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 الخالصة

بأطراف الحديث ركناً مهماً من األركان التي تقوم عليها طبيعة البشرر   تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يتناول 

وتتصف بها   ذلك أن التواصل هو العباءة التي ينضوي تحتها الخطرا  مرن نانر    والتداوليرة مرن نانر    رر   

ترره  ع الررر ي  للخطررا  برمه لررذلك واولنررا الوعرروف علرر  موضرروعة التواصررل وتبيانرره بشررمل مررونر بصررلته المرروته

 مصدره الذي ينبع منه   وبناءه عل  ذلك تتبهعنا التواصل شيئاً فشيئاً للوصول إل  صورة واضحة ومبسهطة له .و

وبناءه عل  ذلك عسرمنا بحننرا علر  مقدمرة و م رة مباورث و اتمرة و برد بالمصراجر والمرانرع . أمرا المبحرث األول 

مبحث الناني فمان بعنوان: التواصرل اللسراني: أنواعره فتضمن: فلسلة التواصل: الملهوم والنشأة والنماذج   وأما ال

حرث وعمعتره بأنسراا التواصرل  يرر اللسراني  فري ورين نراء المبحرث النالرث مهتمراً بمعطيراخ التواصرل. و رت  الب

 .بخاتمة و بد للمصاجر والمرانع

 

 

Communication ... Philosophy and Data 
 

ABSTRACT  

The importance of this topic stems from the fact that it deals with the talk of an 

important pillar of the nature of human beings. It is characterized by communication, 

which is the 'Abaya'|, which includes discourse on the one hand, and deliberation on 

the other; Therefore, we tried to identify the context of communication and describe it 

briefly as the main distributor of the speech in its entirety and the source that stems 

from it; and therefore we follow the communication gradually to reach a clear and 

simplified image of h      Based on this, we divided our research into an introduction, 

three studies, a conclusion, and proven sources and references. The first topic 

includes: philosophy of communication: concept, evolution and models, while the 

second topic was entitled: linguistic communication: its types and its relationship to 

non-verbal communication modes, while the third topic is interested in data 

communication. The research concluded with a conclusion and proven sources and 

references. 
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 لمقـدمــةا

رر    وصررله  ع تعررال  علرر  المبعرروي المقرردلم   نبيهنررا   وعلرر   لرره الطيبررين الطرراهرين        الحمررد ا الموفه ررم المله 

 وصحبه األ يار المنتجبين   وسله  ...

بمعررل عرن أبنراء ننسره   وبمرا أنره كرذلك   وبعد   فاإلنسان كا ن انتماعي بطبيعته   فهو ال يستطيع العري        

فهو بحانة إل  أن يقي  عمعاخ واتهصاالخ معه    وألنل ذلك هيهأ ع تعال  له اللغة لتمرون رابطراً يربطره معهر    

 . (communication ) التواصل   اوعملية االرتباط هذه هي ما يممن أن نسميه

موضروع ) التواصرل ( بعردهه فلسرلةً انطلقرد منهرا فلسرلاخ ألعيمرد عليهرا من هنا تبدو لنا أهمية البحث فري هرذا ال    

 Textولسرررانياخ الرررن ه  Discourseوالخطرررا   Pragmaticنظريررراخ ونظرررراخ لسرررانية ودينرررة كالتداوليرررة 

linguistics  التواصل : الللسلة والمعطياخ ( . بهذه القضية   ناء موضوع بحننا :وسواها   وإيماناً منا ( 

فمران بعنروان : فلسرلة  المبحث  اوو أمرا عل  مقدمة و م ة مباوث   اعتضد طبيعة الماجة ان يقسه  البحث  وعد    

فمران بعنروان : التواصرل اللسراني : أنواعره وعمعتره  المبحث  الاثا يالتواصل : الملهروم والنشرأة والنمراذج   وأمرا 

معطيراخ التواصرل   وكران  ترام البحرث  بعنروان : المبحث  الاالث بأنساا التواصل  يرر اللسراني   فري ورين نراء 

 بخاتمة   وعصارة البحث .

أن يع ه عملنا هذا بالمنلعة عل  كله مطهلع وصاو  انتهراج   القبول والسداج   كما نسأله    نسأل ع تعال  تاماً     

 والحمد ا ر ه العالمين .

                                                   

                  

 

 المبح  اوو 

 :communicationل ـــة التواصـــفلسف

 اذجـــأة ، والنمـــوم ، والنشـــالمفه

 المفهوم والتحديد . التواصل: -1

 الداللة اللغوية : -

بالشريء : الهجران ... واتهصل الشريء  د  ض   لل ص  مً   والوَ ص  ناء في لسان العر  : " َوَصَل : َوَصلدل الشيء وَ     

ل إليه : انتهر  إليره وبلغره . ..ل  ينقطع . رله إليره  ..ووصل الشيءل إل  الشيء وصوالً وتوصه أنهراه  : وأوصرلهووصه

إيهرراه "  إليرره وأبلغرره 
(1)

ررلَة ونرراء فرري القرراموي المحرريص : " َوَصررلَ .    ررمً وصل بالمسررر والضرر     الشرريَء بالشرريء َوص 

ررلَه عل   ب ررهل   ووص  ررلَه : ألمه ررلةً : بَلَغَرره وانتهرر  إليرره .  –المسررر   لغررةو   و ووصل صررلةً وص  صرروالً وول الشرريَء   إليرره ول

لةو "  ص  صلةل   بالض  : االتهصالل   وكله ما اتهصل بشيء   فما بينهما : ول وأوَصلَه واتلَصَل : ل  ينقطع ... والول
(2)
 . 

يعني الربص بين طرفين   وهو بهذا المعن  ضده كلمة مشتقهة من الجذر ) و. ص . ل ( الذي  –إذن  –التواصل      

االنلصال واالنقطاع   ألنهه يعن  بونوج عمعة معينة تربص بين طرفين أو أكنر 
(3)
   . 

 الداللة االصطالحية : -

عبرارة عرن عمليرة نقرل معلومراخ مرن مرتمل    باعتبراره مصردر المعلومراخ   إلر   التواصل في االصرطم   "     

مخاطر    باعتبراره هردفاً للعمليرة التواصرلية " 
(1)
يقروم التواصررل علر  عمليرة نقرل األفمرار والتجرار   وتبرراجل و.  

                                                           
 . 627/  11لسان العر  :  - 1

 . 74/  4القاموي المحيص :  - 2

 . 22ينظر : المحاورة مقاربة تداولية /  - 3
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واصرم  يريرا. المعارف والمشاعر بين الذواخ واألفراج والجماعاخ. وعرد يمرون هرذا التواصرل ذاتيرا شخصريا أو ت

وعد ينبني عل  الموافقة أو عل  المعارضة واال تمف. ويلترض التواصل أيضا مرسم ورسرالة ومتقربم وشرلرة  

يتلم عل  تسنينها وتشليرها كل من المتمل  والمستقبل )المستمع(  وسياعا مرنعيا ومقصدية الرسالة 
(2)
 . 

خ اإلنسانية  ومحقم تطورها لذا  " فالتواصل له وظيلتان مرن وهمذا  يتبين لنا أن التواصل هو نوهر العمعا     

بوسا ل لغوية و ير لغويرة    مل هذا التعريف: وظيلة معرفية  و تتمنل في نقل الرموت الذهنية  وتبليغها تممانياً 

الللظري "  وتلعيلها عل  مستوى الللظي و يرر ووظيلة تأ يرية وندانية  و تقوم عل  تمتين العمعاخ اإلنسانية 
(3)
 

ومن هنا فالتواصل هو عبارة عن تلاعل بين مجموعة من األفراج والجماعراخ يرت  بينهرا تبراجل المعرارف الذهنيرة  .

 ير للظية  والمشاعر الوندانية بصورة للظية أو
(4)
 . 

 .التواصل : النشأة والموضوع  -2

انطلقرد الدراسرراخ والبحرروي المتعلقررة بنظريررة التواصررل فرري أربعينيرراخ القرررن العشرررين فرري الواليرراخ المتحرردة     

  وعرد سرراهمد أبحراي متعردجة فرري الليريراء والرياضرياخ فرري بلرورة نظريرة وررول األنظمرة التواصررلية    األمريميرة

ايرة القررن التاسرع عشرر   إاله أن القررن وعل  الر   مرن أن هرذه األبحراي كانرد عرد سلربقد بدراسراخ بردأخ منرذ نه

 العشرين كان هو االنطمعة الحقيقية لهذه النظرية   .

إن ملهوم األنا والغير في الخطرا  الللسرلي طرر  كنيررا مرن اإلشرمالياخ تنصر  أ لبهرا فري كيليرة التعامرل مرع     

راء وونهراخ   فر" " ذهر  الليلسروف   اإلشرمالياخالغير  وكيف يممرن لننرا النظرر إلر  الغيرر . وتولهردخ مرن تلرك 

األلماني هيجل إل  أن العمعة بين األنرا والغيرر هري عمعرة سرلبية عا مرة علر  الصرراع الجردلي   كمرا توضر  ذلرك 

. أمرا نران برول سرارتر فيررى أن الغيرر ممرر ووسريص ضرروري لننرا  إال أن  نظريته المسماة بجدلية السيد والعبرد

شيء الذاخ أو األنا. لهذا   يدعو سارتر إل  التعامل مع الغير بحذر وترعر  وعردوان  الغير نحي  ال يطاا  ألنه ي

وأنه يستحيل التعاي  بين األنا والغير أو التواصل بينهما  ماجام الغير يستل  وريرة األنرا   ويجمرد إراجتره . لرذلك  

عال عولته المشهورة: أنا واآل رون إل  الجحي  " 
(5)
 . 

األبرت في نشوء نظرية ) التواصرل ( يعروج إلر  الليلسروف األلمراني  ) يرور ن هابرمراي ( الرذي إاله أن الدور     

صاغ وسا ل التجاو  برين  قافراخ العرال  فري نظريرة عردهخ اإلنجرات الللسرلي األبررت    فهري نظريرة فعرل ونظريرة 

تبحث في ) عمم الوعي ( 
(6)
 . 

) العقلنرة التواصرلية ( فري مقابرل ) العقلنرة األجاتيرة ( وتضرع  لقد سع  هابرماي إل  بلوغ عقلنرة نديردة أسرماها    

عل  رأي أولوياتها : " إعاجة ربص صرلة اللررج براآل ر الشرريك جون ضرغوط أو إكرراه بغيرة تشرميل لحمرة النسري  

 االنتماعي ... وذلك عبرر اسرتلهام المنرابع األولر  للعقمنيرة التنويريرة األصريلة كمرا تصرورها المشرروع الحردا وي

االنتقال من مشروع )العقلنة إل  العقمنيرة ( "  سيهيئبالغر  وذلك 
(7)
راً   رمً ومتمه . ويمرون ) هابرمراي ( بهرذا مممه

لما بدأه هيجل مرن عبرل   فهابرمراي وعلر  الرر   مرن اهتماماتره المتعردجة كليلسروف متعردج التخصصراخ ومتنروع 

لجانر  المتعلرم باستقصراء عمعرة الرذاخ براآل ر أو عمعرة المشار  إال أنه بقي وفياً للجدل الهيجلي    اصةً فري ا

                                                                                                                                                                      
 . 21المحاورة مقاربة تداولية /  - 1

 . 2ينظر : سيميا ياخ التواصل /  - 2

 م . ن . - 3

 . 3ينظر : م . ن . /  - 4

 . 3سيميا ياخ التواصل /  - 5

 . 1ينظر : هابرماي : العقمنية التواصلية /  - 6

 م .ن . - 7
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اآل ر بالذاخ ألن كل ذاخ إنما تشبه اآل ر مرن ويرث هرو ذاخ   وكرل   رر يشربه الرذاخ مرن ويرث إنهرا هري أيضراً 

تمتلك إممانية أن تمون اآل ر عينه مما صار يعرف تحديداً بمبحث الغيرية 
(1)
  . 

  نتيجرة ملاجهررا " أنره ال يممنره تأسري  نمررص تواصرلي نديرد يعبرر عررن هرذا المسرع  نعرل هابرمرراي يتوصرل إلر   

مجتمررع نديررد جون أن يبلررد النقررد أجاة التواصررل األولرر  ذاتهررا وهرري اللغررة سررواء تعلررم األمررر بالتواصررل الررذاتي أو 

بالتواصرل البينررذاتي بمررا هررو الدعامرة القاعديررة لعمليررة التشررار  االنتمراعي " 
(2)
مررن  ررمل    فالتواصررل ال يررت ه إاله  

التلاعل : التلاعل بين الصورة والماجة   التلاعل بين الواعع والعقل   التلاعل بين الذاخ والموضوع   التلاعرل برين 

اللغة ومحيطها   ألن طرفي المعاجلة أي اللغة ومحيطها ال عيمة لهما إال عبر تلاعلهما بل فري تردا لهما واسرتغراا 

كل منهما في اآل ر 
(3)
  . 

د هذه المحاوالخ التمهيدية أصب  بإممان نظرية التواصل تحديد موضوعها وتأسي  منظوراتها الجديردة   وبع     

وعد شمهل التواصل اللساني فرعاً من اللروع المدروسة في نظرية التواصل . ومن هنا تر ه تحديرد موضروع نظريرة 

ا نين ) ويرين أم تقنيرين ( يهردف إلر  التواصل في " المميراخ الخاصة في كل نظام مرن العممراخ مسرتعمل برين كر

 اياخ تواصلية " 
(4)
ويقوجنا هذا التعريف إل  أن عملية التواصل تتضمن أطرافاً تؤ هر في كل عملية تواصلية   .  

وهذه األطراف هي 
(5)
 : 

اللونيمرراخ ( : الترري تنقررل بررين المتملمررين   وتسررتند فرري التواصررل اللغرروي علرر  عرردج مررن  codeالرسررالة ) السررنن 

والمورفيماخ   أمرا فري التواصرل  يرر اللغروي   فإنهرا تمنرل مجموعرة االصرطمواخ المما لرة للعممراخ الضرو ية 

 والمهربا ية ... 

: وتمنل محور التواصل   ألنهها الممان الذي تتمظهر فيره السرنن فري شرمل رسرالة   وتختلرف  canalعناة االتصال 

  فالهواء يمنل عناة التواصل بالنسبة للتواصرل الللظري   واألسرم  المهربا يرة  طبيعة القناة با تمف نوع التواصل

 بالنسبة للتلغراف والتللون   وهمذا .

للغرة  اإلنسانيالمرسل : الذي هو مصدر تحقم الرسالة وتمونها   ويممن تعريله تبعاً لنوع الرسالة   فهو " العقل  

لنسرربة للتللررون أو اإلذاعررة " با اإلنسررانيالمنطوعررة والممتوبررة   والمررمم 
(6)

  وتررت ه عمليررة التسررنين علرر  مسررتوى   

المرسل من  مل ا تيار عدج من العمماخ المنتمية للسنن   تلرك العممراخ التري تسرم  للمرسرل بإرسرال الرسرالة 

وإصدارها 
(7)
  . 

مرسرل بواسرطة البحرث فري الرذاكرة المرسل إليه : الذي يتلقه  الرسالة   ويقوم المتلقي بلكه السنن التي أصردرها ال 

عن العناصر المنتمية للسنن المختارة لتسجيل الرسالة
 (8)

 . 

ومهمررا يمررن مررن أمررر   فررإن ملهرروم التواصررل لرردى هابرمرراي ومررن سرربقه ولحقرره    رردا اللاعليررة الوويرردة الترري      

فقد كرل مرنعياتره ونقراط ارتمراته بإممانها إعاجة ربص الصلة بين أطراف هذا العال  متقطع األوصال   العال  الذي 

وتضاءلد فيه عيمة اإلنسان   فالتواصل ال يممن أن يله  منه عل  أنه فعل بحرث عرن صريا ة "إنمراع" وإنمرا هرو 

فعل تواصل بشري لترسري  المحاج رة العموميرة  وهرو مرا نحتانره فعرمً فري منراك مرأتوم فمريراً و قافيراً واعتصراجياً 

                                                           
 ينظر : م . ن . - 1

 م . ن . - 2

 . 2م . ن . /   - 3

 . 24اللسانياخ ونظرية التواصل /  - 4

 . 42 – 32  والمحاورة مقاربة تداولية /  22 – 24ينظر : م . ن . /  - 5

 . 27 – 22م . ن . /  - 6

 . 27ينظر : اللسانياخ ونظرية التواصل /  - 7

 ينظر : م . ن .  -8
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ة المنقذة وإنما اللعل الحضاري الرذي ربمرا يسراه  فري تخليرف الحردة التري امرتنخ بهرا وسياسياً  إنها ليسد النظري

عاطبة    الساواخ اللمرية العربية 
(1)
 . 

يررتبص التواصرل بعلروم ومعرارف عديردة كمرا أنه هنرا  كنيرراً مرن نظريراخ التواصرل الترري   مثاذج التواصثل  :  -3

لررذلك مررن الصررع  اسررتقراء كررل النظريرراخ الترري تحررد د عررن واولررد مقاربررة وفهرر  نظررام التراسررل واالتصررال   

 التي أهمها نماذج التواصلية المعروفةبعض الإيراج التواصل  بل سنمتلي ب
(2)
 : 

او مثثوذج  -5او مثثوذج اإلعالمثثي  -4او مثثوذج االمتمثثاعي  -3او مثثوذج الرياضثثي  -2او مثثوذج السثثلوكي  -1

ر  لره المبحرث القراجم   كونره يتعلهرم بدراسرتنا مرن او موذج اللسا ي :  -7 التربوي وهرو مرا سرنركهر عليره ونخصه

      .عري  

 المبح  الاا ي

 أ واعه ، وعالقته بأ ساق التواصل غير اللسا ي : التواصل اللسا ي

 

م    1674األ  الحقيقي للتواصل اللساني ويعوج ذلرك إلر  سرنة  Roman Jackobsonيعده رومان ناكبسون     

وينما انطلم من مسلمة نوهرية تقول أن التواصل هو الوظيلة األساسية للغة   وارتأى أن للغة سرتة عناصرر هري 

ية : المرسل والرسالة والمرسل إليه والقناة والمرنع واللغة . ولمل عنصر وظيلة  اصة : فالمرسل وظيلته انلعال

تعبيريرة   والرسرالة وظيلتهرا نماليرة شرعرية   والمرسرل إليرره وظيلتره إفهاميرة انتباهيرة   والقنراة وظيلتهرا تأكديررة   

والمرنع وظيلته مرنعية أو موضوعية   واللغة أو السنن وظيلتها لغوية أو وصلية 
(3)

  : 

 ) وظيلة مرنعية (                          

 المتلقي                    الرسالة                   المرسل      

 ) وظيلة إفهامية (        ) وظيلة شعرية (    ) وظيلة تعبيرية (        

 القناة                                 

 ) وظيلة تأكدية (                           

 السنن                                 

 ) وظيلة لسانية وصلية (                                       

 

وعد كان من بين اهتماماخ ناكبسون تحديد أنواع التواصل اللساني فماند وفم اآلتي      
(4)
 : 

 

ويت ه عرن طريرم : " تبراجل المللوظراخ برين أفرراج العشريرة الواوردة "  التواصــــل اللفظــــي : - 1
(5)
ويعتمرد هرذا  

النوع من التواصل عل  عناة السمع في التلقري   وهرو برذا يلتررض ونروجاً ووضروراً لمرل مرن المرسرل والمتلقري   

بمعنرر  أنه التواصررل اللغرروي يتمررئ أساسررا علرر  اللغررة اإلنسررانية   ويتحقررم سررمعيا وصرروتيا   فاللغررة المنطوعررة لهررا 

  والتي هي نسم من الووداخ نسميها ووداخ الخطرا   مستوى لغوي هو عبارة عن نظام من العمماخ الدالة
(6)

 .

                                                           
 . 2ينظر : هابرماي : العقمنية التواصلية /  - 1

 وما بعدها . 3وما بعدها   وسيميا ياخ التواصل /  2  وملهوم التواصل /  34 32نظرية التواصل / ينظر : اللسانياخ و 2

 . 26 – 44ينظر : المحاورة مقاربة تداولية /  3-

 . 46 – 47ينظر : المحاورة مقاربة تداولية /  -4

 . 47م . ن . /  - 5

 . 46ينظر : المحاورة مقاربة تداولية /  - 6
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بالقواعد النحوية   إذ يتهس  بالعلوية في أ ل  األويران  – الباً  –وال يهت ه هذا النوع من التواصل 
(1)
. و ال برده مرن  

لقردام    فهرا هرو هنا إل  أن الوظيلة التواصلية في اللغة كاند معروفة عند النحاة وعلمراء اللغرة العربيرة ا اإلشارة

ابن نني يقول في با  : ) القول عل  اللغة وما هي( : " أما ودهها : فإنها أصواخ يعبهر بها كل عوم عن أ راضه  

 "
(2)
  . 

فمأن ابن نني يشير في تعريله هذا إل  أن وظيلة اللغة األساسية هي التواصل   وأن اللغة وضعد أساساً للقيام    

ك يتلم مع ونهة بعض األنظار الحدينة كالبنيوية والتداولية والمدرسة الوظيلية األوربية   بهذه الوظيلة   وهو بذل

بشقيها : الشرعي والغربري التري تقرول برأن الوظيلرة األساسرية للغرة هري التواصرل   علر  عمر  النظريرة التوليديرة 

 ه تقرر برأن التواصرل مرا هرو إال التحويلية برعامة نعوم نومسمي التي ترى أن اللغرة ذاخ وظيلرة تعبيريرة   ومرن  ر

وظيلة إل  نان  وظا ف أ رى عد تؤجيها اللغة 
(3)
 . 

ال يشترط في هذا النوع من التواصل ونوجاً واضراً للمخاط    بل  البراً مرا يرت ه  :التواصـــــل غير اللفـــظي  -2

التواصرل الصريا ة السرليمة بثه رسا ل إل  المخاط  وهو بعيد عرن المرسرل   ولرذلك يلراعر  فري هرذا النروع مرن 

لمضررمون الرسررالة مررن  ررمل االلترررام بقواعررد اللغررة مررن نحررو وعواعررد وعممرراخ ترررعي  ونحوهررا 
(4)
. وال يقتصررر  

التواصل  ير الللظي عل  التواصل المتابي فحس    إذ تقوم القنراة البصررية بردور أسراي فري التواصرل  ذلرك أن 

يوظرف فقرص نسرقا لغويرا منطوعرا فحسر   برل إنره يسرتعمل نظامرا مرن  فعل التواصل بين المرسرل والمرسرل إليره ال

اإلشاراخ والحركاخ واإليماءاخ التي تندرج فيما نسميه بالتواصل  ير الللظي 
(5 )

.  

 أ ساق التواصل غير اللسا ي . -

يضرطره أويانراً  اإلنسران  إال أن  اإلنسرانيعل  الر   من كون اللسان هو أجاة التواصل األساسية فري التواصرل     

إل  استعمال  وسا ل أ رى  ير اللسان كتعابير الونه ووركرة الردين وسروى ذلرك   ويعروج ذلرك إلر  أن المرمم ال 

في التعبير عنه   مما يضطره إل  استعمال أنساا أ رى  ير للظية أهمها  اإلنسانيوصل أوياناً ما ير   
(6)
 : 

النسق الشّمي  -1
(7)
   . 

النسق اللّمسي  -2
(8)
 . 

النسق الذوقي  -3
 (9)

 . 

 النسق السمعي  -4
(10)

 : 

النسق اإليمائي  -5
(11)

 . 

 النسق اويقو ي : -6
(12)

 . 

                                                           
 . ن .ينظر : م  - 1

 . 33/  1الخصا   :  - 2

 . 6ينظر : سيميا ياخ التواصل /  - 3

 . 46ينظر : المحاورة مقاربة تداولية /  - 4

 . 4ينظر : سيميا ياخ التواصل /  - 5

والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه /    واألس  األبستمولونية 77 – 72   24ينظر : المحاورة مقاربة تداولية /  - 6

321 – 322 . 

 . 322ينظر : األس  األبستمولونية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه /  - 7

 . 71و المحاورة مقاربة تداولية /  322ينظر : األس  األبستمولونية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه /  - 8

 . 72  والمحاورة مقاربة تداولية /  122أللسنية الحديث / ينظر : المد ل إل  عل  ا - 9

 . 72ينظر : المحاورة مقاربة تداولية /  - 10

 . 74-73ينظر : المحاورة مقاربة تداولية /  - 11

 . 77و المحاورة مقاربة تداولية /  4ينظر : سيميا ياخ التواصل /  - 12
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 عالقة التواصل اللسا ي بأ ساق التواصل غير اللسا ي . -

  إاله أن مرا ينبغري التأكيرد عليره  واإلشراراخنخل  مما سبم إل  أن عملية التواصل اإلنساني تت ه عبر األللراظ      

هررو أن اللسرران يعررده أجاة التواصررل المنلرر  لمررل المجتمعرراخ البشرررية   إذ إن أيررة رسررالة ال يممنهررا الوصررول بدعررة 

ووضو  إال بمرورها من التعبير  ير المباشر إل  التعبير المباشر وذلك من  مل نطقنا بالعباراخ التي تعبهر عن 

ذلك 
(1)
ذه  إليه كنير من اللسانيين   فيررى إميرل بنلنسرد أن اللسران هرو النسرم السريميوطيقي الملسرر وهذا ما ي . 

لجميررع األنسرراا األ رررى   إذ إن جاللررة أي نسررم ال تررأتي إال بترنمررة عمماترره إلرر  عممرراخ األلسررنة الطبيعيررة 
(2)
  .

ا األ ررررى   ولرررذلك عرررده ويشررراطر روالن برررارخ نظيرررره الررررأي   فيررررى أن اللغرررة تقرررع علررر  هررررم بررراعي األنسرررا

السيميولونيا نرءاً من اللسانياخ   عل  الضده من سوسير الذي يرى أن اللسرانياخ مجررج فررع مرن السريميولونيا 
(3)
 . 

األ رى إل  أنساا جالة فالضوء األ ضر منمً في عمماخ المرور  إن اللسان هو المسؤول عن تحويل األنساا   

يقول للسا م : يسم  لك بالمرور   والضوء األومر يقول له : عف   والميران المعلم عل  ندران المحممرة يقرول 

األنسراا وبهذا المعن  نخلر  إلر  أن اللسران هرو األجاة الوويردة للهر  براعي  للقاضي : اعدل بين الناي ... وهمذا .

وتأويلهررا   فررنحن ال يممننررا أن نشررر  الصررورة بالصررورة   وال فهرر  اللووررة مررن  ررمل  طررا    ررر  يررر الخطررا  

ل لعناصر اللوورة  المممي المؤوه 
4
  وهرذا يردل علر  أن اللسران يممرن أن يمرون أجاة للتواصرل   وأجاة واصرلة فري  

ه عنه .اآلن نلسه   فهو يعوه ض عن  يره من األنساا   وال يعوه    ض  يرل

 

 المبح  الاال 

 communication   معطيات التواصل

 

تمنهل االتجاه التواصلي في وقول ومناه  كنيرة منها : التداولية   والنحو والروظيلي   واللسرانياخ االنتماعيرة       

وتحليل الخطا    وسنحاول في هذا المبحث الوعوف عل  وقلين يممن أن نعدههما من أعر  الحقول إل  التواصرل 

 . وأكنرها ارتباطاً به وهما   الخطا    والتداولية

 . Discourseأوالً : الخطاب 

 مفهوم الخطاب : - 

ورج للظ الخطا  في الدراساخ اللسانية الحدينة ألول مرة عند ) هايمر ( وعيل إن هاري  هو أول من استعمل     

مصطل  الخطا  في اللسانياخ الحدينة   إذ وسهع التحليل اللسراني إلر  مرا هرو أكبرر مرن الجملرة وذلرك فري كتابره " 

خطا  " ويث ركهر عل  الخطا  وجور الممم فيه تحليل ال
(5)
 . 

ع       نال ملهوم الخطا  التعدهج والتنوه
(1)
  وذلك بتأ ير الدراساخ التري أنراهرا البراونون عليره   ومهمرا يمرن مرن  

فه بأنه : " ذلك المللوظ المونه إل  الغيرر   ب إفهامره أمر   فإن ملهوم الخطا  سار باتجاهين ا نين   فمنه  من عره

                                                           
 ينظر : م . ن . - 1

 . 76ينظر : م . ن . /  - 2

  . 76ينظر : المحاورة مقاربة تداولية /  - 3

 . 74ينظر : م .  ن . /  - 4

  واستراتيجياخ الخطا   42/  1  و أصول تحليل الخطا  :  222ينظر : في البم ة العربية واألسلوبياخ اللسانية /  - 5

 . 4  الخطا  القر ني جراسة في البعد التداولي /  242 – 266   37/ 
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عصداً معيناً " 
(2)
فره بأنره : " الشرمل اللغروي الرذي يتجراوت الجملرة "     ومنه  مرن عره

(3)
وأرى التعريرف الجرامع  . 

للخطا  يتمنهل باآلتي : " كل كمم تجاوت الجملة الواودة سواء كان ممتوباً أو مللوظاً " 
(4)
إذن فحده الخطا  هو  . 

ه إل  الغير بغرض إفهامه مقصوجاً مخصوصراً "  : " كله منطوا به مونه
(5)
  ويسرتوي فري ذلرك الخطرا  شرقيه :  

الممتو  والشلهي   كما يستوي المرسل إليه الحاضر عياناً   أو المرسل إليه الحاضر في الذهن 
(6)
 . 

ل : وهو الذاخ المحورية في إنتاج الخطا  -1   عناصر الخطاب :  -   ألنه هو الذي يرتللظ بالخطرا  كيمرا  المرس 

يعبهر عن مقاصد معينة   بغرض تحقيم هدف فيه   ويجسهد ذاته من  مل بناء  طابره وذلرك باعتمراجه اسرتراتيجية 

 طابية 
(7)
 معينة .  

د إن جله عل  شيء  -2 د   هذا التونيه المتعمه ه إليه الخطا  بشمل متعمه فإنهما المرَسل إليه : وهو الطرف الذي يونه

يدله عل  أن المرسل إليه واضر في ذهن المري عند إنتاج الخطا    سواء أكان ذلرك الحضرور عينيراً أم ذهنيراً   

وهذ الحضور هو الذي يسه  في وركية الخطا    ويمرن  المرسرل أفقراً لممارسرة ا تيرار اسرتراتيجية  طابره 
(8)
  .

تنظي   لياخ لخطابه   إن هذه بوضرو  مقاربرة  إل جة وهذا نمء لمدى تأ ير " شروط متلم معين في ظروف محد

تتخذ من الوظيلة التواصلية للغة المجال األول لبحنها   وتسع  بالترالي إلر  وصرف الشرمل اللغروي   ال مرن ويرث 

هو شيء ساكن   وإنما بوصله وسيلة وركية للتعبير عن المعن  المقصوج " 
(9)
  . 

العناصر المشتركة : وتتمنهل بالعمعة بين طرفي الخطا    والمعرفة المشتركة   والظروف االنتماعية العامة  -3

  التي تؤطهر بمجملها عملية التواصل . فالعمعة بين طرفي الخطا    من أبررت العناصرر السرياعية التري ترؤ هر فري 

ا  عملية التواصرل   ويممرن توضري  جور هرذه العمعرة فري تحديد استراتيجية الخطا  المناسبة   بما يسه  في إنج

سياا طل  الرجه عل  الهاتف وذلك من  مل عدة  طاباخ   منها 
(10)

 : 

هل تستطيع أن تررجه علر  الهراتف  - هل سترجه عل  الهاتف ؟ -نا أريد منك أن ترجه عل  الهاتف أ -رجه عل  الهاتف 

 ف ؟هل لديك ما يمنع من أن ترجه عل  الهات -؟

                                                                                                                                                                      
ن في إعطاء الخطا  ملهوماً واضحاً يرنع أساساً إل  كونه ينتمي إل  أكنر من وقل معرفي واتجاه بحني في إن التباي - 1

المنظور التواصلي  -3المنظور السيميا ي  -2المنظور اللساني  -1اللمر المعاصر   إذ ينظر إليه من المنظوراخ اآلتية : 

 . 4: الخطا  القر ني جراسة في البعد التداولي / المنظور التأويلي . ينظر  -2المنظور اآليدلوني  -4

 . 237 – 232  وينظر : لسانياخ الخطا  /  36استراتيجياخ الخطا  /  - 2

 م . ن . - 3

 . 122جليل الناعد األجبي /  - 4

 . 36  نقمً عن : استراتيجياخ الخطا  /  212اللسان والميران /  - 5

 . 36ينظر : استراتيجياخ الخطا  / 6 - 

تعني االستراتيجية في ملهومها العام :  طة تهدف للوصول إل  الغرض المنشوج   بما أنهها  طة   فهي ذاخ بعدين :  - 7

األول : البعد التخطيطي وهو الذي يتحقم عل  المستوى الذهني   والناني : البعد الماجي الذي يجسد االستراتيجية لتتبور 

 . 23استراتيجياخ الخطا  / فعلياً عل  أرض الواعع .  ينظر : 

ً له  بصلة مستمرة       أما االستراتيجية الخطابية أو استراتيجية الخطا    فتعني : " أنه الخطا  المنجر يمون مخططا

وشعورية ومن هنا   يتحت  عل  المرسل أن يختار االستراتيجية المناسبة التي تستطيع أن تعبهر عن عصده وتحقهم هدفه 

لعل االعتذار منمً يتحقم عبر  طاباخ كنيرة   كل  طا  منها يمنهل استراتيجية   من  مل التماير بين بأفضل والة  ف

بعضها بعضاً   والليصل في استحسان إوداها   من هذه الونهة   يعوج إل  اعتبار السياا الذي ينجر المرسل  طابه فيه   

 . 27لخطا  إل  فعل انتماعي " . استراتيجياخ الخطا  / بما في ذلك عصده الذي يريد التعبير عنه   مما يحيل ا

 . 44 – 46ينظر : استراتيجياخ الخطا  /  - 8

 . 44  نقمً عن استراتيجياخ الخطا  /  32تحليل الخطا  : بروان ويول /  - 9

 . 44ينظر : استراتيجياخ الخطا  /  - 10
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فقصد المرسل الر ي  هو التعبير عن ر بته في وثه المرسل إليه ليرج عل  الهاتف من  مل ما تمنحه عمعته به 

من  ياراخ لغوية متعدجة يممن أن يتجلهر  بهرا  طابره   إذ تتردرج مرن الخطرا  ذي الداللرة المباشررة علر  الطلر  

 وت  الخطا  المؤجه  .

 .Pragmaticثا ياً : التداولية 

 مفهوم التداولية . -

ف التداولية بأنها : " جراسة اللغة بوصلها ظاهرة  طابية وتواصلية وانتماعية في الوعد نلسه "       تعره
(1)
  أو  

هي : " الدراسة أو التخص  الذي يندرج ضمن اللسانياخ   ويهت  أكنرر باسرتعمال اللغرة فري التواصرل " 
(2)
  إال  

هو أن التداولية هي : " عل  استعمال اللغة "  اتاً إيجأن التعريف األع  واألكنر 
(3)
 . 

والتداولية نرء من السيميا ية وهي تعال  العمعة بين العمماخ ومستعملي هذه العمماخ   فهي تعنر  بدراسرة      

اللغة في الخطا  
(4)
فد بأنها : جراسة عمعة العمماخ بمؤوليها     لذلك عره

(5)
 . 

 ومفاهيمها . ظريات التداولية  -

وتحممهررا ظررروف الخطررا  العامررة كسررياا الحررال و يررره    : Implication sayو   ظريثثة متنثثمنات القثث -1

 وتتضمن :

: كأن تقول  Presumptionاالفتراض المسبم  -أ
(6)
 ال تغلم النافذة . ا لم النافذة / : 

 فلي كم الجملتين ) افتراض مسبم ( مضمونه : أن النافذة ملتووة .

األعرروال المضررمرة : وهرري الررنمص النرراني مررن متضررمناخ القررول   وهرري علرر  العمرر  مررن االفتررراض المسرربم    - 

ومنالها 
(7)
 إنه السماء ممطرة . : 

 أود األمور : إل إن السامع لهذا المللوظ عد يعتقد أن القا ل أراج أن يدعوه 

عدم نسيان مظلته والتريث لحين توعف المطر  /  االنتظارعمله عبل بدء المطر  /  إل اإلسراع المموي في بيته  / 

 وعا مة االوتماالخ ملتووة مع تعدج السياعاخ والمقاماخ الخطابية . عند الخروج .

(   وتقس  عل   م ة أعسام  أوستنوهي نظرية ناء بها )  : Speech acts ظرية الفعل الكالمي  -2
(8)
 : 

فعل القول ) اللعل اللغوي ( : ويقصد به أن تطلم األللاظ في نمل مليدة سرليمة نحويراً وذاخ جاللرة   ويقصرد )  -أ 

( باللعل   كلمرة ) مسرتوى ( فاللعرل التركيبري مرنمً يعنري المسرتوى الصروتي   وهمرذا الحرال بالنسربة لبراعي  أوستن

 إنهها ستمطر . ل فعل القول   عولنا :المستوياخ األ رى : الصوتي والصرفي والداللي . ومنا

فيممن أن يله  معن  الجملة من  رمل تللظهرا   لمننرا ال نعلر  هرل المرراج مرن الجملرة إ برار أم تحرذير أم أمرر مرا   

ومهما يمن من أمر فإن فعل القول هو عبارة عن تللظ فقص جون القيام بلعل أو إنجات ما 
(9)
. 

                                                           
 . 16م . ن . /  - 1

 . 41الدري اللساني العربي الحديث / م . ن .   والتلمير الداللي في  - 2

   171  و اللسانياخ اتجاهاتها وعضاياها الراهنة /  16  وينظر : برانماتية اللغة /   27التداولية عند العلماء العر  /  - 3

 . 11  ومغامرة المعن  /  4واألفم التداولي / 

 . 66ينظر : المصطلحاخ األساسية في لسانياخ الن  وتحليل الخطا  /  - 4

 . 42ينظر : التداولية من أوستن إل   وفمان /  - 5

 . 31 -3  والتداولية عند العلماء العر  /  172ينظر : مباجئ في اللسانياخ /  - 6

 . 32ينظر : التداولية عند العلماء العر  /  - 7

  والخطا  اللساني العربي   122 – 121وما بعدها   ونظرية اللعل المممي /  17نظرية أفعال الممم العامة /  ينظر : - 8

 :1  /24  - 22 . 

 . 42ينظر : التداولية عند العلماء العر  /  - 9
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ن في القول :  –   وهو اللعرل اإلنجراتي الحقيقري   وهرو عمرل يلنجرر بقرول مرا   ومنالره : السرؤال   اللعل المتضمل

إنابة السؤال   أمر   وعد ... ال  
(1)
 . 

اللعل النات  عن القول ) اللعل التأ يري ( : وهو اآل ار الناشئة من القيام باللعل المتضمن بالقول   وهري   رار  –ج 

تتعلم بالمشاعر أو اللمر   ومن أمنلتها / اإلعناع   واإلرشاج 
(2)
 . 

المحررراج ي ( وتسرررم  أيضررراً ) االسرررتلرام  : Conversational implicate  ظريثثثة االزثثثتلحام الحثثثوا ي -3

ويسميها ج. مجيد الماشطة ) ظروف اللياعة ( 
(3)
. ناء بهذه النظرية الليلسوف ) نراي  ( إذ الوظ الحروار اآلتري  

(4)
 : 

 األستاذ ) أ ( : هل الطال  )ج( مستعد لمتابعة جراسته الجامعية في عس  الللسلة ؟

 األستاذ )   ( : إن الطال  )ج( الع  كرة ممتات .

 )   ( وندنا أنها تدله عل معنيين في الوعد نلسه : األستاذأننا إذا تأملنا الحمولة الداللية إلنابة الوظ نراي  

 األول : ورفي   ومعناه : أن الطال  ) ج ( الع  كرة ممتات .

 الناني : مستلَرم   ومعناه : أن الطال  ) ج ( لي  مستعداً لمتابعة جراسته في عس  الللسلة . 

هذه الظاهرة اللغوية أسماها نرراي  : ) االسرتلرام الحرواري (   وكيمرا يصرف نرراي  هرذه الظراهرة اعترر  سرنة 

 The principle of نظريررة المحاج ررة الترري ترررى أن التواصررل المممرري محمرروم برر") مبرردأ التعرراون 1662

cooperation  الذي يقوم عل  أربع مسلماخ )Maxims  هي
(5)
 : 

: وتعني أن يمون اإل بار بالقدر الذي تستلرمه المباجرة المممية   بمعن   Maxim of quantity رمسلهمة القد -أ

 ال تجعل مشاركتك تليد أكنر مما هو مطلو  ./   اإل بارانعل مشاركتك تلليد القدر المطلو  من  :

: وتعني : " ال تقل ما تعتقد أنره كراذ    وال تقرل مرا ال تسرتطيع البرهنرة  Maxim of quality مسللمة الميف - 

عل  صدعه " 
(6)
 . 

ها : " لتمن مشاركتك  Maxim of relevance مسللمة الممءمة -ج مم مة "  : ونصه
(7)
 . 

: وتن  عل  الوضو  في الممم   وتتلرع إلر   رمي عواعرد  Maxim of manner مسللمة الجهة -ج
(8)
ابتعرد  : 

 تحره الترتي  .عن اللب  / تحده اإليجات  / 

وتحدي ظاهرة االستلرام الحواري إذا ت  كسر إودى هذه المسلهماخ األربع   فلو عدنا للمنال الذي سرقناه فري بدايرة 

 هذا الموضوع بين األسرتاذ ) أ( واألسرتاذ )   ( لونردنا أن نملرة : ) إن الطالر  )ج( العر  كررة ممترات ( تسرتلرم

ووارياً معن  نملة : ) أن الطال  ) ج ( لي  مستعداً لمتابعة جراسته في عس  الللسلة (   ألنها  را للقاعدة النالنة 

سته الجامعية ) هل الطال  )ج( مستعد لمتابعة جرانوا   ير مم   للسؤال المطرو  :) عاعدة الممءمة (   ألنها 

 .في عس  الللسلة ؟ (

 

                                                           
 . 42  والتداولية عند العلماء العر  /  242ينظر : الن  والخطا  واالتصال /  - 1

 . 42تداولية عند العلماء العر  / ينظر : ال - 2

 . 64ينظر : شظايا لسانية /  - 3

 . 16 – 14  واالستلرام الحواري في التداول اللساني /  33ينظر : التداولية عند العلماء العر  /  - 4

التحليل التداولي   و 14  واالستلرام الحواري في التداول اللساني /  34- 33ينظر : التداولية عند العلماء العر  /  - 5

 . 246 – 244لخطا  الحجاج النحوي / 

 . 34م . ن . /  - 6

 م . ن . - 7

 م . ن . - 8
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 تواصلعصا ة ال

 

     فاإلنسران كرا ن انتمراعي ال يجهل عاعل ما للتعارف والتواصل البشري مرن أهميرة وفا ردة فري الوعرد ذاتره     

ررر لرره ذلررك   ولررومررن أنررل ذلررك وبرراه ع تعررال   ذلك فررإن جراسررة التواصررل و اصررة فيمررا يتعلهررم بللسررلته باللغررة لتيسه 

والجماعيرة ووتر  المؤسسراتية   ألن التواصرل يعرده وملهومه ومعطياته   سيمون له أ ر فعهرال علر  الحيراة اللرجيرة 

 أجاة إلنتاج األفمار والقي    وأساساً مركرياً لبناء المجتمع الحدا ي   مجتمع المعرفة والتواصل .

تأسري  نمرص تواصرلي نديرد يعبرر  ال يممنأنه  : - (هابرماي  مع )  متلقين -لتحقيم ذلك المسع  فنحن نرى و    

عن مجتمع نديد جون أن يبلد النقد أجاة التواصل األولر  ذاتهرا وهري اللغرة سرواء تعلرم األمرر بالتواصرل الرذاتي أو 

  فالتواصررل ال يررت ه إاله مررن  ررمل  هررو الدعامررة القاعديررة لعمليررة التشررار  االنتمرراعي الررذي االنتمرراعيبالتواصررل 

صورة والماجة   التلاعل بين الواعع والعقل   التلاعل بين الذاخ والموضوع   التلاعرل برين التلاعل : التلاعل بين ال

اللغة ومحيطها   ألن طرفي المعاجلة أي اللغة ومحيطها ال عيمة لهما إال عبر تلاعلهما بل فري تردا لهما واسرتغراا 

 اآل ر.كل منهما في 

مرن  طرا  وتداوليرة ونحوهمرا   فهمرا نابعران مرن منرابع  والشيء نلسه ينطبم عل  معطياخ التواصرل وأجواتره    

فلسلية تتلم في ملاهيمها مع ما ذكرناه   فالخطا  ال يدري إال من  مل السياا   والتداولية ال تله  إال من  رمل 

هي  وذا  ) االستعمال ( يرأتي المجتمرع أو المحريص محروراً تردور وولره هرذه الملرااالستعمال   وبين هذا ) السياا ( 

 وتستمد جالالتها منه .
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