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 الملخص:

األنشطة ّل إذ تتخذ ج، الحياة العلمية أم العمليةل سواء من خال، للتكنولوجيا الحديثة تأثير واضح وكبير على الباحثين اليوم
وهو ما ، الذي أصبحت بموجبه ثقافة جديدة في هذا العصر، لها للتطور والبحوث والدراسات من التقنيات التكنولوجية منطلقا

األدب  حيث دخلت إلى منظومتنا األدبية واللغوية مصطلحات جديدة فرضها عصر التكنولوجيا السيما، الثقافة الرقمية :بعرف 
، ست الشعر والنثر على السواءأي الوسائط التكنولوجية التي م، الذي يعد إنتاج النص األدبي عبر توظيف تقنية اآللة الرقمي

 هذا يأتي مقالنا لمقاربة مفهوم األدب الرقمي وآلياته.ل ولتوضيح ك

 األدب الرقمي. – الوسيط الرقمي – الثقافة الرقمية – األدب – اآللة والتكنولوجيا : الكلمات المفتاحية

 الملخص باللغة األجنبية :

Nowadays, there is a new phrase appearing in language research. It is the concept of “Digital Culture”. 

This recognizes the researchers’ fondness in the production and manipulation of information by 

computer and computer networks. The computer influenced every work and activity; researches and 

studies are all influenced by numerical techniques and technology which succeeded in imposing itself 

in all literary spaces and languages. Actually, other concepts have been imposed by technology 

“Digital Culture and Writing”, for instance, is used in the production of prose and poetry. 
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ر بالطابع ـق األمـواء تعلـس، التي أثمرت عينة من المتغيرات التحدياتتواجه الدراسات العالمية والمحلية العديد من 

، إبداع األدبل ي مجاـف دةـمفاهيم جديسمحت هذه المتغيرات بظهور  حيث؛ أم بالطابع المضموني للدراسة وموضوعها، الشكلي

االستمرار في عالم التطور التكنولوجي والوسائط اآللية وبالتالي مواكبة العصر واحترام  الذي يسعى إلى تحقيق هدف البقاء و

 أولوياته.

 

لمعرفة وإدراك أسرار وتقنيات  الذي يدفعنا كرها وطواعيةو )القرية الصغيرة( العولمةإذ نعيش اليوم في عصر 

على حقيقة هذا التطور العلمي   جازما  دليال اإلنترنتإن اتخذنا من  فقد ال نبتعد كثيرال، ولوجي الهائومضامين هذا التطور التكن

د شهد العالم فق، و معروفـا هـ( كم ةـة العالميـالشبكة العنكبوتيالعالمي بوصفها األداة التي جعلت من العالم قرية كونية صغيرة ) 

التي دفعت ، بالثورة الصناعية  رفـوثقافية....عبر ما ع، سياسية، اجتماعية اقتصادية؛ تحوالت جذرية مست مختلف الميادين

غير أن ذلك كان ؛  العالمل معظم دو نت الثورة الصناعية من تغطيةحيث تمك، التطور والتكنولوجيا اتخاذ طريقها نحول بالدو

لكن ثمة محاوالت ، را مقارنة بالعالم الغربي المتقدمـأخرا كبيـنجد تـالعالم العربي سل صصنا الحديث عن دوفإن خ، بنسب متفاوتة

 والسير نحو التقدم التكنولوجي.، العصر التقنيجدية لمواكبة 



لعصر ا اتـاهم تقنيـمدى يمكن أن تس إلى أيالتالي: ل طرح التساؤل وبناءا على هذا تتبلور إشكالية الدراسة من خال

؛ وما دور تقنية اآللة في بروز الوافد الجديد على الساحة األدبية العربية؟ األدب العربيل التكنولوجي في تحسين وتطوير وتفعي

 ؟وما مفهوم األدب الرقمي؟ األدب الرقمي

 

لى رف عـباإلضافة إلى ضرورة التع، إلى إبراز أثر ودور استخدام تقنية اآللة مع األدب هذه المداخلةل نهدف من خال

رواية شات روا ـرب اعتبـاحثين العـعلما أن معظم الب، لهذه التقنية المعاصرةل دون االستخدام األمثل التي تحول أهم العراقي

، الساحة األدبية العربية يـة فـإبداعي أدبي ذات أهميل فرواية شات عم، رواية رقمية عربيةل أومحمد سناجلة  للروائي األردني

برواية الموسومة ؛ ي الكتابة الروائيةـف -بعضـكما اعتبره ال -لهذا النمط الجديد والغريب، لعالم العربيولها أسبقية في الظهور با

 . المعروف لدى الغرب األدب الرقميالتي تنبثق من الواقعية الرقمية و

 

ة لهذا الطرح بداية من ـا ذات أهميـيقتضي هذا توضيح بعض المصطلحات الجديدة والمبهمة والمتداخلة فيما بينها والتي نراهو  

ل االصطالح فيه محك جدل ذي ال يزاـالمتعلقة بهذا النتاج الجديد الل، والتواصل من مصطلح التفاعل األدب والنص الرقمي وك

عصر التقنية ؛ عصرا جديدا هو عصر اإلنترنت والسرعة الفائقة؛ م في القرن الواحد والعشرينإذ نشهد اليو، بين الباحثين والنقاد

البشر على ّل فهي لغة فصيحة يفهمها كل، دا للتواصـلوبا جديـأس لغة األرقامحيث تعد ؛ عصر التكنولوجيا الرقمية، المعلوماتية

المنظومة ل مصطلح جديد دخ ألدب الرقميفا، ة عالميةارت لغـألنها فرضت نفسها وص؛ لغة الكالممن ل اختالف لغاتهم أفض

 األدبفمن الضروري أن نعرج على مفهوم ، من التقنية الرقمية رقميرا وـعرا أم نثـواء شـس أدباألدبية يتكون أساسا من شقين: 

 فله سبق الظهور في الساحة األدبية للعالم العربي.، الرقميةأن نلحق له صفة ل قب

هو علم  »علم األدب«اللغوي "ملكة تعصم من كانت فيه عما يشينه . الظرف ج آداب. ول من حيث األص األدبيعني 

ر عنها باألسلوب ـمولَّدات الفكر البشري المعبل مجم :وكتابة. واألدب بالمعنى الحصري في كالم العرب لفظال حترز به من الخلي

الذي يتأدب به األديب  :ث أن " األَدبـمعنى آخر حي لكما يحم،  1تطلق على العلوم والمعارف عموما" ]اآلداب[ول. الفني الجمي

للصنيع يدعى إليه ل ومنه قي، دعاءـاألَدب الل وأص، وينهاهم عن المقابح، ألنَّه يأدب الناس إلى المحامد  سمي أدبا، من الناس

رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على  ):ى أن" )األدبـيط علـوجاء أيضا معنى األدب في معجم الوس،  2الناس: مدعاة ومأْدبة " 

 -من النَّظم والنَّثر.ول الجمي -كأدب الكاتب. و، يـكأدب القاض، جملة ما ينبغي لذى الصناعة أو الفن أن يتمسك به -ما ينبغي . و 

 . 3"  اإلنساني من ضروب المعرفة ل ما أنتجه العقل ك

فرز  يـيقتضكما أنه العلم الذي ، األخالق الحميدةة صفل األدب يحم معنىوعليه فإن هذه المعاجم تجمع على كون 

سليم من  الذي ال يتحقق إال إن كان األسلوب، لاألدب أسلوب فني جمي ألن، الكالم لفظا ومعنا قد يرد فيلحن  وتصحيح أي

 اللبس.

 

أنه " تفسير الحياة واستخراج معانيها. ومن الواضح أن استخراج معاني الحياة والتعبير عنها إنما  األدبيصطلح على 

روف الخارجية وال ـألن الحياة بمعناها الواسع ال تسيطر عليها الحقائق الخارجية وال الظ، يرجعان إلى ما لإلنسان من قوة عاطفة

ه اإلرادة وهي التي تحدد ـي توجـوهي التل طف هي التي تحركنا إلى العموالعوا، التفكير العقلي بقدر ما تسيطر عليها العواطف



يبين لنا الهدف من الكتابة عن  -دي ـبالمفهوم التقلي -الصادر عن عاطفة صادقة ، والبليغل ألن الكالم الجمي، 4مجرى الحياة" 

 فيه.القارئ تجاهها وتؤثر ل والتي تفع، الواسعل المكتسية ثوب الخيا، األفكار المتعددة

 

فهو الكالم  الشعرفأما ، نثرو شعرفهو نوعان : ، اإلنسان والحياة، الوجود، بالذاتية في النظرة إلى الطبيعة األدبيتميز 

بأجزاء متفقة في ل " الكالم البليغ المبني على االستعارة واألوصاف المفص      على أنه  ابن خلدونوقد عرفه ، الموزون المقفى

ل ز أساسا على الخياـعر يرتكـولم يذكر ابن خلدون أن الش 5بيت منه بغرضه ومقصده عما قبله" ل كل المستق، الوزن والروي

كالم غير مقيد بوزن  النثرين يعد ـفي حل.. والغز، الوصف، المديح، الفخر، الهجاء، كالرثاء؛ ونجد لألدب أغراض عدة، العاطفي

والذي ، ب مرتبة أسمى من الكالم العاديـة ليكتسـية جميلفهو الكالم الذي صيغ بفن؛ وال بقافية ألنهما من خصوصيات الشعر

 المسرحية...، المقالة، الرواية، ةـالقص، الةـالرس، إذ نجد به فنون عدة : كالخطابةل، يهدف أساسا إلى التواص

 

ر فبمجيء عص، خاصة في عصر البالغة والشعر، اإلرث الحضاري والتراث األدبي البالغي للعرب -شعرا ونثرا   األدبيعد 

واالرتقاء ، ذا الكون الالمتناهيةـالستقاء أسرار ه؛ تسارع العلماء باختالف تخصصاتهم نحو البحث العلمي، العلوم في القرن العشرين

التي انكب عليها العالم بالبحث األدب  ومـبعلرف ـوهو ما يع؛ فقد كان لألدب نصيب وافر في ذلك، بمكتشفاتهم العلمية واألدبية

، من التاريخ والجغرافيال اآلداب حديثا كل فتمث ،راتـالعروض والخط والمحاض ،النحو، الصرف، للغةا ل:والدراسة والتي تشم

 والفلسفة...

تجاه  الذاتيةويتميز بالنظرة ، الشعر والنثرمن ل إذ يضم ك، تفسير الحياة واستخراج معانيهاهو  اصطالحاإذن األدب 

، خاصة ومتعالية ةـذات كيفية ـ" إن األدب فعالية إبداعي وعليه، للعربواألدب إرث حضاري وبطاقة هوية ، ما يشوبهل الكون وك

يعبر عن اإلنسان في  ألنه؛ فهو من أرقى الفنون التي عرفها العالم، 6 " إلعادة إنتاج الوجود البشري بصورة جذرية وشاملة

 إنسانيته.

 

 ]رقما ورقَّم -رقم[ل " فالرقم من أص، بيليست بالجديدة على المعجم والقاموس العر رقمي" "في حين فإن لفظة أو كلمة 

ي أو البرود.الختم ج ـن الوشـمص. ضرب مخطط م ]الرقم[بينه وأعجمه بوضع النقط والحركات وغير ذلك... :الكتاب–كتب. 

ل " ويذكر معجم الوسيط ذات المعنى بالتفصي،  7"  الخ۳و۲و۱هي عالمات األعداد المعروفة »:األرقام الهندية«أرقام ورقوم. 

باغ ترابية أو شمعية لتلوين ـن أَصـ)في الرسم والتصوير(: إصبع كأَصابع الطباشير مصنوعة م -الخطُّ الغليظ...و)الرقم)

، ه عالمة نشير بها إلى أعداد معينةـط وإنـتم والخـفالرقم هو الخ،  8 "المصورات والرسوم على الورق الخشن )مج(: ج مراقم

 . على اإلصبعل كما يد

 

 مع العلم أن العدد مكون من مجموع أرقام.، باإلصبع وعالمة لمقدار عدد ماالرقم خط إذن 
 

- DICTIONARY ANGLISH زيـيــجلـوس االنـــامـي القـه ورد فـد أنـنج ـلطلح األصـــالمصودة إلى ـــبالع     

 DICTIONARY READER’Sمن مصطلحي ل معنى كDigital و Numerical  9   ،عدد مركب من ل فهو كل فأما األو



فكال وعليه  .بالعددل والتواص، وأما الثاني فيعني: رمز وعالمة دالة عن العدد . كما له معنى اإلصبع، 9ى ـإل 0الرقم 

 )number(مباشرة بالعدد  قـيتعل، تركـى مشـمعنل يحمفي القاموس االنجليزي  01 )Numericalو   Digital( المصطلحين

 . وتوظيفه 9)، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1،(0رقام المعروفة المكون من األ

كما ورد ،  المرتبط مباشرة بتوظيف األصابعل يرجع إلى الفع تعني في القاموس الفرنسي 'الروس' مايلي:  Digital 00كما نجد أن:  

: "   في القاموس الفرنسي إلى Numériqueيعود مصطلح  و  . ذلك في المعجم الوسيط والقاموس االنجليزي المشار إليهما أعاله

 . 13 قيم من طرف األعداد اـكم،  أعداد معينةل ويتمحور حو، nombre " 12 -العدد 

والذي  nombre ةـلها دالل Numériqueو Digital منل فك، نجد في كال التعريفين اتفاق في معنى المصطلحوعليه 

 عدد.يعني في اللغة العربية 

حالة  اهرة أوـالتعبير العددي عن ظ؛ هو العدد Numériqueو Digital "رقمي" لمصطلح هنا أن المعنى األصليوالخالصة 

في الكشف عن محتوى أو مقدار  14األعداد أو البيانات أو الرموز" ل ما تستخدم فيه األرقام لتمثيل فالرقمي صفة لك، " معينة

 معين.

 text / texte numériqueي ـوهو ترجمة للمصطلح الغرب ،طغى على ساحتنا األدبية مصطلح النص الرقمي

Digital  الذي  يـالرقمباللغتين الفرنسية واالنجليزية على الترتيب. لكن لو تصفحنا هذه الترجمة واستقصينا دالالتها نجد أن

، طلح داللة خاصةـمصل ـولك، Digitalو Numberبينما في اللغة االنجليزية  Le chiffreيقابله في اللغة الفرنسية  "رقم"جذره 

ولكن لو ، ية على الترتيبـهذا إن انطلقنا من المصطلح المترجم المعتمد )رقمي( من اللغة العربية إلى اللغتين االنجليزية والفرنس

 Digitalل ى المصطلح األصـالرجوع إلـك بـوذل، والذي يبدو أقرب إليه من الصحة، نتخذ االتجاه المعاكس في الترجمة

نجد كال من ، ونعيد الترجمة إلى اللغة العربية -المذكور أعاله –اللغتين االنجليزية والفرنسية على الترتيب ب numériqueو

 nombre.عدد ؛ يعني numériqueو Digitalالمصطلحين 

 

ن وحيث من األرقام التسعة مضاف إليها الصفر نك، من الرقمل مع العلم أن: الرقم ال يعني العدد ألن العدد أكبر وأشم

 أعدادا.

 

العرب  انـلسي ـاء فـحيث: ج، هذا يدفعنا مرة ثانية للعودة إلى القاموس والمعجم العربي لكشف ومعرفة معنى العدد

؛ أو كثرت قلت، الجماعة والعدة أيضا:، العدة مصدر كالعد : لوقي، وكذلك العدة، والجمع أعداد، ومبلغه مقدار ما يعد :العدد"

-الدراهم وغيرها)د " )عدـيط نجـم الوسـوفي المعج 15أي جماعة كتب" ، وأنفذت عدة كتب، نساءوعدة ٍل رأيت عدة رجال: تقو

من جراء هذه العملية ل والحاص، اءهـهنا عبارة عن مقدار معين لشيء تم إحص فالعدد 16وعدة: حسبها وأحصاها " ، وتعداد، عدا 

 الحسابية هو العدد.



ن الجذر " ـم يـرقمتم ترجمتهما على أساس أنه  Numériqueو Digitalلكن المالحظ أن المصطلحين ، هذا من جهة

يم الكتاب. ورقم الكتاب ـ: تعجرقيمـرقم والتـال *مـرق*"  -كما أسلفنا الذكر –" و الرقم في لسان العرب توضيح الشيء وبيانه رقم

رقم في معجم الوسيط على " ـالل ويد 17أي بينت حروفه بعالماتها من التنقيط." ، يرقمه رقما: أعجمه وبينه. وكتاب مرقوم

 .  18للتعبير عن أحد األعداد البسيطة" ل .... و)في علم الحساب(: هو الرمز المستعم العالمة

أن  معنى مشترك هول التعريفات والمعاني الواردة في القواميس والمعاجم السالفة الذكر اتفاق حول من خالالمالحظ و 

رقم. فكان ـوهذا األخير له معنى العدد ال ال nombre / numbre بما له صلة ل تعني ك Numériqueو Digitalمن ل ك

ق البحث ـي حـوهذا ليس منصفا ف، حيث استخدم مصطلح الرقم للتعريف بالعدد ،المفروض أن نسمي األشياء بمسمياتها

النص الي يكون لدينا ـهو العددي بالتل والترجمة. وإذا قلنا بهذا سنكون وجها لوجه أمام مصطلح جديد أقرب إلى المصطلح األص

الغوص في غمار الدراسات ـل قب، ة أوالـجمطلحاتنا المترـولندقق في مص، للبحثل لنفتح مجا؟ . ولما الالعددي واألدب العددي

 ما هو جديد.ل فالتحكم في المصطلح هو بداية لوعي وفهم ك، الجديدة

 :littérature numérique:  األدب الرقمي

زي والواقعي لدى ـي والرمـوالرومانس يكيـد األدب الكالسـحيث نج، عرف العالم آدابا عديدة منذ القدم وعند مختلف األمم

واألندلسي.. وصوال إلى ، يـوالعباس، واألموي، ونجد األدب الجاهلي، الغرب وذلك بحسب االتجاهات والمذاهب المعروفة آنذاك

رتبط بالظروف المحيطة والمذهب المتبنى ـا مـد معظمهـذه اآلداب نجـفإن تتبعنا تاريخ ه، األدب الحديث والمعاصر عند العرب

ّل والتقنية الرقمية التي مست ك، ر التكنولوجياـي عصـا فـن حاليـونح، فتكون التسمية نسبة لذلك، العصر الذي نشأت فيهو

، والذي اكتسى حلَّة أدبية ثابتة فيه، باألدب الرقميرف ـفالتقاء األدب بالتقنية الرقمية نتج عنه ما يع؛ بما فيها األدب، المجاالت

 ل.نحو التقدم والتطور المتواص، المتسارعة والمستمرة دورتهاـب، رـا العصـا تكنولوجيـفيهتحكم ـوأخرى تقنية متغيرة ت

 

بح النص ـنص ليصـد للـالذي سمح بميالد مفهوم جدي، أساسا في تشكيله على وسيط التكنولوجيا النص الرقمييعتمد 

إذ يرتبط   91" ه تتحقق من حيويته وال اكتمالهالرقمي" نسيجا من العالمات التي ال تجعله يخضع لوضع قائم وثابت. وإنما نصيت

، الصورة، الصوت، ةـة كاللغـعيات ذهنيـكشاشة الحاسوب ووض؛  بوضعيات مادية "زهور كرام"أو كما تحددها ،  بمستويات

التقنية الرقمية التي توفرها ، بالحركية الدائمة بهذا المفهوم جملة من العالمات المتغيرة والمتَّسمة أساسا فالنص الرقمياأللوان...

ل الذي يحدثه العم لالتفاعفالدراسات الحديثة والمعاصرة ترتكز على ل؛ وهذا يؤدي بالضرورة إلى التفاع، الحاسوب وتحديدا

الفعلي ل الرسالة والتواصل استقبال على فعـل دلي لالتفاعلكون ؛ دون هذا الشرطل هذا العمل إذ ال يكتم، األدبي الفني لدى المتلقي

 .  02 التواصلية       يةفي العمل

، الجماعة رادـين أفـكما أنه ظاهرة استجابة بل، وهو من أساسيات التواص بين األفراد.ل المتبادل أساس الفعل إذن التفاع

، وقد واكب األدب ذلك بما شهده من بحوث مستمرة، الجاد في شتى حقولهال نتيجة العم فقد شهدت العلوم المعرفية تطورا ضخما

ا يحمالن دالالت متباينة بحسب ـنفسه لكنهمل وهذان المصطلحان يتفرعان من األص، لاالتصاو لالتواصكان لها الدور الكبير في 

 الذي وضعا فيه.ل المجا

 



المشترك  مـق الفهـمع ضرورة تحقي، واآلراء بين أفراد الجماعة مزدوج للمعلومات واألفكارل وتبادل عملية نقل االتصا

 .09ل؟"وـلماذا يقل؟ لمن يقول؟ ماذا يقول؟ بالعبارات التالية: من يقو لاالتصاعملية ل( بينهم. فقد " لخص )السوي

ة المستهدفة من خاللها يحتوي على مضمون الرسالة مع تحديد الفئل: وماذا يقو، سالة أو الباعث للرل متعلقة بالمرس ل:فمن يقو

ا وخصوصياتها التي ـيلها ميزاتهـتفاصـل تركز على الفئة المقصودة بكل: قطاع الصحة... لمن يقول أو عما، كطالب الجامعة

. بهذا االتصاليةبمعنى الهدف والغاية من هذه العملية ل: كفئة الشباب لكن ذووا الحاجات الخاصة. لماذا يقو؛ تميزها عن غيرها

على فهم مادتها أي على ل ويتوقف فهم عملية االتصال، " التي تتقارب كثيرا مع عملية التواص لاالتصاعملية ل" سويلخص "ال

وعليه فإن األساس في العملية االتصالية هي  22أو صورة" ،فهم الرسالة من حيث محتواها وأهدافها وهي تتكون من فكرة أو أفكار

ففي هذه الحالة ، وحتى إن اتضحت الرسالة، م لشيء مبهمـتم فهـفال ي، الرسالة أوال لكن لتحقيق ذلك لبد من وضوح، فهم الرسالة

 يجمعهما لتتم العملية االتصالية بنجاح.، هـإليـل والمرسـل ين المرسـيفترض وجود قاسم مشترك ب

 

نجاحها  روطـأهم شل فإن صوغها يشك تصالية العنصر أو الركن األساسي من العملية االل إذا كانت الرسالة تشك "إذن 

در ما تؤدي وظيفة ـ..والرسالة ليست نصا مجردا ولكنها أيضا موضوعا وبقدر ما تملك الرسالة من عناصر الجدة واألصالة بق

ة لموضوع ونص مشفر وإذا ـا حاملـة لكونهـفطريقة صوغ الرسالة ذو أهمية بالغ 23العملية االتصالية" ل خالل ذات فعالية أفض

 إليه من فك الشفرات تتحقق بذلك العملية االتصالية.ل مكن المرست

 

ل ددة حوـرة متجـنظ "دي سوسور"أفرزت البحوث والدراسات اللسانية الحديثة سيما المتعلقة بأفكار الباحث اللساني 

ة أو نسقا من العالمات ـة بنيـللغهذه ال وتمث، النظام اللغويل على معرفة مدى تأدية دورها ووظيفتها في التبليغ داخل والعم، اللغة

فهي بنية وأداة ، المجتمعات البشريةـل ة داخـة معينـؤدي وظيفـمعجمية( التي ت -تركيبية –صرفية  -ذات خصائص شكلية )صوتية

 معل التواصل فقد ظهرت دراسات في مجا، تعمليهاـبين مسل في الوقت ذاته. وبما أن الوظيفة األساسية للغة هي إتاحة التواص

 -والمتعلقة أساسا باالتصاالت عن بعد ، ى اتصاالت جيدةـعلل وـعيا للحصـس 1948 كلود شانون" "عالم االتصاالت األمريكي 

بعدما ، وذلك بالواليات المتحدة األمريكية "ويفر"" و لشنونـل " المتعلقة بنظرية التواصل حيث تم نشر أولى األعما –البرقية 

 نسق من العالمات الموظفة.ل ف عن ميزات كـسمحت بالكش التيل أنساق التواصل أُنجزت أبحاث حو

تم ويدرس أصغر ـتطاع أن يهـحيث اس؛ تغيير مسار الدراسات اللسانية رومان جاكبسوناستطاع عالم اللغة واللساني الروسي 

فحدد "جاكبسون" ، لام والتقابـوم النظـث مفهـمن حي "،ويقوم بتحليله وفق مبادئ "سوسور -المستوى الصوتي –مستويات اللغة 

اللساني ل كما تطرق إلى تحديد عناصر التواص، ومفهوم الوظيفة المهيمنة، ووظائفه الستة، اللساني بأركانه الستةل أساس التواص

الرسالة واختيار المرجع ل الذي يقوم بإرساـل ة التواصـالذي يعتبر الطرف األساسي في عملي sender ل:المرسالستة وهي: 

، لمضمون الرسالةل وتحديدا المستقبل، ة التواصـالطرف اآلخر في عملي sent to إليه:ل المرسو، والرامزةل وقناة االتصا

والتي ، وهي مجموعة من المعلومات المقننة والمتفق عليها message الة:ـفالرس، من عدمهل ويتعين لنا من خالله نجاح التواص

أي البيئة  référenceالمرجع:ثم ، إلى مرجع عام ومشتركل والتي تحي، زةـامالرـل إليه عبر قناة تنقل إلى المرسل يرسلها المرس

وهي عبارة  means of communicationل:قناة االتصاو، إليهل والمرسل ن المرسـدث عـذي يتحـاب والـالتي يضمها الخط



 زة:ـالراموأخيرا ، ريبصل هو تواص، الضوء على شاشة الحاسوب، إليهل والمرسل رف المرسـن طـتعملة مـعن وسيلة مس

code وى ومضمون الرسالة.ـلمحتـل حام 

 الرسالة والخطاب األدبي إذن هو خطاب لغوي تواصلي.ل إليه مستقبل منجز الكالم والمرسل إذن: المرس

وتقنيات  المعلوماتل ادـتبل اـي مجـلما له من أهمية ف، من المفاهيم الرئيسية المتداولة في العصر المعاصرل يعد مفهوم التواصو

بجعلها ، ي أبحاثه على دراسة األناـز فـ" على هذا حينما ركهابرماسوقد أكد "، وكذا اعتبارها نظرية علمية مستقلة بذاتها، تبليغها

السوسيولوجي )علم االجتماع( حينما رفض  ورـن منظـمـل "هابرماس" مسألة التواصل فقد تناو، رمزي مع الغيرل حصيلة تفاع

؛ باعتباره فعال اجتماعيا، التواصلي ضمن الجماعةـل ى الفعـالغائي )غاية( حيث تبنل رسطي لمفهوم الفعالتصور الفلسفي األ

فاستند "هابرماس" إلى ما قام به ، ثم التفاهمل دف إلى تحقيق التفاعـيهـل( التواصل )حوار يضم أطراف متعددة( ال فعال ذاتيا )فاع

من ل بضم آراء ك التواصليل الفعفدعم نظريته في ، ة والمعنى بالسياقـط اللغـين ربـح، اللغويةل "أوستين" في نظريته األفعا

كما استفاد "هابرماس" خاصة من ، بالتالي تتحقق العملية التواصلية، لتتم العملية الحوارية دون ضغط، إليهال أوستين وسور

 القات الذاتية بين المتحاورين.الع،التعبير، المتمثلة في: اللغة؛ ةـالكالمية في تعين وظائف للتداوليل األفعا

 

ة ـوينبني التفاهم هذا على اللغة بالدرج، على التفاهم بين األفراد ضمن العملية التواصلية التواصليل الفعيرتكز و 

التواصلي تكمن في البحث في كيفية ل فإن شروط الفع وعليه، المجتمعل مهم لفهم العالقات التواصلية داخل فهي عام، األولى

ل وإال فسيفقد الفع، راهـغط واإلكـفالتفاهم ال يتم بالض، وعدم تأثير طرف على آخر، التفاهم مع الغير باالتفاق معهول التواص

ه تلقى معارضة شديدة ـغير أن، عبر االتفاقل كامل إلى تواصل " هو الوصوهابرماس" إن هدف، التواصلي صفته في الحوار

وليس ، هو االختالف والنزاع، رهـفي كون جوهر اإلبداع والتطور في نظ "جون فرنسوا ليوطارمن طرف الفيلسوف الفرنسي "
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