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 الملخص
 

ٌمدم البحث مدخال معرفٌا لعناصر االتصال فً الدرس اللسانً ببٌان أدبٌات 
 ث العربًنظرٌة االتصال، ومضمون عناصر االتصال فً الدرس اللسانً فً الترا

وهو ما ٌمثل مماربة معرفٌة تحدد اإلطار العام لهذه العناصر، وتوضح بعض  ،
 .أشكالها، وتعكس تنظٌر المحدثٌن،  وأولٌات االتصال اللسانً فً تراثنا اللؽوي

وٌعالج البحث موضوعه بعرض مفهوم االتصال والمولؾ االتصالً وآلٌات 
لحدٌث، وآلٌاته بجانبٌه اللؽوي وؼٌر االتصال وتطور مفاهٌمه فً الدرس اللسانً ا

اللؽوي فً الحضارة اإلنسانٌة، ثم تؤصٌل عناصر االتصال فً الدرس اللسانً 
االتصال فً تراثنا اللسانً  بسرد موضوعاته. كما ٌعرض لعناصر العربً

 .والتطبٌمات المختلفة للمرسل والمستمبل والرسالة ولناة االتصال والمولؾ االتصالً

ا ٌطرح أهم مفاهٌم نظرٌة االتصال فً علم اللسانٌات و من والبحث بهذ
خالل المعلومات، وٌوضح آلٌات االتصال فً الدرس اللسانً الحدٌث، كما ٌربط بٌن 
اتجاهات الدرس اللسانً من خالل مفاهٌم االتصال، وٌإصل لمفاهٌم االتصال 

 .اإلنسانً فً التراث اللسانً العربً

ل اللسانً / المفهوم االتصالً / المولؾ االتصالً / آلٌة االتصا :الكلمات المفتاحٌة
االتصال اللسانً / عناصر االتصال / مضمون عناصر االتصال فً التراث العربً/ 

 التلمً واالتصال/ والع االتصال اللؽوي عند العرب
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Abstract 

 
This research paper introduces a cognitive entry for the 

elements of communication in linguistics through showing a literature 

review for the theory of communication, the concepts of the elements 

of communication in Arabic tradition. This makes it a cognitive 

approach sketches the outline of these elements, shows theirs forms 

and reflects the modern theorizing and the traditional roots of them.It 

deals its topic by presenting the concept of communication, the 

communicational situation, its techniques and the developing of its 

concepts in modern linguistics. It also presents the linguistic and non-

linguistic techniques in the human civilization. In addition, it and 

extracts the roots of the elements of the communication in our 

linguistic tradition and the different applications of the sender, 

receiver, message, and the channel and situation of communication. 
Thus, the research paper represents the most important 

concepts of the theory of communication in linguistics and 

information, shows the techniques of communication in modern 

linguistics, discusses the relations between the concepts of 

communication in the different linguistic trends, and explores the 

roots of these concepts in the linguistic Arabic tradition. 
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 :تمهٌد
هذا البحث أن ٌمدم مدخال معرفٌا لعناصر االتصال فً الدرس  ٌحاول

الثانً:  األول: أدبٌات نظرٌة االتصال، اللسانً من خالل محورٌن أساسٌٌن،
مضمون عناصر االتصال فً الدرس اللسانً التً برزت فً التراث العربً، 

ٌة تكشؾ لنا اإلطار وبالجمع بٌن هذٌن المحورٌن ٌمكن أن نحصل على مماربة معرف
العام لمضمون تلن العناصر وتموم برسم توضٌحً لبعض أشكالها؛ مما ٌسهم فً 

 ظريإخراج صورة متكاملة عن الفكرة األساسٌة للبحث التً تجمع بٌن النظام الن
الهدؾ؛  فً التراث، ولتحمٌك ذلن دالتطبٌمً الوار والمضمونالذي أنجزه المحدثون 

 الل النماط  التالٌة:عرض الباحث فكرته من خ
 اللسانً، ٌتناول أهداؾ البحث والتعرٌؾ بمضٌة االتصال فً الدرس التمهٌد .0

 الحدٌث من خالل المجال المعرفً لعلم المعلومات.
 االتصال فً الدرس اللسانً وٌعالج البحث من خالله، التعرٌؾ بالمفهوم مفهوم .5

 االتصالً والمولؾ االتصالً، وكذلن آلٌات االتصال.
ور مفاهٌم االتصال، وٌعرض هذا المبحث لتطور مفاهٌم االتصال وآلٌاته تط .4

 بجانبٌه، )اللؽوي وؼٌر اللؽوي( فً الحضارة اإلنسانٌة.
مضمون االتصال فً التفكٌر اللسانً عند العرب ونمدم من خالله تؤصٌال  .3

حسب الموضوعات( لعناصر االتصال فً الدرس اللسانً  دا  موضوعٌا )سر
 العربً.

االتصال فً الدرس اللسانً العربً المدٌم وٌموم هذا المبحث على  رعناص .2
 :لتفصٌل كل عنصر من عناصر االتصال فً ولابع التراث العربً وتشم

 .االتصالًولناة االتصال والمولؾ  ةالمرسل والمستمبل والرسال
 خاتمة بؤهم النتابج العلمٌة والمصادر والمراجع. .6

 البحث: أهداف
ألهم المفاهٌم المتعلمة بنظرٌة االتصال من خالل علمً أن ٌعرض البحث  -

 اللسانٌات والمعلومات.
 أن ٌوضح البحث آلٌات االتصال فً الدرس اللسانً الحدٌث. -
 أن ٌربط البحث بٌن اتجاهات الدرس اللسانً من خالل مفاهٌم االتصال. -
نً بعامة أن ٌبٌن البحث مراحل التطور التً مرت بها عناصر االتصال اإلنسا -

 واالتصال اللسانً بخاصة.
أن ٌمدم البحث التؤصٌل الموضوعً المناسب لفكرة البحث فً اإلنتاج الفكري  -

 اللسانً عند العرب.
 أن ٌصؾ البحث مضمون عناصر االتصال فً الدرس اللسانً العربً. -
البحث مجموعة من البحوث والدراسات العلمٌة المإسسة على تلن  ٌمترحأن  -

)الماجستٌر والدكتوراه( أو مطلك البحوث  ة سواء فً مجال الرسابل العلمٌةالفكر
 األكادٌمٌة.
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 اللسانً: رساالتصال فً الد 1-2

وظٌفة مهمة  -بوصفها نظاما  للعالمات فً المجتمع البشري -تإدي اللؽة 
وأساسٌة فً االتصال المباشر بٌن أفراد الجماعة اللؽوٌة الواحدة، كما تإدي الوظٌفة 

وظٌفتها االتصالٌة  والتفسٌر(، وتمتد الترجمةذاتها بٌن المجتمعات البشرٌة بطرٌمة )
فً نمل التواصل بٌن األجٌال المتعالبة بطرٌمة "اللؽة المكتوبة" فاللؽة من أهم أدوات 

)كارل دٌتربوٌنتنج( أن المرء ٌمكنه مالحظة األفعال  االتصال اإلنسانً، وٌبٌن
ماد تلن األفعال أدوات إخباٍر وتواصل ولد أكد الفالسفة االتصالٌة فً اللؽة واعت

لدٌما  وحدٌثا  تلن الخاصٌة الفرٌدة للؽة حٌث ٌبٌن أفالطون أن اللؽة أداة )أو 
أرجانون( وطور )بولر( نظرٌته اللؽوٌة فً العشرٌنٌات والثالثٌنٌات من المرن 

ثر على مدرسة الماضً على أساس نموذج األرجانون للؽة مما كان له أكبر األ
أداة ٌخبر بها شخص ما ؼٌره عن  لؽة)براغ( وافترض فرضٌة أساسٌة مإداها: ال

 (34م، ص5114بونتنج، ) .يشًء ما فً مولؾ اتصال وفعل اتصال من خالل النظام اللؽو
نستطٌع حصر لضاٌا االتصال فً العملٌة اللؽوٌة اآللٌة الضرورٌة  وال

ٌا تمتد إلى الجوانب اإلبداعٌة والفنٌة التً بل هً لضا ؛الحادثة وحسب بٌن البشر
 لجانبتتخذ أبعادا أكثر تعمٌدا فً الدرس والتحلٌل فاالتصال وإن ؼلب علٌها ا

الفكري المحض إال أنه لد ٌضاؾ إلٌه عنصر ذاتً ٌهدؾ  أو الخالص الموضوعً
من إلى التؤثٌر فً المتلمً وتحدث ألجل ذلن اختٌارات لؽوٌة تستخدم طالات مختلفة 

 اللؽة حسب المدرات اإلبداعٌة.
فً محاولتهم خلك نظرٌة تطبٌمٌة  -)والباحثون  :طلبدمحم عبد الم ٌمول

ٌتجهون إلى منهج تحلٌلً للرسالة اللؽوٌة طبما للعناصر الداللٌة -لعملٌة التوصٌل
إلى العاللات التً ٌمكن أن تموم بٌن كل -باهتمام أكبر-والجمالٌة للؽتها وٌتجهون 

من هذه العناصر وما ٌمكن أن تحتوٌه من توافك أو تخالؾ وما ٌترتب  عنصرٌن
 (.502 -502ص  ،عبد المطلبعلى ذلن من نمل المحتوى فً شكل معٌن من الصٌاؼة(.)

ٌتلماها مستمع لٌنتج  المٌةفً الوالع الفعلً للبشر تتمثل فً أحداث ك واللؽة
و السماع منذ أن ٌستٌمظ من فراشه كالمٌة لٌكون المرء بٌن حالٌن من التكلم أ حداثا  أ

فً الصباح إلى أن ٌعود إلٌه آخر اللٌل وال تمتصر أهمٌة ذلن على الحٌاة الٌومٌة 
بل تتعدى ذلن إلى أن تكون هذه العملٌة لوام الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة  ،للفرد

والثمافٌة ألي جماعة بشرٌة، والتواصل اللؽوي هو فً حمٌمته جوهر التواصل 
أو بٌن العصور المتعالبة )كما ٌتجلى  ة،بٌن أجٌال األمة الواحد يالثمافً والحضار

فً نظام الكتابة، وذلن لكونه أهم نظام ٌسهم فً تؤمٌن تواصل الثمافة والحضارة 
( لمد جعل "ابن خلدون" 2-3م، ص 5111واستمرارها بؤعظم نصٌب.)مصلوح،

بٌن األجٌال، فعلوم الخطابة تسمى موضوع العلوم فً خطابه مسؤلة متعلمة بالنمل 
م، 5114العلوم المنمولة لكونها تمثل اتصاال  فً العلوم واتصاال  فً الفكر )توماس، 
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ومن أكبر األمثلة فً تراثنا العربً أن اللؽة العربٌة لامت بوظٌفة  ،(32ص 

التواصل بٌن عصرٌن متضادٌن؛ العصر الجاهلً، والعصر اإلسالمً، لمد لطع 
الصلة بالجاهلٌة فً لطاعات واسعة من العمابد والعبادات والمعامالت اإلسالم 

واألخالق، لكّن الشعر وفنون األدب استمرت لتحمك المفارلات الداللٌة للتمٌٌز بٌن 
أنه ال  ىالعصرٌن المختلفٌن وتوضحها، )ولد أدرن العرب منذ أٌام اإلسالم األول

معبؤ  بالدالالت والمعانً التً هً  التراث اللؽوي فً الجاهلٌة الذي كان نؼنى ع
أدوات أساسٌة فً تفسٌر المرآن الكرٌم جاء هذا اإلدران بالربط بٌن تفسٌر المرآن 
الكرٌم والشعر الجاهلً بما ألمى علٌه حبر األمة من صفات النبل والمكانة الرفٌعة إذ 

 (اوما بعده62، 42، ص 5114الشعر دٌوان العرب(.)توماس، 

 صال:مفهوم االت 1-2
( إلى االشتماق من communicationأصل كلمة اتصال ) نالباحثو أرجع

( ومعناها عام أو مشترن، واستنبط منها العلماء بعض communisالكلمة الالتٌنٌة )
المشاركة أو التفاهم حول شًء  من: االتصال عملٌة تتضمالواالمفاهٌم والتعرٌفات، ف

 (. 54ص  ،0222ما أو فكرة معٌنة. )مكاوي و السٌد،

أوجه النشاط اإلنسانً، وهو سمة إنسانٌة أساسٌة،  دموٌعد االتصال من أل
م، 5114)بونتنج، ا تبدو بسٌطة فً الظاهر، وٌرى اللؽوٌون أنها عملٌة معمدة جد

( ولذلن احتاج الباحثون فً تحلٌل هذه العملٌة وتبسٌطها إلى االستعانة بمفاهٌم 20ص

المتكلم مرسال ، والسامع مستمبال ، وما  ٌرا فٌصنظرٌة علم المعلومات ومصطلحاته
 (.0ٌمال خبر ٌنمل عبر لناة أو لنوات االتصال، كما فً شكل )

 قناة    

 مستقبل     مرسل  

 2س       2م   
 ( عملٌة االتصال اللؽوي.0) شكل

الشكل السابك أن االتصال ال ٌكون من طرؾ واحد بل من طرفٌن  وٌبٌن
 ال  والمستمبل مرسال .وٌصٌر المرسل مستمب

االلتراب من مفاهٌم االتصال من خالل لراءة نظرٌات االتصال  وٌمكن
بعامة واالتصال اللؽوي بشكل خاص، فنجد أن كل نظرٌة تحدد لالتصال أهدافا  تنبع 
من فلسفتها ومن طبٌعة المشاركٌن فٌها، وكذلن درجة اهتمامها بنوع محدد من أنواع 

اتجاهٌن  -على الجملة -ه ولد اتخذت نظرٌات االتصال االتصال أو إحدى وسابل
 (.بتصرؾ 32-30م، ص 0222 والسٌد، مكاوي.) ٌعبران عن نماذج االتصال نعامٌ

نماذج  هً( وlinear-models: نماذج خطٌة أحادٌة االتجاه )األول االتجاه
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رة تهدؾ إلى التؤثٌر على أحد أطراؾ العملٌة االتصالٌة وإلناعه بسلون ما أو فك
معٌنة أو محاولة التحكم فٌه؛ وٌمثل ذلن بجالء )نموذج أرسطو( الذي لدمه فً 

 كتابه: فن البالؼة، وجعل تعرٌفها: البحث عن جمٌع وسابل اإللناع المتاحة.
(  وٌمكن أن نمثل interaction models: نماذج تفاعلٌة ثنابٌة )االتجاه الثانً

االتصال فً كافة الجوانب وتتجاوز (، وهو نموذج ٌراعً طرفً سلها بنموذج )رو
أهدافه، وؼاٌاته أهداؾ االتجاه األحادي وذلن بتبادل التؤثٌر والتؤثر وتبادل 

ومحاولة التنبإ ال  مجتمعاتالمعلومات ومن ثم تنظٌم المعلومات وتطوٌر األفكار وال
ً ( فmassage( والرسالة )receiver( فً ممابل المستمبل )senderالتحكم؛ فالمرسل )

( فً ممابل channel( والوسٌلة أو المناة )feed backمناظرة رجع الصدى )
(context ).السٌاق 

من ٌإكد أن مفاهٌم االتصال تنكشؾ من خالل توضٌح عناصر  وهنان
االتصال المختلفة وال ٌمتصر األمر على المرسل والمستمبل والرسالة؛ بل ٌمتد إلى 

 خبرة المشتركة.مولؾ االتصال والمخزون المشترن أو ال

 موقف االتصال: -2-2
مولؾ إدران مشترن بٌن شرٌكً االتصال، المتكلم والسامع حٌث ٌدرن  هو

كالهما األشٌاء فً البٌبة بشكل خاص، والبٌبة لسم مفتوح ٌشمل البٌبة المولفٌة التً 
وعندما  تصالتدرن من شركاء االتصال، كما أنه ٌشمل الذاكرة والتذكر لطرفً اال

 ٌوجهٌمول المتكلم للسامع شٌبا  عن األشٌاء والموضوعات، أي  تصالعل االٌحدث ف
 (21م، ص5114من خالل العالمة إدران السامع.)بونتنج، 

بؤهمٌة مولؾ  ظا  اهتماما  ملحو التشومسكٌةالمدرسة التولٌدٌة  أبدت ولد
مال لؽته االتصال فً عاللاته الداخلٌة للؽة التً تتمثل فً ممدرة ابن اللؽة على استع

وفهمها، وهو ما ٌسمح له باللجوء ضرورٌا  إلى اإلدراكات وردود األفعال الشخصٌة 
على نحو مباشر، وعلى نحو ؼٌر  –السامع  –والخاصة والفردٌة المعروفة للمتكلم 

مباشر إدراكات وردود األفعال التً ٌستدل علٌها فً اآلخرٌن من خالل كالمهم أو 
تحدٌد الممبولٌة وعدمها، والصٌاؼة المتساوٌة  سلوكهم اآلخر، وهذا من أجل

الخاصة عن  كلمٌنوالتكافإ، والصٌاؼة الصحٌحة وؼٌر الصحٌحة، وأحكام المت
 الفروق وظالل الفروق الداللٌة، وتحدٌدهم للمالءمة السٌالٌة للمفردات وصٌػ الجمل.

 (.433م، ص 0224روبنز، )
ركة فً تؤكٌد اللؽوٌٌن أهمٌة المخزون المشترن أو الخبرة المشت وتبرز

(field of experience )نظرٌة المعلومات على ضرورة رجوع شركات  وأصحاب
االتصال إلى شفرة مشتركة تمثل مخزنا  رمزٌا  للمعلومات ٌمكن إعادة تمدٌمه من 
               خالل وسابل االتصال التً تمكن أطراؾ عملٌة االتصال من تنالل األخبار.

 .(54م، ص0222) مكاوي والسٌد، 
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ٌتجدد فً نموذج االتصال فً الؽالب مجاالت للشفرة مع مجال  ولذلن
للتداخل، ولد بحث علم اللؽة النفسً وعلم اللؽة االجتماعً العوامل التً تشترط فً 

لتملن ناصٌة اللؽة، وٌإثر نطاق الخبرة  المتداخلةمجال التداخل أو األجزاء ؼٌر 
والمعارؾ فً عملٌة االتصال، وحٌن والعادات والتمالٌد واالتجاهات والسلوكٌات 

ٌكون األفراد الذٌن نتصل بهم لدٌهم خبرة حٌاتٌة مشابهة لنا؛ فإن فرص التفاهم 
 ( 34م، ص0222)مكاوي والسٌد،  وتحمٌك االتصال، ٌكون متاحا  بطرٌمة فعالة.

التراث العربً بتؤكٌدات اللؽوٌٌن العرب أن كثٌرا  من األسالٌب  وحفل
ٌة، وكذلن دالالت األلفاظ ال ٌتحدد معناها إال عند االتصال فً العربٌة والبالؼ

 نباريما ذكره ابن األ ىالمحاورة والخطاب، كما الحظت ذلن "ماجدة توماس" عل
فً االحتجاج لولوع األلفاظ المتضادة، ٌمول: وٌظن أهل البدع والزٌػ واالزدراء 

ؼتهم، وكثرة االلتباس فً بالعرب أن ذلن كان منهم لنمصان فً حكمتهم، وللة فً بال
محاورتهم، وعند االتصال فً مخاطبتهم " أي مخاطبة العرب " فٌَُْسؤلون عن ذلن ما 

 (24م، ص 5114، س)توما تحته ودال علٌه ٌتوضح تؤوٌله...

فً موضع آخر: إن كالم العرب ٌصحح بعضه بعضا ، وٌرتبط أوله  ولال
 ابه واستكمال جمٌع صروفه. بآخره، وال ٌعرؾ معنى الخطاب منه إال باستٌف

 آلٌات االتصال اللغوي: -3-2
البداٌة فً هذه العملٌة؛ هً أن ٌصوغ المتكلم فكرته فً لالب لؽوي  نمطة

وهً عملٌة مرتبطة فً  –ٌجري على سنن اللؽة المشتركة بٌنه وبٌن سامعٌه 
حٌث تتولى وظابؾ المخ المختصة بضبط النشاط العصبً  ،بنشاط المخ رهاجوه
عضاء الجسم بإرسال تعلٌماتها على هٌبة مثٌرات عصبٌة تنطلك إلى أعضاء أل

النطك وٌسمٌها علماء األصوات مرحلة التهٌإ، وبها ٌتحمك للرسالة المنمولة وجود 
 (25، ص 0221لؽوي ) الخولً، 

تنشط أعضاء النطك لتعطً المالب اللؽوي الصامت وجودا  مادٌا   وعندما
نطمً، وتتم بذلن عملٌة اإلرسال لتبدأ المرحلة االنتمالٌة بٌن ٌتحمك للرسالة الوجود ال

المتكلم والسامع عبر الهواء والموجات الصوتٌة، لٌتحمك الوجود الفٌزٌابً للكالم 
مثٌرات عصبٌة  شكل موجات صوتٌة، تدخل إلى الجهاز السمعً، وتتحول إلى لىع

تفسٌر الرسالة  ٌةلإلى المخ، فٌتحمك للرسالة الوجود السمعً، وهنان تتم عم
 المسموعة فٌزٌابٌا  إلى رسالة لؽوٌة، أي ٌتحمك لها الوجود اللؽوي التام.

أن مراحل انتمال  ،(2-6م، ص5111ولد بٌن " سعد مصلوح " )مصلوح،  

الرسالة اللؽوٌة بوساطة الكالم تتضمن أربعة مستوٌات أساسٌة، تتعالب ثالثة منها 
 (.  5ستوى الفٌزٌابً كما فً شكل )عند المتكلم والسامع وبٌنهما الم

هو نمطة البداٌة ونمطة النهابٌة فً  اللغوي المستوىمن الترتٌب أن  وٌتضح
آن عند المٌام بعملٌة االتصال، ومن هنا تستمد عملٌة اكتساب اللؽة أهمٌتها، فالبد 

برموز الشفرة اللؽوٌة وطرٌمة حلها؛ لٌتمكنا  ملطرفً االتصال من أن ٌكونا على عل
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 من تحمٌك التواصل االرتمابً الفعال أو التفاعلً.

 ( املستوى الفسيولوجي4)                          ( املستوى اللغوي   1)            املتكلم عند

 ( املستوى االعصيب5)                   ( املستوى العصيب     2)                        

 السامع عند    ( املستوى اللغوي6)                املستوى الفسيولوجي  (3)                        
 توضٌحً لفكرة سعد مصلوح(. رسم( مراحل انتمال الرسالة اللؽوٌة ) 5) شكل

ٌْن ال على سامع واحد؛ ذلن أن  وٌتبٌن أن هذه العملٌة تشتمل على سامع
السامع إنما تصل فً الولت الرسالة المنطولة التً ٌموم المتكلم بإرسالها لٌستمبلها 

نفسه إلى مستمبل آخر هو المتكلم نفسه، وهذه العملٌة هً ما ٌسمى بالتؽذٌة الراجعة 
(feed backمع مالحظة أن وظٌفة السمع تحتل المركز األول للسامع، بٌنما تك،)ون 

وسٌلة مرالبة وتؤمل لدى المتكلم نفسه لمعرفة مدى التطابك بٌن المعنى الكامن فً 
ه واألداء اللؽوي الذي لام به، وتمتضً الممارسة االعتٌادٌة للكالم تعاونا  بٌن نفس

السمع فً المخ، ذلن أن الحوافز  ومركزمركز النشاط الحركً ألعضاء النطك 
العصبٌة السمعٌة ذات أهمٌة كبٌرة فً ضبط أنماط التحركات التً تموم بها أعضاء 

 ور أحمد مختار عمرولد وضح الدكت،(2-6م، ص5111النطك)مصلوح،
 (. 4إجماال  على النحو الموضح فً شكل ) العاللة (32م.، ص5114)عمر

أهمٌة توضٌح الجوانب الفٌزٌابٌة والفسٌولوجٌة وآلٌات انتمال الرسالة  ومع
اللؽوٌة، إال أننا ال نستطٌع إؼفال أثر العالمة اللؽوٌة، وطرٌمة فهمها، وإدراكها 

جعل علماء اللؽة ٌهتمون بؤثر العالمة اللؽوٌة فً  لطرفً عملٌة االتصال، وهو ما
تحمٌك االتصال الناجح، أو الكفاٌة االتصالٌة بٌن المتكلم والسامع، ولد ظهر ذلن فً 

(: عندما تدخل العالمات اللؽوٌة فً استخدام لؽوي طبٌعً؛ Volmertلول فولمرت )
ممكنة، كما أن تكون لد دخلت فً سٌاق اتصالً، وفً السٌاق تظهر الدالالت ال

الوجود المحتمل لما ٌشار إلٌه من أشٌاء، ٌجسم المراد فً المولؾ االتصالً، ال 
تستخدم العالمات اللؽوٌة منعزلة، ولكنها تتعلك بعالمات أخرى... إن ممصد المتكلم 
االتصالً، ولدرته اللؽوٌة ومعرفته ونظرته إلى العالم، تإثر فً اختٌاره اللفظً 

  ،انتماء من اإلمكانات التً ٌتٌحها النظام اللؽوي(الذي حدد دابما  
" تنجولتوضٌح مفهوم العالمة اللؽوٌة ٌمدم " بون ،(36م، ص 5112) العبد، 

 32م، ص5114وصفا  للعالمة  اللؽوٌة نجملها فً العناصر اآلتٌة:.)بونتنج، 

 بتصرؾ(.
خالل أنظمتها  وحدة فً نظام )أي النظام اللؽوي(، تتكون فً الداخل من العالمة- 0

اللؽوي )الشكل( والمضمون اللؽوي )المعنى(، ولها فً  سدالجزبٌة المتركبة من الج
وظٌفة تعبٌر أي توصٌل معلومات  –(symptomبوصفها لوة ظاهرة ) –الخارج 

وى
ست

الم
 

ئي
زيا

الفي
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عبر المتكلم: ما ٌرؼب فً لوله، وكذلن بؤي طرٌمة ٌرٌد لوله )عبر تبعٌته لمجموعة 
و جنس"، وعبر وضعه النفسً عند الكالم )ارتفاع " لهجة أو طبمة أ ةاجتماعٌ
 انخفاضه...(. -الصوت

 السامع                                               املتكلم                                  

~~~~~~~~~      ~~~~~~~~ 

 اهلواء                       

     

 ()معابر عصبية                               (عصبية معابر)                         
 (.عمر( آلٌات انتمال الرسالة اللؽوٌة ) أحمد مختار 4) شكل

عن أشٌاء  ماتوظٌفة عرض؛ أي أنها تنمل معلو –بوصفها رمزا   –وللعالمة - 5

 ٌتحدث عنها المتكلم. كاروموضوعات وأف
نها تنبه المارئ إلى ما ٌموله وظٌفة استمبال؛ أي أ –بوصفها إشارة  –وللعالمة - 4

المتكلم وبناء  علٌه كٌؾ ٌرد؛ والنظر إلى العالمة اللؽوٌة فً االتصال من خالل 
الزواٌا الثالث السابمة ) وحدة فً نظام ورمز وإشارة ( جعل " جورج لندبرج" 

العالمات والرموز وجعل "مورٌس"  بواسطةٌعرؾ مفهوم االتصال بؤنه؛ تفاعل 
ام الرموز فً االتصال ٌهدؾ إلى تحمٌك شٌوع ومشاركة ذات ٌإكد أن استخد

 (.53م، ص0222مؽزى...) مكاوي والسٌد، 

 التلقً واالتصال -4 -2
أفاد النماد من نظرٌة االتصال فً إطارها الشامل المؤمول لتطوٌر  ولد

عن جمالٌات  للكشؾReception Theory نظرٌة فرعٌة لها عرفت بـ )التلمً(
أدبٌات تلن العاللة  بعرضRobert Holub ولام "روبرت هولب"  النصوص األدبٌة

فً ممال بعنوان) نموذج االتصال: مستوٌات التفاعل بٌن النص والمارئ ()هولب، 
من أن  H.R.Jauss ,Iserعرض فٌه مولؾ كل من )ٌاوسوإٌزر(، ،ولد(532ص 

ولب( ما أكده البد أن تبلػ مداها فً نظرٌة أعم فً االتصال و ساق )ه التلمًنظرٌة 
 ضراتهٌرٌد محا -)هنا :م. حٌث ٌمول0266)ٌاوس( فً أكثر من مناسبة منذ عام 

كانت محاوالت الوصول  -مدرسة كونستانس بؤلمانٌا الؽربٌة فًوأنشطته العلمٌة 
إلىنظرٌة فً تلمً األدب وفٌما ٌحدث من تؤثٌر؛ لابمة أصال على علم النص لد تم 

ظرٌة فً االتصال األدبً، تمصد إلى تمدٌر اإلنتاج تطوٌرها على نطاق واسع إلى ن
(، وبٌن)هولب( فً ممالته 524و 521 هولبص) ،والتلمً والتفاعل بٌنهما حك لدرها(

 أعضاء العقل
 النطق

 العقل األذن
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)ٌاوس( التً نظرت تلمٌذGumbrecht Hans Ulirich  جمبرختألرٌخ هانزجهود
ص األدبً لعملٌة التلمً باعتبارها الجانب الممابل فً عملٌة االتصال الذي ٌفسر الن

المعنى الذاتً للنصوص  همن خالل إعادة تشٌٌد الممصد الخاص بالمإلؾ وعرفه بؤن
اتصالٌة وواكبت جهود هانز الدعوات المطالبة بإٌجاد نموذج جدٌد  اتهً فعالٌ ابم

للتلمً فً السبعٌنات فكانت رإٌته توضح أن تؽٌٌر النموذج أحرى أن ٌكون على 
 (.524و 522،،ص هولب) واالستجابةاس األثر أساس فكرة االتصال منه على أس

ٌدمج جوانب من اللسانٌات  أن Rolf Grimminger جرٌمنجر رولؾ حاول
وفلسفة اللؽة فً نموذج للتفاعل الكالمً الذي ٌركز اهتمامه على الحدث الكالمً 

ما بٌن شخصٌن ومٌز جرٌمنجر نموذجه اهتمامه باآلثار  رسالةبوصفه واسطة لنمل 
 (.566 و524ة التً ٌستخرجها من النشاط االتصالً. )هولب،،صاالجتماعٌ

ٌستتبع مجرد نمل للمعلومة من  الGunter waldmann عند )جنتر فالدمان( االتصال
طرؾ مشارن إلى آخر ولكنه أحرى أن ٌستتبع تحمٌك المعنى من خالل منظومة من 

 ٌنهماخالل التفاعل بمن  متلمٌهاالمعنى لها وجود سابك تضم المرسل لرسالة بعٌنها و
وٌنطلك "فالدمان" فً بناء نموذج لالتصال ٌكون مناسبا لمنظومة المعنى بتحدٌد 
أربعة مستوٌات ٌحدث فٌها االتصال النصً اثنان منها ٌمعان خارج النص واثنان 

ٌشمل المإلؾ والمارئ الحمٌمٌٌن كما ٌشمل مماصدهما  األول المستوى لٌان،داخ
 التالً ٌتشكل من االتصال بٌن المإلؾ والمارئوتولعاتهما والمستوى 

 (.545-540ص)هولب،،

 تطور مفاهٌم االتصال اللغوي: -3-1
علماء اللؽة وعلماء االتصال بٌن تطور االتصال اإلنسانً والتطور الحضاري  ربط

 للبشرٌة، ولد أجمل الباحثون تطور االتصال اإلنسانً من خالل نظرٌة االنتماالت.
فً ست مراحل ٌؽلب على كل منها  ،(بتصرؾ 011-25م، ص0222 مكاوي والسٌد،)

 طابع خاص.
اإلشارات والعالمات حٌث عاش اإلنسان مرحلة الصٌد وااللتماط،  عصر .0

وافترض العلماء أن تسود فٌها لؽة الجسد ولؽة األحداث الصوتٌة مثل 
 الزمجرة والهمهمة والصراخ والدمدمة...

وز وارتبط ذلن بانتمال اإلنسان إلى وسٌادة الرم اطبالكالم والتخ عصر .5
 مرحلة الزراعة واالستمرار.

الكتابة الذي ظهر فً مصر وتطور فً بابل وآشور وبالد كنعان، ثم  عصر .4
انتمل إلى كافة أنحاء العالم، وكانت مرحلة جدٌدة فً التواصل الحضاري 

 بٌن األمم. لثمافًوا

أوروبا، وجاء  الطباعة الذي ارتبط بعصر النهضة الصناعٌة فً عصر .3
 عشر المٌالدي ولد انتشرت المطابع بكثافة. سالمرن الساد
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االتصال الجماهٌري بعد تعدد وسابل االتصال وسرعتها، مثل  عصر .2
 الهاتؾ والالسلكً واإلذاعة وخدمة التلفاز وانتشار الصحافة.

االتصال التفاعلً الذي شهد ظهور الحاسوب وموالع التواصل  عصر .6
 االجتماعً.

السابمة تشترن فٌها األمم بفوارق زمنٌة تُعد للٌلة إذا ما لٌست  احلوالمر
األمم، وٌنطبك ذلن على أمة العرب إجماال ، ال تفصٌال وسنمدم فً هذا  عماربؤ

المبحث تطوٌر مفاهٌم االتصال عند العرب من حٌث والع االتصال فً بٌبتهم ومن 
 حٌث إدران العلماء العرب لمفاهٌمه.

 تصال اللغوي فً التراث العربً:تطور اال-3-2-1
 أن ننظر إلى االتصال اللؽوي عند العرب من جانبٌن: ٌمكن

: والع االتصال اللؽوي فً الحٌاة العربٌة منذ العصر الجاهلً مرورا  األول الجانب
 بالعصر اإلسالمً الزاهر وما تال ذلن إجماال.

اللؽوي وأدبٌاته وتطبٌماته، : إدران اللؽوٌٌن العرب لمفاهٌم االتصال الثانً الجانب
وفً كال الجانبٌن تمدم إضاءة سرٌعة ولكنها شاملة فً الجانبٌن، تإدي بعض  ةالعلمٌ

التوضٌح لنظرٌة االتصال األدبً فً الثمافة العربٌة، وظروؾ البٌبة الخاصة، لها 
وبخاصة فً عصور التكوٌن األول )الجاهلً واإلسالمً(، وكذلن عصور االزدهار 

 ً األول والثانً(، وال نهدؾ إلى اإلحصاء، أو االستمصاء.)العباس

 االتصال اللغوي فً حٌاة العرب: واقع  -3-2-2
فً مرحلة ما لبل اإلسالم عند العرب وسابل االتصال اللؽوي  سادت

الشفوي على ما سواها، فهم فً الجملة أمة أمٌة ال تمرأ وال تحسب، وكانت معرفة 
مة أما الوسابل الشفاهٌة التً تعتمد على االتصال المباشر المراءة والكتابة شبه معدو

 معفكانت هً لوام المجتمع البشري العربً لبل اإلسالم وترتب على حاجة المجت
الوسابل، ازدهار األدب الشفاهً ممثال  فً الشعر والخطب  عدامالشدٌدة للتواصل وان

لعرب، تمثلت فً واألمثال التً اتخذت لها منابر ولنوات جامعة فً جزٌرة ا
األسواق األدبٌة على هامش األسواق التجارٌة )سوق عكاظ وسوق ذي المجاز(، 
ومواسم الحج، ومناسبات لٌام التحالفات أو الحروب، أو المصاهرات بٌن المبابل 
المختلفة وكان الشعر أهم وسابل التواصل االجتماعً بٌن العرب وأكثرها ذٌوعا  

كان للشاعر فً المبٌلة منزلة ال تمل أهمٌة عن منزلة كبٌر وأعالها منزلة، و ارا  وانتش
 ًالفرسان أو شٌوخ المبٌلة، لما له من تؤثٌر فً رفع الروح المعنوٌة ألفرادها، أو ف

حفظ أنسابها وتسجٌل ؼزواتها، وحروبها، وتارٌخها، وتعرٌؾ كافة المبابل بها، 
؛ ولم تتحمك هذه المكانة والتعرٌؾ بعناصر لوتها مما ٌحمك لها المهابة والمنعة

الذي  نمستمتعٌن بهذا الف مستمعٌنللشعر والشعراء إال بوجود سوق رابجة للشعر و
وما من  -صار أهم فنون العرب وأكثرها إبداعا ، وبلػ من انتشار الشعر وتؤثٌره 
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أن الشاعر ٌإثر فً مكانة ألوام بمدحه و  -عربً إال وله مسكة من أدب فً الجاهلٌة
بذمه وهجابه )مما ٌزخر به طبمات فحول الشعراء ( وجاء العصر اإلسالمً  ثنابه أو

بالسماء بنزول  ضفتفتحت آفاق جدٌدة لم ٌكن للعرب عهد بها لمد اتصلت األر
بالعمول فً ملكوت السموات  وتذهبالوحً بلؽة عذبة جمٌلة معجزة تؤخذ باأللباب، 

صلى  -كلمات الرسول الكرٌم  الجزٌرة العربٌة أنحاءوآفاق األرض كما ترددت فً 
تبعث األمل، وتحمك العدل، وتبشر المإمنٌن، وتنذر الظالمٌن، فهً   -هللا علٌه وسلم

أعظم رسالة تلماها العرب لٌست برسالة شاعر، وال كاهن، وال ساحر، إنها رسالة 
رب العالمٌن ومبلؽها المعروؾ بٌنهم بالصادق األمٌن، وهً بلسان عربً مبٌن، هً 

بل تتجاوز ذلن  عٌنإنها رسالة للناس أجم رب،ة لٌست خاصة بمرٌش وال بالعرسال
 إلى أن تكون رحمة للعالمٌن.

رسله ٌبلؽون  -ملسو هيلع هللا ىلص  -العرب بالرسالة و الرسول، وأرسل النبً  وتسامع
خارج  هفحوى رسالته لمبابل العرب واتخذ لذلن كتابا،  وما لبث أن أرسل رسل

مجموعة الوثابك فً العهد النبوي لدمحم حٌدر  :انظر) س والروم ومصرالجزٌرة لفار
لذلن كتابا  آخرٌن... وتعددت وسابل االتصال وعظمت وحمل العرب  تخذوا ،آبادي(

المسلمون الرسالة فً عهد الخلفاء الراشدٌن حتى وصلوا بها شمال أفرٌمٌة ووسط 
ا إلى أوروبا، وٌمكن إجمال أهم آسٌا، ثم ازداد اتصالهم فً عهد بنً أمٌة حتى وصلو

 فً العصر اإلسالمً على النحو اآلتٌة: لوسابل االتصا
وسابل االتصال الشفهٌة، وتمثلت فً الرواٌة، والسماع للمراءات  استمرت .0

الجاهلً، واألدب الجاهلً، وأٌام  لشعرالمرآنٌة واألحادٌث النبوٌة ولتراث ا
فً المساجد واألسواق الجدٌدة  العرب فً الجاهلٌة، واتخذت أشكاال  جدٌدة

)أسواق البصرة والكوفة...(، ومجالس العلم، ومجالس الخلفاء، واألمراء 
وأضٌؾ إلٌها السٌرة النبوٌة ثم سٌر الخلفاء ثم السٌر الشعبٌة بعد ذلن فً 

 عمومها.
األلوان الجدٌدة من الخطابة؛ فصارت خطبة الجمعة فً كل مدٌنة ثم فً  ازدادت .5

الوالٌة، أو لٌادة الجند، وهنان الخطب الجامعة مثل: خطبة  وخطبة ً،كل ح
اإلمارة أو الخالفة أو  ًالحج، وخطب األعٌاد والمناسبات الجامعة، خطبة تول

 عام فً مصر. كلالجٌوش وإعادة انتشارها مثل خطبة موسم االرتباع  تسٌٌر
علوم وتدوٌنها وسابل جدٌدة من أهمها:انتشار الكتابة والمراءة ورواٌة ال استحدثت .4

وتوثٌمها، وصدور اإلجازات العلمٌة والسفارات مع الدول، وهٌبة البرٌد 
اإلسالمٌة، واستحداث المدارس النظامٌة، وتعرٌب الدواوٌن، وتعرٌب الناس 
)تعرٌب الناس؛عبارة استخدمها المدماء فً تعلٌم اللؽة العربٌة لؽٌر العرب(، 

 .ةأوبٌن مإسسات الدول فرادبٌن األوتبادل الرسابل اإلخوانٌة والدٌوانٌة 
وسابل االتصال الحضاري والثمافً والتجاري؛ نظرا لتؤثٌر المرآن الكرٌم  ازدٌاد .3

(: كتاب 040م، ص0224وارتباطه باللؽة العربٌة، ٌمول ر.هـ. روبنز ) روبنز، 
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كان هو رباط الوحدة على  –ملسو هيلع هللا ىلص  –الموحى به للرسول  هللا الممدس وكالم هللا
نطاق األراضً الخاضعة للعرب كلها، ورباط الوالء اإلسالمً الشامل منذ 

واجبا  على المإمنٌن ؼٌر العرب أن ٌتعلموا اللؽة  وكانالمرن السابع فصاعدا ، 
ٌن، ٌعلمون اإلدارٌٌن العربٌة لمراءة المرآن وفهمه... كما نشؤت الحاجة لموظف

والرسمٌٌن اللؽة الرسمٌة لإلمبراطورٌة اإلسالمٌة، وهكذا احتل تدرٌس العربٌة 
فً العالم اإلسالمً مكانة مماثلة لتدرٌس الالتٌنٌة فً اإلمبراطورٌة الؽربٌة،. 

 –وفً الملب منهم العرب  -المسلمون  نلارات العالم المدٌم بعد أن أم   بٌن
سٌطروا على المضاٌك ونشروا األمن واألمان، وصارت الطرق والممرات و

 ابؽداد والبصرة والكوفة والماهرة ولرطبة عواصم للحضارة اإلنسانٌة ٌمبل علٌه
 طالب العلم من كل مكان.

العرب التراث المدٌم للٌونان والفرس، ووصلوا بٌن الحضارات اإلنسانٌة،  ترجم .2
لعالم لمعرفة المدٌم من تارٌخ وصارت اللؽة العربٌة أكبر وسٌلة اتصال فً ا

من مستحدثات العرب والمسلمٌن وانتشرت مالٌٌن  دٌدالبشرٌة والج
المخطوطات العربٌة فً لارات العالم الثالث، ولدم العرب رسالة حضارٌة 

 .ةللعالم عبر وسابل مختلف

 االتصال: وضروراتالفتوحات العربٌة  حركة -2
رهم من األمم فً أول اتصال حضاري جماعً للعرب بؽٌ فً 

حركة الفتوح، أدرن العلماء بعد هدوء حركة الفتح أهمٌة اللؽة كوسٌلة أساسٌة فً 
وعمود  –ملسو هيلع هللا ىلص –التبشٌر بالدعوة لإلسالم وأداة ربٌسة فً فهم كتاب هللا وسنة رسوله 

صلب من أعمدة الهوٌة العربٌة اإلسالمٌة؛ بسبب هذه المتؽٌرات الجدٌدة ُطرحْت 
عدة تساإالت فً أوساط النخبة من أهل العلم والفكر والسٌاسة شكلت وعٌا مبكرا 

جسرا للتواصل البناء مع اآلخرٌن  ربٌةإلٌجاد فلسفة فً التعلٌم تجعل من اللؽة الع
 وتعرٌفهم بمٌم الدٌن الجدٌد، و تتمثل تلن التساإالت فٌما ٌؤتً:

 للؽوٌة؟نحمً لسان العرب من اللحن، ونحفظ أصالتهم ا كٌؾ
 نعّرب الناس الذٌن ٌدخلون فً اإلسالم؟ كٌؾ
هً الوسابل التً تُعزز الوجود اللؽوي فً مإسسات الدولة اإلسالمٌة  ما

 الولٌدة؟
اإلجابة عن التساإل المجتمعً األول مبادرات من العرب فً  وتطلبت

البلدان المفتوحة بشكل فردي، تمثل فً إرسال أبنابهم لبوادي العرب وإحداث 
واصل شفاهً ٌعتمد على السماع والتلمً المباشر للرسالة اللؽوٌة التفاعلٌة بٌن وافد ت

المدٌنة أو الحاضرة واألسرة البدوٌة الفصٌحة التً ٌعٌش معها، والتصر ذلن على 
من الناس، وبادر عدد من أهل الفكر فً إٌجاد وسابل اتصال علمٌة منظمة بٌن  بمةط

من اللحن والجمهور الراؼب فً التلمً فشد العلماء مصادر اللؽة العربٌة البرٌبة 
رحالهم إلى بوادي نجد والحجاز، ٌجمعون اللؽة من أفواه األعراب ٌسجلونها ومن ثم 
ٌضعون األنظمة المناسبة لها، وٌعودون مرة أخرى لتعلٌمها وتلمٌنها ورواٌتها فً 

لمتطوعون بدور حواضر البصرة، والكوفة، وبؽداد، وؼٌرها ولام هإالء العلماء ا
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مما مثل  ٌنلناة االتصال بٌن جٌلٌن؛ جٌل العرب األلحاح، وجٌل العرب المولد
اتصاال  لؽوٌا  ثمافٌا  مإثرا  تنالله األجٌال حتى ٌومنا هذا. وفٌما ٌخص التساإل 

بالمتعلك باللؽة التً ٌُ  علٌها الناس الجدد من بٌن لؽات العرب أو لهجاتهم نشؤت  عَر 
لفصحى، أو اللؽة العالٌة التً وجدوها فً المراءات المرآنٌة المتواترة، أو فكرة اللؽة ا

لل اللؽة المشتركة التً سادت فً مكة المكرمة لبل اإلسالم وبعده وكانت هذه الفكرة 
وراء إٌجاد نظم لؽوٌة تشمل كل جوانب اللؽة الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة 

) أي تعلٌمهم اللؽة العربٌة  -واألعاجم بالعر -والداللٌة، ونبعت فكرة تعرٌب الناس 
تالوة المرآن الكرٌم ورسمه العثمانً (، بدأت  رالرسمٌة التً تتوافك مع متوات

باألعاجم، ثم امتدت للعرب بعد ذلن. وتعرٌب الكالم األعجمً مما احتاجه العرب 
..( .هندٌةمن ألفاظ الحضارة )من الفارسٌة والٌونانٌة والرومٌة والحبشٌة والمبطٌة وال

وتطوٌع تلن الكلمات للسان العرب وبخاصة ألفاظ الحضارة فاللؽة العربٌة امتدت فً 
األعاجم فعربتهم، وما امتد إلٌها من كالم العجم عربته فاتسع مجالها الفكري والثمافً 

 ، ص (.5112)جاب هللا،  مواكبا اتساع نطاق والٌة العرب جؽرافٌا  وسٌاسٌا .
لثالث الذي ٌشٌر إلى وسابل دعم لنوات االتصال محور التساإل ا وفً

اللؽوي داخل المجتمع وخارجه وجدنا مبادرات ابتكارٌة ؼٌرت وجه المنطمة، 
فاألموٌون ٌتخذون لرارا  سٌاسٌا  بتعرٌب الدواوٌن الفارسٌة والشامٌة والمصرٌة، مما 

بدور لناة  فتح التواصل بٌن كافة دواوٌن الدولة، وظهر دٌوان اإلنشاء الذي ٌموم
االتصال الربٌسة التً تمر عبرها الرسابل، والمعاهدات، والمناشدات، والتوجٌهات 
بصورة شاملة للدولة اإلسالمٌة، مما أوجد سٌال  من الرسابل عبر لناة منضبطة بلؽة 

 احترافٌة دلٌمة وفصٌحة.
هدي الحكام مع الدواوٌن واألمراء أرسل األدباء والعلماء رسابلهم  وعلى

وهً رسابل ذات لٌمة أدبٌة وفنٌة عالٌة  انٌة،خصٌة فٌما ُعرؾ بالرسابل اإلخوالش
انتشرت فً المجتمع اإلسالمً على سبٌل الممطوعات الفنٌة التً ٌملدها كثٌرون فً 

فظهرت فً أوابل  جتمعممدماتها وخواتٌمها، وشاع فن الرسابل األدبٌة فً الم
ت طابع معرفً وثمافً عام فظهرت العباسً أنواع جدٌدة من الرسابل ذا رالعص

رسابل فنٌة فً حب األوطان، ورسابل فً المضاء، ورسابل فً الفكاهة، ورسابل 
فً الجدل. ولعل من أبرز تلن الرسابل رسابل الجاحظ وابن الممفع وؼٌرهما من 
األدباء البارعٌن، وامتد األمر أن تكثر الرسابل على لسان الحٌوانات والطٌور 

واألحٌاء واألموات، وصارت األرض بمن علٌها  رشمل الحٌوان والطٌوالجمادات فت
تتكلم العربٌة: البشر، والحٌوان، والنبات! وأخذت أبعادا  جدٌدة فً اإلصالح 
والموعظة والتهذٌب، وكذلن فً التؤمل الفلسفً والتفكٌر العملً واالجتماعً 

تبٌن اإلدران الشامل  والسٌاسً، كما نجد فً رسابل أبً العالء المعري وهً رسابل
ألعماق المجتمع من لبل النخبة الثمافٌة وكذلن من األدباء والمبدعٌن وتإكد على 
أهمٌة االتصال، وضرورة توسٌع مجاالته عن طرٌك العناصر المعروفة لالتصال، 

 وهً المرسل والمتلمً والرسالة ووسٌلة االتصال.
الكتاب وهو تلمً  نستطٌع أن نهمل دور المارئ الذي تعارؾ علٌه وال
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الجمهور له بالمبول، وكانت األمة إذا تلمت كتابا  بالمبول حتى فً المجال الفمهً )كما 
نجد فً موطؤ اإلمام مالن أو الجامع الصحٌح لإلمام البخاري(، أدى ذلن إلى علو 
منزلة المإلؾ فالمارئ هنا له أثر مباشر فً نشر الرسالة، وهو ما ٌنطبك على 

 ًدبٌة التً ما تكاد تظهر فً بؽداد حتى تتلماها لرطبة وٌرجع صداها فالمإلفات األ
بؽداد، فالتلمً متاح بالمراءة المباشرة على صاحب الرسالة، أو من هو مجاز منه. 
وظل نظام االتصال المباشر فً السماع الفردي والجماعً معموال  به فً كافة وجوه 

ر األمر على تلمً لراءة المرآن العلم والمعرفة حتى عصر الطباعة عندما التص
 الكرٌم سماعا  مباشرا  ولٌس عن طرٌك التعلم الذاتً فً المصحؾ إلى ٌومنا هذا.

 فً التفكٌر اللسانً عند العرب ال. عناصر االتص5
نظرة شاملة على الثمافة اللؽوٌة حول عناصر االتصال  ًأردنا أن نلم وإذا

كبٌرا  من المإلفات التً تهتم بكل عنصر  فً التفكٌر اللؽوي عند العرب، سنجد لدرا  
من عناصر االتصال على حدة فضال  عن البحث اللؽوي الشامل لكل العناصر 

 وسنمتصر هنا على المإلفات التً تعالج تلن العناصر، بشكل مباشر ومختصر.

 : ما ٌختص بالمرسل )الكتاب / الشاعر / الخطٌب...(:5/1
كتابة )دٌوان اإلنشاء( فً عهد بنً أمٌة مع إنشاء الدٌوان الخاص بال ظهر

فن خاص بالشروط الواجب توافرها فً الكاتب والمإلؾ والمبدع عموما  على شكل 
العمل فً هذا  ٌننصابح وتوجٌهات،  ودورات علمٌة ٌمدمها كبٌر الدٌوان للراؼب

 الدٌوان بادئ األمر ثم تطورت إلى مإلفات مثل: أدب الكاتب البن لتٌبة الدٌنوري،
 ،وأدب الكاتب للصولً ،م. (0264،0266والشعر والشعراء له كذلن)ابن لتٌبة، 

الرواة، لعلً بن حمزة البصري  الٌطم.( والتنبٌهات على أؼ5114)الصولً، 
وما تلحن فٌه العوام لعلً بن حمزة الكسابً )الكسابً،  ،م.(0264)البصري، 

انً )المٌروانً، وما ٌجوز للشاعر فً الضرورة للمزاز المٌرو ،م.(0225
اللؽوي للكاتب أو الشاعر أو الخطٌب حتى  التثمٌؾم.(... وهً مإلفات تحاول 0240

ٌتمكن من استٌفاء العدة اإلبداعٌة التً تإهله للمٌام بهذا الفن وهذه المإلفات تفوق 
إن العرب لد توجوا تلن المإلفات  الحصر عند التتبع واإلحصاء، وٌكفً أن نمول:

بٌرة فً الشروط الثمافٌة والفنٌة واللؽوٌة الواجب توافرها لمن ٌتصدى بالموسوعة الك
 لكتابة الرسابل فً الكتاب الموسوم بـ صبح األعشى فً صناعة اإلنشا للملمشندي

وهنان عشرات المإلفات التً عكؾ العلماء على إخراجها  ،م. (0224)الملمشندي، 
أو التباس المعنى مثل: ذم  لحناللتجنٌب المإلفٌن والمبدعٌن الولوع فً الخطؤ أو 

الفصاحة، البن سنان  ،وسرم.(0221فارس  ابنفارس ) بن حمدالخطؤ فً الشعر، أل
 ودرة الؽواص فً أوهام الخواص للحرٌري ،م. (0225الخفاجً )الخفاجً،

)الصملً، و الصملًوتثمٌؾ اللسان وتلمٌح الجنان البن مكً  ،م. (0242، رٌى)الحرٌ
بالعوام عامة  دٌرٌ وهو ،ولحن العوام للزبٌدي ،م. (0266-0263ابن الجوزي، 

فألهمٌة المبدع حرص العلماء على تزوٌده باألنظمة اللؽوٌة  ،المثمفٌن والكتاب
المناسبة، وإمداده بالمصادر المعرفٌة األساسٌة ووضع المنهج المناسب لتمدٌم 

 واالنتشار. تحمك لها المبول ممكنةللناس بؤفضل طرٌمة  بداعٌةرسالته، اإل
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 : ما ٌخص الرسالة أو الشفرة اللغوٌة:5/2
العلماء العرب من لؽوٌٌن وبالؼٌٌن أمام الرسالة فً جانب المضمون  ولؾ

ولفة متعددة الجوانب ومن أهم تلن الجوانب، فٌما ٌخص اللؽوٌٌن هو أن تكون 
ال ٌتم الشفرة اللؽوٌة واضحة الداللة، مإدٌة لؽرض المتكلم، مفهومة لدى السامع و

ذلن إال بشروط لؽوٌة تخص الرسالة، فمن أسباب حدوث اللبس ولوع اللفظ على 
 ،م.(0224معنٌٌن أو أكثر مما ُعرؾ عند اللؽوٌٌن بالمشترن اللفظً )األصمعً، 

التً َعّمْت مرابٌها )توحدت  لفاظالتً تحاول أن تحصر األ لفاتلذلن المإ فوضعوا
أو التً اشتبهت ألفاظها  ،م.(0246النمل،  )كراعاصورتها اللفظٌة( وخصت معانٌه

 .(.ه0421)تماثلت( واختلفت معانٌها أو ما اتفك لفظه واختلؾ معناه... )المبرد، 
 ،(002-013م، ص 5112جاب هللا، ) رما عرؾ عموما  بكتب األشباه والنظاب أو

نٌٌن واهتموا بنوع من المشترن اهتماما  متبحرا ، وهو أن ٌمع اللفظ الواحد على مع
متضادٌن؛ مما عرؾ بؤلفاظ األضداد فً اللؽة العربٌة، وحاولوا جمعها، وحصرها 

م، ص 0222عبد التواب، ) فً عشرات المإلفات، ولدموا حولها البحوث والدراسات.

444-424). 
كان اللبس مصدره الصٌؽة الصرفٌة وضعوا ما ٌعرؾ بالفرق بٌن  وإن

، وإن كان مصدر اللبس التمارب الداللً )فعل وأفعل( وألفوا فٌه عشرات المإلفات
الفروق  كتبوضعوا   ،م.(0224الشدٌد فٌما ٌعرؾ بالمترادفات )األصمعً، 

أكانت فرولا  داللٌة منبعها السٌاق اللؽوي، أو  ،سواء  م. (0224اللؽوٌة)األصمعً، 
أو كانت تلن المترادفات بسبب  ،أو المصاحبة اللؽوٌة لة،االرتباط التارٌخً للدال

االستعمال المجازي لأللفاظ الخاصة بالحٌوان فً  سٌالات خاصة باإلنسان، أو 
لأللفاظ المختصة باإلنسان فً المجال الداللً للحٌوان، فوضعوا  مجازياالستعمال ال

  ،م.(0224ثابت،  )السجستانً، أبو فً معالجة ذلن ما ٌسمى بكتب )الفَْرق(
وما ٌستعمل للحٌوان... كما رصدوا وٌمصدون به الفرق بٌن ما ٌستخدم لإلنسان 

داللة األلؽاز واألحاجً فً التورٌة الداللٌة التً ال ٌدركها إال ذو فطنة، وألفوا ما 
م، 5112جاب هللا، مفهوم اللحن، ٌعرؾ بكتب المالحن، كما نجد فً " فتٌا فمٌه العرب)

، م5112فارس ومالحن ابن درٌد )جاب هللا، مفهوم اللحن،  البن(544-552ص 
جمٌعها العالمة اللؽوٌة التً تإثر فً وصول  خدموهذه المإلفات ت ،(543-544ص

المعنى شافٌا  كافٌا  مفهوما  لدى طرفً عملٌة االتصال. وٌطول بنا الممام إذا عرضنا 
لشروط الصحة الصوتٌة، ومصدرها، وأسباب الخطؤ فً النطك الصوتً الذي تتعدد 

ألماب  أو ،م(0224)ابن مالن، الزٌجانً،  ظاءوال ضادأسبابه، مثل: الفروق بٌن ال
العربٌة  اللهجاتاللهجات العربٌة، التً لد تسبب انمطاع االتصال؛ فبٌنوا خصابص 
... إلى لعجرفةوما ٌمبل منها وما ٌرد من الطمطمانٌة والكشكشة والعجعجة وا

المة وس وكذلن شروط صحة البنٌة اللفظٌة، ،(065-006م، ص 0222عبد التواب، آخره)
التؤلٌؾ النحوي، وحسن اختٌار الكلمات على حسب الممامات والموالؾ 

 م.(.5112هللا،  جاب....)فةالمختل
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 : المتلقً )السامع(:5/3
أو السامع باصطالح المدماء هو الهدؾ األساسً من تجوٌد أداء  المتلمً

العربٌة  المإلؾ أو الخطٌب أو الشاعر، وكذلن هو الممصود بالرسالة ونجد أن الثمافة
واإلسالمٌة وضعت المارئ والمستمع فً مكانة عالٌة تجعله الحكم على المرسل 

 وهو)،.(ه0305، العسمالنًوعلى مضمون رسالته بمولهم: ) التلمً بالمبول (
مصطلح ٌشهد للرسالة سواٌء أكانت لصٌدة شعر أو خطبة نثر أو كتابا  مإلفا  فً علم 

مل العلمً أو الفنً، وذلن ألهمٌة المتلمً على أعلى درجات الع ؤنهاب –أو فن 
والتناعه بالرسالة وتؤثره بها، فالمارئ العربً المثمؾ له دور فً إٌجاد مشروعٌة 
لبول لؽوٌة أو أدبٌة أو دٌنٌة، ولذلن وضعوا اآلداب والشروط التً ٌجب توفرها فً 

اءة التً تمكنه من السامع أو المتلمً، لٌكون لادرا  على الفهم واالستٌعاب، ولدٌه الكف
التمٌٌز بٌن الؽث والسمٌن، وتولد لدٌه الرؼبة فً إجابة الرسالة )التؽذٌة الراجعة(، 
ولذلن اتخذوا من المثل العربً شعارا  فً المإلفات الخاصة  بآداب السامع والراوي 

من حسن السمع واإلنصات لٌتمكن من  ،(06ه، ص 0305، الرامهرمزي البؽدادي)
مولهم: "ساء سمعا  فساء إجابة" وتسلحه بالوعً والتركٌز والفهم لما حسن اإلجابة ب

) نّضر هللا وجه امرئ سمع ممالتً فوعاها،  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌسمع، واتخذوا من حدٌث النبً 
 م.(5113)الدمشمً،  ،أو بلؽها كما سمعها فرب َمبَل ػ أوعى من سامع (

الوعً وحسن السمع وحسن كانت جماهٌر المراء على درجة من  ولما
كان حكمها وتلمٌها بالمبول للعمل ٌجعله من أرلى  هار،المراءة فً عصور االزد

األعمال وأفضلها، ولذلن نسمع فً أسباب ذٌوع موطؤ اإلمام مالن واالهتمام به هو 
تلمً األمة له بالمبول، ونسمع العبارة ذاتها فً سبب ارتفاع منزلة كتاب الجامع 

م البخاري لدرجة عالٌة فً كتب السنة الصحاح، وكذلن فً الشعر الصحٌح لإلما
والنثر، فالشاعر ما حدا بشعره الركبان!، والكاتب الحمٌمً ما التبس من أدبه 

 الُكتّاب!. 

 : قناة االتصال5/4
المسموعة والممروءة، ففً الرسابل  رسالةالعرب بوسابل توصٌل ال اهتم

فٌه المرسل، فإن كان خطٌبا  فالبد أن ٌمؾ فً  الذي ٌمؾ نالمسموعة اهتموا بالمكا
مكان مرتفع، وإن كان خطٌبا  فً المسجد ولؾ على المنبر، وصنعوا للمساجد المباب 

للجمٌع واهتموا بوجود ردٌؾ لإلمام  اعهالتً تساعد على كثافة الصوت وإسم
ولذلن والخطٌب إذا كانت الجموع ؼفٌرة وكبٌرة ٌردد ما ٌموله الخطٌب واإلمام... 

وألفوا فً ذلن المإلفات سواٌء التً تخص الشعراء  لمنابراهتموا بالمباب والمنابر وا
وآداب  ،م.(5113)الجراعً،  فً المحافل أو تخص الخطباء فً أحكام المساجد

المناسب لحسن األداء وحسن  الجوٌوفر البٌبة المواتٌة و لنالمجالس، وكل ذ
 .1االستماع

                                      
دثون أسبك إلى وضع الشروط والمواصفات طرق التحمل واألداء للعلوم المختلفة وكان المح تعددت .0

الواجب توافرها فً لنوات االتصال فً ذلن الولت مثل: السماع، والعرض واإلجازة والمناولة والمكاتبة 
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فكان حسن الخط وجماله لجذب المارئ والتؤثٌر فٌه  فً الرسالة الممروءة أما
من الوسابل المساعدة فً عملٌة االتصال بٌن المبدع والمارئ وحذروا من األخطاء 

والتحمل  ،3داء، وأكدوا دلة الضبط واأل2اإلمالبٌة، وولوع التصحٌؾ والتحرٌؾ
لعربٌة: ال نؤخذ على المكتوب بالمسموع وجاءت العبارة الشهٌرة فً الثمافة ا التؤكٌدو

أي البد من مراجعة المرآن بالسماع  المرآن عن مصحفً، وال العلم عن صحفً،
الشيخ، والعلم ال يعتمد فيه على الكتابة فقط بل أيضاً مبتابعة شيخ جييز هذا العلم  المباشر من

 المكتوب، وٌثبت صحته وٌوثمه وٌفسره لطالبه.
تصال فً الفكر اللؽوي عند المختصر الذي لدمناه لرصد عناصر اال وهذا

العرب ال ٌكفً لبٌان مفصل، بل هو مفتاح لعمل دراسات شاملة حول كل عنصر من 
فً كل عنصر من عناصر االتصال اللؽوي عند  ٌةهذه العناصر، وتمدٌم رسابل علم

 العرب.

                                                                                       
 واإلعالم والوصٌة وصٌػ التوثٌك

تحمٌك؛ الشٌخ دمحم حسٌن آل  ،على حدوث التصحٌؾ لحمزة األصفهانً التنبٌه: على سبٌل المثال: انظر .5
 م.0264 ؽداد،، بٌاسٌن

 على ذكر األسانٌد فً كل العلوم حتى لٌل بؤن العرب )أمة السند(. الحرص .4
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 والتوصٌات: النتائج

 : النتائج:أوالا 
العلمٌة ٌمكن إٌجازها البحث مجموعة من النتابج البحثٌة والتوصٌات  رصد

 فً النماط اآلتٌة:
االتصال  توضح البحث مفهوم االتصال كما ٌراه العلماء المعاصرون وبٌن آلٌا -

 ومولؾ االتصال.
ربط البحث بٌن تطور االتصال اإلنسانً بعامة واالتصال اللسانً على وجه  -

 خاص وجعل ذلن موطبا لمعرفة والع االتصال عند العرب.
فً الجاهلٌة وفجر  العربث والع االتصال وأهم مظاهره فً حٌاة رصد البح  -

 اإلسالم فٌما لبل مرحلة الفتوحات؛ الرتباطه بما جاء بعدها.
خالل  مننالش البحث فلسفة وجود عناصر االتصال اللسانً عند العرب  -

االتصال الحضاري الكبٌر الذي نشؤ مع الفتوحات اإلسالمٌة  عضرورات فرضها وال
اح العرب على أمم وشعوب كثٌرة ولكون العرب ٌحملون رسالة اإلسالم وانفت

 وٌرؼبون فً توصٌلها لتلن األمم.
بٌن البحث عناصر االتصال اللؽوي فً التراث العربً بداٌة من المرسل /  -

الشاعر/ الراوي / المبدع... مرورا بالرسالة ولناة االتصال وانتهاء بالمستمبل / 
وتمثل هذا التبٌٌن فً كشؾ المإلفات التً عالجت تلن العناصر  السامع / المتلمً...

 منذ بداٌة التؤلٌؾ العلمً عند العرب والتعرٌؾ بها.
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ا   التوصٌات: ثانٌا
 البحث بالممترحات العلمٌة اآلتٌة: ٌوصً

تمدٌم دراسات علمٌة مستملة حول كل عنصر من العناصر التً طرحها البحث  -
ا جدٌدة للبحث العلمً وٌمكن صٌاؼة محاورها فً على اعتبار أنها تفتح آفال

 الصٌاؼات التالٌة:
 تصالالحضاري بعد الفتوحات على عناصر اال االلتماءعمل دراسات عن تؤثٌر  -0

 اللسانً فً اللؽة العربٌة  وتطور آلٌاته
عمل دراسات عن المولؾ االتصالً فً التراث العربً وعاللة ذلن بالمماالت  -5

 الحالالبالؼٌة  فً ممتضى 
دراسات تتناول الرسالة اللؽوٌة من حٌث الشكل والمضمون والشروط فً  عمل -4

 التراث العربً وأهم أجناسها األدبٌة وأبرز أنواعها
دراسات تتناول شخصٌة المرسل وأدواته وفلسفته اللؽوٌة ومدرسته اللؽوٌة  عمل -3

 للمرسلٌن المحترفٌن بخاصة وبصورة لرٌبة من ذلن للمرسلٌن الهواة
أبحاث مستملة حول المارئ العربً وتؤثٌره فً اتجاهات التؤلٌؾ واإلبداع  راءإج -2

فً العصور السابمة وأنواع المراء الذٌن كتبت لهم رسابل مباشرة )رسابل / 
والمضاة  ماءكتب / آداب...( مثل الخلفاء والوزراء واألمراء والعل

 المراء الضمنٌٌن فً المجتمع. لنوؼٌرهم..وكذ
ث تعالج رجع الصدى واالرتداد العكسً للمإلفات اللؽوٌة لضٌة بؤبحا المٌام -6

النطالات الجؽرافٌة  فًالتؤثٌر والتؤثر بٌن المإلفٌن فً المدرسة الواحدة أو 
 عن اللؽة العربٌة. فةالمتماربة أو المتباعدة أو حتى بٌن لؽات أخرى مختل
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 والمراجع: المصادر
م(. كفاٌة المتحفظ و نهاٌة 0226بد هللا. )األجدابً، إبراهٌم أبو إسماعٌل بن ع ابن -0

 الهاللً. بؽداد: دار الشإون الثمافٌة. الرزاقالمتلفظ؛ تحمٌك عبد 
العزٌز  عبد م.(.تموٌم اللسان؛ تحمٌك0266الجوزي، أبوالفرج عبد الرحمن.)  ابن -5

 األعلى للشبون اإلسالمٌة. المجلسالماهرة:  مطر.

ه.(. تذكرة السامع والمتكلم فً آداب 0423هلل.) جماعة، دمحم بن إبراهٌم بن سعد  ابن -4
 آباد. حٌدردمحم هشام الندوي. الهند:  ٌكالعالم والمتعلم؛ تحم

زؼلول سالم. الماهرة:  ودمحمم(. عٌار العشر؛ تحمٌك طه الحاجري 0226طباطبا.)  ابن -3
 المكتبة التجارٌة.

 مكتبة: الماهرة. بعبدالتوا رمضان تحمٌك الشعر؛ فً لخطؤ ذما(. م0221.) ابنفارس -2
 الخانجً.

م(.أدب الكاتب؛ تحمٌك دمحم محًٌ الدٌن 0264لتٌبة، عبدهللا بن مسلم.)  ابن -6
 التجارٌة. المكتبة: ة. الماهر0ط.بدالحمٌدع

م.(. الشعر والشعراء؛ تحمٌك أحمد شاكر. 0266______________. ) -4
 المعارؾ.  دار: الماهرة.3ط

 لسان العرب. الماهرة: دار المعارؾ.ابن منظور، دمحم بن مكرم.) د.ت.(.  -2

م(. رسالة الصاهل والشاحج؛ 0223العالء المعري، أحمد بن عبدهللا بن سلٌمان. ) أبو -2
 المعارؾ. رتحمٌك  عابشة عبد الرحمن بنت الشاطا.  الماهرة: دا

 لتفاعلم(. االتصال اإلنسانً ودوره فً ا0224.) إبراهٌمعرلوب،   أبو -01
 ار مجدالوي للنشر والتوزٌع.. األردن د0االجتماعً.ط

م(. التنبٌه على حدوث التصحٌؾ ؛ تحمٌك الشٌخ 0264األصفهانً، حمزة بن عمارة. ) -00
 المعارؾ. مطبعة. بؽداد: 0دمحم حسٌن آل ٌاسٌن.ط

 م(. األؼانً. الماهرة: دار الكتب المصرٌة.0260أبو الفرج.)  األصفهانً، -05

 ٌك؛ تحممعانٌهتلفت ألفاظه واتفمت م(. ما اخ0224عبد الملن بن لرٌب.)  األصمعً، -04
 الفكر. دارماجد حسنً الذهبً. دمشك: 

م(.التنبٌهات على أؼالٌط الرواة؛ تحمٌك عبدالعزٌز 0264، علً بن حمزة.) البصري -03
 . الماهرة: دار المعارؾ.الراجكوتًالمٌمنً 

 هـ(. الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع تحمٌك؛ دمحم0305، الخطٌب.) البؽدادي -02
 الرسالة.  مإسسةعجاج الخطٌب.الماهرة: 

سعٌد حسن بحٌري.  ةم(. المدخل إلى علم اللؽة؛ ترجم5114، كارل دٌتر.) بونتنج -06
 المختار. مإسسةالماهرة: 

م(. اللؽة واالتصال فً الخـطاب متعدد المعانً؛ ترجمة 5114، ماجـدة حانة.) توماس -04
 : الدار المصرٌة اللبنانٌة.دمشك. ًماري شهرستان

م(. آٌات الفتح فً المرآن الكرٌم: دراسة داللٌة 5112هللا، رضوان منٌسً.)  جاب -02
 : دار النشر للجامعات. اهرةممارنة. الم

م(. مفهوم اللحن: دراسة فً المعرفة اللؽوٌة. مجلة 5112______________.) -02
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 . الماهرة: دار ؼرٌب3،ع00علوم اللؽة، مج 

لة االصطالحٌة ومستوٌات التطبٌك : الدالالفصحىم(.5112______________.) -51
 . الماهرة: مكتبة اآلداب25. مجلة فكر وإبداع، ع ياللؽو

 عبدم(. البٌان والتبٌٌن؛ تحمٌك 0221، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب.) الجاحظ -50
 المعارؾ. دارالسالم هارون. الماهرة: 

عناٌة  ؛المساجد م(. تحفة الراكع والساجد بؤحكام5113، أبو بكر بن زٌد. )الجراعً -55
 األولاؾ. رةصالح النهام وآخرون. الكوٌت: وزا

م.(.الوساطة بٌن المتنبً وخصومه؛ تحمٌك دمحم أبو 5112، عبد العزٌز. ) الجرجانً -54

 الفضل وعلى دمحم البجاوي. بٌروت: المكتبة العصرٌة.

م.(.طبمات فحول الشعراء؛ تحمٌك محمود 0243، دمحم بن سالم.)الجمحً -53
 .اسٌةالمدنً بالعب مكتبةة:شاكر.الماهر

الوثابك السٌاسٌة فً العهد النبوي والخالفة  عةم(. مجمو5112هللا، دمحم.)  حمٌد -52
 . بٌروت: دار النفابس.2الراشدة. ط

 م(.النظرٌة الخلمٌة عند أبً العالء ا لمعري. الماهرة: دار الوفاء. 0222خضر، سناء.)  -56

 روت: دار الكتب العلمٌة. م(. سر الفصاحة. ب0242ٌ، بن سنان.) الخفاجً -54
 الفالح. دارم(. األصوات اللؽوٌة، األردن، عمان: 0221دمحم على.)  الخولً، -52

م.(.المعٌد فً 5113هـ.) 220، عبد الباسط بن موسى بن دمحم بن إسماعٌل الدمشمً -52
 أدب المفٌد والمستفٌد؛ تحمٌك مروان العطٌة. الماهرة: مكتبة الثمافة الدٌنٌة.

اإلعالمٌة؛  دراساته(. نماذج االتصال فً ال0304وسفن، وٌندل.)  ماكوٌل و دٌنس، -41
 العلمٌة السعودٌة للؽات والترجمة. الجمعٌةأحمد المزٌنً  ـ الرٌاض:  مزةترجمة  ح

ه( المحدث الفاصل بٌن الراوي 0305، الماضً الحسن بن عبد الرحمن.) الرامهرمزي -40
 . كرالف دارعجاج الخطٌب. الماهرة:  دمحموالواعً؛ تحمٌك  

 دار. الماهرة: 5اإلعالم. ط رٌاتم.(.األسس العلمٌة لنظ0242، جٌهان أحمد.) رشتً -45
 الفكر العربً. 

م(. موجز تارٌخ علم اللؽة 0224هـ. /تشرٌن الثانً   0302، ر. هـ. )رجب  روبنز -44
 . 544فً الؽرب؛ ترجمة أحمد عوض. سلسلة عالم المعرفة، ع

رمضان عبد التواب.  كم(. لحن العوام؛ تحم0263ٌ، أبوبكر دمحم بن حسن.) الزبٌدي -43
 الخانجً. مكتبةالماهرة: 

م(. الفرق بٌن الضاد والظاء؛ تحمٌك 0224، أبو الماسم سعد بن علً بن دمحم.) الزنجانً -42
 األولاؾ. وزارةموسى بناي علوان العلٌلً.العراق: 

رق. بٌروت: نشر م(. كتابان فً الف0224أبو حاتم وثابت، بن أبً ثابت.)  السجستانً، -46
 حاتم صالح الضامن.

م(. نظرٌة الثمافة: مجموعة مماالت لكتاب ؼربٌٌن؛ 0224علً سٌد.) ٌولٌو  الصاوي، -44
 .554ترجمة. سلسلة عالم المعرفة ع 

 مطر. لعزٌزهـ.(. تثمٌؾ اللسان وتلمٌح الجنان؛ تحمٌك عبد ا0301، بن مكً.) الصملً -42

 ة.األعلى للشبون اإلسالمٌ المجلسالماهرة: 



    والمحدثٌن: ممدمة فً المعرفة اللؽوٌة عناصر االتصال فً الدرس اللسانً بٌن المدامى
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هـ.(. أدب الكتاب؛ تصحٌح 0430، أبو إسحاق إبراهٌم بن العباس بن دمحم.) الصولً -42
 مhttp://www.alwarraq.com (5104.)دمحم بهجة األثري. الماهرة. متاح على

 لحدٌثة.. الماهرة: األكادٌمٌة ا0م(. النص و الخطاب واالتصال. ط5112.) دمحم العبد، -31

. الماهرة: مكتبة 6م(. فصول فً فمه العربٌة. ط0222لتواب، رمضان.)  عبدا -30
 الخانجً. 

م(. ممدمة فتح الباري فً شرح البخاري. 0252أحمد بن علً بن حجر.) العسمالنً، -35
 الماهرة: المطبعة المٌمنٌة. 

وأبو الفضل.  يم(. كتاب الصناعٌٌن؛ تحمٌك البجاو0240، أبو هالل.) العسكري -34
 الماهرة: دار الفكر العربً.

م(. بالؼة الخطاب وعلم النص. سلسلة عالم المعرفة 0225، صالح.) أؼسطس فضل -33
 .063 ع

أبً العالء  دم(. فلسفة الدٌن والحٌاة عن5112، أحمد علً إبراهٌم. )الفالحً -32
 الشبون الثمافٌة.   دارالمعري.العراق: 

فً صناعة اإلنشا؛ شرح وتعلٌك م(. صبح األعشى 0224، أحمد بن علً. )الملمشندي -36
 الكتب العلمٌة. داردمحم حسٌن شمس الدٌن وأخرون. بٌروت: 

 م (. فالسفة العرب: أبو العالء المعري. بٌروت:  دار المشرق. 0222،  ٌوحنا.) لمبر -34

المنجً الكعبً.  تحمٌك؛ رورة(. ما ٌجوز للشاعر فً الض0240، المزاز.) المٌروانً -32
 التونسٌة. الدارتونس: 

 محًٌوآدابه؛ تحمٌك دمحم  لشعرم(. العمدة فً محاسن ا0222ابن رشٌك.)  المٌروانً، -32
 : المكتبة التجارٌة. الماهرةالدٌن عبدالحمٌد. 

فً اللؽة؛ تحمٌك  جد(. المنم0222النمل، أبو الحسٌن علً بن الحسن الهنابً. ) كراع -21
 عبدالمادر.  الماهرة: عالم الكتب. ضاحًأحمد مختار عمر و

 نم(. ما تلحن فٌه العامة؛ تحمٌك رمضا0225أبو الحسن علً بن حمزة. ) سابً،الك -20
 الخانجً. مكتبةعبدالتواب.  الماهرة: 

رؼد  أبو ؛المجٌد؛ تحمٌك رآنمعناه من الم اختلؾم(. ما اتفك لفظه و0222. )المبرد -25
 : وزارة األولاؾالكوٌت.سلٌماندمحم  أحمد

 إشرالاتخل إلى نظرٌة األدب. جدة: دار م(. مد5116، مراد عبد الرحمن. )مبرون -24
 .والتوزٌعللنشر 

 اآلداب. مكتبةم.(. علم لؽة النص: النظرٌة والتطبٌك. الماهرة: 5112، عزة شبل. )دمحم -23
. 5م( . بنٌة النص السرد من منظور النمد األدبً. ط0224الثمافً العربً.)  المركز -22

 العربً. الثمافًبٌروت: المركز 

م(. دراسة السمع والكالم: صوتٌات اللؽة من 5111عزٌز. ) ، سعد عبد المصلوح -26
 : عالم الكتب.هرة. الما0اإلنتاج إلى اإلدران. ط

م(. االتصال ونظرٌاته المعاصرة. 0222، حسن عماد و السٌد، لٌلى حسٌن.) مكاوي -24
 بٌروت: الدار المصرٌة اللبنانٌة.

من خالل اللزومٌات( والشر ) الخٌرم(. فلسفة المعري فً 5112، فٌروز. )الموسى -22
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 الثمافة. وزارةضمن مهرجان أبً العالء. سورٌا: 

دمحم محًٌ الدٌن عبد  تحمٌكاألمثال؛  مجمع.ت.( دالفضل أحمد بن دمحم. ) المٌدانً،أبو -22
 : دار المختار.الماهرةالحمٌد.

م(. األلفاظ الكتابٌة.الماهرة: المطبعة 0225، عبدالرحمن بن عٌسى. )الهمذانً -61
 الرحمانٌة. 

م.(. المضاٌا األساسٌة فً علم اللؽة؛ ترجمة سعٌد حسن 5114، كالوس. )هٌشن -60
 المختار. مإسسة. الماهرة: 0بحٌري. ط

م(. نظرٌات السرد الحدٌثة؛ ترجمة حٌاة جاسم دمحم. الكوٌت: 0222، مارتن.) والس -65

 المجلس األعلى للثمافة.

 
 

 


