
  

  

  سلطة اخلطاب 

  يف النشرات الطبية
  

  

  أفنان بنت عبد اهللا بن ناصر املسلم. د

   بن إبراهيم مدـــــــــــفاتن بنت حم. د

  لك سعودبقسم الدراسات اإلسالمية كلية التربية، جامعة امل

  



       

 

  

 

 

 

٤٨٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

  

  

   :   دمة   املق

ً                                                  ًالنشرة الطبية النموذج اخلطـايب األكثـر تـداوال بـني النـاس؛               تعد 

                                                   ملــــا لــــه مــــن قيمــــة معرفيــــة ختلــــق لــــدى ا�تمــــع إحــــساس باملــــسؤولية 

                                               ، ومـــا يرتتـــب عليهـــا مـــن مهـــام كتوعيـــة ا�تمـــع باســـتخدام       الـــصحية

                                                        عقار ما، أو التحـذير مـن تنـاول جرعـات زائـدة، أو شـرح وتوضـيح 

ُّ                                      ُّلـــذا حيـــاول كتـــاب النـــشرة الطبيـــة تفعيـــل هـــذه    .          االســـتعمال      لطريقـــة

      .                                        املهام بواسطة ما يكتبونه داخل هذه النشرة

  

                                                             ترمــي هــذه الورقــة إىل دراســة النــشرات الطبيــة، والكــشف عــن 

ــمنوذجا       بوصــفها               تعكــسه مــن أثــر           الــسلطة ومــا      جتليــات   ً      ًخطابيــا ً     ً



       

 

  

 

 

 

٤٨٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

    .         وحمتوياته      بنائه  يف        اخلطابية        النماذج   من    غريه   عن     خيتلف

  

  

   :           داف الدراسة  أه

 سلطة اخلطاب يف النشرات تناولت اليت الدراسات لندرةً      نظرا

  :يلي ما لتحقيق �دف الدراسة فإنالطبية 

 .  السلطة مفهوم حتديد -١

 .عنها والكشف الطبية النشرة داخل السلطة أنواع حتديد -٢

  الطبية النشرة داخل اخلطابية األساليب عن الكشف -٣

  



       

 

  

 

 

 

٤٨٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

    :             أمهية الدراسة

        تناولــت     الــيت          الدراســات      نــدرة   يف         الدراســة     هــذه      أمهيــة     كمــن ت

       تتجلــى      خطــايب      منــوذج    ثــلُ  ُمت     أ�ــا      خاصــة         الطبيــة،        النــشرة   يف        الــسلطة

    .       التأثري     على        وقدرته       وعمقه        اخلطاب،     قوة     فيه

  

   :                الدراسات السابقة

     بيـد         الطبيـة،         النـشرات   يف       اخلطـاب      سـلطة        تتنـاول       دراسة    جند   مل          

    .     أخرى        خطابات   يف        السلطة        تناولت    قد      أحباث      هناك    أن

      م ٧   ٢٠٠   ،      اإلعالمي        السلطة      خطاب        عكاشة،      حممود - ١

         الـــــــسياسة     دور    عـــــــن       للكـــــــشف         الدراســـــــة     هـــــــذه     تـــــــأيت

    بــــه       تتمتــــع    ملــــا         ولغــــا�م؛        الــــشعوب      حيــــاة   يف        واإلعــــالم

       متكنهــا     قــوة    مــن      متلكــه     ومبــا      شــعيب،      نفــوذ    مــن         الــسياسة



       

 

  

 

 

 

٤٨٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

     يــأيت      أخــرى       ناحيــة     ومــن        ناحيــة،    مــن   ع    ا�تمــ       قيــادة    مــن

  ً      ً انتــــــشارا        االتــــــصال       وســــــائل      أكثــــــر     ألنــــــه    الم   اإلعــــــ     دور

    . ً      ًتواصال         وأيسرها   ،ً    ً تأثريا         وأقواها

    م      ٢٠١٤          والسلطة،       اخلطاب      ديك،     فان      توين - ٢

ـــــيت          املنظـــــورات    عـــــن       للكـــــشف         الدراســـــة     هـــــذه     تـــــأيت      ال

     عـــاجل     أنـــه     كمـــا        اخلطـــاب،        لدراســـة     ديـــك     فـــان       وظفهـــا

    مـــــن     كـــــان         اخلطابيـــــة           االجتماعيـــــة         القـــــضايا    مـــــن     مجلـــــة

     ســبل    عــن         الدراســة     هــذه   يف      وحتــدث  .         العنــصرية        أبرزهــا

    خبُ   ُ الن       متارسه      الذي        والدور        اخلطاب،      داخل         السيطرة

        خطابـــات     دعـــم   يف  )           والتعليميـــة            والثقافيـــة،           الــسياسية، (

       اخلطـــاب     علـــى         الـــسيطرة       إحكـــام       حماولـــة    ويف         الـــسلطة،

     .         املهيمنة          واملؤسسات         اجلماعات      خدمة     �دف        العام؛

  



       

 

  

 

 

 

٤٨٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

               منهج الدراسة 

    .         التحليلي        الوصفي       املنهج        الورقة     هذه   يف        اتبعنا          

  

   :                اإلجراءات املنهجية    

   ة     الطبيـ         النشرات    من     عدد        استطالع     على         الدراسة    هذ        ستعتمد          

    .        للعقاقري         املصاحبة        الطبية         النشرات     على         وستقتصر           ودراستها،

  



       

 

  

 

 

 

٤٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

    :               مصطلحات الورقة

       عليهـــا         املتعــارف        والقــيم         القواعــد    مـــن      نظــام ل      جتــسيد    هــو   :      الخطــاب

      موقــف   يف   . )١ (        ومقاصــد       أغــراض        لتحقيــق     نــة؛   معي       لغويــة      مجاعــة     عنــد

      .      معني        تواصلي

     علـــى       يـــشتمل      خطـــايب      منـــوذج  :       للعقـــار          المـــصاحبة        الطبيـــة        النـــشرة

     لــدى      الطــيب       الــوعي       زيــادة    إىل     �ــدف         إرشــادية    أو        توعويــة         معلومــات

     .       للعقاقري    مني      املستخد        األفراد

                                                 تـشري معـاين الـسلطة يف املعـاجم العربيـة إىل القـوة والـشدة   :       السلطة

           مفاهيمهــــا،       تعــــددت     فقــــد           االجتماعيــــة        العلــــوم   يف     أمــــا   . )٢ (         والغلبــــة

                                                           

ـــــداخالت      حممـــــد،        زليطـــــين،      ينظـــــر  ) (١ ـــــات    مـــــع       اخلطـــــاب        ت       منـــــاذج    :        املختلفـــــة        اهلوي

  ٢ ص          تطبيقية،

    مــن        العــروس     تــاج       حــسيين،        الــرزاق     عبــد     حممــد     حممــد       الفــيض     أبــو          الزبيــدي،      ينظــر  (٢)

     .      ٣٧٧  /   ١٩   ) ت . د         اهلداية،     دار (         القاموس       جواهر



       

 

  

 

 

 

٤٨٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

     احلـق    أو          الطبيعيـة       القـوة    "     بأ�ـا        الـسلطة      بدوي     أمحد         الدكتور  ّ     ّفيعرف

  ّ     ّويعـرف   . )١ (   "   معـني      جمتمع   يف        األوامر        وإصدار        التصرف   يف        الشرعي

        يولـــدها     قـــوة     إ�ـــا       فكـــرة،      خدمـــة   يف     قـــوة    "    أ�ـــا     علـــى        الـــسلطة      بـــريود

       للبحــث       اجلمــوع       قيــادة    حنــو       القــوة     تلــك       وتتجــه           االجتمــاعي،       الــوعي

      عالقــة   :   أ�ــا     علــى        الــسلطة  ّ     ّوعرفــت    ).٢ (       املــشرتك       العــام       الــصاحل    عــن

      أكـــــان      ســـــواء        يـــــستجيب       واآلخـــــر    مر أ يــــ       أحـــــدمها      طـــــرفني    بـــــني      تقــــوم

    ) ٣ (    اد    األفر    من       جمموعة    أم      فرد،    هو         املستجيب       الشخص

                                                           

           السلطة،       مفھوم    ) (١

http://almustakbal.societyforum.net/t٦٤-topic 

           السلطة،       مفهوم  (٢)

http://almustakbal.societyforum.net/t٦٤-topic 

         النظريـــة       دراســـة   يف       مـــسامهة          الـــسياسية        الـــسلطة       مفهـــوم      رعـــد،        اجلليـــل،     عبـــد      ينظـــر(٣)

  .   ١٢١   ،  ٣٧  :      العدد        دولية،        دراسات     جملة           السياسية،



       

 

  

 

 

 

٤٩٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

        ميتلكهــا     الــيت       القــوة      أنهــا     علــى        الخطــاب      ســلطة  ّ    ّــتعرف    أن       ويمكــن

       أغــراض        لتحقيــق    لــه  ً     ًخاضـعا       وجعلــه        املتلقــي     علـى        للتــأثري    مــا      خطـاب

     .     معينة        ومقاصد

ملا كان اخلطاب مبفهومه الثري أداة قادرة على التأثري والتعبري،      

بعضها : واستجابة العقول، وفرض القوانني، امتلك إمكانات كثرية

قابع يف اللغة نفسها، وبعضها اآلخر يتعلق بأوضاع أخرى تأيت 

  . معاضدة ومساندة له

                                             الوضـــع الثقـــايف للمتلقـــي ويقـــصد بالوضـــع الثقـــايف هنـــا  - ١

                                     يم املتلقـي هـل هـي ضـعيفة، أم متوسـطة، أم         درجة تعلـ

                                   فمـــا مـــن شـــك أن الوضـــع الثقـــايف عامـــل مهـــم   .      عاليـــة

                                           يــــساعد يف اإلقبــــال علــــى اخلطــــاب، وقراءتــــه، والتــــأثر 

ً                                   ًخاصـــة إذا كـــان املتلقــي ذو تعلـــيم متوســـط   .       مبــضمونه

     .        أم عايل



       

 

  

 

 

 

٤٩١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

                   ويقـصد باملقـام هنـا                             املقام الذي نتج فيه هـذا اخلطـاب - ٢

                فالنـشرة الطبيبـة   .         ذا اخلطـاب           نـتج فيـه هـ          الظرف الـذي

      .                                   ال تصدر إال حلاجة تقتضيها صحة املريض

                                           مــدى اســتعداد املتلقــي لإلقبــال عليــه، ومــدى حاجتــه  - ٣

    .     اخلطاب    هذا             االطالع على   إىل

  

         املكتوبـــة        الطبيــة           باإلرشــادات       يتوســل      مــريض     هنــا        املتلقــي    هــل

       ويطلــع        الطبيــة        النــشرة     علــى       دراســة     جيــري      باحــث    أم         النــشرة،      داخــل

     حتقــــق    أن      تريــــد        إعالنــــات      شــــركة    أم           والتحليــــل،         لالســــتطالع      ليهــــا ع

         .      النشرة     تلك      طريق    عن         أهدافها



       

 

  

 

 

 

٤٩٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

              نشأة السلطة 

ُ                                                    ُ     لقــد وجــدت الــسلطة منــذ نــشأت البــشرية، فــال يوجــد جمتمــع   

                                                 إنــــساين دون أن حتكمــــه ســــلطة بـــــأي وســــيلة مــــن الوســــائل ســـــواء 

     .                                                 أكانت هذه السلطة قانونية، أم اجتماعية، أم علمية

  

               أنواع السلطة   

          يصدر عـن  ه                                 اخلطاب يف ا�ال الطيب مكانته من كونُ     ُ يكتسب          

                       وهنـــا نلمـــح أثـــر الـــسلطة  ،      كتابتـــه ل                     مجاعـــة متخصـــصة، قـــد فوضـــت 

                                         ول جلماعة ما كتابة خطاب يصل إىل ماليـني النـاس ُ              ُالعلمية اليت خت

                                                       كما هو احلال يف النشرات الطبية الـيت مـن شـأ�ا أن جتعـل الكلمـة 

     .                          طاب سارية املفعول والتأثري       داخل اخل

                                                    فنأخــذ علــى ســبيل املثــال النــصيحة الطبيــة فإنــه يف الغالــب ال           



       

 

  

 

 

 

٤٩٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

                                                    يعمل �ا إال إذا صدرت عن طبيب أو صيدالين، وهنا تأيت سلطة 

                                                      اخلطـــاب املقرتنـــة بـــصورة املـــتكلم أو الكاتـــب ومكانتـــه االجتماعيـــة 

    .          والعلمية

                    هـا الفاعـل يف اسـتجابة                                 سبق احلـديث عـن الـسلطة العلميـة وأثر          

ـــسلطة املمارســـة يف اخلطابـــات  ا         املتلقيـــني هلـــ                                           ، وهـــي إحـــدى أنـــواع ال

                                                  فثمــة ســلطة قانونيــة تفــرض قـوانني معينــة علــى ا�تمــع وعلــى   :     عامـة

     .ً  ً حمباً                                          ًأفراده، وهنا إما أن خيضع هلا ا�تمع مكرها، أو

              طبيعــــــــة احليــــــــاة ً           ً تفرضــــــــها عـــــــادة  :                    وهنـــــــاك ســــــــلطة اجتماعيـــــــة          

                            علــى أســرته، وســلطة الــرئيس علــى          رب األســرة       كــسلطة           االجتماعيــة 

     .                    اليت متارس يف جمتمع ما                   العادات والتقاليد    سلطة و         املرؤوسني، 

                                               لكننــــــا ال نلمــــــح يف النــــــشرة الطبيــــــة إال ســــــلطة علميــــــة حبتــــــة           

                                                  اســــتطاعت أن تفــــرض قو�ــــا وهيمنتهــــا مبــــا تقدمــــه مــــن معلومــــات 

            ى اخـــتالفهم،                     ومالئمتـــه حلـــاالت املرضـــى علـــ                   تفـــصيلية عـــن الـــدواء، 



       

 

  

 

 

 

٤٩٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

               إلرشــــادات الالزمــــة  ل         ، وذكرهــــا       العقــــار                    وعــــن ذكرهــــا لــــبعض مــــضار 

   .                 لتناول هذا الدواء

  



       

 

  

 

 

 

٤٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

                           النشرات الطبية 

       املعــــــاين       إيــــــصال      يـــــروم   ال      مبنــــــشئ        الطبيـــــة         النــــــشرات   يف       نلتقـــــي          

         وتوعيتـــه        املتلقـــي       توجيـــه    إىل     ذلـــك        يتجـــاوز    بـــل       فحـــسب،         وإبالغهـــا

         واملــتمعن  .       العقــار     ذلــك         الســتعمال         الــصحيحة         الطريقــة    إىل         وإرشــاده

      علمـي      قالـب    ذو      خطـاب     على      سيقف  ً    ًحتما      فإنه         النشرات     هذه   يف

   .ً    ً غالبا        للثبات     متيل        بنمطية     متيز

       واخلبــري        العقــار        مــستعمل    بــني       اتــصال       وســيلة        الطبيــة        النــشرة     تعــد          

    شـك    مـن     فمـا  .       وظروفـه        أحوالـه       وراعـى         متلقيـه،       حاجـات     فهم      الذي

     فلو  .       العقار     هلذا        املتلقي      جابة   است   يف  ً    ًمهما  ً   ً دورا     لعب       الفهم     هذا    أن

        الــسمات    مــا      لنــرى         النــشرات     هــذه      إحــدى       املثــال      ســبيل     علــى       أخــذنا

        .         فيها         البارزة

      عليه      حيتوي    ما   مث         للعقار،        العلمي      االسم  ً     ً بداية         يواجهنا    ما     أول          

        يعقبهـــا   ،   فيـــه      داخـــل      مركـــب    كـــل       ونـــسبة         مركبـــات،    مـــن        العقـــار     هـــذا



       

 

  

 

 

 

٤٩٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

     تـأيت     أ�ـا          االسـتعمال    عـي   دوا     علـى      يالحـظ     وممـا           االستعمال،       دواعي

        العقـــار    مـــن       النـــوع     هـــذا        بتعـــاطي    هلـــا      يـــسمح     الـــيت        للحـــاالت       مفـــصلة

       الــنقص        لتعــويض        يــستعمل (    أو   ، )      الــصداع      حلــاالت        يــستعمل (  :   حنــو

        النـــشرة     هـــذه   يف  ُ    ُيـــذكر     كمـــا   ، ) د        فيتـــامني     نقـــص    أو           الكالـــسيوم    عـــن

        بطريقــــة       العــــالج     هــــذا       تنــــاول       تــــصاحب     الــــيت       انبيــــة  اجل       األثــــار        الطبيــــة

           االســتعمال،       موانــع     علــى  ً    ًأيــضا        الطبيــة        النــشرة      حتتــوي     كمــا   ،       خاطئــة

         وتفاعلــه        العقــار     هــذا     عمــل     ليــة آ و         العقــار،      ختــزين        وطريقــة          واجلرعــات،

   .    اجلسم      داخل

    مــن       تــوفره    مبــا         العلميــة        الــسلطة     جتلــي     لنــا      يتــضح     ســبق    مــا     علــى       وبنــاء

        بتوعيـــة        القيـــام     أجـــل    مـــن         املتخصـــصني    مـــن      فريـــق       كتبهـــا         معلومـــات

           االســـتعمال،       طريقـــة    لـــه     ذكر يـــ       عنـــدما   ة   خاصـــ      عليـــه         والتـــأثري       املـــريض

       لينـــال         املتلقـــي؛     ثقـــة     كـــسب      بـــذلك      حيـــاول     فهـــو          االســـتخدام        وموانـــع

    .        ستجابته ا



       

 

  

 

 

 

٤٩٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

                              األساليب داخل النشرة الطبية  

        املباشــــر        العلمــــي        األســــلوب     جتلــــي          االســــتعمال       دواعــــي   يف    جنــــد          

     كمـــا   (  أو   ، )   كــذا       مبقــدار      يوضـــع (  :      املثــال      ســبيل     علـــى      نــذكر        الــدقيق

    أو   ، )     الـــضغط       اخنفـــاض      حالـــة   يف          اســـتعماله     مينـــع (   ، )      الطبيـــب      حيـــدده

       .   )     السكر     مرض    من      يعاين    ملن          استعماله     مينع (

         مـــصادرها    مـــن        بـــذكرها        الطبيـــة        النـــشرة      داخـــل          املعلومـــات     وثـــقُ  ُت          

ــــــذكر     كــــــأن ــــــة   يف      ي ــــــشرة      �اي ــــــصحة       وزارة (        الن ــــــس (    أو   ، )     ال        وزراء     جمل

    .  )     العرب         وصيادلة       أطباء      احتاد (    أو   ، )     العريب       الصحة

       درايــــة     علـــى        الطبيـــة        النـــشرة     هـــذه      أنـــشأ    مـــن    أن      ملالحـــظ ا     ومـــن          

   هّ    ّفعرفــ         العقــار،     هــذا     جيهــل      كونــه   يف        املتلقــي      حبالــة     عــال      ووعــي       كاملــة

       فكأنــه          اســتخدامه        وطريقــة           اســتعماله،        ودواعــي          مكوناتــه،      بــذكر      عليــه

      أمــور     ومثــة  .       املتلقــي     هــذا   د  عنــ  ً    ًقلقــا      شــكلت     الــيت         الغرابــة      غيمــة     بــدد



       

 

  

 

 

 

٤٩٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

ــــــضا      أخــــــرى ــــــت    هلــــــا      تلقــــــي  امل  ُ   ُختــــــضع      ســــــلطة       لتحقــــــق    رت ف   ت    يف     جتل

         والتنــوع   ،      املتلقـي     حـال      وفهـم   ،      األفكـار        وتسلـسل         املباشـر،        األسـلوب

       وتــــــارة       األمــــــر،       أســــــلوب        يــــــستخدم       فتــــــارة         األســــــاليب         اســــــتخدام   يف

    .         والتحذير       النهي       أسلوب        يستخدم     ارة  وت          التنبيه،       أسلوب        يستخدم

      دورا     لعـب        الطبية         النشرات     تلك   يف         للمجهول      املبين       الفعل      شيوع      

        املتلقـي     علـى       سـلطته       وحتقيـق   ،    الـنص      منشئ       أهداف       إيصال   يف       بارزا

   يف     كما       حتذيرا    أو ً       ً تنبيها      يفيد    أن     إما         للمجهول      املبين     فإن          ومتكينها،

   ،  )    األمل      موضع     على     دهنُ  ُي (   ، )          الرومتيزوم      ملرضى          استعماله  ُ     ُيتجنب (

     قبــــل    مــــن        تناولــــه    ذرُ  ُحيــــ     ( ، )     جــــرعتني      عــــن      يزيــــد   ال       مبقــــدار      يؤخــــذ (

ــــــ (   ، )      األطفــــــال ــــــا      حلــــــاالت       ستعملُ  ُي ــــــع (   ،  )        األنيمي    يف          اســــــتعماله     مين

     هـــــذا    مـــــع  ِ    ِمـــــسكن    أو      مـــــضاد         اســـــتعمال  ُ    ُيتـــــاح (   ، )     الـــــصرع      حـــــاالت

    .  )      العقار

       الســيما       الــنص،   يف       كثيفــة      معــان         للمجهــول      املبــين      صــيغة      تلقــي            



       

 

  

 

 

 

٤٩٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

ـــه    ذفُ  ُحـــ         فالفاعـــل      مـــالزم        واطـــراد       بـــشيوع     كـــرتُ  ُذ   ن إ        رأينـــا     كمـــا     في

   .      املتلقي     قبل    من       إجنازه       املراد       باحلدث       عناية

   ال (   :   مثـــل     نهـــي   وال      األمـــر       أســـلوب      شـــيوع      كـــذلك      نلحـــظ     كمـــا          

       تنــاول (   ، )    احلمــل       أثنــاء      أخــذه       ينبغــي   ال (   ، )      األطفــال     قبــل    مــن        يتنــاول

      أخـذه     علـى      احـرص (   ، )     اليـوم   يف       جـرعتني    خذ (   ، )      الطعام     بعد        الدواء

   يف       املقــام        يقتــضيه      الــذي        املباشــر        األســلوب       وغلبــة   ، )     احملــددة        باجلرعــة

        تناولـه  َ   َفـضلُ  ُي (   ، )      الطعـام     بعـد      يؤخـذ    أن    جيـب   : (   مثـل         النـشرات     تلك

      ).       الوقت     نفس   يف       يوميا

      الـذي        اإلنساين       اجلانب     على       الضوء       تسليط        بالذكر       اجلدير     ومن        

       نلتمس       فإننا       وننبه       ونرشد  ّ   ّحنذر        فعندما          اخلطابات،     هذه     عنه      تفصح

       ا�تمــع       ألفــراد       الــصحة و       الــوعي     نــشر       قوامــه         إنــسانيا ً     ً أمــرا     ذلــك     فــوق

   .ً    ً كافة

  



       

 

  

 

 

 

٥٠٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة



       

 

  

 

 

 

٥٠١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

  اخلامتة

         متـضافرة        الطيبـة        النـشرة      داخـل         هيمنتهـا         العلميـة     لطة   الـس      تفرض          

         والــــصيغ،         األســــاليب     بعــــض         اســــتعمال   يف      جتــــسدت     الــــيت       اللغــــة    مــــع

    .       النشرة      قارئ        املتلقي     حال    إىل       إضافة

        اخلطـــايب،        مـــضمو�ا   يف  ً     ًموحـــدا  ً    ًشـــكال        الطبيـــة         النـــشرات      تتخـــذ          

       عنايـــة      وذلـــك          للمجهـــول؛      املبـــين       الفعـــل      صـــيغة         اســـتعمال     فيـــه      يـــشيع

        األســـلوب         اســـتعمال      يـــشيع     كمـــا        املنـــشئ،       يقـــصده     لـــذي ا       باحلـــدث

   .      املتلقي    مع  ً    ً تأدبا       طياته   يف     حيمل      الذي        املباشر

     الـــــيت           التحـــــذيرات    مـــــع  ً     ًحتديــــدا         التـــــدرجي        األســـــلوب  ُ      ُيــــستخدم          

       بدايـــة   يف      اجللـــد   يف  ً    ً�يجـــا      يـــسبب    قـــد   (  حنـــو        النـــشرة      داخـــل      تكتـــب

ـــأثر    قـــد (   ، )        االســـتعمال ـــد      لـــديك        الرؤيـــة       تت     كـــي   ؛ )     العـــالج       بدايـــة     عن

      .    ذكرُ  ُي    ما       ووطأة     حدة    من    فف خي



       

 

  

 

 

 

٥٠٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

  



       

 

  

 

 

 

٥٠٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

  

           التوصيات 

         خطابـا�م    إىل       اخلطـاب  ُ    ُكتـاب     مجيع      ينظر     بأن      نوصي - ١

          إمكانا�ـا    هلا     لغة    من         اخلطابات     هذه      حتمله    ما         باعتبار

    .      املتلقي     على         وسلطتها

       احملتـوى        بتحليـل  ُ   ُتعـىن       اخلطـاب        لتحليـل       خمتـربات       إنشاء - ٢

      حمللــــو      هنــــاك      يكــــون     كــــأن       خمتلفــــة      حقــــول   يف        اللغــــوي

      احلقــل   يف      خطــاب       وحمللــو         الرتبــوي،      احلقــل   يف      خطــاب

   .       اإلعالمي    أو         القانوين

   .       أجنبية      لغات    من     لنا      تنقل     اليت        النصوص      بلغة         العناية - ٣

  

  



       

 

  

 

 

 

٥٠٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

  



       

 

  

 

 

 

٥٠٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

  

                 املصادر واملراجع 

ـــاج       حـــسيين،        الـــرزاق     عبـــد     حممـــد     حممـــد       الفـــيض     أبـــو          الزبيـــدي،  /  ١      ت

      .).  ت . د         اهلداية،     دار (             القاموس       جواهر    من        العروس

       دراسـة   يف       مـسامهة          الـسياسية        الـسلطة       مفهـوم      رعـد،      ليل،  اجل     عبد  /  ٢

    .   ٣٧  :      العدد        دولية،        دراسات     جملة           السياسية،         النظرية

         األكادمييــــــة  (                                عكاشــــــة، حممــــــود، خطــــــاب الــــــسلطة اإلعالمــــــي   /  ٣

     ).  م    ٢٠٠٧        احلديثة، 

ــــوين، اخلطــــاب والــــسلطة، ترمجــــة  /  ٤ ــــي   :                                   فــــان ديــــك، ت             غيــــداء العل

     ).  م    ٢٠١٤                    املركز القومي للرتمجة،  (

  



       

 

  

 

 

 

٥٠٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

  

                  واقع اإللكترونية   امل

           السلطة،       مفهوم  /  ١

http://almustakbal.societyforum.net/t٦ 

٤ -topic  



       

 

  

 

 

 

٥٠٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

  املوضوعات فهرس

 الصفحة وعـــــــاملوض
 ٤٨٣ املقدمة

 ٤٨٤ أهداف الدراسة

 ٤٨٥ أمهية الدراسة

 ٤٨٥ الدراسات السابقة

 ٤٨٧ منهج الدراسة

 ٤٨٧ اإلجراءات املنهجية

 ٤٨٨ مصطلحات الورقة

 ٤٩٢ نشأة السلطة

 ٤٩٥ النشرات الطبية



       

 

  

 

 

 

٥٠٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثاين العدد من الثالث املجلد

 الطبیة النشرات في الخطاب سلطة

 

 الصفحة وعـــــــاملوض
 ٤٩٧ األساليب داخل النشرة الطبية

 ٥٠١ اخلامتة

 ٥٠٣ التوصيات

 ٥٠٥ املصادر واملراجع

 ٥٠٧ فهرس املوضوعات

  


