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СОЦІОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ «ІНФОДЕМІЇ»  
В АРАБСЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 

 
Статтю присвячено дослідженню мовної специфіки арабської он-

лайн-комунікації в умовах надлишку інформації, пов’язаної з пандемією 
коронавірусу. Зокрема, проаналізовано понад 100 дописів користувачів 
соціальних мереж Facebook i Twitter та визначено їхні тематичні особ-
ливості. Охарактеризовано соціальні риси комунікантів як онлайн-
користувачів. З’ясовано параметри вибору мовного коду (стандарт-
на/розмовна форма) залежно від призначення публікацій (репрезентатив, 
директив, експресив). На матеріалі експресивів встановлено деякі ген-
дерні відмінності мови публікацій. Також виявлено низку лексико-
граматичних засобів вираження незгоди (експліцитної/імпліцитної): за-
перечні частки та граматичні конструкції, лексика з негативною емо-
ційною експресивністю або контекстуальною конотацією. 

Ключові слова: арабськомовні соціальні медіа, інфодемія, комуніка-
тивна мета, мовленнєві акти незгоди, мовне варіювання, недостовірна 
інформація. 

 
На початку 2020 р. людство стикнулось зі світовою пандемією 

коронавірусу та зумовленими ним обмежувальними заходами, та-
кими, як соціальна дистанція, самоізоляція, робота з дому тощо. 
Популярні й до того часу соціальні медіа стали простором ще 
більш активної онлайн-комунікації. У свою чергу, вплив нових 
явищ на інтернет-дискурс сприяє розвитку мовного узусу, що ви-
кликає інтерес у різних галузях лінгвістики. До активного вжитку 
в різних мовах, зокрема й арабській, увійшли слова та вислови, на 
кшталт «локдаун» (الحجر الصحي), «онлайн-навчання» ( ة أونالینراس الد ), 
«носіння масок» ( ماتالكما ارتداء ) тощо. Однак, крім цього, онлайн-
дискурсу притаманне віддзеркалення емоцій та поглядів учасників 
комунікації. До контенту соціальних медіа увійшли численні чут-
ки, неперевірені факти, маніпулятивні публікації, пов’язані з но-
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вою хворобою. Такий надлишок недостовірної інформації в циф-
ровому та фізичному середовищі під час спалаху захворювання 
ВООЗ називає терміном «інфодемія1» [10]. Зазначене поняття функ-
ціонує також і в арабськомовному медіадискурсі у вигляді морфо-
логічно адаптованого запозичення з англійської мови – إنفودیمیا 
(infūdīmiyā). Разом із надлишком неперевірених фактів у соціаль-
них медіа активно поширюються явища дезінформації, недосто-
вірних даних, фейкових новин, спаму тощо. 

Феномену «інфодемії» в арабськомовному онлайн-дискурсі 
присвячені дослідження передусім корпусної лінгвістики. Сучасні 
розвідки спрямовані на формування баз даних, що охоплюють до-
писи та коментарі користувачів соціальних медіа за певними кри-
теріями, на кшталт тематичної домінанти [5], певного виду дис-
кримінації чи мови ненависті [6], типів дезінформації [8; 9] тощо. 
Перевагою корпусів є передусім можливість отримати об’єктивну 
картину на основі кількості (від кількох тисяч до десятків мільйо-
нів) дописів. Більше того, корпуси уможливлюють подальші до-
слідження, включаючи соціолінгвістичні. Так, у базі даних «Arabic 
COVID-19 Multi-Label Fake News and Hate Speech Detection 
Dataset» (2021), до якої входять 10 тис. дописів у Twitter, М. Амьор 
та Х. Альян встановили параметри класифікування публікацій на 
власне новини та погляди користувачів, а також виявлення різно-
видів арабської мови (стандартна мова, розмовні форми Близького 
Сходу або північноафриканські варіанти) [6].  

Увагу привертає праця А. аль-Асмарі, А. ад-Давуда, М. Нуа, 
В. Раєса, А. аль-Вабіля (2021), у якій на базі 3.8 млн. дописів про 
пандемію було встановлено типи та тематичні групи неправдивої 
інформації, що поширювалася в 2020 р. у Саудівській Аравії. За 
змістом, автори виділяють публікації про фармацевтичні компанії, 
поради для здоров’я, конспірологічні теорії, біологічну війну, іму-
нітет арабів, ісламофобію, мережу 5G [7, c. 5]. З іншого боку, 
Л. аль-Судйяс та П. Рейсон у своєму дослідженні, що охоплювало 
близько 1 млн. дописів, визначили типи інформації про коронаві-
рус, включаючи недостовірні дані, таким чином: статистика (кіль-

 
1 Термін "infodemic" вперше зафіксовано в 2003 р. у статті Д. Роткопфа під час 
епідемії SARS [11]. 
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кість хворих); локація; рекомендації щодо освітнього процесу; мо-
литви / побажання [5, c. 9].  

Разом із тим, власне лінгвістичні, соціолінгвістичні, дискурсив-
ні та інші аспекти недостатньо розкриті у наявних працях. Зокре-
ма, мовні особливості таких дописів з урахуванням соціальних ха-
рактеристик їхніх авторів потребують особливої уваги у зв’язку зі 
стрімким розвитком узусу. Класифікація типів недостовірної ін-
формації також потребує уточнень, зокрема, у плані визначення 
чітких параметрів. Так, необхідність виявлення змін у сучасній 
стандартній арабській мові в умовах «інфодемії», зважаючи на 
лінгвопрагматичні та екстралінгвістичні (передусім соціальні) фак-
тори мовного варіювання, зумовлює актуальність цієї розвідки. 

Новизна дослідження полягає в тому, що це є однією з перших 
спроб лінгвоарабістики в Україні розкрити мовну специфіку он-
лайн-комунікації, пов’язаної з недостовірною інформацією про 
пандемію. 

Об’єкт вивчення становить арабськомовний дискурс со-
ціальних медіа, а предмет дослідження – соціопрагматичні риси 
онлайн-дописів про коронавірус у мережах Facebook та Twitter. 

Мета цієї статті – встановити мовні засоби досягнення комуні-
кативної мети користувачів соціальних медіа Facebook i Twitter в 
умовах надлишку інформації, повʼязаної з пандемією, беручи до 
уваги соціокультурні характеристики самих комунікантів. 

Для реалізації зазначеної мети необхідно розв’язати такі за-
вдання:  

• встановити ключові лексичні маркери в межах теми «інфо-
демії» для формування корпусу текстів;  

• визначити соціальні риси персональних сторінок відповід-
них онлайн-користувачів; 

• проаналізувати мову дописів та з’ясувати особливості ви-
бору мовного коду; 

• окреслити тематичні особливості досліджуваних текстів та 
встановити їхні типи за комунікативною метою. 

Матеріалом дослідження послугували понад 100 онлайн-
текстів у соціальних мережах Facebook та Twitter. 

У ході розвідки було використано такі методи: елементи кому-
нікативного аналізу для визначення типів онлайн-повідомлень, а 
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також їхньої успішності; дискурс-аналізу, за допомогою якого 
окреслено особливості мовного варіювання залежно від тематики 
дописів, встановлено гендерні лексичні відмінності та ін.; зістав-
ний аналіз для виявлення параметрів вибору мовного коду, визна-
чення гендерних відмінностей у мові дописів та ін.; суцільна ви-
бірка, на основі якої проаналізовано понад 100 дописів користува-
чів мереж Facebook та Twitter. 

Дослідження будь-якого виду дискурсу потребує аналізу бага-
тьох аспектів, що дає можливість розкрити мовну специфіку цього 
явища у певному соціокультурному контексті. Так, соціопрагма-
тичний підхід полягає у виявленні змін у мові, зумовлених со-
ціальними чинниками, з урахуванням прагматичних параметрів 
тексту [1, c. 206–208]. З лінгвопрагматичного погляду слід зверну-
ти увагу передусім на теорію мовленнєвих актів та теорію мовної 
комунікації.  

Комунікативні цілі бувають інформаційними (передача інфор-
мації), предметними (отримання певної інформації / реакції тощо), 
комунікативними. За тривалістю комунікативна мета може бути 
найближчою або довготривалою/віддаленою. За специфікою від-
носин між комунікантами цілі можуть полягати у розвитку, при-
пиненні, підтримці комунікації, запереченні певної позиції, спону-
канні до дій тощо [2, c. 19]. Успішність комунікації залежить від 
досягнення комунікативної мети.  

Залежно від призначення певного повідомлення, а також інших 
параметрів (спрямованість акту, емоційне ставлення мовця, різни-
ця у статусах комунікантів тощо), визначено такі типи мовленнє-
вих актів (за Дж. Серлем): репрезентативи, комісиви, директиви, 
експресиви, декларативи [2, c. 20–21]. Крім того, успішна та ефек-
тивна комунікація передбачає досягнення взаєморозуміння у про-
цесі інтеракції. В онлайн-дискурсі обмін інформацією відбувається 
не завжди у вигляді безпосереднього діалогу. Повідомлення, які 
публікуються у відкритому доступі, зазвичай представляють реак-
цію на подію, явище або інше повідомлення, і вони здебільшого 
спрямовані на отримання відгуку (вербального чи невербального) 
від решти користувачів. Тому необхідно звернути увагу на мов-
леннєві акти незгоди, у яких відображається позиція мовця, проти-
лежна позиції співрозмовника, явищу, повідомленню ЗМІ тощо. 
Незгода може бути представлена інформативними або оцінними 
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фразами (осуд, несхвалення, невизнання дійсним та ін.) за допомо-
гою різних лексико-граматичних засобів [4, c. 293]. Для вираження 
негативної відповіді використовуються як експліцитні, так і імплі-
цитні інструменти мовлення [3, c. 60]. 

Мовні засоби, які використовуються для досягнення комуніка-
тивної мети дописів у межах «інфодемії», викликають інтерес пе-
редусім тому, що успішна комунікація можлива за умови до-
тримання максим Г. Ґрайса – кількості, способу, відповідності та 
істинності інформації [2, c. 39–41]. Поняття «інфодемія» імплікує 
визначення ступеня реалізації або порушення максими якості 
(істинності) повідомлення, а відтак і впливу цього порушення 
на успішність комунікації.  

Головні постулати істинності повідомлення полягають у тому, 
щоб мовець не говорив того, що заздалегідь, на його думку, є хиб-
ним, а також ту інформацію, для достовірності якої немає дока-
зів [2, c. 40]. Однак немало онлайн-користувачів, як і у випадку з 
політичними поглядами, можуть бути переконані у власній правоті 
щодо пандемії Covid-19, а тому вони не вважають свої повідом-
лення неправдивими.  

На підставі досліджених текстів було встановлено, що комуні-
кативні цілі є як власне інформаційними (донести «новини» до од-
нодумців та необізнаних користувачів), так і предметними (нама-
гання переконати у своїй правоті). Крім того, ці цілі є віддале-
ними, адже в короткочасній перспективі успішність комунікації 
незначна (за 2–3 дні – до 10 реакцій). Утім, наслідки таких публі-
кацій – довготривалі та цілком реальні. Комунікативний ефект 
підтверджується в безперервності самих дописів, а також за межа-
ми онлайн-простору (реальні протести, недотримання рекоменда-
цій тощо). Насправді успішність цієї сфери онлайн-комунікації 
досить складно виявити, адже вона регулюється адміністраторами 
контенту мереж (повідомлення можуть бути вилучені, персональні 
сторінки – заблоковані). 

Соціальні риси користувачів схарактеризовано на підставі пер-
сональних онлайн-сторінок. Серед досліджених облікових записів 
в межах зазначеної тематики виявлено публікації, авторами яких 
були інтернет-користувачі обох статей. Їхній вік здебільшого не 
зазначено, однак він коливається у межах узагальненої інтернет-
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статистики2 (від 18 до 35 років для основної частки користувачів 
мереж Facebook та Twitter). Вид діяльності, за винятком окремих 
профілів (зазначено, наприклад, «коуч»), з’ясовано за активністю 
дописів/коментарів/підписників у соціальних медіа (активні ко-
ристувачі, напівпрофесійні блогери, професійні блогери). Серед 
країн походження/проживання було виявлено такі: Єгипет, Туніс, 
Сирія, Кувейт, Велика Британія (емігранти з арабських країн).  

На основі поширених понять, зокрема гештеґів, пов’язаних з 
«інфодемією», було обрано низку дописів у Facebook та Twitter. 
До ключових слів пошуку належали такі:  

 ;«ні вакцинації» ال للتطعیم •
ة شركات األدوی   • «фармацевтичні компанії»; 
 ;«вакцинування / вакцини» لقاحات \تلقیح  •
تداء كماماترا •  «носіння масок»; 
تجربتي في كورونا  •  «мій досвід з короною»; 
فعالیة دواء  •  «ефективність ліків»; 
أرباح شركات األدویة   • «прибутки фармацевтичних компаній»; 
 ;«лікування корони» عالج كورونا •
ال یمنع العدوى  •  «не запобігає інфекції» тощо. 
Варто зауважити, що використання гештеґів виявилось більш 

ефективним для пошуку інформації в мережі Twitter, ніж Facebook. 
Крім того, виявлено, що користувачі Twitter були схильні до вико-
ристання подібного набору гештеґів (наприклад, ال للتطعیم «ні вакци-
нації» і ت األدویة شركاباح رأ  «прибутки фармацевтичних компаній», 
-лікування корони» то» عالج كورونا ефективність ліків» і» فعالیة دواء
що). Ключовими лексичними маркерами гештеґів, як видно із за-
значеного переліку вище, були лексеми kūrūnā «корона», liqāḥ 
«вакцина», dawāʼ «ліки» тощо. 

Публікації проаналізовано за змістом та виділено в групи за та-
кими темами: 

• прибутки фармацевтичних компаній; 
• заперечення ролі вакцинації; 
• заперечення необхідності профілактичних заходів; 
• переконування в існуванні доступних дієвих ліків; 
• поради для здоров’я. 

 
2 Statista. URL : https://www.statista.com (дата звернення: 25.10.2021). 
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Оскільки неофіційна онлайн-комунікація може нерідко бути 
подібною до усного дискурсу в реальному світі, а саме їй власти-
ва спонтанність, при аналізі онлайн-дописів було виявлено пере-
микання між різними темами та їхнє поєднання в межах однієї 
публікації.  

На підставі дослідженого матеріалу встановлено використання 
таких типів мовленнєвих актів:  

1) репрезентативи (новини, включаючи фейкові, презентація 
неперевірених фактів тощо);  

2) експресиви (власні переживання, побажання, молитви тощо);  
3) директиви (інструкції / поради як вилікуватися, заклики не 

дотримуватися певних заходів та ін.).  
Утім, слід зазначити, що дописи представлені не лише чітко ро-

змежованими типами актів, але й тексти, що відрізняються за ти-
пом комунікативного призначення, можуть поєднуватися в межах 
одного повідомлення.  

У дописах, що містять директиви, представлені передусім 
гештеґи, які коротко описують позицію онлайн-користувача. На-
приклад: #ال_لتطعیم_االطفال (ні вакцинуванню дітей), # تلقیحال_لجواز_ال  (ні 
паспорту вакцинації) # يرا_للتطعیم_اإلجب ال  (ні примусовій вакцинації) 
та ін. Так, з наведених зразків видно використання експліцитної 
незгоди, втіленої в заперечній частці lā. У таких коротких пові-
домленнях присутній заклик протистояти офіційній політиці уряду. 

Дописи, які охоплюють репрезентативи (новини, фейкові но-
вини, чутки тощо), фіксують заперечення необхідності дотриман-
ня превентивних заходів, наприклад (Tweet 1):  القیمة لھ ارتداء الكمام
ب من الذین طل ,«носіння масок не має практичного значення» عملیا

ءيشالخوف من أي  دموع ام استقبلھم خلع الكم  «він попросив тих, хто його зу-
стрічав, зняти маски та не боятися нічого»,  ال یمنع العدوى الكمام الوجھ  
«маски для обличчя не попереджають інфекцію» та ін. Незгода 
виражена за допомогою частки lā та іменника ʻadam «відсут-
ність» (у значенні заперечення іменника ʻadam ḫawf «відсутність 
страху»). Попри те, що смисл повідомлення експліцитний, мовець 
використовує імпліцитні інструменти висловлення своєї позиції, 
протилежної до офіційних інструкцій влади, на кшталт ḫalʻu al-
kumām «зняття маски» (при поширеному наразі кліше الكمامات  اءارتد  
«носіння масок» лексеми ḫalʻ «знаття» та irtidāʼ «носін-
ня/одягання» протиставлені одна одній). 
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Серед репрезентативів також зафіксовано дописи-під-
твердження «фактами», де доказом слугував медіапродукт, надій-
ність та достовірність якого не підтверджені. Наприклад (Tweet 2): 
[відео]  ال انتشار وال عدوى لـ كورونا بدون ظھور أعراضطبیب یوضح أن «лікар 
роз’яснює, що коронавірусна інфекція не поширюється без прояву 
симптомів [відео]» тощо. 

До зазначеного типу дописів також належать деякі публікації 
конспірологічного змісту. Наприклад, переживання, побоювання, 
підозри та викриття змов фармацевтичних компаній представлені 
імпліцитними засобами вираження незгоди із загальносвітовою 
риторикою щодо пандемії.  

Наприклад (Tweet 3, Tweet 4): مي العالم اإلسال الول ھو تدمیرا فد والھ
-головною метою є знищення арабо-мусульманського сві» والعربي
ту», ھدفھم خدمة مصالح شركات األدویة «їхня мета – служіння інтересам 
фармацевтичних компаній»,  ة انتاج شركات األدوی فایروس #كورونا من  
«коронавірус створено фармацевтичними компаніями».  

У зазначених прикладах використано лексичні одиниці з нега-
тивною конотацією hadaf-hum / al-hadaf «мета», maṣāliḥ «інтере-
си», šarikāt al-adwiya «фармацевтичні компанії». Однак слід звер-
нути увагу на долучення типу експресиву до репрезентативу шля-
хом використання лексеми з негативною емоційною експресивніс-
тю tadmīr «знищення» у поєднання з етнокультурно маркованим 
кліше al-ʻālam al-islāmiy al-ʻarabiy «арабо-мусульманський світ».  

Виявлено також дописи-докази без фактичних підтверджень, у 
яких незгода виражена імпліцитно шляхом протиставлення «ми 
(звичайні люди / араби) – вони (фармацевтичні компанії, уряд, За-
хід, США, іноземці, інші уряди (президент Бразилії) та інше». На-
приклад (Tweet 5):  اكورون عالج ن في رمكتی بیستخدموا االیفاالجانب كلھم «усі іно-
земці використовують «Фармакотін» у лікуванні корони». 

Інший тип мовленнєвих актів, експресив, представлено в до-
писах, які передають емоції, переживання, побажання, пережитий 
досвід користувачів тощо. Для таких публікацій зафіксовано ак-
тивне використання емоційно забарвленої лексики та контексту-
ально мотивованої негативної конотації певних лексем. Наприк-
лад, лексика з негативною експресивністю (Tweet 1, Tweet 6): 

ارونكو عةخد  «брехня про корону», «брехня ЗМІ» اإلعالم أكاذیب ر شن ,
فخوال  «сіяти страх», یش ضمیرافم شركات االدویھ  «у фармацевтичних 

компаній немає совісті».  
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Також в експресивах репрезентовано лексику фінансової спря-
мованості з негативною конотацією або експліцитним негативним 
значенням. Наприклад (Tweet 6, Tweet 7, Tweet 8, Tweet 9): ناكورو 

بزنسقیت ب   «Корона лишилась бізнесом»,  النھیبةشركات األدویة ما اكتفت من 
-фармацевтичні компанії не задовольнились награбо» بوضع كورونا
ваним в ситуації з короною», ویة الكبرى لشركات األد باحرأس حقق اكثر فیرو  
«вірус, що приніс найбільші прибутки великим фармацевтичним 
компаніям»,  تصل إلى أرباحفایزر تتوقع تحقیق  «Pfizer очікує отримати 
прибутки, що сягають…». 

Зіставивши дописи зазначеного вище виду авторства чоловіків 
та жінок, виявлено, що в жіночих публікаціях частіше вживається 
лексика з негативною емоційною експресивністю, на кшталт 
nahība «награбоване», або лексика з негативною конотацією та 
прихованим протиставленням «ми – вони», підкреслюючи дистан-
цію з протилежною стороною через запозичення biznes «бізнес» 
(замість арабського варіанта aʻmāl). З іншого боку, рисою, прита-
манною публікаціям користувачів-жінок, є вираження переживань 
з маркерами пом’якшення негативності, наприклад (Tweet 7, Tweet 
باللقاحاتومش مقتنعة  :(11  «я невпевнена у вакцинах»,  إحساسيأنا عندي  «у 
мене відчуття…».  

У дописах чоловіків негативну конотацію виражено менш від-
крито. Дійсне ставлення мовця до повідомлення знаходимо у встав-
них словах, на кшталт tabʻan «звісно» (Tweet 10). Однак у разі ви-
словлення невдоволеності або протилежної думки експліцитно, 
зафіксовано використання відносно більшої кількості негативних 
конструкцій та емоційно забарвлених виразів, ніж у жіночих текс-
тах. Наприклад (Tweet 10): انتھ طبیب ھذا مو تخصصك ال تفتي و تضیع الناس 
«…Будь уважним, лікарю. Це – не твоя спеціалізація, не вводь у 
оману людей…». У наведеному дописі (експресив поєднується з 
директивом) використано попередження (antabih «будь уважним») 
та пораду «не вводити в оману людей» іншому користувачу.  

До проаналізованих текстів, у яких поєднано експресиви та 
директиви, належать поради користувачів одне одному щодо 
профілактики та лікування хвороби. Увагу привертають описи 
застосування «народних» засобів у боротьбі з коронавірусом, 
власний досвід, прості й дієві ліки, релігійні стереотипи. При 
цьому використано культурно марковану лексику, на кшталт māʼ 
zamzam «вода Замзам» (священне джерело, вода якого вважаєть-
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ся цілющою серед мусульман), елементи «народної» медицини 
(zeyt al-qaranful «олія гвоздики», miyāh al-milḥ «вода з сіллю» то-
що). Наприклад (Facebook-група «Taǧribatī maʻa kūrūnā (Мій дос-
від з коронавірусом»): 

-Я спробував воду Замзам і мій нюх по» ورجع شمي زمزم ء ماأنا جربت 
вернувся» (1); 

والنعناع والسوائل  زیت القرنفل أعراض كرونا وعلیكي بالزنك والزیوت مثل 
رعةالیوم وبس والفیتامینات من  «якщо є симптоми корони, тобі потрібен 

цинк, олії, на кшталт гвоздики та мʼяти, рідина, вітаміни – від 
сьогодні і швидко» (2); 

متمضمض بیھا والفیروس في الجسم بیموت فوًرامیاه بملح بیجیب كوب   «береш 
склянку води з сіллю, полощеш нею рота – і вірус в організмі гине 
одразу» (3). 

У наведених зразках вжито непрямий заклик до дій (2, 3), а та-
кож приховане нагадування про значення релігійних традицій (1). 
Крім того, допис (3) містить свідому передачу неправдивої або 
непідтвердженої інформації, що, з одного боку, виражає спробу 
поділитися способом подолати страх перед невідомим, але з іншо-
го – містить небезпечну дезінформацію. Важливим інструментом 
підсилення переконливості виступає прислівник fawran «одразу» в 
поєданні з фразою feyrūs fī al-ǧism b-yimūt «вірус в організмі гине». 

У соціокультурному контексті пандемії Covid-19 та пов’язаної з 
нею «інфодемії» варіювання у використанні різних форм арабської 
мови відображає передусім вплив прагматики опублікованих пові-
домлень. Це означає, що в першу чергу саме комунікативні цілі 
мовців були чинниками вибору мовного коду. У дописах-
репрезентативах, у яких зафіксовано наведення псевдофактів, ма-
ніпулювання фактами або певна недостовірна інформація, що ви-
давалась за дійсну, використовувалась передусім сучасна стандар-
тна арабська мова. Наприклад (Tweet 1): 

وعدم  خلع الكمام  استقبلھم من الذین ارو طلبسون ونا بولة كور ي خدع رئیس البرازیل تحد 
 الخوف من أي شيء ، وصافح الجمیع وعانقھم

«Президент Бразилії кидає виклик брехні про коронавірус. Бол-
сонару попросив тих, хто його зустрічав, зняти маски та нічого 
не боятися. Він потиснув усім руки та обійняв їх». 

У дописах, де змішуються типи репрезентативів та експресивів 
(наприклад, викриття змови), може бути використана розмовна 
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форма арабської мови, відома як «арабська мова інтелігенції». На-
приклад (Tweet 5): 

یھ  العالج ب  بتقاوما مبیج فاراالدویة وال كاتشر بسویباع اونالین بجرعات محددة للبشر 
رھیبةخسارات  ھتخسرالنھا    

«Він продається онлайн обмеженими дозами для людей, але 
фармацевтичні компанії і Біґ Фарма виступають проти ліку-
вання ним, оскільки вони зазнають величезних збитків». 

У наведеному прикладі зафіксовано використання дієслів як 
стандартної форми yubāʻu «продається», так і розмовної bi-
tqāwim «протистоять» і ha-taḫsir «втратять» (частки bi- та ha- 
вживаються в розмовних варіантах арабської мови), а також лек-
сема bass «але» (розмовний варіант). Поруч із презентацією ін-
формації вжито також емоційно забарвлену лексему rahība «ве-
личезні/жахливі».  

Власне експресиви, такі, як переживання, поради та побажан-
ня, висловлюються здебільшого розмовними формами, відповід-
но до побутової ролі цього рівня арабської мови (Tweet 6, 
Tweet 11, Facebook-група «Taǧribatī maʻa kūrūnā (Мій досвід з 
коронавірусом»).  

Отже, на підставі здійсненого дослідження було з’ясовано, що 
ключові лексичні маркери, які позначають дописи в межах теми 
«інфодемії», відображені в популярних гештеґах (містять лек-
семи kūrūnā «корона», liqāḥ «вакцина», dawāʼ «ліки» тощо). На 
основі аналізу контенту «інфодемії» виділено низку таких тема-
тичних груп онлайн-повідомлень про пандемію: прибутки фар-
мацевтичних компаній, поради для здоров’я, заперечення необ-
хідності вакцинації та профілактичних заходів, переконування в 
існуванні дієвих ліків. 

За типами мовленнєвих актів, серед досліджених публікацій 
виявлено репрезентативи (новини та фейкові новини), директиви 
(заклики протистояти вакцинуванню, не дотримуватися превенти-
вних заходів, поради для здоров’я), експресиви (вираження став-
лення, думок, переживань користувачів тощо). Зазначено, що дос-
ліджені дописи належать до мовленнєвих актів незгоди, вираженої 
експліцитно (заперечні частки, граматичні конструкції) та імплі-
цитно (лексика з негативною емоційністю або контекстуальною 
конотацією).  
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Соціальні риси авторів дописів схарактеризовано за їхніми пер-
сональними сторінками (активні користувачі соціальних медіа 
обох статей у віці від 18 до 35 років, представники різних арабсь-
ких країн, а також емігранти, які проживають у Великій Британії). 
Однак встановлено, що на вибір мовного коду вплинуло передусім 
комунікативне призначення та спрямованість вивчених матеріалів. 
Репрезентативи опубліковані насамперед сучасною стандартною 
арабською мовою, репрезентативи з елементами експресивів – 
стандартною мовою з елементами розмовної, директиви та експре-
сиви – розмовними формами арабської мови.  

Проведена розвідка розкриває перспективи для подальших дос-
ліджень у сферах лінгвопрагматики, соціолінгвістики, критичного 
дискурс-аналізу, що охоплюють питання маніпулятивних страте-
гій, виявлення мовних маркерів неправдивої інформації, міждіале-
ктних зв’язків онлайн-спілкування у кризових ситуаціях та інше. 
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SOCIOPRAGMATIC PECULIARITIES OF «INFODEMIC» 
IN ARABIC SOCIAL MEDIA DISCOURSE 

 
The term «infodemic» is nowadays used by the WHO to describe the exces-

sive flows of inaccurate and unreliable data about the coronavirus both in the 
virtual and real worlds. This phenomenon is reflected in the social media posts 
containing the misleading information that involves fake news, rumours, non-
checked «facts», users’ thoughts, emotional reactions to different events, other 
online posts or messages. The previous researches include the creation of va-
rious Arabic Covid-19 misinformation datasets. However, a more in-depth 
analysis of the online discourse is needed due to the lack of its linguistic, so-
ciolinguistic and communicative studies. This paper deals with the socioprag-
matic aspect of the online communication in the Arab world during the Covid-19 
pandemic. The communicants’ social features are presented within their Face-
book and Twitter accounts. We manually collected nearly 100 online posts on 
Facebook and Twitter. We analysed the users’ communicative goals, and, es-
pecially, the linguistic tools utilized to achieve those goals, as well as the lan-
guage variation caused by different communicative purposes of the «info-
demic» posts. The key words of the data research are represented with the 
pandemic related lexemes of Twitter hashtags, such as kūrūnā «corona», liqāḥ 
«vaccine», dawāʼ «remedy», etc. We classified the studied publications ac-
cording to the following topics: pharmaceutical companies’ profits; denial of 
the role of vaccination and the preventive measures; persuasion of the effective 
drugs existence; health tips.  

As speech acts, the studied posts involve such types as representatives (fake 
news, pseudofacts, etc.), directives (health advises), and expressives (attitudes, 
emotions, thoughts, etc.). On the other hand, the given texts are regarded as 
the acts of disagreement (explicit or implicit). The explicit means of negation is 
represented with the grammatical particles, meanwhile the implicit instru-
ments include the lexis with the negative emotional expressivity or negative 
connotations. It was also noticed, that some male texts use the negative lexicon 
more frequently, than the female ones. The language variation reveals the re-
lation between the post’s communicative purpose and the code choice (MSA is 
preferred for the representative posts (to demonstrate the credibility), ESA 
(Educated Spoken Arabic) is used in all types of «infodemic» posts, Colloquial 
Arabic as the language of everyday communication is mostly present in the 
expressives).  
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