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 حبث

 بعنوان

 " الصعوبات اليت تواجهها اللغة العربية يف عصر التواصل االجتماعي" 

 " الفيس بوك أمنوذجا "
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 مقدمة

 األنبياء واملرسلني.احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف 

 :وبعد

 فهذا حبث بعنوان: ) الصعوبات اليت تواجهها اللغة العربية يف عصر التواصل االجتماعي(

 " الفيس بوك أمنوذجا "                                        

م إىل مؤمتر: ) تدريس اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العايل: الواقع واملأمول(  .ُمقدَّ

احلرم اجلامعي،  م ، مبركز املؤمترات، جامعة زايد6102مارس 9يوم األربعاء، املوافق/  -بإذن اهلل تعاىل -والذي يُعقد
 ديب.

ات يف هذا العصر، وتبادل اخلربات بني مؤسسات وذلك لدراسة أحوال اللغة العربية، وما تتعرض له من صعوبات وحتدي
الكبري؛ لتطوير طرق وأساليب تدريس مقررات هذه اللغة ووضع احللول للمشاكل اليت التعليم العايل يف الوطن العريب 

 تواجهها، والرتحيب بوجهات النظر واملقرتحات البنّاءة يف سبيل ذلك.

وقد مت اختيار بعض النماذج يف هذا البحث من صفحات " الفيس بوك" اليت متثل فئات وثقافات خمتلفة، وهذا على 
 حلصر.سبيل املثال ال ا

 مقدمه                                                                    

 أ د / عبد الكرمي أمحد فراج املوازن

 أستاذ األدب والنقد يف كلية 

 ديب -الدراسات اإلسالمية والعربية 
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 حماور البحث

 أوال: مكانة اللغة العربية.

  تقارب والتواصل االجتماعية يف الثانيا: دور وسائل االتصال احلديث

 وأثرها على اللغة العربية.

 ثالثا: حتديات تواجه اللغة العربية، والواجب حنوها.

 رابعا: الفيس بوك، منافعه ومضاره على العربية.

 لغة " الفيس بوك " ، مناذج وتقومي. خامسا:

  صيات عامة للنهوض باللغة العربيةمقرتحات وتو  -0 سادسا:

 .واحلفاظ عليها

 مقرتحات وتوصيات خاصة بالفيس بوك، من أجل  -6

 احلفاظ على العربية ومقوماهتا وقيمها.
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 المحور األول: 

 .مكانة اللغة العربية

 واختصها بكتابه العزيز، فحفظها حبفظه  -   - اللغة العربية من اللغات اليت اصطفاها اهلل

ِإنَّا لحُه حلححاِفُظونح  الذِّْكرح  ن حزَّْلنحا إِنَّا حنحْنُ قال تعاىل :   (1)﴾ ٩﴿ وح

 وهي متثل ُهويتنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وحتمل رسالة سامية للبشرية كلها، ويتعامل هبا الناس يف ميادين احلياة.

عن وجهة نظره يف اللغة العربية وبيان قدرها، حيث ذكر أن اللغة العربية أغرب ما  وقد عرب املستشرق " آرنست رينان "
وقع يف تاريخ البشر، فليس هلا طفولة وال شيخوخة، ومن أغرب املدهشات أن نبتت تلك اللغة القومية ووصلت إىل 

مفرداهتا ودقة معانيها وحسن  درجة الكمال وسط الصحارى، عند أمة من الّرّحل، تلك اللغة اليت فاقت أخواهتا بكثرة
 (2) نظام مبانيها.

فبها حنيا  لى مدار التاريخ يف كل تعامالهتموقد نزل هبا القرآن الكرمي، وحافظ عليها املسلمون والغيورون عليها ع
ذب هتالساقط السوقي والغريب، وهي لغة ونعيش، ونلبس ثوب اجملد والعزة والفخار، هذهبا القرآن الكرمي من احلوشي و 

 : " من طلب العربية رّق طبعه " .  -   -النفوس وترقق الطباع، ويف هذا قال اإلمام الشافعي  

وكشف الشاعر " جربان خليل جربان " عن وجهة نظره بالنسبة للغة العربية والكشف عن مستقبلها قائال: " إمنا اللغة 
مظهر من مظاهر االبتكار يف جمموع األمة أو ذاهتا العامة، فإذا هجعت قوة االبتكار توقفت اللغة عن مسريها، ويف 

 (3). الوقوف التقهقر، ويف التقهقر املوت واالندثار "

 وحقا ما قاله الشاعر احلكيم " حليم دمُّوس " مبينا أثر هذه اللغة يف النفوس ومجع الشمل، وواصفا إياها 

 (4)ب   " أّم اللغات ":

رُت أقالمي وِعْفُت ِمدادي        سح  لو مل تكن أُمُّ اللغات هي املىن                      لكح

 كانت هلا برًدا على األكباد                   لغٌة إذا وقعحْت على أمساعنا          

 فهي الّرجاُء لناطٍق بالضاد    ستظلُّ رابطًة تؤلف بيننا                         

                                                           

 9اآلية ( سورة احلجر: 1)
 تاريخ اللغات السامية( 2)
 م1923نشر دار اهلالل. مصر  32فتاوى كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية وهنضة الشرق العريب: ( 3)
 م 1921ديوان " حليم دّموس " ( 4)
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 (5) وما قاله الشاعر " حممد محام "  مبينا أهنا سيدة اللغات يف األرض:

 تني قرآنالو مل تكن لُلغاِت األرِض سيدٌة                  ألنزل اهلل بالال

حقا إهنا سيدة اللغات ، ومتيزت بثباهتا ورسوخها، رغم مرور األعصر عليها، وكلما مر عليها الزمان ازدادت هباًء ورونقا  
 كاجلوهر األصيل. 

 (6) وواجب على اإلنسان أن حيرتم لغته، ومن يقصر يف هذا يعرتيه النقصان والوهن، وهذا ما ذكره " طه حسني " قائال:

املثقفني العرب الذين مل يتقنوا معرفة لغتهم، ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل يف رجولتهم نقص كبري ومهني " إن 
 أيضا، أما األجنيب فيقدم إىل تعلم العربية إذا دعت احلاجة إىل ذلك".

وهي يف مصاف وال يلزم لتقدم األمم وارتقائها التخلي عن لغتها األم ، فكم من أمم متسكت بلغتها وحافظت عليها 
 الدول املتقدمة ذات احلضارة.

وقد أدرك أعداء العربية واإلسالم قيمة اللغة العربية، وما هلا من مكانة يف نفوس أهلها، وما هلا من منزلة يف اإلسالم 
؛ لذا كان من أهم حماوالهتم إضعاف صلة املسلم بربه، وإضعاف  -  -وسنة رسوله  -  -وفهم كتاب اهلل 

 صلته بلغته، وحماولة صرفه عنها بأي وجه من الوجوه.

ومن شأنه أن ميثل عقبة وحتديا أمام واحليلولة دون القيام مبهامها، وهذا يؤدي بدوره إىل إضعاف العربية والتحدث هبا، 
 هذه اللغة.

رتعاهتم مبصطلحاهتا اليت أطلقوها عليها يف حمل ميالدها دون تغيري، أو إاجاد بديل هلا يف وقد جلأ هؤالء إىل تصدير خم
اللغة العربية، أو ترمجتها إىل العربية من قبل املختصني، ومتثل هذه االخرتاعات وسائل االتصال االجتماعي احلديثة، 

 ىل القاصي والداين.ى رأسها " الفيس بوك " الذي وصل إوعل

و لغة بعض هذه الوسائل من اخلطأ واللحن، وخباصة " الفيس بوك " ، مما يعد عقبة أمام اللغة العربية، وحيتاج وال ختل
 إىل التصويب؛ حفاظا على هذه اللغة وعلى كياهنا ومقوماهتا.

حوهلم  وال نغفل الدور الذي تقوم به هذه الوسائل من خدمة للناس وتواصل بينهم، وإحاطتهم مبا يدور يف العامل من
 بطريقة ميسرة وسريعة، وهذا ما سيكشف عنه احملور الثاين من البحث.

                                                           

 م 1994ديوان محام . اهليئة املصرية العامة للكتاب. القاهرة. ( 5)
                             141الرسالة  214مقال بعنوان " اللغة العربية واللهجة العامية  والتعليق عليه " أ . د / حسيب شحادة. ( 6)

 م ( 2119 –ه 1421) 
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***** 

 المحور الثاني :

 دور وسائل االتصال الحديثة في التواصل والتقارب االجتماعي، وأثرها على العربية.

مل يشهد العامل من قبل ما شهده اآلن ويشهده مستقبال من طفرة عالية يف وسائل االتصال احلديثة، وما تقدمه من 
خدمات للبشرية. فقدميا عّز االتصال والتواصل بني األفراد واألمم والشعوب واملؤسسات؛ للبعد املكاين. أما اآلن فقد 

خمتلفة، وهي من نعم اهلل على نوعا، وثقافات ولغات وهلجات صارت هذه الوسائل كالربق اخلاطف، حتمل فكرا مت
 وخباصة يف العقدين األخريين. درجة كبرية من املهارة والتقنية العباد، فقد صارت اآلن على

ومن هذه الوسائل: تويرت ، انستجرام ، الواتس اب ، الفيس بوك ، والفضائيات بأنواعها، واإلذاعات املختلفة، 
 ، وغريها. وهذا يؤدي إىل التواصل والتقارب. والصحف واجملالت

ولكن لكل وسيلة لغة تبّث هبا ، أو تكتب هبا، أو تتحدث هبا. ولغة هذه الوسائل منها ما يقع يف اللحن واخلطأ ، 
ومنها ما ليس كذلك. ولكن ال يكون هذا يف النهاية على حساب اللغة العربية ، فنجد خروجا على شرف املهنة 

رعية يف اللغة العربية يف بعض هذه الوسائل، وخباصة " الفيس بوك " وهذا اخلروج قد يكون إرضاًء لذوق والقواعد امل
املتلقي، أو جريا على ثقافته وبيئته، أو موافقًة لذوق املتحدث والكاتب، وهذا يُعّد خروجا على العربية، وتفويتا للغرض 

 غة، واستقامة األسلوب.وسالمة الل جاءت من أجله، وهو تقومي األلسنةالذي 

وينبغي االستفادة من هذه الوسائل طبقا ملقاصد الشريعة، والعمل على غرس املبادئ والقيم النبيلة من خالل هذه 
 الوسائل وما تبثه وتنقله.

هذه الوسائل، وخباصة " الفيس بوك " على اللغة وقواعدها بكثرة االخطاء اللغوية والنحوية  وقد جار مستخدمو
 حتديا صعبا أمام اللغة.ئية واألسلوبية، مما يُعّد واإلمال

وختتلف لغة الفضائيات وترتاوح ما بني مثقفني، وأنصاف مثقفني، وعامة الناس. ويُراعى فيها كل املستويات، فهناك 
بلد"، قنوات مفتوحة يهبط فيها األداء ويسف يف بعض الربامج أحيانا كما يف بعض برامج قنايت" الفراعني" ، " صدى ال

وغريمها. وفيما يتصل ببث األخبار السياسية والثقافية يبدأ األمر بقدر كبري من االلتزام. أما قنوات الدراما واملسرحيات 
فتهبط لغتها أحيانا، وفيما يتصل بالربامج العالجية والطبية، فإن العبارات والصياغات تأيت طبقا لنوع الربنامج 

 عن املستوى املطلوب يف العربية. واملتحدث واملتلقي، وهتبط أحيانا

واملكتوب أسفل  ري، وهذا على املستويني: املنطوق ومن القنوات ما يراعي أصول املهنة وقواعد العربية إىل حد كب
 ، والتعبري بكلمة " عاجل " وما وراءها. الشاشة
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البلدان العربية، وعلى رأسها دولة اإلمارات ومن هذه القنوات: القنوات الرمسية، والثقافية، واإلخبارية، وهذا يف كثري من 
العربية املتحدة، وقنوات اململكة العربية السعودية، وبعض القنوات املصرية والعربية، وعلى رأسها: " احلدث " ، " اجلزيرة 

 " وهذا على سبيل املثال ال احلصر.

 اوت يف أداء املهمة وجودهتا.وال يعين هذا غض الطرف عن قنوات البلدان األخرى، فكل له دور، مع التف

لكن املشاركات اخلارجية على هذه القنوات ال ختلو من اللحن واخلطأ؛ ألن املتحدث أو املتكلم إمنا يتكلم مشافهة، 
 مع مراعاة تنوع الثقافة وتعدد املشارب.

غة العربية؛ ألن الكالم املذاع أما اإلذاعات فرباجمها خمتلفة، ويرتاوح أداؤها ما بني ميثاق الشرف اإلعالمي، وقواعد الل
غالبا ما يكون مكتوبا، واملكتوب ناتج عن دقة ورويّة، وهذا ال يعين أن كل اإلذاعات يُراعى فيها ذلك، فهناك من 

اإلذاعات ما ال يسلم حديثها من األخطاء اللغوية .  وميكن إرجاع ذلك كله إىل ثقافة املتحدث واملتلقي كما سبق 
ال يكون على حساب ن األمر فهو يعد عقبة أمام اللغة العربية.  وسواء هذا أو ذاك، فإن هذا اخلروج القول، وأيا ما كا

 اللغة العربية.

***** 

 المحور الثالث :

 تحديات وصعوبات تواجه اللغة العربية، والواجب نحوها

االتصال االجتماعي ووسائل مما ال شك فيه أن اللغة العربية تواجه حاليا مشاكل وصعوبات عدة من ِقبحل وسائل 
 اإلعالم املختلفة.

وهذا بسبب التخلف احلضاري عند العرب من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة مستوى املتحدثني واملذيعني واملتلقني  
واملشاهدين، حىت صارت العربية عاجزة عن التعبري عن هذا الطوفان احلضاري من املخرتعات احلديثة، مع ثراء هذه 

فردات واملشتقات والصياغات والرتاكيب، واتساعها لكل املسميات واملخرتعات احلديثة واملعاصرة، وهذا شأهنا اللغة بامل
 يف كل زمان ومكان.

ومل يكن أمام اإلنسان العريب بد من استعمال املواليد احلضارية مبسمياهتا األجنبية كما مساها أهلها بلغتهم، وال ننكر يف 
تبذهلا اجملامع اللغوية، واملراكز البحثية املتخصصة، يف ترمجة املصطلحات العلمية وأمساء املخرتعات هذا املقام اجلهود اليت 

 احلديثة، إال أن الواقع اللغوي قلما يستجيب لذلك.
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فاملشكلة أننا مستهلكون ال منتجون، ومواليد العلم تولد على أرض غرينا، وبأيدي غرينا، وصاحب املولود هو الذي 
لذي يشكل عنصرا صناعيا يف معمل من املعامل هو الذي يعطيه تسميته العلمية، كما يف " كامريا " ، " يسميه، فا

 (7) موبايل "  وحنو ذلك.

إىل تطعيم  ُيضاف إىل ما سبق اعتقاد بعض املثقفني بأن اللغة األجنبية هي لغة احلضارة والتقدم، مما اجعلهم يلجؤون
حديثهم بأمساء وتعبريات أجنبية؛ كدليل على علو كعبهم يف ميداهنم الذي يعملون فيه، ومسو ثقافتهم. ولكن هذا ال 

 (8) يكون على حساب العربية بأي شكل من األشكال.

األجنبية  وكثري من القنوات الفضائية والربامج ومواقع التواصل االجتماعي، حيرص على تلوين معجمه ببعض الكلمات
 لرغبته امللحة يف التأثري على املتلقي.

واملتخصصون يف اللغة العربية يعربون عن ذاهتم أحيانا بالعاميات، ومن مث وجد أعضاء اجملامع اللغوية أهنم أمام مشكلة 
يسهل  أو قريب من هذا حىت وبدائل بلسان عريب مبنيعويصة تُعّد حتديا للغة العربية، وال بد من حلول ومقرتحات 

 فهمها، وال يشرد عقل العريب واملسلم بعيدا عن لغته وثقافته.

لغتنا العربية أيضا: أن اجملتمعات يف تغري دائم متصل، يشمل كل نواحي احلياة العملية ومن الصعوبات اليت تواجه 
آالت حديثة خُترتع، والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، وهناك نظريات جديدة تظهر يف شىت اجملاالت، و 

وهذا كله يتطلب ألفاظا وعبارات جديدة للتعبري عنه، وحتاول اجملامع اللغوية مالحقة ذلك كله بوضع اجلديد من 
 (9) األلفاظ الدالة عليها.

ُيضاف على ما سبق من حتديات وصعوبات تواجه اللغة العربية، أن اللغة األجنبية صارت لغة التدريس الرمسية يف 
وفتح الباب أمام الكلمات  أثر هذا بدوره على لغة الدارسني من اجلامعات العربية، ويف هذا هجر للغة األم، وقدالعديد 

 األجنبية، وإضعاف اللغة األصلية، وجنم عن هذا حلن كبري يف اللغة العربية.

يف سبيل احلفاظ على اللغة العربية والنهوض هبا،  وكثريا ما كانت تُعقد املؤمترات والندوات وورش العمل وحلقات نقاشية
 ومن هذه املؤمترات على سبيل املثال ال احلصر:

( املؤمتر السنوي الذي يتبناه صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم 0 
أهل االختصاص والغيورون على العربية والقحوحمة عليها؛ ، ويُعقد هذا املؤمتر كل عام ويُدعى إليه -حفظه اهلل ورعاه–ديب 

 لبحث الصعوبات والتحديات اليت تواجه اللغة العربية، ووضع احللول املناسبة هلا.

                                                           

 255. د/عبد الصبور شاهني وعلم اللغة العام 61، ع6القدرة على استيعاب علوم العصر، مقال مبجلة األمة، ( 9)
 . د/ حممد مزعل خالطي، جملة كلية الرتبية، ج واسط. 95اللغة العربية املعاصرة بني الطموح والتحدي./( 1)
 م1913دار املعارف. مصر  53التوجيه يف تدريس اللغة العربية. د/ حممود السمان:( 9)
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 ومن املؤمترات املعنية هبذا أيضا، هذا املؤمتر الذي حنن بصدده اآلن، حتت إشراف معهد اللغة العربية جبامعة زايد.( 6

هان دور املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ) ألكسو (، واحتاد اجلامعات العربية.            كل وال يغيب عن األذ 
هذا وغريه له دور فاعل بارز يف خدمة هذه املؤمترات وتنظيمها، والعمل على إحيائها، فضال عن دور املؤسسات 

ها، خلدمة اللغة العربية، والعمل على تبادل اخلربات واملنظمات واملراكز البحثية واجلامعات يف الدول العربية وغري 
 والتجارب الناجحة، واالطالع على أحدث املستجدات يف هذا امليدان.

وحاجتنا إىل احلفاظ على اللغة العربية والعمل على نشرها يف كل اجملاالت، ال تقل أمهية عن حاجتنا إىل اكتساب األمن 
 وحتقيقه واحلفاظ عليه.

بد من االهتمام باللغة العربية، والعمل على سالمة األسلوب، واستواء العبارة، واستقامة الرتاكيب. من  هلذا كان ال
خالل لغة تعد هنرا لكل الروافد، يستوعب كل جديد ومعاصر من خمرتعات وتسميات حديثة، وهذا ما عرب عنه شاعر 

 (10) دث عن نفسها ( قائال:بعنوان ) اللغة العربية تتحالنيل ) حافظ إبراهيم ( يف قصيدته 

 رجعت لنفسي فاهتمت حصايت                     وناديت قومي فاحتسبت حيايت

 رموين بعقم يف الشباب وليتين                      عِقمت فلم أجزع لقول عدايت

 جد لعرائسي                         رجاال وأكفاًء وأدُت بنايتولدت وملا مل أ

 وسعُت كتاب اهلل لفظا وغاية                      وما ضقت عن آي به وعظات

 ملخرتعاتة                 وتنسيق أمساء فكيف أضيق اليوم عن وصف آل

 ؟لوا الغواص عن صدفايتر كامن                   فهل ساءأنا البحر يف أحشائه الد

ها وغريهم؛ ملا وجدت فيهم من تفريط وتقصري، واهتام هلا بالعي والعجز ُحّق للعربية أن تنعى حظها، وتشكو حاهلا وأهل
عن أداء دورها كامال، حىت ُومست بالعقم، وهي ليست كذلك، فهي لغة غنية باملفردات، حافلة بالرتاكيب والصياغات 

 مسميات حديثة؟ .اجلميلة، واخلياالت والصور العذبة. فكيف يضيق النهر عن استيعاب تلكم اجلداول من خمرتعات و 

هذا وقد متيزت اللغة العربية مبيزات وخصائص مل تتوفر ألي لغة أخرى، ال يتسع املقام حلصرها، لكن هذه اخلصائص 
منحتها القدرة العظيمة على الصمود أمام تلكم التحديات، وجعلتها حية نابضة تضفي على األشياء احلياة واحلركة، 

 تدفع وتدافع وتصارع.

                                                           

 دار الفكر العريب بريوت لبنان. 91،  91ديوان حافظ إبراهيم . تعليق حيىي شامي /( 11)
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 -صائص ينبع من إمكاناهتا الذاتية اليت حباها اهلل إياها، فضال عن اختيار اهلل هلا لغة كتابه ورسالة نبيه وبعض هذه اخل
- . 

وال يفوتنا وحنن نتكلم عن الصعاب والتحديات اليت تواجه اللغة العربية، القول بأن الدافع اإلمياين لتعلم اللغة العربية 
 عقبة أمام العربية، وأي عقبة ؟نه ميكن االستغناء عنها، وهذا يف حد ذاته لدى املسلمني قد ضعف، حىت ظن البعض أ

فالبد من تضافر اجلهود، وشحذ األفكار، وتكاتف األيدي، وإعمال العقول، من أجل إنقاذ اللغة العربية مما تتعرض له 
  من صعوبات وحتديات، ووضع الدواء الناجح هلا.

***** 

 المحور الرابع :

 منافعه ومضارهالفيس بوك، 

 :لغة الفيس بوك وتقييمها

ظهرت يف السنوات األخرية أمناط جديدة من أمناط االستعمال اللغوي، وهي أمناط مرتبطة بوسيلة من وسائل االتصال 
االجتماعي احلديثة وهي " الفيس بوك ". وتتميز هذه األمناط بتنوع الُكّتاب ما بني متعلمني ومثقفني وطالب وعامة، 

نشأت طريقة جديدة للتعبري، وألفاظ جديدة، ومصطلحات جديدة، ختتلف يف طريقتها عن الطريقة السائدة ومن مث 
 املستعملة املعروفة لدى أهل اللغة العربية واملتخصصني فيها.

ألفكار وهذه الوسيلة تقدم خدمة وفائدة للناس، وجلمهور القراء واملتلقني، فتقرب البعيد، وُتشعر بتعدد الثقافات وتنوع ا
واألمناط، وتساعد على توصيل املعلومة وشيوعها بني الناس، والرتابط االجتماعي والثقايف والفكري بينهم، وشيوع 

 ترى اخلري بني يديك. وغمضتهااألخالق، وما بني طرفة عني 

عد على االستقامة ولكل لغته من هؤالء املتعاملني مع هذه الوسيلة، ومن النماذج الدالة على فائدة "الفيس بوك" وتسا
 :-وهو من الفصحى  –والبعد عن وساوس الشيطان وغروره، قوله 

الشيطان عدو لإلنسان، يرانا هو وقبيله من حيث ال نراهم، وال يستطيع اإلنسان مقاومته مبفرده، ولذلك   -
 عمل لها حتتاج إىلفقد أمرنا اهلل تعاىل باالستعاذة منه ومن كيده ومهزاته، غري أن هذه االستعاذة لكي تؤيت ُأكُ 

ه إىل اهلل واحتمائه به، وصدق عداوته للشيطان وفراره منه وعدم رضاه عن من املستعيذ، يثبت صدق جلوئ
 . رب العاملني زه يادنا شر الشيطان ووساوسه ومهزه وملاللهم قنا وأوال .موافقته والسري معه.

 جيم ومن شر مهزه وملزه .اللهم احفظنا وأهلينا وأحبائنا أمجعني من شر الشيطان الر   -
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ابا وال ابا وال صخَّ تفحشا وال سبَّ ما كان فاحشا وال مُ  أعف الناس لسانا وألطفهم كالما  - -كان نبينا   -
  وال لعاناً  ملازاً 

إن القراءة بداية سلم املعرفة، وبوابة التقدم احلضاري؛ لذلك ال بد من مشروع عريب لتشجيع القراءة لدى  -
الطالب يف العامل العريب، فهل ميكن تفعيل هذا املشروع الطموح، بداية من املدارس االبتدائية ، حىت يتم 

 غرس فضل القراءة يف قلوب أوالدنا قبل عقوهلم  .

لنماذج يراها يغلب عليها الفصحى، وإن كان هناك بعض املالحظات اإلمالئية وعالمات الرتقيم كما يف واملطالع هلذه ا
النموذج الثاين يف التعبري ب  " أحبائنا "، اهلمزة ُتكتب على السطر " أحباءنا "، ويف النموذج الثالث نرى التنوين على 

تنوين على الزاي والنون، مع عدم وضع عالمة الرتقيم ) النقطة( يف األلف يف " ملازاً  ،  لعاناً " ، والصواب أن يوضع ال
هناية اجلملة والكالم، ويف النموذج الرابع نرى هناية الكالم دون عالمة االستفهام، مع أن الكالم مسبوق بأداة 

 االستفهام ) هل( .

سن، مع مالحظة أن هذه ولكن كلها مالحظات ال تؤثر على املعىن يف شيء، ولكن لو روعيت لكان أفضل وأح
، لكن مالمح الفصحى بدت عليها كما هو واضح من خالل النماذج صادرة عن غري متخصصني يف اللغة العربية

 األلفاظ والرتاكيب.

وقد تنوعت لغة " الفيس بوك " طبقا للمستوى الثقايف والعلمي والبيئي للمتعاملني، وهي ما بني فصحى مبفردها، 
 .ى وعامية معاوعامية مبفردها، وفصح

 أما الفصحى:

من الكتابة والنطق بالعربية الفصحى كما وضع قواعدها النحاة، ويتميز هذا النمط باللغة العالية النموذجية  فهي منط
 –وهم ِقّلة  –"  " الفيس بوك      من الناحية الصوتية والصرفية والرتكيبية، وقد حاول بعض الكتاب من مستخدمي 

من املتخصصني يف الدراسات العربية، أن حيافظوا عليها كتابًة سليمة صحيحة، وانعكس هذا بشكل واضح على  
 كتاباهتم وتعبرياهتم وصفحاهتم.

ومع هذا احلرص ال ختلوا هذه التعبريات والصفحات من بعض األخطاء اإلمالئية، اليت ال تنال من أرباهبا، لكن لو 
أو عدم مساعدة  من سرعة الكتابة                -يف الغالب –ن أفضل وأكمل، وهذه األخطاء ناشئة روعيت لكا

األجهزة احلديثة وإسعافها أحيانا للمتعامل معها، أو عدم االكرتاث ببعض األمور اليت تبدو منسيًة كاهلمزات وعالمات 
المات التنصيص. مع الوضع يف االعتبار أن هؤالء ال التعجب وعالمات االستفهام، أو النقاط والفواصل واألقواس وع

 يكتبون ملتخصصني فقط.



)12( 
 

وهذه املالحظات ال ميكن تعميمها على كل املتعاملني مع هذه الوسيلة من أهل العربية وآداهبا، فجلهم قلما تصدر منه 
 هذه املالحظات، أو نالحظها يف لغته وأسلوبه الذي يتعامل به.

 أما العامية:

ط األكثر شيوعا واستعماال على " الفيس بوك "، خاصة أن كثريا من مستخدمي هذه الوسيلة ال يقعون يف فهي النم
دائرة املتخصصني، وقد زاد هذا املستوى على صفحات هذه الوسيلة، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أما العامية، 

و ما يعين أن الذين يستخدمون الفصحى قلة، ويعمل على شيوعها وانتشارها بكثرة، واالبتعاد عن الفصحى كثريا، وه
 والذين يستخدمون العامية كثرة باملقارنة مع الفصحى.

وينبغي أن نضع يف احلسبان أن الذين يستخدمون هذه الوسيلة ينتمون إىل فئات اجتماعية وثقافية وبيئية متنوعة كما 
 سبق القول.

، ومن مث ميكن القول بأن العامية -إن صح التعبري  –يات ويف ظين أن هذه العامية يقع يف إطارها عدد من العام
 عاّمّيات، وهي على النحو التايل:

 عامية األميني. -

 عامية الطبقة االجتماعية الدنيا. -

 عامية الشباب. -

وكل جمموعة من هذه اجملموعات تعطي مؤشرا على انتشار فئة معينة، ولكل مستوى من هذه العاميات ميزات ومسات 
 " تقومي لغة الفيس بوك " فيما بعد.ف من مستوى لآلخر، وهذا ما سيكشف عنه لغوية ختتل

 أما الفصحى والعامية:

 فهذا منط ميكن أن يندرج حتته منوذجان أو مستويان، مها:

 فصحى املتخصصني: وتنتمي هلا فئة معينة، وهم قلة من الناس املتخصصني. -

 منطان:الفصحى والعامية: وهي منط ميكن أن يندرج حتته  -

 جزء كبري من عامية املتخصصني على النحو الوارد أعاله. (0

جزء من مستخدمي الفيس بوك، ينتمون إىل مستوى اجتماعي عاٍل، ويراوحون بني استخدام الفصحى  (6
بعض املالحظات  وبه ابية، كما أنه يغلب عليه التسكنيوالعامية، وهو منط يبتعد عن استعمال األلفاظ الن

 النحوية واإلمالئية، اليت تدل على أهنم غري متخصصني. 
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*** 
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 المحور الخامس :

 لغة "الفيس بوك" ، نماذج وتقويم

باالطالع على صفحات "الفيس بوك" ومشاهدهتا، ميكن القول بأن هذه اللغة متثل شرائح جمتمعية خمتلفة، مع تباعد 
 اللغات، وتعكس مستواهم الثقايف والفكري واللغوي واملعريف واألخالقي.األمصار، وتعدد اللهجات، واختالف 

 ومن نماذج اللغة الفصحى:

 ُرّب خري مل تنله كان شرا لو أتاك .  -

 اخلرية دائما فيما اختاره اهلل. -

 التواصل االجتماعي موقع مجيل بني الناس، وسد فراغا مفتقدا ملعرفة أحوال الناس بعضهم البعض. -

قة بال مال... وجهاد بال قتال... ومرابطة بال انتقال... وذكر اهلل أسهل ما يقال ذكر اهلل صد -
 للرمحن. يُفعل ... ذكر اهلل أكرب شى يف امليزان... وأحب شي....وأخف ما يُعمل... وأمجل ما 

 اللغة العربية أم اللغات وأسهلها، وهذا من فضل ريب. -

 د املسلمني، دام عزك يا بالدي.اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بال -

اللهم أخرج حب املعاصي من قليب، فكلما تبت عدت، وكلما ندمت كررت، وكلما عاهدت نقضت،  -
 اللهم اهدين وردين إليك ردا مجيال.

متثل الفصحى، وهي اليت يُراعى فيها القواعد اليت وضعها النحاة، مع  –يف مجلتها  -الناظر يف النماذج السابقة، يراها 
والرتاكيب كذلك. لكن هناك بعض  م. األلفاظ يأخذ بعضها بركاب بعضمراعاة قيم ومبادئ العربية، وأخالقيات املسل

بالنسبة هلذه النماذج، منها ما يتصل بقواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم الضابطة لألفكار  –وهي قليلة  -املالحظات  
دة للجمل واملعاين، وبعض قواعد العربية، فكلمة " البعض " هي يف األصل نكرة، ودخول " ال "  عليها ال يفيد  واحملدِّ

تعريفا وال جديدا. وكذلك عدم وضع نقطة يف هناية العبارات واجلمل. ومن هذه املالحظات: التعبري بكلمة " شى " 
عربية ما أمكن، بدون مهزة وبدون نقط الياء، واألصل فيها " شيء " وهو الصواب. وما عدا هذا فهو ملتزم بقواعد ال

وحيمل فكرا متنوعا، وثقافة متعددة، ويعكس طبيعة أصحابه ومعارفهم، وهذه املالحظات ال تنال من العبارة شيئا، 
 ولكن مراعاهتا أفضل وأحسن، وهذا عمل بشري قابل للصواب واخلطأ، وواجبنا تصويب هذا اخلطأ.

 نماذج جمعت بين الفصحى والعامية:

 اهلل مث أمى يا أمى  -

 دعها يف ودائعك وإمحيها
 .وإحفظها لقليب
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 .البقاء هلل وأنا هلل وأنا إليه راجعون -

  البقاء هلل وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
اللهم افتح لنا أوسع أبواب رمحتك وامنحنا الرآحة واهلدوء والسالم واشفي مرضانا وارحم موتانا وارزقنا حسن  -

 اخلامتة واملسلمني أمجعني اللهم آمني

يهمين أن أكون شخص كامل يكفيين أن أكون شخص ال ينافق وال اجامل وال يعرف الناس وقت املصاحل ال  -
 وال يوهم أحد بأشياء مزيفة.

ياريت كل من يعمل مشاركة ألي منشور أو صورة أو مقطع فيديو أو معلومة عجبته أن يراجع ما فيها جيدا  -
نشورات كثرية يكون فيها خطأ امالئي واهلل أعلم سهواً أو من حيث اللغة أو التاريخ أو اإلمالء، ألنه هناك م

عمداً ويؤدي ذلك إىل التشويش يف املعلومة أو حتريف يف ايات القرآن وخاصة يف الصور املكتوب عليها هذا 
 وباهلل التوفيق

الفصحى فنرى اختيار . أما عن اللغة واملطالع هلذه النماذج يراها ضمت النمطني معا: الفصحى والعامية يف آن واحد
وهي خمالفة لقواعد العربية  ى بعض املالحظات بالنسبة للعاميةالكلمات، وانتقاء التعبريات، وسالمة اجلمل, بينما نر 

 واإلمالء. 

ففي النموذج األول نالحظ أن كلمة )أمي( جاءت بدون نقط الياء، وكلمة )إمحيها( جاءت اهلمزة على أهنا قطع وهي 
امحها واحفظها ( هبمزة الوصل اليت تنطق وال تكتب، فضال عن جميء الياء يف الفعل ) إمحيها ( وصل، واألصل: ) 

 والصواب حذفها للجزم.

 بكسرها. ونالحظ يف النماذج بعد ذلك التعبري ب  ) وأنا ( ومكرر مرتني، والصواب ) إنا (

الفعل ) واشفي ( حبرف العلة " الياء" يف  وكذلك وضع عالمة املد يف ) الرآحة ( على األلف بينما هي ساكنة، وجاء
 آخره والصواب حذفه للجزم.

ومن املالحظات كذلك على هذه النماذج إتيان خرب " كان" مرفوعا كما يف كلمة )شخص( يف " أكون شخص كامل" 
ت ( بعد ذلك ، ورفع كلمة )أحد( يف " ال يوهم أحد" والصواب نصبها؛ ألهنا مفعول به. ونالحظ التعبري بكلمة ) ياري

وهي للعامية أقرب، والصواب " ياليت " للتمين. كما نالحظ إمهال بعض قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم، ونسيان 
بعض اهلمزات كما يف ) امالئي( مهزة األلف. وإتيان عالمات التنوين على األلف وهي على احلرف الذي قبلها، كما 

ومع هذا يدعو هذا  ة املد يف ألف ) ايات ( والصواب وجودها ) آيات (يف  ) سهواً أو عمداً (. وعدم كتابة عالم
التعبري إىل الغرية على العربية وقواعدها وعلى القرآن الكرمي، وإذا كان هذا الشخص الذي يغار غري متخصص، لكن 

 حُيمد له غريته على لغة القرآن الكرمي والرتاث العريب. 
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 نماذج من العامية:

 فيس بوك، ومنها:وهي غالبة على ال

مش سنة ما بتتكل 61ما يغيظكش إال العواجيز ملا يقولوا زمان يا بين القلوب كانت صافية وهي أصال بقاهلا  -
 .مع أختها متخانقني على غطا حله

 لو منحت فرصة لتكتب رسالة ملفارق ملن تكتبها .. وماذا تقول فيها... -

ضة من ذنوبك واجعل قربك رو  العظيم رب العرش العظيم يغفر لكى إن هلل وإن إليه راجعون.. أسأل اهلل -
 مدى حيايت إال اخلري ودعواتك ال تزال باقية... رياض اجلنة رمحة اهلل عليكى يا جدتى العزيزة فلم أتذكر لكى

ارك اهلل يرمحك يا أمي حمستش بيكي إال ملا سبتيين واهلل قليب مات واهلل شيفك يف كل مكان كنا فيه وفكر هز  -
 وضحك معايا ياما اهلل يرمحك

إذا منت دعوات مساوية إذا غبت فهل يا  ستشفى إذا مرضت حفلة إذا فرحت منبهاألم مطعم إذا جعت وم -
 ترى هبا أحسنت.

 اللهم اجعل أمي وأمهاتكم يف أعلى منزلة يف اجلنة
 زوجة. إذا غضب زوجك وردديت عليه الكلمة بعشر كلمات ورفعيت صوتك عليه إذن ال تصلحني -

املتصفح للنماذج السابقة يرى غلبة العامية على ألفاظها وتعبرياهتا، ويرى قسطا كبريا من األخطاء اللغوية واإلمالئية 
والنحوية، مع الوضع يف احلسبان أن هذا صادر من غري متخصص، ومع هذا فهناك كلمات وتراكيب عربية ال بأس 

 هبا.

والبيئة والعادات واألعراف، لكن مع هذا مل تكن األلفاظ نابية وال شاذة مع كثرة وهذه الغلبة حبكم الثقافة واللغة 
الدارج منها، وهي أكثر من أن حتصى، والناظر يف هذه النماذج يرى ذلك، كما يرى التعبري بكلمة ) إن هلل( والصواب 

ون ياء، لصواب: " لِك ، عليِك " بد(، وااللغوية واإلمالئية كما يف ) لكى ، عليكى " إنا هلل "، ويرى بعض األخطاء
 والصواب بدون الياء األخرية " يبك ، رددت ، رفعت "، وردديت، ورفعيت ( كىومن هذا القبيل كلمة ) يب

 سبتيين، شيفك ( ستخدامها يف حياهتم: ) ما يغيظكش ، بقاهلا، حمستشومن الكلمات الدارجة اليت اعتاد الناس ا

ذنوبك، رياض  العظيم، يغفره النماذج، منها: صافية، رسالة، مفارق، رب العرش وهناك كلمات عربية تضمنتها هذ
 اجلنة، رمحة، األم، مرضت، فرحت، منزلة، غضب . وهكذا.

وميكن القول بأن النماذج السابقة منها ما يُعّد خروجا على العربية وقواعدها، وعلى عالمات الرتقيم الضابطة للغة 
بني واملتلقني، وبيئاهتم، ومنها ما جاء وفقا هلذه القواعد، وهذا االختالف طبقا ألحوال الكاتوقواعدها ومعانيها ومجلها، 

 .اهتم ومعارفهموثقاف
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تأسيا بسلفنا  ، وما حتمله من مثل وأخالق عاليةوعلينا مجيعا تقع مسئولية احلفاظ على اللغة العربية ومبادئها وقيمها
فقد كانوا خيشون اللحن واخلطأ؛ حفاظا على نقاء العربية واستقامة األسلوب،  –رضوان اهلل عليهم مجيعا  –الصاحل 

 ن والشعراء.شهاد بالشعر عند حد معني من الزمحىت توقفوا يف االحتجاج باللغة واالست

، فضال عن  (11)چڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳچ  القائل سبحانه: -تعاىل–وقبل هذا وذاك تنفيذا ألوامر اهلل 
احلفاظ على العربية اليت متثل هويتنا وثقافتنا وحضارتنا وديننا، ولن هُتزم العربية من ِقبحل أعدائها أبدا، فاهلل هو الذي 

ْفس تكفل حبفظها حني جعلها وعاًء لكتابه الكرمي، فضال عن جهود أهلها وأرباهبا يف احلفاظ عليها ما كان يف الن
 حياة.

 المحور السادس :

 توصيات ومقترحات للحفاظ على اللغة العربية 

 توصيات عامة بالنسبة للغة العربية: –أ 

تعزيز مكانة اللغة العربية وبيان دورها يف اجملتمع، حبيث تكون مرجعا جلميع السياسات والقوانني املتعلقة  -0
ودور احلكومة داخليا وخارجيا، ويف كل اجملاالت  حبماية اللغة العربية، وتعزيز استخدامها يف املؤسسات

احلياتية اليت تتطلب اللغة العربية، والعمل على متكينها يف مواقفها الطبيعية، وخاصة التعليم وسوق العمل 
 والتجارة والصناعة والبحث العلمي والثقافة واإلعالم والتقنية، وغريها.

عالمية للقنوات احمللية، أما بالنسبة للخارج فرياعى فيه ثقافة إعطاء األولوية للغة العربية يف الربامج اإل -6
 املتلقي واملستقِبل، وأي اللغات أنسب له.

االهتمام بكل الطرق والوسائل اليت تعزز عالقة اللغة العربية مبختلف التخصصات واملهن واألعمال،  -3
 تطور العلمي والتقين والصناعي.والعمل على تقليص الفجوة بينها وبني اللغة العربية، وجعلها تساير ال

وهذا من شأنه  امعات وجهات االختصاص بصورة أوسعتفعيل دور اجملامع اللغوية واملراكز البحثية واجل -4
أن يقيل العثرات ويواجه التحديات والصعوبات أمام هذه اللغة، وينهض هبا حىت نرى هذا يف لغة 

 ه اللغة.التعامل يف حياتنا اليومية، ويف كل مقام يتطلب هذ

عقد دورات تدريبية ومؤمترات وندوات تثقيفية خبصوص مستجدات اللغة العربية، ومناهج وطرق  -5
تدريسها بالنسبة للمعلمني واملعلمات، ودعوهتم إىل اتباع أحدث الوسائل والطرق يف التدريس، ونقل 

حىت ينعكس هذا على جتربتهم إىل سائر املعلمني واملعلمات، واالهتمام مبستواهم املادي واملعنوي، 
والتواصل  عملهم بالتجويد والتنقيح، وبالتايل ينعكس على األداء اللغوي واألسلويب عرب وسائل اإلعالم
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االجتماعي املختلفة مبا فيها " الفيس بوك"، مما ييسر انتشار هذه اللغة والعمل هبا، وبالتايل تنحسر 
 األخطاء بعض الشيء.

االبتعاد عن األمناط القدمية يف تدريس اللغة العربية، من تلقني وحنو ذلك، واتباع كل ما من شأنه أن  -2
 ينمي امللكات اإلبداعية واالبتكارية لدى الطالب والطالبات.

الرتكيز على مفردات ونصوص اللغة اليت تعمل على غرس القيم واملبادئ واألخالق الطيبة يف نفوس  -7
 حىت يبتعدوا عن األلفاظ النابية والشاذة. الشباب والشابات،

لتحسني اللغة العربية،  ؛عقد مسابقات أدبية تنافسية بني العلماء والكتّاب والشعراء والنقاد واملثقفني -8
 ورصد اجلوائز القّيمة لذلك، وإن كان هناك بعض الدول تقوم بذلك وترعاه.

ا وهويتنا وثقافتنا وحضارتنا، بعيدا عن حالة ينبغي أن نتحد ونتعاون فيما بيننا للحفاظ على عربيتن -9
التشرذم وثقافة اجلزر املتباعدة، ونعمل على إقامة ورش العمل، وجلسات العصف الذهين، حىت نرى 

 هذا على أرض الواقع، أو نرى أثره يف احلديث ولغة التواصل.

 توصيات ومقترحات خاصة بالفيس بوك: -ب

تقوم الكليات واملعاهد املتخصصة يف اللغة العربية واملراكز البحثية بإنشاء مواقع على الفيس بوك؛ لنشر  -0
الثقافة اللغوية ، ولإلجابة عن أي تساؤالت لغوية لرواد الفيس بوك؛ لإلسهام يف حتسني األداء اللغوي 

 لديهم.

الفيس بوك يف رسائل علمية متخصصة، من  قيام املراكز البحثية والكليات بتوجيه طالهبا لدراسة أخطاء -6
عن طرق عالجها، مما يسهم يف عالج هذه األخطاء، ورسم الطريق لبحث أنواعها وشيوعها، واحيث 

 السليم واألداء الصحيح للغة العربية.

أن تقوم إدارة الفيس بوك بإدراج برنامج للتدقيق اللغوي ملا يُنشر على صفحاهتا، يشبه برنامج الوورد؛  -3
 لك ملساعدة من ليس لديهم القدرة اللغوية على الكتابة الصحيحة، حىت يتمرسوا على هذه الكتابة.وذ

عقد مسابقات بني الطالب والطالبات على مستوى دور التعليم املختلفة واملؤسسات؛ لتحسني مستوى  -4
 األداء اللغوي يف التعامل مع الفيس بوك، ورصد جوائز قيمة لذلك.

قائمني حفظ اهلل اللغة العربية، وحفظ أهلها والت السليمة تؤدي إىل نتائج سليمة، لقول بأن املقدماويف النهاية ميكن ا
عليها، وجزاكم مجيعا خريا، وجزى اهلل القائمني على هذا الصرح العلمي العمالق خريا؛ حلرصهم على اللغة العربية، 

 وغريهتم عليها.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

 د الكرمي أمحد فراج املوازنأ د / عب
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