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 ألُداف يف دراسة - اخلعاتَة الاسرتاثَجَات ٔأهواع جضلّك 

 واًوسائي
 محدي مٌعور حودي:  ادلنخور

 الٓداب واٌَلة اًـرتَةكسم  

  لكَة الٓداب واٌَلات                                    

 )اجلزائر(  -ثسىرةخامـة 

 

 ط:    ــــــمَخ
هتدف ُذٍ ادلراسة ٕاىل اًححر يف مفِوم 

اثَجَة اخلعاتَة  وٕاىل اعمـاً ر اً ي ثخدلي يف الاسرت 

ٕاوضاهئا. نٌل جسـى ٕاىل حتدًد ٔأهواع الاسرتاثَجَات 

ة واٌَساهَة اً ي جساؿد  اخلعاتَة  واًوسائي اٌَلًو

ؿىل جضىِي لك هوع ؿىل حدة  ٕاضافة ٕاىل ٕاجراز 

ألُداف اعمرحوة من اس خـٌلل اسرتاثَجَة خعاتَة 

 مـَية ٔأزياء اًخواظي. 

ؿٌَل ٔأن ُذٍ ادلراسة ثدلي مضن هعاق أًَٓات      

و ما س َؤدي ٕاىل مـرفة صامةل  حتََي اخلعاب  ُو

هخاج ذزل اخلعاب.إ ِمت يف ابالؾخحارات اً ي ٔأس 

 

 

Résumé: 
       Cette étude vise à déterminer 

le concept de stratégie discursive, 

ses critères, ses types, ainsi que 

les moyens linguistiques qui 

forment chaque type. En outre, on 

détermine l'utilité et les objectifs 

pendant l'acte communicatif. 

       Cette étude appartient aux  

S'appuyant sur la mécasms de 

l'analyse du lsoues, ce travail met 

en exergue les modabtés de la 

reconstmctino des circonstances 

de production du texte  
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 متَِد :
ٕان خعاب اعمخلكم ال ًيعَق من اًـدم, وٕامنا ٌس خلي ُذا اعمخلكم ٍلوع  

اإلماكانت اٌَلوًة وك ر اٌَلوًة اً ي ثًذؼم وفق مـعَات اًس َاق احملَط تني ظريف 

اخلعاب, ُذا الاس خلالل اذلُين اعمس حق ُو ما ٍىفي ٌَمخلكم تياء خعة مذّحـة ٔأزياء 

اب. ومتخاز ُذٍ الاسرتاثَجَة ابًخل ّر واًخيوّع ٔلهنا "معي اًخخاظة ثـرف ابسرتاثَجَة اخلع

ؾلًل  ًخىن ؿىل افرتاضات مس حلة  ثخجّسد من لالل ٔأدوات ووسائي ثياسة س َاق 

  مهنا اٌَلة اًعحَـَة اعمس خـمةل  وملاظد اعمخلكم من خعاتَ  ؤأحوال اعمخَلي  1اس خـٌلًِا"

ذا ما ميىن حرصٍ يف زالزة م  : يه 2ـاً رواًس َاق احملَط. ُو

و مـَار ذو تـد احامتؾي ؤألاليق تني  -0 مـَار اًـالكة تني ظريف اخلعاب, ُو

 اعمخلكم واعمخَلي.

و مـَار داليل ًربز ملاظد  -7 مـَار اٌَلة اًعحَـَة اعمدرخة يف اخلعاب, ُو

 اعمخلكم من اخلعاب.

 مـَار ُدف اخلعاب, واًلاًة مٌَ اًخبٔز ر يف اعمخَلي جتاٍ كضَة ما. -3

وؾيد ثفعَي لك مـَار من ُذٍ اعمـاً ر اًساتلة ثيخين اسرتاثَجَة خعاتَة مـَية؛ 

فاعمـَار ألول اعمرثحط تعحَـة اًـالكة تني اعمخلكم واعمخَلي ًًضئ ٕاحدى الاسرتاثَجَخني 

والاسرتاثَجَة اًخوحهيَة. ٔأما اعمـَار اًثاين اعمخـَق  خاًَخني: الاسرتاثَجَة اًخضامٌَة اً 

و ُدف ثضلك ًلة ا خلعاب فِؤسس ًالسرتاثَجَة اًخَمَحَة. ؤأما اعمـَار اًثاًر ُو

 فِفيض ٕاىل الاسرتاثَجَة احلجاحِة اإلكٌاؾَة. ب اعممتثي يف اًخبٔز ر يف اعمخَلي اخلعا

 ٔأهواع اسرتاثَجَات اخلعاب :

 الاسرتاثَجَة اًخضامٌَة : -0

راد, ويه ثؤسس اٌَلة ٔأداة ثواظي تني ألف مٌعَلات اًخضامن وكاايثَ : -0-0

ًـالكة تُهنم ثبٔلذ ٔأتـادا احامتؾَة ٔأو وػَفِة ٔأو ٔألالكِة, وكد حىون ُذٍ اًـالكة ساتلة 

ِا دور يف تياء  إلهخاج اخلعاب ٔأو كد ثًضبٔ ٔأزياءٍ, فِيي حزء من اًس َاق احملَط  ًو

اسرتاثَجَة اخلعاب اعمياس حة ٌَخواظي تلدر ما جسِم تَ اٌَلة اًعحَـَة يف ٕاكامة ُذٍ 
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كات تني اًياس, " ومن أٔو ح ما ميثّي ُذا اجلاهة من الاس خـٌلل اٌَلوي ٔأن كدرا اًـال

هح را من اعمـامالت تني اًياس ٕامنا ًلوم ؿىل اٌَلة توظفِا ٔأداة اثعال تني ألفراد ٔأنرث من 

خحلق ذزل من لالل ما حتدزَ من ثواظي 3كِامَ ؿىل اٌَلة توظفِا ٔأداة ثـامي " , ًو

فذخبٔسس ؿىل مٌواهل اًـالكات الاحامتؾَة اً ي ثخدلي يف اًخفى ر مـريف تني ألفراد, 

ام, ًخحدًد  اذلُين اعمس حق ٌَمخلكم, ٔلن " اًلّّي ادلالًَة ٌَخعاب يه مدلي ممىن ُو

 . 4ص حىة اًـالكات الاحامتؾَة  ؤلن اًخـامي مؽ اٌَلة ُو ثـامي مؽ مضامِهنا "

َني ازيني: ؿامي احامتؾي وؿامي ٕان اًـالكة تني ظريف اخلعاب ثًضبٔ من ؿام      

اًسَعة؛ فبٔما اًـامي الاحامتؾي فميثّي اًـالكة ألفلِة تني اعمخلكم واعمخَلي  فامي ًخـَق 

. ؤأما ؿامي اًسَعة فميثّي تُهنا تدضاتَ اًعفات واًلدرات واًوػائف, ٔأو الاخذالف 

 اعمخلكم واعمخَلي دالي اتجممتؽ اًـالكة اًـمودًة تُهنٌل؛ ٔأي اًرتاثخِة اًخعاؿدًة ٔأو اًخياًزَة تني

ة احامتؾَة ٔأو وػَفِة  مما ًؤثر ؿىل ظحَـة الاسرتاثَجَة اعمـمتدة ٔأزياء  سواء من زاًو

اًخخاظة ثسخة ؿامي اًسَعة  " فلد ميخَىِا ٔأحد ظريف اخلعاب ؿىل اًعرف الٓخر 

ٔأو ؾيدما ال ؾيدما ًـَو الٓخر درخة, وكد ال ميخَىِا ٔأّي مهنٌل ؾيدما ثدساوى درخاهتٌل, 

َ فٕاهَ ٌسـى ٕاىل 5حرتعٌِل ٔأّي ؿالكة "   حفَامن ٍىون اعمخلكم ٔأكي سَعة من اعمخَلي ٔأو ٌساًو

 .  اًخضامن مؽ ُذا اعمخَلي ٔأزياء اخلعاب

وؿىل ُذا ألساس فٕان الاسرتاثَجَة اًخضامٌَة ثخحّدد من ظحَـة اعمخلكم ورقحخَ 

َة " حياول اعمرسي ٔأن جيّسد هبا درخة يف اًخلّرب من اعمخَلي دلاع مـني  فِيي اسرتاثَج 

ؿالكذَ ابعمرسي ٕاًََ وهوؾِا  ؤأن ًـرّب ؾن مدى احرتامَ ًِا ورقحخَ يف احملافؼة ؿَهيا  ٔأو 

ا إبزاةل مـامل اًفروق تُهنٌل  وٕاحٌلال يه حماوةل اًخلرب من اعمرسي ٕاًََ و ثلًرحَ "  6ثعوٍُر

عاب  ًَحّي حمّّل ؿامي ٔألاليق ُو اًخبٔدب اؾامتدا ؿىل ٕاتـاد ؿامي اًسَعة تُهنٌل ٔأزياء اخل

يف اخلعاب  فلد " جتد اعمخلكم يف ُذٍ اعمرثحة من اًخـامي حًرعا ؿىل ٔأن حيفغ ؾرى 

اًخواظي  حىت جيَة ٔأكىص ما ميىن من ؿاخي اعميفـة ًيفسَ وخملاَظحَ  فِجِد يف اًخوّسي 

ول  ظمـا يف ٔأن ًحادهل هفس مبا جيَة ٕاكدال اخملاظة ؿىل سٌلؿَ وفِم مرادٍ وثَلَِ هل ابًلد

. ؤلخي حتلِق ُذٍ اعميفـة 7احلرص ؿىل اًخواظي وؿىل اًوظول ٕاىل اعميفـة اعمضرتنة "

سّوِي درحذَ تدرخة ُذا  اعمضرتنة ًَلي اعمخلكم اعمسافة الاحامتؾَة يف ؿالكذَ ابعمخَلي ٌو
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رتضة اً ي من صبهٔنا اعمخَلي  فذخجّسد تذزل ظفة اًخضامن تُهنٌل  ٔلهَ " ؿالكة اًخاكفؤ اعمف

 . 8ٔأن حرتط تني اًياس يف حٌلؿات جضرتك يف اُامتماهتا وسَووِا ومتثَي ذاهتا "

ٕان اخذَار اعمخلكم ًالسرتاثَجَة اًخضامٌَة كعد اًخواظي مؽ اعمخَلي من         

 :   ومهنا9 صبهٔنا ٔأن حتلق كاايت ٔألالكِة ثؼِر ٔأزياء وتـد اخلعاب

 . ِاهئا تـد زمن حفاء تني ظريف اخلعابثبٔسُس ظداكة ٔأو ٕاؿادة ٕاح  -0

 . ٕاػِار اًوخَ احلسن ٔأزياء اًخـامي مؽ ظاحة اًسَعة ٔأو ٔأمام الٓخٍرن -7

 .  اؾامتد اًخبّٔدب واًخخَّق ًفِم اعملاظد وخباظة يف اجلواهة اًخـَميَة -3

 .  هسة والء الٓخٍرن ابًخوّدد وإبًلاء اعمسافة اًفاظةل ٔأزياء اخلعاب -4

ثخحلق ُذٍ الاسرتاثَجَة من  : اٌَلوًة يف الاسرتاثَجَة اًخضامٌَة اًوسائي 0-7

لالل ؿالمات ًلوًة مـَية  ثربز رقحة اعمخلكم يف اًخضامن مؽ اعمخَلي  نٌل ثو ح ملدار 

ختَََ ؾن سَعخَ ٌَخلّرب من اعمخَلي وثوظَد اًـالكة مـَ  ٕاّما ابؾخحار وحود ُذٍ اًـالكة 

ء اًخواظي  ٔلن "اًخضامن واًسَعة ٍرثحعان تـالكة مذضادة مس حلا  وٕاّما ٔأهنا انص ئة ٔأزيا

؛ فلكٌل اؾمتد اعمخلكم ؿىل سَعخَ مؽ اعمخَلي لكٌل حاد ؾن اًخضامن مـَ  وٕان ٔأراد ذزل 10"

 اكن ًزاما ؿَََ اًخخًل ؾن ُذٍ اًسَعة  ٔأو ثلَُهبا ٕاىل حني  حسة ملاظدٍ ورقحاثَ.

اًخضامن فٕاهَ ًـمد ٕاىل اٌَلة اًعحَـَة وٕاذا ٔأراد اعمخلكم اس خـٌلل اسرتاثَجَة      

دة ٌَخعاب  فعَلَ من "اًوسائي اٌَساهَة اً ي جيـَِا اعمرسي ؿالمة ؿىل ثوحَِ  اتجمّسِ

ذٍ اًعَف مثي: اًضٌلئر   اخلعاب ٕاىل اعمرسي ٕاًََ من اًياحِة اًيفس َة والاحامتؾَة  ُو

واًخضامن تني اعمرسي واعمرسي  وألسٌلء  وؾحارات اًخوّدد اً ي متثّي الكًّ من ؿالكات اًرثحة

ا اعمخلكم 11ٕاًََ "   فذـمد ُذٍ اًعَف ٕاىل اًىضف ؾن الاسرتاثَجَة اًخضامٌَة اً ي خيخاُر

ذا ثفعَي ٔلمه ما ٌس خـمي مهنا يف تياء ؿالكة اًخضامن:  ٔأزياء اخلعاب. ُو

و ٔأداة ًلوًة ثخفاوت من حِر جتس َدُا ًالسرتاثَجَة اًخضامٌَة يف اًـَََل :  -0 ُو

خلعاب  ؤأجرزُا الامس مّث اًىٌَة مّث اٌَلة ؿىل حسة حرثُهبا يف دالةل اًخضامن. فاالمس ا

ٌس خـمي يف اخلعاب ًيداء اعمخَلي ٔأو اًخحدث ؾيَ  وكد ٌس خـمّل اعمخلكم ٌَخـًرف تيفسَ 

ٔأمام اعمخَلي. ٔأما اًىٌَة فذـّوض الامس  ويه هداء اًضخط ابمس ودلٍ )ٔأتو فالن ٔأو 

ذا من ابب اًخىرمي واًخـؼّي فالهة(  ٔأو هداء  ألم ابمس ودلُا )ٔأم فالن ٔأو فالهة(  ُو
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ًضبٔ  و ٔأضـف مهنٌل يف اًخضامن  ًو واًخفاؤل. ؤأما اٌَلة فِو تدًي ؾن الامس واًىٌَة  ُو

  حرثحط تعفة كاًحة يف اًضخط دالي جممتـَ  12اٌَلة كاًحا ٔلس حاب احامتؾَة ٔأو وػَفِة

  اًوػَفي اذلي ًًمتي ٕاًََ.ٔأو جرثحة اندس هبا من ارثلاء اًسَل

ا من اعمـجم اٌَلوي  فذوّػف يف اخلعاب  ٔأًفاظ اًخحَة : -7 يه ٔأًفاظ ًمّت اهخلاُؤ

ٌدلالةل ؿىل اًخضامن  نٌل ثـّد مؤرشا ومـَارا ؿىل اًىفاءة اٌَلوًة ٌَمخلكم اذلي ٌس خخدهما 

ٔلًفاظ ادّلاةل ؿىل ٌَخلّرب من اعمخَلي  ومن ٔأمثَهتا ٔأًفاظ اٍهتيئة )ُيُئا  مربوك ..(  وا

 اًخبًَّٔد وؿىل اًّعداكة وؿىل اًوؿد ..

ثـّد اًضٌلئر من ٔأمه اًوسائي اإلصاًرة يف الاسرتاثَجَة اإلصارايت :  -3

اًخضامٌَة  ٕاذ ٌس خـمَِا اعمخلكم ًخبٔسُس ؿالكة احامتؾَة محمية حرتعَ ابعمخَلي  وثدّل ؿىل 

واحد  فضال ؾن اس خـٌلًِا ٌدلالةل ؿىل  اهامتهئٌل ٕاىل حٌلؿة واحدة  وؿىل االثفاق حول رٔأي

وػَفهتا اًيحوًة  " فاًضٌلئر اًضخعَة مبثاتة َلَدِم اٌَلة اعمخواضـني  ٔلهَ ميىن ًيا ٔأن 

 .13هعّوؾِم ٌَخدمة يف اجناز اًوػائف اًرمًزة ذات اعمس خوى اًرفِؽ "

و ٕان اًوػَفة ألساس َة ٌَخعل ر يه ادلالةل ؿىل اًلةل ٔأو اًعلر أٔ  اًخعل ر: -4

اًخحل ر ٔأو اًخححُّة  ٕاال ٔأهنا جس خـمي ٔأًضا تني اعمخخاظحني من ابب ألًفة واعموّدة والاتخـاد 

ؾن اًرمسَات. ًِذا ًَجبٔ اعمخلكم ٕاىل اس خلالل ُذٍ اًوس َةل يف اًخضامن مؽ اعمخَلي كعد 

اًخلّرب مٌَ واًخواضؽ هل  فِيي " ختفِّف من حّدة ألفـال اٌَلوًة خعوظا ٔأفـال اًعَة 

ـّد اس خـٌلل ُذٍ اًـالمة براب من اًخبّٔدب ك ر مثال   ونذزل ختفّف من هتدًد اًوخَ. ًو

 . 14اًرمسي  فِو ًلّوي درخات اًّعداكة  تي كد ًؤسس ًِا "

اًُعرفة وس َةل دؿاتة  وكد ثخـدى ذزل ٕاىل ثبٔسُس  اًُعرفة )ٔأو اًيُىذة( : -5

َّية ٌسـى اعمخلكم ٕاىل ٕادراج اًُعرفة  اًـالكات اذلمية تني اًياس  ففي س َاكات احامتؾَة مـ

يف خعاتَ ًلاًة ثلًرة اعمخَلي مٌَ  وٕازاحة اعمسافات اًفاظةل اً ي من صبهٔنا ٔأن ثُيَفَِّر 

اعمخَلي من الاس مترار يف اًخواظي  تي ٕان اًىث ر من اًـالكات اإلوساهَة كد وضبٔت 

ثـّد من ٔأكوى ٔلس حاب ودواؾي مذـددة  وًـّي اًُعرفة من ٔأمه ُذٍ ألس حاب  و ًِذا 

 . وسائي اًخضامن

متثّي اٌَِجة ٍلوع اًّسٌلت واًخل ّرات اً ي ثعرأٔ ؿىل اٌَلة ألم يف اٌَِجة :  -6
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لاًة حتلِق  ماكن ٔأو ٕاكَّي مـني  وثُمّّيِ اٌَِجة اًفرد ؾن ك ٍر ممن ختخَف ًِجهتم ؾيَ  ًو

مٌَ  ٔأنرث من سـََ ٕاىل  اًخضامن ًـمتد اعمخلكم ًِجة اعمخَلي  فِخاظحَ هبا ٌَخلّرب واًخوّدد

 ٕافِامَ حمخوى اخلعاب.

 الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة : - 7

ٕاذا اكهت الاسرتاثَجَة اًخضامٌَة ثـمتد يف  مٌعَلات اًخوحَِ وكاايثَ : -7-0

ثبٔسُس اًـالكة تني اعمخخاظحني ؿىل مددٔأ اًخبّٔدب واًخخَّق   فٕان الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة ال 

ن اعمرسي ٌسـى من لالل خعاتَ اًخوحهييي ٕاىل اًضلط ؿىل ثخالءم مؽ ُذا اعمحدٔأ. لٔ 

اعمرسي ٕاًََ  ًخوحهيَ ٕاىل ملاظد مـَية ًفرضِا س َاق اًخخاظة مثي س َاق اًيعح أٔو 

ألمر ٔأو اًخحذٍر  خفعاب الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة " ًـّد ضلعا وثدلال  ًوو تدرخات 

وُذا ُو سخة جتاوز اعمرسي مذفاوثة ؿىل اعمرسي ٕاًََ  وثوحهيَ ًفـي مس خلدًل مـني  

ـّد اًخوحَِ من الًَٓات اعمحارشة اً ي ًـمتدُا اعمرسي يف خعاابثَ  15ٍهتذًة اخلعاب" . ًو

زنع اعمرسي ٕاىل اس خـٌلل  ٔلن ملاظدٍ ثخعاتق مؽ ادلالالت احلرفِة ًِذا اخلعاب  ًو

ًخخاظة  الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة ًلاًة اًوضوح وثخِان اعملاظد  وفق ما ًلذضََ س َاق ا

وتذزل ًـّد اًخوحَِ فـال ًلواي ًـىس وػَفة من وػائف اٌَلة اً ي " ثـمي ؿىل ٔأهنا ثـح ر 

 . 16ؾن سَوك اعمرسي وثبٔز ٍر يف ثوّّجات اعمرسي ٕاًََ وسَونَ "

ٕان ُذا اًفـي اٌَلوي ًـّد " لك مَفوظ ٍهنغ ؿىل هؼام صلكي ٕاجنازي      

ي ٔأفـاال كوًَة  ًخحلِق ٔأقراض ٕاجناًزَ اكًعَة ثبٔز ري  نٌل ًـّد وضاظا ماداي حنواي ًخوسّ 

  17وألمر واًوؿد واًوؾَد  وكاايت ثبٔز ًرة ختّط ردود فـي اعمخَلي اكًرفغ واًلدول "

وحتلِق ُذا اًخبٔز ر ٌس خدؾي من اعمرسي ثوحَِ اعمرسي ٕاًََ ٕاىل ٕاجناز ٔأمر ما  من لالل 

ذٍ اًسَ عة اً ي ًـمتدُا اعمرسي يف فرض سَعة مـَية ثخـدى مددٔأ اًخبّٔدب واًخخَّق. ُو

 خعاتَ اًخوحهييي مؽ اعمرسي ٕاًََ ثفرضِا ملذضَات مهنا :

 . فارق اعمزنةل واًرثحة تني اعمرسي واعمرسي ٕاًََ ٔأ/

 .  اًس َاق اذلي ًفرض اثعاال حمدودا تُهنٌل ويف هعاق ضَق ب/

ٕاؿادة الاؾخحار ًعحَـة اًـالكة اعموحودة تني ظريف اخلعاب  مثي رقحة  ج/

 . رسي يف الاس خـالء ٔأو الارثلاء مبحخوى اخلعاباعم
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ٕارصار اعمرسي ؿىل حتلِق ملاظدٍ ٔأزياء اخلعاب  مثي س َاكات اًخحدي أٔو  د/

 اًضـور تبٔن اعمرسي ٕاًََ كد جتاوز حدود ظحَـة اًـالكة تني اًعرفني.

ٕان ُذٍ اعملذضَات اً ي ثفرض ؿىل اعمرسي اؾامتد اسرتاثَجَة ثوحهيَة          

 ثُدِلي ؿامي اًسَعة يف اخلعاب  ًُخَزِم اعمرسي ٕاًََ إبجناز فـي ما؛ " ٔلن ما يه اً ي

جيـي من اخلعاب ٕاجنازا ًفـي ثوحهييي ُو رتعَ تبأن اعمرسي اعمض خلةل ابخلعاب وفَِ  حىت 

ًو مل ثؼِر يف تيُذَ اعميجزة  ًىهنا يه اعموّخَ ٌَخعاب اذلي ًـرّب ؾن كعد اعمرسي واحملللة 

حح مٌعَق اًخوحَِ ؿالكة سَعة ًفرضِا اعمرسي ؿىل اعمرسي ٕاًََ  وثعحح   فِع 18ًِدفَ"

 . ُذٍ اًسَعة سخة جناح ملاظد اخلعاب وكاًة اؾامتد الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة

ثـمتد الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة  اًوسائي اٌَلوًة يف الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة : -7-7

ِذا جسدٌ د ٕاىل اؾخحارات ًفرضِا س َاق اًخخاظة  ؿىل مددٔأ اًسَعة ًخحلِق اعملاظد  ًو

نٌل جسدٌد ؿىل وسائي ًلوًة حتلّق وجتّسد ُذٍ اًسَعة اًلامئة تني ظريف اخلعاب  مما ًَُزِم 

اعمرسي اسدامثر نفاءثَ اٌَلوًة يف تياء ُذٍ الاسرتاثَجَة ابؾامتد ٔأفـال الكمِة مٌحثلة ؾن 

ذا اإلوضاء مثي: ألمر واٍهنيي والاس خفِام واًخحذٍر وا إلقراء واًيداء وذهر اًـواكة.. ُو

 ثفعَي ًحـغ ثسل اًوسائي اٌَلوًة اعمـمتدة يف الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة:

ٔأسَوب ٕاوضايئ ظَيب كاًخَ ٕاًزام اعمرسي ٕاًََ اًلِام تفـي ما من ابب ألمر:  -0

دفَ " ادّلؿاء ٕاىل اًفـي "19الاس خـالء " حلعول زحوت مذعّور" . وكاًة اس خـٌلل 20  ُو

مر يف الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة ُو ٕاجراز ظحَـة اًـالكة تني ظريف اخلعاب  وجتس َد الٔ 

اًسَعة اً ي ًفرضِا اًس َاق تُهنٌل  ٔلن " ما ميخَىَ اعمرسي من لَفِة ُو سَعة يف حّد 

ذاثَ  وابًخايل فٕاهنا ثعيَف ًرثخذَ يف س َاق مـني  حىت ًو اكن اخلعاب موّّجا عميفـة 

خ21اعمرسي ٕاًََ "  : حلق ألمر يف اخلعاب اًخوحهييي تعَف ٔأمهِا. ًو

 ) ـَْي  . ظَلة فـي ألمر ) ِافْ

 ) اًفـي اعمضارع اعملرتن تـ ) الم ألمر ( ٔأو ) اًالم اجلازمة . 

  .امس فـي ألمر 

  .اعمعدر اًيائة ؾن فـي ألمر 
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 ) ..  ألًفاظ اخملعوظة ٌَوحوب مثي ) التّد   ًًدلي   جية  . 

  ََم ..(ص حَ ادلةل حنو )ؿ . 

عدر من ظاحة اعمرثحة ألؿىل  اٍهنيي :  -7 من ألساًَة اإلوضائَة اًعَحَة  ًو

و تذزل ال خيخَف ؾن ألمر   وكاًخَ اًىّف ؾن اًلِام تفـي ما من ابب اإلًزام  ُو

  وال 22فاًعَة من اٍهنيي " مبزًنخَ من ألمر جيري ؿىل ًفؼَ نٌل حرى ؿىل ًفغ ألمر "

سَعة اعمرسي ٕاذا اكن ًلعد ثوحَِ اعمرسي ٕاًََ ٕاىل ٕاجناز فـي ما.  ًعدر ُذا اٍهنيي ٕاال من

 .23ٌوَهنيي ظَلة ٔأظََة ًًضبٔ هبا ويه " ال اًياَُة ادلالةل ؿىل اًفـي اعمضارع )ال ثفـي( "

ُو فـي ًلوي ثوحهييي  ٌسـى اعمرسي من لالهل ثوحَِ  الاس خفِام : -3

و برورة اإلخاتة " ًوالس خفِام ٔأدوات ًلوًة نث رة  .24"اعمرسي ٕاًََ ٕاىل خِار واحد ُو

ثعيف يف زالزة ٔأهواع " ٔأحدُا خيخّط ظَة حعول اًخعّور  واثىهيا خيخّط ظَة 

  وكاًة اس خـٌلل الاس خفِام يف الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة ُو 25اًخعدًق  واثٍهثا ال خيخّط"

 اًس َعرة ؿىل ذُن اعمرسي ٕاًََ  واهلِادٍ ٕاىل ملاظد اخلعاب.

  ابؾامتد ٔأدوات وظَف 26َِ اخملاظة ؿىل ٔأمر مىروٍ ًَجخًدَُو ثيخ  اًخحذٍر: -4

يف ٔأصاكًِا اعمحارشة  وكاًة اس خـٌلل اًخحذٍر يف الاسرتاثَجَة اًخوحهيَة ُو ثزًنَ اعمرسي 

ؾن " هتمة اًخالؾة تـواظف الٓخٍرن  نٌل ٔأهَ ًـعي خعاتَ كدوال من لالل حضور 

يف اًخوحَِ  وابًخايل حىس حَ اًثلة يف اًرصاحة اً ي ثدّل اعمرسي ٕاًََ ؿىل ظدق اعمرسي 

ذٍ اًثلة يه ما ًـىس فرض اًسَعة ؿىل ُذا اعمرسي ٕاًََ ًخلدّي ملاظد 27خعاتَ "   ُو

 .  اعمرسي اعممتثةل ٔأساسا يف اًيعح اًضمين

 : الاسرتاثَجَة اًخَمَحَة -3

ٕان مـَار اٌَلة اعمدرخة يف اخلعاب ًؤسس :  مٌعَلات اًخَمَح وكاايثَ -3-0

ج اسرتاثَجَة ثَمَحَة  ثـمتد ًلة ذات تـد داليل ًربز ملاظد اعمرسي من خعاتَ. الىهتا

ذٍ اٌَلة كد ثـرّب ؾن ملاظد اعمرسي تعًرلة مدارشة ٔأو ك ر مدارشة؛ مبـىن ٔأن صلك  ُو

ٔأًفاظ اخلعاب كد ثعاتق اعمـىن مدارشة  ٔأو ٔأهنا كد ثفيض ٕاىل مـاين مضيَة ال ميثَِا صلك 

و ما ًـرف اب ًخَمَح  فاعمرسي كد " ًَّمح ابًلعد ؾن مفِوم اخلعاب اعمياسة ألًفاظ ُو

فِمِا اعمرسي ٕاًََ "  . 28ٌَس َاق  ًًَذج ؾيَ دالةل ٌس خَزهما اخلعاب ًو



 دراسة يف ألُداف واًوسائي                      د / محدي مٌعور حودي-جضلّك ٔأهواع الاسرتاثَجَات اخلعاتَة

  7107حوان         18     -ثسىرة-خامـة َلد خِرض

وابًيؼر ٕاىل مداحر اًفلَ ؤأظول اًفلَ فٕان اًخَمَح ٍاكد ٍىون اًّسمة       

حر احللِلة واتجماز  واًـالكة اًلاًحة يف دراسات اًفلِاء وألظوًَني  مؽ ؾياٍهتم اًىد رة مبحا

تُهنٌل يف س َاق ثواظًل ًخحدًد اعملاظد. ًوِذا اكهت اًحالكة اًحواتة اًرئُسة ًِذٍ اعمحاحر 

اً ي هتمت تدراسة اتجماز واًدضخَِ والاس خـارة واًىٌاًة  عما حتمّل من دالالت ثَمَحَة 

وضؽ هل مؽ حواز ٕارادة اعمـىن عملاظد اعمخلكم؛ فاًىٌاًة مثال " ًفغ ٔأًرد تَ ك ر مـياٍ اذلي 

و ك ر 29ألظًل"   مما ًلذيض وحود مـيَني ازيني؛ ٔأوهلٌل اعمـىن اعمذهور يف اخلعاب ُو

ملعود ذلاثَ  واثىهيٌل اعمـىن اعملعود وما ميىن ٕادرانَ من ثَمَح دالي اًس َاق اٌَلوي  

 تواسعة كرائن داةل ؿىل ملاظد اعمرسي. 

ذا ما ٔأصار ٕاًََ اجلرخاين يف  حتدًد بريب اًالكم وما ثـَق تلضَة اًخَمَح  ُو

فِو ٍرى ٔأن " براب ٔأهت ثعي مٌَ ٕاىل اًلرض تدالةل اٌَفغ وحدٍ  وبراب أٓخر ال ثعي 

مٌَ ٕاىل اًلرض تدالةل اٌَفغ وحدٍ  ًوىن ًدزل اٌَفغ ؿىل مـياٍ اذلي ًلذضََ موضوؿَ 

اٌَلة  مث جتد ذلزل اعمـىن دالةل اثهَة ثعي هبا ٕاىل اًلرض  ومدار ُذا ألمر ؿىل  يف

؛ مبـىن ٔأن اجلرخاين ٌض ر ٕاىل ػاُرة اعمـىن اً ي هتمت 30اًىٌاًة والاس خـارة واٍمتثَي"

و ما ًـرف ابعمـىن  ابعمفِوم من ػاُر اٌَفغ ومـىن اعمـىن اذلي ًدور حوهل اًخَمَح  ُو

 ذهور( ملاتي اعمـىن ك ر احلريف )ك ر اًؼاُر اعمس خَزم(. احلريف )اًؼاُر اعم

وابًخايل فٕان اٌَلة ال ثفِم دامئا من ابب احللِلة يف اعمواكف اًخواظََة  ٔلن اعمـىن 

اًؼاُر ك ر اعملعود ًُس دامئا ُو اعمـىن اًوارد اعملعود  وٕامنا حيخاج ٕاىل ٕاؾٌلل اًفىر 

لعود من لالل اًـحارة اٌَلوًة وما ثدل ؿَََ من والاس خًداط ًخحدًد اعمـىن اعمس خَزم اعم

مـاين مضيَة ثَمَحَة  جتـي اعمرسي ًخخىن اسرتاثَجَة خعاتَة ك ر مدارشة ًخحََف ملاظدٍ  

ثـرف ابالسرتاثَجَة اًخَمَحَة ويه " اً ي ًـرّب هبا اعمرسي ؾن اًلعد مبا ًلاٍر مـىن 

دٍ اٌَفغ مسدمثرا يف ذزل ؾيارص اخلعاب احلريف خلعاتَ  فِـرّب ؾيَ تل ر ما ًلف ؾي

اً ي ثـّد كرائن مساؿدة يف الاهخلال من اعمـىن ألول اعمذهور ك ر اعملعود ٕاىل  31اًس َاق "

 اعمـىن اًثاين اعملعود اعمس خَزم. 

ٕان اعمرسي اذلي ًـمد ٕاىل اس خـٌلل الاسرتاثَجَة اًخَمَحَة هل دوافؽ يف ذزل  

َ ؿىل اًعًرلة ك ر اعمحارشة ًخحََف ملاظدٍ  ومن ًفرضِا ؿَََ اًس َاق كاًحا  فِؤسس خعات
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 ُذٍ ادلوافؽ:

مراؿاة اًس َاق وما ًفرضَ ؿىل اعمرسي من ؿدم اًخرصحي ابعمـىن مدارشة  / أٔ 

 . ٔلس حاب احامتؾَة ٔأو ضواتط ٔألالكِة حراؾي مضاؾر اعمرسي ٕاًََ

كد ٍىون اًخـًرغ ابعمرسي ٕاًََ والاهخلاص من صبٔهَ سخِال ٕاىل اىهتاج  ب/

 . خَمَح والاتخـاد ؾن اًخرصحياً 

حماوةل اعمرسي اٍمتَّط واًِروب من مسؤوًَة اخلعاب  مما ًدفـَ ٕاىل فسح  ج/

ي حول اعملاظد اً ي ٍريم ٕاٍهيا من خعاتَ  . جمال اًخبًٔو

 . اتخـاد اعمرسي ؾن فرض ٔأمور ؿىل اعمرسي ٕاًََ كد ثخـارض مؽ كٌاؿاثَ د/

متثَِّا ظَف ًلوًة وأًَٓات :  اًخَمَحَة اًوسائي اعمـمتدة يف الاسرتاثَجَة -3-7

تالقَة متىن اعمرسي من ثحََف ملاظدٍ تعًرلة ك ر مدارشة ثـمتد اًخضمني  ٔلن ُيازل 

ذٍ  32ظرائلا ؿدًدة ًخلول صُئا ما ؤأهت ثـين صُئا أٓخر مهنا اٍهتنك واًسخًرة واًدضخَِ. ُو

اعمـىن احلريف  مث ًفحط  اًعرائق اًـدًدة ثدفؽ اعمرسي ٕاًََ ٌَححر ؾن اعملعود " فُض خّق 

ححر ؾن اعمـىن ك ر احلريف  ٕاذا ٔأخفق اعمـىن احلريف يف ثـًرفَ  ُذا اعمـىن يف اًس َاق  ًو

 : . واًوسائي اعمـمتدة يف الاسرتاثَجَة اًخَمَحَة ؿىل برتني33ابًلعد "

جتسدُا ٔأًفاظ مهنا )مك اخلرًبة(  ٕاىل خاهة ألفـال اٌَلوًة  : ٔأ/ اًوسائي اٌَلوًة

اعمحارشة اً ي ثًضبٔ ؾن الاس خَزام اًخخاظيب )احلواري( تني اعمرسي واعمرسي ٕاًََ  من  ك ر

لالل الاهخلال من اعمـىن اًرصحي ٕاىل اعمـىن اًضمين؛ فاعمـىن اًرصحي ميثّي مدًول اًعَلة 

يدرج مضن ُذا اعمـىن اًرصحي  : اًعورًة واًلمية اٌَفؼَة اً ي ثـيهيا اًـحارة اٌَلوًة  ًو

 مجةل مـاين ألًفاظ واعمفردات اعمس يدة تـضِا ٕاىل تـغ  : ويحمخوى كض

 .  دالي اخلعاب

 اًلوة ادلالًَة اعمخحللة ٔأسَوتَا ابًعَف دالي اخلعاب : كوة ٕاجناًزة حرفِة. 

ٔأما اعمـىن اًضمين فِو ما ًلعدٍ اعمرسي من خعاتَ ؿىل حنو ك ر مدارش  ًخـدى 

ضمياًعَلة اًعورًة ٔلًفاظ اخلعاب يف س َاق حمدد  :   ٌو

 س خَزهما يف س َاق  : مـىن ؾرفِا ادلالةل اً ي ثلذضهيا ٔأًفاظ اخلعاب  ٌو

 ثواظًل حمدد  اهعالكا مما ثـارف ٔأحصاب اٌَلة ؿَََ.
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 ادلالةل اعمخودّلة من ثل ّر س َاكات اًخواظي   : مـىن حواراي اس خَزامِا

 .  ومتثي ملاظد اعمرسي

 ثؤدًَ من ثَمَح  ومهنا: جضمي ظور اًحَان وما  : ب/ الًَٓات اًحالقَة

ثلًرة ص َئني ٔأو ٔأنرث يف ظفة ٔأو ٍلوؿة من اًعفات  وكد ؿرّب  : اًدضخَِ -0-ب

خَْدُؾو ظرفني مض هّبا ومض هّبا تَ  واصرِتااًك تُهنٌل من وخَ وافرِتاكًا  ؾيَ اًساكيك تلوهل " س َ

ن جضخَِ من وخَ أٓخر  مثي ٔأن ٌضرتاك يف احللِلة وخيخَفا يف اًعفة أٔو اًـىس ]..[ لٔ 

اًيشء ال ٍىون ٕاال وظفا هل مبضارنخَ اعمض ّحَ تَ يف ٔأمر  واًيشء ال ًخّعف تيفسَ  نٌل ٔأن 

  وابًخايل 34ؿدم الاصرتاك تني اًض َئني يف وخَ من اًوحٍو مييـم حماوةل اًدضخَِ تُهنٌل "

فٕان اًخلًرة تني اًض َئني يف وخَ اصرتاك ٔأو افرتاق ٌض ر ٕاىل اعملاظد اعمخضمية يف 

َة  مما جيـي خعا ربز نفاءثَ اٌَلوًة واًخداًو ب اعمرسي دالي س َاق ثواظًل حمدد  ًو

 اًدضخَِ برورة يف الاسرتاثَجَة اًخَمَحَة.

يه " أٔن ثذهر ٔأحد ظريف اًدضخَِ و حًرد تَ اًعرف الٓخر   : الاس خـارة -7-ب

اعمض ّحَ  مّدؾَا دخول اعمض حَ يف خًس اعمض حَ تَ دالا ؿىل ذزل إبزحاثم ٌَمض ّحَ ما خيّط 

؛ ٔأي ٔأن الاس خـارة جضخَِ يف ألظي ًىن مؽ حذف ٔأحد اًعرفني  ووحود كرائن 35تَ "

ذا احلذف ُو اًخَمَح اذلي ًلعدٍ  داةل ؿىل احملذوف ثَُْخََمُس من اًس َاق اًخواظًل  ُو

 اعمرسي يف الاسرتاثَجَة اًخَمَحَة.

َ ًًَذلي من يه" حرك اًخرصحي تذهر اًيشء ٕاىل ذهر ما ًَزم : اًىٌاًة -3-ب

  مبـىن ٔأن اعمرسي ًـمتد ُذا اعميحىن يف حرك اًخرصحي مبلاظدٍ ٕاىل 36اعمذهور ٕاىل اعمرتوك "

اًخَمَح تذهر ما ًالزم ُذا اًخرصحي  فِجّسد اعمرسي يف خعاتَ مـيَني ازيني؛ ٔأحدٌُل 

 مذهور ك ر ملعود  واثىهيٌل حمذوف ملعود مدَرك من لالل اًخَمَح واًخضمني.

 : ثَجَة اإلكٌاؾَة )احلجاحِة(الاسرتا -4

ثخبّٔسس الاسرتاثَجَة اإلكٌاؾَة تياًء ؿىل مـَار :  مٌعَلات اإلكٌاع وكاايثَ -4-0

ُدف اخلعاب  وؿىل ما ًلعد اعمرسي حتلِلَ من ثواظّل مؽ اعمرسي ٕاًََ  وخباظة ٕاذا 

ًلاًة ٌَمرسي ٕاًََ واًخبٔز ر فَِ  37ٔأراد " ٕاحداث ثلَ ر يف اعموكف اًفىري ٔأو اًـاظفي"

فـي مـني. وًـمتد اإلكٌاع ؿىل احلجاج توظفَ ٔأداة ًخحلِق ذزل  فاحلجاج اسرتاثَجَة 
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ًلوًة ثخبّٔسس ثحـا ًس َاق اخلعاب  ٔلن اٌَلة " وضاط الكيم ًخحلق يف اًواكؽ وفق 

 .  38مـعَات مـَية من اًس َاق "

ف ٕان اعمرسي ٔأزياء اًخخاظة ًيلي ثعوراثَ ومدراكثَ اعموحودة يف واكـَ  هبد

و تذزل ًـمد ٕاىل ٕاكٌاؿَ كعد اًخلَ ر يف تـغ ٔأفاكٍر   اًخحََف ٔأو اًخبٔز ر يف اعمرسي ٕاًََ  ُو

فِعحح احلجاج وس َةل ًخحلِق ُذٍ اًلاًة  ٕاذ " احلجاج ال ًيحرص يف اس خـٌلالت خعاتَة 

ذا اًخالزم ُو اعموخِّ   39" اإلظالقتـد مالزم ًلك خعاب ؿىل وخَ ػرفِة  وٕامنا ُو  َ ُو

 .                                                                                                                    ٕاًََاًخواظي تني اعمرسي واعمرسي  ٔأُدافلك ُدف من اًرئُس ً

 ِة,ف فرضَة لال ٔأوًخىن ؿىل كضَة  احلجاج "خًس لاص من اخلعاب, ٕان

اعمرتاتعة حراتعا  ألكوالؿرب سَسةل من  ابًخرٍبرات, ًـرض فهيا اعمخلكم دؾواٍ مدؾومة

جتاٍ ثسل اًلضَة  سَونَ ٔأويف موكفَ  اًخبٔز رتعدق دؾواٍ و  الٓخر ٕاكٌاعكاظدا  مٌعلِا,

( من وراء اإلكٌاؾَة) اًوػَفة احلجاحِة ٕاىلراحؽ  ابإلكٌاعن ارثحاط احلجاج إ ًِذا ف .40"

اًفـي ُذا و   مـخلد ٔأوخلَ ر سَوك فـي مـني ً  ٕاىلدفؽ اعمخَلي  ٕاىللك خعاب هيدف 

ًُست  فٕاهنا ٔأّوًَة اإلكٌاؾَةحىون اًوػَفة  "  ًويك وػَفة يف حد ذاهتا اإلكٌاؾي ًـدّ 

 - اخلعاب ٔأي -هَ أٔ  اًخبٔهَدابخلعاب وحة  اإلكٌاعاكهت اًحالكة يه فن  وٕاذا  اًوحِدة

س خَََ  ٔأوذَ هَ ًلاتي خعاابت س حل إ ف  تي ؿىل اًـىس من ذزل  حداث مـزوال ٔأتداًُس 

 اس خًذاّجا وفق مـعَات س َاق اخلعاب. ٕاىل ٕاًََثدفؽ اعمرسي   41" اً ي كد حىون مضيَة

ااحلجاحِة جسـى يف  اإلكٌاؾَة الاسرتاثَجَة ٕان  ٔأُدافحتلِق  ٕاىلاًـام  ٕاظاُر

جس خـمي  ٔأهناخاهة  ٕاًََ  ٕاىلؿىل اعمرسي  ثبٔز رعما ًِا من   وملاظد اعمرسي من خعاتَ

صامةل يف ص ىت اعمواكف  ٔأهنانٌل   مما ًضمن اس متراًرة اخلعاب تني اًعرفني وألدةل احلجج 

اكن  ٔأي  ٌس خـمَِا  أًَٓةيه    وٕامنامن اًخرش ٔأخرىختخط تفئة دون  فِيي ال  اًخواظََة

                                                                .                               اإلكٌاؾَة الاسرتاثَجَةوفق مـعَات وملذضَات ثخعَهبا ُذٍ  ؤأُدافًَخحلِق ملاظدٍ 

ُدف  ٕان : احلجاحِة اإلكٌاؾَةاًوسائي اعمـمتدة يف الاسرتاثَجَة  -4-7

ُذا و  اًـمََة اًخواظََة, ٔأزياء َ ر فِبٔزواًخ ٕاًََ اعمرسيُو اس امتةل  اإلكٌاؾَةالاسرتاثَجَة 

  وابعمرسي واعمرسي ٕاًََ َِا مبلاظد اخلعابثخـَق يف ٍل  ي وثلٌَاتئوساتًخحلق  ألمر

 :                                                                                                اليٓت وفقوميىن ثعيَفِا   اعمس خـمي يف س َاق مـني ودورٍ يف اخلعاب
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ور اعمرسي ومدى يف د أٔساساحمتثي  : اًوسائي اًيفس َة الاحامتؾَة -أٔ  -4-7

  ٔلن " حِةاكٌاؾَة جحإ عما ًلعدٍ من لالل اؾامتد اسرتاثَجَة  ٕاًََهتَئة اعمرسي  كدرثَ ؿىل

اًس حي حملاورهتا  ٔأحسناخذَار  مثّ   احلجاج يف اٍهناًة ًُس سوى دراسة ًعحَـة اًـلول

ذا مل إ و . 42"م واًخحاهما مؽ اًعرح اعملدّ   حماوةل حِازة اوسجاهما الاجيايب مثّ  ,ٕاٍهيا اإلظلاءو 

                         ثبٔز ر.ن احلجاج ٍىون تال كاًة وتال إ ف ور اًيفس َة والاحامتؾَة يف احلس حان,مثوضؽ ُذٍ الٔ 

 اعميعلِة ألدةل مَ اعمرسي من "جضمي لك ما ًلدّ  : اًوسائي اعميعلِة -ب -4-7

 أٔواًخارخيَة  ابٔلدةل اخلاظة حرثحط كاًحا فاًضواُد ؛43اإلحعاءات"اًضواُد اخلاظة و  ٔأو

و  ألدةل ٔأماو  واًلعط, ألمثةلو  ألخدارابًوكائؽ و  اعميعلِة فذخـَق ابًلِاس اعميعلي ُو

   فِبئتحلائق س حق اًـَل هبا وًىن حعَت اًلفةل ؾن حواهة مهنا إلزحات"ظَلة صلكَة 

ً ٌَ اًلِاس اعميعلي مُ  واًلِاس تًِة  .44" ُأأىىر ُو  ٕاذاما اخلعم ابًدسَّي هبا َِز مُ  ٔأو  ا ؿَهياهّبِ

 ٕاهخاخا أٔكوِمِاحد ظرق الاس خدالل ك ر اعمحارش و أٔ " ٕاذ ًـّد يف لك خعاب جحايج  ٔأساس

مث  احلججو  ابٔلدةلرتثحط اعملدمات ً يف اًرتط تني مىوانت اخلعاب احلجايج, 45"

 .  ابًيدِجة من ابب اعميعق وادلالةل

ًلة احلجاج اعمـمتدة  ردو ؿىل  ُذٍ اًوسائيحرحىز  : َلوًةاًوسائي اٌ -ج -4-7

 اًخبٔز رفاؿي يف حتلِق و اٌَلة يف اخلعاب احلجايج ثلوم تدور حوُري  ن "لٔ  ,اإلكٌاع ٔأزياء

ا اعمخلكم ًوظف حدث ما ثـىس موكفَ جتاٍ  والاس امتةل, فاعمفردات واًرتاهَة اً ي خيخاُر

كف. فدور رفغ ذزل اعمو  ٔأوذاثَ ًلدول  يف حدّ  مما ًيـىس ؿىل اعمخَلي  46ذزل احلدث "

, وفق ألدةليف ثلدمي احلجج و  ٕامنا, و ٕاًََاعمضاؾر ابًًس حة ٌَمرسي  ٕااثرةاٌَلة ال ًيدرج يف 

ً وَ وجيـّل مُ  ٕاًََمٌعق ٌس متَي ُذا اعمرسي      .                                                                                      اإلكٌاعا ًعًرلة جً هنِْ مَ ا ومُ ّّجِ

اعملدمات واحلجج واًيخاجئ اعمدرخة يف احلجاج حرثحط توسائي مٌعلِة  ٕان      

ؿٌَل  ذاهتا, ًولوًة ثربز ؿالكة ُذٍ اعمىوانت فامي تُهنا, وؿالكهتا ابًحًِة اًـامة ٌَحجاج يف حدّ 

م احلجج اهعالكا  مجال وؾحارات ثيلي اًيخاجئ وثلدِّ جضلّك  ةاًوسائي اٌَلوًة اعميعلِثسل  ٔأن

 ومهنا مثال: ًخايل وحدات ذات تـد جحايج داليل دالي اخلعاب,ابن ملدمات, فذعحح م

 ..اًلرص ؤأسَوباًرشط  ونذا ٔأسَوبا, مّ أٔ تي,  ,نّ إ , ًىنّ 
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 اًِوامش واعمراحؽ واعمعادر:
                                                                        

َة(  دار  -1 ؾحد اًِادي جن ػافر اًضِري  اسرتاثَجَات اخلعاب )ملارتة ًلوًة ثداًو

 .55  ص7114  10اًىذاب اجلدًد اعمخحدة  ت روت  ًحيان  ط

 .444اعمرحؽ هفسَ  ص -2

اب  حرمجة و ثـََق َلد ًعفي اًًزَعي و مٌ ر ج .ب جراون و ج. ًول  حتََي اخلع -3

 .3  ص0997اًرٍتيك  اًًرش اًـَمي واعمعاتؽ  خامـة اعمسل سـود  اًسـودًة   

ؾامثن جن ظاًة  " اًرباقٌلثَة وؿَل اًرتاهَة ابالسدٌاد ٕاىل ٔأمثةل ؾرتَة "  اعمَخلى ادلويل  -4

وألحباث الاكذعادًة اًثاًر يف اٌَساهَات اجلامـة اًخووس َة  مرنز ادلراسات 

 .047  ص0985والاحامتؾَة  ثووس  

 .756ؾحد اًِادي جن ػافر اًضِري  اسرتاثَجَات اخلعاب  ص -5

 .757اعمرحؽ هفسَ  ص -6

 ت روت  اعمرنز اًثلايف اًـريب   ٔأو اًخىوثر اًـلًل اٌَسان واعمّيان ظَ ؾحد اًرحٌلن  -7

 .773ص  0998  10ًحيان  ط

8- William Bright, International  Encyclopedia of  Linguistics, 

Oxford University Press, New York, 1992, volume 3, P258. 

 .767و  760هلال ؾن :  ؾحد اًِادي جن ػافر اًضِري  اسرتاثَجَات اخلعاب  ص -9

10-  Deborah Tannen, That's not what I meant, Ballantine Books, 

New York,1992, P93. 

11- William Bright, International Encyclopedia of  Linguistics, 

volume 1, P23. 

 ﴿اكن اٌَلة يف ٔأظّل ٌرلّم  مّث حتّول ٕاىل اعمدح واذلّم  دًَي ذزل كوهل ثـاىل:  -12  

    (.07﴾  ) احلجرات الًٓة 

13- Robin Lakoff, Talking Power " The Language of Politics in 

Our Lives ", Basic Books, New York, 1990, p183.  
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 .309ؾحد اًِادي جن ػافر اًضِري  اسرتاثَجَات اخلعاب  ص -14

 .373و 377اعمرحؽ هفسَ  ص  -15

 .374اعمرحؽ هفسَ  ص -16

َة ؾيد اًـٌَلء اًـرب  -17 َة ًؼاُرة "ألفـال اًالك -مسـود حصراوي  اًخداًو مِة دراسة ثداًو

 .41  ص7115  10" يف اًرتاث اًـريب  دار اًعََـة ٌَعحاؿة واًًرش  ت روت  ًحيان  ط

 .374ؾحد اًِادي جن ػافر اًضِري  اسرتاثَجَات اخلعاب  ص -18

َة ؾيد اًـٌَلء اًـرب  ص -19  .018مسـود حصراوي  اًخداًو

 .048اعمرحؽ هفسَ  ص -20

 .347عاب  صؾحد اًِادي جن ػافر اًضِري  اسرتاثَجَات اخل -21

رساج ادلٍن ٔأتو ًـلوب ًوسف جن ٔأيب جىر جن َلد جن ؿًل اخلوارزيم اًّساكيك ) -22

(  مفذاح اًـَوم  ضحط وثـََق هـّي زرزور  دار اًىذة اًـَمَة  ت روت  ًحيان  احليفي

 .067و  060  ص0987  17ط

 .037اعمرحؽ هفسَ  ص -23

 .357عاب  صؾحد اًِادي جن ػافر اًضِري  اسرتاثَجَات اخل -24

 .033اًساكيك  مفذاح اًـَوم  ص -25

َة ؾيد اًـٌَلء اًـرب  ص -26  .707هلال ؾن: مسـود حصراوي  اًخداًو

 .355ؾحد اًِادي جن ػافر اًضِري  اسرتاثَجَات اخلعاب  ص -27

 .367اعمرحؽ هفسَ  ص -28

لاُرة   ي  اًؾحد اًلاُر اجلرخاين  دالئي اإلجعاز  حتلِق َلود َلد صاهر  مىذحة اخلاجن -29

 .59  ص0991  مط

 .079اعمرحؽ هفسَ  ص -30

 .367ؾحد اًِادي جن ػافر اًضِري  اسرتاثَجَات اخلعاب  ص -31

 .384هلال ؾن : اعمرحؽ هفسَ  ص -32

(  ؾحد اًرمحن جن َلد جن لدلون ٔأتو ًزد ويل ادلٍن احلرضيم اإلصخًِلاجن لدلون ) -33

 .613  ص0960  17ًًرش  ت روت  ًحيان  طاعملدمة  دار اًىذاب اٌَحياين ٌَعحاؿة وا



 ـرشونواً واحد اًدد ـًاجمةل لكَة آلداب و اٌَلات

 7107حوان                                        88                                         لكَة الٓداب و اٌَلات

                                                                                                                                                                        

 .040اًساكيك  مفذاح اًـَوم  ص -34

 .056اعمرحؽ هفسَ  ص -35

 .071اعمرحؽ هفسَ  ص -36

تََر ُرٌنش  اًحالكة وألسَوتَة )حنو منوذج س ميَايئ ًخحََي اًيط(  حرمجة وثلدمي  -37

 . 64  ص0989  10وثـََق َلد اًـمري  دراسات )سال(  ت روت  ًحيان  ط

َة  مًضورات  -38 معر تَخ ر  حتََي اخلعاب اعمرسيح يف ضوء اًيؼًرة اًخداًو

 .071  ص7113  10الاخذالف  اجلزائر  ط

ؾيارص اس خلعاء هؼري "  جمةل  -حدَة ٔأؾراب  " احلجاج والاس خدالل احلجايج -39

  10  ؿدد7110ؿامل اًفىر  اتجمَس اًوظين ٌَثلافة واًفٌون والٓداب  اًىوًت  سخمترب

 .011  ص31جمدل

دراسة يف وسائي اإلكٌاع "  جمةل فعول   -َلد اًـحد  " اًيط احلجايج اًـريب -40

 .44  ص61  ؿدد7117خًرف  –اًَِئة اعمرصًة اًـامة ٌَىذاب  مرص  ظَف 

َفي روتول  " ظحَـة اًحالكة ووػَفهتا "  حرمجة اًلروس اعمحارك  جمةل هوافذ   -41 ٔأًو

 .75  ص06  ؿدد7110َىة اًـرتَة اًسـودًة  اًيادي ألديب جبدة  اعمم

42-  Chaim. Perelman et O. Tyteca, Traité de L’Argumentation, 

Edition de l’Université de Bruscelles, 5éme Edition,1992, P18. 

 .57دراسة يف وسائي اإلكٌاع "  ص -َلد اًـحد  " اًيط احلجايج اًـريب -43

ة اعمَداين  ضواتط اعمـرفة ؤأظول الاس خدالل واعمياػرة  ؾحد اًرحٌلن حسن حٌحى -44

 .777  ص7117  16دار اًلَل  دمضق سوراي  ط

 .777اعمرحؽ هفسَ  ص -45

مجَي ؾحد اتجمَد  اًحالكة واالثعال  دار قًرة ٌَعحاؿة واًًرش واًخوزًؽ  اًلاُرة   -46

 .016  ص7111مرص  


