
 احملاضرة االوىل 
 للدكتور خالد نعيم                     وحتليله النحوي اخلطاب تشكل

 
 
 
عىن مقاربة من يستدعيه وما اخلطابي النمط اساس على اخلطاب دراسة إن

ُ
 يف ووصفه بدراسته ت

مت التي االطروحة أو للخاص اخلاص اطروحة إطار
 
م
َ
  ع

َ
 تتسم خطابات على معني خطاب خصائص

 عن والبحث النظر ننعم أن منا جعلت ،"للعام اخلاص أطروحة" تعرف التي متباينة، خبصائص
 اللغوي الرتاث قراءة اعادة يتطلب االمر وهذا وحتليله، النحوي اخلطاب خبصائص تهتم نظرية

 .احلديثة اللسانية امتداداته وبني بينه الصلة وربط العربي
 
ُ
  النحوي اخلطاب

 
  خطاب

 
  وصفي

 
 التي اآللية حيث من وثابتة موحدة منوذجية خطابية لبنية تابع

  ، القدماء عليها اشتغل
 
  وخطاب

 
، خطابا   بوصفه فيه، تشكل الذي املوضوع حيت من علمي  تعليميا 

 اخلطاب وتأويل انتاج على اللغة مستعمل قدرة هذه، العامة اخلطاب نظرية ترصد احلال هذه ويف
 .العامة اللغوية القدرة من جزء اخلطابية القدرة هذه أن باعتبار
 مفردة – منطوق" الطبقية اللغوية الوحدات من شبكة على قائم النحوي اخلطاب أن الثابت ومن

  وهو االستعمال، للغة وصفه يف تسهم –" – مجلة  - عبارة -( اللفظ)
 
 التعامل على مبني

 تلك من سلسلة يشكل أذ اخلطاب، ذوات بني احلاصلة املبادالت من جمموعة كونه االفرتاضي
 . واالخبارية التوجيهية املبادالت
  جند الطبقية اللغوية الوحدات تفسري اىل وعودة

 
ه الذي احلد جتاوز قد بعضها أن

ّ
 من بعض اختط

   فالعبارة وصفها، يف قال
 
  أو ، القول من  مبهما غامضا   كان ما يفسر  نص

 
  قد كالم

َ
 لبيان سيق

 للجملة، مساويا   أو مرادفا   بعضنا يراها التي العبارة مفهوم يتسع الوصف هذا يف وحنن ما، حجة
ها الرتكيب أصل واجلملة. هلا جماوزا   يكون االغلب االعم ويف

 
 لأللفاظ مجع أي لفظية صناعة نتاج الن

" املنطوق هو والقول ، للعبارة اصل وهي عنها، والسكوت فيها القول حيسن بصورة وحتصيلها
 " الكالم

 
، أو قل

َ
ر
ُ
  فالعبارة كث

 
  واجلملة قول

 
،" اللفظ"  واملفردة قول

 
  اىل هنا نشري أن  والبد قول

 
 أن

 اللساني الدرس يف اخلطاب مفهوم يف النظر بعد ذلك وسنبني مقصودٍ، وغري مقصودا   يكون القول
 .والعربي الغربي

  ال
 
  شك

 
 اللغوية مكوناتها حيث من   الطبقية اللغوية الوحدات تتجاوز اكرب لسانية وحدة وجود أن

  قيل لذلك عنه، انبثقت الذي واالصل بواعثها يف النظر تستدعي منها، تشكلت التي
 
 مالمح إن

 دي مهد هنا ومن التوليدي، والنحوي البنيوية هما متناقضني اصلني اىل تعود اخلطاب تشكل



 أوىل عن افصح احلال هذه يف وهو خاصُا، لغويا   نظاما   بوصفه االدبي النص استغالل اىل سوسري
 .االدبي النص مبفهوم اخلطاب تشكل  مالمح
 ،"والكالم اللغة"  سوسري دي ثنائية يف مضامينه جيد ماهيته وحتديد اخلطاب ملفهوم والقارئ
 من الرئيسة السمة وهذه للمتكلم، الذاتية بالقدرة أو باألداء متصل فردي حدث عنده والكالم
 .اخلطاب مسات

 نتيجة للبنية املكونة اللغوية العناصر بني عالقة من يتولد ما اىل النظر فكان االخر االصل اما 
 باعتباره"  اخلطاب تسويغ اىل تسعى  فرضية تشكلت هنا ومن االستعمال، لغة داخل حركتها
 حنو أو النص بنحو تسميته على اتفق ما واىل اخلطابات، تنميط إمكان اىل استنادا   لسانية وحدة

 وهي اجلملة، من أعلى وحدة وجود بفرضية مباشرا   ارتباطا اخلطاب حنو مشروع ويرتبط اخلطاب،
 غرار على اخلطاب حنو ويفرتض به، خاص تركيب له اجلملة، شأن ذلك يف شأنه يكون الذي اخلطاب

 القدرة بني ومييز ، الكتابة إعادة قواعد وجود التوليدية اللسانيات يف الرتكيب يفرتضه ما
  واالجناز القدرة بني شومسكي اقامه الذي التميز غرار على اخلطابي واالجناز اخلطابية

 
 
ه للخطاب وصفهم إن

 
 التي العناصر عدد أي الكم معيار على قائم اجلملة تتجاوز لسانية وحدة بأن

 واللسانيون، النحويون قاله ما غري على اجده اجلملة مفهوم لكن ، اجلملة و اخلطاب منها يتشكل
عرب الذي الكالم، منها ويتشكل املتكلم حيددها االلفاظ فاجلملة

ُ
 أي احلديث وهو القول بـ عنه ي

  االخبار
َ
  هلا يكن مل بألفاظٍ  تأتي فأنك

 
  الذي مثل موقع

 
 يكون طرفيه بني والتواصل فيه، قِيلت

، واالخر متكلما   احدهما  نلحظ اخلطاب طريف تناوب على نؤشر عندما احلال هذه ويف مستمعا 
 و خماطِب"  اخلطابية مواقعهما املتحاوران يتبادل حينما أي التوجيه إرادة يف العبارة مفهوم
ب
َ
ب اىل املخاطِب من املوجه"  الكالم"  القول أي ،" خماط

َ
 .العكس و املخاط

  هرمان ويرى
 
 اللغة ثنائية:  كـ اللسانية النظرية يف التقليدية الثنائيات خارج يقع اخلطاب أن

 و سوسري دي"  البنيويون اللسانيون يقدم مل وعليه واالعمال، النسق أو واالجناز القدرة أو والكالم
 الحظ قد سوسري دي أن قيل نفسه السياق ويف  للخطاب اجرائيا مفهوما" جومسكي و ياملسلف

 باحلد يتعلق عويص ما شيء الواقع يف هاهنا يوجد" قال املركب منزلة وحتليله مناقشته اثناء
 بذلك وهو  التأليف درجة هو والكالم اللغة بني الفاصل فاحلد والكالم، اللغة جماالت بني الفاصل
 .الثنائيات نقض وظيفته  ثالثا حدا اخلطاب من جعل
  قبل، من وغريه هرمان نقله ما اىل عدنا ما واذا

 
  و ، ضبطه ميكن وال فردي الكالم أن

 
 له حتدد أن

  نقول الدراسة، عن ُأبعد لذلك قواعد،
 
 كثرية ذوات فيه تشارك قوال   بوصفه فرديا   ليس الكالم إن

 املتكلم ذاتية فيه متثلت الذي القول هذا حيملها التي الكالمية االغراض عن مسؤولة تكون



  و  خمصوصة خطابية بوظيفة تقوم منها واحدة وكل التلفظ فعل يف هلا املصاحبة والذوات
 
 أن

 حقيقته وامنا... حمددة مدلوالت مقتضى على مرتبة باأللفاظ النطق جمرد يف تقوم ال))  حقيقته
" بـ  والثاني ،" الغري اىل التوجه"  بـ يتعلق  احداهما:  أثنني قصدين على ينبني كونه يف كامنة
  " ((الغري هذا إفهام

 أو العام، السياق اىل إحالة ذلك يف وهو املنطوقات من جملموع العام امليدان هو  فوكو عند واخلطاب
 هو أو اللغوية، وخصائصه امللفوظ بـطبيعة النظر اىل يقودنا وهذا املنطوقات، من مميزة جمموعة
 مثة يعني وهذا اليها، وتشري املنطوقات من عدد على الوصف داللة تدل قواعد هلا ممارسة
 لقواعد  اجلملة مثل مثله يستجيب اخلطاب أن أي املنطوقات، من السيل بهذا ممسكة ضوابط
 متصلة خطابية قدرة توجد بالرتاكيب باإلملام مرتبطة لغوية قدرة توجد ومثلما التأليف، صحة

 اىل تنتمي بوصفها املنطوقات من جمموعة: " يقول للخطاب اخر حد ويف  اخلطاب بنحو باإلملام
 ميكن نهاية، ال ما اىل تتكر ألن قابلة صورية أو بالغية وحدة ليس فهو اخلطابية، التشكيلة ذات

 املنطوقات من حمصور عدد عن عبارة هو بل...  التاريخ خالل واستعماهلا ظهورها على الوقوف
  " وجودها شروط حتيد تستطيع التي
 ذلك وتفسري  امللفوظات من اعتباطية غري متوالية اخلطاب أن موشالر وجاك روبل آن ويرى

 " عندهما
 
 وأن استداليل – إشاري تواصلي بفعل الواقع، حبكم يقوم ملفوظا، ينتج الذي املتكلم أن

. تواصلي وقصد اخباري قصد هما: قصدين يفرتض االستداليل – االشاري التواصلي الفعل هذا
 يسعى أدق، وبشكل. بامللفوظ يتعلقان القصدان وهذا. املالءمة مبدأ التواصلي القصد يستلزم
ب
َ
 الذي املالءمة ومبدآ للمتكلم التواصلي القصد اساس على معطى ملفوظا يؤول الذي املخاط
 و ليتش جيوفري ويرى "للمتكلم االخباري القصد حتصيل اىل -التواصلي القصد – عليه يرتتب
  شورت مايكل

َ
 أو ومستمع متكلم بني جتري عملية باعتباره اليه ينظر   لغويا تواصال  "  اخلطاب

  شكله حيدد شخصيا تفاعال
ُ
  يرى الذي مانقينو دومنيك اليه ذهب ما وهذا  االجتماعي غرضه

 
 أن

 جتمع التي  وبالعالقة التواصلية بالعملية يعىن لكونه اللسانية التداوليات ضمن يقع اخلطاب
ب و املخاطِب)  اخلطاب طريف بني

َ
 ( املخاط

ه))  اخلطاب بنفنيست يعرف
 
  بأن

 
، متكلما   يفرتض قول با 

َ
 يف بالتأثري األول رغبة ويتضمن وخماط

ه ما هو بالذات الوعي منظور من عنده واخلطاب ، ((االشكال من بشكل الثاني
 
  به يتوج

 
 اىل شخص

 طريق عن متعددة أطراف فيها تسهم جتربة فهو   املتكلم بضمري نفسه عن معربا   اخر شخصٍ 
 من اخلطاب حتليل اىل يسعى واالخري ،"القارئ  اخلطاب  املؤلف" االدوار حتديد اجل من التفاعل



 االنتاج هذا يف اسهمت التي البىن على وقوفا املقروئية من ممكن حد اقصى اىل الوصول اجل
 التواصلي الفكري

 اجلملة تتجاوز التي اللسانية الوحدة أو ، القول به يراد املعاصر اللساني املفهوم يف واخلطاب
  تدرسها التي

ُ
 .واملتتاليات اجلمل تسلسل قواعد من انطالقا اللسانية

 والعبارة اجلملة كـ غريه عن متيزه ومعرفية خطابية مسات أو ومعايري خصائص وللخطاب 
 جمتمع  داخل بها املعمول التنظيمية للقواعد اللغوية وحداته خالل من خيضع  لكونه والنص،
ه ذلك على زيادة حمدد،

 
ه بالتوجيه يتسم أن

 
  يعني ال االمر وهذا ، موجها   ألن

 
كل قد اخلطاب أن

ُ
 ش

  الزمان يف خطي بشكل يتطور جيعله ما وهذا كثري، ذوات به شاركت وامنا املتكلم نظر لوجهة تبعا  
 ))  الرمحن عبد طه يرى إذ واملعرفية، اخلطابية املقاصد من والتوجيه

 
 كالما يكون ال به املنطوق أن

  ميكن فال ، االرادة هذه منه حتصل مل وما غريه، اىل توجيهيه إرادة الناطق من حتصل حىت حقا
 
 أن

عد
ُ
  به نطق ما صادف ولو حىت حقا   متكلماُ  ي

َ
 حقا   مستمعا يكون ال املتلقف ألن يتلقفه، من حضور

 (( فيه واسطة بوصفه غريه به مقصودا أو هو مبضمونه مقصودا تلقف مبا إليه ُألقي قد يكون حىت
 من حتصل حىت كالما   به املنطوق يكون وال ، املخاطِب من تتحصل فما الغري إفهام إرادة أما

ب منوط املقصد هذا يف واالمر الغري، إفهام ارادة املخاطب
َ
 يكون حىت مستمعا   يكون ال ألنه باملخاط

هِم ما ُأفهم قد
َ
 .ف

  القارئ يدرك هنا ومن
 
  يقال لكن طرفني، بني ختاطبية عالقات على قائم اخلطاب أن

 
 العالقة هذه أن

 يقول ولذلك ، انتقاد دفع او اعتقاد جلب اىل طرفيها احد يسعى قد للخطاب املنتجة الذوات بني
، اخلطاب يكون ال)) الرمحن عبد طه  نفسه من يقول ملا االعتقاد صريح الناطق من حيصل حىت حقا 

 اما ، الناطق جيعل االعتقاد عن اخللو ألن ذلك الضرورة، عند عليه الدليل إلقامة االستعداد ومتام
 عن اخللو والن غريه، باعتقاد عابثا فيكون ، قوله يف كاذبا وإما اعتقاده، يلزمه فال غريه، لقول ناقال  

 بقول مؤمنا وإما بسلطان اال يتوسل فال بقوله، متحكما اما الناطق، جيعل للتدليل، االستعداد
 حق على فيقوم االعرتاض قصد اما ، االدعاء بقصد يعرف ما وهذا ((برهان اىل حيتاج فال غريه،

ب
َ
  يدعيه، ما على بالدليل( املخاطِب) الناطق مطالبة يف املخاط

 
ب ترفع الن

َ
  احلق هذا عن املخاط

 املشاركة أو دعاويه، لتمحيص سبيال جتد ال احلال هذه ويف املخاطِب، يدعه مبا التسليم دائم جيعله
ب فاعلية القصدين هذين يف ونلحظ  الكالم مدار يف

َ
 القيم ابن قول ننقل املعىن هذا ويف املخاط

ب كان ملا: ))  اجلوزية
َ
 املتكلم من مبدأه الكالم إذ الكالم معىن حال يف للمتكلم مشاركا املخاط

 عنه التعبري إىل احتاج وال مسموعا   لفظا املتكلم كالم كان ما املخاطب ولوال املخاطب عند ومنتهاه
))   



 اما التأثري، أشكال من شكل هو الكالم ففعل والتأثري، الفعل و التفاعلية اخلطاب مقاصد  ومن 
  حمكوم واملعرفية اخلطابية مبقاصده واخلطاب ، اخلطاب طريف بني لفظي نشاط فهي التفاعلية

 .معني سياق داخل اال للخطاب فالوجود ، بسياق
 

 مسات اخلطاب النحوي 
 ـب القديم النحوي اخلطاب يتسم
 بالتفسري االهتمام ذلك على زيادة االستعمال، لغة وصف وطرائق املنهجي التنظيم -1

 واالستدالل. والتأويل

 خلطاب النحوي اىل ردود االفعال .ويفتقر ا -2

يفتقر اىل تناوب االدوار على وجه احلقيقية، لذلك يلجئ النحوي اىل االنتزاع الذاتي   -3
  . املقوالت اللغويةليبقي على تلك املبادالت التي تسهم يف تفسري

تغيب يف اخلطاب النحوي املكتوب وعلى مستوه العالئقي ما يعرف بالنقلة، التي تفسر    -4
 .على انها مداخلة احد املشاركني وعلى انها جمموعة افعال خطابية

 
 عناصر اخلطاب النحوي

 
هو "  و24املؤلف : ينظريطلب اخلطاب وجوده، وهو املتكلم "فاعل = املخاطِب ) املتكلم ( هو 1

، فهو من خيطط وينشئ أو يؤلف أو يكتب، وهو يف هذه احلال اخلطاب أي كانت فكرةاملسؤول عن 
بني. ومن مسات املخاطِب االتي تكون

َ
 :له سلطة التأثري على املخاط

 املخاطِب شخص موثوق ومطاع يف حقله اللغوي -1

2-  
 
ب ذات منظ

َ
 مة للخطاب وموجهة له املخاط

 ومن هو بدرجة من اللغويني والنحويني. له سلطة تفسريية خاصة ال ميتلكها اال هو -3

 .يف اخلطابوالتحليلية  التأويلية سلطتهميتلك  -4

 يتسم املخاطِب بالوعي واالدراك ملا يقول ويكتب. -5

 موثوق به . -6
 
 املخاطِب اللغوي ) النحوي( شخص

 قدرته على اسكات االصوات مجيعا وال يصرح مبن شاركه من الذوات. -7

 .طاب الواحد تعدد صوره يف اخل -8



ملكتوب اىل االسم املخاطِب اللغوي ) النحوي( يشهد وبشكل مباشر على نسبة اخلطاب ا -9
 ي يشري اليه.الذ

 

 :املخاطِب صور
ب  مادة  -امللقي -املخرب–املؤلف  –املرسِل  –املتكلم  - أ

َ
املنشئ : وهو من يقدم اىل املخاط

، وهو يف هذه احلال يعتمد كفايته اللغوية التي تكون كفيلة بالقيام برتكيب لغوية 
، فضال عن اعتماد الكفاية التخاطبية  التي تتمثل  الرسالة اللغوية تركيبا سليما 

" ينظر المعنى وظالل .قوالت اللغوية بشكل مناسب وملختلف السياقاتامل باستعمال

 "153المعنى:
اجلماعة اخلطابية : يراد بها الزمر االجتماعية  التي تنتج وتيسر نوعا معينا من اخلطابات ،   -ب

وهذ ما يطلق على مجاعة من املتلفظني  للخطاب نفسه  ال سيما اخلطاب التعليمي ) ينظر 
، وفيل أن هذا املصطلح يطلق على املتلفظني (21:مانغونو، مصطلحات مفاتيح حتليل اخلطاب

 (22:اخلطاب حتليل مفاتيح مصطلحات مانغونو، ينظرباخلطاب نفسه ال سيما اخلطاب العلمي)
 

 

 

 

 ع يف احملاضرة القادمة بيت 


