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ة للغة الّشباب  َّّ ياتهاالّسمات الأساسي  ومستو
- لنماذج مختارة تحليل -

 

 محمد سيف الإسلام بوفلاقــة
 الجزائر-جامعة عنابة

 
ية، وهي الوظيفة  لعل أهم تجليات لغة الشباب تظهر في الوظيفة التفاعلية، والإخبار

للتفاعل مع الآخرين حيث تستخدم اللغة  ،(أنا وأنت) بأنها وظيفة ،(هاليدي) التي وصفها
لا يمكن له الفكاك من أسر  حيث إن الإنسان كائن اجتماعي، في العالم الاجتماعي،

وتتجلى الوظيفة التفاعلية، والاجتماعية  جماعته، ولذلك تستخدم اللغة في شتى المناسبات،
صية للغة في الفهم،والإفهام، ولعل أهم مظاهره التعبير عن الرؤى المختلفة، والآراء الشخ

في شتى المجالات السياسية، والدينية، والاجتماعية،والتعبير عن الأحاسيس،والمشاعر تجاه 
الآخرين، والمجاملات الاجتماعية في شتى المواقف، والتعبير عن الحاجات، والتأثير في 

الاتصال مع  عبروهذا ما سعى إليه كثير من الشباب . (1)عواطف الآخرين وعقولهم
فوثّقوا صلتهم بالأجهزة التقنية الحديثة التي تطبق برامج تواصل  أفكارهم،وتبليغ  الآخرين،

ب المنقولة، فطفقوا يستخدمون اللهجات العامية يللمخاطبة بالهواتف المحمولة،أو الحواس
ية،  للتعبير عن مشاعرهم، وآرائهم، بشكل يلفت الانتباه، وحتى في مواضع السخر

وهناك أكثر من سمة،ووجه لاستخدام الشباب  الحبور،و والتعليقات التي تدل على الفرحة،
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 أو العربيزي، فهناك اللغة التي عُرفت باللغة الهجين،أو الفرانكو آراب، للغتهم الخاصة،
ومن ذلك استخدام  بيد أنها تُكتب بحروف أجنبية، فالكلمات لها دلالات عربية،

تخدمون مفردات ومن سمات لغة الشباب أنهم يس في موضع حرف الحاء، 7:الحرف
ُمكن أن يفهمها غيرهم، وهذا ما يتبدى في المدونات  خاصة في تواصلهم اليومي، لا ي

، أي لا تهتم (كبر دماغك) :مثل والعامية، الإل كترونية، إذ يمزجون بين الفصحى،
ولعل أهم أسباب الميل  ، أي توقف عن الكلام، وابتعد عني،(انزل على وداني)للأمر،أو

والقطيعة مع الجيل الذي سبقهم،كما تُعبر هذه  من اللغة الرغبة في التميز،إلى هذا النوع 
فيستخدمون هذه العبارات  والمعاصر، الكتابات عن إحساسهم بالانتماء إلى الجيل الجديد،

ويرى بعض المختصين في شؤون علم اللغة . (2)والحاضر لتأكيد الفوارق بين الماضي،
حيث إن كل لغة في  ،ضلة حقيقيةفهي مع ،جدا   تماعي أن هذه الظاهرة خطيرةالاج

با  متنوعة من الاتصال، وتكون لها جملة من  والصراع، والتفاعل، العالم تشهد ضرو
وهناك انعكاسات خطيرة للثنائية غير  والخارجي، الانعكاسات على وضعيها الداخلي،

فالأول  وآخر فصيح، ،فلكل لغة لسان عامي المتكافئة على اللغة العربية في كتابات الشباب،
 والآخر للقراءة، والكتابة، ول كن هؤلاء الشباب راحوا يكتبون بالعامية، للتخاطب اليومي،

 والتخلي عن اللغة العربية الفصحى، وهذا ما يُذكرنا بدعوات خطيرة جدا  للكتابة بالعامية،
يم الرسمي، ورفيعة يتعلمه الناس من خلال التعل فهناك نمط لغوي عال له مكانة عالية،

وفي محادثات رسمية، وهو الفصحى بالنسبة إلى اللغة العربية،  ويُستعمل لأغراض كتابية،
ية، وهناك نمط لغوي أدنى،  وفي محادثات مع الزملاء، والعائلة، ويُستعمل لأغراض شفو

فهناك نمط يميز الاستعمال اليومي، ونمط ثان يفرض كمعيار رسمي للتعامل  وهو العامية،
ويذهب بعض العلماء إلى أن اللجوء إلى العامية ليس بجديد . (3)أفراد على نطاق عالبين ال
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فقد عُني العرب قديما  بها من أجل خدمة اللغة الفصيحة ذاتها، والمحافظة عليها سالمة من 
يف، ( الأرغول) فعلى سبيل المثال أن محمد النجار صاحب مجلة والدخيل، واللحن، التحر

وصرح بأنه استعملها نظرا  لقربها من متناول العامة  والعامية، يحة،استعمل اللغة الفص
 وهو يريد أن يتدرج بأسلوبه من العامي إلى الفصيح، وتثقيفهم، الذين يرغب في تهذيبهم،

ولا شك في أن  تبعا  ل كون الأسلوب الفصيح هو الغاية التي ينشدها للتفاهم مع العامة،
العلماء على أنها تضمر أهدافا  معادية للأمة العربية، ولعل الدعوة إلى العامية زائفة،ويجمع 

أبرزها هجر اللغة العربية الفصيحة تمهيدا  للقضاء عليها، وما يتبع ذلك من انفصال العرب 
ودينهم، ونقل العامية من اللهجة المنطوقة المقصورة على الاستخدام في الحياة  عن تراثهم،

 والبحث، والدراسات العلمية، مستعملة في التأليف،وال ،اليومية إلى اللغة الم كتوبة
 أي جعل العامية لغة أدبية بدلا  من الفصيحة، ونشر اللغات الأجنبية، والإدارة،

 .(4)وتحقيق التبعية إلى الغرب واعتمادها لغة التعليم بغية السيطرة،
كثيرة سعت إلى ال كشف عن سمات لغة الشباب المعاصر  وقد بينت دراسات

ا يكترثون للغة المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ذلك دراسة أنهم ل
اعتمدت على عينة من مستخدمي فيسبوك حاولت استطلاع آرائهم حول اللغة العربية، 

بالمائة فقط من مجتمع البحث هم الذين  12واستعمالاتها في هذه الوسائل، فتوصلت إلى أن
بينما نسبة الذين لا يهتمون  كتبون بها على الشابكة،يهتمون بمستوى اللغة العربية التي ي

أي أنهم لا يُركزون على الآثار السلبية المترتبة عن عدم اهتمامهم  بسلامة اللغة العربية،
بالمائة  55فقد بلغت بتسخير الأدوات التقنية الحديثة في ضبط اللغة العربية، والارتقاء بها،

لت الدراسة إلى أن استخدام العامية هو الأكثر كما توص من جملة الذين شملهم البحث،
وهذه النسبة  بالمائة يستخدمون العامية على حساب الفصحى، 75:نسبة،فهناك أكثر من



                                                                                           سمات لغة الشباب ومستوياتها                                                                                            

 122 

توضح سوء التخطيط اللغوي الذي يتصل بطرائق استخدام تقنيات المعلومات في نشر اللغة 
اللغة المستخدمة في مواقع وقد أبرزت أغلب الدراسات التي أنجزت عن  العربية، وتعليمها،

مشكلة الثنائية :وهي التواصل الاجتماعي وجود ثلاث مشكلات رئيسة تميز لغة الشباب،
ية، ية، اللغو  5 إلى جانب اللغة العربية بنسبة التي ظهرت في استخدام مفردات إنجليز

ية وال وهناك تداخل بين الألفاظ العربية، الدراسة، اهبالمائة، من النصوص التي شملت إنجليز
ية، ،بالمائة من النصوص 21:في  التي تجلت في مزاحمة  إضافة إلى مشكلة الازدواجية اللغو

حيث إن هناك أكثر من نصف  اللهجة العامية للغة الفصحى في النصوص الم كتوبة،
بالمائة ُكتبت بمزيج  8بالمائة قد كتبت بلهجة عامية، وحوالي 55نصوص العينة،أي أكثر من

بالمائة ُكتبت باللغة الفصحى  63وباقي نصوص العينة حوالي والعامية، بين الفصحى،
يُضاف إلى هذه السمات التي ميزت كتابات الشباب مشكلة الضعف اللغوي  الخالصة، و

يات اللغة الكتابية، ية، والصرفية، والمعجمية، في مستو ومن بين أبرز  .(5)والتركيبية والنحو
يع في صور الأداء اللغوي، السمات التي لاحظناها على لغة الش باب المعاصر أنها تتسم بالتنو

يات  فهناك تجليات لطبقات مختلفة في كتابات الشباب، إذ تُعبر اللغة المستعملة عن مستو
 مختلفة، فقد لاحظنا توظيف العامية بشكل كبير، واستحضار التراث الشعبي بشكل بارز،

 ،تخدام العامية القريبة جدا  من الفصحىوالفصحى، والإكثار من اس والتداخل بين العامية
 فهذا مثل شعبي معروف،(. أو في راس المومن اهشيم الدنيا في راس الجاحد انعيم،: )مثل

تبدو وكأنها نعيم، وفيها كثير من  يُقصد به أن الدنيا في رأس بعض الأنام الجاحدين،
لأسلوب الذي شملته وبالنسبة إلى ا. أما في ذهن المؤمن فشأنها شأن الهشيم المتعة،

ُمنا بانتقائها فقد لاحظنا أن اللغة المنسوبة إلى الأشخاص، دراستنا،  تنسجم، والنماذج التي ق
يعهم  بعض الشباب في كتاباتهم،  فقد وفق إلى أبعد الحدود مع المستوى الثقافي، و في تنو
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يات اللغة،في  وذلك  ،يويتوافق مع السرد الروائ ينسجم،(6)واستعمالهم لأسلوب مستو
نظرا  لمعرفتهم العميقة بخصوصيات بعض اللهجات العربية، فعلى سبيل المثال اللهجة العامية 
ية تظهر بقوة في بعض المدونات، وهي نابعة من إدراك أولئك الكتاب  العميق  المصر

وفي  وجميلة، فنجد في محطات لغة راقية، ،لأبعاد حوار البدو في مصر على سبيل المثال
توافقا  مع مستوى الشخصية المسند لها الحديث  حظنا وجود لغة بسيطة،رى لاأحايين أخ

فقد استخدم الشباب في لغتهم مزيجا من  في بعض الكتابات السردية في وسائل الاتصال،
ّبة الأساليب الفصيحة، والعامّية،  أوتوماتيكي،: مثل: ووّظفوا بعض المفردات المعر

بايل، والتلفونات،و يع، والتداخل بين العاميةو ،..وتاكسي مو والفصحى  ،من مظاهر التنو
 :وقال ابتدره الأمير بعد أن رحب به، ":هذا الحوار

 وإنك مجاهد عظيم، وقال عنك كلام جميل، ،(أبو طلال) أنا كلمني عنك الشيخ-
 .  أديت خدمات رائعة

 .وتبسم لهذا الإطراء، صقر انبسطت أسارير 
 :صقر وسأل أبو صهيب، أردف 
 صقر تعرف كل الطرق الخلفية اللي بتوصل للشيخ زويد، ت طبعا  يا أخأن- 

 ...ورفح، وكمان أنت تدربت الجورة،و
 زي ما فهمت من الشيخ أبو طلال، مش كدة برضة؟   

 :أومأ صقر برأسه إيجابا ، وقال - 
ّ ه تلاقيني زي ما ودك وترضى-     ."أنا تحت أمرك يا شيخنا، وإن شاء الل
ية، التعدد اللغوي للخطاب،و الأسلوب، في سياق إثراءو تلتقط  وتعزيز بنيته اللغو

جملة من الأمثال الشعبية العربية في  كثير من كتابات الشباب في وسائل التواصل الحديثة
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ية ت متنوعة،بيئا وخارج مصر،   فكثير من الكتابات في مصر، ،ومن ذلك البيئة المصر
فته في المواقف ووظ وعمقه، وتنوعه، ف بثرائه،أفادت من الموروث الشعبي المصري المعرو

 تسخير  بعض المعتقدات الشعبية في لغة الشباب،   كما جاء هذا الأمر  في ،السردية الملائمة
إذا قالوا ليك ": ومن بين الأمثال التراثية الشعبية التي ألفيناها في بعض المدونات الشبابية 

ه بالرغم من نصيحة أصدقائه  ن يصر على رأيه،وهو مثل   يضرب لم . "راسك كبير تحسّسَّ
 .بمراجعة نفسه

وقبح  وهو مثل يُقال للذي يزهو بنفسه على بشاعته، ."وبيتجعمص أعمص، يعني،"و
   .وانكمش وهو لو رأى نفسه لخجل منها، صورته،

 ويبدو أن تدبيج الشباب لحواراتهم بالعامية يرجع إلى الوظيفة التي تؤديها الدارجة،
ولاسيما أنها موجهة  نهم يرون أن اللغة الراقية الأنيقة ستكون عاجزة عن تأديتها،ويبدو أ

فالعامية هي تعبير عن واقع اجتماعي موضوعي لا  إلى أشخاص لا يمتل كون ثقافة عالية،
والتقاليد المتداولة في الوطن العربي في لغة  بعض العادات، تتبدى إذ يمكن طمسه،

 والتقاليد، لى بعض المظاهر الاجتماعية، والعادات،حيث تتم الإشارة إ ،الشباب
ما يتعلق على سبيل المثال في والسلوكيات المتجذرة في أعماق المجتمع البدوي المصري،

  .وعادات الزواج ببعض أصول،
يستشهدون بالأغاني التراثية  يمة المتميزة في لغة الشباب أنهمومن آثار الأساليب القد

ن تضمين بعض إإذ  ر شعبية،وذلك في كثير من المواقف،التي هي في أصلها أشعا
والأشعار  واستحضار مقتطفات من أقوال أهل البدو، ،المقطوعات الغنائية في المدونات

وظل رائجا  في مختلف  كان من تقاليد الكتابة العربية،( الزجل)سواء الفصيحة، أو العامية 
يقة الشائقة عنصرا  مهما  من عناصر وتعد هذه الط وصولا  إلى العصر الحديث، العصور، ر
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 ويسعى إلى الإقناع، يُقدم له الحجة، مهما كان نوعه، حيث إن الشاهد، لغة الشباب العربي،
 بسهولة، ويسر،-أو قلبه على السواء-والوصول إلى عقل القارئ وتغيير السلوك، والتأثير،

يكتسي توظيف الشعر مكانة متميزة،  دعته قيمها،أو العرب، فهو ديوان وأهمية بالغة، و
فضلا   وعصارة تجاربها، وأدرجت من خلاله مآثرها،كما حملته حكمها، وسجلت فيه أيامها،

بالأزجال يستشهدون وجدنا نسبة عالية من الشباب  فقد .(7)والبيانية عن قيمته البلاغية،
للافت للنظر او وذلك احتفاء بفرح معين، السعيدة، ة التي يتم ترديدها في المناسباتالشعبي

يقة منسجمة،  ،ومتوافقة مع طبيعة المواقف التي تقتضي استحضارها أنهم  يدرجونها بطر
قام الشباب بتجميع ": فقد جاء في بعض كتابات الشباب في المدونات على سبيل المثال

وهم يمسكون أكتاف بعضهم البعض، وهم ،أنفسهم خمسات،أو سبعات، وأخذوا يرقصون
 :يغنون

 إللي بدت لي    يا شبه غدير الصفيةيا عيونها  
 سا قرونها إللي بدت لي    يا حبال البيت العودية
ية    ."يا خشيمها إللي بدا لي     يا ضيق الخاتم وشو

كما يستشهد جملة من الشباب بشكل مكثف، وكبير جدا    بالقرآن ال كريم، وبعض 
يفة، ية الشر  ذلك في مناسبات متعددة،والأدعية الدينية المأثورة، و الأحاديث النبو

ية أو كلمة تتكرر  هي عبارة،و  الدينية التي لها أنماط ووظائف ثقافية كثيرة،/ فاللازمة اللغو
وهي في الحقيقة تصدر  تظهر كثيرا  في لغة الشباب المعاصر، في كلام الناس بشكل نمطي،

ية مجردة من القصد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الت عبير في المدونات في الكلام بصورة عفو
الال كترونية، فهي تنتقل إلى لغة الشباب في وسائل الاتصال الحديثة، وفي تعليقاتهم على 

إذ أنها  الأحداث، والتحولات التي تقع، وهي من أبرز المظاهر المرتبطة بشخصية الإنسان،
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ائه كونها تكشف عن الجانب الفكري للمتكلم من خلال طرائق أد وانتماءه، توضح ثقافته،
وقد ظهرت في لغة الشباب جملة من اللوازم ذات العلامات الدينية الواضحة،  اللغوي،

ّ ه) :والتي يتكرر  فيها بشكل بارز استخدام لفظ الجلالة ُمكن  ،(الل وهناك كثير من اللوازم ي
ية كالأطفال، فكبار السن يشتركون مع  والكبار، والشباب، تمييزها تبعا  للمرحلة العمر

يةالشباب في   بيد أن هناك لوازم معينة تتردد بكثرة عند الشباب، ،(8)بعض اللوازم اللغو
ّ ه فيك: )ومنها ّ ه ورعاك)،و (بارك الل ربي )و  ،(ربي يحفظك)، و(ربي يوفقك)و  ،(حفظك الل

ّ ه)و  ،(يعينك ّ ه)،و (سبحان الل ّ ه)،و (ما شاء الل ّ ه)،و (لا حول ولا قوة إلا بالل ، (أستغفر الل
ّ ه أكبر)و ّ ه خيرا  جز) ،و (الل ّ ه)، و(اك الل وعلى مستوى دراستنا اللسانية (.لا إله إلا الل

القائمة على ربط دلالات اللغة، بالتعبير الاجتماعي، لاحظنا أن جملة من  الاجتماعية،
 :منها الشباب تُبرز الواقع الاجتماعي، حيث نلمس خضوعها لثنائيات عديدة، كتابات

والمواطن  النظام والانسجام،-وضى والاضطرابوالف والتسامح والعفو،-ال كراهية والحقد
يقي غير العربي والآسيوي، ومن يدور في فل كه،-العربي  -وقانون الغاب الأجنبي والإفر

ية، القانون الرسمي للدولة، الخراب و المتعة والتملك،-الحرمان والفقدانو والممارسة الحضار
 المحافظة،-والخلاعة النور،-والظلام م،العل-والجهل الثراء،-والفقر العمران والتشييد،-والدمار
 العدالة والنزاهة،-والظلم والقهر الانفتاح،-والتشدد الشجاعة،-والخوف الجمال،-والقبح

 الصدق،-وال كذب الحق،-والباطل الأمانة،-والخيانة الراحة،-والعذاب الحقيقة،-والخرافة
 التأكد،-والوهم لاختفاء،ا-والظهور الاختيار،-والإجبار اللطف والرأفة،-والقسوة والحدة

 .وغيرها التحول،-والاستمرار الخيانة،-والوفاء الشقاء،-والسعادة
ووسائل الاتصال الحديثة،بيد  وهناك فئة أخرى من الشباب،أبدعت في المنتديات،

وأنيقة،حيث لاحظنا وجود بعض النصوص  وراقية، أنها كتبت بلغة عربية فصيحة،
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وهي كثيرة، ونذكر من بينها بعض النصوص السردية  الجمال،والإبداعية الطافحة ب الأدبية،
: نذكر على سبيل المثال نصا  إبداعيا  بعنوان المطولة، التي اقتبس منها كتّابها بعض المقاطع،

 إذ يظهر الرقي، من سلطنة عُمان، (9)جوخة الحارثي ةللأديبة الشابة الدكتور (سيدات القمر)
يندرج العنوان ضمن المتعاليات  إذ طلاقا  من عنوانه،والجمال الأدبي في هذا النص ان

مما يسمح باختزال النص عبر علاقة توليدية  حيث إنه يؤشر إلى بنية معادلية كبرى، النصية،
وتحقق جملة من  وتكون شاهدة على انسجام عناصر الخطاب، تنهض بالتحفيز الدلالي،

 فة الإفهامية التي تستهدف المتلقي،من بينها الوظي الوظائف المرجعية المبئرة للموضوع،
ية التي تحيل على الرسالة ذاتها ونلاحظ أنه  ُيحيلنا على دلالات لطيفة،(10)والوظيفة الشعر

يين  :ينقسم إلى معلمين لغو
فالشق الأول من العنوان هو نتيجة عملية اشتقاق لغوي  ،"سيّدات": المعلم الأول-

 ...ومجد، وشرف عظم، :وُسؤدُدا   سيادة، "ساد": أصلها هو الفعل
ية إلى الفعل "القمر": المعلم الثاني-  وأقمر  ،"قمر"، وهو ينصرف من حيث دلالته اللغو

ويدور حول  ال كوكب السيار الذي يستمد نوره من الشمس، :والقمر صار قمرا   :الهلال
يضيئها ليلا ، و قمرت الليلة قمرا   الأرض، على  وقد درج أهل اللغة أضاءت بنور القمر،: و

ُ  شبيهٌ بالقمر،و مشرٌق، :وجهٌ أقمر :ولذلك يُقال والإشراق، بالضياء، "القمر" ربط هو :والقمِر
 .المضيء

يق المتلقي إلى معرفة  إن مقطع العنوان يتسم بوضوح المعنى، و يُساهم في تشو
يخالج  وأوّل ما لدى توظيفها لهذا العنوان الشائق، المقاصد الجمالية التي ترمي إليها الكاتبة،

و ما  فالقارئ سيتساءل من هن السيدات، فكر المتلقي جنوحه إلى أسئلة متشابكة مُلفتة،
وسيتبين للقارئ بعد تتبع أحداث النص أن القمر مجسد  هي العلاقة التي تجمعهن بالقمر،
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 إذ يتعلق الأمر بشخصية المرأة الجميلة وهي امرأة تلقب بالقمر، في إحدى شخصياتها،
 أسندت إليها بعض الوظائف السردية التي تتصل بالمحبة، شخصية بارزة، وهي ،(نجية)

 فإّن بنية العنوان لا تحمل في وشيجتها تضادا ،أو صراعا  حادا ، ومهما يكن، والعشق،
هي تلك الصلة ( سيّدات القمر) من  بين الدلالات المتخفية وراء هذا العنوانويتبدى أن 

حيث إن  والرفعة، فكلاهما يرتبط بالعلو، معنى القمر،و بين مفهوم السيّدات، الوثيقة،
وهو يحتوي  والوضوح، والتجلي، ومدار الاهتمام، والإشراق، القمر يُرمز به إلى السمو،

فهو حرف السماء، كما يذهب نحو هذا  والسمو، الذي يتعلق بالرفعة، (الميم) على حرف
 أو حسي موجود في السماء، ،إذ يدل على كل شيء مادي التوجه الباحث إياد الحصني،

 ،فإذا كان شيئا  ماديا  كانت الكلمة الدالة على اسمه تحوي حرف الميم"أو آت من السماء،
-قمر-نجم-شمس-سماء:مثل ضمن حروفها للدلالة على أن هذا الشيء من مكونات السماء،

ء الحسية ماء،وكذلك الأشيا-مطر:مثل أو للدلالة على أن هذا الشيء يأتي من السماء،-غيم
ّ ه عز وجل-أي من القوة الإلهية التي في السماء التي يعتقد أنها تأتي من السماء، تكون -الل

للدلالة على أن هذه الأشياء تأتي من  الكلمة الدالة على اسمها تحوي حرف الميم،
 . (11) "...نعمة-علم-ألم-موت:السماء،والقوة التي داخل السماء،مثل

ية في عنوان ( القمر) التي يمكن فهمها من توظيف ومن بين الدلالات الأسطور
فتاة  حيث إن هناك أسطورة تشير إلى أن القمر كان أنه يرمز إلى المرأة، ،النص السردي

يل، و ل كنها تصدت . وتعيش على الأرض بين أهلها اسمها رابية، أحبها رجل الشمس نو
 لوجدنا دلالة القوة، القمر،ولو جئنا إلى مساءلة كل ما يتعلق برمزية  له، فقرر معاقبتها،

وجود بعض الشخصيات النسائية اللائي يتسمن  ،(سيّدات القمر) حيث يتبين لنا في رواية
يقررن الانتقام، بالقوة، التي جعلتها الكاتبة في النص تنتقم من ابن  (خولة) مثل شخصية و
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وتصدر أفعالها عن  وهذا ما يؤشر إلى أنها سيدة نفسها، تقرر الانفصال عنه،و ،(ناصر) عمها
يبدأ بحرف القاف،الذي هو ( القمر) وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ذاتها بكل قوة،

فإن  فإن وجد في كلمة، يدل على معنى القوة،"وهو حرف القوة،فهذا الحرف يعني القوة،
 -قوة :مثل أي يتمتع بصفة القوة، أو حسي قوي، هذه الكلمة تعني أنها اسم لشيء مادي،

كما أن الأفعال التي تتطلب لتحقيقها وجود .حق-قصاص -قضاء -طاقة -قدرة -سوةق
للدلالة على  فالكلمة التي تدل على هذا الفعل تحوي ضمن حروفها حرف القاف، القوة،

  .(12)"قلب-خنق-حقق-حق-قلع-قضى-قص-صعق-قطع-قمع-قدر-قتل-قاتل:ذلك،مثل
وفقت إلى أبعد الحدود في انتقاء  فإننا نرى أن الكاتبة قد وأيا  ما يكن الشأن،

ية،يتسم بكثاو  عنوان متميز يطفح بالجمال الغامر، وإيحاءات  فة رمزيته، و له أبعاد أسطور
و له  والإشراق، وهو يتعلق في بعض مكوناته الدلالية،بكل ما له صلة بالعظمة، عميقة،

كما له دلالات تتعلق  والحب، والأمل في الذهنية الشعبية، سمات دالة على مظاهر الجمال،
 ...بالضياء،والنور

يلتقط النص السردي فالأديبة  جملة من الأمثال الشعبية العُمانية،( سيّدات القمر)و
وأحسنت توظيفه في المواقف السردية  الشابة جوخة الحارثي  أفادت من الموروث الشعبي،

يفة» شخصيةكما لاحظنا هذا الأمر مع  انسجاما  مع طبيعة الشخصيات، ،الملائمة على  «ظر
وفي بناء  كما سخرت الروائية بعض المعتقدات الشعبية في البناء السردي، سبيل المثال،

التي تختص بافتراس كّل نفساء لا تطعمها  "بقيعة" الجنِّيةمثل  بعض الشخصيات أيضا ،
للي ينقد ا": ومن بين الأمثال التراثية الشعبية العُمانية التي ألفيناها في النص. من طعامها

                    ."مقعية أبوها في الحصاة». «أنفك منك ولو خاس" :يقول المتوصف "يطيح المنقود فيه
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أن الأديبة الشابة الحارثي  ،ومن آثار تأثير اللغة العربية الفصحى في كتابات الشباب
ض تستحضر الأساليب القديمة المتميزة في سردها، حيث إنها تستشهد بالشعر في بع

ية الراقية في النص السردي،إإذ  المواقف، هو من  ن تضمين بعض المقطوعات الشعر
فقد وجدنا الروائية الشابة تستشهد في الصفحات الأولى  سمات كتابات الشباب المثقف،

اللافت للنظر أنها أدرجتها و من هذا النص السردي، بوصية أعرابية لابنتها العروس،
يقة منسجمة، ونقصد بذلك  ومتوافقة مع طبيعة الشخصية التي جاءت على لسانها، بطر

: وضحكت ،(هل أنت مستعدة؟) :قالت أسماء» : فقد جاء في الرواية المثقفة، "أسماء" شخصية
ين وصيّة أعرابية لابنتها العروس التي وجدناها في كتاب المستطرف في المخزن؟)  ،(تتذكّر

كانت الوصيّة في كتاب المستطرف في كّل فّن ..ما أدراك أنت بال كتب؟: )غضبت أسماء
 الأعرابيّة توصي العروس بالماء، ..الكتاب المجلّد بالأحمر في الرف الثاني مستظرف،
 ."(والاهتمام بالطعام، والشراب وال كحل،

وبالنسبة إلى الشخصيات التي استشهدت بالشعر في سياق الأحداث، فأكثر 
ية جاءت على لسان بعض  -على سبيل المثال-حيث وردت ،"عزان" الشواهد الشعر

 :يقرأ لها أشعارا  غزلية لمجنون ليلى وهو جالس مع نجية، ،الأبيات
 ُ  أنيري مكانَ البدرِ إن أفَل البدرُ      وقومي مقامَ الشمِس ما استأخر الفجر

مُ وففيك من الشمِس المنيرةِ ضوؤه ُّّ ُ ا     وليس لها منِك التبس  الثغر
ُ لك الشرفة اللأل  اء والبدرُ طالٌع        وليس لها منك الترائُب والنحر

 ُ  ومن أين للشمِس المنيرةِ بالضحى      بمكحولة العينين في طرفِها فتر
ها الذعرُ  َّّ   (وأنّى لها من دّلِ ليلى إذا انثنْت         بعيني مهاةِ الرمِل قد مس
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ال الحديثة الجناس غلب على بعض الكتابات الشبابية في وسائل الاتصيو          
 والميل إلى استخدام الرمزية، والتلميحات، والسجع المصطنع، والجمل القصيرة، الواضح،

والاستعجال في نقل كثير من الأخبار التي لا صلة لها بالحقيقة دون التأكد،واستعمال 
 وهي لغيرهم دون احترام قيم والإعادة المملة،حيث يتم نقل نصوص منسوبة لهم، التكرار،

وتتبدى في لغة الشباب  ومضمونا ، فيظهر السطو على كتابات غيرهم نصا ، الأمانة العلمية،
 الأزمنة، وبروز آثار الترجمة الآلية التي تظهر في الإخلال بالمعنى، وعدم الانسجام،

ية العامة،و في ) :مثل ،والإكثار من توظيف العامية تداخل الجمل، وبروز الركاكات اللغو
ي سامع بيا نعيط ونعيط حتى واحد ما يسمع فيا الظلمة يا يما وزاد تكبلو يديا ظلمة مكاش ل

كما يوظف الشباب الجزائري في كثير من الأحيان (. كل ما تفوت دقيقة تزيد تظلام عليا
ية قريبة من الفصحى  -عرايص -فتايل -عجايز -مسايل -حوايج–بهايم : مثل ،عامية جزائر

-فايح-سايح-الهذرة-العفس-استنى-غدوا -فواد -سوال-مليان -ةلقراي-لعباية-لملاية -قبايل
 .عايش-داير-ضايع-طايع-خايف-باين-خاين -جايح

ية، جائع، : هي في أصلها لها صلة وثيقة بالفصحى وهذه الكلمات الدارجة الجزائر
 .وغيرها وقبائل، وبهائم، ونائب، ودائر، وعائش، وضائع، وسائح، وخائن، وخائف،

فكل  للغة على وجود كثير من اللهجات المحلية بجانب مختلف اللغات،ويتفق علماء ا
وتظل اللهجة لها صلة باللغة المشتركة  لغة تختلف فيما بينها،وذلك تبعا  لجملة من العوامل،

فوجود  وقواعدها، وتراكيبها، ومستمدة من أصول مفرداتها، التي هي متفرعة عنها،
وهذه اللهجات لا  وليس لأحد سلطان عليه، د،وهو مؤك اللهجات المحلية أمر طبيعي،

ية في شتى ميادين الفكر، ُمكنها أن تمنع الوحدة اللغو ولا يخلو الوطن  والأدب، والثقافة، ي
ُلفي لهجة عامية  ية تقريبا  ن العربي من المحيط إلى الخليج من هذه اللهجات، بل في كل قر
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من اللهجات العامية العربية وذلك من  أو بعد عنها أو قليلا  عما جاورها، تختلف كثيرا ،
ولذلك أضحت دراسة اللهجات غرضا  جديدا   والتراكيب، حيث المفردات، والأصوات،

لأن الإحاطة باللهجات يُبين مراحل التطورات التي خضعت  من أغراض علم اللغة العام،
فالنثر  المعاصر، بقوة في لغة الشباب انولذلك فالنثر الشعبي، والعامية حاضر ،(13)لها اللغة

وهو قسم من الأدب  الشعبي  موظف بكثرة في كتابات الشباب بوسائل الاتصال الحديثة،
 وخلجاته النفسية، ومداركه الوجدانية العقلية، عبر به الشعب عن هواجسه،ي الشعبي،

ولا  إلا ما جاء عفو الخاطر، وذلك بأسلوب غير خاضع لقانون الإيقاع المتسم بالتناسق،
 وسهولته، يُتيح التفاهم، والتعبير بدقة عن حقيقة الأشياء، ي أنه بفضل مرونته،ريب ف

والخوارق،  ومن أهم مميزات الحكاية الشعبية السرد المتحرر من الواقع باعتماد العجائب،
والمغامرات، والاعتماد على  والإكثار من الأحداث، وإيجاز خصائص الشخصيات،

والابتعاد عن الخوض في التفاصيل، لتبقى الحكاية  لرمزي،التبسيط، والجنوح إلى المعنى ا
وتضمين الحبكة  وإبراز شخصية البطل، وهي تمثل مختلف معاني المهارة، بعيدة عن الواقع،

وجميع هذه  ،(14)والخلقية التي من شأنها أن تؤثر في نفوس القراء جملة من الأبعاد الفلسفية،
 باب، حيث لاحظنا توظيف مختلف أنواع،العناصر وجدناها متوفرة في كتابات الش

ومن أكثر  والحكاية، والمثل الشعبي، والخرافة، الأسطورة،: مثل وأشكال النثر الشعبي،
اللي في ) :القضاء والقدر :تلك الأمثال المتصلة بمجالات الحياة مثل الأمثال الشعبية الموظفة،

ّ ه واسعة، ربي حنين وكريم،أبواب ال: )،والعناية الإلهية(ما تقتله  شدة عمره مدة، يخلف  ل
يف الدهر ،(ربي على الغابة، ما يخلف على قطاعها كل من يطلع ينزل، وكل من : )وتصار

وأنت فيها  ما عرفت وين نحكها تلصق،: )والحيرة ،(ونهار ضدك ونهار معاك، سمن يهزل،
ّ ه  وب،جملة من العي ومن بين السمات الأخرى للغة الشباب،.وغيرها ،(15) (رحمك الل
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ية، وفيها تهجين كبير،حيث  والأخطاء ال كثيرة تتمثل في عدم مراعاة قانون الأخلاق اللغو
لاحظنا أن لغة بعض الشباب في وسائل الاتصال الحديثة ليست لها أية صلة بالتراث 

يتم تداولها على علاتها، وليست هي نصوص،فتقبل ،الشعبي الجميل فصيحة ُكتبت بلغة  او
فقد ُهجنت  وفي الآن ذاته، ن تراكيب فصيحة غزتها كلمات عامية،فهي خليط بي سليمة،

 وحكم العدد مع المعدود، والأزمنة، وهناك أخطاء كثيرة تتصل بالهمزة، بكلمات أجنبية،
 امرأة عقيم، :والصواب امرأة عقيمة،: والتراكيب، ومن بين الأخطاء السائدة بكثرة

يقال يقال أنكى من ذلك، :ونكى من ذلك، والصواب :و فلان يعمل لصالح الشعب،  :و
يقال يعمل لمصلحة الشعب، :والصواب  شاهدته مصادفة،: شاهدته صدفة، والصواب :و

يُقال يُقال تذكِرة السفر،: والصواب تذكَرة السفر،: و فلان تعرض لإيذاء الناس،  :و
يُقال تعرض لأذى الناس،: والصواب : والصواب خرجت مظاهرة من الشارع كذا، :و
يُقال ظاهرة من الشارع كذا،خرجت ت  الغميضاء، :والغميضة كِيان، :والصحيح كَيان، :و

يُقال يُقال الدفلى،: والصواب الدفلة، :و اليوم  :عندنا ثاني يوم سأكون عندكم، والصواب: و
 :فهم يقولون ومن الأخطاء ال كثيرة نصب اسم كان المؤخر،. (16)الثاني سأكون عندكم

وكلمة مستقبل  ،هو الخبر مقدما ،(له) لأن شبه الجملة وهذا خطأ،سيكون له مستقبلا  رائعا ،
ومن الأخطاء كذلك رفع  سيكون له مستقبل رائع، :والصواب هي اسم يكون مؤخرا ،

إن هنالك حل للمشكل، وهم يظنون أن هنالك  :فيقولون على سبيل المثال اسم إن المؤخر،
ومن  إن هنالك حلا  للمشكلة،: بوالصوا وحل هي الخبر، هي الاسم لمجيئها بعد إن،

أو قولهم إلى أبعدِ من ذلك، وهما ممنوعتان من  لأكثرِ من عام،: الأخطاء الشائعة قولهم
  .، وغيرها من الأخطاء ال كثيرة(17)وحقهما الجر بالفتحة بدلا  من ال كسرة الصرف هنا،



                                                                                           سمات لغة الشباب ومستوياتها                                                                                            

 111 

ك خالد في وتجدر الإشارة إلى أن الباحثة ظافرة الأحمري قدمت دراسة بجامعة المل
بالمائة من مجتمع البحث يرون أن وسائل التواصل  15بينت فيها أن قسم نظم المعلومات،

الاجتماعي قد أثرت بشكل سلبي في اللغة العربية،كما لاحظت أن هناك إهمالا  
حتى من قبل  واستهانة في الكتابة باللغة العربية الصحيحة في وسائل التواصل الحديثة،،كبيرا  

وإملائها،وقد أوضحت الباحثة  والملمين بقواعد اللغة العربية الصحيحة، لتعليم جيد،المتلقين 
: وأبرزه يكمن فيما يأتي في الدراسة أن من أهم ما يقع فيه المستخدمون من أخطاء،

وإدخال حروف الجر في الكلمات، مع تكرار حروف  الاختصارات غير المفيدة للكلمات،
نظرا  لقلة   وكتابة الكلمات، والجمل من دون مسافة بينها، ،المد في الكلمة من دون فائدة

يُضاف إلى هذا الأمر بعض أساليب . مساحة الأحرف المسموح بها في بعض التطبيقات و
ية، ،(العربيزي) الكتابة التي تُدعى أو العكس،  وهي كتابة الكلمات العربية بأحرف إنجليز

 .لدى المستخدم وهذا الأسلوب يؤثر سلبا  في مهارات اللغتين
ظافرة الأحمري في دراستها على أن هذه الأخطاء كان لها  وقد أكدت الباحثة

أو صفحات تواصل اجتماعي في  استخدام عدة برامج، :ومن أبرزها جملة من المسببات،
يعة، وفي الوقت نفسه، الآن ذاته، ومختصرة للإلمام بكل  مما يجعل المستخدم يقوم بكتابة سر

إضافة  أو الكتابة الصحيحة، لإملاء،لمن دون اكتراث  من برامج متنوعة،ما يعمل عليه 
اعتقادا  من المستخدم أنها ليست رسمية، و لا تستحق  إلى عدم الاهتمام بالكتابة الصحيحة،

أو التصحيح  وكذلك عدم الحرص على تصحيح الخطأ عند الوقوع فيه، منحها أهمية كبيرة،
ية ، يقع الإجماع على أن سببها (العربيزي) ما يتصل بظاهرةوفي ،(18)للآخرين من دون سخر

مقلقة " والاغتراب الذي وقع فيه الشباب، وهذه الظاهرة في الحقيقة الرئيس هو التغريب،
 وتبديلهتتمثل في تنازل ال كثيرين عن لسانهم العربي،  صارت تتغلغل في مجتمعاتنا العربية،
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ية، الشركات، والمنتديات،في أسماء  برطانات أجنبية في غير موقعها،  والمراكز التجار
وعلى  وفي الأحاديث اليومية العادية لدى قطاع كبير من أبنائنا، ومراكز الترفيه والتسلية،

بل  والجامعات، شاشات كثير من القنوات الفضائية، وفي لغة التعليم بكثير من المدارس،
وهي لا  ،...والمعلمين العرب صارت هذه الرطانات لوازم في حوارات كثير من المثقفين،

ية، بل تتعداها إلى سياقات ثقافية من خارج هويتنا،  تتوقف عند حدود المظاهر اللغو
 .(19)"وتقاليدنا وتراثنا، وعاداتنا،

ية، وهي تشكل نوعا  من ( العربيزي) فظاهرة ية اللغو لها خطورة كبيرة على الهو
وربط اللغة العربية  والحضارة العربية، افة،والتخلي عن الثق التمسك بقشور الحضارة الغربية،

 وهو نوع من الشعور بالدونية، والبدائية، والعجز عن مواكبة العصر،  بمحور التخلف،
والحق أن  .(20)والتخلف عن الآخر، واعتبار الغرب مثالا  يجب السير على نهجه والنقص،

أن ظهور : منها أسباب،وعام، بيد أنه ظاهرة تعود إلى جملة  هذا السبب هو سبب رئيس،
وهو  ويتكرر بين مرحلة وأخرى، هو أمر طبيعي، -كما يرى البعض-لغة جديدة بين الشباب

والمشكلة الأبرز في العالم العربي  وعدم التفاعل مع الأكبر سنا ، يعكس التمرد الاجتماعي،
وهذا  فة،كل تطور تقني حتما  إلى تغييرات في تمثيل المعريؤدي حيث  هي إنتاج المعرفة،

كما تعود هذه الظاهرة إلى ضعف  اللغة العربية عند الشباب  ما يتبدى في أساليب التعبير،
وإبعاد اللغة العربية عن مجالات  المعاصر نظرا  إلى تراجع المنظومة التعليمية في مجتمعاتنا،

لبحث ا: لعل أهمها والتقنيات المعاصرة، في ميادين عديدة، التفاعل مع العلوم الحديثة،
  .(21)والتدريس، والتأليف، والترجمة العلمي،

 بعد هذه الجولة مع الأطروحات، والتّحاليل التي تتّصل :النتائج والتوصيات المقترحة
ياتها، ة للغة الّشباب المعاصر، ومستو َّّ  :   يوصي الباحث بما يأتي بالّسمات الأساسي
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اية باللغة العربية في وسائل تكثيف البرامج الإعلامية التي تدعو إلى ضرورة العن -2
 وإعداد برامج مكثفة تعمل على توجيه إرشادات، وذلك بإنتاج، الاتصال الحديثة،

مما  وتصويبات للتعرف على الاستعمالات الموظفة بكثرة في وسائل الاتصال الحديثة،
ُمكن من إدراك أنواع الأخطاء في لغة الشباب المعاصر، ا وصولا  إلى توجيهها، وإغنائه ي

 .والمصطلحات الدقيقة التي تنسجم مع كتابات الشباب بالمفردات،
والتّكنولوجية الحديثة في  واستثمار الوسائل التقنية، الإفادة من التقنيات الحديثة،-1

ية، والمعاجم التي تُفيد الشباب، وتعرض عليهم أساليب الكتابة  عرض المراجع اللغو
 .الحديثة بطرائق فنية شائقة، ومؤثرة

وهذا يحتاج إلى معجم  والإعداد الدقيق للغة التعبير عند الشباب، العناية الخاصة،-6
ية للشباب، يوضح المفاهيم الحديثة، وهذا ما يسعى إلى الارتقاء بمستوى  يُغني الثروة اللغو و

والتراكيب التي تنسجم مع  ،والمصطلحات التي هي غنية جدا  بالألفاظ، اللغة العربية،
 . الحديثةوسائل الاتصال 

ية،  استثمار النتائج المتوصل إليها في ميدان علم اللغة التطبيقي،  -1 بو واللسانيات التر
واللسانيات الاجتماعية، وفي مجال التخطيط اللغوي، وعلم اللغة النفسي، خدمة للغة 

 .الشباب
دون ها ويستعملون والشباب، وجعلهم يعتزون بها، تثمين علاقة اللغة العربية بالجماهير، -5

 .أو عوائق نفسية وجود خجل،
ترقية غة العربية في كتابات الشباب، وعقد ندوات متخّصصة لتعزيز حضور الل -3

تدريس اللّغة العربيّة، وتحسينه، والحرص على وضع نصوص أدبية شائقة في مناهج التعليم، 
 .ُتحبب الشباب في اللغة العربية
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وهذا يقتضي  والنهوض بها في شتى المجالات،العمل على حفظ مكانة اللغة العربية،  -7
تنسيق الجهود، و إقامة علاقات وطيدة بين مختلف المؤسسات في ظل التخطيط اللغوي 

ية تخلق حالة من الاعتزاز، الدقيق،  واستعمالها، والفخر باللغة العربية، ورسم سياسات لغو
بالدونية، فيستخدم لغات  والشعور والانبهار بالآخر، مما ُيجنب الشباب حالة الاغتراب،

 .عوضا  عن لغته المتميزة أجنبية أخرى،
ية: تخصيص جوائز تشجيعيّة-8 وبرامج  ، ثمّ وطنيّة، في مجال تصميم تقنيات حديثة،جهو

وتُعزز حضورها في المحتوى الرقمي، مما يُشجع الشباب على  إل كترونية تخدم اللغة العربية،
 .لوجيا  وتكنو وتوظيفها تقنيا ، استعمالها،

الحرص على مواكبة البرامج التي ترصد الاستخدامات الخاصة بمواقع التواصل -9
وعدم  الاجتماعي، وذلك لتحليل، ودراسة الأسباب الحقيقية للاستهانة باللغة العربية،

 .استعمالها على الوجه الدقيق
 خلق تخصصات جديدة، وإقامة دورات تدريبية في المؤسسات الجامعية،-21
تُرشد الشباب إلى طرائق العناية باستخدام اللغة العربية في شبكات التواصل  يمية،والتعل

 .الاجتماعي
واللغة العربية على تضافر جهودهم، وتنسيق برامجهم  تشجيع علماء التقنيات، -22

وناجعة، تُسهل على الشباب استخدام اللغة العربية في مواقع التواصل  لإنتاج طرائق سهلة،
 .وتحثهم على استخدام الحرف العربي بدلا  عن الحرف اللاتيني الاجتماعي،

الإفادة من اللسانيات الحاسوبية، واستثمارها في مجال ربط اللغة العربية  -21
بالحاسوب، والعمل على تحفيز الباحثين على تطوير هذا الميدان في وسائل التواصل 

 .والهواتف النقالة وب المحمول،الاجتماعي، ومختلف التقنيات المستخدمة بما فيها الحاس
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وصفحات تُشجع   المستخدم  وإنشاء مواقع إل كترونية، تحفيز المصممين على إنتاج،-26
 طبية، :والفائدة المرجوة في مجلات شتى على استعمال اللغة العربية، وتعود عليهم بالإفادة،

 .وعلمية، وتقنية، ودراسية
الشباب بالأخطار التي تنجم عن إهمال تخصيص برامج إعلامية تخلق الوعي عند -21

مع تحفيز الشباب بالمكافآت المالية السخية،  وعدم ربطها بالتقنيات الحديثة، اللغة العربية،
 .والجوائز فيما يتعلق بخدمة اللغة العربية في المجال التقني

 ة،الإكثار من إنشاء ونشر المنتديات التي توجه الشباب إلى استخدام اللغة العربي-25
 بها والغيرة عليها وتبث فيهم روح الاعتزاز

والتقنية، حتى لا يتخرج المهندس في  تدريس اللغة العربية في التخصصات العلمية، -23
مجال الحاسوب، والإعلام الآلي، والمواقع الإل كترونية، وهو لا يعرف اللغة العربية، فلا 

 .يستخدمها
تهد من أجل حماية اللغة العربية، والإكثار وتج ،فتْح نوادٍ كثيرة تعمل العمل على -27

 من استعمالها في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تخلق توجيهات قيمة للشباب،
مع تصميم برامج تقنية جيدة تستخدم اللغة  وُتحفزهم على الكتابة باللغة العربية في الشابكة،

وربطها بالمستجدات  ا،العربية، وتحرص على الحوار بها، وتبادل الأفكار بشأن تطويره
   .العلمية

                                                           

منشورات مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية  ونظرياهتا، خصائصها ومشكالهتا وقضاياها،: اللغة: حممد فوزي أمحد بين ياسني. د(1)
 . ،،-،،:م،ص ،،،،،،،:ط األردن، للنشر والتوزيع، ودار اليازوري، عّمان،

جملة العريب، جملة ثقافية شهرية تصدرها وزارة اإلعالم     خطاب عصري ُيشكل ظاهرة،:شباب العريبلغة ال:ليلى خلف السبعان. د(2)
   . وما بعدها ،:م،ص،،،،مارس/هـ،،،،،مجادى اآلخر،،،:بدولة الكويت،العدد

باط،اململكة ،   منشورات زاوية للفن والثقافة،الر وصف ورصد وختطيط: وضع اللغة العربية باملغرب:آمنة إبراهيمي. د(3)
 .وما بعدها ،،:م،ص،،،،،،،:املغربية،ط
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جملة جذور،جملة فصلية تصدر عن النادي األديب الثقايف جبدة باململكة العربية قضية التحديات املعادية، :مسر روحي الفيصل . د(4)
 .وما بعدها ،،:م،ص،،،،هـ،جوان،،،،،ربيع اآلخر،:،مج،،:السعودية،العدد

وسائل التواصل االجتماعي وأثرها يف اللغة العربية، جملة احلرس الوطين، جملة عسكرية ثقافية شهرية تصدر عن :عبد الرمحن فراج . د(5)
 .،،-،،:م،ص،،،،نوفمرب-هـ،،،،،ربيع األول،،،:وزارة احلرس الوطين السعودي بالرياض يف اململكة العربية السعودية ،العدد

إن ": إىل قول عبد القاهر اجلرجاين يف تعريف األسلوبإلشارة يف هذا الصدد ،له مفاهيم متعددة،وجتدر ا(األسلوب)مصطلح(6)
هو طريقة الكتابة أو طريقة »: ، ومثل هذا ما ذهب إليه أمحد الشايب من بعد، فقال « األسلوب هو املذهب من النظم والطريقة فيه

 .يضا،، والتأثري أو هو الضرب من النظم، والطريقة فيهاإلنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ ،وتأليفها للتعبري عن املعاين قصد اإل
  .،،:م،ص،،،،، ،،:، دار اآلفاق،اجلزائر ، ط-دراسة تطبيقية-حتليل اخلطاب األديب: إبراهيم صحراوي.د  (7)
ثقايف،جملة دورية حمكمة أمناطها ووظائفها الثقافية،جملة اخلطاب ال: الالزمة اللغوية الدينية يف كالم السعوديني: ناصر احلجيالن.د  (8)

 ،،:م،ص،،،،/هـ،،،،،خريف،،:تصدرها مجعية اللهجات والرتاث الشعيب يف جامعة امللك سعود بالرياض،اململكة العربية السعودية،العدد
 . وما بعدها

عمان، هلا جمموعة من  وأكادميية ُعمانية، تعمل يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة السلطان قابوس يف مسقط بسلطنة هي أديبة،(9)
،وقصة «يف مديح احلب»،ونصوص إبداعية بعنوان«صيب على السطح» ــــــــجمموعة قصصية موسومة ب: الكتب اإلبداعية،نذكر من بينها

 .«منامات»،ورواية«عش العصافري»لألطفال عنواهنا
 .،،:م،ص،،،،-هـ،،،،دار األمان،الرباط،املغرب،  ،(نلعبة النسيا)مقاربة حتليلية لرواية-مجالية النص الروائي:  أمحد فرشوخ.د  (10)

 .،،: م،ص ،،،،،  ،:،  منشورات سندس للفنون املطبعية،اجلزائر،ط،:معاين األحرف العربية،ج: إياد احلصين(11)
 .  ،،:،ص،:معاين األحرف العربية،ج: ياد احلصينإ(12)
،منشورات مديرية النشر جبامعة (يجلج)دراسة لسانية للهجة بين فتح-الدارجة اجلزائرية وصلتها بالعربية الفصحى:بلقاسم بلعرج.د(13)

 .،:م،ص،،،،قاملة، اجلزائر،
 .،و،،: أنواع النثر الشعيب، منشورات مديرية النشر يف جامعة باجي خمتار بعنابة،اجلزائر،د،ت،ص:رابح العويب.د(14)
 .،،:أنواع النثر الشعيب، ص:رابح العويب.د(15)
األخطاء الشائعة وأثرها يف تطور اللغة العربية، : ماجد الصايغ :رة إىل هذه األخطاء على كتاب الباحثاعتمدنا يف اإلشا(16)

 . و ما بعدها ،،،:م،ص،،،،،   ،،:منشورات دار الفكر اللبناين،بريوت،لبنان،ط
جملة ثقافية فصلية تصدر عن اجلامعة  األخطاء النحوية والرتكيبية يف وسائل اإلعالم، اجمللة الثقافية،: جعفر نايف عبابنة.د:ينظر(17)

  .،،:م،ص،،،،مارس/هـ،،،،، صفر،،:األردنية،العدد
 .،،:وسائل التواصل االجتماعي وأثرها يف اللغة العربية،املرجع السابق،ص:عبد الرمحن فراج . د :نقالً عن(18)
 ية تصدرها وزارة اإلعالم بدولة الكويتجملة ثقافية شهر  التغريب واملعاجلة،جملة العريب،:سليمان إبراهيم العسكري.د(19)

 .،:م،ص،،،،أغسطس/هـ،،،،،رجب،،،:العدد
كتاب )لغة الشباب العريب يف وسائل التواصل احلديثة:ظاهرة العربيزي،دراسة ضمن كتاب: صاحل بن ناصر الشويرخ.د(20)

 .ة اللغة العربية، الرياض،حبوث ومقاالت حول اللغة اهلجني،منشورات مركز امللك عبد بن عبد العزيز خلدم(مجاعي
 .59:وسائل التواصل االجتماعي وأثرها يف اللغة العربية،املرجع السابق،ص:عبد الرمحن فراج (21)
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