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Discourse and Deliberative Approach 

zahra  Issa Hassan haram 

Abstract 

           Rhetoric is a form that influences us without our full 

realization. It is a pattern that persuades us and programmes our lives, 

including our behaviors & situations. It is a vivid reflection of the 

entire community, the organization and the system in the aggregate  

Comprehensive Rhetoric has different arrays and can address a wide 

spectrum of domains. Yet, comprehensive rhetoric is governed by its 

own philosophy and its internal dynamism. Several patterns of speech 

can go under the umbrella of the comprehensive rhetoric, and can be 

ruled by its laws and regulations

          Therefore, rhetoric comparison is not an easy task. All 

methodologies have attempted to disclose it but unfortunately they 

were nothing but sheer comparisons endeavoring to establish certain 

readings about it in a bid to explore its essence. These attempts are un-

ending and un-relenting  

            Deliberative rhetoric is a form of those readings which we 

propose in this synopsis to establish a rhetoric comparison, being the 

easiest pattern in both form & content. Additionally, it is not 

complicated, but rather flowing smoothly in verbal contextual / social 

situations  
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وما أرجع إليه كالما أي .  حاوره إياه: راجعه الكالم مراجعًة وِرجاعا" ورد في لسان العرب أن  .0

: مراجعةوال.  ؛ أي يتالومون(يرجع بعضهم إلى بعض القول : ) وقوله تعالى. ما أجابه
ابن منظور، لسان العرب، دار : انظر.  المردود إلى صاحبه: والرجيع من الكالم. المعاودة

 .031، ص 0111، 4إحياء التراث، بيروت، ط
 .042نفسه، ص  .5
دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات / تحليل الخطاب العربي المعاصر: محمد عابد الجابري .4

 .8، ص 0113الوحدة العربية، 
أصول  -3داهلل الطيار، تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد، حولية كلية أحمد عب .3

 05، ص 5112، المجلد الثالث، (55)الدين القاهرة، العدد 
، 5110كيف تدير الخطابات عقولنا، حصاد، / علي الديري، الخطابات والمؤسسات الرمزية .2

 . 41ص
معنى، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي الخطاب وفائض ال/ بول ريكور، نظرية التأويل .1

 .21، ص5114، 0العربي، ط
دراسة لسانية نصية، النادي األدبي بالرياض والمركز / جمعان عبدالكريم، إشكاالت النص .1

 . 41، ص5111الثقافي العربي، 
 .012م، ص 0112علي حرب، نقد الحقيقة، المركز الثقافي العربي،  .8
 .43حصاد، ص  .1

 .25، ص 0118، القاهرة، دار الفكر، 0كام في أصول األحكام، ج ابن حزم، اإلح .01
، 0125، بيروت، لبنان، دار الكتب العربي، 0أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج  .00

 .44ص
 .012نقد الحقيقة، ص  .05
، 0محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، ط: جان جاك لوسركل، عنف اللغة، ترجمة وتقديم .04

 .53م، ص5112
 .25-20الخطاب وفائض المعنى، ص/ ة التأويلنظري .03
إن القول بألوهة اللغة هنا ال يعني تقديس اللغة بشكل حقيقي، فاللغة في رأيي تتطور، وتتجدد،  .02

 .وتندثر، تموت، وتحيا؛ فهي عرضة للتلوث كما يقول باختين
التراث، سعيد الغانمي، هيئة أبو ظبي للثقافة و: أرنست كاسيرر، اللغة واألسطورة، ترجمة .01

 .003، ص 0مشروع كلمة للترجمة، ط
وبعضهم يراها . اختلف تصنيف التداولية عند النقاد واللغويين، منهم من يعدها منهجا، أو نظرية .01

.  استراتيجية في تحليل الخطاب، أو طريقة في التحليل، ومنهم من يسميها مقاربة أو دراسة
 .يرجع ذلك في رأيي إلى حداثة التداولية

مد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة،، اإلسكندرية، محمود أح .08
 .03، ص 5115

 .041، ص5101جورج يول، التداولية، ترجمة قصبي العتابي،  .01
عبدالقادر قنيني، الدار البيضاء، افريقيا الشرق، : بتصرف، فان دايك، النص والسياق، ترجمة .51

5111. 
، األردن، 0علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحديث، ط/اتحافظ اسماعيلي علوي، التداولي .50

 .30، ص5100
 .5نفسه، ص .55
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 .031عنف اللغة، ص  .54
مسعود صحراوي، األفعال الكالمية عند األصوليين، مجلة الدراسات اللغوية، الرياض، يوليوـ  .53

 .011، ص 5113سبتمبر، 
رية األفعال الكالمية، جاء من يعّد جون أوستين مؤسس المدرسة التداولية األول، وإليه ترجع نظ .52

تقوم نظرية سيرل .  بعده تلميذه سيرل؛ الذي طور نظرية األول، وأضاف إليها شروطا تسعة
 .القصدية والمبدأ التعاوني: على مبدأي

برونوين ماتن وفليزيتاس رينجهام، معجم مصطلحات السميوطيقا، ترجمة عابد خزندار،  .51
 .001، ص5118المركز القومي للترجمة، 

دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة / مفهومه ومجاالته/ حافظ إسماعيلي علوي، الحجاج .51
األردن،  -، إربد0الحجاج حدود وتعريفات، عالم الكتب الحديث، ط: الجزء األول/ الجديدة
 .084، ص5101

محمد محمود شاكر، مكتبة الجانجي، : عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقيق: انظر .58
ضرب أنت تصل : الكالم على ضربين: " يقول.  515، ص 0181هـ،  0301، 5قاهرة، ط ال

و ضرب آخر أنت ال تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ ... منه إلى الغرض بداللة اللفظ وحده
وحده، و لكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثّم تجد لذلك المعنى داللة 

 ".ا إلى الغرض، و مدار هذا األمر على الكناية و االستعارة و التمثيلثانية تصل به
، المكتبة العلمية، ص 0أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، ج .51

335. 
 .11دالئل اإلعجاز، ص  .41
 .331الخصائص، ص  .40
ات والنشر، كيف نفكر بالمجاز؟، المؤسسة العربية للدراس/ علي الديري، مجازات بها نرى .45

 .011، ص 5111، 0بيروت، ط
عبدالمجيد جحفه، دار : جورج اليكوف ومارك جونسن، االستعارات التي نحيا بها، ترجمة .44

 .515/ 510، ص 0111توبقال للنشــــــــر، الدار البيضاء، 
 .54كيف نفكر بالمجاز؟، ص / مجازات بها نرى .43
 .012نفسه، ص  .42
، 0ين التوحيد ووحدة الوجود، دار الشروق، القاهرة، طعبدالوهاب المسيري، اللغة والمجاز ب .41

 .01، ص5115
 . 25، ص 4لسان العرب، ج .41
 . 23-24نفسه، ص .48
وإلى هذا التفسير يذهب كل من بيرلمان . 554، ص 0أندريه الالند، القاموس الفلسفي، ج .41

 .وتيتيكاه الغربيين
حققه وشرحه أحمد الحوفي ضياء الدين ابن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  .31

 .13، منشورات دار الرفاعي، الرياض، ص 5، ط5وبدوي طبانة، ج 
أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبدالسالم هارون، دار الفكر،  .30

 .11، ص0ج
 .نفسه .35
الحجاج : ولالجزء األ/ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة/ مفهومه ومجاالته/ الحجاج .34

 .580حدود وتعريفات، ص
قراءات تأويلية في الثقافة العربية، دار التنوير للطباعة والنشر، / علي حرب، التأويل والحقيقة .33

 .513، ص 0182، 0بيروت، ط
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، ص 5111، 0جميل عبدالحميد، البالغة واالتصال، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط  .32

011. 
استدالل فاسد أو غير صحيح، يبدو وكأنه صحيح، ألنه مقنع : " ُتعرف المغالطة بأنها .31

وذلك الختفاء هذا الغلط وراء . سيكولوجيا، ال منطقيا، على الرغم مما به من غلط مقصود
الغموض اللغوي أو اإلثارة العاطفية، أو لعدم االنتباه إلى ما به من مخالفة للقواعد المنطقية، 

 .515، ص 4انظر الحجاج، الجزء ". إال بالفحص الدقيق ولذلك ال يظهر فساده أو عدم صحته 
الحجاج : الجزء األول/ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة/ مفهومه ومجاالته/ الحجاج .31

 .510وحوار التخصصات، ص
فخري صالح، الهيئة العامة لقصور : المبدأ الحواري، ترجمة/ تزفيتان تودوروف، باختين .38

 .8م، ، ص0111يونيو  03آفاق الترجمة، عدد الثقافة، القاهرة، 
 .11عنف اللغة، ص .31
 .0نقد الحقيقة، ص .21
ميرفت ياقوت، المجلس األعلى : من هوبز إلى فوكو، ترجمة/ باري هندس، خطابات السلطة .20

 .41م، ص5112للثقافة، 
  01م، ص0111بيروت،  اآلداب، دار ديب، أبو واإلمبريالية، ترجمة كمال الثقافة إدوارد سعيد، .25
 .01، ص0183ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيال، دار التنوير  .24
إلى الناس أو البشر الذين يجتمعون معا في نوع من التقارب  Societyيشير مصطلح المجتمع  .23

المكاني في منطقة جغرافية كبيرة أو صغيرة، وغالبا ما يقصد به المجتمع المدني، ومنذ 
إذ استخدم الفالسفة السابقون على " ى العالقات االجتماعية؛ استخدامه األول وهو يشير إل

الماركسية هذا االصطالح في القرن الثامن عشر للداللة على العالقات االجتماعية، وبمعنى 
يودين، الموسوعة الفلسفية، . روزنتال و ب. م: انظر" أضيق للداللة على عالقات الملكية 

 .321، ص 0111، 1، طترجمة سمير كرم، دار الطليعة، بيروت
رشاد عبدالقادر، مجلة الكرمل، : نورمان فيركلو، الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية، ترجمة .22

 .028-021م، ص 5111، 13مؤسسة الكرمل الثقافية فلسطين، عدد 
مساهمة في علم شعر اجتماعي، ضمن / القول في الحياة والقول في الشعر: ميخائيل باختين .21

ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، «مداخل الشعر»كتاب 
 .51، ص 0111، 04القاهرة، عدد 

، 5دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط : ميجان الرويلي وسعد البازعي .21
 .81م، ص  5111

 .031عنف اللغة، ص  .28
 .024الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية، ص  .21
فخري صالح، الهيئة العامة لقصور : المبدأ الحواري، ترجمة/ تودوروف، باختين تزفيتان .11

 .002م، ص0111يونيو  03الثقافة، القاهرة، آفاق الترجمة، عدد 
المؤسسة هي لفظ يطلق على كل نظام سياسي اجتماعي اقتصادي قائم في : ورد مفهوم المؤسسة .10

المؤسسة نظام الدولة وأهل الحكم وطريقة  يدخل في نطاق.  مكان ما بكل ايجابياته وسلبياته
الوصول إليه سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة وسلطات الحكام وضوابط هذه السلطات و 

والوسائل المقبولة أم المرفوضة التي تجري عليها   -إن كان هناك أحزاب -األحزاب القائمة 
فعل أسس هو بهذا المعنى /عملالمؤسسة هي كلمة معقدة تدل من جهة على .  اللعبة السياسية

ومن جهة أخرى على نتيجة هذا العمل بحيث يصبح معطى اجتماعي ( خلق و إيجاد شيء
مؤسسات سياسية وإدارية : وتستعمل الكلمة عادة للداللة على الشيء المؤسس، فيقال. متميز

االجتماعي هي  والفكرة األساسية التي تميز المؤسسة عن غيرها من أشكال التنظيم. إلخ..ودينية 
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استقالليتها عن العناصر المتشكلة منها وتميزها عن هذا العناصر بحيث إنها تضيف إليها شيئا 

وتتشكل المؤسسة غالبا تلبية لفكرة أو حاجة اجتماعية؛ . جديدا لم يكن موجودا لديها من قبل
اع عنها؛ ألنها فتخلق لدى أفرادها شعورا باالختالف والتميز تجاه اآلخرين وتضطرهم إلى الدف

 :انظر موقع يوكبيديا. تصبح تعبيرا عن وجودهم و دورهم االجتماعي
http://ar.wikipedia.org/wiki  

 .41كيف تدير الخطابات عقولنا، ص / الخطابات والمؤسسات الرمزية .15
 .48نفسه، ص  .14
قالنية ندوة الع/ قراءة في أصول المعتزلة/ محمد عابد الجابري، العقالنية العربية والسياسة .13

 .0115العربية، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط، 
نموذج هابرمـــاس، / محمد نور الدين أفاية، الحــــداثة والتواصـل في الفلسـفة النقدية المعاصرة .12

 .018 -011، ص 0118، 5أفريقيا الشرق، المغرب، ط
نصر الدين لعياضي والصادق رابح، : أرمان وميشال ماتالر، تاريخ نظريات االتصال، ترجمة .11

 .018، ص 5112، بيروت، 0المنظمة العربية للترجمة، ط
 .053خطابات السلطة من هوبز إلى فوكو، ص  .11
 .001قراءات تأويلية في الثقافة العربية، ص / التأويل والحقيقة .18
ــــرب، الممنوع والممتنع .11 المركز  ،4نقــــد الذات المفكرة، النص والحقيقة جزء / علي حـــ

 .521، ص 0،0112الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط


