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ABSTRACT 

Addressing people through logic in proverbs is a great way to convey ideas and 

reaching goals. Language also implies cultural backgrounds and accumulated experiences that 

is a common binding element in a certain society. Cartoon that sheds lights on a certain 

society issues and carry several cultural backgrounds in order to fulfill society expectations 

when depicting real life. This will also serve as a kind of emotional ventilation for the 

pressures they experience in society on a daily basis.   

The study focused on work of famed cartoonist Abd- Al Sallam Al Helail, Riyadh 

Newspaper, when depicting negative phenomena and behavior of society in a very sarcastic 

and intelligent manner. The aim of study is shedding light on this behavior in hope of finding 

and replacing with substitute positive one.  
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 ملخصال

فاللغدددة اانسدددانية بمادددامين ا التدددي  ،إ وتحقيدددل المقاادددد التدددي تتكلددد  فيددد عدددد الب ددداا الحكددداجي إكيددداة فدددي  ي دددا  ا فكددداي  

الن دددول الكاإيكاتيريدددة التدددي ولعددد   التقددداإات لتحقيددل اللعدددد التواادددلي، يموإوثات دددا المكتمعيددة والةقافيدددة فدددينقل ددا الب ددداا تكسدددد 

تكسدددد ت لعدددات و موحدددات المكتمدددل ككددد ت ف دددي حيددد   ،ن المادددامين امجتما يدددة والةقافيدددةهمدددول المكتمدددل  تحمددد  الكةيدددر مدددتعكددد  

لة نقدد  وتواادد ، تةيددر فددي المتلقددي اامتدداع والت مدد  وتعلددر  ددن مكمو ددة مددن القوا ددد مددن عدد   السدديا  الم ددتر  القددا    لدد  وسددي

 .       بنية الواقل الذي يعي ون  معاً في مبتلف مناحي الحياة

ت لقدإتددد   لددد  التددد ثير والتمةيددد  ي عدددد  مددد ً  بددددا ياً حيددد  يتادددافر فيددد  القدددو  الصدددردي والسدددلو  امجتمدددا ي بق دددد الصا ليدددة

اسدددتل ال حكدداجي فنددي داعددد  بنيددة فنيددة أعدددر ت  التوظيددف كوندد  ي ددا  الدملددة ب دددوإة أفادد ، وتكمددن جماليدددة  فددي المتلقددي وتكةيدددف

 .للتصكير واللح   ن الحلو  بالتوجي  المن قي الملاشر أو غير الملاشر لإلمتاع والت ثيرت

الدددنل الكاإيكددداتيري لدددد  الصنددداا  لدددد السددد ل ال ليددد  فدددي جريددددة الريدددا  فدددي التمةيددد  الدددواإد فدددي : تمةلدددت مدددادة المعالكدددة

للتعليدددر  دددن بعدددت السدددلليات المكتمعيدددة فدددي الحيددداة اليوميدددةت حيددد  يعلدددل  لي دددا ب ريقدددة حكاجيدددة  ريصدددة تعكددد  بعدددت المواقدددف 

لمكتمدددل وتسدددليء الادددو  وا وضددداع امجتما يدددةت ومدددن النتدددا ه المتوقعدددة ل دددذض الدإاسدددة معرفدددة بعدددت السدددلوكيات المرفوضدددة فدددي ا

 . لي ات لتقدي  الحلو  التوجي ية اللديلة ل ا

 

 .النل الكاإيكاتيري -ا مةلة  -تكليات الحكاج : الكلمات المفتاحية
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 :مقدمــــة

 تعقدددد ال دددلة بدددين ادددوإتينبتمةيددد  أو  ،لونددد  مدددن دممتمدددا يحم  بالعمدددود والتعليدددل الكاإيكددداتيري ياددداهي امفتتاحيدددة والب ددداا   

 أو ب دددا يق دددد الحدددل الم لدددوا ، ن دددا تحددده أي تق دددد تسدددميت بدددذل الحكدددة ف ،ق ددددبال مدددن امحتكددداج وبيددداا حككددد  مرسددد  الب دددااليدددتمك ن 

 من قيدددة ب دددوإة دددر  الحكددده وتقدددديم ا  ندددد ة  ندددد المباادددمة أو المكادلدددة باسدددتبدال اللرهددداا، يدددحدددو  معنددد  تحقيدددل الغل الحكددداج تددددوإ دممتو

تكمدددل المن قدددي واللصندددي والنصسدددي، والمعندددوي أو العدددا صي وامجتمدددا ي
]1 [

بدددالتلريرات  رسددد د و  المالددد ت عدددر السددداعر  ب ددداا، ومدددن عددد   ال

يق دددد مدددن ع ل دددا  لددد   قنددداع ا عدددر ب دددد  الدددد و    ، ملنيدددة  لددد  قادددية فرضدددية ع فيدددة،قدددوا  المتراب دددة تراب ددداً من قيددداً الدا مدددة ل دددا  لدددر ا 

 "وتوجيدد  سددلوك  تكدداض تلدد  القاددية ،ثير فددي مواقصدد للتدد 
]2 [

 لدد  النتيكددة الم لوبددة و قنا دد   للواددو الب دد  الدددلي  وسدديلة للتغلدد   لدد   مددن ثدد  كددااو. 

بمقلوليدددة الدددرأي ا عدددر
]3 [

الحكاجيدددة المتنو دددة ، ومدددد  القددددإة  لددد   قنا ددد  با سدددالي  الب ددداا فدددي مقدددداإ مناسدددلت  للمتلقددديو ليددد  فددديكمن نكدددا   

مددل التركيددا  لدد  حالتدد   النصسددية مددن أجدد   قنا دد  المسددتبدمةو
]4 [

، وسدديلت  ا ساسدددية وتقنيددة وم دداإة وبرا ددة فنيددة إاقيددةفددن " بااقندداع والددذي هددو  

".اللغة بك  مكونات ا وأشكال ا المتغيرة وغير المستقرة وا كةر حيوية 
]5 [

  

  حملدددوالمتلقدددي   دددا التددد ثير فددديت عدددد ادددوإة مادوجدددة فدددي حكاج دددا، الغايدددة من ةت دددتم   لددد  أمةلددد مدددو ن الدإاسدددةالن دددول و    

وهدددو مدددا يمةددد   ن دددراً هامددداً فدددي  ،مقومددداً حكاجيددداًت ايكددداهض وتركيددداض  القادددايا التدددي يعالك دددا ب دددوإة سددداعرة با تلددداإض و لددد  قلددد

غدددة فدددي  بدددراه بعدددت الم مددد الح دددو والملال عنددديوالدددذي يcaricature الدددنل الكاإيكددداتيري عددد   مدددن  التناقددد  والتددد ثير
 ]6 [

ويعدددد  

، وتددد تي المصدددردات تكدددوا مرتل دددة بقيمدددة وسددديلة  قنا يدددةت    يسدددع  المرسددد  مدددن ع لددد   لددد   قنددداع متلقيددد  بوسدددا   مبتلصدددة هدددذا الصدددن

هدفددد  ب دددوإة أسدددرع، ممدددا يدددفدي  لددد  وادددو  الصكدددرة  لددد   داعددد  دا دددرة تحتدددوي  لددد   لددداإات تع دددي أهميدددة للدددنل وتكعلددد  ينكدددا

 ب دددك  سددددل القدددرا  
]7 [ 

 مدددا  المسدددلقة ب دددددم تللدددي    ماتددد ، قوالدددد  حكاجيدددة ب غيددددة ف دددو م يبدددرج  ددددن دا دددرة الق دددددية وا 

، والملالغدددة بددد  مدددن أبعددداد عصيدددة يواإي دددا الصنددداا، تحدددت السدددبريةم تتلدددل دملتددد  مدددن من دددرض ال دددوإي  ومادددمرة فدددي ت دددوي  مكةدددف 

اامتددداع ،التددد ثير اابددد  ،:   فددديوالتوإيدددة، ل موحددد  فدددي  نكددداه ثددد   وظدددا ف تتمةددد
]8  [

فدددي مواقدددل » وقدددد  قدددد الكرجددداني  ف ددد ً 

ممدددا اتصدددل العقددد    ليددد  أا  التمةيددد    ا جدددا  فدددي أ قددداا المعددداني أو بدددرهت هدددي باعت ددداإ فدددي معرضددد ،  ( ن ددد )التمةيددد  وتددد ثيرض 

، برهاندد  أنددوإ، وسددل ان  أق ددر ونقلددت  ددن اددوإها ا اددلي ة  لدد  اددوإت ، فددنا كدداا مدددحا كدداا أب دد  وأفبدد  و ا كدداا حكاجددا كدداا

وبياندد  أب ددر
]9 [

ةهدد  وهددي كلمددة تسددوية، يقددا  هددذا مةلدد  أي شددل  مةددا  فال  مددن لصنددة م 
]10 [

التمةيدد  مددا هددو  م نتدداج البلددرة التراكميدددة و 

المواقدددف مددن تصا ددد  اانسدداا مدددل المكتمددل مدددن حولدد  بالعلددداإات والمعدداني المتعدددددة التددي تحمددد  الصكددرة والتكربدددة التددي تعددداله بعددت 

قليلدددة مدددن   لددد  تنو  دددا، ويعدددي اللدددا  للحكددداج أثدددر ا مةلدددة فدددي د ددد  د دددواضت لدددذا نكددددض يعلدددر  دددن  لددد  تعليدددراً فدددي حدددامت غيدددر

ن واددد  ومن دددا الن دددول المبتددداإة فدددي الدإاسدددة التدددي ندددر  في دددا  لددد ، وجددددير بااشددداإة أا بعدددت القددددما  قدددد التصتدددوا  لددد    قدددة 
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نتا ك ددداوالعواقددد  مادددمونة  لددد  ، لدددوا ا علددداإ مقروندددة بدددذكر  واقل دددا  أا يكعا مةلدددة بالحكددداج  نددددما أإادوا بدددذل
]11 [ 

 تشدددكل وقدددد

ت ف ددي تمتدداه ب ن ددا تلعدد  فددي النصددو  إغلددة وإهلددة ترشددد  لدد  البيددر الكاإيكدداتير محددوإاً ل ددذض الدإاسددةن ددول بعددت ا مةلددة فددي 

 دددا تفسددد  لرنيدددة  قنا يدددة وفعددد  تددد ثيري واضدددحين ، وحكاجيدددة التمةيددد  تتكلددد  فدددي أنف حقدددا ل تكعل دددا حكدددة دامغدددة اثلددداتوتك ددد
 

]12
 

  [ 
مددل مقدددإت ا  لدد  ااقندداع والتوجيدد  نحددو الوج ددة التددي يريدددها اللددا ، ب ددوإة تكعدد  الكدد ل  نددل للسددمل وأوضدد  للمن ددل 

 

]13
  

 [ 
من قيدددة مسدددل  ب دددا  لنددد   لددد  الواقدددل باسدددتبدال حكددده شدددل ، ي لددد  ع ددداا اسدددتدملي وجددددلي وحكددداجي فامحتكددداج ب دددا يحول دددا

لي ددل  الكدد  جددا  واحددد، وم يمكددن ت ددوإ الحكددة الةانيددة  م مددن عدد   ا ولدد  مددا يسددمي  بيرلمدداا  لت سددي  حكدده غيددر مسددل  ب ددا،

بامت دددا  الحكددداجي بدددين الحكددده
]14   [

يماثلددد  فدددي جانددد  معدددين يعتمدددد  ليددد  مدددن أجددد  الحكددداج  يتدددداع  الدددنل بدددنل  عدددر،وهدددا هندددا 

،والمتلقدددي مرسددد جما يدددا بدددين ال وااقنددداع لكون دددا م دددتركاً 
 

ف دددو : تددد ثيرات فدددي المتلقدددي مدددن ج دددات  ددددةفالتمةيددد  وسددديلة حكاجيدددة  ات 

دددد   ات  نددد  بمةابدددة  حادددية العاديدددة  لددد  الحالدددة الت دددديقيةع ددداا للعقددد  بوادددص  ينقددد  العقددد  مدددن الحالدددة الت دددوير إ المعنددد  الم 

لي دداهد كمددا هددو فددي الواقددل
]15 [

التمةيدد  با تلدداإض مسددلمة تبتددا  التكدداإا اانسددانية كددي يسدد   فدددي حكاجدد   لددد  المرسدد  فددي  تمددد ا

، للت دددديل بدددالصكرة التدددي تقدددوي حادددوإ  لددد  التددد ثر وااقنددداع فدددي المتلقدددي الت سدددي  لقا ددددة عاادددة وبنيدددة الواقدددل فيكدددوا بدددذل  أقددددإ

المعنددد 
  
ي، حيددد  تتدددداع  فدددي فدددي  مليدددة  نتددداج الدددنل الكاإيكددداتير تمةيليدددةتعامددد  مدددل ا مةلدددة يحيددد   لددد  حادددوإ ن دددول الو

، فتتسدددرا  لددد  الدددنل بحسددد   اقدددة استحاددداإها التدددي لددد  حمولت دددا الصنيدددة والصكريدددةيولددددض مدددن ا سدددالي    نتاجددد  هيدددادة  لددد  مدددا

لت ل  بالتالي الكا  الذي م يتكاأ من النل
]16 [

. 

 :أهمية الدراسة

 .وتوليف  سنادي ل  بنيت  البااةما يمةل  الصن الكاإيكاتيري من توجي  وت ثير، با تلاإض وحدة تواالية  - 

 .امست  اد في الكاإيكاتير ب مةلة ي ك  من راً حكاجياً متداومً يلق  قلومً وإواجاً لد  شريحة كليرة من أفراد المكتمل -

 .تعد تل  ا مةلة جا ا من الحكاج في أشكا  التعلير المعلرة  ن تكاإا اانساا -

 :أهداف الدراسة

مسددددتعانة بالتمةيدددد  التددددي تبت ددددر أفكدددداإاً متنو ددددةت لمددددا تحدثدددد  مددددن تغييددددر وتدددد ثير ي دددددم  ليدددد  كاتدددد  الددددنل اسددددتك   مددددوا ن ا -

 .الكاإيكاتيري بالتوجي  المستقللي

 .تحديد أهدام التمةي ، وبياا ع ا ل ا مةا  الم ست  د ب ا في تل  الن ول -

 .في موا ن السبرية ةتحديد مد  كصا ة الحكاج با مةل -
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ثدددر الحكددداج ووسدددا ل  فدددي  قنددداع المتلقدددي فالكاتددد  يوظددف بعدددت ا شدددكا  الحكاجيدددة، التدددي يسدددتعين في دددا بن دددول، وأنمدددا  تكلددي أ -

 .لمعالكة القاايا والسلوكيات غير ال حيحة

 :أسباب اختيار الموضوع

لمدددوجاة وشدددواهدض مدددن تميدددا الب ددداا الكاإيكددداتيري برب ددد  الددددإ  اللغدددوي بالحيددداة امجتما يدددة المعاادددرة متبدددذاً مدددن  لاإاتددد  ا -

 .وسيلة لمعاي ة الواقل وتناو  قااياض ةا مةل

التدددرابء الوثيدددل بدددين الحكددداج بالتمةيددد  والمواقدددف امجتما يدددةت حيددد  الكددد ل في دددا يلقددد  نددددياً    هدددو ثابدددت م يتحدددو  تتناقلددد  ا جيدددا   -

 . المكسدة بواص   إثاً تسري في  إو  ا جداد حين  لروا من ع ل ا  ن  ادات   وتقاليده 

 :المشكلة البحثية

 كيف يتكل  دوإ الحكاج وااقناع في التمةي  داع  النل الكاإيكاتيري الساعر في معالكة وضلء السلوكيات في المكتمل؟

 :فرضيات الدراسة

 .يحقل التمةي  في النل الكاإيكاتيري دوإض الحكاجي -

 .فناا الكاإيكاتيرتنوع ا دوات ااقنا ية التي ي تم   لي ا التمةي  لد   -

 .  مكانية تحوي  ا مةلة  ل  شبول تتحر  لي ير  ل  بعت الب   تاإكاً للمتلقي اللح   ن حلو  ل ا -

 .السمة الحكاجية في المة  تعا   ل  ايغ  اللغوية المن قية أل  ل  دقة انسكام  مل النل الكاإيكاتيري -

 .المةا  الذي ي تم   لي  بيسر وس ولةالمتلقي يمكن  الربء بين النل الكاإيكاتيري و -

 . التمةي  في الصن الكاإيكاتيري يس   في تغيير ننرة المتلقي لسلوكيات  و ل  المكتمل، والعال  من حول  -

 :الدراسات السابقة

ل1102مكلة المبلر ( حكاجية التمةي  في ال عرالكاا ري الحدي )بح  من وإ عديكة بوع ة  -
] 17 [

. 

سددددديميا ية الحكددددداج فدددددي الب ددددداا الكاإيكددددداتوإي مدددددن السدددددبرية ال دددددريحة  لددددد  امسدددددتدم  )ن ددددديرة هإو دددددة بحددددد  من دددددوإ  -

 1103حوليات جامعة الكاا ر ، ( المامر
]18 [

. 

 :اإلطار المنهجي واإلجرائي للدراسة

مكمو دددة مدددن الن دددول الكاإيكاتيريدددة الم دددتملة  لددد  بعدددت ا مةلدددة الحكاجيدددة لدددد  الكاتددد   لدددد السددد ل  :عينةةةة البحةةةم ومجتم ةةة 

ال ليددد  فدددي جريددددة الريدددا 
]19  [

الحكددداج و لياتددد  ااقنا يدددة فدددي تلددد  الن دددول، حيددد  يسدددتمد الب ددداا الكاإيكددداتيري  للوقدددوم  لددد 

 .ل  قدإة في الت ثير  ل  المتلقي وهو شك  من أشكا  التواا مياً ي تي في   اإ بنية اجتما ية، أهميت  من كون  منتكاً    
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جمددددل الن ددددول الكاإيكاتيريددددة التددددي اشددددتملت  لدددد  ا مةلددددة، وت ددددنيص ا بحسدددد   ريقددددة الحكدددداج وااقندددداع  :أدوات جمةةةةب البيا ةةةةات

 الل غية 

 ...(التعلي ، السكن، العمالة المنالية، مواقل التواا : )ومن القاايا، ووظا ص 

الب دددداا فددددي شددددواهد الددددنل الكاإيكدددداتيري، والةدددداني : تتكددددوا الب ددددة مددددن ث ثددددة ملاحدددد ، تندددداو  ا و  :هج الدراسةةةةة ةةةةوع ومةةةةن 

 المق دية 

 .و ناار تحقق ا بالحكاج وااقناع بالتمةي  الواإد في النل أما الملح  الةال  تناولنا في   ليات  الحكاجية في الن ول

 

 :الخطاب في شواهد النص الكاريكاتيري :المبحم األول

بمدددا أا الب ددداا فدددي الدددنل نتددداج علدددرات متراكمدددة مدددن أشدددبال تنلةدددل من دددا المعرفدددة ال دددعلية التدددي تمةددد  الحددد  الم دددتر  فدددي     

المكتمدددل ممدددا يكعل دددا تحنددد  بمكاندددة هامدددة لدددد  المتلقدددي د دددت الصنددداا  لددد  امست ددد اد بددد  فدددي المواقدددف المبتلصدددة، لمدددا يمتددداه بددد  

، وال ريقددددة التددددي تددددفثر ب ددددا محتويات ددددا  لدددد  السددددلو  رة والقاددددية الم روحددددةمةيدددد  مددددن عااددددية حكاجيددددة والتددددي تددددد   الصكددددالت

ت ددك  ال ددوإة فددي تصكيددر المتلقددي ب ددك  يددفثر يسددتبدم ا الصندداا فددي كتابددة الددنل الكمدداهيري فددي وسددا   التواادد ، والوسدديلة التددي 

فدددي اسدددتكابت  للقادددايا والمسدددا   المعروضدددة 
]20

 
 [
كعددد  الحكددده الادددعيصة حككددداً قويدددةلالل غدددة دومددداً تسدددع  ف

 ]21  [
وشددد رة القدددو  

معيدداإ نقدددي أكةددر مندد  معيدداإاً لغويدداً أدا يدداً، بدد  هددو  ليددة يقدددول ب ددا المكتمددل المتلقددي، ممددا يعنددي أا  ليعتدد  فددي التلقددي هددي الصي ددد  

: وهددديأا وجدددود الحكددداج يسدددتلال وجدددود ث ثدددة  ناادددر أساسدددية تحقدددل ااقنددداع  امدددة : يبدددل هدددذا الصدددن، مدددن  لددد  يتلدددين لندددا فيمدددا

وفا ددد  هددددم ب ددددم اسدددتدإاج  نحدددو مقاسدددمة ااقنددداع و قلدددو  الحكدددة أو إفاددد ا،/وعلدددر  دددن العدددال   /فا ددد  محددداج
 ]22   [

ولكدددي 

 .المستقل  النصسية ، بحي  ت لل حاجاترسالة في المستقل  ا ثر الم لوا، فمن الاروإي وضو  محتواهاتحد  ال

شدد رة فددي المكتمددل معيدداإ نقدددي يمةدد  وسدديلة مددن وسددا   ااقندداع الحكدداج ب مةلددة ل ددا :مقصةةد المرسةةل
 

الم ددتملة  لدد  حكدده  قنا يددة 

 صعيددد  التوااددد  بينددد  وبدددين المسدددتقل حتددد  يدددت  ت
]23

 
 [
مدددا يكدددوا أا  اعتيددداإ المدددتكل   ألهصاظددد  للت عليدددر  دددن أفكددداإض قل   بيرلمةةةا يدددر   .

غايدددات حكاجي دددة ع وادددا حدددين يكدددوا الل صدددخ الدددذي وقدددل  ليددد  امعتيددداإ لصندددا فيددد   ددددو   دددن الكددد ل العدددادي ا عتيددداإا م تدددتحك   فيددد  

فلاسدددتبدال بعدددت ا ل صددداظ القا مدددة  لددد  العددددو  يقدددل الت نل ددد   لددد  مق دددد المدددتكل   الحكددداجي و ا كددداا اسدددتبدال الل صدددخ العدددادي  الدددذي م 

ن الك ل العادي  إب ما كاا هو أيهاا   مة حكاج ومستبدما من أج  الحكاجيكوا في   دو   
 ]24

 
 [
. 
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 التةةدخي  ممنةةوع MALLمةةول : الفتةة  بتةةي عليهةةا/ ولةةب  شةةيأ أولةة  دلةةب و خةةر : توجيةة  سةةلال للمتسةةو ): ومةددا  المق دددية 

NO SWIMMING    

 

 

   

القا مدددة  لددد  النقدددد فدددي  رحددد  لتلددد  السدددلليات المكتمعيدددة  النندددر لندددا تقددداإا وج دددات ين دددر: بدددالننر فدددي قدددرا ن المعكددد  :الت ليةةة  

و ليدددة النقدددد قا مدددة بدددين  رفدددي مكمو دددة فينقدددد بدددذل  تلددد  الصكدددرة  دددن  ريدددل نقدددت ا تقددداد  ،المعرفدددة والسدددلوكية وا ع قيدددة بقوا دددد

سدددابل وترسدددي  عدددر يقيمددد  العقددد  والتصكيدددر
]25 [

بقة للمتسدددوقين لإلجابدددة  دددن  ا الصنددداا يست ددد د بالمةدددا  الدددذي يوج ددد   لددد  شدددك  مسدددا.

استصسدددداإ لتكددددوا ااجابددددة غيددددر المتوقعددددة  تعتمددددد  لدددد   ليددددة القلدددد  وهددددو عددددداع مق ددددود 
]26

 
 [
بنقددددد المعرفددددة الننيددددة وت سددددي   .

فلالتحليددد  يمكددددن  ( NO SWIMMINGممنددددوع التددددعين)مدددن عدددد   المكتدددوا  لدددد  ال فتدددة  :المعرفدددة الندددداهرة: المن كيدددة

 لددد  مكمو دددة مدددن المع يدددات،  ، وبدددين الدددنل المرافدددل ل دددا، حيددد  يحدددوي الم ددد دالعناادددر الموجدددودةبء الموجدددود بدددين إادددد التدددرا

والرابء مبتلف ي ك  الرابء بين ا ا سا  الذي تقول  لي  الرسالة
]27  [

 

موجدددودة والقلددد  للقدددي  اايكابيدددة ولدددو بدددنبراه  كسددد ا فدددي  ددددة  ناادددر ( التنددداقت)نكدددد الكاتددد  يتعمدددد  :ينمةةةا بالم رفةةةة المنهجيةةةةب

، وبدددالتلمي  بلصدددخ  MALLمدددو : ويعتدددد  ليدددة القلدد  مدددرة أعدددر  بددداللصخ ومرادفددد  باللغدددة اانكليايددة كمدددا فدددي/أولددد  و عدددرض: لديدد  فدددي

( وجلددددد  تحادددددر مدددددن الددددددجاج بالل ددددداإات الحددددداإة: السلايسدددددي)  MAKHRJ قدددددات/  no swimming عدددددر ممندددددوع التددددددعين 

والصدددر  حدددين القدددرا منددد ، يسدددتد ي ا لددد  حدددين امبتعددداد  نددد  ومدددا  /منعددد  الولدددل بالتددددعين يسدددتد ي: فالسدددال  يسدددتد ي الموجددد 

ح ا يوضدد التددي وين ددر مددن عدد   ترتيدد  الكمدد  فددي الددنل بددين العلدداإة ا ولدد  ي ددي  ال ددبل  مددن الحرقددة  نددد أكدد  السلايسددي،

ومدددا أا ينت دددي هدددذا  (شدددرا الددددعاا)ين لدددل  لددد  ال دددي  الكميددد  فدددي بدايتددد  كددد  ا كددداا هدددذاإ ر،المةددد  الدددذي يحمددد  معنددد  التحدددذي

نكدددد  لددد  ين لدددل بالمق ددددية الم دددر  ب دددا  امفتتددداا بددد  حتددد  ت دددل  تلددد  ا شددديا  كري دددة يسدددع  اددداحل ا للبددد ل من دددا ب دددعوبة

: ي  فراا . /إنتاااب وانااي جاا ش مااف   ااا  او ااب   اا  و  ااب  و اا : ي جاا :)ومااي رتبتااي  مرااب مااف تالااير اااا ي  ااويب ي تااي ا( قددر  اللندد ) لدد  

  .(ج ش رقص  قبض ي انش/ ج يي سايرسا قص ش ري 

 : الحجج الملسسة لبنية الواقب

وهدددذض الحكددده هدددي التدددي تفسددد   ، وتقدددول بت سدددي  الواقدددل وم ت لنددد   ليددد الحكاجيدددة الوثيقدددة ال دددلة بدددالواقل ت عدددد مدددن التقنيدددات       

ناتددد  و ناادددرض  ن دددا تددد تي للنا ددد ، ف دددي بدددذل  تفسددد   لددد  الواقدددل وتلنيددد ، أو  لددد  ا قددد  تدددربء بدددين مكو :للواقدددل
]28 [

وهدددذا الندددوع .

، وال ددداهد والمةددد  ،تليين وامسدددتدم  بواسددد ة التمةيددد ت سدددي  الواقدددل بوسدددا ة الحدددامت لباادددة كدددال :مدددن الحكددده يتكدددوا مدددن تقنيتدددين
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حيدد  تتبددذ هددذض الحكددده مددن  نااددر الواقددل مكونددات تقددول بددالربء بين ددا بع قددات تلندددي ، ومددا يدددع  ضددمن  مددن امسددتعاإة والت ددلي 

واقعدداً جديددداً يسددت يل اللددا  مددن ع لدد   قندداع المتلقددي بصحددو   لدد  الب دداا، ف ددي تلندد  للواقددل مددن عدد   أمةلددة معروفددة فددي الواقددل 

امجتمدددا ي، ل دددا جماليدددات فنيدددة  وب غيدددة فدددي المادددامين والكوانددد  المتداولدددة امجتما يدددة بدددين مبتلدددف ال دددرا  ت التدددي تعلدددر  دددن 

وتقاليددددد المكتمددددل، تتسدددد  بالم ددددداقية و تعلددددر  ددددن أفكدددداإ متعددددددة كصيلددددة بااقندددداع و ي ددددا   حقددددا ل واقعيددددة تعكدددد  سددددلو  ا فددددراد

المغدددا ، ووادددف المواقدددف المبتلصدددة فدددي التبا ددد  والتوااددد  فيمدددا بدددين ا فدددرادت حيددد  تعدددد مدددن الحكددده القويدددة التدددي تدددد   حكددداج 

سدددة للنيدددة ال بيرلمةةةا ، ومدددن تلددد  الحكددده القا مدددة  لددد  الواددد   ندددد المرسددد  واقدددل المةددد  الدددذي هدددو  نددددض حكددداج مدددن البدددال  والمفس 

 لددد  البددددال  
 ]29

 
 [

لددددي، ندددددما  دددد   لدددد  النتيكددددة الحااددددلة مددددن ملصوظنددددا ا و  دددة  ضددددافي ة لتقويددددة التوج   :كمددددا فددددي تدددد تي ا مةلددددة حك 

مةةة  حةةةر مةةةا !! هةةةالحي  عرفةةةع لةةةي  عبةةةاا بةةة  فر ةةةاا حةةةاول الطيةةةرا : المسةةةافر/ عفةةةوا جميةةةب الةةةرح ت م لقةةةة  :الموظةةة )

محاولدددة  لدددا  بدددن فرسددداا لل يدددراا بسدددل  توجسددد  وحاجتددد  الماسدددة لل يدددراا، تكعددد  المسدددافر فدددي ظددد  هكدددذا نكدددد تعليلددد  ل( تةةةوج 

 . دل توافر الرح ت وعوف  يتوج  ويصكر في  يكاد حلو  أعر  للتنق  السريلت لذا كانت تل  المقابلة

 : الكفايات الل وية والتواصلية التي يتطلي م  المرسل امت بها

مدددا يدددرتلء بدددالنل مدددن تادددمين وافتدددرا  ومقاادددد وماايدددا و را دددل ت ويليدددة فدددي ضدددو  العديدددد مدددن مواقدددف يق دددد ب دددا هدددا هندددا    

ويمةددد  م اإاتددد ، . امت دددا  مدددن عددد   توظيدددف الكوانددد  ااقنا يدددة فدددي شب دددية المرسددد ، ممدددا يت لددد  الكصايدددة اللغويدددة والتواادددلية

ف دددي ننريدددة اسدددتعمالية تقدددول  لددد  دإاسدددة اللغدددة قيدددد امسدددتعما ( مرسددد العوامددد  المعرفيدددة لل)وعلرتددد ، وا   ددد  وسدددعة  لمددد  
]30  

[
تكمدددن فدددي قددددإة المدددتكل   لددد  الكمدددل بدددين ا ادددوات والمعددداني فدددي تناسدددل وثيدددل مدددل قوا دددد اللغدددة: الكصايدددة اللغويدددة

]31 [
والكصايدددة  

اقدددف وتمكنددد  مدددن قوانين دددا مدددن ج دددة تمكدددن الندددا ل ب ننمدددة اللغدددة وأسدددالي  اسدددتعمال ا المبتلصدددة بحسددد  السددديا  والمو :التواادددلية

أعدددر 
]32 [ 

ووجدددود التمدددا  الملاشدددر بدددين المعرفدددة اللسدددانية والحكاجيدددة، كةيدددراً مدددا يدددرد فالتوااددد  هدددو ق دددد الندددا قوا مدددن وإا  

امسددتعما  لعفعدددا  الملاشددرة وغيدددر الملاشددرة للغدددة
]33 [

واللددا  يعدددر  شددكاو  الندددا  مددن حولددد  وينددوع فدددي تقنياتدد  ليقدددود ا  هددداا  .

أو أا تايدددد مدددن دإجدددة  لددد  التسدددلي ت لدددذا نكددددض يسدددتعين فدددي الحدددواإ الدددذي أإاد  ، لددد  أا تسدددل  بمدددا يعدددر   لي دددا مدددن أ روحدددات

حددددا  المتتابعدددة والمعاشدددة فدددي اقنددداع بددد ، بتقنيدددات تعينددد   لددد   حددددا  فعددد  التددد ثير لكسددد     ددداا المتلقدددي، ب ددددم الدددربء بدددين ا 

سدد   ليدد  وم ففسدد  الواقددل وتلنيدد  و ا كانددت م تجمع ددا بددين الوقددا ل المتراب ددة بمددا في ددا مددن ادد ت وثيقددة بددالواقل، ف ددي التددي ت

 .تلن   ل  بنيت 

فددددي الن ددددول الكاإيكاتيريدددة التددددي يست دددد د في دددا بالعديددددد مددددن أجددداا  الن ددددول الغا لددددة فددددي  دال دددواه تتنددددوع: أ ةةةواع الشةةةةواهد -

ددددلة  لدددد  ااقندددداعسددددياقات  المبتلصددددة للتعليددددر  ددددن أفكدددداإض،  : ومددددن  لدددد  اسددددتعما  ا دلددددة الكدددداهاة التددددي تتمةدددد  فددددي الن ددددول الموا 
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    لي دددا  م    ا كاندددت داعلدددة فدددي بنيدددة قولي دددة ع ابي دددة،الكمددد  الو ني دددة أو ااإشدددادي ة وغيرهدددا م يدددت   الت دددر  فدددي فا مةلدددة الكددداهاة 

تفد ي هدفا في ع  ة حكاجي ة معي نة
 
 

]34 [
 :ومن أمةلت ا 

 ( م  غشنا فلي  منا/على إ   بطري  ال رابتبيب : )االستشهاد بب ض األقوال الدينية المأثورة الحديم النبوي -

لدددذا كددداا ت التكددداإة كمدددا فدددي الليدددل ومدددا فيددد  مدددن عدددداع وفقدددد للةقدددةفدددي  المتعدددددةأندددواع مكدددامت الغددد  نكددددض ي دددير  لددد  ندددوع مدددن    

والتعليدددر  ن دددا، ويمكدددن لندددا القدددو   ا الحكددداج  د ددد  لحككددد  وفدددي ادددو  المدددراد  لددد  ا شددديا  الت كيدددد والتعقيددد  بحددددي  لسددديد البلدددل

لمقدسدددة ومدددل  لددد  فالن دددول ا، كددداتيرييحدددته ب دددا الدددنل الكاإيبالحددددي  النلدددوي فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري مدددن أحسدددن ال دددر  التدددي 

 .ل  يست  د ب ا  م نادإاً 

 ( وما  يل المطالي بالتمني.......: )وقد يست  د ب  ر من بيت مل بعت التغيير في مة  :الش ر-

أهدد   العنااددر فددي بنيددة المكتمددل الةقافيددة، وهددذا الددنمء التعليددري شددغ  الددلعت  ددن التصكيددر فددي أنمددا  أعددر مددن ي عددد و
 ]35  [

وهددو مددا 

لل عر قوت  في اللنا  اللغوي والمعرفي وااقنا ي داع  هذض الةقافة  يعني أا
]36 [

 . 

، صةةةدك وبلفتةةة    راتةةةي حةةةافب ورا  مسةةةرع يبشةةةر أهلةةة خوينةةةا علةةةي  ةةةبل فةةةي حسةةةاب...يافرحةةةة مةةةا تمةةةع) :فدددي مةددد  :األمثةةةال-

 الصدمة 

رجةةةةل /  رمضةةةةا  بةةةةري : المثةةةةل يقةةةةولسةةةةامحنا و ت عشةةةةا  ألحةةةة  علةةةةى الفطةةةةورقط ةةةةع اإلشةةةةارا.. م لةةةةي ) :وقولدددد (  الف لاير3

المثةةةل ):وقولددد  ،(حةةة  الضةةةي  ث ثةةةة أيةةةاك: المثةةةل يقةةةول.. عنةةةد ا لةةة  بةةةالحجب فطةةةور وسةةةحور يحبةةة  قلبةةة  ..وال يهمةةة  : األمةةة 

  .(قال مسوي ل  فولو؟ قال ال ، قال أجل ما ت رف . ت رف ف  ؟ قال إي : هالحي  يقول

عقددددد ال ددددلة بددددين السدددديا  الم دددداهد وبددددين السدددديا  لييصكددددر   وتكعلدددد و تحددددذإض بالمةدددد  للت ددددويلحيدددد  جددددا  تعليددددر الصندددداا اددددراحة   

دددة التدددي أدعل دددا فدددي ع ابددد كدددي الغا ددد ،  ابدددراه عليدددات المعددداني، وإفدددل ا سدددتاإ  دددن الحقدددا ل،  تيستحادددر ب دددذا م دددداقي ة الحك 

، وقمدددل حتدد  ت ريدد  الم تبي دد  فددي اددوإة المحق ددل، والمتددوه   فددي معددر  المتدديق ن، والغا دد  ك ن دد  م دداهد، وفيدد  تلكيددت للب دد  ا  لددد 

فيددد  غرابدددة مدددن بعدددت   قدددومً بالتدددداو  والقلدددو   م   للتصسدددير وم جدددديراً  ، وم إأوض أهددد ً ، ولددد  يادددربوا مدددة ً ل دددوإة الكدددام  ا بدددي  

الوجوض، ومن ث   حوفخ  لي ، وحمي من التغيير
]37 [

  . 

قةةرد ت رفةة  وال غةةبال  -الةةد يا مةة  تةةالي صةةارت تخةةوف عشةةا  بةةحا أتبةةب هةةح  الحكمةةة ) :قددد يعلددر بالحكمددة  ددن المةدد  كمددا فددي أو-

ويددددع  فيددد  فدددي الحكددد  المدددوجاة التدددي : ..( أ ةةةا يةةةابو صةةةالى عةةةاي  علةةةى ة ثةةة  علةةةى هالحكمةةةة اللةةةي تقةةةول/ مةةةا تةةةدري و  ورا 

شددا ت حتدد  أاددلحت أمةددامً، ومددل  لدد  كانددت هنددا  العديددد مددن النمددا ج نددتلم  في ددا التعليددر بعلدداإات م لوفددة فددي الددنل ون حندد  

/ لاير 054بمبروسةةةر السةةةبيلع مةةةب غةةةاج الفريةةةو  وأجةةةرة اليةةةد إصةةة   : ) مدددن عددد   الوقدددا ل الحيدددة التدددي تفلدددف التكربدددة كمدددا فدددي
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: والمدددراد ،كددداه وفدددل الم بسددات الم  مدددة لدددذل مرهوندددة باان: الرنيددةنكدددد أا  :الت ليةةة ( أجةةل توبةةةل علةةةى ة وال تشةةةاور يةةا وليةةةدي

هميدددة هدددذض ا  مدددا  كدددي يكدددوا    مددداً للمبا ددد  وللمتلقدددي ب ( مدددن أجددد   لددد )وهدددو حدددرم جدددواا بمعنددد  ( أجددد ) ددددل التدددردد فلصدددخ

 لي دددا  وت ددا مددن م ددددإها ومددن م دددادقة النددا حكددده جدداهاة تكتسددد  ق يوهدد ،الم نيددة والددتمكن من دددا مددن شدددلاا الللددد، والعمدد  ب دددا

ل سدددتدم   ليددد  وتواترهدددا، وتددددع   الب يددد  ينح دددر فدددي اعتياإهدددا وتوجي  دددا  لددد  الغدددر  المرادددود
]38 [

وهدددي د دددا   أسدددا  فدددي  

"وكصا  من  ل  ا دا أا تروي ال اهد والمة ":  إسا  ال ح قا ل والعلول، فقد قا  الكاحخ
 ]39 [

 

صةةةةكوا : الخةةةةروف فةةةي الخةةةارج/ ال ضةةةى  تقلةةةي   تيقلةةةي علةةةى جمةةةةر: صةةةةوت التسةةةجيل مةةة  داخةةةةل المخةةةي ) فدددي مةددد  : ا غانيدددة

(المسجل أ ت  وها األغنية إللي تسد النف  
]40 [

 

قدددادإة  لددد  تكددداوه معاإضدددة الب ددد  وانتدددااع تسدددليم  توظيصدددة حكاجيدددة م مدددة،  ن دددانكدددد أا ل دددذض ال دددواهد  :الت ليةةة 
 

ف دددي  ات 

بمددددا أا هدددددم الحكدددداج هددددو تددددوفير  ،حمولددددة  قليددددة ومعنويددددة ب ددددا يح دددد  الت ددددديل وامسددددتدم  والبلددددر واللرهنددددة  لدددد  ادددددق 

الوسددددا   المفديددددة  لدددد  ااقندددداع وجدددد   لدددد  اللددددا  أا يددددوفر ضددددروباً مبتلصددددة للتعليددددر  ددددن الصكددددرة الواحدددددة تمتدددداج وفق ددددا الحكدددده 

الكدددداهاة بددددالحكه الم دددد نعة المبتلصددددة عدمددددة للصكددددرة ا ساسددددية فددددي الددددنل، والتددددي تتبددددذ الوحدددددة الدمليددددة ا ولدددد  محددددوإاً ل ددددا، 

م يددتمكن تعليددر  عددر أا يصيددد بدد  ويلبددل تكربتدد   مددا تسدد   فددي ااقندداع قددد ت ددتم   لدد  أنددواع مددن الحكدداجفددة اددوإها وا مةلددة بكا

 :، لكذا المتلقي من أهم اتوظيف اللا  لتقنيات حكاج متعددةظ ر حي  ، سنتوقف مع ا بالتص ي 

مكوندددداً أساسدددياً فدددي امتكدددداض التدددداولي، معتاال دددا أهدددد  تمةدددد  ا فعدددا  الك ميدددة : ال  قةةةة بةةةي  الوظيفةةةة الحجاجيةةةةة والف ةةةل الك مةةةي

 نكددداهات اللغدددة، فالصعددد  الك مدددي هدددو ندددواة مركايدددة فدددي كةيدددر مدددن ا  مدددا  التداوليدددة
 ]41 [

ولمدددا كددداا الحكددداج أداة فعالدددة للتوااددد   

بنيدددة ا قدددوا  اللغويدددة تحمددد  هدددذا يعندددي أا و، ااقنا يدددة والتلليغيدددة فدددي اللغدددة والتصكيدددر كاندددت التراكيددد  والكمددد  للب ددداا ل دددا قيمت دددا

يعيدددة قاادددداً توجيددد  ع ابددد  وج دددة مفشدددرات الوظيصدددة الحكاجيدددة، فدددالمتكل  يسدددتعم  وسدددا   لغويدددة معتمدددداً  لددد   مكاندددات اللغدددة ال ل

التددد ثيران  قددداً مدددن ام تقددداد ب نندددا ندددتكل   امدددة بق دددد  تحكاجيدددة، بحيددد  يدددتمكن مدددن تحقيدددل بعدددت أهدافددد  المدددا
]42 [

الك مدددي  والصعددد  

الت دددرم امجتمدددا ي المفسسددداتي الدددذي ينكددداض اانسددداا بدددالك ل كدددا مر والن دددي وغيرهدددا والتدددي تعتلدددر أغراضدددا : هدددو أوسةةةتي  ندددد 

تواادددلية ترمدددي  لددد  ادددنا ة الصعددد  ومواقدددف مبتلصدددة ومدددن هندددا فاللغدددة أداة لتعليدددر العدددال  وادددنل أحداثددد  والتددد ثير فيددد  
 ]43 [

حينمدددا ف  

 فدددنحن فدددي حدددا   نكددداه شدددي  فدددي حدددا  ااعلددداإ بددد ( نعددد   ندددي أقلددد )يدددتلصخ المدددتكل  بكملدددة 
]44 [

و  ا استعرضدددنا ا مةلدددة فدددي الدددنل  

، فقدددد تددد تي أقدددوا  تحددددد  لددداإة المةددد  فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري ك  حالدددة اانكددداه التدددي أشددداإ  لي ددداالكاإيكددداتيري ألصيندددا   مدددات ت ددد

 يةةةاخي فيةةة  شةةةربة مةةة  شةةةربات االتصةةةاالت إ ا طلبةةةع مةةةنه ) :كمدددا فدددي اسدددتبدال  ال دددي  التاليدددة فدددي بعدددت الن دددول كمدددا فدددي

  !(ما أطول  ياليل...ردد  –، وإ ا طلبع يل و ها يف لو  ل  خدمة ف لوها في ثوا ي
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لوهددددا)ومددددن الم حددددخ سددددر ة الصعدددد  اانكدددداهي / التصعيدددد ، والةدددداني  لدددد  االغددددا    لدددد : ا و الصعدددد  التدددد ثيري نكددددد أا       ( فع 

لدددد  الصنددداا ، ومدددا ي حدددخ  لددد  هدددذض ال ريقدددة مدددن فعددد  اانكددداه للةددداني، والدددذي وادددص  التمةيددد  أحسدددن وادددف لدددعو  و لددد  العكددد 

 :هو قدإت  الصا قة  ل  اعتاا  موقص  تكاض قاية هامة في المكتمل في كلمات مبت رة، وتتلاين في ا  ر  التعلير في مة 

: فةةةي مثةةةل هةةةا ألوقةةةات المثةةةل . / طبةةةال التمةةةر عباتةةة : ا يسةةةمو  هةةةح)  :امشدددترا  فدددي المعنددد  مدددل اعت فدددات فدددي الل كدددة ويمةلددد  -0

 (بياع الخبل بمامت حنا اآل  في جم  /   بياع الخبل دفايت : هالحي  مب التطور لي  ما تصير/  بياع الخبل عبات 

  (رضى الحري  غاية ال تدرك )امشترا  في المعن  مل اعت فات  صيصة في الكلمات وال ب يات  -1

 (ت رف  وال غبال ما تدري و  ورا  قرد: )تغيير المة  ليتصل مل موضو   -3

بعكدد  المةدد  الم دد وإ ليتحددو   لدد  القددوي الددذي يتحددين غيدداا الادددعيف  (إ  غةةاب الفةةار ال ةةي يةةاق :)  كدد  المةدد  أحياندداً مةدد  -4

وهددذا القلدد  هددو مددا يددد     ،حكاجيددة  كسدديةا تمددد فددي بنددا  حكاجدد  ب مةلددة  لدد  اسددتراتيكية السدداحة، حيدد  ليكددوا أكةددر بددروهاً فددي 

، فمددددن المفكددددد أا أحدددددهما مب دددد ، أو يمكددددن ندددددما يبتلددددف شب دددداا حددددو  ال ددددي  نصسدددد فع...ويقددددوي إأيدددد  فدددداعت م ال ب دددداا 

 .ل  ع م  بال ريقة التي يقنع  ب افنن  يمكن أا يعرض ا   ،لقو   ا ال بل م ما يمل  الحقيقةت وكانت ننرت  واضحةا

مكافحةةةة ... تسةةةمب بةةة  بةةة  مةةةا تشةةةوف  وإ  شةةةفنا  مةةةا سةةةم نا عنةةة  أي شةةةيأ؟ جةةةواااب) :حينددداً فدددي مةددد  بالادددمير ي دددير  ليددد  -5

 (.التسول

 !!...ا البحمةةةة إللةةةي مالهةةةا أول وال  خةةةرأعةةةو  بةةةا  يةةةابو دحةةةي  و  هةةة:أبةةةو سةةة د ): وي دددر  بددد ي دددير  ليددد  أعدددر   ةمةلدددوفدددي أ

: صةةاحي ال مةةل / ارإيجةة–بلةةد أ ةةا  –بيةةع أ ةةا -أ ةةا يب ةةى جيةةادة راتةةي  –بابةةا )  :وقولدد  ( هالبحمةةة إللةةي تقةةول عنهةةا تراهةةا إشةةاعة

  بريةةةات /جيتةةة  ياعبةةةد الم ةةةي   /، راعةةةي البيةةةع رفةةةب علةةةي اإليجةةةاربنةةةع أبةةةي أقولةةة  تنسةةةى راتبةةة  بةةة  شةةةهر!! سةةةبقتني يةةةا شةةةجوا

 (يسق  اإليجار...ي ي 

 .الصناا بما يتناس  مل الحد  اليومي ليبرج ب  من بيئت   ل  ما يوافل ن   أوجدت ، يتبيرضفالمة  ابن بيئت  ولغت  

بدددد مدددن معرفدددة  ريقددددة  لكدددي نقدددلت  لددد  ننددددال فا ددد  فدددي بندددا  هدددذض الن ددددول، م: حركدددة ا مةلدددة داعددد  الدددنل الكاإيكدددداتيري

انتقال دددا مددددن دا دددرة  لدددد  أعددددر  توه  دددا والتددددي تك دددف لنددددا أننمت دددا وقوانين ددددا، وا شدددكا  التددددي تكمع دددا فددددي القادددايا المبتلصددددة، و

فاللحددد  فدددي بنيدددة الدددنل الكاإيكددداتيري المتادددمن ا مةلدددة يك دددف لندددا  دددن الغدددر  مدددن الت ددداب  فدددي موضدددو ات ا، مسدددتك   أنمدددا  

 ججاجةةة ال طةةر ييةةد الرجةةل،/  عطةةر هديةةة للبوجةةة :التعليددرات فددي الموضددو ات المبتلصددة التددي تكتمددل فددي القاددايا المبتلصددة مةددد 

 (أبيةةةد مسةةةوي شةةةيأ!!!وقبةةةل أسةةةبوع مهةةةديني سةةةاعة  .ال)    جوجهةةةا الةةةحي يقةةةدك لهةةةا ججاجةةةة عطةةةر هديةةةةت جةةةي البوجةةةة مةةة
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رضةةةةينا ) رجةةةل يقةةة  أمةةةاك مبنةةةى  الفتةةةة مكتةةةوب عليهةةةا فةةةةي  لسيجةةةار ل يةةةر السةةة وديي ،:وفدددي الةددداني ..( رضةةةى الحةةةري  غايةةةة)

  (باإليجار

 

 

 

 

هددددذا امسددددتةماإ لص دددد  الددددنل واستح ددددا  معندددداض ال ددددحي ، ضددددمن تمدددداهج ا بعدددداد المبتلصددددة الكماليددددة  بدددديننكددددد أا  :الت ليةةةة   

فادددا  واسدددعاً فددددي  نتددداج المعنددد  واسدددتكما   إسدددالية الدددنل ضدددمن مكمو دددة مددددن ( لصدددخ الرضددد ) والتواادددلية، شدددك  المةددد  فدددي

دم  وااقنددداعت لتحقيدددل هددددفاً حكاجيددداً حدددين وظدددف ا مةلدددة واست ددد د ب دددا فدددي ن دددول متنو دددة بق دددد التددد ثير وامسدددت المع يدددات

 ن دددا  مدددد ماً بالحكدددة التدددي تفهلددد  للتددد ثير فدددي المتلقدددي، وتكدددوا تلددد  ال دددواهد د دددا   لب ابددد ، فدددذكر ا مةلدددة ي عتلدددر حكدددة فدددي  اتددد ت

مةدددا  قددددم ا اددداح  الدددنل فدددي ثنايدددا ن واددد  أا التندددوع الدددوظيصي الدددذي ت دددتم   ليددد  ا  أفكددداإ فدددي المكتمدددل ل دددا قدددوة فدددي التددد ثير،

  .وااقناع كوسيلة للتواا وياعر ب ا 

 :يستحضر الخطاب الكاريكاتيري عدة أمور منها

ول ددددا دممت من ددددا امسددددت اا   ،معتدددداد وادددددل بالتقاليدددددالسددددبرية هددددي  ثدددداإة الاددددح   ددددن مواقددددف تتعدددداإ  مددددل ال :السةةةةخرية 

ن دددا ت دددك   حدددو  الملددددأ الدددذي تلنددد   ليددد  حيددد   فالتواقددد م  نددد  تددد   إق دددا، وحيددد  تعدددددت مصددداهي  السدددبريةوااهاندددة التدددي م تصا

، وجدددود التدددواها بدددين الكميددد  والقلدددي اددديغة مصاإقدددة بدددين المعنددد  المكددداهي امنايددداحي والمعنددد  الحرفدددي و ا السدددبرية تكدددوا مدددل 

ية المسددد حة والنندددرة التدددي تسدددتو   اانسددداا وال ليعدددة بمواهندددة م معقولدددة كم دددرا إافدددت ي بصددد  علدددف الد ابدددة ال اه دددة والسدددبر

أ ندددف منددداهر التمدددرد والدددرفل  لددد  واقدددل غيدددر مسدددتقي  يق دددد  لددد  ت دددوي   وفدددت  ادددوإت  الم دددلوهة  
]45 [

ضةةةي ): فدددي مةددد   

  (هنا في   اا يصطادو  في الميا  ال كرة.. أغراض  وخلينا   ادر هالمكا 

 

 

 

فيددد  وهدددي وج دددة ننددر المرسددد  فدددي اسدددتبدام  دال هندددا  أشددبال يت ددديدوا الب ددد ت لدددذا فعليدد  تدددر  المكددداا الدددذي هددو ا مددد :الت ليةة 

 ا هدددذض السدددبرية مدددن الندددواهر النصسدددية امجتما يدددة التدددي تتددد ثر ب ليعدددة المكتمدددل ،  لحكددده مسدددل  ب دددا  لددد  حكددده غيدددر مسدددل  ب دددا
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، و نااددددر اايمددددا  المعلددددر وتلددددتح  بدددد  اعر بدددد دوات اللغددددة والحركددددة والصكددددرو هنيددددة والليئددددة التددددي أفددددرهت هددددذا المددددوإو  السدددد

ينصدددر مدددن ، وتكعددد  اددداحل ا ن أجددد   ظ ددداإض ب ريقدددة كاإيكاتيريدددةلمدددا يلددددو منحرفددداً مدددل ا فدددي الترادددد والرسددد  و  وسدددا لتسدددتكم

نحرفدددة  فيلكدددفوا  لددد  ، كمدددا تكدددوا ل دددا أهددددام تربويدددة تكعددد  ا عدددرين يلتعددددوا  دددن ال دددوإة المادددوإت   نددددما تصاددد  العيدددوا

 .الم تم   ل  المة  مادوجة وهكذا تلق  وظيصة السبرية في الكاإيكتير ، ا   أنصس  

تن دددر س سدددة الحكددداج مدددن عددد   الملالغدددة  حكدددال ال دددلة بدددين مكوناتددد  بحيددد  سدددد المرسددد  كددد  المنافدددذ أمدددال أي حكددداج  :المبال ةةةة 

حدددواإ الحمددداإ واللقدددرة  كمدددا فدددي  ،يقدددا  مسدددتحالة ال دددي  وق دددل ا مددد  ماددداد يمكدددن أا يا ددداع مدددا يد يددد  أو الكانددد  الت دددكيلي

 طةةول شةةجر  وعقلةة  عقةةل بقةةر جسةةم   / ...ال حجةةع البقةةرة علةةى قرو هةةا/يةةا شةةي  السةةرج علةةى البقةةر.. ماشةةبوه  باألمثةةالأقةةول )

 (بقر  أحس  م  حمار: )إدة فع  اللقرة( 

 

 

 

الدددنل عدددداً حكاجيددداً  عدددر يتمةددد  فدددي تكوينددد  ن دددر الحدددواإ ب  ، وي  ي اللقدددرة بة ثدددة أمةدددا  مدددن الواقدددلنكدددد أا الحمددداإ يدددوب: الت ليةةة      

، فكل ددددا تتكلدددد  بوضددددو  فددددي الحددددواإ وتلادمتدددد ، وا قددددوا  د أاددددوات، التبييلددددين أو الددددواقعيينالكاإيكدددداتيري والتعليددددر  ددددن تعددددد

، حيددد  ترجدددل فدددي ح دددول ا  لددد  وقدددوع سدددتل ن أكةدددر مدددن اددوت وأكةدددر مدددن موقدددفالمنقولددة التدددي هدددي   ددد  المقدددا ل الحواإيدددة ت

فدددي ن دددا  ع دددابي جديدددد يبتلدددف  دددن ( ا مةدددا )وع ددداا الناقددد  الدددذي يددددمه  (المحمدددو )حددددثين لب دددابين مبتلصدددين ع ددداا ا عدددر 

موقدددف يتبدددذض الصنددداا الناقددد  الدددذي ي كسددد  المق دددل المنقدددو  دملدددة عاادددة و لددد  بصعددد  : ا اددد ، كمدددا أا  لددد  يقتادددي وجدددود مدددوقصين

والل غدددة ، والمنددددإج فدددي الب دددااادددوت ا  للتدددوبيي وموقدددف ال ب دددية الغا لدددة المنقدددو ...النقددد  نصسددد  وبالسددديا  والمقدددال المدددف ر لددد  

تقتادددي أا يست ددد د بن دددول وأقدددوا  مدددن ع ابدددات أعدددر ، وأا م يسدددمل ادددوت المدددتكل  فقدددء، بددد  يد مددد  ب ادددوات أعدددر  ل دددا 

تلصدددة، و لددد  تقددددي  الب ددداا  لددد  فالب ددداا المتعددددد ا ادددوات يملددد  هدددذض اامكانيدددة  لددد   سدددماع أادددوات مب ،م دددداقيت ا وقوت دددا

جدددواا اللقدددرة للحمددداإ ثقت دددا بمنافع دددا التدددي تصدددو  مندددافل الحمددداإ الدددذي  ويعكددد  ،تلصنددديبتعليدددر الحكددداجيين المعاادددرين  عدددراج  أنددد 

ويسددا د الحددواإ  لدد   ثلددات غرابددة الموقددف الددذي تلةدد  ا حدددا ، حيدد  يتولددد مددن عدد   التادداد بددين القددو  والصعدد ، وهددذض . ينتقدددها

وهللا : )ل ب دددية ويك دددص ا، ويبت دددر مسدددافة اكت ددداف ات لدددذا نكدددد المسدددتقل  يعلدددر  دددن  لددد  بقولددد الةنا يدددة تلدددره وادددصاً إاهنددداً ي دددت  با

  تقدددد أا اللقدددرة هددديأ! بعدددت مدددن يدددد و الةقافدددة بينندددا –بدددو ال ددد  اندددت مدددا ت دددرو   لددد ، كددد ني أإ  هدددذا الكاإيكددداتير تراشدددل أيدددا 

 .(قرة هي المرأة والحماإ الرج أا الل :بينما ير   عر( والحماإ هو الساإ  الكاحد "ال ريدة ال ايلة"
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وهدددذا م يمكدددن حدوثددد ، ويكدددوا  كدددرض : "وقدددد قدددا  الميدددداني حيددد  يدددربء هدددذا الدددنل وقدددوع الحدددد  بالحدددد  المدددذكوإ فدددي الدددنل،

كمدددا فدددي اللقدددرة والحمددداإ، فددد  يمكدددن أا تحددده اللقدددرة  لددد  قرون دددا  "ا مدددر لدددن يحدددد  أبددددا  حقيقدددة ب امددداً بنمكانيدددة تحققددد  لكنددد  فدددي 

تتحقددل الملالغددة ب دددك  جلددي لتحقيددل الغددر  من دددا دومدداً فلددالرغ  مدددن م معقوليت ددا  م أن ددا تحددره توااددد ً مددل المتلقددي يعلدددر وهكددذا 

  . ن الملالغة في تواي  الصكرة ولو بت وير بعيد

  التصكيدددر لصاضددد  نكددددها تبصدددي وج دداً هاد ددداً  ا  دددابل  اددد حي لكدددي يعمدددا فة  لددد  غايت دددا الواضدددحة فدددي الك ددف بااضدددا :اإلصةة  

بك دددف النقددداا  دددن ال دددوإة ال اهلدددة ي عدددذ من دددا العلدددرة التدددي ت دددتم   لي دددا بق دددد اااددد   امجتمدددا ي والنقدددد النددداج   دددن ثدددوإة 

فكرية
]46 [

 : في مة  

   

 "فلة" يامن شرا ل  من ح ل   "فلة" يامن شرا ل  من ح ل   يامن شرال  من ح ل  جوا 

 

وفدددي الوقدددت  اتددد  ن حدددخ حسدددن اسدددتةماإ الدددت ك ت اقنددداع المتلقدددي و ثلدددات جديدددة المدددتكل   كا ددد ، ممدددا يسدددا د فدددي اعتيددداإ حككددد  وفدددي 

 . حسن توظيص ا هو معرفت  بالسيا  وعلصيت  المعرفية ، فقد م يتمكن من  ل   ند غياا هذض المعرفة 

 : المبحم الثا ي

م يمكدددن ح دددر التوااددد  فدددي التلددداد  اللصندددي الدددذي تحركددد  ق ددددية ادددريحة بندإاك دددا مدددن عددد    :المقصةةةدية وعناصةةةر تحققهةةةا

 ،ب ددداالتكددداإا اانسدددانية التدددي تسدددتو ن الدددذات  لددد  النمدددو ج البصدددي وغيدددر الواضددد ، والدددذي تك دددف  نددد   لاإاتددد  التدددي است ددد د 

م يمكدددن الص ددد  بين دددا ،    التواادددلي الواحدددد ابيدددة فدددي الموقدددف وهدددو مدددا يفكدددد التدددداع  الموجدددود بدددين أندددواع امسدددتراتيكيات الب

، فدددن ا كاندددت هندددا  دملدددة  يما يدددة فدددنا دملت دددا وليددددة تددد ليف ويدددرفت بيدددردوا يسدددتي  العدددا  المصدددرد، والددددممت المسدددتقلة، ف ددد ً تامددداً 

م تكميدددل فمدددن السددد    دددا   ن دددرما واللحددد  لددد   دددن معنددد ، ومدددن ال دددع  تحديدددد دملدددة لددد  ضدددمن بنيدددة تامدددة
]47 [

تتادددافر  و نمدددا 

معددداً لتحقيدددل وتلليددد  مقاادددد المرسددد  ويلقددد   امددد  الغللدددة فدددي امسدددتعما  هدددو معيددداإ السدددي رة مسدددتراتيكية ع ابيدددة دوا أعدددر  فدددي 

موقدددف تواادددلي معدددين
 

وج دددة ع ددداا يسدددتنصر كددد  ال اقدددات ااقنا يدددة لدددد  المرسددد  مدددن أجددد  الددددفاع  دددن  ،و ا الب ددداا الحكددداجي

 : انت هنا  جملة من العناار يلب  ا الكدو  التاليت لذا كننر ليكع  المتلقي يذ ن ل ا
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 العنصر الحجاجي وظيفته

 القضية عرض الفكرة

 األطراف (الجمهور)المرسل والمتلقي / المتحاورون حول القضية 

 الحجج ...شواهد من الشعر / أمثلة من الواقع / شواهد داعمة 

 الصياغة / األساليب 
 (ساللم الحجاج)التدرج في عرض البراهين 

 كيفية اإلقناع

 النتيجة (قد تكون ضمنية أو صريحة) إبداء الرأي بطريقة منطقية 

 

   يحيدددد  التمةيدددد   لدددد  وظيصددددة توجي يددددة للدملددددة بااضددددافة  لدددد  الوظيصددددة اانتاجيددددة التعليريددددة باستحادددداإ  :الشةةةةاهد الحجةةةةاجي -0

 :المصردات وتوظيص ا في تراكي  تن ر في

 .اللغة، بمنكا  عر يحم  معاا  دة من علرة اللا ، ويس   المتلقي بننتاج ا ب ريقت   ادة  نتاج  -

 . تن  القرا ة متاحة أمال دممت ويست يل المتلقي   ادة ال ر  و ضافة العديد من المعاني التوجي ية -

نكددددها لدددد   والب ددداا الحكددداجي لمعالكت دددا ،مدددة ً فدددي المكتمدددل(التعلدددي )لقادددية فدددي  دددر  بعدددت الكوانددد  تتاددد  : القضةةةية -2

ونكددددض يوظدددف أنمدددا  الحكددداج واللرهندددة ب دددك  متسددداو ، ويسدددع   لددد  تكييص دددا مدددل  ريقت دددا الباادددة  اللدددا  ت دددتم   لددد  تمةدددي ت،

بن دددول وأنمدددا   ل ست ددد اد  حيددد  توجدددد تكانسدددات تتحددددد ب ليعدددة المحتويدددات التدددي تحمل دددا وبالتدددالي فال ريقدددة التدددي يسدددتعين في دددا

 نددددما تدددد و الادددروإة وتتدددوفر الددددوا ي، والتدددي تص ددد   دددن المكندددوا الدددذي يسدددير وفقددد  المكتمدددل حيددد  تتندددوع وتتعددددد أنوا ددد   اب

فعلددد  الددرغ  مدددن اعددت م ا مةلدددة مددن حيددد  سددياقات ا ومادددامين ا  م أن ددا تنتمدددي  لدد  سدددك  معرفددي واحدددد متمةدد  مدددن  تلعدداً لتداولدد ،

ال ددددال بدددين متنافسدددين  ندددد العدددودة  لددد  : مةدددا   لددد  األغةةةرال المقوليةةةة، لتوضدددي  مةيددد ي و لددد  أساسددد  يتحقدددل وإود التقلددد  المتلقددد

واددداح  كددد  شدددي  بريدددالين   ابتعدددد  ندددي مدددا احلددد  و  تلدددي:) القر اسدددية اددداح  :المدددداإ  كددد  من مدددا ممسدددكاً مفتدددة، يقدددو 

 :بين ما ال ال  حا ر ( الميداا يا حميداا...داا وادان  وداااا :) يردد

   BACK TO SCHOOL )    ) في المقاب  مكتوا (أإو  لمين) 

 

 

 

 

ا عدددر؟ حيددد  يلنددد  اللدددا  الحكددداج  المنددداف بدددين ال دددرا  مدددن المكتلدددة أومدددن  ؟ أواانكليددداي ف ددد  حيدددرة ال الددد  بدددين العربدددي أو 

 لددد  تلددد  القادددايا الب فيدددة بعدددر  د دددواض مد ومدددة بدددالتلريرات  لدددر سلسدددلة مدددن ا قدددوا  المتراب دددة تراب ددداً من قيددداً، والحدددواإ 

 .لي   م اعتياإ  حسن السل  في التحاوإ وال ر  المقدل من ال رفين لتحقيل الغاية من  والت ثير
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للتمييدددا بدددين المكوندددات ا ساسدددية ل قتادددا ، فدددن ا كاندددت ا غدددرا  المقوليدددة المبتلصدددة بحسددد  العددددد  :المكةةةو  الب غةةةي ل قتضةةةاأ-

، (المكدددوا اللسددداني)الدددذي يكددد  تعدددداد امقتادددا  بددد ، فدددنا القيمدددة الك ميدددة التدددي تحددددد  ليعدددة ا ندددواع المبتلصدددة تكمدددن فدددي مسدددتو  

، وب ددددذا يكددددوا تمةيدددد  امقتاددددا  ملنيددددا  لدددد  تحليدددد  ..تحددددذير وامقتاددددا  لددددي   م نو ددددا مددددن الغددددر  الك مددددي مةدددد  ا مددددر، وال

 لدد  جاندد  التمةيدد  للقددي  التلصنيددة ا عددر  للكملددة( المكددوا اللسدداني)
]48 [

أخةةي الطالةةي اج ةةل مةةا يلهيةة  عةة  المةةحابرة (: فمددة  قولدد  

  (خل  ظهرك

 

 

 

 أا  م الكملددة، هددذض أا المن ددو  معددين فددي ، نكدددا يل يدد  و مسدداك  لكتدداا يسددتذكر بدد  دددل مقدددإة ال الدد   لدد  تددر  مدد مددل: ت لية  

مددر ة تعكدد  لدد  الموجددود علصدد  : فيدد    مددات موضددحة عدد م  لدد  وهددي دعلددت والتددي المقتادد  إبددء ت ددير  لدد   شدداإات هنددا 

  لدد  ا تمددد امقتاددا  لمكونددات هددذا اللسدداني أا الواقددل عدد م المقتادد ، فالتحليدد  م يعنددي أندد  لدد  أيالم ددوا حو وننددرض

 الع قدة بيداا  لد  سدعت الع مدات ا يقونيدة كمدا .يقتادي  ومدا ا مدر،  لد  معتمددا امقتادا ، للنيدة دإاسدت  فدي حكاجيدة  وامد 

 والةالدد ( هدو وهدي(المبا دد  لذهنيددة يتددر  والةداني الددذي( أندت)بدد  ال الدد  عد   ع داا مدن والمقتاد ، والمقدو  القدو  بدين

 أ درام بدين للمحادثدة مدنن  ب ند  امقتادا   لد  ينندر ام تلداإ، وب دذا( نحدن( ليد  ويرمدا المبدا لين بدين الم دتر  الصادا  وهدو

 .الك ل

 :أ رام الب اا-3

اللنيدددة التدددي يتكسدددد في دددا الب ددداا فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري الم دددتم   لددد  أمةلدددة تمةددد  ن ددداً تحدددددض قوا دددد عاادددة بالمحاجدددة داعددد    

بيندد  وبددين القدداإل أو الكم ددوإ    يكعدد  الب دداا بيندد  وبيددن   ممكنددا ً الددنل، فاللددا  يسددع  مددن عدد   الن ددول  لدد   قامددة   قددة 

  :في مة  هذين الحواإين

 

 

 

رمةةا ي  ..فلمةةا اشةةتد سةةاعد … علةةى األبةةواب يايبةة  والمثةةل يقةةول قةة  للم لةة   وافةة  التبجيةةل االختبةةارات) امبددن: ا و فددي الم دد د 

 ).أقول مبروك النجا  مقدما وأ ا أبوك: األب
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 مجتهد رغ  )أبو  واستريى   ففي األول   "ص "الباب إلي يجي  من  ريى : االختبارات على األبواب االب ) :ا ا: الةاني

 (االستهتار م  األب

امبدددن ينلددد  والددددض المسدددت تر، إغددد  دوإض الم ددد  فدددي تغييدددر مسددداإ ابنددد  ب نددد  مدددن الادددروإي أا نقددددإ المعلددد  أو المربدددي  :الت ليةةة 

 المستحل 

الممكدددن أا ننلددد   لددد  ا ع دددا  التدددي يقدددل في دددا المربدددي لتكنل دددا وتحقيدددل النكدددا ، وهدددذض ا مةلدددة  بيدددات شدددعرية  للتلكيددد ، بددد  مدددن

هدددذض بعدددت ال دددي  التدددي  (فلمدددا اشدددتد سدددا دض إمددداني/أ لمددد  الرمايدددة )و (قددد  للمعلددد : )ل دددعرا  جدددر  شدددعره  مكدددر  ا مةدددا  من دددا

فددداعت م المنددداهه وا دلدددة التدددي يدددت  ب دددا الحكددداج ( غددد  الحدددرل مدددن ا امسدددت تر إ)الةددداني ، بينمدددا اسدددتبدم ا فدددي التقددددي   مةلتددد 

 .عملية التعليمية والمعرفة والقي يكع  من ا مماإسة  ثلاتية نحو  ثلات قاايا تتعلل بال

 :الخطاب الحجاجي والفلسفة-0

يةةةاةة  /مةةةب الحيةةةاةال يةةةأا : )المنشةةة ل بةةةأ واع التواصةةةل، ومكتةةةوب ت ريةةةد  تصةةة  حةةةال الطالةةةي،): ظ دددر لندددا فدددي مةدددالين ولكةةة  ال حة

ةةة  تدنةةةادي بةةةالتمني ولكةةة   الةةةيلمطومةةةا  يةةةل  ا: جابةةةةولةةةدك باتةةةي بيةةةع الشةةة ر فةةةي ورقةةةة اإل): وقولددد  (ولكةةة  تدلخةةةح الةةةدا يا ِغ بةةةا/لِمة

 (ياشي  الجوع) الطالي ( ساق  بالنصوص: ) الم ل   ( ب غتلخح الد يا 

 

 

 

 

ت عتلدددر مدددن ( ي  لدددل  لي دددا بيدددردوا يسدددتي  الكيدددن ) ناادددر متنو دددة  شددداهد و لددد الرسدددالة  لددد  أكةدددر مدددن حيددد  ت دددتم   :الت ليةةة  

مددا مق دددض مددن ال ددواهد المتنو ددة التددي است ددد د  :نقددو  مددن عدد   تلدد  ال ددواهد المتنو دددة ،السددمات المميدداة لدد  داعدد   لدد  الحقدد 

ب دددا، ومدددا وإا  الع مدددات المبتلصدددة؟ ومدددا ا في دددا أياددداً؟ وكيدددف نقدددف  لددد  هدددذض السلسدددلة التدددي اسدددتعمل ا الصنددداا مدددن أجددد  تب ددديل 

 دددن الصكدددرة  مادددامين  تنويدددل سدددياقات  لتحديدددد الةقافدددة التدددي ينتمدددي  لي دددا؟ وبندددا   لددد  هدددذض امستصسددداإاتت فدددنا اللسددداا وحددددض م يعلدددر

وم ي دددك  غ دددا  فحسددد  بددد  هدددو أداة فدددي ت دددكي  الصكدددرة  كمدددا يدددر  كاسددديرير، والكديدددد فدددي هدددذض النمدددا ج المتنو دددة لديددد  والتدددي 

ا شددددبال وتحدددددد تتمةدددد  فيمددددا حولدددد ، تةيددددر امنتلدددداض وتددددد و للددددربء بددددين العلدددداإات والع مددددات ا عددددر  التددددي تددددتحك  فددددي سددددلو  

ع ل دددا اانسددداا  المددد  البددداإجي ، التدددي يددددإ  مدددن الددددممت الملصوظدددة
 ]49 [

تلددد  التدددي يسدددكل ا الدددذهن الل دددري كدددي يلندددي الواقدددل    

المسدددتبدمة لوسدددا   )البددداإجي فدددي انسدددكال تدددال فدددي التعليدددر  دددن  لددد  ال دددك  الدددذي يمكدددن تعميمددد   لددد  أفدددراد المكمو دددة الواحددددة 
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نيا : ) دددددية اددددريحة فدددديو ليدددد ، فدددد  يمكددددن ح ددددر التواادددد  فددددي التلدددداد  اللصنددددي الددددذي تحركدددد  ق( التواادددد  ولكددددن ت فعددددذ الددددد 

، لي دددك  هدددذا الحكددداج مرجعيدددة ثقافيدددة ةومتا ددد  اقتادددا  حتميددد و امددداً  فللدددو  الم الددد  وا مدددر الكليددد  يقتادددي ادددموداً ...( غ  بدددا

تاإيبيدددة للمتلقدددي، ويكسددد  الدددنل الكاإيكددداتيري السددداعر قدددوة حكاجيدددة وتمةدددي ً ت دددويريا لسدددلليات فدددي العمليدددة التعليميدددة بدددالتحوير 

 ، ع ددداا يسدددتنصر كددد  ال اقدددات ااقنا يدددة لدددد  اللدددا  ا الب ددداا الحكددداجي( سةةةاق  بالنصةةةوص) : والتلددددي  تتمةددد  فدددي قدددو  المعلددد  

واللدددا  بسدددبريت  يحدددو   ،مدددن أجددد  الددددفاع  دددن وج دددة نندددر ليكعددد  المتلقدددي يدددذ ن ل دددا، نكدددد أا بلدددو  الم الددد  يقتادددي ادددموداً 

والم لدددل والق بدددا مدددن ا  عمدددة التدددي يعرف دددا العامدددة، ولغدددة التمةيددد  التدددي أوجددددت ما ( غ بدددا  لددد  ق بدددا الددد   لددد  م لدددل والم)لصندددي 

والسدددا د  ،ل ن ددد ت  ا  ددددل الرضدددا الم ددداإ  ليددد   اليدددومي ليبدددرج التمةيددد   لددد  مدددا يوافدددبحسددد  مدددا  تبيدددرض اللدددا  تتناسددد  مدددل الحدددد

احدددداً بالمقاإنددددة مددددل الدددددإو  فددددي أوسددددا  المدإسددددين يمكددددن تصسدددديرض بكددددوا دإ  اللغددددة العربيددددة، الددددذي نعتقددددد أحياندددداً أندددد  أكةددددر نك

مدددا ن دددادم أوإاقددداً تعيدددد     غاللددداً " ا ال الددد  والددددلي   لددد   لددد  هدددو النتيكدددة ال اليدددة التدددي ح ددد   لي ددد ، م يحقدددل أهدافددد ،ا عدددر 

 نتددداج التعدددابير المتداولدددة اللسدددي ة وا يدلوجيدددة السدددا دة  
]50 [

وديدددة التددددإي  ال اليدددة لدددد  ت أي  دددن مردكمدددا  لدددر  دددن  لددد  المعلددد  

يكدددد ( اللغدددة العربيدددةمدددادة )، فا سدددتا  فدددي عميدددا  المصتدددر  ح دددول ا فدددي التددددإي تعكددد  تلددد  الوثوقيدددة ال ، فنتدددا ه التقدددوي  مال الددد 

وأمددال مماإسددة ال الدد  التددي لدد  يتلددل بموجل ددا أي تكددوين سددابل  (مددادة معرفيددة م مددة) نصسدد  فددي مدد ه  ف ددو مددن وج ددة يوجددد أمددال 

  م ما  لمت  تكربت  البااة أو مماإست  الذاتية، من هنا نتسا   ه  توجد  ر  عااة بالتدإي  انقا  اللغة ؟

، حيددد  يسدددتند كددد  من مدددا فدددي الغالددد  فدددي محل دددا و ات م دددداقيةلمفيدددد حدددو  تددددإي  المدددادة، هدددي  نندددا ن حدددخ حكددده الب ددد  وا  

، ب ددذا أو  ا  وتلدد  مددن اللددا  نصسدد ، ولكددن سددوا  شددئنا أل أبينددا لمرجعيددات فلسددصية ل ددا أهميت ددا البااددة، وت ددتل سددوا  تعلددل ا مددر

تمةددد  فدددي جعددد  ال ددد ا أكةدددر تركيدددااً فدددي هدددذض المدددادة،  ن دددا ، والبادددوع  لددد  تقدددوي  ن دددا ي يا ن دددي    بندددا  لددد  اجتيددداه امتحددداافنننددد

، بدددد  وحتدددد   لدددد  مواقصدددد   ها  ال ددددعر  الدددد م مددددة م ينلغددددي الت دددداوا ب ددددا ننددددراً  لدددد  مددددا ل ددددا مددددن أدواإ و ثدددداإ  لدددد  مسددددتو  ال

وج دددة نندددر فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري للمدددروإ  لددد  واقدددل جديدددد، واقدددل يفسسددد  ويصرضددد  اثلدددات  ب دددايسدددتد   العربيدددة ودإو  اللغدددة

، وهددددو اسددددتدإاج للمرسدددد   ليدددد  بددددين بندددد  مت دددداب ة مددددن  ددددوال  مبتلصددددةاسددددتدم  يت سدددد   لدددد  ت دددداب    قددددة  أو تددددد ي  قددددو  ف ددددو

أي أا ا مدددر م يتعلددددل ، فدددي تقريددددر النتيكدددة والوادددو   لي ددددا باسدددتةاإة مبيلتدددد  في ددداإ  ،فدددي  ثلددددات نتيكدددة مقدددرإة سددددلصا لتوإي ددد 

لحكدددة وا عدددر  دوإ النتيكدددة، فلدددي  هندددا  اسدددتق   دملدددي بدددين الصقدددرتين،  نندددا   ا فح دددنا جيددددا بصقدددرتين تلعددد  في مدددا الواحددددة دوإ ا

يحدددددض معنددد  الصقدددرة الةانيدددة والعكددد  ادددحي ( الحكدددة)هدددذض الت ليصدددات نكت دددف أا معنددد  الصقدددرة ا ولددد  
 
،
 

ويمكدددن  جمدددا  وظددددا ف 

(الترفي ، ااقناع والحكاج الحواإ،التواا ، التنلي ، ) :من ا الصعالية التداولية للمةا  في  دة أموإ
]51 [ 
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  :المتحاورو  وتأثير الخطاب-

ي عددد الحكدداج أحددد أهدد  الوظددا ف فددي التددداو  كمددا أا لدد  دوإاً وظيصيدداً هامدداً فددي ااقندداع وتقويددة المددراد، وامست دد اد با مةلددة حكددة    

يددددد   ب ددددا الصندددداا ك مدددد  ويلددددرإ وج ددددة ننددددرض،    توظددددف ا مةلددددة ل حتكدددداج  لدددد  اددددحة القاددددايا التددددي ي رح ددددا فددددي ن دددد ، 

نمددددا  التكييددددف للب دددداا وموضددددو  ، لمددددا كانددددت الصلسددددصة  ات   قددددة وثيقددددة بالسددددياقات وبددددالوقوم  لدددد  إدود فعدددد  المتلقددددين، وأ

ي دددتم  أياددداً  لددد  وج دددة نندددر  وبالتدددالي ف دددو ياددد  أو، بدددا عر الدددذي يتوجددد   ليددد  الب ددداا المبتلصدددة فدددنا السددديا  يددددمه الع قدددة

ا مسدددتق   حدددد  ن دددري الب ددداا اللدددا  ، وهكدددذا ميمكدددن أا نت دددوإ وجدددودمددداإ  نو ددداً مدددن التددد ثير  لددد  اللدددا ، الدددذي قدددد يا عدددر

وبالتددددالي ....( السددددبرية ) ، فيبتدددداإ امسددددتراتيكيات المناسددددلة  دددد  الوضددددل الددددذي تلندددداض ا عددددر  ها ضوالمتلقددددي، فددددالمتلقي يمكددددن أا يص

، وم يمكددددن ف ددددل االع قددددات التددددي تحدددددد المعندددد  ، تلدددد بددددين الم ددددر  بدددد  والاددددمني تددددداولياً  فددددنا هنددددا  بعددددداً 
]52 [

حيدددد  ت ددددل   

ه دد  ) :، يقددو  أحددد المتلقددينن موقددف للمتلقددي فددي وسددا   التواادد ن ددول المتلقددي بدددوإها مادد رة للدددفاع ومددن  لدد  مددا نكدددض مدد

ت دددد   ن دددا حدددو  المعنددد  المصتدددر   لددد  مسدددتو  ال ددد ا : )ويعلدددر  عدددر بقولددد  (وهللا اددددقت بعدددت ال ددد ا مدددو غريلدددة  لدددي  

وهللا مدددن : ) لتصنيدددد لدددذل  الددنل ويتاددد   لدد  فدددي  تعليددر أحدددد المتلقددين بقولددد أو ا( الحددالي  نددد  يددنك  موبيرسددد  المسددتويات فدددي تدددني

بددديت هللا وج دددد ، : )، وتعلدددل أعدددر ( دددذإض لدددو ت دددوم ا داا أو الن دددول كدددد  ق ددديدة عمسدددة   دددر بيتددداً إا  تاددددرا إاسددد 

الق دددوة والصدددو  وملحقاتددد ، ، كددد  همددد  ال ددداي وغلددد  المعلمدددين يددددإ  ال ددد ا بمقصددداضأ..وهللا  ا بعدددت المعلمدددين يسدددتاه   ا ااجابدددة 

وهللا لو ندددددي  اللددددة كتلددددت كددددذ أ  ل ددددا الدلرجددددة أو ) وتقددددو  أعددددر  ( وال اللددددة  عددددر اهتمام ددددا ..وم ي ددددونن بعددددت المعلمددددات 

ف سددددلوا المغال ددددة فددددي معالكدددة التناقاددددات فددددي المكتمددددل يت لدددد  ( ن دددص ات  ا الليددددت مومكسددددوإ، يعنددددي نتيكددددة  يكابيدددة للدإاسددددة

فمدددن ا مدددوإ التدددي تادددمن  واقدددل، ولدددو لددد  يكدددن  لددد ،  لمدددا احتددداج  لددد  هدددذا الك دددد فدددي ااقنددداع لل دددرم ا  ،حككددداً متنو دددة مدددن ال

تصسدددير الرسدددالة ااقنا يدددة  لددد  ضدددو  امتكاهدددات /اسدددتكابة الكم دددوإ للرسدددالة) :امسدددتمراإ للعمليدددة التواادددلية بدددين اللدددا  والمتلقدددي

عياً لص ددد   ريقدددة ت دددك  هدددذض ا وليدددة وانتنام دددا فدددي الدددنل مدددل التركيدددا وسددد( اسدددتةاإة الددددوافل والحاجدددات لدددد  الكم دددوإ/ والبلدددرات

حيددد  تتحدددو  لديددد  ا مةلدددة  لددد   إا  متصدددل  لي دددا وي دددل  مسدددلماً  ،يدددف اإتل دددت بالمكوندددات بنيدددة الب ددداا لددد   ليدددة الحكددداج وك

الحياديدددة تمكنددد  و  ،بب اب دددا مدددن قلددد  ا فدددراد فدددي المكتمدددل، ومدددن الادددروإي أا يتمتدددل المسدددتقل  نحدددو الموضدددوع ونحدددن المرسددد

تقلددد  الرسدددا   بددددم مدددن مقاومت دددا
 ]53 [

، و  اندددة المدددتكل  فدددي أا يسددد   فدددي  نكدددا   مليدددة التوااددد ، بحسدددن ااادددغا  بدددد لدددذا فددد     

فن ا  القا    ل  قدإ ف   السامل" توضي  مق ديت  
]54 [ 
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األسةةةةتا  .. و خرتهةةةةا يقةةةول: األب .مةةةة  المويةةةةأسةةةهل :االبةةةة  /  بشةةةر وأ ةةةةا أمةةة  : األك ):تن دددر فددددي مقابلدددة مةددددالين  :النتةةةائج-5

أسةةةةهل مةةةة  : االبةةةة /  بشةةةةر و  سةةةةويع : األك /قبةةةةل االمتحةةةةا  ) (أسةةةةطوا ة بةةةةل سةةةةنة) :النمددددو ج الةدددداني(، وسةةةةقطنيمستقصةةةةد ي

 (.األستا  مستقصد ي يا يم : بشر ع  النتيجة االب : وب د  هاية االختبارات األك/ب د االمتحا . الموية

 

 

 

  

ين دددددر ا ا فدددددي الب ددددداا ا و  وفدددددي ( ا ل وامبدددددن)بم ددددداهدة الب دددددابين نكدددددد ال ب ددددديتين المتكدددددرإة فدددددي المةدددددالين : الت ليةةةةة  

الب ددداا الةددداني ا ل لددد  تن دددر بينمدددا تن دددر  لاإات دددا فدددي الددددا رة المسدددت يلة وي دددير  لي دددا السددد  ، كمدددا نكدددد تكدددراإ لدددلعت الع مدددات 

تكدددراإ ادددوإة امبدددن، كمدددا كددداا هندددا  / وال دددك  اللياددداوي الق دددير وال ويددد /الكتابدددة مدددن فدددو  : التدددي تلدددين مددددلول ا األيقو يةةةة

تنكددي  امبددن النتيكددة التددي يمسدد  /إفددل كدد   المددا  فددي ا ولدد  : التددي ت ددير  لدد  مدددلول ا كمددا فددي إلشةةاريةتكددراإ لددلعت الع مددات ا

 .ب ا في النمو جين

ا ل ( ون ايدددة امعتلددداإ، و عرت دددا( )أسددد وانة كددد  سدددنة/ أسددد   مدددن المويددد )كدددالمصردات  الرمبيةةةةوتتكدددرإ أياددداً بعدددت الع مدددات 

ا سددددتا  مستق دددددني .. و عرت ددددا يقددددو  )قددددو  ا ا فددددي ا و  ( ب ددددر وأنددددا أمدددد /ب ددددر  ددددن النتيكددددة/و  سددددويت ...ب ددددر)تكددددرإ 

لي ددددك  التكددددراإ بدددداعت م أشددددكال  سددددلمية حكاجيددددة ( ا سددددتا  مستق دددددني يددددا يمدددد : )وفددددي الةدددداني امبددددن يبا دددد  أمدددد ( وسددددق ني

مكانيددات تعليريدددة تغنددي المعنددد ، ويوظدددف الصندداا مدددن تكددراإ العلددداإات غيدددر المقلولددة مدددن امبددن حككددداً للتددد ثير فددي المتلقدددي وحملددد  و 

 . ل  اا  اا واللح   ن الحلو ، في محاولة اقناع ا با  وا م ات، باروإة المتابعة المستمرة  بنا   

:الكاريكاتيري وأ واع الحجاج باألمثلة في النص : المبحم الثالم
 

 ا  مليددددة الحكدددداج فددددي الددددنل المتاددددمن للتمةيدددد  تقددددول بمرا دددداة جميددددل مددددا يحدددديء بالعمليددددة التبا ليددددة للواددددو   لدددد  المعندددد     

و حدددددا  ا ثددددر المناس  دددد   بحس     دددد   ق ددددد ادددداحل  فنكدددددض يددددرد ب ش         دددد كا  متلاينددددة لاددددماا نكاحدددد  الب ددددابي وم  متدددد  

 ا المعددداني وال دددواهد واضدددحة  توقدددل امسدددتماع والتددد ثير فدددي القلدددوانكدددد فيددد  أا ا مةلدددة ل دددا مدددن الكددد ل م للموقدددف التواادددلي كمدددا

وكددداا وإودهدددا فدددي  ،لدددواا ا دبيدددة تدددداومً بدددين الندددا حيددد  تعدددد مدددن  أحددد  ا ، وا مةلدددة حكدددة  ن دددا فدددي العقدددو  والقلدددوا مقلولدددة

، وقدددددإة المست دددد د ب ددددا  لدددد  ظيص دددداوااددددلية يددددد   لدددد  حسددددن توبعددددت الن ددددول الكاإيكاتيريددددة بحسدددد  مددددا ت للدددد  العمليددددة الت

حيددد  يمةددد  التدددذكير بالمةدددا  حكدددة فدددي  اتددد  الحكددداج وتعاددديد إأيددد  مدددن عددد   العمليدددة التوااددد  والتدددداو ،
]55 [

وتكمدددن قدددوة ت ثيرهدددا  



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 55 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 ضددددافة  لدددد   حكدددال معاني ددددا و يكاههددددافدددي اايحددددا ات التددددي تتادددمن ا باا
]56 [

، لددددي  ب سددددما  م دددد وإةتددددرتلء بعددددت ا مةلدددة وقدددد  

مةةة  حةةةر مةةةةا !!!!هةةةالحي  عرفةةةع لةةةي  عبةةةاا بةةة  فر ةةةاا حةةةاول الطيةةةرا :)فدددي مةددد  ،بالادددروإة أا يكدددوا المدددذكوإ اددداحل ا

.أو  من دإ  ثق   جسال ومقاومة ال وا  لل يراا( حكي  ا ندل ) لا  بن فرنا  القر لي الملق  ب !!(يوج 
 ]57 [

 

 

 

 

 

 :في ا مةلة الواإدة في النل الكاإيكاتيري من مننوإض ويتنوع الحكاج وااقناع:  أ واع

 التداولي          المنظور الل وي والب غي                                                                                

عددددت العنااددددر اللصنيددددة اللغويددددة تتنددددوع  لياتدددد  تلعدددداً للمواقددددف وتنو  ددددا، حيدددد  ت ددددك  لنددددا ب :المنظةةةةور الل ةةةةوي والب غةةةةي: أوالا 

 :والتي تتمة  في جوان  من ا والل غية كآليات تساه  في الحكاج مست وا  المتلقي و قنا  ،

ويتحقدددل فدددي  ددددة نمدددا ج وادددوإ ادددوتية وادددرفية ونحويدددة وكتابيدددة وأسدددلوبية، تتحقدددل  ن دددا الددددممت المق دددودة : الةةةنص الل ةةةوي

أي الرسدددالة التدددي يريدددد اللدددا   إسدددال ا، والكددددير بالدددذكر أا الدددنل المكتدددوا أو النسدددل اللسددداني قدددد يق دددر أويعكدددا أحيانددداً فدددي نقددد  

لددد  بنيدددة الدددتل اللغويدددة فدددي نمدددا ج الدإاسدددة التدددي تتادددمن است ددد اداً ب مةلدددة ، وبدددالوقوم  فدددي  ي دددا  المدددرادالصكدددرة بكامل دددا لتسددد   

 : متنو ة يمكننا أا ن ير  ل  الب ا ل اللغوية التالية الممياة ل ا

مدددن أهددد  الوسدددا   التعليريدددة القويدددة و ،ومدددن أهددد  جوانددد  بنا ددد  ،الكدددر  الموسددديقي فدددي ا مةدددا  مدددن أبدددره أدوات المةددد : يةال ددوت -0

فلإليقددداع وظيصدددة  ب غيدددة دمليدددة ي ددددم مدددن ع لددد  المرسددد   لددد  الوادددو  للمتلقدددي والتددد ثير فيددد  بالت دددكي   ،المدددراد فدددي التعليدددر  دددن

والكمددد  الق ددداإ اايقدددا ي،
]58 [

احداثددد  معادلدددة ادددوتية ينلدددل من دددا امنسدددكال بدددين  ،ن الص ددد  بدددين دملدددة اللصدددخ و يقا ددد فددد  يمكددد 

وحددددات مت حمدددة متناغمدددة، وتحقيدددل المتعدددة التدددي تكعددد  منددد   ن دددراً جماليددداً ومنتكددداً للدملدددة فدددي الدددنل ومسددداهماً فدددي التددد ثيرت  ا 

توضدددي  المعددداني بغايتددد  م تقدددف  ندددد حدددد التددد ثير ال دددوتي الدددذي تبلصددد  ا لصددداظ مصدددردة ومفتلصدددة  نمدددا يتكددداوه  لددد   لددد  ااسددد ال 

و ف ام دددددا  لددددد  المتلقدددددي
]59 [

، تحكمددددد  قدددددوانين تتمةددددد  فدددددي اابددددددا  والسدددددكل، ت اايقددددداع و ناادددددرض متنو دددددة وكةيدددددرةومرتكددددداا 

 :وغيرها وكل ا  ناار بديعية، وهو جان  تكسدض ا مةلة في النل الكاإيكاتيري وتتمة  في...الكنا 

غددددةلل  والمدددراد بدددد  التغييدددرات التددددي تحدددد  مددددن التحدددو  فددددي النندددال ال دددوتي : اإلبةةةدال-أ
 

ومدددن اددددوإ اابددددا  فددددي لغدددة الن ددددول 

 :الكاإيكاتيرية



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 55 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

با ةةةع المقولةةةة صةةةدقية  إيةةة  هةةةي  لةةةو... خ د يةةةاصةةةو الفلةةةوا -يقولةةةو  لةةة :)أمةلدددة  لددد  ومدددن: قرابدددةاابددددا  بدددين ادددوتين بين مدددا _ 

وادددي بال ددداد وا اددد  السدددين، ويسدددو  التلددداد  بدددين السدددين وال ددداد وجدددود البدددا  مع مدددا، وقدددوة ( بةةةا  عمةةةال البلديةةةة أغنةةةى  ةةةاا

 . الدملة قد تعل  السل  في اابدا 

وب ةةةد مةةا طبيةةع بحةةو  الفلةةة عشةةا  أسةةر  أسةةطوا ة ال ةةاج وميةةةر : السةةار :) مةدد  ( سددكوا وشددكوا)إبةةدال الشةةي  إلةةى السةةي  

بال ددددين (  ا الحدددددي   و شددددكوا : ) وأادددد  المةدددد ( الحةةةةديم م ةةةة   وسةةةةجو . ..بمةةةةل.. بمةةةةل: يطل لةةةةي بلةةةةي  بيةةةةل فةةةةي السةةةةج 

واابدددا  هدددذا يددفدي  لدد  تغيدددر المعندد  بحسدد  غدددر  اللددا  الدددذي يريددد التنليدد   ليددد  والسددرقة تتصددل مدددل الكدداا  المترتددد  المعكمددة، 

 . لي ا بالسكن

  (غ با...ق ب  ) التقاإا في ال صات بدا  الغين  ل  القام مل  دل : اإلبدال بي  صوتي  لي  بينهما قرابة__ 

وهدددو توافدددل الصاادددلتين فدددي فقدددرتين أو أكةدددر فدددي الحدددرم ا عيدددر، ويدددنن  فدددي المةددد  انتنامددداً  يقا يددداً ب دددوإة جماليدددة  :السةةةجب -ب

مدددفثرة فدددي المتلقدددي تسددد    ليددد  تداولددد  وحصنددد   لددد  أا الملددددع بمدددا يدددوفرض مدددن  يقددداع يتواددد   لددد  كسددد  مدددودة المتلقدددي ومتابعتددد 
 

+
بيةةةع  ):فدددي قولددد  : وقدددد يددد تي السدددكل ب دددحلة محسدددن لصندددي  عدددر كالمقابلدددة (أقةةةدر أسةةةافر ببطاقةةةة األحةةةوال لةةةي  يحلهةةةا الحةةة ل)فدددي

 (.  يكاإ بح ين/ مل   ين )فصي المةا  سكل ومقابلة للتوضي  والتقري  بين ( إيجار بحطي مل  طي  وال 

وهدددو ت ددداب  لصندددين فدددي الن دددل مدددل اعت ف مدددا فدددي المعنددد ، وقدددد كددداا للكندددا  تواجددددض فدددي تلددد  ا مةلدددة و لددد  حدددين  :الجنةةةاا -ج

 يستد ي  

لصددداظ فتناسدددي ا  إونقددداً  وكسددداها حليدددة ب يدددة اقنددداع المتلقدددي ب حسدددن لصدددخ ،سددديا  الدددنل الكاإيكددداتيري، ممدددا أضدددص   لي دددا جمدددامً و

، ف مكدداإي الكدد ل ومدددن محاسددن مداعلددد ا جددا  بمعندد   عدددر فددي السدديا  نصسددد  كدداا مددن أل ددد، فددداللصخ    لي ددا ي حددد  فددي الدددنص  مددي ً 

مةةا بهةةا البلةةد إال هةةا الولةةد /ال صةةابة اإلصةةابة/مةة  هةةي ودب/مةة  جةةد وجةةد) :ومددن ا مةددا  التددي ين ددر في ددا الكنددا  وتددرتلء بالسددكل

 ،اا فدددي ا لصددداظ ويبتلصددداا فدددي بنيدددة اللصدددخحيددد  تادددمنت ا مةلدددة قسدددمين متقدددابلين ي دددترك (واسةةةطة، ماسةةةطة/ الةةةريى، اسةةةتريى!/؟

ال دددوتي الدددذي يحمددد  تلددد  ، والتماثددد  جمدددل فدددي الوقدددت نصسددد  بدددين امشدددتما   يقا ددداً وتناغمددداً فدددي المةددد  ممدددا أحدددد  تكانسددداً وولدددد

(التراكيدد ، وكل دددا  ناادددر  يقا يدددة كددداا ل دددا دوإ كليدددر فددي توضدددي  المعنددد  و بدددراهض
 ]60 [

ادددوتية، وهاد هدددذا الكندددا  المعنددد  قدددوة   

عاادددة وأا الدددنل تتنددداهع فيددد  إغلتدددين مبتلصتدددين جندددا  نددداقل، و لددد  لكدددوا التركيددد  اللصندددي اقتاددد   وجمدددامً وعصدددة فدددي الن دددل،

 حامي ددددا، /ح ددددين  ددددين،:)وقددددد يحددددد  العكدددد  والتلدددددي   دددددض العلددددوي مددددن أضددددرا التكنددددي  ويسددددم  المعكددددو  كمددددا فددددي  لدددد ،

 ..(حرامي ا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 55 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :؟ صةةاحي الهةةات .....أبمةةل هةةحا المثةةل إللةةي مةةا ي ةةرف للصةةقر يةةـ) هيئددة إسددم  إكددرابت( ا لددف)مددد اددوت العلددة : مةةد الصةةوت-د

طةةةةووط .. يمظبيةةةة  أك يمضةةةة ط ؟ط   –يمنديةةةة  أك .. خطةةةةأ عليةةةة  حنةةةةا  قصةةةةد إللةةةةي مةةةةا ي ةةةةرف للصةةةةقر: الةةةةرد الهةةةةاتفي( يشةةةةوي )

 (الميدااا  ياحميدا ..دااا ) (211مسابقات ع و  ()..طووط

وفدددي ا  ا ممدددا يسدددا د و لددد  فدددي الكمددد  المتسددداوية فدددي مقا ع دددا ال دددوتية بغدددر  تدددر  الوقدددل الموسددديقي : الجمةةةل المتسةةةاوية -و

يامآمنةةةة للحةةةري  يةةةا مةةةآم  للشةةةم  / يامآمنةةةة للرجةةةال يةةةا مآمنةةةة للميةةةة فةةةي ال ربةةةال): دم مدددن الدددنل فدددي مةددد  دددفدددي تحقيدددل ال

واهنددددات ومتقدددداب ت  لددددرت  ددددن جمدددد  دمليددددة بكمدددد  فددددنا اللنيددددة ال ددددوتية واايقا يددددة محركددددة ل ددددا فددددي مكمل ددددا مت( بال يسةةةةكري 

ومدددن ثدد  ف دددي  مومدداً متسددداوية فددي ملاني دددا متاددادة فددي معاني دددا، ف ددي ت دددكي ت لصنيددة و ناادددر اددوتية ت دددك   ،اددوتية مت دداب ة

  يقا دددداً وجماليددددة تسدددد   امت ددددا ، وت سدددد   الدملددددة فددددي التدددد ثير  لدددد  المبا دددد  وتةليددددت الصكددددرة فددددي  هندددد  فكمعددددت بددددين اايقددددا ي

والدملي
]61 [

. 

جسدددم  أ دددو  مدددن :) فدددي مةددد  صةةةي ة أف ةةةلومدددن ا بنيدددة ال دددرفية التدددي اسدددتحو ت  لددد  بعدددت ال دددول  :الخصةةةائص الصةةةرفية

 (.اااابة.. الع ابة/ ماس ة.. واس ة/ حميداا.. الميداا. / شكرة

امسدددمية حيددد  ظ دددرت دمة يغلددد   لي دددا الكمددد  بوحدددات تن دددر أا م مددد  الكمددد  الم سدددتالن دددول فدددي الل :الخصةةةائص النحويةةةة

وغيرهددددا، ومددددن  (خدامةةةةة –وراأ بةةةةل امةةةةرأة عظيمةةةةة  /رضةةةةى المةةةةداك ل سةةةةتقداك غير ةةةةا ورا وإحنةةةةا قةةةةداك)ب ددددك  جلددددي فددددي مةدددد  

الم مدددد  النحويدددددة اسدددددتبدال اللدددددا  اسدددددتراتيكية الحددددذم  ندددددد ادددددياغة الدددددنل اللغدددددوي متكئدددداً  لددددد  ب غدددددة ال دددددوإة الم ددددداحلة 

 (!!جاد)ال جاد خّرب الـ(..الملى)مثل ( المد )اسم ني جي  وأ ا بوك :) و يحا ات ا، وان  اإها مل دملة النل في مة  

الم مددد  الدمليدددة المسدددتبدمة فدددي ن دددول اللوحدددات ب ددددم نقددد  لرسدددالة وتحقيدددل  ي دددال ا  هندددا  جملدددة مدددن :الخصةةةائص الدالليةةةة 

 (.التكراإ، التااد، وشل  الترادم، والتقاب ) : ومن  ل 

يعمددد   لددد  تكليدددة ( اسدددمين أو فعلدددين أوحدددرفين)وهدددو ااتيددداا بدددالمصردة وضددددها ويعدددرم كدددذل  ب نددد  الكمدددل بدددين متادددادين  :التضةةةاد

تت سددد ، وتت دددك  مسدددتويات ودوا دددر أكلدددر :   فدددي ادددوإة أوضددد  فصدددي المتادددادات المت ددداإ ة والمتناه دددةا سدددلوا وجددد   المعنددد

رضةةةينا ومةةةا ):ين ددد  بين دددا التنددداهع  وتك دددف  دددن الةنا يدددات الب فيدددة أو المتادددادات المت ددداإ ة فدددي الحيددداة  قادددية السدددكن كمدددا فدددي

ية السدددكن  دددن  ا فكددداإ المتنو دددة، وال دددصات وتص ددد  هدددذض المتادددادات فدددي قاددد ،(بيةةةع طويةةةل عةةةريض  خرتهةةةا مهةةةوب لةةةي/رضةةةي

، وال دددراع البصدددي بدددين المسدددت جر اا ا و  تقلددد  اايكددداإ  لددد    تددد ، حيددد  نقددد  لندددا فدددي الب دددبدددين ال دددرفين المبتلصدددينالمتنو دددة 

والمالددد ، فالكدددد  يرغددد  فددددي التملددد  وي دددداإع مدددن أجدددد  السددددكن وامسدددتقراإ أاددددحاا الملددد  وأ مددددا   ، ليرضدددي لإليكدددداإ أمددددال 

 .مت للات  للراحة وامستكناا
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و لدد   ندددما تتقدداإا المعدداني مددل اعددت م كدد  لصددخ في ددا  ددن ا عددر بملمدد  مددن الم مدد   :ويكددوا بالتقدداإا الدددملي :شةةب  التةةرادف

و لددد  حدددين تملددد  : وقدددد يسدددتبدل جمددد ً مترادفدددة أو تعليدددراً ممددداث ً ( MAKHRJ قدددات: )كمدددا فدددي الدمليدددة ولدددو مدددن لغدددات أعدددر ،

 :المعن ، وق س  هذا النوع  ل  أقسال من ا جملتاا نص 

( يةةةام  شةةةرا لةةة  مةةة  ح لةةة  جةةةوال/ يةةةام  شةةةرا لةةة  مةةة  ح لةةة  فةةةي  :)و لددد  بتغييدددر مواقدددل الكلمدددات فدددي الكملدددة مةدددا  : لتحةةةويليا

 :) وقول 

 (الخبل دفايت بياع  :وهالحي  البم  تطور لي  ما يصير، بياع الخبل عبات : هالحي  تسمب داي  في مثل هاألوقات المثل

مطلةةةوب شةةةري  لمشةةةروع  ةةةاجى وفةةةي حالةةةة فشةةةل المشةةةروع يتحمةةةل : )يت دددابل التعليدددراا أو الكملتددداا فدددي لغتدددين حةةةي : الترجمةةةة

 (.فيفتي.. هحي مثل قولة ترا ي عاجم  على مط   والحساب فيفتي ... الطرفي  الخسارة 

هددذض ا نددواع كمددا فددي التدددرادم ( رضةةى المةةداك ل سةةتقداكمكتةةي / رضةةى الحةةري  غايةةة ال تةةدرك : )ويوجدد  ل ددبل بعيندد  :التفسةةير 

 . بين اجاهة والمنل

شةةةةهور فةةةةي  ةةةةادي 6اشةةةةتربع فةةةةي مسةةةةابقة وربحةةةةع اشةةةةتراك لمةةةةدة !!!!  أ ةةةةا ماشةةةةفع أرد  مةةةة  حظةةةةي :)قددددي مةدددد : االسةةةةتلباك

ف الممكندددة التدددي   ا كددداا فدددي جميدددل المواقددد( حندددي)يسدددتلال ( أإد  مدددن)لوكددداا لصدددخ  بمةةةا ( وب ةةةد غيةةةر قابةةةل للتجييةةةر/ تخسةةةي  

 .ي د  في ا حني

والتكييددر فددي اللغددة هددو  دد   ال ددي  بددالكل  أو الكيددر ولددي   لدد  هددو المق ددود هاهنددا، لكددن المددراد بدد  فددي لغددة المددا ، أمددر بالدددفل  

 . ل  ظ ر سند بغية تحويل  من اس  ااحل   ل  اس   عر واللصخ منقو   ل  العربية

، بحيددد   لصددداظ و  ادت دددا فدددي سددديا  التعليدددرمدددن الب دددا ل ال دددوتية واايقا يدددة للمةددد  التكدددراإ  والمدددراد بددد  تنددداوا ا :التكدددراإ -

ت دددك  نغمددداً موسددديقياً مق دددود
]62 [

ت الدمليدددة ال امدددة فدددي وي عدددد مدددن أسدددالي  فدددن القدددو ، ومدددن منددداهر جمدددا  الدددنل ومدددن المكوندددا ،

يحتاج ددددا من دددد   ،قددددو  دممت معنويددددة وأعددددر  موسدددديقيةا دا     يددددوفر لل ا فكدددداإ وااف ددددا   ن ددددا، ولدددد  قيمددددة فددددي التعليددددر  ددددن

ت  ا تكدددراإ اللصدددخ يصيدددد قدددرع ا سدددماع و ثددداإة ا  هددداالكدددذا مسدددامل المتلقدددي والتددد ثير فيددد الدددنل 
]63 [

حيددد  ي عدددذ باهتمدددال المتلقدددي  ،

 : ويةير في نصس   حساسات المتعة ونكدض متحققاً في أمةا  الن ول في

فدددالتكراإ للمق دددل داعددد  الدددنل مدددن المع يدددات التدددي يمكدددن  دإاك دددا ملاشدددرة فدددي ا مةلدددة  يسددد   فدددي كةافدددة اايقددداع :  تكةةةرار المقطةةةب

ومدددن ثددد  فدددوإود  ،( نددددك   دددي  و نددددنا  دددي : )فدددي  ف ددد  ال ددديغة المن قيدددة كمدددا فدددي وتقدددوي جدددر  ا لصددداظ ممدددا يسدددا د المتلقدددي

  الصددداإ  ، والصدددر  بدددين الكدددا ين فدددي  نددددنا و نددددك  كددداا أساسددداً فدددي  حدددداإعتمدددد ا تمددداداً كليدددراً  لددد  التكدددراالكدددا ين المتمددداثلين ي

، والتكددددراإ سددددمة ل ددددذا المةدددد  فددددي ت ددددكي  الب دددداا(  ) المددددتكل  و( نددددا ) صددددين ت  ندددد  بددددين ضددددميرين مبتلو بددددراه المبالصددددة بين مددددا
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ابدددراه المبالصدددة الدمليدددة  تفعدددامً فيددد ل دددذا التكدددراإ و ن دددراً و لددد   ا املتصدددات مدددن ضدددمير  لددد   عدددر كددداا موج ددداً أساسددداً  ، يقا ددد 

.. حاميهةةا/ب يةةد. قريةةي/ ولةةب.. دلةةب:)ال اسددعة بددين المعنيددين، ولددد   الددنل قددد تتددوافر فددي الددنل إوافددد  ديدددة لإليقدداع كالكنددا  فددي

 .(حراميها

تلقدددي، وهدددي حاجدددة ماسدددة ااب دددال، و ثددداإة انتلددداض الم ويدددوفر دملدددة موسددديقية ويكدددوا تكراإهدددا لت كيدددد الدملدددة و هالدددة :تكةةةرار اللفةةة 

، ممدددا يمةددد  تركيدددااً  ي دددا بالترتيددد  الدددذي أدإكددد  سدددمل المتلقدددي، فتكدددراإ اللصدددخ فدددي الدددنل يعندددي   دددادة لعادددوات للمةددد  وضدددروإة

قبةةل ال تطيةةةر : )وقددد يددد تي التكددراإ ل سدد  وفعلدد  كمدددا فددي ..( منةةةة ة وال منةةة خلقةة :) وتكةيصدداً ل ددا ويولددد جماليدددة فددي ا دا  كمددا فددي

وهدددذا التكدددراإ قدددد يصدددر  شدددك ً ي  ددد  مدددا وإد مدددن  ..(عقلةةة  عقةةةل بقةةةرة) ..( جاد  الةةةباد ..()يحلهةةةا الحةةة ل.. ( )بأرجاقهةةةا الطيةةةور

صددخ وتكددراإ الل ،ة موسدديقية تسدد   فددي ت كيددد الدملددةلمددا يددوفرض للددنل مددن نغمدد ت  و ثددر أا يوافق ددا وينسددك  مع ددا،تراكيدد  لغويددة سددلق

غايدددة موسددديقية تحدددد  فدددي الدددنل  يقا ددداً يكتدددذا  ليددد  ود المعنددد ، وتايددددض  ياددداحاً، تفكددد ،فدددي الن دددول يحدددد  غدددايتين معنويدددة

متدددوا ل  لددد  مسدددمل ، هدددو  دددر     ا تكدددراإ الكلمدددة ومدددن دوا فاادددلةأسدددماع المتلقدددين ويدددوفر للدددنل جماليدددة فدددي ال دددك  لدددعدا   

يولدددد نغمدددة  ،أا يبال  دددا ادددوت  عدددرالق ددديرة دوا  ، وشددددض   ليددد  هدددذا التكةيدددف لعادددوات فدددي الوحددددة الامنيدددةأثددداإض  دددذا ال دددوت

وقددد يدد تي تكددراإ الكلمددة متواهندداً  ندد  اسددتعم  الكلمددة فددي بدايددة كدد  مددن جملتددين متددواهيتين وهددذا مددا نكددددض . مبالصددة تبصددف التركيددا

 .(ياجيد  ما غبيع/ حطي  ...طي  : )في قول 

 :بدايدددة كددد  مدددن جملتدددين متدددواهينين وهدددو مدددا نكددددض فدددي ت مسدددتعمال  الكلمدددة فدددياً متواهيدددوقدددد يددد تي التكدددراإ للكملدددة  :التكةةةرار للجملةةةة

( جةةةاك يةةةا مهنةةةا مةةةا تمنةةةا: طةةةال عمةةةرك الشةةةوارع مسةةةكرة، المةةةدير: الموظةةة :)العمالدددة المناليدددة وتكدددراإ العلددداإة في دددا فدددي مةددد  

الحيدددداة ا سددددرية وأننمددددة : وفددددي(و صةةةة  جةةةةاك يةةةةا مهنةةةةا مةةةةا تمنةةةةى 11عنةةةةد اإلشةةةةارة تكةةةةو  السةةةةاعة * الةةةةدواك ) ويتكددددرإ فددددي 

بنةةع بالسةةيارة وممنةةوع الحكةةي بةةالجوال والواحةةد يسةةو ، جةةاك يةةا مهنةةا  سةةاعات أد  علةةى جوالةة  ورا مةةا تةةرد ؟  3لةةي :)روإالمدد

 (ما تمنى

الع مدددددة ا ولددددد  هدددددي المق دددددود اسددددد  : وين دددددر التماثددددد  فدددددي الب ددددداا الكاإيكددددداتيري برسددددد  الع مدددددة مدددددرتين قياسددددداً : التماثةةةةةل-

 ظاهروالةانية هي 

معناهدددا المكددداهي، وحكاجيت دددا تتاددد  قياسددداً  لددد  قدددو  بيرلمددداا  نددددما يتحدددد   دددن التماثددد  فدددي الندددوع التمةددد  لعولددد  ولكدددن فدددي 

ببةةةت  فريةةة  ).ا و  مدددن الحكددده شدددل  من قيدددة يدددفدي هدددذا الندددوع مدددن الحكددده فنيدددة حكاجيدددة  اليدددة فدددي مقدددامي السدددبرية وال دددا 

 .(وة االحتراف سيد األدلة/و  رأي  باالحتراف؟: البرادية
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  :لم جميةلخصائص اا

 واستبدام  بدي ً  ن  ظاهرة التغري  اللغوي ب ك  ظاهر ويق د ب ا امتكاض  ل  اللصخ ا جنلي،: بالننر في ألصاظ مادة نكد 

، حيددد  اسدددتعم  للت دددوير المدددادوج للمكددددوا  لددد  ا جنلدددي وكتابتددد  بحروفددد  وكدددذل  تددددداع  المسدددتويات اللغويدددة العربدددي، أي نقلددد 

  اللساني

 .لبوم ااحسا  ب ا شيئاً ما سيحد ا: توج ، فال لاإة تكمل بين الص ح  والعامية (ما يوج  من حر)  لاإة 

تتندددوع  لياتددد  تلعددداً للمواقدددف وتنو  دددا، حيددد  ت دددك  لندددا بعدددت العناادددر اللصنيدددة والل غيدددة كالت دددلي  وامسدددتعاإة  :يالمنظةةةور الب غةةة

 :، وتتمة  في جوان  من اوالكناية  ليات تساه  في الحكاج مست وا  المتلقي و قنا  

 :وتلع  دوإاً باإهاً في استمالة المبا  ت لذا نكد الدقة في اعتياإها بما يتناس  والمواقف المتنو ة في :ا لصاظ-0

فلددددي  انتقددددا  ا لصدددداظ وحدددددض هددددو الرامددددي  لدددد  التدددد ثير فددددي المتلقددددي بدددد  هنددددا  تركيدددد  ا لصدددداظ واسددددتبدام ا فددددي : انتقددددا  ا لصدددداظ- 

أفددددواض ( )ا إاندددد / سددددو  الحمددددال) :مةددددا   لدددد  الددددربء بددددين  لبدمددددة الموضددددوع الددددذي يكددددري فددددي الب ددددالموضددددوع المناسدددد  ل ددددا 

 Vinegar TAKEARD: استراحة ااق ع ( وأإان  وفاتن حمامة

 

 

 

 

 :ال وإ الليانية -1

دة فدددي  دددر  اسدددتعاإية تمددداج يددديددد  وج دددات النندددر وتحميددد  دممت جدتعدددد امسدددتعاإة أداة حكاجيدددة ل دددا دوإ فدددي تقر: امسدددتعاإة

، وقددد ا تمددد  لي ددا ب ددر  يمكددن الننددر  لدد  ا شدديا   م ب ددا موااددصات الم ددل  والم ددل  بدد  فددي الحكدد  الواقددل بين مددا، بحيدد  م بددين 

 : شت  من ا

امسددددتعاإة فددددي المكددددا   (فرحددددة مددددا تمددددت يددددا:)اسددددتعاإات تعقيدددد  الكمدددداد(  ددددين غ ددددا و ددددين فددددرا ) :الحيددددة الكا نددددات اسددددتعاإات

ويحدددددها السددديا  ( أقدددرا  ريدددل لقلددد  الرجددد :) اسدددتعاإة النقددد  الكمدددالي مدددن حقددد   لددد  حقددد ( لحسدددت  قدددو  هالل دددر) :اانسددداني

 ددددل )يسدددمي  جددداا كدددوهين مدددا المةددد     مدددن عددد    لددد  تتحقدددل الوظيصدددة التواادددلية والحكاجيدددة، وتقدددول الدملدددة  لددد  الدددذي قيددد  فيددد  

وهندددا تلدددره امسدددتعاإة با تلاإهدددا نم ددداً أساسدددياً للنقددد  لتكسددديد وت كيدددد د دددو  المدددتكل  فدددي  هدددن السدددامل، وهدددذا ( الم  مدددة المعنويدددة
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أبلددد  فدددي الدملدددة  لددد  أدا  المعنددد 
]64 [

 لحدددا  مددددلو  جديدددد بمددددلو  قددددي  مدددن عددد   الع قدددة الملاشدددرة : فوظيصت دددا كمدددا يدددر  أولمددداا  

بين المدلولين للعت السمات الم تركة بين ما حي  يت  امنتقا  ب  من المعن  القدي   ل  المعن  الكديد
]65 [

. 

وإ الليانيدددة التدددي يكةددددر وهدددو مدددن ال ددددويعتلدددر مدددن بددددين ا سدددالي  التدددي ا تمدددددت فدددي الدددنل للكمددددل بدددين مدددا هدددو قددددا    :الت دددلي  

ة والتوجددد  نحدددو ، حيددد  تن لدددل بعدددت ا مةلدددة مدددن الت دددلي  والت دددوير للم ددداهدة والرنيددداسدددتبدام ات لمدددا فيددد  مدددن توضدددي  للمعنددد 

ابنةةة  يةةةابو جيةةةد مةةةا )، وت دددبيل ا مدددوإ وتكسددديم ا و لددد  تلندددي الرمدددا الحسدددي مدددل الدددرن  الت مليدددة كمدددا فدددي الواقدددل الدددذي نعي ددد 

ت م مئنددداا الدددنص   لددد    المعنددد  اللعيدددد الدددذي ي دددع  تبيلددد ، وأعدددذ ال دددوإ الم لوفدددة لعشددديا فالت دددلي  والتقريددد  يقدددول  لددد( غبيةةةع

( كنددد ) المحسدددو  أكةدددر مدددن المكدددرد كمدددا أا هندددا  ت دددلي  يقدددرا ادددوإة المكدددرد ويكسدددل  وضدددوحا ً فاسدددتبدل بعدددت ا لصددداظ مةددد 

ترا ةةةي عاجمةةة  علةةةى مط ةةة  :  مثةةةل قولةةة)كمدددا فدددي . ك ددديغة مةددد و( الولةةةد بةةة  مةةةا بهةةةحا البةةةد إال هةةةحا)فدددي دملتددد   لددد  المماثلدددة 

أو تسدددتبدل ا مةلدددة لإلإشددداد والتعلدددي  والنقدددد، و ظ ددداإ كةيدددراً مدددن الم ددداإات الصكريدددة فدددي اسدددتنلا  ال دددوإ (. والحسةةةاب فيفتةةةي فيفتةةةي

ماشةةةةبهوك باألمثةةةةال ياشةةةةي  : ) التكدددداإا اانسددددانية والوقددددا ل مةدددد والت ددددلي ات واإتل ددددت بكدددد  أبعدددداد التددددرا  ال ددددعلي، وب شددددكا 

 ...(السرج على البقر

هددو امنتقددا  مددن اددديغة  لدد  ادديغة أعددر ، ب ددر  أا يكدددوا الاددمير فددي المنتقدد   ليدد   ا دددداً فددي نصدد  ا مددر الملتصدددت : االلتفةةات-2

، ولعدد  الغددر  مندد  تكديددد الن ددا  فددي امنتقددا  مددن حددا   لدد  كدداض  لدد   عددر مددن  ددر  الكدد ل ندد  أي أندد  التحويدد  فددي التعليددر مددن ات

 : حا  كما في املتصات من الب اا  ل  التكل   في

البةةاب إلةةةي يجيةة  منةة  الةةةريى )فددي  (اددد  ) لدد  الب دداا( يكيددد )  أو مددن المادداإع( عنةةدب  عةةي  وعنةةةد ا عةةي  ت بمو ةةا لةةةي )

، لمةددد  ومعرفدددة السدددديا  الدددذي قيددد  فيدددد  م حدددين تتكلددد  ق ددددة اوم تنك ددددف الددددممت والمعددداني المرجددددوة (  صةةة  أبةةةو  واسةةةتريى

مسددديما أا التمةيددد  قدددا    لددد  توظيدددف مكةدددف لعحددددا  فال ليعدددة الادددمنية فدددي الب ددداا تكعددد  قرا تددد  بحاجدددة  لددد  امدددت   المتلقدددي 

 لدددد  تدددد وي ت  جعلتدددد  ينصددددت  ا شدددددة امعتدددداا  المق ددددود مددددن الب دددداا ويمكددددن القددددو   للكصددددا ة اللسددددانية التددددي تفهلدددد  مسددددتك  

 .           مبتلصة

 : يخضب الخطاب الحجاجي لقواعد تبرج في  مكا ة القصدية والتأثير ومنها:  ليات الحجاج م  منظور تداولي :ثا ياا 

بةةةحب المنجمةةةو  ولةةةو ) :كمدددا فدددي(حتددد /أل /بددد  / لدددو/ لكدددن)ا  تدددربء بدددين قدددوانين أو بدددين حكتدددين ل سدددتدإ :الدددروابء الحكاجيدددة -1

 صدقوا 
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امسدددتدإا  مدددن أهددد  ا سدددالي ، وقدددد كددداا ل دددذض الدددروابء دوإاً مدددن عددد   ( ولكةةة  تلخةةةح الةةةد يا غ بةةةا/ لوفيةةة  خيةةةر مةةةا رمةةةا  الطيةةةر/

الدددوإ الددذي تحدثدد  بدددين جملتددين أو بددين متغيدددرين حكدداجيين بحيدد  يكعددد  مددن الحكدد  الددذي يدددرد بعدددها مبالصدداً لمدددا قلل ددا ل ددذا الدددرابء 

 .العديد من ا فكاإبالغاً في  قامة الحكه في دحت 

 / وال ر  /  امستص ال)ك  م تربء متغيرات حكاجيةت ولكن ا تقول بح ر وتقييد اامكانات الحكاجية  :العوام  الحكاجية- 1

 .(امستدإا 

القدددو  فدددي ، فامسدددتص ال يملدد  قيمدددة حكاجيدددة أكةدددر ممددا يملك دددا ي  لددد   قنددداع المتلقددي و   انددد  ل دددامدددن ا سدددالي  التددي تدددفد: االسةةتفهاك

لتدددي اددديغة  ثلدددات ب دددذض ال ريقدددة ي دددنل للمتلقدددي جوابددداً ضدددمنياً كددداا يكددد  أا ي رحددد  هدددو  لددد  نصسددد  بمكدددرد وجدددود المفشدددرات ا

مةةا سةةم نا عنةة  –تسةةمب بةة  بةة  مةةا تشةةوف  وإ  شةةفنا  / إلةةي مةةا ي ةةرف للصةةقر؟: بمةةل هةةحا المثةةل)  :تعدددد تدد وي ت المتلقددي كمددا فددي

اسدددتدإاج فدددي ااجابدددة بحيددد   ن دددا متلدددال المتلقدددي اللحددد   دددن  جابدددات بقددددإ مدددا هدددي جدددواا ، فالكمددد  امسدددتص امية هدددي (أي شةةةيأ؟

وحكدددة فدددي حدددد  ات دددا فدددي شدددك  اسدددتص امي، وقدددد يبدددرج امسدددتص ال للتعليدددر  دددن معنددد  مغددداير للمعنددد  ا ادددلي كامسدددتص ال للتحدددذير 

سددتص ال فددي ا مةلددة لتقويددة المسدداإ ااقنددا ي وجدد  ام حيدد (  لددي مددا يعددرم لل ددقر: ) مددا فدديأو للددت ك  ك( شددي  أولدد  دلددل)كمددا فددي 

  ند المتلقي، لما في  من  قراإ واستنكاإ من 

ليتدددول   عددد   المةددد  الحكددداجي لمكاب دددة التددددا يات امجتما يدددة، التدددي جعلتددد  م يحدددذإ ب دددوإة ادددريحة، و نمدددا ي دددي  المحددداوإة،

ااقراإ وتغيير القنا ات بما هو في إأي المحاجه وا تقادض م مة 
]66 [

 . 

حيدد  شددك  ال ددراع الواقددل مددن عدد   اللكددو   لدد  أسددلوا ال ددر  ويعددد مددن أسددالي  ااقندداع لمددا يحويدد  مددن ثنا يددة السددل   :الشةةرط

/ يةةةورك  ..التمةةةب   : )لتددد   ا التدددال بددد  أو نصدددذض، كمدددا فدددي، يكدددوا بليددداا  اقوالكدددواا فنقنددداع المتلقدددي بسدددلو  مددداوالنتيكدددة وال لددد  

ي وجملددددة جددددواا ال ددددر  تلددددال اضدددد راإا  ددددن الصعدددد  ا و  ع  دددد ا للنددددا  ع دددداب ( ي يةةةةاقطوإ  غةةةةاب الفةةةةار إل ةةةة/خةةةةرب ..الجاد

، وممدددا يسدددا د فدددي اعتيددداإ الحكددد  وتوظيص دددا ب دددوإة بغدددر  الدددت ك  الدددذي ي دددو  المتلقددديت ويكعلددد  يلحددد   دددن المعنددد  الحقيقدددي

جيدة معرفت  بالسيا  و ناارض وعليصت  المعرفية
]67 [

. 

 :غير فاإغة من ا قوا  وماودة بع مة ترتيلية وموفي  بال ر ين التاليينهي مكمو ة  :الس ل  الحجاجية-

جاندددا / تلل دددا وت دددرا مويت دددا) :الع دددف (ال دددر / الكدددر / الع دددف )السدددل  يلدددال  نددد  مدددا يقدددل تحتددد   بةةةل قةةةول يقةةةب فةةةي مرتبةةةة -أ

 (.و ندك  ندنا / م ي   وم حياة /أول  دلل و عر/ ظ  إاج  وم ظ / ين غ ا و ين/ و لعت

 .(لين يحل ا الح  / تحه اللقر  ل  قرون ا: )لجرا

 : وكاا ما يعلوض مرتلة دلي ً أقو   لي  ول  ث ثة قوانين بل قول با  في السل  دلي ا على مدلول م ي  -ا 
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 (القل /تلدي  السل  / البصت)

و ليددد  ( مهاد عدددرا الدددااد : )يقتادددي  كمدددا فدددينددد  ومقتاددد  القدددانوا أنددد    ا ادددد  القدددو  فدددي مراتددد  معيندددة مدددن السدددل  فن: الخفةةةض

ونكددد أا أغلدد  ال يددوإ مددن الممكددن  ( مةةو بةةل الطيةةر يتابةةل لحمةة : )ل هيادتدد  نح دد   لدد  الددااد المةددالي، وفددي قولدد فصددي حالددة  ددد

 .أكل ا

لددد  ي دددتد لدددن فدددنا  (فلمةةةا اشةةةتد سةةةاعد  رمةةةا ي) :ومقتاددداض   ا كددداا القدددو  دليددد   لددد  مددددلو  فننددد  يقتادددي  ويمةلددد  قولددد  :التبةةةديل

 .يست يل الني  مني

( أ) الكةيدددر تددد  الح دددو   ليددد ، حيددد  يكدددوا -ج/ هاندددت -ا/ بقدددي -أ( ها ةةةع مةةةا عةةةاد بقةةةي إال القليةةةل) :ومقتاددداض  كمدددا فدددي :القلةةةي

 .لعدل وضوع ( ا) وأشد برهاناً من أكةر 

لددنل الكاإيكدداتيري قدددوة ت ثيريددة عااددة مرجع دددا  لدد  نندددال فةةةا، ( جيتةة  ياعبةةةد الم ةةي ) بددنيراد جدددا  مددن المةددا  كمدددا فددي : اإليجةةاج

ا مةددددا  واسددددتق لت ا تركيدددد  الن ددددول و ريقددددة المااوجددددة بددددين السددددرد والتعليددددل عااددددة تلدددد  الن ددددول التددددي اسددددتد ت في ددددا 

ا مدددا  العقددد  فدددي اللحددد   دددن جملدددة ا سدددلاا والمسدددللات واللحددد   دددن الحددد  المكددددي با تمدددادض  لددد   تالقادددايا لعدددر  جملدددة مدددن

وبمدددا فيددد  مدددن  ،قدددي ممدددا ي دددع  الت دددري  وااعلددداإ بددد مةلدددة تكةدددف العلددداإة فاددد ً  دددن كونددد  اسدددتراتيكية ع ابيدددة لمدددا يدإكددد  المتلأ

والوظيصدددة ااقنا يدددة  ، دددااباسدددتعما  اللغدددة ممةلدددة فدددي تن ددديء ال جدددرا  لصكدددرة و ظ ددداإ لحكمدددة بالغدددة فدددي أسدددلوا يكمدددل بدددين جماليدددة 

فالحكددداج  ،فدددي المتلقدددي بتغييدددر المت دددوإ ا و ، واسدددتحدا  المت دددوإ الكديدددد حددددا  ا ثدددر باسدددتبدام  وسدددا ل  المبتلصدددة بغيدددة فدددي 

، حيددد  م يددددرتلء امست دددد اد ب مةلدددة ترب  ا  قددددة الم دددداب ة داومددداً و نمددددا يددددرتلء بت دددداب     تعلددددو قيمتدددد   لددد  مص ددددول الم دددداب ةفيددد

، ين لددل مددن التكربددة فددي اابددداع فددي الحكدداج  ددام ً أساسددياً الع قددة بددين أشدديا  مددا كدداا ل ددا أا تكددوا متراب ددة أبددداً ومددن ثمددة ا تلددر 

 .ب دم  ف ال الصكرة أو نقل ا

 :  حجاجية وقوا ي  التفاضل والتقابلالس ل  ال

الع قدددة : سدددوم نن لدددل فدددي حدددديةنا  دددن هدددذض النددداهرة السدددلمية فدددي الب ددداا مدددن التمييدددا بدددين نمدددو جين للع قدددة السدددلمية

السلمية التقابليةالسلمية التصاضلية والع قة 
 ]68 [

: 

 :ال  قة السلمية التفاضلية

أا هندددا  سدددمة أساسدددية تميدددا الحكددده  دددن ا دلدددة  0881الدددذي ن دددرض سدددنة " السددد ل  الحكاجيدددة"فدددي كتابددد   ديكةةةرويقدددرإ 

( ات ا سددا  اللرهددداني)
 ]69 [

كمدددا هدددو  ، فالدددذي ي حدددخ فدددي هدددذض الحكدده أن دددا م تق دددل ق عدددا ن ا يدددا فدددي  ثلددات النتيكدددة التدددي تسددداندها

مصاضدددلة أمدددر  -  ا اددد  التعليدددر -،  ا غايدددة مدددا تقدددول بددد  الحكددده هدددو أن دددا (مدددة  حددد  لمعادلدددة إياضدددية)الحدددا  فدددي ا دلدددة اللرهانيدددة 
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وهدددذا الدددنمء القدددا    لددد  المواهندددة والمصاضدددلة  (مةةةا أطولةةة  ياليةةةل/ مةةةا أعةةةب مةةة / أقةةةرب طريةةة  لقلةةةي الرجةةةل م دتةةة  ): عرمةددد    ددد

ن ت للمصاضددلة بدديعدداني، ويسدد   فددي التعليددر  ددن القددي ، والتواادد  القددا   بددين الواقددل، واللعددد  ددن الواقددلالموالمقابلددة يددد   الكةيددر مددن 

بدددد وأا يكدددوا  ، الددذي مر بدددين واقددل الحدددا  والمةددا  ا  لددد ،  لددد  التعددداإ  والتنددافا مددوإ التدددي ل ددا دإجدددات متصاوتددة، يدددد  تصاوت ددا

 .من امي ، ومن أج  تحقيل المصاضلة، تلك  ا مةا   ل  هذض ايغة ومستمد واقعي اقعياً ومن الممكن  تحقيق ت  ن و

 :ال  قة السلمية التقابلية

فددي مقابدد  هددذض الع قدددة السددلمية التصاضددلية المتولدددة  دددن ملدددأ القددوة الحكاجيدددة، هنددا  نددوع  عددر مدددن الع قددة السددلمية يمكدددن 

فقدددد تكدددوا الحكددده الدددواإدة فدددي الملصدددوظ ". دأ التعددداإ  الحكددداجيملددد"اماددد     لي دددا بالع قدددة السدددلمية التقابليدددة، وهدددي تتولدددد  دددن 

وهدددو مدددا ااددد ل  ) م تتكددد  اسدددناد نصددد  النتيكدددة، و نمدددا تسددداند كددد  حكدددة نتيكدددة معاإضدددة للنتيكدددة التدددي تسددداندها الحكدددة ا عدددر 

 . ، وفيما يلي بياا  ليعة هذض الع قة و ليعة  مل ا داع  الب اا( لي  باس  التعاند الحكاجي

هدددو وسددديلة مدددن وسدددا   التصكيددددر و ريقدددة مدددن  دددر  ااقنددداع : التقابةةةل-
]70 [

ويعدددد التقابدددد  الددددملي ظددداهرة لغويدددة مميددداة ويددددر   ،

 :اهرة لغوية  ليعية ومننمة كما فياللغويوا المحدثوا ب ن  ظ

 .ظل وال ظل/  سمب بي  ب  ما شوف /تدري ما  ت رف  / ت رف  ما ت رف  (الحاد) التااد -

 .احاميها حراميه (العكسي) مالها أول وال  خر/ أول  و خر  (المتدإج)-

تولدددد وادددصا حركيدددا مدددن عددد   هدددذا التقابددد  الحيدددوي الدددذي  حيددد  تقدددول هدددذض اللنيدددة  لددد  التقابددد و ، ..طويةةةل، عةةةريض( العدددامودي) -

ي عددذ شدددك ً لغويدددا  لدد  أساسددد  ا  مدددل
 ]71 [

تاددافر مدددل اايقددداع انتدداج بنيتددد  التدددي يتادد  في دددا ويكتسددد  أهميددة كليدددرة  ندددد حادددوإ   

 . ا مةلة وبذل  تعدو للمقابلة فا لية أساسية فنتلقاها كحكة  ل  القاية التي ي ير  لي ا، في تقاب  حاد أو متدإج أو متعاك 

 : المفردات والجمل المتقابلة: التقابل الداللي الحاد: أوال

  (بحب المنجمو  ولو صدقوا: )في المصردة بين لصنين: أومً 

ظةةةل / عيوبةةة  –عيةةةوب غيرهةةةا / منةةةة ة وال منةةةة خلقةةة : تكدددراإ مقدمدددة التقابددد -(مةلتتدددين)-أ: التقابددد  الحددداد الواقدددل بدددين جملتدددين: ثانيددداً 

         .عي  غطا وعي  فرا . / راجل وال ظل حيطة

 . غبال ما تدريقرد ت رف  وال : تقاب  جملتين دوا تكراإ

للبيةةب فلةةة .. هةةحي مثةةل قولةةة / مةةا تشةةوف  وإ  شةةفنا  مةةا سةةم نا بةة / تسةةمب بةة  بةة  مةةا تشةةوف  :)التقابدد  الحدداد فددي الموقددف: ثالةدداً 

 (ب  ببير  ..ص يرة  

 :التقابل الداللي الحاد بي  اإليجاب والسلي
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 (.حاميها حراميها: )بين جملتين  ات  يقاع ق ير -أ  

 (.ما أطول  يا ليل...ردد / بدل م  أ  تل   الظ ك أش ل شم ة :) بين جملتين  ات  يقاع متوسء -ا

شةةةقة إيجةةةار فةةةي حةةةي راقةةةي وال فةةةي  ملةةة  فةةةي حةةةي / رضةةةينا باإليجةةةار واإليجةةةار مارضةةةي :) بدددين جملتدددين  ات  يقددداع  ويددد  -ج

مدددن الم حدددخ أا التقابددد  !!(.و ةةةوع يسةةةتفيد وال يفيةةةد..د  ةةةوعي   ةةةوع يفيةةةد ويسةةةتفي –ال مالةةةة عنةةةد ا بهةةةا لبلةةةد يبةةةو سةةة د ./ مدحةةةدر

التكدددراإ اللصندددي واايقددداع المتسددداوي للكملتدددين المتقدددابلتين، يقدددول تقابددد  السدددل  واايكددداا : الددددملي بدددين الكملتدددين ب ندددي  لددد  إكيددداتين

 . ل  جملتين  حداهما مةلتة وا عر  منصية متساويتاا في الكمية واايقاع ال وتي

 :التقابل الداللي المت اب  بي  مفردتي : أوالا  :داللي المت اب التقابل ال

 (عند ا عي  وعندب  عي )كام الب اا ونوا المتكل  : في الاما ر .أ 

 (تسمب ب    ما سم نا عن ) ن   ب : في الحروم .ا 

 (رضينا باإليجار واإليجار مارضي فينا: )في ا همنة النحوية  .ج 

مةةد لحافةة  علةةى قةةدر : أبسةةأل  هةةي تقةةال/ال يةةأا مةةب الحيةةاة وال حيةةاة لمةة  تنةةادي) :بةةي  جملتةةي التقابةةل الةةداللي المت ةةاب  : ثا يةةاا 

 .(رجلي  وال مد رجلي  على قد لحاف 

وإ  جا ةةةا  –حةةة الت بطبةةةال التمةةةر  –إ  جتنةةةا المرب ا يةةةة قلنةةةا !!! ..مةةةا عرفنةةةا لنةةةا وة :)التقابةةةل المت ةةةاب  فةةةي الموقةةة :ثالثةةةاا 

 ي داعددد  الحيددداة بالرضدددا و ددددل الرضددداحيددد  تكتمدددل ا ضدددداد كمدددا فدددي الحيددداة للتعليدددر  مدددا هدددو فددد ( يةةةةطبةةةال التمةةةر قلنةةةا المرب ا

فالتادداد فددي نددل ا مةلددة  ،مددن عدد   هددذا الصددن بنقدد  الحيدداة مددن هيئت ددا السدداكنة  لدد  وج  ددا ا عددر معدداً  ،للتعليددر  ددن الحيدداة العامددة

مددن أجدد  علددل نددوع مددن  ، دددل انسددكام  مددل المكتمددل مددن ج ددةمعاناتدد  والددذي يعي دد  الصددرد وكددذا يعلددر  ددن ال ددراع متعدددد ا شددكا  

حققدددت الدددروابء الدددربء بدددين ال دددر   ،بترجمدددة ادددرعة  نيصدددة با نيدددة أحيانددداً وظددداهرة أحيانددداً أعدددر   ،النصسددديمدددا ي والتدددواها امجت

 .   وحكك 

 مدددا أا تفيدددد حكدددة مدددا حكدددة أعدددر ، أو تددددافل : يتاددد  أا الع قدددة التصا ليدددة بدددين الحكددده يصادددي بندددا  لددد  مواقدددف تتحددددد فدددي ب دددذا   

 (.تناقت)أو تعاكس ا ( تقاب ) ن ا، أو ت اجم ا، أو تدحا ا أو تعاإض ا 

لة فدددي مكمو  دددا متواليدددة مدددن الكمددد  تعادددد بعاددد ا، م دددك   ا  ا مةلدددة القا مدددة فدددي ع ددداا الدددنل الكاإيكددداتيري ظ دددرت ك

وهكدددذا نكدددد أا الب ددداا الكاإيكددداتيري لدددد  ال ليددد  ع ددداا حكددداجي امتلددد  قددددإة  ،لدددنل لددد  ننامددد  وقوا ددددض التدددي تميددداضجنًسدددا مدددن ا

 .نصا  ل ر   متنو ة في المكتمل استبدل في حكاج  مباونا متنو ا من التمةي ت لإلقناع بسلليات مكتمعية متنو ة
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 :النتائج

ي ع ددداا ي ددددم  لددد  نقدددد الواقدددل والم اللدددة باللددددي   دددن  ريدددل التغييدددر مدددن عددد   العديدددد مدددن الن دددول الب ددداا الكاإيكددداتير-0

 .فت بعت السلوكياتوااشاإات اللغوية التي تمرإ  لرها وتست دم التغيير وإ

فدددي  ودممت مبتلصدددة،بمعددداا  ،وا يقونيدددة والرمايدددة، ر فدددي الع مدددات المبتلصدددة ااشددداإيةظ دددرت دملدددة الحكددداج فدددي الكاإيكددداتي -1

 .محاولة اقناع واستمالة المتلقي والت ثير في 

الحكددداج با مةلدددة داعددد  ندددل الكاإيكددداتير يسددد   فدددي توظيص دددا ب ريقدددة تمكنددد  مدددن المسددداهمة فدددي  توجيددد  الدددرأي العدددال وتو يتددد   -3

 .وتنويرض وتست دم الت ثير  ل  الكم وإ من ع    ا فكاإ التي ت تم   لي ا

فمن دددا مدددا هدددو لغدددوي سددد ل  وإوابدددء و وامددد   ،ليدددات وا سدددالي  الحكاجيدددة فدددي ا مةدددا  داعددد  الدددنل الكاإيكددداتيريتعدددددت ا -4

  .وجميل هذض ا ليات أكسلت الن ول دإجة الية من ااقناع في المتلقي (بديعي وبياني ) هو ب غي  احكاجية ومن ا م

اا داعدد  ن دد  الحكدداج ب ددا يندد  وسدديلة  بدا يددة ينسددك ا الصندد  ا كانددت ا مةلددة مكددرد ن ددول تددرو  فددي أكةددر مددن موقددف فددنا -5

، قدددد يفل دددا المتلقدددي بحسددد  ثقافتددد  ومكتمعددد  بينمدددا يدددتحك   السددديا  البددداإجي للدددنل ب دددك  كليدددر فدددي تحديدددد لتوادددي  مقاادددد متعدددددة

سددديا  م يمةددد  سدددو  هدددي أا ال ،غيدددر أا مدددا ي حدددخ فدددي الع قدددة القا مدددة بدددين نو يدددة الحكددده والسددديا  الدددذي أوجددددها ،دممت الدددنل

 .المن ه ويتر  للحكه المفسسة للنية الواقل كالت لي ات وامستعاإات كآليات حكاجية م مة في ت وير الواقل

لعمةلددة   قددة و يدددة فددي الك ددف  ددن مقااددد القا دد  فت ويل ددا يددت  مددن امسددتدم  بالسدديا  و لدد  الددرغ  مددن اللغددة العاميددة في ددا،  -6

 .ح ت  م أن ا حملت من الل غة الكةير حي  اوإت المواقف ت ويراً ملد اً أو اللغة القريلة من الص 

، فدددالحكه ير تعليدددر  دددن إأي كاتلددد تحلدددي ت الحكددده فدددي الدددنل الم دددتم   لددد  ا مةدددا  قدددد تسدددقء الننريدددة القا لدددة أا الكاإيكدددات -2

وقدددد وظصددد  الصنددداا كحكدددة لدددلعت قادددايا  التدددي تددد  توظيص دددا ف دددي دليددد   لددد  أا تلددد  ا مةدددا  لسددداا  عدددر ندددا ل باسددد  أقدددراد المكتمدددل

 .المكتمل

قيمدددة ا مةلدددة وأهميت دددا ينندددر  لي دددا  لددد  أن دددا لغدددة فنيدددة وأدبيدددة عاادددة، ثددد  ينندددر  لي دددا ومدددا تفديددد  مدددن اإتلا دددات فدددي المكتمدددل  -8

 .والليئة، بااضافة  ل  مامون ا الصكري والقيمي، ودوإض الصعا  لتحسين موقف أو وضل وتغيرض نحو ا فا 

اقندددداع المتلقددددي بقاددددية معينددددة، مسددددتنتاج القددددوانين  تلتمةيددد  داعدددد  الددددنل يتلددددوا بمقااددددد المرسدددد  وغرضدددد  التوااددددلي بق دددددا-8

 .التي تحكم ا والمن ل الذي يقودها

للتمةيدددد  داعدددد  الددددنل الكاإيكدددداتيري جماليتدددد  الصنيددددة فددددي التعليددددر الت ددددويري واسددددتل ال اللنيددددة الصنيددددة داعدددد  بنيددددة فنيددددة أعددددر   -01

 .الواو   لي ا بدوا التمةي  بصكا يت ا وغرابت ا و يحا يت ا للواو   ل  التعلير  ن جا يات من غير الممكنتمتاه 
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حادددوإ ا مةلدددة فدددي الدددنل الكاإيكددداتيري، يسدددد   فدددي  نتددداج الدملدددة وتصعيل دددا كون دددا مددددن العناادددر القدددادإة  لددد  التددد ثير فددددي -00

 .المتلقي و ي ا  المعن  وتكةيص  ب وإة أفا 

قددددة اعتيدددداإ الصندددداا لعمةلددددة فددددي الددددنل الكاإيكدددداتيري، حرادددداً  لدددد   اددددابة هدفدددد  ااادددد حي وتدددد ثيرض،  لدددد  الددددرغ  مددددن د -01
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امجتما يددددة هددددو ا ظ ددددر فددددي الحكدددداج با مةلددددة ا كةددددر بددددروهاً وممكددددن تعليدددد   لدددد  لحاجددددة المكتمددددل المنقددددو   ليدددد  عددددذض القاددددايا 

 .لما تمتاه ب  من ع واية ف ي م تركة باشترا  الحد  والو خ. بالوقوم  لي ا

تحتددداج  لددد  تصكيددر وتددد ثير  ميدددل ، و لددد   ن ددا تقدددا  فدددي مواقددف لاشددرة غللدددت  لددد  ا فعددا  الملاشدددرةا فعددا  الك ميدددة غيدددر الم -05

  .القلوا  ل 

و لددد  لكةدددرة الت دددلي ات  تا تمددد الصنددداا  لددد  الحكدده المفسسدددة للنيدددة الواقدددل بنسدد  أكةدددر مدددن الحكدده المفسسدددة  لددد  بنيدددة الواقددل-06

ف ددددي  ات نا ددددة ت ثيريددددة وواقعيددددة  كون ددددا نق ددددة تقددددا ل المرسدددد  والمتلقددددي ،وامسددددتعاإات في ددددا حيدددد  تتميددددا بقوت ددددا الحكاجيددددة

 . و ا صية

 :التوصيات

 جدددددرا  المايدددددد مدددددن الدإاسدددددات حدددددو  فا ليدددددة اسدددددتبدال الن دددددول الكاإيكاتيريدددددة فدددددي الحكددددداج وااقنددددداع، داعددددد  السدددددياقات   - 

 .المتنو ة
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، مكلدددة  لدددول اللغدددة العربيدددة و دابددد  اايقا يدددة،ا مةدددا  العربيدددة القديمدددة بدددين اللنيدددة الدمليدددة واللنيدددة  مسدددعود،هيتوندددة   لدددي،60] [
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