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في مفهوم التواصل 

احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

في اللغة:
التواصل يف اللغة مشتق من املصدر الثالثي »وصل« وهو خالف الفصل واهلجران. نقول: وصلُت 
الشيء وْصاًل وِصَلٍة وَوَصاًل وُصَلًة أي أقمت به، أو بينه وبني شيء آخر، ِصَلًة، ويشهد هلذا املعىن ما 
جاء يف القرآن الكرمي: ﴿َوَلَقْد َوصَّْلَنا َلُهُم اْلَقْوَل﴾1؛ أي وصَّلنا ذكر األنبياء وأقاصيص من مضى بعَضها 
ببعض لعلهم يعتربون. واتصل الشيُء بالشيء؛ مل ينقطع عنه، وما بينهما ُوصلٌة واجلمع ُوصٌل. يقال: وَصَل 
فالن َرِحَُه يصلها صلة. وبينهما وصلٌة أي اتصال وذريعة. وواصله مواصلة ووصاال؛ أي مكنه من االتصال 
به. ومنه التواصل وهو ضد التصارم والتقاطع2، والصيغتان معا أي »التواصل والتصارم« تدالن على الشدة 
واملبالغة يف فعلي الوصل والفصل، وكذا تدالن على املشاركة. وتُقاِبل لفظة »تواصل« يف اللغتني الفرنسية 

واألجنليزية لفظة communication اليت تدل هي األخرى على املشاركة والنقل واالنتقال والتوحد3.

في االصطالح:
أما يف الداللة االصطالحية فيتسع مفهوم التواصل باتساع التخصصات املعرفية وامليادين البحثية 
تقدمي  ميكن  عام  وبشكل  ذلك.  وغري  وتارخيية،  واقتصادية،  واجتماعية،  ونفسية،  لسانية،  تناولته؛  اليت 

1 ـ سورة: القصص، آية: 51.
2 ـ ينظر: لسان العرب، م. س، مادة »وصل«.

3 ـ ينظر: نظرية التواصل واللسانيات احلديثة، د. رايس نور الدين، مطبعة سايس ـ فاس، ط1؛ 2007، ص: 22ـ24. 

عنوان البرنامج: علم التواصل ودوره في تقريب العلوم الشرعية
الوحدة األولى: مقدمات في تقريب علم التواصل

الدرس األول: في مفهوم التواصل 
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مفهوم التواصل على أنه عملية إبالغ أو نقل األفكار أو املعلومات أو التجارب أو املشاعر، بني طرفني 
أو أكثر، حبيث ال يتم التواصل إال ضمن بنية اتصالية حمددة يأخذ فيها كل طرف وضعية اتصالية معينة، 
إما وضعية اإلرسال، أو وضعية االستقبال، أو مها معا حبيث يكون التواصل بشكل تفاعلي. إما على جهة 
املوافقة أو على وجه االختالف والتعارض. وقد ُعّرف هذا املفهوم بتعاريف كثرية من قبل املشتغلني هبذا 
الفن على مستوى كل احلقول املعرفية اليت تناولته، وميكن أن خنتار تعريفا جامعا لكل معامل هذا املفهوم 
مثلما هو احلال يف التعريف الذي يقدمه به علماء االجتماع إذ هو شامل عندهم لكل معامل التواصل يف 
أبعاده العملية والواقعية، ويف هذا اإلطار ميكن أن نعتمد التعريف الذي وضعه عامل االجتماع األمريكي 
شارل كويل Charles Cooley )1864/1929( حيث يعّرف التوصل بأنه: »امليكانيزم الذي بواسطته 
توجد العالقات اإلنسانية وتتطور. إنه يتضمن ]حسب تعبريه[ كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عرب 
اجملال وتعزيزها يف الزمان. ويتضمن أيضا تعابري الوجه وهيئات اجلسم واحلركات ونربة الصوت والكلمات 
والكتابات واملطبوعات والقطارات والتلغراف والتلفون وكل ما يشمله آِخر ما مت يف االكتشافات يف املكان 
والزمان«. وهذا التعريف يف حقيقته هو تعريف شامل إىل حد كبري للتواصل اإلنساين بكل معامله العملية 
العالقة االجتماعية؛  التواصل عندهم يف  الذين يرتكز مفهوم  اجتاه علماء االجتماع  والواقعية، وهو ميثل 
فالتواصل بالنسبة إليهم هو »كل شكل من أشكال العالقات االجتماعية اليت توجد فيها مشاركة واعية 
لألفراد واجلماعات«4، وهو هبذا يرادف عندهم العالقة االجتماعية؛ حبيث »ال ميكن التفريق بينهما حبال 
من األحوال إال جمازا يف إطار الوجود واملعطيات الفعالة للكائن احلي حبيث يشكالن وحدة ال تتجزأ«5، 
فاإلنسان حيىي داخل جمتمعه عرب أنظمة التواصل اليت هي »من أهم مؤلفات أو مكونات احلياة االجتماعية، 
ألنه بدون تواصل لن توجد أي فئة أو أي مجاعة، وأفراد تلك اجلماعة لن يكونوا سوى أشخاصا منعزلني 
نفسيا، إذا مل يتوفروا على قسط ولو قليل من التبادل الدال«6، وهذه األنظمة ال تنحصر يف نظام اللغة 
بقدر ما تنفتح يف أداءاهتا على كل ما من شأنه أن ُيربز هذه العالقة من أشكال داللية؛ سواء كانت لغوية 

أو غري لغوية، مبعىن أن التواصل كما يتم باللغة يتم بغريها من األنظمة الداللية األخرى. 

ليس التواصل إذن سوى السلوك اإلنساين، »فكل سلوك داخل احلياة االجتماعية يُعترب تواصال«7، 
كيفمــا كان هــذا الســلوك، باعتبــار »أن كل ســلوك مــا هــو إال رســالة، وأعــي بذلــك وجــود تواصــل مــا ]...[ 

4 ـ نظرية التواصل، م. س، ص: 25.
5 ـ م. ن، ص: 32.

6 ـ نظرية التواصل، م. س، ص: ن.
7 ـ م. ن، ص: 28.
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كالم أم صمت فإن كل شيء سيكون له قيمة الرسالة كما يف صراخ الطفل، فثمة سلوك يؤثر يف اآلخر، 
وال يســتطيع ذلــك اآلخــر بــدوره أال حيــرك ســاكنا إزاء ذلــك التواصــل احلاصــل، وآنــذاك ينصــاع فيتواصــل«8؛ 
فالطفــل حــني يصــرخ مثــال »ال يصــرخ عبثــا وإمنــا ليعــرب عمــا أحــّس بــه مــن بلــل أو مــرض أو جــوع وكأنــه 
يقــول ]بصرختــه تلــك[ نظفــوين أو عاجلــوين أو أطعمــوين«9؛ وهبــذا فــإن اإلنســان ينخــرط منــذ الــوالدة يف 
عمليــة كســِب قواعــد التواصــل عــرب ســلوكات خمتلفــة، تعتــرب عمليــا ترمجــة واقعيــة للعالقــة االجتماعيــة الــيت هــي 

عينهــا العالقــة التواصليــة. 

ويظهــر هــذا الطــرح أكثــر عنــد علمــاء النفــس االجتماعيــني الذيــن درســوا بواعــث الســلوك اإلنســاين 
التبــادل كمــا يشــري إىل ذلــك علمــاء األنرتوبولوجيــا،  القائــم علــى  املنافــع  يف حميطــه، ومــن أمههــا طلــب 
ســواء عــرب اللغــة أم بغريهــا بــني متبادلــني علــى األقــل10. وملــا كان الســلوك أســاس التواصــل عنــد هــذه الفئــة 
]أي عند علمــاء االجتمــاع[ فقــد رّكــزوا فيــه علــى »املقابلــة وجهــا لوجــه، ]مثلمــا هــو احلــال يف[ مقابلــة آدم 
مــع زوجــه حــواء، فــأي ســلوك منهمــا حيتــاج إىل تأويــل ســواء أكان هــذا الســلوك صوتيــا أم غــري صــويت«11.

علــى ضــوء مــا تقــّدم، ميكــن تعريــف التواصــل علــى أنــه كل عالقــة بــني طرفــني أو أكثــر، تقــوم علــى 
متريــر أو اســتقبال أو تبــادل مضمــون مــا )خــربة، أو معلومــة، أو شــعور، أو رغبــة...(، عــرب وســيلة مــا 
)لغة، صــورة، إشــارة، حركــة...(، لغايــٍة مــا )توجيــه، تعــارف، إعــالم، إقنــاع...]أو غــري ذلــك مــن الغايــات 
الــيت نتواصــل مــن أجلهــا[(، وهــو يف كل ذلــك يســتند إىل جمموعــة مــن العناصــر تتشــكل منهــا العمليــة 

التواصليــة يف مشوليتهــا، فــأي عمليــة تواصليــة تلزمهــا العناصــر اآلتيــة:

1: المرسل: وهو الذي وقعت الرسالة »حبسب أحواله عن قصده وإرادته واعتقاده«12.

2: المرسل إليه: وهو املتلقي املقصود بالرسالة، املعي بتحليلها وتفسريها. 

3: الرسالة: وهي جمموع املعاين املراد توصيلها.

4: القناة: وهي الوسيلة اليت من خالهلا مُترَّر الرسالة، لغة، صورة، إشارة، أو غري ذلك.

8 ـ م. ن، ص: 28ـ29.
9 ـ م. ن، ص: 28.

ـ ينظر هبذا اخلصوص:  10
Une logique de la communication; P.Watzlawick et al; ed. Du Seuil; Paris; 1972; p: 45-46.

ـ نظرية التواصل، م. س، ص: 26.  11
12ـ سر الفصاحة، م. س، ص: 68.
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5: الســنن: وهــو القواعــد التعبرييــة الــيت حتكــم املرســل يف إنتــاج رســالته الــيت يشــرتكها بالضــرورة مــع 
املرســل إليــه، حبيــث يعــرب بنفــس لغتــه.

6: الترميــز: وهــو حتويــل املعــاين النفســية إىل وحــدات رمزيــة بإمــكان املتلقــي فكهــا انطالقــا مــن 
التواضــع اجلامــع بينــه وبــني املرســل، ســواء كانــت كلمــات أو مــا يصاحبهــا مــن أداء صــويت، أو حــركات 

وإميــاءات...اخل. وإشــارات 

7: حــل الترميــز: حيــث يقــوم املســتقبل حبــل العقــد اللســاين أو غــري اللســاين الــذي يصــدره املرســل 
علــى أســاس نظــام مشــرتك بينهمــا.

8: السياق: وهو جو االتصال املتمثل يف مناسبة الرسالة وحمدداهتا النفسية واملادية.

9: التغذية الراجعة: وهي إشارات املتلقي اليت تكشف عن مدى متكنه من فهم الرسالة.  

10: التشويش: وهو كل ما من شأنه أن يغري مسار الرسالة ويشوش على وضوحها. 

فمن خالل هذه املكونات تتشكل لنا عملية التواصل وتتبلور عمليا وواقعيا، وال ميكن ألي عملية 
تواصلية إال أن تتم يف إطار هذه املكونات مجيعها.


