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الخالصة         

تتقصى الدراسة الحالية وتطبق المبادئ التداولية  لمفيوم التضمين في النصوص الصحفية              

بتطبيق النظريات التداولية لقواعد المحادثة وأفعال الكالم  أساساالمحررة, االفتتاحيات حصرا. وتعنى الدراسة 

. ويركز البحث عمى أربعة أنواع رئيسية مبدأين رئيسيين لمكشف عن معاني التضمين في النص ابوصفي

 لمعاني التضمين وىي الخطابي والتقميدي والتدرجي ومعاني العبارة.

وتثبت الدراسة أن توظيف الفرضيات المضمنة ينتج نصوصا حافمة بالمعاني خاضعة لعدد من          

فأن ىذه الدراسة معنية عمى وجو  التأويالت. لذا فأن دور المتمقي ىو تمييز المعنى المقصود لممتحدث. لذلك

ذا ما تمكن المتمقي من استيعابيا, فكيف لو  الخصوص بمواضيع مثل كيفية استيعاب المقترحات المبيمة. وا 

محرر االفتتاحية(. إضافة إلى ذلك يعنى ىذا  يتحديد المعنى الضمني الصحيح والذي يرمي إليو المتحدث )أ

تداولية مثل اإلرادة في تفسير المعاني الضمنية لممتحدث. فبرغم البحث بالتقصي عن مدى فعالية عوامل 

من التفسير يجب عمى المتمقي فيمو  اأن لألول مستوى مختمف أالاعتماد المعنى الضمني عمى المعنى الظاىر 

إذا ما أراد الوصول إلى معنى المتحدث المقصود. تعد المعرفة األساسية ومبدأ التعاون لمفيمسوف بول كرايس 

  .هجزءا أساسيا لفيم النص وتفسير 

تؤكددد الدراسددة مددن خددالل تحميددل الددنص عمددى إمكانيددة بددل وأىميددة التمييددز بددين التعبيددر الظدداىري              

بددرغم االرتبدداط بددل واعتمدداد المعنددى البدداطني عمددى المعنددى الكمددي لمجممددة. وألدراك ىددذه ال ايددة, تسددتفيد  والبدداطني

 رايس و نظرية فعل العبارة ألوستن.الدراسة من قواعد المحادثة لك

تركز الدراسة عمى تطبيدق وفيدم األندواع المختمفدة لمعداني التضدمين فدي افتتاحيدات ل دة الصدحافة              

وتخمص إلى إن تمدك االفتتاحيدات ىدي فعدال ثريدة بمعداني التضدمين الخطابيدة واندو باإلمكدان  الرصينةاإلنكميزية 

تخمددص الدراسددة إلددى إن المقترحددات المسددتنتجة مددن اعتبددار قواعددد المحادثددة أو معرفددة المعنددى المقصددود. كمددا 

 خرقيا ىو ما يشكل المعنى الظاىري والواضح لمنص.

 

 


