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إهــداء

والدي الكريمين اللذين وقفا إلى جانبي معنويا و ماديا.
إلى
ّ
تشجعني
علي من وقتها وظلّت ّ
إلى زوجتي الكريمة التي لم تبخل ّ
طوال فترة إنجاز البحث.

كل باسمه.
كل أفراد العائلة ّ
إلى ّ
إلى ابنتي أمال الغالية.
كل من ساهم في أن يرى هذا العمل النور و لو بكلمة طيبة؛
وإلى ّ
إليهم جميعا أهدي هذا العمل.
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شكر
كلمة شكر
كلمة
تفضله لإلشراف
أشكر األستاذ املشرف بوعلي كحال على ّ
على هذا العمل ،وذلك منذ أن كان فكرة إىل أن استوى
رسالة.



عمال مكتبة البويرة،
كل ّ
كما أوجه تش ّكرايت اخلالصة إىل ّ
خاصة مكتبة األدب العريب باجلزائر وكذا مكتبة
تيزي وزو ،و ّ
معهد اللغة الفرنسية ببوزريعة.
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مقدمة:
ّ

اىتـ العرب منذ القديـ بالدراسات المصطمحية اىتماما كبي ار ،و لع ّؿ ذلؾ يرجع
لقد ّ
يتأسس عمييا العمـ
إلى إدراكيـ المب ّكر
ّ
ألىمية المصطمح في كونو الركيزة األساسية التي ّ

وتتحدد بذلؾ معالمو ويكتسب شرعيتو ،و لكف مع تزايد المعارؼ والعموـ أصبحت
ّ
أىـ اإلشكاليات التي طرحت نفسيا عمى أرض الواقع  -حيث
اإلشكالية المصطمحية مف ّ
خاصة
تعد اإلشكالية المصطمحية إشكالية عامة الوجود أي ّأنيا متعمّقة بك ّؿ المغات -و
ّ
ّ
في الفترة األخيرة ؛ حيث أخذت مراكز البحث الغربية تقذؼ بأعداد ىائمة مف المصطمحات
مما زاد مف
في شتّى المجاالت بينما ال ُيترجـ الباحثوف العرب منيا إالّ عددا ضئيال؛ ّ
حدة وتفاقما وتعقيدا .فكيؼ ال يكوف تحميؿ الخطاب بمنأى عف ىذه
األزمة المصطمحية ّ

بأنو حقؿ متداخؿ االختصاصات  .و
لما أصبح ىذا
اإلشكالية؟
التوجو ُيعرؼ ّ
ّ
ّ
وخاصة ّ
أماـ ىذا الوضع فمف الطبيعي أف تبرز إشكالية المصطمح في تحميؿ الخطاب؛ و منو
كاف عنواف بحثنا كالتالي " :إشكالية المصطمح في المؤلّفات العربية – تحميل الخطاب

نموذجا–".

و اإلشكالية المراد دراستيا في ىذا البحث تتمثّؿ فيما يمي :ىؿ مجمؿ

المصطمحات المستعممة في الممحقات االصطالحية تنتمي إلى تحميؿ الخطاب؟

منا اإلجابة ّأوال عف التساؤؿ التالي :ما ىي
إف اإلجابة عف ىذه اإلشكالية تتطمّب ّ
ّ
الوسائؿ التي اعتمد عمييا واضعوا الممحقات االصطالحية في ترجمتيـ لممصطمحات

األجنبية؟

و لإلجابة عف ىذا التساؤؿ سنقارف المصطمحات األجنبية الواردة في الممحقات

االصطالحية بتمؾ المستعممة في معجميف اثنيف مؤلّفيف بالمغة الفرنسية؛ أال و ىما:

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.

األوؿ المعنوف ب " Les :
وقد اخترنا ىذيف المعجميف لمدراسة لكوف المعجـ ّ
ّ "termes clés de l’analyse du discoursأوؿ معجـ أُلّؼ في ميداف تحميؿ
أما المعجـ الثاني الذي ُعنوانو" :
الخطاب و ذلؾ عمى يد دومينيؾ مانغونو سنة ّ .6991

فإف سبب اختيارنا لو يرجع إلى كثرة
ّ ، "Dictionnaire d’analyse du discours
المتخصصيف الذيف ساىموا في تأليفو ،حيث وصؿ عددىـ إلى تسعة و عشريف
الباحثيف
ّ

متخصصا في تحميؿ الخطاب؛ وذلؾ تحت إشراؼ :باتريؾ شارودو و دومينيؾ مانغونو.
ّ
يقدر بحوالي أربعمائة (  )044مدخؿ.
أضؼ إلى ذلؾ حجـ مداخمو الكبير الذي ّ
أف بعض
و بعدما تصفّحنا ّ
عينة معتبرة مف متف الكتب المنتقاة لمدراسة ،اتّضح لنا ّ
المؤلّفيف اكتفوا بوضع المصطمح العربي فقط دوف ذكر المصطمح األجنبي الذي يناسبو؛

صحة ما ورد في ىذه الكتب وباألحرى مدى
و في ىذه الحالة يصعب عمينا معرفة مدى ّ
التكافؤ بيف المقابؿ العربي و المصطمح األجنبي .ليذا السبب ارتأينا أف نقتصر في بحثنا
ىذا عمى دراسة المصطمحات الواردة في الممحقات االصطالحية فقط.
المخصصة لبحثنا ىذا ،تتمثّؿ في الكتب المؤلّفة في تحميؿ
لمدونة
ّ
ومنو كانت ا ّ
تـ اختيارىا انطالقا مف شرطيف اثنيف؛
الخطاب الحاممة لمممحقات االصطالحية ،و قد ّ

األوؿ في تاريخ صدور ىذه الكتب ،حيث ُح ّددت الفترة الزمنية التي أُخذت منيا
يتمثّؿ ّ
أما الشرط الثاني فينبغي أف تكوف مصطمحات
المدونة مف سنة  6991إلى غاية ّ .9449
ّ
الممحقات االصطالحية واردة عمى األق ّؿ بالمغة العربية و الفرنسية ولـ نو ّؿ اىتماما

توفر معجـ ثنائي مؤلّؼ بالمغة الفرنسية
لممصطمحات الواردة بالمغة اإلنجميزية لعدـ ّ
واإلنجميزية  .و بيذا يكوف عدد الممحقات االصطالحية المقترحة لمدراسة ىو :ثمانية ()40
ممحقات.

يرمي ىذا البحث إلى دراسة المصطمحات الواردة في الممحقات االصطالحية التي
تستقر
تخصص جديد حتّى
أي
ّ
أي حقؿ أو ّ
تمثّؿ بوادر التأليؼ المعجمي ،و ىذا حاؿ ّ
ّ
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موحد في ىذا الحقؿ مؤلّؼ
مصطمحاتو في معاجـ
متخصصة .و نظ ار لعدـ توفّر معجـ ّ
ّ
بالمغتيف العربية و الفرنسية عمى األق ّؿ ،لجأنا إلى المعاجـ المؤلّفة بالمغة األجنبية فوقع
اختيارنا عمى المعاجـ المؤلّفة بالمغة الفرنسية إلتقاننا ليا.

يخص المراجع المعتمد عمييا كثي ار في ىذه الدراسة ،فيي تتمثّؿ فيما يمي:
و فيما
ّ
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.
 -3المنيؿ لسييؿ إدريس بمشاركة صبحي الصالح ،ط  ،90منشورات دار اآلداب،

بيروت6999. ،

 -0دومينيؾ مونقانو :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر:محمد يحياتف ،ط،6

منشورات االختالؼ.9442 ،

صحة المصطمحات األجنبية الواردة
األوالف
ّ
استعنا بيما لمتأ ّكد في مدى ّ
فالمعجماف ّ
في الممحقات االصطالحية مف جية ،و مف جية أخرى لمعرفة مدى انتماء مصطمحات
كنا نرجع إليو أثناء الترجمة مف
أما المعجـ الثالث فقد ّ
ىذه الممحقات إلى تحميؿ الخطابّ .
المغة الفرنسية إلى المغة العربية .و ىكذا يبقى المؤلّؼ الرابع و األخير لمنظر في
المقابالت العربية المقترحة لتمؾ المصطمحات األجنبية الواردة في الممحقات

االصطالحية.

األوؿ منيا
أما خطّة البحث فقد استوت في ثالثة فصوؿ؛ ّ
ّ
تعرضنا في الفصؿ ّ
ألىـ القضايا المتعمّقة بالمصطمح ،فكاف التركيز عمى مختمؼ تعريفاتو ،سماتو ،آليات
ّ
وضعو ،المصطمح األجنبي و مقابمو العربي و أخي ار صور المصطمح العربي .و ما جعمنا
خاصة
نورد ك ّؿ ىذه القضايا ىو محاولة استغالليا في الجانب التطبيقي مف البحث و
ّ
أما
لنقد المصطمحات الواردة في كتب تحميؿ الخطاب
المتضمنة لمممحقات االصطالحيةّ .
ّ
خصصناه لمجمؿ المفاىيـ المتعمّقة بتحميؿ الخطاب مف حيث حدوده و
الفصؿ الثاني فقد ّ
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مدارسو و مقارباتو .و ىكذا ُيختـ ىذا البحث بفصؿ ثالث عمدنا فيو إلى دراسة المقابالت
العربية المستعممة في الممحقات االصطالحية.
و فيما يتعمّؽ بالمنيج المتّبع في ىذه الدراسة فيو يتمثّؿ في المنيج المقارف المالئـ
ليذا النوع مف البحوث ،كما عمدنا مف خالؿ ىذه المقارنة إلى االستعانة بأدوات إجرائية
يزودنا بنتائج يمكف استغالليا في
أخرى كاإلحصاء و الوصؼ و التحميؿ .فاإلحصاء ّ
المقارنة ،و بعد ذلؾ تأتي مرحمة المقارنة التي تحتاج بدورىا إلى الوصؼ و التحميؿ .و
ىكذا تأتي في األخير مرحمة النقد و ىي عبارة عف مرحمة الحقة بعد ك ّؿ مف المقارنة و
الوصؼ و التحميؿ و اإلحصاء.
أما ما اعترضنا مف عراقيؿ في ىذه الدراسة ،فمنيا ما يرجع إلى عدـ وجود معاجـ
ّ
متخصصة في تحميؿ الخطاب مف جية ،و مف جية أخرى عدـ عثورنا عمى
عربية
ّ

تيمنا المعاجـ
معاجـ أجنبية سواء أكانت ثنائية المغة أو ّ
متعددة المغات .و في ىذا الصدد ّ
المؤلّفة بالمغتيف الفرنسية و اإلنجميزية معا باعتبارىما المغتيف المنتشرتيف أكثر في الوطف
العربي .أضؼ إلى ذلؾ انعداـ دليؿ ببميوغرافي يشمؿ جميع ما أُلّؼ في تحميؿ الخطاب.

و لع ّؿ الصعوبة الكبيرة التي اعترضتنا كثي ار تتمثّؿ في ترجمة ما يتعمّؽ بيذا المجاؿ مف
مما جعمنا نقترح المصطمح المناسب في كثير مف األحياف ،و لتفادي الوقوع في
الدراسةّ ،
كنا دائما نضع المصطمح األجنبي بيف قوسيف.
اليفوات ّ

وجو بالشكر الجزيؿ إلى األستاذ الفاضؿ :بوعمي كحاؿ عمى
و في األخير أت ّ
تفضمو بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذا البحث دوف أف أنسى اجتياده الكبير في المتابعة؛ قراءة
ّ

قدـ لي يد العوف مف قريب
أتقدـ أيضا بالشكر الخالص إلى ك ّؿ مف ّ
و نقدا و توجييا .كما ّ
أو مف بعيد.
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األول:
الفصل ّ
قضايا المصطمح في المغة العربية
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 -1تعريف المصطمح وسماته:
خاصة بعد
لقد أولى الدارسوف والباحثوف العرب عناية كبيرة بالمصطمحات و ّ
عدة تعريفات لممصطمح،
تشعب العموـ وكثرة
التخصصات .و أماـ ىذا الوضع ظيرت ّ
ّ
ّ
فعمى سبيؿ المثاؿ ع ّرفو مصطفى الشيابي بقولو «:ىو لفظ اتّفؽ العمماء عمى اتّخاذه
لمتعبير عف معنى المعاني العممية»( .)1و ىو عند محمد حممي ىميؿ « :لفظ وافؽ عميو

التخصص ،لمداللة عمى مفيوـ
المختصوف في حقؿ مف حقوؿ المعرفة و
العمماء
ّ
ّ
عممي»(. )2
أف المصطمح ال يوضع إالّ عند االتّفاؽ عميو،
يتّضح مف خالؿ التعريفيف السابقيف ّ
فإف صاحب االختصاص ىو الوحيد القادر عمى وضع المصطمح.
وبعبارة أخرى ّ
أما
ّ

المتخصصيف في عمـ المصطمح متّفقوف
أف ج ّؿ
محمود فيمي حجازي فيرى ّ
ّ
أفضؿ تعريؼ لممصطمح ىو كالتالي «:الكممة االصطالحية أو العبارة

أف
عمى ّ
وح ّدد في
االصطالحية مفيوـ مفرد أو عبارة مرّكبة
استقر معناىا أو باألحرى استخداميا ُ
ّ
المتخصصة ،و واضح إلى أقصى درجة
ضيؽ في داللتو
وضوح ،ىو تعبير
خاص ّ
ّ
ّ
الخاص
ممكنة ،ولو ما يقابمو في المغات األخرى و يرد دائما في سياؽ النظاـ
ّ
محدد فيتحقّؽ بذلؾ وضوحو الضروري»(.)3
بمصطمحات فرع ّ
عدة
ولع ّؿ ما جعؿ حجازي
يفضؿ ىذا التعريؼ لممصطمح ىو كونو يشمؿ عمى ّ
ّ

العاـ ،في حيف رأينا في التعريفات السابقة
سمات ّ
يتميز بيا المصطمح العممي عف المفظ ّ
مثال ّأنيا رّكزت عمى سمة واحدة فقط ،والشيء نفسو بالنسبة لكثير مف التعريفات األخرى،

ألف التعريؼ الفعمي لو يستدعي وجود
مما ّ
يؤدي إلى عدـ تعريؼ المصطمح تعريفا دقيقاّ ،
ّ
السمات الواردة في ىذا القوؿ؛ و ىي:
 -1-1يكون مفردا أو مرّكبا:
 -1محمد طبي :إطاللة عمى مطواعية المغة العربية ،مجمّة المصطمح ،مخبر تحميمية إحصائية في العموـ اإلنسانية،
جامعة أبو بكر بمقايد ،تممساف ،ع ،6مارس  ،9449ص.666

 -2محمد حممي ىميؿ :المصطمح الصوتي بيف التعريب والترجمة ،مجمّة المساف العربي  ،مكتب تنسيؽ التعريب ،الرباط،

ع ،6903، 96ص.669

 -3محمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح ،دار غريب لمطباعة والنشر ،القاىرة ،6993 ،ص.69 -66
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أف« المصطمح كممة أو مجموعة كممات مف لغة
يرى بعض الباحثيف ّ
()1
أف المصطمح ال ُيشترط فيو دائما أف يكوف مفردا
متخصصة»  .يتّضح مف ىذا الكالـ ّ
ّ
بؿ قد يكوف أيضا مجموعة مف الكممات ،وىنا تجدر اإلشارة إلى ّأنو ال ينبغي أف يأتي
أىـ خصائصو ،لذا يجب أف يكوف« لفظا واحدا متّصال
عمى شكؿ عبارة طويمة و إالّ فقد ّ

()2
ألنو ليس مف الضروري أف يحمؿ المصطمح
بسيطا أو مرّكبا ،ال جممة مف الكالـ » ّ .
ك ّؿ صفات المفيوـ الذي يد ّؿ عميو ،و ّإنما قد يكتفي بصفة واحدة – عمى األق ّؿ – مف

صفات ذلؾ المفيوـ؛ كما ىو الحاؿ بالنسبة لكممة "سيارة" التي ال تحمؿ في داللتيا إالّ

"فعالة" واالتّفاؽ
صفة واحدة وىي "السير" ،ولكف اختيار ىذه الصفة و صياغتيا عمى وزف ّ
عمى جعميا داالّ ليذا المفيوـ؛ كمّيا «عناصر تكاممت إليجاد ىذا المصطمح»(.)3

المتخصصة:
ضيق في داللته
 -2-1تعبير
خاص ّ
ّ
ّ
محدد »()4؛ ىذا
تعبر عف مفيوـ
خاص ،في مجاؿ ّ
عرؼ المصطمح ّ
بأنو « كممة ّ
ّ
ُي ّ
خاصا » ( ،)6وبعبارة أخرى
خاصة »( )5أو أف يكوف« معجما قطاعيا
يعني ّأنو « لغة
ّ
ّ
محددة ،وعندما يظير في
فيو« كممة ليا في المغة
محدد وصيغة ّ
المتخصصة معنى ّ
ّ
محدد »( .)7يقوـ ىذا التعريؼ
أف ىذه الكممة تنتمي إلى مجاؿ ّ
المغة العادية يشعر المرء ّ

شدة ارتباط
العامة ،فيو
المتخصصة و المغة
عمى مبدأ التقابؿ بيف المغة
يوضح ّ
ّ
ّ
ّ

 -1عزت محمد جاد :نظرية المصطمح النقدي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،9449 ،ص.99
 -2عبد الممؾ مرتاض :صناعة المصطمح في العربية ،مجمّة المغة العربية ،المجمس األعمى لمغة العربية ،ع،6999 ،9

ص.34

 -3محمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح ،ص.61
4
حساف رائدا لغويا ،عبد الرحمف حسف العارؼ ،ط ،6عالـ
 محمد حسف عبد العزيز:المصطمحات المغوية؛ تماـ ّالكتب ،القاىرة ،9449 ،ص.992

 -5يحي بف البراء :في إشكاؿ الترجمة و وضع المصطمح ،مجمّة التعميـ  ،المعيد التربوي الوطني بالجميورية اإلسالمية
الموريتانية ،ع ،6996، 99ص.39

 -6عبد القادر الفاسي الفيري :المسانيات و المغة العربية؛ نماذج تركيبية وداللية ،ط ،6منشورات عويدات ،بيروت،
 ،6901ص.314
 -7أحمد بمحوت :المصطمح؛ المقاييس واجراء المعالجة ،مجمّة المبرز ،المدرسة العميا لألساتذة في اآلداب والعموـ
اإلنسانية ،بوزريعة-الجزائر،ع ،69جانفي/جواف ،6999ص.11
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التخصص رغـ
المتخصصة ،كما ّأنو يحتفظ بداللتو الواحدة في مجاؿ
المصطمح بالمغة
ّ
ّ
العامة.
استخدامو في المغة ّ

العامة متداخؿ مع
أف « مجاؿ المغة
أف ىناؾ مف يرى ّ
وىنا تجدر اإلشارة إلى ّ
ّ
المتخصصة ،و ال مانع مف وجود وحدة لغوية تنتمي إلى المجاليف
مجموع مجاالت المغة
ّ
()1
فإف المصطمح ال يقتصر
لما كانت مجاالت المغة
و
،
عمى السواء»
المتخصصة ّ
متعددة ّ
ّ
ّ
معيف ،و ّإنما« يغطّي تقريبا مجمؿ النشاط اإلنتاجي لمفعؿ اإلنساني ،فيو
عمى مجاؿ ّ
(. )2
يشمؿ الفنوف والعموـ والحرؼ»

لكف عمى الرغـ مف ظيور المصطمح في مختمؼ المجاالت العممية و الفنية إالّ ّأنو

التخصص؛ فيذه
يتميز بأحادية الداللة في مجاؿ
العامة ّ
ألنو ّ
ّ
يختمؼ كثي ار عف ألفاظ المغة ّ
المميزة لو ىي التي « تمنع وجود الترادؼ مف جية ،و مف جية أخرى فيي تمنع
السمة
ّ
تعدد المعاني »(.)3
االلتباس الذي ينتج عف ّ
 -3-1واضح إلى أقصى درجة ممكنة:

يعتبر البعض المصطمح بمثابة« المفظ الداؿ بشكؿ واضح ودقيؽ لممفردات»(ُ ،)4يفيـ مف
يتميز بيا المصطمح
أىـ السمات التي ّ
ىذا التعريؼ ّ
أف الداللة الواضحة والدقيقة ىي مف ّ

عف باقي الكممات في المغة؛ فالكممة ىي عبارة عف« رمز لغوي يعطي لمحتوياتو العديد

()5
يحدد معنى
أف السياؽ ىو الذي ّ
مف المعاني دوف حدود واضحة »  .و ىذا راجع إلى ّ
أف فيـ معناىا يستحيؿ إذا وردت خارج
الكممة ّ
ألنيا مرتبطة بو ارتباطا شديدا إلى درجة ّ
محدد ( )...و
مخصص
ألنو «
لتصور ّ
أما المصطمح فيو غير مرتبط بالسياؽ ّ
ّ
السياؽّ .
ّ

التصور ىو معنى المصطمح ،و ىو موجود قبؿ وجود المصطمح »( ،)6نستخمص مف ىذا
ّ
عبر عنو
أف المصطمح يتمتّع
بتصور مسبؽ قبؿ وضع تسمية لو ،و ىذا ما ّ
ىذا األخير ّ
ّ
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.
 -4عبد الرحمف بف عبد العزيز الفاضؿ :البنؾ اآللي السعودي لممصطمحات (باسـ)  ،مجمّة المساف العربي ،مكتب
تنسيؽ التعريب ،الرباط ،ع ،6999 ،01ص.19

 -5سمر روحي الفيصؿ :المشكمة المغوية ،لبناف ،6999 ،ص.641
 -6سمر روحي الفيصؿ :المشكمة المغوية ،ص.641
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أيضا أحد الباحثيف بقولو «:ينطمؽ عمـ المصطمح مف المفيوـ لموصوؿ إلى التسمية»(،)1
فإف السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا المقاـ يدور حوؿ « مفيوـ
ولما كاف األمر كذلؾ ّ
ّ
()2
المصطمح الذي ينبغي تحديده بوضوح قبؿ معرفة صيغتو المغوية التي يظير عمييا» .
محدد:
 -4-1يرد دائما في سياق النظام
الخاص بمصطمحات فرع ّ
ّ
قضية موقع المصطمح الواحد في
مف التعريفات الحديثة لممصطمح التي تؤ ّكد عمى
ّ

التخصص ،نجد مايمي«:المصطمح اسـ قابؿ لمتعريؼ
إطار المصطمحات األخرى داخؿ
ّ
ظما ويطابؽ دوف
في نظاـ متجانس يكوف تسمية حصرية( تسمية لشيء) ،ويكوف من ّ

()3
يتحدد مف خالؿ
أف المعنى الدقيؽ لممصطمح
ّ
غموض فكرة أو مفيوما»  .ىذا يعني ّ
التخصص الواحد.
المكونة لنظاـ التسميات داخؿ
وضعو بيف مجموعة مف المصطمحات
ّ
ّ

معينا عف طريؽ العالقات التي تقيميا وحدة
و بعبارة أخرى فالمصطمح « ّ
يحدد شكال ّ
تركيبية أو معجمية بوحدة أخرى في البنية »( .)4و ىذا ما ذىب إليو أيضا الطاىر ميمة
إف المصطمحات العممية والتقنية ىي مجموعة مف العناصر المغوية ،لكف وحدات
بقولوّ « :
حدد بالعالقات المشتركة في
ىذه العناصر سواء أكانت كممات أـ مجموعة كممات ،تُ ّ
()5
تتحدد إالّ و ىي داخؿ النظاـ االصطالحي القائـ أساسا
مضمونيا»  .فالمصطمحات ال ّ
عمى العالقات المشتركة بيف مدلوالت وحداتو.

 -2آليات وضع المصطمح في المغة العربية:
 -1-2االشتقاق:

بأنو« أخذ صيغة مف أخرى مع اتّفاقيما معنى ومادة أصمية ،و
عرؼ االشتقاؽ ّ
ُي ّ
ىيئة تركيب ليا؛ ليد ّؿ بالثانية عمى معنى األصؿ ،بزيادة مفيدة ،ألجميا اختمفا حروفا أو

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.
 -3محمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح ،ص.69
4
-Jean DUBOIS, dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 1984, p486.
-5الطاىر ميمة  :مصطمحات الرياضيات في التعميـ المتوسط والثانوي بالجزائر ،رسالة ماجستير ،معيد العموـ المسانية
والصوتية ،جامعة الجزائر ،6902 ،ص.34
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(. )1
صحة االشتقاؽ مرتبطة ببعض
أف ّ
ىيئة؛ كضارب مف ضرب» ُيفيـ مف ىذا التعريؼ ّ
أىميا :أف يكوف بيف المفظ المشتؽ واألصؿ الذي اشتُؽ منو قدر مشترؾ مف
الشروط؛ ّ

مما يجعؿ الفروع المولّدة متّصمة باألصؿ ،والى جانب ذلؾ ينبغي أف تكوف
المعنى ّ
حروؼ األصؿ والفرع مرتّبة ترتيبا واحدا رغـ ما يمحؽ الفرع مف زيادات.
لما كاف االشتقاؽ ىو عممية استخراج لفظ مف لفظ آخر أو صيغة مف أخرى،
و ّ
المشتؽ مقبوال
فإف «القياس ىو األساس الذي تُبنى عميو ىذه العممية( )...كي يصبح
ّ
ّ
()2
معترفا بو بيف عمماء المغة » .
فالصمة إذف وثيقة بيف االشتقاؽ والقياس ،و لع ّؿ ىذا ما جعؿ مجمع المغة العربية

أف التنمية الحقيقية
بالقاىرة – منذ إنشائو – يتّجو إلى
ّ
قضية القياس المغوي؛ حيث يرى« ّ
أللفاظ المغة ّإنما تكوف عف طريؽ ىذا القياس»(.)3

أف تكويف كممات عربية جديدة لمتّعبير عف المفاىيـ المستحدثة يكوف عف
ىذا يعني ّ
خصص
طريؽ القياس عمى الصيغ الصرفية التي عرفتيا المغة العربية ،فعمى سبيؿ المثاؿ ّ
العمماء العرب صيغتيف لمداللة عمى المرض منذ القديـ؛ و ىما ″:فعؿ ″نحو :أرؽ ،وجع،

صداع و ُدوار...الخ .فيذه القابمية لالشتقاؽ «تضع في
شمؿ...الخ ،و  ″فُعاؿ ″نحوُ :
فعالة و توفّر ليـ إمكانات واسعة في صياغة
أيدي العامميف في حقؿ المصطمحات أداة ّ
األلفاظ لممدلوالت العممية المتزايدة يوما بعد يوـ»(.)4

أف االشتقاؽ ليس مف خصائص المغة العربية فحسب،
يتّضح مف خالؿ ما سبؽ ّ
سيما لكثرة األوزاف العربية ىي عند السيوطي « ألؼ مثاؿ ومائتا
أىميا و ال ّ
بؿ ّإنو مف ّ

 -1السيوطي :المزىر في عموـ المغة وأنواعيا ،ج ،6تح :فؤاد عمي منصور ،ط ،6دار الكتب العممية ،لبناف،6990 ،
ص.912
 -2إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،ط ،1مكتبة األنجمو مصرية ،القاىرة ،6990 ،ص.0
 -3نفسو :ص.0
 -4جميؿ المالئكة :المصطمح العممي ووحدة الفكر ،مجمة المجمع العممي العراقي ،بغداد ،مج ،30ج،6903 ،3

ص.643
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مثاؿ وعشرة أمثمة »( ،)1فال خالؼ إذف في كوف « االشتقاؽ أيسر وسائؿ الوضع المفظي
و أكثرىا طواعية لتوليد االصطالحات العربية»(.)2

التوسع في المغة العربية يحتاج إليو العالـ والباحث
و بعبارة أخرى فيو نوع مف
ّ
عما ُيستحدث مف معاف لمسايرة
عامة ،والمجامع المغوية بصفة
ّ
خاصة لمتعبير ّ
بصفة ّ
التطور االجتماعي و الفكري .و زيادة عمى ذلؾ يمكف إضافة فوائده الكثيرة التي تتمثّؿ
ّ
رد األلفاظ إلى
محددة ،وقدرتو عمى ّ
في « تصنيؼ ألفاظ المعجـ وحصرىا في أُسر لفظية ّ
أصوليا و أنسابيا» ( ،)3فيو في األلفاظ أشبو ما يكوف بالرابطة النسبية بيف الناس.

ألىمية االشتقاؽ الكبيرة فقد حظي بعناية فائقة مف قبؿ المغوييف العرب الذيف
و نظ ار
ّ
صا بو ،ولكف األمر قد يتجاوز
ّ
تصدوا لدراستو ،فأفردوا لو في كتبيـ مبحثا أو فصال خا ّ

خصص الكتاب كمّو لموضوع االشتقاؽ( .)4فيو إذف أفضؿ و
ذلؾ في بعض األحياف ُ
في ّ
أنجع وسيمة لوضع المصطمحات في المغة العربية.

 -2-2المجاز:
يعتبر المجاز بمثابة« الجسر الذي تنتقؿ عبره الكممة مف مدلوؿ إلى مدلوؿ ،أو مف

()5
أف المجاز ال ُيبقي عمى
الكالـ
ىذا
مف
فيـ
ي
.
حقؿ داللي إلى حقؿ داللي آخر»
ّ
ُ
عبر عنو أيضا أحد
المعنى األصمي لمكممة و ّإنما ّ
يتعداه إلى معنى جديد ،و ىذا ما ّ
أما المجاز الذي ال يخضع لقاعدة مضبوطة ،فيو يعود في نياية األمر
الباحثيف بقولوّ «:

 -1السيوطي :المزىر في عموـ المغة و أنواعيا ،ج ،9تح :فؤاد عمي منصور ،ص.3

 -2جواد حسني سماعنو :المصطمحية العربية بيف القديـ و الحديث ،مجمّة المساف العربي ،مكتب تنسيؽ التعريب،
الرباط ،ع ،9444 ،09ص.99

 -3نفسو :ص.99
 -4مف الكتب التي تحمؿ عنواف "االشتقاؽ" نجد ما ألّفو ك ّؿ مف :فؤاد حنا ترزي ،عبد ا﵀ أميف ،ابف دريد ،عبد القادر
عممية خمؽ في المغة) ...الخ.
المغربي (االشتقاؽ و التعريب)  ،أنيس فريحة (االشتقاؽ ّ
 -5محمد حسف عبد العزيز :المصطمحات المغوية ،ص.346
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إلى االشتقاؽ ،وىو ينحصر عموما في تطوير كممة مف معناىا األصمي أو القديـ ،إلى

()1
"سيارة" تعني "القافمة" وأصبحت فيما بعد
معنى جديد» ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ كانت كممة ّ
تد ّؿ عمى وسيمة النقؿ اآللية ).(Automobile

يقرىا
ولع ّؿ أحسف طريقة إلقرار لفظ مجازي تتمثّؿ في اعتماد المجازات التي ّ

إف منبت المجاز ىو االستعماؿ،
االستعماؿ ،وفي ىذا الصدد يقوؿ عبد السالـ المسديّ «:
فإذا اطّرد المصطمح العممي وتواتر في سياؽ التركيب اكتسب صبغتو االصطالحية ،وعند

()2
جدتيا و
ذلؾ يستق ّؿ بخصوصية الحقيقة العرفية»  .فاالستعماؿ المتواتر ُيفقد الكممة ّ
ويؤدي ذلؾ
يتغير معناىا أيضا مع مرور الوقت ّ
يجعميا تكتسب ُعرفية واستق ار ار ،لكف قد ّ
إف الكالـ كمّو مجاز »()3؛
إلى تراكـ المعاني ،ولع ّؿ ىذا ما جعؿ بعض المغوييف يقوؿّ « :

ييمنا في
فالمجاز المقصود بو في ىذا القوؿ ينطبؽ عمى ميداف البالغة و ليس ىذا ما ّ
بحثنا ىذا ،واّنما ما يعنيو في الميداف االصطالحي باعتباره وسيمة مف وسائؿ التوليد
المفظي.
العامة إلى الرصيد
وىكذا فالمجاز يجعؿ المفظ « ينتقؿ مف الرصيد العاـ أو المغة
ّ
المتخصصة التي ىي مادة المصطمح»()4؛ وبالتالي يمكف توفير إمكانات
الخاص أو المغة
ّ
ّ

يعد المجاز مف الوسائؿ
واسعة لالصطالح العممي باالستعماالت المجازية ،ومف ىنا ّ
سيما مع قدرتو عمى توسيع المعنى وتقوية التعبير.
اليامة في وضع المصطمحات وال ّ
ّ
 -3-2األخذ من التراث:
البد مف
أف« المصطمحات التراثية تش ّكؿ رصيدا مشتركا ّ
يرى بعض الدارسيف ّ
اإلفادة منو عمى نحو واضح في إيجاد المصطمحات المغوية الحديثة»( ،)5ولع ّؿ ىذا ما

يفضموف العودة إلى األلفاظ القديمة« لالصطالح بيا لمدالالت العممية
جعؿ العمماء العرب ّ
 -1محمد رشاد الحمزاوي :المنيجية العامة لترجمة المصطمحات و توحيدىا و تنميطيا ،ط ،6دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،6901 ،ص.06
2
مقدمة في عمـ المصطمح،الدار العربية لمكتاب ،تونس ،6900،ص.00
 عبد السالـ المسدي :قاموس المسانيات مع ّ-3محمد حسف عبد العزيز :المرجع السابؽ ،ص.346

 -4نفسو :ص.346

 -5محمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح ،ص.933
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وخاصة عندما يتعمّؽ األمر بالمصطمحات األجنبية التي ُوضعت
والحضارية الحديثة»(،)1
ّ
ليا مقابالت عربية كثيرة ،وكذا في الحالة التي تتع ّذر فييا ترجمة المصطمح األجنبي إلى
المغة العربية؛ وأماـ ىذه العراقيؿ لـ يجدوا خيا ار آخر إالّ المجوء إلى التراث العربي الضخـ

واختيار ما يناسب ىذه المصطمحات األجنبية ،و مف ذلؾ اختيارىـ مثال المفظ العربي
القديـ " القطار" الذي أصؿ معناه (جماعة اإلبؿ يمي بعضيا بعضا في نسؽ واحد)

المتحركة عمى س ّكة
واصطمح بو لمداللة عمى ( السمسمة المتّصمة مف مركبات النقؿ
ّ
الحديد) (.)2
أف ىناؾ مف يرفضيا
رغـ ما ليذه الطريقة مف أىمية في وضع المصطمحات إالّ ّ
أف استخداـ المصطمح التراثي لمفيوـ جديد مختمؼ عف مفيومو في التراث
بدليؿ ّ

يتردد في فيـ المصطمح بيف الداللة
« ُيحدث لبسا عند ورود المصطمح و يجعؿ القارئ ّ
القديمة والداللة الجديدة»( .)3فعمى سبيؿ المثاؿ كانت كممة " اإلدغاـ" تد ّؿ عمى إحداث

ثـ ُوضعت كترجمة لممصطمح ( )Assimilationالذي يعني
تغير ّ
ّ
يؤدي إلى التضعيؼ ّ
()4
يؤدي إلى التضعيؼ بؿ إلى تشابو أو تماثؿ بيف صوتيف ؛ و
لكنو ال ّ
تغير ّ
بدوره إحداث ّ
يتضمف المصطمح الحديث الواحد مفيوميف
فإنو ال يجوز أف
نظ ار ليذا
التغير الداللي ّ
ّ
ّ
ألف ىذا يتناقض و القاعدة األساسية المتمثمة في« وجوب مراعاة أحادية المعنى
مختمفيف ّ
لك ّؿ مصطمح »(.)5
فإف « العودة إلى ألفاظ ُمماتة في وضع المصطمح يعطيو خصوصية ال
ومع ذلؾ ّ
توفرىا األلفاظ المتداولة ذات الدالالت الشائعة المعروفة»( ،)6و لع ّؿ ىذا ما جعؿ مجمع

ثـ يفرد
المغة العربية بالقاىرة يعمؿ عمى إخراج المصطمحات القديمة مف الكتب العربيةّ ،
لك ّؿ كتاب منيا معجما بالمصطمحات الواردة فيو كي تكوف ىذه المعاجـ في متناوؿ

 -1جميؿ المالئكة :المصطمح العممي و وحدة الفكر ،ص.90
 -2نفسو:ص.99
 -3محمود فيمي حجازي :المرجع السابؽ  ،ص.990
 -4نفسو :ص .990
5
-Alain REY, la terminologie: noms et notions, Que sais-je ? P.U.F, Paris, 1979, p72.
 -6جميؿ المالئكة :المصطمح العممي و وحدة الفكر ،ص.644
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لما نعمـ ّأنيا « تكاد تكوف
الجميع عند التعريب .و قد تتّضح أىمية ىذه الطريقة أكثر ّ
األداة الرئيسية المستعممة اليوـ لوضع المصطمحات الجديدة في المغات األوروبية» (.)1
 -4-2التركيب ):(composition
المكوف مف كممتيف
بأنو « المصطمح
عرؼ المصطمح المرّكب في عمـ المصطمح ّ
ُي ّ
ّ
أو أكثر ،ويد ّؿ عمى معنى اصطالحي جديد مؤلّؼ مف مجموع معاني عناصره»(ُ .)2يفيـ

يتكوف مف
مف ىذا التعريؼ ّ
أف المصطمح الناتج عف طريؽ التركيب ال يكوف مفردا بؿ ّ
كممتيف عمى األق ّؿ ،فيو ال يعطي لنا تفسي ار واضحا عف عدد الكممات التي يصؿ إلييا ،و

الحد األقصى فيظ ّؿ
أما ّ
أف أدنى ّ
ك ّؿ ما يمكننا استخالصو مف ذلؾ ّ
حد لو ىو كممتاف ّ
أف « حدود المركب المصطمحي غير منتيية نظريا»( ،)3لكف ال
مجيوال حتّى زعـ البعض ّ
ألنو في ىذه الحالة ُيحكـ عميو
أف التركيب يبمغ ّ
حد الجممة ّ
ينبغي أف ُيفيـ مف ىذا األخير ّ
()4
تعددت
بأنو جممة وليس تركيبا»  ،وبالتالي تزداد المرّكبات المصطمحية تعقيدا كمّما ّ
« ّ

المكونة ليا.
العناصر
ّ
المكونة لمصطمح
جدا في « ترجمة العناصر
ميمة ّ
ومع ذلؾ تبقى ىذه الوسيمة ّ
ّ
يؤدي معنى
أوروبي مرّكب إلى المّغة العربية ،وتكويف تركيب عربي مف أكثر مف كممة ّ
()5
تيسر فيـ
المصطمح األوروبي»  ،وىنا تجدر اإلشارة إلى ّ
أف السوابؽ والمواحؽ ىي التي ّ

التعرؼ عمى معظـ
أيضا في
فيـ معاني المصطمحات المرّكبة ،كما تساعدنا
ً
ّ
المصطمحات التي تدخؿ في تكوينيا؛ فمو نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ الالحقة)-phobia (:
ِ
أف ك ّؿ المصطمحات المرّكبة التي
المترجمة إلى المغة العربية ب ُ"رىاب" ُ
أو"خواؼ" ،عممنا ّ
يتـ توليدىا باستعماؿ ىذه الالحقة تكوف عبارة عف مخاوؼ مرضية ،ولع ّؿ ىذا ما جعؿ
ّ

 -1نفسو:ص .90
 -2جواد حسني سماعنو :التركيب المصطمحي؛ طبيعتو النظرية و أنماطو التطبيقية ،مجمّة المساف العربي ،مكتب تنسيؽ
التعريب ،الرباط ،ع  ،9444 ،24ص .03

3

-M.GUILBER, la dérivation syntagmatique dans les vocabulaires scientifiques et
Techniques, Acte du stage de Saint- Cloud, Strasbourg, 1970, p129.
 -4جواد حسني سماعنو :المرجع السابؽ ،ص.00

 -5محمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح ،ص .11
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البعض يقوؿ «:فك ّؿ الحقة ّإنما و ِ
ضعت لتسمية مصطمح في صيغة جديدة»
ُ
الالحقة )-algia( :الدالة عمى األلـ ،فقد تترّكب مع وحدات أخرى فنحصؿ عمى
()1؛

نحو

أف كممة (ألـ) تحمؿ
مصطمحات جديدة مثؿ ":ألـ نفسي"( ، )psychalgiaفالمالحظ ىنا ّ
خاصة بإضافة كممة( نفس) إلييا ،مف ىنا يمكننا
لكنيا أصبحت ذات داللة
عامة ّ
ّ
داللة ّ

القوؿ إ ّف اعتماد طريقة التركيب في وضع المصطمحات تساعدنا في معرفة الميداف
العممي الذي ينتمي إليو ذلؾ المصطمح ،وبعبارة أخرى فيي تعمؿ« عمى تقييده
وتخصيصو بالقياس إلى مدلوؿ المفظ المعجمي العاـ ،وىو تخصيص تنتقؿ بموجبو
المفردة مف دائرة المعجـ إلى سجؿ االصطالح »(.)2

وىكذا فقد استطاعت المغة العربية أف تضع مصطمحات كثيرة بطريقة التركيب بدال
مف النحت ،والفرؽ بيف الطريقتيف كبير حيث « في النحت تفقد العناصر المكونة بعض
المكونة بك ّؿ صوامتيا وحركاتيا»(،)3
صوامتيا وحركاتيا ،وفي التركيب تحتفظ العناصر
ّ
عبر عنو
لذا يالحظ عمى المغة العربية ّأنيا تميؿ أكثر إلى التركيب ال إلى النحت وىذا ما ّ

إف موضوع التركيب سيظ ّؿ أقرب إلى العربية مف موضوع النحت »
أحدىـ بقولوّ « :
 -أنواع المركبات المصطمحية :

(. )4

تنتج المركبات المصطمحية عف عممية التركيب المصطمحي ،ويعتبر ىذا األخير

أىـ منيج في وضع و ترجمة المصطمحات التي تزيد عمى كممة واحدة .ويمكف حصره في
ّ
المغة العربية في ثالثة أنماط ،ىي:المرّكبات الدخيمة ،المرّكبات المؤشبة والمرّكبات العربية
األصيمة.

 -1-4 -2المركبات الدخيمة:

 -1جواد حسني سماعنو :التركيب المصطمحي؛ طبيعتو النظرية و أنماطو التطبيقية ،ص .09
2
الرباط،
 -سعيد الخالدي :المعجـ والمصطمح بيف االختالؼ واالئتالؼ ،مجمة المساف العربي ،مكتب تنسيؽ التعريبّ ،

ع ،9444 ،24ص.649

 -3محمود فيمي حجازي :المرجع السابؽ ،ص.11

 -4جواد حسني سماعنو :المصطمحية العربية بيف القديـ والحديث ،ص .646-644
103

بأنيا تمؾ« المركبات المنقولة بممفوظيا عف لغات
عرؼ المركبات الدخيمة ّ
تُ ّ
()1
المكونة ليذا النوع مف المصطمحات المركبة
العناصر
ف
أ
كالـ
ال
ىذا
مف
فيـ
ي
.
أجنبية»
ّ
ُ
ّ

أي تعديؿ يكسبيا طابع المغة الثانية التي تُنؽَؿ
تُنقؿ كما ىي في المغات األجنبية ،دوف ّ
إلييا ،ومف األمثمة عمى ذلؾ ":إلكتروف فولط" " ،ميكروسكوب إلكتروني" ...الخ.

وما يالحظ عمى ىذه المركبات الدخيمة ّأنيا موضوعة أصال في لغة مف المغات
تتعدى النقؿ الحرفي الذي يعني «
حرفيا إلى المغة العربية ،فيذه الطريقة إذف ال ّ
وتُر ِجمت ً

تمثيؿ حروؼ أبجدية لغة ما بأبجدية لغة أخرى دوف مراعاة النطؽ الحقيقي لألصوات

»( .)2فمو كانت ىذه الطريقة تأخذ بعيف االعتبار النطؽ الحقيقي لألصوات لما وجدنا في
المثاؿ السابؽ "إلكتروف فولط" ُيكتب فيو حرؼ ( )Vفاء ( ؼ) في المغة العربية.
شبة:
 -2-4-2المركبات المؤ ّ

المركبات المؤ ّشبة ىي« التراكيب التي يعتمد تأليفيا عمى عناصر لغوية عربية
وأخرى أجنبية»( ،)3وبعبارة أخرى ىي تمؾ المركبات التي تكوف بعض عناصرىا مف
أما بعضيا اآلخر فيي منقولة حرفيا عف المغات األجنبية،ومف أمثمة
صميـ المغة العربيةّ ،
المركبات المؤ ّشبة نذكر"موضوع دينامي" )" ، (objet dynamiqueعالمة أيقونية"
)" ،(signe iconiqueأيقوف جزئي" )"،)4((Hypoiconeاإلثنية المنيجية " ( ethno-
()5

)méthodologie

...الخ.

فالمتأمؿ ليذه األمثمة يجد ّأنو ال ُيشترط في المركبات المؤشبة أف يكوف العنصر
ّ
أجنبيَا ،بؿ قد ُيسبؽ باألجنبي عمى العربي؛ نحو:
لمكوف ليا عر ًبيا والثاني
َّ
األوؿ ا ّ
ّ
يتكوف منيا
"أيقوف جزئي" .ىذا مف جية ،ومف جية أخرى ّ
فإف عدد العناصر التي ّ
المركب المؤ ّشب تتجاوز عنصريف ،كما ىو الحاؿ بالنسبة ل " :الدراسة اإلثنوغرافية
 -1جواد حسني سماعنو :التركيب المصطمحي ،طبيعتو النظرية وأنماطو التّطبيقية ،ص .09
2
-Jean MAILLOT, la traduction scientifique et technique, Ayrolle, Paris, 1969, p176.
 -3جواد حسني سماعنو :التّركيب المصطمحي؛ طبيعتو النظرية وأنماطو التطبيقية ،ص.09
 -4ينظر :محمد الماكري :الشكؿ والخطاب؛ مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي ،ص.393-399

 -5دومينيؾ مونقانو  :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :د.محمد يحياتف ،ط ،6منشورات

االختالؼ ،9442،ص.691
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()1
إف
لالتّصاؿ" ( . )Ethnographie de la communicationمف ىنا يمكننا القوؿ ّ
المركبات الدخيمة والمؤ ّشبة مستعممة بكثرة في العديد مف المجاالت العممية الحديثة،

السيما في التعبير عف أسماء المخترعات الجديدة والمقاييس والوحدات واألجيزة العممية
و ّ
الحديثة ،م ّما« يعكس أزمة المغة العربية في مواجية المتطمّبات العممية والحضارية
الحديثة»(.)2

 -3-4-2المركبات العربية األصيمة:
تنقسـ المركبات األصيمة في المغة العربية حسب موقع العناصر األساسية فييا
وعالقات االرتباط بغيرىا مف عناصر التركيب إلى قسميف أساسييف ىما :المرّكب الفعمي

و المرّكب االسمي ،وك ّؿ واحد منيما ينقسـ بدوره إلى مرّكبات بسيطة وأخرى معقّدة .

 -المرّكب الفعمي:

يتكوف مف عنصريف أو أكثر ،و يكوف
المرّكب الفعمي « ىو ك ّؿ مرّكب لغوي ّ
فعميا ،كأف يبدأ بأداة يتبعيا فعؿ»()3؛ والمثاؿ عمى
مبدوءا بفعؿ أو يكوف أساسو التركيبي ً
ً
ذلؾ صيغة "أف يفعؿ" وىي ترد بكثرة في مجاؿ الفيزياء نحو" :يرتد" و"يتنافر" وما ُيالحظ

أف الفعؿ فييما يرتبط بفاعؿ مستتر تقديره (ىو) ،قد يتمثّؿ في
عمى ىذيف المثاليف ىو ّ
أما الثاني فقد يتمثّؿ في المغناطيس.
األوؿّ ،
التيار الكيربائي بالنسبة لمفعؿ ّ

جدا في المغة العربية ،ولع ّؿ السبب في ذلؾ ىو
والمرّكبات المصطمحية الفعمية قميمة ّ
تعبر عف حدث يقع في الزمف الحاضر ال الماضي وال المستقبؿ»( .)4و باإلضافة
كونيا« ّ
إلى ذلؾ فيي تكوف في أغمب األحياف عبارة عف ترجمات لصيغ فعمية أجنبية.

 المرّكب االسمي: -1نفسو :ص.691
-2جواد حسني سماعنو :التركيب المصطمحي؛ طبيعتو النظرية وأنماطو التطبيقية  ،ص.03
 -3جواد حسني سماعنو :التركيب المصطمحي؛ طبيعتو النظرية وأنماطو التطبيقية ،ص.01
 -4نفسو :ص .01
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يتكوف مف مصطمحيف أو
المرّكب المصطمحي االسمي عبارة عف « تركيب لغوي ّ
بأي نوع مف أنواع
يسمى نواة المرّكب
أكثر ،ويكوف
ً
ّ
المحددة بما بعدىا ّ
مبتدئا باسـ ّ
المحددات أو الواصفات المّسانية  :خبر ،صفة ،مضاؼ إليو  .)1(» ...فاالسـ إذف ىو
ّ
األساس الذي تُبنى عميو المرّكبات االسمية ،لذا كاف أالف ري ( )Alain Reyمحقا في

()2
ألف األشياء والمعاني ّإنما
إف االسـ ىو موضوع ومادة المصطمحية»  ،وذلؾ ّ
قولو « ّ
تسمى أو توصؼ بأسماء وصفات وليس بأفعاؿ أو حروؼ .
ّ

()3
فإف المرّكبات المصطمحية
(االسـ)،
اة
و
الن
بعد
تأتي
التي
المحددات
لتنوع
ّ
ّ
ّ
ونظ ار ّ
بالمحددات في التركيب ،وىي تأتي في أربعة
تحدد بنوع العالقة التي تربطيا
ّ
االسمية ت ّ

أنواع :

المحدد ونواة المرّكب المصطمحي
لما تكوف العالقة بيف
ّ
المرّكب اإلسنادي :ينتج ّإسنادية ،كقولنا  ":الوضع بالوضع" ) .)4()Modus ponens
المحدد ونواة المرّكب
المرّكب اإلضافي :ىو نتيجة عالقة اإلضافة الرابطة بيفّ

المحدد بمثابة المضاؼ
المصطمحي ،حيث في ىذه الحالة تكوف النواة بمثابة المضاؼ ،و ّ
إما « بسيطا  :مف كممتيف  ،أو معقّدا:
إليو .يكوف ىذا النوع مف المرّكبات المصطمحية ّ
 -1نفسو :ص .00
-Alain REY, Op.cit, p22.

2

الصنؼ » (ينظر:
-3
المحددات ىي « العناصر األولى في المركبات المصطمحيةّ ،
ّ
تفرعات ّ
وتعد مؤشرات عمى ّ
J. SAGER, a practical course in terminology processing, Philadelphian, Amsterdam 1990,
p 77).
فالمحددات إذف تشير إلى الصنؼ الذي ينتمي إليو المفيوـ  ،نحو " :حبسة جممية""،حبسة حركية" و"حبسة اإلعادة"
ّ

المحددات المتمثّمة في
أف
ّ
 ،فيي ّ
تبيف لنا ّأنيا أنماط تفرعت عف صنؼ واحد وىو "حبسة " .فالمالحظ في ىذه األمثمة ّ
ألف
( ُجممية  ،حركية  ،اإلعادة) ليست ىي العناصر األولى في ىذه المركبات المصطمحية ،واّنما ىي العناصر الثانية ّ

السابؽ ينطبؽ عمى المغة اإلنجميزية.
القوؿ ّ
الجر ،أسماء ،صفات ،أفعاؿ ،ظروؼ ،أعداد ،رموز ،اختصارات ،وأسماء
و المحددات قد تكوف مف « حروؼ ّ
األعالـ» ( ينظر :المرجع السابؽ :ص) 10

 -4فاف دايؾ :النص والسياؽ؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،تر:عبد القادر قنيني ،الدار البيضاء-

بيروت ،9444 ،ص.309
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مف ثالث كممات فأكثر »( ،)1فمف المرّكبات البسيطة نذكر ":قانوف العالقة" (loi de

)" ،relationمخاطبة النفس" ) …)2((Monologueالخ .ومف المرّكبات المعقّدة نجد
مثال  " :نظرية مقولة الفضاء المحيطي" ).)3((setting narrative category
عامة« مف كممتيف تكوف
المرّكب الوصفي :يتكوف ّ
ّ
ويسمى أيضا "المرّكب البياني" ،و ّ
ضحة معنى األولى ومرتبطة بيا بعالقة تبييف بدال أو توكيدا أو صفة» (، )4
ثانيتيما مو ّ

يتكوف مف صفة وموصوؼ نحو":خطاب سياسي"
وبعبارة أخرى فيو
ّ
(.)5
)" ،politiqueوصالت احتجاجية ")( connecteurs argumentatifs

(discours

ويتوسط بينيما حرؼ مف حروؼ
 المرّكب العطفي  :يتألّؼ مف معطوؼ ومعطوؼ عميوّ
العطؼ ،ومف أمثمتو  ":المغزى واإلحالة " ) .)6( (sense and referenceوما يالحظ
عمى المرّكب العطفي ىو ّأنو قميؿ االستعماؿ في المغة العربية ،ولع ّؿ السبب في ذلؾ
يعتد بيا في
ألف « شأنو شأف األدوات النحوية األخرى التي ال ّ
يرجع إلى حرؼ العطؼ ّ
التراكيب االصطالحية »(.)7

 -5-2التعريب:
بأنو« صبغ الكممة بصبغة عربية عند نقميا بمفظيا األجنبي إلى
عرؼ التعريب ّ
ُي ّ
غيره العرب ليكوف
المغة العربية ،وقد استعممت كممة
المعرب بمعنى المفظ األجنبي الذي ّ
ّ

1
النظرية وأنماطو التّطبيقية ،ص.02
 جواد حسني سماعنو  :التّركيب المصطمحي ،طبيعتو ّ -2ذىبية حمو الحاج :لسانيات التمفظ وتداولية الخطاب ،دار األمؿ لمطباعة والنشر والتوزيع ،تيزي وزو،الجزائر،

 ،9442ص.694

 -3فاف دايؾ :المرجع السابؽ ،ص.303
-4جواد عبد حسني سماعنو :المرجع السابؽ ،ص.02
 -5ذىبية حمو الحاج :المرجع السابؽ ،ص.600
 -6بوؿ ريكور :نظرية التأويؿ؛ الخطاب وفائض المعنى ،تر :سعيد الغانمي ،ط ،6المركز الثقافي العربي ،المغرب،

 ،9443ص.623

7
النظرية وأنماطو التّطبيقية ،ص.01
-جواد حسني سماعنو :التّركيب المصطمحي طبيعتو ّ
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عمى منياج كالميـ »( .)1وىو عند البعض  «:إدخاؿ المفظ األجنبي بذاتو وبمادتو إلى
(.)2

المغة العربية ،ويصطمح عمى تعميـ استعمالو ضمف مفردات المغة العربية»

األوؿ يختمؼ عف التعريؼ الثاني في كونو ال يكتفي
فالمالحظ ىنا ّ
أف التعريؼ ّ
بد مف إحداث تغييرات فيو،
بنقؿ المفظ األجنبي إلى المغة العربية داال ومدلوال فقط ،بؿ ال ّ
ب المفظ العربي
عر ُ
الم ّ
وذلؾ بجعمو يتماشى مع قواعد المغة العربية المرنة حتّى يشبو ُ
الفصيح .

خاص بالتعريب ،في حيف ينطبؽ الثاني
األوؿ
و مف ىنا يمكننا القوؿ ّ
ّ
إف التعريؼ ّ
المعرب والدخيؿ حيث«
يبرر ما نحف بصدد قولو ىو تمييز القدماء بيف
ّ
عمى الدخيؿ ،وما ّ

وخصصوا قولبة المفظ الدخيؿ بمصطمح "التعريب" ،فقالوا :
العامة "دخيال"
أسموا الظاىرة
ّ
ّ
تتفوه بو العرب عمى مناىجيا» (.)3
تعريب االسـ األعجمي أف ّ
لـ يختمؼ المغويوف العرب في تعريؼ التعريب فحسب ،واّنما اختمفوا أيضا مف
حيث أىميتو في وضع المصطمحات في المغة العربية ،فيناؾ مف يرفضو بدليؿ ّأنو

أدى ذلؾ إلى اضمحالليا»(،)4
«متى كثُر ىذا النوع مف االقتباس تضاءلت المغة ورّبما ّ
يؤدي بالمغة إلى زواليا ،فيي
أف اإلفراط في التعريب قد ّ
فأصحاب ىذا الرأي يروف ّ
تتعرض لمخطر كمّما استُ ِ
عممت ىذه الوسيمة بكثرة ،وبالتالي ال تنمو المغة في ىذه الحالة
ّ
عبر عنو عبد الرحمف الحاج
تتطور بمعنى ّأنيا
واّنما
تتحوؿ إلى لغة أخرى ،وىذا ما ّ
ّ
ّ
صالح بقولو  «:الدخيؿ ظاىرة طبيعية ولكف التوليد بوسائؿ االشتقاؽ ىو أيضا ظاىرة

تحولت المغة إلى لغة أخرى»(،)5
طبيعية ،فال ينبغي أف يطغى األ ّوؿ عمى الثاني واالّ ّ

 -1سمر روحي الفيصؿ :المشكمة المغوية ،ص.99
 -2نازؿ معوض أحمد :التعريب والقومية العربية في المغرب العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سمسمة الثقافة
القومية ( ، )1ط ،6بيروت ،6901 ،ص.09

3
السالـ المسدي :المصطمح النقدي ،مؤسسات عبد الكريـ بف عبد المّو لمنشر والتوزيع ،تونس ،أكتوبر ،6990
 عبد ّص.99

 -4محمد أحمد العمايرة  :بحوث في المّغة والتربية ،ط ،6دار وائؿ لمنشر ،األردف ،9449 ،ص.309

 -5عبد الرحمف الحاج صالح :المعجـ العربي واالستعماؿ الحقيقي لمغة العربية ،مجمة المجمع الجزائري لمغة العربية،
المجمع الجزائري لمغة العربية ،ع  ،6ماي  ،9442ص( 60اليامش رقـ ".)"1
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()1
لما يتعمؽ
فيذه الطريقة في نظرىـ سيمة وىي « أسموب كسؿ» عند البعض ،و ّ
السيما ّ
األمر بالمياديف العممية التي تكثر فييا الرموز كالرياضيات والفيزياء مثال ،وما دامت ىذه

ب في جميع المغات بالحروؼ الالتينية ،فيناؾ مف رفض المجوء إلى التعريب
الرموز تُكت ُ
في مجاالت كيذه ،حيث جاء عمى لساف أحدىـ  «:ما الداعي لتعريب الرموز الكيميائية
بينما ىي في الحقيقة رموز باألحرؼ الالتينية مستعممة مف طرؼ جميع الدوؿ

األجنبية»(.)2

رغـ ما ذىب إليو ىؤالء ،إالّ

أف المغوييف العرب وجدوا أنفسيـ مجبريف عمى
ّ
تصوراتيا لـ تقـ في أذىاف لغويي
مفاىيميا أو
ّ

ألف
توظيؼ المصطمحات
المعربة « ّ
ّ
العرب ،ومف العبث فرض المصطمحات العربية التي ال تتناسب والمفاىيـ التي تعنييا»(.)3

أف صعوبة إيجاد المقابؿ العربي لممصطمح األجنبي ىي التي
ُيفيـ مف ىذا التعريؼ ّ
فإف استخدامو ال يتجاوز مرحمة مف مراحؿ
جعمتنا نمجأ إلى التعريب ،وماداـ األمر كذلؾ ّ
محدد مرف» (.)4
التجريد االصطالحي ،وبالتالي« ُيمجأ إليو حتّى يظير مصطمح عربي ّ
المعربة ذات صيغة عالمية كاأللفاظ ذات األصؿ
ولما كانت معظـ المصطمحات
ّ
ّ
()5
تتكوف مف اسـ عالِـ نحو":منعكس بابينسكي"  ،فيناؾ
اليوناني أو الالتيني أو تمؾ التي ّ
أىميتيا في الميداف العممي والتقني ىي التي
المجمع عمى ّ
مف يرى ّ
أف « المفاىيـ العالمية ُ

()6
مما سبؽ ّأنو ال ُيمجأ إلى التعريب إالّ إذا توفّرت في
نستخمص
،
عرب »
ينبغي أف تُ َّ
ّ
المصطمح صفة العالمية أو تع ّذر إيجاد المقابؿ العربي المناسب .

 -1محمد أحمد العمايرة :المرجع السابؽ ،ص.309
 -2نفسو :ص.309

 -3محمد حسف عبد العزيز :المصطمحات المغوية ،ص..363
 -4عبد السالـ المسدي :قاموس المسانيات ،ص .90

 -5ينظر :عبد المجيد سالمي و نور الديف خالد :معجـ مصطمحات عمـ النفس ،ط،6دار الكتاب المصري ،القاىرة،
 ،6990ص.339
 -6عبد الرحمف الحاج صالح :المغة العربية وتحديات العصر؛ أعماؿ الندوة الخاصة بمكانة المغة العربية بيف المغات،

مجمة المغة العربية ،المجمس األعمى لمغة العربية ،الجزائر ،9446،ص.99
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الحؽ
فإف « لك ّؿ مف الطرفيف جانبا مف
ّ
مما ذىب إليو ك ّؿ طرؼّ ،
وعمى الرغـ ّ
ميـ»( )1فال داعي إذف إلى
فجماؿ المغة مطمب ،كما ّ
أف وظيفة المغة كوسيمة أيضا أمر ّ

أف المغة العربية عرفت ىذا النوع مف النقؿ
لما نعمـ ّ
وصؼ ىذه الوسيمة بالقصور ،والسيما ّ
منذ زمف بعيد ،فيي ال يمكنيا االستغناء عنو ،بؿ يظ ّؿ مف الوسائؿ المعتمد عمييا في
وضع المصطمحات العربية؛ أل ّف الترجمة قد توقعنا أحيانا في أخطاء ال تُغتفر ،والى
جانب ذلؾ فيناؾ « مياديف ال تجوز فييا الترجمة بؿ ىي تستوجب إدخاؿ تعديالت
أساسية عمييا قبؿ ترجمتيا ،مثؿ االختبارات والمقاييس النفسية التي ال تجوز ترجمتيا فيي

بحاجة إلى التعريب» (.)2
 – 6 -2النحت:

النحت في االصطالح « أف ينتزع مف كممتيف أو أكثر ،كممة جديدة تد ّؿ عمى

معنى ما انتزعت منو»( .)3فيو بذلؾ جنس مف االختصار« ُيمجأ إليو لمعالجة الكممات
فيتكوف منيما
األوؿ معنى ،والثاني معنى آخر،
األوروبية
ّ
المتكونة مف عنصريف ،يفيد ّ
ّ

()4
يتـ في حالة كوف
النحت
إلى
المجوء
أف
يؼ
ر
التع
ىذا
مف
ـ
في
ي
،
معنى ثالث جديد »
ّ
ُ
ّ
المصطمحات األوروبية مرّكبة؛ فالنحت بيذه الطريقة يقابمو التركيب في المغات األوروبية

وىي طريقة واسعة االستعماؿ .وماداـ األمر كذلؾ فيو ليس مف سمات المغة العربية بؿ

()5
ألنيما يتمتّعاف
ىو سمة نوعية لفصيمة المغات االنضمامية نحو الالتينية والجرمانيةّ ،
السيما بإدخاؿ السوابؽ والمواحؽ عمى المفظ إلنتاج مصطمحات
بيذا النوع مف التوليد و ّ

جديدة ال تحصى.

 -1محمد أحمد العمايرة :بحوث في المّغة والتربية ،ص .309

2
النفسية– الجسدية:السيكولوجيا و األنثروبولوجيا الثّقافية ،مجمة الثّقافة النفسية
 مركز ّالدراسات النفسية و ّ

النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت ،مج  ،64ع  39و  ،6999 ،04ص.1
المتخصصة ،دار ّ
 -3إميؿ بديع يعقوب :فقو المّغة العربية وخصائصيا ،ط ،9دار العمـ لممالييف ،6901 ،ص.949

 -4محمد رشاد الحمزاوي :المنيجية العامة لترجمة المصطمحات وتوحيدىا وتنميطيا ،ص.00-03
 -5مصطمح "المغات االنضمامية" ىو مف وضع د.عبد السالـ المسدي ،ويقصد بو المغات التي تضيؼ إلى أوائؿ
الكممات األصمية صدو ار أو سوابؽ ،والى أواخرىا كواسع أو لواحؽ( .ينظر :عبد السالـ المسدي:المصطمح النقدي،

ص).92
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مف ىنا اختمؼ المغويوف العرب حوؿ قضية اإلفادة مف النحت ،فيناؾ مف رفضو
بحجة ّأنو « قمّما وفّؽ الالجئوف إليو ولو في ضرورات المصطمح العممي ،كما حصؿ
ّ
(. )1
في عمـ الكيمياء عندما قيؿ شارجبة وشارسبة بدؿ شاردة موجبة وشاردة سالبة»
فالقارئ الذي يصادؼ ىذه الكممات المنحوتة عمى سبيؿ المثاؿ ال يتم ّكف مف معرفة

مما يعطي
أصوليا التي أُخذت منيا ،وبالتالي يتع ّذر عميو إدراؾ معناىا مف لفظياّ ،
بأف« المنحوتات ال توحي بشيء مف إيحاء المشتقّات بمضامينيا»( ،)2ولع ّؿ ىذا
انطباعا ّ
المؤسسات
ما جعؿ النحت يبقى بعيدا عف الشكؿ الذي يعطيو األىمية حيث « وضعتو
ّ

المصطمحية في آخر المطاؼ ويمكف المجوء إليو بعد تع ّذر ك ّؿ الوسائؿ الممكنة

لصياغة المصطمح» (.)3

وعمى العكس مف ذلؾ  ،يرى الحصري ّأنو « ال سبيؿ غيره إلغناء العربية
بحاجتيا مف االصطالحات العممية »( ،)4فيو بذلؾ يعطي ك ّؿ األولوية لمنحت في

صياغة المصطمحات ،لكف ال ينبغي أف ُيفيـ مف قولو ىذا ّأنو أىمؿ االشتقاؽ بؿ ىو
ألف عممو مقصور عمى أوزاف محدودة،
أىـ في نظره إالّ ّأنو « يؤ ّكد ّأنو ال يكفي ّ
أيضا ّ

ميما كثُرت فمف تستوعب جميع المعاني العقمية»( .)5ومف القائميف أيضا بضرورة اإلفادة

مف النحت في وضع مقابالت عربية لممصطمحات األجنبية ،نجد مصطفى الشيابي

الذي يقوؿ « :نحف في حاجة إلى النحت في ترجمة بعض األسماء العممية ،ولكف
النحت يحتاج إلى ذوؽ سميـ»(.)6

فالكممات المنحوتة ال تُقبؿ إالّ إذا كاف ذوقيا سميما ،ولتحقيؽ ىذا األخير ُيشترط
المكونة ليا أف تكوف منسجمة وخاضعة ألحكاـ العربية ،وزيادة عمى ذلؾ
في الحروؼ
ّ
1
السالـ المسدي :المرجع السابؽ ،ص.90
 عبد ّ -2جواد حسني سماعنو :المصطمحية العربية بيف القديـ والحديث ،ص.644

 -3صالح بمعيد :مشكمة المصطمح العممي في الوضع أـ في االستعماؿ ،مجمّة المسانيات ،مركز البحوث
العممية والتقنية لترقية المغة العربية ،ع ،9443 ،0ص( .00اليامش رقـ .)63

 -4محمد حسف عبد العزيز :المصطمحات المغوية ،ص.362
 -5نفسو :ص.362

 -6محمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح ،ص.12
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أف عبد الممؾ
فال ّ
بد مف صياغتيا عمى وزف عربي  .وفي ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى ّ
السيما عند نحتو مثال مف "التحميؿ
مرتاض ال يأخذ بعيف االعتبار ىذه الشروط ،و ّ
عبر عف ذلؾ قائالُ « :يعاب عمى استعمالنا ىذا ّأنو
النفسي" مصطمح " التحمفسي" وقد ّ
أف المغة العممية ىي غير المغة
خرج عف البناء العربي القائـ ،ونحف نجيب عف ىذا ّ
األدبية »(.)1

رغـ الخالؼ القائـ بيف الطرفيف بخصوص قضية اعتبار النحت مف الوسائؿ
أف مجمع المغة العربية بالقاىرة وافؽ عمى
المعتمد عمييا في صياغة المصطمحات ،إالّ ّ
ونص القرار عمى ّأنو  «:يجوز النحت عندما تمجئ إليو الضرورة
النحت عند الضرورة
ّ

العممية »( ،)2ىذا يعني ّأنو ال ُيعتمد عميو إالّ عند الضرورة ،ولع ّؿ ىذا راجع إلى صعوبة
وضع القواعد التي تضبط ما يسقط منو مف حروؼ ،وما يتبقّى منيا عند التحاـ الكممتيف.

فإف النحت سيظ ّؿ وسيمة
ونظ ار لقرار المجمع القائؿ بجواز النحت عند الضرورةّ ،
لكنو و ِ
ضع في آخر المطاؼ ،حيث
مف وسائؿ وضع المصطمحات في المغة العربية ّ ُ
يعتبر االشتقاؽ أفضؿ الطرؽ في المغة العربية لتكويف كممات جديدة دالة عمى معاف
جديدة ،لذلؾ كاف محقّا مف قاؿ  «:يجب أالّ نمجأ إلى النحت إالّ إذا أعيانا االشتقاؽ»(،)3
أف «
يفضؿ المفظ
والى جانب ذلؾ فيناؾ مف يظ ّؿ ّ
المعرب عمى المفظ المنحوت بدليؿ ّ
ّ

المتتبع لتاريخ المغة العربية ُي ِ
درؾ كيؼ كاف أمر احتضاف المفظ األعجمي أىوف عمى
ّ
العرب مف المجوء إلى النحت الذي يؤدي إلى شذوذ في األوزاف أو عجمة في ترتيب
األصوات وتوزيع المقاطع»(. )4

فضؿ مصطفى الشيابي المصطمح المرّكب عمى
وباإلضافة إلى ما سبؽ ،فقد ّ
المنحوت وجاء عمى لسانو ّأنو «:كثي ار ما تكوف ترجمة الكممة األعجمية بكممتيف عربيتيف

 -1عبد الممؾ مرتاض :صناعة المصطمح في العربية ،ص.99
 -2محمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح ،ص.12
 -3إميؿ بديع يعقوب :فقو المغة العربية وخصائصيا ،ص.960
 -4عبد السالـ المسدي :المصطمح النقدي ،ص.92
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يمجيا الذوؽ ويستغمؽ فييا
أصمح وأد ّؿ عمى المعنى مف نحت كممة عربية واحدة ّ
المعنى»(. )1
 7-2الترجمة:
وخاصة في وقتنا ىذا أيف كثرت
تعد الترجمة مف الوسائؿ اليامة لمرقي المغوي،
ّ
ّ
المنشورات بالمغات األجنبية .فاالطّالع عمى ىذه األخيرة يتطمّب ترجمتيا إلى المغة

العربية .ونظ ار ألىمية الترجمة الكبيرة فقد تصدى لدراستيا كثير مف الباحثيف ،ومف ىؤالء،

عرفيا بقولو « :الترجمة عممية
نذكر جورج موناف ( )Georges MOUNINالذي ّ
ؽ أو مستقبِؿ .)2(» Récepteur
اتّصاؿ غايتيا نقؿ رسالة مف مرسؿ إلى ُمتم ّ

ولما كانت الترجمة وسيمة مف وسائؿ االتّصاؿ ،فيي تستوجب نقؿ المعنى والمبنى
ّ
معا؛ ىذا يعني أف ىذه العممية « تقتضي نقؿ المحتوى الداللي لمنص مف لغة األصؿ إلى
يتغير شكؿ الداللة ،وينتقؿ معو المعنى بوصفو عامال سابقا عمى الكتابة
لغة النقؿ ،حيث ّ
()3
تغير في نقؿ
والمغة» فالعالقة إذف بيف الشكؿ والمعنى مرتبطة ارتباطا شديدا ،حيث ك ّؿ ّ
تغير في نقؿ المعنى ،والعكس صحيح .وفي ىذا الصدد ينبغي أف نشير
الشكؿ يصاحبو ّ
ألنو ال ُيبقي عمى
إلى ضرورة إلماـ المترجـ بخصائص المغتيف المنقوؿ منيا والييا؛ ّ

تراكيب المغة األصؿ واّنما يعيد بناء النص الذي ىو بصدد ترجمتو حسب خصائص المغة
التي ينقؿ إلييا.
أما فيما يتعمّؽ بأىمية الترجمة ،فيي تمعب دو ار ىاما في تقريب التفاىـ والمعرفة بيف
ّ
طالع غيرنا مف الشعوب واألمـ عمى أحسف
الحضارات ،وبعبارة أخرى فيي تم ّكننا « مف ا ّ

وأقوـ ما أبدعو ويبدعو مفكرونا وأدباؤنا وعمماؤنا» (.)4
أنواع الترجمة:
 -1-7-2الترجمة المباشرة:
 -1محمود فيمي حجازي :المرجع السابؽ ،ص.11

 -2جورج موناف :المسائؿ النظرية في الترجمة ،تر .لطيؼ زيتوني ،ط ،6دار المنتخب العربي لمدراسات والنشر
والتوزيع ،لبناف ،6990 ،ص.99
 -3رشيد برىوف :الترجمة ورىانات العولمة و المثاقفة ،مجمة عالـ الفكر ،ع ،6مج  ،36سبتمبر  ،9449ص.616

 -4محمد اليعالوي:مالحظات حوؿ الخطة القومية لمترجمة ،المجمة العربية لمثقافة ،ع ،33سبتمبر ،6991ص .930
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ُيقصد بالترجمة المباشرة النقؿ مف لغة إلى أخرى ،وذلؾ إما لتوافؽ بنيوي أو
اصطالحي كما ىو الحاؿ مثال بالنسبة لمغات اليندية األوروبية .وفي ىذا الموضع تجدر
أف التوافؽ في ىذه الحالة مع المغة العربية
محمد رشاد الحمزاوي يرى ّ
بنا اإلشارة إلى ّ
أف ّ
ألنو « ناتج غالبا عف ثغرات وفراغات توجد في المغة المترجـ إلييا .فينتج عف
معدوـ ّ
ذلؾ تشويش في مستوى المعجـ»

()1

ومف األمثمة عمى ذلؾ نذكر" :الصوت المنطوؽ"

(" ،)Allophoneوظيفة مرجعية" (…)Fonction référentielle

تنقسـ الترجمة المباشرة إلى:
أ– االستعارة:

تسمى االستعارة أيضا عند الحمزاوي "التعريب" ،وىي تعني« النقؿ الحرفي
ّ
()2
ومثاؿ ذلؾ:
لسد الفجوة»
لممصطمحات أو التعبير وادخاليا في المغة المترجـ إلييا ّ

"البراغماتية" ( " ،)Pragmatiqueالسميولوجيا" (...)Sémiologieالخ.

ب-النسخ:

الخاصة وذلؾ بأف نأخذ العبارة مف المغة المترجـ
النسخ ىو« نوع مف االستعارة
ّ
عنيا وتترجـ ترجمة مباشرة تستوجب إدخاؿ استعماؿ جديد يبدو غريبا»( .)3ومف األمثمة
التي أدرجيا الحمزاوي في ىذا النوع مف أنواع الترجمة نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر " :أدب أبيض"

()4

) .)Littérature blanche

ج – التضخيم بالمعنى الفيزيائي:

يسمى بالتضخيـ بالمعنى الفيزيائي ال يحدث إالّ عند استعمالنا في المغة
ّ
إف ما ّ
المترجـ إلييا كممات أكثر مف تم ؾ المتواجدة في المغة المترجـ منيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ
نذكر":عمـ المنطؽ الصوري"(.(La logique formelle) )5

 -1محمد رشاد الحمزاوي :المنيجية العامة لترجمة المصطمحات وتوحيدىا وتنميطيا ،ص.23

 -2محمد الديداوي :مفاىيـ الترجمة؛ المنظور التعريبي لنقؿ المعرفة ،ط ،6المركز الثقافي العربي ،لبناف،9441 ،

ص.09
 -3محمد رشاد الحمزاوي :مشاكؿ وضع المصطمحات المغوية أو تقنيات الترجمة ،مجمة المساف العربي ،مكتب تنسيؽ
التعريب ،الرباط ،مج ،60ج ،6904 ،6ص.19
 -4نفسو :ص.19

 -5عبد السالـ المسدي :األسموبية واألسموب ،ط ،2دار الكتاب الجديد المتحدة ،لبناف ،9441 ،ص.619
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د -التحشية:
تقترب التحشية كثي ار مف التضخيـ

()1

لكف رغـ ذلؾ فيما يختمفاف مف حيث عدد

األلفاظ؛ فيي تكوف كثيرة في "التحشية" مقارنة بنظيرتيا في "التضخيـ" ،والمثاؿ عمى
()2

ذلؾ":عمـ المنطؽ العاـ" ) (La logique généraleو"عمـ وظائؼ األصوات"

(La

األوؿ عند ترجمتنا لممصطمح األجنبي
) phonologieففي المثاؿ ّ
) généraleأضفنا كممة واحدة فقط في المغة العربية ،في حيف عند ترجمة المصطمح
(la logique

األجنبي الثاني الذي ىو) (La phonologieأضفنا كممتيف في المغة العربية ،وبالتالي
فيدرج
األوؿ يدخؿ ضمف "التضخيـ بالمعنى الفيزيائي" أما المصطمح الثاني ُ
فالمصطمح ّ
ضمف "التحشية".
 -2-7-2الترجمة الجانبية:
تنقسـ الترجمة الجانبية بدورىا إلى ثالثة أقساـ؛ وىي كالتالي:
أ-التكافؤ:
يعرؼ محمد رشاد الحمزاوي التكافؤ بقولو  « :ىو التعبير عف مصطمح المغة
ّ
()3
األصؿ مع اعتماد تعبير مختمؼ» ؛ ومف األمثمة عمى ذلؾ "إشباع الحركات"
)" ، (Allongement vocaliqueأشباه أصوات الميف" ).(Semi-voyelle
ب -المؤالفة:

خاص بمغة أخرى»()4؛
خاص مف لغة ما لتأدية معنى
تعني المؤالفة «اعتماد مقابؿ
ّ
ّ
ومثاؿ ذلؾ  :مصدر ) ،(Infinitifو صدر).(Préfixe

 -1ينظر :محمد رشاد الحمزاوي:المنيجية العامة لترجمة المصطمحات و توحيدىا وتنميطيا ،ص .20
 -2ينظر :د.عبد السالـ المسدي :األسموبية واألسموب ،ص 619و  611عمى التوالي.
 -3محمد رشاد الحمزاوي :مشاكؿ وضع المصطمحات المغوية أو تقنيات الترجمة ،ص.19
 -4نفسو :ص.19
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ج -التحوير:
يد ّؿ التحوير عند الحمزاوي عمى« التجديد والقطيعة بيف المفاىيـ القديمة

()1
فإف مصطمحاتو ال تؤخذ مف المعاجـ ،بؿ تكوف مف وضع
والحديثة»  .وبعبارة أخرى ّ
المترجميف بغية تأدية مفاىيـ جديدة .واألمثمة عمى التحوير في المغة العربية كثيرة؛ ومنيا

مثال ":محور االختيار"

()2

(. )L’axe de sélection

 -3-7-2الترجمة الموازية:

النصاف في المغة المصدر
ُيشترط في ىذا النوع مف أنواع الترجمة أف« يتوازى فييا
ّ
والمغة اليدؼ ويتطابؽ شكميما ومضمونيما»( .)3يدخؿ ضمف الترجمة الموازية نوعاف
اثناف آخراف؛ وىما:
أ -ترجمة مؤسسية:
المؤسسية في تفادي االنحراؼ وسوء التفاىـ الذي يمكف أف
تكمف أىمية الترجمة
ّ
ولما كاف األمر كذلؾ فيي « تقتضي الدقّة واألمانة
يحصؿ بيف مستعممي النصوصّ .
المؤسسة»(.)4
لضماف تطابؽ النصوص في لغات
ّ
ب-ترجمة تقميدية:

تتطمّب الترجمة التقميدية تحقيؽ شرطيف اثنيف أساسييف؛ أال وىما :جودة وحصافة

اختيار الكتب المراد ترجمتيا .وباإلضافة إلى ذلؾ فيي تأخذ بعيف االعتبار العامؿ
الزمني ،كما ُيشترط فييا أيضا عدـ الخروج عف األصؿ ،وخير مثاؿ عمى ذلؾ ىو ترجمة
خالصات البحوث المنشورة في مختمؼ حقوؿ العمـ والمعرفة .واليدؼ مف ذلؾ ىو تسييؿ

معيف.
عممية االطّالع عمى آخر
ّ
أىـ المصادر المؤلّفة في ميداف عممي ّ
المستجدات أو ّ

 -1محمد رشاد الحمزاوي :المنيجية العامة لترجمة المصطمحات و توحيدىا وتنميطيا ،ص.22
-2عبد السالـ المسدي :األسموبية واألسموب ،ص.661
 -3محمد الديداوي :مفاىيـ الترجمة ،ص.10
 -4نفسو :ص.10
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أما فيما يتعمّؽ بمنزلة الترجمة التقميدية ،فيي تقع بيف الترجمة الكاممة والترجمة
ّ
لكنيا ال ترقى إلى الترجمة
التعريبية .وبعبارة أخرى فيي أفضؿ مف الترجمة التعريبية ّ
الكاممة بمعنى الكممة.

 -4-7-2الترجمة العممية:
الترجمة العممية حسب مركز دراسات الوحدة العربية « توفّر رؤية استراتيجية تنموية
عاما وتنشئة
شاممة ،وايماف بدور اإلنساف العاـ صاحب المصمحة الذي يعايش مناخا ّ

يتأىؿ بفضميما لالنتماء إلى المعرفة العممية والتفكير العممي»(ُ .)1يفيـ
اجتماعية وتعميمية ّ
أف الترجمة العممية ال تخضع الختيارات فردية أو عشوائية ،مف ىنا
مف ىذا الكالـ ّ
ألف المصطمح
تختمؼ الترجمة في العموـ عف ترجمة األعماؿ األدبية أو الفنوف؛ وذلؾ ّ
محددا بدقّة شديدة مقارنة بالمفظ األدبي الذي« يرّكب بطالقة
العممي ينبغي أف يكوف ّ
المحسنات المفظية والبالغية»(.)2
وحرية فيستعمؿ في تكوينو المجاز والتشبيو و ّ
 -5-7-2الترجمة التعريبية:

الترجمة التعريبية ىي « نقؿ األفكار والمعارؼ إلى العربية ،مع الشرح والتكييؼ

التصرؼ ،وىي تأليؼ مستند إلى مصادر أجنبية أساسا»( .)3ىذا يعني ّأنو بفضؿ ىذه
و ّ
الترجمة يتخمّص المترجـ مف الحرفية مف جية ،ومف جية أخرى فيو يعيد تركيب الجمؿ
حسب ما يتوافؽ مع النظاـ العربي مف تقديـ وتأخير .ولع ّؿ ىذا ما جعؿ محمد الديداوي

يضع الترجمة التعريبية في منزلة وسطى بيف الترجمة والتعريب ،و زيادة عمى ذلؾ فيو

ألنيا ال تحصؿ« إالّ لمف يحسف الترجمة ويرقى
يفضميا عمى ك ّؿ األنواع األخرى لمترجمة ّ
ّ
()4
إلى التعريب» .
 -6-7-2الترجمة الفورية:
 -1مركز دراسات الوحدة العربية :الترجمة في الوطف العربي؛ نحو إنشاء مؤسسة عربية لمترجمة ،ط ،6لبناف،9444 ،

ص.640

 -2النوي لمنور :مسألة المصطمح في الترجمة العممية والتقنية ،مجمة المغة العربية ،المجمس األعمى لمغة العربية ،ع،0
ص.699
 -3محمد الديداوي :مفاىيـ الترجمة ،ص.10
 -4محمد الديداوي :منياج المترجـ بيف االصطالح واليواية واالحت ارؼ ،ط ،6المركز الثقافي العربي،9442 ،

ص.643
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لمترجمة الفورية تسمية أخرى تتمثّؿ في "عممية خطابية"

()1

( Discourse as

عرفيا أحد
أما معناىا فيي تعني جزء مف عممية التفاعؿ الشفاىي ،وقد ّ
)ّ .process
الباحثيف بقولو «:ى ي عممية تحادثية يتبادؿ خالليا األفراد الكالـ عبر المترجـ»( ،)2فيذه
الفعالة في تنظيـ وتبادؿ األدوار بيف المرسؿ والمرسؿ
العممية إذف تتطمّب مشاركة المترجـ ّ
إليو.
 -7-7-2الترجمة البيانية:
نصيا« غاية في اإلنجاز بالسالسة مع
الترجمة البيانية ىي تمؾ الترجمة التي يكوف ّ
()3
تفنف وأخمص
أف ىذه الترجمة ال تتحقّؽ إالّ إذا ّ
الدقة والوضوح واإليجاز» ؛ ىذا يعني ّ
صاحبيا في العمؿ كما يشترط فيو أيضا أف يكوف لو نصيب وافر مف البياف.

 -3المصطمح األجنبي والمقابل العربي:
األوؿ في المصطمح األجنبي
ينقسـ ىذا العنواف إلى شقيف اثنيف؛ يتمثّؿ
ّ
الشؽ ّ
والثاني في المقابؿ العربي .و ما جعمنا نرّكز عمى المصطمح األجنبي بدال مف المصطمح

تستقر بعد ،وىذا المشكؿ نصادفو تقريبا
العربي ىو كوف المصطمحات في المغة العربية لـ
ّ

1
عماف ،9441 ،ص.64
 سنثيا .ب .روي :الترجمة عممية خطابية ،تر :ميدي حسيف عميوي ،ط ،6دار الفكرّ ، -2نفسو :ص.64

 -3محمد الديداوي :المرجع السابؽ ،ص.640
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مؤخرا؛ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
مع جميع العموـ والسيما تمؾ التي ظيرت ّ
حقؿ تحميؿ الخطاب.
أما سبب وضعنا لممصطمح األجنبي في المرتبة األولى ،والمقابؿ العربي في المرتبة
ّ
تعدد المقابالت العربية التي توضع لممصطمح األجنبي الواحد .ويتّضح
الثانية فيرجع إلى ّ
خاصة عند إيراد ىذه المقابالت العربية في المعجـ وتُرتّب ترتيبا ألفبائيا؛ فمو
ىذا أكثر
ّ
نأخذ

مثال:

المصطمح

الفرنسي

)(Pragmatique

الذي

يقابمو

العربية":البراغماتية""،الذرائعية""،النفعية"("،)1االستعماؿ"("،)2التداولية"()3والسياقية

في

()4

المغة

الحظنا

أف ىذا المصطمح قد ُيرتّب في المعجـ العربي حسب إحدى الحروؼ التالية :الباء(ب) ،
ّ
الذاؿ(ذ) ،النوف(ف) ،األلؼ(ا) ،التاء(ت) والسيف(س).
أف مصطمح "تداولية" مثال ىو المقابؿ
فإذا كاف القارئ أو الدارس العربي يعرؼ ّ
()5
أي معجـ عربي
العربي الوحيد لممصطمح ( ،)Pragmatiqueففي حالة إذا ما لجأ إلى ّ
لمبحث عنو في باب التاء (ت) ،فقد ال يعثر عميو إذا كاف واضع ذلؾ المعجـ اختار

مصطمحا آخر – مف تمؾ المصطمحات السابقة الذكر -بدال مف مصطمح "تداولية" .ففي
يتعرؼ عمى ك ّؿ المقابالت العربية
ىذه الحالة يستحيؿ عمى الباحث أف يجد ضالّتو إذا لـ ّ
التي توضع لممصطمح األجنبي الواحد.
تعدد المقابالت العربية لممصطمح األجنبي الواحد:
ّ -1-3
إف المصطمح في المغات األجنبية متّفؽ عميو؛ ىذا يعني ّأنو ال
لقد سبؽ أف قمنا ّ
جدا .ولع ّؿ ىذا
يعبراف عف المفيوـ الواحد إالّ في حاالت قميمة ّ
نجد مصطمحيف اثنيف مثال ّ

يتـ
راجع إلى كوف المصطمح ناشئا في بيئة يغمرىا ّ
التقدـ العممي والتكنولوجي؛ فكمّما ّ
 -1عبد الحميـ بف عيسى :المرجعية المغوية في النظرية التداولية ،مجمّة دراسات أدبية ،مركز البصيرة لمبحوث

واالستشارات والخدمات التعمّمية ،الجزائر ،ع ،6ماي ،9440ص.9

 -2الطاىر لوصيؼ :التداولية المسانية ،مجمّة المغة واألدب؛ ممتقى عمـ النص ،قسـ المغة العربية وآدابيا ،جامعة

الجزائر ،ع،61جانفي  ،9441ص.9

 -3دومينيؾ مونقانو :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :محمد يحياتف ،ص.636
 -4حفناوي بعمي :التداولية...البراغماتية الجديدة؛ خطاب ما بعد الحداثة ،مجمّة المغة و األدب؛ ممتقى عمـ النص ،قسـ
المغة العربية وآدابيا ،جامعة الجزائر ،ع ،61جانفي  ،9441ص.21

5
تـ ترتيب مداخمو حسب األلفبائية العربية.
 -نعني بالمعجـ العربي ك ّؿ معجـ ّ
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معينة وتبقى ىكذا ،في حيف ترجمتيا إلى
معيف توضع لو تسمية ّ
اختراع أو ابتكار شيء ّ
ألف ك ّؿ فرد يترجـ حسب فيمو أو حسب ما يحمو لو مف
المغة العربية تأخذ ّ
عدة أشكاؿ ّ
عامة تؤخذ بعيف االعتبار أثناء
مصطمحات ،والسبب في ذلؾ ىو عدـ وجود نظرية ّ
تعدد المقابالت
يسمى ب ّ ":
الترجمة .ك ّؿ ىذا ّ
يؤدي إلى ظيور ترجمات كثيرة أو ما ّ
العربية".

بتعدد المقابالت العربية ىو استعماؿ مصطمحيف اثنيف أو أكثر لمتعبير
والمقصود ّ
السيما عند توظيؼ
عف المصطمح األجنبي الواحد،
ّ
وتتأزـ ىذه القضية أكثر فأكثر و ّ

متعددة؛
أف مفاىيميا أيضا ّ
مما يجعؿ القارئ يعتقد ّ
مصطمحات تختمؼ معانييا فيما بينيا ّ
أي باحث أو دارس أف ُي ّمـ بك ّؿ ىذه المقابالت العربية وىذا
ففي ىذه الحالة قد يتع ّذر عمى ّ

بتعدد في المفاىيـ،
عبر عنو محمود فيمي حجازي بقولو « :ىذا
التعدد يوىـ القارئ ّ
ّ
ما ّ
فميس مف اقتصاديات المغة أف يكوف لك ّؿ باحث فرد أو لك ّؿ فئة صغيرة مف الباحثيف

المتعددة والمفيوـ العممي واحد »(.)1
مصطمحاتيا
ّ

المتعددة لممصطمح األجنبي الواحد كثيرة في المغة
واألمثمة عمى المقابالت العربية
ّ
العربية؛ ومنيا مثال نذكر :مصطمح ( )Intentionالذي ُوضعت لو ثالثة مقابالت عربية؛

وىي كالتاليّ ":نية" " ،قصد" و"مقصد"(.)2

متعددة:
-2-3مقابل عربي واحد لمصطمحات أجنبية ّ

تعدد المقابالت العربية التي توضع لممصطمح األجنبي الواحد،
تحدثنا عف ّ
بعدما ّ
لعدة
نتحدث اآلف عف ما يعاكس ىذه الحالة؛ وىو يتمثّؿ في استخداـ مقابؿ عربي واحد ّ
ّ

أف ىذه الظاىرة ال ترد بكثرة مقارنة
مصطمحات .وفي ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى ّ
بالظاىرة السابقة المتمثّمة في إيراد مقابالت عربية كثيرة لممصطمح األجنبي الواحد ،واّنما
()3

جدا كما ىو الحاؿ مثال بالنسبة لكممة "السياؽ"
في حاالت قميمة ّ

التي تقابؿ المصطمح

 -1محمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح ،ص.990
-2آف روبوؿ وجاؾ موشالر :التداولية اليوـ؛ عمـ جديد في التواصؿ ،تر :د.سيؼ الديف دغفوس و محمد الشيباني،
ط ،6لبناف ،9443 ،ص.916

 -3بالنسبة لمصطمح "السياؽ" فقد يرد في حاالت أخرى بصيغة النسبة أي "سياقي"(.)Contextuel
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لكنيا عادة ما تستخدـ كمقابؿ عربي لمصطمحيف اثنيف آخريف؛
األجنبي (ّ )Contexte
وىما :مصطمح ( )Associativeومصطمح ( .)syntagmaticفالمقابؿ العربي الذي

أما المقابؿ العربي المقابؿ لممصطمح الثاني فيو:
األوؿ ىو" :اقتراني" ّ
يناسب المصطمح ّ
"تركيبي".

أف مفيوـ ك ّؿ مف" اقتراني" و" تركيبي" مختمفاف ،لذا ينبغي التعبير
فالمالحظ ىنا ّ
عنيما بمصطمحيف مختمفيف؛ وىما )Associative( :و( )syntagmaticعمى التوالي.

ألف ذلؾ« يقمّؿ مف
مف ىنا ال يجوز استخداـ كممة عربية واحدة لمصطمحيف متباينيفّ ،
ويؤدي في حاالت كثيرة إلى المبس والغموض»( .)1وباإلضافة إلى االلتباس
درجة الوضوح ّ

عما
الذي يمكف أف يقع بيف المصطمحاتّ ،
فإف المغة العربية ليست عاجزة عف التعبير ّ
يستجد مف مصطمحات ،بؿ عمى العكس فقد أثبتت قدرتيا عؿ ذلؾ والسيما لمرونتيا وما
ّ

نموىا مف :اشتقاؽ ،مجاز ،تركيب...الخ.
تتمتّع بو مف خصائص و وسائؿ ّ

 -4صور المصطمح العربي:

إف اختالؼ آليات وضع المصطمح مف لغة إلى أخرى يجعؿ المصطمح يتّخذ أشكاال
ّ
الخاصة بك ّؿ لغة
تختمؼ ىي األخرى باختالؼ المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية
ّ

أىـ ىذه األشكاؿ ما يمي:
مف المغات  .و مف ّ
 -1-4استخدام الوصف:

يسمى المصطمح الناتج عف استخداـ الوصؼ مصطمحا موصوفا أو مصطمحا
ّ
يتكوف مف صفة و موصوؼ إذا كاف
منعوتا؛ ىذا يعني ّ
أف ىذا النوع مف المصطمحات ّ
لما كاف
أما إذا كاف عربيا فإ ّف الصفة تأتي بعد الموصوؼ .و ّ
المصطمح إنجميزياّ ،

 -1محمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح،ص.999
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يسمى أيضا مصطمحا مرّكبا تركيبا نعتيا أو
المصطمح الموصوؼ يترّكب مف شيئيف ،فقد ّ
مصطمحا مرّكبا تركيبا وصفيا .و األمثمة عمى ذلؾ كثيرة في المغة العربية؛ ومف ذلؾ
التدرج
نذكر مثال" :المحتويات الجممية" ( )Les contenus propositionnelsو" ّ
()1
المحوري" (.)La progression thématique

تعدد األوصاؼ فييا كما ىو الحاؿ مثال
يميز ىذا النوع مف المصطمحات ىو ّ
وما ّ
بالنسبة إلى مصطمح "الوحدات الترميزية الدنيا"(Les unités de codage )2
أف عدد الصفات الواردة في ىذا المصطمح ىو اثناف  .و
) )minimum؛ فالمالحظ ىنا ّ
مدورة"((High front )3
قد تكوف أيضا أكثر مف ذلؾ نحو" :حركة عموية أمامية ّ

).rounded Vowel

 -2-4استخدام اإلضافة:

إذا كانت المصطمحات العربية الناتجة عف الوصؼ واردة بكثرة في المغة العربية،

فإف األمر ىو كذلؾ بالنسبة لممصطمحات العربية الناتجة عف طريؽ اإلضافة؛ ومف
ّ
األمثمة عمى ذلؾ":تحميؿ البنيات المسانية" ( Analyse des structures
()4

)" ،linguistiquesنوع الترميز المييمف"
 -3-4تقييد المصطمح بحرف:

(.)Le type de codage dominant

الجر أو
تأتي بعض المصطمحات في المغة العربية ّ
إما بحرؼ مف حروؼ ّ
مقيدة ّ
يخص ىذا النوع مف المصطمحات فيي ترد أيضا
بحرؼ مف حروؼ العطؼ ،و فيما
ّ

عبر عنو أحد الباحثيف بقولو « :وىذه الصورة كثيرة في
بكثرة في المغة العربية ،و ىذا ما ّ
المصطمحات العربية و مف ذلؾ:المفعوؿ بو وفيو ومعو»( .)5فمف أمثمة المصطمحات

-1حسيف نواني :مف الفعؿ المغوي إلى الفعؿ الخطابي؛ محاولة إعداد شبكة لتحميؿ الخطاب عند المتكمّـ الناطؽ

بالعربية ،مجمّة دراسات إنسانية ،كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الجزائر ،ع ،9449 ،9ص.04
 -2نفسو :ص.06

 -3سمير شريؼ استيتية :المسانيات؛ المجاؿ والوظيفة والمنيج ،ص.313
 -4حسيف نواني :مف الفعؿ المغوي إلى الفعؿ الخطابي؛ محاولة إعداد شبكة لتحميؿ الخطاب عند المتكمّـ الناطؽ

بالعربية ،ص.06

 -5سمير شريؼ استيتية :المسانيات؛ المجاؿ والوظيفة والمنيج ،ص.310
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مقيدة بحرؼ مف حروؼ العطؼ نجد" :االتساؽ واالنسجاـ"
الواردة في المغة العربية ّ
("،)Cohérence et cohésionالتمفظ أو نظرية التمفظ" (Enonciation ,théorie de
)" ،l’énonciationالتداولية أو التحميؿ التداولي لمخطاب"

()1

(Pragmatique,

،أما المصطمحات الواردة في المغة العربية
)ّ analyse pragmatique du discours
الجر؛ فنذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر":قواعد التداوؿ عمى
ّ
مقيدة بحرؼ مف حروؼ ّ
()2

الكالـ"

(.)Tours de parole

 -4-4إدخال السوابق والمواحق:

تحدث ىذه الصورة كثي ار في المغات اإللصاقية ( )Agglutinativeكما ىو الحاؿ مثال

في المغة التركية .و ىي تتواجد أيضا في المغات االشتقاقية كما في « المصطمحات
العربية اآلتية :فاعؿ ،مفعوؿ ،مصدر ،ماض ،مضارع ،توكيد ،االستثناء ،النداء،
الترخيـ .)3( »...فالسوابؽ( )Les préfixesمفردىا سابقة وىي تعني« ك ّؿ عنصر ال

فيغير معناىا وتصير الكممة
يتغير بأخذ مكانو في الكممات التي يدخؿ عمييا قبؿ الجذرّ ،
مركبة »( )4أي يكوف حصيمة الجمع بيف السابقة ومعنى الجذر ؛ ومف األمثمة عمى ذلؾ
()5

(.)Présupposé

تعدد األصوات " ( " ،)Polyphonieاالفتراض المسبؽ"
نجد " ّ
أما في المثاؿ الثاني
األوؿ تتمثّؿ في ( )Poly-وىي تعني ّ
"تعدد"ّ ،
فالسابقة في المثاؿ ّ
فالسابقة ىي ( )Pré-الدالة عف شيء مسبؽ أي بمعنى "قبؿ"(.)6
يفضؿ تسميتيا الصقة بعدية ،وىي تعرؼ أيضا
أما المواحؽ ( )suffixesفيناؾ مف ّ
ّ
()7
أف المصطمحات التي تأتي بإدخاؿ
ب" االتساؽ
الخاص"  .و ىنا أيضا البد أف نشير إلى ّ
ّ

بإدخاؿ ىذه المواحؽ تكوف ىي األخرى مرّكبة ،شأنيا شأف السوابؽ ،لكف االختالؼ يكمف
 -1فريدة موساوي :المفاىيـ األساسية في تحميؿ الخطاب ،عالـ الكتب ،الجزائر  ،9441 ،ص.91
 -2نفسو :ص.90

 -3سمير شريؼ استيتية  :المرجع السابؽ ،ص.313-319
 -4التيامي الراجي الياشمي :كيفية تعريب«السوابؽ» و«المواحؽ» في المغة العربية ،مجمة المساف العربي ،مكتب تنسيؽ
التعريب ،الرباط ،ع ،6903-09 ،96ص.63
 -5دومينيؾ مونقانو :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر .محمد يحياتف ،ص.636-634
 -6ينظر :التيامي الراجي الياشمي :المرجع السابؽ ،ص.11
 -7نفسو :ص.19
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في كوف المّواحؽ ترد بعد الجذر ،في حيف تأتي السوابؽ دائما قبؿ الجذر .و مف األمثمة

عمى المواحؽ نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الالحقة )(-logieالدالة عمى العمـ؛ إذ
يتـ توليد مصطمحات كثيرة نحو "عمـ المصطمح" )" ،(Terminologieعمـ
بفضميا ّ
وسائؿ اإلعالـ"(… (Mediologie) )1الخ.
 -5-4نحت مصطمح من مصطمحين:
رغـ كوف النحت ال ُيمجأ إليو في وضع المصطمحات إالّ إذا تع ّذرت كؿ الوسائؿ
األخرى الخاصة بتوليد المصطمحات في المغة العربية ،إالّ ّأننا نصادؼ بعض
المصطمحات المنحوتة مف قبيؿ " :عبشمي" ويعني رجؿ ينتسب إلى قبيمة "عبد شمس"،

"بسممة" وىي منحوتة مف كممة "بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ""،حوقمة" وىي مأخوذة مف "ال
حوؿ وال قوة إالّ با﵀" .

أما بالنسبة لنقؿ
ىذا فيما يتعمّؽ بالمصطمحات التي ىي مف صميـ المغة العربيةّ ،
المصطمحات المنحوتة مف المغات األجنبية إلى المغة العربية ،فقد ال نممس فيو النحت

واّنما تأتي في المغة العربية عمى شكؿ مصطمحات مركبة تركيبا وصفيا ،ومف أمثمة ذلؾ
في المغة الفرنسية نذكر( " )Sociocriticismنقد اجتماعي"" )Psychocriticism(،نقد
نفساني" (.)2

 -1ينظر :عمر بمخير :معالـ لدراسة تداولية حجاجية لمخطاب الصحافي الجزائري المكتوب مابيف ،9444/6909
أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،9441-9442،ص.324

 -2جيرار جنيت :عودة إلى خطاب الحكاية ،تر .محمد معتصـ ،ط ،6المركز الثقافي العربي ،9444 ،ص.900
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الفصل الثاني:
تحميل الخطاب:
ماهيته ،مقارباته و مدارسه

-1الخطاب:
البد مف اإلشارة ّأوال
أىـ ما يتعمّؽ بو ّ
قبؿ أف نشرع في تعريؼ تحميؿ الخطاب و ّ
إلى مفيوـ الخطاب لكونو موضوعا لتحميؿ الخطاب بامتياز(.)1

 -1-1تعريف الخطاب:

1
مثال:نصا أو
أف ىناؾ مف يعتبر موضوع تحميؿ الخطاب شيئا آخر غير الخطاب؛ فقد يكوف
 نعني بكممة (امتياز) ّّ
ممفوظا...الخ.
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كحد أقصى في التحميؿ و لـ
رغـ ما وصمت إليو المسانيات مف اعتبار الجممة ّ
وطوره تمميذه زليغ
تتجاوزىا قطّ ،إالّ ّ
أف المنيج التوزيعي الذي أرسى قواعده بمومفيمد ّ
ىاريس جعؿ مفيوـ الخطاب ينزاح مف الجممة إلى الممفوظ (.)1()Enoncé
لقد وضع مانغونو جممة مف التحديدات

()2

لمصطمح الخطاب ،وىي في الحقيقة

ليست مف وضعوّ ،إنما استنبطيا مف استعماؿ المسانييف ليذا المصطمح بقيـ مختمفة؛ و
ىي تتمثؿ فيما يمي:
-6الخطاب مرادؼ لمكالـ :وىذا ما ورد عند دي سوسير في ثنائياتو و بالتحديد ضمف
ثنائية ( المغة و الكالـ).
النص.
-9الخطاب وحدة أكبر مف الجممة ،و ىي بذلؾ تساوي
ّ

فإف مصطمح الخطاب ىو
-3إذا نظرنا إلى الخطاب مف الجانب التمفّظي أو التداوليّ ،
ألنو يسمح لنا بالتركيز عمى الطابع الدينامي
الذي ُيستعمؿ بدال مف مصطمح الممفوظ ّ

يؤسسيا بيف المشاركيف في التبادؿ و تسجيمو في السياؽ.
لمتمفّظ و العالقة التي ّ
-0الخطاب حسب ما ورد في القيمة الثالثة – السابقة الذكر -يعني "المحادثة" أي التفاعؿ
الشفوي الذي يعتبر بدوره نوعا مف أنواع التمفّظ األساسي.
ألنو يسمح لنا بالتمييز بيف
-2يظير الخطاب أيضا في التقابؿ بيف ( المساف و الخطاب) ّ
مجردة مف السياؽ و تكتسبيا مف خالؿ استعماليا
القيـ التي تمتمكيا الوحدة المغوية و ىي ّ
الفعمي.

-1ال ُينظر إلى الخطاب في فرنسا – منذ الستينيات – إالّ مف خالؿ مقابمتو بالممفوظ ،و
ذلؾ حسب الشكؿ التالي :الممفوظ ىو عبارة عف سمسمة مف الجمؿ الواردة بيف بياضيف
أما الخطاب فيو الممفوظ منظو ار إليو مف حيث اآلليات
ّ
داللييف أي بيف توقّفيف لمتواصؿّ .
تبنينو في المساف تجعؿ منو
فإف النظر في
التي تتح ّكـ فيو .و ىكذا ّ
النص مف حيث ُ
ّ

النص فتجعؿ منو خطابا(.)3
أما دراسة ظروؼ إنتاج ىذا
ّ
ممفوظاّ .

 -1ينظر :ص  06مف المذكرة.
2
-Dominique MAINGUENEAU, l’analyse du discours, Hachette, Paris, 1991, p10.
 -3ينظر  :سعيد يقطيف  :تحميؿ الخطاب الروائي ،ط ،0المركز الثقافي العربي ،لبناف  ،9442،ص.99
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أف القيمة
بعدما انتيى مانغونو مف عرضو ليذه التحديدات ،يعمّؽ عمييا و يشير إلى ّ
األخيرة لمخطاب المتمثّمة في تمؾ المقابمة بيف (الممفوظ و الخطاب) ىي التي ينبغي أف

تعرؼ الخطاب مف وجية
نرّكز عميياّ ،
تتميز عف ّ
ألنيا ّ
بقية القيـ السابقة الذكر بكونيا ّ
نظر الباحث إلى اإلنتاجات المغوية ،و بعبارة أخرى فيي تأخذ بعيف االعتبار الظروؼ
نص مف النصوص.
التي ساعدت عمى إنتاج ّ
أف تحديدات الخطاب التي أشار إلييا مانغونو يمكف
نستخمص مف ك ّؿ ما سبؽ ّ

المكوف التمفظي (composante
تمخيصيا في :البعد ما وراء الجمؿ (ّ ،)Transphrastique
) ،énonciativeشروط اإلنتاج و وضع المغة في السياؽ ( )contextualisationو كذا

النظر إلى الخطاب مف جانبو التفاعمي و نعني بذلؾ المحادثة.
تعدد التيارات و المدارس و المجاالت التي
يتعدد إذف حسب ّ
إف مفيوـ الخطاب ّ
ّ
أف الخطاب وحدة لغوية
ُيستخدـ فييا .لكف رغـ ذلؾ نجد ج ّؿ الباحثيف يتّفقوف عمى ّ
يسمى عندىـ ب )Transphrastique(:ىذا مف جية،
تتجاوز الممفوظ أو الجممة؛ و ىذا ما ّ
النص و المحادثة ال يزاؿ في نقاش و
فإف وضع الخطاب بالنسبة إلى
و مف جية أخرى ّ
ّ

جدؿ(.)1

موحد لمخطاب ال تكمف في كونو
فإف صعوبة تحديد مفيوـ ّ
ومف ىذا المنظورّ ،
ألف ىذه النقطة يكاد يتّفؽ عمييا ك ّؿ الباحثيف ،ومف ىؤالء نذكر عمى
وحدة تتجاوز الجممة ّ
أما الخطاب بوصفو
سبيؿ المثاؿ ال الحصر عبد اليادي بف ظافر الشيري الذي يقوؿّ «:
()2
أما بالنسبة
.
ما يتجاوز الجممة ،فيو المفيوـ الغالب في الدراسات المغوية الحديثة»
ّ
لمتبايف و االختالؼ في وضع تعريؼ دقيؽ لمخطاب فيرجع إلى زاوية اىتماـ محمّمي

فسيضفي عمى الخطاب النزعة التمفّظية،
ييتـ بالتمفّظ ُ
الخطاب؛ فإذا كاف محمّؿ الخطاب ّ
ميتما بتحميؿ المحادثة فسيضفي عميو الخاصية التفاعمية...الخ.
أما إذا كاف ّ
ّ

1

-Violaine DE NUCHEZE et Jean Marc COLLETA, guide terminologique pour l’analyse
des discours, Peter lang, Bern, 2002, p52.
-2عبد اليادي بف ظافر الشيري :استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية ،ط ،6دار الكتاب الجديد المتحدة ،لبناف،

 ،9440ص.31
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تعدد مناىج الدراسات المغوية ،فقد أعطت لنا ديبو ار
وفيما يتعمّؽ بالتبايف الناتج عف ّ

إما«
شيفريف ( )Deborah Schiffrinثالثة تعريفات تمثّؿ في مجمميا ىذا
ّ
التعدد؛ وذلؾ ّ
بوصفو أكبر مف الجممة ،أو بوصفو استعماؿ ّأية وحدة لغوية ،أو بوصفو الممفوظ»(.)1

 -2-1مقابالت الخطاب:

لما نجد مف الباحثيف مف يجعمو مرادفا
يزداد مصطمح " الخطاب" تعقيدا و ّ
السيما ّ
النص ،الممفوظ...الخ .وفي ىذا الصدد نشير إلى
لبعض المفاىيـ األخرى؛ مثؿ :الجممة،
ّ

باتريؾ شارودو ( )Patrick CHARAUDEAUالذي قاـ بحصر القيـ الكالسيكية التي
يتداخؿ معيا مفيوـ الخطاب ()2؛ و يمكف تمخيصيا فيما يمي :

-1-2-1

الخطاب  /الجممة)Discours/Phrase( :

الجممة حسب بنفنست ( )E.Benvenisteتخضع لمجموعة مف الحدود ،فيي عنده

()3
يتكوف
«أصغر وحدة في الخطاب»  ،ىذا يعني ّ
أف الجممة ىي الوحدة الصغرى التي ّ
إف الخطاب ىو« ك ّؿ كالـ تجاوز
منيا الخطاب سواء كاف مكتوبا أو منطوقا .وليذا قيؿّ :
()4
بأنو
الجممة الواحدة »  .وىذا ما نجده أيضا عند ىاريس( )Harrisالذي يرى ّ

طويؿ ،أو متتالية مف الجمؿ» (.)5

« ممفوظ

أعـ مف الجممة ولكف رغـ ذلؾ فيناؾ مف يخمط بينيما
مما سبؽ ّ
يتّضح ّ
أف الخطاب ّ
أدى بيـ إلى ىذا الخمط ىو اعتبارىـ
جدا إلى درجة الترادؼ ولع ّؿ ما ّ
ويعتبرىما متقاربيف ّ
تتضمف عالمات وليست عالمة
الجممة كنظاـ لمعالمات .و ما دامت الجممة الواحدة
ّ

 -1نفسو :ص.31
2
-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, dictionnaire d’analyse du
discours, édition du Seuil, Paris, Février 2002, pp185-187.
 -3سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الروائي ،ص.60
النصي؛ قراءة سياقية تأصيمية ،أعماؿ ممتقى "المغة العربية والمصطمح" يومي -69
 -4نعماف بوقرة :المصطمح المساني
ّ
منشورت مخبر المسانيات والمغة العربية ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،جامعة باجي مختار -عنابة،
ا
 94مايو،9449
ص.930

 -5سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الروائي ،ص.61
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فإنيا قد تدخؿ في مجاؿ آخر يتمثّؿ في ذلؾ المجاؿ الذي يعتبر« المّساف أداة
واحدة ّ
عبر عنو بواسطة الخطاب»(.)1
لمتواصؿ ُن ّ

يميز بيف مصطمحي الخطاب والجممة ىو ما
ولع ّؿ التعريؼ األفضؿ والواضح الذي ّ
تتكوف مف تتابع
نجده عند شارودو ،حيث يعتبر« الخطاب كوحدة لغوية وىذه األخيرة ّ

()2
يتعدى الجممة الواحدة؛ وبالتالي ال
أف الخطاب ّ
الجمؿ»  .فمف خالؿ كالمو ىذا نفيـ ّ
يصح إطالؽ مصطمح "الخطاب" كمرادؼ لمصطمح "الجممة".
ّ

 -2-2-1الخطاب /المغة)Discours/langue(:

صة
المغة حسب سارفاتي ()Sarfatiعبارة عف« قدرة ترميزية (التمثيؿ والتعبير) خا ّ

طعة (المغة موضوع المسانيات) والمغات(أنظمة
بالجنس البشري وتشمؿ مف جية المغة المتق ّ
()3
أما شارودو
.
أخرى مف العالمات ،الحركة اإلشارية مثال وموضوعات السيميوطيقا»
ّ
المجردة تقابؿ
فيعتبر المغة كمقابؿ لمخطاب وقد جاء عمى لسانو «:المغة نظاـ مف القيـ
ّ

الخطاب »( ،)4ولع ّؿ استعماؿ المغة في الخطاب ىو ما جعمو يضع المغة كمقابؿ لمخطاب

()5
لما كانت المغة
يعرؼ الخطاب بقولو «:ىو استعماؿ المغة في سياؽ
ّ
حيث ّ
خاص »  ،و ّ
يتـ انتقاء ىذه القيـ إلى جانب خمؽ قيـ
المغة نظاما مف القيـ
ّ
المجردة ،ففي الخطاب ّ

أخرى جديدة.

الخطاب/النص)Discours/texte(:
-3-2-1
ّ

"نص" ( )Texteيرجع إلى األصؿ الالتيني ( )Textusبمعنى
إف أصؿ كممة
ّ
ّ
()6
أف ىذا المصطمح مف
«النسيج أو الضفيرة مف الشعر»  .و ىنا ينبغي أف نشير إلى ّ

تعددت تعريفاتو حتّى أصبحت
أكثر المصطمحات إثارة في ميداف تحميؿ الخطاب؛ فقد ّ
خاصة بمصطمح آخر ،أال وىو الخطاب.
معقّدة ومتداخمة مع تعريفات
ّ
 -1نفسو :ص.60

2

-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p185.
-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.
النصي ،قراءة سياقية تأصيمية ،ص.939
 -6ينظر :نعماف بوقرة :المصطمح المساني
ّ
3
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النص "؛
فمف الباحثيف والدارسيف مف جعؿ مصطمح "الخطاب" مرادفا لمصطمح " ّ
ال
يفرؽ بينيما ،حيث كمّما يذكر مصطمح"خطاب" إ ّ
ومف ىؤالء نجد محمد خطابي الذي لـ ّ

أف
"نص" أمامو ؛ ومف ذلؾ مثال قولو «:ك ّؿ ذلؾ مف أجؿ البرىنة عمى ّ
و وضع مصطمح ّ
عامة) يش ّكؿ كالّ متآخذا»(.)1
ّ
النص /الخطاب (المعطى المغوي بصفة ّ
ومف الذيف قاموا أيضا بالتسوية بيف ىذيف المصطمحيف نذكر غريماس ()Greimas

الذي يشير إلى ّأنيما يستعمالف لمداللة « عمى ممارسات خطابية غير لغوية كاألفالـ
والطقوس المختمفة والقصص المرسومة»( .)2ففي تعريفو ىذا يتّضح لنا ّأنو يستند إلى
يمس
اشتراؾ فعمي لممصطمحيف في أداء المعنى ذاتو؛ وبالتالي ّ
فإف االختالؼ بينيما ّ
حد ذاتو.
يؤديو ىذا المصطمح في ّ
شكؿ المضموف الذي ّ
فالخطاب إذف ىو « مجموعة مف النصوص ذات العالقات المشتركة أي ّأنو تتابع

النصي يمكف الرجوع إليو في وقت الحؽ»(ُ .)3يفيـ مف ىذا
مترابط مف صور االستعماؿ
ّ
النص جزء مف
فإف
أف مفيوـ الخطاب أوسع مف مفيوـ
النص ،وبعبارة أخرى ّ
الكالـ ّ
ّ
ّ
الخطاب.
بد إذف مف
ولما كانت العالقة الرابطة بيف
النص والخطاب ىي عالقة احتواء؛ فال ّ
ّ
ّ
النص
نميز بيف
عبر عنو شارودو بقولو «:مف المستحسف أف ّ
التمييز بينيما ،وىذا ما ّ
ّ
والخطاب كوجييف متكامميف لموضوع مشترؾ وىو الذي تأخذه المسانيات النصية عمى

عاتقيا» (.)4

بعدة تعريفات؛ ومف ىذه األخيرة ما ورد في قاموس
إف
النص ُع ّرؼ ّ
لقد سبؽ أف قمنا ّ
ّ
النص ىو مجموع الممفوظات المغوية
المسانيات ل جوف ديبوا («: )Jean DUBOIS
ّ

()5
أما
الخاضعة لمتحميؿ ،فيو إذف ّ
عينة مف السموؾ اإلنساني المكتوب أو المنطوؽ» ّ .

النص؛ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،ط ،9المركز الثقافي العربي ،بيروت -لبناف،9441 ،
لسانيات
 -1محمد خطابي:
ّ
ّ
ص 2مف المقدمة.
 -2د.نعماف بوقرة :المرجع السابؽ ،ص .939
المؤسسة الجامعية
 -3فرحاف بدري الحربي :األسموبية في النقد العربي الحديث؛ دراسة في تحميؿ الخطاب ،ط ،6مجد
ّ
لمدراسات والنشر والتوزيع ،9443 ،ص.06
4
-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p214.
النصي؛ قراءة سياقية تأصيمية ،ص.931
 -5نعماف بوقرة :المصطمح المساني
ّ
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فيعرفانو« كوحدة استعماؿ المغة في وضعية التفاعؿ وكوحدة
مايكؿ ىاليدي و رقية حسفّ ،

()1
ألف المغة
،
داللية»
فالنص حسب ىذا التعريؼ ّ
يعد عممية تفاعؿ في الواقع االجتماعي ّ
ّ
فالنص عبارة عف وحدة
ال تستعمؿ بمعزؿ عف المجتمع ،ىذا مف جية و مف جية أخرى
ّ
قصة »(.)2
داللية ،كما قد يكوف « كممة أو جممة أو ّ
عدة جمؿ أو ّ

نصيتو ،إالّ مف خالؿ
أف
النص ال تتحقّؽ ّ
وباإلضافة إلى ما سبؽ فيناؾ مف يرى ّ
ّ
حددىا محمد مفتاح فيما يمي «:الربط والتماسؾ والقصدية والمقبولية
سبعة معايير ،وقد ّ

واإلخبارية والموقفية والتناص»(.)3

 -4-2-1الخطاب/الممفوظ)Discours/énoncé( :

لتصور الوحدات ما
إف التمييز بيف الخطاب والممفوظ يسمح بمقابمة صيغتيف اثنتيف
ّ
ّ
إما كوحدة تتمثّؿ في الممفوظ ( )Enoncéأو
وراء الجممة ( ،)Transphrastiqueوذلؾ ّ

المحدد .فيذا التقابؿ ىو الذي جعؿ الباحثيف
كأثر لمفعؿ التواصمي االجتماعي التاريخي
ّ
خاصة بتحميؿ الخطاب ،ويتمثّؿ ذلؾ في مقولة غيسباف
يتبنوف وجية نظر
الفرنسييف ّ
ّ

أما الدراسة
إف النظر في
(ّ «:)Guespin
ّ
النص مف حيث بنينتو تجعؿ منو ممفوظا ّ
النص فتجعؿ منو خطابا »(.)4
المسانية لشروط إنتاج ىذا
ّ

بأنو « ك ّؿ تمفّظ يفترض متكمّما و مستمعا و عند
عرؼ الخطاب حسب بنفنست ّ
ُي ّ
()5
أف بنفنست استعمؿ
األوؿ ىدؼ التأثير عمى الثاني بطريقة ما»  .فالمالحظ ىنا ّ
ّ
يفضؿ
لكنو
مصطمح التمفّظ ( )Enonciationكمقابؿ لمصطمح الممفوظ (ّ )Enoncé
ّ

ألف « التمفّظ ( )Enonciationىو الفعؿ الذاتي
استعماؿ التمفّظ بدال مف الممفوظ؛ و ذلؾ ّ
في استعماؿ المغة ،والممفوظ ( )Enoncéىو الموضوع المغوي المنجز والمنغمؽ والمستقؿ
عف الذات التي أنجزتو »(.)6

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

1

 -2نعماف بوقرة :المرجع السابؽ ،ص .931
 -3نفسو :ص .906
-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p993.
 -5سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الروائي ،ص .69
-6عبد الكريـ الكردي :السرد في الرواية العربية المعاصرة ،ط ،6مكتبة اآلداب ،القاىرة ،9441 ،ص.642
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4

عرؼ الممفوظ بقولو «:ىو ك ّؿ جزء مف أجزاء الكالـ ( Parties du
أما ىاريس في ّ
ّ
()1
 )discoursيقوـ بو متكمّـ »  .فالممفوظ حسب ىذا التعريؼ عبارة عف كالـ منجز في

حد ّأنيا تتجاوز الجممة وفي ىذه الحالة
تجميات إلى ّ
وحدة داللية ،لكف ليذه الوحدة ّ
عدة ّ
البد مف توفّر شرطيف أساسييف في الممفوظ أال وىما اجتماع
تصبح خطابا .ىذا يعني ّأنو ّ

أف
الممفوظ مع مقاـ التواصؿ .وىذا ما ذىب إليو أحد الباحثيف بقولو  «:و واضح ىنا ّ
أف داللة الخطاب ترجع إلى شروط
معنى الممفوظ
ّ
يتحدد خارج النطاؽ التمفّظي و ّ
ومالبسات التواصؿ »(.)2

 -2تحميل الخطاب:
 -1-2نشأته:

ّإنو لمف الصعب تحديد تاريخ دقيؽ لتحميؿ الخطاب وذلؾ لكونو ناتجا مف التقاء
وخاصة البالغية منيا
عدة تيارات حديثة لتجديد الممارسات في دراسة النصوص القديمة
ّ
ّ
و الفيمولوجية(.)3
لكف رغـ ىذه الصعوبة فيناؾ مف الدارسيف مف حاوؿ إيجاد الجذور األولى لتحميؿ
الخطاب ،ومف ىؤالء نجد شارودو و مانغونو حيث جاء عمى لسانيما:

«مصطمح

"تحميؿ الخطاب" تعود جذوره إلى عنواف مقاؿ ألّفو زليغ ىاريس سنة  ،6929وعنى بو
 -1سعيد يقطيف  :المرجع السابؽ ،ص.61
 -2نفسو :ص.93

 -3لممزيد مف المعمومات ينظر:
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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توسيع اإلجراءات التوزيعية إلى وحدات ما وراء الجممة ( .)1(»)Transphrastiqueىذا
العاـ لموىمة األولى ،وىذا
يعني ّ
أف ىاريس ىو الذي أدخؿ ىذا المصطمح في االستعماؿ ّ
عبد الطريؽ منذ عاـ 6929
فإف ىاريس قد ّ
صرح بو أيضا أحد الباحثيف بقولوّ « :
ما ّ
ليصبح تحميؿ الخطاب حقال أجبر المسانيات عمى أف تولي عنايتيا بالمسائؿ المتعمّقة

بالتكوينات الخطابية »(.)2

تـ تسميتو "تحميؿ الخطاب" يرجع إلى النصؼ
وعمى العموـّ ،
فإف ظيور المجاؿ الذي ّ
الثاني مف الستينيات ،ومنذ ىذا التاريخ بدأت تبرز تيارات مختمفة وبفضميا تش ّكؿ تحميؿ

أف ىذا الحقؿ ظير في وضع « كانت فيو العموـ
الخطاب .و ىنا ينبغي أف نشير إلى ّ
اإلنسانية قد سيطرت عمييا البنيوية المسانية ،الماركسية والتحميؿ النفسي»( . )3وفي الوقت
تطورت في البمداف األخرى تيارات ذات استميامات مختمفة في دراسة الخطاب نحو:
نفسو ّ
" إثنوغرافيا التواصؿ"( )4في الواليات المتّحدة األمريكية انطالقا مف سنة  ،6914والتأسيس
انصب االىتماـ عمى
التداولي والتفاعمي وذلؾ باعتبار الكالـ كشكؿ مف الفعؿ ،وبالتالي
ّ
الصبغة التفاعمية لمتواصؿ؛ ك ّؿ ىذا ساىـ في تيميش عدد مف االفتراضات المسبقة
لتحميؿ الخطاب ذات األصؿ الفرنسي.

ومع بداية الثمانينيات « يشيد العالـ بأسره تزايدا في البحوث التي تعتبر مف صميـ

الفعالة في الحقؿ نفسو »( .)5و منذ
تحميؿ الخطابّ ،
لكنو مف الصعب تحديد مشاركتيا ّ
عما ُوجد سابقا ،ويرجع ذلؾ إلى
ىذا التاريخ أخذ تحميؿ الخطاب يتبمور بشكؿ مختمؼ ّ
البحوث المسانية التي تحققّت في فرنسا وأمريكا .و في ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى ّأنو
تـ استبعاد التراث األدبي األوروبي؛ ومف ىنا يظير لنا بوضوح
في مجاؿ تحديد الخطاب ّ

تعامؿ جاؾ .موشمر ( )Jacques MOSCHLERمع الخطاب وتحميمو انطالقا مف آراء
وأفكار مدرسة بيرمينغياـ التي تحصر الخطاب في الحوار.
1

-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p9.
 -2أحمد يوسؼ :توزيعية ىاريس والتحميؿ النسقي لمخطاب ،مجمّة عالـ الفكر ،ع،6مج  ،33يوليو -سبتمبر،9440 ،

المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،ص.699
- Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p41.
 -4ينظر  :ص 56مف المذكرة.
5
-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p9.
3
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 -2-2تعريفه:
الخاصة بحقؿ تحميؿ الخطاب؛ فيو عند مانغونو يرمي إلى «
تعددت التعريفات
لقد ّ
ّ
مستمر ،إذ
أما وحدة تحميؿ الخطاب فيو موضوع نقاش
ّ
دراسة االستعماؿ الفعمي لمغةّ ،
()1
أما جورج موناف ( George
.
عدة إشكاليات»
وجد مضطرب تتقاسمو ّ
فعاؿ ّ
ّأنو حقؿ ّ
ّ
فيعرفو بقولو « :ىو ك ّؿ تقنية تبحث عف تأسيس العالقات أو الصالت
ّ )MOUNIN

التي توجد بيف الوحدات المغوية لمخطاب ،المكتوب أو الشفوي ،عمى مستوى أعمى مف
()2

الجممة»

أو منطوقة.

أما بالنسبة لمغة التي يدرسيا فقد تكوف مكتوبة
ت ّ
عدى إطار المفردة والجممةّ ،

فإف « الوحدة النيائية التي
وما داـ تحميؿ الخطاب قد تجاوز اإلطار الجمميّ ،
اعتمدىا في التحميؿ تتمثّؿ في مجموعة مف الجمؿ منظّمة تنظيما داخميا حسب قواعد

()3
خاص
عبر عنو أيضا ىاريس بقولو «:تحميؿ الخطاب ىو ك ّؿ
االنسجاـ »  .وىذا ما ّ
ّ
متماسؾ في متتالية مف األشكاؿ المغوية مرتّبة في جمؿ متعاقبة»( .)4وفيما يتعمّؽ بيذه

ولما كاف األمر كذلؾ؛ فيذا
الجمؿ المتعاقبة ّ
يسمى " خطابا"ّ ،
فإف مجموعيا يش ّكؿ ما ّ
أف تحميؿ الخطاب تجاوز إطار الجممة إلى موضوع أوسع منيا وىو الخطاب .وفي
يعني ّ
أف ىاريس ىو ّأوؿ مف حاوؿ تجاوز مستوى الجممة في
ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى ّ
التحميؿ ليصؿ إلى الخطاب.
فإف مفيومو يكوف
و نظ ار لكوف الخطاب ُيستخدـ في مجاالت عديدة
ومتنوعةّ ،
ّ
عامة .و لع ّؿ
واسعا وغير دقيؽ ،لكف رغـ ذلؾ فيو يعني االستعماؿ الحقيقي لمغة بصفة ّ

يعرؼ تحميؿ الخطاب عمى ّأنو « :دراسة حقيقية لمغة مف
ىذا ما جعؿ أحد الدارسيف ّ
طرؼ المتكمّميف الحقيقييف في حاالت حقيقية »(.)5

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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أما بالنسبة لممشكمة الرئيسية التي الزمت تحميؿ الخطاب فيي تتمثّؿ في تحديد
ّ
إف المسانيات تحققت
موضوعو ،وفي ىذا الصدد يقوؿ فرانسوا راستييو (ّ «: )F.RASTIER

يحدد موضوعو وىذه
أف عمى تحميؿ الخطاب أف ّ
كعمـ لنجاحيا في تحديد موضوعيا و ّ
ضرورة تاريخية بسبب عالقتو الوطيدة بالمسانيات»( .)1رغـ العالقة الرابطة بيف تحميؿ
ألف
أف موضوع تحميؿ الخطاب يختمؼ عف موضوع المسانياتّ ،
الخطاب والمسانيات إالّ ّ
الخاصة
ىذا المبدأ « يستوجب أف ال يرجع تحميؿ الخطاب مباشرة إلى اإلشكاليات
ّ

بالمسانيات لتنظير أو وصؼ موضوعو »(.)2

فإف ىاريس يرى ّأنو يمكف النظر إلى تحميؿ
وباإلضافة إلى المشكمة السابقة الذكرّ ،
()3
األوؿ
الخطاب انطالقا مف نوعيف مف المشاكؿ وىي مرتبطة ببعضيا البعض؛ فالمشكؿ ّ

أما المشكؿ الثاني
يتمثّؿ في تمديد المسانيات الوصفية إلى ما وراء حدود الجممة الواحدةّ ،
فيو يتمثّؿ في العالقات بيف المغة والثقافة ،وما يقصده ىاريس مف ىذه العبارة األخيرة ىو
السموؾ غير المغوي والسموؾ المغوي.

 -3-2تسمياته:

التخصصات .)4(»Interdisciplinaria
إف تحميؿ الخطاب عبارة عف « عمـ عبر
ّ
ّ
وما داـ األمر كذلؾ فيو يشمؿ عموما كثيرة نحو :القواعد ،المسانيات الدراسات األدبية،

األنثروبولوجيا،عمـ النفس االجتماعي ،عمـ االجتماع ،االقتصاد،السياسة والتداولية..الخ.
عدة
و لع ّؿ إيراد مصطمح تحميؿ الخطاب في شتى المجاالت ىو ما جعؿ لو ّ

مترادفات ()5؛ وىي كالتالي:

 -1سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الروائي ،ص.94

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

2

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.
 -4حامد أبو أحمد :الخطاب والقارئ؛ نظريات التمقي وتحميؿ الخطاب وما بعد الحداثة ،ط ،9مركز الحضارة العربية،
القاىرة ،9443 ،ص.632
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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األول)AD1( :
 -1-3-2تحميل الخطاب بالمعنى ّ

()1

لقد اقترح ميشاؿ بيشو ومساعديو تسمية "تحميؿ الخطاب" ب":عمـ الداللة الخطابي"

( )Sémantique discursiveوذلؾ بداية مف سنة .6910
 -2-3-2تحميل الخطاب بالمعنى الثاني)AD2( :
إف عبارة " تحميؿ الخطاب" التي ابتكرىا زليغ ىاريس عاـ  6929قاـ بترجمتيا إلى
ّ
المغة الفرنسية جوف ديبوا ب " الخطاب المتواصؿ" ()2( )Discours suiviوذلؾ في سنة

 6919وضمف مقاؿ ىاريس الوارد في العدد الثالث عشر ( )63مف مجمّة

( ،)Langagesفالمالحظ في ىذا المفيوـ ّأنو يعمؿ عمى« الربط البيف جممي
( )Transphrastiqueمف منظور قريب مف المسانيات النصية»(. )3

 -3-3-2تحميل الخطاب بالمعنى الثالث )AD3 ( :

إف المقصود بتحميؿ الخطاب بالمفيوـ الثالث ىو ":التحميؿ المحادثاتي" ،و ىو ذو
ّ
يتـ بدراسة التفاعالت في
أصؿ أمريكيُ ،وجدت أصولو في إثنوغرافيا التواصؿ ،و ىو ي ّ

المجاؿ الشفوي مبدئيا .و ىذا يعني ّأنو يمكف أف يدخؿ ضمف ما أطمقت عميو أوريكيوني:
" تحميؿ الخطاب في التفاعؿ"(.)4

أف جانب المغة
فالذي يقارف بيف ىذا المفيوـ و المفيوـ الثاني لتحميؿ الخطاب يجد ّ
ألنو ال يرقى إلى درجة التبادؿ و الظروؼ
في ىذا األخير يكوف أق ّؿ مف الخطاب ّ
التداولية .وفي ىذا الصدد يمكف إدراج أيضا الحوارية ( )Dialogismeالتي اقترحيا

ميخائيؿ باختيف في بعض األحياف كترجمة كاممة ل":الك ّؿ الحواري" ( Tout
.)dialogique
 -4-3-2تحميل الخطاب بالمعنى الرابع )AD4( :

Colloque
franco-Allemand,
Paris
Université
Libre
de
Bruxelles,
http://www.scienceshumaines.com/-0al-analyse-dudiscours_fr_5241.html, p5.
1

-Ibid, p5.
-Ibid, p184.
3
-Ibid, p5.
4
-Anne- Marie PAVEAU, Op.cit, p6.
2
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يسمى ىذا النوع " تحميؿ الخطاب النقدي" (،)Critical Discourse analysis
ّ
وقد ظير في أوروبا الغربية ،و ترجع نظاميتو إلى التسعينيات؛ و ذلؾ مف طرؼ الذيف
المتقدميف مف أمثاؿ :فيركموغ ،ر .فوداؾ ،توف فاف دايؾ ،و ىنا
يعتبروف أنفسيـ مف
ّ
تجسد أكثر عند فاف ديؾ(.)1
تجدر اإلشارة إلى ّ
أف ىذا المنظور ّ
 -2-3-9تحميل الخطاب بالمعنى الخامس)AD5( :
يعتبر كتاب ريجيف روباف ) (Régine ROBINالمعنوف ب" :التاريخ والمسانيات"

ىاـ في تحميؿ الخطاب و قد نشرتو سنة  ،6913لكف المحاولة التي تبدو أكثر
كمرجع ّ
أىمية لتجاوز لسانيات المغة تظير في حقؿ مفتوح يمكف تسميتو" :التمفّظ".
إف الربط بيف التمفّظ و تحميؿ الخطاب يكوف بمثابة منعطؼ يوضع في مركزه مفيوـ
ّ

الفاعؿ ( المتكمّـ) في المقاربة البنوية ،و يكمف ذلؾ في تمظيرات الفاعؿ في الخطاب .و
خير دليؿ عمى ذلؾ أعماؿ مانغونو ،و يضاؼ إلييا أيضا أعماؿ باختيف و فولوشينوؼ

ثـ إلى المغة الفرنسية سنة  .6911و ك ّؿ
التي تُرجمت إلى المغة اإلنجميزية سنة ّ ،6913
تعد نظريا بمثابة نقطة اتّصاؿ(.)2
ىذه األعماؿ ّ

 -1-3-9تحميل الخطاب بالمعنى السادس)AD6( :

خاص
أدى إلى « ظيور نوع
إف ما يربط تحميؿ الخطاب بعموـ اإلعالـ و االتصاؿ ّ
ّ
ّ
مف الممارسة لتحميؿ الخطاب يتمثّؿ في الربط بيف تحميؿ المحتوى و التحميؿ السيميائي
لألجيزة االجتماعية المؤسساتية لمتواصؿ اإلنساني»(.)3

المفضمة؛ و مف ذلؾ مثال :كتاب
المدونات
فالمدونات اإلعالمية عادة ىي مف
ّ
ّ
ّ
شارودو المعنوف ب  " :المغة و الخطاب" المنشور سنة  ،6901حيث اقترح فيو منظو ار
سيميولسانيا .و ىكذا إلى غاية تأليفو لكتاب آخر عنوانو ":حوؿ الخطاب السياسي" الذي

ظير سنة 9442؛ و ىو شعار ىذا النوع مف التحميؿ ( Analyse du discours

.)communicationnel

1

-Ibid, p6.
- Anne- Marie PAVEAU, Op.cit, p1.
3
-Ibid, p7.
2
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أىـ في ىذه األنواع الستة السابقة الذكر
و ميما يكفّ ،
فإف النوع الذي يبدو نظريا ّ
ألنو يدور حوؿ التاريخ ،الفمسفة و التحميؿ
يتمثؿ في "عمـ الداللة الخطابي" ل ميشاؿ بيشو ّ
النفسي ،و ىذا ما جعمو يقترح « لسانيات مفتوحة عمى ما يجاورىا مف عموـ ،آخذا بعيف
االعتبار المسألة الثقافية و الرمزية بشكؿ يسمح لو بفيـ العالـ لممواقؼ النقدية»(.)1

أىميا
و باإلضافة إلى ما سبؽ ،فيناؾ ّ
عدة تسميات أخرى لتحميؿ الخطاب؛ و مف ّ
النص"...الخ.
النص" " ،عمـ
نذكر " :نحو الخطاب" " ،لسانيات
ّ
ّ
أما اآلخروف
ّ
ألوؿ ّ
مرة ترجع إلى ىاريس سنة ّ «،6929
إف تسمية " تحميؿ الخطاب" ّ
فضؿ اليوـ تسميتو ىو":
فسموه "نحو الخطاب" ( ،)Grammaire du discoursوما ُي ّ
ّ

()2
.أما بالنسبة لمذيف وضعوا لو " :عمـ
لسانيات ا ّ
لنص" (ّ » )Linguistique textuelle
استقر ىذا المفيوـ الحديث لعمـ
النص" فيـ كثيروف ،ومنيـ :صالح فضؿ القائؿ «:وقد
ّ
ّ

يسمى بالفرنسية
ّ
النص في عقد السبعينيات مف ىذا القرف ،وىو ّ
texteويطمؽ عميو في اإلنجميزية  Discourse analysisوال يخرج األمر عف ىذيف الحديف
Science du

النص" في العربية أم ار مقبوال»( .)3وىذا ما
مما يجعؿ ترجمتو إلى "عمـ
ّ
في بقية المغات؛ ّ
ذىب إليو أيضا سعيد حسف بحيري( )4و حامد أبو أحمد؛ حيث جاء عمى لساف ىذا
أما في المغة
األخير «:في مجاؿ المغة الفرنسية تطمؽ عميو تسمية (عمـ
ّ
النص)ّ ،
يسمى(تحميؿ الخطاب) »(.)5
اإلنجميزية ّ
فإنو ّ

 -4-2مقارباته:

لقد حصرت سارفاتي مقاربات تحميؿ الخطاب في مقاربتيف اثنتيف؛« فاألولى أكثر

تركيبية واألخرى أكثر داللية»( .)6و ىذا ما عّبر عنو أيضا أحد الباحثيف بقولو « :لتحميؿ
أما الثانية فتتعمّؽ بالتأويؿ»(.)1
الخطاب مقاربتاف ،فاألولى تتعمّؽ بالعالقات في السمسمةّ ،
-Ibid, p7.
-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p185.
 -3صالح فضؿ :بالغة الخطاب وعمـ النص،ط ،6دار الكتاب المبناني ،بيروت،9440 ،ص.294

1
2

النص؛ مدخؿ متداخؿ االختصاصات ،تر:سعيد حسف بحيري ،ط،6دار القاىرة لمكتاب،
 -4ينظر:توف فاف ديؾ :عمـ
ّ
 ،9446ص.60

 -5حامد أبو أحمد :الخطاب والقارئ؛ نظريات التمقي وتحميؿ الخطاب وما بعد الحداثة ،ص.941
6
-Georges Elia SARFATI, Op.cit, p12.
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لمتنوعات
أما فاف دايؾ ( )Van DIJKفيرى ّ
ّ
أف إدماج المقاربات يكوف في تواز ّ
()2
لخصيا في ثالثة أنواع أساسية ؛ وىي كالتالي:
والمجاالت الفرعية
لمتخصص ،وقد ّ
ّ

النص والكالـ.
 المقاربات التي ترّكز عمى الخطاب نفسو ،وىي تتناوؿ بذلؾ ُبنىّ
 المقاربات التي تدرس الخطاب والتواصؿ كمعرفة. -المقاربات التي ترّكز عمى البنى االجتماعية والثقافية.

أف عدد المقاربات يختمؼ مف باحث آلخر ،ولع ّؿ ذلؾ يرجع إلى
فالمالحظ ىنا ّ
أف عدد ىذه المقاربات
تداخؿ مجاؿ
وتنوع المناىج .وىنا ينبغي أف نشير إلى ّ
ّ
التخصص ّ
ست ( )41مقاربات()3؛
قد وصؿ عند جوف ميشاؿ أداـ( )Jean Michel ADAMإلى ّ
متمثمة فيما يمي:

 -6المقاربة المغوية)approche langagière( :

-9المقاربة التواصمية)approche communicationnelle( :

 -3المقاربة الحوارية التفاعمية)approche dialogique et interactionnelle( :
العامة)approche générique ( :
-0المقاربة ّ

-2المقاربة األسموبية)approche stylistique( :
-1المقاربة النصية)approche textuelle ( :

()4
.ولما كاف
توسع كثي ار حتّى جعميا تفوؽ عشر( )64مقاربات
أ ّما عمر بمخير فقد ّ
ّ
فإف االتّفاؽ عمييا لـ ُيحسـ بعد ،إف لـ نقؿ
ك ّؿ دارس يضع عددا ّ
معينا ليذه المقاربات ّ ،

فإف العمماء لـ
ّإنيا تظ ّؿ مختمفة ومتداخمة تصؿ أحيانا إلى ّ
حد التعارض .و رغـ ذلؾ ّ
الخاصة بالمقاربات ،و ّإنما في بعضيا فقط .و مف المقاربات
يختمفوا في ك ّؿ األنواع
ّ
الواردة بكثرة لدى الباحثيف والدارسيف؛ نذكر مايمي:

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, p3132.
 -4ينظر :عمر بمخير :الخطاب وبعض مناىج تحميمو ،مجمّة" " Campusجامعة مولود معمري،ع ،9441،6ص-19
.11
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 -1-4-2المقاربة التفاعميةUne Approche interactionniste :
أما
ظيرت المسانيات التفاعمية ( )Linguistique interactionnisteبفرنساّ ،

ثـ استغمّيا اإلثنومنيجيوف
المقاربة التفاعمية فطُّبقت في أمريكا في أحضاف عمـ االجتماعّ ،
معينة.
وذلؾ بربط الكالـ بالعناصر الثقافية إلثنية ّ

يخص العموـ اإلنسانية
عدة مجاالت ،لكف فيما
ُيستعمؿ مفيوـ "التفاعؿ" في ّ
ّ
تبنتو لوصؼ التفاعالت التواصمية؛ « فيو اليوـ موضوع الدراسة في
واالجتماعية فقد ّ

"المجرة التفاعمية" Galaxie
يسمى
ّ
ّ
تخصصات كثيرة تتالقى فيما بينيا لتش ّكؿ ما ّ
()1
ثـ دخؿ إلى
. » interactionnisteنشأ ىذا المفيوـ ّأوؿ األمر في عمـ االجتماع ّ
استقر في عمـ النفس.
أخير
المسانيات و ا
ّ
أف ك ّؿ خطاب
إف المبدأ األساسي لممقاربة التفاعمية حسب أوريكيوني يتمثّؿ في« ّ
ّ
()2
يميز ىذه المقاربة ىو اعتبار
أف ما ّ
ىو بناء جماعي أو تحقيؽ تفاعمي »  .ىذا يعني ّ

ولما كاف
يتكوف مف ّ
عدة أطراؼ مشاركةّ .
معنى الممفوظ نتاج عمؿ جماعي و ّأنو بناء ّ
فإف الحوار الذي تُبنى عميو المحادثة يكوف أيضا مف المفاىيـ المستعممة في
األمر كذلؾّ ،
عبر عف ذلؾ أحد الباحثيف بقولو «:المقاربة التفاعمية ترّكز عمى
ىذه المقاربة ،وقد ّ
التحميؿ المحادثاتي الذي سمح ل بمونتاف ( )Plantinبإعداد " نموذج حواري" ( Modèle

المخصص إلخفاء ما يمكف تسميتو " :عدـ الرضى المرتبط بالنماذج
 )dialogalلمحجاج
ّ
الحوارية الخالصة»(.)3
فاألولوية إذف في المقاربة التفاعمية تُعطى لدراسة األشكاؿ الحوارية لإلنتاج
التمفّظي ،وىذا ما ذىبت إليو أيضا أوريكيوني في تحديدىا ألولويات المقاربة التفاعمية،

حيث باإلضافة إلى األولوية السابقة الذكر أضافت أوريكيوني أولويات أخرى؛ وىي تتمثّؿ
اليامة األخرى »(.)4
التغيرات المنيجية
في «:أولوية دراسة السير الشفوي لمغة ومجمؿ
ّ
ّ
فيي بكالميا ىذا ترّكز عمى اإلنتاجات الشفوية وىذا ما لـ تتوقّؼ المسانيات عف تك ارره
1

-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p369.
-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p13.
3
-Jean Michel ADAM, Op.cit, p31.
4
-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, pp38-45.
2
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حيث منحت األولوية لممنطوؽ عمى حساب المكتوب .و زيادة عمى ذلؾ ،فقد أولت
أوريكيوني اىتماما كبي ار لمحوارات الطبيعية واعتبرتيا موضوعا ذا أولوية أولى في التحميؿ
تـ تسجيميا.
الذي ينبغي أف يبدأ بالمدوّنة التي ّ
والمقاربة التفاعمية حسب أوريكيوني أربعة أنواع()1؛ وىي كالتالي:

 -1-1-4-2المقاربة النفسية)Approche psy( :

تتمثّؿ المقاربة النفسية في مدرسة بالو ألتو( ،)Palo Altoوىي ذات اىتماـ بعالج

اضطرابات الحياة الزوجية ،وكذا األطفاؿ المصابيف بالفُصاـ انطالقا مف مقاربة نظامية.
أف االضطرابات التي تصيب الفرد تنتج حسب "
والفكرة الرئيسية ليذه المدرسة ىي « ّ
سببية دائرية " ( )causalité circulaireالضطراب النظاـ العالئقي الكمّي الذي يمنح

لمفرد العالج »(.)2

إف معظـ المفاىيـ المستعممة ضمف ىذا اإلطار يمكف تغييرىا بسيولة ،وذلؾ
ّ
السوي ،ومف بيف ىذه المفاىيـ نجد:
باالنتقاؿ مف التواصؿ المرضي إلى التواصؿ
ّ
المكمؿ.
 التواصؿ التناظري مقابؿّ

 تمييز مستوى المحتوى مقابؿ مستوى العالقة. المفيوـ الموروث عف باتسوف ( )Batesonويتمثّؿ في الضغوطات المزدوجة التيينتج عنيا إدراؾ سير التواصؿ االجتماعي في مجموعو.

 -2-1-4-2المقاربة اإلثنو اجتماعية)(Approche-ethno-sociale
نوعا وىي تنقسـ بدورىا إلى:
ّ
إف المقاربة اإلثنو اجتماعية أكثر أىمية وت ّ
• إثنوغرافيا التواصل )Ethnographie de la communication(:

-Ibid, p58.
-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p58.
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1
2

ظيرت إثنوغرافيا التواصؿ( )1في الواليات المتّحدة األمريكية في أواخر الستينيات
وبالتحديد انطالقا مف سنة  ،)2(6914وذلؾ مف طرؼ د.ىايمز( )D.HYMESو
ج.غمبرز (.)J.GUMPERZ

السيما عندما اقترح ىايمز أف
وقد كاف ليذا التيار أثر كبير عمى تحميؿ الخطاب ،و ّ
يكوف التركيز عمى« المعرفة التي تحكـ االستعماؿ المناسب لمغة الذي يكوف لو معنى،

()3
أف صاحبو رّكز عمى
وليس المعرفة السطحية بالقواعد النحوية »  .نفيـ مف ىذا الكالـ ّ
أف إلمامنا بالمغة ونظاميا المساني ال يكفينا كي
مفيوـ " الممكة التواصمية " ،وىذا يعني ّ

عبر عنو
نتواصؿ ،واّنما ّ
البد عمينا مف استخداـ المغة في المحيط االجتماعي .وىذا ما ّ
ييـ إثنوغرافيوا التواصؿ ليس بنية المغة فقط ،واّنما
ىايمز وغمبرز بقوليما  «:فما ّ

استعماليا ،فمعنى الرسالة ال يوجد إالّ في سياقو الطبيعي»( ،)4وفي موضع آخر يقوؿ

ىايمز «:تُعنى إثنوغرافيا التواصؿ بمقامات واستعماالت و نماذج و وظائؼ الكالـ كنشاط
()5
أف ىايمز أضاؼ عنص ار
في حقمو
الخاص »  .فما ُيالحظ عمى ىذا القوؿ األخير ىو ّ
ّ
سابعا لمتواصؿ عمى تمؾ العناصر الستة الواردة عند روماف جاكبسوف في دورة الخطاب،

ويتمثّؿ ىذا العنصر السابع في " المقاـ"(.)6( )situation

1
أما ترجمتو إلى المغة
 ّأوؿ ما ظير ىذا المصطمح بالمغة اإلنجميزية (ّ ، )Ethnography of communicationمتعددة؛ مف بينيا:
العربية فقد جاءت بصيغ ّ

"-الدراسة اإلثنوغرافية لالتصاؿ" ( :ينظر :دومينيؾ مونقانو :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :محمد

يحياتف ،ص.)24
" إثنوغرافيا التواصؿ" :ينظر ك ّؿ مف ( سنثيا  .ب .روي  :الترجمة عممية خطابية ،تر :ميدي حسيف عميوي،ص ).99وأيضا( :رايص نور الديف  :نظرية التواصؿ و المسانيات الحديثة ،ط ،6مطبعة سايس ،فاس9441 ،
ص).949

-Dominique MAINGUENEAU, 1991, Op.cit, p9.
 -3سنثيا  .ب .روي  :الترجمة عممية خطابية ،تر :ميدي حسيف عميوي ،ص.34

2

 -4رايص نور الديف  :نظرية التواصؿ و المسانيات الحديثة ،ط ،6ص.943
5

-H.G. WIDDOWSON, an applied linguistic approach to discourse analysis,
department of university of Edinburgh, May 1973, p77.
6
عدة تسميات؛ منيا:السياؽ االجتماعي ( ، )contexte socialالظرؼ ( ، )circonstanceسياؽ الحاؿ
 لممقاـ ّ( )contexte situationnelوالعناصر خارج لسانية (… )éléments extralinguistiquesالخ .ينظر :رايص نور

الديف :المرجع السابؽ ،ص . 360 -361
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حددتيا أوريكيوني فيما يمي:
بالنسبة لخصائص ىذا التيار ،فقد ّ
أما ّ
ّ
التصور الكمّي لمكفاءة .
ّ

 إعطاء أىمية كبرى لمسياؽ االجتماعي والثقافي الذي يحدث فيو التفاعؿ .المؤسساتية ،الرسميات ،مختمؼ التش ّكالت
 امتداد حقؿ البحث ليشمؿ التبادالتّ
الجمالية لمّغة وانتظاـ الكتابة.

بالتغير الوضعي ) (Variation codiqueوذلؾ مف مجموعة إلى أخرى
 االىتماـّ
أي مف منظور الثقافات المختمفة وحتّى في المجموعة الواحدة نفسيا.
تبني المنيج االستقرائي ،التجريبي والطبيعي ،ويتمثّؿ ذلؾ في مالحظة أحداث
 ّالتواصؿ في وسطيا الطبيعي ،واعادة االعتبار الكمّي والممكف لممعطيات التي
تُجمع مف الميداف(.)1
فإف ىدؼ إثنوغرافيا التواصؿ ىو« وصؼ استعماؿ المغة في الحياة
وىكذا ّ

()2
فإف غايتيا إبراز مجموعة مف المعايير التي تضمف سير
االجتماعية»  ،وبعبارة أخرى ّ
أنواع التفاعؿ في ك ّؿ المجتمعات.

•اإلثنية المنهجية(Ethnométhodologie) :

لقدُ ترجـ المصطمح اإلنجميزي ( )Ethnomethodologyإلى المغة العربية
()4

ب":اإلثنية المنيجية"(" ،)3اإلثنوميتودولوجيا"

()5
األوؿ
فالمصطمح
،
و"المنيجية اإلثنولوجية"
ّ

أما الثالث فقاـ بوضعو
األوؿ ىو مف وضع محمد يحياتف ،والثاني وضعو عمر بمخيرّ ،
ّ
صابر الحباشة؛ فالتسميات الثالثة إذف كمّيا تد ّؿ عمى معنى واحد.
وجو في الدراسة عبارة عف« ّتيار عمـ االجتماع ،نشأ في أمريكا في
إف ىذا الت ّ
ّ
مستمدة مف الظواىرية ،الييرومنوطيقا والتفاعمية
الستينيات ،وىو ذو مصادر مختمفة
ّ

-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p60.
-Ibid, p59
 -3دومينيؾ مونقانو :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :محمد يحياتف ،ص .26
 -4عمر بمخير :الخطاب وبعض مناىج تحميمو ،ص .12

 -5فيميب بالنشيو :التداولية مف أوستف إلى غوفماف ،تر:صابر الحباشة ،ط ،6دار الحوار ،سوريا ،9441 ،ص.93
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1
2

الرمزية»( .)1يعتبر ىارولد غارفينكؿ (ّ )H.GARFINKELأوؿ مف وضع مصطمح
" ,"Ethnomethodologieويقابمو في المغة العربية مصطمح "اإلثنومنيجية" وذلؾ عمى

طب" )...)2( (Ethnomédecineالخ.
منواؿ" :إثنوعموـ" )" ، (Ethnosciencesإثنو ّ
مؤسسا ليذا االتّجاه ،إلى جانب أروف شكوريؿ ).(Aaron CICOUREL
وبيذا يكوف ّ
مؤسسيا غارفينكؿ عمى ّأنيا« دراسة االستدالؿ الفعمي
عرؼ اإلثنية المنيجية حسب ّ
تُ ّ
()3
أما عند أوريكيوني فيي تعني« وصؼ المناىج واإلجراءات
لمنشاطات اليومية» ّ .
معيف لمتسيير المالئـ
والمعارؼ والميارات ( )savoirs faireالتي يستعمميا أفراد مجتمع ّ
لمجموعة مف المشاكؿ التواصمية التي يحمّونيا في الحياة اليومية»( .)4فيي إذف تم ّح عمى
تحميؿ الحديث وكذا االستراتيجيات التي يعتمدىا المتكمّموف ،وبعبارة أخرى فيي تدرس

التوجو يدرس ك ّؿ ما ىو
ييتـ بيا الناس في منيجيـ التفاعمي .وماداـ ىذا
ّ
الطريقة التي ّ
خاص بالطرؽ والمنيجيات واألساليب ،فمع ّؿ ىذا ىو سبب تسمية ىذا التيار ب «:اإلثنية
ّ
المنيجية».

إف مجموع
أىـ المبادئ التي تقوـ عمييا اإلثنية المنيجية حسب أوريكيوني « ّ
مف ّ
السموكات المالحظة يوميا ىي سموكات روتينية ،تستند إلى معايير ضمنية تُقبؿ

تضـ السموكات االجتماعية ليا وجود قبمي وفي الوقت نفسو
بسيولة»( .)5فالمعايير التي
ّ
وتتجدد بالممارسات اليومية وذلؾ بدوف أف تكوف غايتيا بناء
يعاد تحيينيا باستمرار،
ّ
تفاعمي لمنسؽ االجتماعي.

المؤسس عمى
وزيادة عمى ذلؾ  ،فاإلثنية المنيجية « تقتضي المنيج االستغراقي
ّ
عدة مالحظات تجريبية نحو :دراسة الحالة أو تحميؿ المعطيات»( ،)6وىنا ينبغي أف نشير
ّ
أف أىمية ىذه المالحظات ال تكمف في ذاتيا واّنما تكوف ركيزة لمعمؿ التنظيري،
نشير إلى ّ

وتسمح بذلؾ اكتشاؼ االطّراد في سير التفاعؿ 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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أما بالنسبة لممفاىيـ األساسية التي يعتمد عمييا أصحاب ىذا التيار في التحميؿ
ّ
فنجد«اإلتماـ(،)accomplissementاإلشاريات(،)indexicalitéاالنعكاسية(،)réflexié
أىمية العمؿ الميداني ،بحوث حوؿ "الرتابة اليومية" ( ،)quotidiennetéدراسات حوؿ
الممارسات الطبية ،إجراءات التوجيو ،الحياة في المخبر...امتداد عبر التحميؿ

المؤسساتي»(. )1
ّ

وعمى العموـ ،فاإلجراء اإلثني منيجي« قابؿ لمتطبيؽ عمى ك ّؿ مياديف النشاط

االجتماعي؛ كالسموكات المنحرفة ،سير السجوف ،مداوالت المحمّفيف ،المقابالت النفسية و

وتكوف المعارؼ العممية»(.)2
ّ
الطبية ّ
 -3-1-4-2المقاربة المسانية(Approche linguistique):

توسعت أوريكيوني في ىذا النوع مف المقاربات ،وذلؾ لكوف الحركة التفاعمية التي
ّ
طبؽ أساسا عمى
انطوت عمييا النظريات المسانية تتعمّؽ بتحميؿ الخطاب بمقدار ما تُ ّ
الخطابات المحادثاتية (الحوارية).

ُعدت
إف المسانيات الوظيفية النظامية ل ىاليدي ( )Hallidayومختمؼ النماذج قد أ ّ
ّ
اليوـ إلعادة االعتبار لمتنظي ـ البنوي لممحادثات؛ ومف األمثمة عمى ذلؾ :النموذج التكاممي

ل إدموندسوف ( ،)Edmondsonوالنموذج الوظيفي لمدرسة بيرمينغياـ (سنكمر،Sinclair

كولتار Coulthardوآخروف) ،وكذا النموذج الوظيفي التراتبي لمدرسة جنيؼ

(رولي  Rouletوآخروف)(.)3

 -4-1-4-2المقاربة الفمسفية(Approche philosophique) :
أف تحميؿ المحادثة يرّكز أساسا عمى أفعاؿ
أشارت أوريكيوني في ىذه المقاربة إلى ّ
تبنت تحميؿ المحادثات مفيوـ "الفعؿ الكالمي" و لكف
الكالـ ،وفي ىذا الصدد قالتّ «:
بدرجات انتظاـ متفاوتة»(.)4

رواد المقاربة الفمسفية لممحادثة نجد  :فرنسيس جاؾ
مف ّ
أىـ ّ
) JACQUESالذي منح لمحوار قداستو وكذا شروط اإلمكانية التواصمية عموما .ولع ّؿ
(Francis

1

-Gilles FERROL et Al, Op.cit, p70.
-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p63.
3
-Ibid, p66.
4
-Ibid, p67.
2
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ىذا ما جعؿ أوريكيوني تشير إلى المبادئ األساسية لممحادثة المشيورة ل غرايس )(Grice

التي اجتمعت مع "قوانيف الخطاب" ) (Lois de discoursل ديكرو )،(Ducrot
و"شروط النجاح") (Conditions de réussiteل سيرؿ ) ،(Searleو"حكـ المحادثة"
) (Maximes conversationnellesل :كوردو) ،(Cordonوالكوؼ ) .(Lakoffىذا
باإلضافة إلى بعض المبادئ األخرى لمراعاة األوجو ) (ménagement des facesالتي
الفعالية لسير المحادثة.
أصبحت فيما بعد مجموعة مف القواعد التي تسمح بإعادة ّ
إف مختمؼ النظريات السابقة الذكر ،رّكزت كمّيا عمى سير الحوار والتفاعالت
ّ
لخصتيا أوريكيوني
االجتماعية ،لكف رغـ ذلؾ فيناؾ اختالؼ كبير في بعض النقاط وقد ّ

فيما يمي(:)1

التدخؿ في
وتطبؽ عمى مختمؼ أشكاؿ
 –6تباعد في األىداؼ :وىي وصفية محضة
ّ
ّ
وخاصة العالجية منيا المتمثّمة في مدرسة بالو ألتو.
المحيط االجتماعي
ّ

يخص درجة التنظير الذي تطمح إليو.
 -9تباعد أو اختالؼ فيما
ّ
مرة أخرى بيف نوعيف اثنيف مف المقاربات،
وبناء عمى ذلؾ ،فقد ّ
ميزت أوريكيوني ّ

وىي كالتالي:

 المقاربات الشكمية(الصورية)( Approches formelles( :

()2
أف
«وتتمثؿ في استخراج "نوع المحادثة" ،وينظر إلييا في ذاتيا»  ،وىذا يعني ّ
معينة مف األفعاؿ أو التبادالت يكوف متّفؽ عمييا نحو ":أصناؼ
قواعد وضع متتالية ّ

النحو التقميدي ،وىذه الوحدات تكوف ذات داللة أو عمى األق ّؿ تحمؿ معنى وظيفي ،كأف

معينا ،فعمى سبيؿ المثاؿ :االبتسامة ) (sourireيعتبرىا األخصائيوف
ُيسند إلييا تفسي ار ّ
غير لغوية بؿ ليا تأويؿ نوعا ما و لكف بنسبة قميمة.
تيتـ بكثرة بما يحدث في التفاعؿ ،وىذا حسب أوريكيوني يعني «العبارات
*المقاربة التي ّ
المتنوعة ذات المحتوى االجتماعي والثقافي ،وكذا بناء العالقة بيف األشخاص»(.)3
ّ

 -2-4-2المقاربة التداولية(Approche pragmatique) :

1

-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p67.
-Ibid, p68.
3
-Ibid, p68.
2
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التداولية مفيوـ مستعمؿ كاسـ ) (la pragmatiqueعمى حساب الصفة ":مقاربة
تداولية") (Une approche pragmatiqueفيي إذف حسب وجية نظر تحميؿ الخطاب
تعني « ذلؾ المنظور الذي يؤوؿ إلى مسح العالقة بواقع المغة وواقع التاريخ عمى أساس
تتكوف مف األحداث الخطابية وآثار الظروؼ في تشكيمة اجتماعية
المسانيات التي
ّ
()1
متغيرة ،ولع ّؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى
غير
قيمتيا
أف
يعني
ىذا
؛
محددة»
ّ
قارة بؿ ّ
ّ
ّ

كونيا تد ّؿ عمى فرع مف المسانيات أو اتّجاه في دراسة الخطاب ،وبشكؿ أوسع فيي عبارة
معيف لمغة.
تصور ّ
عف ّ

أف المقاربة التداولية
أما بالنسبة ل ديبو ار شيفريف) (D. SCHIFFRINفيي ترى ّ
ّ
الخاص بدراسة الخطاب عمى نيج ﮬ .ب.غرايس( )6919الذي
تُستعمؿ كتسمية « لمتيار
ّ
استند عمى مبدأ التعاوف) (Principe de coopérationوالحكـ المحادثاتية

()2
بأف ك ّؿ نظرية
( »)maximes conversationnellesفمف ىذا الجانب يمكف القوؿ ّ
تضع في مركزىا مفاىيـ مثؿ مفاىيـ المعرفة المشتركة واإلحالة تعتبر كتداولية .ىذا يعني

التصور اإلحالي لممعنى يرتبط بيذه المقاربة.
أف
ّ
ّ
فالفاعموف المتكمّموف –حسب ىذه المقاربة « -يبنوف اإلحاالت ،وذلؾ باالعتماد

عمى السياؽ وعمى االفتراض المسبؽ ،أضؼ إلى ذلؾ االستمزامات المحادثاتية التي
ِ
معينا في التأثير عمى المخاطب،
يتقاسميا الشريكيف»( .)3و ىذا ما يجعؿ
لممخاطب قصدا ّ

بد لو مف تحقيؽ ىذا المقصد .و في ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى نظرية
وبالتالي ال ّ
الحصافة ) (Pertinenceالتي يمكف أف تدخؿ أيضا ضمف ىذا االتجاه.
لقد قاـ جورج كمُوس) (George KLAUSمف جيتو ببحث حوؿ السيميوطيقا مف

وتوصؿ إلى« تقديـ التداولية كطريقة إلزالة القصور الذي ح ّؿ بيذه
منظور ماركسي،
ّ
المقاربة التي ىي أصال لسانية محضة .وذلؾ باالستناد إلى الدراسات النفسية

-Dominique MAINGUENEAU, nouvelles tendances en analyse du discours,

1

Hachette, Paris, 1987, p21.
-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p455
-Ibid, p456.
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2
3

واالجتماعية»( ،)1ومف ىنا أُطمقت "التداولية" كتسمية لممجاؿ الذي يدرس ىذه العالقات
النفسية واالجتماعية.
يرجع مصطمح "التداولية") (Pragmaticsإلى الفيمسوؼ األمريكي شارؿ موريس

( )Charles MORRISالذي استخدمو سنة  6930داالّ عمى فرع مف فروع السيميوطيقا

()2
أف عدد ىذه الفروع ىو ثالثة؛ وىي :عمـ
) »(Semioticsوىنا ينبغي أف نشير إلى ّ
التراكيب ،عمـ الداللة و التداولية .وفيما يتعمّؽ بالتداولية فمـ تصبح مجاال مستقالّ إالّ في

السبعينيات بعد أف قاـ بتطويرىا ثالثة مف فالسفة المغة؛ وىـ«:أوستف )(J.L.AUSTIN

 ،وج .سيرؿ ) (J.R.SEARLEو جرايس ).)3( » (H.P. GRICE

أما بالنسبة لظيور مصطمح "التداولية" في المغة العربية فيعود إلى األستاذ طو عبد
ّ
مرة في كتابو " في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ " سنة
ألوؿ ّ
الرحمف الذي استعممو ّ

عبر عف ذلؾ بقولو  « :وقع اختيارنا منذ  6914عمى مصطمح "التداوليات"
 ،6914وقد ّ
ألنو يوفي المطموب حقّو ،باعتبار داللتو عمى معنيي
مقابال لممصطمح الغربي "براغماتيقا" ّ
"االستعماؿ" و"التفاعؿ" معا» (.)4

أف طو عبد الرحمف استعمؿ مصطمح "التداولية" بصيغة
فالمالحظ في ىذا القوؿ ىو ّ
الجمع (التداوليات) ،وىذا يطابؽ تماما ما ورد في الفكر الغربي ) (Pragmaticsبخالؼ
تحدثوا عف تداولية واحدة .لكف رغـ ذلؾ ،فيناؾ مف
عدد كبير مف الباحثيف العرب الذيف ّ
يوحدىا العنصر الشكمي لممارسة سمطة المعرفة واالعتقاد
تفطّف إلى وجود ّ
عدة تداوليات ّ
توجو النقاش والحوار.
في إطار استراتيجيات ّ

1

-François LATRAVERSE, la pragmatique: histoire et critique, Pierre Mardaga, Belgique,
p23.
2
- Violaine DE NUCHEZE et Jean Marc COLLETA, Op.cit, p145.
 -3محمود أحمد نحمة  :االتجاه التداولي في البحث المغوي المعاصر؛ في المغة و األدب ،إعداد و تقديـ :محمد
مصطفى أبو شوارب ،ط  ،6دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،اإلسكندرية ،9440 ،ص.611

 -4طو عبد الرحمف :في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ ،ط ،9المركز الثقافي العربي ،لبناف ،9444 ،ص.90
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تعددة نجد حفناوي بعمي الذي يقوؿ «:ما داـ ارتباط
ومف القائميف بوجود تداوليات م ّ

الحقيقة قائما عمى حركة التواصؿ واستيداؼ المعنى ،فال غرابة إذف أف نصادؼ العديد

()1
عدة تداوليات ،وىي كالتالي:
مف التداوليات»  .فصاحب ىذا القوؿ ذكر لنا ّ
 -تداولية البالغييف الجدد.

 تداولية السيكوسوسيولوجييف. -تداولية المسانييف.

 تداولية المناطقة والفالسفة(.)2تحدثنا عف مصطمح "التداوليات" الذي ُوضع كمقابؿ عربي لممصطمح
لقد سبؽ أف ّ
أف ىذا المصطمح ُوضعت
األجنبي ) (Pragmaticsوفي ىذا الصدد ينبغي أف نشير إلى ّ

الخاصة
تعدد التعريفات
عدة تسميات في المغة العربية ،ولع ّؿ السبب في ذلؾ يعود إلى ّ
لو ّ
ّ
تعددت تعريفات
عبر عف ذلؾ أحد الباحثيف بقولوّ «:
بيذا المصطمح في ّ
حد ذاتو ،وقد ّ

التعدد أثره في ترجمة المصطمح إلى المغة العربية ،فقد تُرجـ إلى
التداولية ،وكاف ليذا
ّ
الذرائعية ،والمقصدية ،والمقامية ،والتداولية »(.)3

وزيادة عمى ذلؾ فقد تُرجـ مصطمح ) (pragmaticsعند أحد الباحثيف ب" :عمـ
()4
أما ماكس بالؾ (  )Max BLACKفاقترح إعادة تسمية التداولية قائال:
التخاطب" ّ ،
()5
فالمتأمؿ في ىذا المصطمح
.
«يجب أف نطمؽ عمييا "السياقية" (»)contextique
ّ
األخير يجد أّنو يقترب كثي ار إلى مصطمح "االستعماؿ"( )6الذي اقترحو عبد الرحمف الحاج
صالح.

 -1حفناوي بعمي :التداولية ..البراغماتية؛ خطاب ما بعد الحداثة  ،مجمة المغة واألدب ،ع ،9441 ،61الجزائر ،ص.24
 -2حفناوي بعمي :التداولية ..البراغماتية؛ خطاب ما بعد الحداثة ،ص.24
 -3محمود أحمد نحمة :االتجاه التداولي في البحث المغوي المعاصر ،ص.943
4
مقدمة في عممي الداللة والتخاطب ،ط ،6دار الكتاب الجديد المتحدة ،بنغازي -ليبيا،
 محمد محمد يونس عميّ : ،9440ص مقدمة بدوف ترقيـ.
5
ère
-Françoise ARMENGAUD, la pragmatique, 1 édition, P.U.F, Paris, 1985, p10.
 -6الطاىر لوصيؼ :التداولية المسانية ،ص.9
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فإف« تسمية
ولما كاف المقصود بيذا المصطمح عند الغرب ىو عمـ االستعماؿّ ،
ّ
()1
مما ذكر»  .لكف رغـ ذلؾ
) (Pragmaticsبعمـ االستعماؿ قد تكوف أفضؿ مف غيرىا ّ

عبر عنو محمود نحمة
فيبقى مصطمح "التداولية" ىو الشائع في المغة العربية ،وىذا ما ّ
بقولو « التداولية أكثرىا شيوعا ،وأقربيا إلى طبيعة البحث فييا إذ ىو منظور فيو إلى
الحي بينيما في استعماؿ
"تداوؿ" المغة بيف المتكمّـ والمخاطب الذي يد ّؿ عمى التفاعؿ
ّ
المغة»(. )2
عرفيا كما
ّ
إف أقدـ تعريؼ لمتداولية يرجع إلى شارؿ موريس سنة  ،6930حيث ّ
يمي«:التداولية ىي ذلؾ الجزء مف السيميوطيقا التي تعالج العالقة بيف العالمات
()3
جدا يتجاوز مجاؿ المسانيات إلى السيميوطيقا
ومستعممييا»  .فيذا التعريؼ واسع ّ
يعرفيا
عامة .ولع ّؿ ىذا ما جعؿ ر.كارناب (ّ )R.CARNAP
والمجاؿ اإلنساني بصفة ّ
عمى ّأنيا« محاول ة لإلجابة عف أسئمة تطرح نفسيا عمى البحث العممي ،ولـ تجب عمييا

المناىج الكثيرة» ( .)4و ما داـ األمر كذلؾ ،فيي لـ تسمـ مف المشكالت حاليا حاؿ

المناىج األخرى.

أما حسب آف ماري ديمر( (Anne Marie DILLERريكاناتي ( François

عرؼ كالتالي «:التداولية ىي دراسة استعماؿ المغة في الخطاب
 ،)RECANATIفيي تُ ّ
الخاصة بالمغة التي تشيد بمقدرتيا(نزعتيا) الخطابية»(ُ .)5يفيـ مف ىذا
والعالمات
ّ
تيتـ بالمعنى.
التعريؼ ّ
أف التداولية شأنيا شأف عمـ الداللة ،فيي أيضا ّ
وباإلضافة إلى ما سبؽ ،فيناؾ مف ذىب إلى أبعد مف ذلؾ ،ومف ىؤالء نجد جوف

عرفيا عمى ّأنيا « جزء مف عمـ أع ّـ ىو دراسة التعامؿ المغوي مف حيث ىو
أوستيف الذي ّ

1
مقدمة بدوف ترقيـ.
مقدمة في عممي الداللة والتخاطب ،ص ّ
 محمد محمد يونس عميّ : -2محمود أحمد نحمة :االتجاه التداولي في البحث المغوي المعاصر ،ص.943

-Françoise ARMENGAUD, Op.cit, p5.

3

 -4عبد اليادي بف ظافر الشيري :استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية ،ص.93
-Françoise ARMENGAUD, Op.cit, p5.
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5

جزء مف التعامؿ االجتماعي ،وبيذا المفيوـ ينتقؿ بالمغة مف مستواىا المغوي إلى مستوى

آخر ىو المستوى االجتماعي في نطاؽ التأثير والتأثّر»(.)1

فالتداولية حسب صاحب ىذا القوؿ تعني دراسة المغة في االستعماؿ أو في

ألف المعنى ليس
التواصؿ ،فيي ال تدرس المغة إالّ وىي
مجسدة في المحيط االجتماعيّ ،
ّ
يتعدى ذلؾ إلى تناوب وتبادؿ األدوار بيف المتكمّـ
شيئا
متأصال في الكممات فقط واّنما ّ
ّ
محدد .
والسامع في سياؽ ّ
تصب تحت
أف معظميا
رغـ ّ
ّ
وتنوع التعريفات التي ُع ّرفت بيا التداولية إالّ ّ
تعدد ّ
فإف التعريؼ
قالب واحد ،و ىو يتمثّؿ في دراسة المغة كما تُستعمؿ في الواقع .مف ىنا ّ

يتجسد في تعريؼ فرانسيس جاؾ ( Françis
الخاص بالتداولية لعمّو
الدقيؽ والوجيز
ّ
ّ
عرفيا بقولو «:التداولية تحيط بالمغة كظاىرة خطابية ،تواصمية
 )JACQUESالذي ّ
واجتماعية في الوقت نفسو»(.)2

جسده الممفوظات التي
أما بالنسبة لموضوع التداولية فيو يتمثّؿ في الخطاب الذي تُ ّ
ّ
إف
صرح بو جاؾ موشمر ( )Jacques MOSCHLERبقولوّ « :
ينتجيا األفراد ،وىذا ما ّ
المفضؿ ىو الخطاب»(.)3
أحد مجاالت تطبيؽ نماذج التداولية
ّ
تتميز التداولية عف غيرىا مف اتّجاىات البحث المغوي بما يمي:
ّ

 -6تقوـ التداولية عمى دراسة االستعماؿ المغوي ،و موضوع البحث فييا ىو توظيؼ
المعنى المغوي في االستعماؿ الفعمي مف حيث ىو صيغة مرّكبة مف السموؾ الذي يولّد

المعنى.

خاصة بيا و ال موضوعات مترابطة.
 -9ليس لمتداولية وحدات تحميؿ
ّ
 -3تدرس التداولية المغة مف وجية نظر وظيفية معرفية و اجتماعية.

تعد التداولية نقطة التقاء بيف مجاالت العموـ ذات الصمة بالمغة(.)4
ّ -0
 -1عبد الحميـ بف عيسى  :المرجعية المغوية في النظرية التداولية ،ص.66
2

-Françoise ARMENGAUD, Op.cit, p5.
-Jacques MOSCHLER et Anne REBOUL, dictionnaire encyclopédique de pragmatique,
éditions du Seuil, Octobre, 1994, p47.
 -4ينظر :محمود أحمد نحمة :االتجاه التداولي في البحث المغوي المعاصر ،ص .619-616
3
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جدا ،و ال سيما
فإف مجاؿ البحث في التداولية واسع ّ
و فيما يتعمّؽ بالميزة الرابعة ّ
بعدة عموـ؛ نحو  :عمـ الداللة ،عمـ المغة االجتماعي ،عمـ المغة النفسي و
لصمتو الوثيقة ّ
تحميؿ الخطاب )1(.و ىنا ينبغي أف نشير إلى العالقات التي تربط ىذه العموـ بالتداولية؛
و ىي كالتالي:

 -1يشترؾ عمـ الداللة ( )Semanticsبالتداولية في دراسة المعنى عمى خالؼ في
العناية ببعض مستوياتو.

 -2تظير العالقة الرابطة بيف عمـ المغة النفسي ( )Psycholinguisticsوالتداولية في

خاصة تمؾ التي ليا أثر كبير في أدائيـ كاالنتباه
االىتماـ بقدرات المشاركيف و
ّ
والذاكرة...الخ.
 -3تكمف العالقة بيف عمـ المغة االجتماعي ( )Sociolinguisticsوالتداولية في توضيح
أثر العالقات االجتماعية بيف المشاركيف في الحديث مف جية ،وبيف ك ّؿ مف :الموضوع

الذي يدور حولو الكالـ ،مرتبة ك ّؿ مف المتكمّـ و السامع و جنسو و كذا أثر السياؽ غير

تنوعاتيا.
المغوي الذي يتمثّؿ في اختيار السمات المغوية و ّ

إف االىتماـ بتحميؿ الحوار ىو بمثابة النقطة األساسية التي يشترؾ فييا ك ّؿ مف
ّ -4
تحميؿ الخطاب و التداولية ،و زيادة عمى ذلؾ فيما يتقاسماف عددا كبي ار مف المفاىيـ

توزع بيا المعمومات في جمؿ أو نصوص و المبادئ الحوارية...إلخ.
كالطريقة التي ّ
أف العالقة التي تربط العموـ الثالثة األخيرة بالتداولية واضحة إلى
مما سبؽ ّ
يتّضح ّ

حد كبير ،بخالؼ صمة التداولية بعمـ الداللة التي يكتنفيا الغموض و االلتباس؛ و ىذا ما
ّ
عبر عنو أيضا أحد الباحثيف بقولو « :الحدود الفاصمة بيف عمـ الداللة و التداولية ليست
ّ

()2
أف التداولية ليست بعمـ
واضحة »  .و لع ّؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى اعتقاد البعض ّ
البد أف تبقى مف صميـ عمـ الداللة.
مستق ّؿ بؿ ّ

 -1محمود أحمد نحمة ،االتجاه التداولي في البحث المغوي المعاصر ،ص .619-610
 -2قويدر شناف :التداولية في الفكر األنجموسكسوني؛ المنشأ الفمسفي و المآؿ المساني ،مجمّة المغة واألدب ،ممتقى عمـ
النص ،قسـ المغة العربية وآدابيا ،جامعة الجزائر ،ع ،61الجزائر ،9441 ،ص.93
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عدة فروع لمتداولية
بعدة عموـ مف شأنو أف يساعد في ظيور ّ
إف تداخؿ التداولية ّ
ّ
()1
أىميا :
ّ
متميزة فيما بينيا ،و مف ّ

• التداولية االجتماعية)Sociopragmatics (:

تيتـ التداولية االجتماعية بدراسة االستعماؿ المغوي المستمد مف السياؽ االجتماعي.

• التداولية التطبيقية)Applied Pragmatics(:

وخاصة
تُعنى التداولية التطبيقية بمشاكؿ التواصؿ التي تحدث في مواقؼ مختمفة
ّ
إذا كانت نتائج االتصاؿ خطيرة نحو االستشارات الطبية أو جمسات المحاكمة.

• التداولية العا ّمة)General Pragmatics(:

العامة الستعماؿ المغة استعماال
ييتـ بدراسة األسس
يسمى بالتداولية
ّ
ّ
ّ
إف ما ّ
العامة ّ
اتصاليا .

• التداولية المسانية)Linguistic Pragmatics( :

توسع الباحثوف كثي ار في ىذا النوع مف أنواع التداولية ،فيي حسب أحدىـ تُعنى«
لقد ّ
بدراسة العالقات بيف العبارات في المغة و كذا التوظيؼ الحقيقي لمفاعميف في وضعية

()2
أف التداولية المسانية تنطمؽ مف التركيب المغوي إلى
تواصمية » ؛ ُيفيـ مف ىذا الكالـ ّ
السياؽ االجتماعي عمى عكس التداولية االجتماعية التي تنطمؽ مف السياؽ االجتماعي

لموصوؿ إلى التركيب المغوي.
مجاؿ

انتقاء

المّسانييف

التداولييف

يتمثّؿ

خاصة
ّ

في«االفتراض

إف
ّ
المسبؽ( )Présupposéو األفعاؿ المغوية والتفاعؿ التواصمي»( .)3و ىنا ينبغي أف نشير

أسسوا لمتداولية المسانية في فرنسا ،و ذلؾ
إلى ّ
أف ديكرو ( )Ducrotمف األوائؿ الذيف ّ

 -1محمود أحمد نحمة  :االتجاه التداولي في البحث المغوي المعاصر ،ص.619
2
-Catherine FUCHS et Pierre le GOFFIC, les linguistiques contemporaines: Repères
théoriques, Hachette, 1992, p129.
3
-Ibid, p129.
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()1

في كتابو المعنوف ب ":أف تقوؿ وأالّ تقوؿ"

( )Dire et ne pas direواليو يرجع

الفضؿ في إشاعة مصطمح "االفتراض المسبؽ" (.)2

تطورىا:
أما بالنسبة ل ىانسوف(ّ (Hansson
ّ
فإف التداولية قد عرفت ثالث مراحؿ في ّ
 -1التداولية من الدرجة األولى :تُعنى بدراسة الرموز اإلشارية و التعابير التي يتبايف

عبر عنو بار ىيالؿ (Bar
معناىا بحسب المرجعية أي سياؽ استعماليا ،و ىذا ما ّ
 )HlLLELبقولو «:التداولية فرع مف عمـ الداللة و التي موضوعيا دراسة الرموز
اإلشارية»(.)3

تيتـ بدراسة العالقات بيف المعنى الحرفي لمجمؿ و
 -2التداولية من الدرجة الثانيةّ :
معناىا في السياؽ ،و بتعبير آخر فيي تدرس األسموب الذي يرتبط فيو القوؿ بقضية
توسعت فيما
مطروحة ،و كذا قوانيف الخطاب .و في ىذا الصدد ّ
البد مف اإلشارة إلى ّأنيا ّ
بعد لتشمؿ « عوالـ االعتقادات و المعارؼ أو العوالـ الممكنة ،دراسة االقتضاء و
االستمزامات»( .)4و عمى العموـ فيي تشمؿ مجمؿ الظواىر الضمنية لمغة.

ميز ب.ستراوسف) (B. STROWSONبيف الجممة
و فيما يتعمّؽ باالقتضاءات فقد ّ
اىتـ بيا
أما بالنسبة لالستمزامات ( )Implicaturesفقد
و
ّ
القضية في أعمالوّ ،
ّ
ﮬ.ب.غرايس ،و صاغ منيا بعد ذلؾ مبدأ التعاوف). (Principe de cooperation

 -3التداولية من الدرجة الثالثة :و تتمثّؿ في دراسة أفعاؿ الكالـ التي تعتبر « أفعاال

معينة»( .)5و ىذا ما أشار إليو ج.ؿ.أوستيف في المبدأ
منجزة
بمجرد النطؽ بممفوظات ّ
ّ
ميز بيف فعؿ القوؿ ،الفعؿ اإلنشائي و الفعؿ
سماه" :القوؿ يعني الفعؿ" ،و فيو ّ
الذي ّ
أسس بعد ذلؾ
أما بالنسبة ؿ ج .ر .سيرؿ فاقترح بدوره تصنيؼ أفعاؿ الكالـ ،و ّ
التأثيريّ .
يسمى ب ":المنطؽ اإلنشائي" (La logique
مع د .فاندرفيكف) (Vandervekenما ّ

).illocutoire

 -1ترجمة ىذا العنواف كانت لصابر الحباشة ( .ينظر :فيميب بالنشيو :التداولية مف أوستف إلى غوفماف ،تر :صابر
الحباشة ،ص.)619

2

-Catherine FUCHS et Pierre le GOFFIC, Op.cit, p129.
-Violaine DE NUCHEZE et Jean Marc COLLETA, Op.cit, p147.
4
-Ibid, p147.
5
-Ibid, p147.
3
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 -1-2-4-2تيارات التداولية:
بأنيا طريقة
وتعرؼ ّ
التداولية تعني مجموع العموـ اإلنسانية زيادة عف كونيا مذىباّ .
ما لإلحاطة بالتواصؿ الكالمي ال بؿ التواصؿ .وىي عند البعض« آخر منيج نقدي في

()1
أما بالنسبة لمتفكير حوؿ
تحميؿ الخطاب ما بعد الحداثةّ ،
تمخض عف المسانيات » ّ .
عدة تيارات؛ تتمثّؿ خصوصا فيما يمي:
المغة ،فيي تجد نفسيا في ممتقى ّ

• إشكاليات التمفّظLes problématiques de l’énonciation:

إف البحوث حوؿ التمفّظ المغوي كانت تدمج ضمف نوع التداولية ،وذلؾ لكونيا تضع
ّ
أف ك ّؿ كالـ حوؿ العالـ يعكس
األوؿ انعكاسية نشاط المغة ،والحقيقة « ّ
في مخطّطيا ّ

الخاص الذي يترؾ فيو آثاره »(.)2
تمفّظو
ّ
األوؿ يعني عدـ
نستخمص مف ىذا الكالـ ّ
أف التمفّظ يش ّكؿ أساس التداولية؛ فغياب ّ
تحقيؽ الثاني ،و ما داـ األمر كذلؾ فنظرية التمفّظ تشترؾ مع التداولية في عالقة الممفوظ
التصور الذي يجعؿ مف المغة
بالسياؽ .و باإلضافة إلى ذلؾ فيما يتظافراف لمطعف في
ّ

«حامال بسيطا لنقؿ المعمومات بدال مف النظر إلييا كوسيمة تسمح ببناء أو تعديؿ
العالقات بيف المتخاطبيف وممفوظاتيـ والمرجع »(.)3

أما بالنسبة ليدؼ نظرية التمفّظ فيتمثّؿ في « تثبيت عالقة المتكمّـ بسياؽ الكالـ في
ّ
()4
أف ىذه العناصر قد تكوف
مجموعة مف العناصر المتداخمة »  .و ىنا تجدر اإلشارة إلى ّ

مف طبيعة اجتماعية ،نفسية ،ثقافية ،تاريخية ،دينية...الخ.

تطور ىذا التيار إذف في أوروبا عمى يد مجموعة مف المسانييف مف أمثاؿ« شارؿ
ّ
()5
بالي ،روماف جاكبسوف ،إميؿ بنفنست ،وأنطواف كيميولي » .
• نظرية أفعال الكالمThéorie des actes de langage:
يرجع أصؿ نظرية أفعاؿ الكالـ إلى التيار األنجموسكسوني ،فقد نشأت في أحضاف
الفالسفة والمناطقة واألنثربولوجييف ،وتُنسب إلى الفيمسوؼ اإلنجميزي جوف النغشاو
 -1حفناوي بعمي  :التداولية..البراغماتية؛ خطاب ما بعد الحداثة ،ص.19
2
-Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p45.
3
-Ibid, p14.
 -4ذىبية حمو الحاج :لسانيات التمفّظ وتداولية الخطاب ،ص.66
5
-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p456.
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سماه  «:كيؼ
أوستيف ( )John Langshaw AUSTINالذي جمع محاضراتو في كتاب ّ
تفعؿ األشياء بالكممات »( .)2( )How to do things with words( )1ففي ىذا الكتاب

بمجرد النطؽ
تقدـ خصوصية إنجاز ما يقاؿ
أشار أوستيف إلى« وجود ممفوظات إنشائية ّ
ّ
()3
أف » التي يمكف
بو»  .و مف األمثمة التي ّ
قدميا أوستيف في ىذا الصدد عبارة « أُقسـ ّ
يتزوج بفاطمة » و ىذا ما جعمو يعتبر
أف تقابؿ بممفوظ غير إنجازي مثؿ «:أقسـ زيد أف ّ
يسمى بالق ّوة اإلنشائية()Force illocutoire؛ و ىي في الحقيقة
ك ّؿ الممفوظات ليا ما ّ
تتكوف مف أفعاؿ الكالـ نحو (أثبت ،أمر ،اقترح.)4()...
ّ
مجرد توصيؿ محتوى ما بؿ
إف
ّ
تصور أوستيف لمكالـ حسب نظريتو ىذه ليس ّ
ّ
عبر عنو بقولو «:إنجاز فعؿ كالـ ما
أف لنا الحؽ أف نتكمّـ كما نفعمو .و ىذا ما ّ
إظيار ّ

يعني أف نمنح لمنفس المكانة الالزمة لممرسؿ إليو و جعؿ تمفّظو شرعيا في السياؽ»(.)5
فالوعد عمى سبيؿ المثاؿ ليس مف الضروري أف نتحقّؽ فيو مف ك ّؿ الشروط التي تجعؿ
منو حقيقة مجتمعة ،ولكف فعؿ الوعد وحده يكفي لتحقيؽ ىذه الشروط.

قسـ أوستيف أفعاؿ الكالـ إلى ثالثة أقساـ؛ وىي:
لقد ّ
أ -فعل القولActe locutoire :

ُيقصد بفعؿ القوؿ« إطالؽ األلفاظ في جمؿ مفيدة ذات بناء نحوي سميـ و ذات
()6
أما
المغة.
اعد
و
ق
مع
تتفؽ
التي
المفيدة
بالجممة
النطؽ
يعني
فيو
ى
أخر
ة
ر
بعبا
و
.
داللة»
ّ
أما حسب محمود أحمد نحمة فيو « يتألّؼ مف أصوات لغوية تنتظـ في تركيب نحوي
ّ
()7
محدد و ىو المعنى األصمي و لو مرجع يحيؿ إليو» ُ .يفيـ مف
صحيح ينتج عنو معنى ّ

أف فعؿ القوؿ يتمثّؿ في سمسمة مف األصوات المؤلّفة وفؽ القواعد
مف ىذا التعريؼ ّ
محددة.
النحوية
معينة ،أضؼ إلى ذلؾ توظيفيا حسب حاالت ّ
الخاصة بمغة ّ
ّ

1
مقدمة في عممي الداللة والتخاطب ،ص.30
 د.محمد محمد يونس عميّ :2
-Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p45.
3
- Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p45.
4
-Ibid, p45.
5
-Ibid, p45.
 -6مسعود صحراوي :نظرية األفعاؿ الكالمية ،المجمّة الجامعية ،المركز الجامعي باألغواط ،ع ،9مجمّد ،9جواف

 ،9444ص.03

 -7محمود أحمد نحمة :االتجاه التداولي في البحث المغوي المعاصر ،ص.691
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المتضمن في القولActe illocutoire :
ب -الفعل
ّ
عرفو أوستيف بقولوّ « :إنو
الفعؿ
المتضمف في القوؿ ىو عبارة عف فعؿ إنجازي ،وقد ّ
ّ
عمؿ ُينجز بقوؿ ما»( .)1و مف األمثمة عمى ذلؾ :السؤاؿ ،اإلجابة عف السؤاؿ ،إصدار

األوؿ المتمثّؿ في "فعؿ القوؿ" والفعؿ
تأكيدات أو تحذيرات...الخ .فالمقارنة بيف الفعؿ ّ
األوؿ محتواة في الفعؿ
المسمى ب ":الفعؿ
الثاني
المتضمف في القوؿ" ينتج عنيا ّ
ّ
ّ
أف الفعؿ ّ
المتضمف في القوؿ " ىو عبارة عف "فعؿ القوؿ" يضاؼ إليو
أف " الفعؿ
الثاني؛ ىذا يعني ّ
ّ
قوة
فيقاؿ مثال عف الجممة ّ
شيء زائد يتمثّؿ في "القوة" ()la force؛ ُ
(إنيا ستُمطر) « ليا ّ
وقوة التحذير في موضع آخر و ىكذا ،بحسب المقامات »(.)2
اإلخبار في موضع ّ ،

ج -فعل ناتج عن القول)Acte perlocutoire( :

()3

و ىو

يسمى "الفعؿ الناتج عف القوؿ" عند محمود أحمد نحمة ب ":بالفعؿ التأثيري"
ّ
ىو عند محمد محمد يونس عمي " :الفعؿ المترتّب عف النطؽ" ،و ُيقصد بو « التأثير
الذي يكوف لمحدث المغوي في المتمقي؛ كطاعة األمر ،أو االقتناع بالنصيحة ،أو تصديؽ
()4
يتسبب في خمؽ آثار في
أف ىذا النوع مف أفعاؿ الكالـ ّ
المتكمّـ أو تكذيبو»  ،ىذا يعني ّ
المشاعر و األفكار.

ييـ أوستيف في بحثو
رغـ تصنيؼ أفعاؿ الكالـ إلى ثالثة ( )43أصناؼ ،إالّ ّ
أف ما ّ
ىذا ىو الصنؼ الثاني المتمثّؿ في "الفعؿ اإلنجازي" .

قدمت ؾ .أوريكيوني مجموعة مف االنتقادات لنظرية أفعاؿ الكالـ ،و ىي تتمثّؿ فيما
ّ
يمي(:)5
المجسدة شفييا و بالتالي فيي ال تجد
تيتـ إالّ بأفعاؿ الكالـ
 ّّ
إف نظرية أفعاؿ الكالـ ال ّ
عامة لمفعؿ.
تعزي از إالّ في إطار نظرية ّ

 -1مسعود صحراوي :نظرية األفعاؿ الكالمية ،ص .03
 -2مسعود صحراوي :نظرية األفعاؿ الكالمية ص .03
 -3محمود أحمد نحمة :المرجع السابؽ ،ص.691

4
مقدمة في عممي الداللة والتخاطب ،ص.32
 محمد محمد يونس عميّ :5
-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p11.
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جسد انطالقا مف الحدود التي
 ُيفترض أف تكوف أفعاؿ الكالـ عالمية ،في حيف جردىا ُي ّفإف كثي ار مف أفعاؿ الكالـ لـ يكف منطمقيا
تعينيا في لغة ّ
معينة .و باإلضافة إلى ذلؾ ّ
الحقيقي لو الواقع؛ ىذا يعني ّأنيا مصطنعة وبالتالي لـ تكف تمثّؿ الحقيقة.
 ينظر إلى الممفوظات خارج السياؽ و خارج الحالة التخاطبية ،و ىذا ما لـ يدرجوتصوره و لع ّؿ ىذا ما أحدث فوضى
أوستيف في تداولية الخطاب ،فقد كانت غائبة في
ّ
تطورت بمعزؿ عف النظرية
فكرية في مجاؿ التداولية .فأفعاؿ الكالـ كما ترى أوريكيوني « ّ

المؤسسة لمتفاعؿ الكالمي ،و منو استبداؿ النظرة القديمة بنظرة جديدة تتمثّؿ في النظرة
ّ
()1
التفاعمية ألفعاؿ الكالـ » .

أما بالنسبة ل جوف سيرؿ ( )John SEARLEفقد حاوؿ ىو أيضا أف يعيد تشكيؿ
ّ
أسس ليا أوستيف ،فجعؿ مف فعؿ الكالـ « وحدة ذات وجييف
نظرية أفعاؿ الكالـ التي ّ

()2
أف ىذه
قوة قضوية»  ،و ىنا ينبغي أف نشير إلى ّ
تحتمؿ أف تكوف محتوى قضوي أو ّ
القوة اإلنجازية .و المقصود بالمحتوى القضوي ىو«
األخيرة قد تظير أو ال تظير بعالمة ّ

المعنى األصمي لمقضية »( ،)3و يتحقّؽ شرطو في فعؿ الوعد مثال إذا كاف داالّ عمى
حدث في المستقبؿ يمزـ بو المتكمّـ نفسو.

• الضمنياتL’implicite:

لقد أولت األعماؿ المستميمة مف التداولية اىتماما كبي ار لمضمني الذي« يكوف
حاض ار في ك ّؿ مكاف في الخطاب ،و بالخصوص ما يظير عمى شكؿ االقتضاءات

()4
قدمو لنا
( )Présupposésوالمضمرات ( . » )Sous-entendusو المثاؿ الذي ّ
نتعرؼ عمى
مانغونو في ىذا الصدد ىو الممفوظ التالي " :نرفض انحطاط بمدنا" يمكف أف ّ

تـ إثباتو صراحة و يخضع لمناقشة
سجميف
ّ
متميزيف  :أحدىما يتمثّؿ في شيء ما ّ
قدـ مف تمقاء
أما الثاني فيتمثّؿ في المحتوى الذي ال يكاد ُيرى بؿ ُي ّ
احتمالية ىي الرفضّ ،

1

- Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p11.
-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.
 -3محمود أحمد نحمة :االتجاه التداولي في البحث المغوي المعاصر ،ص.699
2

-Dominique Maingueneau, 1996, Op.cit, p46.
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4

األوؿ مف المحتوى
نفسو ويكوف غير مطروح لمنقاش و ىو" :البمد في انحطاط"؛ فالنوع ّ
أما النوع الثاني فيو افتراض مسبؽ(.)1
يسمى بالمعنى
الجمي(الظاىر)ّ ،
ّ
ّ
أما بالنسبة لممضمرات( )Sous-entendusفيمكف أيضا قوليا صراحة؛ و ذلؾ
ّ
البد
بترؾ ك ّؿ العناية لممرسؿ إليو الستخراج قضية ضمنية مف السياؽ .و لكي يقوـ بذلؾ ّ
يشغؿ بعض قواعد المعبة المحادثاتية التي ُيقاؿ ليا أيضا "حكـ المحادثة"
لو أف
ّ
( )Maximes conversationnellesأو "قوانيف الخطاب" ( )Lois du discoursو

أف
المثاؿ الذي أورده مانغونو في مثؿ ىذه الظروؼ ىو ":لقد حاف الوقت" ،فيو يرى ّ
يممح بيذا الكالـ عمى ّأنو وقت الذىاب(.)2
المتكمّـ ّ
• الحجاج المغويL’argumentation linguistique:

لمتصور
المفضؿ
إف البحوث حوؿ الحجاج تعتبر ىي األخرى بمثابة المجاؿ
ّ
ّ
ّ
السيما تمؾ األعماؿ التي
التداولي  .فإلييا يرجع الفضؿ في تجديد البالغة الكالسيكية ،و ّ
قاـ بيا شايـ بيريمماف( )Chaim Perelmanسنة  6920تحت عنواف «:بحث في
الحجاج :البالغة الجديدة»()3؛ فيذه األعماؿ تتناوؿ بالدراسة« التقنيات الخطابية التي

تقدميا
تسمح باستفزاز و زيادة انخراط األذىاف( أفكار اآلخريف) إلى القضية التي ّ

()4
يميز بيف البالغة و الحجاج،
أف صاحب ىذا الكتاب لـ ّ
لتصديقيا»  .فالمالحظ ىنا ّ
فك ّؿ منيما عنده يد ّؿ عمى الوسائؿ الكالمية التي تجعؿ شخص ما يأخذ برأي ما.

فالتمييز إذف بيف البالغة و الحجاج لـ يكف واضحا عند بيريمماف ،واّنما اتّضح أكثر
أف البالغة تعني التفاوض في
في أعماؿ ميشاؿ ميير ( )Michel MEYERالذي يرى« ّ

االختالؼ بيف األف ارد حوؿ مسألة ما»( .)5و في موضع آخر يقوؿ «:ينطمؽ الحجاج مف

()6
أف السؤاؿ المطروح لمح ّؿ في الحجاج يكوف ظاى ار
السؤاؿ إلى الجواب »  .ىذا يعني ّ
بيف المتعارضيف المذيف يتناقشاف ،بينما في البالغة فيو يعمؿ عمى إقصاء السؤاؿ و

يعطي منذ الوىمة األولى حالّ لمخطاب المجذب لالنتباه.
1

- Ibid, p46.
- 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, p9.
6
-Ibid, p9.
2
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ييتـ بالداللة ويتمثّؿ في ستيفاف إدلسوف
و في السنة نفسيا ،ظير تيار آخر ّ
يسمى ب  " :استعماالت
تولماف( )Stephen Edelson TOULMANالذي ألّؼ ما ّ
الحجاج" (  .)The uses of Argumentيرمي ىذا المؤلّؼ إلى دراسة الممارسات الحجاجية
تعدد المجاالت العممية التي يستعمؿ
في االستعماؿ العادي لمغة ،آخذ يف بعيف االعتبار ّ
فييا الحجاج »( .)1فينا يتعمّؽ األمر بتحميؿ التقنية التي يقوـ بيا الفاعؿ المتكمّـ لتبرير
ؾ.
إثباتاتو أماـ المخاطب الذي يضعيا في موضع الش ّ

أما بالنسبة ألوزوالد ديكرو( )Oswald DUCROTجوف كمود أنسكومبر( Jean
ّ
 )Claude ANSCOMBREفي كتابيما" :الحجاج في المغة" ( L’argumentation

عما سبؽ بؿ لسانيا محضا.
 )dans la langueالمنشور سنة  ،6903فيو ّ
جد مختمؼ ّ
لتقبؿ ممفوظات أخرى لممخاطب ،و ليذا السبب
معينة ّ
فالمتخاطبوف ينتجوف ممفوظات ّ

محددة.
وجو الخطاب في زاوية ّ
ُي ّ
قدمو لنا مانغونو في ىذا الصدد يتمثّؿ في القوؿ ":لـ يق أر زيد ك ّؿ كتب
والمثاؿ الذي ّ

أفالطوف"( ،)2فالمخاطب في ىذه الحالة يتّجو مباشرة إلى استنتاج نتيجة سمبية والتي
أما عند القوؿ ":ق أر زيد كثي ار مف كتب أفالطوف"،
تتمثّؿ في ّ
أف(زيد غير متم ّكفّ . )...
فينا يتّجو المخاطب في اتّجاه معاكس لما سبؽ ،و ىذا بمعزؿ عف العدد الحقيقي لمكتب
التي قرأىا زيد.
أف العنصريف المغوييف( :لـ) و(كثيرا) ىما المذاف
نستخمص مف المثاليف السابقيف ّ
يقرراف التوجيو الحجاجي .و قياسا عمى ذلؾ فيناؾ مجموعة كبيرة مف الروابط
ّ
ىاما في الحجاج؛ نحو :لكف (،)Mais
( )Connecteursالتي ىي األخرى تمعب دو ار ّ
حسنا(.)Eh bien

1

-Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p46.
 -2المثاؿ الذي أورده مانغونو في األصؿ في كتابو ( )Aborder la linguistiqueىوPaul n’a pas lu tous ( :

غيرنا ( )Paulباسـ آخر مشيور يتمثّؿ في زيد.
ّ )les livres de Platon
لكننا تكييفا مع المغة العربية ّ
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 -5-2مدارسه:

لقد حصر الباحثوف و الدارسوف مدارس تحميؿ الخطاب في مدرستيف اثنتيف ،و

تفرعت عف ىاتيف المدرستيف
ىما :المدرسة الفرنسية و المدرسة األنجموسكسونية ،و« ّ
توجيات كثيرة ،تمتقي و تتبايف أحيانا ،و تختمؼ و تتناقض أحيانا أخرى»(.)1
ّ

-1-5-2المدرسة الفرنسية:

ظيرت المدرسة الفرنسية لتحميؿ الخطاب في منتصؼ الستينيات عمى أيدي

المؤرخيف وفؽ منيجية« جمعت بيف المسانيات البنوية ونظرية
مجموعة مف المسانييف و ّ
اإليديولوجيا المستوحاة مف إعادة قراءة الفيمسوؼ الفرنسي ألتوسير لكارؿ ماركس ،و مف
أعماؿ الناقد النفساني الكاف »( .)2و لع ّؿ ما ساعد عمى ظيور ىذه المدرسة ىو ظيور

العدد الثالث عشر مف مجمّة " "Langagesالذي ُعنوف ب "Analyse du discours" :
؛ وىو عبارة عف ترجمة لممقاؿ الذي ألّفو ىاريس و المعنوف ب Discourse " :

 "analysisوذلؾ سنة  ،6919و كذا كتاب " التحميؿ اآللي لمخطاب" ( Analyse

 )automatique du discoursلميشاؿ بيشو ( .)3( )Michel pecheuxو ىنا ينبغي

تعد محاولتو ىذه األولى مف
أف بيشو مف أبرز ممثّمي ىذه المدرسة ،و ّ
أف نشير إلى ّ
خاصة عند « ربطو لتحميؿ الخطاب بالمسانيات و االقتراحات الماركسية حوؿ
نوعيا؛ و
ّ
اإليديولوجيا»(.)4

و مف الوجوه البارزة أيضا ضمف تحميؿ الخطاب في فرنسا؛ نجد ريجيف روباف

( )Regine ROBINالتي اعتمدت عمى مدونات تاريخية و أدبية ،و ىذا ما ساعدىا

تخص تحميؿ الخطاب إلى كندا "كيبؾ" و خير مثاؿ عمى ذلؾ
ميمة
ّ
عمى إيصاؿ مراجع ّ
ىو تمؾ المداخمة التي قامت بيا في ممتقى تحميؿ الخطاب(.)5
 -1عمر بمخير :الخطاب و بعض مناىج تحميمو ،ص .19
 -2وفسه :ص .19
3

-Anne- Marie PAVEAU, Op.cit, p3.
-Jean Marie MARANDIN, Op.cit, p34.
5
-Anne Marie PAVEAU, Op.cit, p2.
4
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أف المدرسة الفرنسية لتحميؿ الخطاب في فترة الستينيات و
مما سبؽ ّ
نستخمص ّ
السبعينيات تضع النصوص في إشكالية مستوحاة مف الماركسية و التحميؿ النفسي.
ينصب عمى دراسة التشكيالت
إف اىتماـ المدرسة الفرنسية لتحميؿ الخطاب
ّ
ّ
الخطابية ،فيذه األخيرة عبارة عف مفيوـ مركزي بالنسبة ليا « ،و ىو غامض عف قصد

()1
أف
لكنو رمزي
و ّ
لتصور موضوع الدراسة »  .و في ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى ّ
ّ
يفضؿ تسمية "التشكيالت الخطابية" ب  ":عمـ الداللة الخطابي"  ،و ىي
ميشاؿ بيشو
ّ

عبارة عف سمة مف سمات التمييز بيف مختمؼ التيارات؛ فعمى سبيؿ المثاؿ نجد مصطمح

عبر بوضوح في سانت كمود ( )Saint Cloudعف األعماؿ
" عمـ المفردات السياسي " ي ّ
أف ىذا اإلدراؾ الراىف أحدث صدى
التي أُنجزت حوؿ تورنيي()Tournier؛ ىذا يعني ّ

لتكوف تحميؿ الخطاب عمى الطريقة الفرنسية.
إلدراكات أكثر مباشرة و معاصرة ّ
فإف استعماؿ ىذا المصطمح يتّصؼ حسب
و فيما يتعمّؽ بالتشكيمة الخطابيةّ ،
معينة ،يجري الحديث عف
مانغونو بالمرونة ،حيث يقوؿ «:فبالنسبة لفترة تاريخية ّ
تشكيالت خطابية بالنسبة لمخطاب الشيوعي ،و بالنسبة لمجموع الخطابات الصادرة عف

إدارة ما  ...و بالنسبة لخطاب أرباب العمؿ والفالحيف »(.)2

عدة ممتقيات منذ سنة  ،6911و قد حاوؿ مف خالليا الباحثوف
و ىكذا فقد أُجريت ّ
حصر الحدود ،المناىج ،و األسس االبستمولوجية لما كاف يجري تحت شعار"تحميؿ
الخطاب" .و نظ ار لرغبة المحمّميف األوائؿ في استعماؿ وسائؿ اإلعالـ اآللي ،و كذا

أدى إلى بروز اتّجاىيف اثنيف(:)3
عزميـ عمى سبر إيديولوجيا الخطابات؛ فك ّؿ ىذا ّ
األوؿ أكثر تجريبي و يمثّمو موريس تورنيي(. )Maurice Tournier
 -6االتّجاه ّ

 -9و االتّجاه اآلخر أكثر نظري و يمثّمو ميشاؿ بيشو ( .)Michel Pecheux

أما في سنة  ،6919فقد ُنظّـ ممتقى آخر في سانت كمود( ،)Saint cloudو ىو
ّ
حوؿ عمـ المفردات السياسي و مناىج المعالجة اآللية و المفرداتية لمخطاب .و قد

المؤرخ أنطواف بروست ( )Antoine PROUSTEو ريجيف روباف،
حضرىذا الممتقى «
ّ
1

- Anne Marie PAVEAU, Op.cit, p1.
 -2دومينيؾ مونقانو :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :د.محمد يحياتف ،ص.21
3
-Anne- Marie PAVEAU, Op.cit, p2.
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()1
مما سبؽ
إلى جانب جوف ديبوا الذي عرض المنيج الياريسي (منيج ىاريس) » ُ .يفيـ ّ
أف تحميؿ الخطاب استُعمؿ كغاية لجمع مقاربات مختمفة.
ّ

أما بالنسبة لسنة  ،6910فقد شيدت ظيور ممتقى آخر في طورنطو ()Torento
ّ
تحت عنواف "تحميؿ الخطاب"( ،)2و كاف ذلؾ مف طرؼ ب.ليوف( )B.LEONو ﮬ.

ميتيراف (  )H. MITTERANDكما حضرتو أيضا ريجيف روباف.

رغـ ك ّؿ األعماؿ السابقة الذكر التي عرفتيا المدرسة الفرنسية لتحميؿ الخطاب ،إالّ

وخاصة في البمداف
ّأنيا« لـ تظؿ حبيسة اإلطار الفرنسي ،وذلؾ النتشارىا في الخارج،
ّ
الناطقة بالفرنسية والبمداف ذات المغات الرومانية »( .)3و فيما يتعمّؽ بطبيعة ىذه البحوث
المؤرخيف
فيي تتمثّؿ في دراسة الخطاب السياسي ،و كاف ذلؾ عمى أيدي المسانييف و
ّ

أف األمر يتعمّؽ بالتفكير
الذيف قاموا بربط المسانيات البنوية بنظرية اإليديولوجيا؛ ىذا يعني ّ
في العالقة بيف اإليديولوجي و المغوي و التي مفادىا تقميص الخطاب إلى تحميؿ المغة

واذا بو ك ّؿ ما ىو خطابي في اإليديولوجيا.

وىكذا تشيد أوائؿ الثمانينيات بداية تالشي ىذا االتجاه ،حيث أخذ يختفي شيئا

أف الحديث عف المدرسة الفرنسية لتحميؿ الخطاب يتوقّؼ عند
فشيئا؛ لكف ىذا ال يعني ّ
الحد ،و ذلؾ لوجود مجموعة مف األعماؿ في تحميؿ الخطاب فرغـ ّأنيا ال تنتمي إلى
ىذا ّ

المميزات ،و قد حصرىا مانغونو( )4فيما
المدرسة نفسيا إالّ ّأنيا تشترؾ معيا في بعض
ّ
يمي :
ّ -إنيا

مدونات مكتوبة وتشكيالت خطابية تنطوي عمى داللة تاريخية.
ّ
تفضؿ دراسة ّ
تعمؿ عمى النظر في انخراط الذات الناطقة في خطابيا.

ّ -إنيا

تعتمد عمى نظريات التمفّظ المسانية.
ىاما ل " ما بيف الخطاب".
تعطي دو ار ّ

 ّإنياّ -إنيا

-2-5-2

المدرسة األنجموسكسونية:

- Anne- Marie PAVEAU, Op.cit, p2.
-Ibid, p2.
 -3دومينيؾ مونقانو :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :د.محمد يحياتف ،ص.20
 -4نفسو ،ص.29
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1
2

غالبا ما يخمط المسانيوف في البمداف األنجموسكسونية بيف تحميؿ الخطاب و التحميؿ

()1
أف التحميؿ
المحادثاتي ( . )Analyse conversationnelleو ىنا تجدر اإلشارة إلى ّ
المفضؿ لمتيارات التفاعمية ،ألّنيا تدرس العالقات الشفوية بيف
المحادثاتي ىو المجاؿ
ّ
متنوعة.
المتكمّميف المتفاعميف عبر وجيات نظر ّ
جد ّ

تطور في الواليات المتّحدة في
التحميؿ المحادثاتي يعني« تيا ار مف اإلثنوميتودولوجيا ّ
()2
أف أصوؿ ىذا
أواخر السبعينيات »  .ىذا مف جية ،و مف جية أخرى فيناؾ مف يرى ّ

التيار ترجع إلى« إثنوغرافيا التواصؿ ،وىذا ما يتعمّؽ بدراسة التفاعالت في المجاؿ الشفوي

()3
أف ىذا التيار نما عف عمـ االجتماع ،و
مبدئيا»  .و ما داـ األمر كذلؾ ،فيذا يعني ّ
ضيقا مع اإلثنوميتودولوجيا ،و يرّكز عمى دراسة السموؾ .و بعبارة أخرى،
يرتبط ارتباطا ّ

فيذا التيار عبارة عف مقاربة تدخؿ ضمف األعماؿ التي تعتبر المغة نشاطا اجتماعيا

تفاعميا.

يرتبط التحميؿ المحادثاتي أساسا ب  :ىارفي ساكس( ، )H.SACKSإيمانويؿ

شيغموؼ ( ، )E. SCHEGLOFو غايؿ جيفرسوف (.)4( )Gail JEFFERSON
فيؤالء الثالثة كانوا مف األوائؿ الذيف رّكزوا بشكؿ نظامي عمى المحادثة باعتبارىا «

نشاطا يحصؿ بيف الناس أجمعيف في حاالت مختمفة ،و ألسباب مختمفة »ُ )5(.يفيـ مف
ىذا الكالـ ّأنيا قابمة لمتطبيؽ عمى جميع الحوارات .و ىذا ما ذىب إليو أحد الباحثيف

إف تحميؿ المحادثة يرّكز عمى الوقائع الحقيقية ال عمى المثالية »(.)6
بقولوّ «:
كوف عمى األق ّؿ مف عنصريف ،فيي ال تتحقّؽ
ّ
إف الوحدة الدنيا ىي التبادؿ الذي يت ّ
()7
إالّ « إذا كاف ليا نظاما تعاقبيا أي بوضعيا بيف متخاطبيف اثنيف أو أكثر»  .نستخمص

1

-Dominique, MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p48.
-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, p37.
3
-Anne Marie PAVEAU, Op.cit, p2.
2

4

-Kirsten Malm KJAER, the linguistics encyclopedia, 1stedition, Great Britain,1991,
p101.
 -5سنثيا  .ب .روي :الترجمة عممية خطابية ،تر :ميدي حسيف عميوي ،ص .99
6
-Teun A. Van DIJK, Op.cit, p16.
7
-Violaine DE NUCHEZE et Jean Marc COLLETA, Op.cit, p9.
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أف المحادثة عبارة عف تبادؿ وتفاعؿ وحوار بيف طرفيف أو أكثر ،أضؼ
مف ك ّؿ ما سبؽ ّ
تكونو.
إلى ذلؾ ّأنيا تخضع لنظاـ ّ
مقيد بالتسمسؿ البنوي والتفاعمي لمتبادالت التي ّ

أىميا":إثنوغرافيا
فإف التحميؿ المحادثاتي تش ّكؿ انطالقا مف ّ
وىكذاّ ،
عدة أعماؿ؛ و ّ
التواصؿ" و "اإلثنية المنيجية" (.)1
و باإلضافة إلى التيار السابؽ المتمثّؿ في التحميؿ المحادثاتي ،فقد ظير تيار آخر

()2
قدـ ج.ﮬ .ميد
يتمثّؿ في مدرسة شيكاغو التي ظيرت في العشرينيات و الثالثينيات ّ .
مؤسسا في عمـ النفس االجتماعي ورّكز
( )G.H.MEADفي جامعة شيكاغو درسا
ّ

بوضوح عمى مفيوـ التفاعؿ .ومف أبرز تالمذتو نجد  :ﮬ .بمومر ( )H.BLUMERالذي

أبدع التفاعمية الرمزية ( ، )Interactionnisme symboliqueو ىذه األخيرة ىي

« العبارة التي تصبح شعا ار لمنجاح لتعني أحيانا الحركة التفاعمية في مجموعيا» (.)3

المعوؿ عميو في ىذه المدرسة ،و ماداـ األمر كذلؾ ،فإ ّف
فالتفاعؿ إذف ىو األساس
ّ
تحددىا الظروؼ التاريخية واالجتماعية تحديدا
نظرتيا لألفراد تكوف بمثابة« نتاجات ّ
صارما » (.)4

طور جوف غمبرز ( )John GUMPERZتحميؿ التفاعالت المغوية في اتّجاه
لقد ّ
خاص ،وتأثّر كثي ار غوفماف باإلثنومنيجية و بمدرسة بالو ألتو خاصة لكونو
واحد بشكؿ
ّ
أمريكيا ،ىذا مف جية ،و مف جية أخرى فقد تأثّر أيضا بالمسانيات االجتماعية .و ىكذا

يسمى ب " :إثنوغرافيا
ّ
توصؿ غمبرز مف خالؿ ىذه التيارات العممية المختمفة إلى ما ّ
()5
التواصؿ" و يقاؿ ليا أيضا " :لسانيات اجتماعية تفاعمية" أو "مقاربة تأويمية لممحادثة " ،

()5
تعبر عف زاوية الدراسة المعتبرة.
"  ،فك ّؿ تسمية مف ىذه التسميات المختمفة ّ
خاصة ،و المدرسة
لما كاف التفاعؿ ىو الركيزة األساسية لمدرسة شيكاغو بصفة
ّ
و ّ
باألخص في
فإف تحميؿ الخطاب في التقميد األنجموسكسوني و
عامةّ ،
ّ
األمريكية بصفة ّ

معيف مف تحميؿ الحوار( المخاطبة) انطالقا مف
مدرسة بيرمينغياـ « يرتبط بنمط ّ

 -1ينظر :ص 20 -29مف المذكرة.
-Catherine Kerbrat ORECCHIONI, 1998, Op.cit, p57.
-Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU, Op.cit, pp369-320.
 -4فيميب بالنشيو :التداولية مف أوستف إلى غوفماف ،تر :صابر الحباشة ،ص.90
 -5نفسو :ص.92
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2
3

التفاعالت داخؿ القسـ بيف المعمّـ والتالميذ »( )1و ىذا ال يتحقّؽ إالّ بتحديد مجموعة مف
تتكوف مف عالقات و وظائؼ.
المقوالت و الوحدات الحوارية التي بدورىا ّ

فإف تيار تحميؿ الخطاب الذي ظير في الواليات المتّحدة األمريكية
و عمى العموـّ ،
منذ  6904والمتمثّؿ في " تحميؿ الخطاب النقدي" أُخذ عف« كيفية دراسة الصحافة التي
()2

تنقؿ األحكاـ المسبقة العنصرية والجنسية ،و كيفية استعماؿ المغة في المدرسة»

.

أما في الخمسينيات والستينيات فتأثّر العديد مف محمّمي الخطاب بتيار آخر ظير
ّ
في الواليات المتّحدة األمريكية؛ ويتمثّؿ في مدرسة بالو ألتو((Ecole de Palo Alto))3
 ،و كاف ىدفيـ األساسي ىو بمورة تداولية لالتصاؿ البشري؛ و مف ىؤالء الباحثيف نجد

خاصة «األنثروبولوجي باتزف ) (Batesonو المحمّميف النفسانييف فاتزالفيؾ()4و جاكسوف
ّ
()5
أسس باتزف في ىذه المدرسة فريؽ بحث سنة  6929و كاف موضوع ىذا
فقد
.
»
ّ
البحث يدور حوؿ "مفارقات التجريد في التواصؿ" ،كما اتّخذوا نظرية ج .رسؿ (J.

) RUSSELالتداولية كنقطة انطالؽ فأخرجوا بذلؾ« نظرية نسقية في التواصؿ ،تصدر

المطبقة في شكؿ عالج ألمراض نفسية عائمية» (.)6
التبدؿ
عنيا منيجية ّ
ّ
يسمى بالمقاربة النسقية التي تيدؼ إلى دراسة
و ىكذا ت ّ
وصؿ ىؤالء إلى اكتشاؼ ما ّ

كمية لمعالقات الدالّة التي تقوـ بيف عناصر متفاعمة ،حيث مجموعيا يش ّكؿ "نسقا" .و

بعبارة أخرى « فالعالقات البشرية ىي إذف نسؽ يشمؿ األفراد المتفاعميف عبر

تصرفاتيـ»( .)7و يكوف محيط النسؽ في ىذه الحالة ىو سياؽ التفاعؿ الذي قد يكوف
ّ
لفظيا أو غير لفظي .و بيذا فك ّؿ سموؾ بشري حسب ىذه المدرسة ىو تواصؿ.
 -1سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الروائي ،ص.90

2

-Dominique MAINGUENEAU, 1996, Op.cit, p49.
3
فإف بالو ألتو ىي ضاحية مف ضواحي ساف فرانسيسكو .ينظر( :فيميب بالنشيو:المرجع السابؽ ،ص .)641
 لمعمـ ّ -4بوؿ فاتزالفيؾ ) (Paul WATZLAWICKىو أبرز ممثّؿ لمدرسة بالو ألتو ،وىو فيمسوؼ لغوي نمساوي ُولد سنة

تكوف في التحميؿ النفسي في ألمانيا ،و التحؽ ب بالو ألتو سنة ( .6914ينظر فيميب بالنشيو:المرجع السابؽ،
ّ ،6996
ص.)641
 -5دومينيؾ مونقانو :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :د .محمد يحياتف ،ص.06
 -6فيميب بالنشيو :التداولية مف أوستف إلى غوفماف ،تر :صابر الحباشة ،ص .641

 -7فيميب بالنشيو :التداولية مف أوستف إلى غوفماف ،تر :صابر الحباشة ،ص .640
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 -3-5-2مقارنة بين المدرسة الفرنسية لتحميل الخطاب والمدرسة
األنجموسكسونية:

لخص لنا ؼ.غادات ( )F.Gadatاالختالفات الموجودة بيف المدرسة الفرنسية
لقد ّ

مبيف في الجدوؿ
لتحميؿ الخطاب والمدرسة األنجموسكسونية لتحميؿ الخطاب كما ىو ّ
اآلتي (:)1
تحميؿ الخطاب في فرنسا

تحميؿ الخطاب في البمداف
األنجموسكسونية

نوع الخطاب

 -مكتوب

 -شفوي

المرجوة
األىداؼ
ّ

المؤسساتي العقائدي
اإلطارّ
نصية
-أىداؼ ّ

-المحادثة اليومية العادية

شرح -الشكؿ  -بناء الموضوع

وصؼ– استعماؿ محايثة الموضوع

المنيج

البنيوية

التفاعمية

المسانيات والتاريخ

عمـ النفس وعمـ االجتماع

المسانيات

األنثربولوجيا

مف الخطاب

األصؿ

-أىداؼ تواصمية

أف تحميؿ الخطاب حسب ىاتيف المدرستيف يختمؼ
إف
المتأمؿ في ىذا الجدوؿ يجد ّ
ّ
ّ
عدة جوانب والسيما ما يتعمّؽ منيا بنوع الخطاب،
كثيرا ،و ىذا االختالؼ يكمف في ّ

أف تحميؿ الخطاب في فرنسا
األىداؼ ،المنيج و األصؿ الذي انحدر عنو .ىذا يعني ّ
ليس ىو نفسو مع تحميؿ الخطاب المستعمؿ في الدوؿ األنجموسكسونية .و حسب صاحب

فإف المقصود بتحميؿ الخطاب في الدوؿ األنجموسكسونية ىو« :مجاؿ تطغى
ىذا الجدوؿّ ،
عميو التيارات التفاعمية و اإلثنوميتودولوجية التي تقوـ بدراسة المحادثة اليومية كموضوع

ميـ ليا »(.)2
ّ

1

-Dominique MAINGUENEAU,1987, Op.cit, p10.
- Dominique MAINGUENEAU,1987, Op.cit, p10.

2
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الفصل الثالث:
المقابالت العربية في الممحقات
االصطالحية

إف الحديث عف إشكالية المصطمح في المؤلّفات العربية يقودنا إلى البحث أو النظر
ّ
في المصطمحات الواردة في الكتب التي ألّفيا الباحثوف العرب أو تمؾ التي ترجموىا عف

أدى بنا إلى إدراج الكتب المترجمة ضمف المؤلّفات العربية ىو كوف
المغات األجنبية؛ وما ّ
صاحب ىذه الترجمة قد وضع مقابالت عربية لتمؾ المصطمحات األجنبية مف جية ،و
168

ستجد مف
مف جية أخرى فيو جيد ال ُيستياف بو في مجاؿ التأليؼ ،و ىذا شأف كؿ ما ُي ّ
عموـ و فنوف .و ما داـ األمر كذلؾ فحتّى الكتب المترجمة يمكف وضعيا ضمف المؤلّفات
بقضية المصطمح وما تتطمّبو مف
ألف أصحابيا يكونوف مف المفروض عمى دراية
ّ
العربية؛ ّ
يتـ
شروط وخصائص لتحقيؽ التناسب بيف المصطمحات األجنبية والمقابالت العربية التي ّ
اقتراحيا ليا.

الخاصة بتحميؿ الخطاب،
يخص المصطمحات الواردة في المؤلّفات العربية
و فيما
ّ
ّ
()1
أما بعضيا اآلخر فيو وارد ضمف الصفحات األخيرة مف
ّ
فإف بعضيا موجود في المتف ّ
أف
ىذه الكتب؛ وفي ىذه الحالة يسمى":ممحقا اصطالحيا" .و المقصود بيذا األخير ىو ّ
تحدث عنيا في
صاحب ىذا الكتاب قاـ بوضع قائمة مف المصطمحات التي سبؽ أف ّ
فصوؿ كتابو ،كما قد يضيؼ أحيانا مصطمحات أخرى حتى واف كانت غير موجودة في

المتف.
واإلشكالية التي سنحاوؿ اإلجابة عنيا في ىذا الفصؿ ىي كالتالي:
الخاصة بتحميؿ الخطاب؟ أو
ما طبيعة المصطمحات الواردة في الممحقات االصطالحية
ّ
بعبارة أخرى :ما ىي الوسائؿ التي اعتمد عمييا واضعوا الممحقات االصطالحية في
ترجمتيـ لممصطمحات األجنبية؟
منا أف ُنجيب ّأوال عف التساؤؿ التالي:
و معالجة ىذه اإلشكالية تقتضي ّ
ىؿ مجمؿ المصطمحات الموظّفة في الممحقات االصطالحية تنتمي إلى تحميؿ الخطاب؟
 -1الممحقات االصطالحية:
منا إلقاء نظرة شاممة حوؿ جميع
إف الحصوؿ عمى الممحقات االصطالحية يتطمّب ّ
ّ
ثمة تقسيميا إلى قسميف اثنيف؛ قسـ
المؤلّفات العربية الخاصة بتحميؿ الخطاب ،و مف ّ

ذيميا أصحابيا بقوائـ اصطالحية ،وقسـ آخر يتمثّؿ في الكتب التي
يتمثّؿ في الكتب التي ّ
لما كاف التركيز في بحثنا ىذا عمى دراسة المصطمحات الواردة
تخمو مف ىذه القوائـ .و ّ
1
ألنو بفضميا يمكف الوصوؿ إلى التحديد الدقيؽ لموضع المصطمحي
 ما أحوج العربية إلى ىذا النوع مف الدراسات ّحد مف أزمة واشكالية المصطمح.
مما ّ
وىذا ما قاـ بو الباحثوف الغربيوف في تأليفيـ المعجمي ّ
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في الممحقات االصطالحية ،فقد اكتفينا بالقسـ األوؿ المتمثّؿ في الكتب التي

يمكف أف

المتضمنة لمممحقات االصطالحية.
سمى بتحميؿ الخطاب و
ّ
تندرج فيما ُي ّ
مف أكثر الصعوبات التي واجيتنا في ىذا البحث تتمثّؿ في استحالة حصر جميع
تعدد االختصاصات
الكتب
الخاصة بتحميؿ الخطاب؛ ولع ّؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى ّ
ّ
متشعبا
التي يستقي منيا تحميؿ الخطاب ،و كذا كوف ىذا األخير ليس بنظرية واّنما حقال
ّ
يشمؿ نظريات عديدة ،وىذا ما انعكس عمى الجانب المصطمحي حيث يصعب التح ّكـ فيو
و اإللماـ بحدوده النظرية والمنيجية .أضؼ إلى ذلؾ ّأنو يستحيؿ عمى الباحث المبتدئ
وخاصة لعدـ انتشارىا عمى
أف يقوـ بإحصاء جميع الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحية
ّ

عدة جيات وال تصمنا إال بعد مرور حقبة مف
المستوى المحمي ،كما ّأنيا تظير في ّ
الزمف .فمو قارّنا ذلؾ بالمّغات األجنبية كاإلنجميزية والفرنسية مثال لوجدناىما أحسف بكثير

يخص ىذا المجاؿ.
مقارنة بالمغة العربية فيما
ّ
تسنى لنا مف ىذه الكتب،
رغـ كؿ ىذه العراقيؿ إالّ ّأننا حاولنا القياـ بحصر ما ّ
قدر بحوالي تسعة عشر( )69كتابا؛ بعضيا ُمؤلّؼ بالمغة
أف عددىا ُي ّ
وتوصمنا إلى ّ
ّ

أما بعضيا اآلخر فيو مترجـ عف المغات األجنبية.
العربيةّ ،
مذيؿ بممحؽ اصطالحي في مجاؿ تحميؿ
وفيما يتعمّؽ بتاريخ ظيور ّأوؿ كتاب ّ
الخطاب فمعمّو يرجع إلى سنة  6996و كاف مف تأليؼ محمد الماكري ،وقد عنونو ب:

()1
أما آخر ىذه الكتب فقد ظير في سنة  9449و يتمثّؿ في الكتاب
"الشكؿ والخطاب" ّ ،
المعنوف ب" :المصطمحات األساسية في لسانيات النص وتحميؿ الخطاب"؛ و ىو مف تأليؼ

نعماف بوقرة.
أما بالنسبة لمترتيب المعتمد عميو في تصنيؼ ىذه الكتب فقد كاف ترتيبا زمنيا أي
حسب تاريخ نشرىا ابتداء مف سنة  6996إلى غاية .9449
المتضمنة لمممحقات االصطالحية:
 -2قائمة كتب تحميل الخطاب
ّ
 -1-2جدول رقم ):(1

 -1العنواف الكامؿ ليذا الكتاب ىو :الشكؿ والخطاب ؛مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي.
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عىوان الكتاب
–6الشكؿ
والخطاب؛
مدخؿ لتحميؿ
ظاىراتي

المترجم

المؤلّف

محمد
الماكري

/

الجياللي
–9مدخؿ إلى
المسانيات التداولية دالش

ج.ب.
–3تحميؿ الخطاب براوف
ج.يوؿ

-4عمـ لغة النص؛
المفاىيـ
واالتجاىات

محمد
يحياتف

-6النص والسياؽ؛
استقصاء البحث في
فاف دايؾ
الداللي
الخطاب
التداولي

المركز الثقافي
العربي

 6996فرنسي-عربي

ديواف
المطبوعات
الجامعية

 6999فرنسي-عربي

393-399

16-14

د.محمد
لطفي
329-339
عربي-إنجميزي
الزليطي و
جامعة الممؾ
/ 6991انجميزي -
و منير
سعود
عربي
التريكي

د.سعيد
حسف بحيري

-5في أصوؿ
د.طو عبد
الحوار وتجديد عمـ
الرحمف
الكالـ

دار ال ّنشر

لغات
سنة
النشر /الممحقات
الطبعة االصطالحية

صفحات
الممحقات
االصطالحية

/

/
عبد القادر
قنيني

ألماني/
الشركة
 6991عربي .مف
المصرية
العالمية لمنشر (ط )6اليسار إلى
اليميف
لونجماف
عربي –
المركز الثقافي 9444
فرنسي(غير
(ط)9
العربي
مرتّب)
/
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إنجميزي -
9444
عربي

90-6

612-616

303-304

-7عمـ النص؛
مدخؿ متداخؿ
االختصاصات

-8تحميؿ الخطاب
المسرحي في ضوء
النظرية التداولية

توف أ.فاف
دايؾ
عمر بمخير

-9التداولية اليوـ؛ آف روبوؿ
جاؾ
عمـ جديد في
موشالر
التواصؿ
-10مدخؿ إلى
عمـ النص؛
مشكالت بناء
النص

زتسيسالؼ
واورزنياؾ

-11كتاب اإلمتاع وتيكي كميمة
والمؤانسة ألبي
حياف التوحيدي
بيف سمطة الخطاب
وقصدية الكتابة
-12لسانيات
التمفّظ و تداولية

ذىبية حمو
الحاج

د.سعيد
حسف
بحيري

دار القاىرة
لمكتاب

 9446ألماني -
(ط )6فرنسي

/

منشورات
االختالؼ

 9443فرنسي -
(ط )6إنجميزي -
عربي

د.سيؼ
الديف
دغفوس
د.محمد
الشيباني

المنظمة
العربية
لمترجمة

مؤسسة
ّ
أ.د .سعيد
المختار
حسف
بحيري

9443
ي
نس
ر
ف
بي
ر
ع
916-924
(ط)6

 9443ألماني-
(ط )6عربي(غير
مرتب)

/

دار قرطبة

9440

/

منشورات
مخبر تحميؿ

 9442فرنسي -عربي
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996-963

فرنسي -عربي

960-612

399-363

699-601

الخطاب

-13المصطمحات
المفاتيح لتحميؿ
الخطاب
-60األسس
االبستمولوجية
والتداولية لمنظر
النحوي عند سيبويو
-62العقؿ والمغة
والمجتمع؛ الفمسفة
في العالـ الواقعي.

الخطاب
د.محمد
يحياتف

منشورات
االختالؼ

9442
(ط )6فرنسي -عربي 633-692

دومينيؾ
مونقانو
د.إدريس
محمد مقبوؿ

/

عالـ الكتب
الحديث

عربي -
9441
إنجميزي
(ط)6

جوف سيرؿ

سعيد
الغانمي

-61لسانيات
محمد
النص؛ مدخؿ عمى
ّ
خطابي
انسجاـ الخطاب

/

-61التداولية مف فيميب
أوستف إلى غوفماف بالنشيو

صابر
الحباشة

-60المفاىيـ
األساسية في
تحميؿ الخطاب

-69المصطمحات
األساسية في
النص
لسانيات ّ
وتحميؿ الخطاب

9441
المركز الثقافي (ط)6
العربي

المركز الثقافي  9441إنجميزي –
(ط )9عربي
العربي

/

نعماف بوقرة

/

930-931

064-049

941-943

9441
دار الحوار
(ط )6فرنسي -عربي
لمنشر والتوزيع
بي
ر
ع
/
969-940
فرنسي
9441

فريدة
موساوي

إنجميزي –
عربي(غير
مرتّب)

034-094

عالـ الكتب

عالـ الكتب
الحديث
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عربي –فرنسي
(غير مرتب)

 9449عربي –
(ط )6إنجميزي

99-92

621-626

 -3مالحظات حول الممحقات االصطالحية:
 -1-3العنوان:

المتضمنة لمممحقات
أف عناويف الكتب
يتّضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ ّ
ّ
متنوعة و مختمفة اختالفا كبي ار؛ و لع ّؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى
االصطالحية جاءت ّ

جيدا في القائمة الواردة في
كوف تحميؿ الخطاب حقال متداخؿ االختصاصات.
فالمتأمؿ ّ
ّ
أف عدد الكتب المعنونة ب":تحميؿ الخطاب" ىو كتاب واحد فقط؛ و
الجدوؿ رقـ )(1يجد ّ

()1
أما بالنسبة لعدد الكتب التي
يتمثّؿ في الكتاب الذي ألّفو ك ّؿ مف ج.ب.براوف و ج.يوؿ ّ .
يقدر بأربعة( )0كتب؛ وىي":تحميؿ الخطاب
وردت فييا كممة "تحميؿ الخطاب" فيو ّ

المسرحي في ضوء النظرية التداولية"" ،المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب""،المفاىيـ

النص وتحميؿ
األساسية في تحميؿ الخطاب" و"المصطمحات األساسية في لسانيات
ّ
الخطاب"(.)2
والى جانب ىذه العناويف فقد وجدت كتب أخرى تخمو عناوينيا مف كممة "تحميؿ
تخصصات كثيرة  ،و مف
لكنيا ذات صمة وثيقة بيذا الحقؿ الذي يتداخؿ مع
الخطاب" ّ
ّ
النص .فمف الكتب
ىذه األخيرة نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :التداولية و لسانيات
ّ
 -1ىذا الكتاب مترجـ إلى المغة العربية مف طرؼ محمد لطفي الزليطي و منير التريكي.
2
األوؿ مف تأليؼ عمر بمخير ،الثاني وضعو دومينيؾ مانغونو و ترجمو إلى المغة العربية محمد
 لمعمـ ّفإف الكتاب ّ
أما الرابع فقد ألّفو نعماف بوقرة.
يحياتف ،الثالث قامت بتأليفو فريدة موساويّ ،
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()1

المعنونة بالتداولية نجد":التداولية اليوـ"

ل آف روبوؿ و جاؾ موشالر ،وكذا " التداولية

مف أوستف إلى غوفماف" ل فيميب بالنشيو و قد ترجمو إلى المغة العربية صابر الحباشة.
النص " ،فنذكر ما ألّفو محمد
أما بالنسبة لمكتب التي ورد في عنوانيا " لسانيات
ّ
ّ
خطابي( )2و أيضا ما وضعو نعماف بوقرة تحت عنواف " :المصطمحات األساسية في
النص و تحميؿ الخطاب".
لسانيات
ّ
 -2-3المؤلّف:

أف عدد المؤلّفيف العرب الذيف قاموا بوضع كتب
إف الجدوؿ السالؼ الذكر ّ
يبيف لنا ّ
ّ
يقدر بعشر ( )64مؤلّؼ ،و ىو عدد
في تحميؿ الخطاب الحاممة لمممحقات االصطالحية ّ

تصدوا لترجمة ما ألّؼ بالمغات األجنبية ،و مف
يقارب كثي ار بعدد المترجميف العرب الذيف
ّ
ثـ تذييميا بممحقات اصطالحية.
ّ
المتضمنة لمممحقات
و ما يالحظ عمى ىذه الكتب المؤلّفة بالمغة العربية
ّ
خاصة تمؾ التي وضعتيا فريدة موساوي
االصطالحية قمّة المصطمحات الواردة فييا و
ّ

()3
ثـ تمييا القائمة الواردة في كتاب
قدر بثالثة و عشريف ( )93مصطمحا فقط
حيث تُ ّ
ّ
محمد خطابي ،وىي تق ّدر بستة وثالثيف ( )31مصطمحا ()4وىكذا يتزايد العدد إلى أف

يصؿ في كتاب إدريس محمد مقبوؿ مئتيف و واحد و ثمانيف ( )906مصطمحا(.)5
 -3-3المترجم:

أف عدد المترجميف العرب الذيف أضافوا ممحقات
ُيظير لنا الجدوؿ السابؽ ّ
قدر بتسعة( )9مترجـ ،و ىو
اصطالحية لمكتب
الخاصة بتحميؿ الخطاب التي ترجموىا ُي ّ
ّ

﴿﴾6
تقدر نسبة
ما يعادؿ نسبة %01,31مف مجموع المؤلّفيف و المترجميف  ،في حيف ّ

 -1العنواف الكامؿ ليذا الكتاب ىو  " :التداولية اليوـ؛ عمـ جديد في التواصؿ " .و قد ترجمو إلى المغة العربية سيؼ
الديف دغفوس و محمد الشيباني.

النص؛ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب.
 -2عنواف كتابو ىو :لسانيات
ّ
 -3ينظر :فريدة موساوي :المفاىيـ األساسية في تحميؿ الخطاب ،ص.99-92
 -4ينظر :محمد خطابي :لسانيات النص؛ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،ص.064-049
 -5ينظر :د.إدريس محمد مقبوؿ :األسس االبستمولوجية والتداولية لمنظر النحوي عند سيبويو ،ط ،6عالـ الكتب

الحديث ،9441 ،ص.034-094

6
فإف العدد اإلجمالي لممترجميف و المؤلّفيف العرب ىو تسعة عشر(.)69
 -لمعمـ ّ
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أف نسبة الكتب المؤلّفة بالمغة
الباحثيف و الدارسيف العرب .% 29,13مف ىنا نالحظ ّ
فإف عدد المصطمحات الواردة في
العربية أكبر نوعا ما مف نظيرتيا .لكف رغـ ذلؾّ ،
الكتب المترجمة أكبر بكثير﴿﴾1مف تمؾ الواردة في الكتب التي وضعيا باحثوف عرب.
و ما يالحظ أيضا عمى المترجميف الذيف وردت أسماؤىـ في الجدوؿ رقـ ( )6ىو
أف معظميـ اكتفى بترجمة كتاب واحد فقط ،لكف ىذا ال يعني ّأنو ال يوجد مف قاـ بترجمة
ّ
كؿ
أكثر مف كتاب واحد ،و ىذا ما يظيره الجدوؿ السابؽ ،حيث نجد باحثيف اثنيف قاـ ّ

واحد منيما بترجمة كتابيف اثنيف؛ و ىما :سعيد حسف بحيري و محمد يحياتف .و ىنا
أف سعيد حسف بحيري باإلضافة إلى ترجمتو لكتابيف اثنيف ،قاـ
ينبغي أف نشير إلى ّ
النص؛ المفاىيـ و االتّجاىات".
بتأليؼ كتاب بعنواف" :عمـ لغة
ّ
 -4-3دار النشر:

المتضمنة لمممحقات
الخاصة بتحميؿ الخطاب
لقد حظيت الكتب المترجمة
ّ
ّ
االصطالحية بستة ( )1دور لمنشر ،في حيف وصؿ عددىا في الكتب المؤلّفة بالمغة
معينا مف
أف دار النشر ال
تخص نوعا ّ
العربية خمسة ( )2فقط .وىنا ينبغي أف نشير إلى ّ
ّ
عدة أنواع مف الكتب؛ فعمى سبيؿ المثاؿ
ألف ىناؾ بعض دور النشر تقوـ بنشر ّ
الكتبّ ،

وجدنا في الجدوؿ رقـ ( )6داريف مف دور النشر قاـ ك ّؿ واحد منيما بنشر الكتب
حد سواء؛ و ىما :المركز الثقافي العربي
المترجمة و الكتب المؤلّفة بالمغة العربية عمى ّ
الذي نشر أربعة( )0كتب؛ واحد( )6منيا مترجـ﴿ ﴾2و ثالثة( )3مؤلّفة بالمغة العربية﴿،﴾3

المسمى" :منشورات االختالؼ" الذي نشر بدوره كتابا مؤلّفا بالمغة
ثـ يميو دار النشر
ّ
ّ
العربية و كتابا آخر مترجما.
أما بالنسبة لدور النشر التي تولّت نشر الكتب المترجمة فيي كالتالي :المنظمة
ّ
مؤسسة المختار ،دار الحوار لمنشر و التوزيع ،دار القاىرة لمكتاب،
العربية لمترجمة،
ّ
 -1بالنسبة لمكتب المترجمة التي وردت فييا مصطمحات كثيرةُ ،ينظر :الكتب التي رقميا ( )63 ،64 ،9عمى التوالي
مف الجدوؿ رقـ (.)6
 -2يتمثّؿ ىذا الكت اب المترجـ في الكتاب المعنوف ب " :العقؿ و المغة و المجتمع" ،و ىو مف تأليؼ جوف سيرؿ ،و

قاـ بترجمتو إلى المغة العربية سعيد الغانمي.

 -3ىذه الكتب الثالثة ىي الكتب التي رقميا في الجدوؿ رقـ ( )6كالتالي.)61 ،2 ،6 ( :
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يخص الكتب
جامعة الممؾ سعود ،و أخي ار ديواف المطبوعات الجامعية .ىذا فيما
ّ
فإف دور النشر التي
أما بالنسبة لمكتب التي ألّفيا باحثوف و دارسوف عرب ّ
المترجمةّ ،
أف عالـ
قامت بنشرىا لـ تنشر كثي ار مف ىذه الكتب ،حيث ّ
يبيف لنا الجدوؿ رقـ (ّ )6

أما بقية دور النشر﴿ ،﴾1فك ّؿ منيا نشرت كتابا
الكتب الحديث ىو الذي نشر كتابيف اثنيفّ ،
واحدا فقط.
 -5-3سنة النشر:
أف فترة التسعينيات تتّسـ
متأمؿ في القائمة الواردة في الجدوؿ رقـ( )6يجد ّ
ّ
إف ال ّ
الخاصة بتحميؿ الخطاب ،إذ
بصدور عدد قميؿ مف الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحية
ّ

يقدر عددىا بأربعة ( )0كتب فقط .و بعد ىذه الفترة مباشرة أي ابتداء مف سنة  9444إلى
ّ
غاية  9449نالحظ ظيور عدد كبير مف ىذه الكتب حتّى وصؿ عددىا إلى خمسة عشر

المتضمنة لمممحقات
( )62كتابا و ىو ما يعادؿ نسبة % 10,90مف مجموع الكتب
ّ
﴿﴾2
جدا مقارنة بنسبة الكتب التي ُنشرت في التسعينيات،
االصطالحية  ،و ىي نسبة عالية ّ
تقدر بحوالي. %96,42:
إذ ّ
 -6-3الطبعة:

أف عدد الكتب التي تخمو مف الطبعة ىو سبعة( )1كتب،
ّ
يبيف لنا الجدوؿ رقـ (ّ )6
في حيف يصؿ عدد الكتب التي ظيرت في طبعتيا األولى و لـ تُنقّح بعد إلى عشرة ()64

لممرة الثانية؛ و ىو
كتب؛ و ىو عدد كبير ّ
جدا بمقارنتو مع عدد الكتب التي أُعيد طبعيا ّ
يقدر بكتابيف اثنيف﴿ ﴾3فقط .لذا كاف عمينا مف المفروض أف نقصي الكتب التي ظيرت
ّ
ألنو لـ يكف أمامنا
في الطبعة األولى ،لكف نظ ار لعدـ إعادة طبعيا و تنقيحيا فاكتفينا بيا ّ
أف الطريقة المعتمد عمييا في ىذا
خيار آخر .و في ىذا الموضع ينبغي أف نشير إلى ّ

أما في حالة عدـ
الجدوؿ فيما
ّ
يخص الطبعة ىو التركيز عمى الطبعة األخيرة إف ُوجدتّ ،
وجودىا فاكتفينا بالطبعة األولى.
 -1نقصد بيا :عالـ الكتب ،الشركة المصرية العالمية لمنشر لونجماف ،دار قرطبة و منشورات مخبر تحميؿ الخطاب.
2
المذيمة بممحقات اصطالحية التي ورد ذكرىا في الجدوؿ رقـ ( )6ىو تسعة عشر( )69كتابا.
 عدد الكتب ّ -3بالنسبة ليذيف الكتابيف ىما " :في أصوؿ الحوار و تجديد عمـ الكالـ" لطو عبد الرحمف ،و اآلخر ىو " لسانيات

النص؛ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب" لمحمد خطابي.
ّ
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 -7-3لغات الممحقات االصطالحية:
جاءت الممحقات االصطالحية الواردة في الجدوؿ رقـ( )6بأربعة لغات؛ و
تنوعت أيضا
ىي:العربية ،الفرنسية ،اإلنجميزية و األلمانية .فكما ّ
تنوعت مف حيث المغات ّ
مف حيث المسارد؛ فالبعض منيا ثنائية المغة ،والبعض اآلخر ثالثية المغة ،و يندرج
عدة أصناؼ؛ و ىي كالتالي:
ضمف ك ّؿ نوع مف ىذيف النوعيف ّ
 مسارد ثالثية المغة:وردت المسارد الثالثية المغة الواردة في الممحقات االصطالحية السالفة الذكر في
الجدوؿ رقـ( )6ضمف صنؼ واحد فقط ؛ و ىو:
 فرنسي -إنجميزي -عربي :كتاب واحد فقط. مسارد ثنائية المغة:تنقسـ المسارد الثنائية المغة بدورىا إلى ستة أصناؼ؛ و ىي:
 عربي -إنجميزي :ثالثة كتب. عربي -فرنسي :ثالثة كتب. إنجميزي -عربي :ثالثة كتب. فرنسي -عربي :ستة كتب. ألماني -عربي :كتاب واحد فقط. ألماني -فرنسي :كتاب واحد فقط.أف معظميا ذات مسرد
و ما يالحظ أيضا عمى الكتب الواردة في الجدوؿ رقـ واحد ّ
﴿﴾1
األوؿ بمسرد
واحد فقط باستثناء كتابيف اثنيف فقط وردا بمسرديف ؛ حيث جاء الكتاب ّ

أما الكتاب الثاني فقد ورد بمسرد (عربي-
(عربي -إنجميزي) و آخر (إنجميزي  -عربي)ّ .
أف الممحقات االصطالحية
فرنسي) وآخر (فرنسي -عربي).و ىنا ينبغي أف نشير إلى ّ
المرتبة حسب األلفبائية العربية يصعب العمؿ بيا في الميداف التطبيقي ،و ذلؾ لكوف

الخاصة بتحميؿ الخطاب غير متفؽ عمييا بعد.
المصطمحات
ّ
 -1ىذاف الكتاباف ىما الكتاباف المذاف رقميما في الجدوؿ رقـ ) (1كالتالي.﴾61 ،3 ﴿ :
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 -4تحديد المدونة:
بعد اطّالعنا عمى ك ّؿ ما ىو متوفّر ومكتوب في تحميؿ الخطاب بالمغة العربية -
الخاصة
يضـ جميع المصطمحات
حد عممنا -اتّضح لنا عدـ وجود معجـ عربي
عمى ّ
ّ
ّ
بيذا الحقؿ .و نظ ار لكوف المصطمحات الواردة في الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحية
متباينة مف حيث عددىا ولغات مساردىا ،لـ يعد مف السيؿ عمينا معرفة ما إذا كانت ىذه
أف مصطمحات ىذا
المصطمحات تنتمي إلى تحميؿ الخطاب أـ ال ؟ أضؼ إلى ذلؾ ّ
أدى بنا إلى
الحقؿ لـ ترد ّأوؿ األمر بالمغة العربية و ّإنما بالمغات األجنبية .ك ّؿ ىذا ّ
البحث عف معاجـ تحميؿ الخطاب المؤلّفة بمغات أخرى غير العربية.

توصمنا في األخير إلى وجود أربعة معاجـ مؤلّفة بالمغة
و بعد عممية البحث ىذه
ّ
()1
فاألوؿ يرجع إلى سنة  6991وىو مف وضع دومينيؾ مانغونو
،
الفرنسية وىي أربعة
ّ
()2
أما الثاني فقد
تحت عنواف ّ . " Les Termes clés pour l’analyse du discours" :

ظير سنة  ،9449و ىو مف تأليؼ مجموعة مف الباحثيف تحت إشراؼ باتريؾ شارودو و
دومينيؾ مانغونو ،وجاء بعنواف ."Dictionnaire d’analyse du discours":الثالث
عنوانو " Termes et concepts pour l’analyse du discours":و قد ألّفو ك ّؿ مف ديتري

أما الرابع فيو معنوف بGuide terminologique pour " :
)(Detrieسيبمو)ّ ،(Siblot
"l’analyse des discours ;lexique des approches pragmatiques du langage.

1
أما الثالثة األخرى فمـ تكف
 وجدنا في الحقيقة معجما واحدا فقط؛ وىو يتمثّؿ في المعجـ الذي ظير سنة ّ .9449لكف ما وضعو مانغونو يتوفّر عمى الشروط التي ينبغي أف تتوفّر في المعجـ مف جية ،و مف
معنونة بكممة "معجـ"ّ ،

يضـ المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب؛ لذا أدرجناه ضمف المعاجـ و أصمو بالمغة الفرنسية ىو:
جية أخرى ّ
فإنو ّ
"." Les Termes clés pour l’analyse du discours

2
أما اإلشراؼ عميو فقد كاف عمى يد ربيعة جمطي ،و
 ىذا المؤلّؼ ترجمه محمذ يحياته إلى اللغة العربية سىة ّ .9442الميمة.
ذلؾ بدعـ مف مديرية اآلداب و الفنوف .و فيما يتعمّؽ بإخراجو فقد تولّت منشورات االختالؼ ىذه
ّ
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()1
المدونة
فإف
لما كانت المغة الفرنسية ىي المغة المستعممة في ىذيف المعجميف ؛ ّ
و ّ
ّ
خصصناىا لبحثنا ىذا تتمثّؿ في الممحقات االصطالحية الواردة بالمغتيف الفرنسية
التي
ّ

المدونة ،ىناؾ شرط
والعربية فقط .و باإلضافة إلى ىذا الشرط الذي رّكزنا عميو في ىذه
ّ
آخر يتمثّؿ في اختيار الكتب الصادرة بعد سنة  -6991أي مف سنة  6991إلى سنة

األوؿ المتمثّؿ في " Les Termes clés pour
 -9449و ىي السنة التي ُنشر فييا المعجـ ّ
 ." l’analyse du discoursو ما جعمنا نختار سنة  6991فما فوؽ ىو أّنو بعد مرور

سنة كاممة عمى نشر ما ألّفو مانغونو ،قد يكوف أصحاب ىذه الممحقات اطّمعوا عمى ىذا

المعجـ.

المتضمنة
فإف العدد اإلجمالي لمكتب
و بعدما أخذنا بعيف االعتبار ىذيف الشرطيفّ ،
ّ
قدر بثمانية﴿ ﴾0كتب()2؛ و ىي
مدونتنا ىذه ُي ّ
لمممحقات االصطالحية التي تشمؿ عمييا ّ

يتـ ذكرىا في الجدوؿ رقـ﴿. ﴾2
تمؾ التي ّ

-5مقارنة مصطمحات الممحقات االصطالحية بتمك الواردة في معجم مانغونو:
 -1بالنسبة لمممحؽ االصطالحي الخاص بكتاب عمر بمخير المعنوف ب " :تحميؿ الخطاب المسرحي في ضوء النظرية
ألنو يشمؿ عمى
لكننا أدرجناه ضمف المدونة ّ
التداولية" لـ يرد فقط بالمغتيف العربية والفرنسية بؿ بالمغة اإلنجميزية أيضاّ ،
مصطمحات بالمغة العربية والفرنسية.
 -2لمزيد مف المعمومات حوؿ ىذه الكتب؛ ينظر :الكتب التي رقميا في الجدوؿ رقـ واحد )(1كالتالي،66 ،9 ،0 ،2) :

.(18 ،61 ،63 ،69
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إف اليدؼ مف إجراء ىذه المقارنة ىو معرفة ما إذا كانت المصطمحات التي ورد
ّ
ذكرىا في الممحقات االصطالحية تنتمي إلى تحميؿ الخطاب .و السؤاؿ الذي يبرز في
ىذا الصدد ىو كالتالي :ىؿ استعاف واضعوا الممحقات االصطالحية السبعة

()1

في إيراد

تـ توظيؼ ذلؾ؟
مصطمحاتيـ بما موجود في معجـ مانغونو؟ و إلى ّ
أي مدى ّ
وضحيا الجدوؿ التالي:
و اإلجابة عف ىذه اإلشكالية س ُي ّ

 -1-5جدول رقم ):(2
عناويف

الكتب العدد

اإلجمالي عدد

المصطمحات نسبة المصطمحات األجنبية

المتضمنة لمممحقات لممصطمحات الواردة األجنبية المشتركة بيف المشتركة قياسا عمى العدد
ّ
1
لكننا في ىذه الحالة أنقصنا كتابا واحدا يتمثّؿ في
 عدد الكتب التي تشمؿ عمييا المدونة ىو ثمانية﴿ّ ،﴾08ألنو عبارة عف ترجمة لمعجـ مانغونو.
"المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب" ّ
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في الممحؽ

االصطالحية

الممحؽ ومعجـ مانغونو

اإلجمالي

لمصطمحات

الممحؽ
-1المفاىيـ األساسية

61

93

%73,91

في تحميؿ الخطاب.
 -2في أصوؿ الحوار

60

10

%18,91

وتجديد عمـ الكالـ.
 -3لسانيات التمفظ

69

649

%18,62

وتداولية الخطاب.
 -4تحميؿ الخطاب

16

99

%16,16

المسرحي في ضوء

النظرية التداولية.

-5التداولية مف أوستف

15

128

%11,71

إلى غوفماف

 -6كتاب اإلمتاع

20

204

%9,80

والمؤانسة ألبي حياف
التوحيدي بيف سمطة

الخطاب و قصدية

الكتابة.

 -7التداولية اليوـ؛
جديد

عمـ

12

297

%4,04

في

التواصؿ.
المجموع

663

991

%12,18

 -2-5تحميل إحصائيات الجدول رقم ): (9
يمثّؿ الجدوؿ رقـ ) (9نسبة المصطمحات األجنبية المشتركة بيف الممحقات

االصطالحية و معجـ مانغونو ،وىو مرتّب مف أعمى نسبة إلى أصغرىا .و ما يمفت
أف أعمى ىذه النسب تظير في الممحقات االصطالحية التي
النظر في ىذا الجدوؿ ىو ّ
182

وخاصة مع الكتاب الذي جاء بعنواف
جدا مف المصطمحات
احتوت عمى عدد قميؿ ّ
ّ
يتضمف فقط
أف ىذا الكتاب
":المفاىيـ األساسية في تحميؿ الخطاب" .ىذا يعني ّ
ّ
الخاصة بتحميؿ الخطاب و ما داـ األمر كذلؾ في معجـ مانغونو
المصطمحات األساسية
ّ
المعنوف ب" :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب"؛ فمع ّؿ ىذا ما جعؿ نسبة المصطمحات
أف
األجنبية المشتركة بيف ىذا الممحؽ و معجـ مانغونو تصؿ إلى حوالي  ،%73,91رغـ ّ
يقدر
عدد المصطمحات التي يشمؿ عمييا الممحؽ االصطالحي الوارد في ىذا الكتاب ّ

بثالثة وعشريف) (23فقط مف المصطمحات.

أما بالنسبة ألصغر النسب الواردة في الجدوؿ رقـ) (2فيي تظير في الممحقات
ّ
السيما مع الكتاب المعنوف ب:
ضمت عددا كبي ار مف المصطمحات ،و ّ
االصطالحية التي ّ
"التداولية اليوـ؛ عمـ جديد في التواصؿ" حيث وصؿ عدد المصطمحات الواردة فيو إلى
مائتيف وسبعة وتسعيف ) (297مصطمحا ،في حيف وجدنا نسبة المصطمحات األجنبية
المشتركة بيف ىذا الكتاب و معجـ مانغونو ال تتجاوز .%4,04
أف أغمبية المصطمحات الواردة في الممحقات االصطالحية – التي
مما سبؽ ّ
نستنتج ّ
اشتممت عمى عدد قميؿ مف المصطمحات – تنتمي إلى تحميؿ الخطاب .بينما معظـ
المصطمحات التي جاء ذكرىا في الممحقات االصطالحية – التي احتوت عمى عدد كبير
مف المصطمحات -ال تنتمي إلى تحميؿ الخطاب .و خير دليؿ عمى ذلؾ ىو النسبة
العامة لممصطمحات األجنبية المشتركة بيف ىذه الممحقات و معجـ مانغونو ،إذ ال
المئوية ّ
جدا.
تتجاوز  %12,18و ىي نسبة ضئيمة ّ
مما ىو مستعمؿ في الممحقات
لما كانت ىذه النسبة تمثّؿ أق ّؿ مف الربع بكثير ّ
و ّ
مرة أخرى إلجراء مقارنة بيف ىذه الممحقات و
االصطالحية و المعجـ معا؛ فيذا يدفعنا ّ

معجـ آخر ،و في ىذه الحالة نمجأ إلى معجـ شارودو و مانغونو المعنوف ب ":معجـ تحميؿ
الخطاب"؛ و ىنا نتساءؿ أيضا:
تـ توظيؼ المصطمحات الواردة في ىذا المعجـ في الممحقات
إلى ّ
أي مدى ّ
االصطالحية؟ و بعبارة أخرى:
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ىؿ المصطمحات التي احتوت عمييا الممحقات االصطالحية مأخوذة مف "معجـ تحميؿ
تـ استغالؿ ذلؾ؟
الخطاب" ؟ و إذا كاف األمر كذلؾ؛ فإلى ّ
أي مدى ّ
يتـ توضيحيا في الجدوؿ رقـ):(3
و اإلجابة عف ىذه التساؤالت ّ

 -6مقارنة مصطمحات الممحقات االصطالحية بتمك الواردة في "معجم تحميل الخطاب" ل
شارودو و مانغونو:
 -1-6جدول رقم (:)3
عناويف

اإلجمالي عدد

الكتب العدد

المصطمحات نسبة

المصطمحات

المتضمنة لمممحقات لممصطمحات الواردة األجنبية المشتركة بيف األجنبية المشتركة قياسا
ّ
الممحؽ الممحؽ و معجـ شارودو إلى العدد اإلجمالي
في
االصطالحية
-6المصطمحات
المفاتيح

الخطاب.

االصطالحي
145

و مانغونو
115

لمصطمحات الممحؽ
%79,31

لتحميؿ

-9المفاىيـ األساسية

18

23

%78,26

في تحميؿ الخطاب.

 -3لسانيات التمفظ

649

36

%35,29

وتداولية الخطاب.

 -4تحميؿ الخطاب

30

99

%30,30

المسرحي في ضوء

النظرية التداولية.

-5التداولية مف أوستف

31

128

إلى غوفماف.

184

%24,21

 -6كتاب اإلمتاع

49

204

%24,01

والمؤانسة ألبي حياف

التوحيدي بيف سمطة
الخطاب و قصدية

الكتابة.

-7التداولية اليوـ؛ عمـ

35

297

%11,78

جديد في التواصؿ.
المجموع

989

314

%31,46

 -2-6تحميل إحصائيات الجدول رقم ):(3
الجدوؿ رقـ) (3عبارة عف مقارنة لممصطمحات األجنبية الواردة في الممحقات
االصطالحية

()1

بتمؾ التي أوردىا شارودو و مانغونو في معجميما المعنوف ب" :معجـ

تحميؿ الخطاب".
أف أعمى نسبة فيو ظيرت مع كتاب":المصطمحات
و ما ُيالحظ في ىذا الجدوؿ ىو ّ
ثـ يميو كتاب" :المفاىيـ األساسية في تحميؿ الخطاب" ،حيث
المفاتيح لتحميؿ الخطاب" ّ

األوؿ إلى ،%79,31 :و في الثاني إلى ،%78,26 :فكما ُيالحظ ىنا
تصؿ في الكتاب ّ
أف قمة أو كثرة
فياتيف النسبتيف متقاربتيف ّ
جدا ،لذا ينبغي أف نشير في ىذا الصدد إلى ّ
المصطمحات الواردة في الممحؽ االصطالحي ال ُيؤثّر عمى نسبة المصطمحات األجنبية

المشتركة بيف ىذه الممحقات و"معجـ تحميؿ الخطاب" .و ما ُي ّبرر ما نحف بصدد قولو ىو
يقدر بمائة وخمسة و أربعيف
األوؿ ّ
كوف عدد المصطمحات التي احتوى عمييا الكتاب ّ

قدر عددىا في الكتاب الثاني بثالثة وعشريف) (23مصطمحا
) (145مصطمحا ،في حيف ُي ّ
فقط.
1
لكننا أنقصنا ممحقا اصطالحيا واحدا ،و ىو يتمثّؿ في
 بالنسبة لعدد ىذه الممحقات االصطالحية ىو ثمانية )ّ (8الممحؽ االصطالحي الوارد ضمف كتاب طو عبد الرحمف المعنوف ب  " :في أصوؿ الحوار و تجديد عمـ الكالـ" و ما

ّأدى بنا إلى إلغائو في ىذه المقارنة ىو تاريخ نشره الذي يرجع إلى سنة  ،9444في حيف ُنشر معجـ شارودو و مانغونو
المعنوف ب" :معجـ تحميؿ الخطاب" سنة .9449
185

فإف
أما فيما
يخص ّ
بقية النسب األخرى فيي تتراوح ما بيف %11و .%35و ىكذا ّ
ّ
ّ
العام ة لممصطمحات األجنبية المشتركة بيف الممحقات االصطالحية و ىذا المعجـ
النسبة
ّ

ألنيا تقترب مف الثمث)⅓(.
تصؿ إلى%31,46 :؛ و ىي نسبة ال بأس بيا ّ
أف حوالي الثمث)⅓( مف مصطمحات الممحقات
يتّضح مف خالؿ ىذه المقارنة ّ
االصطالحية مأخوذ مف "معجـ تحميؿ الخطاب" .و ما دامت ىذه النسبة كبيرة مقارنػة

بالنسبة العامة لممصطمحات األجنبية المشتركة بيف الممحقات االصطالحية و معجـ
()1

مف بحثنا عمى "معجـ تحميؿ الخطاب" الذي

فإننا سنعتمد في المرحمة التالية
مانغونوّ ،
مشيدي تحميؿ الخطاب سواء كاف ذلؾ عمى المستوى
صدر عف نخبة مف كبار
ّ
()2
أف ىذا المعجـ بو عدد كبير مف
المصطمحي أو المنيجي  .أضؼ إلى ذلؾ ّ
يقدر عدد المصطمحات
المصطمحات و تقدر بحوالي أربعمائة ) (044مدخؿ ،في حيف ّ

التي أوردىا مانغونو في معجمو بحوالي مائة و خمسة و أربعيف ) (145مصطمحا .و

زيادة عمى ذلؾ فإ ّف معظـ المصطمحات الواردة في معجـ مانغونو المعنوف ب" Les :
،"Termes clés pour l’analyse du discoursىي مذكورة أيضا في"
 " dictionnaire d’analyse du discoursالذي ألؼ تحت إشراؼ ك ّؿ مف شارودو و

مانغونو(.)3

لما كاف مانغونو عضوا مساىما في إخراج ىذا المعجـ الموسوـ ب":معجـ تحميؿ
و ّ
األوؿ مستعمؿ في المعجـ
الخطاب" ،فيكوف مف الطبيعي معظـ ما ذكره في المعجـ ّ
 -1المرحمة التالية مف بحثنا تتمثّؿ في البحث عف المقابالت العربية التي وضعت لممصطمحات

األجنبية المشتركة

بيف

الممحقات االصطالحية و "معجـ تحميؿ الخطاب".

2
تخصصات،
عدة
 لقد بمغ عدد ىؤالء الباحثيف تسعة وعشريف ) (29باحثا مف مختمؼ الجنسيات ومف ّّ
لممزيد مف المعمومات ،ينظر:
(Patrick CHARAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU,
dictionnaire
d’analyse
du
discours,
p13).

3
فإف عدد المصطمحات التي أوردىا مانغونو في "المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب" ىو مائة وخمسة
 لمعمـ ّوأربعيف) (145مصطمحا و يشترؾ مع "معجـ تحميؿ الخطاب" في مائة وخمسة عشر ) (115مصطمحا.

186

الثاني الذي شارؾ في تأليفو ،لكف رغـ ذلؾ فيناؾ حوالي عشريف) (20مصطمحا

()1

مذكو ار عند مانغونو ولـ نجد ليا أث ار في المعجـ الذي ألّفو مع شارودو و آخريف.

ك ّؿ ىذا جعمنا نختار في دراستنا ىذه "معجـ تحميؿ الخطاب" المنشور سنة 9449

عمى يد كبار محمّمي الخطاب مف أمثاؿ شارودو و مانغونو و غيرىما.

 -7المقابالت العربية:

إف الطريقة المعتمد عمييا في الحصوؿ عمى جميع المقابالت العربية المتداولة في
ّ
الممحقات االصطالحية ىي االعتماد بالدرجة األولى عمى الجدوؿ رقـ)(2؛ وذلؾ بجمع
األوؿ ومعجـ شارودو
ك ّؿ المصطمحات األجنبية المشتركة بيف الممحؽ االصطالحي ّ
ثـ ننتقؿ إلى الممحؽ االصطالحي الثاني  ...و ىكذا حتّى نصؿ إلى آخر
ومانغونوّ ،
ممحؽ اصطالحي وارد ضمف ىذا الجدوؿ.
ثـ
و بعد ذلؾ نقوـ بترتيب ىذه المصطمحات األجنبية حسب األلفبائية الفرنسيةّ ،
نضع بجانب ك ّؿ مصطمح جميع المقابالت العربية التي وردت في الممحقات
تحصمنا عمى الجدوؿ رقـ) (4الذي
االصطالحية .و بعد االنتياء مف ىذا العمؿ نكوف قد
ّ

--1بالنسبة لممصطمحات التي وردت عند مانغونو في مؤلّفو المعنوف ب  " :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب" ولـ

ترد عند شارودو ومانغونو في "معجـ تحميؿ الخطاب" ىيBasse(position), Compétence, Contrat, :
Encyclopédique(savoir),
Espace
interne
vs
externe,
›)Haute(position
complémentaire(interaction), Histoire conversationnelle, Idéal(lecteur/auditeur)›coénonciateur, 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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المرات التي تواتر فييا المقابؿ العربي الواحد مف جية ،و مف جية أخرى فيو
ُيظير لنا عدد ّ
يبيف لنا مختمؼ المقابالت العربية التي ُوضعت لممصطمح األجنبي الواحد.
ّ
جدول رقم (:)4

يحياتف :فريدة

الممحقات االصطالحية محمد

عمر

ذىبية

المصطمحات

موساوي:المفاىيـ

بمخير:تحميؿ

الحاج:لسانيات

الخطاب

تحميؿ الخطاب

المسرحي

المفاتيح في تحميؿ األساسية

المصطمح
بالمغة

األجنبية

في الخطاب
ضوء

التداولية

 Acte deالفعؿ المغوي
langage
Acte de parole
/
Acte de
/
langage indirect

أفعاؿ الكالـ

حمو صابر الحب

التمفظ

التداولية

وتداولية أوستف

غوفماف

في الخطاب

النظرية

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Allocutaire

/

/

/

المخاطب

/

Ambiguïté

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Argumentation

/

الحجاج

الحجاج

Assertion

/

/

/

/

Auditoire

/

/

/

/

Autonymie

/

/

/

/

الموجو
 Acte directeurالفعؿ
ّ
Actualisation
/

 Analyseتحميؿ الحديث
conversationnelle
 Analyse duتحميؿ الخطاب
discours
 Anaphoreالعائد<البدؿ
 Archiveالمحفوظات
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الحجاج/المحجة

حجاج
إخبار
/

الداللة الذا

 Autoritéالحجة
 Cadre participatifإطار المشاركة

/

 Champ discursifالحقؿ الخطابي
 Code langagierالسنف المغوي

/

/

/

إطار المشاركة

/

/

/

الحقؿ الخطابي

/

/

/

/

/

/

/

 Co- énonciateurالمتمفظ المشارؾ
 Cohérenceاالنسجاـ
 Cohésionاالتساؽ

Communication

 Communicationnاالتصالي)el (niveau -
(المستوى)-

مشارؾ

/

االتساؽ و

/

/

/

االنسجاـ

/

/

/

 Communautéالجماعة الخطابية
discursive
/

/

/

تواصؿ/متمفظ

/
التواصؿ

/
التواصؿ /

التبميغ
/

/
تواصؿ  /تبميغ
/

/

/
تواصؿ
/

<

المقامي
 Conditions deظروؼ اإلنتاج
production
Déduction
/
 Connecteurأداة

/

/

/

/

/

/

وصالت

/

/

/

وصالت

وصالت

/

 Connexitéالجوارية
Connotation
/

الربط

Connecteur
argumentatif

الوصؿ

/

/

/

/

/

Constituant
المكوف
ّ
)(discours -
(الخطاب)
 Contenu(vsالمحتوى(ضده
)relation
العالقة)
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الحجاج

احتجاجية

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 Contexteالسياؽ
Contrat de
/
communication
– Contre
/
argumentation

المقاـ أو السياؽ

 Conversationالحديث
 Coopérationالتعاوف
 Cotexteالسياؽ الداخمي

السياؽ

سياؽ

السياؽ

/

/

/

/

/

المحادثة

/

مبدأ المشاركة

/

نصي
سياؽ النص  /سياؽ ّ

/

عقد التواصؿ

/

/
محادثة

مناقشة  /محادثة

/

/

/

النص

المصاحب
/

/

 Defigementإزالة الجمود
Déictique
/

/

مبيمات

Deixis

/

/

إبياـ

/

/

(عنصر) إ

مبيـ

/

اإلبياـ

Démonstration

/

/

/

/

/

Dénotation

/

/

/

/

/

Désignation

/

/

/

/

/

Destinataire

/

/

/

المرسؿ

 Dialogal/الحواري
dialogique
 Dialogueالحوار
Diglossie
/
 Discoursالخطاب

/

/

المتحدث إليو
ّ
/

/

 Discours rapportéالخطاب المروي
 Echangeالتبادؿ
 Ecole françaiseالفرنسية
d’analyse du
( discoursالمدرسة) لتحميؿ
الخطاب
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الحوار

إليو

/

/

/

حوار

/

/

/

الخطاب

/
/

خطاب

إزدواجية ال
خطاب

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 Ecrit / oralالمكتوب و ضده
المنطوؽ

 Embrayé (plan-)/المتمفصؿ
non embrayé
(المستوى)-
ضده

و

/

/

/

/

/

/

/

/

غير

المتمفصؿ
 Embrayeurالمبيمات
 Endophore /البدؿ
Exophore
 Enoncéالممفوظ
 Enonciationالتمفظ

الحديث

تمفّظ  /حديث

تمفّظ  /قوؿ

(كمصدر)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Expressive
)(fonction-
الوجو
 Faceالوجو
وضده
 Fermé/ouvertالمغمؽ
ّ
)(discours
المفتوح )الخطاب(
 Figementجمود

/

وظيفة تعبيرية

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

التشكيمة الخطابية

/
/

/
/

/
/

نوع الخطاب

/

/

/

/

 Formationالتشكيمة الخطابية
discursive
Genre de discours

/

الكالـ ،الحديث

الممفوظ

ممفوظ  /قو

/

 communicationلالتصاؿ
 Ethnométhodolاإلثنية المنيجيةogie
 Ethosالصورة
Explication
/

Format

/

/

/

/

التمفظ

 Espace discursifالفضاء الخطابي
 Ethnographie deالدراسة
la
اإلثنوغرافية

Explicite

/

/

/

/
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

قولي

ال

متضمف
ّ

 أدائي/ إنشائي

 المزدوجاتGuillemets
 الالتجانسHétérogénéité
montrée/
 (المظير و ضدهconstitutive
)المكوف
 المتعالية النصيةHypertextualité
< التناص

) اإلنشائي (الفعؿIllocutionnaire ou
illocutoire (acte-)

القوؿ

استمزاـ

/

/

Implication
Implicature

/

/

/
ضمني
ّ

استدالؿ

ضمني

/

/
/

سخرية

/

/

الضمنيات

 الضمنيImplicite
Induction
/
 االستنباطInférence
Information
/

/

االستنتاج

/

/

/

/

/

/

/

/

/

خبر

مخاطب

تناص
ّ

/

/

/
/

/

/

/
تفاعؿ

/

المتخاطبوف

/

 التفاعؿInteraction
 مابيف خطابInterdiscours

/

/

Interlocuteur

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ironie

/

/

/

/

Lecteur

/

/

 المتناصIntertexte
 التناصIntertextualité
 التدخؿIntervention
 داخؿ خطابIntradiscours

إحصاء

/
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 عمـLexicométrie

المفردات

 Locuteurالمتكمّـ

/

/

/

/

/

قوانيف الخطاب

/

/

/

/

/

 Loi de discoursقوانيف الخطاب
المغوي فعؿ الكالـ الكمي
 Macro – acte deالفعؿ
langage
األكبر
 Maximeحكمة الحديث
conversationnelle
/
 Médiologieالميديولوجيا
 Mémoireالذاكرة الخطابية
discursive
 Métacommunicaالميتا تبميغ /الميتاtion /métadiscours
الميتا
اتصاؿ

أحكاـ المحادثة

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Métalinguistique

/

/

/

وظيفة ميتا-لغوية

Métaphore

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

خطاب

/
ما
المسانيات

 Métatextualitéالميتا نصية
 Méthodeالياريسية
Harrisienne
)المنيجية(
Modalité
/
 Modèle (lecteur-/النموذجي(
)auditeur-
القارئ/المستمع)
 Monologal/المناجاتي(نسبة
monologique
إلى المناجاة أو
حديث النفس)

/

/

/

/

/

/

/

Monologue

/

Narrateur/
Narrataire
Norme

/

/

/

/

/

/

/

/

/

التحديدي
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جية
/

/

Orientation
argumentative
 Paradigmeالمثؿ

األحكاـ

استعارة

مونولوج

مخاطبة النفس
/
معيار

/
/
/

/

/

 définitionnel/وضده الداؿ
désignationnel
 Paralinguistiqueشبو لساني<شبو

/
/

لغوي
 Paraphraseاإلطناب<إعادة
الصياغة
 Paratexteالنص المصاحب
Performatif (acte
/
)de langage
 Peritexteالنص الحاؼ<
 Perlocutionnaireالتأثيري الفعؿ
où perlocutoire
)(acte-

Polyphonie
تعدد األصوات
ّ
 Positionnementالتموقع

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

مبدأ اإلفادة

/

تأثير بالقوؿ

إفادة

الوظيفة التبميغية وظيفة تبميغية

/

/العاطفية

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

التداولية

تعدد التبميغ
ّ
/

تداولية

تداولية

تداولية

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
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/

إنشائي/إنج

/

/

 Progressionالتدرج
thématique

/

/

/

 Préconstruitالخمفية
 Présupposé,االفتراض المسبؽ
présupposition

شبو لغوي

/

/

/

/

/

/

 Phraséologieالتراكيب الجامدة
) Pivot (terme-المفظ المحور

 Pragmatiqueالتداولية
 Pratiqueالممارسة الخطابية
discursive

شبو المغوية

/

 Pertinenceالوجاىة/الحصافة
)(principe de
 Phatiqueالضابطة لالتصاؿ
)(fonction-
(الوظيفة)
Phrase / énoncé
/

Polémique

/

/

افتراض مسبؽ

/

االفتراض المسبؽ

/

مقتضى

/

الموضوعاتي
Prosodie

/

/

/

/

Récepteur

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

المرجعية

/

/

/

/

 Récitالحكاية
Référence
/
Référentielle
/
)(fonction-
 Reformulationإعادة الصياغة
Réflexivité
/
 Régulateurالضابط
Réplique
/
 Rhèmeالمحموؿ

/

االنعكاسية

/

/

/

/

الموضوع

Scénario

 Scriptالكتابة
 Séquenceالمتوالية
 Situationnelالمقامي و ضده
)(niveau
التبميغي(المستوى)
 Sous-entenduالقوؿ المضمر

 Subjectivitéالذاتية
 Subversion/اليدـ< االستحواذ

االنعكاسية

/

مضبط/منظّـ
ّ

/

/

مخاطبة

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

األقواؿ المضمرة قوؿ مضمر

/

/

/

/

/

/

الذاتية

الذاتية
/
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/

/

/

/

 Spécialitéالتخصص(خطاب
 (discours de) /- /langue de -لغة)
Stéréotype
/

وظيفة مرجعية

/

الدور

 Scénographieالسينوغرافيا
 Schématisationالتخطيط

/

/

/

/

إحالة

/

<الموضوع
 Rituelالطقوسي
 Rôleالدور

مرجعية

تنغيـ

الذاتية
/

/
مضمر

/
ُمقولب
/

/

/

captation
 Surdestinataireالمرسؿ

النموذجي

إليو

/

 Surface discursiveالمساحة الخطابية

/

 Symétrique/التناظري
complémentaire
(التكميمي)-
 Taxémeالسمة
 Territoire> faceالقطر /الوجو
 Texteالنص
 Thème/ Rhèmeالموضوع
 Tour de paroleالتداوؿ
الكالـ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

عمى الكالـ

التناص

 Typologie desنمذجة الخطابات
discours
 Univers discursifالعالـ الخطابي
 Vocabulaire /المفردات و ضده
lexique
المعجـ

/

/
/

عمى (قواعد)

 Transtextualitéعبر النصية <

/

/

/

التداوؿ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 -2مالحظات حول الجدول رقم):(4أف معظـ المصطمحات األجنبية التي وردت فيو
إف
المتأمؿ في الجدوؿ رقـ ) (4يجد ّ
ّ
ّ
)(94
يقدر عددىا بحوالي أربعة و تسعيف
ُذكرت في ممحؽ اصطالحي واحد فقط ،و ّ

أف خمسة و سبعيف) (75منيا لـ
تمعف النظر في ىذه األخيرة ّ
تبيف لنا ّ
مصطمحا .و بعد ّ
ترد إالّ ضمف الممحؽ االصطالحي الذي وضعو محمد يحياتف في آخر الكتاب الذي ترجمو
تحت عنواف ":المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب".

لبقية المصطمحات األجنبية األخرى فقد وردت في أكثر مف ممحؽ
أما بالنسبة ّ
ّ
سجمنا حالة واحدة فقط ظير فييا
اصطالحي واحد ،و ىنا ّ
البد مف اإلشارة إلى ّأننا ّ
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/

المصطمح األجنبي في ك ّؿ الممحقات االصطالحية ،و تتمثّؿ ىذه الحالة في المصطمح

) (Contexteالذي ُوضع لو مقابال عربيا واحدا ىو "السياؽ" باستثناء فريدة موساوي التي
ذكرت إلى جانب ىذا المقابؿ مقابال عربيا آخر ىو "المقاـ"(.)358
يخص عدد الحاالت التي ُذكر فييا المصطمح األجنبي في ستة ) (6ممحقات
و فيما
ّ
فإف عددىا وصؿ إلى خمس) (5حاالت؛ و ىي كالتالي(Enonciation, :
اصطالحيةّ ،
)  Pragmatique, Enoncé, Conversation,و  .)359(Présupposéو ما ُيالحظ في
المقابالت العربية التي ُوضعت ليذه المصطمحات ّأنيا جاءت متباينة مف ممحؽ اصطالحي

إلى آخر ،و لـ يحدث اتّفاؽ حوليا إالّ مع مصطمح ) (Pragmatiqueالذي اتّفؽ جميعيـ
عمى مقابؿ عربي واحد؛ يتمثّؿ في "التداولية".

تـ فييا إيراد المصطمح األجنبي في خمسة ممحقات
و ىكذا نصادؼ سبعة ) (7حاالت ّ
اصطالحية؛ و تتمثّؿ ىذه المصطمحات فيما يمي(Discours, Communication, :
Argumentation, Implicite, Illocutionnaire ou illocutoire(Acte-), Sous()360
أف أصحاب ىذه الممحقات
)entendu, Inférence
 .و ىنا أيضا ينبغي أف نشير إلى ّ

االصطالحية اتّفقوا فقط في حالة واحدة؛ و ىي تتمثّؿ في مصطمح " "Discoursالذي

وضعوا لو كمّيـ مقابال عربيا واحدا ىو "الخطاب" .و إلى جانب ذلؾ ،فقد الحظنا شبو اتّفاؽ
األوؿ في مصطمح ) (Argumentationالذي وضعوا لو
حوؿ مصطمحيف اثنيف؛ يتمثّؿ ّ
كمّيـ مقابال عربيا واحدا ىو "الحجاج" ،لكف بالنسبة لذىبية حمو الحاج باإلضافة إلى إيرادىا
ليذا المقابؿ أضافت مقابال آخر و ىو "المحجة" .و الشيء نفسو ُيقاؿ عف المصطمح الثاني
المتمثّؿ في ) (Communicationالذي ُوضع لو "التواصؿ" في ك ّؿ الممحقات
االصطالحية ما عدا عمر بمخير و ذىبية حمو الحاج؛ حيث أضافا زيادة عف المقابؿ

بقية المصطمحات األخرى فقد
أما ّ
العربي السابؽ مقابال عربيا آخر يتمثّؿ في"التبميغ"ّ .
عدة مقابالت عربية؛ و منيا نذكر عمى سبيؿ المثاؿ " :الممفوظ ،الكالـ،
ُوضعت ليا ّ

الحديث و القوؿ " التي ُوضعت كمّيا لمصطمح واحد؛ و ىو).(Enoncé

 -358ينظر  :فريدة موساوي  :المفاىيـ األساسية في تحميؿ الخطاب ،ص.90
359-359بالنسبة لممقابالت العربية التي ُوضعت ليذه المصطمحات فيي واردة في الجدوؿ رقـ )ُ (4ينظر :ص.143-130
 -360ما دامت المقابالت العربية المرافقة ليذه المصطمحات واردة في الجدوؿ رقـ) (4فال داع لذكرىا في ىذا الموضع.
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عدة مالحظات حوؿ الجدوؿ رقـ ) (4ويمكف تمخيصيا في
و عمى العموـ ،فيناؾ ّ
النقاط التالية:
 -1-2-7مقابل عربي واحد لمصطمح أجنبي واحد:

لقد حظيت بعض المصطمحات األجنبية بمقابالت عربية نفسيا في جميع الممحقات

االصطالحية و لكف عددىا ليس بكثير؛ و ىي كالتالي":المخاطب ،إخبار ،إطار المشاركة،
الحقؿ الخطابي ،الحوار ،الخطاب ،التفاعؿ ،معيار ،التداولية ،االنعكاسية ،الدور و

الذاتية"( .)361و لع ّؿ ما جعؿ أصحاب الممحقات االصطالحية متّفقيف حوؿ ىذه المقابالت
العربية ىو كونيا شائعة ،أضؼ إلى ذلؾ ّأنيا متداخمة تقريبا مع عموـ كثيرة.

تعدد المقابالت العربية لممصطمح األجنبي الواحد:
ّ -2-2-7
إف ما يمفت االنتباه في الجدوؿ رقـ ) (4يكمف في كوف أغمبية المصطمحات الواردة فيو
ّ

عدة مقابالت عربية ،و قد وصؿ األمر في بعض المصطمحات إلى إيراد
ُوضعت ليا ّ
أربعة) (4مقابالت أو أكثر؛ و مف ذلؾ مثال مصطمح ) (Cotexteالذي وضعوا لو ":السياؽ
نصي" ،و كذلؾ بالنسبة
"النص المصاحب" ،و"سياؽ
النص"،
الداخمي"" ،سياؽ
ّ
ّ
ّ
لمصطمح) (Conversationالذي ترجموه إلى المغة العربية ب":الحديث"" ،المحادثة"،
و"مناقشة"...إلخ.
فإذا كانت ىذه الظاىرة بارزة بشكؿ واضح في الممحقات االصطالحية التي وضعيا
فإنيا منتشرة أيضا حتّى بالنسبة لممؤلّؼ الواحد؛ فعمى
معيف مف الباحثيف و الدارسيفّ ،
عدد ّ
سبيؿ وضع سيؼ الديف دغفوس و محمد الشيباني مقابالت عربية كثيرة؛ نذكر منيا
مثال (Connotation):الذي وضعا لو" :داللة"" ،حافة" ،و "سياقية" ،و كذا
فالمتأمؿ في ىذيف المثاليف فقط يجد
) (Désignationالذي ترجماه ب":تعييف" و"داللة".
ّ
خاصة مع المقابؿ العربي "داللة" الذي ُوضع
خمطا في ىذه المقابالت العربية و
ّ
األوؿ ينطبؽ تماما عمى معنى المصطمح الثاني.
لممصطمحيف معا؛ ّ
فكأف معنى المصطمح ّ
و لع ّؿ ىذا الخمط الكبير في المقابالت العربية يكمف في مصطمح ) (Enoncéالذي

أما وتيكي
قابمو عمر بمخير ب":الكالـ" ،و "الحديث" ،و صابر الحباشة ب":ممفوظ" و" قوؿ" ّ ،
أف ىذا الخمط في
كميمة فوضعت لو":كالـ" و"ممفوظ" .و في ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى ّ
 -361المصطمحات األجنبية المرافقة ليذه المقابالت العربية ىي المصطمحات التالية Allocutaire, assertion, cadre :
participatif, champ discursif, dialogue, discours, interaction, norme, pragmatique, réflexivité,
rôle, subjectivité.
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ألنو يستحيؿ عميو اإللماـ بك ّؿ ما
المقابالت العربية ليس مف صالح الباحث أو الدارس؛ ّ
يوضع لممصطمح األجنبي الواحد مف مقابالت في المغة العربية.
 -3-7عدم التطابق في اإلفراد والجمع بين المصطمح األجنبي و مقابمه العربي:

لقد جاءت بعض المقابالت العربية التي ورد ذكرىا في الجدوؿ رقـ ) (4بصيغة الجمع

فضؿ أصحاب
و ىذا تماشيا مع واضعييا ،فبدال أف ُيورد المصطمح األجنبي بصيغة اإلفراد ّ
الممحقات االصطالحية إيراده بصيغة الجمع ،لذا وردت بعض ىذه المقابالت في المغة
العربية بصيغة الجمع .ففي ىذه الحالة اعتبرنا ىذا النوع مف المصطمحات األجنبية المشتركة
بيف الممحقات االصطالحية و"معجـ تحميؿ الخطاب" لشارودو و مانغونو.
و األمثمة عمى عدـ التطابؽ في المصطمحات مف حيث اإلفراد و الجمع واردة بكثرة في
الجدوؿ رقـ)(4؛ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر(Sous-

) entendusالذي

يعني "األقواؿ المضمرة" حسب عمر بمخير ،في حيف ورد ىذا المصطمح عند شارودو
بصيغة اإلفراد و ترجمو إلى المغة العربية ك ّؿ مف محمد يحياتف و ذىبية حمو الحاج ب":القوؿ
المضمر".

 -4-2-7إيراد الشرح في بعض المصطمحات:

لعؿ
إف بعض المقابالت العربية الواردة في الجدوؿ رقـ) (4أُرفقت بشرح بيف قوسيف ،و ّ
ّ
السبب في ذلؾ يرجع إلى صعوبة ترجمة بعض المصطمحات مف جية ،و مف جية أخرى قد

صحة ما و ضعو .ولتفادي ىذه األسباب لجأ بعض المؤلّفيف
يكوف صاحبيا لـ يتأ ّكد بعد مف ّ
العرب إلى إضافة جممة أو عبارة بيف قوسيف -قد تطوؿ وقد تقصر مف باحث إلى آخر-
أف ىذه
إلزالة ما قد يقع مف غموض أو التباس .و في ىذا الموضع ال ّ
بد مف اإلشارة إلى ّ
الظاىرة لـ ترد كثي ار و ّإنما في بعض األحياف فقط.
و مف األمثمة عمى ذلؾ ما و ضعو محمد يحياتف لممصطمح ) (Monologalالذي

ثـ أضاؼ أمامو كالما آخر بيف قوسيف يتمثّؿ في
ترجمو إلى المغة العربية ب" :المناجاتي" ّ
"نسبة إلى المناجاة أو حديث النفس" .و األمر نفسو أيضا بالنسبة لوتيكي كميمة التي ترجمت
المصطمح ) (Illocutionnaireب" :إنشائي) في مقابؿ خبري("؛ ىذا يعني ّأنيا شرحت بيف
قوسيف معنى كممة "إنشائي" بإعطاء ما يقابميا.
 -5-2-7التعريف والتنكير:
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تعد مسألة التعريؼ والتنكير أيضا مف المسائؿ التي لـ ُيحسـ أمرىا بعد في البحث
ّ
يتقيد بما ىو وارد في المصطمح
االصطالحي ،حيث كاف مف المفروض عمى المترجـ أف ّ

معرفا وجب إضافة األلؼ والالّـ )اؿ( الدالة عمى التعريؼ في المغة
األجنبي؛ فإذا جاء ّ
أف
العربية ،واذا كاف نكرة ينبغي أف يأتي مقابمو العربي نكرة .لكف رغـ ذلؾ إالّ ّأننا الحظنا ّ

زود المقابؿ العربي بألؼ
أصحاب الممحقات االصطالحية ّ
متردديف في ىذه القضية؛ فتارة ُي ّ
جرد منيا.
والـ وتارة أخرى ُي ّ

يخص األمثمة ىنا ،فيي كثيرة ال تُحصى ،لكف ال بأس أف نستشيد فقط بمثاؿ
و فيما
ّ
واحد ُذكر في جميع الممحقات االصطالحية؛ و ىو) (Contexteالذي جاء فيو المقابؿ
معرفا باأللؼ والالّـ أي"السياؽ" عند أربعة) (4مف واضعي الممحقات
العربي
ّ
()363
()362
مجردا مف األلؼ والالّـ الدالة
يف
ر
اآلخ
الثالثة
عند
ورد
حيف
في
،
االصطالحية
ّ
عمى التعريؼ ،فكاف كالتالي":سياؽ".

 -6-2-7بعض المصطمحات تبدو خاطئة أو غريبة:

مف المقابالت العربية التي يبدو لنا ّأنيا خاطئة نجد مصطمح)(Actes de langage
األصح حسب رأينا ىو"أفعاؿ
الذي وضعت لو فريدة موساوي "أفعاؿ الكالـ"( ،)364و لكف
ّ

المغة" أو "األفعاؿ المغوية" ،وتدعيما لقولنا فقد ترجمو محمد يحياتف كذلؾ و لكف بصيغة

اإلفراد ،أضؼ إلى ذلؾ وجود مصطمح آخر ضمف "معجـ تحميؿ الخطاب" لشارودو يتمثّؿ

أف ىذه الباحثة أخفقت و كاف مف المفروض أف تضع
في) (Acte de paroleلذا نرى ّ
"أفعاؿ الكالـ" ليذا المصطمح األخير.
و إلى جانب ذلؾ ،فقد ترجمت مصطمح ) (Cohérence et cohésionب" :االتساؽ

واالنسجاـ"(،)365

حيث

كاف

ينبغي

أف

تستعمؿ

"االنسجاـ

"االنسجاـ" يقابمو ﴿ ﴾Cohérenceو االتساؽ يقابمو ).(Cohésion

و

االتساؽ"

أل ّف

أما مف المصطمحات التي أوردىا عمر بمخير مف ىذا القبيؿ ،فنجد مصطمح
ّ
()366
"تعدد
"تعدد التبميغ"
و كاف مف المستحسف استعماؿ ّ
) (Polyphonieالذي ترجمو بّ :
 -362ىؤالء األربعة ىـ :األربعة األوائؿ الذيف ورد ذكرىـ في الجدوؿ رقـ )(4؛ و ىـ :محمد يحياتف ،فريدة موساوي ،عمر
بمخير ،و ذىبية حمو الحاج.
 -363نقصد بالثالثة اآلخريف ك ّؿ مف :صابر الحباشة ،وتيكي كميمة و سيؼ الديف دغفوس.
 -364ينظر :فريدة موساوي :المفاىيـ األساسية في تحميؿ الخطاب ،ص.92
 -365نفسو :ص.92
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فإف
األصوات" ،و ىذا ما وظّفو أيضا محمد يحياتف مف جية ،ومف جية أخرى ّ
التعدد ،و ) (phonieيد ّؿ عمى الصوت
السابقة) (poly-تد ّؿ في المغة العربية عمى
ّ
"تعدد األصوات".
فالتركيب بينيما ينتج عنو مصطمحا يتمثّؿ في المقابؿ العربي ّ

 -8تصنيف المقابالت العربية:

متنوعة مف حيث طرؽ وضعيا ،و
جاءت المقابالت العربية الواردة في الجدوؿ رقـ)ّ (4
تبعا لذلؾ يمكف تصنيفيا إلى ما يمي:

-1-8المصطمحات المرّكبة:

أف عدد المصطمحات المرّكبة فيو أكثر مف تمؾ التي وردت
يظير لنا الجدوؿ رقـ )ّ (4
تقدر الثانية بأربعة و خمسيف
قدر بحوالي سبعيف ) (70مصطمحا .في حيف ّ
مفردة؛ فاألولى تُ ّ

) (54مصطمحا ،ىذا يعني ّأنو أصبح ُيعتمد عمى التركيب كثي ار في توليد المصطمحات في
تحدثنا عنيا في الجانب النظري مف
عدة أشكاؿ سبؽ أف ّ
المغة العربية ،و قد يأتي في ّ
()367
تحصمنا عمييا مف
أما ىنا فنحف بصدد ذكر األنواع المختمفة لمتركيب التي
،
البحث
ّ
ّ
الدراسة التطبيقية لبحثنا ىذا أو باألحرى مف الجدوؿ رقـ)(4؛ وىي كالتالي:

-1-1-8المرّكب المؤشب:

()368
جدا؛ تتمثّؿ
لـ تُستعمؿ المركبات المؤ ّشبة
في تحميؿ الخطاب إالّ في حاالت قميمة ّ
الحالة األولى في المصطمح األجنبي ) (Monologalالذي وضعت لو وتيكي

()369
أما الحالة الثانية فقد صادفناىا مع محمد يحياتف الذي أورد
.
كميمة":مونولوجي الشكؿ"
ّ
لنا ثالثة) (3مرّكبات مؤ ّشبة؛ و ىي" الدراسة اإلثنوغرافية لالتّصاؿ" (Ethnographie de
)"، la communicationاإلثنية المنيجية" ) (Ethnométhodologieو "المنيجية

الياريسية" ).)370( (Méthode Harrissienne

المكوف لممرّكبات المؤ ّشبة احت ّؿ
أف العنصر األجنبي
فالمتأمؿ في ىذه األمثمة يجد ّ
ّ
ّ
ثـ
مواقع ّ
األوؿ في مصطمحي" :مونولوجي الشكؿ" و "اإلثنية المنيجية"ّ ،
متعددة ،فقد أتى في ّ
 -366عمر بمخير :تحميؿ الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ،ص.962
 -367لمزيد مف المعمومات حوؿ قضية التركيب المصطمحي ،ينظر :ص 62-64مف المذكرة.

368
األوؿ مف بحثنا؛ ينظر :ص 69مف المذكرة.
 سبؽ أف ّتطرقنا إلييا في الفصؿ ّ
 -369ينظر:أ .وتيكي كميمة :كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حياف التوحيدي بيف سمطة الخطاب و قصدية الكتابة ،ص.369

 -370دومينيؾ مونقانو :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر:د .محمد يحياتف ،ص.690-691
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جاء في الوسط مع مصطمح "الدراسة اإلثنوغرافية لالتصاؿ" ،و أخي ار وقع في آخر
المصطمح مع مصطمح "المنيجية الياريسية" .و الشيء نفسو ُيقاؿ عف العنصر العربي الذي
لكننا في ىذه األمثمة لـ ُنالحظ وقوعو في وسط المصطمح ،و رغـ
يتكوف منو المرّكب المؤ ّشبّ ،
ّ
نسجؿ فقط
ذلؾ فيذا ال يعني ّأنو يستحيؿ مجيئو في وسط عنصريف أجنبييف ،و ّإنما لـ ّ

مصطمحات مف ىذا القبيؿ في الجدوؿ رقـ ).(4

-2-1-8المرّكب االسمي:

عدة أصناؼ؛ و ىي
يمكف تصنيؼ المرّكبات االسمية الواردة في الجدوؿ رقـ ) (4إلى ّ
متمثّمة في:

المقيد بحرف:
*المرّكب ّ

إما بحرؼ مف
لقد جاءت بعض المصطمحات المرّكبة الواردة في الجدوؿ رقـ )ّ (4
مقيدة ّ
الجر أو بحرؼ مف حروؼ العطؼ.
حروؼ ّ
"المتحدث إليو"
الجر؛ نذكر":المرسؿ إليو" و
ّ
فمف المرّكبات ّ
المقيدة بحرؼ مف حروؼ ّ
)« ،(Destinataireمحاكاة بعبارة أخرى")" ،(Paraphraseتأثير بالقوؿ" )،(Perlocutoire

"رد عمى جواب" ) (Répliqueو "التداوؿ عمى الكالـ" ) .(Tour de paroleو ما نالحظو
ّ
تقيدت بيا ىذه المقابالت العربية تتمثّؿ في:
الجر التي ّ
في ىذه المصطمحات ىو ّ
أف حروؼ ّ
إلى ،الباء وعمى.

فإنيا لـ ترد كثي ار مقارنة
أما بالنسبة لممرّكبات
المقيدة بحرؼ مف حروؼ العطؼّ ،
ّ
ّ
الجر .و رغـ ذلؾ ،فقد صادفنا قميال منيا نحو" :المكتوب
بالمرّكبات ّ
المقيدة بحرؼ مف حروؼ ّ

ضده المنطوؽ" )" ، (Ecrit/Oralاالتساؽ و االنسجاـ" ) ،(Cohérence et Cohésionو
و ّ
أما شارودو فقد
ىنا تجدر اإلشارة إلى ّ
أف ىذا األخير ورد بيذه الطريقة عند فريدة موساويّ ،
استعمؿ ) (Cohérenceفي موضع و ) (Cohésionفي موضع آخر؛ ىذا يعني ّأنو فصؿ
مما ّأدى إلى ظيور مصطمح
بينيما ،في حيف استعممت فريدة موساوي حرؼ العطؼ بينيما؛ ّ

مرّكب.

*المرّكب اإلضافي:

مف المرّكبات المصطمحية التي جاءت عف طريؽ اإلضافة في الجدوؿ رقـ ) (4نجد :

"تحميؿ الخطاب" )" ،(Analyse du discoursمخاطبة النفس" )" ،(Monologueإعادة
الصياغة" )...(Reformulationالخ .فإذا كانت ىذه المصطمحات مرّكبة مف كممتيف اثنتيف؛
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تتعدى إلى أكثر مف ذلؾ؛
فإنيا في بعض األحياف قد ّ
ىما المضاؼ و المضاؼ إليوّ ،
نحو (Macro-acte de langage):الذي ترجموه ب" :فعؿ الكالـ الكمّي".

*المرّكب الوصفي )النعتي(:

تعتبر المرّكبات الوصفية مف أكثر المرّكبات المصطمحية الواردة في الجدوؿ رقـ) ،(4و

مف األمثمة عمى ذلؾ ":الفعؿ المغوي"" ،عمؿ لغوي" )" ،(Acte de langageالداللة الذاتية"
نصي"
)" ،(Autonymieالسياؽ الداخمي"" ،النص المصاحب" " ،سياؽ ّ

).(Cotexte

أف أصحاب الممحقات االصطالحية لـ يتّفقوا بعد عمى كيفية إيراد
فالمتأمؿ في ىذه األمثمة يجد ّ
ّ
معرفة ب ) اؿ(
ىذه المقابالت العربية ،فالبعض منيا جاءت نكرة ،والبعض اآلخر وردت ّ

التعريؼ.

أف معظـ المرّكبات المصطمحية الواردة في ىذا الجدوؿ لـ
و باإلضافة إلى ذلؾ ،الحظنا ّ
تتكوف فقط مف كممتيف اثنتيف؛ ىما :الصفة والموصوؼ ،و ّإنما قد أتت طويمة في بعض
ّ

األحياف كما ىو الحاؿ مع مصطمح ) ،(Macro-acte de langageالذي قابموه ب" :الفعؿ
المغوي األكبر" و قد تطوؿ أكثر؛ نحو مصطمح

) (Acte de langage indirectالذي

ترجموه ب" :عمؿ لغوي غير مباشر".
أف المرّكبات المصطمحية ىي التي وردت بكثرة في الجدوؿ رقـ)(4
مما سبؽ ّ
نستنتج ّ
أف واضعي
مقارنة بالمصطمحات التي جاءت بمفردة واحدة ،و ما داـ األمر كذلؾ ،فيذا يعني ّ
أقره مجمع المغة العربية بالقاىرة في مؤلّفو
الممحقات االصطالحية لـ ُيراعوا ما ّ
تفضؿ الكممة
المعنوف":مجموعة الق اررات العممية في خمسيف عاما"؛ إذ جاء عمى لسانو«:
ّ

الواحدة عمى كممتيف فأكثر ،عند وضع اصطالح جديد ،إذا أمكف ذلؾ ،و إذا لـ يمكف ذلؾ،

فضؿ الترجمة الحرفية »(.)371
تُ ّ

رغـ اعتماد أصحاب الممحقات االصطالحية عمى التركيب أكثر في وضع مصطمحاتيـ،

يتطرقوا إلى نوعيف مف أنواع المرّكبات المصطمحية؛ و ىما "المرّكب الدخيؿ" و "
إالّ ّأنيـ لـ ّ
()372
أما بالنسبة لألنواع األربعة( )373األخرى التي رّكزوا عمييا كثيرا ،فقد
.
المركب الفعمي"
ّ
 -371مجمع المغة العربية بالقاىرة :مجموعة الق اررات العممية في خمسيف عاما) ، (1984 -1934الييئة العامة لشؤوف
المطابع األميرية ،القاىرة ،6900 ،ص.612
372
تحدثنا عف المرّكبات الدخيمة و المرّكبات الفعمية في الفصؿ األوؿ مف البحث؛ ينظر:ص 60-69مف المذكرة.
 ّ373
الجر أو
 نقصد باألنواع األربعة مف أنواع المرّكبات المصطمحية :المرّكب المؤ ّشب ،المرّكب ّالمقيد بحرؼ مف حروؼ ّ

بحرؼ مف حروؼ العطؼ ،المرّكب اإلضافي والمرّكب الوصفي.
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الحظنا ّأنو في بعض األحياف قاموا بالمزج في المصطمح الواحد بيف نوعيف أو أكثر مف
فإف مصطمح "الدراسة اإلثنوغرافية لالتّصاؿ" عبارة عف
أنواع التركيب؛ فعمى سبيؿ المثاؿ ّ

الجر أو
مرّكب مؤ ّشب ،و في الوقت نفسو يمكف اعتباره مرّكبا ّ
مقيدا بحرؼ مف حروؼ ّ
يصنؼ ضمف المرّكب اإلسنادي( )374حيث ّأنو في
مرّكبا وصفيا ،و باإلضافة إلى ذلؾ فقد ّ
ىذه الحالة تُسند "الدراسة اإلثنوغرافية" لالتّصاؿ.
المعربة:
 -2-8المصطمحات
ّ

أف عدد الباحثيف الذيف اعتمدوا عمى وسيمة التعريب في
ُيظير لنا الجدوؿ رقـ)ّ (4
وضع مصطمحاتيـ ىو ثالثة) (3فقط؛ و ىـ :محمد يحياتف ،عمر بمخير و سيؼ الديف

فاألوؿ ذكر لنا مصطمحيف اثنيف ىما":الميديولوجيا" ) (Mediologieو
دغفوس،
ّ
طبؽ التعريب عمى مصطمح واحد ،يتمثّؿ في
"السينوغرافيا") ،(Scénographieو الثاني ّ

أما الثالث فقد أعطى لنا أيضا مصطمحا واحدا فقط ،و
"مونولوج")ّ .(Monologue
ىو":سيناريو" ).(Scénario
جدا
فالمالحظ ىنا أف واضعي الممحقات االصطالحية استعانوا بالتعريب في عدد قميؿ ّ

مف المصطمحات ال يتجاوز عددىا أربعة ) (4مصطمحات .و لع ّؿ ذلؾ راجع إلى أخذىـ

المعرب
فضؿ المفظ العربي عمى
بعيف االعتبار قرار مجمع المغة العربية بالقاىرة القائؿُ « :ي ّ
ّ
()375
أف المجمع ال يمجأ إلى التعريب إالّ َّ
القديـ إالّ إذا اشتير
المعرب»  .نفيـ مف ىذا الكالـ ّ
ّ

المعرب مشيورا .و باإلضافة إلى ذلؾ ،فقد ُيسمح بالتعريب في حالة
إذا كاف المصطمح
ّ
واحدة فقط و ىي الحالة التي يتع ّذر فييا إيجاد المقابؿ العربي المناسب لممصطمح األجنبي.
-3-8مصطمحات مقترنة بالسوابق والمواحق:

مف الطرؽ المعتمد عمييا أيضا في وضع المقابالت العربية في الجدوؿ رقـ) (4نجد

أف أصحاب الممحقات
طريقة السوابؽ والمواحؽ .و في ىذا الصدد ال ّ
بد مف اإلشارة إلى ّ
صبوا اىتماميـ أكثر عمى السوابؽ مقارنة بالمواحؽ .فمف السوابؽ التي
االصطالحية ّ
استعمميا محمد يحياتف في وضعو لممقابالت العربية؛ نذكر:السابقة ) (Inter-التي ترجميا

ب" :ما بيف" في مصطمح) (Interdiscoursالذي يعني "ما بيف خطاب" ،و كذا
الدالة عمى "داخؿ" حيث وظّفيا في ترجمتو لمصطمح )(Intradiscours
السابقة)ّ (Intra-
374
تطرقنا إلى المرّكب اإلسنادي في الفصؿ األوؿ مف البحث؛ ينظر :ص 62مف المذكرة.
 سبؽ أف ّ -375مجمع المغة العربية بالقاىرة :مجموعة الق اررات العممية في خمسيف عاما ) ،(6900-6930ص.600
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والذي قابمو بالمغة العربية ب "داخؿ خطاب" .أضؼ إلى ذلؾ السابقة ) (Poly-التي تد ّؿ عمى

"تعدد
"تعدد" حيث استعمميا لترجمة مصطمح) (Polyphonieالذي يقابمو في المغة العربية ّ
ّ
األصوات".
أما السابقة) (Para-فقد تُرجمت ب "شبو" عند ك ّؿ مف يحياتف ،عمر بمخير و ذىبية
ّ
حمو الحاج ،و نجدىا عمى سبيؿ المثاؿ مع مصطمح) (Paralinguistiqueالذي قابموه ب
"شبو لغوي".
و ما ُيالحظ في بعض السوابؽ ّأنو رغـ وجود ما ُيقابميا في المغة العربية ،إالّ ّأنيا لـ
تُترجـ بؿ بقيت كما وردت بالمغة الفرنسية ،و لتوضيح ذلؾ نأخذ مثال
مصطمح) (Métalinguistiqueالذي وضع لو صابر الحباشة "ما وراء المسانيات".
أف واضعو قاـ بترجمة السابقة ) (Métaإلى المغة العربية ب "ما وراء" ،في
فالمالحظ ىنا ّ
حيف نجدىا غير مترجمة مع محمد يحياتف ،و ذلؾ في مصطمحات كثيرة
نحو(Métatextualité) ،(Métadiscours) ،(Métacommunication):؛ فقد تُرجـ
األوؿ ب "الميتا تبميغ" و "الميتا اتّصاؿ" ،و الثاني ب "الميتاخطاب" .أما الثالث فقد
المصطمح ّ

فالمتأمؿ في ىذه المقابالت العربية التي ذكرىا محمد يحياتف يجد
وضع لو ب "الميتانصية".
ّ
يتكوف مف جزء أجنبي ىو ) (Méta-مع جزء آخر بالمغة العربية؛ ففي ىذه
ّ
أف ك ّؿ واحد منيا ّ
الحاالت إذف نكوف أماـ مصطمحات مرّكبة تركيبا مؤ ّشبا ،وال يمكف اعتبارىا مف
المصطمحات المولّدة عف طريؽ السوابؽ والمواحؽ .و ما داـ ك ّؿ مترجـ يعتمد عمى الطريقة
إف االتّفاؽ عمى وضع مقابؿ عربي واحد لممصطمح
التي تحمو لو في وضع المصطمحات ف ّ
قضية توحيد المصطمحات في
األجنبي الواحد قد يكوف مف المستحيالت ،ولع ّؿ ىذا ما يجعؿ ّ

وتتأزـ أكثر فأكثر.
المغة العربية تتعقّد ّ
 -4-8مصطمحات ناتجة عن طريق التفريع:

تعتبر طريقة التفريع في البحوث المصطمحية مف أبرز الطرؽ المعتمد عمييا في
عدة مصطمحات فرعية .فمف
الوضع المصطمحي ،وذلؾ بتفريع المصطمح الرئيس الواحد إلى ّ
المصطمحات الواردة في الجدوؿ رقـ) (4عف طريؽ التفريع نجد مصطمح "تحميؿ"
تفرع إلى مصطمحيف اثنيف آخريف؛ ىما":تحميؿ الحديث" (Analyse
) (Analyseالذي ّ
أما مصطمح
) conversationnelleو "تحميؿ الخطاب)ّ . (Analyse du discours

تـ بو توليد سبعة) (07مصطمحات؛ و ىي كالتالي" الفعؿ المغوي"
"الفعؿ" ) (Acteفقد ّ
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)" ،(Acte de langageفعؿ كالمي" )" ،(Acte de paroleعمؿ لغوي غير
الموجو" )" ،(Acte directeurالفعؿ
مباشر")" ،(Acte de langage indirectالفعؿ
ّ
اإلنشائي")" ، (Acte illocutoireالفعؿ المغوي األكبر" )، (Macro-acte de langage

و "الفعؿ التأثيري" ).(Acte perlocutoir

أف المصطمح الرئيس المتمثّؿ في ) (Acteلـ يترجمو
و ما ُيالحظ في ىذه األمثمة ّ
فضؿ تسمية أخرى لو و ىي
واضعوا الممحقات االصطالحية كمّيـ ب "الفعؿ" و ّإنما ىناؾ مف ّ
"عمؿ".

تـ تفريعيا مف المصطمح الرئيس الواحد قميال في ىذه
فإذا كاف عدد المصطمحات التي ّ
ألف األمر قد وصؿ في بعض
فإف األمر ليس كذلؾ في جميع المصطمحاتّ ،
األمثمةّ ،

األحياف إلى تفريع حوالي ستة عشر) (16مصطمحا انطالقا مف مصطمح واحد و ىو

تفرع عنو ما يمي" :تحميؿ الخطاب" " ،الحقؿ الخطابي"،
"الخطاب" )(Discours؛ الذي ّ
"المكوف) الخطاب("" ،الخطاب المروي"" ،الفضاء الخطابي"" ،التشكيمة
"الجماعة الخطابية"،
ّ
الخطابية"" ،نوع الخطاب"" ،ما بيف الخطاب"" ،داخؿ الخطاب"" ،قوانيف الخطاب"" ،الذاكرة

الخطابي ة"" ،الممارسة الخطابية"" ،المساحة الخطابية"" ،نمذجة الخطابات" و "العالـ

الخطابي"(.)376

البد مف
و ما دمنا بصدد الحديث عف قضية التفريع
فإنو ّ
الخاصة بتوليد المصطمحات ّ
ّ
عامة و الممحقات
اإلشارة إلى ّ
أف ىذه الظاىرة واردة بكثرة في البحوث المصطمحية بصفة ّ

خاصة ،و لتبرير ما نحف بصدد الحديث عنو
االصطالحية المتعمّقة بتحميؿ الخطاب بصفة
ّ
نكتفي بإعطاء مثاؿ واحد و ىو مصطمح ) (Acteالسابؽ الذكر الذي قاـ بتفريعو ك ّؿ مف
()377

عمر بمخير و وتيكي كميمة إلى تسعة ) (09مصطمحات

فرعت
و ذىبية حمو الحاج ّ

فرع منو سيؼ الديف دغفوس عشرة )(10
منو سبعة) (07مصطمحات ،في حيف ّ
 -376المصطمحات التي تُرجمت منيا ىذه المقابالت العربية؛ ىي كالتاليAnalyse du discours, champ :
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.

377
أف المصطمح الرئيس المتمثّؿ في ) (Acteلـ ُيترجمو واضعوا الممحقات االصطالحية
 و ما ُيالحظ في ىذه األمثمة ّاألصح ىو "الفعؿ" ،حيث نقوؿ "األفعاؿ المغوية"،
فضؿ تسمية أخرى لو و ىي "عمؿ" لكف
ّ
كمّيـ ب "الفعؿ" و ّإنما ىناؾ مف ّ

"األفعاؿ اإلنجازية" و "األفعاؿ الكالمية" وال يجوز أف نقوؿ "األعماؿ المغوية" و"األعماؿ الكالمية".
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لكف بالنسبة لممصطمحات األخيرة التي وظّفيا سيؼ الديف دغفوس لـ يترجـ
مصطمحاتّ ،
فييا المصطمح األساس ) (Acteب "فعؿ" و ّإنما ترجمو ب "عمؿ".
فالمصطمحات العشرة التي ذكرىا سيؼ الديف دغفوس تتمثّؿ فيما يمي" :عمؿ

ّأولي")" ،(Acte primaireعمؿ تأثير بالقوؿ")" ،(Acte perlocutionnaireعمؿ

ثانوي")" ،(Acte secondaireعمؿ قضوي")" ، (Acte propositionnelعمؿ قولي"
)" ،(Acte locutionnaireعمؿ كالمي" )" ،(Acte de paroleعمؿ لغوي" (Acte de
)" ، langageعمؿ لغوي مباشر" )" ، (Acte de langage directعمؿ لغوي غير
متضمف في القوؿ" (Acte
مباشر) ، (Acte de langage indirectو "عمؿ
ّ
).)378( illocutionnaireفإذا قارّنا ىذه المصطمحات بتمؾ الواردة عند عمر بمخير وجدنا
أف ىذا األخير أضاؼ سبعة) (07مصطمحات أخرى؛ و ىي" :أفعاؿ السموؾ" (Acte
ّ

)" ،comportatifsاألفعاؿ الكالمية المباشرة")" ،(Acte de parole directاألفعاؿ
الكالمية غير المباشرة)" ، (Acte de parole indirectأفعاؿ الممارسة" (Actes
)" ،exercitifsأفعاؿ العرض")" ،(Actes expositifsأفعاؿ الوعد" )(Actes promissifs

 ،و "أفعاؿ الحكـ" ).)379( (Actes verdictifs

وباإلضافة إلى ىذه المصطمحات السبعة عشر) (17ذكرت لنا وتيكي كميمة ثالثة
) (03مصطمحات أخرى لـ يذكرىا ك ّؿ مف سيؼ الديف دغفوس و عمر بمخير؛ و ىي:
"أفعاؿ الطمب")" ،(Actes de demandeأفعاؿ الوصؼ" ) ،(Actes de descriptionو

()381
()380
أما بالنسبة لذىبية حمو الحاج فقد
.
(Actes
)performées
"األفعاؿ اإلنشائية"
ّ
أضافت ىي بدورىا ثالثة )(03مصطمحات؛ و ىي تتمثّؿ في" :الفعؿ اإلثباتي" (Actes

 -378ينظر :آف روبوؿ و جاؾ موشالر :التداولية اليوـ؛ عمـ جديد في التواصؿ ،ترجمة :سيؼ الديف دغفوس و محمد
الشيباني ،ص.921-922
-379عمر بمخير :تحميؿ الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ،ص.963
 -380ينظر :وتيكي كميمة :كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حياف التوحيدي بيف سمطة الخطاب و قصدية الكتابة ،ص.363

 -381ورد مصطمح) (Actes performéesعند وتيكي كميمة بيذه الصيغة ،و لكف الذي ُيمقي نظرة حوؿ المصطمحات
األجنبية الخاصة بتحميؿ الخطاب يجده غريبا عف الصيغة المألوفة المتمثّمة في المصطمح) (Acte performatifحيث

األصح في ىذا الصدد (Acte performatif) :وليس كما استعممتو ىذه الباحثة.
ّ
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)" ،assertifsالفعؿ التوجييي" ) (Acte directifو "الفعؿ التعبيري" )(Acte expressif

(.)382

تـ تفريعيا عف المصطمح األساس ) (Acteإلى
و ىكذا يصؿ عدد المصطمحات التي ّ
عينة كبيرة مف الباحثيف
ثالثة وعشريف ) (23مصطمحا و ىو عدد كبير ،و يزداد كمّما أخذنا ّ
و لع ّؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى اختيار ك ّؿ باحث ما يراه مناسبا لبحثو.

ىاما في توليد المصطمحات ،حيث بفضميا
أف ّ
مف ىنا نستنتج ّ
قضية التفريع تمعب دو ار ّ
المعنييف
لكف نظ ار لعدـ اتّفاؽ الباحثيف أو الدارسيف
ّ
يتـ وضع عدد ىائؿ مف المصطمحاتّ ،
ّ
فإف
تتفرع المصطمح األساس الواحدّ ،
باألمر حوؿ عدد المصطمحات الفرعية التي ينبغي أف ّ

خاصة أماـ لغة كمغتنا
ىذه الطريقة قد تكوف مف العوامؿ المثبطة لتوحيد المصطمحات و
ّ
خاصياتيا الترادؼ؛ حيث في ىذه الحالة نجد المصطمح الفرعي
العربية و التي مف أىـ
ّ
تسميات ،فما بالنا بعدد كبير مف المصطمحات الفرعية.
بعدة
عبر عنو ّ
ّ
الواحد قد ُي ّ
الخاصة بتحميؿ
أف واضعي الممحقات االصطالحية
نستخمص مف ك ّؿ ما سبؽ ّ
ّ

عدة مصطمحات فرعية،
الخطاب اىتموا كثي ار بطريقة تفريع المصطمح الرئيس الواحد إلى ّ
الجر
كما استعانوا أيضا بوسيمة التركيب بمختمؼ أنواعو مف مؤ ّشبّ ،
مقيد بحرؼ مف حروؼ ّ
أو بحرؼ مف حروؼ العطؼ ،إضافي و وصفي .و زيادة عمى ذلؾ فقد رّكزوا كثي ار عمى

البد مف اإلشارة إلى ّأنيـ في بعض األحياف ال
السوابؽ بدال مف المواحؽ ،و في ىذا الصدد ّ
مما يجعؿ مف المصطمح المولّد بيذه الطريقة مصطمحا مرّكبا تركيبا
ُيترجموف ىذه السوابؽ ّ
مؤ ّشبا.

أما
و باإلضافة إلى ك ّؿ ىذه الطرؽ ،فقد لجأوا في حاالت قميمة إلى التعريبّ ،

مما يعني عدـ
بالنسبة لوسيمة النحت ّ
فإننا لـ ُنصادؼ و لو مصطمحا منحوتا واحداّ ،
اىتماميـ عمى اإلطالؽ بيذه الوسيمة.

خاتمة:
توصمنا مف خالؿ بحثنا ىذا إلى مجموعة مف النتائج ،يمكف تمخيصيا في نقطتيف
ّ
أساسيتيف؛ تتمثّؿ النقطة األولى في مدى انتماء المصطمحات الواردة في الممحقات

 -382ذىبية حمو الحاج:لسانيات التمفظ و تداولية الخطاب ،ص.601
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أما النقطة الثانية فيي تتعمّؽ بالوسائؿ المعتمد عمييا في
االصطالحية إلى تحميؿ الخطابّ .
الخاصة بيذا المجاؿ المتداخؿ االختصاصات.
وضع المقابالت العربية
ّ
يخص النقطة األولى المتمثّمة في انتماء مصطمحات الممحقات االصطالحية إلى
ففيما
ّ
تبيف لنا بعد مقارنتيا بما ورد في "معجـ تحميؿ الخطاب" الذي ألّفو
تحميؿ الخطاب ،فقد ّ

المشيديف لتحميؿ الخطاب-أمثاؿ باتريؾ شارودو و دومينيؾ مانغونو و
مجموعة مف كبار
ّ
أف بعض الممحقات االصطالحية تشترؾ مع ىذا المعجـ في
جوف ميشاؿ أداـ و غيرىـّ -

مما ورد في ىذا المعجـ إالّ
عدد كبير مف المصطمحات ،في حيف بعضيا اآلخر لـ تستعمؿ ّ
فإف النسبة العامة لممصطمحات األجنبية المشتركة بيف الممحقات
القميؿ منو .و رغـ ذلؾ ّ
قدر بحوالي:
االصطالحية و "معجـ تحميؿ الخطاب" تُ ّ

بيا لكونيا قريبة مف الثمث)⅓(.

 ،%31,46و ىي نسبة ال بأس

أف المصطمحات الواردة في الممحقات االصطالحية ال تنتمي كمّيا
مف ىنا استخمصنا ّ
إلى تحميؿ الخطاب ،و لع ّؿ ما ُي ّبرر أكثر ما نحف بصدد الحديث عنو ىو تمؾ المقارنة التي
قمنا بيا ّأوؿ األمر مع مؤلّؼ دومينيؾ مانغونو المعنوف ب ":المصطمحات المفاتيح لتحميؿ
أف الممحقات االصطالحية تتالقى مع ىذا المؤلّؼ في نسبة قميمة
الخطاب"؛ إذ
توصمنا إلى ّ
ّ

قدر ب.%12,18 :
جدا و ىي تُ ّ
ّ

أما بالنسبة لمنقطة الثانية المتعمّقة بالطرؽ التي اعتمد عمييا أصحاب الممحقات
ّ
أف معظـ
االصطالحية في وضع المقابالت العربية الخاصة بتحميؿ الخطاب ،فقد اتّضح لنا ّ

سيما
الباحثيف العرب رّكزوا كثي ار عمى طريقة التركيب؛ إف لـ نقؿ ّإنيـ بالغوا فييا أحيانا و ال ّ
بأنيا لغة
مع النوع
المسمى بالمرّكب الوصفي؛ و لع ّؿ ّ
مرد ذلؾ إلى كوف المغة العربية تُنعت ّ
ّ
وصفية.

بعدة أنواع أخرى
و باإلضافة إلى المرّكب الوصفي المعتمد عميو كثيرا ،فقد استعانوا ّ
المقيد بحرؼ مف
مف التركيب؛ و ىي :المرّكب المؤ ّشب ،المرّكب اإلضافي و المرّكب
ّ

تطرقوا إليو في ىذا الصدد ىو
الجر أو بحرؼ مف حروؼ العطؼ .و ك ّؿ ما لـ ي ّ
حروؼ ّ
فإف عدد المقابالت العربية الواردة في
المرّكب الدخيؿ و المرّكب الفعمي .و مع ذلؾ ّ
الممحقات االصطالحية مرّكبة أكبر بكثير مف تمؾ التي جاءت مفردة ،و بيذا لمسنا عدـ
أقره مجمع المغة العربية بالقاىرة في مؤلّفو
مراعاة واضعي الممحقات االصطالحية لما ّ
المعنوف":مجموعة الق اررات العممية في خمسيف عاما".
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أما الطريقة الثانية التي اعتمدوا عمييا أيضا كثي ار في توليد المصطمحات ،فيي تتمثّؿ
ّ
حتى وصؿ بيـ األمر إلى
في تفريع المصطمح األساس الواحد إلى ّ
عدة مصطمحات فرعيةّ ،

ييميـ ىو الظيور بشيء مختمؼ عف المألوؼ أو
وضع ما يحمو ليـ،
ّ
وكأف ك ّؿ ما ّ
ىاـ في توليد عدد ىائؿ مف المصطمحات انطالقا
المتداوؿ .فرغـ ما ليذه الوسيمة مف دور ّ
مف مصطمح واحد إالّ ّأنيا تبقى قاصرة ما لـ يتّفؽ الباحثوف حوؿ عدد المصطمحات الفرعية
تتفرع عف المصطمح األساس الواحد.
التي ينبغي أف ّ

و إلى جانب ىاتيف الطريقتيف السابقتيف ،فقد استعانوا أيضا في حاالت كثيرة بطريقة

لما كاف
السوابؽ والمواحؽ ،فكاف اىتماميـ صائبا أكثر عمى السوابؽ مقارنة بالمّواحؽ .و ّ
مما جعؿ مف المقابالت
األمر كذلؾّ ،
فإنيـ لـ ُيترجموا -في بعض األحياف -ىذه السوابؽ؛ ّ

العربية المولّدة بفضؿ ىذه الطريقة مصطمحات مرّكبة تركيبا مؤ ّشبا ال مصطمحات مقترنة
بالسوابؽ و المّواحؽ.
أف
فإنيا لـ تُستغ ّؿ إالّ في حاالت قميمة ّ
أما فيما يتعمّؽ بوسيمة التعريبّ ،
مما يعني ّ
جداّ ،
ّ
أصحاب الممحقات االصطالحية تركوا التعريب في آخر المطاؼ ،و لـ يستعمموه إالّ في

الحاالت التي يتع ّذر فييا إيجاد المقابؿ العربي المناسب لممصطمح األجنبي .و في ىذا نوع

المعرب .ىذا
فضؿ المّفظ العربي عمى
مف االتّفاؽ مع مجمع المغة العربية بالقاىرة الذي ُي ّ
ّ
فإننا لـ نصادؼ ليا أث ار عند واضعي الممحقات
أما طريقة النحت ّ
بالنسبة لمتعريبّ ،
الخاصة بتحميؿ الخطاب.
االصطالحية
ّ
ىذه ىي إذف الوسائؿ التي اعتمد عمييا أصحاب الممحقات االصطالحية في وضعيـ

لممقابالت العربية المناسبة لممصطمحات األجنبية المرتبطة بتحميؿ الخطاب .و في ىذا

أف ىذه الوسائؿ لـ تُستغ ّؿ كمّيا عند الباحث الواحد .و ما داـ
الصدد ّ
البد مف اإلشارة إلى ّ
ك ّؿ باحث أو دارس رّكز كثي ار عمى الطريقة التي تحمو لو في توليد المصطمحات؛ فمع ّؿ ىذا
عدة مقابالت عربية لممصطمح األجنبي الواحد ،حتّى أصبح البعض يعتقد
أدى إلى ظيور ّ
ما ّ
بتعدد المفاىيـ.
ألي مفيوـ مف مفاىيـ تحميؿ الخطاب ُيوحي ّ
أف ّ
ّ
تعدد المصطمحات العربية ّ
فك ّؿ ىذا يدفعنا حتما لمّجوء إلى المصادر األصمية المكتوبة بالمغات األجنبية ،و نبتعد ك ّؿ
عما ُكتب بالمغة العربية في مجاؿ تحميؿ الخطاب.
البعد ّ

توصمنا أيضا مف خالؿ بحثنا ىذا
قضية ّ
و باإلضافة إلى ّ
التعدد في المصطمحات ،فقد ّ
إلى وجود خمط كبير في المقابالت العربية التي اقترحيا أصحاب الممحقات االصطالحية
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سيما مع
لممصطمحات األجنبية
الخاصة بتحميؿ الخطاب ،حيث يزداد ىذا الخمط تعقيدا و ال ّ
ّ
فضموف بعض المصطمحات الغريبة عف المغة العربية ،إف لـ نقؿ ّإنيـ في
الباحثيف الذيف ُي ّ

جيدا في المغات األجنبية مف
بعض األحياف يوردوف مصطمحات خاطئة نتيجة عدـ تح ّكميـ ّ
جية ،وبالمغة العربية مف جية أخرى .فكيؼ بإمكاف باحث مف ىذا القبيؿ أف يتم ّكف مف
الترجمة السميمة لمصطمحات تحميؿ الخطاب والذي ُيقاؿ عنو ّأنو حقؿ متداخؿ
تعدد المغات األجنبية التي استقوا منيا تمؾ المصطمحات.
االختصاصات؟ أضؼ إلى ذلؾ ّ

المتضمنة لمممحقات
رغـ القصور المالحظ في بعض كتب تحميؿ الخطاب
ّ
أف ىذه األخيرة قد تكوف بمثابة الخطوة األولى أو النواة األولى لتأليؼ
االصطالحية إالّ ّ
معاجـ أو موسوعات في تحميؿ الخطاب.
فإف الدراسات المصطمحية بحاجة ما ّسة إلى مزيد مف البحث ،و ما
و عمى العموـّ ،
المذيمة
ىذه الدراسة إالّ محاولة بسيطة لرصد واقع مصطمحات ُكتب تحميؿ الخطاب
ّ
وسع ىذا البحث في دراسات أكاديمية أخرى إف شاء
بالممحقات االصطالحية .و نأمؿ أف ُي ّ
ا﵀.

قائمة المصادر والمراجع:
 – 1بالمغة العربية:
أ-المعاجم:

 -6سالمي عبد المجيد و .نور الديف خالد :معجـ مصطمحات عمـ النفس ،ط ،6دار الكتاب
المصري ،القاىرة6990. ،
مقدمة في عمـ المصطمح ،الدار العربية
 -9المسدي عبد السالـ :قاموس المسانيات مع ّ
لمكتاب ،تونس.6900،
ب– الكتب:
 -6استيتية سمير شريؼ :المسانيات؛ المجاؿ والوظيفة والمنيج ،ط ،6عالـ الكتب الحديث،
المممكة األردنية الياشمية9442. ،
 -9أنيس إبراىيـ :مف أسرار المغة ،مكتبة األنجمو مصرية ،ط ،1القاىرة.6990 ،
-3بديع يعقوب إميؿ :فقو المّغة العربية وخصائصيا ،ط ،9دار العمـ لممالييف.6901 ،

 -0جيرار جنيت :عودة إلى خطاب الحكاية ،تر :محمد معتصـ ،ط ،6المركز الثقافي

العربي.9444 ،
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 -2حجازي محمود فيمي :األسس المغوية لعمـ المصطمح ،دار غريب لمطباعة والنشر،
القاىرة.6993 ،
 -1الحربي فرحاف بدري :األسموبية في النقد العربي الحديث؛ دراسة في تحميؿ الخطاب،
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع.9443 ،
ط ،6مجد
ّ
العامة لترجمة المصطمحات و توحيدىا و تنميطيا،
 -1الحمزاوي محمد رشاد :المنيجية
ّ
ط ،6دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.6901 ،

 -0حمو الحاج ذىبية :لسانيات التمفّظ وتداولية الخطاب ،دار األمؿ لمطباعة والنشر
والتوزيع ،تيزي وزو،الجزائر.9442 ،
النص؛ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،ط ،9المركز الثقافي
لسانيات
 -9خطابي محمد:
ّ
ّ
العربي ،لبناف9441.،
 -64الديداوي محمد :مفاىيـ الترجمة؛ المنظور التعريبي لنقؿ المعرفة ،ط ،6المركز الثقافي
العربي ،لبناف9441. ،
 -66الديداوي محمد :منياج المترجـ بيف االصطالح واليواية واالحت ارؼ ،ط،6المركز
الثقافي العربي9442.،
 -69روبوؿ آف و جاؾ موشالر :التداولية اليوـ؛ عمـ جديد في التواصؿ ،تر :د.سيؼ
الديف دغفوس و د.محمد الشيباني ،ط ،6دار الطميعة لمطباعة والنشر ،لبناف9443. ،
 -63ريكور بوؿ :نظرية التأويؿ؛ الخطاب وفائض المعنى ،تر :سعيد الغانمي ،ط،6
المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء – المغرب9443. ،
 -60روي سنثيا .ب :.الترجمة عممية خطابية ،تر :ميدي حسيف عميوي ،ط ،6دار الفكر،
عماف9441. ،
ّ
 -62السيوطي :المزىر في عموـ المغة وأنواعيا،تح:فؤاد عمي منصور ،ط ،6دار الكتب
العممية ،لبناف ،ج6990.، 6
 -61عبد الرحمف طو :في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ ،ط ،9المركز الثقافي العربي،
لبناف.9444 ،
حساف رائدا لغويا ،عبد الرحمف
 -61عبد العزيز محمد حسف :المصطمحات المغوية؛ تماـ ّ
حسف العارؼ ،ط ،6عالـ الكتب ،القاىرة9449. ،
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 -60عبد اليادي بف ظافر الشيري :استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية ،ط ،6دار
الكتاب الجديد المتحدة ،لبناف9440. ،
العامة لمكتاب9449. ،
 -69عزت محمد جاد :نظرية المصطمح النقدي ،الييئة المصرية ّ
 -94العمايرة محمد أحمد :بحوث في المغة والتربية ،ط ،6دار وائؿ لمنشر ،األردف9449. ،
 -96الفاسي الفيري عبد القادر :المسانيات و المغة العربية؛ نماذج تركيبية وداللية ،ط،6
منشورات عويدات ،بيروت6901. ،
النص؛ مدخؿ متداخؿ االختصاصات ،تر:سعيد حسف بحيري،
 -99فاف دايؾ توف.أ:عمـ
ّ
ط ،6دار القاىرة لمكتاب.9446 ،
نص والسياؽ؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،تر:عبد
 -93فاف دايؾ :ال ّ
القادر قنيني ،بيروت.9444 ،
90صالح فضؿ :بالغة الخطاب وعمـ النص،ط ،6دار الكتاب المبناني ،بيروت،،9440ص.294
 -92الفيصؿ سمر روحي :المشكمة المغوية ،لبناف6999. ،
 -91الكردي عبد الكريـ :السرد في الرواية العربية المعاصرة ،ط ،6مكتبة اآلداب ،القاىرة،
9441.
 -91الماكري محمد:الشكؿ والخطاب؛ مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي ،ط ،6المركز الثقافي
العربي ،بيروت.6996 ،
 -90مجمع المغة العربية بالقاىرة :مجموعة الق اررات العممية في خمسيف عاما ( -6930
العامة لشؤوف المطابع األميرية ،القاىرة.6900 ،
 ،)6900الييئة ّ
مقدمة في عممي الداللة والتخاطب ،ط ،6دار الكتاب
 -99محمد محمد يونس عميّ :
الجديد المتحدة ،ليبيا9440. ،

 -34المسدي عبد السالـ :األسموبية واألسموب ،ط ،2دار الكتاب الجديد المتحدة ،لبناف،
.9441
مؤسسات عبد الكريـ بف عبد المّو لمنشر
 -36المسدي عبد السالـ :المصطمح النقدي،
ّ
والتوزيع ،تونس ،أكتوبر 6990.
 -39مقبوؿ إدريس محمد :األسس االبستمولوجية والتداولية لمنظر النحوي عند سيبويو،
ط ،6عالـ الكتب الحديث.9441 ،
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 -33موساوي فريدة :المفاىيـ األساسية في تحميؿ الخطاب ،عالـ الكتب9441. ،
 -30موناف جورج :المسائؿ النظرية في الترجمة ،تر :لطيؼ زيتوني ،ط ،6دار المنتخب
العربي لمدراسات والنشر والتوزيع ،لبناف6990. ،
 -32مونقانو دومينيؾ :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :د.محمد يحياتف ،ط،6
منشورات االختالؼ.9442 ،
 -31نازؿ معوض أحمد :التعريب والقومية العربية في المغرب العربي ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،سمسمة الثقافة القومية ( ،)1ط ،6بيروت.6901 ،
 -31نحمة محمود أحمد :االتجاه التداولي في البحث المغوي المعاصر؛ في المغة و األدب،
إعداد و تقديـ :محمد مصطفى أبو شوارب ،ط  ،6دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،
اإلسكندرية.9440،
 -30نور الديف رايص :نظرية التواصؿ و المسانيات الحديثة ،ط ،6مطبعة سايس ،فاس،
.9441
 -39يقطيف سعيد  :تحميؿ الخطاب الروائي ،ط ،0المركز الثقافي العربي ،لبناف .9442،
جـ – الرسائل:
 -6بمخير عمر :معالـ لدراسة تداولية حجاجية لمخطاب الصحافي الجزائري المكتوب مابيف
 ،9444/6909أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر.9441-9442،
 -9الطاىر ميمة :مصطمحات الرياضيات في التعميـ المتوسط والثانوي بالجزائر ،رسالة
ماجستير ،معيد العموـ المسانية والصوتية ،جامعة الجزائر.6902 ،
د -المجالّت:

 -6برىوف رشيد :الترجمة ورىانات العولمة و المثاقفة ،مجمّة عالـ الفكر ،ع  ،6مج ،36

سبتمبر .9449

 -9بعمي حفناوي :التداولية..البراغماتية؛ خطاب ما بعد الحداثة ،مجمّة المغة واألدب،
الجزائر ،ع9441. ،61

 -3بمحوت أحمد :المصطمح؛ المقاييس واجراء المعالجة ،مجمّة المبرز ،المدرسة العميا
لألساتذة في اآلداب والعموـ اإلنسانية ،بوزريعة-الجزائر،ع ،69جانفي/جواف6999.
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