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 اآلتية  اوراضرة من احملتتألف احمل

 أوًلا ـ اخلطاب النحوي

 وقد عّرف يف جمالني : ـ تعريف اخلطاب1

 ـ تعريف اخلطاب يف اللغة 1ـ  1

 ـ تعريف اخلطاب يف االصطالح 2ـ  1

 احملدثنيـ تعريف اخلطاب عند 2ـ2ـ1

 ـ شروط اخلطاب 3ـ1

 ـ الشرط اللغوي أْن يتجّلى اخلطاب يف صورة لغوية ؛ ليكون حدًثا لغويًّا.1

 وخيلو من التناقض. ـ الشرط الداللي أْن يكون احلدث اللغوي مرتابًطا ومنسجًما يف وحدته الداللية.2

 .وله قصد وأن ُيوصل القصد إىل  املتلقي يف سياق خاص به ، يكون بني طرفني  أْنـ الشرط التداولي 3

 ـ مكونات اخلطاب 4ـ1

 اكوبسن ستة عناصر للخطاب هي :حّدد ج

املرسل إليه : مباشر وغري مباشر / الرسالة : الصورة السمعية أو الصورة املكتوبة/ السنن  املرسل /

 )أداة التوصيل(. اة)النظام(./ السياق )املرجع( / القن

 ـ وظائف اخلطاب5ـ 1

اإلفهامية : التأثري واإلقناع والوظيفة التعبريية/ تعّددت وظائف اخلطاب عند اللسانيني وهي : 

ماوراء اللغة )الكالم عن الكالم( واملرجعية/واالنتباهية لتنبيه املتلقي بأمناط لغوية/ وباحلجج املنطقية./

 .الشعريةوكشرح املفاهيم./

 ـ خصائص اخلطاب العلمي6ـ1

االجياز واخللو االقتصاد ووالوضوح/واالنتظام وعدم التناقض/واملوضوعية نقيض الذاتية/خصائصه :  أبرز

 من احلشو.

 ـ تعريف اخلطاب النحوي 2

 ـ مكوناته1ـ2

 من : السياقية اخلطاب النحوي مكوناتتتمّثل 



، والنحوي ، واملخاَطب والقبيلة والراوي واللغوي ويشمل األعرابي ، الذي تؤخذ منه اللغة ـ املتكّلم 1

 .الذي يراد تفهيمه مضمون اخلطاب النحوي ويشمل العربي واألعجمي

 ـ غايته2ـ  2

 تفهيم اللغة الفصيحة ، وتعليم القاعدة النحوية .يسعى املنتج للخطاب النحوي هلدف ضروري وهو 

 ثانًياـ األسس العقلية

 ـ تعريف األسس 1

 ـ األساس يف اللغة1ـ1

  ـ  تعريف األسس العقلية2ـ1

 العقلية اليت يدركها الذهن .  القواعد و املفاهيم الفلسفية واملنطقية.هي 

 ـ تعريف العقل يف اللغة1ـ2

 ـ تعريف العقل يف االصطالح2ـ2

 ـ وظائف العقل3ـ2

  املعرفة()مصادر يف نظرية املعرفة مبحث أدوات املعرفة اإلنسانية

يرتبط اإلنسان باخلارج مباشرة يف العلم احلضوري وبصورة غري مباشرة بالعلم احلصول عن طريق أدوات 

 هي :

ـ احلّس : الظاهر والباطن . والظاهر مرتبط بالباطن الذي يعقل املعلومات اليت يدركها احلس الظاهر. 1

 فكرة.والباطنة هي احلس املشرتك واخليال والذاكرة والواهمة وامل

 ـ العقل وهو حيصل على املفاهيم الكلية.2

 عمليات العقل

 !ـ إدراك املفاهيم الكلية. 

قسمة األمساء إىل مرفوعات ومنصوبات االنسان جيزأ إىل حيوان وناطق. وـ التجزئة والتحليل)2

 رورات( . جمو

تاج ثالثة)كّل حال يبني هيأة صاحبه . وجالًسا حال = جالًسا ريكب مجلتني إلنفـ التلفيق والرتكيب 3

 يبني هيأة صاحبه(.

 ـ إدراك املفاهيم اإلبداعية اليت ليس هلا مصداق خارجي مثل مفهوم النحو والفاعل ... 4

 .ليس مبجزوم )صادقة(ـ االستنتاج واالستدالل)كل فاعل جمزوم كاذبة بعض الفاعل 5

األفعال يصنفها إىل املتعدية والالزمة. ويؤلف أنواع املفعول حتت اسم واحد  ـ التصنيف والتأليف .6 

  هو املفاعيل .



 )األصول والضوابط(ـ أقسام األسس العقلية 4ـ 2

فيحصل باالضطرار والبديهة  ) ال حيتاج يف حصوله إىل كسب ونظر وفكرضروريـ 1املعرفة قسمان : 

 .(الواحد نصف االثنني)وهي املفاجأة واالرجتال من دون توقف مثل 

)مثل ما حيتاج حصوله إىل كسب ونظر وفكر مثل تصور األرض تدور حول الشمس. النظريـ 2 

 التعريفات والقياس واالستقراء والتمثيل(

ليل للتصديق بها. وتشمل : أوليات ))وهي القضايا الضرورية ال حتتاج إىل دـ األسس البديهية1

 ومشاهدات وجتريبيات ومتواترات ، وحدسيات وفطريات(( 

توجه النفس إىل  : قضايا يصدق بها العقل لذاتها أي بدون سبب خارج عن ذاتها فيكوناألوليات 

إىل النسبة بينهما كافًيا يف احلكم واجلزم بصدق القضية مثل الكل أعظم من  جههاطريف القضية وتو

 .اجلزء. والنقيضان ال جيتمعان

وهو وجوب عالقة بني السبب والنتيجة. مثل اإلعراب باحلركات املقدرة سببه الثقل .  ـ قانون العلية1

 أو امتناع النطق .

)قال فعل  نسان.إ النقيضني وارتفاعهما)أمر وجودي وعدمي( انسان / ال ـ قانون استحالة اجتماع2

 معرب ومبين(.

. ـ قانون استحالة اجتماع الضدين )األمران الوجوديان املتعاقبان على موضوع واحد( البياض والسواد 3

 اجلملة )شاهد الرجل القمر( تامة /ناقصة.

  .(ون اهلوية )الشيء هو هو وليس هو غريهنـ قا4

 وجود اخلطاب النحوي العربي

الصفات الذاتية للخطاب والشروط العامة إذا توافرت وجد اخلطاب وحتّقق . وللربهنة على جتلي 

 .الشروط العامة على كالم النحوينياخلطاب النحوي وظهور يف مصنفات النحويني نطّبق تلك الصفات و

 فإذا اتصف بها كان خطاًبا خمتصًّا بالنحو . ولو كان يف كتاب واحد من كتبهم ، 

 ملصادر واملراجعا

 .فؤاد بو علي  األسس املعرفية واملنهجية للخطاب النحوي العربي ــ 1

 .البحر احمليط يف أصول الفقه ـ حممد بن بهادر الزركشي

 حممود عكاشة ـ حتليل اخلطاب يف ضوء نظرية أحداث اللغة

 فة والبنية والنمط" ـ أمحد املتوكل. اخلطاب وخصائص اللغة العربية "دراسة يف الوظيـ 2

 .ـ اخلليل بن أمحد الفراهيديكتاب العني  ـ3

 . ـ أمحد بن فارسمعجم مقاييس اللغة ـ 4

 .ة املعرفة ـ حسن مكي العاملي نظريـ 5



 


