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  ب 
 

 اخلـــــالصــــة

 
تمثل اللغة والسياسة وحدة ال انفصام لها. فاللغة هي  الوسيا الييع ي مي  ميه عنلي   يه  

الم تقدات واالنتميااات والمييول واالنحييا ات السياسيية. اه ممسيتاال الالمية اه تيلة  م  يلة 

ية. فيالح وب تعي لها الالميات وهي  نفسيها التي  اميا اه تيلة  ال واايد واميا تهيد ها اميا سياس

 يماه للالمات اه تموه  لى الدسا س واالتفاقات الت  تحاك و اا الاواليس.

 

لاييه النصييوس السياسييية سييواا تاانييت ماتوميية ام عييفويةع جالمييان مييا ت يي  ةمهيي ة مييه  

تلق  الي  يس الييع ي ي   منيت  الينس نصيب  ينيي  حينميا المتلقيه هدفان لها واول هلالا هو الم

ي سييم او ينفييي عايية اتاميية اليينس. وميييلك تاييوه النصييوس السياسييية ال  اقييية م نييية مالد ةيية 

االساس مالمتلقيه المحلييه. اه ت ةمة تع نس محل  الى لغة اع ىع مثل االنةلي يية في  محثنيا 

م موةهان الى قا ئ ثانوع لم يايه منيت  الينس هياع يتالب  منيان اه ياوه النس الةديد المت ة

قد  ناه اساسان. وليلك ال مد اه يحدث تغيي  ما ف  وظيفة النس االصل  ايا ما ا يد ل  اه يحقق 

ج  ان م ينان لدى المعااب الةديد. فيايا ميا ا ييد للنصيوس السياسيية ال  اقيية اه تحعيد الي تع 

ت د  لى منحظات او دها الا د اآلع  فانها  ال ام المحل  او ت م   ه وةهة نظ   سمية او

ستتحول ف  توساا المتلقيه جي  ال  اقييه الى محض نصوس يماه اه يمحثوا ف  ثناياهيا  يه 

حقا ق او تلميحات ف  ق ايا محددة ه  محا اهتمامهم. فالمتلق  األةنم  ينظي  اليى النصيوس 

 ها للصمغة االنف الية.السياسية المحلية  لى انها تص يحات واق ية ال مةال في

 

عصوصيات المتلقي  الهيدد ميه حييث  مالحسماهال مد لت ةمة تع نس سياس  اه تأعي  

التماينات االةتما ية الثقافية والسياسية والنفسية. ويمثل هيا ةوه  الت ةمية الوظيفيية وهنيا الميد 

المصد  مه اةل  مه تمن  األسلوب الوظيف  ف  الت ةمة مصفت  است اتيةية ومنها يت ةم النس

 تحقيق وظيفة محددة او ةملة مه الوظا د ف  الا د اآلع  مه العا التواصل .

 

وفيي  ااييا  هيييا الهييددع يمحييث الفصييل الثييان  فيي  اللغيية موصييفها تداة لتييأةي  االنف ييال  

وال واايدع امييا يتايي ق هيييا الفصييل الييى  ييدة مو ييو ات مثييل الوظيفييية فيي  الت ةميية وافاييية 

 د مما يتوف  لهيا المت ةم مه قد ة لغوية.المت ةم الت  تتحد

 

ت  ا عصمة للغيات ف ويية ف  يية  (register)وتوف  اللغة السياسية موصفها لغة ف وية  

النظ   ه ميدى انفتياه هييه اللغية الف وييةع ومص د تع ى تاّوه ممةمو ها لغة ف وية مفتوحة. 

 (banality)جييي  المتعصصيية  فياه تع حييياد  نهييا قييد يوقيي  مالت ةميية في  مصيييدة اللغيية ال اميية

و ند يلك يهما تع نس سياس  محض الى قا ة مه اللغة ال ادية الت  ال تةيب الم نيييه يوع 

 التوق ات والم ايي  المع و ة الت  ال مد ألع نس سياس  مه اه ي قى اليها.



  ت 
 

 

ة ويمحث الفصل الثالث ف  اللغة السياسية موصفها لغة ف وية ا افة الى مفاهيم يات صل 

 .(jargon)وةملة المف دات الت  تمي  اهل مهنة عاصة  (genre)مثل النما 

 

و لى وفق هييا السيياق لمفهيوم اللغية الف وييةع تحيتفظ اللغية في  الم تياد ميم ض المنمي   

المحددة الت  تحمل السمة الممي ة للغات ف ويية معتلفية. وهاييا توةيد هنياك لغيات ف ويية قانونيية 

الخ. ويماه تحديد اللغية السياسيية موصيفها لغية ف ويية هةينية في  …ا يةواقتصادية وادمية و ي

  وا م ض المنم  المحددة.

 

و لييى هيييا األسيياسع يمحييث الفصييل ال اميي  فيي  منميي  اللغيية السياسييية الداللييية. وي  نييى  

الفصل العامس مالمنم  القوا دية لهيا. وي  نيى الفصيل السيادس ميالمنم  المنجيية. اميا الفصيل 

م  في  نى مالمنم  النصية. لقد د ست هيه المنمي  د اسية تفصييلية في  ايل واحيد ميه هييه السا

الفصييول فيي  اللغتيييه االنةلي ييية وال  مييية ميي  افتيي اض اه االنةلي ييية هيي  اليينس الهييدد اليييع 

حددت  هيه الد اسة م يا ان لتقويم ت ةمات النصوس السياسيية ال  اقيية. لقيد سيلا ال يوا  ليى 

واالعيتند ميييه االنةلي ييية وال  ميية مييه عينل امثليية اقتمسييت ميه وسييا ل اال يينم اوةي  العييم  

االنةلي ية وال  اقية ومه العاب والمامو ات السياسية. اما اقت حت ت ةمات لهيه االمثلة مه 

اةل تمياه اماانية تحقيق ت ةمة وظيفية قد تستد   الحيد او اال يافات او التغييي  في  الينس 

 (equivalence)سييياس ممميييادئ الت ةمييية االساسيييية مثيييل الم نيييى الماييياف  المصيييد  دوه الم

 .(fidelity)واألمانة ل   (loyalty)وااللت ام مالنس االصل  

 

لقد توصل المحث الى ةملة مه االستنتاةات و ي ت في  نهايية المحيث لةميال األفايا   

صيلة ةدليية مييه الت ةمية الت  توصل اليها الماحث. ومه ميه ما تعمل  هيه االسيتنتاةات وةيود 

الوظيفية واللغة الف وية الصحيحة. اما اه هناك قصو ان ف  التميي  ميه المتلق  المحل  والمتلق  

جي  المحل . لقد وةد اه الح فية تمثل داان ينع  ف  الت ةمات مه ال  مية الى اللغة االنةلي ية. 

 (cohesion devices)سيك النصي اما  لى المسيتوى النصي  فينمغي  ا يادة ت يديل تدوات التما

اي  تتماعيى مي  مسيتل مات الت ةمية  (informativity orders)ومسيتويات م لوميات الينس 

 الوظيفية.

 

امييا قييدم الماحييث م ييض التوصيييات اي يتحييتم  لييى المتيي ةميه اه ياونييوا  لييية  ميقيية  

الوقول ف  ماميات  للميول االةتما ية الثقافية والسياسية لمتلق  النس الهدد وتوةهات  لتحاع 

 .(pragmatic failure)الفعل التداول  


