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كثر أاتضح  هالكن االهتمام ب ؛نساناإل دمظاهرة قديمة قوالتواصل ظاهرة االتصال  عدتُ

 الكتب والدراسات القيمة في مجال االتصال الكثير من، حيث ظهرت السنوات األخيرةفي 
 عالم والعالقات العامة وغيرها.ذاعة والدعاية واإلكالصحافة واإل ،الجماهيري وفنونه والتواصل

 ؛ا في عملية االتصال اإلعالمي، من حيث استخدام اللغة والرموزا رئيسموضعوقد احتلّت اللغة 
 بأبعادها ،على اعتبار أن الرسالة اإلعالمية من أهم عناصر عملية االتصال اإلعالمي

  .)١(المختلفة
بمنصاتها المتنوعة: (فيسبوك، تويتر، أنستغرام، تليجرام،  إلعالموسائل اكان لوقد 

 نجد من ناحية لغوية أن ما وهبته هذهفواضحة على لغة الناس وثقافتهم، وآثار سريعة  وغيرها)
، والعامية، واللغة حىالفص ختلفة:جعل اللغة تظهر بمستوياتها الم كبيرة؛ اتالوسائل من إمكان

  .)٢("الفصعامية"
وقد بات تأثير شبكات التواصل االجتماعي على اللغة العربية ملموسا وواضحا؛ إذ إن 

فقد أصبحت اللغة العربية إال أنه أثّر سلبا عليها،  -وإن كان يحمل شيًئا من اإليجابية–هذا التأثير 
التواصلية االجتماعية محكومة لثقافات المستخدمين وميولهم اللغوية، وأصبح من الصعب التحكم 
في ضبط هذه اللغة وإعادتها إلى حظيرة العربية األصيلة؛ إال بجهود مضنية حثيثة صادقة نابعة 

رآن الكريم، الذي هو مصدر عزة من اإليمان العميق بأهمية اللغة العربية، وصلتها الوثيقة بالق
  المسلمين وكرامتهم.

ومن هذا الفهم لتأثير وسائل االتصال والتواصل ومنصاتها المتنوعة على اللغة العربية؛ 
  .لُغَةُ الِْإعالمِ في شَبكات التَّواصِل االجتماعيكان هذا البحث بعنوان: 
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  منهج البحث
المنهج الوصفي، الذي يصف المشكلة بجميع تفاصيلها، ثم  -إن شاء اهللا–سيسلك الباحث 

  يقدم الحلول والمقترحات لعالج هذه المشكلة، إن كانت تحتاج.
  خطة البحث

سينتظم في هذا البحث: مقدمة، وثالثة مطالب، وخاتمة مع توصيات، ثم قائمة بالمصادر 
  والمراجع. والثالثة مطالب هي:

  ة العربية: المظاهر، واألسبابالمطلب األوُل: ضعفُ اللُّغ
  : الوسائُل، واألدواتُةالبشري روتطوّ صاُلاالتِّالمطلب الثَّاني: 

  العربية غةاللُّ  علَى وسائِل التَّواصِل االجتماعي رالمطلب الثَّاِلثُ: تأثي

 واُ ولي التَّوفيقِ، واهلادي إِلَى سواء السبِيلِ

  
   

      
  تمهيد

اللّغة العربية ظاهرةٌ قديمةٌ جدا، وقد برزت وتألَّقت بظهور اإلسالم، وواكبت الفتوحـات  
اإلسالمية لألمم والبلدان األخرى، فأصبحت لغة القوة والسيادة العالمية، ولغة الحضارة الكبـرى  

التاريخ، حيث قادت حركة العلم والمعرفة اإلنسانية، وقد تحولت بـالد بأكملهـا إلـى     على مدار
  الحديث بها، ثم ضعفت بعد ذلك بضعف أهلها؛ فوصلت هي وأهلها إلى هذه الصورة الراهنة.

وجدير بنا أن نسلّط الضوء على العوامل الموضوعية التي أدت إلى اضـطراب مكانـة   
ر منزلتها بين لغات العالم في هذا العصر. ولذلك يسعى هذا المبحث إلى بيان اللّغة العربية، وتأخُّ

  العوامل الرئيسة التي أدت إلى ذلك، من خالل المطالب اآلتية:
  إسهامات اللغة العربية في تحقيق سيادة األمة ووحدتها

، حيـث  كان للغة العربية مكانة كبيرة قبل مجيء اإلسالم، وبخاصة على لسان الشعراء
، ثم صارت شعيرة من شعائر هذا الدين، عندما جـاء  )٣(كان لهم التأثير الكبير بين القبائل العربية

كتابه الكريم بلسان عربي مبين، فنشأ اإلسالم عربيا، ووصل األمم عن طريق العرب، وتوحدت 
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وحراسـه، وبـذا   األمم باسمه على هذا اللسان، وبذلك ظّل العرب على الدوام عصبة اإلسـالم  
  أسهمت اللّغة العربية في المحافظة على بناء الوحدة العربية واإلسالمية وترسيخها.

وقد تحول جزء كبير من األمة العربية إلى اللسان العربي بعد دخولهم في اإلسالم، إذ لم 
اتهـا األصـلية   يكونوا عربا في أصل أنسابهم، بل إن أكثر البالد اإلسالمية التي بقيت علـى لغ 

  .)٤(تحولت إلى كتابة لغاتها باألحرف العربية، وظلّت على ذلك قرونًا عدة
  الخطر المحدق باللغة وأشكاله

مضى وقت طويل كانت فيه العربية مؤثّرة في األمم األخرى، حينما كانت سـيدة هـذا   
وتتحول من موقع التأثير إلى العالم في المجاالت جميعها، قبل أن تصبح مسرحا لغزو الحاقدين، 

موقع التأثّر والتداعي أمام اآلخرين. وقد شكّلت اللّغة ساحة من ساحات الصـراع بـين األمـم،    
وتختلف حدة هذا الصراع وطبيعته باختالف األحوال، فقد يظّل الصراع سجالًا مع احتفـاظ كـّل   

ئل قاسية وعنيفة تؤدي إلـى  فريق بأصوله اللغوية وبعض خصائصها وسماتها، وقد تُستخدم وسا
  . ومن أشكال هذا الخطر:)٥(مستوى اإلبادة اللغوية

  أولًا: مظاهر الغزو اللغوي لألمة
، وربما بدأ الغزو الحديث للغة العربيـة فـي   )٦(الصراع بين اللغات حقيقة ال مراء فيها

ها الناس في حياتهم العامة، م، حين بدأت الدعوة لكتابة العلوم باللّغة التي يتكلّم ب١٨٨١مصر منذ 
، الذي ألّف كتابا سـماه "لغـة   )٧(م على يد (وِلْمور)١٩٠٢ثم هاجت هذه المسألة مرة أخرى عام 

القاهرة"، ووضع لها فيه قواعد، واقترح اتّخاذها لغةً للعلم واألدب، كما اقترح كتابتها بـالحروف  
، عندما دعا إلى هجـر  )٨(السير وِلْيموِلْكوكس)م، على يد (١٩٢٦الالتينية، ثم ثارت المسألة عام 

اللّغة العربية. وقد انبرى من أبواق االستعمار من يمجد هذه الدعوات الرخيصـة مثـل: أحمـد    
مثـل هـذه    -مـن بعـد  -لطفي السيد، وسالمة موسى، وعيسى إسكندر المعلوف، ثم انتشرت 

  .)٩(الدعوات
وما ذلّت لغة شـعب؛  وقد تضمنت هذه الدعوات المغرضة إذالل األمة وإصغار شأنها، 

إال ذّل، وال انحطّت؛ إلّا كان أمره إلى ذَهاب وبوار؛ ومن هذا يفرض األجنبي المسـتعمر لغتَـه   
فرضا على األمة المستعمرة، ويركبهم بها، ويشعرهم عظمته فيها، ويسـتلحقهم مـن ناحيتهـا؛    

م عليهم أحكاما ثالثة في عمل واحد: أما األول؛ فيحبس لغتهم في لغته سجنًا مؤبـدا، وأمـا   فيحك
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الثاني؛ فيحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانًا، وأما الثالث؛ فيقيد مستقبلهم في األغـالل التـي   
عن بعدها ألمره تَب١٠(يصنعها، فأمرهم م(.  

مة مدافعا ومحذّرا، نحو قـول الشـهيد عبـد الـرحيم     وقد تصدى عدد من كرام هذه األ
  محمود:

ــم لَه ــم ــتَعمرِين فَك سنوا المــْأم   ال تَ
  ج

ــالمِ   حـــرب تَقَنَّـــع وجههـــا بِسـ
  

  حرب علـى لُغَـة الـبِالد وَأرضـها    
  ج
  

  لَيســـتْ تُشَـــن بمـــدفعٍ وحســـامِ
  

  ــه ــوي فَكَّ ــي يلْ ــرفُ العرب   ال أع
  ج

 ــالمِ  إن ــه بكـ ــا فكُّـ ــم يومـ   هـ
  

ــةً  إ ــةً ممقوت ــمع لَكْنَ ــاه تَس   ن ف
  

ــامِ   ــونيةَ األنغ كْسس ــه يف ــن ١١(م(  
  

ثم إن هجمة المستشرقين وأعداء األمة لم تقتصر على اللّغة العربية فحسب، بل تطـوع  
مقالته الشهيرة (لكم بعض أبنائها في الهجوم عليها، ومن هؤالء الشاعر جبران خليل جبران، في 

لغتكم ولي لغتي)، التي يهزأ فيها من التراث العربي وعلمائه األفذاذ ومن اللغة الفصيحة، ومـن  
  .)١٢(النظم والنثر، وغيرهم

ة على الصعيد اللُّغويا: مظاهر الدونيثاني  
لعله مما ابتليت به أمتنا اإلعجاب بالغرب، واالنبهار بـه، ومنهـا جـاءت مشـاكله أو     
أكثرها؛ وما من أمة عزيزة تقدم لغةَ غيرها على لغتها، ولو حذرنا مـن هـذا االنبهـار وتلـك     

وصرنا نرى من يفخر بطالقة لسـانه فـي   ، )١٣(الدونية؛ لكان وحده عالجا حاسما ألكثر مشاكلنا
العربيـة، وال  أكثر من لغة أجنبية، ويخجل أن يخطئ فيها، في الوقت الذي ال يقيم وزنًا للغتـه  

يستحيي من الخطأ فيها، ونحن إذ نسمع مثل هذا الكالم؛ ليجدر بنا أن نترحم على علمائنا عنـدما  
  .كانوا يأنفون أن يخطئوا في اللّغة، بل ويستعيذون باهللا من ذلك الخطأ

إن الواجب األخالقي والقيمي يدعو أمة العرب والمسلمين أال تتعاجب بشيء من األلفاظ 
ليزية: متزينةً بها، ومنتشيةً ببريقها، وخاضعةً لتأثيرها! فال يليق أن تـرى الـوطني الحـر    اإلنج

، وهل يستقيم ذلك مـع كرامـة العربيـة    )١٤(يتكلّم في الشأن العربي والشأن الوطني بلغة غربية
رة علـى  قاد -أيضا–وقوتها، وقدرتها على مواكبة العصر، وقد أثبتت لغتنا قدرتها سابقًا، وهي 

  .)١٥(ذلك في كّل وقت
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وليس أدّل على الدونية اللغوية من ظهور دعوات إلى ما سموه تطوير اللّغـة العربيـة   
، أو اعتماد اللهجات العامية بدلًا من الفصحى، بدعوى أنّها عملية وواقعية تناسـب  )١٦(وإصالحها

تبون لغاتهم باألحرف العربية، فقـد  . أما في بالد المسلمين غير العرب، ومن كانوا يك)١٧(عصرنا
حولها العلمانيون إلى األحرف الالتينية؛ لسلخ تلك الشعوب عن تراثها، بل دعا بعضهم إلى كتابة 

بهاتيك األحرف. نرى ذلك كلّه، في الوقت الذي بحث فيه بعـض علمـاء    -أيضا–اللّغة العربية 
  .)١٨(م بها، ولكنهم أدركوا أن ذلك قد فات أوانهالغرب في استرجاع اللّغة الالتينية لكتابة العل

ثالثًا: عوامل الضعف الذاتي  
ال شك أن األمة العربية واإلسالمية تعيش مرحلة من الضعف عصيبة، وعلى مختلـف  

  األصعدة، وقد أدى إلى هذا الضعف أسباب عدة، منها:
  ضعف الوعي بالذات  . أ

البد أن يكون لها أولًا ذات حية، فـال يمكـن أن   إن األمة التي تريد أن تحرر أوطانها؛ 
تتحدث عن تحرير من دون أن تمتلك ذاتًا تحرر، وال ذات وطنية من دون لغة، إذ ما تزال هناك 
ذوات ترتبط في التاريخ بلغات ال زالت أسماؤها تؤشّر عليها، كالحضارة المسـمارية والبابليـة   

ة، وغيرها، فال تُتخيل حضارة بدون لغة، ال في الماضي وال في واآلشورية واليونانية واإلغريقي
لغتهم تلك التي كانت شـبه   -من أجل إقامة كيانهم-الحاضر وال في المستقبل. وقد أحيى اليهود 

  ! لشعورهم بضرورة اللغة في أي بنيان ألي أمة أرادت أن يكون لها دولة!)١٩(ميتة
}   |   : Mببناء ذاتنا اإلسالمية، امتثالًا ألمـر اهللا  فاألمة العربية واإلسالمية مطالبة 

¤ £  ¢  ¡  �  ~  }L :ليس ذلك على سبيل التشريف فقط، )٢٠(]١٣٩[آل عمران ،
مع أن الشرف كّل الشرف في انتمائنا إلى هذه القيم الرفيعة، وإنّما ينبغي علينا أن نقوم قـادرين  

  من بعد قيامنا بمقتضيات التكليف.بهذه التكاليف، فهو تشريف بالطبع، ولكن 
كّل ذلك يؤشّر إلى آفاق ال نهاية لها من عظمة اللّغة وبهائها، وعلـو كعبهـا، ورفيـع    
قدرها، وجاللة مكانتها، يدعونا إلى أن نُعمل عقولنا، ونمضي وعزمنا، ونشحذ هممنا في البحـث  

  عن هذه الكنوز القيمة، والجواهر الثمينة.
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  واإلغراق في تقليدهاالنبهار باآلخر،   . ب
لقد تبوأ الغرب سدة الحكم في عالمنا المعاصر، بسبب تقدمه العلمي والصـناعي، وبـدلًا   

، غرقوا في تقليد الغرب، إلـى الدرجـة   من أن يستدرك المسلمون أوضاعهم على هدي نبيهم 
تى ذهبوا يقلّدونـه  التي قطعت بانبهارهم به وذهولهم من مدنيته، ولم يقتصر األمر على ذلك، ح

 ا، وقد تنبأ النبيفي كّل شيء، حتى ولو كان شر " :بِلَتَتَّبذلك حين قال  ،لَكُمقَـب كان نم نَنس نع
الْيهـود   ،قُلْنا: يا رسـوَل اهللاِ  ،تَبِعتُموهم ؛حتَّى لَو دخَلُوا جحر ضب ،شبرا بِشبرٍ، وذراعا بِذراعٍ

  .)٢١(؟"قاَل: فَمن ؟والنَّصارى
–ثم إنّهم لم ينبهروا فقط من التمدن والتقدم العلمي والصناعي الغربي، وإنّمـا أذهلهـم   

األدب الغربي وأطواره ومناحيه، وشُغفوا به أيما شغف، وانهمكوا في تشرب إنتاجه. بـل   -أيضا
، وأسهم في تـزيين االرتمـاء   )٢٢(يب الحضارة الغربيةإن هناك من دعا صراحة إلى األخذ بأسال

  .)٢٣(في أحضان الغرب، واستلهام قيم التحضر والتمدن منه
   

       
  توطئة

لكن  ؛ممواألنسان اإل دممم والشعوب ظاهرة قديمة قفراد واألظاهرة االتصال بين األ عدتُ
كثر فـي  أكدراسة منهجية منتظمة؛ قد اتضحت  بتطور اللغةاالهتمام بظاهرة االتصال المقرونة 

االتصـال  و اللغـة ، حيث ظهرت بعض الكتب والدراسات القيمة فـي مجـال   السنوات األخيرة
  عالم والعالقات العامة وغيرها.ذاعة والدعاية واإلالجماهيري وفنونه كالصحافة واإل

الضوء على مقومات المهنـة   اتفي حركة الدول والمجتمع واللغةي ظاهرة االتصال لقوتُ
اللغويـون   عهل استطاو، بشكل خاص نا العربيوعلى عالم دول العالم بشكل عام، عالمية فياإل

ـ بِ همعن آرائ يفصحواعلى االتصال الجماهيري أن  همتقوم مهنتممن ن وعالميواإل ة عبـر  حري
 ؟المنتشرة والمختلفة والمتعددةوسائل االتصال 

  تعريف االتصال لغةً واصطالحا
ـ : ووصلَه ،والضم بالكسر وصلَةً اوصلً بالشيء الشيء وصَل(وصل):  َألمه،  ـلَهصوأو 

 التنزيل وفي .)٢٤(بينهما فما بشيء اتَّصَل ما وكُلُّ ،االتِّصاُل: بالضم والوصلَةُ. ينْقَطع لم: واتَّصَل
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 مضـى  مـن  وَأقاصيص اَألنْبياء ذكْر وصلْنا َأي :]٥١القصص:[ M  %  $  #  "L  :العزيز
  .)٢٥(يعتَبرون لعلهم ،ببعض بعضها

  ، ومنها:ن لمفهوم االتصالوالباحث هاالتعريفات التي وضع تتعدد وقد
 نإإذ معلومات فقط؛  عملية نقل تبين المرسل والمستقبل، وليس مشاركة االتصال عملية  . أ

 أما المشاركة فتعني االزدواج أو التوحد فـي الوجـود،   النقل يعني االنتهاء عند المنبع،
 .)٢٦(وهذا هو األقرب إلى العملية االتصالية

إلى االتصال على أنه عملية يقوم فيها طرف أول (مرسل) بإرسـال رسـالة إلـى     ينظر  . ب
 .)٢٧(ر معين على متلقي الرسالةثأبما يؤدي إلى أحداث  ،(مستقبل) مقابل طرف

 رى أن االتصال يقوم على تبادل المعاني الموجودة في الرسائل، والتـي مـن خاللهـا   ي  . ت
يتفاعل األفراد من ذوي الثقافات المختلفة، وذلك من أجـل إتاحـة الفرصـة لتوصـيل     

 .)٢٨(وفهم الرسالة المعنى،

 رسل ومسـتقبل ورسـالة فـي   التصال: عملية يتم بمقتضاها تفاعل بين موبناء عليه؛ فا
األفـراد عـن قضـية، أو     نقل أفكار ومعلومات ومنبهات بينفيه مضامين اجتماعية معينة، يتم 

  .مجرد أو واقع معين ىمعنً
  )٢٩(ر البشريةوتطو صالاالتِّ

بين البشر، مـن   االتصال تطور بالغة األهمية، تغيرت خاللها لغة ت البشرية بمراحلمر
إلـى  الرموز والعالمات واإلشارات، إلى عصر اللغة المنطوقة والتخاطب، ثـم وصـلت    عصر

 االتصـال  إلى عصـر  ويدخل منها ،عصر الكتابة اليدوية البدائية، قبل أن يعرف العالم الطباعة

  ويمكن حصر مراحل هذا التطور في اآلتي: .الجماهيري
  اللفظي عصر التخاطب واالتصال  . أ

 ينتقل ببطء تدريجي من العصـر   وهو ،اا فشيًئاإلنسان للتعلم شيًئ الحاجة للبقاء دفعتإن
واإلقامة الدائمة في جماعات تزايدت أعدادها  الحجري آلالف السنين، إلى عصر الحياة المستقرة

منطقة الشام والعـراق  وقد شهدت تخاطب منطوقة،  وبدأت تصنع لنفسها لغة ،مع مرور الزمان
 ، عرفت الزراعة وتربية الحيوانات،من ميالد المسيح  ةسنسبعة آالف  قبل ةحضارات قديم

 نزاعاتهم الشخصـية  ودفعتهم لحّل ،وكانت لها لغة تخاطب ساعدت على تأقلم الناس مع بعضهم
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التصـويرية مـن    دون لغة، وكانت الرموزب، ال يمكن لها أن تقوم ةوالتفرغ لبناء حضارة إنساني
فـي تعلـم النطـق     هي الخطوة األولى لى الحجارة،يتم حفرها ع ةخالل صور ورسومات بدائي

  .والكتابة
  شخصيالغير  عصر الكتابة واالتصال  . ب

 ا لتحديـد ر المصريون القدماء نظاموطو بدأت الكتابة بعد فترة من استقرار المجتمعات،
الكتابـة   األيام والشهور والسنوات، ليواجهوا أوقات الفيضانات في مواعيدها، كمـا اسـتخدموا  

همة، عن طريـق حفرهـا   موفي تسجيل األحداث ال التصويرية في الكتابة على المعابد والمقابر
حفـظ   ئ، مما يتطلب من الكاتب والقـار ةفكرة معين على الحجارة، وكان كل رمز أو رسم يعني

ثـم   ،ر السومريون العراقيون الكتابة بالرموز الصوتيةثم طو عدد هائل من تلك النماذج الرمزية،
استخدام  في بالد اإلغريق، وتعتمد على ةلظهور الكتابة األلفبائي رق األمر عدة قرون أخرىاستغ

األبجـديات   نجاز بشري، ظهر مـن خاللـه  إالحروف للتعبير عن المنطوق الصوتي، وكان أهم 
  .اللغوية لشعوب العالم

  باعةمرحلة الطِّ  . ت
د استخدم المصريون الحفـر  فق مع تطور الكتابة تطورت الوسائل التي يتم الكتابة عليها،

على ألواح الطمي، وكانت المشكلة في  على الحجارة، واستخدم السومريون العصا المدببة للكتابة
الكتابة على أوراق البردي، إلـى أن اكتشـف    صعوبة نقل هذه المواد، حتى اكتشف المصريون

الخليفة هارون الرشيد،  الصينيون الورق، ونقلوه إلى العالم، ووصلت صناعته إلى بغداد في عهد
السادس عشر المـيالدي؛   ألندلس، ومع بداية القرنابا بعد فتح العرب وثم انتشر الورق في أور

  .معلنة ميالد الصحافة الجماهيرية ،بدأت الصحافة الورقية المطبوعة تنتشر
  الجماهيري عصر اإلعالم واالتصال  . ث

التي اكتمل نموها في القـرن   ،الجماهيرية االتصاالت شهد القرن التاسع عشر معالم ثورة
والتي صاحبها التوسع في فـتح أسـواق    ،في العالم وكان من أسبابه الثورة الصناعية ،العشرين

بـين المنتجـين والمـوزعين     مباشر خارج الحدود مـا الغير  االتصال إلى ةكانت بحاج ،جديدة
  .المخترعات الحديثة والمستهلكين، وواكب ذلك ظهور
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  التفاعلي نترنت، واالتصالعصر اإل  . ج
لكترونية بسـرعة  االختراعات اإل ن هو قرن اإلعالم، وقد تتابعت فيهوكان القرن العشر

وكان  .مستفيدة من تكنولوجيا األقمار الصناعية الفضائي التليفزيوني ، وصلت به إلى البثّةمذهل
قمة  هوو )،الكمبيوتر(لكتروني تكنولوجيا األقمار الصناعية، وتكنولوجيا الحاسب اإل االندماج بين

لكترونيـة،  اإل نترنـت، والصـحافة  ما أنتجه العقل البشري من االختراعات، والتي أطلقـت اإل 
التواصل بين الناس مـن كـل    إلى عصر تفاعلي، بال قيود وليس له حدود في ةنسانيوأدخلت اإل

  .األجناس
  )٣٠(ةالعولم  . ح

وبات المرسـل والمسـتقبل يتبـادالن    االتصال،  تغيرت األدوار أو تداخلت بين عناصر
لـى أي مكـان،   إتوجيه رسالته في أي زمان و األدوار في معظم األحوال، ويمكن ألي فرد كان

، يمكن من خاللها مشاهدة التلفاز والسينما وكتابـة  ةواحد ةفي توليف االتصالية وتجمعت الخدمات
والقنـوات   هدة األفالم السـينمائية لكترونية في جهاز المحمول التليفوني، ويمكن مشااإل الرسائل

، الحاسـوب نترنت وجهاز اإل ، مع مخاطبة العالم كله باستخداماتةذاعيالتليفزيونية والمحطات اإل
بالعولمة الكونية، وتحولت القيادة من الساسة  على هذا الزمان ناألمر الذي جعل الكثيرين يطلقو

، واالقتصاد هو الالعب األسـاس  اوالسياسي إعالمي ا،سياسي اإلعالمي إلى رجال اإلعالم، وبات
 .اآلن

  وسائل التواصل االجتماعي وأدواتها
تعتمد على التي حديثة التكنولوجية التطبيقات القصد بوسائل التواصل االجتماعي ي

عن طريق الرسائل الصوتية المسموعة،  ،من أجل التواصل والتفاعل بين البشر ،الويب
وتعمل هذه الوسائل على بناء وتفعيل المجتمعات الحية  .والرسائل المرئية والرسائل المكتوبة،

  في بقاع العالم، إذ يقوم البشر بمشاركة اهتماماتهم وأنشطتهم بواسطة هذه التطبيقات.
  :أشهر وسائل التواصل االجتماعيومن 

م على يد إيفان ويليامز، ونوح غالس، وجاك دورسي، وبيز ٢٠٠٦تأسس في العام  .التويتر -
 ،رستون، ومقره في الواليات المتحدة األمريكية، ويعمل على تقديم خدمة التدوين المصغَّ

 ا، وتعرف باسم التغريدات.من خالل كتابة رسالة واحدة ال تتجاوز المئة واألربعين حرفً
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م على يد مارك زوكربيرغ، وكريس هيوز، وأندرو ٢٠٠٤م تأسس في العا .الفيسبوك -
ماكولوم، وإدواردو سافرين، وداستن موسكوفيتز، ومقره في الواليات المتحدة األمريكية، 
ويتفرع منه تطبيق ماسنجر، وتطبيق إنستغرام، ويمتاز بأنّه متوفر بالعديد من اللغات، والتي 

 تصل إلى أكثر من سبعين لغة.

وإجراء المكالمات،  ،م، ويقدم خدمة المراسلة الفورية٢٠١٠س في العام تأس .الفايبر -
مجان، ال، باصوتً مرسائل مكتوبة، أ م، أاصور مسواء كانت فيديو، أ ،وإرسال الرسائل

 ويمتاز بأن نظام تشغيله متعدد المنصات.

 انية.م، ويقع مقره في اليابان، ومتوفر فقط باللغة الياب٢٠٠٤في العام  تأسس .ميكسي -

م، وتعود ملكيته إلى شركة ياهو، ويمتاز بتوفره بعدة لغات، ٢٠٠٤تأسس في العام  .فليكر -
منها: اإلنجليزية، واإليطالية، والفرنسية، والكورية، والصينية، والبرتغالية، واإلسبانية، 

 واأللمانية، ويعمل على مشاركة الفيديو والصور، ويقوم بحفظها وتنظيمها.

م على يد ديفيد كارب، وهو عبارة عن تطبيق منصة تدوين ٢٠٠٧العام تأسس في  .تمبلر -
، اأقوالً م، أانص مفيديو، أ مسواء كان تدوين صورة، أ ،اجتماعي، يسمح لمستخدميه بالتدوين

روابط، ويمتاز بتصميمه البسيط، وإمكان إيجاد المساعدة من قبل  ممحادثة صوتية، أ مأ
ات الشبكة االجتماعية، واستعماله في تسويق الخدمات المستخدمين، واحتوائه على مميز

 والمنتجات، والحفاظ على خصوصية المستخدم.

م، ويقدم خدمة التدوين المصغّر، ويمتاز بأنّه يسمح لجميع ٢٠٠٨تأسس في العام  .بالرك -
ا، باإلضافة إلى سهولة حرفً ١٤٠إرسال تحديثات عن حالتهم بما ال يزيد عن بمستخدميه 

 م، وتوفره باللغة اإلنجليزية.االستخدا

وأربعين  م، وتعود ملكيته إلى جوجل، ويمتاز بتوفره بثمان٢٠٠٤ٍتأسس في العام  .أوركوت -
 لغة.

م على يد توماس أندرسون، وهو عبارة عن شبكة ٢٠٠٣تأسس في العام  .ماي سبيس -
نشر الصور، تفاعلية بين األصدقاء المسجلين في الموقع، ويمتاز بأنّه يسمح للمستخدمين ب

 .ومقاطع الفيديو، وكتابة المدونات، وإرسال الرسائل ،والموسيقى
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  توطئة
ا لتماسك المجتمع، فإن الفرد الواحد من أفراد المجتمع سواء ا ضرورياللغة شرطً تُمثّل
ضطر إلى االلتزام بوجهة نظر األفراد اآلخرين، والنظر إلى األمور مستقبلًا ي مكان مرسلًا أ

والبحث عنها بما ال يقتصر على فرديته الذاتية وحدها، بل تكون العملية مشتركة بينه بين 
ا متعاقدين، فهي مشروع مشترك، فوسيلة اآلخرين باعتبارهم شركاء في هذه العملية، أو أطرافً

مرسل والمستقبل تقيم شيًئا مشتركًا، ومن ثم بمقدار ما يكون للغة حظّ من هذا التفاهم بين ال
عبر  إذن فالتفاهم اللغوي السليم الذي يتم. فإن العملية تصبح عامة وموضوعية ؛االشتراك
  .)٣١(والتواصل هو الذي يحقق النجاح لعملية االتصال اإلعالمية الرسالة

 العربية غةاللُّ علَىوسائل التواصل االجتماعي  رتأثي
ى التطور المتسارع لوسائل اإلعالم واالتصال إلى إحداث ثورة حقيقية وتغيرات أدلقد 
ثار هذه التغيرات على مستوى الجماعات واألفراد آوبدأت  .ت جميع مجاالت الحياةجوهرية مس

محدثة ظواهر جديدة ، ى ذلك إلى المستوى العالميبل تعد ،ليس على المستوى المحلي فقط
  .وتأثيرات مباشرة على مختلف التنظيمات والبنى االجتماعية

  وقد تعددت هذه اآلثار وتنوعت بين اإليجابية والسلبية، حسب اآلتي:
 أولًا: التأثير اإليجابي لوسائل التواصل االجتماعي على اللغة العربية

  :لمجاالت، ومنهاإيجابيات مواقع التواصل االجتماعي في الكثير من ا تتعدد
، أنستغرام، تلغرام، وغيرها) تويتر، يوتيوب، فيسبوك( شبكات التواصل االجتماعي أحدثت .١

بل في نتائج وتأثير هذا  ،ليس فقط في مجال االتصال بين األفراد والجماعات ،طفرة نوعية
والسياسي إذ كان لهذا التواصل نتائج مؤثرة في المجال اإلنساني واالجتماعي ، االتصال
بما تتيحه من إمكانات  ،اا وعالمير االجتماعي محلييعوامل التغي أهم، وأصبحت والثقافي

بحيث لم تعد لوسائل اإلعالم التقليدية القدرة على ، للتواصل والسرعة في إيصال المعلومة
بل تقف عاجزة أمام التأثير المباشر والفعال لشبكات التواصل  ،إحداث هذا التغيير

 .تماعياالج
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 بداعية أن تنطلق وتعمل في مستوى عاٍلاإللطاقات ل هذه الوسائل الفرصة سانحة تكما أتاح .٢
من اإلعداد والتقديم، وأظهر قدرة الشباب على متابعة أحوال المجتمع ونقد األداء في 

 وأخرى أجنبية. ،ثقافة عربية :المؤسسات المعنية، وظهرت فرق متآزرة تجمع بين ثقافتين
واالتجاه من التأثير في  ،وتبادل الخبرات والتجارب ،توسيع دائرة التأثير التربوي في تفادأ .٣

 ومن ثم اختيار أكثر الوسائل فائدة في هذا االتجاه. ،الفرد إلى التأثير في األمة
نقل األفكار واآلراء المتعلقة بموضوع معين لعدد كبير من األشخاص في  تستخدماُ .٤

 سهلة، وذلك من أي وقت، كما تساعد خاصية مشاركة الرأي وبطريقة مكان، وفي أي
 المتاحة على فتح األبواب لتبادل اآلراء وتوسيع فرص المشاركة في التعبير عن الرأي.

أداةً مفيدةً وفعالةً في تشكيل أصدقاء جدد، وتسهيل التواصل مع األصدقاء الذين انقطع  دعتُ .٥
ا، مما يوفر عناء الوصول مقابلتهم شخصي االتصال بهم، أو مع األشخاص الذين ال يمكن

 إليهم.
جيدة من أجل الترويج، حيث يوجد العديد من التطبيقات المختصة بالترويج  ستخدم أداةًتُ .٦

 .ة وجهدلفتكأقل بسرعة و انتشارها، مما يؤدي إلى معينة وبتكلفة أقّل خدمةأو  فكرة معينةل
  االجتماعي على اللغة العربية ثانيا: التأثيرات السلبية لوسائل التواصل

لقد أثَّرت وسائل التواصل االجتماعي على اللغة العربية تأثيرات سلبية عدة. إليكم 
 أهمها:

أصبح العالم اليوم ينتمي إلى ما يتلقاه من هذه الشبكات التواصلية، بما تحمل من خير أو  .١
لها إلنقاذ هذه الجيل من  شر؛ األمر الذي يدعو إلى النظر بعين فاحصة إلى كّل المتابعين

عليه إن بقي على استقائه المعلومات من  -ال قدر اهللا تعالى–الضياع والدمار الذي قد يحّل 
هذه الشبكات فقط؛ من خالل تفعيل دور اللغة واللغويين وأهل العلم، وتسليط األضواء على 
المنافع والمكاسب التي يمكن أن تحقق من وراء استخدامها، وتوضيح حجم األضرار 

لموازنة بين هذه وتلك، وربط المستخدمين والمفاسد التي تترتب على استخدامها، ومحاولة ا
 باللغة العربية ولغة القرآن الكريم ولغة حديث النبي. 

ألوان من األخطاء  المتداولة عبر وسائل التواصل االجتماعي فصيحةاللغة في ال تظهر .٢
وباتت من األخطاء الشائعة التي ال يدرك مخالفتها للقواعد يتداولونها، صار الناس التي 
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رة سوى المتخصصين، وتؤدي سرعة النشر إلى ضعف المراجعة والتصحيح فتنتشر المقر
 إلى أن اللغة العربية تحتّل )Googleل جو(جمن شركة  عويسفائق أشار . فقد األخطاء

ا على اإلنترنت، والمركز السادس من حيث المركز السابع في قائمة أكثر اللغات استخدام
ا أشار إلى أن المحتوى العربي على اإلنترنت ال يتجاوز ض. ولكنه أي)تويتر(االستخدام في 

 )تويتر(فأشار إلى أن مستخدمي  )Twitterتويتر (من الموجود. أما كافا غريب من  %)٣(
 .)٣٢(امليون تغريدة بالعربية يومي )٢٧(يطلقون 

أصبح ضعيفًا؛ مما  عبر وسائل التواصل االجتماعيكما وجد أن مستوى األداء اللغوي  .٣
يشكّل خطورة على قوة اللغة وحيويتها، وتدنيا للمحتوى الرقمي العربي على شبكة 

%) مما ينتجه العالم، أما عدد المتحدثين بالعربية حول ١اإلنترنت، فقد بلغ إسهام العرب (
%) من ٥٠) مليونًا. ومن جهة أخرى وجد أن أكثر من (٣٢٠العالم فقد وصل إلى قرابة (

كان الوطن العربي ال يتقنون اللغة العربية بشكل جيد، ربما بسبب ضعف المناهج التربوية س
للغة العربية الحديثة، التي تتجاوز كّل اإلشكاالت التي تحول دون االندماج التام للغة العربية 

 .)٣٣(بالعصر الرقمي، ليتخذ الشباب العربي لغةً موازيةً يكون أقرب لمحادثاتهم اليومية
٤. ةً بهم  إنا  عبر وسائل التواصل االجتماعياختيار الشباب العرب ثقافةً ولغةً خاصتمرد عدي

على النظام االجتماعي، بحيث تحدد مصير اللغة العربية في الحياة اليومية لهم، وتلقي 
٣٤(بظالل سلبية على ثقافتهم وسلوكهم بشكل عام(. 

الجتماعي يعد مشكلةً خطيرةً، ولعل من كما أن انتشار العامية على شبكات التواصل ا .٥
 :)٣٥(أسباب هذه المشكلة

ا يحتوي على شرائح أمية أو شبه ا إعالمين وسائل اإلعالم الجماهيري صنعت جمهورأ -
أمية أبجديل حائالًتشكّ يحةالفصاللغة مما جعل  ،اا وثقافي تواصليال يمكن  ،اا وتأثيري

 .إال باللجوء إلى العاميات تخطيه
غلب موادها، أن ذلك هو الوسيلة أاعتقاد بعض الوسائل اإلعالمية التي تدخل العاميات إلى  -

المثلى الستقطاب الجمهور، مدفوعة باعتقاد أن مواكبة العصر والتطور ومحاكاة األمم 
واللجوء إلى العاميات يحةالفصاللغة ا تستوجب االبتعاد عن األكثر تقدم. 
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ن يات، ألوخاصة الترفيهية، استخدام العام) البرامج( ض الموادالمضامين الهابطة لبعتحتّم  -
 .م بطبيعتها مع هذا النوع من الثقافات الترفيهيةءالتال ت يحةالفصاللغة 

- ك بعض األوساط الثقافية واألكاديمية بحرفية اللغة العربية التراثية إلى حدالتعصب تمس، 
 .)٣٦(يحةالتخلي التدريجي عن اللغة الفص إلىمما يدفع العديد من القائمين على اإلعالم 

اختيار بعض أصحاب هذه المواقع والمنصات أسماء عامية أو أجنبية تأصلت في العامية،  -
 وتفضيلهم إياها على األسماء العربية.

الجهل بقواعد اللغة العربية وعدم إتقانها ومعرفة أساليبها، وعدم المقدرة على الكتابة بها  -
 وفصيح؛ مما يدفع بالكثيرين إلى الهرب نحو العامية في الكتابة.على نحو سليم 

-  سهمت في تغيير أوسائل التواصل االجتماعي الرغبة في االختصار والتسهيل، حيث إن
  .)٣٧(ا من اإلسهابشكل اللغة، حيث اتجهت بها إلى االختصار واالقتصاد في الكلمات بدلً
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وإن كان –لقد بات تأثير اإلعالم على اللغة العربية ملموسا وواضحا؛ إذ إن هذا التأثير 

إال أنه أثّر سلبا عليها، فقد أصبحت اللغة العربية التواصلية االجتماعية  -يحمل شيًئا من اإليجابية
اللغة محكومة لثقافات المستخدمين وميولهم اللغوية. وأصبح من الصعب التحكم في ضبط هذه 

وإعادتها إلى حظيرة العربية األصيلة؛ إال بجهود مضنية حثيثة صادقة نابعة من اإليمان العميق 
  بأهمية اللغة العربية، وصلتها الوثيقة بالقرآن الكريم، الذي هو مصدر عزتنا وكرامتنا.

  ونخلص من هذا البحث بالتوصيات اآلتية:
ف وخالتردد ووعدم الاح الذي يبث خيره وشره، ه بريد االنفتنأل ،وبقوة اإلعالم م مجالاقتحا  . أ

 أو من عدم توفر اإلمكانات. ،من اإلخفاق
مع  وافقةتكون متبحيث  الستخدام وسائل التواصل االجتماعي،وضع ضوابط  ىالعمل عل  . ب

 الشريعة اإلسالمية والعادات والتقاليد.اللغة العربية و
التواصل االجتماعي، وتوجيهها التوجيه وسائل استخدام  رقابة، تقوم بمراقبة هيئة تشكيل  . ت

 .الصحيح والبنَّاء
نزول أهل اللغة والمهتمين والمعنيين إلى ساحات وسائل التواصل االجتماعي؛ من أجل   . ث

تعزيز اللغة العربية، ونشر ثقافة استخدامها بمهارة عبر وسائل التواصل االجتماعي، والبعد 
 لسف والفذلقة اللغوية القبيحة.عن التقعر في الكالم والتف -كلَّ البعد–

تعريب المصطلحات والكلمات المتداولة عبر وسائل التواصل االجتماعي، وإيجاد بدائل لغوية   . ج
 مناسبة للكلمات التي يصعب تعريبها.

 شبكات التواصل االجتماعي،استخدام  نحو ترشيد على اختالف مستوياتهم توجيه المستخدمين  . ح
حتى ال يتولد لديهم ما يضيع مستقبلهم.كي ال ي ،)وغيره (باإلدمان للفيسبوك ىسم 

اللغة العربية وعلى  ىعل شبكات التواصل االجتماعيتأثير  ىمدالمستخدمين بف يتعر  . خ
 ، إن لم يحسن استخدامها.المجتمعات
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  .٧٩شرف، دار الجيل، بيروت، صاللغة اإلعالمية: عبد العزيز  )١(
 هذا المصطلح من إنشاء الباحث. وهو كلمة منحوتة من الكلمتين: "الفصحى"، و"العامية". )٢(
وصنعت األطعمـة   ،وكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنَّأتها بذلك"ابن رشيق:  يقول )٣(

ألنـه حمايـة    ؛وتتباشـر الرجـال والولْـدان    ،واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن في األعـراس 
ـ  ،وإشادةٌ لذكْرهم ،وتخليد لمآثرهم ،وذَب عن أحسابهم ،ألعراضهم أو  ،ا بغـالم يولـد  وكانوا ال يهنئون إلّ

 .٢/٤٠١". انظر: المزهر، أو فرس تُنتج ،شاعر ينبغ فيهم
 .٢/٣٧٩انظر: االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر،  )٤(
 .٢/١٦١، واالتجاهات الوطنية في األدب المعاصر، ٢٢٩لم اللّغة، صانظر: ع )٥(
-٣٥٨، وفصول في فقـه العربيـة: ص  ١١٥،١١٤، ومن أسرار اللّغة: ص٢٤٨-٢٢٩انظر: علم اللّغة،  )٦(

 .١٠،٩، وعوامل تنمية اللّغة العربية: ص٣٦٨
  المصرية.مستشرق إنجليزي، وكان يعمل قاضيا في محكمة االستئناف  )٧(
  مستشرق إنجليزي، وكان يعمل مهندسا للري في مصر. )٨(
، واالتجاهات الوطنيـة فـي األدب المعاصـر،    ٢٤-٢٢انظر: أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، ص )٩(

. ومن المفارقات العجيبة أن يكون عيسى إسكندر المعلوف هذا عضوا فـي مجمـع اللّغـة    ٣٨٢-٢/٣٦٠
و الذي قال: "ما أحرى أهل بالدنا أن ينشطوا من عقالهم طالبين التحرر من رقّ لغـة صـعبة   العربية، وه

المراس، قد استنزفت أوقاتهم وقوى عقولهم الثمينة، وهي مع ذلك ال توليهم نفعا، بل أصبحت ثقلًا يؤخّرهم 
 عن الجري في مضمار التمدن، وحاجزا يصدهم عن النجاح".

 .٣/٢٩، انظر: وحي القلم )١٠(
 .١٢٠،١١٩ديوان عبد الرحيم محمود: روحي على راحتي، ص )١١(
 .٢/٢٧٥،٢٧٦انظر: االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر،  )١٢(
 .٣/٣٠انظر: وحي القلم،  )١٣(
 .٢/١٢٠انظر: االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر،  )١٤(
 .٣٥١،٣٥٠انظر: دراسات في فقه اللّغة، ص )١٥(
 .٣٥٩، ٢٤٦-٢/٢٣٩تجاهات الوطنية في األدب المعاصر، انظر: اال )١٦(
، ٢/٣٥٩، ١/٣١٠، واالتجاهات الوطنيـة فـي األدب المعاصـر،    ٥٠-٢/٤٠انظر: في األدب الحديث،  )١٧(

 .٩وعوامل تنمية اللّغة العربية: ص
 .٢/٣٧٤انظر: االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر،  )١٨(
 .٣٨،٨عدها بعض الباحثين األجانب ضمن اللغات الميتة. انظر: اللغات السامية، ص )١٩(
نبهنا أنّه إزاء تكليفنا بالقيام بمقتضيات العزة والكرامة وتشريفنا بها، ضرب الذلّة والمهانـة   بل إن اهللا  )٢٠(

 ].٦١[البقرة:﴾ةُ وباءوا بِغَضبٍ من اِهللاضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنَ﴿: على يهود، وذلك في قوله 
 .٦/٢٦٦٩)، ٦٨٨٩صحيح البخاري: (رقم  )٢١(
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 .١/٣١٠انظر: االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر،  )٢٢(
م، وأكمـل  ١٨٦٣م)، كردي األصل، وِلد في مصر عـام  ١٩٠٨قاسم بن محمد بن أمين (تالمشار إليه:  )٢٣(

وعاد إلى مصر ليعمل وكيلًا للنائب العمومي بالمحكمة المختلطة، ثم مستشـارا  دراسة الحقوق في فرنسا، 
بمحكمة االستئناف، وهو كاتب وباحث، ادعى مناصرته للمرأة ودفاعه عن حريتها، له: تحريـر المـرأة،   

 . االتجاهـات الوطنيـة فـي األدب   ٥/١٨٤والمرأة الجديدة، وكان لصدورهما دوي قوي. انظر: األعالم، 
 .١/٣١١المعاصر، 

  .١/١٣٨٠القاموس المحيط: مادة (وصل)،  )٢٤(
  .٦/٤٨٥٠لسان العرب: مادة (وصل)،  )٢٥(
 .٢٥) اإلعالم واالتصال بالجماهير: ص٢٦(
  .www.communication.akbarmontada.com) جامعة عبد الحميد بن باديس: ٢٧(
  .academy.org/wesima_articles/library-www.ao) األكاديمية العربية: ٢٨(
  .www.maktoob.comتطور االتصال، يسري شراب: موقع مكتوب،  –دراسات إعالمية  )٢٩(
  العولمة: مصطلح جديد، يعني اقتراب العالم بعضه من بعض، بحيث يصبح قرية صغيرة. )٣٠(
  .١٨،١٧السيد، دار الفكر العربي، القاهرة، صلغة الخطاب اإلعالمي: محمد نادر  )٣١(
مقال بعنوان: الفضائيات ووسائل التواصل تواجه تهمة تهميش اللغة العربية، جريدة الشرق األوسط،  )٣٢(

www.aawsat.com.  

اللغة العربية في وسائل اإلعالم،  صورة اللغة العربية في فضاءات اإلنترنت: ورقة مقدمة لمؤتمر: واقع )٣٣(
  م.٢٠١٢/ أبريل، ١١-١٠جامعة مستغانم، للكاتبة: بوعناني سعاد، الجزائر، بتاريخ: 

أعد هذه الدراسة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية بالقاهرة. انظر: الشباب الجامعي واللغة  )٣٤(
العربية الفصحى، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر: واقع اللغة العربية في وسائل اإلعالم، جامعة مستغانم، 

 م.٢٠١٢/ أبريل، ١١-١٠للكاتب: محمد الفاتح حمدي، الجزائر، بتاريخ: 
مقال بعنوان: الفضائيات ووسائل التواصل تواجه تهمة تهميش اللغة العربية، جريدة الشرق األوسط،  )٣٥(

www.aawsat.com.  
  .٤٠٧الحاج، من منشورات جامعة دمشق، صاإلعالم النامي: كمال  )٣٦(
جريدة  ،تهمة تهميش اللغة العربية، محمد النغيمشمقال بعنوان: الفضائيات ووسائل التواصل تواجه  )٣٧(

  .www.aawsat.comالشرق األوسط، 

    
  القرآن الكريم.

  أولًا: الكتب المنشورة
لبنـان،  ، بيـروت،  ٥االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر: د. محمد محمد حسين، مؤسسة الرسـالة، ط  .١

 م.١٩٨٢ه، ١٤٠٢
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االتصال وبحوث التأثير في دراسات االتصال الجماهيرية: حمدي حسن أبو العينين، كويك حمادة للطباعة،  .٢

 م.١٩٩٣القاهرة، 
، ١أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي: د. علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق، دار االعتصـام، ط  .٣

 م.١٩٧٧ه، ١٣٩٧القاهرة، مصر، 
 م.١٩٩٥، ١إستراتيجية اإلعالم العربي: السيد عليوة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط .٤
 هـ.١٤٠٣أسلوب الدعوة القرآنية: عبد الغني محمد سعد بركة، القاهرة، بدون دار نشر،  .٥
  .الحاج، من منشورات جامعة دمشقاإلعالم النامي: كمال  .٦
 م.١٩٨٤، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ٣، طإبراهيم إمام اإلعالم واالتصال بالجماهير: .٧
 م.٢٠٠٧ه، ١٤٢٨، بيروت، لبنان، ١٧ه)، دار العلم للماليين، ط١٣٩٦األعالم: خير الدين الزركلي (ت .٨
، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف ١: سعيد بن علي ثابت، طالجوانب اإلعالمية في خطب الرسول  .٩

 هـ.١٤١٧لعربية السعودية، والدعوة واإلرشاد، المملكة ا
 م.١٩٨١ه، ١٤٠١، بيروت، لبنان، ٩دراسات في فقه اللّغة، د. صبحي الصالح، دار العلم للماليين، ط .١٠
ه)، مركز إحياء التراث، الناصرة، فلسطين، ١٣٦٧روحي على راحتي: ديوان عبد الرحيم محمود (ت .١١

 م.١٩٨٥ه، ١٤٠٥
دار ابن كثير  ،د. مصطفى ديب البغا :تحقيقه)، ٢٥٦(ت محمد بن إسماعيل: أبو عبد اهللا صحيح البخاري .١٢

 م.١٩٨٧ه، ١٤٠٧، لبنان، بيروت، ٣، طاليمامةو
 م.١٩٨٦عبد العزيز شرف، المركز الثقافي العربي، القاهرة، مصر، علم اإلعالم اللغوي:  .١٣
 م.١٩٨٤ه، ١٤٠٤، القاهرة، مصر، ٩علم اللّغة: د. علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، ط .١٤
 م.١٩٩٣ه، ١٤١٤، القاهرة، مصر، ٢عوامل تنمية اللّغة العربية، د. توفيق محمد شاهين، مكتبة وهبة، ط .١٥
 م.١٩٧٣ه، ١٣٩٣، بيروت، لبنان، ٨في األدب الحديث: عمر الدسوقي، دار الفكر، ط .١٦
 م.١٩٩٨، ٦وت، لبنان، طربي، مؤسسة الرسالةالقاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  .١٧
 هـ.١٤١٤، ٣، طبيروت ،دار صادر، العرب: محمد بن مكرم بن منظور المصريلسان  .١٨
اللغات السامية: نيودورنولدكه، ترجمه عن األلمانية: د. رمضان عبد التواب، مكتبة دار النهضة العربية،  .١٩
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