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 نظام تصحيح األخطاء اإلمالئّية
 

فتح عصر التقنيات اإللكترونية الحديثة وعالم الحاسوب واإلنترنت مجاالت رحبة أمامنا جميعًا 
ولكن هذه   سر وسهولة.بحيث أصبح كّل منا كاتبًا ينشر إنتاجه على الشبكة العالمية بي

الفرصة الثمينة لم تكن بدون ثمن. فقد امتألت صفحات شبكة اإلنترنت وخصوصًا مواقع 
الدردشة )أو ما تسمى بالشات!( بالنصوص التي يجهل كتابها أبسط قواعد اللغة العربية مما 

رسم على لوحة يقّلل من القيمة األدبية واللغوية لكتاباتهم. فليس كّل من مسك الفرشاة وبدأ ال
 أنتج فنًا وصار فنانًا.

 
ولعل من أكثر األخطاء الشائعة في يومنا هذا، على سبيل المثال هو الخطأ بكتابة الهمزة 

على لفظ الجاللة )أهلل( وما لحقها من كتابة الهمزة على كل كلمة تبدأ بحرف )األلف( كما في 
مثلة بسيطة فقط لما يحدث بالفعل ألصباح ...( وغير ذلك. وهذه هي أ –ألرئيس  –)ألمملكة 

في كتابة النصوص على شبكة اإلنترنت. أما إذا انتقلنا إلى الصحافة المطبوعة فنجد الكثير 
من الصحف المعروفة ال تفرق بين حرف الياء المقصورة )ى( وبين الياء العادية كما في 

 العربية. حالة )على( و )علي( و )إلى( و )إلي(، وهي أخطاء شائعة في صحافتنا
 

إن مواجهة هذه المشكلة صار أمرًا ضروريًا قبل استفحاله مما قد يصبح خطرًا كبيرًا على 
اللغة العربية ويشّوه نظامها الدقيق في اإلمالء واإلعراب واللفظ، ويهّدد بالتالي نسيج اللغة 

 45أّن هناك بكامله ال سامح اهلل. وهذه المشاكل يمكن أن تأخذ أبعادًا خطيرة إذا ما عرفنا 
مليون آخر حول العالم، يستخدمون  42مليون مستعماًل لشبكة اإلنترنت في العالم العربي و 

 اإلنترنت باللغة العربية.
 



إّن هذه الزيادة الهائلة في النصوص العربية المنشورة لم يحصل لها مثيل من قبل، حتى في 
حترفين المعروفين تقريبًا، كما أّن العصر الحديث. ففي الماضي لم يكن ينشر لغير الكتاب الم

عامة الناس لم تكن تجّرب حضها في الكتابة أكثر من الرسائل المتبادلة. وبمعنى آخر لم 
يجد ما يكتبه اإلنسان العادي القراء خارج دائرة المرسل إليهم، أما اليوم فالعالم واسع وهناك 

مكن أن يقرؤوه. وهنا تصبح خطورة مئات الماليين من القراء اللذين قد يقع أمامهم النص وي
انتشار األخطاء كبيرة وبالتالي تعّود الناس عليها مما يضعف من قابلية اللغة الصحيحة على 

 االنتشار.
 

هذه الظاهرة الجديدة بانتشار الكتابة العربية عالميًا عبر شبكة اإلنترنت وتوّفر األعداد الكبيرة 
من القراء هي أمر صحّي ومرغوب إّن لم نقل مطلوب، فهو يعني زيادة هائلة في النص 

والمحتوى العربي. لكّنها تستدعي في نفس الوقت توّفر النظام اإلليكتروني الذي يعمل على 
ح ما يقع من أخطاء إمالئية في الكتابة كي يجعل النص مستساغًا للقراءة إضافة إلى تصحي

 خدمة اللغة العربية بنشرها على نطاق واسع وتوحيد كتابتها أيضًا.
 

إّن نظام )أي تي أي لتصحيح األخطاء اإلمالئية( يقّدم للمستعمل إمكانية وضع النص العربي 
ئب األخطاء اإلمالئية بالدرجة األولى. فباإلضافة إلى تحت التصحيح اآللي لتخليصه من شوا

األخطاء المذكورة أعاله نجد هناك أخطاء استخدام الهاء المربوطة )ـه( بدل التاء المربوطة 
)ـة( كما في )مدرسه( بداًل من )مدرسة( فاألولى قد تعني )مدّرس ملحقة بالضمير ـه(. ونفس 

 منها أن تكون )أباة(، والفرق شاسع بين الكلمتين. الشيء ينطبق على )أباه( والتي قد يراد
 

ويعالج النظام أيضًا األخطاء الطباعّية كتوّفر الفراغات الزائدة بين الكلمات بحذفها ووضع 
فراغ واحد فقط. كذلك حذف الفراغات بين عالمات التنقيط والكلمة التي تسبقها. مثال )كلمة 

 ،( تصبح )كلمة،( وهكذا.



 
لعويصة في اللغة العربية هي مشكلة كتابة الهمزة بالشكل الصحيح. إضافة ومن المشاكل ا

إلى ما ذكر أعاله هناك مشكلة همزة الوصل وهمزة القطع. فالكثير من مستعملي الحاسوب ال 
يحسنون كتابة الهمزة بشكلها الصحيح. على سبيل المثال كلمة )اإلستثمار( تظهر هكذا في 

نات. والصحيح هو كتابتها بالشكل )االستثمار( واألمر واضح من الصحافة والتلفزيون واإلعال 
لفظ الكلمة حيث السهولة في لفظها الصحيح مقابل صعوبتها في اللفظ الخطأ ناهيك عن 

 الكتابة العربية الصحيحة.
 

يعالج النظام جميع هذه األخطاء وغيرها بشكل آلي وبدون تدّخل المستعمل مما يوّفر الوقت 
 النتائج الصحيحة. والجهد ويعطي

 
إّن تصحيح النصوص العربية المليئة باألخطاء آليًا ال يجعل منها نصوصًا صحيحة وحسب 
بل مستساغة للقراءة ويساعد على تقييس وانتشار الكتابة باللغة العربية الصحيحة وضعف 

 استعمال اللهجات المحلية.
 

 


