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ك تنتظـ كفؽ مستكيات ثبلثة . (1)تكتسي الكظائؼ في نظرية النحك الكظيفي أىمية بالغة  في الكصؼ المساني

 : ىي
 .المنفذ، كالمتقبؿ، كاليدؼ، كالزماف، كالمكاف، كغيرىا : الكظائؼ الداللية، كىي( أ ) 
 . (2)الفاعؿ، كالمفعكؿ : الكظائؼ التركيبية، كىي( ب)
 . المنادل، المبتدأ، كالذيؿ، كالمحكر، كالبؤرة : الكظائؼ التداكلية، كىي( ج)

كتسند الكظيفة التركيبية لممككف الذم يحدد الكجية . الكاقعةتسند الكظيفة الداللية لممككف كفقا لدكره في تحديد 
 . كأما  الكظيفة التداكلية  فإسنادىا يرتبط بالمقاـ .  التي تقدـ منيا  الكاقعة

تتميز الكظائؼ التداكلية بككف إسنادىا مرتبط بالمكقؼ التكاصمي كبالتحديد بعبلقة التخابر بيف المتكمـ 
المحكر : كظائؼ تداكلية داخمية تنتمي إلى  الحمؿ ك ىي: ائيا لمحمؿ صنفيف ىماكالمخاطب، ك تصنؼ كفؽ انتم

 ". البؤرة"كتيمنا في ىذه الكرقة .  ككظائؼ تداكلية خارجية تقع خارج الحمؿ كىي المبتدأ، كالمنادل،  كالذيؿ. كالبؤرة
اقتراحا لتنميط "  بنية الخطاب : قضايا  المغة العربية في المسانيات الكظيفية " قدـ  أحمد المتككؿ في كتابو 

غير اننا نتساءؿ عف مدل كفاية ىذا التنميط مف حيث .  البؤرة   حيث قاـ  بالتمييز بيف عدد مف األنماط الفرعية
 :ما يمي  

 مراعاتو لمطبقات المقامية لمبؤرة المحددة في نظرية النحك الكظيفي  -

 ممخص
ىذا المقاؿ قراءة جديدة لتنميط البؤرة عند أحمد  يعدٌ 

المتككؿ في إطار نظرية النحك الكظيفي؛ كىدفو 
مراجعة ىذا التنميط كتمحيصو لمكقكؼ عمى مدل 
كفايتو ك يتناكؿ مفيكـ البؤرة في أدبيات ىذه النظرية، 

كيحاكؿ تقديـ . كما يعرض تنميط أحمد المتككؿ ليا
ميط كفؽ ثبلثة بعض المبلحظات عمى ىذا التن

الترتيب، كالتجانس، كمكافقة مقامات :  معايير، ك ىي
كبناء عمى .  البؤرة المحددة في نظرية النحك الكظيفي

ىذه المراجعة يقترح بعض التعديبلت عميو ليككف أكثر 
 . كفاية

 

Abstract   

The present paper revises the typology 

of the pragmatic function 'Focus' in the 

frame of Functional Grammar. It deals 

with Moutaouakil's proposition. The 

study attempts to shed light on this 

typology using three main criteria: 

order, homogeneity, and adequacy to 

Focus’ situations. It finds out that this 

typology still needs to be adjusted to 

those criteria. The study therefore, 

suggests improvement which will lead 

to a new version to this typology. 
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 مراعاتو لتجانس األنماط الفرعية   -

  ترتيب األنماط -
 : مفيـك البؤرة  في نظرية النحك الكظيفي -1

يعرؼ  أحمد المتككؿ  البؤرة، كما ىك  السائد في نظرية النحك الكظيفي، عمى أساس اقتراح سيمكف ديؾ 
(Simon Dik  )  االكثر بركزا يحمؿ المعمكمة األىـ ك  الذمالذم  يعرفيا بأنيا  الكظيفة التي تسند إلى المككف 

كالتي تتعمؽ  في مكقؼ تكاصمي معيف كالذم يعتقد المتكمـ أنيا أحرل بأف تدرج في مخزكف معمكمات المخاطب 
؛  كيرل  أحمد المتككؿ أف  المعمكمات البؤرية  تنتمي (3)بالتغييرات التي ينكم إحداثيا في معمكمات المخاطب 

؛ حيث إف  ىذه  التغييرات التي ينكم (4)طبإلى الحيز الذم يشكؿ الفرؽ بيف مخزكف المتكمـ كمخزكف المخا
المعمكمات غير  لىالمتكمـ  إحداثيا ال تخرج عف الفارؽ بيف معمكماتو كمعمكمات المخاطب،  كعميو تنتمي البؤرة إ

 . المشتركة بيف المتكمـ كالمخاطب 

   :البؤرةتنميط -2

ففي المرحمة األكلى، أم مع مؤلؼ .  الفرعيةيميز في البؤرة  كفؽ الكضع التخابرم بيف عدد مف األنماط 
 لىاقترح سيمكف ديؾ كظيفة بؤرة كاحدة تسند إ  1791الذم نشر سنة "  دراسات في النحك الكظيفي"سيمكف ديؾ 

أسندت كظيفة البؤرة كعميو . (5)المككف الحامؿ لممعمكمة الجديدة أم المعمكمة غير المدرجة في مخزكف المخاطب 
 .الجديدة  لحامؿ لممعمكمة ا  لمككفلمجممة أك ا الكظيفي األكؿفي نمكذج النحك 

كاحد لمبؤرة ال يكفي لرصد خصائص كؿ التراكيب البؤرية   اغير أف أحمد المتككؿ قد استدؿ الحقا أف نمط
بؿ يتعدل إلى  الفرؽ بيف مخزكني المتكمـ كالمخاطب ال ينحصر في المعمكمة الجديدة مستندا إلى ككف  

كعميو  صار يميز بيف بؤرة الجديد  التي تكافؽ المعمكمات األكلى ككبؤرة . (6)نيماغير المتطابقة بي المعمكمات
 .المقابمة  كتكافؽ النمط اآلخر مف المعمكمات 

 :بؤرة الجديد  2-1
البؤرة المسندة إلى المككف الحامؿ لممعمكمة التي يجيميا " في حسب تحديد سيمكف ديؾ  تتمثؿ بؤرة الجديد

 .(7)("  المعمكمة التي ال تدخؿ في القاسـ اإلخبارم المشترؾ بيف المتكمـ كالمخاطب) المخاطب

 . كعميو تتعمؽ بؤرة الجديد بمعمكمة ال يممكيا المخاطب

كيرل أحمد المتككؿ  في ما بعد ضركرة التمييز داخؿ  بؤرة الجديد بيف كظيفتيف فرعيتيف ىما  بؤرة الطمب 
معمكمات : نظرية النحك الكظيفي بيف نمطيف مف المعمكمات الجديدة ىما في صار يميزبيذا  ك (1)كبؤرة التتميـ 

عميو صاريميز بيف نمطيف في ك  يطمب المتكمـ معرفتيا كمعمكمات أخرل يضيفيا المتكمـ إلى مخزكف المستمع
 . بؤرة الجديد ىما بؤرة الطمب كبؤرة التتميـ

فيما " ماذا"المككف  المتكمـ مثؿتسند لممككف الحامؿ لممعمكمة التي ال تتكفر في مخزكف ك  :الطمببؤرة  -أ
 :يمي
 ماذا حدث ؟ : أ
 كتسند لممككف الحامؿ لممعمكمة التي ال تتكفر في مخزكف المخاطب  :التتميـبؤرة  -ب

 :السابؽفي العبارة التالية باعتبارىا جكابا عف السؤاؿ " ال شيء" مثؿ 
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 ال شيء: ب
 :بؤرة المقابمة  2 -2 

يذىب أحمد  المتككؿ إلى أف بؤرة المقابمة تسند إلى العنصر الذم  يقابؿ، بشكؿ مف األشكاؿ، معمكمة يجيميا 
ما يمكف اف يضيفو المتكمـ إلى مخزكف المخاطب ليس معمكمات جديدة ال يممكيا المخاطب فحسب . "المخاطب

عمكمات في مخزكف المخاطب يعدىا المتكمـ مستكجبة لمتعديؿ بؿ كذلؾ معمكمات تعدؿ أك تصحح أك تعكض م
كعميو يشمؿ التقابؿ بيف المخزكف التداكلي لممتكمـ كالمخزكف التداكلي لممخاطب   .(7)" أكالتصحيح أك التعديؿ 

  .يا أك تعكيض يا،معمكمة المستمع أك تعديم تصحيح:  العمميات التالية 
بؤرة الجحكد، : غير اف المتككؿ  يفصؿ في ىذه االشكاؿ ك يقترح التمييز في بؤرة المقابمة  بيف االنماط التالية

 : (11)كىذا كما يمي  . كبؤرة التعكيض، كبؤرة التكسيع،  كبؤرة الحصر، ك بؤرة االنتقاء
،  كترد عامة متكمـ غير كاردةتسند لممككف الحامؿ لمعمكمة في مخزكف المخاطب يراىا ال:   بؤرة الجحكد -أ

 :في سيمؽ النفي مثؿ 
 ذىب خالد إلى تطكاف : أ‘

 " (تطكاف"بنبر )لـ يذىب خالد إلى تطكاف : ب
:" كتسند لممككف الحامؿ لممعمكمة التي تعكض المعمكمة التي  يراىا المتكمـ غير كاردة مثؿ  : بؤرة التعكيض -ب

 :  في المحاكرة التالية " باريس
 خالد في لندف   يقطف:  أ
 بؿ يقطف في باريس: ب
تسند بؤرة التكسيع إلى المككف الحامؿ لممعمكمة التي يضيفيا المتكمـ ليكمؿ بيا  معمكمة : بؤرة التكسيع  -ج

 :في الجممة التالية " طنجة" كمثالو  . المخاطب التي يعدىا المتكمـ  ناقصة 

 ال، لـ يذىب خالد إلى تطكاف فحسب بؿ كذلؾ إلى طنجة 
 : مثؿ. عندما يضـ مخزكف المخاطب معمكمة كاردة كمعمكمة يعدىا المتكمـ غير كاردةكتككف   رحصالبؤرة  -د

 ال لـ يذىب خالد إلى تطكاف كطنجة بؿ إلى طنجة فقط  - أ

 ال ، لـ يذىب خالد  إال إلى طنجة   - ب

 ال ، إنما ذىب خالد إلى طنجة  - ت

تسند إلى المككف الذم يحمؿ معمكمة ينتقييا المتكمـ مف بيف مجمكعة مف المعمكمات يتردد :  نتقاءاال بؤرة  -ق
 :في التالي " الرباط " المخاطب في أييا كارد  مثؿ 

 إلى طنجة ذىب خالد أـ إلى تطكاف أـ إلى الرباط ؟ -أ

 .ذىب خالد إلى الرباط -ب
 :   (11) كيكضح المخطط المكالي ىذه األنماط 
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 أنماط البؤرة في نظرية النحك الكظيفي( :  1)المخطط 

 
 :البؤرة في الجمؿ االستفيامية  -3

. يميز أحمد المتككؿ بيف بؤرتي الجديد كالمقابمة مف حيث  اختبلؼ الطبقات المقامية التي تطابؽ  كؿ منيما
 :  (12)كما يمي

    :التالييف المشتممة عمى المقاميف 
 ( 1ط ؽ )تطابؽ بؤرة الجديد  الطبقة المقامية         

 يعتقد المتكمـ اف المخاطب يجيؿ المعمكمة التي يقصد المتكمـ تقديميا لو ( : 1مقاـ )
  .إياىايجيؿ المتكمـ المعمكمة التي يطمب مف المخاطب إعطاؤه (:  2مقاـ )

 ( 3ط ؽ )، ك ( 2ط ؽ )يف كتطابؽ بؤرة المقابمة طبقتيف مقاميت       
 :، كتحكم مقاميف ىما (2ط ؽ )
ينتقي المتكمـ لممخاطب منيا المعمكمة التي يعتبرىا .  يتكفر المخاطب عمى مجمكعة معمكمات(:  1مقاـ )
 . كاردة 
مكمة الكاردة يطمب مف المخاطب أف ينتقي لو المع .المعمكماتيتكفر المتكمـ عمى مجمكعة مف (:  2مقاـ )

 ( 3ؽ ط)
  .المخاطبيصحح المتكمـ معمكمة . يتكفر المخاطب عمى المعمكمة التي يعتبرىا المتكمـ معمكمة غير كاردة

:التمييز في ىذه المقامات بيف مقامات إخبار كمقامات استفياـ كما يمي  عامة يمكفكبصفة    

 البؤرة

 تؤرج جذيذ
 بؤرة مقابمة 

تؤرج 

 طلة 

تؤرج 

تؤرج  تتوين 

 جحود
تؤ رج 

 توسيع 

تؤرج 

 تعويط

تؤرج 

 حصر

بؤرة 
 انتقاء
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 تصنيؼ مقامات البؤرة  في نظرية النحك الكظيفي(:  2)المخطط 

األكؿ يأتي مع بؤرة  .  2مقاـ :  2،  ك  ط ؽ 2مقاـ :  1ط ؽ  :ىما استفيامييف لمبؤرةكعميو فإف ثمة مقاميف 
 .الجديد، كأما اآلخر فخاص ببؤرة المقابمة

د المتككؿ الحقا في  ىذيف المقاميف حيث يرل أف البؤرة  سكاء أكانت بؤرة  الجديد أـ بؤرة يفصؿ أحم        
:في حالة االستفياـ؛ حيث تطابؽ بؤرة الجديد الطبقة المقامية المكالية  كىي  (13)المقابمة  تتميز بطبقة مقامية  

 يجيؿ المتكمـ معمكمة ما  -

 يطمب المتكمـ مف المخاطب إعطاؤه إياىا  -

: كتطابؽ بؤرة المقابمة الطبقة المقامية المحددة كما يمي   
 (معمكمة ف ...2، معمكمة 1معمكمة )لدل المتكمـ مجمكعة مف المعمكمات  -

 يتردد المتكمـ في تعييف المعمكمة الكاردة  -

 يطمب المتكمـ مف المخاطب تعييف المعمكمة الكاردة  -

 : عيف مف الطمب  ىما كعميو يتعمؽ مقاـ االستفياـ   لمبؤرة  بنك       

 . يطمب المتكمـ مف المخاطب في الطبقة األكلى أم مع بؤرة الجديد إعطاؤه المعمكمة التي يجيميا" -
يطمب المتكمـ مف المخاطب في الطبقة الثانية، أم في حالة بؤرة المقابمة تعييف المعمكمة الكاردة المتردد " -
 .           حكليا

عمى أف  "  ىؿ"مى تفريؽ النحاة القدامى بيف االستفياـ باليمزة كاالستفياـ ب كيستدؿ أحمد المتككؿ  بناء ع
 :البؤرة في الجمؿ االستفيامية يحكميا النسؽ التالي  

 مقامات البؤرة

 مقامات استفياـ مقامات إخبار

بؤرة 
 جديد 

بؤرة 
 مقابمة 

 بؤرة مقابمة  بؤرة جديد 
 

  1مقا:  1ط ؽ 
 1 مقا:  2ط ؽ        

  
3ط ؽ   

مقاـ :  2ط ؽ 
2 

2مقاـ :  1ط ؽ   
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كما ىك . كأسماء االستفياـ، في حيف أف بؤرة المقابمة تأتي مع  اليمزة" ىؿ"بؤرة الجديد تأتي مع أداة االستفياـ 
 :التاليتيف بالترتيب الحاؿ في الجممتيف 

 ؟ (أـ عمرا )أ زيدا قابمت اليـك 
 ىؿ عاد زيد مف السفر ؟

مع بؤرة المقابمة  " ىؿ " غير أنو ينبو إلى أف ىذا النسؽ ليس مطردا بؿ يمكف أف يختؿ؛ حيث يمكف أف تاتي 
 : (14)كعندىا يؤدم التنغيـ دكرا ميما 

 ىؿ زرت أخاؾ أـ ال ؟                " مثبل 
 :مف مقامات البؤرة  إلى أنماطيا الفرعية  -4

ذكرنا سابقا بيف نمطيف أساسييف لمبؤرة ىما بؤرة الجديد كبؤرة المقابمة كيميز في بؤرة  المتككؿ كمايميز أحمد 
كبؤرة الجديد بيف بؤرة الطمب كبؤرة التتميـ، كيميز في بؤرة المقابمة بيف بؤرة االنتقاء كبؤرة الحصر، كبؤرة التكسيع 

كأما أنماط . غير أننا نبلحظ أف بؤرة الجديد بنمطييا تكافؽ مقامي االستفياـ كاإلخبار. ك بؤرة الجحكد التعكيض
كفؽ مقامي اإلخبار كاالستفياـ  ىذه األنماطعمى مقاـ اإلخبار؛ حيث يمكف التمثيؿ لتصنيؼ  المقابمة فتقتصربؤرة 
 :يميكما 

 
 

 تكزيع مقامات البؤرة  عمى أنماط البؤرة(:  3)المخطط 
            

إف غياب بؤرة استفياـ لبؤرة المقابمة في ىذا التنميط  يجعمو ال يكافؽ مقامي االستفياـ   لمبؤرة ك المذككرة 
سابقا؛  كما ال يتكافؽ أيضا مع عد  االستفياـ أىـ مقامات البؤرة  بصفة عامة كبؤرة المقابمة بخاصة؛ كمما يزكي 

ركائز التي  يستعمميا  أحمد المتككؿ  لمتمييز بيف بؤرتي يعد مف أىـ ال" سؤاؿ جكاب " ىذه األىمية  أف رائز 

 بؤرة جديد 
 بؤرة مقابمة 

مقاـ 
 استفياـ 

مقامات 
 إخبار

    مقامات مقاـ استفياـ 
   إخبار 

بؤرة طمب 
   بؤرة تتميـ         

جحود / تؤرج انتقاء

/ توسيع . تعويط/  

 ؟ حصر 

 مقامات البؤرة            
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؛ إذ أف ما يقدمو المتكمـ مف  (15)الجديد كالمقابمة، كما  أف االستفياـ مكجكد في كؿ مف الطبقتيف المقاميتيف لمبؤرة 
عمى معمكمات يككف بناء عمى طمب المخاطب حيث يصرح بالمعمكمة التي يجيميا أك المتردد حكليا، أك بناء 

تقدير المتكمـ ليذا الطمب أم أنو  يقدـ المعمكمة الجديدة  لممخاطب كفقا لتكقعاتو عف المعمكمات التي يجيميا 
 . كليس كفقا لطمب صريح مف المخاطب . المخاطب 

فبناء  عمى  قكؿ .  كتتكافؽ أىمية  االستفياـ  في مقامات البؤرة مع ككف الحكار ىك المقاـ األصمي لمخطاب
الذم  يرجح ككف كؿ عبارة لغكية ىي حكارية ليا باث كمستقبؿ يرل  جدير أف  النص  J. Hinds))دس جكف ىن

؛  حيث يحمؿ المؤلؼ مجمكعة مف ( 16)السردم يندرج في نمكذج التفاعؿ المغكل لنظرية النحك الكظيفي 
غير أف ىذه التغييرات ليست المعمكمات التداكلية  فيقـك بتأليؼ النص إلحداث تغييرات في معمكمات القارئ؛ 
كعميو تككف البؤرة في النص . منعزلة عف القارئ بؿ  يمكف تقديرىا  بككنيا إجابة عف أسئمة ضمنية لمقارئ

 .السردم إجابة عف اسئمة ضمنية لمقارئ 
إذ  .ة كمما يدعـ  أىمية النمط االستفيامي لبؤرة المقابمة ىذا أف أحمد المتككؿ نفسو قد  درسو في مراحؿ سابق
بؤرة " أشار إلى  أف  بؤرة المقابمة تسند في الجمؿ االستفيامية لمعبارة اتي يتردد المتكمـ في كركدىا  مطمقا عمييا  

 :في الجمؿ اآلتية" فاس"، "خالد"، "زيد: " مثؿ.  (19")"تخيير

 أ زيد قابؿ عمرك ؟
 أ خالد ا أعطيت الحقيبة ؟
 أ إلى فاس ذىب خالد ؟ 

أنماطيا الفرعية  -في رأينا –اليمكف أف يغفؿ  –بخاصة بؤرة المقابمة –ميط الكافي لمبؤرة كعميو، فإف التن
كنعتبر  أف غيابيا  في تنميط المتككؿ األخير قد حدث سيكا يمكف تبلفيو باقتراح بؤرة . الكاردة مع االستفياـ

       .     التخيير في أنماط بؤرة المقابمة 

 :تجانس األنماط   -5
بؤرة الجحكد،  بؤرة التعكيض ، بؤرة الحصر، بؤرة : تشمؿ بؤرة المقابمة  عند أحمد المتككؿ ستة أنماط ىي 

كيكافؽ ىا التفريع لبؤرة المقابمة  تحديدىا األكؿ بككنيا تسند إلى المككف .  التكسيع، بؤرة التخيير، بؤرة االنتقاء
غير أننا نتساءؿ . المعمكمة التي ينكر المخاطب كركدىا الحامؿ لممعمكمة التي يشؾ المخاطب في كركدىا أك في

 عف طبيعة العبلقة التي تربط بينيا كىؿ ىي مف نمط كاحد ؟ 

كمثؿ  ليما . (11)أشار المتككؿ إلى أنو كيغمب تكارد  بؤرة الجحكد كبؤرة التعكيض حيث تكمؿ الثانية األكلى 
 : في  الجممة "  طنجة" ك " تطكاف " ب  

 ب خالد إلى تطكاف بؿ ذىب إلى طنجة ال، لـ يذى

" . التكميؿ " كعميو تربط بؤرة التعكيض ببؤرة الجحكد عبلقة خاصة تميزىا عف االنماط األخرل تتمثؿ في 
 .ككأف األكلى  تخٍطئ معمكمة المخاطب كاألخرل تبدليا بالمعمكمة الصحيحة 

الحصر كالتكسيع  ترد في سياؽ نفي اعتقاد نبلحظ مف األمثمة التي قدميا أحمد المتككؿ اف كبل مف بؤرتي 
؛ فبؤرة الحصر ىي  رد  فعؿ عف  ما يعتقده المتكمـ عف اتساع " ال" عند المتمقي؛ حيث يستعمؿ  المتككؿ 

لممعمكمة عند ( تضييؽ )كبؤرة التكسيع ىي رد فعؿ عما يعتقده المتكمـ مف حصر. المعمكمة عند المخاطب
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كقد يككف ضمنيا كما  . اطب صراحة كما في األمثمة التي قدميا أحمد المتككؿالمخاطب، كالذم قد يذكره المخ
 :ىك الحاؿ في المحاكرة التالية 

 ... كأم حرج اف أخبر يمميخا بيذا ؟ إال أف أككف ذكرت قمبؾ يا مشمينيا : مرنكش
؟ أ  مكيدة  كيؼ عرؼ الممؾ سركما: معذرة يا مكالم إ أنا لـ أطمب العمـ إال بأمر كاحد : يمميخيا 

 (11)؟أككشاية؟
المخاطب،   المتكمـ لمعمكمةبؤرتي الحصر كالتكسيع في ككنيما ترصداف كفؽ تكسيع أك تضييؽ  كعميو تشترؾ

 .كاحدكال شؾ في أف عمميتي التكسيع كالتضييؽ يخضعاف لمعيار 
فأما بؤرتي التخيير كاالنتقاء فترتبطاف مف حيث إف االنتقاء ىك إجابة عف التخيير فاألكؿ بؤرة استفياـ كاآلخر 

 :بؤرة إخبار مثمما ىك الحاؿ في المحاكرة المكالية 
 أحمـ  ىذا حقا أـ يقظة؟إ: )...( مرنكش
 (22)بؿ حمـ أييا المسكيف : مشمينيا 

ـ كؿ مف المتكمـ كالمخاطب في حالة االستفياـ؛ حيث يصرح المتكمـ بجيمو ذلؾ أف كظيفة البؤرة تسند في كبل
كيقـك المخاطب بإمداده بالمعمكمة المطمكبة في الحالة . في حالة بؤرة جديد أك بشكو أك تردده في حالة بؤرة مقابمة

 . األكلى  اك بانتقاء االمعمكمة التي يراىا كاردة في الحالة الثانية 
ككذلؾ بالنسبة لبؤرتي . ض قريبة مف بؤرة الجحكد،  كبؤرة الحصر قريبة مف بؤرة التكسيعإذف بؤرة التعكي
 : ك يشكؿ  ىذا  التقارب  مجمكعة مف الثنائيات النمطية ىي .  االنتقاء كالتخيير

غير أف التنميط السابؽ ال يكضح عبلقة (  تكسيع/ حصر ) ، (انتقاء/ تخيير ) ، (تعكيض /  جحكد)  
 ...كىذا ما جعؿ االنماط الخمسة تبدك غير متجانسة .  التقارب بيف ىذه األنماط الفرعية

كمـ ككما كيبدك أف ىذه المجمكعات الثبلثة تقابؿ الحاالت الثبلثة لعدـ التطابؽ بيف معمكمتي المخاطب كالمت
 : ذكرىا المتككؿ كىي بالترتيب 

 كتشمؿ  بؤرة االنتقاء، كبؤرة التخيير :  حالة التصحيح

بؤرة الجحكد، ك بؤرة التعكيض، حيث يسعى المتكمـ إلى تغيير معمكمة المخاطب التي :  كتمثمو:   حالة التغيير
 . يراىا غير كاردة 

طب غير أنيا مكافقة جزئية،  فيك  يحصرىا أك يكسعيا  حيث يكافؽ  المتكمـ معمكمة المخا: حالة التعديؿ
 .بؤرة الحصر، التكسيع:  كتمثميا

 :ترتيب األنماط   -6
ك تكتسي  ىذه العبلقة أىمية . إسناد البؤرة كما ذكرنا سابقا بعبلقة التخابر بيف المشاركيف في الخطاب يرتبط

،  كتتمثؿ  حسب سيمكف ديؾ في أف كؿ مف (22)" نظرية اآلخر " بالغة في نظرية النحك الكظيفي، ك تعكد إلى
ثناء التكاصؿ  تساعد كؿ منيما في يمتمؾ فكرة مفصمة عف الطرؼ اآلخر أ( متكمـ، مخاطب ) طرفي الخطاب 

 . أداء دكره

 .(  23)سيمكف ديؾ  ليذه العبلقة بيف طرفي الخطاب بالرسـ المكاليمثؿ كقد 
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 التفاعؿ الكالمي في نظرية النحك الكظيفي(: 4)المخطط 

 
 ـ معمكمات أك مخزكف تداكلي : حيث 

اطب : خى   مخاًطب : خً , مخى
ًٌ )يمتمؾ  ًٌ ًٌ ًٌ ًٌ ًٌ ٌى )معمكمات عف ( ًخ ٌى ٌى ٌى تتمثؿ ( خ ً )معمكمات عف ( خ ى )كيمتمؾ  خً ( ـ خى )تتمثؿ في ( خى

، ك  ( ـ خ ً )إف لكؿ مف . خى ( ـ خ ً ):في  تمكف كؿ  خى دكرا ميـ  في إنجاح التكاصؿ المغكم؛ حيث ( ـ خ ً )خى
 .(23)مف المتخاطبيف مف تحديد  اعتقاده عف المعرفة المشتركة كالمعرفة غير المشتركة بينيما، كمع اآلخريف 

نقطتيف حديتيف  ( Thomas Givon)يأخذ ما يعتقده أك يتكقعو المتكمـ عف المخاطب حسب تكماس جيفكف 
 :  (24)يتكسطيما عدد مف الحاالت، كىما

 أم أف المخاطب يجيؿ المعمكمة التي يقدميا لو المتكمـ : الجيؿ -

   .حيث يتخذ المخاطب معارضة تامة: المعارضة -
.  حيث يقع بيف ىذيف الحديف حاالت كسطية  بعضيا يقترب إلى الجيؿ كبعضيا اآلخر ينحاز إلى المعارضة

 :ثؿ ليا كما يمي كنم
  معارضة × ........................................................×جيؿ                     

تسند بؤرة التتميـ  إلى معمكمة  يراىا المتكمـ جديدة فيي تكافؽ حالة الجيؿ عند تكماس جيفكف، كتسند  بؤرة 
. كيراىا المخاطب صحيحة،  كعميو فيي تكافؽ المعارضة المطمقةالجحكد  إلى المعمكمة التي يراىا المتكمـ خاطئة 

كأما  بؤرة االنتقاء كبؤرتي الحصر كالتكسيع فتكافؽ الحاالت الكسطية؛ حيث االختبلؼ فييا يككف جزئيا،  كلكف ما 
لكؿ ىك مكقع كؿ منميما مف الحديف؟  كتقتضي إلجابة عف ىذا السؤاؿ المقارنة بيف الكضعيتيف  التخابريتيف 

 .منيما 

تتعمؽ بؤرة التخيير كما ذكرنا سابقا  بمعمكمة يتردد فييا المخاطب، فيك يعمميا لكنو متردد حكليا فيطمب مف 
المتكمـ أف ينتقي لو المعمكمة الصحيحة، كفعبل  كيأتي دكر المتكمـ مع بؤرة االنتقاء ليخمصو مف ىذا التردد، كأما  

ناقصة أك زائدة  فيقـك  ندما  يعتقد المتكمـ أف معمكمة المخاطبكؿ مف بؤرتي الحصر كالتكسيع  فتأتي ع
 . بتعديميا

كعميو تتعمؽ بؤرة االنتقاء بتخميص المخاطب مف تردده، كأما كؿ مف بؤرتي الحصر كالتكسيع فتتعمؽ بتصحيح 
سة ا في انتظار دراذجزئي لمعمكمة المخاطب حيث بعضيا خاطئ، كمنو يمكف الحكـ نظريا عمى األقؿ، كى

مفصمة،  أف احتماؿ التقارب بيف المتكمـ كالمخاطب  يككف  أقكل مع بؤرة االنتقاء منو مع بؤرتي الحصر 
 . كالتكسيع 

 م خ  
 م خ   

خ  ( م خ  )  
خ  ( م خ  )  
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مف حيث درجة كنمط الفرؽ بيف معمكمات ( أم بؤر اإلخبار )بناء عمى ما سبؽ يمكف ترتيب أنماط البؤر 
 :ممية التالية المتكمـ كمعمكمات المخاطب حسب ما يتكقعو المتكمـ كفؽ الس

 . التعكيض/  بؤرة الجحكد   >بؤرتي الحصر كالتكسيع       >بؤرة االنتقاء    >بؤرة التتميـ      

حيث يزداد جيؿ المخاطب كمما اتجينا نحك اليميف ك ترتفع معارضتو كمما اتجينا نحك اليسار غير أف  تنميط 
بؿ يذكر بؤرة الجحكد بعد بؤرة التتميـ ثـ ينتقؿ إلى   أحمد المتككؿ الذم عرضناه سابقا  ال يكضح ىذه العبلقة

 . االنماط االخرل، كاألقرب أف تأتي بؤرة الجحكد في آخر القائمة
 

 :خاتمػة
قدـ أحمد المتككؿ تنميطا لمبؤرة في إطار نظرية النحك الكظيفي  كبالرغـ مف مزاياه  التي لـ يسمح المقاـ 

 :بذكرىا إال أنو يفتقر إلى ما يمي 
 حضكر مقاـ االستفياـ في حالة بؤرة المقابمة  -

 .تحديد العبلقة بيف األنماط الفرعية لبؤرة المقابمة   -

 . خضكع األنماط لترتيب معيف  -

 :كعميو كبناء عمى المعطيات السابقة نقترح ما يمي 
 إلى أنماط بؤرة المقابمة " بؤرة التخيير " إضافة  -

 جمع البؤر الفرعية المتقاربة مع بعضيا  -

 .تكضيح ترتيب األنماط  ككيؼ أنيا تعكس تدرج العبلقة التخابرية  -

ك بجمع البؤر المتقاربة مع بعضيا في  تنميط بؤرة المقابمة  يككف لنا ثبلثة أنماط  تكافؽ الحاالت      
 : الثبلثة؛  عمى اف يتـ تفرعيا الحقا إلى ستة أنماط كما يمي ىي 

 ء، كبؤرة التخيير كتشمؿ  بؤرة االنتقا:  بؤرة التصحيح -

حيث يسعى المتكمـ إلى تغيير معمكمة المخاطب  ؛بؤرة الجحكد، كبؤرة التعكيض: كتمثمو:  بؤرة التغيير -
 . التي يراىا غير كاردة

يكسعيا فيك يحصرىا أك .  حيث يكافؽ  المتكمـ معمكمة المخاطب غير أنيا مكافقة جزئية: بؤرة التعديؿ -
 . بؤرة الحصر، التكسيع:  كتمثميا

 : لمتنميط المقترح بالمخطط التالي   كبإضافة بؤرة التخيير كبمراعاة الترتيب المقترح يمكف التمثيؿ 
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 التنميط المقترح لمبؤرة في نظرية النحك الكظيفي( 5)المخطط 
 

 المراجع كالحكاشي

النحك "  تأسست نظرية النحك الكظيفي عمى يد المساني اليمندم سيمكف دؾ   كزمبلئو  أكاخر السبعينيات  مع كتاب دؾ -1
 الكظيفي 

 كالتطبيؽ بؿتقؼ عند حدكد النقؿ  المتككؿ لـالمغة العربية إلى أحمد المتككؿ، غير أف أبحاث  كيعكد الفضؿ في تطبيقيا عمى
 : ينظر عمى سبيؿ المثاؿ المؤلفات التالية ..تطكيرىاالعامميف عمى  مف أىـيعد  تجاكزتو حيث

 أحمد، المتككؿ
 .58دار الثقافة : الدار البيضاء . الكظائؼ التداكلية في المغة العربية    -

 .86دار الثقافة : الدار البيضاء . دراسات في نحك المغة العربية الكظيفي  -
 .1989منشكرات عكاظ : الرباط. مدخؿ نظرم: المسانيات الكظيفية  -
 . 1993. ت كمية اآلداب ك العمكـ اإلنسانيةمنشكرا:  الرباط. آفاؽ جديدة في نظرية الدخكؿ الكظيفي -
 .1995دار األماف، :  الرباط. البنية التحتية أك التمثيؿ الداللي التداكلي: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية  -

 .2111. دار االماف ،الرباط.بنية الخطاب مف الجممة إلى النص:قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية   -
 S. Dik  :   

Functional Grammar . North-Halland, Amsterdam, 1978 .-  

Studies in Functional Grammar. London:  Academ Prress, 1980 .-  

Advances in Functional Grammar, Holland / U S A: . Foris Publication,  1983.-  

- The Theory of Functional Grammar. Part 1 The structure of The clause. : Holland:  Foris 

Publications,  1989. 

: The Theory of Functionnal Grammar. Part 2 Complex and Derived Constructions, (Edited by 

Kees Hengeveld) Berlin: Mouton de Gruyter, 1997b. 

 

 الثؤرج

 تؤرج هقاتلح           تؤرج جذيذ

 تؤرج تتوين  تؤرج طلة        
تؤرج 

 تخيير
تؤ رج 

 انتقاء 

 تؤرج

  حصر

تؤرج 

 توسيع

 تؤرج

 جحود 

 تؤرج تصحيح
 تؤرج تغيير تؤرج تعذيل 

تؤرج  

 تعويط
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النحك الكظيفي عنو في النحك القديـ ففي النحك الكظيفي يدؿ كؿ منيما عمى تختمؼ كظيفتي الفاعؿ كالمفعكؿ في نظرية -2
ينظر عمى سبيؿ .  الكجية التي تقدـ منيا الكاقعة حيث ثمة كجيتاف يمثؿ الفاعؿ الكجية األكلى كيمثؿ المفعكؿ الكجية الثانية

 .دراسات في نحك المغة العربية الكظيفي.  أحمد،  المتككؿ:  المثاؿ
 .  116بنية الخطاب مف الجممة إلى النص ص : قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية. أحمد، المتككؿ -3

 

S. Dik. The Theory of Functional Grammar. Part 1, P 29. 

 .116ص  .  بنية الخطاب مف الجممة إلى النص: قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية. أحمد، المتككؿ  -4
 . 117ص  . نفسو  -5
 .28ص  . الكظائؼ التداكلية في المغة العربية . أحمد، المتككؿ  - 6
 . 29ص . نفسو-7
     . 147ص .   آفاؽ جديدة في نظرية الدخكؿ الكظيفي. أحمد، المتككؿ -8
  . 119ص . بنية الخطاب مف الجممة إلى النص: ك قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية 
 .  118ص  بنية الخطاب مف الجممة إلى النص:قضايا المغة العربية فى المسانيات الكظيفية. أحمد، المتككؿ-9

 .120 – 119ص  ص . نفسو -10
 .118ص  . نفسو -11
    .  29الكظائؼ التداكلية في المغة العربية، ص : أحمد، المتككؿ  -12
 .129، ص دراسات في نحك المغة العربية الكظيفيك   

 .  129ص . دراسات في نحك المغة العربية الكظيفيأحمد، المتككؿ  -13
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