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 أ 

إن الدراسة الوظيفية اليوم تعترب أغزر فروع اللسانيات ادلعاصرة وأكثرىا خصوبة حيث تًتكز على أرضية 
إحتظنت مولد العديد من النظريات اللسانية وإستأثرت دبجال  ادلستوى الوظيفي للغة وكما أهنا شهدت و

إىتمامها وتطبيقها وظيفيا ولعل من أىم ىذه ادلدارس وىي مدرسة براغ اللسانية وىي أكثر ادلدارس اليت نادت 
بالوظيفية يف جل حبوثها اللسانية ويعود الفضل يف ذلك إىل علمائها الذين أثروا جهودىم يف خدمة اللغة يف 

كون الدراسة . إيطارىا الوظيفي التواصلي، كون الدراسة الوظيفية ربطت اللغة بوظيفتهااألساسيىة التواصلية
الوظيفية ربطت اللغة بوظيفتها األساسية التواصلية وذباوزت النظرة الصورية وأشهر ىذه النظريات النظرية التوليدية 

التحويلية وىي ال تؤمن بأن اللغة وظيفية أوال تؤمن على األقل جبدوى أخذ الوظيفية بعُت اإلعتبار يف التنظَت 
 .اللساين

أما النظريات الوظيفية فهي تنطلق من مبدأين أساسُت ومها تأدية اللغة لوظيفة التواصل وارتباطها بنية 
اللغة بوظيفتها ارتباطا تبعيا وىذا ما نادت بو نظرية النحو الوظيفي دلنشئها العامل اللساين اذلولندي سيمون ديك 

يف أواخر السبعينات ليعترب الرائد األول يف رلال الدراسات الوظيفية ولعل من أىم نتائج ىذه الدراسة ىو ما تبلور 
يف ادلنحٌت الوظيفي العريب الذي ترأسو العامل اللساين ادلغريب أمحد ادلتوكل الذي حاول إثبات وظيفة الًتاث اللغوي 
العريب بصفة عامة والنحوي بصفة خاصة وإستثماره يف قالب حديث مرتكزا عليو يف بناء حنو وظيفي للغة العربية 

 .أي حنو يويل إىتماما كبَتا بادلقام التبليغي التواصلي للغة
وجند أن التيارات التداولية الوظيفية قد ذباوزت النص وركزت كل إىتمامها على اخلطاب بإعتباره منجزا 

 .تلفظيا قائما متناسق حيمل العبارات متكاملة لوحدة زباطبية موجهة إىل الغَت بغرض اإلفهام والتواصل
وىكذا صار اخلطاب زلور العديد من الدراسات احلديثة وأدوارىا الوظيفية التداولية اليت إىتمت بدراسة 

: اللغة وسبثيالهتا اخلطابية يف رلال ما يطلق عليو بالتحليل اخلطاب وظيفيا وجنده قد مشل رلمل اخلطابات مثل
اخل ويعترب اخلطاب اإلصالحي واحدا من ىذه .... اخلطاب اإلعالمي واخلطاب الشعري وكذا اخلطاب الديٍت 

اخلطابات اليت نالت إىتمام دارسُت كونو من أكثر اخلطابات احلديثة ذيوعا دلا يكملو من مقاصد سامية وأىداف 
 .مفيدة يف احلياة الدينية والدنيوية لألفراد

 :ا على كل ىذا جاء حبثي معنونا وبناء
 ربليل اخلطاب اإلصالحي يف ضوء النحو الوظيفي دلن أعيش عبد احلميد بن باديس أمنوذجا  

ولعل من األسباب الرئيسية اليت جعلتٍت أخوض غمار ىذا البحث أن نظرية النحو الوظيفي شكلت 
ربدي بالنسبة يل وكذا ما تلقيتو من نصائح بعدم اخلوض يف غمارىا ولتعقيدىا وصعوبة كتاب الباحثُت فيها وحىت 



 مقدمة

 

 ب 

قلة الدراسات ادلتناولة عنها، وكذلك أن جل الكتابات فيها جاءت بصيغة الرموز والتعقيد وىذا من األسباب 
 .الذاتية

 :أما األسباب ادلوضوعية تكمن يف- 
 وىي زلاولة إبراز دراسات الوظيفية العربية كوهنا هتتم بالوظيفة التواصلية للغة

دراسة نظرية النحو الوظيفي وربديد مدلوالهتا وأىم أسس ومبادئ ادلنتهجة بنيت عليها كأساس - 
 وظيفي زلض
 ربط النحو الوظيفي بتحليل اخلطاب الذي اعترب من أىم القضايا الراىنة- 

 :    ودلعاجلة ىذا ادلوضوع البد من طرح رلموعة من األسئلة
فيما يكمن مفهوم النحو الوظيفي؟ وىل إستطاع أن يشق طريق الوظيفة يف حبوثو؟ وىل إستطاع التخلص 

 من قيود النحو العريب؟
 وىل إستطاع النحو الوظيفي ربليل اخلطاب ودراستو دراسة وظيفية زلضة والتفصيل يف مستوياتو؟- 

 وىل جنح النحو الوظيفي يف ربليل اخلطاب اإلصالحي؟
 وإلجابة عن ىذه األسئلة جاء حبثي مقسما إىل مدخل وفصلُت وفصل تطبيقي تؤطرمها مقدمة وخاسبة
    حيث حاولت يف ادلدخل التطرق إىل اللسانيات الوظيفية دلعرفة حدود النوطنة، أما الفصل األول 

الذي قسمتو إىل مباحث ففي ادلبحث األول حولنا الوقوف على مفهوم " النحو الوظيفي " الذي حيمل عنوان  
النحو يف معناه اللغوي واإلصطالحي ، أما ادلبحث الثاين فقد كان حول مفهوم النحو الوظيفي وادلبحث الثالث 

الذي تناول ألفية األسس وادلبادئ ادلنهجية للنحو الوظيفي لنصل إىل ادلبحث الرابع الذي أخذ على عاتقو 
 الوظائف التداولية للنحو الوظيفي

أما الفصل الثاين الذي حيمل عنوان اخلطاب اإلصالحي وىو بدوره أيضا قسم الذي حيمل عنوان 
اخلطاب اإلصالحي وىو بدوره أيضا قسم إىل أربعة مباحث فأخذ ادلبحث األول مفهوم اخلطاب يف معناه اللغوي 

واإلصطالحي وأما ادلبحث الثاين فتناولنا فيو مفهوم اإلصالح لغة وإصطالحا، وأما ادلبحث الثالث علج فيو 
مفهوم اخلطاب اإلصالحي بصفة شاملة لننتقل إىل ادلبحث الرابع الذي تضمن ومل زلتويات اخلطاب اإلصالحي 

 .أما الفصل التطبيقي الذي الختم الفصلُت خبالصة تضمن أىم األىداف اليت مت رصدىا. عبد احلميد بن باديس
إتسم أيضا بتعريف العالمة بن باديس وإبراز شخصيتو اإلصالحية، وكذلك تناول ربليل خلطاب عبد 

 .وذلك بالتطرق إىل مستويات التحليل الوظيفي" دلن أعيش " احلميد بن باديس يف عنوان 



 مقدمة

 

 ج 

    وقد إعتمدت يف إجناز ىذا البحث على ادلنهج الوصفي القائم على التحليل واإلستقراء إلبراز 
 .ادلضامُت ذات الطابع الوظيفي

   وقد إعتمدت يف ىذا العمل على رلموعة من ادلصادر وادلراجع خدمت وأثرت البحث وأمهها سبثلت 
اخلطاب الوسيط مقارنة مقاربة وظيفية لتحليل النصوص وتعليم اللغات وكذلك كتاب : يف كتب أمحد ادلتوكل

مسائل النحو العريب يف قضايا حنو اخلطاب الوظيفي وأيضا اللسانيات الوظيفية مدخل نظري وكتاب الوظائف 
حفريات تأويلية يف اخلطاب اإلصالحي حملمد حداد وكذلك : التداولية يف اللغة العربية كتب اإلصالح ادلتمثلة يف

– مفهوم اخلطاب الوظيفي - مذكرة سليم مزىود  يف      
 :     وكأي حبث ينجز واجهتٍت رلموعة من الصعوبات أمهها

صعوبة ادلادة العلمية وكثرة الرموز اليت ذبعل من عملية البحث أكثر صعوبة ادلراجع وقلتها يف مكتبتنا - 
 (ادلغرب  )كانت خارج اجلزائر  (العربية  )اجلامعية وبإعتبار أن ادلوضوع حديث النشأة وأن اللبنة األوىل لو 

وكذلك من الصعوبات اليت إعًتضت سبيل حبثي ىو ندرة كتب اإلصالح يف مكتبتنا اجلامعية وىذا ما جعل مجع 
 .ادلادة العلمية أكثر صعوبة

    وختاما أشكر األستاذ بن عائشة حسُت على غايتو الفائقة وتتبع رلريات العمل والذي مل يبخل علي 
بتوجيهاتو ومالحظاتو وأتوجو بالشكر اجلزيل إىل كل ما أسداه كان منم نصائح وتوجيهات وأشكر كل من 

 .ساعدين وأعانٍت ولو بكلمة طيبة وحىت من نقدين ليخلق روح التحدي بداخلي وحب البحث وادلثابرة
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 المدخل 
تعود اللسانيات الوظيفية إذل مجلة حبوث وأعماؿ لسانية دل تستقر يف فًتة معينة وال درس معُت حي يستطيع 

البحث أف يوصد بدايتها من أعماؿ الرباغُت حيث ميزوا بُت علم األصوات وعلم األصوات الوظيفي الذي يقـو 
على مفهـو الفونيم، وقد وصفت أعماذلمبأهنا هتتم بالوجهة الوظيفية للجملة الىتمامهم بدراستها ضمن مفهـو 
التواصل بعده وظيفة أساسية يف النشاط اللغوي عند اإلنساف ، وقدـ يف ذلك ياكسبوف سلطط التواصل ادلعروؼ 
بوظائفو الست، والذي تعرض إلنتقادات يف الستينيات من طرؼ اللسانُت الذين يروف أف التواصل حركة وليس 

 1ثباتا
أما تستند اللسانيات الوظيفية أيضا إذل ما قدمو ادلدرسة النسقية بلندف، وىي متأثرة مبدرسة براغ حيث تعد اللغة 

ظاىرة بشرية متكاملة وإف دراستها يف مستوياهتا اجلزئية الصوتية والصرفية النحوية الداللية تفقدىا طابعها التواصلي 
فضال عن مثل ىذه الدراسة ال يقدمها يف صورهتا ادلتكاملة لذا فقد دعت إذل عدـ إغفاؿ أبعادىا . الذي دييزىا

الذي يدرس اللغة يف سياقها ادلادي " السياؽ احلاؿ " الثقافية واالجتماعية والنفسية وطورت يف ىذا اجملاؿ مفهـو 
 2وادلعنوي ألهنا ظاىرة سيميائية واجتماعية ينبغي تفسَتىا

لقد حاولت الوظيفية يف وجهة البحث عن موضوع اللغة ادلتمثل يف اعتبار اللغة تراكيب ودالالت إذل فاعل ادلعرفة 
ادلتمثل يف اعتبار اللغة خطابا وتلفظا موجزا، أي حولتو األمر إذل وجود اإلنساف يف لغتو، وىذا ما يستدعي أف 

نعرض مراحل تطور ىذا اإلجتاه لنقف على أمناط ادلعاجلة ادلختلفة عرب ىذا التطور وتعود بدايات ىذا ادلنحٌت يف 
 3:الدرس اللساين الغريب إذل

   « progue»مدرسة براغ -أ
ظهرت على يد رلموعة من الباحثُت ادلتفقُت فكريا، وبدءوا يعقدوف إجتماعات لغوية لبحث ادلنظم منذ سنة 

، بعدما عرفوا جبماعة براغ إذل أف تفرقوا عند قياـ احلرب العادلية الثانية، وقد قامت ىذه ادلدرسة على 1926
بوداف دي " ادلبادئ واألصوؿ النظرية اليت أرسى دعائمها العادل السويسري سوسَت، كما اختذتا من تصور 

للفونيم نظرية كاملة للتحليل الفونولوجي وىو العمل الذي اطلع عليو عادلاف من أكرب علماء ادلدرسة " كورتناي
وصلد أهنا عنيت باإلجتاه الوظيفي الذي يهتم بكيفية استخداـ اللغة . وىو نيكوالي تروبوبسكي وروماف جاكسبوف

                                                           
 39، ص2009، 1طخليفة بوجادي، اللسانيات التداولية مع زلاولة تأصيلة يف الدرس العريب القدمي، بيت احلكمة اجلزائر، 1

 40ادلرجع نفسو، ص2

 142-141، ص 1طعبد احلميد السيد، دراسات يف اللسانيات العربية نيتو اجلملة العربية الًتاكيب النحوية علم النحو وعلم ادلعاين، دار جامد، 3
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: ووصفها وسيلة إتصاؿ يستخدمها األفراد للتواصل واألىداؼ وغايات معينة، إما ركزت رلاالت حبثية معينة منها
 1الصوتيات الوظيفية اآلنية والصوتيات التارخيية واألسلوبية واللسانيات الوطنية

كما أهنا نشأت يـو دخل تروباسكويوياكسبونوكريسفسكي يف حلقة اليت كاف قد كوهنا بعض اللغويوف التشكنُت 
 ظهرت الفنولوجية على مسرح النشاط العلمي العلمي بصفة رمسية وحدث ذلك يف ادلؤدتر الدورل 1928ويف 

للغويوف الذي انعقد يف الىاي وفيو طرحت أراء ىؤالء الباحثوف الروسيُت وينتمي إذل ىذه احللقة الباحثوف 
 2ما تسيوس: مثل" التشكيوف 

 : اآلراء والمبادئ التي نصت عليها
 3:دتيزت بإحلاحها على دراسة وظائف اللغة وقد إختذت من ىذا اإلحلاح وجهتُت

 وظيفة اللغة يف التواصل* أ
 الوظائف اليت تؤديها مستويات اللغة * ب

وميزت ىذه ادلدرسة بُت الفونولوجيا وبُت الفونتيك، حيث يشار إذل حتليل الوظائف الفونولوجية إذل وحدات 
 :فونولوجية وىي ثالث

 (كمية الوحدات  )الوظيفة الكمية - أ
 (حدود الوحدات  )الوظيفة التحديدية - ب
  (التمايز الدالرل  )الوظيفة التميزية - ج

 وقد اىتمت بالتنوع الواسع لوظائف اللغة وإجتهتإلستخداـ اللغة يف جوانبها اجلمالية واألدبية 
كما أطلقوا مؤسسو مدرسة الرباغ على منهجهم اخلاص بالدراسة الصوتية اسم الصوتيات الوظيفية 

(phonology)  ويتوذل ىذا الفرع من اللسانيات احلديثة دراسة ادلعٌت الوظيفي للنمط الصويت، من نظاـ اللغة
الشامل وإستخراج كل الفونيمات وضبط خصائصها وحتديد كيفية توزيع ألوفوناهتا، وكثَتا ما خيلط الدارسوف بُت 

فالصوتيات فرع من اللسانيات قوامو  (phonology) والصوتيات الوظيفية « phonetice »الصوتيات 
دراسة األصوات الكالمية من حيث نطقها ودتثلها وتوزيعها، وتنقسم إذل ثالثة فروع رئيسية منها الصوتيات 

النطقية واليت تعٌت بوصف اجلهاز الصويت وسلارج األصوات أي متكلم والصوتيات السمعية اليت تعٌت بعملية التلقي 
األصوات وإدراكها أي ىنا ادلستمع والصوتيات الفزيائية وىي اليت تدرس اجلانب الفزيائي الصرؼ ادلتمثل يف 

                                                           
 83-82، ص 1430- 2009، 1ط وقضاياىا الراىنة، عادل الكتب احلديث، اجتاىاهتانعماف بوقرة، اللسانيات 1
 168، ص 2007حبوث ودراسات يف علـو اللساف، اجلزائر، د ط، ، عبد الرمحاف احلاج صاحل2
 237، ص2002، 1طعبد القادر عبد اجلليل، علم اللسانيات احلديثة، القاىرة، دار صفاء للنشر والتوزيع، 3
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إنتشار ادلوجات الصوتية من فم ادلتكلم إذل أذف ادلستمع عرب ذبذبات صوتية معينة وىناؾ عدة فروع أخرى ال 
 .حتتاج إذل التفصيل

 1 ويف ىذا ادلقاـ منها الصوتيات التجريبية والتارخيية واآللية وادلعيارية والزمنية والتعاملية
 أما الصوتيم الذي ىو زلور الدراسات الصوتيات الوظيفية فإنو وحده رلرد فونولوجية

وبغض النظر عن الفونولوجيا اليت كانت متداولة بُت ادلدارس اللسانية األخرى فإف الدراسة الوظيفية قد عنيت هبا 
 .2مدرسة براغ أكثر من ادلدارس الغربية األخرى

 : أعالم المدرسة
لقد عرفت مدرسة براغ رلموعة من أعالـ سامهوا بفضل جهودىم يف تطوير النظرية ودعمها ببحوثهم يف سبيل 

 :رفع الراية الوظيفية، ولكن أما فيها خيف ذكرىم سنركز على ثالثة منهم
 :تيروبتسكوي نيكوالي سيرجيفتش.1

 "مبادئ الفونولوجيا "  كتابو 1939، أصدر سنة (علم األصوات الوظيفي )ويعد ادلؤسس األوؿ لعلم الفونولوجيا 
تتدرج أفكاره غي إطار ادلفهـو الوظيفي الذي نادت بو مدرسة براغ والذي ينظر إذل اللغة أهنا تنظيم وظيفي قائم 

 3على وسائط تعبَتية مستعملة هبدؼ إفراز غاية معينة 
ويعرؼ الفونيم على أنو أصغر وحدة ديكنها  (القيمة األخالقية  )واعتمد مبدأ ىاما ىو الوظيفية التميزية الفونبم 

 "ناب" ،"تاب " أف تظهر تعارض إشارتُت سلتلفتُت، ىذا اإلختالفوجود تصادنُت الوحدات ادلتميزة مثل كلمة
 4فوجد تصاد صويت بُت الفونيمُت التاء والنوف، وصلده أيضا ميز بُت داللة الكلمتُت

دل يكتفي وخيفي تروبسكوي بالوظيفة التميزية للفونيم بل إعتمد كذلك الوظيفيوف أيضا مبدأ ادلتميز وعرفوه أنو 
التناظر الذي جيعل أحد الصوتُت شليزا مبلمح أو مسة ليست موجودة يف نظَته فعالقة بينها كعالقة ادلوجب 

داللة على عدـ وجود  (-)داللة على وجود السمة يف الصوت، وعالمة السالب  (+)والسالب فعالمة ادلوجب 
 .5 (- وعن السُت زلور + ما يقاؿ الزاي زلور   )السمة يف الصوت 

 
 

                                                           
  136، ص 2005، 2طمن، اللسانيات، النشأة والتطور ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ؤأمحد ـ1
 137ادلرجع نفسو، ص 2

 93-92 اللسانية ادلعاصرة، ص دارسنعمات بوقرة، ادل3

 (مرجع سابق  ) 94ص ، اللسانية ادلعاصرةدارسنعمات بوقرة، ادل4
 73-72، ص 2005، 1طمسَت شريف إستيو، اللسانيات اجملاؿ والوظيفة وادلنهج ،عادل الكتب احلديثة، إربد، 5
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 :(وظائف اللغة  )رومان جاكبسون . 2
ويف رلاؿ أخر الذي عٌت بو الرباغيوف ىو وظائف اللغة وخَت ما ديثل ىذا اإلجتاه اللساين روماف جاكبسوف الذي 

، حيث اتضحت حبوثو اليت ميز فيها بُت نوعُت من اللغات واللغة ادلعيارية وىي اللغة 1920حضر إذل براغ سنة 
احملايدة اليت تلقط أو تكتب بقصد توصيل الرسالة دلعلومة معينة ميزهتا أهنا تتوخى الدقة النفعية معنية والبعد عن 

اجلماليات والنوع الثاين ىو اللغة األدبية أو الشعرية وميزهتا عكس السابقة اليت فيها مزيد من اخلياؿ الذي يتجاوز 
ادلتعة والدقة يف التقسيم الذي جعل الرسالة ملفوظة أو مكتوبة يف ذاهتا، وقد تتطرؽ إذل رلموعة عوامل سياقية 

، والسياؽ ىو (ادلرسل إليو  )، وادلستمع والقارئ (الكالـ  )والرسالة نفسها  (ادلرسل  )منها ما يتصل بادلتكلم 
 1ادلناخ اإلجتماعي وادلكاين والزماين احمليط بعملية التواصل

ويرى جاكبسوف أف اللغة وسيلة للتواصل اإلنساين، ال يتحقق إال بتوفر عناصر معينة كادلرسل وادلرسل إليو، وكل 
 :عنصر يولد وظيفة لسانية سلتلفة، وعليو ميز جاكبسوف بُت ست وظائف للغة ىي

، الوظيفة (ادلعجمية  )الوظيفة الندائية، الوظيفة التعبَتية االنفعالية، وظيفة إقامة إتصاؿ، وظيفة ما وراء اللغة 
 2الشعرية 

 (اإلجراء الوظيفي التركيبي  )أندي مارتنيه . 3
ديثل اإلجراء ادلنهجي الوظيفي يف حقل الدراسة الًتكيبية عصبة غَت قابلة من الدارسُت يتقدمهم الباحث اللساين 

الفرنسي أندري ماريت الذي جعل الدراسة الًتكيبية الوظيفية تبلغ مرحبة متميزة من مراحل تطورىا، حيث كاف 
جادا يف الدراسة الفنولوجية إستثمارا واعيا وكاف ذلك إدراكا من لألمهية الدراسة الًتكيبية يف ضوء النزعة الوظيفية 

إف مبادئ التحليل الفنولوجي قد وضعت يف متناوؿ الناس منذ زمن طويل وبالعكس ما " يف األصوات حيث قاؿ 
قيل من الًتكيب فهو جديد جدا بالنسبة ذلطا ادلؤلف وأف ضرورة تقدمي منهجية وصفية تغطي بشكل منظم 

الذي يهدؼ إذل فرز ما دتثلو الفونولوجيا يف  ( .... )رلموعة ادلعطيات اللغوية جعلنا ضلرص على اجلهد اجلماعي 
 3مستوى التميزية بالنسبة للوحدات 

 :حيتوي حتليل الوحدات اللغوية يتم على مستويُت
 الذي يتكوف من الكلمات أي ادلونيمات: التقطيع األورل- 

                                                           
 24، ص 2007، 1طإبراىيم خليل، اللسانيات وضلو النص، دار ادلسرة للنشر والتوزيع ، 1

 100-97-95دت ، ص ،، القاىرة، دطاآلدابنعمات بوقرة، ادلدارس اللسانية ادلعاصرة، مكتبة 2
 .17، 16 ص2009، 2، اجلزائر، طأمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمات اللغات، ديواف ادلطبوعات اجلامعية3
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ىو ينطلق من نتيجة ليقـو بتحليل تلك الوحدات ادلتنقلة ذات احملتوى الصويت والدالرل إذل : التقطيع الثانوي- 
الفونيمات، أي إذل أصغر الوحدات الصوتية اجملردة من ادلعٌت، وأف ذلذا ادلبدأ قيمة لسانية ذلك أنو دينح القدرة 

على التعبَت الالمتناىي من األفكار وادلعاين اجملردة بواسطة ىذا العدد احملصور من الفونيمات أي األصوات اللغوية 
 .1احلروؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  أحباث لًتمجة النشر والتوزيع،شفيقة العلوي، زلاضرات يف مدارس اللسانية ادلعاصرة1
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 :المدرسة السياقية الوظيفية لفيرث- ب 
لقد تطور علم اللغة احلديث عرب اجتاىات يف كل من اصللًتا وفرنسا، ففي اصللًتا نشأ بديل لعلم اللغة النبوي عرؼ 
بإسم السياقية وإرتبطتبفَتث بوجو خاص ويسوؽ بعض ادلفاىيم األساسية مثل مقوليت الوظيفة وادلعٌت ففي بادي 

األمر أكد فَتث دينامية مفهـو الوظيفة الضروري لعلم اللغة بدال من ادلفهـو الرياضي للوظيفة، حيث طالب 
مبفهـو نفسي لو ديكن بو أف يالحظ كل اللغة وحده مالحظة مالئمة حيث يعرؼ ادلعٌت والوظيفة موضحا إيامها 
بأهنا إستعماؿ لشكل لغوي يف عالقة سياؽ ما بأهنما مركب يف عالقات سياقية ويقسم ادلعٌت أو الوظيفة حسب 

مستويات سلتلفة للغة إذل عوامل سلتلفة حيث دييز بُت الوظيفة الصوتية أو الوظيفة الصغرى أي التوزيع السياقي 
والوظيفة ادلعجمية والوظيفة ادلورفولوجية والوظيفة النحوية جتر عنها وظائف كربى منها الوظيفة الداللية . لصوت ما

أو وظيفة ادلنطوؽ بأكملو يف سياؽ ادلوقف وشلا ىو جوىري يف ذلك أف الوظيفة تتطابق مع ادلعٌت وحتددىا تركيبا 
احمليطات وكأف وظائف ادلستويات ادلختلفة قد درلها فَتث يف مفهـو ادلعٌت، فادلعٌت ىو ادلركب الكلي للوظائف 

 1الذي ديكن أف يكوف شكلي لغوي
 أوؿ من جعل اللسانيات علما معًتفا بو يف بريطانيات وقد انصب اىتمامو يف 1960-1890ويعد فَتث 

بريطانيا على الصوتيات الوظيفية وعلم الداللة أو ما يعرؼ بالنظرية السياقية حيث اعتمدت ىذه النظرية كبديل 
عن ادلناىج السائدة يف زمنو لتحليل الظاىرة اللغوية على أسس إكتشفها العادل األنتوبولوجي ما لينوفكسي 

فاستطاع بفضلو التخلص من األفكار الفلسفية وادلنطقية الرياضية اليت سادت يف ادلناىج السابقة فقد قرر أف جيعل 
 .نظريتو لغوية صرفة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 161، ص2003، 1طجترىا ردىلتُت ت سعيد حسن حبًتي، تاريخ علم اللغة احلديث، مكتبة الزىراء الشرؽ، 1
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 :منهج الدراسة في مدرسة فيرث
 :إف حتليل ودراسة ادلقاـ أو السياؽ يتطلب مراعاة نوعيتو من العالقات

عالقات داخلية بُت عناصر احلدث اللغوي وىي نوعاف عالقات داخلية سياقية أو أفقية تتكوف بُت عناصر - 
 الًتكيب اللغوي

 عالقات جدولية أو رأسية للمفردات أو الوحدات اليت حيل كل عنصر زلل األخر . أ
عالقات داخلية يف إيطار ادلوقف الذي يتم فيو احلدث اللغوي وىو نوعاف النص ادلتصل بادلكونات غَت . ب

 .لفظية
 1(أي بُت الكلمات وأجزائها واجلمل  )وكذلك عالقات حتليلية تكوف بُت أجزاء النص - 

وقد تأثر فَتث يف وضعية لنظريتو بعادل األنًتوبولوجيااليولندي ما لينوفكسي الذي صادؼ العديد من الصعاب يف 
ترمجة بعض النصوص من آداب بعض الشعوب البدائية، ووجد من الضروري وضع الكلمات يف سياقها 

 .اإلجتماعي الذي أستخدمت أو نطقت بو
وقد رأى فَتث أف فكرة السياؽ اإلجتماعي ىذه اليت قاؿ هبا ماليوفسكي ديكن أف دتتد وتتسع يف إطار نظري 
جتريدي عاـ لدراسة ادلعٌت ومن مث وضع أوصوؿ نظريتو اليت أصبح السياؽ فيها ديثل حقال من العالقات اللغوية 

 2وغَت اللغوية، الداخلية واخلارجية
وكاف يرى أف عادل اللغة الذي يريد أف يصل إذل ادلعٌت الدقيق للحدث اللغوي أو الكرامي، أف يبدأ أوال بالكشف 

عن العالقات بُت الوحدات اللغوية ادلكونة ؿ، من أصغر وحدة صوتية وىي الفونيم إذل أكرب الوحدات اللغوية 
 : مثل الكلمة أو اجلملة، وىذا التحليل يقـو عنده على أركاف ثالثة

إف كل حتليل لغوي البد أف يعتمد على مقاـ مع مالحظة ما يتصل هبذا ادلقاـ من عالقات أو ظروؼ -1
 .ومالبسات الكالـ الفعلي

 .ضرورة حتديد بيئة الكالـ ألف ىذا التحديد يضمن عدـ اخللط بُت لغة وأخرى أو بُت ذلجة وأخرى- 2
جيب حتليل الكالـ إذل عناصره ووحداتو ادلكونة لو للكشف عما بينهما من عالقات داخلية للوصوؿ إذل - 3

 3الصوتية والفونوجليةوادلورفولوجية والنحوية: ادلعٌت مبستويات التحليل ادلختلفة

                                                           
 31، ص 2013، طشفيقة العلوي، دروس يف اللسانيات احلديثة النظَت وادلنهج اإلجرائي كفوز احلامة، د1
 31، ص 2005محيد خليل، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار ادلعرفة اجلامعية، د ط، 2

 32ادلرجع نفسو، ص 3
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ويعًتؼ حتليل النظاـ الصويت عند فَتث بعدد من نظم الفونيمات النغمية اليت تعمل يف شىت نقاط النغمية مثال 
وحتدد ىذه النظم لفظ شكل معُت بالتفاعل مع ... يف مستويات عنا قيد الصوامت وادلقاطع والكلمات اخل 

وحدات فونيماتية قطعية احلجم دتثل ما يتقى من ادلعلومات بعد عزؿ مجيع القيود ادلفروضة على التجاور بُت 
 (إف التميز اإلصطالحي بُت العناصر النغمية وبُت الوحدات الفونيماتية  )القطع ادلتالصقة واعتبارىا عناصر نعمية 

 1"أيضا عناصر نغمية " ليس جوىريا، إذ ديكن إعتبار الوحدات الفونيماتية  
ومن النتائج ادلًتتبة عن ىذا عن العبارات الكالمية دتثل نسبة صوتية ىرمية إضافة إذل النسبة النحوية اذلرمية اليت 
يعًتؼ بأهنا دتتلكها على نطاؽ واسع، وىكذا نفسخ النظرية النغمية اجملاؿ بالطبع أماـ وحدات متعددة القطع 

ذلك ادلقطع الذي كاف وال يزاؿ لغزا حييل الوصفُت وعلماء الصوتيات الوظيفية على حد سواء، ضمن زاوية 
خذ مثال من من دوره يف  )احلدس وبالنسبة للشخص العادي يبدو أف ادلقطع كياف على جانب من األمهية 

ومع ذلك فإف ادلقاطع يف ضوء التحليل الفونيمي أو الصويت التوليدي ما ىي إال جتمعات  (األوزاف الشعرية 
عشوائية حبتة لسالسل من القطع ال تشكل بناء يف حد ذاهتا، لكن ادلقطع عند فَتث من الناحية األخرى يلعب 

 .2دورا أساسيا مقر لعدد أكرب من العناصر النغمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 132ىػ، ص 1418جفري سامسونات زلمد زياد كتبة مدارس اللسانيات التسابق والتطور، مطابع جامعة ادللك السعود، د ط 1

 133ادلرجع نفسو ،  ص2
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 منهج اللسانيات الوظيفية- ج 
بالرغم من التباين ادلنهجي بُت ادلنهجُت التارخيي والوصفي إال أهنما يتفقاف أف اللغة جيب أف تدرس بإعتبارىا 

نظاما تتحرؾ بو األلسنة بطريقة معينة لتتمكن من التواصل إال أف أعضاء مدرسة براغ يردف أف ادلنهج التارخيي ال 
جيدي نفعا يف ىذا اجملاؿ ألنو يقتصر على عرض تطور اللغة وتغَت عناصرىا عرب التاريخ ال ديدنا مبا تفهم بو نظاما 

ويعدوف ذلك للغة نظاما ال ديكن الفصل بُت عناصره إنطالقا مع مبدأ دراسة اللغة يف ذاهتا ولذاهتا وعليو فإف 
 1منهجهم ينطلق من حتديد اللغة بإعتبارىا نظاما وظيفيا يهدؼ إذل حتقيق التواصل 

والتعبَت الذي يقضي أف حتمل العناصر اللسانية نتيجة إعالمية، وإذا جاز لنا التميز بُت رؤية التشكُت والوظيفُت 
يف النظر إذل اللغة فإننا عند الوظيفُت نظاـ من الوظائف، وعند التشكُت نظاـ من البٍت، وإذا كاف التحليل 

الوظيفي للوقائع احلالية اليت تقدـ بيانات كاملة عن ىذه اللغة أفضل طرقة دلعرفة جوىرىا وخواصها ادلميزة، فإنو 
ينبغي أف يؤخذ باالعتبار تصور اللغة كنظاـ وظيفي عند دراسة احلاالت اللغوية ما فيو وعليو فالدراسة التارخيية ال 

 2ديكن أف يعمل النظاـ والوظيفة 
ويتحقق من ىذا أف الوصف مكن مدرسة براغ إسهاما يف لوف جديد يتصل بأىداؼ النظرية اللسانية يف وجو 

 . أنظار اللسانُت إذل ميادين من البحث اللساين، دل يظهر إال يف العقدين السادس والسابع من القرف العشرين
   ومن خالؿ ما مت عرضو صلد أف الوظيفية قد شققت طريقها لتصل إذل أوجو ميادينها واليت كانت يف تطورىا 
والوصوؿ إذل ادلعٌت الكامل ىي ما وصلت إليو ادلدرسة الوظيفية براغ وذلك بفضل جهود أعضائها الذين كاف 
لديهم الفضل الكبَت يف سَت ادلدرسة ومسايرة الركب الوظيفي كوهنا كانت السابقة يف علم األصوات الوظيفي 

 .الذي يقـو الفونيم
   واستطاعت ىذه احللقة التمييز بُت الدراسة الفونولوجية الوصفية والدراسة التارخيية، وهبذا كانت الفونولوجيا 

رائدا مطورا لو بتوضيحو دلبادئ " جاكبسوف " الًتبتسكوية تنهية بالفونولوجية الوصفية األمريكية، ويف ىذا وصلد 
 3الفونولوجيا التارخيية

وصلد ادلدرسة السياقية الوظيفة لفَتث حيث أخذت  ىذه ادلدرسة طابع ادلتميز تنطلق من مبادئ فتونولوجية وذلك 
 4ترتكز يف تعاملها مع الظاىرة اللغوية على السياؽ مبفهومو الواسع

                                                           
 (مرجع سبق ذكره  ) 85نعماف بوقرة، اللسانيات وإجتاىاهتا وقضاياىا الراىنة، ص 1
 86ادلرجع نفسو، ص 2

  31، ص 1999ترسعد زبَت دار األفق، د ط اجلزائر، : أندري مارتنيو، مبادئ يف اللسانيات العامة3
 53-52، ص 1999 ، 2ديواف ادلطبوعات اجلامعية بن عكنوف، اجلزائر طحقل تعليمية اللغات، ،  التطبيقيةسانياتلل أمحد حساين، مباحث يف ا4
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وبأهنا مقاربة لتحليل البنية اللغوية، تعطى األمهية " كونو " ومن ىذا كلو ديكن تعريف اللسانيات الوظيفية ويعرفها 
للوظيفية التواصلية لعناصر ىذه البنية باإلضافة إذل عالقاهتا النبوية، ويرى الًتكمات الوظيفية أحد حقوؿ 

 1اللسانيات الوظيفية حيث حتلل البنيات الًتكيبية على أساس وظائفها التواصلية 
   نستخلص من خالؿ ما تقدـ عرضو والتعريف أف اللسانيات الوظيفية قد محلت عدة أىداؼ إال أهنا جعلت 

 . من الوظيفة التواصلية اذلدؼ األمسى يف أىدافها

                                                           
 113، ص 1989، 1ط مستورات عكاظ ادلغرب الرباط، ،سانيات الوظيفية مدخل نظريؿ أمحد ادلتوكل، اؿ1
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 تعريف النحو لغة وإصالحا- 1
يعد النحو من ا١توضوعات العصر ا٢تامة اليت عرفت إىتماما واسعا بُت النحاة العرب قدميا وحديثا، ذلك لربوز 

أذنيتو البالغة يف اٟتفاظ واستبعاد ألسنة من اللحف وا٠تطأ حىت يستوي الكالم وفق الطريقة الصحية 
 .ا١تستوفيةلألحكام والقواعد

:  النحو لغة. أ
. جاء يف لسان العرب أن النحو ىو القصد والطريقة ويكون ظرف ويكون اٝتان حناه حنوه وبنحاه حنوا ونتحاه

 1فنقول حنوت حنوا أي قصدت قصدا 
فالنحو القصد والطريق، يكون " النحو إعراب الكالم العريب " وقل ابن منظور عن األزىري يف تعريف النحو فقل 

ظرفا ويكون اٝتا حنا ينحوه وإستنحاء وحنو العربية منو إدنا ىو إنتحاء ٝتة كالم العرب يف تصرفو من إعراب وغَته 
ليلحق من أفعال العربية بأعما٢تا يف الفصاحة . كالتثنية واٞتمع والتحقَت والتكبَت باإلضافة والنسب وغَت ذلك

. فينطلق ٔتا وإن مل يكن منهم وإن تشد بعضهم عنها رد بو إليها وىو يف األصل مصدر شائع أي حنوت حنو
مث خص هبا إنتحاء ىذا القبيل من العلم، كما أن الفقو يف األصل ىو ا١تصدر فقمت  (قصدت قصدا  )كقولك 

 2الشيء أي عرفتو، مث خص بو علم الشريعة من التحليل والتحرمي 
 : النحو اصطالحا. ب

 : بعد وقوفنا على ا١تعٌت اللغوي للنحو سنستويف ا١تفهوم اإلصطالحي ويربز يف
كتثنية واٞتمع والتصغَت والتكسَت .  يعرفو ابن خيب إنتحاء ٝتة الكالم الكالم العرب يف تصرفو من إعراب وغَته-

 3واإلضافة والنصب والًتكيب وغَت ذلك
، أصل ا١تعٌت "علم النحو ىو أن تنحو معرفة كيفية الًتكيب فيما ننب الكلم لتأدية"  ويعرفو السكاكي أيضا -

مطلقا ٔتقاييس مستنبطة من إستقراء كالم العرب وقوانُت مبنية عليها، ليتحرز هبا عن ا٠تطأ يف الًتكيز من حيث 
 .4تلك الكيفية 

                                                           
 76م، ص 1999-ه 1419، 2ط الًتاث العريب، بَتوت، 14إبن منظور ٚتال الدين، لسان العرب مج 1

  39م، ص2001، 3طخدرنة اٟتديثي، ا١تدارس النحوية، دار األمل اربد األردن، 2

  ٤09تمد إبراىيم عبادة، النحو التعليمي يف الًتاث العريب، منشأ اإلسكندرية، د ط، ص 3
 75 ه، ص 1408، 2طالسكاكي يوسف بن ٤تمّد، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بَتوت، 4
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 ويعرف كذلك بأنو العلم الذي يبحث فيو عن أحكام اٞتملة العربية من حيث مكونات الكالم، بعد اإلسناد، -
حيث يًتتب عليو عالقة تأثَت وتأثر بُت اإلسم والفعل واٟترف ماال يكاد يتناىى من ٚتل أصلية وٛتل معادلو 

 1ليتحقق هبا غرض مطابقة الكالم ١تقتضى اٟتال 
نستخلص من خالل ا١تفهوم اللغوي واإلصطالحي أن النحو عملية دراسة ١تختلف جوانب العينة منها الفعل 
واٟترف واإلسم وجند أن أغلب النحاة تواضعوا يف تعريفو ومدلولو وذلك يكون من ا١تواضيع ا١تلمة اليت شغلت 

 .النحويُت وأعالم العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 07، ص 2002علم النحو العريب رؤية جديدة وعرض نقدي، دار غريب، القاىرة، دط، ،  صربي ا١تتويل1



 الفصل األول                                                                      النحو الوظيفي
 

 

18 

 : تعريف النحو الوظيفي* 1
ترجع أصول نظرية النحو الوظيفي إىل مؤسسها األول سيمون ديك من خالل أْتاثو ا١تتعددة اليت رسم هبا اإلطار 

ألتباعو الذين أجروا دراسات لغوية متنوعة، مست ٣تال الداللة والتداول وا١تعجم . النظرية وا١تنهجي العام للنظرية
وقد ٕتسدت مبادئ ىذه النظرية يف الفكر اللغوي . والًتكيب يف لغات ٥تتلفة تنتمي إىل فصائل متباينة دنطيا

 .العريب ا١تعاصر يف أْتاث أٛتد ا١تتوكل الذي طبق من خال٢تا دنوذج النظرية اللسانية
ىو النحو الذي ال يقصر على الدور الذي تلعبو الكلمات أو العبارات يف اٞتملة أي : ويعرف النحو الوظيفي

الوظائف الًتكيبية أو النحوية  كالفاعل وا١تفعول بو ألن ىذه الوظائف ال ٘تثل إال جزءا من كل تفاعل مع وظائف 
أخرى مقامية أو تبليغية التواصلية اليت تستعمل ىذه العبارات وسيلة لبلوغها، وهبذا يكون النحو الوظيفي ىو ذلك 

 1اٞتهاز ا١تركب من ٤تصلة كل ىذه الوظائف الًتكيبية والداللية والتداولية ا١تتضافرة فيما بينها 
على أنو من ٙترات الدراسات الوظيفية اليت تعد من أشكا٢تا العامة ويهتم بوظيفة اللغة األساسية : ويعرف كذلك

 2.وأن التواصل وموضوع اللسانيات يف نظره ىو وصف القدرة التواصلية لدى ا١تتكلم والسامع
   نستخلص أن النحو الوظيفي قد ٕتاوز الدور الذي لعبو النحو التقليدي يف إبراز الكلمات والعبارات يف اٞتملة 

ليحقق ٚتلة من الوظائف ٖتمل مقامات تبليغية وتواصلية، وعلى أنو للًتكيب والداللة منظورا إليهما من وجهة 
 .نظر تداولية

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 41، ص 2006زنِت بعيطيش، حنو نظرية حنوية للنحو الوظيفي أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة اٞتزائر، 1
 (مرجع سبق ذكره  ) 40 خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية يف ٤تاولة تأصلية يف الدرس العريب القدمي، ص 2
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 : المبادئ واألسس المنهجية للنحو الوظيفي*2
تنقسم النظريات اللسانية من حيث موقفها من عالقة بنية اللغة بوظيفتها قسمُت نظريات صورية وأشهرىا النظرية 
التوليدية التحويلية ال تأمن بأن اللغة وظيفة معنية على األقل ّتدوى أخذ الوظيفة بعُت اإلعتبار يف التنظَت اللساين 

 : ونظريات وظيفية تنطلق من ٚتلة من ا١تبادئ واألسس وىي التايل
تسعى نظرية النحو الوظيفي يف مقارنة اللغة على أساس أهنا أداة للتواصل داخل اجملتمعات البشرية ومن ىذا .1

 .الوجو عالقات التواصل األخرى ا١تسموعة وغَت ا١ترئية وا١تسموعة
القدرة اليت يكتسبها مستعمل اللغة الطبعية قدرة تواصلية عامة تشمل كل ا١تعارف اللغوية وا٠تطابية وغَتىا . 2

 .اليت ٘تكنو من إنتاج أي خطاب وفهمو
 1.ٖتكم الوظيفة بنية اللغة العامة وبنية ما ميكن أن ينتج داخلها من أدناط خطابية إن يف التزامن أو التطور. 3
 .ليست بنية اللغات الطبعية مستقلة عن وظيفتها التواصلية. 4
 .للغات الطبعة وظيفة أصل وىي وظيفة التواصل وما عداىا فوظائف فرعية. 5
 2ليست بنية اللغات الطبعية مستقلة عن وظيفتها التواصلية. 6
 :زنكم ترابط التبعية القائم بُت الوظيفة والبنية وانعكاس األوىل يف الثانية. 7
 عملية إكتساب اللغة - أ

 إنقسام اللغات إىل أدناط- ب
 مسلسل التطور اللغوي- ج

مفاد الشق األول أن ا١تبادئ الفطرية اليت تؤطر عملية اإلكتساب اللغة واليت تشكل كليات لغوية أو حنوا كليا 
مبادئ تربط بُت اللغة ووظيفتها كما أن مفاده أن الطفل أثناء تعلمو للغة يكتسب بالتدريج بنيات لغوية متنوعة 

 ٔتا تؤديو من وظائف أي من أغراض تواصلية
 تنعكس الوظيفة إىل حد بعيد يف بنية اللغة. 8

ويقصد منها إذا كانت الوظيفة أوال رسالة مراد تبليغها وثانيا قصدا يستوي خلف الرسالة وكانت البنية وحدات 
 3.معجمية وصرفية تنظمها عالقات الًتكيب

                                                           
 70، ص 2011، 1طأٛتد ا١تتوكل، ا٠تطاب الوسيط مقارنة وظفية موحدة لتحليل النصوص وتعليم اللغات، دار األمان، الرباط، 1
 70، ص 2009، 1طأٛتد ا١تتوكل، مسائل النحو العريب يف قضايا حنو ا٠تطاب الوظيفي، دار الكتاب اٞتديد، بَتوت لبنان، 2
  26، ص 2012، 1ط أٛتد ا١تتوكل، اللسانيات الوظيفية ا١تقارنة دراسة يف التنميط والتطور، دار األمان، الرباط، 3
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يفًتض النحو الوظيفي كباقي النظريات الوظيفية بالبنية والوظيفة أهنما متعلقتان ْتيث ال ميكن الفصل بينهما . 9
 :وأن البنية تابعة للوظيفة ويًتتب عن ىذا اإلفًتاض عدة مسائل أذنها

الصرفية، الًتكيبية، ا١تعجمية للعبارات اللغوية ٖتددىا إىل حد بعيد وخصائص الداللية  )ا٠تصائص النبوية - 
 1والتداولية

 :يدرس الًتكيب والداللة يف إيطار القدرة التواصلية حيث يسعى الوصف اللغوي إىل ٖتقيق كفايات الثالث. 10
 الكفاية التداولية. الكفاية النفسية      ج. الكفاية  النمطية    ب. أ

ويفهم من ىذا ا١تبدأ أن الثنائية ا١تعروفة قدرة إجناز رنب إعادة تعريفها فقدرة ا١تتكلم حسب منظور النحو الوظيفي 
قدرة تواصلية ٔتعٌت أهنا معرفة القواعد التداولية باإلضافة إىل القواعد الًتكيبية والداللية والصوتية اليت ٘تكن من 

 2.اإلجناز يف طبقات مقامية معينة قصد ٖتقيق أىداف تواصلية ٤تددة
    نستخلص من خالل ٚتلية ا١تبادئ اليت نص عليها ا١تتوكل أن النحو الوظيفي إستطاع أن يشق طريق الوظيفية 

 .يف وظيفتها اإلبالغية التواصلية والتخلص من النظريات غَت وطنية الصورية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 14، ص 1995أٛتد ا١توكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفة البنية التحتية والتمثيل الداليل التداويل، دار األمان، الرباط، دط، 1
 50ص ، 1ط، 1998طاللسانيات والبداغوجيا دنوذج النحو الوظيفي األسس ا١تعرفيةوالديداكتية، دار الثقافة، دار البيضاء ا١تغرب، علي ايت أوشان2
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 الوظائف التداولية للنحو الوظيفي
يكمن الدور األساس للوظائف التداولية يف النحو الوظيفي يف تعيُت ٥تتلف األدوار ا١تتحدث والسامع وىي تعد 

أساسا مييز النحو الوظيفي عن األحناء النبوية حيث سعى أصحاب النحو الوظيفي إىل رصد ٚتيع الوحدات 
الًتكيبية إىل عدة لغات ٥تتلفة دنطيا وقد حصر ا١تتوكل ىذه الوظائف التداولية اليت ميكن أن ٖتدد ٥تتلف األدوار 

 :اليت تقوم هبا اٞتملة أثناء العملية التواصلية يف ٜتس وظائف تتميز فيما بينها وىي النحو األيت
 :الوظائف الداخلية- أ

 :على النحو التايل" البؤرة واحملور " وىي الوظائف اليت تندرج ضمن البنية اٞتملية وتشمل وظيفيت 
 والذي يقوم على 1979التعريف السائد يف النحو الوظيفي للبؤرة ىو ما اقًتحو سيمون ديك :تعريف البؤرة* 

 " وظيفة البؤرة تسد إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة األكثر أذنية واألكثر بروزا يف اٞتملة "أساسا على فكرة أن 
 1ويعتقد ا١تتكلم أهنا أخرى بأهنا تندرج يف ٥تزون معلومات ا١تخاطب

 : وتعرف البؤرة أيضا أهنا- 
 2إىتمام نصي وموضوع مركزيا فيو : أن البؤرة- 

ومن خالل التعريفُت نستخلص أن وظيفة البؤرة تلعب دور األساس يف اٞتملة وىي األكثر بروزا وىي إىل ا١تكون 
 .اٟتامل للمعلومة

 :ومن األمثلة عن البؤرة جند
 مىت ستعود أنفال؟- أ

 ستعود أنفال غدا - ب
باعتباره اٟتد اٟتامل للمعلومة اليت تضاف إىل  (غدا  )تسند البؤرة إىل اٟتد الالحق الزمٍت  (ب  )ففي اٞتلة 

 . ٥تزون ا١تخاطب
بؤرة " ، وارتأى أن تقسم وظيفة "بؤرة مقابلة " و " بؤرة جديد : " وإقًتح سيمون ديك بؤرتُت رئيسيتُت اثنتُت-

 3" بؤرة اٞتحود " إىل وظائف فرعية أخرى خاصة ما أٝتاه " ا١تقابلة 
 :  وميكن ٘تييز ىذه الفروع للبؤرة يف ا١تخطط التايل-

                                                           
 28، ص 1995، 1طأٛتد ا١تتوكل، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، دار البيضاء ا١تغرب، 1
 عامل الكتب اٞتديد، ص ،2010، 2، ط2009، 1طمصطلحات األساسية يف لسانيات النص وٖتليل ا٠تطاب دراسة معجمية، ،  نعمان بوقرة2

50 
 113، ص 2014، 1طيوسف تعزاوي، الوظائف التداولية واسًتاتيجيات التواصل اللغوي يف نظرية النحو الوظيفي، عامل الكتب اٟتديث، 3
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 البؤرة

 
 بؤرةجديد بؤرة ا١تقابلة

 
 

 

 

 

 1انتقاء           بؤرة توسيع  بؤرةجحود  بؤرة تعويض بؤرة حصر   بؤرة بؤرة طلب                   بؤرة تتميم
 
 

ومن خالل ا١تخطط دنيز أن البؤرتُت بؤرة جديد قد تفرعت بؤرة ا١تقابلة إىل بؤرة توسيع وبؤرة جحود وكذلك بؤرة 
 :تعويض بؤرة حصر وأيضا انتقاء وميكن تفسَتىم على النحو التايل

 أنواع وظيفة البؤرة* 2-1
كثَتا ما مييز يف أدبيات النحو الوظيفي يف وظيفة تداولية البؤرة أن تضم قسمُت األول البؤرة اٞتديد وبؤرة ا١تقابلة 

 :اليت تفرعت إىل أنواع وىي كالتايل
 :بؤرة المقابلة* 1

تسند بؤرة ا١تقابلة إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة اليت يشك فيها ا١تخاطب أو ينكرىا، وقد تفرعت بدورىا إىل ٜتسة 
 :بؤر وىي كالتايل

 : بؤرةالجحود1-1
تسند بؤرة اٞتحود إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة من معلومات ٥تزون ا١تخاطب يعدىا ا١تتكلم غَت واردة، وترد بؤرة 

 :اٞتحود عامة يف سياق النفي ما تبُت يف ا١تثال التايل
  ذىب ٤تمد إىل وىران–أ 

 2.(تعرب وىران  ) ال، مل يذىب ٤تمد إىل وىران –ب 
 

                                                           
 114ا١ترجع نفسو ص 1

 119، ص 2001أٛتد ا١تتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية بنية ا٠تطاب من اٞتملة إىل النفس، دار األمان، الرباط، دط، 2



 الفصل األول                                                                      النحو الوظيفي
 

 

23 

 : بؤرة التعويض1-2
قد يعوض ا١تتكلم ا١تعلومة اليت يراىا غَت واردة ٔتعلومة أخرى فسند بؤرة التعويض إىل ا١تكون اٟتامل ٢تذه 

 : وبذلك تتوارد البؤرتان بؤرة اٞتحود وبؤرة التعويض يف نفس اٞتملة كما ىو الشأن يف اٞتملة اآلتية1ا١تعلومة،
 ال، مل يذىب ٤تمد إىل وىران بل ذىب إىل الصحراء - أ

فقد تتوافر يف ٥تزون ا١تخاطب معلومة يعدىا ا١تتكلم واردة وتكن ناقصة فيضف إليها ما يكملها كما موضح يف 
 :اٞتملة التالية

 ال، مل يذىب ٤تمد إىل وىران فحسب بل كذلك إىل الصحراء-أ
 : بؤرة توسيع1-3

 : ىي وظيفة تداولية تسند إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة ا١تراد توسيعها باإلضافة إىل معلومات أخرى مثل
 . ما رأيت زيدا فحسب بل ٤تمد كذلك- 
 : بؤرة انتقاء1-4

 :ىي وظيفة تداولية تستند إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة ا١تراد انتفاؤىا من معلومات متعددة واردة ف خطاب مثل
 أتشرب شايا أو لبنا؟-أ

 لبنا من فضلك -ب
  بؤرة الحصر1-5

 وظيفة تداولية تسند إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة ا١تراد حصرىا يف معلومة معينة ال تتجاوز يف غَتىا، مثل 
 لقد رافقت أمينة ىذا الصباح- أ

 2ال، إدنا رافقت ىذا الصباح إٝتاعيل - ب
  نستخلص من خالل األمثلة اليت ورد ذكرىا أن البؤرة وظيفة تداولية تسند إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة والعنصر 
أكثر بروزا يف اٞتمل قد تفرعت إىل قسمُت ذنا بؤرة ا١تقابلة اليت تضمنت بؤر فرعية قد سبق ذكرىا وكذلك بؤرة 

 جديد اليت تفرعت ىي إىل تتميم وبؤرة طلب
 : بؤرة جديد2-1

                                                           
 120ا١ترجع نفسو، ص 1
 57-56، ص2014، 1ط٤تمد اٟتسُت مليطان، نظرية النحو الوظيفي األسس والنماذج وا١تفاىيم، دار األمان، الرابط، 2
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جند كذلك أن بؤرة جديد قد تفرعت ىي بدورىا إىل قسمُت من البؤرة وقبل إبراز وظيفة ىاتُت البؤرتُت ميكن 
وظيفة تداولية تسند إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة اليت ميلكها ا١تتكلم ورنهلها : تعريف بؤرة جديد على أهنا

 1:ا١تخاطب مثل
 من قابلت ىذا الصباح؟-أ

 ىندا  (قابلت  )- ب
 : بؤرة الطلب2-1-1

 :ىي وظيفة تداولية تسند إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة اليت يطلب ا١تتكلم إضافتها يف ٥تزونو مثل
 من صادفت ىذا ا١تساء؟-أ

 صادفت فاطمة - ب
 : بؤرة تنميم2- 2-1

 2:وظيفة تداولية تسند إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة ا١تضافة مثل
 من سافرت ىذا األسبوع؟-أ

 مرمي (سافرت  )-ب
نستخلص أن بؤرة جديد يف تفرعيها إىل بؤرتُت ذنا بؤرة طلب وبؤرة تتميم يشًتكان أن كوهنما يستندان إىل ا١تكون 

 .اٟتامل للمعلومة اليت تضاف إىل ٥تزون ا١تتكلم أو يطلب من إضافتها
  وظيفة المحور 2-4

 )ميكن تعريف احملور بأنو وظيفة تداولية تسند إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة ا١تتحدث عنها داخل اٟتمل أو بتعبَت 
أو الذات اليت زنمل عليها شيء ما يف مقام . احملور ىو الذات با١تعٌت الواسع اليت تشكل ٤تط خطاب ما (ديك 

 3. معُت أو كما يقول ديك أو الذات اليت تدل على ما يشكل ٤تط اٟتديث داخل اٟتمل
ومفاد ىذا التعريف أن ا١تكونات اليت تستند إليها وظيفة احملور ٗتتص ْتملها تدخل ضمن ا١تعرفة ا١تشًتكة بُت - 

ا١تتكلم وا١تخاطب ٓتالف ا١تكونات اليت تستند إليها البؤرة فكل ٛتل يقوم على أساس دنطُت يف ا١تعلومات قدمية 
 :ومعلومات جديدة موضحة يف اٞتملتُت اآلتيتان

                                                           
 (مرجع سبق  ) 119أٛتد ا١تتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية ا٠تطاب من اٞتملة إىل النص، ص 1
 (مرجع سابق  ) 57-56 ٤تمد اٟتسُت مليطان، نظرية النحو الوظيفياألسس والنماذج وا١تفاىيم، ص 2
 
 (مرجع سابق  ) 60أٛتد ا١تتوكل، الوظائف التداولية يف اللغة، ص 3
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 من خاصمت فاطمة؟- أ
 خاصمت فاطمة ٤تمد- ب

لذلك تستند إليو الوظيفة التداولية وفق ما تستلزمو قواعد " زينب " يتضح من ا١تثالُت أن ٤تط اٟتديث ىو ا١تكون 
 .اإلسناد

 : ومييز يف أدبيات النحو الوظيفي بُت أربعة أصناف من احملاور وىي حسب ا١تخطط التايل
 احملور
 

 
 

 ٤1تور جديد             ٤تور معطى                 ٤تور فرعي                                  ٤تور معاد
احملور اٞتديد ىو الذي يدرج لألول مرة يف ا٠تطاب وحُت يعد إدراج نفس ىذا احملور يف ا٠تطاب فإنو يصبح ٤تورا 
معطى، ويف حالة مكوث ىذا احملور للخطاب فإنو يعاد ذكره ويتم ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة أحد متعلقاتو 

 :أو توابعو يف اٟتالة األوىل تكون أمام ٤تور معاد ويف اٟتالة الثانية أمام ٤تور فرعي، وميكن إبراز ىذا كالتايل
 احملور

 

 ٤تور جديد
 

 

 ٤تورماكث
 ٤تور معطى

 
  مستمر متقطع 
 
 ٤تور معاد                             ٤تور فرعي  

نستخلص من خالل ما ورد أن ٤تور وظفتو تداولية سند إىل ا١تكون اٟتامل للمعلومة وأنو قد نفرغ إىل ٤تاور 
 .لتوضح أكثر لوظفتو األساسية وإبراز مكانتو ضمن الوظائف الداخلية يف النحو الوظيفي

                                                           
 (مرجع سابق  ) 117الوظائف التداولية واسًتاتيجيات التواصل اللغوي، ص ، يوسف تغراوي1
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  الوظائف الخارجية3-4
 : المبتدأ–أ 

جند ىناك شبو إٚتاع بالنسبة للفكرة األساسية اليت يقوم عليها تعريف ا١تبتدأ يف ٥تتلف الدراسات اليت إىتمت 
بالوظائف التداولية وىي أن ا١تبتدأ زندد ٣تال ا٠تطاب بالنسبة ١تا يأيت بعده ويرد التعريف الذي اقًتحو سيمون 

 :ديك
 1. ىو ما زندد ٣تال ا٠تطاب الذي يعترب اٟتمل بالنسبة إليو واردا:المبتدأ

 ومنو أمثلة على ذلك توضحا ٢تذا التعريف نذكر
  زيد قام أبوه –أ 

 : وميكن أن ميثل لنية ىذه اٞتملة ٘تثيال أوليا كمل يلي
  (ٛتل  )قام أبوه  (مبتدأ  )زيد - 
  (قام أبوه  )ٛتل - 
 2ىو الذي زندد اجملال الذي يعترب إنساد ٣تموع اٟتمل إليو وزادا (زيد  )ومبتدأ - 
وىنا ميكن إبراز أن ا١تبتدأ وظيفة تداولية وميكن تقدمي تربيرين أن ا١تبتدأ يشًتك مع الوظائف األخرى كاحملور - 

والذيل والبؤرة يف ا٠تاصية اليت مييزىا عن كل األدوار الداللية والوظائف الًتكيبية وىي أهنا مرتبطة با١تقام أي أن 
 .ٖتديدىا ال ميكن أن يتم إال إنطالقا من الوضع التخابري القائم بُت ا١تتكلم وا١تخاطب يف طبقة مقامية معنية

 :وظيفة المنادى- 
 "بأهنا ا١تكون الدال على الكائن ا١تنادى يف مقام معُت " يعرف أٛتد ا١تتوكل الوظيفة التداولية ا١تنادى 

 :وميثل أٛتد ا١تتوكل الوظيفة التداولية ا١تنادى باألمثلة التالية
 زيد ناولٍت ا١تلح- 
 يا خالد، إقًتب- 
 يا طالع اٞتبل انزل- 
 أيها األطفال حان وقت النوم - 
 واه زيداه- 

                                                           
 (مرجع سابق  ) 85أٛتد ا١تتوكل، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، ص 1
 86ا١ترجع نفسو، ص 2
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 يا لزيد أخاك- 
 1يا لعمرو، ١تا أصابنا - 

 ويالحظ على اٞتمل اليت مثل هبا ا١تتوكل للوظيفة التداولية ا١تنادى على اٞتمل األوىل منها، ال تشمل على حرف 
ومع أن ما عرف عن إستعماالت العرب القدماء  ( واو – أيها –يا  )النداء، وأما باقيها فقد تضم أدوات النداء 

 2(وا – ىيا – أيا – يا ا – أي –ا  )ألحرف النداء أهنا بلغت سبعة حروف على األقل وىي 
 :وظيفة الذيل- 5

 :بالنسبة لوظيفة الذيل التعريف التايل" ديك " يقًتح 
 "ْتمل الذيل ا١تعلومة اليت توضح معلومة داخل اٟتمل أو تعد٢تا  " 

دور توضيح : ويتضح من خالل التعريف أن ا١تكون الذيل يقوم على مستوى النسبة اإلخبارية للجملة بدورين
 . ودور تعديل، غَت أن ىناك يف اللغة العربية حاالت البنيان اإلضرابية ا١تتمثل مثال يف اٞتمل

 3يقوم فيها مكون الذيل بدور ثالث وىو دور التصحيح
  ٤تمد  أخوه مسافر،–أ 
(1) 

 رياض قابلت أخاه، –ب 
 الطالبان جنحا،–أ 
(2) 

  الطلبة نغَتا،–ب 
 سلوكوساءين زيد، –أ 
(3) 

 نصفو قرأت الكتاب، –ب 
 علمو أعجبت ٓتالد، –ج 
 بل خالدا قابلت اليوم زيدا، –أ 

                                                           
  (مرجع سابق  ) 161 ص ،أٛتد ا١تتوكل، الوظائف التداولية يف اللغة العربية1
 148ا١ترجع نفسو، ص 2
 
، خافظ إٝتاعيل علوي، اللسانيات يف الثقافة العربية ا١تعاصرة، دراسة ٖتليلية نقدية يف قضايا التلقي وإشكاليتو، دار الكتاب اٞتيد ا١تتحدة، بَتوت لبنان3

 375م، ص 2009، 1ط
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(4) 
  بل أٝتاء زارين خالد،–ب 
 بل مكث يف البيت سافر خالد ىذا الصيف، –ج 

ذيل التعديل " ، "ذيل التوضيح " وإنطالقا من التعريف دنيز داخل نفس الوظيفة الذيل بُت ثالثة أنواع من الذيول
 " ذيل التصحيح " ، "
 : ذيل التوضيح5-1

لإلزالة اإلهبام  (م)مث يالحظ أهنا ليست واضحة الوضوح الكايف فيضيف ا١تعلومة  (م)يعطي ا١تتكلم ا١تعلومة 
 .والغموض يف اٞتملة

 سعدت بلقياه، خالد* أ 
 1.لقياه (ا٢تاء  )لإلزالة إهبام الضمَت " خالد " أضافت ا١تعلومة اليت زنملها ا١تكون الذيل 

 ذيل التعديل 5-2
 : ويطابق ذيل التعديل عملية ا٠تطاب اآلتية

اليت  (م)مث يالحظ أهنا ليست بالضبط ا١تعلومة ا١تقصود إعطاؤىا، حيث معلومة  (م)حيث يعطي ا١تتكلم ا١تعلومة 
 : تعد٢تا يف اٞتملة مثال

  حررت الرسالة، نصفها–أ 
 . لتعديل ا١تعلومة اليت زنملها ا١تكون الرسالة" تصفها " أضافت ا١تعلومة اليت زنملها ا١تكون 

 :  ذيل التصحيح5-3
 2:يطابق ذيل التصحيح العملية ا٠تطابية اآلتية

قصد تصحيحها  (م)مث يرى أن ليست ا١تعلومة ا١تقصود إعطاؤىا، فيضيف ا١تعلومة  (م)يعطي ا١تتكلم ا١تعلومة 
 :مثال
  أثنيت على زينب، بل على فاطمة-

 ".زينب " لتصحيح ا١تعلومة اليت ٖتملها العبارة " فاطمة " أضافت ا١تعلومة اليت ٖتملها العبارة 

                                                           
 (مرجع سابق  ) 119-118يوسف تعزاوي، الوظائف التداولية التواصل اللغوي يف نظرية النحو الوظيفي، ص 1
 .120، ص ا١ترجع نفسو2
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ونستخلص من خالل ما مت ذكره أن ٚتلة الوظائف الداخلية بشقيها والوظائف ا٠تارجية كذلك بأنواعها أهنا قد 
القت ٖتليالت عميقة من طرف أعالم ا١تنحٌت الوظيفي سواء غربيا من طرف العامل ا٢تولندي سيمون ديك وما 

أنتجو العامل اللساين ا١تغريب أٛتد ا١تتوكل الذي أفرد ٢تا كتاب وجعلها موضوع دراستو بعنوان كتابو الوظائف 
 .التداولية يف اللغة العربية وأساس ىذه الوظائف ىي ٘تييز النحو عن غَته من األحناء
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 خالصة الفصل
 :قبل أن خنتم الفصل األول من ْتثنا ا١تعلون بالنحو الوظيفي ميكن عرض أىم النتائج ا١تتوصل إليها

 أن النحو الوظيفي ٥تتلف عن النحو الذي اقًتح من طرف سيمون ديك ىو وليد اللسانيات الوظيفية * 
أن النحو الوظيفي ٥تتلف عن النحو التقليدي العريب كون أن النظريات الوظيفية مل تستقم يف فًتة معينة وال - 

عند دارس معُت وقد تنوعت يف تسمياهتا ويف منطلقاهتا إال أهنا بقت على موضوع األساس وىو الوظيفة التواصلية 
 .للغة
 .النحو الوظيفي استطاع ٕتاوز دائرة النفق إىل إىتمامو البالغ للخطاب والسعي إىل ٖتليلو- 
كما أن النحو الوظيفي قد بٍت على أسس ومبادئ منهجية كانت ٤تور إتفاق بُت جل العامل ا٢تولندي سيمون - 

 .ديك واللساين ا١تغريب
سيمون ديك ىو رائد النحو الوظيفي غربيا ومن إستطاع بفضلو الكشف عن مبادئو ومصطلحاتو و١تا إستعملو - 

 .من رموز وإعتماده للتجريد
أٛتد ا١تتوكل ىو من أنار ضوء النحو الوظيفي يف العامل العريب وإستطاع توسيع مفهومو وإعادة صياغة مبادئو - 

 .وأعطى للغة العربية حنوا وطفيا ٤تضا
كما أن النحو الوظيفي للمتوكل عاجل عدة قضايا وكان ٢تا حظ واسع يف ْتثنا وىي الوظائف التداولية يف اللغة - 

 .العربية
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 : الخطاب لغة وإصالحا– 1
 وردت كلمة اخلطاب ثالث مرات يف القرآن الكرًن، قال سبحانو

 1"الرضبن ال ديلكون منو خطابا   " 
 2"وما أتيناه احلكمة وفضل اخلطاب " 
 3"وعزين يف اخلطاب " 

يقول ذكره الرضبن ال يقدر أحد من خلقو خطابو يوم القيامة " اآلية األوذل ىذا  ( 310ادلتوىف  )وتفسَت الطربي 
حدثٍت زلمد بن عمرو قال قنا أو عاصم قال قنا عيسى وحدثتٍت احلسن ... " إال من أذن لو منهم وقال صوابا 

قال كالما بإسناد أخر إذل قتادة ال " ال ديلكون من خطابا " قال تناور قاء صبيعا عن أيب صليع عن رلاىد قولو 
 .ديلكون منو خطابا أي كالما

قال ال ديلكون أن خياطبوا اهلل " ال ديلكون منو خطابا " حدثٍت يونس قال أخربين إبن وىب قال إبن زيد يف قولو 
 .وادلخاطب ادلخاصم الذي خياصم صاحبو

الفاصل من اخلطاب الذي يفصل بُت الصحيح والفاسد " فضل اخلطاب : وقال الزسلشري يف تفسَت اآلية الثانية
 .واحلق والباطل والصواب واخلطأ

وعزين غليب يريد جاءين حبج دل أقدر أن ورد عليو ما أرده بو وأراد باخلطاب سلاطبة : وقال يف تفسَت اآلية الثالثة
 .4احلجاج اجملادل أو أراد خطبت ادلرأة فخطبها ىو فيخاطبٍت خطابا أي غلبٍت يف اخلطبة فغلبٍت 

 :  الخطاب لغة–أ 
 :ديكن تعريف اخلطاب من منظوره اللغوي على النحو التارل

 لقد جاء يف لسان العرب يف مادة اخلطب 
واخلطاب وادلخاطبة مراجعة الكالم وقد خاطبو بالكالم واخلطاب وخطابا ومها يتخاطبان وإسم الكالم احلصبة 

 5.وفصل اخلطاب أن يفصل بُت احلق والباطل ودييز بُت احلكم وضده

                                                           
 37سورة النبأ اآلية 1
  19سورة ص اآلية 2
 22سورة ص اآلية 3
،  جامعة اجللفة، دط، دت ، ص،لسانيةل حلقة عبد الرضبن احلاج صاحل ا، العربيةاالستعمال عبد الرضبن احلاج الصاحل ،التخاطب يف نظرية الوضع و4

 .16، ص 15
 856، ص 2، بَتوت، مج 1988إبن منظور، لسان العرب، دار اجليل ودار اللسان العرب، دط، 5
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اخلطب سبب األمر، نقول ما خطبك؟ وخطبت على ادلنرب خطبة بالضم وخاطبو : وقد ورد يف الصحاح على أنو
 1.بالكالم سلاطبة وخطابا وخطب بالضم خطابة بالفتح صار خطيبا

من خالل التعريف للخطاب التعريفُت نلمس أنو قد لقى أمهيتو ومكانتو من طر النحاة واللغويُت جعلت منو 
اخلطابات الشعرية واخلطابات : فضاء لغوي مستقال بأمناطو اليت تفرعت وأخذت أبعادا ذات أمناط سلتلفة منها

 اخل .... اإلصالحية 
ولقد كان للخطاب اإلصالحي صيت بارز بُت اللغويون والعلماء وجعلوه سبيال يف سلتلف ادلقاالت سواء على 

 .سبيل اإلصالح الديٍت أو اإلصالح الدنيوي الذي سبيز بو سلتلفا
 : الخطاب إصطالحا–ب 

كثَتا ما يستعمل يف أدبيات النحو الوظيفي ادلصطلحات على التعاقب النص واخلطاب إال أنو خيتار مصطلح 
اخلطاب ويفضل أكثر على مصطلح النص وادلقصود ليس رلرد سلسلة لفظية أو عبارة أو رلموعة من العبارات عن 

 .اليت ربكمها قوانُت اإلتساق الداخلي وإمنا ميزة اخلطاب سلتلف عن ىذا
 .اخلطاب دبعناه الواسع كل نص متناسق وقد يكون قصة وحوارا أو زلاضرة أغَت ذلك: " وقد عرفو سيمون ديك

 .أن اخلطاب مقصود بو ىنا نتيجة التخاطب ال عملية التخاطب ذاهتا: ويفاد من التعريف أمران- 
 2.وأنو حييل على كل رلموعة من العبارات تشكل رلتمعة وحدة متكاملة- 
أي أن حقيقة " كل منطوق بو موجو ضلو الغَت بغرض إفهامو سلصوصا " وقد عرفو كذلك طو عبد الرضبان - 

 .الكالم أنباؤه على قصدين أحدمها يتعلق بالتوجو إذل الغَت والثاين إفهام الغَت
 3" كل ملفوظ يشكل وحدة تواصلية ىامة " وعند أضبد ادلتوكل - 
كل تلفظ يفًتض متكلما ومستمعا وعند األول ىدف التأثَت على الثانية بطريقة " وعرفو كذلك عادل بنفش - 
 4. ما
 :وصلد أيضا الزركشي قد عرفو على النحو التارل- 
 5" األصل يف اخلطاب أن يكون معُت وقد خيرج على غَت معُت ليفيد العموم " 

                                                           
 121، ص /، لبنان، مج1990، 4، ط ين أضبد عبد الغفور عطار تاج، اللغة وصحاح العربية للجوىري، دار العلم ادلال1
 132، ص 1993، 1أضبد ادلتوكل، أفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي، دار اذلالل العربية، الرباط، ط2
 10، ص 2013، 1إبراىيم براىيمي، إسًتاتيجيات اخلطاب يف رواية الثالثة للبشر اإلبراىيميب، منشورات بوقة للبحوث والدراسات، ط3
 2004، 1 عبد اذلادي بن ظافر الشهري، إسًتاتيجات اخلطاب دراسة لغوية تداولية، دار الكتاب، ط4
، 1957، 1، دار إحياء الكتب العربية بَتوت، ط2 أبو عبد ااهلل بدر الدين الزركشي، الربىان يف علوم القرأن ربقق، زلمد أبو الفاضل إبراىيم، ج5

 219ص
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 .ويعٍت أن اخلطاب فعل خاص معُت لفعل لغوي ولكن قد خيرج عن ذلك ليصبح عاما 
 : كما عرفو معجم مصطلحات األصول الفقو بأنو

الكالم أي توجيو الكالم إذل اآلخرين لإلفهام سواء أكان إلفهام يف احلال أم يف ادلستقبل ىو الكالم الذي " 
 1"يقصد بو إفهام من ىو متهيئ للفهم وىو ادلكلف البالغ العاقل 

 .ويفهم منو أن اخلطاب حيمل رسالة سبثلت يف اإلفهام وإزالة اإلهبام ويتكون مقصودة موجو للفرد البالغ العاقل
 2.يعد خطابا كل ملفوظ مكتوب بشكل وحدة تواصلية قائمة للذات: وعرفو كذلك أضبد ادلتوكل

 :ويفاد من التعريف ثالثة أمور
 إعتماد التواصلية معيارا للخطاب . 2ضليد الثنائية التقابلية صبلة حيث لصبح اخلطاب سامال للجملة، . 1
 .إقصار معيار احلجم يف ربديد اخلطاب حيث أصبح من ادلمكن يعد اخلطاب نص كامل أو صبلة مركبة.3

نستخلص من خالل التعريفات الواردة دلصطلح اخلطاب أن اخلطاب إرتبط دبدى قدرتو على التأثَت يف الغَت 
 .واإلفهام وربقق التواصل الفعال بُت ادلتخاطبُت ومها ادلخاطب وادلخاطب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 197م، ص 2000 قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقو، دط، دار الفكر، دمشق، 1
 24، ص 2010، 1أضبد ادلتوكل، خصائص اللغة العربية دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط، دار األمان، الرباط، ط2
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 :مفهوم اإلصالح لغة وإصطالحا- 2
بعد وقوفنا على مفهوم اخلطاب اللغوي واإلصالحي نتجو إذل الشطر الثاين من العنوان وىو اإلصالح زلاولُت أن 

 .نفقو على مفهومو لغة وإصطالحا
 :  اإلصالح لغة–أ 

جاء يف لسان العرب اإلصالح مشتقة من الفعل صلح يصلح صالحا وصلوحا، الصالح ضد الفساد وإصالح 
 1.الشيء بعد فساده

 كما ورد عند بعض العلماء وقال بعض أىل العلم، إن مكة تسمى صالحا - 
 2.الصالح ضد الفساد وبالضم أي يصلح لك وبالكسر مصدر ادلصاحلة واإلستصالح ضد اإلستفساد: صلح

 3.أما يف تاج العروس فورد الصالح ضد الفساد وقد وصف بو أحاد األمة وال يوصف بو األنبياء والرسل- 
من خالل الوقوف على ادلعٌت اللغوي نرى أن مدلول اإلصالح تنوع وكان لو حظ كبَت بُت العلماء والنحاة وأن 
جلهم إتفقوا يف تعريفو على أنو سلوك نبيل إجيايب يتعلق بالفرد بالدرجة األوذل يف إستفادة منو يف أموره الدينية 

 .والدنيوية
 : اإلصالح إصطالحا–ب 

بعد وقوفنا على ادلعٌت اللغوي لإلصالح وجلنا يف مدلوالتو عرب سلتلف النحاة والعلماء نتجو إذل معناه 
 :اإلصطالحي وديكن إبرازه يف أنو

 4.أنو إرجاع الشيء إذل حالتو اعتدالو وإزالة ما طرأ عليو من فساد: " قد عرفو العالمة عبد احلميد بن باديس- 
يتفق اإلصالح مع الثورة بأهنما يهدفان إذل تغيَت األحوال إال أن التغَت يف اإلصالح ال : ويعرف كذلك على أنو- 

 5.يعتمد العنف منهجا وال اإلستعجال طريقا بينما تقوم الثورة على العنف والتغَت السريع
ما يفهم من التعريف الثاين دلعٌت اإلصالح أن يتفق مع الثورة كأساس وادلنطلق التغيَت يف اإلصالح وليس يف - 

 .صفة العنف إال أن اإلصالح سلوك إجيايب حيمل السالم يف طياتو
    نستخلص من خالل التعريفُت اللغوي واإلصطالحي أن اإلصالح فعل نبيل وذات صيت واسع بُت النحاة 

والعلماء وجعلوا منو سبيال يف تعديل سلتلف اجلوانب الدينية والدنيوية كذا اجلوانب السياسية واإلقتصادية بغية نبذ 
 .التخلف والركود اإلجتماعي يف سلتلف ميادينو والنهوض بالفرد السوي الذي يتفاعل باإلجياب مع رلتمعو

                                                           
 38، ص 7، بَتوت، ج1930، 3إبن منظور، لسان العرب، دار إحياء الًتاث العريب، ط1
 غَت منشورة، اجلامعة اإلسالمية عزة كلية القرآنحرية زلمد غرام، منهجيان التغَت واإلصالح يف ضوء سورة النساء، رسالة ماجسًت يف التفسَت وعلوم 2

 03، ص 2013أصول الدين، فلسطُت، 
 547م، ص 1969 السيد مرتضى احلسٍت الزيدي، تاج العروس من جواىر القاموس ربقيق حسُت نصار، دط، مطبعة حكومة الكويت، 3
عبد احلميد بن باديس، تفسَت بن باديس يف رلالس التفكَت من كالم احلكيم اخلَت صبع وترتب توفيق زلمد شاىُت، زلمد صالح رمضان، دار الكتب 4

 37، ص 2003، 2العلمية، بَتوت، ط
، رللة اجلامعة دمشق العلوم اإلقثصادية (دراسة يف مفهوم اإلصالح واذباىاتو وآلياتو  ) نصار أسعد نصار، إلصالح األمة يف ضوء الكتاب والسنة 5

 477، ص 2007، 1والقانونية، كلية الشريعة، جامعة دمشق، ع
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 مفهوم الخطاب اإلصالحي– 3
إذا كان اإلصالح ىو السلوك اإلجيايب الذي ينتهجو الفرد لتغيَت من سلوك باطل وسيء إذل سلوك احلق والقوًن 

 :فإن من خالل مدلولو اللغوي واإلصطالحي ديكن تعريف اخلطاب اإلصالحي كالتارل
ديثل يف جانب منو إستئناسا للعصر احلاضر بالعصر ادلاضي ونقد الواقع ادلتشعب بادلثال : " ويعرفو زلمد احلداد

اجملرد الذي صنعتو الكتابة هتذيبا وتلقيو للعصر ادلاضي، فاإلصالح يقوم على فكرة الوعي ادلتواصل والعود األبدي 
 1.إذل ادلثال ادلتعارل، ولكنو يف األخَت وعي النخبة ادلستأثرة بالقدرة على الكتابة وشرح ادلكتوب

 2.وعرفو كذلك أنو تواصل مع الثقافة الشعبية أيضا
ىو اللغة ادلعربة عن صبلة التصورات الفكرية حول الواقع وصفا وربليال ونقدا " وقد عرفو كذلك سليم مزىود بقولو 

وحبثا عن الصحيح وعن احلق، فهو يعرب عن رؤية مستوحاة من الشريعة ليضمن هبا احملافظة على العقيدة وإحياء 
أمر الدين ويدور موضوعو حول القضايا اليت هتم األمة اإلسالمية وتسند إذل ثواهبا منو القرآن الكرًن والسنة وأثر 

 3.السلف الصاحل ويستعمل رلاالت عديدة التواصل ولعل أمهها ىو رلال اإلعالم
    نستخلص من خالل التعريفات أن اخلطاب اإلصالحي ضبل صبلة من التصورات الفكرية وإستطاع أن يشمل 

 .سلتلف الثقافات ليصبح إصالحا تربويا وكذا دينيا وسياسيا يف سبيل التطور سلوك الفرد وهنجو
وكذلك بأنو عبارة عن رسالة يقوم ادلصلح بتوجيهها إذل فئة مستهدفة هبدف دفع ادلستهدفُت إذل سلوك إجيايب 

وإذل طريق اذلدى وإستقامة احلال إذل ما يدعو إليو الشرع والعقل وإقناعو هبذه الفكرة وذلك بإستعمال طرق شىت 
سواء كانت منطوقة عن طريق احلوار أو مكتوبة عن طريق ادلراسلة أو صماء عن طريق اإلدياءات واإلشارة وحركة 

 .اليدين ومالمح الوجو
ومنو ديكن إستخالص أن اخلطاب اإلصالحي الباديسي قد ضبل يف طياتو أنبل مسات البناء والتطور اإلصالحي 
سواء للفرد بالدرجة األوذل وجملتمعو لكونو النواة األساس الذي حيتضنو ويقضي فيو سلتلف حاجياتو الضرورية وأن 

ىذا اإلصالح ضبل صبلة من احملتويات منها احملتوى العقيدي الديٍت الذي إعتربه بن باديس الركيزة األساسية يف 
قوام األفراد وذلك بإعتبار الدين اإلسالمي احلنيف من مقومات األمة اجلزائرية، وكذلك ما نص عليو يف احملتوى 

الًتبوي وحث اجلزائريُت على الًتبية والتعليم وذلك لنبذ اجلهل وادلعتقدات السيئة وصلده أيضا يف احملتوى 
اإلجتماعي قد تضمن خطابو اإلصالحي فيو صبلة من احليثيات لصالح اجملتمع وبالتارل صالح الفرد، وأما يف أخر 

زلتوياتو كان فيما خيص نشاطو السياسي حول قضايا تضمن للفرد حقو وكذلك ذبربه على أداء واجباتو على 
 .أكمل وجو وذلك يف ظل القانون

                                                           
 14، ص 2002، 1 زلمد احلداد، حفريات تأويلية يف اخلطاب اإلصالحي العريب، دار طليعة، بَتوت، ط1
 15ادلرجع نفسو، ص 2
، 2005/2006 سليم مزىود، مفهوم اخلطاب اإلصالحي عند الشيخ ادلبارك ادلبلي، رسالة ماجسًت لغويات كلية األدب واللغات، جامعة منتوري، 3

 113-112ص 
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 : محتويات الخطاب اإلصالحي الباديسي– 4
 إن ادلتتبع للفكر اإلصالحي الباديسي جيده أنو يشمل صبيع رلاالت احلياة دبا فيها العقيدة والًتبية واجملتمع وكذا

 .السياسة ليقف على صبلة من اإلصالحات فيها ويقدم البديل اإلجيايب فيها
 : المحتوى الديني4-1

 لقد أرسل اهلل عرب العصور إذل الناس من ينذرىم إذل التوحيد اهلل وعبادتو وحده ونبذ اإلشراك بو، وحيذرىم من 
 1"ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن أعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت " من عاقبة الكفر، قال تعاذل 

 ءامن الرسول دبا أنزل إليو من ربو وادلؤمنُت كل ءامن باهلل وملئكتو" وكذلك اإلديان بالكتب والرسل لقولو تعاذل 
 2"وكتبو ورسلو 

 وبذلك  العقيدة تعد ضرورة من ضروريات احلياة ال ديكن العيش بدوهنا حقا كانت أم باطلة، توجو سلوكو وتضبط 
 غرائزه وتنظم حياتو من مث فالعقيدة ىي رلموعة من قضايا احلق ادلسلمة بالعقل والفطرة ويعقد عليها اإلنسان قلبو

 3.ويثٌت عليو صدره جازما بصحتها، قاطعا بوجودىا وثبوهتا، ال يربى خالفها أنو يصح أن يكون أبدا
 .ولعل أىم ما دييز زلتويات اخلطاب اإلصالحي الباديسي وىو إنطالقهمن فلسفة السلف الصاحل يف فهم الدين

 ومن ىذا ادلنطلق صلد أن أحد تالميذه يقول عن الشيخ بن باديس واصفا منهجو يف إلقاء دورسو يف اجلامع 
 وقد حدا فيها اإلمام حذو السلفية الرشيدة من إعتماد كتاب اهلل والصحيح من سنة " األخصر بقسنطينة بقولو 

 رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وعلى ىذا السنن  وبطريقة واضحة وأبسط صار  عبد احلميد بن باديس الذي 
 4.وضع عقائد على أساس اآلياتالقرآنيةواألحاديث النبوية الصحيحة

 :ومن أىم القضايا اليت عاجلها عبد احلميد بن باديس تكمن يف
 :محاربة اإلعتقادات الفاسدة

 لقد إستغالإلستعمار جهل بعض اجلزائريُت ليتحالف مع بعض الطرق الصوفية مستغال جهلها يف تقدًن صورة 
 مشوىة للدين، وذلك أنو درس حققتها فعرف مدى تأثَتىا يف الناس وثقلها اإلجتماعي وبذلك جعل من بعض 

 الطرق الصوفية أشد وطنا من غَتىم على الشعب اجلزائري دلا تسبوا فيو من تغَت وإبعاد الشرحية ادلثقفة ثقافة 
 1.أجنبية واجلاىلة بثقافة الدين اإلسالمي اليت عدت أن الدين سبب تأخر ادلسلمُت عن ركب التقدم

                                                           
  36سورة النحل، اآلية 1
 285سورة البقرة، اآلية 2
 15أبو بكر جابر اجلزائري، عقيدة ادلؤمن، دط، مكتبة العلوم واحلكم ، السعودية، دت، ص 3
 10، ص 1995، 1 واألحاديث النبوية، دار الفتح، الشارقة، طاآلياتالقرآنية عبد احلميد بن باديس، العقائد اإلسالمية من 4
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 وهبذا نستخلص أن العالمة عبد احلميد بن باديس صمد وإستمر يف نشاطو اإلصالحي منتهجا يف ذلك كتاب 
 .اهلل عز وجل والسنة النبوية يف زلاربة البدع واخلرفات واإلعتقادات الفاسدة حىت النجاح يف القضاء عليها

  المحتوى التربوي4-2
 إن من أىم األسس اليت بٌت عليها عبد احلميد بن باديس العقيدة الصحيحة وىي األخالق الفاضلة وجعل منها 

 .أبرز زلتوياتو يف خطابو اإلصالحي
  وصلد أن القرآن الكرًن قد أوذل إىتمامو باألخالق الفاضلة حيث رغب فيها وحث عليها دلا فيها من أثار تعود 

 يا أيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وإفعلوا" بالنفع والصالح للفرد يف الدنيا واآلخرة بدليل يف قولو 
  وىي رلموع صفات ادلؤمن وكلها عالمة حسن اخللق وقد وصفهم اهلل تعاذل يف قولو 2" اخلَت لعلكم تفلحون 

إمنا ادلؤمنُت الذين إذا ذكر اهلل وحلت قلوهبم وإذا تليت عليهم ءايتو زادىم إدينا وعلى رهبم يتوكلون الذين " 
 وقال أيضا 3"يقيمون الصلواة وشلا رزقنهم ينفقون أولئك ىم ادلؤمنُت حقا ذلم درجت عند رهبم ومغفرة ورق كرًن 

التائبون العبدون احلمدون السبحونالركعونالسجدوناألمَتون بادلعروف والناىون عن ادلنكر واحلفظون حلدود اهلل " 
قل إمنا حرم "  وصلد أيضا أن اهلل سبحانو وتعاذل ينفر وحيذر من األخالق السيئة الذميمة يف قولو 4"وبشر ادلؤمنُت 

ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغَت احلق وأن تشرك باهلل ما دل ينزل بو سلطانا وأن تقولوا على 
 5"اهلل ماال تعلمون 

من ىذا ادلنطلق قد رأى بن باديس أن ال مناص  من صالح حال الناس وتقوًن سلوكهم ال يكون إال باألخالق 
احلسنة كان رأيو أن الطريقة السديدة إلصالح أخالق الناس وتقوًن سلوكهم ال يكون إال بالًتبية فهي العاصم ذلم 

من اإلضلرافات، حيث يقوم العلماء وادلصلحُت بًتبية األمم بإصالح عقائدىا وهتذيب نفوسها وتوجيهها ضلو 
الكمال وتزكيتها خبصال عالية من شجاعة وعدل وحكمة وصدق ووفاء وأمانة وإيثار وتضحية، دلا ذلذه الًتبية من 
دور كبَت يف بناء شخصية الفرد وإعداده دلواجهة اإلستعمار، الذي ركز جهوده على زلاولة نشر ادليوعة والتخنث 

والفساد والفسق والفجور يف صفوف اجلزائريُت عن طريق أوكار الفساد واحلانات اليت رعتها يف كامل البالد، 

                                                                                                                                                                                     
، اخلطاب الدعوي عند صبعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت دراسة مقارنة بُت عبد احلميد بن باديس وزلمد البشَت، رسالة ماجسًت يف الدعوة سفريشهرة 1

 113، ص 2008/2009اإلسالمية غَت منشورة، جامعة باتنة، كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية ، اجلزائر ، 
 77سورة احلج، اآلية 2
 3-2سورة األنفال، اآلية 3
 112سورة التوبة، اآلية 4
 33سورة األعراف، اآلية 5
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بقصد إفساد أخالق اجلزائريُت حىت ال ينصرفوا إذل زلاربتو وخيرجوه من أرضهم ىذا ما جعل بن باديس يوذل 
 1.إىتماما بالغا للًتبية وإصالح أخالق اجلزائريُت اليت تدىورت تدىورا كبَتا

نستخلص من خالل ما ورد أن العالمة بن باديس اعترب اإلصالح الًتبوي من الوسائل الفعالة اليت بٌت عليها فكره 
وفلسفتو اإلصالحية ويعد الطريق التهذييب والبنائي للفرد من خالل تصحيح بعض ادلفاىيم كالًتبية والتعليم، لَتقى 

 .اإلنسان إذل أعلى مراتب من الكمال اإلنساين
 : المحتوى اإلجتماعي4-3

إن ادلتتبع لفلسفة اإلصالح البادسية جيد إىتمام بن باديس باإلصالح الًتبوي ودل يكن جزافا بل جعل منو 
 .القاعدة العامة وطريقها ضلو اإلصالح اإلجتماعي الذي جعل منو منهجا يف قوام األفراد وصلح أحواذلا

يتفق بن باديس مع بعض الفالسفة الذين يقولون أن اإلنسان كائن إجتماعي ال ديكنو العيش منفردا حيث يقول 
الناس كلهم يف حاجة مشًتكة إذل بعضهم البعض، وما من أحد إال ولو حقوق على غَته ولغَته حقوق عليو " 

وذلذا ادلشركة واحلقوق ادلمتزجة كان اإلجتماع والتعاون ضروريُت حلياة اجملتمع البشري وإطراد نظامو وقيام كل واحد 
 2.من أفراد اجملتمع من حقوق ضلو غَته وىو الذي يسد احلاجة ادلشًتكة

ومن خالل قول العالمة بن باديس صلد أن حاجة الناس إذل بعضهم ضرورية إلستمرارىم وتبادل احلاجات 
 .والوظائف وزرع مبدأ التكيف بينهم

ولعل من أىم القضايا اليت اىتم هبا بن باديس وحاول معاجلتها وىي قضية تعليم ادلرأة اجلزائرية ادلسلمة والشباب 
 3.اجلزائري ادلسلم

 :المرأة المسلمة الجزائرية ودورها في صناعة النهضة–أ 
نظرا ألمهية ادلرأة يف اجملتمع ودورىا الفعال يف تربية النشء الصاحل ىذا ما جعل بن باديس يوليها أمهية بالغة وجيعل 
منها وظيفة تربوية عظيمة ولذلك أوجب تعليمها وإنقاذىا شلا ىي فيو من اجلهالة عمياء، ونصح بتكوينها تكوينا 

يقوم على أساس العفة وحسن تدبَت ادلنزل والنفقة والشفة على األوالد وحسن تربيتهم، كما أنو ضبل مسؤولية ادلرأة 
أولياءىا والعلماء الذين جيب عليهم أن يعملوا األمة رجاذلا ونساءىا وقرر أهنم آشبون إمنا كبَتا إذ فرطوا يف ىذا 

الواجب واستبدل على وجوب تعليم ادلرأة بالعمومياتالقرآنية الكثَتة الشاملة للرجال والنساء وبأحاديث الشريفة، 
ومذىبو أن اخلطاب بصيغة التذكَت شامل لنساء إال دبخصص من إجتماع أو نص أو ضرورة طبعتو ألن النساء 

                                                           
  (مرجع سابق  ) 132-130شهرة سفري، اخلطاب الدعوي عند صبعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت، ص 1
 26، ص 2015، 1 الدراجي زروخي، األبعاد الفلسفية للنظام الًتبوي عند صبعية العلماء ادلسلمُت، دار صبحي، غرداية اجلزائر، ط2
 
، ص  1968، 1، دار ومكتبة الشركة اجلزائرية اجلزائر، ط1،م1ىاجي، أثار بن باديس ربقق عمار طاليب، جصنعبد احلميد بن باديس ال3
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شقائق الرجال وال خالف بُت اللغونينواألصولُت يف أنو إذا ما اجتمع النساء والرجال كان اخلطاب أو اخلَت بصيغة 
 1.التذكَت على طريقة التغليب

ومن مث فقد القت دعوة ادلصلح بن باديس صداىا فقد مت إنشاء العديد من ادلدارس اليت تضم البنات والبنُت ومن 
 125 وصل عدد مدارسها غَت معطلة إداريا 1951مث فقد انتهجت صبعية العلماء ادلسلمُت ىذا النهج، إذ يف 

 هنارين أي يدرسون بالنهار ومن ىؤالء 16.286 تلميذا وتلميذة منهم 36.286مدرسة يدرس فيها 
 2. إناث05.696 ذكور و10.590

ونستخلص من ىذا أن بن باديس قد أوذل عناية كبَتة للمرأة اجلزائرية إعطاىا جانبا مهما يف فكره اإلصالحي 
 .كوهنا الدعامة األساسية يف تربية النشء الصاحل

 :الشباب الجزائري–ب 
الشباب ىو األساس لبناء وتطور األمة وعليو كان يعول عبد احلميد بن باديس يف هنضتو اإلصالحية ولذلك وضع 

 .ثقتو يف الشباب تكوينا وتربية وتوجيها وقد دفعو إذل ذلك احلالة ادلزرية اليت كان يعيشها الشباب اجلزائري
وأما اليوم فقد تأسست يف الوطن كلو دبعيات ومدارس ونواد بإسم الشباب والتنبيةوالتناب  وال جيد شابا إال نادرا 

 .إال وىو منخرط يف مؤسسو يف تلك ادلؤسسات وشعار اجلميع اإلسالم والعروبة واجلزائر
ولذلك إن بن باديس أن المناصإلستفادة الشباب اجلزائري إال من خالل إحتضانو يف النوادي واجلمعيات وإعداد 

 3.الشباب وتكوينو تكوينا ثقافيا وعقائديا وسياسيا وأخالقيا
ومن ىنا نستخلص أن العالمة بن باديس فداوذل أمهية كبَتة للشباب كون القلب النابض ألمة فإن صاحلو من 

 .صالح األمة وفساده من فساد األمة
 : المحتوى السياسي4– 4

إن خطة بن باديس يف فلسفتو اإلصالحية ىي خطة متكاملة األوجو من تصحيح العقيدة والتوجيو الًتبوي 
 .وهتذيب األخالق للرقي باجملتمع اجلزائري ادلسلم واحلفاظ على مقوماتو وىويتو الوطنية اخلالصة

 الفكر السياسي عند بن باديس .1
إذ أتينا إذل حبث الفكر السياسي احلديث يف اجلزائر، ديكن أن ترصبو إذل األمَت عبد القادر كمشروع عمل نظرية 
إسالمية مستقلة عن التيارات الفكرية السياسية األخرى اليت تأثرت ذلا األحزاب الوطنية يف اجلزائر وفكرة الدولة 

                                                           
  (مرجع سابق  ) 118، ص 1ىاجي، أثار بن باديس ، جصن عبد احلميد بن باديس ال1
 (مرجع سابق  ) 143، ص ين شهرة شفري، اخلطاب الدعوي عند صبعية العلماء ادلسلمُت اجلزائري2
 (مرجع سابق  ) 144-143شهرة شفري، اخلطاب الدعوي عند صبعية العلماء ادلسلمُت، ص 3
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 وحققتو 1مشكلة احلكم عند عبد احلميد بن باديس وامتداداهتا التارخيية عند عبد القادر ليس واضح كل الوضوح،
 ىو دل يقدم لنا تعريف أو نظرية واضحة للعادل لفكره السياسي وال يعٍت ىذا زىده فيها أو أنو ال يلقى ذلا أمهية، 

إنو ال بد من اجلمع بُت السياسة والعلم والدين " حيث يؤكد أنو ال هنضة حقيقية ألمة دون سياسة حيث يقول 
 2"حق النهوض إال إذا هنضت السياسة جبد 

إال أن بن باديس قبل أن يقدم لنا مشروعو يف اإلصالح السياسي صلده يقدم لنا نقد دلفهوم احلكم الذي إزبذوه 
 3البعض مصدرا للتسلط والتجرب

حيث يقول بن باديس أن ادلفهوم فقد دلعناه وجوىره ادلتمثل يف خدمة الوطن واجملتمع ليصبح خادما لنفسو 
فإنو إن جار السلطان، وىو من لو السلطة يف تدمَت أمر األمة والتصرف يف شؤوهنا " وحشيتو، يقول بن باديس 

فسدت القلوب واألخالق واألعمال واألحوال واضلطت األمة يف دينها إذل أحط الدركات وحلقها يف جرائو كل شر 
دبعٌت ىذا أن الدول العربية " وبالء وىالك مث يتفاوت ذلك الفساد حبسب ذلك اجلور يف قدره وسعت مدة بقائو 

دل تعتمد أي نظام على اإلطالق يف حياهتا السياسية ال النظام الشرعي وال العقلي، إمنا اعتمدت شئنا واحد وىو 
 4.أعراض صاحبها وشهوتو اليت تسبب يف اذلرج وادلرج أكثر شلا بنت دعائم ملك مستقر ادلتطور

 :ولعل ما جعل بن باديس يعيد ادلفهوم السياسي ووظيفتو وىدفو وغاياتو والذي صلملها يف
  : الحاجة للحاكم والحكومة–أ 

يؤكد بن باديس كما أن الفرد حباجة لألسرة تؤويو وترعى شؤونو كذلك ربتاج األمة واجملتمعات إذل دولة احلكومة 
يف عادل اجلماد وعادل النبات وعادل احليوان صلد الطبعة بضع اهلل ونستخلص " ترعى شؤونو وأمنو وأحوالو يقول 

األدىن واألقوى من األضعف فتجد ادلمتاز من أصل اخللق وانتخاب الطبعة يف ىذه العوادل الثالث كما صلد 
الذىب يف ادلعدن وصلد الزىر والثمر يف النجم والشجر وذبده ادللكة من امشل مثال، فاإلنسان دل خيرج عن ىذا 

 5.القانون الطبيعي

                                                           
 112نة زلمد التغَت والثورة التحليلية نقدية للفكر اإلصالحي  ، ص ثي عبد ااهلل شريط مع الفكر السياسي احلديث نقال عن بو1
 215، ص 1985، قسنطينة اجلزائر 1 وزارة الشؤون الدينية، دار ادلعرفة األثَت، ط4عبد احلميد بن باديس أثار عبد احلميد بن باديس ج2
 257، ص 1981، 2 عبد اهلل شريط الفكر األخالقي عند بن خلدون، شركة وطنية، اجلزائر، ط3
  (مرجع سابق  ) 258عبد اهلل شريط، الفكر اإلصالحي عند بن خلدون، ص 4
 213، ص 1982، 1، دار الرشيف اجلزائر، ط2 عبد احلميد بن باديس، تسر بن باديس ج5
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ففيو ادلمتازون الذي حيتاج إليهم النوع اإلنساين يف صالح حالو ومالو ومنهم الذين يتولون حكمو وتنظيمو يف أشلو 
ومعٌت أن بن باديس رأى أن النظام أمهية بالغة يف حياة األفراد وذلك لضمان حقوقهم 1ورلتمعاتو وصبعاتو، 

 .والشعور باألمان واحلرية إال يف كنف القانون
 : نظرته للخالفة اإلسالمية–ب 

يقول بن باديس أن اخلالفة ىي ادلنصب اإلسالمي األعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع اإلسالمي وحياطتو 
 2بواسطة الشورى من أىل احلل والعقد من ذوي العلم واخلربة والنظر والقوة واجلنود والقواد وسائر وسائل الدفاع 

 : حق األمة في إختيار حاكمها–ج 
يؤكد بن باديس حرية اإلختيار الذي يضمن الفرد واجلمعات دلن يقودىا ألهنا صاحبة السيادة والقرار ومن حقها 

الحق ألحد يف والية أمر من أمور األمة إال بتولية األمة وىي " إختيار من تراه لو األحقية يف تسَت شؤوهنا يقول 
صاحبة احلق والسلطة يف الوالية والعزل فال يتوذل أحد أمرىا إال برضاىا فال يورث من الواليات وال يستحق 

 3" اإلعتبار الشخصي 
ويعٍت العالمة بن باديس أن لألفراد حق يف إختيار من حيميها ويف تسيَت شؤوهنا وذلك تضمن مبدأ اإلستحقاق 

 .وادلشروعية
   نستخلص أن الفكر الباديسي اإلصالحي قد ازبذ عدة أبعاد من أساسيات األفراد يف احلياة بدء من اإلصالح 

الًتبوي مث التوجيو الديٍت واإلجتماعي ليحط النظر كذلك إذل البعد السياسي وذلك بغية الوصول إذل الرأي 
 .السديد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (مرجع سابق  ) 213، ص 2 عبد احلميد بن باديس، تفسَت بن باديس ج1
سامي الصحراوي، فلسفة اإلصالح عند عبد احلميد بن باديس، مذكرة ماسًت كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم فلسفة، جامعة ادلسيلة اجلزائر، 2

 77، ص 2016
 78ادلرجع نفسو، ص 3
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 خالصة الفصل
 :لعل من أىم النتائج اليت توصلنا إليها يف حيثيات ىذا الفصل وىي كالتارل

 أن اخلطاب من ادلصطلحات اليت شاع شأهنا يف الدراسات احلديثة* 
 إستطاعت التداوالت الوظيفية من ربديد مفهوم اخلطاب يف نطاقو الواسع* 
 اخلطاب حبملة من ادلدلوالت اللغوية وإبراز مكانتو حظو ضمن معاجم اللغوية* 
 تعدد أمناط اخلطابات والسعي لتحليلها يف سلتلف الدراسات األدبية والوظيفية كتحليل الوظيفي* 
 إعترب اإلصالح من أنبل الرسائل اخلادمة لشؤون األفراد واجملتمعات * 
 اإلصالح سلوك حضاري إجيايب نبيل ضبل معاين سامية تعود بالنفع على اإلنسان وزليطو * 
 اخلطاب اإلصالحي ىو تواصل مع الثقافة الشعبية وديثل الواقع ادلعاش لألفراد* 
 أن اخلطاب اإلصالحي لغة ربمل يف طياهتا صبلة من التصورات الفكرية حول الواقع * 
 مشل اخلطاب اإلصالحي صبلة من التغَتات مست جل النواحي الفعالة يف حياة األفراد واجملتمعات* 
 عبد احلميد بن باديس من أبرز رواد احلركة اإلصالحية اجلزائرية * 
: أعطى عبد احلميد بن باديس نظرة شاملة عامة ألىم زلتويات اإلصالح ليحملها يف أربع زلتويات أمهها* 

 .احملتوى الًتبوي واحملتوى الديٍت واحملتوى اإلجتماعي واحملتوى السياسي ليعطي صورة إجيابية لإلصالح



 "لمن أعيش"دراسة تحليلية وظيفية لخطاب عبد الحميد بن باديس : الفصل التطبيقي

   التعريف بالعالمة عبد احلميد بن باديس 
 مستويات حتليل اخلطاب الوظيفي  
  حتليل اخلطاب وفق ادلستويات األربعة  
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 التعريف بعبد الحميد بن باديس . 1
 :مولده

 1889كلد عبد احلميد بن زلمد بن ادلصطفى بن ادلكي بن باديس يف ليلة اجلمعة الرابع من شهر ديسمرب سنة 
 .ميالدية يف مدينة قسنطينة بالشرؽ اجلزائرم ككاف الولد البكر لوالديو

 :أبوه
مصطفى بن مكي بن باديس من ضبلة القراف الكرًن كمن أعياف مدينة قسنطينة كقد كاف عضوا :  ككالده ىو السيد

للمجلس اجلزائرم األعلى كاجمللس العمايل لعمالة قسنطينة نائبا عنها، كقد عرؼ دائما بدفاعو عن دعم مطالب 
 .السكاف ادلسلمُت بالعمالة القسنطينة

 :أمو
من أسرة عبد اجلليل ادلشهورة يف قسنطينة بالعلم كاجلاه كالثراء " زىَتة بنت علي بن جلوؿ "  أما أمو فهي السيدة 

 1.العريفي
 :شهرة أسرتو

 كعائلة عبد احلميد بن باديس عائلة مشهورة يف اجلزائر كادلغرب العريب اإلسالمي كلو منذ قركف عديدة فقد لعبت 
 .دكرا كبَتا يف تاريخ ادلغرب اإلسالمي سياسيا كعلميا كدينيا، منذ القرف الرابع اذلجرم

كتوىل أفراد منها السلطة فيو بعد انتقاؿ مقر اخلالفة الفاطمية من القَتكاف عاصمة إفريقيا كادلغرب األكسط اجلزائر 
 .إىل مصر يف القرف الرابع اذلجرم

 :تعليمو
لقد تلقى الشيخ عبد احلميد بن باديس تعليمو على الطريقة التقليدية فحفظ القراف الكرًن كسنو يبلغ ثالثة عشر 

عاما، ككاف ادلؤدب الذم حفظ القراف معجبا بو إعجابا كبَتا نظرا لذ كاتب كإستقامو كخلقو كسَتتو الطيبة، 
 2.كلذلك قدمو إلمامة ادلصليُت يف صالة الًتاكيح يف شهر رمضاف دلدة ثالثة سنوات متوالية

 :أعمالو
لقد تقمص بن باديس مناصب عديدة يف سبيل اإلصالح كالنهوض باألمة اجلزائرية اإلسالمية كرفع رأيها يف 

 :احملافل الدكلية كمن أىم أعمالو الدكلية كمن أىم أعمالو يف سبيل ذلك نذكر

                                                           
 155- 154ـ، ص 2001- ق1422، 5طالشيخ عبد احلميد بن باديبس رائد اإلصالح اإلسالمي كالًتبية يف اجلزائر،  ,تركي رابح عمامره1
 156 نفس ادلرجع، ص 2
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 :إنشاء الكشافة الجزائرية اإلسالمية– 1
 ككاف اذلدؼ منها تربية النشء على حب الوطن كالدين كاألخالؽ العالية ككاف على رأسها 1933تأسست عاـ 

 .  بتهمة التعريض على الثورة، كترىب أغلب الشهداء كاجملاىدين1941زلمد بوراس كأعدـ عاـ 
 : التعليم وإنشاء المدارس الحرة– 2

، فبدأ رنوب مساجد قسنطينة فيلقي فيها الدركس اليت كانت تصل 1913كانت عند عودتو من احلجاز عاـ 
عشرة دركس يوميا، ٍب أسس صبعية الًتبية كالتعليم كركز أيضا على إنشاء ادلدارس احلرة اليت كانت تعلم األطفاؿ 

 .كالكبار اللغة كالدين كالتاريخ اليت ىي مقومات الشخصية الوطنية
 : الصحافة– 3

 هبدؼ نشر أفكاره اإلصالحية ٍب أنشأ الصحف 1919شرع بن باديس يف الكتابة يف صحيفة النجاح منذ 
احلق فوؽ كل أحد "  عددا ككاف شعارىا 18 لكن اإلستعمار أكقفها بعد أف صدر منها 1925ادلنتقد عاـ 

 . كاليت ضبلت أفكار إصالحية1929، ٍب تليها جريدة الشهاب اليت أنشأىا عاـ "كالوطن قبل كل شيء 
  : الخطابة والنوادي– 4

كاف بن باديس خطيبا مفوىا سنطب يف ادلساجد كادلؤسبرات كالتجمعات ككاف أيضا يلقي احملاضرات يف النوادم 
 1.كمن أذنها، نادم الًتقي يف العاصمة

 كمن ىذا شنكن القوؿ أف الشيخ بن باديس إستعمل كل الوسائل كاألساليب لنشر أفكاره اإلصالحية كالوطنية 
 .كترقية الشعب كإخراجو من اإلحنطاط كالتخلف، كهبذا كانت أعمالو كإجنازاتو يف سبيل اإلسالـ كاجلزائر

 :أساتذتو المتأثر بهم
 :شنكن تقسم أساتذة العالمة عبد احلميد بن باديس إىل

الشيخ زلمد ادلداسي كىو الذم حفظ على يده القراف الكرًن دبدينة قسنطينة كىو أكؿ معلم لشيخ عبد  . 1
 .احلميد بن باديس

الشيخ أضبد أبو ضبداف لونسي كىو األستاذ الذم تلقى عليو دراستو اإلبتدائية يف اللغة العربية كالثقافة قبل أف  . 2
 .1908يسافر إىل جامع الزيتونة بتونس 

 األستاذ زلمد النخلي القَتكاين، أستاذ جبامع الزيتونة كزعيم النهضة الفكرية . 3
 زلمد الظاىر بن عاشور أستاذ بالزيتونة كباحث النهضة جبامع األعظم  . 4

                                                           
 53-52،  2010رابح لونسي، دادكة نبيل ضبيد رجاؿ ذلم تاريخ، دار ادلعرفة، دط ، 1
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 األستاذ زلمد اخلضر بن احلسُت الذم درس بالزينونة .5
 .األستاذ زلمد الصادؽ النيفر، أستاذ جبامع الزيتونة. 6
 الشيخ سعيد العياضي  اجلزائرم ادلصلح اجملدد . 7
 األستاذ زلمد بن القاضي األستاذ جبامعة الزيتونة. 8
 األستاذ أبو زلمد بلحسن بن الشيخ ادلفيت النجاز أستاذ جبامعة الزيتونة . 9
 1األستاذ البشَت صفر السياسي كادلؤرخ التونسي ادلعركؼ. 10

    كمن ىذا نستخلص أف ذلؤالء األساتذة فضل يف تكوين شخصية بن باديس ذات  الصيت   اإلصالحي 
 .اإلسالمي، كقدكة حسنة إنتهجها على منت خطاىم ليصبح اإلماـ كالعالمة كادلصلح

 :ثناء أىل العلم عليو ووفاتو
كبذلك قد أنيع الزرع كأشبرت األشجار اليت رعاىا كغرسها بن باديس كقد القت دعوتو اإلصالحية قبوال كإنتشارا 
يف اجلزائر، ككصلت حىت اجلنوب كالقت صدا يف ادلشرؽ كادلغرب، إذ أحدثت ثورة كتغَت للجزائر كشعبها كأصبح 

جاىزا كمعدا كمهينا دلا ىو آت، كىي الثورة التحريرية الكربل كىذا بالرغم كل زلاكالت كمساعي ادلستعمر لطمس 
اذلوية العربية اإلسالمية، كىو ما جعل ذكراه خالدة، كأزبذ اجلزائريُت من تاريخ كفاتو ذكرل للعلم، كزنيا فيو ذكراه 

 تويف الشيخ عبد احلميد بن باديس ميتة األبطاؿ 1940 أفريل 16ففي . كيتذكر كيقتدل هبذا العامل للعمل
 2:اجملاىدين ادلصلحُت بُت كتبو كتالميذه ككتب على قربه ما يلي

اهلل أكرب ىنا يرقد العالمة اجلليل األستاذ اإلماـ الشيخ عبد احلميد بن باديس باعث النهضة العربية يف اجلزائر 
 ـ رضبو اهلل 1940- ق1359 أبريل سنة 16 ربيع األكؿ، 08كزعيمها ادلقداـ، تويف مساء الثالثاء 

 :ككتب على قربه- 
 يا قرب طبت كطاب فيك عبَت                          ىل أنت بالضيف العزيز خبَت

 3ىذا بن باديس اإلماـ ادلرتضي                         عبد احلميد إىل ضباؾ يصَت 
     كمن ىنا نستخلص العالمة عبد احلميد بن باديس من أكرب ادلصلحُت يف دعم احلركة اإلصالحية اجلزائرية يف 

 .سبيل الرقي بوطنو

                                                           
 33، ص2003، الطبعة الثانية، 1982 ،1طتركي رابح عمامرة الشيخ عبد احلميد بن باديس باحث النهضة اإلسالمية العربية موفم للنشر، اجلزائر، 1
ـ، ص 2013جامعة الوادم اجلزائر، ماسًت كلية العلـو اإلجتماعية اإلنسانية، زلمد السعيد حالسة التوجو اإلصالحي يف اخلطاب الباديسي، مذكرة 2
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إذا يعد اإلماـ عبد احلميد بن باديس من أبرز ادلصلحُت يف العامل العريب اإلسالمي الذين قادكا العمل اإلصالحي 
يف اجلزائر حيث برز التوجو فكره اإلصالحي يف خطابو ذلذا نعيتهممم النهوض باجملتمع اجلزائرم كإخراجو من 

الظلمات اجلهل كالتخلف كالقضاء على البدع كاخلرافات من معتقداتو كدفعو إىل سبيل العلم كالتحرر كاإلستقالؿ 
 .كربقق الرقي يف سلتلف جوانب احلياة الفكرية كالدينية كاإلجتماعية كالسياسية
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 مستويات التحليل الوظيفي - 2
   يفًتض يف بنية  كل خطاب كجود مستويات بإعتبار أف كل خطاب يستهدؼ التواصل يرمي إىل ربقيق غرضُت 

متالزمُت أم كصف كاقعة ما أك ذات كإقامة عالقة بُت ادلتكلم كسلاطبو من ناحية كبُت ادلتكلم كفحول خطابو 
 .من ناحية أخرل

 :المستوى المعجمي . 1
يتحقق يف ىذا ادلستول أف كل مفردة معجمية ربتوم كما ىو معلـو على داؿ كمدلوؿ كال يكوف للداؿ أك لألم 
لفظة مكونة من مقاطع صوتية كجود يف اللغة ما مل يتضمنو اللفظة معٌت ذلا كداللة ادلفردة على مدلوذلا فقد كأدنا 

 .ربتوم يف الواقع على رلموعة ادلعاين اليت قد تتخذىا ضمن السياؽ اللغوم
كذلك أف ادلفردات يف احلقيقة ال تتضمن داللة بل تتحقق داللتها يف السياؽ اليت ترد فيو كاجلدير بالذكر أف داللة 

 1.ادلفردة مهمة حلد كبَت إذ ربتوم على معاف متعددة
   خنلص أف ادلستول ادلعجمي يهتم بشكل كبَت بداللة ادلفردات اليت زنملها اخلطاب كأف ىذه ادلفردات ربمل 

داللة كىذه الداللة ربمل بدكرىا معاين تستوحيها ضمن السياؽ اللغوم كأف ىذا ادلستول كذلك زنمل نبات يف 
 .مستواه الوظيفي كالبنية اإلجتماعية كالبنية النفسية

 :تحليل المستوى المعجميوظيفيا  * 1
 –إختالؼ ادلنازع – متعاكنوف – العمل – القـو –أيها اإلخوة : " شنثل النص البنيوم يف طياتو من ادلفردات

-  التعليم  – التساكم – األجناس – النفع – األكطاف – الشعوب – اإلنسانية – التخاصم –التفاىم 
 الًتاحم – التعاطف – األعماؿ الصاحلة – أعيش – أعلن – أنا – اآلداب – األخالؽ – األفكار –ادلتعلموف 

 – الوطن اخلاص – اجلزائر – أعيش لإلنسانية – األمم – اإلحساف – التضامن اإلنساين – كحدة األصل –
 . أيها اإلخواف – قرية كاحدة – التاريخ – الواجب رجالو –مقومات الشخصية 

 : بعد عرض ىذه ادلفردات يتبُت لنا أف اخلطاب بنيوم يتشكل من بنيتُت معجميتُت* 
 : البنية اإلجتماعية–أ 

إختالؼ – متعاكنوف – العمل – القـو –اإلخوة : كيركز عليها العالمة عبد احلميد بن باديس يف خطابو كتربز يف
 أعلن – أنا – األجناس – النفع – التعليم – األكطاف – الشعوب – اإلنسانية – التخاصم – التفاىم –ادلنازع 

 – التعاطف – اآلداب – األخالؽ – األعماؿ الصاحلة – كحدة األصل – األفكار ادلتعلموف – أعيش –

                                                           
 81، ص 1992، 1طميشاؿ زكريا، حبوث يف ألسنية عربية، ادلؤسة اجلامعية للدراسات، بَتكت، 1
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 قرية – الواجب – مقومات الشخصية – التاريخ – الوطن اخلاص رجالو– اجلزائر – التضامن اإلنساين –الًتاحم 
 . ربيا اجلزائر– خدمتو العيش – كطٍت – خدمنا اجلزائر – أيها اإلخواف –صغَتة 

 :  البنية النفسية–ب 
 التضامن – اإلساءة – اإلحساف – آمالو – آالمو – أشعر – العاطفة – السعادة –اإلنسانية : تتمحور حوؿ

 تربيتنا - اإلحًتاـ – اإلنساف – تعصب النفس – نفسي –اإلنساين 
 :البنية الدينية–ج 

 :كنلمس البنية الدينية يف اخلطاب اإلصالحي يف ادلفردات البارزة يف طياتو كمنها
 معاذا اهلل – (لفظ اجلاللة  ) اهلل – فطرنا عليو – ربرشنا – زنـر – اإلسالـ – أدياهنا – دينا –أعيش لإلسالـ - 
 .ليحى اإلسالـ–

 :أمو أنو قد برز يف اخلطاب اإلصالحي كاستشهد هبا العالمة بعض اآليات يف القرآف الكرًن كتتمثل يف قولو تعاىل
نَوا كَولَوقَودْد ( " 1 َـو  بَوٍتيِن  كَورَّمْد  - 3-احلجرات ")آدَو
نَواكُسم إيِننَّا النَّاسُس  أَويػُّهَوا  يَوا("2 رَومَوكُسمْد   إيِنفَّ ۚ   ليِنتػَوعَوارَوفُسوا كَوقػَوبَوائيِنلَو  شُسعُسوبنا كَوجَوعَولْدنَواكُسمْد  كَوأُسنثَوىٰى  ذَوكَورٍر  مِّن خَولَوقْد  )أَوتػْدقَواكُسمْد  اللَّويِن  عيِنندَو  أَوكْد

 - 13-حجرات 
ةٍر  نػَّفْدسٍر  مِّن خَولَوقَوكُسم الَّذيِنم رَوبَّكُسمُس  اتػَّقُسوا النَّاسُس   يَواأَويػُّهَوا( "3 دَو نػْدهَوا كَوخَولَوقَو  كَواحيِن نػْدهُسمَوا كَوبَوثَّ  زَوكْدجَوهَوا ميِن   كَونيِنسَواءن  كَوثيِنَتنا ريِنجَواالن  ميِن

َـو  بيِنويِن  تَوسَواءَولُسوفَو  الَّذيِنم اللَّوَو  كَواتػَّقُسوا ا َورْدحَو  - 1-نساء  "  ) كَواألْد
َورْدضيِن  يفيِن  فَوسَوادٍر  أَوكْد  نػَوفْدسٍر  بيِنغَوَتْديِن  نػَوفْدسنا قػَوتَولَو  مَون( " 4  - 32-مائدة " )صبَويِنيعنا  النَّاسَو  قػَوتَولَو  فَوكَوأَودنََّوا األْد
رْدعَوةن  ميِننكُسمْد  جَوعَولْدنَوا  ليِنكُسلٍّل ( "5 نػْدهَواجنا شيِن دَوةن  أُسمَّةن  جلَوَوعَولَوكُسمْد  اللَّوُس  شَواءَو  كَولَووْد  كَوميِن لُسوَوكُسمْد  كَولَوٰىكيِنن كَواحيِن تَوبيِنقُسوا آتَواكُسمْد  مَوا يفيِن  لِّيَوبػْد  فَواسْد

عُسكُسمْد  اللَّويِن   إيِنىلَو  اخلْدَويػْدرَواتيِن   -50-مائدة  " ) زبَوْدتَوليِنفُسوفَو  فيِنيويِن  كُسنتُسمْد  دبيِنَوا فػَويػُسنَوبِّئُسكُسم صبَويِنيعنا مَورْدجيِن
َو  ديِنينُسكُسمْد  لَوكُسمْد  (  " 6  -6-كافركف  " ) ديِنينيِن  كَويليِن
ديِن  عَونيِن  صَودُّككُسمْد  أَوف قػَووْدٍـر  شَونَو فُس  رنَوْدريِنمَونَّكُسمْد  كَوالَو   "7  - 80-مائدة " تػَوعْدتَودُسكا  أَوف احلْدَورَوايِـن  الْدمَوسْدجيِن
ننا  ليِنلنَّاسيِن  كَوقُسولُسوا(  " 8  -82-البقرة " )حُسسْد
 

     نستنتج من خالؿ خطاب العالمة عبد احلميد بن باديس أنو يركز كحدة كإرباد الوطن اجلزائر كيتغٌت دبعادلو 
كقيمو من خالؿ إبراز شيمو اإلنسانية كالنبيلة كإبراز مقوماتو الشخصية، ككذلك ما يالحظ يف خطابو تثبت الديٍت 
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اإلسالمي من خالؿ غرضو كإستعماؿ القرآف الكرًن كشاىد كحجة يف خطابو كمن خالؿ البنيات الثالثة خنلص 
 .أف الغاية العظمى من اخلطاب يف زلاضرة بن باديس ىو اإلصالح الديٍت كالدنيوم

 .كأنو ال شنكن الفصل بُت ىذه البنيات الثالثة كوف البنية ربقق الثانية كالعكس كالثالثة تكملهما- 
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 :المستوى البالغي* 2
زنتضن ىذا ادلستول من مستويات التحليل ثالث طبقات ىي طبقات تؤشر للمركز اإلشارم كطبقة دنط اخلطاب 

 :كطبقة أسلوبية كىي توضح على النحو التايل
 طبقة المركز اإلشاري2-1

 .كتكفل ىذه الطبقة بتحديد ادلتخاطبُت كما يقـو بينهما من عالقات كزماف كمكاف التخاطب
 : طبقة نمط الخطاب2-2

 .( علمي أديب – زلادثة –سرد  )كىو يقصد منها ىو دنط الذم ينتمي إليو اخلطاب 
 : طبقة أسلوب الخطاب2-3

/ رمسي كغَت رمسي  )تتكفل ىذه الطبقة من مستويات التحليل اخلطاب الوظيفي يف األسلوب ادلتخذ يف اخلطاب 
  (مهذب كغَت مهذب 

    نستخلص أف ادلستول البالغي قد يؤشر إىل ثالث طبقات يف اخلطاب كزبتلف كظيفة كل طبقة كمدل 
 .فاعليتها يف فحول اخلطاب

 

 :تحليل المستوى البالغيوظيفيا * 2
  طبقة أسلوب اخلطاب – طبقة دنط اخلطاب –طبقة ادلركز اإلشارم : كتندرج فيو ثالث طبقات

 : طبقة المركز اإلشاري2-1
كإستعماؿ  (ادلتكلم  )ادلخاطب " أنا " كىو البحث يف ذات ادلتكلم يف اخلطاب كىذا من خالؿ بركز الضمَت 

 أقوؿ – غاييت – أعيش –أظن : ، كنلمس كذلك ضمائر التكلم(القارئ  )كذلك أسلوب التأشَت للمخاطب 
  حنن –

 .كنقصد بالطبقة إشارية كىي ما يشَت إليو الكاتب سواء بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة
 حنن اليت يركز فيها العالمة – أيها –كأف الطبقة اإلشارية يف اخلطاب اإلصالحي تتمثل يف اإلحالة الضمَتية أنا 

بن باديس على تعاليم اجملتمع اجلزائرم كضركرة سبسكو بشيم دينو اإلسالمي حيث قدـ صبلة من ادلواعظ 
 .كالتعليمات من أجل العيش لإلسالـ كالوطن اخلاص اجلزائر

 .ككذلك ربديد زمن كمكاف التخاطب، كما نلمسو يف اخلطاب الذم كاف مقتطف كمأخوذ من رللة الشهاب-
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 1.(اجلزائر)، كأف مكاف اخلطاب كاف يف قسنطينة 1927ق جانفي 1355فنجد إيطاره الزماين كاف يف شواؿ -
 :  طبقة نمط الخطاب2-2

جند أف اخلطاب إخبارم حجاجي مبٍت على احلجاجية يف إخبار عن األحداث دكف إنقطاع فنالحظ أف 
نَوا  كَولَوقَودْد (: "يف قولو تعاىل يف اآلية الكرشنة: ادلخاطب كاف يقدـ احلجة ٍب يربز الغاية كاذلدؼ منها مثل  بَوٍتيِن  كَورَّمْد

َـو   . لبُت ادلخاطب من خالذلا أف اإلسالـ الدين الذم زنًـت اإلنسانية يف صبيع أجناسها– 3 احلجرات – " )آدَو
نَواكُسم إيِننَّا النَّاسُس   أَويػُّهَوا("كذكر يف أية أخرل يف قولو تعاىل -    ليِنتػَوعَوارَوفُسوا كَوقػَوبَوائيِنلَو  شُسعُسوبنا كَوجَوعَولْدنَواكُسمْد  كَوأُسنثَوىٰى  ذَوكَورٍر  مِّن خَولَوقْد
رَومَوكُسمْد  إيِنفَّ   ليربز من خالؿ الكاتب ضركرة التساكم كاألخوة بُت تلك – 13 احلجرات –" )أَوتػْدقَواكُسمْد  اللَّويِن  عيِنندَو  أَوكْد

 .األجناس
ةٍر  نػَّفْدسٍر  مِّن خَولَوقَوكُسم الَّذيِنم رَوبَّكُسمُس  اتػَّقُسوا النَّاسُس  أَويػُّهَوا  يَوا("كجنده أيضا يقوؿ يف قولو تعاىل -  دَو نػْدهَوا كَوخَولَوقَو  كَواحيِن  زَوكْدجَوهَوا ميِن

نػْدهُسمَوا كَوبَوثَّ  َـو  بيِنويِن  تَوسَواءَولُسوفَو  الَّذيِنم اللَّوَو   كَواتػَّقُسوا كَونيِنسَواءن  كَوثيِنَتنا ريِنجَواالن  ميِن ا َورْدحَو  - 1-النساء " )كَواألْد
قد أعطى صورة لتلك األجناس ادلتمثلة يف التعاطف  (الكاتب  )كمن خالؿ اآلية الكرشنة جند أف ادلخاطب 

 .كالًتاحم اليت رنمعها كشائح القرابة القريبة كالبعيدة
َورْدضيِن  يفيِن  فَوسَوادٍر  أَوكْد  نػَوفْدسٍر  بيِنغَوَتْديِن  نػَوفْدسنا قػَوتَولَو   ف("كذكر أيضا يف أية أخرل يف قولو تعاىل -   صبَويِنيعنا النَّاسَو  قػَوتَولَو  فَوكَوأَودنََّوا األْد

يَواىَوا كَومَونْد  يَوا فَوكَوأَودنََّوا أَوحْد ، لربز من خالذلا ادلخاطب ضركرة كالدعوة للتضامن اإلنساين 34للمائدة " صبَويِنيعنا  النَّاسَو  أَوحْد
 .كاإلحساف كنبذ اإلساءة

َو  ديِنينُسكُسمْد  لَوكُسمْد (" كذكر يف آية أخرل من قولو تعاىل -   - 6-الكافركف " )ديِنينيِن  كَويليِن
 .لنبُت ادلخاطب الكاتب من خالذلا اإلعًتاؼ باألدياف األخرل كضركرة إحًتامها كتسليم أمر التصرؼ فيها ألىلها

رْدعَوةن  ميِننكُسمْد  جَوعَولْدنَوا ليِنكُسلٍّل ( " كجنده أيضا ذكر يف آية أخرل كأستشهد هبا يف خطابو تتمثل يف قولو تعاىل -   شيِن
نػْدهَواجنا دَوةن  أُسمَّةن  جلَوَوعَولَوكُسمْد  اللَّوُس  شَواءَو   كَولَووْد  كَوميِن لُسوَوكُسمْد  كَولَوٰىكيِنن كَواحيِن تَوبيِنقُسواۖ   آتَواكُسمْد  مَوا يفيِن  لِّيَوبػْد عُسكُسمْد  اللَّويِن  إيِنىلَو  اخلْدَويػْدرَواتيِن   فَواسْد  صبَويِنيعنا مَورْدجيِن
ليربز من خالذلا تقرير شرائع األمم كيهوف عليها شأف اإلختالؼ - 50 –ادلائدة  " )زبَوْدتَوليِنفُسوفَو  فيِنيويِن  كُسنتُسمْد  دبيِنَوا فػَويػُسنَوبِّئُسكُسم

 .كيدعوىا كلها إىل التسابق يف اخلَتات
ديِن  عَونيِن  صَودُّككُسمْد  أَوف قػَووْدٍـر  شَونَو فُس  رنَوْدريِنمَونَّكُسمْد   الَو ("كذكر يف آية أخرل يف قولو تعاىل -  ادلائدة " )تػَوعْدتَودُسكا  أَوف احلْدَورَوايِـن  الْدمَوسْدجيِن
 .ليبننا من خالذلا ادلخاطب ضركرة األمر بالعدؿ مع العدك كالصديق- 8-

                                                           
 دلنشئها عبد احلميد بن باديس كىي تصدر 1343رللة الشهاب ىي رللة إسالمية جزائرية شهرية بتحث يف كل ما يرقى ادلسلم اجلزائرم أنشئت سنة 1

 .يقسنطينة مبدأىا يف اإلصالح الديٍت كالدنيوم
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ديِن  عَونيِن  صَودُّككُسمْد  أَوف قػَووْدٍـر  شَونَو فُس  رنَوْدريِنمَونَّكُسمْد  كقد ذكر كذلك يف آية أخرل يقوؿ تعاىل كَوالَو -  " تػَوعْدتَودُسكا  أَوف احلْدَورَوايِـن  الْدمَوسْدجيِن
 .لنربز من خالؿ ىذه اآلية الكرشنة حكمة ربرًن اإلعتداء ربرشنا عاما على البغيض كاحلبيب- 2-ادلائدة 

ننا ليِنلنَّاسيِن   كَوقُسولُسوا("جنده أيضا بُت كأبرز يف آية أخرل من القرآف الكرًن يف قولو تعاىل -   – 82 –البقرة "   )حُسسْد
 .كجنده ىنا بُت أف اهلل يأمر بالعدؿ كاإلحساف كيأمر أيضا حبسن التخاطب العاـ مع الناس فيما بينهم

  كمن خالؿ ىذه اآليات اليت أكردىا ادلخاطب بن باديس يف خطابو كانت دبثابة حج كشواىد لتدعيم خطابو 
ككذلك إلبراز مبادئ كشيم الدين اإلسالمي حىت يزداد سبسك ادلسلمُت بو كيعيشوا ألجلو كاحلفاظ على الوطن 

 .اخلاص اجلزائر
كجند أف العالمة الشيح بن باديس أعطى صورة للدين اإلسالمي احلنيف الذم إذا سبسكنا بو األقواـ كاألكطاف 

 .ضعت رلدىا كرفعت رايتها
قد إستعمل صبلة من الركابط مثل أدكات الربط كحركؼ العطف للداللة على  (الكاتب  )كجند أيضا أف ادلخاطب 

 اإلستمرار يف السرد 
 " .حرؼ العطف الواك " تقصَت يف النفع وقصور يف العمل وتعصب النفس وإف ىذا ضيق يف النظر : مثل
 اإلساءة،#اإلحساف: الطباؽ: كجند أيضا التصوير الفٍت طاغ يف اخلطاب كيظهر كاحملسنات البديعية مثل- 

 .النفع #احلاضر، الضرر#ادلاضي
 .(الكاتب  )كذلك إلبراز مكاسب اإلسالـ كاإلجابة عن التساؤالت الذاتية لدل ادلخاطب 

 طبقة أسلوب الخطاب2-3
سبثل أسلوب اخلطاب يف األسلوب اإلنشائي حافل باإلحياء كالتلميح ككاف خطابو ذات طابع رمسي ىادؼ، 

 .كإتسم بالدقة الصارمة، كهبذا فهو خطاب رمسي مهذب 
كما جند أف اخلطاب قد إشتمل على اجلمل البسيطة ادلذكورة كاحملذكفة ككذلك على قوة التعابَت اليت - 

 (الكاتب  )إستطاعبفضلها ادلخاطب الربط بُت ظاىرتُت األكىل كىي ظاىرة نفسية ذاتية ادلتمثلة ذات ادلخاطب 
العالمة بن باديس كمدل سبسكو بدينو اإلسالمي ككطنو اجلزائرم الذم لقبو بالوطن اخلاص كإبراز مدل حبو 

كتعلقو بو، فهنا إستطعنا من خاللو التعرؼ على ذاتية ادلخاطب كىويتو اليت يتغٌت هبا، كالظاىرة الثانية ىي الظاىرة 
احلسية اليت نلمسها من خالؿ صبلة ادلواعظ اليت أكردىا يف خطابو كأكصى هبا ربت صبلة التساؤالت ليعطي 

 .للقارئ صورة كاضحة للوطن اجلزائر اخلاص كالدين اإلسالمي احلنيف
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 – يب – غاييت –فكرٌب *  ألنٍت –نفسي : مثل" الياء : " كقد سبيز أيضا بربكز التكرار ادلتمثل يف تكرار الضمَت- 
 .فهمتوين– قويل – مرادم – أجدين – كجدتٍت – خدماٌب – مقوماٌب – كطٍت – قويل –أفقي 

 .من خالؿ تكرار ياء ادلتكلم يف اخلطاب ذاتية ادلخاطب كانت طاغية يف خطابو- 
كخنلص من دراسة ادلستول كربليلو كظيفيا أننا دلسنا يو ثالث طبقات أعطت للخطاب ادلوجو صورة جديدة يف 

 .سبيل ربليل اخلطاب الوظيفي
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 :المستوى العالقي* 3
طبقة إسًتعائية كطبقة إجنازية كطبقة كجهية : مفهـو لدينا أف ادلستول العالقي من القالب التداكيل طبقات ثالث

كمعلـو أيضا أف كظيفة ىذا ادلستول ىي إقامة العالقتُت إثنُت عالقة ادلتكلم بادلخاطب اليت تكفل ربديدىا طبقتا 
 1اإلسًتعاء كاإلجناز كعالقة ادلتكلم بفحول خطابو اليت تصطلح بالتمثيل لقيمها ادلختلفة للطبقة الوجهية

 :كتتمثل ىذه الطبقات يف
 : الطبقة اإلسترعائية1- 3

 .كىي اليت ربقق عادة يف النداء كالعبارات الندائية الفارغة
 : الطبقة اإلنجازية3-2

كتربز  يف ىذه الطبقة أكال غياب أكليات اإلستلزاـ احلوارم غيابا سباما كثانيا، إحنصار اإلجناز احلريف يف قوة كاحدة 
كىي قوة اإلخبار، إذ ال إستفهاـ كارد كال أمر أك هني بل إنو من ادلمكن القوؿ أف اخلطاب ادلوجو دالليا ال قوة 

 .تركبية أم رلرد دنط صبلي–إجنازية لو، مستلزمة كانت أـ حرفية كإف اإلخيار فيو رلرد صبغة صرفية 
 : الطبقة الوجهية3-3

الدعاء كالتمٍت،  )ما يعنينا ىذا من احلياد كجهي سبا فادلفركض أال جند أم السمات الذاتية العرفية أك اإلرادية 
 (كالتعجب كغَته ) كاإلفعالية  (الًتجي 

 .2 
 تحليل المستوى العالقي  *3
 : الطبقة اإلسترعائية3-1

كىي الطبقة اليت ترتكز على األساليب التنبهية ادلباشرة كغَت مباشرة كذلك للفت اإلنتباه كالتأثَت يف نفس ادلخاطب 
 .(القارئ  )

 الياء : كتكمن ىذه األساليب يف أسلوب التكرار الضمَت- 
 – أجدين – كجدٌب – خدماٌب – مقوماٌب – كطٍت – قويل – أقضي – يب – غاييت – فكرٌب –نفسي : مثل

 . فهمتموين – قويل –مرادم 
 .(الكاتب  )كنلمس من خالؿ ذاتية ادلخاطب 

                                                           
 230، ص 2003، 1ط دار األماف الرباط، ،أضبد ادلتوكل، الوظيفة بُت الكلية كالنمطية1
 (مرجع سابق )، 131ص ، اأضبد ادلتوكل، الوظيفة بُت الكلية كالنمطية2
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 – كنا – علمنا – عرفنا – كطننا – مثلنا – بعضنا بعضا –اجتمعنا : ككذلك يف تكرار ضمَت النوف مثل- 
 .أكصلنا

 .كىذا للداللة على إنتماء العالمة ألبناء كطنو كمشاركتو ذلم العادات كالتقاليد كالدين
للمخاطب عبد احلميد بن باديس، كذلك ما يسعى " أنا " ككذلك نلمسو من ظاىرة احلذؼ يف اخلطاب لضمَت 

باإلحالة الضمَتية أم أف برز يف اخلطاب غياب ضمَت أنا لكن دلسنا من خاللو ذاتية ادلخاطب عبد احلميد بن 
 . قويل مرادم– كطٍت – قويل – فكرٌب – نفسي –أظن : باديس مثال يف

 .نلمسمن خالؿ ىذه ادلفردات التمسك الشديد كالقوم يف حب العالمة لوطنو كتثبتو بدينو اإلسالمي
 .إنٍت أعيش لإلسالـ ، إنٍت أعيش للجزائر: ككذلك من األساليب ادلباشرة ىو بركز التوكيد كبركز أدكاتو مثل- 

نستطيع من خالؿ ما أكرده يف أسلوب التوكيد ىو معرفة شخصية ادلخاطب يف إخالصو لوطنو اجلزائر الذم 
أعطاه لقب الوطن اخلاص داللة على مكانتو اخلاصة يف نفسو كجهة أخرل جند أف العالمة عبد احلميد بن باديس 

 " دلن أعيش ؟ " قد أسهل خطابو بسؤاؿ الذم أعترب دبثابة عنواف خلطابو ادلتمثل يف 
 .كجند من خالؿ مقالو قد أجاب عن السؤاؿ العنواف اخلطاب كىذا ما دلسناه يف عبارة التوكيد

خباصية طرح السؤاؿ فقط يف عنواف اخلطاب لكن تعداىا يف فحول  (الكاتب  )كلكن مل يكتفي ادلخاطب - 
 دلن أعيش أنا؟: اخلطاب كمن العبارة الدالة على ذلك

 أعيش لإلسالـ كاجلزائر : كجند أيضا أعطى إجابة جلملة التساؤالت الواردة يف خطابو كاإلجابة عن السؤاؿ األكؿ
من خالؿ ما ًب عرضو نرل أف ادلخاطب العالمة عبد احلميد بن باديس قد إستعمل أسلوب التشويق يف عرض - 

 .أفكاره كالكشف عن مشاعره كأحاسيسو إذباه كطنو اجلزائر
 كجنده كذلك أف الغاية الوحيدة اليت يعيش من أجلها ىي لدينو ككطنو اخلاص اجلزائر

 أيها إخوة : ككذلك ما نلمسو يف الطبقة اإلسًتعائية كىو أسلوب النداء كىو البارز يف اخلطاب مثل- 
 .فنحن أيها اإلخوة الذين اجتمعا على الًتبية كالتعليم- 

  أيها اإلخواف كقد فهمتوين– ىذا أيها األخواف–أيها اإلخواف 
 دلن أعيش أنا ؟: كىذه دلسنا يف فحول اخلطاب الباديسي كذلك بركز أسلوب اإلستفهاـ ادلتمثل يف- 

كقد سبق كذكرنا أف ادلخاطب العالمة عبد احلميد بن باديس فقد ذكر كإستخدـ أسلوب إستفهاـ للتشويق كنفس 
 القارئ كشده أكثر دلعرفة مكانة كطنو اخلاص اجلزائر كضركرة التمسك بالدين اإلسالمي

 نعم  بصوت كاحد : كمن األساليب أيضا الواردة يف اخلطاب كىو أسلوب التعجب مثل- 
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 ليحي اإلسالـ  لتحي اجلزائر - 
التشبيو ادلتمثل يف ككل ذم كطن خاص أال كمثل صباعة ذكم بيوت : كما دلسناه أيضا بركز الصور البيانية مثل* 

يف قرية كاحدة كذلك لبُت بركز ذلم مدل ضركرة التمسك كاإلرباد يف بناء الوطن اخلاص اجلزائر كاحملافظة كسَت 
 .على تعاليم دينو اإلسالمي

 :كرأينا أيضا يف اخلطاب بركز احملسنات البديعية كالطباؽ كالسجع ادلتمثالت يف* 
   اإلساءة اإلحساف  ادلاضي احلاضر العاـ اخلاص : الطباق–أ 

 كما أردت أف أعمل عمال كجدتٍت يف حاجة إليو، إىل رجالو كإىل مالو كإىل حالو كإىل أالمو كإىل :السجع–ب 
 .آمالو

 : الطبقةاإليجازية3-2
كتتمثل يف البعد التداكيل كىو عملية احلفر يف اخلطاب اإلصالحي الباديسي، فإننا نكشف أف عبد احلميد بن 

باديس يأمر من جهة بتحلي دبجموعة من الصفات كاخلصاؿ كذلك بصيغة األمر كسبثل ذلك بأسلوب غَت ادلباشر 
 كيتمثل يف العبارات التالية 

 " ينبغي لكل قـو صبعهم عمل يفهم بعضهم بعضا - " 
 "كما ينبغي أف يفهموا العمل الذين ىم متعاكنوف عليو - " 
 "اتفقوا عل البقاء كالتعاكف عليو كىو أسلوب أمر مباشر - " 
حق على كل كاحد من أبناء اإلنسانية، كلكل دين من أدياهنا حقو من : كقد كرد كذلك يف عبارة أخرل- 

 "اإلحًتاـ 
 .أم ىنا يأمر ادلخاطب العالمة بن باديس باإلحًتاـ كضركرة نشره بُت األدياف

 "لن نستطيع أف نؤدم خدمة مثمرة لشيء من ىذه كلها أال إذا خدمنا اجلزائر : " ككرد يف عبارة أخرل- 
حيث يأمر ادلخاطب من خالذلا خبدمة اجلزائر لكي ربقق تلك اخلدمة شبارىا كتعود بالنفع على أبناء الوطن 

 .احلبيب اجلزائر
كما جند أف ادلخاطب عبد احلميد قد كظف آيات من القرآف الكرًن ليدعم بو خطابو كونو ربط تنب اإلصالح - 

 .الديٍت كالدنيوم ألف كالذنا مستلزمات يف حياة األفراد كاألكطاف
 :لتكوف دبثابة أسلوب األمر على كل كاحد فينا العمل هبا كالسَت على هنجها كقد أعطى لكل أية مفادا مثال
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نَواكُسم إيِننَّا النَّاسُس   أَويػُّهَوا(- "13-كقولو يف سورة احلجرات   ۚ   ليِنتػَوعَوارَوفُسوا كَوقػَوبَوائيِنلَو  شُسعُسوبنا كَوجَوعَولْدنَواكُسمْد  كَوأُسنثَوىٰى  ذَوكَورٍر  مِّن خَولَوقْد
رَومَوكُسمْد  إيِنفَّ  كمن خالؿ ىذه اآلية يأمر األجناس أف ال تكوف للتميز كال لتفضيل كأف يزعوا " )أَوتػْدقَواكُسمْد  اللَّويِن  عيِنندَو  أَوكْد

 .فكرة التفاضل باألعماؿ الصاحلة
 الَّذيِنم رَوبَّكُسمُس   اتػَّقُسوا(- "1-كجنده يذكر يف آية أخرل يف أسلوب األمر غَت ادلباشر يف قولو تعاىل يف سورة النساء -

ةٍر  نػَّفْدسٍر  مِّن خَولَوقَوكُسم دَو نػْدهَوا كَوخَولَوقَو  كَواحيِن نػْدهُسمَوا كَوبَوثَّ  زَوكْدجَوهَوا ميِن   بيِنويِن  تَوسَواءَولُسوفَو  الَّذيِنم اللَّوَو  كَواتػَّقُسوا كَونيِنسَواءن  كَوثيِنَتنا ريِنجَواالن  ميِن
َـو  ا َورْدحَو  ")كَواألْد

كمن ىنا جند يأمر أبناء األمة الواحدة إىل التعاطف كالًتاحم ككحدة األصل اليت ذبمع ادلسلمُت فيما بينهم كاألمر 
 بوحدة األصل ىنا يقصد هبا التضامن كالتعاكف

ديِن  عَونيِن  صَودُّككُسمْد  أَوف قػَووْدٍـر  شَونَو فُس  رنَوْدريِنمَونَّكُسمْد   الَو ( "– 8 –كذكر يف آية أخرل يف قولو يف سورة ادلائدة -   احلْدَورَوايِـن  الْدمَوسْدجيِن
 ")تػَوعْدتَودُسكا  أَوف
 فأمر يف ىذه اآلية الكرشنة بالعدؿ العاـ مع العدك كالصديق- 
نلمس من خالؿ ىذه اآليات الكرشنة أف ادلخاطب استشهد هبذه هبا لتكوف كأسلوب أمر غَت مباشر رنب - 

على األبناء كطنو اخلاص التحلي هبا كسَت على هنجها للقياـ بوطنهم كمن جهة أخرل تطبيق ما نص عليو دينهم 
 .احلنيف اإلسالـ كاحلرص الشديد يف حفظ تعاليمو

 :كمن األساليب غَت مباشرة أسلوب التحذير كيظهر يف اخلطاب- 
 .التحذير من اخلصومة كوهنا تقطع حبل عملهم كالتحذير أيضا من اإلفًتاؽ كالعدكاف: كيربز ذلك يف* 

َورْدضيِن  يفيِن  فَوسَوادٍر  أَوكْد  نػَوفْدسٍر  بيِنغَوَتْديِن  نػَوفْدسنا قػَوتَولَو   مَون("كقد استعمل أيضا أسلوب التحذير يف قولو تعاىل   قػَوتَولَو  فَوكَوأَودنََّوا األْد
يَواىَوا كَومَونْد  صبَويِنيعنا النَّاسَو  يَوا فَوكَوأَودنََّوا أَوحْد  - 44-ادلائدة " )صبَويِنيعنا  النَّاسَو  أَوحْد

 .حيث زنذر من اإلساءة كيرل أف من أساء إىل فرد كاحد يف اجملتمع كأدنا أساء للمجتمع كلو
فإننا استطعنا الكشف عن أسلوبُت فكاف بن باديس يأمر من  من خالؿ احلفر يف اخلطاب اإلصالحي الباديسي

جهة بالتعاكف كالتضامن كخدمة اجلزائر كمن جهة أخرل بصيغة التحذير من اخلصومة كالعدكاف كاإلفًتاؽ كاإلساءة 
 .لألفراد كاألدياف
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 : الطبقة الوجهية3-3
 :كىي اليت ترتكز على بنيتُت

 – التخاصم – التفاىم – ادلنازع –إختالؼ– متعاكنوف – العمل – القـو – اإلخوة : البنية الصرفية–أ 
 األخالؽ – األفكار – ادلتعلموف – التعليم – التساكم – األجناس – النفع – األكطاف – الشعوب –اإلنسانية 

 كاجب – اجلزائر – التضامن اإلنساين – كحدة األصل – الًتاحم – التعاطف – األعماؿ الصاحلة – اآلداب –
 . اإلخواف – التاريخ – العيش – صغَتة – قرية –

 .كىي ذات داللة إجتماعية تدؿ على مشاركة الواحدة ألبناء الوطن الواحد اجلزائر، ككذلك البنية على الثبوت
 :كمن خالؿ ىذه البنية الًتكيبية يتجلى لنا تركبتاف اثنتُت ذنا:  البنية الًتكيبية–ب 
 :الجملة اإلسمية . 1

 – الشعوب – اإلنسانية – التخاصم – التفاىم – منازع –إختالؼ– متعاكنوف – العمل – القـو –اإلخوة 
 – األعماؿ الصاحلة –اآلداب– األخالؽ – األفكار – التعليم – التساكم – األجناس – النفع –األكطاف 
 – العيش – صغَتة – قرية – كاجب – اجلزائر – التضامن اإلنساين – كحدة األصل – الًتاحم –التعاطف 

  اإلخواف –التاريخ 
 .كىذا للداللة على الثبوت

 :الجملة الفعلية. 2
 – أضفي – خدمت – أردت – تعمل – عشت – أشعر – رأيت – أعيش – أعلن – يتصلوف –أظن 

 – تسعد – ضيع – خدمنا – نعمل – يعمل – تربطٍت – عشت – زنًـت –استمركا – قبلوا –إتفقوا–يستمركف 
 . تشعركف –فهمتهم 

 كذلك للداللة على التغيَت كالتجدد- 
من خالؿ البنيتُت نلمس أف اخلطاب اإلصالحي لنب باديس قد تشبع جبملة من ادلفردات الًتكيبية تنوعت داللتها 

 .من الثبوت إىل التغيَت كالتجدد ليكوف ذلك دبثابة تنوع يشد السامع كادلتلقي ادلخاطب
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كنرل أيضا ادلخاطب استعمل داللة اجلمع يف األفعاؿ كمل يتفرد يف خطابو، فكاف خطابو دبثابة رسالة يوجهها -
ألبناء كطنو اخلاص اجلزائر يف سبسك بدينهم كاحلفاظ على مقومات كىوية كطنهم ككذلك اعتمد أسلوب ادلشاركة 

  فهمنا –خدمنا : مثل
 : الوظائف التداولية3-4

 كتتمثل ىذه الوظائف يف صبلة الوظائف الداخلية ككذلك الوظائف اخلارجية
  (1الجدول  ) الوظائف الداخلية –أ 

 البؤرة
 الصفحة نوع الوظيفة  الجملة

 01 بؤرة جحود معهمقومجلكل 
 01 بؤرة توسيع العملأف يفهموا 

 01 بؤرة الطلب  عليومتعاكنوفىم 
 01 بؤرة تنميم إختالؼ منازعهم

 01 بؤرة انتقاء صومةفتقع اخل
 01 بؤرة الطلب  عليوالبقاء كالتعاكفاتفقوا على 

 01 بؤرة تنميم أنا أظن نفسي
 02 بؤرة انتقاء دلن أعيش أنا

 02 بؤرة التوسيع  اإلسالـنظرنا يف
 02 بؤرة اجلحود اهللفعهدنا 

 02 بؤرة احلصر  فهي كطٍت اخلاص اجلزائرأما
 02 بؤرة التوسع  من ادلاضيركابطتربطٍت بأىلو 

 03 بؤرة التوسيع  األدىن كاألقصىادلغربإلينا ىو 
 03 بؤرة انتقاء فهل تعشوف مثلي لإلسالـ كاجلزائر
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 المحور
 الصفحة نوع الوظيفة  الجملة
 01 زلور  صبعهم

 01 زلور  رلتمعوفالذين ىو 
 01 زلور   تقصَت يف النفع العملقصور يف
 01 زلور  كحده دين البشريةإلسالـفليس ا

 02 زلور   يف صبيعاإلنسانيةإف خدمة 
 03 زلور  تربيتنا كتربية من إلينا نعمل على

 02 زلور   أجناسهاصبيع
 02 زلور   فطرنا عليوالذمالدين
 03 زلور   للجزائرأعيشأنٍت

 (2الجدول  ) الوظائف الخارجية –ب 

 المبتدأ
 الصفحة الجملة

 01 قـو صبعهمنبغي لكل
 02 فنحن أيها اإلخوة

 01 أظن نفسيأنا
 02  يف صبيعخدمة اإلنسانية

 03  أعيش للجزائرأنٍت
 03 ذه األكطافأقربو

 03  إذا كنافنحن
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 المنادى
 الصفحة الجملة

 02 أيها اإلخواف
 02 ...الذين أيها اإلخواف فنحن 

 03  كقد فهمتموينأيها اإلخواف
 03 أيها اإلخواف ىو مرادم

 الذيل
 الصفحة نوع الوظيفة الجملة

 01 ذيل التوضيح بعضهمنبغي لكل قـو صبعهم عمل أف يهمهم 
 01 ذيل التعديل عليواتفقوا على البقاء كالتعاكف

 01 ذيل التوضيح كلو كاف يف زمن قليلمن يتصلوف بو 
 02 ذيل التصحيح اجلزائرفليس اإلسالـ كحده دينا للبشرية كال 

 02 ذيل التعديل أصولوكأف خدمتنا على تكوف أال على 
 02 ذيل التعديل أك أكثرقد خدمت بعملي ناحية

 03 ذيل التوضيح الوطن اخلاصنعم لنا كراء ىذا 
 03 ذيل التعديل ادلغرب األدىن بقدركأقرب ىذه األكطاف 

 03 ذيل التعديل  تًتقى القريةبأمر بيتوقياـ كل كاحد 
 
 
 
 
 
 
 
 



(لمن أعيش  )دراسة تحليلية وظيفية لخطاب عبد الحميد بن باديس الفصل التطبيقي            
 

 

64 

 
 
 
 :المستوى التمثيلي* 4

يتكفل ىذا ادلستول بالوقائع اليت شنكن أف يرصدىا اخلطاب من أعماؿ أك أحداث، كيشتمل ادلستول التمثيلي 
 :  شنكن تعريف الطبقات كما يلي1 طبقة التأطَت– كطبقة التسوير –على ثالث طبقات كىي طبقة الوصف 

 طبقة الوصف 4-1
ربدد طبقة الوصف دنط احملاؿ عليو سواء أكاف كاقعة أك ذاتا بالنسبة للواقعة مثال تتحدد ىذه الطبقة ما إذا كاف 

 يتعلق األمر بعمل أك حدث أك كضع أك إحالة 
 

  طبقة التسوير4-2
 كىي من السور أم حجم أك عدد أك كم الوقائع احملاؿ عليها كمن أمثلة عناصر ىذه الطبقة اإلعداد كاألسوار 

 بالنسبة إىل الذكات كبعض السمات اجليهية متكرر كادلعتاد بالنسبة إىل الوقائع 
 :  طبقة التأطير4-3

فإهنا ربدد كما توحي بذلك اإليطار الزماين كادلكاين كادلعريف بوجو عاـ الذم تتحقق فيو الواقعة أك الذات احملاؿ 
 2عليها 

    نستخلص أف اخلطاب بوجو عاـ يتضمن مستويات يستطاع من خالذلا رصد ادلفردات ادلعجمية كرصد كذلك 
صورا ذىنية لواقع كذكات بقصد ادلتكلم سبريرىا إىل سلزكف ادلخاطب سبثيليا كمستول عالقيا يضطلع إىل ربط ادلتكلم 

 .بفحول خطابو عن طريق ادلقومات الوجهية
 :تحليل المستوى التمثيليوظيفيا* 4
 :طبقة الوصف– 1

 :كتتمثل ىذه الطبقة يف اخلطاب اإلصالحي كتربز يف فهي اليت تتكفل بوصف رلريات اخلطاب كالواقعة مثل
 "كادلعلم ىو الذم انتصب ليبث فيهم أفكارا كأخالقا كآدابا - " 

                                                           
 (مرجع سابق  ) 88 أضبد ادلتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية من بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص، ص 1
 (مرجع سابق  )، 89ص ، أضبد ادلتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية من بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص2
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 "إف ىذا ضيق يف النظر، كتعصب للنفس، كقصور يف العمل، تقصر يف النفع - " 
 " كحنن كما نظرنا يف اإلسالـ كجدناه الدين الذم زنًـت اإلنسانية - " 

 
 طبقة التسوير- 2

 – أين – مسًتسل –إعتيادم–كهبا نبسط السمات اجلهية الكمية اليت تناط دبهمة تكميم الواقعة كتتمثل قبيل 
  متكرر كاليت تتوىل ربديد حجم أك عدد الذكات احملاؿ عليها كاألسوار كاألعداد – سريع –مستعرؽ 

 :كتتمثل يف اخلطاب اإلصالحي يف
 . ضيق نفسي– أشعر – ادلستقبل – احلاضر – األكسط – األقصى – أقرب األدىن – سَتىم –أظن 

 :طبقة الـتأطير- 3
 كادلقصود هبا اإليطار الزماين كادلكاين للواقعة أم اخلطاب 

 ـ كما 1927جانفي – ق 1355يف شواؿ  (دلن أعيش  ) فنجد اخلطاب اإلصالحي لعبد احلميد بن باديس -
 نلمسو أنو كاف مقتطف من رللة الشهاب لعبد احلميد بن باديس 

 .  أما مكاف اخلطاب كاف يف قسنطينة اجلزائر-
 

نستخلص ما ًب عرضو كربليلو يف الفصل التطبيقي ادلتمثل يف خطاب العالمة عبد احلميد بن باديس بعنواف دلن 
أعيش أف النحو الوظيفي كفق ربليل اخلطاب اإلصالحي بكل مستوياتو كدرسو دراسة كظيفية زلضة سبيزه على 

 .غَته من الدراسات اللسانية
 
 
 
 
 
 
 
 



(لمن أعيش  )دراسة تحليلية وظيفية لخطاب عبد الحميد بن باديس الفصل التطبيقي            
 

 

66 

 
 

 
 خالصة الفصل 

نستخلص بعد الدراسة التحليلية الوظيفية خلطاب عبد احلميد بن باديس دلن أعيش صبلة من النتائج كجاءت 
 : كالتايل

 عبد احلميد بن باديس من رجاالت اإلصالح يف الوطن العريب اجلزائرم * 
 اإلماـ عبد احلميد بن باديس منم أكرب منظرم اإلصالح كىاماتو يف اجلزائر * 
 تتلمذ على كبار األساتذة بالوطن العريب كمشى على خطاىم* 
 كإىتم باإلصالح كربطو جبملة من احملتويات الدينية كالًتبوية ككذا اإلجتماعية كالسياسية * 
 إستطاع النحو الوظيفي أف زنلل صبلة من اخلطابات كعلى رأسها اخلطاب اإلصالحي * 
ادلستول ادلعجمي، كادلستول البالغي، كادلستول العالقي :  تضمن ربليل اخلطاب الوظيفي أربع مستويات* 

 كالتمثيلي
 لكل مستول من مستويات التحليل الوظيفي طبقات تربز أىم مضامينو * 
 كفق النحو الوظيفي يف ربليل اخلطاب اإلصالحي من خالؿ ترؾ بسمات مستوياتو يف حفريات اخلطاب *

 .كربليلها ربليال كظيفيا زلظ
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كانت دراستنا ادلعلونة بتحليل اخلطاب اإلصالحي يف ضوء النحو الوظيفي أمنوذجا عبد احلميد بن باديس ليكون 
مبثابة خطوة مهمة ينحوىا النحو الوظيفي يف حتليل اخلطاب، حيث وصلنا إىل نقطة مفادىا أن النحو الوظيفي 

 .جزء من الدراسات الوظيفية، وإمنا فرضت وجودىا يف اجلامعات ويف البحث العلمي العريب

 :كما نستطيع أن نصل من خالل ىذه الدراسة إىل مجلة من النقاط نلخصها فيما يلي- 

مدرسة براغ من أىم ادلدارس اليت نادت بالوظيفة النحو الوظيفي الذي إقرتحو سيمون ديك وليد اللسانيات - 
 الوظيفية

النظريات النحوية الوظيفية مل تستقر يف فرتة معينة وال عند دارس معٌن، وقد تنوعت يف تسمياهتا ويف - 
 منطلقاهتا، إال أن اجلوىر الذي أقامت عليو واحد أال وىو مراعاة الوظيفة التواصلية للغة

من بٌن مجيع تلك النظريات النحوية الوظيفية ميكن القول أن نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك ىي الوحيدة - 
 اليت استطاعت أن تكون إيطارا خاصا من مبادئ ومصطلحات وأىم شيء إعتمادىا التجريد وإستعمال الرموز

 سيمون ديك الرائد األول لنحو الوظيفي يف الدراسات الغربية- 

 أمحد ادلتوكل رائد النحو الوظيفي يف العامل العريب - 

 يقوم النحو الوظيفي على مبادئ وأسس منهجية متيزه عن النحو التقليدي العريب- 

 حيمل النحو الوظيفي مجلة من الوظائف أبرزىا الوظائف التداولية بفروعها الداخلية واخلارجية

 أن اخلطاب من ادلصطلحات اليت شاع شأهنا يف الدراسات اللسانية ادلعاصرة - 

 إستطاعتالتداويات الوظيفية من حتديد مفهوم اخلطاب يف نطاقو الواسع- 

 ربط اخلطاب جبملة من ادلدلوالت اللغوية وإبراز مكانتو ضمن ادلعاجم اللغوية - 

 تعدد أمناط اخلطابات والسعي لتحليلها يف خمتلف الدراسات األدبية والوظيفية كتحليل الوظيفي- 

 اإلصالح من أنبل الرسائل اخلادمة لشؤون األفراد واجملتمعات- 

 اإلصالح سلوك إجيايب حضاري نبيل حيمل معاين سامية تعود النفع على اإلنسان وحميطو- 



 الخاتمة
 

 69 

اخلطاب اإلصالحي ىو عبارة عن رسالة ادلصلح اليت يقوم بتوجيهما إىل الفئة ادلستهدفة هبدف دفعهم إىل - 
 سلوك طريق ادلدى وإستقامة احلال على ما يدعو إليو الشرع والعقل

 أن اخلطاب اإلصالحي ىو تواصل مع الثقافة الشعبية وميثل الواقع ادلعاش للفرد- 

 ميثل اخلطاب اإلصالحي جعلت من التغًنات مست جل النواحي الفعالة يف حياة األفراد واجملتمعات- 

 عبد احلميد بن باديس من أبرز رواد احلركة اإلصالحية اجلزائرية - 

 أعطى العالمة نظرة سامية عامة لفكره اإلصالحي - 

 أن الشيخ عبد احلميد بن باديس بىن عملو اإلصالحي على منهج السلف - 

إعتمد اخلطاب اإلصالحي الباديسي على حمتويات حمددة متثلو يف احملتوى العقدي الديين واحملتوى الرتبوي - 
 .اإلجتماعي واحملتوى السياسي

ويف األخًن ميكن القول أن النحو الوظيفي قد أبدى جناعتو يف حتليل اخلطاب وإعطاءه صورة حتليلية وظيفية متيزه 
 .عن جل الدراسات اللسانية األخرى
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 لمن أعيش
 أيهااإلخوة

ينبغي لكل قوم مجعهم عمل أن يفهم بعضهم بعضا كما ينبغي أن يفهموا العمل الذين ىم متعاونون عليو ليكونوا 
يف سًنىم على بصًنة من أنفسهم وعملهم، فقد غلتمع قوم على عمل مع اختالف منازعهم فيأخذ كل واحد 

 . غلذب إىل ناحية فتقع اخلصومة ما بينهم ويتقطع حبل عملهم ورمبا انتهى هبم األمرإىل افرتاق والعدوان
 . ولوأهنم يف أوالألمر تفاعلوا،  دلا ختاصموا

 الذين اجتمعنا على الرتبية والتعليم من معلم ومتعلم غلب علينا أن يفهم بعضنا بعضا، –أيهااإلخوة– فنحن 
وادلعلم ىو الذي غلب أن يفهمو ادلتعلمون ويفهمهم ىو يف نفسو ألنو ىو الذي انتصب ليبث فيهم 

أفكاراوأخالقاوآدابا وىومؤثر عليهم أثراماال زلالة فمن واجب نصحو ذلم أن يفهمو يف نفسو لينظروا يف قبول التأثر 
بيو فيستمرون معو، وعدم قبولو فيفارقونو، وليكون من قبلوا واستمروا رلتمعٌن على شيء قد فهموه، واتفقوا على 

 .  البقاء والتعاون عليو
وأناأظن نفسي مفهوما عند من يتصلونيب مثلهم ولو كان ذلك يف زمن قليل ألنين ما فتئت أعلن عن فكريت اليت 

رأيت من –وقد كان تباين ما يف بعض ما يتصلون يب - أعيش ذلا وغاييت اليت أسعىإليها يف كل مناسبة واليوم 
 .الواجب الذي عليكم

 ىذا البيان سلتصرا يف سؤال وجواب مث أضفي عليو شيء من الشرح والتفصيل
  دلن أعيشأنا؟:س
 أعيشلإلسالمواجلزائر: ج

فليساإلسالم وحده . أن ىذا ضيق يف النظر، وتعصب للنفس، وقصور يف العمل وتقصًن يف النفع: قد يقول قائل
دينا للبشرية، وال اجلزائر وحدىا وطن اإلنسان، وال أوطاناإلنسانية كلها حق على كل واحد من أبناءاإلنسانية، 

 .ولكل دين من أدياهنا حقو من االحرتام
نعم إن خدمة اإلنسانية يف مجيع شعوهبا، واحلدب عليها يف مجيع أوطاهنا واحرتامها يف مجيع مظاىر : فأقول

ىو نقصده ونرمي إليو ونعمل على تربيتها وتربية من إلينا عليو ولكن ىده الدائرة اإلنسانية - تفكًنىا ونزعاهتا  
الواسعة ليس من السهل التوصل إىل خدمتها مباشرة ونفعها دون واسطة فوجب التفكًن يف الوسائل ادلوصلة إىل 

حتقيق ىذه اخلدمة وإيصاذلذا النفع وضلن دلا نظرنا يف اإلسالم وجدناه الدين الذي ػلرتم اإلنسانية يف مجيع 
 ، ويقرر التساوي واألخوة بٌن مجيع تلك األجناس"ولقد كرمنا بين أدم    " 70-17: أجناسها فيقول
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يا أيها الناس  " 13-49: وبنينا أهنم كانوا أجناسا للتميز ال للتفضيل وأنالتفاضل باألعمال الصاحلة فقد فيقول
ويدعو تلك األجناس " إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنأكرمكم عند اهلل أتقاكم

 كلها إىل التعاطف والرتاحم مبا غلمعها من وحدة األصل ووشائج القرابة القريبةوالبعيدة 
يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجاال كثًنا  " 1-4: فيقول

ويقرر التضامن اإلنساين العام بأن اإلحسانإىل واحد إحسانإىل " ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون بو األرحام 
من قتل نفسا بغًن نفس أو فساد يف األرضفكأظلا  " 34- 5: اجلميع واإلساءةإىل واحد أساءإىل اجلميع فيقول

 " قتل الناس مجيعا ومن أحياىافكأظلا أحيا الناس مجيعا 
" لكم دينكم ويل دين : " 6-109: ويعرتف باألدياناألخرى وػلرتمها ويسلم أمر التصرف فيها ألىلها فيقول

لكل  " 50 -5: ويقرر شرائع األشلويهون عليها شأن اإلختالف ويدعوىا كلها إىل التسابق يف اخلًنات فيقول
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهلل جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيها آتاكم فاستبقوا اخلًنات إىل اهلل 

 فيأمربالعدل العام مع العدو والصديق " ومرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم فيو ختتلفون 
 .وػلرم االعتداء حترؽلا" وال غلرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا  " 8-5: فيقول

 " وال غلرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن ادلسجد احلرام أن تعدلوا  " 2-0: عاما على البغيض واحلبيب فيقول
 " وقولوا للناس حسنا  " 82-2: ويأمر باإلحسان العام فيقول

وىو الدين الذي فظرنا عليو نفضلو علمنا أنو دين اإلنسانية الذي ال . فلما عرفنا ىذا وأكثر من ىذا يف اإلسالم
وأن خدمتها ال تكون إال على أصولو، وأن إيصال النفع إليها ال يكون إال من طريقو، . صلاة ذلا وال سعادة أال بو

فعهدنا اهلل على أن نقف حياتنا على خدمتو ونشر ىدايتو، وخدمتو كل ما ىو بسيلو ومن ناحيتو فإذا عشت لو 
فإنين أعيش لإلنسانية خلًنىا وسعادهتا يف مجيع أجناسها وأوطاهنا ويف مجيع أجناسها عاطفتها وتفكًنىا وما كنا 

 .لنكون ىكذا أال باإلسالم الذي ندين بو ونعش لو ونعمل من أجلو
أما اجلزائر فهي وطين اخلاص الذي يربطين بأىلو روابط من أننيأعيش لإلسالم :  معىن قويل– أيها اإلخوان –فهذا 

ادلاضي واحلاضر وادلستقبل بوجو خاص الذي تربطين بأىلو روابط من ادلاضي واحلاضر وادلستقبل بوجو خاص 
 فروضا خاصة وأنا أشعر بأن كل مقومايت الشخصية مستمدة –كجزء منو - وتفرض علي تلك الروابط ألجلو 

مباشرة فأرى من الواجب أن تكون خدمايت أول ما تتصل بشيء تتصل بو مباشرة، وأما أنين كلما أردت أن أعمل 
إىل رجالو وإىل مالو واىل حالو واىل األمةواىل مالو كذلك أجدتين إذا عملت قد : عمال وحدتين يف حاجة إليو

 خدمت بعملي ناحية أو أكثر شلا كنت يف حاجة إليو ىذا اإلتصال ادلباشر أجده بيين وبٌن 
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وطين اخلاص يف كل حال ويف مجيع األعمال وأحسب أن كل وطن يعمل لوطنو البد أن غلد نفسو مع وطنو 
 .اخلاص يف مثل ىذه ادلباشرة وىذا اإلتصال

نعم أن لنا وراء ىذا الوطن اخلاص أوطانا أخرى عزيزة علينا ىي دائما منا على بال وضلن فيما تعمل لوطننا اخلاص 
 .نعتقد أنو البد أن تكون قد خدمناه وأوصلنا إليها بالنفع واخلًن عن طريق خدمتنا للوطن اخلاص

وأقرب ىذا األوطان إلينا ىو ادلغرب األدىن وادلغرب األقصى اللذان ما علا وادلغرب األوسط إال وطن واحد لغة 
وعقيدة وآدابا وأخالقا وتارؼلا ومصلحة مث الوطن العريب واإلسالمي مث وطن اإلنسانية العام ولن نستطيع أن نؤدي 

 – وكل ذي وطن خاص –خدمة مثمرة لشيء من ىذه كلها أال إذا خدمنا اجلزائر وما مثلنا يف وطننا اخلاص 
. فيخدمو كل واحد لبيتو تتكون من رلموع البيوت قرية سعيدة راقية. أالكمثل مجاعة ذوي بيوت من قرية واحدة

ومن ضيع بيتو فهو كما سواىا أضيع وبقدر قيام كل واحد بأمر بيتو ترتقى الرتبية وتسعد بقدر إعلال كل واحد 
 .لبيتو تشقى القرية وتنحط

 ولكن لننفعها –معاذا اهلل –فنحن إذا كنا طلدم اجلزائر فلسنا طلدمها على حساب غًنىا وال األضرار سواىا 
 . وننفع ما اتصل من األوطان األقرب فاألقرب

 وقد فهمتوين وعرفتم مسو –أيها اإلخوان –إنين أعيش للجزائر واآلن– ىو مرادي بقويل – أيها اإلخوان –ىذا 
 فكرة العيش لإلسالم واجلزائر، فهل تعيشون لإلسالم واجلزائر؟

 بصوت واحد ! نعم ! نعم 
 !لتحٍن اجلزائر !لتحٍن اجلزائر  :فلنقل كلنا
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الصفحة شرحه ترجمته المصطلح 

 La fonctionالوظيفة 
ىي عالقة ميكن أن تقوم بني عناصر اجلملة 
الواحدة أو بني مجلة داخل نفس النص، أو 
بني النصوص اليت ينظمها اخلطاب الواحد 

19 

لسانيات 
وظيفية 

Linguistique 
fonctionnelle 

منحى علمي يسعى لوصف بنية اللغات 
الطبيعية و تفسريىا و ربطها مبا تؤديو من 

وظائف داخل اجملتمعات البشرية و من أىم 
وظائفها التواص 

05 

النحو الوظيفي 
Syntaxe 

fonctionnelle 

ىو حند يعد خصائص اللسان البشري 
الصورية و الرتكيبية و الصوتية حيث يهتم هبا 

و من جهة أخرى فإنو يويل إىتمام 
بالشخص الذي يتوىل توجيو اخلطاب 

18 

 La pragmatiqueالتداولية 
وظيفة تسند إىل إحدى وحدات البنية 

احلملية و تسند كذلك إىل وحدات ادلستوى 
العالقي من البنية التحتية 

20 

 Communicationالتواصل 
غاية مستعمل اللغة الطبيعية من إستعمالو 

للغة أو على األقل يف أكرب أىدافو  
19 

البنية احلملية 
Structure 

prédicative 

بنية داللية منطقية تتكون من اإلطار احلملي 
مضافا إليو خمصصات حممولة و خمصصات 

حدوده و تشكل مصدر اشتقاق للعبارة 
اللغوي أي دخال لقواعد إسناد الوظائف 

التداولية و الرتكيبية 

21 

الوظيفة 
التداولية 

Fonction 
Pragmatique 

وظيفة حتدد وضع ادلكونات و تسند إىل 
إحدى عناصر فحوى اخلطاب 

27 

 26وظيفة تداولية تسند وفقا للسياق ادلقامي و  Fonctionsالوظائفاخلارج
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ادلقايل إىل ادلكون، يتموقع خارج محل اجلملة  Extérieursية 
و ىي الوظائف ادلبتدأ و الذيل و ادلنادى 

الوظائف 
الداخلية 

Fonctions 
intérieurs 

وظيفة تداولية تسند وفقا للسياق ادلقامي و 
ادلقايل إىل ادلكون، داخل محل اجلملة نفسو 

و مها وظيفتا احملور و البؤرة 
21 

 coucheطبقة 
مكون من مكونات إحدى البنيات الثالث 

العالقية و التنفيذية و البنيوية  
27 

قدرة تواصلية 
Capacité de 

communication 

ىي جمموعة من ادلالكات أو الطاقات تفعل 
و تتفاعل يف عملييت إنتاج اخلطاب و فهمو 

وفقا للموقف التخاطيب و منط اخلطاب 
20 

 Discoursاخلطاب 
سلسلة من اجلمل ادلتناسقة حتكمها ضوابط 

مكتوب يشكل /الظروف إنتاجها كل مرفوض
وحدة تواصلية تامة قائمة الذات 

35 

 Domaineجمال 
من مكونات اخلطاب ادلكونة من ثالث 

أركان تتفوات من حيث أساسها و ىي النواة 
و ما قبل النواة و ما بعد النواة 

28 

 Un axe donnéحمور معطى 
ىو حمور يعاد ذكره للمرة الثانية بعد احملور 

اجلديد بغرض احلفاظ على وحدة اخلطاب و 
متاسكو و تناسقو عرب سلسة حمورية 

25 

 Un axe répétéحمور معاد 
ىو حمور يعاد ذكره للمرة الثالثة بعد احملور 

اجلديد بغرض احلفاظ على وحدة اخلطاب و 
متاسكو و تناسقو عرب سلسة حمورية 

25 

 26حمور مدرج ألول مرة يف خطاب ما  Un nouvel axeحمور جديد 

كفاية تداولية 
La suffisance 
pragmatique 

ىي مطمح تسعى النظرية اللسانية يف إحرازه 
إلدماجو يف نظرية التداولية األوسع اليت 

20 
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تشمل التواصل اللغوي يف عمومو 

كفاية نفسية 
La suffisance 

psychologique 

ىي مطمح تسعى النظرية اللسانية يف إحرازه 
لرصد إنتاج اخلطاب و فهمو أي حني تكون 

مطابقة ما أمكن التطابق للنماذج النفسية 
للقدرة اللغوية و السلوك اللغوي معا 

20 

كفاية منطية 
La suffisance 

typique 

ىي مطمح تسعى النظرية اللسانية يف إحرازه 
حني تكون معدة لوظع أحناء اللغات ادلنتمية 

إىل أمناط لغوية متباينة و لرصد وجوه 
االئتالف و وجوه االختالف بني ىذه 

اللغات 

20 

نظرية النحو 
الوظيفي 

Théorie de la 
syntaxe 

fonctionnelle 

ىي نظرية للرتكيب و الداللة منظور إليهما 
من وجهة نظر تداولية و يسعى إىل وصف و 

تفسري خصائص اخلطاب بإعتباره وحدة 
مقامية و مقالية 

18 
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 فهرس األعالم

 الصفحة  التعريف به  العالم 
 عامل اللسانيات وسالفيات بولندي اشتهر بنظريته عن 1845 مارس 13ولد يف  بودان دي كورتين

 1929 نوفمرب 3الفونيمواأللوفون ت 
05 

نيكوالي 
 تروبوسكي

 من أبرز أقطاب مدرسة براغ شغل بدراسة 1890 أبريل 15من مواليد 
  بقينيا1938 جويلية 25األثنوغرافياالفلندية ت 

07 

 هو عامل لغوي وناقد أديب روسي من رواد ادلدرسة التشكيلية 1886ولد مبوسكو  رومان جاكسبون
 18الروسية وهو أحد أهم العلماء القرن العشرين صاحب تواصل لغوي وظائف اللغة 

 1982جويلية 

05-06-
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 مبدينة براغ التشكلية بداية 1926هو زعيم مدرسة براغ اللغوية وحمركها األساس يف  ماتسيون
 1945 وت 1928ظهورها 
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 لغوي جامعي فرنسي من أبرز مؤسسي اللسانيات النبوية 1908 أبريل 12ولد يف  أندري مارتيه
 يف أوروبا وإهتم باللسانيات الوظيفية على مستوى الرتكيب الوظيفي 

09 

     جوك شايرا اجنلرتا لغوي بريطاين وشخصية رئيسية يف 1960-1980ولد يف  فريث 
 " السياقية " تطوير علم اللغة بريطانيا صاحب النظرية 

10 

فردنياند دي 
 سويسر

 عامل لغوي سويسري شهري يعترب مبثابة األب الروحي 1857 نوفمرب 26ولد يف 
 1913 فرباير 22للمدرسة النبوية ومؤسس علم اللغة احلديث ت 

05 

 2 مؤسس األنرتوبولوجيااإلجتماعية ومن رواد النظرية الواقعية ت1884ولد بولندا  مالينوفكسي
194 

06 

 درس يف البداية اللسانيات الالتينية يف كلية 1940هولندي ولد يف هولندا سنة  سيمون ديك 
األداب جبامعة امسرتدام اليت شغل فيها عميد مث النحو الوظيفي الذي يعد مؤسس له 

 1995 إىل يوم الوفاة 1988 مث أصبحت نطريته معروفة     من 1978سنة 

18 

 يدرس يف كلية األداب جبامعة حممد 1942ولد الدكتور ادلتوكل يف الرباط سنة  أمحد ادلتوكل
اخلامس بالرباط يف القسمني العريب والفرنسي وكان يدرس التداوليات مث ختصص يف 

تدريب النحو الوظيفي خاصة مدرسة امسردام اليت كان أول روادها سيمون ديك وقد 
مجع كثري من الكتب أبرزها الوظائف التداولية يف اللغة العربية واللسانيات الوظيفية و 

 اخل...

27 
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 ملخص البحث

 

 ملخص البحث
إن ما مييز الدراسات الوظيفية وىي إىتمام باللغة يف وظيفتها التواصلية التبليغية  ولعل من أىم ادلنطلقات ىذه 
الدراسة ىي ما نادت بو ادلدارس اللسانية وعلى مقدمتها مدرسة براغ اللسانية اليت أولتها أمهية وأن اللسانيات 
الوظيفية فقد مهدت شكل واسع للنحو الوظيفي الذي كانت بدايتو مغربية مع العامل اذلولندي سيمون ديك 
لتكون حمصلة حبوثو ما تبلور يف ادلنحىن الوظيفي للعامل اللساين ادلغريب أمحد ادلتوكل ليحمل مجلة من ادلبادئ 

واألسس ادلنهجية يف اإليطار الوظيفي وما مثلو يف الوظائف التداولية يف شقتها الداخلية واخلارجية،وما يالحظ يف 
التيارات الوظيفية يف جل مقدمة حبوثها وىي اخلوض يف حفريات اخلطاب كونو أكثر شيوعا يف دراستها وكذلك 
نادى بو أدبيات النحو الوظيفي الذي جتاوز فكرة النص إىل إنتقال إىل اخلطاب بكل أنواعو السياسي واإلعالمي 
والديين وكذا اإلصالحي الذي كان بزعامة العالمة اإلمام عبد احلميد بن باديس ليقدم صورة عامة دلعىن اإلصالح 

يف خمتلف جوانبو الفكرية والدينية واإلجتماعية وكذا السياسية ولذلك لينجح النحو الوظيفي يف حتليل اخلطاب 
اإلصالحي من خالل مستوياتو الوظيفية ادلتمثلة يف ادلستوى ادلعجمي والبالغي وكذا ادلستوى العالقي والتمثيلي 

 "دلن أعيش " واليت طبقن على خطاب عبد احلميد بن باديس بعنوان 
 

 الكلمات المفتاحية
 اخلطاب – اإلصالح – عبد احلميد بن باديس – البنية – الوظيفية – النحو الوظيفي – اخلطاب –حتليل - 

 التبليغية– التواصلية – التداولية –اإلصالحي 
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