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:تمهــــــيد
قديم قدم الوجود البشري، ومرّد ذلك إلى اإلنسان " االتّصال"إّن البحث في •

لذلك كان . في حّد ذاته الذي ال يستطيع أن يحقّق وجوده بدون هذا الفعل
ويجب أن . البحث في قضاياه ضاربا جذوره في أعماق الدراسات العلمية

  كوراكس"نشير ههنا إلى أّن أول من وضع نظرية له هو اليوناني 
Corax" تيزياس"، ثم طّورها تلميذه Tisias" وكانت نظريتهما مبنية ،

كما أُعتُبر . على أسلوب المرافعة، ذلك أّن هذا األسلوب يعّد صناعة اإلقناع
"  Platonأفالطون "و) م.ق322ت" (Aristoteأرسطو "كل من 

مؤسسي دراسات االتّصال، بحكم أنّهما توّصال إلى فكرة ) م.ق347ت(
جوهرية مفادها أّن االتّصال ما هو إالّ فن، أو صناعة يمكن تعلّمها بالتمرين، 

.لذلك يمكن اعتباره علما قائما بذاته
•-  



:ماهية التواصل  -1

: هو من الناحية االشتقاقية، فإّن فعل تواصل مصدره التيني ويعني •
؛ فإنّه يتضمن فكرة التبادل والتبليغ، فالتواصل »جعل الشيء مشتركا

كفعل هو تحقيق ألفعال اجتماعية، وهذا ما عززته أكثر الدراسات 
أوستين، «: الحديثة من دي سوسير وصوال إلى مدرسة أكسفورد

ألّن فعل الكالم ال يروم إفهام الغير بواسطة .» سورل، وغريس،
دوال بقدر ما يهدف إلى التأثير فيهم، لذا فقد ُعد هذا المصطلح 

غامضا بسبب غناه المعجمي، وهذا نظرا لدخوله في عالقة ترادف 
.  مع مجموعة من المصطلحات



إّن مصطلح التواصل « : عبد الجليل مرتاضوهذا ما عززه أكثر  
يتصل باللغة   العموصمصطلح فضفاض و غامض؛ النّه على 

وغيرها؛ إذ لم يقتصر فقط على اللغة لكونها الوسيلة األساسية بل 
»تعدى ذلك إلى خارج اللغة

فاللغة يُمكنها أن تخص نسقا تواصليا معينا، وبذلك يتم الحديث عن 
لكنها يمكن أن تخص مفهوم اللغة بنسق ...لغة اإلشارات لغة الزهور

التواصل وحده  ، المتحقق بواسطة الكالم ، كما هو الشأن لدى 
.  االنسان



مالحظة مهمة             
:في التواصل أن نميّز بين مجالين يجب •

وهذا ينتمي إلى العلوم . يتعلق بالتواصل اإلنساني المحض
.اإلنسانية

يخص االتصال اآللي  والذي يندرج ضمن العلوم التقنية.

فاألول  لم يشهد تطورا إال في السنوات األخيرة من القرن •
علم : العشرين بفضل مجموعة من العلوم على رأسها 

اللسانيات، علم النفس االجتماعي، والعالج النفسي خاصة مع 
كارل روجر ، وكذا مجال الخطابة  الجديدة بما فيها من 

.مناظرات وحجج وإقناع وغيرها

فهو ميدان االتصاالت السلكية و الالسلكية،  وما : أّما الثاني•
شهد من تطورات هائلة مّست بشكل ملموس مجال التلفزيون 

.  خاصة
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 



نقل «أّن االتّصال يعني " Oxfordأكسفورد "وقد ورد في قاموس •
أو توصيل أو تبادل المعلومات أو األفكار بالكالم أو الكتابة أو 

فتبادل المعلومات يقتضي بالضرورة وجود مرسل . »باإلشارات
,  ومستقبل أو أكثر في حاالت متعّددة؛ فحينما نتكلّم نجد من يسمعنا

وعندما نكتب نتوقّع من يقرأ لنا، وحينما نستخدم اإليماءات 
.واالبتسامات ننتظر ال محالة من يستقبلها

االتّصال هو العملية التي «أّن " Hof landهوفالند "وذكر كارل •
لكي يعّدل ) عادة رموز لغوية(يقوم خاللها القائم باالتّصال بمنبّهات 

فاالتّصال يهدف في أساسه إلى . »سلوك األفراد مستقبلي الرسالة
تعديل سلوك المستقبل، انطالقا من تصّور معيّن يقدمه المرسل في 

.رسالته اللغوية

•-



جون ديبوا "أما معجم اللسانيات الذي أشرف عليه •
J.dubois "فقّدم تعريفين:

أّن التواصل تبادل كالمي بين المتكلّم الذي : أولهما•
ينتج ملفوظا، أو قوال موّجها نحو متكلّم آخر يرغب 

في السماع، أو إجابة واضحة أو ضمنية 
)Explicite ou implicite( وذلك تبعا لنموذج ،

.الملفوظ الذي أصدره المتكلّم



فالتواصل ضمن هذا المفهوم نشاط يقوم على التبادل •
الكالمي بين متكلّم يوّجه كالمه نحو متلّقٍ ليجلب 

.انتباهه إلى هدف ما

التواصل حدث نبأ، ينقل من نقطة إلى أخرى، : ثانيهما•
ونقل هذا النبأ يكون بواسطة مرسلة استقبلت عددا من  

.الرسائل المفكوكة



:استنتاج•

من -فاالتّصال عملية مّركبة تقوم على استعمال وسيلة معيّنة •
لنقل المعلومات والخبرات إلى اآلخرين،  -أكثرها اللغة

تتأّسس على مجموعة من العناصر الضرورية إلنجاح 
االتّصال، وتبتغي إشراك المرسل إليه فيما يريده المتكلّم، 

أو التأثير , لذلك فهي هادفة إّما بتلقّي اإلجابة عن المتلقّين
فيهم من أجل تبنّي فكرة ما، أو غير ذلك ألّن غايات االتّصال 

.تتنّوع



:التواصل عند العرب •

العلماء العرب في العصور الوسطى أفكارا قيّمة في الموضوع، قّدم •
ال تقّل درجة عما هو موجود في الدراسات الحديثة، فقد كانت لديهم 

نظرات ثاقبة في وصف العملية االتصاليّة وأركانها وشروطها 
ولقد انبثقت هذه . ووظائفها، وهذا ما كان ماثال في ثنايا مصنّفاتهم

، والتي تمثّل "لغة القرآن الكريم"العناية من حرصهم على لغتهم 
فالقرآن الكريم . في أدنى تأّمل لها رسالة اتّصالية موّجهة للبشرية

يمثّل عملية االتّصال بكامل عناصرها من مرسل ومرسل إليه 
لذا دعا العقول ألن تتأمله وتبحث فيه، . ورسالة وقناة اتّصال وأثر

.فكثرت المؤلّفات التي تكشف عن أسراره



ومما دّعم البحث العلمي لدى العرب توافرهم على ثالث مدّونات •
، وهي "علم االتّصال"أساسية أثرت وقّدمت أفكارا تتعلّق بمباحث 

القرآن الكريم، والشعر الذي ُعّد ديوان العرب؛ بل اعتبره البعض 
الصحيفة السيارة، وكذلك الفنون النثرية كالخطابة والرسائل "

. والتوقيعات والمناظرات

وكان من نتائج دراسة هذه المدّونات ظهور علوم كثيرة، تبحث في •
وما يمكن أن نقوله . كل ما تقتضيه اللغة في هذه األشكال االتّصالية

كعلم قائم بذاته لم يظهر  لديهم، ولكن يجب أن " علم االتّصال"إّن 
نذكر أنّهم قّدموا انطالقا من التأليف المختلط لديهم آراء قيّمة تتّصل 

.مباشرة بما يتأّسس عليه البحث في هذا العلم



:أمثلة عن ذلك•

ونستطيع أن نوّضح ذلك على سبيل المثال بما ذُكر ضمن علوم •
البالغة التي تضم المعاني والبيان والبديع؛ فعلم المعاني اهتم بدراسة 
األسلوب ككل، وذلك ليطابق مقتضى الحال، وليعبِّر عن المراد بأبلغ 

أّما البيان والبديع فمباحثهما عند العرب تتّصل بجوهر . تعبير
نات "االتّصال" ؛ إذ يتعلّقان بتنميق الجمل بالصّور البيانية والمحّسِ

البديعية التي تجعل الرسالة اللغوية أكثر تعبيراً عن المراد، وتأثيراً 
ويمكننا أن نقول إّن الدراسات اللغوية القديمة بمختلف . في النفوس

اتّجاهاتها قد أفادت في تناول العملية االتّصالية وعناصرها ووظائفها 
.وغير ذلك



فمن المفاهيم التي ذكروها ذات الصلة بهذا العلم •
البيان، واإلبالغ، "تلك الحدود المذكورة حول 

في حّد ذاتها، وما بيّنوه في " والتبليغ، والبالغة
كالمهم عن شروط االتّصال البليغ والهادف، 

وقد كان الجاحظ . وعّما يتعلّق بأركان االتّصال
من أبرز العلماء الذين تناولوا هذه المسائل؛ 

:في البيان -على سبيل المثال ال الحصر-يقول 



,  كشف لك عن قناع المعنىاسم جامع لكل شيء  البيان«•
، يفضي السامع إلى حقيقتهحتى  دون ضميروهتك الحجاب 

ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي 
جنس كان الدليل؛ ألّن مدار األمر، والغاية التي إليها يجري 

، فبأي شيء بلّغت هو الفهم واإلفهامالقائل والسامع إنّما 
فذلك هو  البيان في ذلك  اإلفهام، وأوضحت عن المعنى،

.»الموضوع



فهذا القول يشرح الغاية األساسية التي تتأّسس عليها الرسالة •
اللغوية، وهي الفهم واإلفهام في أحسن تعبير، ويبيّن عناصر 

:العملية االتّصالية التي ترجع إلى

.ويقابل المتّصل البليغ، المخاطب: القائل-•

.المتلقي، المخاطب: السامع-•

.ويقابل الرسالة: كل شيء كشف القناع-•

.الوسيلة: الدليل-•

.الفهم واإلفهام والتأثير: الغاية التي يجري إليها القائل-•



عن ) هـ210ت(وتحّدث انطالقا من صحيفة بشر بن المعتمر •
أن يكون لفظك رشيقا عذبا، «شروط الخطيب؛ إذ من الضروري 

وعذبا سهال، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا، قريبا معروفا، إما عند 
الخاصة إذا كانت للخاّصة قصدت، وإّما عند العامة إن كنت للعاّمة 

فمن هذه الوصايا يطالب الجاحظ المرسل أن تكون ألفاظه . »أردت
رشيقة، وأسلوبه سهال، وأن يتخيّر لفظه، وأن يالئم بين كالمه 

وأن تكون له القدرة . ومستمعيه؛ فال يكلّم سيِّد األّمة بكالم األّمة
على إتقان جميع ضروب الكالم، بحيث ال يصعب عليه وجه من 

  -وجوه القول



االتّصال التي تتنّوع بين  أنماط االتّصالكما تحّدث الجاحظ أيضا عن •
.  ، واالتّصال الكتابي)اإلشارة( االتّصال غير اللفظي، واللفظي

فاألول يتم عبر الكالم والتخاطب، والثاني يتعلّق بلغة اإلشارات، أما 
الثالث فيرتبط بالخط في حّد ذاته، والذي عّده نوعا من االتّصال 

ثم لم يرض «: الذي ال يدخل ضمن االتّصال اللفظي، وذلك حين قال
لهم من البيان بصنف واحد؛ بل جمع ذلك ولم يفّرق، وكثر ولم 

يقلل، وأظهر ولم يخف، وجعل آية البيان التي بها يتعارفون 
معانيهم، والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختالفهم في أربعة 

أشياء، وفي خصلة خامسة، وإن نقصت عن بلوغ هذه األربعة في 
 »جهاتها، فقد تبّدل بجنسها الذي وضعت له، وصرفت إليه



اللفظ والخط واإلشارة والعقد «ثم بعد ذلك يعّدد تلك الخصال وهي •
والخصلة الخامسة ما أوجد لصحة الداللة، وصدق الشهادة 

.»ووضوح البرهان

فمن هذين القولين تتّضح لنا رؤية الجاحظ ألنماط االتّصال المبنية •
:على ما يلي

.اتّصال شفاهي)           النطق(وسيلة اللفظ -•

.اتّصال كتابي)           القلم(وسيلة الخط -•

.وسيلة اإلشارة والعقد والنصبة           اتّصال غير لفظي-•

ينظر  -•



وقد أشار إلى أّن لكل وسيلة من هذه الوسائل خصائصها التي •
فجعل اللفظ للسامع، «: تميّزها عن غيرها؛ ويظهر ذلك في قوله

...  وجعل اإلشارة للناظر، وأشرك الناظر والالمس في معرفة العقد
وجعل الخط دليال على ما غاب من حوائجه عنه، وسببا موصوال 

وعلى ما يبدو وسيلة اللسان ضرورة عند . »بينه وبين أعوانه
الجاحظ، كونها تعبّر عن أقرب الحاجات، وهي حاجة دائمة وآكدة 

إنّه اآللة التي . وراهنة ثابتة، وهي وسيلة التعبير في الحضور
  -يخرج اإلنسان بها عن حّد االستبهام، إلى حّد اإلنسانية بالكالم



، واعتبره الوسيلة المثلى )الكتابة(واهتم الجاحظ أيضا بالخط •
للتفاهم وحفظ المعلومات، فأشاد بأهمية الكتاب في حفظ العلم، فهو 

التي «الوعاء الذي يحفظ تراث أيّة أّمة، ويعتبر الرسالة المكتوبة 
.  »تبعث مع رسول أكثر أهمية من الرسالة الشفاهية، وأبلغ منها

ومما يدّل على نفع «: ووّضح أكثر أهمية االتّصال الكتابي بقوله
الكتاب أنّه لوال الكتاب لم يجز أن يعلم أهل الرقّة والموصل وبغداد 

.»وواسط ما كان بالبصرة



أّما عن االتّصال باإلشارة فقد أفاض فيه بدراسته، •
:وبيان قيمته انطالقا مما يلي

.معاونة اللفظ في التعبير عن المعاني-•

التعبير عن معاٍن ال يستطيع الفرد استخدام اللفظ -•
.معها

.التعبير عن االستجابات اللفظية-•




