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اللة ت مجاؿ التركيب والدّ لقد شيد الدرس الّمساني الحديث تطورات واسعة مسّ     
، باحثة عف كؿ المبلبسات التي ليا تعمؽ بالممفوظ مف أجؿ يةداولتيا إلى التّ وتعدّ 

دراؾ لكيفية اشتغاؿ وحداتو ومختمؼ التعالقات التي تحكتحقيؽ فيـ جيّ  ، ومد لو وا 
ونتيجة ىذا لـ يعد االتجاىاف البنيوي والتوليدي التحويمي االتجاىيف المييمنيف عمى 

ة أكممت أتاحت المعرفة المعاصرة نماذج لسانية تحميميّ  ؛ساحة الدراسات الّمسانية إذ
س التوجو الوظيفي المؤسّ  راسات السابقة، ويعدّ النقص أو الزوايا التي لـ تطرقيا الد

 .ة أبرز ىذه النماذج وأدقياعمى األبعاد التداوليّ 

ىذه المعرفة التي يمكف مقاربتيا أو النظر إلييا عمى أّنيا صدمة العقؿ في وعي    
عادة نظر؛ فما إف يستقر العقؿ عمى حاؿ  الظواىر، وما يستتبعيا مف تصحيح وا 

ة المعرفة والعقؿ نسبيّ  وف زاوية أخرى، وذلؾ إلدراكعره باحثا ر وجية نظحتى يغيّ 
 البشرييف.

فبعدما جّرب العقؿ الّمساني التيار البنيوي والتوليدي في معالجة الظاىرة الّمغوية    
ّنما الّمغة  ؛إذ اوعرؼ قصورىم لـ ينتبيا إلى أّف الّمغة ليست قوالب مغمقة معزولة وا 

أراد بعد ىذا أف يصّحح جياز فير، ة وأداة تأثير وتغيّ عيّ استعماؿ وتداوؿ وحركة مجتم
 مفاىيمو، وكاف مف نتيجة ىذا أف تولد المنيج الوظيفي التداولي.

جو النظر مف أجؿ إدراؾ الحقائؽ وتدقيقيا، ىذا و إّنيا سياسة البدائؿ وتعديد أ   
ا، وىو ما بي واإلحاطةة مرنة يتوسؿ بيا في فيـ الظاىرة األمر الذي يعّد إمكانيّ 

نممسو في ىذا التوجو األخير )الوظيفي التداولي( حيث صار يعتنى بالبحث ودراسة 
كبنية بمستعممييا، وما ينشأ عف ىذا الربط مف تفسير وفيـ  ي تربط الّمغةالقرابة الت

اعاتيا أف بدأ العمماء تبَ تِ ليذه الخصيصة التي امتاز بيا الكائف البشري، وكاف مف اسْ 
نجاح الخطاب وطبيعتو، وأّنو أنتج لغرض تواصمي، وأّف الوظيفة التي يدركوف شروط 

 استدعتو تترؾ ال محالة بصمتيا عمى بنيتو التي ترّكب منيا.
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ّف التعرض لدراسة الجمؿ والنصوص وتحميميا مف  ىذا المنظور يضعنا في موقع وا 
و سيسعفنا أنّ  بلشؾفا، ا معجزً ا إذا كاف الّنص المراد تحميمو عربيً خصوصً ز؛ متميّ 

كثير مف خصائص ىذا الّنص المعجز، الذي لـ يعزؿ في يـو مف األياـ عمى كشؼ 
عف ظروؼ استدعت إنجازه؛ فكّؿ عبارة وكّؿ تركيب لو مقتضاه الذي استدعاه، مّما 

ظر والتفكير المتعمؽ مف أجؿ كشؼ أسرار ىذا التركيب يدعونا إلى التدقيؽ في النّ 
 ألولى.عمى االوظيفة، مقدميف أسبقية األخيرة و  القرآني، رابطيف بيف البنية

ىذا  وال شّؾ أّف لكؿ موضوع مختار مبرراتو وأسبابو، ولعّؿ أىـ سبب ىو أفّ    
يعالج مختمؼ العبلقات التي يتصورىا  ؛إذ موضوع يندرج في لحمة ىذه النظريةال
كرىا، حو الوظيفي بيف مختمؼ وحدات الجممة، عمما أّف العبلقات تختزؿ، بذالنّ 

ت بيا ىذه الّنظرية، أال وىي مرحمة ما قبؿ مرحمة كاممة مف المراحؿ التي مرّ 
 المعيار.

ويمكف إضافة أسباب أخرى بعضيا عاـ وبعضيا اآلخر خاص، فمف األسباب التي 
ة ة التحويميّ ة والتوليديّ اؽ أّف الحركة النحوّية الغربّية )البنيويّ يمكف إيرادىا في ىذا السيّ 

تحميميا لمجممة ال تجعؿ مف أىـّ منطمقاتيا ومرتكزاتيا الوظيفة بؿ  تخصيصا( في
استقبللّية البنية عف الوظيفة وأف ال يدي الذي يرى ترّكز عمى الجانب التركيبي التقع
ظر إلييا )الوظيفة( نظرة مركزية تدعونا إلى معرفة تأثير لمثانية عمى األولى، والنّ 

ة( كما تدعونا إلى ة أو التقعيديّ ة أو الدالليّ ريّ مختمؼ عطاءات التحميؿ )سواء التفسي
 معرفة الوجوه التي يفضؿ فييا ىذا الّتوجو التوّجيات األخرى.

ا آخر مرده أّف الّتوجو الوظيفي توّجو لساني حديث لـ كما يمكف أف نضيؼ سببً 
يجّرب مف قبؿ في قراءة النصوص، ولـ يستثمر االستثمار الجّيد في فيـ مختمؼ 

البنية والوظيفة، وىذا ما بيف  قاربا ـ جيازا واصفً ، خصوصا إذا عممنا أّنو قدّ دالالتو
 ا الوصوؿ إلى ىذا اليدؼ.المبادرة إلى إجراء دراسة تطبيقية مقاربة تتغي   ىإلحفزني 
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األسس التي  ومف األىداؼ العامة أيضا محاولة االطبلع عمى ىذه الّنظرّية وفيـ أىـّ 
 النظر في عطاءات الفكر الّمساني الحديث.تقـو عمييا، وتوسيع أفؽ 

ّف المتتبع لموضوع التحميؿ النحوي )في مختمؼ األنظار الّمسانية القديمة     وا 
والحديثة( لمجممة مف أجؿ فيـ مختمؼ التعالقات التي تحكـ وحداتو يجده موضوعا قد 

ة( ية التنظيريّ ـ كؿ توجو جيازه الواصؼ )الكفافقدّ  ؛ظرأو زوايا النّ دت فيو الرؤى تعدّ 
تعضيده وبياف أىميتو، في كثير مف األحياف، بالعديد مف الممارسات  محاوالً 
ة(، ولعؿ الباعث عمى مختمؼ ىذه األنظار ة )أمبل في تحقيؽ الكفاية التطبيقيّ التطبيقيّ 

ة، وما يستتبع ىذا مف كشؼ عف ة أفضؿ لّمغة البشريّ ىو محاولة تحقيؽ كفاية تفسيريّ 
 س ىيكمو باعتمادىا.ة التي يحوزىا الّنص الذي بني وأسّ ليّ الطاقات الدال

وقدـ الّدرس الوظيفي المعاصر ّنظرية في الّنحو أسماىا ّنظرية الّنحو الوظيفي، 
 يا )عند المتوكؿ(:ا إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ أىمّ ساعيً 

ا منً ووصفيا ومحاولة تفسيرىا تزا (فصحى ودوارج)_ رصد ظواىر الّمغة العربّية 1
 ة الثانية لؤلولى.ا مف مبدإ ترابط الوظيفة والبنية وتبعيّ ا انطبلقً وتطورً 

مة بينو وبيف امتداداتو الّمسانية _ إعادة قراءة التراث الّمغوي العربي، وربط الصّ 2
 الحديثة.

_ نقؿ البحث الّمساني الوظيفي إلى مجاؿ اإلجراء والتطبيؽ ليمج القطاعات 3
ة كالترجمة وتعميـ الّمغة وتحميؿ النصوص باختبلؼ أنماطيا االجتماعية، االقتصادي

 والطب النفسي الميتـ باالضطرابات الّمغوية.

 _ تعميمو ليشمؿ مختمؼ أنساؽ التواصؿ وقنواتو الّمغوية وغير الّمغوية.4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكدمة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 
 

ا ا، وتحقيقً ارسة وتطبيقً ة فيما ومدَ لولوج إلى ىذه النظريّ عمى ا كؿ ىذه األىداؼ تغرينا
وضعت صوب عيني مجموعة مف األسئمة تشكؿ في مجموعتيا إشكالّية  ليذا فقد

وما  سة عمييا؟مبادئيا المؤسّ  ة؟ وما ىي أىـّ ظريّ ليذه المذكرة منيا: ما أصوؿ ىذه النّ 
مكوناتو؟ وىؿ ىناؾ مطابقة بينو وبيف تمؾ المبادئ؟  جيازىا الواصؼ؟ وما ىي أىـّ 

ا ىذه الّنظرية بيف مختمؼ وحدات وما ىي مختمؼ العبلقات التي يمكف أف تقيمي
الجممة؟ وكيؼ تنشأ الوظيفة انطبلقا مف تمؾ العبلقات؟ وكيؼ أمكف حصر الجوانب 

ة رغـ تغّيرىا وتعّددىا؟ وىؿ ىي واردة في وصؼ الّنصوص والخطابات التداوليّ 
 المختمفة؟

ة في التداوليّ ة و ة والدالليّ ''الوظائؼ التركيبيّ ػ مّما تقدـ فدراستي ستكوف معنونة بو    
ئلجابة عف ل، في محاولة ''-سورة يوسؼدراسة تطبيقّية في  –النحو الوظيفي 

بعض األسئمة التي طرحت سابقا، والكشؼ عف مختمؼ ىذه الوظائؼ تنظيريا وبياف 
قيمتيا في تحميؿ النصوص ومعالجتيا، وىذا ما يتطمب عادة قراءات عديدة لكتب 

ة بالّمغة لكتب التي تعّد األساس لفيـ ىذه الّنظريّ ''المتوكؿ'' والتعمؽ فييا، ىذه ا
 العربّية، إضافة إلى مؤلفات وكتب أخرى ليا تعمؽ بيا.

ويعد المنيج السبيؿ المعتمد الذي يضمف لسالكو الوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة،    
أو باألحرى يحّدد وجية الّنظر، ومعمـو أّنو لكؿ موضوع منيجو الذي يتبلءـ معو، 

ي ذو وجية تركز عمى التحميؿ، وجمع شتات المادة مف بطوف الكتب، لذا وموضوع
ة حيث سأحّمؿ عبلقات الجممة في سورة يوسؼ، التركيبيّ  ؛ الوصفي المنيجسأعتمد 

ا إلى ما استقرأتو مف معطيات نظرية في ىذه الّنظرية ة، استنادً ة والتداوليّ الليّ والدّ 
 موضوع اّلدراسة.

الوظائؼ وأبحث عف تفعيميا في السورة، ولتحقيؽ ىذا وسأحاوؿ أف أصؼ ىذه   
ة اآلتية: سيبدأ البحث بمقدمة تبرز فييا زوايا خطُتعرض مادة البحث باتباع ال فسوؼ
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البحث الّمساني الحديث ّلمغة والنماذج الحديثة في تحميؿ الّنصوص وفيـ أفضؿ لّمغة 
حوالت لمختمؼ التّ  وفصؿ تمييدي أتطرؽ فيب المحّممة، ثـّ ستردؼ ىذه المقدمة

ة مف البنية إلى الوظيفة، مركزا عمى المبلمح الكبرى التي تتميز بيا ة الغربيّ الّمسانيّ 
ة، وبيذا سنتناوؿ في الفصؿ األوؿ ّنظرية الّنحو الوظيفي وصوال إلى النماذج الوظيفيّ 

 )منشؤىا، مبادئيا المنيجّية، جيازىا الواصؼ، وتصورىا لمجممة ولمختمؼ العبلقات
ة التي تحكـ وحداتيا(، أّما الفصؿ الثاني فسأركز فيو عمى مختمؼ الوظائؼ )التركيبيّ 

ة(، أّما الفصؿ الثالث واألخير فسأبحث عف كيفية تفعيؿ ىذه ة والتداوليّ الدالليّ 
 ة وشموالً في تقديـ تصور أكثر دقّ  الوظائؼ بتطبيقيا عمى سورة يوسؼ، وذلؾ أمبلً 

حاطة بمختمؼ العبلقات ال  تي تحكـ مختمؼ التراكيب العربّية.وا 

مجموعة مف المصادر والمراجع  اعتمد البحثوصياغتو الموضوع  بناءوفي سبيؿ 
منيا: الوظائؼ التداولية في الّمغة العربّية، دراسات في نحو الّمغة العربّية الوظيفي، 

، الجممة - ربّيةالوظيفة المفعوؿ في الّمغة الع - ةة إلى البنية المكونيّ مف البنية الحمميّ 
ػ ''أحمد المتوكؿ''، محاضرات في عمـ الّمساف العاـ ل ػ... ل المركبة في الّمغة العربّية

، الّمسانيات ''أحمد مومفػ ''''فرديناند دي سوسير''، الّمسانيات النشأة والتطور ل
تحرير ، تفسير ال''فخر الديف الرازيػ ''، التفسير الكبير ل''مصطفى غمفافػ''ة لالتوليديّ 

 ... ،''محمد الطاىر بف عاشورػ ''والتنوير ل

وبالنسبة لمصعوبات التي واجييا البحث، فإّف أىـ صعوبة ىي قمة مصادر    
 ؛ة والتي عّزت كثيرا، والصعوبات إذومراجع ّنظرية الّنحو الوظيفي خصوصا الّتطبيقيّ 

البحث محاط بالجيد منيا ألّي بحث ولوالىا لما سمّي البحث بحثا، ف تكوف فإّنو البدّ 
 والمشقة.

وفي الختاـ ال يسعني إاّل أف أحمد اهلل عمى توفيقو ومّنو وكرمو ولطفو، ثـ الشكر 
الذي ال نجد لو جزاء خيرا  ''صالح الدين زرال''الجزيؿ لؤلستاذ المشرؼ؛ الدكتور 
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كؿ أساتذة جامعة سطيؼ الذيف ليـ عمّي فضؿ و مف الدعاء لو في ظير الغيب، 
الوفا فبل خبلف ، أّما إخواف الصفا و  بودرامة'' ''الزايدياألستاذ ص بالذكر وأخ كبير

 :- رحمو اهلل -أجد ليـ خيرا مما قاؿ ابف الحاجب 

 زلتـ حضورا عمى التحقيؽ في خمدي  تـ صورة عف ناظرّي فماغبإف    

ف ترد صورة في الخارج تجد   مثؿ الحقائؽ في األذىاف حاضرة     وا 

 مد هلل رّب العالميف والصبلة والسبلـ عمى رسولو الكريـ.والح
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 ػتقديـ فصؿ عنونو بببدأ ''فرديناند دي سوسير'' محاضراتو في عمـ الّمساف       
ة نقدية لتاريخ ؛ وىو بذلؾ يرـو تقديـ نظرة تحميميّ 1"نظرة موجزة عف تاريخ عمـ الّمساف"

لمبادئ والفروض والنتائج بالتحميؿ والنقد، بغية تحديد قيمة يتناوؿ ا ؛عمـ الّمساف إذ
إلى سؤاؿ يجب استحضاره ىذه الدراسات عمى مّر التاريخ، ومف ثمة فيو ينبينا 

، مفاد ىذا السؤاؿ ىؿ يممؾ العقؿ البشري الّمساني أف يطمئف فيثبت رباستمرا
ضافةنفسو مراجعة وتصحيحً  مىؿ ع، أو يتحوّ ؟ويستقر  ...؟ ا وا 

يظير لنا بحسـ واضح أّف ''دي سوسير'' يرـو بحث الثغرات والبياضات التي وقع    
وف عمى مّر التاريخ، بغية تقديـ دراسات تفيد مف سابقتيا فييا عمماء الّمساف الغربيّ 

ة التي تيدؼ إلى تحديد قيمة النتائج وتختمؼ عنيا. وىو بذلؾ يحّقؽ الفمسفة العمميّ 
 ة.العمميّ 

ة في فترة مف فترات ة عمميّ نظريّ  أي ة تأخذىاة مركزيّ نؤكده أّف أيّ  وما يمكف أف   
ّنما مف خبلؿ مراجعات وتحميبلت نقدية لما ىو ساكف  التاريخ لـ تتأت   مف فراغ، وا 

بمعجـ لو مصطمحاتو  في الذات مف تراث، ىذا التراث الذي يحكـ العقؿ في لغة أو
'' دي  ػي فترة مف فترات التاريخ. فرؤية العقؿ لمعالـ ف والتي تييكؿ ،المنتظمة

ة أخرى في التحميؿ الّمساني يروـ تحقيؽ مركزيّ  ةة التاريخيّ سوسير'' بنقده لممركزيّ 
ة المقترحة مف قبمو ا مف األولى ومخالفة ليا في اآلف ذاتو، فغدت الوصفيّ انطبلقً 
 ا لكؿ تحميؿ وصفي. ة ىامشً وبذلؾ أضحت التاريخيّ  ،ةلمتاريخيّ  بديبلً 

ىكذا العقؿ الغربي يمارس نفسو في الكشؼ عف حياتو، فكؿ إنجاز عممي أو كؿ     
 ةح أو منقود. فالتاريخيّ حداثة عمى تراث مصحّ  ة يعدّ ة عمميّ اجتياد لمعقؿ يتيح مركزيّ 

ىا عدّ يمكف  ة ''دي سوسير''عّدىا تراثا بالنسبة لحداثة ''دي سوسير''، ووصفيّ يمكف 
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تراثا بالنسبة  مسكي''، وتوليدية ''تشومسكي'' يمكف أف تعدّ لحداثة'' تشو  تراثا بالنسبة
 و''ديؾ''... وكؿ اقتراح وظيفي تداولي. لحداثة ''ىايمس''، ''البوؼ''،

ة ه حداثة. فإشكاليّ دّ عة إلى ىامش نممؾ أف نؿ المركزيّ إّف كؿ اجتياد لمعقؿ يحوّ    
لنفسو، فكؿ مشروع  عمى صحة العقؿ في توفير الحياة ة تدؿّ البدائؿ ىذه إشكاليّ 
 ا داخؿ سيرورة التاريخ.أو حاضرً  احيويً  اعمى أّنو يعيش واقعً  يتيحو العقؿ يدؿّ 

 ة كي يستمرّ ا كيؼ يستثمر الثروة الماضيّ إّف العقؿ الغربي يبحث مصطرعً      
. فالعقؿ الغربي يغتاؿ نفسو مف أجؿ أف يوجد نفسو بخصوبة ، ويحضر فعبلً مستقببلً 

طريقو مف المعاصرة إلى الحداثة دوف  إّف الفكر الغربي قد شؽّ ف": ػواضحة وعميو 
قفز موّلد لمقطيعة. وقد تسّنى لو ذلؾ بفضؿ انصيار المادة والموضوع في تفكير 

 .1ا"ا إلى حّد الطفرة أحيانً رّواده العممانّييف فكاف الصراع المنيجّي خصيبً 

ا بالبياضات، ألّنو ببساطة ال يممؾ يئً إّف الّناظر في العقؿ الّمسانّي الغربّي يجده مم    
أف يحيط بالظواىر، فنسبيتو ىذه تتيح ترؾ الفجوات وعدـ اإلكماؿ، فيمارس العقؿ 

ا. ا ورسميً الحاضر بالنسبة لمعقؿ الماضي إكماالتو ونقوده عمى ما بات مشّيدً 
 دي سوسير''،ا لحداثة ''ة تراثً الّمسانيات التاريخيّ  ا مّما أقررنا نممؾ أف نعدّ وانطبلقً 

شفرتيا،  ة ال بأس أف تفؾّ ة تعّد بمثابة رسالة لسانيّ ة التاريخيّ فالّدراسات الّمسانيّ 
كما  -فكؿ قراءة بادئيا وفروضيا ونتائجيا، لذا: "ة تنقيح مويتفاعؿ معيا قراءة بغيّ 

ىي تفكيؾ لرسالة قائمة بنفسيا، وما التراث إاّل  - ىو معموـ في الّمسانيات العامة

                                                           
، 1986، 2ية لمكتاب، طرابمس، طعبد السبلـ المسدي: التفكير الّمساني في الحضارة العربية، الدار العرب -1

 .11ص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التنهيدي: ــــــــــــــــــــــــ

10 
 

عادة قراءتو ىي تجديد  موجود لغوّي قائـ الذات باعتباره كتمة مف الدواؿ المتراصفة، وا 
 .1لتفكيؾ رسالتو عبر الزمف. وىي بذلؾ إثبات لديمومة وجوده"

التأسيس لمشروع ما بعد الّمسانيات في ؛ فتفكير '' دي سوسير'' ىذهوالحاؿ    
ىو تفكير الماضي في آف، بة ىو في حّد ذاتو تفكير في الحاضر واحتفاء التاريخيّ 

ا تقويـ بنية العقؿ الماضي مف خبلؿ اقتراح أسئمة الحاضر، التي تطمب فيمً  ايتغي  
ة ىو ا لمحياة. فتفكير ''دي سوسير'' فيما بعد الّمسانيات التاريخيّ ا جديدً ا وبنيانً وأسموبً 

سوسير  ديػف ؛مغايرة، ولكف بتقدير مخالؼ وانطبلؽ احتفاء بالّمسانيات التاريخيّ 
ة االنفصالّية، فكؿ ر بالتربيّ يتفجّ  ائدة، عقبلً يتخالؼ مع التقاليد الس   يطمب عقبلً 

انفصاؿ ىو نقد لكؿ ماض ال يطمأف إليو، ولذلؾ نجده قد درس النحو القديـ وعرؼ 
مكامف قوتو وتميزه كما حّدد مواطف ضعفو وحاوؿ أف يسّمط عمييا الضوء، ألّنيا 

عرية عف  الّدرس الّمساني الغربي فيي، كما يقوؿ: "... السبب الرئيس في عدـ نضج
ر عمى صكانت غاية ىذه الدراسة تنحة ومف ثـ أىممت الّمساف ذاتو، و كؿ نظرة عمميّ 
ة الصحيحة مف في إيجاد قواعد مف شأنيا أف تمّيز الصيغ اإلعرابيّ  وجو التحديد،

المبلحظة الخالصة  ة بعيدة كؿ البعد عفالصيغ الخاطئة. فيي إذف دراسة معياريّ 
 ".2وىي بالضرورة كانت وجية نظر ضيقة مف ىذه الناحية 

ولـ يتوقؼ في نقده ىذا عمى النحو القديـ، ألّنو جعؿ مف بيف أىدافو الكبرى    
ا: ة القديمة، ومف ثمة أضاؼ منتقدً إثبات قصور كؿ ىذه الدراسات الّمغوية الغربيّ 

الّمغة( في ىذا الميداف لـ يحالفو التوفيؽ في "ولكف النقد الفيمولوجي )والمسمى بفقو 
ة الّمغة الحيّ  ونسي بالّمغة المكتوبة، - كارتباط العبد -نقطة: وىي كونو قد ارتبط 

المنطوقة. وفضبل عف ىذا، فإّف العصر اإلغريقي والبلتيني ىو الذي كاف يستغرقو 
                                                           

.12ص المرجع نفسو، - 1 
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: "تماـ حّساف"يقوؿ  فكاف القدـ إذا المكوف األساس ليذا الّدرس،، "1استغراقا كامبل
 ".2"وكاف عنصر ''القدـ'' مف أىـ العناصر التي يتكوف منيا معنى الفيمولوجيا

وبعد ذلؾ يتابع ''دي سوسير'' المرحمة الثالثة مف مراحؿ تطور الّدرس الّمساني    
الغربي، فيتحدث عف فقو الّمغة المقارف/النحو المقارف، وقد تعرض ألعظـ األبحاث 

مف ''ولياـ جونز'' ثـ ''بوب''، ''غريـ''،  مشاريع فقو الّمغة المقارف ابتداءً ست لالتي أسّ 
إلى ''شميشر'' الذي حاوؿ بكتابو ''في  وصوالً كوىف''، ''مولر''، ''كورتيوس''، ''بوت''، ''

س مف قبؿ ''بوب''؛ فيحتفي أوربية'' أف ينّظـ العمـ المؤسّ  اليندو النحو المقارف لّمغات
ا، وفي اآلف ذاتو ينتقدىـ، فيحسـ موقفو تجاه ىذا يؤالء األعبلـ كثيرً ''دي سوسير'' ب

العقؿ الّمساني الذي تمركز في فترة مف فترات التاريخ بأّف: "ىذا الكتاب الذي ظّؿ 
ذا فوائد ومنافع عظيمة ليثير أكثر مف غيره مبلمح ىذه المدرسة بإظياره  ا طويبلً زمنً 

ذات النزعة المقارنة تكوف المرحمة األولى  خصائصيا، باعتبار أّف ىذه المدرسة
ف كانت  -ة. غير أّف ىذه المدرسة اليندوأوربيّ لّمسانيات   تستحؽ تقديرا ال ينكروا 

فؽ ولـ تتوصؿ إلى تأسيس عمـ الّمساف توّ لـ  - اا وخصيبً جديدً  بافتتاحيا مجاالً 
 ومف ثـّ  ا كي تستخمص طبيعة موضوع دراستيا.الحقيقي؛ فيي لـ تشغؿ نفسيا أبدً 

ة األولى، يكوف مف غير الممكف ألي عمـ أف يضع فإّنو بدوف القّياـ بيذه العمميّ 
ا عف نياية فترة و يكتب تقريرً كأنّ  بناء عميو ؼ "دي سوسير""، و 3منياجو الخاص

كونو المؤسس ليذه الدراسات فيقوؿ: "فمـ  ''بوب''عف  ة، وقد أسمؼ قوالً تاريخيّ 
ير لكونو قد اكتشؼ بأّف الّمغة السنسكرتية ذات قرابة كؿ تقد ''bopp'' يستحؽ إذف

سيوية بؿ لكونو قد فيـ بأّف العبلقات بيف الّمغات ذات ة واآلببعض الّمغات األوربيّ 
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ا ومادة لعمـ مستقؿ، أّما كوف اإلنساف يّوضح األصؿ الواحد يمكف أف تصبح موضوعً 
ذلؾ ما لـ يقـ بو أحد ر صيغ لساف مف صيغ أخرى فلسانا بواسطة لساف آخر ويفسّ 

 ".1بعد

ة التي تسّرب بيا الّدرس المقارف ة الرئيسويمكف جّدا؛ أف تعّد المقارنة اإلمكانيّ      
: "لقد كاف ىذا الّظؿ الجديد )ظّؿ فكرة المقارنة( ىو الطريؽ ػ إلى الّمسانيات الحديثة ف

لى دراسة الّمغات الخمفي الذي تسممت منو ''الفيمولوجيا'' إلى الدراسات الحديثة وا  
 ".2الحديثة فيما بعد

أف نقوؿ بأّف ''دي سوسير'' يتحدث عف تمؾ إاّل نممؾ بل وبناء عميو ف     
التصحيحات التي كاف العقؿ الّمساني الغربي يمارسيا عمى نفسو، فمف النحو القديـ 

مف قبؿ حيا صحّ يح اإلخفاقات المقارنة و ضّ إلى فقو الّمغة إلى فقو الّمغة المقارف. فيو 
ة. يقوؿ ''دي سوسير'': "ويقتضي ىذا ة والجرمانيّ يف بالّمغات الرومانيّ المقارنيف الميتمّ 

ؽ مجموعة مف التصورات الخاطئة التي ال نجد ما يقابميا في المنياج المقارف الضيّ 
إاّل أّنو مف وجية النظر  ... ة لكؿ لّغة؛الواقع، وتظؿ غريبة عف الشروط الحقيقيّ 

 تخمو مف فائدة، معرفة ىذه األخطاء، ذلؾ أف أغاليط عمـ ما في ة، الالمنيجيّ 
ة مستيؿ بداياتو تكوف صورة مكبرة لما يرتكبو األفراد مف أخطاء في أبحاثيـ العمميّ 

أّما  وستتاح لنا مناسبة سنشير فييا إلى معظـ ىذه األخطاء في عرضنا ىذا. ،األولى
ة نشأت مف دراسة الّمغات الرمانيّ الّمسانيات في معناىا الحقيقي فيي التي قد 

 ".3ت المنياج المقارف إلى مكانو الصحيحة، إذ كانت الّمسانيات قد ردّ والجرمانيّ 
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ة ىؤالء : "وتكمف أىميّ ة ''ويتني'' والنحاة الشباف قائبلً يقدـ'' دي سوسير'' أىميّ و     
فبفضؿ  ...في كونيـ وضعوا كؿ نتائج دراسات النحو المقارف في االتجاه التاريخي،

ا ىؤالء لـ نعد نرى في الّمغة بنية عضوية تتطور مف تمقاء ذاتيا، بؿ أصبحت إنتاجً 
ة. وما لبث أف فيـ الّناس كـ كانت آراء فقو الّمغة لمفكر الجماعي لمجموعات لسانيّ 
ة، غير أّنو ميما كانت مجيودات ىذه المدرسة والنحو المقارف خاطئة وغير كافيّ 

ؿ عممائيا عمينا؛ فبل يمكف التأكيد بأّنيا أوضحت لنا المسألة عظيمة وميما كاف فض
لى يومنا ىذا برمتيا، إذ ال تزاؿ المسائؿ األساسيّ  ة لعمـ الّمساف العاـ تنتظر منا وا 

 ".1إيجاد حؿ ليا

غة قد ة لممدراسات التاريخيّ لأستاذ ك وبأّف ''دي سوسير'' ومف موقع يمكف التأكيدو    
ـ وتنتقد، وذلؾ بأف تدرس الّمغة في ذاتيا لدراسات يجب أف تقوّ حسـ األمر بأّف ىذه ا

ولذاتيا، ويأتي ىذا الحسـ بصيغتو ىذه؛ ذلؾ أّف الدراسات السابقة لمشروعو كانت 
خاضعة ومؤطرة مف قبؿ المادة الّمغوية كظاىرة عامة، إذ تحتوي ىذه المادة عمى 

يي ذلؾ الواقع ات وفاقية بينيا، فعديد الوقائع المبعثرة التي ال سبيؿ إلى إيجاد عبلق
يقوؿ ''دي سوسير'' في المادة الّمغوية العامة: "يتكوف موضوع  ،الخاـ غير المتآلؼ

عمـ الّمساف أو مادتو أوال مف جميع مظاىر الّمغة اإلنسانية وتعبيراتيا، سواء منيا لغة 
مغرقة في ة أو الشعوب المتحضرة، وسواء تعمؽ األمر بالعصور الالشعوب البدائيّ 

آخذيف بعيف االعتبار  االنحطاطة أو عصور عيد القدـ، نقصد العصور الكبلسيكيّ 
بالنسبة لكؿ مرحمة ال الّمغة السميمة الممتازة فقط بؿ جميع أصناؼ التعبير وأشكالو. 

ا كانت الّمغة كثيرا ما يذىؿ الناس عف مبلحظاتيا، تعّيف وىذا وحده ال يكفي، إذ لمّ 
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أف يعتبر النصوص المكتوبة، ما دامت ىي وحدىا قادرة عمى أف  عمى عالـ الّمساف
 ".1اتجعمو يعرؼ أصناؼ التراكيب الخاصة القديمة منيا أو العتيقة جدّ 

فالمادة الّمغوية بيذا الشكؿ كتبت عمييا تحاليؿ توازييا في التبعثر والتضارب، ولـ    
اىتمامات  د كانت محطّ ، وقو مف خبلؿ معطياتودرسيتحّدد نفسيا كموضوع لو منيج 

. فكانت المادة الّمغوية خاضعة تيادراسفكانت جزءا مف العمـو األخرى إذ خالطتيا 
دميا لتدرسو. فحدث خع منيا ىذه العمـو ما يناسبيا ويلربؽ العمـو األخرى، إذ تقتط

ىذا التبعثر داخؿ المادة الّمغوية ألّف الّمغة ممؾ الجميع، وىي اختزاؿ ليذا العالـ، 
مذلؾ نجدىا مشتركة، فيي بيت الوجود كما يصفيا ''ىايدغر'' فطبيعي إذف أف ف

 تشاركيا العمـو ويصيبيا االختبلؼ والتبايف.

ميا وأماـ ىذه الوقائع الّمغوية الموفورة التبايف أقبؿ ''دي سوسير'' عمى تأمّ      
ة المضمنة في الثنائيّ  ثنائيات؛ وتعدّ  النظر إلييا باعتماد مجموعة مف خبلؿ وتصنيفيا

 القوؿ التالي مف بيف الثنائيات التي ساعدتو لكي يحّدد أو يبتكر موضوعو: "...
فمّمغة جانب فردي وجانب مجتمعي وال يمكف أف ندرؾ أحد الجانبيف في استقبلؿ عف 

 ". 2اآلخر؛ وأكثر مف ىذا

غوية بة تناوليا لممادة المّ وىو إذ يصّنؼ الّمغة إلى ثنائيات نجده يعرض صعو    
أف نقتصر عمى ناحّية واحدة مف كؿ مسألة فنقع في خطر عدـ  ا: "...فإمّ قائبلً 

ّما أّننا ندرس الّمغة مف سائر جياتيا في ذات ة المشار إلييا آنفً اإلدراؾ لمثنائيّ  ا؛ وا 
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لمختمطة، الوقت، فيظير لنا حينئذ أّف عمـ الّمساف عبارة عف ركاـ مف الموضوعات ا
 ". 1بينيا ابطغير المتجانسة وال ر 

 ىذه الصعوبات الموجودة في المادة الّمغوية الموفورة التبايف، قّمب ''دي سوسير'' ـاموأ
فكؿ تصرؼ  -ة ا مف وجية نظره التي تتسـ بالعمميّ نظره فييا، وحسـ موقفو انطبلقً 

 -أي ''دي سوسير'' - فيو -عممي يتميز بالموضوعية والشموؿ والتماسؾ واالقتصاد
ـ بمشروع عممي لساني يستند إلى رصيد تنظيري ينبني عمى أف يتقدّ ع إلى يتطمّ 

مجموعة مف المنطمقات والفروض والغايات تضمف لممحمؿ الّمساني الوضوح والتوازف 
ا مف الوقائع الّمغوية ما يصمح ألف يدرس دراسة ة. ويحّدد موقفو منتقيً والصرامة العمميّ 

واحد لجميع ىذه الصعوبات:   يوجد إاّل حؿّ ة يقوؿ: "وبالنسبة لموقفنا، فإّنو العمميّ 
ؿ األمر أف نضع أقدامنا وأف نثبتيا عمى أرض الّمساف ف عمينا أوّ ذلؾ أّنو يتعيّ 

لجميع المظاىر األخرى لّمغة. وال شؾ أّف الّمساف وحده، مف  اوميدانو فنجعمو معيار 
ئف بذلؾ فكرنا إلى متيّيئا لتعريؼ مستقؿ فيطم بيف كثير مّما لو ثنائية، يكوف قاببلً 

 ". 2قبوؿ ىذا السناد وىذه الدعامة التي يقدميا لنا الّمساف

وبيذا الموقؼ الحاسـ كاف الّمساف ىو موضوع مشروعو، ذلؾ أّنو يتوفر عمى    
ؽ أكبر قدر مف التجريد والتماسؾ، ة، إذ تحقّ النظاـ، ومف ثمة تكوف الدراسة عمميّ 

ويحّدد  ،اخبلفً ا و ناثرة في أصناؼ تمممميا وفاقً وحدات الموضوع المبعثرة والمت ؿفتجع
يقوؿ: "فيما يخصنا فإّننا فاه بالّمغة ا إيّ ''دي سوسير'' موضوعو الذي ارتضاه مقارنً 

فميس الّمساف إاّل جزءا  (langage) وبيف الّمغة( la langue) ؽ بيف الّمسافنفرّ 
ف أصناؼ الظواىر صنؼ م ... وتأبى الّمغة أف تصّنؼ في أيّ  محّددا مف الّمغة

ة، ذلؾ ألّننا نجيؿ الكيفية والجية التي بيا نستخمص وحدتيا. أّما الّمساف فيو اإلنسانيّ 
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". وبيذا الفعؿ السوسيري 1خبلؼ لذلؾ، عبارة عف كؿ قائـ بذاتو وىو مبدأ لمتصنيؼ
 مف الوقائع الّمغوية المتباينة. يكوف موضوع الّمسانيات قد حّدد انسبلالً 

 ؛ذي أصاب الدراسات الّمغوية سابقا''دي سوسير'' قد قّوـ االعوجاج ال ويكوف بذلؾ 
إذ كاف موضوعيا ىو المادة الّمغوية المتباينة والمختمفة، أّما مع ''دي سوسير'' فقد 

إلى الوصؼ  ة وتصبوا مف وجية النظر التي تتميز بالعمميّ حّدد الموضوع انطبلقً 
المجرد الذي يستطيع العمـ حصره والتحكـ  قعوايؼ، فيكوف الّمساف بذلؾ ذلؾ الوالتصن
 فيو.

يقوؿ: "أّما  .اتوبيذا الفيـ؛ فقد كمؼ ''دي سوسير'' المحّمؿ الّمساني بثبلث ميمّ    
 ميمة عمـ الّمساف وغايتو فيصبح مف شأنيا:

ا ؿ إلييا، ممّ أف تصؼ وأف تؤرخ لجميع أصناؼ الّمغات التي يمكف أف تتوصّ  -أ
عادة بناء الّمغات األصميّ يقتضي التأريخ لّمغا ة األـّ ت الفردّية ذات القرابة المشتركة وا 

 لكؿ أسرة لغوية عمى قدر المستطاع.

وأف تبحث عف القوى واألسباب المتعارضة بشكؿ دائـ وكمي في جميع الّمغات،  -ب
ة في إلييا جميع الظواىر الجزئيّ  وأف تستخمص القوانيف العامة التي يمكف أف تردّ 

  التاريخ.

 ".2ا نطاقيا بأف تصؿ إلى تعريفيا الخاصوأف تحّدد أخيرً  -ج

أّف كؿ مشروع نقدي تصحيحي ال يمغي الدراسات السابقة ا قً ساب البحث أكد      
ّنما يسعى منقحً  ب( مف مياـ  فالنقطتاف )أ، ... ا مكّمبل ومضيفاويضطيدىا، وا 

سانّية التاريخّية ومشروع الّنحو الّمسانّي تعّبراف عف احتفاظ ''دي سوسير'' بالمعرفة المّ 
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إذ  ؛ىاؤ اسات وفيرة الفائدة ال يمكف إلغاالذي يسعى إلى إقامة قواعد كمّية، وىي در 
ىي مف مياـ الّمسانّي كما يقوؿ. في حيف أّف التشّييد النقدي الذي أضافو، ىو 

نيات ضروري أف تحّدد الّمساال ؛ مفة )ج( التي أوكميا لعمماء الّمسانيات إذالميمّ 
نفسيا بنفسيا. ويتمثؿ ىذا التحديد في أف تحّدد الّمسانيات موضوعيا مف المادة 
المغوّية العامة الموفورة الوقائع والتي تشاركيا فييا العموـ األخرى، والموضوع أي 

ا مف وجية الّنظر أو المنيج، وىو ذلؾ المنيج )الّمغة( إذ يتحّدد، فإّنو يتحّدد انطبلقً 
يز بالوصؼ والتصنيؼ/التجريد، ومف ثمة تممؾ الّمسانيات أف تعمف العممي الذي يتم

، وتتخّمص الّمغة مف  دراسة نفسيا كعمـ قائـ بذاتو لو منيجو وموضوعو كباقي العمـو
 تبعّيتيا لمعمـو األخرى، وكذا الدراسات الّمغوّية التي تفتقد ابستمولوجيتيا الخاصة بيا.

و الّمسانيات يتكفؿ بتحميؿ الّمغة، لو دي سوسير بذلؾ يرـو عرض مشروع اسمفػ
ابستمولجّيتو الخاصة بو، ىذه االبستمولوجيا تحمؿ ىـ  توضيح األسس المنيجّية 

ة بأف والنظرّية والمنطمقات واألطروحات ووجيات النظر التي تضمف لّمسانّي الشرعيّ 
.  يوجد بعممو بيف العمـو

لفتح الّمساني الجديد، بعدما وال ضير بأف نعرض لبعض النقاط اليامة ليذا ا   
 -أّنيا غارقة  لمدراسات التي سبقتو ووجد حاولنا تقديـ النقد الذي وجيو ''دي سوسير''

في  -في المادة الّمغوّية العامة الموفورة الوقائع التي يستحيؿ تحميميا  - وىو معيـ
لّمسانيات ا نعرض كيؼ استطاع أف يبتكر مشروعا، وحاولنا أف عممي   تحميبلً  - نظره

، كعمـ مستقؿ  إذ؛الوصفّية، أخرج بو الّدراسات الّمغوّية إلى الوجود الشرعي بيف العمـو
 بذاتو ومف أىـ النقاط التي مكنت لمشروعو:

القرف التاسع عشر التاريخّية، ولـ يكف ىناؾ في إذ سادت  التاريخّية واآلنّية: -
يصؼ  حيث مشروعو اآلني سوسير'' والتاريخّية، إلى أف افتتح ''دي ةنيّ اآلتمييز بيف 

ويصنؼ فيو الّمغة في فترة زمنّية محّددة، باحثًا عف العبلقات الداخمّية لّمغة في ىذه 
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ّنما يقّدـ تصويًبا تكوف بو  الفترة، وىو إذ يفعؿ ذلؾ ال يبعد أو يمغي التاريخّية، وا 
يصعب عمييا التحكـ  الدراسة أقـو وأفيد، فالتاريخّية قد تيمؿ كثيًرا مف الجزئّيات، إذ

قوؿ: ، ياـمتّ أّف اآلنّية تكفؿ ليذا القصور الفي المادة الّمغوّية في فترة معّينة في حيف 
"سيختص عمـ الّمساف التزامني السانكروني بدراسة العبلقات المنطقّية والسيكولوجّية، 

يكوف ا ا( ارتباطً إذ تربط ىذه العبلقات الحدود المتقاربة في الوجود )وتشكؿ نسقً 
أّما  بالصفة التي تراىا عميو الجماعة ويدركيا وعييا الجماعي )ضميرىا الجمعي(.

ا لذلؾ العبلقات التي تربط الحدود المتعاقبة كروني فسيدرس خبلفً االدي عمـ الّمساف
بعضيا محّؿ بعض  المتواترة، فبل يدركيا الشعور الجماعي وىذه الحدود قد يحؿّ 

 ".1ينيابدوف أف تكّوف نسًقا فيما ب

إذ الّمساف كونو ظاىرة ِاجتماعّية تكفؿ لمعرؼ اعّية: ِاجتمالمسان ظاىرة  -
االجتماعي بأف يبعث فيو حيوّية متجانسة ومتماسكة تمكنو مف االستقبلؿ بنفسو، إذ 
ال يمكف إقامة عبلقات تواصمّية بيف أفراد المجتمع دوف أف يكوف ىناؾ تجانس 

جتماعّية تموج عبلقات بيف أفراد المجتمع مف الممكة لغوي، فيتنزؿ الّمساف كحادثة اِ 
يقوؿ ''دي سوسير'' في شأف ِاجتماعّية الّمساف: ، غة المّ  / اإلنسانّية الفطرّية العامة

ا عف ممكة ا مجتمعّيا حادثً "وبيذا االعتبار يكوف الّمساف في ذات الوقت إنتاجً 
 ".2الّمغة...

ال يمكف تحميؿ الظواىر الّمغوّية بعزليا عف "الّمغة نظاـ؛ حيث  :إذ الّمغة نظام: -
تمعنا في  ا". والقوؿ ىذا تموج فيو حيوّية الّنظاـ إذ3غيرىا، فيي أجزاء في نسؽ أكبر

                                                           
 .148فرديناند دي سوسير: محاضرات في عمـ الّمساف العاـ، ص -1
 .23ص :المصدر نفسو -2
، بيت الحكمة، العممة، -القديـمع محاولة تأصمّية في الدرس العربي -في الّمسانيات التداولّية  :خميفة بوجادي -3
 .18، ص2009، 1ط
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الشطرنج إذ: "الّمساف نظاـ ال يخرج عف ترتيبو  ةة بمعبالتشبيو السوسيري لنظاـ الّمغ
 ."1الخاص. وتشبييو بمعبة الشطرنج يقربو إلى إدراكنا الحسي

ما مّكف لمشروع ''دي سوسير'' بأف ينماز  )الّمغة نظاـ( أىـّ  وتعّد النقطة السابقة، أي
؛ عف المشاريع السابقة، إذ بالنظاـ حّددت الّمسانيات الداخمّية؛ فالّمغة ما ىي إاّل نظاـ

: "إّف الّمغة في نظر ''دي سوسير'' ال يمكف أف تكوف إاّل نظاًما ''أحمد مومف''يقوؿ 
". وبيذا الفيـ العاـ يثبت ''دي سوسير'' مشروعو في الّتحميؿ 2ـ المجردةمف القيّ 

الّمسانّي، وذلؾ في آخر محاضراتو بقولو: "الفكرة األساسّية التي تقـو عمييا 
محاضراتنا وىي أّف موضوع عمـ الّمساف الحؽ والوحيد: إّنما ىو الّمساف معتبًرا في 

'' قد جعؿ موضوع الّمسانيات ىو الّمغة، التي وبيذا يكوف ''دي سوسير ،"3ذاتو ولذاتو
ىي نظاـ مف العبلمات، ولتحميميا عممّيا البّد أف يتـّ تحميميا لذاتيا )فيي وجود مغمؽ 
لو زماف محّدد( ومف أجؿ ذاتيا؛ فيكوف اليدؼ استنباط القوانيف التي تحكـ الّمغة 

عممّية  قد يقمؿربط كؿ أف ذلؾ البشرّية، وبيذا ال يجوز ربط الّمغة بأىداؼ خارجّية، 
 التحميؿ والفيـ الدقيؽ.

ى إلى ولـ ينحصر ىذا النضج في التحميؿ الّمسانّي في بيئة معينة بؿ تعدّ       
بيئات مختمفة، فتمقفو الباحثوف األوربّيوف استيعابا وتطويرا، فتشكمت مدارس تحمؿ 

: مدرسة جنيؼ، انظريات ومبادئ ضمف اإلطار الشمولي البنيوي ومف أىميا رواجً 
يقوؿ الباحث ''الطيب  ... المدرسة الغموسيمّية، اتجاه الوظيفية التركيبّية ،حمقة براغ
الذي لحؽ بمحاضرات ''دي سوسير'': "وحينما وجدت  ىارداالز ا عف دّبة'' معّمقً 

                                                           
 .40فرديناند دي سوسير: محاضرات في عمـ الّمساف العاـ، ص -1
، 3، ديواف المطبوعات الجماعية، بف عكنوف، الجزائر، ؽ- النشأة والتطور -أحمد مومف: الّمسانيات  -2
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محاضرات ''دي سوسير'' مف يقرؤىا باىتماـ ويدرؾ وجاىة طروحاتيا وأىمّية الثورة 
عمى يد لفيؼ مف الّمسانييف  - في البداية -تي جاءت بيا، وقد كاف ذلؾ الّمسانّية ال

وأ. سيشياي، وروماف ياكبسوف، و.ف. تروبتسكوي،  األوروبييف أمثاؿ: شارؿ بالي،
فكانوا التبلميذ األوفياء، والشّراح المقتدريف، والمّنظريف  و.أ.مارتيني، وؿ.يممسميؼ،...

المبادئ السوسيرّية وما أضافوه إلييا مف  المبدعيف بما شرحوه ووضحوه مف تمؾ
 ". 1نظريات ومبادئ

 ومن أىم المدارس البنيوّية:

زت في ا؛ برَ إذ تعّد ىذه المدرسة نسخة سوسيرّية أخرى أوربي   المدرسة الغموسيمّية: -
"كوبنياجف" وقد مثميا جيود ''يالمسميؼ'' و ''برونداؿ''، وتخمى ىذا االتجاه عف 

ّية المتأثرة بالفمسفة، واألنثروبولوجيا والّمسانيات المقارنة، ويحاوؿ أف الدراسات الّمغو 
ُينظـ لسانيات عممّية رياضّية منطقّية. وتنماز ىذه النظرّية عف النظريات الّمسانّية 
األخرى باإلغراؽ في التجريد النظري، وجاءت أيضا بمصطمحات عممّية منيا: مادة 

ر الّتحميؿ ''ىممسميؼ'' طوّ ػ. ف2ير، مادة التعبيرالمحتوى، شكؿ المحتوى، شكؿ التعب
الّمسانّي بإقحاـ إجراءات عممّية رياضّية، فيو بذلؾ قد: "حاوؿ عصرنة الدراسات 

". وعموًما يمكف القوؿ أّف ىذه المدرسة 3الّمغوّية باستخداـ مناىج عممّية رياضّية
عمى أّف بحوثو في ىذا كثيًرا  تقترب كثيرا مف وصفّية ''دي سوسير''، ولذلؾ: "ألحّ 

 ".4ريسإلى بحوث سو  ضوع تنتميو الم
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فمـ ماتيسيوس'' وطبلبو، ''ـ( ببراغ مف قبؿ 1926ست سنة )وقد تأسّ حمقة براغ:  -
إلييا عديد الّمسانييف المقتدريف مثؿ: ''ياكبسوف''، ''كارسفسكي''،  وقد انضـّ 

عماؿ الفونولوجّية، إذ أقبموا وقد تمّيزت ىذه المدرسة باأل ''مارتيني''، ''بنفنيست''،...
 :1مبادئ ىذه المدرسة عمى تقديـ دراسات وظيفّية. ومف أىـّ 

  خاضًعا لظروؼ التواصؿ. فعمّيا قعااعّد الّمغة و 

 .االعتداد كثيرا بالمنيج التزامني في تحميؿ الّمغة 

 .االستثمار في المفاىيـ السوسيرّية 

   ا. دراسة الوحدات الصوتّية وظيفي 
''أندري مارتيني''، إذ ىو: "أحد  سيا الّمسانّي الفرنسيّ وقد أسّ  ية التركيبّية:الوظيف -

إسياماتو في ىذا  سي الّمسانيات البنيوّية في أوروبا وقد كاف مف بيف أىـّ أبرز مؤسّ 
س بيا الّمسانيات الوظيفّية عمى المذىب الّمساني الكبير مفاىيمو ونظرياتو التي أسّ 

وظيفة الّمغة، مبدأ التقطيع  :النقاط التي تناوليا ". ومف أىـّ 2بي لّمغةيمستوى التركال
 ... المزدوج، مبدأ االقتصاد الّمغوي، مبادئ التحميؿ الوظيفي

ة لّمغة الوظيفة األساسيّ  ؛وينظر ''مارتيني'' إلى الّمغة ككؿ عمى أّنيا ظاىرة تبميغّية إذ
نساف لنفسو بأف يتواصؿ مع بالتبميغ يسمح اإل ؛مف بيف عديد الوظائؼ ىي التبميغ إذ

األفراد في المجتمع. يقوؿ ''مارتيني'': "فاإلشارة إلى الّمساف بكونو أداة أو وسيمة 
يجمب بشكؿ مفيد جّدا االنتباه إلى ما يمّيز الّمغة عف كثير مف األنظمة األخرى، 

لوسيمة فالعربّية مثبًل ىي قبؿ كؿ شيء ا ،فالوظيفة األساسّية ليذه األداة ىي التبميغ
سنرى أّف أي  ،التي تمكف أىؿ الّمساف العربي مف أف تكوف ليـ عبلقات فيما بينيـ

                                                                                                                                                                      

إيفيتش: اتجاىات البحث الّمساني، تر: سعد مصموح، وفاء كامؿ، الجمس األعمى لمثقافة،  وينظر أيضا: ميمكا 
 وما بعدىا. 317، ص2000، 2الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرّية، ط

 1وما بعدىا. 103وما يمييا. والطيب دبة: مبادئ الّمسانيات البنيوية، ص 247ص :المرجع نفسو :ينظر -
 .110-109الطيب دبة: مبادئ الّمسانيات البنيوية، ص -2
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لساف يتغير بمرور الزمف. وىذا األمر يحصؿ أساًسا استجابة لحاجيات التبميغ في 
 ؛". و''مارتيني'' إذ1ذلؾ بالوجو االقتصادي األمثؿ المجتمع الذي يستعمؿ الّمساف ويتـّ 

ينسى عدد الوظائؼ الثانوّية األخرى لّمغة كتعبير عف الفكر، يفعؿ ذلؾ فإّنو ال 
 ".2ووظيفة التعبير عف المشاعر دوف التبميغ لآلخريف، والوظيفة الجمالّية...

ا في صيغتو المباشرة لمشروع ''دي ىذه المدرسة امتدادً  وتعدّ  مدرسة جنيؼ: -
سيشياي''،  و''ألبرت''شارؿ بالي''،  ا المشروع تبلمذتو، أيسوسير''، وقد حمؿ ىذ
وقد التزموا بمشروع أستاذىـ وباشروه إكماال  كوديؿ''... و''ىنري فراي''و''روبرت

ضافة؛ إذ ناقشوا مثبًل: ثنائّية )المغة/الكبلـ( فأصبح الكبلـ أيضا محّط الدراسة. وىـ  وا 
مـ ع أّف مجاليا ال يخرج عف إطار ... إذ يتبنوف ىذه المناقشة فإّنيـ: "كانوا يعمموف

الّمساف الحديث. وحتى ''دي سوسير'' ذاتو  لـ يمغو تماما بؿ اعترؼ بو مف حيث ىو 
ميداف خاص في البحث الّمسانّي يمكنو أف يحتفظ باسـ الّمسانيات لصالحو ولكف مع 

". 3تطمس الحدود الفاصمة بينو وبيف مجاؿ لسانيات المغة بلّ لئبذؿ الجيد دائما 
إضافات، حتى ''دي سوسير'' نفسو صرح يـ يمارسوف وىـ يفعموف ذلؾ فإنّ  فالتبلميذ

بأّف الكبلـ ما يزاؿ الجيد الفكري  في أحد المواضع وىو يحّدد موضوع الّمسانيات،
الّمساني يحتاج إلى تأسيس وطريقة يدرسو بيا. يقوؿ: "وتأبى الّمغة أف تصنؼ في أي 

والجية التي بيا  صنؼ مف أصناؼ الظواىر اإلنسانّية، ذلؾ ألّننا نجيؿ الكيفّية
 ". 4نستخمص وحدتيا
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المشروع السوسيري؛ إذ أتاح مشروًعا لسانّيا بثقت عف المدارس التي انْ  ىذه ىي أىـّ 
ضافةخصًبا، الّتؼ حولو الّمسانيوف مراجعة وتوضيحً  كمااًل ونقًدا وا  ... ونشير إلى  ا وا 

وّية الروسّية )مدرسة أّف ىناؾ مدارس حممت اليـّ البنيوي الّمساني، أي؛ المدارس البني
قازاف، مدرسة موسكو(، والمدرسة اإلنجميزية، إاّل أف بعضيا تأثر بالمشروع 

 ". 1السوسيري الحًقا

ؿ في ونشير بحسـ واضح، إلى أّف ''دي سوسير'' ىو مف أّسس لمستقبؿ التأمّ 
استجابة أّما بالنسبة لّمسانيات البنيوّية األمريكّية فإّنيا جاءت  في أوروبا الّمسانيات

الحتياجات أنثروبولوجّية، فقد نتجت عف واقع يبحث مشكمة األجناس البشرّية، 
ا ىذا األمر: "...فإّف موضحً  "الطيب دبة"فبالّمسانيات يفيـ الجنس البشري. يقوؿ 

في ظؿ  -الّمسانيات األمريكّية قد قامت استجابة لتوجيات أنثروبولوجّية تسعى 
إلى دراسة المغات اليندّية األمريكّية  -راغماتيشروط معطيات البحث العممي الب

ذا كاف ىذا ىو ". و 2بغرض التعرؼ عمى البنّية الفكرّية والنفسّية لمينود الحمر منطمؽ ا 
لّمسانيات األوربّية؛ إذ جاءت ا لمنطمؽ مخالؼ بشكؿ كبيرالّمسانيات األمريكّية، فإّنو 

الّمغات واالنتشار اليائؿ لّميجات. ورغـ بّية لتحميؿ واقع تمزؽ و الدراسات الّمغوّية األور 
االختبلؼ في المنطمقات، فإّف الجامع بيف الّمسانيات األوربّية واألمريكّية ىو منيج 

وقد يعود ذلؾ إلى االنتشار ، غة بطريقة وصفّية بنيوّيةالدراسة، فكبلىما كاف يحّمؿ المّ 
ظرية البنية السوسيرّية انتشرت إذ أّف ن ؛غةلنظرّية ''دي سوسير'' في مقاربة المّ الواسع 

مؾ في أوروبا وىيمنت عمى الدراسات الّمغوّية وانتقمت حتى إلى العمـو األخرى، ونم
ويضبط الباحث ''مبارؾ حنوف'' االنتشارّية  ،ت إلى البيئة األمريكّيةّنيا تعدّ إ :أف نقوؿ

الدرس الّمساني قائبل: "وأخيرا جاء سوسير فاّتخذ  الواسعة لممشروع البنيوي السوسيري
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ـ( عمى 1916) (دروس في الّمسانيات العامة سنة)منحى جديدا عمى إثر نشر كتابو 
( Albert sechehaye( وألبير سيشياي )charles ballyيد كؿ مف شارؿ بالي )

لى 1931( ثـ إلى األلمانّية سنة )1928نّية سنة )اوىكذا نقؿ كتابو إلى الياب ( وا 
واسع ومتنوع عمى حمقة  سوسير تأثيرولقد كاف ألفكار  ... ـ(1933الروسّية سنة )

الذي كتب عرضا  «دفيمممو وفي أمريكا عمى يد ''ب براغ الّمسانّية وحمقة كوبنياجف، ...
لقد أمّدنا ـ( قائبل عف سوسير: 1924)عف دروس في الّمسانيات العامة سنة 

ري البنيوي، فقد غدا سوسي". وبيذا المشروع ال1باألساس المنيجي لعمـ الّمغة اإلنسانّية
ى إلى ا أدّ ا لمقرف التاسع عشر التاريخي، ممّ ا، خبلفً ا بنيويً ف وصفي  و القرف العشر 

كاف نفوذ المذىب الميكانيكي ال يزاؿ يْحسف في بداية ػ "انتشار البنيوّية في أمريكا ف
ىذا القرف فبدت صورة أمريكّية منو في شكؿ نفسي ىو مذىب السموكييف الذي لوف 

 يمكف أف يرى ذلؾ بوضوح في كتاباتالدراسات األمريكّية بمونو تماما كما 
(Bloomfield) "2. 

كماالً  مريكي قبؿ أف نغادر ال بأس أف نستأنس بالدرس األ ،لمنسخ البنيوّية وعميو؛ وا 
ة، فالّمسانيات األمريكّية تتقاطع مع الّمسانيات األوربّية في سيطرة الوصؼ والبني
ف كانا يختالدراسة الوصفيّ   ،مفاف في دوافع الدراسة كما أشرناة عمى المغة، وا 

ّف أىـّ مف قاد الدراسات األمريكّية الوصفّية البنيوية: إختصار نممؾ أف نقوؿ وبا
 بمومفيمد''. ''إدوارد سابير''، و''ليوناردو''فرانز بواس''، 

ر عمى خصائص فّ المنتشرة في أمريكا، والتي تتو  قة''بواس'' عني بالّمغات المنطو ػف
متفردة. واعتنى ''سابير'' بدراسة الّمغة تحميبًل دوف أف تحكمو أحكاـ سابقة جاىزة، أّما 
''بمومفيمد'' رائد المدرسة الوصفّية األمريكّية مف خبلؿ كتابو "الّمغة"؛ فقد أّسس لدراسة 

                                                           
 .5، ص1987، 1مبارؾ حنوف: مدخؿ لّمسانيات سوسير، دار توبقاؿ، الدار البيضاء، المغرب، ط -1
2
 .37، ص1979حساف: مناىج البحث في المغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  تماـ -
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ة ال تؤمف ا مف نزعة فمسفّية وضعيّ ا مف مبادئ سموكّية، وانطبلقً الّمغة عممّيا انطبلقً 
إاّل بالمرئي التجريبي وقد عّد الدالّلة في الّمغة أصعب شيء يدرس ألّنو مبحث 

 . 1معنوي

ومنذ أف كسبت الّمسانيات شرعيتيا بيف العموـ مف خبلؿ التأسيس المنيجي والنظري 
 اإلكماالتالسوسيري، بات العقؿ البشري الّمساني يمارس عمى ىذا المشروع العممي 

ذا كانت  اإلضافات...و  اتداقتنواال قد مورست عمى الّتشييد  نتقاداتواال اإلكماالتوا 
البنيوي الوصفي السوسيري نفسو فتشعبت المدارس البنيوية، فأصبحت البنيوية 

واإلكماالت التوغؿ أكثر في شقوؽ وثغرات ىذا  نتقاداتلبلبنيويات، فإّنو يمكف 
تتشكؿ منيا المادة الّمغوية في الكتاب/المشروع، حتى جعمت الوقائع الموفورة التي 

ع دراسة، والتي كاف ''دي سوسير'' قد عّمؽ عمييا و ضمو  - كما أسمفنا - عموميا
ف  ''ديػبأّنو ال يمكف دراستيا ما دمنا نجيؿ الكيفّية التي نقتحميا بيا، ف سوسير'' وا 

، وتموقع : الّمساف )كظاىرة إنسانّية( والكبلـ كفعؿ فردي مف الدراسةكاف قد أبعد مثبلً 
 واإلضافات نتقاداتواال اإلكماالتقراءة  مف خبلؿ ، فإّنوىرة ِاجتماعّيةفي المغة كظا

 ؽ ىذا الكتاب قد توصمت إلى وجيات نظر ومناىج لدراسة ماو التي تبحث في شق
اىتماـ  مستعصيا في زمف ''دي سوسير''، فأصبح الّمساف كظاىرة إنسانّية محطّ  كاف

ة الّمسانيات الوظيفيّ لّمسانيات التوليدية و اىتماـ ا والكبلـ محطّ  ،الّمسانيات التوليدّية
ة. والحاؿ ىذه فإّنو يمكف تصنيؼ ىذا ة االجتماعيّ ة والدراسات الّمسانيّ /التداوليّ 

 2التياطؿ الّمساني في الخطاطة التي قدميا الباحث ''الطيب دّبة''

                                                           
 .28-27، ص-مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ-ينظر: خميفة بوجادي: في الّمسانيات التداولية  -1
الّمسانيات  وما بعدىا. والكتب التي اشتيرت بيا 273ميمكاإيفتش: إتجاىات البحث الّمساني، صينظر: و 

 األمريكّية ىي: الّمغة ؿ''بمومفيمد''، دليؿ الّمغات اليندّية األوربّية ؿ''بوعز'' والمغة ؿ''سابير''.
 .98، ص - دراسة تحميمّية إبستمولوجّية -الطيب دبة: مبادئ الّمسانيات البنيوّية -2
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التوليدي  إلى الّتوجو مف حيث التوجو البنيوي ،والفكر البشري تختمؼ غاياتو
مفكر ل، فيناؾ غايات يعرضيا التصور التصنيفي ات متعّددةارتبط بغاي وقد التحويمي،

وأخرى يعرضيا التصور االفتراضي، فالتصور التصنيفي يكوف فيو: "ىدؼ العمـ ىو 
إّف ، (vorificationحصة أو القابمة لمتمحيص )مَ جمع المعطيات الموضوعّية المُ 

فترتيب ، لقوانيف العامة، انطبلقا مف المعطياتااستخبلص يسعى إلى العمـ 
لة فيـ مف أولى الخطوات نحو محاو  يعدّ  (Tascionomieالمعطيات وتصنيفيا )

". 1وبذلؾ يصبح العمـ معرفة موضوعّية لمعالـ الخارجي ،موضوعي لمعالـ المحيط بنا
العمـ ليس جمع  : "إّف ىدؼػوبذلؾ ف ،تفسيرأّما التصور االفتراضي فيقـو عمى ال

ات ووصفيا؛ بؿ ينبغي تفسيرىا في ضوء فرضيّ  وترتيبيا ةالمعطيات الموضوعيّ 
 مو المثمر.عامة. مف ىنا كاف لمفرضيات دور حاسـ في النشاط العممي وتقدّ 

ا لمتجارب المخبرّية التجريبّية والتحميبلت إّف تقّدـ العمـو ال يرجع أساسً     
و كثير مف العمـو البحتة راجع تكنولوجّية فحسب، بؿ إّف النضج العممي الذي وصمالت

إّف  ،لكونيا تقـو عمى تصور افتراضي في تفسير الظواىر المعروضة لمّتحميؿ العممي
ع الوقائع واألحداث ومبلحظتيا مّية االفتراضّية ال تقـو عمى جمالمقاربة العم

 ". 2ا بترتيبيا وتصنيفياموضوعي  

ضمف التصور  ، يمكف أف نطمئف إلى أّف الّمسانيات البنيوّية تستقرّ وبناء عميو 
الواقع وتصنفو، فيي جامعة منظمة مصنفة:  فييا لسانيات تعاالتصنيفي، ذلؾ أنّ 

ا ليس سوى إعادة تنظيـ المعطيات الّمغوّية في الّمسانيات البنيوّية عمومً  فػ"الوصؼ
وصفّية تيدؼ في نياية األمر إلى إعادة  المتوافرة بشكؿ مختصر بحسب معايير

                                                           
،  - إلى البرنامج األدنوي مفاىيـ وأمثمةمف النموذج ما قبؿ المعيار  -مصطفى غمفاف: الّمسانيات التوليدّية   -1

 .14، ص2010عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، 
 .14ص :المرجع نفسو -2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التنهيدي: ــــــــــــــــــــــــ

28 
 

". وبيذا تكوف الّمسانيات 1ضمف المعطيات المحصؿ عمييا ترتيب ما ىو موجود فعبلً 
تراض وتفسير: "فمف العبث أف نطالب فّية قد استقرت تصنيفا ورفضت كؿ االبنيو 

ة نحف ال نحاوؿ أف نفسر، فكؿ ما ىو بالتفسير، نحف نسعى إلى الوصؼ بكؿ دقّ 
 ".2قبيؿ التفسير في الوصؼ يعتبر بكؿ بساطة مضيعة لموقت مف

وعميو فمف الضروري جّدا، أف ال تتوقؼ العقوؿ عند ىذا المسعى، فعمييا أف تثوِّر  
عادة تشكيؿ  أسئمة مف شأنيا أف تقود إلى مسؤولّية فكرّية جديدة، فكؿ تقويض وا 

لّمغوّية جوىر التفكير لمّتحميؿ الّمساني، ىو في حّد ذاتو فيـ أوضح لمظاىرة ا
ما أف يشيخ فكر ا ليا بتعّدد األفياـ، فاإلنسانّي، والذي ال بّد لئلنساف أف يبقى مطاردً 

ا ا آخر يصوغ نموذجً اإلنساف إبداًعا حّتى تثمر ىذه الشيخوخة إنسانً  في تاريخ وَيُكؼّ 
ّية قد راكمتيا ما ا، وعميو: "وبالنسبة لتشومسكي، فإّف الّمسانيات التقميدّية والبنيو جديدً 

يكفي مف المعمومات؛ ما يجعؿ مف الممكف تجاوز المرحمة التصنيفّية، وأف نشرع في 
". وىكذا تنحو 3إعداد النماذج االفتراضّية حوؿ الّمغات البشرّية واأللسف خاصة

الّمسانيات التوليدّية التشومسكّية منحى التصور االفتراضي بغية إثبات تحميؿ لسانّي 
( أف يسير 1957لفعؿ حاوؿ تشومسكي منذ نموذج البنيات التركيبّية )جديد و"با

بالبحث الّمساني في ىذا االتجاه العممي متجاوزا حدود الوصؼ الّمساني الذي اعتمده 
 ".4الدرس الّمساني البنيوي القائـ أساًسا عمى المبلحظة المباشرة ثـ التصنيؼ

في التحميؿ الّمسانّي، فيمكف عّد  فالعقؿ الغربّي يمارس حاضره، ويبدع فّف حياتو
يقوؿ ''جوف  ،ا في تاريخ الّتحميؿ الّمساني( حدثً 1957كتاب تشومسكي الصادر عاـ )
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ليونز'': "لعب تشومسكي في ميداف الّمسانيات الحديثة دوًرا بالغ األىمّية في تاريخ 
الّمغة  ثورة كبرى في دراسة 1957ىذا العمـ، فقد أحدث كتابو األوؿ الذي صدر عاـ 

"الجدير بالذكر ىنا، أّف غالبّية المدارس األلسنّية الحالّية تحّدد و ،"1دراسة عممّية
ـ عف مبادئيا بالنسبة إلى موقفيا مف ىذه النظرّية بالذات وأّف التأريخ األلسني يتكمّ 

 ة ما قبؿ النظرّية التوليدّية التحويمّية واأللسنّية ما بعد النظرّية التوليدّيةاأللسنيّ 
والتحويمّية، أي؛ أّف ىذه النظرّية قد فّجرت ثورة ألسنّية طبعت الدراسات األلسنّية 

 بطابعيا الخاص.

، مف حيث الباحث نظرفي  ة،ة في األلسنيّ ة والتحويميّ عادؿ المرحمة التوليديّ ت    
األىمّية، مرحمة نشوء األلسنّية عمى يد األلسني ''فرديناند دي سوسير''، فالمؤلفات 

وضعيا ''دي سوسير'' وتبلميذه ثّبتت األلسنّية كمنيجّية وصفّية. وثّبتت مؤلفات  التي
 ".2''تشومسكي'' ورفاقو وتبلميذه، بالمقابؿ، األلسنّية كمنيجّية وصفّية وتفسيرّية

نقؿ قاعدة المثمث االصطبلحي مف الّنص في عيد ''دي سوسير'' إلى المتكمـ  وقد تـّ 
ة التوليدية تؤمف أّف بنية الّمغة تحّددىا بنية ة األلسنيّ ريّ في فتح ''تشومسكي''، "فالنظ

 ".3العقؿ اإلنساني

ز بيا ممكة يتميّ  فقد جعؿ ''تشومسكي'' موضوع الّمسانيات ىو الّمساف، الذي يعدّ 
ا اإلنساف في ىذا الوجود، فيرمي إلى وصفيا وتوضيحيا وفي اآلف ذاتو يقدـ تفسيرً 

تكمـ مثالي لغتو، يقوؿ ''تشومسكي'': "إّف الموضوع لمكيفية التي بيا ينتج ويفيـ م
ة الّمسانية ىو المتكمـ المستمع المثالي المنتمي لعشيرة لغوية متجانسة األوؿ لمنظريّ 
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ؽ معرفتو ىذه في إنجاز فعمي فإّنو ال يخضع ا والذي يعرؼ لغتو، وعندما يطبّ كميً 
وفي ، "1نتباه أو األخطاءة غير المبلئمة كقصور الذاكرة أو عدـ االلمشروط النحويّ 

ة، وذلؾ الوقت ذاتو نمحظ أّف ''تشومسكي'' أبعد اإلنجاز وما يمحقو مف ظروؼ مقاميّ 
العتقاده أّف: "دراسة اإلنجاز؛ أي استعماؿ الّمغة، بحسب ''تشومسكي''، لف تكوف 

ة عمى األقؿ، قبؿ دراسة شاممة وتامة لطبيعة القدرة ة الّمسانيّ ممكنة، مف الناحيّ 
صائصيا. كما أّنو ال يمكف انتظار الشيء الكثير مف دراستو ''اإلنجاز'' دوف وخ

 ".2اعتناء دراسة شاممة ومعمقة لممعرفة الضمنية التي يتوافر عمييا مستعمؿ الّمغة

وال بأس أف نشير إلى أّف العقؿ الغربي يراجع نفسو حتى داخؿ النموذج الواحد، 
، غيره في ''مظاىر النظرية التركيبية'' 1957' ''تشومسكي'' في ''البنى التركيبية'ػف

، فالنموذج لـ يجير 1972، وغيره في ''دراسة الداللة في القواعد التوليدية''1965
نّ  ج حتى أوجد نفسو وال يزاؿ يتدرج سواء مع ''تشومسكي'' أو مع ما تدرّ دفعة واحدة وا 

''ميشاؿ زكريا'' في يقوؿ  ؛ا المكوف التداولي وتبعيـ في ذلؾتبلمذتو الذيف أقحمو 
ة: "نجد مف الضروري التشديد ىنا ة التحويميّ ة التوليديّ النماذج الثبلثة األولى لمنظريّ 

ة لـ يتـ وضعيا عمى الشكؿ التي ىي عميو حاليا دفعة واحدة بؿ ظريّ عمى أّف النّ 
 مّرت في تطورىا الذاتي بالمراحؿ الثبلثة التالية:

 مرحمة ''البنى التركيبية''. -1

 مرحمة النظرية األلسنية النموذجية . -2

 "3ة.ّسعالنظرية األلسنية النموذجية المو مرحمة -3
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 ة ابتداءً ة التحويميّ التوليديّ ولذلؾ نجد أف النظرة قد تغيرت وطرحت قضايا أخرى في 
ة يا أنفسيـ؛ إذ نوقشت قضيّ الجدؿ ينبعث مف عممائِ  مف أواسط الستينات، وكاف

ى ىذا النقاش إلى نتائج عظيمة فكاف: "انطبلقة ة، وأدّ ظريّ الداللة في ىذه النّ 
ديوف قسميف: لغوييف ية حيث انقسـ الّمغويوف التولظريّ لمنعطؼ ىاـ داخؿ ىذه النّ 

''تأويمّية'' الداللة شأنيا في ذلؾ شأف القواعد  إ)عمى رأسيـ تشومسكي( ينادوف بمبد
ولي( يدافعوف عف ولغوييف )منيـ عمى الخصوص الكوؼ وروس وماؾ ك ،الصوتية

ا في إقحاـ ا واضحً وقد كانت ىذه الجيود المبذولة سببً ، "1أطروحة ''توليدية'' الّداللة
، وبيذا استعيرت مكوف رئيسكة ة التحويميّ ة التوليديّ ظريّ المكوف التداولي داخؿ النّ 

ة، يضيؼ المتوكؿ: "كاف مبدأ ة التوليديّ ظريّ مفاىيـ ىامة وأقحمت بمرونة داخؿ النّ 
ليدية الداللة المعتمد في إطار ''الداللة التوليدية'' مف األسباب التي وّطأت إلدخاؿ تو 

التداوؿ في النحو كعنصر مف عناصر البنية مصدر االشتقاؽ المصوغة عمى أساس 
ة المستعارة إّما في ىذه البنية مّثؿ لممفاىيـ التداوليّ  ،ة''ة تداوليّ ة تركيبيّ بنية ''دالليّ يا أنّ 

الّمغة العادية كمفيومي القوة اإلنجازية واالقتضاء أو مف نظريتي ''النسقية'' مف فمسفة 
 ".2و''الوجية الوظيفية لمجممة''، كمفيـو البؤرة

ة بطريقة ظريّ ة، إذ أثثت النّ ظريّ ا داخؿ النّ ا حاسمً وعميو تكوف الكيفية الجديدة منعرجً 
كاثر واالجتياد لعقود ة بغية التظريّ ب النّ جديدة، مف شأف ىذه الكيفية أف تخصّ 
ة ظريّ أف تنافس ىذه النّ  -الداللة والتداوؿ  -جديدة، وبالفعؿ كاف إلقحاـ المكونيف 

ة، ويعد نموذج ة المسيطرة حاليا عمى الساحة الّمسانيّ النظريات الوظيفية التداوليّ 
 .البركمانتاكس والتركيب الوظيفي نموذجيف خصيبيف لممنافسة
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ة واضحة عمى كؿ فيـ ر و ث ّف النموذج التشومسكي يعدّ وميما يكف مف أمر فإ   
ة البنيوية إلى بنيوي وصفي، إذ قمبت قاعدة المثمث مف الّمغة في التقاليد السوسيريّ 

مبدع الحاضر عكس الالّمساف في الفتح التشومسكي؛ ومف ثمة فاالىتماـ باإلنساف 
ظريتو وفؽ التصور الّنص، و''تشومسكي'' إذ يفعؿ ذلؾ؛ يكوف قد صاغ ناالىتماـ ب

ا ال شيء ا ميكانيكيً : "رفض تشومسكي المنيج الوصفي معتبرا إياه أسموبً ػاالفتراضي ف
فيو سوى الوصؼ لممادة الّمغوية، فمكي يحمؿ عالـ الّمساف يجب عميو أف يقترب أكثر 
مف المتكمميف الناطقيف بمغتيـ، وذلؾ لسبر القدرة الّمغوية الفاعمة التي تمكنو مف 

إلى نظرية لسانية  ةيبصياغة الفرضيات الشكمية المؤدـ، ثـ عميو أف يبدأ الكبل
 ".1شاممة، ثـ عميو أيضا أف يبرىف عمى صحة نتائجو بدقة وموضوعية

ا بالّمغة وجوانبيا فقط بؿ اىتمامً  ليس ىذا فحسب بؿ إّف اإلسياـ التشومسكي ال يعدّ 
، ؟، وكيؼ يتعمميا الطفؿ؟الّمغة: ما طبيعة أسئمة مف مثؿ محاولة لفمسفة لغوية تثير

 .2؟وكيؼ تتطور القدرة

الكممات  أنس بأىـّ تفي الّتحميؿ الّمسانّي ال بأس أف نس ةر ىذه الثور داغوقبؿ أف ن
ا لمتحميؿ ا وأسموبً فيمً  ذؿيبا يحاوؿ أف المفاتيح التي تشكؿ في الحقيقة معجمً 

 .3الّمساني

: "سأعتبر منذ اآلف؛ نى التركيبية'' قائبلً الّمغة: عّرؼ ''تشومسكي'' الّمغة في ''الب -
الّمغة مجموعة )محدودة أو غير محدودة( مف الجمؿ، كؿ جممة فييا محدودة في 
طوليا، قد أنشئت مف مجموعة محدودة مف العناصر؛ فجميع الّمغات الطبيعية في 
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، طالما أّف كؿ لغة طبيعية  ليا صيغتيا المنطوقة أو المكتوبة ىي لغات بيذا المفيـو
ويمكف تمثيؿ ، وؼ األلؼ باء(عدد محدود مف الفونيمات )الوحدات الصوتية( )أو حر 

)أو الحروؼ(، مع وجود عدد كثير  كؿ جممة بمتوالية محدودة مف ىذه الفونيمات
 ".1غير محدود مف الجمؿ

 ة(: جياز لتوليد الجمؿ النحوية في الّمغة.النحو: )في البنى التركيبيّ  -

التي يمتمكيا كؿ إنساف لتكويف وفيـ عدد ال متناه مف الجمؿ في لغتو  التوليد: القدرة-
.  األـّ

 التحويؿ: وىو نقؿ البنى العميقة إلى بنى متوسطة وسطحية. -

ة مف خبلؿ منو البنية السطحيّ  البنية العميقة: تمثؿ التفسير الداللي الذي تشتؽّ  -
 سمسمة مف اإلجراءات التحويمية.

 تمثؿ الجممة كما ىي مستعممة في عممية التواصؿ.ة: و البنية السطحيّ  -

 ة لمفرد.الكفاءة: المعرفة الّمغوية الباطنيّ  -

 األداء: االستعماؿ الفعمي لّمغة في المواقؼ الحقيقية. -

ا أسمفنا؛ يكوف موضوع الّمسانيات الوحيد بالنسبة لمتوليدية التحويمية ىو وانطبلقا ممّ 
 ساف في ذاتو ومف أجؿ ذاتو بالنسبة لموصفييف.ملي بدؿ الالمتكمـ المستمع المثا

ليس ىو القدرة  -فيما بعد التوليدية التحويمية  - انياتموضوع الّمس ىذا وسيكوف 
ّنماتشومسكيا المتكمـ ىالمتوفرة لد ىو تحميؿ البنية الّمغوية  موضوع الّمسانيات ، وا 

ر الّمغوية، فالّمسانيات جتماعي الذي يتشكؿ داخؿ العشائرىا في ضوء السياؽ االِ وتطوّ 
                                                           

عزيز، منشورات عيوف باإلشتراؾ مع دار الشؤوف البنى التركيبية، تر: يؤيؿ يوسؼ عبد ال نعـو تشومسكي: -1
 .17، ص1987، 2الثقافية العامة ، الدار البيضاء، ط



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التنهيدي: ــــــــــــــــــــــــ

34 
 

 وة اليومية، ومف ثمة تغدأف تدرس الّمغة كما يتواصؿ بيا داخؿ الحيا العامة البدّ 
عمى قدمييا، وليست فرًعا لسانيا كما جرت  السوسيولسانيات ىي الّمسانيات قائمة

، كؿ ىذا يمثؿ مشروًعا وتصحيًحا جديًدا شنو ''اليبوؼ'' عمى كؿ وصؼ 1العادة
ؿ قاعدة المثمث في عمى كؿ تصنيؼ وافتراض وتفسير، وبذلؾ تتحوّ  وتوليد، أو

التحميؿ الّمساني مف الّمغة وصفًيا بنيوي ا إلى الّمساف توليدًيا تحويمًيا، إلى الكبلـ 
سوسيولسانًيا فبات البحث في الكبلـ مشروًعا ومركًزا منذ أواسط السبعينيات، فيذا 

قدرة المشروع  وأو ما يمكف أف نصفو بػنحو يقّدـ مشاريع في الكبلـ، أ ''ىايمس''
"أّف ما يتميز بو، الفرد  :قوال ىايمس'' يعدّ  ''ديؿػتواصمية بدؿ القدرة التوليدية، فال

المتكمـ ىو امتبلكو لقدرة أكبر وأشمؿ وأكثر وظيفية مّما يقترحة الّنحو التوليدي، وىي 
 تمكف مف القدرة التي ال compétence communicative)) القدرة التواصمّية

ؽ باشتغاؿ السموؾ ، بؿ تتعمّ فقط وفيـ ما ال حصر لو منو الجمؿ النحوّية إنتاجعمى 
الّمغوي في شموليتو وواقعيتو وىي مختمؼ السياقات والمقامات الممكنة لتحقيؽ كؿ 

 ". 2أغراضو التواصمّية في أبعادىا الفردّية والجماعّية

 وًعا جديًدا غزا بو التشومسكّية فقد: "انتقدوىكذا يكوف ''ىايمس'' قد فتح مشر    
إّف نظرّية تشومسكي القائمة " :قائبلً  ـ(1971تشومسكي في مقاؿ شيير لو سنة )

عمى الجمؿ الّمغوّية المختمفة صحيحة تماًما، إذا كاف المقصود منيا وصؼ الّمغة 
ستخدـ فييا الّمغة، ككياف مستقؿ بذاتيا، بعيًدا عف المواقؼ ااِلجتماعّية، والحياة التي ت

... فيي ليست قوالب وصيًغا وتراكيب مقصودة  لكف الّمغة ال قيمة ليا ككياف مستقؿ
ّنما ىي موجودة لمتعبير عف الوظائؼ المختمفة: كالطمب والترجي واألمر  لذاتيا، وا 

وغير ذلؾ مف آالؼ الوظائؼ الّمغوّية. وبيذا  والنيي والدعاء والوصؼ والتقرير...
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الشيير ''ليايمس'' أعيد االعتبار لمنظريات السياقّية، حيث دخمت مجاؿ االنتقاد 
الّمسانيات بقوة، كنظريات أفعاؿ الكبلـ لفبلسفة الّمغة العادية، ونظريات التداوؿ 

 ".1سيموف ديؾليفي وخاصة نظرّية النحو الوظيفي والممفوظّية، ونظريات النحو الوظ

خصًبا زاد العمـو نماًء، إذ اقترضت الّمسانيات  وقد شيدت ىذه العقود مشيًدا ِاقتراضيا
مف التداوليات كثيًرا مف المفاىيـ فػ: "مف المعموـ أّف الجوانب التداولّية ُدرست أوؿ ما 
درست، في إطار التيار الفمسفي الُمسّمى ''فمسفة المغة العادّية'' حيث ُعولجت 

وقد  ّية'' و ''االستمزاـ الحواري''...الظواىر التي مف قبيؿ ''اإلحالة'' و ''األفعاؿ الّمغو 
انتقمت المفاىيـ المرتبطة بيذه الزمرة مف الظواىر، عف طريؽ االقتراض، إلى حقؿ 

التوليدّية منيا وغير  -الدراسات الّمغوّية إذ إّف مجموعة مف النظريات الّمغوّية 
أولى الّمغويوف  ". وىكذا2وظفت ىذه المفاىيـ في وصفيا الّمغات الطبيعّية - التوليدّية

نظرة  اا بحث التحميؿ الّمسانّي ذ، فغدَ 3اىتماما متزايًدا لدور المقاـ في فيـ الجمؿ
 تفاعمّية، وعمى محّمؿ الخطاب أف يتسمح بعمـ الّمغة االجتماعي، وبذلؾ يكوف قد: "تـّ 

ـّ تاختراؽ ساحة العمـو الّمغوّية بتيارات فم  البحث ـسيقسفّية ونفسّية واتصالّية، وت
الّمغوي في الّمسانيات الغربّية إلى نموذجيف لسانييف متنافسيف: المنحى الشكمي 
الصوري، والمنحى الوظيفي التواصمي الذي ظير متأخًرا عف األوؿ بعض الشيء، 

ة الخبلؼ بيف ىذيف التوّجييف، إذ أذكت وقد كانت التداولّية مف أسباب تعميؽ ىوّ 
حت لصالح الثاني قد رجّ  ةاريف، بؿ إّف الكفّ جذوة الخبلؼ ومعركة التنافس بيف التي

مفاىيـ ورؤى اشتّد بيا  ثقةامنيما، أي االتجاه الوظيفي بدعـ وتأييد مف التداولّية ب

                                                           
وظيفّية الحديثة، جامعة كتوراه في الّمسانيات الوظيفّية لمنحو العربي، أطروحة د يحيى بعيطيش: نحو نظرية -1

 .31، ص2006منتوري، قسنطينة،
 .15أحمد المتوكؿ، المسانيات الوظيفّية، ص -2
المممكة  جيمياف براوف وجورج يوؿ: تر: محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، جامعة الممؾ سعود، الرياض، -3

 .44، ص1994العربية السعودية، 
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بالطبقات المقامّية  وتغدو بذلؾ الدراسات الّمغوّية تيتـّ ، "1عضد التيار الوظيفي الجديد
ا مف متكمـ محّدد وموجيا إلى باعتبارىا كبلًما محدُدا صادرً  أي عند استعماليا: "أي

د بػ "لفظ محدد" في "مقاـ تواصمي محّدد" لتحقيؽ غرض تواصمي مخاطب محدّ 
 ". 2محدد

ذا كنا     فت داخؿ التصور العممي بأّف الّمسانيات البنيوّية صنّ  الذكر أسمفناوا 
، فت التوليدّية التحويمّية ضمف التصور العممي االفتراضي التفسيريالتصنيفي، وصنّ 

فما موقع ىذه النظريات الّمغوّية السياقية الجديدة، والتي فرضت مركزيتيا عمى 
، وىؿ نممؾ أف نتساءؿ عف معايير أو إمكانات لتصنيؼ ىذه ؟الّتحميؿ الّمساني

 الّمسانيات الجديدة؟

التصنيؼ واالفتراض،  ءانممؾ أف نجيب بأّنو توجد إمكانات أخرى، نظًرا لعدـ احتو 
غوّية الواحدة، في النظريات الّمسانّية، وحّتى التكاثر داخؿ النظرّية المّ  لمشاكؿ التكاثر

حدث بعد سنوات السبعينيات، فيذا المشيد االنفجاري لمنظريات الّمغوّية لـ كؿ ىذا 
يعد يغطيو التصنيؼ واالفتراض. يقوؿ المتوكؿ: "ىذا المعيار في تصنيؼ التيارات 

ف ظّؿ واردً  ا، لـ يعد وحده كافًيا لمتمييز بيف مختمؼ الّنظريات الّمسانّية المعاصرة، وا 
الّمسانّية التي نبلحظ أّنيا تكاثرت في السنوات الثبلثيف األخيرة سواء داخؿ إطار 

 ".3النحو التوليدي أـ خارجو

ـّ اقتراح معايير كي تنماز النظريات عف بعضيا و "مف المعايير التي يمكف   وعميو ت
الذي يتيح التمييز بيف تياريف عاميف  "معيار "الوظيفيةاعتمادىا في ىذا الباب، 

                                                           
دراسة تداولّية لظاىرة األفعاؿ الكبلمّية في التراث الّمساني -ء العرب مسعود صحراوي: التداولّية عند عمما -1

 .5، ص2005، 1، دار الطميعة، بيروت، ط-العربي
 .26المرجع نفسو، ص -2
 .10، ص- مدخؿ نظري -أحمد المتوكؿ: الّمسانيات الوظيفّية  -3
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واعتماًدا عمى ىذا  ،لتيار "غير الوظيفي" أو )الصوري(اثنيف: التيار "الوظيفي" وا
المعيار يمكف التمييز بيف نظريات لسانّية تسعى إلى تفسير الخصائص الصورّية 

ظريات التواصمّية ون ساف الطبيعيمووظيفة ال لّمغات الطبيعّية بربط ىذه الخصائص
انّية تجعؿ مف مبادئيا المنيجّية العامة أّف بنّية الّمغات الطبيعّية يسّوغ وصفيا سل

 ".1وتفسيرىا بمعزؿ عف وظيفتيا التواصمّية

لمسؤاؿ التالي:  - يتمثؿ في نقاط االختبلؼ واالئتبلؼ -وقد بسط ''المتوكؿ'' جواًبا 
ا أّنو توجو وظيفي؟ وعميو فوجوه االختبلؼ ما الضابط الذي يجعمنا نقوؿ عف توجو م

 :2وااِلئتبلؼ موجزة كالتالي

تأتمؼ النظريات الوظيفّية وغير الوظيفّية حسب ''المتوكؿ'' نقاط االئتالؼ:  .أ 
اذ خحدود الدراسة؛ وعميو تشترؾ في اتفي: موضوع الدراسة، وىدفيا وكذا 

إلى  ذلؾ ىتتعدّ تقؼ عند وصفو بؿ الّمساف الطبيعي موضوًعا لمدراسة وال 
، وتيدؼ في الوقت ذاتو إلى كشؼ الخصائص الجامعة بيف الّمغات هتفسير 

 ؛الطبيعّية. واألنحاء التي تصوغيا ىذه النظريات أنحاء قدرة، والنظريات إذ
تقيـ ىذه األنحاء تفرد بدرجات ليست بالمتساوّية مستويات لمتمثيؿ لمجوانب 

 التركيبّية والداللّية والتداولّية.
اقترح ''المتوكؿ'' عّدة نقاط لمتمييز بيف ما ىو وظيفي وغير  قاط االختالؼ:ن .ب 

 وظيفي: 
  فوظيفة الّمغة في النظريات الوظيفّية ىي وسيمة لمتواصؿ االجتماعي في حيف

ة تعتمد نجدىا في النظريات غير الوظيفّية أداة لمتعبير عف الفكر، ومف ثمّ 
بالوظيفة، فبل نممؾ رصد خصائص  النظريات الوظيفّية مبدأ تعالؽ البنّية

                                                           
 .11، ص- مدخؿ نظري -أحمد المتوكؿ: الّمسانيات الوظيفية  -1
 وما بعدىا.  12، ص-مدخؿ نظري-لّمسانيات الوظيفية لمتوكؿ: اأحمد ا -2
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 ذلؾ النظريات غير الوظيفّية، إذبالّمساف الطبيعي إاّل بيذا التعالؽ، وتخالؼ 
عف كؿ وظيفة، وعميو فكؿ حديث عف  ترـو وصؼ البنية وحدىا وتعزليا

القدرة الّمغوّية لممتكمـ السامع ىو معرفة القواعد الّمغوّية بطريقة مجردة عند 
س االتجاه الوظيفي مشروًعا استثمارًيا فعمًيا في حيف يؤسّ غير الوظيفييف، 

 لمقدرة يجعميا قدرة تواصمّية تحّقؽ نظارتيا وىي تتفاعؿ استخداًما.
 ا رئيًسا ىو والّداللة في النحو، إذ التداوؿ والّداللة تحّدد التداوؿ مركزً  يمثؿ

لتداوؿ إلى البنّية في نظر الوظيفييف، في حيف أّف غير الوظيفييف إذا وجد ا
 جانب الّداللة فإّنو ال يقـو إاّل بدور تأويمي.

والذي يجمع بيف النظريات السياقّية السالفة الذكر ىو مبدأ تعالؽ البنّية باالستعماؿ 
نا تالّيا ىو النظريات الوظيفّية عموًما ونظرّية النحو الوظيفي والتداوؿ، والذي ييمّ 

ى الّمغة العربّية والتي استميميا مف مشروع خصوًصا التي طبقيا ''أحمد المتوكؿ'' عم
وعميو سأحاوؿ أف أعرض ألىـ النظريات الوظيفّية  ،الّمساني اليولندي ''سموف ديؾ''

 عمى أف أرجئ نظرّية النحو الوظيفي ألفردىا بفصؿ خاص الحًقا.

 أىم النظريات الوظيفّية: -

''براغ''، ونظرّية النحو  لمجممة التي أفرزتيا مدرسة :نظرّية الوجية الوظيفّية -1
النسقي التي تولدت عف مدرسة لندف، فالّمسانيات الوظيفّية لـ تستقر في فترة معّينة، 

زوا بيف عمـ األصوات يّ ما مويمكف الرجوع بيا إلى جيود حمقة براغ، حين
والفونولوجيا، وكذا لطرح ''ماثيزيوس'' لمتحميؿ الوظيفي لمجممة المسمى بالوجية 

لمجممة وتقديـ ''ياكبسوف'' مخطط التواصؿ والذي انتقد في الستينيات مف الوظيفّية 
قبؿ ''دانش'' و''سبوفودا''، و''فيرباس'' و''سكاؿ''، إذ يؤكدوف عمى دينامّية التواصؿ 
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. ىذا وتزاحـ المدرسة النسقّية المدرسة البراغّية باالعتداد بالجانب 1بدؿ ثبوتيتو
يؿ لّمغة ينطمؽ مف العبلقة الوطيدة بيف الّمغة الوظيفي، إذ يحاوؿ فيرث وضع تحم

( situationnal relationsيقوؿ أحمد مومف: "العبلقات الموقفّية ) ،لمجتمعوا
وتغطي شبكتيف مف العبلقات: جميع العبلقات: الموجودة ضمف سياؽ الموقؼ، 

وىي عبلقات بيف مفردات  ... العبلقات القائمة بيف أجزاء النص ومظاىر الموقؼ
وبما أّف وحدات الّمغة تدخؿ في كبل النوعيف  ،لّمغة ومكونات الموقؼ غير الّمفظيةا

". وسياؽ الموقؼ بالنسبة لػ 2مف العبلقات فإّنيا تكتسب معاني شكمّية وموقفّية
''فيرث'' ىو: "حفؿ مف العبلقات، عبلقات بيف أشخاص يقوموف بأدوارىـ في 

 ".3مرتبطيف بحوادث وأشياء متنوعةالمجتمع، مستعمميف في ذلؾ لغات مختمفة و 

ف نستأنس ''بمارتيني'' أقميبل إلى الوراء ال بأس  ونحف نرجع بالتاريخ الّمساني
'' حيث اعتمد مبادئ )سوسير( في 1962الوظيفي: "ال سيما في ''نظرة وظيفّية لّمغة/

ة، وقّدـ التقطيع المزدوج لّمغة، وكثيًرا مف آراء البراغييف في مجاؿ الصوتيات الوظيفيّ 
ا عاًما لّمغة، وغاية الدراسة الّمغوّية في نظر الوظيفييف ىي تحديد ا وظيفي  وصفً 

 ".4المبادئ العامة المرتبطة باستعماؿ المغة

ا أسمفنا؛ نممؾ أف نقوؿ أّف مدرسة براغ و مدرسة لندف ُكّممتا بنظريتيف وانطبلًقا ممّ 
: "صفة القوؿ أّف األفكار الوظيفّية ػتيف سيطرتا حتى نياية السبعينات فنحويتيف ىامّ 

لمدرسة براغ في شرؽ أوربا، ومدرسة لندف في غربيا، تكاممت وتوجت بنظريتيف 
                                                           

، -ادر واألسس النظرّية والمنيجّيةدراسة نقدّية في المص -مصطفى غمفاف: الّمسانيات العربّية الحديثة،  -1
-252، ص4 كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية، سمسمة رسائؿ وأطروحات رقـ: الشؽ، عيف جامعة الحسف الثاني،

253. 
 .175أحمد مومف: المسانيات النشأة والتطور: ص -2
 .178المرجع نفسو: ص -3
 .40، ص -مع محاولة تأصيمّية في الدرس العربي القديـ -خميفة بوجادي، في المسانيات التداولّية  -4
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نحويتيف وظيفيتيف، ظمت كمتاىما موازية لمنظريات النحوّية مف جية وسيطرت عمى 
الدراسات النحوّية الوظيفّية في نياية السبعينات، وال تزاؿ مؤثرة عمى النظريات 

". وتتمثؿ مستويات التحميؿ في 1نحوّية الوظيفّية التي ظيرت بعدىما مف جية أخرىال
ّية والبنية ثبلثة مستويات: البنية الداللّية والبنية النحو في نظرية الوجية الوظيفّية 

ويفترض داخؿ النظرّية النسقّية أّف الّمغات ليا ثبلث وظائؼ: وظيفة ، الوظيفّية
، وتقـو النظرّية النسقية عمى مفاىيـ: البنّية، 2وأخرى نصّية تمثيمّية وأخرى تعالقّية

النسؽ، الوظيفة. ىذا ويتزعـ الوجية الوظيفّية لمجممة، )ماثيزيوس، فيرباس، دانيش( 
 ويتزعـ المدرسة النسقّية )فيرث وىاليداي(.

التي التوليدّية التحويمّية  وىما مف النماذجوالتركيب الوظيفي: البركمانتاكس/ -2
ـّ التجادؿ ا قترحت بعدما صحّحت التوليدّية التحويمّية نفسيا في أواسط الستينيات، إذ ت

حوؿ وضع الداللة داخؿ النحو. وانعطؼ بالتوليدّية التحويمّية، فنادى ''تشومسكي'' 
واتباعو بتأويمّية الداللة ونادى الفريؽ اآلخر المنشؽ )الكوؼ، روس وماؾ كولي( 

كاف إلقحاـ المك وف الداّللي شأف حاسـ في إدخاؿ التداوؿ بتوليدّية الداللة. وقد 
لممفاىيـ المقترضة التمثيؿ فييا  في الجممة مصدر االشتقاؽ، والتي تـّ  رئيسكمكّوف 

 ؛إذ ه عف "النظرّية المعيار الموسعة"وبذلؾ تنعرج الكيفّية األخيرة ىذ ،مف التداولّية
ئص التداولّية/البنية العميقة تحّدد الخصائص التداولّية تحّدد البنية، أو الخصا

 الخصائص الصورّية/البنية السطحّية.

                                                           
 .37يحيى بعيطيش: نحو نظرّية وظيفّية لمنحو العربي، ص -1
أيضا: مصطفى غمفاف: ينظر وما بعدىا. و  31/107ّية، صينظر: أحمد المتوكؿ: الّمسانيات الوظيف -2

وما بعدىا.  255، ص- دراسة نقدّية في المصادر واألسس النظرّية والمنيجّية -المسانيات العربّية الحديثة، 
 ، وما بعدىا.33يحيى بعيطيش: نحو نظرّية وظيفّية، ص
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ة المعيار ظريّ وبذلؾ تكوف التوليدّية التحويمّية في ىذا النموذج عمى غير عادة النّ 
الموسعة، التي تمثؿ لمتداوؿ عمى أّنو خصائص سطحّية تسيـ في التأويؿ الداللي 

 لمتركيب/البنية السطحّية.

ة التركيب الوظيفي تعتمد مبدأ أّف الداللة والتداوؿ تحّدد الخصائص نظريّ  في حيف أفّ 
الصورّية، وبذلؾ يكوف النموذج: بنية تداولّية، بنّية داللّية، وبنية تركيبّية. وتحّدد 
البنّية التركيبّية بالتفاعؿ الحاصؿ بيف البنية التداولّية والداللّية ويتزعـ ىذا النحو )فوف 

 .1فاليف وفالي(

''لسموف ديؾ'' والتي ىي موضوع بحثنا، والتي  لنظرّية النحو الوظيفيأّما بالنسبة 
سنقؼ معيا تفصيبًل في الفصؿ األوؿ مف ىذا البحث فيقوؿ عنيا ''أحمد المتوكؿ'': 
"ومف المبادئ المنيجّية األساسّية المعتمدة في "النحو الوظيفي" أف التركيب والصرؼ 

ا مف ىذا المبدأ، بني النموذج في ىذا انطبلقً ، لتداوؿ والداللةايحّددىما إلى بعيد حّد 
النحو عمى الشكؿ التالي: تشكِّؿ مصدر اشتقاؽ الجممة "بنية حممّية" تتحّدد فييا 

 الخصائص الداللّية لممحموؿ وصوره. 

وتنقؿ ىذه البنّية إلى "بنّية وظيفّية" عف طريؽ إسناد الوظائؼ التركيبّية )الفاعؿ، 
 ؿ(.المفعو 

والوظائؼ التداولّية )البؤرة، المحور....( وتحديد مخّصص الحمؿ )مؤشر القوة 
اإلنجازّية التي تواكبو، ىذه البنية تمثؿ لممعمومات الداللّية والتداولّية التي يستمزميا 

                                                           
وما بعدىا. وبتفصيؿ واضح ينظر  33، ص- مدخؿ نظري -ينظر: أحمد المتوكؿ: الّمسانيات الوظيفة  -1

 الفصؿ الثالث مف نفس الكتاب.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التنهيدي: ــــــــــــــــــــــــ

42 
 

نية" المحدودة فييا الخصائص التركيبّية )ترتيب المكونات( والصرفّية  بناء "البنية المكوِّ
 ".1المطابقة...( )اإلعراب،

ؽ في النشاط الّمساني يمكف أف نسميو وعًيا، ىذا الوعي يمثؿ باسفيذا الصراع والت
صحوة العقؿ والتي تمثؿ إنسانّية اإلنساف بما ىو كينونة عمى األرض، يكّرس ىذا 
بداع/ماض ومستقبؿ...  اإلنساف حياتو/حاضره مشروعا إلنجاز العقؿ بما ىو ذاكرة وا 

رادة كؿ فيغدو بذلؾ الب حث عف حقيقة المستقبؿ الغائبة بالنسبة لمماضي رغبة وا 
نة/ذاكرة  إنساف، فبل اجترار وال تكرار وال أحداث وال وقائع فكرّية ماضّية، باتت مدو 
 تتحكـ في العقؿ؛ فالعقؿ بإمكانّية النقد يممؾ تجاوز كؿ ماٍض، ولعؿ ''الجابري''

إًذا، فنحف ال نمارس النقد مف أجؿ النقد، : "مشروعنا ىادؼ فيقوؿ ىذافصاح إيمكِّف ب
رثنا الثقافي، بؿ مف أجؿ التحّرر ممّ  ا ىو مّيت أو متخشب في كياننا العقمي وا 

ـَ 2واليدؼ: فسح المجاؿ لمحياة كي تستأنؼ ِفينا دورتيا وتعيد فينا زرعيا ". وقد لمَم
رحمة البنيوّية ''طو عبد الرحماف'' ىذا الوعي الّمساني في ثبلث مراحؿ: إذ يصؼ الم

 ".3بمرحمة الّداليات، والمرحمة التوليدّية في شقيا الثاني بمرحمة الدالليات

/تطبيقّيا كانت مكثفة عمى الّمغات الطبيعّية، اويمكف جد ا أف نشير بأّف الدراسات نظريً 
ُبغية تحقيؽ التجربة، وما إف ُيرتضى لكفايتيا النظرّية والتطبيقّية حتى ينعرج بيا، 

ضافة...مراج ت ىذا التكاثر العممي ويعّد النحو الوظيفي مف أحدث إفرازا عة ونقًدا وا 
في تاريخ بناء األنحاء، فيو نموذج ظيرت بواكيره سنة  حدث حاسـإّنو الّمساني، 

ال يزاؿ يصارع مف أجؿ أف يحّقؽ  فيو ـ( بإصدار ''سيموف ديؾ'' وبذلؾ1978)

                                                           
. وأيضا: يحيى بعيطيش: نحو نظرّية وظيفّية 33، ص- مدخؿ نظري -أحمد المتوكؿ: الّمسانيات الوظيفية، -1

 لمنحو العربي، الفصؿ األوؿ.
 .8، ص1984محمد عابد الجابري: تكويف العقؿ العربي، دار الطميعة، بيروت،  -2
 .20طو عبد الرحماف: في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكبلـ، ص -3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التنهيدي: ــــــــــــــــــــــــ

43 
 

حوؿ ىذا المشروع بحاثة  لتؼّ ا لتطبيقّية، وقدكفايتو النظرّية وفي اآلف ذاتو كفايتو ا
والحاؿ ىذه  - كثر بغية تحقيقو حاضًرا فاعبًل/نظرية تسيطر عمى الساحة الّمسانّية،

ال تزاؿ تجارب ىذا المشروع تتوالى عمى الّمغات الطبيعّية؛ وخير دليؿ عمى ذلؾ  -
تبيَئتو عمى  حمد المتوكؿ''تعدِّي ىذا المشروع األوروبي إلى البيئة العربّية ومحاولة ''أ

الّمغة العربّية، منذ أكثر مف عشريف سنة و''المتوكؿ'' يعرضو عمى ىذه الّمغة الطبيعّية 
يضاًحا؛ فارتضينا أف نشارؾ ىذا الباحث بالن ْزِر القميؿ مف االجتياد؛ وذلؾ  تجربًة وا 

ومحاولة  - المستميمة منو طبًعا -مف خبلؿ بحث الكفاية النظرّية ليذا المشروع 
 .يقيا عمى جمؿ سورة "يوسؼ"تطب
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التي رافقت العقؿ الّمغوي قديمو  مصطمحاتمصطمح "النحو" مف الكممات/ال يعدّ      
ة المتزايدة، وقد عمى قيمتيا التحميميّ  ، يدؿّ ع بوجود مركزي ميـّ وحديثو، فيي تتمتّ 

 ىذا المفيوـ عند الغربييف.حوؿ ة إطبلقات حامت عدّ 
ا مف فروع الّمسانيات، وأخرى فتارة نجد النحو في مقابؿ الّمسانيات، وتارة نجده فرعً   

 :1نجده نمذجة صورية لمواقع الّمغوي، ويمكف جّدا أف نجد النحو بمعنى النظرية
 النحو/الّمسانيات: -1
ريف؛ مرحمة يميف كبيذىب مؤرخو الدرس الّمغوي إلى تقسيـ اجتياداتو إلى قس   

ىي مرحمة الّمسانيات.  قديمة تنضوي تحتيا الدراسات القديمة، ومرحمة حديثة
 ويمكف تقديـ الفروؽ بينيا كالتالي:

تعقد الّمسانيات الحديثة تواصبلت جّيدة مع عديد من حيث ظروؼ اإلنتاج:  -أ
لـ يتح لمدرس ... وىذا  العمـو بغية إعداد نفسيا، كالفمسفة والمنطؽ، الحاسوبيات

ف كاف ال يخمو مف التواصبلت، ولكف ليس باإلمكانيّ   ة الحديثة. الّمغوي القديـ وا 
 ؛تنطمؽ الّمسانيات الحديثة مف مشروع عالمي إذ من حيث موضوع الدراسة: -ب

ترـو دراسة جميع الّمغات الكونية، فيي تدرس الممكة الّمغوية البشرية في ىذا الكوف، 
ة أو الفرنسية أو ت القديمة تقؼ عند الّمغة الواحدة: كالعربيّ الدراسا في حيف أفّ 

 إلخ....
يخشى الدارسوف القدامى أف تصاب الّمغة بالّمحف، فانصب  من حيث اليدؼ: -جػ 

الّمسانيات  ىدفيـ عمى دراسة الّمغة بغية تعميميا، ودرء الّمحف عنيا، في حيف أفّ 
 ائصيا الكمية.الحديثة ترـو دراسة الّمغات، بغية معرفة خص

                                                           
، دار األماف، الرباط، -األصوؿ واالمتداد -ينظر أحمد المتوكؿ: المنحنى الوظيفي في الفكر الّمغوي العربيّ  -1
 .39-36، ص1،2006ط
-- عمـ الّمساف العاـ،  تنطمؽ مف المنعرج الّمساني السوسيري المتمثؿ في كتاب ''دي سوسير'': محاضرات في

ف كاف قمة مف المؤرخيف ينطمقوف مف الدراسات التاريخية المقارنة.  وا 
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: ينطمؽ الدرس الّمساني الحديث مف التمكيف المنيجي أواًل ثـ مباشرة المنيج -د
الدراسات القديمة أّف  ا لمتفرؽ، في حيفيمكف امتصاص الّمغة تفاديً  جالدراسة، فبالمني
 ة.تضّمف في مادتيا النحويّ دوف اعتماد منيج مدّوف ولذلؾ فمنيجيا متباشر الّمغة 

بالتركيب  مستوى تحميميًا لّمغة يختّص  يعدّ  ؛إذعًا من فروع الّمسانيات: النحو فر  -2
"النحو ىو الوصؼ  في قاموسو:"جوف ديبوا "يقدمو  ،أو الصرؼ أو يضميما االثنيف
شكاليا وتأليفاتيا مف أجؿ تشكيؿ ألة فقط، بدراستو لممورفيمات النحوية والمعجميّ 

ىذه الحالة نجد أّف النحو يقؼ قسيما وفي  ،)التركيب( )بناِئيا( أو جمؿ كممات
 .1لمفونولوجيا، ويمكف تسميتو بالمورفوسنتاكس"

: ويطمؽ عمى الجياز الواصؼ الذي يعّد اكتشافا لممبادئ النحو بمعنى النموذج -3
نمذجة؛ لمؽ عدـ تناقضو بوفائو يحقّ  ؛ع بقدرتو عمى الوفاء ليا إذالمنيجية، ويتمتّ 

 .2د لمظواىر الّمغوية موضوع الوصؼ"والنمذجة ىي "التمثيؿ المجرّ 
يممؾ أف يتوسع في الفيـ السابؽ ويطمؽ مصطمح النحو بمعنى النظرية:  -4

... والحاؿ ىذه،  النظرية عمى النحو مثؿ: النحو الوظيفي، النحو التوليدي التحويمي
فإّنو يضاؼ إلى الجياز الواصؼ المبادئ واألسس المنيجية والخمفيات الفمسفية 

ا لخصائص مفيـو النظرية الذي صاغو وض التي تتضافر كميا، وذلؾ تحقيقً والفر 
: "مجموعة مف "موريس أنجرس"فيا النظرية كما يعرّ  ؛عمماء المنيجية إذ

المصطمحات والتعريفات واالفتراضات ليا عبلقة ببعضيا البعض، والتي تقترح رؤية 
 .3منظمة لمظاىرة وذلؾ بيدؼ عرضيا والتنبؤ بمظاىرىا"

                                                           

1- Gean Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage،larousse،paris، edition، 1999، p226. 

 .14، ص-مدخؿ نظري  -أحمد المتوكؿ: الّمسانيات الوظيفية  -2
ية(، تر: بوزيد صحراوي وآخروف، مملعمـو اإلنسانية)تدريبات عموريس أنجرس: منيجية البحث العممي في ا -3

 .54،ص2004دار القصبة لمنشر، الجزائر، ط
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ووقوفا عند ىذه اإلطبلقات المتعّددة لمنحو، فإّف األنحاء الحديثة أنحاء ذات      
توجو متخّصص، فنجد النحو التوليدي التحويمي، نحو األحواؿ، النحو المعجمي 

نا مف ىذه األنحاء ىو موضوع دراستنا؛ أي .... والذي ييمّ  الوظيفي، النحو الوظيفي
الجزء األوؿ مف ىذا المركب/النحو الوظيفي،  النحو الوظيفي، وما دمنا وقفنا عند

ا لو فإّنو لف يفيدنا بشيء في ضوء األنحاء المتخّصصة إاّل إذا وقفنا عند وقدمنا فيمً 
ا واضًحا قنا فيمً ة المركبة وحقّ كنا الشفرة المصطمحيّ مفيـو الوظيفة وبذلؾ نكوف قد فكّ 

 ليذا النحو.
الوظيفة بقولو:" حيف نتحدث  -لنحو الوظيفيوىو أبرز أعبلـ ا - "المتوكؿ"يقدِّـ و    

يز بيف معنييف اثنيف ليذا ا في ذىننا التميّ عف الوظيفة، يجب أف يكوف حاضرً 
: الوظيفة باعتبارىا دوًرا تقـو بو الّمغة ككؿ والوظيفة باعتبارىا عبلقة دالليّ  ة المفيـو

ذ" مثبل، وعبلقة ة تقوـ بيف مكونات الجممة كعبلقة "المنفة أو تداوليّ أو تركيبيّ 
الوظيفة" بمعنى العبلقة القائمة بيف مكونات ا ... إذا أخذن "الفاعؿ"، وعبلقة" المحور"

الجممة الحظنا أّف جميع األنحاء تستعمؿ ىذا المفيوـ مع اختبلؼ فيما يعطاه مف 
 ة: عبلقات دالليّ ةة داخؿ النموذج، فثمة أنحاء تجعؿ مف الوظائؼ عبلقات ثبلثأىميّ 

...( وعبلقات  ...( وعبلقات تركيبية )الفاعؿ، مفعوؿ متقبؿ، مستقبؿ، أداة)منفذ، 
 ...( في حيف تقسـ أنحاء أخرى الوظائؼ عمى نوعيف اثنيف )محور، بؤرة تداولية

 .1)عبلقات تركيبية(..." )عبلقات داللية وعبلقات تركيبية( أو نوع واحد
نفيـ أّف الوظيفة  ؛ا لموظيفة إذاضحً ا و ا مف ىذا القوؿ؛ نممؾ أف نحّقؽ فيمً انطبلقً     

ىناؾ  ؛تنقسـ إلى قسميف؛ الوظيفة التي تمتمكيا الّمغة ككؿ والوظيفة كعبلقة إذ
نظريات تنطمؽ وظيفتيا كعبلقة مف الوظيفة األصؿ التي تمتمكيا الّمغة، في حيف أّف 
يا ىناؾ نظريات تنطمؽ وظيفتيا كعبلقة وىي تتنصؿ مف تأطير الوظيفة التي تمتمك

                                                           
 .46-45، ص-مدخؿ نظري  -أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية  -1
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ىا عبلقات وظيفية الّمغة ككؿ، فتبني مشروعيا وفؽ منظوريتيا، وبذلؾ نممؾ أف نعدّ 
 .أي العبلقات التركيبية والداللية والتداولية - ضئيمة بالنسبة لمعبلقات الوظيفية

ة الوفّية لموظيفة التي تمتمكيا الّمغة وتغدو العبلقات األخيرة ىي العبلقات الوظيفيّ 
ىي الوظيفة الممكنة لموظيفة األولى تخضع لتأطيرىا، فيي  ؛يا إذاكتشافاتي ككؿ، في

 السميمة والتجسيـ الممكف ليا.
بالوظيفة التواصمية المركزية أدرج  ؛وبيذه العبلقات بنيت نظرية النحو الوظيفي إذ    

المكوف الداللي والتداولي مكونيف أصمييف، فالعبلقة/الوظيفة بيذا الفيـ، ىي نشاط 
تو مف الوظيفة األساس لّمغات الطبيعية التي ىي وظيفة التواصؿ، فالعبلقة يستمد طاق

حتوى داخؿ ستوعب وتُ ىي كؿ ممكف يؤطره التواصؿ، وبيذا فالعبلقة/الوظيفة تُ 
النظرية  الوظيفة األـ التي ىي وظيفة التواصؿ، وبذلؾ:" نستطيع أف نقوؿ إفّ 

ة الّمغة ُمرجعة وظائفيا أداتيّ  ... النظرية التي تنطمؽ مف مبدأ الوظيفية المثمى
س عمى ىذا المبدأ وصؼ بنية الّمغات صرفا ؤسّ الممكنة إلى وظيفة التواصؿ وتُ 

ا لمبحث وىي كذلؾ النظرية التي تجعؿ مف وظيفة التواصؿ أساسً  ... وتركيبا وصوتا
شكاؿ الكّميات  في إشكاالت التنظير الّمساني الكبرى كإشكاؿ اكتساب الّمغة وا 

 1ة".الّمغوي
الوظيفة  ا إلى المبدأ المنيجي الذي يقضي بأّف الوظيفة تحّدد البنية، وأفّ واستنادً    

كونت عبلقات مف بينيا المكوف التداولي الذي يرـو ربط بنية الجممة بمقاميا فبل 
ي يفصميا المكوف التداولي، وأخًذا تّ يمكف أف تنجح بنية إاّل بأخذ شروط التواصؿ ال

ا لتعريؼ ة يكوف النحو الوظيفي مقاربً ة عف الوظيفة التواصميّ بالمبادئ المشتقّ 

                                                           
- .عبلقات فجرتيا نظرية النحو الوظيفي بجدية حاسمة 
 .44المتوكؿ، المنحنى الوظيفي في الفكر المغوي العربي األصوؿ واالمتداد، صأحمد  -1
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"مقاربة لتحميؿ البنية الّمغوية تعطي األىمية  :"كونو"ي اقترحو ذالّمسانيات الوظيفية ال
 . 1عبلقاتيا البنيوية"  ىلموظيفة التواصمية لعناصر ىذه البنية باإلضافة إل

سنعرض  ؛ا إذالشرح الذي نقدمو تاليً  ضح مقاربة النحو الوظيفي أكثر مف خبلؿوستتّ 
 لمبادئيا المنيجية وجيازىا الواصؼ.

 

 
 
 
 
 

                                                           
1- functional  syntax : Kuno  104، ص-مدخؿ نظري-نقبل عف أحمد المتوكؿ، المسانيات الوظيفية. 
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ثانيا: المنشأ والمبادئ 
 المنيجّية:

 
 
 
 
 
 
 



الفصل األول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38 
 

ة ا بأّف المنشأ والتحزب لؤلصؿ لـ يعد يحكـ ازدىار المشاريع العمميّ بات وعيً    
مشاريع، بؿ مف خبلؿ ا مف عدـ احتكار الست الّمسانيات نفسيا انطبلقً أسّ  ؛الّمسانية إذ

وذلؾ حّتى تضمف االختبار والتجارب واإلقباؿ والحاؿ ىذه؛ فقد  ،ة المشاريععالميّ 
الدراسات القديمة كانت تتشبث بالّمغة والّمغتيف،  ؛اختمفت موضوًعا عف كؿ قديـ إذ

ع بيا لكف حديثا غدت الدراسات الّمغوية تبحث الّمغات كافة، أو ىذه الثروة التي يتمتّ 
ائف البشري دوف سواه، والّمسانيات بيذا تروـ تحقيؽ مقاربات كمية تبحث سائر الك

غوي القديـ حدود الّمغات الطبيعية فػ: "مف حيث موضوع الدراسة لـ يتجاوز الفكر المّ 
في  ،)اليندية أو العربية أو الفرنسية مثبًل( الّمغة الواحدة والتقعيد ليذه الّمغة الواحدة

سانيات ىو الّمغات عمى اختبلؼ أنماطيا أو باألحرى الممكة حيف أّف موضوع المّ 
 الّمسانية التي تتميز بيا الكائنات البشرية.

كاف اليدؼ األساسي مف الدراسات الّمغوية في القديـ تعميـ الّمغة والحفاظ عمييا ف   
مف أف يشوبيا لحف أىميا أو الوارديف عمييا، في مقابؿ ىذا تسعى الّمسانيات عبر 

سة مختمؼ أنماط الّمغات إلى إقامة "نحو كمي" يضطمع برصد خصائص الّمساف درا
 .1الطبيعية بوجو عاـ" 

ويعّد النحو الوظيفي مشروًعا مف مشاريع الّمسانيات الوظيفية التداولية، يسير كما    
ة واالكتساح الجغرافي، فيو مشروع تتبناه العقوؿ البشرية وتباشره أسمفنا إلى العالميّ 

ضافةانً احتض يضاحا وا  ... فيو تجربة تممؾ قوة انتشارية، فقد  ا واستثماًرا وتبيئة وا 
ف اختمفت أف يعاشر عديد العقوؿ العمميّ  (1978 استطاع وفي فترة وجيزة )منذ ة، وا 

ة، مرجعيات، فنظرية النحو الوظيفي أمستردامية المنشأ واألصؿ ولندنيّ ال في عنو
 يقوؿ ''المتوكؿ'' ،... انتشاًرا واكتساًحا واحتضاًنا ةمجيكيّ ة، بة، إسبانيّ ة، مغربيّ دانماركيّ 
انتقمت نظرية النحو الوظيفي مف مسقط رأسيا أمسترداـ إلى أقطار أخرى  :"...

                                                           
، ب -1  ،1يروت، طحافظ إسماعيمي عموي، ووليد أحمد العناتي: أسئمة المغة أسئمة الّمسانيات، الدار العربية لمعمـو

 .38،ص2009
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)بمجيكا( ومدريد والرباط ولندف  فتكونت مجموعات بحث وظيفية في أنتويرب
محافؿ دولية  والدانمارؾ، وبموازاة ذلؾ دعي الباحثوف الوظيفيوف لممشاركة في

تحويمية وعبلقية  - أوروبية وأمريكية إلى جانب باحثيف مف مشارب أخرى توليدية
 وحاسوبية وغيرىا لممقارنة بيف مقاربات مختمفة لظواىر لغوية مركزية.

في ىذا السياؽ، دعي المغرب لممساىمة بمدخؿ عف "النحو الوظيفي والّمغة    
ي تكتسب المزيد مف االنتشار إلى جانب المزيد العربية" ، وظّمت نظرية النحو الوظيف

يف وعشريف تة التي تعقد كؿ سنتيف منذ اثنمف االعتناء المعرفي بفضؿ الندوات الدوليّ 
(، الدانمارؾ 1988(، أمسترداـ )1986(، انتويرب ) 1984سنة، أمسترداـ )

مسترداـ أ(، 1986(، قرطبة )1994(، يورؾ )1992(، انتويرب )1990)
مسترداـ أ(، 1991(، بني مبلؿ )2000(، مدريد )1999المحمدية )(، 1998)
 . 1( "2006لو بالبرازيؿ )و ( وساف با2004(، خيخوف ) 2003(، أكادير )2002)

، باجتياداتووبيذا يكوف األمسترداميوف قد بذلوا فتًحا واضًحا طموًحا ال يزاؿ يرمي    
لة الباحث ''بعيطيش'': "ترجع أصوؿ أذىاننا إلى مقو  نّبوتتَ وال بأس أو مف الجدير أف 

نظرية النحو الوظيفي إلى البمداف المنخفضة، وبالذات إلى مدينة أمسترداـ اليولندية، 
مع مؤسسيا ''سيموف ديؾ''، مف خبلؿ أبحاثو المتعّددة التي رسـ بيا اإلطار الّنظري 

اسات لغوية والمنيجي العاـ لمنظرّية ألتباعو السائريف عمى نيجو، الذيف أجروا در 
ت مجاؿ الداللة والتداوؿ والمعجـ والتركيب متنوعة، تجاوزت عقديف مف الزمف، مسّ 

في لغات مختمفة، تنتمي إلى فصائؿ متباينة نمطًيا، كالّمغة اليولندّية واإلنجميزّية 
لمنظرّية التوليدّية  ... وتطمح منذ الثمانينات أف تكوف بديبلً  والفرنسّية والعربّية

 ، ويستفاد كذلؾ مف قوؿ الباحث ''يحي بعيطيش''، أفّ 2ة بكؿ نماذجيا"التحويميّ 
                                                           

، 2006، 1أحمد المتوكؿ، المنحنى الوظيفي في الفكر العربي األصوؿ واالمتداد، دار األماف، الرباط، ط -1
 .60،61ص

 .53يحي بعيطيش: نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي، )رسالة دكتوراه(، ص -2
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، وذلؾ بغية الذي ال يجادؿ فيو أحد اإلطار النظري والمنيجي أمسى مف المحسـو
ازدىار المشاريع واحتواء العقوؿ الباحثة، فاإلرادة والرغبة غير المترّددة في التصريح 

وع عممي طموح، تمثؿ الئحة ترـو كسب س لكؿ مشر بالمبادئ والتقنّيات التي تؤسّ 
ما أّف المبادئ تّوضح المشروع انطبلقا ووصواًل الباحثيف قصد التعاوف، ال سيّ  نخراطا

لى أي مدى يمكف أف يستمر ؟مف ماذا ينطمؽ البحث ؛أي ، فالمبادئ المنيجية ؟وا 
وجو الحزب/النظرية في خطوطو المتينة، وال تمتمؾ بأي حاؿ مف بمثابة بنود تُ 

، فالنظريات الحديثة تشيد اتاألحواؿ أف تستبد بالمبادرات التصحيحّية والمراجع
إضافات ونماذج مقترحة، تمثؿ ما يمكف أف نسميو اكتشافات النظرّية الغائبة عف 
المبادئ المنيجّية والمعانقة ليا في اآلف ذاتو، أو بتسمية تقرب الّصحة نسمي 

ات المبادئ، وبيذا الفعؿ؛ ال يمكف انتياؾ النماذج المقترحة داخؿ النظرية اكتشاف
ّنما تمقيحيا، فالجوىر ثابت واالكتشافات تتحوؿ   التفاًفاالمبادئ المنيجّية لمنظرّية وا 

بو، فاكتشافات المبادئ بتدقيؽ أكثر تنتج بتكثيؼ االختبارات عمى النظرّية وتمرسيا 
مة في األولى، ونموذج ، فيو نموذج جم1989غيره في  1978''ديؾ'' في ػ إجرائًيا، ف

نٍص في الثانية، فيذا االنصراؼ ىو تمرس داخؿ المبادئ وبذلؾ: "يمكف التنصيص 
 ؛جوىر النظرية إذ عمى أّف االنتقاؿ مف المرحمة األولى إلى المرحمة الثانية ال يمّس 

ّنما يكمف الفرؽ أساسًا في إعادة ال تغيّ  ير يبلحظ في المبادئ المنيجية والنظرّية، وا 
 . 1ظيـ النحو"تن
 إعبلفواألمر كما أسمفنا؛ يكوف قد غدا نادًرا في الّمسانيات الحديثة غياب    

''المبادئ المنيجّية''، ولقد أضحت االجتيادات الّمسانّية تعمف مبادئيا، مّما جعؿ منشأ 
رت المشاريع تموج بالحركّية في النظريات يتوارى ثانيا أماـ المبادئ، فبالمبادئ ُصيِّ 

ألمكنة، فحديث المبادئ ىذا يستدرجنا إلى الحديث عف إعبلمّية المبادئ، فيي كؿ ا
                                                           

داب والعمـو اإلنسانية، سمسمة األطروحات نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربية، منشورات كمية اآل -1
 .207، جامعة الحسف الثاني، عيف الشؽ، ص2والرسائؿ:
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ي، ممتمثؿ المشاريع في الجامعات وأماكف البحث، وتتزاحـ بغية التكّمؿ بإنجاز ع
وعميو ونحف نبحث نظرّية النحو الوظيفي، أضحى وعًيا مّنا إعبلنيا في بحثنا ىذا؛ 

يف المنيجي في لغربي يمارس سياسة التمكّ العقؿ ا خصوًصا إذا ما أشرنا إلى أفّ 
تعّد ىذه السياسة ضرورة عممّية لكؿ البحوث، لذلؾ نمحظ العقؿ  ؛اقتحاـ الظواىر إذ

يف المنيجي، وال يعنى بالتمكّ  عقبلً  - مف خبلؿ مجاؿ الّمسانيات تحديًدا -الغربي 
درجة إدراؾ  ناعو بأفّ تقيف المنيجي بؿ بتصحيح ىذا التمكيف، وذلؾ اليكتفي بالتمكّ 

ما إف يحط أسًسا منيجّية حتى  -األمر كذلؾ و  -العقؿ البشري نسبّية، فالعقؿ الغربي
يبذؿ أخرى، ويعّد النحو أحد األفرع الّمسانّية الجاّدة في تحميؿ الظاىرة الّمغوّية، حيث 
القى ىذا النوع اجتيادات البحاثة مف أجؿ تفجيره منيجّية واضحة وحاسمة في 

غة، وعميو يجوز لنا أف نستشكؿ: كيؼ أّثث بحاثة النحو الوظيفي لثوابت معاينة المّ 
 المنيجّية النحوّية الوظيفّية؟ .   

بو يَتعنقد الجياز  ؛يعد مبدأ التواصؿ كممة مركًزا داخؿ نظرّية النحو الوظيفي إذو    
المفاىيمي ليذه النظرّية، ما دامت ىذه النظرّية نظرّية منفتحة عمى غيرىا مف 
النظريات؛ فيمكف اعتبارىا نظرّية تمارس حوار األنساؽ أو تواصؿ األنساؽ، فمـ يعد 
التحزب داخؿ النسؽ الواحد يستجيب لبناء رغبة اإلنساف المعاصر؛ فأزمة اإلنساف 

نظرّية  - فيي ؛منسؽ الواحدلى في مدى انغبلقو عمى نفسو والتحزب المعاصر تتجمّ 
ذا كانت التداولّية نظرّية تتميز بت -النحو الوظيفي  تواصبًل  تتحّقؽواصؿ األنساؽ، وا 

ا وتواصبًل مع عمـ النفس، ممف خبلؿ أّنيا تشكِّؿ تحاوًرا لؤلنساؽ، فيي تتشابؾ تبلح
... وبيذا  ... وتتبادؿ الحوار كثيًرا مع الّمسانيات ، والفمسفة التحميمّيةاالتصاؿوعمـ 

بلًقا مف ىذا الحوار الذي أقيـ بيف غَدت نظريات داخؿ الّمسانيات تشّيد نفسيا انط
ا مف سيطرة التداولّية عمى التداولّية والّمسانيات، فانعطؼ بالمسار الّمساني انطبلقً 

الفعؿ التواصمي المعاصر، وبيذا غدت الّمسانيات تشتغؿ داخؿ الموجة التواصمّية 
ية كوبيذه الحر  ،التداولّية، واألمر كذلؾ، فالنحو الوظيفي نظرية نحوّية تتفجر تواصبلً 
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التواصمّية أو النزعة االنفتاحية التي تحاوؿ أف تمبي رغبة اإلنساف المعاصر، عممت 
الصحة، إرادة إلى مى إشيار رغبة التواصؿ أو بعبارة تقرب عنظرّية النحو الوظيفي 

ا لعديد ا منسقً االستعارة والقرض واالقتراض، فأضحت نظرّية النحو الوظيفي تجميعً 
قوؿ المعرفّية، وبيذا التنسيؽ استقمت نظرّية، وىذا حعقوؿ داخؿ عديد الاجتيادات ال

نعيمة ػ "االستقبلؿ ليس بالضرورة التخمي عف التواصؿ، فالنحو الوظيفي والقوؿ ل
ع باستقبللو النظري والمنيجي، ويرتبط ببرنامج ... نموذًجا نحوًيا يتمتّ  : "يعدّ "الزىري

 ؛ا النحو عف غيره مف األنحاء بتنوع مصادره إذعممي لو أىدافو ووسائمو، يختمؼ ىذ
محاولة انصيارّية لمقترحات فمسفّية مثؿ: نظرّية األفعاؿ الّمغوّية، وقوانيف الحوار  يعدّ 

كما وردت في مقترح ''غرايس''، داخؿ نموذج صوري َمُصوغ حسب متطمبات 
طؽ العوالـ الّنمذجة في التّنظير الّمساني الحديث، فضبًل عف روافد منطقية )من

بستمولوجية، أسيمت في تيسير التطبيؽ العممي بالنسبة لتحميؿ مختمؼ االممكنة(، و 
، ويضيؼ الباحث ''يحي بعيطيش'' 1الظواىر الّمغوّية في عبلقتيا باالستعماؿ الّمغوي"

عمى أّف ىذه الشراكة غدت بالنحو الوظيفي إلى درجة المشروع العممي الطموح، 
ا يتميز بانفتاحو عمى ا طموحً ... يمثؿ مشروًعا عمميً  " فأصبح النحو الوظيفي:

ة األمريكّية، ينظريات نحوّية حديثة، كنظرّية النحو العبلقي ونحو األحواؿ والوظيف
إلى جانب صيره لكثير مف مفاىيـ التواصؿ واإلخبار واألفعاؿ الّمغوّية والداللة 

 .2والتداولّية والمنطؽ...."
بدراسة وتنمّية العبلقات بيف  مف اقتراح عقؿ تنموي، ييتـّ  بدّ  إّنو والفيـ ىذا؛ ال    

، كي ال تتأـز  ، وسبؿ إيجاد اإلمكانات االنصيارّية، ومف ثمة تتواصؿ العمـو العمـو
، إّننا والحاؿ ىذه نتمثؿ  في األنساؽ، إّف ىذا األمر يؤدي إلى برنامج تواصمي لمعمـو

اؿ والنسقّية بعد مأزؽ الفراغ النسقي نظرّية النحو الوظيفي نظرية حّطمت االنعز 
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يؤّسس لمتواصؿ والتفاعؿ ومف ثّمة إنتاج المعرفة والعمـ،  واقترحت نفسيا نظرّية/عقبلً 
انفجرت معرفة  ؛ونقوؿ ىذا القوؿ بعدما وصمت الدراسات النسقّية إلى أوّجيا إذ

ال بّد مف وأصبحت تائية في ىذا التكاثر، ألّنيا لـ تمّب رغبة اإلنساف، ومف ثمة 
ؽ نظرّية النحو الوظيفي دينامّية تواصمّية المعارؼ بو، وبيذا تحقّ  زدىرت ؛التواصؿ إذ
نظرّية  تويضيؼ الباحث ''يحي بعيطيش'': "... انفتح ،ىي نظرّية مرنة ؛فعمّية إذ

النحو الوظيفي عمى مستجدات العمـو بصفة عامة، وبصفة خاصة مستجدات العمـو 
ت مف الرياضيات والمنطؽ والفمسفة وعمـ النفس، وعمـ االجتماع، اإلنسانّية، فقد أفاد

وبصفة أخّص مف النظريات الّمسانّية الحديثة، كنظرّية األفعاؿ الّمغوّية والبحوث 
مف النظريات  ... وعميو فإّف نظرّية النحو الوظيفي، تعدّ  التداولّية والداللّية والصوتّية

فيا مف عمـو عصرىا فحسب، ولكؿ بفضؿ تكيّ العريقة األصيمة، ليس بفضؿ إفادتيا 
ومرونتيا في استيعاب الجديد وتمثمو وتجاوزه، وقدرتيا عمى  ،الدائـ مع المستجدات

إدخاؿ التحسينات وتطوير بنيتيا النحوّية العامة؛ يظير ذلؾ جمي ا في تطوير جيازىا 
ي معّمـ الواصؼ مف نحو الجممة إلى نحو النص، مع تجاوز نحو النص إلى نحو كم

عمى الّنص والجممة والكممة، كما يظير بصورة واضحة وصريحة في إفادتيا مف 
التراكمات المعرفّية لمّنظريات النحوّية الوظيفّية السابقة ليا، بانفتاحيا عمى إيجابياتيا 

 .1وحسف تخّمصيا مف بعض االلتباسات والمزالؽ التي وقعت فييا..."
ذا كانت المبادالت والتواصبل    بغية  تتكاثؼ تواصبلً  ؛ت تقع بيف المعارؼ إذوا 

والّمغة معقؿ  ،اؿحتوجيو العقوؿ إلى تمبية رغبة اإلنساف المعاصر التواصمية فما ال
الّمغة ببل تواصؿ بيف مستخدمييا تغدو ال وجود ليا، فقيمتيا أف يتواصؿ  ؛التواصؿ إذ

اصؿ بذلؾ ثروة ُيمـز بحثيا، وف ليا األرضّية التواصمّية، فيغدو التو بيا أفرادىا ويوفرّ 
فكؿ كيفية مف المتكمـ أو المخاطب، أو كؿ وجود كيفي لمنص، أو كؿ مقاـ يحّدد 
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المتكمـ/النص/المخاطب، ال بّد أف يبحث مف خبلؿ العبلقات بيف ىذه األطراؼ، 
ا عمينا أف ندرس بعض االجتيادات الّمغوية التي بحثت التواصؿ، ولذلؾ بات لزامً 
اصؿ مركزا يوجو بحوثيـ؟ أـ أّف بحوثيـ ُيراـ منيا تحقيؽ زاوية أخرى وىؿ كاف التو 

 دور ىامشي؟ افيغدو التواصؿ ذ
مع ''دي سوسير'' إذ  -تمثيبل ال حصرًا  - والحاؿ ىذه؛ فحديث التواصؿ نألفو   

 :1اقترح دارة تواصمية كالتالي
 ع                                     تصويت            ......................                 سما

 ـ= مفيوـ أو تصور                    
 ص= صورة سمعية                                                            

 سماع                 ....................                تصويت  
الّدائرّية يكوف مبتدؤىا مف دماغ أحد وبيذه الخطاطة فػ "نقطة انطبلؽ الحمقة 

الشخصيف وىو ''أ'' حيث توجد ظواىر الشعور وآثارىا التي نسمييا معاني ومفاىيـ، 
مترابطة مع تمثبلت الرموز الّمغوّية، أو الصور السمعّية المستخدمة لمتعبير عنيا، 

ة: إّنيا ا قد أثار في الدماغ صورة سمعية مقابما ما أو مفيومً تصورً  ولنفترض أفّ 
ظاىرة سيكولوجّية بتماميا، وىي بدورىا تعقبيا عممية فسيولوجّية: فالدماغ ينقؿ إلى 

ة، وىي قوة سيكولوجية مرتبطة بالصورة أعضاء التصويت محتوى القوى االندفاعيّ 
 -السمعية فتنتشر حينئذ التموجات الصوتية مف فـ "أ" إلى أذف "ب" وىذه العممية 

ذلؾ  يتـّ  ؛تد الدورة في الشخص "ب" عمى ترتيب معكوس إذثـ تم -محض فيزيائّية 
مف األذف إلى الدماغ حيث الترابط السيكولوجي ليذه الصورة يقترف بيا المفيـو أو 

                                                           
، وينظر أيضا: الطاىر بومزبر: التواصؿ 26فرديناند دي سوسير: محاضرات في عمـ الّمساف العاـ، ص -1

، 2007، 1منشورات االختبلؼ، الجزائر، ط –مقاربة تحميمّية لمنظرّية روماف جاكبسوف  –المساني والشعرّية 
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بع التصور المقابؿ ليا، ولو أّف الشخص "ب" تكمـ بدوره فإّف ىذا الفعؿ الجديد سيتّ 
 .1مف دماغ "ب" إلى دماغ "أ" نفس الخطوات األولى..."

يقسـ ''دي سوسير'' ىذه الّدارة إلى قسـ فيزيائي ويرتبط بالموجات الصوتّية وقسـ    
ات( ر فيزيولوجي ويرتبط بالّتصويت والسمع، وقسـ نفسي )الصور الّمفظية والتصو 

ّية والمتفرقة ظواالرتباط النفسي ىو أثر نفسي بامتياز، وأماـ ىذه العناصر المتش
ي ليا فضؿ كبير في والتّ  ،لطاقة التنظيمّيةسوسير'' إلى كؿ ذلؾ ا"دى يضيؼ 

لى كؿ ذلؾ يجب أف نضيؼ ف 2ساف والعبلمات التي كانت متفرقةالتأسيس لمّ  يقوؿ: "وا 
قدرتنا عمى الربط والتنظيـ وىي ممكة تظير عندما ال يتعمؽ األمر فقط بمجرد الرموز 

ور أساسي في تنظيـ كة، بؿ إّف ىذه القدرة ىي التي تقـو بدوالدالالت المبعثرة/المفكّ 
 . 3الّمساف باعتباره نظاما ونسقا" 

في حيف أّنو يستغني  ،يستغني ''دي سوسير'' أو ييمش نيائًيا الجانب الفيزيائيو     
اه الكبلـ، عف جزء مف الجانب النفسي أي؛ ذلؾ الذي يتعمؽ بالجانب الفردي وسمّ 

... وأّما الجزء النفسي  نيائيايقوؿ: "فأّما الجزء الفيزيائي في الدورة فيمكف أف يترؾ 
الجانب الباث ال دخؿ لو في  ؛الموضوع المعني: إذ فبل يكوف بكاممو ىو أيضا

 . 4ذلؾ،..."
دي ''ف ،يا دارة تواصمّية تتفجر ميكانيكّيةأنّ بيمكف لنا جّدا أف نصؼ ىذه الدارة ف

إقصائو لمباث سوسير'' بشرحو يود أف يقّدـ وصفا لمبنية التي يقـو عمييا التواصؿ، وب
والكبلـ يحّدد نفسو أّنو يريد أف يؤّسس لقاعدة صمبة تتميز بالتماسؾ يقـو عمييا 

و ىو حدوث تواصؿ ما ييمّ  ؛درسو، ال سّيما أّف دارتو مغمقة بؿ محكمة الغمؽ إذ
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توفير لغة  الميـّ  ؛واألشياء التي تحدث التواصؿ ىامشّية، فيذا التواصؿ ال دور لو إذ
ؿ ترتيبيا، وبيذه الطاقة الرابعة يحّدد ''دي سوسير'' نفسو، بؿ يتسمّ تقوـ المنظمة ب

خصوصا إذا ما  -إلعبلف مشروعو الذي يقـو عمى البنية المحضة في دراسة الّمغة 
فكؿ  -وىي المرجعّية التجريبّية الوصفية  ،الفمسفّية التي ينطمؽ منيا ةأضفنا المرجعي

لمنظمة التي تحاؿ عمى الوصؼ والتصنيؼ و ىو البنية اما ييمّ ف ،شيء عنده ىامشي
ؿ لمشروعو ىذا إذ؛ يعّد جنينيا كؿ أداء فردي، فيو التسمّ  فبغية الضبط، لذلؾ يحس

جزء مف الكؿ المنظـ الذي  أولّية، وما الشخصاف المتخاطباف في دارتو إالّ  ةمرحم
وظيفة يريده، وعميو يقوؿ في فيـ الطاقة المنظمة :"ولكي نفيـ ىذا الدور وىذه ال

يجب أف نخرج عف الفعؿ الّمغوي الفردي الذي ىو ليس إاّل بداية أولّية، جنينّية لّمغة 
فعمؿ المنظمة يكاد يتماثؿ مع الجميور االجتماعي  1وأف نتناولو كظاىرة اجتماعية"

وبيذا التعّدد المتماثؿ نممؾ تحقيؽ العممّية والضبط فبحث الشمولية ال يوجد إاّل في 
ماعّية ومف ثمة فالّمساف ىو الذي يتحّدد لمدراسة ويمثؿ أماميا وال يمثؿ الذاكرة االجت

الكبلـ ألّنو تنقصو الخصائص السابقة، وعميو والقوؿ ''لدي سوسير'': "إّف الّمساف 
يشبو خزينة قد وضعتيا ممارسة الكبلـ في األفراد الذيف ينتموف إلى جماعة واحدة، 

القواعد النحوية الموجودة بالقوة في كؿ دماغ أو أو قؿ إّف الّمساف عبارة عف نسؽ مف 
بالضبط في أدمغة مجموعة األفراد، ألّف الّمساف يوجد عند كؿ فرد ناقصا، وال يوجد 

 ".2كامبل إاّل عند الجميور
واألمر نفسو نجده عند زميمو البنوي األمريكي "بمومفيمد" الذي يقيـ دارتو التواصمّية    

ُتمتقط لتحاؿ عمى المعاينة والمخبر  توفير لغة موجودة فعبلً عمى عوامؿ سموكّية بغية 
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ؿ بيا يؿ'' التي يمثّ جو التواصؿ كإمكانّية لغوية مركزّية وحادثة ''جاؾ'' و''وال ييمّ 
 .  1لدارتو خير دليؿ عمى إىماؿ التواصؿ، بؿ لتوفير لغة تحّمؿ بميكانيكية

الّمغة  ف ىو الوقوؼ عمى أفّ كّؿ ما نريد الوصوؿ إليو مف خبلؿ ىاتيف الدارتي   
ّنما ىي عزلة وغاية في حدّ  ذاتيا، فيي بنّية تنتج داللتيا مف خبلؿ  ليست تواصبل، وا 

 العبلقات القائمة بيف عبلماتيا. 
ذا كاف التواصؿ مع النموذج البنوي لـ يّصرح برفضو، فإّنو في المنعرج الّمساني     وا 

عيـ الروحي ليذه المدرسة يرفض التواصؿ نيائّيا الثاني مع التوليدية التحويمّية نجد الز 
غة وظيفة، " يذىب ''شومسكي''، كما تقدمت اإلشارة إلى ذلؾ إلى أّنو، إذا كانت لمّ  فػ:

فإّف وظيفتيا األساسّية ىي وظيفة "التعبير عف الفكر"، ومف بيف التبريرات التي 
مقابؿ وظيفة التواصؿ يقدميا ''شومسكي'' لتدعيـ أطروحة أساسّية ىذه الوظيفة في 

ا  أّنو يمكف لمشخص أف يكتب شيئا ما لمجرد توضيح أفكاره كما يمكف أف يكتب نص 
دوف أف يكوف في ذىنو، وىو يكتبو، أي مخاطب معيف، ويمثؿ ليذا الوضع بوضعو 

. وال بأس أف نشير إلى أّف ىذا 2حيف كتب بحثًا دوف أف يكوف في نيتو مشروٌع لنشره"
فؽ مع المراجعات التي ألحقت بالنظرية التوليدية بعد أف سممت الموقؼ ال يتوا

 بالتواصمية داخؿ برنامجيا.
ذا كاف ''دي سوسير'' و''تشومسكي'' َعَزاَل التواصؿ مف التحميؿ الّمساني، فإّف     وا 

ه بامتياز إلى ساحة التحميؿ الّمساني، فيو اوالياليدايي قد أعاد الطرح الياكبوسوني
ي يمكف أف ظدد والتشد الوظائؼ، ومف خبلؿ ىذا التعّ ف خبلؿ تعدّ يكتسب قيمتو م

يمخص ياكبسوف و بيف ىذه الوظائؼ بو تنازع مىيمنتو، فيو  نعّد التواصؿ فقدَ 
الوظيفة "المرجعية" )أو اإلحالية( "الوظائؼ التي تقـو بيا الّمغة في ست وظائؼ: 

" الشعرية" والوظيفة " الّمغوية" )بفتح يرية" والوظيفة ثوالوظيفة "التعبيرية" والوظيفة "التأ
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البلـ( والوظيفة "الميتالغوية". تقوـ الّمغة بوظيفة مرجعية باعتبار المتكمـ يحيؿ 
بواسطة خطابو، عمى واقع. ىذه اإلحالة عمى الواقع ىي في ذات الوقت تواصؿ بيف 

 .1المتخاطبيف..."
ـ عمى "يتحتّ  ر حّددىا فػمعاييّ ا عمى ىذا وينتقي ''ىاليداي'' ثبلث وظائؼ اعتمادً    

المتصدي لدراسة الوظائؼ دراسة لغوّية أف ينتقي مف بيف حشد الوظائؼ التي 
ُتستعمؿ الّمغة مف أجؿ تأديتيا الوظائؼ المتوافرة فييا الخاصيتاف اآلتيتاف:)أ( ورودىا 
ا بالنسبة لجميع الّمغات الطبيعّية )عدـ اختبلفيا مف لغة إلى أخرى( و)ب( تحديدى

أّف الوظائؼ التي تتوافر فييا ىاتاف الخاصيتاف  "ىاليداي"لبنية الّمغة..." ويرى 
ف "2وظائؼ ثبلث: الوظيفة "التمثيمّية" والوظيفة "التعالقّية" والوظيفة "النصّية . ىذا وا 

ى ''ياكبسوف'' و''ىاليداي'' الوظائؼ وتركوىا تصطرع وتتنازع فيما بينيا، فإّنو شظّ 
 ؛قت مكاسب ليا كبير فضؿ عمى الدرس الّمغوي فيما بعد إذقّ واألمر ىذا قد ح

وي يتحمؿ مسؤولّية االعتداد بالوظائؼ وتركيا تتنازع يعّد بمثابة تثوير مشيد حيّ 
  .إعادة توجيو الدرس الّمغوي مف أوؿ وجديد

كؿ وظيفة تحاوؿ أف تتجمى  ؛ا إذا وتنازعً وأماـ ىذا المشيد الذي يموج اصطراعً    
الوظائؼ األخرى، اقتحـ الّمغويوف الوظيفيوف ىذا المشيد الحيوي الذي يتميز وتغيِّب 
ينوا تمطيؼ ىذا االصطراع وعّ  ، وتـّ -ي االنتقائي بالرغـ مف الرأي الياليدايّ  -د بالتعدّ 

والقوؿ ليحي  -اختزاؿ باقي الوظائؼ  ، فتـّ االوظيفة التواصمّية وظيفة سّيدة وأمّ 
"تختزؿ الوظائؼ المتعّددة لمغة التي ذكرىا  ؛اصمّية إذفي الوظيفة التو  -بعيطيش 

الوظيفّيوف )كالوظائؼ الست لجاكبسوف، والوظائؼ الثبلث لياليداي السالفة 
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الذكر...( بحيث تؤوؿ جميعيا إلى الوظيفة المركزّية لمغة التي منيا تتفرع وبيا 
 . 1ظيفة التبميغ..."تتحّدد، وبالتالي فيي أبعاد مختمفة ومتكاممة لوظيفة واحدة ىي و 

وبيذا الفيـ، أي االقتحاـ االختزالي يحتج الّمغويوف الوظيفيوف وفبلسفة الّمغة    
العادية بأّنو: "في حالة بروز وظيفة أخرى غير الوظيفة التواصمّية في نمط معّيف مف 

الوظيفة التواصمية  ؛إذ .2الخطابات، يكوف منشأ ىذا البروز الوظيفة التواصمّية "
د فؽ الوظائؼ مركزا وتغدو الوظائؼ األخرى أفرعًا، ىذا االحتجاج تُقدِّـ بو لمتعدّ ترا

ف قّمص الوظائؼ إلى ثبلث وظائؼ:  الوظيفي الياكبسوني، في حيف أفّ  "ىاليداي" وا 
ية إاّل أّنو تقدِّـ إليو بػ "إاّل أّنو بإمعاف النظر في خصائص كؿ  تمثيمية وتعالقية ونصِّ

جميعيا آيمة إلى وظيفة واحدة: وظيفة التواصؿ، فالتواصؿ العادي يا ف أنّ منيا يتبيّ 
بيف شخصيف في موقؼ تواصمي معّيف يقتضي اإلحالة عمى واقع، واقع خارجي أو 

دور مف األدوار  واتخاذواقع داخمي مرتبط بذات أحد المتخاطبيف )الوظيفة التمثيمية( 
ائؿ ودور اآلمر )الوظيفة االجتماعية بالنسبة لممخاطب كدور الُمخبر ودور الس

. وبيذا 3التعالقية(، وتنظيـ الخطاب حسب مقتضيات إنجازه )الوظيفة النصّية(
 ؛الصراع والتأسيس الرسمي لموظيفة التواصمّية، غدت ىذه الوظيفة أخطر ظاىرة إذ

تزعمت المبادئ المنيجّية، فكؿ مبدأ منيجي ما ىو إاّل سميؿ ىذه الوظيفة، ذلؾ أّف 
ؽ بالّمغة التي تعّد ظاىرة مجتمعّية بامتياز، فالّمغة تكتسب ثروتيا مف األمر يتعم

إمكانات واسعة مف أجؿ تنظيـ ونشر  وفيبذل األفراد خبلؿ تواصميتيا، لذلؾ غدا
ينطمؽ ومركزة المبدأ التواصمي في كؿ تحميؿ لساني، وبذلؾ غدا كؿ لساني وظيفي 

طمِّع أف تغدو ىذه الثروة مصدر ، بؿ يمف التواصؿ أثناء ممارسة فعمو التحميمي
؛ اآمن اعالمي موا ليا مستقببلاجتمع عمييا الّمسانيوف الوظيفيوف بأف قدّ  ثحي ر،استثما
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ف قيمتيا أماـ الدراسات يوذلؾ بتكثيؼ الدراسات التي تنطمؽ مف منيجية تواصمية وتبيّ 
يا الحّيوي السابقة، فتأميف الّمغة بالتواصؿ ىو استثمار الّمغة بوضعيا داخؿ وسط

 الطبيعي.
وعميو تنطمؽ نظرّية النحو الوظيفي في تحميميا الّمغوي بمركزة التواصؿ كمبدأ أوؿ    

، 1ي وظيفة التواصؿ"ىيتزعـ مبادئيا المنيجّية إذ "وظيفة الّمغات الطبيعية "األساسية" 
ذلؾ أف التواصؿ؛ يمّطؼ وضًعا لغوي ا حيوي ا، حيث يتفاعؿ المشاركوف مف أجؿ 

تغيير المعمومات  ر معموماتيـ التداولّية و"يتـّ يفجير الّمغة وال يتـّ ىذا التفجير إال بتغيت
التداولية إّما بالنظر إلى العبلقة القائمة بيف المتكمـ والمخاطب أو بالنظر إلى فحوى 

في ىذه الحالة الثانية، يكوف القصد مف الخطاب حمؿ المخاطب و الخطاب ذاتو، 
ما )تواصؿ "توجييي"( سواء أكاف الفعؿ المطموب عمبًل )تواصؿ عمى القياـ بفعؿ 

كما يكوف القصد منو اإلخبار عف شيء  ،"أمري"( أو قواًل )تواصؿ "استفيامي"(
)تواصؿ "إخباري"( أو التعبير عف إحساس )تواصؿ "تعبيري"( أو استثارة إحساس 

اقة الّمغوّية بو، فبل وجود تفجير الط ، وبيذا الفيـ لمتواصؿ، تـّ  2)تواصؿ "استثاري"( "
ح ''ديؾ'' لمعزؿ، فكؿ مف المتكمـ والمتمقي والنص ىو عبلقة وتفاعؿ لغوي ويوضّ 

 :3أبعاد العممّية التواصمّية بالخطاطة التالّية
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كماال لممبادئ المنيجّية األخرى التي أّسست لنظرّية النحو الوظيفي - وعميو     -وا 

َيُو النسؽ/البنية العقؿ والتغير/التواصؿ، فشؽ مف درس الّمساني َوجّ ال نمتمس أفّ 
ؽ العممّية التي تتميز بالّدقة الدرس الّمساني يرـو تحقيؽ نفسو مف حالة ثبات ليحقّ 

وتطمب الضبط وعميو فالمتغيرات أماـ ىذا الشؽ النسقي يستحيؿ تحقيؽ الضبط 
ر وحيوية خذ موضوعو مف حالة تغيّ العممي في تحميميا، وشؽ مف الدرس الّمساني اتّ 

بعدما كاف القرار في الشؽ األوؿ أف ال استقامة لتحميؿ لساني عممي؛ انطبلًقا مف 
د لتحميؿ لساني عممي يالحالة الثانية، وبتحمؿ المسؤولّية مف الفريؽ الثاني بالتشيّ 

ينطمؽ مف التواصؿ والتغير، تـ إكماؿ التصحيح عمى كؿ منطمؽ نسقي وكسب 
حة: ولعّؿ موضوع الوصؼ مف المشاكؿ التي عانى ية مصحّ ممىاف والتوجو نحو عالر 

منيا الشقاف الّمسانياف إلى أف استقّر موضوع الوصؼ تحت مصطمح القدرة 

ٌّة() تواصل تفسٌر المعلومات التداول  

بالنظر إلى نحوي 

 الخطاب

بالنسبة 

 للمعارف
بالنسبة 

ساتلالحسا  

تعبر عن 

 احساس

إستشارة 

 احساس

 استشاري تعبٌري

 بقصد الطالب

 توجهً

 طلب عمل طلب قول

 استفهامً أمري

بالنظر إلى العالقة بٌن 

 ال بقصد الطلب المتكلم والمخاطب
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التواصمّية كموضوع لموصؼ، وقد اتخذت نظرّية النحو الوظيفي ىذا المصطمح 
الت عمى ىذا المصطمح موضوًعا ليا. فما المراجعات والتصحيحات والنقود التي تو 

 حتى غدا موضوًعا لموصؼ؟ 
القدرة التواصمّية حاضرا مف المصطمحات الحيوية النظرة داخؿ النظريات  تعدّ    

شيد ىذا المصطمح صراعات عممية ليست باليسيرة، فتوالت عميو النقود،  ؛الّمسانية إذ
وسير'' والبنيوييف صّحح مفيومو مف نظرية لسانية إلى أخرى؛ فالقدرة عند ''دي س ؛إذ

غيرىا عند ''تشومسكي'' والتوليدييف، وعند ''تشومسكي'' غيرىا عند ''ىايمس'' 
والوظيفييف، نقوؿ ىذا؛ ونحف نساير النقود التي توالت عمى ىذا المصطمح، 

سوسير، وأخذ مفيمتو مف دي ل فالمصطمح ىذا أخذ مفيمتو مف المرجعية البنوية
خذ مفيمتو مف المرجعّية التواصمّية عند ''ىايمس المرجعية العقمية لشومسكي، وأ
معاينة اإلكماالت التي  ايتطمب من -واألمر كذلؾ  -والوظيفييف''، فمصطمح القدرة 

تقدِّـ بيا ليذا المصطمح، يحدث ىذا أماـ االنفجار الذي يشيده الدرس الّمساني 
ني الذي ينشد القدرة ىي موضوع الوصؼ. ىذا الدرس الّمسا المعاصر، ال سيما أفّ 

تحقيؽ درجة أكبر مف العممّية في ميداف مف مياديف العمـو اإلنسانّية /الّمغة؛ ويمكف 
شيدىا الدرس  -مف حيث المنطمؽ  -مبدئيا أف نشير إلى نسختيف مف العممّية 

الّمساني؛ العممّية السوسيرّية البنيوّية، والعممية التشومسكّية التوليدّية، والعممّية 
  التداولّية. الوظيفّية/

وّية؛ تنطمؽ مف الفمسفة التجريبّية والوضعّية والتوليدّية مف الفمسفة يفالعممّية البن   
ؼ ث، وىذه العممّية تتميز بالضبط والتحكـ والتعميـ الدقيؽ، وىي عممّية يتك1العقمية

فييا التجريد والتحزب لمنسؽ، وكؿ يمضي في نسقو بغية تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف 
المنطمؽ يتحرؾ مف الثوابت ويغدو الثابت ىو الّمغة/القدرة وليس  ما أفّ يّ نة ال سالصور 
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 تأّسسا العممّية الوظيفية فتوّية التوليدّية. أمّ يالكبلـ/اإلنجاز في التجربة النسقّية البن
ذ التحزب والعزؿ والتجريد داخؿ ال تحبّ  -والحاؿ ىذه  -قاعدة تواصمية، فيي ف م

ز بالتخصيص، بؿ تحّبذ التجميع والمرجعّية التواصمية التي توجو ضيؽ واحد يتمي
ي تمممـ عديد وجيات النظر كي تتكاثؼ مف أجؿ إنتاج نموذج عممي مضبوط يمبّ 

فالمرجعية  -واألمر كذلؾ  -رغبة اإلنساف المعاصر التي قيرىا النسؽ المتخصص، 
 ت العممّية األولى. التواصمّية تحاوؿ بناء صيغة جديدة لمعممّية تتعدى فييا استحاال

وانطبلقا مف مصطمح القدرة التواصمّية نحاوؿ أف نوفِّر وضًعا تموج فيو العمميتاف،    
العممّية التي مرجعيتيا التشّدد لمضبط والعزؿ والّدقة والشمولّية والتعالي الصوري 
النظري، والعممّية التي تنطمؽ مف التواصؿ إلى مضاعفة الضبط والشمولّية، أو ما 
يمكف تسميتو بالعممّية الصمبة، والعممّية المرنة؛ إّننا والقوؿ ىذا ال نّدعي لمعممّية 

نّ  تطالب بتصحيح الشمولّية التي  -ما ىذه العممّية أي الثانية الثانية عدـ الضبط؛ وا 
اّدعتيا العممية األولى، فاألولى ركزت عمى كؿ ما ىو صوري وتعالت تجريدا وتركت 

، وىي بيذا اوتركت شطر  اتكوف قد أخذت شطر  ؛ألمر كذلؾوا ،كؿ ما ىو واقعي
الثانية تياجر إلى تمبية رغبة استحالت مع  الفعؿ تمبي الرغبة النسقّية، في حيف أفّ 

 انطمقت مف االثنيػف صػػوري وواقعػي.  ؛الػبنيوييف والتوليدييف إذ
كانات كانت تشكِّؾ اإلم ؛إّنيا اإلرادة في الّتأسيس لعممّية ثانية تصّحح األولى إذ   

والحاؿ  -أف تتأّسس عممّية تموج بالحركية والتنقؿ  في العممية الثانية، و كاف ُمحاالً 
تحاوؿ تحقيؽ مكاسب ليست باليسيرة  -وىي ىجرة الرىاف  -فالعممّية الثانية  -ىذه 
تحاوؿ الضبط في حالة الحركة والحيوية، وكما طالبت العممّية األولى  ؛إذ

والنظامّية واالقتصاد والشموؿ والتماسؾ، فإف الثانية تنشد ىذه المطالب بالموضوعّية 
  ؛تنطمؽ مف حالة ثبات وضبط، والثانية مف حالة حركة -وكما أسمفنا  -لكف األولى 

يا عممية ولكف بمغامرة مبدئّية أخرى مف أوؿ وجديد، وأماـ الثبات/النسؽ/ إنّ 
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وبتقرير أّنو ال إمكانّية ألي  -بحوثيـ  فلبنيويوف والتوليديو الغمؽ/العزؿ... باشر ا
 .-أي الكبلـ –تخطيط عممي ينطمؽ مف حالة مزلزلة مشكوؾ فييا 

النقود التي توالت عمى مصطمح  -كما أسمفنا -ولعّؿ الذي يصدِّؽ ما نذىب إليو 
إلى يمكف الضبط بالرجوع إلى ثنائّية الّمغة والكبلـ التي ُعدلت فيما بعد  ؛القدرة إذ

 اإلنجاز والتي عدلت واجتمعت أو تواصمت بعد الغمؽ والعزؿ بالقدرة التواصمّية./ةالقدر 
ومف أجؿ الّدقة والضبط التي تكثر درجتيا مع العممّية األولى أعمف ''دي سوسير''    

ال  ،الّمغة موضوًعا لموصؼ/لمدرس الّمساني بدؿ الكبلـ؛ ذلؾ أّنيا األنسب واألليؽ
لمدرس الّمساني الذي ينتمي لمعمـو  منة بامتياز، فبل بدّ و يعيش عصر العمسيما وأنّ 

غة والكبلـ ؽ ''دي سوسير'' بيف المّ بعممية الدرس التقني، فيفرّ  يَ اإلنسانّية أف يمتق
 la د فيو موضوعو فيقوؿ :" فيما يخصنا، فإّننا نفرِّؽ بيف الّمساف تفريقا يحدّ 
langueوبيف الّمغة langage  ءًا محدًدا مف الّمغة، وىو جزء فميس الّمساف إاّل جز

ا ا مجتمعي  أساسي ال شؾ فيو، وبيذا االعتبار يكوف الّمساف في ذات الوقت إنتاجً 
ىا المجتمع حادثا عف ممكة الّمغة وعف أنواع التواطؤ واالتفاقات الضرورّية التي أقرّ 

في شموليتيا ىذه الممكة عند األفراد، فإف نظرنا إلى الّمغة  ةى ممارسوسّنيا لكي تتأتّ 
دة الصور متباينة األجناس، وكما أّنيا تقع عمى حدود أطراؼ وكميتيا نجدىا متعدّ 

يف عمـو عديدة، فيزيائية، وفسيولوجية وسيكولوجية، في ذات الوقت، فإّنيا أيضا دميا
تقع عمى حدود ميداف الفرد وميداف المجتمع، وتأبى الّمغة أف تصّنؼ في أي صنؼ 

إلنسانية، ذلؾ ألّننا نجيؿ الكيفية والجية التي بيا نستخمص مف أصناؼ الظواىر ا
 وحدتيا.

أّما الّمساف فيو خبلؼ لذلؾ، عبارة عف كؿ قائـ بذاتو وىو مبدأ لمتصنيؼ، وميما    
ا ا طبيعيً األوؿ مف بيف ظواىر الّمغة، فإّننا نكوف قد أدخمنا ترتيبً المكاف أعطينا لمساف 

ويمكف االعتراض عمى مبدأ التصنيؼ ىذا بأّف  في مجموع يمنع كؿ تصنيؼ غيره،
ممارسة الّمغة تقـو عمى ممكة فطرّية وىبتيا لنا الطبيعة، بينما كاف الّمساف حاصبًل 
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عف طريؽ االكتساب والتواطؤ، فيكوف الّمساف بذلؾ خاضعا لغريزة طبيعية، بدؿ أف 
 .1تخضع لو"

ما ىو مجتمعي أي ظاىر يدرس درسو  ؛ويضيؼ ''سوسير'' حاسما في اختياراتو إذ
اتيـ، فاألمر يتعمؽ ىنا باألساسّيات، ويرفض كؿ ما ؤ لمجميع ومحقؽ لمتناسؽ بتواط

ال يمكف لمشروع عممي أف يقؼ عند كبلـ األفراد المحصور  ؛ىو فردي ثانوي إذ
الّمغة عند الفرد ناقصة يضيؼ موضحا: "وعندما نفرِّؽ بيف الّمساف  ؛والناقص إذ

ا ىو فردي. ( ما ىو مجتمعي عمّ 1كوف قد عزلنا في ذات الوقت: )والكبلـ فإّننا ن
 .                               2األغمب" ا ىو ثانوي أو عارض في األعـّ ( وما ىو أساسي عمّ 2)

وعميو يؤكد دي سوسير أّف موضوع الّمسانيات ىو الّمغة التي يتوفر فييا التجانس    
ؽ النسؽ، والكبلـ يتميز بالحيوّية وخاضع إلرادة حقّ تممؾ أف ت فييوالضبط والتجريد، 

األفراد ويتميز بالتواصؿ مع الحقوؿ المعرفّية فبل نممؾ تحقيؽ العممّية فيو، فالّمغة 
سوسير'' موضوع وصفو دي أرضيتيا صمبة والكبلـ أرضيتو متحركة وبذلؾ يؤكد ''

ما ىو الّمساف إنّ في آخر محاضراتو:" ... أف موضوع عمـ الّمساف الحؽ والوصيد 
 .                                                                                                        3ا في ذاتو ولذاتو"معتبرً 
ؽ حيويتيا داخؿ التناسؽ وبيذا الفيـ السوسيري؛ فالّمغة ىي أشياء تحقّ    

ىذه األشياء تجربة ومبلحظة فوصفا  عمى الدراسة الصحيحة أف تقتحـو االجتماعي، 
ز سوسير يركّ دي فتصنيفا، بغية كشؼ العبلقات الداخمّية والوقوؼ عمى تجانساتيا، ف

يـ تحقيؽ الُسؤُدد ر  -واألمر كذلؾ  -ف الّمغة كمادة عمى العبلقات الداخمّية التي تكوّ 
تسييؿ لية اغىو ساني بجعؿ الّمغة مادة تكشؼ عبلقتيا وعزليا عف كؿ خارج المّ 

مظاىرة يحاوؿ تقديـ سيادة اإلنساف ل نظرةة في كشؼ النظاـ، وىو بيذه الالميمّ 
                                                           

 .24-23صمحاضرات في عمـ الّمساف العاـ،  دي سوسير:فرديناند  -1
 .29: صصدر نفسوالم -2
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الّمساني، وبيذا الفيـ أضحى المحّمؿ الّمساني أداة تحاوؿ أف تكشؼ عبلقات 
المعادلة، وبيذا الكشؼ يتحوؿ إنساف الّمغة إلى مجرد كاشؼ أماـ الوجود الّمغوي 

 بعدما أريد لو سيادة الّمغة .
ذا كاف مع      غدا الواقع الحسي الّمغوي موضوع قد والبنيوييف  "سوسير"دي وا 

ىذا الواقع تترجمو الحواس إلى مراكز العقؿ غدا التحميؿ، فإّنو وبالفيـ النسقي العقمي 
التي ليا القدرة اإلبداعّية والحيوّية الدينامّية فينقؿ التحميؿ إلى التعالي النسقي داخؿ 

 ؽ الّمغة...ع وتنسّ كيؼ تبدّ يفيـ  الطاقة العقمية والعقؿ، فتفيـ بذلؾ 
وي إلى العزؿ العقمي؛ فسجف التحميؿ داخؿ األسوار العقمّية التي يومف العزؿ البن   

تزداد تجريًدا لتحقيؽ العممية، فتتاشبو الّمغة السوسيرّية بالقدرة التشومسكّية، وُيمغى 
يذا: "ينبني موقؼ ''تشومسكي'' بشأف اإلنجاز دائما وأبًدا مف أجؿ الضبط العممي، وب

أولية القدرة كموضوع لّمسانيات عمى افتراض آخر مفاده أّف القدرة المثالّية تضمف 
مف  لمدرس الّمساني التجانس المطموب في كؿ نشاط عممي، فمف المعروؼ أّنو ال بدّ 

مبلحظ أّنيا التجريد في التعامؿ مع الظواىر أي ا كاف المجاؿ العممي الذي نباشره، وال
الحجة نفسيا التي نجدىا عند ''سوسور'' وىو يبرىف عمى أسبقية دراسة الّمساف عمى 

يمغى مف ساحة التحميؿ وذلؾ: "نظرًا إلى ارتباط اإلنجاز  ؛واإلنجاز إذ .1الكبلـ"
 ...بعوامؿ أخرى نفسّية واجتماعّية وجماعّية وفردّية، وبقنوات اإلرساؿ واالستقباؿ 

إلنجاز غير قادرة عمى أف تضمف لمبحث الّمساني التجريد فإّف معطيات ا
عزؿ الواقع الخارجي ي، ال بّد أف تحميؿ تحميبلغدو الي، فتشومسكي حتى 2والتعميـ..."
عقمّية، فالعقؿ ىو المفكر الوحيد القادر عمى تقديـ الّمغة وتحميميا؛ المثالّية الوتتعالى 

يذا الفعؿ النسقي الذي ييدؼ إلى كشؼ داخؿ المفكرة كنسؽ عقمي، وب فكؿ شيء يتـّ 
                                                           

، -مف النموذج ما قبؿ المعيار إلى البرنامج األدوني: مفاىيـ وأمثمة  -مصطفى غمفاف: الّمساف التوليدية  -1
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 . 45: صنفسوالمرجع  -2



الفصل األول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57 
 

ي ىذا الفعؿ إرادة اإلنساف المعاصر، فالذات العبلقات النسقّية الحقيقية لـ يعد يمبّ 
المتعالّية العارفة في النسؽ العقمي لـ تعد تممؾ الحقيقة واألمر نفسو بالنسبة لمذات 

كانت حبًل وأمبًل  الميكانيكية في التصور البنيوي، فالسجف والمتاعب النسقية بعدما
فالحقيقة  لئلنساف المعاصر باتت تشكؿ أزمة ىذا اإلنساف الباحث عف الحقيقة.

الّمسانّية خيبت داخؿ التحميؿ النسقي، وخيبت سيادة اإلنساف الّمساني، وأماـ ىذا 
مف بعثرة  ال بدّ  ؛الفراغ الفكري، فعمى الّمساني تقويض ىذا النسؽ واقتراح البديؿ إذ

ة الحقيقة ... وأماـ ىذا المشيد المتأـز دعا العقؿ الغربي نفسو إلى ىجرة وتحطيـ قتم
 .جديدة يرـو فييا التصحيح والمراجعة

مف التأسيس لعقؿ يفيـ الظاىرة الّمغوّية، وقد كاف ىذا الفيـ  إّنو واألزمة ىذه ال بدّ    
ا عميو زامً ىو الفيـ التواصمي، فاإلنساف تجمعت في وعيو كثير مف األنساؽ، وكاف ل

فيما بينيا، ولذا عميو إف أراد تحميبًل مصّحًحا أف  أف يحرص عمى تحريضيا تواصبلً 
لعبلقات ايقتحـ الظواىر وىي في حالة حركة تواصمّية، فيتحوؿ مف كشؼ عالـ 

 عبلقات في حالة حركة وتواصؿ... الالنسقّية في حالة ثبات، إلى كشؼ 
؛ نجد " اإلنجاز" يرتبط بعمـو أخرى يتواصؿ وانطبلًقا مف ىذه الحركة والتواصؿ   

ينطمؽ مف  -والحاؿ ىذه  -معيا، ولذلؾ جّندت لو عممّية تواصمّية تغطيو، فالمسعى 
لممسعى العممي األوؿ  قاعدة تواصمّية حركّية ترـو تحقيؽ مشروع عممي يكوف بديبلً 

الية مجردة؛ الصوري، وعميو: "فبل يمكننا أف نقـو ببناء نظرية عمى أساس قدرة مث
ألّف ىذه القدرة الّمسانية المثالية لف يكوف بإمكانيا اإلحاطة بجميع جوانب التفاعؿ 
الّمغوي، وىو ما يعني أّنو مف المستبعد أف نتصور نظرّية مستقمة عف المحيط النفسي 

أّف ما يتميز بو الفرد  "ديؿ ىايمس"، وعميو: "يعتبر  1ندرج فيو"تواالجتماعي الذي 
                                                           

 -  نشير إلى أّف فكرة النسؽ ال تغادر أي تحميؿ ولكف ما نرـو قولو ىو أّف النسؽ يتجمى بإمكانات متعّددة
 كشفتيا الخبرة اإلنسانية، فالنسؽ البنوي غيره العقمي وغيره التواصمي .

 .49مصطفى غمفاف: الّمسانيات التوليدية، ص -1
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ا يقترحو النحو التوليدي، وىي ىو امتبلكو لقدرة أكبر وأشمؿ وأكثر وظيفية ممّ المتكمـ 
ف مف إنتاج وفيـ ما ال حصر مف الجمؿ النحوّية، بؿ القدرة التواصمّية التي ال تمكّ 

ؽ باشتغاؿ السموؾ الّمغوي في شموليتو وواقعيتو وىي مختمؼ السياقات والمقامات تتعمّ 
 .1ىا الفردّية والجماعّية"دابعلتواصمّية في أالممكنة لتحقيؽ كؿ أغراضو ا

وبيذا الطموح التواصمي تكوف القدرة التواصمّية ىي موضوع الوصؼ داخؿ نظرّية    
تكوف  ؛التواصمي، والقدرة التواصمّية إذ ئوالنحو الوظيفي الذي يقـو ىيكمو عمى مبد

ئّية القدرة ا لموصؼ فيي سميمة ىذا المبدأ التواصمي، وعميو تضبط ثناموضوعً 
اإلنجاز في النحو الوظيفي بتحريض تواصؿ ىذه الثنائّية قدر المستطاع بغية الدمج /

: "يتبنى الّمغويوف الوظيفيوف ثنائية "القدرة/اإلنجاز" تبني "المتوكؿ"النيائي يقوؿ 
 الّمغوييف التوليدييف التحويمييف ليا، إاّل أّف تصور القدرة عند الّمغوييف الوظيفييف يبايف
تّصورىا عند الّمغوييف غير الوظيفييف ويمكف تمخيص ىذا التبايف كما يمي: ... 

الجوانب التداولية  بالنسبة لمتصور التوليدي الكبلسيكي لمقدرة يرى الوظيفيوف أفّ 
غة تشكؿ جزءًا مف معرفة المتكمـ السامع المجّردة لمغتو، أي قدرتو )الوظيفية( لمّ 

تتضمف القدرة الّمغوية،  ؛-بيذا المعنى  -إنجازيةالّمغوّية، وليست مجرد ظواىر 
الصرفية  - باإلضافة إلى القواعد المرتبطة بالخصائص الصورية )القواعد الصوتية

القواعد المتحكمة في ظواىر االقتضاء  ؛والتركيبية والداللية(، القواعد التداولية أي
ة وغيرىا، فالقدرة الّمغوّية واالستمزاـ الحواري والتبئير وتوزيع المعمومات داخؿ الجمم

عند الوظيفييف، إذف، قدرة وظيفية صورّية، تشكؿ معرفة المتكمـ السامع لمقواعد التي 
 .     2تؤىمو الستعماؿ الّمغة وسيمة لتحقيؽ أىداؼ تواصمية معيّنة"

ساني الوظيفي ا، مف التأسيس الشرعي لمقدرة التواصمية كموضوع لمدرس المّ وانطبلقً    
خذ الدرس الّمساني مساره العممي الجديد بتعديمو الّدمج بيف القدرة واإلنجاز، فاتّ  تـّ  ؛إذ
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موضوع الوصؼ، وبيذا الفيـ تبحث نظرّية النحو الوظيفي العبلقة بيف طرفي القدرة 
بإعبلف نظرّية النحو الوظيفي التواصؿ الوظيفة األـ في بناء ىيكميا  ؛التواصمّية إذ
زاما معرفة التواصؿ الحقيقي بيف البنّية التحتّية والبنّية الفوقّية، و أمسى لالتحميمي، فإنّ 

أو معرفة تقارب البنّية واالستعماؿ، وعميو فبل مجاؿ لمحديث في نظرّية النحو 
الوظيفي، عف البنية وحدىا أو االستعماؿ وحده؛ بؿ الحديث عف إمكانّية تعالؽ 

الستعماؿ لمبنية، كونو بنية تحتّية وتواشج البنية باالستعماؿ، بؿ مف خبلؿ تحديد ا
تسير عمى إنتاج بنية فوقّية، وعميو تغدو البنية تحّف لبلستعماؿ واالستعماؿ يحّف 

و د، ويوجيّ د الذي يصدره متكمـ محدّ  مف خبلؿ أخذ الكبلـ المحدّ ىذا إالّ  ليا، وال يتـّ 
دا، محدّ د ليحقؽ غرضا تواصميا د، وفي مقاـ محدّ إلى مخاطب محّدد وبمفظ محدّ 

فمثبل العبارة: )لقد زاد في تناوؿ كميات القيوة ليبل( فمو أحمنا العبارة عمى فيـ البنية 
نا بذلؾ لف نتمكف مف معرفة متناوؿ القيوة، أو لمف أسند إليو الفعؿ )زاد(، فقط فإنّ 

تطمب القيوة ليبًل مثبًل إاّل  ؛غير أّنو وبمراعاة أعراؼ االستعماؿ نممؾ تفسير ذلؾ إذ
الب عمـ كي تنبيو أو لعامؿ حراسة في الميؿ ... وىكذا يغدو التحميؿ الذي يعالؽ لط

 ـ فيما أوضح لمعبارة ويزيد مف مرونتيا واقعيا ....بيف البنّية واالستعماؿ تحميبل يقدّ 
ولو قمنا )القيوة القيوة ليبل( فإّننا نكوف بتصديرنا لكممة ''القيوة'' بيذا األسموب 

ا في العبارة، وييمش ى أىميتيا والعناية بيا فتغدو ''القيوة'' مركزً ؿ عماإلغرائي ندلّ 
غوي، ولو قمنا: "القيوة القيوة أماـ الكتاب" فيمكف فيميا الشارب في ىذا الوجود المّ 

 عمى أساس التحذير مف أضرار القيوة وتأثيرىا عمى أعصاب الفرد.
عمى ظروفيا، فالعبلقة حميمّية  وعميو فبل فيـ لمبنّية وال تنظيـ ليا إاّل بإحالتيا   

: "يرتبط نسؽ الّمغة "المتوكؿ"جد ا، فما البنية إاّل نتاج لتوجييات االستعماؿ، يقوؿ 
ارتباطا وثيقا بنسؽ استعماليا، ويقصد بنسؽ االستعماؿ مجموعة القواعد واألعراؼ 

فاف مف ف. نسقا الّمغة واالستعماؿ نسقاف مختمالتي تحكـ التعامؿ داخؿ مجتمع معيّ 
حيث طبيعتيما لكنيما مترابطاف، ويتجمى ىذا الترابط في كوف نسؽ االستعماؿ يحدِّد 
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التركيبية و  في حاالت كثيرة قواعد النسؽ الّمغوي المعجمية والداللّية والصرفّية،
 .1والصوتية..."

 ومف خبلؿ ىذا التزاوج أو التواصؿ بيف البنية والوظيفة والنجاح في التأسيس لمقدرة   
الة التي تممؾ أف ُتكسب منيجّية ىذا التواصؿ الفعّ  فالتواصمّية يمكف الحديث ع

الطفؿ الّمغة فػ ػ"المبادئ العامة التي تمكِّف الطفؿ مف تعمـ الّمغة مبادئ تتعمؽ في 
... فجياز االكتساب حسب الوظيفييف، إذف، نسؽ مف  ذات الوقت بالوظيفة والبنية

يف األغراض التواصمّية األساسّية والوسائؿ الّمغوية التي وج باالمبادئ العامة التي تز 
يرى و غة، ؽ بواسطتيا ىذه األغراض، بالنسبة لما يكتسبو الطفؿ أثناء تعممو لمّ تتحقّ 

الّمغويوف الوظيفيوف أّنو ليس معرفة لغوية فحسب بؿ كذلؾ معرفة القوانيف واألعراؼ 
 .2اجتماعية معينة..."غة في مواقؼ المتحكمة في االستعماؿ المبلئـ لمّ 

 ؛لحركتو إذمركزا وبيذا الّنضاؿ العممي الجديد الذي اتخذ القاعدة التواصمّية    
دخالو في حالة تواصمّية بدؿ وضعو في حالة غمؽ وعزؿ  اعتنى حّتى بالطفؿ وا 
وتجريد، وبيذه العناية التي تسعى لتحقيؽ الشمولّية، يسعى ىذا الدرس الّمساني 

يا العممية التي انطمقت مف الثوابت في معاينة الّمغات والقوؿ تالتي حققلينافس الكمّية 
"يسعى الدرس الّمساني إلى  ؛المتوكمي التالي يشرؾ العمميتيف في تحقيؽ الكمية إذ

رصد خصائص مختمؼ الّمغات الطبيعّية كالعربّية واإلنجميزّية والفرنسية واليابانية 
اسي الذي يعطي ىذا الدرس عمميتو ىو رصد ... إاّل أّف ىذا اليدؼ األس وغيرىا

ي تتقاسميا الّمغات الطبيعية عمى اختبلفيا أي استكشاؼ ما ُدرج عمى الخصائص التّ 
ذا كاف بحث الكميات ىو الذي يحقّ 3تسميتو "الكميات الّمغوية" " ؽ عممّية أي توجو ، وا 
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رية يرـو تحقيؽ التوجو العممي األوؿ المنطمؽ مف العزؿ والثبات والغمؽ والصو  فإفّ 
أقصد النحو  -الضبط، في حيف أّف التوجو الوظيفي  ا ىو صوري حتى يتـّ و ممّ سنف

 يرـو تحقيؽ نفسو مف حالة حركة وتواصؿ وذلؾ مف خبلؿ ضـّ  -الوظيفي بالضبط 
البنية بالوظيفة وعميو: "إذا كانت الكميات الّمغوّية في النظريات الّمسانّية ذات المنحنى 

تركيبية وداللّية فإّنيا تجمع في النظريات الّمسانية الوظيفية  -صرفية الصوري كميات
، ومنو وبػ:"... ىذا التصور لمكميات الّمغوّية، يكوف النحو 1بيف الوظيفة والصورة..."

الكمي في منظور الدرس الّمغوي الوظيفي عبارة عف مجموعة مف الّتعميمات حوؿ 
لتواصمّية ويكوف دور ىذا النحو )أ( تحديد عبلقة بنية الّمساف الطبيعي بوظيفتو ا

مفيوـ "نسؽ التواصؿ الّمغوي البشري الممكف و)ب( ضبط األنحاء الخاصة المقترحة 
 .2لرصد خصائص الّمغات الطبيعّية أو خصائص أنماط الّمغات الطبيعية"

لمعممية  تكماالباإلو ، فمشروع العممّية الحركّية يرـو تحقيؽ نسقّية تواصمّية   
أنحاء تدرس الّمغات عمى اختبلفيا بغّية تحقيؽ النسقّية التواصمّية،  تمغمقة، اقترحال
ثبلث كفايات يزدىر بيا المشروع  ىستدعاالنحو الوظيفي بتأديتو لمتجانس العممي، و 

مف خبلؿ ىذه المبادئ كميا و العممي التواصمي في نسختو الثانية )العممية الثانية(، 
ي رغبة اإلنساف الّمساني في فيـ عف القدر الذي يمبّ تحاوؿ الكفايات أف تجيب 

الظاىرة الّمغوية واستنطاؽ حقيقتيا، وبذلؾ يقترح النحو الوظيفي ثبلث كفايات في 
ومراجعة لمكفايات  إكماالً  -ا لمعممية الحركّية التواصمّية أو تحقيقً  -مشروعو الّمساني 

التي تتقاسميا البنوّية والتوليدّية والتي الثبلث التي اقترحتيا العممّية األولى الصورّية و 
، والكفاية في observational adequacyتتمثؿ في: "الكفاية في المبلحظة 
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، وعميو تغدو الكفايات: النفسّية والنمطّية  escplanatory adequacy "1التفسير 
 ي المطالب العممّية التواصمّية.والتداولّية تحاوؿ أف تمبّ 

ولّية ال تتابع السبلمة في بناء الجمؿ أو النصوص فقط، بؿ تتابع فالكفاية التدا   
كذلؾ اإلمكانات التي تغدو بالجمؿ والنصوص ناجحة ومقبولة في المواقؼ التبميغّية 

ـ التمثيؿ لكؿ الخصائص التي تكسب ىذه الجمؿ والخطابات حيويتيا، وبيذا يتحتّ 
، ورغبة في 2ي البنية التحتّيةالتداولّية، وداخؿ النحو نفسو ال خارجو وبالضبط ف

أف منح لو مسؤولّية بتحقيؽ الكفاية التداولّية يرحب بالتداوؿ داخؿ النحو الوظيفي 
السيادة واالستقبلؿ في ممارسة نفسو، مثمو مثؿ المستوى الداللي والتركيبي فػػ : "بنية 

ثة: مستوى النحو كما تقترحيا نظرية النحو الوظيفي تشتمؿ عمى مستويات تمثيمية ثبل
لتمثيؿ الوظائؼ الداللية: )كوظيفة المنفذ ووظيفة المتقبؿ ووظيفة المستقبؿ ووظيفة 
المستفيد...( مستوى لتمثيؿ الوظائؼ التركيبية: )كوظيفة الفاعؿ والمفعوؿ( مستوى 

. وىذه المستويات 3لتمثيؿ الوظائؼ التداولية: )كوظيفة المبتدأ ووظيفة المحور...("
ىي مفاىيـ أصمّية  ؛نظرّية النحو الوظيفي تعّد مفاىيـ أولى إذ الوظيفّية داخؿ

ومصدر، وليست بالمفاىيـ المشتقة مف المركبات، وعميو تخضع البنية المكونّية 
د يلمجممة لتوجييات البنية الوظيفية ال العكس، فاألولوّية دائما وأبدا لموظائؼ في تشيّ 

الداللّية والوظائؼ التركيبّية والوظائؼ  الجممة ولذلؾ يقوؿ المتوكؿ: "تعتبر الوظائؼ
يا ليست ( بمعنى أنّ PRIMITUVESالتداولّية حسب النحو الوظيفي مفاىيـ أولى )

 CONSTITUENTمفاىيـ مشتقة مف بنيات مركبّية معينة، فالبنية المكونّية )
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STRUCTEREا مف المعمومات المتواجدة في البنية ... انطبلقً  ( لمجممة بتـ بناؤىا
 .  1وظيفية ال العكس،..."ال

مف االطمئناف بيف ما  اأما الكفاية النفسّية: فتحاوؿ أف تمبي التقارب، وتخمؽ نوع   
داخؿ الذىف مف عمميات وما يتحقؽ واقعًيا، ويحدث ىذا االطمئناف مف خبلؿ  يتـّ 

 مستوى الذىني لممتكمـ السامع وبيف ممارستياالالتطابؽ بيف اإلجراءات الّمغوية عمى 
لقواعد التي انفسًيا" إذا كانت  اوبذلؾ: "يقاؿ عف نحو ما إّنو نحو "واقعي ،اواقعً 

العمميات القائمة في ذىف  بؽيقترحيا "واقعية نفسّية" أي إذا كانت ىذه القواعد تطا
فتترابط كثيرا اإلواليات مع  ،2السامع أثناء إنتاج الخطاب أو أثناء فيمو" -المتكمـ

 ؿ.، أي؛ مع المتكمـ حيف ينتج لغة أو المخاطب حيف يحّمؿ ويؤوّ نماذج اإلنتاج والفيـ
ومف خبلؿ ىذه الحركة التواصمّية بيف المجّرد والواقعي، يعمف الكفاية الثالثة أي    

الكفاية النمطّية، التي ترـو صوغ عمميتيا بدقة وشمولّية مف حالة الحركة التواصمّية، 
خبلؿ الفحص التطبيقي ألكبر قدر ممكف  ؽ نفسيا مففتحاوؿ ىذه الكفاية أف تحقّ 

مف الّمغات المتباينة، ورغـ ىذا التبايف والمزج بيف الصوري والواقعي تذىب إلى تقديـ 
 -نظرّية تدقؽ وصًفا، يتماشى مع ىذا الوصؼ جياز تجريدي يسعفو لتحقيؽ نفسو 

قطة عديد الّمغات، وال تتـّ ىذه الكفاية إاّل بحسف استغبلؿ ن مع -أي الوصؼ 
مرنة بيف الوصؼ المنتشر تطبيقيا عمى الّمغات والتجريد الذي يمممـ ىذا الماس تّ ال

الوصؼ وعميو: "يتوصؿ إلى الكفاية النمطية" ، حسب ''ديؾ''، باعتماد منيج البحث 
اآلتي: يجب أف يمتصؽ الوصُؼ، قدر اإلمكاف، بظواىر الّمغة المرـو وصفيا وأف 

وقت، في أعمى درجة ممكنة مف درجات التجريد تكوف إواليات الوصؼ في ذات ال
ف تباينت  كي يتسنى لموصؼ أف ينطبؽ عمى أكبر عدد ممكف مف الّمغات الطبيعّية وا 
أنماطيا. ىذاف العامبلف )االلتصاؽ بالظواىر وتجريد وسائؿ الوصؼ( عامبلف 
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ات إّف الوصؼ إذا اشتّد التصاقو بظواىر لغة ما كثر تطبيقو عمى لغ ؛متبلزماف إذ
ذا اشتد تجريد إوالياتو كثر رصده لخصائص الّمغة   -المقصود وصفيا  -أخرى وا 

وفقد بذلؾ كفايتو المراسّية، فالكفاية النمطّية تكمف في نقطة الّتماس بيف ممموسّية 
 . 1الوصؼ وتجريد إوالياتو"

يا وعمى شرفة ما تقدـ؛ تجمِّع نظرية النحو الوظيفي جميع ىذه المبادئ والتي تربط   
ا بالكفاية، ىذه الكفاية التي تسعى لتحقيؽ مطالب الوظيفييف الذي لـ يعد ربطا وثيقً 

يحكميـ العزؿ بؿ ينطمقوف مف قاعدة تواصمية، فدمجيـ لما ىو صوري بما ىو 
ؼ عديد العمـو مف أجؿ تقديـ تواقعي إجراء تواصمي بامتياز، وىذا الّدمج يتطمب تكا

اإلنجاز تحفو عديد المعارؼ، والمتطّمع لرصد خصائصو  ما أفّ تغطّية لمّنظرّية، ال سيّ 
ىذه  غوي، مف أىـّ : "عبر استكشاؼ المبادئ التي تحكـ التواصؿ المّ لو ذلؾ إالّ  ال يتـّ 

غوية الصرؼ فحسب بؿ غة ال يقتضي المعرفة المّ التواصؿ عف طريؽ المّ  المبادئ أفّ 
فيو عممية  ني الذي تتـّ يقتضي كذلؾ معارؼ أخرى عامة وآنّية تخص الموقؼ المع

 التواصؿ.
إلى  د في المعارؼ في شكؿ قدرة تواصمّية تضـّ ؿ النحو الوظيفي ىذا التعدّ يمثّ    

دراكية  جانب الممكة الّمغوية ممكات أخرى معرفية أو مفيومّية واجتماعية ومنطقية وا 
د قوالبو غة تتعدّ وحسية، ويرمي تحقيؽ ىدؼ أسمى ىو صوغ نموذج لمستعمؿ المّ 

، وبيذا الفيـ تجتمع عمى 2د واختبلؼ الممكات المكونة لمقدرة التواصمّية"وتختمؼ بتعدّ 
ماع تجانظرّية النحو الوظيفي ىذه المشاكؿ المرنة جميعيا داخؿ القدرة التواصمّية وب

ا مرنا مف موضوع ولّية والنفسّية تتولد الكفاية النمطّية التي تتخذ موقفً االكفايتيف التد
، فتعمف اس الذي يتفّجر تواصبًل، سواء مع المّ الوصؼ الحسّ  غة أو تواصبلت العمـو

ف تباينت، وبنظرة استقرائية شبو يا تبحث جميع المّ الكفاية النمطية نفسيا؛ أنّ  غات وا 
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ى يتسنى ليا ىذا البّد أف تتحمؿ المسؤولّية تجاه مشاكؿ المنطمقات تامة، وحتّ 
لعممي الجديد وشموليتو مف خبلؿ موقؼ التواصمّية، ويظير موقفيا المرف وضبطيا ا

: "نقصد بالتجريد المسافة "سيموف ديؾ"ح؛ يقوؿ د التجريد المصحّ الذي يحدّ  "ديؾ"
القائمة بيف العبارات الّمغوية في لغة ما وبيف البنيات التحتّية التي تخمؼ ىذه 
العبارات ... لكي تنطبؽ عمى لغات أي نمط، يجب أف تكوف النظرّية عمى قدر 

عيف مف التجريد؛ ولكي يمكف أف تكوف ذات إجرائية فعمّية، يجب أف تظؿ ممتصقة م
صاؽ بالظواىر الّمغوية ... حيف تكوف النظرّية موغمة في االلتصاؽ تلما أمكنيا اال
غوي في لغات خاصة يصبح مف غير الممكف استخداـ مفاىيميا في بالواقع المّ 

الّنظرّية مفرطة في التجريد، يعسر وصؼ لغات أخرى، وفي المقابؿ، عندما تكوف 
عمييا تحقيؽ ىدفيا الذي ىو الوصوؿ إلى تعميمات دالة في الّمغات الخاصة وتفقد 

، وبيذا التوسط يتغّيا حؿ مشاكؿ القدرة التواصمية موضوع 1بذلؾ قيمتيا المراسية ..."
 الوصؼ.     
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دث لمجممة عند البنيوييف و التولدييف أّنيا عزلت داخؿ النسؽ العممي أي ما ح    
نسؽ البنية والعقؿ، فيي عند البنيوييف عبارة عف أشكاؿ متداخمة العبلقات، وبواسطة 
الوصؼ والتصنيؼ تحدّد عناصرىا الجزئية والعبلقات الداخمية التي تنظميا، فالجممة 

تجانسة، والذي يقبؿ عمييا تحميبل ما عميو إاّل ما ىي إاّل وحدات م -والحاؿ ىذه  -
أف يفؾ الشفرة التجانسّية ىذه بوصفيا وتصنيفيا انطبلقا منيا وانتياء إلييا، دوف 

دييف فالجممة نابعة يإقحاـ ىذه البنية المتجانسة مع أّي مكوف خارجي، أّما عند التول
 -واألمر كذلؾ  -لّمغة مف العقؿ، فالعقؿ يتأمؿ داخميا ويعرؼ كؿ ما يحيط بو،  فا

تنطمؽ منو وتنتمي إليو، وبيذا فالجممة ال يتأتى فيميا إاّل بالعقؿ الذي يعرؼ 
 إاّل داخؿ العقؿ/المفكرة. رات تطرأ عمى الجممة ال تتـّ يوأّي تغي ،تجانساتيا

عزؿ الّمغة/الجممة داخؿ الوصؼ/نسؽ  تـّ  فإّنو وعموما؛ سواء بنيوًيا أـ توليدًيا   
لبنية. فالجممة انتقمت مف البنية إلى العقؿ، وىي تروـ بذلؾ أف تستجمع العقؿ وا

نفسيا لكي تعيد مراجعة نفسيا، واإلنساف بيذا الفعؿ يرـو كشؼ الحقيقة الّمغوية 
فتارة بنية يخضعيا لممبلحظة وتارة يخضعيا لنسؽ عقمي إاّل أّف  ،بمنظور خاص

 األمر في االثنيف عزؿ في النسؽ المغمؽ.
أتي نظرية النحو الوظيفي التي تنطمؽ مف قاعدة تواصمية بغية تحطيـ النسؽ وت   

المحّدد بحثا عف نسؽ تواصمي واسع لتضع الجممة بيف ثنائيتي الوصؼ و اإلنجاز، 
 مف جعؿال تنظرّية النحو الوظيفي فإّف مف الوصؼ واإلنجاز، وبيذا  أخذفيي ت

ّنماو الجممة صيغة بنيوية أو صيغة توليدّية،  ىي صيغة متمّيزة تأخذ مف التوسط بيف  ا 
متبّدالت الذىنية، فيي مشروع لتخضع  - والحاؿ ىذه -الوصؼ واإلنجاز، فالجممة 

فما ىو واقع الجممة داخؿ اجتيادات نظرية النحو  - واألمر كذلؾ -لـ يكتمؿ، 
 الوظيفي؟

ت الحيوّية الجممة في نظرية النحو الوظيفي كبنية ما ىي إاّل إفراز لمعبلقاإّف    
ا أو إنجازا عمى طريقة المقامّية، فيي صيغة جاءت ممبّية لممقاـ الذي استدعاىا تمفظً 
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إف بالنظر مثبل: لتقديـ أو تأخير عناصرىا، أو بالنظر إلى الحذؼ  مخصوصة؛
... فيي نسؽ مف  الذي يطرأ عمييا، أو بالنظر إلى النبر والتنغيـ الذي يمارس عمييا

اشرتو تحميبل إاّل بأخذ الظروؼ التي أنتجتيا، والعبلقة المقصدّية الوحدات ال يمكف مب
"عمى أساس أّنيا تجّميات لخصائص وظيفية  بيف المتمفظيف أثناء عممية التبميغ وذلؾ:

ويمكف أف تتمظير الجممة بفيـ أوضح ، 1مرتبطة بالغرض التواصمي المروـ إنجازه"
"كؿ إنتاج لغوي يربط : إذ ىو 2طابمف خبلؿ الفيـ الذي تقدـ بو ''المتوكؿ'' لمخ

فربط التبعّية  ،"3فيو ربط تبعية بيف بنيتو الداخمية وظروفو المقامية بالمعنى الواسع
ىذا يقصد بو ''المتوكؿ'' بوضوح" أّف بنية الخطاب ليست متعالقة والظروؼ المقامية 

 4ه الظروؼ"إاّل وفقا ليذ التي ينتج فييا فحسب، بؿ إّف تحديدىا ال يمكف أف يتـّ 
ىي نوع مف األنواع التي يتحقؽ فييا الخطاب، ويدعـ  -واألمر كذلؾ  -فالجممة 

ىذا قوؿ ''المتوكؿ'': "كؿ إنتاج لغوي فإّننا قصدنا إيرادىا عمى وجو اإلطبلؽ دوف 
تحديد حجـ الخطاب لكي تحيؿ عمى الجممة أو جزء الجممة أو عمى مجموعة مف 

وبيذا تغدو مميوف كممة تمثؿ خطابا، ، 5كاف حجمو" كؿ تعبير لغوي أيّ  ،الجمؿ إذف
 كممة واحدة تمثؿ خطابا، مجموعة كممات تمثؿ خطابا.

فالجممة في نظرّية النحو الوظيفي مف ىذا كمو ىي عبلقة وطيدة بيف الوصؼ    
واإلنجاز، ولعؿ القاعدة التواصمّية وآلية القرض واالقتراض التي تعتمدىا نظرية النحو 

ا لنظرّية األفعاؿ يما اقتراضي التي أدت بيذه العبلقة إلى االزدىار، السيّ الوظيفي ى
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الكبلمية التي شكمت دورا ميما وشغمت مساحة ليست باليسيرة في توجيو ىذه 
الّنظرية، يقوؿ ''المتوكؿ'': "أّما في الدرس الّمساني الحديث فقد اقترضت نظريات 

ة الفعؿ الّمغوي المباشر/الفعؿ الّمغوي غير ثنائيّ  -لسانّية ذات توجو تداولي/أو وظيفي 
والمقترحة في نظرّية أفعاؿ الكبلـ وتبنتيا في إطار ثبلثّية تمّيز بيف ثبلثة  -مباشر ال

" 1المستمزمة مفاىيـ ىي: النمط الجممي، والقوة اإلنجازّية األصمّية، والقوة اإلنجازّية
ما ّتميز بو التوجو الوظيفي  وىي أىـّ ويقوؿ أيضا: "مف المعمـو أّف الجوانب التداولّية 

في دراسة الّمغة، ُدرست أوؿ ما درست في إطار التيار الفمسفي المّسمى )فمسفة الّمغة 
مف قبيؿ )اإلحالة( و)األفعاؿ الّمغوية(  التي العاّدية(؛ حيث عولجت ىذه الظواىر

لزمرة مف الّظواىر، ... وقد انتقمت ىذه المفاىيـ المرتبطة بيذه ا و)االستمزاـ الحواري(
إّف مجموعة مف الّنظريات  ؛عف طريؽ االقتراض، إلى حقؿ الدراسات الّمغوّية إذ

وظفت ىذه المفاىيـ في وصفيا لّمغات  -التوليدية منيا وغير التوليدية  -الّمغوية 
ومف خبلؿ ىذه الحركات الفكرّية التواصمّية، أي ربط الجممة بالغرض  ،"2الطبيعية

اضطر الباحث ''يحي  قتراض المفاىيـ مثؿ نظرية األفعاؿ الكبلمّيةالتواصمي، وا
إلى مباشرة ربط الجممة بالمفيمة التي وضعتيا نظرية األفعاؿ الكبلمّية،  بعيطيش''

فيو ينتقد ضبابية  - إذ يفعؿ ذلؾ -ومحاولة أرضنة وسط حيوي لذلؾ، والباحث 
واضًحا ودقيًقا يحّدد مفيمة  را منيجيالـ يقدما تصو  ؛و''المتوكؿ'' إذ الرؤية عند ''ديؾ''

"إّف المتتبع  لمجممة تتواشج بمفيوـ اإلنجاز في نظرية األفعاؿ الكبلمية، يقوؿ:
 -المتفحص ألدبيات نظرية النحو الوظيفي، إف في أبحاث ''ديؾ'' أو ''المتوكؿ ''

فيـو ال يجد تعريفا واضحا لمفيوـ الجممة، يربطيا بم -خصوصا في مراحميا األولى 
... عمى الرغـ مف الصمة الوثيقة،  وتمميذه ''سورؿ'' الفعؿ الّمغوي وفؽ طرح ''أوستيف''
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بصفة خاصة، فقد  بيف مفيـو الجممة بصفة عامة ومفيـو الفعؿ الّمغوي عند ''سورؿ''
تأخر تناوؿ ىذه المفاىيـ ما يزيد عمى عشر سنوات منذ بداية الّنظرّية عند مؤسسيا 

مس سنوات عمى األقؿ عند مؤسسيا في النحو العربي، أضؼ إلى األوؿ ''ديؾ'' وخ
مدخؿ  -في كتابو الّمسانيات الوظيفية  1989 ''المتوكؿ'' عندما تناوليا سنة ذلؾ أفّ 
صر عمى تقديـ خبلصة عامة ليا، في إطار نظري عاـ ال يختمؼ عف تاق -نظري 

عربي القديـ أو الفكر الّمساني ـ فيو لموظيفة في الفكر الّمغوي الاإلطار العاـ الذي قدّ 
... ولـ يربطيا كما سبقت اإلشارة بمفيـو الجممة في نظرية النحو الوظيفي،  الحديث

الذي ارتكز أساسا عمى استثمار مفيوـ الفعؿ الّمغوي عند ''أوستيف'' و''غرايس'' 
غناء مفاىيـ ''سورؿ'' بصفة خاصة وتطويرىا  " .1وا 

الّمغوي يمثؿ المييمنة التي توجو المفيـو العاـ لمجممة وبيذا الفيـ؛ فقد أضحى الفعؿ 
داخؿ نظرية النحو الوظيفي، فبل يمكف لمجممة أف تروج فيما إاّل بو، والجممة بيذا 

"لكف المتفحص  الفعؿ تتحفز لتبني مشروعيا منو، يقوؿ الباحث ''يحي بعيطيش'':
خاصة مبدأ الوظيفة  المدّقؽ لممبادئ األساسية التي تقـو عمييا ىذه النظرّية،

التبميغّية، وبصفة أخص التحميبلت التداولية القائمة عمى مفيـو القوة اإلنجازية ) 
force illocutoire يدرؾ بسيولة أّنو عمى الرغـ مف شيوع مصطمح الجممة في ،)

ىذه الّنظرّية، إاّل أّف مفيوميا يرتبط بشكؿ واضح بنظرية األفعاؿ الّمغوية لدى فبلسفة 
ة ىي أّف تحميميا لجمؿ الّمغات الطبيعّية ي... والفكرة العامة ليذه النظر  ة العاديةالّمغ

يقـو عمى أساس أّنيا أنساؽ ال يمكف تحديد خصائصيا إاّل بظروؼ إنتاجيا انطبلقا 
تكوف الّمغة وظيفة وبنية، والجممة  مف ثمةمف مقاصد متمفظييا أثناء عممية التبميغ، و 
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لكنو ال يمكف تحقيؽ األمف واالطمئناف لمشروع الجممة  ".1يفي النياية ىي فعؿ لغو 
مف خبلؿ الصيغة الفمسفية التي تنوولت بيا، وىو ما يدعونا فعبل إلى أف نفيـ دقيقا 

نعتيـ بأّنيـ لـ يجتيدوا في  ؛النقد الذي وجيو ''المتوكؿ'' إلى فبلسفة الّمغة العادية إذ
وبذلؾ دعا الّمسانيوف  - ... يف الوحداتتركيبا، ووحدات، وعبلقة ب -بنية الجممة 

أنفسيـ الستثمار الدراسة الفمسفية لّمغة العادية، ومحاولة تحقيؽ األرضنة ليا مف 
ا يتبلءـ مع المطالب الّمسانية )نظرية النحو الوظيفي يخبلؿ تحقيؽ وسط حيوي ل

ف تداوليات "لـ يعف فبلسفة الّمغة العادية بجوانب أخرى م يقوؿ ''المتوكؿ'': مثبل(؛
الّمغة الطبيعية كالجوانب المرتبطة بالبنية اإلخبارّية لمجممة عنايتيـ باإلحالة 
واالقتضاء وأفعاؿ الّمغة واالستمزاـ الحواري. ىذه الجوانب المغفمة في الدرس الفمسفي 

"عولجت  ". وبذلؾ:2ىي أنواع العبلقات اإلخبارّية القائمة بيف مكونات الجممة
ية لّمغات الطبيعية في إطار الدرس الّمغوي الصرؼ حيث سعت الجوانب التداول

نظريات لغوية متعّددة إلى إدماج ما كاف يتناوؿ في فمسفة الّمغة العادية في النماذج 
 ".3المصوغة لمتمثيؿ لخصائص الّمغات المرـو وصفيا

، نعوتة لمفضاتغدو الجممة ر  نصيارّية التي تحدث لمجممةوبعد ىذه العمميات اال   
قتبل ليا، فيي وسط حيوي  ـ لمجممة يعدّ ألّف األسئمة تتعّدد فييا، وكؿ وصؼ يقدّ 

، إاّل أّنو - قتحاـ اإلنجاز المحفوؼ بالعمـواب -فيو عديد الوقائع  تتضافراتصالي 
"مفيـو الجممة في نظرية  يمكف تقديـ مقاربة عامة ليا تحاوؿ أف تجمميا وبذلؾ فػ:

انبيف متبلزميف ومتبلحميف: جانب المقاـ أو التداوؿ النحو الوظيفي، يقـو عمى ج
المتمثؿ في بنية الفعؿ الّمغوي الداللّية والتداولية، وىو الجانب الذي استميمت فيو 
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... وجانب المقاؿ أو الجانب البنيوي المتمثؿ في البنية  مفاىيـ نظرّية األفعاؿ الّمغوية
ي أجممتو نظرية األفعاؿ الّمغوّية، الصوتية الصرفّية التركيبّية، وىو الجانب الذ

وفصمتو نظرية النحو الوظيفي، مف خبلؿ قواعد التعبير التي تشمؿ البنية اإلعرابّية 
مشيد  - واألمر كذلؾ -". فالجممة 1والبنية الموقعّية والتمثيؿ الصوتي الفونولوجي

في نظرية  -تواصمي يستغمو مستعمؿ الّمغات الطبيعّية داخؿ العشيرة الّمغوية، فيي 
يعكس  اتركيبيً  اصوتيً  ابنيويً  افعؿ لغوي )داللي تداولي( يفرز تحقيقً  - النحو الوظيفي

 خصائص الفعؿ الّمغوي.
وبما أّف نظرية األفعاؿ الّمغوية تمثؿ البنية التحتّية لبناء الجممة في نظرية النحو    

بغية تقديـ  يضطرنا البحث إلى الوقوؼ عندىا - واألمر كذلؾ -و الوظيفي فإنّ 
فالفعؿ الّمغوي/العمؿ الّمغوي/الفعؿ ، تغطية موجزة توّضح معالميا وثقميا في التحميؿ

 -مصطمح استعارتو نظرية النحو الوظيفي مف فبلسفة مدرسة أكسفورد  الكبلمي ؛
عندىـ: أف تقوؿ -الفعؿ الّمغوي أي  -ىوو  – ويشتيروف باسـ فبلسفة الّمغة العادية

 ؽ فعبل.شيئا يعني أف تحقّ 
ينطمؽ الفتح التحميمي الجديد عند فبلسفة الّمغة العادية ''أوستيف'' مف محاولة و    

"اتجاه فمسفي معاصر يعّوؿ  ىـ ؛إذ تحطيـ الحركة الفكرية لممناطقة الوضعييف
ىا أساسا عمى التجربة، تحقيقا لمّدقة والتحميؿ المنطقي لمغة العمماء ولغة الحديث ويعدّ 

 ،لممعرفة، وليس لمعقؿ مف عمؿ إاّل مجرد تنسيؽ معطياتيا وتنظيمياالمصدر الوحيد 
غة العمـ لتحقيؽ وحدة مشتركة بيف فروع ثـ تحولت إلى دراسة تحميمية منطقّية لمّ 

"، فقد عّد ىذا الموقؼ الفمسفي تقميديا البد مف مباشرتو تصحيحا 2العمـو المختمفة
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 وعميو البد مف مجاوزتو، وبذلؾ:ومراجعة، فيو ال يكفؿ التحميؿ الشامؿ لمجمؿ 
"تجمت الخطوط األولى التي أقدـ عمييا ''أوستيف'' الستغبلؿ الّمغة الطبيعّية في 

الموقؼ الفمسفي التقميدي الذي كاف يذىب إلى أّف الجمؿ التي تستحؽ  ... معارضتو
التحميؿ والدراسة ىي الجمؿ الوصفّية، أي تمؾ الجمؿ التي تخضع لمعيار الصدؽ 

كذب، وأّما الجمؿ التي ال تحتمؿ الصدؽ والكذب، فتعّد مف قبيؿ الجمؿ التي ال وال
 فالذي كاف يجعؿ ىذا الموقؼ الفمسفي حاضًرا/ ،"1معنى ليا وبالتالي تعتبر ىامشية

حيويا ىو تحقيؽ الداللة بإمكانّية الصدؽ والكذب بالنسبة لمواقع الخارجي، فتغدو 
الجمؿ المركز/الحاضرة في التحميؿ، ولعؿ الذي الجمؿ التي تحوز ىذه اإلمكانّية 

 -أي الوظيفة  -ىو تحديدىـ لوظيفة الّمغة، فيي  يذه المغالطة الوصفيةلج وّ ر 
قسماف: "إحداىما ىي: الوظيفة المعرفّية التي تستخدـ الّمغة فييا كأداة تشير إلى 

لؾ عمى أف تجيء ة الّمغة بذوقائع وأشياء موجودة في العالـ الخارجي، وال تزيد ميمّ 
أّما الوظيفة الثانّية لمغة فيي: الوظيفة االنفعالّية؛  ،تصويرا ليذه الوقائع وتمؾ األشياء

ومفادىا أّف اإلنساف قد يستعمؿ الّمغة أحيانا لمتعبير عف مشاعر وانفعاالت قد 
 ".2تضطرب بيا نفسو كما ىو الحاؿ عند الشاعر مثبل

التي وصفيـ بيا ''أوستيف'' تبقى  - وصفيةأي المغالطة ال -وأماـ ىذا المأزؽ 
حاولوا  ؛إمكانّية الصدؽ والكذب بالنسبة لمواقع الخارجي حاضرا يموح في مشروعيـ إذ

وا عمى أّف العبارات التجريبّية يذه اإلمكانّية حينما: "أصرّ بقتناع التجذير وتأكيد اال
مف دائرة المعنى،  ... وحذفوا كؿ ما عداىا مف عبارات  ىي العبارات ذات المعنى

مثؿ: عبارات الميتافيزيقا واألخبلؽ والجماؿ بحجة أّننا ال نجد ليا مف وقائع العالـ ما 
وبناء عميو تحّددت مّيمة العبارة ذات المعنى في وصؼ وتصوير حالة مف  تطابقو.

                                                           
 .137نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربّية، ص -1
- .المغالطة الوصفّية: مصطمح نَعت بو ''أوستيف'' المناطقة الوضعييف 
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حاالت الوجود الخارجي، ثـّ يجيء الحكـ عمى ىذه العبارة بعد ذلؾ بالصدؽ أو 
ذا أراد الفيمسوؼ أف يجعؿ الّمغة الكذب بناء  عمى قابمّية ىذه العبارة لمتحّقؽ، وا 

ا لبحثو، فميس أمامو سوى البحث في ىذه الوظيفة المعرفّية مضاًفا إلى ذلؾ موضوعً 
". فالمحّمؿ ميما أوتي مف خبرة، 1البحث في العبارة الّمغوية مف حيث بنيتيا ومعناىا

ريبّية، وحتى يبقى الفيـ عمى حالو، أي؛ الوفاء ال يمكف لو أف ينفؾ عف العبارة التج
إلمكانّية الصدؽ والكذب بالنسبة لمواقع الخارجي البد أف تطرد: "مف مجاؿ العبارات 
ذات المعنى في نظرىـ مجموعتاف مف العبارات: األولى: العبارات التي ال تحمؿ 

ّنو ال يصور خبرا كاألمر واالستفياـ والتعجب، فاألمر ال يوصؼ بصدؽ أو بكذب أل
شيئا في عالـ الواقع، وال يخبرنا بخبر عف شيء ما حّتى نقوؿ إّف تصوره صادؽ أو 

والثانية: ىي العبارات التي  ... ذي جاءنا بو صواب أو خطأكاذب، أو أّف الخبر الّ 
يستحيؿ أف ترسـ لنا صورة بحيث نستطيع أف نطابؽ بينيا وبيف األصؿ المخبر عنو 

ات التي تتحدث عف الخياالت واألمور التي تتجاوز الطبيعة ومف أمثمتيا العبار 
)الميتافيزيقا(، لنرى إف كانت الصور صادقة التصوير أو غير صادقة،  فأمثاؿ ىذه 

 ".2العبارات خالية مف المعنى، وال تصمح أف تكوف قضايا مف الوجية المنطقية
، وذلؾ بالّنظر إلى الحالة غير أّف الحاؿ ال يستقر وفؽ المنظورّية الوضعّية المنطقّية

الفكرية الغربّية، التي تحتفظ بنشاطيا الفكري االستمراري مف خبلؿ اإلرادة النقدية، 
ىي محط تجاربيـ ومشاريعيـ، ىذه التجارب والمشاريع  - الّمغة مثبل -فالظواىر 

د رؤى بغية تحقيؽ فيـ أوضح تتعدّ  ؛مف خبلؿ مرونتيا إذ - كما أسمفنا - ثمرت
القصور الذي سبقو، فكؿ اكتشاؼ لقصور سابؽ ىو  - دائما وأبدا -يغطي وشامؿ 

يذاكر  - والحاؿ ىذه -لمراجع/نماذج الفيـ/الحقيقة ، فالعقؿ الغربي  ةإعادة صياغ
وبيذا ، ويراجع نفسو دائما بغية كشؼ المناطؽ الغائبة التي لـ يطأىا العقؿ البشري

                                                           
 .11/12صبلح إسماعيؿ عبد الحؽ: التحميؿ الّمغوي عند مدرسة أكسفورد، ص -1
 .253/254ص :المرجع نفسو -2



الفصل األول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

75 
 

أوكسفورد( بزعامة ''أوستيف'' وتمميذه  حمؿ فبلسفة الّمغة العادية )فبلسفة مدرسة
نيض ''أوستيف'' بتقديـ اقتراح جديد  ؛''سورؿ'' ضرورة تحقيؽ تحميؿ جديد لمجممة إذ

نعتو بنظرّية أفعاؿ الكبلـ، صاغ فيو أو زرع فيو بذور النظرّية، إذ قّدـ صياغة نظرّية 
رؿ'' إلى الوفاء تحفزىا مبادئيا العامة ألف تتطور وتستمر، مّما دعا تمميذه ''سو 

عادة تصنيػعؿ القػظر في فػكإعادة الن -د ػا بعػوتطويرىا فيم ؼ األفعاؿ ػوؿ، وا 
وبيذا نتساءؿ ضرورة؛ كيؼ بعثر ''أوستيف'' الفيـ المنطقي الوضعي؟  - ة...ػالّمغوي

 وكيؼ تبمور مفيـو الفعؿ الكبلمي عند ىذه المدرسة؟
كوت عنو/الغائب عند الوضعييف قحاـ المسإحاوؿ ''جوف النكشو أوستيف''     

 فانتبوالمنطقييف فيو بذلؾ يرـو االعتناء بالميّمش ومحاولة تقديـ دور مركزي لو، 
لمجمؿ التي ال تصؼ واقعا خارجي ا وال تحتمؿ الصدؽ والكذب، فيذا النوع مف الجمؿ 
يدافع عف مركزيتو مف خبلؿ أّنو بمجّرد نطقو يحدث عمبل؛ ومثاؿ ذلؾ: "اذىب، 

يتمثؿ في األمر  فبمجرد النطؽ بيذه الجممة ينجر عف ذلؾ فعؿٌ  ،رؾ مف البقاء"أحذ
وبيذا تدخؿ الجمؿ التي مف قبيؿ ىذا النوع مركز التحميؿ والدراسة  ،والتحذير
 والنظر.

كوف فونتخطى مباشرة مبلبسات المرحمة األوستينّية األولى والثانية تفاديا لئلطالة،    
ة مرحمتيف صححتا وروجعتا مف قبؿ ''أوستيف'' وأفرزتا مرحمة المرحمة األولى والثاني

ؿ النضج الفكري الذي أراد إبرازه، والذي ورد في فصمو األخير، ومف ثمة ثالثة تمثّ 
التمايز بيف العبارات الوصفية واألدائية، وننتقؿ لذلؾ فبل بأس أف ال نقّدـ تغطية 

جراء أبحاثو مف عمميات الّتمييز  قمتانتمباشرة إلى المرحمة النيائّية ألوستيف التي 
 الواحد وىو الفعؿ. بيف الوصؼ واإلنجاز إلى مرحمة الضـّ 

فكر إلى الوينطمؽ المنعطؼ الثالث لمفكر األوستيني، مف خبلؿ تنّبيو بضرورة توجيو 
بيف األداء والوصؼ بات أجدى  بدؿ التمييز، فالبحث في إجراءات الضـّ  الضـّ 

ر في البحث في إجراءات التمييز بيف الوصؼ واألداء وبذلؾ لمنظرية مف إرىاؽ الفك
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يقوؿ: "ونحف نريد أف نعيد النظر بوجو عاـ في المعاني والمسائؿ التي أوردناىا 
نجازه، وبعبارة أخرى: إّف  وىي: إّف قوؿ شيء ما عمى وجو مخصوص ىو أداؤه وا 

ـ القوؿ التالي القوؿ ويدع ،"1التكمـ بكبلـ ما عمى وجو دوف وجو ىو أف نفعؿ شيئا ما
"يجب أف نتابع سيرنا ونتقدـ إلى  األوؿ ويحسـ واضحا بإلغاء ثنائية )وصؼ/أداء(:

الخبر( عمى ضوء نظرتنا األخيرة  - األماـ ونتساءؿ: كيؼ أصبح تمييزنا )اإلنشاء
 ثـ تبّيف أّف مذىب تمييز )اإلنشاء ... يعني نظرية الفعؿ الكبلمي وكيؼ ظير معيا؟

يدخبلف معا تحت المقولة  ... ومذىب فعؿ الكبلـ وقوة فعؿ الكبلـ كمييماالخبر(  -
تماما كما تدخؿ ، الكمّية التي ىي بمثابة جنس وىي فعؿ الكبلـ في صورتو العامة

يفعؿ ذلؾ ال ينتيي بحسمو  ؛و''أوستيف'' إذ، "2النظرية الخاصة تحت النظرية العامة
 -تثّمَف إجراءاتو وتكسبيا حيويتيا، وىو بيذا  ىذا، بؿ يّقدـ النتائج التي مف شأنيا أف

إجراءاتو ىذه بذورا في التأسيس لمنيجّية بحث جديد  صبحست - إف شئنا أف نتأوؿ
ا يعّبر عف تصرفو تتعاظـ إذا ما لقيت العناية المستمرة، وبيذا يضع ''أوستيف'' تصرفً 

 " في قولو السابؽ يقوؿ:
ظورا إلييا مف موقؼ أو مقاـ كبلمي كمي إّف مقولة فعؿ الكبلـ كجنس كمي من -1

 ىي فقط الظاىرة الوحيدة التي نسعى جيدنا لتوضيحيا في نياية األمر.
ا ىي مجرد أسماء مف بيف عدد كبير مإّف حاؿ اإلثبات وحاؿ الوصؼ وغيرىا إنّ  -2

ذف فحاؿ اإلثبات والوصؼ ال  مف األسماء األخرى التي تشير إلى قوة فعؿ الكبلـ، وا 
فكؿ إثبات عف ''أوستيف'' البد أف يخضع إلرادة ،  "3يتمتعاف بميزة خاصة... فايكاد

الفعؿ، فاإلثبات ما ىو "إاّل عبارات إنجازّية فعميا اإلنجازي غير ظاىر سطحا. 
 ب(: -أ8) الجممتافف
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 السماء صافية. -أ
 - أ14) انتصر الجنود في المعركة. حسب ىذا التحميؿ، مشتقتاف مف الجممتيف -ب

.ب -أ (14) عف طريؽ ''حذؼ'' الفعؿ الرئيسي:ب(   - أقوؿ إّف السماء صافية اليـو
يؤدي اختزاؿ الصنفيف مف العبارات بيذه  أقوؿ إّف الجنود انتصروا في المعركة.

الطريقة، إذف، إلى اعتبار جميع العبارات الّمغوية عبارات إنجازية مع الفرؽ في أّف 
ر فعميا اإلنجازي( وعبارات إنجازية ''ضمنية'' ثمة عبارات إنجازية ''صريحة'' )ظاى
 ".1)فعميا اإلنجازي غير ظاىر سطحا(

 ،نتائجبمجموعة ؿ أوستيف عممو وباإليماف الصاـر بيذه االعتقادات/الفروض/يكمّ    
ا نفعمو في حاؿ قولنا شيئا ما، فيكوف لنا يقوؿ: "مّيزنا أوال مجموعة مف الحاالت ممّ 

  (locutionary acts)بواسطة القوؿ ننجز فعؿ الكبلـبذلؾ حكـ ينص عمى أّنو 
صبلح مختصر يكافئ التمفظ بعبارة ما يكوف ليا معنى ومرجع، وىذاف إوىو 

وقمنا ثانيا، وباإلضافة إلى ذلؾ،  ،العنصراف يكافئاف تقريبا الداللة في معناىا القديـ
صدار األمر كاإلخبار وا    (illocutionary acts)إّننا ننجز قوى أفعاؿ كبلمية

... ثـ ذكرنا ثالثا أّنو يجوز أف ننجز الـز أفعاؿ  والتحذير ومباشرة األمور وغير ذلؾ
ىذا عمى أّف ما يحدثو الفاعؿ طبقا لقولو  ، ويدؿّ  (perlocutionary acts)الكبلـ

مؿ عمى االعتقاد، والوصوؿ إلى حوقع الفراغ منو كالو شيئا ما يكوف القياـ بو تاما؛ 
 "أوستيف"ومف خبلؿ قوؿ ، "2ترؾ، وحتى الوقوع في المباغة والتضميؿاإلقناع وال

نجاًزا وتأثيًرا قد انوج تحت رغبة الفعؿ، فكؿ قوؿ ىو فعؿ  دوااألخير نمحظ أّف قواًل وا 
قوؿ، وكؿ إنجاٍز ىو فعؿ إنجاز وكؿ تأثير ىو فعؿ تأثير، ويتعاظـ التداخؿ بيف فعؿ 

                                                           
 .20، صأحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفّية -1
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الشكؿ التالي: )حيوية الصعود والنزوؿ بالفيـ القوؿ وفعؿ اإلنجاز في حيوية يمثميا 
 ".1البعيطيشي(

 
 
 
 
 
 
 
 

فعؿ التأثير  ؛التمفظ وفعؿ اإلنجاز فعؿ ثالث ىوفعؿ بتناغـ التداخؿ بيف  رّ ينج   
فو مثبل؛ ويعرّ  ... ؿ في آثار الفعميف السابقيف عمى المتمقي كأف يفرحالذي يتمثّ 

يزاؿ ىناؾ نوع آخر ىو )ج(، ونقصد أّنو لكي قة: "وىذا يعني أّنو ال ''أوستيف'' بدّ 
أيضا مف أف ننجز نوعا آخر مف  ننجز فعؿ الكبلـ، وبالتالي قوة فعؿ الكبلـ، البدّ 
ا، أو في العادة، حدوث بعض اآلثار األفعاؿ، فأف نقوؿ شيئا ما قد يترتب عميو أحيانً 

نتائج قريبة تؤثر عمى إحساسات المخاطب وأفكاره وتصرفاتو، كما يستمـز ذلؾ لواـز و 
عمى إحساسات المخاطب وأفكاره وتصرفاتو، كما يستمـز ذلؾ لواـز ونتائج قريبة تؤثر 

إحداث ىذه اآلثار  اآلخريف، وقد يقع أف نتعمدّ  عمى المتكمـ وغيره مف األشخاص
ث ونحف نأخذ والنتائج والّمواـز عف قصد ونّية أو لغرض ما، ومف ثـ يجوز أف نتحدّ 

 ".2جتماع كؿ تمؾ األمورفي اعتبارنا ا

                                                           
ينظر: يحيى بعيطيش، الفعؿ المغوي بيف الفمسفة والنحو، ضمف كتاب: التداوليات )عمـ استعماؿ المغة(،  -1

 .99ص
 .131، ص -كيؼ ننجز األشياء بالكبلـ –أستيف: نظرّية أفعاؿ الكبلـ العامة  -2

 ر قصدفعل اإلنجاز: "المعبّ 

تكلم من تلفظه بالعبارة الم

ل أو كأن ٌخبر أو ٌسأ

 ٌنذر..."

ا وفعال فعل التلفظ: " ًٌّ ٌّة فعالً صوت ٌّة فرع  ٌتضمن بدوره ثالثة أفعال لغو

. ٌشكل الفعل الصوتً التلفظ بسلسلة من ٌا،، وفعل تأثٌرٌاانجاز

نة والفعل التركٌبً ٌّ ٌّة إلى لغة مع تألٌف مفردات  هو األصوات المنتم

نة، والفعل الداللً اس ٌّ ٌّة للغة مع تعمال هذه طبقا للقواعد التركٌب

نة".حسب دالالت وإالمفردات  ٌّ حاالت مع  

 أ.الفعل الصوتً

 ب.الفعل التركٌبً

 ج.الفعل الداللً
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ة: "أحذرؾ مف قراء الشعر ا األطروحة األوستنيّ ويذىب المثاؿ التالي موضحً    
الماجف" فإصدار الفعؿ القولي ينطمؽ مف بعث الفعؿ الصوتي المتمثؿ في تتالي 

ؼ عمى نفعؿ ذلؾ نتعرّ  ؛أصوات العبارة التي نممؾ تقطيعيا إلى مفردات ونحف إذ
نممؾ  ؛... وفي اآلف ذات إحالتيا إذ نعرؼ ''قراءة'' و''الشعر''معانييا المعجمية ف

... كمصطمحات داخؿ حظيرة األدب، وعمى  التعرؼ عمى الكممات، الشعر الماجف
نتعرؼ  ؛... واألفعاؿ ىذه إذ موقؼ عمماء الّديف في العرؼ اإلسبلمي إزاء المجوف

في تركيب، فنتعرؼ عمى عمييا ال يخفى عمينا العبلقات التي تنظـ ىذه المفردات 
نا في اآلف ذاتو نشّيد فعبل قولي ا فإنّ  نقيـ فعبلً  ؛... ونحف إذ ةة والمفعوليّ الفعؿ والفاعميّ 
 ... ... ويستمر تأثيرا عمى المخاطب فينرعب تحذيًرا إنجازي ا يتفجرّ 

فعؿ ف بتصنيؼ لؤلفعاؿ الّمغوية تتمثؿ في: الفعؿ الّداؿ عمى الحكـ واليويتقدـ أوست   
الّداؿ عمى الممارسة، والفعؿ الّداؿ عمى الّتعيد، والفعؿ الّداؿ عمى مواقؼ 

اؿ عمى العرض، فيذه األفعاؿ تصّطؼ عمى المتخاطبيف تجاه السموكات، والفعؿ الدّ 
... سموكيات:  التوالي: حكميات: بّرأ، قّيـ، مراسيات: أعمف، ... وعديات: التـز
 ،...1اعتذر،... عرضيات: استنتج

شترؾ الحدث األوستنّي مع الحدث السوسيري في أّف فكرىما كاف عبارة عف وي
ّنما لممميا أتباعيـ وباشروىا نشرً نشرً  أصحابيا محاضرات، لـ يقبؿ عمييا ا، فمـ ا وا 

 .2المبسو ض لمراجعات أصحابيا وبالتالي ليس غريبا أف يكتنفيا الغموض تتعرّ 
فواقعة  ... كماالتأمؿ واالجتياد واإلمدعاة لمت - واألمر كذلؾ -نييفالحدث األوست

وغرايس( عمى  الوفاة التي حرمت أوستف مف مراجعة أعمالو ونشرىا، حممت )سورؿ
ثمارىا الحقا باإلضافات والتصحيحات والنتائج. فأعاد سورؿ الوفاء ليذه المنيجيّ  ة وا 

                                                           
 .100عيطيش: الفعؿ المغوي بيف الفمسفة والنحو، صيحيى ب -1
، مف الشكبلنّية إلى ما بعد البنيوية، تر: مج مف 8ينظر: راماف سيمدف: موسوعة كمبريدج لمنقد األدبي -2

 .518، ص2006، 1الباحثيف، إشراؼ: جابر عصفور، المجمس األعمى لمثقافة، مصر، ط
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دو الحاؿ يغ ؛ة إذتأثيث البيت األوستني بإقحاـ الفعؿ القضوي بيف األفعاؿ األوستنيّ 
 أربعة أفعاؿ: - واألمر كذلؾ -
بالفيـ األوستيني. أّما الفعؿ  يويحتفظ بالفعؿ الصوتي والتركيب فعل التمفظ: -

ما كاف يعرؼ بالفعؿ الداللي،  القضوي فػ" يعدؿ الفعؿ الداللي عند ''أوستف'' ذلؾ أفّ 
وكاف يتضمف عنصري المعنى واإلحالة، وىو جزء مف فعؿ القوؿ أصبح عند 

ميف: )أ( فعؿ اإلحالة ع''سورؿ'' يشكؿ فعبل مستقبل يسمى ''الفعؿ القضوي'' ويشمؿ ف
أّما اإلحالة فأف أحيؿ بواسطة العبارة الّمغوية عمى شخص موجود  فعل الحمل: )ب(

في العالـ الخارجي، والحمؿ أف أحمؿ عمى ذلؾ الشخص الذي أحمت عميو فعؿ 
( زيد لغوي، فقد أحمت 45، مثاؿ ذلؾ)شيء ما، أي أف أنسب إليو فعؿ ذلؾ الشيء

 " .1بزيد عمى شخص معيف، وحممت عميو فعؿ شيء ما وىو االشتغاؿ بالّمغة
يفعؿ ذلؾ نمحظ أّف الحمؿ واإلحالة يشكبلف القضّية التي يحتوييا  ؛و''سورؿ'' إذ

سناد نفسو، الفعؿ اإلنجازي فيقوؿ: "إذا توفر في فعبلف إنجازياف اإلحالة نفسيا واإل
فأخذ  .2ذا كاف المدلوؿ اإلحالي في كبل الفعميف واحد نقوؿ أّنيا تممؾ القضّية نفسياوا  

د في ىذا التأويؿ ىوية القضية بيذا الشكؿ يرادؼ القوؿ: "تأويؿ لما يقولو القوؿ، تتحدّ 
ويرادؼ كذلؾ  ".3ف الخصائص التي نسندىا إلييـاألشياء واألفراد المذكوريف، وتتعيّ 

ف تضّمف موضوًعا وىو بمثابة الشيء المحكـو عميو، وتتضمّ يالقوؿ المنطقي: "
ا وأخيًرا رابطة وىي ف ثالثً تضمّ يمحمواًل وىو بمثابة إدراؾ شيء محكوـ بو، كما 

 ".4بمثابة إدراؾ نسبة بيف الطرفيف المحكـو بو والمحكـو عميو

                                                           
 .151لعربّية، صنعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة ا -1

2- John .r Searle: les actes de langage, p67. 
، تر: سيؼ الديف دغفوس ومحمد الشيباني، المنظمة العربّية  -3 جاؾ موشبلر وآف روبوؿ: التداولّية اليـو

 .96، ص2003، 1لمترجمة، لبناف، ط
، 1نيضة العربّية، لبناف، طمحمد أبو رياف وعمي عبد المعطي: أسس المنطؽ الصوري ومشكبلتو، دار ال -4

 . 169،170، ص1976



الفصل األول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 
 

شياء ف المنطقّييف مف خبلؿ حمؿ األيويتحّقؽ الوفاؽ بيف القوؿ السيرلي والقول   
حالتيا، ويتحّقؽ الخبلؼ مف خبلؿ شحف القضّية بالفعؿ اإلنجازي،  عمى بعضيا وا 
فالقضّية بالفيـ السيرلي ىي الخضوع إلرادة الفعؿ اإلنجازي وىي فعؿ في ذاتو، 

 ت منو القوة اإلنجازّية.ا لمقضّية التي ىي ناتج فعؿ امتصّ خبلفً 
كاف نوعيا، وبيذه المرافقة نفيـ واضًحا فاألوامر اإلنجازّية ترافؽ القضّية كيؼ ما    
الّسر "ىو تمييده لصياغة تصوره لبنية  ؛لفعؿ القضوي إذار إلضافةّ ''سيرؿ'' السّ 

العمؿ في القوؿ عمى أساس أنموذج ؽ )ض( حيث يكوف لكؿ محتوى قضوي )ض( 
ة قوة إنشائّية تتسمط عميو وتكوف كؿ قوة إنشائّية )ؽ( قادرة عمى تحديد داللة الجمم

". وبيذا نممؾ أو "أّننا نستطيع أف نعزؿ 1تيا ميما اختمفت المضاميف القضوّيةبرمّ 
تو التمريرّية )اإلنجازّية( عف جزء الفعؿ الكبلمي الذي يشكؿ نمطو التمريري أو قوّ 

ة الثاوية وراء إقحاـ ". وبيذا نفيـ العمّ 2الجزء الذي يشكؿ محتواه الخبري )القضوي(
األوستيني ونفيـ كذلؾ؛ أّف إدراج سيرؿ لمقضّية تحكمو  بيتالفعؿ القضوي داخؿ ال
ينطمؽ مف منظور فمسفي ىذا المنظور يروـ دائما استتباع  ؛التشكيمة الذىنّية لو إذ

 اإلرث الفمسفي اليوناني القديـ الذي شّيدت عمى أنقاضو اإلرادة الفمسفّية الحديثة.
 يختمفاف في مقترح ''سورؿ'' عنيما في اإلنجازي والتأثيري "فبل فيأّما بالنسبة لمفعم  

األوؿ يعّبر عف قصد المتكمـ تجاه المخاطب،  ؛". إذ3مقترح ''أوستيف'' كبير اختبلؼ
والثاني يعّبر عف األثر الذي يمحؽ بالمخاطب جّراء ممارسة فعؿ لغوي عميو، 

ج أف ا يقوؿ: "نحتاونصّدؽ ىذا بالتصريح الحرفي السيرلي، فإذا أردنا فعبل تأثيريً 
نمّيز األفعاؿ التمريرّية التي ىي الغاية الخاصة في تحميمنا، عف اآلثار والنتائج التي 
يمكف أف تسفر عنيا األفعاؿ التمريرّية في المستمعيف، فمثبًل: مف خبلؿ أمرؾ بأف 

                                                           
 .26دائرة األعماؿ المغوّية )مراجعات ومقترحات(، ص -1
 .204جوف سيرؿ: العقؿ والمغة والمجتمع )الفمسفة في العالـ الواقعي(، ص -2
 .21أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفّية، ص -3
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تفعؿ شيًئا أو دفعؾ إلى أف تقـو بو، ومف خبلؿ المجادلة معؾ قد أتمكف مف حّثؾ، 
د أقنعؾ، ومف خبلؿ رواية قصة قد أذىمؾ. في ىذه األمثمة ا قوحيف أصدر حكمً 

يتعرض األوؿ مف كؿ زوج مف األفعاؿ لذكر فعؿ تمريري أو أفعاؿ تمريرّية، وتذكر 
أو اإلقناع أو  العبارة الفعمّية الثانّية أثر ذلؾ الفعؿ التمريري عمى المستمع، كالحثّ 

ذا أردنا فعبل1توقع أف يقوـ شخص ما بشيء ما إنجازيا يقوؿ: "حينما أنفث  ". وا 
واحدة مف تمؾ النفثات السمعّية في موقؼ كبلمي اعتيادي، فيمكف القوؿ إّنني أؤدي 
فعبل كبلمّيا، وتقع األفعاؿ الكبلمّية في عّدة أنواع؛ فبواسطة ىذه النفثات السمعّية 

ة، ا، أو أسأؿ سؤاال أو أصدر أمرا، أو أطمب طمبا، أو أفسر مشكمة عمميّ أصدر حكمً 
". وال بأس أف ننتبو إلى التركيز السيرلي عمى الفعؿ 2أو أتنبأ بحدث في المستقبؿ

الجممة تغدو جممة بتضافر الفعميف، وفي اآلف ذاتو، انتبو  ؛واإلنجازي إذ القضوي
 ءالجممة "أتسي ؛. إذ3''سيرؿ'' كثيرا إلى تعّدد القوى اإلنجازّية داخؿ الجممة الواحدة

" + لػ تسيءفالجممة السالفة الذكر؛ تتكوف مف ''أ'' + ". نكارـ واإلألبيؾ" تفيد االستفا
ا يتبلحـ مع القوة اإلنجازّية العناصر تشكؿ مضموًنا قضويً  + "أبيػ" + "ؾ" وبضـّ 

تفيد  –والحاؿ ىذه  –بر" فتكوف الجممة ا بأداة استفياـ "أ" و "النّ المؤشر ليا حرفيً 
 يتمثؿ في: معنى عرفي  ا ''االقتضاء'' ينضاؼ إليو معنى صريحً 

حالة ''أبي'' عمى إحالة الضمير المستتر عمى االبف االقتضاء: -  شخص يمثؿ وا 
 . إذ؛ ال يمكف أف يسيء االبف لؤلب األبوة
 يسيء ألبيو وليس بإمكاف الخاؿ أو العـ أف يحؿّ  االبف وىوواالستمزاـ المنطقي:  -

فبل يمكف أف نتذىف أي عممّية االبف في ىذه الضرورة التي تضبطيا القرائف  محؿّ 
نتأوؿ الجممة، تقتحمنا قوة سياقّية خاصة تعمف معنى  ؛استبدالّية تأليفّية، ونحف إذ

                                                           
 .203عالـ الواقعي(، صجوف سيرؿ: العقؿ والمغة والمجتمع )الفمسفة في ال -1
 .203المرجع نفسو، ص -2
 .21/23أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفّية، ص -3
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سياقي خاص، تجعمنا نتعاطؼ معو بشّدة، وىو إنكار المتكمـ اإلساءة، وبيذا الفعؿ 
صبًل بدؿ اإلنكاري الشديد، يتواطؤ الجميع عمى إقرار الداللة المستمزمة مقامّيا داللة أ

سّية، يالداللة الحرفّية )االستفياـ( فتكتسب أصميتيا دوف خرؽ قواعد التعاوف الغرا
 :1ويتمظير ىذا المثاؿ عمى الشكؿ التالي

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

بت تطمّ  ؛يعّد المثاؿ السابؽ المأزؽ الذي وقعت فيو نظرّية األفعاؿ المغوّية إذ
كماالت أخرى، جسدىا االجتياد الغراي سي المتمثؿ في الخطاطة أعبله، اجتيادات وا 

ز في إطار نظرّية ''األفعاؿ المغوّية'' فيي نتيجة حاولت التصّدي لمذي: "أصبح يميّ 
ة المستمزمة، أّما األولى فيي القوّ  ة اإلنجازّيةة اإلنجازّية الحرفّية، والقوّ بيف القوّ 

شأف بالنسبة لؤلمر، اإلنجازّية المدركة مقالّيا والتي يدؿ عمييا بصيغة الفعؿ كما ىو ال
                                                           

 .165نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربّية، ص -1

 معنى العبارات الّمغوية

 معنى ضمنً معنى صرٌح

 عرفً

 .االقتضاء.

.االستلزام 

 المنطقً 

 حواري

 معّمم خاص

االستلزام 

 الحواري

تحجر القوة 

اإلنجازٌة 

 المستلزمة

 .المحتوى القضوي.

ة .القوة ٌّ اإلنجازٌة الحرف  
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أو باألداة كما ىو الحاؿ بالنسبة لمنيي، أو بالتنغيـ، أو بفعؿ إنجازي مثؿ: سأؿ، 
ة اإلنجازّية المدركة المستمزمة القوّ  ة اإلنجازّيةويراد بالقوّ  ... ، راىفالتمس، وعدّ 

 ا، والتي تستمزميا الجممة في طبقات معينة، وال قرائف بنيوّية تدؿ عمييا فيمقاميً 
مفاد ىذا أّننا بصدد مستويات داللّية ثبلثة: المحتوى القضوي:  ... صورة الجممة

ة اإلنجازّية الحرفّية: النيي واألمر، القوة القوّ  ،ويراد بو مجموع معاني المفردات
 ".1المستمزمة: الدعاء اإلنجازّية

تؤدي  تيا اإلنجازّية الحرفّية تكوففالجممة قبؿ االشتقاؽ أي؛ بقضويتيا وقوّ    
 مساىمة داللّية مباشرة، أّما بعد االشتقاؽ أو التوالد الداللي المتمثؿ في القوة اإلنجازّية

 1975المستمزمة تكوف تؤدي مساىمة داللّية غير مباشرة و "قد اصطمح ''جرايس'' 
". وبذلؾ فقد تقّدـ ليذه الفرضّية 2عمى تسمية ىذه الظاىرة بظاىرة االستمزاـ الحواري

 '' واجتياد ''سورلي''.ي''غرايس يفالجديدة باجتيادي: اجتياد المنيجّية
ف  ،يوضحيا كانت نتيجة االجتياد الغرايسي الخطاطة السابقة، ولقد ضربنا مثاالً     وا 

كاف ىذا المثاؿ لـ يوّضح بحسـ كاٍؼ اإلجراءات التي اعتمدىا ''غرايس'' حتى وصؿ 
خرؽ قواعد التعاوف ذلؾ ألّنو ارتبط ح ضؼ إلى ذلؾ، أّنو لـ يوضّ أإلى ىذه النتيجة، 

المستمزمة أو "تعميميا" حسب  بالجمؿ: "الناتجة عف ظاىرة تحّجر القوة اإلنجازّية
 ''.3مصطمح ''جرايس

وبذلؾ "يصبح مف غير الوارد المجوء إلى مبدأ خرؽ قواعد الحوار لرصد الداللة 
 ". 4الت العرفّيةالمستمزمة بؿ الوارد أف تنقؿ ىذه الداللة... إلى حّيز الدال

                                                           
 .160نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربّية، ص -1
 .159/160المرجع نفسو، ص  - 2
 .26ص ،وظيفّيةمد المتوكؿ: المسانيات الأح -3
 .26ص :المصدر نفسو -4
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ة لتقديـ فيـ مقّنف لبلستمزاـ ع قواعد محاولة غرايسيّ فجاء مبدأ التعاوف الذي يتفرّ    
يرـو ىذا المبدأ تغطية التناسؽ بيف الحمولة الحوارّية وبيف أغراضيا،  ،الحواري

ويقّدمو المتوكؿ: "اجعؿ تدخمؾ مطابقا لما يقتضيو الغرض مف الحوار الذي تساىـ 
: فأف 2مبدأ التعاوف بتضافر القواعد التالية ويتـّ  ".1المرحمة التي تتدخؿ فييا فيو، في

رض غا، أف ُيمتـز بجعؿ التدخؿ يحمؿ مف اإلفادة ما يتطمبو الينوجد ىذا المبدأ كم  
عمى جعؿ التدخؿ صادًقا، فبل يقاؿ ما يعتقد  ،بأف يحرصمف الحوار، وأف ينوجد كيًفا
ع مبدأ التعاوف بالورود؛ بأف يستطاع البرىنة عميو، وأف يتمتّ أّنو كاذب وال يقاؿ ما ال 

يظؿ التدخؿ وفّيا لموضوح واإليجاز فا، وأف يرـو قاعدة الكيفّية يجعؿ التدخؿ واردً 
ا لمغموض وااللتباس. نحاوؿ أف نقدـ مثااًل يخرؽ قاعدة الورود لتفجير ويظؿ نابذً 

فأجيبو أنا  ؟،ؿ أكممت رسالة تخرجؾا: )يسألني األستاذ: ىا حواري  الفعؿ استمزامً 
ا، الطالب لف يتخرج ىذه السنة، باعتبار الجممة األخيرة ا يستمـز حواريً ممّ  .مريض

 ا باحتراـ الشروط التالّية: جواًبا لسؤاؿ األستاذ. ويمتـز ىذا المثاؿ األخير كثيرً 
 التعاوف بيف المتخاطبيف. ال بّد مف احتراـ مبدأ".

. . ال بّد مف افتراض  أّف الشخص المخاطب يدرؾ المعنى المستمـز
ا مف االفتراض ا عمى االستنتاج واإلدراؾ. انطبلقً .ال بّد مف أف يكوف المخاَطب قادرً 

 القائـ عمى قاعدة الورود.
 .ال بّد مف مراعاة السياؽ المغوي وغير المغوي لمخطاب.

 .ال بّد مف مراعاة الخمفّية المعرفّية بيف المتخاطبيف.
 ".3حالّيةأف يراعي الُمتكمـ المعنى العرفي ويعرؼ العبارات اإل ال بدّ 

                                                           
 .23أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفّية، ص -1
 .23المصدر نفسو: ص -2
 .09يحيى بعيطيش: الفعؿ المغوي بيف الفمسفة والنحو، ص -3
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إمكانّية المباشر وغير  مباشرة ا إلىوبالتناوب مع ''غرايس'' يتقّدـ ''سورؿ'' أيضً    
ّنو يباشر الحادثة المغوّية أالمباشر في الحديث، فينطمؽ مف اإلمكانّية الغرايسّية، إاّل 

ا، إذ ال يمكف أف نقع أسرى لخرؽ قواعد أشّد تطورً  المباشرة وغير المباشرة بصيغة
ا مف الفيـ يا. وانطبلقً حّؿ منظرورّية أخرى محمّ نأف  نممؾالتعاوف، فيذه المنظورّية 

ا لممعرفة المتقاسمة بيف المتكمـ والمخاطب ودفًعا بالطاقة الغرايسي وتعظيمً 
خرؽ، فالفيـ االستنتاجي يحّؿ مشاكؿ ال استنتاجي   يمكف أف ينوجد فيـٌ  ستنتاجّيةاال

ة مباشرة تتفجّر القوّ  يتنّسـ مف المباشر وغير المباشر، ولكف باالتجاه نحو البل
فموال البل مباشرة  إمكانّية االستنتاج،باالستنتاجّية أكثر، ولذلؾ ال بّد مف دعـ التحميؿ 

معرفة في الكبلـ ما حّقؽ االستنتاج حيويتو، وبالطاقة االستنتاجّية التي تحرّص ال
ا مف وغ المثاؿ التالي انطبلقً صون المتقاسمة بيف المتكمـ والمخاطب عمى إنجاحيا،

ا لمجممة ( التي تعّد جوابً 2المثاؿ النموذجي الذي تقّدـ بو ''سورؿ'' ولتكف الجممة )
(1.) 

 ( شركتي تعاني سيولة مالّية2فمنسافر ىذا األسبوع  ) (1)
بوع، فأجابني بأّف شركتو تعاني سيولة اقترحت عمى )أ( أف يسافر معي ىذا األس .1

 مالّية، 
 أىب أف )أ( كاف رّده وارًدا )مبدأ التعاوف( فيو ال يخرج عف موضوع المحاوورة،. 2
 ا مضاًدا...،لكف الرّد الوارد أف تكوف اإلجابة قبواًل أو رفًضا أو اقتراحً . 3
( و 1ا )استنتاج مف )لكف رّد )أ( ال يتوازى مع ىذه الرّدود فيو ليس رد ا واردً . 4
(4،) 
 (،4( و )2)أ( يقصد قصًدا غير قصده الحرفي )استنتاج مف ). 5
ا؛ أّف الظرؼ، أي السيولة المالّية لمشركة تربط الشخص بأف يسير نعمـ جميعً . 6

الوقت يطوؿ لعبلج  فّ أوأف ال يغادر الشركة و  ،ر األمرعمى عبلج المشاكؿ وتدبّ 
 المشكمة...
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 ( أف يسافر معي،ال يمكف لػ )أ. 7
 نجاز فعؿ السفر أف أقبؿ االقتراح )األفعاؿ الكبلمّية(. إ8
 ( أّنو ال مجاؿ لسفره معي، فاقتراحي مرفوض،6( و )1أستنتج مف ). 9

 (.9( و )7نجازي )أ( ىو رفض السفر )استنتج مف )الغرض الحقيقي اإل. 10
ّية األفعاؿ الكبلمّية التي النقاط التي تحاوؿ تقديـ تغطّية موجزة لنظر  ا أىـّ ىذه إذً 

 تمثؿ المركزّية التحتّية لمجممة في نظرّية النحو الوظيفي. 
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 رابًعا: الجياز الواصؼ
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ة الجوانب الداللّية والتداولّية عمى الجوانب التركيبّية يأخذ المبدأ القاضي بأسبقيّ    
الجوانب الداللّية  ؛وظيفي إذمركزّية في التأسيس لمجممة داخؿ نظرّية النحو ال

س البنية المكونّية متجذرة داخؿ البنية الحممّية والوظيفية التي تتأسّ  نجدىا والتداولّية
 عمييما.

الجممة بنية حممّية مف خبلؿ مراعاة إجراءات قواعد األساس، حتى  فما إف تستقرّ     
ة والتداولّية، وبيذا تنضج بنية وظيفّية مف خبلؿ إجراءات إسناد الوظائؼ التركيبيّ 

ع بعبلقات، أي عبلقات تحمؿ معمومات داللّية وتداولّية وتركيبّية، تغدو الجممة تتمتّ 
ا ظاىرًا؛ أي بنية مكونّية، عف طريؽ ؽ وجودً ز ىذه العبلقات إلى أف تتحقّ تتحفّ و 

النضج المكوني لمجممة لتحاؿ ىذه البنية  ـقواعد التعبير التي تحمؿ عمى عاتقيا تقدي
 خيرًا عمى القواعد الصوتّية.أ

جراءات التعبير إمكانات خصبة  وتعدّ     جراءات الوظائؼ وا  إجراءات األساس وا 
تمثؿ مراحؿ االنتقاؿ التدرجي لمجممة الناضجة، فػ "األساس  ؛تتدرج بالجممة لمنضج إذ

باقي قواعد النحو بمصدر االشتقاؽ، وىو مدخؿ  ىو عبارة عف خزاف لممفردات يمدّ 
)أصؿ أو مشتؽ( ممثؿ لو في شكؿ إطار محمولي، يرصد توزيع محبلت معجمي

محموؿ المفردة األساس، وخصائصيا الداللّية، وينقؿ ىذا اإلطار المحمولي إلى بنية 
بإضافة الحدود  - إذا تطمب األمر ذلؾ - حممّية تامة التحديد، بإجراءات التوسيع

 محموؿ.مات الجيية والزمنّية لمصات السّ المواحؽ، ومخصّ 
د الوظائؼ التركيبّية )الفاعؿ لقواعد إسناد الوظائؼ، فتحدّ  خذ دخبلً ىذه البنية، تتّ     

.( فتنتج بالتالي البنية الوظيفّية، .والمفعوؿ(، ثـ الوظائؼ التداولّية )المحور والبؤرة.
سؽ وفييا تتوافر المعمومات الداللّية والتركيبّية والتداولّية التي تستمزميا قواعد الن
ؽ فييا الثالث؛ أي قواعد التعبير التي تحّقؽ مف خبلليا البنية المكونّية، حيث تتحقّ 

عناصر البنية التي تشتمؿ عمى القواعد الصرفّية، وقواعد إسناد الحاالت اإلعرابّية 
وقواعد إدماج المعمقات مف جية، وقواعد تحديد رتبة مكونات الجممة، أي قواعد 
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كوف ناتج ذلؾ بنية تتوفر فييا المعمومات البلزمة التي الموقعة مف جية أخرى، في
 .1بواسطتيا التأويؿ الصوتي المناسب" خذ دخبل لمقواعد الصوتّية التي يتـّ تتّ 
تمثؿ قواعد األساس المحيط الحيوي الذي يثمر البنية الحممّية، وذلؾ مف خبلؿ    

قديـ المادة األصمّية، ى بتالمعجـ وقواعد تكويف المحموالت والحدود، فالمعجـ يتصدّ 
ة الثانية، أي تقديـ األطر الحممّية والحدود األصوؿ في حيف تضطمع بالميمّ  زر ففي

، 2المادة المشتقة؛ المتمثمة في األطر الحممّية والحدود غير األصوؿ قواعد التكويف
ف مف محموؿ وعدد مف الحدود تتضافر تتكوّ  - والحاؿ ىذه -فتغدو البنية الحممّية 

 ت، وال يمكف لمعبلقات أف تنضج تضافرًا إاّل إذا استنجدت بالمعطيات التالية:عبلقا
 .المحموؿ كواقعة -1
 .المقولة التي يحمميا المحموؿ)فعؿ، اسـ، صفة، ظرؼ( -2
 .(فس ،.....²، س¹المحبلت الحّدية المرموز إلييا بالمتغيرات )س -3
محبلت الحدود المتمثمة في  ضوابط االنتقاء الصادرة عف المحموؿ والتي تمبييا -4

الوظائؼ الداللية )المنفذ، المتقبؿ، المستقبؿ ، المكاف، الزماف، الحائؿ، المتموضع، 
 3ة،...(ة، العمّ القوّ 
بنية  - كما يمّثؿ لو في النحو الوظيفي -ف "اإلطار الحممي وبيذا الفعؿ؛ يتكوّ    

يـ في إحداثيا عدد معيف تصورف "واقعة" )"عمبل" أو"حدثا" أو"وضعا" أو"حالة"( يس
ولعؿ ىذه التغطية الّنظرّية تستدعي تغطية تطبيقية تصّدقيا،  .4مف المشاركيف"

: ²(( منؼ )س¹: إنساف)س¹ّثؿ لذلؾ باإلطار الحممي لمفعؿ قرأ. قرأ ؼ)سنمول

                                                           
عرض وتأصيؿ مفيـو الفعؿ المغوي لدى فبلسفة المغة  -يحيى بعيطيش: "الفعؿ المغوي بيف الفمسفة والنحو  -1

 . 123" ضمف كتاب: التداوليات عمـ استعماؿ المغة، ص - ة النحو الوظيفيونظري
 .12، ص - مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في المغة العربية -البنية و الوظيفية  أحمد المتوكؿ: -2
 .139نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي، رسالة دكتوراه، ص :يحيى بعيطيش -3
 .12و الوظيفية، صأحمد المتوكؿ: البنية  -4
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ف عبلقة مع موضوعيف اثنيف،  .((متؽ²مقروء)س فالفعؿ ''قرأ'' محموؿ فعمي يكوِّ
عف المحموؿ  يفتقبؿ، يمبياف قيدي االنتقاء الصادر موضوع منفذ وموضوع م

والمتمثبلف في "إنساف" و" مقروء"، وىذا المثاؿ، يندرج ضمف اإلطار الحممي 
 .؛ الفعؿ "قرأ" يمثؿ الصيغة الصرفية ''فعؿ"األصمي، ذلؾ أفّ 

، في الّمغة ''المتوكؿ'' في دراساتو لمعربّية أّنو "تعّد مفردات أصوالً  تنّبوولقد    
العربية، المفردات الفعمية المصوغة عمى ىذه األوزاف األربعة "فَعؿ" و "فِعؿ" و"فُعؿ" 
و"َفْعَمؿ" باعتبار المفردات المصوغة عمى ىذه األوزاف تشّكؿ أبسط مفردات الّمغة 

، والتي األـّ /ومف خبلؿ ىذا، تعّد ىذه الصّيغ المادة األصمية .1العربية معنى ومبنى"
ناسؿ إذا ما تـ تحريضيا بقواعد التكويف، فيعمؽ ''المتوكؿ'' عمى ىذا تقبؿ التوالد والت

"وتعتبر ىذه المحموالت األصمية مصادر اشتقاؽ بالنسبة  الصنؼ مف المحموالت
لممحموالت األخرى، سواء المحموالت الفعمية أـ غيرىا، ويمكف أف نمّيز داخؿ 

شتقاؽ غير المباشر". االشتقاؽ بيف نوعيف اثنيف: "االشتقاؽ المباشر" و"اال
و وزف "افتعؿ" مشتقة  ..ووزف "فاعؿ". .فالمحموالت المصوغة عمى وزف "أْفَعؿ" ..

بطريقة مباشرة مف المحموالت األصمية اآلنفة الذكر، أّما المحموالت المصوغة عمى 
وزف "تفاعؿ" و"تفّعؿ" فيي مشتقة بطريقة مباشرة مف المحموالت المصوغة عمى وزف 

ف "فع ؿ" وبطريقة غير مباشرة مف المحموالت المصوغة عمى وزف "َفَعؿ" "فاَعؿ" ووز 
وبذلؾ يمكف أف يتحوؿ اإلطار الحممي األصؿ لمفعؿ "قرأ" والذي لفظو  .2و"َفِعؿ"...."

 (( متؽ.²: مقروء)س²(( )س¹: إنساف)س¹منؼ)س°( المعجـ إلى : أقرأ ؼ)س
ة لضبط مف خبلؿ قاعدة التعديّ وتـّ ذلؾ بتحريض مف قواعد تكويف المحموالت وبا   

 : 3التي صاغيا ''المتوكؿ'' عمى الشكؿ التالي
                                                           

 .129ص - مدخؿ نظري -أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية -1
 .13أحمد المتوكؿ: الوظائؼ التداولية في المغة العربية، ص -2
 .14أحمد المتوكؿ: الوظائؼ التداولية في المغة العربية، ص -3



الفصل األول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 
 

 ف( (....)س¹}فَعؿ، فِعؿ{ؼ        )س Ωدخؿ: 
  ف( (...) س¹منؼ)س °(} أفَعؿ، فع ؿ{ؼ        )س Ωخرج : 

حة إاّل مف خبلؿ ربطيا ال يمكف ليا مقاربة الصّ  - والحاؿ ىذه -، 1فقواعد التكويف
أف  ة، فالقواعد ىذه البدّ والفروع تزامنيا، وكذا تحقيؽ الحيوية اإلنتاجيّ بيف األصوؿ 

 تحّقؽ أكبر قدر مف العناصر .

قواعد تكويف المحموالت العمّية  - تمثيبل ال حصرا -وتدرج تحت ىذه الخصيصة    
 -في حيف أّف الحدود المشتقة  والمحموالت العكسّية، والمحموالت االنعكاسية...

ة:   )س فتمتثؿ لمبنية التاليّ  - ع دائما قواعد التكويف بتقديمياوالتي تضطم
 =ҽتياطي وعف)س((. حيث س= مخصص حّد اҽ)س(....:  ҽ)س(:1س:ع

 تياطي.عمحموؿ ا
ة الكامنة، التي تقّدـ خزانة مف وانطبلقا مّما أسمفنا فالمعجـ أضحى الطاقة األصميّ    

تتصورف في إطار حممي أصمي  العناصر األصمية )محموالت وحدود أصوؿ( والتي
 قابمة لممباشرة بغية التكاثر والتوالد، وما إف تباشر بقواعد التكويف حتى تنتج عناصرَ 

ة إلى صيغة مشتقة، ويفّرؽ ''المتوكؿ'' ؿ الصيغة األصميّ فقواعد التكويف تحوّ  فروًعا ،
د التكويف، بيف التمييز بيف المعجـ وقواعإاّل أّف بيف المعجـ وقواعد التكويف قائبل: "

 .2ا لقواعد معينة"السامع تعمم ا وما يقـو باشتقاقو طبقً  -التمثيؿ لما يتعممو المتكمـ 
وبيذا الفعؿ؛ تتحد البنية الحممّية مف خبلؿ العبلقات اإلسنادية/الحممية، مع البنية    

. يقوؿ ر حيوّيةالداللية المنطقية التي ترـو جعؿ العبلقات اإلسنادّية الحممّية تتفجّ 
حدتيف، ىما بنية الباحث ''يحي بعيطيش'': "البنية الحممّية وتتجسد في بنيتيف متّ 

فييا المحموؿ الذي يمكف أف تنتمي مقولتو الصرفية إلى  الحمؿ وبنية الداللة: ويدؿّ 
                                                           

 .130ص -مدخؿ نظري -أحمد المتوكؿ، المسانيات الوظيفية -1
 .131، صالمرجع نفسو -2
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الفعؿ أو االسـ أو الصفة أو الظرؼ عمى واقعة ، أي شيء يمكف أف يقاؿ عنو أّنو 
ـ الممكنة، يمكف إدراكو حسّيا، وتأطيره في الزماف والمكاف، حدث في عالـ مف العوال
بيا ذلؾ المحموؿ عمى المشاركيف في تمؾ الواقعة، حيث يسيـ وتدؿ الحدود التي يتطمّ 

ا لزامً  يكوفولتقديـ تغطية واضحة  .1كؿ حّد فييا بدور معيف، ىو وظيفتو الداللّية"
ثؿ فؾ ىذا النسيج المصطمحي تقديـ ة ليذا القوؿ، إذ يمعمينا فؾ الشفرة المصطمحيّ 

 .الشروح المتوالية تنيض بيذا فيـ أجدى لمبنية الحممّية، ولعؿّ 
ا، ىي عوٌد لمحمؿ بحذفنا لبلحقة )ية(، والحمؿ والبنية الحممية إذا أردناىا إيضاحً    

يحّقؽ نفسو مف خبلؿ إسناد محموؿ إلى عدد مف الحدود )الموضوعات/المواحؽ( 
 تمثؿ لذلؾ: ةاليّ فالعبارات المو 

 حيدر/األمتعة       أخذ       *
 ممتزمون.          * رماة النبال

 حد/موضوع               محمول      
 اتجاه نقد.         * السيميائية            
 محمول         حد/ موضوع           

دود، إذ نمحظ أّف ويحّقؽ ىذا اإلسناد حيويتو مف خبلؿ العبلقة بيف المحموؿ والح   
ة خاصة بو مع المحموؿ، فػ "حيدر" لو عبلقة بػ "أخذ" كؿ حدٍّ يرتبط بعبلقة دالليّ 

تتمثؿ في أّف "حيدر" منفذ الواقعة /المحموؿ/ أخذ، في حيف نجد "األمتعة" تقبمت 
 وىكذا. ... أي )أخذ(. "أخذ" كونيا كانت ىدفا لو،

ا، عمى الغالب مثؿ قرأ، ا، صفة، ظرفً اسمً وننتبو إلى أّف المحموؿ قد يكوف فعبل،    
ُظ كثيرا إلى إغفاؿ المركب الحرفي ق  َتيَ عمى التوالي، ونَ  .... مدرسة، مجتيد، وتحت

"يسوغ أف يرد محموالت لمجممة فػ ....  كمحموؿ، وذلؾ ألسباب قد تكوف منيجية

                                                           
 .139يحي بعيطيش: نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي، رسالة دكتوراه، ص -1
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 ، تتسابؽ أو1رفي( أو)مركب ظرفي("حغير الفعمية )اسـ( أو)صفة( أو)مركب 
نحو تحقيؽ  .... ؛ الفعؿ، االسـ، الصفة، الظرؼأي تتنافس ىذه المقوالت المحمولية

ة في العبارة، فتصطرع المحموالت فيما بينيا بغية تحقيؽ المحموؿ القوة المحموليّ 
عمى الحدثية فإّف الفعؿ ىو الذي  النموذجي، وما داـ أّف المحموؿ كواقعة يدؿّ 

ا، وبيذا فيذه المقوالت تتزاحـ درجات، ويقّدميا نموذجيً  يتصدر، أي يكوف محموالً 
فعؿ< اسـ مشتؽ< صفة<  : فعؿ< صفة< ظرؼ < اسـ:2''المتوكؿ'' وفؽ السممّية

 .3اسـ غير مشتؽ
أّف ما  ... "مفاد السممّية قائبل: ويعّمؽ ''المتوكؿ'' عمى ىذا التزاحـ/إرادة المحمولية   

و الفعؿ يميو االسـ المشتؽ ثـ الصفة ثـ ة ألف يكوف محموؿ الجممة ىيرّشح باألفضميّ 
اسـ الذات عمى اعتبار أّف التعبير المفّضؿ عف الواقعة ىو الفعؿ، ومفادىا كذلؾ، 

 .4("prototypical predicate) بالتالي، أّف الفعؿ يشكؿ المحموؿ النموذجي
ومف السمميتيف نممؾ أف نختزؿ: فعؿ< اسـ مشتؽ< صفة< ظرؼ< اسـ غير مشتؽ. 

، لكف يتعذر يفا محمولا ألف يكوف الفعؿ والصفة رسميً ف ''المتوكؿ'' كثيرً ويطمئ
أف  المقوالت الثبلثة األخيرة البدّ  ؛بالنسبة لبلسـ والمركب الحرفي والظرفي، إذ

ة، ذلؾ أّف ليذه المقوالت باب المحموليّ مف أجؿ تضاعؼ إجراءاتيا كي تزاحـ 
ممؾ أف تمتحؽ بالمحموالت إذا اتخذت وليست محموالت، ولكف ت إمكانات حّدية أصبلً 

 .5ا مساعدً  قواعد تكويف المحموالت الحدود إجراءً 

                                                           
 .86المتوكؿ: مف قضايا الرابط في المغة العربية، ص أحمد -1
أحمد المتوكؿ: قضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية)البنية التحتية أو التمثيؿ الداللي  :ينظر - 2

 .67التداولي(، ص
 .125لمغة العربية في المسانيات الوظيفية، بنية المكونات، صأحمد المتوكؿ: قضايا اينظر:  -3
 .125المصدر نفسو: ص -4
 .87المتوكؿ: مف قضايا الرابط في المغة العربية، ص أحمد -5
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ذا كاف التنافس عمى درجة المحمولّية شديدا فإف التنافس عمى درجة الحّدية ال     وا 
يقؿ عنو أىمية، إذ السممّية: الحد االسمي غير المشتؽ< الحد الصفي< الحد االسمي 

تبّيف تربع الحد االسمي غير المشتؽ)الداؿ عمى الذات( عمى  .المشتؽ< الحد الفعمي
ة لمبنية الحممية فبل .   وما دمنا عكفنا عمى فؾ الشفرة المصطمحيّ 1الحّدية النموذجية 

ا لقوؿ ا مصطمحي  الذي يعّد توسيعً "و الموالي ي قوؿ ''المتوكمالبأس أف نستأنس، ب
المصطمحات الموجودة فيو مف الباحث ''يحي بعيطيش''، ومف ثمة فاالستئناس ب

شأنيا أف توّضح داللة المحموؿ أكثر وتوضح حيوية الحدود/أدوارىا، يقوؿ 
( ، والوقائع في state of offraires) "يدؿ محموؿ الحمؿ عمى "واقعة" ''المتوكؿ'':

( PROCESSES( وأحداث )Actionsرأي ''ديؾ'' أربعة أصناؼ: أعماؿ )
يمعب كؿ حدٍّ مف حدود الحمؿ و (. STATES( وحاالت )POSITIONSوأوضاع)

( Goal") "متقببل ( أوAgentدوًرا في الواقعة الداؿ عمييا المحموؿ فيكوف، "منفذا")
( Instrumental( أو أداة )Beneficiary( أو مستفيدًا )Recipient) أو مستقببلً 
 دور دالليويسند إليو بالتالي،  (....Locative) ( أو "مكانا"Temporalأو "زمانا" )

تنقسـ حدود  .... )أو "وظيفة داللية" عمى حد تعبير ديؾ( في مستوى اإلطار الحممي
 لواحؽ"-( و"حدود arguments) موضوعات" -المحموؿ إلى قسميف "حدود

(satellites.) موضوعات" الحدود التي تمعب دوًرا "أساسيًا" أو  -تعتبر "حدوًدا
عمييا المحموؿ أو بعبارة أخرى، الحدود التي  "مركزيا" بالنسبة لمواقعة التي يدؿّ 

قتضييا تعريؼ الواقعة ذاتو. أّما الحدود الّمواحؽ فيي الحدود التي تمعب دوًرا في ي
تخصيص الظروؼ المحيطة بالواقعة كالحّد المخّصص لممكاف والحد المخصص 

-ي . نحاوؿ مف خبلؿ ىذا القوؿ المتوكم2لمزماف والحد المخصص لؤلداة وغير ذلؾ"
الذي أوردناه بقصد توسيع قوؿ الباحث ''يحي بعيطيش'' السالؼ الذي نعتني 

                                                           
 .125أحمد المتوكؿ: قضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية بنية المكونات، ص -1
 .34-33ص ت في نحو المغة العربية الوظيفي،اأحمد المتوكؿ: دراس-2
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ة يجدر بنا أف نفحص المعمومات المتوفرة فيو، فيي تتيح طاقة مصطمحيّ  -بشرحو
 بغية تقديـ فيـ واضح. - اا وأبدً دائمً  - امتصاصيا

، 1ش''فيتمظير ىذا القوؿ المتوكمي بالشكؿ الموالي الذي صاغو ''يحي بعيطي   
"ومعمـو أّف اإلطار الحممي،  أضيؼ لو تنشيط قوؿ ''نعيمة الزىري'': اإذخصوًصا 

ا، يتشكؿ مف محموؿ ا، أـ كاف إطاًرا حمميا موّسعً ا نوويً سواء أكاف إطارا حمميً 
ومحبلت حدود مقّيدة بالنسبة لمحدود الموضوعات بقيود توارد. يشكؿ ليذا اإلطار 

بواسطتيا مؿء محبلت الحدود  حدود، "التي يتـّ الحممي دخبل لقواعد إدماج ال
مف بيف  ىينتق بالمفردات الُمرضية لقيود التوارد، وتجري ىذه العممية وفؽ ما يمي:

 المداخؿ المعجمية الممثؿ ليا في المعجـ، أو الناتجة

" ، وبيذه اإلجراءات 2عف قاعدة التكويف، الحد المبلئـ فيدمج في محؿ الحد المعّد لو
 ة التأليفية في اإلدماج تجيز خطاطة ''بعيطيش'':داليّ االستب

 
 
 
 
 
 

وبيذه الخطاطة التي رسمت لمتو؛ يغدو المحموؿ . 1ا لما سبؽ مف األقواؿوشرحً   
لحممي، وىو ما دّؿ عمى واقعة تحدث في عالـ فييا يمثؿ الروح التي تجمِّع اإلطار ا

                                                           
 .140يحي بعيطيش:  نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي، رسالة دكتوراه، ص  -1
 .221األمر والنيي في المغة العربية، ص :نعيمة الزىري -2

 موضوعات محمول
 (2،)س2س 1س عمل/حدث/حالة

 منفذ/قّوة/حائل وضع
 /متموضع

 

 متقبل<مستقبل
 مستفيد<

(،)ص ن(2(،)ص1)ص  

...<عمة<أداة<زمان<مكان  

 

ٌّة ٌّة حمل  بن
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عمى شكؿ حدث مثؿ: كسر  -كما يرى ديؾ  -مف العوالـ الممكنة وتنوجد الواقعة 
البرُد الزجاج، وعمى شكؿ عمؿ مثؿ: ضرب المعمـ التمميذ، وعمى شكؿ وضع مثؿ: 

 يجمس المعمـ في المكتب، وعمى شكؿ حالة مثؿ: أنا مستاء.
ؾ في تحقيقيا مجموعة مف الحدود، تنقسـ ىذه الحدود بدورىا وىذه الواقعة تشار    

حدوًدا ذات دور  ، وتعدّ ئوإلى حدود موضوعات يفرض عمييا المحموؿ قيود انتقا
مركزي في التعريؼ بالواقعة وىي الموضحة في الخطاطة، وحدود لواحؽ تسيـ بدور 

ا ات أطرً ىامشي يتمثؿ في تخصيص الظروؼ، ويسمى المحموؿ والحدود الموضوع
حممّية نووية، وتتغير ىذه التسمّية إلى األطر الحممّية الموسعة، وذلؾ بتوسيع اإلطار 

عف طريؽ  - الممثؿ ليا في الخطاطة - الحممي النووي بإضافة الحدود الّمواحؽ
ر الحممية وتحّقؽ ىذه البنية حيويتيا الداللية وذلؾ مف خبلؿ طُ قواعد توسيع األُ 

لُمرضية لقيود االنتقاء بواسطة قواعد إدماج الحدود، فتصير ىذه تفجيرىا بالمفردات ا
المفردات الحدوُد تمثؿ قوة داللية وذلؾ بدورىا أو وظيفتيا الداللية، وتتمثؿ الوظائؼ 
الداللية كما تبّيف الخطاطة في: المنفذ، المتموضع، المتقبؿ، المستقبؿ، المستفيد، 

... فالوظائؼ الداللية ىذه تجعؿ مف اإلطار  المكاف، الزماف، األداة، الحاؿ، العمة
ة قد حّققت نفسيا، إاّل أّنيا ـ داللة. وبيذا تكوف البنية الحممية الجزئيّ سّ نالحممي يت

بقواعد تحديد مخّصصات المحموؿ، وقواعد  أخذت ا؛إذ ، وىيتظؿ تشحب جزئية
 نفسيا. ؿكمستتتكوف تحديد مخصصات الحدود 

ُص المحموؿ المقوالت المعروفة وبذلؾ تغدو البنية الحم    مية تامة، و" ُيَخصِّ
...، أّما مّخصصات الحدود فيي إحدى المقوالت  "الصيغة" و"الجية" و" الزمف"

                                                                                                                                                                      
، أحمد المتوكؿ: يعتمد الشرح التالي لؤلقواؿ عمى الكتب التالية: نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربية -1

مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في المغة  -،  البنية الوظيفية -مدخؿ نظري -المسانيات الوظيفية 
 العربية. 

 - .ال يتـ شرح المصطمحات المتعمقة بالوظائؼ الداللية في ىذا البحث ألنيا ستخص بمبحث الحؽ 



الفصل األول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

98 
 

ولتجميع مقوالت ". 1ير"التعريؼ والتنكير والعدد والجنس واإلشارة والتسو  التالية:
    : 2الصيغة والجية والزمف يقترح النحو الوظيفي القواعد التالية

  الصيغة

     ΩTB 
Ω 

 

 تد

 ذت

 

 تدليؿ

 تذييت

 

 الواقعة متحّققة في الواقعة.

 يحتمؿ تحقّؽ الواقعة في الواقع.

 B الجية

 

 غ تا

 

 تا
 تا
 

 سـ
 غ سـ
 طع

 تاـ
 تاـ
 

 مستمر
 غير مستمر

 
 مستمر

يدؿ عمى تحّقؽ الواقعة بورود 
 ىذا المخّصص.

 
 

 يدؿ عمى عدـ تّقؽ الواقعة.

     Ω الزمف

 

 

 مض 

 

 مض
 حض
 سمر
 طؽ
 نس

 ماض
 حاضر
 مستقبؿ
 مطمؽ
 نسبي

تحّقؽ الواقعة بالنسبة لزمف 
 التمفظ.

 

                                                           
ة نقدية في المصادر واألسس النظرية والمنيجية، دراس-مصطفى غمفاف: المسانيات العربية الحديثة  -1

 .262-261ص
 .135ص ، -مدخؿ نظري -ينظر أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية  -2

 يتموقع
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يقدِّـ المتوكؿ أمثمة لتوضيح مخّصصات الحدود، إذ؛ يتناوؿ مؤشراتيا بالكممات و    
 التالية:

 :"الطالباف"، "مسمموف"، "مسممات" والتي يمثؿ ليا حمميا " الكتاب"،
((، )ف 1: مسمـ)س1ـ ش: طالب)ش((، )ف ج ـ س 2)ع ((،¹ـ ش: كتاب)س1)ع

ا، وبيذه القواعد األخيرة تستكمؿ البنية الحممية نفسيا تمامً  .1((¹مسمـ)س :¹ج ث س
 وتعّد البنية الحممية التالية تمثيبل لذلؾ:

((متؽ ²: دروس)س²ـ ش: معمماف)ش(( منؼ ع ج ـ س2]تد]تا]مض أخذ ؼ)ع
[[[، وتتمظ¹: بارحة)ص¹ث ص1ع ة في ىذه البنية عمى ير اإلجراءات الدالليّ (ـز

 :2الشكؿ التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 -  ،مثنى، ج= جمع، ـ= مذكر، ف= منّكر، ث= مؤنث.2= مفرد، 1يقوؿ المتوكؿ: ع= معرؼ = 
 .136، ص -مدخؿ نظري-أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية  -1
 .223نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربية، ص -2

 أساس

 معجم
 قواعد تكوٌن

 المحموالت وحدود

 محموالت

 مشتقة

 حدود

 مشتقة

 حدود

 أصول

 محموالت

 أصول

ٌّة  المرحلة النوو

ٌّة  قواعد توسٌع األطر الحمل

مخصصات المحمول/قواعد تحدٌد مخّصصات الحدودقواعد إدماج الحدود/قواعد تحدٌد   

ٌّة موسعة  أطر حمل

ٌّة التامة ة الحمل ٌّ  البن
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ا، رغـ اإلجراءات ع بو البنية الحممية يظؿ شاحبً إف االستقرار الداللي الذي تتمتّ    
فمف األساس إلى  -التي اعتمدتيا البنية الحممية، والتي تتميز بالتتالي والتوالد 

إاّل  - لحممي الموسع إلى البنية الحممية التامةاإلطار الحممي النووي إلى اإلطار ا
جديد، فمف  دخبًل وأرضية خصبة لتوالد وتتاؿٍ  أّنو بوجيو الداللي الشاحب ىذا يعدّ 
ع بو البنية الحممية، يعتقد أّنيا تزداد تخصيبا إذا خبلؿ التخصيب الداللي التي تتمتّ 

قواعد إسناد الوظائؼ يفّجر البناء الحممي/الداللي ب ؛غامرت بيجرة جديدة، إذ
ف أصمي تسيـ في ىذا ة والتداوليّ التركيبيّ  ف كانت الوظائؼ التداولية كمكوِّ ة، وا 

تأثيرات  بتقمّدىا المكانة الرسمية/األصمية أصبحت تممؾ أف تفعؿ ؛التفجير أكثر، إذ
، وبيذا اإلسناد الذي يروـ التواصؿ مع البناء الحممي تستقر مركزية في الجممة

ىجرتيا الثانية بنية وظيفية/عبلقات وظيفية/متتالية وظيفية/استقرار تداولي  الجممة في
... البنية الحممية إلى بنية وظيفية عف طريؽ إسناد الوظيفتيف  تركيبي، فػ" تنقؿ

و"قواعد تحديد مخصص  1التركيبيتيف الفاعؿ والمفعوؿ ثـ الوظائؼ التداولية"
البناء الوظيفي قد استأنؼ نفسو في  ، ننطمؽ ونحف نشير ضرورة إلى أفّ 2الحمؿ"

البنية الحممية، فكاف ىذا االستئناؼ يسعى لتحقيؽ بناء داللي، فأسندت الوظائؼ 
 ة، والمتمثمة في: الدالليّ 

المنفذ< المتقبؿ<المستقبؿ<المستفيد<األداة<المكاف<الزماف<....، وذلؾ عمى نحو ما 
: ¹ي البنية الحممية: أخذ ؼ)سنجده في الجممة "أخذ المعمـ الدرس" والمتمثمة ف

ا الحاؿ بالنسبة لموظائؼ التركيبية أمّ و  (( متقػ.²دروس)سم:²((منفد .)س¹حي)س
ة، فتستأنؼ نفسيا إسناًدا في البنية الوظيفية. وتجدر اإلشارة ىنا كثيرا إلى أّف والتداوليّ 

                                                           
، دار الثقافة - الوظيفة المفعوؿ في المغة العربية -أحمد المتوكؿ: مف البنية الحممية إلى البنية المكونية  -1

 .6،ص1997، 1لمنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط
 .136ص ، - مدخؿ نظري -أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية -2
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لكف  ،1ىذه المفاىيـ/الوظائؼ ىي مفاىيـ أولى/غير مشتقة/مركزية في بناء الجممة
 ؛ة، تنماز عف بعضيا، إذة والتركيبيّ ة والتداوليّ ا، أعني الدالليّ ىذه الوظائؼ جميعً 

ة التي ة والتداوليّ بالنظر إلى الوظائؼ الدالليّ  الوظائؼ التركيبية مفاىيـ غير كمية
الوظائؼ  "تعدّ  فيقدـ ''المتوكؿ'' بالنسبة لمنحو الوظيفي الموقؼ التالي: .2تتفجر كمية

ليات لموصؼ تستخدـ حيف تّمس الحاجة إلييا، او إة مفاىيـ واردة في النظرية كالتركيبي
)أوصاؼ خاصة( وال تستعمؿ في أنحاء  بمعنى أّنيا تستعمؿ في أنحاء خاصة

 .3خاصة أخرى"
 ا أو حالة ،ا أو وضعً أو حدثً  المحموؿ كواقعة قد تكوف عمبلً  - كما أسمفنا –ـ يقدّ    

مف الحدود، لكف ىذه الواقعة تستند عمى الوجية فػ" تقد ـ ويشارؾ ىذه الواقعة عدًدا 
( معّينة، أي perspective) الواقعة التي يدؿ عمييا محموؿ الحمؿ حسب وجية

ُتْضَبُط الحدود ف ؛تستند عمى الوجية ؛، والواقعة إذ4حسب وجية أحد حدود الحمؿ"
"، وعميو "يمّيز) ف مجاؿ الوجية وتسّمى ىذه الحدود " الحدود الوجييةالتي تكوّ 

ا منيا لمواقعة الداؿ عمييا محموؿ بيف منظوريف لموجية التي تقدـ انطبلقً  (1978ديؾ
 .5الحمؿ: "المنظور الرئيسي" و"المنظور الثانوي"

 ا ىائبلً ة، فتستدعي عددً ، تقدـ مشيدا يتفجر حيوية دالليّ - كما أسمفنا -والواقعة    
ىذيف الحديف  المحموؿ حّديف فقط، يتحمؿّ نتقي فيمف الحدود تشاركيا الداللة، 

مسؤولية الوفاء ليذا االختيار، فيمثبلف منظوري الوجية؛ فالجممة "عّمـ المعمـ الدرس 

                                                           
 .27دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي، ص أحمد المتوكؿ:-1
 -  أي غير واردة بالنسبة لوصؼ المغات الطبيعية جميعيا، فيناؾ لغات ال تحتاج في وصفيا لمفاعؿ

 والمفعوؿ.
 .36أحمد المتوكؿ: دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي، ص -2
 .137، ص -مدخؿ نظري  -أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية  -3
 . 17أحمد المتوكؿ: مف البنية الحممية إلى البنية المكونية، ص -4
             .                                                                                                                            18المصدر نفسو: ص -5
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: ²((منؼ )س¹: حي)س¹ا: عّمـ فػ)سالبارحة" الممثؿ ليا حممي  
 ((ـز¹:البارحة)ص¹((متؽ)ص²مدروس)س

ة حّديف يشكبلنو، أي يحّدداف وجيتو، ينتقي فييا الفعؿ ''عّمـ'' الممثؿ لمواقعة التعميمي
بقية  ففيأخذ المنفذ المنظور الرئيسي والمتقبؿ المنظور الثانوي، في حيف يستغني ع

ػ"إلى ىذيف الحديف، تسند بالتوالي، الوظيفتاف التركيبيتاف "الفاعؿ"  الحدود ؼ
 .1و"المفعوؿ" وتظؿ الحدود غير الوجيية بدوف وظيفة تركيبية"

"الوظائؼ التركيبية في النحو الوظيفي، وظيفتاف  : فػ - ة ما تقدـشرف -وعمى    
(، وُتّعّرؼ ىاتاف object( والوظيفة "المفعوؿ" )subject) اثنتاف: الوظيفة "الفاعؿ"

تسنداف إلى الحديف الوجيييف الّمذيف  ؛إذة الوظيفتاف التركيبيتاف انطبلقا مف الوجي
... عمى ىذا األساس يمكف  نوي بالتوالييشكبلف المنظور الرئيسي والمنظور الثا
 صوغ تعريفي الفاعؿ والمفعوؿ كما يمي:

تسند الوظيفة الفاعؿ إلى الحد الذي يشكؿ المنظور الرئيسي  . تعريؼ الفاعل:
 عمييا محموؿ الحمؿ. ا منيا الواقعة الداؿّ لموجية التي تقدـ انطبلقً 

لذي يشكؿ المنظور الثانوي تسند الوظيفة المفعوؿ إلى الحد ا تعريؼ المفعول: 
 .2ا منيا الواقعة الداؿُّ عمييا محموؿ الحمؿ"لموجية التي تقدـ انطبلقً 

ذ  اؾ تكوف البنية الحممية السابقة بنية وظيفية جزئية كالتالي:ذ وا 

                                                           
. مف خبلؿ مجاؿ الوجية، وعممية االنتقاء 138، ص -مدخؿ نظري-المسانيات الوظيفية  أحمد المتوكؿ، -1

لممنظور الرئيسي والثانوي تـ تقميص الوظائؼ التركيبية: "يستخمص ''فيممور'' مف ىذا أّف ثمة فرقا بيف البنية 
الثانية جميع عناصر البنية  الداللّية لمجممة وبنيتيا النحوية)التركيبية( حيث ال ضرورة في أف تتضّمف البنية

. ولمزيد 20،21األولى عناصر البنية األولى. ينظر: أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممّية إلى البنية المكونية ص 
مف االطبلع حوؿ تقميص الوظائؼ التركيبّية إلى الفاعؿ والمفعوؿ ينظر: أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى 

 .20،21البنية المكونية ص 
 .20-19أحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكونية، ص  -2
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(( ²: درس)س²ـ س1(( منفد فا)ع¹: معمـ)س¹ـ س1]تد]تا]مص عّمـ ؼ)ع
  ((ـز .¹: البارحة )ص¹ؼ) ص1متؽ)ع

تحدِّد الوظيفتاف التركيبيتاف "الفاعؿ" والمفعوؿ" "الوجية" المنطمؽ منيا في وعميو :"
 .1عمييا المحموؿ" تقديـ الواقعة التي يدؿّ 

ة تنحصر وظيفتيا ة والتركيبيّ الوظائؼ الدالليّ  ا سبؽ، نمتمس أفّ واستنتاجا ممّ    
ة ة تركيبيّ دالليّ اؾ تعقد عبلقات  التحميمية لمجممة في البنية، فيي أي الجممة تكوف إذ

... عف الوظائؼ  بنيوية، وعميو تستكمؿ نفسيا بإسناد الوظائؼ التداولية التي "تمتاز
مكونات الجممة عمى أساس  فة بكونيا عبلقات تقوـ بية والوظائؼ الدالليّ التركيبيّ 

، ومنو يمكف أف تقارب جميعيا تعريفا كالتالي: 2البنية اإلخبارية المرتبطة بالمقاـ" 
ا لمطبقات إلى المكونات حسب المعمومات اإلخبارية التي تحمميا وطبقً  ... د"تسن

 .3المقامّية التي يمكف أف تنجز فييا الجممة" 
ا بالنسبة ة في نموذج ''ديؾ ''فكانت بؤرة ومحورًا داخميً وقد رّبعت الوظائؼ التداوليّ    

ة ست في النسخة العربيّ لمحمؿ ومبتدًأ وذيبًل خارجيًا بالنسبة لمحمؿ، إاّل أّنيا ُخم
بإضافة المتوكؿ لممنادى أصبحت الوظائؼ  ؛المتوكمية فأصبحت خمس وظائؼ، إذ

ة ثبلثية وأصبح المجموع كمو خمس وظائؼ، يمممـ المتوكؿ ىذا التداولية الخارجيّ 
"يقترح ''ديؾ'' بالنسبة لممستوى الوظيفي الثالث، مستوى الوظائؼ التداولية،  قائبًل:

( ، topic) (، والمحورfocus( والبؤرة )tail) ( والذيؿtheme) المبتدأ أربع وظائؼ:
يف وظيفتيف خارجيتيف بالنسبة لمحمؿ، ويعتبر الوظيفتيف يويعتبر الوظيفتيف األول

ا، أف تضاؼ إلى الوظيفتيف ونقترح شخصيً  الثانيتيف وظيفتيف داخميتيف ....

                                                           
 .58، صأحمد المتوكؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المكونية -1
 .139أحمد المتوكؿ، المسانيات الوظيفية، ص -2
 .139المصدر نفسو، ص -3
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واردة بالنسبة لنحو وظيفي كاؼ   رىاالتداوليتيف الخارجيتيف وظيفة المنادى التي نعتب
 .1ال لوصؼ الّمغة العربية فحسب بؿ كذلؾ لوصؼ الّمغات الطبيعية عامة"

ذا كانت الوظائؼ التداولية قدّمت فيمً  ا لنفسيا وىي مجتمعة، بأّنيا عبلقات تسند وا 
إلى المكونات حسب البنية اإلخبارية المرتبطة بالمقاـ، فإّنو مف الضروري أف تقدـ 

تقدِّـ نفسيا متفردة فإّننا نستوعب خصوصية كؿ وظيفة  ؛فسيا وىي متفردة، وىي إذن
. وُنتمييا داخميا ثـ خارجيا ىا الفردي بالنسبة لمبدئيا الجماعي الذي ذكرناه.ءوأدا

ة أو األكثر بروزًا في البؤرة "تسند إلى المكوف الحامؿ لممعمومة األكثر أىميّ  -داخميا: 
 األستاذ البارحة، فالبارحة ىي المكوف المبأر.مثؿ حاضر  2الجممة"

المحور: "تسند وظيفة المحور إلى المكوف الداؿ عمى ما يشكؿ "المحدث عنو"  -
 مثؿ أبي في غرفتو، فاألب ىو المكوف المحور.. 3داخؿ الحمؿ"

( universe of discourse) المبتدأ: " ىو ما يحّدد مجاؿ الخطاب -خارجيا: 
مثؿ: المعمـ  4(relevant) ( بالنسبة إليو وارًداpredication) الذي يعتبر الحمؿ

 جاء ابنو، فالمعمـ ىو المبتدأ.
مثؿ: أعجبت 5"المعمومة التي توّضح معمومة داخؿ الحمؿ أو تعّدليا" الذيؿ: ىو -

 بالجاحظ، جدلو، فجدلو ىو المكوف الذيؿ.
المنادى في مقاـ اؿ عمى الكائف المنادى: ىو" وظيفة تسند إلى المكوف الدّ  -

 ! فالمكوف يا محمد ىو المنادى.  مثؿ: يا محمد، العجمة العجمة. 6معيف"
 وبإسناد الوظائؼ التداولية تصير البنية الوظيفية الجزئية السابقة كالتالي:   

                                                           
 .17أحمد المتوكؿ ، الوظائؼ التداولية في المغة العربية، ص -1
 28الوظائؼ التداولية في المغة العربية، ص :مد المتوكؿأح -2
 .69الوظائؼ التداولية في المغة العربية، ص :أحمد المتوكؿ -3
 . 115ص :المصدر نفسو -4
 .147ص :المصدر نفسو -5
 .161ص :المصدر نفسو -6
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(( مت ²: درس)س²ـ س1((منؼ فا مح )ع¹: معمـ)س¹ـ س1عمـ ؼ)عض ]تد]تا]م
 (( ـز بؤجد[[[¹: بارحة)ص¹ث ص1مؼ)ع

عد تحديد مخصِّص الحمؿ، اقو  أضيفت لياظؿ البنية الوظيفية جزئية إاّل إذا ت
ة اإلنجازية التي صا لمحمؿ القوّ فتستكمؿ بنية وظيفية تامة، ونممؾ أف نعد  "مخصّ 

 . 1تواكبو
مقامية، سواء الشروط لم وذلؾة اإلنجازية ة فقط يؤشر لمقوّ وفي مستوى البنية الوظيفيّ 

ا االنتقاؿ مف اإلنجاز الحرفي زية حرفية أو مستمزمة، ويشترط دائمً ة اإلنجاأكانت القوّ 
نجاز المستمـز إجراءات مقامية كإجراءات ''سورؿ'' مثؿ الجممة: ''أَو رسبت إلى اإل

                :                                                             2زينب؟'' الممثؿ ليا في البنية الوظيفية الكاممة التالية
 [(( منؼ فا مح[[بؤ بقا¹:زينب)س¹ث س1]سيػ]نؾ]تد]تا]مض رسب ؼ)ع 

 :3في الخطاطة التاليةوتتمظير البنية الوظيفية
 
 
 

                              

 

                                                           
شمؿ عمى المبتدأ . وننبو إلى أف الحمؿ ال ي144، ص -مدخؿ نظري-أحمد المتوكؿ، المسانيات الوظيفية  -1

 والذيؿ والمنادى ، فيي مكونات خارجة عنو.
 .146-145،-مدخؿ نظري-أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية  -2
- .حيث : سيػ=استفياـ، نؾ=انكار 
-  نشير إلى أننا أوجزنا الحديث كثيرا عند حديثنا عف الوظائؼ الداللية والتركيبية والتداولية ذلؾ أّننا سنخصيا

 ث خاص.بمبح
 .237نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربي، ص -3

 قواعد إسناد الوظائؼ التركيبية والتداولية

 

 بنية حممية

 

 بنية وظيفية
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ة ة عف استعدادىا بأف تتمظير بنية تركيبيّ ة التداوليّ وبيذا تعمف البنية التحتية الدالليّ    
ؽ ليا ذلؾ إاّل إذا عانقت قواعد التعبير، وبمعانقة ة، وال يتحقّ ة/فوقيّ يّ ة/مكونصرفيّ 

قواعد التعبير تجيز الجممة تماما، و تتضامف مف أجؿ ىذا التماـ قواعد التعبير 
دماج مؤشر القوّ  التالية: ة اإلنجازية والموقعة قواعد صياغة الحدود والمحموؿ وا 

سناد النبر والتنغيـ.   وا 
ذا كانت     البنية الحممية قد قيّدت وخّصصت الحد فإّنيا لـ تستكممو صياغًة تاركة وا 

إّياه إلى إجراءات البنية المكونّية المتمثمة في قواعد صياغة الحد، فينقؿ الحد إلى 
:"]خص، رأس، فض[   1مركب يتحقؽ في القاعدة التالية التي اقترحيا ''المتوكؿ''

 ت التالية شرحا لمقاعدة السابقة: ويمكف أف نسجؿ المبلحظا .]خص^رأس^فض[
فإّنو  اواحد أو يبلحقو عديد المقّيدات، أّما إذا كاف مقيد واحد اقد يبلـز الحد مقّيد -

بالضرورة يترأس المركبات في حيف تتزاحـ المقّيدات في الحالة الثانية عمى رئاسة 
 .2المركب فينتقي المقّيد األوؿ رأًسا ليا 

البنية الحممية أّف المخّصصات تشمؿ: التعريؼ، التنكير،  وكما أشرنا سابقا في -
 .ع      اؿ3ا لمقاعدة العدد، الجنس، اإلشارة، التسوير. وتدمج ىذه المخّصصات تبعً 

 "خص". مثبل حيث: تتموقع اؿ أو المخّصصات األخرى في مكاف "ع" التي تمثؿ
ية وبالضبط في حيف أّف قواعد صياغة المحموؿ التي تتخذ البنية الحمم   

"الصيغة، والجية، والزمف" ومقولتو الصرفية اسـ، صفة، فعؿ،  مخّصصات المحموؿ
مركب ظرفي، مركب حرفي دخبًل "تشتمؿ مجموعة القواعد المتعمقة بالشكؿ الذي 

                                                           
 .151، ص-مدخؿ نظري-لمسانيات الوظيفية أحمد المتوكؿ:  -1
- خص = مخّصص. فض= فضمة. 149/151حيث حسب المتوكؿ وفي نفس المصدر ص .  رمز =

بالمغات ذات المجاؿ البعدي، أي يؤشر بتقّدـ المخّصص عمى الرأس والذي بدوره يتقدـ عمى الفضمة ويتـ ىذا 
 الرأس ثـ الُفضبلت كالعربّية مثبل.

 .239األمر والنيي في المغة العربية، ص :نعيمة الزىري -2
 .21الوظائؼ التداولية في المغة العربية، ص :أحمد المتوكؿ -3
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 ؽ بو المحموؿ في مستوى البنية المكونية عمى القاعدة التي تحّدد صيغتويتحقّ 
لممفعوؿ( والقاعدة التي تحّدد مطابقتو لمفاعؿ  )صيغة المبني لمفاعؿ/صيغة المبني

، نفيـ مف 1والقواعد التي تحّدد ما يندرج في األنحاء التوليدية، تحت مقولة المساعد"
)االشتقاؽ( التي خّصصت بمخّصصات  ىذا كثيرًا، أّف المعجـ وقواعد التكويف

المحموؿ التي ال بد مف قواعد صياغة  ؛ة، إذالمحموؿ لـ تضمف لو النشأة النيائيّ 
وعميو إذا  ترـو التكفؿ بالنضج المحمولي، أي تحقيؽ الصيغة الصرفية النيائية لو.

ا أو مضارعًا مجّرد وغير أردنا أف نمثؿ لمفعؿ/المحموؿ صياغة، فإّنو يكوف ماضيً 
 ، يّصدؽ ىذيف المثاليف التالييف عمى التوالي:2مجّرد مف المساعد

 تابعت دراستي العميا. -أتابع دراستي العميا،       -1
 كنت قد تابعت دراستي العميا. -أظؿ أتابع دراستي العميا،    -2
يتراضى المحموؿ والفاعؿ  ؛ويتواشج المحموؿ مع فاعمو كثيًرا بقواعد المطابقة إذ   

ىذه المطابقة الجنس فقط حيف يتعمؽ األمر بالنسؽ الّمغوي  بيذه القواعد فػ" تخّص 
 ظـ مفدي زكريا الّنشيد الوطني.، مثاؿ ذلؾ: ن3العربي"

ة ة تركيبيّ لكف لف نبرح المكونات التي تتفاعؿ في الجممة عمى شكؿ عبلقات دالليّ 
  :4ة دوف إسناد الحالة اإلعرابية ليا والتي يصوغ قاعدتيا المتوكؿ كاآلتيتداوليّ 

 ظ              حص^رأس^فض[ ظ     ^فض خص^رأس
Ω                       Ω                            Ω 

ا لمتركيبة ىذه؛ نستأنس باألسباب التي = حالة إعرابية، وشرحً Ωحيث ظ=وظيفة، و
 :1السممية المتوكمية التالية ىي التي مظيرتيا ؛عقّدتيا عمى ىذه الشاكمة إذ

                                                           
 .21الوظائؼ التداولية في المغة العربية، ص :أحمد المتوكؿ -1
 .155انيات الوظيفية، صالمس :ينظر: المتوكؿ -2
 .241نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربية، ص -3
 .154، ص- مدخؿ نظري -أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية -4
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 .ةة< الوظائؼ التداوليّ ة<الوظائؼ الدالليّ الوظائؼ التركيبيّ 
أشّد في  بأّنيا ةر إلى شراىة الوظائؼ التركيبيّ نشي، الوظائؼ وىي تتفاعؿف    

فإذا كاف المكّوف  ة.استضافة الحاالت اإلعرابية بالنسبة لموظائؼ الداللية والتركيبيّ 
ة مع ة مع الداللية أو التركيبيّ يتوفر عمى الوظائؼ الثبلث، أو الوظيفة التركيبيّ 

لتركيبية، فيرفع الفاعؿ وينصب ة فإّنو يأخذ الحالة اإلعرابية حسب الوظيفة االتداوليّ 
ة فقط ولـ يكف مبتدًأ أو مناًدى أو ذيبًل المفعوؿ، أّما إذا حمؿ المكوف وظيفة دالليّ 

ة أي النصب، والجر إذا سبؽ بحرؼ ة تبعا لموظيفة الدالليّ فإّنو يأخذ الحالة اإلعرابيّ 
  جٍر.
لمبتدأ والذيؿ والمنادى تأخذ أّما بالنسبة لممكونات الحاممة لموظائؼ التداولية فإّف ا   

الحالة اإلعرابية استناًدا إلى الوظيفة التداولية فقط، ويصدؽ ىذا عمى البؤرة والمحور 
إذا لـ تسند إلييا وظيفة داللية وتركيبية وفي حاؿ إسناد وظيفة داللية وتركيبية إلى 

حمت الوظيفة المحور والبؤرة فتأخذ الحالة اإلعرابية حسب ىذه الوظيفة، أّما إذا زا
الداللية وظيفة تركيبية فإّف الحالة اإلعرابية تُتخذ تبعا لموظيفة التركيبية التي بدورىا 

 وبالتالي نكوف قد فككنا الرمز ظ  2تخفي الوظيفة الداللية
                                                                   Ω 

يوجد تحت رأس المركب بالقوؿ الصريح  الذي Ωغير أّنو يمكف فؾ شفرة الرمز 
لممتوكؿ: "إاّل أّنو مف المبلحظ أّف الحالة اإلعرابية الُمسندة إلى المركب برمتو تظير 

فإّنيا  التي تظير عمى فضمة المركب أّما الحالة اإلعرابية .... عمى العنصر الرأس

                                                                                                                                                                      
 .19أحمد المتوكؿ: الوظائؼ التداولية في المغة العربية، ص -1
لوظائؼ التداولية في المغة وينظر أيضا: ا .152، ص-مدخؿ نظري-أحمد المتوكؿ، المسانيات الوظيفية-2

 .19العربية، ص
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ة الظاىرة اإلعرابيّ  حالة "مطابقة" تأخذىا الفضمة عف طريؽ التبعية بالنظر إلى الحالة
 تستسمـ لرغبة الرأس غالبا. - والحاؿ ىذه -، فالفضبلت إعرابيا1عمى الرأس"

ال يوثؽ اإلقامة عمييا عند ىذا الحد، بؿ تتوؽ  - والحاؿ ىذه -فالبنية المكونية    
ألف تستكمؿ نفسيا بقواعد إدماج مؤشرات القوة اإلنجازية واألدوات الدامجة، وقد قّدـ 

 :2وكؿ'' خطاطة المكونات التي تتصدر الحمؿ بإطبلؽ في الخطاطة التالية''المت

 

 

 

 

 

 
 

بالنسبة ألسماء االستفياـ فإّنيا تعّد حدودًا تدمج في المراحؿ األولى الشتقاؽ    
الجممة، أّما بالنسبة لمؤشرات القوة اإلنجازية والمعّمقات الدامجة فيستأنؼ إدماجيا في 

، نمّثؿ لذلؾ بإدماج "ىؿ" مف خبلؿ الجممة "ىؿ 3ى قواعد التعبيرالبنية المكونّية بإحد
 جاء العميد" فتصبح الجممة خاضعة مكونًيا كاآلتي:

]سيػ]جاء ؼ العميد منؼ فا مح بؤ جد[    ] ىؿ] جاء ؼ العميد منؼ فا مح[بؤ 
 رفع                     جد[

                                                           
 .154أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية، ص -1
 .157أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية، ص -2
 . 245نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربية، ص -3

 إن  

االنجازيةاإلنجازّية  مؤشر القوة  

 هل

 الهمزة

 أو  

 إن  

 المكونات الصدور

 الحدود
أسماء 
 االستفام

تاألدوا  

 معمقات دامجة

 الضمائرالموصولة

 الذي

 إذ
فم  

 حيف

 ما

 أن  
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 :1مية اآلتيةوقد تـّ ىذا البناء المكوني مف خبلؿ القاعدة المتوك
 ....)س ف([ بؤ جد[¹دخؿ: ]سو]ع)س

 ...)س ف( بؤ جد[¹خرج: ]ىؿ ] ع)س
بأّنو العنصر الذي " ، في حيف أّف المعّمؽ والذي يعرؼ:أخذنا ىذه الجممة تمثيبلً 

مثؿ: ''استأنؼ عمر عممو الذي  2يقـو بدور التعميؽ بيف مكونيف أو بيف حمميف"
حمؿ ''استأنؼ عمر عممو ''بالحمؿ ''يوشؾ أف يوشؾ أف ينييو''، فالذي يعّمؽ ال

 : بموجب القاعدة  )ؿ س ح( موصوؿ3ينييو''، فمثبلً 
. 

= 1ػػػػػػ)سح(( حيث: ؿ= موصوؿ.  :ذ س ح2والقاعدة: وموصوؿ     } الّمذاف/ )لع 
 = مثنى. ج= جمع. ذ =  مذكر. ث= مؤنث. ف= نكرة. ع= معرفة. 2 .مفرد

 لّمذاف َحد ثنا الصبيحة " مكّوني ا/دامجة لممعمؽ كاآلتي:تصبح الجممة:" فرح البلعباف ا
      س ح:العب)سح( ]تا]مض حّدث ؼ )ع س ي: نا)س ي((  2ا]مض فرح )ع ن]
 

[[[ )س 2: المذيف )س2ذس2منؼ فا)ؿ ( متؽ مؼ )ع س ؾ: صبيحة)س ؾ(( ـز
 ح(( منؼ فابؤ جد[[[

    
ّنما تضيؼ تحد وىي غير أّف الجممة مكوني ا ال تقؼ عند ىذا ال    تسمسؿ بنفسيا، وا 

نات طمًبا دائًما لمنضج المكوني/الصرفي التركيبي،  إلى تتالييا قواعد موقعة المكوِّ

                                                           
 .131أحمد المتوكؿ: الجممة المركبة في المغة العربية، ص -1
- وما بعدىا،  157، ص - مدخؿ نظري -ينظر: أحمد المتوكؿ، المسانيات الوظيفية لمزيد مف االطبلع

 وما بعدىا. 127وينظر: أحمد المتوكؿ، الجممة المركبة في المغة العربية: ص
 .153يحي بعيطيش: نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي، رسالة دكتوراه، ص -2
 .84، صأحمد المتوكؿ: الجممة المركبة في المغة العربية -3

 الرفع

 رفع نصب

 رفع
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ا لمقواعد التالّية، وذلؾ وتتموقع المكّونات في الجممة الفعمّية واالسمّية والرابطّية طبقً 
 : 1عمى التوالي

 4ـ

 

 4ـ

 2ـ

 

 2ـ

 1ـ

 

 2ـ

 ـ

  

 (3)ـ )ص( )مؼ(فا 

 فا ـ

 

 

 (3)ـ )ص( )مؼ(

 4ـ

 

 

 

 المنادى

 2ـ

 

 

 المبتدأ

 1ـ

 

 

 األدوات
 الصدور

 ـ

 

 

 

 البؤرة
أو 

 المحور
 

 ط

 

 

 

 الرابط 

 المدمج

          فا

 

 

 

 )مؼ(
 
 
 
 
 
 
 

الوظيفة 
 التركيبّية
 المفعوؿ

 )ص(

الوظائؼ 
 الداللّية

 (3)ـ

 الذيؿ

                                                           
 .22-21الوظائؼ التداولية، ص :أحمد المتوكؿ ظر:ني -1
- وفي األنحاء األخرى بصفة عامة(، عمى اعتبار  "درج، في النحو الوظيفي :"ص" يقوؿ المتوكؿ في(

التي ال تحمؿ إال  االعتبار خصص الموقع ص لممكونات الوظائؼ الداللية غير مؤثرة في تركيب المكونات، بيذا
 وما بعدىا.46،ص -مدخؿ نظري-ية" ينظر: أحمد المتوكؿ، المسانيات الوظيفية وظيفة دالل

الوظٌفة 

ٌّة  التركٌب

 الفاعل

ؼ)فعل
) 

 م ظ

 م ح

 م س

 م ص

على التوالً 

المحمول 

الوصفً 

االسمً الحرفً 

 والظرفً

 م ظ

 م ح

 م س

 م ص
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 مواقعخارجّية   مواقع داخمّية مواقع خارجّية

شارؾ في ىذه الصياغة أنماط الجمؿ)اسمية، فعمية، رابطية( وتفاعؿ الوظائؼ تت
فقبؿ أف تصاغ القاعدة السابقة  ة( ودرجة التعقيد المقولي.ة والدالليّ ة والتركيبيّ )التداوليّ 

 :1خضعت لمسممية المتفاعمة
عمى فيذه الوظائؼ تتزاحـ . الوظائؼ التداولية<الوظائؼ التركيبية<الوظائؼ الداللية

الموقعة لكف الوظيفة التداولية تتغمب عمى الوظيفة التركيبية التي بدورىا تتغمب عمى 
وقبؿ أيضا أف تنجز الصياغة السابقة ينظر إلى درجة التعقيد  الوظيفة الداللية.

تب األولى في الجممة في الرّ  احتبلؿ"إّف أقؿ المقوالت تعقيدا تنزع إلى ؛ إذ المقولي
لمعقّدة  تنزع إلى التأخر، حيث إف أكثر المقوالت تعقيدا في حيف أّف المقوالت ا

''ديؾ ''صوغ مبدأ "رتبة  "اقترح ، حيث: 2الجممة، تفضؿ موقعتيا في الرتبة األخيرة"
 المكونات المفضمة المستقمة عف المغات" عمى النحو التالي:

ضمير متصؿ<ضمير منفصؿ<مركب اسمي<مركب حرفي<فعؿ<مركب  -1
 ي<جممة مدمجة.اسمي<مركب حرف

 ح س<س بالنسبة لكؿ مقولة س، -أ -2
 س وس<س بالنسبة لكؿ مقولة س، -ب   
 .3س)ص("<بالنسبة لكؿ مقولتيف س و ص، س -جػ 
وبيذا الفعؿ األخير، ُيممؾ أف تتغّير سممّية المواقع، فدرجة التعقيد المقولي تصبح    

قتيا تزيح تأخيًرا الريادة تسابؽ الوظائؼ الثبلث في السممّية السابقة، وىي بمساب
ذ  :4اؾ تتعّدؿ السممية كاآلتيذ التداولّية والتركيبّية والداللّية، فتّتصدر الّريادة، وا 

                                                           
 .247نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربية، ص -1
 .166، ص-مدخؿ نظري  -أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية -2
 .166المصدر نفسو: ص  -3
 .52: صأحمد المتوكؿ مف البنية الحممية إلى البنية المكونية -4
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 الوظائؼ الداللية.>الوظائؼ التركيبية>الوظائؼ التداولية>التعقيدالمقولي
 (:1( بالنسبة لمجممة )2تتزعزع الجممة )حيث ومثاؿ ذلؾ: 

 أف زيف الديف زيداف نطح البلعب اإليطالي. ( ساء الجميور الفرنسي1)
 ( زيف الديف زيداف نطح البلعب اإليطالي ساء الجميور الفرنسي.2)

"ال  عمى: وتستكمؿ قواعد الموقعة استقرارىا بضبط قيد أحادّية الموقعة الذي ينّص 
ر ، إذ ُتمحف الجممة: متى حيدًرا جاء؟)بنب1يحتؿ الموقع الواحد أكثر مف مكّوف واحد"

 ) اسـ استفياـ+ بؤ مقا(                                               متى( 
المكوني األخير، إذ تتمَفع أخيًرا  تشكؿ القواعد األخيرة؛ أي قواعد الموقعة دخبًل لمَتمفع

فالّنبر يسند إلى المكوف  نغيـ الذي يكوف خرج القواعد السابقة.بقواعد إسناد النبر والتّ 
 وظيفة البؤرة مثؿ:                                           الحامؿ لم

 البارحة جاء الرئيس الفرنسي لمجزائر)بنبر البارحة( 
 بؤ مقا منبورة

أما التنغيـ فيسند إلى القوة اإلنجازّية سواء الحرفية أو المستمزمة أو القّوتيف مًعا مثؿ: 
  .غًدا ستسافر إلى أمريكا

 منغمة    
استيزاء بشخص غير مؤىؿ لمسفر وغير  ذه الجممة بتنغيـ ''ستسافر'' مثبلً فنقوؿ ى

 .2قادر عمى تحمؿ غربة السفر
وبيذه الموسيقى التنغيمّية تكوف البنية المكونّية قد أعمنت تماميا وجاىزيتيا ألف 
تتبادؿ بيف األفراد أصواتا، ويمممـ الشكؿ التالي قواعد الجممة مف البنية الحممّية إلى 

 :1لبنية المكونّيةا

                                                           
 .165أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفية، ص -1
 .248،249: نعيمة الزىري: األمر والنيي في المغة العربية، صينظر -2
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 أطر حممية                      

 

 بنية حممية                      

 

 بنية وظيفية                    

  

 

 

 

 

 بنية مكونية                         

)ما قبل التمثيل الصوتي(                 

                                                                                                                                                                      
 .8أحمد المتوكؿ: مف البنية الحممية إلى البنية المكونية، ص -1

 األساس

موالت والحدودقواعد تكوين المح              معجم   

 قواعد إدماج الحدود

 قواعد إسناد الوظائؼ التركيبية والتداولية

 قواعد التعبير
ةقواعد إسناد الحاالت اإلعرابيّ   

 قواعد الموقعة

 قواعد إسناد النبر والتنغيم



 
 

 

 
 

 الفصل الثاني:
اللّية الدّ و  الوظائؼ التركيبّية
 والتداولّية
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فيي العاقدة لمعبلقات الداللّية والعبلقات  تنزع الجممة عبلقات في نظرّية النحو الوظيفي،  
ىذه العبلقات مفاىيـ أولى، فيي مفاىيـ مصادر تشيّد  التركيبّية والعبلقات التداولّية، وتعدّ 

 ا منيا. والجممة في ىذه الّنظرّية كما أسمفنا تشمؿ ثبلثة مستوياتا انطبلقً الجممة نفسيا مكوني  
قبؿ أف أّنو ة، وكما أشرنا أيًضا ة والبنية المكونيّ الوظيفيّ أي؛ مستوى البنية الحممّية والبنية 

ف كانت ا صارمً الجممة مكونّيا، فيي تخضع خضوعً  دتشيّ  ا لمعبلقات، فيي أي الجممة وا 
حممي ا تنتشر فييا العبلقات الداللّية المنطقّية بشكؿ واضح، فيي ال تممؾ في ىذه الّنظرّية أف 

ة كي تغدو بنيبيا بلقة الّداللّية نضًجا الع تدّ شت، فبة عبلقاتسيا مكونّيا إاّل بتركيتعمف نف
ة متماسكة. فتركيبة العبلقات الداعمة لمعبلقات الداللّية أو بعبارة أخرى، العبلقات يمكون

أف  -أي العبلقات الداللّية  –العبلقات الداللّية التي ال تممؾ  ضفتحوي وتتاألصمّية التي تح
 صب تواصمياألخيرة تمثؿ ع تيبّية والتداولّية، فيذه العبلقاتنضج دوف العبلقات الترك

ؿ عمى أّف ىذه العبلقات عبلقات ة التركيبّية، والذي يدلّ يصاىر بيف البنية الحممّية والبني
سانّيوف فػ المّ  اإلشكاؿة الوظيفّية، وقد حمؿ ىذا البنية تسمى صمّية ىو إفراد ىذه العبلقات بنيأ

ميائي الذي انعقد بكمّية اآلداب يمساني السقاء الّ ئد المستديرة في المّ "كاف موضوع إحدى الموا
التركيبّية  البنيةالحممّية " بنية األدوار الداللّية و  البنيةشكاؿ العبلقة بيف إ 1981بالرباط سنة 

الربط بيف البنيتيف  ؿ اآلتي: ىؿ يتـّ اشكاؿ في السؤ إلغوّية. ويتمخص االصرفّية في النتائج المّ 
فّية مباشرة؟ أـ ىؿ يتـ عبر بنّية ثالثة، بنّية الوظائؼ؟ ويعتبر النحو الوظيفي بكي
(FonctioalGrammar ّومد )وه أحد يرس( الذي اقترحو في السنوات األخيرة )سيموف ديؾ

عبر  التركيبّية الصرفّية يتـّ  البنيةالحممّية و  البنيةغوّية التي تفترض أّف الربط بيف النتائج المّ 
الوظائؼ التركيبّية )فاعؿ، مفعوؿ( "فّية مستقمة يمثؿ فييا لنوعيف مف الوظائؼ: بنية وظي

 ( والوظيفة البؤرةTopicالوظيفة المحور )ك( Pragmatic Fonctionوالوظائؼ التداولّية )
(1Focusفالعبلقات .)  الحممّية/الوظائؼ الداللّية  البنيةب ينوجد عممياالتركيبّية التداولّية

                                                           
 .25أحمد المتوكؿ: دراسات في نحو المغة العربّية الوظيفي، ص -1
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ـّ التجميع  البنيةيذا الفعؿ أي إدراج تخصيًصا، وب ـّ قد ت لبنّية تحتّية تتوفر عمى الوظيفّية، يت
نضًجا إاّل  جيزالمكونّية ال ت البنيةا. فالمعمومات الكافّية والموجية لكي تتبمور الجممة مكوني  

مّية والبنية ّية تصاىر بيف البنية الحموالحاؿ ىذه بنالبنية التحتّية؟ فالبنية الوظيفّية بإجراءات 
 مكونّية. ويحتضف ىذه العبلقات جميعيا مبدأ التواصؿ اآلنؼ تفصيمو.ال

ويظير لنا مف خبلؿ أبجديات نظرّية النحو  الوظائؼ الداللّية والتركيبّية والتداولّية:. 
في الفصؿ األوؿ أّف الوظائؼ ثبلث: داللّية وتركيبّية  -وكما أسمفنا الذكر -الوظيفي 

 البنيةأّف الذي ننتبو إليو بوضوح ىو أّف الوظائؼ الداللّية تعقد عمى مستوى  وتداولّية، غير
 البنيةالحممّية في حيف أّف الوظائؼ التركيبّية والتداولّية تمتحؽ لمباشرة عمميا مف خبلؿ 

–". والحاؿ ىذه تمتحؽ الطاقة التداولّية والطاقة التركيبّية 1الوظيفّية التي أفردت خصيًصا ليا
بالطاقة الداللّية المستأنفة حممي ا. ويتـّ ىذا كمو بحثا  -رّية التي تقّدـ مف خبلؿ الواقعة المنظو 
المكونّية إلرادتيا ويمكف تفجير أىمّية الوظائؼ مف  البنيةالتحتّية التي تخضع  البنيةعف 

نسبة ( الحمؿ بالTermsحيث أّف الوظائؼ الداللّية "تحّدد ... األدوار التي تقـو بيا حدود )
"، ومف 2(Predicateإلى "الواقعة" )عمؿ، حدث، وضع، حالة( التي يدّؿ عمييا المحموؿ )

حيث أّف الوظائؼ التركيبّية "تحّدد ... الوجية المنطمؽ منيا في تقديـ الواقعة التي يدؿ عمييا 
ر إلى ". والوظائؼ التداولّية "تحّدد... العبلقات القائمة بيف مكونات الجممة بالّنظ3المحموؿ
ة التركيبّية ىي عبلقات ليست بالكمّية، إذ وعبلقات الجممة مف الناحي(. Setting4المقاـ )

في حيف  ،يمكف أف يتخمؼ الفاعؿ والمفعوؿ في بعض الّمغات الطبيعّية عف الوصؼ فبل يرد
إذ؛ أّف العبلقات الداللّية والتداولّية ىي عبلقات تفوح بالكمّية في جميع الّمغات الطبيعّية، 

تتوافر عند الوصؼ وبذلؾ فػ "الوظائؼ التركيبّية مفاىيـ غير كمّية، بخبلؼ الوظائؼ 
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الداللّية، والتداولّية بمعنى أّف استخداميا غير وارد في وصؼ جميع الّمغات الطبيعّية، إذ؛ 
ىنالؾ لغات متعّددة ال يحتاج في وصؼ خصائصيا الوصؼ الكافي استعماؿ مفيوـ 

 .1"المفعوؿ" "الفاعؿ" أو مفيوـ

ة يتحتـّ عمى البحث اإلجابة وعمى شرفة ما تقّدـ، نممؾ أف نعتقد بأّنو تكمف أسئمة ىامّ    
 ماىو التصور الذي يقدمو النحو الوظيفي ليذه الوظائؼ/العبلقات؟ وما عبلقة ؛فيبرز ،عنيا

لنحو كذا عبلقاتيا بالبنى الثبلث الممثمة لمجممة في نظرّية او ىذه العبلقات ببعضيا؟ 
 الوظيفي؟
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 اللّية:أوال: الوظائؼ الدّ 
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بالنسبة لنفسيا في بنياتيا المستقمة، أو  ع عبلقات الوظائؼنرـو تتبّ  اللّية:أوال: الوظائؼ الدّ 
ي ليا ىذه العبلقات مف خبلؿ التّتبع التراكم زر تببالنسبة ليا في البنيات العامة لمجممة، وس

وفي اآلف ذاتو نقّدـ مفيمة ليذه الوظائؼ، ونحاوؿ استقصاء العبلقة مف  ة.في بناء الجمم
 خبلؿ الوظائؼ التي تفرض عبلقتيا في الجممة.

الداللّية/الحممية، فالوظائؼ  البنيةمف  الداللّية كما أشرنا، ابتداءً ينطمؽ عمؿ الوظائؼ    
 ... "تقـو عمى أّنيا: تعريًفا تختزؿ ، فالبنية الداللّيةالبنية الحممّيةالتي تعمف ىي الداللّية 

مؿ أو حدث أو وضع أو حالة( وعدد عحسب النحو الوظيفي عمى محموؿ يدّؿ عمى واقعة )
تدّؿ عمى الذوات المشاركة في الواقعة الداؿ عمييا المحموؿ، ىذه الحدود  التي  مف الحدود

تيا )كالحد اريؼ الواقعة ذبالّنظر إلى أىمّيتيا بالنسبة لمواقعة، صنفاف: حدود تسيـ في تع
 :المنفذ والحد المستقبؿ والحد المتقبؿ( وحدود ال يتعدى دورىا تخصيص الواقعة مف حيث

ة تسمية الحدود األولى "موضوعات" وتسمي)الزماف والمكاف والحاؿ ...( يصطمح عمى 
ويمكف  ".1العامة لمحمؿ مف محموؿ وموضوعات ولواحؽ البنيةالحدود الثانّية لواحؽ. وتقـو 

رصد العبلقة القائمة بيف الوظائؼ الداللّية مف خبلؿ األىمّية بالنسبة لممحموؿ، فتتزاحـ 
حسب األىمّية في أخذ الرتبة األولى، وعميو و"استجابة لوسيط المركزّية أمكف ترتيب ىذه 

 ا جزئّيا يعكس سممّية الوظائؼ الداللّية، كما يمي:الوظائؼ ترتيبً 

ىذه العبلقة  ".2ـز مؾ  أد  مستؼ مستؽ  متؽ  لّية: منؼسممّية الوظائؼ الدال
 : البنية الحممّية؛ تعكسالواضحة التي تؤدييا الوظائؼ الداللّية في مستوى 

 عبلقة ترتبط بالمحموؿ: حيث تأخذ الحدود وظائؼ داللّية/أدوار بالنسبة لممحموؿ. -

  وأدوار ثانوّية تمّثؿ المواحؽ.تنقسـ ىذه األدوار إلى أدوار ضرورّية تمّثؿ الموضوعات 
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  تتزاحـ الوظائؼ عمى كسب حوار المحموؿ إرضاًء  ؛عبلقة بيف األدوار نفسيا: إذ
لمقّيداتو، فيكوف األمر حسب السممّية السابقة، وتعقد ىذه الوظائؼ عبلقات حّتى مع 

ننطمؽ ة بنية أساس ستكوف حاضرة في كؿ البنى، و المكونّية ألّف البنية الدالليّ  البنية
ح التصور وضّ ت ،بعد البياف العبلقي ىذا إلى محاولة وضع مفيمة لموظائؼ الداللّية

 العاـ.

تنطمؽ ىذه المفيمة مف السممّية التي اقترحيا ''المتوكؿ'' لموظائؼ الداللّية والتي تترجميا    
يـ الوظائؼ بعض المفاىيـ النحوّية العربّية القديمة، مّما يجعمنا نتكئ عمييا في توضيح مفاى

الداللّية. إذ ''المتوكؿ'': "يستخمص مف كتب الّنحاة العرب القدماء أّف ثّمة عبلقات سممّية 
تقـو بيف أجزاء الجممة التي تواِرُد الفعؿ، وتقـو ىذه العبلقات عمى مدى أىمّية ىذه األجزاء 

( 104سممّية ))أو درجة اقتضاء الفعؿ ليا( ويمكف صوغ ىذه العبلقات في ال بالنسبة لمفعؿ
: 

 (104فاعؿ ( ) مفعوؿ مطمؽ زماف مكاف حاؿ مفعوؿ ألجمو )مفعوؿ معو 
 (:105والتي إذا ترجمت إلى مفاىيـ داللّية أصبحت السممّية )

 عمة حاؿ مكاف زماف حدث)مستقبؿ/متقبؿ(   منؼ(: 105السممّية ) -
سترافؽ ىذه الترجمة توضيحات لممصطمح ا، فإّنو ا عربي  ما داـ القوؿ يؤوؿ تراثً ". و 1مصاحب

النحوي العربي؛ انطبلًقا مف الناحّية المعجمّية إلى الفيـ المصطمحي النحوي العربي، إلى 
الترجمّية الواردة في القوؿ، إلى التوضيح بالمثاؿ. ويعد الجدوؿ التالي تصديقا  التقاببلت
 لذلؾ:

                                                           
- لمتوكؿ أو أتباع نظرّية النحو الوظيفي، ألسباب مجيولة، قد تكوف لـ تفرد دراسة واضحة لموظائؼ الداللّية في دراسات ا

البنية الحممّية. إذ توالدت أـ أّف شرحيا مربوط ب ... عيا، أـ ألّنيا وظائؼ داللّية منطقّية بدييّيةلكثرة الوظائؼ الداللّية وتنوّ 
 ا وقواعد تكويف...معجم

- بالنسبة ألنماط الجممة فعمّية/اسمّية/رابطّية أو اإلعراب، ما ييمنا مف ىذا  ال ييمنا ىنا الرتبة وسممّية الوظائؼ الداللّية
 القوؿ، ىو التقاببلت المصطمحّية التي نرـو بيا مفيمة المصطمحات الداللّية.

 .46المكونّية، ص البنيةالحممّية إلى  البنيةأحمد المتوكؿ: مف  -1
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 المصطمح
النحوي 
 العربي

المعنى 
 المعجمي

صطالحي المعنى اال
 ومثالو

المصطمح الداللي المقابل لو في النحو 
 ومثالو الوظيفي

"ىو  الفاعل
مشتؽ 
)اسـ 
فاعؿ( 

مف فعؿ 
ومف ثـ  
فيو يدّؿ 

عمى: 
العامؿ 
الذي 
يقـو 
 "1بالعمؿ

ما أسند إليو عامؿ 
ُمفر غ عمى جية وقوعو 

 "2منو، أو قيامو بو

 مثؿ:يذىب

 

 عمر

 

 حطـ البرد الزجاج.-

لبلعب قائد يتمركز ا -
الفريؽ في وسط 

 الميداف.

 ؛تقابؿ الوظيفة الداللّية المنفذ الفاعؿ، إذ
عمى واقعة  المنفذ يسند إليو محموؿ يدؿّ 

: إاّل إذا نفذىا المنفذ.  )الذىاب( التي ال تقـو
 :نحو

يذىب عمر)يذىب=محموؿ/فعؿ(.  - 
 و)عمر=منفذ/موضوع(.

لييا وظيفة و"الحدود التي يمكف أف تسند إ
 ىي الحدود الحاممة لؤلدوار الداللّية  الفاعؿ

)المنفذ، األدوار المحاقمة لو )القوة والمتموضع 
دث، والمستقبؿ، والمتقبؿ، ئؿ( والحوالحا

ضح مف ىذا القوؿ أّف ". يتّ 3والمكاف والزماف
وضع/والحائؿ، وعميو القوة/المتم المنفذ يحاقؿ
 مصطمحات تقارب الفاعؿ ةتصبح أربع

                                                           
راث النحوي في ضوء عمـ االصطبلح الحديث، دار الوفاء لدنيا إيناس كماؿ الحديدي: المصطمحات النحوّية في الت -1

 .109، ص2002. 1الطباعة والنشر، اإلسكندرّية، مصر، ط
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا -2
=-  يقابؿ المسند المحموؿ، ويقابؿ المسند إليو الموضوع، فالنحو الوظيفي يأخذ بالمصطمحات المنطقّية )المحموؿ

. وينظر 169/170ص و الرياف وعمي عبد المعطي محمد: أسس المنطؽ الصوري ومشكبلتوبمحمد أوالموضوع( ينظر: 
 .-العقدي، وتعريفو ومنيجو العممي تأريخو –أيضا: عبد اهلل بف دجيف السيمي: المنطؽ اليوناني 

- .الفاعؿ، في ىذا القوؿ ىو الوظيفة الوجيّية في نظرّية النحو الوظيفي 
 . 40راسات في نحو المغة العربّية الوظيفي، صأحمد المتوكؿ: د -3

 فعل/مسند

 فاعل/مسند إليه
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المنظور النحوي العربي، وأمثمة المصطمحات ب يحّف األب. -
 المحاقمة لممنفذ أتمييا في الجمؿ:

 حطـّ البرد الزجاج. -

يتمركز البلعب قائد الفريؽ في وسط  -
 الميداف في الشوط األوؿ.

 يحّف األب. -

ج ر الشرح ليذه األمثمة كي تتوىّ وجدير أف نوفّ 
 لداللّية إذ تدّؿ واقعة الذىاب ىذه الوظائؼ ا

)المحموؿ( مف قبؿ عمر )الموضوع( عمى 
حركة واضطراب تنبع مف عمر/الذات 

ممؾ أف تراقب ىذه تالعاقمة/الموضوع، التي 
الواقعة، إذ وعي )عمر( لو الحرّية والرغبة في 
أف تصير واقعة الذىاب وعدـ صيرورتيا، فػ 
)عمر( يممؾ زماـ مراقبة الواقعة التي 

 رؾ: "يكوفيشارؾ/يقـو بتنفيذىا. فعمر/المشا
مراقًبا ليا إذا توافر لديو إمكاف تحقيقيا  ...

مكاف عدـ تحقيقيا عمى السواء، ويكوف  وا 
بالعكس، مف ذلؾ غير مراقب ليا إذا انعدـ 

واقعة  ". في حيف أفّ 1تحكمو في تحقيقيا
التحطيـ مف قبؿ )البرد( تنبع مف البرد/غير 

                                                           
 . 45، ص-ّية المشتقة في المغة العربّية المحاوالت الفعم -أحمد المتوكؿ: قضايا معجمّية،  -1
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العاقؿ. فالتحطيـ صار نتيجة طاقة/قوة 
لبرد/القوة ال رغبة وال قصد لو في طبيعّية، فا

 تحطيـ الزجاج، فيو ال يتمتع بوعي المراقبة.

ويضارع المثاؿ التالي ىذا الشرح: انمحى 
المخطوط، فالمخطوط ال مراقبة لو عمى 
االنمحاء، وكذا مات الرجؿ/ فالرجؿ أيضا ال 
مراقبة لو عمى الموت، فالمشارؾ في ىذه 

الموت، أي الحالة يكوف متحمبًل لبلنمحاء و 
المنفذة مف  /التمركز/لمواقعة. أّما الواقعة

ريؽ، وضع قيادة الفبلعب الذي يراقب لا
ووسط الميداف، والشوط األوؿ، فالبلعب في 
ىذه الجممة مشارؾ بدور داللي يتمثؿ في 
التموضع، فيو يحمؿ الوظيفة الداللّية 

التي  ا األب/الذات العاقمةالمتموضع، أمّ 
ي يتمثؿ في حالة شعورّية تراقب حنانيا الذ

تتـّ في الحياة الداخمّية )داخؿ الوعي الشعور( 
 يسمى حائبلً  اللي الذي يؤديو األبفالّدور الدّ 

 .1ألّنو ينضح بالحناف، أي ذاتو تّتسـ بحالة
ىذا ىو إًذا التفصيؿ الذي يقترحو النحو 

                                                           
-  ىناؾ أفعاؿ تنحرؼ بالمنفذ ألف يأخذ وظيفتو بسبلمة، فتنزاح بو معاني ا، أي يضطر ألف يترؾ وظيفتو ويعوض بوظيفة

الحممّية إلى  البنيةينظر: أحمد المتوكؿ: مف  لى ىذا االنحراؼ عدـ مراقبة الواقعة، مثؿ: سمع، رأى...المعاني، ويؤدي إ
 .186، صالمكونّية البنية

 .88، ص-البنية التحتّية  -الوظيفّية  أحمد المتوكؿ: قضايا المغة العربّية في المسانيات -1
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الوظيفي لموظيفة الّداللّية المنفذ وما يحاقميا 
، الحائؿ( والتي تكاد تضارع )القوة، المتموضع

الوظيفة النحوّية )الفاعؿ( بالمنظور النحوي 
العربي. ويمكف استنتاًجا أف نضع الفيـ الذي 
يممؾ أف يصؼ المنفذ وما يحاقمو بأّنو: طاقة 
)غير محّددة( تثير وتشارؾ الواقعة كي تنتج 

 نفسيا.

 

"ىو  المفعول بو
مشتؽ 
)اسـ 

مفعوؿ( 
مف فعؿ 
ومف ثـ 
 فيو يدؿ
عمى مف 
)ما( وقع 

عميو 
 "1الفعؿ

"ىو ما وقع عميو فعؿ 
 نحو: "2الفاعؿ

أىدى األستاذ 
)م كتاًبا (1)م بوالطالب

 (2بو

يقابؿ المفعوؿ بو )المتقبؿ والمستقبؿ(، نحو: 
المشارؾ  ًبا، إذ الحدّ اأىدى األستاذ الطالَب كت

في الواقعة يقوـ بدوره الداللي المتقبؿ، فيو 
نفذىا األستاذ، أي اإلىداء، يتقبؿ الواقعة التي 

بًل. وقد فيكوف قد وقع عميو فعؿ الفاعؿ تقب
 اإلىداء ممًكا.استقبؿ الطالب الواقعة/

إذ الكتاب بفعؿ اإلىداء الذي نفذه الفاعؿ  -
أصبح ممًكا لمطالب، فكاف الطالب: "الذات 

". ونبلحظ أّنو 3التي نقؿ شيء ما إلى ممكيتيا
اإلىداء المتقبؿ قد اجتمع عمى المحموؿ/واقعة 

ر المستقبؿ أف ا اضطّ والمستقبؿ في آٍف ممّ 

                                                           
 .127النحوي في ضوء عمـ االصطبلح الحديث، ص اثي: المصطمحات النحوّية في التر إيناس كماؿ الحديد -1
 .88ص ،-البنية التحتّية  -الوظيفّية  أحمد المتوكؿ: قضايا المغة العربّية في المسانيات -2
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا. -3
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يتقّدـ عمى المتقبؿ. إذ يشّؾ في نحوّية 
ا رناىا: أىدى األستاذ كتابً . إذ صيّ الجممة

الجممة فلمطالب، أىدى األستاذ لمطالب كتاًبا. 
ف كانت حاليا أىدى األستاذ كتابً  ا لمطالب. وا 

المتوكؿ ليذه قميمة المقبولّية نحوّيا كما أشار 
الصيغ مف الجمؿ إاّل أّنو ال يمكف التخمي عف 

ذ عرضناىا عمى  اىذه الجمؿ نيائي ا، وا 
الفحص النحوي العربي القديـ تكوف مقطعة 

 كالتالي:

أىدى األستاذ كتابا لمطالب ىي: -
).فعؿ/فاعؿ/مفعوؿ بو صريح/مفعوؿ بو: 

ا بحرؼ الجر، غير صريح وىو مجرور لفظً 
مى أّنو مفعوؿ بو غير منصوب محبًل ع

 عمى التوالي. صريح.

واألمر كذلؾ، نثّني ىذا التقطيع بفحص 
األدوار الداللّية في الجممة فتكوف: أىدى 

 األستاذ كتابا لمطالب.

)محموؿ/منفذ/متقبؿ/مستفيد( عمى التوالي. 
وبالمطابقة بيف الفحصيف: يكوف المستفيد قد 

ربي، التحؽ بالمفعوؿ بو بالمنظور النحوي الع
                                                           

-  الحممّية إلى  يةالبننكوف بيذه األمثمة نتوازى مع األمثمة التي شكؾ المتوكؿ في نحويتيا، ينظر: أحمد المتوكؿ: مف
  .95المكونّية، ص البنية
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ونممؾ بذلؾ إضافتو إلى السممّية المتوكمّية 
المترجمة مف قبمو سابًقا، والمستفيد إذ يتطابؽ 

يكوف  -بّية القديمةبالمنظورّية العر  –مفعواًل 
ميو فعؿ الفاعؿ، ويكوف بذلؾ قد وقع ع

المستفيد مف منظورّية النحو الوظيفي قد وقع 
عميو فعؿ الفاعؿ مف خبلؿ استفادتو مف 

شر ت. والمستفيد ينالذي نفذه المنفذالفعؿ 
نممؾ حذفو مف  ؛ضمف الحدود المواحؽ، إذ

ضرر "أىدى األستاذ  لحاؽ أيّ إالجممة دوف 
ا" وذلؾ خبلًفا لممستقبؿ إذ ال يمكف حذؼ كتابً 

الموضوع الطالب: أىدى األستاذ الطالب 
ا. )الطالب=مستقبؿ(. ويظير لنا أّف كتابً 

تفيد عبلقة ليست العبلقة بيف المستقبؿ والمس
 ىي عبلقة وفاقّية داللي ا. ؛بالخبلفّية، إذ

وىذا ما ترجحو مفعوليتيا بالمنظورّية  -
ؿ وافؽ الداللي بتأمّ ؽ التّ العربّية القديمة، ويتحقّ 

المكونيف )المستقبؿ والمستفيد( في الزوج 
 الجممي:

ا.)الطالب= أىدى األستاذ الطالب كتابَ  -
                                                           

-  ،ونحف نشرح المتقبؿ والمستقبؿ، ننطمؽ مف التصور العربي لموظيفة المفعوؿ وليس مف تصور نظرّية النحو الوظيفي
ا فالوظيفة الوجيّية المفعوؿ في نظرّية النحو الوظيفي في عبلقتي –ا لمبس لذلؾ ننبو أمنً  -لموظيفة الوجيّية المفعوؿ، 

... إلى الحدود الحاممة لموظائؼ الداللّية )المستقبؿ، والمتقبؿ، والحدث، والزماف والمكاف(  بالوظائؼ الداللّية تممؾ أف: تسند
 .111المكونّية ، ص البنيةالحممّية إلى  البنيةدوف الحدود األخرى. ينظر: أحمد المتوكؿ: مف 
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 مستقبؿ(.

ا لمطالب . كتابً أىدى األستاذ  -
 )الطالب=مستفيد(.

 

المفعول 

 المطمؽ
"ىو المصدر، وسمي  نفسو

مطمًقا؛ ألّنو لـ يقّيد 
بحرؼ جر كالمفعوؿ 

 " نحو:1بو ولو وفيو 

عممني األستاذ  -
ا. تعميمً 

 )تعميما=ـ.مطمؽ(

كّررت الحفظ  -
كرتيف.)كرتيف=ـ.مطمؽ

) 

مررت مرور الكراـ.  -
 )مرور=ـ.مطمؽ(

تضافًرا مع  -
لعزاوييف. ا

 )تضافًرا=ـ.مطمؽ(. 

ويقارب الوظيفة الداللّية الحدث في نظرّية 
 النحو الوظيفي، ومثالو:

 ا=حدث(ا. )تعميمً عممني األستاذ تعميمً  -

 كّررت الحفظ كرتيف.)كرتيف=حدث( -

 مررت مرور الكراـ. )مرور=حدث( -

 تضافًرا مع العزاوييف. )تضافًرا= حدث(. -

ذىا المنفذ تأكيًدا نفّ  وقد وقعت الواقعة التي
تقع تكوف تستثمر  ؛وبياف عدد ونوع، وىي إذ

ا والذي تتعالؽ معو جذرا، إذ محموليا ازدىارً 
تزدىر الواقعة أو تتعالى حدثا حتى تتمصدر، 

ا وقراًرا وىي إذ تتمصدر تكوف قد ازّينت ثباتً 
مطمًقا، ويكوف بذلؾ دورىا الداللي االزدىار 

يا إلى التأـز والتوتر بالواقعة/المحموؿ وقيادت
 النيائي.

                                                           
 .127تراث النحوي في ضوء عمـ االصطبلح الحديث، صإيناس كماؿ الحديدي: المصطمحات النحوّية في ال -1
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 المفعول
فيو 

)الزمان 
والمكان

) 

المكاف والزماف/أو  نفسو
المفعوؿ فيو: "ىو الذي 
نسميو ظرؼ الزماف 
والمكاف، وقد سمّي 
مفعواًل فيو ألّنو ال 
يتصور وجود مكاف أو 
زماف دوف أف يكوف 
ىناؾ حدث يحدث 
فييما، ولذلؾ يقدروف 
الظرؼ بأّف معناه 

جر )في( فأنت حرؼ ال
حيف تقوؿ: حضر 
عمي يوـ الجمعة، فإّف 
معناه: حضر عمي في 
يـو الجمعة. ولعّمو 

ا ألّف المكاف سمّي ظرفً 
أو الزماف إّنما ىو 
وعاء يحتوي الحدث 
أي أّنو ظرؼ والحدث 

"ىو  وأ". 1مظروؼ فيو

فتتقارب الوظيفتاف  التسمّية يؤخذ بيا نفس
الداللّيتاف )المكاف والزماف( وفؽ المنظورّية 
العربّية القديمة )المفعوؿ فيو/الزماف والمكاف( 
 ؛فالمكاف يشارؾ الواقعة/المحموؿ، إذ

ـّ فيو، فبل  تصور الوقائع ييحتضنيا مأًوى تت
تتـّ دوف مكاف، وال يتصور مكاف ال تتـّ فيو 

مكاف يحتضف ويحتوي الواقعة، وقائع، فال
ظرؼ والحادثة مظروفة، فتكوف  فالمكاف

ا يحتضف الواقعة المظروفة الباخرة ظرفً 
ذىا األب في المتمثمة في المجيء والتي نفّ 

الجممة. جاء األب في الباخرة، فواقعة 
المجيء استقرت في الباخرة فالمكاف إًذا ىو: 

 ".1فيو شيء ما "الموضع الذي يستقرّ 

ظرؼ الزماف ) في الصباح( في الجممة أّما 
)جاء األب في الصباح( فيو حّد زماني 
احتوى واقعة المجيء التي نفذىا األب، 

بالمطابقة مع تعريؼ المتوكؿ لممكاف يكوف و 
الزماف: ىو الوقت الذي تحدث فيو واقعة ما، 
فالمفعوؿ فيو/ الزماف والمكاف وقعت عمييما 
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ما ُضمِّف مف اسـ وقت 
معنى "في" باطراد 
لواقع فيو ولو مقدًرا 

 ".1ناصب لو

ا، إذ ا ووقتً ضعً ذىا المنفذ مو الواقعة التي نفّ 
يمثبلف الفضاء الزماني والمكاني لمواقعة كي 

.  تتـّ

المفعول 
ألجمو/

 لو

"مصدر قمبي يذكر  نفسو
لبياف ما فعؿ الفعؿ 

". أو: "ألّنو 3ألجمو
مصدر يأتي لبياف 
سبب الحدث العامؿ 
فيو، وال بّد أف يشاركو 
في الزماف وفي 
الفاعؿ، فأنت حيف 

 قمت إجبلالً  -تقوؿ: 
. أي أف ألستاذي

المفعوؿ ألجمو ىنا وىو 
)إجبلال( عبارة عف 
مصدر، وىو يعّمؿ 
الحدث الذي قبمو وىو 

وىو يشاركو في  ،القياـ
الزماف ألّف القياـ 

 دّ حويقارب الوظيفة الداللّية العّمة إذ؛ ال
ألستاذي"  " في الجممة: "قمت إجبلال"إجبلالً 

جاء لبياف سبب عمّية تنفيذ المنفذ لواقعة 
القياـ، فالعّمة تشارؾ الواقعة مف حيث سبب 
حدوثيا، فالواقعة تكوف بالنسبة لمعمة سبًبا، 

 فالعّمة تفسِّر الطاقة التي قاـ بيا المنفذ.

                                                                                                                                                                                     
 .88التحتّية(، ص البنيةة العربّية في المسانيات الوظيفّية )أحمد المتوكؿ: قضايا المغ -2
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واإلجبلؿ حدثا في 
وقت واحد، ويشاركو 
في الفاعؿ ألّف القياـ 
واإلجبلؿ كانا مف 

 ".1واحدالالفاعؿ 

 

 المفعول
 معو

"اسـ فضمة وقع بعد  نفسو
عنى "مع" واٍو، بم

مسبوقة بجممة، ليدّؿ 
عمى شيء حصؿ 
الفعؿ بمصاحبتو )أي: 
معو( ببل قصد إلى 
إشراكو في حكـ ما 
قبمو، نحو: "مشيت 

 ".2والنير

يقابؿ المفعوؿ معو )الزماف/المكاف( الوظيفة 
 الداللّية المصاحب وقد قّدـ المتوكؿ مثاالً 

". فالعبلقة 3لممصاحب في لمجممة "سير والنيؿ
 احب/النيؿ والواقعة/سير، ىي بيف المص

أّف المصاحب قد حصمت الواقعة بمصاحبتو 
فيو يشارؾ/يقوـ، بدور داللي يتمثؿ  لممنفذ.

 في حضوره والواقعة تنفذ مف قبؿ المنفذ.

"الحاؿ:  الحال
كيفّية 

اإلنساف، 

"وصؼ، فضمة، 
مذكور، لبياف الييئة 

 ".5لمفاعؿ أو المفعوؿ

يقابؿ الحاؿ في نظرّية النحو الوظيفي، 
ؽ أكثر بالمنفذ إذ يحمؿ مراقبة ىيئتو، ويتعمّ 

ـّ إذ يبيّ  ف ىيئة ويأتي مساعًدا لمواقعة كي تت

                                                           
 .236عبده الراجحي، التطبيؽ النحوي، ص -1
 .482، ص2005دار الحديث، القاىرة، مصطفى الغبلييني: جامع الدروس العربّية، موسوعة في ثبلثة أجزاء،  -2
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وىو ما 
كاف عميو 
مف خير 
أو شّر 

يذكر 
ويؤنث 
والجمع 
أحواؿ 
)عمى 

التذكير( 
 وحاالت
عمى 

 "1تأنيثال

 ذ الواقعة، فيحّدد ىيئة المنفذالمنفذ وىو ينفّ 
دث الواقعة، يقـو بطاقة كي يح بدّقة وىو

مثؿ: جاء الدبموماسي فرًحا، فالحد البلحؽ 
فرًحا يحمؿ ىـّ مراقبة المنفذ إذ يصؼ حالتو، 

يحّدد  ؛وفي اآلف ذاتو يساعد الواقعة إذ
 ؛المجيء الذي أثاره المنفذ بأّف فيو فرحة، إذ

 الدبموماسي قد يكوف، ىدأ وضًعا أو...

لمسممّية التي تتقابؿ فييا الوظائؼ  وكمّيةالمت وبيذا نكوف قد باشرنا توضيح الترجمة   
ر النحوي العربي القديـ، الداللّية في نظرّية النحو الوظيفي، مع الوظائؼ النحوّية في التصوّ 

إاّل أّنو يجب أف ننتبو إلى وجود وظائؼ داللّية كثيرة نممؾ أف نضيؼ بعًضا منيا، والتي 
أو الجممة المتوكمّية: "واجيت  بالسيارة'' صادفتنا في كتب المتوكؿ: فمثبل الجممة: ''مررت

الموقؼ بأف أمسكت عف الكبلـ" فالحمؿ/الحد المدمج "بأف أمسكت عف الكبلـ". يحمؿ 
 لمواجية الموقؼ، والمرور : أداةؿ"اإلمساؾ عف الكبلـ" مثّ  ؛إذ .3وظيفة داللّية تسمى األداة

ذ ذ في حيف أف  والمواجية "أداة".اؾ نكوف نشارؾ المرور بالسيارة مثؿ: أداة المرور. وا 
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الجممة المدمجة "ألف يصبح طياًرا" تمثؿ الوظيفة الداللّية اليدؼ في الجممة "يصبو خالد ألّف 
العربّية  النحوّية تشارؾ الصبوة ىدًفا، والوظيفتاف تتفجراف مفعولّية بالرؤّية ؛". إذ1يصبح طيارا

شرطي النار عمى الجاني" و"توالدت الفكرة القديمة. ويمكف لمجمؿ التي قبيؿ الجممة: "أطمؽ ال
إذ يمثؿ الحّد "عمى الجاني" اتجاًىا، ويمثؿ الحد  :مف األستاذ" أف تستمر بنا وظائؼ داللّية

"مف األستاذ" مصدًرا. فالحد "عمى الجاني" وقع عميو فعؿ المنفذ مف حيث أّنو حّدد اتجاه 
ى الجاني" "ىو الذات التي ينتقؿ شيء ما طبلؽ النار، فالحد "عم؛ حّدد اتجاه إالواقعة، إذ

ّنو حّدد مصدر الواقعة، إذ اذ" وقع عميو فعؿ المنفذ مف حيث إ" ، والحد "مف األست2نحوىا
ذ" واألمر كذلؾ ىو: "الذات التي ينتقؿ شيء ما حّدد مصدر توالد الفكرة فالحد "مف األستا

ظائؼ الداللّية التي تقابؿ باب لمو  أف نعّد ىذه الوظائؼ  فروعا وأغراضا". ويمكف 3امني
 المفعولّية في التراث النحوي العربي القديـ.

الحممّية،  البنيةحاولنا أف نتصّدى لتوضيح عبلقة الوظائؼ الداللّية ببعضيا في مستوى    
 ومحاولة تقديـ تصور يحاوؿ أف ُيمفيـ ىذه الوظائؼ، وقبؿ أف نغادَر إلى الوظائؼ

ىاـ عادة ما يجمع بيف الوظائؼ الداللّية ويدعـ العبلقة بينيما،  التركيبية، نشير إلى مبدإ
وىو العطؼ الذي يَؤاخي بيف الحدود الداللّية، وينيض بالعطؼ مبدأ التناظر الذي يمثؿ 

ى ضرورة وجوب قيد التناظر بالنسبة لؤلدوار الداللّية يقتض ؛القيد الداللي بالنسبة لمحدود، إذ

                                                           
 .102/103المصدر نفسو، ص -1
-  يمكف أف تتناسؿ مف الجممة التي مف قبيؿ "توالدت الفكرة مف األستاذ "وظائؼ داللّية/أغراض داللّية فروع/خصائص

داللّية، فالجممة "انتقؿ النحو مف البصرة إلى الكوفة" إذ الحد مف البصرة يمثؿ الوظيفة الداللّية المصدر، ونممؾ أف 
إلى الكوفة الذي حّدد اتجاه االنتقاؿ  صيا بدقة وفؽ األغراض الداللّية الفروع: بالوظيفة الداللّية االبتداء المكاني، والحدّ نخصّ 

إلى الكوفة؛ نممؾ أف نخّصصو بالغرض الداللي الفرعي: االنتياء المكاني، وبالسحب الظرفي دائما، أي عمى الزماف تكوف 
مف عصر الجيؿ إلى عصر النور، فالحد مف عصر الجيؿ يمثؿ الغرض الداللي: "االبتداء الجمؿ التي مف قبيؿ: "انتقمت 

كّميا أغراض تدخؿ ضمف االتجاه  ؛االزماني". والحد مف عصر النور "يمثؿ الغرض الداللي االنتياء الزماني"، وىي طبعً 
 داللّية.والمصدر والتي تؤوؿ مفاعيؿ في نياية األمر؛ فالقرائف جعمتيا تنحرؼ أغراضا 
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عطوؼ )أو الحدود المعطوفة( والحد المعطوؼ عميو حامميف "يجب أف يكوف الحد الم إذ؛
زة إذ: "يجوز العطؼ بيف الحدود المتباينة . ويقتضي ضرورة مجوّ 1لنفس الوظيفة الداللّية"

حالة كما يبيف مف الجممتيف ) )ب( قابمت  ( أ. تعممت القراءة والحساب،29(. )29معنى وا 
 ساف البشري أف يتفاداىا.ة التي ال يممؾ المّ يامّ ".فالعطؼ يشكؿ أحد األدوات ال2زيًدا وعمَرا

ونحاوؿ اآلف أف ننتقؿ إلى فيـ عبلقة الوظائؼ التركيبّية وتحقيؽ فيـ الوظائؼ التركيبّية،    
ا مف التركيبّية انطبلقً  البنيةوفي اآلف ذاتو نستكمؿ عبلقة الوظائؼ الداللّية في مستوى 

ما شرحناه ىا ىنا  ؛كيبّية وذلؾ حتى ال نكّرر شرحيا، إذاإلثارات التي تتقّدـ بيا الوظائؼ التر 
الحممّية، وبتراكـ الجممة مف حيث الوظائؼ نعرض لمعبلقات  البنيةتـّ في مستوى  اكاف شرحً 

ى نياياتيا، كؿ  في بنيتو. دوف أف ننسى أّف الوظائؼ المسندة أواًل تبقى تبلحؽ الجممة حتّ 
 سيرىا بناًء. تكوف حاضرة في مراحؿاستكماؿ نفسيا مكونّيا. و  ىحتّ  ؛أي
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الوظائؼ الوجيّية/التركيبّية:  -ثانيا
 )الفاعل والمفعول(:
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 الوظائؼ الوجيّية/التركيبّية: )الفاعل والمفعول(:  -ثانيا

د الذي أقامتو العبلقات الداللّية، ومف خبلؿ يشيّ بنى العبلقات التركيبّية مف خبلؿ التّ تُ    
العبلقات التركيبّية مف العبلقات الداللّية، تحدث عبلقة بيف الوظائؼ التركيبّية  انطبلؽ

ا يحتـّ عمينا رصد العبلقة التطورّية والداللّية، ونكوف بذلؾ أماـ تطور لموظائؼ الداللّية ممّ 
ة، الذي نباشر فيو عبلقة الوظائؼ التركيبّية بالنسبة لمدالليّ  في اآلف ليذه العبلقات الداللّية

 وعميو نكوف قد رصدنا التضافر الداللي الوجيي لمجممة.

بيف العبلقات الوجيّية والداللّية،  ونحف نحاوؿ رصد التضافر ننطمؽ في األسطر التالّية   
 ا مف العبلقات الداللّية؟وكيؼ أّف العبلقات الوجيّية تحاوؿ بناء ومفيمة نفسيا انطبلقً 

الوجيّية لنحّدد فيًما لموظائؼ  البنيةالحممّية إلى  ةالبنيويمكف أف نتدرج بالجممة مف    
تبنى مف المحموؿ وصواًل إلى األدوار الداللّية أو الوظائؼ الداللّية كما أسمفنا  ؛الوجيّية إذ

ذا كانت الوظائؼ الداللّية تشارؾ الواقعة أدواًرا مختمفة، فإّف الواقعة تتحّدد بدّقة مف  الشرح، وا 
ا يجعؿ األدوار الداللّية ة التي تحّدد وجيتيا أي وجية الواقعة، ممّ خبلؿ الوظائؼ الدالليّ 

تنقسـ حدوًدا وجيّية وحدوًدا غير وجيّية مف حيث المجاؿ العاـ، وفي اآلف ذاتو تنقسـ الحدود 
حدود الوجيّية إلى حدود توجو الواقعة وىي رئيسّية وحدود توجو الواقعة وىي ثانوّية، فتكوف ال

ويقترح النحو الوظيفي أف يسند  .ومنظورّية ثانوّيةمنظورّية رئيسّية  تحمؿ ؛الوجيّية إذ ذاؾ
". وبذلؾ: "تسند الوظيفة 1الفاعؿ إلى المنظور الرئيسي ويسند المفعوؿ إلى المنظور الثانوي

الفاعؿ إلى الحد الذي يشكؿ المنظور الرئيس لموجية التي تقّدـ انطبلًقا منيا الواقعة الّداؿ 
". و"تسند الوظيفة المفعوؿ إلى الحد الذي يشكؿ المنظور الثانوي 2الحمؿ عمييا محموؿ

". وتدخؿ الحدود إلى 3لموجية التي تقدـ انطبلًقا منيا الواقعة الّداؿ عمييا محموؿ الحمؿ

                                                           
 .17/18/19مكونّية، صال البنيةالحممّية إلى  البنيةأحمد المتوكؿ: مف  -1
 .19المصدر نفسو، ص -2
 .19،20المكونّية، ص البنيةالحممّية إلى  البنيةأحمد المتوكؿ: مف  -3
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ـّ بيا إدخاؿ حد مف حدود الحمؿ  ؛الوجية حسب عممّية التوجيو إذ التوجيو: "العممّية التي يت
 :2ويتفرع التوجيو غير أّننا نممؾ أف نممممو في". 1في مجاؿ الوجية

 ويشمؿ الحدود التي تثبت وجية الواقعة: المنفذ وما يحاقمو والمستقبؿ. التوجيو الدائم: .1

ير موجية: الحدث، ويشمؿ الحدود التي تتأرجح موجية لمواقعة وغالتوجيو المتأرجح:  .2
 ، المتقبؿ.الزماف والمكاف

 ة والمصاحب.ي ال تممؾ أف توجو الواقعة: الحاؿ والعمّ ويشمؿ الحدود التتوجيو:  الال .3

وانطبلًقا مف العممّية الوجيّية تضبط السممّية المتوكمّية التالّية، العبلقة الدقيقة بيف الوظائؼ 
الداللّية والوظائؼ الوجيّية/التركيبّية مف حيث اإلسناد؛ إذ يمكف دمج أو تركيب سممّية 

 كالتالي: 4والمفعوؿ 3الفاعؿ

 

 

 

لوظائؼ ا ػ )+( تممؾ بأف تستقبؿ إسنادؽ بأّف الوظائؼ الداللّية المؤشر ليا بنممؾ أف نعمّ    
( ىي وظائؼ ال -الوجيّية )الفاعؿ والمفعوؿ( في حيف أّف الوظائؼ الداللّية المؤشر ليا بػ )

ة تممؾ استقباؿ إسناد الوظائؼ الوجيّية، فيي وظائؼ مقصاة العبلقة مع الوظائؼ الوجييّ 
إلى التزاحـ والتسابؽ الحاصؿ بيف الوظائؼ الداللّية في  (التركيبّية. ويشير المؤشر )

يتضح التعالؽ أو  -والحاؿ ىذه  – . ...استقباؿ الوظائؼ الوجيّية الفاعؿ والمفعوؿ
                                                           

 .30، صالمصدر نفسو -1
 .30،31المصدر نفسو، ص -2
 .42في، ص. وأيضا دراسات في نحو المغة العربّية الوظي23المكونّية، ص البنيةالحممّية إلى  البنيةأحمد المتوكؿ: مف  - 3
 .24المكونّية، ص البنيةالحممّية إلى  البنيةأحمد المتوكؿ: مف  -4
- .يؤشر لمفاعؿ ب )فا( ولممفعوؿ بػ )مؼ( كما في السممّية السابقة 
 الحدود الداللّية المتعالقة إسناًدا مع الوظائؼ الوجيّية وال تذكر الحدود المقصاة وىي:  توجد سممّية أخرى دقيقة تذكر إالّ  -

 امص عل حل مستف )حد، زم، مك(  متق مستق )منف، قو، متض، حا(                 

 - - - - + + + + ف

 - - - - + + + - مف
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التضافر بيف الوظائؼ الداللّية والتوجييّية/ التركيبّية، إذ بيذا التضافر أو العبلقة الداللّية 
: ''أخذ عمر الوظيفّية الجزئّية، والتي نممؾ أف نمثؿ ليا بالجممة البنيةتركيبّية تجيّز ال

(( 1: عمر )س1رىا بنّية وظيفّية جزئّية: أخذ ؼ)سالدرس البارحة في المدرج''، والتي نصيّ 
)س3: بارحة )س3(( متؽ مؼ )س2: درس )س2منؼ فا )س  (( مؾ.4: مدرج )س4(( ـز

ئي نممؾ أف نعقد عبلقة أو نبحث العبلقات القائمة بيف يفي الجز ضج الوظوبيذا النّ    
نفعؿ ذلؾ، نحاوؿ تحقيؽ مفيمة  ؛التركيبّية والوظائؼ التداولّية، ونحف إذو الوظائؼ الداللّية 

بحث  ؛ّية والداللّية، أييبلموظائؼ التداولّية، ورصد التضافر بينيما وبيف الوظائؼ الترك
قت ذاتو نكوف رصدنا عبلقة الوظائؼ الداللّية والتركيبّية في وفي الو  .العبلقات القائمة

ذ ذاؾ نكوف تفادينا تكرار محطتيا المناسبة مع الوظائؼ التداوليّ   معبلقات.نا لشرحة وا 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 ـز مؾ أد متؽ مستؽ مت متؼ 
 + + + + + + + فا

 + + + + + + + مؼ
 .16صوينظر: أحمد المتوكؿ: الوظائؼ التداولّية في المغة العربّية، 

- سناد لمجممة االسمّية والرابطّية كالجمؿ: ''شوقي شاعر''، ''كاف شوقي نممؾ اإل ؛الجممة الفعمّية ىذه مختارة فقط، إذ
 شاعًرا''.
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 الوظائؼ التداولّية: -ثالثا 
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تحّدد دور  نكّرر القوؿ بأّنو "إذا كانت الوظائؼ الداللّية الوظائؼ التداولّية: -ثالثا
موضوعات المحموؿ ولواحقو في الواقعة وكانت الوظيفتاف التركيبّيتاف ترمزاف إلى الوجية 

 البنيةالمعتمدة في تقديـ الواقعة، فإّف الوظائؼ التداولّية تحّدد وضع المكّونات داخؿ 
المقاـ  وـ حمؿ التعالؽ بيف". فالوظائؼ التداولّية ومف موقع الوضع التخابري، ترُ 1اإلخبارّية

والمقاـ، فعبلقات الجممة تداولّيا  البنيةوالمقاؿ، فالمكّوف المسندة إليو وظيفة تداولّية يربط بيف 
تحمؿ رصد عبلقة المتكمـ بالمخاطب في ظروؼ مقامّية معّينة، فأىمّية ىذه الوظائؼ في 

لتواصمّية خبلؿ الحيوّية االنحو الوظيفي بالغة إذ تشكؿ وضوًحا وحسًما في فيـ الجممة مف 
في تحديد الوضع التخابري لممكونات داخؿ المحيط  ف فييا، فميمتيا: "تكمف...مكالتي ت

التواصمي الذي تستعمؿ فيو، ويتشكؿ الموقؼ التواصمي مف الخمفّية اإلخبارّية لدى المتكمـ 
أىميتيا ". وتكمف 2والمخاطب، والخمفّية االجتماعّية الثقافّية التي تحكـ عمميتي اإلنتاج والفيـ

 ". 3الوظيفّية الجزئّية إلى بنّية وظيفّية تامة البنيةبالنسبة لمبنّية الوظيفّية أّنيا: "تنقؿ 

والوظائؼ التداولّية مف حيث عبلقتيا بالحمؿ تنقسـ قسميف: وظائؼ داخمّية ووظائؼ    
أو خارجّية، فتعّد وظائؼ داخمّية تمؾ الوظائؼ التي تسند إلى مكوف مف مكونات الحمؿ، 

تسند إليو كمو، فيكوف بذلؾ اإلسناد األوؿ، إسناد مكوف، واإلسناد الثاني إسناد جممة. 
ّف الوظائؼ الخارجّية والتي تشمؿ: . في حيف أوالوظائؼ الداخمّية تشمؿ: )البؤرة، والمحور(

)المبتدأ والذيؿ والمنادى(، فإّنيا وظائؼ يتحّدد وضعيا بالنسبة لمحمؿ أو إلى المحموؿ لو 
نا الدقة، بأّنيا وظائؼ تسند إلى المكونات الخارجّية عنو، وتكوف بذلؾ الوظائؼ التداولّية شئ

خمس وظائؼ، اثنتيف داخميتيف وثبلث خارجيتيف، وفي ىذا يقوؿ ''المتوكؿ'' مستجمًعا إّياىا: 
"تنحصر الوظائؼ التداولّية في النحو الوظيفي، في خمس وظائؼ. وتقّسـ بالّنظر إلى 

لنسبة لمحمؿ قسميف: وظائؼ خارجّية ووظيفتيف داخميتيف. تسند الوظائؼ الخارجّية وضعيا با
                                                           

 .93، ص- األصوؿ واالمتداد -أحمد المتوكؿ: المنحى الوظيفي في الفكر المغوي العربي  -1
 .226غة العربّية، صماألمر والنيي في ال :نعيمة الزىري -2
 الصفحة نفسيا. :المرجع نفسو -3
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إلى المكونات التي ال تنتمي إلى الحمؿ ذاتو، أي الوظيفة "المنادى" والوظيفة "المبتدأ" 
تاف تسنداف إلى مكونات تعّد فيما الوظيفتاف المّ  الداخميتاف ا الوظيفتافوالوظيفة "الذيؿ". أمّ 

الوظيفتاف الداخميتاف فعناصر الحمؿ ذاتو )موضوعات المحموؿ أو لواحقو.  عناصر مف
 ". 1ىما الوظيفتاف: "البؤرة" و "المحور

يتمركز بالنسبة لموظائؼ التداولّية الكممتاف )الداخمّية والخارجّية( ولعّمو مف الضروري جد ا    
 ء ىذا التصنيؼ؟توضيح الوصؼ الداخمي والوصؼ الخارجي لموظائؼ. وما السّر ورا

انطمؽ مف قرائف لفظّية وقرائف مقامّية في تحديد نفسو، كيؼ ذا وأّف  ممؾ التصنيؼ أفف   
 والمقاـ؟. البنيةىذه الوظائؼ ُتجِمع بيف 

التحتّية في أّف الحمؿ ُيَصوَرف بتحديد محمولو ومقولتو  البنيةينطمؽ التصنيؼ في    
ؿ بػ محبلت حدوده الموضوعات مف خبلؿ قيد التركيبّية ومحبلت حدوده، وعبلقة المحمو 

". 2إلى تقميد الحدود باألدوار الداللّية التي تضمف لمواقعة االنتشار والتفّجر االنتقاء وصوالً 
ص الوظيفة بإسناد الوظائؼ )التركيبّية والتداولّية( وقواعد تحديد مخصّ  البنيةويصؿ في 

و يخرج مف الداخمّية الحممّية/الوظيفّية: المكوف وأسمفنا بالنسبة لموظائؼ التداولّية أنّ  3الحمؿ
ىذه المكونات ال توافؽ العبلقات الوفاقّية الداخمّية  أ والذيؿ والمنادى. ذلؾ أفّ المبتد

.فيي ليست مكونات تشكؿ موضوعا مف موضوعات المحموؿ، فيي والحاؿ ىذه 4الحممّية.
ذ ذبا عو. فبل تصاب ىذه المكونات في اؾ تكوف تختمؼ ملتالي ال تخضع لقيود انتقائو وا 

الوظيفّية بػ مخّصص الحمؿ/القوة اإلنجازّية لمسبب السابؽ. فالقوة اإلنجازّية جاءت  البنية
 ب عمى الحمؿ، وىذه المكونات تتخّمؼ عف الفعؿ اإلنجازي الحممي.لتنصّ 

                                                           
 .139ص، - مدخؿ نظري –أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفّية  -1
 .33، صةالبنيأحمد المتوكؿ: الوظيفة و  -2
 .60أوشاف، المسانّيات والبيداغوجيا، ص عمي آيت -3
ينظر الشرح الذي تكفّؿ بو المتوكؿ بالنسبة لوظيفة المبتدأ. في كتابو: الوظائؼ التداولّية في المغة العربّية،  -4

 .122،126ص
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يعني أّف ىذه  تعّد ىذه األسباب قرائف تدّؿ عمى الداخمّية الحممّية والوظيفّية. لكف ىذا ال   
المكونات الخارجّية أتت مف فراغ، إذ ال تربطيا أّية عبلقة بالتكويف الداخمي، إذ ميما كانت 
الجممة إاّل وىناؾ عبلقة تربط ىذه المكونات بالتكويف الداخمي، إذ المكونات جميعيا تتضافر 

قامي أبمغ تدليبًل عبلقات، وعميو فإف لـ تكف ىناؾ قرائف لفظّية تدّلؿ عمى عبلقة فالصمت الم
عمى أّف ىناؾ عبلقة بيف المكونات الخارجّية والداخمّية، إذ يطمب ىذا الصمت التحتي 

ساني، فبالنسبة لحتمّية وجود العبلقات بيف المكونات المحّمؿ المّ  ا يفّسر مف قبؿالمقامي كبلمً 
ف مجموعة المبلحظات الداخمّية والخارجّية يوفر ''المتوكؿ'' لوظيفة المبتدأ مثبًل: "نستخمص م

شكؿ جزًءا ّف ىذا ال يعني أّف المبتدأ ال يغير أ ىذه أّف المبتدأ وظيفة تداولّية خارجّية فعبًل.
 مف الجممة وال يعني أّنو مستقؿ عنيا االستقبلؿ الذي ُيبيح أف تمي أّية جممة أي مبتدأ.

ألساسّية أف يكوف ، ونحف نعّرؼ المبتدأ، أّف مف عناصر ىذا التعريؼ القد الحظنا    
ة )بيف المبتدأ ـ أف تكوف ثمّ ا بالنسبة "لمجاؿ الخطاب" ومبدأ الورود ىذا يحتّ الحمؿ واردً 

والجممة التي تميو( عبلقة تجعؿ الجممة صالحة ألف تحمؿ عمى المبتدأ كما نرى مف 
 السيارة، تفتحت أكماميا. *)أ( 36أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب(: 36الجممتيف )

 الوردة، نجا سائقيا مف الموت. )ب(

 أ ب(: 37في المقابؿ )

 )أ(: السيارة، نجا سائقيا مف الموت.

 .1)ب(: الوردة، تفتحت أكماميا

 فيظير مف خبلؿ ىذا أّف المبتدأ يرتبط لفظّيا ومقامي ا مف خبلؿ:   

 لممبتدأ. أالة الجممة التي تأتي بعد المبتدامو  -

                                                           
 .125/126أحمد المتوكؿ: الوظائؼ التداولّية في المغة العربّية، ص -1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاى

93 
 

 يعود عمى المبتدأ. )أكماميا(في أغمب الحاالت يرّد ضميرا  -

 باإلضافة إلى الوضعّية المقامّية،  -

ا إلى المقاـ؛ ال سيما أّف إذ نكّرر القوؿ بأّف نظرّية النحو الوظيفي تتجيز بنيتيا استنادً  -
 المبتدأ ىو الذي يحّدد مجاؿ الخطاب. وبالنسبة لمذيؿ نكّرر نفس العوامؿ:

خادمة  . فالبلعبيفا +البلعبيفي خادًما لو. مثؿ: تخمفو إذ يوالي المكوف الذيؿ الحمؿ فيأت -
 الشمس. ،لمحمؿ، فبل يمكف أف تأتي الجممة عمى الشكؿ، تخمفوا

ًحا أو معّداًل لمعمومة ًحا أو مصحّ الذيؿ يأتي، موضّ  ؛باإلضافة إلى الوضعّية المقامّية إذ -
 داخؿ الحمؿ، 

لذيؿ واالبتعاد عف درجة الخارجّية بالنسبة وجدير بالذكر أف نرافع مف أجؿ درجة داخمّية ا   
أّف المكوف الذيؿ، عمى أّنو مكوف "خارجي"  لممبتدأ والمنادى إذ: "يبلحظ ''سيموف ديؾ''...

". فالذيؿ كما 1)المبتدأ والمنادى( كثر مف المكونيف الخارجييف اآلخريفيظؿ مرتبطا بالحمؿ أ
ا يرافؽ الضمير الذيؿ ضرورة بنيويً  ؛ا، إذومقامي  ا أشرنا سابًقا لو عبلقة وطيدة بالحمؿ بنيوي  

ح ح أو يعّدؿ أو يصحّ عمى خبلؼ المبتدأ، ويأخذ إعرابو إرثًا مف المكوف الحممي، الذي يوضّ 
، فإذا كاف المكوف الحممي يأخذ إعرابو أصالة، فإّف الذيؿ كأحد فالقرابة قرابة إرثٍ  و،معمومت

ط البنيوي، الوضع المقامي الذي ينطمؽ مف زاوّية أقربائو يرثيا عنو، ويحكـ ىذا االرتبا
عبلقة مع الحمؿ لدخوؿ المنادى في . ومف القرائف التي تؤشر 2وضيح والتصحيح والتعديؿالتّ 
 :3ىوو لداخمّيت ّسسا يؤ ممّ 

 .يسند إلى كائف حي، حتّى يخدـ الحمؿ 

                                                           
 .149، صالمصدر نفسو -1
 .149،152أحمد المتوكؿ، الوظائؼ التداولّية لمغة العربّية، ص -2
 .164/165المصدر نفسو: ص -3
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 .يحيؿ عمى المخاطب 

(الحنة 1، جاء أبي. فالجممة )يا أخي (2يا تمفاز، حضر محمد. ) (1نمثؿ: لمقيد األوؿ بػ )
 (. ذلؾ أّنيا ال تخدـ الحمؿ.2بالنسبة لمجممة )

 (.1(، أعذرت أخاه )1( يا ببلؿ )1ونمثؿ لمقيد الثاني: بالجممة )

 (.1(، أعذرت أخاؾ )1( يا ببلؿ)2)

 ( تتفجر صحة ذلؾ أّنيا2ّف الجممة )ّنيا متناثرة إحالّيا، في حيف أأل الحنة (1فالجممة )
ضميًرا يعود عمى  توتتواصؿ بحميمّية إحالّية، فالحمؿ يتواصؿ بالمنادى بأف جعؿ في بني

عبلقة المكوف المنادى  دوتمممـ ىذه الروابط جميعيا الوضعّية المقامّية التي توطّ  المنادى.
 يمكف صياغتيا لماذا نودَي عمى المنادى؟ ؛بالتركيبة الحممّية، إذ

 ع مكونات الجممة.فيذا السؤاؿ ينتشر داخؿ جمي

 خبلؿ وضعيتيا بالنسبة لممحموؿ. ىذا إًذا مف حيث عبلقة الوظائؼ الداللّية مف

ننطمؽ اآلف ونحف نرـو مباشرة الوظائؼ التداولّية مفيمًة وتبايًنا لعبلقتيا بالوظائؼ    
 ة.الوظيفيّ  البنيةالداللّية والتركيبّية، أو فيـ عبلقة الوظائؼ بالوظائؼ، أي؛ في مستوى 

 فنقؼ عند كّؿ وظيفة مف الوظائؼ الخمس تفصيبًل:

 الوظائؼ التداولّية الداخمّية:-1

تتالت التحميبلت الّمسانية عمى المكوف الوظيفي البؤرة، وقد امتاز ىذا  البؤرة: .أ 
 البنيةيجمع بيف فيو المكوف بالمرونة، ذلؾ أّنو مكّوف في حالة نشاط وتفاعؿ، 

اجتياد  مف ، وبعد زمفتثبت مف شدة النشاط والتفاعؿ ال ؛ المقاـ حالتووالمقاـ، إذ
ومتابعة التفاعؿ المقامي اتجاىو، قدمو  ،أعبلـ نظرّية النحو الوظيفي عميو
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دراسة حوؿ المكوف البؤرة في  والمتوكؿ إذ؛ يفعؿ ذلؾ يكوف قد طّور - ''المتوكؿ''.
 .1فرعاتو المقامّية. في الخطاطة التالّية التي تمممـ ت- كتابو الوظائؼ التداولّية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتي تتجدول مفهمًة كالتالي:

 نوع البؤرة المفيمة والتوضيح

األكثر أىمّية أو األكثر بروًزا في  وتستند إلى المكوف: "الحامؿ لممعمومة
".وىي "التي يعتقد المتكّمـ أّنيا أحرى بأف تدرج في مخزوف معمومات 2الجممة

ّبر عف حالة كؿ مف المتكمـ بؤرة تع". والوضع كذلؾ، فال3المخاطب
ذ ز الذي "فالمعمومة البؤرّية تنتمي إلى الحيّ  اؾذ والمخاطب تجاه المعمومة، وا 

ح القوؿ التالي ويوضّ  ".4يشكؿ الفرؽ بيف مخزوف المتكمـ ومخزوف المخاطب
المعمومات  ؿ حالة المعمومة، إذ الفرؽ ال ينحصر: "فيىذا القوؿ إذ يفصّ 

 البؤرة

                                                           
 ,118ص  -بنية الخطاب مف الجممة إلى النص-أحمد المتوكؿ، قضايا المغة العربّية في المسانيات الوظيفية  -1
 .28أحمد المتوكؿ: الوظائؼ التداولّية في المغة العربّية، ص -2
 .116، ص -بنية الخطاب مف الجممة إلى النص -حمد المتوكؿ، قضايا المغة العربّية في المسانيات الوظيفية أ -3
 .117المصدر نفسو، ص -4

 البؤرة

 بؤرة جدٌد بؤرة مقابلة

 بؤرة طلب

بؤرة  بؤرة حصر بؤرة انتقاء

ٌضتعو  

عٌبؤرة توس  بؤرة جحود 

ٌم مبؤرة تت  
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مخزوف المخاطب فحسب، بؿ كذلؾ في المعمومات التي إلى الجديدة بالنظر 
ال تتطابؽ؛ أي في معمومات المخاطب التي ال توافؽ معمومات المتكمـ، 
مؤّدى ذلؾ أّف ما يمكف أف يضيفو المتكمـ إلى مخزوف المخاطب ليس 
معمومات جديدة ال يممكيا المخاطب فحسب بؿ كذلؾ معمومات تعّدؿ أو 

ىا المتكمـ متوجية مات في مخزوف المخاطب يعدّ ض معمو ح أو تعوّ تصحّ 
 ".1و التصحيح أو التعويضلمتعديؿ أ

ند إلى المكوف: "الحامؿ لممعمومة التي يجيميا المخاطب )المعمومة التي وتس
ند إلى: لمخاطب". أو تسال تدخؿ في القاسـ اإلخباري المشترؾ بيف المتكمـ وا

وال  تتوافر في مخزوف المتكمـ "بؤرة طمب" "المكوف الحامؿ لممعمومة التي ال
رة تتميـ( واقترحنا تسميتيا في الحالة األولى "بؤرة في مخزوف المخاطب )بؤ 

ه بمعمومة ال تتوافر في طمب" ألّف المتكمـ يطمب مف المخاطب أف يمدّ 
ة "بؤرة تتميـ" ألّف المكوف المعنى باألمر مخزونو وتسميتيا في الحالة الثاني

ما كاف مف األنسب، أف نطمؽ عمى مة تتّمـ مخزوف المتكمـ، وربّ يحمؿ معمو 
 ".2فرعي بؤرة الجديد "بؤرة استتماـ وبؤرة تتميـ عمى التوالي

بؤرة الجديد 
 )طمب+تتميم(

ىي: "البؤرة التي تسند إلى المكوف الحامؿ لممعمومة التي يشّؾ المخاطب في 
 ."3ورودىا أو المعمومة التي ينكر المخاطب ورودىا

 بؤرة المقابمة

عدىا مف معمومات مخزوف المخاطب ي ند إلى المكوف الحامؿ لمعمومة"تس
 ".4المتكمـ غير واردة وترد عامة في سياؽ النفي

 بؤرة الجحود

                                                           
 .118المصدر نفسو، ص -1
 .119ص -بنية الخطاب مف الجممة إلى النص-أحمد المتوكؿ: قضايا المغة العربّية في الّمسانيات الوظيفة  -2
 . 29: الوظائؼ التداولّية في المغة العربّية، صأحمد المتوكؿ -3
 .119ص -بنية الخطاب مف الجممة إلى النص-أحمد المتوكؿ: قضايا المغة العربّية في الّمسانيات الوظيفة  -4
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"وتكوف بالنسبة لبؤرة الجحود إذ "يعوّض المتكمـ المعمومة التي يراىا غير 
الحامؿ ليذه  واردة بمعمومة أخرى فتسند بؤرة التعويض إلى المكوف

 ".1المعمومة

بؤرة 
 يضالتعو 

في السياقات التي يكوف فييا مخزوف المخاطب متضمًنا لمعمومة  "ترد...
 ".2واردة ومعمومة يعدىا المتكمـ غير واردة

 بؤرة الحصر

" تسند إلى المكوف الحامؿ لممعمومة المنتقاة مف بيف مجموعة مف المعمومات 
 ".3اردةعمى اعتبار أّنيا المعمومة الو 

 بؤرة االنتقاء

إلى المكوف الّداؿ  " "تسند...البنيةسميت بؤرة اإلضافة في كتاب الوظيفة و 
 ".4خباري السابؽ لممخاطبالمعمومة المضافة إلى الرصيد اإل عمى

بؤرة التوسيع 
)بؤرة 

 اإلضافة(

 ا تحديدا ألنواع البؤرة التي جدولت:مثمة التي تُقترح تاليوتعّد األ

 أقمعت الباخرة مف فرنسا)البؤرة المقابمة(.المساء  -

 )بؤرة جديد(. أقمعت الباخرة مف فرنسا مساءً  -

 متى تقمع الباخرة مف فرنسا؟ )بؤرة طمب استتماـ(. -

 تقمع الباخرة مف فرنسا مساًءا )بؤرة تتميـ(.-

 التوالي(.ال لـ تقمع الباخرة مف فرنسا بؿ مف ألمانيا. )بؤرة جحود + بؤرة تعويض عمى  -

                                                           
 .119المصدر نفسو: ص -1
 .120المصدر نفسو: ص -2
 .149، صالبنيةأحمد المتوكؿ، الوظيفة و  -3
 .45ص ،لبنيةاأحمد المتوكؿ، الوظيفة و  -4
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 ال لـ تقطع الباخرة إاّل مف فرنسا )بؤرة حصر(. -

 مف فرنسا أقمعت الباخرة أـ مف ألمانيا أـ إيطاليا؟ )مف فرنسا أقمعت الباخرة، )بؤرة انتقاء(. -

ند وظيفة البؤرة ؤرة مكوف وبؤرة جممة، حيث تسأّما البؤرة مف حيث مجاؿ التبئير فتنقسـ ب   
ند في الثانّية إلى الحمؿ كمو، ومثاؿ األولى: ف مف مكونات الحمؿ، وتسى إلى مكو في األول
 ؟.1أقمعت الباخرة مف فرنسا''. ومثاؿ الثانّية: ''أأقمعت الباخرة'' ''المساء

يشترط في بؤرة  ؛لة مقامّية، إذابؤرة الجديد وبؤرة المقابمة حوقد وضع المتوكؿ لكؿ مف    
اىا أو يعتبر المتكمـ أّف عطاءه إيّ التي يقصد المتكمـ إ اطب المعمومةالجديد "أف يجيؿ المخ

 المخاطب يجيميا:

". 2ىا )في حالة االستفياـ(اعطاءه إيّ المعمومة التي يطمب مف المخاطب إ يجيؿ المتكمـ -
ر المخاطب عمى مجموعة مف المعمومات، ينتقي بؤرة المقابمة فيشترط أف: "يتوفّ  ا عفأمّ 

 ة.دار و التي يعتبرىا  المتكمـ لممخاطب المعمومة

ويتوفر المتكمـ عمى مجموعة مف المعمومات يطمب المتكمـ مف المخاطب أف ينتقي لو  -
 المعمومة الواردة )في حالة االستفياـ(.

ند إلى ". والبؤرة إذ تس3يتوفر المخاطب عمى المعمومة التي يعتبرىا المتكمـ غير واردةو  -
 :سنادىا بػتتقيد في إالمكونات 

 مف وظيفة واحدة مف كؿ نوع مف الوظائؼ الثبلث. موضوع يحمؿ أكثرال  -
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ند إلى أي مكّوف مف الداللّية والتركيبّية فإّنيا تسأّما بالنسبة لعبلقة البؤرة بالوظائؼ  -
وتتزاحـ لّية بالرفع واإلضمار، و مكونات الجممة وتمتـز بؤرة المقابمة في البنيات الموص

سبقيًة في التبئير: "الحاؿ، العّمة، المكاف، الزماف وكذا المكونات ة أالوظائؼ الداللّية اآلتي
 ".1حتى االمسورة والمكونات الداخمة عميي

يكوف المكوف الداخمي البؤرة في األخير يشكؿ المعمومة الحممّية المختمؼ فييا بيف المتكمـ    
 والمخاطب.

فؽ عمييا بيف المتكمـ عمومة المتّ تشكؿ الوظيفة التداولّية الداخمّية المحور المالمحور:  -ب
خبلًفا لنظيرتيا البؤرة إذ: "المكونات التي تسند إلييا وظيفة المحور مكونات ، والمخاطب
بحمميا معمومات تدخؿ ضمف المعرفة المشتركة بيف المتكمـ والمخاطب بخبلؼ  تختّص 
وظيفة التداولّية المحور ". وقد أتى ''المتوكؿ'' عمى ال2ند إلييا وظيفة البؤرةنات التي تسالمكو 

ؿ عمى الذات التي تشكؿ بأّنيا: "الوظيفة التي تسند حسب مقتضيات المقاـ، إلى الحّد الّدا
".فالجممة: ''أضرب الطمبة'' يعّد فييا المكوف )الطمبة( محوًرا 3الحديث" داخؿ الحمؿ "محط

 ؿ ىذا المكوف محّط الحديث بالنسبة لممحموؿ "أضرب".يشكّ  ؛إذ

بالنسبة لعبلقة المحور بالوظائؼ الداللّية والتركيبّية فإّنو يسند إلى أي مكوف مكونات  أّما   
في أخذ الوظيفة المحور،  ؽإاّل أّف الوظيفة الفاعؿ تزاحـ ىذه الوظائؼ جميًعا وتتفوّ  4الحمؿ

"يعزى ىذا الترابط القائـ بينيما، حسب رأي ''المتوكؿ''  ؛إذ المحور يستأثر بالفاعؿ إذ
( إلى أّنيما مًعا يشكبلف منطمؽ الجممة، المنطمؽ الوجيي بالنسبة 1989/141متوكؿ )ال

يداّلف في معظـ الحاالت عمى  لمفاعؿ، والمنطمؽ اإلخباري بالنسبة لممحور، وىما مًعا
معمومة يتقاسـ معرفتيا المتكمـ والمخاطب، ويسنداف إلى مكوف يشغؿ أحد، المواقع األولى 
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الفاعؿ  -ـ المتوكؿ سممّية توضح عبلقة المحور بالوظائؼ التركيبّية ". وقد قدّ 1في الحمؿ
 :2آلتياوالوظائؼ الداللّية ىي ك -خصوًصا

 

 فاعؿ

 مفعوؿ

 متقبؿ

 مستفيد

 زماف

يكوف كذلؾ فإّنو يخضع لقيد أحادّية اإلسناد الذي خضعت لو البؤرة ويمكف  ؛والمحور إذ   
ع وذلؾ مف منظور وظيفة التداولّية المحور وىي تتفرّ لمنص المتوكمي التالي أف يعايف ال

ا( المحور الذي ُيدمج ألوؿ مّرة في يقوؿ المتوكؿ: "يعّد )محوًرا جديدً  ؛النص والخطاب إذ
الخطاب وحيف يعاد إدراج نفس ىذا المحور في الخطاب فإّنو يصبح محوًرا "معطى" وفي 

ذلؾ إّما بطريقة مباشرة أو  ذكره ويتـّ حالة مكوث ىذا المحور محًطا لمخطاب فإّنو يعاود 
ة محور معاد وفي الحالة الثاني ـالة األولى نكوف أما. في الحبواسطة أحد متعمقاتو أو توابعو

ىذه التفرعات المحورّية تتواكب "أوضاًعا خطابّية مختمفة  ؛". إذ3نكوف أماـ محور فرعي
 ".4لنفس المحور

ائؼ/أرباض وقد قدمنا دالئؿ خارجيتيا : وىي وظالوظائؼ التداولّية الخارجّية .2
"المكونات  :بالتفصيؿ في الصفحات السابقة، وتشمؿ المبتدأ والذيؿ والمنادى، وىي

التي ال تنتمي إلى الحمؿ أي المكّونات التي ليست حدوًدا موضوعات وال حدوًدا 
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 الخارجّية ليست خارجّية ". ونضيؼ مكّرريف أّف ىذه1لواحؽ بالّنظر إلى المحموؿ
مطمقة، إذ وكما تبّيف سابًقا ىناؾ قرائف تشير إلى داخميتيا فيي وظائؼ خارجّية 
وداخمّية في آف، إاّل أّف التصنيؼ العممي صنفيا عمى أّنيا خارجّية وذلؾ ألّف نسبة 

تيا أكثر مف نسبة داخميتيا. وبما أّف ىذه الوظائؼ ال تسند إلى مكونات حاممة يخارج
 ة نكتفي في مستوى البنية الوظيفّية بتقديـ مفيمة ليا.لوظائؼ تركيبّية ودالليّ 

 المبتدأ: .أ 
 ( أّما األستاذ، فمحاضراتو كاممة.1) -

 ( كتابتي الرواية اإللكترونّية، فذاؾ ىو اختياري المستقبمي.2) -

( مركب اسمي يحمؿ الوظيفة المبتدأ، وتشكؿ الجممة )كتابتي 1يشكؿ )األستاذ( في الجممة )
رونّية( مبتدأ جممة، وتعّد ىذه الجمؿ سميمة سبلمة تامة ألّف المبتدأ يخضع لمقيد الرواية اإللكت

الذي يتوفر عمى الشرط: "يجب في المبتدأ أف يكوف عبارة محيمة، أي أف يكوف المخاطب 
إاّل انطبلقا  ". فيو وظيفة "تحديدىا ال يمكف أف يتـّ 2قادًرا عمى الّتعرؼ عمى ما تحيؿ عميو

د ىذه بري القائـ بيف المتكمـ والمخاطب في طبقة مقامّية معينة. وتتحدّ مف الوضع التخا
". فبل يكتفي بالقرائف البنيوّية 3العبلقة في إطار معارؼ المتكمـ حوؿ العالـ الخارجي
ذ ذ)اؿ/اإلضافة( لمتعريؼ، فاإلحالة ىي المعرؼ الحقيقي لممبتد اؾ يكوف المبتدأ قد وّفر أ. وا 

". 4بالنسبة إليو وارًدا د مجاؿ الخطاب الذي يعتبر الحمؿ: "ىو ما يحدّ بأّنو ؼلنفسو بأف يعرّ 
 ". 5أي "يكوف المبتدأ خارج الحمؿ، بخبلؼ المحور الذي يكوف داخمو
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؛ يأخذ المرتبة بو الكبلـ إذ يبتدأ أّنوبالمبتدأ  ر الّمغوي في تسمّية المبتدأالسّ  الذيل:  - .ب 
أّنو يأتي  ، ذلؾتسمّية الذيؿ بالذيؿل بالنسبة ، و األمر نفسو الكبلـ_في عادة  األولى_

وقد أتى  وموضًحا. ؿ بو الكبلـ فيأتي مصحًحا ومعّدالً يذيّ  ؛متأخًرا في الكبلـ، إذ
''المتوكؿ'' عميو معرًفا إّياه: "يحمؿ الذيؿ المعمومة التي توّضح معمومة داخؿ الحمؿ 

مى المعمومة الداخمّية فيو مكوف تداولي خارجي يأتي ع ".1ليا أو تصححياأو تعدّ 
يرد  ؛لذيؿ بالنسبة لممعمومة الحممّية أذياؿ، إذحيا. واليا ويوضّ حيا ويعدّ لمحمؿ فيصحّ 

تارة موضًحا وتارة مصحًحا وأخرى معّداًل. فيو ذيؿ توضيح، وذيؿ تعديؿ وذيؿ 
 تصحيح، وتتوالى الجمؿ الثبلثة عمى التوالي موضحة لؤلذياؿ:

 سـ.مدير بحثو مسافر، رئيس الق (1)

 مشيت الطريؽ، بعضو. (2)

 استأنفت القراءة، بؿ الكتابة. (3)

 ؛يبلحظ مف األمثمة الثبلثة أف الذيوؿ تمايزت بنية، وأّنيا تمايزت إجراءات إنتاج، إذ   
حيا، وفي ( قّدـ المتكمـ المعمومة ثـ الحظ أّنيا ليست واضحة، فأضاؼ ذيبًل يوضّ 1الجممة )
الحظ أّنو لـ يضبطيا تقديًما فأضاؼ ذيبًل يعّدؿ عدـ ( قّدـ المتكمـ المعمومة ثـ 2الجممة )

( قّدـ المتكمـ المعمومة وقد أخطأ في تقديميا فسرعاف ما استبدليا 3ضبطو، وفي الجممة )
، خبلًفا لذيؿ اإلبيامّية. والحاؿ ىذه، فإّنو يشرط في ذيؿ التوضيح اإلحالة 2تصحيحا ليا بذيؿٍ 

ا ذيبَل التعديؿ والتصحيح فإّنو ال يشترط فييما، بخبلؼ التعديؿ والتصحيح يقوؿ المتوكؿ: "أمّ 
بيا  كؿ منيما ال يقصد ذيؿ التوضيح، أف يكونا عبارتيف محيمتيف ألّف المعمومة الّتي يحمميا

 ".3ف ما تحيؿ عميويإزالة اإلبياـ عف معمومة واردة في الحمؿ عف طريؽ تعي
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أحمد المتوكؿ'' بأف تنضاؼ إلى وىي وظيفة تداولّية خارجّية اقترحيا '' :ىالمناد - .ج 
د أّف تضاؼ إلى الوظائؼ ر نات التداولّية األخرى يقوؿ: "ونرى أّف مف الواالمكوّ 

التداولّية األربع المقترحة في إطار النحو الوظيفي وظيفة خامسة: وظيفة المنادى. 
مكف غوي الساعي إلى الكفاية ال يالوصؼ المّ  ي اقتراحنا إضافة ىذه الوظيفة أفّ ويزكّ 

خصائصو في  لغنىأف يغفؿ المكوف المنادى وروده في سائر المغات الطبيعّية و 
وظيفي مف مبادئيا مبدأ ". فالنداء ال سيما أّف نظرّية النحو ال1بعضيا كالمغة العربّية

، وقد ُمّيز بيف النداء كفعؿ لغوي التواصؿ مف النداء وَ يمكف أف يخمفبل  التواصؿ،
، وبيف المكوف المنادى كونو وظيفة تداولّية، تقيـ عبلقة عاؿ األخرىفشأنو شأف األ

 البنيةتداولّية داخؿ الجممة/صرفّيا وتركيبي ا وخارج الجممة مقاًما، وىي بذلؾ تؤالؼ بيف 
والوظيفة استنادا دائًما إلى المبدأ الجامع مبدأ التواصؿ. وبذلؾ: يعّد "الّنداء" فعبًل 

لمغوّية األخرى كاإلخبار والسؤاؿ وااللتماس. ونمّيز لغوّيا شأنو في ذلؾ شأف األفعاؿ ا
نات الجممة يدؿ عمى بيف النداء باعتباره فعبًل لغوي ا و"المنادى" باعتباره مكونا مف مكوّ 

الذات محّط النداء، فالنداء إًذا فعؿ لغوي في حيف أّف المنادى وظيفة، أي عبلقة تقوـ 
وقد أتى ''المتوكؿ'' عمى المكوف  ".2واردهبيف مكونات الجممة وباقي المكونات التي ت

المنادى الذي يقيـ عبلقة داخؿ الجممة معّرًفا إّياه بأّنو: "وظيفة تسند إلى المكوف الّداؿ 
يكوف كذلؾ فإّنو يجب  ؛". والمصطمح/المنادى إذ3عمى الكائف المنادى في مقاـ معيف

 :4أف
 يحيؿ عمى كائف حي. -

 وأف يحيؿ عمى المخاطب. -
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ج تحت حقؿ وظيفة المنادى ثبلثة أنواع ىي: منادى النداء ومنادى الندبة ومنادى وتدر 
 .1''، ''يا لعمرو، لما أصابنا''!االستغاثة وأمثمتيا عمى التوالي: ''يا خالد، اقترب''، ''وا زيداه

 والمكوف المنادى في العربّية تسبقو األدوات: "أ، أي، يا، أيا، ىيا، آي، آ، وا" وتدمج ...   
الوظيفّية، عف  البنيةا لمبادئ النحو الوظيفي، عمى أساس المعمومات الموجودة في طبقً 

تختمؼ القواعد مف  ؛". وقد اقترح المتوكؿ قواعد إلدماجيا، إذ2طريؽ تطبيؽ قواعد التعبير
( ''أييا األب''، ''حضر الولداف''، ال يمثؿ لممنادى 1ؿ لممنادى بالجممة ). ونمثّ 3أداة ألخرى

 ()منؼ[[[.1ذش: ولداف )س2البنية الحممّية: أب ]تد]تا]مض حضر ؼ )ع ؛ا إذحمميّ 

المنادى )األب( تحمؿ وظائؼ داللّية وتركيبّية فوبما أّف المكونات التداولّية الخارجّية ال    
الوظيفّية: أب منا، ]تد]تا]مض]حضر  البنيةفي الجممة يأخذ وظيفة المنادى فقط في 

 منؼ فا مح[[[.( )1: ولداف )س1ذس2ؼ)ع

الوظائؼ التداولّية الخارجّية )المبتدأ، والمنادى، الذيؿ( وبحكـ خارجيتيا تنوِولت مف ف   
منظور النص في طرحيف/مقاربتيف منيجيتيف؛ إذ قاؿ المتوكؿ: "فيمكف أف تقارب مف 

 منظوريف اثنيف: 

الخطاب  تعامؿ ىذه العبارات عمى أساس أّنيا حاممة لوظائؼ نصّية )كتحديد مجاؿ  -1
مثبل( أي لعبلقات تتعّدى مجاؿ الجممة الواحدة. في ىذه الحالة تؤّوؿ العبلقات 
التداولّية والداللّية والبنيوّية التي أشرنا إلييا في الفترة السابقة عمى أساس أّنيا قائمة 

وجميع الجمؿ التي تميو، أي  عنى باألمر )ما نسميو المبتدأ مثبًل(بيف المكوف الم
 ص الجممّية كميا.وحدات الن

                                                           
 .162/163أحمد المتوكؿ: الوظائؼ التداولّية، ص -1
 . 167ص :المصدر نفسو -2
 .167ينظر: المصدر نفسو: ص -3
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ويمكف أف تعّد العبارات نفسيا، بحكـ ارتباطيا بالجممة، تشكؿ مع ىذه الجممة وحدة   -2
". 1ا لعدـ توافر المصطمح المقابؿ جممة كبرى(خطابّية أكبر، يمكف تسميتيا )نظرً 

فالمبتدأ والذيؿ والمنادى نّصًيا ينظر إلييما عمى أّنيما: عبارات حاممة لوظائؼ نصّية 
 ّنيما يندرجاف ضمف الجممة الكبرى.أو أ

 ،ما قمنا بو حتى اآلف؛ ىو أّننا حاولنا تقديـ مفيمة لموظائؼ الداللّية والتركيبّية والتداولّية   
الوظيفّية، لكف إذا كانت  البنيةوكذا رصد العبلقات القائمة بيف شّتى الوظائؼ عمى مستوى 

الوظيفّية، فكيؼ تتعالؽ ىذه الوظائؼ  ةالبنيالوظائؼ تنشط عبلقات مع بعضيا عمى مستوى 
 المكونّية؟ البنيةمع 
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 البنيةرابًعا: عالقة الوظائؼ ب
 المكونّية
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الوظائؼ الداللّية والتركيبّية والتداولّية عبلقات  تبني المكونّية: البنيةعالقة الوظائؼ برابًعا: 
 بير المتمثمة في اإلعراب والموقعة.المكونّية وذلؾ عمى مستوى قواعد التع البنيةمع 

فبالنسبة لئلعراب يمّيز بيف ثبلثة أنواع مف اإلعراب إذ: "يمكف تقسيـ الحاالت اإلعرابّية    
(case ًأقسام ) ا ثبلثة: الحاالت اإلعرابّية البلزمة والحاالت اإلعرابّية البنيوّية والحاالت

ذي ييمنا ىو اإلعراب الوظيفي ذلؾ أّنو وال 1(fonctionnal casesاإلعرابّية الوظيفّية )
فو إعراب تحّدده الوظائؼ الداللّية والتركيبّية والتداولّية بتفاعميا مع بعضيا، وقد عرّ 

ند إلى المكونات ّية" الحاالت اإلعرابّية التي تسحاالت إعرابّية "وظيف تعدّ بػ :" ''المتوكؿ''
 ".2لتداولّيةحسب مقتضى وظائفيا الداللّية أو التركيبّية أو ا

تسير الوظائؼ التركيبّية  المكونّية إعرابا: البنيةالوظيفّية/الوظائؼ ب البنيةعالقة  -أ
"الحالتاف اإلعرابيتاف الوظيفيتاف ىما حالتا  اولّية عمى رفع ونصب المكونات إذوالداللّية والتد

المكونات، وقد  ". والوظائؼ الثبلث وىي مجتمعة متفاعمة تتزاحـ في إعراب3"الرفع" والنصب
 :4المتوكؿ ىذا التسابؽ بالضبط السممي اآلتي حددّ 

 الوظائؼ التداولّية. الوظائؼ الداللّية الوظائؼ التركيبّية

ة إلى خارج الحمؿ تأخذ حالتيا اإلعرابّية بمقتضى ّية كذلؾ؛ فإّف المكونات المنتميوالسمم
تأخذ حالتيا اإلعرابّية بمقتضى وظيفتيا وظيفتيا التداولّية، أّما المكونات الداخمّية فإّنيا 

التركيبّية والداللّية فػ: "الوظائؼ التداولّية ال ورود ليا في تحديد الحاالت اإلعرابّية إذا تعّمؽ 
                                                           

- رابّية البلزمة والبنيوّية فيي عمى التوالي:ّ تعّد حالة إعرابّية الزمة الحالة اإلعرابّية التي تبلـز المكوف عأّما الحاالت اإل
ند إلى لبنيوّية فإّنيا الحاالت التي تسة اا الحاالت اإلعرابيّ أمّ  في مختمؼ السياقات البنيوّية والوظيفّية التي يرد إلييا...

أحمد المتوكؿ: مف البنية الحممّية إلى البنية ينظر: المكونات حسب السياؽ البنيوي الذي ترد فيو المكونات". 
  وما بعدىا. 32وتراجع التفاصيؿ في ص  .32/33ص/المكونّية

 .32ص ،أحمد المتوكؿ: مف البنية الحممّية إلى البنية المكونّية -1
 .33صأحمد المتوكؿ: مف البنية الحممّية إلى البنية المكونّية،  -2
 .33المصدر نفسو: ص -3
 .152أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفّية، ص -4
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أّف الحالة اإلعرابّية التي تقتضييا الوظيفة  األمر بالمكونات المنتمّية إلى الحمؿ و...
 ".1ي تخوؿ المكوف إّياىا وظيفتو الداللّيةالتركيبّية "تحجب" الحالة اإلعرابية الت

؛ إذا المكوف الحامؿ لوظيفة داللّية يأخذ الحالة اإلعرابّية ا وتفصيبلً ونستتبع السممّية شرحً    
النصب فػ: "المكوف الحامؿ لوظيفة داللّية فقط، يأخذ حالتو اإلعرابّية النصب إذا لـ يدخؿ 

ا بالنسبة لحاؿ المكونات المسندة إلييا وظيفة أمّ  ".2عميو جار، بحكـ ىذه الوظيفة نفسيا
 ،وينصب المفعوؿ الفاعؿبمقتضى ىذه الوظيفة فيرفع تركيبّية فإّنيا تأخذ حالتيا اإلعرابّية 

غة العربّية الحالة التي تقتضييا في المّ  يقوؿ "المتوكؿ" بالنسبة لمفاعؿ "يأخذ المكوف الفاعؿ
". وبالنسبة لممفعوؿ "يأخذ المكوف المفعوؿ 3إلعرابّية الرفعوظيفتو التركيبّية نفسيا، أي الحالة ا

وظيفتو  اكانتَ  الحالة اإلعرابية )المجردة( النصب بمقتضى وظيفتو التركيبّية )المفعوؿ( أي ا
فيأخذ المكوف المنادى  ا بالنسبة لممكونات التداولّية الخارجّية". أمّ 4الداللّية ووظيفتو التداولّية

ّية النصب، ويأخذ المكوف المبتدأ الحالة اإلعرابّية الرفع بمقتضى الوظيفة الحالة اإلعراب
ا إذا كاف المكّوف مكوًنا خارجّيا )كالمبتدأ أو الذيؿ والمنادى( : "أمّ "المتوكؿ"التداولّية يقوؿ 

التداولّية ذاتيا )الحالة اإلعرابّية الرفع بالنسبة  ذ حالتو اإلعرابّية بمقتضى وظيفتوفإّنو يأخ
". ىذا ونكّرر القوؿ بأّف الذيؿ تربطو 5لممبتدأ والحالة اإلعرابّية النصب بالنسبة لممنادى(

عبلقة قوّية بالحمؿ مقارنة بالمبتدأ والمنادى ولذاؾ: "يتصرؼ الذيؿ بالنسبة لممكوف الداخمي 
ة ىذا الوضع يؤىمو ألف يرث خصائصو الدالليّ بديبًل" لو، ح كما لو كاف "ؿ أو يصحّ الذي يعدّ 

والتركيبّية. دليؿ ذلؾ أّنو يأخذ نفس الوظيفة الداللّية ونفس الوظيفة التركيبية. فالمكوف "خالًدا" 
                                                           

 .34أحمد المتوكؿ: مف  البنية الحممّية إلى البنية المكونّية ص -1
 .45ربّية الوظيفي، صغة العأحمد المتوكؿ: دراسات في نحو الم -2
 .46المصدر نفسو، ص -3
 .73أحمد المتوكؿ: مف البنية الحممّية إلى البنية المكونّية ، ص -4
=-  يخضع في اإلعراب المكوناف الداخمّياف التداولّياف )البؤرة والمحور( لموظائؼ التركيبّية والداللّية، ونشير كذلؾ أّنو: "إذا

عراب ب نيوي، فإّف الغمبة تكوف لئلعراب الثاني، الذي يحجب اإلعراب توارد عمى نفس المكوف إعراباف، إعراب وظيفي وا 
 .99األوؿ". ينظر: أحمد المتوكؿ: المنحى الوظيفي في الفكر المغوي العربي، ص

 .45ة الوظيفي، صأحمد المتوكؿ: دراسات في نحو المغة العربيّ  -5
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( والمكوف المصّحح "عمًرا" يحمبلف نفس الوظيفتيف الداللّية والتركيبّية، 202في الجممة )
 (.203الوظيفة ) البنيةوالوظيفتيف المتقبؿ والمفعوؿ كما يتبيف مف 

(( 1: بكر))س1مس1( ]خب]تد]تا]مض]رأى ؼ )ع203بكر عمًرا، بؿ خالد'') ( ''رأى202)
 بؤجد[[[[ ]خالد[ متؽ مؼ. (( متؽ مؼ2: عمر )س2مس1منؼ فا مح)ع

ويأخذ الذيؿ في ىذا الضرب مف البنيات الذيمّية، نفس الحالة اإلعرابّية التي يأخذىا مف    
بعض البنيات  يصدؽ أو يثبت مع ىذا اإلرث ال . غير أفّ 1المكوف المعّدؿ أو المصحح"

 . 2مثؿ: ''قابمو عمرو، خالد''

المكونّية  البنيةيكاد يكوف ىذا الوضع العاـ لعبلقة الوظائؼ الداللّية والتركيبّية والتداولّية ب   
؛ ننيي ىذه رة أخرى ىذا ىو الوضع اإلعرابي الوظيفي. ونحف إذباأو بع ،مف حيث اإلعراب

المكونّية وكيؼ  البنيةات القادمة لمحديث عف موقعة المكونات في ة ننتقؿ في الصفحالتغطي
ة ـ تغطياؾ نقدّ تبة، ونكوف إذ ذتنيض الوظائؼ الداللّية والتركيبّية والتداولّية بيذه الموقعة/الرّ 

تبة، وفي اآلف ذاتو نكوف نعرض المكونّية مف حيث الموقعة والرّ  البنيةلعبلقة الوظائؼ ب
 المكونّية بعدما تحدثنا عف الواسطة اإلعرابّية. البنيةالوظيفّية ب ةالبنيلكيفّية اتصاؿ 

 -البنيات التالّية التي تتوافؽ أنماَط جممة  تعدّ  المكونّية موقعة:بالوظيفّية  البنيةعالقة  -ب
مف حيث الوظائؼ الداللّية والوجيّية  - الموقعّية البنيةتبياًنا لعبلقة  -سمّية رابطّية افعمّية 
 :3المكونّية. وىذه البنيات ىي بنيات فعمّية واسمّية ورابطّية عمى التوالي البنيةب -اولّية والتد
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 ؼ   م 1، م2،م4م

 

 

 فا         م 1، م2،م4م

                                        

 

 فام 1، م2،م4م

ذا كنا قد القينا تفاعبلً     ا ىاًما في تحديد اإلعراب مف قبؿ الوظائؼ الداللّية حيويً  وا 
حيف يتعمؽ األمر بتحديد رتبة المكونات مع  والتركيبّية والتداولّية فإّننا نجد: "نفس التفاعؿ ...

اؾ غمبة لموظائؼ التداولّية تكوف إذ ذ". وبفارؽ ال1فارؽ أّف الغمبة ىنا تكوف لموظائؼ التداولّية
 :2طة لمموقعة كالتاليالسممّية الضاب

 الوظائؼ الداللّية. الوظائؼ التركيبّية الوظائؼ التداولّية

ـ المكونات الحاممة لموظائؼ التداولّية وبتوسط المكونات فالسممّية والحاؿ ىذه، تفيد بتقدّ 
الحاممة لموظائؼ التركيبّية وبتأخر المكونات الحاممة لموظائؼ الداللّية )طبعا إذا خمت مف 

ؼ تداولّية تركيبّية( وىو ما تثبتو البنيات الموقعّية أعبله، وقد استنتج ''المتوكؿ'' مف ىذه وظائ
بحسب الوظائؼ إذ يقوؿ: "حاصؿ البنيات التي تتفاعؿ فييا الوظائؼ بنية تموقع المكونات 

 داتو في المغة العربّية البنية الرتبّية العامة التالّية:دنا لترتيب المكونات ومحدّ رص
                                                           

 .99ص -األصوؿ واالمتداد-أحمد المتوكؿ: المنحى الوظيفي في الفكر المغوي العربي -1
 .167، ص-مدخؿ نظري-أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفّية  -2
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 ؼ فا )مؼ( )ص( [ ذيؿ. 2صػدر 1دى، مبتدأ، ]صػدرمنا

ف لؤلدوات الجممّية والمحور وبؤرة المقابمة يف المعدّ الموقعي تساوي '' 2وصدر 1حيث: ''صدر
نات الّمواحؽ التي ال تحمؿ وظيفة تداولّية أو وظيفة وحيث: ص= مجاؿ تحتمو المكوّ 

 ".1تركيبّية

نممؾ أف نبسط  "المتوكؿ"ف تقّدـ بيما العامة الّمتيالبنية ومف خبلؿ البنيات الموقعّية و    
 في قواعد مستقمة كالتالي: ؛أي ،الوظائؼ الثبلث فرًزا

ا تأتي عمى حافتي الحمؿ ويتأخر الذيؿ فإّني بالنسبة لموظائؼ التداولّية الخارجّية -
وظائؼ لممعمومة المقامّية. في حيف أف المكونات الحممّية تتصّدر الحمؿ بمقتضى ترأس ال

 [، ذيؿبؤرة جديد  حور/بؤرة مقابمة ]، م2، ـ4التداولّية لمسممّية، وتكاد تكوف غالًبا: ـ

ة بالنسبة لموظائؼ تأخر حسب السممّية بأف تأتي ثانيأما بالنسبة لموظائؼ التركيبّية فإّنيا ت -
الوظيفتيف  )فعؿ، فاعؿ، مفعوؿ( فإفّ  2غة العربّية بنيتيا العامةالتداولّية، وبما أّف المّ 
 مفعوؿ التركيبيتيف تكوف: فاعؿ

تأخذ سمميتيا تكوف : )طبعا وىي 3أما بالنسبة لموظائؼ الداللّية فإّنيا تأخذ سمميتيا كالتالي -
 ة مف وظائؼ تداولّية تركيبّية(:مكوناتيا خالي

 مصاحب. عمة حاؿ مكاف زماف حدث متقبؿ مستقبؿ منؼ 
                                                           

 .201ص -األصوؿ واالمتداد-العربيأحمد المتوكؿ: المنحى الوظيفي في الفكر المغوي  -1
-  "الوظائؼ التداولّية الخارجّية )المنادى، المبتدأ، الذيؿ( مواقعيا ثابتة إذ "... تحتؿ مواقع ثابتة قبؿ الجممة وبعدىا

 .100ص -األصوؿ واالمتداد-ولممزيد، ينطر: أحمد المتوكؿ: المنحى الوظيفي في الفكر المغوي العربي
- ر حامبل لوظيفة "بؤرة جديد" فإّنو يحتؿ الموقع الذي تخولو إّياه : "إذا كاف المكوف المبأّ ىذا التأخير يقوؿ المتوكؿ في

وظيفة الداللّية )أي الموقع "ص"( أو وظيفتو التركيبّية )فا( أو )مؼ(". ولممزيد ينظر: أحمد المتوكؿ الوظائؼ التداولّية في 
 .52المغة العربّية، ص

 .100ص -األصوؿ واالمتداد-نحى الوظيفي في الفكر المغوي العربيأحمد المتوكؿ: الم -2
 .167أحمد المتوكؿ: المسانيات الوظيفّية، مدخؿ نظري، ص -3
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بر تكوف الوظيفة التداولّية البؤرة وبيذا النّ  البؤرة يأتي منبوًرا ويمكف أف نضيؼ بأّف المكوف
 المكونّية. البنيةالوظيفّية و  البنيةتقيـ عبلقة بيف 

 البنيةالوظيفّية و  البنيةوبيذا نكوف بالكاد استكممنا عبلقة الوظائؼ ببعضيا )في مستوى    
 المكونّية. نيةالبالوظيفّية و  البنيةالمكونّية( وعبلقتيا في الربط بيف 

البلحؽ، ونحف إذ نفعؿ ى لتحميؿ سورة يوسؼ في الفصؿ وبيذه الوظائؼ نحاوؿ أف نتصدّ 
 ف نبّرر قيمتيا الوظيفّية، والفنّية إجرائّيا.ذلؾ نحاوؿ أ
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 الفصل الثالث

 تحميل جممة سورة يوسؼ
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ة غويّ تحميؿ لغوي عبر تاريخ الدراسات المّ  وال يكاد يخم :تصنيؼ الجمل في سورة يوسؼ_1
لـ ينفؾ الباحثوف عنو، فيي في  وحديثيا مف بحث الجممة، إذ ىي مبحث محوريّ قديميا 
فترة طويمة مف عمر ىذه النظرّية، وقد تأخرت لة النحو الوظيفي بوشرت دراسة وتحميبًل نظريّ 

 الدراسات النصّية في ىذه النظرّية؛ ألّف الجممة كانت المييمنة عمى الدراسة.

ا، فيي ذلؾ المبحث الدارسوف مف ضبطو تعريفً  لـ يتمكفوالجممة جمؿ فيي؛ مصطمح فموت 
:"...فالمقمؽ أّف ىذا التركيب األساسي قد أحاط بو الغموض وتبايف د''رانجديبو ''المقمؽ، يقوؿ 

 ". 1ى في وقتنا الحاضر...صور التعريؼ حتّ 

فإّنو، يصطدـ حيرة كيؼ يباشر تحميمو  ؼوالبحث إذ يرـو بحث الجممة في سورة يوس   
باشرنا مقاطعة ىذا الترابط  بعد أخذ وردٍّ  ناإاّل أنّ ،ر ترابًطاتفجّ ي ؼ ىي نصمجممة، فسورة يوسل

المستمر؛ وذلؾ بأف حاولنا اقتطاع الجمؿ فرزا مف تشكميا السردي الكبير، فصنفناىا مف 
 إذ ''ابف يعيش''ؼ الجممة كذلؾ فإّننا نستند إلى نصنّ  ؛حيث اكتماليا مبًنى ومعًنى، ونحف إذ

لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناه، ويسمى  يقوؿ: "اعمـ أّف الكبلـ عند النحوييف عبارة عف كؿّ 
بيذه الصيغة يروـ أف يمتمس القارئ منو أّف الجممة مبحث  ''ابف يعيش'' ". وقوؿ2الجممة
فادتو مبنً إذا حقّ  ؽ نفسو اكتماالً يحقّ  مف  ا "إذا انتقمنا إلى المحدثيفى. أمّ ى ومعنً ؽ استقبللو وا 
يعرؼ الجممة بقولو: "إّف الجممة في أقصر  ''إبراىيـ أنيس''غوييف العرب وجدنا الدكتور المّ 

في نفسو، سواء تركب ىذا القدر  صورىا ىي أقؿ قدر مف الكبلـ يفيد السامع معًنى مستقبلً 
مف كممة واحدة أو أكثر". ونبلحظ عمى ىذا التعريؼ أّنو يجمع بيف معياري الشكؿ 

                                                           
 .88، ص2007، 2ديبوجراند: النص والخطاب واإلجراء: تر: تماـ حساف، عالـ الكتب، القاىرة، ط روبارت -1
مة: مدخؿ إلى دراسة الجممة العربّية، دار النيضة العربّية، ابف يعيش: شرح المفصؿ، نقبل عف: محمود أحمد نح -2

 .20، ص1988بيروت، 
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وقد ارتضى الدكتور ميدي المخزومي ىذا التعريؼ فذكره بنصو دوف أف يشير  .والمضموف..
 ".1إلى صاحبو

الجممي لسورة  التعالؽنا الّنظر في ا فقد قمبَ نعتقد في القوليف السابقيف تصنيفً  ؛ونحف إذ   
ومئة جممة مستقمة مبنًى ومعنًى، وبيذا  ةعشر  نتج عف ىذا التقميب أف فرزنا خمسيوسؼ، ف

ا إلى الفرز األوؿ بأف فضاعفنا التحميؿ استنادً  ،نعمد إلى تسييؿ طريقتنا في التحميؿ الفرز
مف  التكويف أي؛ ي الطرح المتوكمي، الذي يطمب تصنيؼ الجمؿ مف حيثصنفنا الجمؿ بتبنّ 

 ذ يعدّ إذ يبسطيا ويعقّدىا ينطمؽ بذلؾ مف الحمؿ، إ ''المتوكؿ''حيث البساطة والتعقيد، و
توي عمى حمؿ واحد جمبل بسيطة، والجمؿ التي تزيد عمى ذلؾ جمبًل مركبة، الجمؿ التي تح

بالنظر إلى عدد الحموؿ التي تتضمنيا نمطاف: جمؿ  ،ةغات الطبيعيّ يقوؿ: "الجمؿ في المّ 
ف الجمؿ البسيطة مف حمٍؿ واحد متضمف لمحموؿ )فعمي أو غير بسيطة وجمؿ مركبة. تتكوّ 

ص حمؿ. وتتكّوف الجممة المركبة مف حموؿ فعمي( وحدود ومخّصص محموؿ ومخصّ 
ؾ فقد صاغ المتوكؿ قاعدتيف ّذاا  و  ".2متعّددة تقـو بينيا عبلقة إدماج أو عبلقة استقبلؿ

ة والبنية طتكوف البنية العامة لمجممة البسي... عامتيف تختزالف الجممة بساطة وتركيبا. يقوؿ: "
 التوالي: ( ب201و120العامة لمجممة المركبة ىما البنيتاف )

 ( ]ج ]حمؿ[[120)

 ".3[[ ف[...]حمؿ 2[ ]حمؿ1( ]ج ]حمؿ121)

( والجممة )ب( تتوافؽ مع 120بذلؾ الجمؿ )أ( تتوافؽ مع البنّية البسيطة ) نممؾ أف نعدّ 
 (:121البنّية المركبة )

                                                           
 .21/22، ص1988محمود أحمد نحمة: مدخؿ إلى دراسة الجممة العربّية، دار النيضة العربّية، بيروت،  -1
 .07، ص1988، 1أحمد المتوكؿ: الجممة المركبة في المغة العربية، منشورات عكاظ، ط -2
 .34ص: ر نفسوالمصد -3
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 .عاد محمد مف اليجرة - ( أ)
 .محمد شاب -

 .سانياتاقتنيت الكتب التي ليا عبلقة بالمّ  - ( ب)

 ."المتوكؿ"ساني الذي اقترحو بي التحميؿ المّ ناؿ إعجا - ( ت)

جمعا لمتشعبات عمى  ''المتوكؿ''تفرعات، وقد سير  أخذوالجممة مف حيث البساطة والتعقيد ت
 :1تقديـ خطاطة عامة كالتالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .36، صأحمد المتوكؿ: الجممة المركبة في المغة العربية -1

 المركبة

 الجملة

من محمول  البسٌطة

 مدمجة

من حمول غٌر 

 مدمجة

 رحمول عناص

 حدود

 حمول حدود

حمول 

موضوعا

 ت

حمول 

 لواحق

حمول 

 معطوفة

حمول 

 اعتراضٌة

 المركبة



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

101 
 

د جنسيا الجممة يحدّ  أفّ  وقبؿ أف نستأنؼ شرح التفرعات الجممّية، ال بأس أف نشير إلى
ذا كاف محموليا مركبً محموليا فعبل فيي جممة فعمّية يي إذا كافمحموليا، ف و أا ا اسميً ، وا 

عمى نحو:  اؾسمّية إذّ . والجمؿ الفعمّية واال1ا فيي جممة اسمّيةا أو وصفيً ا أو ظرفيً حرفيً 
كاف الرجؿ ''. في حيف أّف الجمؿ التي مف قبيؿ ''الطالب قائـ''، ''ذىب عمر إلى المدرسة''

ثالثا ليا، فيي  اخذ النحو الوظيفي تنميطً سمّية وال ىي فعمّية، وقد اتّ اتبقى ال ىي  جمؿ ''أمينا
( مف copula"الجمؿ ذات المحموؿ غير الفعمي المشتممة عمى رابط ) :ة، أييّ الجمؿ الرابط

فيي ليست جمبًل ا قائـ الذات، ا بنيويً الجمؿ الرابطّية نمطً  دّ التالي تعب". و"2قبيؿ كاف وغيرىما
ّنما ىي جمؿ وسطى، تشارؾ الجمؿ االا مّية وال جمبلً فع سمّية في بعض ممّيزاتيا سمّية، وا 

". فاألفعاؿ 3الحممّية والوظيفّية، وتقاسـ الجمؿ الفعمّية بعض خصائصيا المكونّية
ا إذا وردت مع الجمؿ الفعمّية سمّية فيي روابط أمّ دة/الناقصة إذا وردت مع الجمؿ االالمساع

 مساعدة. فتظؿ أفعاالً 

وضيح، نكوف قد حممنا الجممة عمى جنسيا، لنعود مباشرة بعد ىذا ىذا التّ نفعؿ  ؛ونحف إذ   
الحمؿ الجنسي لمجممة، لنواصؿ التوضيح والشرح التشعبي لمجممة مف حيث بساطتيا 

مؾ مف الخطاطة المتوكمّية التالية ننطمؽ في التوضيح مف الجممة البسيطة، ونمو  وتعقيدىا.
 :4ىا تعميقًا يتوافؽ والخطاطةو أف نتم

 

 

                                                           
 .159، 158، صهار يحيى بعيطيش: نحو نظرّية وظيفّية لمنحو العربي، رسالة دكتو  -1
. وينظر كذلؾ: تفاصيؿ األفعاؿ المساعدة التي ترد مع 21أحمد المتوكؿ: الوظائؼ التداولّية في المغة العربّية، ص -2

 تيا الفعمّية : أحمد المتوكؿ: مف قضايا الرابط في المغة العربّية.محموال
 .175نحو نظرّية وظيفّية لمنحو العربي، رسالة دكتوراة، ص :ى بعيطيشيحي -3
 .28أحمد المتوكؿ: الجممة المركبة في المغة العربّية، ص -4
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خصيص نووّية بمحموؿ وموضوعات، فإذا أرادت التّ ة فالجممة في بساطتيا، تكوف جمم
ص حمؿ يمثؿ قوتيا عة، لتزّيف بمخصّ واحؽ توسيًعا، فتكوف جممة موسّ لمواقعة التحقت بيا المّ 

ذا أف يجاوره مبتدأ أو منادى، وا  ا ىذه يمكف إذا التفت يمينً  -والحاؿ -، فالحمؿاإلنجازّية
، فتكوف الجممة بحسب المكونات الخارجّية: مبتدئّية وندائّية التفت يساًرا، أف يجاوره ذيؿ

ي ا أو موسًعا( و ف حمبًل واحًدا )نو لغوّية، تتضمّ  وذيمّية. فالجممة البسيطة إًذا "ىي كؿ عبارة
فو الحؽ، وقد يضاؼ إليو أحد تو اإلنجازّية، يمكف أف يكيّ ر لقوّ شص مؤ يواكبو مخصّ 

المكونات الخارجّية الثبلثة يميًنا أو يساًرا، وبذلؾ تكوف الجممة البسيطة مقولة تركيبّية تعمو 
 ". 1تتضمنو باإلضافة إلى مكوف أو مكونات خارجّية ؛مؿ، إذحال

                                                           
- إاّل أّنيا  الجممة: ''بصراحة، اغتاب صديؽ صديقة'' ىناؾ عبارات تبدو أّنيا مكونات خارجّية مثؿ عبارة: ''بصراحة'' في

مدروجة في النحو الوظيفي عمى أّنيا لواحؽ بالنسبة لمخّصص الحمؿ، ينظر: أحمد المتوكؿ: الجممة المركبة في المغة 
 .32،33العربّية، ص

 .181نحو نظرّية وظيفّية لمنحو العربي، رسالة دكتوراة، ص :يحيى بعيطيش -1

 مبتدأ

 
ةالعبارة المكونٌ  

 الجملة الحمل

ص مخص

 الحمل
المحمول 

 الموضوعات

المكونات 

ٌّة  الخارج

 الحمل
 اللواحق

 النووي منادى ذٌل

 الموسع

 مبتدأ
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ذا كانت الجممة البسيطة فجرت بساطتيا بحمؿ واحد، فإّف الجممة المركبة تفّجر تر     كيبيا وا 
". ونحاوؿ 1"تعّد جممًة مركبة كّؿ جممة متضمنة ألكثر مف حمؿ واحدػ ى حمواًل فبأف تتعدّ 

 كّؿ تفرع حممّي. ندعدد الحممي أف نقؼ عإزاء ىذا التّ 

فالجمؿ المركبة مف حيث الّربط، تكوف إّما جمبًل اعتراضّية أو معطوفة، فاالعتراضّية؛ ال    
. فمثاؿ األولى: 2بيف الحموؿ االجمؿ المعطوفة تقيـ عاطفً  تقيـ أي رابط بنيوي، في حيف أفّ 

 .''دخؿ األستاذ وخرج الطالب''، ومثاؿ الثانّية: ''مناقشة طيبة - أعّزه اهلل -ناقشني األستاذ ''

ف بحيث تتضمّ  ،مندمجة بعضيا في بعض حموؿ المدمجة فإّنيا: "تتوارد ...أّما بالنسبة لم
 تركيبي، قد تشكؿ عنصًرا مف عناصر أحد حدود المحموؿ  حمميف أو أكثر، بينيما تداخؿ

". 3الرئيسي، أو تشكؿ بالّنظر إلى المحموؿ الرئيسي، حدوًدا موضوعات وحدودا لواحؽ
 :''يحيى بعيطيش''وتستجيب الخطاطة التالّية بالمثاؿ لقوؿ/لتقسيـ الباحث 

 

 

 

 .''ضيصفؽ الرئيس الذي كـر الفريؽ الريا''الحموؿ أجزاء الحدود: 

الذي كّرـ الفريؽ ''، ''ىو مبتسـ''، و''أّف الحرب في شبو الجزيرة الكورّية''وتكوف المقاطع 
، حمواًل مدَمجة بالنسبة لممقاطع/الحموؿ المتبقّية والتي تمثؿ الحموؿ الرئيسّية ''الرياضي

 جة.دمِ المُ 

                                                           
 .34كؿ: الجممة المركبة في المغة العربّية، صأحمد المتو  -1
 .35ص: المصدر نفسو -2
 .183يحيى بعيطيش: نحو نظرّية وظيفّية لمنحو العربي، رسالة دكتوراة، ص -3

الحمول 

 الحدود

:'' بلغ الرئيس أن  الحرب في شبه الجزيرة الكوري ة''حدود موضوعات  

: ''جاء الدبلوماسي وهو مبتسم''  حدود اللواحق
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ا المحموالت في ونحف إذ نقتحـ الجممة تصنيًفا مف حيث البساطة والتعقيد، فقد أسندن   
( جممة، وكانت الجمؿ 124( جممة والجمؿ المعقّدة )28الجمؿ فكانت الجمؿ البسيطة )

سمّية )ذات المحموؿ االسمي( ( جممة، والجمؿ اال429وؿ الفعمي )الفعمّية )ذات المحم
( جممة ونقتطع مف الحصيمة الكمّية لمجمؿ االسمّية، الجمؿ الرابطّية فكاف عدد الجمؿ 106)
 ( جممة.86( جممة وبالتالي ينخفض عدد الجمؿ إلى )20ابطّية )الر 

 :والجدوؿ الموالي يقارب لنا إحصائّية دقيقة لمجمؿ بحسب األنواع السابقة

 العدد نوع الجممة

 115 الجمؿ مف حيث االستقبلؿ مبًنى ومعًنى -

 429 الجمؿ ذات المحموؿ الفعمّي )الجمؿ الفعمّية( -

جممة  86جممة رابطّية فتصبح 20 -106 سمّي )االسمّية( ؿ االالجمؿ ذات المحمو  -
 اسمّية

 20 الجمؿ الرابطّية -

                                                           
-  ف كاف المقاـ ال يمكنو استيعاب عرضنا  -نشير إلى أّف الّتصنيؼ مف حيث المبنى والمعنى والبساطة والتعقيد وا 

 ، اعتمدنا فيو الكتب التالّية:- ة لمتصنيؼلئلجراءات العمميّ 
 .9، ـ2004، 2فخر الديف الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العممّية، بيروت، لبناف، ط -
عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري القرطبي: تفسير القرطبي، تح: سالـ مصطفى البدري، دار الكتب العممّية، بيروت،  -

 .10، ـ9، ـ2005، 2لبناف، ط
 .13، ج12، ج1984محمد الطاىر ابف عاشور: تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسّية لمنشر، تونس،  -
 أحمد المتوكؿ: الجممة المركبة في المغة العربّية، البنية الوظيفّية. -
 .2004، 5الخانجي، القاىرة، ط عبد القاىر الجرجاني: دالئؿ اإلعجاز، قرأه وعمؽ عميو: محمود محمد شاكر، مكتبة -
بيروت، ودار ابف كثير  -محي الديف محمد الدرويش: إعراب القرآف الكريـ وبيانو، اليمامة لمنشر والتوزيع، دمشؽ -

 .4، ـ3، ـ1999، 7بيروت، ط -لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشؽ
 .4، ـ2005، 35سيد قطب: في ظبلؿ القرآف، دار الشروؽ، مصر، ط -
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 28 الجمؿ البسيطة

 18 الجمؿ الفعمّية البسيطة -

 10 الجمؿ االسمّية البسيطة -

 411 الجمؿ الفعمّية المعّقدة -

 96 الجمؿ االسمّية المعّقدة -

كثيرة مقارنة بالجمؿ البسيطة ؿ المعّقدة والفعمّية يّتضح لنا مف خبلؿ الجدوؿ أّف الجم
سمّية، وذلؾ ألّف؛ السورة تسرد وتحكي، فالجمؿ ال يمكنيا أف تنفصؿ عف بعضيا لمتوالد واال

فكانت الجمؿ المعّقدة كثيرة، وقد حمؿ ىذا التعقيد الجمؿ الفعمّية، التي تدّؿ  والتناسؿ السردي
أحداثًا وأعمااًل وحاالت، فالمحموالت الفعمّية تدّؿ وقائعيا فتناسؿ بذلؾ السرد  ،عمى الَحدثّية

 بأف حممت محموالتيايطة واالسمّية عمى العمؿ والحدث والحالة في حيف اكتفت الجمؿ البس
عموًما، ذلؾ أّنو ال يدّؿ في ذاتو عمى واقعة، ومف ثمة فداللتو عمى العمؿ أو  عواقعة الوض

إلى داللة الوضع حيف تغيب بقّية الّدالالت،  ''المتوكؿ'' الحدث أو الحالة ضئيمة، وقد التجأ
تحمؿ  والمتغيرة مستقرة تتخمؿ السرد المتغير، وداللة الثبوت تفالوضع إّذاؾ يشخص حالة ثاب

 ببلغات كثيرة يمكف الوقوؼ عندىا حسب مقاـ كؿ جممة.

 :كميا عمى الشكؿ التالي ''يوسؼ موضحة''وعميو تكوف جمؿ سورة 

 

  

                                                           

عمى المحموؿ،  ؿ كؿ إطار الجمؿ التي صنفناىا مف حيث المبنى والمعنى، ويدؿ الرمزاف                و يحم_  

 إذ بو صنفنا الجمؿ مف حيث البساطة والتعقيد.

ہ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ   

 بسٌطة

1م  

1م  
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 ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

دةمعق  

1م 2م   

﮹  ﮷ ﮸  ﮶   ﮲ ﮳  ﮴      ﮵     ۓ  ۓ  

﮿ ﯀                                                                                            ﮻ ﮼  ﮽   ﮾    ﮺   1م   

2م  

دةمعق  

                                  ﯁  

                                                               

           

1م 2م  2م   

دةمعق  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ     

 

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     

 

 

   

1م 2م  2م   

دةمعق  

1م  

 بسٌطة

 ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ 

 

ڄ  ڄ       ڃڃڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     

 

ڃ     ڃ  چ   چ  چ       

1م 2م 
 

1م  

 
1م  

 

3م
 

1م  

 
1م  

 

4م
 

1م  

 
1م  

 

1م  

 بسٌطة

دةمعق  



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  

1م  

 بسٌطة

دةمعق  

3م
 

1م  

 
1م  

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    

 

 ک  گ  گ  گ  گ  

 

2م
 

1م  

 
1م  

 

3م
 

1م  

 
1م  

 

1م  

 معقدة

1م  
سٌطةب  

 ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    

1م 2م 
 

1م  

 
1م  

 

3م
 

1م  

 
1م  

 

 معقدة

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳                 

 ﮴  ڭ  

 

 

 معقدة

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ

 معقدة

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  

 معقدة

 ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ

 معقدة
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 ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ       حئ  مئ  ىئ  

 معقدة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 معقدة ٿ     ٿ

 ٿ   ٿ  ٹ  ٹ       ٹ
 معقدة

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ

 معقدة ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ    

 ۀ  ہ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک   چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

 معقدة ک  ک  گ  

 معقدة

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ

 معقدة

﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۓ  ﮲  ﮳   

ې  ې   ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  

 معقدة وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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مع ی  ی  ی  ی                                                                                       ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ 

 قدة
 بسٌطة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    

 ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ                                                                                                                                     ٿ  ٿ  ٿ
مع

 قدة
 بسٌطة

         ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڤ  ڤ  

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 معقدة

 بسٌطة

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

 معقدة گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 معقدة ھ  ے    ے  ۓ  

 ۓ ﮲          ﮳  ﮴   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ
 معقدة

 بسٌطة ائ  ى  ى                ائ                                                                       ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ېې
مع

 قدة

 بسٌطة ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ                                                             ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ
مع

 قدة

 ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  حب  خب

 مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت   

 معقدة

 بسٌطة



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ىئ  

 ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  

 معقدة

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ      

 ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  

 معقدة

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       

 ڱ
 معقدة

 معقدة ڻ  ڻ      ۀ  ۀ       ہ    ہ                                                                                                              ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
 بسٌطة

 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳   

 معقدة

ۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ                                                                       ۆ                                                        ﮴  ڭ  ۇ  ۇ

 ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ     ائ

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ                                                                                                         ەئ  ەئ  وئ

 بسٌطة

 معقدة

 بسٌطة
 بسٌطة

ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی 

 خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث

 معقدة



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پپ  پ  پ                ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  

 معقدة

 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ

 بسٌطة

ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     

 ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڈ    ژ  ژڑ   

 معقدة

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھھ  

 ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  

 معقدة

﮴  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ﮲ ﮳          

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

 معقدة

ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

 ی   ی  ی           ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی

 معقدة

 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ   پ  ڀ     

 معقدة

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ

 معقدة



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  

 معقدة

 ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 معقدة

 ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ

 معقدة

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

 معقدة

ہ  ھ  ھ      ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

 بسٌطة معقدة ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ                                                                                                                                                                                                                    ۈ

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  

 معقدة ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئېئ  ېئ     ىئ    

 ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت   
 معقدة

                      پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ                                                                                                                            ٻ                  ٻ  ٻ  ٻ

 ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

 معقدة

 بسٌطة

 بسٌطة

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

 معقدة ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 رر

 

 ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ   ڄ    
 معقدة

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک        

 معقدة ک  ک  

 معقدة گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ

 

 معقدة

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھھ  ے    ے    ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵     

 ۇ

 معقدة

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ           ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ 

 معقدة

 
 ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  

 معقدة

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ېئ      

 ېئ
 معقدة

 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     

 معقدة مب  ىب   

 
ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ

 معقدة ٿ

 



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  

 ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    چ    

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ              ڇ

 معقدة

 
 معقدة

 

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کگ  گ  گ  گ  

 معقدة ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  

 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

ڭ    معقدة ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۓ   ﮲   ﮳     ﮴ 

 
ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  

 ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  

 معقدة

 
جئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب   خب    مب  ىب  يب  جت  حت  خت   ی  ی 

 مت  ىت   
 معقدة

 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 معقدة ٺ  

 

 ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 معقدة

 
 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 معقدة

 



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 معقدة ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ             ڎ   ڎ  
 معقدة

   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کک  ک  گ  گ       گ 
 معقدة

 

 معقدة

 

 

 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ                  حئ  مئ  ىئيئ 

 جب  حب  خب  مب  ىب                                            

 معقدة

 بسٌطة 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ       ڀ  ٺ
 معقدة

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ 

٠٨ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    معقدة 

 
ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 معقدة ڳ   ڳ  

 

گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  

﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ 

 ۆ  ۈ

 معقدة

 

ۉ  ې   ېې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئوئ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ

 معقدة وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  

 



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصل الثالث: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ

 معقدة

 
 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  

 ۆ     ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ                                                     ۇ                                                                                                                       ۓ ﮲  ﮳  ﮴    ڭ   ۇ                           

 معقدة

 
 بسٌطة

 ائ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    

 معقدة

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    

 معقدة

 

 ېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 معقدة

 
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  

 معقدة

 
 بسٌطة

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     

 ڃ  ڃڃ   

 چ   چڃ  چ  چ  

 بسٌطة

 معقدة

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ
 معقدة
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ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
 معقدة

 
 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ ۀ 

 معقدة

 

﮴  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ﮳    ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 
 معقدة

 

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى    

 معقدة

 ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     

 معقدة

 

 ېئ ىئ  ىئ       ىئ  ی  ی    ی

 معقدة

پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      

 معقدة ٿ  ٹ  

 

 ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 ڤ  ڤ           ڦ  ڦ  

 معقدة

 
 بسٌطة

 ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ

 ڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ    چ

 معقدة

 
 بسٌطة
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 چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    

 معقدة

 
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 ۓۓ ﮲          ﮳  ﮴   ڭ    ۇ

 بسٌطة ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ

 معقدة

 

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

 ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
 معقدة

 

 ی          جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب      حب  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  یی  ی

 معقدة

 
 خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت

 معقدة

 
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   

 معقدة

 
 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 معقدة

 
 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  

 معقدة
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ّنفت سابًقا فإّننا ص جمؿ كماوال تحميل العالقات الّداللّية والتركيبّية والتداولّية لمجمل: _2
كما  –سنتبعيا بتحميؿ عبلقاتيا الداللّية والتركيبّية والتداولّية. فينطمؽ التحميؿ الداللي لمجممة 

مف البنّية الحممّية، إذ؛ تبحث ىذه البنّية داللة المحموؿ وكذا الوظائؼ الداللّية التي  -أسمفنا 
 يفرضيا عمى الحدود.

يدّؿ عمى واقعة  -سـ أو الصفة أو الظرؼ أو المركب الحرفي الفعؿ أو اال -فالمحموؿ
صّنفيا عمماء نظرّية الّنحو الوظيفي أعمااًل أو أحداثًا أو أوضاًعا أو حاالت. وبالنسبة ليذه 

 الواقعة تشارؾ الحدود المنتقاة )استبدااًل وتوزيًعا( في تحقيؽ الواقعة، وىذه الحدود

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ

 معقدة

 
 گ  گ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک    

 معقدة

 
گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  

 ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

 معقدة

 
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  

قدةمع ى  ى       ائ  

 
ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    

 چىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ   

 معقدة
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ّية )موضوعات( ال يمكف االستغناء عنيا كالمنفذ تحمؿ وظائؼ داللّية قد تكوف أصم 
والمتموضع والمتقبؿ والمستقبؿ، وقد تكوف ثانوّية )لواحؽ( تعمؿ عمى تخصيص الواقعة 

 وتحديد مبلبساتيا، كالوظائؼ الزماف والمكاف والعمة.

وما إف يستقر الوضع الداللي حتى يستأنؼ تركيًبا وتداواًل، فتسند في البنّية الوظيفّية 
 الوظائؼ التركيبّية والتداولّية.

ف كانت وظائفيا غير كمّية بالنسبة لّمغات، فإّنيا تقتصر عمى إسناد     فالبنّية التركيبّية وا 
الفاعؿ والمفعوؿ فقط إذ؛ ىما مف يحّدد الوجية التي تقّدـ منيا الواقعة، وال داعي لتكرار 

ىـّ الّتعالؽ بيف البنّية والسياؽ،  حمؿفي حيف أّف الوظائؼ التداولّية تالوظائؼ الداللّية. 
فتسند الوظائؼ التداولّية إلى مكونات الجممة وىي تتفاعؿ في ظروؼ سياقّية اجتماعية، 

 نفسّية، ثقافّية، مكانّية...

إّف الّتحميؿ الّداللّي في النحو الوظيفي، يرـو تحميؿ الجمؿ وىي تحمؿ داللة منطقّية    
قوـ بتحديد الوجية التي قّدمت مف خبلليا الواقعة، في حيف أّف  واضحة، والتحميؿ التركيبي ي

التحميؿ التداولّي يروـ تفعيؿ البنّية الّداللّية المنطقّية في السياؽ، والمحموؿ في وضعّيتو 
الّداللّية يتحّقؽ في أربعة أصناؼ، فيدؿ تارة عمى عمؿ وتارة عمى وضع ومّرة عمى حدث 

 وأخرى عمى حالة.

ذا ال حظن ؛ ذلؾ أّف السورة في سورة يوسؼ فإّنو أخذ بكثرة داللة العمؿ والحالة والوضع اهوا 
سردّية، جاءت تقّص أعمااًل واقعّية وتقّدـ حاالت األفراد وأوضاعيـ في تركيبة سردّية واقعّية. 

                                                           
:األعمال 

 محموالت فييا حركة واضطراب.

 تصدر مف ذات عاقمة غالًبا.

 ومراقبة لمحدث )ليا القدرة عمى اإلنجاز وعدمو(.

 الداللّية التي تأخذ بالنسبة لممحمؿ ىي المنفذ. والوظيفة
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الوظائؼ الّداللّية:  -في ىذه التشكيمة السردّية عموًما  -وقد أخذت حدود ىذه المحموالت 
 /الحائؿ/المتوضع، المتقبؿ، االتجاه، المكاف والزماف.المنفذ

َفَحمَؿ المنفذ/المتوضع/الحائؿ، المتقبؿ، االتجاه، دور الذوات الفاعمة في السرد، فيي ذوات 
تجعؿ األحداث تتنامى وتتكاثر، وقد قّمصت ىذه الوظائؼ إلى ىذه الدرجة عموًما تدليبًل 

عي يأخذ باالختصار والتقميص. فبل داعي إلى تمديد عمى الواقعّية القصصّية، وكؿ ما ىو واق
الوظائؼ )استبداال وتوزيعا( فأخذ السرد القرآني التعبير عف الذوات الفاعمة في تكاثر القّص 

يتوازى مع ذلؾ االختصار الوجيي/التركيبي  -والحاؿ ىذه  –فقط، فيكوف األمر الّداللي 
الدوريف المذيف  حمؿ وظيفتي الفاعؿ والمفعوؿإذ تالذي صنفو عمماء نظرّية النحو الوظيفي؛ 

تقّدـ منيما الواقعة، أي الدور الرئيسي والثانوي، فيكفي لمواقعة أف تُقّدـ بحّد رئيسي وثانوي 
دوف التعدّية إلى حدود أخرى، فالذات اإلالىّية ىي مصدر الوحي، تقبؿ عمى سرد قصة 

تقّمص الخياؿ  ة كما ىو معيود، والواقعيّ فقدمت الذوات الفاعمة في القّص  يوسؼ 
فتقمصت بذلؾ الوظائؼ المحيطة بالواقعة، والوظائؼ إذ تتقمص في الفعؿ السردي كذلؾ، 
فإّف ىذه الواقعّية في التقميص ال يمكنيا أف تمتنع أو أف تمّدد تخّصصا ببعض الزماف 

ـّ  أّي واقعّية سردّية، والمكاف، إذ الزماف والمكاف ىما الحامبلف لمفعؿ السردي وبدونيما ال تت

                                                                                                                                                                                     

 األوضاع:
 تصدر مف ذات مراقبة لوضع. = 

 الوظيفة الداللّية التي تأخذ بيا بالنسبة لممحموؿ المتموضع.

 الحالة:
 تصدر مف ذات عاقمة تخصيًصا.

 الوظيفة الداللّية التي تأخذىا بالنسبة لممحموؿ الحائؿ.

ؿ مّما يدّؿ عمى حركّية السرد واضطرابو، ووردت أيضا المحموالت األوضاع والحاالت وقد كثرت المحموالت األعما
 لمتدليؿ عمى وضعيات الذوات الفاعمة في السرد وحالتيا ضمف التنغيمة العممّية الكبيرة لؤلعماؿ/المحموالت السردّية.
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، كالعمة والحدث والمصاحب... شأف ىذه تارات متنوعةوقد وردت بقّية الوظائؼ في 
 الوظائؼ أف تتخّمؿ السرد تعميبًل وتأكيًدا لموقائع ومصاحبة لمذوات في التركيبة السردّية.

الوقائع إذا حممناىا أّف  -تناسقا مع الوظائؼ الداللّية وتثبيتا لمواقعّية السردّية  -ونكّرر القوؿ 
عمى المنظور الوجيي/التركيبي، نجد الوظيفتيف الفاعؿ والمفعوؿ شديدتي االلتصاؽ 
بالوظيفتيف المنفد/ المتوضع/ الحائؿ، والمتقبؿ واالتجاه، والوظيفتيف التركيبيتيف إذ؛ تكونا 

ياتاف الوظيفتاف كذلؾ؛ فإّنيما يحّدداف الذوات والمنظور الذي قدمت مف خبللو الواقعة بدّقة، ف
 تحّدداف الذوات المركزّية المساىمة في النماء السردي وتكاثره. 

فكانت الذوات المشاركة في تقديـ الوقائع داللي ا )منفذ/متوضع/حائؿ، متقبؿ، اتجاه(    
)إخوتو  اإلخوة الكبار، يعقوب، وسؼ وي،وتركيبي ا )الفاعؿ والمفعوؿ( فيي الّمو

ر )الشقيؽ(، أفراد القافمة، العزيز، نسوة في المدينة، الفتياف )وفتيا ألبيو(، األخ األصغ
 السجف(، الممؾ، فتياف يوسؼ وخدمو.

اإلسنادّية قريبة مف المحموؿ وذلؾ  وقد وردت في العمـو ىذه الوظائؼ مف حيث المسافة   
لتصاؽ ما يبّرر التقميص في الوظائؼ، وتحقيؽ الواقعّية السردية، فالوظائؼ شديدة اال

" 1بالمحموؿ، وفي ىذا تحقيؽ ألصمّية اإلسناد المّغوي "واألصؿ في طرفي اإلسناد أف يتقاربا
فيذه األصمّية تتطابؽ مع واقعّية القص فيؤدي ىذا االلتصاؽ إلى وضوح المعنى وأمف 

 الّمبس، وتحقيًقا لمواقعّية السردّية، وعمى كؿ ما سبؽ نورد الشواىد اآلتّية:

 [ٕٕ]يوسؼ: چېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی   ۈئ  ٹ ٹ چ  - 

 

                                                           
- .مصطمح أورده الباحث تماـ حساف في كتابو: البياف في روائع القرآف 
 .38، ص2000، 2تماـ حساف: البياف في روائع القرآف، عالـ الكتب، القاىرة، ط -1

 محمول )عمل( 

 

 حدث/محور
 منفذ/فاعل

 متقبل/مفعول
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ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ٹ ٹ چ -

 [ٕٗيوسؼ: ]چ

  

 [ٚيوسؼ: ]چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ 
 

 

 

 [ٖٙ]يوسؼ: چ﮴  ڭ  ۇۇۆٹ ٹ چ 

 

 

 

 

﮳ ﮴ ٹ ٹ چ   ﮵ ﮶   ۓ  ۓ ﮲   

 

 متقبل )مفعول( حدث محور

 محمول )عمل( 

 

ع فارغ قـمو  

 منفذ فاعل

 

 

متموضع  محمول )وضع( رابط

 )فاعل(

 متموضع )فاعل( مكان مصاحب محمول )عمل(

محمول  متقبل/حدث )مفعول( محمول )عمل(

 )عمل(

 منفذ فاعل
 موقع فارغ

 

 منفذ فاعل

 اتجاه
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﮾ ﮿    ﮼﮽     ﮻   ﮹ ﮺     [ٖ]يوسؼ: چ﯀  ﮷ ﮸   

 

 

 فالجممة األخيرة لو أردنا تصنيفيا داللي ا وتركيبي ا يمكف أف يحدث التوازي التالي مثبًل:

 من حيث الجية من حيث الداللة

  الحدود الواقعة

 منفذموقع فارغ نقص عمل

 حدث  أحسف القصص اتجاه عميؾ 

 فاعل

 مفعول

 منفذنا  ى عملأوح

 اتجاه ليؾ إ

 متقبؿ ىذا القرآف 

 فاعل

 

 مفعوؿ

 لمن الغافمين

 )وضع(

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت متموضع 
 

 مف قبمو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ زماف

 لت.فاع

 مفعول

ا المشاركة في تقديميا، ويقبؿ مف خبلؿ التصنيؼ الداللي: تتحّدد الواقعة وحدودى   
التصنيؼ الوجيي/التركيبي عمى تحديد الحدود المركزية التي قّدمت مف خبلليا الواقعة، 
وتتعّيف لنا داللة منطقّية واضحة مف خبلؿ النظاـ الذي يجمع المكونات. فيذه الجممة 

"، "أوحى"، "لمف الغافميف"، وىي عمؿ، عمؿ  المعقّدة تشكمت مف ثبلثة محموالت "نقصُّ

 محمول )متموضع( زمان )فاعل( رابط مستقبل )مفعول( اتجاه
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ووضع عمى التوالي، وشاركت ىذا الّتشكؿ المحمولي أي عمؿ القّص وعمؿ الوحي ووضع 
المنفذ )موقع فارغ( الفاعؿ واالتجاه  عمل القّص  :توازيا الوظائؼ الداللّية والتركيبّيةالغفمة 

 )عميؾ( المفعوؿ والحدث)أحسف القصص(.

 ؾ(: االتجاه ىذا القرآف المتقبؿ: المفعوؿ.وعمؿ الوحي: نػػػػػػػػػػػا )المنفذ( الفاعؿ )إلي

و )لمف الغافميف( متموضع فاعؿ )مف قبمو(: زماف/مفعوؿ. ونشير إلى أّف الوظيفة الحدث 
 واالتجاه زادت الواقعة تخصيًصا وتوضيًحا.

أّما مف حيث الوضعّية التداولّية فإّف سورة يوسؼ سورٌة تتفّجر إخباًرا في صيغتو األصمّية،    
وتتعّدى التسمّية إلى العصبة المسممة في  .مؾ السورة التي نزلت تسمية لقمب النبي فيي ت

واألجياؿ البلحقة والعالميف، فيي أخباٌر/معمومات جديدة تطرأ وحًيا عمى النبي  آف الرسوؿ 
  وبيعة العقبةوتنتشر في محيط الصحابة بيف عاـ الحزف فيذه السورة ىي تمؾ الخبر ،

والعصبة المسممة  تمؾ الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وفي حياة الرسوؿ  الذي وقع "في
 ".1معا في مكة...

فالسورة تشكيمة سردّية تفوح إخباًرا، وىذا اليُـّ اإلخبارّي تتحمّمو حسب نظرّية النحو الوظيفي 
المقابمة، إذ؛ الوظيفة التداولّية البؤرة، فكانت المعمومة تتأرجح تناغًما بيف بؤرة الجديد وبؤرة 

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ الخبر ألوؿ مّرة يأتي بؤرة جديد مثؿ: 

﮴  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋۅ  ٹ ٹ چ [،ٔ]يوسؼ: چ

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ     ائەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     

                                                           
- 1049، ص4في ظبلؿ القرآف، ـ :سيد قطب. 
 .1049، ص4في ظبلؿ القرآف، ـ :سيد قطب -1
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ـ السرد [ والمعمومة الجديدة في التنغيمة السردّية ما إف يتقدٖٙيوسؼ: ]چۆئ  ۈئ  

 حّتى تصبح بؤًرا لممقابمة بالنسبة لممتمقي.

فالتنغيـ الخبري السردي، وىو يتقّدـ، بؤرة جديدة ال بّد لو مف تنغيـ خبري سردي يتناسؽ    
معو ويتمثؿ في بؤرة المقابمة، إذ؛ المعمومة التي تمثؿ بؤرة جديدة أي؛ المعمومة التي ال تدخؿ 

المتكمـ والمخاطب ال يمكف ليا أف تصمد تشكبًل سردي ا في القاسـ اإلخباري المشترؾ بيف 
طويبًل، فالذىف ال يتخّيؿ سرًدا كمو جديد فبل بّد أف تتخّممو معمومات واردة بالنسبة 

 لممخاطب/بؤرة مقابمة.

ٹ ٹ چ مثبل:  وبيذا فقد تخّممت سورة يوسؼ بؤًرا لممقابمة مؤكدة  أكّدىا اهلل    

ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٱٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

]يوسؼ: چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ [ و٘يوسؼ: ]چ

ٚ] 

ّنما يتعامؿ معيا ذىنو بنوع     فيذه المعمومات ال تشكؿ بالنسبة لممتمقي صدمات ومفاجآت وا 
 مف األلفة ألّنيا واردة بالنسبة إليو.

ٹ التشكيمة السردّية بالنسبة لمقارئ مثؿ: وقد تصبح معمومات بؤر المقابمة متداولة في 

يوسؼ: ]چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ېې  ى  ى                ائ  ائ  ٹ چ 

ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ٹ ٹ چ [ وٕٛ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ٹ ٹ چ [ وٜٕيوسؼ: ]چ

 [ٖٕ]يوسؼ: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ   
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كرة ومنّبية؛ ذلؾ أّف وىذه الجمؿ إذا حممناىا عمى المخاطب في السورة نجدىا جمبًل ُمذَ    
لحاًحا في الخيانة وتحقيًقا لمصالح أىوائيا بالنسبة  المرأة متمّردة عف نسؽ ىذه القيـ غفمة وا 

 لمف عقمو صالح وصاٍح فيي معمومة متداولة.

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ   ٱ ٹ ٹ چ وجممة: 

[ مثبًل: ىي بؤرة مقابمة تحمؿ معمومة متقاسمة ومؤكّدة في ٘يوسؼ: ]چٺ  ٺ  ٺ  

... فيذه  العرؼ الديني واالجتماعي، وحممتيا الكتب السماوّية، ومؤكدة مف اهلل 
ة، أّما بالنسبة لبؤرة الجديد؛ االعتقادات والقّيـ منتشرة في ذىنّية اإلنساف فحممتيا بؤرة المقابم

فيي قد حممت معمومات جديدة سواء تمؾ المعمومات التي تؤخذ إنصاًتا لموحي في صورتو 

ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ العامة، أو مف حيث ىي جديدة بالنسبة لمتشويؽ السردي مثؿ: 

﮴    ڭ   ۇۇ  ٴۇ   ﮳   ﮲   ٹ [ وٖٛيوسؼ: ]چھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  ۓ 

 [.٘ٙؼ: يوس]چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ٹ چ 

فاإلخبار في سورة يوسؼ حممتو تارة بؤرة الجديد؛ وذلؾ حسب التوالد السردي لممعمومات    
الجديدة/الوحي، وحممتو بؤرة المقابمة حسب قدـ المعمومات في التوالد السردي وتقّدمو، 

 وحسب عبلقة الذوات باالعتقادات والقّيـ والنسؽ االجتماعي.

 فقد وردت بكثرة ومف أمثمتيا:أّما بالنسبة لوظيفة المنادى 

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ٹ ٹ چ  -

 ٔٓٔيوسؼ: چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
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ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ٹ ٹ چ  -

 ٔٓٔيوسؼ: چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ    ٹ ٹ چ -

 ٖٖيوسؼ: چڳ  ڱ       ڱ  

ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ٹ ٹ چ  -

 ٜٕيوسؼ: چ

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ  -

 ٙٗيوسؼ: چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  

 ٖٗيوسؼ: چېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی           ی   ی  ی   ٹ ٹ چ  -

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ                  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  ٹ ٹ چ  -

 ٛٚيوسؼ: چمب  ىب   

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

 .ٚٙيوسؼ: چے  ےۓ    ٴۇ  

ذوات فوظيفة المنادى ترد بيف المقاطع السردّية، وىي تحمؿ ىـ  تقوّية التواصؿ بيف ال   
الفاعمة في السرد، فتعّبر عف القرب والبعد أو المسافة بيف المتكمـ والمخاطب. فقد تكوف ىذه 
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ٹ ٹ چ المسافة اجتماعّية كأف تعّبر عف احتراـ وتقّرب مف المتكمـ لممخاطب مثؿ: 

 ٛٚيوسؼ: چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ                  حئ  مئ    ىب   

ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ                  حئ  مئ    چ  ٹ ٹ -أو عف رتبة اجتماعّية: 

 ٛٚيوسؼ: چىب   

ٹ ٹ چ  -أو عف تقرب ولقب يستحقو لعرؼ أو لحادثة يقينّية سابقة مثؿ:  -

ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ                  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  

 ٛٚيوسؼ: چىب   

مثقة واالطمئناف إليو ويضمر أو عف عبلقة أنس واستخبلص إذ؛ ينادى المنادى باسمو ل -
 المشكوؾ فيو مثؿ: 

ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ٹ ٹ چ 

 ٜٕيوسؼ: چ

ٹ أو عف القرابة بيف األب واألبناء مثؿ:''يا أبت''، ''يا أبانا''، ''يا بني''... ففي اآلية:  -

ڱں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ٹ چ 

. تدّؿ عمى عبلقة القرابة بيف األب وأبنائو في صورة تحمؿ داللة ٚٙيوسؼ: چٴۇ  ےۓ    

االفتقاد، إذ؛ فقد األب ابنيف، فاحتار في أمر الفقد ىذا فأصبح يوصي شفقة وحيرة بالتفّرؽ 
حتى إذا حدث حادث لـ يصب الجميع، فتتفّرؽ اإلصابة حّتى يرجع مف يستأنس بو عمى 

                ٹ ٹ چ ا. وفي اآلية: حزنو، فالغرض احتياطي ىن ﯁ 
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[ يحمؿ المكوف المنادى ٤يوسف: ]چ                              

المسافة القريبة جد ا بيف الولد الصغير وىو يقّص عمى والده ما حدث لو ويناديو بمقب األبوة 
عتو ألبيو فالطفؿ الجئ ألبيو دائًما، الذي يترّدد كثيًرا عمى ألسنة األوالد، وىو إذ؛ يشرح واق

شاكي ا ىّمو لو، ومناداتو بػ ''يا أبت'' تدليؿ عمى أّف )سيدنا يعقوب( كاف ييتـّ البنو كثيًرا، مّما 
دعا االبف إلى قصِّ حّتى المناـ عميو، وناداه وىو حاضر معو بػ: '' يا أبت'' لقرب المسافة 

فالنداء يحمؿ التقريب عف طريؽ إرادة األنَسة واأللفة بيف الولد وأبيو ولضرورة االىتماـ بو، 
منو. وتعّد عبلقة الوالد بولده أعظـ عبلقات القرابة بعد عبلقة الفرد بربو ورسولو، فتحمؿ 
عبلقة الفرد بربو مسافة قرب ديني تتفّجر خضوًعا ورجاء وتضرًعا وخوًفا وتذّلبًل فالمنادى إذا 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ٹ ٹ چندائّية دعائّية تممع قربا. حممتو الجممة فإّنيا تفيد مسافة 

[ وتتعّزز ٖٖيوسؼ: ]چک     کک  گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  

ٹ ٹ المسافة الدعائّية بتكرار النداء، وقد ازّينت القرابة بحسف تأدب مع اهلل في الدعاء. 

ەئ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئچ 

 ٔٓٔيوسؼ: چوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  ٹ ٹ چ وفي اآلية: 

وىو ضرورة االىتماـ  [ . يحمؿ ىذا المكوف داللة قصدىا سيدنا يوسؼ ٜٖيوسؼ: ]چ

بالخطاب الموّجو إلييا الذي يحمؿ تنغيمة استفيامّية ذات قيمة حجاجّية، وىو إذ؛ يذكر 
وىما معو حاضراف يبغي خمؽ نوع مف األلفة تدّؿ عمى القرابة  الّتي مف شأنيا الشخصيف 

تقوية التواصؿ، و الّتي تبعث فيو نوعا مف الحيوّية، حّتى يتأّممو صاحبا السجف ويكترثا لو، 
بدؿ أف يباشرىما حديثا. فالنداء إمكانّية تمييدّية تخمؽ حيوّية ودينامّية تبعث التواصؿ ألّف 

 تمّر، وفي النداء ألفة ومؤانسة.يتـّ ويس
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والنداء إذ يتـّ في التركيبة السردّية لسورة يوسؼ، مف شأنو أف يقيـ التواصؿ الحيوي بيف 
الذوات الفاعمة في السرد، ونشير أّف الجممة الندائّية وكؿ جممة، ال بّد أف توضع دائًما وأبدا 

 في سياقيا حتى يتـّ استكناه داللتيا الحقيقّية. 

ـّ بكّؿ الحيثّيات  -منح اإليقاع والتياطؿ السردي وقد  لمجمؿ الفعمّية  -الذي يتفّجر إيجاًزا ويم
الكثيرة والجمؿ المعّقدة المترابطة مع بعضيا في تشكيمة جممّية مترابطة جد ا مف أف يشتغؿ 

 المكوف المحور باستمرار وتشتغؿ الحموؿ داخمّيا.

فالتركيبة الحممّية شكّؿ محط حديثيا المحور داخمّيا، الحديث كثيًرا،  -محّط  –فورد المحور 
وما طرأ مف المبتدآت كمكونات خارجّية تسيـ في تحديد مجاؿ الحديث إاّل قميبل وىي 

 الجمؿ:

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ  -1

 ٛيوسؼ: چگ  

 ہ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ    ہ  ٹ ٹ چ  -2

 

 ٔٗيوسؼ: چہ     ہ  ھھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  

 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ٹ ٹ چ  -3

 ٘ٙيوسؼ: چچ  چ        چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 مبتدأ

 محور

 مبتدأ

 مبتدأ مبتدأ

 محور
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فالمحاور تقع داخؿ التركيبة المحمولّية، التي قمنا عنيا بأّنيا تركيبة فعمّية معّقدة عموًما،    
غؿ باستمرار داخؿ ىذه التركيبة، وقد حمؿ في غالبو ىـّ الذوات فمحّط الحديث/المحور يشت

حداث منعرجاتو، فيو مطموب ضمف التناسؿ السردي اليائؿ،  الفاعمة في تشكيؿ السرد وا 
فصار كؿ مبتدأ يشكؿ مجاؿ الحديث مف خارج الحمؿ نادًرا في الفعؿ السردي، فكؿ مبتدأ 

مساعًدا لممكوف المحور بخارجّيتو بالنسبة لمحمؿ،  ىو إمكانّية طارئة بالنسبة لمحمؿ، إذ؛ يأتي
فيو يشّكؿ مجاؿ الحديث العاـ، ففي الجمؿ السابقة وردت المبتدآت مكّونات مساعدة في 
تشكيؿ محّط الحديث فيي تضاعؼ، داللة المكّوف المحور مف حيث األىمّية، وذلؾ ألّف 

تعار ليا طاقة خارجّية تعّوض المحور داخمّيا تنقص داللتو بأّنو ىو محّط الحديث، فتس
النقص إذ؛ لوال ىذه المكونات ألصاب المحور مكونات االتجاه )إلى أبينا، إلينا( والمتقبؿ 
ف المحور يصيب المواقع الفارغة )يسقي( )رّدت(  )رّبو( والمتموضع )الطير( وىذا يبقى المكوِّ

ا وضع ضمير بعد اسـ والمكاف )مف رأسو( ، ولضرورة، صيغة التفضيؿ إذ؛ ال يمكف لغوي  
ّنما يأخذ موقعا فارغا.  التفضيؿ أو اسـ يعود عمى ما سبقو وا 

وىذا طبيعي إذ؛  -فكثيرة  –أّما بالنسبة لممحاور المشكمة لمحط الحديث كما أسمفنا    
 المحموالت ال بّد ليا أف تكوف ليا محاور ىي محّط الحديث داخؿ الحمؿ. ومف أمثمتيا. 

 ٖٕيوسؼ: چٹ  ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ ٹ  -

 

 ٕٗيوسؼ: چڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ٹ ٹ چ -

 

 محور

 محور غ موقع فار

 محور
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                                         ٹ ٹ چ  - ﯁ 

 ٗيوسؼ: چ     

 

أما بالنسبة لموظيفة الذيؿ فمـ ترد في السورة، إذ؛ مف الناحّية الجممّية جاءت المعمومات    
الضبط تكّفؿ بو التعبير اإلالىّي، فالمعمومات في الجممة ال تصّحح وال مضبوطة، وىذا 

تعّدؿ وال توّضح، فالجممة تعبير قصير تتمكف منو ذاكرة الفرد وتستوعبو، كما أّف لكؿ تعبير 
إالىي الّدقة والفائدة التامة معًنى ومبًنى، ويطمئف ذىف المتمقي إليو، مّما يبّرر عدمّية 

 والتعديؿ، حاشا واهلل قائؿ المعمومة.التوضيح والتصحيح 

ونشير أّنو مف الناحّية النصّية لمتركيبة السردّية ككؿ، يمكف أف نجد أذيااًل موّضحة تمثؿ    
جمبًل ككؿ، وذلؾ شفقة ورحمة بذىف المتمقي، وذاكرتو، وىذا األمر إذ؛ يتحّقؽ فإّف القارئ 

 سيضؿ حاضًرا في فعؿ القراءة وال يصيبو التشويش.

واستتباًعا لتحميؿ ىذه العبلقات الداللّية والوجيّية والتداولّية، نورد فيما يمي طائفة مف    
 الجمؿ محّممة إلى وظائؼ تركيبّية وداللّية وتداولّية:

 ١يوسف: چڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ -1

 

 

 ٥يوسف: چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  -2

 

 متموضع )فاعل/محور(

ةبؤرة جدٌد  

 محمول

 بؤرة مقابلة

 محمول اتجاه متموضع )فاعل/محور(
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 ٦وسف: يچڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  ٹ ٹ چ -3

4 

 چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ  -4

 ٧يوسف: 

 

 

 ٠يوسف: چک    ک  گ  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ -5

 

 

 ٢٢يوسف:  -6

 

 ٢٣يوسف:  -7

 

 23يوسؼ:  -7

 

 

چڤ  ڤ                                ٹ  ٹ                                        ٹ      ٹ ٹ چ  مقابلةبؤرة    

 متموضع )فاعل/محور( محمول

 محمول متموضع )فاعل/محور(

 بؤرة مقابلة

 بؤرة مقابلة

 محمول
 متموضع/فاعل/محور

 محمول

 بؤرة مقابلة
 بؤرة مقابلة

چی  ی                                                         ی                                                                                            ی                                          ٹ ٹ چ  

 
 محمول

 بؤرة جدٌد

 موقع فارغ= منفذ/فاعل/محور محور

 متقبل مفعول
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٢٤يوسف:  -8  

 

 

 

 ٢٤يوسف:  -09

 

 

 ٢٠يوسف:  -10

 

 

 

 ٢٢يوسف:  -11

 

 

 ٣٤يوسف:  -12

 

 

چچ     چ ڍ                                                                         چ                     ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ   

 محمول
قع فارغ= منفذ/فاعل/محورمو  

 بؤرة جدٌد

 متقبل/مفعول

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ                                                        چ  ڇ ٹ ٹ چ   بؤرة مقابلة 

 محمول متموضع/فاعل/محور

چائ  ائ                                         ى  ى              ٹ ٹ چ  

 متموضع/فاعل/محور

 بؤرة مقابلة

 محمول

چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ   ٹ ٹ چ  

 متموضع/فاعل/محور
 محمول

 بؤرة مقابلة

 

چڻ      ۀ  ۀ       ہ    ہ  ٹ ٹ چ   

 محمول متموضع/فاعل/محور

 بؤرة مقابلة
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 ٣٦يوسف:  -13

 

 

 

 ٣٦يوسف:  -14

 

 

 

 ٣٦يوسف:  -15

 

 

 

 ٣٢يوسف: -16

 

 

 

 

چۇ  ۇۆ  ۈئ                               ڭ                             ﮴  ٹ ٹ چ   

 بؤرة جدٌد

 محمول

 مصاحب محور

 مكان منفذ/فاعل

چەئ  ەئ  وئوئ  ۈئ  ٹ ٹ چ   

 محمول

/محورمنفذ/فاعل  

 متقبل/مفعول

چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  ٹ ٹ چ   

ة مقابلة/بؤر/فاعلتوضعم منادى  

 محمول

 فاعل بؤرة مقابلة

چۆئ     ۆئ  ۈئ                                     ۇئ          ۇئ  ٹ ٹ چ   

 محمول

وضع فارغ/منفذ/فاعلتم  

 بؤرة مقابلة

 متقبل/مفعول/محور
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 ٦٥يوسف:  -17

 

 

 

 

 ٖٙيوسؼ:  -18

 

 

 

 ٠٣يوسف:   -19

 

 

 

 ١٨٨يوسف:  -20

 

 

 

چڇ  ڇ  ڍ                                                 ڇ  ڇ ٹ ٹ چ   

 محمول

 بؤرة جدٌد

/محورفاعل/موضعمت  

 متقبل/مفعول

چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ٹ ٹ چ   

ع فارغقمو محمول  

 بؤرة مقابلة

 متقبل/مفعول

 بؤرة ؟؟؟

/محورمنفذ/فاعل  
چۇ                            ﮴   ڭ                   ۓ ﮲  ﮳ ٹ ٹ چ   

قبل/مفعولمس محمول  

 متقبل

چۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ                                   ۇ  ۆٹ ٹ چ   

 محمول متموضع/فاعل/محور

مقابلةبؤرة   
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 ٠٧يوسف:  -21

 

 

 

 

 88يوسؼ:  –22

 

 

 

 

 ٢٧يوسف: -23

 

 

 

 

 

 ٢٠يوسف:  -24

چٿ  ٿ      ٹ                  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ                                              ٺ  ٺ                           ڀ   ٹ ٹ چ  

لقعم  
 محمول

 مصدر

 منفذ/فاعل

مقابلةبؤرة   

چچ  چ   چ                    چ                             ڃ   ڃٹ ٹ چ   

لقعم  منفذ/فاعل/محور 

 محمول

قبل/مفعولمت  

مقابلةبؤرة   

 مغلق

مقابلةبؤرة   

چڦ  ڦ            ڤ                                      ڤ  ٹ ٹ چ   

 متموضع/فاعل/محور

 محمول

 معلق

 بؤرة مقابلة
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 ٥٨يوسف: -25

 

 

 

 

 ٥٣يوسف:  -26

 

 

 

 

 

 

چۅ                                       ۅ                                               ۋ                   ۋ ٹ ٹ   

 متموضع/فاعل/محور

 متقبل

 محمول

مقابلةبؤرة   

لقعم  

چٺ  ٿ   ٿ                           ٺ                                    ٺ    ٹ ٹ چ   

 محمول متموضع/فاعل/محور

مقابلةبؤرة   

چڃ   ڃ  ڃ      ڃ    چ  ٹ ٹ چ   

 محمول متموضع/فاعل/محور

مقابلةبؤرة   
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 ٓٓٔيوسؼ:  -27

 

 

 

 ١١١يوسف: -28

 

 

 

والجمؿ إذ؛ تحّمؿ إلى عبلقاتيا، فبل بّد أف نستحضر قّوتيا القوة اإلنجازّية لمجمل:  -3
اإلنجازّية والحرفّية التي ساعدت عمى إسناد الوظائؼ لمجمؿ: وتضع الجمؿ في وضعيا 

التداولّية ويعّد السياقي فالمحموالت ومؤّشراتيا اإلنجازّية تحّدد بشكؿ كبير الوضعّية الداللّية و 
اإلخبار أصبًل في الّمغة، واإلخبار في أصمو يعود إلى الحياة كميا، فقيمة الحياة أف تحكي 
وتسرد وتخبر، فالخبر أصؿ لغوّي بامتياز، لكف ىذا األصؿ تطرأ عميو أساليب يبتدعيا 

ساليب اإلنساف، وبغض الّنظر عف أصمّيتيا التي تخّبئ خبًرا في كؿ األحواؿ، فإّف ىذه األ
تجعؿ الجزء أصبل يموج حيوّية، فما اإلنشاء أي األمر والتعجب والقسـ والّنيي... إاّل تمّونات 

ُحميُّ  -الحاؿ ىذه  -خبرّية تأتي طوارئ عمى الخبر، إذ يزّيف الخبر تفاعبل بيا... فاإلنشاء و
رّية. ونحف إذ؛ األصؿ األوؿ في الّمغة أي الخبر، فيذه األساليب تأتي باحثة عف الّدقة الخب

نعتقد كذلؾ فإّننا ننطمؽ مف التأمؿ الجرجاني في الخبر إذ يقوؿ: "اعمـ أّف معاني الكبلـ كّميا 
ذا أحكمت العمـ بيذا المعنى  معاف ال تتصّور إاّل بيف شيئيف، واألصُؿ واألوؿ ىو "الخبر" وا 

الخبر" وجميع الكبلـ، ". ويضيؼ الجرجاني قائبًل: "وجممة األمر أّف "1فيو، عرفتو في الجميع
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چۇئ  ۇئۆئ                                     وئ                 ائ  ەئ        ەئ  وئ  ٹ ٹ چ   

/محورمحمول  

 متموضع/فاعل/محور

 علة

مقابلةبؤرة   

چۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ                                  ۇ  ۆ ٹ ٹ چ   

 متموضع/فاعل/محور
 محمول

مقابلةبؤرة   
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معاٍف ينشئيا اإلنساف في نفسو، ويصّرفيا في فكره، ويناجي بيا قمبو، ويراجع فييا عقمو، 
وتوصؼ بأّنيا مقاصد وأغراض، وأعظميا شأًنا "الخبر" فيو الذي يتصور بالّصور الكثيرة، 

، المزايا التي يق ع بيا التفاضؿ في  وتقع فيو الّصناعات العجيبة، وفيو يكوف في األمر األعِـّ
 ". 1الفصاحة

فاإلنساف ىو كائف باحث عف الحقيقة، والحقيقة في دقتيا ىي؛ ذلؾ الخبر الذي يكتشفو    
اإلنساف، فاألساليب اإلنشائّية ما ىي إاّل وسائؿ يتوّصؿ بيا إلى الحقيقة/الخبر. إذا اعوجت 

 مسالؾ الخبر بالنسبة لمعقؿ البشري.

نتأّمؿ في جمؿ سورة يوسؼ؛ إذ؛ الجمؿ الخبرّية/الحاممة لممعمومة نورد ىذا الكبلـ ونحف    
كثيرة مقارنة بالجمؿ اإلنشائّية المعدودة، فالسورة عبارة عف قّصة، والسرد يفوح إخباًرا فبل 
عجب أف نجد الجمؿ اإلخبارّية كثيرة، أّما بالنسبة لؤلساليب اإلنشائّية كطاقة مضاعفة لمخبر 

جيج، والعقؿ إذ؛ يصاب بالّضجة الفكرية فإّنو يستمتع أكثر بالقيمة تجعؿ العقؿ يصيبو الضّ 
 الخبرية وال يمّؿ التّتالي الخبري في صيغو األصمّية.

ونحف إذ؛ نذىب ىذا المذىب نروـ تحميؿ نماذج مف سورة يوسؼ بحسب قوتيا اإلنجازّية    
رتضيناىا نماذج مف حيث الحرفّية والمستمزمة. وىذه عديد الجمؿ البسيطة والمعّقدة التي ا

قّوتيا اإلنجازّية، حيث وجدنا في السورة نسًبا عالّية مف الجمؿ الخبرّية مقارنة باإلنشائّية؛ ذلؾ 
 أّف الخبر يروج كثيًرا إذا تعّمؽ األمر بتشكيمة سردّية.

 القوة اإلنجازّية الجممة 

 المتالزمة الحرفّية

                                                           
 .528ص :القاىر الجرجاني: دالئؿ اإلعجاز عبد -1
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1 
ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ 

 ١يوسف: چہ  ہ  

 / بارإخ

2 
ڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ 

 ٥يوسف: چٺ  ٺ  

 تعميؿ الّنيي )ال تقصص(. إخبار

3 
ڃ     ڃ  چ   چ  چ    ٹ ٹ چ

 ٦يوسف: چ

 تمجيد النعـ. إخبار

4 
چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

يوسف: چڍ    ڍ  ڌ  ڌ  

٧ 

رفع شأف صاحب القصة  إخبار
 (.)يوسؼ 

5 
ک    ک  گ  گ  گ    ٹ ٹ چ

 ٠سف: يوچگ  

 تعميؿ التعجب. إخبار

6 
ىئ  ی  ی  ی  ٹ ٹ چ 

 ٢٢يوسف: چی   

 السببّية؛ تعّمؿ سبب الجزاء. إخبار

7 
ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ 

 ٢٣يوسف: چ

 تعميؿ االمتناع. - إخبار

 اإلصرار عمى االمتناع. -
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8 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹ چ 

 ٢٤يوسف: چچ     چچ    ڍ  

رىاف مف التنبيو إلى رؤّية الب إخبار
 رّبو.

 

9 
ڇ   ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

 ٢٤يوسف: چڇ  ڍ  

تعميؿ حكمة صرؼ السوء  إخبار
 والفحشاء.

10 
ى  ى                ائ  ائ  ٹ ٹ چ 

 ٢٠يوسف: چ

 الّمـو المضاعؼ. إخبار

11 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ٹ ٹ چ 

 ٢٢يوسف: چېئ    ېئ  

 تضعيؼ المؤاخذة. إخبار

12 
ڻ  ڻ      ۀ  ۀ       ہ    ہ  ٹ ٹ 

 ٣٤وسف: يچ

عّمة لبلستجابة ألّنو يعمـ ما  إخبار
 في الضمائر.

13 
﮴  ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ 

 ٣٦يوسف: چۇۆ    ۈئ  

عمة لبلستجابة ألّنو يعمـ ما  إخبار
 في الضمائر.

14 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ٹ ٹ چ 

 ٣٦يوسف: چۈئ  

تعّمؿ العبلقة الطّيبة،  - إخبار 
 الّتودد.

تعّمؿ التوّسـ الحسف  -
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 ناس.ليوسؼ، االستئ

15 
تعّمؿ أف تفسير الرؤّية كاف  - إخبار ٣٦يوسف: چەئ  ەئ    ۈئ  ٹ ٹ چ 

.  منتشًرا في القـو

استئناسيـ في يوسؼ بأّنو  -
 أىؿ لمتأويؿ.

16 
ڦ   ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       

 ٣٢يوسف: چڃ  

 إنكار. استفياـ

17 
 إنكار. إخبار ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ٹ ٹ 

18 
ۆئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ٹ ٹ چ 

 ٣٦يوسف: چۈئ  

االستئناس وتوسـ الحسف  - إخبار
 وقابمّية التواصؿ معو والتوّدد.

19 
﮴    ڭ   ٹ ٹ چ  ﮳   ﮲   ۓ 

 ٠٣يوسف: چۇ ٴۇ  

 عدـ القنوط واألمؿ في اهلل. إخبار

20 
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٹ ٹ چ 

 ١٨٨يوسف: چٴۇ  

تعميؿ رجائو بأّف اهلل يعمـ  - إخبار
 مواقفيـ المتفرقة.

رة اإلالىّية في إيجاد القد -
أسموب حكيـ يجمع الشمؿ 
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 بيـ .

21 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ 

 ٠٧يوسف: چٿ     ٿ  ٿ      

تعميؿ اإلخبار بالنيي عف  إخبار
 اليأس.

22 
ڃ  چ  چ    ٹ ٹ چ

 ٠٠يوسف: چچ   چ  

 التوّدد. إخبار

23 
ڤ  ڤ           ڦ  ڦ  ٹ ٹ 

 ٢٧يوسف: چ

 ذنب.تقوية االعتراؼ بال إخبار

24 
ڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ٹ ٹ چ 

 ٢٠يوسف: چڃ    چ  

تأكيد مغفرة  الذنوب مف الّمو  إخبار
 ميما كانت ىذه الّذنوب.

25 
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ ٹ چ 

 ٥٨يوسف: چ

 الثقة باهلل. - إخبار

إبياـ النسوة كي يتخّصص  -
التحقيؽ ليصؿ إلى امرأة 

 العزيز.

2

6 
ٿ    ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ ٹ ٹ چ 

 ٥٣يوسف: چ

االطمئناف باهلل بعد االعتراؼ  إخبار
 بالذنب.

27 
 االىتماـ )الضمير(. إخبارۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ  ٹ ٹ چ 
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 ١٨٨يوسف: چ

28 
ائ  ەئ        ەئ  وئ  ٹ ٹ چ 

 ١١١يوسف: چوئ  ۇئ    ىئ   

 القياس. - إخبار

- .  معرفة الغائب مف المعمـو

 

 القوة اإلنجازّية الجممة 

 ستمزمةالم الحرفّية

1 
 ہ  ھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

 

 ٢يوسف: چھ  ے  ے   

 

 إخبار 1ـ

 إخبار 2ـ

 اإلبانة.1ـ

.  2ـ  التأكيد والجـز

2 
﮳ ٹ ٹ چ   ۓ  ۓ ﮲   

 

﮸ ﮹      ﮴     ﮵  ﮶  ﮷   

 

 

 إخبار1ـ

 

 

 إخبار 2ـ

 

 

 .التأكيد 

 

 

 التسوّية )بيف سورة
ؼ وباقي القصص يوس

 القرآني(.

1م  

2م  

1م  

2م  
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﮿   ﮺ ﮻  ﮼  ﮽   ﮾ 

 ٣يوسف: چ﯀  

 

 

 إخبار 3ـ

 

 .عدـ العمـ 

 

 

 

3 
      ٹ ٹ چ   ﯁  

 

                           

 

             

 ٤يوسف: چ

 إخبار1ـ

 

 إخبار 2ـ

 

 إخبار 3ـ

 تخصيص القّص بقصة
 يوسؼ وحده إفراد لو.

.االىتماـ 

 

.تأكيد الرؤية 

 

 

4 
 ٹ ٹ 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

 

 ٥يوسف: چپ  پ  پ  ڀڀ

 إخبار1ـ

 

 الّنيي2ـ

 

 إخبار 3ـ

.الشفقة والتحبيب 

 

 .الشفقة والتحّبيب 

 

 .التيويؿ والتعظيـ 

3م  

2م 3م   

1م 2م   

1م  
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5 
 ٿ  ٿ       ٿ ٹ ٹ چ 

 

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

 

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              

 ٦يوسف: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

 

 إخبار1ـ

+ 

 إخبار 2ـ

+ 

 إخبار 3ـ

+ 

 خبارإ 4ـ

 

 

 

 

 

.المواساة والتسمّية 

6 
 ڎ  ڎ  ڈ  ڈٹ ٹ چ 

 

 ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  

 

 ٠يوسف: چگ  گ  گ  گ    

 إخبار1ـ

 

 إخبار 2ـ

 

 إخبار 3ـ

.التوكيد، الحيرة 

 .المفاضمة 

 .التعجب 

7 
 إخبار1ـ ۉ  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ 

 خبارإ 2ـ

 .يمتمس منو اإلقناع 

 .اإلقناع 

3م  

4م  

1م  

2م 3م   

1م  

2م 3م   
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 چې  ى  ى      ائ  ائ  

 

 ١٢يوسف: 

+ 

 إخبار 3ـ

 إخبار 4ـ

 

 

.الحرص 

8 
 ٿ   ٿ  ٹ ٹ ٹ چ 

 

 ١٦يوسف: چٹ       ٹ   

 

 إخبار1ـ

 إخبار 2ـ

 التدليؿ عمى المصيبة 

 .ثارة الّشفقة  التمويو وا 

9 
 ۈئ  ېئ    ېئ  ېئٹ ٹ چ 

 

 ٢٢يوسف: چىئ  ىئىئ  ی     

 إخبار1ـ

+ 

 إخبار 2ـ

 

 طفاء والتعظيـ.االص 

10 
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٹ ٹ چ 

 

 پ  پ  پ  پ      ڀ   

 إخبار1ـ

 إخبار 2ـ

 

 إخبار 3ـ

 .اإلصرار 

 .االستنقاص 

 

 .الخوؼ، شّدة الغمؽ 

1م 2م   

3م 4م   

1م  
2م  

1م  
2م  

1م 2م   

3م 4م   
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 ٢٣يوسف: چڀ  ڀڀ  ڤ  

 غمظة الشيوة.  إخبار 4ـ

 

 

11 
 ەئ  ەئ   وئ   وئۇئٹ ٹ چ 

 ۇئ  ۆئۆئ  ېئ 

 ٢٢يوسف: چ

 إخبار1ـ

 إخبار 2ـ

 

 

 .االىتماـ 

  المـو واالستنقاص، ربما
ألّنو وسيـ عرؼ أّنيا ىي 

 التي طمبتو.

12 
ڱ  ڱ  ں  ٹ ٹ چ 

 ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ

 

 ہ  ہ  ہ     ہ    

 چۓ      

 ٤١يوسف: 

 إخبار1ـ

+ 

 إخبار 2ـ

+ 

 إخبار 3ـ

 

 

 

.التقرير والتأكيد 

13 
 ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃٹ ٹ چ 

 

 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   

 إخبار+1ـ

 إخبار 2ـ

 

 

.التأكيد 

 

1م  

2م  

1م  

3م 2م   

1م 2م   

4م  
3م  
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 ٧٣يوسف: چڇ    ڇ  

 

 إخبار 3ـ

+ 

 إخبار 4ـ

 إخبار 5ـ

.اإلنكار 

14 
 ژ  ژ  ڑ  ڑ ٹ ٹ چ 

 

 ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں

 ں  

 

 ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 

 ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    

 

 +1ـ

 2ـ

 3+ـ

 4+ـ

 5+ـ

 6+ـ

 7+ـ

 8+ـ
 إخبار

بّر الوالديف  1ـ
 ومنزلتيما.

التحّية والتعظيـ  2ـ
 وتحقيؽ الرؤّية.

اإلثبات الفعمي  3ـ
 وتحّقؽ وعد اهلل.

اإلثبات الفعمي   4ـ
 وتحّقؽ وعد اهلل.

 .طؼالمّ  5ـ

 

تخصيص  7+ـ6ـ
 اإلحساف.

 التكـر 8ـ

5م  

2م 3م   

4م  

5م  

6م 7م   

8م  
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 ١٨٨يوسف: چے  ے  ٴۇ  

15 
﮴  ٹ ٹ چ   ۓ ﮲          ﮳   

 ۇۇ  ڭ  

 

 ١٨٨يوسف: چٴۇ    

 2+ـ1ـ
 اإلخبار

 

.االىتماـ 

16 
 ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ٹ ٹ چ

 

ې  ې  ې  ېى    ېئ   

 ١٨١يوسف: چ

 2+ـ1ـ
 اإلخبار

 

.االعتراؼ والشكر 

17 
 ى     ائ  ائٹ ٹ چ 

 

 ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   

 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    

 اإلخبار1ـ

 

  3+ـ2ـ
 األمر

.الخضوغ 

 

 بالتثبيت. الدعاء 

1م  

2م  

1م 2م   

3م  

1م  

2م  
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 أشير بالنسبة لمجمؿ المعّقدة أّف الجمؿ تأخذ قّوتيا اإلنجازّية حسب الحمؿ األصمي.

 
 
 
 
 

 ١٨١يوسف: چ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة
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عمى توضيح ومعالجة النقاط  تيا بداية، فعكفيتلتـز الخطة وتسمسميا التي ارتضأأف  تحاول
 توقف ؛إذ سانيات الحديثةلمّ  حوالت الكبرىتّ فصؿ التمييدي الالفي  تالتي تضمنتيا؛ فوّضح

إلى الدرس الوظيفي التداولي،  عند الدرس البنيوي ثـ عند الدرس التوليدي التحويمي وصوالً 
إلى منشئيا ومبادئيا  تفي الفصؿ األوؿ توضيح نظرية النحو الوظيفي؛ فتطرق توبيذا حاول
ؿ الجممة، لينتقؿ ة وتصورىا لمجممة، ثـ إلى الجياز الواصؼ الذي صاغتو لتحميالمنيجيّ 

ؿ فعّ ألث وأخير أف في فصؿ ثا ثـ حاولت البحث في الفصؿ الثاني ليوضح البنية الوظيفية،
 ىذه الوظائؼ في جممة سورة يوسؼ.

 والبحث في تتبعو ليذه النقاط كميا توصؿ إلى النتائج التالية:

مدعاة إلى  التواصؿ، فيي بتواصميا ىذا إنحو الوظيفي نظرية قائمة عمى مبدنظرية ال -
، فجياز  منجز بتواصؿ المعارؼ، فاستعار  - كما الحظنا -ا المفاىيمي ىخمؽ تحاور العمـو

عاؿ واقترض مف أجؿ نمائو مفاىيـ مف نظريات أخرى: كنظرية التواصؿ، نظرية األف
ة لدراستو الظاىرة ... وبحوارىا ىذا ترـو تحقيؽ كفاية نمطيّ  الكبلمية، التداولية، المنطؽ

 ة كميا، أي تمؾ المادة الموفورة الوقائع، والتي كما أسمفنا تعذرتة مف المادة التواصميّ الّمغوي
صعوبة اإلحاطة ح بوكاف قد صرّ  ،ار الّمساف منيا فقطاختذلؾ دراستيا عمى دي سوسير ول

أجؿ تحقيؽ نمطية ليذه  الكيفّية التي تباشر بيا ىذه الوقائع مف أّنو يجيؿ بجميع الوقائع ذلؾ
رت عذالوظيفي قد وضعت نفسيا في مادة تُ ة النحو ـ، فإّنو والحاؿ ىذه؛ تكوف نظريّ العمو 

ة استطاعت أف تقدـ فرضيات دراستيا في زمف ما، وباستفادتيا مف تراكـ المعرفة الّمسانيّ 
ة التي ظمت لزمف طويؿ يتعذر دراستيا، ألّنو لـ ة تدرس بيا الوقائع التواصميّ ومبادئ منيجيّ 
ـ تسعى و ة ليذه الوقائع، ونظرية النحو الوظيفي الية نمطيّ تحقيؽ دراسة عمميّ  يكف بإمكانيـ

ذه الوقائع الموفورة المتبعثرة، ة لية بمبادئيا المنيجيّ جاىدة إلنجاز بحوث عممية نمطيّ 
 ة.األنساؽ المعرفيّ  يا مع مختمؼمعمـو والمعارؼ وتواصمل تياحواريّ في ذلؾ  ىاتساعد
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ة النحو الوظيفي مف النظريات التي تدرس ؿ دائما تكوف نظريّ ومف خبلؿ مبدإ التواص -
قة يا عف كؿ تجريد، فتدرس الّمغة مف حيث ىي نشاط اجتماعي حيوي تحكمو أسْ الّمغة بعيدً 
 ومقامات.

مف حّيز التنظير إلى حّيز  ة النحو الوظيفي أف تخرج المبدأ السابؽاستطاعت نظريّ  -
ة أف تبتعد عف التجريد الموفور بكثرة في الّنظريات البنيويّ ة، و وتجعؿ لو حيوية عمميّ  التطبيؽ
كانت البنية في  ؛إذ موظيفةلالبنية ة تبعيّ بمف خبلؿ اعتمادىا المبدأ القاضي  ،والتوليدية

ة السابقة المركز الذي قاـ عميو الجياز الواصؼ لمنظريات، في حيف أّف الدراسات التجريديّ 
ة البنية ليذه قـو عميو ىو الوظيفية وتبعيّ تكز الذي نظرية النحو الوظيفي، جعمت المر 

ة وصؼ الممكة التبميغيّ  تفعؿ ذلؾ تروـ أف تجعؿ موضوعيا ؛وىي إذ ،الوظيفية
 /السامع وتفسيرىا.لممتكمـ

ا ليا ما خذت مبدأ تواصميا المعرفي أساسً يا اتّ ة منفتحة، ذلؾ أنّ نظرية النحو الوظيفي نظريّ  -
ة. ة وليدة الفمسفة التواصميّ ى البيئة الواحدة، فيمكف القوؿ أّنيا نظريّ دّ ة مرنة تتعجعميا عالميّ 

 بإصدار ديؾ(. 1978وما يؤكد ىذا انتشارىا في أقطار العالـ رغـ حداثتيا الشديدة )

دة ومراجعة ة القديمة والحديثة فيي نظرية متجدّ ومف خبلؿ تواصميا مع األنساؽ المعرفيّ  -
ة، بحيث تروـ تحقيؽ الداخميّ  إفرازاتياإلقامة حوار داخؿ  لنفسيا باستمرار، فيي تسعى
 ا مف فكرة التماثؿ البنيوي. ات الجممة ولسانيات الّنص، انطبلقً لسانيات واحدة، فتوجد لسانيّ 

السيما أّنيا  –بدراستيا لّمغة كنشاط اجتماعي  ؛إذ يمكف وصفيا بأّنيا نظرية معطاءة -
ة الّمغات، وتجعؿ المتعمـ ة في ميداف تعميميّ ف تثير حيويّ تممؾ أ - خاضعة لمفمسفة التواصمية

تنزلو في  يموج حيوية في استقباؿ الّمغة، فيي ال تتوقؼ عند حدود البنية بؿ تحاوؿ أف
ؽ ما يعرؼ نظرّية النحو الوظيفي إلى إقامة مشاريع تحقّ  عىتس سياقات تواصمّية معينة.
 ... نقد األدبي، الترجمة، والحاسوبوال غاتالمّ : تعميمّية بالكفاية اإلجرائّية مثؿ
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 تعّد الوظائؼ الداللّية والتداولّية وظائؼ كمّية/واردة بالنسبة لجميع الّمغات في حيف أفّ  -
قّمصت الوظائؼ التركيبّية إلى  لذلؾالوظائؼ الوجيّية/التركيبّية ىي وظائؼ غير كمّية، و 

 الفاعؿ والمفعوؿ.ىما وظيفتيف فقط 

، وىذه ولـ يخّصص ليا درس مستقؿ أمثمةفي  "المتوكؿ"الداللّية في كتب  وردت الوظائؼ -
حصائيا ومفيمتيا بدقة.  الوظائؼ بحاجة إلى بحوث شاممة، تعمؿ عمى ضبطيا وا 

تناوؿ جمبًل منتقاة تما أورده المتوكؿ حوؿ الوظائؼ  ؛إذ تعاني الجممة مف تحديد الوظائؼ -
ؿ الحوارّية المعزولة والقصيرة، لكف إسناد الوظائؼ معزولة، ويمكف إسناد الوظائؼ في الجم

إلى إعادة نظر وتقميب الفكر  ة تحتاجوتحميميا في جمؿ النصوص الطويمة خصوًصا السرديّ 
فييا. وحتى ولو اعتمدنا الوظائؼ في نسختيا النصّية فإّنو تحّدث عنيا بإيجاز ومازالت 

اختبارات تطبيقّية مف شأف ىذه  أيضا إلى تحتاج إلى دراسات معمقة نظرّيا، وتحتاج
الدراسات التطبيقّية أف تصادؼ أنماًطا عديدة مف الجمؿ، ال سيما أّف الجمؿ تموج حيوّية 

 سياقّية في ىذه النظرّية.و 

عرفي رغـ استطاعت نظرّية النحو الوظيفي أف تخمؽ منظومة مصطمحّية شكمت نسقيا الم -
دى قدرتيا عمى تشكيؿ منظومة مصطمحّية النظريات مرىوف بم حداثتيا، ذلؾ أّف مصير

 تعمف العمـ وتجمعو.

استطاعت نظرّية النحو الوظيفي أف تقدِّـ دراسة شاممة لمختمؼ عبلقات الجممة )الداللّية،  -
 التركيبّية، التداولّية(.

تقسِّـ نظرّية النحو الوظيفي الجممة اعتماًدا عمى نوع المحموؿ ال عمى العنصر المبدوء  -
 ده.عدّ ا تقسميا مف جية أخرى اعتماًدا عمى بو، كم

 ّية، ذلؾ ألفّ الجمؿ البسيطة واالسمبة والفعمّية كثيرة في سورة يوسؼ مقارنة الجمؿ المعقدّ  -
السورة تسرد وتحكي، فالجمؿ ال يمكنيا أف تنفصؿ عف بعضيا لمتوالد والتناسؿ السردي، 
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 ثعمى الحدالجمؿ الفعمّية التي تدّؿ فكانت الجمؿ المعّقدة كثيرة، وقد حمؿ ىذا التعقيد 
ناسؿ بذلؾ السرد أحداثًا وأعمااًل وحاالت، فالمحموالت الفعمّية تدّؿ وقائعيا عمى العمؿ تف

والحدث والحالة في حيف اكتفت الجمؿ البسيطة واالسمّية بأف حممت محموالتيا واقعة الوضع 
ؾ يشخّص ذا ة ضئيمة، فالوضع إذلحدث أو الحالعموًما، ومف ثّمة فداللتو عمى العمؿ أو ا
 حالة ثابتة مستقرة تتخّمؿ السرد المتغير.

 مثمتو شخصيات القص. - عموًما – المحور في جمؿ سورة يوسؼ -

وردت متقاسمة بيف بؤرة مقابمة وبؤرة جديد، فالسرد بقدر ما يحمؿ  البؤرة في سورة يوسؼ -
مر مف بداية القص ف يستأكف لمسرد معمومات معطاة، فبل يم معمومات جديدة بقدر ما يحمؿ

ف كاف جديًدا فسير األحداث وحبكيا والتقّدـ في السرد إلى نيايتو جديًدا، حتّ  ؿ يى وا  حوِّ
 المعمومات إلى بؤر مقابمة.

لمتعبير عف المسافة بيف و المنادى في السورة بكثرة لتقوّية الحوار في السورة  وظيفة وردت -
 .ةحاور تالشخصيات الم

الذيؿ في الجمؿ ألّف القّصة واقعّية، وال يمكف أف يرد في كبلـ اهلل معمومات  لـ يرد -
موّضحة ومعدلة عمى مستوى الجممة، فالجمؿ مضبوطة مف حيث المعمومة، ويمكف لمذيؿ 
أف يرد عمى مستوى النص، وذلؾ رحمة بذاكرة المخاطب ولعدـ التشويش عمى فيمو 

 وخشوعو وىو يقرأ السورة.

الشخصيات داخؿ الحمؿ وكانت /لمكوف المبتدأ ألّف االىتماـ كّمو حممتو المحاورورد بقمة ا -
 ر عف واقعّية سردّية.الجمؿ قصيرة ومختصرة تعبّ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة المصادر 
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