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  :عن التواصل اللساينمنوذج 
لقد قامت يف اخلمسينات من هذا القرن عالقة وثيقة بني أعمال املهندسني واأللسنيني، فكان 
ال بّد لنظرية التواصل من أن تساهم مسامهة فعالة يف النظرية اللسانية وذلك انطالقا من أعمال 

ي استطاع أن حيدث تطورا جاكبسون الذه البسط وصوال إىل رومان :فرديناند دي سوسري وخمطط
ملحوظا يف النظرية التواصلية بعدما أفاد خاصة من أعمال املهندس" كلود شانون"، فقام رومان 
ضية وتبسيطها مع األفكار اللسانية منطلقا من فكرة أساسية  جاكبسون بتكييف نظرية كلود الر

ملخطط التايل:  مفاذها: أّن: كل املواقف املعاشة تعود ملوقف واحد وب   رهن عليه 
  
  
  

       
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  

املصدرالمرسل    المرسل إليه. 

 السياق (املرجع)

 السنن

 االتصال 

رسالةلا  
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املرسلة اللغوية فهو املصدر واملرسل إليه هو الذي يقوم بفك  إرسالفاملرسل هو املسؤول عن 
هذه املرسلة اليت ترتكز على جممل املخزون اللغوي الذي خيتار منه املرسل ما حيتاج إليه للتعبري، مث 

  يف مقولة يبّثها إىل املرسل إليه.  ينظمه
يف عرض جاكبسون هلذه املسألة هو يف ربطه بني كّل عامل من هذه العوامل  إّن املهم واجلديد

والوظيفة املوازية هلا، ويف رؤيته الشمولية للعملية التواصلية تتأتى من اجتماع واشرتاك كل تلك 
ملخطط التايل:   العوامل.وميكن أن نوضح ذلك 

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نستشف من خالل هذا املخطط أن كل عنصر من عناصر االتصال يرتبط بوظيفة معينة وهذا 
ما عّززه أكثر رومان بقوله:" يوجد لكل عنصر من عناصر التواصل الستة وظيفة لغوية خمتلفة، وإن  

رسائل تؤدي وظيفة واحدة. ويكون تنوع كّنا منيز املظاهر اللغوية الستة هذه، فمن الصعب أن جند 
الرسائل يف التمايز التدرجيي بني الوظائف وليس يف سيطرة وظيفة ما أو أخرى، فالبنية الكالمية 

لوظيفة السائدة، ولئن يكن الرتكيز على احملتوى(أو الوظيفة املسماة  -قبل كل شيء- للرسالة ترتبط

 السياق. ( املرجع)

 السنن

 المرسل المرسل إليه

الوظيفة 
 المرجعية

 وظيفة اتصالية

 الرسالة

  وظيفة انفعالية االتصال
 وظيفة تأثيرية

 وظيفة واصفة للغة

 القناة
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لنسبة لرسائل عديدة، فينبغي على اللساين اليقظ تعيينية أو إدراكية أو مرجعية) هو املهمة  السائدة 
ذه الرسائل". خذ بعني االعتبار املسامهة الثانوية للوظائف األخرى    أن 

اكبسون حول العملية التواصلية كانت منطقية إىل أن أتى أركيوين ونقد هذه إّن كّل أفكار ج
منطلقا من السنن  -تر دمحم نظيف- اخلطاطة يف كتابه املوسوم بـ: "فعل القول من الذاتية يف اللغة"، 

  الذي كان مبثابة موجة عبور اهلواء بني املرسل واملستقبل، والذي طرح منه مشكلتيني ومها: 
  انس السنن:مشكل جت-1

لرغم من انتمائهما لنفس "اجلماعة اللسانية" يتكلمان  إذ ليس صحيحا أّن جانيب التواصل 
ما تتطابق مع اللغة الفرنسية املشرتكة مبتكلم فما هي درجة االختالف بني  متاما نفس اللغة وقدر

طب جديد ، كل اللغتني الفرديتني؟ فمن جهة نظر رومان جاكبسون يقول:" حينما نتوجه إىل خما
واحد حياول دائما عمدا أو عن غري عمد الكشه عن لغة مصطلحات موحدة سواء من أجل ارضاء 

  اآلخر أو من أجل التفاهم أو للتخلص منه؛ إدا ال يوجد كل شيء مشرتك .
فمن وجهة النظر املنهجية أّن التجريد يتضمن مسألة مطابقة قدرة املرسل لقدرة املرسل إليه 

لقدرة وبقواعد التطابق بني الدال واملدلول اليت ختتلف من متكلم إىل آخر واليت هلا ع القة وتيقة 
  فكيف ستكون للمستقبل ؟ وهذا ما سيتوضح أكثر يف اخلطاطة التالية:

                             
  
  
  
  
  
  
  
  مسألة خارجية السنن:-ب

 الدال االرسالية

  المدلول الثاني

معاد البناء بتفكيك 
 السنن

  المدلول األول.

 المكثف لسنن
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مضة لكن استطاع تشومسكي بفكرة "القدرة لرغم من أّن صيغة السنن يف شعور املخاطبني تبقى غا
الضمنية" للمتكلم واليت تتضمن جمموعة إمكانياته اللسانية خصوصا يف جمال اخلطاب أين تتحكم 

  جمموعة من الشروط منها:
  الشروط الواقعية للتواصل.-1
  اخلاصيات املوضوعية والبالغية للخطاب.-2
  الكفاءات غري اللسانية:- ج

م النفسية واليت تلعب دورا هاما يف يف عمليات تكثيف السنن السالفة الذكر واملتمثلة يف خاصيته
م الثقافية و املوسوع   .ية وكفاءا

  
  .لتوفيق

منة .أ   د بن 


