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 ملخص

تحليل  منهجهذه المقالة نظرة عامة على  تقترح
بدًء بعرض أبعاده المفهمية متبوعة بأهم  الخطاب،

أدواته اإلجرائية وفئاته ووحداته التحليلية، مع التقرير 
في األخير إلى أن استعماالته اآلنية والمستقبلية 
ستجعل من تحليل الخطاب منهجا ذا أدوات تحليلية 
غير موحدة النمط، ألن طبيعة مادته وسياقاتها 

فتحليل ... ة ال تسمح بذلكالزمكانية المتباينة والمتطور 
  .الخطاب ذاتي وتعددي بالضرورة مفهميا وٕاجرائيا

  
المنهج، التحليل، الخطاب، : الكلمات المفتاحية

  األدوات، الفئات، الوحدات
 
   
  
  

Abstract 
 

The purpose of this article is to propose an 
overview of the Discourse Analysis Method. 
Firstly, it considers its diverse meanings. 
Then it focus on its main tools, categories 
and units . Finally, the article report that his 
immediate and future uses will make 
discourse analysis a method of analytical 
tools that is not uniform, because the nature 
of its material and its differentiated social 
contexts do not allow this ... The discourse 
analysis is subjective and pluralistic 
necessarily in its concepts and procedures. 
 
 
  
Keywords : Method, analysis, discourse, 
tools, categories, units. 
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  تمهيد

يختلف الدارسون في تصنيف المناهج الكيفية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية باختالف تخصصاتهم،   
لكنهم يتفقون في تصنيف تحليل الخطاب ضمنها، مع مالحظة و هم النظرية ومجاالت تطبيقهم لها، منطلقات

تعدد معاني مكوناته  ، وذلك ناتج عموما عنمنهجي التحليل السيميولوجي وتحليل المضمونغموض حدوده مع 
وسنحاول في عملنا هذا عرض . المفهمية وعناصره اإلجرائية، التي ال يزال بعضها في طور التجريب والصقل

  :ذلك تباعا، بدًء بأبعاده المفهمية متبوعة بأهم أدواته اإلجرائية وفئاته ووحداته التحليلية
  

  اهية تحليل الخطابم -1  

 مقتبسة مقاربتهم تعتبر الذين - 1: مجموعات ثالث بتحليل الخطاب إلى المهتمين الباحثينيمكن تقسيم   
من  ،نتقاد الفلسفي للدالالت غير الماركسيةاالعون االنتماء إلى نظرية ما بعد البنيوية و من الذين يدّ (الفلسفة  من

 الذين -Pêcheux, Spivak…( ،2: ، ومنهمخالل افتراضات عامة تعكسها تحليالت موضعية ووظائف نصية
 - 3 ،- وهم األكثرية إلى حد بعيد–واالجتماعية  اإلنسانية للعلوم" كيفي منهج" مجرد الخطاب تحليل يعتبرون

 األمبريقية واألعمال األعمال التنظيريةبين اللسانيات ويحاولون الجمع  على عموًما يعتمدون الذينو 
)Maingueneau D.: 2012, 5-6( . ،العتبارنا تحليل الخطاب ة المجموعة الثانية مقارب يتبنى هذا العملوبالطبع

وهو بذلك يكون قريب . اجتماعية" حقائق"سيلة لمعالجة المدونات وتأويلها بهدف الوصول إلى منهجا كيفيا، أي و 
لتحديد المؤشرات  وٕاعطاء األولوية مع تميزه عنه بتحليل البنى اللغوية تحليل المضمون )أو متداخل مع( من

  ).Maingueneau D. : 2012, 6-7(الظروف االجتماعية والتاريخية  لىتمثالت أو عال لىالدالة ع
بالمفهوم التقليدي لالسويل  كميكتحليل ظاهري (تحليل المضمون  وسيلةمنهج أو  بعد هيمنةف  
معتمدًة بعض أساسيات التحليل ، تطورت محاوالت التحليل الكيفي في الثمانينات من القرن الماضي )وبرلسون

) Discourse Analysis( تحليل الخطاب في أهمهاتمثل و  ،)1960عشرية ( اللسانيات القادم أصال منلغوي ال
  .)2009: الراميو فالي(

  الخطاب تعريف - 1.1  

 ):5.، ج1997" (لسان العرب"ورد في  :عدة دالالت لغوية يمكن إجمالها فيما يأتيلخطاب لكلمة ا  
: مخاطبة، وخطاباً ) خاطبه( ):1960، 1.ج" (المعجم الوسيط"وفي  .ر أو عظمغُ الشأن أو األمر، ص: الخطب
ني في كفلنيها وعزّ أفقال : "وفي القرآن الكريـم .كالموالخطاب ال ،ه إليه كالماً وجّ : وحادثه، وخاطبهكالمه 
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المواجهة : مصدر خاطب" :، الخطاب)1992: محمد الباشا( وفي معجم الكافي). 31: الذاريات(" الخطاب
" قال فما خطبكم أيها المرسلون": وفي القرآن الكريـم. الحال والشأن: خَطب، و والخطابة مصدر َخَطب... مبالكال

  ."ما يخطب به من الكالم: مصدر خطب: الخطبةو  ...)57: الحجر(

، )Discurere(وفعله ) Discursus( من األصل الالتيني ةمشتق) Discourse/ Discours( الخطابكلمة و   
سقوط اإلمبراطورية الرومانية فهو لم يرتبط ارتباطا مباشرا باللغة إال بعض ". الركض في عدة اتجاهات"عنى يو 

طريق خطير للمحادثة "تراجع الالتينية، حيث اتخذ الخطاب في بعض اللغات األوروبية معنى في الغرب و 
ثم تعددت . ابتداًء من القرن السابع عشر" والحوار، قبل أن يشير إلى جميع أشكال التفكير المنطوقة والمكتوبة

... اجتماعية لغوية، نفسية، اتصالية،: معانيه بتعدد استعماالته الفكرية في تخصصات مختلفة
)https://www.universalis.fr/encyclopedie/discours/ .( الخطابي البنيوي"ولقد تم استعماله ألول مرة من طرف "

 .Language) (Diakité, M( جلةبم) Discourse analysis(له  في مقال 1952عام ) .Harris, Z. S(هاريس "األمريكي 

، الذي أدخله في اللسانيات عام ).Benveniste, E" (بنفنست" :في األدبيات الفرنسية، ثم كثر استعماله )3 ,2012
 Journal de(نشر في مجلة  )Subjectivité dans le langage" (الذاتية في اللغة"في مقال له حول  1958

psychologie( غريماس"؛ والسيميائي) "Greimas, A. J. ( السيميائية البنيوية"في كتابه  1966عام) "Sémantique 

structurale( بيشو"؛ وذلك قبل) "Pêcheux, M. (فوكو"و) "Foucault, M. :( 1969عام )Badr, S.: 2018, 1050.(  

تبعا لتعدد أيضا اصطالحية دالالت ليتخذ عدة  إلى العربّيةالحقا انتقل مع العلم أن هذا المفهوم   
وبعضهم قتصر على أساليب الكالم والمحادثة، معناه ليجعله ي قيضيّ فبعضهم . والمترجمين الدارسين تخصصات

، وذلك نقال وترجمة عن )5، 2012: مزيد رجاء يونس أبو( يوسعه ليجعله مرادًفا للنظام االجتماعي برمتهاآلخر 
  :ما ورد في األدبيات الغربية

 ,Benveniste : 1966) "بنفنست" بأنه يشير إلى وحدات أكبر من الجملة، أما" الخطاب "هاريس"ف عرّ  -   

". بطريقة ماكل تلفظ يفترض متكلًما ومستمًعا، بحيث يحاول المتكلم التأثير على المستمع "بأنه فيرى   (242
مجموع كلماتها ونظام بنائها، وبنيتها ب ىعطَ األقوال كما تُ  وأالنصوص "ه أنب  (.Foucault. M)"فوكو" والحقا، عرفه

  .)Maingueneau D. : 2012, 1-3(" البالغيالمنطقية، أو تنظيمها 

نص محكوم بوحدة كلية واضحة يتألف من "نه بأ فيعرفانه) Hartman & Stork" (هارتمان وستورك"أما  -    
   ".صيغ تعبيرية متوالية تصدر عن متحدث فرد يبلغ رسالة ما
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ويتضمن الخطاب أنواعًا أخرى ، ًا وكتابةثغة حديلاستخدام ال" )Fairclough" (وفيركاال"عند وهو يعني  -   
تصال والفيديو والرسوم البيانية واال األفالمرافية و غوالصور الفوتو  ة،يئالصدور المر  :، مثلماتيمن النشاط العال

  ).2004، شومان" (يديألحركات الرأس أو ا :، مثلير الشفويغ

  :، هيأن المقصود بالخطاب عدة معانٍ فيرى  "أوليفي روبول"الفرنسي أما  - 

  .أن الخطاب مجموعة منسجمة من الجمل المنطوقة: المعنى الشائع

  .متوالية من الجمل المشكلة لرسالة أن الخطاب عبارة عن : المعنى اللساني المختزل

طبائع  بين أطراف مختلفة تعرض أن الخطاب عبارة عن مجموعة من الرسائل: المعنى اللساني الموسع
  ).5 ،2012: رجاء يونس أبو مزيد. (..لسانية مشتركة

  
  تعريف تحليل الخطاب - 2.1  
بمعناه " التحليل"يمكن القول بأنه يمكن اعتماد أي تعريف سابق للخطاب يضاف إليه مصطلح  ،بداية  

، )Dubois" (ديبوا"من منظور الفرنسي " الدراسة"بمعنى  ، أو"هاريس"عند األمريكي كما ) التفكيك(اإليتيمولوجي 
 مع تتناقض والتي( األنواع جميع من نصوص) 1الذي يقدم تعريفا له ذا حدود غامضة، حيث اعتبره يدُرس 

 بين للعالقات فهمنا لتحسين) 3 اللسانيات، من بأدوات مستعارة) اآلداب التحليلية المعهودة في كليات المدونات
اتخذ ضمنيا عند " التحليل"ويبدو أن  ).Maingueneau, D. : 2012, 3(تاريخية  -  اجتماعيةوظروف  النصوص

وخاصة عند من يعتبرون تحليل الخطاب منهجا كيفيا، وبخالف من يعتبرونه تخصصا " الدراسة"الكثيرين معنى 
ة واالجتماعية على غرار باقي تخصصات العلوم اإلنساني )Discourseology" (علم الخطاب"يمكن تسميته 

)Johnstone, B. : 2008, 4( مثل" دراسات الخطاب"نفسه يعتبره تخصصا من تخصصات " مانقنو"، بل إن :
مع اإلشارة إلى أنه يهتم بتحليل . ..البالغة، علم االجتماع األلسني، علم النفس الخطابي، تحليل المحادثة

مثال، لكن بإمكانه ) البالغة(، أو اإلشهار )المحادثة تحليل(المحتويات اإلعالمية أكثر من المحادثات اليومية 
  ). Maingueneau D. : 2012, 5(دراسة معطيات هذين التخصصين وغيرهما من وجهة نظره الخاصة طبعا 

، "الخطاب"يتفاعل مع معنى " التحليل"، فإن معنى )Maingueneau D. : 2012, 4(دائما " مانقنو"وحسب 
" جي"فهو بالنسبة لأللسنيين مثل لـ. باختالف منطلقات الدارسين وتخصصاتهم يختلف -كما مر معنا- الذي 
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)Gee, J. P. : 2005, IX ( جونستون"أو) "Johnstone, B. : 2008, 3 ( اللغة االصطالحية"يعني) "Language inuse( ،
 للتواصل الالزمة والجملة والعبارة الكلمة تتجاوز التي اللغة" )Paltridge, B. : 2006, 2" (بالتريدج"أو بالنسبة لـ

 ,Jorgensen, M. & Louise Philips : 2002" (فيليبسلويس و  جورجنسن"مثل  –وبخالف األلسنيين، هناك ". الناجح

  .   )العالم جوانب من جانب أو( وفهمه العالم عن للحديث خاصة طريقة من يعتبره - ) 1

   

  منهج تحليل الخطاب أدوات -2  

، سواء أكان الخطاب في دوات تحليليةأيمكن للباحث الراغب في استعمال تحليل الخطاب اللجوء إلى   
ومن أهم هذه ... صورة مقاالت صحافية، تعليقات أو تحليالت أو خطب سياسية، أو أخبار، أو مواد درامية

  :األدوات

ويستعمل . الخطاب توصيله للمتلقياألطروحة هي فكرة أو معنى معين يريد منتج : تحليل األطروحات -  
ويتم من خالله رصد األفكار الرئيسة . هذا التحليل بغية معرفة بنية الموضوع الفكرية وليست البنية اللغوية

  .والفرعية الموجودة في الخطاب

يعني في الدراسات اإلعالمية  الظروف المجتمعية التي يتم فيها الخطاب، وهوأي : تحليل السياق -  
  .االجتماعية، االقتصادية، السياسية، الثقافية، الدينية: الزمنية والمجال المكاني بمختلف أبعاده المجتمعية الفترة

  .في حالة كونها إحدى مكونات الخطاب، تحلل مختلف أبعادها وعالقتها بالنص: تحليل الصورة -  

ويتم التعرف . ت الجمهورأي المعنى الضمني، والذي يساهم في تشكيل مدركا: تحليل المعنى الكامن -
قة بين فكرة اللماذا جاء الخطاب في هذا التوقيت؟ هل هناك ع: عليه من خالل اإلجابة على تساؤالت مثل

معينة في الخطاب وعوامل أو ظروف خارجية؟ لماذا استخدم الخطاب مصطلحات معينة، أو مسميات معينة 
  ولم يستخدم أخرى؟ 

أي الموضوعات التي كان يجب أن يتضمنها الخطاب ولم يتضمنها، : تحليل الناقص غير المتضمن -
) صراحة في الخطابالموضوعات التي وردت (وهو ما يعبر عن المستوى الثالث، بعد تحديد المستويين األول 

  )26، 23، 2012: رجاء يونس أبو مزيد() الموضوعات التي وردت في الخطاب بصورة ضمنية(والمستوى الثاني 
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) ذوي األهمية(القوى الفاعلة عبارة عن مجموعة من الفاعلين واألطراف المؤثرة : تحليل القوى الفاعلة -  
) مؤيد(سواء أكانت فعاليتهم باتجاه مساعد  )هيئة أشخاص، أحزاب، دول/في شكل(في الخطاب المعني بالدراسة 

 التعرف علىتحليلها عن طريق ويكون  ...، وسواء أكانت هذه القوى رسمية أو شعبية)معارض(أو معاكس 
ورصد األدوار واألفعال والصفات  هموتحليل تصور خطاب) المساعدة والمعاكسة( مفرداتها/ عناصر هذه القوى

). معاكسة /مساعدة(لبا أو إيجابا من وجهة نظر الخطاب ها سوتقييم ..سالمنسوبة لهم في الخطاب المدرو 
  ...أيية ومواد الر لتغطية التطورات كما تعكسها المواد الخبر 

مع العلم أن هذا النوع من التحليل يستخدم عادة في البحوث التي تستهدف فهم التحوالت المجتمعية   
  .بفعل قوى معينة، من خالل موقعها وأدوارها) السياسية خاصة(

تاريخية، ال(واألمثلة تحديد الدالئل والحجج والبراهين والمقوالت  أو رصدعبارة عن : مسارات البرهنة -
وٕاثبات صالحيتها  المعتمدة في التدليل على األطروحات ...)، اإلحصائية، عرض وجهتي النظرجغرافيةال
إقناع المتلقي والتأثير فيه  وهي عادة ما تكون متسلسلة وتربطها استراتيجية شاملة تجعلها بغية ) صدق ما يقال(

  .على وحدة النص ةحافظبالمول المرجعية، بخالف حقول الداللة والحق كما تتميز. في صورة تراتبية

تعتمد على وجود منطلقات فكرية متباينة تشكل قاعدة النطالق : الحقول المرجعية/تحليل األطر -
 وقد... الهدف رصدها ورصد كيفية استخدام وسائل اإلعالم لها في عرض خطاباتها... الخطابات المختلفة

  ...أسماء المعاهداتفترات زمنية، افية، جغر تكون عبارة عن أسماء األعالم، مواقع 

  :تحليل حقول الداللة -

هو عبارة عن مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها وتوضع عادة تحت حقل أو : تعريف الحقل الداللي
أحمد مختار ... (أخضر، أحمر، أزرق: يضم كلمات) لون(مثال ذلك في اللغة العربية مفهوم . لفظ عام يجمعها

  ).79، 1998: عمر

ويمكن حصر العالقات الداللية بين العالمات اللغوية في عدة أنواع كالترادف والتنافر والتضاد 
  ).127، 2017: حاج مدني خديجة... (واالشتمال وعالقة الجزء بالكل

ثم معين يختار الباحث عددا من المفاهيم التي يريد دراستها في خطاب أو نص ولتحليل حقول الداللة 
ويرتبها ويصنفها حسب فئات داللة محددة مسبقا ليحصل ) المفردات(عالقات كل هذه المفاهيم  يستخرج شبكة
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المفهوم كفاعل ( ، شبكة األفعال)الخاصة بالمفهوم( شبكة الصفات والمواصفات: الشبكاتعدد من على 
في (ة المناقضات ، شبك)للمفردات التي لها نفس عالقات المشاركة والمناقضة( ، شبكة المعادالت)وكمفعول به

يها حقال جمع الكلمات التي تخص معانيقوم بأي  )...عالقة إيجابية بالمفهوم(والمشاركات ) عالقتها بالمفهوم
التي إال أن هذا التحليل يفكك النص وال يسمح بتتبع تسلسل األفكار والبرهنة . معينا والكشف عن صالتها

من النص، ويغفل أجزاء أخرى، سياقية ) المفاهيم(جزء كما أنه يتعلق ب .ينتهجها صاحب الخطاب أو النص
  ).28، 2012: رجاء يونس أبو مزيد... (الموضوعات واألفكار والقوى الفاعلة واألزمنة واألماكن :خاصة مثل

، ...)الترادف، التكرار، العطف، التناص: األساليب اللغوية( التحليل األسلوبي: أدوات تحليلية أخرى - 
  )...37: م، ن،...) (الفصاحة، البيان، البديع: البالغة اللغوية( التحليل البالغي

  وفيما يلي نموذج استمارتين تحليليتين لصحيفة باستخدام بعض أدوات تحليل خطاب

  استمارة تحليل الخطاب

  المقال: الشكل الصحفي          ................اسم الصحيفة

 ةلالفاع القوى تحميل نموذج

تاريخ    رقمال

  العدد

رقم 

  الصفحة

/ الكاتب

  املصدر

  مالحظات  حتليل القوى الفاعلة  القضية  العنوان

مسات   دوره  وصفه  الفاعل

الوصف 

) + -(  

مسات 

الدور 

) + -(  

1                

2                
3                
                

  األطر المرجعية يللتح نموذج

  مالحظات  كيفية توظيف اإلطار املرجعي  اإلطار املرجعي  1

2        
3        
        

  42-41، 2012: رجاء يونس أبو مزيد: بتصرف عن: المصدر
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إلى أن هذه األدوات ممكنة االستعمال معا في دراسة واحدة، كما يمكن وتجدر اإلشارة في األخير،   
ومن جهة أخرى، هناك . باإلعالن عن ذلك في العنوان الفرعي للدراسة أو من دون ذلكاستعمال بعضها فقط 

  :وضع فئات ووحدات تحليلية أخرى للخطاب، وفيما يلي تفصيل ذلكمن اجتهد في 

  "مانقونو"وحدات وفئات تحليل الخطاب حسب  -3  

 ,Maingueneau D. : 2012( "مانقونو"، يسميهما نوعين من الفئات مقاربة تحليل الخطاب من خالليمكن   

أفقية " دورها إلى وحداتيمكن أن تنقسم ب، وهذه األخيرة "غير الموضوعاتية" اتوالفئ" الموضوعاتية" اتالفئ: )7-9
)Transverses("  وهو يعترف بأنها مجرد اقتراحات أولية تحتاج إلى إثراء". مبنية"وأخرى :  

 تبعا للممارسات" تقسيمها مسبقا"فضاءات تم ) تتطابق مع(تنتمي إلى : الوحدات الموضوعاتية -   
 الخطابي، المكان الخطاب، - Types-نوع ( الشاملة الوحدات مستوى: مستويين على تشخيصها ويمكن. اللفظية
، مع العلم أن )الخطاب والمواقع - Genres-شكل ( المشمولة الوحدات ومستوى ،)المتحدث الخطابي، الحقل
 هو) التعبيرية المرمزةأو األشكال (الوحدات األولية  هذه هي شكل الخطاب وأن تجميع األساسية األولية، الوحدة
األعلى من أنواع الخطاب، وكل نوع يعكس مجموعة منسجمة من الممارسات  المستوى نوع فئات يحدد الذي

نوع (مجال األنشطة : واألنشطة االجتماعية، والتي تخضع مبدئيا لمؤشرين تجميعيين للمنتجات الخطابية
...). مستشفى، مؤسسة تعليمية، إدارية(نشطة والمؤسسات ومكان األ...) الخطاب اإلداري، اإلشهاري، التلفزيوني

  .وهو ما يقابل تقريبا أداة حقول الداللة المذكورة سابقا

يشير معناها اللغوي إلى كونها غير مقطعة من طرف المستعملين وليست محدودة : يةقالوحدات األف -   
وقد تكون هذه الوحدات . ة المعنية بالتحليلبمجال معين، فهي تتعدى عددا مختلفا من المجاالت تبعا لنوع الوحد

  ...).هزلية، تربوية، إخبارية(أو تواصلية ...) تصريحية، تفسيرية: سجالت لغوية(ذات طبيعة لغوية 

ولو بخصوصية إشراك الباحث بقوة أكبر، والذي يقوم " المبنية"تتمتع الوحدات : الوحدات المبنية -   
وحدات ال تتطابق مع فضاءات تم ية، حول اتعو فئات موض منالتحليلية انطالقا  مدونتهببناء بطريقة الشعورية 
   .وحدات من هذا النوع على قدر أكبر من المخاطرةتنطوي . لممارسات االجتماعيةل تقسيمها مسبقا تبعا

  :والجدول الموالي يوضح العالقة البنائية الوظيفية بين فئتي الخطاب ووحداته
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  الفئات غير الموضوعاتي -   ةالفئات الموضوعاتي -   
  أنواع الخطاب-   الوحدات الشاملة* 

  المكان الخطابي- 
  الحقل الخطابي- 
  .الخ- 

  سجالت لغوية-   الوحدات األفقية* 
  وحدات تواصلية - 

  أشكال الخطاب-   الوحدات المشمولة* 
  المواقع- 

غير  وحدات ذاتية -   الوحدات المبنية* 
بخلفيات  موضوعاتية
  موضوعاتية

  إعداد شخصي: المصدر

  

  خاتمة  

إن كان تحليل الخطاب ذا أصول ألسنية كتخصص أكاديمي فهو يعتبر أحد أهم المناهج الكيفية   
المستحدثة والمستعملة في معظم تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية التي تقارب دراساتها األمبريقية 

أو فئات / تقتضي التحليل بأدوات و) وٕالكترونيةنصوص مطبوعة، سمعية وسمعية بصرية (مدونات خطابية 
. ووحدات تحليلية مرنة تستجيب ألهداف الدراسة وطبيعة مادتها التحليلية وسياقها المجتمعي ومنطلقات صاحبها

وال اعتقد أن استعماالتها اآلنية والمستقبلية ستجعل من تحليل الخطاب منهجا ذا أدوات تحليلية موحدة النمط ألن 
   .فتحليل الخطاب ذاتي وتعددي بالضرورة ...ادته وسياقاتها الزمكانية المتباينة والمتطورة ال تسمح بذلكطبيعة م
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