
1004 دؼلؿرب-،معاي41-41 إغلاغقاتمسدد  

127 

دراسة تداوؼقة ؼؾخطاب اؼتعؾقؿي اجلاؽعي باؼؾغة 
 اؼعربقة

 ؾوارة بوطقاد

ماًطاباتم مسؾك مأو ماظعربقة ماظؾغة مسؾك ماظـظرؼاتماظؾلاغقة متطؾقؼ معقجة تعد
وغةماألخريةمومشبصمباظؾغةماظعربقة،معـمبنيماػؿؿاعاتماظداردنيماظؾغقؼنيميفماآل

ومػلمغظرؼاتمغشلتمعؿػاوتةممباظذطرماظـظرؼةماظؾـققؼةموماظلقؿقائقةموماظؿداوظقة.
معباسقةم مو مصردؼة مطظاػرة مباظؾغة ماألوظب مباظدرجة متفؿؿ مو ماظزعـ، محقث ممممممممعـ

باظـلؾةمإظبمومدؾقطقةموماجؿؿاسقةمومغػلقة،محقثمأنمغظرؼةمتؽّؿؾماألخرى.مأعام
مدراداتم مسـ مسؾارة ماألحقان مشاظب ميف مندػا ماظؾلاغقة، ماظـظرؼات مػذه تطؾقؼ

اًاصةمباًطاباتماألخرىممحنيمتؽادماظدراداتماظؾلاغقةم،ميفظؾـصقصماألدبقة
ماظؼقاممبف،مأيماإلػؿؿاممخبطاباتمأخرىمشريماًطابم محاوظـا معا مومػذا تـعدم.
األدبل،موماظيتمتؿؿـؾميفماًطاباتماظؿعؾقؿقةماىاععقة،مومذظؽمعـمأجؾمتطؾقؼم

مغظرؼةمظلاغقةمحدؼـةماظـشلةمأالمومػلماظـظرؼةماظؿداوظقة.
اًطابماظؿعؾقؿلماىاععلمعـممعـمػذهماظدرادةماظؿطؾقؼقةمػقمتـاولمصـادومػ

وممبـفجمحدؼثماظـشلة،موماالبؿعادمسـماظؿقؾقالتماظؽالدقؽقةماظيتمزاوؼةمجدؼدةم
تـظرمإظبماًطابممبعزلمسـماٌؿؽؾؿموماٌؿؾؼلموماظلقاق.مطؿامغفدفمإظبماٌلاػؿةم

ؿؿادهميفماظدرادةموماظؿقؾقؾ،مععاملمعـفجمحدؼثمومتدسقؿفمباظؿطؾقؼموماسيفمإرداءم
م ماظعربقة ماظؾغة معع متؽققػف ماٌصطؾقات،ممبادؿغاللو مترعبة ميف ماظعربل اٌقروث

محؿكمالمؼؾؼكمػذاماٌـفجمحؽرامسؾكماظدراداتماظغربقةمصؼط.
مباظؽالمم مؼفؿؿ معـفج، مػق مو ماظؿداوظل، ماٌـفج ماظدرادة مػذه ميف ماسؿؿدغا مضد و

م م)دقدري مأػؿؾف ماظؾSaussureاظذي مال معقضقسام(، ماألخري مذا مأسؿربه ماظذي لان
ماظدراداتماظؾغقؼةميفمتؾؽماظػرتة.
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مباسؿؾارػا ماىؿؾة مسؾك مهؾقؾفا ميف متعؿؿد ماظـظرؼاتماظؾـققؼة اٌلؿقىممتعؿؿد
مدالتماظؽالعقةااألسؾكميفماظؿقؾقؾ،مإالمأنماىؿؾةمظقلتمػلماظقحدةماظؼاسدؼةمظؾؿؾ

ما مو ماظؿؾؾقغ موحدة مػق ماظـص/اًطاب مبؾ ماًطابقة مندمو محني ميف ظؿؾادل.
ماظعـصرماألدادلميفم-مبكؿؾػمغظرؼاتفا-اظؿداوظقة مباسؿؾاره مباظؼقلم)اٌؾػقز( تفؿؿ

ماىؿؾة معػفقم مسـ ماظؼقلمطبؿؾػممتاعا مػذا مو ماظـص، مؼؼقماظذيمم-اًطابمأو
مسـصر ماٌميسؾك مو ماٌلـد مإظقفاإلدـاد: مذظؽمم-لـد مإظب مذػب مطؿا ماظؼقل ظؽـ
مغؿقفةBenveniste)بـػلقتم مػق مأحقالمدقاضقةمم( مزروفمو مممظػعؾمعؿقؼؼمضؿـ

ومبفذامصدالظةماظؼقلم)اٌؾػقز(متؿعدىمدالظةماىؿؾةمومدرادؿفم)اظؼقل(متعؿؿدمسؾكم
مدرادةمزبؿؾػماألحقالماظيتمتلؾؾتميفمبـائف.

 اؼتداوؼقة: .1

ماٌؿقطؾم ماألدؿاذمأغبد مػق ماظعربقة ماٌصطؾحميفماظؾغة إنمأولمعـمادؿعؿؾمػذا
مابمجباععةمربؿدماًاعسممبدؼـةماظرباطمباٌؿؾؽةماٌغربقة.أدؿاذمبؽؾقةماآلد

تعؿربماظؿداوظقةمذبؿقسةمعـماظـظرؼات،مغشلتمعؿػاوتةمعـمحقثماٌـطؾؼات،م
مإذمغلؿطقعم ماألبعاد معؿػؼةمسؾكمأنماظؾغةمػلمغشاطمميارسمضؿـمدقاقمعؿعدد و

تصقراتمماظؼقلمبلنماظؿداوظقةمغشلتمطّردمصعؾمظؾؿقجفاتماظؾـققؼةمصقؿامأصرزتفمعـ
م م)تشقعلؽل ماألعرؼؽل ماظؾلاغل مسـد مخاصة مصقفا معؾاظغ ممممممم(مChomskyصقرؼة

ندهمؼعؿؿدمسـدموصػفمظؾظقاػرماظؾغقؼةمسؾكماظؿؼابؾماٌشفقرممومأتؾاسف.مصاظؾغقي
مم-(مبنيماظؾغةموماظؽالممحقثمأبعدماظؽالمDe Saussure)ديمدقدريمماظذيموضعف

عـمدائرةماػؿؿامماظؾغقؼنيموماضؿصرتم-ةاالدؿعؿالمايؼقؼلمظؾغمؾومػقماظذيمميـ
م.1اظدرادةمسؾكمبـكماظؾغةمومغضاعفا

(مأنمعػفقمماظؿداوظقةمضبقؾميفمغػسماظقضتمإظبمMainguenauومؼرىم)عـؼقغقم
صرعمعـمصروعماظدرادةماظؾلاغقة،مومإظبمتصقرمععنيمظؾغةمغػلفا،موماظؿؾؾقغماظؾغقيم

ماظ ماظؿقّجف مأن محقث ماظؾـققي، ماظؿصقر ممتاعا ماظعؾقممؼـاضض مطؾ مطبرتق ؿداوظل
اإلغلاغقةمصالمميـؾمغظرؼةمبعقـفامبؼدرمعامميـؾمغؼطةمظؼاءمجملؿقسةمعـماظؿقاراتم

م.2تشرتكميفمبعضماألصؽارماألدادقةموماظرئقلقة

                                                                                                              
 راظبماإلبراػقؿل،مخقظة:مسـماظؿداوظقة. 1
ماٌؼالمغػلف.  2
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م م)إؼؾقار معـمEluerdأعا مذبؿقسة مصبؿع مععريف مإرار ماظؿداوظقة مإظب مصقشري )
ماظؾغقؼةميفما مظؾؼضاؼا مبـالثةمععطقاتمهلاماٌؼارباتمتشرتكمسـدمععاىؿفا الػؿؿام

 :3دورمصعالميفمتقجقفماظؿؾادلماظؽالعلمومػل
 اٌؿؽؾؿنيم)اٌكاربموماٌكارب(* 
 اظلقاقم)ايال/اٌؼال(.* 
 االدؿعؿاالتماظعادؼةمظؾؽالم،مأيماالدؿعؿالماظعػقيمظؾؽالم.* 

م ماظؿداوظقة مظقزقػة مباظـلؾة م–أعا مأرطققغل ميفمم-Orecchioniحلب تؽؿـ
ؾقاتماظيتممتؽـماظؽالممعـماظؿفذرميفمإرارهماظذيمتشؽؾفماظـالثقةمادؿكالصماظعؿ

مػذهم مو ماظؿؾؾقغقة. ماظقضعقة م)اٌكارب(، ماٌؿؾؼل م)اٌكارب(، ماٌردؾ اظؿاظقة:
م)اٌكاربمأوم ميفماًطابماظؿعؾقؿلماىاععلمتؿؿـؾميف:ماألدؿاذ اظـالثقةمندػا

م)اظقضعقةماظؿؾؾقغقة(.ماٌؿؽؾؿ(،ماظطؾؾةم)اٌكاربمأوماٌؿؾؼل(،ماظدرسماىاععل

مم:اخلطاب اؼتعؾقؿي اجلاؽعي .2
غؼقمميفمػذهماظدرادةمبؿقؾقؾمظـؿطمعـمأمناطماًطابماٌؿعددة،موماظذيمؼؿؿـؾم
يفماًطابماظؿعؾقؿلماىاععل.مإذمأنمطؾماًطاباتمتشرتكميفموجقدماٌؿكارؾنيم
ضؿـموضعقةمخطابقة،مإالمأنمخصائصمطؾموضعقةمػلماظيتمدبؿؾػمعـمعلؿقىم

معـممإظب ماظعادي ماًطاب مدرادة مبـػسمررؼؼة مخطاب مأي مدرادة مصقؿؽــا آخر
ومػذامعامتؼقظفمأرطققغلمم.حقثمررقمايفاج،مومرؾقعةماٌؾفؿاتمومأصعالماظؽالم

يفمذلنمهؾقؾمخطابمأدؿاذماظؾلاغقات:م"ظؿقؾقؾمخطابمأدؿاذ،مالبدمعـمأخذم
مسؿؾار:بعنيماال

ماظـقاب -4 معـ مسدد م)إدخال ماًاصة ماٌؿؽؾؿ ماٌؿؾؼنيمرؾقعة مططؾقعة ت(،
)اٌلؿؿعني(،مسددػؿ،مدـفؿ،معلؿقاػؿ،مدؾقطفؿ،ماظؿـظقؿماٌادي،موماظلقادل،م

 وماالجؿؿاسلمظؾؿققطماظذيمتؿؿمصقفماظعالضةماظؿعؾقؿقة،...ماخل.
متعؾقؿلمم -1 مخطاب ماظؿاظقة: م)اظؼقاغني( مظؾقاجؾات مميؿـؾ مخطابا باسؿؾاره

4قساتقة(")اسؿؾاراتماظـقع(،مؼلؿعؿؾماظؾغةم)اسؿؾاراتمعقض
.  

                                                                                                              
3 Eluerd.- 1985.- p.79. 
4 Orecchioni.- 1980.- p.17. 
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ماؼوضعقة اؼتعؾقؿقة:  2.1

مإغؿاجماًطابماظذيم ماظيتممتمصقفا ماظقضعقة ماظؿعؾقؿقة، مباظقضعقة مػـا غؼصد
ماٌـفجم معـ مادؿؿدغاػا ماظعؾؿقة ماألدوات مخالل معـ ماظؿقؾقؾ مو مباظدرادة غؿـاوظف
مصقفم مػقمخطابمؼؿؿ ماظؿعؾقؿقةمخطابمتعؾقؿل،مو مؼـؿجمسـماظقضعقة اظؿداوظلمو

اظعؾؿقةمإظبمخطابمذاتمرابعمتعؾقؿل،مومؼؼدعفماألدؿاذمإظبماظؿالعقذممهقؼؾماٌادة
مأوماظطؾؾةميفمذؽؾمعؾلط.

.مومغؼصدم5تعؿربماظقضعقةماظؿعؾقؿقةم"وضعقةمتقاصؾقةمعلؿؼؾةمومطاعؾةم)تاعة("
ماظشروطم مسؾك متؿقصر ماظيت ماظقضعقة متؾؽ مطاعؾة مو معلؿؼؾة متقاصؾقة مبقضعقة ػـا

 ممممذهماظشروطمتؿؿـؾميفمضطيبماظؿقاصؾ:ماٌؿؽؾؿاظالزعةمظؼقاعفامومتلدقلفا،مومػ
م.وماٌؿؾؼل
مم مأداسموضع مسؾك مذظؽماًطابماظذيمؼصاغ مؼضافمإظب ذيمم(le code)و

رؾقعةمعؿعارفمسؾقفا.مومؼؿقضػمحلـمأداءماًطابمسؾكمتدخؾماٌرجع،مطؿامأنم
م)اظعؿؾقة ماغؼطاسفا مبعدم مضؿاغا متشؽؾ مضـاة مبقجقد مإال متؿؿ مال ماظؿقاصؾقة ماظعؿؾقة
اظؿقاصؾقة(.مصاٌؿؽؾؿمؼؿؿـؾميفماألدؿاذماىاععنيموماٌؿؾؼلمسؾارةمسـمذبؿقسةمعـم
ماظعؿؾقةم مربقر مأو مسؾكمأداسموضع، مظؾكطابماظذيمؼصاغ مباظـلؾة مأعا اظطؾؾة،
مصقفمهقؼؾم مؼؿؿـؾميفماًطابماظعؾؿلمطؿقؿقىمتعؾقؿلمؼؿؿ اظؿعؾقؿقةماىاععقة

ماٌادةماظعؾؿقةمإظبمخطابمذيمرابعمتعؾقؿل.

ماخلطاب: 2.2

اًطابمػقمانازميفماظزعانموماٌؽانمومؼؼؿضلمظؼقاعفمذرورامأػؿفاماٌكاربم
 م:ماألصقاتم6وماٌكاربمومهددمطقانماًطابمعؽقغاتمتعؾـمسـمحدوثفمومػل

ماًطابم ماظؾلاغقاتمند ميف مأعا ماظؿداول. مو ماظدالظة مو ماظرتاطقب مو ماٌػردات و
سؾارةمسـمغؿاجمصرديمطاعؾمؼصدرمسـممؼلاويماظؽالم.مومبفذامغلؿطقعماظؼقلمبلغف

مو ماظـارؼموسل، ماظػرد موحرؼة ماير، مباالخؿقار مؼؿصػ مو ميفمإرادة، متؿفؾك
مبكظقاتم مذظؽ مإبراز ميف مؼلؿعني ماظشكصل، مصؽره مسـ مظؾؿعؾري مأغلاضا ادؿكداعف
مألغفم ماٌمدلة، مضد مو ماظـظام، مخارج مؼقظد مصاظؽالم مهلذا مصقزؼائقة. مو غػلقة،

                                                                                                              
5  Un groupe de chercheurs.- 1984.- p.41. 

 .44.صم-.4991 -اظلد،مغقرماظدؼـ.  6
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ظذيمظفمرابعماظػقضك،موماظؿقرر،مومعـفماٌقظقدماظؾغقيماظلؾقكماظؾػظلماظققعلما
م.7اٌلؿكمظغةمجدؼدة

ماظؼقلمإنماًطابمػقمطالممعؾاذرمأوم إذنمومعـمخاللمطؾمعامدؾؼ،مميؽــا
ماظؿلثري.م مو ماظؿؾؾقغ ماٌلؿؿعنيمضصد مسؾك مؼؾؼك مو معؽؿقب، مأو مذػقي معؾاذر ممممشري

ؼؾؼكمصقفا،مومعـمػـاممومطبؿؾػمغقعماًطابمباخؿالفمعضؿقغفموماٌقاضػماظيت
   تعددماًطابمصؿـفماًطابماظلقادل،موماالجؿؿاسل،موماظدؼين،موماظعؾؿل،م

م..ماخل..وماظؿعؾقؿل

 اخلطاب اؼتعؾقؿي اجلاؽعي اؼعؾؿي: .3.2

اًطابماظؿعؾقؿلماىاععلماظعؾؿلمػقمخطابمضقؾمعـمضؾؾمدقاءمسؾكمظلانم
م ماظذيمضباولمتؾلقطف مسؾكمظلانماألدؿاذ ماظطؾؾةماآلخرؼـمأو ميفمعؿـاول مجعؾف و
م مبلفقظة مؼـػصؾ مال ماىاععة ميف ماظؿعؾقؿ مصػعؾ مغعؿؼدم–)اٌؿؾؼل(. مسؾؿم-طؿا سـ

صاظدرسماىاععلمطفقؽةمخطابقةمعلؾؿمبفا،موريمضؿـمعؼام،متلؿحمم.8اٌعرصة
مأوم ماٌزدوجة م"أغا" مسـ مو محقـا، ماظػردؼة م"أغا" مسـ ماظؿعؾري ماًطابقة( )اهلقؽة

عـمجفة،مومتمخدمبعنيماالسؿؾارم"أغت"م)اٌؿؾؼل(ماظذيمماٌؿعددةمحقـامآخر،مػذا
 .9المؼلخدماظؽؾؿة،مومظؽـفمدائؿمايضقر،مػذامعـمجفةمأخرى

م مدؼؾقا مطؾفامDu Boisحلب متؼرؼؾا مػل ماىاععات مأداتذة م"خطابات :
خطاباتمتعؾقؿقةم)...(.مبعضفامخطاباتمتعؾقؿقة،مومأخرىمتربقؼة،مأيمسؾارةم

ةموماألجقبةماظيتمضباولمعـمخالهلاماألدؿاذمايؽؿمسـمذبؿقسةمعغؾؼةمعـماألدؽؾ
سؾكماٌؿؾؼنيمومضدراتفؿماظذػـقة،مومذظؽمأثـاءمتشؽقؾمعؾػقزاتفؿماظيتمتعؽسمعدىم

مٌؾ مظؾؿؾػقزاتمادؿقعابفؿ متعؾقؿل متشؽقؾ مسـ مسؾارة ماظؾاضل مو م)األدؿاذ(، ػقزاتف
م.10اظعؾؿقة"

ماظؿعؾقؿ ماًطاب مبلن ماظؼقل مغلؿطقع ماظؼقل مػذا معـ مػقماغطالضا ماىاععل ل
 خطابمتعؾقؿلمومتربقيمومسؾؿلميفمآنمواحد.

                                                                                                              
 .411.صم-.4991 -.بقحقش،مرابح  7

8 Bouacha.- 1984.- p.64. 
9  Op. Cité.- p.64. 
10 Op.cité.- p.59. 
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 : اؼتعؾقؿياخلطاب .1.3.2

مإظبمعادةم ماظعؾؿقة مصقفمهقؼؾماٌادة مسـمخطابمؼؿؿ اًطابماظؿعؾقؿلمسؾارة
م)خطاب(مذاتمرابعمتعؾقؿل.مومػقمأؼضامخطابمؼؿؽررمصقفمخطابماآلخر،مومػل

مخاصة مهدؼ.م11باظعؿؾماظرتبقيمعقزة مأؼضا مميؽــا معـمعؼابؾؿفمععمو ماغطالضا ده
ماىدظل م12اًطاب ميفم. ماٌقجقد ماالخؿالف مأداس مسؾك مضائؿة ماٌؼابؾة مػذه و

(مأومأؾتإظبممأؾااظعالضاتمبنيماٌؿؽؾؿني،مصاًطابماظؿعؾقؿلمؼـطؾؼمعـماظــائقةم)
مأؾت=أؾا) ماًطاب مظؽـ م)(، ماظــائقة مأداس مسؾك مؼؼقم م)اظلفاظل( مأؾااىدظل

م(.أؾتعؼابؾم
ماظ مصاًطاب ماظـظرؼة مأصقاب مضبدده ،م"حتؾقل اخلطاب اؼػرؾسي"ؿعؾقؿل

سؾكمأداسمشقابمسالعاتماظؿؾػظمصقف،مومباًصقصمشقابماظػاسؾماٌؿؾػظمأعامم
م.13عؾػقزفماظذيمضبددماًطابماألصؾلماظعؾؿل

مب مأؼضا ماظؼقل مميؽــا ماألدادقةملو ماٌقزات معـ متعد ماظشكصقة ماظعالعات ن
اظػردؼةمأوماٌزدوجةمأومم"أؾا"ورودماظضؿريمظؾكطابماظؿعؾقؿل،مومباًصقصمطـرةم

م مسـ محدؼــا ميف ماظظاػرة مػذه مسـ معػصؾ محدؼث مؼلتل مو ميفم"اٌؿعددة. اظؿؾػظ
ماىاععل" ماظؿعؾقؿل ميفمماًطاب ماظؿقاصؾقة مبنيمأررافماظعؾؿقة ماظعالضة صطؾقعة

ماًطاباتماألخرىماظيتمؼؿؿم مطبؿؾػمسـ ماظيتموعؾف مػل اًطابماظؿعؾقؿل،
 .14عقاتمأخرىإغؿاجفاميفموض

 : اؼرتبوياخلطاب م.2.3.2

اًطابماظرتبقيمػقماٌادةماًطابقةماظيتمتشؽؾفاماٌؾػقزاتماظيتممتمإغؿاجفام
عـمضؾؾماألدؿاذميفمغشاطمعـممنطمخاص،موميفمإرارمعمدلةمععطاةم)وماظيتمتؿؿـؾم

مثالثة مبني مسالضة مبقجقد مميؿاز ماًطاب مصفذا ماىاععة( ميف مصقاسؾمػـا
(3actants)ماظـقعمعـماًطابمندمصقفم15دػؿمؼدرسمذقؽامظمخر"أح':م ،مصفذا

ػذهماهلقؽةممأناظعؿؾقةماظؿؾػظقةمتؿؽقنمعـمػقؽةمخاصةمومعؽررةميفمآنمواحد،مإالم
ماًطابقةمععؼدة،متؿؽقنمعـمزبؿؾػماٌلؿقؼاتماًطابقة.

                                                                                                              
11  Dabene, L et AL.- 1990.- p52. 
12  Galisson et Coste.- 1976.- p.157. 
13  Boucha, A.A..-1984.- P.36. 
14  Yazid, F..- 1984.- p.33. 
15  Bouacha, A.A..- 1984.- p.36. 
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مباظـلؾةم ماظشلء مغػس مو م)أغا=اغت( مذؽؾ مسؾك ماًطابماظرتبقي مبـقة ند
م(مأغتظؽـماًطابماظعؾؿلمبـقؿفمػلمسؾكمذؽؾم)أغامعؼابؾمظؾكطابماظؿعؾقؿل،م

سؾكماألضؾم-باظضرورةم–بعالضةمحقارؼة،مإذمندم-اًطابماظرتبقي-ومميؿازمأؼضا
   صاسؾنيمأومساعؾني،مسؽسماًطابماظعؾؿلماظذيمميؿازمبشػاصقةماظػاسؾماظدائؿةم

طابقةمصاسؾني،موماٌرتؾطةمحبرؼؿفميفمإصدارمايؽؿ،مصاظرتبقةمتضعميفماظقضعقةماً
ماآل مسؾك ماظؿلثري مضباول ماحدػؿا مصقفمند مؼـعدم مخطابا مؼلؿؾفؿ ماظعؾؿ مظؽـ خر،

م.  16صاسؾماظؿؾػظ،مصفقمحاعؾميؼقؼةمتؾػظمبفا
م: اؼعؾؿياخلطاب م.3.3.2

مبنيم ماظؾقداشقجل ماالتصال مظضؿان معـف مبد مال مذررا ماظعؾؿل ماًطاب ؼعؿرب
سؿؾقةمعؼصقدة،مومؼؼقدغامػذامإظبممأسضاءماىاععة،مومهلذامصفقمؼـظرمإظقفمسؾكماغف

م معػفقم مو مهلا، مأػداف مبقجقد ماظضؿين ماظؿعؾقؿلمماألػدافاالسرتاف ماظقدط يف
وماظـظرؼاتمومأصؾحمماألصؽارعػفقممضدؼؿمومعؿفذر،مومضدمتطقرمبػضؾماظؿػاسؾمبنيم

م.17ميـؾمحؼالمظؾدرادة
ظؼدممتمهدؼدماًطابماظعؾؿلمحبلبمطؾمباحث،مومػلمرباوالتمدبؿؾػم

م:م18الفموجفةمغظرمطؾمواحدمعـفؿ،مإذمظدؼـاباخؿ
مررقمWiddowsonموؼدودقن - مو معػاػقؿ، متعؾريمسـ م"اًطابماظعؾؿلمػق :

محبثمومسرضماظيتمالمتؿغريمعفؿامطاغتمودائؾماظؿعؾريماظؾغقؼة".
:م"ػقمخطابمتـعدممصقفمإذؽاظقاتماظؿؾػظمأومميؽـماظؼقلمAuthierمأوتقري  -

 بلغفامغاضصةمصقف".
 :م"ؼؿؿقزماًطابماظعؾؿلمبلفالتفماٌلؿعؿؾة".Gauthierضقتققفم -

مباظشػاصقةم مؼؿؿقز ماًطابماظعؾؿل ماظؿعرؼػاتمغلؿكؾصمأن مػذه معـمخالل و
مسـم مطانماظـصمبعقدا معؿؾؼقفم)ضارئف(،مصؽؾؿا اظيتمتدلمسؾكماظصؾةمبنيماظـصمو
اٌؿؽؾؿم)اظذيمأغؿفف(مطانمأضربمعـمعؿؾؼقفموماظعؽسمصققح،مأيمؼؽادمؼـعدممصقفم

ماًطابمماظغؿقض. مسؽس مسؾك مباٌقضقسقة، ممتؿاز ماظعؾؿل ماًطاب صؿرجعقة

                                                                                                              
16  Op.cité.- p.63. 

معـماٌذطرة.م41.صم-سؾدماظعزؼز،مربلماظدؼـ.  17
18  Yazid, F..- 1984.- p.37. 
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مأداسم مسؾك معؼابؾؿفا مميؽــا مأي مباظذاتقة، معرجعقؿف ممتؿاز ماظذي اظلقادل
 .19اٌرجعقة

تـؿؿلمعؾػقزاتماًطابماظعؾؿلمإظبمضلؿماٌؾػقزاتماظؾعقدةمسـمأؼةموضعقة.م
مخطابم مصاىمذؽؾماًطابماظرتبقيمؼلخذصفق مبفذا مو معؽانميفماىاععة. اععة

ومتؿؿمسؿؾقةماظؿققلمػذهميفممتؿققلمصقفماٌؾػقزاتماظعؾؿقةمإظبمعؾػقزاتمتربقؼة،
 .مم20  (un macro-acte de parole)اظدرسماىاععلماظذيمؼعؿربمطػعؾمطالعلمأطرب

   ومميؽــاماظؼقلمأؼضامبلنماًطابماظعؾؿلمطبؿؾػمسـماًطابماظؿعؾقؿل،م
اٌؾػقزمومصاسؾماظؿؾػظمصاًطابماظؿعؾقؿلمومميؽـمػذاماالخؿالفميفمضضقةمصاسؾم

مععماظدراداتماألخرىممؼلعكمإظبمتلطقدمذكصقة اظؾاحثماظذيمؼؿقددممبؼابؾؿف
م.21ظقلتمغػلفاميفماٌؾػقزنيصاظضؿائرماظشكصقةم

أعامسؾكمعلؿقىماٌؾػقزات،مصاًطابماظعؾؿلمذؽؾفمطاظؿاظل:م"تؼقلمبانمسم
ماًطابماظؿعؾ مسمػقمص"،مأعا مأضقلمأغا معمو قؿلمصشؽؾفمطاظؿاظل:م"سمػقمػق

م.22ع"
معـمطؾم ماغطالضا مو مميؽــا اظؼقلمإنماًطابماظؿعؾقؿلماىاععلم)اظدرسمػذا

اىاععل(مطكطابمؼـؾتمعـمجفةمطالعامبدونمصاسؾم)سؾؿل(،مومعـمجفةمأخرىم
ػقمطالممعشروطمومعؼقدم)تعؾقؿلمومتربقي(،مأيم"أغا=أغت"موم"أغامعؼابؾمأغت"ميفم

ظقسممساعةمومطابماظؿعؾقؿلماىاععل(مؼقجفمإظبماٌؿؾؼنيآنمواحد.مطؿامأغفم)اً
ماٌؿؾؼلم مظدى مواضقا مؼؽقن محؿك ماظطرؼؼة مػذه مؼؿلدسمسؾك مو مععني. معؿؾؼ إظب
ماظذيمميؾؽمحؼم مععماألدؿاذ ماظؿؾؾقغقة ماظعؿؾقة ماظذيمؼشاركميفمهؼقؼ )اظطؾؾة(
اظؼقلموموجقبماظشرح،مصفقمبفذامأيماًطابمضبؼؼمومزقػؿني،موزقػةمتعؾريؼةم

موموزقػةمععرصقة.

 ادلدوؾة:م.3

سـدماخؿقارغامظؾؿدوغةماظيتمدـقؾؾفامومغدردفامدرادةمتداوظقة،محاوظـامعراساةم
ذبؿقسةمعـماظشروطماظيتمتؿعؾؼممبامضبؿقؼفماظؾقثمعـمععامل،مأيمأنمػذهماٌدوغةم

ممتماخؿقارػاموصؼامظؾؿـفجماظذيمغعؿؿدهميفماظدرادة.
                                                                                                              
19   Galisson et Coste.- 1976.- p.158. 
20  Bouacha, A.A..- 1984.- P.48. 
21  IBID.- p.62. 
22  IBID.- p.62. 
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غة،مادؿعؿؾـامعلفالمصقتقا،مومػقمصغريمأعامباظـلؾةمإظبمسؿؾقةمعبعمػذهماٌدو
يفمضلؿماظؾغةماظعربقة،مطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقة،م-ايفؿ،مألنمضاساتماحملاضرات

مظلّفؾم مطانمذظؽمعؿقصرا مسؾكمعؽرباتماظصقت،مظق جباععةمتقزيموزو،مالمتؿقصر
مسؾقـامسؿؾقةماىؿع.

قمأداسمظؼدماضؿصرمسؿؾـامأثـاءماظؿلفقؾمسؾكماًطابماظشػفل،مألنماظؽالممػ
م مإذ ماًطاب، ميفمهؾقؾ ماظؾغقؼة ماظعـاصر مبني مغقسل مو مطّؿل ماخؿالف ػـاك

اًطاباتماظشػقؼةموماٌؽؿقبةمصاظعقـةماظيتمسبؾؾفا،مػلمسؾارةمسـمذبؿقسةمعـم
سؾقمماظؾغةمبؼلؿماظؾغةمجاععقني،مومباظؿقدؼدمخطاباتمأداتذةماًطاباتمألداتذةم
مآدابفا مو ماإل-اظعربقة ماظعؾقم مو ماآلداب مػذهمطؾقة مو موزو متقزي مجباععة غلاغقة

ماىاععقةم ماظدرادقة مباظلـة مخاصة مععطقات مػل مإظقفا مغؿعرض ماظيت اٌعطقات
أعامباظـلؾةمظؾؿقادماٌكؿارة،مصفذاماالخؿقارمعؿعؿد،مطقنمػذهماٌقادم.م(4999-1000)

عؿؼاربة،مومأؼضاماخرتغاماألداتذةماظذؼـمؼؿلـكمظـاماظؿعاعؾمععفؿمبلفقظةمومبؽؾم
م.حرؼة
ماٌقادممظؼد مألن ماٌقجفة، ماحملاضراتمدونمحصصماألسؿال متلفقؾ اسؿؿدغا

م معقاد مػل ماظؽؾقات، ماظذيماظيتمتدرسميف ماٌدرج ميف مإظبمرباضراتمتؾؼك تـؼلؿ
مطؾم متؿؿميفمأضلاممتضؿ مإظبمأسؿالمعقجفة صبؿؿعمصقفمأصقاجماٌلؿقىماظقاحد،مو

مامصقجمسؾكمحدى، مػذا ماٌكابر،محبلبماظؿكصصمو ميفماظقرذاتمو إلضصاءمأو
مخطابم مند ماحملاضرة مصػل ماظدرادة، مرؾقعة مسؾقـا متػرضف ماظؿطؾقؼل ظؾفاغب
محاضرم ماٌفقؿـ،مسؽسماألسؿالماٌقجفةمحقثمؼؽقنمخطابماظطؾؾة مػق األدؿاذ
م"اظؾغة مػل: مو معقاد مبـالثة مخاصة مرباضرات مبؿلفقؾ مضؿـا مبف مو مممممممممممم بؼقة

مغقي".وماجملؿؿع"،م"اٌدارسماظؾلاغقة"،م"سؾؿماظـػسماظؾ
موماظؿلفقؾمألدؿاذمواحدمظؽؾمعادة.

 . تصـقف اخلطاب اؼتعؾقؿي اجلاؽعي:4

عـمخاللماٌشاػدةموماظؿلفقؾ،متقصؾـامإظبمحصرماظدرسماىاععلميفمغقسنيم
معـماًطابات:ماًطابماٌعريفموماًطابماظؿقاصؾل.
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 : ادلعريفاخلطاب  .1.4

مأي محبت، متعؾقؿل مو مسؾؿل مبطابع ماٌعريف ماًطاب ماظذيممؼؿؿقز اًطاب
معـم ماظـقع مػذا مند مو معؾلط مو مدضقؼ مبشؽؾ متعؾقؿل مضاظب ميف ماالدؿاذ ؼصقغف
اًطابمؼفقؿـميفماظدرسماىاععل،مبادؿــاءمبعضمتدخالتماظطؾؾةمعـمحنيمإظبم

ومػذهماظؿدخالتموعؾماٌؿؽؾؿم)األدؿاذ(مؼؾفلمإظبماظشرحموماإلضـاعمبنسطاءممآخر،
مذظؽمظدؼـا:،مومعـماألعـؾةمسؾكمأعـؾةمعـماظقاضع

)األدؿاذ(ميفم #غلانمخارجمػذهماٌـريات؟")اظطؾؾة(مطقػمميؽـمأنمغؿصقرماإل
م...م".#ضدمؼؿؽؾؿمومظؽـمدونمأنمتلؾبمعـرياميفمذظؽماألحقانبعضم
   ومػـاكمأؼضامخطاباتمععرصقةمالمهؿقيمسؾكمتدخالتماظطؾؾةم)اٌؿؾؼل(ممم

مسؾؿقةمجدؼدة،معـؾ:م)اٌؿؽؾؿ(مإظبمزاػرةماألدؿاذومػذامخصقصامٌامؼؿعرضم
م مواحدةم#"إذن ماجؿؿاسقة مبقؽة ميف مظغات مزاػرةمم#تعاؼشمسدة موجقد ععـاه

م...م".#اظؿعددماظؾغقي

 : اؼتواصؾياخلطاب  2.4.

باإلضاصةمإظبماًطابماٌعريفم)اظعؾؿل(ميفماظدرسماىاععل،مػـاكمخطابمآخرم
طابماظؿقاصؾل"مؼـظؿمبفماظؿؾادلمبنيماألدؿاذمومرؾؾؿف،مومأرؾؼـامسؾقفمتلؿقةم"اً

ومػذاماًطابمتشؽؾفمعؾػقزاتمذاتمرابعمترصقفلمطاظـؽتمأوماظؿعرضمإظبمبعضم
تؿؿقزمباظذاتقةمومصقفامؼؿقدثممأخرىايقادثماظيتمساذفاماألدؿاذ،مومعؾػقزاتم

هلذهماٌؾػقزاتمصؾةممبقضقعممأناألدؿاذمسـمغػلفمظؽـماظشلءماظذيمغلفؾفمػقم
ماظدرس.

ؿاذمعـمرؾؾؿف،مومصبعؾفؿامؼؿفاوبانمبطرؼؼةموماًطابماظؿقاصؾلمؼؼربماألد
مػقم مو مأال ماظغرضماٌـشقد مهؼقؼ مبذظؽ مو ماظؿعؾقؿقة ماظعؿؾقة مناح مسؾك تلاسد
إؼصالماٌعؾقعاتميفمأذؽالمبلقطةمومدضقؼةمومػذامعامؼمطدمسؾقفمأحدػؿم)األداتذة(م

مأثـاءماالدؿفقابماظذيمأجرؼـاهمظفمضائال:
م#إخراجماظطاظبمعـمضلاوةماحملاضرةمم#اًطاباتماظؿقاصؾقةماظغرضمعـفام"

مأيمظالدرتاحةم مم#أومعـمعؾؾفا ماظػؽرة أيمم#وميفمبعضماألحقانمطلعـؾةمظؿدسقؿ
ماظقاضعمبلعـؾةآتلم مم#عـ مغؽؿقة مبطرؼؼة مأصقغفا مترتدخميفمأذػاغفؿمم#و مػؽذا و
موماٌعؾقعات".ماألصؽار
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 صبقعة ادلؾػوضات يف اخلطاب اؼتعؾقؿي اجلاؽعي:م.5

ماظد مصـػـا مظؼد (،ماظؿقاصؾلرسماىاععلمإظبمغقسنيمعـماًطاباتم)اٌعريفمو
مضلؿنيم مإظب ماٌؾػقزاتماظيتمتـؼلؿ معـ مذبؿقسة معـ ماًطاباتمتؿؽقن مػذه ظؽـ

م:ماٌؾػقزاتماحملددةموماٌؾػقزاتماظؿعؾقؿقة. 23أدادقني
ماٌؾػقزاتمإظبمضلؿني:ماٌؾػقزاتماحملددة:متـؼلؿمػذه -
 ماٌقضقع.عؾػقزاتمعقضقسقةمأيمتشريمإظبمتغقري 
 ."عؾػقزاتمهددمبم"إذن 

 ادلؾػوضات اؼتعؾقؿقة: تـؼسم ؿذه ادلؾػوضات إىل غسؿني:-   
 .عؾػقزاتمحرة 
 وماظيتمتـؼلؿمبدورػامإظب:معؾػقزاتمعؼقدة 

 تعققـقة.مممم -
 تدسقؿقةمأومتعزؼزؼة.مممم -
 ِتؽرارؼة.مممم -
 .َتؽرارؼةمممم -

 ادلتؽؾم )األستاذ( يف اخلطاب اؼتعؾقؿي اجلاؽعي:م.6

معصطؾحمؼ مسؾقف ماظذيمغطؾؼ مو مػذه، ماألدادلميفمدرادؿـا ماظعـصر ماألدؿاذ عّد
عصطؾحماٌؿؾػظمماألولمومترعزمظفمم  24اظؿؽؾؿم)اٌكاَرب(مومتطؾؼمسؾقفمصؿققةمؼزؼد

،مومؼؿؿـؾميفماظطؾؾةم(S 2)،مألنمػـاكمعؿؾػظامثاغقامومترعزمظفمباظرعزم(S 1)باظرعزم
اظؿؾؼلم)اٌكاِرب(مظؽـّامدـرطزماػؿؿاعـامماظذيمغطؾؼمسؾقفم)اٌؿؾػظماظـاغل(معصطؾح

صـؿعرضمإظقفام–ومػلمضؾقؾةمجدامم–سؾكمخطاباتماٌؿؽؾؿ،مأعامخطاباتماٌؿؾؼلم
ميفمسالضؿفامخبطابماٌؿؽؾؿ.

معـفم مو ماىاععة ميف مػـا ماظيتمتؿؿـؾ مو ماهلقؽة مضؾؾ معـ مزبقل مصرد صاألدؿاذ
ـميفمزؾماظؿزاعاتمصؾادؿطاسؿفممماردةمصالحقؿفماظيتمتعطقفمايؼميفماظؿصرفمظؽ

مسؾكمذظؽمم.ربدودة مظفماظؼدرة مإذمميؽـفمو ظؽقغفمعؽؿلؾامجملؿقسةمعـماٌعارف.
اظؿصرفميفماٌعارفماًاصةمباظطؾؾةمومذظؽمبؿـظقؿفامومتطقؼرػامحلبمتعؾقؿاتم

                                                                                                              
23  Un groupe de chercheurs.- 1984.- p.15. 
24  Yazid, F..- 1984.- p.34. 
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معؿؾػظماًطابم مباسؿؾاره ماالدؿاذ مو مسؿؾف. ماظيتمميارسمصقفا م)اىاععة( اٌمدلة
مباٌ–اظؿعؾقؿلم متؼقلماظعؾؿل،مؼؿؿقز مطؿا ماٌعرصة،مصفقمبفذا ماٌـطؼقةمو قضقسقةمو

م25صؿققةمؼزؼد:م"تلؿحمسـفمطؾماٌؿقزاتماظـػلقةموماالجؿؿاسقةماظيتممتقزهمطػرد"
األدؿاذم)اٌؿؽؾؿ(ممأنظؽـمػذامالمؼؿقؼؼمدائؿا،مصطؾقعةماظدرسماىاععلمتمطدمسؾكم

ماٌ مسـ مبعقدة متقاصؾقة معؾػقزات مادؿعؿال مإظب مبعضماياالت ميف ؾػقزاتمؼضطر
ماظذطرمم-اٌعرصقة ومأؼضامؼدخؾمسـصرماظذاتقةمعامدـراهمصقؿامدقلتلم–طؿامأدؾػـا

معـمهؾقؾمومدرادةمظؾكطاباتماظؿعؾقؿقةمظألدؿاذماىاععل.
م)اٌؿؽؾؿ/اٌؿؾػظ(م ماألدؿاذ مصبرب م)اظدرسماىاععل(، ماًطاب معـ ماظـقع صفذا

مبؼؾقؾمعـماظغؿقض مأنمؼؽ-سؾكمتشؽقؾمخطابمعقضقسلمؼؿؿقز قنمواضقامسؾقف
مباغلفاممداخؾلمؼضؿـمتؼؾؾفمعـمضؾؾماٌؿؾؼل،مأيمجببمم-سؿقعا ومؼؿؿقزمأؼضا

قدمذقؽامصشقؽامأثـاءمتؼدؼؿماٌعؾقعاتميفمحنيمندماٌؿؾؼلمؼعراساةماظؿلؾلؾموماظؿع
م مرصضمٌعرصة ممبـابة مػق مرصضف مألن ماظرصض، محؼ مميؾؽ مصعؾقفمال متلؿفؾؽ، مل

ميتمتؾقفا.اظـؼدميفماظمأواالدؿقعابمأوالممتماظردم
ماظذيمغلعكمعـم إنماظرتطقزمسؾكمخطاباتماألدؿاذ،مػقمعـمرؾقعةمعقضقسـا

م م)إزفار( متؾقني مإظب مخالظف م)اٌؿؽؾؿ( ماألدؿاذ مخطاب مضقظفم-أوظقؼة مؼعؿرب اظذي
معام-طـشاطمطالعلم مػذا مو مذاتف، مباظؼقل معؾاذرة ماٌرتؾطة ماٌرجعقة سؾكماظعـاصر
األدادقةمٌـؾمػذاماظؿـاول،مػلمظػتمضائال:م"األوظقؼةممRouletروظلمؼذػبمإظقفم

اغؿؾاهماظؾقداشقجلم)اظرتبقي(مإظبمسـاصرمماظؼقلم)اٌؾػقز(ماظيتمهلاموزقػةمتقاصؾقةم
م. 26باظقزقػةماٌرجعقةمظؾؿقؿقىماٌؼرتح"أدادا،ممبؼابؾؿفام

مم: ادلتؽؾمسؾطة  1.6.

مب مأدؾػـا مصؽؿا م)األدؿاذ(، ماٌؿؽؾؿ مأو مظؾؿؿؾػظ ماٌعـقؼة ماظلؾطة مػـا لنمغعين
م ماألصراد معـمأحد ماألدؿاذ معـمضؾؾماىاععة مبؽؾماٌكقظة ماظؿعؾقؿقة ماظعؿؾقة ظؿلدؼة

مبعرصةمومدؾطةمحقالمعباسةمعؿفاغلةمسؾكمحرؼةم"اٌؿؽؾؿمذكصميفمحاظةممتؿعم
األضؾ،مومػذهماىؿاسةم)اظطؾؾة(مالممتؾؽمالمععرصةمومدؾطةمومػذامعامؼطؾؼمسؾقفم

م ممػوضعقة D.Burton بريتقن مبلؾطة ميفمم27عطؾؼةؼ"حقارؼة مايؼ مصؾألدؿاذ .

                                                                                                              
25 IBID.-p.34. 
26  Op.cité.- p.24. 
27  Un groupe de chercheurs : Les échanges langagiers en classe de langue.- Paris, Ellug, 

Université de Grenoble 3, 1984.- p.12. 
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م)اٌؿؽؾؿم ماألدؿاذ معـزظة مبني ماظؿؽاصم موجقد مسدم محبؽؿ ماظؿقؽؿ، مو اظؿصرف
معـم مباظؿقدؼد مو ماظؿعؾقؿقة ماظعالضة مرؾقعة معـ مرؾعا مػذا مو ماظطالب مو اظرئقلل(

مرؾقعةمدرسماحملاضرةميفماىاععة.م
متـظق مظؽـفا مبعؾؿقة مظقلت مأضقال ميف م)األدؿاذ( ماٌؿؽؾؿ مدؾطة مممممممممؿقةتؿفؾك

اظعؾؿلمعـمحنيم–ومتعؾقؿقةمومػذهماألضقالم)اٌؾػقزات(متؿكؾؾماًطابماظؿعؾقؿلم
إظبمآخر،مومػلمعؿعددةماألذؽال،مومميؽــامأنممنـؾمهلامبؾعضماألعـؾةمعـماٌدوغةم

مومػل:
مإذنم#ومأدؿؾؿماإلجاباتميفمخاللمأدؾقسنيمم#"ضبؾؾمػذاماظـصم

مبعدمأدؾقسنيمأدؿؾؿمػذهماإلجابات".م
مألنمالمؼقجدمظدؼـاموضت...".م#"رؾعامسبـممنضلمدرؼعام

مإظبمسدةم ومعـمخاللماٌالحظاتماظيتمدوغاػامندمأنماٌؿؽؾؿم)األدؿاذ(مؼؾفل
ماظعؿؾقةم مناح مظضؿان ماظلؾقرة،...( ماإلذارات، مايرطة، م)اظؽالم، ودائؾ
اظؿعؾقؿقة.مصاظدرسماىاععلمظقسمذبردمدردمععؾقعاتمصقلبمبؾمػـاكماىفقدم

مؼؾذهلاماألدؿاذمعـمأجؾمذظؽ.ماظيت

 وسائل االتصال اؼغري اؼؾػظقة:م.7

مبعضم مبؿدوؼـ مضؿـا مطادقت، مأذررة مسؾك ماظؿلفقؾ مسؿؾقة مإظب باإلضاصة
مػذهم متؿعؾؼ مو ماٌشاػدة مررؼؼ مسـ متؿؿ مبؾ متلفقؾفا، مميؽـ اٌالحظاتماظيتمال
ماير مغؼصدمػـا مو مظدردف ماألدؿاذ مإظؼاء مررؼؼة طاتماٌالحظاتمبنضؾالماظطؾؾة،مو

اظيتمؼؼقممبفاماألدؿاذ،مأيمباإلضاصةمإظبماظؽالممؼؾفلماألدؿاذمإظبماظؼقاممحبرطاتم
مألغفام ماظؿعؾقؿقة ماظعؿؾقة ميف مايرطاتمدور مػذه مظؽؾ مو ماظرأس، مأو مباظقدؼـ دقاء

متؾؾقغمرداظؿفمسؾكم أحلـموجف:م"عـذمدـقاتمبدأمتلاسدماٌؿؽؾؿمسؾكماظؿعؾريمو
ماًاصمبقدائؾ ماظؿقاصؾ مسؾؿ ماظؾػظقةماظؾقثميف مشري م(le non-verbal)االتصال

 .28ؼمخدمبعنيماالسؿؾارمومذظؽمبنثرائفممبامصقفمعقدانماظؿعؾقؿ..."
:م"عـمشريم سـمأػؿقةمودائؾماالتصالمسريماظؾػظقةمFoersterومتؼقلمصقردرتم

سـماظؿقاصؾمشريماظؾػظل.مظؽـمعـمم-عفؿامطانماألعر-اٌؿؽـمإسطاءممنقذجمطاعؾم
 ممممممممإصبابلميفمايقاراتممبامصقفاماًاصةمباظطاظبماٌؿؽـمأنمؼلاسدمبشؽؾ

                                                                                                              
28  Dabine, L. et AL.- 1990.- p.72. 
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ميفم مؼؾعؾف ماظذي ماألدادل ماظدور مإبراز مو مظذظؽ مأػؿقة مبنسطاء مذظؽ مو ماألدؿاذ، و
م. 29ايقار"

 ادلتؾؼي )اؼطؾبة( يف اخلطاب اؼتعؾقؿي اجلاؽعي:م.8

معقضقعم مخطابف مدشؽؾ ماظذي مو م)األدؿاذ(، ماٌؿؽؾؿ مسـ مهدثـا مأن مو دؾؼ
اظعـصرماألدادلميفماًطابماظؿعؾقؿلماىاععل.مأعامباظـلؾةمإظبممؾارهدرادؿـامباسؿ

ماألدبم ميف مظقلاغس مرؾؾة مػؿ مو ماظطؾؾة، معـ مذبؿقسة ممتـؾف ماظذي مو اٌؿؾؼل،
اظعربل،مومدبؿؾػمعلؿقؼاتفؿمحلبماٌادةماظيتماسؿؿدغاميفماظؿلفقؾ.مظؽـمػذام

ـفميفمسالضؿفمععماٌؿؾؼلمظـمغفؿؿمبفمططرفمثانميفمسؿؾقةماظؽالم،مبؾمدـؿقدثمس
خطابماٌؿؽؾؿمومعدىمتلثريهميفمػذاماألخري.مومػذامظقسمتؼؾقالمعـمأػؿقؿف،مظؽـم

مرؾقعةماظدرادةمػلماظيتمتػرضمسؾقـامذظؽ.
ؼعؿربماٌؿؾؼلميفماًطابماظؿعؾقؿلماىاععلم)اظدرسماىاععل(مصاسالمجاععقا،م

هماٌمدلةمأيمأغفمؼؿؽقنمعـمذبؿقسةمعـماظطؾؾةمؼؾقـقنمسـمععرصةمحددتفامػذ
اٌؿؽؾؿم)األدؿاذ(.م–)اىاععة(،مومػذهماٌعرصةمظدؼفامدساعةمتؿؿـؾميفماظػاسؾماألولم

ومػذاماٌؿؾؼلمطبضعمبدورهمظؿعؾقؿاتم)اظؿزاعات(مػذهماٌمدلة،مومباسؿؾارهمعؿؾؼقام
المميؿؾؽمإعؽاغقةمهقظفمإظبمعؿؽؾؿمرئقلل،مطؿامػقمايالميفماًطاباتماألخرىم

م)اظعادؼةمعـال(.
م مرؾبمعـ مأو مأدؽؾة مسؾك مخطابف مؼؼصر ماٌؿؾؼل مند معالحظاتـا خالل

مباظدرادة،مخاصةم ماًطاباتماظيتمغؿـاوهلا مرؾقعة متػرضف معا مػذا مو ممتقضققات.
ماٌؿؽؾؿم مند ماحملاضرة مصػل ماٌقجفة. ماألسؿال ماحملاضراتمدون ماسؿؿدغا مأغـا و

ماألدؿاذ) ماغف محبؽؿ ماظؽالم، مسؾك ماٌلقطر مو ماظرئقلل ماٌؿؾػظ مػق مزقاػرم( ؼؿـاول
مبعضماألصؽارماىزئقةماظيتمتؿؽررمألغفامماظذيمظغقؼةمجدؼدةمسؾكماٌؿؾؼل مسدا عا

عرتؾطةمباألصؽارماىدؼدة،مومػذهمعقزةمطؾماظعؾقمماظيتمتعؿربمحؾؼاتمتؽؿؾمبعضفام
م ماظذي ماٌؿؾؼل مظؿدخؾ مذبال مصال ماظؾعض. ماظؾقث مبصدد مػلمػق ماظيت اٌعارف

م) مسـدماٌؿؽؾؿ ماظاألدؿاذعؿقصرة ميفمذؽؾمخطابمتعؾقؿل( مؼؼدعفا مو -ذيمؼؾلطفا
أنمؼربزممإذمسؾكماٌؿؾؼلسؾؿل،ميفمحنيمندماظعؿؾقةمسؽلقةميفماألسؿالماٌقجفة،م

أػؿماألصؽارماظيتمادؿقسؾفامعـمخاللماحملاضرةمومذظؽمبؿقؾقؾفمظـصقصمتطؾقؼقةم

                                                                                                              
29  Op.cité.- p.72. 
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تطؾقؼقةمأوممأومبعضماظؿؿارؼـمحقلمعامأخذميفماحملاضرةمومذظؽمبؿقؾقؾفمظـصقص
ماظؿؾؼلمبعض مدور مميؽـ مػـا مو ماحملاضرة، ميف مأخذ معا محقل مؼظفرمماظؿؿارؼـ و
ومبشدة،مومؼصؾحماٌؿؽؾؿم)األدؿاذ(مذبردمعراضبمومتؽقنمخطاباتفمضؽقؾةم بقضقح
مجدا.

 اؼشػاعقة:م.9

م مو مػذاممبلنمضؾـامأندؾؼ مو مسؾؿل، مخطاب مػق ماىاععل ماظؿعؾقؿل اًطاب
–لىمسـم)مبعزلمسـ(م"األغامبدورهمسؾارةمسـمخطابم"ذػاف"،مصفقممبـماألخري
صفقمدفؾم"االحؿقاء"معـمضؾؾماٌكارب:مومػذامحالماٌـؾماآلن"مومعـمثؿم-اهلـا

م)أيمالمهؿؾم ماٌقضعة مشري ماألضقال م...اخلمصفذه ماظـصماٌدردل، مو )ايؽؿة(،
مصننم مذظؽ، مسؽس مسؾك مو ماىؿقع مؼلؿظفرػا مأن مميؽـ مبعقـة( مذكص تقضقع

"اظعؿؿةموماظشػاصقةمإمناممتـالنماغػؿاحامسؾكماًطابماظلفاظلمخطابم"ععؿؿ"مإنم
م.م30ظؾسماظرداظة،مصاظشػاصقةمتطابؼماظؾؾسماألدغكموماظعؿؿةماظؾؾسماألضصك"

صاًطابماظشػافمؼؿؿقزمسـماًطابماٌعؿؿمبقادطةماالدؿعؿالماٌغاؼرمظألدظةم
 :31اظؾغقؼةمصؾقجفمسام،مميؽــاماظؼقلمبلنماًطابماظشػافمؼؿؿقزمب

ماٌؿؽؾؿموماٌكارب.ضؾةمردودمضؿرييم -
 طـرةماألصعالماٌـؼضة. -
 ضؾةماظعالعاتماظداظةمسؾكماٌؽانموماظزعان. -
 ضؾةماألصعالماظداظةمسؾكمايؽؿمسؾكماظؽالم:ماظؼدرة،ماإلرادة،ماظقجقب. -
         ضؾةماظصقغماظرتطقؾقةماظيتمتـطقيمسؾكماظعالضةماىدظقةمبنيماٌؿؽؾؿم -

 وماٌكاربم)االدؿػفاممعـال(.
 ابماٌعؿؿمصقؿؿقزمباظلؿاتماظؾلاغقةماٌضادة:أعاماًط -
 طـرةماظضؿائر. -
 ضؾةماألصعالماٌـؼضة. -
 طـرةماظعالعاتماظداظةمسؾكماٌؽانموماظزعان. -

                                                                                                              
30   Fossion, A. et Laurent.- 1981.- p.72. 
31  IBID.- p.72. 
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 بعض ؽالؽح اخلطاب اؼتعؾقؿي اجلاؽعي: .11

 : اؼتؾػظ 1.10.

ؼفؿؿماظداردقنميفمػذاماٌلؿقىمبدرادةماآلثارماظيتمتشريمإظبمسـصرماظذاتقةممبام
ماًطابمصفؿ مذظؽميف مو ماٌؽان مو ماظزعان مسؾك ماظعالعاتماظداظة مو ماظضؿائر مصقفا
مايدؼثم مدقاق ميف مدالظؿفا مو معرجعقؿفا ماظيتمتؿفؾك ماظصقغ مو ماألضقال مممممؼدردقن
ومػلمتعؿربمأضقاالمعؾفؿةمإذامدردـاػامخارجماظلقاقمومػذهماظعـاصرماظؾغقؼةماظيتم

    اظلقاق،متؿؿـؾميفمضؿائرماظشكص،معـمخاللممالمغعرفمدالظؿفاماٌرجعقةمإال
مترب مو مطؾماظعالعاتماألخرىماظيتمتظفر ماٌؽان،مو ماظيتموريمبفاممزو اظؽقػقة

مسؿؾقةماظؿؾػظ.
(معصطؾحماظؿؾػظمأومايدؼثمصؼال:م"اظؿؾػظمػقمBenvenisteضدمحددم)بـػـقلتم

ماظؾغةميفماالدؿعؿالمعـمخاللمصعؾمصردي" مطاظؿاظل:م"ػقمم.32إجراء مأؼضا وحدده
يدثماظذيممبؼؿضاهمتؿقصؾماألدظةماظؾغقؼة،موماظيتمتضطؾعمبفاماظذاتماظـارؼةما

مظؾؿؾػظم مخطابمعرادصة مطؾؿة متصؾح مبفذا مو مخاصة، معؽاغقة مو مزروفمزعاغقة يف
م.33)ايدؼث("

مضاظفم)دؼؽرو يفمأنمم(Anscombreموم)أغلؽقعربم(Ducrotمأضػمإظبمذظؽمعا
ماظؾقظةماٌؿؽؾؿميفمتؾؽمؼصدرمسـذظؽماظـشاطماظؽالعلماظذيماظؿؾػظم)ايدؼث(مػقم

ومؼؼقلم)دؼؽرو(ميفمعؽانمآخر:م"سـدعامغؿقدثم.م34ػقمصقفامبصددمايدؼثماظيت
مصالم ماظضقؼ، ممبعـاه ماٌصطؾح مػذا مغلخذ مصنغـا مايدؼث، مأو مظلاغقاتماظؿؾػظ سـ
ماظـػسم مسؾؿ مضؿـ مؼـدرج ماظذي ماظؽالم مادؿؼؾال مأو مظؾث ماظػقزؼائل ماٌظفر غلخذ

تف،مومالماظؿققالتماظيتمتطرأمسؾكماٌعـكماظعاممظؾؽالممبلؾبماظؾغقيمأومأحدمتػرسا
اظقضعقة،مإمناماٌؼصقدمػقماظعـاصرماظيتمتـؿؿلمإظبماظؾغةمومتؿـقعمدالظؿفامعـمطالمم

ػـا،ماآلن،...موممبعـكمآخرمإنماظشلءماظذيمهؿػظممإظبمآخرمعـؾ:مأغا،مأغت،
م مسؿؾقة مترتطفا ماظيت ماظؾصؿة مػق ماظؾلاغقة ماظدرادة ميفماظؿؾبف م)ايدؼث( ػظ

م.35اظؽالم"

                                                                                                              
32   Benveniste.- t2, 1974.- p.80. 
33  Fossion et Laurent.- 1981.- p.66. 
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35  Ducrot et Todorov.- 1972.- p.405. 



1004 دؼلؿرب-،معاي41-41 إغلاغقاتمسدد  

143 

   : ادلرجعقة 1.1.10.
ػلمتؾؽماظقزقػةماظيتمتلؿحمظألذؽالماظؾغقؼةمأنمهقؾمإظبمسـاصرمعـماظعامل،م

م(Duboisم)دؼؾقامطدمسؾقفماظعالضة.مومػذامعامِؼموماظؿكاربماظؾشريمؼؼقممسؾكمػذه
اظرجقعمضائال:م"اٌرجعقةمػلماظقزقػةماظيتمؼؿؿؽـمعـمخالهلاماظدظقؾماظؾغقيمعـم

م.36إظبمعقضقعميفمسالمشريمظغقي،مواضعامطانمأممخقاال"
اٌؾفؿةم)األذؽالماظؾغقؼةماظػارشة(مومػل:ماظضؿائر،مماألمساءوماٌرجعقةممتـؾفام

مأمساءماإلذارة،مزروفماٌؽانموماظزعان.

م: ادلبفؿةاألمساء  1.1.1.10.
ؾماظؾغةمإظبمؼؼقلم)بـػـقلت(مبلنمظؾغةمسـاصرمعؿؿقزة،متؽؿـموزقػؿفاميفمهقؼم 

مدقاءم ماظداظة ماظػارشة، ماظؾغقؼة ماألذؽال مأو ماٌؾفؿة ماألمساء مؼعينمبفا مو خطاب،
متـطقيمسؾكم مال ماظعـاصر مػذه مو ماٌؽان. ماظزعانمو مأم سؾكماألذكاصم)اظضؿائر(،

يفمتقصريمأداةماظؿققؼؾمأداةممخطابمعا.مومؼؽؿـمدورػاععانمإالمحقـؿامتلكرميفم
مؿققؼؾماظؾغةمإظبماًطاب.اظؿققؼؾماظيتمميؽـمأنمغدسقػامب

 : اؼضؿائرم1.1.1.1.10.

ؼشؽؾماظؿؾػظميفم)اًطابماظؿعؾقؿلماىاععل(مسالضةمعزدوجة،مواحدةمعـماظـؿطم
مأغتم معؼابؾ م–)أغا م)أغا ماظـؿط مأخرىمعـ مو ماألوظبم–اغؿؿ( مصػل مػق(. معؼابؾ أغؿؿ

مميـؾم مال ماٌؿؽؾؿ مند ماظـاغل ميف مو م)اٌؾػقز(، ماًطاب مصاحب مؼلاوي اٌؿؽؾؿ
ماظؾاحـنيم مأو ماظؾلاغقني ميف م)ؼؿؿـؾ ماٌؾػقز مصاحب مبادؿ مؼؿقدث مأي ذكصف،

ذكصمظفمعمػالتمأنمؼلخذمبصػةمساعة(،مإذميفمػذهماياظةماألخريةمميؽـمأليم
ػذاماظدورمأيمؼصؾحمصاحبماٌؾػقزمدونمتغريميفمععـكماٌؾػقز.مومميؽــامأنممنـؾم

مظل:ياظةمػذاماًطابمعـمحقثمسؿؾقةماظؿقاصؾمباظشؽؾماظؿا

                                                                                                              
36  Dubois et AL.-1973.- P.414. 
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ماٌؿؾؼلمممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌؿؽؾؿ
م

م)اظطؾؾة(م)األدؿاذ(ممممممممم
م
م

مأغؿؿمممممممأغتممممممسبـممممأغاممممػؿممممممممممممم
م)اظؾلاغققن(ممم)طؾمواحدمعـا(ممم)طؾمواحدمعـماظطؾؾة(مم)ذبؿقسةمعـماظطؾؾة(

 
ميفماًطابماظؿمأعا ماظضؿائر مورود مغلؾة مإظب مباظـلؾة –عؾقؿلماىاععلمصفل

غلؾةمضؽقؾة،مبادؿــاءماظضؿريؼـم"سبـ"موم"غقنماىؿاسة"،ماظؾذؼـم–بصػةمساعةم
مأطـرم ماىاععل ماظؿعؾقؿل ماًطاب معـ مصبعؾ معا مػذا مو مطؾرية، مبـلؾة ؼردان

ظفمعمػالتم–عقضقسقةمصصاحبماٌؾػقزمػقمغػلفماٌؿؾػظ،مإذمميؽـمأليمذكصم
هماٌؾػقزات.مصؾؾضؿريم"سبـ"مأػؿقةمػذاماظدور،مأيمؼصؾحمصاحبمػذمؼلخذانم–

ضصقىميفماًطابماظؿعؾقؿلماىاععلمومذظؽممبؼارغؿفمععماظضؿريم"أغا"ماظذيمؼردم
ميفمعؾػقزاتمؼؽقنمصاحؾفامعلاوؼامظؾؿؿؾػظمومػـامتدخؾماظذاتقة.

م: اإلشارةأمساء   2.1.1.1.10.

مأو ماٌؾفؿات مإرار مهت ماظؾغقؼة م)اظعـاصر( ماألذؽال معـ ماظـقع مػذا طؿاممؼدخؾ
،مومػذامعامؼشريمإظقفمابـمؼعقشميفم"األمساء ادلبفؿة"ؼلؿقفاماظـقاةماظعربمبم

طؿابفم"ذرحماٌػصؾ"،مضائال:م"اسؾؿمأنمػذاماظضربمعـماألمساءمػقماظؾابماظـاغلم
اٌلؿكمومصقفامعـمأجؾمذظؽمععـكممعـماٌؾـقاتمومػلماألمساءماظيتمؼشارمبفامإظب

لمومػلمضربمعـماٌؾفؿمومظذظؽ...م،مومؼؼالماظػعؾمومظذظؽمطاغتمساعؾةميفماألحقا
عامحبضرتؽمومضدمؼؽقنمحبضرتؽمأذقاءمهلذهماألمساءمعؾفؿاتمألغفامتشريمبفامإظبم

ماظؾقانم مظزعفا مظذظؽ مو مصؽاغتمعؾفؿة متشري مأؼفا مؼدر ماٌكاربمصؾؿ صؿؾؾسمسؾك
م.مومتـؼلؿمأمساءماإلذارةمإظبمضلؿني:37باظصػةمسـدماإلظؾاس..."

م-أ مظؾشلء م"ػذا" ميفمضلؿ مبارزة ماظؼلؿ مػذا مسـاصر مند مإذ ماٌؿؽؾؿ، اظؼرؼبمعـ
مومػلمطاظؿاظل:مػذا،م مأومغلؾقةمطؾرية اًطابماظؿعؾقؿلماىاععلمبصػةمعطردة

                                                                                                              
 .411 ابـمؼعقش،مص  37
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ماٌؿؽؾؿم مألن مجدا، مضؽقؾة مورودػا مغلؾة مػاتني( مػذؼـ، مػاتان، م)ػذان، ػذه،
مؼلؿعؿؾمشاظؾامصقغةماٌػردمألغفاماألبلطموماألدفؾ.

ماظم-ب مظؾشلء م"ذظؽ" ماٌذطرمضلؿ مظؾشلء م"ذظؽ" مؼؿؽقنمعـ مو ماٌؿؽؾؿ، مسـ ممممؾعقد
موم"تؾؽ"مظؾشلءماٌمغث.

مهلذام مآغقة، مظقلت مأي معضت، مزقاػر مسـ متعرب معؾػقزات ميف ماٌؿؽؾؿ ؼلؿعؿؾفا
مضلؿم مسـاصر معع ممبؼارغؿفا ماىاععل ماظؿعؾقؿل ماًطاب ميف مورودػا مضؾ اظلؾب

م"ػذا".
 : اؼزؽان و ادلؽانم3.1.1.1.10.

ماً مزعـ ماٌؿؽؾؿؼؿؿققر مألن ماياضر، ميف ماىاععل ماظؿعؾقؿل طباربم طاب
اٌؿؾؼلميفميظةمزعـقةمربددةمتؿؿـؾميفم"اآلن"مومؼؿفؾكمػذاماظزعـمإعامسـمررؼؼم
مايصةم ماٌاضقة، مايصة م)اآلن، ماظظروف مررؼؼ مسـ مأو ماألصعال مجبقار ضرائـ

م.اظؼادعة،مايصةماٌؼؾؾة،مصقؿامبعد،مبعدمأدؾقسني،ماظققممأيمؼقمماظدرس(
ماٌدرج ميف ماىاععل ماًطابماظؿعؾقؿل معؽان ماٌؿؽؾؿمؼؿؿـؾ موضعقة مسـ مأعا ،

أثـاءمطالعفمتؿقددمباألعاممصفقمطباربماٌؿؾؼلمعؾاذرةمومباظؿاظلمؼقاجففموجفام
مػـام مػل: مو ماٌؽان مبؿقدؼد مخاصة مظغقؼة مسـاصر مخطاباتف ميف مند مظؽـ مممممظقجف

مومػـاك.

م: األحؽام 2.1.10.

ماظؾلا ماٌعاجؿ ماإلثؾاتمهدد مػق م"ايؽؿ مطاظؿاظل: م"األحؽام" معصطؾح غقة
مضقظف،م معـ معقضػماٌؿؽؾؿ مترعبة مو م)بـػـقلت(، معا مبعالضة معؿعؾؼ ممماظؽاعؾمٌؾػقز

مومػذاماإلثؾاتمؼعربمسـفمبطرقمزبؿؾةمأػؿفا:
مأصعالمايؽؿ،معـؾ:مصببمأن،مالبدمعـ،... -
مأرؼ - مأمتـك، مأرجق، مذؽ، مدون مرمبا، معـؾ: مبعؾارات معلؾقضة دمأصعال
 أن...

ومأذؽالمأخرىمتشريمإظبمأضقالمسؾكمصقغةماٌصدرمعـؾ:مأجفؾمأن...،م -
 .38دقؽقنمعـماٌمطد...،مأغامعؿلطدمعـ..."

ماسؿؿدغاميفمػذهماظدرادةماظؿؼلقؿماظؿاظل:

                                                                                                              
38  Galisson et Coste.- 1976.- p.349. 
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األحؽامماٌـطؼقةماظيتمتؿفؾكميفماًطابماظؿعؾقؿلماىاععل،موماظيتمميؽـم -
م ماظضروري. مو مممؽـ، مشري مو ماٌؿؽـ، ميف: ممبػفقممحصرػا مترتؾط مأحؽام مػل و

"ايؼقؼة"،مومبفمتمطدمسؾكماٌقضقسقةموماٌـطؼقةماظيتممتؿازمبفامعؾػقزاتماٌؿؽؾؿم
م)األدؿاذ(.

اظؿؾػظ:مومػلمأحؽاممترتؾطمباظذاتقةماٌؿؽؾؿ،مظؽـميفمسالضؿفمباظطرفممأحؽام -
اآلخرم)اٌؿؾؼل(مومػذاماظـقعمعـماألحؽاممؼطؾؼمسؾقفامبـػـقلتمتلؿقةم"اظقزائػم

اظؾغةمظؾؿلثريمسؾكماٌكاربمبليمذؽؾمم ظرتطقؾقةماظؽربى"مصاٌؿؽؾؿمأثـاءماسؿؿادها
م ماألذؽال م–عـ ماالدؿػفام،مؼعؿد ميف: متؿؿـؾ ماظقزائػ، معـ مجفاز مإظب مذظؽ يف
 اإلثؾات.

ماألصعالم - مإظب متـؿؿلمبعضفا مػلمأحؽام مو ماألصعال: ماظيتمتؿفؾكميف األحؽام
ماظ م)اظرتضقب، ميف متؿفؾك مو ماظغاؼة، محؽؿ ماظؾعضمعـؾ: ماظؿكقف،...(.و رجاء،

مأمتـك،...(م ماحملؿؿؾ، معـ مذؽ، مدون م)رمبا، مأداظقبماظؿعؾري مضؾقؾ معـ مممماآلخر
ماظقؼني متشريمإظبمسدم مم،و ماظرتدد.و مو مباظـلؾةماإلعؽاغقة ظؾكطابماظؿعؾقؿلممظؽـ

مأداظقبم مأعا م"اظرجاء" مطؾفامهتمشاؼة ماألصعالمتـقصر مصقفمػذه اىاععلمند
 رمبا،مأزـ،مصقفامؼؾدو(.اظؿعؾريمتـقصرميفم)

 أععال اؼؽالم يف اخلطاب اؼّتعؾقؿي اجلاؽعي: 2.10.

موضعقاتمربّددةم ميف ماظّصادرة مبعضماألضقال مأّن ميف ماظؽالم مأصعال تؿؾكصمغظرّؼة
وماظّؾغةميفمغظرمأصقابمػذاماالّتفاهمػلممتؿقّقلمإظبمأصعالمذاتماعؿدادماجؿؿاسّل

ماألضق مػذه مو ماظـّشاط مخاصمعـ مذؽؾ مسـ م)أودنتمسؾارة مضلؿفا مإظبمAustinال )
 غقسني:مأضقالمتؼرؼرؼة،مومأضقالمإغشائّقة.م

 : ةاألغوال اؼّتؼرـرـ2.10ّ. 1.

ظؼدمأرؾؼماظعربمسؾكمػذاماظـّقعمتلؿقةم"األداظقبماًربّؼة".مومػلمسؾارةمسـم
مباظّصدقمإنمرابؼتماألضقالمهؿؿؾماظّصدقموماظؽذب،مأيمغلؿطقعمايؽؿم سؾقفا

متطابؼمغلؾةماظؽالممصقفاماظقاضع.مومإنمملماظقاضع،مومباظؽذب،غلؾةماظؽالممصقفام
ػذامذلنمطّؾمضقلمسؾّؿل،مأومطؾمضضّقةمترعلمإظبماإلخؾارمسـماألحداثموماظّظقاػرم

ماٌكؿؾػةموماٌؿعّددة.
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باظّدرجةممأّعامباظـلؾةمإظبماًطابماظّؿعؾقؿّلماىاععّل،ماظذيمػقمخطابمسؾؿّل
لم)عؾػقزات(متؼرؼرّؼةمأوموصػّقةمصاٌؿؽّؾؿم)األدؿاذ(ماألوظب،مصؿعظؿفمسؾارةمسـماألضقا

مسؾكماٌؿؾؼلم–بشؿكماظقدائؾم–ضباولم وصػمبعضماظظقاػرماظعؾؿقة،مومسرضفا
إذمميؽــاماسؿؾارهمغاضالمجملؿقسةمعـمم.)اظطؾؾة(ميفمذؽؾمعؾلطمومذيمرابعمتعؾقؿل

ماألخؾار.
ؾعضمعـفامصؼط،ماظظقاػرماظعؾؿقة(متؿؿقزمبطابعمسؾؿلمتؼرؼريمومهلذامأتقـامب)

م مغلؾة متؼرؼؾا ممتـؾ مصفل مطؾفا، مرصدػا ماظصعب معـ مخطابمم%10ألغف مطؾ يف
متعؾقؿل.

م: اإلؾشائقةاألغوال م2.2.10.

     ػلمأضقالمالمتصػ،مومالمدبرب،مومالممتـؾ،مومالمدبضعمٌعقارم)اظصدقم
وماظؽذب(.مإالمأنمعقزتفاماألدادقةمأنماظؿؾػظمبفامؼلاويمهؼقؼمصعؾميفماظقاضع،م

م مو م)دريل مصـػفا مشريمSearleضد مطالعقة مأصعال مو معؾاذرة، مطالعقة مأصعال مإظب )
معؾاذرة.

 : ادلباشرةاألععال اؼؽالؽّقة م1.2.2.10.

مأيم ماألضقال، مػذه مسؾقف متدّل معا مسؾك مصقغؿفا متدّل ماألضقال مسـ مسؾارة ػل
اظّصقغةمتلاويماحملؿقى.مومتـقصرمػذهماألصعالميفماًطابماظّؿعؾقؿلماىاععلم

مؾل:صقؿامؼ
ماألضقالماظّداظةمسؾكماإلثؾات:مم-4

مغعؿؿدمعؼارغةمسّقـاتمزبؿؾػةمعـماألضقال".بلّغـامم#"ضؾـامإذنم
م".ػلماظّؾغةماظيتمغؿؼـفامأحلـ...م#"...إّنماظّؾغةماظيتمتلؿعؿؾمأطـرم

 :األضقالماالدؿػفاعقة -3
م)اظّطؾؾة(مالمؼقجد".م#م؟"ػؾمػـاكمدمال
مم#تقّضػـامسـدػا؟معامػلماظـّؼطةماظيتمم#")األدؿاذ(مإذنم

م)اظّطؾؾة(ماظّشرطماظـّاغل...".
ماألضقالماألعرّؼة:م -3

م مظغة موجقد مم#"...المميؽـمأنمغؿصّقر مظغقّؼةمتلؿعؿؾفا م#دونموجقدمعباسة
محاوظل".م#عاذامأؼضا؟مغعؿم
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متؽؿـمم-1 مو ماإلخؾار، مسؾك ماظؼائؿة ماألصعال مسؾقفا متدل ماإلخؾارّؼة: األصعال
م،معـؾ:وضعمععريّفمجدؼدموزقػؿفاميفمغؼؾماٌكاربمإظب

 #سـماظّؾغةمطظاػرةماجؿؿاسقةميفماظؾداؼةممحتّدثـام#"إذنم
مأؼضامأّنماظّؾغةمممّقزمرؾؼّل".مو غؾـام
ماألصعالماظّداظةمسؾكمايؽؿ:م-1

م...".#دؼرومسـقانمجاغيبمم#ماآلنمغقاصؾم#"إذنم
مألّيمحاصزم#"اآلنممنؾلمظؽؿمضقلمتشقعلؽلم

م.".اإلبداسّقةمالمدبضع..م#عؾققزم
ماألصعالمأصعالمم-1 مػذه متـقصر ماٌؿؾّؼلم)اظّطؾؾة(،مو اظعرض:متلؿعؿؾمإلضـاع

ميفماإلثؾات،ماظّؿلطقد،ماظـّػل،ماظقصػ،ماظّؿعرؼػ،ماظؿلوؼؾ،ماظّشرح،ماظّؿقضقح...

 : ادلباشرةاألععال اؼؽالؽّقة ظري م2.2.2.10.

مسؾقف متدّل مسؾكمعا مصقغؿفا مسـمتؾؽماألضقالماظيتمالمتدّل ؼعّدمموم.ػلمسؾارة
باظّدرادةموماظّؿقؾقؾمومأبرزمعـالم–ػذاماظـّقعم–"دريل"معـماألوائؾماظّذؼـمتـاوظقام

سؾكمذظؽ:م"ػؾمميؽـمأنمتـاوظينماٌؾح؟"،مصظاػرهمادؿػفاممظؽـمدالظؿفمالمتشريم
مإرالضامإظبماالدؿػفام،مإّغؿامتشريمإظبماظّطؾب.

       قؿّلماىاععّل،مومندمػذاماظـّقعمعـماألصعالماظؽالعّقةميفماًطابماظّؿعؾ
مؼلّؿكم مصقؿا متؿفّؾك مؼلّؿفاباالستػفام اؼبالظّيو مطؿا مأو م، مسؾلمم ماجملقد "سؾد

وندمأؼضامػذام  .(La fausse question أوم(La question rhétoriqueبـممبقسّشة"
    اظـّقعمعـماألصعالماظؽالعّقةمسـدماظعربماظؼداعكماظذؼـماغؿؾفقامإظبمػذهماظّظاػرة،

م      ماظّدراداتماظّؾغقّؼةمو ميف مظف معـقؾ مال متؼّدعا مذظؽ مؼشّؽؾ مو مصروسا، اسؿربوػا
ماظـّقعمعـماالدؿػفامميفماًطابماظّؿعؾقؿلماىاععلم معـمأشراضمػذا األدؾقبّقةمو

مظدؼـا:
ماظّؿشقؼؼ.م-
 ظػتماغؿؾاهماٌؿؾؼلمإظبمعامػقمعفؿميفماٌقضقع.م-
ملميفمذػـف.إلثارةمذبؿقسةمعـماظؿلاؤالتماظيتمؼطرحفاماٌؿؾؼم-
مايدؼث.ظدصعماألصؽارمأومباألحرىمررؼؼةمم-
مظإلذارةمإظبمأغفمدقؿؿمايدؼثمسـمػذاماٌقضقعمباظذات.م-
مظؿقدؼدماإلذؽاظقاتماٌطروحةميفماٌقضقع.م-
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متؼرؼبماٌؿؾؼلمعـماٌادةمباسؿؾارهمباحـامومعؿؽقغامصقفا.م-
ماظؿؼرؼر.م-

اظعؾارةميفمغفاؼةماظشرحمأومأظقسمطذظؽ؟ممبعـكم"ػؾمتقاصؼين"،مومتلؿعؿؾمػذهم
 اظربػـة.

م: اسرتاتقجقات اخلطاب اؼتعؾقؿي اجلاؽعيم3.10.
مضؿـم متـدرج ماظيت ماظؾغقؼة ماظؿقؾقالت معـ مذبؿقسة ماظعـصر مػذا ميف غؿـاول
ـؾمؿاظدراداتماظؿداوظقةماظيتمتفؿؿمباًطابمبصػؿفمغصامهدهمضقاسدمععقـة.مومتؿ

م،ماظؿؽرار،ماظؽؾؿؿنيم"إذن"موم"غعؿ".ايفاج،ماىؿؾةماظؿػلريؼةميف:ػذهماظعـاصرم

 : اؼتػسريـةاجلؿؾة م1.3.10.

م ماآلخر مؼػلر إذامم(Paraphrastique)غؼقلمسـمعؾػقزنيمأومضقظنيمبلنمأحدػؿا
ماظؼقؿةم مغػس مميـالن مأي ماظدالظة، مغػس مسـ مؼعربان مظؽـ مصقغؿفؿا، اخؿؾػت

ؿؾماظؿػلريؼةم"مإنمادؿعؿالماى: ضائؾةمC..Fuchsاظدالظقة.مومػذامعامتمطدهم"صقخم
م ماإلدفابميفماظؽالم مبفامم(Paraphraser)أو ماظيتمغعقد ماظصقغ، مإسادة ممبـابة ػق

صؾؿعـكماًطابمملمؼؿغري،مم39تشؽقؾم)تلدقس(مععـكماًطاب...مضدممتمإغؿاجفم"
ظؽـمذؽؾفم)صقغؿف(مميؽـمصقاشؿفمبطرقمزبؿؾػةمومػذامعامتؼقظفم"صقخ"ميفمعقضعم

ماإلدف مأو ماظؿػلري مسؿؾقة م"... مآخر: مغؼال مذاتفا ميف ممتـؾ مبؽقغفا ممتؿاز –اب
 .40ظؾؿقؿقىمومذظؽمبنحداثمتغقريمبلقطميفماظشؽؾم)اظصقغة("–بنخالصم

م–ومشبصماظذطرماًطابماظشػقيم–أعامباظـلؾةمظؾكطابماظؿعؾقؿلماىاععلم
       صـفدمصقفماٌؾػقزاتماظؿػلريؼةمتؿفؾكمبصػةمدائؿة،مومإنمملمغؼؾمعفقؿـة.م

م ماٌؾػقزات مادؿعؿال مو ماًطاب مػذا ميف ماظؾغةماظؿػلريؼة متؼرؼب مظغرض ؼؽقن
اظيتمؼلعكماٌؿؽؾؿمم–االصطالحقةمعـماٌؿؾؼلم)اظطؾؾة(،مومػؽذامترتدخماٌػاػقؿم

   يفمأذػاغفؿم)اظطؾؾة(،مصاٌؿؽؾؿمؼلعكمضدرماإلعؽانمإزاظةماظغؿقضم–إظبمإؼصاهلام
ماظؿ ماٌؾػقزات مػذه مو ماظؿعؾقؿقة. ماظعؾؿقة معؾػقزاتف مسـ ماإلبفام معؿعددةمو ػلريؼة

ماظصقغ،مومػلمطاظؿاظل:
مادؿمؼعقضمبؿعرؼػف،معـؾ: -

م...".م#ؼعينمصقغةمصقتقةمأومصقرةمزائدمععـكمم#ععـاهمم#ماٌقغقؿ"...م

                                                                                                              
39  F. Yazid.- 1984.- p.248. 
40 Op-cité.- p.249. 
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مصقغةمتعقضمبؿعرؼػفا،معـؾ: -
م#...م#"أوال ؽرحؾة اؼؽؾؿة اؼؼائؿة ؽؼام اجلؿؾة

م...".# أيمؼعربمبؽؾؿةمومؼرؼدمبفاماىؿؾةم
ماى مػذه ميف مالحظـاه معا ماٌؾو مأو مدائؿامػؿؾ متؾدأ مأغفا مػق قزاتماظؿػلريؼة،

بعـصرمظغقيمؼشريمإيمأغفامصقغةمأخرىمظؾؿؾػقزم)اظؼقل(ماظلابؼ.مومػذهماظعـاصرم
مبعؾارةمأخرى،مغؼصدمبف،مععـكمأن.تؿؿـؾميف:مؼعين،مععـاه،ممبعـك،مأو،مأي،م

م: اؼتؽرارم2.3.10.

ماظؿؽرارماٌعـقي،مأيمتؽرارمغػسماظػؽرةميفمسد ةمعقاضع،مومبصقغمغؼصدمػـا
م-بصػةمساعة–ومؼلؿعؿؾماظؿؽرارميفماًطابماظؿعؾقؿلماىاععلمم.ظغقؼةمزبؿؾػة

معـم مالبد مؼلؿقسؾفا، مو مجقدا، ماظػؽرة ماٌؿؾؼلم)اظطؾؾة( مأيمظقػفؿ ظغرضماظػفؿ،
م.إسادتفامعراتمسدة،محؿكمومإنماخؿؾػتماظصقغةماظؾغقؼة.مومػذاماظـقعمعـماظؿؽرار

مباظ ماظؿػلريؼة ماىؿؾة مهلاؼشؾف ماظدالظل ميفم41ؿقدؼد مندػا ماظؿؽرار مزاػرة .
م ماىدؼدة ماظػؽرة متؽقن مٌا ماىاععل ماظؿعؾقؿل ماٌؿؾؼلمم-خاصة–اًطاب سؾك

)اظطؾؾة(ماظذيمؼؿلاءلمسـمعصدرمػذهماظػؽرةمومرؾقعؿفا.مومضبؼؼماٌؿؽؾؿم)األدؿاذ(م
ماإلجابةمسـمػذهماظؿلاؤالتمومإضـاعماٌؿؾؼلمبنسادتفمظؿؾؽماظػؽرةمعراتمسدة.

مسـمتؽرار مسؾارة مأغفا مغالحظميفمبعضماًطاباتماظيتمعبعـاػا،مػق معا م-و
م ظػؽرةمواحدة،مؼرؼدماٌؿؽؾؿمإؼصاهلامإظبماٌؿؾؼل،مأيمأنمػـاكمعؾاظغةميفم–تؼرؼؾا

م مظؽـ مادرتاتقفقاتممأدؿاذةاظؿؽرار، معـ ماظؿؽرار مػذا مؼعؿربون ماًطابات ػذه
ماًطابماظؿعؾقؿلماىاععل،مصالبدمعـف.

 : "ؽؾؿتان "إذن" و "ؾعماؼ 3.3.10.

تعدمطؾمعـم"إذن"موم"غعؿ"معـمأػؿماظعـاصرماظؾغقؼةماظيتمتلؿعؿؾميفماًطابم
أطـرػامادؿعؿاالميفمػذاماظـقعمعـماًطابات.م–أؼضامم-اظؿعؾقؿلماىاععل،مومػل

مت معـملو مادؿؼقـاػا ماألشراض مػذه مو مسدة، مألشراض معـفا مواحدة مطؾ ؿعؿؾ
م)اٌؿؽؾؿمماًطاباتماظيتمعبعـاػا،مطؿامأطد األدؿاذ(،مومػلم–سؾقفامعلؿعؿؾقػا

مطاظؿاظل:

                                                                                                              
41  Fuchs.- 1981.-p.p. 17-18. 
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ألسراضم"إذن"ميفماًطابماظؿعؾقؿلماىاععلمم:متلؿعؿؾمطؾؿةػؾؿة "إذن" - أ
م،مإذمميؽــامحصرػامصقؿامؼؾل:معؿعددة
متلؿعؿؾمظغرضماالدؿؽـاف،معـؾ: -

معاممومػلمعرحؾةم#"إذنم/متـاوظـاماٌرحؾةماألوظبم
م.ؾممإظبماٌرحؾةماظؾغقؼةوماآلنمغـؿؼم#...م#مماظؾغقؼةضؾؾم

م...".#"إذنمغـؿؼؾمإظبماٌدردةماظؿقزؼعقةم
ظالدؿـؿاجمأيمسرضمذبؿقسةمعـماظـؼاطمأوماألصؽار،مثؿميفماألخريمؼؼقلماٌؿؽؾؿم

اغطالضامعـمطؾمعامضؾؿف،مومؼعربمسـفمػذاماظؽالممبـم"إذنم...مػقمعامتقصؾـاممهلؿ:
مإظقف"معـؾ:

مزاػرةمتظفرمم#إذنمترونمأنمزاػرةماظؿؼابؾماظؾغقيم
ميفماظؾداؼاتماألوظب...".

تعدمطؾؿةم"إذن"مغؼطةماغطالقمظؿلدقسمصؽرةمعا،مأومظؾؿؿفقدمظػؽرةمأخرى،مم -
مأومظالغؿؼالمعـمصؽرةمإظبمأخرى،معـؾ:

 ومعامػلماظعـاصرم#دـؿـاولماٌرحؾةماظؾغقؼةمم#إذنمم -
 األوظبماظيت...".م

 إذنم"طؾؿةمرابطةمبنيماألصؽار،معـؾ:م -
مم#إذنمعرحؾةماىؿؾةماظـاضصةمم#ىم"مػذهمعرحؾةمأخر

مضدممتؿدمإظبمدـؿني...".
ميف:ؼلتلمادؿعؿالم"إذن"مآظقا،مأيمطؾؿةمالبدمعـفا،معـؾمعامػقم -

م...".م#ضؾتم...مم#"إذنم
مرؾعامصببمأنمغؿؽؾؿ..".م#"إذنم

 ػؾؿة "ؾعم": -ب

مظغرضنيم متلؿعؿؾ مو ماىاععل ماظؿعؾقؿل ماًطاب ميف مترد معا مشاظؾا مطؾؿة يف
مأدادقنيمؼؿؿـ مباظؽالم، مظإلذن مأو مظؾؿؿؾؼل ماظؽؾؿة مإسطاء ميف: مسؾكمالن مظؾؿلطقد و

ومػقمادؿعؿالمضؿينمم–ثاغقيمم–صقةمضقلم)إجابة(ماٌؿؾؼلمومػـاكمشرضمثاظثم
،مومؼؿؿـؾميفمأنماٌؿؽؾؿمٌامؼعرضمذبؿقسةمعـماألصؽارماظيتمدؾؼمومأنمهلذهماظؽؾؿة

)اظطؾؾة(مدونمملؿؾؼتعرضمإظقفا،مؼقزػمطؾؿةم"غعؿ"،مومطلغفمؼـؿظرمتدخالتماٌ
مأنمؼطرحمأدؽؾةمسؾكمذظؽ.
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"غعؿ"مظإلذنمباظؽالم:مصاٌؿؽؾؿمٌامؼطرحمدماال،مومحؿكمصبقبماٌؿؾؼل،مالبدمم-
مأوالمأنمؼلؿحمظفمبذظؽ،مومؼؿفؾكمػذاماإلذنميفمطؾؿةم"غعؿ"،معـؾ:

م#عـمؼشرح؟م#غعؿمم#"...طقػمحددغامػذام...م؟م
مظؿعابري...".)اٌؿؾؼل(مذبؿقسةمعـمام#غعؿمم#دفؾـامػذام

اظؿعؼقبماإلصبابلمسؾكمطالمماٌؿؾؼل:مصاٌؿؽؾؿمؼلؿعؿؾمطؾؿةم"غعؿ"مظؾدالظةمم-
مبؼقلم مؼؽؿػل متؼقل" معا مؼؼقلم"صققح مأيمسقضمأن ماٌؿؾؼل، مإجابة سؾكمصقة

م"غعؿ"،مومعـماألعـؾةمسؾكمذظؽ:
م)اٌؿؾؼل(م#"طقػمغلؿلمػذهماألصقاتميفماظصقتقاتم...م؟م

ماٌؿؼابالت".م)اٌؿؽؾؿ(مغعؿم#اٌؿؼابالتم
م–االدؿعؿالماظضؿينمظؽؾؿةم"غعؿ":مصاٌؿؽؾؿمٌامؼعرضمذبؿقسةمعـماألصؽارمم-

م مإظقفا مأنمأذار مبفمم–اظيتمدؾؼمو مطلغفمؼطرحمدماال،مو ؼلؿعؿؾمطؾؿةم"غعؿ"مو
ؼـؿظرمإجابةماظطؾؾةممأومتدخالتفؿمصقؿامطبصمػذهماظـؼاط،مأيمسؾارةمسـمإسطاءم

ميف:مإذنمباظؽالممظؽـمضؿـقا،معـؾمعامػق
م#"...ومضدمذطرغامبعضماألعقرميفمػذاماٌقضقعم

مغعؿ...".م#بعضماظـؼاطم

 : اجلاؽعياحلجاج يف اخلطاب اؼتعؾقؿي  4.3.10.

ؼعدمايفاجمودقؾةمأدادقةمعـمودائؾماإلضـاعمومظؾقفاجمأؼضامخاصقةمعؿؿقزةم
متؿؿـؾميفمطقغفمؼعطقـامصقرةمطاعؾةمسـمضطيبمسؿؾقةماظؿكاربم)اٌؿؽؾؿموماٌؿؾؼل(.
صؾقادطةمايفجماٌلؿعؿؾةمغدركمذكصقةمومعـزظةمومإعؽاغقاتمػذؼـماظؼطؾني.مإالم
مألغفم م)األدؿاذ(، ماٌؿؽؾؿ ميف مؼؿؿـؾ مررفمواحد، مسـد ماظظاػرة مدـدرسمػذه أغـا
مخطابم م"طؾ مبلن مأحدػؿ مؼؼقل ماظؿعؾقؿل ماًطاب متشؽقؾ ميف ماألدادل اظعـصر

م.م42ؼفدفمإظبماإلضـاعمؼؽقنمظفمضرورةمبعدمحفاجل"
م مآراءمأعا ميف متؿدخؾ مأغفا ميف مصؿؽؿـ مايفاج مظعؿؾقة ماظؿداوظل مظإلرار ممممباظـلؾة

ومدؾقطاتماٌؿؽؾؿمأوماٌؿؾؼلمسـمررؼؼماظؿلثريمصقفؿ،مومذظؽمحبؿؾفؿمسؾكماظقصقلم
ماإلض مو مإظقفا، ماظؿقصؾ ماظيتممت مغؿائج مؿإظب مػذا مو مبفا ماًطابمـاع ميف منده عا

                                                                                                              

ايقاسمعلعقديمسؾؿماظـص،م"اظؾـقةمايفاجقةميفماظؼرآنماظؽرؼؿ"،مذبؾةماظؾغةموماألدبماظعربلما 42 
 .330ص.-.4991م،مدؼلؿرب41م)عؾؿؼك(،ماظعدد
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مضباو م)األدؿاذ( مصاٌؿؽؾؿ ماىاععل، مباظـؿائجماظؿعؾقؿل م)اظطؾؾة(، ماٌؿؾؼل مإضـاع ل
ومسؿؾقةماإلضـاعمػذهمتؿفؾكمم.اظيتممتماظؿقصؾمإظقفاميفماجملالماظذيمؼؿقدثمصقف

عـمخاللماظصقغماظؾغقؼةماظيتمتؿدخؾميفمهدؼدػا،مومػذامعامؼمطدهمػذاماظؼقل:م
م"إنماظؿلؾلالتمايفاجقةماٌؿؽـةميفمخطابمعا،مترتؾطمباظؾـقةماظؾغقؼةمظألضقالم

43قسمصؼطمباألخؾارماظيتمتشؿؾمسؾقفا"ومظ
 . 

باظؾـقةماظؾغقؼةمظألضقالماظيتمؼؿفؾكمصقفامأدؾقبماإلضـاع،مصفلمأعامصقؿامؼؿعؾؼم
م معصطؾح مسؾقفا مؼطؾؼ ماظيت ماألدوات معـ مذبؿقسة مهددػا م"اؼروابطبـقة

ماحلجاجقة".

 : اجلاؽعيصبقعة احلجاج يف اخلطاب اؼتعؾقؿي م1.4.3.10-

ماًطابما مأن مالحظـا ممظؿعؾقؿلظؼد ؼلتلمسؾكمذؽؾمغصمحفاجلماىاععل
م:م44ميؽــاممتـقؾفمطاظؿاظل

ماٌؼدعةماألرروحةمماظـؿقفة
م

مايفج+ممممممممممممممممممممممممممممم
م
م

م)األرروحةماىدؼدة(مممممممممم)اٌعطقات(مم)اٌؼدعة(
م

صاًطابماظؿعؾقؿلماىاععلمسؾارةمسـمذبؿقسةمعـماٌؾػقزاتمتؿؿـؾميفماظدصاعم
مروحاتسـمأر

م)ععطقات(مبايفج،معـؾمعامػقميف:
مم#"...ػذهماظـظرؼةميفمايؼقؼةمصقفامجاغبمعـماظصقةم

مظؽـمصقفامعؾاظغة..."

م: احلجاجقةاؼروابط م2.3.4.10.

                                                                                                              
43

  Ducrot et Anscombre, (1983), p9. 
44

 .334المرجع السابق، ص    
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مدالالتم متقجقف مو متغقري ميف متؿدخؾ ماألدوات مو مايروف معـ مذبؿقسة ػل
ماظؽالم ميف ماٌرت 45ايفاج مو مأن، معع مطان، مإذا مأن، مإال مظؽـ، معـؾ: ادصاتم،

اظؿاظقة:م)ألن،ممبامأن،مذظؽ،مظؽقن،مإذ،محبقث،مإذمأن(،موم)إذا،ماياظةمػذه،م
بـاءمسؾقف،محقـؽذ،مظؽقن،مطذا،مطذظؽ(،موماجملؿقسةماظؿاظقة:مأخريا،مسؾكمأؼةم

محال،مزدمسؾك،معـمجفةمأخرى.
ظؽـميفماًطابماظؿعؾقؿلماىاععلمالمندمإالماظؾعضمعـمػذهماظروابط،مومػلم

مبارزة، مظؽـ،ممروابط متؿؿـؾميف: مو ميفمطؾماًطاباتماألخرى، مسادة متلؿعؿؾ و
مطذظؽ،مألن،مإذا،مإذامطاغت،مػؽذا،مأخريا،مإالمأن،ممبامأغف،مطذا،مإذ.

ماظؿقؾقؾم مو ماظدرادةماًطابماظؿعؾقؿلماىاععلمباظدرادة ميفمػذه متـاوظـا ظؼد
معقضقساتفم مو ماظـقعمعـماًطابمصبريميفمساملمظغقيمخاص،مظفمعػرداتف صفذا
متربقيم مبعد مظؾدرس: مبعدؼـ مهؼقؼ مضباول ماىاععة ميف مصاألدؿاذ احملددة،
)تعؾؿل(،مومبعدمسؾؿلمصػلمبعضماألحقانمؼلؿعصلمسؾقـاممتققزمبعضماٌؾػقزاتم

ماىاععل– ماظؿعؾقؿل ماًطاب مهؼقؼفمم-يف ميف مو متعؾقؿقة مأم مسؿؾقة مػل ػؾ
م ماظؿعؾقؿل،–)األدؿاذ مو ماظعؾؿل مظؾؾعدؼـ متقزقػ اٌؿؽؾؿ( مإظب معـممسؿد ذبؿقسة

م–طقنماظـظامماظؾغقيمميـؾماظدساعةمظؾكطابماظشػقيم–اظقدائؾماظؾغقؼةماٌكؿؾػةم
مباظعؿؾقةم مؼؿؿقز ماظذي ماًطاب مػذا متشؽؾ ماظيت معؾػقزاتف مظؿلدقس مذظؽ و

اظؿقاصؾقة،ماظيتمتدخؾميفمم)اٌقضقسقة(موماظؿعؾقؿقة،موماظذاتقةميفمبعضماٌؾػقزات
ما مو ماظؿعؾقؿقة متلدقسماظعالضة مواحدمسؿؾقة مآن ميف ماٌؿؾؼل مو مبنيماٌؿؽؾؿ ممممإلغلاغقة

مألغفام م)األدؿاذ(، مظؾؿؿؽؾؿ مأطـر مؼرتاح ماٌؿؾؼل موعؾ ماٌؾػقزاتماظؿقاصؾقة مػذه و
م م)اظدرسماىاععل(، ماحملاضرة ماظعؾؿقةمتؾطػمجق ماٌادة متؾؾقغ مسؿؾقة متلفؾ و

ماظيت ماإلذارات مو مظؾقرطات متقزقػقة مأؼضا مظدؼـا ماظعـاصر، مػذه مإظب مباإلضاصة
متلاسدهمسؾكمعؾءماظػراغماظذيمؼلؿققؾماظؿعؾريمسـفمباظؾغةمأومباظؽالم.

ماىاععلم مظؾكطابماظؿعؾقؿل ماظؿؿـقؾ ماًصائصمميؽــا مػذه مطؾ معـ اغطالضا
مباظـؿقذجماظؿاظل:

مخطابمسؾؿلمومتعؾقؿل. -
 اٌؿؽؾؿم)األدؿاذ(مميـؾفماظضؿريم"سبـ". -
 اٌؿؾؼلم)اظطؾؾة(مميـؾفماظضؿريانم"أغؿؿ"موم"أغت". -

                                                                                                              
45

  Maingueneau.- 1987.- p 132. 
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 ظزعـمؼؿؿـؾميفماياضر،مومؼؿفؾكميفماظظرفم"ػـا".ا -
 اظيتمتعدمادرتاوقةمومتؿؿـؾميف:ؼؿقصرمسؾكمبعضماظعـاصرم -
 االدؿػفامماظؾالشل. -
 اىؿؾماظؿػلريؼة. -
 اظؿؽرار. -
 اظؽؾؿةم"إذن". -
 اظروابطمايفاجقةمخاصة:مظؽـ،مألن،مطذظؽ،مإذا. -
  ارجة.اظؾغةماٌلؿعؿؾةمػلماظػصقكماظيتمتؿكؾؾفامبعضماألظػازماظد -

 غائؿة ادلراجع:

اظؼاػرة،مم–بريوت،معؽؿؾةماٌؿؾينمم–ابـمؼعقش:مذرحماٌػصؾ،مساملماظؽؿبم -4
ماجملؾدماألول،ماىزءماظـاظث.

مضقءم -1 مسؾك ماظؾغقؼة مثقرتف مو ماألدبل ماًطاب مو ماًطاب مرابح: بقحقش،
،م41ذبؾةماظؾغةموماألدبم)عؾؿؼكمسؾؿماظـص(،ماظعددمم–اظؾلاغقاتمومسؾؿماظـصم

 .494-411ص.صمم-4991دؼلؿربم

مزقاػرم -3 مبعض مدرادة مإظب معدخؾ مظؾعامل، ممتـقؾ ماًطاب مسؿر: بؾكري،
م مأمنقذجا( ماٌلرحل م)اًطاب ماظعربقة ماظؾغة ميف معاجلؿري،مرم–اظؿداوظقة داظة

4991. 

م -1 ماألدبل ماًطاب ماًطابمو معػفقم ماظدؼـ: مغقر ماًطاب،م–اظلد، ذبؾة
 .41-44صم-صم–م4991،مجاععةمتقزيموزو،م4اظعددم

مراظ -1 ماظؿداوظقة مسـ مخقظة: ماإلبراػقؿل، ماظؾغةم–ب ممبعفد مأظؼؿفا رباضرة
 .4991اظعربقةمومآدابفامجاععةماىزائر،ميفمغدوةماألدؿاذ،مصقػريم

م -1 ماظؽرؼؿ ماظؼرآن ميف مايفاجقة ماظؾـقة مايقاس: ماظؾغةمم–علعقدي، مممممذبؾة
 311-311ص.صم-4991،مدؼلؿربم41وماألدبم)عؾؿؼكمسؾؿماظـص(،ماظعددم

7- Benveniste : Problèmes de linguistique générale.- Tome 1 et 2, Paris, 

Gallimard, 1974. 

8- Bouacha : Le Discours universitaire.- Berne, Peter lang, 1984. 

9- Dabene et Al : Variations et rituels en classe de langue.- Paris, Hatier-

Credif, 1990. 
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10- Ducrot et Anscombre : L’Argumentation dans la langue – Bruxelles, 1983. 
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