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ساناالتصاللغة اإل لدى
تو سو إيدي

ومية ا اإلسالمية سبجامعة ال بنغ

ص امل
معرفة الدراسة ذه يدفت سا اال صال االّتِ وم مف سان اال لدى خدمةاللغات

ا أ ست ل اللغة وظيفة ألن ية. العر اللغة ارات م عليم عند وخاصة العام املجتمع
توصيل أو م للتفا وسيلة سلسلةفحسبمجرد لقة ا ا أ اللغة وظيفة بل ،

أن العبارة ذه من م ونف ي. سا اإل السلوك من جزء ا وأ املنتظم، ي سا اال شاط ال
و إجتماعيا. مخلوقا باعتباره ي سا اإل رغبة تحقق إنما تتماللغة ال الوسيلة

واملشاعر قائق وا ار واألف املعلومات، نقل أو تبدل ا حبواسط أخرى إ ة ج من
األطراف ميع قائق وا ار واألف املعلومات نفس توفر وكذلك املوحد م الف يتحقق

اإلتصال عملية م شمل .الذين

املقدمة
ع املساعدة العوامل من و ف عيد، وقت منذ حياتنا االتصال مية أ رت ظ

ا الفضل لھ عود و ا، ار وازد سانية اإل ياة ا ياستقرار سا اإل الفكر نمو ألك
االتصال أّن ن الباحث من الكث اعت وقد سانية، اإل ضارات وا األمم وتقدم وتطوره،
تقدم من أحرزتُھ وما ضارات، وا األمم ّ ُر مدى بھ ُيقاس الذي م امل املعيار عت

حي سان اإل ا استخدم ال واألساليب الوسائل عددت ولقد ار، معوازد للتواصل اتِھ
تجول ال س واألحاس واملشاعر ا، يحمل ال واآلراء ار، األف عن وللتعب ن، اآلخر

مثل ا استعان أخرى وسائل وجد املنطوقة، لمة ال استخدامھ إ فباإلضافة نفسھ،
كما ن، اآلخر مع والتواصل م للتفا ولغة وسيلة ا م جعل حيث واإلشارات؛ الرموز

ن.استخدم لآلخر ار أف من لديھ ما إليصال التوضيحية؛ والرسومات رائط وا الصور
سائر عن لينفردوا شر ال ب هللا ا اختص ال صائص ا من اللغة عد
يدل الذي الرمز استخدام ع القادر و وحده سان اال أن عليھ املتفق ومن مخلوقاتھ.

و  وعواطفھ. اره أف عن ع أو ي املعا جماعتھع أفراد بقية مع الفرد يتواصل ي ل
رموزًا ا ل وّاتخذت الزمن، ع ماعة ا ا عل عارفت اللغة ذه م. لّلتفا لغة إ يحتاج
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غ أو سم ا أجزاء من جزء أي عن تصدر لمة أو صورة ون ت قد والرموز خاصة،
ين أن الفرد ع يصعب اّل ار واألف املشاعر عض ناك وأن بصورةذلك. ه لغ ا قل

واللغة الكالم، أو ة الشفو اللغة ع املتعارفة اّللغة رموز خالل من مباشرة رة ظا
أو اإلشارة لغة ع زه ت اّللسان عنھ ز ال ما ر أخرى لغات ر تظ ناك و الكتابية،

ز تركَّ الدراسة ذه محور سم. ا االتِّ حركة وم مف سان اال لدى غات اللُّ صالحول
ة. اإلشار واللغة الكتابية، واللغة الكالم، أو ة الشفو اللغة إما ي، سا اال

اللغة وم مف األول: املبحث
ن ب خالف ع ، ل أو لغو ور املش ع ا وأصل الالم محذوفة ثالثية لمة اللغة

عن عوض ا ف والتاء ياء، أو واوا ونھ املحذوف، رف ا ن عي العرب ن الالملغو
مع ا ذلك ع تب ي أنھ الرأي ذا وضعف ُلْغَوٌة، ا أصل بأن جزم من م وم املحذوفة.

عنھ. واملعوض العوض ن من203ب اصطالحا املوضوع ذا إ نظروا فقد اللغة علماء أما
بإيجاز: نا ناول ن وسوف اآلخر، ق الفر مع أيضا وتتفق تختلف قد ة زاو

1(: ج ابن ف املرادعر تحديد العرب ن اللغو أسبق ان ج ابن الفتح أبا
عن قوم ل ا ع أصوات اللغة: حد أن ذكر عندما " لغة " بمصط
بوجھ العرب ن اللغو من القبول لقى قد ف التعر ذ أن بدو و م. أغراض

204عام.

س:)2 أن يم إبرا ف اعر من ن املحدث نظر وجھ يمثل للغة فھ عر لعرب،ان
اإلتصال الناس ا ستغل صوتية لرموز عر نظام : عنده اللغة أن

ببعض. م 205عض

ي)3 لواندوفس ف الوقت،:عر نفس واجتماعية سانية إ رة ظا اللغة أن
ن ب لإلتصال األساسية والوسيلة والتعامل، للفكر وأداة الرموز من نظام و

شر. ال 206ب

. أحمد طھ سلطانو محمد ابراھیم العفیفي، محاضرات في فقھ اللغة العربیة. مقرر كلیة اللغة العربیة بجامعة 203
.7م. ص 2010األزھر الشریف بالقاھرة. القاھرة:  دار اإلتحاد والتعاوني للطباعة، 

. عبد الفتاح البركاوي. مدخل الى علم اللغة الحدیث، مقرر كلیة اللغة العربیة بجامعة األزھر الشریف بالقاھرة، 204
.14م. ص. 2004/ھـ1424الطبعة الرابعة، 
.11. أبراھین أنیس. اللغة بین القومیة والعالمیة،. دار المعارف بمصر بدون سنة الطبعة.. ص 205
. 20ركاوي. ص . عبد الفتاح الب206
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و)4 : ساب إدوارد ف بوصفھعر االتصال ع ح صر نص ف التعر ذا
خالصة، سانية أ عنده فاللغة اللغة، استخدام من املرء يتوخاه الذي دف ال
نظام خالل من والرغبات واملشاعر ار األف توصيل دف س زة، غر ست ول

املجتمع. يختاره الرموز 207من

ا)5 أو ار األف إليصال ية من وسيلة اللغة : س و ف منعر النفعاالت
ذات عالمات أو واإليماءات، واألصوات، اصطالحية، عالمة استخدام خالل

ومة مف ي 208معا

ق طر عن واملشاعر ار األف ونقل االتصال، عملية ع يدل ف التعر ذا ل و
ا. معنا م يف وعالمات ومالمح وأصوات تلكاشارات اللغة أن ع يتفق اد ي إذن

أداة فات شر.التعر ال أفراد ن ب االتصال

ي سا اال صال االّتِ وم مف ي: الثا املبحث
إ ء ضم ع يدل واحد أصل م والالَّ والصاد والواو "وصل"، من لغة: صال االّتِ

وصال. بھ ووصلتھ علقھ، ح أن209ء و: و وصل من صنا مصدر صال واالّتِ
الكفوي سي ا مو بن أيوب البقاء أبو قال كما ك، مش حد ء ألجزاء ون ي

ة. اللغو والفروق ات املصط م 210م

قليل وجد و ن، ي لغر ي سا اإل صال االّتِ وم ملف االصطالحية فات عر التَّ ومعظم
لّالتصال ية العر فات اّلتعر علممن كتابھ ر جو الدين صالح عند ا بي ومن ي سا اإل

ا خالل ستطيع عملية و: ي سا اإل اإلتصال بأن مجاالتھ، اتھ، نظر يمھ، مفا صال االّتِ
أو إحساس أو جاه اّتِ أو فكرة زئية ا أو امة التَّ املشاركة من حالة إ يصال أن طرفان

أبو خليل صا وعرفھ ن. مع لعمل املجتمعاتتحف واإلعالم االتصال إصبع
املعلومات تحمل ما، رسالة بنقل ص َّ ال ا يقوم ديناميكية عملية بأنھ: املعاصرة،

م.2004. رشدي أحمد طعیمة، المھارات اللغویة: مستویاتھا، تدریسھا، صعوباتھا. القاھرة: دار الفكر العربي، 207
.151ص 

.152. المرجع السابق. ص208
. القاھرة: عبد السالم محمد ھارونتحقیق وضبط:-معجم مقاییس اللغة.أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا. 209

115ص. 6م. ج: 1972ھـ . 1392لفكر.  دار ا
لجامعة اإلسالمیة، غزة (رسالة الماجستیر)، بااالتصال الصامت وتأثیره في اآلخرین، فاطمة عرفات الحلو. 210

غزة، بموديحمد العمفضیلة الدكتور / ولید ، تحت إشراف عمادة الدراسات العلیا كلیة أصول الدین قسم التفسیر و علوم القرآن
.3م. ص. 2008ھـ . 1429،فلسطین
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ما، ظرف الرموز، ق طر عن ما، دف ل ن اآلخر إ املشاعر أو ات جا االّتِ أو أواآلراء
ش. شو من ا ض ع قد عما ظر النَّ 211غض

األخر  فات املعلومات،والتعر نقل أو تبدل ا بواسط تتم ال الوسيلة بأنھ: ى
توفر وكذلك املوحد م الف تيحقق ح أخرى إ ة ج من واملشاعر قائق وا ار واألف
رى و اإلتصال. عملية م شمل الذين األطراف ميع قائق وا ار واألف املعلومات نفس

األف تبادل عملية و اإلتصال أن النفس ديثعلماء ا ق طر عن واملعلومات واآلراء ار
واإلشارات. 212والكتابة

ار األف نقل مستمرة تبادلية عملية و ي سا اإل صال االّتِ ف عر يمكن إذن
ق طر باستخدام ا ا مستو اختالف ع أك أو ن ص ن ب واملعلومات واملشاعر

م. التفا يحقق بما واإلشارات والكتابة ديث ا

ياملبحث سا اإل االتصال ناحية من اللغة أنواع الثالث:
التعب أدوات م أ و اللغة استخدام من ومكنھ العقل سان اإل هللا منح وقد

القدرة أساس ما والعقل سان لإل العص از ا إن القول مكن و شر. ال ن ب م والتفا
ع والتعب الرموز تبادل ع تقوم وال الناس ن ب ذهاالتصالية عتمد و الذات. ن

الرموز عد و رسوم. أو غام أ أو ألفاظ أو صور ار واألف ي املعا تجسيد ع االتصال
الوضوح. إ الغموض مجال من ات املدر نقل ع ا وأقدر الرموز أنواع أر ة 213اللغو

االتصال: أنواع من ن نوع ناك أن لنا يت تقدم ما ع ناء و
ا االتصال الكتابة)األول: ولغة الكالم لغة ) للفظي

املجتمعات تطورت عندما ي سا اإل م التفا اللغة استخدام بدأ
أفراد ا عند يلتقي محددة معان إ ترمز لمات صياغة ع قادرة وأصبحت
دخل و م. مشاعر عن والتعب م عالقا تنظيم ا دالل ع عتمدون و املجتمع،

التقسيم: ذا ضمن

. المرجع السابق211
إشراف علمي محمود أحمد عبد الفتاح، اإلتصال اللفظي /. مجموعة خبراء المجموعة العربیة للتدریب والنشر212

.15م. ص 2012لقاھرة: المجموعة العربیة للتدریب والنشر. ا-1وغیر اللفظي، طبعة 
.37. المرجع السابق. ص 213
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الكالم)1
الكالم.أ عرف

حقيقة و حيث من الكالم إ ينظر أنھ ف التعر ذا ع نالحظ
عند فھ عر يختلف الفالسفة عند والكالم السامع. أمام واقعة ة لغو
الفالسفة من الصفا إخوان وعند املفيد، اللفظ النحاة عند الكالم النحاة،

يَ  َنَطَق من مشتق املنطق أن املنطق. و منالنطق فعل والنطق ُنْطًقا، ْنِطُق
اللفظي والنطق ولفظي. فكري نوعان: الفعل ذا و سانية. اإل النفس أفعال
أن وذلك معقول، ي روحا أمر الفكري والنطق محسوس، ي جسما أمر و
اللسان من ر تظ و اء، ا ل مسموعة أصوات و إنما اللفظي النطق

امل ا وتمر سد، ا من عضو و منالذي أعضاء ال اآلذان من سامع
أخرى. 214أجساد

وسيلة و الكالم بأن ساب إدوارد ي األمر العاِلم عند ف والتعر
ار األف تبادل من تمكنھ فيھ، ة ز غر وغ سان، باإل خاصة م التفا
التغليب وجھ ع اصطالحية صوتية رموز بوساطة والرغائب والوجدانات

أعضاء ا تصدر الداخلوالتعميم، من ا خالل واء ال باندفاع اراديا، النطق
ارج. ا وسيلة215ا ع سب عند اللغة علم الكالم ف عر ذا و

ة. الشفو باللغة أيضا س و ة، ز غر غ م التفا
والكالم.ب اللغة

وا أدر قد ية العر علماء من القدماء أن النص ذا ضوء ع ن ب ون
اللغة ن ب فرق ناك أبوأن بھ صرح قد نا ج ابن إليھ أشار ما إن والكالم.

غ البيان يقع فقد قائل: قال فإن ذكر: حيث فارس، بن أحمد ن س ا
إن لھ: ِقيل ن. ب فقد لغتھ شرط ع بكالمھ م أف من ل ألن ي، العر للسان
السامع م يف ح نفسھ عن عرب قد ية العر لغة غ لم املت أن د تر كنت

عمر  لھ ات وحر بإشارات يدل قد األبكم ألن البيان مراتب أخس ذا ف اده
بليغا. أو نا ب س أن عن فضال لما، مت س ال ثم مراده ذه216أك إن

ظاظا، اللسان واإلنسان مدخل الى معرفة اللغة. دمسق: دار القلم. وبیروت: الدار الشامیة. الطبعة الثانیة، . حسن 214
.29-28م.  ص 1990-ھـ 1410

.31. المرجع السابق، ص 215
، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة. بیروت لبنان: دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى.أبو الحسین أحمد بن فارس. 216

.19م.  ص 1997-ھـ 1418
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ع ذا و اللغة، شرط ع ان إذا إال م يف ال الكالم أن صرح قد العبارة
التطبي بمثابة و اذ آخر، ش والكالم اللغة وعندأن ا. ل العم ق

الكالم من ل طبيعة نا مب ذكر حيث حسن تمام لنا صوره و ن املحدث
معاي واللغة سلوك والكالم العمل، ذا حدود واللغة عمل الكالم أن واللغة،

حركة والكالم شاط، ال ذا قواعد واللغة شاط والكالم السلوك، ذا
بالس يحس والكالم ركة، ا ذه نظام واللغةواللغة كتابة والبصر نطقا مع

الكالم. بالتأمل م 217تف

اللغة، إجتماعيا عمال أيضا ون ي قد الكالم أن حسان تمام يقول وقد
مع يتفق و و ماعة، ا أفراد ن ب لإلتصال وسيلة ستخدمھ ن ح وذلك

بولر ي أملا كالميBuhlerالعالم حدث األول ن: قسم غ الكالم قسم الذي
ألنھ اإلجتما ي والثا فردي واألول الكالمي، شاط أو بالكالم عامل ي والثا

الكالمية. العملية تتم ح فرد من أك اك اش ط 218ش

الكالم.ج وظيفة
الكالم ألن واحدة، مركبة إجابة ح أو سيطة، إجابة ناك أن يبدو ال

ص وقد واملناسبات. املواقف مختلف عديدة وظائف ي:يؤدي مالينوفس رح
شطة األ سلسلة حلقة بدور تقوم البدائية ا استخدام اللغة أن
من وسيلة ف ي سا اإل السلوك من جزءا ا باعتبار املتألفة سانية اإل
سمعھ الذي الكالم نوع ذلك األمثلة ومن للتأمل، أداة ست ول الفعل وسائل

عليك خذ " األثاث: نقل عمال كما219من افعل ذلك،أو إ وما منك... أطلب
املبذول، شري ال د وا سدية ا شطة باأل بالتحكم الكالم يقوم حيث

اليداي قال كما التنظيمية الوظيفة عHallhday.(220(وس وذلك
ال ن املتلق ع التأث ستخدم حيث املحاضرات القاء عند وظيفتھ عكس

شافي اإلك الوظيفة س و م، أفعال "ع عبارة اليداي ا ص و ة
ابالغك د ار ء لدي " عبارة البيانية الوظيفة أو ،" السباب عن ي أخ
يتجاذب الذي ديث ا نوع و و الوادي التواصل األخرى والوظيفة ." بھ

. الكتابة ھنا لیست سوى رموز الكالم217
.29- 28. مدخل الى علم اللغة الحدیث. ص 218
.172م.  ص 9901. ھدسون، علم اللغة اإلجتماعي. ترجمة: محمود عیاد. القاھرة: عالم الكتب، الطبعة الثانیة 219
.153ص . المھارات اللغویة: مستویاتھا، تدریسھا، صعوباتھا، 220
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من ذلك وغ ي. مالينوفس أطلق كما والتواصل للتعارف أطرافھ الناس
اآلخرى. الوظائف

الكتابة)2
الكتابة.أ عرف

العرب لسان إ يراجع والذي والتنظيم، والشد مع ا لغة فالكتابة
واملع واإليجاب. واإللزام القضاء ة، ر ا ع اإلتفاق مع ع يدل

ألن ضروري أمر مع وا فالشد املتنوعة، الدالالت ذه يجمع االصطال
والصياغة املحكمة، بالصياغة إال تقوم ال نالكتابة ب جمع ا ذا حد

سان اإل رغبة فيتمثل ة ر ا مع أما ببعض. ا عض ا ل ط ور لمات ال
املع وأما س. وأحاس ومشاعر ار أف من بداخلھ ما ر لتحر نفسھ القائمة

دا شا عت و ا صاح تلزم ة املكتو لمة فال اإللزام يتمثل الذي الثالث
نفسھ. ع قطعھ ما 221ع

ست املنطوقةل للفظة ة مساو النص" " ة املكتو اللغة اللفظة
إذا ن. الت ا ا نفس لمة ال انت ولو لم" الت أو التحدث " املحكية اللغة

و شاء. اإل صناعة ع بألدباء اص االصطالح الكتابة وتطلق
فيعتق منجما عليھ يدفع مال ع وعبده ن ب عقد ع اء الفق اصطالح

يمكن222بأدائھ. خطي، يل عن عبارة الكتابة أن اآلخر ف والتعر
عملية ا أ : بمع سمعية، طبيعة ذات ال اللغة ألصوات بالبصر إدراكھ
روف. ا ال الرموز من مجموعة ق طر عن ي، مر إ املسموع ل تحو

والكتاب األصل، و بالداللة تقوم ال املسموعة إالفاللغة ست ل ة
اللغة. ذه ل فن223يال كتاب املدخل ذا املناسب ف التعر وأن

رسم بالكتابة: يقصد أن ي الظف ملحمد تنميتھ ووسائل اللغوي االتصال

. محمد صالح الشنطي. فن التحریر العربي ضوابطھ وأنماطھ. المملكة العربیة السعودیة: دار األندلوس، الطبعة 221
.19م. ص 2006-ھـ 1427السابعة. 

م. 9391-ھــ 1358. محمد طاھر بن عبد القادر الكردي المكي، تاریخ الخط العربي وأدابھ، الطبعة الھاللي، 222
.7ص. 

. الكتابة العربیة، بدون مكان الطبعة و سنتھا.أ.د / عبد الرحیم الكردي، د/ أحمد محمد عطــا. 223
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م وف ا عل التعرف للقارئ سمح بحيث ، وا ل ش ا وكتاب روف ا
ا. ومضام ا 224مدلول

الكتابة.ب وظائف
أن املعروف والمن مقدس، فعل القديم العالم حضاراة الكتابة

ن بوظيفت ا لقيام نظرا بة، والر ام اإلح من الة اليوم ح تحظي تزال
ما: إحدا ن: ت أساس

والفكر)1 والثقا الدي اث ال ذلك (بما املعر ن التخز وظيفة
وتوصيلھ بنقلھ القيام ان ام مع والعل والتار انواألسطوري م من

عصر). إ عصر ومن جيل إ جيل ومن آخر إ
البصري،)2 املجال إ السم املجال من اللغة نقل السياقية وظيفة

اإلصلية. ا سياق مل وا لمات ال أغوار س 225والسماح

الكتابة.ج مية أ
أو)1 سماعأ ن اآلخر ار ألف نقال ون ت فقد متعددة ا مصادر الكتابة

أو حال وصف أو معلومات ترجمة أو أقوال ذيب أو للفكر، ترجمة
لة م ي اإلمال وللرسم القراءة. عد ي تأ مرحلة بالتا و حدث
اإلمالئية والكتابة املعلومات، لتلك حافظ ل ألنھ ذلك، عالية

ع اخ قة عماطر وشمجل جم لي متحضرة أطوار سان اإل ا
العصور مر ع سان اإل إن انية. وامل الزمنية املسافات ليكسر نفسھ

ال اإلنجازات وأن عصر، إ عصر من تتفاوت وإنجازات تراث لھ
ا درسو العلماء فإن ء ا م بقي وإن زالت، كتابة أو رسمأ ل

ما تجوا واست دقيقة الكتابةدراسة أما األمم. تلك تراث من تحمل
ي، سا اإل للفكر قيقي ا ل ال ف والرسومات الفنية والرموز
تمون اآلثار وعلماء ن والباحث ن املؤرخ من أ كث أن نجد نا ومن
األمم، تلك ار ألف ل ا أل خاصة والكتابة شات ر وا بالنقوش

. محمد رجب نجار، سعد عبد العزیز مصلوح، أحمد إبراھیم الھواري. الكتابة العربیة مھارتھا وفنونھا. كویت: 224
.15م. ص 2001-ھـ 1422مكتبة دار العروبة. 

.16رتھا وفنونھا. ص . الكتابة العربیة مھا225
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ا ألف وترجمة م حال لسان القوم فمنوكتابة م. منجزا ل و م ر
م وفنو م علوم ع عرفنا السابقة األمم لسان الكتابة نرى نا

والالحق. السابق األمم ضة سر فالكتابة م، ومعتقدا م 226وكت

حاجاتھ)2 و الفرد، لدى النفسية اجة ا إلشباع وسيلة الكتابة
فعندم ولذلك بطبعھ، اجتما سان فاإل ه، غ يمسكلإلتصال

وسيلة ا أ كما لنفسھ، ال ه لغ ا يكت فإنھ ما فكرة ليكتب بالقلم
فكرة سان اإل يكتب ما عند وخاصة ة الفكر سان اإل حاجة إلشباع

ذلك. إ احتاج لما ا ليعاود ا خ و ا ل أن د 227ير

ففي)3 اإلخرى، ارات امل جميع تتطلب ا إ حيث اللغة فنون جماع
للمست يمكن مھ،الكالم يف لم ء عن سألھ و لم املت يوقف أن مع

الكالم أن اخرى ناحية و والتكرار. اإلعادة منھ يطلب أن مكن و
ات وحر الوجھ ات عب و اإلشارات استخدام محتواه م ف ع ساعد
الكتابة وأما اره، وإظ املع إيضاح ع ساعد مما ذلك وغ سم ا

توجد ال ا خاصة ارات م ا أخرى.فل لغوي فن 228أي

اللفظ غ االتصال ي: الثا
اللفظ.1 غ االتصال وم مف

أو ات عب و اإلشارات فيھ ستخدم الذي االتصال من النوع ذلك بھ قصد و
وتحمل الباطن العقل من عة نا و و معينة، ملعان رموز ا ل و سم ا أعضاء ات حر

يتحدث قد فمثال لفظيا، ا ال شر لم ي يكذبمعا أن املمكن ومن مرئ أحد معك
ق طر عن كشفھ مكن و اذب و و تف سم ا ات وحر الوجھ عب ولكن بالكالم
م الف عظيم أو األذن مسك أو األنف حك أو العيون ات حر مثل سم ا حركة مراقبة

ذلك وغ لسة ا قة طر أو بالشعر اللعب ا229أو كب دورا اإلشارة تؤدي ما ا وكث .
الكالما مكملة أو الشف َ التعب تدعم وقد اإلحساس توصيل أو الفكرة نقل يجابيا

م. 0112-ھـ 1143. فخر خلیل النجار.األساس الفنیة للكتابة والتعبیر. عمان: دار الصفاء، الطبعة اإلولى، 226
.42- 41ص 

. ماھر شعبان عبد الباري. الكتابة الوظیفیة واإلبداعیة المجاالت، المھارات، األنشطة، والتقویم. عمان: دار 227
.36ھـ.  ص 1431–م 2010لى المسیرة، الطبعة األو

.37- 36. نفس المرجع. ص 228
.16م.  ص 2010. 12. مستور سالم أبوتالت، أسرار لغة الجسم. اإلسكنداریة: مطبعة سامي229
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باللفظ اإلشارة نت اق فإذا متحركة لفتة أو منظورة لغة واإلشارة لھ. مناقضة أو اللفظي
عظيما. ا تأث أثرت املالئم ا موضع

الدراس ذه بمثل تمام باإل العرب علمائنا من العديد قام موقد ل ان و ات،
وتحديده دراستھ خاالل من رة للظا العميق ادراكھ احظ ا مثل ا أور من السبق
اإلشارة طرائق عن ن ب و البيان باب ن" ي والت "البيان التواصل أو البيان لوسائل

ا لدور230ولغا فطن قد صائص" "ا كتابھ ج وابن امللوك" "أخالق والتاج ،
سم ا العمدة"اإلشارة صاحب " كتابھ رشيق ابن مثل البالغة وعلماء الكالم، ية

م. وغ زي الش اق ا أن231وكذلك ن املحدث ن اللغو ن الباحث لدى املعروف ومن
الرموز حيات دراسة ضرورة إ األنظار لفظ األول الفضل صاحب و سوسور

ال ذا مولد يتصور الذي و أنھ بل لھاملجتمعات، يكتب لم الذي الدرس من ضرب
اذ محاضراتھ، سوسور ذكره فيما ولعل القرن، ذا من نيات ست ابتداء من إال النمو
ياة ا رحاب الرموز حيات دراسة لھ موضوعا يتخذ علما تصور أن مكننا و يقول:

ا علم من التا و اإلجتما النفس علم من جزءا العلم ذا صبح و لنفساإلجتماعية،
) السميولوجية" "علم اإلشارات) (علم عليھ نطلق ونحن وعندماSemiologi.(232العام،

ال أش من ل ش م وأ أقوى عن ديث ا صدد ون ن سم ا لغة عن نتحدث
ديث. ا يبادلنا من ار أف بقراءة لنا سمح ا أل ة مث اللغة ذه ف الناس، ن ب األتصال

ومص خاصة ة اسكندار مجتمع أساسيةو كمادة وتدرس، عتمد سم ا لغة عموما رى
ا اإلملام يجب ال ارات امل من أسا شرط أصبحت كما د، واملعا امعات ا ف

ائن الز من د املز لكسب ن التأم ات وشر والبنوك اإلستخبارات مثل املؤسسات عض
التا و اإليجابية ار األف لبعث م ار أف يدور ما م.ومعرفة ثق 233لكسب

اللفظ.2 غ اإلتصال أنواع
غ اللغة ع عتمد ال اللغوي االتصال أنواع ل التقسيم ذا ضمن دخل و

ا: م اللفظيھ،
املعقدة او سيطة ال اإلشارات مجموعة من ون تت و العامة: اإلشارات لغة األول:
ا عل يتفق ال و . اللسان لغة مصاحبة بدون ه غ لإلتصال سان اال ا ستخدم ال

.57م. ص 0052\ھـ1426.أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، بیروت: المكتبة العصریة، 230
.11.أسرار لغة الجسم. ص 231
. ھادي نھر، علم اللغة اإلجتماعي عند العرب. بغداد: ساعدة الجامعة المستنصریة على طبعھ، الطبعة األولى. 232

.144م. ص 1988-ھـ 1408
.12. أسرار لغة الجسم. ص233
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عن للتعب ا حرك و اليم اليد ع أصا رفع ذلك مثل لمات، ال محل لتحل ن مع مجتمع
ورفع بالتوفيق، أمثلةالتم ناك و املرور. إليقاف الكف سط مع اليم يده الشرطة

مثل وذلك املجتمع. ثقافات معظم العامة اإلشارات من النوع ذا ل ة وا ة كث
ثقافية اختالفات ناك و . " ال " أو " "بنعم اجابة ع للداللة الرأس حركة استخدام

ذي من ل ل املستخدمة الرأس إيماءات اأنواع (أورو مثل الثقافات فبعض ن، املعن ن
" عم " ع للداللة األسفل إ األع من ركة ا ستخدم املتحدة) والوالية ية الغر
املتوسط) األبيض البحرى شر مثل ) األخرى الثقافات أما سيا. إندون بلدنا وكذالك

. األع ا األسفل من ركة ا ستخدم ا234ف حركة ستخدم نما منب األع ا لرأس
" أو الرفض ع م أقطار مختلف العرب من م وغ الفلسط أو السوري أو العرا

." 235ال

أو معان ا ننقل ال ات ر ا جميع وتتضمن اإليضاحية: اإلشارة لغة ي: والثا
تتمثل ا أ كما ا. تصاح ما غالبا ا أل املنطوقة، الرسالة مع للستكمال مشاعر

و ذا قول" و معھ كتاب إ املدرس ش عندما ذلك مثال األشياء إ اإلشارة ات حر
ن، املع العمل أداء كيفية العمال ألحد املالحظ يو عندما أو عليكم" املقرر الكتاب

كذا. باملكينة ا ا م األسطوانة ضع لھ: قول 236و

الغر  حركة و الضابطة: األشارة لغة اإلتصالوالثالث: وضبط رقابة ا م ض
اإلستمرار ع املرسل ع املستقبل قبل من املوافقة يفيد بما الرأس ز ف ، الشف

الطلبة قيام أو اث، اإلك عدم يفيد بما املتحدث عن ن الع نظرات عاد ا أو ديث، ا
املحاضرة. اء ا الرغبة ع يدل األرض ع اإلقدام 237بحك

ا لغة ع: منوالرا العديد ناك ف ن، الطرف ن ب العاطفية الة وا املودة عن إلشارة
الغضب. أو السرور أو از، اإلسم أو الكره أو ب ا عن ع ال ات ر فإحمرار238ا

م نف العبوس أو سام واإلب خوفھ، أو صاحبھ ل ما خالل من ندرك إصفراره أو الوجھ
وغضبھ، حزنھ أو ص ال ورضا سعادة ما عم يدل ن اجب ا ن ب ما وتقطيب

.213م.  ص 0199. ھدسون، ترجمة محمود عیاد، علم اللغة اإلجتماعي. القاھرة: عالم الكتب، طبعة الثانیة، 234
.154اللغة اإلجتماعي عند العرب. ص . علم235
236 .pdf.أنواع االتصال والعوامل المؤثرة فیھ/.ksu.edu.sa/72395/Arabic/DocLibhttp://faculty
. المرجع السابق.237
. المرجع السابق.238
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ع ن والشفت ن العين فتح مع ن اجب ا ورفع از، اإلشم ع يدل ن شفت وزم الغضب.
لسان. من أف حال رب قيل فقد ذا ول اإلستغراب، أو شة 239الد

ا ونمارس الصغار منذ ا نتعلم ال ات ر ا و سم، ا تكيف حركة امس: وا
شعور بدون قة باملنديل.بطر الوجھ تجفيف أو الرأس أو األنف كحك 240ة

اإلشارة.3 لغة وظيفة
ا: م ة، كث تطبيقات التواصلية القدرة ذه استخدام أمكن وقد

أو)1 سم ا ا يب ال الرسائل استخدام ق طر عن النف العالج ا توظيف
. َ اَملر عند العاطفة ل املشا لتحديد لد ا

ا)2 شاد الذياإلس االنفعال ان إذا وما كذبھ، أو لم املت صدق مدى تحديد
االنفعال مع يطابق واقعية صادقة حالة عن ع والذي سم ا أعضاء يرسلھ

الوجھ. ات عب مثل أخرى بوسائل عنھ ع أي ص ال يحاول الذي
أو)3 سم ا ق طر عن ات خ من سان اإل سبھ يك ما أن ا العلماء أشار وقد

يملكا سان لإل لد ا أو سم ا أن ذلك معظمنا. يتصور مما بكث م أ لد
ء ال مادة ملعرفة يأة امل ية العص واأللياف االستقبال نقاط من ن املالي

ا. وغ والوخز واأللم رارت وا بالضغط 241واإلحساس

اإلخرن. 4 مع اإلجتماع أثناء سد ا أو اإلشارة لغة 242أسرار

اجعل)1 لكالوجھ: دائمة عادة سام االب واجعل ات، بالتعب حافال مشرقا ك وج
تكمل ا أل أعداء أي عنك وتبعد األصدقاء لك تجلب الصة ا سامة اإلب ألن
من نا واحذر أمامك. بمن ترحيبك عن ع صادق بإحساس الوجھ ات عب

ع أيضا واحرص إحراجك، ع عمل و تضرك قد ال الصفراء سامة أناإلب
ألخر. ن ح من أسنانك ر تظ

تومي)2 عندما مغلقة عك أصا واجعل أفراط، بدون ولكن ا، مع كن اإليماءات:
قدميك. يك ش أو ذراعك ث وتجنب ذقنك، مستوى أسفل ديك و

.31. أسرار لغة الجسم، ص 239
240.pdf.أنواع االتصال والعوامل المؤثرة فیھ/.ksu.edu.sa/72395/Arabic/DocLibhttp://faculty
.331م. ص 2002-ھـ 1422. أحمد مختار عمر أنا واللغة والمجتمع. القاھرة: عالم الكتب. الطبعة األولى، 241
. آالن وبربارا بیز. المرجع األكید في لغة الجسد، حقوق ترجمة العربیة. المملكة العربیة السعودیة: مكتبة جریر. 242
.149. وانظر أیضا أسرار لغة الجسم. ص 379م. ص 2008الطبعة األولى
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الرأس)3 وإمالة لم، تت عندما مرات ثالث بالرأس اإليماء استخدام الرأس: حركة
باستمر  ألع ذقنك وجعل ، تص ار.عندما

شعر)4 الذي بالقدر ن اآلخر مع ن بالع االتصال ع حافظ ن: بالع االتصال
ينظر من فإن ثقافيا، محظورا ن لآلخر النظر يكن لم فما باالرتياح، ميع ا

الينظرون. ممن أك مصداقية سبون يك ن لآلخر
تتحدث.)5 وأنت منتصبا وكن ستمع، وأنت لألمام مل سم: ا وضع
صية)6 ال ،املساحة باالرتياح شعر تجعلك اآلخر الطرف من مسافة ع قف :

ثانية. مرة لألمام أنت تحظ فال لف ل و تحرك وإذا
وخفية.)7 رقيقة قة بطر ن اآلخر جسد لغة بمحاكة قم املحاكة:

سد.5 ا لغة مية أ
ة.)1 الضرور ارات امل احدى سد ا لغة

ع ن األخر مع التعامل ارات م إ ُينظر اان يتمتع إضافية ة م ا أ
ا ا توصيل املتحدث د ير الرسالة أية أنھ األبحاث ت أث وقد ص. ال

لغة تنقل نما ب فقط، املع نصف بنقل املنطق ع الكالم ينقل ن األخر
. البا املع املتحدث سد ا

النفس)2 تنمية
مع التواصل من ا س تك ال املزايا أفضل من سد ا مساعدكلغة و ن األخر

نھ. تحس ع والعمل فعاليتھ تقييم ثم ومن األداء، ك أسلو إ باه اإلن ع
الفصل. والتعلم التعليم القيام خاصة اللغة ذا ستطيع أن ونرجو

اء)3 الذ بثمة وثيقا ارتباطا ترتبط ا وتفس سد ا لغة م ف ع القدرة إن
ع تبعث ال إالشعوري ينظرون ممن اص األ عض ناك و اب. اإل

ون ت ال مية األ من ا نفس الدرجة تحتل ا أ ع العمل محيط السمة ذه
سبة تحرز ساء ال أن عرف أن شة الد يث وال . العق اء والذ ة الفكر القدرة

الرجال. ا يحقق ال النبة عن الشعوري اء الذ 243أع

. بیتر كلیتون، لغة الجسد مدلول حركات الجسد وكیفیة التعامل معھا. غزة: المكتبة المركزیة، دار الفاروق  ص 243
8 -14.
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اتمة ا
عند وخاصة العام املجتمع خدمة ة اللغو مية أ عن االستفادة علينا ب ي
أو م للتفا وسيلة مجرد ا أ ست ل اللغة وظيفة ألن ية. العر اللغة ارات م عليم
جزء ا وأ املنتظم، ي سا اال شاط ال سلسلة لقة ا ا أ اللغة وظيفة بل توصيل،

من م ونف ي. سا اإل السلوك باعتبارهمن ي سا اإل رغبة تحقق إنما اللغة أن العبارة ذه
و إجتماعيا. ارمخلوقا واألف املعلومات، نقل أو تبدل ا بواسط تتم ال الوسيلة

نفس توفر وكذلك املوحد م الف تيحقق ح أخرى إ ة ج من واملشاعر قائق وا
ش الذين األطراف ميع قائق وا ار واألف اإلتصالاملعلومات عملية م تماممل اال .

من اإلشارة أو سدية ا ولغة الكتابة، لغة الكالم، لغة ان سواء اللغات بوظيفة
و وارات ا امل ال ا إطار اللغة ة ملعا منا ا كث ساعد ال الوسائل أفضل

أ ألنھ املدخل ذا يختار فالباحث املكتوب. والتعب القراءة و املدخلاملحادثات م
وخاصة ، والنف اإلجتما اللغة علم مادة نا دراس بصداد املناسبة ة اللغو الوظيفة
داخل الدراسة ميدان ا تنفيذ ليمكن ن للمدرس ة اللغو ارت امل عليم الستخدام
ولكن ا، غ مع ساوي ال خاص تطبيق ا ل مية واأل الوظيفة اللغة ل ل م. لطال الفصل

الل املوافق...تلك وهللا املجتمع. أفراد ن ب اإلتصال وسائل استخدام ا بي العالقة غات
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