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 الكالم

الطرف الثاني من عملية الكالم نشاط أساسي من أنشطة االتصال بين البشر، و هو      

االتصال الشفوي،   الطرف األول متمثال في االستماع؛ و إذا كان االستماع وسيلة لتحقيق 

الفهم، فإن الكالم وسيلة لإلفهام. و الفهم و اإلفهام طرفا عملية االتصال. و الكالم بوصفه 

لفرد قد يكون متكلما نشاطا اتصاليا هو عبارة عن حوار يدور بين فردين يتبادالن األدوار، فا

 ثم يصير مستمعا و هكذا.

و من المعلوم أن المتكلم يستعين، لتوصيل رسالته، بألفاظ و جمل و تراكيب، إضافة إلى      

إيحاءات و إشارات و لمحات و غيرها من الحركات التي يجب أن تكون طبيعية و تسهل فهم 

 الرسالة. 

 طبيعة عملية الكالم       

الكالم ليست حركة بسيطة تحدث فجأة، و إنما هي عملية معقدة. و على الرغم إن عملية     

 من مظهرها الفجائي، إال أنها تتم في عدة خطوات، و هذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

 استثارة، -1

 تفكير، -2

 صياغة، -3

 نطق. -4

داخليا؛ فالمثير  فقبل أن يتكلم المتكلم، ال بد من استثارة. و المثير إما أن يكون خارجيا أو

الخارجي كأن يرد المتكلم على من أمامه، أو يجيب عن سؤال طرحه مخاطبه، أو يشترك مع 

اآلخرين في نقاش أو حوار أو ندوة و ما إلى ذلك من المجاالت المختلفة التي يرد فيها المتكلم 

يريد أن يعبر  على مثير خارجي. أما المثير أو الدافع  الداخلي، فكأن تلح على الفرد فكرة و



عنها لآلخرين، و كأن ينفعل األديب أو الشاعر بفكرة فيعبر عنها لآلخرين في صورة ينشدها 

 أو خطبة يلقيها، و كأن ينشغل اإلنسان بهموم أو مشكالت فيعبر عنها لزمالئه و أصدقائه.

ن يستثار و هكذا نجد أن نقطة البدء في الكالم هي وجود مثير أو دافع للكالم. و بعد أ      

اإلنسان لكي يتكلم، أو يكون لديه الدافع للكالم، يبدأ في التفكير فيما سيقول، فيجمع أفكاره و 

يرتبها. و الفرد الذي يتكلم دون أن يعطي لنفسه الوقت الكافي للتفكير فيما سيقول، غالبا ما 

 يكون كالمه أجوف خليا من المعنى و غير منظم.

و يدفع إلى الكالم، و يفكر فيما سيقول، يبدأ في اختيار األلفاظ و و بعد أن يستثار اإلنسان    

العبارات و التراكيب المناسبة للمعاني التي يفكر فيها و التي يريد أن يعبر عنها و يوصلها. و 

من الضروري أن يتعرف المتكلم على نوعية المستمع أو المستمعين، و أن يتكلم إليهم 

سبهم، و هذا مراعاة لمقتضى الحال، فلكل مقام مقال كما يقول باألفكار و األلفاظ التي تنا

 البالغيون.

ثم تأتي المرحلة األخيرة، و هي مرحلة النطق؛ فال يكفي أن يكون لذى المتكلم دافع للكالم، و 

أن يفكر و يرتب أفكاره وينتقي من األلفاظ و العبارات ما يتناسب مع هذه األفكار و يتناسب 

، بل ال بد من -فهذه كلها عمليات داخلية، أي تحدث داخل الفرد -مستمعينأيضا مع نوعية ال

النطق أيضا، فبالنطق السليم تتم عملية الكالم. و النطق هو المظهر الخارجي لعملية الكالم، 

فالمستمع ال يرى من عملية الكالم إال هذا المظهر الخارجي. و من هنا، يجب أن يكون النطق 

 من األخطاء. سليما و واضحا خاليا

وهكذا نرى أن المتكلم الجيد هو الذي ال يتكلم إال إذا كان لديه داع للكالم، و هو الذي يفكر   

فيما سيتحدث به، و يرتب أفكاره بطريقة منطقية، ثم يضع هذه األفكار في قوالب و صياغات 

الرغم من  لغوية سليمة و جذابة، ثم ينطق نطقا صحيحا خاليا من األخطاء اللغوية. و على

التفاصيل الكثير و المعقدة لهذه العملية، إال أنها تحدث بسرعة حتي ليتخيل للمستمع أو حتى 

 للمتكلم نفسه أنها تحدث دفعة واحدة.

 فالكالم إذن، عبارة عن مزيج من العناصر التالية:  

و  التفكير بوصفه عمليات عقلية، و اللغة بوصفها صياغة لألفكار و المشاعر في كلمات،

الصوت بوصفه عملية تعبير عن تلك األفكار، و الكالم أو الفعل بوصفه هيئة جسمية و 

 استجابة و استماع.

 التخطيط لعملية الكالم

 يتطلب التخطيط لعملية الكالم ما يلي:



أن يتعرف المتكلم على نوعية المستمعين و اهتماماتهم، و مستويات تفكيرهم، أي أن  -

 لم؟يجيب عن السؤال: لمن سأتك

أن يحدد المتكلم أهداف كالمه وفقا لما يقتضيه الحال أي طبقا لنوعية المستمع أو  -

 المستمعين و ظروف الزمان و المكان، و أن يجيب عن السؤال: لماذا أتكلم؟

أن يحدد المتكلم محتوى كالمه، أي أن يحدد األفكار و المعاني و المشكالت التي يريد  -

فكار متفقة مع األهداف التي تم تحديدها، و أن يجيب الكالم عنها، و أن تكون هذه األ

 عن السؤال: بماذا سأتكلم؟

أن يختار المتكلم أنسب الطرق أو األساليب للكالم، بما يتفق مع نوعية المستمعين، و  -

 مع نوعية المحتوى الذي اختاره.
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أثناء عملية الكالم، يستعين المتكلم باأللفاظ و الجمل و التراكيب، إضافة إلى اللغة المصاحبة 

 التي تشتمل على اإليحاءات و اإلشارات و اللمحات و غيرها من الحركات لتوصيل رسالته.

 المصاحبة، متناوال العناصر التالية:المطلوب: اكتب بحثا حول اللغة 

 تعريف مصطلحات: اإليحاءات و اإلشارات و اللمحات، -

 طبيعتها، -    

 دورها في عملية الكالم، -   

 و غير ذلك من المعلومات التي قد تحصل عليها من خالل بحتك. -  


