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 فهرس احملتوايت 

 فهرس املوضوعات

 الّصفحة املوضوع

 ب اإلهداء

 ج الشكر واالمتنان

 ح واجلداول األشكال فهرس

 ل املستخلص

 م املستخلص ابللغة اإلجنليزية

 2 موضوع البحث وأمهيته

 6 الّتقابلي الّتحليل نظرية فرضيات

 7 املوضوع اختيار أسباب

 8 الّدراسة أهداف

 8 الّدراسة أسئلة

 9 الّدراسة حدود

 9 الّدراسة مبدونة الّتعريف



 
 

 01 الّدراسة منهج

 00 الّدراسة مصطلحات

 01 لسابقةالّدراسات ا

 01 الّدراسة هذه ستضيفه ما

 26-07 وحياته نشأته( اخلويطر: )ألولا املبحث :التمهيد

 07 :وحياته نشأته

 07 شخصيته

 08 الّتعليمية العملية تطوير يف دوره

 20 وآاثره مؤلفاته

 21 والنقدي األديب الّّتاث من موقفه

 22 السردية الكتابة يف لغته

 21 وفاته

 12 -27 (وحاضران ماضينا بني مقارنة بين، أي: ) كتاب: لثايناملبحث ا

 89 -11 :لنَّصيَّةالّتقابالت ا: األول الفصل

  واحلوار والنص الّتقابل: ألولاملبحث ا

 16 الّتقابل: ألولاملطلب ا



 
 

 28 النَّص :لثايناملطلب ا

 62 احلوار: لثالثاملطلب ا

 70 للغويةالّدراسات ا يف لنصيةالّتقابالت ا: لثايناملبحث ا

 70 لقدميةالدراسات ا يف  صيةلنّ الّتقابالت ا: ألولاملطلب ا

 81 حلديثةالّدراسات ا يف الّتقابالت :لثايناملطلب ا

 066 -90 وأمناطها الّتقابالت، أنواع: الثّاين الفصل

 92 لّنصّيةالّتقابالت ا أنواع: ألولاملبحث ا

 92 والعنوان الّنص تقابل: ألولاملطلب ا

 97 املقاطع تقابل: لثّايناملطلب ا

 010 والّسياق الّنص تقابل: لثّالثاملطلب ا

 017 الّنصّية الّنظائر تقابل: لرّابعاملطلب ا

 002 الّتواصلي الّنسق تقابل: خلامساملطلب ا

 009 واملستقبل واحلاضر املاضي بني التقابل: لسادساملطلب ا

 012 الّتقابل أمناط: لثّايناملبحث ا

 012 :البسيط الّنمط: ألولاملطلب ا

 017 :املركب النمط: لثّايناملطلب ا



 
 

 062 (سعاملو ) ط املعقد النم :املطلب الثالث

 221 –071 :الّتطبيقّية املعاجلة: لّنصّيةالّتقابالت ا أثر: الثالث الفصل

 070 :الّداللة توضيح يف لّنصّيةالّتقابالت ا دور: ألولاملبحث ا

 212 الّتقابل يف رسم الشخصيات واألحداث: املبحث الثاين

 226 وانسجامه الّنص ترابط يف لّنصّيةالّتقابالت ا أثر: لثالثاملبحث ا

 211 اخلامتة والنتائج 

 211 التوصيات

 211 فهرس املراجع 

 271 املالحق

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 املستخلص 
 أمنوذًجا( مقارنة بني ماضينا وحاضران  ،أي بين) التقابمات النصية يف النصوص احلوارية املعاصرة : عنوان الدراعة

 .سعيد حسن حبريي. د.أ  :املشرف العلمي                     . السلمي عبدالعزيز بن خمضور عائض :الباحث

معهد تعليم اللغة العربية  –جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية : اجلامعة والكلية.          دكتوراه: الدرجة العلمية
 .للناطقني بغريها

 .ـه 0220/  0221:العا  اجلامعي           .                         علم اللغة لتطبيقي: القسم والتخصص
 

لسـانيات الـنص ويليـل  جانبـه يفتعـد هـذه دراسـة تطبيقيـة ملدونـة  ـدودا يف ظطـار نظـرلت علـم اللغـة التطبيقـي 
ومعرفــة أمناطهــا  ،يف النصــوا احلواريــة املعاصــران أنــواع الّتقــابالت النَّصــيَّة الــ  وردت ف عــالكشــ وهتــدف ظى ،اخلطــاب

ودورها يف توضــيح ،وترابطـهأثرهـا يف انســجام الـنَّص احلـواري، و  ،بيـان أنـواع العالقــات يف الّتقـابالت النَّصـيَّةو ومسـتولهتا، 
 .الّداللة وتوسيعها، وبيان أثرها يف ظبراز الشَّخصيات، ورسم األحداث الّتارخيية

 مـــل والّتاكيـــب والفقـــرات والـــنص،بـــني اجلوأســـلوب التحليـــل التقـــابلي / واســـتخدمل الدراســـة املـــنهج الوصـــفي 
 .منوذًجا ومادا للكشف عن أنواع التقابلأ( ، مقارنة بني ماضينا وحاضرانأي بين)اخلويطر  واختذت من مدونة عبدالعزيز

لتقابل يف توضـيح املعـا الـذهين يف طرقًا عدا ل وكان من أهم ما توصلل ظليه هذه الدراسة أن الكاتب يستخدم
وأن عنصر الزمن املاضـي  ،كما أنه أحيااًن يذكر طرف التقابل األول ويّتك الطرف الثاين للمتلقي  ،وسمقابل املعا احملس

التقابالت النصية مشلل مجيع جوانب احلياا السياسية واالجتماعية ، و واحلاضر مما يرتكز عليه الكاتب يف بناء التقابالت
وأن .ه، وصـــورت األحـــداث  ميـــع أشـــكا ايـــع أطيافـــكمـــا رصـــل صـــفات شخصـــيات امتمـــع املاضـــي  م  ،واالقتصـــادية

 .وأداا من أدوات ترابطه ،التقابل عنصر من عناصر انسجام النص
وأثــره يف رســم وأســاليبه ، وبيــان الو ــائف املختلفــة لــه،  التقابــلوقــد أوصــب الباحــث أن تعــّد دراســات يف طرائــق 

راســة التقــابالت اخلفيــة مــن خــالل عالقــة الــدال احلاضــر وبد ،ثــري التقابــل يف البعــد الزمــاينأتومــد   ،تضــاريس األمــاكن
 . والعالقات املتنوعة ،ويوصي بدراسة التقابالت ذات األطراف املتعددا. ابلدال الغائب

 

 
 
 

 



 
 

 
 املستخلص ابللغة اإلجنليزية 

 Title of the study: Textual oppositions in the Contemporary dialogue (interactive texts: 
"Oh my Son. A comparison made between our past and present"). 

Researcher: Abdulaziz Ibn Makhduor Aeid Al- Sulami.    Academic Degree: PhD. 

Academic Supervisor: Prof. Saeed Hassan Buhairi. 

– Al Imam Muhammad Bin Saudi Islamic University .Arabic Language Teaching institute 
for non- native speakers.   

 Department and Specialization: Applied Linguistics Science- Academic year: 1440/1441 .H. 

 This study focuses on the text linguistics and discourse analysis، since it aims to reveal the 

textual opposition types that are found in the contemporary dialogue texts، and to define 

their patterns and levels، furthermore، the statement of types of relationships in the textual 

oppositions  and their effects on the harmonization and consistency of the dialogue text and 

its coherence ، their role to clarify the semantic  essence and its expansion ، then its  effect 

on raising the personalities profile، and the historical circumstances drawing . 

This study used the descriptive method and the contrastive textual analysis method، and it 

adopted the corpus (Blogger) of Abdul-Aziz Al Khowider (Oh. SON. A Comparison between 

our Past and Present) a linguistic exemplary model and a rich material to reveal the 

oppositions. 

The most crucial results reached within this studyas is that the writer uses the contrastive 

style to clarify the intellectual meaning versus the perceived، concrete meaning. 

As well، he sometimes argues the first opposition side ، leaving the  second opposition side 

to the receiver، and the writer is  centered on the past and present  time element  in 

building of the oppositions ، in addition ، the textual oppositions included all aspects of 

political ،economic and social life ، as well they drew the characteristics of the personalities 

of the past society including all segments of society . Furthermore، the opposition is 

considered a text consistency، a component and a tool of its coherence. 

The most crucial recommendation stated by the researcher is the necessity to develop the 

studies of the opposition function and its effect on drawing the topography of places and 

the impact of opposition on the time dimension .In addition to study the controversial 

oppositions within the relation of the present semantic indicator and the past semantic 

indicator، then the researcher recommends the study of the oppositions defined with the 

multi-sides and various relationships 


