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  اإلهداء
  

  
  

ة  ذ نعوم تعلّم من م  وال ب العل ي  ح ي قلب ا ف إلى الوالدين الكريمين اللذين غرس

  .اوترعرعت في أحضانهم  ،اأظفاري؛ فهما أول من نهلت من علمهم

تعلّم ي ال ون ف د الع ي ي دّ ل ن م ى م ه  ،إل تمدّ  من ذي أس م ال در العل انوا مص فك

  .معلماتي وأساتذتي الكرام...  .الفائدة

ن  ى م ومإل ة الهم ى إزال انني عل عاب ،أع ذليل الص ب   ،وت ل المتاع وتقلي

ديقاتي ،وأخواتي ،اخواني ذا  ،وص ري  ه اجي الفك رة إنت دي  ثم اً أه يهم  جميع  ،إل

ز وج ولى ع ة الم ناتهم لداعي زان حس ي مي ا ف اء  ،أن يجعله م العط زل له وأن يج

  .وأن يعينني على السير في خطاهم إنه مجيب الدعاء ،والثواب

  

  



  شكر وتقدير

  

ويّسر لي أسباب الدراسة والبحث  ،أن وفقني لطلب العلم لأشكر هللا عز وج

فلله الحمد في  ،"اللسانيات"من أهم العلوم المعاصرة أال وهو علم يعد في علم 

  .ه وسلمبوصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصح ،األولى واآلخرة 

د جمعة الماجد ؛ راعي المسيرة وال يسعني إال أن أوّجه شكري وتقديري للسي

ً وال جهداً في  ،العلمية في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية الذي لم يدخر وقتا

أن يجزيه خير الجزاء عني  لداعية المولى عز وج ،خدمة العلم الشرعي واللغوي

  .وأن يبارك فيه

الذي تكّرم بقبول اإلشراف دمحم لهالل وأتقدم بالشكر والعرفان لألستاذ الدكتور 

اته الملّحة في سبيل إتمام وتوجيه, على هذه الدراسة ولم يبخل علي بوقته وال جهده

وأن يجزيه خير الجزاء  ،فأدعو هللا العلي القدير أن يتقبل عمله خالصا لوجهه, العمل

  .  أن يبارك فيهو ،عني

ا الدكتور دمحم عبد مديرهسعادة وال يفوتني أن أشكر إدارة الكلية متمثلة في 

ً على مصلحة الطالب فوق كل شيالذي يحرص د ،الرحمن فقد لمست فيه  ،ءائما

فجزاه هللا خيراً وبارك  ،إصراراً دفعني إلى المضي بقوة في  إنجاز هذه  الدراسة

  .فيه

وأدعو هللا العلي القدير أن يجزي خيراً كل من مدِّ لي يد العون لوجه هللا 

  .الدراسةتعالى إلنجاز هذه  





 ﷽  

  

  

......................... .بتاريخ................. .نوقشت هذه الرسالة يوم

  -:وتشكلت لجنة المناقشة من ................................الموافق

  .رئيسا                :د .أ -1

 .مشرفا           لهاللدمحم  :د  -2

 .مناقشا خارجيا                :د .أ -3

  .مناقشا داخليا                :د .أ -4



 

 المقدمة

ا دك ي ب نحم ا س حت لن ن أوض ةم ة ،ل الهداي اوة الغواي ائرنا غش ن بص ت ع  ،وأزح

لته شاهدا ً ي ونسلّ ونصلِّ  ن أرس ذيرا ً و م على م راً  ون راجاً   ،مبش ه وس ى هللا بإذن اً  إل وداعي

را ً وان ،مني ل والرض ن هللا الفض ون م ان يبتغ روا األوط ذين هج حاب ال ى األص  ،وعل

   .ذخروااوبذلوا إلعزاز الدين ما جمعوا وما  ،ونصروا واألنصار الذين آووا

  :مة المحاور التاليةفقد بينت في هذه المقدِّ  ،أما بعد

   :مسوغات الدراسة :أوال ً

  :إلى قسميني إلى اختيار موضوع بحثالتي دفعتني مسوغات يمكن تقسيم ال

دُّ  :مسوغات ذاتية أو شخصية) 1( ث يع ي هُ  حي نص القرآن ة لويال ع ة عميق ي ولجمي

ا  لمين لم هيالمس ى محبت ة الملّ  ،دفع إل ة والرغب ي ح ذه المحبّف ق ه ته تحقي ا ً بدراس ة عملي

   .رش ٍ نظري وظيفيوفحصه لسانيا ً بخاصة داخل فَ 

تلزم ءتتال :ضوعيةمومسوغات ) 2( م هذه المسوغات مع سالفتها الشخصية حيث تس

ذا الخطاب من خصوصية مع ما  ،ةوخطابه بعامّ  ،ة كتاب هللا دراسة سورهمحبّ  تلزمه ه يس

لذلك فمن باب أولى  .تميزه من الخطابات وما يشاطره هذا الخطاب مع باقي اللغات العالمية

لمة ومتخّصِ  ة مس وم باحث رى أن تق ات وأح اهر اآلي ين مظ وي بتبي ال اللغ ي المج ة ف ص

ةالق ا التداولي ،رآني ة معالمه اهرتين  ةوتجلي ة ظ الل دراس ن خ دُّ أم ن أع واهر هما  م م الظ ه

عنها بإذن هللا  من  ينها ونكشفعديدة سنتبّ  تإشكاال نإذ تطرحا ،ذات البعد التداولي اللغوية

زلمختلف المظاهر التداول يووصف يخالل تحليل ؤرة ممي ة لظاهرتي المحور والب ا  ةي بينهم

فهما  ين بوص ا وب ة وبينهم ة الخارجي ائف التداولي ن الوظ ين ع داوليتين داخليت ين ت وظيفت

 ." لخإ....واالستفهام ،والنهي ،األمر"  :مثل الطلبيةألفعال ا

   :موضوع البحث :ثانيا ً

ات  رومُ يندرج البحث الذي أَ  إنجازه ضمن الدراسات اللسانية التطبيقية  لبعض النظري

ف الخصائص والسمات وال ،الوظيفية على القرآن الكريم ين مختل ا لتبي ي يطرحه قضايا الت

اني درس اللس ه بخاّصالمعا ال وظيفي من ر ال د طُ  ،ةص وعات إالرِ فق دة موض امي ع ت أم  ح

  :موضوع الوظائف التداولية الداخلية لعدة اعتبارات تُ خترا أنني



 

ية في التحليل اللساني تعد ظاهرتا المحور والبؤرة من الظواهر التداولية المركز )1(

   .ا بالوظيفيتين التركيبيتين الفاعل والمفعولمرتباطهالالمعاصر 

دراسة هاتين الظاهرتين إشكال إعادة النظر في بعض المفاهيم اللسانية  تطرح )2(

  :العربية ومنها

وكذلك إسناد  ،قبول أو عدم قبول الوظائف التركيبية في إسناد الوظائف التداولية      

   .اإلعراب والرتبة

 ،والعناية ،التخصيص:مثل ،قوي بين بعض المظاهر اللغوية القديمة رتباطايوجد  )3(

     .والبؤرة من جهة أخرى ،من جهة والمحور ،الحصر، وتوكيدوال

   :الخلفية النظرية للدراسة :ثالثا ً

ور اهرتي المح ة ظ تلزم دراس ؤرة ،تس ب  ،والب ري الواج ال النظ ن المج ث ع البح

وظيفي نظرية لدراسة هاتين خترت النحو الالذلك  ،ومنهجيا ً معرفيا ً واعتماده فضاًء نظرياً  

ذما يُ  ادةوع .الظاهرتين داول اسمى ه ن ياالنحو بت ا عدد م ي يتبناه ة الت ت الوظائف التداولي

 ،أحمد المتوكل( ومن المغرب  ،)وبولكشتاين  ،كوفيت(وفرنسا  ،)ديك(اللغويين من هولندا 

ي أُ  حيث تبينتُ  ،)ودمحم لهالل  ات الت ن الكتاب ة م ذه النظري تْ القوة الوصفية والتفسيرية له  لف

ا ا  ،فيه ذه  نّ أ ترتأياكم يه ة ه ف النظري ى وص در عل أ واألق ة األكف ير  ،النظري وتفس

ة الل ،الظاهرتين موضوع الدراسة ين البني تالزم ب ة نظرا ً لل ة الوظيفي ة الصورية والبني غوي

ات  ةلآلي وتية ،القرآني اهر الص وظيفي للمظ د ال د البع ى تحدي افة إل رفية ،باإلض  ،والص

   .والتركيبية

ا  ،د الوظائف الداللية التي تحدد بدورها الوظائف التركيبيةفالوظائف التداولية تحد كم

لية  درة التواص وم الق و مفه ذا النح ى ه اابيتبن تراتي عتباره ل مجيِا اس اج وتأوي ة إلنت عرفي

   :هذه النظرية تحقق ثالثة أنماط كفائية باعتباراألقوال 

 ،وداللية ،يةعلى افتراض وجود طبقات تركيبهذه الكفاية تقوم  :الكفاية النمطية  - أ

  .وتداولية في اللغات الطبيعية

الربط بين بنية اللغة الصورية  على ضرورةهذه الكفاية تقوم   :الكفاية التداولية  - ب

ووظيفة  ،)والمعجمية  ،والتركيبية ،والداللية ،والصرفية ،الخصائص الصوتية(



 

 ،تواالقتضاءا ،والمقام التواصلي ،والمخاطب ،المتكلمّ ( اللغة التواصلية 

  .) واالجتماعيةوالخلفيات الثقافية 

والمخاطب نموذج  ،المتكلم نموذج إنتاج نفسيهذه الكفاية تجعل   :الكفاية النفسية  - ج

  .إدراك نفسي

   :الدراسات السابقة في الموضوع :رابعا ً

ة ة العربي ي اللغ ن  ،عولجت الوظائف التداولية ف دى عدد م ات ل ن اللغ ا م ي غيره وف

د ن هولن احثين م ا ،االب ا ،وألماني رب ،وفرنس ت  نَّ إال أَ  ،والمغ ي تناول دة الت ة الوحي الدراس

ا هي ي بعض جوانبه ريم ف رآن الك د :الظاهرة في الق ا ال ي أنجزه دمحم "كتور األطروحة الت

ا لَ ،م1998الدولة عام  هلتحضير دكتورا" لهالل ي  مْ من ثم سأحاول تعميق وإتمام م ذكر ف ي

ا ذك ب م ى جان دى  رهذه األطروحة إل ة ل ة العربي بة للغ د " بالنس ل أحم ه " المتوك ي كتاب ف

  .]الوظائف التداولية في اللغة العربية [

ر مباشرة ،وهناك مصادر مباشرة ت الدراسة حول هذاالموضوع  ،وأخرى غي تناول

  : منها

د ال"  ،أحمد المتوكل. د -1 نظم عن انينحو قراءة جديدة لنظرية ال منشورات " / جرج

  .1984لرباط ، اكلية اآلداب

د المت. د -2 لأحم اهرة "  ،وك ف ظ ديم لوص ي الق وي العرب ر اللغ ن الفك ات م اقتراح

    .م1984الرباط  ،منشورات كلية اآلداب" / الحواري  ستلزاماال

ة ،معجم مفردات القرآن الكريم"  ،دمحم لهالل. د -3 ةوتر ،دراسة داللي وصرفية  ،كيبي

  .المملكة المغربية ،لحسن الثانيجامعة ا/ م 1998لة والد هدكتورا" / 

4- 1980 "Comment on Simon Dik's "Functional Grammar " in 

M.B:comrie, B.                                                                                        

5- Dik, s 1980 " Studies in Functional Grammar.Academic Press                 

London". 

6- Dik, s 1983 " Advances in Functional Grammar.Foris Publications". 

7- 1974 " The Function form and the form of function ". Green,GM. 



 

   :الدراسة الحالية وأهميتها :خامسا ً

ا ًإ ا ً ونظري وى منهجي ة قص ة أهمي ذه الدراس ا وإذ إن تبنيِّ  ،ن له ا ه وير معطياته تط

 ً ريم سيؤدي حتما رآن الك ي الق ة ف ة للوظائف التداولي  ،بإذن هللا تعالى إلى بناء نظرية وظيفي

   :ها مما يليويمكن تحديد أهميت ،باإلضافة إلى إمكان تعميمها على باقي الظواهر القرآنية

  حيث إن الهدف األسمى هو محاولة التأسيس لدراسة تفسيرية      :غاية الدراسة  . أ

  .ديدة للظواهر التداولية القرآنيةج

    موضوع الدراسة هو مختلف األبعاد الوظيفية لآليات التي  :موضوع الدراسة  . ب

وهنا  ،بخاصة في سورة األنعام ،والبؤرة ،تضم الوظيفتين المحور

كد على دقة موضوع الدراسة لكي ال أدخل في التعميمات ؤأ

  .العلمي بالكليةوالموضوعات التي ال يمكن أن تفيد البحث 

   :منهج الدراسة :سادسا ً 

نهج المتبنمنهج الدراكما سبق الذكر ف  و الم ة وه وظيفي ىسة محددٌ بدق ي النحو ال  ،ف

ؤرة ة لظاهرتي المحور والب ام ،وذلك برصد مختلف التحققات الممكن ي سورة األنع ع  ،ف م

التوالي ي ب ا وه اهرتين فيه ل للظ ات الممث ف البني د مختل ة  :رص ةالبني ة ، والحملي البني

ة ة ،الوظيفي ة المكوني ة حيث تمثِّ،والبني ائص الداللي وع الخص ة مجم ة الحملي اتل البني  لآلي

ة  ،في حين تمثل البنية الوظيفية للتمثيل للوظائف التداولية ،القرآنية ة المكوني ل البني ي مقاب ف

ة وع الخصائص اإلعرابي ا لمجم ة ،التي يمثل فيه و  ،فيةوالصر ،والصوتية ،والرتبي ا ه كم

   .متعارف عليه داخل نظرية النحو الوظيفي

   :الصعوبات :سابعا ً

دةل دُّ  ،قد واجهتني صعوبات ع ا أع ذه الدراسة  وأن الة(ه ن بفضل من هللا  ،)الرس ولك

ي كل صعب ن  ،عز وجل الذي سهل ل تاذوبمساعدة م ي  األس م يبخل عل ذي ل المشرف ال

ه ده ،بوقت حه ،وجه اوز  ،ونص تطعت أن أتج ي اس رة ف ر عث ت حج ي وقف عاب الت ل الص ك

  :منها ،وجهي

 فعلى الرغم من تناظر المفردات مع ( .القرآني خطابصعوبة الكتابة في مفردات ال

  .)ة من حيث خلفياتها وطبائعها نأنها متباي معطيات اللغة العربية  وغيرها إالَّ 



 

 لم  نينإحيث  ،)وظيفي في النحو ال( فقر المكتبات العربية لهذا النوع من الدراسات

وظيفي إال تخدم موضوعي وبخاصة في النحو ال على الكتب التي أتمكن من العثور

  .دمحم لهالل. دو ،أحمد المتوكل. د ما قدمه

 إذ يحتاج إلى دراسة  ؛الوقت الكافي إلعداد هذا النوع من الدراسات عدم توفر

  .عميقة بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى

 المشرف لياألستاذ وقد تجاوزتها بشرح  .مستعملة في الدراسةإشكالية الرموز ال.  

 عامل الوقت(وما يتعلق بها أي  ،طبع الرسالة(.  

  :)خطة البحث(تقسيم البحث  :ثامنا ً

ابين  ى ب يناقمت بتقسيم هذا البحث إل ق  ،ثن ا يتعل ب النظري المتمثِّبأولهم ي الجان ل ف

ي بوثانيهما  ،لسانيات المعاصرةوال ،تصور الوظائف في الفكر اللغوي القديم الجانب التطبيق

ريم أال وهي  رآن الك ي سورة من سور الق ة ف ل للوظائف الداخلي ي إشكال التمثي المتمثل ف

  :وفيما يلي عرض للخطة المعتمدة في ذلك ،)سورة األنعام (

  رة؟لغوي القديم واللسانيات المعاصتصور للوظائف في الفكر ال أيُّ  :الباب األول -

   :الفصل األول -  

عرض (، ومقتضيات المقام لبين بنية المقا :وصف اللغويات العربية القديمة        

   .)وتقويم

  فيهاالبالغيين للتراكيب اللغوية التي ترد وعرض معالجة النحاة  :المبحث األول_ 

   .)الوظائف( الظواهر العربية القديمة 

  .)الوظائف( ها الظواهرالتي ترد فيكيب اللغوية جة النحاة للترامعال :المطلب األول        

  .)الوظائف( ها الظواهرالتي ترد في البالغيين للتراكيب اللغوية معالجة :المطلب الثاني        

تقويم  :أي ،الحديثةوصف التراكيب اللغوية في الدراسات اللسانية  :المبحث الثاني_

   .وصف التراكيب المدعوة بالتراكيب المبأرةو

   .الحديثةعلم التركيب والمناهج اللسانية  :المطلب األول     

  )أحمد المتوكل أنموذجا ً(تداوليات الوظائف التداولية  :المطلب الثاني     



 

   :الفصل الثاني -     

   .أشكال الوظائف ووظائف األشكال: اللسانيات المعاصرة                

اتيجية والنظرية والمنهجية للنحو التوليدي       ستراالاألسس المعرفية و :ث األولالمبح_ 

   .التحويلي

   .ستراتيجية للنحو التوليدي التحويلياألسس المعرفية واال :المطلب األول     

   .اإلطار المعرفي العام) 1( :والتعريف ،في التاريخ :فرع أول -        

   .تعريف النظرية التوليدية التحويلية) 2(                                                    

    "اسيةوالمفاهيم األس ،واألهداف ،الموضوع: "النحو التوليدي التحويلي :فرع ثان ٍ -        

   .ضوع النظرية التوليدية التحويليةمو) 1(

   .أهداف النظرية التوليدية التحويلية) 2(

   .المفاهيم األساسية في النحو التوليدي التحويلي) 3(

   :دي التحويلييالتولللنحو األسس النظرية والمنهجية  :المطلب الثاني    

   .العقالنية :فرع أول -      

   .المنهج اإلستنباطي :فرع ثان ٍ -      

   .الكلية :فرع ثالث -      

   .الصورانية :فرع رابع -      

   .التحويالت في النظرية التوليدية التحويلية فرع خامس -      

 ،والداللية ،إشكال التمثيل للوظائف التركيبيةو ،النحو الوظيفي :مبحث الثانيال_ 

  .داوليةوالت

   :المبادئ المنهجية :المطلب األول    

   .طبيعة ووظيفة اللغات الطبيعية بين :نموذج الوظيفياأل :ع أولفر -         

   .نموذج للتفاعل اللغويأوذج الوظيفي نماأل :فرع ثان ٍ -        

   .متطلبات الوصف اللغوي :فرع ثالث  -        

   .تنظيم بنية النحو داخل النحو الوظيفي :المطلب الثاني   

   .نموذج مستعمل اللغة الطبيعية :أولفرع  -        

   .، أو طبيعة البنية التحتيةبنية النحو كما يقترح صوغها النحو الوظيفي :ثان ٍفرع  -        



 

   .نماط الوظائف وإشكال التمثيل لها في النحو الوظيفيأ :المطلب الثالث  

  .طبيعتها وبنيتها": الوظائف الداللية" :أولفرع  -        

  .إشكال التعريف واإلسناد :الوظائف التركيبية :ثان ٍفرع  -      

 .الوظائف التداولية :ثالثفرع  -      

  .األنعامورة التمثيل للوظائف الداخلية في س إشكال :الباب الثاني -

  األولالفصل:  

  ).المحور( الوظيفة التداولية الداخلية 

  .تعريف وظيفة المحور :األولالمبحث  -

 ]الحمل الدالليو الوظيفي اإلسناد[ وظيفة المحور إسناد :المبحث الثاني -

 .المكون المحور إعراب :المبحث الثالث -

الوظيفة الداخلية المحور  نعام،يب المكونات الداخلية في سورة األترت :المبحث الرابع -

 .أنموذجا

 الفصل الثاني:  

  ).البؤرة(الوظيفة التداولية الداخلية 

  .تعريف وظيفة البؤرة :األولالمبحث  -

 ]الحمل الدالليو الوظيفي اإلسناد[ وظيفة البؤرة  إسناد :المبحث الثاني -

 .المكون المبأر إعراب :المبحث الثالث -

ظيفية الداخلية البؤرة ، الواألنعاماخلية في سورة ترتيب المكونات الد :المبحث الرابع -

 .نموذجاأ

 .تعدد البؤر :المبحث الخامس -

ن الخطأ وأخيرا و م ري ال يخل ا و فهذا جهد بش تالتقصير، فم ه  وفق ىفي الصواب  إل

الى –فهو من هللا  ن الخطأ -تع ه م ان في ا ك ن نفسيو وم دير أو ،التقصير فم  أنسأل هللا الق

ً يجعل هذا العمل خال بإن ينال رضاه، وينفع به العباد، ألوجهة الكريم، و صا ه سميع مجي . ن

ىبالشكر  هأتوجَّ أن إالَّ  األخيروال يسعني في  دكتور الفاضل إل رَّ ) دمحم لهالل( :ال ذي تك م ال

ا  إعدادعلي في  باإلشراف ل، وم ذا العم دىه ه،  أب ا وإرشادمن نصح، وتوجي  هأتوجَّ، كم

ة التقدير لسعادة او بالشكر رحمن داعي د ال دكتور دمحم عب ة ال دير الكلي لسيد جمعة الماجد، وم



 

ا العطاء أن جل المولى عزو ذلك  األجرو يجزل لهم واب، وك دموالث اتو بالشكر أتق  األمني

ع  اتذةلجمي ذه  أعضاء األفاضل األس ول مناقشة ه ة بقب الةاللجن او ،الرس اتهم  إثرائه بتوجيه

 ،ن تقديم نصح أو إرشاد، أو مساعدةيد العون م مدَّ أيضا لكل من ، والشكر موصول السديدة

  .الثوابو أن يجزل لهم األجر عز وجلالمولى  أو إعارة كتاب وغير ذلك، سائلةً 



 

  :مدخل

ً و النحو الوظيفي دراسةً  حظيَ  نة   تطبيقا ور س دايات الظه ام م 1978منذ ب ل باهتم هائ

ا، ي أوروب احثين ف ن الب ر م ا و حيث اهتم به عدد كبي ق أمريك ه أو تطبي ر ل ث التنظي من حي

ه ةو ،معطيات ات الطبيعي ف اللغ ى مختل ه عل دهمَّ  ،إجراءات ص قواع مح بفح ا س ه و م قوالب

ات ف اللغ ة مختل ا لمقارب ن مالءمته د م ه، والتأك او وكفايات يط ظواهره زَّ  ،تنم ا مي ذا  وم ه

آ النحو هو ة الصورية تحقيق التفاعل الذي انتظرته الت ين البني انية ب ة ليف اللس ة، ووظيف للغ

ك(ه على رأسهم وكذلك اقتراح روادِّ  ،اللغة التواصلية ايمن دي م ) س ن ث اج وم مستويات إلنت

المحموالت  تمثيل الجمل عبر مراحل تطور تنطلق من المستوى الداللي الحملي الذي يضمُّ 

ة التداوو وقواعد تكوينها إلى المستوى الوظيفي الذي يضطلع بالتمثيل للوظائف التركيبية، لي

را المستوى الصرفي الصوتي و بخاصة المحور ان، وأخي داوليتان داخليت البؤرة وظيفتان ت

ذي يُ  وتية، د آعُّال واهر الص ل للظ ث يمث ة حي ارات اللغوي تقاق العب ن اش ة م ر مرحل خ

  .الخ...والصرفية، والرتبة، واإلعراب

ة و قوة هذا النحووفي ضوء  ة العربي ات اللغ ف تفسير معطي ت اقدرته على وص رتأي

 ً ً وو الكشف عن اإلمكانات التفسيرية بنيويا ا ى الخطاب  ظيفي ه عل إجراء معطيات ذا النحو ب له

ي  اموالقرآن ورة األنع ة س دى قدر ،بخاص ص م هلفح ى  ت ً عل ا اب وظيفي ذا الخط ة ه ، معالج

زَّ  ة ةً مرك وظيفي بخاص توى ال ى المس امي عل ً  ،اهتم ا رتبط عملي كاالت ت رح إش ك بط  وذل

 ً ً و ووظيفيا داخليتين  مكونيا داوليتين ال وظيفتين الت بالبنية الداخلية لآليات القرآنية التي تضم ال

ة أ: مثلفي مختلف القضايا التي تطرحانها  باحثةً و البؤرة،و المحور ونين  ةو موقعرتب المك

ً يوقضية إعراب هذين المكونين تركيبالبؤرة، و إليهما الوظيفتان المحور ةالمسند ً و ا داوليا  ،ت

اذو دى تج يم دين التركيب ي و ب البع داولي ف ية االت راب، وقض ناد اإلع ا إس اط م  هحثبرتب

ة،و قدماؤنا من النحاة د،و الحصر،و غيرهم من ظواهر التخصيص، والعناي دى  التوكي وم

  ).بخاصة بؤرة المقابلة( ارتباط هذه الظواهر بالبؤرة 

ذا البحث عدداً     ن الشروح وقد اعتمدت في ه ي درو م ات الت دداً التطبيق ن  ست ع م

ةً  الظواهر  وظيفي مطبق ل في ظل النحو ال ة مث ة العربي ى اللغ ه عل آ: معطيات دكتور ت ليف ال

ل، أو أ د المتوك ةً محم يطبق ب المعجم ة الجان ريم بخاص ران الك ى الق ات عل ذه المعطي  ه

سيتم تقسيم هذا البحث  ؛ركِ ذوفي ضوء ما  ،)لهالل دمحم ( بحوث الدكتور: لي منه مثلالدالو



 

ى ث، إل ول، ومباح واب، وفص ى اال أب ا إل ن خالله عى م ب وسأس ن رصومطال ال م د نتق

وِّ  د تص ة، وبع واهر مماثل كل ظ ي ش ذكورتين ف اهرتين الم دامى للظ رب الق رين الع ر المفك

ث  ن حي وظيفي م و ال ة النح رين بخاص ويين المعاص ور اللغ ة تص أتناول بالدراس ك، س ذل

سأقدم بإذن  وأخيراً  ،والبؤرة رناول ظاهرتي المحوالمبادئ المنهجية، وتنظيم بنية النحو، وت

داوليتين المحور هللا تصوراً  وظيفتين الت ز ال ي تمي ف الخصائص الت  يسعى إلى رصد مختل

ة،و ناد، والرتب كاالت اإلس الل إش ن خ ؤرة م ف،و الب ق أو و التعري دد التحق راب، وتع اإلع

في سورة األنعام إلى إبراز أهم آملة أن أتوصل من خالل دراسة هاتين الظاهرتين  ،هأحاديت

ي  معالم  البعد الوظيفي التداولي لآليَّ  ة الت ف االستعماالت اللغوي ي مختل ل ف ي المتمث القرآن

وظيفي إيجاب و ال ة النح رح نظري ا أودُّ  تاتقت كاالتها، كم ن إش ن  ع هم م ن أس ع م هام م اإلس

ا لحل ب ،بخاصةالباحثين قبلي باقتراحات تطبيقية  ادة اشكعض اإلقد تكون منطلق الت أو إع

  .طرحها في ثوب جديد يضمن لها الحل المالئم

  

  
    



 

  

  ولالباب األ
  

  تصور للوظائف يف الفكر اللغوي أيُّ "
  ؟"القدمي واللسانيات املعاصرة

  
  :ويتكون من فصلني

  
ت العربيـــة القدميـــة: الفصـــل األول      ، لبـــني بنيـــة املقـــا :اللغـــو

  .)عرض وتقومي(ومقتضيات املقام 
  

أشـــــكال الوظـــــائف : اللســـــانيات املعاصـــــرة :الفصـــــل الثـــــاين     
  .ووظائف األشكال

  



 

 

  الفصل األول
ت العربية القدمية    :اللغو

  )عرض وتقومي(، ومقتضيات املقام لبني بنية املقا
 :ويتكون من مبحثني           

  املبحث األول
ها الظواهر فيَتِرُد اليت  عرض معاجلة النحاة والبالغيني للرتاكيب اللغوية

  )الوظائف.(لقدميةاالعربية 
  املبحث الثاين

صفو و  تقومي : أي. اللسانية احلديثة وصف الرتاكيب اللغوية يف الدراسات
لرتاكيب املبأرةل   .لرتاكيب املدعوة 

  
  



 

  المبحث األول
  عرض معالجة النحاة والبالغيين للتراكيب اللغوية

  )الوظائف(: بية القديمةها الظواهر العرفيُد التي تَرِ 

ين راسات اللغوية دت التوجهَّ  ائم ب النحوية، والبالغية، نحو محاولة وصف الترابط الق

ا  ة التواصل(بنية اللغة ووظيفته ة أغراض ). وظيف ائل لتأدي ة وس ب اللغوي ار التراكي فباعتب

الغرض معينة، انصبت هذه الدراسات على رصد العالقة بين كل نمط من أنماط التراكيب و

دأ دُ  ذا المب اس ه ى أس ه، عل وّخى تحقيق ي رِ المت واهر وه ن الظ ة م ت مجموع د، (س التوكي

ق بواسطتها، ) والحصر، والعناية، والتخصيص ي تتحق ة الت ب اللغوي ا بالتراكي ي عالقاته ف

ات،  ذه الدراس ب ه ى جان د وإل ك نج فت تل وظيفي وص و ال ي النح ة ف ة متمثل ات حديث دراس

ا وظائ ى أنه ة الظواهر عل ار شروط مقامي ة باعتب ات الجمل ى أحد مكون ند إل ة تس ف تداولي

  .وذلك بقصد تحقيق أهداف تواصلية محددة

ات  ى المكون ات المشتملة عل ين، بدراسة البني اة وبالغي ون العرب نح وقد اهتم اللغوي

اقترحوا أوصافاً لكل ام، ف ال ومقتضيات المق ة المق ي إطار بني  الحاملة للوظائف التداولية ف

ن اهرة  م يص " ظ اهرة ، و"التخص ة " ظ ا"العناي د " هرة ، وظ اهرة "التوكي ، وظ

ر" ى"الحص ة : ، بمعن ائف التداولي واهر أن الوظ ذه الظ يلهم له ي تحل روا ف م اعتب أنه

ى أحد متحدد ) التخصيص، والعناية، والحصر، والتوكيد( ند إل ي تس ة الت ا بنية الجمل كوناته

ي تانطالقاً من أنماط المق ات الت ثالً ام ا، فم ز فيه اً : " نج ُت ال كتاب ."قصيدةً ألف
)1(

المكون   ف

لٌ في الجمل "قصيدة" ه حام ع الصدر ألن ل الموق ة ل ة، يحت ة وهي وظيف ة معين ة تداولي وظيف

د في إطار الجملة  تْ لَ وِ ونُ الداللية التي تُ  ةهراوبالتالي، فإن هذه الظ. "التخصيص" ة تع وظيف

  .ف الظروف المقامية التي تنجز فيها الجملتداولية مرتبطة بالمقام، أي بمختل

ب      ود بالتراكي ا-والمقص ل  -هن ل وتمث ن األص ا ع دل فيه ي ع ة الت اط اللغوي األنم

  .خيارات متعددة للمتكلم

ك      ا تل رد به ي ت ة الت ب اللغوي ين للتراكي اة والبالغي وفيما يلي، عرض معالجة النح

  .المطلبين األول والثانيما يتبين من ك. الظواهر في إطار المقال ومقتضيات المقام

                                                 
ر د )1( ل . انظ د المتوك ةال" احم ة العربي ي اللغ ة ف ائف التداولي ر "وظ ة للنش ، دار الثقاف

اء  دار البيض ع، ال رب-والتوزي ة /1985-1405 –) 1(ط/ المغ ة المغربي ورات الجمعي منش
  .9-8للتأليف والترجمة والنشر،ص 



 

  المطلب األول

  معالجة النحاة للتراكيب اللغوية

  )الوظائف(ها الظواهر فيالتي ترد 

ل  اب لك راد ب ة من خالل إف ي العربي ة ف ب اللغوي اة للتراكي بجاء وصف النح ، تركي

  : هذه الوظائف قيودها الصرفية، والنحوية، وأبعادها المعنوية التي تتفاوت فيها: فصلوا فيه

كل اسم وهو  "المبتدأ": مثل) انب الوظيفي أو التركيبييبرز فيها الج( :وظائف تركيبية) 1

عليه كالم نىبليُ  ئَ دِ تُ ابْ 
)1(

 ال يكون إالَّ  بتداءاالوهو المبني على المبتدأ، ألن  "الخبر"، و

يه، فهو مسند ومسند إلعليه فالمبتدأ األول، والمبني ما بعده. بمبني عليه
)2(

هو  "الفاعل"، و

للفاعل، ويجعل الفعل حديثاً  يهو الذي بنيته على الفعل الذي بنالذي يرتفع بأنه فاعل  االسم

ً قبله أي وما أشبه  جاء زيد، ومات عمر: مثل) يبني عليه الفعل المقدم عليه(  عنه مقدما

ذلك
)2(

. 

و يكمل متبوعه بداللته وه "النعت": مثل) برز فيها الجانب الدالليي( :وظائف داللية) 2

البن يعيش على أن الصفة  "شرح المفصَّل"أو فيما يتعلق به، وقد جاء في على معنى فيه 

طويل، وقصير، والصفة : والنعت واحد، وذهب بعضهم على أن النعت يكون بالحيلة نحو

ضارب وخارج، فعلى هذا يقال البارئ سبحانه موصوف وال يقال له : تكون باألفعال نحو

وهو الذي يبين هيئة صاحبه،  "الحال"، و)3(عوت، وعلى األول هو موصوف ومنعوتمن

  .إلخ...وهو رفع اإلبهام في جملة أو مفرد "التمييز"و

وهو وظيفة تداولية يقوم  "المبتدأ": مثل) لبعد التداولييبرز فيها ا(أي  :وظائف تداولية) 3

 وارجي، وقد تناول اإلمام أبالخ جتماعياإلتصورها على البعد التداولي أي المعنى 

المبتدأ هو كل اسم : (بقوله "فةلوظيا"هذه )4()أسرار العربية( في كتابه  يراألنباالبركات 

                                                 
يبويه  )1-2( ن ق( س ان ب ن عثم رو ب ر عم و بش رنأب اب" ،)ب رح" الكت ق وش د :تحقي الم دمحم  عب الس

  .126،ص 2ج م،1983 هـ1403بيروت، الطبعة الثالثة، –لكتاب عالم ا/ هارون
راج  )2( ن الس ري(اب ن الس ر دمحم ب و بك و" ، )أب ي النح ول ف ق"األص ي، : ، تحقي ين الفتل د الحس عب

  .81ص 1 ج م،1973مطبعة النعمان، النجف األحمر، الطبعة األولى، 
وي،  )3( يش النح ن يع ى ب ن عل يش اب دين يع ق ال ل" موف رح المفص ة " / ش إدارة الطباع

  .47، ص 3بمصر، دار صادر، مصر،ج  -المنيرية
اري،  )4( عيد االنب ي س ن أب ات ب و البرك ة" أب رار العربي ق"/ أس ار: تحقي ة البيط ة  /دمحم بهج مطبع

  .66ص  م،1957 -هـ1377/ الترقي بدمشق



 

ً وتقديراً يعرَّ  العوامل تنقسم إلى  اللفظة احترازاً ألنَّ : ، فقولنا)ته من العوامل اللفظية لفظا

كان وأخواتها، وإن : نحوإلى عامل لفظي، وإلى عامل معنوي، فأما اللفظي ف :قسمين

إذا :" تعالى وأخواتها، وقولنا تقديراً، احترازاً من تقدير الفعل في نحو قوله واتها، وظنوأخ

، )1(نيالبصري أكثرو ، وأّما المعنوي لم يأِت إالَّ في موضعين عند سيبويه"السماء انشقت

 مررت"سم في نحو لمضارع موقع اال، والثاني وقوع الفعل ااالبتداءهذا هو أحدهما وهو 

ً وظيفة و ،"كاتب"لوقوعه موقع  "يكتب" ، فارتفع"برجل يكتب ، "المنادى"أيضا

  .إلخ...."الخبر"، و"التوكيد"و

فت وفق أبعادها التركيبية، والداللية وعليه فهذه صورة إجمالية للوظائف النحوية صنِّ     

حتاج المقام لتناولها بالتفصيل، إذ ي ة في مصنفاتهم، وال يتسعوالتداولية من قبل النحاة المبينَّ 

ذلك إلى دراسة مستقلة والذي يهمنا من تلك الوظائف هو الوظائف التداولية التي يبرز فيها 

؛ وذلك ألن كل وظيفة )التركيبية والداللية(البعد التداولي، ومن ثم الوظائف األخرى 

   .ة دالليةعناها وظيفة تركيبية وأيضاً وظيفتداولية تحمل في م

بالمقام الخارجي، وما يحيط بالظاهرة اللغوية من مالبسات تتصل كذلك اعتنى النحاة 

بالمتكلم أو ظروف الكالم، إال أن هذه العناية جاءت بقدر، وذلك في معرض الكالم عن 

الفهم واإلفهام، أو لرد ما يعرض في بناء المادة اللغوية من ظواهر مخالفة إلى أصول 

 ً أو في الحكم على ما يجوز وما ال يجوز من  )2(المحكم لالطرادالنظام النحوي طلبا

الحرص على اللغة في مستواها العادي المألوف  إطارغير ذلك مما يكون في  التراكيب أو

  .فهمها أو تعلمهاالموصل إلى 

ي  رة ف ك كثي ة ذل اب"وأمثل ا أن "الكت يبويه"، منه ت "س ولقيال يس ده أن تق ذا  ":م عن ه

لمخاطب لألنك ال تشير  ":، إذ يقولمعتمداً على بعد خارجي محض "وهذا ه":ويجيز"أنت

                                                 
طفى )1( راهيم مص و"  ،إب اء النح ر،  ،"إحي ة والنش أليف والترجم ة الت اهرة لجن م، ص 1959الق

40.  
ر )2( ى،. د: انظ اد الموس ديث" نه وي الح ر اللغ اج النظ وء منه ي ض ي ف و العرب ة النح "/ نظري

  .97م، ص 1987 -هـ 1408دار البشير للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة الثانية، 



 

ترى أنك لو أشرت إلى شخصه  أال. )1("غيره إلىاج إلى ذلك، وإنما تشير إلى نفسه وال تحت

  .)2(هذا أنت، لم يستقم: فقلت

اب  ي ب ام األنصاري ف ن هش ابهة( ومثل ذلك ما عرض له اب ا ): المنصوبات المتش م

ل ال ة يحتم زيوالتمحالي ك -ي ن ذل ً  دٌ ْيزَ  مَ رُ َك" م يفا درت أنَّ  إنْ  "ض يف  ق رُ الض دٍ  غي و  زي فه

ه ِم ز، دِّ قُ ، وإنْ نْ تمييز محول عن الفاعل، يمتنع أن تدخل علي ل الحال والتميي ر نفسه احتم

ز د التميي د قص ال ِم وعن ن إدخ كنْ فاألحس ن ذل ذا " ، وم داً ه اتم حدي ز  "خ ح التميي واألرج

ا الخفض  للسالمة به من جمود الحال، ولزومها، أي انتقالها، ووقوعها من نكرة، وخير منه

  .)3(باإلضافة

وضعه النحاه  الذيضوء حد التمييز فابن هشام يوجه المنصوب إلى كونه تمييزاً في    

الذي كرم، كان  كنت تعني أنَّ زيداً هو إنْ : تمييزاً بداللتينو واحتماله أن يكون حاالً 

" ً ً (إن كنت تعني أن زيداً كرم عندما صار ضيفاً، كان تمييزاً، و " ضيفا   .حاالً ) ضيفا

 وتبقى العناية بالمقام عند النحاة على مستوى معين، وهذا ما نجده في مسائل الخالف   

صل تفاء بالمقام على نحو يدل أنه أحابية، إذ لم يظهر في كثير منها االتجويزات اإلعرو

المقام كان  أنَّ ما جاء في باب إلغاء األفعال القلبية من  :ك مثالً يحتكم إليه في التحليل، من ذل

ً في توجيه الظاهر عمال واإللغاء محكومان بالمقام ومقاصد المتكلم وتحليلها، فاإل ةغائبا

  :)4(واحتياجات المخاطب الداللية، وإيضاح ذلك أنك تقول

 ً   .ته بما في ذهنكإذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر، فأخبر: ظننت دمحماً قائما

 ً ً ال دمحماً : دمحماً ظننت قائما  "دمحماً "، فقدمت له إذا كان المخاطب يعتقد أنك تظن خالداً قائما

  .إلزالة الوهم من ذهنه

                                                 
يد، . د )1( د الس د الحمي ة" عب ة العربي ة الجمل ة، بني انيات العربي ي اللس ات ف ب -دراس التراكي

ةالنحو ةو ي و ،التداولي م النح انيو عل م المع ع/ عل ر والتوزي د للنش ى / دار الحام ة االول الطبع
  .125م، ص 2004 -هـ 1424

  .141، باب األمر والنهي، ص 1ج  ،"الكتاب"في " سيبويه" انظر  )2(
ب )3( ب االعاري ن كت ب ع ي اللبي اري، مغن ام االنص ن هش دين اب ال ال ه/جم ق علي ه وعل . د: حقق

ا ازن المب د هللا . رك، دم ي حم ه/ دمحم عل اني :راجع عيد األفغ ر / س ة والنش ر للطباع دار الفك
  .732م، ص 1992 -هـ 1412لبنان، الطبعة األولى –والتوزيع، بيروت 

امرائي )4( الح الس ل ص ر فاض و"  ،انظ اني النح ع" / مع ر والتوزي ة والنش ر للطباع  -دار الفك
  .35-34م، الجزء الثاني، ص 2000 -هـ1420األردن، الطبعة األولى  -عمان



 

ً ظننت ً إلزالة ظن في : دمحماً قائما ً فقدمت دمحماً قائما إذا كان المخاطب يظن خالداً قائما

، وهذه )واالهتمامالحصر ( فادةالشخص وما وصف به، فقدمت الشخص ووصفته إل

  .ظاهرة لغوية قديمة

 الظن وأنت عترضكاتقول هذه الجملة إذا بنيت كالمك على اليقين، ثم : قائم - ظننت -دمحم

اعتراضية مثل ) ظننت(زيد، غفر هللا له،مسيئ، فجملة  :تتكلم، فقلت ما قلت، كما تقول

  .وزيد كريم دمحم قائم،: والكالم معقود على) غفر هللا له(جملة

تقول هذه العبارة إذا بنيت كالمك على اليقين وأمضيت كالمك على ذلك، : دمحم قائم ظننت

، ثم أدركك )دمحم قائم(، فأخبرت بذلك وقلت )ظن(أي أردت أن تخبر بقيام دمحم من دون 

  .ظننت: الظن في األخير، فأستأنفت كالماً جديداً وقلت

ً  رهُ دهلل  ":من نحوك أيضاً، توجيه المنصوب ومن ذل     ً  كفى زيدٌ "، و"فارسا من  "شجاعا

 حورجَّ  ":وجاء في شرح الرضي على الكافية. حال: وقال بعضهم. تمييز: األكثرينعند أنه 

ألن المعنى مدحه مطلقاً بالفروسية، فإذا جعل حاالً اختص : قال) أي تمييز(المصنف األول 

ً ه، وأنا ال أرى بينهمالمدح وتقيد بحال فروسيت   :بمعنى.)1( "...ا فرقا

اعتبر المصنف أن العامل هو التعجب نفسه أو المدح نفسه فكأنه قال على سبيل اإلنشاء     

تعجب تعجب منه فارساً، فإن جعل تمييزاً كان المعنى تعجبت من فروسيته فيتقيد إنشاء ال

  .)2(بزمان الفروسية وليس بمقصود

يب للمقام، فإن الحال غير التمييز ففي جعله حاالً تغي) الشارح(وفيما ذهب إليه الرضي      

 فإن أردتاقتضى سياقاً غير سياق التمييز، وإال كان التمييز والحال وظيفتين بمعنى واحد؛ 

اد اعتبار معنى ز) الرضي(أي أن الشارح . )3(الهيئة كان حاالً، وإن أردت الذات فهو تمييز

  .)4(ل المعنى على الوجهين واحداً آفصار م امالً في التمييز والحالعالحسن فيه وجعله 

                                                 
  .127، ص ..."دراسات في اللسانيات العربية" عبد الحميد السيد، . د )1(
وي  )2( ب النح ابن الحاج روف ب ر المع ن عم ان ب رو عثم ي عم دين أب ال ال ام جم ر اإلم انظ

الكي و (  الم ي النح ة ف رحه/) الكافي ترابادي، دار : ش ن االس ن الحس دين دمحم ب ي ال يخ رهن الش
  .222ص  1م، المجلد 1985 -هـ 1405لبنان، ط  –بيروت  -كتب العلمية ال
  .127ص ..." / الدراسات في اللسانيات العربية" عبد الحميد السيد، . د )3(
ر )4( و : " انظ ي النح ة ف رح" الكافي ب، ش ن الحاج ترابادي: الب دين االس ي ال م / رض د رق مجل
  .222ص /1



 

  المطلب الثاني

  البالغيين للتراكيب اللغوية معالجة

  )الوظائف(ها الظواهرفيالتي ترد 

، بدراسة البنيات المشتملة على المكونات الحاملة اهتم البالغيون العرب القدماء    

موضوع  جمعوا على أنَّ للوظائف التداولية في إطار بنية المقال ومقتضيات المقام، وأ

الدراسات اللغوية هو رصد خصائص التركيب في عالقتها بأنماط المقامات التي يمكن أن 

تفاء حتستعمل لتحقيقها، ومن هنا جاء ا تنجز فيها، وباألغراض التواصلية التي يمكن أن

ضى موافقة الكالم لمقت"من النظر إلى التراكيب على أساسالبالغيين بالمقام، وانطلقوا 

 "دالئل اإلعجاز"عبد القاهر الجرجاني في  أكدَّ ، وقد "مقال ملكل مقا"أو من مقولة  "الحال

 ً اً، بل يوتركيبفي أكثر من موضع على أهمية المقام، وتأثير عناصره على المقال دالليا

  .)1("مواألغراض التي يوضع لها الكال بسبب المعاني" يجعل مزايا النظم

  :عند تقوم على النقاط الرئيسة التالية)2( )فكرة النظم(اهر الجرجاني أن عبد الق كما أكدَّ     

  :تصنيف الكالم -1

  .لي العادي الذي يقوم بمعيار السالمة من اللحنالتواص القول -أ      

عنصر تكامل  وهو الكالم الذي يضاف فيه إلى) أو القول الفصيح(والقول الفني  -ب      

  .المكونات عنصر الفصاحة

  :فكرة البنية -2

  :على) الدالئل(في البنية وتقوم فكرة     

  :على أن الكالم يشتمل على مستويات يمكن تصنيفها كما يلي -أ    

) النحوي - يالصرف(لصوتي، والمستوى التركيبي المستوى ا: مستويات مقالية وهي -

  .والمستوى الداللي

                                                 
  .127ص ..." / في اللسانيات العربية دراسات" عبد الحميد السيد، . د )1(
يميائيات  )2( انيات والس ي األول للس اء المغرب ات" اللق روض ومناقش دة " / ع راءة جدي و ق نح

ل  د المتوك اني، احم د الجرج نظم عن ة ال ل  18-16لنظري وم  –م 1976ابري ة اآلداب والعل كلي
ومي، ص  ة الت اط، مطبع انية، الرب ن التوض92 – 91اإلنس د م ول ، ولمزي نظم" يح ح رة ال " فك

ر د وب، . ينظ د مطل ده " احم ه ونق اني، بالغت اهر الجرج د الق ات، / عب ة المطبوع ر وكال الناش
  .56 – 51الكويت، ص 



 

التي تتم فيها  "الموقفية"لظروف موعة العناصر التي تؤلف امجمن مستوى مقامي مكون  -

  .عملية الكالم

ق بين األلفاظ المكونة للمقال يقوم على نوعين من العالقات التي تنظم ذلك يإن التسا -ب

ً أي التي تجعل منه (المقال    :بالمفهوم الجرجاني) نظما

 بواب الصرفية بعضها ببعض حسب أحكامت المستوى التركيبي التي تعلق األعالقا) 1     

  ).علم النحو(النحو

  : عالقات المستوى الداللي المرتكزة على مقولتين) 2     

أي أن يقتضي كل لفظ من ألفاظ المقال في األلفاظ المسايقة له  :قتضاءمقولة اال  -        

 ً   .   مدلوالً معينا

األلفاظ أي أن يقتضي كل لفظ من ألفاظ المقال في األلفاظ داللياً  :قتضاءمقولة اال  -        

ً المسايقة له إذا كان مدلوله مرضياً القتضاء تلك األلفاظ داللي   .ا

ً في كل عملية كالم ل وتترابطعتتفا) ةالمقامية والمقالي(إن هذه المستويات  -ج : جدليا

أن تنتظم ألفاظ  بدون تعليق باختالف العالقات الداللية، وال يمكن  فقات التركيب تختلفعال

يلها متناسقة متالئمة، ويتجلى تفاعل المستوى المقامي، والمستويات نحوي، ولو كانت مدال

  .المقال تقديماً وتأخيراً  المقالية خصوصاً في تأثير ظروف الموقف التواصلي على

التي على ما تقدم، فإن عبد القاهر الجرجاني يدعو إلى النظر في أنماط التراكيب  وبناءً     

وجوه الفروق في الخبر، والتقديم والتأخير، : منبينها فروق دقيقة، ولها صور خاصة 

، والتأكيد والقصر، واإلثبات راإلضماو والتعريف والتذكير، والذكر والحذف، واإلظهار

ً مصوراً ما يدل عليه كل  وهو يحلل ذلك تحليالً . إلخ....لوالنفي، والفصل والوص رائعا

  .عاني، أحد علوم البالغة الثالثةنمط من أنماط التراكيب من معان؛ حتى يؤلف منها علم الم

من ) علم المعاني(غيون بعد عبد القاهر الجرجاني مفردات هذا العلم وقد حصر البال    

، وهذه األحوال قائمين بعملية اإلسناد باعتبارهماوال المسند والمسند إليه حيث تناول أح

ريك العناصر اللغوية من تمثل ما يطرأ على البنية اإلسنادية من أنماط تركيبية تنشأ عن تح

أماكنها إلى أماكن جديدة ليست لها في األصل، أو إدخال عناصر أو حذفها، أو فصلها 

  .بعضها عن بعض إلى غير ذلك من مظاهر العدول عن األصل



 

بما يمثل عدوالً عن األصل، أو عن  ون، من حيث القيمة البالغية إالَّ والبالغيون ال يعتدُّ     

  :لمألوف، فإذا كان النحوي يشرح تركيباً من نحوالمستوى العادي ا

ً "على اعتبار أن : ضاحكاً جاء زيدٌ  -   ).عرابهإ(حال  " ضاحكا

ً (فإن البالغي يحرص على بيان أن تقديم  اها المتكلم ليحقق جاء لغاية يتغيّ  )ضاحكا

ً (احتياجات المخاطب أو المتلقي الداللية؛ف تحمل وظيفة تداولية، قد تكون  )ضاحكا

أي أن البالغي يحرص . تخصيص أو للتفاؤل أو لغير ذلك من مقاصد التقديم وأغراضهلل

زائد على التركيب؛  شيءعلى كشف اإلرادة االستعمالية للتركيب المنجز، وهذه اإلرادة 

ً على التروموافقة لمقتضاه لألنها مرتبطة بسياق الحا كيب في ذاته ؛ فالقصد ليس مسلطا

ً زيدٌ : (يقول السكاكي؛ ولذا كان التركيب فحسب وإنما في خواصه كما ) جاء ضاحكا

ً عن ً جاء زيدٌ : (مختلفا أو االعتبار المناسب للحال  )1()مقتضى الحال(ألن ). ضاحكا

ً يوافق سياقهعلي في كل من ال عيدتيس ً دالليا ا متركيبين السابقين المختلفين بنية، ناتجا

وهكذا . تناسب وظيفتها اللغوية ال التداوليةيت ذلك يشد البنية إلى جبرية توفا، وتمومقامه

ينطلق البالغي من النظر إلى التراكيب على أساس صورتها الظاهرة المنجزة في إطار من 

وفيما يلي عرض اللغويين لهذه الظواهر وعالقتها  .)2(التفاعل بينها وبين مقتضيات المقام

ً بين اللغة ووظيفتها يقيم اللغويون العرب ا .بواسطتها بالتراكيب التي تتحقق لقدماء ترابطا

التواصلية على أساس تحديد الوظيفة للبنية،أي على أساس أن التراكيب اللغوية وسائل 

. للتعبير عن أغراض تواصلية باعتبار أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

 التقييد، والتوكيد، والتخصيص،(وعلى هذا التصور درست مجموعة من الوظائف 

في عالقاتها بالتراكيب التي تتحقق بواسطتها كما أشرت آنفاً، ..) والحصر، والعناية،

  :)3(منها

الكشف ها إلى توضيح قصد المتكلم وئالوظيفة التي يسعى من ورا "يديالتق"وظيفة عد ت) 1

هذه الوظيفة بواسطة إضافة مكونات  ى، وتؤد"تربية الفائدة" عن مراده، وهي كذلك وظيفة

  ."المقيدات"لذلك مصطلح  الجملة يطلق عليهاة إلى نوا
                                                 

كاكي  )1( ر الس ي ( انظ ن عل ر دمحم ب ي بك ن أب ف ب وب يوس و يعق وم" ، )اب اح العل بطه " / مفت ض
رحه يم زرزور : وش تاذ نع ب العل/ األس رومدار الكت ة، بي ان  –ت ي ى / لبن ة األول ( الطبع

  .169 – 168، ص )م1983 -هـ 1403
  .129 – 128ص ...." / دراسات في اللسانيات العربية" عبد الحميد السيد، . د )2(
  .85، ص 1989منشورات عكاظ، " / اللسانيات الوظيفية، مدخل نظري" احمد المتوكل )3(



 

الوظيفة الواردة في كل إخبار يرمي به المتكلم إلى تنبيه   "التوكيد"تعد وظيفة ) 2

ً عن سهو أو نسيان تبيين أن من هذا التعريف . المخاطب إلى أن مضمونه ليس ناتجا

المؤدية  من التراكيب. وسيلة لتقوية اإلخبار تقديمه على أساس أنه مقصود فعالً  " التوكيد"

والتراكيب  ،والتراكيب المتضمنة النفس ،فيها الضمير " المزدوج" لهذه الوظيفة التراكيب

  .الدار هبنيت أنا هذ - أ               :رةالمسوَّ 

  .جاء خالد نفسه -ب                           

  دبؤرة جدي. حضر الضيوف كلّهم -ج                            

ف) 3 معلومة ) أو تعديل(تصحيح بأنه في الفكر اللغوي العربي القديم  " التخصيص" يعرَّ

فالمتكلم في هذه الحالة يعبر عن  ،من معلومات المخاطب يعدها المتكلم معلومة غير واردة

مصادقته على المعلومة التي يعتبرها واردة ومخالفته للمعلومة التي ينكر : شيئين اثنين

    .دهاوور

الحامل للمعلومة التصحيحية أو  وظيفة التخصيص بواسطة نقل المكون ىوتؤد     

هو الشأن بالنسبة بين المخبر عنه والمخبر به كما  "هو" ضمير أو إدماج ال "حصره"

  .هنداً أحببت - :مثل لها بالجمل التاليةنللتراكيب التي 

  .هند .التي أحببتها -                       

  .ما أحببت إال هنداً  -                       

  .خالد هو القادم -                       

 ضمن أسباب التقديم والتأخير في اللغة، فالنحاة لم يذكروا أسباب "  ةالعناي" تندرج  )4    

بويه كسبب للتقديم، فقد ذكر ذلك سي واالهتمامإلى العناية  االتقديم والتأخير، ولكنهم أشارو

كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كان " ر الفعل والمفعول وهو يذك

ً يهمانه ً  .)1(" م ويعنيانهمجميعا  أسلوبالعناية بباب أو أو كثيراً ما يرتبط مفهوم أي غالبا

الذي يخضع لمقتضى الحال ومناسبة المقام لها، وما يتطلبه المعنى في ) التقديم والتأخير(

  .ن من الجملةسياق معي

                                                 
ول  )1( يبويه(ق اب ) س ن كت ول م عيد ص. دمنق دون س رآن " بح، خل ي الق أخير ف ديم والت التق

الغ ة وإب ريم بالغ ع " / الك ر والتوزي ة والنش ابيع للطباع ق، ط  –دار الين م، ص 2002 1دمش
11.  



 

  المبحث الثاني

  وصف التراكيب اللغوية في الدراسات

  وصفوتقويم أي  :اللسانية الحديثة

  ؟اكيب المدعوة بالتراكيب المبأرةالتر

  المطلب األول

  ركيب والمناهج اللسانية الحديثةعلم الت

ة علم التركيب المختص بوصف التراكيب اللغويبالدراسات اللسانية الحديثة اهتمت     

ا أدى إلى نشوء مناهج لسانية اختلفت منطلقاتها لوظائف المكونات داخل الجملة، ممَّ 

  .ومناهجها في وصف التراكيب اللغوية

اهتم بالمادة اللغوية فقط جاعالً من الدرس اللساني : وي الوصفييالمنهج البن) 1    

ائق التوليد مجموعة من الخطوات التحليلية لوصف التراكيب اللغوية، ولم يحفل بطر

  .اللغوي،كما أنه أبدى اهتماماً ضعيفاً بوظائف المكونات داخل الجملة

بنيتها السطحية  فيصف الظاهرة اللغوية داللياً، بردّ : التحويلي المنهج التوليدي) 2    

المنجزة فعالً إلى بنية عميقة، دون اعتبار البعد الخارجي للظاهرة، من موقف المتكلم 

؛ ذلك ألن النحو عند التحويليين يربط بين )1(الكالمية التي تكتنفها والمخاطب والظروف

مثل في األداء الصوتي، أما البنية العميقة تتوالبنية السطحية التي البنية العميقة للجملة 

  .)2(الناحية اإلدراكية التركيبية في اللغة اتفتمثل العملية العقلية ذ

  :)3(إذ توجد ثالثة تحويالت وهيويتبنى هذا المنهج منطق التحويالت،     

  الخارجي قتل زيدٌ : مثل)  Scrambling(تحويل الخفق  -أ      

  .قتل الخارجَي زيدٌ : مثل. عملية صورية يتم بمقتضاها نقل مكون داخل الحمل: الخفق       

  : هذا التحويل يجب أن تتوافر فيه ثالثة شروط (Topicalisation )تحويل التبئير  -ب    

عدم وجود  -ج)/ النصب(حمله للحركة اإلعرابية  -ب/ نقل العنصر إلى اليمين فقط -أ       

  . أي ضمير يعود عليه

                                                 
  .138، ص ...."دراسات في اللسانيات العربية" عبد الحميد السيد، . د )1(
ل، . د )2( ي خلي وي " حلم ر اللغ ي الفك ة ف وي، دراس ة البني م اللغ ة وعل ديثالعربي ي الح " / العرب

  .179دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ص 
  .م2004-2003سنة ) ماجستير(دمحم لهالل للسنة التمهيدية . محاضرات د )3(



 

  قابلت زيداً                           زيداً قابلت: مثل                          

  :وطهذا التحويل يجب أن تتوافر فيه ثالثة شر   Dislocation)(تحويل التفكيك  -ج    

  .شرط الضمير -ج/ شرط الرفع -ب/ اليمين، وأيضاً إلى اليسارإلى نقل العنصر  -أ          

  زيد ،قابلته                          قابلته، زيد: مثل                           

منظور تحويلي، : جت في إطار النظرية التوليدية حسب منظورين اثنينولِ فهذه البنيات عُ 

  : غير تحويلي، وفيما يلي عرض لهذين المنظورين بشكل مختصرومنظور 

، نتيجة لتطبيق قاعدة الزحلقة التي يتم بمقتضاها )المنظور التحويلي( فالمنظور األول     

نقل أحد مكونات الجملة إلى اليسار، أو إلى اليمين مع ترك ضمير في الموقع المنقول منه، 

التي  "ديرتحويل التص"ة زيداً قابلت   نتيجة لتطبيق قاعد: أما النوع الثاني من البنيات مثل

ونات الجملة إلى صدرها دون ترك ضمير في الموقع المنقول منه، ينقل بمقتضاها أحد مك

  .)1(طبقاً لقيود معينة

) المنظور غير التحويلي( ن من البنيات حسب المنظور الثانيان النمطاوقد عولج هذ    

  :أي بمقتضى قاعدة تركيبية، بمعنى مثالً ) ألساسا(باعتبارهما مولدين في 

له أهمية، أي يعتبر مركز الحديث بالنسبة لحمل ) مركزي(هو األساس : زيد قابلته   

  ).مبتدأ.(الواردة) قابلته(الجملة

 عمراً  زيدٌ / قتل عمراً  زيدٌ / زيداً  قتل عمرٌ : والتحويليون ينظرون إلى التراكيب مثل     

من  ناكيب مترادفة، على اعتبار أن التركيبين الثاني، والثالث، متفرعقتل، على أنها ترا

ا وتوليدها من بنية عميقة يحولها المتكلم إلى بنية سطحية التركيب األول، وأمكن إنتاجه

  .ل عمرٌ تِ ، قُ اً عمر قتل زيدٌ : وفق قواعد التحويل المعروفة من حذف، وإضافة ضمير، فمثالً 

نحذف الفاعل، ونضع المفعول به مكانه، بتحويل : حويلية، بمعنىبين المثالين قاعدة ت     

  .إلخ ما أشبه ذلك من التحويالت.....الفعل المبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول

، ينظر إلى دراسة التراكيب اللغوية بمعزل عن )التوليدي(بمعنى أن هذا المنهج     

صل وغايتهما، وال يفرق األداءات المختلفة محيطها، وبالتالي ال يحقق أهداف التعبير والتوا

؛ ألن اللغة واقع اجتماعي حي، وأبنيتها تحدد أوالً على أساس أنها بعضا عن بعضها

مؤثرات خارجية، ثم على أساس أنها وسيلة  من يكتفنهاعالقات وأنظمة داخلية تتأثر بما 
                                                 

  .9ص " / الوظائف التداولية في اللغة العربية" احمد المتوكل، . د: انظر )1(



 

بالوظيفة التي تؤديها من للتواصل، وهذا ما حرص عليه المنهج الوظيفي؛ إذ إنه يربط اللغة 

يين ينكبون ، وتضافر العناصر من جانب آخر، لذلك نجد الوظيفاالجتماعيةجانب، وبالبيئة 

على األشكال الداللية ويعتبرون المقام وينظرون في القول، مقابل انكباب البنيويين 

المختفي الجهاز  نم عوالتحويليين على األشكال الدالة واهتمامهم بالنظام اللغوي وبحثه

كما هو الشأن بالنسبة للتراكيب التي ترد بها التحويالت بين البنية العميقة،  ،وراء القول

  .)1(والبنية السطحية

أن الذي يقف على النقيض من المنهج التحويلي، ويتبين ذلك، في  :المنهج الوظيفي) 3    

ن وتبناه التوليديالذي ) القواعد التحويلية(وا منطق التحويالت أي ضين قد رفيالوظيف

وا هذه التحويالت بمصطلحات ل، ولكنهم أوَّ "هذه التحويالت غير واردة عندهم ":بقولهم

بالنسبة للتوليديين هو عنصر مفكك : زيدٌ  .قابلته زيدٌ / قابلته زيدٌ : فمثالً . أخرى واردة عندهم

) زيدٌ (فـ) 2(ة ، وفي الجمل)1(في الجملة  "مبتدأ"لوظيفيين فهو بالنسبة لاليمين، أما  إلى

هو فالوظيفيين  عند إلى اليسار، أما) leftdistocation(عند التوليديين هو عنصر مفكك 

  .ذيل

عبارة عن وسيلة اتصال يستخدمها أفراد المجتمع للتوصل  االتجاهواللغة في نظر هذا     

وضحت كما أ - األخرى االتجاهاتمن بين  االتجاهوبذلك يتميز هذا . )2(إلى أهداف وغايات

الخلفية ( االجتماعيةبأنه يربط اللغة بالوظيفة التي تؤديها من جانب، وبالبيئة  -سابقاً 

تسهم في وتضافر العناصر من جانب آخر بمعنى أن عناصر اللغة مجتمعة ) االجتماعية

أداء الفكرة التي يريد المتكلم توصيلها، فال يمكن أن يستقل عنصر أو مستوى لغوي بأداء 

تستطيع أن تؤدي وظيفة من خالل وحدات صوتية  -مثالً –لوحدة الصوتية فا. الوظيفة

أخرى تشكل الكلمة ذات الداللة المفيدة في المعجم، والكلمة بدورها تؤدي وظيفتها ضمن 

  :كما يتبين من التراكيب التالية. نظام نحوي

  .الكالمَ  ع عليٌّ مِ سَ  -                 

  .م عليٌّ الكال عَ مِ سَ  -                 

  .سمع علي الكالمُ  -                 
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  .عليٌّ  هُ عَ مِ سَ  الكالمَ  -                 

ين وظائف مختلفة بحيث يغدو يها، وهي تؤدي عند الوظيفاتفهذه التراكيب مختلفة في بني    

ً كل تركيب تعبيراً عن اختيار لغوي يناسب سياق  تواصلية محددة، التلفظ، ويحقق أهدافا

، بل كل ركيب يركز على جانب معين من الحدث؛ ولذا فإن هذه الجمل ال تعد مترادفةفكل ت

قوة تعبيرية متميزة مستمدة من الدور الذي يؤديه كل أسلوب في الحياة واحدة منها 

 أي أنها) Primitives( يةوظيفيون هذه التراكيب مفاهيم أول، ولذا أيضاً يعد الاالجتماعية

 ريهي ليست مشتقة من بنيات أخرى بالنقل أو التقديم أو التأخدة لها؛ فتولد في المواقع المحد

النفسية حول إنتاج الكالم وفهمه، وهذه مرتبطة  تيافرضا بالويرتبط هذ. أو غير ذلك

بالظروف الخارجية المالبسة التي تشكل بنية التراكيب بداية أي تنتجها كما ترد صورتها 

سبق تتم إعادة ترتيبه، فالتركيب الثاني يعالجه حال النطق بها، فليس هناك ترتيب م

الوظيفيون ومن انتفع بأنظارهم في وصف العربية على أساس توسط المفعول بين الفعل 

وهي وظيفة تداولية  "المحور"ة الذي احتله المفعول يمثل وظيف والفاعل، وأن هذا الموقع

د هذه العناية في اوتزد والعناية به، االهتمامبقصد تسند للمحدث عنه داخل الجملة 

األربعة هو التركيب األول واألصل من بين هذه التراكيب .)1(الثالث والرابع: التركيبين

، ألن األصل أن يأتي الفاعل بعد الفعل متصالً به، وأن يأتي المفعول به )الكالمَ  عليٌّ  عَ مِ سَ (

ظ في الجملة العربية كما هو الشأن في الترتيب الخاص الذي تحتله األلفا ،)2(بعد الفاعل

إلخ، ولكن ....فالمبتدأ يتقدم الخبر، والفعل يتقدم الفاعل، والفاعل يتقدم المفعول به: المفيدة

  .)3(هذا الترتيب ليس ثابتاً، بل هو يتغير ألسباب ودواع متعددة

 للمظاهرلها عام مدارس متعددة، تختلف في تناوالوظيفي ال االتجاهوتوجد ضمن     

. حيث عمق التحليل، ومن حيث التركيز على التفاصيل المتعلقة بالظاهرة المدروسة من

وعلى الرغم من التباعد الزماني والثقافي بين هذه المدارس إال أنه يجمعها تصور واحد 

                                                 
  .140 -138، ص ...."دراسات في اللسانيات العربية" عبد الحميد السيد، . د )1(
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فاللغة وسيلة اتصال اجتماعية يستعملها الفرد ألداء وظائف مختلفة : تجاه طبيعة اللغة

  :ما يلي االتجاهبدايات لهذا المدارس التي تعد فمن هذه . وللتأثير على اآلخرين

  :)1(مدرسة براغ) 1

ا، إذ تتكون الجملة من هذا تهيفي للجملة من أهم وأبرز توجيهاوفيها يعد المنظور الوظ    

، ويتقدم المسند غالباً )Theme( :، ومسند إليه)Rheme( مسند: من قسمينالمنظور 

د للجملة، والنسق المحايد هو الترتيب المألوف ألجزاء المحايالمسند إليه في النسق المألوف 

صل لمجرد العادي أي النسق الذي تأتي فيه عناصر الجملة على األ االستعمالالجملة في 

بأن يتقدم المسند ويتأخر المسند إليه، ويتغير هذا  فهوم هذا المنظورماإلخبار أو اإلسناد في 

لتركيز على عنصر معين بالتقديم والتأخير في أو بهدف ا واالهتمامالنسق بقصد العناية 

  :عناصر الجملة، ومثال ذلك

  إلى بيروت أمس الوفد المسرحي العربي    وصل                        

  

  المسند            إليه المسند                     

  )؟هي أخبار المسارح العربية  ما/ جواباً للسؤال(         

  وصل  إلى بيروت أمس  الوفد العربي المسرحي                             

  

  إليه المسند             المسند                                   

  

، )2(ربيومفهوم المسند والمسند إليه، في هذا المنظور يختلف عن مفهومها في النحو الع    

ما كان هو  ،الموضوعفالمسند أو  "لمعلومات عنصر ا" الن هنا باعتبار عمفهما مست

ً لدى السامع في مقام تواصلي، والمسند إليه ما يضيفه المتكلم من معلومات هو : معلوما

  .جديدة تسهم في تنامي الخبر كما هو الشأن في المثال

                                                 
ر )1( يد، . د  انظ د الس د الحمي ة" عب انيات العربي ي اللس ات ف ، 142 -141ص ، ...."دراس

ر ذلك ينظ دد: وك ر، الع الم الفك ة ع د 3مجل د 20، المجل ى احم ي ( ، يحي وظيفي ودوره ف اه ال االتج
  .77-76ليل اللغة، ص تح
م  )2( ية رق ر الحاش م 76، ص )6(انظ ية رق ر،  78، ص )8(، والحاش الم الفك ة ع ن مجل م

د  دد 20المجل د، 3، الع ى احم ة( ، يحي ل اللغ ي تحلي وظيفي ودوره ف اه ال يح )االتج ك لتوض ، وذل
  .مصطلحي المسند والمسند إليه في النحو العربي



 

دينامية  "مفهوم جديد يسمى  بإدخال) المنظور الوظيفي للجملة(ويطور هذا المنظور     

 "، وهي )Jan Firbas(ذي قدمه أحد أبرز اللغويين هو جان فرباس وال  )1("الاالتص

معلومات التي يراد التعبير تتجلى في سياق تنمية ال االتصالخاصية من خاصيات 

بر عن أقل درجة في الرسالة عالمسند، وي: ذا المفهوم تتكون منوالجملة في ه ،)2("عنها

ينقل ( ، ويشكل المعلومة الجديدة فيها أي المسند إليهو ،)االتصالمن دينامية (للغوية أي ا

وبعد هاتين الوحدتين أو قبلهما أو بينهما تأتي الوحدة ) أعلى درجة من دينامية االتصال

ً من العناصر اإلضافية  نتقاليةاإل  ستقامةإلأو العناصر ) ف، والحالالظر(وتكون غالبا

  :  كوالمسند إليه ومثال ذلك قولمسند تعلقات المالجملة أو ما يعرف عند البالغيين العرب ب

  .ضاع       قلمي      في المكتبة                                   

  

  المسند إليه   وحدة انتقالية   المسند                                 

  أين ضاع قلمك؟ :   وجواباً لمن سأل                              

  

  السياق                                                            

عدة عوامل اإلتصال ليست نظاماً منفصالً، ولكنها وليدة  ومن هذا المثال يتبين، أن دينامية  

  : )3(مجتمعة وهي

السياق و- السياق العام للحدث اللغوي، و -، )أي كيفية ترتيب األجزاء فيها(نسق الجملة  -  

  ).البنية الداللية(لة الداللي الخاص للجم

  :)4(مدرسة فيرث) 2

مجموعة من العناصر : يعد مفهوم سياق الحال هو أهم ما قدمته هذه المدرسة، إذ يعني    

بسات األحداث وسياقها، فاللغوي المكونة للموقف الكالمي، فالجملة تكتسب دالالتها من مال

تداخلة، فهو ليس فقط وليد نظر إلى المعنى على أنه نتيجة عالقات متشابكة م "فيرث"

لحظة معينة بما يصاحبها من صوت وصورة، ولكنه أيضاً حصيلة المواقف الحية التي 

                                                 
  .141ص ، ...."في اللسانيات العربية دراسات" عبد الحميد السيد، . د )1(
  .77، يحيى احمد، ص )3(، ع )20(مجلة عالم الفكر، م  )2(
  78المرجع السابق، ص  )3(
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ً هاليداي المؤسس  ،يمارسها األشخاص في المجتمع وهذه األهمية للسياق ألح عليها أيضا

نحو ويركز ال "النحو النظامي"فيرث الذي اكتملت على يديه أسس الثاني لهذه المدرسة بعد 

على الجانب الوظيفي للغة، ويجعل همه تصنيف الوظائف النحوية ضمن نظام يبين 

   ):التعدي واللزوم(، من ذلك، مثالً ما جاء في باب ااستعماالته

  .الدرس          المعلم        شرح                                        

  

  عامل     هدف تجاوز إليه النشاط     حدث                                        

  الكلية          عميدُ     مرض                                           

  

  نشاط قاصر   متقبل      حدث                                              

اط وواضح أن نمط التعدي واللزوم في هذا النحو يتمثل في العالقات بين النش    

والمشاركين، فحين ينحصر النشاط في الفاعل أو المتقبل فهو نشاط قاصر، وحين يجاوز 

حدث، ( وهنا تبرز الوقائع من نوع . النشاط العامل إلى عنصر آخر فهو نشاط مجاوز

  .إلخ...منفذ، متقبل، آداة، قوة،: المسندة إلى األدوار الداللية) عمل، حال، وضع



 

  المطلب الثاني

ً (لوظائف التداولية تداوليات ا   )أحمد المتوكل أنموذجا

الوحيد الذي وصف العربية من وجهة تداولية؛ إذ  ذجومناأل "أحمد المتوكل" ذجومنيعد أ

عد من أكثر النماذج استجابة في النحو الوظيفي الذي يُ  "سيمون ديك"نموذج أب انتفعإنه 

م دراسة متكاملة واضحة فقد قدَّ  ،مقتضيات النمذجة للظواهر اللغويةلشروط التنظير و

  :تتضح مما يلي ،وغيرها في العربية)1(األصول حول بنية النحو

  :قسم الجملة باعتبار مقولة المحمول التركيبية إلى -     

  )جملة فعلية. (جملة ذات محمول فعلي) 1       

  ))نكا( ال تحتوي على رابط( جملة اسميةٍ        . جملة ذات محمول غير فعلي) 2       

  ))كان( تحتوي على رابط( رابطيةٍ جملة                                                          

  

، )المبتدأ(ع، وجعل التداولية األرب "ديك"إلى وظائف ) دىاالمن(أضاف وظيفة  -     

ذه م أسباباً للقول بخارجية هوظائف خارجية تقع خارج الجملة؛ وقدَّ ) المنادى(، و)الذيل(و

تناولها التي سوف أ ة تقع داخل الجملةوظائف داخلي) البؤرة(، و)المحور(الوظائف، وجعل 

  .من التفصيل في الباب الثاني من هذا البحث فيما يلي ءبشي

كتفيت بذكر أمثلة للوظيفة اوقد أورد الباحث أمثلة للوظائف التداولية بشكل عام، و    

لها من تشابه في النحو العربي أو الفكر اللغوي  مالِ ، )الذيل(التداولية الخارجية وهي 

ً لضيق المقام، إذ ال يتسع لذكر كل األمثلة وما لها من إرهاصات في الفكر  القديم، وأيضا

  :فمثال. اللغوي القديم

  .خالدالتقيت بأخيه،  -

  .خالدأخوه مسافر،  -

الحمل، ألن الذيل تقع خارج ) Tail(في المثالين وظيفة تداولية تسمى الذيل ) خالد(فـ 

هذه الوظيفة  وظيفة تحمل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو تعديلها، ويلحظ أنَّ 

بدل من الضمير  في المثال األول) خالد(فـ: أ المؤخر في النحو العربيدالمبتو تشابه البدل

                                                 
ول  )1( يح ح ن التوض د م و" لمزي ة النح اب، " بني ذا الب ن ه اني م ل الث ر الفص ب ينظ من المطل ض

  .الفرع الثاني/ الثاني



 

ً )بأخيه(المجرور في  ع الذي تبة جائز في هذا الموضوور ، وعود الضمير على متأخر لفظا

  .)1(في المثال الثاني فمبتدأ مؤخر) خالد(أما  ،فيه للتفسير جيء

) البؤرة(، و)الذيل(، و)المحور:( وكل من) المبتدأ(عقد المتوكل مقابالت بين وظيفة      

بين وظائف في نموذجه، ووظيفة المبتدأ في النحو  بحكم ما بينهما من تقارب، كما ميزَّ 

  :فمثالً .)2(يالعرب

   .عند المتوكل) المحور(وهو وظيفة تداولية / مبتدأ عند النحاة: زيدٌ ... نطلقم زيدٌ  

، فدرس األنماط التي ترد عليها بنية )3(عالج المتوكل قضية الرتبة في الجملة العربية 

  : الجملة الفعلية في العربية، وبين خصوصية كل نمط منها تداولياً، فالجملتان مثالً 

1 ( ً   .جاء عمرو باسما

  .جاء باسماً عمرو )2 

ً بينهما؛ فالنحو الوظيفي يميز بين البنية  ال تختلفان داللياً، إالَّ      ً تداوليا أن هناك فرقا

ات التي تحدد العالقات القائمة بين مكونالبنية : فها بأنهاالداللية والبنية اإلخبارية التي عرَّ 

  :جملةالمحور والبؤرة، وعليه فال ، كعالقتي)المقام(الجملة حسب 

  جاء باسماً عمرو

ً (فيها يحمل  تمثل محط اهتمام المتكلم التي  وظيفة تداولية، هي وظيفة المحور) باسما

ا طرحه عبد القاهر الجرجاني في والمخاطب، وقد استعان المتوكل في هذا التحليل بم

 قتل الخارجي زيد، التي توسط فيها المفعول بين: الجملة الجتهعند مع "دالئل اإلعجاز"

عبارة يكون همه وقوع ، إذ إن الذي يستخدم هذه الواالهتمامبقصد العناية  )4(الفعل والفاعل

  .خارجيالقتل بال

التي تعود إرهاصاتها إلى الفكر اللغوي القديم، من  )5(ظاهرة التبئير "المتوكل"عالج  -   

كلم إزاء ما خالل تراكيب مبأرة تشترك في أنها وسائل للتعبير عن موقف معين يتخذه المت
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  .149ينظر المرجع السابق، ص  )2(
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اص  )4( ع خ ل موق ل والفاع وقعي الفع ط م ذي يتوس ع ال ل( الموق ل والفاع ط الفع ول يتوس ) المفع

ة  ل لوظيف و حام امش فه ر ه ن، انظ ب الظ ي اغل ور ف اب ) 29(المح ن كت و (م ي نح ات ف دراس
  .49احمد المتوكل ص . د) اللغة العربية الوظيفي

ر د )5( ل . انظ د المتوك ة " احم ي اللغ ب ف ايا التركي بعض قض ات ل ة، مقارن ة والبين الوظيف
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تتباين  هذا القاسم المشترك األساسيعتقده المخاطب في مقام تخاطبي معين، إال أنها رغم 

ها وما تستعمل فيه من مقامات بحيث يعسر عدُّ  ةتخاطبيالغراض األبالنظر إلى ما تؤديه 

  :بنيات مترادفة، ومن هذه التراكيب البنيات الممثل لها بالجمل اآلتية

  .تصدير)  ندابنبر ه. (دهنداً يعشق خال -

  حصر. ما يعشق خالد إال هنداً  -

  فصل.  التي يعشقها خالد هند -

  ."ال"عطف باألداة النافية . ال زينب يعشق خالد هنداً  -

  ".إضراب".   ما زينب يعشق خالد بل هنداً  -

  لمبأرة من بنيوية، وتداولية تحليالً مالئماً لخصائص هذه التراكيب االمتوكل اقترح 

باعتبارها غير كافية ) مقابلةو جديد، (ة لبؤرساسه على إعادة النظر في ثنائية اقوم أي

ل المالئم لوصف ظاهرة التبئير في اللغة العربية، ومن هنا يتحتم أن تتوافر في التحلي

  :ط التاليةوللتراكيب المبأرة الشر

  .أن يكون قادراً على رصد الخصائص البنيوية لهذه التراكيب) 1

  .يفرد مستوى من المستويات للتمثيل للخصائص التداولية أن) 2

التي تباين بين التراكيب ) التداولية(أن يكون قادراً على رصد الفروق الوظيفية ) 3

المصدرة، والتراكيب الحصرية، والتراكيب المفصولة وغيرها من التراكيب 

  .المدروج على عدها تراكيب مبأرة

ستجابة لهذه المقتضيات المتوكل، أن التحليل الكفيل باال عتقدوفي إطار النحو الوظيفي، ي    

ؤر والذي يسند لكل ضرب من بهو التحليل الذي يبنى على التمييز بين أنماط متعددة من ال

  .ضروب التراكيب المبأرة النمط البؤري الذي يالئمه

  :اليالتنميط الذي اقترحه ألنواع البؤر بواسطة الرسم الت "المتوكل" ويوضح    



 

  )1(البؤرة                                             

  

  

  بؤرة مقابلة             بؤرة جديد                   

  

  

   بؤرة تثبيت     بؤرة قلب بؤرة حصر      بؤرة إنتقاء              بؤرة طلب      بؤرة تتميم               

  

ناولها، ويحسن أن أسجل هنا أن المتوكل وسع وتفصيالت الموضوع كثيرة ال يسعني ت    

أهمية البعد التداولي في تفسير  في التحليل اللغوي بما أضاف من أبعاد جديدة، وأكدَّ 

خ مفهومات كثيرة في النحو العربي، واتكأ على تراكيب اللغة ووصف نحوها، كما رسَّ 

ولية ثاوية خلف مختلف مقوالت التراث اللغوي نحوه، وبالغته موضحاً أن هناك نظرية تدا

وأنها بالتالي قابلة للتحاور، بمعنى ...) واللغة، والبالغة، وفقه اللغة، ،النحو:( العلوم اللغوية

  .)2(مع النظريات الحديثة بما فيها النحو الوظيفي قتراضاالو القرض

                                                 
ن التوض )1( د م ول لمزي ؤرة( يح ح ل )الب د الفص ث وبالتحدي ذا البح ن ه اني م اب الث ر الب ، ينظ

  .الثاني
  .10، ص )الوظائف التداولية في اللغة العربية" احمد المتوكل، . د )2(



 

  

 

  ثاينالفصل ال
  اللسانيات املعاصرة

  أشكال الوظائف ووظائف األشكال
  :ون من مبحثنيويتك        

  
  املبحث األول

  والنظرية واملنهجية  واالسرتاتيجيةاألسس املعرفية 
  للنحو التوليدي التحويلي

  
  املبحث الثاين

  النحو الوظيفي وإشكال التمثيل للوظائف
  الرتكيبية، والداللية، والتداولية

  
  
  
  



 

  المبحث األول

  والنظرية والمنهجية  ستراتيجيةواالاألسس المعرفية 

  لنحو التوليدي التحويليل

  المطلب األول

  ستراتيجيةواالاألسس المعرفية 

  للنحو التوليدي التحويلي

  .في التاريخ والتعريف :الفرع األول

  :اإلطار المعرفي العام )1(

 Noam(كي سكان أول من كتب عن النظرية التحويلية اللغوي األمريكي نوم تشوم

Chomsky ( وجهت إلى ، وعلى اللغة اإلنجليزيةم حين وضع أسسها وطبقها 1957عام

لكنها القت  ،المستحدث من النظريات معظمت عديدة شأنها في ذلك شأن دانظريته انتقا

وقد أخذ هؤالء المتقبلون للنظرية التحويلية  .أيضا ً قبوال ً لدى العديد من اللغويين

مثال هؤالء ومن أ .التشومسكية يطبقونها على اللغة اإلنجليزية  كل بطريقته الخاصة

، )H.A.Glaeson  –ليسون ج( ، ) Emmon Bach –إمون باخ (العلماء األمريكيين  

بول روبرتس (و ,) Owen Thomas –أوين توماس ( ، ) R.A. Jacobs –جيكوبس (

– Paul Roberts(، و )شارلز فلمور -  Fillmore Charles  .(  

يلية على االعتراف بأنها تمتاز عن لقد اتفق هؤالء اللغويون الذين تقبلوا النظرية التحو

ويرجع  ،غير أنهم اختلفوا في كيفية تطبيقها على لغتهم اإلنجليزية ،النظرية اللغوية التقليدية

سطحيا ً أو ظاهريا ً من هذه يعد باطنيا ً وما يعد السبب الرئيس في ذلك إلى اختالفهم فيما 

   )1(صيل وأيها مشتق؟أي هذه التراكيب اللغوية أ :التراكيب وبعبارة أخرى

يمثل النحو التوليدي التحويلي حركة مؤثرة تأثيرا ً جذريا ً في النظرية اللسانية الحديثة 

الذي صدر سنة  ]البنيات التركيبية[وتطبيقاتها والتي بدأت مع كتاب نوم تشومسكي 

م في ظل المدرسة التوليدية التي نشأت كرد فعل على اهتمام النحاة الوصفيين 1957

الظواهر فقط جاعلين من الدرس اللغوي مجموعة من الخطوات التحليلية لوصف ب

                                                 
ولي دمحم )1( ي الخ ة " عل ات لغوي الح ، "دراس ع دار الف ر والتوزي ان  –للنش  ط ،األردن/ عم

  .52 ص ،م 1998



 

أن النحو التوليدي التحويلي ولد لكسر البنيوية الوصفية  ،بعبارة أخرى ،التراكيب اللغوية

فإن تاريخ هذا النحو يرجع إلى ثالث فترات تركز نجاحها في  ،وبناء عليه .)1(ومواجهتها

  :)2(وهي كالتالي ،م1960_ م   1950الممتدة من سنه  الجوانب الرئيسة للنظرية

  .)مرحلة البنى التركيبية ( .فترة التراكيب في النظرية اللغوية -1

 ).مرحلة النظرية األلسنية النموذجية ( .م1970م إلى سنة 1965وفترة ما بعد  سنة -2

 ).ةسعالمو ةالنموذجيمرحلة النظرية األلسنية (  .م وما بعدها1970وفترة في سنة  -3

وهو الكتاب  ،م1957عام ) Syntactic Structures–البنى النحوية (وبعد صدور كتاب 

الذي وضع أساس المنهج التحويلي التوليدي والذي يدرس بناء الجملة في ضوء عدد من 

 .ويدرس كذلك العالقات بين الجمل ،والبنية التداولية ،والتركيبية ،هي البنية الداللية ،البنى

ومسكي المدخل التدريجي في تحليل الحقائق اللغوية وإدخال الرموز إلى وقد أختاره تش

 ،وقد تأثر أيضا ً بالنظرية التوزيعية وبالمفهوم المنظقي الرياضي للنحو ،الخ......التحليل

ل وري القيام بالكشف عن نظرية عامة في البنية النحوية وإدخاروأعتقد أنه من الض

  .)3(استعمال الرموز في التحليل

   :ةعريف النظرية التوليدية التحويليت) 2(

وتركيبا ً  ,تركيبا ً باطنيا ً–أية لغة  - هي أية قواعد تعطي كل جملة صحيحة في اللغة       

وهذا يتضمن أن أية  .وتربط بين التركيبين بنظام خاص هي قواعد تحويلية ,ظاهريا ً

  ). نظرية تحويلية( نظرية وراء مثل هذه القواعد هي 

هو ذلك التركيب الذي اشتقت  :)  (deep structureقصود بالتركيب الباطني للجمل  والم

فهو ذلك التركيب الذي )   (surface structureأما التركيب الظاهري  ,منه الجملة أساسا ً
                                                 

د )1( دي عب الم المس وص" ،الس الل النص ن خ انيات م ية  ،"اللس دار التونس ونس/ ال  ،2/ط ،ت
  .105ص  م،1986

كي ( )2( وم تشومس ؤولية "  ،)ن ة والمس ة ،"اللغ اوي.د :ترجم ام البهنس ديم ،حس . د.أ :تق
واب د الت ان عب رق رمض راء الش ة زه اهرة/ ، مكتب ر،_الق د  .185 ص، م1999/ ط مص ولمزي

ل ينظ ذه المراح ول ه يل ح ن التفص ا . د :رم ال زكري يم " ميش ة وتعل ة األلينب ي النظري ث ف مباح
ة  ات ،"اللغ ة للدراس ة الجامعي ع  المؤسس ر والتوزي روت / والنش ان_بي ـ 1405 ،2/ ط ،لبن  -ه
  ).120 – 101(ص م،1985

، مركزاإلنماء )"الكلمة"اللسانيات والداللة (،منذر عياشيوارد لدى " تشومسكي"قول  )3(
  .136ص  ،م1996 ،1/ط  ،سوريا_حلب ،الحضاري

ود ة  "والمقص ة :"بالتوزيعي ى المدون د عل نهج يعتم و م ق  ،وه ي نط ل الت وع الجم ى مجم أي عل
ا ن جمعه ا وأمك ون به ة  ،المتكلم فها ممثل ة بوص ل المدون ى جم ر ال نهج  ينظ ه م رى بأن ارة أخ بعب

  .لجمل اللغة



 

بين التركيب الباطني والتركيب الظاهري  العالقةوأما . تبدو فيه الجملة بصورتها الحالية

؛ ألنها تحول التركيب الباطني لجملة  ما إلى ) (trans formationفتسمى تحويال ً 

  .)1(وينظم العالقة ما يعرف بالقانون التحويلي .تركيب ظاهري جديد

فالنحو التوليدي التحويلي هو الكشف عن القواعد الحاكمة على بنية الجمل  –إذن 

في نطاق لغة من اللغات  هو ممكن نظاما ً من القواعد التي تحدد ما :، يعني)2(وتراكيبها

  .البشرية

وأن خصائص  ،فالنظرية األلسنية التوليدية تؤمن بأن بنية اللغة تحددها بنية العقل اإلنساني

 .اللغة الكلية دليل بأن هذا الجزء من الطبيعة اإلنسانية مشترك في الجنس اإلنساني

ة التي هي خاصة فارتفعت من المنطق بدراسة اللغة إلى مصاف دراسة المعرفة اللغوي

أهمية  تكمنمن هنا  .من المعرفة اإلنسانية  بصورة عامة يتجزأ إنسانية مميزة وجزء ال

  . )3()األلسنية التوليدية (هذه النظرية 

فكل متكلم للغة قد اكتسب في ذاته وبصورة ضمينة قواعد توليدية وتحويلية  عليه،وبناء 

فالقواعد  ،وتتيح له إنتاج جملها وتفهمهاوهذه القواعد نشير إلى معرفته بلغته  .للغته

  . )4(بالتالي تحاول أن تحدد معرفة المتكلم بلغته ،التوليدية والتحويلية

للقوانين التي تتضمنها ) أنماط(هناك أربعة مستويات  ،وفقا ً لتعريف النظرية التحويلية

  : )5(وهذه األنماط هي ،قواعدها

وهي القوانين التي تصف مفردات اللغة  :)  lexical  rules(القوانين المفرداتية  .1

من حيث معناها وخصائصها النحوية التي تؤثر في تطبيق القوانين األساسية 

إعطاؤها خصائصها و في هذا المستوى يتم تحليل المفردات ووصفها :يعني.وغيرها

 .المهمة كالتذكير والتأنيث وسواهما

                                                 
  .51ص  ،" لغويةدراسات "دمحم علي الخولي  )1(
دين عل )2( رف ال يش ديث" ،ي الراجح ة الح م اللغ رب ورأي عل د الع ة عن م اللغ ي عل دار  ،،"ف

  .125، ص م 2002 ،مصر_ سكندرية اال/ المعرفة الجامعية
  .101ص  ،"لنظرية األلسنية وتعليم اللغة مباحث في ا"  ،زكريا ميشال )3(
  .101ص ،المصدر السابق )4(
ولي )5( ي الخ ة "  ،دمحم عل ات لغوي وانين  ول ، 53ص  ،"دراس ذه الق ول ه اح ح ن اإليض يء م ش

  .من المصدر نفسه ) 63 – 54 ( ينظر ص



 

 :أي .تجريدية ذات صيغة شمولية وهي قوانين :)  base rules(القوانين األساسية  .2

 .أنها تقرر المعنى األساسي للجمل

القوانين التي يتم بها  يوه :)  transformational rules( القوانين التحويلية  .3

  .تحويل التراكيب الباطنية إلى التراكيب ظاهرية

وهي القوانين التي تضع  :)  morphemic rules( القوانين المورفيمية الصوتية  .4

   .كلمات الواردة في التراكيب الظاهرية في صيغتها النهائية صوتية كانت أم كتابيةال

   :لهذه النظرية وهيفهناك مميزات  ،وأيضا ً وفقا ً للتعريف السابق

 أنها تتبع منهجا ً ثابتا ً في الوصف والتحليل.   

  جمل أنها تنظر إلى اللغة نظرة أقرب إلى طبيعة اللغة حيث إن هذه النظرية تربط

  .اللغة الواحدة بسواها

  أننا نستطيع بواسطة هذه النظرية أن نقارب اللغات بطريقة فعالة من حيث

  .المستوى الباطني والمستوى الظاهري

 والمفاضلة  ،أنها تضع لنفسها معايير للتقويم الذاتي للحكم على كفاية قواعد معينة

  .)1(ا من القواعد في اللغة الواحدةبينها وبين سواه

  

                                                 
  .) 70 – 69 ( ،المصدر تفسه )1(



 

  :الفرع الثاني

  التوليدي التحويلي النحو

  "الموضوع واألهداف والمفاهيم األساسية"

  

  : ةوضوع النظرية التوليدية التحويليم )1(

) اللغوية ( إن موضوع الدراسة في النحو التوليدي التحويلي هو القدرة الذهنية        

، وبالتالي فإن )1(عدد ال نهائي من الجمل –وتفسير  –التي تمكن اإلنسان من إنتاج 

ينتمي إلى بيئة  .مستمع مثالي –إنسان متكلم  :موضوع النظرية اللغوية األولى هو

وحين يستعمل هذا اإلنسان معرفته اللغة في كالم  ،لغوية متجانسة ويعرف جيدا ً لغته

ال يكون مصابا ً بحاالت غير مالئمة من الناحية اللغوية كالحد من الذاكرة  ،فعلي

  . )2(واألغالط العرضية أو المميزة ،االنتباهوانتقال االهتمام أو  ،السهو أو ،والشرود

 ،متضمنة في دماغ اإلنسانوهذه القدرة تتمثل في مجموع المسلمات والمبادئ الكلية ال

   ."فورنيكي " والمعاني بمنطقة " بروكا "جد األصوات بمنطقة حيث تو

طرية المتوفرة لدى الطفل والتي تمكنه لقد أبدى تشو مسكي رأيه في القدرة اللغوية الف

  : )3(مفصال ً نظريته في اتجاهات ثالثة ،من اكتساب اللغة

 م نظام كعلى الطفل الذي يستطيع استخالص القواعد المعقدة التي تح :االتجاه األول

بجهاز عقلي فطري بمقدوره تكوين الفرضيات يولد أن  ،اللغة من خليط الكالم

كما يفترض أن تتوافر في الجهاز معرفة فطرية بالعموميات  ،المتزايدة في التعقيد

   .التي تحكم أنظمة اللغات كلها

 يرى تشومسكي أن الطفل يأخذ مادته اللغوية في  :الكليات اللغوية :الثاني هاالتجا

فيقتصر عمله على تحديد لغته ضمن  ،مرحلة اكتساب اللغة من لغة كلية محددة

  .اللغة الكلية

                                                 
ب.د.أ )1( دين محس ي ال اني "  ،محي ق اللس اح النس داخل " انفت ي الت ة ف يدراس دار  ،االختصاص

  .136ص   ،م2003/ط، المنيا/ فرحة للنشر والتوزيع 
  .125، ص "رية األلسنية وتعليم اللغة نظمباحث في ال" ،ميشال زكريا )2(
الس )3( ورج ك ني"  ،ج ي األلس ل العرب ة الطف ة ، "ة ولغ ورات الجامع روت /المنش ان_ بي ، لبن

  .140ص ،م1984س ط 



 

وتحتوي  .تنظيم الضوابط التي تخضع لها القواعد بصورة عامة :لية هيفالقواعد الك

وعلى  ،هذه القواعد الكلية على الشروط الواجب توافرها في صياغة قواعد اللغة

   .المبادئ التي تحدد كيفية تفسير قوانينها

  : )1(ويميز تشومسكي بين ثالثة أنواع من الكليات اللغوية

ن مجموعة فئات مثبتة تؤخذ منها عناصر وتتكون م :الكليات الجوهرية .1

وهي أيضا ً تختص  .وتندرج ضمنها مجموعة األفعال واألسماء ،اللغة

  .)2(بالمفردات المتعلقة بوصف اللغات

 ،وهي القوانين والضوابط المشتركة بين كل اللغات :الكليات الصورية .2

  .اللغة دلقواعوتتناول خصائص المؤلفة 

الكليات التنظيمية ترتيب أجزاء القوانين في كل تظهر  :الكليات التنظيمية .3

 .مستوى نسبة للمستوى اآلخر كما تحدد تداخل  العالقات بين القواعد

ات المستويات اللغوية فيما فتتناول كيفية ارتباط القوانين ببعضها وعالق

  . بينها

  للغوية وهو بط هذا الجزء من النظرية ارتباطا ً وثيقا ً بالنظرية اتير :االتجاه الثالث
علم تكما ي ،داخلية وظاهرية :نيعلم بصورة طبيعية أن في كل لغة بنيتتأن الطفل ي

القوانين (التحويلية  القواعد التي تحول األولى إلى الثانية وهي المسماة بالقواعد
  .)3()التحويلية

وهذا ما يساعد الطفل على تكوين فرضيات معقولة مبنية على الكالم الذي يسمعه 
ويبدأ الطفل بتعديل هذه  الفرضيات  .األصواتي يتألف من خليط غير مفهوم من والذ

   .تدريجيا ً
فإن هذه القدرة اللغوية في هذا النحو التوليدي التحويلي كما يعتبرها  وبالتالي

  .تشومسكي ملكة لغوية صرف ال عالقة لها بالجانب التداولي
مؤكدة على أن  ،نشاط النمو العقلي للطفلفالنظرية اللغوية التوليدية ترتكز على طبيعة و

اللغة (وتعلمها لغته األولى  الكفاية الذاتية الفطرية هي التي تساعد الطفل على اكتشاف

  .)4()األم

                                                 
  ).142 -141 ( ص ،"األلسنية ولغة الطفل العربي " جورج كالس )1(
  .53 ص  ،"دراسات لغوية "  ،دمحم علي الخولي )2(
  .53ص  ،ابقالمصدر الس )3(
  .147ص   ،"األلسنية ولغة الطفل العربي " ،جورج كالس )4(



 

  :أهداف النظرية التوليدية التحويلية) 2( 

أي وصف  :والتفسير ،هي الوصف) رئيسة ( للنحو التوليدي التحويلي أهداف محورية 

، بمعنى أن النظرية التوليدية )1(غوية العميقة وتفسير الخصائص اإلشكالية للجملالكفاءة الل

اللغوية والتي تقود عملية التحويلية تهدف إلى اكتشاف القواعد الضمنية ضمن الكفاية 

  .)2(التكلم

أهدافا ً للنظرية اللغوية وهي " تشومسكي "من خالل كتابه " جون ليونز " وقد تناول

  : )3(كالتالي

لى النظرية أن تعكس المقدرة التي يمتلكها كل الناطقين من اللغات بتكوين واستيعاب ع

لنا مصطلح لغوي يعتمد عليه في ) يتضح(ومن هنا يبرز . جمل لم يسمعوها من قبل مطلقا ً

وهو مجموع المبادئ الكامنة في دماغ اإلنسان للحكم  ."الحدس " النحو التوليدي أال وهو 

  ).بتصرف(على سالمة جمله 

  .هي من المسلمات التي تحرص عليها هذه النظرية، وللغة اإلبداعيةإبراز أهمية الميزة  -

  .)التجريبية (أو المعيارية  –الوضعية  دالقواعالتمييز بين القواعد الوصفية وبين  -

كذلك البحث عن أساليب مفيدة و ،البحث عن مسوغات للقواعد التي تقدمها هذه النظرية -

   .إلى  أنموذج معين للتحليل والتفسير من أجل أن نصل إلى نتائج سيلمةللتوصل 

ضرورة انتقاء نحو ما أو خاص دون غيره من صنوف النحو المتوفرة من أجل لغة  -

معينة وأيضا ً ضرورة  تشكيل مجموعة من المعايير يمكن على ضوئها البث في مدى 

الصيغ بهدف وصف المعطيات سالمة صيغة نحوية معينة وتفصيلها على سواها من 

  .اللغوية

ات اللغوية المتوافرة لدى اتخاذ قرارات معينة إزاء اختيار الطريقة األمثل لمعالجة المعطي -

   .من أجل بناء مجموعة من القواعد النحوية يناللغوي

                                                 
  .136ص  ،"انفتاح النسق اللساني"،محي الدين محسب )1(
  .125ص  ،مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة ،ميشال زكريا )2(
ونز " )3( ون لي كي " ،"ج ة ،" تشومس اد كب ة دمحم زي ـ  1404 ،ترجم ادي  .م1987 -ه الن
  .مجرد حصر لألهداف" بتصرف " ).36-29 ( ص، 1/ط، الرياض/ ألدبي ا



 

وكذلك تطبيق سلسلة من  ،من بينها لالختياروتحديد المبادئ العامة  ،توضيح البدائل -

فيها  اجمل من قبل المتكلم أي توليدها في اللغات الطبيعية البشرية بم إنتاجمن أجل القواعد 

   .اللغة العربية

حاولت استخراج ) جون ليونز ( فللمؤل" نظرية تشومسكي اللغوية"ومن خالل كتاب 

  :)1(المعتمدة في النظرية اللغوية وهيالمواصفات 

 نسانيةللغة اإل المحدودةة غيرأو القدر اإلبداعيةالكبير على القوة  زكيرالت.  

  عكس قدرة جميع المتكلمين بلغة ما على التحكم في إنتاج وفهم جمل لم

وكذلك الفصل بين دراسة ووصف القواعد التي يتبعها  ،يسمعوا بها قط من قبل

أبناء اللغة وبين القواعد المعيارية التي يرى علماء اللغة والنحو أنه يجب على 

ً ى يكون كالمهم صحيحتح وا بهاالمتكلمين أن يلتزم  .ا

  البد من الحدس ألبناء اللغة حتى يستطيعوا الحكم على جمل لغتهم أو على

 .ما يقدمونه من تفاسير وشروح حول هذه النظرية

  يجب أال تحدد وفق إجراءات علمية أي اإلجراءات الكشفية التي نادى بها

وال  ،التي ينتج بها الكالم وأيضا ً يجب عليها أن تصف الطريقة .لدبلومفيأتباع 

 .تصف الطريقة التي يستقبل بها هذا الكالم

  تضع أصوال ً عامة  ، وأنواالختياريجب عليها أن تحدد بدائل للمقارنة

 .من بينها لالختيار

  يجب على النظرية كذلك أن تخصص كل القيود الضرورية الموضوعة

 .لغة على حدةفي كل ) ستثنائيةاالأو (على توحيد البنيات الخاصة 

حول هذه  فإن هذه األهداف في النظرية اللغوية هي من ضمن آراء تشومسكي ،وبناء ً عليه

 ،ولكي يحقق النحو التحويلي التوليدي أهدافه هذه.ه إياها في كتبهتالظاهرة اللغوية ومعالج

 .فال بد من شكل تتخذه هذه النظرية اللغوية من أجل الوصول إلى أهدافها

  

                                                 
ونز  )1( ون لي ة " ج كي الغوي ة تشومس ة  ."نظري قوترجم ل . د :تعلي ي خلي ة / حلم دار المعرف

ة  كندرية –الجامعي ر – اإلس ة(  . ) 92- 73  ( ص ،م،1985 1/ط  ،مص رد  :مالحظ مج
  ).حصر لهذه األهداف



 

أثناء تناولي  -الحقا ً–لشكل الذي تتخذه القواعد التوليدية التحويلية اتم عرض سي :ملحوظة

  .للنقطة التي تتحدث عن ذلك

  :)1(في النحو التوليدي التحويلي األساسيةالمفاهيم  -3

أي أنحاء ( هي أن تصاغ مفصلة  –كما يرى تشومسكي  –هذا االتجاه إن الخطوة األولى ل

grammars  وذلك من أجل تطوير )  العربية مثال ً ( للغات المعينة  )بالمصطلح الفني

   .والنحو الكلي ،والنحو العام ،النحو الخاص :نظرية عن اللغة من بين هذه األنحاء

وهو ) القدرة اللغوية ( أي  ،القدرات على شتمالهالوقد ارتأيت أن أكتفي بالنحو الكلي  

فالمقصود بالنحو  الكلي كما يعرفه  - إذن ،باألمرمصطلح أو مفهوم في النحو المعني 

لتلك القدرات اللغوية التي يمتلكها المتكلم صاحب ) وصف منظم ( تشومسكي هو نموذج 

  .وبالتالي يطلق على هذه القدرات .اللغة والتي تمكنه من أن يتكلم وأن يفهم لغته بطالقة

 ،التركيبية( وية وهي تشمل ثالثة أنواع من الملكات اللغ) الكفاءة النحوية ( مصطلح 

  .)والصوتية  ،والداللية

قدرة المتكلم صاحب اللغة على التأليف بين الكلمات لتشكل جمال ً نحوية  :فالملكة التركيبية 

من هنا نتعرف على مصطلح آخر من مصطلحات هذا . حدس المتكلموهي تعتمد  .في لغته

وع المبادئ والمسلمات فالحدس هو مجم) الحدس ( وهو أال) النحو التوليدي ( النحو 

  .)الحنة(صحيحة كانت أم خاطئة ( الكامنة في دماغ اإلنسان ليحكم على سالمة جملة 

من الكفاءة النحوية لدى المتكلم صاحب اللغة  اً فهي تشكل جزء :أما عن الملكة الداللية

   .أي تحديده للعالقات الداللية بين عناصر الجملة .حدسه حول السالمة الداللية للجمل

فتعني قدرة المتكلم على التعرف على البنية الصوتية لكلمات لغته  :وأما الملكة الصوتية

  .وجملها

 ال أن اللغة الظاهرة إنسانية فريدة يرى تشومسكي ،وبهذه القدرات التي يمتلكها المتكلم

تمتلك مجموعة من العناصر العامة  –بهذا االعتبار  –ومن ثم فهي  .يمتلكها إال اإلنسان

وبالتالي فإن تشومسكي يميز بين  ،لتي توجد في كل لغة ممكنة من لغات البشر المختلفةا

  : جانبين أساسيين من الظاهرة اللغوية هما

                                                 
  ).128 -124 ( ص ،"النسق اللساني  انفتاح" ، محي الدين محسب ينظر )1(



 

المتكلم السامع معرفة حدسية بلغته وهذه المعرفة هي لدى "  competence" الملكة . 1

حوية من خالل عدد غير وفهم عدد غير متناه من الجمل الن إنتاجالتي تعطيه القدرة على 

   .متناه  من القواعدمحدود 

أي هو  .هو االستخدام الفعلي للغة في المواقف الحية"  performance" األداء اللغوي. 2

   .في المجتمع في عملية التواصل للكفاية اللغوية التحقيق الفعلي 

نجد مصطلحي  من بين المفاهيم أو المصطلحات التي يتبناها النحو التوليدي التحويليو

، حيث أن الجملة الكبرى قد تكون  جملة اسمية أو )1(والجمل الصغرى ،الجمل الكبرى

ن الجملة في حين أ ،بمعنى أنها تتركب من جملتين اسميتين وجملتين فعليتين ،جملة فعلية

وهذان المصطلحات في مقابل  .غير ال خبرو أو مبتدأ فقط علاالصغرى تتركب من فعل وف

  .ملة األصلية والجملة الفرعيةمصطلحي الج

يدل على الكلمات التي تتكون منها  )2()المكونات الجوهرية ( كما أن هناك مصطلحا ً 

عبارة عن تعاقب مجموعة  الذي هو ،الجملة والتي ال تقبل التحليل على المستوى التركيبي

  . من الكلمات

وهو غموض ال  )3()كيبيالغموض التر( أو ) الترادف التركيبي (وكذلك أيضا ً مصطلح 

   .الجملة إلى المكونات المباشرة لها يمكن الكشف عنه بواسطة

وقد  ،اللذان بنى عليهما تشومسكي نظريته" التوليد  والتحويل " أيضا ً هناك مصطلحا 

وهذا المصطلح يدل على عملية  ،من الرياضيات" توليدي "استعار تشومسكي مصطلح 

، لكنه ال تعني تولد )4(لجمل المحتمل وجودها في الجملةضبط أو تثبيت لعدد هائل من ا

 –الجمل بالمعنى الحرفي بل يعني نوعا ً من التنبؤ باألشكال التي يمكن أن تأخذها الجمل 

   .)5(اللغوي االستعمالفي  –عند صدورها 

يبه بطرق مختلفة تأو إعادة تر ،فيعني تغيير التركيب اللغوي" التحويل" أما مصطلح 

بمعنى أنه يتعلق . )6(معينة obligatoryأو إجبارية  optionalقواعد اختيارية ووفق  

                                                 
  .) 95 – 94 ( ص ،"نظرية تشومسكي اللغوية " نز، جون ليو )1(
  .114ص ،المصدر نفسه )2(
  .120ص  ،المصدر نفسه )3(
  .133ص  ،"انفتاح النسق اللساني " محسب محي الدين  )4(
  .32ص  ،"غة مباحث في النظرية األلسنية وتعليم الل" ميشال زكريا : د )5(
  .133ص  ،"انفتاح النسق اللساني "  ،محسبمحي الدين  )6(



 

تركيب من تركيب بالعناصر الموجودة في سياق الجملة أي أنه ينص على إمكان تحويل 

  .)1(آخر

البنية العميقة والبنية  (من ضمن المفاهيم التي أوردها تشومسكي كذلك مصطلحا  و

يقة هي البنى األساسية أو األولية التي يمكن تحويلها بواسطة فالبنية العم. )2( )السطحية

به  ظع الكالم الذي يتلفباهرة عبر تتاوالبنية السطحية هي البنية الظ .المكون التحويلي

   .المتكلم

  .لكن هذا يتفرع منه الفرع ،وهي األصل .بنية      قتل زيد ٌ عمرا ً  :مثال ً

  عمرا ً قتل زيد ٌ ،قتل عمرا ً زيد ٌ  :مثال ً

     ت سطحيةبنيا                      

  .إنها مجموعة من القواعد التحويلية؟ ) العميقة والسطحية ( إذن ما الرابط بين البنيتين 

نه التحقيق الفعلي للقدرة في المجتمع في إهناك أيضا مصطلح االنجاز وهو األداء نفسه، إذ 

  .عملية التواصل

   .عدم قبول الجمل أووتعليل قبول  ،سير فهو البرهنة اللغويةوكذلك أيضا ً مصطلح التف

الحكم القاعدية التي تعني مفهوم المفاهيم التي يتبناها هذا النحو ومن ضمن المصطلحات و

وأيضا ً المقبولية فهي تصور يعود على الجمل انطالقا من مدى مطابقتها للقواعد النحوية 

را على الحكم على فهو الحدس الذي يجعل المتكلم قادكذلك اإلبداع  و.)3(إلى دراسة األداء

للغته األصلية وممارسته  إدراكهصحيحة هي أم ال وذلك انطالقا من مايسمع من جمل 

التي يقوم الذهنية وأيضا هناك مصطلح التأويل الذي هو العملية أو مجموع العمليات  .إياها

جزء من  ,نص(رة لغوية ما إلدراك معنى عبا) قارئ  ,مستمع ,مخاطب(بها المتلقي 

  .)4(منجزة في مقام معين...) .الجملة

  

                                                 
  .133ص ،"انفتاح النسق اللساني "  محسب،محي الدين  )1(
ة "  )2( يم اللغ نية وتعل ة األلس ي النظري ث ف ا ًوين ،35ص   ،"مباح ر أيض دين : ظ رف ال ش

  .) 126 – 125 ( ص ،"رأي علم اللغة الحديث و في علم اللغة عند العرب"الراجحي 
  .235 ، ص"مدخل إلى األلسنية " ،يوسف غازي أستاذ في جامعة دمشق )3(
ان )4( ت أوش ي آي داغوجيا"   ،عل انيات والبي و الوظيفي :اللس وذج النح ة،نم س المعرفي  األس

  .148ص ، م 1998 1/ط،المغرب_الدار البيضاء /دار الثقافة  ،"والديداكتيكة



 

  المطلب الثاني

  منهجية للنحو التوليدي التحويلي األسس النظرية وال

  الفرع األول 

  العقالنية 

  

ومن أبرز  .االستعمالمستويات استعماله وميادين هذا  بتعددتتعدد معاني هذا المصطلح 

إن كل أمر يدرك مباشرة هو أمر "  :التعريف الذي يقول التعريفات عموما ًوشيوعا ًذلك

لبرهان يمكنه أن يتصف وا االستداللإن كل أمر يستنبط بطريق "  :وأيضا هو ,"عقالني 

  ")1(بالعقالنية

للتفكير اللغوي الجديد انطالقا ًمن طبيعة اللغة  االعقالنية أساس" تشومسكي " تبنى 

عالوة على جوانب أخرى تتعلق بالقدرة المعرفية عند  وواقعها التكويني ,اإلنسانية ذاتها

وبتالي فإن اللغة بهذا المعنى صفة بيولوجية مميزة لإلنسان وهو ما يفسر  ,إجماالالبشر 

كانت هذه الفطرة أوسواء  .تستطيع ذلك وأن أرقى الحيوانات ال ,أن أبلد الناس يتكلم

أن هناك ظواهر فطرية أخرى عند اللغوية هي المعيار الوحيد إلنسانية اإلنسان أم  

فإن األمر ال يختلف في التأكيد على أهمية العقالنية ودورها اإليجابي  ,الكائن البشري

  .في فهم طبيعة البنية اإلدراكية ومن ضمنها البنية اللغوية

أبعد من ذلك ليؤكد أن الملكة اللغوية من أعظم الظواهر عند " تشومسكي " ويذهب 

أكثرها غرابة وإثارة مما يجعل الموقف السلوكي غير قادر على و ,الكائن البشري

 .واالستجابةتفسير كثير من الظواهر اللغوية والتحكم فيها انطالقا من ثنائية  المثير 

فالمتكلم إذ يتكلم يفعل  ،أو استجابة لهذا المثير ،من هذا المنظور مثيراً للكالم فتمثل اللغة

لب استجابة صبح كالمه بالنسبة إلى المتلقي مثيرا ً يتطذلك استجابة لمثير خارجي وقد ي

  .)2(وهكذا دواليك

                                                 
  .141ص ،)"الكلمة(الداللة اللسانيات و" ،عياشي منذر )1(
  .) 147-141(  صالمصدر نفسه،  )2(



 

فالنظرية العقالنية التي قال بها تشومسكي ترى أن اللغة ظاهرة معقدة غير قابلة   

إلى استجابات سلوكية ظاهرة يقوم بها الفرد نتيجة مثيرات ودوافع خارجية  لالختزال

  .وداخلية

ة تمكنه من تأدية النمط المعقد من السلوك إلى جانب امتالكه فالفرد يتمتع بكفاية عقلي

  .)1(من خالل احتكاكه بالوسط الخارجي قدرة فطرية مميزة على اكتساب اللغة

  

                                                 
  .149ص  ،"األلسنية ولغة الطفل العربي "،جورج كالس :انظر )1(



 

  الفرع الثاني 

  ستنباطي المنهج اال

  

ً يميزه عن ايعتمد النحو التوليدي ضمن منطلقاته التأ  للسانياتسيسية موقفا علميا

 االستنباطيويتعلق األمر بتبنيه المنهج  ,ليه أو اللسانيات المعاصرة لهالبنيوية السابقة ع

هين بوضع فرضيات رأن تطور العلوم "  :مي الذي يرىالفرضي أي ذلك التصور العل

  ."ليه وشاملة ثم التحقق من هذه الفرضيات على ضوء المعطيات الواقعية ك

 وهو مقدر ,اوافتراضي اناء مجرديعتمد على المنهج اإلحصائي باعتباره ب: )1(فالنموذج

ً عن النظر الدقيق إلى هذه الظواهر ,لبيان مجموع الظواهر وذلك ألن  ,ولكنه ليس ناتجا

ولما . وإحصاءها عدداً توأن كل ظاهرة يستحيل حصر تجليا ,الظواهر المدروسة كثيرة

نهج وأسلوب آخر يستعيض به عن الم ,فقد تطلع العلم إلى منهج آخر ,كان هذا هكذا

واقتصد بذلك  ،فانتقل من تجميع الظواهر إلى دراسة نماذجها ،وقد كان له ذلك .اإلحصائي

وبالتالي نجد أن النموذج قد نهض على .دون أن يختزل الظواهر نفسها االستقصاءجهد 

  .)2(تصور افتراضي استنباطي

  

اللساني  منذ ظهور النحو التوليدي أن يسير بالبحث " تشومسكي " ومن هنا فقد حاول 

ً على المالحظة  االتجاهفي هذا  متجاوزاً بذلك حدود الوصف اللساني المعتمد أساسا

يعتمد الدقة في التصنيف وذلك من خالل وضع  االستنباطيذلك ألن المنهج .وحدها

  .ضوء المعطيات الواردة لهافي مجموعة فرضيات ثم التحقق من تلك الفرضيات 

  

                                                 
  .) 149-148 (، ص)"الكلمة (اللسانيات والداللة " ،منذر عياشي :انظر )1(
  .150المصدر نفسه، ص)2(



 

  الفرع الثالث 

  الكلية

  

حث في إطار كلي يتجاوز الطرق التي كانت اللسانيات البنيوية تنظر إليها في إن الب

يتسم بالعمومية وكل إحالة باأللسن  البحث اللساني حيث تم صراحةً رفض كل تنظير

  :أكد النحو التوليدي منذ  بدايته على مبدأ الكلية من خاللالنوعية 

  منظومة مكوناً من ضرورة إيجاد نحو كلي وشمولي باعتباره نظرية تشكل

 .الفكر من حيث هي تجريد كاٍف لتحديد األنحاء الخاصة

 في قواعد لغة معينة كاإلنجليزية  حصرتن البحث عن القواعد العامة التي ال

فالقيود على التحوالت والقيود على القواعد كلها  ،بلسان محدد أو خاصة

سكي وأتباعه أنه يالحظ المتتبع ألعمال تشومكما و ،قواعد كلية بهذا المعنى

منذ نهاية السبعينات أصبح البحث اللساني التوليدي يركز اهتمامه النظري 

 .طرح مشكل النحو الكليتجاه القضايا التي تأكثر والمنهجي 

 للسمات  اً نه تحديدكوإن النحو الكلي مصطلح قديم وضع في سياق جديد ب

ً وبيالعامة للملكة اللغوية المحددة ج الكلي نظرية للحالة  حوتالي فإن النالنيا

 .األولى التي تسبق أي تجربة لغوية

  إن طبيعة الملكة اللغوية هي مادة بحث النظرية العامة للبنية اللغوية التي

يمكن أن تحققه  تهدف إلى اكتشاف إطار المبادئ والعناصر المشتركة بين ما

من  أنها أداة تحول التجربة إلى نظام مكتسبكما  ,من اللغات اإلنسانية

إن اكتساب اللغة بهذا المعنى ليس سوى حالة  .المعرفة إلى أي معرفة أخرى

وقد يطلق على هذه النظرية النحو  .همة من اكتساب المعرفةمخاصة ولكنها 

 ؟هي طبيعته وما ,إذن فما هو النحو الكلي .الكلي



 

  :)1(طبيعة النحو الكلي

المبادئ والشروط هو مجموع  :)ن ك (للنحو الكلي ) الرئيس(إن المفهوم المركزي 

  .)2(جوهر اللغة اإلنسانيةأي  والقواعد التي تعد أدوات أو خاصيات لكل اللغات اإلنسانية

ذلك أن  ,يمتلكونهافسائر البشر يشتركون في معرفتهم للغة بغض النظر عن اللغة التي 

عقود األخيرة  وإذا ما تأملنا أفكار تشومسكي إبان الثالث .المشتركالنحو الكلي هو إرثهم 

وجدنا أن النظرية الحالية تصوغ  النحو الكلي في شكل مقترحات خاصة تم تطويرها داخل 

التي تم التطرق إليها ألول مرة من خالل محاضرات " الربط " نموذج يعرف بنظرية أ

" معرفة اللغة " وتم تطويرها الحقا ً من خالل كتابه ) أ:م1981تشومسكي (حول الربط 

  ).ب:م1986" ( الحواجز"وكتابه  ،)أ:م1986تشومسكي (

فنظرية النحو الكلي نظرية معرفة وليست نظرية سلوك لكونها تهتم بالبنية الداخلية 

ة وطيدة بالكيفية التي يتم بها استيعاب هذه قولطبيعة هذه المعرفة عال ،لبشريللعقل ا

تفسيرا ً  تلزممعرفة اللغة يسك أن اقتراحا ً لذل ،يمكن الفصل فيما بينها درجة ال إلىالمعرفة 

نظرية النحو الكلي بأن المتكلم يعرف عددا ً من  يتدعو .للكيفية التي تظهر بها إلى الوجود

المبادئ التي يمكن تطبيقها على جميع اللغات باإلضافة إلى وسائط تختلف ضمن حدود 

ه المبادئ ذإجراء ه م الكيفية التي يتم بهاب اللغة يعني تعلافاكتس. من لغة إلى أخرى ثابتة

هو  ذلك أن أي طرح لكل مبدأ للغة ما .، وما هي القيمة المناسبة لكل وسيطعلى لغة معينة

مقترحات بيهتم  فالنحو الكلي ال. عن عقل المتكلم وطبيعة االكتساب إال سؤال جوهري

عتمد حججاً  تقارير دقيقة يضع تبل مبهمة وغير جوهرية حول خصائص العقل / غامضة 

وتتجلى أهمية النحو الكلي في محاولة إدماج كل من النحو والعقل واالستيعاب في  ،نةمعي

   .)3(كل لحظة

  

                                                 
ة )1( الل. د :ترجم  F.P.1Chomsky's Universal Grammar, 1988] 1[ص  ،دمحم له

James Cook.  
ة )2( الل. د :ترجم  F.P.1Chomsky's Universal Grammar, 1988] 1[ص  ،دمحم له

James Cook.  
)3( Chomsky, n 1976. p; 29. .  



 

  الفرع الرابع 

  الصورانية 

)formalism(  

النحو التوليدي النسق الصوري المستمد من الرياضيات وذلك لتحليل جمل اعتمد 

 ،من زمرة من المفاهيمالنسق الصوري المعتمد في النحو إذ يتكون  اللغة بشكل واضح

  .والمنطقية ،والعالقات الجبرية ،والصادرات ،واألدوات

ة ددوحة الكتابة والمتكونة من مفردات معادإتعرف هذه المنظومة الصورية بقواعد 

  .تُْجرى بينهماوعمليات 

  :نوعينإلى تنقسم المفردات بدورها 

 يةوالمعجم ،والصرفية ،تمثل الوحدات الصوتية :مفردات نهائية.   

 وهي مجموعة من الرموز التي تمثل المقوالت النحوية  :مفردات مساعدة

 ،فا ،ف :تعرف بالرموز المقولية مثلالتي والوظائف التركيبية  ،والصرفية

 .إلخ...مح ،م س ،مف

 إنتاجيعيد  ،من أجل إنفاذ هذه الغاية ،وأنه ،إن المنهج الصوري منهج تعليمي

 .)1(إنجازهات بتنوع األهداف المطلوب سياقا

وبالتالي فهي  ،الواقع على األقل لعناصر بناء للواقع أو هي إعادةالصورية ف

  . )2(واقعية

حينما ننعت نحو العالم اللغوي بكونه نحوا ً توليديا ً فإنما نقصد ": :يقول تشومسكي
ل بأن هذا النحو قد بلغ من الموضوع ما يجعله قادرا ً على تحديد كيفية الوصف الفعلي للجم

إن أهم ما ، من ثم فوباختصار شديد فإن التوليدي يعني الواضح بالمعنى الرياضي للكلمة ."
نظرية عقالنية بنت النحو على فرضيات كونها التحويلي  –قدمته نظرية النحو التوليدي 

في  إلنسانلوالقدرات الفردية  ،اإلبداعيةلى كما أنها نبهت إ ،ابستمولوجية تتسم بالمرونة
وأتاحت البحث في  ،واهتمت باكتشاف الحقيقة الكامنة تحت السلوك الفعلي ،للغةاكتسابه 
وطبيعة المعرفة  ،ونظريات المعنى ،الكليات اللغويةو التجريدية للغةمثل النظم مسائل 

كما أنها تعرضت  ،وقد تغيرت جوانب كثيرة من هذه النظرية وتطورت ،اإلنسانية
وبرزت نظريات لغوية أخرى  ،في العام بقي ثابتا ًلكن إطارها الفلس ،النتقادات عديدة

  .              )3(مقاربة اللغة من زوايا مختلفةتحاول 
                                                 

  .150ص ," )الكلمة"اللسانيات والداللة (  ،منذر عياشي )1(
  .151 ص المصدر نفسه، )2(
ان، )3( ت أوش ي آي انيات وا" عل وظيفي اللس و ال وذج النح داغوجيا نم ة (لبي س المعرفي األس

  .38ص  ،)والديداكيتكية



 

  الفرع الخامس 

  في النظرية التوليدية التحويلية يالت التحو

  

ال بد لنا من أن  ،قبل التطرق في الحديث عن التحويالت في النظرية التوليدية التحويلية

ومن ثم ندرج الشكل  ،والقواعد التحويلية ،من القواعد التوليدية لبسيطاً لكنورد تعريفاً ولو 

   .الذي تتخذه هذه القواعد

  :)1(القواعد التوليدية -1

العلمي في ميدان اللغة  االشتغالتعد القواعد التوليدية لتشومسكي الجسر الواصل بين 

على اللغة من غير أن  وأيضا الباب الذي يمكن للتحليل النفسي أن يطل منه ,والعقالنية

للكفاية اللغوية وذلك من  نموذجا تعدكما , )2(هي نفسها نموذجا لعلم النفس اللغويتكون 

  .)3(م نفسها كآلية متناهية تسمح بتوليد القاعدية فقط للغة من اللغاتيتقدخالل 

 وهي ,مل اللغة ووصفا لبنية هذه الجملجتفيد توليد ) التحويلية(فالقواعد التوليدية 

كما أنها تعرف . )4(الذي يقع في بعض التراكيب االلتباسبالتالي قادرة على تفسير 

ويعرفها تشومسكي بأنها قواعد توسيع وتتكفل بإعادة كتابة الجمل  ,بقواعد إعادة الكتابة

  .ضرب زيد عمرا :فإذا قلنا مثال .إلى رموز أو مركبات معينة

  :فالتمثيل التجريدي لهذه الجملة

  2م س+ 1م س+ ف             ج        

  )يجاور(رمز صوري  -عملية تعاد كتابها –رمز مقولي 

    

  ف + ع تصريفية   ف    

  س + أ د    م س   

  ماض    ع ت   

  .عمرو ،س           زيد ،أ د        أل ،بضر   ف   
                                                 

ر د )1( يل ينظ ن التفص د م اخوري . لمزي ادل ف ة ال" ع ة والتحويلي انية التوليدي ة  ،"لس دار الطليع
  .) 20 – 9 (ص  ،)ط/د(لبنان _بيروت / للطباعة والنشر 

  .153ص   ،) "الكلمة ( اللسانيات والداللة " منذر عياشي  )2(
  .152ص  ،المصدر نفسه )3(
  .21ص  ،"اللسانية التوليدية والتحويلية "  ،عادل فاخوري. د )4(



 

 Phrase"نموذج بنية العبارة (ولتركيب أركان الجملة فهناك مجموعة من القواعد لـ

Structure"وتظهر قواعد هذا " لتشومسكي" " ةالتراكيب النحوي"ذي ورد في كتاب ،ال

اليختلف عن تصنيف  ,وبتعديل طفيف لجون ليونز ,النموذج كما عرضها تشومسكي

  :)1(تظهر على النحو اآلتي .تشومسكي لها

  

         S                     NP+VP-1    المركب الفعلي+ المركب اإلسمي   الجملة   -1

                                                                                                                               

                    Art          2-NP   إسم       + المركب اإلسمي          أداة التعريف  -2

 

         Verb +NP                 3-VP           المركب اإلسمي+ الفعلي    الفعل  المركب -3

    

                                                 T                Art-4داة التعريف            ألأ -4

                            

                N            (man, ball …..) -5) الخ........كرة ,رجل(االسم             -5

                    

               V           (hit, took ……) -6)  الخ......أخذ, ضرب( الفعل             -6

                     

                                                 
ر  )1( كي ونع" انظ ؤوليه " [م تشومس ة والمس ق, ]اللغ د وتعلي ة وتمهي ام  :ترجم د حس

اوي  ر .197ص / البهنس ونز" انظ ون لي ه" [ج كي اللغوي ة تشومس ق ,]نظري ة وتعلي  :ترجم
  .ومابعدها 121ص / حلمي خليل



 

ن ضئيال م اً إال جزءتولد  التي ال ,)1()قواعد تركيب العبارة (تسمى بـ  ,وهذه القواعد 

   .وهي عبارة عن القواعد البسيطة في تركيب الجمل ،الجمل في اللغة اإلنجليزية

  :)2(القواعد التحويلية -2

   :تعريف التحويل -أ

إن التحويل في الدرجة األولى هو تمثيل لعالقات معينة "  :التحويل بقوله خيعرف إمون با

من هذا التعريف فإن التحويل ا انطالق" أو في لغة من اللغات  ،عداتوجد بين البنى في القو

أو إنشاء عالقة بين بنيتين تركيبيتين تقوم بينهما عناصر قاعدية  ،أو تمثيل ،ما هو إال عالقة

   .مشتركةصرفية 

   :أنواع التحويل -ب

  :يمكن حصرها في ثالثة ,التحويل أنواع

  :التحويل التركيبي .1

ً التحويل باإلضافة ,وهو التحويل الذي يتم على مستوى التركيب  ،كما يسمى أيضا

للعبارة أو للجملة غير أنه  –البنية الصرفية النحوية ي ويؤدي هذا التحويل إلى تغيير ف

ً يستند التحويل إليهأال يتم إال بعد أن تتضح العبارة بوصفها  يذهب "  :فمثالً  .نموذجا

وتعد أيضا ً مثيراً  ،◌ً  نموذجاأفهذ العبارة تعد من هذا المنظور  ،"الولد إلى المدرسة 

  .في الوقت نفسه

    :)3(التحويل بالمقارنة أو بالتماثل .2

ومثال ذلك جمل  .يقع هذا النوع من التحويل بين جملتين بينهما عالقة تقوم على المقارنة

  ". ضرب  أخوه"نقول ". ضرب الولد أخاه":المبني للمجهول، إننا نقول

ملتين بينهما عالقة تقوم على التماثل ولكن ثمة نوع آخر من التحويل يقع بين ج

وضرب "."ضرب زيد عمراً : "ومثل,"القلوب يذيبها العشق","العشق يذيب القلوب:"مثل

  .)4("عمرو زيداً 

                                                 
  .) 136 -135 ( ص ،]نظرية تشومسكي اللغويه [, سهالمصدر نف:  انظر )1(
ي   )2( ذر عياش ة "من انيات والدالل ة(اللس يح  .)155-154( ص، )"الكلم ن التوض د م ولمزي

ر  د ينظ ذه القواع يل له ىوالتفص اخوري.د إل ادل ف ة "  ،ع ة والتحويلي انية التوليدي (  ص، "اللس
21- 32(.  

  .155ص ، )"الكلمة(اللسانيات والداللة" ،عياشي منذر )3(
  .123، ص م1985ط ،الدار العربية للكتاب ،"مدخل في اللسانيات"، صالح الكشو )4(



 

غير أنه يجب أن ننبه إلى  .نالحظ أن كل جملة من هاتين الجملتين تعد محولة عن األخرى

ً ":ثلم, إن تماثلت البنيةو وجود جمل ال يجوز فيها التحويل  ,"اتخذ النحل من الجبال بيوتا

" ً   ".اتخذت الجبال من النحل بيوتا

   :)1(التحويل من المعنى إلى الجملة .3

وذلك على النحو الذي رأيناه في جمل , قد تكون القواعد تحويلية من غير أن تكون تقليدية

نها لتكون في إو .تكون تحويلية أنوقد تكون توليدية من غير  ,التحويل بالمقارنة أو بالتماثل

ولذا فهي  .فهي توليدية تحويلية في الوقت نفسه ,أما قواعد تشومسكي ,هذه الحالة تركيبية

ً ونحواً عوفيها تت, وفوقية تحتية :ونة من بنيتينترى أن الجملة مك وبناًء  .ين الجملة صوتا

وفق قواعد على هذا يكون التحويل انتقاالً بالجملة من بنيتها التحتية إلى بنيتها الفوقية 

إن التحويل هو انتقال بالجملة من بنيتها التحتية حيث تتلقى  :وبقول آخر .تحويلية محددة

نا بهذا الصدد ه ويجب أن نذكر,تأويلها إلى البنية الفوقية حيث تتلقى تجسيدها صوتاً ونحواً 

عند أن أي عملية تحويلية في هذه القواعد لن تتم صحتها إال بشرط أن تحافظ على المعنى 

  .من البنية التحتية إلى البنية الفوقية المجسدة لها االنتقال

   :)2(أنواع القواعد التحويلية -ج

  :وأهم هذه القواعد هي

  :قواعد الحذف  -1

الرجل الغني يساعد الرجل الفقير : بكلمة واحدة عن كلمتين مثل االستغناءويظهر ذلك في 

  )تقول المؤمن يساعد الفقير(

  :دةقواعد الزيا  -2

  :ويظهر ذلك بإضافة كلمة أو كلمات جديدة إلى التركيب مثل

  .انفتح الباب إضافة فتح الرجل الباب

                                                 
    .156ص ," )الكلمة(اللسانيات والداللة" ، منذر عياشي )1(
  ،129ص  ،"د العرب ورأي علم اللغة الحديثفي علم اللغة عن" شرف الدين على الراجحي، )2(

د، د ذه القواع يل ه ي تفص ر ف ي،.وينظ ده الراجح ديث "عب درس الح ي وال و العرب ي ،النح بحث ف
نهج ردا ،"الم ة والنش ة للطباع ة العربي ان_ بيروت،ر النهض  -140( ص ، م1979ط ،لبن

  ).156 – 149(، وص )141



 

  :قواعد التعويض -3 

  وذلك بأن تحل كلمة محل كلمة أخرى مثل أن يحل الضمير محل اسم الظاهر 

   :مثل

       ً   .فإن القائد منتصر طالما كان القائد شجاعا

ً طالما كان القائد          .فإنه منتصر شجاعا

  :قواعد إعادة الترتيب -4

  :وذلك بأن تتبادل الكلمات مواقعها في جمل مثل

  .زيدٌ  ضرب عمراً ____  ضرب عمراً  زيدٌ 

فإن القواعد التوليدية والتحويلية ما هي إال تنظيم القواعد الذي يقرن جمل اللغة , وأخيراً 

وبصورة ضمنية قواعد توليدية , هغة قد اكتسب في ذاتفكل متكلم لل ،بوصف بياني دقيق

 .إلى معرفته بلغته وتتيح له إنتاج جملها وتفهمها وهذه القواعد تشير ،وتحويلية للغته

  .تكلم بلغتهفالقواعد التوليدية والتحويلية بالتالي تحاول أن تحدد معرفة الم

  : )1(القواعد التوليدية والتحويليةالشكل الذي تتخذه  -3

 ،)أو تعداد جمل اللغة( ليدية والتحويلية من تنظيم قواعد بإمكانها توليد تولتتألف القواعد ا

 ،والمكون التركيبي ،المكون الفونولوجي :ويتم هذا التنظيم من خالل مكونات ثالثة هي

   .وتربط هذه المكونات مجتمعة في إطار اللغة بين األصوات والمعاني .والمكون الداللي

هذه النظرية شكل مكون من نظام محدد من القواعد وذلك من  وللنحو التوليدي التحويلي في

   :وهذا الشكل كما يلي ،أجل أن يصل إلى أهدافه ومن ثم يحققها

  

                                                 
  .)127 -126(، ص "لسنية وتعليم اللغة مباحث في النظرية األ"  ،ميشال زكريا )1(



 

  

يولد المكون التركيبي مجموعة غير متناهية من البنى التركيبية تحتوي على تمثيل داللي 

  مكون الفونولوجي ي يستمد من الوعلى تمثيل صوتي فونولوج ،ن الداللييستمد من المكو

   :هذه البنى على النحو التاليويتم توليد 

قواعد " في المرحلة األولى تولد  .قواعد بتوليد المشيرات الركنية على مرحلتينالتقوم  -أ 

قاعدة إعادة "تتابع فئات كالمية يمكن تمثيلها بواسطة مشير ركني تعيد " إعادة كتابة

. رموز ةكتابة رمز يشيرإلى عنصر معين من عناصر الكالم برمز آخر أو بعد" الكتابة

  : )1(قاعدة إعادة كتابة الجملة العربية كما يلي ,فمثالً 

                                                 
  .127ص  ،"مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة "  ،ميشال زكريا )1(

 المكون الداللي

التمثيل الداللي 

 المكون الفونولوجي

 التمثيل الفونولوجي

  قواعد التكوين
  قواعد التفريع

  ستبدالقواعد اال

 ميقةالبنية الع

 قواعد التحويل

 المكون الفونولوجي البنية السطحية

 التمثيل الفونولوجي

 المكون التركيبي



 

)1(  

  )2(ركن التكملة+)1(ركن اإلسناد  جملة  -أ

  ركن حرفي + ركن اسمي + ركن اسمي + ركن فعلي      ركن اإلسناد  -ب

  ) ركن حرفي(    كن تكملة ر -ج

  فعل + زمن     ركن فعلي  -د

  اسم+ تعريف       ركن اسمي   -ه

  ركن اسمي + حرف جر       ركن حرفي  -و

في المرحلة الثانية تقوم قواعد التفريع بإعادة كتابة كل فئة من الفئات التي ولدتها قواعد 

 ,معلومو ,صريحو ,امتو ,بسيط(إعادة الكتابة بواسطة سمات ذاتية وسياقية مثل 

  )الخ.........مثبتو

فيتم إجراء هذه القواعد على المشيرات الركنية التي يتم الحصول عليها من خالل قواعد 

  .إعادة الكتابة

  :قواعد التفريعية التاليةالفيما يتعلق بالجملة العربية يتم إجراء   فمثالً 

  سمة     تفريعية                 )2(

  

  ع ،س     حرف جر   –ج   -ع     ,س    فعل  -أ

  ع  ،س        تعريف   –د    - ع     ,س   اسم  -ب

أي  )2(ومن ثم تقوم قواعد االستبدال المعجمية بإدخال المعجمية المالئمة في القواعد 

بمعنى أن القواعد المعجمية تقوم بإعطاء , ع ،القواعد التفريعية في موضع السمات س

وبالتالي تخضع البنية المتولدة في المكون األساسي إلى .الصحيحة للكلماتالقراءة الداللية 

  .التحويالت فنحصل في اآلخر على البنية السطحية المشتقة من البنية العميقة

: عتمد الجملة التاليةنفإننا  ،رهوإليضاح عمل هذه القواعد المتمثلة في الشكل السابق ذك

  )األمسستاذ باأل الرسالة كتبها الرجل إلى(

                                                 
ناد )1-2( ن اإلس ول رك يل ح ن التفص د م ا، ,لمزي ال زكري ر ميش ة ينظ ن التكمل نية (ورك األلس

يطة  ة البس ة، الجمل ة العربي د اللغ ة وقواع ة والتحويلي ـ1406 ،2/ط ،)التوليدي ص  ،م1986-ه
)45- 64.(  



 

وقواعد  ,قواعد التفريعو ,قواعد إعادة الكتابة(وبواسطة عمل كل من القواعد الثالث وهي 

   :فإننا بالتالي نخرج إلى جملة تالية) استبدال المعجمية 

  ) "ألستاذ باألمسكتب الرجل الرسالة إلى ا"( 

التي اجريت فإننا نحصل على المشجر التالي الذي يوضح العمليات السابقة , عليه وبناءً 

  ....على الجملة المذكورة

   )1(جملة                                               

 

 

 

  ركن التكملة                                                                                 ركن اإلسناد          

                                                                                                                              

 ركن الحرفي                                                                                             

                                                    ركن الحرفيال    ركن االسمي   ال  ركن االسمي                  الركن الفعلي          ال

 ركن اسمي       حرف جر                                                                                                           

 ب                         

 اسم   تعريف                 حرف جر  ركن اسمي    تعريف     اسم       زمن      فعل     تعريف    اسم             

 أمس       أل                                       

 تعريف     اسمإلى         تام     كتب          أل      رجل                     أل       رسالة 

  ستاذ     أ  أل                                                                                    

يقوم هذا التحويل بنقل  .بتداءع االويل نقل الركن االسمي إلى موقتخضع هذه الجملة إلى تح

ويقوم . إلى يمين الفعل ويترك ضميراً في الموقع الذي كان يحتله" الرسالة"الركن االسمي

الرسالة كتبها "نحصل على الجملة المذكورة وهي  .تحويل آخر بإلحاق الضمير بالفعل

  "باألمس تاذالرجل إلى األس

                                                 
در  )1( ر المص ابقينظ ا الس ال زكري ة األ" ، ميش ي النظري ث ف يم اللغمباح نية وتعل ص " ة، لس
)129(.  



 

          :فمثال

 جملة                                                                                       

 جملة                                                                                                            

    

  ركن التكملة        اإلسنادركن                                                   ركن التكملة      اإلسنادركن                           

    ركن حرفي                                                                             

  

     حرفيركن   ركن اسمي    ركن فعلي       ركن اسمي       ركن حرفي           ركن اسمي      ركن اسمي     ركن فعلي   

  ركن اسمي                                                                                                                                 

                                   تعريف           اسم                                          تعريف           اسم          

  ضمير                                                                                                                                       

  ةأل          رسال                                                                  

  

  

يشير المشجران السابقان إلى عملية التحويل التي تم فيها نقل الركن اإلسمي إلى  :مالحظة

  .بتداءموقع اال

  

  :أمثلة للتحويالت في هذه النظرية .4

، ينتشومسكي وغيره من التوليديلدى يتبنى النحو التوليدي التحويلي بعض التحويالت التي 

  :تتحدد هذه التحويالت حسب مجالينو

  .طبيعة الجمل -1

  .حيز الجمل -2

  

  



 

  :وتتضح هذه التحويالت من خالل الشكل اآلتي

                         

  التحويالت                                                  

  

  

 

  حيز الجمل                                طبيعة الجمل                                                                                 

 

 

 أحادية                       معممه    )                                                                   جائزة(اختيارية  )     واجبة(إجبارية

 

  العلة      العطف           مثال المبني للمجهول والمعلوم                                                                                   

                                                                 

:                          مثال          عمر       ضرب - ضرب زيد عمرا                                                                                    

  جاء دمحم وقدم عمر                                                                                                                             

بذكر مثال واحد لهذه التحويالت أال وهو تحويل المبني للمجهول من خالل كتاب ي كتفأ

من ) (أكلت الشاة(حدث أن :)106(ص  ,)نعوم تشومسكي( )1()اللغة ومشكالت المعرفة (

  "من الذئب ,أكلت الشاة"–) الذئب

إلى موضع الفاعل غير المشغول مما ينتج عنه الشكل المجرد  ويمكن للمفعول أن ينتقل

  :التالي

  )من الذئب) (أكلت(الشاة 

  "الشاة أكلت من الذئب" 

 وهي التي تسند إليها الحالة اإلعرابية في موضع سلسلة، كون يوهذا الشكل المجرد السابق 

   .أسها كما يسند إليها دورها الداللي في موضع األثرر

 ،ل إلى موضع الفاعل في الفرنسية واإلنجليزية في المبني للمجهول إجباريوانتقال المفع

ويأتي هذا الفرق من قيمة متغير الفاعل الصفر  ،ختيارياأما في اإلسبانية واإليطالية فهو 

  .)2(نتيجة لخصائص الحاالت اإلعرابية وحدها

                                                 
ر )1( ام تشومس"ينظ ة(، "كينع كالت المعرف ة ومش ة ،)اللغ ي، :ترجم بالن المزين ن ق زه ب  د حم

  .160ص  ، م1995 ،)1(ط  ،المغرب -الدار البيضاء  ،دار توبقال للنشر والتوزيع
ر د )2( ي. ينظ ادر الفاس د الق ري عب م ا" , .الفه يالمعج دة , لعرب ه جدي اذج تحليلي دار   ،"نم

  .72ص  ،م1999) 2(ط  ،المغرب -الدار البيضاء / للنشر والتوزيع توبقال 



 

  المبحث الثاني

  والتداولية, والداللية, التركيبية إشكال التمثيل للوظائفو يالنحو الوظيف

  : تمهيد

حظيت نظرية النحو الوظيفي، منذ ظهورها في أواخر السنوات السبعين باهتمام العديد من 

معجمية وصرفية (الباحثين الذين اتخذوها إطاراً ألبحاث تناولوا فيها ظواهر مختلفة 

  .في فصائل من اللغات متباينة) تركيبية وداللية وتداوليةو

 أدَّيا إلى إعادة النظر ناء النظرية تطويراً وإغناءً األبحاث في تطوير وإغ هذهوقد أسهمت 

ونتج عن إعادة .  في بنية الجهاز الواصف ككل وفي صياغة العديد من المبادئ والقواعد

األساسية في  همعالم" ديك"نموذج الذي يرسم ، األنموذج ثانٍ أالنظر  أننا أصبحنا أمام 

نموذج األول نموذج واألويكمن الفرق األساس بين هذا األ) 1989ديك (األخير ه كتاب

  :في ثالثة تعديالت) 1978نموذج أ(

نموذج متعدد القوالب يطمح إلى وصف مختلف أنتقال من نحو بسيط إلى اال) أ ( 

ل قدرة المتكلم التواصلية  .الملكات التي تشّكِ

 .احدةتقليص البنيتين الحملية والوظيفية إلى بنية تحتية و) ب (   

  .)1(صياغة  البنية التحتية على أساس احتوائها مستويات متعددة للتمثيل) ج (   

وقد تأسست اللسانيات الوظيفية انطالقاً من نتائج العديد من االتجاهات اللسانية التي اهتمت 

أن الوظيفة على بالجانب األثنولوجي والسوسيولوجي والتداولي للغة، ويجمع الوظيفيون 

  .)2(للغة هي التواصل، ويربطون بين النظام اللغوي وكيفية استعمال هذا النظاماألساسية 

يك د(وقد مرَّ النحو الوظيفي بالنظر إلى بنيته العامة بمرحلتين أساسيتين يمثلهما كتابا 

  :عرض ألهم المبادئ المنهجية انطالقاً منأومن ثم س ،)1989و ،م1978

باللغة العربية حول نحو اللغة العربية  أحمد المتوكل. الدراسات التي أنجزها د -

  .الوظيفي

                                                 
ل،  )1( د المتوك وظيفي"أحم و ال ة النح ي نظري دة ف اق جدي وم "آف ة اآلداب والعل ورات كلي ، منش

اط  انية بالرب م (اإلنس ات رق وث ودراس لة بح امس، الممل /)5سلس ة دمحم الخ ة جامع ة المغربي ك
  .)5(ص ، م1993) 1(ط
  ).39-38(ص /".نموذج النحو الوظيفي اللسانيات والبيد اغوجيا"أوشان، علي آيت  )2(



 

التعديالت واإلغناءات التي يقترحها وذلك من خالل تتبع مختلف نتائج دراساته في  -

  .النحو الوظيفي

  :)1(مفهوم النحو الوظيفي

نمط النحوي   :النحو ه ال اءاً، ويعرف ب اً وبن ات إعراب هو ذلك العلم الذي يهتم بأواخر الكلم

  .ؤدي كل كلمة فيها وظيفة معينةتترتيبها ترتيباً خاصاً لجملة أي لل

وظيفي ً  :وال ا ف توظيف ف، يوظَّ ن وظَّ ة : م وم وظيف ل ي ي ك ه ف يّن ل ً (ع ا ف ).  رزق وّظ

ة : الشخص ه وظيف ند إلي ه  –أس ه وعيّن دّره علي رآن(ق ن الق ى الصبي جزءاً م ).. وّظف عل

ة  :وظيفي ق بالوظيف ا يتعل ة م ى الوظيف ل(منسوب إل ي تحلي ي( ،)وظيف يم وظيف م (، )تعل عل

إجراءات : وفي النحو).  الرصيد اللغوي الوظيفي(،)علم التربية الوظيفي(،)النفس الوظيفي

وظيفي و ال ة أي النح ها : وظيفي ع بعض ات م اور الكلم ي تج ث ف ذي يبح و ال ك النح و ذل ه

ةال(البعض بغرض تأدية المعنى النحوي والمعنوي معاً في رسالة كالمية معيّنة  وهي ) جمل

  .التي يحسن السكوت عليها في عرف النجاة

 ً نطق، وهي دي الوظيفة األساسية للنحو في التلك المجموعة من القواعد التي تؤ: وهو أيضا

ل  ق بالجم ا يتعلّ ة م ل، أي دراس و الجم ل، نح أليف الجم ام ت ات ونظ بط الكلم ا، (ض أنواعه

ا، ت ل فيه ة العام ا، وظيف ها، متعلقاته فاتها، خصائص رىص ورة ألخ ن ص ا م   ،)..غيّره

  .  واإلسناد وخصائصه أي دراسة التراكيب ال دراسة مفردات التراكيب

ة  نة الطلب ى ألس ي (ويعتمد النحو الوظيفي على الممارسات التعبيرية عل اليب ف معالجة األس

د ) صورها المشهورة ى تعق وهيهات أن ينجح النحو دون تطبيق، فالتطبيق رأس القضاء عل

  .فافهالنحو وج

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
د،  )1( الح بلعي و"ص ي النح ة ف وظيفي(، "اإلحاط و ال ة )النح ات الجامعي وان المطبوع  /، دي

  ).8(،)6(،ص1994الجزائر 



 

  :المطلب األول

  "المبادئ المنهجية"

يمكن أن نعرض أهم المرتكزات المنهجية للنحو الوظيفي من خالل محاور بناء على ذلك 

  :ثالثة هي

  .بين طبيعة ووظيفة اللغات الطبيعية: نموذج الوظيفياأل .1

 .نموذج للتفاعل اللغويأنموذج الوظيفي األ .2

  .متطلبات الوصف اللغوي .3

  :ولالفرع األ

  .بين طبيعة ووظيفة اللغات الطبيعية: نموذج الوظيفياأل

والمتفاعلة مع  ،والمتداخلة ،نموذج بنية مركبة من المعتقدات والمسلَّمات المتشابكةاأليعد 

نموذج الوظيفي؛ للوصول إلى بعضها البعض لتقديم محتوى يدل على المروم من األ

ين من المبادئ أ، فإننا نعرض مبد)1(نموذجالتصورات والمفاهيم الرئيسة المكونة لهذا األ

  :)2(المنهجية للنحو الوظيفي هما

  ".التواصل"وظيفة اللغات الطبيعية األساسية هي   - أ

المخاطب  –للمتكلم " القدرة التواصلية"موضوع الوصف اللغوي هو وصف   - ب

  ).المستمع(

  ":التواصل"وظيفة اللغات الطبيعية األساسية هي : أوالً 

ألهداف معينة  ، تستعملجتماعياالاللغة الطبيعية هي أداة للتفاعل  أنَّ ة إلى النقط شير هذهت

األهداف والمهام تهم التفاعل االجتماعي بين الكائنات  ذههو غير اعتباطية،

                                                 
الل، . د )1( م م"دمحم له رآنمعج ردات الق رفية : ف ة وص ة وتركيبي ة داللي راف /دراس . د: إش

  ).43-42(ص  /1ج /م 1996-م1995السنة الجامعية  /التهامي الراجي الهاشمي 
  .)11- 10(ص  /" الوظائف التداولية في اللغة العربية" أحمد المتوكل، . د )2(
  ).51- 49(ص  /" ...علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا: انظر -
الدار  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  /" دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي"أحمد المتوكل . د: انظر -

  ).10- 9(ص  /1986 - 1406) 1(ط  /)المغرب(البيضاء 
ر - ل، . د: انظ د المتوك ة "أحم ي اللغ ب ف ايا التركي بعض قض ة ل ات وظيفي ة مقارب ة والبني الوظيف

  .)10(ص  /العربية 



 

أي نسقاً رمزياً يؤدي مجموعة من  ،لة للتواصل االجتماعييأّن اللغة وس: بمعنى)1(البشرية

بالتالي فإن اللغة من وجه آخر أداة تعبيرية تساعد على الوظائف أهمها وظيفة التواصل، و

كي في سنقل المعلومات واالتصال بالفكر بين البشر فيما بينهم، وهذا ما عبّر عنه تشوم

للغة وظائف متعددة لخصها  إلى أنّ ويذهب الوظيفيون .)2(ثه عن اللغة وعالقتها بالفكريحد

  :)3(في ست وظائف) جاكبسون(

، والوظيفة الطلبية، )االنفعالية(اإلحالية، والوظيفية التعبيرية  أو الوظيفة المرجعية

  .والوظيفة الشعرية، والوظيفة التنبيهية، والوظيفة اللغوية الواصفة

الوظائف التي تستخدم اللغة من أجلها في سبع، وكلها تبرز البعد ) هاليداي(وقد صنف 

باحث اللغوي، فعلى المهتم بدراسة الوظائف ال تهم كلها ال هذهالتواصلي للغة إالّ أن 

  :)4(الوظائف دراسة لغوية أن ينتقي الوظائف التي تتوفر على الخاصيتين التاليتين

  ).عدم اختالفها من لغة إلى أخرى(ورودها بالنسبة لجميع اللغات الطبيعية  -1

 ).انعكاسها على مستوى الخصائص الصورية للغة(تحديدها لبنية اللغة  -2

الوظيفة : "ّن  الوظائف التي تتوافر فيها هاتان الخاصيتان وظائف ثالثأ) هاليداي(ويرى 

  .)5("الوظيفة النصية"، و"الوظيفة التعالقية"و ،"التمثيلية

                                                 
الل،  .د)1( رآن" دمحم له ردات الق م مف رفية : معج ة وص ة وتركيبي ة داللي راف /دراس : إش

  ).43(ص  /التهامي الراجي الهاشمي
منهج البحث اللغوي (علي زوين، . د: ولمزيد من التوضيح حول اللغة وعالقتها بالفكر، ينظر - أ )2(

ص  ،،1986،)1(ط ، ية العامةدار الشؤون الثقاف –بغداد  لغة الحديث دراساتبين التراث وعلم ال
)176 -184(.  

لتدعيم أطروحة أساسية  الوظيفة في المقابل وظيفة ) تشومسكي(ومن التبريرات التي قدمها  -ب
ً : التواصل دون أن  أنه يمكن للشخص أن يكتب شيئا ما لمجرد توضيح أفكاره، كما يمكن أن يكتب نصا

لهذا الوضع بوضعه حين  كتب بحثا دون أن يكون  يمثلو .مخاطب معين يكون في ذهنه وهو يكتبه أيُّ 
  .)49(ص / مدخل نظري  ،أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية.د: انظر..).في نيته مشروع لنشره

في العالقة بين اللغة والفكر، دراسة للعالقة اللزومية بين الفكر  ،أحمد عبد الرحمن حماد. د: ينظر -ج
  ).اللغة وسيلة للتعبير(تحت عنوان ) 54- 53(ص  /1985اإلسكندرية،  –دار المعرفة الجامعية ، واللغة

الدار البيضاء  –دار توبقال للنشر  /دمحم سبيال وعبد السالم بنعبد العالي: إعداد وترجمة" اللغة: "ينظر - د
التصنيف، الصحراء للطباعة والنشر  /) 5(دفاتر فلسفية نصوص مختارة  /1994) 1(المغرب، ط  –
  ).66 – 63(ص  ،"الرباط"

  ).101-95(ص  /ط.د /، مؤسسة الرسالة "علم اللغة العام"عبد الصبور شاهين في . هـ:ينظر
  ).40-39(ص  /نموذج النحو الوظيفي" اللسانيات والبيداغوجيا" ،علي آيت أوشان )3(
ان،  )4( ت أوش ي آب داغوجيا"عل انيات والبي وظيفي: اللس و ال وذج النح ر)41(ص  /نم : ، وينظ
  ).48، صمدخل نظري: اللسانيات الوظيفية(مد المتوكل، أح. د
  ).48ص /مدخل نظري: اللسانيات الوظيفية(أحمد المتوكل، . د )5(



 

وبناًء على ما تقدم، فإن أول  ما يميز األنحاء الوظيفية عن غيرها من األنحاء أنها تفترض 

  :)1(ينبالنسبة لوظيفة اللغات الطبيعية، االفتراضين التالي

ً   ) أ تركيبية، وصرفية، وصوتية، (من الخصائص الصورية  إذا كانت اللغة بنية أو نسقا

فإن من مقوماتها كذلك أنها تؤدي وظيفة معينة داخل المجتمعات ..)  معجمية،و

  .)2(البشرية، إذن بنية وأداة في ذات الوقت

تحدث عنها  الوظائف الست التي(رغم أنه من الممكن أن تؤدي اللغة وظائف مختلفة   ) ب

فإن وظيفتها ) مثالً  1970، والوظائف الثالث الواردة عند هاليداي 1963ياكبسون 

وتكمن أساسية  الوظيفة بالنظر إلى باقي . األساسية هي إتاحة التواصل بين مستعمليها

 :)3(ما يمكن أن تؤديه اللغة من وظائف في أمرين

الوظيفة الشعرية (اً بروز األكثريمكن أن تختلف النصوص من حيث الوظيفة  -1

الوظيفة تحتل مكانة  هذهلكنها ال تخلو من الوظيفة التواصلية ولو كانت ) مثالً 

ولعل ذلك راجع إلى أن الوظائف األخرى تتحدد انطالقا من .  ثانوية في النص

وهو الخرق " حيازاالن"من األمثلة المعروفة لذلك ما يسمى . وظيفة التواصل

  .)4(لشعريةالمؤدي إلى خلق الصورة ا

الوظيفة (من الوظائف المرصودة، كالوظائف الثالث الواردة عند هاليداي  -2

، ماال يعدو أن يكون مجرد أوجه )التمثيلية، والوظيفة العالقية، والوظيفة النصية

 .)5(مختلفة للوظيفة التواصلية

ما  اختزال الوظائف النظرية النسقية الثالث إلى وظيفة التواصل) ويعّضد(ومما يزكي 

، وبعد "عالقي" بعد : يذهب إليه سايمن ديك من أن التواصل عملية ذات أبعاد مختلفة

، تتكامل كلها لتأدية وظيفة "اريثاست"، وبعد "تعبيري"، وبعد "إخباري"وبعد  ،"توجيهي"

  .التواصل

                                                 
ل، . د )1( د المتوك ة" أحم انيات الوظيفي ي اللس ة ف ة العربي ايا اللغ ل : قض ة أو التمثي ة التحتي البني

  .14ص /ة األمنيةمطبعة وكتب /1995الرباط  –دار األمان  /"الداللي التداولي
  .29نموذج النحو الوظيفي، ص: اللسانيات والبيداغوجيا"علي آيت أوشان، : ينظر )2(
ل، . د )3( د المتوك ة"أحم انيات الوظيفي ي اللس ة ف ة العربي ايا اللغ ل : قض ة أو التمثي ة التحتي البني

  .14الداللي التداولي، ص
  .49ص" ل نظريمدخ: اللسانيات الوظيفية"أحمد المتوكل . د: ينظر )4(
  .50ص " مدخل نظري: اللسانيات الوظيفية"أحمد المتوكل . د: ينظر )5(



 

أن التواصل نشاط اجتماعي يتمكن بواسطته الشخصان المتواصالن من تغيير " ديك"يرى 

  .)1("هم التداوليةمعلومات" 

  :)2(وصنف المعلومات التداولية أصنافاً ثالثة

  .نلمرتبطة بالعالم أو بأي عالم ممكالمعلومات العامة، ا  - أ

 .المعلومات الموقفية، المرتبطة بما يتضمنه الموقف الذي يتم فيه التواصل  - ب

 .ينالمستقاة من الخطاب المتبادل سلفا بين الشخصين المتواصل ،المعلومات السياقية  - ت

ر الم تم تغيي النظر وي ا ب ة إم ات التداولي ب إعلوم تكلم والمخاط ين الم ة ب ة القائم ى العالق ل

ل( ي"تواص ه") عالق اب ذات وى الخط ى فح النظر إل ي  .  أو ب ذه ف ون ه ة، يك ة الثاني الحال

ا  ل م ام بفع ى القي ل المخاطب عل وجيهي"تواصل (القصد من الخطاب حم ان ") ت سواء أك

والً ") أمري"تواصل ( الفعل المطلوب عمالً  تفهامي"تواصل (أو ق ون القصد ") اس ا يك كم

ري"تواصل (أو التعبير عن إحساس ") إخباري"تواصل (عن شيء  اإلخبارمنه  أو ") تعبي

ت اس ثاس ل (ارة إحس ت"تواص ا ير") اريثاس ل كم ة التواص اد عملي يح أبع ن توض ا اويمك ه

  :بواسطة الرسم اآلتي" ديك"

  

  

  

  

  

                                                 
ة  )1( ورات القبلي دات والتص ارف والمعتق وع المع ة مجم ات التداولي ن المعلوم ود م المقص

  .43ص" معجم مفردات القرآن"دمحم لهالل . د: إلخ، انظر.... واإلحساسات
ل .د )2( د المتوك انيات الوظي"أحم ةاللس ري: في دخل نظ رو ،51ص" م ان: ينظ ي آت أوش : عل

  .42ص /...اللسانيات والبيداغوجيا



 

  )1( )تغيير المعلومات التداولية (تواصل                             

  
  

  بالنظر إلى العالقة بين المتكلم والمخاطب      بالنظر إلى فحوى الخطاب 
           

  عالقي             بقصد الطلب                 ال بقصد الطلب                     
                                                   

  توجيهي     بالنسبة للمعارف       بالنسبة لإلحساسات                                      
  

  ارة   ثإخباري    تعبير عن إحساس   است طلب عمل           طلب قول                  
  إحساس                                                                                              

  أمري             استفهامي                          
  اري                 ثتعبيري          است                                                                         

  
 نها تشمل من بينيتبين من الرسم التوضيحي أن عملية التواصل عملية متعددة األبعاد وأ

  .وظائف مستقلة قائمة الذات" 1970هاليداي"ه األبعاد، ما عدَّ  هذه

 ً  –للمتكلم " القدرة التواصلية" موضوع الوصف اللغوي هو وصف  - )ب: (ثانيا

   ):المستمع(المخاطب 

نموذج فهم أ) المستمع(للعبارات اللغوية، والمخاطب  إنتاجنموذج  موذلك باعتبار المتكل

  .تلك العبارات اللغوية بصورة جيدة، وبالتالي ينتج عنهما تواصل لسانيوإدراك ل

يجب إعادة تعريفها، فقدرة المتكلم، " إنجازوقدرة "يفهم من هذا المبدأ أن الثنائية المعروفة 

، بمعنى أنها معرفة القواعد التداولية "تواصلية" حسب منظور النحو الوظيفي قدرة 

التي تمكن من اإلنجاز في طبقات ) والصوتية ،كيبية، والدالليةباإلضافة إلى القواعد التر(

مقاميه معينة، وقصد تحقيق أهداف تواصلية محددة، في إطار السعي إلى تحقيق الكفاية 

ً مستقالً للوظائف التداولية قلتداولية يا ترح النحو الوظيفي بنية للنحو تفرد مستوى تمثيليا

المستويين المخصصين  إلى باإلضافة..) وظيفة البؤرةر، وكوظيفة المبتدأ، ووظيفة المحو(

وفي إطار السعي إلى تحقيق الكفاية النفسية يحاول  : للوظائف الداللية، والوظائف التركيبية

 ً  اإلنتاجللنماذج النفسية سواء منها نماذج  النحو الوظيفي أن يكون قدر اإلمكان مطابقا

                                                 
  .52ص " مدخل نظري: اللسانيات الوظيفية"أحمد المتوكل . د )1(



 

النحو الوظيفي أن الوصف يعد وبهذا  .)1(مخاطبونماذج الفهم بالنسبة لل ،بالنسبة للمتكلم

نفسية، وتداولية، (اللغوي الكافي هو الوصف الذي يسعى إلى تحقيق الكفايات الثالث 

بمعنى تشومسكي " قدرة نحوية"وال نقول " قدرة تواصلية"وعندما نقول ).  نمطيةو

جانب بناء  إلىتضم  –وقدرتهم اللغوية مستعملي اللغات الطبيعية  أنَّ فإننا نعني ) 1965(

العبارات بطرق مختلفة وخاصة  هذهالقدرة على استعمال  –وتأويل العبارات اللغوية 

 ً ، أي ما يمكنهم من )2(لمواصفات التفاعل الكالمي داخل المجموعة اللغوية وفعلية وفاقا

  ).المعلومات التداولية(التفاهم والتأثير في مدخرهم المعلوماتي 

 األقلاصلية المتوافرة لدى مستعمل اللغة الطبيعية من خمس ملكات على وتتكون القدرة التو

  :)3(وهي

أن ينتج ويؤول ) م ل ط(يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية ): اللسانية( الملكة اللغوية -1

 ً صحيحين عبارات لغوية ذات بنيات متنوعة ومعقدة جداً في عدد كبير  ويالً أتو إنتاجا

  .فةمن المواقف التواصلية المختل

بمعارف معينة، أن  عتباره مزوداً بابإمكان مستعمل اللغة الطبيعية  :الملكة المنطقية -2

دئ المنطق خرى بواسطة قواعد استدالل تحكمها مبااألمعارف عددا من اليشتق 

 .حتمالياالستنباطي والمنطق اال

ن رصيدا من المعارف  :الملكة المعرفية -3 يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية أن يكّوِ

معارف من العبارات اللغوية، كما يستطيع أن عددا من اللمنظمة، ويستطيع أن يشتق ا

ن يستحضرها الستعمالها في تأويل العبارات أارف في الشكل المطلوب، ويختزن  المع

 .اللغوية

                                                 
الوظائف التداولية في اللغة : أحمد المتوكل. د ،50ص /اللسانيات والبيداغوجيا: علي آيت أوشان -  )1(

  .11- 10العربية،ص 
د المت.د - ل،أحم وظيفي، ص"وك ة ال ة العربي و اللغ ي نح ات ف ة "، و10دراس ة والبني الوظيف

  .10مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية، ص
الل، . د )2( ريم"دمحم له رآن الك ردات الق م مف ر44، ص1ج..."معج ل .د: ، وانظ د المتوك أحم
  .16، ص"قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية"
ر )3( وظيفي، ص: انظ و ال ة النح ي نظري دة ف اق جدي ر ،/)9-8(آف ان،: وانظ ت أوش ي آي " عل

داغوجيا انيات والبي ر72، ص.."اللس ريم، ج. د: ، وانظ رآن الك ردات الق م مف الل، معج  /1دمحم له
  .40-39ص



 

 هق من إدراكويشت هعمل اللغة الطبيعية أن يدرك محيطيتمكن مست :الملكة اإلدراكية -4

 .المعارف في إنتاج العبارات اللغوية وتأويلهاهذه يستعمل   كما، هذا المحيط معارف

قول فحسب، بل يعرف كذلك يالطبيعية ما ال يعرف مستعمل اللغة  :الملكة االجتماعية -5

كيف يقول ذلك لمخاطب معين في موقف تواصلي معين قصد تحقيق أهداف تواصلية 

 .معينة

  .عتبارها قوالب في المطلب الثانيالملكات، با اول بشيء من التفصيل كيفية تفاعلتنأس

  الفرع الثاني
  نموذج للتفاعل اللغويأنموذج الوظيفي األ

  
ً أالنحو الوظيفي يعد  للقدرات اللغوية لدى مستعملي اللغات الطبيعية، كما يهتم  نموذجا

بوضع نظرية كلية لألنساق التواصلية وكذلك لمجموع القوالب المتعلقة بتنظيم اللغة عند 

  .)1(عملهذا المست

، بمعنى )2(إليهما من وجهة نظر تداولية والنحو الوظيفي نظرية للتركيب والداللة منظوراً 

اللغة وسيلة للتواصل والتفاعل نموذج الوظيفي هو مجموع الدراسات التي تجعل من أن األ

جتماعي، حيث يفهم التواصل على أساس أنه تفاعل بين المتكلمين ولغاتهم االجتماعية، اال

أداة للتفاعل االجتماعي بين الكائنات البشرية مستعملة مع مقصدية بناء عالقات فهي 

المعلومات العامة، والمعلومات المقامية، (تواصلية أي تغير المعلومات التداولية وهي 

  .)3(في الفرع األول من هذا المطلب هاولتاالتي تن) والمعلومات السياقية

ن البنية أث ال يمكن الفصل بينهما، ويبح، الوظيفةبنية وتعالق اليفترض النحو الوظيفي 

م من المبادئ المنهجية لهذا النحو وهو أن مهأننا ننطلق من مبدأ  :، بمعنى)4(تابعة للوظيفة

دوات التي يستعملها البشر تأخذ الوظيفة التواصلية تحدد بنية اللغة، كما أن كل أداة من األ

  .)5(ن أجلهاالبنية التي تالئم الوظيفة المستعملة م

                                                 
  .40،ص1ج /..."معجم مفردات القرآن الكريم: "دمحم لهالل. د )1(
ل. د )2( د المتوك ائف ال:"أحم ة الوظ ة العربي ي اللغ ة ف ة). 10(ص، "تداولي و  :ملحوظ ذا ه ه

  .المبدأ الثالث من المبادئ المنهجية للنحو الوظيفي
ر د )3( ل .انظ د المتوك ة"أحم انيات الوظيفي ري :اللس دخل نظ ر، و)51(ص"م ذلك انظ ي :ك عل

  .)42(ص ،آيت أوشان في اللسانيات والبيداغوجيا
  .)14(ص ،....."العربية في اللسانيات الوظيفية قضايا اللغة"أحمد المتوكل .د:انظر )4(
  .)53(ص ،"مدخل نظري :لسانيات الوظيفيةال"أحمد المتوكل .د:انظر )5(



 

ً واذنفسها نموذج الوظيفي العبارات اللغوية داخل األوتعد  مبنية على أنها محكومة بقواعد  تا

  .ومبادئ تحدد بناءها وتكوينها

 ً وظيفية فاللسانيات تهم فتراض للنحو الوظيفي أو من وجهة النظر المن هذا اال انطالقا

  :)1(ماعيةنساق القواعد المتفاعلة مع األعراف االجتأنمطين من 

داللية، وتركيبية، وصرفية،  قواعد(القواعد التي تحكم تكوين العبارات اللغوية  -1

  .....).تية،وصو

  ).قواعد تداولية(القواعد التي تحكم أنظمة ونماذج التفاعل اللغوي  -2

النسق األول عدّ : ة إحداها األخرى، بمعنىيتضح من خالل  األنساق، على أنها مكملّ 

نموذج داف ومهام النسق الثاني، ومن ثمة فإن المتطلب األساس لألأداة مع مراعاة أه

وتفسيرها بمصطلحات إطار العمل  )2(ظيفي هو وصف العبارات اللغويةواالتجاه الو

النظري العام مزودين بنسق تداولي للتفاعل اللغوي، مع وجوب النظر إلى نسق التفاعل 

يا لمستعمل اللغة الطبيعية اللغوي نفسه على أنه مدرج داخل وظائف معرفية عل

الوظائف  في أن يكون نظرية تشغل هذهمن ثمة سينتظر من النحو الوظي  ،)ط.ل.م(

 ً   .والمهام المنوطة بالنموذج الوظيفي عموما

  :)3(مبدأي التفسير الوظيفي اآلتيين إجراءمن هذا المنطلق يمكن 

طلحات وظيفية مع ستقوم النظرية اللغوية بتفسير القواعد والمبادئ بمفاهيم ومص  - أ

  .العبارات هذهمراعاة طرق إجراء 

تباين بين نظرية العبارات اللغوية ونظرية التفاعل اللغوي، حيث إن نظرية  كهنا  - ب

النحو الواصف يجب أن تدرج باعتبارها مكونا فرعيا لنظرية مستعمل اللغة 

  ).ط.ل.م.ن(الطبيعية 

  

                                                 
  .)42(ص ،1ج....." معجم مفردات القرآن"دمحم لهالل .د )1(
و  )2( ارة وه ف للعب ي"ورد تعري ارة ه ولي :العب ب محم اً بتركي ره جميع ل عناص ول تتص ل ق ك

ن طري د ع اق ق اإلوحي ر". لح دايلوار:ينظ ة ،رونال د.د :ترجم ي ر ب م ف دين القاس ى "ال دخل إل م
انيات  ورية " اللس ة الس ة العربي ق/الجمهوري ة دمش ة جامع -122(ص، )1980-1400(مطبع

123.(  
الل .د )3( رفية "دمحم له ة وص ة وتركيبي ة داللي ريم دراس رآن الك ردات الق م مف ، 1ج، "معج

د).  42(ص ول ولمزي يل ح ن التفص وظيفي م ير ال ر ،التفس ل.د :ينظ د المتوك انيات  ،أحم اللس
  .ما بعدهاو )55(مدخل نظري ص،الوظيفية



 

  :الفرع الثالث
  متطلبات الوصف اللغوي

  
الكفاية التداولية، والكفاية النفسية، : ح نظرية النحو الوظيفي في ثالثة مطامحمطامتتلخص 

  .والكفاية النمطية

ف ، ضوابط للنظرية تتم على ضوئها المفاضلة بين مختلل  المطامح في الوقت ذاتهوتشكِّ 

  .)1(النماذج التي يمكن أن تفرزها

ث، كما ذكرنا سابقا، وفيما ويجب أن يسعى الوصف اللغوي الطامح إلى تحقيق كفايات ثال

  :)2(عرض لهذه الكفايات بشكل مختصر يلي

أن تكون النظرية الوظيفية الرامية إلى تحليل الخطاب ): الخطابية( الكفاية التداولية -1

 ً من  وظيفيا قادرة على أن تربط البعدين الصوري والوظيفي باعتبار الخطاب نصا

 ً   .ظيفية التداوليةمن الناحية الو الناحية البنيوية، وخطابا

: كفاية نفسية، أي تأن تكون النظرية الوظيفية لتحليل الخطاب ذا :الكفاية النفسية -2

نفسي ألنه ال  إنتاجنموذج  هلخلفيات النفسية للمتكلم باعتبارأن تأخذ بعين االعتبار ا

ينتج اللغة فحسب، بل كذلك عالم باللغة التي ينتجها، والخلفيات النفسية للمخاطب 

لغتي هي عالمي، وحدود : " اره نموذج إدراك نفسي، كما قال أحد األدباءباعتب

 ".عالمي هو لغتي

بإمكان النظرية الوظيفية أن تصنف الظواهر اللغوية حسب  :الكفاية النمطية -3

األنماط التي تنتمي إليها، وبذلك تكون هنا نظرية علمية باعتبار تصنيف الظواهر 

  ).اينةمتب(إلى أنماط أو أنواع مختلفة 

  
  

                                                 
  .)19(ص ..." / .قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية"أحمد المتوكل  )1(
ه )2( در نفس ر المص ر) 22-19(ص ،انظ الل . د :وينظ ريم"دمحم له رآن الك ردات الق م مف . .معج

ر) 48-46(ص ل .د:ينظ د المتوك ة " أحم ة العربي ي اللغ ة ف ائف التداولي ، )10(ص"الوظ
ذلكو ل .د :ك د المتوك ة"أحم ة المكوني ى البني ة إل ة الحملي ن البني ة :م ي اللغ ول ف ة المفع الوظيف

ة  ع / العربي ر والتوزي ة للنش اء  –دار الثقاف دار البيض رب(ال ـ1407) 1(ط ) المغ م 1987-ه
ر) / 5(ص ذلك ينظ ت أو: وك ي آي ان عل داغوجيا"ش انيات والبي ر) 50(ص..." .اللس  :وينظ

ل .د د المتوك وظيفي "أحم ة ال و اللغ ي نح ات ف ذلك ،)9(ص،"دراس يل  :وك ن التفص د م لمزي
ر ايا اللغ: "ينظ ةقض انيات الوظيفي ي اللس ة ف ة التحتي ،ة العربي داولي البني داللي الت ل ال ة أو التمثي

  ).22-19(ص  ، "



 

  المطلب الثاني
  "تنظيم بنية النحو داخل النحو الوظيفي"

  
رة، في ما سبق أنه  تُ أشر ي السنوات الخمس األخي طرأ تطور في نظرية النحو الوظيفي ف

  :وأن هذا التطور يتعلق أساسا بأمرين

  .بنية النموذج الواصف ككل -1

 .وطبيعة البنية التحتية -2

  

  :الفرع األول

  "الطبيعية نموذج مستعمل اللغة"

  

دداً  تعد ة تضم ع وظيفي شبكة مركب راً  البنية التحتية للجملة، العبارة حسب النحو ال ن  كبي م

ة تُ العناصر المخت ة، تخل ىرَ ْجلف تويات مختلف ي مس واعف ل أن ذه ق ك الل ه ات من خ  التبعي

  .الشبكة

ارات الشبكة التحتية والشكل الفع هذهبين  الرابطة أو الوسيط ر،عبيوتشكل قواعد الت ي للعب ل

ة  ً  –اللغوي تركا اً مش ً  وجه ا ة مركب كل ورتب ابطة لش د الض اط القواع ف أنم رد مختل ث ت ، حي

ي اص والكل ا الخ ا وتنغيمه ية أو نبره ها العروض بط خصائص ا تض ات، كم ذا .  المكون وه

  :)1(التمثيل للنظرية لسببين رئيسينالتركيب يطرح عدة مشاكل بالنسبة لنمط و التعقيد

حموالت الذي ممثال ذلك االختيار األول لبعض ال: داخل البنية اللغوية نمط التبعيات -1

ق بعض الحدود  يفرض علينا تبني بعض الدرجات أخذاً  اء أو خل ار انتق بعين االعتب

ار محور  ة اختي ة ثاني ول، ومن جه ذلك المحم ع الموضوعات ل ة لملء مواق النوعي

تلز اء معين للخطاب يفرض علينا بعض االختيارات التي تس ة م بن م بني ا ته ة م جملي

تلفظ  األعلىذلك المحور، وعلى العموم فاالختيارات ذات المستوى  ستقيد عمليات ال

ر ذات المستوى  د التعبي ة، وستكون قواع ة الجمل ة أو بني ى للبني ذات المستوى األدن

 .نيوية ذات مستوى علويغياب عناصر ب أوذات حساسية بالنسبة لحضور  األعلى

                                                 
الل .د )1( ر"دمحم له م مف رآن الكريممعج رفية ،دات الق ة وص ة وتركيبي ة داللي دراس
  .)35-34(،ص1ج/



 

ا  و الك ب والنح داوليا يج ة أفي ت ة الداخلي وابط للبني ارات والض ة االختي ح ماهي ن يوض

ت ة، دون االس ارات اللغوي توى قللعب مات ذات المس ن الس ىالل ع ث  األعل اب حي للخط

 .تتحقق

ب  -2 ل أيج ة وتأوي ية إنتاجي ة النفس ق الكفاي ى تحقي ي إل و الرام وذج النح ي نم ن يراع

تعملي ا ة لمس ة والتأويلي درات اإلنتاجي ةالق ات الطبيعي اج .  للغ وذج اإلنت بة لنم بالنس

ل  وغها داخ ل وص ة للجم ات التحتي اء البني ى بن ادرين عل ون ق المتكلمون يكون ف

م  العبارات اللغوية، ثم إعادة بناء بنيتها التحتية بطريقة يكونون معها قادرين على فه

ي موضوع .  تها الداللية والتداولية بمعطيات حاسوبيةيأهم ا جاء ف الوصف وهذا م

  ."القدرة التواصلية"ي المتمثل في اللغوي أو الدرس اللسان

دى  وافرة ل درة التواصلية المت دم الق ا تق و، كم وباعتبار أن موضوع الوصف اللغوي ه

يغ  ات، ص دة ملك ن ع ألف م ي تت ة والت ة الطبيعي تعمل اللغ تعمل "مس وذج مس ة نم اللغ

ى األقأعلى أساس " الطبيعية البي يتضمن عل ب نه جهاز ق ل قال ي ك ب يف ل خمسة قوال

  .منها بوصف ملكة من الملكات الخمس اآلنفة الذكر في المطلب األول

ب ، يتكون نموذج مستعمل ال"1989ديك "وحسب اقتراح  ة من خمسة قوال ة الطبيعي لغ

  :)1(هي

وي -1 ب النح ي :القال رف وه ة الص ات اللغوي ؤول بالمعلوم وي الم ب النح د القال  :يم

والت (بية تركي –معلومات صرفية  ارة والمق ا العب ون منه ي تتك ردات الت صيغ المف

ين ة ب ة القائم ة والتداولي ة والتركيبي ذه المعجمية التي تنتمي إليها والعالقات الداللي   ه

ل(، ومعلومات داللية ..)المفردات ارة كك ات )معاني المفردات، معنى العب ، ومعلوم

ارة كك(تداولية  ي تواكب العب ةالقوة اإلنجازية الت ة حرفي وة إنجازي ا ق ).   ل باعتباره

درك  ى" فبفضل  المعلومات يستطيع المخاطب أن ي ة " اللغوي المعن ارة المعني للعب

 .باألمر

يقوم القالب المنطقي بمهمة اشتقاق بنيات تحتية من البنية التحتية  :القالب المنطقي -2

لمشتقة جزءا المحددة في القالب النحوي عن طريق قواعد استدالل، وتشكل البنية ا
                                                 

ا )1( ب ووظائفه ول  القوال يل ح ن التفص د م ل . د: ينظر،لمزي د المتوك ة "أحم ة العربي ايا اللغ قض
ة انيات الوظيفي ي اللس داولي:ف داللي الت ل ال ة أو التمثي ة التحتي ً )30-22(ص،البني ا ر أيض  :وينظ

  ).85-80(ص.." .ت والبيداغوجيااللسانيا"علي آيت أوشان 



 

التداولي للعبارة اللغوية يؤخذ بعين االعتبار بالنسبة للتأويل  –من التمثيل الداللي 

إسناد الوظائف التداولية، (الداللي فحسب بل كذلك بالنسبة لبعض من قواعد التعبير 

 .التي تقتضي معلومات ال تتوافر إال في  البنية المشتقة..) إسناد النبر والتنغيم

يضطلع القالب المعرفي بتخزين المعارف التي ترد عليه من  :معرفيالقالب ال -3

 .وتنظيمها الستعمالها حين الحاجة في تأويل العبارات اللغوية األخرىالقوالب 

يقوم هذا القالب بتحديد الكيفية التي يجب أن يتم بها التواصل  :القالب االجتماعي -4

 .بالنظر إلى الخلفيات االجتماعية التي تكتنفه

يتكفل هذا القالب باشتقاق معارف من المدرك الحسي وتخزينها  :قالب اإلدراكيال -5

وتأويل العبارات  إنتاجفي القالب المعرفي قصد استعمالها إن دعت الحاجة في 

 .اللغوية

 ً يمكن أن من  التحديدات لألدوار التي تقوم بها قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبيعية  انطالقا

  :)1(فئتينتقسم  القوالب إلى 

  .تضم القالبين النحوي والمنطقي باإلضافة على القالب الشعري :قوالب آالت  - أ

 .والقالب االجتماعي اإلدراكيتضم القالب المعرفي، والقالب  :قوالب مخازن  - ب

وهي أن مستعمل اللغة الطبيعية بحاجة إلى قوالب مختلفة مهمة إلى نتيجة  تتوصل

 ي، دون مراعاة كيفية مباشرته لهذهلوظيفمتناظرة إلدماجها داخل النحو ا وأخرى

  .  الفعلي وتأويل العبارات اللغوية اإلنتاجالقوالب في 

ن تلك النظريات أظرية ستعرف وتحدد وسيلة مركبة، وإن الن: بهذا المعنى يمكن أن نقول

مستلزمة قصد تخصيص مختلف الطرق  هنتاج النص وتأويلإة المضافة إلى السيكولوجي

  .)2(األداة \ةليتعملي اللغة الطبيعية لهذه الوسبها توظيف مس ىلتي يجرا واإلجراءات

  

قترح الرسم التالي لتوضيح بنية نموذج مستعمل اللغة الطبيعية والقوالب التي يتضمنها أو

  ):على أساس إمكان إضافة قوالب أخرى(

                                                 
  .)32-30( ص ،المصدر نفسه: ينظر ،لمزيد من التفصيل )1(
  .)37-36(ص /  1ج.." / .معجم مفردات القرآن الكريم" :دمحم لهالل.د )2(



 

  )1(بنية نموذج مستعمل اللغة الطبيعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة مبسطة لنموذج مستعمل اللغة الطبيعية من خالل القوالب التي وبهذا نكون قد أعطينا فكر

 تعدالتي بدورها " القدرة التواصلية"التي تتألف منها (تضطلع بوصف الملكات الخمس 

موضوع الوصف اللغوي أو الدرس اللساني، وهذا األخير هو مبدأ من المبادئ المنهجية 

  .للنحو والوظيفي

                                                 
البنية التحتية أو التمثيل الداللي ،قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية"أحمد المتوكل .د :انظر )1(

لي آيت ع) / 9(ص/أفاق جديدة في النحو الوظيفي "أحمد المتوكل في .د :انظر ،)23(ص ،ليالتداو
  .)81(ص......." .وجيااللسانيات والبيداغ"أوشان 

ً أوضح فيه األدوار ،)المطلب الثاني(في الفرع الثاني من هذا المطلب أقصد  :ملحوظة سأطرح رسما
  .بيعية من خالل عالقات تفاعل فيما بينهاالتي تقوم بها قوالب نموذج مستعمل اللغة الط

ل .د د المتوك انيات الوظيفية" أحم ي اللس ة ف ة العربي ايا اللغ ى ،قض ة إل ن الجمل اب م ة الخط بني
  ).38(ص / الرباط -2001/مطبعة الكرامة /دار األمان للنشر والتوزيع " النص

 القالب االجتماعي

 القالب الشعري القالب المنطقي القالب اإلدراكي

 القالب النحوي

 القالب المعرفي



 

  الفرع الثـــــاني

   )1(يقترح صوغها النحو الوظيفي و كمابنية النح

  أو طبيعة البنية التحتية

يقترح النحو الوظيفي صوغ بنية النحو في قوالب تعبيرية حيث يسهل على المستعمل للغة 

القوالب نسقاً مستقالً من  من إذ يشكل كل قالب ،القوالب هذهتنظيم  اللغة الطبيعية من خالل 

إال أنها ترتبط ببعضها  ،وأولياته ،ى من حيث موضوعهالقواعد يتميز عن القوالب األخر

  :البعض في عالقة تفاعل

  

   
  
  
  
  
  
  

  :)2(يكون ذلك على النحو التاليو 

  :تشتق الجملة حسب النحو الوظيفي عن طريق بناء بنيات ثالث

  ) functional structure(ثم الوظيفية  ) predicative(حمليةالالبنية 

 :تطبيق ثالث مجموعات من القواعد بواسطة ) constituent structure( بنية المكونية ثم ال

" و) " functions assignments rules( قواعد إسناد الوظائف"و )" fund(األساس " 

العام اآلتي لبنية كما يظهر في الرسم  ،على التوالي)"  expression rules( قواعد التعبير 

   :)3(النحو

                                                 
  ،"وتركيبية وصرفية  راسة دالليةد،معجم مفردات القرآن الكريم" ،دمحم لهالل.ينظر د )1(

  .) 38 -34(ص 
  ).128(ص" / اللسانيات الوظيفية مدخل نظري "،أحمد المتوكل )2(
ل )3( د المتوك ر أحم ة" ،انظ ي اللغ ب ف ايا التركي بعض قض ة ل ات وظيفي ة مقارب ة والبني  الوظيف

ة  ذلك ،)11(ص ،"العربي ل :وك د المتوك ة "أحم ة العربي و اللغ ي نح ات ف وظيفي دراس  ،"ال
ان )22(ص ت أو ش ي آي اً عل داغوجيا" ، وأيض انيات والبي وذج:اللس وظيفي  نم و ال  ،"النح
  .)53(ص

 القالب النحو 

 جتماعي القالب اال

 معرفيالقالب ال دراكيالب اإلالق

 منطقيالقالب ال



 

   

    

ة                                             ة حمل   بن

  

  

ة                                          ف ة وظ   بن

  

  

                             
ة                                   ون ة م   بن

  )  ما قبل التمثیل الصوتي (                            

  

  :عرض لبناء كل بنية من البنيات الثالث وفيما يلي

قواعد تكوين "و "معجم " :ينقسم األساس إلى عنصرين اثنين :)1(البنية الحملية) 1

  ."المحموالت والحدود

السامع من صنفين اثنين من  -للمتكلم" القدرة المعجمية "تتكون  :المعجم) أ(

ً قبل :المعارف  ،)مفردات أصول(استعمالها معرفة مجموعة من المفردات يتعلمها تعلما

لم يسبق له أن سمعها " "جديدة"ومعرفة نسق من قواعد االشتقاق تمكنه من تكوين مفردات 

  .)2()مفردات مشتقة ( انطالقاً من المفردات األصول المتعلمة " أو استعملها 

في حين أن قواعد " الحدود األصول"و" األطر الحملية"المعجم بإعطاء ) يقوم(يضطلع أو 

ـل األطر الحملية .التكوين تقوم باشتقاق األطر الحملية والحدود غير األصول وتَُشّكِ

                                                 
  اللغة     دراسات في نحو:(وينظر)/ 60- 53(ص.." .اللسانيات والبداغوجيا" علي آيت أوشان  )1(

  .)14-11(ص ،)العربية الوظيفي       
ل  )2( د المتوك ت"أحم ة المش والت الفعلي ة المحم ايا معجمي ةقض ة العربي ي اللغ ة "/ قة ف مطبع

ارف الجديدة ى ،الرباط،المع ة األول ذلك)./ 11(،ص1988الطبع ر ك ل :وينظ د المتوك أحم
  ).73(ص  م،1987، )1(ط / الرباط منشورات عكاظ"/ الجملة المركبة في اللغة العربية "

 األساس 

قواعد إسناد الوظائف  

  قواعد التعبير
  إسناد الحاالت اإلعرابية

  قواعد الَمْوقعة        
 إسناد النبر والتنغيم    



 

عن تطبيق قواعد تكوين ) المشتقة ( الموجودة على شكل قوائم في المعجم أو الناتجة 

  :المحموالت بنية تشمل أو تتضمن المعلومات التالية

  .)تداولية  تركيبية أو داللية أو(دال على خاصية أو عالقة " محمول" -

 )نس)...(2س)(1س)(Arguments(وعدد معيَّن من الحدود       موضوعات -

  ) نص )...(2ص)(1ص)( Satellites(لواحق                                      

  :ويحدد اإلطار المحمولي

   للمحمول يرمزو     محمول فعلي   :        وينقسم المحمول إلى"صورته"المحمول أي )1

  بالرمز     محمول غير فعلي                                                           

  ).حرف  ،صفة ،اسم ،فعل(مقولته التركيبية ) 2

) مواقع( التي تحملها محالت أو..).يدمستف ،مستقبل ،متقبل ،منفَّذ( الوظائف الداللية ) 3

  .الحدود

  ). ن، س ...،2، س1س(المتغيرات محالت الحدود المرموز إليها ب) 4

قيود االنتقاء التي يفرضها المحمول بالنسبة لمحالت حدوده أي القيود التواردية التي ) 5

  .يفرضها المحمول على محالت موضوعاته

يقوم كل حد من حدود " واقعة"األطر الحملية في النحو الوظيفي دالة على  تعد     

والواقعة هي مجموع األحداث التي تُسند إلى األفعال  ،المحمول بالنسبة إليها بدور معين

، أن الحدث جزء من الواقع:بمعنى) المشتقات الفعلية والمشتقات غير فعلية( والمحموالت 

 ،"أوضاع"، و"أحداث" "أعمال" تنقسم الوقائع إلى، وهذه الوقائع تحدد األدوار الدالليةو

        .وهذه الوقائع يعبّر عنها بالوسائط ."حاالت"و



 

بمعنى . والمقصود باألدوار الداللية هي الدالالت التي تسند العناصر التي ترد مع األفعال

  .وتسند أيضاً إلى حدود اللواحق ،أنها تسند إلى حدود الموضوعات

  

  ....)أداة،مكان،زمان..)                  (منفذ،متقبل،مستقبل،قوة(                

كما سبقت  –تنقسم األطر الحملية األصلية  :والت والحدودقواعد تكوين المحم) ب(

  .وأطر حملية مشتقة ،إلى أطر حملية أصلية –اإلشارة 

  المحموالت                                                        

  

  ير فعليةفعلية                                                               غ        

  اسم فاعل    غير مشتقة   مشتقة       كّسر       -أصلية    فَعَل   الثالثي         مشتقة       فعّل
           اسم مفعول         تكّسر               -فَِعل    المجرد                      تفعل           
  كان وأخواتها   صيغ مبالغة         قاتل               -فاعل                        فَعّل                      
  أفعل التفضيل         استخرج       -فَْعلََل   الرباعي                     استفعل           

  النواسخ       المصادر         أدخل              - المجرد                      أفعل                    
  الصفة المشبهة        ابيّض              - افعلّ                                                    
  اشمأزّ  -افعللّ                                                   

المحموالت المحموالت األصلية مصادر اشتقاق بالنسبة للمحموالت األخرى سواء   تعد و

  :ويمكن أن نُميّز داخل االشتقاق بين نوعين اثنين ،الفعلية أم غيرها

   )1(طبيعة االشتقاق                                            

  

  االشتقاق المباشر                                                  االشتقاق غير المباشر

  نشتق     تفاعل  –ل     تفعّل     المطاوعة                         فعل نشتق منها    فعّ  -فعل

  فاعل    تفاعل    المفاعلة   فعل 

  المشاركــة    
  

في النحو الوظيفي األطر الحملية الموجودة في المعجم واألطر الحملية المشتقة عن  تعد

بمعنى أنها ال تشتمل إال على الحدود " ةنووي"طريق قواعد تكوين المحموالت أطراً حملية 

ً من القواعد  .)الموضوعات( ) قواعد توسيع األطر الحملية(ويقترح النحو الوظيفي صنفا
                                                 

  .)18-17(ص ...." .قضايا معجمية"  ،أحمد المتوكل )1(



 

وينتج عن تطبيق  القواعد ما يمكن  ،)اللواحق(تضطلع بإضافة محالت الحدود 

  ".األطرالحملية النووية"في مقابل"عةباألطر الحملية الموسّ "تسميته

في المحالت  ة تطبيقها تُطبَّق قواعد إدماج الحدود التي يتم بواسطتها إدماج الحدودوفي حال

ً لقيود اال الموضوعات، وينتج عن تطبيق قواعد إدماج –نتقاء بالنسبة للحدود وذلك طبقا

  :)1(الحدود بناء البنية الحملية النهائية للجملة كما في الشكل التالي

  

  
    

  
                                          

                                            
  أطر حملية نووية                                                

  
  
  
  

  عة أطر حملية موسّ                                                 
  
  
  
  

  بنيـة حمليــــة                                                   
  
   :)2(البنية الوظيفية) 2

ً قواعد )3(يتم بناء الحملة الوظيفية للجملة بواسطة تطبيق قواعد إسناد الوظائف ، وأيضا

   .تحديد مخصص الحمل

  ).التداولية ، والداللية، وإسناد الوظائف التركيبية(  :إسناد الوظائف) أ       

                                                 
ان  )1( ت أوش ي آي ا" عل داغوجيااللس ل)60(ص..." نيات والب د المتوك ي: (، أحم ات ف ة  دراس نحواللغ

  .)15(ص " الوظائف التداولية في اللغةالعربية :" ، وأحمد المتوكل)14(ص) العربية الوظيفي 
الوظائف التداولية في "وأحمد المتوكل ، )67-60(ص..." اللسانيات والبيداغوجيا"انظر علي آيت أوشان  )2(

  .)17-14(ص" دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي"وأحمد المتوكل ، )18 -15(ص" ة اللغة العربي
ر ة ينظ ول  النقط يل ح ن التفص د م ل .د:ولمزي د المتوك ة "أحم ي اللغ ة ف ة المركب الجمل

  ".الخصائص الوظيفية"تحت عنوان ) 79-77(ص"العربية
ر )3( ل  ينظ د المتوك ة "أحم ة العربي ي اللغ رابط ف ايا ال ن قض اظ/"م ورات عك اط، منش ، الرب

  .)99(ص، م1987

  أســاس
  معجم

  أطر حملية            حدود
  

 مشتقة   أصول أصول  مشتقة
 تكوين المحموالت المحموالتتكوين 

قواعد توسيع األطر الحملية 

 قواعد إدماج الحدود     



 

  :أنواع ثالثة ،لوظيفيالوظائف في النحو ا          

  ويتم التمثيل لها بدًء من اإلطار    ...)      األداة ،المنفذ، المتقبل(وظائف داللية  -       

  ، داللياً على    )2س(، و)1س(حيث يحدد الموضوعات  ،الحملي ذاته          

  .)المتقبل(و)المنفذ(أنها يأخذان مثالً الوظيفتين الدالليتين           

  حيث تسند وظيفة الفاعل إلى الحد    .....)      فاعل،مفعول،(وظائف تركيبية  -       

ـل المنظور الرئيس للوجهة              بينما تسند وظيفة المفعول إلى الحد    ،الذي يُشّكِ

ـل المنظور الثانوي للوجهة            .الذي يُشّكِ

  )بؤرة  ،محور(  وظائف تداولية             داخلية -       

  )مبتدأ ،ذيل،منادى(خارجية                                         

  موضوعات    ( حيث تسند إلى المكونات التي تعد عناصر من عناصر الحمل ذاته    

  ).المحمول أو لواحقه     

نى أنه يعد مخصصاً للحمل القوة اإلنجازية التي تواكبه بمع       تحديد مخصص الحمل) ب

  .، وهذه القوة تواكب الحمل ذاته)األمر(و)السؤال(و) اإلخبار(توجد القوة اإلنجازية 

  )إخبار(  .شربت زينب فنجان قهوة :مثال                     

  )سؤال( هل شربت زينب فنجان قهوة ؟  -                              

  )أمر! ( ة اشرب فنجان قهو -                              

  :نستخلص مما سبق أنه يتم بناء البنية الوظيفية كما في الشكل اآلتي

  بنيــــة حمليــــــــــــة    

                        

  
  
  
  
  

  بنيــــــة وظيفيـــــــة                                              
   :)1(البنية المكونية) 3

                                                 
ان  )1( ت أوش ي آي داغوجيا "عل انيات والبي ل ، )69-67(ص" اللس د المتوك ي "أحم ات ف دراس

وظيفي ة ال ة العربي و اللغ ل  ،)22(ص" نح د المتوك ة "أحم ة العربي ي اللغ ة ف ائف التداولي " الوظ
  ).23-18( ص 

  )الوظائف التركيبية (قواعد إسناد الوظائف 
  

 )الوظائف التداولية (قواعد إسناد الوظائف 



 

ويتم بناء  البنية عن طريق إجراء  –التركيبية  –ية البنية الصرفية يقصد بالبنية المكون     

التي تطبِّق طبقاً للمعلومات المتوافرة في البنية " قواعد التعبير " النسق الثالث من القواعد 

  .الوظيفية

  :يشمل نسق قواعد التعبير مجموعات القواعد اآلتية

  ".الحاالت اإلعرابية "قواعد إسناد  -

 ).إدماج أداة التعريف مثالً (مخصصات الحدود  قواعد إدماج -

، إدماج الرابط كان بناء المفعول، ،بناء الفاعل( القواعد المتعلقة بصيغة المحمول  -

 ).الخ ....المطابقة ،ما إليهاو

 .قواعد الموقعة التي تترتب المكونات بمقتضاها داخل الجملة -

 .قواعد إسناد النبر والتنغيم -

قواعد إسناد الحاالت اإلعرابية وقواعد  :منها فقط وهي القواعد ثالث هذها من والذي يهمنَّ 

 االسمية والفعلية،(لية الثالثة الموقعة التي تترتب المكونات فيها حسب األنماط الجم

وقواعد إسناد النبر والتنغيم التي تصبح بعد إسنادها البنية المكونية التي بُنيت  ،)الرابطية و

  .لتعبير  دخالً للقواعد الصوتيةعن طريق تطبيق قواعد ا

  :الشكل الموضح ،وفيما يلي

  بنيـــــة وظيفيـــــة      

  

  
  
  
  
  

  )ما قبل التمثيل الصوتي ( بنية مكونية                                        
  
  

  قواعد التعبير
  إسناد الحاالت اإلعرابية

  قواعد الموقعة
 إسناد النبر والتنغيم



 

  واعد الثالثوأخيراً يمكن توضيح المستويات  التمثيلية ودور أنساق الق

   :)1(بالرسم اآلتي 

  

    
  

                                          
  

  أطر حملية نووية                                                        
  
  
  

  أطر حملية موسعة                                                        
  
  
  

  بنية حملية                   
  
  
  

  بنية وظيفية                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ما قبل التمثيل الصوتي ( بنية مكونية          
  

  

                                                 
  ).32(ص " عربية الوظيفي دراسات في نحو اللغة ال" أحمد  ،المتوكل.د )1(

  ). 70( ص" اللسانيات والبيداغوجيا " علي آيت أوشان     
وظيفي     و ال ل النح و داخ ة النح ل بني ذي يمث كل ال ول الش يح ح ن التوض د م ر ،ولمزي  دمحم.د:ينظ
  ).38(،ص1ج"/معجم مفردات القرآن الكريم دراسة داللية وتركيبية وصرفية " الل له

 تكوين المحموالت تكوين المحموالت

  األساس 
  معجم 

  والت            حدودمحم
  

 مشتقة   أصول أصول مشتقة

 قواعد توسيع األطر الحملية 

 قواعد إدماج الحدود       

قواعد إسناد الوظائف التركيبية والتداولية

 قواعد التعبير

 ت  اإلعرابيةإسناد الحاال 

 قواعد الموقعة       

 إسناد النبر والتنغيم      



 

  المطلب الثالث 
  أنماط الوظائف وإشكال التمثيل لها 

  في النحو الوظيفي 
  

عالقات " :ثالثة أنواع من العالقات ،تربط بين مكونات الجملة حسب النحو الوظيفي

 ح على تسميتها في هذا النحويصطل ،"عالقات تداولية"و "عالقات تركيبية"و ،"داللية

  .)1("الوظائف التداولية "و "الوظائف التركيبية "و "الوظائف الداللية ب"

والوظائف التداولية حسب النحو الوظيفي  ،والوظائف التركيبية ،الوظائف الداللية تعد و

. )2(ة معينةين بنيات مركببمعنى أنها ليست مفاهيم مشتقة م ،)primitives(مفاهيم أولى 

فهي  ،وتتميز الوظائف التداولية بخاصية تميزها من الوظائف الداللية والوظائف التركيبية

المتكلم  انطالقاً من الوضع التخابري بين أي أن تحديدها ال يمكن أن يتم إالَّ  ،مرتبطة بالمقام

  .)3(والمخاطب في طبقة مقامية معينة

   :ه الوظائف من حيث التعريف واإلسنادعرض مختصر لهذ ،وفيما يلي

   الفرع األول
  طبيعتها وبنيتها": الوظائف الداللية"

  

   :)4(تعريفها) أ

ا  تحدد الوظائف الداللية األدوار التي  دَّال عليه ة ال ى الواقع النظر إل ل ب تقوم بها حدود الحم

   :به صنفينوتُصنَّف  الوظائف بدورها  إذا اعتبرت أهمية الدور المقوم  .المحمول

   )المتقبل،المستقبل،المنفذ( وظائف مركزية         تسند إلى الحدود الموضوعات مثل  -

  ....)،القوة ،األداة( وظائف هامشية         تسند إلى الحدود اللواحق مثل  -

                                                 
  "الوظيفة المفعول في اللغة العربية  ،من البنية الحملية إلى البنية المكونية" أحمد المتوكل.د )1(

  " اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو التطبيقي "علي آيت أوشان  :وينظر) / 58(ص    
  ). 21(، ص "الجملة المركبة في اللغة العربية " أحمد المتوكل .د: وينظر/ .)61(ص    
  .)136(ص / مدخل نظري :اللسانيات الوظيفية"حمد المتوكل وكذلك ينظر في أ    

  أحمد    . د :وكذلك) / 11(ص"/ الوظائف التداولية في اللغة العربية " أحمد المتوكل . د )2(
  .)10(ص " دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي " المتوكل     

  التراكيب النحوية    ،الجملة العربية بنية،دراسات في اللسانيات العربية" عبدالحميد السيد . د)3(
  اللسانيات    "علي آيت أوشان  :وكذلك ينظر) 144(ص"/ والتداولية علم النحو وعلم المعاني     
  .63(ص " والبيداغوجيا نموذج النحو التطبيقي      

  .)21(ص " الجملة المركبة في اللغة العربية " أحمد المتوكل . د )4(



 

ى وع  ،بمعن ى ن ير إل ي التأش ا ه ول مهمته دود المحم ا ح ي تحمله ة الت أن األدوار الداللي

ذو اهمة ال دودمس ا  الح ل عليه ي تحي ة  .ات الت ة الداللي ذ" فالوظيف ي " المنف ذات الت ر لل تؤش

  ......تؤشر للذات التي تتحمل الواقعة" المتقبل"والوظيفة الداللية  ،قامت بتحقيق الواقعة

   :)1(إسنادها أو تمثيلها) ب

  :مما يلي كما يتضح ،من اإلطار الحملي ذاته تم التمثيل للوظائف الداللية بدءاً ي      

  ."عمالً "حين تكون الواقعة " المنفذ"يأخذ الموضوع األول الوظيفة الداللية 

  .سافر بكر :مثل

  .)أحاديمحمول (})منف ) 1س(بكر  :1ع س( مض سافر ف (تا {  :اإلطار الحملي لها

اني وع الث ذ الموض ة  ،ويأخ ة الداللي ائي الوظيف ول الثُّن ل ذي المحم ي الحم ل"ف ا " المتقب كم

  .لطم خالد عمراً  :ن من البنية الحملية للجملة مثليتبي

ا           ة له ة الحملي ا { البني م ف ( ت ض لط د  :1ع س (م ف ) 1س(خال : 2ع س (من

   .)محمول ثنائي ( } متق ) ) 2س (عمرو

ا  ين أال وهم ي وظيفت ا ف هذا فيما يخص إسناد الوظائف المركزية والتي اقتصرت التمثيل له

ل ال"، و"المنفذ "  اني " متقب ى الموضوع األول  والموضوع  الث ندان إل دورهما تس ا ب وهم

  .على التوالي

ان "أّما فيما يخص الحدود اللواحق فتأخذ إحدى الوظائف الداللية الهامشية كالوظيفة  " الزم

ة  ان"والوظيف ة " المك ي " األداة"والوظيف ة ف ة المتحقق ة الحملي ن البني ين م ا يتب ا كم وغيره

  .حطم خالد الباب بالفأس في الصباح :يةالجملة اآلت

  منف ) )1س(خالد  :1ع س ( مض حطم ف (تا {البنية الحملية لها       

  متق))2س(باب :2ع س(                                                

  أد) )3س(فأس  :3ع س (                                                 

  .}زم  ))4س(صباح:4ع س(                                                 

  

                                                 
  )22-21(ص " الجملة المركبة في اللغة العربية " توكل أحمد الم :ينظر )1(



 

  :)1("سلّمية الوظائف الداللية " البد أن تشير إلى سلّمية وهي  ،مما تقدم

  ........زم>  مك  >  أد  >  مستف  >  مستق  >  متق  >  منف        

  + >     +      >    +     >     +     >     +     >      +     >     +     فا   

  +             +            +             +            +            +مف               

  الفرع الثاني 

  إشكال التعريف واإلسناد: الوظائف التركيبية

   :)2(تعريفها) أ

  ".المفعول"و" الفاعل":في النحو الوظيفي وظيفتان اثنتان،الوظائف التركيبية       

ف هاتان الوظيفتان بالنظر إلى وتُع يم الواقعة الدّال عليها المنطلق منها في تقد"الوجهة"رَّ

  .المحمول

ل المنظور الرئيس للوجهة   .فالوظيفة الفاعل         تسند إلى الحد الذي يُشّكِ

  .والوظيفة المفعول         تسند إلى الحد الذي يُشكل المنظور الثانوي للوجهة

  .د هنداً صفع زي :فمثالً 

بوصفه المنظور الرئيس للوجهة المنطلق " زيد"الجملة أسندت وظيفة الفاعل إلى  هذهفي 

ثانوياً  اً باعتبار هذا الحد منظور" هند "وأسندت وظيفة المفعول إلى  ،منها في تقديم الواقعة

  :في تقديم الواقعة نفسها كما يتبين من البنية الوظيفية الجزئية التالية

  .فممتق )2س(هند :2س(منف فا ))1س(زيد:1س(ف مض صفع     

انطالقاً من  ،للوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول هعلى ورود تعريف" ديك"ويستدلُّ 

بَِكْون المكون الحامل لوظيفة الفاعل يسبق ُرتبة المكون الحامل " وجهة النظر " مفهوم 

تبية لوظيفة المفعول في غالب األحوال كما يتبين من البنيات فاعل / فعل فاعل مفعول :الرُّ

  ....فاعل مفعول فعل/ فعل مفعول 

                                                 
ل .د )1( د المتوك ة ا"أحم و اللغ ي نح ات ف وظيفي دراس ة ال أن  ). 15(ص " / لعربي اً ب علم

ركيبيت وظيفتين الت ناد ال ا إس تم فيه لّمية ي وفالس ان س ول اللت ل، والمفع ن أ ين الفاع ا م دث عنهم تح
  .)طلب الثالث الم( خالل الفرع الثاني من هذا المطلب 

ان  )2( ت أوش ي آي داغوجيا"عل انيات والبي ي . د) / 62(ص ........ " .اللس ل ف د المتوك أحم
ة" ة والبني ة  ،الوظيف ة العربي ي اللغ ب ف ايا التركي بعض قض ة ل ات وظيفي ي ) 16(ص " مقارب وف
ة " ة العربي ي اللغ ة ف ة المركب ي  .)22(ص "الجمل انيات الوظيف" وف ي اللس ة ف ايا اللغ ة قض ي

  .)82(ص " البنية التحتية أو التمثيل الداللي التداولي 



 

   :)1(امإسناده) ب

فمتسند الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والمفعول طبقاً لتعريفه        ى الحدين  ا اآلن ذكر إل ال

دال  ة ال ديم الواقع ي تق دة ف ة المعتم اني للوجه ور الث ور األول والمنظ كالن المنظ ذين يش الل

  .ها المحمولعلي

ريهما  افة مؤش ق إض ن طري وظيفتين ع اتين ال ناد ه تم إس ا ( وي ف(و )ف ن ) م دين م ى ح إل

ة  ة الحملي ين البني ة ب ) أ(حدود البنية الحملية حاملين لوظيفتين دالليتين كما يتبين من المقارن

ى الحد) ب(وبنيتها الوظيفية ) ج(للجملة  ين الناتجة عن إضافة مؤشري الفاعل والمفعول إل

   :بالتوالي) 2س(و )1س(

  .كتب زيد رسالة –) ج(

  متق) ) 2س(رسالة:2س(منف ))1 س(زيد:1س(مض كتب ف  –) أ(البنية الحملية 

  متق مف))1س(رسال:2س(منف فا))1س(زيد:1س(مض كتب ف )ب(البنيةالوظيفية

وظيف) ب( ،)أ(يالحظ من المقارنة بين البنيتين  ناد ال وظيفي إس زات النحو ال ن ممي تين أن م

ين وظيفتين دالليت املين ل دين ح ى ح ول إل ل والمفع ذه  .الفاع اج له ي االحتج ِرد ف ا ي ومم

  :المسطرة ما يلي

ثمة حدود يمكن أن تسند إليها الوظيفتان التركيبيتان الفاعل  ،اللغات الطبيعيةلغة من في كل 

ك حسب الوظائف الد ان وذل ان الوظيفت ي والمفعول وحدود يمتنع أن تسند إليها هات ة الت اللي

  .تحملها الحدود

ة  لمية معين ب س ا حس نادها إليه ن إس دود الممك ى الح ركيبيتين إل وظيفتين الت ناد ال تم إس وي

  :)2(الداللية للوظائف

  

  

  

  

                                                 
ان  )1( ت أوش ي آي داغوجيا"عل انيات والبي ل . د) / 62(ص .. " .اللس د المتوك ة " أحم ن البني م

  ).65-64(ص " الحملية إلى البنية المكونية 
ي . د )2( ل ف د المتوك ة"أحم ة والبني ب  ،الوظيف ايا التركي بعض قض ة ل ات وظيفي ة مقارب ي اللغ ف

  ).42-38(ص" دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي"وفي ) / 17-16(ص " العربية 



 

  :سلّمية إسناد الفاعل) 1        

  متق      حد>  مستق   >  منف          
  زم                                              
  مك                                             

  +       +      +          +            مف

م  تقبل ث ى الحد المس م إل ى ث ذ بالدرجة األول تفيد  السلمية إلى أن الفاعل يسند إلى الحد المنف

  " الحدث" إلى الحد المتقبل ثم إلى أحد الحدود الحاملة للوظائف الداللية 

   ."المكان "و "ان الزم"و 

   :سلّمية إسناد المفعول) 2      

  حد>          متق    >   مستق            
  زم                                              
  مك                                             

  +          +      +        +      فا        

تقبلتفيد  السلّمية إل ل ،ى أن المفعول يسند حسب األسبقية إلى الحد المس د المتقب ى الح م إل  ،ث

   ."المكان"و ،"الزمان "و ،"الحدث " ثم إلى أحد الحدود 

  

  الفرع الثالث 

  الوظائف التداولية 

  

وتضطلع  الوظائف  ،تنحصر الوظائف التداولية في النحو الوظيفي في خمس وظائف

في ) أو البنية المعلوماتية (بالنظر إلى البنية اإلخبارية  بتحديد وضعية مكونات الجملة

  .عالقة الجملة بالطبقات المقامية المحتمل أن تُنجز فيها

  :وتنقسم الوظائف التداولية الخمس قسمين

  وظائف خارجية مسندة إلى مكونات خارج الحمل وهي       )1

  ". المنادى"و ،" الذيل"و ،"المبتدأ"                  

  ".البؤرة"، و"المحور"ئف داخلية تسند إلى حدود الحمل ذاته وهي وظا )2



 

  :)1(الوظائف الخارجية :أوالً 

المكون الذي يدل على مجال الخطاب "على أساس أنه " المبتدأ"يعرف          المبتدأ -أ    

  :كما يوضح ذلك التمثيل التالي" الذي يعد الحمل الموالي وارداً بالنسبة إليه 

  عشقت عينها  ،هند -                             

  )) عشقت عينها (                   هند(   -                             

  مجال الخطاب               خطاب                               

  ل مبتدأ                         َحم                                      

  المكون الذي يوضح أو يعدل أو يصحح معلومة واردة في     " هو          الذيل )ب  

  :وذلك الموضح في األمثلة التالية" الحمل        

  ) يوضح (         .هند  ،عشقت عينها  -                             

  ) يعدل  (          .تأدبه  ،سرني خالد -                             

  ) يصحح (       .بل سعاد ،زارتني هند -                             

ل محط النداء في  " المنادى"تسند وظيفة           المنادى) جـ    إلى العنصر الذي يشّكِ

   :وينطبق هذا التعريف على المكونات المتصدرة للجمل التالية ،الجملة      

  .ليلتي  ،يا حبيبتي -                             

                             -  ً   .اجلس ،يا واقفا

  .عادت هند من مراكش ،يا عمرو -                             

ات الثالث ثالث أو المكون ائف ال ة         الوظ ي  ةمالحظ دأ( وه ادى، والمبت ذيل والمن ) ال

ً مكونات اختيارية إذ يمكن أن يرد الحمل بدون    .أحدها أو بدونها جميعا

  

  

  

  

  
                                                 

ر )1( ائف ينظ ول  الوظ يل ح ن التفص د م ي  .د:لمزي ل ف د المتوك ي "أحم ة ف ائف التداولي الوظ
ة  ة العربي ان ) / 180-113(ص " اللغ ت أوش ي آي داغوجيا" عل انيات والبي -63(ص ." .اللس

64.(  



 

 ً    :)1(داخليةالوظائف ال :ثانيا

  :المحور  ) أ

ا يشكل )  Topic" ( المحور" تسند وظيفة      ى م دال عل ه" إلى المكون ال " المتحدث عن

  :في الجملتين" خالد"كما هو شأن  المكون )  Predication( داخل الحمل 

  ماذا اشترى خالد ؟  

 اشترى خالد حذاء.  

ذ ال ون يأخ د"مك تكلم " خال ين الم ائم ب ابري الق ع التخ ى الوض ور بمقتض ة المح وظيف

ه " خالد"فـ  .والمخاطب في طبقة مقامية معينة ى المحدث عن في الجملتين السابقتين يدل عل

   :مع الفرق اآلتي

ل محور اإلستخبار " خالد"يدل  -   )استفهام (في الجملة األولى على الشخص الذي يشّكِ

ل محور اإلخبار  "خالد"ويدل  -   ).خبر(في الجملة الثانية على الشخص يشّكِ

  :)2(البؤرة) ب

إلى المكون الحامل للمعلومة األكثر أهمية أو األكثر بروزاً في الجملة " البؤرة"تسند وظيفة 

ؤرة ." ن الب وعين م ين ن ز ب ن أن نُميِّ د "  :ويمك ؤرة الجدي ة "و" ب ؤرة المقابل ث " ب ن حي م

ون " يمكن أن نميز بين  كما ،طبيعة البؤرة ؤرة المك ة "و" ب ؤرة الجمل ث مجال " ب من حي

  .الوظيفة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .حدث عنها بالتفصيل في الباب الثانيسوف أت )1(
  .فيه تفصيل .)34-28(ص " الوظائف التداولية في اللغة العربية " ينظر أحمد المتوكل  )2(



 

  البــــــؤرة 
  

     
  البؤرة التي  " البؤرة المسندة إلى المكون                    بؤرة مقابلة هي" بؤرة جديد 

  تسند إلى المكون الحامل  الحامل للمعلومة التي يجعلها                                      
  المخاطب المعلومة التي ال تدخل                  للمعلومة التي يَُشكُّ                 
  في القاسم اإلخباري المشترك بين                المخاطب في دورها أو                 
  المعلومة التي ينكر       "                            المتكلم والمخاطب                 

  " المحاطب ورودها                                                                         
  

  مسندة إلى حد         مسندة إلى الحمل                       
  مسندة إلى حمل  مسندة إلى حد                 )         جملة(بؤرة حمل )     مكون(بؤرة حد 

  )جملة(بؤرة حمل)    مكون(بؤرة حد          بؤرة مكون هي       بؤرة جملة هي            
  البؤرة المسندة         البؤرة المسندة  

  إلى أحد مكونات     إلى الحمل بكامله دون 
  مكونات الجملة الخارجة :            الحمل مثل

  بل ابن عمه  ،ساءني سلوك أخيك ،عمرو ،يا خالد :مثل.عاد زيد من السفر    عنه
  .البارحة

  ذيل)          جملة(بؤرة مكون                           منادى   مبتدأ     بؤرة حمل 
  

  

  

  

                                                                           

  

  



 

  

  الباب الثاين
  

  إشكال التمثيل للوظائف الداخلية يف سورة األنعام

  :نيفصليتكون من و 

  .)احملور(الوظيفة التداولية الداخلية : الفصل األول

  .)البؤرة(الوظيفة التداولية الداخلية : الفصل الثاين

  

  

  



 

 
  

  الفصل األول

  )احملور(الوظيفة التداولية الداخلية 
 :حثأربعة مبامن ويتكون 

 .تعريف الوظيفة احملور:املبحث األول

  ).الداليلاإلسناد الوظيفي واحلمل (وظيفة احملورالإسناد:املبحث الثاين

 .إعراب املكون احملور:املبحث الثالث

ت الداخلية يف سورة األنعام:املبحث الرابع الوظيفة  :ترتيب املكو

  ).أمنوذجا(الداخلية احملور 

  

  



 

  لالمبحث األو

  :تعريف وظيفة المحور

رح  ك"يقت يمون دي ل "و "19:ص 1978 س  " 69:ص 1985المتوك

  :بالنسبة لوظيفة المحور التعريف اآلتي

ة " ند وظيف ور"تس كل ] topic" [المح ا يش ى م دال عل ون ال ى المك إل

  ].predication[داخل الحمل " المتحدث عنه"

ف أن  ن التعري اد م ور"يف و" المح ى المك تند إل ة تس ا وظيف كل م ذي يش ن ال

  :يتحدث عنه داخل الحمل كما هو شأن المكونات في اآليات القرآنية اآلتية

     
  

   
    

  
)1(

.  
     

      
     

 
)2(

.  
     

     
   

 )3(.  
     

    

   
)4(

.  
    

     
    

 
)5(

.  

                                    
  ).1(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 2(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 3(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  ). 4(سورة األنعام، اآلية ) 4(

  ). 5(رة األنعام، اآلية سو) 5(



 

    
   

   
)1(

.  
      

       
   

   
     

   
   )2(.  
     

   
    

     
      
    )3(.  
     

    
  )4(.  

     
       

    

   
)5(

.  

     
      

  
)6(

.  

   
   
   

                                    
  ). 9(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 12(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 14(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  ). 16(سورة األنعام، اآلية ) 4(

  ). 17(سورة األنعام، اآلية ) 5(

  ). 19(سورة األنعام، اآلية ) 6(



 

   

   
)1(

.  

    
    

    
    


)2(

.  

     
    

   
 )3(.  

                                    
  ). 20(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 21(، اآلية سورة األنعام) 2(

  ). 22(سورة األنعام، اآلية ) 3(



 

    
     

   
)1(

.  

      
     
   

   
   

 
)2(

.  

    
    

    

 
)3(

.  

     
   

    
    

 
)4(

.  

     
     

    
    

   

  
)5(

.  

    
   

    

 
)6(

.  

                                    
  ). 24(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 25(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 26(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  ). 27(سورة األنعام، اآلية ) 4(

  ). 30(سورة األنعام، اآلية ) 5(

  ). 31(سورة األنعام، اآلية ) 6(



 

   
    


)1(

.  

    
    

   
  

   
)2(

.  

ول  ن الحم دينا م ين ل ات(تب ن ) اآلي ة م م مجموع ا تض ابقة أنه ة الس القرآني

ة  ة الداخلي ة التداولي ا الوظيف تند إليه ي تس ات الت ور"المكون ذه " المح ي ه ع تجل م

م كل ض ي ش ات ف لة(ائر المكون ة ومتص ثال )غائب ي م اهرة، وه ماء ظ ، وأس

مير  و"الض م" ه ات رق ي اآلي مير ) ،21، 3، 2، 1: (ف ا(والض م) ن ة رق ي اآلي : ف

مير )9( ن(، والض م) نح ة رق ي اآلي م)22: (ف ة رق ي اآلي ول ف م الموص : ، واس

  ).31: (، واالسم الظاهر في اآلية رقم)25(

                                    
  ). 32(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 33(سورة األنعام، اآلية ) 2(



 

  المبحث الثاني

  )1(إسناد وظيفة المحور

  :إلسناد الوظيفي والحمل الدالليا

ة  ناد وظيف ع إس ور"يخض ائف " المح ناد الوظ ابط إلس ام الض د الع د "للقي قي

  :بالشكل اآلتي حمد المتوكل صياغتهأالذي اقترح " األحادية

  :قيد أحادية اإلسناد

ى " ة إل ائف التداولي ة، والوظ ائف التركيبي ة، والوظ ائف الداللي تند الوظ تس

  :أساس شقين هما موضوعات الحمل على

وع ال ) أ( ل  موض وظيفي يحم توى ال س المس ن نف دة م ة واح ن وظيف ر م أكث

ة( ة تداولي ن وظيف ر م ة أو أكث ة تركيبي ن وظيف ر م ة أو أكث ة داللي ن وظيف ر م ) أكث

  .داخل نفس الحمل

  ".وظيفة تستند إلى أكثر من موضوع واحد داخل نفس الحملال ) ب(

ة  بة لوظيف ور"وبالنس ن" المح د  يمك ون واح ن مك ر م ى أكث تند إل أن تس

ة  د أحادي ن قي اني م ق الث ع للش ي ال تخض ة الت ة الداخلي ة التداولي اره الوظيف باعتب

  :اإلسناد من خالل السلمية اآلتية

  :)2(]طرح جديد[سلمية إسناد وظيفة المحور، 

                                    
  .75-70: أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية. د: انظر) 1(

ي ) 2( ل ف د المتوك وارد ألحم رح ال ل الط ي مقاب و ف اه ه ذي اقترحن د ال رح الجدي ذا الط ائف "ه الوظ

  .47-46": التداولية في اللغة العربية

  ــ
  متقبل

  مستقبل
  مستفيد
  زمان
  مكان
  أداة

___ 

 منفذ



 

ة  لمية أن وظيف ن الس اد م ور"يف ن " المح ر م ة أكث ى األدوار الداللي تند إل تس

ائ ه الوظ ا يقول ا لم ة خالف ل(ف التركيبي د المتوك راه )أحم ا ي ى م اء عل ذلك بن ، وك

ة  ائف التركيبي ن الوظ تغناء ع ان االس ن إمك رين م ويين المعاص ن اللغ ر م دد كبي ع

وظيفتين ة لل ائف مماثل ي وظ داللي ف د ال ا أن البع ة، كم ات الطبيعي ف اللغ ي ص : ف

ف إل ي، أض د التركيب ن البع ر م ؤرة، أوف ور، والب ائف المح لية الوظ ك أص ى ذل

ذلك ة ل ة التداولي اء الملك ة، واقتض ائف التركيبي تقاقية الوظ ل اش ي مقاب ة ف . الداللي

اهيمأو لية مف د باألص ودة قص ا موج ار أنه ة باعتب تقاقية، ألن  أولي ة االش ي بداي ف

نة  ل س رح قب ل اقتُ ه المتوك ذي اقترح رح ال وظيفي 1989الط و ال دأ النح ث ب م، حي

ر اره النظ ر مس ى يغي ي إل اس دالل ن أس اب، وم و خط ى نح ة إل و جمل ن نح ي م

داوليات  ل الت ى جع ة إل ة والتداولي ائف التركيبي اق الوظ ن اتس داولي، وم اس ت أس

  ".في النحو المعتمد في عملية الوصف والتحليل للغويين اأساس

ة  ا الوظيف ندة إليه ات المس ا المكون ي تحمله ة الت ائف الداللي ن الوظ وم

ة  ور"التداولي ذ" [المح ا ]المنف ع بنياته ة، م ة اآلتي ات القرآني ن اآلي ين م ا يتب ، كم

  :الحملية الداللية، والوظيفية

     

  
)1(

.  

  :بنيتها الحملية الداللية -1

) 2س(} سماوات وأرض{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(مض خلق ف 

  .منف

، ومقولته )ماض مض  ) خلق(ية زمن المحمول وهو تحدد البنية الحمل

التي يحملها متغير ) منف المنفذ (، والوظيفة الداللية وهي )فعل(التركيبية وهي 

التي يحملها متغير ) متق المتقبل (، والوظيفة الداللية وهي )1س(الموضوع األول 

  ).2س(الموضوع الثاني 

                                    
  ). 1(سورة األنعام، اآلية ) 1(



 

  :بنيتها الوظيفية -2

ة" ذه البني تج ه ائف  تن ة، والوظ ائف التركيبي ناد الوظ ق إس ن طري ع

"التداولية
)1(

 .  

ق ف  ض خل و{): 1س(م ح، ) 1س(} ه ا م ف ف ماوات {): 2س(من س

  .منف مف بؤمقا) 2س(} وأرض

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ة ي ة الوظيف ذه البني ي ه ل(ف ، )الفاع

ي  ة وه ة التداولي ور(والوظيف وع األ) المح ر الموض ى متغي ). 1س(ول إل

  ].المنفذ[

     
      

     
 )2( .  

  :بنيتها الحملية الداللية -1

  .منف) 2س(} أجل{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(مض قضى ف 

و  ول وه ن المحم ة زم ة الحملي دد البني ض  ) ىقض(تح اض م ، )م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي )فع ة وه ة الداللي ذ (، والوظيف ف المنف ي ) من الت

وع األول  ر الموض ا متغي ي )1س(يحمله ة وه ة الداللي ل (، والوظيف  المتقب

  ).2س(التي يحملها متغير الموضوع الثاني ) متق

  :بنيتها الوظيفية -2

ض  ى م و{): 1س(ف قض ح، ) 1س(} ه ا م ف ف ل{): 2س(من ) 2س(} أج

  .مف بؤمقا تقم

ي  ة وه ة التركيبي ناد الوظيف تم إس ل(ي ي )الفاع ة وه ة التداولي ، والوظيف

 ].المنفذ). [1س(إلى متغير الموضوع األول ) المحور(

                                    
 Dik, s 1997 b, the theory of functional Grammar p; 197.)1(  

  ). 2(سورة األنعام، اآلية ) 2(



 

      
    

   
)1(

.  
  :لية الدالليةبنيتها الحم -1

  .منف) 2س(} هم{): 2س(، تقم) 1س(} آية{): 1س(ف  اتىمض 

و  ول وه ن المحم ة زم ة الحملي دد البني ى(تح ض  ) أت اض م ، )م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي )فع ة وه ة الداللي ذ (، والوظيف ف المنف ي ) من الت

وع األول  ر الموض ا متغي ي )1س(يحمله ة وه ة الداللي ل (، والوظيف  المتقب

 ).2س(التي يحملها متغير الموضوع الثاني ) متق

  :بنيتها الوظيفية -2

ض  ى م ة{): 1س(ف أت ح، ) 1س(} آي ا م ف ف م{): 2س(من ) 2س(} ه

  .منف مف بؤمقا

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ل(ي ة )الفاع ة التداولي ، والوظيف

  ].المنفذ). [1س(إلى متغير الموضوع األول ) المحور(وهي 

    
     

     
   

   
   

   
   

   
)2(

.  
  :بنيتها الحملية الداللية -1

  .تقم) 2س(} كم{): 2س(منف، ) 1س(} نا{): 1س(ف أهلك مض 

و  ول وه ن المحم ة زم ة الحملي دد البني ك(تح ض  ) أهل اض م ، )م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي )فع ة وه ة الداللي ذ (، والوظيف ف المنف ي ) من الت

                                    
  ). 4(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 6(سورة األنعام، اآلية ) 2(



 

وع األول  ر الموض ا متغي ة و)1س(يحمله ة الداللي ي ، والوظيف ل (ه  المتقب

 ).2س(التي يحملها متغير الموضوع الثاني ) متق



 

  :بنيتها الوظيفية -2

ض  ك م ا{): 1س(ف أهل ح، ) 1س(} ن ا م ف ف م{): 2س(من ) 2س(} ك

  .بؤجدمف  تقم

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ل(ي ة )الفاع ة التداولي ، والوظيف

  ].المنفذ). [1س(إلى متغير الموضوع األول ) المحور(وهي 

    
    

   
    

  
)1(

.  

  :بنيتها الحملية الداللية -1

ض  ال م ذين{): 1س(ف  ق ف، ) 1س(} ال ين{): 2س(من حر مب ) 2س(} س

  .تقم

ة ا دد البني و تح ول وه ن المحم ة زم زل(لحملي ض  ) أن اض م ، )م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي )فع ة وه ة الداللي ذ (، والوظيف ف المنف ي ) من الت

وع األول  ر الموض ا متغي ي )1س(يحمله ة وه ة الداللي ل (، والوظيف  المتقب

 ).2س(التي يحملها متغير الموضوع الثاني ) متق

  :بنيتها الوظيفية -2

ض  زل م ا{): 1س(ف أن ح، ) 1س(} ن ا م ف ف ك{): 2س(من ) 2س(} مل

  .مف بؤجد تقم

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ل(ي ة )الفاع ة التداولي ، والوظيف

  ].المنفذ). [1س(إلى متغير الموضوع األول ) المحور(وهي 

     
     

     )2(. 

  :بنيتها الحملية الداللية -1

                                    
  ). 7(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 8(سورة األنعام، اآلية ) 2(



 

  .تقم) 2س(} ملك{): 2س(منف، ) 1س(} نا{): 1س(مض أنزل  ف 

و  ول وه ن المحم ة زم ة الحملي دد البني زل(تح ض  ) أن اض م ، )م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي )فع ة وه ة الداللي ذ (، والوظيف ف المنف ي ) من الت

ر  ا متغي وع األول يحمله ي )1س(الموض ة وه ة الداللي ل (، والوظيف  المتقب

 ).2س(التي يحملها متغير الموضوع الثاني ) متق

  :بنيتها الوظيفية -2

زل ف  ض أن ا{): 1س(م ح، ) 1س(} ن ا م ف ف ك{): 2س(من ) 2س(} مل

  .مف بؤجد تقم

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ل(ي ة )الفاع ة التداولي ، والوظيف

  ].المنفذ). [1س(إلى متغير الموضوع األول ) المحور(وهي 

ة  ا الوظيف ندة إليه ات المس ا المكون ي تحمله ا الت ة أيض ائف الداللي ن الوظ وم

ة  ور"التداولي ل" [المح ة ] المتقب ا الحملي ع بنيانه اليتين م ين الت ن اآليت ين م ا يتب كم

  :الداللية والوظيفية

   ……  
    

   
    
    

     
      


)1(

.  

  :بنيتها الحملية الداللية -1

  .تقم) 2س(} أجل{): 2س(منف، ) 1س(} نا{): 1س(ف بلغ مض 

و  ول وه ن المحم ة زم ة الحملي دد البني غ(تح ض  ) بل اض م ، )م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي )فع ة وه ة الداللي ذ (، والوظيف ف المنف ي ) من الت

وع األول  ر الموض ا متغي ي )1س(يحمله ة وه ة الداللي ل (، والوظيف  المتقب

  ).2س(التي يحملها متغير الموضوع الثاني ) متق
                                    

  ). 128(سورة األنعام، اآلية ) 1(



 



 

  :بنيتها الوظيفية -2

  .محمف  تقم) 2س(} أجل{): 2س(، منف فا) 1س(} نا{): 1س(ف بلغ مض 

ة  ة التداولي ناد الوظيف م إس ور(ت وع ) المح ر الموض ى متغي اني إل ). 2س(الث

  ].المتقبل[

    
     

    
    

     
     

    

   
)1(

. 

  :بنيتها الحملية الداللية -1

  .تقم) 2س(} نفس{): 2س(منف، ) 1س(} الواو{): 1س(ف قتل مض 

و  ول وه ن المحم ة زم ة الحملي دد البني ل(تح ض  ) قت اض م ، )م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي )فع ة وه ة الداللي ذ (، والوظيف ف المنف ي ) من الت

وع األول  ر الموض ا متغي ي )1س(يحمله ة وه ة الداللي ل (، والوظيف  المتقب

 ).2س(التي يحملها متغير الموضوع الثاني ) متق

  :بنيتها الوظيفية -2

ض  ل م واو{): 1س(ف قت ا، ) 1س(} ال ف ف س{): 2س(من قم) 2س(} نف  ت

  .مف مح

ة  ة التداولي ناد الوظيف م إس ور(ت اني ) المح وع الث ر الموض ى متغي ). 2س(إل

  ].المتقبل[

ام  ورة األنع ي س ودة ف ة الموج ات القرآني ة اآلي د دراس ه، بع اء علي وبن

ة  ة التداولي ت أن الوظيف ور(الحظ ى ال) المح ند إل د تس ة ق ل للوظيف ون الحام مك

ة  ذ(الداللي ة ) المنف ة الداللي ل للوظيف ون الحام ى المك ل(أو إل ن ) المتقب ك م وذل

  .خالل األمثلة التي ذكرت آنفا

                                    
  ). 151(ألنعام، اآلية سورة ا) 1(



 

ان،  ان، والمك تفيد، والزم تقبل، والمس ى المس نادها إل ى إس بة إل ا بالنس وأم

  .واألداة، فال يتحقق األمر في هذه السورة



 

  المبحث الثالث

  ون المحورإعراب المك

وظيفي  و ال ب النح ة حس ة المكوني ى البني ة إل ة الوظيفي ن البني ال م تم االنتق ي

ق  ق تطبي ن طري ر"ع د التعبي ة، " قواع االت اإلعرابي ناد الح د إس مل قواع ي تش الت

والتنغيموقواعد الموقعة، وقواعد إسناد النبر 
)1(

.  

ذه  د ه ة القواع ق مجموع ي اوتطب ودة ف ات الموج اس المعلوم ى أس ة عل لبني

ات  ة، إذ إن المكون االت اإلعرابي ناد الح د إس و قواع ا ه ذي يهمن ة، وال الوظيفي

ة  ا اإلعرابي ذ حالته ردة(تأخ كل ( ) المج ي ش د، ف ا بع وتيا، فيم ق ص ي تتحق الت

ة ات إعرابي ة) عالم ة الوظيفي ي البني ا ف ندة إليه ة المس ى الوظيف ف . بمقتض ويختل

ات  ى المكون ة إل االت اإلعرابي ناد الح ى إس ا إل دم انتمائه ا أو ع ب انتمائه حس

ل  وعاته(الحم ول وموض ات ). المحم ة"فالمكون ادى، " الخارجي دأ، والمن كالمبت

ة  ا التداولي ى وظيفته ة بمقتض ا اإلعرابي ذ حالته ذيول تأخ اط ال ض أنم وبع

ذيل( ادى، ال دأ، المن ات ). المبت ا المكون ة"أم ة " الداخلي ا اإلعرابي ذ حالته ا تأخ فإنه

  :تها الداللية أو وظيفتها التركيبية وفقا للمبدأ اآلتيبمقتضى وظيف

ة،  ائف التركيبي ة، والوظ ائف الداللي وظيفي، الوظ و ال ب النح ل حس تتفاع

والوظائف التداولية في تحديد الحاالت اإلعرابية حسب السلمية اآلتية
)2(

:  

  الوظائف التداولية>  الوظائف الداللية>  الوظائف التركيبية

  :نها اآلتيوالتي يتبين م

ة  ة تركيبي ل لوظيف ون الحام ول(أن المك ل، مفع ة ) فاع ة اإلعرابي ذ الحال يأخ

  .بمقتضى هذه الوظيفة أيا كانت وظيفته الداللية او التداولية

ة  - ة تداولي ة ووظيف ة داللي ل لوظيف ة (أن الحام ذي ال وظيف ون ال المك

ه ة ل ة ) تركيبي ه الداللي ى وظيفت ة بمقتض ه اإلعرابي ذ حالت ه يأخ ت وظيفت ا كان أي

  .التداولية

                                    
 Bolkestein, A.M 1987. Discourse Functions  and predications p; 84.)1(  
Jadir, M 2000 Discourse cohesion  p; 37 .)2(  



 

ة  ه وظيف ندة إلي المكون المس لمية، ف ذه الس ا له اره " ورحالم"ووفق ذ باعتب يأخ

ا  ا"مكون ه " داخلي ل، حالت وعات الحم ن موض وعا م كل موض ا يش أي مكون

ة  ه التركيبي ة أو وظيفت ه الداللي ى وظيفت ة بمقتض امال (اإلعرابي ان ح إذا ك

  .يفة الفاعل أو وظيفة المفعولباإلضافة إلى وظيفته الداللية وظ

  رجع زيد البارحة: فمثال

ون  ة، أن المك ن الجمل ين م د"يتب ة " زي ه اإلعرابي ذ حالت ع"يأخ ي " الرف الت

ق  ى تطبي اء عل ه، وبن ندة إلي ل المس ة الفاع يها الوظيفي ر"تقتض د التعبي " قواع

ى بن ة إل ة الوظيفي ل البني تم نق ة ي االت اإلعرابي ناد الح ي إس ة ف ة المتمثل ة مكوني ي

  :وهي كاآلتي

  

  

ددها اآلن  ن بص ي نح ورة الت بة للس ام(وبالنس ورة األنع ة ) س ند الحال تس

ة  ة التداولي ه الوظيف ندة إلي ون المس ى المك ة إل ور(اإلعرابي ه ) المح ى وظيفت بمقتض

  .التركيبية حيث تسند الحالة اإلعرابية وهي الرفع

ول ا ة للحم ة الممثل ان المكوني ن البني ين م ا يتب ة كم امة للوظيف ة الض لقرآني

  :اآلتية" المحور"التداولية 

     
     
   

 )1(.  

  :بنيتها المكونية

ي  ة وه ة اإلعرابي ناد الحال ي إس ة ف ر المتمثل د التعبي ق قواع ى تطبي اء عل بن

ع" ون  "الرف ى المك ند إل ي تس ور[الت ي ] المح ة وه ه التركيبي ى وظيفت بمقتض

  :، يتم نقل البنية الوظيفية إلى بنية مكونية وهي كاآلتي)الفاعل(

  

                                    
  ). 3(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  .زم بؤجد) 2س(} بارحة{): 2س(منف فا مح، ) 1س(} زيد{): 1س(مض رجع ف 
 نصب  حالة إعرابية      رفع       حالة إعرابية      

  .بؤ مقا متق مف ) 2س(} سركم وجهركم{): 2س(مح،              فا     منف      ) 1س(} هو{): 1س(       ف      علم  مض 

 متقبل مفعول به بؤرة مقابلةمنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع الثاني  ماض فعل مقولة تركيبية متغير الموضوع األول



 

  

ول ن المحم ح زم ة توض م  البني و عل ه وه اض، ومقولت ةال م ي  تركيبي وه

ل( ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس ف المنف ة ) من والوظيف

ي التركي ة وه ل (بي ا الفاع ند) ف ة المس ة اإلعرابي ه الحال ع(ة إلي ة )الرف ، والوظيف

  .)1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور (التداولية وهي 

    
     

    

 
)1(

.  
  :تها المكونيةبني

  ).إسناد الحالة اإلعرابية(ذكر ما سبق بالنسبة إلسناد قواعد التعبير 

  

  
  

ح  ة توض ة البني ول المكوني ن المحم ذب(زم ه   )ك اض، ومقولت م

ي  ة وه ل(التركيبي ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس ف المنف ) من

ي  ة وه ة التركيبي ل (والوظيف ا الفاع ندة إل) ف ة المس ة اإلعرابي ه الحال ع(ي ، )الرف

  ).1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور (والوظيفة التداولية وهي 

      
    

 
)2(

.  
 :بنيتها المكونية

  

  

ول  ن المحم ة زم ة المكوني ح البني و توض ال(وه اض، ) ق ه  م ومقولت

ي  ة وه ل(التركيبي ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس ف المنف ) من

                                    
  ). 5(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 11(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  .جدبؤ  متق مف ) 2س(} حق{): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} واو{): 1س(       ف       كذب مض 

 لثاني متقبل مفعول به بؤرة جديدةمنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع ا كيبية متغير الموضوع األولماض فعل مقولة تر

  .جدبؤ  متق مف ) 2س(} أنتم{): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} أنت{): 1س(       ف       قال مض 

 لثاني متقبل مفعول به بؤرة جديدةحالة إعرابية محور متغير الموضوع امنفذ رفع  ماض فعل مقولة تركيبية متغير الموضوع األول



 

ي  ة وه ة التركيبي ل (والوظيف ا الفاع ي  ،)ف ة وه ة التداولي ور (والوظيف  المح

  ).1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح



 

     

     ……
)1(

.  
  :بنيتها المكونية

  

  

ين  ة تب ة المكوني ابقة البني و الس ول وه ن المحم س(زم اض،  ) مس م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس المنف

 ف ي ) من ة وه ة التركيبي ل (والوظيف ا الفاع ي )ف ة وه ة التداولي ، والوظيف

  ).1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور (

   
    

)2(
.   

  :بنيتها المكونية

  

  

ة  ة المكوني دد البني ا تح و هن ول وه ن المحم ر(زم ه  ) خس اض، ومقولت م

ي  ة وه ل(التركيبي تم ، و)فع يي ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (إس  المنف

ف ي ) من ة وه ة التركيبي ا ل الفاع(والوظيف ي )ف ة وه ة التداولي ، والوظيف

  ).1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور (

     
    

   

 
)3(

. 
 :بنيتها المكونية

  

  

                                    
  ). 17(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 20(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 22(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  .مقابؤ  متق مف ) 2س(} هو{): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} هللا{): 1س(       ف       مس مض 

 ني متقبل مفعول به بؤرة جديدةلثامنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع ا ماض فعل مقولة تركيبية متغير الموضوع األول

  .مقابؤ  متق مف ) 2س(} أنفس{): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} واو{): 1س(       ف       خسر مض 

 لثاني متقبل مفعول به بؤرة جديدةمنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع ا ماض فعل مقولة تركيبية متغير الموضوع األول

  .جدبؤ  متق مف ) 2س(} هم{): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} نحن{): 1س(       ف       حشر مض 

 لثاني متقبل مفعول به بؤرة جديدةمنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع ا ماض فعل مقولة تركيبية متغير الموضوع األول



 

ح  ن توض ابقة زم ة الس ة المكوني و البني ول وه ر(المحم اض،  ) حش م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس المنف

 ف ي ) من ة وه ة التركيبي ل (والوظيف ا الفاع ي )ف ة وه ة التداولي ، والوظيف

  ).1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور (

    
   

    
  )1(. 

 :بنيتها المكونية

  

  

و  ول وه ن المحم ابقة زم ة الس ة المكوني ح البني ال(توض اض،  ) ق م

ي  ة وه ه التركيبي ل(ومقولت ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس المنف

 ف ي ) من ة وه ة التركيبي ل(والوظيف ا  الفاع ي )ف ة وه ة التداولي ، والوظيف

  ).1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور (

    
    

    

 
)2(

. 
 :بنيتها المكونية

  

  

و  ول وه ن المحم ة زم ة المكوني ح البني ك(توض اض، وم ) أهل ه م قولت

ي  ة وه ل(التركيبي ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس ف المنف ) من

ي  ة وه ة التركيبي ل (والوظيف ا الفاع ي )ف ة وه ة التداولي ور (، والوظيف  المح

  ).1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح

                                    
  ). 25(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 26(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  .مقابؤ        مف       متق ) 2س(} هم{): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} الذين{): 1س(       ف       قال مض 

 لثاني متقبل مفعول به بؤرة مقابلةمنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع ا ماض فعل مقولة تركيبية متغير الموضوع األول

  .مقابؤ        مف       متق ) 2س(} أنفس{): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} واو{): 1س(       ف       أهلك مض 

 لثاني متقبل مفعول به بؤرة مقابلةمنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع ا ماض فعل مقولة تركيبية متغير الموضوع األول



 

     
     

    

  
)1(

. 
  :بنيتها المكونية

  

  

و  ول وه ن المحم ة زم ة المكوني ح البني ال(توض ه  ) ق اض، ومقولت م

ي  ة وه ل(التركيبي ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس ف المنف ) من

ي  ة وه ة التركيبي ل (والوظيف ا الفاع ي )ف ة وه ة التداولي ور (، والوظيف  المح

  ).1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح

    
    

   
   

    

 
)2(

.  
  :بنيتها المكونية

  

  

ذه  ن ه ين م و يتب ول وه ن المحم ة زم اء(البني ه  ) ج اض، ومقولت م

ي  ة وه ل(التركيبي ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس ف المنف ) من

ي  ة وه ة التركيبي ل (والوظيف ا الفاع ي )ف ة وه ة التداولي ور (، والوظيف  المح

  ).1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح

     
    

                                    
  ). 30(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 31(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  .مقابؤ        مف       متق ) 2س(} هذاأليس {): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} هو{): 1س(       ف       قال مض 

 لثاني متقبل مفعول به بؤرة مقابلةمنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع ا ماض فعل مقولة تركيبية متغير الموضوع األول

  .جد بؤ        مف      متق ) 2س(} هم{): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} ساعة{): 1س(       ف       جاء مض 

 لثاني متقبل مفعول به بؤرة جديدةمنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع ا ماض فعل مقولة تركيبية متغير الموضوع األول



 

   

  
)1(

.  

 :بنيتها المكونية

  

  

ديَّ  ين ل ا،  يتب و هن ول وه ن المحم ىأ(زم ة  ) ت ه التركيبي اض، ومقولت م

ي  ل(وه ي)فع ة وه ة الداللي ن الوظيف ل م ناد ك ذ : (، وإس ف المنف ة ) من والوظيف

ي  ة وه ل (التركيبي ا الفاع ة الت)ف ي ، والوظيف ة وه ور (داولي ح المح ى ) م إل

  ).1س(متغير الموضوع األول 

                                    
  ). 34(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  .جدبؤ        مف       متق ) 2س(} هم{): 2س(مح،             فا     منف      ) 1س(} نصر{): 1س(       ف       أتى مض 

 لثاني متقبل مفعول به بؤرة مقابلةمنفذ رفع حالة إعرابية محور متغير الموضوع ا ولة تركيبية متغير الموضوع األولماض فعل مق



 

  المبحث الرابع

  في سورة األنعام ترتيب المكونات الداخلية

  المحور أنموذجاالوظيفة الداخلية  

د ف قواع ة  تختل وع موقع اختالف ن ا ب ابطة له ود الض ور والقي ون المح المك

الجملة
)1(

  :ل التركيبية إلى قسمين، وتنقسم الجملة العربية حسب مقولة المحمو

  ].الجملة الفعلية[جملة ذات محمول فعلي 

ي  ر فعل ول غي ة ذات محم في أو [جمل ب وص ا مرك ة محموله أي جمل

ي ب ظرف ي أو مرك ب حرف مي أو مرك ب اس ة ]. مرك ى جمل ة إل ذه الجمل م ه وتنقس

ط  ى راب تمل عل ان[تش خ( ] ك ن )النواس ط، ويمك ى راب تمل عل ة ال تش ، وجمل

  :النحور التالي تمثيلها على

  

ون  ة المك ام موقع ف أحك الي، تختل ور[وبالت ان ] المح اط البني ا ألنم تبع

ي ة وه ة العربي ي اللغ ة ف ة الثالث ات : الموقعي ل  ،)ج(،)ب(،)أ(البني بة للجم بالنس

  :الفعلية، والجمل االسمية والجمل الرابطية على التوالي

  

  

  

  

  

                                    
 tadir, M 1998, textual cohesion (pp 43-58).)1(  

 مجلة ذات حممول غري فعلي

  اجلملة الرابطية
ا(  )كان وأخوا

 اجلملة االمسية
ب امسي، مركب مركب وصفي، مرك(

)حريف، مركب ظريف

  ).جملة فعلية(       .  3، م)ص) (مف(، ف فا 5، م1، م2، م4م): أ(

  م ص  ).اسميةجملة (     .  3، م)ص) (مف(      ، ف فا 5، م1، م2، م4م): ب(
  م س
  م ح
 م ظ



 

  

  

  

  :ع المحور في الجملة الفعليةموق: أوال

  :قاعدة موقعة المحور –أ 

تترتب المكونات داخل الجملة الفعلية في اللغة العربية حسب البنية الموقعية 

  :اآلتية

  

ة  ع خارجي ة مواق ى ثالث تمل عل ي تش ل(الت بة للحم ع) بالنس ي المواق ، 4م: وه

ون3، م2م ادى، والمك ون المن والي المك ى الت ا عل ي يحتله ون  ، الت دأ، والمك المبت

ذيل،  ي ال ات الت ا المكون ة تحتله ع داخلي د ومواق ه  تع ل ذات ن الحم زاء م أج

  .بمقتضى وظائفها التركيبية أو وظائفها التداولية

الموقع م تفهام، و  1ف أداتي االس دور ك ألدوات الص ص ل ا(مخص ) إن، وم

ع م ا، والموق ة وغيره و5النافي ون المح أر أو المك ون المب ه المك م ، يحتل ر أو اس

والي،  ى الت ا عل ف، يحتله ا، وم ع ف، وف ين أن الموق ي ح تفهام ف ماء االس ن أس م

ع  ا الموق ول، أم ون المفع ل، والمك ون الفاع ل، والمك ص ) ص(الفع ه يخص فإن

تالل  ه اح ة تخول ة تداولي ة وال وظيف ة تركيبي ل وظيف ون ال يحم ة أي مك لموقع

  .موقع خاص

ون  ص المك ا يخ ور"وفيم ل" المح ه يحت ه  فإن يه وظيفت ذي تقتض ع ال الموق

  :الداللية أو وظيفته التركيبية كما يتبين من الجمل اآلتية

  

  

ه،  ندة إلي ون المس ل المك ثالث، يحت ل ال ي الجم ور"ف ة المح ع " وظيف الموق

ه  ال األول، ووظيفت ي المث ا ف ل كم ة الفاع ه التركيبي اه وظيفت ه إي ذي تخول ال

  م ص  ).رابطيةجملة ( .  3، م)ص) (مف(      ، ف فا 5، م1، م2، م4م): ج(
  م س
  م ح
 م ظ

      .  3، م)ص) (مف(، ف فا 5، م1، م2، م4م

  رجع البارحة زيد) 3(  ابل زيدامن ق) 2(  متى رجع زيد) 1(
 )زم مح(      )مف مح(         )فا مح(       



 

ا ال الث ي المث ا ف ول كم ة المفع ال التركيبي ي المث ا ف ان كم ة الزم ه الداللي ني، ووظيفت

  .الثالث على التوالي

امة  ة الض ول القرآني ة للحم ة الممثل ات الوظيفي ن البني ين م ا يتب ا، كم وأيض

  ):المحور(للوظيفة التداولية 

     

 
)1(

.  
  :بنيتها الوظيفية

ائف التركيبي ناد الوظ ق إس ق تطبي ن طري ل ع تم نق ة ي ائف التداولي ة، والوظ

  .البنية الحملية إلى البنية الوظيفية

  

ة  ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ي ي ل (وه ا الفاع ة )ف ، والوظيف

ي  ة وه ور (التداولي ح المح وع األول ) م ر الموض ى متغي ناد ، )1س(إل وإس

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ه األول (ك ول ب ف المفع ة)1م  ، والوظيف

ي  ة وه ؤرة (التداولي ا الب اني ) بؤمق وع الث ر الموض ى متغي ناد )2س(إل ، وإس

ي  ة وه ة التركيبي اني (الوظيف ه الث ول ب ف المفع وع ) 2م ر الموض ى متغي إل

  ).3س(الثالث 

     
    

 
)2(

. 
    :بنيتها الوظيفية

  

ل م ناد ك تم إس ي ي ة وه ة التركيبي ل (ن الوظيف ا الفاع ة )ف ، والوظيف

ي  ة وه ور (التداولي ح المح وع األ) م ر الموض ى متغي ناد ، )1س(ول إل وإس

                                    
  ). 14(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 15(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  )2(متق مف  3س} ولي{: 3بؤمقا، س )1(مف تقسم) 2س(} غير{): 2س(مح،  منف فا) 1س(} أنا{): 1س( ف  اتخذ مض 

  بؤمقامف  متق) 2س(} أنت{): 2س(مح،  منف فا) 1س(} أنت{): 1س( ف  قال مض 



 

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ه (ك ول ب ف المفع ة )1م ة التداولي ، والوظيف

  .)2س(إلى متغير الموضوع الثاني ) بؤمقا البؤرة (وهي 

    
   

    

 
)1(

.  
    :بنيتها الوظيفية

  

ة  ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ي ي ل (وه ا الفاع ة )ف ، والوظيف

ي  ة وه ور (التداولي ح المح وع األول ) م ر الموض ى متغي ناد )1س(إل ، وإس

ة التركيبي ن الوظيف ل م ي ك ه (ة وه ول ب ف المفع ة )1م ة التداولي ، والوظيف

  ).2س(إلى متغير الموضوع الثاني ) بؤجد البؤرة (وهي 

      
    

   
)2(

.  
    :بنيتها الوظيفية

  

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ل الف(ي ا اع ة )ف ، والوظيف

ي  ة وه ور (التداولي ح المح وع األول ) م ر الموض ى متغي ناد )1س(إل ، وإس

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ه (ك ول ب ف المفع ة )1م ة التداولي ، والوظيف

  ).2س(إلى متغير الموضوع الثاني ) بؤ مقا البؤرة (وهي 

ظ أن إن المالح ة، ف فة عام ة بص ات الطبيعي ص اللغ ا يخ ون  وفيم المك

ور[ ة] المح در الجمل ي ص ا ف ل موقع ات يحت ي اللغ اه ف ة اتج رى، ثم ارة أخ ، بعب

ع  تالل موق ى اح ور إل ة المح ه وظيف ندة إلي ون المس اه المك زع بمقتض ة ين الطبيعي

                                    
  ). 36(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 37(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  بؤجدمف  متق) 2س(} هم{): 2س(مح،  منف فا) 1س(} هللا{ ):1س( ف  بعث مض 

  .بؤ مقامف  متق) 2س(} آية{): 2س(مح،  منف فا) 1س(} هو{): 1س( فنزل  مض 



 

ة  دة موقع ي قاع ات ف ب اللغ اه، حس ذا االتج ور ه ة، ويتبل در الجمل ع ص ن مواق م

  .ما وجوبا أو جوازايحتل بمقتضاها المكون المحور صدر الجملة، إ



 

ون  زع المك ة، ين ة العربي ص اللغ ا يخ ا فيم ور"أم اه " المح ا لالتج طبق

ع  ذا الموق ه له ة إال أن احتالل در الجمل تالل ص ى اح ذكر، إل ابق ال تم ) 5م(الس ال ي

ن  ة يمك ة اختياري دة موقع ى قاع ا بمقتض ة، وإنم ة إجباري دة موقع ى قاع بمقتض

  :صوغها بالشكل اآلتي

  

  

  

في النقطة  ، فإنه يخضع للقيود المتمثلة5الموقع م) المحور(ل المكون واالحتال

  : 5قيود موقعة المحور في م :اآلتية) ب(

ة -1 د اإلحال قي
)1(

ي م:  ور ف ون المح ع المك ة  5يتموق ارة محيل ان عب إذا ك

ل ( ا تحي ى م رف عل ن التع ب م ين المخاط ة بتمك ة الكفيل ة للمعلوم ارة حامل أي عب

  ".عليه

"أكثر من مكون واحد 5ال يتموقع في م: "ادية الموقعةقيد أح -2
)2(

.  

  :موقع المحور في الجملة االسمية: ثانيا

ة  ب البني ة حس ة العربي ي اللغ مية ف ة االس ل الجمل ات داخ ب المكون تترت

  :الموقعية اآلتية

  

  

  

  

ة  بة للجمل ة بالنس ة الموقعي ي البني واردة ف ع ال ب المواق ة أغل ذه البني م ه تض

  :لسابقة، باستثناء فارقين هماالفعلية ا

                                    
 Mackenzic , G. L 1995, On assigning pragmatic. functions in English, WPFU; 38 p;97.)1(  
 Kitagawa, ch. 1982. Topic Constructions, p;159.)2(  

  ته؟لأزيدا قاب  :  مثل    2س(محور   جوازا  

  وهو موقع المحور باعتباره مكونا داخليا بخالف المبتدأ  5م 1م

 موقع األدوات الصدور        

  م ص  . 3، م)ص( ،)مف(        فا  ، 5، م1، م2، م4م
  س م

  م ح
 م ظ



 

فا  ا وص ول مركب ميا كأو مر) م ص(ورود المحم ا اس ا ) م س(ب أو مركب

  .أو ظرفا) م ح(حرفيا 

ل  ع الفاع دم موق ا(تق مي او ) ف في أو االس ول الوص ع المحم ى موق عل

ة  ل الفعلي بة للجم ة بالنس ة المفترض ة الموقعي ي البني رد ف ه ي ين أن ي ح ي ف الظرف

  .ول الفعليمتأخرا عن المحم

ب   مية حس ل االس ي الجم ور ف ة المح ه وظيف ندة إلي ون المس ع المك يتموق

  .أحكام تختلف إذا كان هذا المكون الفاعل عنها إذا كان غير الفاعل

ور  ون المح ل المك ث يحت ل، حي ور الفاع ع المح ا موق ا هن ذي يهمن وال

ع ال ل موق رة قب وارد مباش ا ال ع ف ل الموق ة الفاع ه وظيف ندة إلي ي المس ول ف محم

  :البنية الموقعية السابقة كما يتبين من الجمل اآلتية

  ).ال كتابان(عندي ) فا بؤ مقا(كتاب 

  ).ال مجلة(عندي ) فا بؤ مقا(كتاب 

بة  أن بالنس و الش ا ه ول كم ن المحم أخرا ع ور مت ل المح رد الفاع وي

  :اآلتيتين) أ، ب(للمكونين كتاب، ورجل في الجملتين 

  ).فا مح( عندي كتاب  –أ 

  ).فا مح(في الدار رجل  –ب 

ابقة،  ة الس ا للبني ا طبق ع ف ل الموق مية يحت ة االس ي الجمل ل ف المكون الفاع ف

ة  ه وظيف ندة إلي ر مس ذا األخي ان ه ول إال إذا ك ى المحم دما عل رد متق ه ي أي أن

ع م تالل الموق ه اح ان تخوالن ؤرة اللت ة الب ور أو وظيف ى ( 5المح دم عل أي التق

  :مثال) الفاعل

  .زائر) مح(لبيت في ا

  ).ال في الحديقة(الزائر ) مؤ مقا(في البيت 

ة  ة التداولي امة للوظيف ة الض ول القرآني ن الحم ور"وم ن "المح ين م ا يتب ، كم

  :بنياتها الوظيفية نذكر مثال



 

     
    

 
)1(

. 
    :بنيتها الوظيفية

  

ت ي ي ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك ل(م إس ة )الفاع ة التداولي ، والوظيف

ي  ور(وه وع األول ) المح ر الموض ى متغي ة )1س(إل ن الوظيف ل م ناد ك ، وإس

ي  ة وه ه(التركيبي ول ب ف المفع ي )1م ة وه ة التداولي ؤرة (، والوظيف  الب

  ).2س(إلى متغير الموضوع الثاني ) بؤمقا

  :الرابطيةلجملة موقع المحور في ا: ثالثا

ة  ل الجمل ات داخ ب المكون ة تترت ة الرابطي ب البني ة حس ة العربي ي اللغ ف

  :الموقعية اآلتية

  

  

  

  

  

ة  ي الجمل ثال ف افرا"فم د مس ان زي ة " ك ا للبني ا طبق ات داخله ع المكون تتموق

  :الموقعية السابقة بالشكل اآلتي

رابط  ل ال ان(يحت ع ط) ك ا/ الموق ع ف ل الموق ل الفاع ول ويح/ يحت ل المحم ت

ادي إذ  ه الع ة إموقع ة تداولي ل وظيف ه ال يحم ثال(ن ة م ؤرة مقابل تالل ) ب ه اح تخول

  .5الموقع م

بة  ة بالنس ع المفترض س المواق ظ أن نف ات، نالح ة المكون ص رتب ا يخ وفيم

بة  دها واردة بالنس ول، نج ة والمحم وقعي الرابط تثناء م ابقة، باس ة الس ة الفعلي للبني

  .يتبين من البنية الموقعية السابقة الذكرللبنية الرابطية كما 

                                    
  ). 19(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  بؤمقامف  متق) 2س(} إنما هو إله{): 2س(مح،  منف فا) 1س(} أنت{): 1س( ف  قال مض 

  م ص  . 3، م)ص( ،)مف(        فا ط،  ، 5، م1، م2، م4م
  م س
  م ح
 م ظ



 

ع  ة الموق ل الرابطي ي الجم ور ف ل المح ه ويحت اه وظيفت ه إي ي تخول الت

ع م ل، الموق ن أن يحت ا يمك ة، كم ه التركيبي ة او وظيفت دة  5الداللي ى فاع بمقتض

  .الموقعة اآلتية

  )5م(محور   جوازا  

  :وظيفته الداللية ما يليفمثال الموقع التي تخوله إياه وظيفته التركيبية، و

  ).الفاعل(الوظيفة التركيبية (كان زيد شجاعا 

  ).المكان(الوظيفة الداللية (كان عمرو في الدار 

د  ة لقي ل الرابطي ي الجم ور ف ة المح ع موقع ة"وتخض ة األحادي ، "الموقع

د  ة(وقي ع)اإلحالي و الموق رنا 5م ، وه بق وأن أش ود س ع لقي ع يخض ذا الموق إن ه ، ف

  .اء حديثنا عن موقعة المحور في الجملة الفعليةعليها أثن

رابط  ان ال ان(ولبي م ) ك ة رق ثال اآلي ذكر م ام، ن ورة األنع ي س ن ) 35(ف م

  :خالل تبيين بنيتها الوظيفية كما يلي

     
   

     

    
)1(

. 
    :بنيتها الوظيفية

  

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ل(ي ا  الفاع ة )ف ، والوظيف

ي  ة وه ور(التداولي ح  المح وع األول ) م ر الموض ى متغي ناد )1س(إل ، وإس

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ه(ك ول ب ف المفع ة )1م ة التداولي ، والوظيف

  ).2س(إلى متغير الموضوع الثاني ) دج بؤ البؤرة (وهي 

                                    
  ). 35(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  .بؤجدمف  متق) 2س(}  نفق{): 2س(مح،  منف فا) 1س(} أنت{): 1س( فبغى  مض 



 

  :خالصة

ة  -1 تند وظيف ور"تس دث " المح كل المتح ا يش ى م دال عل ون ال ى المك إل

ل ل الحم ه داخ ات . )1(عن ن مكون ون م ى أي مك ة إل ذه الوظيف ناد ه ن إس ويمك

ذه  ذ ه ا بأخ تأثر غالب ل يس ة الفاع ة التركيبي ل للوظيف ون الحام ة إال أن المك الجمل

ة، ولكن ـالوظيف ا ب ا ذهبن لّمية(ن ول) س رى تق ور إ: "أخ ة المح ن أن ين وظيف مك

ل  ة مث ى األدوار الداللي تند إل ل(تس ذ، والمتقب ول ")2()المنف الل الحم ن خ ك م ، وذل

  .القرآنية من سورة األنعام التي مثلت مع بيان بنياتها الحملية الداللية والوظيفية

ون  -2 ى المك تند إل ور[تس ا دا] المح اره مكون ا باعتب اره [خلي أي باعتب

ل وعات الحم ن موض وعا م ي ] موض ة وه ة اإلعرابي ع[الحال ى ] الرف بمقتض

ي  ة وه ه التركيبي ل (وظيفت ا الفاع ول ) ف ن الحم ا م ين لن ا تب الل م ن خ م

  .القرآنية الضامة لهذه الوظيفة مع بيان بنياتها المكونية

ون  -3 ة المك ام موقع ف أحك ور[تختل ان ] المح اط البني ا ألنم ة تبع الموقعي

ي ة وه ة العربي ي اللغ ة ف مية، : الثالث ة االس ة الموقعي ة، والبني ة الفعلي ة الموقعي البني

  .والبنية الموقعية الرابطية

ون  ن للمك الي يمك ور[وبالت ه ] المح اه وظيفت ه إي ذي تخول ع ال ل الموق أن يحت

ع  ل الموق ن أن يحت ا يمك ة، كم ه الداللي ة أو وظيفت ود  5مالتركيبي الل قي ن خ م

يت ود ه ذه القي ور، وه ة المح دة موقع ا قاع ع له ة : خض د أحادي ة، وقي د اإلحالي قي

  .اإلسناد

                                    
 (1) Itagaki, n. – 4.D prideaux. Pragmatic constraints on subject and agent 
select ion p; 339.  

 Hannay, M. M, Bolkestein (eds). 1998. Functional Grammar ancl  yerbal interaction p; 134 .)2(  



 

  

 

  الفصل الثاين

  )البؤرة(الوظيفة التداولية الداخلية 
 :مباحثيتكون من مخسةو 

 .تعريف وظيفة البؤرة:املبحث األول

  ).واحلمل الداليل اإلسناد الوظيفي(إسناد وظيفة البؤرة:املبحث الثاين

 .إعراب املكون املبأر:املبحث الثالث

ت الداخلية يف سورة األنعام، الوظيفة :املبحث الرابع ترتيب املكو

  ).أمنوذجا(الداخلية البؤرة 

 .تعدد البؤر:املبحث اخلامس

  

  



 

بؤرة ال

بؤرة 
لة المقاب

بؤرة 
يد الجد

يم بؤرة تتم لب بؤرة ط
بؤرة 

ادقة المص
بؤرة 
صر الح

بؤرة 
ريض التع

بؤرة 
قاء انت

بؤرة 
ييز التح

لة جم كون م

بؤرة ال

بؤرة 
لة المقاب

بؤرة 
يد الجد

يم بؤرة تتم لب بؤرة ط
بؤرة 

ادقة المص
بؤرة 
صر الح

بؤرة 
ريض التع

بؤرة 
قاء انت

بؤرة 
ييز التح

لة جم كون م

  المبحث األول

  :تعريف وظيفة البؤرة

ة المج ل للمعلوم ون الحام ا المك ي يحمله ة الت ة التداولي ي العالق ة، أو ه هول

ا ر وروده ا، أو المنك ي وروده ردد ف ة المت ى : أي )1("المعلوم ند إل ؤرة تس أن الب

  ".المكون الحامل للمعلومة األكثر أهمية أو األكثر بروزا في الجملة

  :تنقسم إلى قسمين. من تغيب اليوم؟ تغيب اليوم خالد: فمثال

  .قديمة، يتقاسم معرفتها المتخاطبان كالهما" معطاة"معلومات 

  .يجهلها المخاطب ويقصد المتكلم إخباره بها" جديدة"معلومات 

ؤرة ن الب وعين م ين ن ز ب ن أن نمي د: "ويمك ؤرة الجدي ؤرة "، و "ب ب

ة ين " المقابل ز ب ن أن نمي ا يمك ؤرة، كم ة الب ة وظيف ث طبيع ن حي ؤرة "م ب

  .)2(من حيث مجال هذه الوظيفة" بؤرة الجملة"، و "المكون

ذا التنم يح ه ن توض بها ويمك ا يناس ر م ع ذك ؤرة، م ا(يط للب ن ) يطابقه م

ة  ة التداولي امة للوظيف ة الض ول القرآني ؤرة"الحم م " الب طة الرس ا، بواس بنوعيه

  :اآلتي

  

  

  

  :بؤرة الجديد: أوال

تكلم  ا الم ة يجهله ل لمعلوم ر الحام ى العنص ند إل ي تس ة الت ي الوظيف ي (وه ف

تخبار ة االس ب ) حال ار(أو المخاط ة اإلخب ي حال و ، )ف ا ه مين، كم ى قس م إل وتنقس

  :الشأن في الحمول القرآنية اآلتية
    

    

                                    
 Dik, s. 1978 Functional Grammar. P; 19.)1(  

  ).42: (سورة األنعام، اآلية) 2(



 

  

  
)1(

. 
وع  ن ن دة م ؤرة جدي يم"ب ـ" تتم ا ب ر له د{المؤش يم }لق ؤرة تتم ار ب ، باعتب

ند ب  تس ات المخاط اء معلوم ا إغن ود به ة المقص ى المعلوم دال عل ون ال ى المك إل

  ].مثال لبؤرة تتميم[

     
    


)2(

. 
وع  ن ن د م ؤرة جدي ب"ب ي " طل ا ف ر له توي{المؤش ل يس ؤرة }ه ار ب ، باعتب

ل للمعلو ون الحام ى المك ند إل ب تس ب طل ن المخاط تكلم م ا الم ب به ي يطل ة الت م

  ].مثال لبؤرة طلب[أن يمده بها 

      
    

      
    

 
)3(

.  
     

  
  

 
)4(

.  
     

   
   

    

   
)5(

.  

                                    
  .28: ، الوظائف التداولية، ص1985المتوكل، أحمد، ) 1(

  ). 50(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 51(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  ). 52(سورة األنعام، اآلية ) 4(

  ). 63(ية سورة األنعام، اآل) 5(



 

     
     

 
)1(

.  
      

    
     


)2(

.  
     

     

 
)3(

.  

                                    
  ). 64(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 65(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 66(سورة األنعام، اآلية ) 3(



 

    
    

  
)1(

.  
   

     

  
)2(

.  
    

    
  
     

  
)3(

.  
    

    
)4(

.  
     

    

  
)5(

.  
     

    
    
    

  
)6(

.  
   

   
    

   

 
)7(

.  
      

    

                                    
  ). 72(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 86(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 92(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  ). 94(سورة األنعام، اآلية ) 4(

  ). 103(سورة األنعام، اآلية ) 5(

  ). 104(سورة األنعام، اآلية ) 6(

  ). 110(سورة األنعام، اآلية ) 7(



 

   

 
)1(

.  
    

    

  
)2(

.  
    

    
      

  
)3(

.  
     

   
)4(

.  
     

    
   

     

 
)5(

.  
  : بؤرة المقابلة: ثانيا

ن " كل م ل، بش ة تقاب ى معلوم دال عل ر ال ى العنص ند إل ي تس ة الت ي الوظيف ه

ب ا المخاط ة يملكه كال معلوم ع ". األش ؤر األرب ى الب م إل ؤرة تنقس ذه الب وه

  :التالية

ؤرة االنت -1 ين : اءقب ن ب اة م ة المنتق ل للمعلوم ون الحام ى المك ند إل تس

ى اع ات عل ن المعلوم ة م واردةمجموع ة ال ا المعلوم ار أنه ا ،تب ي  كم أن ف و الش ه

  :اآلية التالية

     

     
)6(

. 

                                    
  ). 147(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 149(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 150(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  ). 157(سورة األنعام، اآلية ) 4(

  ). 161(سورة األنعام، اآلية ) 5(

  ). 164(سورة األنعام، اآلية ) 6(



 

ر -2 ؤرة الحص ل : ب ي تحص ة الت ل للمعلوم ون الحام ى المك ند إل تس

ة  ي قيم يم ف ن الق ة م ة(مجموع ن قيم ر م واردة) أو أكث ة ال د القيم ا . تع وكم  ه

  :في اآلية التالية الشأن

     
    

 
)1(

. 
ادقة -3 ت أو المص ؤرة التثبي ون : ب ى المك ند إل لتس ي  الحام ة الت للمعلوم

  :كما هو الشأن في اآلية التالية. يصادق المتكلم على ورودها

     
  

   
    

  
)2(

. 
ب -4 ؤرة القل ا : ب وض به ي يع ون الت ى المك ند إل تكلمتس دها  الم ة يع معلوم

  :كما هو الشأن في اآلية السابقة ،غير واردة

     
     

   
)3(

. 
  :البؤر وهما من، نميز بين نوعين )المجال(وبالنسبة لبؤرة التحييز 

ون  –أ  ؤرة المك ى  ب ندة إل ؤرة المس ي الب دوه ا  أح ل، كم ات الحم مكون

  : هو الشأن في اآلية التالية

     
        

   


)4(

. 
ة  –ب  ؤرة الجمل ى  ب ندة إل ؤرة المس ي الب لوه ه دون  الحم بكامل

  :كما هو الشأن في اآلية التالية ،مكونات الجملة الخارجية

                                    
  ). 29(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 1(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 41(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  ). 106(سورة األنعام، اآلية ) 4(



 

     
   

     
     

   
)1(

. 
ن  ؤرة م ة الب ة التداولي امة للوظيف ة الض ول القرآني رض للحم ي، ع ا يل وفيم

  :نوع بؤرة المقابلة يشكل عام دون تفصيل لمجرد التوضيح فقط نذكر مثال

     
    

    


)2(

.  
   

    
     

 
)3(

.  
     

    
   

    
)4(

.  
     

   
   

   

 
)5(

.  
     
    

     
   

    
)6(

.  

                                    
  ).158: (سورة األنعام، اآلية) 1(

  ).38: (سورة األنعام، اآلية) 2(

  ).39: (سورة األنعام، اآلية) 3(

  ).40: (سورة األنعام، اآلية) 4(

  ).43: (سورة األنعام، اآلية )5(

  ).44: (سورة األنعام، اآلية) 6(



 

    
    

   
)1(

.  
     
   

    
      

   

    
)2(

.  
      

    
     

      

  
)3(

.  
    

  
    

     

  
)4(

.  
   
   

 
)5(

.  
       

    

 
)6(

.  
   

  
    

    

                                    
  ).45: (سورة األنعام، اآلية) 1(

  ).46: (سورة األنعام، اآلية) 2(

  ).50: (سورة األنعام، اآلية) 3(

  ).53: (سورة األنعام، اآلية) 4(

  ).55: (سورة األنعام، اآلية) 5(

  ).57: (سورة األنعام، اآلية) 6(



 

    

  
)1(

.  
   

     
      

     

   
)2(

.  
      

    
      

    
)3(

.  
     

     
)4(

. 
دي ين ل ث تب ذا المبح ن ه ن : م ة م م مجموع ابقة تض ة الس ول القرآني أن الحم

ة  ة الداخلي ة التداولي ا الوظيف ند إليه ي تس ات الت ؤرة[المكون ذه ] الب ي ه دد تجل ع تع م

  .المكونات في شكل ضمائر وأسماء

                                    
  ).89: (نعام، اآليةسورة األ) 1(

  ).101: (سورة األنعام، اآلية) 2(

  ).116: (سورة األنعام، اآلية) 3(

  ).164: (سورة األنعام، اآلية) 4(



 

  المبحث الثاني

  إسناد وظيفة البؤرة

  ]اإلسناد الوظيفي والحمل الداللي[

ؤ ة الب ند وظيف ذي تس وظيفي ال و ال ي النح ائف ف ناد الوظ دأ إس ا لمب رة طبق

ناد  د إس ق قواع طة تطبي ة بواس ائف التداولي م الوظ ة ث ائف التركيبي ه الوظ ند في تس

  .قابل زيد عمرا: ، فمثال)1(الوظائف التي تتخذ دخال لها البنية الحملية للجملة

  

ت ة تن ائف التداولي ة، والوظ ائف التركيبي ناد الوظ ق إس ن طري ة وع ج البني

  :الوظيفية التالية

   

  :إسناد البؤرة -1

ان ؤرة بؤرت ت أن الب د رأي ناد : )2(وق ن إس ة، ويمك ؤرة مقابل د، وب ؤرة جدي ب

ى  ل أو إل دود الحم د ح ى أح ة إل ؤرة المقابل د، وب ؤرة الجدي ي ب ن وظيفت ل م ك

ة ؤرة الجمل ون، وب ؤرة المك مى بب ا يس ذا م ه وه ل كامل ناد . الحم تم إس وال ي

وظيفتين ا  ال ة اقترحه ة معين روط مقامي ك (إال بش يمون دي ذ )1978س ، ولنأخ

د  و الح ل وه دود الحم د ح ى أح ندة إل د مس ؤرة الجدي اال لب ول(مث ترى ): المفع اش

  .خالد حذاء

ه ل برمت ى الحم ندة إل د مس ؤرة الجدي ال لب ا : ومث ا جواب ر، باعتباره ح بك نج

  ما الخبر؟: للسؤال اآلتي

ندة إ ة المس ؤرة المقابل ا ب اأم ل، فمثاله ات الحم د مكون ى أح دا رأى : ل زي

  .خالدٌ 

  .إن زيدا قائمٌ : وكذلك بؤرة المقابلة المسندة إلى الحمل برمته فمثالها

                                    
 Jadir, A, 2004 a.)1(  
 Dik 1978 (jbid) D: seocourse and coherense (pp; 57- 80).)2(  

 .تقم) 2س(} عمرو{): 2س(منف، ) 1س(} زيد{): 1س(ف  قابل : بنيتها الحملية هي

 .تق مف بؤجدم) 2س(} عمرو{): 2س(، فا مح منف) 1س(} زيد{): 1س(ف  قابل 



 

قيود إسناد وظيفة البؤرة -2
)1(

:  

مين ى قس دورها إل ؤرة ب ة الب ناد وظيف ابطة إلس ود الض م القي ود : تنقس قي

ع له ود يخض ا، وقي ائف كله ناد الوظ ا إس ع له ة يخض ه عام ى وج ؤرة عل ناد الب ا إس

وص د . الخص بة لقي ناد(وبالنس ة اإلس ائف ) أحادي ى الوظ قيه عل دق بش ذي يص ال

ق  بة للش ة إال بالنس ائف التداولي ى الوظ دق عل ه ال يص ة إال أن ة والتركيبي الداللي

ة  ة التداولي ن الوظيف ديث ع د الح ابقا عن اه س د أدرجن د ق ذا القي األول، وه

  ].المحور[

ورة بة لس ات  وبالنس ا المكون ي تحمله ة الت ائف الداللي إن الوظ ام، ف األنع

ة  ة التداولي ا الوظيف ندة إليه ؤرة(المس ة ) الب ة الداللي د الوظيف ؤرة الجدي وع ب ن ن م

ال[ ة ] الح ن اآلي ين م ا يتب ة ) 77(كم ة ) 78(واآلي ة ) 94(واآلي ا الحملي ع بنياته م

  :الداللية

    
     

     
    

  
)2(

. 
  

  
     

    
     
    

 
)3(

.  
  

  

                                    
ر) 1( ود، ينظ ذه القي ول ه يل ح ن التفص د م د المتوك. د: لمزي ة (ل أحم ي اللغ ة ف ائف التداولي الوظ

  .41-39): العربية

  ).77: (سورة األنعام، اآلية) 2(

  ).78: (سورة األنعام، اآلية) 3(

} بازغ{ )2س(، متق) 2س(} قمر{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(مض رأى ف : الداللية بنيتها الحملية

 .، حال)3س(

بل، متق) 2س(} شمس{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(مض رأى ف : الداللية بنيتها الحملية

.، حا)3س(}بازغة{ )3س(



 

 مض  ) رأى(زمن المحمول وهو : البنيتان الحمليتان الدالليتان السابقتان

التي ) منف المنفذ (، والوظيفة الداللية وهي )فعل(، ومقولته التركيبية وهي )ماض

التي ) متق المتقبل (، والوظيفة الداللية وهي )1س(يحملها متغير الموضوع األول 

التي ) حا الحال (والوظيفة الداللية وهي  ،)2س(يحملها متغير الموضوع الثاني 

 .المسندة إليه بؤرة الجديد )3س(يحملها متغير الموضوع الثالث 

ة  ا الوظيف ندة إليه ات المس ا المكون ي تحمله ة الت ائف الداللي ن الوظ ا م وأيض

ة  ؤرة(التداولي ة )الب ة الداللي ل(، الوظيف ة )المتقب ول القرآني ن الحم ين م ا يتب ، كم

  :ه الوظيفة مع بنياتها الحملية الدالليةالضامة لهذ

    
   

    

   
)1(

. 
  

  

ي  ة وه ة الداللي ة، الوظيف ذه البني ين ه ل(تب ر ) المتقب ا متغي ي يحمله الت

  .ظيفة البؤرة من نوع بؤرة مقابلةالموضوع الثاني المسندة إليه و

     

    

 
)2(

. 

  

ي  ة وه ة الداللي ة، الوظيف ذه البني ين ه ل(تب ر ) المتقب ا متغي ي يحمله الت

  .الموضوع الثاني المسندة إليه وظيفة البؤرة من نوع بؤرة مقابلة

    
    

    
    

                                    
  ).79: (سورة األنعام، اآلية) 1(

  ).80: (سورة األنعام، اآلية) 2(

 .متق) 2س(} وجه{): 2س(منف، ) 1س(} تاءال{): 1س(ف  وجه مض : الداللية بنيتها الحملية

 .متق) 2س(} الهاء{): 2س(منف، ) 1س(} قوم{): 1س(ف  حاج مض : الداللية بنيتها الحملية



 

    

 
)1(

.  
  

  

ي  ة وه ة الداللي ة، الوظيف ح  البني ل(توض ر ) المتقب ا متغي ي يحمله الت

  .رة من نوع بؤرة مقابلةالموضوع الثاني المسندة إليه وظيفة البؤ

    
   

    

 
)2(

. 
  

  

ي  ة وه ة الداللي ة، الوظيف ح  البني ل(توض ر ) المتقب ا متغي ي يحمله الت

  .رة مقابلةالموضوع الثاني المسندة إليه وظيفة البؤرة من نوع بؤ

   

 
)3(

.  

  

   
   

  

   
)4(

.  
  

     
      

                                    
  ).81: (سورة األنعام، اآلية) 1(

  ).82: (سورة األنعام، اآلية) 2(

  ).84: (سورة األنعام، اآلية) 3(

  ).87: (سورة األنعام، اآلية) 4(

 .متق) 2س(} سلطان{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف  نزل حاج : الداللية بنيتها الحملية

 .متق) 2س(} إيمان{): 2س( منف،) 1س(} هم{): 1س(ف مض لبس : الداللية بنيتها الحملية

) 2س(} محسنين{): 2س(منف، ) 1س(} نحن{): 1س(ف مض جزى : الداللية بنيتها الحملية

 .متق

 .متق) 2س(} هم{): 2س(منف، ) 1س(} نا{): 1س(ف مض هدى : الداللية بنيتها الحملية



 

    

   
)1(

.  
  

     

    

   
)2(

.  

  

     
    

     
     

    

 
)3(

. 
  

  

    
    

  
     

  
)4(

. 
  

  

     
      

     
)5(

. 
  

  

                                    
  ).88: (سورة األنعام، اآلية) 1(

  ).89: (سورة األنعام، اآلية) 2(

  ).91: (سورة األنعام، اآلية) 3(

  ).92: (سورة األنعام، اآلية) 4(

  ).93: (سورة األنعام، اآلية) 5(

 .متق) 2س(} من{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض هدى : الداللية بنيتها الحملية

 .متق) 2س(} قوم{): 2س(منف، ) 1س(} نا{): 1س(ف مض وكل : الداللية بنيتها الحملية

) 2س(} من شيء{): 2س(منف، ) 1س(} هللا{): 1س(ف مض أنزل : الداللية بنيتها الحملية

 .متق

) 2س(} أم القرى{): 2س(منف، ) 1س(} أنت{): 1س(ف مض أنذر : الداللية بنيتها الحملية

 .متق

 .متق) 2س(} كذب{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض افترى : الداللية تها الحمليةبني



 

    

    
)1(

. 
  

  

     
     

 
)2(

. 
  

  

     

  
)3(

. 
  

  

     
   

    
)4(

. 
  

  

      

   
)5(

. 
  

  

      
      

                                    
  ).الحال(ظيفة الداللية وهذه اآلية تدرج عند التمثيل للو). 94: (سورة األنعام، اآلية) 1(

  ).95: (سورة األنعام، اآلية) 2(

  ).98: (سورة األنعام، اآلية) 3(

  ).99: (سورة األنعام، اآلية) 4(

  ).101: (سورة األنعام، اآلية) 5(

 .متق) 2س(} فرادى{): 2س(منف، ) 1س(} أنتم{): 1س(ف مض جاء : الداللية بنيتها الحملية

 .متق) 2س(} حي{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض خرج : الداللية بنيتها الحملية

 .متق) 2س(} كم{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض أنشأ : ليةالدال بنيتها الحملية

 .متق) 2س(} ماء{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض أنزل : الداللية بنيتها الحملية

) 2س(} كل شيء{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض خلق : الداللية بنيتها الحملية

 .متق



 

     

   
)1(

.  
  
  
  
   

  
   

 
)2(

. 
  
  
  
     
        

   


)3(

. 
  
  
  
     
     

   
)4(

. 
  
  
    

  
  
    

    

    
)5(

. 
  

                                    
  ).102: (سورة األنعام، اآلية) 1(

  ).105: (سورة األنعام، اآلية) 2(

  ).106: (سورة األنعام، اآلية) 3(

  ).108: (نعام، اآليةسورة األ) 4(

  ).111: (سورة األنعام، اآلية) 5(

  .متق) 2س(} أنتم{): 2س(منف، ) 1س(} هو{: )1س(ف مض عبد : الداللية بنيتها الحملية
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  ).113: (سورة األنعام، اآلية) 1(

  ).114: (سورة األنعام، اآلية) 2(

  ).119: (سورة األنعام، اآلية) 3(

  ).120: (سورة األنعام، اآلية) 4(

 .متق) 2س(} هو{): 2س(منف، ) 1س(} أفئدة{): 1س(ف مض أصغى : الداللية بنيتها الحملية

 .متق) 2س( }غير{): 2س(منف، ) 1س(} أنا{): 1س(ف مض ابتغى : الداللية بنيتها الحملية

) 2س(} اضطررتم{): 2س(منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض حرم : الداللية بنيتها الحملية

متق

 .متق) 2س(} إثم{): 2س(منف، ) 1س(} الواو{): 1س(ف مض كسب : الداللية بنيتها الحملية



 

ا  ندة إليه ات المس ا المكون ي تحمله ة الت ائف الداللي إن الوظ بق، ف ا س مم

ة  ة الداخلي ة التداولي ؤرة[الوظيف ي ] الب ال[ه ل، والح ات ] المتقب ن اآلي ين م ا يتب كم

  .نية مع بنياتها الحملية الدالليةالقرآ

   



 

  المبحث الثالث

  إعراب المكون المبأر

اء  ة بن ائف التداولي ة والوظ ائف التركيبي ناد الوظ د إس ق قواع ن تطبي تج ع ين

ب  و حس ة النح ا لبني ة طبق ة للجمل ة الوظيفي كل البني ة، وتش ة للجمل ة الوظيفي البني

ل ي تنق ر الت د التعبي ال لقواع وظيفي، دخ و ال ة النح ة مكوني ى بني ة إل ة الوظيفي . البني

د  م قواع ة ث االت اإلعرابي ناد الح د إس ق قواع ق تطبي ن طري ل ع ذا النق تم ه وي

يم ر والتنغ ناد النب د إس م قواع ات ث ة المكون د . موقع و قواع ا ه ا هن ذي يهمن وال

ة  االت اإلعرابي ند الح ث تس ة، حي االت اإلعرابي ناد الح ة (إس ة اإلعرابي الحال

ع، والحال رالرف ة الج ة اإلعرابي ب، والحال ة النص ات ) ة اإلعرابي ى المكون إل

ثالث  ائف ال ل الوظ ة، وتتفاع ة أو التداولي ة أو التركيبي ا الداللي ى وظائفه بمقتض

ن  ي يمك ة الت االت اإلعرابي د الح لّمية تحدي ق س ة وف ة اإلعرابي د الحال ي تحدي ف

  :)1(صياغتها بالشكل اآلتي

  الوظائف التداولية  > داللية الوظائف ال  >الوظائف التركيبية 

ة  ة الحال ه اإلعرابي ة حالت ة داللي ل إال وظيف ذي ال يحم ون ال ذ المك يأخ

  .اإلعرابية النصب إذا لم يدخل عليه جار

ى  ة بمقتض ه اإلعرابي ة حالت ة تداولي ل إال وظيف ذي ال يحم ون ال ذ المك يأخ

ة  ات الخارجي ى  المكون ذا عل دق ه ها ويص ائف نفس ذه الوظ ادى(ه دأ، المن ، والمبت

  ).والذيل

ة  ة تركيبي ل لوظيف ون الحام ذ المك ول(يأخ ل، أو المفع ى ) الفاع افة إل باإلض

ه  يها وظيفت ي تقتض ة الت ة اإلعرابي ة الحال ه التداولي ة ووظيفت ه الداللي وظيفت

ة ه التداولي ة أو وظيفت ه الداللي ت وظيفت ا كان ة أي ة . التركيبي ذا أن الحال ي ه ويعن

ذه ي يأخ ة الت ة اإلعرابي ه التركيبي ى وظيفت ون بمقتض بة (ا المك ع بالنس الرف

                                    
  .46: ، ص)مرجع سابق(، 1985املتوكل، أمحد  )1(



 

ول بة للمفع ب بالنس ل، والنص ن ) للفاع ين م رابيتين اللت التين اإلع ي الح تخف

المفروض أن يأخذهما بحكم وظيفته الداللية والتداولية
)1(

.  

ه  ى وظيفت ة بمقتض ه اإلعرابي ذ حالت ه يأخ أر، فإن ون المب بة للمك وبالنس

ه الت ة أو ظيفت وال دون أن الداللي اعال أو مفع ان ف ة إذا ك ه التركيبي ة أو وظيفت داولي

ي،  ون داخل ه مك ة، إذ إن ه اإلعرابي د حالت ي تحدي ة دور ف ه التداولي ون لوظيفت يك

ة ة تركيبي ا وظيف ة وأحيان ة داللي الي وظيف ل بالت ون . يحم ى المك ذا عل دق ه ويص

ندة إل ون المس ى المك دق عل ا يص د، كم ؤرة الجدي ه ب ندة إلي ةالمس ؤرة المقابل ه ب . ي

  :ولنأخذ تمثيال إلسناد الحالة األعرابية إلى المكون المبأر الجملة

  بؤرة جديدة    سامح زيد خالدا

  

  

  

ظ أن  د"نالح ة " خال ذ الحال د يأخ ؤرة الجدي ة ب ل لوظيف ون الحام أي المك

  ).المفعول(اإلعرابية النصب بمقتضى الوظيفة التركيبية 

  :ونأخذ أيضا تمثيال آخر وهو

  بؤرة مقابلة  صباحا رجع زيد

  

  

  

ون  دينا، أن المك ين ل باحا"يتب ذ " ص ة يأخ ؤرة المقابل ة ب ل لوظيف الحام

  ).الزمان(الحالة اإلعرابية النصب بمقتضى الوظيفة الداللية 

ددها اآلن  ن بص ي نح ورة الت بة للس ام(وبالنس ورة األنع ة )س إن الحال ، ف

ه ال ندة إلي ون المس ى المك ند إل ة تس ة اإلعرابي ة التداولي ؤرة(وظيف ى ) الب بمقتض

                                    
  .49-46): ئف التداولية في اللغة العربيةالوظا(أحمد المتوكل . د: انظر) 1(

): 2س(فا مح منف ) 1س(} زيد{): 1س(ف مض سامح : الوظيفية المحددة إعرابيا هيبنيتها 

  مف بؤ جد   متق) 2س(} الدخ{
نصب

): 2س(فا مح منف ) 1س(} زيد{): 1س(ف مض رجع : الوظيفية المحددة إعرابيا هيبنيتها 

  بؤ مقا   زم  )2س(} صباح{
  نصب    



 

ة  ه التركيبي ول(وظيفت ة ) المفع ة اإلعرابي ند الحال ث تس ب[حي ين ] النص ا يتب كم

ة  ة التداولي امة للوظيف ة الض ول القرآني ة للحم ة الممثل ات المكوني ن البني م

  ):البؤرة(

    
     

     
)1(

. 
  :بنيتها المكونية

ي  ة وه ة اإلعرابي ناد الحال ي إس ة ف ر المتمثل د التعبي ق قواع ى تطبي اء عل بن

ب( ون ) النص ى المك ند إل ي تس ؤرة(الت ة ) الب ه التركيبي ى وظيفت بمقتض

  :، يتم نقل البنية الوظيفية إلى البنية المكونية وهي كاآلتي)المفعول(

  

  

ا ال ة هن ة التداولي ه الوظيف ندة إلي ون المس ؤرة(مك ة ) الب ه اإلعرابي ذ حالت يأخ

  ).المفعول(بمقتضى وظيفته التركيبية وهي ] النصب[

    
    

 
)2(

. 
  :بنيتها المكونية

  

  

ه اإلع ؤرة، حالت ة الب ه وظيف ندة إلي ون المس ذ المك ة يأخ ب(رابي ) النص

  ).المفعول(بمقتضى وظيفته التركيبية 

    
    

   
)3(
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  ). 124(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 125(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 126(سورة األنعام، اآلية ) 3(

 متق مف بؤ مقا) 2س(} هم{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} آية{): 1س(ف مض جاء 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} رجس{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} هللا{): 1س(ف مض جعل 



 

  :بنيتها المكونية

  

  

ة  ه اإلعرابي ؤرة، حالت ة الب ه وظيف ندة إلي ون المس ذ المك ب(يأخ ) النص

  ).ولالمفع(بمقتضى وظيفته التركيبية 

   
    

   

 
)1(

. 
  :بنيتها المكونية

  

  

ة  ه اإلعرابي ؤرة، حالت ة الب ه وظيف ندة إلي ون المس ذ المك ب(يأخ ) النص

  ).المفعول(بمقتضى وظيفته التركيبية 

    
     

    
    

   
)2(

. 
  :بنيتها المكونية

  

  

ة  ه اإلعرابي ؤرة، حالت ة الب ه وظيف ندة إلي ون المس ذ المك ب(يأخ ) النص

  ).المفعول(بمقتضى وظيفته التركيبية 

    
     

     

                                    
  ). 130(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 133(سورة األنعام، اآلية ) 2(

 متق مف بؤ مقا) 2س(} آيات{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} نا{): 1س(ف مض جعل 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} أنتم{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} رسل{): 1س(ف مض أتى 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} الذي{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض أخلف 



 

     

  
)1(

. 
  :بنيتها المكونية

  

  

ة  ه اإلعرابي ؤرة، حالت ة الب ه وظيف ندة إلي ون المس ذ المك ب(يأخ ) النص

  ).المفعول(ظيفته التركيبية بمقتضى و

      
   

    
)2(

. 
  :بنيتها المكونية

  

  

ة  ه اإلعرابي ؤرة، حالت ة الب ه وظيف ندة إلي ون المس ذ المك ب(يأخ ) النص

  ).المفعول(بمقتضى وظيفته التركيبية 

   
      

    

 
)3(

. 
  :بنيتها المكونية

  

  

ة  ه اإلعرابي ؤرة، حالت ة الب ه وظيف ندة إلي ون المس ذ المك ب(يأخ ) النص

  ).المفعول(بمقتضى وظيفته التركيبية 

                                    
  ). 135(سورة األنعام، اآلية ) 1(
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  المبحث الرابع

  الداخلية في سورة األنعام، الوظيفة الداخلية البؤرة أنموذجا ترتيب المكونات

ؤرة  وع الب اختالف ن ة ب ة العربي ي اللغ أر، ف ون المب ع المك ف موق يختل

  :المسندة إليه

ة  امال لوظيف أر ح ون المب ان المك د"إذا ك ؤرة الجدي ع " ب ل الموق ه يحت فإن

ة  ه الداللي اه وظيفت ه إي ذي تخول ع (ال ة أي ") ص"أي الموق ه التركيبي أو وظيفت

  :حسب البنية الموقعية اآلتية) مف(أو ) فا(

  

  

  :حسب هذه البنية على النحو التالي )1(حيث تتموقع المكونات

ار وقعين الخ ل الم ان ) 3م(و) 2م(جين يحت ان الخارجي بة (المكون بالنس

  .المبتدأ والذيل) للحمل

ع  ل الموق دور ) 2م(يحت ميته بالص ن تس ا يمك تفهام، و(م أداتي االس و " إن"ك

  .إلخ……النافية " ما"

وقعين  ل الم ا(ويحت ف(و ) ف ة ) م ة التركيبي ا الوظيف ندة إليهم ان المس المكون

  .على التوالي الفاعل، والوظيفة التركيبية المفعول

ع  ل الموق ة أي ) ص(ويحت ة داللي ل إال وظيف ي ال تحم ات الت المكون

تالل  ا اح ة تخوله ة تداولي ة وال وظيف ة تركيبي ا وظيف ند إليه م تس ي ل ات الت المكون

  .موقع خاص

                                    
  :يحدد رتبة المكونات داخل الجملة حسب النحور الوظيفي) 1(

  .الوظائف التركيبية* 

  .الوظائف التداولية* 

  ).التعقيد المقولي(حجم المكونات ذات * 

ر ل . د: انظ د المتوك ة(أحم ة العربي ي اللغ ة ف ائف التداولي و ا(، و 50): الوظ ي نح ات ف ة دراس للغ

  ).47: العربية الوظيفي

      .  3، م)ص) (مف(، ف فا 1، م2م



 

ع   ل الموق ه ) 1م(ويحت ندة إلي ون المس ة للمك ة الموقعي ذه البني ب ه حس

  .الوظيفة التداولية البؤرة

رح  ي"ويقت كس ع " مون دي ي الموق ات ف ة المكون بة لموقع دتي ) 1م(بالنس قاع

  :الموقعة اآلتيتين

  

  

  

رى ارة أخ ه : بعب د فإن ؤرة الجدي ة ب ه وظيف ندة إلي أر مس ون المب ان المك إذا ك

يه  ذي تقتض ع ال أر الموق ون المب ل المك ة، يحت ل اآلتي ي الجم ة، فف در الجمل ال يتص

ة ال ل، والوظيف ة الفاع ة التركيبي ة الوظيف ة التداولي ول، والوظيف ة المفع تركيبي

  :الزمان على التوالي

  .يكتب زيد الشعر – )1(

 .عالج الطبيب خالدا )2(

  .كلم زيد هندا صباحا )3(

در  ل ص ه يحت ة، فإن ؤرة المقابل ة ب امال لوظيف أر ح ون المب ان المك إذا ك

ة  تفهامية الداخل ل االس ي الجم يطة، وف ة البس ل اإلخباري ي الجم ا ف ل وجوب الحم

ا أدا ين عليه ا يتب أرة كم ولة المب ل الموص ي الجم وازا ف زة، وج تفهام الهم ة االس

  :من الجمل اآلتية

  ).ال مقاال(  كتب زيد   قصيدةً  -1

 ).أم صباحا(  سافر زيد  أمساًء  -2

 ).ال خالد(    الذي نجح زيد -أ:  -3

 ).ال خالد(    زيد الذي نجح –ب 

ة  امة لوظيف ة الض ول القرآني ن الحم ؤرة(وم ة من)الب ذكر أمثل ان ، ن ا بي ه

  :بنياتها الوظيفية

   
    

  )الصدور(على مجموعة من المكونات التي تتموقع وجوبا في الموقع قاعدة تطبيق1م1ممكونات: )1قا(

واليمكن تطبيق هذه القاعدة إال في حالة عدم تطبيق / المحور، والبؤرةقاعدة تطبيق على   1م ، بؤ  مح   : )1قا(

  )1قا((القاعدة األولى 



 

    
 )1(. 

  :بنيتها الوظيفية

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )الفاعل(يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

     

   

   

     

    

    

  
)2(

. 

  :بنيتها الوظيفية

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )الفاعل(يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 
     

   
    
      

                                    
  ). 138(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 139(سورة األنعام، اآلية ) 2(

 قامتق مف بؤ م) 2س(} الهاء{): 2س(فا مح منف، ) 1س( من {): 1س(ف مض أطعم 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} وصف{): 2س(فا مح منف، ) 1س( } هو{): 1س(ف مض جزى 



 

    


)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

، والوظيفة التداولية وهي )الفاعل(يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(ضوع الثاني المو

     
   


)2(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

كيبية ، وإسناد كل من الوظيفة التر)1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

    
     

    
     

 
)3(

. 
  ).أنشأ(يقدر الفعل : تها الوظيفيةبني

  

  

                                    
  ). 140(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 141(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 142(سورة األنعام، اآلية ) 3(

 متق مف بؤ مقا) 2س(} أوالد{): 2س(فا مح منف، ) 1س( } الواو{): 1س(ف مض قتل 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} جنات{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض أنشأ 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} أنعام{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض أنشأ 



 

  ).141(تطبيقها هو نفس تطبيق اآلية السابقة 

     
   

    
   

   
    

    

 
)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (تداولية وهي ، والوظيفة ال)المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

    
     

   
   

   
)2(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

  .).143(قها هو نفس تطبيق اآلية السابقة تطبي

       
    

     
     

                                    
  ). 143(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 144(سورة األنعام، اآلية ) 2(

 متق مف بؤ مقا) 2س(} ءالذكرين{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض حرم 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} ءالذكرين{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض حرم 



 

    

    
)1(

. 
  :يةبنيتها الوظيف

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

    
      

   

  
)2(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(ول إلى متغير الموضوع األ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

      
    

   

 
)3(

.  
  :ها الوظيفيةبنيت

  

                                    
  ). 145(ورة األنعام، اآلية س) 1(

  ). 146(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 147(سورة األنعام، اآلية ) 3(

 متق مف بؤ مقا) 2س(} هو{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} أنا{): 1س(ف مض وجد 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} كل{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} نا{): 1س(ف مض حرم 

 متق مف بؤ جد) 2س(} ك{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} أنت{): 1س(ف مض كذب  



 

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

    
    

  
)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

ة ، وإسناد كل من الوظيفة التركيبي)1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

    
    

      

  
)2(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (الوظيفة التركيبية وهي يتم إسناد كل من 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

                                    
  ). 149(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 150(سورة األنعام، اآلية ) 2(

 متق مف بؤ جد) 2س(} كم{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض هدى 

 جد متق مف بؤ) 2س(} شهداكم{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} أنت{): 1س(ف مض قال 



 

    
    

    


)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )هالمفعول ب(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

                                    
  ). 152(سورة األنعام، اآلية ) 1(

 متق مف بؤ مقا) 2س(} مال اليتيم{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} الواو{): 1س(ف مض قرب 



 

    
  

   


)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

وظيفة التداولية وهي ، وال)فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

     

   
)2(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الثاني الموضوع 

    
   

     
     

   

 
)3(

. 

                                    
  ). 155(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 157(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 159(ورة األنعام، اآلية س) 3(

 متق مف بؤ مقا) 2س(} الهاء{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} نا{): 1س(ف مض نزل 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} كم{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} بينة{): 1س(ف مض جاء 



 

  :بنيتها الوظيفية

  

  

وظيفة التداولية وهي ، وال)فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

    
     
   

     

 
)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

، والوظيفة التداولية وهي )فا الفاعل (يتم إسناد كل من الوظيفة التركيبية وهي 

، وإسناد كل من الوظيفة التركيبية )1س(إلى متغير الموضوع األول ) مح المحور(

، إلى متغير )بؤرة مقابلة البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )عول بهالمف(وهي 

  ).2س(الموضوع الثاني 

  

  

  

  

                                    
  ). 160(سورة األنعام، اآلية ) 1(

 متق مف بؤ مقا) 2س(} دين{): 2س(ا مح فمنف، ) 1س(} الواو{): 1س(ف مض فرق 

 متق مف بؤ مقا) 2س(} مثلها{): 2س(فا مح منف، ) 1س(} هو{): 1س(ف مض جزى  



 

  المبحث الخامس

  "تعدد البؤر"

لكي ننسجم مع اآليات ومع معطيات النحو القديم، ورغبة في الربط بين تراثنا 

 يفإنن) ظيفيالنحو الو(اصرة بخاصة اللغوي العربي القديم، والدراسات اللسانية المع

من ضرورة االحتفاظ بالمفعول األول والثاني  فرضية تعدد البؤر، بما تبين لديتبنى أ

  .والثالث إن ورد

سورة (ورد أمثلة تضمنتها السورة القرآنية وهي أسوف  يوبناء عليه، فإنن

، نستطيع من خاللها تثبيت ما ذهب إليه النحاة العرب القدامى، كما يتبين من )األنعام

نيات الوظيفية المحددة إعرابيا الممثلة للحمول القرآنية الضامة للوظيفة التداولية الب

  :بنوعيها) البؤرة(

    
   

   
)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية المحددة إعرابيا

  

  

  

  

  

  :في هذه البنية

، والوظيفة التداولية )المفعول به األول(كل من الوظيفة التركيبية وهي  يتم إسناد

، وإسناد كل من )2س(إلى متغير الموضوع الثاني ) بؤرة جديدة أولى البؤرة (وهي 

بؤرة  البؤرة (، والوظيفة التداولية وهي )المفعول به الثاني(الوظيفة التركيبية وهي 

  ).3س(الثالث ، إلى متغير الموضوع )جديدة ثانية

                                    
  ). 9(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  )2س(} الهاء{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} نا{  )1س(  ف    جعل  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد    مف  متق  )3س(} ملك{    )3س(    دبؤج    مف  مستق

  نصب                  نصب  

 بؤرة جديدة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل



 

     

 
)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية المحددة إعرابيا

  

  

  

  

  

  

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ه األول(ي ول ب ة )المفع ، والوظيف

ي  ة وه ؤرة (التداولي ى الب دة أول ؤرة جدي اني ) ب وع الث ر الموض ى متغي إل

ن الوظيف)2س( ل م ناد ك ي ، وإس ة وه اني(ة التركيبي ه الث ول ب ة )المفع ، والوظيف

ي  ة وه ؤرة (التداولي ة الب ة ثاني ؤرة مقابل ث )ب وع الثال ر الموض ى متغي ، إل

  ).3س(

    
   
    

    

 
)2(

. 
  :ا الوظيفيةبنيته

  

  

  

  

                                    
  ). 14(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 74(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  )2س(} غير{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} ناأ{  )1س(  ف    }اتخذ{  مض

  رفع                

  متغير الموضوع الثاني  محور  لفاع  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد    مف  متق  )3س(} ولي{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

  نصب                  نصب  

 بؤرة جديدة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل

  )2س(} أصنام{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} تنأ{  )1س(  ف    }أخذ{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤ مقا    مف  متق  )3س(} ءالهة{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة مقابلة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل



 

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ه األول(ي ول ب ة )المفع ، والوظيف

ي  ة وه ؤرة (التداولي ى الب دة أول ؤرة جدي اني ) ب وع الث ر الموض ى متغي إل

ي )2س( ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك اني(، وإس ه الث ول ب ة )المفع ، والوظيف

ي  ة وه ؤرة (التداولي ة الب ؤرة مقابل ة ب ث )ثاني وع الثال ر الموض ى متغي ، إل

  ).3س(

    
   

   
)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

  

  

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ه األول(ي ول ب ة )المفع ، والوظيف

ي  ة وه ؤر(التداولي ى ة الب دة أول ؤرة جدي اني ) ب وع الث ر الموض ى متغي إل

ي )2س( ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك اني(، وإس ه الث ول ب ة )المفع ، والوظيف

ي  ة وه ؤرة (التداولي ة الب ة ثاني ؤرة مقابل ث )ب وع الثال ر الموض ى متغي ، إل

  ).3س(

    
     

     
    

  
)2(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

                                    
  ). 75(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 77(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  )2س(} إبراهيم{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} نحن{  )1س(  ف    }رأى{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  اضم

  بؤ مقا  مف  متق  )3س(} ملكوت{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة مقابلة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل

  )2س(} قمر{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} هو{  )1س(  ف    }رأى{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد  حال  متق  )3س(} بازغا{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة جديدة  حال  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل



 

  

  

ي  ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م ناد ك تم إس ه األول(ي ول ب ة )المفع ، والوظيف

ي  ة وه ؤرة (التداولي ى الب دة أول ؤرة جدي اني ) ب وع الث ر الموض ى متغي إل

ناد)2س( ي  ، وإس ة وه ة التركيبي ن الوظيف ل م اني(ك ه الث ول ب ة )المفع ، والوظيف

ي  ة وه ؤرة (التداولي ة الب ة ثاني ؤرة مقابل ث )ب وع الثال ر الموض ى متغي ، إل

  ).3س(

     
    

     
    

 
)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

  

  

ابقة  ة الس ناد اآلي س إس نادها نف ا ) 77(إس ة فيم ات الموالي بة لآلي ذا بالنس وهك

  .بعد

    
    

   
    

 
)2(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

                                    
  ). 78(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 112(نعام، اآلية سورة األ) 2(

  )2س(} شمس{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} هو{  )1س(  ف    }رأى{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد  حا  متق  )3س(} بازغة{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة جديدة  حال  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل

  )2س(} شيطين{) 2س(   مح   فا   منف،  ) 1س(} نا{  )1س(  ف    }جعل{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤ مقا  مف  متق  )3س(} عدوا{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة مقابلة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل



 

  

  



 

    
   
     


)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

  

  

    
   

  
)2(

. 
  :يفيةبنيتها الوظ

  

  

  

  

     
    

    
   

  
)3(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

  

                                    
  ). 122(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 129(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 154(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  )2س(} نور{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} نا{  )1س(  ف    }جعل{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد  مف  متق  )3س(} الهاء{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة جديدة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل

  )2س(} بعض{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} نحن{  )1س(  ف    }ولي{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤ مقا  مف  متق  )3س(} بعضا{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة مقابلة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل

  )2س(} موسى{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} نا{  )1س(  ف    }أتى{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤ مقا  مف  متق  )3س(} كتاب{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة مقابلة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل



 

  



 

    
   

    
   

     
   

 
)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

  

  

   
   

     
     

 
)2(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

  

  

    
     

      
    

 
)3(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

                                    
  ). 165(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 83(سورة األنعام، اآلية ) 2(

  ). 90(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  )2س(} كم{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} هو{  )1س(  ف    }جعل{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤ مقا  مف  متق  )3س(} خالئف{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة مقابلة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل

  )2س(} ها{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} نا{  )1س(  ف    }أتى{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤ مقا  مف  متق  )3س(} إبراهيم{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة مقابلة  مفعول به ثان  متقبل    الثالث متغير الموضوع  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل

  )2س(} كم{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} أنا{  )1س(  ف    }سأل{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد  مف  متق  )3س(} أجرا{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة جديدة  مفعول به ثان  متقبل    غير الموضوع الثالثمت  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل
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  :بنيتها الوظيفية

  

                                    
  ). 96(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  ). 97(م، اآلية سورة األنعا) 2(

  ). 100(سورة األنعام، اآلية ) 3(

  )2س(} ليل{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} هو{  )1س(  ف    }جعل{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد  مف  متق  )3س(} سكن{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة جديدة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  جديدة بؤرة  مفعول به أول  مستقبل

  )2س(} أنتم{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} هو{  )1س(  ف    }جعل{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد  مف  متق  )3س(} نجوم{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة جديدة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  به أولمفعول   مستقبل

  )2س(} جن{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} هو{  )1س(  ف    }جعل{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد  مف  متق  )3س(} شركاء{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة جديدة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  قبلمست



 

  

  

  

     
    
     

  
)1(

. 
  :بنيتها الوظيفية

  

  

  

  

  :خالصة

و األكثر أللمعلومة األكثر أهمية  حاملإلى المكون ال) البؤرة(تسند وظيفة  -1

بؤرة "، و "بؤرة الجديد: "ويمكن أن نميز بين نوعين من البؤرة". بروزا في الجملة

بؤرة "و " بؤرة المكون"من حيث طبيعة البؤرة، كما يمكن أن نميز بين " المقابلة

  .من حيث مجال الوظيفة" الجملة

كونات الجملة إال أن المكون الحامل ويمكن إسناد هذه الوظيفة إلى أي مكون من م

يستأثر غالبا، كما يمكن إسنادها إلى األدوار الداللية مثل ) المفعول(للوظيفة التركيبية 

كما تبين لنا من التمثيل الداللي للحمول القرآنية مع بنياتها الحملية ) المتقبل، والحال(

  .الداللية

أي باعتباره موضوعا من [داخليا باعتباره مكونا ] البؤرة[تسند إلى المكون  -2

بمقتضى وظيفته التركيبية وهي ] النصب[الحالة اإلعرابية وهي ] موضوعات الحمل

، كما يتبين من الحمول القرآنية الضامة لهذه الوظيفة مع بيان بنياتها )مف المفعول (

  .المكونية

                                    
  ). 107(سورة األنعام، اآلية ) 1(

  )2س(} ك{) 2س(  مح    فا   منف،  ) 1س(} أنت{  )1س(  ف    }جعل{  مض

  متغير الموضوع الثاني  محور  فاعل  منفذ  متغير الموضوع األول  مقولة تركيبية  فعل  ماض

  بؤجد  مف  متق  )3س(} حفيظ{    )3س(    بؤجد    مف  مستق

 2بؤرة جديدة  مفعول به ثان  متقبل    متغير الموضوع الثالث  بؤرة جديدة  مفعول به أول  مستقبل



 

المسندة  يختلف موقع المكون المبأر في اللغة العربية باختالف نوع البؤرة -3

فالمكون المسندة إليه وظيفة بؤرة الجديد يحتل الموقع الذي تخوله إياه وظيفته . إليه

الداللية أو وظيفته التركيبية، بيد أن المكون المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة يحتل 

  .وجوبا صدر الحمل

القدامى ، وهنا نثبت ما ذهب إليه النحاة )تعدد البؤر(السورة القرآنية تضمنت  -4

  .األول الثاني الثالث: من تعدد المفعوالت

للتمييز بين بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة، فإنني أدرج جدوال أبين فيه الفرق  -5

  :التعريف، واإلسناد، ومؤشر القوة اإلنجازية على النحو التالي: بينهما من حيث
  

  بؤرة المقابلة  بؤرة الجديد  وجه المقارنة

ة التداولية التي تسند إلى الوظيف  التعريف) 1

" الجديدة"المكون الحامل للمعلومة 

بالنسبة للمتكلم في حالة االستفهام 

أو للمخاطب في حالة ) االستخبار(

بؤرة طلب، : اإلخبار، وتنقسم إلى

  .وبؤرة تتميم

الوظيفة التداولية التي تسند إلى المكون 

. الحامل للمعلومة المتردد في ورودها

رة حصر، وبؤرة بؤ: وتنقسم إلى

مصادقة أو تثبيت، وبؤرة تعويض قلب، 

  .وبؤرة انتفاء

كلتاهما، يمكن أن تسندا إلى حد من حدود الحمل أو إلى الحمل برمته   اإلسناد) 2

  ]بأكمله[

مؤشر القـــــوة ) 3

  اإلنجازية

في حالة أن " هل"تدخل األداة 

بؤرة الجديد مسندة إلى حمل 

ان حمال استفهامي بكامله، أما إذا ك

إخباريا فإنها تتحقق في شكل 

الجمل التي ال تتضمن مؤشرا 

للقوة اإلنجازية والتي تكون 

المعلومات التي تحملها جميع 

مكوناتها معلومات جديدة بالنسبة 

أي همزة " الهمزة"تدخل األداة 

االستفهام على بؤرة المقابلة سواء إذا 

 كانت مسندة إلى أحد مكونات الجملة أو

، ]حمل برمته[إلى الجملة بأكملها 

وأيضا بإحدى األدوات المؤكدة في حالة 

، وتتميز بؤرة "إن: "اإلخبار مثل

المقابلة أيضا بوجود أدوات الحصر 

في حالة الحد المبأر أي " إال، إنما"



 

بؤرة مقابلة مسندة إلى حد من حدود   .للمخاطب

  ).بؤرة مكون(الحمل 

  

  

  )استنتاجات مفتوحة: ( الخاتمة

ل األولتأسيس ي الفص ا ف ا نظري دثت عنه ي تح ات الت ل المعطي ى مجم  ا عل

انيو ن و الث دد م ى ع ت إل اني، خلص اب الث بة للب ا بالنس اب األول وتطبيق الب

راءات ل الق ى ك ة عل ى مفتوح ي تبق تنتاجات الت ن أن و االس ي يمك ورات الت التط

ر احثون أخ ا  ب وم به اء هللا، أو يق رى إن ش وث أخ ي بح تقبال ف ا مس ذا  أجريه ي ه ف

ات  ور الدراس ار تط ي مس ة ف االت النظري م المج ن أه د م ذي يع داولي ال ال الت المج

  -:ومن بين هذه االستنتاجات) نظرية النحو الوظيفي( اللسانية المعاصرة 

ناد، -1 ة، وإس ن رتب تها م ي درس ايا الت ل القض ين ك ع ب راب، و يجم إع

ات الحم تالف البني ى اخ ذكورتين عل اهرتين الم دد للظ ة، وتع ة، والوظيفي لي

ي  ة، الت ري يوالمكوني ار نظ ي إط تها ف و دراس د وه ري واح امع نظ ا ج ل له مث

  .واحد وهو إطار النحو الوظيفي

ت  -2 يحاول اب  ف ة للخط انيات وظيفي روع لس ديم مش ة تق ذه الدراس ه

ث  ام، حي ورة األنع ة س ي بخاص ورأالقرآن ذكورتين المح اهرتين الم د الظ  ع

واهر المركو ن الظ ؤرة م ة الب انيات وظيف يس للس ي التأس ة ف ة زي راللغ ن آلق

 .الكريم

ة -3 الحيته النظري د ص ة تؤك ات قرآني وظيفي بمعطي و ال م النح  ،دع

ة  ات الطبيعي ب اللغ ى جان ديني إل د ال ات ذات البع ة اللغ ي دراس ة ف والتطبيقي

د رية، وم اهيم هالبش ا و بمف افي نمطي ف الك تلزمها الوص ات يس راءات واقتراح إج

 .روحيا لهذه الظاهرة أو تلكو ،وتداوليا



 

دامى  -4 رب الق ويين الع ور اللغ ديم تص ارات تق ملعب ن  تض ددا م واهر  ع ظ

ورال داخليتين المح داوليتين ال وظيفتين الت ة لل يص،و مماثل ي التخص ؤرة وه  الب

 .الخ..العناية، والتوكيد و

ائف -5 ذه الوظ ة له ات الحامل ي البني ر ف ادة النظ ات أو إع ك البني وذج ذل نم

ن ا ي م اب القرآن ي الخط ات ف ذه البني م له ل مالئ راح تحلي ث اقت ن حي ة م لبؤري

 .خالل سورة األنعام

ف  -6 ة لمختل ات الحامل ب المكون ي ترتي داولي ف وظيفي الت د ال ي البع تبن

 .البؤرةو الوظائف التداولية بخاصة المحور

ك، -7 ايمن دي ه س دث عن م يتح ذي ل ر ال ؤر ، األم دد الب راح تع د أو اقت حم

لال دكتور  ،متوك رف ال تاذي المش ه أس ذي اقترح ددمحموال ث أك الل، حي ى  ت له إل

ب  والت األول، جان دد المفع ق بتع دامى المتعل رب الق ويين الع راح اللغ اقت

اني، وا والت والث دد المفع ث إن ورد، وبتع ة نلثال ؤر بخاص دد الب ام تع ون أم ك

 .كبرى بؤرة المقابلة بنسبة مئوية

راب توجيه -8 ه اإلع ث توجي داوليا، حي ات ال إا ت ض المكون ند ن بع تس

 .أي وظيفة تركيبية تمكنها من حمل إعراب بنيوي أو إسناد إعراب دالليإليها 

ف الب -9 د مختل ت رص ي نحاول ة ف ة الكريم ات القرآني مة لآلي ات الواس ي

 .البؤرةو سورة األنعام، والمسند إليها وظيفتا المحور

ن الب -10 ر م ور أكث ق المح راد تحق المكون اط ي ب والت تكتف ورود محم ؤرة ل

الحامل للوظيفة التداولية الداخلية المحور دون المكون الحامل للوظيفة التداولية الداخلية 

ات  البؤرة بكل أنواعها المختلفة باستثناء الحمول القرآنية الضامة لمحوالت تضم المكون

 .هي بؤرة المقابلةو تمثل تعددا للوظيفة التداولية البؤرة

ورة  -11 بة لس ة بالنس ائف التركيبي ناد الوظ لمية إس ي س ر ف ادة النظ إع

ل  ون الحام ى المك ور إل ة المح ة الداخلي ة التداولي ناد الوظيف تم إس ث ي ام، حي األنع

تقبل، ل فالمس م المتقب ذ ث ة المنف ة الداللي ا و للوظيف ذا م ع أه ه م ف في د أختل حم



 

ند ور تس ة المح ة التداولي ل الوظيف ا يجع ل حينم ى  المتوك ا إل ندة إليه ات المس المكون

 .الوظائف التركيبية عوض المكونات الحاملة لوظائف داللية

ة  -12 ائف تركيبي ى وظ وي بمقتض راب البني ناد اإلع راح إس ع ( اقت الرف

ول بة للمفع ب بالنس ل، والنص بة للفاع ى )بالنس وظيفي بمقتض راب ال ناد اإلع ، وإس

ي  ة وه ائف التداولي ا الوظ ي تخوله ة الت بة الرتب ور بالنس ؤرة لالمح ل، والب لفاع

بة  املبالنس وظيفي الع د ال ى القي ول بمقتض و و لمفع نإ( ه عاس راب الرف ر و د إع الج

  ).بمقتضى الوظيفة التداولية



 

 

  الفهـــارس
  
 

 .معجم املصطلحات املستعملة - 1

 .قائمة الرموز املستعملة - 2

ت القرآنية - 3   .فهرس اآل
  .فهرس املصادر واملراجع - 4
 .فهرس املوضوعات - 5

  
  
  
  
  



 

 معجم املصطلحات املستعملة 

 adequacy  كفاية

 typological  كفاية منطية

 action  عمل
 agent  منفذ

argument  موضوع

 assignment  إسناد

 beneficiary  مستفيد
 case  حالة إعرابية

 assignment rules  قواعد إسناد اإلعراب
category  مقولة

 competence  قدرة
constituent structure  بنية مكونية

 constraint  قيد
 derivation  اشتقاق

 predicates  حمموالت مشتقة
 entity  ذات

 expression  تعبري
 focus  بؤرة

 of contrast-  بلةبؤرة مقا
 of new-  بؤرة جديدة

 formalization  صورنة
 formation  تكوين

 predticate-rules  قواعد تكوين احملموالت



 

 formulation  صياغة
function  وظيفة

 -pragmatic  وظيفة تداولية
 -semantic  وظيفة داللية
 -syntactic  وظيفة تركيبية

 assignment rules-  قواعد إسناد الوظائف
 structure-  بنية وظيفية
 fund  األساس

 rules-  قواعد األساس
 generative  توليدي
 goal  هدف

 lexical  معجمي
 nuclear  نووي
 objet  مفعول

 assignment -  إسناد املفعول
 predicative frame  إطار محلي

 Predication  محل
 structure-  بنية محلية
recipient  مستقبل

 -predicate  صص حممولخم
 adjectival  مركب وصفي
 -noun  مركب امسي
 -verb  مركب فعلي
selectional restrictions  قيود انتقاء



 

sentence  مجلة

 of affairs-  واقعة
 tense  زمان
 term  حد

 relation  عالقة

 semantic- rule  دور داليل

 expression rules  قواعد التعبري

  - Placement  ةقواعد املوقع

 transformation  حتويل

 type  منط

 variable  متغري

 volition  إرادة

   

  



 

  قائمة الرموز املستعملة
   :املقوالت

  فعل =  ف
  صفة =  ص
  )كان(رابط  =  ط

  مركب امسي =  م  س
  مركب وصفي =  م ص
  مركب حريف =  م  ح
  مركب ظريف =  م  ظ
  ماض =  مض
  حاضر =  حا
Ǿ= ة الصفرالوظيف  

  :الوظائف الداللية
  منفذ =  منف
  متقبل =  متق

  مستقبل =  مستق
  مستفيد =  مستف

  أداة =  أد
  زمان =  زم

  مكان =  مك
  حال =  حل
  علة =  عل
  مصاحب =  مصا

  الوظائف الرتكيبية
  فاعل =  فا

  مفعول =  مف



 

  :ليةتداو الوظائف ال
  حمور =  مح

  بؤرة جديد =  بؤجد
  بلةبؤرة مقا =  بؤمقا
  منادى =  منا
  :اقعاملو 
  موقع املبتدأ =  2م 
  موقع الذيل =  3م 
  موقع املنادى =  4م 
  موقع األدوات الصدور =  1م 
  موقع احملور أو بؤرة املقابلة أو اسم االستفهام =   Ǿ م
  موقع الفعل =  ف
  موقع الرابط =  ط
  موقع الفاعل =  فا

  موقع املفعول =  مف
ت ا =  ص ليت ال وظيفة تركيبية هلا وال موقع املكو

  .Ǿ وظيفة تداولية ختوهلا التموقع يف م
  رموز عامة

  )زمان، جهة(خمصص احملمول  =
Ǿ = حممول اعتباطي  
  متغريات املوضوعات=   نس ، 2، س 1س(

  )يتموقع يف( =  
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  ):هـ646ت (جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، : ابن الحاجب النحوي -8
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 :عبد القادر الفاسي الفهري -18
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 :عبده الراجحي -19

نهج"  ي الم ديث،بحث ف درس الح ي وال و العرب ة "النح ة للطباع ة العربي ، دار النهض

  .م1979لبنان، ط_ ،بيروتوالنشر

 :علي آيت أوشان -20
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 .الرباط-2001/مطبعة الكرامة /األمان للنشر والتوزيع 
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 :دمحم سبيال وعبد السالم بن عبد العالي -24
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اني "   ق اللس اح النس ر " انفت ة للنش ي، دار فرح داخل االختصاص ي الت ة ف دراس
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د ة وقواع ة والتحويلي نية التوليدي يطة  األلس ة البس ة، الجمل ة العربي ، 2/، ط)اللغ

  .م1986-هـ1406

 "نعام تشومسكي -29

ة( كالت المعرف ة ومش ة)اللغ ر : ، ترجم ال للنش ي، دار توبق بالن المزين ن ق زه ب د حم
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 :مجلة تكامل المعرفة -2
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3 – Revue: "Bouhout," Faculte cles lett res et Sciences humaines, 
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