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ل من حيث هذا املوضوع يف دراسة التواصتتحدد ٔابعاد    

حد ٔاقطاب املتصوفة ممثال يف ابن أ املفهوم و العنارص عند 

  .عريب، حماوال الكشف عن خصوصية وحقيقة هذه العنارص

هو متعارف عليه يف  وكوهنا ٔايضا عنارص خمتلفة عام     

، فهـي تواصل )إالنسان مع ٔاخيه إالنسان( التواصل إالنيس 

  . تواصل ميتافزييقي.. من نوع آخر

�~ تأيت هذه ا}راسة لتعاجل ٔامهية اكتشاف ّرس و        

وفق ) ُمًخاِطب وُمخاَطب(منطية إالحتاد بني طريف التواصل 

 .ما يقتضيه مذهب ابن عريب يف وحدة الوجود

 

: ésuméR 
Cette étude consiste à examiner la 

communication du point de vue chez 

l’un des précurseurs du sophisme , 

Ibn El– Arabi , et ce en essayant de 

détecter ses particularités. 

Nous nous intéresserons à la 

dimension métaphysique de la 

communication cette étude vise à 

traiter de l'importance de 

l'exploration d'une union typique 

entre  les deux protagonistes  de  la 

communication  (le locuteur et son 

interlocuteur) selon la doctrine d’Ibn 

arabi.  
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
موضوع التواصل من املوضوعات اليت ٔاوالها البحث اللساين احلديث أالمهية البالغة     

طبيعته،وكيفية حدوثه، واالٓليات اليت يعمتدها يف معلية إالبالغ  ٕاىلسعيا منه  الوصول 
الباث، املتلقي الرسا� ، اللغة والسـياقات :فاكن من قضا�ه أالساسـية اليت تناولها �}راسة 

   .ا�تلفة
بتواصل  وتركز ٔاكرث ا}راسات اللسانية عىل التواصل الطبيعي، سواء ما تعلق      

ٔام ما تعلق �ملتلقي مع نصوص شفوية،بطريق مبارشة نطقية  إالنسان مع ٔاخيه إالنسان
ٕاال ٔان الفكر إالنساين يفيد¨ بوجود نوع من التواصل ميد خيوطه ٕاىل املعرفة . مكتوبة

تواصل ا�ات إالنسانية مع ا�ات ة، تواصل ل»ات احلارضة مع ا�ات الغائبة، و امليتافزييقي
ٓ ٕاللهية با مر مل تتناو¬ أ تواصل الطبيعي، وهو يف اعتقاد¨ ليات خمتلفة عن آليات ال ا

 .ا}راسات اللسانية وأالدبية احلديثة 
ئة ذات ٕان هذا النوع أالخري جنده عند فئة  املتصوفة  مبختلف طوائفها، هذه الف 

µمتداد الواسع  يف العامل،وذات اخلصوصيات املشرتكة يف اخلطاب الروحاين، وميكن ٔان 
وا¶متع إالساليم من ا¶متعات .نطلق عىل هذا النوع من التواصل ،التواصل امليتافزييقي 

فهذه تيجانية، وت« قادرية ،وأالخرى رحامنية وغريها  الصوفيةالطوائف  االيت تعددت فهي
 ، حىت غدت ظاهرة  عابرة للقارات ، واشـهترت هذه الطوائف بشطحات  انتقدت كثري

وومست مرة �الحنراف، ومرة �لقبورية، ؤاخرى �لزندقة ٔالهنا مافتئت تأيت بتفسريات 
ؤافعال تعبدية، ٔادت هبم ٕاىل الÆدي يف حتريف بعض الثوابت العقدية مما جعل علامء ا}ين 

واالٓرسة يف كثري من ,هو لغهتا الراقية واملوحية  الطائفةيف هذه  ينكروهنا ،ٕاال ٔان املثري
أالحيان ،واملتسرت بلبوس الكشف وإاللهام املنحدرة ٕالينا يف نتاج وافر حتيطه ها� تشـبه 

  .القداسة عند املريدين
يكون ٕاال �لتواصل الفعال، ا�ي يشمل مجيع أالفراد بغض النظر  ٕان هذا التأثري ال       

: ٔاغنياء، ٔاو اجلنس/فقراء: غري متعلمني، ٔاو µجÆعي/متعلمون: توامه ا}رايسعن مسـ 
هنار، ٔامام هذه الرضورة ال جيد أالفراد /ليل: ٔاجنيب، ٔاو الزمن/ٔاصيل: ٔانىث، ٔاو املوطن/ذكر
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حاجة بعض :" ٔالجل قضاء حاجاهتم ٔالن ) الكتابة/اللفظ(وسـي� راقية يعمتدوهنا ٕاال اللغة 
  )1(".وÝبتة ال تزايلهم... فة الزمة يف طبائعهمالناس ٕاىل بعض ص

من حيث يه وجود مطلق الزمة احلضور مع إالنسان، ويف ذ~ طابعها :" ؤالهنا     
، بل رمبا ٔامه موجود عىل إالطالق، لكوهنا خاصية إالنسان من ßة وترجامنه )2("الكوين

فلكهم بعثوا  وال رسوال ٔابمكَ  ٔان بعث هللا نبيامن ßة ٔاخرى، لهذا ما ثبت يف âرخي الكون 
  )3(...".وما ٔارسلنا من رسول ٕاال بلسان قومه ليبني هلموما ٔارسلنا من رسول ٕاال بلسان قومه ليبني هلموما ٔارسلنا من رسول ٕاال بلسان قومه ليبني هلموما ٔارسلنا من رسول ٕاال بلسان قومه ليبني هلم:" بألسـنة ٔاقواDم، قال تعاىل

فٕاذا ما انعدمت اللغة اليت يتوسل هبا إالنسان لقضاء لك يشء، وهبا حييا ٔالهنا كام يقول    
ياة وفقد التواصل، ، انعدمت �ة احل  )4("بيت الوجود ويف بيهتا يقمي إالنسان" ::::هيدجرهيدجرهيدجرهيدجر

  .ا�ي يبقى رضورة تفوق لك الرضورات
مفا هذا اجلزء اللك ا�ي . فالتواصل متشابك لك التشابك بني ما هو لفظي وغر لفظي   

ٕانه احلياة ٔاو قل دليلها، فال حياة من غري  !يسعى لتحرير لك اللك ا�ي هو التواصل؟
  .تواصل وال هو من دوهنا

العاطفة، الفكر، الهلوسة، الرغبة، احلاجة، وهذه لكها ال قمية لها التواصل نتاج اخليال،  
وال ٔاثر ٕاال به، فالتواصل دائرة مسـمترة احلركة تأخذ لتعطي وتعطي لتأخذ مرة Ýنية وÝلثة 

  )*(.صعودا ونزوال، ذها� وٕا��، يو} ليعيش مث ميوت ليحيا... ورابعة
ثقافة، حركة، تأمل، مش، ٔانفاس، دموع،  نص، رواية، سرية ذاتية، âرخي،: التواصل-   

؟ هو لك هذه وغريها كثري، هو فوقنا وحتتنا ، مينا¨ ويرسا¨، يو} فينا ...توجعات، ٔامل
  ومنا وبنا حييا، أو قل هو حنن وحنن هو، هو الفاعل واملفعول به وفيه ؤالجý؟

التقييد اق من ßة و سوى السـي )**(رمبا اليشء عىل إالطالق يوقف هذه احلقيقة الزئبقية  
 ايب ، ٔاو إالنساين،ٔاو السمعي،ٔاوالتواصل الشفوي، ٔاو الكت: �لوصف من ßة Ýنية كقولنا

  .ٕاخل...البرصي ،
مفا حقيقة هذه الظاهرة؟ وكيف تمت؟ ٔاسـئ� تظهر وتتجدد لكام ٔاحسسـنا �قرتابنا من    

 مسـمترين جتدد وتغّري  تتجدد لكون التواصل يفماهيهتا وارحتنا لعملنا، ببساطة البد ٔان 
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مل يكن يتواصل به ٔاسالفنا، ) التواصل �حلواسيب مثال(اسـمترار احلياة مفا نتواصل به االٓن 
 .وما يتواصل به االٓتون من أالجيال نفتقده االٓن وهكذا

ٕاقامة اتصال مشارك بني  :ي ميكن تعريفه بأنها ف� خيص التواصل الطبيعي وا�ذه     
  .قراءة ضعني يف حزي زماكين معني ميكن التعرف عليه مسعا ٔاومرسل ومرسل ٕاليه ممو 

فهو ٕاقامة اتصال مشارك  بني مرسل مموضع يف زمان وماكن  :ٔاما التواصل امليتافزييقي     
النوع من التواصل  ال حما� يعمتد ا ومرسل ٕاليه غييب؛ٔاي ال ٔاثر ¬ يف الوجود العيين ،هذ

املتعارف عليه أالمر ا�ي جيعلنا حناول ٕاظهاره بعد عنارص تغاير عنارص التواصل اليويم 
  .التطرق للتواصل الطبيعي املتداول

        ::::مفهوم التواصلمفهوم التواصلمفهوم التواصلمفهوم التواصل- - - - 1111
 الصوتية،(ركزت ا}راسات اللغوية عىل دراسة اللغة، يف مسـتو�هتا  

ورود هذه ، ومل تركز عىل الوظيفة، ونعين بذ~ التواصل عىل الرمغ ).الرتكيبية،ا}اللية
بدٔا العلامء واملفكرون يف ف اللغة والبالغة والبيان قدميا،ٔاما حديثا  تعريفات الوظيفة يف لك

  .µهÆم �لتواصل بشلك ٔابرز يف خمتلف التخصصات
اللغة يف املتعارف يه عبارة :" ابن خ�ون اللغة بقو¬ -عامل µجÆع اللغوي-يعرف  

  )5(".ٕ�فادة الماملتلكم عن مقصوده، وت« العبارة فعل لساين ¨شئ عن القصد 
ويه هبذه اخلاصية، µصطالحية جاءت حلاجة الفرد ٕاىل التواصل مع امجلاعة   

  ).مدلول/دال(للتفامه، والشلك التواصيل املزدوج للعالمة اللسانية 
ٔاما حدها فأصوات يعرب هبا :" وبنفس املفهوم تقريبا جندها عند اللساين ابن جين   

ة ٕاذا وصل بني الباث واملتلقي ، وٕايصال ملا يف ذهن أالول ، فاللغ)6("لك قوم عن ٔاغراضهم
وهذه العنارص جندها عند لغوي آخر وهو اجلاحظ يف تعريفه : ٕاىل الثاين، وتواصل بيهنام

حىت يفيض السامع ... والبيان امس جامع للك يشء كشف ~ عن قناع املعىن" للبيان 
والغاية اليت ٕالهيا جيري القائل والسامع ٔالن مدار أالمر ... غىل حقيقته وهيجم عىل حمصو¬

وتبليغ السامع القصد ومترير الرسا� من ٔاهداف العملية التواصلية . )7("ٕامنا هو الفهم وإالفهام
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لهذا حيتاج املتلكم فصاحة وبالغة، وهذا ما بينه ٔابو هالل العسكري يف معرض حديثه عن 
  )8(".ٔاهنا تهنـي ٕاىل قلب السامع فيفهمه"البالغة    
نظام اللكامت :" العملية التواصلية كهدف للغة من خالل قو¬  غامبلغامبلغامبلغامبلكام بني   

املتفق علهيا من طرف جامعة ما السـتخداDا يف التواصل، هذه اللكامت ال معىن لها يف حد 
ذاهتا، لكن قد مت اختيارها واالتفاق علهيا لتعين اليشء ا�ي ٔاطلقت عليه ت« اللكمة، 

ترشب لكن ا�ي يرشب هو سائل عدمي اللون والراحئة، وا�ي  ماء، مثال ال: فلكمة
  )9(".ٔاطلقت عليه ت« اللكمة ؤاصبح يعرف هبا

من خالل ما سـبق يتضح ٔان التواصل اندرج كغاية وهدف مضن تعاريف اللغة   
والبيان والبالغة، ومل يورد ¬ تعريف مسـتقل، ٕاال ٔاهنا تطرقت ٕاىل عنارصه كام يه بذاهتا 

  .ف اخلاصة بهيف التعاري
سريورة اجÆعية ال تتوقف عند حد بعينه، :" بأن التواصل أمأمأمأمربربربربتو ٕايكوتو ٕايكوتو ٕايكوتو ٕايكويرى 

اللغة وإالمياءات والنظرة واحملااكة : سريورة تتضمن عددا هائال من السلواكت إالنسانية
اجلسدية والفضاء الفاصل بني املتحدثني ولهذا سـيكون من العبث الفصل بني التواصل 

  )10(".غري اللفظياللفظي والتواصل 
من خالل تعريف ٕايكو، تتأكد عند¨ زئبقية مفهوم التواصل، حيث جعý سريورة 
اجÆعية مبختلف متظهراهتا، ومن مثة نعتربه هو احلياة، واحلياة من الصعب ٔان حنرصها يف 
يشء معني ووسط Ýبت، ؤامام هذا العموم املطلق واملتشعب، ٔاراد لك من اليكس 

طوان كوربالن وفالريي فري¨نديز ٔان حيدوا من معوميته من خالل موتشـييل، وجان ٔان
لك ما يعود ٕاىل التعابري النامجة عن فاعلني اجÆعيني، وحام� " ٕاخضاعه للسـياق فاعتربوه

قارئ فطن، ٔاي قادر عىل فهم املعىن مضن /لقصدية قاب� للتحليل من وßة نظر مالحظ
  )11(."سـياق مالمئ �لنسـبة للفاعلني املعنيني

املرسل (ه ٔان يقرب مفهوم التواصل، وذ~ بتقريب طرفيه أنمن ش فالسـياق
كام يسميه هابرماس و�لتايل حيدث التفاعل " التذاوت" رمبا ٕاىل حد ) واملرسل ٕاليه

فالتواصل يشري ٕاىل ما يفعý املتلكم بقو¬،والغرض " والتشارك كام تشاراك يف السـياق 
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وهو حمص� لعالقة بني ٔا¨ ؤانت مما يفسح ... ا�واتالقصدي من ذ~ هو التفامه بني 
ا¶ال ٕاىل تواصل مزدوج قامئ عىل احلوار املتبادل يف مظهره العقالين املقرون بسـياق لغوي 

  )12(".تداويل يعمتد عىل الربهان ؤاسلوب احملاججة
:" وهناك من ذهب ٕاىل اعتبار التواصل صفة لصيقة �ٕالنسان كام رٔاى �رتيونس

ت مير ٕاال وفيه تواصل فأالفراد يف تفاعلهم بواسطة سلواكهتم ومواقفهم ورغباهتم فال وق
يطلق عليه ... يبنون عالقات ٔافقية لبين جنسهم ومعودية مع كيان الطبيعة هذا التفاعل

  )13(".التواصل
:" ٔاما معجم اللسانيات ا�ي ٔارشف عليه جون ديبوا فيذكر التواصل عىل ٔانه

م ا�ي ينتج ملفوظا ٔاو قوال موßا حنو متلكم آخر تبادل ,يم بني املتلك
interlocuteur  يرغب يف السامع ٔاو ٕاجابة واحضة ٔاو مضنيةExplicite ou 

implicite   وذ~ تبعا لمنوذج امللفوظ ا�ي ٔادره املتلكم Le sujet parlant .")14(  
جند  )اللغة، البيان، البالغة، التواصل(من خالل التعاريف اليت ٔاورد¨ها 

املرسل واملتلقي، القناة، : واضعهيا تطرقوا سواء �ملبارشة ٔاو غريها ٕاىل عنارص التواصل
الرسا�، �ٕالضافة ٕاىل السـياق والسنن ال»ين البد من توفرهام وٕاال اكن التواصل فارغا، 

  :وهذه العنارص ميكن ٔان نربزها يف اجلدول التايل
        
        ى الرسا�ى الرسا�ى الرسا�ى الرسا�حمتو حمتو حمتو حمتو         القناةالقناةالقناةالقناة        املتلقياملتلقياملتلقياملتلقي        الباثالباثالباثالباث        صاحب التعريفصاحب التعريفصاحب التعريفصاحب التعريف

  ابن خ�ون *
  ابن جين*
  اجلاحظ*
  العسكري*
  غامبل*
  
  ٕايكو*

  املتلكم
  القوم

  القائل-
  املتلكم بوجود السامع

  اجلامعة املتلكمة
  مشاركة �ت متلقى

املتحدثني 

" موجود آليا -
  "املسـمتع

  متلقي الغرض
  السامع
  السامع

امجلاعة املتلكمة -
  مشاركة

  الفعل اللساين
  ٔاصوات

وجود السامع 
  يقتيض الصوت

  الصوت
  اللكامت

  

املقصود ٕ�فادة 
  الم

  أالغراض
  املعىن

  فهم القصد
نظام اللكامت 
املتفق علهيا 
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  ...ٔاليسكس و*
  هابرماس*
  �رتيونس*
  

  )متلقي/�ث(
  الفاعل µجÆعي

  فعل املتلكم
  أالفراد يف التفاعل

  )متلقي/�ث(

  الباث متلقي
املتحدثني 

  )متلقي/�ث(
  قارئ/مالحظ

  ا�اطب/ٔانت-
  أالفراد يف التفاعل-
  )متلقي/�ث(

عدد هائل من 
  السلواكت

  التعابري
  لالقو 

  السلواكت

  )دال� اللكمة(
سريورة 
اجÆعية 

حاجات (
  )ومتطلبات

  القصدية
الغرض 
  القصدي
  الرغبات

ٔاما السنن فهو لك وسـي� يتوسل هبا أالفراد لتبليغ : يبقى السـياق والسنن
... يراجع ما كتب ؤان يتأىن بني لك لكمة ؤاخرى" بد ٔانمقاصدمه، ٕان اكنت مكتوبة فال

، املهم ٔان يعرب ويكتب بلغة املتلقي ٕان اكنت عربية فهبا وٕان اكنت )15("ؤان ينتقي عباراته
عىل بينة مما " ٕاخل، وٕان اكنت الوسـي� املشافهة فالبد عليه ٔان يكون...غري ذ~ فكذ~

  )16(".ا يقصدؤان حيدد ما ٕاذا اكن ذ~ مالمئا مل... قا¬
ؤاما السـياق فهو رضوري يف ٕاجناح العملية التواصلية ومترير القصدية، فسـياق 

فالسـياق " احلديث والكتابة يف العزاء يكو¨ن عند املصائب وكذ~ الهتنئة يف أالفراح 
وحده هو ا�ي يوحض لنا ما ٕاذا اكنت اللكمة ينبغي أن تؤخذ عىل ٔاهنا تعبري موضوعي 

  )17(".د هبا ٔاساسا التعبري عن العواطفرصف، ٔاو ٔاهنا قص
والتواصل ظاهرة اجÆعية قدمية قدم إالنسان الضطرار هذا أالخري ٕاىل احملاورة 

ما اكنت الطبيعة إالنسانية حمتاجة ٕاىل احملاورة الضطرارها ٕاىل املشاركة :" مع بين جنسه
عة ٕاىل اسـتعامل مفالت الطبي... وا¶اورة انبعثت غىل اخرتاع يشء يتوصل به ٕاىل ذ~

مث وقع اضطرار Ýن ٕاىل ٕاعالم الغائبني من املوجودين يف الزمان، ٔاو املسـتقبلني ... الصوت 
ٕاعالما بتدوين ما عمل، فاحتيج ٕاىل رضب آخر من أالعالم غري النطق فاخرتعت ٔاشاكل 

  )18(".الكتابة
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  )19(".الثالثينيات من القرن املايض" ٔاما كونه علام فهذا حديث مل يظهر ٕاال يف 

        ::::مراتب الظاهرة التواصليةمراتب الظاهرة التواصليةمراتب الظاهرة التواصليةمراتب الظاهرة التواصلية- - - - 2222
حيث تسـتدعي وجود , �لنظر ٕاىل قصدية املرسل  - التواصل معلية هادفة

كام .طرفني عىل ٔأالقل مرسل ومرسل ٕاليه يتبادالن الرسا� خالل مراحل العملية التواصلية 
 حتيط هبذه العملية ظروف وسـياقات لغوية وموقفية يسـتلزم عدم جتاوزها ٔالهنا يه اليت

)  أ (جتعلها ممتزية �لقصدية، ٔاما ٕاذا اكنت الرسا� يف العملية التواصلية تتوجه من طرف
املرسل ٕاليه، فٕان هذا أٔالمر يبقى /املتلقي )ب(املرسل دون ٔان تلقى اسـتجابة من / الباث 

نقل اخلرب مع اعتبار مصدر اخلرب ا�ي هو املتلكم واعتبار مقصده ا�ي هو " جمرد اتصال 
  :، ميكن ٔان منثل للتواصل واالتصال هبذين ا�ططني)20("معا لندع هذا اتصاال املسـمتع

  
ٔا مرسل                  متلقي   ب                                                                     

  مرسل          متلقي
                             ٔا  متلقي                مرسل  ب  

                                                                                                              
  "اتصالاتصالاتصالاتصال"                                                   ""                                                   ""                                                   ""                                                   "تواصلتواصلتواصلتواصل" " " " 

  
د ولهذا ميكن اعتبار رد الفعل معيارا  للتواصل بني إالنسان ؤاخيه سواء ٔااكن الر 

�لسلب ٔام إالجياب ، لكن رد الفعل ف� خيص إالنسان مع احليوان ال يرىق ٕاىل التواصل 
�لرمغ من ٔان هناك اسـتجا�ت �النهتاء عىل الفعل،ٔاو إالقدام عليه  ، ورمبا حيدث 

وهذا يف حا� عدم فهم الثاين مقصود أالول، ٔاو لوجود .الالتواصل مع إالنسان وبين جنسه
 .ية التواصليةمشوشات يف العمل 
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وتقل ) ظاهرة عامة(موجود �لقوة يف بيت احلياة - كنظام ورضورة–فاالتصال 
هذه العمومية ٕاىل ٔان تصل ٕاىل التواصل، ليتخصص ف� بعد يف النظام اللفظي واخلطي 
وغريه، اخلاص �ٕالنسان ، كام سـنحاول توضيحه يف هذه الرتسـمية اليت مسيناها ا}ورة 

  :ية إالنسانيةالتواصل /االتصالية
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  :التواصلية، ميكن لنا تتبع مراحل العملية عند إالنسان/من خالل ا}ائرة االتصالية
بقوالب تسمح ¬  ايو} اجلنس البرشي مزودً : التواصلالتواصلالتواصلالتواصل////نواة االتصالنواة االتصالنواة االتصالنواة االتصال- - - - أوالأوالأوالأوال

�التصال والتواصل يف حياته مع ٔافراد جممتعه ٔاوال مث املوجودات ف� بعد، فالعملية ٕاذا 
فيه كام يه موجودة عند كثري من الاكئنات احلية �~ ارتأينا ٔان نسمهيا روح ٔاو  فطرية

  .التواصل/وM االتصال
يف هذه املرح� الوجودية للاكئن البرشي تظهر هذه الروح : االتصال املغلقاالتصال املغلقاالتصال املغلقاالتصال املغلق- - - - ÝنياÝنياÝنياÝنيا

االتصالية التواصلية واالتصالية ٔاكرث ظهورا، ويه امتداد لالٓلية الفطرية، فيكون االتصال 
الغريزي، حتقيقا ملبدٔا ال»ة وأالمل فيبيك عند احلاجة ٔاو أالمل، ويبتسم عند ٕاشـباعها ويفرح، 

ٔاغراض الصيب الصغري عام :" ففي هذه املرح� يكون ٔاكرث املتصلني به أالم ٔالهنا تعرف من
، فهترع لتلبية مطالبه، فتقدم ¬ ما )21("ال يفهم من القول ما ال يعرفه غريه لفضل اختبارها

، وكثريا ما تكون )ٔافراد أالرسة(جيب تقدميه وتبعد كذ~ ما جيب ابعاده، ٔاكرث من غريها 
أالم مشغو�، فيحاول الوا} وأالبناء تلبية حاجاته لكهنم عبثا حياولون، لهذا مسيناه اتصاال 

  .مغلقا، ٔالنه ينغلق عىل بقية أالفراد دون أالم بل ومع أالم ال يفصح وال يبني حاجته
يف هذه املرح� يبدٔا الطفل يف تعمل املعجم اللغوي : املنفتاملنفتاملنفتاملنفتحححح////التواصل املنغلقالتواصل املنغلقالتواصل املنغلقالتواصل املنغلق- - - - ÝلثاÝلثاÝلثاÝلثا

و ,يسأل يطلب,فريوي,فينفتح تواصý مع ٔاهý) أفراد العائ�, ٔاÝث(اخلاص �ٔالرسة والبيت 
فكثري ما حتدث ز�رات ,منغلقا) اجلريان ٔأالقارب(يف حني جند تواصý مع ٔأالجانب,يهنـى

  .يتلقون صعو�ت كبرية يف التعامل مع ٔأالطفال لهؤالء ٔأالجانب فنجدمه
يف هذه املرح� يبدٔا الفرد يف تطبيق االٓليات التواصلية : التواصل املنفتالتواصل املنفتالتواصل املنفتالتواصل املنفتحححح- - - - رابعارابعارابعارابعا

فيتواصل مع اقرانه ومعلميه وأساتذته . وفق سـياقات الرضورة) لغة القوم(للجامعة اللسانية
  .يباوتراثه ولك من اقتضت الرضورة التواصل معه ٕان سائال ٔاو جم 

يف هذه املرح� تكرث حاجات إالنسان فلرمبا : التواصل االٔكرث انفتاحاالتواصل االٔكرث انفتاحاالتواصل االٔكرث انفتاحاالتواصل االٔكرث انفتاحا- - - - خامساخامساخامساخامسا
تتعدى ب�ه ٕاىل ب�ان ٔاجنبية، فلزاما عليه تعمل لغة غري لغته سواء ٔالجل µنÆء ٔاو التعمل، 

  .فتتسع احللقة التواصلية وتنفتح أكرث لتشمل لغة قومه ولغة غريه من أالقوام
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ويه املرح� اخلتامية ل�ورة من ßة ومن ßة Ýنية : تصالتصالتصالتصالالتواصل واالالتواصل واالالتواصل واالالتواصل واال- - - - سادساسادساسادساسادسا
، ولكن برتتيب عكيس، لكن بأكرث تعبري ومتثيل، ففي هذه املرح� 22*عودة املرح� أالوىل

مع ٔاي اكن سواء �للفظ ٔاو الكتابة، كام يتواصل مع  -بأمت معىن املصطلح -يتواصل
ز، فيعرف دال� السحب وا}خان، املوجودات فيقرٔا ويؤول العالمات من ٕاشارات ورمو 

ٕاخل، ففي هذه املرح� تكمتل االٓلية ...وارتفاع درجة احلرارة واخنفاضها ؤاصوات احليوان
,م وكتابة وٕاشارة، عكس املرح� اخلامسة والرابعة اليت تمت : التواصلية تنوع ٔاشاكلها من

  .تمت فهيا �للفظ فقط فهيا العملية �خلط واللفظ ومن املرح� الثالثة والثانية اليت
و�لنظر ٕاىل احلياة التواصلية إالنسانية جندها تمتظهر ٔاكرث يف شلكني من ٔاشاكل 

اللفظ والكتابة، كام ٔاهنام يف تاكمل ال تصارع، ٕاال ٔان هناك فروقات بيهنام : التواصل، وهام
  :من غري ٕانقاص ٔاحدهام من ٕاجيابيات االٓخر، ميكن ٔان نذكر بعضا من هذه الفروقات

        ....الشفويالشفويالشفويالشفوي////التواصل اللفظيالتواصل اللفظيالتواصل اللفظيالتواصل اللفظي- - - - أ أ أ أ 
  .التواصل اللفظي م« عام، موجود يف لك ا¶متعات �سـتثناء البمك-1
  .التواصل اللفظي قدمي قدم إالنسان-2
الرد حيدÝن آليا عند الرضورة، ٕان عىل / الطلب: التواصل اللفظي رسيع احلدوث-3

عاين من عيوب النطق ٔاو مع امجلاعة �سـتثناء ا�ي ي ٔاو) الفرد مع نفسه(مسـتوى ا�ات 
  .µضطرا�ت النفسـية

  .رسيع الزوال، تنهتـي صورته �نهتاء الرسا� �سـتثناء التسجيالت الصوتية احلديثة-4
  .ميكن ٔان نتواصل عربه ليال وهنارا: ظاليم ونوري املرور-5
  .اسـتعامل اجلهاز النطقي: ٔاحادي الوسـي�-6
النرب والتنغمي وتوسý اللغة املصاحبة من : ٔابلغ للتعبري عام يف النفس �عÆده عىل-7

  ...حراكت اليدين وتقطيب احلاجبني:
        ::::�لكتابة�لكتابة�لكتابة�لكتابة////التواصل املكتوبالتواصل املكتوبالتواصل املكتوبالتواصل املكتوب: : : : بببب
ٔاقل معومية من التواصل أالول، يوجد فقط عند املتعلمني دون سوامه ورمبا يفقد -1

  .بصورة هنائية يف بعض ا¶متعات



 السابع عرش  العدد                                                          جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2015جــــوان                                       268                                        و اللغاتلكية االٓداب 

  .ظهر بعد اخرتاع الكتابة: حديث-2
  ).التواصل اللفظي(يعمر أكرث من أالول :بطيء الزوال-3
  .زمن ٕارسال القصد مفن الفكرة ٕاىل الكتابة مث إالرسال للقراءة: بطيء احلدوث-4
ال ميكن لنا ٔان منرر مقاصد¨ كتابة يف الليل عرب الكتابة النعدام : ضويئ ونوري املرور-5

مغلقة / بقى رمغ ذ~ نسبيةوت " الرباي" املقروء، اللهم ٕاذا اسـتثنينا كتابة املكفوفني  رؤية
  .ٕاىل عىل ٔاحصاهبا

فأالشاكل اكملوز والرسومات وأالحرف والوسائل اكلقمل : متعدد أالشاكل والوسائل-6
  ...والورقة، التلغراف

  .ٔاكرث ٕابالغا ٔالن الاكتب يأخذ الوقت الاكيف يف التعبري عام يريد قو¬-7
        ::::عنارص العملية التواصلية وعوامل جناعنارص العملية التواصلية وعوامل جناعنارص العملية التواصلية وعوامل جناعنارص العملية التواصلية وعوامل جناUUUUاااا- - - - 3333

معلية تمت بني مرسل ومرسل ٕاليه �ا حتتاج ٕاىل عنارص للقيام هبا  التواصل
�ٕالضافة ٕاىل عنارص مساعدة، متو}ة اكلرسائل وأالصوات أي ما يقوم بوظيفة  النقل 

:" جيزم بأن العملية التواصلية ال تتحقق ٕاال جاكبسونجاكبسونجاكبسونجاكبسونوهذا ما جعل . املرسل(بفعل الفاعل
  :من خالل توافر العوامل االٓتية

  .مرسل ٕانسان -1
  .ٕانسان ملتقط -2
  .ٕاقامة االتصال بني املرسل وامللتقط -3
  .لغة مشرتكة يتلكمها املرسل وامللتقط معا -4
  .مرس� لغوية -5
  )23( .حمتوى لغوي ترمز ٕاليه املرس� -6

  :ويوحضها يف ا�طط التايل
        حمتوىحمتوىحمتوىحمتوى
        ملتقملتقملتقملتقطططط............................................................مرس�مرس�مرس�مرس�............................................................مرسلمرسلمرسلمرسل
        اتصالاتصالاتصالاتصال
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  )24(      لغة لغة لغة لغة 
  
  .وظائف اللغة واليت ترتبط لك مهنا بعامل من عوامل التواصل بني جاكبسون جاكبسون جاكبسون جاكبسون     ميزيو 

تظهر هذه الوظيفة يف املرسالت اليت تمتحور : الوظيفة التعبريية µنفعالية -1
عىل املرسل وتشري بصورة مبارشة ٕاىل موقفه من خمتلف القضا� اليت يتلكم 

  .هبا
املرسالت اليت تتوجه ٕاىل امللتقط تظهر هذه الوظيفة يف : الوظيفة الندائية -2

ٕالÝرة انتباهه ٔاو للطلب ٕاليه القيام بعمل معني وتدخل امجل� أالمرية يف هذه 
  .الوظيفة الندائية

تظهر هذه الوظيفة يف املرسالت ذات احملتوى ا�ي : الوظيفة املرجعية -3
موضوعاته وحدات معينة، تشلك هذه الوظيفة التربير أالسايس لعملية 

ل، وذ~ ٔالن إالنسان يتلكم هبدف إالشارة ٕاىل حمتوى معني يرغب التواص
  .يف ٕايصا¬ ٕاىل االٓخرين وتبادل االٓراء معهم حو¬

تظهر هذه الوظيفة يف املرس� اليت تراعي ٕاقامة : وظيفة ٕاقامة االتصال -4
االتصال وتأمني اسـمتراره وتقوم هذه الوظيفة عىل تعابري تتيح للمرسل ٕاقامة 

  .عهاالتصال ٔاو قط
تظهر هذه الوظيفة يف املرس� اليت تمتحور حول اللغة نفسها : وظيفة تعدي اللغة-5

فتتناول �لوصف اللغة ذاهتا، وتشمل هذه الوظيفة تسمية عنارص البنية اللغوية وتعريف 
  .املفردات
تظهر هذه الوظيفة يف املرس� اليت تمتحور عىل : الوظيفة الشعرية ٔاو إالنشائية-6
سها كعنرص قامئ بذاته، وال تنحرص هذه الوظيفة يف الشعر بل تتعداه لتشمل املرس� نف 

  )25( .املرسالت المية كلك
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        مرجعيةمرجعيةمرجعيةمرجعية
        ندائيةندائيةندائيةندائية............................................................ٕانشائيةٕانشائيةٕانشائيةٕانشائية............................................................انفعاليةانفعاليةانفعاليةانفعالية

        ٕاقامة االتصالٕاقامة االتصالٕاقامة االتصالٕاقامة االتصال
  تعدي اللغةتعدي اللغةتعدي اللغةتعدي اللغة

  )26( :ويورد عبد القاهر اجلرجاين بعضا من هذه العنارص
  .للم والصانع لنسـيجه لكونه واضع الفائدةوهو الفاعل : ا�رب-1
  .وهو مدار احلديث ومسـتدعي الفائدة: ا�رب عنه-2
  .وهو مضمون احلدث وفيه دعوة الفائدة: ا�رب به-3
  .وهو متلقي الفائدة: املوضوع ¬ اخلرب-4

        ::::ـــ عوامل جناـــ عوامل جناـــ عوامل جناـــ عوامل جناحححح العملية التواصلية العملية التواصلية العملية التواصلية العملية التواصلية4444
السامع عنرصان هامان يف /لكماملت: بدهيـي ٕاذا ما قلنا: التواصل الشفويالتواصل الشفويالتواصل الشفويالتواصل الشفوي: : : : ــــ1111ــــ4444

ٔاما . تفعيل العملية التواصلية، وهذا يعين ٔان حضورهام حضور للتواصل وغياهبام غياب ¬
مرسل، (جناح العملية مفرتبط مبدى توفر رشوط وخصائص يف لك عنرص من عنارصها 

  ).مرسل ٕاليه رسا�، سنن، السـياق، القناة
حبسب ٔاحوا¬ عن قصده ... لمهو ا�ي وقّع ا" : : : : املتلكماملتلكماملتلكماملتلكم////املرسلاملرسلاملرسلاملرسل- - - - 1111ــــ1111ــــ4444

، لهذا اهمت علامء )27("وٕارادته واعتقاده ، وغري ذ~ من أالمور الراجعة ٕاليه حقيقة أو تقديرا
العربية والبالغة خباصة به، ورصدوا ¬ خصائص وصفات، ٔالنه قارئ القرآن وخطيب 

بني مؤثر يف أالمة وشاعر القوم، وهذه الترشيفات واملسؤوليات حباجة ٕاىل لسان فصيح 
املتلقي، حىت ال تضيع الغا�ت واملقاصد وتنحل أالمة وتضعف القوة فتفشل العزمية وتكرث 

  .الهزمية، وينقطع الوصال وجتف القلوب
فاملتلكم الفصيح البني هو من غابت فيه العيوب المية، اليت من شأهنا ٔان 

خطابه العادي ويزداد عليه ا�م  فيذم صاحهبا يف... تشوش معلية التواصل، اكلتأتأة والفأفأة
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ومه يذمون احلرص ويؤنبون الغي، فٕان تلكفا مع ذ~  :"يف اخلطاب اجلديل يقول اجلاحظ
مقامات اخلطباء وتعاطيا مناظرة البلغاء تضاعف علهيام ا�م وترادف علهيام التأنيب، ومماتنة 

ر املفلق، ؤاحدهام ٔالوم من الغي احلرص للبليغ املصقع يف سبيل مماتنة املنقطع املفحم للشاع
صاحبه وأاللسـنة ٕاليه ٔارسع، وليس اللجالج والمتتام وأاللثغ والفأفاء وذو احلبسة واحللكة 

  )28(".والرنة وذو اللفف والعج� يف سبيل احلرص يف خطبته والغي يف مناض� خصومه
مفن رٔاى فيه هذه العيوب خفريا ¬ ٔان يستبدل اللكامت اليت تظهر فهيا هذه 

عيوب بأخرى تقارهبا معىن، حىت يتسـىن ¬ مترير رسالته عىل الوجه ا�ي يرتضيه السامع، ال 
كام عىل املتلكم ٔان يعطي اللفظة حقها يف اجلهر واهلمس من ßة، ومراعاة حال السامع من 
ßة Ýنية، من حيث حصة السمع والقرب والبعد يف املسافة، ليحقق غرضه يف نفس 

ذ~ ٔان اجلهارة ختلع عىل اخلطيب الهبة يف نفوس " وحصتهاملتلقي، ويؤكد حامسه 
ويساعد عىل التصديق ... ٕاذ يؤدي ٕاىل وصول الصوت ل�اين والقايص... مجهوره
  )29(".وإالقناع

الم لهذا البد عليه ٔان يسهم عليه عليه عليه عليه هو ا�ي وقع : السامعالسامعالسامعالسامع////املرسل ٕاليهاملرسل ٕاليهاملرسل ٕاليهاملرسل ٕاليه- - - - ــــ2222ــــ1111ــــ4444
ته يف ٕاعانة املتلكم لتوضيح مقصديته يف جناح العملية التواصلية، ٕ�صغائه احلسن وتدخال

فٕاذا ما حدث وترشد ذهنيا ؤاعرض عن السمع الفعيل واكتفى �حلضور . من حني الٓخر
انتبه، هال : اجلسدي، مفن حق املتلكم ٔان يعيده ٕاىل جو التواصل بألفاظ كثرية مهنا

وٕاال .)30("لسامعنشاط القائل عىل قدر فهم ا" ٔالن ... مسعتين، ركز معي، ٔاال توافقين الرٔاي
ٕاذا ٔانكر القائل عيين :" قال ٔابو عياد. من حقه ٔان حيرمه الفائدة املتوخاة من التواصل معه

فٕان وجده . املسـمتع فليسـتفهمه عن منهتـى حديثه، وعن السبب ا�ي ٔاجرى ذ~ القول ¬
وعرفه ... قد اخلص ¬ µسـÆع ٔامت ¬ احلديث، وٕان اكن الهيا عنه حرمه حسن احلديث

  )31(".وء µسـÆع والتقصري يف حق احملّدثس
والسامع ٕ�ماكنه ٔان يتحمك يف سري العملية التواصلية طوال وقرصا، وذ~ 
بتشجيعاته وتصفيقاته مع ٕابداء الرسور وµنرشاح يف موقف اخلطاب امجلاهريي، وµنتباه 

يف -اب التعلمييوإالصغاء اجليد مع هز الرٔاس لٕالشارة عىل موافقة املتلكم القول يف اخلط
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هذه املساهامت من شأهنا ٔان تطيل . ، ٔاو مع أالصدقاء- جحرة ا}رس ٔاو قاعة احملارضة مثال
التواصل، ٔاما التلفظ بأقوال معارضة والسخرية وµنسحاب من ا¶لس، إالعراض عن 
السمع، وٕاظهار عالمات التضيق والتشويش، والتأفف، وٕاجا� النظر، ٕاكثار احلركة 

فهذه السلواكت من شأهنا ٔان تقطع التواصل وتقرص ... µعتناء �لهنداماملصطنعة و
يتحدث " كام ٔان املعرفة بأساليب اللغة تسهل معلية التواصل والعكس حصيح .مدته

�ا ترامه حني يطلب مهنم قلب ... تشومسيك مثال عن ٔا¨س ال ميتلكون هذه القابلية
  )32(".يقلبون ٔاصيص الورد - دةٔاي نسـيان املايض والبدء بصفحة جدي-الورقة  

فانعدام القابلية واملعرفة التداولية للم تبعث امللل يف نفس املتلكم قال معر بن 
ثالثة ال ٔاملهم جليس ٕاذا فهم عين، ودابيت ما محلت رجيل، وثويب ما سرت :" العاص
  )33(".عوريت

) مضبوطة(وحدة إالشارات املتعلقة بقواعد تركيبات حمددة " ويه:الرسا�الرسا�الرسا�الرسا�- 3ـ1ـ4
ٕاىل ßاز µسـتقبال عن طريق قناة حيث تسـتعمل كوسـي� )إالرسال(يبعهثا ßاز البث

، فالرسا� ختتلف �ختالف نوع التواصل، من اللفظ يف الم ٕاىل )34("مادية لالتصال
فاللفظ هو العنرص أالساس .احلرف يف الكتابة ٕاىل إالشارات يف املواقف اليت تتطلب ذ~

كÆيز آالت , فوي ٕاذ هو يف متايز من حيث الفصاحة واجلزا� وا}ال�يف التواصل الش
التواصل حديثا، فاختيار اللفظ رضوري، ٔالنه مزيان احلمك عىل صاحبه فيكون ٕاما ¬ ٔاو 
عليه، لهذا اهمت خبصائصه علامء العربية وخباصة البالغيون فأوردوا ¬ رشوط اجلودة فالبد 

وأن جتد لتأليف اللفظة يف السمع ... وف متباعدة ا�ارجتأليف اللفظة من حر :" ٔان يكون
ٔان تكون من حراكت " ؤاضاف ابن أالثري رشطا آخر . )35("حسـنا ومزية عىل غريها

  )36(".خفيفة
مشرتك بني املرسل واملرسل ٕاليه، وعربه تنقل " نظام رمزي: " السالسالسالسنننننننن- 4ـ1ـ4

مة من املرسل ٕاليه للوصول ٕاىل املقاصد وأالغراض من أالول ٕاىل الثاين، وحتلل هذه أالنظ
القانون املنظم للقمي إالخبارية والهرم " الغرض التواصيل وهدف املرسل، كام ٔان السنن هو

التسلسيل ا�ي ينظم عرب نقاطه التقليدية املشرتكة بني املرسل واملرسل ٕاليه لك منط 
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 الرتمزي تركييب مفنه ينطلق الباث عندما يرسل رسا� خطابية معينة حيث يعمل عىل
)codage ( وٕاليه يعود كذ~ عندما يسـتقبل رسا� ما يفكك رموزها حبثا عن القمية

  )Décodage ."( )37(إالخبارية اليت حشنت هبا
الصوتية ، الرتكيبية، (فالّسنن ٕاذا يشـمتل عىل لك مسـتو�ت التحليل اللساين 

ففي اجلزائر , مسـتو�هتاسواء يف اللغة الرمسية للب� الواحد  ٔاويف مسـتوى من ) ا}اللية
جند ٕاىل جانب الفصحى اللغة العامية اليت بدورها يف اختالف من منطقة ٕاىل اخرى :  مثال

من حيث أالصوات والتأنيث والتذكري وتوجد كذ~ أالمازيغية املتشعبة ٕاىل قبائلية 
ع ا�ي وشاوية وشلحية ومزابية، ٔامام هذه املسـتو�ت عىل املتلكم ٔان يعطي اهÆما للمسـمت

  .يشاركه احلدث التواصيل
من الصعب التفريق بني املفهومني من الناحية ا}اللية ٔالهنام  ::::املقاماملقاماملقاماملقام////السـياقالسـياقالسـياقالسـياق- - - - 5ـ1ـ4

حيفان العملية التواصلية ٕانتاجا وفهام، رمبا الفارق هو زمين فاملقام ٔاسـبق يف ثقافتنا من 
ال ٔان متام السـياق من ßة، ومن ßة ٔاخرى هو ٔاصيل يف مقابل السـياق أالجنيب، إ 

أو ) املقام(لقد فهم البالغيون :" حسان يورد تفريقا من حيث الفهم والتطبيق حيث يقول
فهذه املقامات ... فهام سكونيا قالبيا منطيا جمردا مث قالوا للك مقام مقال) مقتىض احلال(

وهبذا يصبح املقام عند البالغيني سكوين ... مناذج جمردة، ؤاطر عامة، وأحوال ساكنة
)Static ( فا�ي ٔاقصده �ملقام ليس ٕاطارا وال قالبا، وٕامنا هو مج� املوقف املتحرك

µجÆعي ا�ي يعترب املتلكم جزءا منه، كام يعترب السامع والم نفسه وغري ذ~ مما ¬ 
وذ~ ٔامر يتخطى جمرد التفكري يف موقف منوذspeech évent ( i(اتصال املتلكم 

وعىل الرمغ من هذا الفارق بني فهمي وفهم البالغيني للمصطلح ...ليشمل لك معلية اتصال
 Context)الواحد، ٔاجد لفظ املقام ٔاصلح ما ٔاعرب به عام ٔافهمه من املصطلح احلديث 

situation) احملدثون ý38(".ا�ي يسـتعم(                
بية لهذا ال ميكن ٔان يعرب العريب مثال عن مقامات ما يف جممتعات خمتلفة غري عر 

�لكيفية نفسها يف جممتعه العريب، الختالف الثقافات فرمبا يلبس أالسود يف الرضاء وللعزاء 
يف حني يلبس االٓخر أالبيض يف احلال نفسها، ٔاو ٕاظهار التلطف مع الصغري عند اخلطأ يف 
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ا�ي حيدد " ٕاخل، فالسـياق حبركيته هو...حني يظهر االٓخر الغضب ويقبل عىل عقابه
سواء . )39( " اللسانية، فيختلف املدلول �ختالف السـياقات اليت يرد فهيامدلول العنارص

، ٔاو من الناحية الزمانية "جماورة اللكامت لبعضها البعض" من الناحية التتابعية الصوتية 
مفا يسـتعمل اليوم مل يكن معروفا بنفس µسـتعامالت سابقا . املاكنية للموقف التواصيل

مفثال الفعل رضب خيتلف معناه من اسـتعامل . اليل لللكامتوهذا ما يعرف �لتطور ا}
  : الٓخر فنقول
  .رضب الوا} الو}، مبعىن نفذ فعل الرضب  -
  .رضب البدوي خميته يف موضع الkٔ، مبعىن ٔاقاDا -
  .رضب احلاسب مخسة يف عرشة، مبعىن ٔاجرى معلية حسابية -
  .رضبت املرٔاة احلليب، مبعىن خمضته -
  .ا ارضب الثلج، مبعىن ٔاثلجتويف عاميتن -
  .رضب العدو عدوه، مبعىن قصفه  -

ويدمع التأويل ... حيرص جمال التأويالت املمكنة" فالسـياق اللغوي هو ا�ي 
  )40(".املقصود

فاجلهازان الصويت ) املسائل(يه املس« ا�ي تنتقل عربه املقاصد : : : : القناة القناة القناة القناة - - - - 6666ــــ1111ــــ4444        
الشفوي فلك نقص وخلل فهيام من شأنه ٔان والسمعي مسؤوالن عن الرسائل يف التواصل 

وعليه يكون التواصل . فسالمة الرسا� من سالمة القناة. يعيق العملية ٕان مل نقل يقتلها
  )41( :الشفوي ٕارساال واسـتقباال كام هو مبني يف ا�طط التايل
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 اجلهارة  
  احلفظ

  
 الهيبة واملهابة                             

        
        ::::التواصل الكتايبالتواصل الكتايبالتواصل الكتايبالتواصل الكتايب- - - - 2222ــــــــــــ4444
الكتابة يه الشلك الثاين يف العملية التواصلية بعد املشافهة، ويه ٔاحفظ للرسا�   
مقصور عىل القريب احلارض والقمل مطلق يف الشاهد والغائب وهو للغائب " فاللسان

والكتاب يقرٔا بلك ماكن، ويدرس يف لك زمان، واللسان ال ... الاكئن مثý للقامئ الراهن
فنجاح التواصل الكتايب مرتبط بتوفر رشوط . )42("عدو سامعه، وال يتجاوز ٕاىل غريهي

  .وعنارص العملية التواصلية من اكتب، قارئ، رسا�، سنن، سـياق وقناة
للاكتب حرية مطلقة، ٔاو سلطة الكتابة يف معلية إالنتاج، : الاكتبالاكتبالاكتبالاكتب////املرسلاملرسلاملرسلاملرسل- - - - 1111ــــ2222ــــ4444  

النصوص " ه ولكامته، ٔالن القارئ يتوقع يف فý من الوقت الاكيف ٕالعادة واستبدال تراكيب
املكتوبة تنظ� ٔاكرث ضبطا، ٕاذ يكون }ى املنتج وقت للكشف عن ٕاعداد كفء 

فٕاذا امتلكه شعور ٕ�لقاء امحلل واملمتثل يف النص، فعليه ٔان مييض شهادة . )43("ومؤثر
  .انفصا¬ عنه وليرتك القارئ اخلصم احلمك

دما اكن ظاهرا، ويظهر النص بعدما اكن خفيا يف هبذا إالمضاء خيتفي الاكتب بع  
لهذا يتفق ٕالياس خوري مع عبد الفتاح لكيليطو " ذهن صاحبه، فالنص ٕاقصاء لصاحبه 

 املوسـيقى و إاليقاع

 اخلفة و اجلريـان

صحة النطق 

ووضوحه

  ل»ة و الطرب متكن احلفظا
 µسرتجاعو التذكر و  

 µسـتحسان وسهو� احلفظ

 حصة السمع ووضوحه
    اسـتقباالاسـتقباالاسـتقباالاسـتقباال

االاالاالاال     ٕارسٕارسٕارسٕارســــ

 الصــوت
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خبصوص غياب املؤلف ا�ي أصبح جمرد ٕاشاكلية اجÆعية حمددة يف زماهنا ويف راهنية 
ضحية أالوىل ال يوجد ٕاال املؤلف هبذا املعىن هو الغائب أالول وال . املشت اليت تطرUا

  )44(".ليختفي داخل عامل ال يسـتطيع القبض عليه فيذوب فيه
    

ولهذا عىل الاكتب ان خيتار من اللكامت اليت يرى فهيا من القوة ٕالحياء نصه عرب الزمن 
  .ا�تلف التايل ٕالنتاجه

    
احلمتي  هو رشيك الاكتب يف العملية التواصلية وذ~ حبضوره: القارالقارالقارالقارئئئئ////املسـتقبلاملسـتقبلاملسـتقبلاملسـتقبل- 2ـ2ـ4

وٕان اكن هذا ... زمن الكتابة، من حيث جنسه، سـنه، مسـتواه الثقايف ومزنلته يف ا¶متع
مث يظهر بصفة فعلية زمن القراءة عند تلقي . احلضور خفيا يف ذهن الاكتب

 ويكون معý عكس معل املرسل،فينتقل  من املنتوج احملسوس ساعيا) الرسا�(الكتاب
، فٕان مل يصل )الفكرة او القصد ا�ي ٔاراد الاكتب ٕايصا¬ ٕاليه(وصول ٕاىل ا¶رد ا�هين، لل

ٕاىل فكرة الاكتب واكتفى تلقيه �لتفاعل مع النص فقط، فال يعدو معý هذا تواصال بل 
  )45(".تفاعل املتلقي �لباث تواصل، وتفاعل املتلقي �لنص تأويل" تأويال حفسب ٔالن 

تصانعان، فالاكتب يتخري لنفسه قارئا من هنا ميكننا القول ٕان الاكتب والقارئ ي   
ويف زمن القراءة حيرض القارئ بقوة ويغيب الاكتب، , زمن الكتابة ليغيب زمن القراءة  مثاليا

لتبقى مسأ� حياة املؤلف يف يد القارئ، فهو قاتý وحمييه، قاتý �لقراءة السلبية وحمييه 
  :تخطيط التايلولتوضيح سريورة إالنتاج وتلقيه نورد ال . �ٕالجيابية
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  )ٕاحياء الاكتب وتواصل(الفكرة اs تساوي الفكرة ٔا يعين : ٕاذا اكنت
  ).قتل الاكتب وتأويل النص(الفكرة ٔا يعين  ٔاال تساويالفكرة : ٕاذا اكنت
    

نطوقا او ميكن ٔان يكون م " يه اجلانب احملسوس للنص املنتج ا�ي: الرسا�الرسا�الرسا�الرسا�- 3ـ2ـ4
مكتو�، نرثا ٔاو شعرا، حوارا ٔاو منولوجا، ميكن ٔان يكون ٔاي يشء من مثل واحد حىت 

، فهـي )46("نداء اسـتغاثة حىت مجموع املناقشة احلاص� طوال اليوم مرسحية بأمكلها، من
اللفظ يف التواصل الشفوي كام سلف ا�كر، والكتابة يف التواصل الكتايب، فالكتابة تنقل 

، لهذا )47("ترد يف سـياق مغاير جدا" تبة عرب ٔازمنة خمتلفة، ٔازمنة القراءة حبيث ا�ات الاك
السـبك، µلتحام، القصد، " µعتبار جيب ٔان تتوفر عىل مج� من الرشوط واملعايري كـ

         )48( " .القبول، رعاية املوقف، التناص وإالعالمية
عبثية ٔالن ٔاي نص ٕاذا ال " ؤاي نص ٔاراد التخيل عن هذه املعايري سيسقط يف   

ٔاراد ٔان يضمن مقروئيته عليه ٔان يعيد ٕانتاج جزء من البناء التقليدي ا�ي انطلق منه ٔاو 
  )49(".ا�ي حييل ٕاليه

سنن التواصل الكتايب هو العالمة اللسانية اليت بدورها مشرتكة : السالسالسالسنننننننن- 4ـ2ـ4   
عىل حفظ الرسا� ومحل  ، كام ٔاهنا املسؤو�)القارئ(واملرسل ٕاليه ) الاكتب(بني املرسل 

 الوجود
 الوجود

 فكرة أ 

 النص/تلقي نص كتابة

 تصور الفكرة اs  فهم
 مشرتك

 ٕارسال

 قارئ تعدد القراءات اكتب فكرة حمددة

 فك تشفري تشفري
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فهـي اليت ختضع لها معلية ٕانتاج الرسا� وتوصيلها، فالشفرة نسق من العالمات، " املقاصد 
يتحمك يف ٕانتاج رسائل يتحدد مدلولها �لرجوع ٕاىل النسق نفسه، وٕاذا اكن ٕانتاج الرسا� 

فك "  فٕان تلقي هذه الرسا� وحتويلها ٕاىل املدلول نوع من" التشفري" يه نوع من 
  )50(".عن طريق العودة �لرسا� ٕاىل ٕاطارها املرجعي" التشفري

  ::::السـياقالسـياقالسـياقالسـياق- - - - 5ـ2ـ4
الاكتب الناحج من خيتار السـياق املناسب للكتابة، ٕان مل نقل ٕان السـياق هو 
ا�ي جيربه عىل فعل الكتابة، فاملكتوب ا�ي يعرب عن حقيقة املضمون، هو ما ٔانتج يف 

وٕاحراز املنفعة مع موافقة احلال وما جيب للك مقال  ...ٔالن مدار الرشف" سـياق مالمئ 
  )51(".من مقام

لهذا جند ٔاروع قصائد الرÝء يه اليت قيلت من ذوي املريث، ويف اشد حلظات 
احلزن واليشء نفسه يف موقف الفرح وغريها من املكتوب، مفن حاول ٕابعاد السـياق ٔاثناء 

لكتابة هبا وهذا السلوك نهبنا ٕاليه الكتابة مكن حياول ترويض اللكمة الغتصاب ٔاماكن ا
 ý52(".فال تكرهها عىل اغتصاب أالماكن والزنول يف غري موطهنا" اجلاحظ وهنا¨ عن فع(  

كام جيب  عىل الاكتب ٔان يويل اهÆما للقراء وطبقاهتم كام يفعل املتلكم ا�ي 
حىت يقسم  ٔان جيعل للك طبقة من ذ~ ,ما، وللك حا� من ذ~ مقاما،" فينبغي عليه

ٔاقدار الم عىل ٔاقدار املعاين، ويقسم ٔاقدار املعاين عىل ٔاقدار املقامات، ؤاقدار 
  )53(".املسـمتعني عىل ٔاقدار ت« احلاالت

اةاةاةاة- 6ـ2ـ4   :القنالقنالقنالقنــــ
ٔان هيمت بلغته، ٔالهنا احلامل املادي ملقاصده مفىت مكلت االٓ� ) الاكتب(عىل املرسل 

حت العملية التواصلية، بل جيب ٔان يكون هذا ٕاىل القارئ وجن) املعىن(وصل ) اللكمة(
واحضا ) يكتبه(ٔاي جعل ما يقو¬ )... الاكتب(يشغل ذهن املتلكم " µهÆم الشغل ا�ي

، هذا من ßة )54("مبعىن قابال ٔالن يفهمه االٓخرون دون عناء كبري ودون التباس ٔايضا
عىل سريورة بناء " يركز فعليه ٔان ) القارئ(، ٔاما من ßة املرسل ٕاليه )الاكتب(املرسل 
  )55(".اليت جيب ٔان تلفت انتباهنا... املعىن
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ٕان حسن اختيار االٓ� يعظم صاحهبا، ويزن¬ مزن� البلغاء، حيييه ولو مات، 
... اخلفي ظاهرا والغائب شاهدا والبعيد قريبا" ٕالحيائه للمعاين فلك اكتب عليه ٔان جيعل 
وفا والوحيش مألوفا والفضل موسوما واملوسوم واملهل مقيدا واملقيد مطلقا وا¶هول معر 

معلومات، وعىل قدر وضوح ا}ال� وصواب إالشارة وحسن µختصار ودقة املدخل 
  )56(".سـيكون ٕاظهار املعىن

فالكتابة تبحث عن املعىن، مفىت وجدته فأحسنت خترجيه جنحت، ومىت ٔاقصته 
  )57(".تفرتض خطاطة للمعىن" فشلت، فعلهيا ٕاذا ٔان 

  :ل وعنارصه عند ابن عريبل وعنارصه عند ابن عريبل وعنارصه عند ابن عريبل وعنارصه عند ابن عريبالتواصالتواصالتواصالتواص
ابن عريب رضورة حمتية، حملبة احلق معرفة نفسه فاكن اخللق مرآته  التواصل عند

كنت كزنا خمفيا فأحببت ٔان اعرف خفلقت اخللق فبه " اليت ينظر من خاللها ٕاليه 
، فبتواصل احلق مع اخللق بفعل احلب إالجيادي اكن القصد املعرفة، فمل يعد )58("عرفوين
زنا خمفيا، فهو ظاهر يف الوجود لكه، والتواصل معه مسـمتر اسـمترار احلياة، حىت احلق ك

فٕانه ما مث يف الوجود ٕاال " وٕان اختلفت أالسـباب والطرق، ٔالن املتصل به واحد وهو إال¬ 
  )59(".هللا تعاىل وصفاته ؤافعا¬ فلك هو وبه ومنه وٕاليه

دليل الوصل عىل ) وجوداتامل(من هنا التواصل ٔاصل إالجياد وغايته، والعامل
ذ~، مفا ظهر بعد اخللق ٔاصل ووصل، وما مل يظهر قطع، كام مل يكن µنتفاع �لكزن 

فالوصل ضد القطع وملا اكن الوجود مبنيا " ا�في ٕاال بعد ظهوره، ومىت ظهر مل يعد كزنا 
والقطع عىل الوصل ولهذا دل العامل عىل هللا واتصف �لوجود ا�ي هو هللا فالوصل ٔاصل 

  )60(".عارض
  :عنارص التواصلعنارص التواصلعنارص التواصلعنارص التواصل-1

مرسل ومرسل ٕاليه رسا�، سـياق وسنن  -وDام حاولنا ٔان نبني عنارص التواصل املعروفة
فهذا ال يعين اسـتقالل طريف التواصل املرسل واملرسل ٕاليه عند ابن عريب، ٔالنه ال  -وقناة

  .يÆىش وروح مذهبه يف وحدة الوجود
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  :ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    احتاد املرسل واملرسلاحتاد املرسل واملرسلاحتاد املرسل واملرسلاحتاد املرسل واملرسل: : : : أوالأوالأوالأوال
ليس غريبا ٔان يتحدا ويقرت¨، فالسائل هو املسؤول سواء �لنطق ٔام الصمت من   

املثين واملثىن عليه، فٕان مجيع ما يف الوجود من اكئنات ¨طقة " M ٔام غري M فاz هو 
وغري ¨طقة، روحية ٔاو مادية، حية ٔاو غري حية، تلهج �لثناء عىل هللا مبعىن ٔاهنا مظاهر 

ولكن ٕاىل احلق ... عظمته وكام¬، ولكنه ثناء صامت ال يدركه إالنسان عادةتتجىل فهيا 
وعليه ٔالنه : منه ٔالنه الظاهر يف صورة املثين: ترجع عواقب ذ~ الثناء، فالثناء منه وعليه

  )61(".الباطن ا�ي يوجه لك الثناء ٕاليه
تثين عليه ٔاو يه هللا تعبده و : مادامت املوجودات ٔالسـنة هللا يف الرس والعالنية

فاللك ٔالسـنة احلق ¨طقة �لثناء عىل " ٔاوقل تثين به علهيا وهبا عليه ,يف لك وقت 
، ٔامام )63("احلامد واحملمود تفصيال ومجعا والعابد واملعبود مبدٔا ومنهتـي" ، وهو  )62("احلق
  مفا مرتبة إالنسان بني هذه املوجودات؟,  µعتبارهذا 

وخلق آدم عىل " ها �ا خلقه هللا عىل صورتهجييبنا ابن عريب بأنه ٔافضلها ؤاسام
وخلق هللا " ٔاوىل آ�ت الكتاب املقدس ,، وهذا ما جنده يف سفر التكوين )64("صورته

  )65(".إالنسان عىل صورته
هبذه الصورة فهو حق واحلق خلق وهذا يعين ٔان  -إالنسان -ومادام اخللق

يدي جنواه نفسه لنفسه فٕان مل يكن فليقدم بني " التواصل يكون ذاتيا فٕاذا ما ٔاراد شيئا 
احلق لسان العبد عند النجوى مفن احملال ٔان تكون جنواه صادقة الصدق ا�ي ينبغي ٔان 

  )66(".خياطب به هللا فاحلق ¨} نفسه بنفسه
فا}ورة التواصلية منغلقة عىل ذاهتا يف ذاهتا و�اهتا منه وبه وٕاليه تنطلق وتصل، 

بطلب ٔاولها فيكون عني اخلمت وهو عني µفتتاح، فتنقسم دائرة تنعطف " وتظهر وختتفي 
بني ٔاول وآخر ظاهر و�طن، فٕاذا ابتدٔا فهو الظاهر، فٕاذا انهتـى صار الظاهر �طنا وعاد 

  )67("الباطن ظاهرا
الناi واملناi  -وبناء عىل انغالق التواصل يتطابق املرسل واملرسل ٕاليه ا}اعي

ام، لهذا عرف ابن عريب صعوبة المتيزي بيهنام فدعا¨ ٕاىل مفن الصعب الفصل بيهن) املدعو(
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فسمل أالمر ٕاليه واستسمل تكن موافقا ملا هو عليه يف نفسه فتسرتحي " تسلمي أالمر ٕاىل هللا 
  )68(".من تعب ا}عوى بني µفتتاح واخلمت

        الرسا�الرسا�الرسا�الرسا�: : : : ÝنياÝنياÝنياÝنيا 
اء لها بعد حقيقة الرسا� ٕابالغ من متلكم ٕاىل سامع وال بق" يرى ابن عريب ٔان

  )69(".وقد يسمى الم املرسل به رسا� وهو عمل يوصý ٕاىل املرسل ٕاليه... انقضاء التبليغ
ٕان وسـي� املرسل من خالل هذا التعريف يه اللفظ، واللفظ طريق موص� بني 
املتلكم والسامع، فالبد  للمرسل ٔان يعرف حقائقه ومدلوالته، فاملعاين يف اختالف 

اعمل وفقنا هللا وٕا�ك ٔان أسامء هللا احلسـىن ليست بألفاظ جمردة عن " �ختالف ٔاسامهئا 
املعاين لتعريف املسمى خاصة كزيد ومعر وجعفر وخا} املوضوعة لمتيزي أالشخاص ولكهنا 
جلت وعظمت دالئل يف معاين أاللوهية تطلق من ٔاجل ت« املعاين يف عمل أاللفاظ لفظ 

، املالحظ اسـتعامل املؤلف لفظة السامع املتعمل، )70("ظما يتوصل السامع املتعمل بذ~ اللف
فهـي ٕاشارة ٕاىل رضورة معرفة الالفظ ملا يقو¬ حىت يكون ,مه صادقا دقيقا، فيعطي 

  )71(".املعاين ٕامنا توجب ٔاحاكDا ملن قامت به" ويضع لك امس ٕازاء مسامه ٔالن 
سب والعارفني وهذه اخلاصية ال ميتلكها لك املتلكمني، وٕامنا يه للبلغاء حف 

فاخلطاب يكون للبليغ عىل حسب ما توطي عليه يف العامل حىت يفهم السامع من "�لعامل
  )72(".لغته واصطالحه ما يريد

الم صفة مؤثرة " فتحقيق الهدف والتأثري يف املسـمتع غاية الم ومتام للتواصل
للكم يف جسم مشـتقة من اللكم وهو اجلرح فلهذا قلت مؤثرة كام ٔاثر ا... نفسـية 
  )73(".ا¶روح

        ::::خاصية الرسا�خاصية الرسا�خاصية الرسا�خاصية الرسا�****
أاللفاظ - حىت يسمع املتلكم سامعه ويسحره، عليه ٔان خيتار حوامل أالرواح

اختيارا يرتك السامع عاجزا عىل احلمك للمعىن عىل املبىن ٔاو العكس، مجلال  - املناسـبة للمعاين
ق واملعىن الفائق فيحار جامل الشعر والم ٔان جيمع بني اللفظ الرائ" الرتكيب وٕاقناعه 

الناظر والسامع فال يدرك اللفظ ٔاحسن ٔاو املعىن ٔاو هام عىل السواء، فٕان نظر ٕاىل لك 
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فٕان املعىن للروح اكملعىن ... واحد مهنام ٔاذهý االٓخر من حسـنه، وٕاذا نظر فهيام معا حرياه
 )74(".للصورة هو جاملها عىل احلقيقة

  :السالسالسالسنننننننن-
فاملوجودات لكها لكامت هللا اليت ال تنفذ " وجل الوجود لكه لكامت املوىل عز 

فإال¬ يف " ، فلك من ٔاراد االتصال فليجعý ف� ٔاراد وليعبده كام ٔاراد )75("فٕاهنا  عن  كن
هللا، فليطلبه يف أي  - رؤية املرسل ٕاليه -املرسل-، وٕان ٔاراد الطالب)µ")76عتقاد �جلعل

 Æلك صورة من صور املوجودات، وال خييب ٔالن احلق يظهر يف " صورة ٔاراد وسرياه ح
  )77(".ٔامل عبده فيه، مفن طلب احلق يف يشء وجده

هذا تواصل احلق مع اخللق وحنن معه، فهو تواصل كام رٔاينا مطلق، يفهم بتعدد 
أاللسـنة لكها لسانه خفطابه يرتدد ٕاليه منه " الطرق واختالف أاللسـنة ٔالهنا لكها z تعاىل

  )78(".هوهكذا نظره ومسعه وبرص 
ٔاما تواصل الناس ف� بيهنم، فتكون µسـتجا�ت حسب الفهم اللغوي لٔاللفاظ 

الفهم يأيت حسب القول فعدم اسـتجابة قوم نوح }عوته " املوضوعة �الصطالح علهيا عندمه
هنا مأخوذة مبعناها احلريف " يغفر" ولكن "... دعامه ليغفر هلم" اكنت نتيجة }عائه �لسرت 

سرت، والسرت ضد الكشف والظهور، وعىل ذ~ يفهم ابن عريب عىل معىن  من غفر مبعىن
ٔان نوحا عليه السالم دعا قومه ٕاىل السرت املطلق ال ٕاىل مقام الكشف والظهور، ٔالن احلق 

... املزنه سرت ٔاو غيب حمض ال تدركه العقول وال أالبصار ومل يدعهم ٕاىل مقام الظهور
فاكنت ... السرت فٕاهنم وضعوا ٔاصابعهم يف آذاهنمو�~ اكن جواهبم سلس� من ٔاعامل 

  )79(".اسـتجابهتم من مثل دعوته
ففهم اللغة املتلكمة يف امجلاعة واسـتعامالهتا يعودان ٕاىل إالصالح،  كام ٔان نتيجة  

لوال اسـتصحاب " احلدث التواصيل وغرضه ال يتحقق ٕاال �لنظر ٕاىل معاين ت« اللكامت 
  )µ.")80صطالح ما وقعت الفائدة بذ~ عن ا�اطب لهامعانهيا ٕا�ها املفهومة من 
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  :السـياقالسـياقالسـياقالسـياق*
ما من جامعة يشرتكون يف مقام ٕاال ومه : "املقام مشرتك بني ٔاطراف التواصل 

، وعىل املرسل مراعاة مقام التواصل وما يسـتدعيه، فاجلائع )81("عىل السواء ف� اشرتكوا فيه
ما حيقق الرزق والشـبع، والعايص خيتار ا}عاء  -هللا-البد ٔان خيتار من ٔاسامء املرسل ٕاليه

� غياث : فيقول الغريق" �لهادي وهكذا مع لك أالسامء حسب ظروف ؤاحوال املقام
وهذا الختالف حمك أالسامء . )82("واجلائع � رزاق واملذنب � غفور وكذ~ مجيع أالسامء

ليس من كونه ر� عندك "  و�لتايل اختالف أالفعال، فلك امس وضع ٕازاء فعل ٔالن اخلالق
حمكه من كونه Dمينا وال حمكه من كونه رح� كحمكه من كونه منتقام وكذ~ مجيع 

ومهنا اسـتعمل للك امس لفظ خاص " ، وعليه تكون النتاجئ حسب أالسامء )83("أالسامء
  )84(".به واكن ¬ من احلمك ما ليس لغريه

اةاةاةاة*   :القنالقنالقنالقنــــ
" روف فاعتربه أفصح لسان ؤامكل ٔامة اهمت ابن عريب كغريه من الصوفية �حل

وعامل احلروف ٔافصح ... اعمل وفقنا هللا وٕا�مك ٔان احلروف ٔامة من أالمم خماطبون وملكفون
  )85(".العامل لسا¨ ؤاوحضه بيا¨

مثل اخلطاب يف تسلسý بني " فباسـمترار احلروف وتسلسلها يسـمتر الكون فهـي
  )86(".امجلل الواحدة تلوى أالخرى

روف ليس �لعمل السهل، فý عالقة �ٔالفالك وأالوقات واملناسـبات لك وعمل احل
مفن متكن ٔان يضع قلام عىل شلك " من وفق ملعرفة ذ~ فطريق العجائب ٔامامه مفتوح 

وخلطر عمل . )87("املنازل يف طالع خمصوص فٕانه يكون عن ذ~ القمل مىت كتب به جعائب
فال " " القلب" مه، ٔالن طريقهم الباطن احلروف اسـتعمل الرمز، وخصه للصوفية دون غري

ومن اكن مسلكه العقل . )88("يعرف ما ٔارشفنا ٕاليه سوامه ٔالن طريقهم خلالصة اخلاصة
ؤاما علامء " والنظر يف الرتاث إالساليم، فال ميكن ¬ بأية حال التوصل ٕاىل معرفة احلقائق

  )89(".الرسوم فال يعرفونه ٔابدا
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كر ابن عريب كام تعرضه النصوص وجد¨ تضار� لف -حلد االٓن -من خالل تتبعنا
ٔام مع الصفات " ذات" ٕان مل نقل تناقضا يف حقيقته، مع من اتصل، هل اتصل مع هللا كـ

  ؟)ص(وأالفعال؟ ٔام مع املوجودات، ٔام مع خري اخللق محمد 
ٕان مذهب ابن عريب ال يقبل التعدد، فهو يؤمن لك إالميان بأن ما يف الوجود لكه 

فال يعبد العابد وال يتصل املتصل ٕاال به، لكن من ßة ٔاخرى هو كذات ٔاحب هو هللا، 
ملا شاء احلق سـبحانه من حيث ٔاسامؤه " ٔان يعرف، فشاء أن يرى عينه فأظهر ٔاسامءه 

الرؤية تكون للموجود، . )90("ٔان يرى عينه: احلسـىن، ٔان يرى أعياهنا وٕان شئت قلت
ا يف الكون ٕاذا ٕاال أسامءه وصفاته اليت تسـتوجب ، مف"احلادثة" ٔاظهر ٔاسامءه " فاz أالزيل

  )91(".فٕانه ما مث يف الوجود ٕاال هللا تعاىل وصفاته ؤافعا¬" أالفعال 
، ومن هنا ال نعبد "هللا" فاملتصل �ٔالسامء من هذا µعتبار اكملتصل ��ات

 " عرض" سوى املظهر الوجودي، ا�ي هو أالسامء والصفات واليت يه من ßة ٔاخرى 
" احملدثة والعرضية" ٔاوجد الصفات أالسامء" أالزيل" ، فاجلوهر هو هللا " جوهر" ال  

ٔاو ليس هذا . �لنسـبة ٕاليه، حنن ٕاذا ال نزال نزتلف ٕاليه  بواسطة هذه املظاهر الوجودية
تعددا للمعبود؟ كيف ال وهو يرصح يف موضع آخر بأن لك امس ¬ حقيقته املمتزية، مبعىن 

اختالف عن اجلوهر، حفمك الغفور الودود ليس كحمك الرحمي وال كحمك آخر العريض يف 
اسـتعمل للك امس لفظ خاص به واكن ¬ من احلمك ما ليس "هللا رب العاملني �~ 

  )92(".لغريه
عني جالء ت« املرآة " ٔام يكفي لٕالنسان ٔان يعبد نفسه، ٔالنه من آدم وهو 

ال " العامل ا�ي ٔاوجده هللا ولكنه شـبح  ، واملرآة ٕاشارة منه ٕاىل)93("وروح ت« الصورة
، ؤ�ن املوجودات ال تعرف حقيقة خالقها من ßهتا، فهـي  )94("روح فيه مكرآة غري جملوة

فاكن  !مرا� غري صافية و�لتايل ال ميكن ان يرى من خاللها املوىل نفسه من ßته هو
:" يب صىل هللا عليه وسملخمترص احلرضة إاللهية، ولهذا قال الن" إالنسان ٔاصفى مرآة بل 

 )95(".خلق آدم عىل صورته
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ٔاما حديث الصورة :" ما قا¬ إالمام ا�هيب: ؤامام µستشهاد هبذا احلديث نقول  
 ýفرند علمه ٕاىل هللا ورسو¬، ونسكت كام سكت السلف مع اجلزم بأن هللا ليس مكث

  )96(".يشء
، ولكونه خلق قبل آدم ٔالنه حبيب هللا وشفيع أالمة) ص(ٔام ٔاننا نتصل مبحمد   

  )97(".اكن نبيا وآدم بني املاء والطني" عندما اكن بني املاء والطني 
  .ٕاال ٔاننا مل نقف عىل مثل هذا ف� عند¨ من املراجع سوى حديث موضوع  
روى احلامك والبهيقي وابن عساكر من طريق عبد الرمحن بن يزيد بن اسمل عن "   

ملا اقرتف آدم اخلطيئة ) :" ص(قال رسول هللا : الٔابيه عن جده، عن معر بن اخلطاب ق
  ".ٔاسأ~ حبق محمد ٕاال غفرت يل... � رب: قال

  فكيف عرفت محمدا ومل ٔاخلقه بعد؟: فقال هللا
ٔالنك ملا خلقتين بيدك، ونفخت يف من روحك، رفعت رٔايس، فرٔايت عىل ... � رب : فقال

، فعلمت ٔانك مل تضف ٕاىل امسك ٕاال ال ٕا¬ ٕاال هللا محمد رسول هللا: قوامئ العرش مكتو�
  .ٔاحب اخللق ٕاليك

صدقت � آدم، ٕانه ٔالحب اخللق ٕايل وٕاذا سألتين حبقه فقد غفرت ~ ولوال : فقال هللا
  )98(".محمد ما خلقتك

ما دعا ٔاحدا ٕاىل عبادته، وٕامنا دعامه لعبادة هللا عز وجل ) ص(حىت الرسول   
وهللا :" فسه، قال رسول هللا صىل هللا عليه وسملليغفر هلم وهو ال مي« نفعا وال رضا لن 

ٔالنه ٔامكل " ، عىل الرمغ بأنه إالنسان الاكمل )99("ٕاين لرسول هللا ال ٔادري ما يفعل يب غدا
فكيف يكون " ، ومع هذا )100("موجود يف هذا النوع إالنساين فلهذا بدٔا أالمر به وخمت

  .)101("حادÝ ؤازليا ودامئا يف وقت معا؟: اليشء الواحد
  :واستنادا عىل ما سـبق ميكننا القول ٔان   

التواصل رغبة ٕالهية يف رؤية نفسها حبلولها يف املوجودات قبل ٔان تكون حمتية يف احلياة 
  كام ٔانه خاص �حلي وامليت . إالنسانية

  .ويكون مصتا ونطقا من لك موجود سواء اكن روحيا ٔام ماد�
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د التبليغ ولهذا ال تكون ٕاال نطقية خماطبة الرسا� يف مذهب ابن عريب  ال بقاء لها بع
  .للسمع

  ..."كنت كزنا خمفيا"املرسل عني املرسل ٕاليه وهو ما تثبته النظرة الكزنية استنادا للحديث 
  .السنن لك موجود �جلعل؛ٔاي خاطب من شئت جبعý يف ٔاي موجود ٔامامك

عمل احلروف املعروف  قناة التواصل امليتافزييقي عند ابن عريب كغريه من املتصوفة ،يه
ٔاال يكون هذا هو . بعمل اجلفر ا�ي يبقى منفتحا للمتصوفة ومريدهيم منغلقا عىل غريمه

  )102(".الوصول ٕاليه من ال يصل ٕاليه" الوصل الالوصل ا�ي ٔاشار ٕاليه ابن عريب
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام

  
                                                                        

، 2، ط1990, حيي الشامني مكتبة الهالل، بريوت، لبنان: احليوان، حت: ظاجلاح) 1( 
  .35ص

  ,لبنان,ٔابو حيان التوحيدي، µمتناع واملؤانسة،منشورات مكتبة احلياة بريوت) 2( 
  .111،ص1ج, ت د,ط د
  .04: ٕابراهمي) 3( 
دار املعرفة  املرا� احملدبة من البنيوية  ٕاىل التفكيكية، سلس�: عبد العزيز محودة) 4( 

  .135،ص1998,الكويت، دت
املقصود �لعيش التواصل يف احلياة، وحييا، التواصل يف دار االٓخرة ٔالهنا احلياة احلقيقية (*) 

  .مبعىن احلياة -64العنكبوت " وٕان ا}ار االٓخرة لهـي احليوان لو اكنوا يعلمون" 
ٔارسع وقت وال فاصل بني  الزئبق شديد التأثر �حلرارة والربودة، حبيث يسـتجيب يف(**) 

 .السبب والنتيجة عكس الظواهر أالخرى، والتواصل كذ~ وخباصة تواصل احلواس
  .558،ص2007املقدمة، دار الفكر للنرش، لبنان، : ابن خ�ون) 5( 
محمد عيل النجار، دار الهدى للطباعة والنرش، بريوت، : اخلصائص ، تر: ابن جين) 6( 

  .33،ص1،ج1952
-لبنان-أجزاء يف جم� واحد، دار الكتب العلمية، بريوت3البيان والتبيني،  :اجلاحظ) 7( 

  .42/43، ص1ج
،  -لبنان-كتاب الصناعتني، دار الكتب العلمية، بريوت: ٔابو هالل العسكري) 8( 

  .15ص2,، ط1989
  .47،ص1ط, 2004,�تنة،اجلزائر، –عمل نفس االتصال، رشكة �تنيت : محمد مقداد) 9( 
اسرتاتيجيات التواصل من اللفظ ٕاىل إالمياءة، جم� عالمات، : بن كرادسعيد ) 10( 

  .11،ص2004، 21العدد
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، 2004, 21املعىن والتنسـيق والسريورات، جم� عالمات العدد: محمد شـيوين) 11( 
  .50ص

، 2005النظرية النقدية التواصلية، ا}ار البيضاء، املغرب ،: حسن مصدق) 12( 
  .126ص1,ط
عندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية الٓليات التواصل : عشري عبد السالم) 13( 

  .38،ص2006واحلجاج، ٕافريقيا الرش والغرب،
  .78،ص2003اللغة والتواصل، دار هومة، اجلزائر،: عبد املا~ مرâض) 14( 
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 . 70النحل". يرد ٕاىل ٔارذل ل العمر ليك ال يعمل بعد عمل شيئا ٕان هللا علمي قدير
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 السابع عرش  العدد                                                          جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2015جــــوان                                       290                                        و اللغاتلكية االٓداب 

 

مدخل ٕاىل انسجام النص، املركز الثقايف العريب، : لسانيات النص: محمد خطايب) 40( 
  .52،ص1991بريوت، لبنان، 

  .88السابق، ص: مجيل عبد ا¶يد) 41( 
  .45،ص2البيان والتبيني،ج: اجلاحظ) 42( 
عامل الكتب، القاهرة، متام حسان، : النص واخلطاب وإالجراء، تر: دي بوجراند) 43( 
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اهر وا�تفي طروحات جدلية يف إالبداع والتلقي، ديوان الظ: عبد اجلليل مرâض) 50( 

  .14،ص2005املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
  .76،ص1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ) 51( 
  .76،ص1البيان والتبيني،ج: اجلاحظ) 52( 
  .77ص:نفسه) 53( 
  .48لسانيات النص، السابق،ص: محمد خطايب) 54( 
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، 80،ص2، ط2004قصص أالنبياء، دار الصحابة للرتاث، : فظ ابن كثرياحلا) 96( 

  .الهامش
  .420السابق،ص: القاشاين) 97( 
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