأن اللغات الثالث –العربيـــة والرتكية والفار�شية – كانت 

)1(1 تاريـــخ ابن خلدون 4/ 146 ) واالقتبا�ض من �شوقـــي �شيف، املرجع ال�شابق ، �ض 63(.  
ـــار: "مل ي�شمع  وا�شتهـــر امل�شتن�شـــر بحبه للعلـــم و�شغفه بالكتب حتى قـــال عنه ابن االأَبّ
يف االإ�شـــالم بخليفـــة بلغ مبلغ احلكـــم امل�شتن�شر يف اقتناء الكتـــب والدواوين، واإيثارها 
واالهتمـــام بهـــا ". لال�شتزادة، تنظـــر �شريته يف احللة ال�شرياء ملحمـــد بن عبد اهلل بن 
اأبـــي بكـــر الق�شاعي البلن�شي، املعروف بابن االأبار، حتقيـــق د. ح�شني موؤن�ض، طبعة دار 

املعارف الثانية ، 1985م، �ض 202-201 . 
)2(1 موؤن�ض مفتاح، مرجع �شابق. واالألفون�شيون ن�شبة اإىل امللك األفون�شو العا�شر احلكيم كما 
يلقب. وكان �شاعًرا اأديًبا ولوًعا باملعرفة فاأمر برتجمة اأهم الكتب واالأعمال العربية اإىل 
الق�شتاليـــة، ويف عهده ظهرت اأول ترجمٍة للقرءان اإىل الق�شتالية. لال�شتزادة، ينظر يف 
مقالـــة د. جنيـــب حممد اجلباري: األفون�شـــو العا�شر احلكيـــم اأول امل�شتعربني االإ�شبان، 

جملة العربية، عدد 419 . �ض: 47.
)3(1 د. �شلمى اخل�شراء اجليو�شي، مرجع �شابق، �ض 1441.

)4(1 حممد عبد اهلل عبد اللطيف، مرجع �شابق، �ض 21.
)5(1 تت�شـــارب اأقـــوال بع�ض امل�شادر بع�شهـــا مع بع�ض حول حقيقة و�شـــع العربية يف العهد 
العثمـــاين، فمـــن ذاهـــٍب اإىل غيابها عن امل�شهد احل�شـــاري والثقايف غياًبـــا موؤثًرا ومن 
ذاهـــب اإىل رد ذلـــك، وكذا احلـــال يف بع�ض رموز تلـــك الفرتة من اأمثـــال جمال الدين 
االأفغاين واالأب اأن�شتا�ض الكرملي اللذين األفت حولهما وحول حقيقة �شخ�شيتيهما كثرٌي 
الذي األفه ابن  من الكتب اجلدلية . ينظر مثاًل كتاب "حقيقة جمال الدين االأفغاين" ، 

اأخته مريزا لطف اهلل ، تعريب عبد النعيم ح�شنني ، الطبعة االأوىل ، دار الوفاء، =
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ت�شرتك يف اأداء دورها احل�شاري املنوط بها يف جمالها بال اإ�شكال حتى ظهور �شيا�شة 
الترتيـــك )1(، وخفوت وهج الل�شان العربي وثقافتـــه)2(. وكان ذلك من اأهم االأ�شباب 
التـــي اأدت اإىل ظهور احلـــركات القومية ومنها حركة القوميـــة العربية ومعها حركة 
اإحيـــاء الل�شان والثقافة العربيني)3(، وقادهـــا جماعٌة منهم بطر�ض الب�شتاين واأحمد 
فار�ض ال�شدياق وابراهيم اليازجي واأديب اإ�شحاق)4(. وتظهر اأول مدر�شٍة لالأل�شن يف 
عهـــد حممد علي با�شا يف م�شر عام 1835 م )وكانت ترتجم للعربية والرتكية()5(. 
واأ�شهمت احلركة الثقافية يف القد�ض يف تن�شيط والرتجمة والتعريب منذ عام 1860 
م، وكانـــت جملة "النفائ�ض الع�شرية " خلليل بيد�ض رائدًة يف جمال الرتجمة - عن 
ا - يف ذلك احلني)6(. ويتنامى ال�شعـــور ويتزايد االهتمام باإحياء  الرو�شيـــة خ�شو�شً
العربية وثقافتها واملحافظة علـــى اإرثها حتى ت�شهد بدايات القرن الع�شرين تاأ�شي�ض 

اأول جممٍع لغوٍي عربي، وتناق�ض الدرا�شة هذا الدور يف املبحث القادم.      

�ـــض 62-64 وفيـــه يتهمه بالت�شيع.  ومقالـــة حميد املطبعي عن الكرملـــي  بعنوان: االأب   =
الكرملـــي هاجم �شيا�شة الترتيك فهددوه ومل يرتع�ـــض فيه ل�شاٌن اأو ج�شد، جملة نرج�ض 

الثقافية، 4-5-2012م، على الرابط:
 http://www.narjesmag.com/news.php?action=view&id=1266

)1(1 حممـــد عبـــد اهلل العبد اللطيـــف، مرجع �شابـــق، �ـــض 21-27 . وكانـــت الفار�شية لغة 
الدواوين، والعربية لغة ال�شرع والق�شاء واملجتمع، والرتكية لغة االأ�شر احلاكمة. 

)2(1 كمثال ٍعلى ذلك، كانت الرتكية لغة ال�شحافة، فكانت �شحيفة "الوقائع الر�شمية" التي 
�شـــدرت يف القاهرة يف عام 1828 م ت�شدر بالرتكية، وكذلك احلال بالن�شبة ل�شحيفة 
"الرائـــد التون�شي" و�شحيفـــة  "طرابل�ض الغـــرب" الليبية، و"الـــزوراء" العراقية. ثم 

اأحلق يف بع�ض هذه ال�شحف مالحُق عربيٌة يف ما بعد.
)3(1  عبد االإله بلقريز، حلظة الترتيك يف تكوين الوعي العربي، �شحيفة امل�شتقبل، اجلمعة 

22 ت�شرين االأول 2010 - العدد 3808 – �ض 22. 
)4(1 امل�شدر ال�شابق نف�شه. 

)5(1 حممد ح�شن عبد العزيز، مرجع �شابق، �ض 161.
))(1 د. حممـــد اأحمـــد، احلياة الثقافيـــة والفكريـــة يف القد�ض يف الع�شـــر العثماين، جملة 

جامعة دم�شق 30-4-2009، �ض 221-219.
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المبحث الثاني

 احلاجة للتعريب وتداول امل�شطلح العربي يف الع�شر احلديث 

ال يبعـــد عـــن احلقيقـــة وال�شواب ما ذهـــب اإليه الدكتـــور يون�ض عمـــرو من اأن 
التعريـــب "م�شاألٌة من اأكـــرث امل�شائل اإحلاًحا يف مو�شوعـــات الدر�ض اللغوي احلديث 
واملعا�شر يف علوم العربية" )1(،  حيث " اإن ات�شال اللغة العربية باللغات االأجنبية يف 
الع�شـــر احلديث يختلف اختالًفا جوهرًيا عن ات�شالها التاريخي بلغات احل�شارات 
القدميـــة"، كمـــا يوؤكـــد اأ. د. عبد الكرمي خليفـــة رئي�ض املجمـــع االأردين)2(، فلم تعد 
اأمـــة الل�شان العربي معزولًة عن االحتكاك عزاًل اأ�شبه بالتام، اأو َيُعد احتكاك الل�شان 
العربـــي باالأل�شـــن االأخرى حمـــدوًدا م�شروًطا –زمانًيـــا اأو مكانًيا اأو نوعًيـــا- متاأثًرا 
بقانـــون هذا الل�شان خا�شًعا لهيمنته، فكان الدافع اإىل التعريب يف مثل هذه الظرف 
احل�شاري ال�شديد احلرج احلفاظ على الهوية والثقافة العربية االإ�شالمية بطابعها 
االأ�شيـــل والتطلع اإىل مواكبـــة الل�شان العربي امل�شتجَدّ الع�شـــرَيّ بتحدياته، لي�شبح 
و�شيـــط التفاعل املهيمـــن على التوا�شـــل يف املحافـــل والفعاليـــات احل�شارية كافة: 
ال�شيا�شيـــة واالقت�شاديـــة والثقافيـــة واملعرفية وغريهـــا، �شواٌء يف نطاقهـــا العام اأم 

اخلا�ض)3(.

)1(1 التعريب مفهومه وتاربه بني ما�شي اللغة وحا�شرها والتجربة الفل�شطينية، حما�شرة 
ملجمع اللغة الفل�شطيني من اإعداد د. يون�ض عمر، �ض 145

اللغة العربية والتعريب يف الع�شر احلديث، ا. د. عبد الكرمي خليفة ، �ض 49.  1)2(
)3(  A Scheme for the Study of Arabization Planning، Faiza Dekhir، 

2011، p.388 .
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كان مـــن اأبـــرز الظـــروف والعوامل احل�شاريـــة املوؤثرة على الل�شـــان العربي يف 
الع�شـــر احلديث، تزامـــن ع�شر النه�شة االأوربيـــة مع حالٍة مـــن الت�شتت والرتاجع 
للح�شـــارة العربيـــة واالإ�شالميـــة، وتغلـــب اللغـــات االأجنبية علـــى موؤ�ش�شـــات الدول 
العربيـــة)1(، ومـــن اأهم هذه اللغـــات: االإجنليزية والفرن�شية، اإذ ميتـــد تاأثريها حتى 
الع�شـــر احلا�شر، حتـــى كاد يطم�ض بفعلها اأثـــر العربية يف بع�ض البقـــاع، فكان اأن 
خا�ض الل�شان العربي مع اأمته ن�شالها الدامي يف طلب التحرر والبقاء واحلفاظ على 
هويته الثقافية واحل�شاريـــة )2(. ومع حتقق التحرر ال�شيا�شي وتخل�ض اأكرث االأقطار 
العربيـــة من براثن اال�شتعمار وا�شتقاللهـــا واإيقاف ا�شتنزاف امل�شتعمر موارَدها، اإال 
اأن الهوية والثقافـــة واحل�شارة العربية ول�شانها ما تزال يف دائرة الن�شال وال�شراع 
ا ظروف التوا�شل احل�شاري والثقايف اليوم.  والتحديات الكربى التي تفر�شها فر�شً
فعلى �شبيل املثال، توؤكد بع�ض االإح�شائيات اأن 50 م�شطلًحا جديًدا يولد يف العربية 
كل ن�شـــف �شاعة )3(. وهو معـــدٌل خميٌف وال �شك؛ فمن الطبيعـــي اأن يكون التعريب 
اأحـــد اأقوى عوامـــل بقاء الل�شان العربـــي يف مثل هذه الظـــروف ال�شعبة والتحديات 
احل�شارية، وهو الهـــدف الرئي�ض والغاية االأ�شمى التي قامت الأجلها املجامع اللغوية 

يف �شتى االأقطار العربية على امتداد قرٍن اأو يزيد قليال.              

�شبقـــت املجامَع اللغوية العربيـــة احلالية - يف بدايات القرن املن�شرم ونهايات 
مـــا قبله - حماوالت اإن�شـــاء موؤ�ش�شاٍت جممعيٍة مل يكتب لهـــا اال�شتمرار)4(، كاملجمع 
اللغـــوي للو�شع والتعريب يف القاهرة 1892 م، وجمعية اإحياء العلوم العربية برئا�شة 

)1(1  اأ. د. عبد الكرمي خليفة، مرجع �شابق.
)2(1  عبد الكرمي خليفة، امل�شدر ال�شابق نف�شه.

http:// :3(1  تعريـــب امل�شطلحات: ق�شية وم�شكالت، حممد اإ�شماعيل ب�شل، على الرابط(
/www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3

)4(1  جمامـــع اللغـــة العربيـــة، اأ.د. وفاء كامل فايـــد، موقع جامعة اأم القـــرى، على الرابط: 
http://uqu.edu.sa/page/ar/155267
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ال�شيخ حممد عبده 1900 م)1(، واملجمع العلمي يف بغداد 1921 م ، واملجمع العلمي يف 
ان 1932 م، وجاء تاأ�شي�ض املجمع العلمي بدم�شق �شنة 1919 م ليكون اأول املجامع  عمَّ
اللغويـــة واأول �شـــورٍة حقيقيٍة مل�شـــرية التعريب )2( يف الع�شر احلديـــث، تاله املجمع 
اللغـــوي يف القاهـــرة  1932 م، وكان يطلـــق عليـــه يف بداياته " جممـــع اللغة العربية 
اأعقـــب ذلك اإن�شاء "املجمـــع العلمي العراقي"  ثـــم " جممع امللك فوؤاد".  امللكـــي" ، 
عـــام 1947 م بقـــراٍر من وزارة املعارف العراقية. ثم اأُْن�ِشـــئ "املكتب الدائم لتن�شيق 
التعريب بالرباط" عـــام 1961 م)3(، حتقيًقا لتو�شية اأحد موؤمترات التعريب، وكان 
من اأهدافه املحورية اإن�شاء مكتٍب للتعريب يف كل بلٍد عربي يطلق عليه ا�شم " ال�شعبة 
الوطنية للتعريب" )4(. كما تاأ�ش�شت يف العام ذاته "اللجنة االأردنية للتعريب والن�شر 
والرتجمـــة" تنفيـــًذا لقرار موؤمتر التعريـــب االأول، التي ظلت متار�ـــض اأعمالها حتى 
ر وجود املجامع على  اإن�شـــاء جممع اللغة العربي االأردين عـــام 1976 م)5(. ومل ُيق�شَ
البـــالد العربيـــة، فقد تاأ�ش�ض املجمع العلمي العربـــي الهندي عام 1976 م يف جامعة 
عليكـــرة )مدينة علـــي( االإ�شالمية)6(، وهو ي�شدر جملـــًة �شنويًة تبحث يف م�شكالت 
العربيـــة وق�شاياها خا�شـــًة ما يتعلق بتعليمهـــا لغًة ثانية)7(. وهـــذه احلالة املجمعية 

)1(1  جممـــع اللغـــة العربيـــة.. وم�شرية �شبعـــني عاًما، اأحمد متـــام، جامعـــة اأم القرى على 
 /http://ehs.siu.edu :الرابط

)2(1  د. عبد الكرمي خليفة، مرجع �شابق.
)3(1  د. وفاء كامل فايد، مرجع �شابق.

)4(1  د. يون�ض عمرو، مرجع �شابق.
)5(1  د. عبد الكرمي خليفة، مرجع �شابق.

))(1   امل�شدر ال�شابق نف�شه. 
))(1  املجمـــع العلمي العربي بالهند اأهدافه ن�شـــر الثقافة االإ�شالمية والعناية باللغة العربية 
، موقـــع املجل�ـــض العاملي للغة العربيـــة، جملة الرتاث العربي-جملـــة ف�شلية ت�شدر عن 
http://www.cil-a.org/ : احتاد الكتاب العرب-دم�شق العدد 81-82 ، على الرابط

index.php?s=news&cat=12&id=92
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فريـــدٌة غري م�شبوقٍة �شواٌء من حيـــث وجود جممٍع لغوٍي متخ�ش�ضٍ ببحث �شوؤون لغٍة 
اأجنبيـــٍة عـــن لغة الُقْطر الذي يقبع فيه، اأم من ناحيـــة عناية املهتمني يف هذا القطر 
باللغـــة العربية "اإىل درجـــة تفوق يف بع�ض املظاهـــر عناية االأقطـــار العربية نف�شها 
وتتجـــاوز امل�شتويـــات املعتادة للعنايـــة باللغات العربية )1("، ولعـــل هذه الظاهرة من 
الدالئـــل الوا�شحة على ما للعربية من اأهميٍة واأثـــٍر واإرٍث ودور، وما يكتنف الظروف 

املحيطة بها من خطٍر يتهدد وجودها وكينونتها يف الوقت ذاته.       

ثم ي�شتمر تنامي املجامع اللغوية مع االألفية اجلديدة مع تنامي ال�شعور القومي 
العربي – تنامًيا ملحوًظا -باخلطر الداهم الذي يهدد الل�شان والهوية العربيني)2(، 
وكان مـــن نتائجـــه تاأ�شي�ـــض املجمع اللغوي العربـــي يف دولة ال�شودان عـــام 1993 م، 
اأعقبـــه تاأ�شي�ض املجل�ض االأعلى للغة العربيـــة يف اجلزائر عام 1996 م، وحتويل بيت 
احلكمـــة – اأو املجمـــع التون�شي للعلوم واالآداب والفنـــون- يف تون�ض اإىل موؤ�ش�شة غري 
اإدارية تعنى ب�شوؤون اللغة العربية)3(. واأُْعِلَن قيام جممع اللغة العربية يف اجلماهريية 
الليبيـــة العربيـــة الدميقراطية يف عـــام 2002 م، واملجمع اللغـــوي يف حيفا 2007 م، 
وجاء تاأ�شي�شه غري الر�شمي علـــى اأيدي متخ�ش�شني متطوعني يف حماولة الت�شدي 
لتاأثـــري العربية على الل�شان العربي يف الديار الفل�شطينية)4(. وقريًبا من زمن اإعداد 
البحـــث، قـــرر جمل�ض الـــوزراء بدولـــة الكويت املوافقـــة املبدئية على اقـــرتاح اإن�شاء 
"جممع اللغة العربية" يف الكويت وتكليف اجلهات املخت�شة بالتن�شيق الالزم لتنفيذ 
املقـــرتح)5(. كما ن�شاأت حديًثـــا يف بع�ض االأقطار العربية بع�ـــض املوؤ�ش�شات الر�شمية 
التـــي اأ�شندت اإليها مهمة العناية املبا�شـــرة ب�شوؤون العربية، ومنها "مركز امللك عبد 

)1(1  امل�شدر ال�شابق. 
)2(1  التعريب بني احلاجة والهوية، مرجع �شابق.

http://ar.wikipedia.org/wiki :3(1  موؤ�ش�شة بيت احلكمة، ويكيبيديا، على الرابط(
)4(1  يون�ض عمرو، مرجع �شابق.

)5(1  جريدة القب�ض الكويتية، ال�شبت ، 8 نوفمرب 2014 م - العدد 14884
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اهلل بـــن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربيـــة" يف اململكة العربية ال�شعودية)1(، 
و"جمل�ض االأمناء واالأمانة العامة لالرتقاء باللغة العربية" يف دولة قطر)2(. 

ميكن من خالل هذا العر�ض التاريخي املوجز لتاريخ املوؤ�ش�شات الر�شمية و�شبه 
الر�شميـــة واجلهود الفردية املكثفـــة لكثرٍي من املهتمني بهذا ال�شاأن َتَبنيُّ دالالت عمق 
ا�شت�شعار اخلطر املحدق بالل�شان العربي منذ فرتٍة مبكرة من تاأريخ هذا الع�شر)3(، 
وتنامـــي االهتمـــام بالعربية وهويتها وثقافتها على امل�شتويـــني الر�شمي وال�شعبي. وال 
�شـــك يف اأن التعريـــب كان لب اأعمال هـــذه املوؤ�ش�شات وهدفهـــا الرئي�ض املطلق الذي 
قامـــت مـــن اأجل ال�شعـــي يف حتقيقه)4(. ومـــع ذلـــك، اإال اأن موؤ�شـــرات الواقع اللغوي 
العربـــي تك�شف اأن عملية التعريـــب "ت�شري على ا�شتحياء بني اإقـــداٍم واإحجام، فثمة 
ثقافـــٌة لغويٌة مغيبة، وتعريٌب متعرث، وجمامع تعمل ببطٍء يف الظالل، زادتها �شغوط 
العوملة �شوًءا فاأثقلت كاهل العربية وموؤ�ش�شات التعريب)5(". هذه العوملة التي ما تفتاأ 
تهاجم ب�شـــراوٍة و�شرا�شٍة كل احل�شارات والثقافات والهويات التي تعرت�ض طريقها 
– ولغاتها التي متثلها بطبيعة احلال ِبَعّدها رموز تلك احل�شارات - بكل ما اأوتيت من 
قوٍة وقدرة، ومتار�ض معها كل اأ�شكال ال�شغوط واأمناط احلروب النف�شية كافة، بدًءا 
من اإيحاءات االإبهار ولي�ض انتهاًء مبحاوالت بث قناعة منطقية الت�شليم اأمام ال�شعور 

)1(1  ميكـــن االطـــالع على تعريف مبركز امللك عبد اهلل الـــدويل وقائمة ن�شاطاته من خالل 
/http://www.kaica.org.sa :موقعه الر�شمي على ال�شبكة

)2(1  التعريب بني احلاجة والهوية، مرجع �شابق.
)3(1  ال �شـــك اأن هـــذه املجامـــع واملوؤ�ش�شات كانت وليدة اأفكاٍر �شبقتهـــا بزمٍن غري قليل حتى 

تبلورت واقًعا حني كانت الظروف مواتيًة لظهورها.
)4(1  ميكـــن االطالع مثاًل يف اأهداف املجمع امل�شـــري اأو االأردين اأو غريها من املجامع، بل 

حتى ت�شميات بع�ض املوؤ�ش�شات ومنها وهو اأبرزها: " مكتب تن�شيق التعريب". 
)5(1  تعريـــب الواقـــع بني امل�شطلح والطموح، اإبراهيم بن حممـــود حمدان، جملة درا�شات، 

املجلد 34، العدد الثاين، 2007م، �ض: 248.
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باالنهزامية اأمام احلتميات الثـــالث: االنت�شار واالندثار واالن�شهار)1(. وال اأدل على 
ذلك من اأن لغة العوملة – التي هي رمزها و�شلطتها التي تفوق كل ال�شلطات)2( - يف 
معر�ض اإميانها بحتمية نتائج اكت�شاحها الكوين )3(" حيث تتطلب االأ�شواق امل�شرتكة 
لغـــًة م�شرتكًة ونقًدا م�شرتًكا وتف�شي اإىل �شلوكياٍت م�شرتكة ")4(، باتت ُتَنّظر وتنظر 
اإىل األ�شن �شعوب العامل على اأنها "لهجاٌت تندرج حتتها!"، وتناق�ض اإمكانية توا�شلها 
وتفاهمها عربها)5(، اآخذًة هذا االأمر على حممل اجلد اإىل درجة ابتكار �شعاٍر له)6(. 
فاللكنة العربية – مثاًل- تاأخذ م�شمى " Arabish" املعربة – لالأ�شف!- اإىل لفظة: 
Frang-" والفرن�شية  ،"Spanglish" وتاأخذ اللكنة االإ�شبانية و�شـــف "العربيـــزي"، 
lish"، وهلـــم جـــرا )7(. فهل ت�شت�شلـــم العربية وثقافتها وتذعـــن لكوكبية لغة العوملة  

)1(1  فـــخ العوملة: االعتداء على الدميوقراطية والرفاهية، هان�ض بيرتمان وهارالد �شومان، 
ترجمة د. عدنان عبا�ض علي، 1998م، �ض 30. 

)2(1  د. بركات حممد مراد. ظاهرة العوملة روؤية نقدية، �ض 104 .
)3(1  من اإح�شائيات منظمة اليون�شكو ح�شب د. مراد، املرجع ال�شابق:

5%1من1الربامج1الإذاعية1تذاع1باللغة1الإجنليزية.1 1
1)%1من1الربامج1املتلفزة1تبث1باللغة1الإجنليزية.1 1

1)%1من1الوثائق1املخزونة1يف1�سبكات1الإنرتنت1بالإجنليزية.1 1
5)%1من1املكاملات1الهاتفية1الدولية1بالإجنليزية. 1

)4(1  د. عـــزت ال�شيـــد اأحمد، انهيـــار مزاعم العوملـــة، 2000، مقولة لبنيامـــني باربر، اأحد 
منظري العوملة، منقولة من الكتاب، �ض 82 . 

(5( Yasukata Yano، World Englishes in 2000 and Beyond، 2001، p. 119.
))(1  يرمـــز ال�شعـــار  اإىل االإجنليزية املحلية لكل اأمٍة غـــري اإجنليزية الل�شان على وجه 
اخل�شو�ـــض، وتدر�ـــض اللهجات االإجنليزيـــة حـــول العـــامل world Englishes على هذا 
االأ�شا�ـــض، ففال�شفة العوملة وُمَنّظروها َيْنظـــرون اإىل اكت�شاح االإجنليزية األ�شن ال�شعوب 
ولغـــات العـــامل ويعاجلون ق�شايا هذا االكت�شاح – الواقعة واملحتملة  - بعّده م�شاألة وقٍت 

ال اأكرث.
 Exploring World Englishes: Language in Global Context, by1:لال�ست���زادة،1ميك���ن1الط���الع1يف

1.Philip Seargent, 2012
(7(  Hary & Helen Gary، GERMAN CULTURES، FOREIGN CULTURES: 

THE POLITICS OF BELONGING، 1997، pp. 76-86. 
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وت�شـــارع اإىل االنغما�ض فيها اإذا ال خيار اآخر يلوح يف االأفق كما يوؤكد بع�ض املنظرين 
لتلك العوملة .. خا�شة بعد اأن اأظهرت اللغات والثقافات املناف�شة لها –كالفرن�شية- 
الرتنـــح اأمام هذا اال�شتهداف الثقايف)1(؟ اأم ت�شتلهم تارب لغاٍت وح�شاراٍت اأخرى 
رائـــدٍة ا�شتطاعت ال�شمـــود واالحتفاظ بكينونتها وكيانهـــا ومقدراتها وهويتها اأمام 
ريـــاح العوملة العا�شفة)2(، لتثبت اأن مـــا يثار حول ماآالتها احلتمية التي ال مفر للعامل 

قة لها)3(" ؟ اأجمع منها " لي�ض اإال ثرثرًة تر�شي �شمري قوتها امل�َشوِّ

ال ريب يف اخلطورة البالغة للو�شع احلايل على الل�شان العربي، ال �شيما ونتائجه 
الفادحـــة م�شهودٌة تـــرتى وتتكاثر، حتى ليبـــدو للمعاين اأنها خارج نطـــاق ال�شيطرة 
واملحا�شـــرة. فالثقافة التقليديـــة تظهر وكاأنها يف طريقهـــا اإىل االأفول)4( واالندماج 
االإرادي باالن�شمـــام واملحـــاكاة اأو غـــري االإرادي بال�شحق واالبتالع مـــع الثقافة التي 
�شنعهـــا ع�شر املتغري املعلوماتـــي)5(.  ومع االإقرار بحقيقة كل ذلـــك ووقوعه، اإال اأن 
الر�شيد التاريخي واخل�شائ�ض املميزة لل�شان العربي واإرثه خا�شًة تكفل له عنا�شر 
املقاومـــة وال�شمود، ورف�ض اجلمـــود والتحجر، اأو التقهقر حتـــى العدم، مبا يتوافر 
لديـــه مـــن مرونٍة وطواعية )6(. فلي�ض هذا الل�شان يف حاجـــٍة اإال الأن ُينَف�ض عنه غباُر 

)1(1  حمدان، مرجع �شابق.
)2(1  وفًقا لكارم ال�شيد غنيم اللغة العربية والنه�شة العلمية املن�شورة ، ، جملة عامل الفكر، 

جملد 19، �ض .78 :
11جنح���ت1الياب���ان1– البال���غ1عدد1ح���روف1لغتها1111111حرٍف-1وال�سني1– البال���غ1عدد1حروف1لغتها11 1
144444حرًف���ا1– يف1اإدخ���ال1حروفهما1اإىل1تقنية1احلا�سوب1ملغيت���ني1بذلك1ادعاءات1�سعوبة1التعامل1

مع1التقنية1بغري1الرموز1الالتينية.
(3(  Hary & Helen Gary،  previously  referred. 

)4(1  حمدان، مرجع �شابق.
)5(1  د. عزت ال�شيد اأحمد، مرجع �شابق.

))(1  د. حممـــد اأجمـــل القا�شمي، عوملية اللغة العربية وحتدياتها واإجنازاتها، جملة الداعي 
للدرا�شـــات االإ�شالمية، دار العلوم،  ديوبنـــد ، �شعبان 1435 هـ ، يونيو 2014م ، العدد : 
http://www.darululoom-deoband.com/ara- :8 ، ال�شنة : 38، على الرابط

bic/magazine/tmp/1402119231fix4sub4file.htm#_edn1
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الركود، وت�ُشتثار كوامـــن طبيعته واإمكانات اأدواته التي يف و�شعها اأن متنحه احليوية 
والتطور واملرونة والقابلية مل�شايرة م�شتجدات الع�شر م�شايرًة ال تعوزها ال�شال�شة)1(. 
والتعريـــب اأول هذه العوامل احليوية اجلوهرية واملقـــدرات املف�شلية التي ميكن لها 
االإ�شهام يف اأن يجاوز الل�شان العربي تلك العقبات التي تعرت�ض �شبيله، وتعود به اإىل 
واجهـــة املناف�شة احل�شارية ليحتل املكانـــة التي ي�شتحقها باإرثه احل�شاري التاريخي 
ومقدراتـــه الفذة التي ر�شحته لل�شمود –رغـــم كل ما اعتوره واأهله على مدى حياته 
ل لل�شاٍن �شواه)2(. على اأن الت�شدي ل�شوؤون التعريب  الطويلة - فرتًة من الزمن مل ُت�شجَّ
يف ع�شـــر التقنية حتـــٍد قائٌم بذاته يتطلب كثرًيا من اجلهـــد التخطيطي واالإجرائي 
ليحالفـــه التوفيق، م�شتفيًدا من تاربه ال�شابقة واإمكاناته واإمكانات الع�شر املتاحة 
)3(. ولي�ـــض �شحيًحا ما يذهب اإليه بع�ض الباحثني مـــن اأن دافع التعريب احلاجة يف 

بع�ـــض البقاع العربيـــة، والهوية يف بع�ض البقاع االأخـــرى)4(. وال جدال يف اأن ظروف 
التعريـــب نف�شه تختلف من قطٍر اإىل قطر، وال جـــدال كذلك يف اأن واقع احلال يقرر 
اأن التعريـــب ميثـــل يف كل الظـــروف - بني امل�شرق واملغرب - حاجـــًة وهوية، ال ينفك 
الدافعـــان والغايتـــان البتـــة بع�شهما عن بع�ـــضٍ وكالهما يوؤدي اإىل االآخـــر، واإخالٌل 
باأحدهما يخل باالآخر. وال منا�ض من ا�شتغالل ظروف التقنية واالت�شال واملعلومات 
وتوظيـــف اإمكانياتها املواتية يف اإجناح عملية التعريب ون�شر امل�شطلح العربي، حيث 

)1(1  اأ.د. عبـــد الكـــرمي خليفة، مرجع �شابق، ومن املقرر علمًيـــا يف حقل ميادين علوم اللغة 
اأن العربيـــة اأطول اللغـــات احلية عمرا، لال�شتزادة، ميكن االطـــالع يف: حيثيات موؤمتر 
االأن�شـــاق اللغوية وال�شياقات الثقافيـــة لتعليم اللغة العربية املقـــام يف اجلامعة االأردنية 

بتاريخ 14-4-2014م. رابط املوؤمتر
https//:www.youtube.com/watch?v=Tc5H0GZdSbE 

)2(1  امل�شدر ال�شابق نف�شه.  
)3(1  د. م�شطفى عو�ض بني ذياب، مرجع �شابق. 

(4(  Elbiad، Mohamed، The role of some population sectors in the 
progress of Arabization in Morocco. International Journal of the 
Sociology of Language. 1991، Vol. 1991 Issue 87، p 27.
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" باتـــت ال�شبكـــة العاملية )االإنرتنـــت( و�شيلة ات�شـــاٍل ناجعًة وفاعلـــة، تي�شر ال�شعي 
اإىل توحيـــد امل�شطلحات... بحيث يكون املحتوى غري قابـــٍل للتبديل والتغيري؛ وبهذا 
ن�شمـــن االنت�شار الوا�شع مل�شطلحاتنـــا اجلديدة املوحدة واملتفق عليها")1( . ورمبا ال 
عة له، ولكن  يكون توحيد امل�شطلح غايًة ق�شوى يف كل ظروف التعريب واملواد املخ�شَ
"فو�شـــى امل�شطلح"  وا�شتفحـــال ظاهرة الرتادف امل�شطلحـــي)2( وغياب التن�شيق 
بـــني املجامع اللغوية - مع وجود احتاد املجامع - ق�شيٌة كربى تواجه عملية التعريب 
وتعيـــق تقدمها يف كثـــرٍي من املنا�شبات)3( حتتـــاج وقفًة تن�شيٍق وتنظيـــٍم جادًة ميكن 
اال�شتفادة من االإنرتنت ب�شاأنها، وحتديًدا " املجتمعات ال�شبكية" اأو "مواقع التوا�شل 
االجتماعي" يف عاملها االفرتا�شي الذي ال يبعد اأن ي�شهم اإ�شهاًما موؤثًرا يف تاليف بع�ض 
ا وم�شتمًرا بعوامل  عوائـــق التعريب اجلوهرية واإمداده – يف املقابل – اإمـــداًدا فعااًل حًيّ

االختبار واالنت�شار الالزمة وامل�شهمة يف جناحه وتوجيه جهوده توجيًها عمليا )4(.    

)1(1 عبد احلفيظ جباري، "تعريب امل�شطلحات العلمية: االأ�شماء كثرية واملق�شود واحد"، 
/edu.middlebury.sites//:http :مقالة من�شـــورة يف موقع الفكر العربي، على الرابط

   pdf.challenges_arabization/2013/09/files/arabic421

)2(1 �شتعر�ـــض الدرا�شـــة الحًقا لبع�ض النماذج التي تعالـــج م�شكلة الفو�شى يف امل�شطلح يف 
التعريب.  

)3(1  امل�شدر ال�شابق.
)4(1  �شتعر�ـــض الدرا�شـــة لتجربٍة حيـــٍة نفذها وما يـــزال ينفذها جممع اللغـــة االفرتا�شي، 
حيـــث مداورة امل�شطلح و مبا�شرة مقرتحاته مـــع اجلمهور اأو "جمتمع اللغة" احلقيقي 
غـــري االفرتا�شي. ويرى الباحث �شرورة اال�شتفادة العملية من االإنرتنت يف قيا�ض مدى 
انت�شار امل�شطلح يف الو�شط اللغوي وجناحه يف "التداولية " يف ذلك املجتمع من عدمه. 

و�شتعر�ض الدرا�شة يف خامتتها بع�ض املقرتحات يف هذا اخل�شو�ض.    
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المبحث الثالث

جهود التعريب يف ع�شر الإنرتنت ومواقع التوا�شل ودور 
التقنية يف بث امل�شطلح:

كان مـــن تو�شيات كثرٍي مـــن املوؤمترات التـــي عقدتها املجامـــع اللغوية العربية 
موؤخـــًرا العمل علـــى ن�شر االبحاث والكتـــب املرتجمة على �شبكـــة االإنرتنت، واإدخال 
مـــادة امل�شطلح يف املقررات الدرا�شية اجلامعية )1(، خا�شًة مع التطور والنمو الذي 
عرفه علم امل�شطلح وامل�شطلحية Terminology Science وعالقته املبا�شرة بعلوم 
الوجـــود Ontology واملعلومـــات Information science ولغـــة االأهـــداف اخلا�شـــة 
واملعجمية وعلم التاأ�شيل)2( ودرا�شات املفاهيم اأو الت�شورات Conceptology. ومن 
الوا�شـــح اأن تعريب علوم املعلوماتية غري ُم�ْشَتْغـــٍن عن تعريب العلوم االأخرى، اإذ "ال 
ميكـــن تعريب علوم احلا�شـــوب دون تعريب كل املواد ذات ال�شلـــة، مثل الريا�شيات 
واملنطق وعلـــوم الل�شانيات والتوثيق واملعلومات، وغري ذلك. فنالحظ مثاًل اأن بع�ض 
�ض املواد العلمية ذات ال�شلة بعلوم احلا�شوب باللغة العربية  الـــدول العربية التي ُتَدرِّ

اأكرث قابليًة لتدري�ض املعلوماتية باللغة العربية )3(". 

ـــة على تعريب  بَّ وبا�شتعرا�ـــض اجلهـــود – املوؤ�ش�شيـــة منها والفرديـــة – املْن�شَ
ح بع�ض االجتهـــادات الطاحمة، كما ميكن مل�ض  امل�شطلـــح اأو امل�شهمة فيه، ميكن تلمُّ

alri-.www//:http :1(1   تو�شيـــات املوؤمتر العا�شر ملجمع اللغة يف دم�شـــق، على الرابط(
25008/com.yadh

)2(1  د. عامـــر الزناتي اجلابـــري، اإ�شكالية ترجمة امل�شطلح: ال�شالة بني العربية والعربية 
اأمنوذجا، جملة البحوث والدرا�شات القراآنية، العدد 9، �ض، 338.

)3(1   ح�شـــني الهبايلي وحممد كمال بن رحومة، مياديـــن تطبيق ا�شتخدام اللغة العربية يف 
املعلوماتية )التعليم والتدريب(، ا�شتخدام اللغة العربية يف املعلوماتية، �ض: 222.
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الق�شـــور يف تلك اجلهود املتعلقة بالتعريب وامل�شطلـــح ب�شقيهما: النظري والعملي، 
مقارنـــًة ب�شرعـــة تدفق امل�شتجـــد الع�شري وكثافتـــه من جانب، والتحديـــات اللغوية 
واحل�شارية التي تواجهها العربية وحركة التعريب فيها من جانٍب اآخر. ومن االأمثلة 
على ذلـــك الع�شوائية والفو�شى امل�شطلحية العارمة يف بع�ض االأحيان)1(، والرتجمة 
ال�شطحيـــة للم�شطلـــح واإغفـــال مـــا يت�شمنه ذلـــك امل�شطلح مـــن �شحنـــاٍت دالليٍة 
 conceptual system ـــه وُت�َشّكل نظامه الت�شوري اأو املفهومـــي وثقافيـــٍة توؤ�شل ِلَن�شّ
)2(، والرتجمة احلرفية وعـــدم تنب اأخطاء الرتجمة ال�شائعة )3(، وذاتية االجتهاد 

وعـــدم اال�شتعانة باملتخ�ش�شـــني يف حقل امل�شطلح املرتَجـــم )4(، والق�شور ال�شديد 
و�شعف متابعة اجلهات املعنية هـــذه االإ�شكالياِت وغرَيها)5( من املع�شالت والعوائق 

التي تواجهها جهود الرتجمة وتعريب امل�شطلح.

وميكن اأن ي�شاف اإىل هذه القائمة الطويلة من االإ�شكاالت ما ر�شدته الدرا�شة 
مـــن �شعف احل�شور الفاعل للجهات املهتمـــة بالتعريب – وخا�شًة الر�شمية منها – 
على ال�شعيدين االإعالمي وال�شبكي. فخالل مرحلة تتبع جهود التعريب والبحث عن 
 This page can’t " : مواقعـــه علـــى �شبكة املعلومات "االإنرتنت" ، تكـــررت الر�شالة
be displayed " )ال ميكن عر�ض ال�شفحة(، مبعنى اأن موقع اجلهة املطلوبة مل يعد 

موجوًدا على ال�شبكة)6(. يف ظاهرٍة اأخرى، كان نطاق بع�ض اجلهات االأخرى موجوًدا 

)1(1  عبد احلفيظ جباري، م�شدر �شابق.
)2(1  د. عامر الزناتي اجلابري، م�شدر �شابق.

)3(1  امل�شدر ال�شابق نف�شه.
)4(1 امل�شدر ال�شابق نف�شه.

)5(1  د. عبد اهلل اأبو هيف، م�شتقبل اللغة العربية: حو�شبة املعجم العربي وم�شكالته اللغوية 
والتقنية اأمنوذجا، مقالة على موقع �شبكة االأدب واللغوية، على الرابط:

http://www.aleflam.net/index.php/ara-
bic/2010-01-06-18-43-46/536-2011-01-25-11-24-47.html

http://www.taa- :1  ينظـــر مثاًل: موقع اجلمعية امل�شرية لتعريب العلوم، على الرابط)((
/reeb.info
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لكن  ل�شالح جهاٍت اأخرى خمتلفة الن�شاط كلًيا، ورمبا اأجنبيٍة اأحيانا )1(.

تر�شد اإح�شائيات موقع �شوت العربية)2( على ال�شبكة َتَفوُّق موقع مركز تعريب 
العلـــوم ال�شحيـــة)3( حتى علـــى موقع مكتب تن�شيـــق التعريب نف�شه مـــن حيث معدل 
الزيـــارات امل�شجل)4( ملواقع التعريب، على �شعف هذا املعـــدل عموًما، قيا�ًشا بالعدد 
الكبـــري مل�شتخدمي ال�شبكة العـــرب. وانبثق موقع مركز تعريـــب العلوم ال�شحية عن 
املركز العربي للوثائق واملطبوعات ال�شحية " اأكمل "، وهو منظمٌة عربيٌة منبثقٌة عن 
جمل�ـــض وزراء ال�شحة العرب اأن�شئت عام 1980 م، ومقرها الدائم دولة الكويت)5(، 

وت�شدر عن املركز جملة تعريب الطب ولها رابٌط على موقعه)6(.

)1(1  ينظـــر مثـــاًل :املوقع ال�شابق للجمعية الدولية للمرتجمـــني العرب على النطاق القدمي : 
 /cc.wata.www//:http :قبـــل اعتماد النطاق احلديث /org.arabswata//:http
دون تنويـــه اإىل تغيريه، فرمبا قـــاد حمرك البحث الباحث عن موقـــع اجلمعية -ب�شبب 
هذا اخلطاأ-  اإىل املوقع ال�شابق الذي حتول اأجنبيا، مما قد يبث يف روع الباحث ت�شور 
الق�شـــور التقني ملثل هـــذه املوؤ�ش�شات فيوؤدي بـــه اإىل اإيقاف البحث عـــن هذه اجلهة اأو 
اجلهـــات االأخـــرى التي ت�شـــرتك يف احلالة نف�شهـــا دون اأن تنـــوه تنويًهـــا اإعالمًيا جاًدا 

با�شتحداثاتها وحتديثاتها التقنية. 
)2(1 رابط موقع �شوت العربية: 

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_
weblinks&view=category&id=1113%A2008-34-06-07-07-
49&Itemid=295

)3(1  رابط مركز تعريب العلوم ال�شحية: 
)4(1  بلغ عدد زيارات موقع مركز تعريب العلوم 2662 زيارة مقابل 2157 زيارة ملوقع مكتب 
تن�شيـــق التعريب. و�شجل املوقع نف�شه معدل زيـــارات موقع اجلمعية الدولية للمرتجمني 
العرب اأعلى من معدل زيارات مركز تعريب العلوم ولكن ال ميكن اإدراجه يف املقارنة اأو 
تاأكيد تفوقه نظًرا ملا �شبق التنويه اإليه من تغري نطاقه على ال�شبكة، واملعدل املر�شود يف 
موقع �شوت العرب يخت�ض بالنطاق القدمي، فال ميكن اال�شتدالل به من هذه اجلهة.  

/http://www.acmls.org :5(1  رابط �شفحة التعريف باملركز عرب موقعه(
http://www.acmls.org/MedicalArabization/Medical- ))(1 رابط املجلـــة: 

Journal.htm
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وا�شتمـــل موقـــع مكتب تن�شيـــق التعريب)1( على حمرك بحٍث عـــن امل�شطلحات 
بـــة من االإجنليزية اأو الفرن�شيـــة اإىل العربية، كما ت�شمن نافذًة عرب موقعه اإىل  املعَرّ
جملـــة الل�شان العربي العلميـــة املحكمة )2(، باالإ�شافة اإىل قائمـــة ن�شاطاته واأهدافه 
والتعريـــف بـــه. وبت�شفـــح املوقـــع كانت اأكـــرث نوافـــذه تعريفيـــًة بن�شاطـــه واأع�شائه 
واإ�شداراتـــه ومـــا اإىل ذلك، ولوحظ اأن منتـــدى املكتب املهتم بق�شايـــا العربية - يف 
التعريب وتوحيد امل�شطلح وغريها - خاٍل متاًما من اأي طرٍح وال يحوي اأية م�شاركة 
)3(. وبتجربـــة حمـــرك بحث بنك امل�شطلحات على املوقع اأكرث من مرة ويف اأكرث من 

جمال مل يكن اأداء املحرك مر�شًيا تقنًيا اأو يزود بالنتائج املنتظرة، وهو االأمر نف�شه 
الذي حدث مع حمرك بحث امل�شطلحات يف موقع بنك امل�شطلحات االآيل ال�شعودي 

التابع ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية )4(.

 ومـــن املواقـــع االأخـــرى املهتمـــة بالرتجمـــة والتعريـــب كذلـــك موقـــع اجلمعية 
الدوليـــة للمرتجمني واللغويني العرب )واتـــا( )5(. وُتَعّرف بنف�شها على موقعها باأنها 
جمعيـــة م�شجلة يف الواليـــات املتحدة االأمريكية. ويعمل املوقـــع بثالث لغاٍت: العربية 
واالإجنليزيـــة والفرن�شية )مع بع�ض االإ�شكاالت حني التحـــول من لغٍة اإىل لغة( ، كما 
ي�شـــم منتديـــاٍت ن�شطًة )6( ملناق�شـــة بع�ض ق�شايـــا اللغة العامـــة واملتعلقة بالرتجمة 

       http://www.arabization.org.ma :1(1 رابط مكتب تن�شيق التعريب على ال�شبكة(
http://www.arabization.org.ma/hsearch.aspx  :2(1 رابط املجلة على موقع املكتب(

)3(1  رابط املر�شد اللغوي التابع للمكتب:
 http://www.arabization.org.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8

%B5%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9
%8A.aspx

http://basm.kacst.edu.sa/ :4(1  رابط حمرك البحث يف بنك امل�شطلحات ال�شعودي(
default.aspx

http://www.wata.cc/site/index.html :5(1  رابط اجلمعية الدولية(
http://www.wata.cc/forums/forum.php :1  رابط املنتديات التابعة للجمعية)((
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خا�شة. كما ت�شمن املوقع نافذًة ملجلة اجلمعية ولكن مل يكن يعمل )1(، ونوافذ اأخرى 
لوكالـــة اأخبـــار اجلمعيـــة ومركز رفع امللفات وغريهـــا، على اأن اآخـــر حتديٍث الأخبار 

الوكالة –ح�شب تاريخ اآخر خرب- يف �شهر �شبتمرب لعام 2009 )2(م. 

وخـــالل البحث عـــن مواقَع مهتمـــٍة بالتعريب ُعـــرِث على موقع �شركـــة التعريب 
التقنـــي: e-Arabization )3(، وهي �شركة تعريب متخ�ش�شٍة مقرها االأردن. وخالل 
فـــت ال�شركـــة بن�شاطها يف تقدمي  ت�شفـــح موقعهـــا – وهو باللغـــة االإجنليزية – َعرَّ
خدمة التعريب يف جماالٍت مهنيٍة متعددة يف اأكرث من دولٍة عربية، كالكويت واململكة 
العربيـــة ال�شعودية واالأردن ، ويف املجال ال�شحـــي والنفطي واملايل وتعريب الربامج 
احلا�شوبية وغريها. و�شمت رابط "يوتيوب" للتعريف بن�شاطها )4(. ومل يحتو املوقع 

بة. ك�شابقه على حمرك بحٍث عن امل�شطلحات املَعَرّ

رمبـــا ُيلَمح مـــن اال�شتعرا�ض ال�شابق لبع�ـــض املواقع املعنية مبا�شـــرًة بالتعريب 
– ر�شميـــًة اأم غري ر�شمية – �شيٌء من الق�شور مـــن اجلانب العملي والتقني خا�شًة 
ومـــن جوانب اأخرى كذلك. على �شبيل املثال، مل تكن حمركات البحث يف بع�ض تلك 
ا، ات�شح من تواريخ االأخبار  املواقـــع فعالًة تقنًيا اأو مو�شلًة الأي نتائج. من ذلـــك اأي�شً
والتحديـــث وغريها يف بع�ض املواقـــع �شعف متابعة اجلهة التابع لهـــا املوقُع و�شعف 
اهتمامهـــا بواجهتها التقنية، ورمبا يتعـــدى ال�شعف اإىل االإهمال اأحيانا. يظهر ذلك 
مـــن خالل الت�شميـــم املتوا�شع لواجهـــة املت�شفح يف اأكرث املواقـــع امل�شتعَر�شة. فوق 
ذلك كله، اأغفل اأكرث تلك املواقع تخ�شي�ض نافذٍة اأو �شفحٍة ل�ِشِجّل اإجنازاته الفعلية 

/http://journal.wata.cc :1(1  رابط املجلة على موقع اجلمعية(
http://www.news.wata.cc/index.php :2(1  رابط وكالة اأنباء واتا(
http://www.e-arabization.com :3(1  موقع �شركة التعريب التقني(

https://www.youtube.com/ :4(1  رابـــط اليوتيوب للتعريف ب�شركة التعريب التقني(
watch?v=FNJ-JvRVOXE
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يف ميـــدان التعريب، وات�شمت ال�شفحات بكونها تعريفيًة بالن�شاطات واالأهداف وما 
اإىل ذلك)1(.           

كان من الطبيعي اأن ي�شاحب هذا الق�شور و�شعف االأداء على امل�شتوى التقني 
ق�شـــوٌر و�شعف يف التواجد والتاأثري على امل�شتوى االإعالمي. غاب عن اجلهود العمل 
املكثف على بث امل�شطلح �شواٌء يف االأو�شاط العامة اأم املعنية املتخ�ش�شة فبقي ذلك 
امل�شطلـــح يف عزلٍة بعيًدا عمن كان يفرت�ض بـــه اأن يتوجه اإليه)2(. فاملعجمات بعيدة 
املنـــال ال تـــوزع وال تتوافر يف املكتبات وال ت�شـــل اإىل املعنيني من جمهوٍر اأو باحثني اأو 
مرتجمني العتمادها)3(. فكان من نتائج احتفاظ كل جممٍع اأو هيئٍة تعريبيٍة مبعجمها 
غياب التن�شيق يف اجلهـــود وطغيان الفو�شى امل�شطلحية التي هي من الكرثة بحيث 
ال ميكن ح�شرها يف مبحـــٍث واحد)4(. ومن االأمثلة على هذا الت�شارب واال�شطراب 

امل�شطلحي)5(:

Computer Science /Informatique يقابلهـــا: االإعـــالم االآيل، املعلوماتيـــة 

)اجلزائـــر(، االإعالمية )تون�ض(، املعلوميات )املغرب(، االإعالميات، االإعالماتية، 
علم احلا�شب، علم احلا�شب االآيل، علم احلا�شبات، علم احلا�شوب، علم الكمبيوتر.

)1(1  بزيـــارٍة لبع�ـــض املواقع ال�شابقـــة اأو اأحدها، ميكن مالحظة غيـــاب �شجالت اإجنازات 
التعريـــب وتوا�شـــع ال�شفحات وتاأخـــر حتديثها ونحـــو ذلك. وال يعني ذلـــك بال�شرورة 
ا ملواطن  ـــا مـــن اأعمال اأية هيئـــة اأو جهود اأي جهـــة، وهو ال يعدو كونـــه ت�شخي�شً انتقا�شً

اخللل كما �شجلتها الدرا�شة. 
)2(1  عبد احلفيظ جباري، مرجع �شابق، 

)3(1  املرجع ال�شابق نف�شه.

)4(1  املرجع ال�شابق نف�شه.
)5(1  كل االأمثلـــة واإحاالتها م�شتمدة من املرجع ال�شابق، مقالة عبد احلفيظ جباري: تعريب 

امل�شطلحات العلمية: االأ�شماء كثرية واملق�شود واحد
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Computer /Ordinateur حا�شـــوب، حا�شـــب، حا�شـــب اآيل، رّتابـــة، منظـــام، 

منظمة، كمبيوتر.

Server /Serveur ملقم، مزود، خادم، خمدام.

Software/ Logiciel برجمية، براجمية، منطاقية، برنامج.

Virtual Reality /Réalité Virtuelle الواقـــع االفرتا�شـــي، الواقـــع املتخّيـــل، 

الواقع الكامن، الواقع الظاهري.

Linguistics /Linguistique علـــم اللغـــة، علـــم اللغـــة العام، علـــم الل�شانية، 

الل�شانية، الل�شانيات، اللغويات، االأل�شنية)1(.

اخل�شخ�شـــة،  اخلو�ش�شـــة،  التمليـــك،   Privatization/ Privatisation

التخ�شي�ض، التخ�شي�شية، اخلو�شنة، االأهلية، التفويت، التفريد.

Acoustics /Acoustique علم ال�شمعيات، علم ال�شوت، علم ال�شوتيات.

Allergology /Allergologic طـــب اأمرا�ـــض اال�شتهـــداف، علم اال�شتهداف، 

علم االأرجية.

Archaeology /Archéologic علـــم االآثار، علم القـــدمي، علم االأثريات، علم 

العاديات، علم االآثار القدمية، علم الوثائق القدمية، اأركيولوجيا.

)1(1  وجـــاء يف قامو�ـــض الل�شانيات للدكتـــور عبدال�شالم امل�شدي اأن هـــذا امل�شطلح ُنِقل اإىل 
العربيـــة بـ 23 م�شطلحا! ولعـــل هذا مما يبني حجم اإ�شكاليـــة الفو�شى امل�شطلحية يف 
العـــامل العربي، فاإذا كان علم الل�شانيـــات نف�شه – وهو الذي يدرج حتته تخ�ش�ض علم 
امل�شطلـــح - عاجًزا يف االأو�شاط العربيـــة عن �شبط م�شطلحه الرئي�ض فهل ينتظر من 

بقية التخ�ش�شات ان�شباط م�شطلحاتها؟
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Biology/ Biologic علم احلياة، علم االأحياء، علم احلي، البيولوجيا.

َبيُّوؤ، علم املحيط، اإيكولوجيا. Ecology/ Ecologic علم البيئة، علم الَتّ

Ergonomics /Ergonomie علـــم تنظيـــم ال�شغل، علم توثيـــق العمل، �ِشغالة، 

اأرغونوميا.

Geogeny/ Géogénie علم تكّون االأر�ض، علم ن�شاأة االأر�ض، علم اأ�شل االأر�ض.

Geriatrics/ Gériatrie طب املُ�شّنني، طب ال�شيوخ، طب العجزة.

اللواحق/ال�شـــدور،  ال�شـــدور،   -Suffixs/ Suffixes  Prefixs/ Préfixes

الكوا�شع/ال�شوابق، اللواحق/البادئات، الالحقات.

رمبـــا يت�شح من االأمثلـــة ال�شابقة – وهي قليلٌة مقارنـــًة مبثيالتها يف معجمات 
التعريـــب – حجم اإ�شكاليـــة الت�شارب امل�شطلحي العربي يف اأكـــرث امليادين العلمية 
حتـــى �شـــار ا�شتفحال الـــرتادف ب�شبب "التعريـــب القطري" ظاهرًة لغويـــًة وعلميًة 
مقلقـــة، تخالف متاًما نداءات توحيـــد امل�شطلحات العربيـــة وتو�شياتها يف خمتلف 
املجاالت املعرفية منذ ُنّظم اأول موؤمترات التعريب وو�شع امل�شطلحات )1(، وتخالف 
كذلـــك ما يقت�شيـــه نقل العلوم واملعـــارف من توخي الدقة يف توظيـــف امل�شطلحات 
العلميـــة بالتـــزام وجٍه حمـــدٍد لال�شتعمال والتطبيـــق، كما هو املفرت�ـــض بامل�شطلح 
العلمي، حيث الدقة والداللـــة املبا�شرة وجمان�شة الن�شق ومطابقة الفكرة اأو املفهوم 

املوؤدى دون غمو�ض جوهر مادة اللغة اخلا�شة، اأو الفنية )2(.

)1(1   عبد احلفيظ جباري، مرجع �شابق. 
)2(1  وهيبة لرق�ض، امل�شطلح العلمي العربي واإ�شكالية عدم ا�شتقراره، ر�شالة ماج�شتري ، يف 

كلية االآداب واللغات ق�شم الرتجمة، جامعة منتوري، اجلزائر، 2008-2007
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ومما ال �شك فيه اأن لهذا الق�شور وغياب التن�شيق بني اجلهات والهيئات املعنية 
التعريـــب اأ�شباًبا كامنًة توؤدي اإىل مثل هذه النتائـــج املوؤرقة، يربز يف طليعتها �شعف 
امليزانيات املر�شـــودة للمجامع العربية)1( يف االأقطار العربيـــة املتباعدة. وهو االأمر 
الـــذي يلقي بظالله كذلك على اإبقـــاء تلك الهيئات يف عزلٍة عن اجلمهور امل�شتهَدف 
بالتعريـــب، �شـــواٌء يف االأو�شـــاط االجتماعيـــة العامـــة اأم يف اأو�شاط البحـــث والن�شر 
والتوزيـــع. ومن هنـــا ذهب بع�ض الباحثني اإىل كون احلل متمثـــاًل يف ا�شتغالل �شبكة 
االإنرتنت لن�شر امل�شطلح العربي تاأ�شًيا بتجارب االأمم االأخرى)2(، حيث تكفل ال�شبكة 
�شهولـــة تن�شيق جهـــات التعريب يف ما بينهـــا وكذلك �شهولة الو�شـــول اإىل ال�شريحة 
اأو ال�شرائـــح االجتماعيـــة اأو العلميـــة امل�شتهدفة، مع قلة التكلفـــة املادية وانخفا�شها 
ـــا كبرًيا مقارنًة بالو�شائل التقليديـــة. ويبدو احلل االأمثل يف ا�شتغالل مواقع  انخفا�شً
التوا�شل االجتماعي - واأبرزها تويرت حالًيا - حيث متثل ثورًة يف عامل ال�شبكة دفعت 
بكثـــرٍي مـــن الباحثـــني يف العامل املتقـــدم اإىل النظر يف ما ميكن اأن تقـــوم به و�شائط 
التوا�شـــل االجتماعي من خدمـــاٍت واإ�شهامـــاٍت يف جمال تقدمي املعلومـــة اأو الفكرة 
وتقييمها ون�شرها وحتـــى نقدها وتوجيهها وتطويرها. وجهود التعريب وامل�شطلحية 
يف اأََم�ـــضّ احلاجـــة اإىل مثل هذا التوظيـــف واال�شتغالل لهذه املقـــدرات واالإمكانيات 

املتاحة املتي�شرة اال�شتخدام والو�شول اجلبارة النتائج)3(.

)1(1  اإبراهيم بن حممود حمدان، مرجع �شابق.
 INFOTERMS( International( 1  مثـــل املركز العاملـــي للم�شطلحـــات يف �شوي�شـــرا)2(
http:// :ورابـــط موقعـــه علـــى ال�شبكة ،  Information Center For Terminology

 www.infoterm.info
)3(1  مقالة: تويرت طائر بنٍي اأم بيان، مرجع �شابق.
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المبحث الرابع 

اأبرز احل�شابات الن�شطة يف جمال التعريب يف تويرت ومنهجها :

يربز ا�شم جممع اللغة االفرتا�شي)1(– بح�شابه يف تويرت ومدونته على ال�شبكة 
- رائًدا يف جمال جهود التعريب يف تويرت، �شواٌء من جهة املنهج املطبق اأم من جهة 
الفاعليـــة وحتقق الهدف. ومع وجود ح�شاباٍت ملجامع وجهاٍت اأخرى مهتمٍة مبناق�شة 
بع�ض اجلوانب اللغوية العربية، اإال اأنه ال يكاد يلمح ان�شرافها نحو التعريب –واللغة 
واقًعـــا بعامـــٍة- اأو تن�شب بع�ض م�شاعيها نحو بحث ق�شاياه يف ما خال ن�شر تو�شيات 
بع�ض املجامع اللغوية الر�شمية وح�شب. ويربز ح�شاب "تغريدات" مببادراته وجهود 
اأع�شائـــه املتطوعني يف التعريب واحًدا من اأهم احل�شابات املوؤثرة يف خدمة املحتوى 
العربي واإثرائه على على ال�شبكة)2(، وهو ح�شاٌب متلكه موؤ�ش�شٌة ر�شميٌة تطوعيٌة غري 
ربحيـــٍة تنفذ عدًدا من الن�شاطات والفعاليـــات املتعلقة بهذا اخل�شو�ض. وال يقت�شر 
االهتمـــام بالتعريب على املوؤ�ش�شـــات واملجامع، فقد ُوِجَدت كذلـــك على تويرت بع�ض 
احل�شابـــات ال�شخ�شية الن�شطة يف هذا املجال، مـــن اأهمها واأبرزها ح�شاب االأ�شتاذ 
عبـــد العزيـــز بن حممد الذكـــري)3(، املرتجم املعتمـــد والكاتب يف جريـــدة الريا�ض، 
وح�شاب االأ�شتاذ نواف بن �شليم البي�شاين)4(، ع�شو جممع اللغة االفرتا�شي وجمعية 

almajma3.blogspot.com :وموقع مدونته ، almajma3@ 1(1 ح�شاب املجمع(
Taghreedat@ : 2(1 ح�شاب مبادرة تغريدات(

)3(1 ميكن االطالع على مناذج من تعريبات االأ�شتاذ عبد العزيز الذكري من خالل ح�شابه: 
A_Althukair@

)4(1 ميكن االطالع على مناذج من تعريبات االأ�شتاذ نواف البي�شاين من خالل ح�شابه: @
 nawwaf111
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املرتجمـــني العـــرب واجلمعيـــة ال�شعودية للرتجمـــة، واحل�شاب ال�شخ�شـــي لالأ�شتاذ 
الدكتور عبـــد الرزاق بن فراج ال�شاعدي)1(، اأ�شتـــاذ اللغويات باجلامعة االإ�شالمية 
باملدينـــة املنورة وموؤ�ش�ض جممع اللغـــة االفرتا�شي ومدونته. اإىل جانب ذلك، ُوِجدت 
بع�ـــض احل�شابات املهتمة بالتعريب التـــي مل يكتب لها اال�شتمرار اأو يلحظ لها ن�شاٌط 

تعريبٌي فعال)2(.    

وبعيًدا عن النزاع حول تعريب م�شطلحات تويرت نف�شه وادعاء اأكرث من طرف 
– بتواريَخ متباينٍة – ن�شبة تعريب بع�ض هذه امل�شطلحات اأو جملتها لنف�شه واأحقيته 
بذلك، يبدو ح�شاب املجمع االفرتا�شي متفرًدا يف منهجه التعريبي م�شتفيًدا بو�شوٍح 
مـــن تـــارب التعريب التي �شبقتـــه، مطبًقا نظاًمـــا مر�شًحا للنجـــاح اأكرث من بع�ض 
التجارب ال�شابقة التي مل يكتب لها التوفيق واال�شتمرار. وقد ثبت بعد كثرٍي من تلك 
التجارب اأن االنتخاب الذكي الناجح امل�شتدمي ملفردٍة اأو اأ�شلوٍب ما يف لغٍة ما ين�شاأ على 
ب خ�شائ�شها  االأغلب اأواًل يف اأح�شان املجتمع الذي يتفاعل عرب تلك اللغة التي َت�َشرَّ
ًبا ذهنًيا عميًقا، منتًجا م�شتوى بنية مفهوٍم ذهنٍي اإبداعيٍة بالغة الدقة ، وهو ما  َت�َشرُّ
ال يكون متاًحا يف ما قد حتاول فر�شه موؤ�ش�شٌة لغويٌة منتَخبٌة معزولٌة عن املجتمع)3(. 
ولعـــل اأو�شح االأمثلة يف هذا ال�شـــدد اجلهود اجلبارة للمجمـــع الفرن�شي على اإنفاذ 

)1(1 ميكـــن االطالع علـــى متابعات االأ�شتـــاذ الدكتور عبد الـــرزاق ال�شاعـــدي واقرتاحاته 
ومدار�شاتـــه للتعريب من خالل ح�شابه ال�شخ�شـــي اأو ح�شاب املجمع وقراراته اخلا�شة 

sa2626sa@ :بالتعريب يف مدونته
)2(1 ينظر مثال: ح�شاب تعريب العلوم: @t3reeb1 . حيث يظهر من ا�شتعرا�ض تغريداته 
اأنـــه مل يزاول ن�شاطـــه اإال اأ�شبوًعا فقط، فقد �شجلت اأول تغريـــدٍة له يف 2014-7-19 ، 
وتوقف عن التغريد  يف 26-7-2014. وكذلك ح�شاب �شركة التعريب التقني يف االأردن 

@e-arabization الذي �شجل اآخر ن�شاٍط له يف 2014-4-11 .
(3( What our language habits reveal, a lecture by Steven Pinker, 

retrieved from: http://www.ted.com/talks/steven_pinker_
on_language_and_thought?language=en#
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مثـــل هذه املحاوالت التي تذهـــب اأدراج الرياح ومتنى على االأغلب بالف�شل الذريع يف 
املجتمـــع الفرن�شي)1(. ويبدو املجمع اللغـــوي االفرتا�شي من خالل منهجه ومداوالته 
اال�شتقرائيـــة مع �شريحـــٍة كبريٍة من اأفـــراد املجتمع العربي علـــى ال�شبكة باختالف 
اأو�شاعهـــم وموا�شعهـــم واعًيا باأهمية هذه املـــداوالت مع املمار�شـــني الفعليني للغة، 
متجنًبـــا نخبويـــة اال�شتئثار بالقرار اللغـــوي الذي يتهدده االإخفـــاق واالندثار مبجرد 
فر�شـــه العزلـــة على نف�شه عـــن �شاحب القـــرار االأول يف امل�شاألـــة، اأال وهو اجلماعة 
اللغويـــة. ومع تعدد املنا�شط – اأو املباحث – اللغوية املخت�شة بالعربية التي ي�شطلع 
بهـــا املجمع االفرتا�شـــي، اإال اأنه يح�شن التنبيه اإىل اأنه احل�شـــاب الوحيد على تويرت 
ا مبباحث التعريب التي �شمن معظمها يف بع�ض  الذي د�شن و�شًما حتت مظلته خا�شً
ا من مناذج تعريباته وتعريبات اأع�شائه –  قراراته)2(، و�شت�شتعر�ض الدرا�شـــة بع�شً

ومنهم الباحث – يف مبحٍث الحق.   

ويلخ�ض ح�شاب "تغريدات" ر�شالته وهدفه بالتحّول "من "ثقافة اال�شتهالك" 
للمحتوى العربي ال�شئيـــل والفقري على �شبكة االإنرتنت اإىل "ثقافة االإنتاج" لتحفيز 
امل�شتخـــدم العربي علـــى التفكري والتوا�شل والتحدث والكتابـــة باللغة العربية )3( " ، 
والهـــدف اإثـــراء هذا املحتوى ال�شبكـــي وتكثيفه. وتتميز املوؤ�ش�شة غـــري الربحية التي 
ينبثـــق عنهـــا احل�شـــاب مبفهومها التطوعي، حيـــث ت�شم اأكرث مـــن 2500 متطوٍع – 
منهـــم الباحث – لالإ�شهام يف �شـــوؤون الرتجمة والتعريب. وجنحت املبادرة يف الفوز 
بتوقيعـــات تعاون و�شراكـــة مع بع�ض كـــربى املوؤ�ش�شات وال�شـــركات العاملية الرائدة، 
مثل:TED ، و Twitter، وGoogle  وغريها. جديٌر بالذكر اأنها اأول جهٍة اأو موؤ�ش�شٍة 

)1(1  امل�شدر ال�شابق.
)2(1  ميكن االطالع على الو�شم وجهود املجمع واأع�شائه فيه عرب ت�شفحه مب�شماه يف تويرت: 

#تعريب_جممع_اللغة_االفرتا�شي
http://taghreedat. :3(1  موقـــع مبـــادرة تغريدات، ال�شفحـــة الرئي�شة، علـــى الرابـــط(

/com
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تري بينها وبني اإدارة تويرت خماطباٌت ر�شميٌة موثقٌة ب�شاأن تعريب تويرت)1(.

وعـــرب بحـــٍث متوا�شٍل ملا يقـــارب ثمانية االأ�شابيع على حمـــرك البحث اخلا�ض 
بتويـــرت، مع اال�شتعانة اأحياًنا مبحرك البحث االأ�شهر قوقل Google ، مل تكن مفردة 
"تعريـــب" ذات ح�شوٍر كبرٍي يف تويرت، ومن املفارقة املوؤ�شفة اأحياًنا اأن نتائج البحث 
كثـــرًيا ما كانت تخرج مبفرداٍت مقاربـــٍة اأكرث �شيوًعا مثل "تدريب!" حني يتعذر على 
حمـــرك البحث اخلروج بنتيجٍة يوميٍة اأو نحوها للمفـــردة املبحوث عنها. وبدا و�شم 
"تعريـــب" �شعيف التفاعل مقت�شًرا غالًبـــا على مناق�شات تعريب اأجهزٍة وتطبيقاٍت 
بعينها، مثل تعريب نظام "اأندرويد"  اأو اأنظمة اأجهزة املالحة يف ال�شيارات ونحوها، 
وهذا جهٌد مطلوٌب يف ذاته لوال افتقاره اأحياًنا كثريًة للمراجعة والتدقيق االإمالئي - 
على االأقل - من جهة اللغة، ثم تاأثرياته ال�شلبية يف بع�ض االأحيان على االأداء التقني 
ب ح�شب ما توحي به كثرٌي مـــن التعليقات واالنطباعات عن  للجهـــاز اأو النظـــام املَعرَّ

عملية التعريب املنفذة على ذلك اجلهاز اأو النظام.   

هـــا مرادًفا يف بع�ض االأحوال للفظة  يف املقابـــل، كانت مفردة "ترجمة" – ِبَعدِّ
"تعريب" – اأكرث دوراًنا و�شيوًعا وتفاعاًل، مع مالحظة اأن ما يدور منها قد ينطوي 
اأحياًنا على معًنى غري املرادف للتعريب، فقد يق�شد بها "رواية ال�شرية" اأو "تف�شري 
اأو تعليـــل اأو نتيجـــة مـــا حدث اأو يحـــدث" مثال. وعلـــى كٍل، ُوِجَدت ح�شابـــاٌت مهتمٌة 
بالرتجمة منها ر�شمٌي و�شخ�شي، مثل: م�شروع اإدراك الرتجمة التطوعي)2(، وملتقى 
الرتجمـــة )3(، ولعل اأهمها ح�شاب "م�شروع الرتجمـــة)4(" الر�شمي اخلا�ض مب�شروع 

http://taghreedat.com/ :1(1  موقـــع مبادرة تغريـــدات، تعريب تويرت، علـــى الرابـــط(
/twitter

EdrakProject@ 2(1  ح�شاب م�شروع اإدراك الرتجمة(
tc-mohe@ 3(1   ح�شاب م�شروع الرتجمة(

translators7@ 4(1   ح�شاب ملتقى الرتجمة(
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وزارة التعليـــم العـــايل يف اململكـــة العربيـــة ال�شعودية، وهـــو يتيح للراغـــب الت�شجيل 
والتطـــوع والتعاون معه، واملرتجمون ال�شعوديون)1(، وح�شاب االأ�شتاذ في�شل كرمي)2( 

وله ن�شاط يف ترجمة بع�ض املواد ال�شمعية واملقروءة واملرئية على ح�شابه.

ورمبـــا كان االأمـــر االأكرث لفًتـــا لالنتباه يف معر�ـــض البحـــث يف ح�شابات تويرت 
املهتمة بق�شايا العربية والتعريـــب، الغياب �شبه التام للموؤ�ش�شات الر�شمية امل�شوؤولة 
م�شوؤوليـــًة مبا�شـــرًة عـــن �شـــوؤون العربية، فلم يوجد ح�شـــاٌب واحـــٌد الأي جممٍع لغوٍي 
عربـــٍي ر�شمـــٍي على تويرت، كما مل يوجـــد ح�شاٌب ملكتب تن�شيـــق التعريب يف الرباط. 
احل�شـــاب الر�شمـــي الوحيد لهـــذه املوؤ�ش�شـــات املتواجد يف تويرت – بح�شـــوٍر �شعيٍف 
جـــًدا - هو ح�شاب املنظمة العربية للرتبيـــة والثقافة والعلوم)3(، الذي يتبع له مكتب 
تن�شيـــق التعريب كواحٍد مـــن فروع ن�شاطاته. ورمبـــا كان موؤ�شًفا اأكـــرث اأن اأكرث هذه 
املوؤ�ش�شـــات ال يوجد له موقـــٌع ر�شمٌي اأ�شاًل على �شبكة االإنرتنت، ووجد لبع�شها موقٌع 
لكـــن بغري العربية)4(. وعليه، فـــاإن عدم وجوٍد ح�شاٍب يف تويرت –يف مثل هذه احلالة 
مـــن التاأخر – ميكـــن فهمه. ولي�شـــت االإ�شكالية يف امتالٍك �شكلٍي حل�شـــاٍب اأو موقٍع 
على ال�شبكة، لكـــن االإ�شكالية تت�شح يف حقيقة ما يعرب عنه هذه االمتالك، فالغياب 
اأو التواجـــد ال�شكلـــي - �شيان يف االإيحـــاء بت�شاوؤل احل�شـــور واالأداء الرتيب و�شمور 
الن�شاط والفاعلية والتفاعل ومواكبة امل�شتجد. وباإجراء مقارنٍة �شريعٍة بني ما يتوفر 
ملوؤ�ش�شـــات اللغات العاملية الر�شمية على ال�شبكية مـــع نظريتها العربية �شيبدو حجم 
الق�شـــور والتاأخـــر هائاًل خميًفا، بـــل اإن اإجمايل حجم املحتـــوى العربي برمته على 
�شبكة االإنرتنت –ح�شب تقريٍر حديٍث لالحتاد الدويل لالت�شاالت- ال يجاوز 3% من 

SAtranslators@ 1(1  ح�شاب: املرتجمون ال�شعوديون(
 faisal175@ 2(1  ح�شاب االأ�شتاذ املرتجم في�شل كرمي(

followAlecso@ 3(1  ح�شاب املنظمة العربية للرتبية والثقافة والفنون(
)4(1  لالأ�شف، كانت ال�شفحة الرئي�شة للموقع الر�شمي ملوؤ�ش�شة بيت احلكمة يف تون�ض باللغة 

 http://www.baitelhekma.nat.tn :الفرن�شية، على الرابط
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عموم حمتوى ال�شبكة )1(. واملوؤ�ش�شات الر�شمية الغائبة عن احلدث م�شوؤولٌة م�شوؤوليًة 
مبا�شرًة وتتحمل جزًءا كبرًيا من اأ�شباب مثل هذه النتائج.

 

http://www.al- 1(1   موقـــع اجلزيـــرة االإخبارية : ن�شبة املحتـــوى العربي على ال�شبكـــة(
jazeera.net/news/miscellaneous/2012/4/2/3
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المبحث الخامس 

مناذج من التعريب يف تويرت:

ملـــا اأ�شلف من �شعف تواجد التعريـــب يف تويرت و�شعف التفاعل معه قيا�ًشا على 
التواجـــد الكبري للغـــة العربية وممثليها فيه )1(، وكذلك تع�شـــر الرجوع اأو تعذره اإىل 
كثرٍي مـــن التغريدات املوؤر�شفة التـــي تهتم بالتعريب، ف�شيقت�شـــر ا�شتعرا�ض مناذج 
�ض لها  التعريـــب وحتليلها غالًبا على جهود احل�شابـــات الفاعلة يف التعريب التي تعرَّ

املبحث ال�شابق. ومن هذه النماذج:

• تعريـــب "فـــرن امليكروويـــف" )Microwave (: ت�شمن القـــرار املجمعي 	
ال�شابع ملجمع اللغة االفرتا�شي بعـــد املناق�شة والت�شويت اأن تعريب "فرن 

امليكروويف" هو : الفرن املوجي)2(.

• تعريـــب م�شطلح بلوتوث:"Bluetooth" : ن�ض القـــرار املجمعي ال�شاد�ض 	
ملجمـــع اللغـــة االفرتا�شي بعد املناق�شـــة والتحليل اللغـــوي والت�شويت على 

تعريب "البلوتوث" بـ :القارن)3(.

)1(1  ح�شـــب اإح�شائيات موقع تويرت ل�شهر اأبريـــل 2014م، احتلت العربية املرتبة ال�شاد�شة 
يف قائمـــة اللغـــات امل�شتخدمـــة على املوقـــع، وعددها 61 لغـــة. وكانت الريا�ـــض املدينة 
http://alhayat.com/De-  العا�شـــرة االأكرث ن�شـــًرا للتغريدات. لال�شتـــزادة ينظـــر:

. 591021/news/com.rt.arabic//:httpو tails/582337
مدونتـــه:  رابـــط  علـــى  11-11-2012م  بتاريـــخ  ال�شابـــع  املجمـــع  قـــرار    1)2(
h t tp : / / a lma jma3 .b logspo t . com/sea rch / l abe l /04%20

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
مدونتـــه:  رابـــط  علـــى  29-11-2012م  بتاريـــخ  ال�شاد�ـــض  املجمـــع  قـــرار    1)3(
h t tp : / / a lma jma3 .b logspo t . com/sea rch / l abe l /04%20

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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• تعريـــب م�شطلح "رميوت كونرتول" Remote control: ن�ض جممع اللغة 	
االفرتا�شي يف قراره اخلام�ـــض يف �شوؤون التعريب وبعد املناق�شة والتحليل 
اللغوي والت�شويت على تعريب "رميوت كونرتول" هو "جهاز التحكم")1(.

• تعريب م�شطلح تويرت " Report for spam": ن�ض القرار املجمعي الرابع 	
ملجمـــع اللغـــة االفرتا�شي بعـــد املناق�شة والت�شويت علـــى تعريب م�شطلح 

تويرت "Report for spam" بـ :اإبالغ عن اإزعاج)2(. 

• ناق�ض املجمع االفرتا�شي يف قراره الثالث ع�شر تعريب امل�شطلحات الدعائية 	
promo ، و trailer و teaser ، وخل�ـــض اإىل االقـــرتاح بـــاأن يكـــون تعريـــب: 

وتعريـــب: promo : "ترويجة". وقرر املجمع التوقف  trailer: "ت�شويقـــة"، 
يف تعريـــب teaser وتاأجيل البت فيها لعدم احل�شول على االأ�شوات الكافية. 
كمـــا نـــوه اإىل اأن بع�ض الُكّتاب �شبـــق اأن ا�شتخدم كلمة "ت�شويقـــة" تعريًبا لــ

.)3( trailer ولكن املجمع يرى اأن "ت�شويقة" األ�شق مب�شطلح  ،promo

• ن�ـــض جممع اللغة االفرتا�شي يف قـــراره التا�شع - بعد املناق�شة والعر�ض على 	
جلنـــة علمية متخ�ش�شة ثم الت�شويت العام يف ح�شاب املجمع – على تعريب 
م�شطلح workshop الذي يرد يف االأروقة العلمية هو: حلقة نقا�ض اأو حلقة 

تدريبية، بح�شب طبيعة احللقة )4(.

مدونتـــه:  رابـــط  علـــى   2012-11-21 بتاريـــخ  اخلام�ـــض  املجمـــع  قـــرار    1)1(
h t tp : / / a lma jma3 .b logspo t . com/sea rch / l abe l /04%20

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://almajma3.blogspot.com/search/ :2(1  قرار املجمع الرابع على رابط مدونته(
label/04%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://almajma3. :3(1  قرار املجمع الثالث ع�شر بتاريخ 8-7-2014 على رابط مدونته(

 blogspot.com/2014/07/trailer-promo-teaser-trailer-promo.html
http://almajma3. :4(1  قـــرار املجمع التا�شع بتاريخ 5-10-2014 م على رابط مدونته(

blogspot.com/2013/10/blog-post.html
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• تعريـــب م�شطلحي تويـــرت: interaction  و mention : قرر املجمع اللغوي 	
 : interaction ،باالأغلبيـــة تاأييـــد موقـــع تويـــرت يف تعريبـــه للم�شطلحـــني
بالتفاعـــل اأو التفاعـــالت، و mention : باالإ�شـــارة اأو االإ�شـــارات، ملنا�شبة 
امل�شطلحـــني العربيـــني لداللة امل�شطلحـــني االأجنبيـــني، واتفاقهما مع ما 

اقرتحه كثري من اأع�شاء املجمع)1(.

• تعريب م�شطلح تويرت: " رتويت "  retweet: قرر جممع اللغة االفرتا�شي 	
بعـــد املناق�شة والتحليل اللغوي لعدد من االألفـــاظ والت�شويت تعريب كلمة 

"رتويت" بـ: تدوير)2(.

وكما قد اأ�شري اإليه يف مبحٍث �شابق، فقد جرى بع�ض النزاع بني بع�ض االأطراف 
واالأفـــراد حـــول االأ�شبقية يف تعريـــب بع�ض م�شطلحات تويرت حتديـــدا )3(.  وال تبدو 
االإ�شكاليـــة وا�شحة متام الو�شـــوح حتى ميكن البت فيها )4(، خا�شـــًة مع تطوع كثرٍي 
مـــن املرتجمـــني العرب – مـــن عامة االأفراد غـــري املعروفني - لالإ�شهـــام يف تعريب 
 ، )Twitter Translation Center( TTC_AR# :م�شطلحـــات تويرت عـــرب الو�شـــم
حتـــت اإدارة مركـــز تويرت العربـــي @Twitter_ar  ، التي رمبا تكـــون اجلهة الوحيدة 

http://almajma3.blogspot.com/search/ :1(1  قرار املجمع علـــى رابط مدونتـــه(
label/04%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://almajma3.blogspot.com/search/ :2(1  قرار املجمع علـــى رابط مدونتـــه(
label/04%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8

)3(1  ن�ـــض املجمع علـــى �شبقه يف تعريب م�شطلحـــاٍت حمددة، وموافقتـــه  وتاأييده ملا �ُشِبق 
اإليـــه من تعريب م�شطلحاٍت اأخرى، وذهب الدكتور عبد اهلل الغذامي عرب ح�شابه )@
ghathami( اإىل �شبقـــه يف التعريب، وفعل غرُيه كذلـــك. اأما مبادرة تغريدات ومكتب 
الرتجمـــة العربي  فقد وثقت خماطباتهـــا مع اإدارة تويرت عرب موقعها امل�شار اإليه �شابًقا 

كما ن�شت كذلك على جهود املرتجمني العرب املتطوعني يف عملية التعريب. 
)4(1 علـــى اأن ذلك ال يعنـــي البحث يف �شيٍء ولي�ض من اأهدافه اإال مـــن جانب تقدمي املعلومة 
ا ال لغاية بحثه بل من باب التوثيق نف�شه،  موثقة، واإمنا كان التنويه اإىل هذا النزاع عر�شً
مـــع التاأكيـــد على روؤية اأن الغاية ينبغي اأن ت�شب يف خدمـــة التعريب اأواُل دون تقدمي اأية 

اعتباراٍت اأخرى على هذه الغاية.
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القادرة على التو�شيح من حيث احتفاظها باأر�شيف الرتجمة والتغريدات التي يتعذر 
الو�شـــول اإليها على املغـــرد اأو الباحث العادي بعد مرور فرتٍة على ن�شرها.  وما يعني 

البحث من هذا اجلانب ر�شد حركة التعريب وجهودها على تويرت.

ُعـــرف االأ�شتاذ عبد العزيز الذكـــري عرب ح�شابه بتعريب كثرٍي من املفاهيم   -
واالأ�شاليب والعبارات واال�شطالحات االإجنليزية اإىل العربية تعريًبا ال يخلو من ح�ٍض 
معنـــوٍي فنٍي وربٍط غالًبا باأثٍر اأدبٍي اأو نحوه، مما يجعل من احل�شاب مرجًعا تعريبًيا 

ثرًيا مبنهٍج خا�ٍض وطريقٍة مبتكرٍة جديرٍة باملعاينة. من ذلك تعريبه العبارة:

"To treat somebody with a dose of his own medicine"  اإىل: "يكيل له 
ثم ي�شت�شهد بقول ال�شاعر:  من �شاِعه"، 

امل��������واط��������ن1م���ن111111 ك�������ل1 ال�����ن�����ا������ض1يف1 واأح���������������زم1
���س��ق��ى1امل���ع���ادي���ن1ب���ال���ك���اأ����ض1ال������ذي1����س���رب���ا!)1(

• ن�شـــر ح�شاب "املرتجمون ال�شعوديون" عرب و�شم "نحو ترجمٍة اأف�شح)2(" 	
مقالة عن اأخطاء الرتجمة ال�شائعة ملحمد ح�شن يو�شف)3(.

• اقـــرتح الباحث عرب و�شم تعريب املجمع االفرتا�شـــي - امل�شار اإليه �شابًقا 	
– ا�شتبدال مقابالت م�شطلح retweet مثل: اإعادة تغريد، تدوير، اإعادة 
تدوير، اإعادة ن�شر، بلفظة : ن�شر، حيث رمبا تكون اأن�شب واأدق معًنى واأكرث 

ات�شاًما باإيجازية الداللة العربية.  

)1(1  تغريدة لالأ�شتاذ الذكري بتاريخ 6-11-2014 عرب ح�شابه امل�شار اإليه �شابقا.
)2(1  رابط الو�شم عرب تويرت:

 https://twitter.com/search?q=%D9%86%D8%AD%D9%88%20
%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20
%D8%A3%D9%81%D8%B5%D8%AD&src=typd

 http://www.saaid.net/Minute/89.htm :3(1  رابط املقالة(
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•  اقـــرتح الباحث تعريب م�شطلـــح "Critical Period" اإىل "فرتة البلوغ" 	
بـــداًل عن الرتجمة اللفظية البحتة ال�شائدة يف اأو�شاط الل�شانيات العربية: 
"الفرتة احلرجة"، كما تن�ض على حّدها معجمات الل�شانيات املعتمدة)1(، 

حيث هو املق�شود من هذا اال�شطالح يف اأو�شاط الل�شانيات العاملية.

• خالــــف الباحث مذهب بع�ض اللغويني يف تعريب الرتكيب الدال على املثنى 	
مــــن مثــــل : " two cars" ، حيث راأى جواز التعريب اإىل : �شيارتان اثنتان، 
وعدم تخطيئه)2(، جلواز تخريجه على التوكيد، يف مثل قول االآية الكرمية: 
چ ں  ں     ڻ  چ)3( ،حيث دلت ال�شيغة على العدد ومل ت�شبق بلفظ عدٍد 
يغــــري داللة هذه ال�شيغة كاألٍف ومائــــٍة ونحوهما، وكما ي�شيع يف بع�ض كالم 
العرب: قب�شت عليه بيديَّ الثنتني، ونحوه، على اأن االأ�شوب واالأف�شح ترك 

هذا الرتكيب اكتفاًء بداللة ال�شيغة ما مل تكن حاجٌة اإىل توكيد.

• اقـــرتح الباحث عرب و�شـــم تعريب جممـــع اللغة االفرتا�شـــي اعتماد كلمة 	
"َثْبـــت" املحـــررة باملعنى نف�شـــه يف م�شنفات الرتاث العربـــي للم�شطلح 
الالتينـــي ‘bibliography’ واملنقولـــة بن�شها اإىل العربيـــة: ببليوجرافيا. 
حيـــث ما زالت االأخرية ت�شتخدم يف مظانها على نطاٍق اأو�شع من مقابلتها 

العربية االأ�شيلة، واالأوىل ا�شتبدالها بها.

Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Lin- 1(1  يف معجـــم(
 ""guistic

�ض، 134. ن�ض �شريح على حتديد معنى critical period  بالبلوغ، وهو كالتايل:   
"Thisperiodwasidentifiedasrangingfromagetwotopuberty."
وتعني كلمة puberty : البلوغ، وهو املق�شود، حيث هي ال�شن الذهبية لتعلم اللغات كما   

تذهب فر�شيتها، وهو ما ال يوحي به و�شف احلرجة، بل رمبا يوحي ب�شده.
)2(1  ذهـــب ال�شيـــخ عدنان النحـــوي يف معجـــم االأخطاء ال�شائعـــة اإىل خطاأ هـــذا الرتكيب 

واالكتفاء بداللة ال�شيغة ال�شرفية. باب الثاء، �ض: 53. 
)3(1 القرءان الكرمي، �شورة �ض، االآية 23.   
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اأو "التعريـــب" يف حمرك بحث  اإىل ذلـــك، كان نـــاجت البحث عن "تعريـــب" ، 
تويـــرت يقود اأحياًنـــا كثريًة اإىل نوٍع اآخر من تطبيقات التعريـــب، هو تعريب تطبيقاٍت 
اأو برجميـــاٍت اأو اأجهزٍة بعينها كما اأ�شلف التطـــرق اإليه. وال �شك اأنه جانٌب مهٌم من 
جوانب التعريب، اإال اأن هذه اجلهود تت�شم بعدم التنظيم وفردية اجلهود، كما توحي 
تعليقـــات كثرٍي مـــن املغردين ببع�ض امل�شـــكالت التقنية التي تعر�شـــت لها اأجهزتهم 
اأو تطبيقاتهـــم بعـــد التعريب. وهو ما يوؤكـــده بع�ض الباحثني من اأن " ثمـــة اإ�شكاليًة 
ت�شتدعي م�شاعفة اجلهود لو�شـــع تعامل احلرف العربي مع االأجهزة واملعدات")1(. 
وهـــو ما دعـــا البحث للرتكيـــز على جوانب اأخرى مـــن التعريب، حيـــث ت�شتحق هذه 

االإ�شكالية درا�شاٍت خا�شًة ومتخ�ش�شة.

ميكن اأن يت�شح من ا�شتعرا�ض مناذج التعريب ال�شابقة تفوق االهتمام بتعريب 
املفـــردات واالألفاظ وامل�شطلحات علـــى تعريب االأ�شاليب واملعـــاين واملفاهيم. وهي 
ظاهـــرٌة اإ�شكاليٌة تفرزهـــا الدرا�شة ال �شك لهـــا اأ�شبابها واآثارهـــا اجلديرة بت�شليط 
ف الق�شور عامًة - مدى التاأخر  النظر. حيث يك�شف هذا الق�شور – ف�شاًل عن َتَك�شُّ
العربـــي عن مواكبة م�شتجـــدات الع�شر الفكرية، حيـــث اإن "الكتابة املعا�شرة حيث 
امتـــدت التخ�ش�شـــات اإىل جميع احلقـــول الثقافية ال تكون الكتابـــة فيها بال�شرورة 
اإال كتابـــة باملفاهيم" )2(. ولعل الق�شور يف وعي اأهميـــة هذا اجلانب واأهمية تكثيف 
اجلهود فيـــه �شبٌب جوهري يف فو�شى ا�شتخدام املفاهيم ونقلها نقاًل غري مقبول يف 

كثرٍي من االأحيان، �شواٌء من ناحية الداللة اأم البنية التعريبية)3(.  

)1(1  تعامل االأجهزة واملعدات مع احلرف العربي: حممد مراياتي،  �ض 79 . 
)2(1  العفيـــف االأخ�شـــر، معجم املفاهيم ال�شروريـــة : متهيد، جريدة اإيـــالف االإلكرتونية، 
http://www.elaph.com/Web/ElaphWrit- :25-11-2008 م، على الرابـــط

er/2008/11/385259.htm
)3(1  امل�شدر ال�شابق نف�شه.
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خاتمة

مل يعـــد االحتكاك وات�شال العربية وثقافتها باالأل�شن والثقافات االأخرى خياًرا 
ـــا وواقًعا ُتقِحم فيه اإقحاًما، اإذ حتول العقل االآيل  يف هـــذا الع�شر، بل ا�شتحال فر�شً
نني  اإىل عن�شـــٍر فعـــاٍل موؤثٍر يف التكوين والتكـــوُّن املعريف ممار�ًشا �شلطتـــه على املكوِّ
االآخرين: العقل االإن�شاين الفردي واجلمعي. وبتعذر العزلة املعرفية خياًرا ح�شاريا، 
فـــاإن علـــى العربيـــة وثقافتها اأن تختـــار بني اخل�شـــوع للواقع واالن�شهار فيـــه، اأو اأن 
ر�شها حتدياتـــه وتدفعها نحو العمل على تغيريه ومقاومتـــه باملقومات واملقدرات  حُتَ
نف�شهـــا التي ي�شتغلها ذلك الواقع مزمًعا اجتياح العـــامل واكت�شاح ثقافاته وا�شتباحة 
حمـــى رمـــوز هوياتـــه –األ�شنتها – كـــي ي�شبح هو وثقافتـــه الرمز االأوحـــد واخليار 
والبديـــل. وبنزوعهـــا اإىل اخليار الثـــاين –كما ت�شري املعطيـــات ت�شاعدًيا – يتحتم 
عليهـــا بذل اجلهـــود امل�شاعفة واالإجـــراءات املكثفة يف مواجهة هـــذه االأزمة اللغوية 
والثقافيـــة الطاحنـــة م�شتغلًة وم�شتثمـــرًة كل ما يتاح لهـــا من و�شائل، وعلـــى راأ�شها 
توظيـــف تقنيـــات االت�شال واملعلوماتية احلديثة – التي هـــي �شالح امل�شتعمر اللغوي 
االأقوى الذي ي�شهره يف وجه كل ح�شارٍة وثقافٍة �شواه- يف حتقيق املاآرب من التعريب 
وما تهفو اإليه مطامح امل�شكونني بقلق امل�شطلح اللغوي العربي. فلم يعد التعريب يف 
ا ثقافًيا اأو ترًفا ح�شارًيا كما كان يف بع�ض مراحله ال�شابقة،  هذا الع�شـــر ا�شتعرا�شً
بـــل هو اليـــوم �شرورة حيـــاٍة ملحٌة، و�شرٌط رئي�ـــٌض ل�شمانة الوجـــود، والزٌم جوهرٌي 
مـــن لوازم دميومة البقـــاء لل�شان العربي. وتلـــوح من خالل مـــا ا�شتق�شته الدرا�شة 
وا�شتطلعتـــه بع�ض االأفكار التي ميكن اأن ت�شهم بتوجيٍه منهجٍي للجهود اللغوية بعامٍة 

وما يخت�ض منها بالتعريب والتقنية كذلك. منها: 
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 من املهم – ابتداًء- اأن ي�شت�شعر امل�شتويان: الر�شمي وال�شعبي م�شوؤوليتهما 1. 
تـــاه التعريب واأهميـــة ال�شعور باالنتمـــاء ال�شادق للهويـــة العربية ويحمل 
كالهما االآخر على اتباع �شيا�شة تعريٍب �شمنيٍة تلقائية. فمن ذلك، احلزم 
يف منـــع ت�شميـــات املوا�شع العامـــة واملوؤ�ش�شـــات وال�شـــركات ذات االأن�شطة 
التجاريـــة ومنتجاتهـــا من تغريب العربيـــة يف اأقطارها با�شتعمـــال االألفاظ 
ح ابتداء  االأعجميـــة اأعالًما عليها اأو على منتجاتها. اتباع �شيا�شٍة كهذه ُيرجِّ
غر�ض ال�شعور العام باالنتماء وتقويته وتر�شيخه وتاأ�شيل قيمة االعتزاز بهذا 
االنتماء بال مغاالٍة اأو تكلف، يف الوقت نف�شه الذي يرجح اأن تبتدئ مثل هذه 

ال�شيا�شة باجتثاث اأ�شول تهاون النظرة لل�شان االأمة ورمز ثقافتها. 

وممـــا يجـــري لالأ�شف علـــى عك�ض املاأمول، مـــا متار�شه بع�ـــض املوؤ�ش�شات . 2
التعليميـــة ر�شميًة وغري ر�شميـــة، ب�شفتها م�شوؤولًة م�شوؤوليـــًة مبا�شرًة عن 
امل�شاركـــة يف عمليـــة التعريـــب وبث االنتمـــاء اإىل الرمز العربـــي، وخا�شًة 
تلـــك التي تتبع لوزارات التعليم العايل يف البـــالد العربية، �شواٌء يف تنفيذ 
براجمها الدرا�شية بلغٍة غري العربية اأم ا�شرتاط درجٍة اأو م�شتًوى معنٍي يف 
لغـــٍة ثانيٍة للقبول يف براجمها للدرا�شـــات العليا)1(. وكان االإ�شهام املنتظر 
منهـــا تاأديتـــه تاه امل�شاركـــة يف التعريب خمتلًفا متاًما عـــن هذا املنحى، 
كاأن تفرغ بع�ـــض اأ�شاتذتها لتعريب مقرراتها مرحلًيا حتى يتم لها برنامٌج 
درا�شـــٌي متكامٌل يتوفر على متطلباتها عربيـــًة. وبانتهاج مثل هذا االإجراء 
�شتقـــدم املوؤ�ش�شة خدمتني للتعريب عموًما وتوفري م�شادره يف التخ�ش�ض 
امل�شتهـــَدف خ�شو�شا. وهذا مما يكر�ض للفوقية اللغوية امللموحة يف بع�ض 

االأفراد واالأو�شاط التي ت�شتعمل ل�شاًنا اآخر غري العربي)2(. 

)1(1  كما ت�شنع بع�ض الكليات يف البالد العربية با�شرتاط درجٍة معينة يف اختبار التوفل TOEFL مثال.  
)2(1  كاالإجنليزيـــة يف اخلليـــج والفرن�شية يف املغرب العربي. ويف هذا اإ�شكالية مت�ض ال�شعور 

باالنتماء واالعتزاز بالرمز احل�شاري اللغوي.
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 لوحظ خلٌل منهجٌي جوهرٌي يف كثرٍي من الدرا�شات العربية التي تعر�شت 3. 
لهـــا الدرا�شة حتى كاد ي�شبح �شمـــًة بارزة للدرا�شات اللغوية العربية، وهو 
اأن تلـــك الدرا�شـــات غالًبا ما تنـــح اإىل املناق�شة العاطفيـــة ل�شوؤون اللغة 
وحقائقهـــا على ح�شاب املنهجية العلمية والتحليـــل العقلي. هذه الظاهرة 
غـــري �شحيٍة وميكـــن اأن تف�شر جانًبا كبـــرًيا من اأ�شباب تاأخـــر الدرا�شات 
اللغويـــة العربية واأ�شـــرار عجزها عـــن مواكبة الواقع احلديـــث. فالبحث 
املنهجـــي عمٌل عقلٌي �شرف، وبقدر تاأثره بذات الباحث – مياًل اأو حتاماًل 
-تتاأثـــر نتائجه �شلًبا والعك�ض اإىل ال�شواب اأقرب. ولكي تنه�ض الدرا�شات 
اللغويـــة العربيـــة ال بـــد لها من تدارك هـــذا الق�شور املنهجـــي املوؤدي اإىل 
ه ظاهـــرًة اإن�شانيًة  الق�شـــور املعـــريف والبعد عن اإدراك واقـــٍع لغوٍي – ِبَعدِّ
بحتـــة - اإدراًكا عميًقا يقود اإىل ت�شوٍر منا�شـــٍب لذلك الواقع من �شاأنه اأن 

ي�شهم يف معاجلة اإ�شكالياته معاجلًة اإيجابية.

يف ما يخ�ض توظيف التقنية يف خدمة امل�شطلح، يح�شن اأواًل – ومن باب . 4
الت�شـــور اجليد للواقـــع اللغـــوي – اإدراك اأن �شناعـــة امل�شطلح وجناحه 
و�شيوعـــه �شمٌة جمتمعيـــة ال جممعية بالدرجـــة االأوىل، والواقع يقطع بهذا 
بالتجربـــة واملعاينة قطًعـــا ال يقبل ال�شك. فالبون �شا�شٌع بني ما تن�ض عليه 
الد�شاتـــري يف بع�ـــض البـــالد العربية – مثاًل – وبني واقـــع املجتمع اللغوي 
فيهـــا. بـــل اإن من اأو�شـــح االأمثلة مـــا يجـــري يف ا�شتعمال اأكـــرث املغردين 
مل�شطلحات تويرت مـــع تعريبها يف اأجهزتهم، في�شتعملون مثاًل : رتويت، ال 
تدويـــر، و"من�شـــن"، ال تعليق، بل رمبا ا�شتقوا من بع�شها اأحيانا! ومن هنا 
يح�شن وعي الدور اخلطر للمجتمع يف اإعمال امل�شطلح من اإهماله. فقرار 
اال�شطـــالح غري نخبوٍي البتة، وقد ي�شوغ امل�شطلـــح نف�شه ويفنه وي�شيعه 
رجـــل ال�شارع العادي فتثبته النخبة العلمية العاملة يف جماله. ومن اجليد 
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للم�شتغل بالتعريب تاأهيله بتعري�شه ل�شيٍء من علوم الل�شان وامل�شطلح، يف 
�شبيـــل حيازة نظرٍة متزنٍة وت�شوٍر معقـــول للعمل يف حقول اللغة التي ت�شق 
طريقهـــا بنف�شها ب�شال�شـــة تف�شل معها غالًبا حمـــاوالت التدخل والتوجيه 

الق�شري اخلارجية.  

لعـــل العوامل ال�شابقة املذكورة ال تنف�شل بع�شهـــا عن بع�ض، فاإذكاء روح . 5
ـــا- اإىل امل�شاهمة املوؤثرة يف بث  االنتمـــاء قد يدفع باملجتمع-عاًما اأو خا�شً
امل�شطلح واإثباته. ويف هذا اجلانب، ميكن اأن تفيد التقنية كثرًيا يف قيا�ض 
مـــدى انت�شـــار م�شطلـــٍح مـــا يف اجلمهـــور – اأو الو�شط اللغـــوي - وحتليل 
معطيـــات ا�شتعماله و�شيوعه مـــن عدمه. ومن �شبه املوؤكد اأن تويرت �شيكون 

املو�شع املنا�شب الإجراء مثل هذا القيا�ض.

يف التقنية كذلك، قد يكون من العوامل احلا�شمة ت�شميم برامَج معجميٍة . 6
عربيـــٍة – على غرار الربامج املعجمية لكثرٍي من اللغات املتقدمة – تي�شر 
البحـــث عـــن اجلذر الهـــدف يف كامل املعجـــم املربمج ال يف مـــادة اجلذر 
االأ�شليـــة فقط. من ذلك مثاًل، اأن ي�شـــرد الربنامج حني البحث عن مادة 
"كتـــب" كل املـــواد املعجميـــة واجلـــذور التي حتتـــوي هذه املـــادة يف ثنايا 
�شروحهـــا، ال يف املادة نف�شها وح�شـــب. وبناًء عليه ميكن التو�شل اإىل مادٍة 
منا�شبـــٍة مقابلة لــــ "typing" مثال، تكون اأجود بكثري مـــن مثل :"الكتابة 
ْقـــن")1(. ومعـــروٌف اأن التقنية  علـــى احلا�شـــوب"، وهذه املادة هـــي: "الرَّ
ت�شاعـــد كثـــرًيا يف مثل هذا االإجراء وال ت�شتع�شـــي على مثل هذه الربجمة 

وهذا التوظيف.

)1(1  عـــرث اأحـــد الباحثني مـــن املغرب على هذه املـــادة يف املخ�ش�ض البن �شيـــده االأندل�شي 
علـــى هذه اجلـــذر، و"َرَقَن : كتب كتابـــة وا�شحة" فتقدم به اإىل املعهـــد املغربي "معهد 

الدرا�شات واالأبحاث للتعريب" بالرباط الذي عمل على ن�شره يف املغرب ويف تون�ض.
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مثـــل هذا التوظيف �شيحد كثـــرًيا -بتوفريه كثرًيا من مادة اللغة االأ�شيلة- . 7
من الرتجمة احلرفية التي ُتظِهر العربية عاهًة ثقافية تعاين علاًل واأزماٍت 
ذ هذا االقرتاح وطبق  ح�شاريًة م�شتدمية، وما االأمر كذلك البتة. و�شواٌء ُنفِّ
اأم ال، ال يليـــق باملت�شـــدي للتعريب التقاط اأقرب معًنى حريٍف معجمٍي دون 
اأن يفطـــن اإىل ما يحمله اللفظ املراد تعريبه مـــن �شحناٍت ثقافيٍة ودالليٍة 

توم�ض بلب املق�شود منه)1(.

ملـــا تت�شم به تقنية االإنرتنت من انخفا�ـــضٍ يف التكاليف، فاإن املجامع التي . 8
تعـــاين من �شعف مواردهـــا املالية قد تد فيه حاًل مثالًيـــا لن�شر اأعمالها 
واإي�شالها اإىل اجلمهور امل�شتهدف واإجراء الدرا�شات عليها وعليه. ويوفر 
تويـــرت اجلو االأمثل ملثل هذه االإجراءات يف ظل �شهولة االت�شال من خالله 
باجلمهـــور العربي يف �شتى االأقطار العربيـــة، وخري مثاٍل على ذلك جممع 
اللغـــة االفرتا�شي الذي ي�شم اأع�شاء مـــن كل البالد العربية، ورمبا ي�شح 
القـــول اإنه يطبق طريقـــة تتبٍع وا�شتقـــراٍء ع�شريًة يح�شـــن اال�شتفادة من 
تربتـــه فيها. يف املقابل، رمبا يقع على عاتق املوؤ�ش�شات اللغوية اخلليجية 
احلديثـــة عبٌء اأكـــرب، بالنظر اإىل حداثتهـــا واأف�شليـــة ميزانياتها مقارنًة 
ببع�ض املجامع االأخرى، وكذلك ال ميكن اإغفال مواقعها من هذا اجلانب. 
وينتظـــر من مركز امللك عبد اهلل يف الريا�ض وجمل�ض اأمناء اللغة العربية 
يف دولـــة قطـــر واملجمع املقرر اإن�شاوؤه يف دولة الكويـــت اأن تنه�ض باأدوارها 
املاأمولـــة منها، ويكـــون لها اأثٌر يف اإحداث تغيرٍي لغـــوٍي اإيجابي واقعٍي اأكرث 
مـــن الرتكيز علـــى االأعمال النظرية التي اأ�شبحت �شمـــًة من �شمات بع�ض 

املوؤ�ش�شات اللغوية واأدبياتها.  

)1(1  كمـــا مثـــل �شابًقا يف البحث لتعريب critical period تعريًبا حرفًيا بحًتا اإىل "الفرتة 
احلرجة".
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الفصل الخامس

احل�شابات اخلادمة للغة العربية يف موقع تويرت
درا�شة ونقد

د. عبداهلل بن اأحمد القلي�شي)*( )1(

جامعة احُلديدة باليمن 1)*(
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مدخل

يتناول هـــذا الف�شل مكانة مواقع التوا�شل واحل�شابـــات االإلكرتونية والتوا�شل 
االجتماعـــي يف خدمـــة اللغـــة العربية واإثـــراء حمتواهـــا، وي�شّلط ال�شـــوء على اأبرز 
احل�شابـــات اخلادمـــة للغة العربيـــة يف موقع تويـــرت، وحاولت الدرا�شـــة اأن ت�شتوعب 

املو�شوع من خالل املباحث التالية : 

املبحث الأول: اأهمية احل�شابات الإلكرتونية التوا�شلية يف رفد اللغة العربية :
اأهمية مواقع التوا�شل االجتماعي.  -

اأهمية التعريف بالعربية يف مواقع التوا�شل االجتماعي وح�شابات ال�شبكة.  -

املبحث الثاين: ميدان الدرا�شة ) موقع تويرت ( وخ�شائ�س لغته التوا�شلية :
منهج الدرا�شة.  -

البيئة التطبيقية: )تويرت: نظرة �شريعة(.  -
طبيعة التوا�شل االجتماعي يف تويرت.  -

املبحث الثالث: احل�شابات اخلادمة للغة العربية يف موقع تويرت ) درا�شة ونقد (:
ت�شنيف ح�شابات تويرت.  -

ح�شابات خادمة للغة العربية والتعريف بها1.  -
عوامل م�شاعدة على جناح احل�شاب.  -

اأبرز احل�شابات اخلادمة للغة العربية يف موقع تويرت :  -
اأوال : ح�شابات تعليم العربية لغري الناطقني بها.   

ثانيا : ح�شابات مهمة خلدمة الباحثني يف جمال اللغة العربية.   
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ثالثا : ح�شابات تعريفية توعوية.   

رابعا : ح�شابات متخ�ش�شة بعلم من علوم العربية.   
خام�شا : ح�شابات متخ�ش�شة بتعليم االأطفال.   

مناذج من التغريدات.  -
النقد والتحليل العام.  -

النتائج والتو�شيات.  -
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المبحث األول

 اأهمية احل�شابات الإلكرتونية التوا�شلية يف رفد اللغة العربية 

اأهمية مواقع التوا�شل الجتماعي :
تعد و�شائل االت�شال احلديثة ومواقع التوا�شل االجتماعي – يف الوقت الراهن 
– مـــن الو�شائل املجديـــة لعر�ض الثقافات باأطيافها املختلفـــة، بعد اأن اأ�شبحت من 

االأ�شلحة القوية لفر�ض الهيمنة الثقافية لالأمم .

وينبغـــي االعرتاف " بـــاأّن هناك ثقافة اأخـــرى بديلة تتكـــون االآن، وتعتمد على 
و�شائل تكنلوجية اأكرث حداثة يف جمال االت�شال واحل�شول على املعلومات واملعرفة، 
وتزحف بقوة طاردة فعل القراءة اإىل هام�ض الن�شاط اليومي، بل واإىل هام�ض احلياة 

ككل ")1( .

ولعـــل هذه الثقافـــة اجلديدة املت�شلة بالتقنيات احلديثـــة �شتغري �شكل احلياة، 
اإذ هـــي الو�شيلـــة الرئي�شة للقـــراءة ونقل االأفكـــار واملعلومات، ويـــرى فيها عديد من 
الباحثني التقنيني بديال عن القراءة الورقية ومنجزا من منجزات الثورة املعلوماتية 

الهائلة يف اأرجاء املعمورة ...)2( .

ال ريب فقد اخت�شرت تقنيات االت�شال احلديثة امل�شافات، وق�شت على فوارق 
الزمان واملكان، " و�شاعدت على ازدياد احلراك ال�شكاين والفكري والتبادل الثقايف 

)1(1 د. اأحمـــد اأبو زيد: هـــل نقول وداعا للقراءة؟ م�شتقبليات، كتاب العربي اإبريل، 2010 م 
�ض92 .

)2(1 ينظر: م�شتقبل الثورة الرقمية: نخبة من الكتاب �ض102، 108.
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بني ال�شعوب والتدفق املعلوماتي والتوا�شل مع االآخرين ")1( .  

فاالإنرتنـــت اليوم هـــي املنطقة الفكرية احلـــرة الوحيدة التـــي باالإمكان تداول 
اأي معلومـــة فيهـــا �شواء اأكانـــت نافعة اأم �شـــارة دون رقابة اأو و�شاية مـــن اأحد، ومع 
ظهـــور هذه ال�شبكة العاملية برزت ظاهرة الن�شر االلكرتوين التي ال يزيد عمرها عن 
الع�شريـــن عاما، وارتبط ظهورهـــا بالتطور الهائل يف بدايـــة الثمانينيات من القرن 
املا�شـــي، " وت�شري جميع الدالئـــل اإىل اأّن التوا�شل عن بعد، عرب الو�شيط االإلكرتوين 
�شيقلـــب مفهوم التوا�شل اللغوي الذي اعتدنا عليـــه راأ�ًشا على عقب، �شواء من حيث 
طبيعـــة العالقة  بني املر�شـــل وامل�شتقبل، اأو من حيث تنوع اأ�شكـــال التوا�شل، وات�شاع 

نطاقه، وتعدد مطالب فاعليته ")2( .

وتعد اأعوام الت�شعينات االأوىل من القرن املا�شي، هي البداية احلقيقية لظهور 
املواقع االجتماعيـــة، اأو التي ت�شمى �شبكات التوا�شل االجتماعي على االإنرتنت، فقد 
" اأ�شبحـــت االإنرتنـــت – بحـــق – نافذة االإن�شـــان على عامله ال�شاخـــب امل�شطرب، 
وو�شيطـــه اجلديـــد الذي يرى من خاللـــه واقعه ويتعامل معـــه، وميار�ض فيه عن بعد 
معظم اأن�شطته العملية والذهنية، وهي �شبكة ال�شبكات، التي تطوي الزمان واملكان، 
وحت�شـــر امل�شافـــات، وحتوي يف جوفها مئـــات االآالف من �شبكات تبـــادل املعلومات، 
�شواء كانت عاملية اأو اإقليمية اأو حملية، ... ولعل الفكرة الذهبية وراء الّنجاح املذهل 
الذي حققته االإنرتنت يف هذا الوقت الق�شري للغاية، تكمن يف اأّن التكنلوجيا ال حتقق 
اأهدافها اإال اإذا ان�شهرت يف الكيان املجتمعي، واأ�شبحت متاحة جلميع االأعمار على 

اختالف قدراتهم ..")3(.

)1(1 د. اأحمد اأبو زيد: م�شتقبليات، كتاب العربي اإبريل، 2010 م �ض 10.
)2(1 د. نبيـــل علي مو�شوع ) الطفـــل العربي وتكنلوجيا املعلومـــات (، ثقافة الطفل العربي، 

جمموعة من الكتاب: �ض230.
)3(1 ينظر: د. نبيل علي. الثقافة العربية وع�شر املعلومات. �ض73.
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وتعد هـــذه املواقع االجتماعية الركيزة االأ�شا�شية لالإعـــالم اجلديد اأو البديل، 
فهـــي تتيـــح لالأفـــراد اأو اجلماعات التوا�شل فيمـــا بينهم عرب الف�شـــاء االفرتا�شي، 
ومّكنت هذه املواقع مت�شفحيها من م�شاركة امللفات وال�شور وتبادل مقاطع الفيديو، 
وهيـــاأت مل�شتخدميها فر�ض اإن�شـــاء املدونات االإلكرتونية واإجـــراء املحادثات الفورية 
واإر�شال الر�شائل، وت�شدرت ال�شبكـــات االجتماعية هذه ثالثة مواقع هامة ورئي�شية 
هي: الفي�ض بوك، وتويرت، وموقع مقاطع الفيديو اليوتيوب. ونتيجة لتنامي وتطور هذه 

املواقع االجتماعية، فقد اأقبل عليها ما يزيد عن ثلثي م�شتخدمي �شبكة االإنرتنت.

ويف ظـــل هـــذا الواقـــع املعريف اجلديـــد اأ�شبح مـــن ال�شروري االهتمـــام باللغة 
القومية، والتخطيط النت�شارها، والعمل على ت�شهيل تعلمها وتعليمها، فهناك االآالف 
مـــن اللغات تت�شارع فيما بينها من اأجل البقاء، وتعمل على اإثبات وجودها يف ع�شر 
املعلومـــات واالنفجار املعريف، رافق ذلك ظهور م�شطلحـــات لغوية ت�شري اإىل طبيعة 
هـــذا ال�شراع اللغوي، مثـــل: الهيمنة اللغوية، االنقرا�ض اللغـــوي، الدارونية اللغوية، 

االإمربيالية اللغوية)1( .

و" ت�شـــري درا�شـــات ا�شت�شراقيـــة اإىل اأّن االألفية اجلارية �شت�شهـــد ات�شاع نطاق 
تـــداول لغـــات، واأفـــول اأخـــرى اأو اندثارهـــا، وقد يلعب عامـــل احلر�ض علـــى اللغات 
وترقيتها، وزيادة الناطقني بها، وامل�شتخدمني لها دورا بالغ االأهمية من اأجل �شمان 

دميومتها ...")2(.

و" للغـــة االأم – كمـــا هو معروف – دور مهم يف تنميـــة الفكر وا�شتيعاب العامل 
مـــن حولنا؛ لـــذا كان هناك �شق لغوي لكل من التحديـــات الرتبوية التي تواجه تربية 
ع�شر املعلومات، يف�شر ذلك االهتمام الكبري الذي توليه حاليا معظم الدول بلغاتها 

)1(1 ينظر: د. نبيل علي: الثقافة العربية وع�شر املعلومات �ض271.
)2(1 ينظر: نور الدين بليبل: االرتقاء بالعربية يف و�شائل االإعالم، كتاب االأمة، رجب 1422ه 

�شنة 21 العدد )84(.
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القومية يف اإطار تهيئة جمتمعاتها ملطالب ع�شر املعلومات ..")1(.

اأهمية التعريف بالعربية يف مواقع التوا�شل الجتماعي وح�شابات ال�شبكة :
اكت�شبـــت العربية اأهميتها كونها لغة اخلطـــاب االإلهي اخلامت، ومفتاح الر�شالة 
االإ�شالميـــة اخلالدة، فهي تتيح ملتعلميها االطالع على كـــم ح�شاري وفكري ومعريف 
هائـــل الأمة تربعت علـــى عر�ض الدنيا عدة قـــرون، وخّلفت اإرثـــا ح�شاريا �شخما يف 
خمتلـــف العلوم، وال نبالـــغ اإن قلنا: اإّن هذه الثقافة التي نعتـــز باالنتماء اإليها حتتاج 

اإىل اإعالم يغطي جوانبها املختلفة، ومن بينها اللغة ..

واللغـــة العربية – كغريهـــا من اللغات – ال بد من اأن تتعاهد بالرعاية والعناية 
واالهتمـــام والتخطيط والتقـــومي واملراجعة، فهي بحاجـــة اإىل التطوير يف الو�شائل، 
واإعـــادة النظـــر يف املناهج، واإبـــداع الو�شائل املالئمـــة؛ لتواكب م�شتجـــدات التقنية 

احلديثة، ولتكون موؤهلة للتجدد والتجديد، وا�شتيعاب املتغريات .

ومـــن االأهميـــة مبكان ح�شـــور العربيـــة وتفاعلها مـــع اأدوات التقنيـــة احلديثة 
ومنتديـــات التوا�شـــل االجتماعي وح�شابات ومواقع ال�شبكـــة العنكبوتية العاملية؛ بعد 
اأن اأ�شبحـــت ق�شيـــة النهو�ض باللغة العربية اأمـــرا ذا باٍل يـــوؤرق املفكرين واملهتمني 

واملتخ�ش�شني بالعربية، ف�شال عن املوؤ�ش�شات والدول واحلكومات .

وقـــد انربت العديد مـــن احلكومات واملوؤ�ش�شات خلدمـــة العربية باعتبارها لغة 
�شريحة وا�شعة من العرب ت�شتوطن و�شط العامل، وتعرف بح�شارتها العريقة وثقافتها 
املتميـــزة، ومل يقت�شـــر العمل من اأجل العربية على تلـــك املوؤ�ش�شات واحلكومات، بل 
وانـــربى الأجل هذا الهدف النبيل عديد االأفراد املتخ�ش�شني يف علوم العربية لن�شر 

الثقافة العربية واإبراز مظاهرها املختلفة .

)1(1 د. نبيل علي، الطفل العربي وتكنلوجيا املعلومات، ثقافة الطفل العربي، كتاب العربي، 
العدد ) 50(، اكتوبر 2002م: �ض222.
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وطبيعـــة ع�شـــر املعلومـــات يفر�ض على هذه اللغـــة ال�شريفة حتديـــات ج�شيمة 
الإثبـــات جدارتهـــا الفعلية، وقدرتهـــا على التفاعـــل احل�شاري ومواكبـــة م�شتجدات 
الع�شر، وحّقها يف اأن ت�شبح لغة عاملية؛ ذلك الأنها متتلك من اخل�شائ�ض وال�شمات 
مـــا يوؤهلها لتلعب دورا عامليا متميزا، " فقد جنحـــت العربية يف ع�شور االزدهار اأن 
تكـــون اأداة فّعالـــة لنقل املعرفة، ومن منظـــور فقه اللغة، تت�شـــم العربية بالعديد من 
اخل�شائ�ـــض اجلوهرية التي توؤكد عامليتها، ومن اأهمها: التزامها بالقاعدة الذهبية 
فيمـــا يخ�ض التو�شط والتوازن اللغوي، فاللغة العربية تمع بني كثري من خ�شائ�ض 
اللغـــات االأخرى، على م�شتـــوى جميع فروعها اللغوية: كتابـــة واأ�شواتا و�شرفا ونحوا 
ومعجمـــا، وتت�شم منظومة اللغة العربيـــة بتوازن دقيق، وتاآٍخ حم�شوب بني فروع اللغة 
املختلفـــة، ومن منظـــور معاجلة اللغـــات االإن�شانية اآليـــا بوا�شطة الكمبيوتـــر، اأثبتت 
العربيـــة - اأي�شـــا – جدارتها كلغـــة عاملية، فبف�شـــل تو�شطها اللغـــوي ي�شهل تطويع 
النماذج الربجمية امل�شممة للغة العربية لتلبية مطالب اللغات االأخرى وعلى راأ�شها 
االإجنليزيـــة، بقـــول اآخر: فـــاإّن العربية لغويـــا وحا�شوبيا، ميكن النظـــر اإليها – بلغة 
الريا�شيـــات احلديثـــة – علـــى اأّنها فئة عليـــا superset تتـــدرج يف اإطارها كثرٌي من 

اللغات االأخرى، كحالة خا�شة من هذه الفئات العليا .." )1(  .

)1(1 د. نبيل علي: الثقافة العربية وع�شر املعلومات، عامل املعرفة، 276، �ض238.
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المبحث الثاني 

ميدان الدرا�شة )موقع تويرت( وخ�شائ�س لغته التوا�شلية :

منهج الدرا�شة :
تخ�شع هـــذه الدرا�شة للقراءة التطبيقية عرب تويرت بالولـــوج مبا�شرة اإىل اأهم 
املواقـــع التي تهتـــم بخدمة اللغـــة العربيـــة تعلما وتعليمـــا، ودرا�شة ونطقـــا، وتكتفي 
هـــذه الدرا�شـــة بالتمثيل على بع�ـــض احل�شابات املتخ�ش�شة اخلادمـــة للغة العربية، 
و التعريـــف بها بح�شـــب الغر�ض من اإن�شائهـــا، واأبرز منا�شطها، وقـــد قمنا باختيار 
28 ح�شابـــا متنوعا من حيث االأهـــداف، وعدد املتابعني، وال�شريحـــة امل�شتهدفة من 
احل�شـــاب لنلقـــي نظرة عامـــة على طبيعـــة الن�شاط اللغـــوي الذي ي�شـــب يف خدمة 

العربية تعليما وتعريفا واأداء وممار�شة .

: البيئة التطبيقية: )تويرت: نظرة �شريعة( 
تتخ���ذ1هـــذه الدرا�شـــة موقع ) تويـــرت( ميدانهـــا التطبيقي، فهـــو موقع حديث 
بالن�شبـــة اإىل غـــريه، وهـــو اأحد اأهم مواقـــع التوا�شـــل االجتماعي التـــي انت�شرت يف 
ال�شنوات االأخرية عرب العامل، وحتديدا يف اأوائل عام )2006(، ولعب دورا كبريًا يف 

االأحداث ال�شيا�شية يف العديد من البلدان، ومنطقة ال�شرق االأو�شط .

وهو عبارة عن موقع توا�شل اجتماعي تفاعلي، يقدم خدمة تدوين م�شغر عرب 
تغريـــدات ت�شمـــح للمغردين باإر�شـــال ر�شائل ن�شية ق�شرية ال تتعـــدى )140( حرفًا 
للر�شالـــة الواحـــدة، وميكن اعتبارهـــا ن�شًا موجـــزًا مكثفًا لتفا�شيـــل كثرية، وميكن 

للزوار –اأي�شا - قراءتها وكتابة الردود عليها.
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طبيعة التوا�شل الجتماعي يف تويرت:
نحـــن – بـــال �شك – اإزاء نقلة نوعيـــة اأقل ما يقال عنها، اإنهـــا ثورة يف اأ�شلوب 
التوا�شـــل الـــذي اعتاده الب�شر منـــذ االأزل .. ويقود هذا بال�شـــرورة اإىل ظهور ثقافة 
جديـــدة يف التوا�شل والتعلم والتعليم تعتمد على التقنيات، وهذه الثقافة تعتمد على 
املعلومـــات ال�شريعـــة واملفيدة، وعلى هذه القيمة ينبني احلكـــم على جودة املعلومات 
مـــن عدمه، يقول اأحد الباحثـــني: " اإّن ثقافة احلا�شب االآيل هـــي يف احلقيقة ثقافة 
معلومـــات، والرتكيـــز يجـــب اأن يكون علـــى القدرة علـــى ا�شتعمال احلا�شـــب االآيل، 

واحلكم على قيمة املعلومات ولي�ض على تقنية املعلومات ...")1( .       

واأبـــرز مـــا مييز التوا�شل عـــرب تويرت اأنه يعتمـــد على الكتابـــة املح�شة اخلالية 
مـــن االنفعاالت، وهي علـــى النقي�ض من احلوار ال�شفاهي الـــذي يزخر باالنفعاالت، 
ومـــا يزال هذا النوع من التوا�شـــل يف طور التوا�شل الكتابي الذي يعد مرحلة بدائية 

وانتقالية متهد لتوا�شل اأو�شع نطاقا.

وهـــذا التوا�شل الكتابي عن بعد يعتمد على املخت�شرات، واالإكلي�شات، وال�شيغ 
اجلاهزة، وقد يوؤدي االإ�شراف يف ا�شتخدام مثل هذه املخت�شرات - مع مرور الزمن 
- اإىل �شحالة الكتابة وت�شطيحها على ح�شاب ابتداع اجلديد من االألفاظ والرتاكيب.

وقد يوؤّدي اإىل ظاهرة الت�شظي، والت�شظي: التعود على قراءة �شظايا الن�شو�ض، 
وهـــذا ُي�شعف قدرة عقـــل القارئ على التجميـــع واال�شتخال�ض، وتر�ّشـــخ لديه عادة 

القراءة املتعّجلة.

وال يخفـــى اأثـــر قلة حـــروف التغريـــدة و�شيقها علـــى التعبـــريات اللغوية، مما 
يوؤدي �شـــرورة اإىل تركيز االأفكار، وتوظيف االإيجـــاز، وحتا�شي االإطناب، وا�شتعمال 

)1(1 مو�شـــي حممـــد ال�شقـــري، كتاب العربـــي ) ح�شارة احلا�شـــوب واالإنرتنـــت (، عنوان: 
)اأطفالنا وحمو اأمية الكمبيوتر ( �ض157.
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البدائـــل اللغوية يف التعبري، وهناك اتاه تربوي نحو توظيف هذه التقنية التوا�شلية 
يف تطبيقـــات اللغة العربية، وتدريب التالميذ والطـــالب على ا�شتخدام هذه املواقع 
واحل�شابـــات لالإفادة منها يف جمـــال تنمية مهارة املحادثة والكتابـــة والقراءة، ويف 

مادة التعبري حتديدا.

اأمـــا توا�شـــل ما بعد الكتابـــة فيمتزج فيه املكتـــوب مع امل�شمـــوع، باالإ�شافة اإىل 
املرئي من ال�شور الثابتة واملتحركة، مكونا ر�شالة ات�شالية كثيفة املعلومات ..

وتتنـــوع ح�شابـــات تويـــرت بتنـــوع جمـــاالت احليـــاة ال�شيا�شيـــة واالقت�شاديـــة 
واالجتماعية والثقافية والرتبوية والعلمية والرتفيهية والفكاهية واالإخبارية، كما اأّن 
بع�ـــض تلك احل�شابات تتبع مواقع اأو جهات ر�شمية، وبع�شها االآخر م�شتقل اأو ال يتبع 
جهـــات ر�شميـــة، ومنها ح�شابات تلتـــزم العربية لغة لها، واأخرى كثـــرية تكتب باللغة 
املحكية فهي اأ�شبه باخلطاب ال�شفوي ال�شعبي... ويف املحور التايل عر�ض للح�شابات 

املخت�شة بخدمة اللغة العربية يف موقع تويرت.
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المبحث الثالث

 احل�شابات اخلادمة للغة العربية يف موقع تويرت )درا�شة ونقد(

ممـــا مييـــز التوا�شل عرب ) تويـــرت( اأنه يوفر و�شائل حديثـــة للتوا�شل عن بعد، 
وميكـــن اأن ي�شهم يف تعليم وتعلـــم اللغة االأم واللغات االأجنبية. وي�شهد واقع ح�شابات 
مواقع ال�شبكة العاملية ح�شورا ملحوظا للن�شاط اللغوي للغة العربية، وهذه احل�شابات 
تتخذ من خدمة العربية ) لغة القراآن الكرمي ( غر�شا رئي�شا لها، فتهتم هذه املواقع 
بالتعريـــف باللغة العربيـــة، واأهميتها الثقافية، والرتويج لهـــا، واالإ�شهام يف ن�شرها، 

وتعليمها .

ت�شنيف احل�شابات اخلادمة للغة العربية يف موقع تويرت:
ميكـــن اأن ن�شّنف اجلهـــات العاملة يف خدمـــة اللغة العربيـــة والتعريف بها يف 
مواقـــع التوا�شل االجتماعي اإىل �شنفني : موؤ�ش�شات بحثية واأفراد متخ�ش�شون، كما 
ميكـــن ت�شنيـــف جماالت الن�شاط اللغـــوي يف املواقع واحل�شابـــات اإىل ثالثة : مواقع 

ثقافية عامة، ومواقع متخ�ش�شة، ومواقع تعليمية تربوية.

وميكننـــا كذلـــك ت�شنيـــف املواقع من حيـــث مو�شوعاتهـــا اأو ال�شبـــب املعلن اأو 
غـــري املعلـــن وراء تاأ�شي�شهـــا اإىل ح�شابـــات متخ�ش�شة يف بع�ض فنـــون العربية مثل: 
فـــن العرو�ض والقافيـــة، النحو العربي، ال�شعـــر واالأدب ... اإ�شافة اإىل مواقع تخ�ض 
املوؤ�ش�شـــات التعليميـــة كاجلامعـــات واملعاهد البحثية، وحتتوي هـــذه احل�شابات على 
معلومات عـــن تلك املوؤ�ش�شات، والتعريف باأنظمتها، وبراجمها، وما يتوفر لديها من 
قواعـــد بيانات معلوماتية ومعرفية. وغالبا ما ُتهمـــل بع�ض املواقع من قبل اأ�شحابها 

لعدم حتديثها ويهملها الزائر لذات ال�شبب.
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عوامل م�شاعدة على جناح احل�شاب التويرتي:
ي�شتطيع اأي �شخ�ض اأن ين�شئ ح�شابه اخلا�ض يف عامل تويرت، فلي�شت ال�شعوبة 
يف اإن�شـــاء احل�شـــاب مع توفـــر التقنيـــة التفاعلية، واإمنـــا تكمن ال�شعوبـــة يف تعهده 
وتطويـــره، والعمل على ترويجه، واإقنـــاع اجلمهور بفائدته. وبعـــد ذلك ياأتي احلكم 
على جناحه وف�شله على وفق معايري معينة. ولي�ض من ال�شهل اإطالق احلكم بالنجاح 
اأو الف�شـــل علـــى احل�شابات اخلادمة للغـــة العربية يف موقع تويـــرت ، فاحلكم يتطلب 

معايري عديدة، منها :

• قيمة1املعلومة1املعرو�سة : فاملعلومات ينبغي اأن تت�شم بالدقة واملو�شوعية، 	
واأن تكـــون ذات قيمة، وتلبي حاجة املتابعني، وبعدها عن التعقيد واملبالغة 
يف عر�ـــض املعلومـــة، واأن ترتبط باأهداف اإن�شاء احل�شـــاب، واأن ُتعزى اإىل 

م�شدرها ) اأن تكون موثقة اأو معروفة امل�شدر( .

• جمه���ور1املتابعني : يتاأثر احل�شاب قبوال ورف�شا بجمهور املتابعني، فاإقبال 	
املتابعني على ح�شاب ما، من موؤ�شرات جناحه.

• التحدي���ث1واملراجعة1والتطوير : حتتـــاج معظم احل�شابات اخلادمة للغة 	
العربية يف تويرت اإىل عملية مراجعة وتقييم من فينة الأخرى، تتبعها عملية 
تغذية راجعة با�شتمرار لال�شتفـــادة من االإيجابيات وتدعيمها، والتخل�ض 
مـــن ال�شلبيـــات، وميكـــن اأن نطلق على هـــذه العمليات جمتمعـــة م�شطلح 

)التحديث ( الذي يهدف اإىل  عملية التجديد والتطوير.

• مراع���اة1طبيع���ة1التدوي���ن1يف1توي���رت : فالتدويـــن يف تويـــرت يعتمـــد علـــى 	
املعلومات املخت�شرة، وينبغي اأن تت�شف هذه املعلومات باالإيجاز واالإجمال 

املفيد غري املخل. 
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• التوا�س���ل1	 ومواق���ع1 الإنرتن���ت1 مل�ستخدم���ي1 العمري���ة1 املرحل���ة1 مراع���اة1
الجتماع���ي : فاأكـــرث م�شتخدمـــي االإنرتنـــت هـــم مـــن �شريحـــة ال�شبـــاب 
واالأطفـــال، اأما �شريحة االأطفال فتتجه غالبـــا نحو األعاب االإنرتنت، وبقلة 
يف منتديات التوا�شل االجتماعي، وت�شكل فئة ال�شباب الغالبية العظمى من 
رواد مواقع التوا�شل االجتماعي، وبالتايل يتعني على من�شئي احل�شابات يف 
في�ض بوك وتويرت وغريهما مراعاة هذه الفئة امل�شتهدفة. واإّن غياب مواقع 
عربيـــة حتاكي اأجيالنا اجلديدة، وتتعامل معهم بروح الع�شر �شيوؤدي اإىل 

تهمي�ض الدور الرتبوي واحل�شاري والرتاثي الذي تلعبه ثقافتنا العربية .

• �س���كل1واإخ���راج1املوق���ع : �شهولة ت�شفح املوقع، وح�شـــن الت�شميم، و�شهولة 	
الو�شـــول اإىل املعلومـــة، ومدى �شعـــور املت�شفح بالراحة اأثنـــاء التنقل بني 
املو�شوعـــات الفرعية، وهذا املعيار ال اأثر لـــه يف تقييم احل�شاب ب�شبب اأّن 
ح�شابات املوقع التويرتي مت�شابهة التفا�شيل، ذات قوالب جاهزة وموحدة. 

ح�شابات خادمة للغة العربية والتعريف بها :
ما تزال تربـــة اإن�شاء مواقع خادمة للغة العربية يف مراحلها االأوىل؛ ومن هنا 
كانت اأغلب تلـــك املحاوالت حمدودة، وبع�شها االآخر كان ارتاليا غري مدرو�ض، اإال 
اأنهـــا �شكلـــت يف حم�شلتها النواة التـــي انطلق منها الن�شر العربـــي االإلكرتوين الذي 

يحمل هم خدمة اللغة العربية يف مواقع التوا�شل االجتماعي.

وهـــذه املحاوالت بحد ذاتهـــا ت�شكل دفعة قوية ومهمة، مـــن �شاأنها اأن ت�شهم يف 
انت�شـــار اللغة العربية يف حميط الن�شر االلكرتوين، لكنها يف الوقت نف�شه حتتاج اإىل 
مزيد من الدرا�شة والتخطيط وتكثيـــف اجلهود واملتابعة، والعمل اجلماعي املنظم، 
ومراجعـــة وتقييـــم املراحـــل االأوىل والو�شـــول اإىل تغذية راجعة �شاملـــة ت�شتفيد من 

االإيجابيات وتنميها، وحتر�ض على تنب ال�شلبيات ومعاجلة الثغرات.
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و�شنعر�ض الأبرز احل�شابات املخ�ش�شة خلدمة اللغة العربية وعلومها، باعتبار 
الغر�ض من اإن�شائها والتعريف بها اإجماال :

اأول: ح�شابات تعليم العربية لغري الناطقني بها :
حتظـــى اللغـــة العربية مـــن الناحيـــة الدينية مبكانـــة عظيمة بني لغـــات العامل 
املختلفـــة؛ الرتباطهـــا بالديـــن االإ�شالمي اخلامت، حيـــث ت�شعى جماهـــري كبرية من 
امل�شلمـــني من العرب وغري العرب يف �شتى بقاع املعمـــورة اإىل تعلمها واإجادتها لفهم 
القـــراآن الكرمي ) اخلطاب االإلهي اخلامت للب�شرية ( والتفقه يف ال�شريعة االإ�شالمية 

ومعرفة اأحكامها.

ونظرا الأهمية موقع ال�شعوب العربية واالإ�شالمية يف و�شط العامل، وات�شاع رقعة 
املتحدثني بها يف القارات، والبعد االقت�شادي وال�شيا�شي لهذا املوقع، كونه يربط بني 
اأرجـــاء املعمورة حر�شت منظمات عديدة على تعليم اأفرادها اللغة العربية الأغرا�ض 

عديدة، اقت�شادية، و�شيا�شية ومعرفية..

لهـــذه االأ�شباب وغريها قامت موؤ�ش�شات تعليمية باإن�شاء ح�شابات خا�شة بتعليم 
العربيـــة لغـــري الناطقني بهـــا، ومن اأهـــم اأهداف هـــذه احل�شابات يف تويـــرت: تعليم 
اللغـــة العربية لغري الناطقني بها، والرتكيز على املهـــارات اللغوية االأربع: اال�شتماع، 

املحادثة، القراءة، الكتابة.

وميكن ت�شنيف اأهم احل�شابات التي ُتعنى بتعليم العربية لغري الناطقني بها يف 
) تويرت ( اإىل مواقع متخ�ش�شة ، واإىل معاهد متخ�ش�شة تابعة للجامعات:

مواقــع متخ�ش�شة: وُي�شرف عليها – عادة – اأفراد متخ�ش�شون اأو معاهد   -1
متخ�ش�شـــة بتعليم العربية لغري الناطقني بها، واأغلبها غري حكومي، ومن اأبرز تلك 

احل�شابات :
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• موقـــع العربية للجميع  @ArabicForAll : وهو برنامج غري ربحي متعدد 	
امل�شاريـــع لن�شر وت�شهيل تعليم اللغـــة العربية لغري الناطقني بها يف العامل، 
و�شعاره كمـــا ورد يف تويرت: ) نر�شم الف�شحى على كل ال�شفاه (، وي�شرف 

عليه د. عبد الرحمن الفوزان .

واأهـــم املنا�شط اللغويـــة : اإ�شدار برامـــج ون�شخ تعليمية ) �شل�شلـــة العربية بني 
يديك ( وهي عبارة عن كتب واأقرا�ض ممغنطة ) �شيديهات ( لتعليم العربية، ومنها 
كتيب )حروف العربية بني يديك (، اإ�شافة اإىل عقد دورات تدريبية عن بعد ملعلمي 
العربيـــة لغري الناطقني بها وتعريفهم بالنظريات احلديثة يف تعليم اللغة لغري اأهلها 
اعتمـــادا على املناهج اللغوية املقارنة وغريها، وتعقـــد العربية للجميع ) 12 ( دورة 

تدريبية �شنويا، يتدرب فيها قرابة )400 ( معلم.

واالإ�شـــراف على درو�ض يف تعليـــم اأ�شوات العربية لغري الناطقني بها عن طريق 
اإ�شـــدار اأقرا�ض مدجمة ) �شيديهـــات ا�شتماع (، وامل�شاركة باإ�شـــدارات تعليمية يف 

املعار�ض الدولية للكتاب. 

معاهــد متخ�ش�شــة: وتكـــون تابعة للجامعـــات احلكوميـــة، اإذ ت�شتقبل هذه   -2
اجلامعـــات �شنويـــا اأعدادا كبرية من الوافدين غري العـــرب الذين هم بحاجة ما�شة 
لتعلـــم العربية من اأجل اإكمال حت�شيلهم الدرا�شي يف هذه اجلامعات، وتخ�شع هذه 
املعاهد ملناهج متخ�ش�شة يف تعليم العربية لغري الناطقني بها، وقد كان للعديد من 

هذه املعاهد ح�شابات على تويرت نذكر منها على �شبيل املثال :
• باملدينـــة	 االإ�شالميـــة  للجامعـــة  التابـــع  العربيـــة  اللغـــة  تعليـــم   معهـــد 

 @iu_m3had: وهو ح�شاب تعريفي باملعهد، واأخباره، ومنا�شطه املختلفة.
•  معهـــد تعليـــم العربية التابـــع جلامعة االإمـــام حممد بن �شعـــود بالريا�ض	

 @udoal33: حتـــت اإ�شراف ق�شم علم اللغة التطبيقي الذي يعنى مبناهج 
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
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• 	Arabicte-@  معهـــد تعليم العربية التابع جلامعة االأمـــرية نورة بالريا�ض
aching: وهـــو خا�ض بتعليـــم العربية للناطقات بغريهـــا ) يخت�ض بتعليم 

الن�شاء (.

ثانيا: ح�شابات خدمة الباحثني يف جمال اللغة العربية :
• ل�شان العرب @Lisan_Alarab: ح�شاب يهتم بر�شد الفوائد من املعاجم 	

وكتب اللغة، ومقره الكويت.

• جممع اللغـــة االفرتا�شي @1:1almajma3وهو جممـــع تفاعلي ي�شبه حلقة 	
نقا�ض مفتوحة على مدار ال�شاعة ي�شارك فيها اأبناء العربية من كل مكان، 
جـــاء يف ر�شالته اأنه: جممع لغوي تفاعلي للغة العربية، ويهتم بخدمة اللغة 

العربية واأ�شاليبها ولهجاتها الف�شيحة، ومقره املدينة املنورة.

واأهداف هذا املجمع -كما جاء يف مدونته- هي: 
 ن�شر الوعي اللغوي وتربية ذائقة لغوية �شليمة.1. 
 تقريب الف�شحى وحماربة التلوث اللغوي.2. 
 خدمة الن�شو�ض اللغوية وحتليل مناذج منها.3. 
 جمع اللهجات العربية املعا�شرة وتقريبها من الف�شحى.4. 
 جمع فوائت املعاجم القدمية وا�شتخراج �شيء منها من ف�شيح اللهجات. 5. 
 درا�شـــة مراحل منو املفردة االأ�شيلة اجلذور ومـــا طراأ عليها حتى و�شلت 6. 

اإىل حالتها الراهنة.
 ربـــط اللهجـــات املعا�شرة ل�شعـــوب االأمة العربيـــة كلها باملـــوروث اللغوي 7. 

القدمي والك�شف عمـــا طراأ عليها من تغريات فر�شتها البيئات احلديثة اأو 
االحتكاك باالأمم وال�شعوب االأخرى.

 البحث يف اأ�شول الكلمات الدخيلة على اللهجات العربية احلديثة وعوامل 8. 
اإدراجها.
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 حماولـــة تعريب ما مل يعرب من امل�شطلحات احلديثة وخ�شو�شًا ما �شاع 9. 
بني االأجيال املتاأخرة من و�شائل التقنية احلديثة. 

 تقدمي ا�شت�شارات لغوية و�شرفية ونحوية وعرو�شية .01. 
اقرتاح مو�شوعات لطالب الدرا�شات العليا.. 11

• جممع اللغـــة العربية على ال�شبكة العامليـــة @m-a-arabia.com:  ح�شاب 	
ُيعنى بخدمة اللغـــة العربية وعلومها بحثا وحتقيقا وتعليما ون�شرا وتاوبا 
مـــع متطلبـــات الع�شر الرقمـــي ال�شبكي، ومقـــره مكة املكرمـــة، ومن اأهم 
اأعماله: حتميل كتب مهمـــة يف اللغة العربية والنحو، فوائد لغوية ونحوية، 
م�شائـــل يف اللغـــة والنحو، وت�شـــدر عنه جملة حمكمة تهتـــم ببحوث اللغة 

العربية.

• املدونة العربيـــة @1kacstac:يهتم بتدوين مفردات اللغة العربية اعتمادا 	
علـــى ن�شو�ض اإلكرتونية ُجمعـــت لغر�ض درا�شة اللغـــة وحو�شبتها، وحتوي 
اأكـــرث مـــن 700 مليون كلمـــة بدءا مـــن الع�شـــر اجلاهلي وحتـــى ع�شرنا 

احلايل، ومقرها الريا�ض.

• ال�شليقة العربيـــة @alsabaafares: من �شمن الربامج التطبيقية لطالب 	
املدار�ض واجلامعات، ويخت�ض بالتعريف بقواعد وقوانني ال�شليقة العربية.

ثالثا: ح�شابات تعريفية توعوية :
وتهدف اإىل التعريف باللغة العربية وعر�ض خ�شائ�شها، والعمل على النهو�ض 

بها، ومن اأهم احل�شابات التي اهتمت بهذا اجلانب:

• العربيـــة اأوال Arabic_first @: وهـــو عبـــارة عـــن حملة تطوعيـــة توعوية 	
باأهمية احلفاظ على اللغة االأم، واإحياء اللغة العربية يف املجاالت العلمية،  

ومقره الريا�ض.
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• 	1kaical1@ خدمة اللغة العربية
وهو ح�شاب لالأخبار والفعاليات اخلا�شة مبركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
الدويل خلدمة اللغة العربية، ومن �شمن اأهدافه الرئي�شة: حتقيق اأمن اللغة العربية، 

ومقره الريا�ض.

ومن اأ�شهر مواقع التعريف باللغة العربية، والذي يزيد متابعوه عن 100 األف متابع:
• لنتعلـــم الف�شحـــى @1:1arabictermsح�شـــاب ُيعنـــى بالتعريـــف بالعربية 	

وعلومها.

رابعا: ح�شابات متخ�ش�شة بعلم من علوم العربية :
اأن�شئت هذه احل�شابات خلدمة جمال اأو اأكرث من جماالت وفنون اللغة العربية، 
كعلـــم النحو العربي، اأو ال�شرف واملوازين، اأو العرو�ض، اأو ال�شعر والقافية .. ويغلب 
علـــى هـــذه احل�شابات طابعهـــا الفردي، فيقـــوم باإن�شائها اأفـــراد متخ�ش�شون بهذا 

الفن، ومن تلك احل�شابات:
• قطوف البالغة العربية @1:1q6uf2ح�شاب يخت�ض بدر�ض البالغة العربية 	

) بالغة القراآن وال�شنة واأدباء العربية ومفكريها على خمتلف الع�شور (. 

• الل�شانيـــات  linguistics_AR@: ح�شـــاب فـــردي يحـــوي مقتطفـــات من 	
الل�شانيات.

•  لغـــة القراآن @1:1t3lm_arabح�شاب يخت�ض ب�شـــرح الغريب من االألفاظ 	
املوجودة يف اللغة الف�شحى. 

• النحو العربي haaa1100@ : ح�شاب يخت�ض مب�شائل نحوية و�شرفية.	

• ميـــزان ال�شعـــر  @al_meezan_1:1ح�شاب يخت�ض بدرا�شـــة اأوزان ال�شعر 	
العربي.
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• اخلـــط العربـــي @Calligraphy_A : ح�شاب يهتم بفنـــون اخلط العربي 	
وقواعده وكل ما يتعلق به.

وهنـــاك ح�شابات تويرتيـــة ت�شب يف جماالت اللغة العربيـــة، وتتخذ من اأعالم 
العربية ا�شما لها ونذكر اأ�شهرها:

• املتنبـــي almotanabby@: ح�شـــاب يخت�ـــض ب�شاعـــر العربيـــة املتنبـــي، 	
ومقتطفات من حكمه ال�شعرية وفل�شفته يف احلياة.

• اخلليل بن اأحمد AL-frahidial@: ح�شاب يخت�ض بعامل العربية واأ�شتاذ 	
ع�شره اخلليل بن اأحمد، وقب�ض من حكمه وعلومه.

• �شيبويـــه @C_baweeh: ) اإمام النحاة و�شاحب الكتاب ( ح�شاب يهدف 	
اإىل اإنعا�ض اللغة وعالجها يف األ�شنة العرب.

خام�شا: ح�شابات متخ�ش�شة بتعليم الأطفال:
توجـــه اأغلب مواقع التوا�شـــل االجتماعي ن�شاطها لفئـــات عمرية خا�شة ال تقل 
عـــن 18 �شنـــة، وال تخت�ض بفئات عمرية اأقـــل من ذلك، وغاية بع�ـــض املواقع املعنية 
بالطفولـــة يف تويرت توجيه االإر�شاد لالأ�شـــرة اأو العائلة كونها احل�شن االأول للطفولة، 
وُيعنى بع�شها بكتب االأطفال وق�ش�شهم، اأو التعريف بريا�ض االأطفال اأو املوؤ�ش�شات 

التعليمية اخلا�شة بهم، ومن تلك احل�شابات:
• برنامـــج الـــوايف @1:11alwafiprogramوُيعنى بتعليم اللغة العربية والعلوم 	

ال�شرعيـــة لطـــالب املدار�ض العامليـــة بالريا�ض، ون�شر مناهـــج وتطبيقات 
خا�شة بتعليم االأطفال.

• احتـــاد ريا�ض االأطفال @1:1KIDS_SAح�شاب1تطوعي موجود على تويرت1	
للفـــت االهتمام �شعبيا نحـــو ريا�ض االأطفـــال ال�شعودية لالأهـــل واالأطفال 

واإدارات الرو�شات.
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•  كتـــب االأطفال @_1:1Books4kidsح�شاب اإعالين يلبي حاجة الطفل من 	
الكتب التعليمية والق�ش�شية بنظرة اأخالقية اإ�شالمية.

• مركز تنميـــة الطفولـــة @1:1childhood2ح�شاب دعائـــي اإر�شادي تربوي 	
يعنى برعاية الطفولة، ومقره بالريا�ض.

• الطفـــل القارئ @1:1TheReaderChildح�شاب ُيعنى بن�شر ثقافة القراءة 	
لدى االأطفال، ومقره جدة.

• مركـــز تطبيقـــات الطفولـــة @1:1KidsAppSaمركز متخ�ش�ـــض يف بناء 	
وبرجمـــة التطبيقات التفاعليـــة لالأطفال على االأجهـــزة الذكية وامل�شاريع 

التعليمية باللغتني ) العربية واالإجنليزية (، ومقره الريا�ض.

• �شركة الطفل العربـــي ChildCareKSA@: ح�شاب خا�ض ب�شركة الطفل 	
العربـــي الرائدة يف التدريـــب والتاأهيل واال�شت�شـــارات و�شمان اجلودة يف 

حماية الطفل والتعليم املبكر.

مناذج من التغريدات :
نـــورد هنا مناذج من التغريدات الواردة يف بع�ض احل�شابات التي ذكرناها اآنفا 
للوقـــوف على اأهم املنا�شط واملو�شوعات التـــي تتناولها هذه احل�شابات، واأغلب هذه 
التغريدات ت�شتمل على روابط م�شاحبة الإثراء التغريدة اأو تو�شيح فكرتها اأو لعر�ض 

مو�شوع مت�شع:

ح�شاب العربية للجميع :
اللغـــة العربية �شهلة متى ما در�شـــت ب�شكل �شحيح، وا�شتملت على عنا�شر . 1

التعليـــم االأ�شا�شية ) املنهج اجلّيـــد، املعّلم املتدّرب، الطالب املهتم، البيئة 
املنا�شبة (
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قبل اأن تبداأ يف تعلم اللغة الثانية يجب اأن تنتبه لق�شيتني رئي�شيتني: افهم . 2
ذاتك، وار�شم م�شارك التعليمي 

) twitter.com/tzsUX3h89w امل�شدر: كيف نتعلم لغة ثانية (

   ح�شاب  جممع اللغة العربية الفرتا�شي:
    ندوة ال�شهر:

االنحراف ال�شوتي قد يوؤثر يف الر�شم، والر�شم قد يوؤدي اإىل انحراف �شوتي.

    بع�س املداخالت من قبل املتابعني:
• االنحراف يف نطق الكلمة �شببه جهل املعنى وعامية الناطق، ويتعدى ذلك 	

اإىل اعوجاج كتابته وحتريف �شحيحها.

• مـــن اأمثلـــة الر�شم الـــذي اأّدى اإىل انحراف �شوتـــي : اأُْمُلـــْج وال�شحيح يف 	
ر�شمها ونطقها -كما ذكر اجلا�شر- : اأمُّ ُلّج.

   ح�شاب لنتعلم الف�شحى:
يظن البع�ـــض اأن )اأجه�َض بالبكاء( اأي انفجر باكًيا، اأو بكى بن�شيج، بينما . 1

ال�شحيح اأنه: تهّياأ وهمَّ بالبكاء.

يظن البع�ض اأن)الغانية( تعني املراأة الفا�شقة، بينما يف اللغة: الغانية هي . 2
املراأة اجلميلة التي ا�شتغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة.

ح�شاب قطوف البالغة العربية:
يف قولـــه تعاىل: )ربنا فاغفر لنا ذنوبنـــا وكفر عنا �شيئاتنا( جند اأن لفظ . 1

) املغفرة ( ياأتي مع الذنوب ويت�شمن الوقاية واحلفظ ، ولفظ )التكفري( 
ياأتـــي مـــع ال�شيئـــات ويت�شمـــن ال�شـــرت واالإزالة، ويـــراد بالذنـــوب الكبائر 
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وبال�شيئـــات ال�شغائر ، وهـــذا التوافق مطرد يف �شائـــر القراآن ( . مدارج 
ال�شالكني بت�شرف (.

ح�شاب لغة القراآن:
الزرابي: ما ُب�ِشط للجلو�ض عليه.. كقوله تعاىل :" وزرابّي مبثوثة ".. الغا�شية )16(

ح�شح�ـــض: اأي ظهر وبان بعد خفاء.. كقوله تعاىل :" قالت امراأة العزيز االآن 
ح�شح�ض احلق " يو�شف ) 51(.

ح�شاب اخلط العربي:
pic.twitter.com/w4WO26cn :كيفية معرفة نوع اخلط و التمييز بني اخلطوط

ح�شاب �شيبويه:
من االأخطاء ال�شائعة جمع ) مدير ( على ) مدراء ( وال�شواب ) مديرون (. . 1
كان �شيبويه كثرًيا ما ين�شد : . 2

اإذا بّل من داٍء به ظن اأنه   ...  جنا ، وبه الداُء الذى هو قاتله
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ح�شاب مركز تنمية الطفولة:
تلعثـــم الطفـــل اأو خطوؤه يف نطـــق الكلمات لي�ـــض جمااًل للت�شليـــة والدعابة . 1

خا�شة عند االإكثار من ذلك ، مما ي�شخم امل�شكلة مبرور االأيام .
ال�شـــور التي ير�شمها الطفل يف ذهنه عن نف�شـــه هي اإحدى نتائج الكالم . 2

الذي ي�شمعه.

ح�شاب مركز تطبيقات الطفولة:
 ي�شتمتع الطفل باللعب ويح�شن نطقه للكلمات باللغة العربية واالجنليزية.1. 

اربط بني االأ�شكال املتماثلة وتعلم كيف تنطقها بالعربية واالجنليزية.. 2
�شحيـــح اأن االألعـــاب للت�شلية لكن ممكن تكون تعليميـــة وفيها متعة وفائدة . 3

وتعلم!

�شركة الطفل العربي: 
األعـــاب الفيديـــو لهـــا اإيجابيـــات و�شلبيـــات. ال تت�شرعو يف احلكـــم اإال بعد . 1

التحقـــق من �شحة املعلومة. هنـــاك البع�ض يقول اإنها تـــوؤدي للغباء وهذا 
غري �شحيح.
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ملحق
جدول للح�شابات اخلادمة للغة العربية يف موقع تويرت:

عدد املتابعنيتاريخ اإن�شائهنوعهاحل�شابم
1Ara-@  موقع العربية للجميع 

bicForAll1137فرباير 2010تعليم: لغري الناطقني

معهد تعليم اللغة ج االإ�شالمية @2
iu_m3had400ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعليم: لغري الناطقني

معهد تعليم العربية ج االإمام 3
@udoal33  حممد بن �شعود

تعليم: لغري 
163ـــــــــــــــــــــــــــــــــالناطقني

معهد تعليم العربية ج االأمرية 4
Arabicteaching@ 328ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعليم: لغري الناطقنينورة

5Lisan_@ موقع ل�شان العرب
Alarab60000يناير 2012متعليم: لغري الناطقني

جممع اللغة االفرتا�شي @6
almajma340000يونيو 2012معامة: خدمة الباحثني

جممع اللغة العربية على ال�شبكة 7
m-a-arabia.com@ 13000يوليو 2012معامة: خدمة الباحثنيالعاملية

8kacstac@ 3000يناير 2012معامة: خدمة الباحثنياملدونة العربية
9alsabaafares@ 5000اإبريل 2010معامة: خدمة الباحثنيال�شليقة العربية

10@ Arabic_first 505ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعريفيةالعربية اأوال
11kaical1@ 3000ـــــــــــــــــــــــــــــــتعريفيةخدمة اللغة العربية
12arabicterms@ 124000مار�ض 2010متعريفيةلنتعلم الف�شحى
13q6uf2@ 25000يناير 2012معلمية متخ�ش�شةقطوف البالغة العربية
14@linguistics_AR  3000مايو 2012معلمية متخ�ش�شةالل�شانيات
15t3lm_arab@ 5174فرباير 2012معلمية متخ�ش�شةلغة القراآن
16  @haaa1100 14000مار�ض 2012معلمية متخ�ش�شةالنحو العربي
17_al_meezan@  33ــــــــــــــــــــــــــــــعلمية متخ�ش�شةميزان ال�شعر
18@Calligraphy_A 1409اإبريل 2012معلمية متخ�ش�شةاخلط العربي
19@almotanabby 510000يونيو 2010معلمية متخ�ش�شةاملتنبي
20@AL-frahidial 11000ــــــــــــــــــــــــــــــــعلمية متخ�ش�شةاخلليل بن اأحمد
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عدد املتابعنيتاريخ اإن�شائهنوعهاحل�شابم
21C_baweeh@ 1053ــــــــــــــــــــــــــــــــعلمية متخ�ش�شة�شيبويه
22 alwafiprogram@ 255ــــــــــــــــــــــــــــــــتعليم اأطفالبرنامج الوايف
23KIDS_SA@ 3000اأكتوبر 2011متعليم اأطفالاحتاد ريا�ض االأطفال
24Books4kids_@ 2900ــــــــــــــــــــــــــــــــــتعليم اأطفالكتب االأطفال
25childhood2@ 10000فرباير 2011متعليم اأطفالمركز تنمية الطفولة
26TheReaderChild@ 5000ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعليم اأطفالالطفل القارئ
مركز تطبيقات الطفولة @27

KidsAppSa1250ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعليم اأطفال
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قراءة يف اجلدول:
يت�شح من خالل قراءة اجلدول ال�شابق عدد من امللحوظات:

• اأّن ح�شابـــات تويـــرت تتفاوت من حيث عدد املتابعـــني، فبينما حتظى بع�ض 	
املواقـــع بجمهـــور عري�ض من املتابعني قـــد ي�شل اإىل اأكرث مـــن خم�شمائة 
األـــف متابع كح�شاب ) املتنبي ( �شاعر العربية، هناك بع�ض احل�شابات ال 
تتجاوز املئات، بل الع�شرات من املتابعني، ولي�شت الكرثة دليال على جناح 

احل�شاب، كما اأّن قلة املتابعني ال يعد دليال على ف�شله.

• تتفـــاوت احل�شابات يف تاريخ اإن�شائهـــا، فموقع تويرت حديث عهد من حيث 	
ن�شاأتـــه عام 2006م، ويظهر اأّن احل�شابات العربية بداأت ت�شطع يف �شمائه 
منـــذ بدايـــات 2010م، اأي: بعـــد اأربع �شنوات مـــن اإن�شائـــه، وازداد اإن�شاء 
احل�شابـــات العربية يف موقع تويرت يف االأعوام الالحقة، ويبدو اأّن الن�شاط 

اللغوي يف خدمة العربية قد ازدهر يف عام 2012م وما بعده.

• علـــى الرغم مـــن االأهمية البالغـــة يف اإعطـــاء م�شاحات تربويـــة وتعليمية 	
الأجيـــال امل�شتقبل، وعامل الطفولـــة اإال اأّن املالحظ انخفا�ض عدد املتابعني 
للح�شابـــات التي تهتم بتعليم الطفولـــة، والتي تزود اأولياء االأمور واملعلمني 
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بالتوجيهـــات الرتبويـــة والتطبيقـــات والربامج واملناهـــج التعليمية، وعلى 
�شبيل املثال فح�شاب ) برنامج الوايف ( على الرغم من اأهميته اإال اأّن عدد 
املتابعـــني ال يعك�ـــض قيمة هذا احل�شـــاب، حيث ال يزيد عـــدد املتابعني عن 
الثالثمائـــة متابع، ورمبا تعـــود قلة املتابعني الأ�شباب اإداريـــة واإعالمية، اأو 
اإىل طبيعـــة موقع تويرت الذي يعتمد على ال�شريحة ال�شابة واملثقفة، ويركز 

على اجلوانب ال�شيا�شية اأكرث من غريها.

• العّينات امل�شتخدمـــة للتمثيل من احل�شابات عبارة عـــن عّينات ع�شوائية، 	
راعينـــا فيها اأن تكون متنوعة، تعك�ض خمتلـــف التخ�ش�شات وحتقق مبداأ 

التنوع يف اأهدافها وبراجمها.

نقد تعليم العربية لغري الناطقني بها:
ي�شـــج املتعربـــون اليوم مـــن �شعوبـــة العربية الف�شحـــى، ومع تطـــور التقنيات 
احلديثـــة، تطـــورت و�شائل التعليم عـــن ذي قبل بدخـــول هذه التقنيـــات والو�شائط 
احلا�شوبية كل املجاالت ومن �شمنها جمال التعليم، وينبغي حل�شابات تعليم العربية 

لغري الناطقني بها مراعاة االأمور االآتية:

• معرفـــة منظومة تعليم العربية لغري الناطقني بهـــا واملعتمدة على: دافعية 	
التعليم، طريقة التعليم، وم�شادر التعليم، ودور املعلم، و�شن التعليم.

• مراعـــاة اختالف طبيعة املتعلمني الناطقني بغـــري العربية ومعرفة الدافع 	
اإىل معرفـــة العربية الإعطـــاء املنهج املنا�شب لكل فئـــة خا�شة، فهناك من 
يكـــون دافعه ديني بحت يتمثل بتعلم لغة القراآن الكرمي ودرا�شتها، وهناك 

دوافع �شيا�شية اأو تارية ونحو ذلك.

• كان التعليم قدميا يعتمد على التعليم املبا�شر متمثال يف وجود بيئة طبيعية 	
تقوم علـــى م�شاكنة ومعاي�شة اأهل اللغة من العـــرب الف�شحاء، ومالحظة 
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عنا�شـــر العملية الكالمية جميعها )1( ، وميكن خلق تلك البيئة با�شتخدام 
التقنيـــات يف املجتمـــع اخلائلـــي، واال�شتفادة مـــن و�شائل االت�شـــال لتلقي 

اللغة، وحتقيق املهارات اللغوية االأربع.

• للعربيـــة م�شتويات متعـــددة ومقا�شد خمتلفة ينبغـــي مراعاتها عند تعليم 	
العربيـــة لغري الناطقـــني بها، واختيار الربامج اخلا�شـــة بكل م�شتوى على 
حدتـــه، والتي تلبي حاجـــة املتعلمـــني ودوافعهم، مع االأخذ بعـــني االعتبار  
التب�شيط واالختـــزال يف مكانز اللغات بعامة؛ كـــي ت�شهل الرتجمة وي�شهل 

ل واالإفهام)2(.  التوا�شُ

• االهتمام بتنمية املهارات اللغوية االأربع ) اال�شتماع، واملحادثة، والقراءة، 	
والكتابة (، وو�شع مناهج خا�شة حتقق هذه املهارات، وو�شع ا�شرتاتيجيات 
حتقـــق العربيـــة التداولية اأو التوا�شلية بح�شب املق�شـــد من تعليم العربية 

والفئة امل�شتهدفة من التعليم.

• بع�ض احل�شابات اخلا�شـــة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها التابعة 	
للجامعـــات عبارة عن ح�شابـــات تعريفية لهذه املعاهـــد، وتت�شمن جداول 

درا�شية واإعالنات واأخبار املعهد، ومتابعوها عددهم حمدود.

النقد والتحليل العام:
• لي�ـــض عـــدد املتابعني هو املعيار الوحيد لنجاح املوقـــع يف تويرت اأو غريه من 	

مواقع التوا�شل االجتماعـــي، فهناك عدة معايري اأخرى منها: الهدف من 
اإن�شـــاء احل�شاب اأو املوقع، ومـــدى حتقيق هذا الهدف، ور�شا املتابعني عن 

)1(1 ينظـــر : د. االأقط�ـــض عبد احلميد، تعليـــم اللغة العربية لغري الناطقـــني بها، حما�شرة 
األقاها يف جامعة مااليا، ماليزيا، 2013م.

)2(1 ينظر : املرجع ال�شابق .
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حتقيـــق نتائج هـــذه االأهداف، وهـــو االأمر الذي يقا�ض عـــادة مبدى تكرار 
الزيارة لذلك املوقع.

• وّفـــرت مواقع تعليـــم اللغة العربية كثـــريا  من املعلومـــات املتناثرة التي ال 	
تنتظـــم  - يف اأغلـــب االأحيـــان – يف �شلك واحد، مما يرتتـــب عليه �شعوبة 

البحث عن املعلومة.

• حمدودية املعلومة يف تويرت، اإذ تتمثل بتغريدة ال يزيد عدد حروف كلماتها 	
عـــن ) 140( حرفا، ممـــا يدفع ببع�ـــض املغردين اإىل ت�شتيـــت املعلومة اأو 
الفائدة اللغوية اإىل اأكـــرث من تغريدة، وموا�شلة احلوار اأو النقا�ض العلمي 
عـــرب عدة تغريـــدات، وتدفـــع �شيـــق امل�شاحـــة التحاورية يف تويـــرت اأغلب 
املغرديـــن اإىل ت�شمـــني تغريداتهم روابـــط ترثي املو�شـــوع اأو حتوي املادة 

املراد عر�شها اأو ترويجها.

• اأغلب احل�شابات التي اأن�شئت خلدمة اللغة العربية وعلومها اتخذت املوقع 	
اأو احل�شـــاب التويـــرتي من اأجل التعريـــف باملوؤ�ش�شة اأو امل�شـــروع، وعر�ض 
املنا�شـــط املختلفة لهذا امل�شروع، وبع�شها يقت�شـــر على اإعطاء مقتطفات 
وفوائد لغوية مبت�شرة وغري منظمة، تفتقد الت�شل�شل واملنهجية، اأو تقت�شر 

على روابط.

• افتقـــاد حتديث احل�شاب وتطويره: فمعظم هـــذه احل�شابات تريبية، وغري 	
مدرو�شة، وتفتقد لعملية املراجعة والتحديث والتطوير، اإ�شافة اإىل اأّن معظم 
املوؤ�ش�شـــات تتعامل مع االإنرتنت كو�شيلـــة ح�شول على املعلومات دون اإثرائها 
باملعلومـــات، فنجد املوؤ�ش�شة تن�شئ لها �شفحة ال يتم حتديثها اأو تطويرها اإال 
فيمـــا نـــدر، ويقت�شر الهدف مـــن ال�شفحة - اإىل درجة مـــا - على التعريف 

باملوؤ�ش�شة دون الرتكيز على املردود الذي قد يتحقق من وراء ال�شفحة.
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• يفرت�ـــض مـــن احل�شابات الفرديـــة اخلادمة للغـــة العربية اأن تكـــون تابعة 	
الأفـــراد متخ�ش�شني يف املجال اأو الفرع من فروع العربية الذي يعر�شونه، 

ملمني بقواعد ذلك العلم، م�شتوعبني ملادته.

• اأغلـــب املواقـــع العربية تقدم خدمـــات متوا�شعة ملت�شفحيهـــا، تقت�شر يف 	
كثـــري من االأحيان على املعلومة، وي�شود هذه بع�ض هذه املواقع االزدواجية 
والتكـــرار يف احل�شابـــات املتخ�ش�شة بفرع من فـــروع العربية، فبع�شها ال 
يعدو كونه ن�شخة مكررة ال تختلف عن ح�شابات اأخرى، كالنحو العربي، اأو 
ميـــزان ال�شعر، اأو البالغة .. وهذا يـــوؤدي اإىل ت�شتيت اجلهود، وحمدودية 

النتائج.

• هنـــاك ح�شابات تخ�ش�شيـــة يف اللغة العربية، تن�شـــب اإىل فروع العربية، 	
لكنهـــا تخـــرج عـــن جمالهـــا التخ�ش�شـــي اإىل اأغرا�ض اأخـــرى اجتماعية 
و�شيا�شية، وخواطر ال عالقة لها مب�شماها التخ�ش�شي، وغالبا تفتقد تلك 

احل�شابات للمنهجية، وتكون ح�شابات فردية. 

• فن اخلطوط العربية من اأكرث الفنون العربية ت�شررا من التقنية احلديثة، 	
فقـــد اأثـــرت هـــذه التقنية علـــى اأ�شالـــة الفـــن اليـــدوي، واأدى اإىل اختفاء 
اخلّطاطـــني، و�شارت االآلة احلا�شوبيـــة تنوب هذا اخلّطاط لتكتب وتر�شم 
وُتبدع وتخطط، واقت�شرت ح�شابات اخلط العربي يف موقع تويرت واملواقع 

االأخرى على العر�ض املتحفي للخط العربي.

• تعتمـــد احل�شابـــات الناجحة يف موقع تويرت على مـــدى تفاعل املتابعني مع 	
مـــواد واأفكار وفقـــرات احل�شاب املعنـــي بالعربية، ومدى جديـــة املنا�شط 
املوجـــودة يف احل�شـــاب وفاعليتها، ومن تلك احل�شابـــات الناجحة ح�شاب 
) جممع اللغـــة العربية االفرتا�شي ( الذي ُيبذل فيه جهد كبري يف درا�شة 
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ق�شايـــا لغويـــة ويتبنى مناق�شات علمية ر�شينة يف هـــذا اجلانب على مدار 
اليـــوم، اإ�شافة اإىل ما يتبع هذه املنا�شط مـــن تفاعل وحيوية وحركة لغوية 
م�شتمـــرة، ومناق�شـــة بع�ض الكلمـــات امل�شتعملة يف الواقـــع اللهجي، ومدى 
قربها من الف�شحى،  ومن منا�شطه االأخرى: م�شاألة اليوم، ندوة ال�شهر.. 
باالإ�شافة اإىل قراراته يف التعريب واالأ�شاليب وامل�شطلحات وقد بلغت اإىل 
almajma3. :اليـــوم خم�شة ع�شر قرارا، وهـــي مف�شلة يف مدونة املجمـــع

blogspot.com

وبنظـــرة �شريعة على جمموعة مـــن احل�شابات اخلادمة للغة العربية على موقع 
تويرت ن�شتطيع اخلروج بالنتائج االآتية:

• ما زالـــت التطبيقات الربجميـــة اخلادمة للغة العربية حمـــدودة النطاق، 	
وحمـــدودة االنت�شـــار، حلداثة تربة موقـــع تويرت، فاأقـــدم ح�شابات اللغة 
العربيـــة ال يزيد عمره عن �شنوات معدودة قد ال تتجـــاوز االأربع، وبالتايل 
فـــاإّن �شعف قاعدة امل�شتخدم العربي تعل مـــن وجود ال�شفحات العربية 

غري جمد.

• اأغلب هذه احل�شابات تقت�شر على معلومات تعريفية اأو مقتطفات مبعرثة 	
ال رابـــط بينها، وبع�شها يفتقـــر اإىل املنهجية، وبع�شهـــا االآخر يحتاج اإىل 
الرتويج لـــه والتعريف باأهمية منا�شطه، وهذه احل�شابات بحاجة م�شتمرة 

اإىل تطوير واإ�شراف ومتابعة.

• معظـــم هذه احل�شابات تريبية، وتخ�شع للتطوير والتحديث، وبع�شها ذو 	
طابع فردي، وبع�شها االآخر ذو طابع جماعي موؤ�ش�شاتي.

• يالحـــظ اأّن معظـــم من�شئـــي احل�شابـــات يف تويـــرت ينتمـــون اإىل البلـــدان 	
اخلليجيـــة، وعلى االأخ�ض اململكة العربيـــة ال�شعودية، ولعل ذلك يعود اإىل 
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اال�شتقـــرار ال�شيا�شي، وال�شيا�شة االإعالمية التي تدعم تلك املواقع، وتروج 
لها.

املعاجلات والتو�شيات:
• املعلومات املركزة املخت�شرة: تتطلب حمدودية امل�شاحة املحددة للتوا�شل 	

عـــرب تويرت معلومـــات ذات طبيعـــة وا�شحـــة ومركزة، وعر�شهـــا بطريقة 
م�شوقة، واإعطـــاء املعلومة اللغوية عرب جرعات جمملـــة مركزة، واالبتعاد 
عن التفا�شيل اململة والتطويل يف ال�شرح، ففي ظل هذا الو�شيط االلكرتوين 

�شنقراأ ونن�شت اأكرث، ونتحدث ونكتب ب�شورة اأقل.

• يتطلـــب االأمر تغيري مفاهيـــم واأ�شاليب التن�شئـــة االجتماعية منذ املراحل 	
العمريـــة املبكرة للطفولة، انطالقا مـــن القول املاأثور: ) رّبوا اأوالدكم على 
غري ما رباكم به اآباوؤكم فاإنهم خلقوا لزماٍن غري زمانكم ()1(، وقد يحتاج 
االأمـــر اإىل اإعادة النظـــر يف املناهج التعليمية والو�شائـــل الرتبوية وربطها 

بالتقنيات احلديثة.

• اإن�شاء �شبكة للتن�شيق ومتابعـــة جميع املخت�شني بعلوم العربية واال�شتفادة 	
من الر�شائل العلمية، وتبادل املعلومات واخلربات. 

• تدريـــب الطلبـــة يف خمتلف مراحلهـــم العمرية على املهـــارات احلا�شوبية 	
والبحـــث املعريف عرب الو�شائـــط االإلكرتونية، وربطهـــم ب�شبكة املعلومات، 
وتنميـــة مهـــارات التوا�شـــل واملحادثة واال�شتمـــاع والقـــراءة والكتابة عرب 

احلا�شوب وتطبيقاته.

)1(1 ين�شـــب هذا القول املاأثور لالإمام علي بـــن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه، ويف نهج البالغة، 
�شـــرح ابـــن اأبـــي احلديـــد267/20 ت: حممد اأبـــو الف�شـــل اإبراهيم، دار اإحيـــاء الكتب 
العربيـــة، ورد بلفـــظ ) ال تق�شـــروا اأوالدكم علـــى اآدابكم؛ فاإنهم خملوقـــون لزمان غري 

زمانكم (، ووردت ب�شيغ خمتلفة اأخرى.
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• حماولـــة الوقوف على ق�شايا وم�شكالت اللغة العربية يف �شبكات االإنرتنت 	
وو�شع العالج مثل: ا�شتخدام الرموز الالتينيىة يف املحادثات.
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