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مستخلص الرسالة

تسعى هذه الدراسة إىل استخالص املبادئ والتصورات يف التداولية وحتليل اخلطاب ،لتكون مرتكزات
يف حتليل نص فلسفي حتليال لسانياً ،تداولياً ،نصيّا ،حجاجيا ،بوصف هذه املنهجيات املركبة وسائل فاعلة
يف التفسري والتأويل والفهم العميق ،وتضيف إىل خواص النص البنائية واالتصالية ،ظروف إنتاجه وبيئته
االجتماعية والثقافية .ودراسة املكون احلجاجي فيه .وتتوخى منهجاً مقاصدايً ،تتجاوز الدراسة الشكلية
للغة املقتصرة على وصف اخلصائص الرتكيبية والداللية للجملة ،إىل األخذ بعني االهتمام السياق الذي
ورد فيه هذا اخلطاب الفلسفي .والكشف عن مكوانته ،وبناه الكربى والصغرى ،وأدوات متاسكه
وانسجامه .
وذلك من خالل واحد من أبرز الفالسفة العرب املعاصرين وهو الدكتور طه عبد الرمحن ،بواسطة
ُم َؤلََّف ن ِ
ني من أهم مؤلفاته ،مثّال خالصات ملا تفرق يف كتبه ونتائج ملا تضمنه خطابه؛ ومها "حوارات من
أجل املستقبل"  2001و"احلوار أفقا للفكر" 2013
عشر مبحثا ،جاءت كما يلي :
وقد بُنيَ ن
ت هذه الرسالة على أربعة فصول واثين َ
الفصل األول ،يقدم مدخالً نظراي حول الفلسفة واخلطاب الفلسفي ومتعلقاهتما ،مث تعريفا شامال
ٍ
بتحليل جممل خلطابه.
ابملؤلف الفيلسوف ومدونته الفلسفية ،مرتبطا
قدمت مدخالً نظراي حول حتليل اخلطاب ومفاهيمه املرتبطة به؛ وهي اخلطاب
ويف الفصل الثاين
ُ
والنص وحتليل اخلطاب والدراسة النصية ،والتداولية ،واحلجاج .مث إجراءات حتليل اخلطاب وآلياته .مث مناهج
حتليل اخلطاب .هبدف إدراك املفاهيم قبل استخدامها ،وفهم املصطلحات قبل مداولتها
فسعيت للكشف عن مبادئ انسجام النص ومتاسكه يف خطاب طه عبد الرمحن،
ويف الفصل الثالث
ُ
وترابط أجزائه على املستويني الشكلي والداليل .فبدأت بتحديد بىن النص العليا والكربى والصغرى يف
اخلطاب ،مث النظر إىل النص من جانب أفقي يتمثل يف العالقات السطحية الرابطة بني اجلمل والعبارات
والفقرات ،وآخر رأسي املتمثل يف االنسجام املعنوي بني أجزاء النص .وفق منهجية نصية تداولية .

أما الفصل الرابع واألخري فكان دراسة لوسائل احلجاج وآلياته يف مدونة البحث .وفق النظرية
احلجاجية .وحماولة التعرف على املكون احلجاجي يف خطاب طه عبد الرمحن ،وكيف كان املؤلف يبين
حججه؟ ويدافع عن آرائه؟ ويسعى يف فعل التأثري يف متلقيه؟
وذلك من خالل ثالثة جوانب :األول :الوسائل احلجاجية :اللغوية ،والبالغية ،واملنطقية .والثاين:
اآلليات احلجاجية :وتشمل :الروابط احلجاجية ،والعوامل احلجاجية ،مث السالمل احلجاجية .والثالث :الوصل
احلجاجي :ويشمل :آليات احلجاج شبه املنطقية ،واحلجج املؤسسة على بنية الواقع ،واحلجج املؤسسة
لبنية الواقع .
وقد حرصت يف هذا البحث أن تتعانق املفاهيم اللسانية والتداولية مع تطبيقاهتا التحليلية ،ومساوقة
التنظري ابلنظر .كما سعيت جاهدا يف تقدمي املفاهيم والنماذج والتطبيقات بطرق واضحة وسبل كاشفة،
بعيدا عن اإلغراق يف املفاهيم املنقولة دون متثلها ،أو تكلف التحليل من غري ما سند حقيقي.
و احلمد هلل رب العاملني .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------This thesis seeks to establish principles, in addition to the conceptualization, in two
selected material in two fields: pragmatics and discourse analysis. This is in order to
come up with the fundamental notes of how the philosophical text could analyzed in
a linguistic, pragmatic and argumentative manners. Such manners are an effective
means in interpreting and explicating, giving a more in depth look at texts, and
adding to the structural and communicative features of the textual situations the
circumstances in which these texts have been produced in the frame of the sociocultural contexts. The research I have been embarking on has paid attention to the
beyond of the modality, moving on the merely syntactic and semantic features so
that I focus on the contexts of the philosophical texts intended in this thesis in terms
of the premises and conclusions. The empirical analysis adopted in my thesis is
conducted on two well-known books in philosophy, authored by Taha Abdurrahman,
namely Ḥiwārāt min ᵓjlil-Mustaqbal, the translation into English: dialogues for the
sake of future, al-Ḥiwār Aufuqan lil-Fikir, the translation in to English: dialogues
are the breadth of thoughts.
The thesis is divided into fours chapters. Chapter 1 Simply is an introduction into
the theoretical framework of the philosophy and the philosophy of discourses
followed by comprehensive definitions of the intended author’s biography and of
the books under investigation in this thesis.
Chapter 2 introduces an introductory matter about the terminologies concerning
discourse analysis, textual linguistics, pragmatics, and the conventional experiments
in the literature. All that is delineated in the arena of the concepts of such
interdisciplinary literature.
In Chapter 3 I have endeavored to analyze the cohesions of the texts in the intended
books, in addition to the coherence, in a broad steam of synchronizing and
diachronizing narrators of the texts of the two intended books. Chapter 4 is dedicated
to scrutinizing the means of the augmentation in the data used in this thesis. This is
done in order to come up with the results of the argumentative facets of the discursive

practices (endolinguistics and exolinguistics features) and how such an author
composes his texts, why, and to what extent he tries to effect he receptive context
for individuals and institutions when in reality.
Bringing all up to the concluding marks, I have tried to propose multi-approach to
different perspectives in linguistics and pragmatics, and to get in line with thoughts,
to be along with thoughts, to be alongside applications, as they are represented and
reflected in my thesis, without any verbiages or deviations when it is about robust
analyses of argumentation.
Praise to Allah Almighty, God of ALL.
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سادسا :النداء:
ثانيا :الوسائل البالغية
التشبيه واالستعارة:
ثالثا :الوسائل المنطقية
أوال :القياس المنطقي:
القياس المضمر:
القياس المتدرج:
المبحث الثاني:
اآلليات الحجاجية
أوال :الروابط الحجاجية:
األداة الثانية (بل):
األداة الثالثة(:حتى):
ثانيا :العوامل الحجاجية:
الحجاج بالقصر
الحجاج بإنما
الحجاج بـ(ما وإال ):
السلم الحجاجي
قوانين السلم الحجاجي
المبحث الثالث:
الوصل الحجاجي
مقدمة:
طرائق الوصل الحجاجي:
أوال :الحجج شبه المنطقية
أوال :الحجج شبه المنطقية التي تعتمد البنى المنطقية ،وهي أنواع:
ثانيا :الحجج شبه المنطقية المعتمدة على العالقات الرياضية ،ومنها:
مكونات القضية الحجاجية:
األولى :التناقض وعدم االتفاق:
الثانية :التماثل والحد:
الثالثة :الحجج القائمة على العالقة التبادلية:
الرابعة :حجج التعدية:

341
344
344
345
348
348
349
351
352
353
359
364
365
369
371
373
376
377
378
381
382
386
388
393
393
395
401
404
407
408
408
410
413
414
420
420
422
423
423
423
424
424
425
427
428
430

القسم الثاني من الحجج شبه المنطقية المعتمدة على العالقات الرياضية ،وأبرزها:
تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له:
ثانيا :الحجج المؤسسة على بنية الواقع
الحجاج السببي:
حجة التبذير:
ثانيا :وجوه االتصال التواجدي:
الشخص وأعماله:
حجة السلطة:
االتصال المؤسس لبنية الواقع
أ – الشاهد:
ب -المثل:
ج-األنموذج:
خالصة الفصل الرابع:
خاتمة البحث
خالصات في أبرز خصائص الخطاب الفلسفي
أهم النتائج
أهم التوصيات:
قائمة المراجع
أوال :المراجع العربية:
ثانيا :بحوث الدكتوراه والماجستير:
ثالثا :المجالت العلمية المحكمة:
رابعا :المواقع اإللكترونية:
خامسا :المراجع األجنبية

431
431
434
434
436
437
438
441
441
442
445
448
510
519
521
526
530
532
532
541
542
545
547

