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 الخالصة

االفتراض المسبق ىو أحد أىم االفكار في كال فرعي عمم الداللة والمغة 
التداولية فيو يشير الى االفتراضات الضمنية الضرورية لممتحدث والمستمع لتفسير 

 الكالم تفسيرًا صحيحًا.

ويعد االفتراض المسبق الى درجة كبيرة مصطمحًا حديثًا ذا طبيعة متغيرة اذ 
وُيحمل من نواٍح مختمفة. عمومًا وعمى الرغم من وجود اتفاق عمى ان يمكن أن ُيدرس 

االفتراض المسبق ىو خاصية عامة لمغة توجد ىناك العديد من وجيات النظر المختمفة 
حول طبيعتو. تعد الدراسة الحالية االفتراض المسبق مصطمحًا سياقيًا وبذلك تكون 

 من عمم الداللة. طبيعة االفتراض المسبق اقرب لمغة التداولية 

ومن اجل اثبات ذلك تيدف الدراسة الحالية الى دراسة طبيعة االفتراض المسبق 
ومداه من خالل دراسة الفرعين المتميزين والمرتبطين: عممي الداللة والتداولية من اجل 
تحديد ) ان كان باالمكان(  تحديد ىذه الظاىرة. من الناحية الداللية يركز التحميل عمى 

المعاني الثابتة لمجموعة معينة من الجمل الممفوظة المجردة من اي سياق خاص  تقدير
كعالقة خاصة بين الجمل ُمعبرًة بكممات وتعابير وتراكيب محددة ومع ذلك، تيدف ىذه 
الدراسة الى اثبات ان ىذا التحميل الداللي ال يفي بالغرض لوجود انواع اخرى من 

عتمد عمى العالقة بين الجمل الممفوظة والسياق المعمومات ُتستنتج من جمل معينة ت
الذي تستخدم فيو بضمنيم المتحدث والمستمع والخمفية والمفاىيم الثقافية التي تساعد 

 وبدرجة كبيرة في تحميل االفتراض المسبق تداوليًا.

تشمل الرسالة مقدمة وثالثة فصول واالستنتاجات والتوصيات . تتناول المقدمة 
وع والمشكالت والفرضيات وىدف ومجال الدراسة وحدود الدراسة واالجراء تعريفًا بالموض

 المتبع .



يعرض الفصل االول الفكرة الداللية لالفتراض المسبق كما يركز عمى بعض 
االنواع الخاصة لالفتراض المسبق . وزيادة عمى ذلك يعرض ىذا الفصل الفروق بين 

االتباع والترادف والتوقع بجانب ذلك  االفتراض المسبق ومفاىيم داللية اخرى بضمنيا
 يناقش ىذا الفصل أيضا اىم خواص االفتراض المسبق المثيرة لمجدل.

يتناول الفصل الثاني مفيوم االفتراض المسبق تناواًل تداوليًا ويركز عمى بعض 
المفاىيم البارزة في ىذا المجال، إلى جانب تبيان العالقة بين االفتراض المسبق ومفاىيم 

 ى من وجية نظر تداولية.أخر 

يتناول الفصل الثالث الخصائص الرئيسة لمدراما بوصفيا أسموبًا أدبيًا متضمنًا 
موجزًا عن حياة جورج برناردشو وأعمالو وكذلك إسموبو األدبي كما ويقدم ىذا الفصل 

 .'الرجل واالسمحة'و  'كانديدا'تحمياًل دالليًا وتداوليًا لالفتراض المسبق في مسرحيتي 

يركز التحميل الداللي عمى العالقة الصادقة بين الجمل االفتراضية أو 
الُمفتِرضة والجمل الُمفتَرضة مع االشارة إلى النموذج البنائي لمجمل الُمفتِرضة والتعابير 
والتراكيب االفتراضية. بينما يركز التحميل التداولي عمى دور الخمفية والسياق في تحديد 

م مع االشارة الى بعض االفكار التداولية مثل مفاىيم المتحدث المعنى المفترض لمكال
 والظروف الفميسيتية والمعمومات المشتركة بين المتحدث والمستمع والتكيف والتضمين.

ويختتم البحث باالستنتاجات التي توصمت الييا الدراسة وبعض المقترحات 
 لعربية.لدراسات اخرى يتبعيا المراجع والمالحق والخالصة بالمغة ا

 
 

 


