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بعد أن أهنينا احملور األول املتعّلق بتحديد مفهوم اخلطاب وحتليل اخلطاب، ننتقل يف الثاين إىل احلديث عن مقاربات ومدارس حتليل 

 .اخلطاب
 :وسنتناول بالدراسة املقاربات اآلتية

 :ظيةلف  تالمقاربة ال -1
 آليات وفهم اخلطاب إنتاج شروط دراسة إطار يف خارجية، بعوامل الّلغوية العناصر من العديد ربط املقاربة هذه تعتمد-

 .الّلغة توظيف
 .الّتلفظ بنظرية مسيت اّليت املقاربة هذه مؤسس بنفنيست إمييل الفرنسي الّلساين ويعد-
  .اخلطاب يف الذاتية عنصر إىل تشري اّليت اآلثار تدرسها اّليت املواضيع من-
 اّليت الّلغوية الوحدات وهي، (املكانية والظروف الّزمانية الظّروف الّشخص، ضمائر) املبهمات بدراسة املقاربة هذه لتتكفّ -

 .بالواقع باالرتباط للمتكلم تسمح
 :المقاربة السيميائية -2

  C.S.Pierce بريس .س .ش األمريكي والسيميائي دوسوسري واإلبستيمولوجية الّلسانية أسسها وضع اّليت املقاربة هي-
  ...(األسرية القرابات نظام اخلرافة، الرّقص، املوضة،)  الوظيفي ااشتغاهل يف الّلغة متاثل اّليت االجتماعية األشكال تدرس-
  .للخطاب الّنقدية الّدراسة يف الواضح األثر هلا انك -

 الّصحافة) اإلعالمية الّدراسات ليشمل ل دراستها جما عتوسّ  ثّ ، دالة ممارسةك النصّ  سردية دراسة علىالبداية  يف رّكزت-      
 .(والتلفزيون واإلذاعة املكتوبة

 :مقاربة تحليل المحادثة -3
 .تفاعليا اجتماعيا نشاطا الّلغة تعترب اّليت األعمال ضمن املقاربة هذه تدخل-
  .الّثمانينات يف هناية األمريكية املّتحدة الواليات يف نشأت-
 صدرت اّليت واألزمنة املقامات عن الّنظر بغضّ  اجملتمع، يف احلقيقية الكالمية تستخدم هذه املقاربة يف حتليل التبادالت-

 .عنها
 :التفاعالت الرمزيةمقاربة  -4

 .E.Goffman أشهر املنظرين هلذه املقاربة غوفمان-
تأخذ بعني االعتبار األعراف االجتماعية اليت ختضع هلا احملادثات يف و وهي مقاربة تتناول بالدراسة احملادثات اليومية، -

 .حتليلها



 . وال هتمل القواعد النحوية واللسانية يف عملية التحليل-
  :المدرسة الفرنسية في تحليل الخطاب -5
 انكوال Althusser   ألُتوسري أمثال والفالسفة والنقاد الّلسانيني من جمموعة أيدي على بفرنسا التوّجه هذا ظهر -

J.Lacan بيشو وميشال M.Pêcheux " والسبعينيات الّستينيات يف وديبوا. 
 الّلغوي الّتحليل يف اخلطاب حصر جتنب مع لساين هو وما إيديولوجي هو ما حول العالقة يف الّتفكري يف املنهجية هذه متحورت-

 اإليديولوجيا يف اخلطاب ذوبان أو البحت،
 :المدرسة األلمانية -6

 .ظهرت يف اجلامعات األملانية مدرستان يف حتليل اخلطاب اإلعالمي-
وارتبطت بسيجموند ييجر الذي أسس منهجه يف التسعينات من القرن العشرين على نقد كل من البحث  :ديوسربجمدرسة -

يركزون على الشكل دون املضمون والبحث االجتماعي _ كما يرى ييجر_ اللغوي التقليدي والبحث االجتماعي؛ فاللغويون 
د ييجر أن إجراءات حتليل اخلطاب جيب أن تظل كيفية، كما يفتقر إىل نظرية أو طريقة حبث حمددة لتأويل النصوص، ويؤك

 .ينفى وجود وصفة أو إجراءات روتينية ميكن تطبيقها عاملياً عند حتليل اخلطاب
بأعمال أستاذ اللغويات التطبيقية روث ووداك اليت تعترب أشهر من ميارس حتليل اخلطاب  طترتب :املدرسة الثانية مدرسة فيينا-

د منهجها على األحباث االجتماعية وأعمال مدرسة فرانكفورت معاملي يف الدول الناطقة باألملانية ويعتعلى املستوى ال
: وميشيل فوكو وستيوارت هال واستفادت من عامل اللغة األملاين يوتس ماس وهى متيز بني ثالث مستويات من التحليل

على البحث يف تاريخ اخلطابات، ويؤكد لنجر أن العنصر املضمون واالسرتاتيجيات اجلدلية واملالمح اللغوية، كما تؤكد 
 ".منهج اخلطاب التارخيي"الرئيسي يف فكر مدرسة فيينا هو 

 :مدرسة التحليل الثقافي -7
  ،4691تأسست مدرسة التحليل الثقايف العام يف رحاب مركز الدراسات الثقافية املعاصرة جبامعة برمنجهام يف بريطانيا عام -
 .إىل هناية األربعينيات ومطلع اخلمسينياتترجع أصوهلا -
  .ريتشارد هوجارت، وتومبسون، وستيوارت هل: من أبرز أعالمها-
  .كانت أعمال راميوند ويليامز األكثر أمهية يف تأسيس هذه املدرسة اليت ربطت بني الثقافة واإلعالم اجلماهريي  -
تأثرت بالفكر املاركسي التقليدي وباملدارس النقدية خاصة مدرسة فرانكفورت، وكان لنظرية ألتوسري تأثري كبري على مناهج  -

 .الدراسات الثقافية
 


