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  إھــداءإھــداء
 

 

 

 معنويا و ماديا. يإلى والدّي الكريمين اللذين وقفا إلى جانب    
 

إلى زوجتي الكريمة التي لم تبخل علّي من وقتها وظّلت تشّجعني 
 طوال فترة إنجاز البحث.

 
 إلى كّل أفراد العائلة كّل باسمه.

 
 بنتي أمال الغالية.إلى ا

 
 لو بكلمة طيبة؛ هذا العمل النور و وإلى كّل من ساهم في أن يرى

 إليهم جميعا أهدي هذا العمل.
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 كلمة شكر
 

 
 

                  
 

 كلمة شكر
 

 
أشكر األستاذ املشرف بوعلي كحال على تفّضله لإلشراف 

هذا العمل، وذلك منذ أن كان فكرة إىل أن استوى  على
 رسالة.

 
، لبويرةّكرايت اخلالصة  إىل كّل عّمال مكتبة اكما أوجه تش
خاّصة مكتبة األدب العريب باجلزائر وكذا مكتبة  تيزي وزو، و

 .معهد اللغة الفرنسية ببوزريعة
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 :مقّدمة
لعّل ذلك یرجع  و ،اهتماما كبیرا یةبالدراسات المصطلحمنذ القدیم  لقد اهتّم العرب

إلى إدراكهم المبّكر ألهمّیة المصطلح في كونه الركیزة األساسیة التي یتأّسس علیها العلم 
، و لكن مع تزاید المعارف والعلوم أصبحت وتتحّدد بذلك معالمه ویكتسب شرعیته

حیث  -الواقع  رضأصطلحیة من أهّم اإلشكالیات التي طرحت نفسها على اإلشكالیة الم
خاّصة  و -تعّد اإلشكالیة المصطلحیة إشكالیة عامة الوجود أي أّنها متعّلقة بكّل اللغات

؛ حیث أخذت مراكز البحث الغربیة تقذف بأعداد هائلة من المصطلحات في الفترة األخیرة
م الباحثون العرب منها إّال عددا ضئیال؛ مّما زاد من في شّتى المجاالت بینما ال ُیترج

األزمة المصطلحیة حّدة وتفاقما وتعقیدا. فكیف ال یكون تحلیل الخطاب بمنأى عن هذه 
ة لّما أصبح هذا التوّجه ُیعرف بأّنه حقل متداخل االختصاصات . و اإلشكالیة؟ وخاصّ 

ح في تحلیل الخطاب؛ و منه أمام هذا الوضع فمن الطبیعي أن تبرز إشكالیة المصطل
تحلیل الخطاب  –" إشكالیة المصطلح في المؤّلفات العربیة كان عنوان بحثنا كالتالي: 

 ".–نموذجا

هل مجمل  و اإلشكالیة المراد دراستها في هذا البحث تتمّثل فیما یلي:
 المصطلحات المستعملة في الملحقات االصطالحیة تنتمي إلى تحلیل الخطاب؟

ة عن هذه اإلشكالیة تتطّلب مّنا اإلجابة أّوال عن التساؤل التالي: ما هي إّن اإلجاب
الوسائل التي اعتمد علیها واضعوا الملحقات االصطالحیة في ترجمتهم للمصطلحات 

 األجنبیة؟

و لإلجابة عن هذا التساؤل سنقارن المصطلحات األجنبیة الواردة في الملحقات 
 مین اثنین مؤّلفین باللغة الفرنسیة؛ أال و هما: االصطالحیة بتلك المستعملة في معج

1-Dominique Maingueneau, Les termes clés de l’analyse du 
discours, Paris, Edition du seuil, 1996. 
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2-Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, Dictionnaire 
d’analyse du discours, Paris, Edition du Seuil, Février2002. 

 

 "    Les:   باخترنا هذین المعجمین للدراسة لكون المعجم األّول المعنون  قدو  
termes clés de l’analyse du discours أّول معجم ُأّلف في میدان تحلیل "

 " . أّما المعجم الثاني الذي ُعنوانه:1996الخطاب و ذلك على ید دومینیك مانغونو سنة 
Dictionnaire d’analyse du discours فإّن سبب اختیارنا له یرجع إلى كثرة ،  "

الباحثین المتخّصصین الذین ساهموا في تألیفه، حیث وصل عددهم إلى تسعة و عشرین 
في تحلیل الخطاب؛ وذلك تحت إشراف: باتریك شارودو و دومینیك مانغونو.  امتخّصص

 ) مدخل.400ائة ( أضف إلى ذلك حجم مداخله الكبیر الذي یقّدر بحوالي أربعم

، اّتضح لنا أّن بعض المنتقاة للدراسة و بعدما تصّفحنا عّینة معتبرة من متن الكتب
المؤّلفین اكتفوا بوضع المصطلح العربي فقط دون ذكر المصطلح األجنبي الذي یناسبه؛ 
و في هذه الحالة یصعب علینا معرفة مدى صّحة ما ورد في هذه الكتب وباألحرى مدى 

بین المقابل العربي و المصطلح األجنبي. لهذا السبب ارتأینا أن نقتصر في بحثنا التكافؤ 
 هذا على دراسة المصطلحات الواردة في الملحقات االصطالحیة فقط.

لمدّونة المخّصصة لبحثنا هذا، تتمّثل في الكتب المؤّلفة في تحلیل ومنه كانت ا
تیارها انطالقا من شرطین اثنین؛ الخطاب الحاملة للملحقات االصطالحیة، و قد تّم اخ

یتمّثل األّول في تاریخ صدور هذه الكتب، حیث ُحّددت الفترة الزمنیة التي ُأخذت منها 
. أّما الشرط الثاني فینبغي أن تكون مصطلحات 2009إلى غایة  1997المدّونة من سنة 

نوّل اهتماما ولم  باللغة العربیة و الفرنسیة على األقلّ  الملحقات االصطالحیة واردة
للمصطلحات الواردة باللغة اإلنجلیزیة لعدم توفّر معجم ثنائي مؤّلف باللغة الفرنسیة 

) 08. و بهذا یكون عدد الملحقات االصطالحیة المقترحة للدراسة هو: ثمانیة (واإلنجلیزیة
 ملحقات.

یرمي هذا البحث إلى دراسة المصطلحات الواردة في الملحقات االصطالحیة التي 
ّثل بوادر التألیف المعجمي، و هذا حال أّي حقل أو أّي تخّصص جدید حّتى تستقّر تم
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مصطلحاته في معاجم متخّصصة. و نظرا لعدم توّفر معجم موّحد في هذا الحقل مؤّلف 
باللغتین العربیة و الفرنسیة على األقّل، لجأنا إلى المعاجم المؤّلفة باللغة األجنبیة فوقع 

 المعاجم المؤّلفة باللغة الفرنسیة إلتقاننا لها.اختیارنا على 

 و فیما یخّص المراجع المعتمد علیها كثیرا في هذه الدراسة، فهي تتمّثل فیما یلي: 
1-Dominique Maingueneau, Les termes clés de l’analyse du 
discours, Paris, Edition du seuil, 1996. 

2-Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, Dictionnaire 
d’analyse du discours, Paris, Edition du Seuil, Février2002. 

، منشورات دار اآلداب، 24المنهل لسهیل إدریس بمشاركة صبحي الصالح، ط  -3
 .1999بیروت، 

، 1المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر:محمد یحیاتن،  طدومینیك مونقانو:  -4
 .2005ختالف، منشورات اال

فالمعجمان األّوالن استعّنا بهما للتأّكد في مدى صّحة المصطلحات األجنبیة الواردة 
في الملحقات االصطالحیة من جهة، و من جهة أخرى لمعرفة مدى انتماء مصطلحات 
هذه الملحقات إلى تحلیل الخطاب. أّما المعجم الثالث فقد كّنا نرجع إلیه أثناء الترجمة من 

لفرنسیة إلى اللغة العربیة. و هكذا یبقى المؤّلف الرابع و األخیر للنظر في اللغة ا
المقابالت العربیة المقترحة لتلك المصطلحات األجنبیة الواردة في الملحقات 

 االصطالحیة.

أّما خّطة البحث فقد استوت في ثالثة فصول؛ تعّرضنا في الفصل األّول منها 
ح، فكان التركیز على مختلف تعریفاته، سماته، آلیات ألهّم القضایا المتعّلقة بالمصطل

وضعه، المصطلح األجنبي و مقابله العربي و أخیرا صور المصطلح العربي. و ما جعلنا 
نورد كّل هذه القضایا هو محاولة استغاللها في الجانب التطبیقي من البحث و خاّصة 

للملحقات االصطالحیة. أّما لنقد المصطلحات الواردة في كتب تحلیل الخطاب المتضّمنة 
الفصل الثاني فقد خّصصناه لمجمل المفاهیم المتعّلقة بتحلیل الخطاب من حیث حدوده و 
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مدارسه و مقارباته. و هكذا ُیختم هذا البحث بفصل ثالث عمدنا فیه إلى دراسة المقابالت 
 العربیة المستعملة في الملحقات االصطالحیة.

بع في هذه الدراسة فهو یتمّثل في المنهج المقارن المالئم و فیما یتعّلق بالمنهج المتّ 
لهذا النوع من البحوث، كما عمدنا من خالل هذه المقارنة إلى االستعانة بأدوات إجرائیة 
أخرى كاإلحصاء و الوصف و التحلیل. فاإلحصاء یزّودنا بنتائج یمكن استغاللها في 

تحتاج بدورها إلى الوصف و التحلیل. و  المقارنة، و بعد ذلك تأتي مرحلة المقارنة التي
هكذا تأتي في األخیر مرحلة النقد و هي عبارة عن مرحلة الحقة بعد كّل من المقارنة و 

 الوصف و التحلیل و اإلحصاء.

أّما ما اعترضنا من عراقیل في هذه الدراسة، فمنها ما یرجع إلى عدم وجود معاجم 
و من جهة أخرى عدم عثورنا على  عربیة متخّصصة في تحلیل الخطاب من جهة،

معاجم أجنبیة سواء أكانت ثنائیة اللغة أو متعّددة اللغات. و في هذا الصدد تهّمنا المعاجم 
المؤّلفة باللغتین الفرنسیة و اإلنجلیزیة معا باعتبارهما اللغتین المنتشرتین أكثر في الوطن 

ما ُأّلف في تحلیل الخطاب.  العربي. أضف إلى ذلك انعدام دلیل ببلیوغرافي یشمل جمیع
و لعّل الصعوبة الكبیرة التي اعترضتنا كثیرا تتمّثل في ترجمة ما یتعّلق بهذا المجال من 
الدراسة، مّما جعلنا نقترح المصطلح المناسب في كثیر من األحیان، و لتفادي الوقوع في 

 الهفوات كّنا دائما نضع المصطلح األجنبي بین قوسین.

وّجه بالشكر الجزیل إلى األستاذ الفاضل: بوعلي كحال على و في األخیر أت
تفّضله بقبول اإلشراف على هذا البحث دون أن أنسى اجتهاده الكبیر في المتابعة؛ قراءة 
و نقدا و توجیها. كما أتقّدم أیضا بالشكر الخالص إلى كّل من قّدم لي ید العون من قریب 

 أو من بعید.
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 الفصل األّول:
 

 العربیة ةقضایا المصطلح في اللغ
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 تعریف المصطلح وسماته:   -1
بعد  خاّصةلقد أولى الدارسون والباحثون العرب عنایة كبیرة بالمصطلحات و    

 ،الوضع ظهرت عّدة تعریفات للمصطلحأمام هذا  و تشّعب العلوم وكثرة التخّصصات.
هو لفظ اّتفق العلماء على اّتخاذه « بقوله:ّرفه مصطفى الشهابي فعلى سبیل المثال ع

لفظ وافق علیه «  :هو عند محمد حلمي هلیل و .)1(»للتعبیر عن معنى المعاني العلمیة
التخّصص، للداللة على مفهوم  العلماء المختّصون في حقل من حقول المعرفة و

  .) 2(»علمي
فاق علیه، المصطلح ال یوضع إّال عند االتّ  ضح من خالل التعریفین السابقین أنّ یتّ 

 وبعبارة أخرى فإّن صاحب االختصاص هو الوحید القادر على وضع المصطلح.  
فقون یرى أّن جّل المتخّصصین في علم المصطلح متّ فا محمود فهمي حجازي أمّ 

الكلمة االصطالحیة أو العبارة « :أفضل تعریف للمصطلح هو كالتاليعلى أّن 
األحرى استخدامها وُحّدد في ة مفهوم مفرد أو عبارة مرّكبة استقّر معناها أو باالصطالحی

واضح إلى أقصى درجة  و ،ر خاّص ضّیق في داللته المتخّصصة، هو تعبیوضوح
یرد دائما في سیاق النظام الخاّص  وله ما یقابله في اللغات األخرى و ممكنة،

 .)3(»ريق بذلك وضوحه الضرو بمصطلحات فرع محّدد فیتحقّ 
ولعّل ما جعل حجازي یفّضل هذا التعریف للمصطلح هو كونه یشمل على عّدة 

، في حین رأینا في التعریفات السابقة فظ العامّ المصطلح العلمي عن الل سمات یتمّیز بها
، لنسبة لكثیر من التعریفات األخرى، والشيء نفسه با أّنها رّكزت على سمة واحدة فقطمثال

جود ، ألّن التعریف الفعلي له یستدعي و دم تعریف المصطلح تعریفا دقیقاع مّما یؤّدي إلى
 هي: ؛ والسمات الواردة في هذا القول

 یكون مفردا أو مرّكبا: -1-1
                                              

ة المصطلح، مخبر تحلیلیة إحصائیة في العلوم اإلنسانیة، محمد طبي: إطاللة على مطواعیة اللغة العربیة، مجلّ  1-
  .111ص ،2002 مارس ،1ع جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

الرباط،  مكتب تنسیق التعریب، ة اللسان العربي ،بین التعریب والترجمة، مجلّ محمد حلمي هلیل: المصطلح الصوتي  2-
  .112ص ،1983، 21ع

 .12 -11، ص1993غریب للطباعة والنشر، القاهرة،  رمحمود فهمي حجازي: األسس اللغویة لعلم المصطلح، دا 3-
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المصطلح كلمة أو مجموعة كلمات من لغة « أنّ  الباحثین یرى بعض
ون مفردا شترط فیه دائما أن یكضح من هذا الكالم أّن المصطلح ال یُ . یتّ )1(»متخّصصة

بل قد یكون أیضا مجموعة من الكلمات، وهنا تجدر اإلشارة إلى أّنه ال ینبغي أن یأتي 
صال لفظا واحدا متّ « د أهّم خصائصه، لذا یجب أن یكونقَ إّال فَ  على شكل عبارة طویلة و

. ألّنه لیس من الضروري أن یحمل المصطلح )2(»بسیطا أو مرّكبا، ال جملة من الكالم 
من  – على األقلّ  –إّنما قد یكتفي بصفة واحدة  المفهوم الذي یدّل علیه، وكّل صفات 

لتها إّال " التي ال تحمل في دالم؛ كما هو الحال بالنسبة لكلمة "سیارةصفات ذلك المفهو 
" واالّتفاق صیاغتها على وزن "فّعالة الصفة والسیر"، ولكن اختیار هذه صفة واحدة وهي "

     .)3(»عناصر تكاملت إلیجاد هذا المصطلح« لمفهوم؛ كّلهاعلى جعلها داّال لهذا ا
 تعبیر خاّص ضّیق في داللته المتخّصصة: -1-2
هذا  ؛)4(»كلمة تعّبر عن مفهوم خاّص، في مجال محّدد « عّرف المصطلح بأّنه یُ 

، وبعبارة أخرى )6( » معجما قطاعیا خاّصا  «أن یكون أو) 5(»لغة خاّصة « یعني أّنه 
لمة لها في  اللغة المتخّصصة معنى محّدد وصیغة محّددة، وعندما یظهر في ك« فهو

. یقوم هذا التعریف )7(» اللغة العادیة یشعر المرء أّن هذه الكلمة تنتمي إلى مجال محّدد
ة ارتباط ة، فهو یوّضح شدّ اللغة العامّ  على مبدأ التقابل بین اللغة المتخّصصة و

                                              
 .29، ص2002 نظریة المصطلح النقدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، عزت محمد جاد: 1-
 ،1999، 2ع ة اللغة العربیة، المجلس األعلى للغة العربیة،صناعة المصطلح في العربیة، مجلّ  عبد الملك مرتاض: 2-
 .30ص
 .16ص محمود فهمي حجازي: األسس اللغویة لعلم المصطلح،3- 
، عالم 1العارف، ط تمام حّسان رائدا لغویا، عبد الرحمن حسن سن عبد العزیز:المصطلحات اللغویة؛محمد ح 4-

 .295، ص2002الكتب، القاهرة، 
ة التعلیم ، المعهد التربوي الوطني بالجمهوریة اإلسالمیة وضع المصطلح، مجلّ  یحي بن البراء: في إشكال الترجمة و 5-

 .32ص ،1991، 22الموریتانیة، ع
 ، منشورات عویدات، بیروت،1ط اللیة،نماذج تركیبیة وداللغة العربیة؛  : اللسانیات وعبد القادر الفاسي الفهري 6-

 .360ص ،1986
ة في اآلداب والعلوم ة المبرز، المدرسة العلیا لألساتذالمقاییس وٕاجراء المعالجة، مجلّ  أحمد بلحوت: المصطلح؛ 7-

 .67، ص1999جانفي/جوان ،12الجزائر،ع-بوزریعةاإلنسانیة، 
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ا أّنه یحتفظ بداللته الواحدة في مجال التخّصص رغم المصطلح باللغة المتخّصصة، كم
 ة.استخدامه في اللغة العامّ 

ة متداخل مع مجال اللغة العامّ « وهنا تجدر اإلشارة إلى أّن هناك من یرى أّن 
ال مانع من وجود وحدة لغویة تنتمي إلى المجالین  مجموع مجاالت اللغة المتخّصصة، و

ال یقتصر جاالت اللغة المتخّصصة متعّددة فإّن المصطلح لّما كانت م ، و)1(»على السواء
فهو  ،ي تقریبا مجمل النشاط اإلنتاجي للفعل اإلنسانيیغطّ « إّنما على مجال معّین، و

   .)  2(»یشمل الفنون والعلوم والحرف
الفنیة إّال أّنه  في مختلف المجاالت العلمیة و  لكن على الرغم من ظهور المصطلح

ة ألّنه یتمّیز بأحادیة الداللة في مجال التخّصص؛ فهذه ن ألفاظ اللغة العامّ یختلف كثیرا ع
من جهة أخرى فهي تمنع  تمنع وجود الترادف من جهة، و« السمة الممّیزة له هي التي 

 .    )3(»االلتباس الذي ینتج عن تعّدد المعاني 
 واضح إلى أقصى درجة ممكنة: -1-3

ُیفهم من  ،)4(»فظ الدال بشكل واضح ودقیق للمفرداتللا« یعتبر البعض المصطلح بمثابة
مات التي یتمّیز بها المصطلح الواضحة والدقیقة هي من أهّم السهذا التعریف أّن الداللة 

رمز لغوي یعطي لمحتویاته العدید « في اللغة؛ فالكلمة هي عبارة عن عن باقي الكلمات
السیاق هو الذي یحّدد معنى  ى أنّ هذا راجع إل و .)5(» من المعاني دون حدود واضحة

الكلمة ألّنها مرتبطة به ارتباطا شدیدا إلى درجة أّن فهم معناها یستحیل إذا وردت خارج 
مخّصص لتصّور محّدد (...) و « أّما المصطلح فهو غیر مرتبط بالسیاق ألّنه  السیاق.

لص من هذا نستخ ،)6(»التصّور هو معنى المصطلح، و هو موجود قبل وجود المصطلح 
هذا األخیر أّن المصطلح یتمّتع بتصّور مسبق قبل وضع تسمیة له، و هذا ما عّبر عنه 
                                              
1-Guy RONDEAU, introduction à la terminologie, 2ème édition, Alma, canada, 1984, p24.  
2-Robert DUBUC, manuel pratique de la terminologie, 3ème édition, canada, 1992, p16.        
3-Bernd SPILNER, terminologie et connotation, collection étude de sémantique lexicale, 
paris, 1994, p57.  

ة اللسان العربي، مكتب مجلّ  ،البنك اآللي السعودي للمصطلحات (باسم)  الفاضل: لعزیزعبد الرحمن بن عبد ا 4-
 . 79، ص1999، 47تنسیق التعریب، الرباط، ع

 .107، ص1992، لبنان، سمر روحي الفیصل: المشكلة اللغویة 5-

 .107، صسمر روحي الفیصل: المشكلة اللغویة  6-
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، )1(»ینطلق علم المصطلح من المفهوم للوصول إلى التسمیة« أیضا أحد الباحثین بقوله:
مفهوم « ولّما كان األمر كذلك فإّن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام یدور حول 

 .)2(»نبغي تحدیده بوضوح قبل معرفة صیغته اللغویة التي یظهر علیهاالمصطلح الذي ی
 بمصطلحات فرع محّدد: یرد دائما في سیاق النظام الخاّص  -1-4

من التعریفات الحدیثة للمصطلح التي تؤّكد على قضّیة موقع المصطلح الواحد في 
للتعریف  المصطلح اسم قابل«ألخرى داخل التخّصص، نجد مایلي:إطار المصطلحات ا

في نظام متجانس یكون تسمیة حصریة( تسمیة لشيء)، ویكون منّظما ویطابق دون 
. هذا یعني أّن المعنى الدقیق للمصطلح یتحّدد من خالل )3(»غموض فكرة أو مفهوما

وضعه بین مجموعة من المصطلحات المكّونة لنظام التسمیات داخل التخّصص الواحد. 
نا عن طریق العالقات التي تقیمها وحدة د شكال معیّ یحدّ « بعبارة أخرى فالمصطلح  و

هذا ما ذهب إلیه أیضا الطاهر میلة  . و)4(»تركیبیة أو معجمیة بوحدة أخرى في البنیة 
المصطلحات العلمیة والتقنیة هي مجموعة من العناصر اللغویة، لكن وحدات إّن « بقوله: 

حّدد بالعالقات المشتركة في هذه العناصر سواء أكانت كلمات أم مجموعة كلمات، تُ 
هي داخل النظام االصطالحي القائم أساسا  فالمصطلحات ال تتحّدد إّال و. )5(»مضمونها

 على العالقات المشتركة بین مدلوالت وحداته.
 آلیات وضع المصطلح في اللغة العربیة: -2
 االشتقاق:  -2-1

و  معنى ومادة أصلیة، فاقهماأخذ صیغة من أخرى مع اتّ « ُیعّرف االشتقاق بأّنه
، ألجلها اختلفا حروفا أو بزیادة مفیدة هیئة تركیب لها؛ لیدّل بالثانیة على معنى األصل،

                                              
1-Maria Teresa CABRE, la terminologie : Théorie, méthode et applications, les Presses de 
l’Université d’Ottawa, Canada, 1998, p73. 
2-Guy RONDEAU, introduction à la terminologie, p19.  

 .12ص األسس اللغویة لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي: 3-
4-Jean DUBOIS, dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 1984, p486.  

اللسانیة رسالة ماجستیر، معهد العلوم  ،تعلیم المتوسط والثانوي بالجزائرالریاضیات في ال تمصطلحا : الطاهر میلة5-
 .30ص ،1985 ،والصوتیة، جامعة الجزائر
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أّن صّحة االشتقاق مرتبطة ببعض  ُیفهم من هذا التعریف.  )1(»كضارب من ضرب هیئة؛
 الشروط؛ أهّمها: أن یكون بین اللفظ المشتق واألصل الذي اشُتق منه قدر مشترك من

أن تكون  المعنى مّما یجعل الفروع الموّلدة مّتصلة باألصل، وٕالى جانب ذلك ینبغي
 ة ترتیبا واحدا رغم ما یلحق الفرع من زیادات.حروف األصل والفرع مرتّب

لّما كان االشتقاق هو عملیة استخراج لفظ من لفظ آخر أو صیغة من أخرى،  و 
مقبوال  العملیة(...) كي یصبح المشتقّ  القیاس هو األساس الذي تُبنى علیه هذه«فإّن 

 .)2( »معترفا به بین علماء اللغة 

فالصلة إذن وثیقة بین االشتقاق والقیاس، و لعّل هذا ما جعل مجمع اللغة العربیة  
أّن التنمیة الحقیقیة  «یّتجه إلى قضّیة القیاس اللغوي؛ حیث یرى –منذ إنشائه  –بالقاهرة 
 .)3(»عن طریق هذا القیاسغة إّنما تكون أللفاظ الل

دثة یكون عن هذا یعني أّن تكوین كلمات عربیة جدیدة للّتعبیر عن المفاهیم المستح
تي عرفتها اللغة العربیة، فعلى سبیل المثال خّصص طریق القیاس على الصیغ الصرفیة ال

َجع، نحو: أَرق، وَ  ″فعل ″العلماء العرب صیغتین للداللة على المرض منذ القدیم؛ و هما:
تضع في « نحو: ُصداع و ُدوار...الخ. فهذه القابلیة لالشتقاق ″ُفعال ″َشَلل...الخ، و 

أیدي العاملین في حقل المصطلحات أداة فّعالة و توّفر لهم إمكانات واسعة في صیاغة 
 .)4(»األلفاظ للمدلوالت العلمیة المتزایدة یوما بعد یوم

من خصائص اللغة العربیة فحسب،  یّتضح من خالل ما سبق أّن االشتقاق لیس 
ألف مثال ومائتا « عند السیوطي هي ما لكثرة األوزان العربیة بل إّنه من أهّمها و ال سیّ 

                                              
 ،1998 نان،لب ، دار الكتب العلمیة،1ط تح: فؤاد علي منصور، ،1، جالسیوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها 1-
 .275ص
 .8، ص1994مكتبة األنجلو مصریة، القاهرة، ،7ط ، إبراهیم أنیس: من أسرار اللغة 2-
 .8نفسه: ص 3-
، 1983، 3، ج34جمیل المالئكة: المصطلح العلمي ووحدة الفكر، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، مج 4-
 .103ص
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االشتقاق أیسر وسائل الوضع اللفظي « ، فال خالف إذن في كون )1(»مثال وعشرة أمثلة 
  .)2(»و أكثرها طواعیة لتولید االصطالحات العربیة

و نوع من التوّسع في اللغة العربیة یحتاج إلیه العالم والباحث بعبارة أخرى فه و
بصفة عاّمة، والمجامع اللغویة بصفة خاّصة للتعبیر عّما ُیستحدث من معان لمسایرة 

زیادة على ذلك یمكن إضافة فوائده الكثیرة التي تتمّثل  التطّور االجتماعي و الفكري. و
ر لفظیة محّددة، وقدرته على رّد األلفاظ إلى ستصنیف ألفاظ المعجم وحصرها في أُ « في 

 ، فهو في األلفاظ أشبه ما یكون بالرابطة النسبیة بین الناس. )3( »أصولها و أنسابها
الكبیرة فقد حظي بعنایة فائقة من قبل اللغویین العرب الذین  ة االشتقاقنظرا ألهمیّ  و

ّصا به، ولكن األمر قد یتجاوز تصّدوا لدراسته، فأفردوا له في كتبهم مبحثا أو فصال خا
فضل و فهو إذن أ .)4(ذلك في بعض األحیان فُیخّصص الكتاب كّله لموضوع االشتقاق

 في اللغة العربیة.أنجع وسیلة لوضع المصطلحات 
 
 
 
 

 المجاز: -2-2
الجسر الذي تنتقل عبره الكلمة من مدلول إلى مدلول، أو من « یعتبر المجاز بمثابة     

ُیفهم من هذا الكالم أّن المجاز ال ُیبقي على  .)5(»لى حقل داللي آخرحقل داللي إ
ر عنه أیضا أحد المعنى األصلي للكلمة و إّنما یتعّداه إلى معنى جدید، و هذا ما عبّ 

أّما المجاز الذي ال یخضع لقاعدة مضبوطة، فهو یعود في نهایة األمر « الباحثین بقوله:

                                              
 .3ص تح: فؤاد علي منصور، ،2ج ،السیوطي: المزهر في علوم اللغة و أنواعها 1-
جواد حسني سماعنه: المصطلحیة العربیة بین القدیم و الحدیث، مجّلة اللسان العربي، مكتب تنسیق التعریب،  2-

 .99، ص2000، 49الرباط، ع
 .99نفسه: ص 3-
بن درید، عبد القادر االشتقاق" نجد ما أّلفه كّل من: فؤاد حنا ترزي، عبد اهللا أمین، امن الكتب التي تحمل عنوان " 4-

 أنیس فریحة (االشتقاق عملّیة خلق في اللغة) ...الخ. ،المغربي (االشتقاق و  التعریب) 
 .301المصطلحات اللغویة، ص محمد حسن عبد العزیز: 5-
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في تطویر كلمة من معناها األصلي أو القدیم، إلى إلى االشتقاق، وهو ینحصر عموما 
؛ فعلى سبیل المثال كانت كلمة "سّیارة" تعني "القافلة" وأصبحت فیما بعد )1(»معنى جدید

  (Automobile).تدّل على وسیلة النقل اآللیة
ل في اعتماد المجازات التي یقّرها رار لفظ مجازي تتمثّ ولعّل أحسن طریقة إلق

إّن منبت المجاز هو االستعمال، « هذا الصدد یقول عبد السالم المسدي: االستعمال، وفي
فإذا اّطرد المصطلح العلمي وتواتر في سیاق التركیب اكتسب صبغته االصطالحیة، وعند 

. فاالستعمال المتواتر ُیفقد الكلمة جّدتها و )2( »ذلك یستقّل بخصوصیة الحقیقة العرفیة
، لكن قد یتغّیر معناها أیضا مع مرور الوقت ویؤّدي ذلك یجعلها تكتسب ُعرفیة واستقرارا

؛ )3(» إّن الكالم كّله مجاز« إلى تراكم المعاني، ولعّل هذا ما جعل بعض اللغویین یقول: 
فالمجاز المقصود به في هذا القول ینطبق على میدان البالغة و لیس هذا ما یهّمنا في 

صطالحي باعتباره وسیلة من وسائل التولید بحثنا هذا، وٕاّنما ما یعنیه في المیدان اال
  اللفظي.
ة إلى الرصید ینتقل من الرصید العام أو اللغة العامّ « وهكذا فالمجاز یجعل اللفظ  

؛ وبالتالي یمكن توفیر إمكانات )4(»الخاّص أو اللغة المتخّصصة التي هي مادة المصطلح
هنا یعّد المجاز من الوسائل واسعة لالصطالح العلمي باالستعماالت المجازیة، ومن 

 الهاّمة في وضع المصطلحات وال سّیما مع قدرته على توسیع المعنى وتقویة التعبیر.
 األخذ من التراث: -2-3

المصطلحات التراثیة تشّكل رصیدا مشتركا البّد من « أنّ  الدارسین یرى بعض 
، ولعّل هذا ما )5(»اإلفادة منه على نحو واضح في إیجاد المصطلحات اللغویة الحدیثة

لالصطالح بها للدالالت العلمیة « جعل العلماء العرب یفّضلون العودة إلى األلفاظ القدیمة

                                              
، دار الغرب اإلسالمي، 1المنهجیة العامة لترجمة المصطلحات و توحیدها و تنمیطها، طمحمد رشاد الحمزاوي:  1-

 .41، ص1986ت، بیرو 
  .48ص ،1984الدار العربیة للكتاب، تونس،انیات مع مقّدمة في علم المصطلح،قاموس اللس عبد السالم المسدي: 2-
 .301، صالمرجع السابق محمد حسن عبد العزیز:3-
 .301نفسه: ص 4-
 .233األسس اللغویة لعلم المصطلح، ص محمود فهمي حجازي: 5-
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یتعّلق األمر بالمصطلحات األجنبیة التي ُوضعت عندما ، وخاّصة )1(»والحضاریة الحدیثة
جنبي إلى لها مقابالت عربیة كثیرة، وكذا في الحالة التي تتعّذر فیها ترجمة المصطلح األ

اللغة العربیة؛ وأمام هذه العراقیل لم یجدوا خیارا آخر إّال اللجوء إلى التراث العربي الضخم 
واختیار ما یناسب هذه المصطلحات األجنبیة، و من ذلك اختیارهم مثال  اللفظ العربي 
القدیم " القطار" الذي أصل معناه (جماعة اإلبل یلي بعضها بعضا في نسق واحد) 

صلة من مركبات النقل المتحّركة على سّكة به للداللة على ( السلسلة المتّ واصطلح 
 .)2(الحدید) 
رغم ما لهذه الطریقة من أهمیة في وضع المصطلحات إّال أّن هناك من یرفضها  

   بدلیل أّن استخدام المصطلح التراثي لمفهوم جدید مختلف عن مفهومه في التراث 
و یجعل القارئ یترّدد في فهم  المصطلح بین الداللة  عند ورود المصطلح البسُیحدث «

. فعلى سبیل المثال كانت كلمة " اإلدغام" تدّل على إحداث )3(»القدیمة والداللة الجدیدة
) الذي یعني Assimilationتغّیر یؤّدي إلى التضعیف ثّم ُوضعت كترجمة للمصطلح (

؛ و )4(لى تشابه أو تماثل بین صوتینبدوره إحداث تغّیر لكّنه ال یؤّدي إلى التضعیف بل إ
نظرا لهذا التغّیر الداللي فإّنه ال یجوز أن یتضّمن المصطلح الحدیث الواحد مفهومین 

وجوب مراعاة أحادیة المعنى « مختلفین ألّن هذا یتناقض و القاعدة األساسیة المتمثلة في
 .)5(»لكّل مصطلح 

ضع المصطلح یعطیه خصوصیة ال ماتة في و العودة إلى ألفاظ مُ « ومع ذلك فإّن 
، و لعّل هذا ما جعل مجمع )6(»توفرها األلفاظ المتداولة ذات الدالالت الشائعة المعروفة

اللغة العربیة بالقاهرة یعمل على إخراج المصطلحات القدیمة من الكتب العربیة، ثّم یفرد 
في متناول  لكّل كتاب منها معجما بالمصطلحات الواردة فیه كي تكون هذه المعاجم

                                              
 .98العلمي و وحدة الفكر، صالمصطلح  جمیل المالئكة: 1-
 .99صنفسه: 2-
 .228، ص المرجع السابق محمود فهمي حجازي: 3-
 .228نفسه: ص  4-

5-Alain REY, la terminologie: noms et notions, Que sais-je ? P.U.F, Paris, 1979, p72. 
 .100، صالمصطلح العلمي و وحدة الفكر جمیل المالئكة: 6-
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تكاد تكون « ضح أهمیة هذه الطریقة أكثر لّما نعلم أّنها قد تتّ  الجمیع عند التعریب. و
 .)1( »بیةو األداة الرئیسیة المستعملة الیوم لوضع المصطلحات الجدیدة في اللغات األور 

 :(composition)التركیب  -2-4
المكّون من كلمتین  المصطلح «في علم المصطلح بأّنه  مصطلح المرّكبُیعّرف ال 

. ُیفهم )2(»أو أكثر، ویدّل على معنى اصطالحي جدید مؤّلف من مجموع معاني عناصره
من هذا التعریف أّن المصطلح الناتج عن طریق التركیب ال یكون مفردا بل یتكّون من 
كلمتین على األقّل، فهو ال یعطي لنا تفسیرا واضحا عن عدد الكلمات التي یصل إلیها، و 

ن أّما الحّد األقصى فیظّل أدنى حّد له هو كلمتا ما یمكننا استخالصه من ذلك أنّ  كلّ 
، لكن ال )3(»حدود المركب المصطلحي غیر منتهیة نظریا« مجهوال حّتى زعم البعض أّن 

ینبغي أن ُیفهم من هذا األخیر أّن التركیب یبلغ حّد الجملة ألّنه في هذه الحالة ُیحكم علیه 
بات المصطلحیة تعقیدا كّلما تعّددت ، وبالتالي تزداد المركّ )4( »ولیس تركیباه جملة بأنّ « 

 العناصر المكّونة لها.
نة لمصطلح ترجمة العناصر المكوّ « ة جّدا في ومع ذلك تبقى هذه الوسیلة مهمّ 

ي معنى ، وتكوین تركیب عربي من أكثر من كلمة یؤدّ ب  إلى الّلغة العربیةمركّ  بيو أور 
واحق هي التي تیّسر فهم أّن السوابق والل، وهنا تجدر اإلشارة إلى )5(»بيو ور المصطلح األ

ف على معظم بة، كما تساعدنا أیًضا في التعرّ فهم معاني المصطلحات المركّ 
 )-phobia حقة:(؛ فلو نأخذ على سبیل المثال الالالمصطلحات التي تدخل في تكوینها

تي بة الف"، عِلمنا أّن كّل المصطلحات المركّ "ُرهاب" أو"ُخواب المترجمة إلى اللغة العربیة 
الحقة تكون عبارة عن مخاوف مرضیة، ولعّل هذا ما جعل یتّم تولیدها باستعمال هذه ال

                                              
 .98ص نفسه: 1-
اد حسني سماعنه: التركیب المصطلحي؛ طبیعته النظریة و أنماطه التطبیقیة، مجّلة اللسان العربي، مكتب تنسیق جو  2-

 .43، ص 2000، 50التعریب، الرباط، ع 
3-M.GUILBER, la dérivation syntagmatique dans les vocabulaires scientifiques et 
Techniques, Acte du stage de Saint- Cloud, Strasbourg, 1970, p129. 

 .44جواد حسني سماعنه: المرجع السابق، ص 4-
  .77: األسس اللغویة لعلم المصطلح، ص محمود فهمي حجازي 5-
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نحو  ؛)1(» ِضعت لتسمیة مصطلح في صیغة جدیدةفكّل الحقة إّنما وُ « البعض یقول:
ل على فنحص، فقد تترّكب مع وحدات أخرى الة على األلم) الد-algia(الالحقة: 

، فالمالحظ هنا أّن كلمة (ألم) تحمل  )psychalgia("مصطلحات جدیدة مثل:" ألم نفسي
داللة عاّمة لكّنها أصبحت ذات داللة خاّصة بإضافة كلمة( نفس) إلیها، من هنا یمكننا 

ّن اعتماد طریقة التركیب في وضع المصطلحات تساعدنا في معرفة المیدان القول إ
على تقییده « ي إلیه ذلك المصطلح، وبعبارة أخرى فهي تعملالعلمي الذي ینتم

المعجمي العام، وهو تخصیص تنتقل بموجبه  خصیصه بالقیاس إلى مدلول اللفظوت
 .)2(» المفردة من دائرة المعجم إلى سجل االصطالح

ثیرة بطریقة التركیب بدال غة العربیة أن تضع مصطلحات كوهكذا فقد استطاعت الل 
في النحت تفقد العناصر المكونة بعض « ریقتین كبیر حیث الفرق بین الطمن النحت، و 

، )3(»صوامتها وحركاتها، وفي التركیب تحتفظ العناصر المكّونة بكّل صوامتها وحركاتها
غة العربیة أّنها تمیل أكثر إلى التركیب ال إلى النحت وهذا ما عّبر عنه لذا یالحظ على الل

 . )4(»أقرب إلى العربیة من موضوع النحت  التركیب سیظلّ إّن موضوع « أحدهم بقوله: 
 أنواع المركبات المصطلحیة :  -

تنتج المركبات المصطلحیة عن عملیة التركیب المصطلحي، ویعتبر هذا األخیر  
ى كلمة واحدة. ویمكن حصره في أهّم منهج في وضع و ترجمة المصطلحات التي تزید عل

، هي:المرّكبات الدخیلة، المرّكبات المؤشبة والمرّكبات العربیة غة العربیة في ثالثة أنماطالل
 األصیلة.

  المركبات الدخیلة: -4-1 -2 

                                              
 . 42: التركیب المصطلحي؛ طبیعته النظریة و أنماطه التطبیقیة، ص جواد حسني سماعنه 1-
 مجلة اللسان العربي، مكتب تنسیق التعریب، الّرباط، تالف،المعجم والمصطلح بین االختالف واالئسعید الخالدي:  2-
 .102ص ،2000  ،50ع

.77محمود فهمي حجازي: المرجع السابق، ص  -3  
  .101-100بیة بین القدیم والحدیث، ص المصطلحیة العر  جواد حسني سماعنه: 4-
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المركبات المنقولة بملفوظها عن لغات « ها تلكخیلة بأنّ عّرف المركبات الدتُ 
وع من المصطلحات المركبة نة لهذا النّن العناصر المكوّ أ كالم. ُیفهم من هذا ال)1(»أجنبیة

ل تعدیل یكسبها طابع اللغة الثانیة التي تُنَق◌َ  نقل كما هي في اللغات األجنبیة، دون أيّ تُ 
 " ...الخ.إلكتروني بمیكروسكو " ، "إلكترون فولطإلیها، ومن األمثلة على ذلك :"

ها موضوعة أصال في لغة من اللغات خیلة أنّ وما یالحظ على هذه المركبات الد
 «ذي یعني قل الحرفي الى النعربیة، فهذه الطریقة إذن ال تتعدّ غة الوُترِجمت حرفًیا إلى الل

ون مراعاة النطق الحقیقي لألصوات تمثیل حروف أبجدیة لغة ما بأبجدیة لغة أخرى د
َلَما وجدنا في  ریقة تأخذ بعین االعتبار النطق الحقیقي لألصوات. فلو كانت هذه الط)2(»

 فاء ( ف) في اللغة العربیة.  )Vحرف (كتب فیه " یُ إلكترون فولطالمثال السابق "
 بة: المركبات المؤشّ  -2-4-2

التراكیب التي یعتمد تألیفها على عناصر لغویة عربیة « بة هيالمركبات المؤشّ     
تي تكون بعض عناصرها من وبعبارة أخرى هي تلك المركبات ال، )3(»وأخرى أجنبیة

ومن أمثلة ت األجنبیة،لة حرفیا عن اللغاغة العربیة، أّما بعضها اآلخر فهي منقو صمیم الل
 "عالمة أیقونیة"،  (objet dynamique) "موضوع دینامي"ربة نذكالمركبات المؤشّ 

(signe iconique)، "أیقون جزئي" (Hypoicone) )4(،"اإلثنیة المنهجیة " ( ethno- 

méthodologie))5( .الخ... 
المركبات المؤشبة أن یكون العنصر  في شترطه ال یُ فالمتأّمل لهذه األمثلة یجد أنّ 

: نحوق باألجنبي على العربي؛ ا، بل قد ُیسبلمكّون لها عربًیا والثاني أجنبيَّ◌َ ل ااألوّ 
ن منها . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن عدد العناصر التي یتكوّ أیقون جزئي""

ثنوغرافیة الدراسة اإل" ل :ب تتجاوز عنصرین، كما هو الحال بالنسبة المركب المؤشّ 

                                              
  .42، ص یةیعته النظریة وأنماطه الّتطبیق، طبالتركیب المصطلحي جواد حسني سماعنه: 1-

2-Jean MAILLOT, la traduction scientifique et technique, Ayrolle, Paris, 1969, p176. 
 .42بیعته النظریة وأنماطه التطبیقیة، صالّتركیب المصطلحي؛ طجواد حسني سماعنه:  3-
 .323-322والخطاب؛ مدخل لتحلیل ظاهراتي، ص للشكینظر: محمد الماكري: ا 4-
، منشورات 1المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: د.محمد یحیاتن، ط : مونقانودومینیك  5- 

 .127ص ،2005االختالف،
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 إنّ ا یمكننا القول هنمن  .)Ethnographie de la communication()1( "صاللالتّ 
خیلة والمؤّشبة مستعملة بكثرة في العدید من المجاالت العلمیة الحدیثة، المركبات الد

واألجهزة العلمیة  السّیما في التعبیر عن أسماء المخترعات الجدیدة والمقاییس والوحداتو 
غة العربیة في مواجهة المتطّلبات العلمیة والحضاریة یعكس أزمة الل «ّماالحدیثة، م

 .)2(»الحدیثة
 المركبات العربیة األصیلة:  -2-4-3

غة العربیة حسب موقع العناصر األساسیة فیها تنقسم المركبات األصیلة في الل 
ب الفعلي وعالقات االرتباط بغیرها من عناصر التركیب إلى قسمین أساسیین هما: المركّ 

 بات بسیطة وأخرى معّقدة .واحد منهما ینقسم بدوره إلى مركّ  ب االسمي، وكلّ و المركّ 
 
 
 

 :ب الفعليالمركّ  -

 هو كّل مرّكب لغوي یتكّون من عنصرین أو أكثر، و یكون« المرّكب الفعلي  
لمثال على وا ؛)3(»مبدوًءا بفعل أو یكون أساسه التركیبي فعلًیا، كأن یبدأ بأداة یتبعها فعل

"یرتد" و"یتنافر" وما ُیالَحظ  :ة في مجال الفیزیاء نحو" وهي ترد بكثر ذلك صیغة "أن یفعل
على هذین المثالین هو أّن الفعل فیهما یرتبط بفاعل مستتر تقدیره (هو)، قد یتمّثل في 

 التیار الكهربائي بالنسبة للفعل األّول، أّما الثاني فقد یتمّثل في المغناطیس.

ة، ولعّل السبب في ذلك هو بات المصطلحیة الفعلیة قلیلة جّدا في اللغة العربیكّ والمر 
باإلضافة  و .)4(»تعّبر عن حدث یقع في الزمن الحاضر ال الماضي وال المستقبل« كونها

 إلى ذلك فهي تكون في أغلب األحیان عبارة عن ترجمات لصیغ فعلیة أجنبیة. 
 : ب االسميالمركّ  -

                                              
 .127صنفسه:  1-
 .43طبیعته النظریة وأنماطه التطبیقیة ، ص التركیب المصطلحي؛ جواد حسني سماعنه:2-
 .46ص، یقیةبیعته النظریة وأنماطه التطبط التركیب المصطلحي؛ جواد حسني سماعنه: 3-
  .46ص  نفسه: 4-
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تركیب لغوي یتكّون من مصطلحین أو « حي االسمي عبارة عن ب المصطلالمركّ 
أنواع  ب المحّددة بما بعدها بأّي نوع منأكثر، ویكون مبتدًئا باسم یسّمى نواة المركّ 

. فاالسم إذن هو )1(»نیة : خبر، صفة، مضاف إلیه ... ساالمحّددات أو الواصفات اللّ 
محقا في  )Alain Rey(ري  أالنذا كان  بات االسمیة، لاألساس الذي تُبَنى علیه المركّ 

، وذلك ألّن األشیاء والمعاني إّنما )2(»إّن االسم هو موضوع ومادة المصطلحیة« قوله 
 تسّمى أو توصف بأسماء وصفات ولیس بأفعال أو حروف .

بات المصطلحیة (االسم)، فإّن المركّ  التي تأتي بعد الّنواة) 3(ونظرا لتنّوع المحّددات
د بنوع العالقة التي تربطها بالمحّددات في التركیب، وهي تأتي في أربعة تحدّ االسمیة ت

 أنواع :
ب المصطلحي د ونواة المركّ ینتج لّما تكون العالقة بین المحدّ  ب اإلسنادي:المركّ -

 .)Modus ponens()4 (إسنادیة، كقولنا :" الوضع بالوضع" 
ب طة بین المحّدد ونواة المركّ ابهو نتیجة عالقة اإلضافة الر  ب اإلضافي:المركّ -

بمثابة المضاف  بمثابة المضاف، والمحّددطلحي، حیث في هذه الحالة تكون النواة المص
بسیطا : من كلمتین ، أو معّقدا: « بات المصطلحیة إّما من المركّ إلیه. یكون هذا النوع 

                                              
 . 44ص  نفسه: 1-

2-Alain REY, Op.cit, p22. 
 

 : (ینظر» عات الّصنف العناصر األولى في المركبات المصطلحیة، وتعّد مؤشرات على تفرّ « دات هي المحدّ  3-
 

J. SAGER, a practical course in terminology processing, Philadelphian, Amsterdam 1990, 
p 77). 

" ذي ینتمي إلیه المفهوم ، نحو : "حبسة جَملیة"،"حبسة حركیة" و"حبسة اإلعادةتشیر إلى الصنف ال ت إذنفالمحّددا
. فالمالحظ في هذه األمثلة أّن المحّددات المتمّثلة في ا أنماط تفرعت عن صنف واحد وهو "حبسة "، فهي تبّین لنا أّنه

ي العناصر األولى في هذه المركبات المصطلحیة، وٕاّنما هي العناصر الثانیة ألّن ( ُجملیة ، حركیة ، اإلعادة) لیست ه
 .ابق ینطبق على اللغة اإلنجلیزیةالقول السّ 

، وأسماء ظروف، أعداد، رموز، اختصارات ،حروف الجّر، أسماء، صفات، أفعال «المحددات قد تكون من  و 
 )  78( ینظر: المرجع السابق: ص »األعالم

 -الدار البیضاء تر:عبد القادر قنیني، ؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي،یك: النص والسیاقادفان  4-
 .342ص ،2000بیروت، 
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 loi de)ة"بات البسیطة نذكر:" قانون العالق، فمن المركّ )1(»من ثالث كلمات فأكثر 

relation)  ،"مخاطبة النفس" (Monologue))2( … ّبات المعّقدة نجد الخ. ومن المرك
        .)3( (setting narrative category) "نظریة مقولة الفضاء المحیطي"  مثال :

من كلمتین تكون « و یتكّون عاّمةب البیاني"، ویسّمى أیضا "المركّ  : ب الوصفيالمركّ  -
 ، )4( »ّضحة معنى األولى ومرتبطة بها بعالقة تبیین بدال أو توكیدا أو صفةثانیتهما مو 

      discours) "ن من صفة وموصوف نحو:"خطاب سیاسيوبعبارة أخرى فهو یتكوّ 
politique) " ،وصالت احتجاجیة "connecteurs argumentatifs) ()5(. 

ط بینهما حرف من حروف ف من معطوف ومعطوف علیه ویتوسّ : یتألّ  ب العطفيالمركّ - 
. وما یالحظ )6( (sense and reference)العطف، ومن أمثلته :" المغزى واإلحالة " 

بب في ذلك مال في اللغة العربیة، ولعّل السب العطفي هو أّنه قلیل االستععلى المركّ 
ه شأن األدوات النحویة األخرى التي ال یعتّد بها في شأن« یرجع إلى حرف العطف ألّن 

 .)7(»راكیب االصطالحیة الت
 عریب:الت -2-5

صبغ الكلمة بصبغة عربیة عند نقلها بلفظها األجنبي إلى « عریب بأّنهُیعّرف الت
اللغة العربیة، وقد استعملت كلمة المعّرب بمعنى اللفظ األجنبي الذي غّیره العرب لیكون 

                                              
 . 45عته الّنظریة وأنماطه الّتطبیقیة، ص، طبیركیب المصطلحيالتّ  : هجواد حسني سماعن 1-
 الجزائر،األمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، : لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، دارذهبیة حمو الحاج 2-

 .190، ص2005
 .343ص ،المرجع السابق فان دایك: 3-
  .45ص ،المرجع السابق :جواد عبد حسني سماعنه4-
 .188ذهبیة حمو الحاج: المرجع السابق، ص 5-
 مركز الثقافي العربي، المغرب،، ال1الخطاب وفائض المعنى، تر: سعید الغانمي، ط؛ التأویل ةنظریبول ریكور:  6-

 .153، ص2003
  .46، صعته الّنظریة وأنماطه الّتطبیقیةجواد حسني سماعنه: الّتركیب المصطلحي  طبی7-
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بذاته وبمادته إلى  ظ األجنبيفإدخال الل:« . وهو عند البعض )1(»على منهاج كالمهم 
 .)2(»ت اللغة العربیةغة العربیة، ویصطلح على تعمیم استعماله ضمن مفرداالل

ریف األّول یختلف عن التعریف الثاني في كونه ال یكتفي عفالمالحظ هنا أّن الت 
 غة العربیة داال ومدلوال فقط، بل ال بّد من إحداث تغییرات فیه،بنقل اللفظ األجنبي إلى الل

العربي  فظَ لال عّربُ غة العربیة المرنة حّتى یشبه المُ بجعله یتماشى مع قواعد اللوذلك 
 الفصیح .

خاّص بالتعریب، في حین ینطبق الثاني عریف األّول من هنا یمكننا القول إّن الت و 
« خیل حیثتمییز القدماء بین المعّرب والد خیل، وما یبّرر ما نحن بصدد قوله هوعلى الد

عریب"، فقالوا : صوا قولبة اللفظ الدخیل بمصطلح "الت"دخیال" وخصّ  ةة العامّ أسموا الظاهر 
 .)3(» تعریب االسم األعجمي أن تتفّوه به العرب على مناهجها

ن العرب في تعریف التعریب فحسب، وٕاّنما اختلفوا أیضا من لم یختلف اللغویو  
یرفضه بدلیل أّنه  حیث أهمیته في وضع المصطلحات  في اللغة العربیة، فهناك من 

، )4(»متى َكُثر هذا النوع من االقتباس تضاءلت اللغة ورّبما أّدى ذلك إلى اضمحاللها«
غة إلى زوالها، فهي إلفراط في التعریب قد یؤّدي باللفأصحاب هذا الرأي یرون أّن ا

لحالة تتعّرض للخطر كّلما اسُتعِمَلت هذه الوسیلة بكثرة، وبالتالي ال تنمو اللغة في هذه ا
الرحمن الحاج  وٕاّنما تتطّور بمعنى أّنها تتحّول إلى لغة أخرى، وهذا ما عّبر عنه عبد

خیل ظاهرة طبیعیة ولكن التولید بوسائل االشتقاق هو أیضا ظاهرة الد:« صالح بقوله 
، )5(»غة إلى لغة أخرىّول على الثاني وٕاّال تحّولت اللطبیعیة، فال ینبغي أن یطغى األ

                                              
  .92، صمر روحي الفیصل: المشكلة اللغویةس 1-
لسلة الثقافة التعریب والقومیة العربیة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، س :نازل معوض أحمد 2-

 .42، ص1986، بیروت، 1ط ،) 6القومیة (
، 1994عبد الّسالم المسدي: المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد الّله للنشر والتوزیع، تونس، أكتوبر  3-
  .29ص
  .382، ص2002، ، دار وائل للنشر، األردن1ط ،بحوث في الّلغة والتربیة : محمد أحمد العمایرة 4-
المعجم العربي واالستعمال الحقیقي للغة العربیة، مجلة المجمع الجزائري للغة العربیة، الرحمن الحاج صالح:  عبد 5-

 .)"7(الهامش رقم " 18، ص2005، ماي 1المجمع الجزائري للغة العربیة، ع 
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تعلق السّیما لّما یو عند البعض، )1(»أسلوب كسل« ة في نظرهم سهلة وهي فهذه الطریق
دامت هذه  تي تكثر فیها الرموز كالریاضیات والفیزیاء مثال، ومااألمر بالمیادین العلمیة ال

الرموز ُتكَتُب في جمیع اللغات بالحروف الالتینیة، فهناك من رفض اللجوء إلى التعریب 
اعي لتعریب الرموز الكیمیائیة ما الد:« على لسان أحدهم  یث جاءفي مجاالت كهذه، ح

بینما هي في الحقیقة رموز باألحرف الالتینیة مستعملة من طرف جمیع الدول 
 .)2(»األجنبیة
أّن اللغویین العرب وجدوا أنفسهم مجبرین على  رغم ما ذهب إلیه هؤالء، إالّ  

راتها لم تقم في أذهان لغویي ألّن مفاهیمها أو تصوّ « توظیف المصطلحات المعّربة 
 .)3(»العرب، ومن العبث فرض المصطلحات العربیة التي ال تتناسب والمفاهیم التي تعنیها

صعوبة إیجاد المقابل العربي للمصطلح األجنبي هي التي  تعریف أنّ فهم من هذا الیُ 
لة من مراحل جعلتنا نلجأ إلى التعریب، ومادام األمر كذلك فإّن استخدامه ال یتجاوز مرح

 .)4(» ُیلجأ إلیه حّتى یظهر مصطلح عربي محّدد مرن« ، وبالتاليحيالتجرید االصطال
 ا كانت معظم المصطلحات المعّربة ذات صیغة عالمیة كاأللفاظ ذات األصلولمّ 

فهناك  ،)5( تي تتكّون من اسم عاِلم نحو:"منعكس بابینسكي"الیوناني أو الالتیني أو تلك ال
تي والتقني هي الالمفاهیم العالمیة الُمجَمع على أهمّیتها في المیدان العلمي  «من یرى أّن 

عریب إّال إذا توّفرت في مّما سبق أّنه ال ُیلَجأ إلى الت، نستخلص )6(»ینبغي أن ُتعرَّب 
 المصطلح صفة العالمیة أو تعّذر إیجاد المقابل العربي المناسب .

                                              
 .382، صالمرجع السابق :محمد أحمد العمایرة 1-
  .382صنفسه:  2-

..313حات اللغویة، صالمصطلمحمد حسن عبد العزیز:   -3  
. 28قاموس اللسانیات، ص عبد السالم المسدي:   -4  
 ،دار الكتاب المصري، القاهرة،1ط معجم مصطلحات علم النفس،الدین خالد:  نورینظر: عبد المجید سالمي و  5-

  .332ص ،1998
العربیة بین اللغات،  ةة بمكانة اللغأعمال الندوة الخاص عبد الرحمن الحاج صالح: اللغة العربیة وتحدیات العصر؛ 6-

 .29، ص2001الجزائر، المجلس األعلى للغة العربیة، مجلة اللغة العربیة،
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لطرفین جانبا من الحّق لكّل من ا« فإّن غم مّما ذهب إلیه كّل طرف، وعلى الر  
فال داعي إذن إلى ) 1(»غة كوسیلة أیضا أمر مهمّ كما أّن وظیفة الل غة مطلب،فجمال الل
النقل والسیما لّما نعلم أّن اللغة العربیة عرفت هذا النوع من هذه الوسیلة بالقصور، وصف 

علیها في الوسائل المعتمد  منذ زمن بعید، فهي ال یمكنها االستغناء عنه، بل یظّل من
رجمة قد توقعنا أحیانا في أخطاء ال ُتغَتفر، وٕالى ّن التأل وضع المصطلحات العربیة؛

میادین ال تجوز فیها الترجمة بل هي تستوجب إدخال تعدیالت « جانب ذلك فهناك 
فهي  تي ال تجوز ترجمتهااالختبارات والمقاییس النفسیة الأساسیة علیها قبل ترجمتها، مثل 

 .)2( »بحاجة إلى التعریب

 النحت:  – 6 -2
أن ینتزع من كلمتین أو أكثر، كلمة جدیدة تدّل على « النحت في االصطالح 

ُیلجأ إلیه لمعالجة الكلمات « . فهو بذلك جنس من االختصار)3(»معنى ما انتزعت منه
فیتكّون منهما األوروبیة المتكّونة من عنصرین، یفید األّول معنى، والثاني معنى آخر، 

، ُیفَهم من هذا التعریف أّن اللجوء إلى النحت یتّم في حالة كون )4(»معنى ثالث جدید 
المصطلحات األوروبیة مرّكبة؛ فالنحت بهذه الطریقة یقابله التركیب في اللغات األوروبیة 
وهي طریقة واسعة االستعمال. ومادام األمر كذلك فهو لیس من سمات اللغة العربیة بل 

نحو الالتینیة والجرمانیة،  ألّنهما یتمّتعان ) 5(هو سمة نوعیة لفصیلة اللغات االنضمامیة
بهذا النوع من التولید والسّیما بإدخال السوابق واللواحق على اللفظ إلنتاج مصطلحات 

 جدیدة ال تحصى.
                                              

.382، ص محمد أحمد العمایرة: بحوث في الّلغة والتربیة  -1  
النفسیة  األنثروبولوجیا الثّقافیة، مجلة الثّقافة السیكولوجیا والجسدیة: –ات النفسیة والّنفسیةمركز الّدراس 2-

 .7، ص1999، 40و  39، ع 10بیروت، مج الّنهضة العربیة للطباعة والنشر، المتخصصة، دار 
 

  .209ص، 1986، دار العلم للمالیین، 2ط : فقه الّلغة العربیة وخصائصها،إمیل بدیع یعقوب 3-
 . 44-43لمصطلحات وتوحیدها وتنمیطها، صالمنهجیة العامة لترجمة امحمد  رشاد الحمزاوي:  4-
االنضمامیة" هو من وضع د.عبد السالم المسدي، ویقصد به اللغات التي تضیف إلى أوائل مصطلح "اللغات  5-

عبد السالم المسدي:المصطلح النقدي،  ینظر:(ق، وٕالى أواخرها كواسع أو لواحق. الكلمات األصلیة صدورا أو سواب
 .)  25ص
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لنحت، فهناك من رفضه من هنا اختلف اللغویون العرب حول قضیة اإلفادة من ا 
قّلما وّفق الالجئون إلیه ولو في ضرورات المصطلح العلمي، كما حصل  «أّنه بحّجة 

 . )1(»في علم الكیمیاء عندما قیل شارجبة وشارسبة بدل شاردة موجبة وشاردة سالبة
فالقارئ الذي یصادف هذه الكلمات المنحوتة على سبیل المثال ال یتمّكن من معرفة 

عّذر علیه إدراك معناها من لفظها، مّما یعطي أصولها التي ُأخذت منها، وبالتالي یت
 ، ولعّل هذا)2(»المنحوتات ال توحي بشيء من إیحاء المشتّقات بمضامینها« انطباعا بأنّ 

وضعته المؤّسسات « ذي یعطیه األهمیة حیث ما جعل النحت یبقى بعیدا عن الشكل ال
وسائل الممكنة المصطلحیة في آخر المطاف ویمكن اللجوء إلیه بعد تعّذر كّل ال

     .)3( »لصیاغة المصطلح
ال سبیل غیره إلغناء العربیة « وعلى العكس من ذلك ، یرى الحصري أّنه 

ولویة للنحت في ، فهو بذلك یعطي كّل األ)4(»بحاجتها من االصطالحات العلمیة 
، لكن ال ینبغي أن ُیفهم من قوله هذا أّنه أهمل االشتقاق بل هو صیاغة المصطلحات

یؤّكد أّنه ال یكفي ألّن عمله مقصور على أوزان محدودة، « ا أهّم في نظره إّال أّنه أیض
. ومن القائلین أیضا بضرورة اإلفادة )5(»مهما َكُثرت فلن تستوعب جمیع المعاني العقلیة

من النحت في وضع مقابالت عربیة للمصطلحات األجنبیة، نجد مصطفى الشهابي 
لى النحت في ترجمة بعض األسماء العلمیة، ولكن نحن في حاجة إ«  یقول:الذي 

 .)6(»النحت یحتاج إلى ذوق سلیم
فالكلمات المنحوتة ال ُتقَبل إّال إذا كان ذوقها سلیما، ولتحقیق هذا األخیر ُیشتَرط  

في الحروف المكّونة لها أن تكون منسجمة وخاضعة ألحكام العربیة، وزیادة على ذلك 

                                              
  .28المرجع السابق، صعبد الّسالم المسدي:  1-
  .100: المصطلحیة العربیة بین القدیم والحدیث، صجواد حسني سماعنه 2-
مشكلة المصطلح العلمي في الوضع أم في االستعمال، مجّلة اللسانیات، مركز البحوث صالح بلعید:  3-

 ).13الهامش رقم (. 84ص ،2003 ،8العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربیة، ع
 .315طلحات اللغویة، ص: المصمحمد حسن عبد العزیز 4-
 .315نفسه: ص 5-
 .75اللغویة لعلم المصطلح، ص س: األسمحمود فهمي حجازي 6-
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زن عربي . وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أّن عبد الملك فال بّد من صیاغتها على و 
 من "التحلیل السّیما عند نحته مثالو روط، ض ال یأخذ بعین االعتبار هذه الشمرتا

ُیعاب على استعمالنا هذا أّنه « حلفسي" وقد عّبر عن ذلك قائال: الت" النفسي" مصطلح 
أّن اللغة العلمیة هي غیر اللغة خرج عن البناء العربي القائم، ونحن نجیب عن هذا 

 .)1(» األدبیة
رغم الخالف القائم بین الطرفین بخصوص قضیة اعتبار النحت من الوسائل  

المعتمد علیها في صیاغة المصطلحات، إّال أّن مجمع اللغة العربیة بالقاهرة وافق على 
لیه الضرورة یجوز النحت عندما تلجئ إ:« القرار على أّنه  النحت عند الضرورة ونّص 

رورة، ولعّل هذا راجع إلى صعوبة د علیه إّال عند الض، هذا یعني أّنه ال ُیعتمَ )2(»العلمیة 
 ى منها عند التحام الكلمتین.تي تضبط ما یسقط منه من حروف، وما یتبقّ ضع القواعد الو 

ونظرا لقرار المجمع القائل بجواز النحت عند الضرورة، فإّن النحت سیظّل وسیلة  
وسائل وضع المصطلحات في اللغة العربیة لكّنه ُوِضع في آخر المطاف، حیث  من

یعتبر االشتقاق أفضل الطرق في اللغة العربیة لتكوین كلمات جدیدة دالة على معان 
، )3(»یجب أّال نلجأ إلى النحت إّال إذا أعیانا االشتقاق:« جدیدة، لذلك كان محّقا من قال 
« ّل یفّضل اللفظ المعّرب على اللفظ المنحوت بدلیل أّن وٕالى جانب ذلك فهناك من یظ

ع لتاریخ اللغة العربیة ُیدِرك كیف كان أمر احتضان اللفظ األعجمي أهون على المتتبّ 
العرب من اللجوء إلى النحت الذي یؤدي إلى شذوذ في األوزان أو عجمة في ترتیب 

 .) 4(»األصوات وتوزیع المقاطع
فقد فّضل مصطفى الشهابي المصطلح المرّكب على وباإلضافة إلى ما سبق، 

كثیرا ما تكون ترجمة الكلمة األعجمیة بكلمتین عربیتین « المنحوت وجاء على لسانه أّنه:

                                              
 .29صناعة المصطلح في العربیة، ص عبد الملك مرتاض: 1-
 .75اللغویة لعلم المصطلح، ص ساألس محمود فهمي حجازي: 2-
 .214: فقه اللغة العربیة وخصائصها، صإمیل بدیع یعقوب 3-
 .25السالم المسدي: المصطلح النقدي، صعبد  4-
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أصلح وأدّل على المعنى من نحت كلمة عربیة واحدة یمّجها الذوق ویستغلق فیها 
 .) 1(»المعنى

 :الترجمة 2-7 
لرقي اللغوي، وخاّصة في وقتنا هذا أین كثرت تعّد الترجمة من الوسائل الهامة ل

المنشورات باللغات األجنبیة. فاالّطالع على هذه األخیرة یتطّلب ترجمتها إلى اللغة 
العربیة. ونظرا ألهمیة الترجمة الكبیرة فقد تصدى لدراستها كثیر من الباحثین، ومن هؤالء، 

الترجمة عملیة : « الذي عّرفها بقوله )Georges MOUNIN( نذكر جورج مونان
 .)Récepteur «)2اّتصال غایتها نقل رسالة من مرسل إلى ُمَتَلّق أو مستقِبل 
ي تستوجب نقل المعنى والمبنى ولّما كانت الترجمة وسیلة من وسائل االّتصال، فه

تقتضي نقل المحتوى الداللي للنص من لغة األصل إلى « هذا یعني أن هذه العملیة  معا؛
ث یتغّیر شكل الداللة، وینتقل معه المعنى بوصفه عامال سابقا على الكتابة لغة النقل، حی

فالعالقة إذن بین الشكل والمعنى مرتبطة ارتباطا شدیدا، حیث كّل تغّیر في نقل ) 3(»واللغة
الشكل یصاحبه تغّیر في نقل المعنى، والعكس صحیح. وفي هذا الصدد ینبغي أن نشیر 

ألّنه ال ُیبقي على  ائص اللغتین المنقول منها وٕالیها؛صإلى ضرورة إلمام المترجم بخ
تراكیب اللغة األصل وٕاّنما یعید بناء النص الذي هو بصدد ترجمته حسب خصائص اللغة 

 التي ینقل إلیها.
أّما فیما یتعّلق بأهمیة الترجمة، فهي تلعب دورا هاما في تقریب التفاهم والمعرفة بین 

من اّطالع غیرنا من الشعوب واألمم على أحسن « تمّكننا الحضارات، وبعبارة أخرى فهي 
 . )4( »وأقوم ما أبدعه ویبدعه مفكرونا وأدباؤنا وعلماؤنا

 أنواع الترجمة:
 الترجمة المباشرة: -2-7-1

                                              
 .76، صالمرجع السابق: محمود فهمي حجازي 1-
، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر 1المسائل النظریة في الترجمة، تر. لطیف زیتوني، طجورج مونان:  2-

 .22، ص1994والتوزیع، لبنان، 
 .171ص ،2002، سبتمبر 31مج ، 1جلة عالم الفكر، عالترجمة ورهانات العولمة و المثاقفة، مرشید برهون:  3-

 .234ص  ،1997، سبتمبر33ة العربیة للثقافة، عمالحظات حول الخطة القومیة للترجمة، المجلمحمد الیعالوي:  4-
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ُیقصد بالترجمة المباشرة النقل من لغة إلى أخرى، وذلك إما لتوافق بنیوي أو 
للغات الهندیة األوروبیة. وفي هذا الموضع تجدر بالنسبة اصطالحي كما هو الحال مثال 

أّن محّمد رشاد الحمزاوي یرى أّن التوافق في هذه الحالة مع اللغة العربیة  إلى بنا اإلشارة
غة المترَجم إلیها. فینتج عن با عن ثغرات وفراغات توجد في اللناتج غال« معدوم ألّنه 

 "المنطوق الصوت"لى ذلك نذكر: ومن األمثلة ع )1(»ذلك تشویش في مستوى المعجم
)Allophone(، ة"وظیفة مرجعی" )Fonction référentielle(…  

 تنقسم الترجمة المباشرة إلى: 

  االستعارة: –أ
النقل الحرفي « ى االستعارة أیضا عند الحمزاوي "التعریب"، وهي تعنيتسمّ  

ومثال ذلك:  )2(» الفجوةللمصطلحات أو التعبیر وٕادخالها في اللغة المترَجم إلیها لسّد 
 ...الخ. )Sémiologie(، "السمیولوجیا" )Pragmatique( "البراغماتیة" 

  النسخ:-ب
نوع من االستعارة الخاّصة وذلك بأن نأخذ العبارة من اللغة المترجم  «النسخ هو

. ومن األمثلة )3(»مباشرة تستوجب إدخال استعمال جدید یبدو غریبا ترجمة عنها وتترجم
أدرجها الحمزاوي في هذا النوع من أنواع الترجمة نذكر على سبیل المثال ال تي ال

 .)( Littérature blanche )4( الحصر: " أدب أبیض"
  :التضخیم بالمعنى الفیزیائي –ج 

عند استعمالنا في اللغة  إّن ما یسّمى بالتضخیم بالمعنى الفیزیائي ال یحدث إالّ 
ك المتواجدة في اللغة المترجم منها، فعلى سبیل المثال المترَجم إلیها كلمات أكثر من تل

  (La logique formelle).)5(نذكر:"علم المنطق الصوري"
                                              

 .53: المنهجیة العامة لترجمة المصطلحات وتوحیدها وتنمیطها، صمحمد  رشاد الحمزاوي 1-
، 2007، المركز الثقافي العربي، لبنان، 1ترجمة؛ المنظور التعریبي لنقل المعرفة، ط: مفاهیم المحمد الدیداوي  2-
 .89ص
مشاكل وضع المصطلحات اللغویة أو تقنیات الترجمة، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسیق  رشاد الحمزاوي:محمد  3-

 .79، ص1980، 1ج، 18التعریب، الرباط، مج
 .79نفسه: ص 4-
 .169، ص2006، دار الكتاب الجدید المتحدة، لبنان، 5: األسلوبیة واألسلوب، طعبد السالم المسدي 5-
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  التحشیة: -د

لكن رغم ذلك فهما یختلفان من حیث عدد ) 1(تقترب التحشیة كثیرا من التضخیم
 یم"، والمثال علىاأللفاظ؛ فهي تكون كثیرة في "التحشیة" مقارنة بنظیرتها في "التضخ

 La))2(و"علم وظائف األصوات"(La logique générale) " ذلك:"علم المنطق العام

phonologie)  ففي المثال األّول عند ترجمتنا للمصطلح األجنبي(la logique 

générale)   أضفنا كلمة واحدة فقط في اللغة العربیة، في حین عند ترجمة المصطلح
أضفنا كلمتین في اللغة العربیة، وبالتالي  (La phonologie)األجنبي الثاني الذي هو

أما المصطلح الثاني فُیدرج  فالمصطلح األّول یدخل ضمن "التضخیم بالمعنى الفیزیائي"
 ضمن "التحشیة". 

 الترجمة الجانبیة: -2-7-2
 لى ثالثة أقسام؛ وهي كالتالي:تنقسم الترجمة الجانبیة بدورها إ

  التكافؤ:-أ
هو التعبیر عن مصطلح اللغة « مد رشاد الحمزاوي التكافؤ بقوله : یعّرف مح

 "إشباع الحركات"مثلة على ذلك ومن األ؛ )3(»األصل مع اعتماد تعبیر مختلف

(Allongement vocalique) ، "أشباه أصوات اللین"(Semi-voyelle) . 
  المؤالفة: -ب

 ؛)4(»معنى خاّص بلغة أخرىاعتماد مقابل خاّص من لغة ما لتأدیة «تعني المؤالفة 
 .(Préfixe)صدرو  ، (Infinitif)ومثال ذلك : مصدر 

 
                                              

 .54، ص مة المصطلحات و توحیدها وتنمیطهاالمنهجیة العامة لترجینظر: محمد رشاد الحمزاوي: 1-
 على التوالي. 176و  169األسلوبیة واألسلوب، ص ینظر: د.عبد السالم المسدي: 2-
 .79وضع المصطلحات اللغویة أو تقنیات الترجمة، ص لمشاك محمد  رشاد الحمزاوي: 3-
 .79نفسه: ص 4-
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  التحویر: -ج
التجدید والقطیعة بین المفاهیم القدیمة « یدّل التحویر عند الحمزاوي على

. وبعبارة أخرى فإّن مصطلحاته ال تؤخذ من المعاجم، بل تكون من وضع )1(»والحدیثة
ومنها  واألمثلة على التحویر في اللغة العربیة كثیرة؛ اهیم جدیدة.المترجمین بغیة تأدیة مف
 . )L’axe de sélection()  2( مثال :"محور االختیار"

 الترجمة الموازیة: -2-7-3
یتوازى فیها النّصان في اللغة المصدر « شترط في هذا النوع من أنواع الترجمة أنیُ 

یدخل ضمن الترجمة الموازیة نوعان  .)3(»غة الهدف ویتطابق شكلهما ومضمونهمالوال
 اثنان آخران؛ وهما:

 ترجمة مؤسسیة:  -أ
سیة في تفادي االنحراف وسوء التفاهم الذي یمكن أن تكمن أهمیة الترجمة المؤسّ     

ة واألمانة تقتضي الدقّ « ولّما كان األمر كذلك فهي  یحصل بین مستعملي النصوص.
                                                    .)4(»ةسلضمان تطابق النصوص في لغات المؤسّ 

 ترجمة تقلیدیة: -ب
جودة وحصافة أال وهما:  ؛تتطّلب الترجمة التقلیدیة تحقیق شرطین اثنین أساسیین

اختیار الكتب المراد ترجمتها. وباإلضافة إلى ذلك فهي تأخذ بعین االعتبار العامل 
، وخیر مثال على ذلك هو ترجمة ط فیها أیضا عدم الخروج عن األصلشتر الزمني، كما یُ 

والهدف من ذلك هو تسهیل  .المعرفةو خالصات البحوث المنشورة في مختلف حقول العلم 
 ن. المصادر المؤّلفة في میدان علمي معیّ  على آخر المستجّدات أو أهمّ  عملیة االّطالع

                                              
 .55المنهجیة العامة لترجمة المصطلحات و توحیدها وتنمیطها، صمحمد رشاد الحمزاوي:  - 1
 .116األسلوبیة واألسلوب، صعبد السالم المسدي: 2-

 .78ص مفاهیم الترجمة،محمد الدیداوي:  3-

 .78صنفسه:  4-
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، فهي تقع بین الترجمة الكاملة والترجمة یتعّلق بمنزلة الترجمة التقلیدیةأّما فیما 
لكّنها ال ترقى إلى الترجمة فهي أفضل من الترجمة التعریبیة  التعریبیة. وبعبارة أخرى

 الكاملة بمعنى الكلمة.
  الترجمة العلمیة: -2-7-4

تنمویة  استراتیجیةر رؤیة توفّ « الترجمة العلمیة حسب مركز دراسات الوحدة العربیة 
ا وتنشئة وٕایمان بدور اإلنسان العام صاحب المصلحة الذي یعایش مناخا عامّ  شاملة،

فهم یُ . )1(»نتماء إلى المعرفة العلمیة والتفكیر العلميماعیة وتعلیمیة یتأّهل بفضلهما لالاجت
من هنا  ،تخضع الختیارات فردیة أو عشوائیةمن هذا الكالم أّن الترجمة العلمیة ال 
وذلك ألّن المصطلح  و الفنون؛عمال األدبیة أتختلف الترجمة في العلوم عن ترجمة األ

ب بطالقة یركّ « لفظ األدبي الذيلالعلمي ینبغي أن یكون محّددا بدّقة شدیدة مقارنة با
 .      )2(»نات اللفظیة والبالغیةي تكوینه المجاز والتشبیه والمحسّ وحریة فیستعمل ف

 الترجمة التعریبیة: -2-7-5
بیة، مع الشرح والتكییف نقل األفكار والمعارف إلى العر « الترجمة التعریبیة هي 

. هذا یعني أّنه بفضل هذه )3(»، وهي تألیف مستند إلى مصادر أجنبیة أساساوالتصّرف
ص المترجم من الحرفیة من جهة، ومن جهة أخرى فهو یعید تركیب الجمل الترجمة یتخلّ 

م العربي من تقدیم وتأخیر. ولعّل هذا ما جعل محمد الدیداوي احسب ما یتوافق مع النظ
زیادة على ذلك فهو و یضع الترجمة التعریبیة في منزلة وسطى بین الترجمة والتعریب، 

إّال لمن یحسن الترجمة ویرقى « مة ألّنها ال تحصلع األخرى للترجیفّضلها على كّل األنوا
 . )4(»إلى التعریب

  الترجمة الفوریة: -2-7-6
                                              

، 2000، لبنان، 1الترجمة في الوطن العربي؛ نحو إنشاء مؤسسة عربیة للترجمة، ط دراسات الوحدة العربیة: مركز 1-
 .108ص

 ،4ع على للغة العربیة،المجلس األ ،العربیة ةمجلة اللغ النوي لمنور: مسألة المصطلح في الترجمة العلمیة والتقنیة، 2-
 .129ص

 .78محمد الدیداوي: مفاهیم الترجمة، ص 3-
    ،2005 العربي، يالمركز الثقاف ،1ط ،فمحمد الدیداوي: منهاج المترجم بین االصطالح والهوایة واالحترا -4

  .103ص
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   Discourse as ) )1("الفوریة تسمیة أخرى تتمّثل في "عملیة خطابیة للترجمة

process). أّما معناها فهي تعني جزء من عملیة التفاعل الشفاهي، وقد عّرفها أحد 
، فهذه )2(»ي عملیة تحادثیة یتبادل خاللها األفراد الكالم عبر المترجمه« الباحثین بقوله:

العملیة إذن تتطّلب مشاركة المترجم الفّعالة في تنظیم وتبادل األدوار بین المرسل والمرسل 
 إلیه.

 : الترجمة البیانیة -2-7-7
سة مع غایة في اإلنجاز بالسال« الترجمة البیانیة هي تلك الترجمة التي یكون نّصها

؛ هذا یعني أّن هذه الترجمة ال تتحّقق إّال إذا تفّنن وأخلص )3(»الدقة والوضوح واإلیجاز
 صاحبها في العمل كما یشترط فیه أیضا أن یكون له نصیب وافر من البیان.

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصطلح األجنبي والمقابل العربي: -3
ي المصطلح األجنبي ینقسم هذا العنوان إلى شقین اثنین؛ یتمّثل الشّق األّول ف

ما جعلنا نرّكز على المصطلح األجنبي بدال من المصطلح  والثاني في المقابل العربي. و
وهذا المشكل نصادفه تقریبا  المصطلحات في اللغة العربیة لم تستقّر بعد،العربي هو كون 

                                              
 .10ص ،2007عّمان، ، ، دار الفكر1تر: مهدي حسین علیوي، ط: الترجمة عملیة خطابیة، ي. ب. رو سنثیا 1-

 .10: صنفسه 2-

 .104، صالمرجع السابقمحمد الدیداوي:  3-
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 حصرمع جمیع العلوم والسیما تلك التي ظهرت مؤّخرا؛ نذكر منها على سبیل المثال ال ال
  تحلیل الخطاب. حقل

، والمقابل العربي في المرتبة مصطلح األجنبي في المرتبة األولىوضعنا للسبب أّما 
ویّتضح  الثانیة فیرجع إلى تعّدد المقابالت العربیة التي توضع للمصطلح األجنبي الواحد.

لفبائیا؛ فلو رّتب ترتیبا أقابالت العربیة في المعجم وتُ مة عند إیراد هذه الهذا أكثر خاصّ 
 الذي یقابله في اللغة (Pragmatique) نأخذ مثال: المصطلح الفرنسي

الحظنا  )4(والسیاقیة)3(التداولیة"،")2(،"االستعمال")1(البراغماتیة"،"الذرائعیة"،"النفعیة""العربیة:
 التالیة :الباء(ب) ، فالحرو  إحدى رّتب في المعجم العربي حسبأّن هذا المصطلح قد یُ 

  ، التاء(ت) والسین(س).األلف(ا) النون(ن)، ذ)،الذال(
" مثال هو المقابل الدارس العربي یعرف أّن مصطلح "تداولیة فإذا كان القارئ أو
 )5(معجم عربي حالة إذا ما لجأ إلى أيّ  ي، فف)Pragmatique(العربي الوحید للمصطلح 

لك المعجم اختار للبحث عنه في باب التاء (ت)، فقد ال یعثر علیه إذا كان واضع ذ
ففي  .تداولیة""بدال من مصطلح  -من تلك المصطلحات السابقة الذكر –مصطلحا آخر 

المقابالت العربیة  ته إذا لم یتعّرف على كلّ هذه الحالة یستحیل على الباحث أن یجد ضالّ 
 التي توضع للمصطلح األجنبي الواحد.

  حد:الوا يد المقابالت العربیة للمصطلح األجنبتعدّ 1-3- 
لمصطلح في اللغات األجنبیة مّتفق علیه؛ هذا یعني أّنه ال ا إنّ  قلناأن  لقد سبق 

مثال یعّبران عن المفهوم الواحد إّال في حاالت قلیلة جّدا. ولعّل هذا ین ننجد مصطلحین اث
 م العلمي والتكنولوجي؛ فكّلما یتمّ إلى كون المصطلح ناشئا في بیئة یغمرها التقدّ  راجع

                                              
ة دراسات أدبیة، مركز البصیرة للبحوث : المرجعیة اللغویة في النظریة التداولیة، مجلّ عبد الحلیم بن عیسى 1-

 . 9ص ،2008ماي ،1واالستشارات والخدمات التعّلمیة، الجزائر، ع

جامعة  ،ادابهة اللغة واألدب؛ ملتقى علم النص، قسم اللغة العربیة وآالطاهر لوصیف: التداولیة اللسانیة، مجلّ  2-
 .9، ص2006 ،جانفي17ع الجزائر،

 .131محمد یحیاتن، ص المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: دومینیك مونقانو: 3-
ملتقى علم النص، قسم  .البراغماتیة الجدیدة؛ خطاب ما بعد الحداثة، مجّلة اللغة و األدب؛.حفناوي بعلي: التداولیة. 4-

  .56، ص2006 جانفي ،17ع عة الجزائر،جام ،االلغة العربیة وآدابه
 .ة العربیةمعجم تّم ترتیب مداخله حسب األلفبائی نعني بالمعجم العربي كلّ  5-
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في حین ترجمتها إلى توضع له تسمیة معّینة وتبقى هكذا،  أو ابتكار شيء معّیناختراع 
أشكال ألّن كّل فرد یترجم حسب فهمه أو حسب ما یحلو له من  ةالعربیة تأخذ عدّ  ةاللغ

ة تؤخذ بعین االعتبار أثناء مصطلحات، والسبب في ذلك هو عدم وجود نظریة عامّ 
تعّدد المقابالت ب :"رجمات كثیرة أو ما یسّمى ر تالترجمة. كّل هذا یؤّدي إلى ظهو 

 العربیة".
والمقصود بتعّدد المقابالت العربیة هو استعمال مصطلحین اثنین أو أكثر للتعبیر 

ما عند توظیف ، وتتأّزم هذه القضیة أكثر فأكثر والسیّ عن المصطلح األجنبي الواحد
عتقد أّن مفاهیمها أیضا متعّددة؛ مصطلحات تختلف معانیها فیما بینها مّما یجعل القارئ ی

هذه المقابالت العربیة وهذا  یتعّذر على أّي باحث أو دارس أن ُیلّم بكلّ  قد هذه الحالة يفف
هیم، یوهم القارئ بتعّدد في المفاهذا التعّدد « ما عّبر عنه محمود فهمي حجازي بقوله: 

ئة صغیرة من الباحثین یكون لكّل باحث فرد أو لكّل ف فلیس من اقتصادیات اللغة أن
  .)1(»مصطلحاتها المتعّددة والمفهوم العلمي واحد 

الواحد كثیرة في اللغة  يواألمثلة على المقابالت العربیة المتعّددة للمصطلح األجنب
الذي ُوضعت له ثالثة مقابالت عربیة؛  )Intention(العربیة؛ ومنها مثال نذكر: مصطلح 

 . )2("مقصد"" قصد" و ة"،وهي كالتالي:" نیّ 
            

 مقابل عربي واحد لمصطلحات أجنبیة متعّددة:-3-2
تحّدثنا عن تعّدد المقابالت العربیة التي توضع للمصطلح األجنبي الواحد،  بعدما

وهو یتمّثل في استخدام مقابل عربي واحد لعّدة  ما یعاكس هذه الحالة؛ نتحّدث اآلن عن
الظاهرة ال ترد بكثرة مقارنة  هذه ارة إلى أنّ مصطلحات. وفي هذا الصدد تجدر اإلش

لة في إیراد مقابالت عربیة كثیرة للمصطلح األجنبي الواحد، وٕاّنما بالظاهرة السابقة المتمثّ 
التي تقابل المصطلح  )3(السیاق"ا هو الحال مثال بالنسبة لكلمة "في حاالت قلیلة جّدا كم

                                              
 .228األسس اللغویة لعلم المصطلح، ص :محمود فهمي حجازي 1-
شیباني، محمد ال تر: د.سیف الدین دغفوس و علم جدید في التواصل،التداولیة الیوم؛  آن روبول وجاك موشالر:2-
 .  261ص، 2003لبنان،  ،1ط
 .)Contextuelبالنسبة لمصطلح "السیاق" فقد یرد في حاالت أخرى بصیغة النسبة أي "سیاقي"( 3-
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مقابل عربي لمصطلحین اثنین آخرین؛ لكّنها عادة ما تستخدم ك )Contexte(األجنبي 
. فالمقابل العربي الذي )syntagmatic(ومصطلح  )Associative( وهما: مصطلح

 أّما المقابل العربي المقابل للمصطلح الثاني فهو: "اقتراني" ل هو:یناسب المصطلح األوّ 
           تركیبي"."

مختلفان، لذا ینبغي التعبیر فالمالحظ هنا أّن مفهوم كّل من" اقتراني" و" تركیبي" 
 على التوالي. )syntagmatic(و )Associative( عنهما بمصطلحین مختلفین؛ وهما:

یقّلل من « من هنا ال یجوز استخدام كلمة عربیة واحدة لمصطلحین متباینین، ألّن ذلك
 إلى االلتباس وباإلضافة. )1(»درجة الوضوح ویؤّدي في حاالت كثیرة إلى اللبس والغموض

ا الذي یمكن أن یقع بین المصطلحات، فإّن اللغة العربیة لیست عاجزة عن التعبیر عمّ 
یستجّد من مصطلحات، بل على  العكس فقد أثبتت قدرتها عل ذلك والسیما لمرونتها وما 

 ، تركیب...الخ.وسائل نمّوها من: اشتقاق، مجاز تتمّتع به من خصائص و
 
 
 
 

 
 صور المصطلح العربي: -4

آلیات وضع المصطلح من لغة إلى أخرى یجعل المصطلح یّتخذ أشكاال  تالفإّن اخ
لغة  ة بكلّ تختلف هي األخرى باختالف المستویات الصوتیة والصرفیة والتركیبیة الخاصّ 

  ما یلي:  لهذه األشكا من أهمّ من اللغات . و 
 استخدام الوصف: -4-1

وفا أو مصطلحا مصطلحا موص الناتج عن استخدام الوصفى المصطلح یسمّ 
موصوف إذا كان ن من صفة و هذا یعني أّن هذا النوع من المصطلحات یتكوّ  منعوتا؛

لّما كان  . والصفة تأتي بعد الموصوف نّ إنجلیزیا، أّما إذا كان عربیا فإالمصطلح 
                                              

 .229األسس اللغویة لعلم المصطلح،ص :محمود فهمي حجازي 1-
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با تركیبا نعتیا أو أیضا مصطلحا مركّ  ، فقد یسّمىب من شیئینالمصطلح الموصوف یتركّ 
ومن ذلك  العربیة؛مثلة على ذلك كثیرة في اللغة األ تركیبا وصفیا. و بامصطلحا مركّ 

التدّرج و" )Les contenus propositionnels( "المحتویات الجملیة" مثال:نذكر 
 .)La progression thématique( )1(المحوري"

د األوصاف فیها كما هو الحال مثال وما یمّیز هذا النوع من المصطلحات هو تعدّ 
 Les unités de codage) 2(بة إلى مصطلح "الوحدات الترمیزیة الدنیا"بالنس

minimum)( الواردة في هذا المصطلح هو اثنان . وفالمالحظ هنا أّن عدد الصفات  ؛ 
 High front)) 3(رة""حركة علویة أمامیة مدوّ  قد تكون أیضا أكثر من ذلك نحو:

rounded Vowel). 
 استخدام اإلضافة: -4-2

  ،المصطلحات العربیة الناتجة عن الوصف واردة بكثرة في اللغة العربیة نتإذا كا
ومن  ؛فإّن األمر هو كذلك بالنسبة للمصطلحات العربیة الناتجة عن طریق اإلضافة

 Analyse des structures( تحلیل البنیات اللسانیة"األمثلة على ذلك:"

linguistiques)، " 4(الترمیز المهیمن" عنو( )Le type de codage dominant(. 
 تقیید المصطلح بحرف:  -4-3

أو  في اللغة العربیة مقّیدة إّما بحرف من حروف الجرّ  تأتي بعض المصطلحات
فهي ترد أیضا  المصطلحاتهذا النوع من  فیما یخّص  بحرف من حروف العطف، و

الصورة كثیرة في وهذه «  عنه أحد الباحثین بقوله: هذا ما عّبر و العربیة،بكثرة في اللغة 
فمن أمثلة المصطلحات  .)5(»معهفیه و و :المفعول به من ذلك ت العربیة والمصطلحا

                                              
م الناطق د المتكلّ محاولة إعداد شبكة لتحلیل الخطاب عن وي إلى الفعل الخطابي؛حسین نواني: من الفعل اللغ1-

 .40، ص2002، 2ة دراسات إنسانیة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة الجزائر، عبالعربیة، مجلّ 
 .41ص :نفسه 2-
 .363ص المجال والوظیفة والمنهج، ؛سمیر شریف استیتیة: اللسانیات 3-
م الناطق شبكة لتحلیل الخطاب عند المتكلّ محاولة إعداد  وي إلى الفعل الخطابي؛حسین نواني: من الفعل اللغ 4-

 .41بالعربیة، ص
 .364المجال والوظیفة والمنهج، ص ؛سمیر شریف استیتیة: اللسانیات 5-
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 "االتساق واالنسجام"الواردة في اللغة العربیة مقّیدة بحرف من حروف العطف نجد: 
)Cohérence et cohésion(التلفظ"  نظریة أو ،"التلفظ(Enonciation ,théorie de 

l’énonciation) ، ""1( التداولیة أو التحلیل التداولي للخطاب((Pragmatique, 

analyse pragmatique du discours)  ّالمصطلحات الواردة في اللغة العربیة  ا،أم
فنذكر على سبیل المثال ال الحصر:"قواعد التداول على  ؛دة بحرف من حروف الجرّ مقیّ 

     .)Tours de parole( )2(الكالم"
 ابق واللواحق:إدخال السو  -4-4
كما هو الحال مثال  )Agglutinative(الصورة كثیرا في اللغات اإللصاقیة تحدث هذه  

المصطلحات  «هي تتواجد أیضا في اللغات االشتقاقیة كما في  و في اللغة التركیة.
فاعل، مفعول، مصدر، ماض، مضارع، توكید، االستثناء، النداء،  :العربیة اآلتیة

ال كّل عنصر « مفردها سابقة وهي تعني )Les préfixes(فالسوابق .)3( »الترخیم...
، فیغّیر معناها وتصیر الكلمة یتغیر بأخذ مكانه في الكلمات التي یدخل علیها قبل الجذر

یكون حصیلة الجمع بین السابقة ومعنى الجذر ؛ ومن األمثلة على ذلك أي  )4(»مركبة 
   .)Présupposé( )5(الفتراض المسبق"، " ا)Polyphonie(د األصوات " نجد " تعدّ 

) وهي تعني "تعّدد"، أّما في المثال الثاني -Polyتتمّثل في ( لفالسابقة في المثال األوّ 
 .)6(الدالة عن شيء مسبق أي بمعنى "قبل" )-Pré(فالسابقة هي 

فهناك من یفّضل تسمیتها الصقة بعدیة، وهي تعرف أیضا  )suffixes( أّما اللواحق
هنا أیضا البد أن نشیر إلى أّن المصطلحات التي تأتي بإدخال  و .)7("تساق الخاّص االب" 

بة، شأنها شأن السوابق، لكن االختالف یكمن بإدخال هذه اللواحق تكون هي األخرى مركّ 
                                              

 . 96، ص2007 ،الجزائر  ،فریدة موساوي: المفاهیم األساسیة في تحلیل الخطاب، عالم الكتب 1-
 .98نفسه: ص 2-
   .363-362ص، سمیر شریف استیتیة : المرجع السابق 3-
في اللغة العربیة، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسیق » اللواحق«و »السوابق«كیفیة تعریب التهامي الراجي الهاشمي: 4-

 .63ص ،1983-82، 21، عط، الرباالتعریب
 .131-130ص تر. محمد یحیاتن، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، دومینیك مونقانو: 5-
 .77المرجع السابق، ص راجي الهاشمي:التهامي ال :ینظر 6-
 .72نفسه: ص -7
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من األمثلة  تأتي السوابق دائما قبل الجذر. و حین واحق ترد بعد الجذر، فيفي كون اللّ 
على العلم؛ إذ  الدالة (logie-)الالحقةلمثال ال الحصر اللواحق نذكر على سبیل ا على

، "علم (Terminologie)بفضلها یتّم تولید مصطلحات كثیرة نحو "علم المصطلح" 
 الخ.(Mediologie) … )1(وسائل اإلعالم"

 نحت مصطلح من مصطلحین: -4-5
ئل لجأ إلیه في وضع المصطلحات إّال إذا تعّذرت كل الوساالنحت ال یُ  رغم كون

األخرى الخاصة بتولید المصطلحات في اللغة العربیة، إّال أّننا نصادف بعض 
، "عبد شمس"المصطلحات المنحوتة من قبیل : "عبشمي" ویعني رجل ینتسب إلى قبیلة 

وهي منحوتة من كلمة "بسم اهللا الرحمن الرحیم"،"حوقلة" وهي مأخوذة من "ال  "بسملة"
 حول وال قوة إّال باهللا" .

یما یتعّلق بالمصطلحات التي هي من صمیم اللغة العربیة، أّما بالنسبة لنقل هذا ف
من اللغات األجنبیة إلى اللغة العربیة، فقد ال نلمس فیه النحت المصطلحات المنحوتة 

ومن أمثلة ذلك  أتي في اللغة العربیة على شكل مصطلحات مركبة تركیبا وصفیا،وٕاّنما ت
"نقد  )Psychocriticism("،" نقد اجتماعي )Sociocriticism(نذكر فرنسیةفي اللغة ال

    .)2( نفساني"
 

 

 
 
 
 
 
 

                                              
، 1989/2000عمر بلخیر: معالم لدراسة تداولیة حجاجیة للخطاب الصحافي الجزائري المكتوب مابین  :ینظر -1

 . 350، ص2006-2005دكتوراه، جامعة الجزائر، ةأطروح
 .244، ص2000كز الثقافي العربي، المر  ،1محمد معتصم، ط عودة إلى خطاب الحكایة، تر. جیرار جنیت: - 2
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 :يالفصل الثان

 :تحلیل الخطاب

 مدارسه ته وامقارب ،ماهیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الخطاب:-1

قبل أن نشرع في تعریف تحلیل الخطاب و أهّم ما یتعّلق به البّد من اإلشارة أوّال 
 . )1(إلى مفهوم الخطاب لكونه موضوعا لتحلیل الخطاب بامتیاز

 تعریف الخطاب:  -1-1

                                              
یكون مثال:نّصا أو  دهناك من یعتبر موضوع تحلیل الخطاب شیئا آخر غیر الخطاب؛ فق نعني بكلمة (امتیاز) أنّ  1-

 ا...الخ. ملفوظ
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اللسانیات من اعتبار الجملة كحّد أقصى في التحلیل و لم رغم ما وصلت إلیه  
زلیغ بلومفیلد وطّوره تلمیذه  تتجاوزها قّط، إّال أّن المنهج التوزیعي الذي أرسى قواعده

 . )Enoncé()1( جعل مفهوم الخطاب ینزاح من الجملة إلى الملفوظ هاریس
ي في الحقیقة لمصطلح الخطاب، وه )2(لقد وضع مانغونو جملة من التحدیدات

لیست من وضعه، إّنما استنبطها من استعمال اللسانیین لهذا المصطلح بقیم مختلفة؛ و 
 هي تتمثل فیما یلي: 

هذا ما ورد عند دي سوسیر في ثنائیاته و بالتحدید ضمن الخطاب مرادف للكالم: و -1
 اللغة و الكالم). ثنائیة (

 . ي النّص الخطاب وحدة أكبر من الجملة، و هي بذلك تساو -2

ظي أو التداولي، فإّن مصطلح الخطاب هو إذا نظرنا إلى الخطاب من الجانب التلفّ -3
الذي ُیستعمل بدال من مصطلح الملفوظ ألّنه یسمح لنا بالتركیز على الطابع الدینامي 

 سها بین المشاركین في التبادل و تسجیله في السیاق.ظ و العالقة التي یؤسّ للتلفّ 

" أي التفاعل محادثةیعني "ال -السابقة الذكر –ورد في القیمة الثالثة  الخطاب حسب ما-4
 ظ األساسي.الشفوي الذي یعتبر بدوره نوعا من أنواع التلفّ 

ألّنه یسمح لنا بالتمییز بین  )اللسان و الخطاب (یظهر الخطاب أیضا في التقابل بین -5
اق و تكتسبها من خالل استعمالها القیم التي تمتلكها الوحدة اللغویة و هي مجّردة من السی

 الفعلي.

إّال من خالل مقابلته بالملفوظ، و  –منذ الستینیات  –ُینظر إلى الخطاب في فرنسا ال -6
الواردة بین بیاضین الملفوظ هو عبارة عن سلسلة من الجمل  ذلك حسب الشكل التالي:

ظورا إلیه من حیث اآللیات فین للتواصل. أّما الخطاب فهو الملفوظ منین أي بین توقّ داللیّ 
ه في اللسان تجعل منه تبنُینالتي تتحّكم فیه. و هكذا فإّن النظر في النّص من حیث 

 . )3(تجعل منه خطابافملفوظا. أّما دراسة ظروف إنتاج هذا النّص 

                                              
 من المذكرة. 41ص  :ینظر 1-

2-Dominique MAINGUENEAU, l’analyse du discours, Hachette, Paris, 1991, p10. 
 .22، ص2005، المركز الثقافي العربي، لبنان ،4: سعید یقطین : تحلیل الخطاب الروائي، ط ینظر3- 
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بعدما انتهى مانغونو من عرضه لهذه التحدیدات، یعّلق علیها و یشیر إلى أّن القیمة 
هي التي ینبغي أن  )الملفوظ و الخطاب(لة في تلك المقابلة بین المتمثّ  األخیرة للخطاب

ة القیم السابقة الذكر بكونها تعّرف الخطاب من وجهة نرّكز علیها، ألّنها تتمّیز عن بقیّ 
فهي تأخذ بعین االعتبار الظروف نظر الباحث إلى اإلنتاجات اللغویة، و بعبارة أخرى 

 النصوص.  التي ساعدت على إنتاج نّص من
 لیها مانغونو یمكنأشار إنستخلص من كّل ما سبق أّن تحدیدات الخطاب التي  

  composante)المكّون التلفظي ،)Transphrastique(تلخیصها في: البعد ما وراء الجمل 

énonciative) ، شروط اإلنتاج و وضع اللغة في السیاق)contextualisation(  و كذا
 و نعني بذلك المحادثة.  نبه التفاعليمن جاالنظر إلى الخطاب 

إّن مفهوم الخطاب یتعّدد إذن حسب تعّدد التیارات و المدارس و المجاالت التي 
فقون على أّن الخطاب وحدة لغویة ُیستخدم فیها. لكن رغم ذلك نجد جّل الباحثین یتّ 

 ،من جهة هذا )Transphrastique(:بو هذا ما یسّمى عندهم  ؛تتجاوز الملفوظ أو الجملة
و من جهة أخرى فإّن وضع الخطاب بالنسبة إلى النّص و المحادثة ال یزال في نقاش و 

 .)1(جدل
فإّن صعوبة تحدید مفهوم موّحد للخطاب ال تكمن في كونه من هذا المنظور، و 

ومن هؤالء نذكر على  الباحثین، كلّ  علیهاوحدة تتجاوز الجملة ألّن هذه النقطة یكاد یّتفق 
ا الخطاب بوصفه أمّ  «:لالذي یقو  يظافر الشهر بن ثال ال الحصر عبد الهادي سبیل الم

أّما بالنسبة  .)2(»الب في الدراسات اللغویة الحدیثةفهو المفهوم الغ ،ةما یتجاوز الجمل
لي للتباین و االختالف في وضع تعریف دقیق للخطاب فیرجع إلى زاویة اهتمام محلّ 

 ظیة،على الخطاب النزعة التلفّ  يضفظ فسیُ بالتلفّ  یهتمّ  بل الخطا؛ فإذا كان محلّ بالخطا
 ا بتحلیل المحادثة فسیضفي علیه الخاصیة التفاعلیة...الخ.مهتمّ ا إذا كان أمّ 

                                              
1-Violaine DE NUCHEZE et Jean Marc COLLETA, guide terminologique pour l’analyse 
des discours, Peter lang, Bern, 2002, p52.      

 ، لبنان،ة، دار الكتاب الجدید المتحد1عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتیجیات الخطاب؛ مقاربة لغویة تداولیة، ط2-

 .  37، ص2004
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لنا دیبورا د مناهج الدراسات اللغویة، فقد أعطت ق بالتباین الناتج عن تعدّ وفیما یتعلّ 
 «وذلك إّما مجملها هذا التعّدد؛ ل فيثالثة تعریفات تمثّ  )Deborah Schiffrin( شیفرین

   .)1(»أو بوصفه الملفوظ ،وحدة لغویة ةأو بوصفه استعمال أیّ  بوصفه أكبر من الجملة،

 مقابالت الخطاب: -1-2
الباحثین من یجعله مرادفا من تعقیدا والسّیما لّما نجد  "الخطاب" یزداد مصطلح 

وفي هذا الصدد نشیر إلى  ...الخ.وظ، الملفمثل: الجملة،  النّص  األخرى؛لبعض المفاهیم 
الذي قام بحصر القیم الكالسیكیة التي  )Patrick CHARAUDEAU(باتریك شارودو 

 یمكن تلخیصها فیما یلي : و ؛)2( یتداخل معها مفهوم الخطاب
 )Discours/Phrase(: الجملة /الخطاب  -1-2-1

عنده تخضع لمجموعة من الحدود، فهي  )E.Benveniste( الجملة حسب بنفنست
ن هي الوحدة الصغرى التي یتكوّ الجملة  هذا یعني أنّ  ، )3( »أصغر وحدة في الخطاب«

كالم تجاوز  كلّ  «ولهذا قیل: إّن الخطاب هو منها الخطاب سواء كان مكتوبا أو منطوقا.
ملفوظ  «ه   الذي یرى بأنّ  )Harris(وهذا ما نجده أیضا عند هاریس .)4(»الجملة الواحدة 

 .)5( »الیة من الجمل، أو متتلطوی
 من الجملة ولكن رغم ذلك فهناك من یخلط بینهما ا سبق أّن الخطاب أعمّ ضح ممّ یتّ 

ویعتبرهما متقاربین جّدا إلى درجة الترادف ولعّل ما أّدى بهم إلى هذا الخلط هو اعتبارهم 
لعالمات .و ما دامت الجملة الواحدة تتضّمن عالمات ولیست عالمة ل  الجملة كنظام

                                              
  .37: صنفسه 1-

2-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, dictionnaire d’analyse du 
discours, édition du Seuil, Paris, Février 2002, pp185-187.  

 .18سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، ص3- 
-19قراءة سیاقیة تأصیلیة، أعمال ملتقى "اللغة العربیة والمصطلح" یومي  ؛ينعمان بوقرة: المصطلح اللساني النصّ  4-

عنابة،  -، جامعة باجي مختارنسانیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلت مخبر اللسانیات واللغة العربیةا، منشور 2002مایو 20
 .234ص
 .17، صعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائيس 5-
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سان أداة اللّ  «احدة فإّنها قد تدخل في مجال آخر یتمّثل في ذلك المجال الذي یعتبرو 
 .)1(»ر عنه بواسطة الخطابعبّ للتواصل نُ 

ولعّل التعریف األفضل والواضح الذي یمّیز بین مصطلحي الخطاب والجملة هو ما 
ن تتابع ن مخیرة تتكوّ الخطاب كوحدة لغویة وهذه األ «نجده عند شارودو، حیث یعتبر

فمن خالل كالمه هذا نفهم أّن الخطاب یتعّدى الجملة الواحدة؛ وبالتالي ال  .)2(»الجمل
 ."الجملة"كمرادف لمصطلح  "الخطاب"یصّح إطالق مصطلح 

 )Discours/langue(الخطاب /اللغة: -1-2-2
ة صّ ) خاالتعبیر(التمثیل و  قدرة ترمیزیة «عبارة عن)Sarfati( اللغة حسب سارفاتي

(أنظمة واللغات اللسانیات)موضوع اللغة ( ةعالمتقطّ البشري وتشمل من جهة اللغة  جنسبال
ا شارودو أمّ  . )3(»السیمیوطیقا تالحركة اإلشاریة مثال وموضوعا العالمات، أخرى من

دة تقابل ام من القیم المجرّ اللغة نظ «:كمقابل للخطاب وقد جاء على لسانهفیعتبر اللغة 
یضع اللغة كمقابل للخطاب  استعمال اللغة في الخطاب هو ما جعله ولعلّ  ،)4(» الخطاب

ا كانت اللغة لمّ  و ،)5(»هو استعمال اللغة في سیاق خاّص  «حیث یعّرف الخطاب بقوله:
اللغة نظاما من القیم المجّردة، ففي الخطاب یتّم انتقاء هذه القیم إلى جانب خلق قیم 

 أخرى جدیدة.  
  )Discours/texte(:الخطاب/النّص  -1-2-3

      بمعنى )Textus(یرجع إلى األصل الالتیني  )Texte(إّن أصل كلمة "نّص" 
هذا المصطلح من  هنا ینبغي أن نشیر إلى أنّ  و .)6(»النسیج أو الضفیرة من الشعر«

ى أصبحت أكثر المصطلحات إثارة في میدان تحلیل الخطاب؛ فقد تعّددت تعریفاته حتّ 
 وهو الخطاب. آخر، أالة بمصطلح ات خاصّ دة ومتداخلة مع تعریفمعقّ 

                                              
 .18صنفسه:   1-

2-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p185.  
3-Georges Elia SARFATI, éléments d’analyse  du discours, Nathan Université, France, 
2001, p15. 
4-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p185.  
5-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p185. 

  .239قراءة سیاقیة تأصیلیة، ص ي،ینظر: نعمان بوقرة: المصطلح اللساني النصّ   6-
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؛ " النّص " لمصطلحمرادفا  "الخطاب" فمن الباحثین والدارسین من جعل مصطلح
"خطاب" إّال حكّلما یذكر مصطل ثبینهما، حیق هؤالء نجد محمد خطابي الذي لم یفرّ  نوم
ى أّن ذلك من أجل البرهنة عل كلّ  «؛ ومن ذلك مثال قوله: أمامه "نّص" مصطلحوضع  و

 .)1(»یشّكل كّال متآخذا )ةالمعطى اللغوي بصفة عامّ (النّص /الخطاب 
 )Greimas( سومن الذین قاموا أیضا بالتسویة بین هذین المصطلحین نذكر غریما

غیر لغویة كاألفالم على ممارسات خطابیة  «الذي یشیر إلى أّنهما یستعمالن للداللة 
إلى ففي تعریفه هذا یّتضح لنا أّنه یستند  .)2(»ةوالطقوس المختلفة والقصص المرسوم

یمّس  اشتراك فعلي للمصطلحین في أداء المعنى ذاته؛ وبالتالي فإّن االختالف بینهما
 شكل المضمون الذي یؤّدیه هذا المصطلح في حّد ذاته.

مجموعة من النصوص ذات العالقات المشتركة أي أّنه تتابع  «فالخطاب إذن هو 
فهم من هذا . یُ )3(»تعمال النّصي یمكن الرجوع إلیه في وقت الحقمترابط من صور االس

الكالم أّن مفهوم الخطاب أوسع من مفهوم النّص، وبعبارة أخرى فإّن النّص جزء من 
 الخطاب. 

؛ فال بّد إذن من لخطاب هي عالقة احتواءولّما كانت العالقة الرابطة بین النّص وا
من المستحسن أن نمّیز بین النّص «ارودو بقوله :عنه ش التمییز بینهما، وهذا ما عّبر

والخطاب كوجهین متكاملین لموضوع مشترك وهو الذي تأخذه اللسانیات النصیة على 
 .)4( »عاتقها

لقد سبق أن قلنا إّن النّص ُعّرف بعّدة تعریفات؛ ومن هذه األخیرة ما ورد في قاموس 
 غویةالل مجموع الملفوظات وه النّص  «: )Jean DUBOIS( دیبوا نجو  لاللسانیات 

أّما  .)5(»المكتوب أو المنطوق اإلنسانيالخاضعة للتحلیل، فهو إذن عّینة من السلوك 
                                              

، 2006 لبنان، -المركز الثقافي العربي، بیروت ،2محمد خطابي: لسانّیات النّص؛ مدخل إلى انسجام الخطاب، ط 1-
 مقدمة.المن  5ص
 .239، ص المرجع السابقد.نعمان بوقرة:  2-
یة الجامع ة، مجد المؤّسس1األسلوبیة في النقد العربي الحدیث؛ دراسة في تحلیل الخطاب، ط فرحان بدري الحربي: 3-

 .41، ص2003للدراسات والنشر والتوزیع، 
4-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit,  p570. 

 .237قراءة سیاقیة تأصیلیة، ص ؛يالمصطلح اللساني النصّ  نعمان بوقرة: 5-
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كوحدة استعمال اللغة في وضعیة التفاعل وكوحدة  «فیعّرفانه و رقیة حسن، مایكل هالیدي
ألّن اللغة  ، فالنّص حسب هذا التعریف یعّد عملیة تفاعل في الواقع االجتماعي)1(»داللیة

عبارة عن وحدة  هذا من جهة و من جهة أخرى فالنّص  ال تستعمل بمعزل عن المجتمع،
 .)2(» كلمة أو جملة أو عّدة جمل أو قّصة «كما قد یكون داللیة، 

إّال من خالل  ،ال تتحّقق نصّیتهإلى ما سبق فهناك من یرى أّن النّص  ضافةوباإل
الربط والتماسك والقصدیة والمقبولیة  «فیما یلي: سبعة معاییر، وقد حّددها محمد مفتاح

 .)3(»واإلخباریة والموقفیة والتناص
   (Discours/énoncé  ) :الخطاب/الملفوظ -1-2-4   

ر الوحدات ما إّن التمییز بین الخطاب والملفوظ یسمح بمقابلة صیغتین اثنتین لتصوّ 
أو  )Enoncé(في الملفوظ  تتمّثل إّما كوحدة ك، وذل)Transphrastique(وراء الجملة 

فهذا التقابل هو الذي جعل الباحثین  كأثر للفعل التواصلي االجتماعي التاریخي المحّدد.
ة بتحلیل الخطاب، ویتمّثل ذلك في مقولة غیسبان الفرنسیین یتبّنون وجهة نظر خاصّ 

)Guespin(:» ته تجعل منه ملفوظا أّما الدراسة نإّن النظر في النّص من حیث بنی
 .)4(»فتجعل منه خطابا  اللسانیة لشروط إنتاج هذا النّص 

ظ یفترض متكّلما و مستمعا و عند كّل تلفّ  «ُیعّرف الخطاب حسب بنفنست بأّنه  
فالمالحظ هنا أّن بنفنست استعمل  .)5(»األّول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما

لكّنه یفّضل  )Enoncé( كمقابل لمصطلح الملفوظ )Enonciation(ظ مصطلح التلفّ 
و الفعل الذاتي ه )Enonciation(ظ التلفّ  «ظ بدال من الملفوظ؛ و ذلك ألّن استعمال التلفّ 

هو الموضوع اللغوي المنجز والمنغلق والمستقل  )Enoncé( ، والملفوظفي استعمال اللغة
 .)6(» عن الذات التي أنجزته

                                              
1-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p571. 

 .237لسابق، ص المرجع ا نعمان بوقرة: 2- 
 .241نفسه: ص  3-

4-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p223. 
 .19سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، ص  5-
 .105، ص2006، مكتبة اآلداب، القاهرة، 1، طةعبد الكریم الكردي: السرد في الروایة العربیة المعاصر 6-
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 Parties du(جزاء الكالم جزء من أ هو كلّ  «عّرف الملفوظ بقوله:أّما هاریس فی

discours(  ّم یقوم به متكل«)عن كالم منجز في  عبارة فالملفوظ حسب هذا التعریف .)1
أّنها تتجاوز الجملة وفي هذه الحالة ات إلى حّد وحدة داللیة، لكن لهذه الوحدة عّدة تجلیّ 

وهما اجتماع  من توّفر شرطین أساسیین في الملفوظ أال هذا یعني أّنه البدّ  تصبح خطابا.
واضح هنا أّن  و «هذا ما ذهب إلیه أحد الباحثین بقوله :و  .مع مقام التواصلالملفوظ 

داللة الخطاب ترجع إلى شروط  ظي وأنّ معنى الملفوظ یتحّدد خارج النطاق التلفّ 
 .)2(» ومالبسات التواصل

 
 
 
 
 

 
  تحلیل الخطاب: -2
 نشأته:  -2-1

وذلك لكونه ناتجا من التقاء ب التحلیل الخط إّنه لمن الصعب تحدید تاریخ دقیق
ة البالغیة منها عّدة تیارات حدیثة لتجدید الممارسات في دراسة النصوص القدیمة وخاصّ 

 .)3(الفیلولوجیة و
لكن رغم هذه الصعوبة فهناك من الدارسین من حاول إیجاد الجذور األولى لتحلیل 

مصطلح «         :لسانهما جاء علىمانغونو حیث  الخطاب، ومن هؤالء نجد شارودو و
، وعنى به 1952عنوان مقال أّلفه زلیغ هاریس سنة  تعود جذوره إلى"تحلیل الخطاب" 

                                              
 .17، صبقالمرجع الساسعید یقطین :  1-
 .23نفسه: ص 2-

   :للمزید من المعلومات ینظر -3
                      Dominique MAINGUENEAU, « Philologie et analyse du discours», 

(sous la direction, Jean-Michel Adam et Ute Heidman),  Sciences du texte et analyse 
de  discours: Enjeu d’une indisciplinarité, édition Slatkin/ Erudition, Genève, 2005, 

pp37-49.                    
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هذا   .)Transphrastique(«)1(التوزیعیة إلى وحدات ما وراء الجملة  توسیع اإلجراءات
ولى، وهذا للوهلة األ الذي أدخل هذا المصطلح في االستعمال العامّ یعني أّن هاریس هو 

 1952فإّن هاریس قد عّبد الطریق منذ عام  « :صّرح به أیضا أحد الباحثین بقولهما 
ي عنایتها بالمسائل المتعّلقة حقال أجبر اللسانیات على أن تول لیصبح تحلیل الخطاب

 .)2(»بالتكوینات الخطابیة 
ع إلى النصف " یرجالذي تّم تسمیته "تحلیل الخطاب المجال وعلى العموم، فإّن ظهور

الثاني من الستینیات، ومنذ هذا التاریخ بدأت تبرز تیارات مختلفة وبفضلها تشّكل تحلیل 
كانت فیه العلوم «  وضعأن نشیر إلى أّن هذا الحقل ظهر في هنا ینبغي  الخطاب. و

وفي الوقت   .)3(»اإلنسانیة قد سیطرت علیها البنیویة اللسانیة، الماركسیة والتحلیل النفسي
نحو:  الخطابرت في البلدان األخرى تیارات ذات استلهامات مختلفة في دراسة فسه تطوّ ن

، والتأسیس 1970حدة األمریكیة انطالقا من سنة في الوالیات المتّ  )4("غرافیا التواصلثنو إ" 
هتمام على الانصّب ابالتالي الكالم كشكل من الفعل، و وذلك باعتبار التداولي والتفاعلي 

من االفتراضات المسبقة  واصل؛ كّل هذا ساهم في تهمیش عددفاعلیة للتالصبغة الت
 لتحلیل الخطاب ذات األصل الفرنسي.

التي تعتبر من صمیم یشهد العالم بأسره تزایدا في البحوث  « ومع بدایة الثمانینیات
و منذ  .)5(» الة في الحقل نفسهتحلیل الخطاب، لكّنه من الصعب تحدید مشاركتها الفعّ 

لى ا ُوجد سابقا، ویرجع ذلك إختلف عمّ ا التاریخ أخذ تحلیل الخطاب یتبلور بشكل مهذ
إلى أّنه  اإلشارةفي هذا الصدد تجدر  اللسانیة التي تحقّقت في فرنسا وأمریكا. و البحوث

في مجال تحدید الخطاب تّم استبعاد التراث األدبي األوروبي؛ ومن هنا یظهر لنا بوضوح 
مع الخطاب وتحلیله انطالقا من آراء  )Jacques MOSCHLER(. موشلر اكتعامل ج

      وأفكار مدرسة بیرمینغهام التي تحصر الخطاب في الحوار. 

                                              
1-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p9. 

 ،2004 سبتمبر، -، یولیو33مج ،1ع ة عالم الفكر،مجلّ ة هاریس والتحلیل النسقي للخطاب، أحمد یوسف: توزیعی 2-
 .129قافة والفنون واآلداب، الكویت، صالمجلس الوطني للث

3- Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p41.  
 .من المذكرة 56ینظر : ص 4-

5-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p9. 
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 تعریفه: -2-2
 « ة بحقل تحلیل الخطاب؛ فهو عند مانغونو یرمي إلىلقد تعّددت التعریفات الخاصّ 

، إذ وضوع نقاش مستمرّ الفعلي للغة، أّما وحدة تحلیل الخطاب فهو مدراسة االستعمال 
 George(أّما جورج مونان  .)1(»أّنه حقل فّعال وجّد مضطرب تتقاسمه عّدة إشكالیات

MOUNIN( :العالقات أو الصالت تقنیة تبحث عن تأسیس  هو كلّ  « فیعّرفه بقوله
، المكتوب أو الشفوي، على مستوى أعلى من التي توجد بین الوحدات اللغویة للخطاب

فقد تكون مكتوبة عّدى إطار المفردة  والجملة، أّما بالنسبة للغة التي یدرسها ت )2(»الجملة
   .منطوقة أو

الوحدة النهائیة التي  «وما دام تحلیل الخطاب قد تجاوز اإلطار الجملي، فإّن 
تتمّثل في مجموعة من الجمل منّظمة تنظیما داخلیا حسب قواعد  اعتمدها في التحلیل

خاّص  تحلیل الخطاب هو كلّ  «ما عّبر عنه أیضا هاریس بقوله:. وهذا )3(»االنسجام 
وفیما یتعّلق بهذه  .)4(»مرّتبة في جمل متعاقبة متماسك في متتالیة من األشكال اللغویة

؛ فهذا كذلك " خطابا"، ولّما كان األمر الجمل المتعاقبة فإّن مجموعها یشّكل ما یسّمى
لة إلى موضوع أوسع منها وهو الخطاب. وفي تجاوز إطار الجمیعني أّن تحلیل الخطاب 

هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أّن هاریس هو أّول من حاول تجاوز مستوى الجملة في 
 التحلیل لیصل إلى الخطاب.

نظرا لكون الخطاب ُیستخدم في مجاالت عدیدة ومتنّوعة، فإّن مفهومه یكون  و
 لعلّ  ة. والحقیقي للغة بصفة عامّ  واسعا وغیر دقیق، لكن رغم ذلك فهو یعني االستعمال

دراسة حقیقیة للغة من  « هذا ما جعل أحد الدارسین یعّرف تحلیل الخطاب على أّنه:
 .)5(»مین الحقیقیین في حاالت حقیقیة طرف المتكلّ 

                                              
1-Dominique MAINGUENEAU, aborder la linguistique, édition du Seuil, Février, 1996, 
p48. 
2-Georges MOUNIN, dictionnaire de la linguistique, édition/quadrige,  juillet, 2000, p26. 
3-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, les interactions verbales: approche interactionnelle et 
structure des conversations, T1, 3ème édition, Armand colin/ Masson Paris, 1998, p9.                 
4-Georges Elia SARFATI , Op.Cit, p12.  
5- Dominique MAINGUENEAU, 1991, Op.cit, p12.  
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أّما بالنسبة للمشكلة الرئیسیة التي الزمت تحلیل الخطاب فهي تتمّثل في تحدید 
إّن اللسانیات تحققت  «: )F.RASTIER(فرانسوا راستییه  موضوعه، وفي هذا الصدد یقول

وهذه  موضوعه أن یحّدد كعلم لنجاحها في تحدید موضوعها وأّن على تحلیل الخطاب
بین تحلیل  . رغم العالقة الرابطة)1(»عالقته الوطیدة باللسانیاتضرورة تاریخیة بسبب 
عن موضوع اللسانیات، ألّن  موضوع تحلیل الخطاب یختلف أنّ  الخطاب واللسانیات إالّ 

ة یستوجب أن ال یرجع تحلیل الخطاب مباشرة إلى اإلشكالیات الخاصّ  «هذا المبدأ 
     .)2(» لتنظیر أو وصف موضوعه باللسانیات

فإّن هاریس یرى أّنه یمكن النظر إلى تحلیل  إلى المشكلة السابقة الذكر، وباإلضافة
ل وهي مرتبطة ببعضها البعض؛ فالمشكل األوّ  )3(المشاكل الخطاب انطالقا من نوعین من

یتمّثل في تمدید اللسانیات الوصفیة إلى ما وراء حدود الجملة الواحدة، أّما المشكل الثاني 
، وما یقصده هاریس من هذه العبارة األخیرة هو والثقافة ةبین اللغفهو یتمّثل في العالقات 

 السلوك غیر اللغوي والسلوك اللغوي.
 اته:تسمی -2-3

. )Interdisciplinaria«)4علم عبر التخّصصات  «إّن تحلیل الخطاب عبارة عن 
یشمل علوما كثیرة نحو: القواعد، اللسانیات الدراسات األدبیة،  وما دام األمر كذلك فهو

 علم النفس االجتماعي، علم االجتماع، االقتصاد،السیاسة والتداولیة..الخ.األنثروبولوجیا،
طلح تحلیل الخطاب في شتى المجاالت هو ما جعل له عّدة و لعّل إیراد مص

  كالتالي: ي؛ وه)5( مترادفات

                                              
 .20: تحلیل الخطاب الروائي، صسعید یقطین - 1

2-Marandin Jean- MARIE, «problèmes d’analyse du discours .Essai de description 

du discours français sur la Chine», Langages, N° 55, septembre 1979, p45. 
3-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, l’énonciation de la subjectivité dans le langage, 2éme 
édition, Armand colin, Paris, 1980, p5. 

الحضارة العربیة،  ز، مرك2بعد الحداثة، طالخطاب وما  لحامد أبو أحمد: الخطاب والقارئ؛ نظریات التلقي وتحلی 4-
 .135ص ، 2003، ةالقاهر 

5-Anne Marie- PAVEAU, «L’analyse du discours en France et en 
Allemagne:Tendances actuelles en sciences du langage et sciences sociales», 
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       )AD1(: لبالمعنى األوّ  تحلیل الخطاب -2-3-1
  )1("الداللة الخطابي:"علم ب "تحلیل الخطاب" میشال بیشو ومساعدیه تسمیةلقد اقترح 

)Sémantique discursive( 1968بدایة من سنة  وذلك.  
  )AD2(: تحلیل الخطاب بالمعنى الثاني -2-3-2

قام بترجمتها إلى  1952" تحلیل الخطاب" التي ابتكرها زلیغ هاریس عام  إّن عبارة
 وذلك في سنة)Discours suivi( )2( " الخطاب المتواصل" باللغة الفرنسیة جون دیبوا 

ة من مجلّ  )13وضمن مقال هاریس الوارد في العدد الثالث عشر ( 1969
)Langages(،  البین جمليالربط  «أّنه یعمل على في هذا المفهومفالمالحظ 
)Transphrastique( من منظور قریب من اللسانیات النصیة«)3( . 

 
 

 )AD3(  :تحلیل الخطاب بالمعنى الثالث  -2-3-3
و ذ و"، و هالتحلیل المحادثاتيلمفهوم الثالث هو:" إّن المقصود بتحلیل الخطاب با

بدراسة التفاعالت في  هتمّ جدت أصوله في إثنوغرافیا التواصل، و هو یأصل أمریكي، وُ 
كیوني: ین أن یدخل ضمن ما أطلقت علیه أور المجال الشفوي مبدئیا. و هذا یعني أّنه یمك

 .)4(" تحلیل الخطاب في التفاعل"
فالذي یقارن بین هذا المفهوم و المفهوم الثاني لتحلیل الخطاب یجد أّن جانب اللغة 

ة التبادل و الظروف من الخطاب ألّنه ال یرقى إلى درج یكون أقلّ هذا األخیر  في
التي اقترحها  )Dialogisme(الصدد یمكن إدراج أیضا الحواریة  هذاالتداولیة. وفي 

 Tout(الكّل الحواري" :"لمیخائیل باختین في بعض األحیان كترجمة كاملة 
dialogique.( 

  )AD4(: تحلیل الخطاب بالمعنى الرابع  -2-3-4

                                                                                                                                         
Colloque franco-Allemand, Paris Université Libre de Bruxelles, 
http://www.scienceshumaines.com/-0al-analyse-dudiscours_fr_5241.html, p5. 
1-Ibid, p5.   
2-Ibid, p184.   
3-Ibid, p5.  
4-Anne- Marie PAVEAU, Op.cit, p6. 
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، )Critical Discourse analysis(ى هذا النوع " تحلیل الخطاب النقدي" یسمّ 
وقد ظهر في أوروبا الغربیة، و ترجع نظامیته إلى التسعینیات؛ و ذلك من طرف الذین 

و هنا  ،یكامین من أمثال: فیركلوغ، ر. فوداك، تون فان دیعتبرون أنفسهم من المتقدّ 
  .)1(ذا المنظور تجّسد أكثر عند فان دیكتجدر اإلشارة إلى أّن ه

 )AD5( :تحلیل الخطاب بالمعنى الخامس -2-3-5
اللسانیات" : "التاریخ و ب المعنون  (Régine ROBIN)یعتبر كتاب ریجین روبان
لكن المحاولة التي تبدو أكثر  ،1973و قد نشرته سنة  كمرجع هاّم في تحلیل الخطاب
 ظ".هر في حقل مفتوح یمكن تسمیته: "التلفّ أهمیة لتجاوز لسانیات اللغة تظ

ظ و تحلیل الخطاب یكون بمثابة منعطف یوضع في مركزه مفهوم إّن الربط بین التلفّ 
و یكمن ذلك في تمظهرات الفاعل في الخطاب. و  ( المتكّلم) في المقاربة البنویة،الفاعل 

تین و فولوشینوف خیر دلیل على ذلك أعمال مانغونو، و یضاف إلیها أیضا أعمال باخ
 و كلّ  .1977الفرنسیة سنة  ةاللغ، ثّم إلى 1973التي ُترجمت إلى اللغة اإلنجلیزیة سنة 

  .)2(بمثابة نقطة اّتصالنظریا  تعدّ هذه األعمال 
  )AD6( :تحلیل الخطاب بالمعنى السادس -2-3-6

خاّص  ظهور نوع «بعلوم اإلعالم و االتصال أّدى إلى إّن ما یربط تحلیل الخطاب 
ل في الربط بین تحلیل المحتوى و التحلیل السیمیائي من الممارسة لتحلیل الخطاب یتمثّ 

 .)3(»لألجهزة االجتماعیة المؤسساتیة للتواصل اإلنساني
لة؛ و من ذلك مثال: كتاب نات المفضّ نات اإلعالمیة عادة هي من المدوّ فالمدوّ 

منظورا ، حیث اقترح فیه 1986نة : " اللغة و الخطاب" المنشور س ب شارودو المعنون
" حول الخطاب السیاسي" الذي عنوانه: آخر لكتاب سیمیولسانیا. و هكذا إلى غایة تألیفه

 Analyse du discours( ؛ و هو شعار هذا النوع من التحلیل2005ظهر سنة 

communicationnel(. 

                                              
1-Ibid, p6. 
2- Anne- Marie PAVEAU, Op.cit, p6. 
3-Ibid, p7. 
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ستة السابقة الذكر و مهما یكن، فإّن النوع الذي یبدو نظریا أهّم في هذه األنواع ال
، الفلسفة و التحلیل میشال بیشو ألّنه یدور حول التاریخ لیتمثل في "علم الداللة الخطابي" 
من علوم، آخذا بعین  السانیات مفتوحة على ما یجاوره «النفسي، و هذا ما جعله یقترح 

 .)1(»دیةاالعتبار المسألة الثقافیة و الرمزیة بشكل یسمح له بفهم العالم للمواقف النق
ها و باإلضافة إلى ما سبق، فهناك عّدة تسمیات أخرى لتحلیل الخطاب؛ و من أهمّ 

 .الخ"..."، " علم النّص نذكر: " نحو الخطاب"، " لسانیات النّص 
 أّما اآلخرون «،1952ة ترجع إلى هاریس سنة إّن تسمیة " تحلیل الخطاب" ألّول مرّ 

 :"هو تسمیتهفّضل الیوم وما یُ  ،)Grammaire du discours( "نحو الخطاب" وهفسمّ 
"علم  .أّما بالنسبة للذین وضعوا له :)Linguistique textuelle( «)2(  "لنّص السانیات 

وقد استقّر هذا المفهوم الحدیث لعلم  «" فهم كثیرون، ومنهم: صالح فضل القائل:النّص 
 Science du        ى بالفرنسیة وهو یسمّ  ،في عقد السبعینیات من هذا القرن النّص 

texteنجلیزیةاإلفي  ویطلق علیه  Discourse analysis  وال یخرج األمر عن هذین الحدین
وهذا ما  .)3(»في العربیة أمرا مقبوال "علم النّص " ته إلىمّما یجعل ترجمفي بقیة اللغات؛ 

حامد أبو أحمد؛ حیث جاء على لسان هذا  و )4(يإلیه أیضا سعید حسن بحیر  ذهب
)، أّما في اللغة (علم النّص  في مجال اللغة الفرنسیة تطلق علیه تسمیة «ر:األخی

 .)5(»ى(تحلیل الخطاب) اإلنجلیزیة فإّنه یسمّ 
 مقارباته: -2-4

فاألولى أكثر  «ربات تحلیل الخطاب في مقاربتین اثنتین؛القد حصرت سارفاتي مق
لیل لتح « :أحد الباحثین بقولهّبر عنه أیضا هذا ما ع و .)6(»تركیبیة واألخرى أكثر داللیة

 .)1(»، أّما الثانیة فتتعّلق بالتأویلولى تتعّلق بالعالقات في السلسلة، فاألالخطاب مقاربتان

                                              
1-Ibid, p7. 
2-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p185. 

 . 294ص،2004، ، دار الكتاب اللبناني، بیروت1صالح فضل: بالغة الخطاب وعلم النص،ط - 3
 ،دار القاهرة للكتاب،1ط ،بحیريتر:سعید حسن  مدخل متداخل االختصاصات، ؛علم النّص  ینظر:تون فان دیك: -4

 .14ص  ،2001
  . 207الخطاب وما بعد الحداثة، ص لنظریات التلقي وتحلی حامد أبو أحمد: الخطاب والقارئ؛ -5

6-Georges Elia SARFATI, Op.cit, p12. 
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عات فیرى أّن إدماج المقاربات یكون في تواز للتنوّ  )Van DIJK( یكاأّما فان د
         :         وهي كالتالي؛ )2(قد لّخصها في ثالثة أنواع أساسیة والمجاالت الفرعیة للتخّصص، و 

 والكالم. نى النّص بُ  بذلك ز على الخطاب نفسه، وهي تتناولالمقاربات التي تركّ  -
  المقاربات التي تدرس الخطاب والتواصل كمعرفة. -
 والثقافیة. ز على البنى االجتماعیةالمقاربات التي تركّ  -

ولعّل ذلك یرجع إلى آلخر، من باحث  فالمالحظ هنا أّن عدد المقاربات یختلف
عدد هذه المقاربات  تداخل مجال التخّصص وتنّوع المناهج. وهنا ینبغي أن نشیر إلى أنّ 

؛ )3(مقاربات )06إلى سّت ( )Jean Michel ADAM(قد وصل عند جون میشال أدام
 متمثلة فیما یلي: 

 )approche langagière( :المقاربة اللغویة -1
 )communicationnelle approche( :المقاربة التواصلیة-2

  )dialogique et interactionnelle approche(: المقاربة الحواریة التفاعلیة -3

 )générique approche( : المقاربة العاّمة-4

 )stylistique approche( :المقاربة األسلوبیة-5

 )textuelle approche(  :المقاربة النصیة-6

ا كان .ولمّ )4() مقاربات10(كثیرا حّتى جعلها تفوق عشرّما عمر بلخیر فقد توّسع أ
دارس یضع عددا معّینا لهذه المقاربات ، فإّن االّتفاق علیها لم ُیحسم بعد، إن لم نقل  كلّ 

لم  العلماء رغم ذلك فإنّ  و ومتداخلة تصل أحیانا إلى حّد التعارض. إّنها تظّل مختلفة
 ، و إّنما في بعضها فقط. و من المقارباتباتة بالمقار األنواع الخاصّ  یختلفوا في كلّ 

 الواردة بكثرة لدى الباحثین والدارسین؛ نذكر مایلي:

                                                                                                                                         
1-Malcolm COULTHARD, an introduction to discourse analysis, 2nd edition, Longman, 
London-New Delhi, 1985, p vш. 

   2-Teun A.Van DIJK, discourse as structure and process, 1st edition, Sage publications, 
London, 1997, p24. 
3-Jean Michel ADAM, l’argumentation dans le discours, Armand Colin, Paris, 2006, p31-
32. 

-72، ص1،2006" جامعة مولود معمري،ع Campusینظر: عمر بلخیر: الخطاب وبعض مناهج تحلیله، مجّلة" 4-
77 .           
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 Approche interactionniste Une المقاربة التفاعلیة: -2-4-1
أّما بفرنسا،  )Linguistique interactionniste(ظهرت اللسانیات التفاعلیة 

في أحضان علم االجتماع، ثّم استغّلها اإلثنومنهجیون قت في أمریكا المقاربة التفاعلیة فُطبّ 
 وذلك بربط الكالم بالعناصر الثقافیة إلثنیة معّینة.

 اإلنسانیةلكن فیما یخّص العلوم مفهوم "التفاعل" في عّدة مجاالت،  ستعملیُ 
فهو الیوم موضوع الدراسة في  « ؛واالجتماعیة فقد تبّنته لوصف التفاعالت التواصلیة

  Galaxie"ة التفاعلیةى "المجرّ كثیرة تتالقى فیما بینها لتشّكل ما یسمّ  تخّصصات

interactionniste «)1(. ّدخل إلى  نشأ هذا المفهوم أّول األمر في علم االجتماع ثم
 استقّر في علم النفس. اوأخیر  اللسانیات

طاب خ أّن كلّ  «كیوني یتمّثل فيیإّن المبدأ األساسي للمقاربة التفاعلیة حسب أور 
اربة هو اعتبار أّن ما یمّیز هذه المق هذا یعني .)2(»هو بناء جماعي أو تحقیق تفاعلي 

ج عمل جماعي وأّنه بناء یتكّون من عّدة أطراف مشاركة. ولّما كان معنى الملفوظ نتا
فإّن الحوار الذي تُبنى علیه المحادثة یكون أیضا من المفاهیم المستعملة في  كذلك،األمر 

المقاربة التفاعلیة ترّكز على  «:عّبر عن ذلك أحد الباحثین بقوله د، وقربةهذه المقا
 Modèle( بإعداد " نموذج حواري" )Plantin( بلونتان لالتحلیل المحادثاتي الذي سمح 

dialogal(  عدم الرضى المرتبط بالنماذج : للحجاج المخّصص إلخفاء ما یمكن تسمیته"
 .)3(»الحواریة الخالصة

 لإلنتاجالتفاعلیة ُتعطى لدراسة األشكال الحواریة  ةالمقارب یة إذن فيفاألولو  
، دها ألولویات المقاربة التفاعلیةكیوني في تحدییظي، وهذا ما ذهبت إلیه أیضا أور التلفّ 

؛ وهي تتمّثل كیوني أولویات أخرىیإلى األولویة السابقة الذكر أضافت أور  باإلضافةحیث 
 .)4(»األخرى ة رات المنهجیة الهامّ لشفوي للغة ومجمل التغیّ أولویة دراسة السیر ا «في:

وهذا ما لم تتوّقف اللسانیات عن تكراره  ز على اإلنتاجات الشفویةفهي بكالمها هذا تركّ 

                                              
1-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit,  p319. 
2-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p13. 
3-Jean Michel ADAM, Op.cit, p31. 
4-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, pp38-45.  



 

 141 

، فقد أولت زیادة على ذلك و األولویة للمنطوق على حساب المكتوب. تمنح حیث
رتها موضوعا ذا أولویة أولى في التحلیل كیوني اهتماما كبیرا للحوارات الطبیعیة واعتبیأور 

 . التي تّم تسجیلهاة نّ بالمدو الذي ینبغي أن یبدأ 
  ؛ وهي كالتالي:)1(أربعة أنواع كیونيیالتفاعلیة حسب أور  ةوالمقارب

 
 
 

 )Approche psy( المقاربة النفسیة: -2-4-1-1 
ات اهتمام بعالج ، وهي ذ)Palo Alto(تتمّثل المقاربة النفسیة في مدرسة بالو ألتو

. اضطرابات الحیاة الزوجیة، وكذا األطفال المصابین بالُفصام انطالقا من مقاربة نظامیة
 أّن االضطرابات التي تصیب الفرد تنتج حسب " «والفكرة الرئیسیة لهذه المدرسة هي 

ي الذي یمنح الكلّ الضطراب النظام العالئقي  )causalité circulaire( " سببیة دائریة
  .)2(»فرد العالج لل

إّن معظم المفاهیم المستعملة ضمن هذا اإلطار یمكن تغییرها بسهولة، وذلك 
 ، ومن بین هذه المفاهیم نجد:باالنتقال من التواصل المرضي إلى التواصل السويّ 

 التواصل التناظري مقابل المكّمل. -
 تمییز مستوى المحتوى مقابل مستوى العالقة. -

) ویتمّثل في الضغوطات المزدوجة التي Bateson( سونالموروث عن بات مالمفهو  -
 ینتج عنها إدراك سیر التواصل االجتماعي في مجموعه.

 (Approche-ethno-sociale)ةاإلثنو اجتماعیالمقاربة  -2-4-1-2
  ى:نّوعا وهي تنقسم بدورها إلأكثر أهمیة وت ةاإلثنو اجتماعیالمقاربة  إنّ 
  )Ethnographie de la communication(:إثنوغرافیا التواصل  •

                                              
1-Ibid, p58. 
2-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p58. 
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 في الوالیات المّتحدة األمریكیة في أواخر الستینیات )1(ظهرت إثنوغرافیا التواصل
و  )D.HYMES(من طرف د.هایمز وذلك، )2(1970انطالقا من سنة  وبالتحدید
 ).J.GUMPERZ( ج.غمبرز

رح هایمز أن والسّیما عندما اقت ،وقد كان لهذا التیار أثر كبیر على تحلیل الخطاب
للغة الذي یكون له معنى، المعرفة التي تحكم االستعمال المناسب  «یكون التركیز على

 نفهم من هذا الكالم أّن صاحبه رّكز على .)3(»ولیس المعرفة السطحیة بالقواعد النحویة 
ي إلمامنا باللغة ونظامها اللساني ال یكفینا ك أنّ  وهذا یعني "، التواصلیة ملكةال مفهوم "

نتواصل، وٕاّنما البّد علینا من استخدام اللغة في المحیط االجتماعي. وهذا ما عّبر عنه 
التواصل لیس بنیة اللغة فقط، وٕاّنما  افما یهّم إثنوغرافیو  «هایمز وغمبرز بقولهما :

، وفي موضع آخر یقول )4(»إّال في سیاقه الطبیعي استعمالها، فمعنى الرسالة ال یوجد
 وظائف الكالم كنشاط إثنوغرافیا التواصل بمقامات واستعماالت و نماذج وُتعنى  «:هایمز
على هذا القول األخیر هو أّن هایمز أضاف عنصرا  فما ُیالحظ .)5(»حقله الخاّص في 

سابعا للتواصل على تلك العناصر الستة الواردة عند رومان جاكبسون في دورة الخطاب، 
 .)situation( )6قام"(الم في " عویتمّثل هذا العنصر الساب

                                              
أّما ترجمته إلى اللغة  ، )Ethnography of communicationأّول ما ظهر هذا المصطلح باللغة اإلنجلیزیة ( 1-

 العربیة فقد جاءت بصیغ متعّددة؛ من بینها:
محمد تر: لتحلیل الخطاب،  حالمصطلحات المفاتیدومینیك مونقانو: "الدراسة اإلثنوغرافیة لالتصال": ( ینظر: -

 ).  50ص ،یحیاتن
" إثنوغرافیا التواصل": ینظر كّل من ( سنثیا . ب. روي : الترجمة عملیة خطابیة، تر: مهدي حسین علیوي، -

 2007، مطبعة سایس، فاس، 1.) وأیضا: (رایص نور الدین : نظریة التواصل و اللسانیات الحدیثة، ط29ص
   .)202ص

2-Dominique MAINGUENEAU, 1991, Op.cit, p9. 
 .30ثیا . ب. روي : الترجمة عملیة خطابیة، تر: مهدي حسین علیوي، صسن  3-
   . 203، ص1لتواصل و اللسانیات الحدیثة، طرایص نور الدین : نظریة ا  4-

5-H.G. WIDDOWSON, an applied linguistic approach to discourse analysis, 
department of university of Edinburgh, May 1973, p77.   

سیاق الحال  ، )circonstanceالظرف ( ، )contexte socialللمقام عّدة تسمیات؛ منها:السیاق االجتماعي ( 6-
)contexte situationnel) والعناصر خارج لسانیة (éléments extralinguistiques (…رایص نور ینظر:  لخ.ا

 . 318 -317، ص الدین: المرجع السابق
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 : فیما یلي كیونيیأور دتها أّما بالّنسبة لخصائص هذا التیار، فقد حدّ 
 ي للكفاءة .ر الكلّ التصوّ  -
 قافي الذي یحدث فیه التفاعل .همیة كبرى للسیاق االجتماعي والثإعطاء أ -

الت ، مختلف التشكّ سمیات، الر ساتیةامتداد حقل البحث لیشمل التبادالت المؤسّ  -
 لیة لّلغة وانتظام الكتابة.الجما

ذلك من مجموعة إلى أخرى و  (Variation codique)الوضعي االهتمام بالتغّیر  -
 نفسها.ى في المجموعة الواحدة المختلفة وحتّ ور الثقافات أي من منظ

 ي المنهج االستقرائي، التجریبي والطبیعي، ویتمّثل ذلك في مالحظة أحداثتبنّ  -
ي والممكن للمعطیات التي وٕاعادة االعتبار الكلّ  التواصل في وسطها الطبیعي،

  .)1(ُتجمع من المیدان
وصف استعمال اللغة في الحیاة  «فإّن هدف إثنوغرافیا التواصل هو وهكذا   

ي تضمن سیر معاییر الت، وبعبارة أخرى فإّن غایتها إبراز مجموعة من ال)2(»االجتماعیة
 فاعل في كّل المجتمعات.أنواع الت

   (Ethnométhodologie) :ة المنهجیةاإلثنی•
 غة العربیةإلى الل )Ethnomethodology( نجلیزيلح اإلالمصطم ترجلقد ُ 

ل ، فالمصطلح األوّ )5("المنهجیة اإلثنولوجیة"و )4("اإلثنومیتودولوجیا"، )3("اإلثنیة المنهجیة":ب
وضعه الث فقام بالثاني وضعه عمر بلخیر، أّما الثل هو من وضع محمد یحیاتن، و األوّ 

 ها تدّل على معنى واحد.الثة إذن كلّ فالتسمیات الث ؛الحباشة صابر
في أمریكا في  ، نشأار علم االجتماعتیّ  «ه في الدراسة عبارة عنوجّ إّن هذا الت

ن الظواهریة، الهیرومنوطیقا والتفاعلیة مستمّدة م، وهو ذو مصادر مختلفة اتیالستین

                                              
1-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p60. 
2-Ibid, p59  

 .51دومینیك مونقانو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: محمد یحیاتن، ص  3-
 .75عمر بلخیر: الخطاب وبعض مناهج تحلیله، ص  4-
 .93ص ،2007، دار الحوار، سوریا، 1شة، طصابر الحباداولیة من أوستن إلى غوفمان، تر:فیلیب بالنشیه: الت 5-
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ل من وضع مصطلح أوّ  )H.GARFINKEL( غارفینكل رولدیعتبر ها .)1(»مزیةالر 
"Ethnomethodologie" , "وذلك على  ویقابله في اللغة العربیة مصطلح "اإلثنومنهجیة

...الخ. )2( (Ethnomédecine) "طبّ  إثنو" ، (Ethnosciences) "إثنوعلوم": منوال
  .(Aaron CICOUREL) أرون شكوریلجاه، إلى جانب سا لهذا االتّ وبهذا یكون مؤسّ 

دراسة االستدالل الفعلي  «سها غارفینكل على أّنهاف اإلثنیة المنهجیة حسب مؤسّ عرّ تُ 
وصف المناهج واإلجراءات  «كیوني فهي تعنيیأّما عند أور . )3(»میةللنشاطات الیو 

 مجتمع معّین للتسییر المالئمالتي یستعملها أفراد  )savoirs faire(والمعارف والمهارات 
على  حّ . فهي إذن تل)4(»واصلیة التي یحّلونها في الحیاة الیومیةلمجموعة من المشاكل الت

، وبعبارة أخرى فهي تدرس التي یعتمدها المتكّلمون تحلیل الحدیث وكذا االستراتیجیات
. ومادام هذا التوّجه یدرس كّل ما هو فاعليبها الناس في منهجهم الت الطریقة التي یهتمّ 

اإلثنیة «: ب یارهذا هو سبب تسمیة هذا الت فلعلّ  طرق والمنهجیات واألسالیب،بال خاّص 
 .»المنهجیة

إّن مجموع  « نيو كییر أو حسب من أهّم المبادئ التي تقوم علیها اإلثنیة المنهجیة 
إلى معاییر ضمنیة ُتقَبل  السلوكات المالحظة یومیا هي سلوكات روتینیة، تستند

یة لها وجود قبلي وفي الوقت نفسه فالمعاییر التي تضّم السلوكات االجتماع  .)5(»بسهولة
تها بناء یعاد تحیینها باستمرار، وتتجّدد بالممارسات الیومیة وذلك بدون أن تكون غای

 .تفاعلي للنسق االجتماعي
س على تقتضي المنهج االستغراقي المؤسّ  «وزیادة على ذلك ، فاإلثنیة المنهجیة 

وهنا ینبغي أن نشیر ، )6(»المعطیات تجریبیة نحو: دراسة الحالة أو تحلیلة مالحظات عدّ 
، ٕاّنما تكون ركیزة للعمل التنظیرينشیر إلى أّن أهمیة هذه المالحظات ال تكمن في ذاتها و 

 وتسمح بذلك اكتشاف االّطراد في سیر التفاعل االجتماعي .

                                              
1-Gilles Ferréol et Al, dictionnaire de sociologie, 3éme édition, Armand colin, Paris,  2004, 
p70. 
2-Teun A. Van DIJK, Op.cit, p51. 
3-Violaine DE NUCHEZE et Jean Marc COLLETA, Op.cit,  p11. 
4-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, pp61-62. 
5-Ibid, p62.   
6-Ibid, p63.  
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صحاب هذا التیار في التحلیل أّما بالنسبة للمفاهیم األساسیة التي یعتمد علیها أ
 )،réflexié(االنعكاسیة)،indexicalité(اإلشاریات،)accomplissement(اإلتمام«فنجد

دراسات حول  ،)quotidienneté( "الرتابة الیومیة"، بحوث حول أهمیة العمل المیداني
الحیاة في المخبر...امتداد عبر التحلیل  إجراءات التوجیه،الممارسات الطبیة، 

 . )1(»ساتيالمؤسّ 
میادین النشاط  على كلّ  ققابل للتطبی «منهجي ثنياإلوعلى العموم، فاإلجراء  

 النفسیة والمقابالت  ،االجتماعي؛ كالسلوكات المنحرفة، سیر السجون، مداوالت المحّلفین
 . )2(»ة وتكّون المعارف العلمیةالطبیّ 

     (Approche linguistique)المقاربة اللسانیة: -2-4-1-3
وذلك لكون الحركة التفاعلیة التي  قاربات،كیوني في هذا النوع من المیتوّسعت أور 

انطوت علیها النظریات اللسانیة تتعّلق بتحلیل الخطاب بمقدار ما ُتطّبق أساسا على 
 الخطابات المحادثاتیة (الحواریة).

ومختلف النماذج قد ُأعّدت  )Halliday( هالیدي لإّن اللسانیات الوظیفیة النظامیة 
م البنوي للمحادثات؛ ومن األمثلة على ذلك: النموذج التكاملي عتبار للتنظیالیوم إلعادة اال

 ،Sinclair(سنكلر، والنموذج الوظیفي لمدرسة بیرمینغهام )Edmondson(إدموندسون  ل
وآخرون)، وكذا النموذج الوظیفي التراتبي لمدرسة جنیف  Coulthardكولتار
 .)3(وآخرون)  Roulet(رولي

 (Approche philosophique)المقاربة الفلسفیة:  -2-4-1-4

ز أساسا على أفعال في هذه المقاربة إلى أّن تحلیل المحادثة یركّ  كیونيیأور أشارت 
لكن  و ""الفعل الكالميت تحلیل المحادثات مفهوم تبنّ « ، وفي هذا الصدد قالت:الكالم

 .)4(»بدرجات انتظام متفاوتة
 Francis)سیس جاك اد المقاربة الفلسفیة للمحادثة نجد : فرنروّ  من أهمّ 

JACQUES)  ّالذي منح للحوار قداسته وكذا شروط اإلمكانیة التواصلیة عموما. ولعل 
                                              
1-Gilles FERROL et Al, Op.cit, p70. 
2-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p63. 
3-Ibid, p66. 
4-Ibid, p67.  
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 (Grice)غرایس  ل كیوني تشیر إلى المبادئ األساسیة للمحادثة المشهورةیهذا ما جعل أور 
،  (Ducrot)دیكرو ل(Lois de discours) التي اجتمعت مع "قوانین الخطاب" 

 المحادثة" حكمو" ،(Searle)سیرل  ل (Conditions de réussite) و"شروط النجاح"
(Maximes conversationnelles) كوردو: ل(Cordon) والكوف ،(Lakoff).  هذا
التي  (ménagement des faces) ة األوجهلمراعاباإلضافة إلى بعض المبادئ األخرى 

 المحادثة.الیة لسیر أصبحت فیما بعد مجموعة من القواعد التي تسمح بإعادة الفعّ 
یر الحوار والتفاعالت ها على س، رّكزت كلّ مختلف النظریات السابقة الذكر إنّ 

 كیونيیأور صتها ، لكن رغم ذلك فهناك اختالف كبیر في بعض النقاط وقد لخّ االجتماعیة
 : )1(يفیما یل

ق على مختلف أشكال التدّخل في تباعد في األهداف: وهي وصفیة محضة وتطبّ  –1
 ألتو. لة في مدرسة بالوة العالجیة منها المتمثّ محیط االجتماعي وخاصّ ال
 درجة التنظیر الذي تطمح إلیه. ختالف فیما یخّص تباعد أو ا -2

ة أخرى بین نوعین اثنین من المقاربات، كیوني مرّ یوبناء على ذلك، فقد مّیزت أور 
 وهي كالتالي: 

 Approches formelles ) ( :(الصوریة)الشكلیةالمقاربات  

، وهذا یعني أّن )2(»وتتمثل في استخراج "نوع المحادثة"، وینظر إلیها في ذاتها« 
نة من األفعال أو التبادالت یكون مّتفق علیها نحو:" أصناف قواعد وضع متتالیة معیّ 

تحمل معنى وظیفي، كأن  النحو التقلیدي، وهذه الوحدات تكون ذات داللة أو على األقلّ 
یعتبرها األخصائیون  (sourire)سیرا معّینا، فعلى سبیل المثال: االبتسامة ُیسند إلیها تف

 .لكن بنسبة قلیلة تأویل نوعا ما و بل لهالغویة غیر 
العبارات « كیوني یعنيیبكثرة بما یحدث في التفاعل، وهذا حسب أور  *المقاربة التي تهتمّ 

 .)3(»عالقة بین األشخاصعة ذات المحتوى االجتماعي والثقافي، وكذا بناء الالمتنوّ 
 (Approche pragmatique) :التداولیةالمقاربة  -2-4-2 

                                              
1-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p67.  
2-Ibid, p68.  
3-Ibid, p68. 
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على حساب الصفة :"مقاربة  (la pragmatique)التداولیة مفهوم مستعمل كاسم 
فهي إذن حسب وجهة نظر تحلیل الخطاب  (Une approche pragmatique)تداولیة"
بواقع اللغة وواقع التاریخ على أساس  ذلك المنظور الذي یؤول إلى مسح العالقة «تعني 

ن من األحداث الخطابیة وآثار الظروف في تشكیلة اجتماعیة اللسانیات التي تتكوّ 
ة بل متغّیرة، ولعّل السبب في ذلك یرجع إلى غیر قارّ  هذا یعني أّن قیمتها ؛)1(»دةمحدّ 

أوسع فهي عبارة  على فرع من اللسانیات أو اّتجاه في دراسة الخطاب، وبشكل كونها تدلّ 
 ر معّین للغة.عن تصوّ 

فهي ترى أّن المقاربة التداولیة (D. SCHIFFRIN) دیبورا شیفرین لأّما بالنسبة 
) الذي 1979.ب.غرایس( ھ بدراسة الخطاب على نهج للتیار الخاّص  « ُتستعمل كتسمیة

 المحادثاتیةوالحكم  (Principe de coopération)استند على مبدأ التعاون

)maximes conversationnelles(«)2(  فمن هذا الجانب یمكن القول بأّن كّل نظریة
ة. هذا یعني یداولة واإلحالة تعتبر كتتضع في مركزها مفاهیم مثل مفاهیم المعرفة المشترك

  ر اإلحالي للمعنى یرتبط بهذه المقاربة.التصوّ  أنّ 
، وذلك باالعتماد التیبنون اإلحا « -حسب هذه المقاربة–مون فالفاعلون المتكلّ 

على السیاق وعلى االفتراض المسبق، أضف إلى ذلك االستلزامات المحادثاتیة التي 
في التأثیر على المخاَطب،  انمعیّ  اهذا ما یجعل للمخاِطب قصد . و)3(»یتقاسمها الشریكین

في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى نظریة  له من تحقیق هذا المقصد. و وبالتالي ال بدّ 
 .التي یمكن أن تدخل أیضا ضمن هذا االتجاه (Pertinence)لحصافة ا

من  االسیمیوطیقمن جهته ببحث حول  (George KLAUS)وسلُ لقد قام جورج ك
تقدیم التداولیة كطریقة إلزالة القصور الذي حّل بهذه « ، وتوّصل إلىمنظور ماركسي

الدراسات النفسیةالمقاربة التي هي أصال لسانیة محضة. وذلك باالستناد إلى 

                                              
1-Dominique MAINGUENEAU, nouvelles tendances en analyse du discours, 

Hachette, Paris, 1987, p21. 
2-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p455 
3-Ibid, p456. 
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لمجال الذي یدرس هذه العالقات "التداولیة" كتسمیة ل، ومن هنا ُأطلقت)1(»واالجتماعیة
 فسیة واالجتماعیة. الن

 شارل موریس إلى الفیلسوف األمریكي(Pragmatics) یرجع مصطلح "التداولیة"

)Charles MORRIS(  اطیقالسیمیو على فرع من فروع  داالّ  1938الذي استخدمه سنة 
(Semiotics)«)2 ( علم : وهي نشیر إلى أّن عدد هذه الفروع هو ثالثة؛ أنوهنا ینبغي

في  إالّ  ق بالتداولیة فلم تصبح مجاال مستقالّ التداولیة. وفیما یتعلّ  الداللة و ، علمالتراكیب
 (J.L.AUSTIN) أوستن«وهم: غة؛ام بتطویرها ثالثة من فالسفة اللات بعد أن قیالسبعین

 .)3( » (H.P. GRICE)رایس ج و (J.R.SEARLE)سیرل ج .، و 

في اللغة العربیة فیعود إلى األستاذ طه عبد  "التداولیة"ا بالنسبة لظهور مصطلح أمّ 
ة في كتابه " في أصول الحوار وتجدید علم الكالم " سنة ل مرّ الرحمن الذي استعمله ألوّ 

" على مصطلح "التداولیات 1970منذ  وقع اختیارنا« ر عن ذلك بقوله : ، وقد عبّ 1970
 ه، باعتبار داللته على معنیي" ألّنه یوفي المطلوب حقّ ابال للمصطلح الغربي "براغماتیقامق

    .)4( »"االستعمال" و"التفاعل" معا

أّن طه عبد الرحمن استعمل مصطلح "التداولیة" بصیغة  هو فالمالحظ في هذا القول
بخالف  (Pragmatics)ما ما ورد في الفكر الغربي الجمع (التداولیات)، وهذا یطابق تما

ثوا عن تداولیة واحدة. لكن رغم ذلك، فهناك من عدد كبیر من الباحثین العرب الذین تحدّ 
د دها العنصر الشكلي لممارسة سلطة المعرفة واالعتقاتفّطن إلى وجود عّدة تداولیات یوحّ 

 قاش والحوار. في إطار استراتیجیات توّجه الن

                                              
1-François LATRAVERSE, la pragmatique: histoire et critique, Pierre Mardaga, Belgique,  
p23. 
2- Violaine DE NUCHEZE et Jean Marc COLLETA, Op.cit, p145.  

تداولي في البحث اللغوي المعاصر؛ في اللغة و األدب، إعداد و تقدیم: محمد نحلة : االتجاه الأحمد محمود  3-
  .167ص، 2004، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، 1مصطفى أبو شوارب، ط 

 .28، ص2000، المركز الثقافي العربي، لبنان، 2م الكالم، ططه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجدید عل 4-
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دام ارتباط  ما «:دة نجد حفناوي بعلي الذي یقولتعدّ لقائلین بوجود تداولیات مومن ا
، فال غرابة إذن أن نصادف العدید لى حركة التواصل واستهداف المعنىالحقیقة قائما ع
  كالتالي:وهي  تداولیات،ة فصاحب هذا القول ذكر لنا عدّ  .)1(»من التداولیات

 تداولیة البالغیین الجدد. -
 .السیكوسوسیولوجیینتداولیة  -
 تداولیة اللسانیین.  -

  .)2(تداولیة المناطقة والفالسفة -

ثنا عن مصطلح "التداولیات" الذي ُوضع كمقابل عربي للمصطلح لقد سبق أن تحدّ 
هذا المصطلح ُوضعت  وفي هذا الصدد ینبغي أن نشیر إلى أنّ  (Pragmatics)األجنبي 

ة السبب في ذلك یعود إلى تعّدد التعریفات الخاصّ ، ولعّل غة العربیةفي الل ة تسمیاتله عدّ 
تعّددت تعریفات  «عّبر عن ذلك أحد الباحثین بقوله: ، وقدذاته بهذا المصطلح في حدّ 

رجم إلى تُ  د أثره في ترجمة المصطلح إلى اللغة العربیة، فقد، وكان لهذا التعدّ التداولیة
 .)3(»، والتداولیة الذرائعیة، والمقصدیة، والمقامیة
علم ": ب عند أحد الباحثین (pragmatics)رجم مصطلح وزیادة على ذلك فقد تُ 

 :ترح إعادة تسمیة التداولیة قائالفاق )Max BLACK (ا ماكس بالك أمّ ، )4("التخاطب
ل في هذا المصطلح فالمتأمّ  .)contextique(«)5( "السیاقیة" نطلق علیها أنیجب «

حاج الالذي اقترحه عبد الرحمن  )6("االستعمال"طلح مص إلىه یقترب كثیرا نّ یجد أ األخیر
 .صالح

                                              
 .50ص الجزائر، ،2006، 17ع مجلة اللغة واألدب، ، البراغماتیة؛ خطاب ما بعد الحداثة ..حفناوي بعلي: التداولیة 1-
 .50ص، البراغماتیة؛ خطاب ما بعد الحداثة ..حفناوي بعلي: التداولیة 2-
 .203التداولي في البحث اللغوي المعاصر، ص نحلة: االتجاهأحمد محمود  3-
لیبیا،  -، دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغازي1محمد محمد یونس علي: مقّدمة في علمي الداللة والتخاطب، ط 4-

 مقدمة بدون ترقیم. ص ، 2004
5-Françoise ARMENGAUD, la pragmatique, 1 ère édition, P.U.F, Paris, 1985, p10. 

 .9، صهر لوصیف: التداولیة اللسانیةلطاا 6-
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تسمیة  «فإنّ عند الغرب هو علم االستعمال،  ا كان المقصود بهذا المصطلحولمّ 
(Pragmatics)  ّلكن رغم ذلك )1(»ا ذكربعلم االستعمال قد تكون أفضل من غیرها مم .
ر عنه محمود نحلة ا ما عبّ ، وهذهو الشائع في اللغة العربیة "التداولیة" فیبقى مصطلح

ذ هو منظور فیه إلى یعة البحث فیها إالتداولیة أكثرها شیوعا، وأقربها إلى طب «بقوله 
على التفاعل الحّي بینهما في استعمال  م والمخاطب الذي یدلّ اللغة بین المتكلّ تداول" "

 . )2(»اللغة
فها كما یث عرّ ، ح1938أقدم تعریف للتداولیة یرجع إلى شارل موریس سنة  إنّ 

التي تعالج العالقة بین العالمات  االسیمیوطیقالتداولیة هي ذلك الجزء من «:یلي
 افهذا التعریف واسع جّدا یتجاوز مجال اللسانیات إلى السیمیوطیق .)3(»ومستعملیها

یعّرفها  )R.CARNAP(والمجال اإلنساني بصفة عاّمة. ولعّل هذا ما جعل ر.كارناب 
ة لإلجابة عن أسئلة تطرح نفسها على البحث العلمي، ولم تجب علیها محاول «على أّنها

ما دام األمر كذلك، فهي لم تسلم من المشكالت حالها حال  و .)4( »المناهج الكثیرة
 المناهج األخرى.

 François(ریكاناتي Anne Marie DILLER) (أما حسب آن ماري دیلر

RECANATI(،  ُفي الخطاب هي دراسة استعمال اللغة التداولیة  «:ف كالتاليعرّ فهي ت
فهم من هذا یُ . )5(»الخطابیة )نزعتها(مقدرتهاة باللغة التي تشهد بوالعالمات الخاصّ 

 .بالمعنى الداللة، فهي أیضا تهتمّ  التداولیة شأنها شأن علم التعریف أنّ 
ومن هؤالء نجد جون  ،، فهناك من ذهب إلى أبعد من ذلكوباإلضافة إلى ما سبق

هو دراسة التعامل اللغوي من حیث هو  مّ جزء من علم أع «ن الذي عّرفها على أّنها أوستی

                                              
 مقّدمة بدون ترقیم.ص مقّدمة في علمي الداللة والتخاطب،  محمد محمد یونس علي: 1-
 .203: االتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر، صأحمد نحلةمحمود  2-

3-Françoise ARMENGAUD, Op.cit, p5. 
 .23مقاربة لغویة تداولیة، ص الخطاب؛ظافر الشهري: استراتیجیات عبد الهادي بن  4-

5-Françoise ARMENGAUD, Op.cit, p5.                
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، وبهذا المفهوم ینتقل باللغة من مستواها اللغوي إلى مستوى االجتماعيجزء من التعامل 
 .)1(»رهو المستوى االجتماعي في نطاق التأثیر والتأثّ  آخر

غة في االستعمال أو في للدراسة افالتداولیة حسب صاحب هذا القول تعني 
المعنى لیس  ، ألنّ يدة في المحیط االجتماعوهي مجسّ  ، فهي ال تدرس اللغة إالّ التواصل

م ى ذلك إلى تناوب وتبادل األدوار بین المتكلّ ما یتعدّ ال في الكلمات فقط وٕانّ شیئا متأصّ 
 د .والسامع في سیاق محدّ 

تحت  معظمها تصبّ  أنّ  داولیة إالّ فت بها الترّ ع التعریفات التي عُ د وتنوّ رغم تعدّ 
التعریف  ل في دراسة اللغة كما ُتستعمل في الواقع. من هنا فإنّ هو یتمثّ و  واحد،قالب 

 Françis(د في تعریف فرانسیس جاك ه یتجسّ بالتداولیة لعلّ  الدقیق والوجیز الخاّص 

JACQUES(  ّواصلیة ، تكظاهرة خطابیةالتداولیة تحیط باللغة  «:ها بقولهفالذي عر
 .)2(»واجتماعیة في الوقت نفسه

التي ده الملفوظات جسّ ا بالنسبة لموضوع التداولیة فهو یتمّثل في الخطاب الذي تُ أمّ  
إّن « بقوله: )Jacques MOSCHLER(ینتجها األفراد، وهذا ما صّرح به جاك موشلر 

 .  )3(»اذج التداولیة المفّضل هو الخطابأحد مجاالت تطبیق نم
 تداولیة عن غیرها من اّتجاهات البحث اللغوي بما یلي: تتمّیز ال

تقوم التداولیة على دراسة االستعمال اللغوي، و موضوع البحث فیها هو توظیف  -1
بة من السلوك الذي یوّلد المعنى اللغوي في االستعمال الفعلي من حیث هو صیغة مركّ 

 المعنى.
 وضوعات مترابطة.لیس للتداولیة وحدات تحلیل خاّصة بها و ال م -2
 وظیفیة معرفیة و اجتماعیة. نظر تدرس التداولیة اللغة من وجهة -3
 .)4(تعّد التداولیة نقطة التقاء بین مجاالت العلوم ذات الصلة باللغة -4

                                              
 .11، صة اللغویة في النظریة التداولیةعبد الحلیم بن عیسى : المرجعی 1-

2-Françoise ARMENGAUD, Op.cit,  p5. 
3-Jacques MOSCHLER et Anne REBOUL, dictionnaire encyclopédique de pragmatique, 
éditions du Seuil, Octobre, 1994, p47.  

 .172-171: االتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر، ص أحمد نحلةینظر: محمود  4-
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ال سیما  لتداولیة واسع جّدا، وو فیما یتعّلق بالمیزة الرابعة فإّن مجال البحث في ا
و  : علم الداللة، علم اللغة االجتماعي، علم اللغة النفسيته الوثیقة بعّدة علوم؛ نحولصل

و هنا ینبغي أن نشیر إلى العالقات التي تربط هذه العلوم بالتداولیة؛  )1(تحلیل الخطاب.
 و هي كالتالي: 

على خالف في في دراسة المعنى  بالتداولیة )Semantics(یشترك علم الداللة  -1
  العنایة ببعض مستویاته.  

والتداولیة في  )Psycholinguistics(هر العالقة الرابطة بین علم اللغة النفسي تظ -2
كاالنتباه  أدائهمة تلك التي لها أثر كبیر في خاصّ  االهتمام بقدرات المشاركین و

 .  الخوالذاكرة...

والتداولیة في توضیح  )Sociolinguistics(تكمن العالقة بین علم اللغة االجتماعي  -3
من: الموضوع  ین كلّ في الحدیث من جهة، وب أثر العالقات االجتماعیة بین المشاركین

غیر الذي یدور حوله الكالم، مرتبة كّل من المتكّلم و السامع و جنسه و كذا أثر السیاق 
 ل في اختیار السمات اللغویة و تنّوعاتها.اللغوي الذي یتمثّ 

لیل الحوار هو بمثابة النقطة األساسیة التي یشترك فیها كّل من إّن االهتمام بتح -4
تحلیل الخطاب و التداولیة، و زیادة على ذلك فهما یتقاسمان عددا كبیرا من المفاهیم 

 المبادئ الحواریة...إلخ. و معلومات في جمل أو نصوصكالطریقة التي توّزع بها ال
م الثالثة األخیرة بالتداولیة واضحة إلى العالقة التي تربط العلو یّتضح مّما سبق أّن 

 بخالف صلة التداولیة بعلم الداللة التي یكتنفها الغموض و االلتباس؛ و هذا ماحّد كبیر، 
بین علم الداللة و التداولیة لیست  الحدود الفاصلة «عّبر عنه أیضا أحد الباحثین بقوله: 

البعض أّن التداولیة لیست بعلم و لعّل السبب في ذلك یرجع إلى اعتقاد  .)2( » واضحة
 مستقّل بل البّد أن تبقى من صمیم علم الداللة.

                                              
 .169-168ص  ،االتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر ،أحمد نحلةمحمود  1-
ملتقى علم  نشأ الفلسفي و المآل اللساني، مجّلة اللغة واألدب،قویدر شنان: التداولیة في الفكر األنجلوسكسوني؛ الم 2-

 .23، ص2006، ، الجزائر17النص، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الجزائر، ع
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إّن تداخل التداولیة بعّدة علوم من شأنه أن یساعد في ظهور عّدة فروع للتداولیة 
 :)1(متمّیزة فیما بینها، و من أهّمها

 )Sociopragmatics( :التداولیة االجتماعیة •
  دراسة االستعمال اللغوي المستمد من السیاق االجتماعي.تهتم التداولیة االجتماعیة ب

 )Applied Pragmatics(:التداولیة التطبیقیة •
ة ُتعنى التداولیة التطبیقیة بمشاكل التواصل التي تحدث في مواقف مختلفة وخاصّ 

 إذا كانت نتائج االتصال خطیرة نحو االستشارات الطبیة أو جلسات المحاكمة.
 )General Pragmatics(:ةمّ العاالتداولیة  •

ة الستعمال اللغة استعماال ى بالتداولیة العاّمة یهتّم بدراسة األسس العامّ إّن ما یسمّ 
 اتصالیا . 

 )Linguistic Pragmatics(: التداولیة اللسانیة •
 «حدهم ُتعنىأنواع التداولیة، فهي حسب ألقد توّسع الباحثون كثیرا في هذا النوع من 

حقیقي للفاعلین في وضعیة كذا التوظیف ال قات بین العبارات في اللغة وبدراسة العال
اللسانیة تنطلق من التركیب اللغوي إلى  ُیفهم من هذا الكالم أّن التداولیة؛  )2(»تواصلیة 

السیاق االجتماعي على عكس التداولیة االجتماعیة التي تنطلق من السیاق االجتماعي 
 للوصول إلى التركیب اللغوي.

االفتراض «ة فيالتداولیین یتمّثل خاصّ  سانیینمجال انتقاء اللّ إّن 
هنا ینبغي أن نشیر و  .)3(»األفعال اللغویة والتفاعل التواصلي و )Présupposé(المسبق

ذلك  للتداولیة اللسانیة في فرنسا، و من األوائل الذین أّسسوا )Ducrot(إلى أّن دیكرو 

                                              
 .172نحلة : االتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر، ص أحمد محمود 1-

2-Catherine FUCHS et Pierre le GOFFIC, les linguistiques contemporaines: Repères 
théoriques, Hachette, 1992, p129.  
3-Ibid, p129. 
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وٕالیه یرجع   )Dire et ne pas dire( )1("ّال تقولأن تقول وأ": بفي كتابه المعنون 
 .)2( "االفتراض المسبق"الفضل في إشاعة مصطلح 

 التداولیة قد عرفت ثالث مراحل في تطّورها:  فإنّ Hansson) (هانسون لأّما بالنسبة 
: ُتعنى بدراسة الرموز اإلشاریة و التعابیر التي یتباین التداولیة من الدرجة األولى -1

 Bar( هیاللها بحسب المرجعیة أي سیاق استعمالها، و هذا ما عّبر عنه بار معنا
HlLLEL( :التداولیة فرع من علم الداللة و التي موضوعها دراسة الرموز  «بقوله
 .)3(»اإلشاریة

: تهتّم بدراسة العالقات بین المعنى الحرفي للجمل و التداولیة من الدرجة الثانیة -2
بتعبیر آخر فهي تدرس األسلوب الذي یرتبط فیه القول بقضیة معناها في السیاق، و 

و في هذا الصدد البّد من اإلشارة إلى أّنها توّسعت فیما  مطروحة، و كذا قوانین الخطاب.
عوالم االعتقادات و المعارف أو العوالم الممكنة، دراسة االقتضاء و  «بعد لتشمل 
 ل الظواهر الضمنیة للغة.. و على العموم فهي تشمل مجم)4(»االستلزامات

بین الجملة  (B. STROWSON)ستراوسنیتعّلق باالقتضاءات فقد مّیز ب. و فیما 
 ااهتّم به فقد )Implicatures( زاماتستللالأّما بالنسبة  أعماله، و القضّیة في

 .(Principe de cooperation) غرایس، و صاغ منها بعد ذلك مبدأ التعاون.ب.ھ
أفعاال  «أفعال الكالم التي تعتبر  ل في دراسةو تتمثّ : لدرجة الثالثةالتداولیة من ا -3

. و هذا ما أشار إلیه ج.ل.أوستین في المبدأ )5(»نةمعیّ  منجزة بمجّرد النطق بملفوظات
الذي سّماه: "القول یعني الفعل"، و فیه مّیز بین فعل القول، الفعل اإلنشائي و الفعل 

عد ذلك . سیرل فاقترح بدوره تصنیف أفعال الكالم، و أّسس بج. ر التأثیري. أّما بالنسبة ل
 La logique) ""المنطق اإلنشائي: ب ما یسّمى(Vanderveken) مع د. فاندرفیكن

illocutoire). 
                                              

ترجمة هذا العنوان كانت لصابر الحباشة. ( ینظر: فیلیب بالنشیه: التداولیة من أوستن إلى غوفمان، تر: صابر  1-
  ).169الحباشة، ص

2-Catherine FUCHS et Pierre le GOFFIC, Op.cit, p129.   
3-Violaine DE NUCHEZE et Jean Marc COLLETA, Op.cit, p147.  
4-Ibid, p147. 
5-Ibid, p147. 
  



 

 155 

 تیارات التداولیة:  -2-4-2-1
وتعّرف بأّنها طریقة  زیادة عن كونها مذهبا. لیة تعني مجموع العلوم اإلنسانیةالتداو 
آخر منهج نقدي في  «طة بالتواصل الكالمي ال بل التواصل. وهي عند البعضما لإلحا

. أّما بالنسبة للتفكیر حول )1(» تحلیل الخطاب ما بعد الحداثة، تمّخض عن اللسانیات
 خصوصا فیما یلي: ل؛ تتمثّ تیاراتة عدّ تجد نفسها في ملتقى  ياللغة، فه

 Les problématiques de l’énonciationالتلّفظ: اتإشكالی •
إّن البحوث حول التلّفظ اللغوي كانت تدمج ضمن نوع التداولیة، وذلك لكونها تضع 

كالم حول العالم یعكس  أّن كلّ  «ل انعكاسیة نشاط اللغة، والحقیقة طها األوّ مخطّ في 
 .)2(»تلّفظه الخاّص الذي یترك فیه آثاره 

ل یعني عدم األوّ  بیة؛ فغیاالتلّفظ یشّكل أساس التداولالكالم أّن نستخلص من هذا 
ما دام األمر كذلك فنظریة التلّفظ تشترك مع التداولیة في عالقة الملفوظ  تحقیق الثاني، و

ر الذي یجعل من اللغة ضافة إلى ذلك فهما یتظافران للطعن في التصوّ باإل بالسیاق. و
و تعدیل حامال بسیطا لنقل المعلومات بدال من النظر إلیها كوسیلة تسمح ببناء أ«

 .)3(»العالقات بین المتخاطبین وملفوظاتهم والمرجع 
م بسیاق الكالم في تثبیت عالقة المتكلّ  «أّما بالنسبة لهدف نظریة التلّفظ فیتمّثل في 

هنا تجدر اإلشارة إلى أّن هذه العناصر قد تكون  و .)4(»مجموعة من العناصر المتداخلة 
 ...الخ.ة، دینیةریخی، تاة، ثقافیةمن طبیعة اجتماعیة، نفسی

شارل  «تطّور هذا التیار إذن في أوروبا على ید مجموعة من اللسانیین من أمثال
 .)5(» رومان جاكبسون، إمیل بنفنست، وأنطوان كیلیولي بالي،

 Théorie des actes de langageنظریة أفعال الكالم: •

نشأت في أحضان  ، فقديیرجع أصل نظریة أفعال الكالم إلى التیار األنجلوسكسون
الفالسفة والمناطقة واألنثربولوجیین، وتُنسب إلى الفیلسوف اإلنجلیزي جون النغشاو 
                                              

 .69خطاب ما بعد الحداثة، ص ؛البراغماتیة..حفناوي بعلي : التداولیة 1-
2-Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p45. 
3-Ibid, p14. 

 .11طاب، صذهبیة حمو الحاج: لسانیات التلّفظ وتداولیة الخ 4-
5-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p456.  
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كیف  «محاضراته في كتاب سّماه : الذي جمع )John Langshaw AUSTIN(أوستین 
ففي هذا الكتاب  .)How to do things with words( )2( )1(»تفعل األشیاء بالكلمات 

م خصوصیة إنجاز ما یقال بمجّرد النطق وجود ملفوظات إنشائیة تقدّ  «أشار أوستین إلى
التي یمكن  »ُأقسم أّن  «من األمثلة التي قّدمها أوستین في هذا الصدد عبارة  و .)3(»به

هذا ما جعله یعتبر  و »ج بفاطمة أقسم زید أن یتزوّ  «أن تقابل بملفوظ غیر إنجازي مثل:
هي في الحقیقة  و ؛)Force illocutoire(ة اإلنشائیةوّ یسّمى بالق الملفوظات لها ما كلّ 

 .)4(تتكّون من أفعال الكالم نحو (أثبت، أمر ،اقترح...)
لیس مجّرد توصیل محتوى ما بل  هإّن تصّور أوستین للكالم حسب نظریته هذ

إنجاز فعل كالم ما  «:هذا ما عّبر عنه بقوله و إظهار أّن لنا الحق أن نتكّلم كما نفعله.
. )5(»جعل تلّفظه شرعیا في السیاقفس المكانة الالزمة للمرسل إلیه و ني أن نمنح للنیع

فالوعد على سبیل المثال لیس من الضروري أن نتحّقق فیه من كّل الشروط التي تجعل 
 فعل الوعد وحده یكفي لتحقیق هذه الشروط. نمنه حقیقة مجتمعة، ولك

 وهي: أقسام؛لقد قّسم أوستین أفعال الكالم إلى ثالثة 
 Acte locutoire فعل القول: -أ

ذات  إطالق األلفاظ في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم و «ُیقصد بفعل القول
أّما  بعبارة أخرى فهو یعني النطق بالجملة المفیدة التي تتفق مع قواعد اللغة. . و)6(»داللة

ركیب نحوي یتأّلف من أصوات لغویة تنتظم في ت «نحلة فهو أحمد أّما حسب محمود 
ُیفهم من  .)7(»له مرجع یحیل إلیه هو المعنى األصلي و صحیح ینتج عنه معنى محّدد و

من هذا التعریف أّن فعل القول یتمّثل في سلسلة من األصوات المؤّلفة وفق القواعد 
 أضف إلى ذلك توظیفها حسب حاالت محّددة. ة بلغة معّینة،النحویة الخاصّ 

                                              
 .34د.محمد محمد یونس علي: مقّدمة في علمي الداللة والتخاطب، ص 1-

2-Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit,  p45. 
3- Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p45. 
4-Ibid, p45. 
5-Ibid, p45. 

، جوان 2، مجّلد2األفعال الكالمیة، المجّلة الجامعیة، المركز الجامعي باألغواط، ع یةعود صحراوي: نظر مس 6-
 . 43، ص2000

 .197أحمد نحلة: االتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود  7-
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 Acte illocutoire الفعل المتضّمن في القول: -ب

إّنه «الفعل المتضّمن في القول هو عبارة عن فعل إنجازي، وقد عّرفه أوستین بقوله: 
السؤال، اإلجابة عن السؤال، إصدار  ذلك:من األمثلة على  و .)1(»عمل ُینجز بقول ما

ل ل المتمّثل في "فعل القول" والفع..الخ. فالمقارنة بین الفعل األوّ تحذیرات.تأكیدات أو 
ل محتواة في الفعل :"الفعل المتضّمن في القول" ینتج عنها أّن الفعل األوّ  بالثاني المسّمى 

الثاني؛ هذا یعني أّن " الفعل المتضّمن في القول " هو عبارة عن "فعل القول" یضاف إلیه 
ة لها قوّ  « ؛ فُیقال مثال عن الجملة (إّنها سُتمطر))la force(شيء زائد یتمّثل في "القوة" 

 .)2(»هكذا، بحسب المقامات ة التحذیر في موضع آخر و اإلخبار في موضع ، وقوّ 
  )Acte perlocutoire(: فعل ناتج عن القول -ج

هو  و )3(:"بالفعل التأثیري"  بنحلة أحمد یسّمى "الفعل الناتج عن القول" عند محمود 
التأثیر  «د به ُیقص هو عند محمد محمد یونس علي : "الفعل المترّتب عن النطق"، و

كطاعة األمر، أو االقتناع  بالنصیحة، أو تصدیق  ذي یكون للحدث اللغوي في المتلقي؛ال
، هذا یعني أّن هذا النوع من أفعال الكالم یتسّبب في خلق آثار في )4(»م أو تكذیبهالمتكلّ 

 األفكار.  المشاعر و
أوستین في بحثه  یهمّ  إّال أّن ما ) أصناف،03رغم تصنیف أفعال الكالم إلى ثالثة (

 هذا هو الصنف الثاني المتمّثل في "الفعل اإلنجازي" .
هي تتمّثل فیما  كیوني مجموعة من االنتقادات لنظریة أفعال الكالم، ویقّدمت ك. أور 

 :)5(یلي
ال تهتّم إّال بأفعال الكالم المجّسدة شفهیا و بالتالي فهي ال تجد  إّن نظریة أفعال الكالم -

  في إطار نظریة عاّمة للفعل.تعزیزا إالّ 

                                              
 .43األفعال الكالمیة، ص  یة: نظر مسعود صحراوي 1-

  .43ص  كالمیةاألفعال ال یة: نظر مسعود صحراوي 2-
 .197، صالمرجع السابقأحمد نحلة: محمود  3-
 .35محمد محمد یونس علي: مقّدمة في علمي الداللة والتخاطب، ص 4-

5-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p11.        
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حین جردها ُیجّسد انطالقا من الحدود التي  يعالمیة، ف ُیفترض أن تكون أفعال الكالم -
منطلقها  إلى ذلك فإّن كثیرا من أفعال الكالم لم یكن باإلضافة في لغة معّینة. و تعینها

 الحقیقة.   الواقع؛ هذا یعني أّنها مصطنعة وبالتالي لم تكن تمّثل له الحقیقي
هذا ما لم یدرجه  خارج الحالة التخاطبیة، و خارج السیاق و تینظر إلى الملفوظا -

لعّل هذا ما أحدث فوضى  أوستین في تداولیة الخطاب، فقد كانت غائبة في تصّوره و
تطّورت بمعزل عن النظریة  «كیوني یولیة. فأفعال الكالم كما ترى أور فكریة في مجال التدا

منه استبدال النظرة القدیمة بنظرة جدیدة تتمّثل في النظرة  لتفاعل الكالمي، وسة لالمؤسّ 
 .)1(»التفاعلیة ألفعال الكالم 

فقد حاول هو أیضا أن یعید تشكیل  )John SEARLE(ل جون سیر  لأّما بالنسبة 
وحدة ذات وجهین  «أوستین، فجعل من فعل الكالم  لها أّسسنظریة أفعال الكالم التي 

هنا ینبغي أن نشیر إلى أّن هذه  ، و)2(»ة قضویةأن تكون محتوى قضوي أو قوّ تحتمل 
 «المقصود بالمحتوى القضوي هو ة اإلنجازیة. واألخیرة قد تظهر أو ال تظهر بعالمة القوّ 

یتحّقق شرطه في فعل الوعد مثال إذا كان داّال على  ، و)3(»المعنى األصلي للقضیة 
 م نفسه.تكلّ حدث في المستقبل یلزم به الم

  L’impliciteالضمنیات: •
یكون  «مني الذيمن التداولیة اهتماما كبیرا للض لقد أولت األعمال المستلهمة

بالخصوص ما یظهر على شكل االقتضاءات  مكان في الخطاب، و حاضرا في كلّ 
)Présupposés(  والمضمرات)Sous-entendus( «)4(المثال الذي قّدمه لنا  . و

أن نتعّرف على  ن" نرفض انحطاط بلدنا" یمك :يذا الصدد هو الملفوظ التالمانغونو في ه
یخضع لمناقشة  سجلین متمّیزین : أحدهما یتمّثل في شيء ما تّم إثباته صراحة و

احتمالیة هي الرفض، أّما الثاني فیتمّثل في المحتوى الذي ال یكاد ُیرى بل ُیقّدم من تلقاء 

                                              
1- Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p11. 
2-Anne- Marie PAVEAU et Georges Elia SARFATI, les grandes théories de la linguistique: 
de la grammaire comparée à la pragmatique, France, Armand colin, 2003, p213. 

 .199أحمد نحلة: االتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود  3-
4-Dominique Maingueneau, 1996, Op.cit,  p46. 
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ل من المحتوى فالنوع األوّ  البلد في انحطاط"؛هو: " وغیر مطروح للنقاش نفسه ویكون 
 .)1(ى بالمعنى الجلّي(الظاهر)، أّما النوع الثاني فهو افتراض مسبقیسمّ 

ذلك  فیمكن أیضا قولها صراحة؛ و )Sous-entendus(أّما بالنسبة للمضمرات
بذلك البّد لكي یقوم  و العنایة للمرسل إلیه الستخراج قضیة ضمنیة من السیاق. بترك كلّ 

له أن یشّغل بعض قواعد اللعبة المحادثاتیة التي ُیقال لها أیضا "حكم المحادثة" 
)Maximes conversationnelles(  قوانین الخطاب"أو" )Lois du discours( و 

فهو یرى أّن  لقد حان الوقت"، :"والمثال الذي أورده مانغونو في مثل هذه الظروف ه
 .)2(الم على أّنه وقت الذهابالمتكّلم یلّمح بهذا الك

  L’argumentation linguistiqueالحجاج اللغوي: •
ر بمثابة المجال المفّضل للتصوّ  ىإّن البحوث حول الحجاج تعتبر هي األخر 

فإلیها یرجع الفضل في تجدید البالغة الكالسیكیة، والسّیما تلك األعمال التي  . التداولي
بحث في  «:تحت عنوان 1958سنة  )Chaim Perelmanقام بها شایم بیریلمان(

التقنیات الخطابیة التي  «؛ فهذه األعمال تتناول بالدراسة)3(»البالغة الجدیدة الحجاج:
إلى القضیة التي تقّدمها  )ناآلخری األذهان( أفكارزیادة انخراط  تسمح باستفزاز و

الحجاج،  لبالغة و. فالمالحظ هنا أّن صاحب هذا الكتاب لم یمّیز بین ا)4(»لتصدیقها
 منهما عنده یدّل على الوسائل الكالمیة التي تجعل شخص ما یأخذ برأي ما. فكلّ 

الحجاج لم یكن واضحا عند بیریلمان، وٕاّنما اّتضح أكثر  فالتمییز إذن بین البالغة و
أّن البالغة تعني التفاوض في  «الذي یرى )Michel MEYER(في أعمال میشال مییر 

ینطلق الحجاج من  «:في موضع آخر یقول . و)5(»حول مسألة ما دألفرااالختالف بین ا
في الحجاج یكون ظاهرا  السؤال المطروح للحلّ  أنّ هذا یعني  .)6(»السؤال إلى الجواب 

 بین المتعارضین اللذین یتناقشان، بینما في البالغة فهو یعمل على إقصاء السؤال و
 جذب لالنتباه.          یعطي منذ الوهلة األولى حّال للخطاب الم

                                              
1- Ibid, p46.  
2- Dominique Maingueneau, 1996, Op.cit, p46. 
3-Dominique MAINGUENEAU,  2005, Op.cit, p13.   
4-Dominique Maingueneau, 1996, Op.cit, p46. 
5-Jean Michel Adam, 2006, Op.cit,  p2. 
6-Ibid, p2. 
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ل في ستیفان إدلسون بالداللة ویتمثّ  تیار آخر یهتمّ  في السنة نفسها، ظهر و
: " استعماالت  ب ىالذي أّلف ما یسمّ  )Stephen Edelson TOULMAN(تولمان
ف إلى دراسة الممارسات الحجاجیة یرمي هذا المؤلّ  .) The uses of Argument(" الحجاج

آخذ ین بعین االعتبار تعّدد المجاالت العلمیة التي یستعمل  عادي للغة،في االستعمال ال
ق األمر بتحلیل التقنیة التي یقوم بها الفاعل المتكّلم لتبریر . فهنا یتعلّ )1(»فیها الحجاج 

 .الذي یضعها في موضع الشكّ  بإثباتاته أمام المخاط
 Jean(أنسكومبرجون كلود  )Oswald DUCROT(أّما بالنسبة ألوزوالد دیكرو 

Claude ANSCOMBRE(  الحجاج في اللغة"  :في كتابهما")L’argumentation 

dans la langue(  ا سبق بل لسانیا محضا.، فهو جّد مختلف عمّ 1983المنشور سنة 
لهذا السبب  أخرى للمخاطب، و ون ملفوظات معّینة لتقّبل ملفوظاتفالمتخاطبون ینتج

  دة. ه الخطاب في زاویة محدّ وجّ یُ 
والمثال الذي قّدمه لنا مانغونو في هذا الصدد یتمّثل في القول :"لم یقرأ زید كّل كتب 

سلبیة والتي  ةجه مباشرة إلى استنتاج نتیج، فالمخاطب في هذه الحالة یتّ )2(أفالطون"
ل في أّن(زید غیر متمّكن...) . أّما عند القول:" قرأ زید كثیرا من كتب أفالطون"، تتمثّ 

هذا بمعزل عن العدد الحقیقي للكتب  ّتجه المخاطب في اّتجاه معاكس لما سبق، وفهنا ی
 التي قرأها زید.

(لم) و(كثیرا) هما اللذان  نستخلص من المثالین السابقین أّن العنصرین اللغویین:
 على ذلك فهناك مجموعة كبیرة من الروابطقیاسا  و الحجاجي. یقّرران التوجیه

)Connecteurs( لكن  :ا في الحجاج؛ نحوتلعب دورا هامّ  ىي األخر التي ه)Mais( ،
 .)Eh bien(حسنا

 
 
 
 

                                              
1-Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit,  p46. 

 Paul n’a pas lu tous) هو: (Aborder la linguistique(ده مانغونو في األصل في كتابه المثال الذي أور  2-

les livres de Platon) لكّننا تكییفا مع اللغة العربیة غّیرنا (Paul.باسم آخر مشهور یتمّثل في زید ( 
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 :همدارس -2-5
لقد حصر الباحثون و الدارسون مدارس تحلیل الخطاب في مدرستین اثنتین، و 

تفّرعت عن هاتین المدرستین  «هما: المدرسة الفرنسیة و المدرسة األنجلوسكسونیة، و
 .)1(»تباین أحیانا، و تختلف و تتناقض أحیانا أخرىتوّجهات كثیرة، تلتقي و ت

 المدرسة الفرنسیة:-2-5-1
على أیدي في منتصف الستینیات ظهرت المدرسة الفرنسیة لتحلیل الخطاب 

جمعت بین اللسانیات البنویة ونظریة  «خین وفق منهجیةمجموعة من اللسانیین والمؤرّ 
من  سوف الفرنسي ألتوسیر لكارل ماركس، والمستوحاة من إعادة قراءة الفیل ولوجیاییداإل

لعّل ما ساعد على ظهور هذه المدرسة هو ظهور  . و)2(»أعمال الناقد النفساني الكان 
  "Analyse du discours" : بالذي ُعنون  "Langagesة "العدد الثالث عشر من مجلّ 

 Discourse  " : ب المعنون مقال الذي أّلفه هاریس ووهو عبارة عن ترجمة لل ؛ 

analysis"   كذا كتاب " التحلیل اآللي للخطاب"  ، و1969وذلك سنة)Analyse 

automatique du discours(  لمیشال بیشو)Michel pecheux( )3(هنا ینبغي  . و
تعّد محاولته هذه األولى من  لي هذه المدرسة، ومن أبرز ممثّ أن نشیر إلى أّن بیشو 

راحات الماركسیة حول االقت لیل الخطاب باللسانیات وربطه لتح «ة عند خاصّ  نوعها؛ و
 .)4(»ولوجیاییداإل

 ریجین روباننجد  أیضا ضمن تحلیل الخطاب في فرنسا؛ من الوجوه البارزة و
)Regine ROBIN( هذا ما ساعدها  أدبیة، و على مدونات تاریخیة و التي اعتمدت

خیر مثال على ذلك  كیبك" وإلى كندا "تحلیل الخطاب  ة تخّص یصال مراجع مهمّ على إ
 .)5(هو تلك المداخلة التي قامت بها في ملتقى تحلیل الخطاب

                                              
 .79عمر بلخیر: الخطاب و بعض مناهج تحلیله، ص  1-
 .  72ص  نفسھ: -2

3-Anne- Marie PAVEAU, Op.cit,  p3. 
4-Jean Marie MARANDIN, Op.cit, p34. 
5-Anne Marie PAVEAU, Op.cit, p2.  
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 نستخلص مّما سبق أّن المدرسة الفرنسیة لتحلیل الخطاب في فترة الستینیات و
 التحلیل النفسي. السبعینیات تضع النصوص في إشكالیة مستوحاة من الماركسیة و

لیل الخطاب ینصّب على دراسة التشكیالت إّن اهتمام المدرسة الفرنسیة لتح 
هو غامض عن قصد  و «مركزي بالنسبة لها،  الخطابیة، فهذه األخیرة عبارة عن مفهوم

 في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أنّ  و .)1(»ه رمزي لتصّور موضوع الدراسة لكنّ  و
هي  و،  "يعلم الداللة الخطاب :" بتسمیة "التشكیالت الخطابیة" میشال بیشو یفّضل 

عبارة عن سمة من سمات التمییز بین مختلف التیارات؛ فعلى سبیل المثال نجد مصطلح 
عن األعمال  )Saint Cloud( كلودبوضوح في سانت عّبر ی " علم المفردات السیاسي "

هذا یعني أّن هذا اإلدراك الراهن أحدث صدى  ؛)Tournier(نجزت حول تورنیيالتي أُ 
 معاصرة لتكّون تحلیل الخطاب على الطریقة الفرنسیة. و  إلدراكات أكثر مباشرة

صف حسب ، فإّن استعمال هذا المصطلح یتّ فیما یتعّلق بالتشكیلة الخطابیة و
یجري الحدیث عن  فبالنسبة لفترة تاریخیة معّینة، «مانغونو بالمرونة، حیث یقول:

طابات الصادرة عن بالنسبة لمجموع الخ تشكیالت خطابیة بالنسبة للخطاب الشیوعي، و
 .)2(»بالنسبة لخطاب أرباب العمل والفالحین  إدارة ما ... و

قد حاول من خاللها الباحثون  ، و1967جریت عّدة ملتقیات منذ سنة فقد أُ  هكذا و
"تحلیل ستمولوجیة لما كان یجري تحت شعاراألسس االب حصر الحدود، المناهج، و

كذا  ئل في استعمال وسائل اإلعالم اآللي، ونظرا لرغبة المحّللین األوا ". والخطاب
 :)3(جاهین اثنینالخطابات؛ فكّل هذا أّدى إلى بروز اتّ  یدیولوجیاإ سبرعزمهم على 

          .      )Maurice Tournier(تورنیيیمّثله موریس ل أكثر تجریبي  و االّتجاه األوّ  -1
 .) Michel Pecheux( بیشویمّثله میشال  و  االّتجاه اآلخر أكثر نظري و -2

هو  ، و)Saint cloud(آخر في سانت كلود ىّظم ملتق، فقد نُ 1969أّما في سنة 
قد  المفرداتیة للخطاب. و ومناهج المعالجة اآللیة  و  حول علم المفردات السیاسي

ریجین روبان،  و )Antoine PROUSTE(المؤّرخ أنطوان بروست  «هذا الملتقى حضر 

                                              
1- Anne Marie PAVEAU, Op.cit, p1.  

 .57ص ،تر: د.محمد یحیاتن دومینیك مونقانو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، -2
3-Anne- Marie PAVEAU, Op.cit, p2. 
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ا سبق ُیفهم ممّ . )1( » الذي عرض المنهج الهاریسي (منهج هاریس)إلى جانب جون دیبوا 
 ایة لجمع مقاربات مختلفة.عمل كغأّن تحلیل الخطاب استُ 

 )Torento(، فقد شهدت ظهور ملتقى آخر في طورنطو 1974لسنة أّما بالنسبة 
. ھو  )B.LEON(كان ذلك من طرف ب.لیون ، و)2(تحلیل الخطاب"تحت عنوان "

 كما حضرته أیضا ریجین روبان. ) H. MITTERAND( میتیران
لتحلیل الخطاب، إّال  ةاألعمال السابقة الذكر التي عرفتها المدرسة الفرنسی رغم كلّ 

ة في البلدان لم تظل حبیسة اإلطار الفرنسي، وذلك النتشارها في الخارج، وخاصّ  «أّنها
فیما یتعّلق بطبیعة هذه البحوث  و .)3(»الناطقة بالفرنسیة والبلدان ذات اللغات الرومانیة 

المؤّرخین  كان ذلك على أیدي اللسانیین و فهي تتمّثل في دراسة الخطاب السیاسي، و
یر دیولوجیا؛ هذا یعني أّن األمر یتعّلق بالتفكینیات البنویة بنظریة اإلالذین قاموا بربط اللسا
لخطاب إلى تحلیل اللغة التي مفادها تقلیص ا اللغوي و دیولوجي ویفي العالقة بین اإل
 دیولوجیا.یخطابي في اإلوٕاذا به كّل ما هو 

وهكذا تشهد أوائل الثمانینیات بدایة تالشي هذا االتجاه، حیث أخذ یختفي شیئا 
فشیئا؛ لكن هذا ال یعني أّن الحدیث عن المدرسة الفرنسیة لتحلیل الخطاب یتوّقف عند 

في تحلیل الخطاب فرغم أّنها ال تنتمي إلى ذلك لوجود مجموعة من األعمال  هذا الحّد، و
فیما  )4(مانغونو هاقد حصر  ، والمدرسة نفسها إّال أّنها تشترك معها في بعض الممّیزات

  : یلي
 إّنها تفّضل دراسة مدّونات مكتوبة وتشكیالت خطابیة تنطوي على داللة تاریخیة. -
 .إّنها تعمل على النظر في انخراط الذات الناطقة في خطابها -

 إّنها تعتمد على نظریات التلّفظ اللسانیة. -

              " ما بین الخطاب".   لا إّنها تعطي دورا هامّ  -

  المدرسة األنجلوسكسونیة: -2-5-2

                                              
1- Anne- Marie PAVEAU, Op.cit, p2. 
2-Ibid, p2. 

 .58المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: د.محمد یحیاتن، ص دومینیك مونقانو: -3
 .59ص، نفسه -4
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التحلیل  و  غالبا ما یخلط اللسانیون في البلدان األنجلوسكسونیة بین تحلیل الخطاب
رة إلى أّن التحلیل اإلشا رو هنا تجد .)Analyse conversationnelle()1( المحادثاتي

بین  العالقات الشفویةّنها تدرس المحادثاتي هو المجال المفّضل للتیارات التفاعلیة، أل
 المتكّلمین المتفاعلین عبر وجهات نظر جّد متنّوعة. 

میتودولوجیا تطّور في الوالیات المّتحدة في من اإلثنو تیارا  «یعني التحلیل المحادثاتي
صول هذا أ من جهة أخرى فهناك من یرى أنّ  ، وهذا من جهة .)2(»أواخر السبعینیات 

ق بدراسة التفاعالت في المجال الشفوي إثنوغرافیا التواصل، وهذا ما یتعلّ  «التیار ترجع إلى
و ما دام األمر كذلك، فهذا یعني أّن هذا التیار نما عن علم االجتماع، و  .)3(»مبدئیا

بعبارة أخرى، و  تودولوجیا، و یرّكز على دراسة السلوك.مع اإلثنومییرتبط ارتباطا ضّیقا 
فهذا التیار عبارة عن مقاربة تدخل ضمن األعمال التي تعتبر اللغة نشاطا اجتماعیا 

 تفاعلیا.
إیمانویل  ، )H.SACKS(: هارفي ساكس ب التحلیل المحادثاتي أساسا یرتبط
. )Gail JEFFERSON( )4(و غایل جیفرسون  ، )E. SCHEGLOF(شیغلوف 

«  باعتبارهازوا بشكل نظامي على المحادثة كانوا من األوائل الذین ركّ فهؤالء الثالثة 
ُیفهم من  )5(.» ، و ألسباب مختلفةاس أجمعین في حاالت مختلفةنشاطا یحصل بین الن

ما ذهب إلیه أحد الباحثین  هذا و ها قابلة للتطبیق على جمیع الحوارات.هذا الكالم أنّ 
 .)6(»على الوقائع الحقیقیة ال على المثالیة ز دثة یركّ اتحلیل المح إنّ  «بقوله:

ال تتحّقق  يمن عنصرین، فه كّون على األقلّ تإّن الوحدة الدنیا هي التبادل الذي ی
نستخلص  .)7(»إذا كان لها نظاما تعاقبیا أي بوضعها بین متخاطبین اثنین أو أكثر« إّال 

                                              
1-Dominique, MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p48. 
2-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p37. 
3-Anne Marie PAVEAU, Op.cit, p2. 
4-Kirsten Malm KJAER, the linguistics encyclopedia, 1stedition, Great Britain,1991, 
p101. 

 .29سنثیا . ب. روي: الترجمة عملیة خطابیة، تر: مهدي حسین علیوي، ص  5-
6-Teun A. Van DIJK, Op.cit, p16. 
7-Violaine DE NUCHEZE et Jean Marc COLLETA, Op.cit, p9.       
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ف أض ة عن تبادل وتفاعل وحوار بین طرفین أو أكثر،المحادثة عبار  ما سبق أنّ  من كلّ 
 إلى ذلك أّنها تخضع لنظام مقّید بالتسلسل البنوي والتفاعلي للتبادالت التي تكّونه.

إثنوغرافیا "أهّمها: تشّكل انطالقا من عّدة أعمال؛ و المحادثاتيالتحلیل  فإنّ  وهكذا،
 .)1(و "اإلثنیة المنهجیة"  "التواصل
ل في التحلیل المحادثاتي، فقد ظهر تیار آخر ى التیار السابق المتمثّ ضافة إلباإل و
.مید  ھج.قّدم . )2(ات یالثالثین اغو التي ظهرت في العشرینیات وفي مدرسة شیك یتمّثل

)G.H.MEAD(  سا في علم النفس االجتماعي ورّكز درسا مؤسّ في جامعة شیكاغو
الذي  )H.BLUMER(مر و . بلھ جد :بوضوح على مفهوم التفاعل. ومن أبرز تالمذته ن

هي  هذه األخیرة  و ، )Interactionnisme symbolique(أبدع التفاعلیة الرمزیة 
. )3( »العبارة التي تصبح شعارا للنجاح لتعني أحیانا الحركة التفاعلیة في مجموعها«

ّن فإمادام األمر كذلك،  فالتفاعل إذن هو األساس المعّول علیه في هذه المدرسة، و
نتاجات تحّددها الظروف التاریخیة واالجتماعیة تحدیدا  «نظرتها لألفراد تكون بمثابة

 .)4( »صارما 
جاه تحلیل التفاعالت اللغویة في اتّ  )John GUMPERZ( غمبرزجون لقد طّور 

لكونه خاصة بمدرسة بالو ألتو  و منهجیةثنو غوفمان باإل، وتأّثر كثیرا واحد بشكل خاّص 
هكذا  ر أیضا باللسانیات االجتماعیة. وتأثّ من جهة أخرى فقد  من جهة، وهذا  أمریكیا،

ثنوغرافیا إ" : بى ل غمبرز من خالل هذه التیارات العلمیة المختلفة إلى ما یسمّ توصّ 
، )5("مقاربة تأویلیة للمحادثة "أو  "لسانیات اجتماعیة تفاعلیة " :یقال لها أیضا و "التواصل

 ر عن زاویة الدراسة المعتبرة.میات المختلفة تعبّ تسمیة من هذه التس ، فكلّ )5("
المدرسة  و ة،لّما كان التفاعل هو الركیزة األساسیة لمدرسة شیكاغو بصفة خاصّ  و
في  باألخّص  وة، فإّن تحلیل الخطاب في التقلید األنجلوسكسوني  بصفة عامّ  ةاألمریكی

مخاطبة) انطالقا من ن من تحلیل الحوار( المعیّ  یرتبط بنمط« هام غمدرسة بیرمین
                                              

  المذكرة. من 54 -52ص ینظر: 1-
2-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p57. 
3-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, pp319-320.  

 .94ص الحباشة، رالتداولیة من أوستن إلى غوفمان، تر: صاب فیلیب بالنشیه:4- 
 .95ص نفسه: 5-
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هذا ال یتحّقق إّال بتحدید مجموعة من  و )1(»م والتالمیذ التفاعالت داخل القسم بین المعلّ 
 وظائف. الوحدات الحواریة التي بدورها تتكّون من عالقات و المقوالت و

حدة األمریكیة على العموم، فإّن تیار تحلیل الخطاب الذي ظهر في الوالیات المتّ  و
كیفیة دراسة الصحافة التي « خذ عنأُ  "تحلیل الخطاب النقدي "ل في تمثّ مالو  1980منذ 

      . )2(»كیفیة استعمال اللغة في المدرسة تنقل األحكام المسبقة العنصریة والجنسیة، و
ر العدید من محّللي الخطاب بتیار آخر ظهر تأثّ فالخمسینیات والستینیات  أّما في

 (Ecole de Palo Alto) )3(ل في مدرسة بالو ألتوویتمثّ یكیة؛ حدة األمر في الوالیات المتّ 
من هؤالء الباحثین نجد  و ؛تصال البشريفهم األساسي هو بلورة تداولیة لالكان هد و، 

 جاكسون و)4(النفسانیین فاتزالفیك نلیالمحلّ  و (Bateson) األنثروبولوجي باتزن« ةخاصّ 

كان موضوع هذا  و 1952ق بحث سنة س باتزن في هذه المدرسة فریفقد أسّ  .)5(»
 .J)رسل  كما اّتخذوا نظریة ج. ل "مفارقات التجرید في التواصل"،حو البحث یدور 

RUSSEL)  نظریة نسقیة في التواصل، تصدر  «اولیة كنقطة انطالق فأخرجوا بذلكالتد
 . )6( »ل المطّبقة في شكل عالج ألمراض نفسیة عائلیةعنها منهجیة التبدّ 

إلى اكتشاف ما یسّمى بالمقاربة النسقیة التي تهدف إلى دراسة وّصل هؤالء و هكذا ت
و  كلیة للعالقات الداّلة التي تقوم بین عناصر متفاعلة، حیث مجموعها یشّكل "نسقا".

فالعالقات البشریة هي إذن نسق یشمل األفراد المتفاعلین عبر  «بعبارة أخرى 
ذه الحالة هو سیاق التفاعل الذي قد یكون و یكون محیط النسق في ه .)7(»تصّرفاتهم

 ك بشري حسب هذه المدرسة هو تواصل.و بهذا فكّل سلو أو غیر لفظي. لفظیا 

                                              
 .24لخطاب الروائي، صسعید یقطین: تحلیل ا 1-

2-Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p49. 
 .)106، ص فیلیب بالنشیه:المرجع السابق(للعلم فإّن بالو ألتو هي ضاحیة من ضواحي سان فرانسیسكو. ینظر:  3-
ُولد سنة هو أبرز ممّثل لمدرسة بالو ألتو، وهو فیلسوف لغوي نمساوي  (Paul WATZLAWICK) بول فاتزالفیك  4-

، المرجع السابقبالنشیه: ب. (ینظر فیلی1960بالو ألتو سنة  ب ، تكّون في التحلیل النفسي في ألمانیا، و التحق1921
 .                           )106ص
 .81دومینیك مونقانو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: د. محمد یحیاتن، ص 5-
 .106من أوستن إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، ص  فیلیب بالنشیه: التداولیة 6-
 .108ص  ،فیلیب بالنشیه: التداولیة من أوستن إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة - 7
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مقارنة بین المدرسة الفرنسیة لتحلیل الخطاب والمدرسة  -2-5-3
 األنجلوسكسونیة:

االختالفات الموجودة بین المدرسة الفرنسیة  )F.Gadat(لّخص لنا ف.غادات لقد 
یل الخطاب والمدرسة األنجلوسكسونیة لتحلیل الخطاب كما هو مبّین في الجدول لتحل
 :)1( اآلتي

 
 بلدانتحلیل الخطاب في ال تحلیل الخطاب في فرنسا 

 األنجلوسكسونیة
 مكتوب - نوع الخطاب

 ساتي العقائدياإلطار المؤسّ -
 شفوي -

 المحادثة الیومیة العادیة-
ة األهداف المرجوّ 
 من الخطاب

 ةأهداف نصیّ -
 بناء الموضوع -الشكل  -شرح

 أهداف تواصلیة-
 استعمال محایثة الموضوع –وصف

 البنیویة المنهج
 اللسانیات والتاریخ

 التفاعلیة
 علم النفس وعلم االجتماع

 ثربولوجیاناأل اللسانیات األصل
 إّن المتأّمل في هذا الجدول یجد أّن تحلیل الخطاب حسب هاتین المدرستین یختلف

هذا االختالف یكمن في عّدة جوانب والسیما ما یتعّلق منها بنوع الخطاب،  كثیرا، و
األصل الذي انحدر عنه. هذا یعني أّن تحلیل الخطاب في فرنسا  األهداف، المنهج و

حسب صاحب  و .لیس هو نفسه مع تحلیل الخطاب المستعمل في الدول األنجلوسكسونیة
مجال تطغى « ل الخطاب في الدول األنجلوسكسونیة هو:هذا الجدول، فإّن المقصود بتحلی

اإلثنومیتودولوجیة التي تقوم بدراسة المحادثة الیومیة كموضوع  علیه التیارات التفاعلیة و
 .)2(»مهّم لها 

 

 

                                              
1-Dominique MAINGUENEAU,1987, Op.cit,  p10. 
2- Dominique MAINGUENEAU,1987, Op.cit, p10.  
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 :لثالفصل الثا

المقابالت العربیة في الملحقات 
 االصطالحیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فات العربیة یقودنا إلى البحث أو النظر عن إشكالیة المصطلح في المؤلّ  حدیثإّن ال

فها الباحثون العرب أو تلك التي ترجموها عن في الكتب التي ألّ  ةفي المصطلحات الوارد
فات العربیة هو كون ضمن المؤلّ بنا إلى إدراج الكتب المترجمة  ىاللغات األجنبیة؛ وما أدّ 

و  ،األجنبیة من جهة لتلك المصطلحاتصاحب هذه الترجمة قد وضع مقابالت عربیة 
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ستجّد من شأن كل ما یُ  هذا و ،جهد ال ُیستهان به في مجال التألیف فهو من جهة أخرى
فات المؤلّ ضمن  یمكن وضعها مترجمةفحّتى الكتب الو ما دام األمر كذلك  فنون. علوم و

تطّلبه من ة المصطلح وما توض على درایة بقضیّ من المفر  ونیكون العربیة؛ ألّن أصحابها
شروط وخصائص لتحقیق التناسب بین المصطلحات األجنبیة والمقابالت العربیة التي یتّم 

 اقتراحها لها.
ة بتحلیل الخطاب، الخاصّ فات العربیة فیما یخّص المصطلحات الواردة في المؤلّ  و

أّما بعضها اآلخر فهو وارد ضمن الصفحات األخیرة من  )1(فإّن بعضها موجود في المتن
أّن  هو هذا األخیرب المقصود . و:"ملحقا اصطالحیا"؛ وفي هذه الحالة یسمىهذه الكتب

لحات التي سبق أن تحّدث عنها في صاحب هذا الكتاب قام بوضع قائمة من المصط
یضیف أحیانا مصطلحات أخرى حتى وٕان كانت غیر موجودة في  قد ابه، كمافصول كت

 المتن.
 واإلشكالیة التي سنحاول اإلجابة عنها في هذا الفصل هي كالتالي:

ما طبیعة المصطلحات الواردة في الملحقات االصطالحیة الخاّصة بتحلیل الخطاب؟ أو 
وا الملحقات االصطالحیة في واضع علیها بعبارة أخرى: ما هي الوسائل التي اعتمد

 ترجمتهم للمصطلحات األجنبیة؟
 مّنا أن ُنجیب أّوال عن التساؤل التالي:  ياإلشكالیة تقتضمعالجة هذه و 

    هل مجمل المصطلحات الموّظفة في الملحقات االصطالحیة تنتمي إلى تحلیل الخطاب؟
 
 الملحقات االصطالحیة: -1

جمیع حول شاملة ب مّنا إلقاء نظرة حیة یتطلّ على الملحقات االصطالإّن الحصول 
إلى قسمین اثنین؛ قسم تقسیمها  ةمن ثمّ  المؤّلفات العربیة الخاصة بتحلیل الخطاب، و

ل في الكتب التي یتمّثل في الكتب التي ذّیلها أصحابها بقوائم اصطالحیة، وقسم آخر یتمثّ 
على دراسة المصطلحات الواردة  لّما كان التركیز في بحثنا هذا تخلو من هذه القوائم. و

                                              
دقیق للوضع المصطلحي یمكن الوصول إلى التحدید ال األّنه بفضله اتما أحوج العربیة إلى هذا النوع من الدراس 1-

 لمصطلح.في تألیفهم المعجمي مّما حّد من أزمة وٕاشكالیة ا یونبه الباحثون الغربوهذا ما قام 
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یمكن أن   التي  كتبالفي الملحقات االصطالحیة، فقد اكتفینا بالقسم األول المتمّثل في 
 الخطاب والمتضّمنة للملحقات االصطالحیة. ى بتحلیلسمّ تندرج فیما یُ 

استحالة حصر جمیع  تتمّثل في صعوبات التي واجهتنا في هذا البحثمن أكثر ال
د االختصاصات السبب في ذلك یرجع إلى تعدّ  ة بتحلیل الخطاب؛ ولعلّ الكتب الخاصّ 

كذا كون هذا األخیر لیس بنظریة وٕاّنما حقال متشّعبا  التي یستقي منها تحلیل الخطاب، و
م فیه وهذا ما انعكس على الجانب المصطلحي حیث یصعب التحكّ  ،یشمل نظریات عدیدة

ضف إلى ذلك أّنه یستحیل على الباحث المبتدئ أ و اإللمام بحدوده النظریة والمنهجیة.
على ة لعدم انتشارها ملة للملحقات االصطالحیة وخاصّ اأن یقوم بإحصاء جمیع الكتب الح

بعد مرور حقبة من ، كما أّنها تظهر في عّدة جهات وال تصلنا إال المستوى المحلي
ا أحسن بكثیر ملوجدناه ة مثالنجلیزیة والفرنسیكاإل غات األجنبیةّنا ذلك باللّ الزمن. فلو قار 

 فیما یخّص هذا المجال.مقارنة باللغة العربیة 
رغم كل هذه العراقیل إّال أّننا حاولنا القیام بحصر ما تسّنى لنا من هذه الكتب، 

بعضها ُمؤّلف باللغة  ؛) كتابا19(تسعة عشر وتوّصلنا إلى أّن عددها ُیقّدر بحوالي
 مترجم عن اللغات األجنبیة.أّما بعضها اآلخر فهو  العربیة،

تحلیل مجال وفیما یتعّلق بتاریخ ظهور أّول كتاب مذّیل بملحق اصطالحي في 
: بكان من تألیف محمد الماكري، وقد عنونه  و 1991الخطاب فلعّله یرجع إلى سنة 

ل في الكتاب یتمثّ  و 2009ا آخر هذه الكتب فقد ظهر في سنة أمّ  ،)1("الشكل والخطاب"
 من تألیف هوو "المصطلحات األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب"؛ :بالمعنون 

 نعمان بوقرة.
زمنیا أي أما بالنسبة للترتیب المعتمد علیه في تصنیف هذه الكتب فقد كان ترتیبا 

 . 2009إلى غایة  1991من سنة  حسب تاریخ نشرها ابتداء
 طالحیة:نة للملحقات االصقائمة كتب تحلیل الخطاب المتضمّ  -2
  : (1)جدول رقم -2-1
 

                                              
 .العنوان الكامل لهذا الكتاب هو: الشكل والخطاب ؛مدخل لتحلیل ظاهراتي - 1
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 مالحظات حول الملحقات االصطالحیة: -3
 العنوان: -3-1

أّن عناوین الكتب المتضّمنة للملحقات یّتضح من خالل الجدول السابق 
ي ذلك یرجع إلى و لعّل السبب ف؛ االصطالحیة جاءت متنّوعة و مختلفة اختالفا كبیرا

متداخل االختصاصات. فالمتأّمل جّیدا في القائمة الواردة في  حقالكون تحلیل الخطاب 
و " هو كتاب واحد فقط؛ :"تحلیل الخطاببأّن عدد الكتب المعنونة  یجد (1)رقمالجدول 

ي . أّما بالنسبة لعدد الكتب الت)1(من ج.ب.براون و ج.یول یتمّثل في الكتاب الذي أّلفه كلّ 
"تحلیل الخطاب هي:) كتب؛ و 4(فهو یقّدر بأربعة "تحلیل الخطاب"ردت فیها كلمة و 

مفاهیم المسرحي في ضوء النظریة التداولیة"، "المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب"،"ال
وتحلیل  " و"المصطلحات األساسیة في لسانیات النّص األساسیة في تحلیل الخطاب

 .)2(الخطاب"

اوین فقد وجدت كتب أخرى تخلو عناوینها من كلمة "تحلیل هذه العنوٕالى جانب 
، و من  یتداخل مع تخّصصات كثیرة يالذها ذات صلة وثیقة بهذا الحقل الخطاب" لكنّ 

الكتب  . فمنلسانیات النّص  و سبیل المثال ال الحصر: التداولیةهذه األخیرة نذكر على 
                                              

 هذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربیة من طرف محمد لطفي الزلیطي و منیر التریكي. - 1
عربیة محمد نو و ترجمه إلى اللغة البلخیر، الثاني وضعه دومینیك مانغو ل من تألیف عمر للعلم فإّن الكتاب األوّ  - 2

 ا الرابع فقد أّلفه نعمان بوقرة. ، أمّ يیحیاتن، الثالث قامت بتألیفه فریدة موساو 
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التداولیة " كذا موشالر، و ن روبول و جاك آ ل )1("التداولیة الیوم"المعنونة بالتداولیة نجد:
 فیلیب بالنشیه و قد ترجمه إلى اللغة العربیة صابر الحباشة. ل من أوستن إلى غوفمان"

أّما بالنسبة للكتب التي ورد في عنوانها " لسانیات النّص "، فنذكر ما أّلفه محمد 
األساسیة في تحت عنوان: " المصطلحات  و أیضا ما وضعه نعمان بوقرة )2(خطابي

 لسانیات النّص و تحلیل الخطاب". 
 المؤّلف: -3-2

السالف الذكر یبّین لنا أّن عدد المؤّلفین العرب الذین قاموا بوضع كتب  إّن الجدول
) مؤّلف، و هو عدد 10عشر (في تحلیل الخطاب الحاملة للملحقات االصطالحیة یقّدر ب

وا لترجمة ما أّلف باللغات األجنبیة، و من بعدد المترجمین العرب الذین تصدّ یقارب كثیرا 
 .ثّم تذییلها بملحقات اصطالحیة

الكتب المؤّلفة باللغة العربیة المتضّمنة للملحقات ما یالحظ على هذه  و 
 فیها و خاّصة تلك التي وضعتها فریدة موساويقّلة المصطلحات الواردة  االصطالحیة

لواردة في كتاب تلیها القائمة ا ثمّ  )3( ط) مصطلحا فق23(حیث تُقّدر بثالثة و عشرین 
إلى أن وهكذا یتزاید العدد )4( ) مصطلحا36ّدر بستة وثالثین (محمد خطابي، وهي تق

 .)5() مصطلحا281كتاب إدریس محمد مقبول مئتین و واحد و ثمانین ( صل فيی
 المترجم: -3-3
ملحقات  او عدد المترجمین العرب الذین أضاف ظهر لنا الجدول السابق أنّ یُ 

) مترجم، و هو 9التي ترجموها ُیقّدر بتسعة( اصطالحیة للكتب الخاّصة بتحلیل الخطاب
تقّدر نسبة ، في حین ﴾6﴿من مجموع المؤّلفین و المترجمین %36,47ما یعادل نسبة

                                              
: " التداولیة الیوم؛ علم جدید في التواصل ". و قد ترجمه إلى اللغة العربیة سیف العنوان الكامل لهذا الكتاب هو - 1

 الدین دغفوس و محمد الشیباني. 
 النّص؛ مدخل إلى انسجام الخطاب. عنوان كتابه هو: لسانیات - 2
 .99-95ص ینظر: فریدة موساوي :المفاهیم األساسیة في تحلیل الخطاب، - 3
 .410-409ینظر: محمد خطابي: لسانیات النص؛ مدخل إلى انسجام الخطاب ،ص - 4
، عالم الكتب 1ط والتداولیة للنظر النحوي عند سیبویه، مولوجیةتساالبینظر: د.إدریس محمد مقبول: األسس  - 5

 .430-420، ص2006، الحدیث
 ).19للعلم فإّن العدد اإلجمالي للمترجمین و المؤّلفین العرب هو تسعة عشر( - 6
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ؤّلفة باللغة أّن نسبة الكتب الم. من هنا نالحظ % 63,52الباحثین و الدارسین العرب
لكن رغم ذلك، فإّن عدد المصطلحات الواردة في  .نظیرتهاما من  نوعاأكبر  العربیة

  عرب.  نمن تلك الواردة في الكتب التي وضعها باحثو ﴾1﴿الكتب المترجمة أكبر بكثیر
هو ) 1و ما یالحظ أیضا على المترجمین الذین وردت أسماؤهم في الجدول رقم (

یعني أّنه ال یوجد من قام بترجمة أّن معظمهم اكتفى بترجمة كتاب واحد فقط، لكن هذا ال 
باحثین اثنین قام كّل أكثر من كتاب واحد، و هذا ما یظهره الجدول السابق، حیث نجد 

و هنا  سعید حسن بحیري و محمد یحیاتن.هما: و كتابین اثنین؛ واحد منهما بترجمة 
قام  ینبغي أن نشیر إلى أّن سعید حسن بحیري باإلضافة إلى ترجمته لكتابین اثنین،

 بتألیف كتاب بعنوان: "علم لغة النّص؛ المفاهیم و االّتجاهات". 
 دار النشر: -3-4

بتحلیل الخطاب المتضّمنة للملحقات لقد حظیت الكتب المترجمة الخاّصة 
) دور للنشر، في حین وصل عددها في الكتب المؤّلفة باللغة 6ة (ستاالصطالحیة ب

نشیر إلى أّن دار النشر ال تخّص نوعا معّینا من هنا ینبغي أن و  ) فقط.5سة (خمالعربیة 
الكتب، ألّن هناك بعض دور النشر تقوم بنشر عّدة أنواع من الكتب؛ فعلى سبیل المثال 

بنشر الكتب  دارین من دور النشر قام كّل واحد منهما) 1وجدنا في الجدول رقم (
 ا: المركز الثقافي العربيمهاللغة العربیة على حّد سواء؛ و المترجمة و الكتب المؤّلفة ب

، ﴾3﴿مؤّلفة باللغة العربیة )3(و ثالثة ﴾2﴿منها مترجم )1(واحد) كتب؛ 4(أربعةالذي نشر 
للغة ثّم یلیه دار النشر المسّمى: "منشورات االختالف" الذي نشر بدوره كتابا مؤّلفا با

 .العربیة و كتابا آخر مترجما
الكتب المترجمة فهي كالتالي: المنظمة  أّما بالنسبة لدور النشر التي توّلت نشر
، دار القاهرة للكتاب، للنشر و التوزیع العربیة للترجمة، مؤّسسة المختار، دار الحوار

                                              
على التوالي  )13، 10، 9بالنسبة للكتب المترجمة التي وردت فیها مصطلحات كثیرة، ُینظر: الكتب التي رقمها ( - 1

 ).1من الجدول رقم (
اب المترجم في الكتاب المعنون ب: " العقل و اللغة و المجتمع"، و هو من تألیف جون سیرل، و یتمّثل هذا الكت - 2

 قام بترجمته إلى اللغة العربیة سعید الغانمي. 
 ).16، 5، 1) كالتالي: ( 1هذه الكتب الثالثة هي الكتب التي رقمها في الجدول رقم ( - 3
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هذا فیما یخّص الكتب  .دیوان المطبوعات الجامعیة جامعة الملك سعود، و أخیرا
دور النشر التي المترجمة، أّما بالنسبة للكتب التي أّلفها باحثون و دارسون عرب فإّن 

عالم  ) أنّ 1رقم (ن لنا الجدول قامت بنشرها لم تنشر كثیرا من هذه الكتب، حیث یبیّ 
منها نشرت كتابا  ، فكلّ ﴾1﴿ا بقیة دور النشرالكتب الحدیث هو الذي نشر كتابین اثنین، أمّ 

 واحدا فقط.
 سنة النشر: -3-5

أّن فترة التسعینیات تّتسم  ) یجد1متأّمل في القائمة الواردة في الجدول رقم(إّن ال
ة بتحلیل الخطاب، إذ بصدور عدد قلیل من الكتب الحاملة للملحقات االصطالحیة الخاصّ 

إلى  2000) كتب فقط. و بعد هذه الفترة مباشرة أي ابتداء من سنة 4ة (أربعیقّدر عددها ب
ر عددها إلى خمسة عشى وصل نالحظ ظهور عدد كبیر من هذه الكتب حتّ  2009غایة 

من مجموع الكتب المتضّمنة للملحقات  % 94,78كتابا و هو ما یعادل نسبة )15(
، و هي نسبة عالیة جّدا مقارنة بنسبة الكتب التي ُنشرت في التسعینیات، ﴾2﴿االصطالحیة

 .% 05,21:إذ تقّدر بحوالي
 الطبعة:  -3-6

) كتب، 7(بعةسالكتب التي تخلو من الطبعة هو  ) أّن عدد1یبّین لنا الجدول رقم (
) 10( ةشر في حین یصل عدد الكتب التي ظهرت في طبعتها األولى و لم تُنّقح بعد إلى ع

كتب؛ و هو عدد كبیر جّدا بمقارنته مع عدد الكتب التي ُأعید طبعها للمّرة الثانیة؛ و هو 
لذا كان علینا من المفروض أن نقصي الكتب التي ظهرت فقط.  ﴾3﴿یقّدر بكتابین اثنین

طبعة األولى، لكن نظرا لعدم إعادة طبعها و تنقیحها فاكتفینا بها ألّنه لم یكن أمامنا في ال
خیار آخر. و في هذا الموضع ینبغي أن نشیر إلى أّن الطریقة المعتمد علیها في هذا 
الجدول فیما یخّص الطبعة هو التركیز على الطبعة األخیرة إن ُوجدت، أّما في حالة عدم 

 بالطبعة األولى.وجودها فاكتفینا 
                                              

 عالمیة للنشر لونجمان، دار قرطبة و منشورات مخبر تحلیل الخطاب. نقصد بها: عالم الكتب، الشركة المصریة ال - 1
 ) كتابا.19) هو تسعة عشر(1عدد الكتب المذّیلة بملحقات اصطالحیة التي ورد ذكرها في الجدول رقم ( - 2
لسانیات حمن، و اآلخر هو " بالنسبة لهذین الكتابین هما: " في أصول الحوار و تجدید علم الكالم" لطه عبد الر  - 3

 لمحمد خطابي. النّص؛ مدخل إلى انسجام الخطاب" 
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 لغات الملحقات االصطالحیة: -3-7

ة لغات؛ و أربع) ب1الملحقات االصطالحیة الواردة في الجدول رقم( جاءت
اللغات تنّوعت أیضا  حیث . فكما تنوّعت منالفرنسیة، اإلنجلیزیة و األلمانیةهي:العربیة، 

یة اللغة، و یندرج من حیث المسارد؛ فالبعض منها ثنائیة اللغة، والبعض اآلخر ثالث
 ضمن كّل نوع من هذین النوعین عّدة أصناف؛ و هي كالتالي:

  :مسارد ثالثیة اللغة -
وردت المسارد الثالثیة اللغة الواردة في الملحقات االصطالحیة السالفة الذكر في 

 :و؛ و ه واحد فقط ) ضمن صنف1رقم( الجدول
 كتاب واحد فقط. :عربي -إنجلیزي -فرنسي -

 نائیة اللغة:مسارد ث -
 ؛ و هي:لى ستة أصنافالمسارد الثنائیة اللغة بدورها إ تنقسم

 .ثالثة كتب :إنجلیزي -عربي -
 كتب. ةثالثفرنسي:  -عربي -

 .ثالثة كتبعربي:  -إنجلیزي -

 ة كتب.ستعربي:  -فرنسي -

 .واحد فقط عربي: كتاب -ألماني -

 .طفرنسي: كتاب واحد فق -ألماني -
ذات مسرد أّن معظمها   واردة في الجدول رقم واحدو ما یالحظ أیضا على الكتب ال 

حیث جاء الكتاب األّول بمسرد  ؛﴾1﴿واحد فقط باستثناء كتابین اثنین فقط وردا بمسردین
 -عربي(. أّما الكتاب الثاني فقد ورد بمسرد )عربي -ي إنجلیز و آخر ( )إنجلیزي -عربي(

أّن الملحقات االصطالحیة ).و هنا ینبغي أن نشیر إلى عربي -فرنسي(وآخر  )فرنسي
المرتبة حسب األلفبائیة العربیة یصعب العمل بها في المیدان التطبیقي، و ذلك لكون 

 ة بتحلیل الخطاب غیر متفق علیها بعد.المصطلحات  الخاصّ 

                                              
 .﴾17، 3 ﴿ كالتالي: (1)هما الكتابان اللذان رقمهما في الجدول رقم  هذان الكتابان -1



 

 179 

 تحدید المدونة: -4
- مكتوب في تحلیل الخطاب باللغة العربیةمتوّفر و اّطالعنا على كّل ما هو  بعد

ة اّتضح لنا عدم وجود معجم عربي یضّم جمیع المصطلحات الخاصّ  -مناعلى حّد عل
و نظرا لكون المصطلحات الواردة في الكتب الحاملة للملحقات االصطالحیة  بهذا الحقل.

ا إذا كانت هذه متباینة من حیث عددها ولغات مساردها، لم یعد من السهل علینا معرفة م
؟ أضف إلى ذلك أّن مصطلحات هذا ال  لى تحلیل الخطاب أمالمصطلحات تنتمي إ

بنا إلى  أّدىغة العربیة و إّنما باللغات األجنبیة. كّل هذا لالحقل لم ترد أّول األمر بال
 البحث عن معاجم تحلیل الخطاب المؤّلفة بلغات أخرى غیر العربیة.

فة باللغة و بعد عملیة البحث هذه توّصلنا في األخیر إلى وجود أربعة معاجم مؤلّ 
ونو وهو من وضع دومینیك مانغ 1996سنة ، فاألّول یرجع إلى )1(الفرنسیة وهي أربعة

. أّما الثاني فقد )Les Termes clés pour l’analyse du discours")2 " تحت عنوان :
تحت إشراف باتریك شارودو و ، و هو من تألیف مجموعة من الباحثین 2002ظهر سنة 

الثالث ."Dictionnaire d’analyse du discours":ونو، وجاء بعنوان دومینیك مانغ
 و قد أّلفه كّل من دیتري " Termes et concepts pour l’analyse du discours عنوانه:"

(Detrie) سیبلو(Siblot) ب، أّما الرابع فهو معنون: " Guide terminologique pour 

l’analyse des discours ;lexique des approches pragmatiques du langage."         

                  

                                              
. أّما الثالثة األخرى فلم تكن 2002واحدا فقط؛ وهو یتمّثل في المعجم الذي ظهر سنة  وجدنا في الحقیقة معجما -1

م"، لكّن ما وضعه مانغونو  یتوّفر على الشروط التي ینبغي أن تتوّفر في المعجم من جهة، و من معنونة بكلمة "معج
 ضمن المعاجم و أصله باللغة الفرنسیة هو: هجهة أخرى فإّنه یضّم المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب؛ لذا أدرجنا

 " Les Termes clés pour l’analyse du discours   ." 
، و ا اإلشراف علیه فقد كان على ید ربیعة جلطيأمّ  .2005ترجمھ محمد یحیاتن إلى اللغة العربیة سنة  فهذا المؤلّ  -2

  ذلك بدعم من مدیریة اآلداب و الفنون. و فیما یتعّلق بإخراجه فقد توّلت منشورات االختالف هذه المهّمة.
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؛ فإّن المدّونة )1(و لّما كانت اللغة الفرنسیة هي اللغة المستعملة في هذین المعجمین
التي خّصصناها لبحثنا هذا تتمّثل في الملحقات االصطالحیة الواردة باللغتین الفرنسیة 

نة، هناك شرط ا علیه في هذه المدوّ زن. و باإلضافة إلى هذا الشرط الذي ركّ والعربیة فقط
إلى سنة  1997أي من سنة  -1996ل في اختیار الكتب الصادرة بعد سنة آخر یتمثّ 

 Les Termes clés pour "و هي السنة التي ُنشر فیها المعجم األّول المتمّثل في  -2009

l’analyse du discours  د مرور ه بعنّ فما فوق هو أ 1997ار سنة ". و ما جعلنا نخت
سنة كاملة على نشر ما أّلفه مانغونو، قد یكون أصحاب هذه الملحقات اّطلعوا على هذا 

 المعجم.
المتضّمنة  و بعدما أخذنا بعین االعتبار هذین الشرطین، فإّن العدد اإلجمالي للكتب

؛ و هي )2(كتب ﴾8﴿للملحقات االصطالحیة التي تشمل علیها مدّونتنا هذه ُیقّدر بثمانیة
  .﴾2﴿التي یتّم ذكرها في الجدول رقمتلك 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقارنة مصطلحات الملحقات االصطالحیة بتلك الواردة في معجم مانغونو:-5

                                              
"تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة  : بملحق االصطالحي الخاص بكتاب عمر بلخیر المعنون بالنسبة لل -1

التداولیة" لم یرد فقط باللغتین العربیة والفرنسیة بل باللغة اإلنجلیزیة أیضا، لكّننا أدرجناه ضمن المدونة ألّنه یشمل على 
 مصطلحات باللغة العربیة والفرنسیة.  

 ،11، 9، 8، 5(كالتالي:  (1)لجدول رقم واحدمن المعلومات حول هذه الكتب؛ ینظر: الكتب التي رقمها في ا لمزید -2
12 ،13 ،17 ،(18. 
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من إجراء هذه المقارنة هو معرفة ما إذا كانت المصطلحات التي ورد  إّن الهدف
ي . و السؤال الذي یبرز فذكرها في الملحقات االصطالحیة تنتمي إلى تحلیل الخطاب

في إیراد  )1(هذا الصدد هو كالتالي: هل استعان واضعوا الملحقات االصطالحیة السبعة
 ؟توظیف ذلك مصطلحاتهم بما موجود في معجم مانغونو؟ و إلى أّي مدى تمّ 

 وّضحها الجدول التالي:یُ ساإلشكالیة و اإلجابة عن هذه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :)2 (جدول رقم -5-1

عناوین الكتب 
للملحقات  المتضّمنة

العدد اإلجمالي 
للمصطلحات الواردة 

عدد المصطلحات 
األجنبیة المشتركة بین 

نسبة المصطلحات األجنبیة 
المشتركة قیاسا على العدد 
                                              

، لكّننا في هذه الحالة أنقصنا كتابا واحدا یتمّثل في ﴾08﴿عدد الكتب التي تشمل علیها المدونة هو ثمانیة -1
 "المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب" ألّنه عبارة عن ترجمة لمعجم مانغونو.
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اإلجمالي لمصطلحات  الملحق ومعجم مانغونو في الملحق االصطالحیة 
 الملحق

المفاهیم األساسیة 1-
 .في تحلیل الخطاب

23 17 %73,91 

ول الحوار في أص2- 
 .وتجدید علم الكالم

74 14 %18,91 

لسانیات التلفظ  3-
 .وتداولیة الخطاب

102 19 %18,62 

تحلیل الخطاب  4-
المسرحي في ضوء 

 .النظریة التداولیة

99 16 %16,16 

التداولیة من أوستن 5-
  إلى غوفمان

128 15 %11,71 

كتاب اإلمتاع  6-
والمؤانسة ألبي حیان 

طة بین سل التوحیدي
الخطاب و قصدیة 

 الكتابة.

204 20 %9,80 

 التداولیة الیوم؛ 7-
علم جدید في 

 .التواصل

297 12 %4,04 

 12,18% 113 927 المجموع

 
 
 :) 2 (تحلیل إحصائیات الجدول رقم -5-2

نسبة المصطلحات األجنبیة المشتركة بین الملحقات  )2(یمّثل الجدول رقم 
لى أصغرها. و ما یلفت ّتب من أعلى نسبة إمر  و معجم مانغونو، وهو االصطالحیة

النسب تظهر في الملحقات االصطالحیة التي  هذه النظر في هذا الجدول هو أّن أعلى
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ة مع الكتاب الذي جاء بعنوان احتوت على عدد قلیل جّدا من المصطلحات وخاصّ 
فقط :"المفاهیم األساسیة في تحلیل الخطاب". هذا یعني أّن هذا الكتاب یتضّمن 

تحلیل الخطاب و ما دام األمر كذلك في معجم مانغونو ة بالمصطلحات األساسیة الخاصّ 
المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب"؛ فلعّل هذا ما جعل نسبة المصطلحات : "بالمعنون 

أّن رغم  ،73,91%و معجم مانغونو تصل إلى حوالي األجنبیة المشتركة بین هذا الملحق 
یشمل علیها الملحق االصطالحي الوارد في هذا الكتاب یقّدر  عدد المصطلحات التي

 فقط من المصطلحات. (23)ثالثة وعشرینب
فهي تظهر في الملحقات  (2)أّما بالنسبة ألصغر النسب الواردة في الجدول رقم

 :ب ت عددا كبیرا من المصطلحات، و السّیما مع الكتاب المعنوناالصطالحیة التي ضمّ 
؛ علم جدید في التواصل" حیث وصل عدد المصطلحات الواردة فیه إلى "التداولیة الیوم

مصطلحا، في حین وجدنا نسبة المصطلحات األجنبیة  (297)مائتین وسبعة وتسعین 
 .4,04%و معجم مانغونو ال تتجاوز المشتركة بین هذا الكتاب 

التي  –نستنتج مّما سبق أّن أغلبیة المصطلحات الواردة في الملحقات االصطالحیة 
. بینما معظم لى تحلیل الخطابتنتمي إ –اشتملت على عدد قلیل من المصطلحات 

 التي احتوت على عدد كبیر –المصطلحات التي جاء ذكرها في الملحقات االصطالحیة 
لى تحلیل الخطاب. و خیر دلیل على ذلك هو النسبة ال تنتمي إ -من المصطلحات

المشتركة بین هذه الملحقات و معجم مانغونو، إذ ال ة للمصطلحات األجنبیة المئویة العامّ 
 و هي نسبة ضئیلة جّدا. 12,18%تتجاوز 

و لّما كانت هذه النسبة تمّثل أقّل من الربع بكثیر مّما هو مستعمل في الملحقات 
االصطالحیة و المعجم معا؛ فهذا یدفعنا مّرة أخرى إلجراء مقارنة بین هذه الملحقات و 

:" معجم تحلیل ب مانغونو المعنون ذه الحالة نلجأ إلى معجم شارودو ومعجم آخر، و في ه
 الخطاب"؛ و هنا نتساءل أیضا:

إلى أّي مدى تّم توظیف المصطلحات الواردة في هذا المعجم في الملحقات  
 االصطالحیة؟ و بعبارة أخرى:
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یل معجم تحل"هل المصطلحات التي احتوت علیها الملحقات االصطالحیة مأخوذة من  
 ذلك؟استغالل ؟ و إذا كان األمر كذلك؛ فإلى أّي مدى تّم " الخطاب

  :(3)في الجدول رقم و اإلجابة عن هذه التساؤالت یتّم توضیحها
 ل مقارنة مصطلحات الملحقات االصطالحیة بتلك الواردة في "معجم تحلیل الخطاب" -6

 شارودو و مانغونو:
 ):3جدول رقم ( -6-1

عناوین الكتب 
نة للملحقات المتضمّ 

 االصطالحیة 

العدد اإلجمالي 
للمصطلحات الواردة 
 في الملحق

 االصطالحي

عدد المصطلحات 
األجنبیة المشتركة بین 

شارودو  معجم الملحق و
 مانغونو و

صطلحات نسبة الم
األجنبیة المشتركة قیاسا 

لى العدد اإلجمالي إ
 لمصطلحات الملحق

المصطلحات -1
المفاتیح لتحلیل 

 الخطاب.

145 115 %79,31  

المفاهیم األساسیة -2
  .في تحلیل الخطاب

23 18 %78,26 

لسانیات التلفظ  3-
 .وتداولیة الخطاب

102 36 %35,29 

تحلیل الخطاب  4-
المسرحي في ضوء 

 .النظریة التداولیة
 
 

99 30 %30,30 

التداولیة من أوستن 5-
 .إلى غوفمان

  

128 31 %24,21 
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كتاب اإلمتاع  6-
انسة ألبي حیان والمؤ 

 بین سلطة التوحیدي
الخطاب و قصدیة 

 الكتابة.

 

204 49 %24,01 

علم  التداولیة الیوم؛7-
 .جدید في التواصل

297 35 %11,78 

 31,46% 314 998  المجموع

 
 :(3)تحلیل إحصائیات الجدول رقم  -6-2

ات عبارة عن مقارنة للمصطلحات األجنبیة الواردة في الملحق (3)الجدول رقم
: "معجم ب في معجمهما المعنون بتلك التي أوردها شارودو و مانغونو )1(االصطالحیة

 الخطاب".  تحلیل
ظهرت مع كتاب:"المصطلحات ول هو أّن أعلى نسبة فیه و ما ُیالحظ في هذا الجد

حیث المفاتیح لتحلیل الخطاب" ثّم یلیه كتاب: "المفاهیم األساسیة في تحلیل الخطاب"، 
، فكما ُیالحظ هنا 78,26% :إلى في الثاني، و 79,31%تاب األّول إلى: تصل في الك

فهاتین النسبتین متقاربتین جّدا، لذا ینبغي أن نشیر في هذا الصدد إلى أّن قلة أو كثرة 
المصطلحات الواردة في الملحق االصطالحي ال ُیؤّثر على نسبة المصطلحات األجنبیة 

بّرر ما نحن بصدد قوله هو . و ما یُ "تحلیل الخطاب معجم"المشتركة بین هذه الملحقات و
وخمسة و أربعین  بمائةكون عدد المصطلحات التي احتوى علیها الكتاب األّول یقّدر 

 مصطلحا (23)مصطلحا، في حین ُیقّدر عددها في الكتاب الثاني بثالثة وعشرین (145)
 فقط.

                                              
هو یتمّثل في  لكّننا أنقصنا ملحقا اصطالحیا واحدا، و(8) قات االصطالحیة هو ثمانیة بالنسبة لعدد هذه الملح 1-

و ما  "في أصول الحوار و تجدید علم الكالم: "  بالملحق االصطالحي الوارد ضمن  كتاب طه عبد الرحمن المعنون 
في حین ُنشر معجم شارودو و مانغونو ، 2000أّدى بنا إلى إلغائه في هذه المقارنة هو تاریخ نشره الذي یرجع إلى سنة 

 .2002" سنة معجم تحلیل الخطاب" :ب المعنون
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. و هكذا فإّن 35%و11% بینما أّما فیما یخّص بقّیة النسب األخرى فهي تتراوح 
ة للمصطلحات األجنبیة المشتركة بین الملحقات االصطالحیة و هذا المعجم النسبة العامّ 
 .(⅓)؛ و هي نسبة ال بأس بها ألّنها تقترب من الثلث31,46%تصل إلى: 

 من مصطلحات الملحقات (⅓)یّتضح من خالل هذه المقارنة أّن حوالي الثلث
 م تحلیل الخطاب". و ما دامت هذه النسبة كبیرة مقارنـةمأخوذ من "معج االصطالحیة

الملحقات االصطالحیة و معجم بالنسبة العامة للمصطلحات األجنبیة المشتركة بین 
الذي على "معجم تحلیل الخطاب"  من بحثنا )1(مانغونو، فإّننا سنعتمد في المرحلة التالیة

على المستوى ذلك ن تحلیل الخطاب سواء كامشّیدي نخبة من كبار صدر عن 
. أضف إلى ذلك أّن هذا المعجم به عدد كبیر من )2(المصطلحي أو المنهجي

، في حین یقّدر عدد المصطلحات دخلم) 400(أربعمائة المصطلحات و تقدر بحوالي 
مصطلحا. و   (145)التي أوردها مانغونو في معجمه بحوالي مائة و خمسة و أربعین

 "  Les: بصطلحات الواردة في معجم مانغونو المعنون ّن معظم المزیادة على ذلك فإ
Termes clés pour l’analyse du discours"،هي مذكورة أیضا في" 

dictionnaire d’analyse du discours "  ُّكّل من شارودو و  تحت إشراف فالذي أل
 .)3(مانغونو

معجم تحلیل :"بو لّما كان مانغونو عضوا مساهما في إخراج هذا المعجم الموسوم 
األّول مستعمل في المعجم الخطاب"، فیكون من الطبیعي معظم ما ذكره في المعجم 

                                              
بین  األجنبیة المشتركة المرحلة التالیة من بحثنا تتمّثل في البحث عن المقابالت العربیة التي وضعت للمصطلحات -1

  الملحقات االصطالحیة و "معجم تحلیل الخطاب".  
صات، الجنسیات ومن عّدة تخصّ مختلف من  باحثا  (29) ن تسعة وعشرینبلغ عدد هؤالء الباحثیلقد  -2

                                                                                          مات، ینظر:       للمزید من المعلو 
                        (Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, 
dictionnaire d’analyse du discours,  p13).                           

                                                     
 
ة وخمسة علم فإّن عدد المصطلحات التي أوردها مانغونو في "المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب" هو مائلل -3

 مصطلحا.     (115)مصطلحا و یشترك مع "معجم تحلیل الخطاب" في مائة وخمسة عشر(145) وأربعین
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 )1(مصطلحا (20)الثاني الذي شارك في تألیفه ،لكن رغم ذلك فهناك حوالي عشرین
 ن.الذي أّلفه مع شارودو و آخریمذكورا عند مانغونو ولم نجد لها أثرا في المعجم 

 2002 سنة "معجم تحلیل الخطاب" المنشورهذه راستنا كّل هذا جعلنا نختار في د
 أمثال شارودو و مانغونو و غیرهما.لخطاب من على ید كبار محّللي ا

 المقابالت العربیة: -7
الطریقة المعتمد علیها في الحصول على جمیع المقابالت العربیة المتداولة في إّن 

؛ وذلك بجمع (2)لى الجدول رقمالملحقات االصطالحیة هي االعتماد بالدرجة األولى ع
 المشتركة بین الملحق االصطالحي األّول ومعجم شارودوكّل المصطلحات األجنبیة 

ى نصل إلى آخر ننتقل إلى الملحق االصطالحي الثاني ... و هكذا حتّ  ، ثمّ ومانغونو
 ملحق اصطالحي وارد ضمن هذا الجدول.

حسب األلفبائیة الفرنسیة، ثّم  ةو بعد ذلك نقوم بترتیب هذه المصطلحات األجنبی
التي وردت في الملحقات مصطلح جمیع المقابالت العربیة  نضع بجانب كلّ 

الذي  (4)االصطالحیة. و بعد االنتهاء من هذا العمل نكون قد تحّصلنا على الجدول رقم

                                              
ولم  المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب" " : ببالنسبة للمصطلحات التي وردت عند مانغونو في مؤّلفه المعنون -1-

 ,Basse(position), Compétence, Contratهي: في "معجم تحلیل الخطاب" ترد عند شارودو ومانغونو
Encyclopédique(savoir), Espace interne vs externe, Haute(position)› 
complémentaire(interaction), Histoire conversationnelle, Idéal(lecteur/auditeur)›co-
énonciateur, Indice de contextualisation, Interactant›interaction, Interactive(fonction), 
Multicanal(communication), Palo Alto(école de), Participant ratifié, Place, 
Primaire(discours), Rapport de places›place, Réparateur(échange) ›échange, Situation, 
Situationnel vs communicationnel(plan), Superstructure, Tiers-parlant, Topic.                      
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فهو ُیظهر لنا عدد المّرات التي تواتر فیها المقابل العربي الواحد من جهة، و من جهة أخرى 
 .الواحد یبّین لنا مختلف المقابالت العربیة التي ُوضعت للمصطلح األجنبي

  ):4جدول رقم (

 
 

الملحقات االصطالحیة   
 
 
 لمصطلح ا

 باللغة 

 األجنبیة

محمد یحیاتن: 
المصطلحات 

المفاتیح في تحلیل 
 الخطاب

فریدة 
هیم اموساوي:المف

األساسیة في 
 تحلیل الخطاب

عمر 
بلخیر:تحلیل 

الخطاب 
في المسرحي 

ضوء النظریة 
 التداولیة

ذهبیة حمو 
الحاج:لسانیات 
لیة التلفظ وتداو 

 الخطاب

صابر الحب
لتداولیةا

أوستن
 غوفمان 

Acte de  
langage 

/ / / أفعال الكالم الفعل اللغوي
Acte de parole / / / / /
Acte de 
 langage indirect 

/ / / / /

Acte directeur الفعل الموّجه / / / /
Actualisation / / / / /
Allocutaire / / / المخاَطب /
Ambiguïté / / / / /
Analyse 
conversationnelle  

/ / / / تحلیل الحدیث
Analyse du 
discours   

  تحلیل الخطاب
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Anaphore البدل>العائد / / / /
Archive المحفوظات / / / /
Argumentation / حجاج الحجاج/المحجة الحجاج الحجاج 
Assertion / /   / / إخبار 
Auditoire / / / / /
Autonymie / / / / الداللة الذات
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Autoritéالحجة         / / / /
Cadre participatif 
 

 / إطار المشاركة إطار المشاركة
 

/ /

Champ discursif  الحقل الخطابي الحقل الخطابي        / / /
Code langagier  السنن اللغوي / / / /
Co- énonciateurالمتلفظ المشارك  

/ 
 

/ 
تواصل/متلفظ 

 مشارك

 
/

Cohérenceواالتساق  االنسجام / / /
Cohésionاالنسجام االتساق / / /
Communauté 
discursive  

  الجماعة الخطابیة
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Communication
 

التواصل /  التواصل /
 التبلیغ

تواصل   تواصل / تبلیغ

Communicationn-
el (niveau -)

االتصالي  
 >) -(المستوى
 المقامي

/ / / /

Conditions de 
production  

/ / / / ظروف اإلنتاج
Déduction/ / / / /

Connecteurالوصل /  أداة
 الربط

/ وصالت / /

Connecteur 
argumentatif  

وصالت  / /
 الحجاج

وصالت 
 احتجاجیة

/

Connexité الجواریة / / / /
Connotation/ / / / /

Constituant 
(discours -)

المكّون  
 (الخطاب)

/ / / /

Contenu(vs 
relation)

المحتوى(ضده 
 العالقة)

/ / / /
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Contexteسیاق    السیاق    السیاق المقام أو السیاق السیاق 
Contrat de 
communication  

/ عقد التواصل / / /
Contre – 
argumentation  

/ / / / /

Conversationمحادثة مناقشة / محادثة المحادثة / الحدیث 
Coopérationمبدأ المشاركة / التعاون / /
Cotexte

 
 

 

سیاق النص /  / السیاق الداخلي
النص 

 المصاحب

/ سیاق نّصي

Defigementإزالة الجمود / / / /
Déictique/ / عنصر) إ( مبهم   مبهمات
Deixis/ / اإلبهام إبهام /
Démonstration/ / / / /

Dénotation/ / / / /

Désignation/ / / / /

Destinataire/ / /  / المرسل إلیه
 المتحّدث إلیه

/

Dialogal/ 
dialogique

/ / / / الحواري
Dialogueحوار  الحوار / الحوار /
Diglossie/ / / / إزدواجیة ال
Discoursخطاب خطاب الخطاب / الخطاب 
Discours rapportéالخطاب المروي / / / /
Echangeالتبادل / / / /
Ecole française 
d’analyse du 
discours

الفرنسیة  
(المدرسة)  لتحلیل 

 الخطاب

/ / / /
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Ecrit / oral    المكتوب و ضده
 المنطوق

/ / / /

Embrayé (plan-)/ 
non embrayé  

المتمفصل  
) و -(المستوى

ضده غیر 
 المتمفصل

/ / / /

Embrayeurالمبهمات / / / /
Endophore / 
Exophore

/ / / / البدل
Enoncéملفوظ / قو الملفوظ الكالم، الحدیث / الملفوظ
Enonciationالحدیث   التلفظ    التلفظ

 (كمصدر)

تلّفظ / قول تلّفظ / حدیث

Espace discursifالفضاء الخطابي / / / /
Ethnographie de 
la  

 
communication 

الدراسة 
اإلثنوغرافیة 

 لالتصال

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/

Ethnométhodol-
ogie  

/ / / / اإلثنیة المنهجیة
Ethosالصورة / / / /
Explication/ / / / /
Explicite/ / / / /
Expressive 
(fonction-)

/ وظیفة تعبیریة / / /
Faceهالوج الوجه / / /
Fermé/ouvert 
(discours) 

المغلق وضّده 
)الخطاب( المفتوح

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Figementجمود / / / /
Format/ / / / /

Formation 
discursive 

 / التشكیلة الخطابیة التشكیلة الخطابیة
/ 

/ 
/ 

/ 
/

Genre de discours/ نوع الخطاب / / /
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Guillemetsالمزدوجات / / / /
Hétérogénéité 
montrée/
constitutive 

الالتجانس  
(المظهر و ضده 

 المكون)

 
 

          / 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/

Hypertextualité المتعالیة النصیة
 التناص >

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Illocutionnaire ou 
illocutoire (acte-)

ال قولي إنشائي / أدائي / / عل) اإلنشائي (الف
متضّمن
 القول

Implication/ / / / استلزام 

Implicature 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Impliciteضمنيّ  ضمني / الضمنیات الضمني 
Induction/ / / / /
Inférenceاستدالل / االستنتاج / االستنباط 
Information/ / / خبر / 
Interactionتفاعل / / / التفاعل 
Interdiscoursمابین خطاب / / / /
Interlocuteur/ / مخاطب المتخاطبون /

Intertexteالمتناص / / / /
Intertextualitéتناّص  / / / التناص 
Interventionالتدخل / / / /
Intradiscoursداخل خطاب / / / /
Ironie/ / / / سخریة 
Lecteur/ / / /  

Lexicométrie علم  إحصاء
 المفردات

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/
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Locuteurالمتكّلم / / / /

Loi de discours  قوانین الخطاب / قوانین الخطاب / /
Macro – acte de 
langage  

الفعل اللغوي 
 األكبر

  فعل الكالم الكلي
/ 

 
/ 

 
/

Maxime 
conversationnelle 
 

  حكمة الحدیث
/ 

  أحكام المحادثة
/ 

 
/

Médiologieالمیدیولوجیا / / / /
Mémoire 
discursive  

  الذاكرة الخطابیة
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Métacommunica-
tion /métadiscours

المیتا تبلیغ/ المیتا 
اتصال المیتا 

 خطاب

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/

Métalinguistique/ / / ما لغویة-وظیفة میتا
اللسانیات

Métaphore/ / / / استعارة 
Métatextualitéالمیتا نصیة / / / /
Méthode 
Harrisienne   

الهاریسیة 
 )المنهجیة(

/ / / /

Modalité / / / جهة األحكام 

Modèle (lecteur-/ 
auditeur-)

النموذجي( 
 القارئ/المستمع)

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Monologal/ 
monologique

المناجاتي(نسبة 
إلى المناجاة أو 

 حدیث النفس) 

 
 

/ 

 
 
/ 

 
 

/ 

 
 

/

Monologue/ / مخاطبة النفس مونولوج /
Narrateur/ 
Narrataire

/ / / / /
Norme/ / / معیار /
Orientation 
argumentative  

/ / / / /
Paradigme  المثل التحدیدي    



 

 194 

définitionnel/ 
désignationnel

/ / / / وضده الدال
Paralinguistiqueشبه >شبه لساني

 لغوي
 

/ 
  شبه لغوي شبه اللغویة

/
Paraphraseإعادة >اإلطناب

 الصیاغة 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Paratexteالنص المصاحب / / / /
Performatif (acte 
de langage)  

إنشائي/إنج / / / /
Peritexteالنص الحاف< 

 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/
Perlocutionnaire 
où perlocutoire 
(acte-)

 التأثیري الفعل
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

تأثیر بالقول
 

Pertinence 
(principe de) 

 إفادة / مبدأ اإلفادة / الوجاهة/الحصافة

Phatique 
(fonction-)

الضابطة لالتصال 
 (الوظیفة)

 
/ 

الوظیفة التبلیغیة 
 /العاطفیة

 وظیفة تبلیغیة
 

 
/

Phrase / énoncé/ / / / /
Phraséologieالتراكیب الجامدة / / / /
Pivot (terme-)اللفظ المحور / / / /
Polémique/ / / / /
Polyphonieتعّدد التبلیغ / تعّدد األصوات / /
Positionnementالتموقع / / / /
Pragmatiqueتداولیة تداولیة تداولیة التداولیة التداولیة 
Pratique 
discursive  

 الممارسة الخطابیة
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Préconstruitالخلفیة / / / /
Présupposé, 
présupposition   

  االفتراض المسبق
/ 

 مقتضى االفتراض المسبق افتراض مسبق

Progression 
thématique

 التدرج 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/
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 الموضوعاتي
Prosodie/ / / / تنغیم 
Récepteur/ / / / /
Récitالحكایة / / / /
Référence/ / إحالة مرجعیة المرجعیة 
Référentielle 
(fonction-)

/ وظیفة مرجعیة / / /
Reformulationإعادة الصیاغة / / / /
Réflexivité/ / االنعكاسیة االنعكاسیة / 
Régulateurمضّبط/منّظم / / الضابط /
Réplique/ / / / مخاطبة 
Rhème   المحمول

 الموضوع>

 

  الموضوع
/ 

 
/ 

 
/

Rituelالطقوسي / / / /
Rôleالدور الدور / / /
Scénario/ / / / /
Scénographieالسینوغرافیا / / / /
Schématisationالتخطیط / / / /
Scriptالكتابة / / / /
Séquenceالمتوالیة / / / /
Situationnel 
(niveau)   

المقامي و ضده 
التبلیغي(المستوى) 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Sous-entenduمضَمر قول مضمراألقوال المضمرة / القول المضمر 

Spécialité 
(discours de - 
/langue de -)  

التخصص(خطاب
 / لغة)-

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Stéréotype/ / / / ُمقولب 

Subjectivitéالذاتیة الذاتیة الذاتیة الذاتیة /
Subversion/ االستحواذ >الهدم / / / /
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captation
Surdestinataire المرسل إلیه

 لنموذجيا

 
/ 

 
 /  

 
/ 

 
/

Surface discursive 
  

/ / / / المساحة الخطابیة
Symétrique/ 
complémentaire

التناظري 
 )-(التكمیلي

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Taxémeالسمة / / / /
Territoire> faceالقطر/ الوجه / / / /
Texte  النص / / / /
Thème/ Rhème   الموضوع / / / /
Tour de parole   التداول على

 الكالم
(قواعد) التداول 

 على الكالم

 
/ 

 
/ 

 
/

Transtextualité عبر النصیة< 
 التناص

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

Typologie des 
discours

/ / / / نمذجة الخطابات
Univers discursifالعالم الخطابي / / / /
Vocabulaire /  
lexique

 المفردات و ضده 
 المعجم

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/

 
 
  

 :(4)مالحظات حول الجدول رقم -2-
یجد أّن معظم المصطلحات األجنبیة التي وردت فیه  (4)المتأّمل في الجدول رقم  إنّ 

 (94)ُذكرت في ملحق اصطالحي واحد فقط، و یقّدر عددها بحوالي أربعة و تسعین    
منها لم   (75)مصطلحا. و بعد تمّعن النظر في هذه األخیرة تبّین لنا أّن خمسة و سبعین

ترد إّال ضمن الملحق االصطالحي الذي وضعه محمد یحیاتن في آخر الكتاب الذي ترجمه 
 تحت عنوان:" المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب".

أّما بالنسبة لبقّیة المصطلحات األجنبیة األخرى فقد وردت في أكثر من ملحق 
ا حالة واحدة فقط ظهر فیها اصطالحي واحد، و هنا البّد من اإلشارة إلى أّننا سّجلن
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المصطلح األجنبي في كّل الملحقات االصطالحیة، و تتمّثل هذه الحالة في المصطلح 
(Contexte)  الذي ُوضع له مقابال عربیا واحدا هو "السیاق" باستثناء فریدة موساوي التي

 .)358(ذكرت إلى جانب هذا المقابل مقابال عربیا آخر هو "المقام"
ملحقات  (6)د الحاالت التي ُذكر فیها المصطلح األجنبي في ستة و فیما یخّص عد

 ,Enonciation) حاالت؛ و هي كالتالي: (5)اصطالحیة، فإّن عددها وصل إلى خمس

Enoncé, Conversation, ) Pragmatique,  وPrésupposé)359(.  و ما ُیالحظ في
باینة من ملحق اصطالحي المقابالت العربیة التي ُوضعت لهذه المصطلحات أّنها جاءت مت

الذي اّتفق جمیعهم  (Pragmatique)إلى آخر، و لم یحدث اّتفاق حولها إّال مع مصطلح 
 التداولیة".على مقابل عربي واحد؛ یتمّثل في "

حاالت تّم فیها إیراد المصطلح األجنبي في خمسة ملحقات  (7)و هكذا نصادف سبعة 
 ,Discours, Communication)یلي:اصطالحیة؛ و تتمّثل هذه المصطلحات فیما 

Argumentation, Implicite, Illocutionnaire ou illocutoire(Acte-), Sous-
entendu, Inférence) )360( و هنا أیضا ینبغي أن نشیر إلى أّن أصحاب هذه الملحقات .

" الذي Discoursاالصطالحیة اّتفقوا فقط في حالة واحدة؛ و هي تتمّثل في مصطلح "
ا له كّلهم مقابال عربیا واحدا هو "الخطاب". و إلى جانب ذلك، فقد الحظنا شبه اّتفاق وضعو 

وضعوا له  الذي (Argumentation)حول مصطلحین اثنین؛ یتمّثل األّول في مصطلح 
كّلهم مقابال عربیا واحدا هو "الحجاج"، لكن بالنسبة لذهبیة حمو الحاج باإلضافة إلى إیرادها 

افت مقابال آخر و هو "المحجة". و الشيء نفسه ُیقال عن المصطلح الثاني لهذا المقابل أض
الذي ُوضع له "التواصل" في كّل الملحقات  (Communication)المتمّثل في  

االصطالحیة ما عدا عمر بلخیر و ذهبیة حمو الحاج؛ حیث أضافا زیادة عن المقابل 
غ". أّما بقّیة المصطلحات األخرى فقد العربي السابق مقابال عربیا آخر یتمّثل في"التبلی

ُوضعت لها عّدة مقابالت عربیة؛ و منها نذكر على سبیل المثال: " الملفوظ، الكالم، 
 .(Enoncé)الحدیث و القول " التي ُوضعت كّلها لمصطلح واحد؛ و هو

                                              
 .98األساسیة في تحلیل الخطاب، ص یم: المفاه فریدة موساوي : ینظر 358-

 . 130-143ُینظر: ص (4) واردة في الجدول رقم فهي بالنسبة للمقابالت العربیة التي ُوضعت لهذه المصطلحات359-359

     ذكرها في هذا الموضع.فال داع ل (4) ما دامت المقابالت العربیة المرافقة لهذه المصطلحات واردة في الجدول رقم 360-
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ویمكن تلخیصها في  (4)و على العموم، فهناك عّدة مالحظات حول الجدول رقم 
 یة: النقاط التال

 مقابل عربي واحد لمصطلح أجنبي واحد: -7-2-1
بعض المصطلحات األجنبیة بمقابالت عربیة نفسها في جمیع الملحقات لقد حظیت 

االصطالحیة و لكن عددها لیس بكثیر؛ و هي كالتالي:"المخاَطب، إخبار، إطار المشاركة، 
النعكاسیة، الدور و الحقل الخطابي، الحوار، الخطاب، التفاعل، معیار، التداولیة، ا

. و لعّل ما جعل أصحاب الملحقات االصطالحیة مّتفقین حول هذه المقابالت )361(الذاتیة"
 العربیة هو كونها شائعة، أضف إلى ذلك أّنها متداخلة تقریبا مع علوم كثیرة.

  تعّدد المقابالت العربیة للمصطلح األجنبي الواحد: -7-2-2
یكمن في كون أغلبیة المصطلحات الواردة فیه  (4)رقم  إّن ما یلفت االنتباه في الجدول

ُوضعت لها عّدة مقابالت عربیة، و قد وصل األمر في بعض المصطلحات إلى إیراد 
الذي وضعوا له:" السیاق  (Cotexte)مقابالت أو أكثر؛ و من ذلك مثال مصطلح  (4)أربعة

و كذلك بالنسبة الداخلي"، "سیاق النّص"، "النّص المصاحب"، و"سیاق نّصي"، 
:"الحدیث"، "المحادثة"، بالذي ترجموه إلى اللغة العربیة  (Conversation)لمصطلح

 و"مناقشة"...إلخ. 
فإذا كانت هذه الظاهرة بارزة بشكل واضح في الملحقات االصطالحیة التي وضعها 

واحد؛ فعلى عدد معّین من الباحثین و الدارسین، فإّنها منتشرة أیضا حّتى بالنسبة للمؤّلف ال
سبیل وضع سیف الدین دغفوس و محمد الشیباني مقابالت عربیة كثیرة؛ نذكر منها 

و "سیاقیة"، و كذا  "حافة"،الذي وضعا له: "داللة"،  (Connotation)مثال:
(Désignation)  تعیین" و"داللة". فالمتأّمل في هذین المثالین فقط یجد بالذي ترجماه":

عربیة و خاّصة مع المقابل العربي "داللة" الذي ُوضع خلطا في هذه المقابالت ال
 للمصطلحین معا؛ فكأّن معنى المصطلح األّول ینطبق تماما على معنى المصطلح الثاني.

الذي  (Enoncé)  و لعّل هذا الخلط الكبیر في المقابالت العربیة یكمن في مصطلح
ملفوظ" و" قول" ، أّما وتیكي :"ب :"الكالم"، و "الحدیث"، و صابر الحباشةبقابله عمر بلخیر 

كمیلة فوضعت له:"كالم" و"ملفوظ". و في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أّن هذا الخلط في 
                                              

 Allocutaire, assertion, cadre : المصطلحات األجنبیة المرافقة لهذه المقابالت العربیة هي المصطلحات التالیة 361-
participatif, champ discursif, dialogue, discours, interaction, norme, pragmatique, réflexivité, 

rôle, subjectivité.                                                                                                     
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المقابالت العربیة لیس من صالح الباحث أو الدارس؛ ألّنه یستحیل علیه اإللمام بكّل ما 
     یوضع للمصطلح األجنبي الواحد من مقابالت في اللغة العربیة. 

 عدم التطابق في اإلفراد والجمع بین المصطلح األجنبي و مقابله العربي: -7-3
الجمع  بصیغة (4)بعض المقابالت العربیة التي ورد ذكرها في الجدول رقم لقد جاءت 

و هذا تماشیا مع واضعیها، فبدال أن ُیورد المصطلح األجنبي بصیغة اإلفراد فّضل أصحاب 
بصیغة الجمع، لذا وردت بعض هذه المقابالت في اللغة  الملحقات االصطالحیة إیراده

العربیة بصیغة الجمع. ففي هذه الحالة اعتبرنا هذا النوع من المصطلحات األجنبیة المشتركة 
 بین الملحقات االصطالحیة و"معجم تحلیل الخطاب" لشارودو و مانغونو.
لجمع واردة بكثرة في و األمثلة على عدم التطابق في المصطلحات من حیث اإلفراد و ا

الذي  (Sous-      entendus) ؛ نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر(4)الجدول رقم
یعني "األقوال المضمرة" حسب عمر بلخیر، في حین ورد هذا المصطلح عند شارودو 

القول :"ب بصیغة اإلفراد و ترجمه إلى اللغة العربیة كّل من محمد یحیاتن و ذهبیة حمو الحاج
 لمضمر".ا

 إیراد الشرح في بعض المصطلحات: -7-2-4
ُأرفقت بشرح بین قوسین، و لعّل (4) المقابالت العربیة الواردة في الجدول رقم إّن بعض

السبب في ذلك یرجع إلى صعوبة ترجمة بعض المصطلحات من جهة، و من جهة أخرى قد 
ألسباب لجأ بعض المؤّلفین یكون صاحبها لم یتأّكد بعد من صّحة ما و ضعه. ولتفادي هذه ا

 -قد تطول وقد تقصر من باحث إلى آخر -العرب إلى إضافة جملة أو عبارة بین قوسین
إلزالة ما قد یقع من غموض أو التباس. و في هذا الموضع ال بّد من اإلشارة إلى أّن هذه 

 الظاهرة لم ترد كثیرا و إّنما في بعض األحیان فقط.
الذي  (Monologal)ضعه محمد یحیاتن للمصطلح  و من األمثلة على ذلك ما و

المناجاتي" ثّم أضاف أمامه كالما آخر بین قوسین یتمّثل في " :بترجمه إلى اللغة العربیة 
"نسبة إلى المناجاة أو حدیث النفس". و األمر نفسه أیضا بالنسبة لوتیكي كمیلة التي ترجمت 

"؛ هذا یعني أّنها شرحت بین )ل خبريفي مقاب (إنشائي" :ب (Illocutionnaire)المصطلح 
 قوسین معنى كلمة "إنشائي" بإعطاء ما یقابلها.

 التعریف والتنكیر: -7-2-5
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مسألة التعریف والتنكیر أیضا من المسائل التي لم ُیحسم أمرها بعد في البحث  تعدّ 
االصطالحي، حیث كان من المفروض على المترجم أن یتقّید بما هو وارد في المصطلح 

الدالة على التعریف في اللغة  )ال(ألجنبي؛ فإذا جاء معّرفا وجب إضافة األلف والّالم ا
العربیة، وٕاذا كان نكرة ینبغي أن یأتي مقابله العربي نكرة. لكن رغم ذلك إّال أّننا الحظنا أّن 
أصحاب الملحقات االصطالحیة مترّددین في هذه القضیة؛ فتارة ُیزّود المقابل العربي بألف 

 الم وتارة أخرى ُیجّرد منها.و 
و فیما یخّص األمثلة هنا، فهي كثیرة ال ُتحصى، لكن ال بأس أن نستشهد فقط بمثال 

الذي جاء فیه المقابل  (Contexte)واحد ُذكر في جمیع الملحقات االصطالحیة؛ و هو
من واضعي الملحقات  (4)العربي معّرفا باأللف والّالم أي"السیاق" عند أربعة

مجّردا من األلف والّالم الدالة  )363(، في حین ورد عند الثالثة اآلخرین)362(حیةاالصطال
 على التعریف، فكان كالتالي:"سیاق".

 بعض المصطلحات تبدو خاطئة أو غریبة: -7-2-6
 (Actes de langage)المقابالت العربیة التي یبدو لنا أّنها خاطئة  نجد مصطلح من

، و لكن األصّح حسب رأینا هو"أفعال )364(ال الكالم"الذي وضعت له فریدة موساوي "أفع
اللغة" أو "األفعال اللغویة"، وتدعیما لقولنا فقد ترجمه محمد یحیاتن كذلك و لكن بصیغة 
اإلفراد، أضف إلى ذلك وجود مصطلح آخر ضمن "معجم تحلیل الخطاب" لشارودو یتمّثل 

كان من المفروض أن تضع و  لذا نرى أّن هذه الباحثة أخفقت(Acte de parole) في
 لهذا المصطلح األخیر.  "أفعال الكالم"

: "االتساق ب (Cohérence et cohésion)فقد ترجمت مصطلح  و إلى جانب ذلك،
 ّن          ، حیث كان ینبغي أن تستعمل "االنسجام و االتساق" أل)365(واالنسجام"

 .(Cohésion)و االتساق یقابله  ﴾Cohérence﴿" یقابله ماالنسجا"
أّما من المصطلحات التي أوردها عمر بلخیر من هذا القبیل، فنجد مصطلح   

(Polyphonie) و كان من المستحسن استعمال "تعّدد   )366(: "تعّدد التبلیغ"ب الذي ترجمه
                                              

: محمد یحیاتن، فریدة موساوي، عمر ؛ و هم(4)دول رقم ربعة األوائل الذین ورد ذكرهم في الجاأل هؤالء األربعة هم: - 362
 بلخیر، و ذهبیة حمو الحاج.

 .كّل من: صابر الحباشة، وتیكي كمیلة و سیف الدین دغفوس نقصد بالثالثة اآلخرین - 363
 .95في تحلیل الخطاب، ص ةالمفاهیم األساسی :ینظر: فریدة موساوي - 364
 .95نفسه: ص - 365
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األصوات"، و هذا ما وّظفه أیضا محمد یحیاتن من جهة، ومن جهة أخرى فإّن 
یدّل على الصوت  (phonie)ة على التعّدد، و تدّل في اللغة العربی (-poly)السابقة

            فالتركیب بینهما ینتج عنه مصطلحا یتمّثل في المقابل العربي "تعّدد األصوات".

 تصنیف المقابالت العربیة: -8
متنّوعة من حیث طرق وضعها، و  (4)الواردة في الجدول رقمقابالت العربیة مجاءت ال

 ما یلي: تبعا لذلك یمكن تصنیفها إلى
 بة:المصطلحات المركّ -8-1

أّن عدد المصطلحات المرّكبة فیه أكثر من تلك التي وردت  (4)رقم  یظهر لنا الجدول
مصطلحا. في حین تقّدر الثانیة بأربعة و خمسین  (70)مفردة؛ فاألولى تُقّدر بحوالي سبعین 

لید المصطلحات في مصطلحا، هذا یعني أّنه أصبح ُیعتمد على التركیب كثیرا في تو  (54)
اللغة العربیة، و قد یأتي في عّدة أشكال سبق أن تحّدثنا عنها في الجانب النظري من 

، أّما هنا فنحن بصدد ذكر األنواع المختلفة للتركیب التي تحّصلنا علیها من )367(البحث
   ؛ وهي كالتالي:(4)الدراسة التطبیقیة لبحثنا هذا أو باألحرى من الجدول رقم

 لمرّكب المؤشب:ا-8-1-1
في تحلیل الخطاب إّال في حاالت قلیلة جّدا؛ تتمّثل  )368(لم ُتستعمل المركبات المؤّشبة

الذي وضعت له وتیكي  (Monologal) يالحالة األولى في المصطلح األجنب
. أّما الحالة الثانیة فقد صادفناها مع محمد یحیاتن الذي أورد )369(كمیلة:"مونولوجي الشكل"

 Ethnographie de)مرّكبات مؤّشبة؛ و هي" الدراسة اإلثنوغرافیة لالّتصال"  (3)لنا ثالثة

la communication) "اإلثنیة المنهجیة"، (Ethnométhodologie)  و "المنهجیة
 .)370( (Méthode Harrissienne)الهاریسیة" 

احتّل فالمتأّمل في هذه األمثلة یجد أّن العنصر األجنبي المكّون للمرّكبات المؤّشبة 
مواقع متعّددة، فقد أتى في األّول في مصطلحي: "مونولوجي الشكل" و "اإلثنیة المنهجیة"، ثّم 

                                                                                                                                             
 .215خطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، صعمر بلخیر: تحلیل ال -366

 من المذكرة. 15-10لمزید من المعلومات حول قضیة التركیب المصطلحي، ینظر: ص - 367
 من المذكرة. 12سبق أن تطّرقنا إلیها في الفصل األّول من بحثنا؛ ینظر: ص - 368
 .319قصدیة الكتابة، ص بین سلطة الخطاب و یديكتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حیان التوح: ینظر:أ. وتیكي كمیلة - 369
 .128-127المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر:د. محمد یحیاتن، ص دومینیك مونقانو: - 370
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جاء في الوسط مع مصطلح "الدراسة اإلثنوغرافیة لالتصال"، و أخیرا وقع في آخر 
"المنهجیة الهاریسیة". و الشيء نفسه ُیقال عن العنصر العربي الذي المصطلح مع مصطلح 

المرّكب المؤّشب، لكّننا في هذه األمثلة لم ُنالحظ وقوعه في وسط المصطلح، و رغم  یتكّون منه
ذلك فهذا ال یعني أّنه یستحیل مجیئه في وسط عنصرین أجنبیین، و إّنما لم نسّجل فقط 

       .  (4)مصطلحات من هذا القبیل في الجدول رقم 
 المرّكب االسمي:-8-1-2

إلى عّدة أصناف؛ و هي  (4)في الجدول رقم الواردة  یمكن تصنیف المرّكبات االسمیة
 متمثّلة في:

 *المرّكب المقّید بحرف:
مقّیدة إّما بحرف من  (4)في الجدول رقم الواردة لقد جاءت بعض المصطلحات المرّكبة 

 حروف الجّر أو بحرف من حروف العطف.
و "المتحّدث إلیه"  فمن المرّكبات المقّیدة بحرف من حروف الجّر؛ نذكر:"المرسل إلیه"

(Destinataire) ،»بعبارة أخرى" ةمحاكا(Paraphrase)،  "تأثیر بالقول"(Perlocutoire) ،
. و ما نالحظه (Tour de parole)و "التداول على الكالم"  (Réplique)"رّد على جواب" 

ل في: في هذه المصطلحات هو أّن حروف الجّر التي تقّیدت بها هذه المقابالت العربیة تتمثّ 
 إلى، الباء وعلى.

أّما بالنسبة للمرّكبات المقّیدة بحرف من حروف العطف، فإّنها لم ترد كثیرا مقارنة 
بالمرّكبات المقّیدة بحرف من حروف الجّر. و رغم ذلك، فقد صادفنا قلیال منها نحو:  "المكتوب 

، و (Cohérence et Cohésion)"االتساق و االنسجام"  ،(Ecrit/Oral) و ضّده المنطوق" 
هنا تجدر اإلشارة إلى أّن هذا األخیر ورد بهذه الطریقة عند فریدة موساوي، أّما شارودو فقد 

في موضع آخر؛ هذا یعني أّنه فصل  (Cohésion)في موضع و  (Cohérence)استعمل 
بینهما، في حین استعملت فریدة موساوي حرف العطف بینهما؛ مّما أّدى إلى ظهور مصطلح 

 .مرّكب
 *المرّكب اإلضافي:

نجد :  (4)في الجدول رقم  التي جاءت عن طریق اإلضافة من المرّكبات المصطلحیة
، "إعادة (Monologue)، "مخاطبة النفس" (Analyse du discours)"تحلیل الخطاب" 

...الخ. فإذا كانت هذه المصطلحات مرّكبة من كلمتین اثنتین؛  (Reformulation)الصیاغة"
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ف و المضاف إلیه، فإّنها في بعض األحیان قد تتعّدى إلى أكثر من ذلك؛ هما المضا
  : "فعل الكالم الكّلي".  بالذي ترجموه  (Macro-acte de langage)نحو:

 :)النعتي(الوصفي  *المرّكب
، و (4)المرّكبات الوصفیة من أكثر المرّكبات المصطلحیة الواردة في الجدول رقم تعتبر

، "الداللة الذاتیة" (Acte de langage)ك:" الفعل اللغوي"، "عمل لغوي" من األمثلة على ذل
(Autonymie)    "السیاق الداخلي"، "النص المصاحب"، " سیاق نّصي" ،.(Cotexte)  

فالمتأّمل في هذه األمثلة یجد أّن أصحاب الملحقات االصطالحیة لم یتّفقوا بعد على كیفیة إیراد 
 )ال  (بالبعض منها جاءت نكرة، والبعض اآلخر وردت معّرفة هذه المقابالت العربیة، ف

 التعریف.
و باإلضافة إلى ذلك، الحظنا أّن معظم المرّكبات المصطلحیة الواردة في هذا الجدول لم 

من كلمتین اثنتین؛ هما: الصفة والموصوف، و إّنما قد أتت طویلة في بعض تتكّون فقط 
: "الفعل ب، الذي قابلوه (Macro-acte de langage)األحیان كما هو الحال مع مصطلح 

الذي  (Acte de langage indirect)    اللغوي األكبر" و قد تطول أكثر؛ نحو مصطلح
 : "عمل لغوي غیر مباشر".ب ترجموه

 (4)نستنتج مّما سبق أّن المرّكبات المصطلحیة هي التي وردت بكثرة في الجدول رقم
بمفردة واحدة، و ما دام األمر كذلك، فهذا یعني أّن واضعي مقارنة بالمصطلحات التي جاءت 

مؤّلفه الملحقات االصطالحیة لم ُیراعوا ما أقّره مجمع اللغة العربیة بالقاهرة في 
تفّضل الكلمة  «المعنون:"مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما"؛ إذ جاء على لسانه:

، و إذا لم یمكن ذلك، دید، إذا أمكن ذلكد وضع اصطالح جالواحدة على كلمتین فأكثر، عن
 .)371(» تُفّضل الترجمة الحرفیة

رغم اعتماد أصحاب الملحقات االصطالحیة على التركیب أكثر في وضع مصطلحاتهم، 
إّال أّنهم لم یتطّرقوا إلى نوعین من أنواع المرّكبات المصطلحیة؛ و هما "المرّكب الدخیل" و " 

رّكزوا علیها كثیرا، فقد  ياألخرى الت )373(. أّما بالنسبة لألنواع األربعة)372(المركب الفعلي"
                                              

، الهیئة العامة لشؤون (1934- 1984) مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما - 371
  .175، ص1984ة، المطابع األمیریة، القاهر 

 من المذكرة. 14-12الفصل األول من البحث؛ ینظر:ص تحّدثنا عن المرّكبات الدخیلة و المرّكبات الفعلیة في- 372
نقصد باألنواع األربعة من أنواع المرّكبات المصطلحیة: المرّكب المؤّشب، المرّكب المقّید بحرف من حروف الجّر أو  - 373

 اإلضافي والمرّكب الوصفي.بحرف من حروف العطف، المرّكب 
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الحظنا أّنه في بعض األحیان قاموا بالمزج في المصطلح الواحد بین نوعین أو أكثر من 
أنواع التركیب؛ فعلى سبیل المثال فإّن مصطلح "الدراسة اإلثنوغرافیة لالّتصال" عبارة عن 

نفسه یمكن اعتباره مرّكبا مقّیدا بحرف من حروف الجّر أو  مرّكب مؤّشب، و في الوقت
حیث أّنه في  )374(مرّكبا وصفیا، و باإلضافة إلى ذلك فقد یصّنف ضمن المرّكب اإلسنادي

 هذه الحالة ُتسند "الدراسة اإلثنوغرافیة" لالّتصال. 
 المصطلحات المعّربة: -8-2

اعتمدوا على وسیلة التعریب في  أّن عدد الباحثین الذین(4) ُیظهر لنا الجدول رقم
فقط؛ و هم: محمد یحیاتن، عمر بلخیر و سیف الدین  (3)وضع مصطلحاتهم هو ثالثة

و  (Mediologie)دغفوس، فاألّول ذكر لنا مصطلحین اثنین هما:"المیدیولوجیا" 
، و الثاني طّبق التعریب على مصطلح واحد، یتمّثل في (Scénographie)"السینوغرافیا"

أّما الثالث فقد أعطى لنا أیضا مصطلحا واحدا فقط، و . (Monologue)لوج""مونو 
 .(Scénario)هو:"سیناریو" 

فالمالحظ هنا أن واضعي الملحقات االصطالحیة استعانوا بالتعریب في عدد قلیل جّدا 
مصطلحات. و لعّل ذلك راجع إلى أخذهم  (4)من المصطلحات ال یتجاوز عددها أربعة 

ُیفّضل اللفظ العربي على المعّرب  « قرار مجمع اللغة العربیة بالقاهرة القائل: بعین االعتبار
. نفهم من هذا الكالم أّن المجمع ال یلجأ إلى التعریب إّالّ◌ )375(»القدیم إّال إذا اشتهر المعّرب

إذا كان المصطلح المعّرب مشهورا. و باإلضافة إلى ذلك، فقد ُیسمح بالتعریب في حالة 
 و هي الحالة التي یتعّذر فیها إیجاد المقابل العربي المناسب للمصطلح األجنبي.  واحدة فقط 

 مصطلحات مقترنة بالسوابق واللواحق:-8-3
نجد  (4)أیضا في وضع المقابالت العربیة في الجدول رقم من الطرق المعتمد علیها

حاب الملحقات طریقة السوابق واللواحق. و في هذا الصدد ال بّد من اإلشارة إلى أّن أص
االصطالحیة صّبوا اهتمامهم أكثر على السوابق مقارنة باللواحق. فمن السوابق التي 

التي ترجمها  (-Inter)استعملها محمد یحیاتن في وضعه للمقابالت العربیة؛ نذكر:السابقة  
الذي یعني "ما بین خطاب"، و كذا  (Interdiscours): "ما بین" في مصطلحب

  (Intradiscours)الّدالة على "داخل" حیث وّظفها في ترجمته لمصطلح (-Intra)السابقة
                                              

  من المذكرة. 15سبق أن تطّرقنا إلى المرّكب اإلسنادي في الفصل األول من البحث؛ ینظر: ص - 374
 .188، ص)1984-1934(  مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما - 375
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التي تدّل على  (-Poly)"داخل خطاب". أضف إلى ذلك السابقة  بوالذي قابله باللغة العربیة 
الذي یقابله في اللغة العربیة "تعّدد  (Polyphonie)"تعّدد" حیث استعملها لترجمة مصطلح

 األصوات".
"شبه" عند كّل من یحیاتن، عمر بلخیر و ذهبیة  بفقد ُترجمت  (-Para)أّما السابقة

 ب الذي قابلوه (Paralinguistique)حمو الحاج، و نجدها على سبیل المثال مع مصطلح
 "شبه لغوي".

و ما ُیالحظ في بعض السوابق أّنه رغم وجود ما ُیقابلها في اللغة العربیة، إّال أّنها لم 
باللغة الفرنسیة، و لتوضیح ذلك نأخذ مثال تُترجم بل بقیت كما وردت 

الذي وضع له صابر الحباشة "ما وراء اللسانیات".  (Métalinguistique)مصطلح
"ما وراء"، في  ب إلى اللغة العربیة (Méta)فالمالحظ هنا أّن واضعه قام بترجمة السابقة 

حین نجدها غیر مترجمة مع محمد یحیاتن، و ذلك في مصطلحات كثیرة 
فقد ُترجم  ؛(Métatextualité)، (Métadiscours) ،(Métacommunication):نحو

"المیتاخطاب". أما الثالث فقد  ب"المیتا تبلیغ" و "المیتا اّتصال"، و الثاني  بالمصطلح األّول 
"المیتانصیة". فالمتأّمل في هذه المقابالت العربیة التي ذكرها محمد یحیاتن یجد  بوضع له 

مع جزء آخر باللغة العربیة؛ ففي هذه   (-Méta)نها یتكّون من جزء أجنبي هوأّن كّل واحد م
الحاالت إذن نكون أمام مصطلحات مرّكبة تركیبا مؤّشبا، وال یمكن اعتبارها من 
المصطلحات الموّلدة عن طریق السوابق واللواحق. و ما دام كّل مترجم یعتمد على الطریقة 

إّن االّتفاق على وضع مقابل عربي واحد للمصطلح التي تحلو له في وضع المصطلحات ف
األجنبي الواحد قد یكون من المستحیالت، ولعّل هذا ما یجعل قضّیة توحید المصطلحات في 

 اللغة العربیة تتعّقد وتتأّزم أكثر فأكثر.
 مصطلحات ناتجة عن طریق التفریع: -8-4

المعتمد علیها في  التفریع في البحوث المصطلحیة من أبرز الطرق تعتبر طریقة
الوضع المصطلحي، وذلك بتفریع المصطلح الرئیس الواحد إلى عّدة مصطلحات فرعیة. فمن 

عن طریق التفریع نجد مصطلح "تحلیل"  (4)المصطلحات الواردة في الجدول رقم
(Analyse)  "الذي تفّرع إلى مصطلحین اثنین آخرین؛ هما:"تحلیل الحدیث(Analyse 

conversationnelle) " حلیل الخطابتو (Analyse du discours).  أّما مصطلح
مصطلحات؛ و هي كالتالي" الفعل اللغوي"  (07)فقد تّم به تولید سبعة (Acte)"الفعل" 
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(Acte de langage) "فعل كالمي" ،(Acte de parole) عمل لغوي غیر" ،
، "الفعل (Acte directeur)"الفعل الموّجه"  ،(Acte de langage indirect)مباشر"

،  (Macro-acte de langage)، "الفعل اللغوي األكبر" (Acte illocutoire) اإلنشائي"
 .(Acte perlocutoir)و "الفعل التأثیري" 

لم یترجمه  (Acte)و ما ُیالحظ في هذه األمثلة أّن المصطلح الرئیس المتمّثل في 
ناك من فّضل تسمیة أخرى له و هي "الفعل" و إّنما ه بواضعوا الملحقات االصطالحیة كّلهم 

 "عمل".
فإذا كان عدد المصطلحات التي تّم تفریعها من المصطلح الرئیس الواحد قلیال في هذه 
األمثلة، فإّن األمر لیس كذلك في جمیع المصطلحات، ألّن األمر قد وصل في بعض 

هو مصطلحا انطالقا من مصطلح واحد و  (16)األحیان إلى تفریع حوالي ستة عشر
؛ الذي تفّرع عنه ما یلي: "تحلیل الخطاب"، " الحقل الخطابي"، (Discours)"الخطاب" 

"، "الخطاب المروي"، "الفضاء الخطابي"، "التشكیلة )الخطاب( "الجماعة الخطابیة"، "المكّون
الخطابیة"، "نوع الخطاب"، "ما بین الخطاب"، "داخل الخطاب"، "قوانین الخطاب"، "الذاكرة 

ة"، "الممارسة الخطابیة"، "المساحة الخطابیة"، "نمذجة الخطابات" و "العالم الخطابی
 .)376(الخطابي"

و ما دمنا بصدد الحدیث عن قضیة التفریع الخاّصة بتولید المصطلحات فإّنه البّد من  
اإلشارة إلى أّن هذه الظاهرة واردة بكثرة في البحوث المصطلحیة بصفة عاّمة و الملحقات 

المتعّلقة بتحلیل الخطاب بصفة خاّصة، و لتبریر ما نحن بصدد الحدیث عنه  االصطالحیة
السابق الذكر الذي قام بتفریعه كّل من  (Acte)نكتفي بإعطاء مثال واحد و هو مصطلح 

و ذهبیة حمو الحاج فّرعت  )377(مصطلحات  (09)عمر بلخیر و وتیكي كمیلة إلى تسعة
  (10)ه سیف الدین دغفوس عشرةمصطلحات، في حین فّرع من (07)منه سبعة

                                              
 Analyse du discours, champكالتالي: ي؛ هالمصطلحات التي ُترجمت منها هذه المقابالت العربیة - 376

discursif, communauté discursive, constituant(discours), discours rapporté, espace discursif, 
formation discursive, genre de discours, interdiscours, intradiscours, loi de discours, mémoire 
discursive, pratique discursive, surface discursive, typologie des discours, univers discursif.    

                                                                                                   
وا الملحقات االصطالحیة لم ُیترجمه واضع (Acte)و ما ُیالحظ في هذه األمثلة أّن المصطلح الرئیس المتمّثل في  - 377

"الفعل" و إّنما هناك من فّضل تسمیة أخرى له و هي "عمل" لكن األصّح هو "الفعل"، حیث نقول "األفعال اللغویة"،  بكّلهم 
 "األفعال اإلنجازیة" و "األفعال الكالمیة" وال یجوز أن نقول "األعمال اللغویة" و"األعمال الكالمیة".  
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مصطلحات، لكّن بالنسبة للمصطلحات األخیرة التي وّظفها سیف الدین دغفوس لم یترجم 
 "عمل". ب"فعل" و إّنما ترجمه  ب (Acte)فیها المصطلح األساس 

فالمصطلحات العشرة التي ذكرها سیف الدین دغفوس تتمّثل فیما یلي: "عمل 
"عمل  ،(Acte perlocutionnaire)ل تأثیر بالقول"، "عم(Acte primaire)أّولي"
"عمل قولي"  ،(Acte propositionnel) ، "عمل قضوي"(Acte secondaire)ثانوي"

(Acte locutionnaire) "عمل كالمي" ،(Acte de parole)"عمل لغوي" ،(Acte de 

langage) "عمل لغوي مباشر" ، (Acte de langage direct)  عمل لغوي غیر" ،
 Acte)و "عمل متضّمن في القول" ،(Acte de langage indirect) باشرم

illocutionnaire) )378( فإذا قارّنا هذه المصطلحات بتلك الواردة عند عمر بلخیر وجدنا.
 Acte) مصطلحات أخرى؛ و هي: "أفعال السلوك" (07)أّن هذا األخیر أضاف سبعة

comportatifs)"األفعال الكالمیة المباشرة" ،(Acte de parole direct) األفعال" ،
 Actes)"أفعال الممارسة" ،(Acte de parole indirect) الكالمیة غیر المباشرة

exercitifs)، "أفعال العرض"(Actes expositifs)،  "أفعال الوعد"(Actes promissifs) 
 .)379( (Actes verdictifs)، و "أفعال الحكم"  

ذكرت لنا وتیكي كمیلة ثالثة  (17)سبعة عشروباإلضافة إلى هذه المصطلحات ال
مصطلحات أخرى لم یذكرها كّل من سیف الدین دغفوس و عمر بلخیر؛ و هي:  (03)

و ، (Actes de description)، "أفعال الوصف" (Actes de demande)"أفعال الطلب"
لحاج فقد . أّما بالنسبة لذهبیة حمو ا)381( (Actes performées)  )380("األفعال اإلنشائیة"

 Actes)مصطلحات؛ و هي تتمّثل في: "الفعل اإلثباتي" (03)أضافت هي بدورها ثالثة 

                                              
جاك موشالر: التداولیة الیوم؛ علم جدید في التواصل، ترجمة: سیف الدین دغفوس و محمد ینظر: آن روبول و  - 378

 .256-255الشیباني، ص
 .213عمر بلخیر: تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص-379
 .313كتابة، صبین سلطة الخطاب و قصدیة ال كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حیان التوحیدي: ینظر: وتیكي كمیلة -380
عند وتیكي كمیلة بهذه الصیغة، و لكن الذي ُیلقي نظرة حول المصطلحات  (Actes performées)ورد مصطلح -381

حیث  (Acte performatif)األجنبیة الخاصة بتحلیل الخطاب یجده غریبا عن الصیغة المألوفة المتمّثلة في المصطلح
 كما استعملته هذه الباحثة. ولیس (Acte performatif)األصّح في هذا الصدد: 
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assertifs) "الفعل التوجیهي" ،(Acte directif)  "و "الفعل التعبیري(Acte expressif) 
)382(. 

إلى  (Acte)و هكذا یصل عدد المصطلحات التي تّم تفریعها عن المصطلح األساس 
مصطلحا و هو عدد كبیر، و یزداد كّلما أخذنا عّینة كبیرة من الباحثین  (23)ثالثة وعشرین 

 و لعّل السبب في ذلك یرجع إلى اختیار كّل باحث ما یراه مناسبا لبحثه.
من هنا نستنتج أّن قضّیة التفریع تلعب دورا هاّما في تولید المصطلحات، حیث بفضلها 

لعدم اّتفاق الباحثین أو الدارسین المعنّیین  یتّم وضع عدد هائل من المصطلحات، لكّن نظرا
باألمر حول عدد المصطلحات الفرعیة التي ینبغي أن تتفّرع المصطلح األساس الواحد، فإّن 
هذه الطریقة قد تكون من العوامل المثبطة لتوحید المصطلحات و خاّصة أمام لغة كلغتنا 

ذه الحالة نجد المصطلح الفرعي العربیة و التي  من أهم خاصّیاتها الترادف؛ حیث في ه
 الواحد قد ُیعّبر عنه بعّدة تسمّیات، فما بالنا بعدد كبیر من المصطلحات الفرعیة.

نستخلص من كّل ما سبق أّن واضعي الملحقات االصطالحیة الخاّصة بتحلیل 
الخطاب اهتموا كثیرا بطریقة تفریع المصطلح الرئیس الواحد إلى عّدة مصطلحات فرعیة، 

استعانوا أیضا بوسیلة التركیب بمختلف أنواعه من مؤّشب، مقّید بحرف من حروف الجّر كما 
أو بحرف من حروف العطف، إضافي و وصفي. و زیادة على ذلك فقد رّكزوا كثیرا على 
السوابق بدال من اللواحق، و في هذا الصدد البّد من اإلشارة إلى أّنهم في بعض األحیان ال 

ق مّما یجعل من المصطلح الموّلد بهذه الطریقة مصطلحا مرّكبا تركیبا ُیترجمون هذه السواب
 مؤّشبا.

 و باإلضافة إلى كّل هذه الطرق، فقد لجأوا في حاالت قلیلة إلى التعریب، أّما
بالنسبة لوسیلة النحت فإّننا لم ُنصادف و لو مصطلحا منحوتا واحدا، مّما یعني عدم 

 ة.اهتمامهم على اإلطالق بهذه الوسیل
 

 خاتمة:
بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج، یمكن تلخیصها في نقطتین  توّصلنا من خالل

في مدى انتماء المصطلحات الواردة في الملحقات  النقطة األولى أساسیتین؛ تتمّثل

                                              
 .187ذهبیة حمو الحاج:لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب، ص - 382
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لى تحلیل الخطاب. أّما النقطة الثانیة فهي تتعّلق بالوسائل المعتمد علیها في إ االصطالحیة
 المجال المتداخل االختصاصات. بهذا ةعربیة الخاصّ وضع المقابالت ال

ففیما یخّص النقطة األولى المتمّثلة في انتماء مصطلحات الملحقات االصطالحیة إلى 
تحلیل الخطاب، فقد تبّین لنا بعد مقارنتها بما ورد في "معجم تحلیل الخطاب" الذي أّلفه 

یك شارودو و دومینیك مانغونو و أمثال باتر -مجموعة من كبار المشّیدین لتحلیل الخطاب
تشترك مع هذا المعجم في أّن بعض الملحقات االصطالحیة  -جون میشال أدام و غیرهم

عدد كبیر من المصطلحات، في حین بعضها اآلخر لم تستعمل مّما ورد في هذا المعجم إّال 
ن الملحقات القلیل منه. و رغم ذلك فإّن النسبة العامة للمصطلحات األجنبیة المشتركة بی

، و هي نسبة ال بأس 31,46%االصطالحیة و "معجم تحلیل الخطاب" تُقّدر بحوالي:    
 .(⅓)بها لكونها قریبة من الثلث

من هنا استخلصنا أّن المصطلحات الواردة في الملحقات االصطالحیة ال تنتمي كّلها 
هو تلك المقارنة التي ى تحلیل الخطاب، و لعّل ما ُیبّرر أكثر ما نحن بصدد الحدیث عنه إل

:"المصطلحات المفاتیح لتحلیل  بقمنا بها أّول األمر مع مؤّلف دومینیك مانغونو المعنون 
الخطاب"؛ إذ توّصلنا إلى أّن الملحقات االصطالحیة تتالقى مع هذا المؤّلف في نسبة قلیلة 

  12,18%.: ب جّدا و هي تُقّدر

الطرق التي اعتمد علیها أصحاب الملحقات أّما بالنسبة للنقطة الثانیة المتعّلقة ب
، فقد اّتضح لنا أّن معظم ت العربیة الخاصة بتحلیل الخطاباالصطالحیة في وضع المقابال

الباحثین العرب رّكزوا كثیرا على طریقة التركیب؛ إن لم نقل إّنهم بالغوا فیها أحیانا و ال سّیما 
ذلك إلى كون اللغة العربیة تُنعت بأّنها لغة  مع النوع المسّمى بالمرّكب الوصفي؛ و لعّل مردّ 

 وصفیة.

و باإلضافة إلى المرّكب الوصفي المعتمد علیه كثیرا، فقد استعانوا بعّدة أنواع أخرى 
بحرف من  اإلضافي و المرّكب المقّیدمن التركیب؛ و هي: المرّكب المؤّشب، المرّكب 

تطّرقوا إلیه في هذا الصدد هو العطف. و كّل ما لم یأو بحرف من حروف  الجرّ  حروف
العربیة الواردة في ب الدخیل و المرّكب الفعلي. و مع ذلك فإّن عدد المقابالت المركّ 

و بهذا لمسنا عدم بة أكبر بكثیر من تلك التي جاءت مفردة، الملحقات االصطالحیة مركّ 
رة في مؤّلفه مراعاة واضعي الملحقات االصطالحیة لما أقّره مجمع اللغة العربیة بالقاه

 المعنون:"مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما".
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أّما الطریقة الثانیة التي اعتمدوا علیها أیضا كثیرا في تولید المصطلحات، فهي تتمّثل 
وصل بهم األمر إلى  لى عّدة مصطلحات فرعیة، حتىّ في تفریع المصطلح األساس الواحد إ

هم هو الظهور بشيء مختلف عن المألوف أو وضع ما یحلو لهم، وكأّن كّل ما یهمّ 
المتداول. فرغم ما لهذه الوسیلة من دور هاّم في تولید عدد هائل من المصطلحات انطالقا 
من مصطلح واحد إّال أّنها تبقى قاصرة ما لم یّتفق الباحثون حول عدد المصطلحات الفرعیة 

 أن تتفّرع عن المصطلح األساس الواحد.التي ینبغي 

بطریقة  جانب هاتین الطریقتین السابقتین، فقد استعانوا أیضا في حاالت كثیرةو إلى 
واحق. و لّما كان السوابق واللواحق، فكان اهتمامهم صائبا أكثر على السوابق مقارنة باللّ 

من المقابالت  جعلهذه السوابق؛ مّما  -بعض األحیانفي  -األمر كذلك، فإّنهم لم ُیترجموا
العربیة الموّلدة بفضل هذه الطریقة مصطلحات مرّكبة تركیبا مؤّشبا ال مصطلحات مقترنة 

 بالسوابق و الّلواحق.

أّما فیما یتعّلق بوسیلة التعریب، فإّنها لم ُتستغّل إّال في حاالت قلیلة جّدا، مّما یعني أّن 
مطاف، و لم یستعملوه إّال في أصحاب الملحقات االصطالحیة تركوا التعریب في آخر ال

الحاالت التي یتعّذر فیها إیجاد المقابل العربي المناسب للمصطلح األجنبي. و في هذا نوع 
من االّتفاق مع مجمع اللغة العربیة بالقاهرة الذي ُیفّضل الّلفظ العربي على المعّرب. هذا 

عند واضعي الملحقات  أّما طریقة النحت فإّننا لم نصادف لها أثرا بالنسبة للتعریب،
 االصطالحیة الخاّصة بتحلیل الخطاب.

هذه هي إذن الوسائل التي اعتمد علیها أصحاب الملحقات االصطالحیة في وضعهم 
للمقابالت العربیة المناسبة للمصطلحات األجنبیة المرتبطة بتحلیل الخطاب. و في هذا 

الباحث الواحد. و ما دام  كّلها عند الصدد البّد من اإلشارة إلى أّن هذه الوسائل لم ُتستغلّ 
؛ فلعّل هذا في تولید المصطلحات على الطریقة التي تحلو لهكثیرا رّكز كّل باحث أو دارس 

 الواحد، حّتى أصبح البعض یعتقد األجنبي ما أّدى إلى ظهور عّدة مقابالت عربیة للمصطلح
الخطاب ُیوحي بتعّدد المفاهیم. أّن تعّدد المصطلحات العربیة ألّي مفهوم من مفاهیم تحلیل 

، و نبتعد كّل ةجوء إلى المصادر األصلیة المكتوبة باللغات األجنبیفكّل هذا یدفعنا حتما للّ 
 تحلیل الخطاب. مجال غة العربیة فيلعّما ُكتب بالالبعد 

و باإلضافة إلى قضّیة التعّدد في المصطلحات، فقد توّصلنا أیضا من خالل بحثنا هذا 
خلط كبیر في المقابالت العربیة التي اقترحها أصحاب الملحقات االصطالحیة  إلى وجود
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للمصطلحات األجنبیة الخاّصة بتحلیل الخطاب، حیث یزداد هذا الخلط تعقیدا و ال سّیما مع 
الغریبة عن اللغة العربیة، إن لم نقل إّنهم في الباحثین الذین ُیفّضلون بعض المصطلحات 

صطلحات خاطئة نتیجة عدم تحّكمهم جّیدا في اللغات األجنبیة من بعض األحیان یوردون م
جهة، وباللغة العربیة من جهة أخرى. فكیف بإمكان باحث من هذا القبیل أن یتمّكن من 
الترجمة السلیمة لمصطلحات تحلیل الخطاب والذي ُیقال عنه أّنه حقل متداخل 

 ي استقوا منها تلك المصطلحات.؟ أضف إلى ذلك تعّدد اللغات األجنبیة التاالختصاصات

رغم القصور المالحظ في بعض كتب تحلیل الخطاب المتضّمنة للملحقات 
األولى أو النواة األولى لتألیف االصطالحیة إّال أّن هذه األخیرة قد تكون بمثابة الخطوة 

 معاجم أو موسوعات في تحلیل الخطاب.

ّسة إلى مزید من البحث، و ما و على العموم، فإّن الدراسات المصطلحیة بحاجة ما
تحلیل الخطاب المذّیلة ُكتب الدراسة إّال محاولة بسیطة لرصد واقع مصطلحات هذه 

بالملحقات االصطالحیة. و نأمل أن ُیوّسع هذا البحث في دراسات أكادیمیة أخرى إن شاء 
         اهللا. 

 :قائمة المصادر والمراجع
 غة العربیة:بالل – 1
 المعاجم:-أ
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