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 مفهوم اخلطاب النقدي
 الباحثة. شيالن جاسم محمد           د. سامر عبد الكاظم جالب     

Journalofstudies2019@gmail.com 
 الممخص:

دارت حولو آراء عديدة ومفاىيم مختمفة  الذيالخطاب من المصطمحات الشائعة المتشعبة، 
حتى بات أمر تحديد مفيومو ليس بأمر اليسير؛ ويرجع السبب إلى اختالف وتعدد مناىج الدراسات 

، لذلك فإنو يرتبط بتعدد الدالالت منيا التواصل الشفاىي والحديث أو الحوار والمعالجة المغوية لو
يرمي ىذا البحث إلى معرفة مصطمح الخطاب  فقد المنيجية لمموضوع سواء كان كتابي أو كالمي،

لما فيو من إشكالية منيجية بين الثقافتين العربية والغربية، وتتبعنا فيو مسيرة المصطمح وما أتكأ عميو 
من دالالت ومعاٍن، فقد كانت مصادر مرجعيات الخطاب في الثقافة الغربية نابعة من خالل الجانب 

عمى القرآن الكريم وما دار حولو من تفسيرات  تفة العربية فقد اعتمدالفمسفي واأللسني وأما الثقا
 لمعنى الخطاب إذ إنو ورد في آياتو الكريمة.

 : )الخطاب، الخطاب النقدي، نقد النقد(.الكممات المفتاحية
The concept of critical discourse 

Dr.. Samer Abdel-Kazem Gallab,         Shilan Jassim Muhammad 

Abstract: 

Discourse is a common terminology، around which many different 

opinions and concepts revolved, until defining his concept became not an 

easy matter  The reason is due to the different and multiplicity of linguistic ؛

studies approaches to it، Therefore, it is related to the multiplicity of 

connotations, including oral communication, speech or dialogue, and the 

systematic treatment of the subject, whether written or verbal، This research 

may aim to know the term discourse because of its methodological problem 

between the Arab and Western cultures  ، In it, we followed the course of the 

term and its connotations and meanings ، The sources of discourse references 

in Western culture stemmed from the philosophical and linguistic aspect. As 

for the Arab culture, it relied on the Holy Qur’an and the interpretations that 

took place around it for the meaning of the discourse, as it was mentioned in 

its noble verses. 

key words   :  )Discourse ، literary discourse ، cash criticism(. 

  



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 
 388 

من المصطمحات الشائعة المتشعبة، فقد دارت حولو آراء عديدة  الخطاب
ومفاىيم مختمفة حتى بات أمر تحديد مفيومو ليس بأمر اليسير؛ ويرجع السبب إلى 
اختالف وتعدد مناىج الدراسات المغوية لو، إذ أصبح مصطمح الخطاب شائعًا في 

ماع وعمم المغة والفمسفة وعمم العديد من أفرع المعرفة منيا؛ النظرية النقدية وعمم االجت
النفس االجتماعي وغير ذلك، إلى حد إنَّو يكثر تداولو في اإلشارة إلى نوع من التعقيد 

  (1)النظري بصور مبيمة أحيانا 
لذلك يعد الخطاب بحد ذاتو يمثل إشكاليًة غامضًة وشائكًة في النقد األدبي 

واالصطالحية المعروفة، بل راح  )*(الحديث، فمم يعد يقتصر عمى دالالتِو المغوية 
يكتسب دالالت جديدة، إذ يتداخل مع بعض المصطمحات مثل مصطمح النص واألثر 

وفضاًل عن تعدد المصطمحات في مفيوم الخطاب بالعممية اإلبداعية  (2)األدبي 
واختالفيا، إذ ال يمكن أنَّ يتأسس الخطاب إاّل عمى أنساق معينة ذىنية أو نسقية، 

شرط ضروري إلخراج فعل اإلنسان الثقافي إلى حّيز الوجود والخطاب أو فالنسق ))
النص؛ ىو شرط ضروري إلخراج فعل اإلنسان اإلبداعي إلى حّيز الوجود، وأن 
األنساق الشعرية المعروفة؛ ىي تعبير عن عالقات إنسانية ثقافية موروثة مسبقًا، أو 

مة إنسانية لنا عن فكر قديم يضرب تخطيط اعتباطي يمثل بطريقة ما البنية غير المعمو 
ويشير مصطمح الخطاب في معناه األساسي إلى ))كل  (3)بجذوره في أعماق التاريخ(( 

   (4)كالم تجاوز الجممة الواحدة سواء كان مكتوبًا أو ممفوظًا(( 
إلى جانب ذلك، فإن مفيوم الخطاب يرتبط بعدد من الدالالت، لكنو األقل 

ظرية األدبية، ومن الدالالت التي يرتبط بيا مفيوم الخطاب: تحديدًا وتعريفًا بالن
التواصل الشفاىي؛ حديث أو محادثة أو حوار، المعالجة المنيجية لموضوع ما كالميًا 
أو كتابيًا، وحدة من النص، إذ يستخدميا المساني لتحميل الظواىر المسانية والتي تشمل 

لى جانب القدرة عمى التفكير  ( 5) أكثر من جممة، وا 
ويحسن بنا أنَّ نتقضى أصول مفيوم الخطاب في البيئتين الغربية والعربية من  

 أجل بيان وتطور داللتو.
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 مفهوم الخطاب في البيئة الغربية
اً إن مصطمح الخطاب من ضمن المصطمحات األكثر تعددية واختالط

بالمفاىيم األخرى، التي تنتمي إلى حقل معرفي واحد، إذ لقي عناية في الثقافة الغربية 
مما يستوجب معرفة مفيومو في ذلك السياق، ويمجأ بعض الباحثين والمترجمين العرب 
الستخدام المفاىيم مقابمة مغايرة لمعناه الدقيق، مثل النص والرسالة والكالم والمغة، 

ألطروحة والحديث، وأسموب التناول والسرد والقول والحكاية، وما والبعض منيم يسميو ا
إلى ذلك من كممات وألفاظ ومصطمحات ال تعني أو ربما تبتعد عن معنى المصطمح 

  (6)األصمي أو تحيط بو 
في حين ترجع جذور مفيوم الخطاب إلى أفالطون، حيث كانت أولى ىذه 

بداللتو الخاصة مستندا إلى قواعد  المحاوالت تيدف إلى ضبط حدود المفيوم وشحنو
عقمية محددة، ومن ىنا أصبحت المحاوالت األولى لتحديد مفيوم الخطاب من الناحية 

في حين تمثل الخطاب من زاوية فمسفية أخرى عند (   7) الفمسفية في الثقافة اليونانية
عمى  "ديكارت" في كتابو "خطاب في المنيج" والذي ُيعّد من قبل الباحثين مؤشراً 

واتصل مصطمح الخطاب بالمجال المساني، الذي ورد عند عمماء   (8)االىتمام الفمسفي
الغرب المحدثين السيما في النصف الثاني من القرن العشرين، عندما وضع المساني 

بحثو المعنون بـ "تحميل الخطاب"، في محاولة  1952األمريكي "ز. ىاريس" في عام 
مساني بجعمو يتعدى الجممة إلى الخطاب، فالخطاب لتوسيع حدود موضوع البحث ال

عنده ممفوظ طويل أو ىو متوالية من الجمل تكون مجموعة منغمقة يمكن عن طريقيا 
معاينة بنية سمسمة من العناصر، بمعنى الممفوظ عنده ىو الكالم المنجز والوحدة 

  (9)المتكاممة دالليًا 

النقدية، تتجمى في إفادة كثير من ولمفيوم الخطاب وتحميمو أىمية في الدراسات 
النقاد من تحميل الخطاب في دراسة الحوار الروائي؛ واالستدالل إلى المعنى دون أن 

حيث يرى المغويون أّن مفيوم الخطاب ىو ))ما  ( 10)تكون ىناك داللة ظاىرة عميو 
ية تركب من مجموعة متناسقة من المفردات ليا معنى مفيد، والجممة ىي الصورة المفظ

  (11)الصغرى أو الوحدة الكتابية الدنيا لمقول أو الكالم الموضوع لمفيم واإلفيام(( 
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وقد أشار بنفنيست إلى مفيوم الخطاب ))كل تمفظ يفترض متكممًا ومستمعًا 
أي إنَّو يرى الخطاب ليس  (12)وعند األول ىدف التأثير عمى الثاني بطريقة ما(( 

ضيقًا، بل يتكون من مجموعة من الكتابات التي تنتج خطابات شفوية أو التي مفيوما 
   (13)تقتبس من ىذه الخطابات طريقة التعبير والغايات من مذكرات ومراسالت وغيرىا 

في حين تبمور مفيوم الخطاب لدى فوكو ))بأنَّو شبكة معقدة من العالقات 
يا الكيفية التي ينتج فييا الكالم، كخطاب االجتماعية والسياسة والثقافية، التي تبرز في

والخطاب في رأي فوكو يشّكل  (14)ينطوي عمى الييمنة والمخاطر في الوقت نفسو(( 
تسميتو بـ )شفرات الثقافة( وىي القوانين المؤثرة بالالوعي في صيرورة المجتمع ومنتجاتو 

عية، ثقافية، تبرز الثقافية وغيرىا أو شبكة تتكون من مجموعة من ُنظم سياسة، اجتما
  (15) الكيفية الذي ينتج الخطاب، إذ الخطاب في رأيو ىو كالم

أما عند األسموبيين يغدو الخطاب عندىم، عبارة عن فعالية تواصمية يتم النظر 
إلييا كإجراء بين المتكمم والمخاطب، ويتحدد شكميا بواسطة غاية اجتماعية، وينظر إلى 

فالذي يربط بين المتكمم والمخاطب ىو الحوار الذي  (16) النص باعتباره تواصاًل لسانياً 
من خاللو يتم النظر لغاية اجتماعية، ويشترط بو أجراء بين المتخاطبين ىدفو تبميغ 

 رسالة أو فكرة معينة. 
وأصبح لكل منيج نقدي أو مدرسة خطابيا الذي يميزىا عن باقي المناىج 

ح لكل ناقد خطابو الخاص المتمثل في النقدية والمدارس األخرى، إلى جانب ذلك أصب
  (17)مفاىيمو أو فيما يمارسو من ىيمنة في ضمن حقولو اإلنتاجية 

وتوسع مصطمح الخطاب ليشتمل عمى أنواع مختمفة من الخطابات، وذلك إلنو 
يتميز عن النص والكتابة والكالم، ويشمل كل نتاج ذىني سواء كان شعرًا أم نثرًا 

والفرق بين الخطاب والنص، أنَّ النص ىو ( 18)ديًا كان أم جماعيًا منطوقًا أم مكتوبًا فر 
مجمل القوالب الشكمية: النحوية والصرفية، أي إنَّو يعتمد عمى الجانب الشكمي والنظام 

  (19)الداخمي، أما الخطاب فيقوم عمى عناصر السياق الخارجي في إنتاجو المغوي 
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 مفهوم الخطاب في البيئة العربية:
إّن مفيوم الخطاب في البيئة العربية، يمتحق بحقل عمم األصول، لذلك فإن 
داللتو محصورة بإجراءات ذلك الحقل وممارستو فيو يصعب حصرىا، لضخامة ذلك 

وقد يشير الخطاب عند العرب إلى مراجعة الكالم،  (20)الحقل وتعدد زوايا النظر فيو 
فظ المتواضع عميو المقصود بو إفيام قول التياوني أنَّ الخطاب ىو ))المفيو بحسب 

من ىو متييئ لفيمو فاحترز بالمفظ عن الحركات واإلشارات المفيمة بالمواضعة 
وبالمتواضع عميو من االقوال الميممة وبالمقصود بو اإلفيام عن الكالم لم يقصد بو 

النفسي فالخطاب إما الكالم المفظي أو الكالم ...  إفيام المستمع فإنو ال يسمى خطاباً 
أي إنَّو ربط الخطاب بالكالم، إلن داللة الخطاب عنده  (21)الموجو نحو الغير لإلفيام(( 

 لم تمتصق بعالمة مكتوبة، إنَّما تتصل بالمستوى الشفاىي الممفوظ.
قولو وقد استمد مفيوم الخطاب داللتو من السياق القرآني الكريم، حيث ورد في 

}َوَشَدْدَنا ُمْمَكُو َوآَتْيَناُه وقولو تعالى  (22) َوَعزَِّني ِفي اْلِخَطاِب{}َفَقاَل َأْكِفْمِنيَها تعالى 
إذ تدل كممة الخطاب من خالل ىاتين اآليتين في القرآن  (23) اْلِخَطاِب{ اْلِحْكَمَة َوَفْصلَ 

الكريم إنو الّبين من الكالم من دون التباس، ومعنى فصل الخطاب ىو الفاصل من 
الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، وىو كالمو في القضايا 

يتكون من عناصر: وىذا يعني أن الخطاب  (24) والحكومات وتدابير الممك والمشورات
الخطاب( فالفصل ىو الحد  –الكالم وصاحبو والموجو إليو، وتفسير المفظتين )الفصل 

الدال المقصود بال التباس، والخطاب يعني الكالم، إذ أشار إلى ذلك ابن جني في أن 
))لفظ مستقل بنفسو مفيد لمعناه، ويضيف إنو، الجمل  يكون الكالم مرادفًا لمخطاب بإنو

ة بأنفسيا الغانية عن غيرىا ويؤكد، أّن الكالم واقع عمى الجمل دون اآلحاد المستقمّ 
  (25)وبعبارة أخرى إنو مختص بالجمل أو ىو جنس لمجمل(( 

بعد ذلك أنتقل مصطمح الخطاب من معنى الكالم إلى عمم الكالم، ليممح إلى 
سمية كالم اهلل داللتين ىما الكالم المفظي أو الحسي والكالم النفسي في خالفيم في ت

)عزوجل( خطابًا، فمن قال أّن الخطاب ىو الكالم الذي يقصد بو اإلفيام سمي الكالم 
في األزل خطابًا؛ ألنو يقصد بو اإلفيام في الجممة، ومن قال ىو الكالم الذي يقصد بو 
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إفيام من ىو أىل لمفيم ال يسميو خطابًا؛             وذلك لتنزيو كالمو عن شرط 
لة المخاطبين أوال، وانتقل إلى دراسات عمماء الشريعة واألصول بمعنى الكالم وجود منز 

أيضًا، ليتم تقسيمو بحسب الحكم الشرعي إلى خطاب تكميفي وخطاب وضعي ثم تفرع 
عنو عدد من المصطمحات بحسب ما يفيم منو مثل فحوى الخطاب ولحن الخطاب 

   (26)ودليل الخطاب وخطاب العموم والخصوص...الخ 
ومن خالل مما سبق، تبين لّنا أنَّ مصطمح الخطاب في البيئة العربية لم  

يستخدم ليدل عمى الصياغة الشكمية لمكالم أو لمكتابة، كأن يحدد الخطاب بأنو يتكون 
من جممة واحدة أو أكثر من جممة، بل استخدموه ليدل عمى أنَّ ىناك عالقة ثالثية بين 

  (27)غاية من وجود ىذه العالقة ىي الفيم واإلفيام الكالم وصاحبو والموجو إليو، وال
وقد تباينت أنواع الخطابات تبعا لمظروف العامة لقائمييا منيا: الخطاب 
االجتماعي والخطاب السياسي والخطاب االقتصادي والخطاب المعرفي والخطاب 

ىذا األدبي والخطاب النقدي؛ وما ييمنا ىو الخطاب النقدي، لذا سنتطرق إلى مفيوم 
 .الخطاب

 مفهوم الخطاب النقدي 
ُيحظى الخطاب النقدي بأىمية كبيرة في نظرية األدب، لما ُيشكمو من حضور 
دراك مقولتيا، ففي ظل  بارٍز في استقراء الُنصوص واستنطاقيا واستجالء الخفايا وا 

نيج الثورة النقدية في العالم لم يعد الخطاب النقدي فعالية ذوقية مجّردة ال يقوم عمى م
ورؤية واضحة، بل تحّول إلى نوع من القراءة العميقة القائمة في تشكيميا النظرّي 
والتطبيقّي عمى مفاىيم وأسس معرفية وفمسفية تعمق الرؤية وتؤدي إلى نتائج تتجاوز 
حدود الكاتب والقارئ لتشمل الحياة بكامميا بوصفيا فعالية يحتل األدب جزءًا أصيال 

  (28)استمراريتيا من تشكيميا وتطويرىا و 
ال نستطيع الحديث عن الخطاب النقدي بمعزل عن الخطاب األدبي لما بينيما 
من عالقة تجعميما متالزمين، فالخطاب األدبي ىو بناء لغوي يعيد انتاج المغة، أي إنَّو 
))يبرز طاقاتيا التعبيرية ويشغل عالماتيا ورموزىا وبالتالي ينقميا من االستعمال 

في حين الخطاب النقدي ىو خطاب يتصل  (29)التعبير الجمالي(( الوظيفي إلى 
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بالخطاب األدبي وميمتو الكشف عن السؤال كيف يقول الخطاب األدبي ما يقول، أي 
إنو يدرس الخطاب اإلبداعي، ليكون خطابًا جديدًا، ويمكن عّد ىذه الدراسة في حقل 

  (30)الدراسة الجديدة ىي نقد النقد 
بداعي في الوقت ذاتو، ويتمخص  فالخطاب النقدي ىو خطاب إيصالي وا 

بتوجيو )خطاب نقدي( لمنقد، أي ىو خطاب عممي يستقي مادتو من الواقع الفني، 
ويييمن فيو الجانب المعرفي عمى الجانب األيديولوجي، أي الكشف عّما يشتمل عميو 

قاتو ذلك من عناصر الخطاب والسمطة الموجية لو، والكشف عن آلياتو وكذلك منطم
الفكرية، فضاًل عن وصف في الكالم فوق المغوية مما يدخل في الُبعد السيميولوجي 

 (31)لمنصوص 
 نستنتج أنَّ الخطاب النقدي ىو جممة النصوص المتعمقة بموضوع أدبية األدب 

التي يحاول المتكمم مطابقتيا في عالمو الفكري والحضاري، إذ تتوجو في سياق  )*(
الثقافة األدبية باعثا عن جممة االحداث التي تؤلف موضوع  معرفي واحد ىو شمولية

النصوص المشترك بينيا في اذىان الجماعة الثقافية التي يتصدى الناقد لمحاورتيا، 
  (32)فضاًل عن ذلك أّنو النقاش الفمسفي لمناىج النقد األدبي 

إذ أّن مفيوم الخطاب النقدي بشكل عام ىو ))كل نص يعمق أو يحمل عناصر 
العمل األدبي عمى وفق معايير أو مقاييس بنيوية أو شكمية أو نفسية أو اجتماعية(( 

أي أنَّ ىذا الخطاب يفصح عن نفسو من خالل ما يسجمو الناقد من نص أو (  33)
ينو انطالقًا من قراءة معينة، مجموعة نصوص أو ممارسة وضعت لمساءلة موضوع بع

ويمكننا أن نوصف الخطاب النقدي ىو منجزًا نقديًا فرديًا أو جماعيًا لحقبة زمنية من 
خالل خالصة مقومات مشتركة تجمت في مجموعة الخطابات الشخصية التي تدور 

 (34)حول موضوع معين وجنس أدبي نقدي معين 

النص األدبي يحدده العالم،  فالخطاب النقدي ىو لغة عمى لغة، يعني موضوع
أما موضوع النقد فيو مختمف ألنو ىو خطاب اآلخر: ))فالنقد خطاب عمى خطاب، 
وبالتالي فيو لغة ثانية أو لغة المغة كما يقول المناطقة التي تمارس وجودىا واشتغاليا 

لغة فالنقد إذًا يبني خطابو لغة عمى  (35)الموضوع(( -من خالل المغة األولى )أو المغة 
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وفي عممية بنائو عميو أنَّ يحتوي بنى المغة التي يعمل فييا، ويعمق ويشرح ويذيل 
 النصوص الفنية األدبية.

منذ تسعينيات القرن العشرين ظير التحميل النقدي لمخطاب بوصفو مدرسة في 
تحميل الخطاب في االوساط األكاديمية في أوربا الغربية، ومع نياية القرن كان يمثل 

فالخطاب النقدي بما يحممو ( 36)ر توجيات تحميل الخطاب استقطابَا لمباحثين أحد أكث
المصطمح في النقد الغربي المعاصر من داللة يسير ))في خطين رئيسين يتمثل أوليما 
في المبحث المغوي األسموبي المعروف بـ " تحميل الخطاب" والثاني ببعض 

في التاريخانية الجديدة وما يعرف االستعماالت في النقد ما بعد البنيوي، السيما 
  (37)بالدراسات الثقافية(( 

فيمكن القول إنَّ حداثة الخطاب النقدي في الغرب ابتدأت فعميًا عمى يد الروس 
وحمقة موسكو المغوية وكتّابيا ونقادىا مثل )بروب، باختين، شموفسكي( الذين دعوا إلى 

لتي تميز النص األدبي عما سواه ما أسموه بـ )أدبية األدب( والبحث عن الخصائص ا
  (38)من نصوص 

في حين يرى تودوروف الخطاب النقدي بأنَّو ))الممارسة التي يكون فييا الناقد 
كالمنجز ال يستطيع أن يتحدث إال خطابًا مثقوبا، وىي مرحمة يظير فييا تحويل األنا 

ممتكمم، إلن إلى عالقة، إذ ما يبقى لو سوى أن يصمت عبر نوع من الدرجة الصفر ل
أنا الناقد ليست أبدًا فيما يقول، أو في االنقطاع نفسو الذي يميز كل خطاب نقدي(( 

(39)  
ويرى فان دايك ))أن تحميل الخطاب النقدي ليس نظرية وال منيجًا لمبحث، بل 

مختمفين يركزون عمى القضايا االجتماعية ال عمى المفاىيم  -ىو حركة تضم باحثين
ويحدد )فان دايك( موضوع التحميل النقدي لمخطاب، بأنو  (40)ة(( األكاديمية النظري

نتاج ومقاومة اعتداءات السمطة  دراسة الكيفية التي يقوم بيا النص والكالم بتقنين وا 
االجتماعية وىيمنتيا، وال مساواتيا والمحمل الناقد لمخطاب يسعى إلى فيم الالمساواة 

يا، ومن ثم فإن التحميل النقدي لمخطاب لو االجتماعية والكشف عنيا تمييدًا لمقاومت
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توجو عام ىدفو توعية البشر بالتأثيرات المتبادلة بين المغة والبنى االجتماعية، تمك 
  (41)التأثيرات التي ال يعييا البشر غالبا 

في حين مفيوم الخطاب النقدي عند العرب، فقد كان مساير لمنقد الغربي في 
الحداثة النقدية الغربية، تأثر بصورة عامة بمرجعياتو  تطوره، وقد اعتمد عمى مقوالت

الفكرية الحاكمة والمناخ الثقافي السائد الذي يطبعو بطابعو ويسمو بسماتو، لذلك فيذا 
الخطاب قد يكون: أصوليا أو اصطالحيا، سمفيا أو توفيقيا، أصيال أو مستوردا، فعند 

يو عدة مؤثرات عقائدية تمثمت في استقراء الخطاب النقدي العربي نجد أنو قد أثرت ف
المغة والدين والتاريخ، ومنطمقات حضارية تمثمت بالتأثر المبكر في الفكر الغربي ونشوء 
الصحف وظيور الغربي وانتشار الكتب والمدارس أدبية ونقدية تمثمت في حركة األدب 

  (42)بعد ذلك العربي الجديد ابتداءًا من البارودي ومرورا بالمدارس األدبية والنقدية 
ييدف التحميل النقدي لمخطاب إلى مساءلة مفيوم الخطاب واخضاعو لمنقد، 
وذلك باستعمال إحدى الطريقتين: أما تجرد التناقضات الموجودة في الخطابات 
المختمفة، بين بعضيا بعضًا، والكشف عن حدود ما يمكن قولو وفعمو، والوسائل التي 

و عقالنية وخارج نطاق الشكوك يقوم الخطاب من خالليا بجعل تصريحات معينة تبد
أو  (43)حتى عمى الرغم من أنَّيا تكون صالحة في زمان ومكان محددين بعينيما فقط 

تظير عمى السطح النص حاجة الناقد لمتحميل الخطاب ليبين رؤية واضحة تتعمق 
بحقيقة كون مقالو النقدي ال يتم التعامل معو بمنأى عن الخطاب، حيث إن ىذا من 

بل  –يتناقض مع االفتراضات الرئيسة لتحميل الخطاب، ويمكن لممحمل شأنو أن  
أن يتخذ موقفا مما يدرسو إذ يمكنو أن يستحضر القيم والمبادئ  –يتوجب عميو 

والدساتير واالعراف والقوانين وحقوق اإلنسان عمى مستوى العالم وغير ذلك، ولكن 
والمبادئ والقوانين والحقوق، ىي  قيامو بذلك يوجب عميو أال ينسى مطمقا أن ىذه القيم

 –أيضا إنشاء خطابي ال تتسم ىذه النوعية من المقاالت بالسمة األيديولوجية، ألنيا 
  (44)ال تدعي أنيا تقدم الحقيقة المطمقة  –عمى العكس من األيديولوجيا 

وكل ممارسة أكاديمية ىي تحميل نقدي لمخطاب، إذا توفرت فييا الشروط 
وىي نتعامل مع الخطاب؛ أي المغة والعالمات األخرى في االستعمال األربع اآلتية: 
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الفعمي؛ أي في سياقات إنتاجيا وتداوليا، واستيالكاتيا الفعمية المحددة، زمانيًا ومكانيًا 
أواًل، ونتخذ موقفًا نقديًا لممساءلة عن العالقة بين الخطاب والسمطة ثانيًا،  وبعدىا نبرىن 

حميالت دقيقة لظواىر لغوية، وتداولية، وبالغية، وأدائية في عمى دعاواىا من خالل ت
الخطاب ثالثًا، وأخيرًا تدرس العالقة بين الخطاب من جية، والممارسات الخطابية، 

  (45)واالجتماعية التي تحيط بإنتاجو وتشكمو وتوزيعو، واستيالكو من جية أخرى 
يف دراسة ما تحت ولو استخدمنا ىذه الشروط السابقة، بوصفيا قواعد لتصن

مظمة التحميل النقدي لمخطاب من عدمو، فسوف نوضح أن ىناك دراسات تنتمي إلى 
ن كانت ال تحمل الفتتو بعضيا سابق زمنيًا عمى فتح  التحميل النقدي لمخطاب وا 
التحميل النقدي لمخطاب بوصفو حقاًل معرفيًا، أي إنو ُكٍتب وُنِشر قبل أواخر ثمانينيات 

  (46)التي عدت مرحمة فتح التحميل النقدي لمخطاب القرن الماضي، 
أما بالنسبة لممنيج الذي يعتمد عميو في التحميل الخطاب النقدي، إذ البّد لكل 
ناقد معني بقراءة النتاجات اإلبداعية من ممكنات نقدية تؤىمو إلن يكون ذا قراءة حيادية 

كنات النقدية التي ال بدَّ  منضبطة تستند إلى آليات عممية دقيقة، ولعل أىم ىذه المم
لكل ناقد أن يتزود بيا ىي المنيج، فقد خضع الخطاب النقدي في مفيومو المنيجي 
الحديث لجممة تحوالت صاغت إشكالية عمى نحو معقد ومتنوع وخصب في آن، 
وراحت المدونة النقدية العربية الحديثة تقترح إسياماتيا في ىذا المجال بحثًا عن مجال 

فيناك من يرى أنو ال  (47)فيو فاعميتيا وتشكل أنموذجًا لخطابيا النقدي  حيوي تؤكد
ينتمي إلى نظرية محددة أو واحدة، وال توجد سمة منيجية واحدة لمبحث في التحميل 
النقدي لمخطاب، بل عمى العكس من ذلك تمامًا، فإن الدراسات المتنوعة في التحميل 

ظرية شديدة التباين وتدرس بيانات مختمفة النقدي شديدة التباين ومستمدة من أسس ن
بمنيجيات متباينة، وليذا فإن أي نقد لمتحميل النقدي لمخطاب يجب أنَّ يحدد أي بحث 

  (48)يتوجو إليو 
فقد يضع التحميل النقدي لمخطاب منيجيتو عمى النمط التأويمي )التفسيري( 

وية لمتحميل النقدي أكثر من النمط التحميمي االستنتاجي، فقد أصبحت السمة المغ
لمخطاب واضحة ،ألنو في مقابل المناىج األخرى لمنص، وتحميل الخطاب )مثل تحميل 
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المحتوى والنظرية المتجذرة وتحميل المحادثة(، فإن التحميل النقدي لمخطاب يعتمد بقوة 
عمى فئات لغوية، وىذا بالطبع ال يعني أن الموضوعات والمحتويات ال تمعب دورا ولكن 

د اإلجراءات األساسية عمى مفاىيم لغوية مثل الفاعمين واألسموب والوقت والزمن تعتم
والجدال وغيرىا ، وبرغم من ذلك فإنو ال يمكن إعطاء قائمة ثابتة من األدوات المغوية، 

  (49)ألن اختيارىا يعتمد بشكل أساسي عمى تساؤالت بحثية محددة 
إنَّ الخطاب النقدي يمكنو أن ينيض بأدوار في االتجاه السمبي وااليجابي، وكذلك       

يمكنو توجيو حركة التأليف ودفعيا من خالل وعي الخطاب النقدي بأبعاد مسؤوليتو، 
 .وتمييزه بين الخطوط االستراتيجية لتمك المسؤولية وبين متطمباتيا اآلنية

 
 الخاتمة:
متشعب حيث يرتكز عمى عدة دالالت، وىذه الدالالت أنَّ مصطمح الخطاب  .1

سواء كانت في الثقافة الغربية أو العربية تشكل مصطمح الخطاب، أما التباين 
 في تحديد المصطمح فقد يعود إلى الرؤى الثقافية والمدارس والمؤسسات.

إنَّ مفيوم الخطاب في معناه األساسي يشير إلى الطريقة التي تشكل بيا الجمل  .2
 امًا متتابعًا تسيم بو في نسق كمي متغير ومتحدد الخواص.نظ

أن مفيوم الخطاب النقدي يمثل رؤية أو رسالة إلى القارئ من النص النقدي،  .3
 فيو بذلك يختمف عن نقد النقد الذي يعتبر آليات اشتغال عمى النقد اإلبداعي.

                                                           

، اٌمب٘شح، اٌّشوض اٌمًِٛ ٌٍتشخّخ 1( ٌٕظش: اٌخطبة، عبسح ٍٍِض، تشخّخ، عجذ اٌٛ٘بة عٍٛة، ط1)

،6112 :11 

ِخبطجخ ٚخطبًة، ّٚ٘ب )*( اٌخطبة فً اٌٍغخ: اٌخطبة ٚاٌّخبطجخ: ِشاخعخ اٌىالَ ٚلذ خبطجٗ ثبٌىالَ 

 خطبثبْ

 79: 5)ِبدح خطت(، ج 6115، داس اٌظبدس، ثٍشٚد ،5ٌغبْ اٌعشة، اثٓ ِٕظٛس، َ

( ٌٕظش: أعٍّخ األدة ٚاٌفٓ ِمبسثخ ِٕٙدٍخ فً ِٕدض ِسّٛد اٌجغتبًٔ، عبِش عجذ اٌىبظُ اٌدٛرسي، 6)

 65: 6115، 1داس تّٛص، ط

اٌّعٕى ثٍٓ ٔظبَ اٌخطبة ٚششٚط اٌثمبفخ(، د. عجذ اٌفتبذ ٌغبٍٔبد اٌخطبة ٚأٔغبق اٌثمبفخ )فٍغفخ ( 1)

 151-151: 6111، 1اٌدضائش، ط –أزّذ ٌٛعف، ِٕشٛساد االختالف، اٌدضائش اٌعبطّخ 

: 6119، 5ً، اٌّشوض اٌثمبفً اٌعشثً، طغ( دًٌٍ إٌبلذ األدثً، د. ٍِدبْ اٌشًٌٍٚ ٚد. ععذ اٌجبص1)

155 
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 31ينظر: الخطاب، سارة ميلز: ( 5)
( ٌٕظش: اٌخطبة إٌمذي اٌعشثً اٌّعبطش ٚعاللتٗ ثّٕب٘ح إٌمذ اٌغشثً، د. ٍ٘بَ عجذ صٌذ عشٌعش، 2)

 61: 6116، 1داس تّٛص، ط

 57: 1776اراس، ،1عجذهلل إثشاٍُ٘ ، ِدٍخ افبق عشثٍخ ، اٌعذد  اٌخطبة ٚإٌض، د. ٌٕظش: (9)

 57( ٌٕظش: اٌخطبة ٚإٌض، د. عجذهلل إثشاٍُ٘ :8)

( ٌٕظش: تسًٍٍ اٌخطبة اٌشٚائً )اٌضِٓ، اٌغشد، اٌتجئٍش(، ععٍذ ٌمطٍٓ، اٌّشوض اٌثمبفً اٌعشثً، 7)

 19: 6115، 1اٌّغشة، ط

( ٌٕظش اٌمظٍذح اٌسشح عٕذ شعشاء اٌعشاق اٌشٚاد فً اٌخطبة إٌمذي اٌعشالً، عجذ اٌىشٌُ عجبط 11)

 66: 6111اٌضثٍذي، سعبٌخ ِبخغتٍش، وٍٍخ اَداة، خبِعخ ثفذاد، 

 11: 6111( فً إٌمذ األدثً اٌسذٌج ٚاٌّزا٘ت األدثٍخ، د. زغٓ اٌخبلبًٔ،11)

 17( تسًٍٍ اٌخطبة اٌشٚائً: 16)

ٌٕظش: خطبة االخش خطبة ٔمذ اٌتأٌٍف االدثً اٌسذٌج أّٔٛرخبً، د. عجذ اٌعظٍُ سٍ٘ف  (11)

  61ٌٍجٍب، ص  –، ثٕغبصي 6115، 1اٌغٍطبًٔ، داس األطبٌخ ٚاٌّعبطشح، ط

 155إٌبلذ األدثً:( دًٌٍ 11)

اد أّٛرخبً، عجذ اٌىشٌُ عجبط اٌضثٍذي، داس 15) ّٚ ( ٌٕظش: فً اٌخطبة إٌمذي اٌعشالً شعش اٌش

 16: 6119، 1اٌشؤْٚ اٌثمبفٍخ اٌعبِخ، ثغذاد، ط

 11( ٌٕظش: تسًٍٍ اٌخطبة اٌشٚائً :12)

اد أّٔٛرخبً: 19) ّٚ  16( ٌٕظش: فً اٌخطبة إٌمذي اٌعشالً شعش اٌش

، داس اٌىتت اٌعٍٍّخ، طبة إٌمذي عٕذ ادٍٚٔظ، لشاءح اٌشعش أّٔٛرخبً، عظبَ اٌعغًٌٕظش: اٌخ( 18)

 11:1791ٌجٕبْ -ثٍشٚد 

( ٌٕظش: اعتشاتٍدٍبد اٌخطبة ِمبسثخ ٌغٌٛخ تذاٌٍٚخ، عجذ اٌٙبدي ثٓ ظبفش اٌشٙشي، داس اٌىتبة 17)

 17: 6111، 1ثٍشٚد، ط-اٌدذٌذ اٌّتسذح، ٌجٕبْ 

إٌمذي "اٌخطبة ٚإٌض"، د. عجذهلل إثشاٍُ٘، ِدٍخ أفبق عشثٍخ، اٌغٕخ ( ٌٕظش: إشىبٌٍخ اٌّظطٍر 61)

 52: 1771اٌثبِٕخ عششح، اراس،

وشبف اططالزبد اٌفْٕٛ، ِسّذ اٌتٙبًٔٛٔ، تسمٍك، ٌطفً عجذ اٌجذٌع، اٌٍٙئخ اٌّظشٌخ اٌعبِخ  (61)

 6/195 1796:6ٌٍىتبة، اٌمب٘شح، 

 (61( عٛسح ص، اٌَخ )66)

 (61( عٛسح ص، اٌَخ )21)

( ٌٕظش: اٌىشبف، خبس هللا اٌضِخششي، ضجظ: ِظطفى زغٍٓ أزّذ، داس اٌىتبة اٌٍجٕبًٔ، 61)

 71-81: 1799، 1ثٍشٚد، ط 

 58( إشىبٌٍخ اٌّظطٍر إٌمذي "اٌخطبة ٚإٌض"، د. عجذهلل إثشاٍُ٘:65)

ٌٕظش: اٌخطبة إٌمذي عٕذ عجذ اٌعضٌض زّٛدح دساعخ فً إٌّٙح ٚإٌظشٌخ، أزّذ عذٔبْ زّذي  (62)

، ٌٕٚظش: اٌخطبة إٌمذي اٌعشثً اٌّعبطش 8: 6112اٌٛتبس، أطشٚزخ دوتٛساٖ، خبِعخ اٌّٛطً،

 61ٚعاللتٗ ثّٕب٘ح إٌمذ اٌغشثً، د. ٍ٘بَ عجذ صٌذ عشٌعش، 

 8( ٌٕظش: اٌخطبة إٌمذي عٕذ عجذ اٌعضٌض زّٛدح:69)

 11-11: 6112، 1( ٌٕظش: عضٌٛخ األداح اٌشعشٌخ، د. ِسّذ طبثش عجٍذ، ط68)
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د. زغٍٓ خّشي، داس اٌعشثٍخ ٌٍعٍَٛ،  -ِٓ ثٍٕخ اٌّعٕى إٌى عٍٍّبئٍخ اٌذاي -ظشٌخ إٌض ( 67ٔ)

 627: 6119، 1ٔبششْٚ، اٌدضائش، ط

( ٌٕظش: االعٍٛثٍخ فً إٌمذ اٌعشثً اٌسذٌج، دساعخ فً تسًٍٍ اٌخطبة، فشزبْ ثذسي اٌسشثً، 11)

 11: 6111، 1اٌّؤعغخ اٌدبِعٍخ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ٚاٌتٛصٌع، ثٍشٚد، ط

 15( ٌٕظش: االعٍٛثٍخ فً إٌمذ اٌعشثً اٌسذٌج :11)

)*( اٌٙذف ِٕٙب ٘ٛ ثٍبْ اٌدٛأت اٌدٛ٘شٌخ ٌٍٕض اٌّتّثٍخ ثبٌتشىًٍ اٌفًٕ ٚاٌدّبًٌ إٌّجثمخ عٓ 

اٌٍغخ، ٚثعذ٘ب ٌسبٚي إٌبلذ أْ ٌفسض اٌخظبئض اٌتً تدعً إٌض ٔظبً أدثٍبً، ٌٕظش: أدثٍخ األدة 

، 1، ثٍشًِ تٛفٍك ِظطفى، ِؤعغخ اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌتٛصٌع، طدساعخ فً ٔمبد إٌض اٌشعشي

6115 :9 

، 1إٌض اٌغٍطخ اٌسمٍمٍخ، ٔظش زبِذ أثٛ صٌذ، اٌّشوض اٌثمبفً اٌعشثً، ثٍشٚد، ط( ٌٕظش: 16)

1775 :78-77 

 6( ِعدُ اٌّظطٍسبد اٌٍغٌٛخ ٚاألدثٍخ اٌسذٌثخ، ِدذي ٚ٘جخ ٚوبًِ إٌّٙذط، ِىتجخ ٌجٕبْ، ط11)

،1781 :26 

 62:( ٌٕظش: اٌخطبة اَخش خطبة ٔمذ اٌتأٌٍف األدثً اٌسذٌج أّٛرخب 11)

 681( ٔظشٌخ إٌض ِٓ ثٍٕخ اٌّعٕى إٌى عٍٍّبئٍخ اٌذاي، د. زغٍٓ خّشي:15)

( ِٕب٘ح اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة، تسشٌش: سٚث فٛدان ٍِٚشًٍ ِبٌٛ، اٌّشوض اٌمًِٛ ٌٍتشخّخ، 12)

 9: 6111، 1ط

 88( دًٌٍ إٌبلذ األدثً:19)

( ٌٕظش: إشىبٌٍبد اٌخطبة إٌمذي اٌعشثً اٌّعبطش، عًٍ زغٍٓ ٌٛعف، اٌشٚاعُ ٌٍظسبفخ 18)

 68-61: 6115، 1ٚإٌشش ٚاٌتٛصٌع، ط

، 6( فً أطٛي اٌخطبة إٌمذي اٌسذٌج، تضفتبْ تٛدٚسٚف ٚآخشْٚ، تشخّخ، أزّذ اٌّذًٌٕ، ط17)

 57: 1787اٌذاساٌجٍضبء،

عٍشح راتٍخ أوبدٌٍّخ ِٛخضح، تٍْٛ اٌٗ فبْ داٌه، د،  ( ِٓ ٔسٛ إٌض إٌى تسًٍٍ اٌخطبة إٌمذي،11)

 12أزّذ طذٌك اٌٛازً :

 9( ٌٕظش: ِٕب٘ح اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة :11)

 11( ٌٕظش: إشىبٌٍبد اٌخطبة إٌمذي اٌعشثً اٌّعبطش:16)

 81( ٌٕظش: ِٕب٘ح اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة: 11)

 81( ٌٕظش: ِٕب٘ح اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة :11)

( ٌٕظش: اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة ِفبٍُ٘ ِٚدبالد ٚتطجٍمبد، ِؤٌف خّبعً، تسشٌش، ِسّذ 15)

 61: 6117، 1ثشٌٍٓ، ط -ٌطبٚي، اٌّشوض اٌذٌّٛلشاطً اٌعشثً، اٌّبٍٔب

 61( ٌٕظش: اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة ِفبٍُ٘ ِٚدبالد ٚتطجٍمبد:12)

ِسّذ طبثش عجٍذ، داس اٌسٛاس ٌٍٕشش ٚاٌتٛصٌع، ( ٌٕظش: اٌٍغخ إٌبلذح ِذاخً إخشائٍخ فً ٔمذ إٌمذ، 19)

 117: 6111، 1ط

 65-61( ٌٕظش: ِٕب٘ح اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة: 18)

 29( ٌٕظش: ِٕب٘ح اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة:17)
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 المصادر:

 القرآن الكريم 

اعتشاتٍدٍبد اٌخطبة ِمبسثخ ٌغٌٛخ تذاٌٍٚخ، عجذ اٌٙبدي ثٓ ظبفش اٌشٙشي، داس  .1

 6111، 1ثٍشٚد، ط-تسذح، ٌجٕبْ اٌىتبة اٌدذٌذ اٌّ

أعٍّخ األدة ٚاٌفٓ ِمبسثخ ِٕٙدٍخ فً ِٕدض ِسّٛد اٌجغتبًٔ، عبِش عجذ اٌىبظُ  .6

  6115، 1اٌدٛرسي، داس تّٛص، ط

االعٍٛثٍخ فً إٌمذ اٌعشثً اٌسذٌج، دساعخ فً تسًٍٍ اٌخطبة، فشزبْ ثذسي  .1

  6111، 1اٌسشثً، اٌّؤعغخ اٌدبِعٍخ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ٚاٌتٛصٌع، ثٍشٚد، ط

إشىبٌٍبد اٌخطبة إٌمذي اٌعشثً اٌّعبطش، عًٍ زغٍٓ ٌٛعف، اٌشٚاعُ ٌٍظسبفخ  .1

 6115، 1ٚإٌشش ٚاٌتٛصٌع، ط

اٌخطبة ٚإٌض"، د. عجذهلل إثشاٍُ٘، ِدٍخ أفبق عشثٍخ، إشىبٌٍخ اٌّظطٍر إٌمذي " .5

 1771اٌغٕخ اٌثبِٕخ عششح، اراس،

تسًٍٍ اٌخطبة اٌشٚائً )اٌضِٓ، اٌغشد، اٌتجئٍش(، ععٍذ ٌمطٍٓ، اٌّشوض اٌثمبفً  .2

  6115، 1اٌعشثً، اٌّغشة، ط

اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة ِفبٍُ٘ ِٚدبالد ٚتطجٍمبد، ِؤٌف خّبعً، تسشٌش، ِسّذ  .9

 6117، 1ثشٌٍٓ، ط -، اٌّشوض اٌذٌّٛلشاطً اٌعشثً، اٌّبٍٔبٌطبٚي

خطبة االخش خطبة ٔمذ اٌتأٌٍف االدثً اٌسذٌج أّٔٛرخبً، د. عجذ اٌعظٍُ سٍ٘ف  .8

 ٌٍجٍب –، ثٕغبصي 6115، 1اٌغٍطبًٔ، داس األطبٌخ ٚاٌّعبطشح، ط

اٌخطبة إٌمذي اٌعشثً اٌّعبطش ٚعاللتٗ ثّٕب٘ح إٌمذ اٌغشثً، د. ٍ٘بَ عجذ صٌذ  .7

 6116، 1عشٌعش، داس تّٛص، ط

، داس اٌىتت اٌخطبة إٌمذي عٕذ ادٍٚٔظ، لشاءح اٌشعش أّٔٛرخبً، عظبَ اٌعغً .11

 1791ٌجٕبْ -اٌعٍٍّخ، ثٍشٚد 
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، أزّذ اٌخطبة إٌمذي عٕذ عجذ اٌعضٌض زّٛدح دساعخ فً إٌّٙح ٚإٌظشٌخ .11

  6112عذٔبْ زّذي اٌٛتبس، أطشٚزخ دوتٛساٖ، خبِعخ اٌّٛطً،

  1776اراس، ،1عجذهلل إثشاٍُ٘ ، ِدٍخ افبق عشثٍخ ، اٌعذد  اٌخطبة ٚإٌض، د. .16

، اٌمب٘شح، اٌّشوض 1اٌخطبة، عبسح ٍٍِض، تشخّخ، عجذ اٌٛ٘بة عٍٛة، ط .11

 6112اٌمًِٛ ٌٍتشخّخ ،

ً، اٌّشوض اٌثمبفً غ. ععذ اٌجبصدًٌٍ إٌبلذ األدثً، د. ٍِدبْ اٌشًٌٍٚ ٚد .11

 6119، 5اٌعشثً، ط

 6112، 1عضٌٛخ األداح اٌشعشٌخ، د. ِسّذ طبثش عجٍذ، ط .15

فً أطٛي اٌخطبة إٌمذي اٌسذٌج، تضفتبْ تٛدٚسٚف ٚآخشْٚ، تشخّخ، أزّذ  .12

 1787، اٌذاساٌجٍضبء،6اٌّذًٌٕ، ط

اد أّٛرخبً، عجذ اٌىشٌُ عجبط  .19 ّٚ اٌضثٍذي، فً اٌخطبة إٌمذي اٌعشالً شعش اٌش

 6119، 1داس اٌشؤْٚ اٌثمبفٍخ اٌعبِخ، ثغذاد، ط

 6111فً إٌمذ األدثً اٌسذٌج ٚاٌّزا٘ت األدثٍخ، د. زغٓ اٌخبلبًٔ، .18

اٌمظٍذح اٌسشح عٕذ شعشاء اٌعشاق اٌشٚاد فً اٌخطبة إٌمذي اٌعشالً، عجذ  .17

  6111اٌىشٌُ عجبط اٌضثٍذي، سعبٌخ ِبخغتٍش، وٍٍخ اَداة، خبِعخ ثفذاد، 

اططالزبد اٌفْٕٛ، ِسّذ اٌتٙبًٔٛٔ، تسمٍك، ٌطفً عجذ اٌجذٌع، اٌٍٙئخ وشبف  .61

  1796:6اٌّظشٌخ اٌعبِخ ٌٍىتبة، اٌمب٘شح، 

اٌىشبف، خبس هللا اٌضِخششي، ضجظ: ِظطفى زغٍٓ أزّذ، داس اٌىتبة  .61

 1،1799اٌٍجٕبًٔ، ثٍشٚد، ط 

ٌغبٍٔبد اٌخطبة ٚأٔغبق اٌثمبفخ )فٍغفخ اٌّعٕى ثٍٓ ٔظبَ اٌخطبة ٚششٚط  .66

 –اٌثمبفخ(، د. عجذ اٌفتبذ أزّذ ٌٛعف، ِٕشٛساد االختالف، اٌدضائش اٌعبطّخ 

 6111، 1اٌدضائش، ط



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 
 402 

                                                                                                                                                      

اٌٍغخ إٌبلذح ِذاخً إخشائٍخ فً ٔمذ إٌمذ، ِسّذ طبثش عجٍذ، داس اٌسٛاس ٌٍٕشش  .23

  6111، 1ٚاٌتٛصٌع، ط

ِعدُ اٌّظطٍسبد اٌٍغٌٛخ ٚاألدثٍخ اٌسذٌثخ، ِدذي ٚ٘جخ ٚوبًِ إٌّٙذط،  .61

 1781، 6ٌجٕبْ، طِىتجخ 

ِٓ ٔسٛ إٌض إٌى تسًٍٍ اٌخطبة إٌمذي، عٍشح راتٍخ أوبدٌٍّخ ِٛخضح، تٍْٛ  .65

 اٌٗ فبْ داٌه، د، أزّذ طذٌك اٌٛازً

ِٕب٘ح اٌتسًٍٍ إٌمذي ٌٍخطبة، تسشٌش: سٚث فٛدان ٍِٚشًٍ ِبٌٛ، اٌّشوض  .62

  6111، 1اٌمًِٛ ٌٍتشخّخ، ط

شوض اٌثمبفً اٌعشثً، ثٍشٚد، إٌض اٌغٍطخ اٌسمٍمٍخ، ٔظش زبِذ أثٛ صٌذ، اٌّ   .69

 1775، 1ط

د. زغٍٓ خّشي، داس  -ِٓ ثٍٕخ اٌّعٕى إٌى عٍٍّبئٍخ اٌذاي -ٔظشٌخ إٌض  .68

  6119، 1اٌعشثٍخ ٌٍعٍَٛ، ٔبششْٚ، اٌدضائش، ط

 


