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 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 كلية األدب والفنون
 قسم األدب العربي

 العربي بن عطية حورية: الطالبة 
 لزعر مختار: األستاذ المشرف 

 الخطاب التداولي من جهة النقد المغاربي  أحمد المتوكل نموذجا : الموضوع 

 

 
 : ملخص 

 
شهد القرن العشرون نشاطا متميزا في مجال الدراسات النحوية واللغوية في المغرب 

الدراسات في خانات معينة انطالقا العربي، وإذا ما كان من الصعوبة بمكان تصنيف تلك 
من معايير محددة فإنه يمكن أن نميز على األقل بين ثالثة خطابات انطالقا من المناهج 
المعتمدة في دراسة وتحليل المواد اللغوية وما يرتبط بها من سيرورات ذهنية وعوامل 

وظيفي فيزيولوجية ومؤثرات خارجية وهي الوصف البنيوي والتوليدي التحويلي وال
 .التداولي

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن خصائص الخطاب الوظيفي التداولي واألسس النظرية 
 .التي ينهض عليها ومستويات التحليل المعجمية والداللية والتركيبية والتداولية التي يعتمدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé :  

 

Le xxe siècle a connue une activité remarquable dans le domaine des 

études grammaticales et linguistique dans le Maghreb , et s’il est très 

difficile le classement de ces études certaines colonnes en fonction de 

critères spécifiques on peut distinguer au moins trois discours à partir 
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des méthodes et approches approuvées dans l’étude et l’analyse des 

matières linguistiques et les processus associés de facteur mentaux et 

physiologiques externes, ce si descriptive structurable , générative 

transformationnelle et fonctionnelle pragmatique. 

Cette recherche vise à révéler les caractéristiques de le discours 

fonctionnelle pragmatique et le fondements théoriques adoptés au 

niveaux d’analyses lexicale, sémantique , syntaxique et pragmatique . 
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 : المقدمة 

من أجلها وهي التبليغ والتواصل ذلك أنه ال معىن ارتبط مفهوم اللغة عند كثري من الدارسني بالوظيفة اليت وضعت 

 .للغة إذا مل يستطيع أصحاهبا أن يتواصلوا من خالهلا ويعربوا هبا عن أغراضهم

وتتجلى هذه الوظيفة يف جمموعة من املستويات اللغوية ، ألن كل عنصر يف النظام اللغوي يؤدي وظيفة معينة يف 

 .هذا النظام ت وجوده داخلاسياق حمدد ويعمل على إثب

وهذا ما اسرتعى انتباه جمموعة من اللسانيني فركزوا جهدهم يف إبراز الوظائف املختلفة للعناصر اللسانية، فنشأت 

بذلك مدرسة لسانية خاصة تعىن بالبحث يف الوظيفة اللسانية، وتكونت هذه األخرية من جمموعة من الباحثني 

ة خاصة ، وحبث عنها يف مستوى خاص من النظام اللغوي، فكان نظر كل واحد منهم إىل الوظيفة يف اللغة نظر 

الصويت وهناك من حبث عنها يف املستوى الرتكيبيب ، وآخر جتلت له يف  ىمن حاول استخراجها من املستو 

 .املستوى الداليل

ية ، أال وهو غري أنه بتطور الدراسات اللسانية ظهر مستوى آخر من شأنه أن تدرس فيه الوظيفة التواصلية التبليغ

املستوى التداويل، أي ما يؤديه تداول اللغة بني متكلم ومستمع يف سياق اجتماعي ومادي وثقايف ، وهبذا  برز 

منوذجا وظيفيا جديدا  اأسسو  (Simon Dik)إىل الوجود لسانيون جدد يتزعمهم اهلولندي سيمون ديك 

فية السابقة غري أن هؤالء اللسانيني اجلدد أضافوا إىل وهو يف أصله امتداد للمدرسة الوظي" بالنحو الوظيفي"يعرف 

أفكار سابقيهم أفكارا أخرى استلهموها من آخر ما توصلت إليه البحوث اللسانية فيما عرف بالتداولية ، هذا 

ت العلم اللغوي القائم على دراسة استعمال اللغة يف إطار العالقة بني املتكلم واملتلقي بكل ما يكتنفها من مالبسا

ومقامات، حيث يدرس كل العالقات بني اللغة وعمليات التواصل اإلنساين املؤسسة على دراسة املقام 
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ضمنالشروط املناسبة ألداء اخلطاب ، فهو يركز على دراسة الظواهر اللغوية وفق احلدث الكالمي أثناء العملية 

 .التواصلية

 .نظرية النحو الوظيفي هو الباحث املغريب أمحد املتوكلوبالنظر إىل اللسانيات العربية، فإن أول من رسم معامل 

إطارا  –اوهي إحدى أهم النظريات النحوية املؤسسة تداولي –نظرية النحو الوظيفي  5891اختذ املتوكل منذ  

لقدامى نظريا درس ضمنه العربية يف جوانبها املعجمية والرتكيبية ،وجوانبها الداللية والتداولية اليت مل يعرها النحاة ا

كبرياهتمام ما جعلهم ينزعون حنو الشكلية املعيارية اليت ال خترج عن القاعدة من أجل القاعدة، وخط بذلك معامل 

 . خطاب لساين وظيفي تداويل يبحث يف العربية يف أبعادها التداولية

نقدية املغاربية مع أحد وعليه فإنه ال جرم أن يأيت هذا البحث الذي يروم رصد نظرية النحو الوظيفي يف الساحة ال

 :موسوما ب( أمحد املتوكل)أبرز روادها 

 الخطــاب التــداولي مــن وجهــة النــقد المغــاربي

 .أحمد المتوكل نموذجا

أما ما محلنا على اخلوض يف هذا املوضوع فهو رغبتنا اجلاحمة يف معرفة ما حيويه الدرس النحوي العريب احلديث يف 

آفاقه ، وخباصة إزالة املخاوف اليت تنبض بغموض عامله واغرتابه يف أنفسنا، فالوقوف على عتبته جعبته واستشراف 

على األقل مرامنا ومسعانا ،يكفل التغلب على املعيقات القائلة بصعوبة هذا اجملال حىت على ذوي التخصص 

 .أنفسهم ،ما يعين أن كتابة هذا املوضوع هي انتصار رغبة على رغبة راغبة عنه

كما يعزى اختيارنا إىل حاجة الدرس النحوي العريب احلديث إىل دراسات تستأنف النظر فيه ،فتحدد معامله   

القضايا اللغوية سيما يف ظل فقر  تالكربى وتكشف األسس اليت ينهض عليها وتستجلي كيفية رصده ألمها
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د أصابع اليد الواحدة تتناول هذا الدرس املكتبة العربية بأحباث تنهض هبذه املهمة ،فثمة دراسات ال تصل إىل عد

يف هذا القطر أو ذاك أو هذا االجتاه أو ذاك أو لدى باحث أو آخر ، وما يرد يف بعض هذه الدراسات عبارة عن 

 .صورة جمملة ال ختول للقارئ اخلروج بوصف كاف شاف هلذا الدرس النحوي

نظرية النحو الوظيفي وذلك ملا تتسم به من مكانة  وميكن اإلضافة إىل أسباب االختيار إعطاء صورة واضحة عن 

متميزة على خريطة النظريات النحوية من جهة وملا حييطها من غربة فكرية نتيجة لسوء الفهم وصعوبة إدراك 

 .أبعادها النظرية واملنهجية

سربغور مداركها  وعليه فإنه ال جرم أن نتحرك ضمن أفق معريف خاص بتقرير مجلة من اإلشكاالت اليت حتتم علينا

 :ضمن هذه األطروحة واليت ستحدد معامل الطريق الذي مهدنا له سلفا ومنها

 ما هي األسس النظرية واملبادئ املنهجية املنظمة لنظرية النحو الوظيفي؟

 ماذا عن اجلهاز الواصف لنظرية النحو الوظيفي؟

-خالفا للنحو العريب القدمي واألحناء التوليدية التحويليةالكالسيكية  –لقد بات معلوما أن نظرية النحو الوظيفي 

ففيم .وظائف داللية ووظائف تركيبية ووظائف تداولية:توسع الوظائف اليت حتملها مكونات اجلملةإىل ثالثة أنواع

 تتمثل هذه الوظائف؟ وما هي اخلصائص اليت رصدها هلا املتوكل؟

 اليت عاجلها املتوكل يف إطار نظرية النحو الوظيفي؟ما هي أبرز الظواهر التداولية 

وضع حنووظيفي للغة :أولهابلوغ ثالث غايات كربى  -كما أعلن يف أكثر من موضع من مؤلفاته  –رام املتوكل 

ف ،والتداولية بتتبع ظواهر مرتبطة باملقام ، أي مبختلف الظرو  ةخصائصها املعجمية والرتكيبية والداللييرصد  العربية

إعادة قراءة الفكر اللغوي العريب القدمي ووصله بالبحث اللساين احلديث يف  :ثانياوقامية اليت تنجر فيها اجلمل،امل
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إغناء نظرية النحو الوظيفي مبفاهيم وحتليالت يقتضيها وصف هذه  :ثالثاو ، منحاه الوظيفي على اخلصوص

تلكم هي اللساين املتوكلي لألهداف اليت رام حتقيقها؟ فما مدى استجابة املشروع.الظاهرة أو تلك يف اللغة العربية 

األسئلة اليت تروم هذه الدراسة اإلنصات إليها واإلجابة عنها، وقد اقتضى منا ذلك اعتماد منهج قوامه الوصف 

كل والتحليل واالستقراء للنقاط املثارة يف منت هذا البحث الذي ليس من مهته أن يقدم نقدا تفصيليا ملا كتبه املتو 

يف إطار نظرية النحو الوظيفي ، فهو يقتصر يف نظراته النقدية على ما يرصد املالمح هلذه نظرية اليت مت توظيفها 

 .يف الدرس النحوي العريب

 .ولقد تأسس بنيان هذا البحث على مقدمة وثالثة فصول وخامتة 

 .تأيت املقدمة مبثابة توطئة للموضوع املزمع تناوله 

املبادئ املنهجية العامة وبنية النحو اخلاصة، ونتطرق فيه إىل :النحو الوظيفي : فهو بعنوانأما الفصل األول  

 .املبادئ النظرية اليت تقوم عليها نظرية النحو الوظيفي وجهازها الواصف الذي تباين تنظيمه من مرحلة إىل أخرى

والرتكيبية والتداولية عنوانا الوظائف يف  الوظائف الداللية: ونبسط يف الفصل الثاين الذي يتخذ من النحو الوظيفي

النحو الوظيفي بأمناطها الثالثة الداللية والرتكيبية والتداولية، واخلصائص اليت رصدها هلا املتوكل على غرار مواقعها 

 .يف اجلملة واحلاالت اإلعرابية اليت تسند إليها

التداولية،وخنصصه لتقدمي عينات من   تليالمناذج من التح: النحو الوظيفي: أما الفصل الثالث فهو بعنوان

التحليالت التداولية املقرتحة يف إطار النحو الوظيفي لظواهر عدها املتوكل مركزية كالتقدمي و التأخري واالستلزام 

 .احلواري والعطف واإلحالة

 .وتأيت يف األخري اخلامتة لتعرض أهم النتائج املتوصل إليها
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لبحث مبجموعة من املصادر واملراجع تقف يف طليعتها دراسات املتوكل يف إطار وشأن كل حبث، استعان هذا ا 

نظرية النحو الوظيفي ،ويضاف إىل ذلك بعض كتب النحو والبالغة العربيني كالكتاب لسيبويه ودالئل اإلعجاز 

 .البالغيني القدامىللجرجاين واليت جيء هبا يف سياق التدليل على توافق أو تباين آراء املتوكل مع آراء النحاة و 

ولعل عدم توفر كل املراجع اليت يتطلبها البحث يندرج ضمن الصعوبات اليت حالت دون استيفاء كل جوانب 

املوضوع حقها ، وإننا ال نقول أن املراجع عزت يف الساحة الفكرية إمنا نقول مبا وقع بني أيدينا منها،ناهيك عن 

 .وقضايا نظرية النحو الوظيفيالصعوبة الين كبدناها يف فهم مبادئ 

وإننا لنرى أن هذه الدراسة قد أتاها النقص من بني أيديها ومن خلفها فحسبنا أن نقول ما رآه املقري ورأيناه بأنه  

 ."لو غري هذا يف كتابنا لكان أحسن ولو زيد كذا يستحسن ولو قدم لكان أفضل و لو ترك لكان أمجل" 

 .وال يسعنا يف ختام هذه املقدمة إال أن نزجي مبوفور تقديرنا وشكرنا إىل األستاذ املشرف بن يشو اجلياليل   

 .وإننا لنكرر أن هذه الدراسة يعرتيها القصور والنقص فحسبنا أننا نرى أنفسنا نبتدئ حبثا  
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 :مدخـــل

 الدرس اللساني التداولي اامعاصر

 –مفاهيم أساسية  -
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 :االنعطاف في مسار البحث اللساني في الثلث األخير من القرن العشرين -1

 (تحول االتجاه اللساني من البنيوية إلى التداولية)

علم النفس وعلم االجتماع وعلوم االتصال والعلوم املعرفية والفلسفية )قاد التدخل والتكامل بني احلقول املعرفية 

إنقسام الدرس اللساين خالل النصف الثاين من القرن العشرين إلىإجتاهني إىل ( طق والسيميائيات واللسانياتواملن

واالجتاه الوظيفي بزعامة ( Structuralisme)بزعامة البنيوية  جتاه الشكلي الصورياإل: لسانيني متنافسني 

ل بعض الشيء، وقد كانت التداولية من ، وقد ظهر هذا املنحى متأخرا عن األو ( Pragmatique)التداولية 

أسباب تعميق هوة اخلالف بني هذين التوجهني ، فقد أدكتجذوة  اخلالف ومعركة التنافس بني التيارين بإلن 

الكفة قد رجحت لصاحل الثاين منهما ، أي االجتاه الوظيفي بدعم وتأييد من التداولية مبا بثته    من مفاهيم ورؤى 

 (1).ر الوظيفياشتد هبا عضد التيا

إن اللسانيات البنيوية عكفت على دراسة اللغة يف مستواها البنيوي الصوري اجملرد وراحت تقصي من اعتباراهتا 

، وقد كان الفريق الذي اختذ على عاتقه البحث يف ذلك فالسفة (Parole)االجناز اللغوي املتجسد يف الكالم 

ولودفيج قتجنشتاين ( B.Russel)وبرتاند راسل ( GotlibFrege)املدرسة التحليلية كغوتلوب فرجيه 

(L.Vittgnestein ) وردولف كارناب(Rudulf Carnap ) وأوستني(Austin ) وسريل(Searl )

 .ومن حذاحذومهمن  اللسانيني

                                                 

الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر، مسعود صحراوي ، مجلة اآلداب واللغات ،العدد الخامس،جوان : ينظر ( 1)

 .68، ص 6002
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وحتديدا مع لودفيجفتجنشتاين يف إثراء الدرس اللساين احلديث ذلك أن (1)لقد أسهمت الفلسفة التحليلية 

القضايا الفلسفية مل يعد حتليلها وإدراكها ممكنا إالباعتبارها قضايا لغوية ، كما أن تعرف الناس على العامل وحماولة 

ث عن جتربة حسية خالصة ، ومن هذه الزاوية أصبح احلدي(2)امتالكه يظل دائما متأثرا بكل أشكال التعبري اللغوي 

دون تأثرها بالتفكري اللغوي ضربا من املستحيل كما أنإمكانية احلديث عن معىن مباشر وشفاف مل تعد قائمة ، 

 .فاللغة دائما محالة ألوجه وقيم إحيائية مضافة 

قد تأثرت ويف هذا السياق الذي يعرف تشابكابني اإلدراك احلسي واللغة شقت الفلسفة التحليلية طريقها ، و 

اللسانيات هبا وبنظرية فيد فتجنشتاين عن األلعاب اللغوية ، فكان اجلديد الطارئ على الدراسة اللغوية هو أن 

وشهدت مسريته انقالبا مفاهيميا ومنهجيا ( De Saussure)البحث يف اللغة جتاوز مرحلة ما بعد دوسوسري 

ذا العلم، فاستوعبت مسائله عالقة اللغة باإلنسان هاما، وانبعث الطرح الفلسفي للقضايا اللغوية يف صلب ه

                                                 

على اللغة فهي اليت تعرب عن هذا الفلسفة التحليلية نسق فلسفي حديث ينطلق من مسلمة  أن فهم اإلنسان لذاته وعامله يرتكز يف املقام األول ( 1)
 .الفهم

 :من أبرز التيارات الفكرية اليت أطرت مدرسة الفلسفة التحليلية
وهو التيار الذي انكب يبحث يف بداية احلدث (Husserl )بزعامة هوسرل(Phénoménologie du langage )تيار الظاهرتية اللغوية  -أ

 .ية ماقبل وجوديةاللساين يف أعماق الوجدان ،أي يف مرحلة ذهن
يعترب اللغة أداة رمزية تشري إىل الوقائع املوجودة يف العلم اخلارجي وال يزيد عمل الغة (  Positivisme logique )تيار الوضعانية املنطقية-ب=

 .بدلك على أن يكون تصويرا هلده الوقائع

اسة طبيعة اللغة مبعناها ورفض خضوع اللغة لقواعد االستدل املنطقي وظل تيار فلسفة اللغة العادية بزعامة لودفيج فتجنشتاين الذي انكب على در -ج

ينظر التداولية عند العلماء .اللغةيرى أنالكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد استخداماهتا يف احلياةاليومية،ولدا دعا إىل مراعاة اجلانب االستعمايل يف 

 ،ص6001الرتاث اللساين العريب،،دار الطليعة للطباعة والنشر،بريوت،دط، العربدراسة تداولية  لظاهرة األفعال الكالميةيف

، ص 5،6001الفلسفة واللغة نقد املنعطف اللغوي يف الفلسفة املعاصرة،  الزواوي بغورة، دار الطلبعة للطباعة والنشر، بريوت ، ط: ينظر( 2) 

606. 
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، ومل يعد (1)فأصبحت تعىن باللغة يف ذاهتا وباللغة من حيث هي وليدة الفكر وبالفكر من حيث هو مفرز اللغة

دراسة اللغة يف ذاهتا "الدارسون مقيدين معرفيا ومنهجيا باألطر املفاهيمية الضيقة أيام كان الزمن زمن الوالء لشعار 

، وانفتحوا على األنساق املعرفية العامة كالفلسفة واملنطق وعلم النفس والرياضيات، وأصبحت "ومن أجل ذاهتا

مؤلفات أقطاب اللسانيات طافحة باألحباث املنطقية والفلسفية ومصطلحاهتا ومفاهيمها متخذة منها أحيانا نقطة 

 .ارتكاز تطل منها على الظاهرة اللغوية يف خمتلف جتلياهتا

 وجها لوجه أمام قضايا"ويف هذا املسار الرتاجعي وجدت اللسانيات نفسها يف آخر مرحلة من مراحل تطورها     
 مشولية تطرح فيها اللغة يف حد ذاهتا وتطرح فيها اللغة من حيث هي وليدة الفكر مث تطرح فيها قضية الفكر من     
 (2)".حيث هو مولد للظاهرة اللغوية 

اللسانيات املعاصرة قد جتاوزت مرحلة االنكفاء على الكينونة اللغوية مبعناها الصوري اجملرد ومبعناها لك يعىن أن وذ

التوليدي التحويلي الذهين اجملرد إلىآفاق جديدة، حيث تلتقي املعرفة اللغوية مبعارف إنسانية أخرى، وحيث 

( م ،مالبسات اخلطاب، حال املخاطبنيالكالم، مقاصد املتكلمني وأغراضه)تلقىاألضواء على حماور أساسية 

 .شكلت مرتكزات حيوية للدراسة اللسانية املعاصرة

مل يستوعب جل ( البنيوية على وجه اخلصوص)وعليه فإن العلم الذي اختذ اللغة موضوعا له أي اللسانيات 

لذي اختذته شعارا هلا املسائل املتعلقة باللغة، ومن هنا ختلى عن جزء هام من مهامه بذلك التضييق املفاهيمي ا

 .اللسانيات غري التداولية وهي تراهن على أن موضوع اللغة الواحد والوحيد هو اللغة يف ذاهتا من أجل ذاهتا

                                                 

 59-51، ص6،5892بية، الدار العربية للكتاب، تونس،طالتفكري اللساين يف احلضارة العر : عبدا لسالم املسدي ( 1)

 .60املرجع نفسه ، ص ( 2)
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حتولت اللسانياتإذن مع البنيويني وسيما املدارس الصورية املتشددة إىل علم صوري مغلق يدرس اللغة باعتبارها 

فيه ، ويكتفي باملدونة اللغوية املعدة سلفا، وجيعل العناصر الفاعلة يف الكالم نظاما معزوال عن الواقع الذي أنتج 

وراحت من مثة تنتهج منهجا (1)من مثل ظروف اخلطاب ومالبساته وحال املتخاطبني عناصر خارجة عن اللغة 

طاب ومن ذلك ا للتواصلية بإقصائهاألحوال التخاطب أو الطبقات املقامية املختلفة اليت ينجز ضمنها اخلتيمم

مث  لداللة اليت هي جوهر اللغة ومناط العملية التواصلية ، ومل تسد هذه الثغرةإال يف بعض التوجهاتاللسانيةل إبعادها

 .ت كليا بعد ظهور التداولية والتيارات الوظيفية املنبثقة عنها أواملتأثرة هباسد

 :اللسانيات الوظيفية التداولية -2

من رؤية متميزة للظاهرة اللغوية جعلتها تشكل قطبا مستقال قائما بذاته إذ  (2)التداولية اللسانيات الوظيفية تنطلق

ألداء غرض "موجه إىل خماطب معني " شخص معني"من قبل " مستعمال"تدرس ظواهر اللغة بوصفها كالما 

فهذا النمط ( التحويلية البنيوية والتوليدية)وبذلك خالفت منهجيا النظريتني اللسانيتني املتقدمتني عليها " معني

                                                 

-6001املنحىن الوظيفي يف تفسري التحرير والتنوير البن عاشور سورة البقرة منوذجا، شارف الطاهر، مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،: ينظر( 1)

 .51،ص6002

 

االجنليزية ، مبعىن املذهب اللغوي التواصلي اجلديد الذي يفسر كثريا من الظواهر اللغوية يف جمال باللغة ( Pragmatics)التداولية ترمجة ل ( 2)

فهي متثل االستعمال، ويدمج هذا املذهب مشارب معرفية متعددة يف دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسريه وعليه فالتداولية ليست علما لغويا حمضا، 

 .عديدة منها الفلسفة التحليلية ممثلة يف فلسفة اللغة العادية ، ومنها علم النفس املعريف وعلم االتصال واللسانياتحلقة وصل هامة بني حقول معرفية 

الفرنسي  ألن هذا األخري يعىن ( Le pragmatisme)باللغة الفرنسية وليست ترمجة ملصطلح ( Pragmatique)والتداولية ترمجة أيضا ل

: سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين،مراجعة : علم جديد يف التواصل آن روبول وجاك موشالر،تر:التداولية اليوم : ر ينظ:الفلسفة النفعية الذرائعية

 .69،ص5،6001لطيف زيتوين ،دار الطبعة للطباعة والنشر، بريوت، ط



14 

 

كالم، /اإلجرائي يستعبد من أفقه التنظريي وملمارستيكل مرجعية معرفية تتبىن الثنائية السوسريية املشهورة لسان

فالتداولية ال تؤمن هبذه الثنائية القائمة على الفصل املفتعل بني جزئي الكينونة الواحدة، بل هتتم إىل جانب 

وبذلك متيزت عن غريها  (1)ما يتبعه من مالبسات خطابية يف أثناء استعماالته املختلفةاهتمامها بالنظام بالكالم و 

 .من النظريات 

إن النظريات اللسانية املنفعلة بالفلسفة التحليلية واليت ميكن تصنيفها حتت عنوان اللسانيات الوظيفية التداولية أي 

األساسية للغة، وأهنا تعكس إىل حد بعيد اخلصائص  اللسانيات اليت تعترب أن الوظيفة التواصلية هي الوظيفة

يف اجلملة ، وتفرد مستوى خاصا للوظائف التداولية باعتبارها ( صوتية،صرفية،تركيبية)البنيوية للرتاكيب اللغوية 

 :خصائص تسهم يف حتديد البنية الرتكيبية الصرفية للجملة هي

 :نظرية البراغمانتاكس -2-1

منوذجا من أهم النماذج املقرتحة يف إطار النظرية التوليدية التحويلية اليت صيغت على الرباغمانتاكس  تعترب نظرية 

مبدأ عدم استغالل )أساس مبدأ إسهام اجلوانب التداولية يف حتديد البنية الرتكيبية الصرفية جلمل اللغات الطبيعية 

 (.الرتكيب بالنظر إىل الداللة والتداول

يف إطار النموذج التوليدي التحويلي املعروف باسم الداللة التوليدية اليت يقوم جهازها  غمانتاكسبراتندرج نظرية 

عدم استقالل الرتكيب عن الداللة ، واعتبار البنية الداللية مصدر اشتقاق، حبيث : الواصف على مبدأينأساسني

نطقية الداللية اليت تتضمن حمموال فعليا أو ايميا ميثل للخصائص املنطقية والرتكيبية يف بنية حتتية واحدة هي البنية امل
                                                 

ثالث يف اللسانيات،عثمان بن طالب ، املطبعة العصرية، الرباغماتية وعلم الرتاكيب باالستناد إىل أمثلة عربية، ضمن أشغال امللتقى الدويل ال: ينظر( 1)

 .561،ص5892تونس،دط ،
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أو وصفيا يربط بني عدد من املوضوعات ،حيث تعد احملموالت وحدات معجمية مركبة جتمع بني داللة مدجمة 

 :وداللة مدجمة كما يتضح يف شكلي اجلملة اآلتية

 .قتل اخلاطف الرهينة

 ج
 

 

 

 

حممول              
  6موضوع          5موضوع

قتل     اخلاطف        الرهينة                         

 ج

 

 
 

6موضوع  حممول        5موضوع    

جعل                          6اخلاطف               ج  
 حممول       موضوع                           
 

ال حي        الرهينة                                           
وبواسطة قاعدة اإلدماج املعجمي يعوض احملمول املركب باملفردة املالئمة ، وتعد البنية خرج اإلدماج املعجمي 

لبنيات دخال للقواعد التحويلية كقاعدة تكوين الفاعل اليت يستلزمها ترتيب املكونات سيما يف اللغات ذات ا

 .الرتتبية املتقدم فيها موقع الفاعل على الفعل

 .مث بعد ذلك تنتقل البنية التحتية إىل بنية مسطحة تؤول صوتيا عن طريق القواعد الصوتية الفونولوجية
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(1):وميكن تلخيص بنية النحو يف نظرية الداللة التوليدية بالرتسيمة اآلتية   
 

 متثيل داليل
 (داللية منطقية بنية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظ من هذا الشكل أن النحو يف منوذج الداللة التوليدية ال يتضمن مكونا دالليا خبالف النماذج التوليدية 

 ذات

 .   ذلك أن اخلصائص الداللية ممثل هلا بدءا يف البنية املنطقية مصدراالشتقاق (2)الطابع التأويلي 

وقد عدت هذه البنية املستوى املالئم للتمثيل للخصائص التداولية،فأغنيت منذ أوائل السبعينيات مبفاهيم تداولية  

  (3).مقرتضة من فلسفة اللغة العادية كمفهوم الفعل اللغوي ومفهوم االقتضاء ومفهوم البؤرة

 :لى سبيل املثال،على الشكل األيت، ع(سافرت هند) وتكون بناءا على هذا االقرتاح البنية العميقة للجملة

                                                 

 .501،ص6،6050مدخل نظري ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،بريوت ،ط: اللسانيات الوظيفية : أمحد املتوكل( 1)

حماضرات يف : وينظر أيضا .611-651،ص6،6001اجلزائر،طاللسانيات النشأة والتطور، أمحد مومن ،ديوان املطبوعات اجلامعية، : ينظر(2)

 .91،ص5،6001املدارس اللسانية ، شفيقة العلوي ،أحباث للرتمجة والنشر والتوزيع،بريوت ،ط

 . 501مدخل نظري،أمحد املتوكل ،ص: اللسانيات الوظيفية : ينظر( 3)

 حتويالت ما قبل اإلدماج املعجمي

 إدماج املعجمي

اإلدماج املعجمي بعدحتويالت ما   

 بنية سطحية

صوتية قواعد  

 تأويل صويت
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 ج
 

 

 

 

ق           م           
                1م س      6م س     5س

قال           أنا         أنت                                                                                  
     6ج  

 ف       م س

 سافرهتند

 .وتنقل البنية العميقة إىل بنية سطحية عن طريق تطبيق قواعد حتويلية معينة
 .أن ميثل يف مستوى البنية العميقة للقوة اإلجنازية احلرفية( G.Lokoff)والكوف ( Gordon)واقرتح كوردن  

بنية املنطقية دخال هلا ، أما القوة  اإلجنازية املستلتزمة فتنتج عن تطبيق نوع من القواعد التأويلية اليت تتخذ من ال
  (1).ويطلق كوردن والكوف على هذا الضرب من القواعد مسلمات احلوار

ومن القضايا اليت تناوهلا كوردن والكوف يف إطار التحليل الذي يقرتحانه استلزام مجلة ما للقوة اإلجنازية   
 (2):إىل التعميمني اآلتيني االلتماس بالسؤال عن  أحد شروط صدق املخاطب ، وقد توصال يف هذا الصدد

 (أ ، ت)التمس  ((               أراد ، ك)أ ، ب )قال  -1

 (أ ، ت)التمس  ((               أراد ، ك)أ ، ب )سأل  -أ  -2

 (أ ، ت)التمس  ((               استطاع ، ب ك)أ ، ب )سأل  -ب

 :حيث يقرأ التعميمانكاآليت

                                                 

 الفصل الثالث من هدا البحث ،ص : ينظر( 1)

 .509-501مدخل نظري ، ص :نيات الوظيفية اللسا:أمحد املتوكل( 2)
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، فانه ميكن أن يستلزم بذلك أنه يلتمس من (ك، قضية ما)يريدك حيث إذا قال املتكلم للمخاطب أنه  -1
 .املخاطب أن يفعل ك

إذاسأل املتكلم املخاطب هل يريد أن يفعل ك فإنه ميكن أن يستلزم بذلك أنه يلتمس من املخاطب  -أ -2
 .أن يفعل ك

أنه يلتمس من  إذا سأل املتكلم املخاطب هل يستطيع أن يفعل ك، فإنه ميكن أن يستلزم بذلك -ب-6
 .املخاطب أن يفعل ك

 :وللتمثيل لذلك نورد اجلمل اآلتية   
 .أريد أن تصاحبيين إىل السينما -1

 .هل تريد أن تصاحبين إىل السينما -أ -2

 .هل تستطيع أن تصاحبين إىل السينما -ب

 :تستلزم اجلمل السابقة معىن اجلملة( ب –أ  6)، و(5)مبقتضى التعميمني 
 .تصاحبين إىل السينماأطلب منك أن 

 :،على سبيل املثال، بالشكل اآليت( أ 6)وبناءا على حتليل كوردن والكوف ترصد احلمولة الداللية للجملة 
 :البنية املنطقية هلذه اجلملة هي البنية املمثل هلا شجريا كاآليت

 ج
 

 

 

 

ق           م           
                1م س      6م س     5س

 سأل           أنا         أنت                                         
                                      6ج                                    

 ف    م س  م س                

 

                             1ج
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  ف    م س    م س   م ح     

صاحب  أنت    أنا     إىل السينما   
  

فتؤول مبقتضى ذلك على أساس أهنا تستلزم البنية اليت ميكن أن ميثل هلا  ( أ6)وتعد هذه البنية دخال للتعميم 

 :كاآليت

ج                                                                                                               

  
                                                         1م س  6م س   5ف      م س

 

                                                            6طلب        أنا     أنت    ج
 

 ف      م س     م س   م ح                                             

 صاحب   أنت        أنا  إىل السينما                                           
 
 
 

 :نظرية التركيبات الوظيفية-2-2

مقاربة لتحليل البنية اللغوية تعطي األمهية للوظيفة التواصلية "بأهنا  اللسانيات الوظيفية( Kuno)يعرف كونو 

أحد حقول "وحيدد نظرية الرتكيبات الوظيفية داخإلطارهابأهنا  (1)"لعناصر هذه البنية باإلضافةإىل عالقاهتا البنيوية 

 (2)"اللسانيات الوظيفية حيث حتلل البنيات الرتكيبية على أساس وظائفها التواصلية

                                                 

 .551املرجع نفسه ، ص( 1)

 .551املرجع نفسه، ص(2)
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وال يربط كونو الرتكيبات الوظيفية بنحو معني من أحناء مناذج النظرية التوليدية التحويلية إذ ميكن أن تنطبق على  

...( النظرية املعيار،النظرية املعيار املوسعة، النظرية املعيار املوسعة املراجعة،النحو العالقي ،حنو األحوال)كل مناذجه 

توى أو مستويات للقيود الوظيفية الضابطة لسالمة اجلملة أو السالسل لذا جيب يف رأيهأن خيصص أو يفرد مس

اجلملية بإضافة مكون خطايب إىل جانب املكون الرتكييب ترصد فيه القيود املرتبطة بوظيفة التواصل كاملفاهيم 

 :التداوليةاآلتية

 :المعلومة القديمة -1

 .ردا يف السياق السابقحيمل عنصر ما من عناصر اجلملة املعلومة القدمية إذا كان وا

 :الجديدةالمعلومة  -2

 .حيمل عنصر ما من عناصر اجلملة املعلومة اجلديدة إذا مل يكن واردا يف السياق السابق

 :المحور

 .يشكل حمورا العنصر حمط احلديث يف اجلملة   

 :البؤرة

 .يشكل بؤرة يف مجلة ما العنصر احلامل للمعلومة األجد   

 :هذه املفاهيم الوظيفية يف حتليل الظواهر الرتكيبية بعدة أمثلة نورد منها وقد استدل كونو عل ورود

 هل أقمت بالفندق يف باريس ؟ :المتحدث أ

 .نعم أقمت بالفندق ألن صديقي كان خارج املدينة :المتحدث ب

Speaker A :Did you stay in a hotel in Paris 
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Speaker B : yes, I   stayted in a hotel   (because my freind was out 

of town). 

ألنه حسب كونو حيمل ( ب)يف اجلملة ( in Paris)ففي سياق هذا التخاطب ميكن حذف املكون باريس 

 :معلومة قدمية يف حني ال ميكن حذف هذا املكون يف السياق التخاطيب اآليت 

 هل اشرتيت هذا العطر من باريس؟ :المتحدث أ

 . نعم اشرتيته  :المتحدث ب

Speaker A : Did by this perfum in Paris 

Speaker B : yes, I bought it  . 
 (1).حسب كونو الحنة  ألن احلذف مس معلومة جديدة تتطلبها بؤرة اجلملة( ب)فاجلملة 

نستخلص من هذين العرضني املوجزين لنظرية الرباغمانتاكس والرتكيبات الوظيفية أهنما يلتقيان يف مجلة من 

 :اخلصائص أبرزها

يشكل النموذجني حماولة إلدماج مكون تداويل يف أحد األحناء املقرتحة يف إطار النظرية التوليدية  -1

 .التحويلية

حيتل املكون التداويل املقرتحإدماجه موقعا يف النحو جيعل من قواعده وقيوده قواعد وقيود ذات صلة  -2

 .ذي يضطلع برصد اخلصائص الرتكيبيةمباشرة بالقواعد والقيود اليت يتضمنها املكون ال

ينتمي كال منهما إلىاألحناء ذات الطابع التحويلي اليت تستخدم يف وصفها قواعد حتويلية تربط بني بنية  -3

 (1).عميقة وبنية سطحية

                                                 

 .551املرجع نفسه ، ص(1)
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 (2) :نظرية التركيب الوظيفي -6-3

و فويل ( Van Valin)ني يقصد بالرتكيب الوظيفي النحو الذي اقرتحه يف هناية السبعينيات كل من فان فال

(Voley )والذي يطلق عليه هذان اللغويات أحيانا حنو األدوار واإلحالة(Role and Rference 

Prammar). 

وبنية صرفية  ( أوإحالية)وبنية تداولية ( أدوار داللية)بنية داللية : تنتج اجلملة يف هذه النظرية عرب بنيات ثالث 

القواعد الداللية والقواعد التداولية والقواعد : تركيبية ، وتضطلع برصد هذه البنيات الثالثة أنساق من القواعد هي

 .الصرفية الرتكيبية

ملنهجي الوظيفي العام القاضي بارتباط بنية اللغة بوظيفتها ارتباطا جيعل البنية تابعة للوظيفة، وانطالقا من املبدأ ا

تعد البنية الصرفية الرتكيبية يف هذا النحو ناجتة عن التفاعل بني أنساق القواعد الثالثة السالفة الذكر، أيأن البنية 

األحناء التوليدية التحويلية اليت جتعل املكون الرتكييب اللغوية هي انعكاس للوظيفة التواصلية وهذا خبالف مناذج 

 .إلنتاج البنية الصرفية الرتكيبية( املكون الداليل واملكون التداويل)مستقال عن املكونني اآلخرين 

 :البنية الداللية -2-3-1

( أو احملورية)ار الداللية مفهوم األدو : تقوم البنية الداللية للجملة يف نظرية الرتكيب الوظيفي على مفهومني أساسني

 .ومفهوم انقسام احملمول إىل جمموعة من احملموالت األوىل

                                                                                                                                                         

 .552املرجع نفسه ، ص(1)

 ..512-562املرجع نفسه ، ص ( 2)
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دور العامل ودور : خيتزل فان فالني وفويل األدوار الداللية ملوضوعات احملمول يف دورين داللني أساسني مها 

 :املتحمل ، ويعرفان هذين الدورين الدالليني كاآليت

دال على املشارك الذي ينجز الواقعة اليت يدل عليها احملمول أو يتسبب يف إجنازها أو حيمل دور العامل املوضوع ال

 .يراقبها

 .وحيمل دور احملتمل املوضوع الدال على املشارك الذي ال ينجز وال يراقب أية واقعة بل يتحمل أو يتأثر بإجنازها

لكونه داال على املشارك " العامل"ر الداليل الدو ( الطفل)حيمل املكون  -على سبيل املثال-ففي اجلملة املوالية 

لكونه يدل على املتأثر بالواقعة " املتحمل"حيمل الدور الداليل ( الكتاب)املنجز للواقعة، يف حني أن املكون 

 .املنجزة

 .مزق الطفل الكتاب    

الرتكيبيني حني يتعلق الدالليني عن مصطلحي الفاعل واملفعول " املتحمل"و " العامل"ويتضح اختالف مصطلحي 

األمر باحملموالت األحاديةأي احملموالت ذات املوضوع الواحد اليت حيمل موضوعها اما دور العامل أو دور 

 :املتحمل ، حيث يكون يف احلالتني فاعل مثلما توضح اجلمل اآلتية

 .انطلق املتسابق

 .سافرت  هند

 .رجع اجلنود

 .مرض خالد

 .انفتح الباب
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يف الزمرة األوىل من اجلمل حتمل وظيفة العامل دالليا، وحتمل " املتسابق، هند، اجلنود "نات يالحظ أن املكو 

يف الزمرة الثانية وظيفة املتحمل دالليا غري أن هذه املكونات مجيعها حتمل وظيفة " خالد،زينب،الباب"املكونات 

 .الفاعل تركيبيا

احملمول "أساسية أوىل مييز على سبيل املثال بني مفهوم داللة وفيما يتعلق بانقسام مدلول احملمول إىل حمموالت    

 :وخمصص أو رابط، مثال ذلك احملمولني" غري احلركي"و " احلركي

 :الذي ميكن أن تصاغ بنيته الداللية كاأليت: مات -5

 ((.س)أصبح ال حي )   

 :الذي تصاغ بنيته الداللية باعتباره فعال كاآليت: قتل -6

 [(ص)أصبح ال حي  ]جعل [س يفعل شيئا  ]

اجلملة الدالة على احلدث املعلل واجلملة الدالة على احلدث : جعل يعد رابطا محليا بربط بني مجلتني اثنتني : حيث

 .املعلل

كما أن املكونات ال تأخذ مجيعها األمهية نفسها يف البنية الداللية ، لذا متيز نظرية الرتكيب الوظيفي بني ثالثة 

 :أحياز أساسية

 .النواة والصلب واهلامش

يشكل نواة اجلملة حمموهلا سواء أكان احملمول حمموال بسيطا أم حمموال مركبا ويشكل صلب اجلملة العناصر اليت    

مكونات اليت تشارك يف اجناز الواقعة أو )تنتمي إىل حمالتية احملمول ، أي العناصر اليت تعد موضوعات للمحمول 

 (.احلدث
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فيتضمن العناصر الدالة على ظروف احلدث الزمانية املكانية والعناصر الدالة على املشاركني أما هامش اجلملة 

 .الثانويني يف احلدث كاملشارك املستفيد مثال

 :وبناءا على هذا الطرح تكون البنية الداللية للجملة

 .قابل خالد عمراأمس يف املقهى   

 (1):البنية املمثل هلا بالرتسيمة اآلتية

 (يف املقهى( )أمس(    )عمرا( )خالد)    [قابل  ] ] ]

 نواة              صلب               هامش    

 مجلة

أما ما يسمى املخصصات فهي عبارة عن نوع من الروابط تتحكم يف عنصر أو سلسلة من العناصر تشكل حيزها 

 .شأهنا يف ذلك شأن األدوات النافية واألسوار

و " خمصصات الصلب"و " خمصصات النواة"العناصر بالنظر إىل قطاع اجلملة الداخل يف حيزها إىل وتنقسم هذه 

ككل فمخصص اجلهة يرتبط حبيز النواة، حيث يرتبط مبحموهلا دون غريه ، وأما خمصص " خمصصات اجلملة"

ش ، أي أنه خمصص الصيغة فريتبط حبيز الصلب أو هو خمصص صليب ، وأما خمصص الزمن فريتبط بالصلب واهلام

صليب وهامشي ، يأخذ حيزا له احملمول وموضوعاته ، ويرتبط خمصص القوة  اإلجنازية باجلملة، حيث يأخذ حيزا 

 .له اجلملة برمتها

(1):وعليه تكون البنية العامة للجملة كاآليت
 

                                                 

 .510املرجع نفسه ، ص(1)
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 (قوة(  زمان[( ...صيغة)    [( ...جهة)    [حممول] ] ]

 نواة              صلب               هامش    

 مجلة

 :البنية التداولية-2-3-2

يقصد بالبنية التداولية يف اقرتاحات فان فالني وفويل البنية املنظمة على أساساألدوار اخلطابية اليت حتملها مكونات 

 .اجلملة

حتملها املكونات بالنظر إىل محولة اجلملة ، (جديدة/قدمية)يتحكم يف تنظيم هذه البنية نوعان من املعلومات    

اإلخبارية ، وباإلضافةإىل ذلك يربز حسب فان فالني وفويل يف اجلملة مكون رئيسي يشكل مركز االهتمام، تبىن 

 .عليه بقية مكونات اجلملة ،يطلق عليه مصطلح القيمة التداولية أو مصطلح العماد

ني العماد واحملور على ما بينهما من خصائص مشرتكة، إذ العماد عنصر وينبه فان فالني وفويل إلىأن مثة فرقا ب   

داخلي من عناصر اجلملة ذاهتا يف حني أن احملور عنصر خارجي يتموقع خارج اجلملة ويفصله عنها وقف أو 

 :فاصلة كما يتضح من املقارنة بني أزواج اجلمل اآلتية

 .عادت هند إىل أرض الوطن - 5

 .الشنفرى شاعر

 ؟، هل أهنت دراستها باخلارجهند -6   

 .الشنفرى ،خلده شعره

                                                                                                                                                         

 ..551املرجع نفسه ، ص ( 1)
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 :البنية التركيبية الصرفية -2-3-3

تعد البنية الرتكيبية الصرفية يف هذه النظرية نتاح تفاعل خصائص البنيتني الداللية والتداولية ، ويتجسد ذلك  

أساسا يف ترتيب املكونات ويف الوسم اإلعرايب ،حيث تتموقع املكونات ذات احلمولة اإلخبارية املعطاة يف حيز 

احلمولة اإلخبارية اجلديدة يف حيز املواقع األخرية ، يتضح  املواقع األوىل من اجلملة يف حني تتموقع املكونات ذات

ذلك مثال يف تقدمي املفعول على الفاعل يف اللغة العربية، أو بعبارة أخرى توسط املفعول بني الفعل والفاعل كما 

 :يف مثل قولنا

 .ألف املقدمة ابن خلدون

 (1):التداولييناآلتينيفاملفعول هنا يتقدم على الفاعل وفقا للشرطني 

 .حني يكون حامال للمعلومة املعطاة املتقايمة معرفتها بني املتكلم واملخاطب -1

 .حني يكون داال على حمط احلديث يف اجلملة -2

 :فاملكون املقدمة يف اجلملة السابقة باعتبارها جوابا عن السؤال

 من ألف املقدمة؟ 

كلم واملخاطب ودال على الشخص الذي يشكل حمط احلديث، حامل للمعلومة اليت يتقاسم معرفتها كل من املت

 (2)وهلذا السبب قدم هذا املكون على املكون الفاعل على أن حقه التأخر بالنظر إىل وظيفته الرتكيبية

                                                 

 ..511املرجع نفسه ، ص ( 1)

 ..516املرجع نفسه ، ص ( 2)
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و يأخد املكون العماد يف اجلملة املوقع األكثر بروزا فيها ،ألمهيته التداولية فيأخذ موقعا متقدما على موقع الفعل  

موقعا مواليا حسب طبيعة البنية الرتبية للغات الطبيعية كما تبينه أزواج اجلمل املواليةيف اللغة العربية واللغة  أو

 :االجنليزيةواللغة الفرنسية على التوايل

 .مألت هند اإلناء 

 .ملئ اإلناء 

.The boy hit the ball 

The ball was by the boy. 

Le garçon on a cassé le vas. 

Le vase à été cassé par le garçon. 
أما مفهوم الوسم اإلعرايب فيشمل عند فان فالني وفويل مجيع الوسائل اليت تستخدمها اللغات للتأشري للوظائف 

ومها بوجه عام يالحظان أن جمموعة .اليت حتملها املوضوعات االيمية الواردة يف اجلملة كاحلركات اإلعرابية والرتبة 

يعية مييز فيها بني املكونات الصلبية واملكونات اهلامشية إعرابيا، حيث حتمل األولىإعراب غري من اللغات الطب

موسوم يف حني يكونإعراباألخرى موسوما بإضافة حروف إعرابية مناسبة، وفيما خيص املكونات الصليبية نفسها ، 

حداها كاالجنليزية اليت تقدم العماد تلجأ بعض اللغات للتأشريلوظائف هذه املكونات برتبها مع مطابقة الفعل إل

 (1)(.من حيث العدد و اجلنس والشخص)على الفعل مع تأخري املفعول املؤشر له بواسطة عالمة مطابقة 

                                                 

 ..511املرجع نفسه ، ص ( 1)
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مسألة الربط بني اجلمل واليت خصصا هلا حيزا معتربا يف   (فان فالني وفويل)النظرية  اومن املسائل اليت تناوهلا صاحب

 (1):ملخصهأن هناك ثالث عالقات للربط بني اجلمل هي" ظيفي والنحو الكليالرتكيب الو "كتاهبما 

وتتحقق يف اجلمل املركبة املتكونة من مجلتني مدجمة ثانيهما يف أوالمها مثال ذلك  :عالقة إدماج وتبعية -1

 :اجلملتني

 .هاتفتين الطالبة اليت أعرتين كتاهبا

 .يتمين الشاعر أن تعود أيام الشباب   

 :وتتحقق يف اجلمل املركبة اليت تتكون من مجلتني معطوف بينهما مثل :تبعية دون إدماج عالقة  -2

 هل غادر السائح الفندق وهل كان سعيد بإقامته فيه؟ 

 .الزخمشري مفسر واجلرجاين بالغي 

أن  وتتحقق يف اجلمل اليت تكون فيها اجلملة الثانية تابعة للجملة األوىل دون:ة استقالل وعدم إدماجعالق -3

 :تقوم بني اجلملتني عالقة إدماج مثل

 .الشعب حيتضنهاارموا بالثورة إىل الشارع ": العريب بن مهيدي"قال 

 .يف العشرين من العمر اشاب( يوشيدا)عاد العجوز : الراوي  قال

ل من حيث أهنا تشك( قال الراوي)سابقة للجملة ( عاد العجوز يوشيدا شابا يف العشرين من العمر: )فاجلملة

 .إدماج إالأهنا ال تربطها هبا أي أداة( قال)موضوعا ثانيا للمحمول 

 

                                                 

 ..512-511املرجع نفسه ، ص ( 1)
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 :نظرية النحو الوظيفي -2-4

ترجع أصول نظرية النحو الوظيفيإىل البلدان املنخفضة وبالذات إىل مدينة أمسرتدام اهلولندية مع مؤسسها األول 

من خالل أحباثه اليت رسم هبااإلطار النظري واملنهجي العام للنظرية ألتباعه السائرين على هنجه  (1)سيمون ديك

الذين أجروا دراسات لغوية متعددة جتاوزت عقدين من الزمن مست جمال الداللة والتداول واملعجم والرتكيب يف 

متكنت ،(2)ليزية والفرنسية واالسبانية واهلونقاريةلغات خمتلفة تنتمي إىل فضائل متباينة منطيا كاللغة اهلولندية واالجن

من خالهلا أن تؤسس لنفسها مكانة علمية متميزة بني النظريات اللسانية املعاصرة ، وتلقى من الصدى والتجاوب 

الشيء الكثري، مما حدا بأصحاب بعض النظريات اللسانية األعرق مثل النظرية التوليدية التحويلية إىل إعادة النظر 

 (3). بعض نظريتهم ومبادئها أو تركها والتحول عنهايف

هذا السياق ال خيفي يف العامل العريب بصفة عامة ويف املغرب العريب بصفة خاصة البحوث القيمة اليت أجراها ويف  

ث أمحد املتوكل على النحو العريب يف إطار هذه النظرية خالل مدة تزيد على عقدين من الزمن ، إذ تبىن هذا الباح

نظرية النحو الوظيفي إطارانظرياألحباثه وهو اختيار حتكمه جمموعة من املسوغات عرب عنها  5891ومنذ سنة 

الذي اقرتحه سيمون ديك يف السنوات ( Fonctional Grammar)يعترب النحو الوظيفي :"بالقول
                                                 

، درس اللسانيات الالتينية يف كلية اآلداب جبامعة أمسرتدام اليت شغل هبا منصب عميد مث 5810سيمون ديك باحث لساين ولد يف هولندا سنة ( 1)

 .5881،تويف سنة Fundional Grammarالنحو الوظيفي الذي يعد أول مؤسس لنظريته من خالل كتابه

وتكفل بدراسة اللغة االجنليزية (Kaherl)وكاهرل (  Connolly)تكفل بدراسة اللغة اهلولندية يف إطار النحو الوظيفي سيمون ديك  وكونويل(2)

ت أما اللغة ،وكانت اللغة اهلونقارية من نصيبخرو ( Hengeveled)، وباللغة االسبانية هنخفلد (Groot)وخروت ( Mackenzie)ماكينزي 

 .العربية فكانت من نصيب املتوكل

موجز : قام بعض اللسانيني املعاصرين بإعادة النظر يف األسس اليت قامت عليها نظرية تشومسكي ، وختلوا بالفعل عن قواعدها التحويلية، ينظر (3)

 .126-125، ص 5881أمحد عوض ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،د ط، : تاريخ علم اللغة، روبنز ، تر



31 

 

ن جهة وملقتضيات النمدجة للظواهر األخرية،يف نظرنا ،النظرية الوظيفية التداولية األكثر استجابة لشروط التنظري م

اللغوية من جهة أخرى ، كما ميتاز النحو الوظيفي على غريه من النظريات التداولية بنوعية مصادره فهو حماولة 

 Case)حنو األحوال ( Grammar Fonctional( )النحو العالقي)لصهر بعض مقرتحات نظريات لغوية 

Grammar ) الوظيفية(Functionalism )نظرية األفعال الكالمية)ريات فلسفية ونظ( )Speek 

actes theory ) أثبتت قيمتها يف منوذج صوري مصوغ حسب مقتضيات النمدجة يف التنظري اللساين

 (1)".احلديث

إىل يومنا هذا يلحظ بوضوح أنه يهدف إلىتأسيس حنو وظيفي للغة العربية  5891املتتبع لكتابات املتوكل منذ نإ

رصد كل القضايا املتعلقة هبذه اللغة ، أو بتعبريأكثر دقة القيام مبشروع للسانيات للغة العربية يف كل حنو يف إمكانه 

حاولنا جهدنا يف هذه اجملموعة من الدراسات أن نشارف هدفني :"مستوياهتا ، يقول عن أهداف هذا املشروع

ا مركزية بالنسبة لدالليات وتركيبات اثنني إغناء لسانيات اللغة العربية بتقدميأوصاف وظيفية لظواهر نعده

وتداوليات هذه اللغة وتطعيم النحو الوظيفي كلما مست احلاجة إىل ذلك مبفاهيم يقتضيها الوصف الكايف هلذه 

 (2)."الظاهرة أو تلك

 فإذا تقصينا مؤلفات أمحد املتوكل منذ بداية الثمانينيات وحاولنا البحث يف إشكالية ابستمولوجية االنتقال يف

الفكر املتوكلي، أي البحث يف الظروف اليت متت فيها صياغةمفاهيمه وتطوراته ، سنجد أنه يف البداية حاول وضع 

لبنة أولىإلعادة قراءة الرتاث العريب القدمي، يف حماولة جادة إلبرازأصالة هذا الرتاث مع تبين فكرة إمكانية استغالله 

                                                 

 .1، ص5891، 5الوظائف التداولية يف اللغة العربية، دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط: أمحد املتوكل ( 1)

 .51املرجع نفسه، ص ( 2)
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ملشروع كان اهلدف منه قراءة الرتاث اللغوي العريب و ربط الصلة بينه وترمجته يف مناذج حديثة ال رفضه متاما،أي ا

 (1).وبني البحث اللساين احلديث

كما أن املتابعة جتعلنا نكتشف أن هذا املشروع ليس غايته دراسة اللغة العربية دراسة وظيفية تداولية فقط بل    

مبجموعة من املعطيات الواردة يف ( و الوظيفيالنح)يتجاوز ذلك إىل حماولة تطعيم إحدى النظريات التداولية 

اللغوية العربية، وإضافة ما ميكن إضافتة من آليات وتقنيات حتليل تسهم يف تطوير هذا النموذج ، كل هذا جيعل 

من هذا املشروع معتدا به ليس بالنسبة إىل اللسانيات الوظيفية التداولية العربية فقط بل إىل النظريات اللسانية 

 ية التداولية بوجه عام فما هي أهم خصوصيات حنو اللغة العربية عند أمحد املتوكل؟الوظيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .56-55،ص5،6050اخلطاب وخصائص اللغة العربية دراسة يف البنية والوظيفة والنمط،داراألمان،الرباط،ط: ينظر  (1)
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:الفصل الثاني   

الوظائف الداللية والتركيبية : النحو الوظيفي

 والتداولية
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 (:Fonctions Sémantique)الوظائف الداللية  -1

احملال عليها يف ( Entités)حدود احلمل وفقا ملسامهة الذوات يقصد بالوظائف الداللية األدوار اليت تسند إىل 

 (1):الواقعة الدال عليها احملمول، وتشمل

 :الذات املراقبة لعمل مثل (:Agent)المنفذ - 1

 .إىل العاصمة( منف)سافرت هند 

 :الذات املراقبة لوضع مثل (:être de position)المتموضع   -2

 .جالس على األريكة ( متض)خالد 

 :الذات غري املراقبة احملدثة حلدث مثل (:Force)القوة  -3

 (.قو)دو ى الرعد 

 :الذات اليت تتحمل حدثا مثل :المتحمل-4

 ( .متح)سقط اإلناء 

 :الذات املتسمة حبالة مثل: الحائل-5

 .فرح ( حا)خالد 

 :ل أو قوة مث( متموضع/منفذ )الذات املتقبلة لعملية ما قام هبا مراقب : المتقبل -6

 ( .متق )سوارا ( مستق )هندا( منف)منح خالد 

 .الذات اليت نقل شيء إىل ملكيتها : المستقبل-7

                                                 

 . 78البنية التحتية أو التمثيل الداليل التداويل، أمحد املتوكل ، ص: لعربية يف اللسانيات الوظيفيةقضايا اللغة ا :ينظر( 1)
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 مثل :(Local)المكان -8

 ( .مك)تقطن هند مبدينة مستغامن 

 :الذات اليت ينتقل شيء ما حنوها مثل(: Direction)االتجاه -9

 (.ا جتا)يسقط املطر على األرض 

 :الذات اليت ينتقل منها شيء ما مثل(: Source)المصدر -11

 (.مص)سقطت التفاحة من الشجرة 

 :الذات اليت ينتقل إليها شيء ما مثل(: But)الهدف -11

 (.هد) سافرت هند من وهران إىل العاصمة 

 :يدل على الكينونة اليت اكتسبت منفعة أو مصلحةمثل(:Bénéficier)المستفيد -12

 .سيارة فخمة ( مستف)اشرتيلخالد 

 :مثل(: Temps)الزمان -13

 (.زم)سافرت هند يوم اجلمعة 

 تدل هذه الذات على األداة أو الشيء أو الوسيلة املستعملة فيإحداث عمل ما(:Instrument)األداة -14

 :مثل

 ( .أدا)قطعت هند اللحم بالسكني 

 :مثل ألجله فعولتعرب هذه الذات على الشيء الذي يربر عمال ما ،وتتطابق يف الغالب مع امل:العلة-15

 .ألستاذهم( عل)وقف الطلبة احرتما 
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يدل املكون املسندة إليه وظيفة املصاحب على شيء حصل الفعل مبصاحبته بالقصدإىل إشراكه :المصاحب-16

 :يف حكم ما قبله مثل

 ( .مص)مشيت  والنهر 

بق مع املفعوالملطلق ، ومن يسند هذا الدور إىل االسم الذي يتمم الفعل أو حيدده،وغالبا ما يتطا:الحدث-17

 :أمثلة ذلك

 .على مغادرة هند أرض الوطن( حد)حزن حزن شديد 
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 (:Fonctions Syntaxiques: )الوظائف التركيبية -2

املنطلق منها يف وصف الواقعة الدال عليها ( perspective)حتدد الوظائف الرتكيبية يف النحو الوظيفي الوجهة  

 .وظيفة الفاعل ووظيفة املفعول: إىل وظيفتني احملمول، وتنقسم

 ( :Sujet)الفاعل  -2-1

 :تعريف الفاعل -2-1-1

اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل، أو مؤول به :" عرف ابن هشام الفاعل بقوله

" علم زيد"و" رب زيد عمراض:"من قولك " زيد: "مقدم عليه باألصالة ، واقعا منه ، أو قائما به مثال ذلك

اسم أسند إليه فعل قائم هبفإن   : والثاين " زيد"اسم أسند إليه فعل واقع منه، فإن الضرب واقع من : فاألول

أمل يأن للذين : " يف قوله تعاىل " أن ختشع "يدخل فيه حنو " أو مؤول به: "وقويل أوال" . زيد"قائم ب " العلم"

 .فاعل مع  أنه ليس باسم ولكنه يف االسم وهو اخلشوعفإنه " آمنوا أن ختشع قلوهبم

فاعل، ومل يسند إليه " ألوانه"ف " خمتلف ألوانه: " يف قوله تعاىل" خمتلف"يدخل فيه " أو مؤول به:"وقويل ثانيا

 (1)"..."خيتلف"فإنه يف تأويل " خمتلف"فعل، ولكن  أسند إليه مؤول بالفعل وهو 

ة العربية فإنه ال جيوز حذفه لكونه عمدة، وعدم جواز حذفه من األسباب اليت والفاعإلن جاز إضماره يف اللغ 

دعت املتوكل لكي يقرر أنه ال ميكن االستغناءعن وظيفة الفاعلويعتربه مكونا أساسيا يف البنية احلمليةاألصلية اليت 

اجلملة العربية يؤدي  الفاعل مكون من مكونات:"،وقدحدد وظيفته كما يأيت (فعل وفاعل ومفعول به)تتكون من 

وهو موضوع ،أي أنه يلعب دورا أساسيا يف ( حمور أو بؤرة) أو وظيفة تداولية (فاعل)وظيفة داللية ووظيفة تركيبية 

                                                 

 .541حممد خري طعمة حليب، دار املعرفة ،بريوت، د ط ، د ت ، ص : شرح قطر الندى وبل الصدى ، تح:ابن هشام األنصاري( 1)
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الواقعة اليت يشري إليها احملمول يف حني تؤثر احلدود اللواحق يف ختصيص ظروف الواقعة كاملكان والزمان 

 .(1)"وغريها

 :فاعلإسناد وظيفة ال -2-1-2

أنه ميكن إسنادهإىل حد آخر غري احلد احلامل لوظيفةاملنفذ، وأن صيغة (2)ذكر املتوكل أن من خصائص الفاعل

املبين للمجهولتتوافر إىل جانب صيغته،ولعله قصد بذلك أن صيغة املبين للمجهول تقوم مقام الفاعل،ومن األمثلة 

 :على ذلك

 ( .حد مستقبل)أُغلق الباب 

 ( .حد متقبل)جائزة ُمنحت هند 

 (.زمان)ِصيم يوم اجلمعة 

 ( .مكان)نِيم يف البيت

 (.حدث)ِسري سري حثيث 

ويشري املتوكل يف هذا اجملال إىل أن الوظائف الداللية اليت تسند إىل املكون الفاعل هي نفسها الوظائف اليت     

 .(3)اعلتسند إىل املكون املفعول باستثناء وظيفة املنفذ اليت يتفرد هبا الف

وميد املتوكل يف احلديث عن الفاعل بعدا آخر فينتقل إىل احلديث عن إسناد وظيفة الفاعل حسب املنظوراألهم 

 :لرئيسيا كان أم ثانويا فحني نقو

                                                 

 . 343، ص 2002، 5، طيف القرن العشرين،دار اإلسراء ،  عمانعريب مناهج الدرس النحوي يف العامل ال: حممد موسى عطا( 1)
 . 38دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ، ص: أمحد املتوكل(2)
 . 38املصدر نفسه ،ص( 3)
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 (.خالد)يكون املنظور الرئيسي يف اجلملة .شكر خالد هندا 

 :وإذا قلنا

 (.هند)كان املنظور الرئيسي يف اجلملة.ُشكرت هند

 هذا املنطلق ماز املتوكل وظيفة الفاعل من وظيفة املفعول فذهب إىل أن وظيفة الفاعل مسندةإىل احلد الذيومن 

املنظورالرئيسي للوجهة يف حني أن وظيفة املفعول تكون مسندة إىل احلد الذي يشكل املنظور الثانوي  يشكل

 .للوجهة

لفاعل يف النحو الوظيفيأن املتوكألخضع إسنادهذه على أن ما جتب اإلشارةإليه حني احلديث عن إسناد وظيفة ا

 (1): الوظيفةلسلميةصاغهاكاآليت

 منفحد   

 قومستق              متق     زم     مستف    حل   عل   مصا        

 متض    مك     

 حا     

     - - - -+<+    <+    < +  فا     

ويفهم من هذه السلمية أن احلد احلامل لدور املنفذ أو أحداألدوار اليت حتاقله يستأثر باألسبقية بالنسبة للحدود 

ويستأثر احلدان .األخرى كما أن احلداحلامل لدور املتقبل له األسبقية بالنسبة للحد احلامل لدور املستقبل 

وظيفة الفاعل بالنسبة للحدود احلاملةلألدوار الداللية احلامالن لدوري املستقبل واملتقبل باألسبقية يف أخذ 

                                                 

 .42  البنية التحتية أو التمثيل الداليل التداويل، أمحد املتوكل، ص: قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية: ينظر(1)
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ُضرب زيُد ضربا شديدايف الدار يوم اجلمعة،صحيحة،يف حني أن :األخرىكاملصدر والزمان واملكان،فاجلملة

ُضرب ضرب شديدزيدا يف الدار يوم اجلمعة،وُضرب يوم اجلمعة ضربا شديدازيدا يف الدار،وُضربفي الدار :اجلمل

أوىل باحتالل ( متقبل/ مستقبل) ديدا يوم اجلمعة ،مجل غري صحيحة،ألن زيدا الذي حيمل وظيفةزيدا ضربا ش

 .(1)الوظيفة من املكون الذي حيمل الدور الداليل املصدر أو الزمان أو املكان

يمكن كما يفاد من هذه السلميةأنه ال توجد سلمية إجبارية حلامالت األدوار الداللية األخرى كاملكان والزمان ف

 :أن يقال

 .ِسري يوم اجلمعة سريا حثيثا

 .ُسهر يف الدار سهرة مجيلة

ويالحظ أهنذه األمثلةختلو من مفعول هبومعروفأن النحاة القدامى قد أجازواإقامة املصدرأو ظرف الزمان أو املكانأو 

 :اجملرور مقام الفاعل،يذكر ابن هشام مناألمثلة على ذلك

 (2)"ور نفخة واحدةفإذا نُفخ يف الص:"قوله تعاىل

 (ظرف مكان. )ُجلس أمامك:وقوهلم 

 (ظرف زمان. )ِصيم رمضان: وقوهلم

 (4)(جمرور)(3)"وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منها:"وقوله تعاىل

                                                 

.45دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي،أمحد املتوكل،ص:ينظر( 1)  
.               53يةاآل ،سورة احلاقة(2)  
.80اآلية ،سورة األنعام(3)  
.  575،ص 2002، 2زين كامل اخلويسكي،دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية،ط : شرح شذور الذهب،ابن هشام األنصاري،إعداد:ينظر( 4)  
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أن احلدود احلاملة لألدوار الداللية املستفيد واحلال والعلة واملصاحب ال تسندإليها السابقة كما يفاد من السلمية 

 :فال يقال وظيفة الفاعل

 .اُشرتي لزيد حقيبة

 .ُوقف احرتام للمعلم

 .ِجيء راكب على احلصان

 .(1)ِسري والشاطيء

ومع أن املتوكل قد قصد إىل أن تكون حمددات هذه الوظائف متالئمة ومعطيات النحو العريب فإن التالؤم مل 

 .الفاعل، والنحو القدمي ال يساوي بينهمايكنتاما،ومن أبرز األدلة على ذلك أنه ساوى بني وظيفة الفاعل ونائب 

 :قع الفاعلامو  -2-1-3

اجلمل الفعلية واجلمل االيمية واجلمل : هي  ةميز املتوكل يف هذا اجملال بني مواقع الفاعل يف أمناط مجلية ثالث   

 .الرابطية

، وقد يتوسط (2)باشرةأن الفاعل يتأخر عن الفعل ويليه م( اجلمل الفعلية)وذكر يف حديثه عن النمط األول  

ساء هندا أن خالدا هاجم عمرا أمام :بينهما مكون آخرإذ اتسم الفاعل بالتعقيد املقويل كأن يكون مجلة مثل

 :، وإذا كان املكون الذي يتوسطهما حمورا كما يف اجلمل(3)املأل

 من قابل زيدا؟

                                                 

.35من البنية احلملية إىل البنية املكونية ،ص: أمحد املتوكل(1)  
 . 27املصدر نفسه، ص( 2)
 .    10املصدر نفسه ، ص (3)
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 .خالد" زيدا"قابل 

 من تغيب اليوم؟

 .عمرو" اليوم"تغيب 

 فاس؟من سافر إىل 

 .(1)سافر إىل فاس حممد

 

ولكن جواز وقوع هذه املكونات اختذ ( 2)واملعروف أن النحاةالقدامى جييزون أن يتوسط مكون بني الفعل والفاعل 

 مسوغا له هنا أن كالمنها يشكل حمورا، أي أسندت إليه وظيفة جديدة جعلته موضع احلديث 

 .(3)و العناية واإلهتمامفشكل بذلك مركزا

ضمريا مسترتا ( هندتزوجت)و ( زيد عاد: )واملعروف أيضاأن النحاة العرب يعتربون الفاعل يف اجلمل اليت من قبيل

 :ولكن املتوكل ال يوافق النحاة رأيهمهذا، و أرجع ذلك إلىاألسباباآلتية

 .أناملبتدأ ال يربط إحاليا  يف الغالب إال ضمريا بارزا  -5

 (.Focused)ليستا مرتادفتينإذ البنية األوىل خبالف البنية الثانية مبأرة ( عاد زيد)و ( زيد عاد)أنالبنيتني  -6

أناألخذبرأي النحاة يؤدي إلىاإلخالل بعموم التحليل من حيث أنه يستلزم التمييز بني منطني من البنيات  -1

 .(1) ريا مسترتا بنيات يربط فيها املبتدأ ضمريا بارزا الصقا بالفعل،وبنيات يربط فيها املبتدأ ضم: املبتدئية 

                                                 

 . 42دراسات يف حنو اللغة العربة الوظيفي ،ص: أمحد املتوكل(1)
 .      212الدين النعساين ، بريوت ، دط ، دت ،ص   ، جالل الدين السيوطي، عىن بتصحيحه حممد بدر2مهع اهلوا مع يف شرح مجع اجلوامع ، ج: ينظر (2)
 . 84الوظائف التداولية يف اللغة العربية ، أمحد املتوكل ، ص : ينظر ( 3)
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وتفاديالإلخالل اقرتح املتوكل االتكاءعلى مقرتح اللساين عبد القادر الفاسي الفهري يف تصنيف اللواصق 

(Suffixes ) ولواصق ميكن أن تستعمل على ،لواصق ضمائر ذات بعد إحايل تأخذ وظيفة تركيبية:الفعلية إىل

 ليست ضمائر،أيعلىأساسأهناضمائر كما ميكن أنتستعمل على أساسأهنا 

، أي اعتبارمها الصقتان (2)ضمن الصنف الثاين( ت)= و )=( أساسأهنا عالمات مطابقة،وإدراجالالصقتني 

 (.عاد زيد)وعالمتامطابقة يف اجلمل اليت من قبيل ( زيد عاد)يف اجلمل اليت من قبيل ( فاعالن)ضمريان 

 

، فذهب إلىأن الفاعل يرد متقدما على حمموله إالإذا كان  وتطرق املتوكل إىل موقع الفاعل يف اجلمل االيمية    

احملمول حموراأو بؤرة، فيحتل بسبب من ذلك واحدا من املواقع املخصصة للمكونات اليت حتمل إحدىتينك 

 .(3)الوظيفتني ، ويرد إذ ذاك  الفاعل متأخرا عن حمموله

 :و استدل املتوكل على هذا التصور  فأورد األمثلةاآلتية

 .و قائم عمر 

 .عمرو يف الدار 

 .السفر غدا 

حيتل كل منها وظيفة الفاعل ألن كال منها مكونا داخليا يدخل يف القوة ( السفر)و( عمرو)وذهب إلىأناأليماء 

 .(1)اإلجنازية وال يتقدم على ماله الصدارة من شرط أو استفهام

                                                                                                                                                         

 . 11-14دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، ص : أمحد املتوكل( 1)
 . 11املصدر نفسه ، ص( 2)
 . 17املصدر نفسه ، ص( 3)
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( السفر غدا)و( عمرو قائم )يف اجلملتني ( السفر)و( عمرو)ومما يالحظ هنا أن املتوكل حني اعتد املكونني 

فاعلني قد احتذى صنيععبد القادر الفاسي الفهري يف النظر إلىاملبتدأ يف أمثال هذه اجلمل على أنه فاعل للرابط 

 (.كان)احملذوف وهو 

 :ومثل املتوكل لورود الفاعل متأخرا عن حمموهلباألمثلةاآلتية

 .يف الدار رجل 

 ؟( أم قاعد)أقائم زيد 

 .(2)(ال قاعد)قائم زيد 

وأما بالنسبة لرتبة الفاعل يف اجلمل الرابطية، فإن املتوكل ذهب إىل أن الفاعل حيتفظ برتبته حىت يف حالة أخذه 

رابطا إحاليا ( 6م)لوظيفة البؤرةأو وظيفة احملورو ال يتقدم على الرابط  ألنه بتقدمه يصبح مبتدأ حمتال للموقع

وهو يف ذلك الخيتلف عن النحاة القدامى الذين يعتربون االسم املتقدم على .(3)رابطللضمري الفاعل الالصق بال

 .الناسخ مبتدأ

 :إعراب الفاعل2-1-4

وإذا .تأخذ املكونات يف النحو الوظيفي عامة حالتها اإلعرابية مبقتضى وظائفها الداللية أو الرتكيبية أو التداولية

إىل أن الفاعل  (4)ا املكون الفاعل يف اللغة العربية فإننا جند املتوكل ذهبتساءلنا عن احلالة اإلعرابية اليت يأخذه

                                                                                                                                                         

 . 18-15املصدر نفسه ،ص(1)
 . 17املصدر نفسه ، ص(2)
 . 50املصدر نفسه ، ص( 3)

45املصدر نفسه،ص( 4 ( 
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يأخذ احلالةاإلعرابية اليت تقتضيها وظيفته الرتكيبية نفسها،أي احلالة اإلعرابيةالرفع بغض النظر عن وظيفتيه الداللية 

 .والتداولية

 حلالة اإلعرابية للفاعل،فالفاعل يتحدد كونهوهنا البد من اإلشارة إىل أن النحو العريب كان أوضح يف حتديد ا

 فاعال إذا قام باحلدث،أي إذا كان منفذا و هذا مينحه الرفع ،وهبذا تسهم الوظيفتان الرتكيبية والداللية يف منحه

 أما النحو الوظيفي فقد ابتدع للفاعل إىل جانب وظيفته الرتكيبية وظيفتني أخريني داللية. هذه احلالة اإلعرابية

 .وتداولية دون أن تكون هلما أمهية يف حتديد إعرابه

 (:Objet)المفعول  -2-2

 :تعريف المفعول -2-2-1

 .املفعول يف منوذج النحو الوظيفي وظيفة تركيبية  تسهم  يف الربط بني البنية احلملية والبنية املكونية للجملة   

عول به عند النحاة القدامى ذلك أن ما يطلق عليه وال يطابق مفهوم هذه الوظيفة يف النحو الوظيفي مفهوم املف

وظيفة تركيبيةتسند حسب شروط معينة إىل حدود حاملة لوظائف داللية مبا فيها "مفعوال يف النحو الوظيفي هو 

فاملفعول املطلق مثال حد ال ميكن أن يشكل املنظور الثاين ... احلدود اليت يعدها النحاة مفعوال مطلقا ومفعوال فيه

 .(1)"كيبية املفعولالتر جهة بعد الفاعل فيأخذ الوظيفةللو 

 :إسناد وظيفة المفعول-2 -2-2

عرض املتوكل بالوصف والتحليل للوظيفة املفعول يف اللغة العربية، واستدل على ورود هذه الوظيفة باعتبارها حتدد 

كما بني التحليل الوظيفي الذي قام به .وظيفيا مستوى املنظور املنطلق منه لتحديد الواقعة اليت يدل عليها احملمول

                                                 

 .   55من البنية  احلملية إىل البنية املكونية ، ص: أمحد املتوكل( 1)
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املفعول )واملصاحب ( املفعول ألجله)أن الوظيفة املفعول ال تسندإىل احلدود احلاملة للوظائف الداللية احلال والعلة 

وتسنديف املقابل (.كتبت القلم الرسالة)و( اشرتى زيد هندا سوارا: )،واألداة واملستفيدكما هو الشأنفي اجلملتني(فيه

 (1) :يتاحلدود الداللية املستقبل واملتقبل واحلدث والزمان واملكانوفق سلمية تصاغكاآل إىل

 مستق                   متق                    ز م                     

 حد+     <    +       <       +            +     مف   

 مك                                                            

 +  

ويفهم من هذه السلمية أن الوظيفة املستقبل هلا األولوية يف احتالل وظيفة املفعول من الوظيفة الداللية 

اللغات الطبيعية أثبتت جمموعة من الدراساتأن مثة اجتاها عامايف : "واستدل املتوكل على ذلك فأورد قائال.املتقبل

 :يقضي بأسبقية املكون الدال على إنسان يف أخذ وظيفة املفعول على غريهكما يتبني من اجلملتني

 .أهدى خالُد زينَب باقة ورد

 . ؟أهدى خالُد باقَة الورد زينب

 .(2)"فعولومبا أن املستقبل يكون عادة إنسانا فإن املكون احلامل هلذه الوظيفةحيظى باألولوية يف أخذ وظيفة امل

كما يفاد من هذه السلمية أن الوظيفة الرتكيبية املفعول تسند بعد املستقبل واملتقبإلىل أحد األدوار احلاملة 

 .للوظائف الداللية الزمان واحلدث واملكان اليت ال أسبقية بينها يف أخذ هذه الوظيفة

 
                                                 

 . 24املصدر نفسه ، ص( 1)
.500املصدر نفسه ،ص(  2( 
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 :مواقع المفعول -2-2-3

اجلمل الفعلية واجلمل االيمية واجلمل : هي ةفعول يف أمناط مجلية ثالثميز املتوكل يف هذا اجملال بني مواقع امل 

 .الرابطية

إذا مل يكن ( مف) إلىأن املفعول يشغل املوقع غري املوسم ( اجلمل الفعلية)وذهب حني حديثه عن النمط األول  

إذا كان حامال لوظيفة بؤرة ( øم)حامال لوظيفة تداولية أو كان حامال لوظيفة بؤرة اجلديدة، وحيتل املوقع املوسوم

و أن املفعول قد يتوسط بني الفعل والفاعل فيحمل إذ  ذاك .(1)املقابلة أو احملور أو ورد ايمامن أيماءاإلستفهام

 .(2) (Tم)وظيفة احملور ويشغل املوقع املوسوم 

قتل اخلارجَي )ملة وقد أشار صاحب الدالئل إلىشيء قريبمن هذا حني أرجع تقدمي املفعول على الفاعل يف اجل

 .(3) إىل قصد االهتمام والعناية به( زيد

وتطرق املتوكل إىل موقع املفعول يف اجلمل االيمية فذهب إلىأن املفعول إذا ما كان حامال لوظيفة بؤرة اجلديد أو   

 :، وأوردأمثلة عن ذلك اجلملتني( مف)جمردا من أي وظيفة تداولية حيتل املوقع 

 .خالد منتظر هندا

 (4)هل خالد هازم العدو غدا؟

إذا كان بؤرة مقابلة أو اسم استفهامأو حمورا رابطا لضمري داخل احلمل ( øم)وذكر أن املفعول حيتل املوقع 

 .(1)خالد عاشق إياها ( مح)هندا :مثل
                                                 

 . 81املصدر نفسه ، ص (1)
 . 75املصدرنفسه ، ص ( 2)
 . 87، ص  2005، 5عبد احلميد اهلنداوي ، دار الكتب العلمية ،بريوت ، ط: عبد القاهر اجلرجاين، تح دالئل اإلعجاز ،: ينظر ( 3)
 .  73-72من البنية احلملية إىل البنية املكونية ، ص : أمحد املتوكل ( 4)
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 ة الرابطية هي املواقع اليت حيتلها املكون املفعول يف اجلمل"وعن موقع املفعول يف اجلمل الرابطية ذكر املتوكل أن  

املوايل مباشرة ملوقع احملمول إذا  ( مف)، ويعين هذا أن املفعول حيتل املوقع (2)"املواقع اليت حيتلها يف اجلملة االيمية 

إذا كان اسم استفهام أو بؤرة ( øم)كان غري حامل لوظيفة تداولية، أو كان مسندة إليه بؤرة اجلديد، وحيتل املوقع 

 .أن يربط ضمريا داخل احلمل مقابلة أو حمورا بشرط

 :إعراب المفعول -2-2-4

وفيما خيص إعراب املفعول، جند املتوكل فصل يف إعرابه بنفس الطريقة اليت فصل فيها يف إعراب الفاعل،حيث 

أن املكون املفعول  (3)جعلوظيفته الرتكيبيةوظيفة مسؤولة يف حتديد حالته اإلعرابية متاما كما صنع مع الفاعل ،وقرر

أخذ مبقتضى وظيفته الرتكيبية احلالة اإلعرابية النصب ، وحتجب احلالة اإلعرابية اليت ختوهلا الوظيفة الرتكيبية احلالة ي

 .اإلعرابية اليت تقتضيها الوظيفة الداللية أو الوظيفة التداولية املسندة إليه

 :فرضية المفعول الواحد -2-2-5

 ني كما يف النحو الوظيفي إالييعرتف املتوكل وغريه من الوظيفال "مى ب إليه النحاة العرب القداخالفا ملا ذه  

وظيفة الفاعل و وظيفة املفعول الواحد اليت تسند    :بوجود وظيفتني تركيبيتني يف احلمل ذي احملمول الواحد مها

 :إىل املكون احلامل للوظيفة الداللية املستقبل كما مر وكما يف 

 .بىن عمرو دارا

 :يف احلمل الذي تسند فيه وظيفة املفعول إلىمكونني يف الظاهر كما يف والقول نفسه

                                                                                                                                                         

 . 71املصدر نفسه ، ص( 1)
 . 35املصدر نفسه ، ص ( 2)

73املصدر نفسه،ص( 3 ( 
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 .أعطت هنُد خالدا قلما

 من حيث أن هذه الوظيفة ال تسند إال إىل مكون واحد هو احلامل للوظيفة الداللية املستقبل أو املتقبل على أن  

 .( 1)"ليس مفعوال ( قلما)املركب االيمي الثاين 

أعطت هند خالدا )ضية املفعول املزدوج القائمة على أن الوظيفة املفعول تسند يف تراكيب مثل واستبعد املتوكل فر 

إىل مركبني ملا تعرتضها من صعوبات نظرية ،إذ خترق قيد أحادية اإلسناد يف النحو الوظيفي وهو القيد الذي ( قلما

واعترب من مثة الفرضية األكثر .ينص على أن ال وظيفة تسند إىل أكثر من موضوع واحد داخل احلمل نفسه 

 .مالئمة هي فرضية املفعول الواحد اليت ال خترق هذا القيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 421- 424حنو اللغة العربية الوظيفي يف مقاربة أمحد املتوكل ، ص : عبد الفتاح احلموز( 1)
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 (:Fonctions Pragmatique)الوظائف التداولية -3

 وظائف  : الوظائف التداولية إىل قسمني( Simon DiK)قسم املتوكل استنادا إىل مقرتحات سيمون ديك    

وهي البؤرة واحملور، ووظائف تداولية تقع خارج احلمل وهي املبتدأ و الذيل  تداولية تنتمي إىل احلمل

 .الذي استدركه على ديك واعتربه وظيفة واردة لوصف اللغات الطبيعية بصفة عامة،(1)واملنادى

 :الوظائف التداولية الداخلية -3-1

 :(Focus) البؤرة -3-1-1

خيضع ترتيب املكونات داخالجلملة إىل قصد املتكلم وإرادته، فقد يقصد املتكلم من كالمه تزويد املخاطب  

مبعلومة ليست واردة لديه،أو تزويده مبعلومة تصحح املعلومة اليت يشك يف ورودها مثال ، وقد يريد التخصيص أو 

ردة فيقدمها مقرتنة بإحدىأدوات التوكيد أو جيعلها يف احلصر أو التوسيع أو توكيد معلومة يعتقد أهنا املعلومة الوا

صدارة اجلملة، وكلها أغراض تواصلية هلا دورها يف البنية الرتكيبية للجملة، وهلا ارتباطها الوثيق بوظيفة البؤرة يف 

 .النحو الوظيفي

 :تعريف البؤرة -3-1-1-1

ىل املكون احلامل للمعلومة األكثرأمهيةأواألكثر بروزا يف الوظيفة التداولية اليت تسند إ"عرف املتوكل البؤرة بأهنا   

 .(2)"اجلملة

                                                 

، 5قراءة جديدة يف تنميط أمحد املتوكل،سعيدة زيغد ،جملة التواصل يف اللغات والثقافة و اآلداب،عنابة،العدد :البؤرة يف نظرية النحو الوظيفي :ينظر ( 1)
 .         534،ص2052سبتمرب

 .73-72ئف التداولية يف اللغة العربية، ص  الوظا: أمحد املتوكل (2)
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 :وينطبق هذا التعريف على املكون املتصدر واملكون املستثىن واملكون املفصول يف اجلمل اآلتية

 .خالدا قابلت ال زيدا

 .ما قابلت إال خالدا

 .الذي قابلته خالدا

 :وميز املتوكل بني نوعني من البؤرة 

وهي البؤرة اليت تسندإىل املكون احلامل للمعلومة اليت ميلكها (: de Focusnouveau)بؤرة الجديد  -1

 .، أي املعلومة اليت ال تدخل يف حيز املعرفة املشرتكة بني املتكلم واملخاطب(1)املتكلم و جيهلها املخاطب

 :وتطابق هذه البؤرة طبقة مقامية تشتمل على مقامني

 .خاطب املعلومة اليت يقصد املتكلم إعطاءهإياها، أو يعترب املتكلمأن املخاطب جيهلهاجيهل امل(:1)المقام 

 .(2)(يف حالة االستفهام)جيهل املتكلم املعلومة اليت يطلب من املخاطب إعطاءهإياها(:2)المقام

 :وانطالقا من هذين املقامني، قسم املتوكل بؤرة اجلديد إىل وظيفتني فرعيتني

وتسند إىل املكون الذي حيمل معلومة ليست موجودة يف خمزون املتكلم، ويطلب " :و االستتمامبؤرة الطلب أ-أ 

(3)"من املخاطبأن يزوده هبا 
.

 

وتسند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت ال تتوفر يف خمزون "(:Focus de complément)بؤرة التتميم  -ب

  :يف العبارة املوالية الواردة جوابا عن السؤال السابق" غدا"كاملكون   (1)"املخاطب

                                                 

 . 525ص2050، 5،أمحد املتوكل ،طدراسة يف الوظيفة والبنية والنمطاخلطاب وخصائص اللغة العربية:ينظر(  1)
 . 22املصدر نفسه ، ص(2)
 . 548آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ، ص : أمحد املتوكل(3)
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 .ستعود هند غدا 

لمعلومة لالبؤرة اليت تسند إىل املكون احلامل"وعرفها املتوكل بأهنا (:Focus decontraste)بؤرة المقابلة -2

 .(2)"اليت يشك أو ينكر املخاطب ورودها 

وتظهر هذه البؤرة من . ن تؤكد أو تثبت أو تصحح بذلك الشك وااللتباس وهذا يعين أن هذه البؤرة وظيفتها أ

 :خالل طبقتني مقامتني

 :وتشتمل على مقامني :الطبقة المقامية األولى 

يتبدى من خالل هذا املقام أن املخاطب لديه جمموعة من املعلومات يشك يف إحداها، فيزول :المقام األول

 .مة اليت يراها صحيحةالشك عندما ينتقي املتكلم املعلو 

ويربز يف حالة االستفهام الذي يأيت على شكل طلب يطلب من خالله املتكلم من املخاطب :المقام الثاني

 .إبالغه باملعلومة الصحيحة من مجلة ما ميلكه من املعلومات

 .خاطئةيظهر يف هذه الطبقة أن املتكلم يصحح ما لدى املخاطب من معلومة : الطبقة المقامية الثانية

 (3) :هيةوحصر املتوكل ظهور بؤرة املقابلة يف أمناط بنيوية ثالث

 :البنيات اليت يتصدر فيها املكون املبأر اجلملة ، وذلك مثل-5

 .البارحة عادت هند من السفر ال اليوم 

 .عن أحباثها حدثتنا هند البارحة ال عن سفرها

                                                                                                                                                         

 . 548املصدر نفسه ، ص ( 1)
 .  30الوظائف التداولية يف اللغة العربية ، ص : أمحد املتوكل ( 2)
 . 30املصدر نفسه ، ص ( 3)
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 أغدا جترى االمتحاناتأم بعد غد؟

 :ة اليت زحلق فيها املكون املبأر ، وذلك مثلالبنيات املوصولي-6

 .اليت رأيتها البارحة هند الزينب

 .اليت أهديتها الكتاب هند الزينب

 :البنيات احلصرية مثل-1

 .إمنا أهديت الكتاب هلند

 .إمنارأيت البارحة هند

 :وميز املتوكل داخل بؤرة املقابلة بني األمناطاآلتية

وترد  (1)املكون احلامل للمعلومة اليت تعوض املعلومة اليت يراها املتكلم غري واردة وظيفة تسند إىل: بؤرة الجحود-أ

 :عامة يف سياق النفي مثل

 .سافرت هند إىل وهران

 (.بؤرة اجلحود)ال، مل تسافر هند إىل وهران  

تعوض  وظيفة تداوليةتسند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت(:Focus de substitution)بؤرة التعويض -ب

 :يف اجلملة اآلتية" العاصمة"كاملكون (2)املعلومة اليت يراها املتكلم غري ورادة

  . ال،مل تسافر هند إلىوهران بل سافرت إىل العاصمة

                                                 

 . 552بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص ،أمحد املتوكل، ص : قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية : ينظر (  1)
 . 552املصدر نفسه ، ص( 2)
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وظيفة تداوليةتسند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت يضيفها :(Focus de extension)بؤرة التوسيع -ت 

 :، كاملكون العاصمة يف اجلملة اآلتية(1)ب اليت يعدها ناقصةاملتكلم ليكمل هبا معلومة املخاط

 .ال، مل تسافر هند إىل وهران فحسب بل كذلك إىل العاصمة

وظيفة تداولية ترد يف السياقات اليت يكون فيها خمزون املخاطب متضمنا ملعلومة واردة وأخرى :بؤرة الحصر -ث

 :باجلمل اآلتيةوميكن التمثيل هلا  (2)يعدها املتكلم غري واردة 

 .ال، مل تسافر هند إىل العاصمة 

 .إمنا سافرت هند إىل العاصمة 

وظيفة تداولية تسند إىل املكون الذي حيمل معلومة ينتقيها (: Focusde sélection)بؤرة االنتقاء  -ج

يف جواب " العاصمة"كاملكون   (3)املتكلم من بني املعلومات اليت يرتدد املخاطب يف تبني أيها واردة أو مقصودة

 :السؤال اآليت

  إىل وهران سافرت هند أم إىل قسنطينة أم إىل العاصمة؟

 .إىل العاصمة سافرت هند 

 :واقرتح املتوكل للتمييز بني بؤرة اجلديد وبؤرة املقابلة وسيلتني اثنتينأورائزين على حد تعبريه مها 

اجلمل املشتملة على مكون مسندة إليه بؤرة جديد تكون  ويف هذا الصدد بني أن: جواب–رائز السؤال  -1

 :أجوبةطبيعية لألسئلة احملتوية على اسم استفهام مثل

                                                 

 . 520املصدر نفسه ، ص ( 1)
 . 520نفسه ، ص  املصدر( 2)
 . 520املصدر نفسه ، ص ( 3)
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 ماذا قرأت البارحة؟

 .قرأت البارحة كتابا 

 :وال تعترب أجوبة طبيعية ملثل هذا السؤال اجلمل املشتملة على بؤرة مقابلة مثل

  .كتابا قرأت البارحة

 .كتابا الذي قرأته البارحة  

 .ما قرأت البارحة إال كتابا 

 .(1)إمناقرأت البارحة كتابا

" بل"أو حبرف اإلضراب " ال"يطلق مصطلح التعقيب على العبارات املصدرة حبرف النفي  :رائز التعقيب-2

 ويستعمل إحلاق هذا الضرب من العبارات بأواخر اجلمل رائزالإلنباء عن بؤرة املقابلة لكون املكون املتصدرأو

املكون احلامل لبؤرة املقابلة يكون أكثر قابلية للتعقيب بالنفي أو حبرف اإلضراب من املكون احلامل لوظيفة بؤرة 

 .(2)اجلديد

 :و باإلضافة إىل بؤرة املقابلة وبؤرة اجلديد رصد املتوكل نوعني آخرين للبؤرة يتحكم يف حتديدمها جمال التبئري مها

 :وميكن التمثيل هلا باجلمل (3)"يت تسند إىل أحدمكونات احلملالبؤرة ال"وهي  :بؤرة المكون-1

 .البارحة"عادت هند من السفر 

 .عن أحباثها" البارحة"حدثتنا هند 

                                                 

 . 30الوظائف التداولية يف اللغة العربية ، أمحد املتوكل  ، ص : ينظر( 1)
 . 535املصدر نفسه ، ص ( 2)
 . 35املصدر نفسه ، ص ( 3)
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 .عادت هند من السفر ال اليوم" البارحة"

 .حدثتنا هند البارحة ال عن سفرها" عن أحباثها"

 جترى االمتحانات أم بعد؟" أغدا "

 .ال زينب" هند"اليت أهديتها الكتاب 

 .إمناأهديت الكتاب هلند

 :، وميكن التمثيل هلا باجلمل(1)"البؤرة اليت تسند إىل احلمل برمته"وهي :بؤرة الحمل-2

 .خالد عاد والده من البقاع املقدسة-5

 .هند مسافرة 

 هل عادت هند من السفر؟

 .إن هندامسافرة -6  

 إمنا هند مسافرة    

 .من اجلمل بؤرة جديد وحتمل الزمرة الثانية بؤرة مقابلةحيث حتمل الزمرة األوىل 

متييزا وحتقيقا ألمن اللبس بني اجلمل املسندة إليها بؤرة اجلديد واجلمل املسندة إليها بؤرة املقابلة  (2)واقرتح املتوكل  

اجلديد؟  ماذا  ما اخلرب ؟ ما: اجلواب أيضا، معتربا اجلمل الواردة أجوبة عن أسئلة من قبيل –وسيلة السؤال 

 :مجال مسندة إليها بؤرة اجلديد مثل( األسئلة املصدرة بأيماء استفهام)عندك؟ 

 ما املوضوع ؟
                                                 

 . 35املصدر نفسه ، ص ( 1)
 . 32املصدر نفسه ، ص ( 2)
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 .غادرت هند أرض الوطن 

 .هند مسافرة 

كما أشار املتوكل إىل إمكان التمييز بينها بواسطة أدوات تأكيد من قبيإلن وإمنا وقد، باعتبار هذه األخرية تتصدر 

 .ة إليها بؤرة مقابلة ال بؤرة جديد اجلمل املسند

إىل أن اهلمزة ال  (1)فأشار ( اهلمزة وهل)وتطرق املتوكل يف معرض حديثه عن وظيفة البؤرة إىل أدايت االستفهام 

 أما   .تدخل على اجلمل املسندة  إليها بؤر اجلديد وإمنا ختتص بالدخول على اجلمل  املسندة إليها بؤرة املقابلة

أداة االستفهام هل فتدخل على اجلملة اليت تكون البؤرة فيها بؤرة جديد من حيث نوعها وبؤرة مجلة من  

 حيثمجاهلا، على أن املراد أهنا ال تدخل على اجلمل اليت تكون البؤرة املسندة فيها إىل اجلملة برمتها بؤرة مقابلة وال 

 .تدخل على مجل حتوي على مكون مبأر

من أن اهلمزة تستخدم للتصور (2)وال خيفى أن إشارة املتوكل هذه توافق ما جاء عن اللغويني العرب القدامى 

 .(3)ولطلب التصديق أيضا

 :قيود إسناد وظيفة البؤرة -3-1-1-2

البنية إلىموضوعات ( الوظائف الداللية والرتكيبية والتداولية)وضع املتوكل قيدا عاما حيكم إسناد الوظائف الثالث 

 :مفاده( التحتية)احلملية  

 .ال موضوع حيمل أكثر من وظيفة من كل نوع من الوظائف الثالث يف نفس احلمل -5

                                                 

 . 33املصدر نفسه ، ص (1)
.  302-307، ص3،5273نعيم زرزور،دار الكتب العلمية،بريوت،ط:،السكاكي،شرحمفتاح العلوم:ينظر(  2( 
:التعيني فيقالالتصور من الناحية البالغية هو إدراك املفرد كقولك أعلي مقيم أم حممد تعتقد أن السفر حصل يف أحدمها ولكنك تطلب تعيينه ولذا جياب ب(  3( 
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 .(1)ال وظيفة تسند إلىأكثر من موضوع واحد داخل نفس احلمل-6

لية فال يصدق كما أشارإلىأن هذا القيد العام يصدق بشقيه على الوظائف الداللية والرتكيبية ، أما الوظائف التداو 

ميكن إسنادهاإلىأكثر من  -وخالفا للوظائف األخرى-عليها إال الشق األول من القيد، أيأن الوظائف التداولية  

 :مكون آخر داخل نفس احلمل كما هو احلال يف اجلملة اآلتية

 (.بؤجد)سوار ( بؤجد)أهدى خالد هندا 

ف باختالف نوع البؤرة ومنط اجلملة من حيث أهناإخباريةأو وأضاف املتوكل إىل هذا القيد العام شروطا مقامية ختتل

 :استفهامية وذلك وفق ما يأيت

 :إسناد بؤرة الجديد إلى المكون في الجمل االستفهامية -أ 

 :(2)قيد املتوكل إسناد بؤرة اجلديد إىل املكون يف اجلمل االستفهامية بالشروط املقامية اآلتية

 أن مثة موضوعا إذا عوضنا به [(...س ي...)ع ]( :س ي)املفتوح يف  يفرتض املتكلم بالنسبة للحمل-5

 .محال صادقا [(...س ي...)أ ]يكون احلمل ( س ي) 

 .جيهل املتكلم هوية املوضوع -6

 .يفرتض املتكلم أن املخاطب يعرف هوية املوضوع -1

 .يرغب املتكلم يف معرفة هوية املوضوع -1

 :ي الجمل اإلخباريةإسناد بؤرة الجديد إلى المكون ف-ب

                                                 

البالغة العربية املعاين البيان البديع، عمر بن علوي ، دار املنهاج للنشر :ينظر.تفهم عن حصول الشيء من عدمهأما التصديق فهو إدراك النسبة تس.علي مثال=
 .22،ص2003، 3والتوزيع،بريوت،ط

 . 45-40الوظائف التداولية يف اللغة العربية، ص :أمحد املتوكل( 1)
538دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي،ص :أمحد املتوكل(   2( 
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 (1): وأماإسناد بؤرة اجلديد ألحدمكونات احلمل يف اجلمل اإلخبارية فقيده املتوكل بالشروط املقامية اآلتية

 .أعاله ( 1-5)يلم املخاطب بالشروط -5

 .للموضوع املستفهم عنه ( ع)يعرف املخاطب القيمة -6

 . (ع)أن يكون املخاطب قادرا على إخبار املتكلم هبوية -1

 :إسناد بؤرة المقابلة للمكون في الجمل االستفهامية -ت 

، نها لهتتعلق بؤرة املقابلة يف اجلمل االستفهامية مبعلومة يرتدد حوهلا املتكلم فيطلب من املخاطب أن يقوم بتعيي

 :وترد هذه البؤرة يف البنيات املصدرة هبمزة استفهام مثل

 أزيداقابل خالد؟ 

ن البؤرة يف اجلمل االستفهامية فيقضي توفر مجلة من الشروط املقاميةحددها املتوكل  وأماإسناد هذا النوع م 

 (2) :كاآليت

 (.أزيدا قابل خالد: زيدا يف اجلملة)يرتدد املتكلم يف قيمة املستفهم عنه -5

 .يفرتض املتكلم أن املخاطب يعرف قيمة املستفهم عنه الواردة-6

 

 :قع المكون المبأرامو  -3-1-1-3

،ومواقع حيتلها املكون املبأر بؤرة جديد مواقع: املتوكل يف إطار تناوله موقعة املكون املبأر نوعني من املواقعبني 

 :ومما انتهى إليه أن املكون املبأر بؤرة جديد حيتل موقعني اثنني.حيتلها املكون املبأر بؤرة مقابلة

                                                 

 . 38الوظائف التداولية يف اللغة العربية،  ص :أمحد املتوكل( 1)
 . 545دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، ص :أمحد املتوكل( 2)
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 : املوقع الذي ختوله وظيفته الدالليةكما يف اجلملة-5

 (.بؤ جد)خالُد هندا صباحاكلم 

 :املوقع الذي ختوله وظيفته الرتكيبيةكماهو الشأن يف اجلملتني-6

 .الشعر( بؤ جد)يكتب خالد 

 (.بؤ جد)عاجل الطبيب خالدا

وجوبا يف اجلمالإلخبارية البسيطة ويف اجلمل االستفهامية ( øم)أما املكون املبأر بؤرة مقابلة فإنه حيتالملوقع     

يها أداة االستفهام اهلمزة كما هو الشأن يف اجلملتني األوىل والثانية،وجوازا يف اجلمل املبأرة املوصولة كما الداخلة عل

 :هو احلال يف اجلملة الثالثة

 (.ال مقاال)كتب زيد (بؤ مقا)قصيدة 

 ( .أم صباحا)سافر زيد ( بؤ مقا)أمساءا 

 ( 1)(ال خالد)زيد ( بؤ مق)الذي جنح 

 :فذهب إىل أهنا تتجلى فيما يلي( øم) املعايري اليت حتكم احتالل بؤرة املقابلة املوقع وأشار املتوكل إىل

حيتله ( øم)حيكم عليها الباحث بأهنا صحيحة ألن املوقع ( زيدا رأيت) فجملة . مكون واحد( øم)حيتل املوقع  -

مقابلةأوبؤرة مقابلة وحمور،أو بعبارة أما اجلمل اليت يتصدر محلها اسم استفهام وبؤرة مقابلة أو بؤرتا .مكون واحد

 :فيعدها الحنة كما هو الشأن بالنسبة للجمل( øم)أخرى اجلمل اليت يتصدر محلها مكونان يشغالن املوقع

 متىزيدا رأيت؟

                                                 

 . 18-15الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص :أمحد املتوكل( 1)
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 .الكتاب زيداناولت

 .البارحة الشايشربت 

 .يف املقهى زيدا قابلت

 .(1)هندا يف الصيف املاضي عشقت

 : املكون احلامل للوظيفة الداللية املصاحب ،وعليه فإنه ال يقال( øم)ال حيتل املوقع-

 .و اجلبل مشيت

واملالحظ هنا أن املتوكل حينما وصف هذه اجلملة باللحن مل خيتلف عن النحاة العرب القدامىفهم أيضا وصفوا 

 .هذا الضرب من اجلمل باللحن وفسروا حلنه بتقدم املفعوملعه على عامله

اجلمل اليت يتقدم فيها "مكون حامل للوظيفة الرتكيبية الفاعل،وقد برر املتوكل ذلك بكون( øم)املوقعال حيتل -

وهو يف هذا ،(2)"عل ال ميكن أن تفهم يف اللغة العربية إال على أساسأن املكون املتصدر فيها مبتدأاالفعل على الف

جيوز أن يتقدم على فعله إال على الفاعل ال "يلتقيمع  النحاة القدامى كابن سراج الذي ذكر أن 

فلم ال جيوز : فإن قيل" وأبو الربكات األنباري الذي بررعدم جواز تقدمي الفاعل على الفعل بقوله،(3)"شرطاالبتداء

 ( 4)..."ألن الفاعل تنزل منزلةاجلزء من الفعلوالدليل على ذلك من سبعة أوجه: تقدمي الفاعل على الفعل قيل

 

 

                                                 

 )1 18-15املصدر نفسه،ص( 
17-18املصدر نفسه،ص( 2( 

 .  82ص5277،  3النحو، تح عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة ،بريوت ،طاألصول يف : ابن سراج ( 3)
.  73،ص5221، 5أسرار العربية،دار اجليل،بريوت،ط:أبو الربكات األنباري (4)   
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 :ت التي يمكن تبئيرها وتلك التي لها األسبقية في التبئيرالمكونا -3-1-1-4

 :المكونات التي يمكن تبئيرها-أ

خبالف بؤرة اجلديد اليت أجاز إسنادهاإىل أي مكون داخل اجلملة وبغض الطرف عن وظيفته الداللية ووظيفته 

،يشرتط أوهلماأن يكون املكون املبأر قابال الرتكيبية،قيد املتوكل إسناد بؤرة املقابلة يف البنيات املوصولية بقيدين اثنني

 .(1) ألخذ  احلالة اإلعرابية الرفع ويقضي ثانيهماأن يكون قابال لإلضمار

وجتدر اإلشارة إىل أن املتوكل استعار هذين القيدين مما ورد يف كتب النحو العريب حول شروط ما أيماه النحاة 

أخرب عن زيد منقولك ضربُت زيدا :"ن قول الرضي األسرتباذيباإلخبار بالذي ، وميكن توضيح هذين القيدين م

بالذي، فاملعىن  اجعل الذي مبتدأ خربه زيدا واجعل تلك اجلملة األوىل وهي ضربُت زيدا صلة للذي ، بال تغيري 

الذي ضربته : شيء منها إال أن جتعل مكان زيدا ضمريا عائدا إىل الذي ، وتؤخر زيدا خربا عن الذي فتقول 

 .(2)"زيدُ 

إال أن جتعل مكان زيدا ضمريا عائدا على الذي هو نفسه ما أقره املتوكل من أن يكون املكون املبأر : فقول الرضي

وتؤخر زيدا خربا عن الذي هو عينه ما أقره املتوكل من أن يكون املكون املبأر قابال للحالة : قابال لإلضمار ، وقوله

 .اإلعرابية الرفع
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 :لها األسبقية في التئبيرب ـ المكونات التي 

اعترب املتوكل املكونات احلاملة للوظائف الداللية احلال والعلة والزمان واملكان واملكونات املسورة واملكونات الداخلة 

اجلمل اليت تسند  فيها وظيفة البؤرة إىل مكون ال "عليها حىت مكونات حتظى باألولوية يف التبئري حىت أنه ذكر أن 

وعقد مستدال على  (1)"الزمرة من املكونات مع وجودها يف اجلملة تبدو مجال ذات مقبولية دنيايدخل يف هذه 

 : ذلك مقارنة بني األزواج اجلملية اآلتية

 ".بايما "جاء زيد 

 .بايما"زيد "جاء

 .ألبيه"احرتما"وقف خالد 

 .احرتاما ألبيه" خالد"وقف 

 ".كلهم"استدعي الرجال 

 .كلهم" الرجال" استدعي 

 ".الشعر" يقرأ زيد حىت

 .(2)حىت الشعر "زيد "يقرأ  

ويدعم املتوكل فرضيته هذه بإدخاله أداة النفي على هذا النوع من اجلمل، حيث يالحظ أن املكون الذي يتجه 

 :ويعقد مستدالعلى ذلك مقارنة بني أزواج اجلمل اآلتية.إليه النفي هو أحد هذه املكونات دون غريه

 (.غاضبا)بل " بايما"ما جاء زيدا 
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 ( .بل عمرو)؟؟ ما جاء زيد بايما 

 (.بل ملال)ألبيه " احرتما"ما وقف خالد 

 ( .بل عمرو )ما وقف خالد احرتما ألبيه 

 (.بل بعضهم" )كلهم "ما استدعي الرجال 

 .(1)(بل النساء)؟؟ ما استدعى الرجال كلهم 

 :ـ إعراب المكون المبأر 5ـ 1ـ 1ـ  3

وفيما خيص إعراب املكون البؤري أشار املتوكل إىل أن وظيفة البؤرة بنوعيها ال حتدد احلالة اإلعرابية اليت يأخذها 

املكون الذي تسند إليه، ويرجع ذلك إىل قواعد إسناد احلاالت اإلعرابية اليت تكون حسب انتماء املكونات إىل 

ن احلمل تأخذ حالتها اإلعرابية مبقتضى وظائفها التداولية احلمل أو عدم انتمائها إليه، فاملكونات اخلارجة ع

ويعين هذا .أما املكونات الداخلية فتأخذ حالتها اإلعرابية طبقا لوظائفها الرتكيبية أو الداللية.املبتدأو املنادى والذيل

احلالة اإلعرابية مبقتضى  أنه ال تأثري للوظيفة التداولية البؤرة يف حتديد احلالة اإلعرابية للمكون املبأر بل تسند 

وظيفته الرتكيبية ،إذا كان حامال لوظيفة تركيبية،فيأخذ احلالة اإلعرابية الرفع إذا كان فاعال والنصب إذا كان مفعوال 

به،أو وظيفته الداللية إن مل يكن حامال لوظيفة تركيبية ، فيأخذ احلالة اإلعرابية النصب إال إن سبق حبرف اجلر 

 :وميكن توضيح ذلك باألمثلة اآلتية .اجلرالة اإلعرابية فيأخذ حينها احل

 .صافح خالد زيدا 

 .سافر خالد البارحة 
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 .زيدا انتقد خالد

 .صباحا رجع خالد 

 .ما أهديت الكتاب إال هلند

ول احلالة اإلعرابية النصب مبقتضى الوظيفة الرتكيبية املفع( زيدا والبارحة)يأخذ املكونان احلامالن لبؤرة اجلديد 

 .بالنسبة خلالد، والوظيفة الداللية الزمان بالنسبة للبارحة

احلالة اإلعرابية النصب مبقتضى الوظيفة الرتكيبية املفعول ( زيدا وصباحا)ويأخذ املكونان احلامالن لبؤرة املقابلة 

 .بالنسبة لألول والوظيفة الداللية الزمان بالنسبة للثاين

 .ة اجلر لكونه مسبوقا بالم اجلرويأخذ املكون هند احلالة اإلعرابي

 :ـ الربط في البنيات البؤرية 6ـ  1ـ  1ـ  3

يقصد بالربط العالقة القائمة بني املكون املتصدر للجملة والضمري العائد عليه من داخل احلمل أو املوقع الذي   

 :كان له داخل احلمل، وعليه فإنه وطبقا ملا ذهب إليه املتوكل فإن هناك نوعني للربط

(1) :وفيه يرتبط املكون املتصدر بضمري داخل احلمل مثل:الربط الضميري-1
 

 .هند تزوجها خالد 

 .زيداقابلته

 :على هذا املنوال( 5)وقد رمز املتوكل للمكونني اللذين هلما نفس اإلحالة بالرمز 

 .خالد( 5)تزوج ـ ها ( 5)هند 
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 (.5)قابلت ـهـ ( 5)زيدا  

املكون املتصدر باملوقع الذي كان من املفروض أن يشغله لومل يتصدر كما يف وفيه يرتبط :الربط الموقعي-2

 :األمثلة

 .متق  مف ( ø5)شربت ( 5)الشاي 

 .الكتاب ( متق  مف( )ø5)زيدا ناولت 

 ؟(متق  مف( )ø5)قابل زيد ( 5)من 

 

 (1)اليوم؟( متق مف( )ø5)ماذا شربت  

 :اسي الفهري من أن هناك نوعني للمراقبة وقد  استوحى املتوكل هذا التقسيم مما ذكره الف

 .وجعلها املتوكل الربط  الضمريي  :المراقبة المركبية-1 

 .وجعلها املتوكل الربط املوقعي  :المراقبة المرجعية -2

وليميز املتوكل بني هذين النوعني ساق مايسمى يف النحو التوليدي  التحويلي بقيود اجلزر ، وتشمل قيد املركب 

 .أ  وقيد املركب االيمي املعقدوقيد البنية الوصلية/وقيد أ احلريف 

وطبقالنموذج النحو التحويلي فإن حتويل نقل املركب اجلزيري  إىل الصدر يقضي  نقل هذا املركب كامال،       

،غري أنه لوحظ أن هذا القيد يصدق على النوع الثاين من أنواع (2)وعدم نقله كامال يقدم مجال غري صحيحة

                                                 

 . 50املصدر نفسه ، ص ( 1)
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ربط، وهو الربط املوقعي، أما الربط الثاين فال خيضع هلذه القيود، وقد بني املتوكل هذا من خالل عقد املوازنة بني ال

 :الربط الضمريي والربط املوقعي يف اجلمل اآلتية

 .صديق غفرت ل

 .زيد قرأت كتاب

 .الكتاب شكرت الرجل الذي أعارين

 .كتابا اشرتيت جملة و

 :يف مقابل

 .لهصديقي غفرت 

 .زيدا قرأت كتابه

 .الكتاب شكرت الرجل الذي أعارنيه 

 .(1)الكتاب اشرتيت جملة وإياه

فالزمرة األوىل من اجلمل غري صحيحة ويرجع ذلك إىل أن حتويل النقل للمركب املتصدر قد خرق قيد املركب  

أو ايميا معقدا كما يف اجلملة  اجلزيري الذي يقضي نقل املركب كامال سواء كان مركبا حرفيا كما يف اجلملة األوىل

الثانية أم مركبا موصوليا كما يف اجلملة الثالثة أو مركبا عطفيا كما يف اجلملة الرابعة، وهذا خبالف الزمرة الثانية من 

إذ إهنا مجل صحيحة مقبولة مع خرقها لقيد املركب اجلزيري يف كون الركن ،اجلمل املمثلة ملا يمي بالربط الضمريي

 .مل يكن املركب اجلزيري برمته املتصدر 
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و يف إطار النحو الوظيفي أعاد املتوكل صياغة قيود اجلزر على أساس أهنا قيود على عالقة الربط و على أساس  

أهنا قيود ضابطة لقواعد املوقعة، وعن قيود الربط ذكر أنه ال خيضع لقيود اجلزر إال نوع واحد من الربط هو الربط 

 .(1) ليت يرتبط فيها املكون املتصدر بضمري داخالحلمل فال ختضع هلذه القيوداملوقعي أما اجلمل ا

املكونات املسندة ( øم)وذكر فيما خيص قيود املوقعةأن هذه األخرية تضبط قواعد املوقعة اليت حتتل مبقتضاها املوقع 

املكون ( øم)يتموقع يف : لعام إليها وظيفةبؤرة املقابلة و أيماء االستفهام، وميكن تلخيصها يف القيد اجلزيري ا

 .(2)اجلزيري برمته 

 ( :Topique)ـ المحور  2ـ  1ـ  3

احملور يف النحو الوظيفي هو الوظيفة التداولية الثانية داخل نطاق احلمل، و مرد تداوليتها راجع إىل أهنا متثل وضعا 

الوظيفة حيمل معلومة تشكل حمط احلديث ختابريا قائما بني املتكلم واملخاطب، يتمثل يف أن املكون الشاغل هلذه 

 .ومداره

 

 :ـ تعريف المحور 1ـ  2ـ  1ـ  3

تسند وظيفة احملور طبقا ملا اقرتحه سيمون ديك إىل املكون الدال على ما يشكل احملدث عنه داخل  

لنسبة ،وتسند حسب ما أشار إليه املتوكل إىل املكون الدال على ما يشكل حمط احلديث يف احلمل با(3)احلمل

                                                 

 . 52املصدر نفسه ، ص ( 1)
 . 63املصدر نفسه ، ص ( 2)
 . 52املصدر نفسه ،ص ( 3)



69 

 

ومعلوم أن املكون ال يكون حمدثا عنه إال إذا كان حامال ملعلومة تدخل يف نطاق املعرفة املشرتكة بني .(1)ملقام معني

 .املتكلم  واملخاطب ، فينصرف احلديث إليها وتصبح حمط اهتمام وعناية

ور عابر وحمور ماكث، و وحم( Topique de nouveau)حمور جديد : أنواع من احملاور  ةميز املتوكل بني ثالث 

ويندرج حتت املعطى املنقطع ( Topique donné)أشار إىل أنه يندرج حتت املاكث املعطى

ويندرج حتت املكرر التام  (Topique répète)،ويندرج حتت املستمر املكرر(Topique contenu)واملستمر

 .(2)(Topique facultative)واجلزئي، ويندرج حتت التام املعاد ، ويندرج حتت اجلزئي الفرعي 

 :توضيحا لذلك نسوق الرتسيمة اآلتية
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 احملور  
  

 حمور جديد                                                حمور ماكث     

 حمور عابرحمور معطى 

 

 حمور منقطع             حمور مستمر          

 

 حمور مكرر          

 

 حمور تام             حمور جزئي        

 حمور معاد            حمور فرعي       

 (1) :ومثل املتوكل لقراءة نص من حيث بعده احملوري بالنص اآليت 

حمور جديد )وشاعر لبناين ( حمور جديد ماكث)، وشاعر سوري (حمور جديد عابر)زار املغرب شاعر مصري 

بيعت أثناء ذلك مئات النسخ من ديوان ... يف املدن التونسية( ور معطى مستمرحم)جتول الشاعر السوري (. عابر

 .حبفاوة املثقفني التونسيني( حمور معطى معاد)، وقد سعد نزار قباين (حمور معطى فرعي)الرسم بالكلمات 
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هذا احملور يف يتبني من هذا النص أن احملور اجلديد هو الذي يدرج ألول مرة يف اخلطاب، وحني يعاد إدراج نفس 

اخلطاب فإنه يصبح حمورا معطى، ويف حالة مكوث هذا احملور حمطا للخطاب فإنه يصبح حمورا مستمرا،  فإن أعيد 

كون أمام نذكره بطريقة مباشرة نكون أمام حمور معاد، وإن أعيد ذكره بطريقة غري مباشرة أو بواسطة أحد متعلقاته 

 .حمور فرعي

 :وظيفة المحورـ قيود إسناد  2ـ  2ـ  1ـ 3

ذهب املتوكل إىل أن إسناد وظيفة احملور ال خيضع لقيد مادام احلد املسندة إليه داال على حمط احلديث يف  احلمل 

، وقرر أن مثة اجتاها عاما يف اللغات الطبيعية تسند مبقتضاه وظيفة احملور إىل احلد احلامل للوظيفة الرتكيبية الفاعل 

إىل أبعد من ذلك حني ذكر أنه قد يكون يف مقام الكلية اللغوية أن تنزع الوظيفة بل ذهب ،(1)بالدرجة األوىل

إىل التواجد يف مكون واحد ، ويعد فاعال حقيقيا أو ( احملور)والوظيفة التداولية ( الفاعل)والرتكيبة ( املنفذ)الداللية 

القول بأن احلد الفاعل يستأثر هبذه فاعال منوذجيا املكون املسندة إليه الوظائف الثالث جمتمعة ، هذا وميكن 

، وقد قرر املتوكل يف هذا  (2)الوظيفة حني وروده ، وتكون له األسبقية على غريه يف أن تسند إليه وظيفة احملور

الصدد بأن اللغة العربية ال ختتلف عن غريها يف كوهنا تنزع  إىل جتميع وظيفة املنفذ ووظيفة الفاعل يف مكون واحد 

، كما قرر  (Un bon sujet)لق عليه يف أدبيات اللسانيات النمطية مصطلح الفاعل النموذجي ، وهو ما يط

أن جتميع هذه الوظائف ليس قاعدة بل جمرد نزوع عام ميكن أن خيالفه إسناد احملور إىل مكون غري حامل للوظيفة 
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أخذ وظيفة احملور باشرتاكها يف جمموعة ، وعلل أسبقية املكون الفاعل يف (1)الداللية منفذو الوظيفة الرتكيبية فاعل

 (2):من اخلصائص ذكر منها

أن كال منهما يعد نقطة انطالق داخل احلمل، فالفاعل يعترب نقطة انطالق بالنسبة للوجهة املعتمدة يف  -5

 .تقدمي الواقعة الدال عليها احملمول، واحملوريعترب نقطة انطالق بالنسبة للحديث

احتالل موقع من املواقع يف بداية احلمل، فالفاعل يتقدم على املكونات األخرى أن كال منهما ينزع إىل  -6

باعتباره املنظور األول للوجهة واحملور ينزع إىل احتالل أحد مواقع الصدر يف احلمل باعتباره حامال ملعلومة 

للمعلومات  معطاة ،أي معلومة يتقايمها املتكلم املخاطب، ويف هذا الصدد لوحظ أن املكونات احلاملة

 .املعطاة تتقدم على املكونات احلاملة ملعلومات جديدة

اد وظيفة احملور إىل الفاعل مشريا يف نومل يفت املتوكل أن يقدم من الرتاث النحوي ما يؤكد فرضيته  يف إس

هذا الصدد إىل حصر النحاة ما أيموه بعالقة اإلسناد بني الفعل والفاعل أو نائب الفاعل مصطلحني على 

أن خيرب يف احلال أو يف األصل بكلمة أو "، واملراد باإلسنادعندهم(3)سمية األول مسندا والثاين مسندا إليه ت

،ويقصد (4)"أكثر عن أخرى على أن يكون املخرب عنه أهم ما خيرب عنه بذلك اخلرب يف الذكر وأخص به

هم من املنصوبات الواردة بعده، واألمر  باملخرب عنه املسند إليه فاعال كان أو مبتدأ ، فالفاعل أخص بفعله وأ

كذلك بالنسبة للمبتدأألنه حمل احلكم ومن قبل الرضي نص سيبويه على هذا  وأكده عندما قرر أن بنية 

                                                 

 . 24، ص 2005، 5املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب، األصول واالمتداد، أمحد املتوكل ، دار اآلمان ،الدار البيضاء، ط: ينظر( 1)
 . 43دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، ص : أمحد املتوكل( 2)
 . 81العربية،أمحد املتوكل، ص الوظائف التداولية يف اللغة : ينظر ( 3)
 . 12، ص 55شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ، ص: رضي الدين األسرتبادي ( 4)
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اجلملة تقوم على املسند واملسند إليه واحتياج كل من هذين الركنيني نابع من أن أحدمها هو احلديث واآلخر 

 .(1)هو مدار احلديث

احلديث عن الوظيفة الفاعل ، جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح الفاعل لدى املتوكل يشمل ما استقر يف  ويف سياق 

الدرس النحوي القدمي باملبتدأو الفاعل أيضا، أي أن الفاعل مشل عنده املسند إليه يف كلتا اجلملتني االيمية والفعلية 

املبتدأ الذي خربه مفرد أو شبه مجلة وهو ما جعله ذا : ، وقد فرق هذا الباحث بني نوعني مما ُأصطلح عليه باملبتدأ

وظيفة تركيبية وأطلق عليه مصطلح الفاعل، واملبتدأ الذي خربه مجلة وهذا ما جعله ذا وظيفة تداولية خارجة عن 

 .احلمل وهلا موقع ثابت ويماه املبتدأ  

 : كون  هذا األخري متصدرا للجملة مثليعترب املبتدأ من الوظائف اليت يكثر التباسها باحملور خاصة حينما ي

 .خالد مسافر

 :إذ يلتبس احملور هنا باملبتدأ يف املثال

 .خالد مسافر أبوه 

 (2): ومبعث هذا االلتباس يرجع حسب املتوكل إىل

 .تشابه احملور واملبتدأ من حيث التعريف-5

 .جتاور موقعيهما، وخباصة حينما يتصدر احملور اجلملة -6

                                                 

 . 583، ص 2007، 5أمحد حسن مهدي وعلي سيد  علي، دار الكتب العلمية ،بريوت ، ط: شرح كتاب سيبويه، السريايف،تح : ينظر ( 1)
 
 . 535للغة العربية، ص الوظائف التداولية يف ا: أمحد املتوكل ( 2)



74 

 

إعرابيهما إذ إن احملور يرفعفيغالب األحوال حبكم أنه يسند للمكون الفاعل بالدرجة األوىل ، واملبتدأ يرفع متاثل -1

 .يف مجيع أحواله

 .خضوعهما معا لشرطاإلحالة وذلك يف حالة تصدر احملور للجملة إىل جانب أن كال منهما حمدث عنه -1

نني ذوي خصائص تداولية وتركيبية خمتلفة وهو ما ذهب إليه ولكن رغم هذا التشابه يظل املبتدأو احملور مكو     

 :(1)املتوكل واستدل عليه مبجموعة من املالحظات نوجزها يف اآليت

 .يعترب املبتدأ وظيفة تداولية خارجيةبعكس احملور الذي يعترب وظيفة تداولية داخلية-5

دارة التامة فياحلمل، خبالف املكون الفاعل ميكن للمبتدأ أن يتقدم على األدوات الصدور اليت تستأثر بالص -6

 :كما يتبني من املقارنة بني اجلمل اآلتية( احملور)

 زيد ، أسافر أبوه؟

 زيد ، أرجع أبوه؟

 زيد، أقابلته؟

 :يف مقابل 

 عمرو أشاعر؟

 زيد أيف الدار؟

 السفر أغدا؟

                                                 

532 -535املصدر نفسه،ص(  1 ( 
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حني أن فاعل اجلملة االيمية حيتل يف ( 5م)حيتل املكون املبتدأ موقعا متقدما على موقع األدوات الصدور -6

 .موقعا داخليا متأخرا عن موقع هذه األدوات

واستدل الباحث على احتالل فاعل اجلملة االيمية موقعا داخليا بإمكان تقدم إحدى األدوات الصدور عليه     

كان تقدم إحدى بإم( 5م)ميكن االستدالل على أن فاعل اجلملة االيمية حيتل موقعا واردا بعد املوقع :"يقول

 :األدوات الصدور عليه كما يتبني من اجلمل

 أعمر شاعر؟

 هل عمرو شاعر؟

 إن عمرا شاعر؟

فإمكان تساوق األداة الصدر و الفاعل يف هذا النمط من اجلمل يعين وفقا لقيد أحادية املوقع أهنما حيتالن 

 .(1)"موقعني خمتلفني وإن جتاورا 

ومما ينبغي لفت االنتباه إليه أن وظيفة احملور ال تسند يف أدبيات النحو الوظيفي إىل املكون الفاعل فقط بل    

تسند أيضا إىل مكونات أخرى يف احلملشريطة أن تكون دالة على حمط احلديث كما نص على ذلك تعريف هذه 

 :ل اليت ساقها املتوكلالوظيفة ، وأال تكون حاملة لوظيفة تداولية كما يتبني من اجلم

 ؟"زيدا"من قابل 

 .خالد" زيدا"قابل 

 ؟"زيدا"ماذا أعطيت 

                                                 

 . 21املصدر نفسه ، ص ( 1)
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 .كتابا" زيدا"أعطيت 

 من رجع البارحة؟

 (1)؟"زيدا"رجع البارحة 

كونات احلاملة للوظيفة الرتكيبية املفعول واملكونات احلاملة للوظيفة الداللية املواليت أسندت فيها وظيفة احملور إىل 

 .التوايل الزمان على

 :قع المحور اـ مو  3ـ  2ـ  1ـ  3

 .اجلمل الفعلية واجلمل االيمية واجلمل الرابطية:قسم املتوكل اجلمل إىل ثالث أنواعهي

 واجلملة االيمية.هي اجلملة اليت يكون حمموهلا فعليا  (Phrase verbale) وللتوضيح فقط فإن اجلملة الفعلية

(Phrase nominale) هي اجلملة اليت يكون حمموهلا مركبا وصفيا أوايميا أو حرفيا أو ظرفا مثل: 

 .هند مسافرة 

 .هند كرمية 

 .خالد أخوك

 .خالد يف املقهى

 .السفر غدا 

                                                 

 . 43دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، ص : أمحد املتوكل( 1)
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اعتربها املتوكل منطا بنيويا قائم ،فهي اجلملة اليت تشتملعلى رابط(Phrase cupulaire) أما اجلملة الرابطية

الذات كما وصفها بأهنا مجلة وسطى تشارك اجلملة االيمية يف بعض مميزاهتا احلملية والوظيفية وتقاسم اجلملة 

 .(1)الفعلية خصائصها املكونية 

وقعة احملور يف انطالقا من هذا التقسيم الثالثي واعتماداعلىسلميات املوقعة يذهب املتوكل إلىإيرادتفاصيل  خاصة مب

 .كل مجلة من اجلمل السابقة

 :قع المحور في الجملة الفعليةاأ ـ مو 

أشار املتوكل إىل أن مثة اجتاها سائد يف اللغات الطبيعية ينزع مبقتضاه املكون احملور إىل احتالل موقع من مواقع 

الطبيعية يف كونه ينزع إىل احتالل موقع صدر اجلملة، وقرر أن احملور يف اللغة العربية ال خيتلف عن غريه يف اللغات 

 .(2)( øم)من مواقع الصدارة هو بالتحديد املوقع 

 (3) :إال بتوفر مجلة من القيود ميكن تلخيصها كاآليت( øم)وذهب املتوكل إىل أن احملور ال يشغل املوقع 

املخاطب من التعرف على وهو قيد يقضي بأن يكون احملور حامال للمعلومة الكفيلة بتمكني  :قيد اإلحالة -1

 :ما حتيل عليه كاحملور يف اجلمل اآلتية

 .يف الصيف املاضي نشرت ديوانا  

 .خالد قابلته

 .الكتاب تصفحته

                                                 

 . 72الوظائف التداولية يف اللغة العربية ، أمحد املتوكل، ص : ينظر ( 1)
 . 73املصدر نفسه ، ص ( 2)
 . 78ـ  73املصدر نفسه ، ص (3)
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إذا كان عبارة غري حميلة ، أي عبارة ال يتمكن املخاطب من ( øم)وميتنع مبقتضي هذا القيد موقعة احملور يف 

 :التعرف على ما حتيل  إليه مثل

 .يتهرجال رأ

 .جرحيا أسعفته 

أكثر من مكون من املكونات اليت تشغل هذا املوقع، أي ( øم)ويقضي بأال حيتل املوقع  :قيد األحادية-2

 .املكونات احلاملة لبؤرة املقابلة واسم  االستفهام

حالة إسناد احملور ألنه يف ( øم)أال حيتل املكون الفاعل واملكون املصاحب املسندة إليهما وظيفة احملور املوقع  -3

ألنه ( øم)الذي تقتضيه وظيفته الرتكيبية، وال ميكن موقعته يف ( فا)للمكون الفاعل يظل هذا املكون حمتال للموقع 

 .بتقدمه على فعله يصبح املبتدأ

املركب اجلزيري برمته ، و مينع من مثة تصدير مكون وارد جزءا من ( øم)ويقضي بأن يتموقع يف : قيد الجزر -4

 :كب جزيري كما يف اجلملمر 

 .السائق الذي صدمأنبت ( مح)هند 

 .زيد منتظر الرجل الذي قابل ( مح)خالد 

 .مر زيد بعمرو( مح)خالد 

 .الزيتونة زار خالد جامع 

 :املركب اجلزيري برمته ، وذلك على النحو اآليت( øم)وتسرتد هذه اجلمل سالمتها إذا نقل إىل املوقع 

 .أنبت ( مح) السائق الذي صدم  هندا
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 .زيد منتظر ( مح)الرجل الذي قابل خالدا 

 .مر زيد ( مح)بعمرو خبالد 

 .زار خالد ( مح)جامع الزيتونة 

واعترب املتوكل . أن يكون احملور احلامل للوظيفة الرتكيبية املفعول مرتبطا بضمري يعود عليه من داخل احلمل-5

 :مبقتضى هذا الشرط اجلمل اليت من قبيل

 .خالد هند قابل

 : الواردة جوابا عن السؤال

 من قابل هند؟

 (1) :مقبوليتها بإحدى الوسائل الثالث -يف نظره  –مجال ذات مقبولية دنيا وتسرتد هذه اجلمل 

 :بتوسط املفعول بني الفعل والفاعل ، فتكون اإلجابة عن السؤال السابق بالقول-أ

 .قابل هندا خالد 

 :من داخل احلمل  فتكون اإلجابة عن السؤال السابق بالقول بربط املفعول بضمري يعود عليه -ب

 .هند قابلها خالد 

 .(2)بتأويل اجلملة على أساس أن املكون املتصدر مسندة إليه وظيفة بؤرة املقابلة ال وظيفة احملور-ت

ور املوقع الذي تقتضيه حيتل املكون املسندة إليه وظيفة احمل:"وأضاف املتوكل بالنسبة ملوقعة احملور يف اجلمل الفعلية

 :وظيفته الداللية أو وظيفته الرتكيبية كما يتبني من اجلمل
                                                 

 . 88دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، أمحد املتوكل، ص : ينظر ( 1)
 . 72الوظائف التداولية يف اللغة العربية ، ص : أمحد املتوكل( 2)
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 ؟(فا مح)مىت رجع زيد 

 ؟(مف مح)من قابل زيد 

 .زيد ( زم مح) رجع البارحة 

 ففي اجلمل الثالث حيتل املكون احملور املوقع الذي ختوله إياه وظيفته الرتكيبية الفاعل ووظيفته الرتكيبية املفعول 

 .(1)"ووظيفته الداللية الزمان على التوايل

 :قع المحور في الجملة االسميةامو  -ب 

 :كما رأينا سابقا فإن املكونات بالنسبة للجملة االيمية تتموقع وفق البنية املوقعية اآلتية

 1، م( ص( )مف) {م ص }فا øم 5، م6، م1م

 {م س }

 {م ح }

 {م ظ }

( م س)أو ايميا  (Syntagme Adjectival)( م ص)وهي بنية يرد فيها احملمول مركبا وصفيا 

(Syntagme nominale)  ( م ح)أو حرفيا(Syntagme prépositionnel)ويتقدم فيها ،أو ظرفا

متأخرا عن موقع الفاعل علىموقع احملمول، خبالف البنية املفرتضة بالنسبة للجمل الفعلية واليت يرد فيها الفاعل 

 .احملمول الفعلي

                                                 

 . 73املصدر نفسه ، ص ( 1)
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اخلاصة مبوقعة املكون املسندة إليه وظيفة احملوريف  الوضع األحكام املتوكألساس اختذها وقضية الفاعل هذه هي اليت

اجلملة االيمية،حيث ميزبني األحكام اخلاصة مبوقعة املكون املسندة إليه وظيفة احملور إذا كان فاعال عنها إذا كان 

 .بالفاعل هنا ما عرف يف الدرس النحوي الرتاثي باملبتدأ الذي خربه مفرد أو شبه مجلةويراد .غري فاعل

 :قع المحور الفاعلامو -1

الوارد مباشرة قبل موقع احملمول بشرط أن ( فا)ذكر املتوكل أن احملور احلامل للوظيفة الرتكيبية الفاعل يشغل املوقع 

اث النحوي من شرط تعريف املبتدأ ، و أن شرط تعريفه راجع إىل وهذا عني ما جاء يف الرت .(1)يكون عبارة حميلة 

إليه ويصبح حمط االهتمام والعناية، يذكر  أنه حيمل معلومة مشرتكة بني املتكلم واملخاطب، وبذا ينصرف احلديث

ابتدأت  إذاأن تكون هي املبتدأ ، و أن يكون اخلرب نكرة ألنك فحق املعرفة:" شيئا قريبا من هذا ابن بعيش يف قوله

قائم أو حكيم  فقد : باالسم الذي يعرفه  املخاطب كما تعرفه أنت، فإمنا ينتظر الذي ال يعلمه ،فإذا قلت 

 .(2)"أعلمته مبثل ما علمت كما مل يكن يعلمه حىت يشاركك العلم به

لوظيفة بؤرة املقابلة  ويرتبط شرط اإلحالة عند املتوكل باملكون املتصدر الشاغل لوظيفة الفاعل أما املكون الشاغل

 :فإنه غري معين هبذاالقيد، من مثة  فإنه وطبقا ملا يراه املتوكل جيوز اإلتيان مبثل القول

 .عندي الكتابان( فابؤ مقا)كتاب 

 .(3)عندي ال جملة( فا بؤ مقا)كتاب 

 

                                                 

 .25املصدر نفسه ، ص (1)
 . 221، ص  2005، 5بيضون،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط إميل بديع يعقوب، منشورات حممد علي: شرح املفصل للزخمشري ، تح: ابن بعيش ( 2)
 . 25الوظائف التداولية يف اللغة العربية، أمحد املتوكل ، ص : ينظر(  3)
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 :قع المحورغير الفاعلامو  -6

 :وظيفة الفاعل حسب إمكانيتنييتموقع احملور إذا كان مكونا غري املكون املسندة إليه 

 :حيتل املوقع الذي ختوله إياه وظيفته الداللية أو وظيفته الرتكيبية كما يف اجلمل الثالث -

 ( .زم مح)خالدمسافرغدا 

 ( .مك مح)خالد منتظر يف املقهى 

 .اليوم ( متق مف مح)خالدضارب عمرا 

 :كما يف اجلملتني( øم)حيتل جوازا املوقع -

 .، زيد ضارب عمرا (زم مح)اليوم 

 .خالد منتظرا(مك مح)يف املقهى 

 .بقيدي اإلحالة وأحادية املوقعة( øم)وكما هو الشأن بالنسبة للجمل الفعلية قيد املتوكل احتالل احملور للموقع 

القيد كما ،أما بؤرة املقابلة فإهنا غري معنية هبذا ( øم)ويرتبط شرط اإلحالة عند املتوكل باحملور الشاغل للموقع 

 .سبقت اإلشارةإىل ذلك

أما قيد أحادية املوقعة فيقضي بأال يتصدر اجلملة مكونان اثنان يشكالن حمط احلديث ومداره بالنسبة لطريف  

 :العملية التخاطبية كما يف اجلملة

 .هند مسافرة ( زم مح)غدا (مك مح)إىل العاصمة 
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 :قع المحور في الجملة الرابطيةامو  -ت

ل إلىأن احملور يف اجلمل الرابطية حيتل املوقع اليت ختوله إياه وظيفته الداللية أو وظيفته الرتكيبية كما ميكن ذهب املتوك

 :مُيثل لالحتمال األول باجلملتني.(1)جوازا( øم)أن حيتل املوقع 

 .كان اجلوممطرا

 .كان خالد يف املقهى

 :أما املثالني اآلتيني

 .اليوم كان خالد يف املقهى

 .املقهى كان خالد منتظرا زيدايف 

 .(øم)واملسندة إىل كل منها الوظيفة التداولية احملور حيتالن (يف املقهى)و( اليوم) فاملكونات

شريطة التقيد بقيدي أحادية املوقعة الذي ينص على ( øم)جييز املتوكل موقعة احملور يف اجلمل الرابطية يف املوقع 

وقيد اإلحالية الذي ينص أيضا على أن يكون املكون احلامل هلذه  واحد أكثر من مكون( øم)ال يتموقع يف:أن

 :فاجلملتان التاليتان الحنتان الخرتاقهما أحد القيدين السابقني .الوظيفة عبارة حميلة

 .البارحة يف املقهى كان خالد

 .يف املقهى كان خالد منتظر

 .(2)حاليتهاإىالشتماهلا على حمورين والثانية لعدم  األول

                                                 

 . 500املصدر نفسه ، ص (1)
 .  505 - 27املصدر نفسه ، ص  (  2)
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أما إذا أسندت الوظيفة احملور إىل املكون احلامل للوظيفة الرتكيبية الفاعل، فإن هذا املكون حيتلبذلك 

 :وجوباألنه يف هذه احلالة يصبح مبتدأوحيتل بذلك املوقع كما يف اجلملة( øم)ويتعذرعليه احتالالملوقع(فا)املوقع

 :  أهنا من منط البنيات التييؤوهلا املتوكل على أساس خالد كان شجاعا

ويزكي هذه الفرضية أكثر إمكان .أي أن احملور الفاعل هو الضمرييف كان،شجاعا(ف مح)=( )،كان(مبتدأ)خالد

 :ممثال فتصبح اجلملة تقدم هذا املكون على األدوات الصدور كأداة االستفها

 خالد أكان شجاعا؟

 :إعراب المكون المحور -3-1-2-4

التداولية احملور يف النحو الوظيفي وظيفة مسؤولة عن حتديد احلاالت اإلعرابية ، ألن املكون ال تعترب الوظيفة    

الذي  تسند إليه هو الذي حيدد احلالة اإلعرابية ،فإذا أسند احملور إىل الفاعل يأخذ احلالة اإلعرابية الرفع وإذا أسند 

رجعت :ففي اجلمل.ملكونات اليت حتتل وظيفة دالليةإىل املفعول يأخذ حالة النصب واألمر نفسه حني إسناده إىل ا

 .هند البارحة 

 .استقبل هند خالدا

 .رجعت البارحة هند

 .الوظيفة الفاعل واملفعول والزمان على التوايل ىتأخذ املكونات احملاور احلاالت اإلعرابية الرفع والنصب مبقتض
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 :الوظائف التداولية الخارجية -3-2

 ( :Thème)المبتدأ  -3-2-1

 (1) :املبتدأ يف النحو الوظيفي وظيفة تداولية خارجة عن نطاق احلمل، ومردتداوليتها راجع إلىأهنا

تشرتك مع الوظائف األخرى كاحملور والذيل والبؤرة يف ارتباطها باملقام، إذ أن حتديدهاال يتم إال انطالقا  من  -5

 .طبقة مقامية معينةالوضع  التخابري القائم بني املتكلم واملخاطب يف 

 :تتحدد صوابية هذه الوظيفة يف إطار معارف املتكلم حول العامل اخلارجي، وقد مثل املتوكل لذلك باجلملة -6

 .أما مراكش فإن منارهتا من اآلثار اخلالدة

وجود  واردا بالنسبة ملراكش ورودا جيسده( فإن منارهتا من اآلثار اخلالدة)تعد هذه اجلملة صحيحة لكون احلمل 

أما الدار البيضاء  فإن منارهتا من اآلثار اخلالدة، : هذه املنارة فعال يف تلك املدينة، ويف مقابل هذا فإن اجلملة 

 .الحنة ويفسر حلنها عدم وجود املنارة بوصفها علما يف هذه املدينة

 :تعريف المبتدأ -3-2-1-1

عليها تعريف املبتدأ يف الدراسات اليت اهتمت بالوظائف  ذكر املتوكل أن هناك شبه إمجاع على الفكرة اليت يقوم   

، وتبعا (5)التداولية تقرر مبقتضاه أن وظيفة املبتدأ تسند إىل املكون الذي حيدد جمال اخلطاب بالنسبة ملا يأيت بعده

 مكون دال على جمال: لذلك فإن  اجلملة اليت  تشتمل على تلك الوظيفة تبنىعادة من مكونني

 :املبتّدأ، ومكون يليه يدل على فحوى اخلطاب وهواحلمل، فاجلملة اخلطاب وهو

 .قسنطينة ، جسورها عالية 

                                                 

 . 558-555املصدر نفسه ، ص ( 1)



86 

 

 :ترتكب من

 .، وحيدد اجملال الذي يعترب إسناد احلمل إليه واردا ( قسنطينة)املبتدأ  -5

 .جسورها عالية : احلمل -6

 :جيته بسوق مالحظات نوجزها كاآليتواعترب املتوكل املبتدأمكونا خارجا عن نطاق احلمل، واستدل على خار 

الكتاب شرب ) :ال خيضع املبتدأ لقيود االنتقاء اليت يضعها الفعل أو ما يشبهه بالنسبة ملوضوعاته ففياجلملة -5

على التوايل ( سائل)و ( حي)ُيالحظ أن الفعل شرب ينتقي موضوعيه الفاعل واملفعول مبقتضى قيدي (مؤلفه شايا

 .دأ ولكنه ال ينتقي املبت

 الفتاة:الفتاة أخواها مسافران، والفتاة جاء أخواها،وال نقول مثال: ال خيضع املبتدأ ملطابقة احملمول فنقول مثال -6

 .أخواها مسافرة،والفتاة جاءت أخواها

ا تاركا أثرا مملوء( 6م)نشوء املبتدأ يف بعض األحيان عن تفكيك اجلملة االيمية وتقدمي أحد مكوناهتا إىل املوقع -1

 .(1) (الضمري العائد)

القوة اإلجنازية،وإمنا تنصب هذه األخريةعلى احلمل وحدهفي حني يتقدم ( Scope)ال يدخل املبتدأيف حيز -1

 : هو عليها مثل

 .خالد، جنح يف االمتحان

 .االمتحان، ستعلن نتائجه غدا

 . هند،إن ديواهنا قد نشر

                                                 

، ص 2007علم الداللة وعالقته بعلوم األنرتبولوجيا، صالح حسنني،دار الكتاب احلديث،دط،املدخل إىل :وينظر أيضا.522 -520املصدر نفسه،ص(5)
524-521 .  
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 حيث تصبح اجلمل السابقة،للجملةهو إدخاألداة االستفهامو ما يؤكد خروج املبتدأعن مؤشر القوة اإلجنازية 

 :يتكاآل

 خالد، أجنح يف االمتحان أم رسب؟

 االمتحان،أتعلن نتائجه غدا أم بعد غد؟

 هند، أنشرت ديواهناأم مازال قيد الطبع؟

 :ميكنللمبتدأأن ينفرد بقوة إجنازية  مباينة للقوة اإلجنازيةاملواكبةللحمل  -1

 .(1)فنجان قهوةهند ؟ لقد شربت 

وإذاأمكن االستدالل على أناملبتدأ ال يعد جزءا من احلمل فإن هذا ال يعين أنه مستقلعن احلمل االستقالل الذي 

من عناصر تعريف املبتدأاألساسيةأن يكون "يبيح أي تعقب أية مجلة أميبتدأ ، ويف هذا الصدد ذكر املتوكل أن 

م مبدأ الورود أن تكون مثة بني املبتدأ و اجلملة التيتليه عالقة جتعل اجلملة احلمل واردا بالنسبة جملال اخلطاب، وحيت

 .السيارة تفتحت أكمامها :صاحلة ألن حتمل على املبتدأ ويؤدي خرق عالقة الورود هذه إىل تراكيب الحنة مثل

 .(2)"الوردة جنا  سائقها من املوت

رةإلىأن املتوكل وخبالفالنحاة ال يعتد باملعيار الرتكييب يف هذه ويشرتط يف املبتدأ بأن يكون معرفة، وهنا جتدر اإلشا 

املسألة بل يعتمد معيارا تداوليا هو إحالية املبتدأ ،أيأن يكون عبارة حميلة على أن املراد بالعبارة احمليلة العبارة احلاملة 

 :برمتها كما يتبني من املثالني ملعلومة كفيلة جبعل املخاطب يهتدي إىل احملال عليه سواء أكان فردا أو جمموعة 

 .خالد،عاد والده من البقاع املقدسة
                                                 

 . 21الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب، ص  ىاملنح: أمحد املتوكل( 1)
 . 525الوظائف التداولية يف اللغة العربية ، ص : أمحد املتوكل( 2)
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 .اإلنسان،خلق ضعيفا

 (1) :وأما املقوالت الرتكيبية اليت تلحق هبا وظيفة املبتدأ يف اللغة العربية فحصرها املتوكل يف

 :المركب االسمي -1

 .زيد ، أبوه مريض

 .زيد ، قام أبوه

 .السمن، منوان بدرهم

 .بستنيالرب، الكر 

 :الجملة -2

 .أما إنك قد جنحت يف اإلمتحان فذلك ما كنت أتوقع

 .أماأنك متتاز يف كتابة األقصوصة فذلك ما ال يقتنع به أحد

 :وقد سجل خبصوص ما سبق املالحظات اآلتية

   :أشار النحاة العرب القدامى إىل أن مجلة من قبيل

  .هو زيد قائم

ذلك خيالف التعريف الذي أعطاه للمبتدأ،من حيث أنه حييل على مضمون ميكن اعتبار الضمري فيها مبتدأ إالأن 

وتساءل هل ميكن اعتبارعبارة ما مبتدأ "بضمري القصة" اجلملة احملمولة عليه نفسهاكما يظهر من تسمية النحاة له

 إذاكان جمال اخلطاب نفسه ؟

                                                 

 . 558املصدر نفسه ، ص ( 1)
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 :يرد املبتدأ يف اللغة العربية املعاصرة خاصة يف تراكيب من قبيل

 .ما يتعلق بزيد فقد سافر إىل اجلنوبفي

 .أما فيما خيص زيد فإنه شاعر دون شك

يستبعد املتوكل أننا أمام مبتدآت مجل،ويقرتح أن نعترب املبتدأ يف هذا النمط من اجلمل واردا يف تراكيب       

 (1)... "أما زيد ف" جاهزةمعناها اإلمجايل هو معىن

 :قع المبتدأ امو  -3-2-1-2

 :سابقا فإن املكونات ترتتب داخل اجلمل الفعلية وااليمية والرابطية حسب البنيات املوقعية اآلتية كما رأينا

 1، م( ص) {م ف }ف فاøم5، م6، م1م

 1، م( مف) {م ص }فا  øم5، م6، م1م

 {م س }

 {م ح }

 {م ظ }

 1، م( ص( )مف) {م ص }فا  øم5، م6، م1م

 {م س }

 {م ح }

 {م ظ }

                                                 

. 557نفسه ، صاملصدر (1)  
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البيانات املوقعية على مواقع داخلية ومواقع خارجية،ختتص األوىل منها باألدوات اليت تتصدر حيثتحتوي هذه 

وهي ( البؤرة واحملور)،وكذا املكونات امللحقة هبا وظائف تداوليةداخلية ...(االستفهام،الشرط،املؤكدات) احلمل

 (.مف)واملفعول( فا)كوظيفتيالفاعل ،باإلضافةإىل املكونات امللحقة هباوظائف تركيبية  (øم()5م) على الرتتيب

للمكوناتاليت أسندت إليها وظائف تداولية (1،م1،م6م) يف حني خصصت املواقع الثانية منهاوهي

 .على التوايل(املبتدأوالذيل واملنادى)خارجية

 :وهو موقعخارجي عن البنية احلمليةللجملةمثل(6م)ما يالحظ هناأن املبتدأكوظيفة تداولية حيتل املوقع

 .خالد سافر أبوه

خملفا أثرامملوءايف  ليكون حمور احلديث( 6م)لقد حدث تفكيك يف بناء هذه اجلملةمراعاة للمقام،فقد قدخمالد إىل

 :موقعه األساسيليصبح بناء اجلملة اآليت

 

 

خالد :)ية املبتدأ وعليه تصبح اجلملةوهو املوقعاملخصصللوظيفة التداول(6م)حيتالملوقع(خالد )نالحظ أن املكون 

 :اآليتكمثال،واملسندة إليها الوظائف التداولية،( سافر أبوه

 بنيــــة محليـــة6م

 حممول موضوع 

 فعلفاعل

 حمموحملور 6م

.خالد سافر أبوه  

 خالد        سافر                 أبوه
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 وهذه اجلملةنفسها تؤول على أهناخرب وحتلل( مجلة+مبتدأ) تتكون هذه اجلملةحسب النحاة العرب القدامى من

 

وتسند إليهفي هذه احلالة وظيفة (6م)املوقع(زيد)حيتل املكون :أما التحليل الوظيفيلهذه اجلملة فيكونكاأليت

لية ووظيفة تداو  وظيفة تركيبية هي الفاعل( أبو)تداوليةوليست تركيبية وهي وظيفة املبتدأيف حني تسند إىل املكون

 .هواحملمولوتسند إليه وظيفة اإلخبار( سافر)هياحملور،و

 (.6م)ويشري هذا التحليل إىل أن املبتدأ ال ينتمي إىل احلمل بل يقع خارجه وحيتل املوقع

 :إعراب المبتدأ -3-2-1-3

مبقتضى عامل االبتداء   ،ولكنه ال يسند الرفع إىل املبتدأ(1)يأخذ احلالة اإلعرابية الرفع ملبتدأ يذهب املتوكل إىل أنا

النظري العام الذي  وذلك متاشيا واإلطار كما ذهب إىل ذلك النحاة القدامى بل مبقتضى وظيفته التداولية نفسها

حالتها ( املبتدأو الذيل واملنادى)،والذي تأخذ فيه الوظائف التداولية اخلارجية (النحو الوظيفي)اختذه ألحباثه

اليت تأخذ حالتها اإلعرابية ( البؤرة واحملور)ولية خبالف الوظائف التداولية الداخلية اإلعرابيةمبقتضى وظائفها التدا

 .مبقتضى وظائفها الداللية أو الرتكيبية

 (:Queue)الذيل  -3-2-2

الذيل وظيفة تداولية ، ومرد تداوليتها راجع إىل أهنا متثل وضعا ختابريا قائما بني املتكلم واملخاطب يتمثل هذا  

لتخابري يف أن العنصر الشاغل هلذه الوظيفة حيمل معلومة توضح معلومة ساقها املتكلم مث الحظ أهنا الوضع ا

                                                 

 . 527الوظائف التداولية ، أمحد املتوكل ،ص :ينظر ( 1)

.فعل فاعل :إىل  
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ليست واضحة الوضوح الكايف أو معلومة تعدل أو تصحح معلومة انتبه أهنا ليست املعلومة املراد إعطاؤها 

 .للمخاطب

 :تعريف الذيل -1-2-2-1

، وقد الحظ املتوكل (1)عرف ديك وظيفة الذيل بأهنا الوظيفة التداولية اليت حتمل معلومة داخل احلمل أو تعدهلا 

أن املكون الذيل يف اللغة العربية ال يقتصر دوره على توضيح أو تعديل معلومة داخل احلمل بل يقوم أيضا بدور 

ارك به عن قصور التعريف الذي قدمه سيمون ديك يفيد التصحيح، األمر الذي قاده إىل اقرتاح تعريف بديل يتد

 . (21) "الذيل وظيفة تداولية حتمل معلومة توضح معلومة داخل احلمل أو تعدهلا أو تصححها"بأن 

 :وبناءا على هذا التعريف فوظيفة الذيل عند أمحد املتوكل تنقسم إىل ثالثة أقسام

ن املتكلم مجلة مث يالحظ أهنا ليست واضحة الوضوح وتظهرهذه الوظيفة عندما تصدر م: ذيل التوضيح-1

 :الكايف فيضيفإليها ما يزيل اإلهبام، وهذا مثلجملة

 .صحراؤها شاسعة اجلزائر

وتطابق هذه الوظيفة املبتدأ املؤخر عند " صحرائها"مكون أسندت إليه وظيفة أزالت إهبام الضمري يف " اجلزائر"ف

 .النحاة العرب القدامى

وهي وظيفة يعدل هبا املتكلم معلومة الحظ أهنا ليست املعلومة املقصودإعطاؤها، وهذا مثل  :التعديلذيل -2

 :قولنا

 .أهبرين خالد ، علمه

                                                 
)

1
 (Simon Dik: Fonctional Grammar , North Holland, Amsterdam,1978,p19.          

 . 548املصدر نفسه ، ص ( 3)
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 .أنفقت املال نصفه

 .ذيال تعديل، ومها يطابقان البدل عند النحاة العرب القدامى" نصفه"و " علمه"فاملكونني 

يعطي فيه املتكلم معلومة مث ينتبهإلىأهنا ليست املعلومة املقصود ويتعلق بوضع ختاطيب :ذيل التصحيح-3

 :إعطاؤها، فيضيف معلومة قصد تصحيحها كما هو احلال يف اجلمل اإلضرابية اآلتية

 .كرم خالد أساتذة القسم بل عميد كلية

 .مكثت هند يف البيت هذا األسبوع بل سافرت إىل العاصمة

ونا خارجيا لكنه رغم ذلك يظل وثيق الصلة باحلمل، ويف هذا الصدد أشار ويعد الذيل يف النحو الوظيفي مك  

إىل أن الذيل يرتبط احلمل يف سائر البنيات املذيلة برابط تداويل باعتباره يضاف لتوضيح معلومة واردة ( 1) املتوكل

ف منط البنيات يف احلمل أو لتعديلها أو تصحيحها وتضاف إىل الرابط التداويل روابط بنيوية ختتلف باختال

 :املذيلة، حيث يرتبط الذيل باحلمل بواسطة ضمريحياوله يف البنيات املمثل هلا باجلمل

 .قابلت أخاه عمرو

 .تغيبوا الطلبة

 .جنحا الطالبان

ويرتبط الذيل باحلمل بكونه حياكي يف إعرابه املكون احلملي الذي يعدله أو يصححه يف البنيات املمثل هلا 

 :باجلمل

 .تاب  نصفهقرأت الك

                                                 

 . 510 -542املصدر نفسه، ص ( 1)
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 .قابلت اليوم زيدا بل خالدا

 .زارين خالد بل عمرو 

 :مالحظة-3-2-2-2

قد حيدث التباسبني وظيفيت الذيل و املبتدأيف إطار ما يماه النحاةالقدامىاملبتدأ املؤخر،غريأناملتوكل يزيل 

 :مايأيتهذاااللتباسويفرق بينهمامن منظورتداوليبحث،و ميكن أن جنمل نقاط االختالف بينهما في

من حيث املفهومفاملبتدأحيدد جمال اخلطابالذي يعترب احلملبالنسبة إليهواردايف حني يضيف الذيإلخبارا -

 .منشأهنأنيوضح أويصححأو يعدملما ورد يف اجلملة

من حيث اآلليات اليت يتضمنها إنتاج الكالمتمر مبرحلتني بالنسبةلكليهما غري أنه بالنسبة للمبتدأ ينهي -

ال جمال اخلطاب مث حيمل عليه احلمل الوارد،والعكس بالنسبة للذيل حيث يضع املتكلم اجلملة أوال املتكلمأو 

 .مثيوضحها أو يصححهاأو يعدل مايقتضي التعديل فيها

 .(1)،وال يهم ذلك بالنسبة للذيل ألنه حيدد جمال اخلطاب خبالف املبتدأيكون حميال يشرتط يف املبتدأ أن-

 

 

 :الذيلقع امو -3-2-2-3

كما سبق وذكرنا فإن املكونات تتموقع يف اجلمل الفعلية وااليمية والرابطية حسب البنيات املوقعية السابقذكرها   

 :واملعادة هنا للتذكري

                                                 

.535-531املصدر نفسه ،ص(  1( 
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 1، م( ص) {م ف }ف فا  øم 5،م6، م1م

 1، م( مف) {م ص }فا   øم 5،م6، م1م

 {م س  }

 {م ح }

 {م ظ }

 1، م( ص( )مف) {م ص }فا   øم 5،م6، م1م

 {م س }

 {م ح }

 {م ظ }

خمصصةللوظائف التداولية اخلارجية املبتدأ والذيل واملنادىعلى التوايل،حيث (1،م1، م6م)سبق وذكرنا أيضا أناملواقع

ويستدل (.1م)حيتالملكون الذيل بغض النظر عن نوعه أكان ذيل توضيح أو تصحيح أو تعديالملوقع

 :ي احتالهلموقعا بعد احلمل بالرجوع إىل عملية اخلطاب اليت تنتج عرب مراحل ثالث،أ(1م)املتوكلعلىوقوعالذيل يف

 .بتحديد جمال اخلطاب من طرف املتكلم-

 .بناء احلملباالعتماد على جمال اخلطاباحملدد-

 .(1)إضافة معلومة إىل احلمل املبنيلتوضيح أو تعديل أوتصحيح معلومة داخل احلمل-

 :إعراب الذيل -3-2-2-4

                                                 

.512-517املصدر نفسه ،ص(  1( 
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أما ذيال التعديل .ذهب املتوكل إلىأن ذيل التوضيح يأخذ حالة اإلعرابية الرفع مبقتضى وظيفته التداولية نفسها  

 والتصحيح فإهنمايأخذان حالتيهما اإلعرابية مبقتضي وظائفهما الداللية أوالرتكيبية اليت تسند إليهما عن طريق 

 .(1) مبدأاإلرث

" اب وظيفة الذيلمستمدمن مقرتحات النحاة العرب القدامى ،و إىل هذا يشريإن ماقدمه املتوكل خبصوص إعر      

،حيث ميزوا البدل النحاة العرب القدامى يوافق التحليل الذي اقرتحناه من حيث الفكرة األساسية ما ذهب إليه

ومعموال لنفس باعتباره جزءا ليس من مجلة املبدل منه (النعت التوكيد عطف البيان عطف النسق)عن باقي التوابع

 :فالنحاة يعتربون أصل اجلملة األوىل هو اجلملة الثانية،(2)"العامل يف املبدل منه لكن على نية تكرير هذا العامل

 .ساءين زيد سلوكه

 .ساءين زيد ساءين سلوكه

عتمده وخيالف رأي النحاة من جهة طبيعة التحليل،فهوال يقدر عامال مكررا لتفسري إعراب الذيل ألن النحو الذيي

وبذلك فموافقة املتوكل لرأي النحاة .حنو غري حتويلي ولذلك ال يقبل تقدير عنصر ال وجود له يف سطح اجلملة 

 .من جهة التحليل مل ينف خمالفتهم من جهة التفسري

 (:Vocatif)المنادى  -3-2-3

وظيفة جديدة ( ور،البؤرة،الذيلاملبتدأ،احمل)ارتأى املتوكل أن يستودع الئحة الوظائف التداولية اليت اقرتحها ديك 

هي وظيفة املنادى، وعلل هذه اإلضافة بكون املنادى مل يأخذ قسطه من الدرس يف اللسانيات احلديثة كباقي 

إذ نكاد ال نعثر على دراسة متخصصة لوصف خصائص هذا املكون يف إطار النظريات "مكونات اجلملة األخرى 
                                                 

 . 518املصدر نفسه ، ص (1)
.512املصدر نفسه ، ص(2)  



97 

 

كون الوصف اللغوي الساعي " ،ويزكي اقرتح املتوكل(1) "يات اللغوية التداوليةاللسانيات الصورية وال يف إطار النظر 

 إلىالكفاية ال ميكن أن يغفل هذا املكون لوروده يف سائر اللغات الطبيعية، ولغىن خصائصه يف 

 .(2)"بعض اللغات كالعربية

 :تعريف المنادى  -3-2-3-1

وهو هبذا .(3)"إىل املكون الدال على الكائن املنادى يف مقام معنياملنادى وظيفة تسند ":عرف املتوكل املنادىبقوله

مييز بني النداء بوصفه فعال لغويا مثل االستفهام واألمر الوعيد وبني املنادى كوظيفة تسند إىل املكون الذي ينادى 

 .عليه يف مقام معني

ث إال أنه يعتربها أنواعا ثالثة لوظيفة واحدة ورغم أن املتوكل مييز مثل النحاة العرب بني املنادى واملندوب واملستغا

 .(4) "منادى االستغاثة "و "منادى الندبة " و"منادى النداء"هي املنادى ويقرتح أن يكون هناك 

و " هيا"و " أيا"و " يا"و " أي"و " أ)"أماأدوات النداء فريى أمحد املتوكل أن هناك ثالث أدوات مهمة من مثان 

ورغم أن النحاة " أ"و " يا"و" أيها"اليت تستعمل يف اللغة العربية املعاصرة هذه األدوات هي ، "( وا"و " آ"و " أي"

إال أنه يف الوقت احلايل تعترب أداة واحدة " ها"املوصولة وأداة التنبيه " أي"يعتربون أن أداة النداء أيها ترتكب من 

 .تدخل على املنادى مثلها مثل باقي األدوات

 

                                                 

 . 550املصدر نفسه، ص( 1)
 .252،ص 5،2002اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة دراسة حتليلية يف قضايا التلقي وإشكاالته ،دار الكتاب اجلديد املتحدة،ط : حافظ إيماعيلي علوي (2)
 .         552عربية، أمحد املتوكل ، ص الوظائف التداولية يف اللغة ال: ينظر( 3)
قراءة يف منوذج النحو الوظيفي ،حممد بودية ،جملة كلية اآلداب واللغات ،جامعة حممد خيضر،بسكرة : مفهوم الوظيفية عند أمحد املتوكل و سيمون ديك : ينظر(4)

   252،ص2053،جانفي52،العدد
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 :لمنادىموقع ا-2-3-2 -3 

تنقسم مواقع املكوناتفي نظرية النحو الوظيفيإىل مواقع خارجية ومواقع داخلية،حيثتحتالملكوناتالبؤرة واحملورمواقع 

 .داخلية بينما حيتلكل من املبتدأ والذيل واملنادىمواقع خارجية،وما يهمنا هنا هو موقع املكون املنادى

كما سبق ووضحنا ذلكوكذلك ( 1م)لفعليةحيتل املكون املنادىاملوقعحسب البنية الوظيفيةاملوقعية ملكونات اجلملةا

وما يعززخارجية هذا املكومنجموعة من املبادئ  .احلالبالنسبةللبنيتني املوقعيتينللجملتني االيمية والرابطية

 :كمايوضحهااملتوكل

 :مثلتباين القوة االجنازيةلكل من املكون املنادى والبنية احلملية للجملةففي مجل -

 .يا خالد،أحسنإىل من أحسنإليك

 .ياعمرو، عاد والد خالد من البقاع املقدسة

 يا خالد ،هل جنحت يف االمتحان؟

يأخذاملكون املنادىالقوة اإلجنازية النداءيف مجيعها بينماختتلف القوة اإلجنازيةللحمل يف كل مجلة ،ففي األوىل 

 .ة القوة اإلجنازيةاإلخبارويأخذ يف الثالثة السؤاليأخذاحلمل القوة اإلجنازية األمرويأخذ يف الثاني

ال تسندإىل املكون املنادى أي من الوظائف الرتكيبيةوالداللية ألنه ال يشكلموضوعا من موضوعاتاحلملففي -

على (هند)و( عمرو)تسند الوظائفالرتكيبيةالفاعل و املفعول إىل املكونني(يا خالد قابل عمروهندا اليوم):اجلملة 

 .يلالتوا

وتسند (اليوم)و( هند)و( عمرو)كما تسند الوظائف الدالليةاملنفذ املتقبل والزمان إىل املكونات 

 .(اليوم)و( عمرو)الوظيفتانالتداوليتاناحملور والبؤرة إىل املكونني
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 :إعرابالمنادى -3-2-3-3

ا أو شبيها باملضاف ويبىن يذهب النحاة العرب القدامى إلىأن املنادى ينصب إذا كان نكرة غري مقصودةأو مضاف 

،ويذهبون إىل أن املنادى يكون منصوبا تقديرا يف مجيع األحوال (1) على ما يرفع به إذا كان نكرة مقصودة أو معرفة

 .مفسرين نصبه بكونه مفعوال به لفعل حمذوف تقديره أدعو أوأنادي

منصوبا سواء حتقق النصب سطحا ويذهب املتوكل مذهب النحاة العرب القدامى من حيث أن املنادى يكون   

أو مل يتحقق ولكنه ال يذهب مذهبهم من حيث أن املنادى يكون منصوبا بفعل النداء احملذوف ألن املنادى يف 

 . رأيه  يأخذ احلالة اإلعرابية مبقتضى وظيفته التداولية نفسها

حتملها مكونات اجلملة إىل الوظائفاليت  -وخالفا ملا ساد عند النحاة العرب القدامى-هبذا وسع املتوكل

وظائف داللية ووظائف تركيبية ،ووظائف تداوليةمرتبطة باملقامرصد خصائصها يف خطوة أوىل لدراسة العربية :ثالث

يف جوانبها التداولية تلتها خطوات أخرى عاجل فيها من منظور وظيفي ظواهر عدها مركزية أبرزها ظاهرة االستلزام 

  واإلحالة والعطف فماهي اخلصائص اليت رصدها هلذه الظواهر؟التخاطيب والتقدمي والتأخري

 

 

 

 
 

                                                 

 . 212، ص5270عبد اجمليد حممد  حمي  الدين، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، د ط، : الدين بن عقيل، تح  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، هبا: ينظر( 1)
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 الفــصل الثـالـث

 .دواليةـليالت التــاذج من التحـنم: يـيفـحو الوظـالن
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 :التقديم والتأخير -1 

، (2)واالهتمام، وقد ركز بشكل خاص على مبدأ العناية (1)وصف اجلرجاين ظاهرة التقدمي والتأخري يف اللغة العربية

وتعقيبا على رأي اجلرجاين يستخلص املتوكل أن للتقدمي أيا كان داللة وأنه ليس هناك تقدمي مفيد ذوداللة وتقدمي 

 :غري مفيد وهذا يعين بلغة املتوكل أمرين

 (.اخباريا: اقرأ)ترتيب املكونات داخل اجلملة حمكوم دالليا -

إذا استثنينا عمليات التقدمي اليت يقتضيها اإليقاع يف )أسلوبية  ليس هناك قواعد تقدمي حنوية وقواعد تقدمي-

(3) (النصوص الشعرية مثال
 

لظاهرة التقدمي سليما يف عمومه إال أنه مع ذلك يبقى ويعترب املتوكل املبدأ الذي ينطلق منه اجلرجاين يف وصفه 

 :يف حاجة إىل إضافتني

                                                 

واعلم أن من اخلطأ أن يقسم األمر يف تقدمي الشيء وتأخريه على قسمني ، فيجعل مفيدا يف بعض الكالم وغري مفيد يف بعض ، :"يقول اجلرجاين (1)
بأنه توسعة على الشاعر والكاتب ، حىت تطرد هلذا قوافيه ولذلك سجعه ، ذاك ألن من البعيد أن يكون يف مجلة النظم ما وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى 

لتأخري ، فقد يدل تارة وال يدل أخرى، فمىت ثبت يف تقدمي املفعول مثال على الفعل يف كثري من الكالم أنه قد اختص بفائدة ال تكون تلك الفائدة مع ا
ون تلك القضية يف كل شيء وكل حال، ومن سبيل من جيعل التقدمي وترك التقدمي سواء، أن يدعيأنه كذلك يف عموم األحوال فأما أن وجب أن تك

: عبدا لقاهر اجلرجاين"جيعله  شرجيني، فيزعم أنه للفائدة يف بعضها ، وللتصرف يف اللفظ من غري معىن يف بعض، فمما ينبغي أن يرغب عن القول به 
 .18اإلعجاز ، ص  دالئل

كأهنم يقدمون الذي :"قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل واملفعول :" بقوله( العناية واالهتمام)يفسر اجلرجاين ما ذهب إليه هبذا اخلصوص ( 2)
عىن ذلك أنه قد يكون من أغراض أن م" بيانه أهم هلم وهم بشأنه أعىن ، وإن كان مجيعا يهماهنم ويعنياهنم ، ومل يذكر يف ذلك مثاال ، وقال النحويون

منه األذى الناس يف فعل ما أن يقع بإنسان بعينه وال يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حاهلم يف حال اخلارجي خيرج فيعيث يف األرض ويفسد فيكثر 
" ،وال يقول"قتل اخلارجي زيد": "ذكر اخلارجي فيقول ، أهنم يريدون قتله وال يبالون من كان القتل منه ، فإذا  قتل وأراد مريد اإلخبار بذلك فإنه يقدم

ألنه يعلم أن ليس للناس يف أن يعلموا أن القاتل له زيد جدوى وفائدة،فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل مبسرهتم ويعلم من حاهلم أنا " قتل زيد اخلارجي
 .19-11املصدر نفسه، ص : "الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه  مىت يكون وقوع القتل باخلارجي املفسد

 .16دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، ص : أمحد املتوكل(3)
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بني البنية الداللية والبنية اإلخبارية للجملة نقول أن التقدمي ال يؤثر بناءا على التمييز الذي سبق أن أشرنا إليه -5

 .يف البنية الداللية باملعىن الضيق الذي أعطيناه هلذا املفهوم وإمنا يؤثر يف البنية اإلخبارية للجملة

 وصف هذه يعلل اجلرجاين التقدمي انطالقا من املفهوم العام العناية واالهتمام وهذا املفهوم غري كاف يف-6

بني التقدمي داخل اجملال الذي يلي الفعل ( الفاسي الفهري.كما بني ذلك د)الظاهرة ، إذ يؤدي إىل عدم التمييز 

وميثل هلذا اخللط  (1)ىل اخللط بالتايل بني مجل ذات خصائص متباينةإوالتقدمي داخل اجملال الذي يسبق الفعل و

 :باجلملتني اآلتيتني

 .قابل هندا خالد 

 .دا قابل خالدهن  

ويف حتليله للتفسري الذي يربر به اجلرجاين تقدمي املفعول على الفاعل على حني يراد االهتمام والعناية به ،يالحظ 

، غري أنه عدل عن  هذا التأويل " البؤرة"هو مفهوم " االهتمام"املتوكل أن املفهوم الذي ميكن أن يقابل مفهوم 

يفهم من النص أن املهتم به هو ما : رجاين وتدبره فقاده ذلك إىل التأويل اآليتبعد إعادة النظر فيما ذهب إليه اجل

يتقايمه املتكلم واملخاطب ويشكل حمط اهتمامهما ، هاتان اخلاصيتان من مقومات التعريف الذي يعطى يف 

 (2).الدرس احلديث للوظيفة التداولية احملور

موقع ( اس ف فأي املوقع س يف البنية الرتبية )الفاعل و الذي يتوسط موقعي الفعل ويستخلص مما سبق أن املوقع 

املفعول أو غريه حيمل وظيفة تداولية ،وأن هذه الوظيفة هي  ن املكون الذي حيتله املكونأو  ،غري حمايد تداوليا

                                                 

 .11املصدر نفسه ، ص (1)
 .11املصدر نفسه ، ص (2)
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ال  (ف س فا) البنية الرتبية يف (س )وهذا ما ساق له املتوكل أدلة لالحتجاج قادته إىل استنتاج أن املوقع. احملور

 (1).حيتله املكون املباشر سواء كان بؤرة جديدة أم كان بؤرة مقابلة

لقد انطلق املتوكل من رأي اجلرجاين وبني جوانب االتفاق واالختالف معه مت استدل باملالحظات اليت ساقها   

اعل مكون حيمل باإلضافة إىل وظيفته على أن املكون الذي يتوسط يف اللغة العربية الفصحى بني الفعل والف

الوظيفة التداولية احملور وعالوة على هذا االستدالل يورد عامال آخر يوجب ( أو وظيفته الداللية والرتكيبية)الداللية 

توسيط مكون ما بني الفعل وفاعله وهو عامل التعقيد املقويل الذي يلعب دورا يف ترتيب املكونات داخل مجل 

ية ، فاملكونات األبسط مقوليا كالضمائر واملركبات االيمية تنزع إىل أن تقدم على املكونات األعقد اللغات الطبيع

 :ويتجلى هذا املبدأ يف سلمية من النوع اآليت( املركبات االيمية املعقدة ، اجلمل)مقوليا 

 (2)مجلة  <مركب ايمي معقد <مركب حريف  <مركب ايمي  <ضمري منفصل  <ضمري الصق 

ظاهرة التقدمي والتأخري من رأي اجلرجاين مت استدل على صحة  عنيظهر مما سبق أن املتوكل انطلق يف حديثه 

بعض ما ذهب إليه هذا النحوي وبعض ما أخفق فيه مث عرض للجوانب اليت ميكن أن نتدارك هبا تصورات 

ولة التعقيد املقويل وبكل ذلك يبين القدامى مستلهما يف ذلك معطيات النحو الوظيفي كما هو احلال بالنسبة ملق

 .استدالله على اجلمع بني ما هو قدمي وما هو حديث

 

 

 

 

                                                 

 .11املصدر نفسه ، ص (1)
 .11املصدر نفسه ، ص (2)



104 

 

 

 :االستلزام التخاطبي -2

أي حد  إىلر درجة كفاية ما اقرتحه املفكرون واللغويون العرب القدامى يف جماالت متعددة و باسعى املتوكل إىل اخت

ميكن األخذ مبا اقرتحوه ، ومما عرض له يف هذا الصدد ظاهرة االستلزام التخاطيب اليت نظر فيها من خالل 

وميها ، فعرض القرتاح غرايس قاقرتاحات السكاكي فحاول أن يوازن بينها وبني بعض االقرتاحات املعاصرة بغية ت

 .يف املوضوع واقرتاح سريل وغوردن والكوف

كل حوار يقوم على مبدأ عام خيضع له كل من املتحاورين إسهامه يف احلوار وهو ما أيماه مبدأ أن(1)رأى غرايس 

 (2).(Principe de Coopération)التعاون 

 (3):التخاطب يف املقامات العادية هي أربعة تضبط اوفرع عن هذا املبدأ العام قواعد

 .(Maxime de Quantité)قاعدة الكم-5

                                                 

 .81املصدر نفسه ، ص (1)
 .اليت يشارك فيها بقدر ما يتطلبه اهلدف أوالوجهة املختارة هلذه احملاورةمضمون هذا املبدأ هو أن تكون مسامهة املرسل يف احملاورة (2)
اعدة تفرض قاعدة الكم على املرسل أن يوافق يف كالمه بني كم املعلومات وكم املفردات املستعملة يف نقلها إىل املتلقي، وتندرج حتت هذه الق(3)

 :قاعدتان فرعيتان مها
 .املطلوباجعل تدخلك إخباريا بالقدر  - أ

 .ال جتعل تدخلك اإلخباري يتجاوز املطلوب - ب

 :وتفرض قاعدة الكيف على املرسل أن يكون صادقا يف تدخله، وتندرج حتت هذه القاعدة قاعدتان فرعيتان مها
 .ال تقل ما تعتقده خاطئا - أ

 .ال تقل ما ال تستطيع إثباته بدليل - ب

 :دة الكيفية فتنص على أن يكون تدخل املرسل واضحا ويندرج حتتها أربعة قواعد فرعية هيأما قاع. وتنص قاعدة الورود أن يكون تدخل املرسل واردا 
 دع الغموض               - أ

 دع اللبس                  - ب
 ( .      أوجز)جتنب احلشو -ت
 .526-525، ص 6056، 5احملاورة مقاربة تداولية، حسن بدوح، عامل الكتب احلديث، عمان، ط: ينظر.كن منظما-ث



105 

 

 .(Maxime de Qualité)قاعدة الكيف-6

 .(Maxime de Pertinence)قاعدة الورود-1

 .(Maxime de Modalité)قاعدة الكيفية-1

واقرتح أن توصف ظاهرة االستلزام التخاطيب انطالقا من مبدأ التعاون والقواعد املتفرعة عنه باعتبار أن مصدر 

 .املبدأ العام مبدأ التعاون االستلزام هو اخلرق املقصود ألحدى القواعد األربعة مع احرتام

أفعال لغوية مباشرة أي أفعال لغوية حرفية مدلول عليها بصيغة اجلملة ذاهتا : وصنف سريل األفعال اللغوية صنفني

وأفعال لغوية غري مباشرة ، أي أفعال لغوية مفادة من املقام ، واقرتح انطالقا من هذه التصنيف نسقا من القواعد 

رة املخاطب على استنتاج وإدراك الفعل غري املباشر املنجز يف مقام معني أو يف طبقة مقامية االستداللية لوصف قد

، حيث ( اذهب إىل السينما)باعتبارها جوابا للجملة ( علي أن أهيئ امتحانا:)معينة ، وضرب مثاال لذلك اجلملة 

اجلملة إال عرب املراحل االستداللية  ذهب إىل أن املتلقي ليس بإمكانه إدراك الفعل اللغوي غري املباشر من هذه

 :اآلتية

 .أن يرافقين إىل السينما ، فأخربين جوابا القرتاحي بأن عليه أن يهيئ امتحانا( ص)اقرتحت على -أ

 . يساهم متعاونا يف احلوار وأن رده بالتايل ردا واردا( ص)أفرتاض أن -ب

 .احا مضادا أو مناقشةالرد الوارد جيب أن يكون قبوال أو رفضا للدعوة أو اقرت -ت

 .إذن ليس ردا واردا( ص)من حيث معناه احلريف ليس ردا من هذه الردود، رد ( ص)رد  -ث

 .غرضهاإلجنازي خيتلف عن غرضه احلريف: إذن يعين أكثر مما يقول( ص) -ج



106 

 

يأخذ كذلك أعلم أن هتييء االمتحان يستغرق وقتا بالنسبة لليلة واحدة كما أعلم أن الذهاب إىل املسرح  -ح

 .وقتا هاما بالنسبة لليلة واحدة

 .امتحانه وأن يرافقين إىل املسرح يف الليلة نفسها( ص)ال ميكن أن يهيئ  -خ

 .من الشروط األساسية لقبول اقرتاح ما القدرة على إجناز الفعل الدال عليه احملتوى القضوي-د

 .اقرتاحيمن هذا أعلم أنه قال شيئا مفاده أنه ال ميكن أن يقبل  -ذ

 .إذن هو رفض هذا املقرتح( ص)غرض  -ر

أيمياها مبسلمات احلوارلضبط ظاهرة استلزام قضية ما قضية أخرى ة نور صقواعد م(1)وأما غوردن والكوف فاقرتحا 

يف طبقة من املقامات معينة، وتركز مسلمات احلوار هذه على شروطصدق املتكلم أو املخاطب كما حيددها سريل 

 .فعال اللغويةيف تصوره لأل 

ميكن اجناز :"ومن األمثلة اليت أورداها للمسلمات احلوارية القاعدة الضابطة الستلزام االلتماس حواريا واليت تقول

 :معىن االلتماس

 بإثبات أحد شروط صدق املتكلم-5

 "أو باالستفهام عن أحد شروط صدق املتكلم-6

أن تناولين امللح؟معىن االلتماس خاضع هلذه القاعدة إذ أن هل تستطيع : وراح يعتربان أن استلزام مجلة من قبيل 

 .اجلملة عبارة عن استفهام حول أحد شروط صدق املخاطب ،أي قدرته على تلبية رغبة املتكلم

                                                 

 .82دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي،أمحد املتوكل، : ينظر(1)
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وجد املتوكل أن هذه االقرتاحات تظهر أن اللغويني العرب انتبهوا إىل ظاهرة االستلزام التخاطيب يف كل من علم 

عن باقي ما ورد يف "غة وعلم األصول ، فتناول منها اقرتاحات السكاكي حيث وجدها متتاز النحو وعلم البال

الظاهرة بأهنا جتاوز املالحظة الصرف، وحتمل أهم بذور التحليل املالئم للظاهرة أي التحليل الذي يضبط عالقة 

لثاين بوضع قواعد استلزامية ، هذا املعىن الصريح باملعىن املستلزم مقاميا، ويصف آلية االنتقال من األول إىل ا

باإلضافة إىل ميزة أخرى وهي أن تقعيد السكاكي لالستلزام التخاطيب وارد مؤطر داخل وصف لغوي شامل 

 (1)..."أصوات،صرف،حنو،معان،بيان)يطمح لتناول مجيع املستويات اللغوية 

دمي بوجه عام واليت ينقسم الكالم مبقتضاها إىل لقد انطلق السكاكي من الثنائية الواردة يف الفكر اللغوي العريب الق

خرب وإنشاء واقتصر بالنسبة إىل الشق الثاين من تلك الثنائية على الطلب الذي يضعه مقابل اخلرب، فيفرع كال من 

القسمني إىل أنواع يضع لكل نوع منها شروطا مقامية تتحكم يف إجنازه، أي يف إجرائه مطابقا ملقتضى احلال  

 .هذه األنواع نفسها أغراضا تتولد يف حالة إجراء الكالم على خالف ما يقتضيه املقال ويفرع من

عرض املتوكل القرتاحات السكاكي خبصوص أنواع الطلب األصلية وأغراضه الفرعية مع تركيزه بشكل أساسي على 

ه بالنسبة إىل الوصف نوع أصلي واحد هو االستفهام مث خلص إىل تقومي اقرتاحاته واستخالص أن قيمة ما يقرتح

الكايف لظاهرة االستلزام التخاطيب ولكل ظاهرة لغوية على اإلطالق، يقتضي أن يستجيب التحليل جملموعة من 

 :الشروط النظرية والتجريبية،غري أنه يكتفي من تلك الشروط بشرط ضروري ميكن من اإلجابة عن السؤالني

ميكن جلملة ما أن حتمل باإلضافة إىل معناها املباشر كيف تتم عملية االستلزام يف حد ذاهتا؟ أي كيف  -1

 املدلول عليه بصيغتها معىن آخر؟

                                                 

 .82املصدر نفسه، ص (1)
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 (1)كيف ميكن التنبؤ مباهية املعىن الذي يستلزم من اجلملة ختاطبيا؟ -2

 :خلص املتوكل من مقارنته بني حتليل السكاكي وحتليل غرايس على مستوى املبدأ العام إىل النتائج اآلتية

 :السكاكي متتاز اقرتاحات -

 أوال بدقتها. 

 وثانيا بقدرهتا التنبؤية. 

متتاز بالدقة ألن الشروط املؤدي خرقها إىل االنتقال من معىن آلخر شروط هتم فصيلة معينة من اجلمل وهي اجلمل 

الطلبية ، بل هتم كل معىن بعينه من معاين الطلب اخلمسة، وهذه الدرجة من الدقة ال جندها فيما نظن يف 

السكاكي اليت ركز فيها رغم ما تطمح إليه من عموم على قواعد اخلطاب املتعلقة باجلمل اخلربية واليت ال اقرتاحات 

 .تصلح بالتايل إال لوصف االستلزام الناتج عن خرق قاعدة من قواعد اخلطاب اإلخباري

اء املعىن األصلي من اجلزم ومتتاز بقدرة معينة على التنبؤ ، من حيث أهنا متكن انطالقا من ربط اخلرق بامتناع إجر 

حبصول االستلزام، أي حبصول االنتقال القطعي من املعىن األصلي إىل معىن آخر مناسب للمقام ، ومتكن بالتايل 

من تاليف إمكانية إلغاء االستلزام اليت تشكل بالنسبة إىل غرايس إحدى خصائص االستلزام واليت جيب اعتبارها 

 (2).ةمن قوادح التقعيد هلذه الظاهر 

وجوابا على السؤال الثاين، أي كيفية ضبط املعىن املستلزم أشار املتوكل إىل رأي غوردن والكوف كما أشار إىل 

رأي سريل وهي آراء تستهدف الوصول إىل الغاية نفسها ليصل إىل عرض موقف السكاكي يف هذا النسق من 

ر املعاين املتفرعة عن املعاين الطلبية األصلية يكفي يف الغالب األعم من األحوال بذك"اإلشكال، فاستنتج أنه 

                                                 

 .16املصدر نفسه، ص (1)
 .505املصدر نفسه، ص (2)
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مع إعطائها أوصاف عامة مثل ما يناسب املقام أو ما يتولد مبعونة ...( زجر، إنكار، وعيد ، هتديد ، استبطاء)

 (1)."قرائن األحوال

وصول إىل أو قرائن األحوال ال ميكن من ال)إن حتديد السكاكي هذا املرتكز على معلومات املقامات املختلفة 

القواعد أو التعميمات املنشودة اليت تكمن أهم مربرات وضعها يف االستغناء بالذات عما يسمى بقرائن األحوال  

أو على األقل من )ال ختلو من إرهاصات متكن من االستغناء عن قرائن األحوال " غري مضبوط ، إال أناقرتاحاته 

مة أمثلة يشري السكاكي أثناء حتليلها على أن املعىن املتولد هو املعىن يف حتديد املعىن املنتقل إليه فث( تقليص دورها

 (2).الذي يقابل أحد شروط إجرائه شرط املعىن األصلي املخروق

 :اهتداء بإشارات السكاكي هذه ميكن الوصول إىل وضع قواعد انطالقا من تقسيمات من النوع اآليت

باالنتقال خرقا من أحد شروط ( ص)إىل معىن آخر ( س)تنتقل اجلملة من الداللة على معناها األصلي  :1تعميم

، وميكن اشتقاقا من هذا التعميم الكلي وضع تعميمات جزئية ( ص)إىل ما يقابله من شروط إجراء ( س)إجراء 

 :ختص االنتقال من معىن معني إىل معىن معني نورد منها التعميم اآليت

تنتقل اجلملة االستفهامية من الداللة على السؤال إىل الداللة على التمين باالنتقال خرقا، من شرط :2يمتعم

 (3)."طلب غري ممكن احلصول"إىل شرط " طلب ممكن احلصول"

يف نظر -إن هذه التعميمات املهتدى إليها من إشارات السكاكي تبدو يف مرحلة أولية من الفحص معقولة 

 :لك فإنه يقرتح إعادة النظر فيها على النحو اآليتومع ذ -املتوكل

                                                 

 .506املصدر نفسه ، ص ( 1)
 .506املصدر نفسه ، ص (2)
 .506املصدر نفسه ، ص (3)
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 :أن يعاد النظر يف شروط إجراء املعاين على األصل خربية كانت أم طلبية:أوال

 (.معاين الطلب على اخلصوص)بإضافة شروط أخرى إىل ما يقرتحه السكاكي بالنسبة لبعض املعاين  -

كالزجر والوعيد والتهديد )يف قواعد إجرائها ووضع شروط إلجراء بعض املعاين اليت مل يدقق السكاكي  -

حىت يتسىن ضبط عملية االنتقال بني معىن وآخر بضبط الشرط املنتقل منه إىل الشرط (واالستبطاء وغريها

 .املنتقل إليه

متحيص كفاية هذه التعميمات يف وصف الظاهرة ال باعتبارها ظاهرة من ظواهر اللغة العربية فحسب، بل : ثانيا

 .ها كذلك ظاهرة كليةباعتبار 

أن يوازن بينها وبني التعميمات احلديثة اليت عرضنا لبعضها باقتضاب بكيفية أدق ليتبني إىل أي حد ميكن  :ثالثا

 (1)".طرح األوىل بديال للثانية

ينتصر املتوكل يف حتليله لظاهرة االستلزام التخاطيب لبعض مواقف السكاكي على غرايس مث يعود ليثبت يف مكان  

آخر أن حتديد السكاكي لبعض القضايا غري مضبوط مث يهتدي جمددا بآراء السكاكي إىل وضع تعميمات يقعد 

ت اليت تتيحها اقرتاحات السكاكي يف وصف أنه من املمكن اعتماد التعميما" هبا للظاهرة، ليقرر يف األخري 

االستلزام التخاطيب كإحدى خصائص اللغات الطبيعية بل من املمكن طرحها بديال ممكن للتحليالت احلديثة 

وهذا يكشف عن جمادلة عميقة وحماورة علمية دقيقة .(2)"املقرتحة شريطة أن يعمل على استيفائها الشروط املقتضاة

 .يف حتليل املتوكل

 
                                                 

 .506املصدر نفسه ، ص (1)
 .506املصدر نفسه ، ص (2)
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 :(référence)اإلحالة-3

ن يف الواقع أو يف املتخيل أو إعالقة تقوم بني اخلطاب وما حييل عليه اخلطاب "عرف املتوكل اإلحالة بأهنا 

 (1)." الحق/سابق فيخطاب 

دخل يف التداول أنأهم ما جيدر لفت االنتباه إليه هو أن ظاهرة اإلحالةإ" :ظاهرة تداولية و اعترب املتوكل اإلحالة

ترتبط باملقام وحتديدا باملعلومات اليت يفرتض املتكلم "رجع طبيعتها التداولية إىل كوهناأو .(2)"منها يف الداللة

 (3)."خاطب حني عملية التواصلوجودها لدى امل

بعينه  حايلأو خمصصا ينصب علىفعإليا،إحالفتكون إما فعال ةو قد ذهب املتوكل إلىأناإلحالة تتخذ أوضاعا ثالث

 .أو فعال خطابيا قائم الذات مستقال استقالل التابع أو استقالل املتكافئ ،أو طبقة برمتها 

 :و لفظ اإلشارة والضمري اسم العلم :  مقوالت ثالثهي -حسب املتوكل -حيقق الوضع األول

 :(4)تيةفأمجلها يف النقاط اآلةياإلحالورصدخصائصه يا إحالفعال  اعتربه  املتوكل: اسم العلم -5

 .حييل العلم على ذات بعينها خبالف االسم املشرتكالذي حييل على جمموعة تتقايمصفات معينة-أ

 .عرف االسم العلم وجوبا وحيصل تعريفه يف ذاته خالفا لالسم املشرتكالذي يرد معرفا ومنكرا يُ -ب

 .ليهايرد العلم مقيدا حبيث حييل على ذات معينة يقصدها املتكلمقصدا حني حييل ع -ت

 .االسم العلم يكون واجب اخلصوصفإن   بالنظر إىل طبيعة احملال إليهمن حيث عمومه وخصوصه-ث

                                                 
.83اخلطاب وخصالئص اللغة العربية،ص:أمحد املتوكل(   1( 

.84املصدر نفسه،ص(  2( 
84املصدر نفسه،ص (  3( 
502-505املصدر نفسه،ص(  4( 
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 :يف الرتاكيب اليت يرد فيها ايما قائم الذامتثلياإحالفعال -يف نظر املتوكل-حيقق لفظ اإلشارة:لفظ اإلشارة-6

 .قابلت هذا 

 .قابلت خالدا هنا

فحددها املتوكل يف وروده ياإحالأي خصائصلفظ اإلشارة الذي حيقق يف ذاهتفعال ،ةياإلحالأما خصائصه

 :وأورد ممثال لذلك اجلمل اآلتية.استباق و إحالةأ إحالةحضور أوإحالة عودحميال

 .قابلت هذا

 .هذا ما قلته هلند".تعادي من يعاديك  ال"

 (1)"ال تعادي من ال يعاديك:"ما قلته هلند هذا

 .إحالة حضور أوإحالةعود أوإحالة استباقيف وروده حميالاإلحاليةملتوكل خصائصه أمجل ا:الضمري-1

االسم املشرتك  -لحسب املتوك -بعينهفيحققه أما الوضع الثاين،أي ورود اإلحالةخمصصا منصبا على فعل إحايل

 .العام واخلاص واملطلق واملقيد اإلحاليةولفظ اإلشارة والسمات

 :سم العلم كاأليماء الواردة يف األمثلةاآلتيةاملتوكل ما يقابل االأراد به :االسم املشرتك-5

 .استمعت إلىأغنية 

 .اشرتيت كتابا

 .انظر إىل القادم علينا

                                                 
.555-550املصدر نفسه ،ص( 1( 
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يمة التعريف اليت تتحقق بواسطة الصرفة السابقة األلفوالالم  :إحاليتنيوذهب إلىأن االسم املشرتك حيمل يمتني 

 (1).حقةالنونالويمة التنكرياليت تتحقق بواسطة ال

اعترب املتوكل لفظ اإلشارة يف الرتاكيب الوارد فيهارأس مركب ايمي فضلته نعت أو بدملخصصا :لفظ اإلشارة -6

 .يأخذإحدى القيمتني قريب أو بعيد،بعينه يلينصبعلى فعل إحا ياإحال

تنصبال على فعل  اعترب املتوكل هذه السمات خمصصات:العام واخلاص واملطلق واملقيد يةالسمات اإلحال-1 

السمة العام تتحقق فيعبارات من  أنورصد وسائل حتققها فذهب إلى.خطايب بل على طبقة برمتها

وتتحقق يمة اإلطالقفي عبارات من .النفي سياقو أيماء االستفهام والنكرة الواردة يف "بوجه عام"و"عموما"قبيل

 (2).اه النحاةالنكرة املقصودةوالنكرة املخصوصةيمأوتتحقق يمة التقييد فيما ."وبدون استثناء""إطالقا" قبيل

أي ورودها فعال خطابيا مستقال استقالاللتابع أو ،وأما الوضع الثالث واألخريالذي تتخذه اإلحالة

 .اجلمل املوصولة -حسب املتوكل-فتعكسه ،استقالالملتكافئ

 :قسم املتوكل اجلمل املوصولةإىل قسمني

ومثل  (3)"من/ة احلرة تقبل الضمرياملوصول من الزمرتينالذيياجلملة املوصول: "كاآليتعرفها  :اجلمل املوصولة احلرة-5

 :ملةهلا باجل

 (4).من كنا ننتظره/ قدم الذي

                                                 
22-25املصدر نفسه،ص( 1( 
.520-557املصدر نفسه،ص(  2( 
)

558املصدر نفسه،ص 3
(
 

555املصدر نفسه،ص(4)
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ومثل هلا .(1)"تقصي ضمائر زمرة من  ةملة املوصوليةاملرؤوساجل:"عرفها املتوكل كاأليت:اجلمل املوصولة املرؤوسة-6

 :ملةباجل

 (2).تظرهقدم الضيف الذي كنا نن

يف  اإلحاليةاعترب املتوكل اجلملة املوصولة املرؤوسة جزءا من الفعل اخلطابيالذي يتضمن االسم الرأس وحدد يماهتا 

أما اجلمل املوصولة احلرة فقد عدها فعال خطابيا قائم الذامتستقال .سم رأسهاورودهاحميلة إحالة عود على اال

 .و استقالل تتابعأاستقالل تبعية 

بني اجلمل املوصولة الواردة فعال خطابيا قائم الذات مستقال استقالل تتابع واجلمل املوصولةالواردة فعال باحثال وميز

سم حيث اعترباجلمل اليت يرد فيهااال،عراب والوقفخطابيا قائم الذات مستقال استقالل تكافؤبواسطة اإل

مستقلة  المج،ما هو موجود يف املثال التايلعلى غرار ،مفصوال عنه بفاصلة،املوصوملخالفا لالسم الرأسإعرابا

 :استقالل تكافؤ

 .صافحت الفتاتني،اللتان جنحتا

 

 

 

 

                                                 
558املصدر نفسه،ص(1)
 

555املصدر نفسه،ص(2)
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 :العطف–4

 :(1)تناول املتوكل العطف يف اللغة العربية فصنفه بالنظر إىل طبيعة العناصر املتعاطفة إىل أربعة أمناط

 :عطف حدود وذلك مثل -1

 .شرب خالد شايا ولبنا

 .ماال أعطى خالد زيدا وعمرا

 .البارحة واليوم ازار خالد زيد

 :عطف حمموالت وذلك مثل -2

 .خالد طبيب وشاعر

 .الزخمشري حنوي ومفسر

 .دخل وخرج خالد

 :وأراد بذلك العطف بني مجل بسيطة،أي مجل خالية من مكون خارجي مثل: عطف محول -3

 .انو هند شعرها أشقر وعيناها سود

 هل حضر الضيوف وهل استقبلتهم هند؟

 :ويقصد بذلك العطف بني مجل مركبة،أي مجل تشتمل على مكون خارجي مثل: مجلعطف  -4

 .يناها زرقاوانععيناها سودان وزينب  ،هند

 .نظم ديوانا روخالد ألف كتابا وعم

                                                 

 .512-511دراسات يف حنواللغة العربية الوظيفي ،أمحد املتوكل، ص :ينظر(1)
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وبني يف سياق تناوله املوضوع أن كل منط من هذه األمناط األربعة خيضع جلملة من القيود تتفرع عن مبدأ عام 

 :تسميته مبدأ التناظر وصاغه كاآليت واحد اصطلح على

 (1).يعطف بني املتناظرات        

 :انطالقا من هذا املبدأ العام اقرتح املتوكل مجلة من القيود تضبط عطفاحلدود هي

 .قيد تناظر الوظائف الداللية -1

 .قيد متايز املعىن واإلحالة -2

 .قيد تناظر الوظائف الرتكيبية -3

 .قيد تناظر الوظائف التداولية -4

 (2):وتنتظم هذه القيود املعايري اآلتية

أن يكون احلد املعطوف واحلد املعطوف عليه حاملني لنفس الوظيفة الداللية، حبيث ال يعطف على سبيل  -1

 (.زمان)على حد ( مكان)أو حد ( متقبل)على حد ( مستقبل)أو حد ( منفذ)على حد ( قوة)املثال حد 

عليه خمتلفني من حيث املعىن ومن حيث اإلحالة حبيث ال أن يكون احلد املعطوف واحلد املعطوف  -2

 :يعطف بني حدود متماثلة معىن مثل

 .حلت هند عنقها وجيدها بعقد اللؤلؤ

 :وال يعطف بني حدود متماثلة إحالة مثل

 (.باعتبار زيدا األوىل وزيد الثانية ايمني لنفس الشخص)قابلت زيدا وزيدا 

                                                 

 .595املصدر نفسه ، ص (1)
 .585 - 596املصدر نفسه ، ص (2)
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 :وإن اختلفت معىن مثل( من حيث اإلحالة متحدة)وال يعطف بني حدود متحاولة 

 .حتدث أستاذ التاريخ عن األمري عبدالقادر وعن مؤسس الدولة اجلزائرية احلديثة

أن تتماثل احلدود املتعاطفة ال من حيث الوظيفة الداللية فحسب بل كذلك من حيث الوظيفة الرتكيبية   -3

وكان املعطوف ال ( الفاعل أو املفعول)كيبيتني ففي حال كان املعطوف عليه حامال إلحدى الوظيفتني الرت 

 .حيمل وظيفة تركيبية ميتنع العطف وإن متاثال من حيث الوظيفة الداللية

أن يكون احلد املعطوف واحلد املعطوف عليه حاملني لنفس الوظيفة التداولية ، فاجلمل املعطوف فيها بني  -4

 .،الحنة وحمور، على سبيل املثال( أو بؤرة مقابلة)بؤرة جديد 

 :أن تتناظر احلدود املتعاطفة من حيث إحالتها حبيث يعطف بني عبارتني حميلتني مثل -5

 .ام خالد يوم اجلمعة ويوم االثننيص

 :ويعطف بني عبارتني غري حميلتني مثل

 .قابلت رجال وامرأة يف الشارع

 :وال يعطف بني عبارة حميلة وأخرى غري حميلة مثل

 .الشارعقابلت رجال وزوج هند يف 

 :وانطالقا من املبدأ العام دائما، أخضع املتوكل عطف احملموالت إىل القيود اآلتية     

 قيد تناظر الوقائع -5

 قيد وحدة احلقل الداليل  - 6 



118 

 

 (1).قيد تناظر الوظائف التداولية -1

نف من الوقائع،ومينع يقضي قيد تناظر الوقائع بأن يدل احملمول املعطوف عليه واحملمول املعطوف على نفس الص

من مثة العطف بني حممولني دالني على صنفني من الوقائع خمتلفة كأن يكون أحدمها داال على حالة واآلخر على 

 .عمل

وحيتم قيد وحدة احلقل الداليل باإلضافة إىل شرط التماثل من حيث صنف الواقعة أن يتناظر احملموالن املعطوف  

 .بينهما من حيث احلقل الداليل

ويوجب قيد تناظر الوظائف التداولية تناظر احملموالن املعطوف بينهما من حيث الوظيفة التداولية، أي أن يكونا  

 .حاملني لنفس الوظيفة التداولية

وتناول املتوكل يف حديثهعن العطف وما حتكمه من قواعد وقيود القيود اليت تضبط عطف اجلمل ، فبني أن هذا 

ه أن يستجيب إىل ما يشرتط يف عطف احملموالت ، أي إىل القيود اليت تضبط عطف النمط من العطف يشرتط في

احملموالت داخل احلمل وال يستثىن من ذلك إال شرط تناقض الواقعتني وذلك أن العطف بني محلني يدل 

قضتني داخل حمموالمها على واقعتني متناقضتني دالليا ميتنع، خبالف العطف بني حممولني داليني على واقعتني متنا

 .نفس احلمل

 :واقرتح املتوكل أن تلخص هذه القيود يف قيد واحد اصطلح على تسميته قيد تناظر احملتوى القضوي صاغه كاآليت

متناظرين من حيث حمتويامها ( أو احلمول املعطوفة)جبب أن يكون احلمل املعطوف واحلمل املعطوف عليه 

 :القصويان وذلك بأن

                                                 

 .600 - 582املصدر نفسه ، ص (1)
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 على واقعتني من نفس الصنف منتميني إىل نفس احلقل الداليليكون حمموالمها دالني  - أ

(1).مها احملوران منتميني إىل نفس احلقل الداليل أو حمليني يف جمال خطاب واحدايكون موضوع -ب
 

لقيد آخر اصطلح على تسميته ي و ضوبني املتوكل أن عطف احلمول خيضع باإلضافة إىل قيد تناظر احملتوى الق  

 :وهو القيد الذي ينتظم املعايري اآلتية (2)جنازيةالقوى اإلقيد تناظر 

 .ميتنع العطف بني محلني ختتلف قوتامها اإلجنازية -1

ال يتوقف إمكان العطف بني محلني على القوة اإلجنازية احلرفية وحدها بل إن للقوة اإلجنازية املستلزمة دورايف  -2

قوهتما اإلجنازية احلرفية وتتماثل قوهتما اإلجنازية  تسويغه أو منعه، حبيث جتيز العطف بني محلني ختتلف 

 :املستلزمة  مثل

 أمل أعطك مايل ووهبتك داري؟

 .ومتنع العطف بني محلني تتماثل قوهتما اإلجنازية احلرفية وختتلف قوهتما اإلجنازية املستلزمة

مناط األخرى جلملة من وفيما خيص عطف اجلمل، أشار املتوكل أن هذا النمط من العطف خيضع شأنه شأن األ

 :القيود تضبطه أبرزها

 .قيد تناظر احلمول -1

 (3).قيد تناظر املبتدآت -2

                                                 

 .601املصدر نفسه ، ص (1)
 .601املصدر نفسه ، ص (2)
 .651 - 651املصدر نفسه ، ص (3)
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يقضي قيد تناظر احلمول بأن تتناظر احلمول من حيث حمتواها القضوي وقوهتا اإلجنازية ووظائفها التداولية، وميتنع 

 :القضويان مثل مبقتضى هذا القيد العطف بني مجلتني محالمها متباينان من حيث حمتويامها

 .هند عيناها سوداوان وزينب خطيبها شاعر

 .خالد ألف كتابا وعمر مستقبل الضيوف

 :والعطف بني مجلتني تتباين قوهتمااإلجنازية مثل

 .هند هل جنح أخوها؟ وزينب رسبت أختها

 :والعطف بني مجلتني محل أوالمها بؤرة جديد ومحل ثانيهما بؤرة مقابلة مثل

 .أن عمرا كتب مقاالخالد ألف كتابا و 

 :والعطف بني مجلتني يتضمن محل أوالمها مكونا مبأرا تبئري جديد ومحل ثانيهما مكونا مبأرا تبئري مقابلة مثل

 .هند أبوها شاعر وزينب كاتب أخوها

ويقضي قيد تناظر املبتدآت أن يكون مبتدأ اجلملة املعطوف عليها ومبتدأ اجلملة املعطوفة حميلني داخل جمال 

 .اب واحدخط

على أن ما جيب التنويه إليه هو أن هذه القيود اليت أشار إليها املتوكل ال تبعد عما أورده البالغيون والنحاة 

القدامى يف معرض حديثهم عن ظاهرة العطف ، نورد كمثال عن ذلك قوالجلرجاين يف معرض حديثه عن وجوب 

قائم وعمرو قاعد حىت يكون عمرو بسبب من زيد،  ال نقول زيد(: " احلمول)التناسب القضوي يف عطف اجلمل 

وحىت يكونا كالنظريين والشركيني حبيث إذا عرف السامع حال األول عناه أن يعرف حال الثاين ، يدلك على 

ذلك أنك إن جئت فعطفت على األول شيئا ليس منه بسبب وال هو مما يذكربذكره ويتصل حديثه حبديثه، مل 
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وأعلم أنه كما ... وأحسن الذي يقول بيتكذا قلت ما يضحك منه: داري ،مث قلتخرجت من : يستقم فلو قلت

جيب أن يكون احملدث عنه يف إحدى اجلملتني بسبب من األخرى،كذلك ينبغيأن يكون اخلربعن الثاين مما جيري 

خلفا ألنه زيد طويل القامة وعمرو شاعر كان : جمرى الشبيه والنظري أو النقيض للخرب عن  األول ، فلو قلت 

زيد كاتب وعمرو شاعر وزيد طويل : المشاكلة و التعلق بني طول القامة وبني الشعر، وإمنا الواجب أن يقال

 (1)."القامة وعمرو قصري ، ومجلة األمر أهنا ال جتيء حىت يكون املعىن يف هذه اجلملة لفقا ملعىن يف األخرىومضاماله

نميطا آخر للعطف أقامه على أساس مقولة املعطوف واملعطوف عليه وفضال عن التنميط السابق، اقرتح املتوكل ت

 :الرتكيبية حيث صنف العطف إىل

 .العطف بني عناصر تنتمي إىل مقوالت تركيبية متماثلة -1

 .العطف املتقاطع -2

 (2):وبني الباحث أنه ينضوي حتت الصنف األول نوعني من العطف

 :ف بني ايمني مثلالعطف بني حدين من نفس املقولة الرتكيبية كالعط -1

 .شرب خالد شايا ولبنا

 :والعطف بني ضمريين مثل

 .سافرت أنا وأنت

 :والعطف بني مركبني حرفيني مثل

 .يسافر خالد يف الصيف والشتاء 

                                                 

 .510-518دالئل اإلعجاز ، ص: لقادر اجلرجاينعبد ا(1)
 .651دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفية، أمحد املتوكل، ص: ينظر(2)
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 :والعطف بني مجلتني مصدرتني بأن مثل

 .ساءين أن زيدا انتقد عمرا وأن خالد هاجم أستاذه

 :مقولتهما الرتكيبيتان كالعطف بني فعلني مثلالعطف بني حممولني متحدين من حيث  -2

 .مييت ويشفي السم

 :والعطف بني ايمني مثل

 .خالد كاتب وناقد

 :والعطف بني صفتني مثل

 .احلديقة واسعة ومجيلة

 :والعطف بني ظرفني مثل

 .القتال اليوم وغدا

 :والعطف بني مركبني حرفيني مثل

 .املعركة يف الرب والبحر

ع ، فأراد به املتوكل العطف بني عناصر تتباين مقولتها الرتكيبية ، وصنفه إىل أنواع ويمها وأما العطف املتقاط

 (1):باللحن هي

 :على املركب االيمي كما يف( اجلار واجملرور)عطف املركب احلريف  -1

 .املعركة برا ويف البحر

                                                 

 .652املصدر نفسه ، ص (1)
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 .القتال اليوم ويف األسبوع املقبل

 :والعكس كما يف عطف احملمول الصفة على الفعل املضارع  -2

 .مييت وشاف السم

 .نافع ويضر العدو السريع

 .عطف مجلة على مجلة ينتمي حمموالمها إىل مقولتني تركيبيتني خمتلفتني -3

من باب ما هو يف أدىن درجات املقبولية سيما حينما يكون احملموالن  األخري من العطف لنوعهذاا عد املتوكلوقد 

 :كما يف   ةفعال وايما أو فعال وصف

 .دخل زيد وعمرو خارج

 .عمرو خارج ودخل زيد

 .ع لون خالد ووجه هند شاحبقامت 

 .ع لون خالدقوجه هند شاحب وامت 

واحلقيقة أن النحاة والبالغيني العرب قد انتبهوا إىل هذه الظاهرة فالحظوا أن العطف بني مجلة ايمية وفعلية     

 :هرة أوجب التمييز بني حالتنييكاد ميتنع إال أن املتوكل وللتدقيق يف هذه الظا

 .عطف مجلة فعلية على مجلة ايمية ، وتكون يف هذه احلالة نتيجة العطف مجلة تشارفاللحن:الحالة األولى

عطف مجلة ايمية على مجلة فعلية ، وتكون النتيجة مجلة تعلو يف سلم املقبولية اجلملة الناجتة عن :الحالة الثانية

 .ايميةعطف مجلة فعلية على مجلة 

 :وتناول املتوكل يف ختام حديثه عن العطف املتقاطع العطف بني ما فيه منصوب على االشتغال كما يف اجلملة
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 .زيد طردته وعمرا أكرمته

فذهب إىل أن اجلملة اليت تشتمل على هذا املنصوب تعد من باب اجلمل البسيطة ال املركبة ذلك أن املكون 

وظيفة )ووظيفة تركيبية ( وظيفة املتقبل)اجلملة مفعول به حيمل وظيفة داللية  الذي يتصدر( زيدا وعمرا)املنصوب 

، وحيتل هذا املكون صدارة اجلملة على وفق وظيفته التداولية ( وظيفة احملور)ووظيفة تداولية داخلية ( املفعول به

لة بسيطة على مجلة ويدخل العطف بني هذه اجلمل البسيطة يف حيز اجلمل ذات املقبولية العليا أما عطف مج

 (1).مركبة أو مجلة بسيطة تتضمن بؤرة مقابلة على مجلة بسيطة تشتمل على حمور فيعد من باب املقبولية الدنيا

و " ال"و " بل"و " أم"و" أو"و " حىت"و " مث"و " الفاء"و " الواو: "وتطرق املتوكل إىل أدوات العطف وهي  

 (2):طفية اليت تظهر فيها مجلة من املالحظات نلخصها كاآليتفأورد يف مسعى لرصد السياقات الع" لكن"

 .يؤالف بني أدوات العطف املتوافرة يف اللغة العربية أن العطف هبا خيضع ملبدأ التناظر والقيود املتفرعة عنه -1

 :تستعمل أدوات العطف يف سياقات عطفية متمايزة ، وحيدد استعماهلا بصفة عامة العوامل اآلتية -2

، وعطف فصلي أدواته "حىت"و " مث"و " الفاء"و " الواو"عطف وصلي أدواته : عنصرين عطفان العطف بني  - أ

 ".أم"و " لكن"و " بل"و " أو"

تستعمل للعطف يف حالة " الواو"عامل الزمان ف ( الواو والفاء ومث)حيدد استعمال األدوات العاطفة الواصلة  - ب

" مث"للرتتيب مع الفور يف حني أن " الفاء"،وتستعمل للعطف يف حالة الرتتيب " مث"و " الفاء"التزامن و 

 .تستعمل يف حالة الرتتيب مع الرتاخي

 .فتستعمل للعطف بني حدين تربط بينهما عالقة تضمن" حىت"أما األداة 

                                                 

 .650 - 658املصدر نفسه ، ص (1)
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من حيث نوع السياق الذي تستعمل فيه ( أو ، بل ، لكن ، ال ، أم)تتمايز األدوات العاطفة الفاصلة  -ت

" أم"تستعمل يف سياق النفي واألداة " ال"و " لكن"و " بل"تستعمل يف سياق اإلثبات واألدوات " أو"،فاألداة 

 .تستعمل يف سياق التسوية أو سياق االستفهام

مقولة العناصر املتعاطفة،فالواو تستعمل للعطف ( الواصلة منها والفاصلة)مما حيدد استعمال األدوات العاطفة  -ث

ني مجلتني وتستعمل للعطف بني حدين ايميني وال تستعمل للعطف بني محلني بني حدين وبني حممولني وب

 .وحممولني ومجلتني مركبتني

مما حيدد استعمال األدوات العاطفة عدد العناصر املمكن العطف بينها على أن هذه املتعاطفات ال تقل عن  -ج

 ".مث"و " الفاء"و " الواو"صرين مثل اثنني مع األدوات كلها وهناك أدوات يتم التعاطف هبا بني أكثر من عن
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 :النعت المقطوع -5

أشار النحاة العرب القدامى إىل أن النعت قد يقطع عن كونه تابعا ملا قبله يف  اإلعراب إىل كونه خربا ملبتدأ 

رتحم ، حمذوف أو مفعوال به لفعل حمذوف ، والغالب أن يفعل ذلك بالنعت الذي يؤيت به للمدح أو الذم أو ال

 .وقد يقطع غريه مما مل يؤت به لذلك

فيما " أرحم"فيما أريد به الذم و " أذم"فيما أريد به املدح و" أمدح"ويكون تقدير الفعل يف النعت املقطوع نصبا 

 .فيما مل يرد به مدح وال ذم وال ترحم" أعين"أو " أخص"أريد به الرتحم، و 

 :نعت املقطوع األمثلة اآلتيةومن األمثلة اليت أوردها النحاة يف باب ال

 (.بنصب الكرمي)مررت بالرجل الكرمي 

 (.برفع الكرمي)مررت بالرجل الكرمي 

 :تناول املتوكل هذا الضرب من الرتاكيب على أساس ثنائية متيز بني

 :تراكيب تتكون من فعلني خطابيني يستأثر النعت بتحقيق ثانيهما ويرد تابعا للفعل اخلطايب األول مثل -1

 .(بنصب الكرمي)بالرجل الكرمي  مررت

تراكيب تتكون من فعلني خطابيني يستأثر النعت بتحقيق ثانيهما ويرد مستقال عن الفعل اخلطايب األول  -2

 :مكافئا له مثل

 .(برفع الكرمي)مررت بالرجل الكرمي 
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على نعت مقطوع ساق وليدعم املتوكل حتليله القائم على ضرورة التمييز بني منطني اثنني من الرتاكيب املشتملة 

 :(1)زمرة من األدلة تدور حول فكرة جوهرية تفيد بأن مثة فروقا متيز كل تركيب عن اآلخر نوجزها كاآليت

الفعل اخلطايب املقدر يف النعت املنصوب فعال خطابيا تابعا للفعل اخلطايب األول وباإلمكان أن تسند يعد -5 

حليل النحاة القدامى ، أما النعت املقطوع رفعا فيعد فعال خطابيا إليهوظيفة عالقية هي وظيفة التخصيص وفقا لت

 .مستقال يضاف إىل الفعل اخلطايب قبله وال حيمل أية وظيفة عالقية لكونه مستقال مكافئا

الوقف الفاصل بني الفعل اخلطايب األول والفعل اخلطايب الثاين يف الرتاكيب الوارد فيها النعت  يستغرق-6

واقرتح املتوكل أن يرمز للوقف الفاصل بني الفعل  .ستغرقه يف الرتاكيب الوارد فيها النعت مرفوعامنصوبا ما ال ي

اخلطايب األول وبني الفعل اخلطايب الثاين ذي العالقة التابعية بفاصلة، وبنقطة تفصل بني الفعل اخلطايب الثاين 

 .ذي العالقة التكافؤية والفعل األول

ع اللتان يأخذمها النعت املقطوع حتقيقني صرفيني لتابعية الفعل اخلطايب يف تعترب حاليت النصب والرف-1

وع، ويعزز هذا التأويل أن النصب تأخذه مكونات الفضالت يف اجلملة  رفاملنصوب واستقالله أو نوويته يف امل

 .كاملفعوالت وأن الرفع خصيصة من خصائص املكونات النووية

يبعد عن حتليل النحاة القدامى بل يلتقي معه يف أطروحة أن الرتاكيب املشتملة  وذهب املتوكل إىل أن حتليله هذا ال

واقرتح على .على نعت مقطوع تتضمن شقني منفصل ثانيهما عن أوهلما ، حيث يشكالن خطابني قائمي الذات

(2):التحليلني يف مقاربة موحدة رسم مالحمها على الشكل اآليتأساس هذا التالقي أو التقاطع صهر 
 

 .تؤول تراكيب النعت املقطوع إىل بنية عالقية تتضمن فعلني خطابيني اثنني  -1

                                                 
.55، ص  2002، 5املتوكل، دار الكتاب اجلديدة ، بريوت طمسائل النحو العريب يف قضايا حنو اخلطاب الوظيفي،أمحد : ينظر( 1( 

 .51املصدر نفسه ، ص (2)
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 .يرمز إىل الفصل بني الفعلني اخلطابني صرفيا باإلعراب املخالف،وتنغيما بالوقف -2

قد يرد الفعل اخلطايب الثاين تابعا للفعل اخلطايب األول خمصصا إياه وقديرد مستقال عنه فيكون الفعالن  -3

 . تربط بينهما عالقة تكافؤاخلطابياننوويني

 .يسند النصب إىل النعت املقطوع يف سياق التابعية ويسند إليه الرفع يف سياق التكافؤ -4

 (1):وافرتض املتوكل يف هذه املقاربة املندجمة عددا من املزايا أمجلها يف 

يتيح رصد ما ميكن  أن رد االنقطاع يف النعت املقطوع إىل توايل فعلني خطابيني دون تقدير أي عنصر مضمر -1

 .أن حيمله املكون املقطوع من أفعال خطابية أخرى مثل املدح  والذم  والرتحم

أن إرجاع اخلصائص الصرفية والتنغيمية إىل عالقيت التكافؤ والتبعية يف النعت املقطوع نصبا ورفعا ميكن أن  -2

 .يستغىن به عن تقدير مضمر مما يكفل للمقاربة إحراز الكفاية النفسية

ن إرجاع اإلعراب إىل عالقة الفعل اخلطايب الثاين بالفعل اخلطايب األول ميكن من الوصول إىل تعميم يقضي أ -3

بإسناد النصب إىل اجلملة و إعراب الرفع إىل النواة سواء تعلق األمر بفعل خطايب كامل أم بأحد عناصره 

 (.مفعوالت ، فاعل ، خرب)

 .ة إخضاع تراكيب أخرى لسلطاهناأن أهم ما تتميز به هذه املقاربة إمكاني -4
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 :المستثنى -6

يراد باالستثناء صرف لفظ املستثىن منه عن عمومه بإخراج املستثىن من أن يتناوله ما حكم به على املستثىن منه 

ظن أن خالد أُدخل معهم يف حكم اجمليء أيضا فإذا استثناه منهم صرف لفظ (  جاء القوم): فإذا قال أحدهم 

عمومه باستثناء أحد أفراده وهو خالد من حكم اجمليء احملكوم به على القوم، لذلك كان االستثناء القوم عن 

 .ختصيص صفة عامة بذكر ما يدل على ختصيص عمومها ومشوهلا بواسطة أداة من أدوات االستثناء

 :ومن أمثلة االستثناء املتداولة يف كتب النحو العريب الرتاكيب اآلتية

 .ما قام إال زيد 

 .ما ضربت إال زيدا

 .ما مررت إال بزيد  

 .جاء القوم إال محارا

 :صنف النحاة تراكيب االستثناء استنادا إىل ثالثة معايري

 .وجود املستثىن منه أو عدمه :أوال

 .الوجوب والنفي :ثانيا

 .االتصال يف مقابل االنقطاع: ثالثا

 :بالنظر إىل املعيار األول ميزوا بني

 .ما ذكر فيه املستثىن منه :االستثناء التام -1

 .ما مل يذكر فيه املستثىن منه: االستثناء املفرغ -2
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 :وميزوا بالنظر إىل املعيار الثاين بني

 .استثناء غري مسبوق بنفي أو شبه نفي: االستثناء املوجب -1

 .استثناء مسبوق بنفي أو شبه نفي: االستثناء املنفي -2

 :وميزوا طبقا للمعيار الثالث بني

 .فيه املستثىن متصال أي من جنس املستثىن منه استثناء يرد -1

 .استثناء يرد فيه املستثىن منقطعا، أي ليس من جنس ما استثين منه -2

وذهب النحاة فيما خيص إعراب املستثىن إىل أن املستثىن يأخذ إعرابه مبا يقتضيه العامل فيه كما لو مل تذكر األداة 

ثناء وذكر املستثىن منه نُظر يف سياق االستثناء فإذا كان موجبا تعني ،إذا فرغ االستثناء ، أما إذا مل يفرغ االست

 .نصب املستثىن وإذا كان منفيا أو شبه منفي فإنه جيوز نصب املستثىن كما جيوز إتباعه للمستثىن منه على البدلية

أم تأخر وسواء أكان أما إذا كان املستثىن بإال منقطعا فليس فيه إال النصب بإال سواء أتقدم على املستثىن منه 

 .الكالم موجبا أم منفيا

 (1):سجل املتوكل خبصوص معاجلة النحاة العرب لرتاكيب االستثناء املالحظات اآلتية

يعد متييز النحاة بني تراكيب االستثناء التام وتراكيب االستثناء املفرغ على وروده غري كاف للفصل بني الفئتني  -1

 :ومها خيتلفان يف الواقع من وجهنيمن الرتاكيب ورصد خصائص كل منهما 

أداة واحدة تفيد احلصر على الرغم من الفصل بينهما "ما"يف االستثناء املفرغ تشكل مع حرف النفي " إال"أن  - أ

 :مع األداة املفردة إمنا كما يف قولك" إال... ما "ويعزز هذه الوحدة إمكان تعاقب 
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 .إمنا قام زيد

 .إمنا ضربت زيدا 

 .إمنا مررت بزيد  

يف حني أنه جمرد مكون خارجي يف ناء املفرغ يعد من مكونات اجلملة يف االستث" إال"أن املكون الذي يلي -ب

 .وهذا الفرق يسوغ جواز حذف املستثىن منه يف االستثناء املفرغ وامتناع حذفه يف االستثناء التام ،االستثناء التام

ثناء عند النحاة العرب القدامى معىن عدم التالؤم الداليل بني املستثىن يأخذ مفهوم االنقطاع يف باب االست -2

 :واملستثىن منه كما يف

 .قام القوم إال محارا 

 .وم إال محارققام ال 

وتعترب هاتان اجلملتان مقبولتان إذا مها أولتا على االستعارة والحنتان إذ مها أولتا على احلقيقة سواء أنصب 

 .املستثىن أم الرفع

يز النحاة العرب النصب والرفع يف سياق النفي ومينعون الرفع يف سياق اإلجياب ونرى أن املستثىن الوارد بعد جي -3

 .متام الكالم ميكن أن يأخذ النصب كما ميكن أن يأخذ الرفع سواء أكان ما قبله موجبا أم منفيا

اتكأ عليها يف معاجلة النعت املقطوع واليت  انطالقا من هذه املالحظ العامة ووفقا للمقاربة النحوية الوظيفية اليت

افرتض أهنا ميكن أن تعتمد بعد تكييفها يف وصف وتفسري خصائص تراكيب أخرى مماثلة ،اقرتح املتوكل معاجلة 

 :تراكيب االستثناء على أساس ثنائية متيز بني

 .تراكيب عدها النحاة تراكيب استثناء لكنها ليست كذلك -1
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 . تراكيب استثناء حقيقة -2

اعترب املتوكل تراكيب االستثناء املفرغ تراكيب ال متت بصلة إىل أسلوب االستثناء واقرتح من مثة إبعادها من باب 

 (1):االستثناء ومعاجلتها يف موضع آخر على الشكل اآليت

 .تعد هذه الرتاكيب مجلة واحدة حتقق فعال خطابيا واحدا كما يف النعت املقطوع املنصوب - أ

 .أداة حصر متقطعة واحدة" إال"تشكل   - ب

 .موقع مكون من املكونات الداخلية حامل لوظيفة داللية أو وظيفة تركيبية" إال"يقع املكون الذي يلي  - ت

 .تسند إىل هذا املكون الوظيفة التداولية بؤرة املقابلة وبالتحديد بؤرة احلصر -ث

استثناء حقيقية تتكون من فعليني خطابيني اثنني تربطهما وأما تراكيب االستثناء التام،فعدها املتوكل تراكيب  

عالقة تابعية أو عالقة تكافؤ تتحقق على مستوى البنية السطحية بواسطة التقدمي واإلعراب مع فرق حاصل يف 

حتقيق كل عالقة، حيث يستغرق الوقف يف العالقة التابعية أقل ما يستغرقه حني يتكافأ الفعالن اخلطابيان ، 

 .الفعل اخلطايب الثاين حالة النصب حني يكون تابعا وحالة الرفع حني يتكافأ والفعل اخلطايب األولويأخذ 

ميز املتوكل إذن بني تراكيب استثناء ينصب فيها املستثىن ويرتبط مبا قبله بعالقة تابعية ،وتراكيب استثناء يرفع فيها 

يت اتكأ عليها يف االستدالل على الفرق بني هذه الرتاكيب املستثىن ويرتبط مبا قبله بعالقة تكافؤ، ومن الروائز ال

 (2):الروائزاآلتية

أن الرتاكيب اليت ينصب فيها املستثىن يف االستثناءالتام املثبت املتصل أو املنقطع، أو التام املنفي سياقها  -1

سبيل املثال سياقه  على( ما قام أحد إال زيد)الطبيعي أن ترد أجوبة على أسئلة منصبة على الكم ، فالرتكيب 

                                                 

 .66 - 65املصدر نفسه ، ص (1)
 .61 - 61املصدر نفسه ، ص (2)



133 

 

أما الرتاكيب اليت يرد فيها املستثىن مرفوعا فإن ( هل قام القوم كلهم؟) الطبيعي هو أن يرد جوابا للسؤال 

 .سياقها الطبيعي هو أن ترد أجوبة على أسئلة منصبة ال على الكم بل على احلمل نفسه

اف يف حني يعسر أن تتحمل هذا الضرب من أن الرتاكيب الوارد فيها املستثىن منصوبا تتحمل تعقيب االستئن -2

 .يت يرفع فيها املستثىنالتعقيب الرتاكيب ال

إال أهنا اختلفوا يف (مإال زيدا قام القو ):ا لذلك أمثلة من قبيل و أجاز النحاة تقدمي املستثىن املنصوب وأورد -3

 .تقدمي املستثىن املرفوع

االستثناء والنعت املقطوع هو ردمها على الرغم من ورودمها يف إن أول ما يلفت االنتباه يف معاجلة املتوكل لرتاكيب 

 :مظان النحو العريب القدمي يف بابني خمتلفني إىل قضية واحدة قائمة على أساس أطروحات ثالث كربى هي

 .أن املستثىن والنعت املقطوع يشكالن كالمها عبارة تتكون من فعلني خطابيني اثنني -1

د تقوم بينهما عالقة تابعية، وقد تقوم بينهما عالقة تكافؤحيث يشكالن معا أن هذين الفعلني اخلطابيني ق -2

 .فعلني خطابيني نوويني مستقل ثانيهما عن أوهلما

أن حتقيق أمن اللبس بني هذين الفعلني اخلطابيني وحتديد طبيعة العالقة بينهما يعتمد على التنغيم حيث  -3

لتابعية ، ويتحقق أيضا باإلعراب إذ يسند النصب إىل الفعل خيتلف كم الوقف يف حالة التكافؤ عنه يف حالة ا

 .اخلطايب الثاين إذا كان تابعا، والرفع إذا كان نوويا مكافئا للفعل اخلطايب األول قبله
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شهد القرن العشرين نشاطا متميزا يف جمال الدراسات النحوية واللغوية يف الساحة النقدية املغاربية وإذا كان        

من الصعب تصنيف هذه الدراسات يف خانات معينة انطالقا من معايري حمددة فإنه ميكن أن منيز على األقل بني 

ة وحتليل املواد اللغوية وما يرتبط هبا من سريورات ذهنية ثالثة خطابات انطالقا من املناهج املعتمدة يف دراس

وعوامل فيزيولوجية ومؤثرات خارجية وهي الوصفي البنيوي والتوليدي التحويلي والوظيفي التداويل الذي رسم معامله 

 .أمحد املتوكل يف إطار نظرية النحو الوظيفي

ال وهو اخلطاب التداويل وتوصلنا إىل مجلة من رصدنا من خالل هذا البحث واحدا من اخلطابات الثالثة أ   

 :النتائج أبرزها

ربية على يد الباحث أمحد املتوكل يف إطار واحدة من اتبلورت معامل اخلطاب التداويل يف الساحة النقدية املغ -

 .النظريات املؤسسة تداوليا نظرية النحو الوظيفي

 .أبرزها أن اللغة بنية ختلفها وظيفة هي وظيفة التواصلتنهض نظرية النحو الوظيفي على مجلة من املبادئ -

إن أبرز ما يف النحو الوظيفي أنه ينظر إىل البعد التداويل على أنه عماد اللغة وأن الوظائف تعتد مفاهيم أوىل ال -

ثة أمناط مشتقة من بنيات أخرى كما يف النحو التوليدي التحويلي كما أن إسناد احلاالت اإلعرابية يتم يف ضوء ثال

 .الداللية والرتكيبية والتداولية: من الوظائف 

كتابا : ال تتبىن نظرية النحو الوظيفي خالفا للمنهج التوليدي التحويلي النقل أو التقدير وال تعترب من مثة البنية-

لد كتابا كما اشرتى خا:يف البنية األصلية " حتويل التصدير"اشرتى خالد ، على سبيل املثال ،بنية مشتقة ناجتة عن 

يف النحو التوليدي التحويلي ، وإمنا تعتربها بنية أصلية ترتبط بوضع ختاطيب خيتلف عن الوضع التخاطيب الذي 

 .اشرتى خالد كتابا: ترتبط به اجلملة
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مراحل كربى جيسدها منوذج ما قبل املعيار ومنوذج املعيار ومنوذج  ةمر اجلهاز الواصف لنظرية النحو الوظيفي بثالث-

 .ما بعد املعيار

مستوى لتمثيل الوظائف الداللية كوظيفة املنفذ : مشلت بنية النحو يف منوذج ما قبل املعيار ثالثة مستويات   

ووظيفة املتقبل ، ومستوى لتمثيل الوظائف الرتكيبية كوظيفة الفاعل ووظيفته املفعول ومستوى لتمثيل الوظائف 

البينة احلملية : أ ، وتشتق اجلملة وفق هذا النموذج عن طريق بناء بنيات ثالثالتداولية كوظيفة احملور ووظيفة املبتد

: مث البنية الوظيفية مث البنية املكونية ، ويتم بناء هذه البنيات عن طريق تطبيق ثالث جمموعات من القواعد هي

 .األساس وقواعد إسناد الوظائف وقواعد التعبري

أوهلما اجلهاز الواصف الذي صاغه املتوكل يف شكل : قبل املعيار يف أمرين  وخيتلف منوذج املعيار عن منوذج ما   

منوذج ملستعمل اللغة الطبيعية يتكون من جمموعة من القوالب يضطلع كل واحد منها برصد ملكة معينة من 

ة إىل بنية متعددة ،وثانيهما انتقال التمثيل التحيت للعبارة اللغوية من بنية بسيط( امللكة)ملكات القدرة التواصلية 

 .الطبقات تتضمن محال وقضية ومجلة

وأما منوذج ما بعد املعيار فإنه خيتلف عن منوذج املعيار من خالل تعميق مكونات القدرة التواصلية وتوسيع    

طبقاهتا من جهة،وختصيص قالبني مستقلني عن القالب النحوي للخصائص التداولية والداللية مها القالب التداويل 

 .لقالب الداليل من جهة أخرىوا

صاغ املتوكل يف إطار نظرية النحو الوظيفي حتليالت معجمية انطلق فيها من فرضية أساس اعتمدها يف حتديد -

املفردات األصول يف اللغة العربية تقوم على فكرة أن األصول مفردات متحققة وأن األفعال مصوغة على أحد 

َفِعَل، وأن باقي املفردات سواء أكانت أفعاال أو أيماء مفردات مشتقة عن طريق األوزان الثالثة فـََعَل و فـَُعَل و 
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أوزان معينة ، كما صاغ حتليالت تركيبية عرض فيها بالتحليل للوظيفتني الرتكيبيتني الفاعل واملفعول، وحتليالت 

هر عدها مركزية أبرزها ظاهرة تداولية حدد فيها طبيعة الوظائف التداولية يف اللغة العربية ، وتطرق فيها إىل ظوا

االستلزام التخاطيب اليت نظر فيها من خالل اقرتاحات السكاكي وحاول أن يوازن بينها وبني بعض االقرتاحات 

املعاصرة كاقرتاحات غرايس ، وقد كان من نتائج معاجلته أن انتصر يف حتليله لبعض مواقف السكاكي على 

وتناول ظاهرة التقدمي والتأخري  فانطلق فيها .تعميمات يقعد هبا للظاهرة  غرايس،ودعا إىل االهتداء بآرائه لوضع

من رأي اجلرجاين وبني أنه يوافقه حتليله الذي يقضي بأن التقدمي أيا كان له داللة وأنه ليس هناك تقدمي مفيد ذو 

واالهتمام ألن هذا املفهوم غري   داللة وتقدمي غري مفيد،و خيالفه يف تعليل التقدمي انطالقا من املفهوم العام العناية

كاف يف وصف هذه الظاهرة ، حيث يؤدي إىل عدم التمييز بني التقدمي داخل اجملال الذي يلي الفعل والتقدمي يف 

 .اجملال الذي يلي الفعل

ء ختتلف أنظار املتوكل عن أنظار النحاة القدامى يف مجلة من القضايا تتعلق  باملصطلح واملفهوم على حد سوا-  

، فعلى سبيل املثال ،ال يطلق املتوكل مصطلح املبتدأ إال على ما تعورف على تسميته يف النحو الرتاثي باملبتدأ 

الذي خربه مجلة خبالف النحاة القدامى الذين يطلقون هذا املصطلح على كل اسم ابتدئ به سواء أكان خربه 

توكل ال يطابق مفهوم املفعول عند النحاة القدامى فما كما أن مفهوم املفعول عند امل. مفردا أو مجلة أو شبه مجلة

يطلق عليه املتوكل مفعوال هو وظيفة تركيبية تسند إىل حدود حاملة لوظائف داللية مبا فيها احلدود اليت يعدها 

النحاة مفعوال مطلقا ومفعوال فيه، ولكن رغم هذا االختالف جند هناك نقاط تقاطع جتمع بينهما نذكر منها 

سبيل املثال، عدم جتويز تقدمي الفاعل على فعله إال على شرط االبتداء مايدل داللة واضحة بأن املتوكل ال  ،على

 .يلغي نظرية النحو القدمي بل يقيم معها حوارا أساسه القرض واالقرتاض
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حنواوظيفيا أن يبلغ األهداف اليت رام مشروعه اللساين بلوغها ، حيث وضع  -وإىل حد كبري-استطاع املتوكل  - 

للغة العربية رصد خصائصها وصفا وتفسريا، وأغىن النحو الوظيفي بتحليالت استحسنها الوظيفيون وأقروا هبا كان 

هي وظيفة املنادى، واقرتاح " ديك"أبرزها اقرتاح إضافة وظيفة جديدة إىل الئحة الوظائف التداولية اليت اقرتحها 

والذي اكتفى فيه بتقسيم البؤرة "  ديك"تنميط التقليدي الذي اقرتحه تنميط جديد لوظيفة البؤرة يكون بديال لل

ذيل التوضيح وذيل التصحيح وذيل :إىل نوعني بؤرة جديد وبؤرة مقابلة و تقسيم وظيفة الذيل  إىل ثالثة أنواع 

 .التعديل
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2050. 

            :نمط ،دار اآلمان ، الرباط ، دراسة يف البنية والوظيفية وال:اخلطاب وخصائص اللغة العربية

 .2050، 5ط

  5278قضايا املنهج يف اللغة ، دار توبقال، الدار البيضاء ، د ط : املتوكل وآخرون  ، 

 5225،  5مبادئ اللسانيات العامة،دار الفكر العريب ، بريوت، ط: حممد قدور أمحد  . 

 العشرين، دار اإلسراء للنشر مناهج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن : عطا موسى حممد

 .2002،  5والتوزيع،عمان،ط

 يف اللسانيات العامة تارخيها طبيعتها موضوعها مفاهيمها ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة : غلفان مصطفى

 .2050، 5،بريوت ، ط

 5271،  5، دار توبقال ، الرباط ، ط5اللسانيات واللغة العربية ، ج: الفاسي الفهري عبدالقادر. 

 3نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ،بريوت، ط: مفتاح العلوم ، شرح : السكاكي يوسف بن أيب بكر 

،5273 . 

 عبدالسالم حممد هارون ، مكتبة اخلاجني : ، حتقيق 5الكتاب ، ج: سيبوبه أبو بشر عمرو بن عثمان

 . 5273، 3القاهرة ، ط
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 جلملة العربيةالرتاكيب النحوية والتداولية وعلم دراسات يف اللسانيات العربية بنية ا: السيد عبد احلميد

 .2004، 5النحو علم املعاين ، دار حامد، عمان ، ط

 5أمحد حسن مهدي وعلي سيد علي، دار الكنب العلمية ، ط: شرح كتاب سيبوبه ، حتقيق: السريايف  ،

2007. 

 بدر الدين النعساين،  ، عىن بتصحيحه حممد 2مهع اهلوامع يف شرح اجلوامع، ج: السيوطي جالل الدين

 .بريوت ، د ط ، د ت

 :األجنبية

 Dik Simon : Fonctional Grammar , North Holland , Amesterdam 

,1978. 

 : الدوريات

 النحو العريب بني التعصري والتيسري ، أعمال ندوة تيسري النحو العريب، منشورات اجمللس : حيي طيشيبع

 .2005األعلى للغة العربية، اجلزائر ، 

              :املدينة اجلديدة 523،ص ب43الوظائف التداولية يف ريح اجلنوب،جملة عالمات،ج ،

 .2002مكناس،مارس

  قراءة يف منوذج النحو الوظيفي، جملة  : مفهوم الوظيفية عند أمحد املتوكل وسيمون ديك : بودية حممد

 .2053جانفي ،  52كلية اآلداب واللغات ، جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد 

 قراءة جديدة يف تنميط أمحد املتوكل ، جملة التواصل يف اللغات : البؤرة يف النحو الوظيفي : زيعد سعيدة

 .2052، سبتمرب 5والثقافة واآلداب ، عنابة،العدد 
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 املنحى الوظيفي يف الرتاث اللغوي العريب، جملة الدراسات اللغوية للبحوث والدراسات : صحراوي مسعود

 .2003، 5ية، العدد اإلسالم

 :الرسائل الجامعية

 حنو نظريةوظيفية للنحو العريب، خمطوط أطروحة دكتوراه ،إشراف عبداهلل بوخلخال جامعة : بعيطيش حيي
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