
لسانيات تطبيقية1ماستر : المستوى

الخطابتحليل: المادة

:الثانيةالمحاضرة

مفهوم الخطاب

بلوليفرحات: األستاذ



:المحاضرةخطة

.الخطابتعريف1-

.تعريف عربي. أ 

.تعريف غربي. ب

.لهالمجاورةالمصطلحاتعنتمييزه2-

.الخطاب والملفوظ. أ 

.الخطاب والنص. ب

.المقابالت األجنبية لمصطلح خطاب 3-

  .قراءات محبذة 7-



:تعريفه

الخطاب، حسب المدارستحليلليستعددت تعاريف الخطاب، 

ط والتوجهات؛ لذلك سنقدم، في هذه المحاضرة، تعريفين فق

:للتمثيل

:عربيتعريف

.ويالتهان..." لإلفهامتوجيه للكالم نحو الغير ..."الخطاب هو 

:الحظ

-كالم يوجهه شخص للغير.

- لإلفهامليس دون غرض؛ بل.



 :غربيتعريف

نا مجموعة من النصوص المتناثرة التي يسمح ل...": الخطاب هو-

"  التلفظيةنعدها كفضاء من التنظيمات ٔانتجذرها التاريخي 

.منغنو.د

الحظ:

.تنظيمات نصية-

...ةالسياسٔاوفضاء معروف تاريخيا كالعلم ٕالىتنتسب -



:الخطاب والمصطلحات المجاورة له

"لخطابا"مصطلحٔانٕالىالسابقةالتعاريفتحيلنا

منهلمشابهةٔاخرىمصطلحاتمعيتقاطعٔانيمكن

وتلكبينهالتمييزيستدعيمماالمفهوم؛حيث

...الملفوظالنص،:مثللهالمجاورةالمصطلحات



:الخطاب والملفوظ

:كثيرة من بينهاتعاريفالملفوظ لديه : ٔاوال

.الوحدة األساسية للتواصل الكالمي-1-

.كل استعمال للجملة نفسها في سياق جديد-2-

...مقطع كالمي مهما كان طوله جملة ٔاو رواية-3-

:التمييز بن الملفوظ والخطاب: ثانيا
.للملفوظ ما هما ٕاال جزٔاين من الخطابوالثانياألوللمفهومين ا-

.للملفوظ هو الخطاب بعينهالثالثالمفهوم -



:الخطاب والنص
.المصطلحات ٕالى مفهوم الخطابٔاقربالنص -

:كثيرة ٔاهمها تعريف لسانيات النصتعريفاتللنص -

(  جمل ٔاو ٔافعال كالم ٔاو ملفوظ)متوالية من الوحدات "

ي والت( تكرار-استمرار)المرصوفة بشكل جيد والمترابطة 
.آدام و بوتيجون" (تدرج)تسير ٕالى نهاية ما 

نص كالهما مرتبط بالسياق لكن ال: المفهومينبينالعالقة-

يندرج داخل مفهوم الخطاب والخطاب يندرج في ٔانواع 

عريف الخطاب، كما تفضل لسانيات النص السياق الداخلي في ت

.النص، ٔاما مفهوم الخطاب فمرتبط بالسياق الخارجي



:ابلمصطلح الخطاألجنبيةلمقابالتا

Discourse:باإلنجليزية

Discours:بالفرنسية



:قراءات محبذة

تحليل دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح في-

.محمد يحياتن: الخطاب، ترجمة

، معجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو وآخرون-

.المهيري وحمادي صمود. ق.ع: ترجمة

Dominique Maingueneau, analyser les textes 

de communication.



ممتعةقراءة



لسانيات تطبيقية1ماستر : المستوى

الخطابتحليل: المادة

:الثالثةالمحاضرة

مفهوم ٔانواع الخطاب

بلوليفرحات: األستاذ



:المحاضرةخطة

.ٔانواع الخطابتعريف مصطلح -1

تعريف باختين. أ  .

تعريف شارودو. ب .

.لهالمجاورةالمصطلحاتعنتمييزه-2

الخطاب والتشكيلة الخطابية. أ  .

الخطاب والسطح الخطابي. ب .

.الخطابٔانواعتصنيفات-3

  .قراءات محبذة- 7



:تعريفه

سب الخطاب، حتحليلليسالخطاب، ٔانواعتعددت تعاريف  مفهوم 

ن فقط المدارس والتوجهات؛ لذلك سنقدم، في هذه المحاضرة، تعريفي

:للتمثيل

:باختينتعريف 

الرابط بين تاريخ المجتمع وتاريخ ..."نوع الخطاب هو 

.باختينمخأىيل..." اللغة

:الحظ

.كارواألفلألشياءنظرته ٔايتاريخ المجتمع -

.لكل مجتمع لغة ولكل لغة تقاليدٔايتاريخ اللغة -



 :شارودوتعريف

... دة لشيءالخصأىصيتكون النوع من مجموعة من -« ما  المحد ِّ

شارودو.ب"والتي تُشكل نمطا لالنتماء

:الحظ

.اتٔابيالشعر على شكل : مثالخصأىصيتكون النوع من -

.النوعٕالىهي سبب لالنتماء الخصأىصهذه -



:الخطاب والمصطلحات المجاورة له

ٔانواع"مصطلحٔانٕالىالسابقةالتعاريفتُحيلنا

ٔاخرىمصطلحاتمعيتقاطعٔانيمكن"الخطاب

زالتميييستدعيمماالمفهوم؛حيثمنلهمشابهة

يلةالتشك:مثللهالمجاورةالمصطلحاتوتلكبينه

...الخطابيالسطحالخطابية،



:ٔانواع الخطاب والتشكيلة الخطابية
شال ظهر مصطلح التشكيلة الخطابية ألول مرة في ٔاعمال مي

في تعريفه، عند اللغويين لنقصشهرةينللمفوكو الفلسفية، لكن 

:ويُحدد منغنو معناه كالتالي

"...نظام من اكراهات النظم الداللي الجيد ..."

:الحظ

.نظام من االكراهات ٔاي شبكة منظمة من القواعد-

.النظم الداللي الجيد ٔاي لغة مقبولة نحويا وبالغيا-

المعنى يشير المصطلحان من حيث: الخطابؤانواعبينهالعالقة

عروف في ٕالى المحتوى نفسه، لكن مصطلح التشكيلة الخطابية م

.خطابالفلسفة، ٔاما مصطلح األنواع فمستعمل في تحليل ال



:ٔانواع الخطاب والسطح الخطابي
ل الخطاب قُدمت للسطح الخطابي تعاريف كثيرة، لكن في تحلي

 :يُعرف على ٔانه

نوآخروشارودو«...آنيانفسهاتعرضكماالمدونة...»

:الحظ
.المدونة ٔاي مجموع الملفوظات-

ها من كما تعرض نفسها آنيا ٔاي كما استعملت في لحظة ما دون غير-

.االستعماالت

في ٔانواع الخطاب مفهوم مجرد يتحقق: بينهماالعالقة

.الواقع عبر ٔاسطح خطابية متعددة



:الخطابتصنيفات ٔانواع
وذلك عرفت تصنيفات ٔانواع الخطاب تطورات كثيرة عبر التاريخ،

فات انطالقا من تصور علوم العصر ألنواع الخطاب، ومن هذه التصني

:نذكر

اراتالحضفيالتصنيفهذااشتهر:البالغيةلتصنيفاتا

ملحمي،وغنأىيٕالىمثالالشعرصنفوافاليونانالقديمة،

ومدحىٕالوالشعرونثر،شعرٕالىاألدبقسمواوالمسلمون

رمعاييتستعملالتصنيفاتهذهٔانالمالحظلكن...هجاء

...ضوعبالمومتعلقةٔاوشكليةتكونقدللتصنيف؛كثيرة



: التفاعليةالتصنيفات

تعددت آراء اللغويين؛ وخاصة 

نيف األنجلوساكسونيين، في مسألة تص

الخطابات، لكن ٔاشهرها ما يُميز بين 

بلة كالمحادثة والمقاالتبادليةالتفاعالت 

ةالتبادليغيروالتفاعالت ... والمناقشة

...كالخطاب األدبي والخطاب الصحفي



:قراءات محبذة

تحليل دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح في-

.محمد يحياتن: الخطاب، ترجمة

، معجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو وآخرون-

.المهيري وحمادي صمود. ق.ع: ترجمة

Dominique Maingueneau, analyser les textes 

de communication.



ممتعةقراءة
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