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 المستخلص

 

مفيوما التداولية و السياسة  متداخالن و لكل منيما تأثير عمى االخر ضمن محيط         
 من يتشكلالذي بدوره،  حسب عالقتيا بالسياق مختمفة ائقبطر الوعود  تفسر يحدده السياق.

الباحثة نظرية لسانيات  كيفتوقد  بعض الدوافع والقيود التي تحدد طريقة استخدام المغة. 
الوعود االنتخابية في الحممة  حميللت، (9191) سيرل وتحديدا النظرية التي عرضيا الخطاب

في  ميمة واتىي أد ودع:الو  وفقا ليذه النظرية و .)2192لعام ) االنتخابية الرئاسية األميركية
 الساسة لكسب األصوات والفوز في االنتخابات. ييدأ
الوعود االنتخابية والوعود قادرين عمى التمييز بين  متمقينىو جعل ال الدراسة أحد أىدافومن    

 فضال عن أدوات لغوية مختمفة  باستخدام  الوعود  من الممكن اجراءان  وفي الحياة اليومية. 
 متمقيوعود أو الان الوعود تقود الم .  ق مختمفة كمياائيتم تفسيرىا بطر  اذو  ،فعل الكالم 'الوعد'

عطاء حمول لمشاكميم  عن دافعسيأن يعرف ما إذا كان المرشح  الى   .مواحتياجاتيحقوقيم وا 
وعود في التيدف ىذه الدراسة إلى تحميل عينات مختارة من النصوص السياسية وتحديد دور  

من  ودكيفية توظيف الوع مناالنتخابية الرئاسية في اإلطار التحميمي، والتحقيق  خطب الحممة
لغة في  يا سيرلمالتي قد )االلزامية (مع فئة كيفية  التعامل قبل المرشحين في الحممة وشرح 

غالبا ما السياسة لغة  ان  االنجميزية عمى النحو المحدد في البيانات. ومن المعروف السياسة
 . رخشيئا آ يقصدسياسي يقول شيئا ولكنو ما يعني ان المبصورة غير مباشرة،  المعنى  تعطي

والتي ىي  ؛الصفريةمن أجل تحقيق أىداف البحث، تم اقتراح اثنين من الفرضيات  و
( ال توجد فروق  بارزة ما بين الوعود في لغة الحياة اليومية والوعود  في الخطب 9كاالتي:)
ان المرشحين ليسوا صادقين في وعودىم، وان وعودىم ىي فقط اكاذيب او   (2) االنتخابية

 القناع الناس النتخاب احدا منيم. خدمة مستخطط سياسية 
 لسيرل المكيفةوقواعدىا استنادا إلى نتائج تحميل البيانات التي أجريت عمى شروط السعادة  و

خطب  مختارة  ( 91)  تحميل خالل  : انوىياالستنتاجات  واىم .الميمةبعض النقاط  ظيرت
 ةوقواعدىا المعدلشروط السعادة  انتياكمن خطب الحممة االنتخابية الرئاسية األميركية، تم 

الوعود ىي  و. التي تن تحميميا عدة مرات كما ىو واضح في العديد من النصوص عمييا لسيرل
ميس ففي الحياة  بينيما، االختالفولكن مع  لوعود االنتخابيةوااالوعود سواء في الحياة اليومية 

 قض الوعودنالسيل  فمن :بينما في السياسةإال في ظروف معينة، نقض الوعود تمن السيل أن 
بعض من  ، االستنتاجات ىذه  وفضال عن المرشح نفسو .بالمجتمع و بسباب تتعمق وأل

 الدراسة نياية ىذه في  ثبتةالدراسات م من لمزيد واالقتراحات التوصيات


