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ملخ�ص 

يتناول هذا البحث من خلل منهج حتليلي نقدي الأ�س�س النظرية واملنهجية والأدوات الإجرائية التي ينبغي اعتمادها ل�سياغة 

علمية للمفهوم وامل�سطلح، ويعالج اأزمة املفاهيم وامل�سطلحات يف اخلطاب الجتماعي العربي، املت�سمة بفو�سى ناجتة عن عدم 

اإدراك املفهوم يف اأ�سوله وكيفية ترجمته اإىل مفهوم نابع من اللغة العربية من جهة، وغياب فهم حقيقي يف اأغلب الأحيان ل�سروط 

تاأ�سي�س املفاهيم وامل�سطلحات يف اأ�سولها املعرفية والت�سورية من جهة اأخرى. تنطلق الدرا�سة من معطيات م�سطلحية منجزة 

يف احلقول املعرفية املبحوث فيها وحتللها نقدًيا، وتتفاعل مع امل�سطلح يف م�ستويات تراتبّيته وق�ساياه الراهنة وال�ست�سرافية، 

وَتعترب الدرا�سة اأن جناعة املفاهيم يف العلوم الجتماعية ت�ستند اإىل مدى فعاليتها العلمية و�سموليتها ودقة م�سطلحاتها، حيث 

ت�سبح اأكرث تداول يف جمالت اخلطاب املختلفة، كما تعترب امل�سطلح مفتاًحا للعلوم.
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Abstract
This study examines through a critical and analytical method the required theoretical and 
methodological foundations and procedural tools for a scientific elaboration of concepts 
and terms. It also deals with the crisis of concepts and terminologies in the Arabic social 
discourses resulting from the lack of understanding the origin of concepts. Furthermore, 
the study analyzes the ways of translating terminologies into concepts stemming from 
the Arabic language on the one hand, and mostly due to the lack of a real understand-
ing of terminology in its cognitive and conceptual origins on the other hand. The study 
proceeds from critically analyzing the terminology data in the fields of knowledge and 
interacts with concepts and terminology-related issues. It shows that the effectiveness 
of concepts in social sciences is based on a fundamental criterion, which is the extent of 
scientific effectiveness, comprehensiveness and accuracy of terminology, as it becomes 
greatly used in the various fields of discourse and a key for expanding sciences.
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مقدمة

اإذا كانت املفاهيم �سورة ذهنية خل�سائ�س جمردة يتم من خللها التمثيل الرمزي ل�سيء ما، مما ي�سمح بت�سنيف 

املو�سوعات واملوجودات، فاإنها بهذا املعنى تعد اأدوات اأولية لفهم العامل وتاأويله، كما تعد اآلية للتعميم ومدخًل �سرورًيا لإنتاج 

الفكر وتداوله، حيث ت�سهم يف حتديد الأفكار واملعاين وفق �سورة ذهنية ترمز اإىل املوجودات املادية اأو املعنوية، وتدل عليها 

تعييًنا ل�ستعمال خم�سو�س، يف حني تتوىل امل�سطلحات ت�سمية الوعي التاأويلي لها وتاأطريه بكل العنا�سر الل�سانية والتداولية 

التي ت�ستمر يف �سخ متّثلتها الرمزية ملو�سوعها. فبني امل�سطلح واملفهوم حدود ات�سال وانف�سال، فامل�سطلح – باعتباره دالًّ 

لغوًيا – يدل على املفهوم، وهو �سرورة لزمة للمنهج العلمي، اإذ ل ي�ستقيم منهج اإل اإذا بني على م�سطلحات دقيقة، ومن 

ثم فقد اأّهله هذا التحديد اأن ي�سري بناًء ذهنًيا جمرًدا، يتم بناوؤه لتلبية حاجة معرفية ومنهجية لت�سنيف العلوم واخلطابات. 

فامل�سطلح دال يجمع ما اتفق القوم عليه، اإنه اإًذا الدللة اللفظية للمفهوم1.

وب�سبب �سرورة امل�سطلحات يف املقاربات العلمية اأ�سبحت على حد تعبري اخلوارزمي مفاتيح العلوم، بل هي نواة وجودها، 

وترتبت عن هذا القول ال�سائر حقيقة علمية راجت بني املهتمني هي اأن: »فهم امل�سطلحات ن�سف العلم«.

ا يف العلوم الجتماعية وجمالت حتليل اخلطاب – البحث يف الأ�س�س املنهجية  لقد جعل تطور املباحث العلمية – خ�سو�سً

للمفاهيم وامل�سطلحات من البديهيات التي ت�ساهم يف تدقيق اأدوات الباحث، فلم يعد ا�ستعمال »املفهوم« و»امل�سطلح« يتم 

على �سبيل الرتادف – مثًل – بل اأ�سبح الباحث يفرق بينهما، ويثبت لكل واحد منهما دللته وماهّيته. فاملفهوم يركز على 

ال�سورة الذهنية، يف حني يركز امل�سطلح على الدللة اللفظية للمفهوم، ورغم اأن املفهوم اأ�سبق من امل�سطلح، فكل مفهوم 

م�سطلح، والعك�س غري �سحيح، لأن املفهوم م�سمون امل�سطلح ودللته يف الأذهان2.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جناعة املفاهيم يف العلوم الجتماعية ت�ستند اإىل معيار اأ�سا�س يتمثل يف مدى فعاليتها العلمية 

والثقافية  وال�سيا�سية  الجتماعية  املختلفة؛  اخلطاب  جمالت  يف  تداوًل  اأكرث  ت�سبح  حيث  م�سطلحاتها،  ودقة  و�سموليتها 

والإعلمية... وت�سبح اإطاًرا مرجعًيا ميّكن الباحث من القيا�س الذي يعد ج�سًرا بني امل�ستوى النظري املفاهيمي )م�ستوى 

العلوم  يف  وامل�سطلحات  فاملفاهيم  امللمو�س(.  اخلطاب  )م�ستوى  والختبار  امللحظة  وم�ستوى  املجرد(  املفاهيمي  اخلطاب 

الجتماعية – حتديًدا – تقوم بوظائف واأدوار متعددة؛ من �سمنها تنظيم العلقة بني الق�سايا النظرية والق�سايا الإجرائية.

اأوًل: الإطار العام للبحث 

1- ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة 
�سملت قراءة الأدبيات املتعلقة مبيدان البحث ثلثة جمالت اأ�سا�سية:

للنظريات  الإب�ستمولوجية  الأ�س�س  قبيل:  من  العربي،  امل�سطلح  وق�سايا  بامل�سطلحية  تتعلق  حديثة  درا�سات  الأول:  املجال 

واملدار�س واملقاربات امل�سطلحية، وم�ساألة التنا�سب الدليل بني املفهوم وامل�سطلح، ثم املنهجية امل�سطلحية اأو �سناعة امل�سطلح 

)الو�سع، التوليد، التعريف، التقيي�س، الرتجمة...(.
املجال الثاين: مراجع ومعاجم حديثة متخ�س�سة يف العلوم الجتماعية، ودرا�سات حديثة تتناول اإ�سكالت البحث يف العلوم 

الجتماعية من حيث ق�ساياها ومناهجها واإجراءاتها... 

املجال الثالث: درا�سات حديثة تتعلق بتحليل اخلطاب، والتحليل النقدي للخطاب، من قبيل: حتليل اخلطاب بني املفهوم 

والن�ساأة، واجتاهات منهجية يف حتليل اخلطاب، ونظريات حتليل اخلطاب، والتحليل النقدي للخطاب؛ اخلطاب وال�سلطة، 

اخلطاب والإعلم، اخلطاب والتغيري الجتماعي، التحليل الن�سي يف اخلطاب الجتماعي...

1 - عبد العاطي الزياين، يف حتليل اخلطاب: مداخل اأولية للفهم والتاأويل، )فا�س: من�سورات مقاربات للن�سر والثقافة، 2017( �س 402.
2 - املرجع نف�سه، �س 403.
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والأبحاث  امل�سطلحية،  النظريات  بخ�سو�س  دقيقة  علمية  ت�سورات  تاأ�سي�س  يف  وقيمتها  الأدبيات  هذه  اأهمية  ورغم 

الجتماعية، والدرا�سات املرتبطة مبجالت حتليل اخلطاب، اإل اأنها مل تتعمق يف درا�سة املفاهيم وامل�سطلحات املوجهة للخطاب 

الجتماعي، والتي تبلورت يف اإطار التحليل النقدي للخطاب، ول يف اأ�س�سها املنهجية وامتداداتها النظرية، كما اأنها مل تقدم 

اأدوات نظرية فعالة ملقاربة املعطيات اخلا�سة باإ�سكال بناء املفاهيم وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية، وهي املعطيات التي 

تتوافق مع احتياجات الباحثني ومطالبهم يف هذا املجال. وهذا ما حاول هذا البحث تداركه من خلل روؤية ن�سقية تدرك 

�سروط و�سياقات تكوُّن املفاهيم وامل�سطلحات، واأبعادها النظرية واملنهجية ب�سكل عام، وتدرك طبيعة املفاهيم وامل�سطلحات 

امل�ستعملة يف جمال العلوم الجتماعية وحتليل اخلطاب عموًما واأبعادها، والتحليل النقدي للخطاب على وجه التحديد. وهذا 

ما ميكن اعتباره قيمة م�سافة لهذه الدرا�سة.

2- م�سكلة البحث 
حتاول هذه الدرا�سة البحث يف الأ�س�س املنهجية للمفاهيم وامل�سطلحات التي تبلورت يف اخلطاب الجتماعي يف اإطار مقاربة 

حديثة تت�سل بالتحليل النقدي للخطاب؛ وبناء على هذا التاأ�سي�س الإ�سكايل، يحاول هذا البحث الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:

كيف تناولت الدرا�سات والبحوث امل�سطلحية ق�سايا امل�سطلح واملفهوم مع ت�سعب م�سارات امل�سطلح و�سعوبة تاأ�سي�س  -

املفهوم يف اأن�ساق معرفية حمددة؟

ما الأ�س�س املعرفّية واملنهجّية ل�سياغة املفاهيم وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية؟ -

ما اأهم املفاهيم وامل�سطلحات التي تبلورت يف اخلطاب الجتماعي ويف مقاربة التحليل النقدي للخطاب على وجه  -

التحديد؟ وما اأهمية هذه املفاهيم وامل�سطلحات يف الدرا�سة والبحث والتحليل يف ميدان العلوم الجتماعية؟

الب�سرية  - واملجموعات  والأيديولوجيا  وال�سلطة  واملجتمع  للغة  قوًيا  اهتماًما  للخطاب  النقدي  التحليل  يعطي  كيف 

واملوؤ�س�سات الجتماعية والعلقات ال�سلطوية وغريها؟

3- اأهداف البحث واأهميته 
يتناول هذا البحث مو�سوًعا مركزًيا يف جمال العلوم الجتماعية وجمالت حتليل اخلطاب، اإذ يطرح للدرا�سة والتحليل 

ق�سية اأ�سا�سية بالغة التعقيد واحل�سا�سية، وم�ساألة دقيقة وحا�سمة يف �سريورة الأبحاث العلمية، تثري الكثري من ال�سجالت 

الفكرية على امل�ستويني الإب�ستمولوجي واملنهجي. ويتعلق الأمر بعمليتي �سياغة املفاهيم وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية 

والتحليل النقدي للخطاب.

وي�ستعر�س البحث من خلل روؤية ن�سقية وبطريقة حتليلية نقدية خمتلف الأدوات الإجرائية، وكذا الأ�س�س النظرية واملنهجية 

التي ينبغي اعتمادها ل�سياغة علمية دقيقة للمفهوم وامل�سطلح، لفًتا النظر اإىل اأهمية تاأ�سي�س امل�سطلح باعتباره مفتاًحا لكل 

العلوم، فاأي علم يريد اأن يتطور، عليه اأن يح�سن بناء م�سطلحاته املنا�سبة لت�سوراته وامللئمة ملفاهيمه.

اإن الهدف الأ�سا�س من هذا البحث هو: جعل الباحث العربي يف جمال العلوم الجتماعية وجمالت حتليل اخلطاب 

عموًما، مدرًكا وواعًيا بالظاهرة امل�سطلحية يف تراتب م�ستوياتها وحدود علقاتها، متمثًل للو�سع الإب�ستمولوجي املت�سل 

اأ�سا�ًسا بتاأ�سي�س املفهوم و�سناعة امل�سطلح، ومتفاعًل مع امل�سطلح الل�ساين الجتماعي يف جميع م�ستوياته وق�ساياه الراهنة 

وال�ست�سرافية. 

4- فر�سية البحث 
اإن الأ�سئلة املطروحة اليوم للبحث العلمي العربي هي اأ�سئلة اإب�ستمولوجية تت�سل – اأ�سا�ًسا – بتاأ�سي�س املفهوم و�سناعة 

امل�سطلح، لذلك نفرت�س يف هذه الدرا�سة اأن متيز العلوم الجتماعية وجمالت حتليل اخلطاب عموًما بدرجة كبرية من 
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التداخل املنهجي والرتابط املعريف، يجعل من ال�سعب التحكم يف مفاهيمها وم�سطلحاتها، مما ي�سع الباحثني اأمام حتديات 

كبرية للو�سول اإىل نتائج دقيقة. وتزداد هذه التحديات تعقيًدا عندما ننظر اإىل اأزمة املفاهيم وامل�سطلحات يف اخلطاب 

الجتماعي العربي الذي يت�سم يف كثري من الأحيان بفو�سى كبرية ناجتة عن عدم اإدراك املفهوم يف اأ�سوله، وكيفية ترجمته 

اإىل مفهوم نابع من اللغة العربية من جهة، وعدم فهم حقيقي – يف اأغلب الأحيان – ل�سروط تاأ�سي�س املفاهيم وامل�سطلحات 

يف اأ�سولها املعرفية والت�سوُّرية من جهة اأخرى.

5- منهج البحث
يحاول هذا البحث اأن يتناول ق�سايا املفهوم وامل�سطلح يف اإطار مقاربة حديثة تت�سل بالتحليل النقدي للخطاب، وهي 

مقاربة تربط بني اخلطاب والق�سايا الجتماعية والعلقات ال�سلطوية والثقافية داخل املجتمع، كما يحاول ر�سد مظاهر 

التفاعل بني اخلطاب واملجتمع، ول يزعم البحث اأنه يقيم بو�سوح تام ج�سًرا وا�سًل بني التحليل الل�ساين للن�س وبني العلوم 

الجتماعية، ولكنه يحر�س – اعتماًدا على منهج حتليلي نقدي – على النطلق من معطيات م�سطلحية منجزة يف احلقول 

املعرفية املبحوث فيها، وحتليلها حتليًل نقدًيا ما و�سعه اجلهد، غايته يف ذلك فتح باب للنظر يف الأ�س�س النظرية واملنهجية 

للمفاهيم وامل�سطلحات يف اخلطاب الجتماعي.

ثانًيا: الأ�س�ض النظرية والتحديدات املفاهيمية للم�سطلح واملفهوم 

جتمع الدرا�سات والأبحاث امل�سطلحية على اأن امل�سطلحات متثل مفاتيح العلوم، وهي اأ�سا�س وجودها، ول ميكن لهذه 

العلوم اأن توؤ�س�س مفاهيمها ومعارفها دون �سبط هذا اجلهاز امل�سطلحي الذي يوؤ�س�س هوية كل علم من العلوم، وهو �سرورة 

لزمة للمنهج العلمي. ويعد تطور هذا اجلهاز وم�سايرته لأحدث النظريات العلمية اخلا�سة به معياًرا اأ�سا�سًيا لتفا�سل العلوم 

فيما بينها، واإذا كانت ظاهرة امل�سطلح تت�سم ب�سموليتها لتخت�س بكل العلوم واملعارف، فاإنها جميعها تت�سل باللغة ل�سناعة 

م�سطلحاتها، وهنا يربز الدور الل�ساين يف �سبط هذه ال�سناعة وتاأطريها وحتديد قوانينها الوا�سعة للم�سطلح واملوّلدة له، 

فيت�ساوق املفهوم مع �سناعة م�سطلحه يف اأن�ساق معرفية حتددها الأ�س�س الفل�سفية واملنطقية والأنطولوجية لتكوين املفهوم3.

وكما يرى في�سرت فاإنه »ل حت�سل يف العلوم �سفة الن�سقية اإل اإذا احتوت على اأن�ساق مفهومية، ول ميكنها ذلك اإل اإذا 

وجدت تلك الأن�ساق داخل اأن�ساق م�سطلحية«4.

فالعلم يبنى على امللءمة بني الن�سقني املفهومي وامل�سطلحي، وهو الذي يوؤ�س�س النظرية امل�سطلحية بجانبيها النظري 

والتطبيقي، اإذ املفهوم تكوين ت�سوري يت�سكل يف ن�سق ذهني تربطه علقة ق�سدية مع م�سطلح يت�سكل يف ن�سق ل�ساين خا�س 

به.

1- امل�سطلحية واإ�سكال حتديد املفهوم
1-1 - م�سطلح اأم ا�سطالح؟

ت�سري التعريفات اللغوية الرتاثية اإىل اأن كلمتي »م�سطلح« و »ا�سطلح« مرتادفتان يف اللغة العربية، وهما م�ستقتان من 

»ا�سطلح« )وجذره �سلح( مبعنى »اتفق«، لأن امل�سطلح اأو ال�سطلح يدل على اتفاق فئة ما على ا�ستخدامه للتعبري عن 
مفهوم علمي حمدد.

ومن يدقق النظر يف املعاجم العربية القدمية، يجد اأنها ت�ستمل على لفظي »م�سطلح« و»ا�سطلح« بو�سفهما مرتادفني، 

3 - خليفة املي�ساوي، امل�سطلح الل�ساين وتاأ�سي�ص املفهوم، )الرباط: دار الأمان، 2013(، �س 15. 
4 - Wuster, E., L’étude scientifique générale de la terminologie, zone frontalière entre la linguistique, la logique, 
l’ontologie, l’informatique et les sciences des choses, In Guy Rondeau & Helmut Felber, Textes choisis de termi-
nologie (Québec: Université Laval, 1981), p. 56.
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فالتعريفات اللغوية لل�سطلح ت�سري اإىل اأن كلمة »م�سطلح« م�ستقة من ا�سطلح القوم على الأمر اأي اتفقوا عليه. قال 

الزبيدي يف تاج العرو�س: »ال�سلح �سد الف�ساد، واأ�سلحه �سد اأف�سده، وال�سلح ت�سالح القوم بينهم وهو ال�سلم، وال�سلح 

اأي�سا ا�سم جماعة مت�ساحلني، وا�سطلحا و�ساحلا، وت�ساحلا وا�سطلحا... كل ذلك مبعنى واحد، وا�ست�سلح نقي�س ا�ستف�سد  

و)ال�سطلح(: اتفاق طائفة خم�سو�سة على اأمر خم�سو�س«5.

وقال اجلوهري يف تاج اللغة و�سحاح العربية: »ال�سلح: �سد الف�ساد، تقول: �سلح ال�سيء ي�سلح �سلوًحا... وال�سلح: 

امل�ساحلة«6.

ومن املعجميني الذين ا�ستخدموا لفظي »ا�سطلح« و»م�سطلح« بو�سفهما مرتادفني: عبد الرزاق الكا�ساين )املتوفى حوايل 

736 هـ(، اإذ ا�ستخدم يف كتابه »ا�سطلحات ال�سوفية« لفظ »ا�سطلح«، وا�ستخدم لفظ »م�سطلح« يف مقدمة معجمه 
»لطائف الإعلم يف اإ�سارات اأهل الإلهام«7. 

اأما ابن خلدون فقد ا�ستعمل لفظ »م�سطلح« يف »املقدمة« وحتديًدا يف الف�سل الواحد واخلم�سني: »يف تف�سري الذوق يف 

م�سطلح اأهل البيان«. ويف القرن الثاين ع�سر الهجري، ا�ستعمل حممد التهانوي لفظي »ا�سطلح« و»م�سطلح« بو�سفهما 

مرتادفني يف مقدمة كتابه امل�سهور »ك�ساف ا�سطلحات العلوم«8.

من كل هذا ندرك اأن املوؤلفني العرب القدامى ا�ستعملوا لفظي »م�سطلح« و »ا�سطلح« بو�سفهما مرتادفني. واإذا كان لفظ 

 »Terminology/Terminologie« ا�سطلح« يف التعريفات العربية يرتبط بحمولة ا�ستقاقية ودللية معينة، فاإن لفظ«
ل يحتوي على هذه احلمولة. يقول الباحث الل�ساين عبد القادر الفا�سي الفهري يف كتابه »املقارنة والتخطيط يف البحث 

 Terminology الل�ساين«: »اإذا نظرنا اإىل لفظ »ا�سطلح« جنده يت�سل بال�سلح والتفاق يف الت�سور العربي، واأما لفظ

فلي�س له هذه احلمولة«9. وهو ما تو�سحه الدرا�سات الغربية احلديثة التي تناولت امل�سطلحية احلديثة، حيث جندها متيز 

 ،Terminography/Terminographie والثاين   Terminology/Terminologie الأول  العلم:  هذا  من  فرعني  بني 

فالأول هو العلم الذي يبحث يف العلقة بني املفاهيم العلمية وامل�سطلحات اللغوية، والثاين هو العمل الذي ين�سب على 

توثيق امل�سطلحات، وتوثيق م�سادرها واملعلومات املتعلقة بها، ون�سرها يف �سكل معاجم خمت�سة؛ اإلكرتونية اأو ورقية. والذي 

يجمع بني الفرعيني هو لفظ »امل�سطلحية« باعتباره ا�سًما �سامًل يجمع بني نوعني من الن�ساط: »علم امل�سطلح« الذي يعنى 

باجلانب النظري، و»�سناعة امل�سطلح« التي تعنى باجلانب العملي10.

1-2 -مفهوم امل�سطلحية
رغم اإ�سكال حتديد مفهوم »امل�سطلحية« وتعدد الت�سميات وامل�سطلحات يف الدرا�سات ال�سطلحية العربية احلديثة يف 

مقابل املفاهيم ال�سطلحية الغربية، فاإن التعريفات امل�سندة للم�سطلحيةت تفق يف كونها هي: العلم الذي يبحث يف العلقة 

بني املفاهيم العلمية والألفاظ اللغوية التي تعرب عنها. فكل حقل من حقول املعرفة الب�سرية يتوفر على جمموعة كبرية من 

امل�سطلحات التي تعرّب عن مفاهيمه لغوًيا، وتبنّي العلقة بني املفهوم وامل�سطلح الذي يعرب عنه يف التعريف العلمي الدقيق. 

5 - ال�سيد املرت�سى احل�سني الزبيدي، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، حتقيق ح�سني ن�سار، )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1369(، �س 
.547

6 - اجلوهري اإ�سماعيل بن حماد، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، حتقيق اأحمد عطار )بريوت: د.د، 1989( �س 384-383.
7 - علي القا�سمي، علم امل�سطلح: اأ�س�سه النظرية وتطبيقاته العملية )بريوت: مكتبة لبنان نا�سرون، 2008(، �س 262.

8 - املرجع نف�سه، �س 263-262.
9 - عبد القادر الفا�سي الفهري: املقارنة والتخطيط يف البحث الل�ساين، )الدار البي�ساء: دار توبقال، 1998(، �س 141.

10 - علي القا�سمي، مرجع مذكور، �س 264. 
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فامل�سطلحات هي ت�سميات لغوية لتلك املفاهيم ووحدات رمزية تعرب عن املفهوم كما هو احلال يف كثري من العلوم.

ويعني م�سطلح »م�سطلحية« ح�سب كابريترياز ثلثة مفاهيم خمتلفة على الأقل:

جمموعة املبادئ والأ�س�س الت�سورية التي تتحكم يف درا�سة امل�سطلحات.. 1

جمموعة القواعد التي حتقق العمل امل�سطلحي.. 2

جمموعة امل�سطلحات التي تكّون جماًل من جمالت التخ�س�س املعينة11.. 3

ويعرف ديبوا »امل�سطلحية« باأنها: جمموعة من امل�سطلحات املعّرفة بدقة، يعرف العلم بوا�سطتها مفاهيمه12.

وربط األنراي امل�سطلحية بثلث ممار�سات: املمار�سة املعرفية، واملمار�سة الل�سانية، واملمار�سة الجتماعية، وهي: ممار�سات 

ذات علقة ترابط متينة13.

وتتناول »امل�سطلحية« ح�سب علي القا�سمي جوانب ثلثة مت�سلة من البحث العلمي والدرا�سة املو�سوعية، وهي:

و�سع . 1 يف  الأ�سا�س  ت�سكل  مفهومية  منظومات  �سورة  يف  تتبلور  التي  املتداخلة  املفاهيم  بني  العلقات  يف  البحث 

امل�سطلحات امل�سنفة التي تعرب عن تلك املفاهيم.

البحث يف امل�سطلحات اللغوية والعلقات القائمة بينها، وو�سائل و�سعها، واأنظمة متثيلها يف بنية علم من العلوم.. 2

البحث يف الطرق العامة املوؤدية اإىل خلق اللغة العلمية ب�سرف النظر عن التطبيقات العملية يف لغة طبيعية بذاتها14.. 3

ويرجع اختلف التعريفات التي اأ�سندت للم�سطلحية؛ �سواء من حيث مبناها اأو معناها، اإىل ت�سعب م�سارات امل�سطلح، 

وت�سكل املفاهيم، اإذ كان الهدف من امل�سطلحية مبفهومها احلديث معاجلة امل�سطلحات العلمية والتقنية، وتقيي�سها، وجعلها 

�سهلة التناول بني العلماء والتقنيني واملهنيني. فاإذا اأطلقه م�ستعملوه يف علم من العلوم، اأو فن من الفنون، اأو �سناعة من 

ال�سناعات مبفهوم معني، كان املق�سود به هو: ما ا�سطلحوا عليه، وتعارفوا على مدلوله، دون ما �سوى ذلك من الدللت 

الأخرى.

مدار�سها  وتنوع  مناهجها،  اختلف  اإىل  امل�سطلحية  عليها  تعتمد  التي  والعلمية  املعرفية  امليادين  اختلف  اأدى  ولقد 

ومقارباتها ونظرياتها، »ول �سك يف اأن اآثار هذا الختلف والتعدد انتقلت اإىل امل�سطلحية العربية التي مل ت�ستفد من هذا 

التنوع والختلف اإل �سلًبا، مما اأثر على جمراها النظري والتطبيقي، فاأنتج خلطا م�سطلحًيا عجيًبا يف الت�سور، واملفهوم، 

والو�سع، والتوليد، والتقيي�س، والتوحيد، والرتجمة، فاأّدى اإىل كرثة العوائق الإب�ستمولوجية التي حالت دون ن�ساأة م�سطلحية 

عربية اأ�سيلة ت�سوًرا ومفهوًما ومنهًجا«15.

2- املفهوم والنظرية املفهومية
2-1 - تعريف املفهوم 

لقد جاء ت�سور »املفهوم« يف الثقافة العربية الإ�سلمية القدمية جامًعا بني املعنى املعجمي واملعنى الفل�سفي وال�سطلحي، 

وهذا ما ت�سمنته كتب التعريفات، ومعاجم العلوم والفنون، وم�سطلحاتها. فاملفهوم يف هذه الكتب واملعاجم: ما جعل يف 

11 - Cabré, M.T, La terminologie: théorie, méthode et applications, traduit du Catalin et adapté par 
Monique C. Crmier et John Humbley (Paris: University of Ottawa Press, 1998), p. 70. 
12 - Dubois, J. et al, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage (Paris: Larousse, 1994), 
p. 43.  
13- A. Rey, La terminologie: Noms et Notions, Coll. Que sais -je ? (P.U.F: Paris, 1979), p. 80.

14 - علي القا�سمي، مرجع مذكور، �س 270. 
15 - خليفة املي�ساوي، مرجع مذكور، �س 16.
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العقل بالقوة، اأو بالفعل، اأو هو ال�سورة الذهنية. واأ�سهمت كتب الأ�سول واملنطق اإىل جانب الكتب واملعاجم ال�سابقة يف منح 

املفهوم مكانة خا�سة وجماًل معيًنا. فالأ�سوليون يجعلون املفهوم بخلف املنطوق، ومعنى هذا اأنه هو ما يفهم من العبارة 

املكتوبة اأو املنطوقة، وبعبارة اأخرى هناك منطوق وهناك م�سكوت عنه. فما يوافق حكم امل�سكوت عنه فيه حكم املنطوق، هو 

مفهوم املوافقة اأو فحوى اخلطاب. وما يخالف مدلول لفظه ملحل النطق، �سموه مفهوم املخالفة اأو دليل اخلطاب. اإن النوع 

ا باملفهوم  الأول هو مطابقة املفهوم للمنطوق، والنوع الثاين يكون فيه املفهوم ناجًتا بطريق اللتزام. ولقد اهتم املناطقة اأي�سً

باعتباره مفردة، غري اأنهم فرقوا بني املا�سدق واملفهوم: فاملا�سدق ي�سمل جميع الأفراد الذين تطلق عليهم املفردة )الإن�سان 

ي�سدق على كل اإن�سان(، واملفهوم يخت�س بجميع ال�سفات التي يت�سمنها ت�سور ال�سيء: )الإن�سان يخت�س باحلياة، وبالقوام 

امل�ستقيم، وبالنطق...(. كما اأن القارئ لكتب املنطق يجد مفردة اأخرى لها �سلة وثيقة باملا�سدق، واملفهوم، هي الت�سور16.

ويثري م�سطلح »مفهوم« العديد من الإ�سكالت املرتبطة بتداخل املفاهيم املحيلة عليه يف كثري من اللغات والثقافات 

الغربية، وهو الأمر احلا�سل كذلك يف اللغة والثقافة العربية. فامل�سطلحات املتداولة يف هذا املجال هي:

Notion-Concept-Intention-Extension-Compréhension-Conception وهكذا جند يف العربية املعا�سرة 
م�سطلحات متعددة للتعبري عن معنى »املفهوم«، مثل: مفهوم، ت�سور، معنى عام، فكرة... وترد هذه الألفاظ كلها اأو بع�سها 

.17»Concept«و »Notion« :يف املعاجم الثنائية اللغة، )كاملورد واملنهل(، كاأنها مقابلت مرتادفة للم�سطلحني الأجنبيني

وهناك اإ�سكال اآخر يتعلق برتجمة مفردة »مفهوم«، حيث تختلف الرتجمات من حيث الدقة والأمانة والتمّثل اجليد 

للم�سطلح. »اإن اأهمية ترجمة ملئمة يجب اأن تعود اإىل التعرف على �سروط اإمكان انبثاق املفهوم وجمال توظيفه اعتماًدا 

على املعاجم التاريخية وامل�سطلحية اخلا�سة يف تلك اللغات. اإن املفهوم نتاج جتريد ونتاج تعميم انطلًقا من ال�سور اأو من 

الأ�سياء اخلا�سة. اإن الت�سور قد يكون فردًيا اأو جماعًيا، لكن املفهوم احلق ل يكون اإل جماعًيا لأنه ي�سري م�سطلًحا لدى 

جمموعة من النا�س يف جمال علمي اأو تداويل خا�س«18.

اإن من يراجع ما كتب حول املفهوم يف الثقافة الأجنبية يجد �سيوعه وثراءه و�سموليته، هكذا ر�سدته املعاجم واملو�سوعات 

املخت�سة يف جمال الفل�سفة العامة والعلوم الجتماعية، ويف الإب�ستمولوجيا العامة، ويف علم النف�س مبدار�سه املختلفة. اأما 

فيما يتعلق بالبحث يف م�ساألة التنا�سب املفهوميبني املفهوم وامل�سطلح فهو ل يتحدد اإل من خلل معاجلة املفاهيم باعتبارها 

عنا�سر تنتمي اإىل حقل ت�سوري معني، اأي حتديد هويتها املفهومية انطلًقا من ت�سنيفها و�سبط علقتها باملفاهيم املجاورة 

لها يف حقل تخ�س�سها. »فاملفهوم يت�سكل باإدراك تنظيم اخل�سائ�س املو�سوعية التي يتمثلها امل�سطلحي يف ذهنه، فيجردها 

اأو يعطيها �سورة جمردة، فتتحدد العلقات املفهومية داخل الن�سق املعريف الذي يحت�سن ال�سبكة املفهومية للعلم املعني، 

ولذلك فالنظرية املفهومية تعتني ب�سبط املفهوم وفق منظومته املعرفية التي حتيل على ت�سميته امل�سطلحية، ومتّكن من 

تعريفه تعريًفا مفهومًيا«19.

وعموًما تبقى للمفهوم خا�سّياته التي متيزه عن غريه من املفاهيم املجاورة له من حيث ال�سمات الدللية والأدوار املعرفية، 

ّيات التي توؤ�س�س للمنظومة املفهومية ب�سكل عام. هذه اخلا�سّيات مرتبطة باملعاين اللغوية، والأ�سولية، واملنطقية  وهي اخلا�سّ

ا با�ستعمالت املفهوم ونظرياته يف الثقافة الغربية. يف الثقافة العربية، واأي�سً

16 - حممد مفتاح، ما املفهوم؟ يف املفاهيم تكونها و�سريورتها )الرباط: من�سورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، 2000( �س 19-11.
17 - علي القا�سمي، مرجع مذكور، �س 327.
18 - حممد مفتاح، مرجع مذكور، �س 14.

19 - خليفة املي�ساوي، مرجع مذكور، �س 55-54.
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2-2 - النظرية املفهومية
تعتني النظرية املفهومية ب�سبط املفهوم وفق منظومته املعرفية التي حتيل على ت�سميته امل�سطلحية، ومتّكن من تعريفه 

تعريفا مفهوميا، وح�سب �ساجر )1990( فاإن امل�سطلحي ي�سف املفاهيم بطرق ثلثة؛ هي: 

حتديد املفاهيم يف حد ذاتها.. 1

حتديد املفاهيم وفق العلقات الرابطة بينها، كما يعرب عنها يف البناء املعريف، وتتحقق وجودًيا يف اأ�سكالها الل�سانية.. 2

و�سف املفاهيم ح�سب ال�سكل الل�ساين املنا�سب، �سواء اأكان ذلك م�سطلًحا اأم جملة اأم تعبرًيا، حتى نتمكن من . 3

معرفته يف اللغة الواحدة20.

تك�سف هذه املراحل عن طبيعة ال�سبكة املفهومية التي تربط املفهوم باملفاهيم الأخرى املنتمية اإىل حقله املفهومي، وهي 

�سبكة قائمة على جمموعة من العلقات املعقدة واملتعددة يف نف�س الوقت، تهتم مبوقع املفهوم يف منظومة املفاهيم، وهو ما 

يطرح ظواهر تعدد املعنى والرتادف واملجان�سة املتجذرة يف طبيعة العلمة الل�سانية. وت�سعى النظرية املفهومية اإىل �سبط هذه 

العلقات )وهي علقات حمكومة ب�سرب من الرتاتب، والتكافوؤ، والب�ساطة، والتعقيد(، �سواء تعلقت بالبنية املفهومية الداخلية 

للمفهوم، اأو بكيفية تنا�سبه مع م�سطلح ل�ساين وخطابي متخ�س�س.

ولأن املفاهيم لي�ست �سوى مقاربة عملية لربط امل�سطلحات بن�سقها املفهومي، بالعتماد على منظومة مفهومية خا�سة، 

تهدف اإىل اإن�ساء خطاب علمي ومعريف ين�سوي �سمن حقل من حقول املعرفة. فقد برزت مقاربات لت�سنيف الأن�ساق املفهومية 

وحتديد جمالتها، وت�سخريها خلدمة العلم بوا�سطة امل�سطلحات التي غر�سها املمار�سة العلمية بكل حيثياتها الفكرية. ومن 

�سمن هذه املقاربات التق�سيم الذي اعتمده اآلن راي لأ�سناف الأن�ساق املفهومية، حيث مّيز الباحث بني اأربعة اأمناط من 

الأن�ساق املفهومية: 

اأن�ساق افرتا�سية ا�ستقرائية ناجتة عن بلورة نظرية حم�سة، ت�ستمل على خا�سيات قابلة لل�سورنة، بحيث تكون . 1

مفاهيمها وظيفية )مثال ذلك: الريا�سيات واملنطق(.

اأن�ساق تعتمد ت�سنيًفا منهجًيا للمادة امل�ستقراة واملدرو�سة، وترتكز على بنية نظرية �سبيهة ببنية النوع الأول )مثال . 2

ذلك: علوم الطبيعة، والعلوم الجتماعية(.

اأن�ساق تقوم على التنظيم البنيوي للمعارف التطبيقية، اأو على ممار�سة معرفة من معارف النوع الأول اأو الثاين، . 3

حني تنتظم حزمة من الدالت للح�سول على نتيجة ما، وتلبية حاجات حمددة، ح�سب الغايات املتوخاة من امل�سروع 

)كالتقنيات مثل(.
اأن�ساق ناجتة عن دللة خطاب ممنهج، �سواء تعلق بالك�سف عن حقيقة خارجية، اأو عر�س خا�سياتها )كالديانات، . 4

والنظريات الفل�سفية، واخلطابات الأيديولوجيات يف العلوم الإن�سانية خا�سة(، وقد يتعلق الأمر اأي�سا ببناء جمموعة 

فة واملقي�سة م�سبًقا )يف مثل: القانون، واخلطابات املعيارية، والبلغية والجتماعية...(21. من املفاهيم الثقافية املعرَّ

3- الأ�س�ض املنهجية ل�سياغة امل�سطلحات واملفاهيم يف العلوم الجتماعية
ميثل املفهوم بنية ذهنية ت�سوُّرية ين�سئها امل�سطلحي يف ذهنه، وي�سبط دللتها، ثم يجريها يف م�سطلح ي�سكله معجمًيا 

ح�سب القواعد الل�سانية التي تتحكم يف النظام الل�ساين امل�ستعمل. ويقوم تكوين امل�سطلح على التما�سك الداخلي والتنا�سب 

املفهومي، اأي اأن الوحدة املعجمية الظاهرة يف ال�ستعمال تعرّب فعًل عن املحتوى املفهومي لها. فتكّون البنية الذهنية امللئمة 

لنظام ال�ستعمال. ويف غياب هذه امللءمة يختل املعنى وي�سطرب املفهوم، فتتعدد امل�سطلحات ملفهوم واحد ح�سب زاوية 

20 - Juan C. Sager & Blaise Azeh Nkwenti, A Practical Course in Terminology Processing (Amsterdam: John 
Benjamins, 1990), p. 2.

21 - خالد اليعبودي، امل�سطلحية وواقع العمل امل�سطلحي يف العامل العربي )فا�س: من�سورات دار ما بعد احلداثة، 2004(، �س 91. 
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النظر وطبيعة املعنى.

العقلنية  قطبي  بني  واملفاهيم،  امل�سطلحات  �سياغة  وكيفيات  طرق  تتاأرجح  عامة،  ب�سفة  الجتماعية  الأبحاث  يف 

والإمربيقية، وثنائية ال�ستنتاج وال�ستقراء. ف�سواء تعلق الأمر بالأبحاث الأ�سا�سية اأو التطبيقية، فاإن ثنائية الكّم والكيف 

مطروحة وحا�سرة ب�سكل قوي، بحيث ل ميكن جتاهلها، اإما على م�ستوى املقاربات املتبعة اأو على م�ستوى البنية ال�ستدللية، 

فثنائية الكّم والكيف هي ما يغذي ويوؤطر يف الأخري كل الأبحاث يف العلوم الجتماعية.

وهذا ما ينعك�س على �سروط �سياغة امل�سطلحات واملفاهيم. فلي�س هناك منهج واحد �سالح لكل ال�ستعمالت، وقابل 

للتوظيف يف كل الق�سايا واملوا�سيع الجتماعية املختلفة، كل ما هنالك هو جمموعة من املناهج املختلفة، التي تدخل يف علقة 

جدلية تفاعلية ت�سطلع بدرا�سة الت�سورات، وكيفية حتويلها اإىل مفاهيم، وت�سميتها وفق مقايي�س ل�سانية.

من خ�سائ�س العلم اأو البحث الذي يهدف اإىل تطوير العلم: اللجوء اإىل ت�سييد وبناء مفاهيم اإجرائية ت�ساعد على فهم 

وتف�سري املجتمع. »تتم هذه العملية يف الغالب على م�ستويني يتم من خللهما التمييز بني نوعني من املفاهيم: املفاهيم 

الن�سقية العامة؛ التي من خللها نعطي دللت عامًة وجمردًة ملجموعة من املفاهيم، مثل: اخل�سائ�س الثقافية الأ�سا�سية 

ملجتمع معني...، واملفاهيم الإجرائية العملية؛ والتي تربز حينما ننخرط يف عملية اإجراء هذه املفاهيم اإمربيقًيا، وحينئذ 

نتحدث عن مفاهيم خا�سة«22.

اإن املفهوم الذي هو و�سيلة الباحث للتعبري عن اأفكار وحالت واأو�ساع حمددة، يكت�سي اأهمية ق�سوى يف عملية البحث 

الجتماعي، بل اإنه ي�سكل اجل�سد النظري، ويعد البو�سلة التي ي�سرت�سد بها الباحث اأثناء عملية القيا�س والتعاطي مع الواقع 

الجتماعي. فالعلوم الجتماعية تعج بالعديد من امل�سطلحات واملفاهيم التي تتباين، وتتعدد الت�سورات التي تعطى لها، 

باختلف املواقع الأيديولوجية واملذاهب ال�سيا�سية واملدار�س الفكرية. فاملفاهيم ت�ساعد الباحث فري�سد ظواهر اجتماعية 

معينة ودرا�سة علقتها مع خمتلف العنا�سر الأخرى �سمن جدلية خا�سة. لذلك ت�سّكل عملية حتديد هذه املفاهيم اإحدى اأهم 

الأبعاد الرئي�سة لبناء النموذج التحليلي، فبدونها ل ميكن ت�سور بحث اجتماعي مبوا�سفات علمية، فغياب حتديد املفاهيم 

اأو بنائها، يعني ال�سقوط يف فخ الغمو�س وعدم الدقة، والعتباطية. فاملفهوم عن�سر �سروري لكل ملحظة، فهو لي�س فقط 

ا اأداة لتنظيم العمل.  اأداًة للإدراك، اإنه اأي�سً

من هنا ياأتي التحدي الأكرب الذي يكمن يف قدرة املفاهيم على انعكا�س الواقع23. فعن طريق حتديد املفاهيم اأو بنائها 

ا اأن يعرف منذ البداية ماذا يق�سد الباحث بهذا  ميكن للباحث اأن يح�سر املعلومات التي عليه جمعها، وميكن للقارئ اأي�سً

املفهوم اأو ذاك؟ وما ذا يق�سد بامل�سطلحات الدالة عليها؟

ذلك اأن العديد من امل�سطلحات واملفاهيم قد يكون لها اأكرث من معنى – كما ذكرنا �سابًقا – فم�سطلح ومفهوم احلرية 

اأو الدميقراطية اأو حقوق الإن�سان يف املجتمعات الدميقراطية لها دللة تختلف عما هو موجود يف املجتمعات ذات الأنظمة 

الدكتاتورية، وم�سطلح ومفهوم البغاء يف املجتمعات الإ�سلمية لي�س له نف�س املفهوم يف املجتمعات غري الإ�سلمية، وكذلك 

م�سطلحاٌت ومفاهيُم اأخرى، مثل: التعاي�س، والنفتاح، والثقافة، والهوية، والتن�سئة الجتماعية والدينية، والتحولت الثقافية 

واملجتمعية، وغريها.

22 - حممد عبد اخللقي، ميينة مريي، الإ�سكالية يف العلوم الجتماعية )مراك�س: من�سورات ف�ساء اآدم للن�سر والتوزيع، 2018(، �س 121.
23 - Quivy Raymond, Van Capenhoudt Luc, Manuel de recherche en sciences sociales (Paris: Dunod, 2011), p. 
114.
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اإن التحديدات املفاهيمية لي�ست �سوى ت�سييدات ذهنية، وجتريًدا للواقع، ي�سمح لنا باإبرازه والتعبري عنه، بل ومتثله. غري اأن 

بناء املفاهيم ل يعني تعييًنا مطلًقا لكل جوانب الظاهرة، مبعنى اأن الباحث ل ي�سف كل جوانب الواقعة الجتماعية املعنية، 

فما ينبغي اأخذه يف احل�سبان هو: املبداأ املوؤ�س�س للعلم ب�سفة عامة، فل وجود لأي مفهوم علمي اأو حتى فل�سفي مهما كانت 

درجة دقة بنائه ميكنه ن�سخ الواقع ن�سًخا، لذا يقوم الباحث فقط باإبراز اجلوانب واخل�سائ�س التي يراها اأ�سا�سية، فالأمر 

يتعلق ببناء وت�سييد انتقائي. 

فوظيفة املفهوم الظاهرة هي التعرف على ال�سيء واخت�ساره، اأما وظيفته العملية فتتج�سد يف تنظيم معطيات امللحظة 

بطريقة متكننا من و�سفها من خلل م�سطلحات قابلة للمقارنة والقيا�س24.

»نظام  مثًل  نقول  فعندما  بعينها،  واقعة  عن  يتحدث  ل  ولكنه  ملحوظة،  لوقائع  جتريدي  و�سف  عن  عبارة  فاملفهوم 

�سيا�سي«، فنحن هنا مل نحدد اأي نظام �سيا�سي بال�سبط، هل هو نظام جمهوري اأم ملكي؟ رئا�سي اأم نيابي؟ دميقراطي اأم 

ا عن �سكل  دكتاتوري؟ فم�سطلح ومفهوم نظام �سيا�سي متفق على معناه العام، اإل اأن كل �سخ�س ميلك ت�سوًرا ذهنًيا خا�سً

هذا النظام ال�سيا�سي، وعليه فاإن مل يحّدد الباحث الذي ي�ستعمل هذا املفهوم منذ البداية املعنى الذي يق�سده، انطلًقا من 

اأبعاد وموؤ�سرات معينة، فاإن هذا �سيوؤدي اإىل اإرباك القارئ، مما يوؤثر يف عملية البحث برمتها. لذلك فاإن حتديد املفهوم، 

يعني اأوًل حتديد الأبعاد املكونة له والتي من خللها يتم تعيني الواقع، فاإمييل دوركامي مثًل، يف درا�سته لظاهرة »النتحار« 

وّظف مفهوم الت�سامن الجتماعي اأو التلحم الجتماعي، وقام بتحديد اأبعاد هذا الت�سامن الجتماعي يف الت�سامن الديني 

والت�سامن العائلي، اأي يف البعدين الديني والعائلي.

وحتديد املفهوم يعني ثانًيا حتديد موؤ�سراته، هذه املوؤ�سرات هي التي متّكن الباحث من قيا�س اأبعاد الظاهرة، فبعد اأن 

قام دوركامي بتحديد اأبعاد املفهوم بحَث عن املوؤ�سرات املعربة عنها، وحددها يف: تاأثري الدين على احلياة اليومية، كممار�سة 

ال�سعائر الدينية جماعة... اإلخ. فالدقة والو�سوح يف ت�سكيل امل�سطلحات واملفاهيم تعد مرحلة ِجّد حرجة يف كل بحث 

اجتماعي، كما يوؤكد ذلك اإمييل دوركامي يف كتابه »قواعد املنهج يف علم الجتماع«25.

ولتدقيق اأدوات الباحث املنهجية ومتكينه من بناء املعرفة العلمية ال�سليمة واخلالية من الهفوات، ولتمكينه اأي�سا من النتقال 

من املعرفة العادية اأو الراأي املتداول – على حد تعبري غا�ستون با�سلر – اإىل معرفة علمية يتم بناوؤها وفق �سوابط علمية، 

ل بد من توفر �سروط علمية، وخطوات منهجية كفيلة ب�سياغة م�سطلحات ومفاهيم م�سبوطة وحمّكمة علمًيا، فلي�س كل من 

ينتج خطاًبا ميكن اأن يدعي اأنه اجتماعي مثًل، ما مل يحرتم القواعد والأ�س�س املنهجية يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم بناء 

علميا يف هذا املجال املعريف حتديًدا.

يف هذا الإطار يقرتح الباحثون يف الدرا�سات امل�سطلحية جمموعة من اخلطط املنهجية العلمية التي يتعني على الباحثني 

تتبعها يف اأبحاثهم، من اأجل بناء الوحدات امل�سطلحية – فيجانبيها الل�ساين واملفهومي – بناء منهجًيا وا�سًحا ودقيًقا. ومن 

اأبرز هذه اخلطط نذكر خطة الباحث خليفة املي�ساوي )2013(، التي يعدها خطة �ساملة جاءت بعد فح�س ومتحي�س 

ملجموعة من اخلطط التي �سبقتها. وهي على ال�سكل الآتي:

�سبط الت�سور -

�سبط املفهوم  -

�سبط التعريف -

24 - حممد عبد اخللقي، مرجع مذكور، �س 123. 
25 - املرجع نف�سه، �س 124.
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�سبط التقيي�س -

حتديد املجال العلمي -

حتديد املجال الوظيفي -

حتديد التخ�س�س التطبيقي. -

هذه اخلطة كما يت�سح جتمع بني امل�سطلحية النظرية وامل�سطلحية التطبيقية، باعتبار اأن الدار�س اأو الباحث يجب اأن 

يجمع بني �سبط امل�سطلحات واملفاهيم، وكذلك معرفة ميدان الخت�سا�س امل�سطلحي الذي �سيبني فيه املفهوم، وي�ستعمل فيه 

امل�سطلح املولَّد اأو املو�سوع و�سًعا جديًدا لي�سمن بذلك الت�ساق الن�سبي بني املفاهيم الن�سقية التي يتم بناوؤها عرب املنطق 

التجريدي، واملفاهيم الإجرائية التي تنبني على ال�ستقراء الإمربيقي، اأي ت�ستند اإىل التجربة. وربط كل ذلك بالعلمة اأو 

العلمات الل�سانية وامل�سطلحات ال�سامنة لوجود هذه املفاهيم.

من هنا فاإن الباحث لي�س مبقدوره حتديد املفهوم حتديًدا دقيًقا، ما مل يقم بتحديده ن�سقًيا اأوًل، ثم حتديده اإجرائًيا 

ب�سكل مت�سق ثانًيا، ثم بربطه بعد ذلك بامل�سطلح اأو العلمة الل�سانية ال�سابطة له وال�سامنة لوجوده وت�سميتها. وهذا ما 

يوؤكد �سرورة املنهج امل�سطلحي للتعامل مع ق�سايا ت�سمية امل�سطلح و�سناعته و�سبط مفهومه.

ثالًثا: حتليل اخلطاب يف العلوم الجتماعية؛ م�سطلحات ومفاهيم

الن�س، واخلطاب، وحتليل اخلطاب، والتحليل النقدي للخطاب... من امل�سطلحات واملفاهيم التي �سغلت الباحثني والدار�سني 

املهتمني بتحليل اخلطاب يف اأغلب مباحث العلوم الإن�سانية والعلوم الجتماعية. واإن تعيني املفا�سل التعريفية لهذه امل�سطلحات، 

�سرط يف متايز املفاهيم، حيث اإن �سبط ومتييز امل�سطلح واملفهوم يف جمال حتليل اخلطاب �سرط اأ�سا�س ل�ستقامة لغة 

البحث العلمي، ولتجاوز تناق�س املعاين يف ذهن كل من الباحث والقارئ.

1- الن�ض واخلطاب 
1-1 - مفهوم الن�ض

تتعدد تعريفات الن�س وتتنوع، بل وتتداخل اإىل حد الغمو�س اأحياًنا اأو التعقيد اأحياًنا اأخرى، فبع�س هذه التعريفات اعتمد 

على مكونات الن�س اجُلَملية وتتابعها، وبع�سها اأ�ساف اإىل تلك اجلمل الرتابط، وفريق ثالث اعتمد على التوا�سل الن�سي 

اأو ال�سياق الجتماعي، وبع�س اآخر اعتمد على الإنتاجية الأدبية اأو فعل الكتابة، وفريق خام�س اعتمد على جملة املقاربات 

ا. املختلفة واملوا�سفات التي جتعل امللفوظ ن�سً

وقد اكتفى العرب القدامى بالتحديد املعجمي ملفهوم الن�س، فهو ح�سب ابن منظور الرفع، والإظهار، وجعل بع�س ال�سيء 

فوق بع�سه، وبلوغ ال�سيء اأق�ساه ومنتهاه، والتحريك، والتعيني على �سيء ما، والتوقيف26.

ولقي هذا امل�سطلح عند الأ�سوليني اهتماًما كبرًيا باعتباره طرًفا اأو جهة مـن جهات معادلة »علقة اللفظ باملعنى«، 

والتي كان لها حـظ الأ�سـد مـن الهتمـام عندهم، فنجدهم اأطلقوا على بع�س الألفاظ م�سـطلحات عديـدة تبعـا لدرجات 

ظهور املعنى فيها وخفائه، اأما الذي يرتبط بو�سوح املعنى، فذلك هو: الظاهر، والن�س، واملف�سر، واملحكم. واأما الذي يرتبط 

بغمو�س املعنى فذلك هـو: اخلفـي، وامل�سكل، واملجمل، واملت�سابه.

26 - اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، ل�سان العرب )بريوت، دار �سادر، 1994(، �س 44-42.
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، اأي 
27

ومدار حديثنا يف هذا املقام هو الن�س الذي جنـد فيه زيادة و�سوح، اإذ يفهم منه معنى مل يفهم من الظاهر

ما رفع بيانـه اإىل اأق�سى درجة. ويف هذا التعريف عودة للمعنى اللغوي للن�س الذي يفيـد الإظهـار والبيان والرفع. ومنه: 

الن�س القراآين، ون�س ال�سنة؛ اأي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام، اإنه اإًذا اللفظ الدال على معنى ل يحتمـل غيـره، 

فـالن�س »مـا ازداد و�سوًحا على الظاهر، ملعنى يف املتكلم، وهو �سوق الكلم لأجل ذلـك املعنـى... والن�س ما ل يحتمل اإل 

معنى واحًدا، وقيل ما ل يحتمل التاأويل«28.

ويف ال�سطلح، ارتكز مفهوم الن�س على فكرة الظهور اأو الربوز التي قام عليها املعنى اللغوي، وربط هذه الفكرة بالوظيفة 

التي يقوم بها الن�س يف �سياقه، لتاأ�سي�س قاعدة املفهوم العام للن�س. 

اإن فكرة الظهور والرتفاع التي تعد قوام مفهوم الن�س، والتي ارتبط بها الن�س يف الرتاث اللغوي، جعلت الدر�س الل�ساين 

احلديث يتو�سل بها يف فهم اإجراء »الن�س« من الناحية ال�سطلحية، فهو يطلق على الكلم املنجز نطًقا اأو كتابة، والذي 

ا من حتقيق وظيفة التوا�سل، اأي ل بد من ارتباطه بال�سياق الجتماعي. اإن  به يظهر املعنى. ول بد لكي يكون الكلم ن�سً

الأ�سا�س املعتمد يف ات�سام الكلم املنجز بالن�سية هو: الوظيفة التوا�سلية الجتماعية التي يحققها. 

وانطلًقا من املقاربات التي اعتمدت الرتابط اأ�سا�سا للن�س، ذهب كل من هاليداي ورقية ح�سن اإىل اأن الن�س هو: »اأي 

فقرة منطوقة اأو مكتوبة على حد �سواء مهما طالت اأو امتدت... وهو وحدة اللغة امل�ستعملة، ولي�س حمددا بحجم... والن�س 

يرتبط باجلملة بالطريقة التي ترتبط بها اجلملة بالعبارة... والن�س ل �سك اأنه يختلف عن اجلملة يف النوع... واأف�سل نظرة 

اإىل الن�س اعتباره وحدة دللية... وهذه الوحدة ل ميكن اعتبارها �سكًل، لأنها معنى، لذلك فاإن الن�س املمثل بالعبارة اأو 

اجلملة، اإمنا يت�سل بالإدراك )الفهم( ل باحلجم«29. 

وعموما حتتل مفاهيم الرتابط والت�ساق والن�سجام والتعلق وما �ساكلها، موقًعا مركزًيا يف الأبحاث والدرا�سات التي تندرج 

يف جمالت الن�س، وعلم الن�س ول�سانيات الن�س، ويظل الن�س ظاهرة ل�سانية يحكمها نظام لغوي بنيوي، ونظام اأ�سلوبي، 

ونظام من العلمات و�سناعة بلغية ذات حمولت فكرية واجتماعية، واأهداف توا�سلية، اإما �سريحة )اإخبارية، تاأثريية، 

تاأثرية(، اأو �سمنية )دللية(، اأو ق�سدية )تداولية(.

1-2 - مفهوم اخلطاب
ارتبط مفهوم اخلطاب معجمًيا عند العرب القدامى مبفهوم التخاطب، فهو عند ابن منظور مراجعة الكلم، والتخاطب 

به30. ونفهم من كلمه اأن اخلطاب عملية تلفظية وحوار متبادل بني �سخ�سني اأو اأكرث يف الزمان واملكان وفق �سروط مقامية 

و�سياقية.

واخلطاب من الألفاظ املتداولة يف اأ�سول الفقه، ويراد به: »توجيه الكلم نحو الغري للإفهام«31. كما تتواتر يف كتب 

اأ�سول الفقه م�سطلحات: دليل اخلطاب، وفحوى اخلطاب، ومعنى اخلطاب.

وياأخذ م�سطلح اخلطاب عند املْحدثني اأبعاًدا دللية اأخرى ت�سل اأحياًنا اإىل حد اللتبا�س، اإذ �سار له ال�ستعمال الوافر 

27 - ال�سيد اأحمد عبد الغفار، الت�سور اللغوي عند الأ�سـوليني )الإ�سكندرية: مكتبات عكاظ للن�سر، 1981( �س 145-144.
28 - علي اجلرجاين، معجم التعريفات )بريوت: دار الكتاب اللبناين، 1991(، �س 251.

29 - M.A.K Halliday and Hassan Ruquaya, Cohesion in English (London: Longman, 1976), pp. 1-2.

30  ابن منظور، مرجع مذكور، �س 361.
31 - حممد التهانوي احلقي، ك�ساف ا�سطالحات الفنون )بريوت: دار الكتب العلمية، 2006(، �س 5.
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يف �ستى احلقول، حتى ما عاد يدل على �سيء حمدد مت�سابه، بل اكت�سى لكل حقل لبو�سه، ولعله �سار رديًفا يف ال�ستعمال  

ملفهوم الن�س، باعتبارهما يتبادلن الأدوار يف املعنى، اإذ ل اأحد منهما ميكن اأن يدل على ذاته من دون الآخر32. ولعل هذا 

ما يف�سر زئبقية مفهوم اخلطاب يف كل حماولة ت�سعى اإىل تعريفه وتعريف حتليل اخلطاب ب�سكل دقيق، لكننا ن�ستطيع من 

الآن القول: اإن اخلطاب وحدة ل�سانية اأكرب من اجلملة، فهو لدى لوي غا�سبامنا يقابل امللفوظ، مما يعني اأن امللفوظ هو 

�سل�سلة اجلمل املر�سلة بني بيا�سني دلليني، بني وقفتني يف التوا�سل، اأما اخلطاب فهو امللفوظ منظوًرا اإليه من زاوية الآلية 

اخلطابية التي ت�سرتطه33.

وانطلًقا من منط ا�ستغال التلفظ قابَل بنفن�ست )1970( بني اخلطاب واللغة التي هي كٌل منتٍه ثابت ن�سبًيا من العنا�سر 

املمكنة. اإن الف�ساء الذي متار�س فيه الإبداعية و�سياقات ال�ستعمال اللغوي – ح�سب بنفن�ست – هو الذي مينح الوحدات 

اللغوية قيما جديدة. لذلك فهو يحدد التلفظ باعتباره »الفعل الفردي« الذي ي�سغل به املتكلم نظام اللغة، اأي حتويل اللغة 

اإىل خطاب. فاخلطاب – كما يوؤكد بنفن�ست – هو ذلك التجلي للتلفظ كلما حتدث �سخ�س34.

ولقد اأعطى ميلد ل�سانيات التلفظ والتداولية نف�ًسا جديًدا لكيفية تناول اخلطاب بالفعل. ومنذ البدء يف مراعاة ظروف 

الإنتاج، �سار اخلطاب يحدد مثل اأي اإنتاج لغوي اأو غري لغوي مللفوظات م�سحوبة بظروف اإنتاجها وتاأويلها. فابتداء من هذه 

املرحلة مل يعد مو�سوع حتليل اخلطاب يقوم على البحث على ما يقوله الن�س، بل على الكيفية التي يقوله بها35.

واإذا كان م�سطلح اخلطاب قد ارتبط – اإىل عهد قريب – بالإنتاج ال�سفهي، فاإنه اليوم ي�سمل اإىل جانب اخلطاب ال�سفهي: 

الن�س املكتوب كذلك. اإنه �سيء مادي ملمو�س اأنتج يف مقام معني حتت تاأثري �سبكة معقدة من املحددات خارج الل�سانية 

)الجتماعية والأيديولوجية(. وهذا ما يذهب اإليها لباحث األفا اأو�سمان باري عندما يعرف اخلطاب بكونه: »جمموع ملفوظات 
من اأحجام خمتلفة، اأنتجت من موقع اجتماعي اأو اأيديولوجي، كما هو ال�ساأن مثل يف ت�سريح �سخ�سية �سيا�سية اأو نقابية. 

ا من التلفظ«36. وقد يعني املحادثة باعتبارها منًطا خا�سً

اإن اخلطاب يعترب جماًل ل�ستعمال ملفوظات يف تركيباتها املختلفة لإجناز اأفعال اجتماعية، اأي اأنه جمموع ملفوظات ذات 

بعد تفاعٍل وقدرة تاأثريية يف الآخر، بالإ�سافة اإىل اأنه يوؤدي وظائف تداولية خمتلفة، مما جعله يحتل موقًعا حمورًيا �سمن 

العلقات التي توجد بني ال�سلوك الثقايف والجتماعي، اإنه منظومة ثقافية حتيل على معطيات ذات اأ�سول متنوعة، ولي�ست 

ل�سانية فح�سب. 

فاخلطاب تتعلق به العنا�سر املقامية التي اأنتج فيها اجتماعًيا اأو اأيديولوجًيا، ف�سًل عما يحدده من تو�سيف تبعا للمو�سوع 

اأو الفئة الجتماعية التي �سدر عنها )خطاب العمال( اأو النوع )اخلطاب ال�سحايف( اأو الوظيفة التي يقوم بها )اخلطاب 

ال�سجايل( اإلخ. كما يخت�س بكونه عملية تخاطبية اإقناعية، واإجناًزا تفاعلًيا بني الأطراف املتخاطبة، متعلًقا ب�سياق وا�سح 

)الأطراف، الزمان، املكان(، وهادفًا اإىل بيان ق�سدية اأو موقف، وتتحكم فيه معايري النوع، والأعراف الثقافية، والجتماعية، 
واللغوية. ولذلك ذهب بارت – منذ وقت مبكر – اإىل اأن اخلطاب ينبغي اأن يكون مو�سوع ل�سانيات اأخرى، مكانها وراء 

32 - عبد العاطي الزياين، يف حتليل اخلطاب: مداخل اأولية للفهم والتاأويل )فا�س: من�سورات مقاربات للن�سر وال�سناعات الثقافية، 2017(، 
�س 408.

33 - األفا اأو�سمان باري، »حتليل اخلطاب: اأ�س�سه النظرية«، ترجمة حل�سن بوتكلي، جملة البلغة وحتليل اخلطاب، العدد 5 )2014(، �س 148-133.
34 - Benveniste Emile, L’appareil formel de l’énonciation, In Jean-Cleaude Beacco (ed.) et al. (Paris: Larousse, 
1970), pp. 12-18.

35 - األفا اأو�سمان باري، مرجع مذكور، �س 135.
36 - املرجع نف�سه، �س 134.
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اجلملة. فهو يعّد جملة كبرية، واجلملة تعّد خطاًبا م�سغًرا. اإنها دعوة للنتقال بالدر�س الل�ساين من م�ستوى درا�سة الكلمات 

واجلمل اإىل م�ستوى درا�سة اخلطاب37.

ولقد اأدى ظهور الل�سانيات الجتماعية اإىل اإعادة النظر بالفعل يف مناهج الدرا�سات الل�سانية ب�سفة عامة، »فربز نهج جديد 

يف تعريف اخلطاب وحتليله، خا�سة يف جمال الدرا�سات الل�سانية الأمريكية التي اعتمدت منحى ل�سانًيا اجتماعًيا، واأ�سبح 

اخلطاب يعرف باأنه حماولة لتو�سيع نظرية ل�سانية قادرة وموحدة تعنى باإجناز الكلم الطبيعي«38.

ويبدو من خلل كل ما �سبق اأن مفهوم اخلطاب مفهوم غري ثابت، فهذا امل�سطلح ي�سم يف الآن نف�سه معاين عديدة 

وخطابات متنوعة، تعوق اأي حماولة لتعريف �سامل وموحد ملفهوم اخلطاب باملعنى الوظيفي الذي يربط مفهوم اخلطاب 

ا ذا مو�سوع حمدد، ولكنه مقاربات  بنظريات حتليل اخلطاب. ويجد هذا التنوع تف�سريه يف كون حتليل اخلطاب لي�س تخ�س�سً

عديدة بينها علقات خا�سة.

2- حتليل اخلطاب
م�سطلح حتليل اخلطاب مركب ا�سمي يتكون من كلمتني؛ حتليل: م�ساف اإىل ما بعده، واخلطاب: م�ساف اإليه ما قبله، 

والتحليل لغة يعني الفتح، جاء يف ل�سان العرب: »حل العقدة يحلها حًل: فتحها ونق�سها فانحلت«39 اأي فككها؛ فالتحليل 

يعني التفكيك، تفكيك ال�سيء اإىل مكونات جزئية؛ تتيح لنا معرفة بنياته الداخلية واخلارجية، وبنية التفاعل فيما بينها.

اأما ا�سطلًحا: »فالتحليل هو بيان اأجزاء ال�سيء، ووظيفة كل جزء فيه، وينبني على ال�سرح، والتف�سري، والتاأويل، وال�سعي 

اإىل جعل الن�س وا�سًحا جلًيا. ومن هذا املنطلق يركز حتليل اخلطاب على اللغة، والأ�سلوب، والعلقات املتبادلة بني الأجزاء 

والكل، كي يغدو معنى الن�س واأبعاده الرمزية وا�سحني، ويلعب التن�سيد دوًرا هاًما ملا فيه من تنظيم للمعلومات ب�سكل منطقي، 

وقدرة على متلك الن�س«40. فالتحليل اإًذا م�سطلح جامع ي�ستدعي يف ممار�سته على اخلطاب م�سطلحات ومفاهيم عديدة، 

اإذ ت�سعى عملية التحليل اإىل تفكيك اخلطاب املحبوك املتما�سك �سكًل ودللة، �سفهًيا كان اأم مكتوًبا، اإىل بنيات جزئية فاعلة 

ومتفاعلة، داخلية وخارجية، من اأجل معرفة خمتلف املرجعيات اخلطابية )الأ�س�س املعرفية، واخللفيات النظرية للخطاب( التي 

�ساهمت يف ت�سكله، ومعرفة م�سامينه، وحمتوياته، واأهدافه، ومعايريه، وف�سائه، وبنياته، وجن�سه، وخا�سياته، و�سياقاته التلفظية 

والتداولية، اإلخ، والوعي بالدللت الجتماعية لألفاظه، واإدراك معطياته، واخرتاق بنيته، ليتحقق التحليل. الأمر الذي يجعل 

العملية يف غاية التعقيد والت�سابك، تتطلب من اأجل التحكم فيها معرفة مو�سوعية عميقة مبجالت: الل�سانيات، والتداوليات، 

ا جهوًدا  وال�سيميائيات، وعلم الجتماع، والأنرثوبولوجيا، والتاريخ، والفل�سفة، والآداب، وعلم النف�س التحليلي... وت�ستلزم اأي�سً

م�سنية وخربة طويلة بالن�سو�س واخلطابات، وحفًرا باأدوات علمية م�سهود لها بالفعالية، وُعدة مفاهيمية وا�سطلحية اإجرائية 

ل غبار عليها، مثل: القراءة، وال�سرح، والتف�سري، والتاأويل...  

ميكن اأن ن�ستخل�س من خلل هذه التحديدات والتحديدات ال�سابقة ملفهوم اخلطاب، اأن حتليل اخلطاب يعّد من املفاهيم 

التي ت�ستمد اأدواتها العملية، ومقارباتها املنهجية، من تخ�س�سات ومباحث خمتلفة: اإن�سانية، واجتماعية، ومعرفية، فت�ستعري 

من كل تخ�س�س ت�سورات نظرية تعك�س روؤية معينة للعامل وللخطاب. وي�ساهم حتليل اخلطاب مبا له من نظام يف الت�سور، 

ومنطق يف التحليل، يف تعميق ال�سلة يف املجتمعات باآليات التوا�سل التي ت�سعى لتملك بنيات الوعي يف كل الأداءات اللغوية 

وغري اللغوية. ومن ثم ميكن فهم م�سّوغات التنوع املنهجي يف حتليل اخلطاب، حيث اإن درا�سة الن�س تقت�سي التحليل الل�ساين 

37 - حممد بازي، حتليل اخلطاب: معامل الت�ساند املنهجي ومقومات تاأ�سيل النموذج يف جمموعة موؤلفني، املناهج وتكامل املعارف )فا�س: مقاربات للن�سر 
وال�سناعات الثقافية، 2017(، �س 35-34.

38 - خليفة املي�ساوي، مرجع مذكور، �س 178.
39 - ابن منظور، مرجع مذكور، �س 143.

40 - عبد العاطي الزياين، مرجع مذكور، �س 407.
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والوقوف عند بنيات عدة: لغوية، و�سوتية، وتركيبية، ونظام الن�س، ومتا�سكه، و�سياقاته الداخلية... لكن امتدادات اخلطاب 

وتعلقه بال�سياقات اخلارجية غري الل�سانية الجتماعية والنف�سية والتداولية، ا�ستدعى ت�سعب روافد التحليل، وتنويع املقاربات41. 

ولعل هذا ما يف�سر تاأكيد دومينيك مانغينو على �سعوبات حتديد مو�سوع حتليل اخلطاب، والتي تعود اإىل الختلط املاألوف 

بني حتليل اخلطاب، وخمتلف مباحث اخلطاب: )حتليل املحادثة، وحتليل اخلطاب، ونظريات احلجاج، ونظريات التوا�سل، 

والل�سانيات الجتماعية، والل�سانيات الإثنية...(. وكل تخ�س�س منها يدر�س اخلطاب من زاوية خا�سة به42.

لقد ح�سل انتقال نوعي وا�سح من حتليل اخلطاب باملنظور التقليدي القائم على حتليل املحتوى اأو امل�سمون، اإىل درا�سة 

اخلطاب التي اأ�سبحت ملتقى التخ�س�سات، والن�سغالت املعرفية يف العلوم الإن�سانية والجتماعية، كما اأثر ازدهار الل�سانيات 

الجتماعية واهتمامها بالنوع، ودور النتماءات الجتماعية يف ت�سكل مناذج حتليل اخلطاب، ف�سًل عن تطور اأعمال التحليل 

النقدي للخطاب مع فان دايك، وفريكلف، وفوداك؛ الذين اأولوا الهتمام لعلقة اللغة يف اخلطاب بالنوع وال�سلطة ال�سيا�سية 

والعن�سرية والعدالة الجتماعية وغريها43.

ل جند اليوم لدى املهتمني بتحليل اخلطاب من يجزم بحدود مو�سوع حتليل اخلطاب، ول مبنهج وا�سح املعامل لي�سند 

ت�سورات النتماء اإىل جمال حتليل اخلطاب، بل اإن التطورات املعرفية والعلمية املتنوعة التي ارتبطت بهذا املجال، »كان 

لها اأثرها الوا�سح يف درا�سة اأ�سناف �ستى من اخلطابات يف الأدب، والإعلم، واللغة، واملجتمع، وبالأخ�س على م�ستويات: 

ال�سوت، والكلمة، واجلملة، والن�س، وال�سياق، واملعنى، واملق�سديات، واأفعال الكلم، والتفاعلت اخلطابية، ودور املعرفة، 

واملجتمع، وال�سياقات، والعتقادات، والآراء، والت�سورات، وغريها«44. مما يبني اأن حتليل اخلطاب جمال مفتوح اأمام جمموعة 

من املقاربات واملناهج التي ت�ستعري اأدواتها من علوم اإن�سانية، واجتماعية، ومعرفية متنوعة لدرا�سة مو�سوعاته.

3- التحليل النقدي للخطاب
3-1 - املفاهيم واملجالت

يحيل التحليل النقدي للخطاب على مقاربات الل�سانيات النقدية التي تعتمد وحدات اخلطاب الأ�سا�س منطلًقا للتوا�سل بني 

، كما يحيل على عملية نقد وا�سعة لأفكار فل�سفية واجتماعية؛ 
45

امليادين املوؤ�س�سية، وال�سيا�سية، وخطابات الإعلم، والثورات

قام بها كل من: لكان، ودريدا، وبارت، وفوكو. فنظريات حتليل اخلطاب ت�سرتك يف �سمة اأ�سا�سية، وهي التوجه النقدي، فهي 

تنتقد النظرة البنيوية وروؤيتها لبنية اللغة بو�سفها بنية م�ستقرة، وترى – يف مقابل ذلك – اأن هذه البنية دائمة التغري، 

وهذا التغري مرتبط ب�سروط تاريخية واجتماعية. فل يوجد نظام واحد عام للمعنى، كما يف البنيوية، ولكن جمموعة من 

نظم اخلطاب التي عن طريقها تتغري املعاين46.

41 - مع ات�ساع جمالت البحث يف اخلطاب، اأ�سبح كل اإنتاج لغوي اأو غري لغوي، �سفهي اأو مكتوب، مو�سوًعا لتحليل اخلطاب، لهذا ال�سبب فاإن تنوع متون 
ا= حقل حتليل اخلطاب نتج عنه تنوع يف املقاربات والروافد النظرية واملنهجية، هكذا �سعت ل�سانيات التلفظ اأو مقاربة التلفظ اإىل اأن تكون تخ�س�سً

تف�سريًيا لإنتاج اخلطابات، نف�س ال�سيء بالن�سبة للمقاربة التوا�سلية )خطاطة التوا�سل جلاكب�سون، والكفاية التوا�سلية لدى هاميز( التي ترى اأن اخلطاب 

يرتهن بظروف التوا�سل اخلا�سة، ثم مقاربة املحادثة التي ازدهرت مع الل�سانيات الجتماعية، والتي تعترب الكلم ن�ساًطا تفاعلًيا اجتماعًيا؛ وت�سم ثلثة 

ا، وهو ما  تيارات: التفاعلية الرمزية، والدرا�سة الإثنوغرافية للتوا�سل، والإثنولوجية املنهجية، واملقاربة التفاعلية التي تنظر اإىل اخلطاب باعتباره تفاو�سً

ي�سمح بفهم بنيته وا�ستغاله.

42 - Dominique, Maingueneau, Le tour ethnolinguistique de l’analyse du discours In Jean-Claude Beacco (ed.) et 
al. Paris: Larousse, 1970, p.p. 114-125.

43 - حممد بازي، مرجع مذكور، �س 34.
44 - املرجع نف�سه، �س 34.

45 - Teun A. Van Dik, Multidisciplinary CDA: A plea for diversity In Ruth Wodak & Michael Meyer, Methods of 
Critical Discourse Analysis (London: Sage Publications, 2001), p. 2.
46 - Jorgensen, M. & Philip, L., Discourse Analysis as Theory and Method (London: Sage Publications, 2002), p. 
10.
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بداأ التفكري يف التحليل النقدي للخطاب وبناء ت�سورات موؤ�س�سة بخ�سو�سه، مبجموعة من احللقات الدرا�سية واملناق�سات 

بني فان دايك، وفوداك، وفريكلف، تله اإ�سدار جمموعة من املوؤلفات يف هذا املو�سوع نهاية الثمانينات، وبداية الت�سعينات، 

واملجتمع«  و»اخلطاب   ،1989 لـــفوداك  والأيديولوجيا«  وال�سلطة  و»اللغة   ،1989 لــــــفريكلف  وال�سلطة«  »اللغة  مثل: 

لــــفان دايك، 1990، و»خطاب الإعلم« لـــــفريكلف 1995، و»ماذا يعني التحليل النقدي للخطاب« لـــــفوداك 2007، 

و»اخلطاب والتغري الجتماعي املعا�سر« لــــــفريكلف 2007...

وللتحليل النقدي للخطاب اجتاه حتليلي يندرج يف اإطار الأبحاث املوجهة اإىل درا�سة البعد الجتماعي للخطاب، وكيفية 

تاأويله يف خمتلف �سياقات ال�ستعمال، وو�سعه يف اإطار املقام الجتماعي الفعلي الذي يكتنفه. يربط هذا الجتاه بني الن�س، 

وتاريخه، وجمتمعه ا�ستناًدا اإىل مفاهيم ال�سلطة، والتاريخ، والأيديولوجيا. وي�ستخدم يف ذلك م�سطلحات التحليل الن�سي، 

للربط بني بنية اخلطاب والعلقات ال�سلطوية داخل املجتمع، ويتناول كيفية حتقيق هذه العلقات وتثبيتها، اأو مناه�ستها من 

خلل التفاعل اخلطابي.

يتميز التحليل النقدي للخطاب بكونه يقيم ج�سًرا بني جمالني: جمال التحليل الل�ساين للن�س، وجمال العلوم الجتماعية، 

اأي اأنه يربط بني بنية اخلطاب والق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية، وير�سد مظاهر التفاعل بني اخلطاب واملجتمع. »اإن 

البحث يف موا�سيع اجتماعية باأداة ل�سانية كتحليل اخلطاب، يتعامل مع مواد لغوية هي اخلطاب الوا�سف للظواهر، واخلطاب 

الناقد، وهي مواد لغوية ذات دللت، وي�سهم يف دفع الأداة الل�سانية اإىل اأن تنخرط يف معاينة الظواهر الجتماعية، ومعاجلة 

ق�سايا الثقافة، والهوية، واملراأة، والعدالة الجتماعية... وغريها من الظواهر الجتماعية وال�سيا�سية املتوالدة املتجددة التي 

تولد ومعها ح�سد وركام من الن�سو�س واخلطابات امللزمة والوا�سفة والناقدة«47.

اإن اللغة جزء من احلياة الجتماعية، وهي ذات تاأثري عميق يف م�سالك احلياة الجتماعية، وللخطاب اللغوي تاأثري يف 

اإحداث التغيري الجتماعي. ويف كل حتليل اأو بحث اجتماعي يربز اخلطاب الل�ساين، وترجح كفة اللغة، مما يدفع الباحثني 

يف العلوم الجتماعية اإىل التو�سل باأدوات ل�سانية لتحليل مواد ذات طبيعة لغوية مثل: الن�سو�س املكتوبة، اأو املحادثات، اأو 

ا يف كيفية حتليل املعطيات  ا وغمو�سً املقابلت بغر�س البحث. ولأن الباحثني يف العلوم الجتماعية غالًبا ما ي�سكون نق�سً

الل�سانية والن�سو�س اللغوية التي بني اأيديهم، ويحتاجون اإىل تفا�سيل اأكرث عن هذه املعطيات، فاإن مقاربة التحليل النقدي 

للخطاب تهدف اإىل تقدمي اإطار عام باأدوات نظرية ومنهجية متعددة، لتحليل الن�سو�س املكتوبة واملحكية، حتليًل ل�سانًيا يهم 

عددا من امل�سائل الجتماعية التي يتناولها الباحثون يف العلوم الجتماعية.

تبدو اللغة باأدواتها التعبريية و�سيلة اإي�سال حمايدة، لكن اأمناط اخلطاب يف مثل هذا الو�سع، �سواء اأكانت حمكية اأو 

مكتوبة، تتحول يف واقع ال�ستعمال اإىل اأدوات تعبري عن املواقف والظروف الجتماعية التي ت�ستعمل فيها، مما يجعل علقة 

اخلطاب باملواقف علقة دقيقة ووظيفية. وتتعامل الل�سانيات الجتماعية مع خمتلف اأمناط ال�ستعمال اللغوي على اأنها انعكا�س 

للبنية الجتماعية، وتنظر اإىل الأ�سكال اللغوية على اأنها حتمية، وهي جزء من تركيبة اجتماعية معينة ونتيجة لها يف الوقت 

نف�سه48. لذلك فاإن درا�سة فريكلف للخطاب مثل، ت�ستند يف �سيغتها املتعلقة بالتحليل النقدي للخطاب اإىل الت�سليم باأن 

اللغة جزء من احلياة الجتماعية، وتقوم بينها وبني عنا�سر احلياة الجتماعية الأخرى علقة منطقية جدلية، ول يعني هذا 

اختزال احلياة الجتماعية يف اللغة فقط، بل يعني �سرورة اأن ي�ستند البحث والتحليل الجتماعي على اللغة، ويركز عليها، 

47 - عبد الرحمن بودرع، يف حتليل اخلطاب الجتماعي ال�سيا�سي؛ ق�سايا ومناذج من الواقع املعا�سر، )عمان: دار كنور املعرفة، 2014(، 

�س 7-6.

48 - حممد لطفي الزليطني، »من حتليل اخلطاب اإىل التحليل النقدي للخطاب«، جملة اخلطاب )جامعة مولود معمري(، العدد 17 

2014، �س 11.
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لأنها اإحدى الطرق املنتجة يف البحث الجتماعي49.

واإذا كان حتليل اخلطاب يهدف اإىل درا�سة ال�ستعمال احلقيقي للغة على ل�سان متكلمني حقيقيني يف اأو�ساع حقيقية، اأي 

بعبارة اأخرى درا�سة اللغة يف �سياق ال�ستعمال والربط بني اخلطاب واأطرافه وال�سياق التوا�سلي الذي يدور فيه، فاإن التحليل 

النقدي للخطاب ينظر اإىل اللغة مبعجمها وتركيبها وخ�سائ�سها ال�سكلية والدللية باعتبارها مراآة تعك�س قيما وخربات 

اجتماعية وثقافية معينة. واإطاًرا ي�سم ت�سورات معينة عن العامل؛ ت�سورات لي�ست بال�سرورة اأكادميية حم�سة، بل ترتبط 

بالواقع العام، وحتمل معاين اأخلقية واأيديولوجية؛ لذلك فاإن املحلل الناقد للخطاب يطرح جملة من الت�ساوؤلت حول عوامل 

ا منها: املعجم، والرتكيب، والأبنية الن�سية للخطاب، وما اإذا كانت  ت�سكل اخلطاب بنماذجه وم�ستوياته املختلفة، وخ�سو�سً

حتمل قيما خا�سة، اأو حتيل على اأطر ت�سنيفية، اأو تثري حتفظات اأيديولوجية معينة50. 

فعلى امل�ستوى املعجمي قد حتمل مفردات اخلطاب اإيحاءات اإيجابية، اأو �سلبية تبعا للمجال الدليل الذي تنتمي اإليه، 

وتبعا للحمولة الأيديولوجية التي تعك�سها، فقد تكون متعاطفة واإيجابية تارة مثل قولنا: جماعة، ثلة... وقد تكون عدائية 

ا يف ا�ستعمال بع�س املفاهيم من قبيل:  و�سلبية تارة اأخرى مثل قولنا: ع�سابة، �سرذمة... ومثل هذا الفرق وا�سح اأي�سً

مفهوم املقاومة، ومفهوم الإرهاب، ومفهوم التف�سري الأ�سويل للقراآن، ومفهوم احلركات الأ�سولية، اأو الفكر الأ�سويل، مفهوم 

الحتجاج، والتظاهر، ومفهوم الفو�سى، والتخريب... هذا بالإ�سافة اإىل اأن اخلطاب قد يقوم على مفردات هي يف حقيقتها 

جمازات تعك�س ت�سورات معينة عن الواقع، وت�ستبطن خلفيات �سيا�سية واأيديولوجية، مثًل: م�سطلح حمور ال�سر، وهو �سفة 

لدول ت�سميها اأمريكا بالدول املارقة لكونها تعار�س �سيا�سة الهيمنة الأمريكية؛ وم�سطلح العدالة املطلقة، وهي ت�سمية للحملة 

الع�سكرية �سد اأفغان�ستان؛ وخارطة الطريق. وهي مفهوم يق�سد به فر�س طروحات الطرف القوي على الطرف ال�سعيف؛ 

والإ�سلح الهيكلي، وهو مفهوم يحيل على الهيمنة القت�سادية للبنك الدويل وموؤ�س�ساته على الدول املتخلفة؛ وعا�سفة احلزم، 

وهو ال�سم الذي ا�ستخدم يف التدخل الع�سكري �سد اليمن...

اأما على م�ستوى الرتكيب فقد يربز اخلطاب من حيث بنيته الرتكيبية، اأو يبطن خلفيات اأيديولوجية معينة، فيكون بالتايل 

م�سحوًنا بت�سورات ومواقف، وياأتي ذلك نتيجة لختيار اأمناط تركيبية معينة بهدف الإقناع اأو الت�سليل مثًل. من ذلك اختيار 

املبني للمجهول كو�سيلة لإخفاء هوية الفاعل وحتويل جهة اخلطاب من طرف حمدد اإىل طرف اآخر، قد يكون اأي �سخ�س، وكل 

�سخ�س يف اآن واحد. اأي حتويل بوؤرة الرتكيز من الفاعل ال�سريح اإىل املفعول الذي ي�سبح مركز الرتكيب. ومن الأمثلة على 

الدور التعتيمي الناجت عن التحويلت الرتكيبية، ميكن املقارنة بني عنوانني خلرب �سحفي واحد: )جنود الحتلل يطلقون النار 

على متظاهرين فل�سطينيني ويقتلون منهم ثلثة(. والثاين: )�سقوط ن�سطاء فل�سطينيني يف اأحداث عنف بال�سفة الغربية(51. 

ففي ال�سيغة الأوىل حتديد �سريح للحدث، وللأدوار، وامل�سوؤوليات، واملعتدي، وال�سحية. اأما يف ال�سيغة الثانية فهناك تعتيم 

ا الأدوار وامل�سوؤوليات. وت�سليل مق�سودين، يختفي فيها الطرف املعتدي، وتختفي فيها اأي�سً

من هنا ياأتي دور التحليل النقدي للخطاب ب�سكل عام للبحث يف اللغة املربكة، وامل�سطلحات امل�سللة امل�ستعملة يف اخلطابات 

الجتماعية، وال�سيا�سية، والثقافية، والإعلمية، والدينية... والبحث عن امل�سوؤول وامل�ستفيد من ا�ستعمال اللغة على هذا النحو، 

واأهداف هذا ال�ستعمال، والذي هو يف نهاية الأمر انعكا�س للت�سورات الجتماعية وال�سيا�سية والأيديولوجية القائمة، ولل�سياقات 

الثقافية املتداولة. فالثقافة واحلدث الجتماعي وال�سيا�سي وما يت�سل بها من ظواهر، كل ذلك ميار�س تاأثريه وفعاليته يف 

النقد والتحليل وغريها من اأ�سكال اإنتاج اخلطاب.

49 - نورمان فاركلوف، مرجع مذكور، �س 19.
50 - حممد لطفي الزليطني، مرجع مذكور، �س 14.

51 - املرجع نف�سه، �س 18.
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اإن التحليل النقدي للخطاب يرمي ح�سب فان دايك اإىل درا�سة اأ�سكال ال�سلطة التي تقوم من خلل اخلطاب بني الأجنا�س، 

والأعراق، والطبقات الجتماعية، ق�سد العمل على تطويرها، كما يهدف اإىل درا�سة مظاهر الأيديولوجيا، والت�سلط الجتماعي، 

والهيمنة، والتفاوت الطبقي، وكيف ميكن لها اأن تتج�سد وتتجدد وتقاوم من خلل املمار�سة اللغوية يف �سياقاتها الجتماعية 

وال�سيا�سية؟ ومبثل هذا النهج التحليلي الواعي يتخذ رواد التحليل النقدي للخطاب موقًفا �سريًحا معلًنا يف م�سعاهم اإىل 

؛ لذلك فاإن فان دايك يدعو اإىل حتليل اخلطاب انطلًقا 
52

ا�ستيعاب مظاهر اللم�ساواة الجتماعية، ومن ثم ف�سحها ومقاومتها

من تخ�س�سات متعددة، واإىل تنويع الأدوات املنهجية؛ فالتحليل النقدي للخطاب لي�س منهجا ول نظرية، واإمنا ملتقى جمموعة 

من التخ�س�سات مبا توفره اأجهزتها التحققية لدرا�سة اخلطابات53.

وهذا ما جنده عند فريكلف الذي يدعو اإىل �سرورة تطوير الإطار النظري ملقاربة التحليل النقدي للخطاب، حيث اإن 

التحليل النقدي للخطاب يتاألف من جمموعة من الأو�ساع النظرية التي ل ميكن ف�سلها عن الأو�ساع املنهجية. وت�سري هذه 

املقاربة اإىل الدور الفعال للخطاب يف ت�سكيل العامل الجتماعي، حيث اإنه يتيح الفر�سة للك�سف عن العلقات بني: اخلطاب 

واملجتمع، الن�س وال�سياق، وبني اللغة والقوة. فاللغة عند فريكلف: »منط من اأمناط الفعل الجتماعي، تت�سكل اجتماعًيا 

وتاريخًيا، وترتبط بعلقة جدلية بغريها من الأفعال واملمار�سات الجتماعية، كما اأنها متتلك القدرة على اإعادة ت�سكيل الكل 

الجتماعي يف ظروف حمددة، وعليه فاإن املهمة الأ�سا�سية للتحليل النقدي للخطاب هي: الك�سف عن تاأثري ا�ستخدام اللغة، 

وتاأثرها بال�سياق الجتماعي«54.

اإن فريكلف الذي ي�سف م�سروعه باأنه حماولة للو�سول اإىل نظرية اجتماعية للخطاب، يعي جيًدا اأن املمار�سة اخلطابية 

وتف�سري  لفهم  باأدوات  متدنا  اأن  ميكن  للخطاب  النقدي  التحليل  مقاربة  اأن  ويعي  الجتماعية،  املمار�سة  اأبعاد  اأحد  متثل 

املمار�سات ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية املختلفة، التي تتغري اأ�سكالها بفعل العوملة، لذلك فهو يركز على الدور املحوري 

للغة يف �سياق العوملة، وميدنا يف الوقت نف�سه بو�سائل الت�سدي ل�سور الهيمنة ال�سائدة يف املجتمع55.

وهكذا جند اأن التحليل النقدي للخطاب يعطي اهتماًما قوًيا للغة، وال�سلطة، واملجتمع، والأيديولوجيا، حماوًل بيان الكيفية 

التي يبني بها اخلطاب مواقع ال�سلطة يف املجتمع، وذلك لإخراج درا�سة اخلطاب من امل�ستويات الل�سانية املح�سة اإىل ف�ساءات 

مو�سعة: املجتمع، وال�سيا�سة، وال�سلطة، والأيديولوجيا، والهوية...

ورغم اأهمية هذه املقاربات يف الدرا�سة والتحليل، ويف تطوير مدخل التحليل النقدي للخطاب، يحق للباحثني واملهتمني 

م�ساءلة هذا املنظور النقدي، الذي يبالغ يف اخللفيات الل�سانية، والجتماعية، وال�سيا�سية والأيديولوجية للخطاب دون اقرتاح 

بدائل اأخرى ممكنة. ول �سك اأن تعميق النظر يحتم حترير هذا املفهوم من موجهات النقد الجتماعي وال�سيا�سي، وتعزيزه 

مبوجهات اأخرى من قبيل النقد اجلمايل، والبلغي، والديني، والأخلقي، فل توجد – كما اأو�سحنا �سابًقا – نظرية عاملية 

يف حتليل اخلطاب، واإمنا تقدم كل نظرية الأدوات والو�سائل التي تراها فعالة يف مقاربة معطيات خا�سة باخلطاب.

كذلك من املهم الإ�سارة اإىل اأن معظم درا�سات التحليل النقدي للخطاب، ما زال ينظر اإليها حتى الآن بو�سفها عبارة 

عن تاأويلت انطباعية مبعايري ذاتية، تفتقر اإىل منهجية مو�سوعية وا�سحة يف التحليل. كما اأنها تفتقر اإىل ا�ستخدام عدد 

52 - املرجع نف�سه، �س 13-12.
53 - Teun A. van Dijk, Ibid., p. 96.
54 - Norman Fairclough, Critical discourse Analysis: The critical study of language (London: Longman, 1995), p. 
131.
55 - Norman Fairclough, Language and neo-liberalism: Discourse & Society (London: Sage Publication, 2000), p. 
128.
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كاف من الن�سو�س يتيح لها الو�سول اإىل نتائج مربرة علمًيا واإمربيقًيا، ومن ثم ل ت�ستطيع اأن تقدم مربرات كافية حلدوث 

التغري الجتماعي من خلل املمار�سة اخلطابية.

اإجماًل، لي�ست هناك طريقة واحدة اأو منهجية معينة متفق عليها للتحليل النقدي للخطاب، ولذلك يجد الباحث نف�سه 

اأمام ق�سور منهجي يف هذه املقاربة يف مقابل غناها النظري، مما ي�سطره اإىل بناء اأدواته املنهجية اخلا�سة للك�سف عن 

النماذج اخلطابية اأثناء التحليل، انطلًقا من عمليات التاأويل الذاتي للن�س، وتبًعا للمرجعية الفكرية التي حتركه.

3-2 - التحليل النقدي للخطاب الجتماعي: خطاب الإعالم الجتماعي اجلديد منوذًجا
يقوم البحث يف اإطار التحليل النقدي للخطاب على درا�سة العلقة اجلدلية بني اللغة واخلطاب واملجتمع، وي�سعى اإىل 

ف�سح ال�سلطة املمار�سة على البنيات الإدراكية للمتلقني، اإذ اإن اللغة ح�سب هذه املقاربة تعد و�سيًطا فعلًيا لتكري�س اأطماع 

الهيمنة على امل�ستوى الجتماعي، وبها يتحكم يف القناعات والختيارات، لذلك تركز الأبحاث يف هذا الإطار على و�سف 

املمار�سة الن�سية وحتليل التفاعل اخلطابي، ثم نقد املمار�سة الجتماعية. ومعنى ذلك اأن هدف حملل اخلطاب هو: الك�سف 

عن ال�سلطة املمار�سة، من خلل تفكيك البنيات الل�سانية الداخلية، وحتليل عنا�سر ال�سياق والعلقات التفاعلية بني امل�ساركني، 

لتحديد املواقع واملراجع الأيديولوجية، ثم ف�سح ال�سلطة املتوارية خلف الختيارات اللغوية على ال�سعيد الجتماعي. لذلك فاإن 

مقاربة التحليل النقدي للخطاب تتجاوز حتليل اخلطاب، من حيث درا�ستها لل�ستعمال اللغوي امل�سلل الذي يخدم اأيديولوجيات 

معينة، والذي يهدف اإىل الهيمنة وال�سيطرة داخل املجتمع. ولي�س الكتفاء بتحليل امل�سمون فقط.

ولعل خطاب الإعلم الجتماعي اجلديد مثال منوذجي على هذا النوع من اخلطابات املوجهة، والذي ينبني على خلفيات 

اأيديولوجية قوية، واللغة فيه م�سخرة باأدواتها وو�سائلها املختلفة، لتكري�س حقائق اجتماعية و�سيا�سية خا�سة، وفر�س اأمناط 

من ال�سلوكيات وردود اأفعال مغايرة للواقع، وخدمة قيم وتوجهات اجتماعية و�سيا�سية وهويات معينة.

اإن مفهوم الإعلم الجتماعي اجلديد مفهوم اأ�سا�سي من مفاهيم علم الجتماع، وهو يحيل على العلقات املنتظمة التي جتمع 

اأفراًدا اأو منظمات، ويت�سكل حول هذا املفهوم حقل معريف ي�سمى حتليل ال�سبكات الجتماعية. 

réseaux socio-( »ولعل هذا ما دفع توما�س �ستاجنر واألك�سندر كوتان اإىل اقرتاح م�سطلح »ال�سبكات ال�سو�سيو-رقمية

numériques) على و�سائل التوا�سل الجتماعي واملنظومات الإلكرتونية املرتبطة بها، وهو م�سطلح ميزج يف اآن واحد 
البعدين الجتماعي والرقمي، واللذين يكونان معا تطبيقات امليديا الجتماعية التي تت�سكل من تفاعل التكنولوجيا مع امل�ستخدم 

على اعتبار اأنه منتج وم�ستهلك يف اآن واحد56.

ومن هذا املنطلق تعد و�سائل الإعلم الجتماعي اجلديد منظومات مركبة تتفاعل فيها الأبعاد التكنولوجية بالأبعاد الذاتية، 

والأبعاد املوؤ�س�سية ال�سرتاتيجية يف اإطار �سياقات اجتماعية، و�سيا�سية، وثقافية، ولغوية خا�سة.

واللغوية  وال�سيا�سية  والثقافية  الجتماعية  العلقات  يف  جديدة  اجتاهات  اجلديد  الجتماعي  الإعلم  خطاب  خلق  وقد 

والهوياتية، ولعب دوًرا حمورًيا يف �سناعة واإعادة ت�سكيل هذه العلقات داخل املجتمعات. ولكل و�سيلة من و�سائل الإعلم 

الجتماعي اجلديد طبيعة متيزها عن الأخرى، فهي تقوم بتزويد اجلمهور باأكرب قدر من املعلومات، وبقدر ما تكون هذه 

املعلومات اأو احلقائق �سحيحة، بقدر ما يكون الإعلم الجتماعي اجلديد �سليًما يف ذاته، وقويا يف حمتواه، ويكون له تاأثري 

كبري و�سدى اإيجابي على الراأي العام.

56 - Stenger Thomas & Coutant Alexander, L’avènement des médias sociaux: Une histoire de participation (Paris: 
nouveau monde édition, 2012), p. 78.
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وهنا يت�ساءل الكثريون عن واقعية ومو�سوعية لغة وخمرجات خطاب و�سائل الإعلم الجتماعي اجلديد، خ�سو�سا يف 

ظل الظروف الجتماعية وال�سيا�سية التي تطراأ على املجتمعات والدول، كما هو احلال بالن�سبة لكثري من الدول العربية 

مثًل، التي تعي�س �سراعات واأزمات �سيا�سية، �سواء على ال�سعيد الداخلي اأو اخلارجي، واإىل اأي مدى يعك�س هذا اخلطاب 

الواقع كما هو؟ واإىل اأي حد ي�سكله وي�سنعه ويبنيه واأحياًنا »يفربكه« وفق اأطر ومرجعيات لغوية، و�سيا�سية، واأيديولوجية، 

واجتماعية حمددة؟ ففي بع�س الأحيان يقدم احلدث اأو تعالج الأزمة من زوايا خمتلفة، وبروؤى متناق�سة، وبلغة وم�سطلحات 

م�سللة، وكاأن الأمر يتعلق بحدثني اأو اأزمتني خمتلفتني متاًما. فاللغة اختيار اأيديولوجي، كما اأن اخلطاب ممار�سة ذات طابع 

اأيديولوجي من حيث التكوين والتاأثري.

ت�سكل، اإًذا، و�سائل الإعلم الجتماعي اجلديد، خ�سو�سا يف اأوقات الأزمات ال�سيا�سية، ف�ساءات ملئمة ملمار�سة الت�سليل 

الإعلمي املتواري خلف اختيارات لغوية تخدم اأ�سكاًل معينة من ال�سلطة والأيديولوجيا والهيمنة الجتماعية وال�سيا�سية، حيث 

ت�سهم ب�سكل كبري يف ت�سليل الراأي العام وتغليطه وحتريف قناعاته، من خلل التلعب باللغة والأخبار وم�سادر املعلومات عن 

طريق املنتديات احلوارية ومواقع التوا�سل الجتماعي املختلفة، وهذا يبدو جلًيا من خلل الرتكيز على معلومات، وتعليقات، 

وتدوينات، وتغريدات بعينها وتعميمها، واإق�ساء اأخرى، خدمة مل�سالح اأو توجهات ما، وبالتايل النتقال من حالة التفاعل 

ومناق�سة اخلرب، اأو املعلومة مبو�سوعية وتوازن، اإىل حتريفها وتغيري م�سارها حتت �سغط القرارات ال�سيا�سية، وذلك على 

ح�ساب النزاهة واملو�سوعية. 

وهذا ما ي�ساعد على اإحداث تغريات �سلبية على الآراء والجتاهات، ويخلق متّثلت غري �سحيحة لدى الأفراد واجلماعات 

وال�سعوب، ويفر�س اأ�سكاًل من الهيمنة الأيديولوجية، فتنت�سر ب�سبب ذلك اأ�سكال جديدة من اخلطابات، تنتقل من العامل 

الفرتا�سي اإىل العامل الواقعي، تدعو اإىل الكراهية والتحري�س، وتعتمد لغة التهديد وال�سب وال�ستم والقذف يف حق الأفراد، 

واملوؤ�س�سات والدول.

ولعل ما ميكن ا�ستنتاجه من هذا التحليل املركز هو اأن هناك علقة قوية ومتخفية بني البنية اللغوية، وبني البنية 

الجتماعية واأ�سكال الهيمنة وال�سلطة والأيديولوجيا، يف �ستى اأمناط خطاب الإعلم الجتماعي اجلديد. حيث اإن حتليل 

والهوياتية  وال�سيا�سية،  الجتماعية،  الرتكيبة  بني  املتبادل  التاأثري  ذلك  �سيبني  اخلطاب  من  الأمناط  لهذه  اللغوية  البنية 

القائمة، بعلقاتها املتداخلة من جهة، وبني النظام اللغوي مبختلف اأدواته ومكوناته، من حيث اأبنيته الن�سية، والرتكيبية، 

واملعجمية، والأ�سلوبية، والدللية، والتداولية، والنزياح عن م�ستويات اللغة واآلياتها، وخرق قواعدها �سكًل وم�سموًنا يف كثري 

من الأحيان من جهة ثانية، لتبليغ ت�سورات فكرية، واجتماعية، و�سيا�سية، وقيم، وتوجهات هوياتية، واأيديولوجية قد تكون 

�سمنية، اأو �سريحة للجمهور، وتوجيه املواقف وفر�س اأمناط معينة من التفكري وال�سلوك، وتكري�س ال�سلطة والهيمنة ال�سيا�سية، 

والجتماعية، والثقافية...

النتائج والتو�سيات

لقد حاولت من خلل هذه الدرا�سة البحث يف الأ�س�س املنهجية للمفاهيم وامل�سطلحات التي تبلورت يف اخلطاب الجتماعي 

يف اإطار مقاربة حديثة تت�سل بالتحليل النقدي للخطاب، وبناء على ذلك تناولت اأهم الق�سايا املتعلقة بامل�سطلحية، وعلم 

امل�سطلح، وباملفاهيم، وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية، وجمالت حتليل اخلطاب ب�سكل عام، وهكذا مت التو�سل اإىل النتائج 

والتو�سيات الآتية:

النتائج 

اإن التعريفات امل�سندة للم�سطلحية تكاد تتفق على اأنها علم يبحث يف العلقة بني املفاهيم العلمية والألفاظ الل�سانية  -
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التي تعرب عنها؛ فكل حقل من حقول املعرفة الب�سرية يتوفر على جمموعة كبرية من امل�سطلحات التي تعرب عن 

مفاهيمه ل�سانًيا، فامل�سطلحات هي ت�سميات ل�سانية لتلك املفاهيم، ووحدات رمزية تعرب عن املفهوم، كما هو احلال 

يف كثري من العلوم.

اإن اختلف امليادين املعرفية والعلمية التي تعتمد عليها امل�سطلحية اأدى اإىل اختلف مناهجها، وتنوع مدار�سها  -

ومقارباتها ونظرياتها، مما اأثر �سلًبا على امل�سطلحية العربية التي مل ت�ستفد من هذا التنوع والختلف، الأمر الذي 

حال دون ن�ساأة م�سطلحية عربية اأ�سيلة، ت�سوًرا ومفهوًما ومنهًجا.

لكل  - �سالح  واحد  منهٌج  هناك  لي�س  الجتماعية،  العلوم  يف  واملفاهيم  امل�سطلحات  �سياغة  �سروط  بخ�سو�س 

ال�ستعمالت، وقابل للتوظيف يف كل الق�سايا واملوا�سيع الجتماعية املختلفة، كل ما هنالك هو جمموعة من املناهج 

املختلفة، التي تدخل يف علقة جدلية تفاعلية ت�سطلع بدرا�سة الت�سورات، وكيفية حتويلها اإىل مفاهيم وت�سميتها 

وفق مقايي�س ل�سانية.

اإن امتدادات اخلطاب وتعلقه بال�سياقات اخلارجية غري الل�سانية؛ الجتماعية، والنف�سية، والتداولية، ا�ستدعى ت�سعب  -

غات التنوع املنهجي يف حتليل اخلطاب. روافد التحليل، وتنويع املقاربات، من هنا ميكن فهم م�سوِّ

التحليل النقدي للخطاب اجتاه حتليلي يندرج يف اإطار الأبحاث املوجهة اإىل درا�سة البعد الجتماعي للخطاب، وكيفية  -

تاأويله يف خمتلف �سياقات ال�ستعمال، وو�سعه يف اإطار املقام الجتماعي الفعلي الذي يكتنفه.

العلوم  - وجمال  للن�س،  الل�ساين  التحليل  جمال  جمالني:  بني  ج�سرًا  يقيم  بكونه  للخطاب  النقدي  التحليل  يتميز 

الجتماعية، اأي اأنه يربط بني بنية اخلطاب، والق�سايا الجتماعية، وال�سيا�سية، والثقافية وغريها، وير�سد مظاهر 

التفاعل بني اخلطاب واملجتمع.

باملحادثات  - بدًءا  اجلماهريية،  الن�سو�س  لنقْل  اأو  املجتمع،  يف  الفاعلة  الن�سو�س  للخطاب  النقدي  التحليل  يجعل 

اليومية، ومروًرا باخلطابات الإعلمية والثقافية وال�سيا�سية والدينية... مو�سوًعا له، ويجعل من اأهدافه درا�سة كيفية 

ا�ستغال اللغة الواقعية يف احلياة، وتاأثريها يف ت�سورات النا�س واعتقاداتهم، وقد ي�سل به الأمر اإىل التوعية والتحرير 

ومناه�سة كل اأ�سكال الظلم والهيمنة.

التو�سيات

لكي تكون الوظائف امل�سطلحية مفيدة يف التعبري عن مفاهيمها بطرق �سليمة، ولكي يكون التفاهم ممكًنا والتوا�سل  -

�سهًل بني الباحث والقارئ، من املهم اأن يطلع الباحثون يف العلوم الجتماعية على كيفية ت�سكل امل�سطلح، وطرق 

�سناعته املختلفة من و�سع، وتوليد، ونحت، وا�ستقاق، وتعريف، وتقيي�س، وترجمة.

�سرورة تكثيف اجلهود من قبل الباحثني العرب للعمل على جتاوز العوائق الإب�ستمولوجية التي تقف اأمام تاأ�سي�س  -

املفهوم امل�سطلحي الجتماعي العربي الدقيق وال�سامل، والتي تعود اإىل عدة م�سائل معرفية ومنهجية، من قبيل:

عدم اإدراك جوهر املفهوم الجتماعي وق�سديته، لرتباط عملية اإنتاجه بلغات، وحقول معرفية اأجنبية.▪▪

ولدة امل�سطلح العربي املرتجم م�سوًها يف معناه، و�سعيًفا يف اأدائه، ب�سبب تعدد م�سارب الرتجمة، وانعدام الدقة ▪▪

والأمانة العلمية، مما يعّطل حركة تاأ�سي�س املفهوم الجتماعي العربي على الوجه ال�سحيح.

ازدواجية الروؤية بني امل�سطلحات الوافدة من الرتاث مبفاهيمه القدمية، وامل�سطلحات الوافدة من الثقافة الغربية ▪▪

مبفاهيمها اجلديدة، مما يخلق التبا�ًسا وتداخًل عند توظيف امل�سطلحات وا�ستعمالها.

اختلف م�سادر التكوين العلمي واملعريف عند الباحثني العرب يف العلوم الجتماعية، وتوزعهم بني ثقافات خمتلفة: ▪▪

فرن�سية، واإجنليزية، واأملانية وغريها.

�سرورة العمل على جتاوز �سيادة النزعة الفردية، والتي تتحول اإىل نزعة قطرية يف و�سع امل�سطلح العربي املتخ�س�س. -

العربية  - الثقافة  �سلب  من  الجتماعية  للم�سطلحات  بنك  اأو  اجتماعية،  م�سطلحات  توفري  على  العمل  �سرورة 

الإ�سلمية، مل�سايرة التطور امل�ستمر للعلوم الجتماعية، وظهور املزيد من املفاهيم.



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر176

�سرورة توفري املعاجم املخت�سة القائمة على التعريف امل�سطلحي، والتقيي�س يف ميدان العلوم الجتماعية. -

اإذا كانت التوجهات الغربية احلديثة يف جمالت حتليل اخلطاب عموًما قد انطلقت من العلوم الل�سانية، والعلوم  -

الجتماعية، ومن الفل�سفات املعرفية، ومن قناعات وروؤى خا�سة منا�سبة للمجتمعات الغربية، يف ثقافتها، وفكرها، 

وتاريخها، ومنظورها لل�سيا�سة، واملجتمع، والإن�سان، والدين، والكون، فاإن القارئ اأو الباحث املنتمي للثقافة العربية 

والإ�سلمية �سيجد �سعوبة يف متثل الكثري من املفاهيم، والت�سورات، وامل�سلمات، والقتناع بها، وقد يح�س بالغربة 

املعرفية جتاهها، لذلك من املهم بالن�سبة للباحثني العرب املهتمني بالتحليل النقدي للخطاب النظر يف املقرتحات 

الآتية:

العمل على توظيف الأدوات التي توفرها مقاربة التحليل النقدي للخطاب للتموقع احل�ساري ال�سحيح �سمن الهوية ▪▪

العربية والإ�سلمية، مثلما يفعل اأ�سحاب الثقافة الغربية اأنف�سهم مع ثقافتهم. لكن مع احلر�س على ال�ستفادة من 

الأدوات الإجرائية لنظريات اخلطاب الغربية يف معاجلة الق�سايا الجتماعية، والفكرية، وال�سيا�سية امل�ستجدة.

العمل على اإنتاج م�سطلحات ومفاهيم اجتماعية وثقافية ت�ستند اإىل املرجعية العربية والإ�سلمية، للتخل�س من هيمنة ▪▪

امل�سطلحات واملفاهيم الغربية التي قد حتمل دللت خمالفة للمعرفة العربية وللهوية الإ�سلمية.

العمل على تقدمي روؤية نقدية لبع�س املفاهيم القدمية وبع�س املفاهيم امل�ستحدثة يف اآن واحد، والعمل على �سياغة ▪▪

مفاهيم حديثة ت�ستوعب ما ي�ستجد من اأمناط وظواهر اجتماعية، وثقافية، و�سيا�سية، واإعلمية.

العمل على تو�سيع مناذج حتليل اخلطاب ب�سيغتها الغربية، لت�ستوعب جمموعة من اخلطابات العربية ذات اخللفيات ▪▪

الدينية، اأو املذهبية، اأو الكلمية، اأو اخلطب ال�سيا�سية التي يحفل بها تراثنا الفكري والعقدي.
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