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 قضاٌا اللغة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة  

 للدكتور أحمد متوكل             

 6102/  6102السنة الجامعٌة: 



 إهداء

الى من حبي لها ال يزول الى من رضاها من رضا ربي والرسول الى من اال تمل عيني 

من رؤياها وال لساني من النطق باسمها وقلبي من الشوق الى  حضنها 

 أمـــــــــــــــــــــــــــي الحنونة.

 الى أعز وأروع إنسان في الوجود   

 أبـــــــــي العزيز والغالــــــــــــي .

 وإلى أختي توأم روحي، وإلى إخوتي سند حياتـــــــــــــــي.

وإلى كل رفيقات العمر وزميالتي في الدراســــــة اللواتي امضيت معهن أياما تعد كنزا في 

 ذاكرة حياتــــــــــــــــــــــي.

 والى من ساعدني من قريب وبعيد. 

 نساهم قلمـــــــــي عن ذكرهم. وكل من



 أ
 

 مقدمــــــــــــــة

 

منالعلماءوالمفكرٌنوالفالسفة،حتىغدتعلمالعصر،فهً شغلتاللسانٌاتكثٌراً

 تدرساللغةدراسةعلمٌةبعٌداعناالنطباعاتالقٌمٌةالتًانتشرتفًالعصورالسابقة

تلمُّسأسراراللغةولعلاالهتمامباللسانٌاتفًالعصرالحدٌثمرّدهإلىرغبةاإلنسانفً

تج على والوقوف للتواصل قنطرتنا وننسجوبها واأللسنٌةلٌاتها،فهً أفكارنا عن نعّبر

الشاغل الشغل هً ومازالت كانت الكالمً. التبادل فً الوسٌط مشاعرنا،وهً

منها،وٌتوقإلىاقتناصأسرارها وٌستلهممعاشه دائبالبحثفًأعطافها لإلنسان،فتراه

 .ألنجزءاًمنهاغامضولمٌتكشَّفبعد لكنظلتاللغةتتفلت؛

نسائ ان البحث هذا من بههدفنا تمد ان ٌمكن عما الوظٌفٌة اللسانٌة النظرٌات احدى ل

منالفرضٌةالعامةالدارسالذيٌرومقضاٌااللغةالعربٌةمنمنظوروظٌفًايانطالقا

وظٌفة الرئسٌة بوظٌفته تبعٌة ارتباطا ترتبط الصورٌة الطبٌعً اللسان بنٌة بان القائمة

التواصلداخلالمجتمعاتالبشرٌة

سةةانٌةالمعتمةةد هةةًنظرٌةةةالنحةةوالةةوظٌفًالتةةًاتخةةذهااطةةاراعامةةالالبحاثنةةااللاالنظرٌةةة

البحةةثفقةةداخترناهةةامعتمةةدٌنمعٌةةارٌنالسةةابقةامةةاالقضةةاٌاالتةةًسةةتكونموضةةوعالهةةذه

بحثنةةافٌةةهسةةبقمةةناعمالنةةافةةًامةةانظرالةةىمةةالاساسةةٌناثنةةٌناوالجةةد هةةذهالقضةةاٌابةةا

هةةاحقهةةةامةةنالمعالجةةةةاوالبنٌةةةةاوعالجناهةةامةةةندوناننوفٌالتلةةمتتطةةةرقالٌهةةاااشةةك

تناولناهامنمنظورنموذجالنحوالوظٌفًاالولوبقًعلٌنااننعٌدالنظرفٌهةالتبةٌنكٌفٌةة

 تناولهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًاٌطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارالنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوذجالحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالً



 ب
 

ٌامةنالعربٌةمندراسةةهةذهالقضةالسانٌاتثانٌامدىاالستفاد التًٌمكنانتحصٌلها    

ناحٌةومدىالربحالذيقةدٌعةودمةنهةذهالدراسةةعلةىنظرٌةةالنحةوالةوظٌفًمةنناحٌةة

الكاتةةبفةةًالدراسةةةوتحلٌةةلىسةةاهملةةىأيمةةدإفكانةةتاالشةةكالٌةالمطروحةةةهةةً.اخةةرى

؟الوظٌفٌةاللسانٌاتموضوعقضاٌااللغةالعربٌةفًواإلثراء

مبحةثمبحثةٌناالولنظريمكونمن:فصلٌن+مدخل+مقدمةةالتالٌالخطةواعتمدنافً

بالكتةابوالثالةثملخةصعةامالتعرٌةفالثةانًالمبحثتناولالسٌر الذاتٌةللكاتبواألول

مةعقٌةةٌعنوانهالمنهجالمتبعوالمبحثالثانًفًدراسةةتطباماالفصلالثانًفكانللكتاب

توصةةلناالٌةةهمةةننتةةائجثةةمقائمةةةالمصةةادرفرعةةًثةةمكانةةتالخاتمةةةتحمةةلمةةاالنواعنةةال

 والمراجع

 المنهجالوصفًالتحلٌلًكما الكتاببشكلخاصةحٌثكانالتركٌاعتمدنا راد علىما

فاستخرجناالفصولوالصفحاتوالمراجعوأحصٌناهافًجداول.

للسانٌاتهًقلةالكتبالتًتناولتقضاٌااللغةالعربٌةفًاومنالصعوباتالتًواجهناها

الوظٌفٌةفًشكلخاص.

خذالبعضافضلمنتركالجمٌع.قلٌلألنبشًءفنرجواننكونقدوفقناولو
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ءاإهد  

 أهديثمر جهديالىوالديالحبٌبٌن
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 تعريف اللغة 

مأخوذة من لؽوت أي تكلمت و أصلها لؽوة ,ولؽات وقٌل لؽً ٌلؽى إذا هدى ومن       

معانً اللؽو النطق و اللؽا ,الصوت ,و)لؽوى الطٌر( أصواتها وقد عرفها ابن حنً بحد 

اللؽة أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم , فاللؽة هً سلسلة من األصوات الدالة 

ٌنة سٌتعلمونها كأداة للتبلٌػ والتواصل وهذا التعرٌؾ المتواضع علٌها عند جماعة لؽوٌة مع

ٌتفق مع كثٌر من التعرٌفات الحدٌثة للؽة ,بحث تضمن العناصر األساسٌة للؽة البشرٌة 

فهً ذات طبٌعٌة صوتٌة ظاهرة اجتماعٌة تختلؾ من مجتمع آلخر 
1        

 تعريف اللسانيات

اللسانٌات  ٌرجع مصطلحLinguistique سانبمعنى اللؽة أوالل إلى الكلمة الالتٌنٌة       

 مصطلح ٌعنً الخاص بالدراسة الموضوعٌة للؽة البشرٌة من خالل االلسنة الخاصة بكل

ح واللسان فً اللؽة ٌحمل عدة معانً منها ,اداة بلع قوم ,وهو مشتق من لسن بمعنى فص

الول مرة فً سنة الطعام  عضو )آلة( للنطق , اداة للتعبٌر لالتصال ولقد ظهر المصطلح 

 مع جهود النحاة المقارنٌن . 6886

اللسانٌات هً علم الذي ٌدرس االنسانٌة دراسة علمٌة تقوم على الوصؾ ومعاٌنة الوقائع 

المعاٌرٌة و المقصود بالدراسة العلمٌة التوفر على قدر  واألحكامبعٌدا عن النزعة التعلٌمٌة 

حاطة الموضوعٌة بكل مفاصل المادة اللؽوٌة معٌن من المنهجٌة و الشمولٌة التً تتٌح اال
2

 

 

 

 

                                                           
  elmedaسلٌمان ناصر درسونً ،تعرٌؾ اللسانٌات ، أدار ،أدب والفكر،  -6

-amzighes-et  udes-
2
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 مفهوم اللسانيات وتحديد تاريخها ونشاتها 

اللسانٌات هً دراسة علمٌة الموضوعٌة للسان البشري من خالل االلسنة الخاصة        

بكل قوم ٌتجلى لنا من خالل هذا التعرٌؾ ان اللسانٌات تتمٌز بصفتٌن اساسٌتٌن هما 

 نقصد بهما  عٌة ومماالعلمٌة و الموضو

نسبة الى علم وهو بوجه عام ادراك الشًء كما هو علٌه فً الواقع وبوجه  :العلمية  1

 خاص هو اتباع الطرق والوسائل العلمٌة اثناء الدراسة و البحث كالمالحظة 

 و االستراد والوصؾ والتجربة 

بالعالم وهً كلمة مشتقة من الموضوع وٌقصد بها كل ما ٌوجد  :الموضوعية  2

ت الخارجً فً مقابل العالم الداخلً او هً بتعبٌر آخر التجرد من أهواء ومٌوال

ن اللسانٌات ء فً معجم اللسانٌات لٌجوندي بو أوقد جا الشخصٌة اثناء الدراسة والبحث،

فً العلم الذي ٌدرس اللؽة االنسانٌة دراسة علمٌة تقوم على الوصؾ ومعاٌنة الوقائع بعٌد 

تعلٌمٌة و األحكام المعٌارٌة ,وكلمة )علم( الواردة فً هدا التعرٌؾ اها عن النزعة ال

ضرورة قصوه تمٌز هذه الدراسة من ؼٌرها الن اول ما ٌطلب فً الدراسة العلمٌة هو 

 اتباع طرٌقة منهجٌة واالنطالق من اسس موضوعٌة ٌمكن المحقق من اثباتها .

 والعلم هو الذي ٌهتم بدراسة طائفة معٌنة من الظواهر لبٌان حقٌقتها 

وكشؾ القوانٌن الخاضعة ها والعالقات التً تربطها بؽٌرها وتطورها ووظائفوعناصرها 

لها فً مختلؾ نواحٌها 
1

 

عند علوم اللؽة عند الؽربٌٌن قبل القرن التاسع عشر بجملة من وتتمٌز اللسانٌات 

 ٌلً : فٌما ما ات حصر ماجون لٌوترالممٌز الخصائص و

النحو التقلٌدي  إنتؤكد عملٌتها فً حٌن اللسانٌات تصنؾ باستقاللٌة وهذه الصفة  إن_ 6

 .كان ٌتصل بالفلسفة والمنطق 

                                                           

66،ص6999المبادئ،دار الفكر ،دمشق، محمد قدور،معجم اللسانٌات نقال عنأحمد  - 1
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خالؾ لعلوم اللؽة التقلٌدٌة التً كانت _ تهتم اللسانٌات بالؽة المنطوقة قبل اللؽة المكتوبة 2

 تفعل العكس.

 ةاللسانٌات باللهجات و التفضل الفحص علٌها ؼرار ما كان ساندا فً علوم اللؽ_ تعنً 3

 التقلٌدٌة .

_ تهدؾ اللسانٌات إلى إنشاء نظرٌة لسانٌة تتصؾ بالشمولٌة إذ ٌمكن على أساسها 4

 دراسة مختلؾ اللؽات ووصفها .

ت المتحضرة ألنها ٌر اللسانٌات أي اهتمام إلى الفروق بٌن اللؽات البدائٌة و اللؽا_ ال تع5

  بالدراسة والبحث دوما تمٌز او انحٌاز مسبق .جمٌعا جدٌرة 

_ تدرس اللسانٌات اللؽة ككل متكامل وذالك ضمن تسلسل متدرج من المستوى الصوتً 6

المستوى الداللً مرورا بالمستوى ألصنفً و النحوي  إلى
1

 . 

 موضوع اللسانيات  

قال دي سوٌسٌر فً تحدٌد موضوعات اللسانٌات إن موضوع علم اللؽة الوحٌد والحقٌقً 
 وٌبحث فٌها لذاتها هو اللؽة التً ٌنظر إلٌها كواقع قائم بذاته 

 منهاجها 

 تعتمد اللسانٌات فً دراستها اللؽة على ثالثة معاٌٌر علمٌة هً 

 أ_ الشمولية 

 ومعناها دراسة كل ما ٌتعلق بالظاهرة اللسانٌة دونها نقص او تقصٌر 

 ب_ االنسجام 

 بٌن األجزاء فً الدراسة الكلٌة .تنافر  أوتناقض  أيوٌقصد به عدم وجود 

 ج_ االقتصاد  

و المٌدانًوٌراد به دراسة الظواهر اللؽوٌة بأسلوب موجز مركز مع التحلٌل الدقٌق 
2
. 

 

                                                           

.67ٌنظر دي سوسٌر محاضرات فً اللسانٌات العامة ،ص   - 1
  

.88المرجع نفسه، ص  -
2
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  أقسام اللسانيات العامة 

 هً كما ٌلً أقسامثالثة  إلىقسم علماء اللسان الدراسة اللؽوٌة 

_ اللسانيات التاريخية 1
1

 

وهً دراسة الظاهرة الؽوٌة عبر المراحل الزمنٌة المختلفة مع تبٌان أسباب التؽٌرات التً 

 وذالك تطرأ علٌها 

 إما داخل لؽة معٌنة بواسطة األفراد 

   وإما خارج اللؽة وذالك عن طرٌق االحتكاك بلؽة اخرى 

 _ اللسانٌات المقارنة 8

هً دراسة صالت القرابة بٌن اللؽات ودراسة النظرٌات والتقنٌات المستعملة فً المقارنة 

 لؽة األم أو للتمكن من الوصول إلى الالمشتركة بٌنها القواسم  إلٌجاد

 منها هذه اللؽات  او االصلٌة التً

 _ اللسانيات الوصفية 3

تحلٌل وظٌفتها هً أهم قسم فً الدراسات اللسانٌات ذالك ألنها تختص بدراسة اللؽة و 

 وكذالك استعمل هذه اللؽة من قبل الجماعة اللؽوٌة فً حٌز زمنً معٌن .

  اإلؼرٌقٌةاو حٌة مثل  ؽات المكتوبة سوا كانت_ فً الحاضر حٌن ٌتعلق االمر بالل

و ؼٌرها 
2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.87ٌنظر :زبٌرد دراقً ،محاضرات فً لسانٌات التارٌخٌة والعامة،ص - 1

  

.84المرجع نفسه ، ص  -
2
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  الوظيفية 

على انه نسق طبٌعً كائن عضوٌا طبٌعٌا ونظر الى علم االجتماع على المجتمع  إلىنظر 

 انه وظٌفً بشكل ما 

 الوظٌفً وربط الجزء بالكل وقد توفر عند جمٌع علماء االجتماع جوهر التحلٌل 

وقد تمت صٌاؼة فرضٌات الوظٌفٌة األولى فً خصم الهٌمنة التطورٌة حٌث اثرت 

االجتماع االنكلٌزي هربرت  إسهامات دارون تأثٌرا عمٌقا فً التطورات الوظٌفٌة لعالم

 االتجاه البنائً الوظٌفً . ستخدم أنصارٌوسبنسر

 6967_6858علم االجتماع ,إمٌل دوركهاٌم م المدرسة الوظٌفٌة البارزٌن فً واهم أعال

الذي ٌعد األب الشرعً للوظٌفٌة الذي ٌعد 
1

 

 ظيفية اللسانيات الو

وتتمٌز المدرسة الوظٌفٌة من ؼٌرها من المدارس اللسانٌة باعتقادها ان الشًء الصٌاتٌة 

التً تعمل فٌها و الداللٌة محكومة بالوظائؾ التً تؤدٌها فً المجتمعات  ةوالقوا عدٌ
2
. 

من ٌمثل االتجاه الوظٌفً فً دراسة  أفضل ) (prague schoolمدرسة براغ      _ وتعد

اللسانً التشٌكً  أسسهاالتً حلقة براغ اللسانٌة  أحضاناللؽة وقد نشأت هذه المدرسة فً 

 السانٌن  علىفالٌم ماثٌور ولم تقتصر المدرسة الوظٌفٌة فً عضوٌتها 

المدرسة أصولها ٌشاركون  ابل شملت أٌضا ؼٌرهم وكانوالمقصٌن فً براغ 
3

 

 

 

 

 

 

                                                           

.44،ص 6986،سلسلة عالم المعرفة،الكوٌت ،عبد الباسط عبد المعطً  " اتجاهات نظرٌة فً علم االجتماع   - 1
  

L yons.1981:224.  
2
  

Seuren. 1998 : 158.
3
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 ظيفية للجملةالنظرة الو

وقد عبر ماثوس عن أفكاره فً شكل ثنائٌات متماٌزة تتعلق بالطرفٌن أساسٌٌن
1
للجملة  

وتأثٌر كٌفٌة ترتٌبها فً الوظٌفة التً تؤدٌها الجملة وهذه الثنائٌات هً ثنائٌة الموضوع أو 

 وثنائٌة المتقدم والمتأخر وثنائٌة المسلمة .البؤرة 

الوظٌفٌون أن المخاطب هو الذي ٌقرر أي من المعلومات ٌنبؽً أن ٌعد  نوٌرى اللسانٌو

هذه الحقٌقة عندا البدوي  هلدي     ٌدا وقد أكدهامن المسلمات و أٌها ٌنبؽً أن ٌعد جد

بل المتكلم القول بان الذي ٌحدد وضع المعلومة لٌس بنٌة الخطاب  إلىذهب 
2

 

 و عدد كتابه مبادئ الصٌانةكان ترو بتسكوي عضو فً حلقة براغ اللسانٌة 

Phonologie principales  

الذي أكمله قبل وفاته بقلٌل المصدر األساسً إلٌضاح منهجٌة الوظٌفً فً دراسة 

األصوات
3

 

 مفهومها عند النحو بين العرب   :الجملة 

 الجملة بمفهومها الحدٌث  إلىكالم تشٌر ٌفهم من كتب النحو العربً انه كلمة 

 _ الجملة هً اللفظ المفٌد فائدة ٌحسن السكوت علٌها 6

ٌقوم هذا التعرٌؾ على أساس وظٌفة الجملة كبناء نتكامل لنقل منى من المعانً وعلى 

تمٌز تركٌبا او بناء على هذا النوع من ؼٌره ,ولهذا نجد  أنالهٌئة النطقٌة التً ٌمكن 

 ا سواها فكرة السكوت كعنصر فاصل بٌن الجملة وم إلىاللجوء 

ربً على النحو من حٌث العناصر المؤلفة للجملة ٌمكن تلخٌص وجهة نظر انحات الع

 التالً 

                                                           
M.A.K. Halliday R.Hasan  1 

   .225،ص 6997براون ،ج ب وج بول، تحلٌل الخطاب، ترجمة محمد الزحٌطٌنً ومنٌر التركً ،الرٌاض، جامعة الملك سعود ، -8 

D ,N unan ,yntroducing Discourise Analysis (london , penguin Englishe1993) ,p45-3 
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 أكثرالتً تقوم علٌه  األساسًالتركٌبً ,هذا هو التحلٌل  إلٌهتتكون الجملة من المسند 

التً ال  األساسٌةالوحدات المركبة  إنالمناقشات النحوٌة القدٌمة , وٌشكل هذا العنصر 

 لتكوٌن الجملة . األدنىالحد  إذاجملة فهما ٌشكالن  أيتخلو منها  أنٌمكن 

وصؾ وشرح القوانٌن الرئٌسٌة التً  إلىٌتجه  أنموضوع الدراسة النحوٌة ٌنبؽً  إنأ_ 

 تحكم التراكٌب اللؽوٌة الموجودة فً عقل المتكلم 

بالضرورة محدودة ومع لتً ستكون ٌستنبط القوانٌن الشاملة ا أنب_ النحو التولٌدي ٌنبؽً 

قدرة ؼٌر محدودة من التراكٌب  إنتاجهذا قادرة على 
1

 

 نحو الخطاب الوظيفي

تنقسم النظرٌات اللسانٌة من حٌث موقفها من عالقة بنٌة اللؽة بوظٌفتها قسمٌن: نظرٌات     

معٌنة أوال ال " صورٌة ")و اشهرها النظرٌة التولٌدٌةـ التحوٌلٌة( ال تؤمن بان للؽة وظٌفة 

تؤمن على األقل بجدوى أخذ الوظٌفة بعٌن االعتبار فً التنظٌر اللسانً، ونظرٌات 

وظٌفٌة تنطلق من مبدأٌن منهجٌٌن أساسٌٌن: تأدٌة اللؽة الوظٌفٌة لوظٌفة التواصل وارتباط 

ٌة بنٌة اللؽة بوظٌفتها هذا االرتباط "التبعٌة". تندرج فً الفئة الثانٌة من النظرٌات "نظر

 أـ ب( وآخرون(. 6997( و)6989( و)  6978النحو الوظٌفً" )دك )

نحٌل القارئ على مبادئ النظرٌة الوظٌفٌة" المثلى" التً حصرناها فً مكان آخر  

( فً عشر مبادئ أولى. أما هنا فإننا نلخصها مكٌفٌن إٌاها مع مبدأ 8886المتوكل)

 االنعكاس على النحو التالً:

 لمنطلق األول: / ا6

" تستخدم اللؽات لتأدٌة وظائؾ متعددة مختلفة إال أن هذه الوظائؾ  فروع  لوظٌفة أصل 

 هً وظٌفة التواصل".

الوظٌفة )( الثالث  6978( ٌمكن ان نفهم وظائؾ هالٌداي )هالٌداي64فً اطار المنطلق )

"التمثٌلٌة" والوظٌفة " العالقٌة" والوظٌفة "النصٌة" ( على أساس انها مجرد جوانب 

                                                           

.العربٌة،جامعة الملك سعود للسانٌاتقسم إعداد المعلمٌن ،معهد اللؽة  -
1
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لوظٌفة التواصل. نفس التأوٌل ٌمكن ان ٌصح حٌن ٌتعلق االمر بوظائؾ جاكبسون 

 حالٌة( والوظٌفة التعبٌرٌة ال( الست حٌث الوظٌفة المرجعٌة إ6966)جاكبسون )

والوظٌفة األمرٌة والوظٌفة الشعرٌة والوظٌفة اللؽوٌة ) بسكون الؽٌن( والوظٌفة 

اربة تفاوت أنماط الخطاب فً نفس العملٌة المٌتالؽوٌة تتضافر كلها وإن بدرجات متق

التواصلٌة.
1

 

 لمنطلق الثاني:ا/ 8

 " تنعكس الوظٌفة الى حد بعٌد فً بنٌة اللؽة" 

إذا كانت الوظٌفة أوال رسالة مرادا تبلٌؽها وثانٌا قصدا ٌثوي خلؾ الرسالة وكانت البنٌة 

ق فً شكل متوالٌة وحدات تركٌب تتحقق فً شكل  وصرفٌة تنتظمها عالقات تركٌب تتحق

صوتٌة فإن البنٌتٌن الصرفٌة ـ التركٌبٌة والفونولوجٌة إال فً حاالت ٌمكن أن تعد 

ـ ج( اآلنؾ 63إستثناءات تستقل فٌها البنٌة عن الوظٌفة. ٌصدق هنا ما قلناه عن األمثلة)

 سوقها.

 المنطلق الثالث:/ 3

 س األولى فً الثانٌة: " ٌحكم ترابط التبعٌة القائم بٌن الوظٌفة والبنٌة وانعكا

 أـ عملٌة اكتساب اللؽة. 

 ب ـ انقسام اللؽات الى أنماط.ج ـ مسلسل التطور اللؽوي.

( ان المبادئ الفطرٌة التً تؤطر عملٌة اكتساب اللؽة 66مفاد الشق األول من المنطلق )

كما أن والتً تشكل " كلٌات لؽوٌة" )أو " نحوا كلٌا "( مبادئ تربط بنٌة اللؽة بوظٌفتها 

مفاده أن الطفل أثناء تعلمه للؽة ٌكتسب بالتدرٌج بنٌات لؽوٌة مشفوعة بما تؤدٌه من 

 وظائؾ، أي من أؼراض تواصلٌة.

                                                           

.85م،ص 8863-ه6433أحمد المتوكل،اللسانٌات الوظفٌة المقارنة،دار األمان الرباط،ط - 1
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أـ ج( بوصفها مجرد تقالٌب  63مثال ذلك أن الطفل ال ٌكتسب البنٌات الموقعٌة العربٌة )

فة: إخبار بجدٌد لنفس البنٌة بل باعتبارها تراكٌب تؤدي ثالثة أؼراض تواصلٌة مختل

وتصحٌح لمعطى ؼٌر وارد واالهتمام بالذات دون ؼٌرها على التوالً
1

 

بتعبٌر آخر، ما ٌكتسب أثناء تعلم لؽة ما لٌس " قدرة لؽوٌة " صرفا بل "قدرة تواصلٌة" 

تمكن الطفل من معرفة "أوضاع اللؽة" معجما وصرفا وتركٌبا وكذلك من معرفة استخدام 

 خطابات متعددة متباٌنة األنماط. هذه األوضاع فً إنتاج

وٌفاد من الشقٌن )ب( و )ج( من نفس المنطلق انعكاس الوظٌفة فً البنٌة ودرجاته، كما 

أنها تتطور وفقا لما ٌطرأ من تؽٌٌر على ذلك االنعكاس من نمط الى نمط أو داخل نفس 

 النمط اللؽوي عبر المراحل التطورٌة.

 را للتنمٌط ورصد التطور فً الفصول الموالٌة.سنفصل القول فً دور االنعكاس معٌا

المنهج و هدافهاوأ منطلقاتهاتعرؾ كل نظرٌة لسانٌة وتتمٌز عن ؼٌرها بثالث ثوابت: 

الذي تعتمده والذي ٌتمثل خاصة فً النموذج الصوري الذي تصطنعه لمقاربة الواقع 

 اللؽوي المروم وصفه وتفسٌره. 

شوبه تناقض أو خلل حٌن ٌحصل التوافق بٌن وتكون النظرٌة منسجمة انسجاما ال ٌ

النموذج والمنطلقات واالهداؾ. لنعرض أوال لألهداؾ ثم بعدها لمختلؾ النمذجات 

 المقترحة. 

( فً تحقٌق الكفاٌة التفسٌرٌة التً  6978تسعى نظرٌة النحو الوظٌفً منذ نشأتها )دك)

 والكفاية النمطية.  والكفاية النفسية الكفاية التداوليةتجعلها ثالث كفاٌات: 

(، تروم نظرٌة النحو الوظٌفً إحراز الكافٌة التداولٌة 65( و )64/ تماشٌا مع المنطلقٌن)6

التً تفرض علٌها ان تستكشؾ خصائص العبارات اللؽوٌة المرتبطة بكٌفٌة استعمال هذه 

                                                           

.86المرجع،ص  س، نفأحمد المتوكل،اللسانٌات الوظفٌة المقارنة .  1
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 العبارات وأن ٌتم هذا االستكشاؾ فً اطار عالقة هذه الخصائص بقواعد ومبادئ التً

 ((.  63أ: 6997تحكم التواصل اللؽوي )دك)

 أ(، تستشرق نظرٌة النحو الوظٌفً تحصٌل الكفاٌة النفسٌة  66/ وتماشٌا مع المنطلق ) 8

التً تقتضً فً النحو الوظٌفً الذي ٌروم الوصول الى الكفاٌة النفسٌة أن ٌنعكس بطرٌقة 

كون بتعبٌر آخر مطابقا لنماذج ((، أن 63ٌأ :  6997و بأخرى ثنائٌة االنتاج / الفهم )دك)

االنتاج التً تحدد كٌؾ ٌبنى المتكلم العبارات اللؽوٌة وٌنطقها ومطابقا لنماذج الفهم التً 

 تحدد كٌفٌة تحلٌل المخاطب للعبارات اللؽوٌة وتاوٌلها.

ب (، تستهدؾ نظرٌة النحو الوظٌفً احراز الكفاٌة  66/ وانسجاما مع المنطلق ) 3

طلب منها ان تكون قواعد النحو بلؽة أكبر قدر من التجرٌد لكً تنطبق على النمطٌة التً تت

اكبر عدد من اللؽات، وان تكون فً نفس الوقت أقرب ماغ ٌمكن القرب من الوقائع 

 اللؽوٌة. 

 "المعيار"هذه التعرٌفات للكفاٌات الثالث هً التعرٌفات الواردة فً النحو الوظٌفً 

أوال (:  8866( قبل ان نقترح إدخال التعدٌالت التالٌة علٌها ) المتوكل)أـ ب( 6997)دك)

ٌجدر بالنظرٌة الوظٌفٌة أن تحصل ال الكفاٌة التداولٌة اللؽوٌة الصرؾ فحسب بل كذلك 

"الكفاٌة التواصلٌة " بوجه عام. بتعبٌر آخر علٌها ان تبنى وتصاغ بالشكل الذي ٌجعلها 

 ٌته "النظرٌة الوظٌفٌة العامة ".قابلة لالندراج فٌما ٌمكن تسم

أن ٌنضاؾ، إذا أردنا ان نرصد بكٌفٌة أشمل وأدق العملٌات التً ٌستطٌع ان  ٌتعٌنثانيا: 

ٌقوم بها مستعمل اللؽة الطبٌعٌة الى نماذج االنتاج والفهم نماذج أخرى ٌمكن ان ٌسمٌها 

 نماذج التحوٌل. 

المتكلم خطابا ما الى خطاب آخر من اللؽةهذه النماذج تحدد الكٌفٌة التً ٌحول بها 
1
. 

                                                           

.87، نفس المرجع ،ص أحمد المتوكل . -  1
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ثالثا: من مهام النظرٌة الوظٌفٌة الساعٌة لتحصٌل الكفاٌة النمطٌة ان تعنى ال بالمقارنة بٌن 

 اللؽات وتنمٌطها فحسب بل كذلك بالمقارنة بٌن الخطابات وإرجاعها الى انماط خطابٌة 

 حسب معاٌٌر معٌنة.

 ( 8886ت وموازات لها طرحنا للنقاش )المتوكل)رابعا: قبل اقتراح هذه التعدٌال

 (( مشكلة إضافة كفاٌة رابعة اصطلحنا علة تسمٌتها الكفاٌة االجرائٌة. 8866و) 

ونقصد بالكفاٌة االجرائٌة ان ٌكون فً مقدور النظرٌة المحرزة للكفاٌات الثالث ان تجل 

كال كتحلٌل النصوص القطاعات االجتماعٌةـ اقتصادٌة تحضر فٌها اللؽة بشكل من االش

بجمٌع مجاالتها
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.89نفس المرجع السابق،ص  
1
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 الخطاب والنص:

يحيل لفظ الخطاب لغويا : خطب، يخطب،وخطب فالن إلى فالن فخطبو وأخطبو أي أجابو 
 .1والخطاب والمخاطبة :مراجعة الكالم وقد خاطبو بالكالم مخاطبة وخطاب وىما يتخاطبان

 الحديث بين شخصين والمشاورة بينيما .أن الخطاب ىو تبادل الكالم أو وىذا يعني 

ولقد خضع تحديد مصطمح الخطاب في المجاالت التي استعمل فييا ،كموضوع في المناىج 
والدراسات األدبية والمسانية المختمفة لمجموعة من التحديدات النظرية المتباينة ،باختالف 

 .2المنطمقات النظرية ليذه التصورات وخمفياتيا اإلبستمولوجية 

وفي سياق ذلك، تناول الباحثون ثالثة مفاىيم أساسية ىي :الجممة والخطاب والنص .عرفت 
بمفاىيم مختمفة بحسب اإلتجاىات والمنطمقات النظرية ،ومن منظور لساني كان التعريف 

 واإلختالف عمى النحو التالي :

ويمية مثال ( بين تمت المقابمة داخل النظريات المسانية الصورية )النظرية التوليدية التح -
 الجممة والخطاب عمى أساس أن الجممة مقولة صرفية .

تركيبة صورية شأنيا في الصورة شأن المفردة والمركب) اإلسمي ، الصفي الحرفي( وعدت  -
 بيذا التحديد موضوع الوصف والتفسير المغويين .

سم بسيمتين :تعديو أما الخطاب فقد تميز عن الجممة في ىذا النمط من النظريات باعتباره يت
 لمجممة من حيث حجمو ومالبستو لخصائص غير لغوية داللية وتداولية وسياقية .

أما مصطمح النص فقد أطمق عمى اإلنتاج المغوي الذي يتعدى الجممة باعتباره سمسمة من  -
 3الجمل يضبطيا مبدآن : مبدأ الوحدة ومبدأ اإلتساق )أو التناسق (

                                                           

.89الصفحة 5005دار صادر للطباعة والنشر ،بريوت .لبنان .. 4ط 5منظور :لسان العرب مجابن  - 1
  

- Dominique Maimgueneau:linitiation aux méthodes de l analyse du discours ,5   
ed.Hachet,Paris7816.p11  

..منشورات اإلختالف،اجلزائر7والنمط،طأمحد املتوكل ،اخلطاب وخصائص اللغة العربية ،دراسةيف الوظيفة والبنية  -  3
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الوظيفة ميز فيو "فيميب  كثر تداخال مع الخطاب ويقاربو فإال أن مصطمح النص ىو األ
 ثالث  مستويات:  Philipe Sollersسولرز" 

الطبقة السطحية لمنص: وىي األلفاظ والجمل والمقاطع، أو ماىو مكتوب فعميا ، وىي تقرأ  -
 بوضوح   

مل إلى الطبقة الوسطى :وىي التناص أو الجسد المادي لمنص، وىو ال يكتب بينيا ،وتح
 نطاق أبعد من حدودىا ،وذلك داخل النص المجمل، وىو ما أطمق عميو "إختراقية الكتابة"                                             

. وىذا ما يبرز فيو الجانب اإلتصالي 1العميقة: فيي "الكتابة " أو انفتاح المغة أما الطبقة  -
مع القارئ ، بوصفو دالالت إنتاجية ،لو خمفيات معرفية ،وفق مقوالتو ومتتالياتو في عالقتيا 

 وعوالم ممكنة .

-A-J أن << كممة نص غالبا ما تأتي مرادفة لكممة خطاب خاصة أثناء التفسير   
Greimas ويرى غريماس 

المفيومي في المغات الطبيعية التي تمتمك مقابال لكممة الخطاب ... وفي ىذه الحال، فإن 
 2ية ال تختمف في األصل مع سيميائيات الخطاب السيميائيات النص

أي الوجود الختالف أو تنافر بينيما من حيث التوجو السيميائي ،إذ يفضيان إلى ظيور معنى 
جراءاتيا ، وبالقارئ و إمكاناتو. فالخطاب ىو موضوع لبحث القارئ ، يقول  يتصل بالقراءة وا 
محمود الجابري: "النص رسالة من الكاتب فيو خطاب ... الخطاب باعتباره مقول الكاتب ... 

ء من األفكار يحمل وجية نظر ... فالخطاب من ىذه الزاوية يعبر عن فكرة صاحبو فيو بنا
  "3فيو يعكس أيضا مدى قدرتو عمى البناء 

 

 

 

                                                           
 .65،ص 8868للنشر والتوزٌع ،االردن، ،عالم الكتب الحدبثة6سات تطبٌقٌة،طاعثمان ابو زنبد :نحو النص،اطار نظري ودر- 

1
  

ajJormostetyـ courtes:distionnaire raisonné des sciences du langage, éd, hochette, paris, p389
2
  

.88،ص 6985بد الجابري:تحلٌل الخطاب العربً المعاصر،دار الطلٌعة بٌروت،محمد عا-
3
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 فيو عبارة عن نص أو رسالة موجية من مرسل إلى مرسل إليو إلقامة عالقة تواصمية.

حاليا إدعاء فارغا ويحدد أوليفي روبول المقصود بالخطاب ،بأن ىذا اإلصطالح، الذي صار 
 من طرف كل العموم يشتمل بالفعل عدة معان :

المعنى الشائع :الخطاب ىو مجموع منسجم من الجمل المنطوقة جماىيريا من طرف  -1
نفس الشخص عن موضوع معطى ،ومثال ذلك )خطاب إنتخابي(. ويمكن أن يعني عن طريق 

صوصا في ثقافتنا ، إنتاج شعائري التوسع ، نصا مكتوبا لكنو في األخير جنس محدد جدا، خ
 وانفعالي شيئا ما. ومثالو :خطاب استقبالي باألكاديمية الفرنسية .

المعنى المساني المختزل :بالنسبة لمسانيين المعاصرين، يعتبر الخطاب متوالية من الجمل  -2
 المشكمة ليا بداية وانغالق إنو إذن وحدة لسانية تساوي الجممة أو تفوقيا .

عنى المساني الموسع: تأخذ المسانيات اإلصطالح بمعنى أكثر اتساعا، إنيا تقصد الم -3
بالخطاب مجموع الخطابات )بالمعنى المختزل ( المرسمة من طرف نفس الفرد أو من طرف 

 1نفس الجماعة اإلجتماعية ،والتي تعرض طبائع لسانية مشتركة .

وموجو إلى مخاطب معين في   فالخطاب وحدة تواصمية إبالغية ناتجة عن مخاطب معين

معينين    p.chareaudeau <<تكون من ممفوظ ومقام تخاطبي، وأن الممفوظ  سياق  ومقام

 عميو اإلجتماع ، أي قد تواضع عميو المستعممون لمغة وأن ىذا اإلستعمال  وحسب رأي" بيار شارود

 Enonce يستمزم استعماال لغويا 

2يؤدي داللة معينة 
 

                                                           
.48-46،ص 8888أولفً روبول:لؽة التربٌة ،تحلٌل الخطاب البٌداؼوجً،ترجمة عمر أوكان،افرٌقٌا،الشرق،- 1

  

-dominique maingeneau:intiation aux méthod de l’amalyse du discours. Op 113-
2
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عممية فكرية مترابطة وطريقة لمتعبير في مجموعة من الممفوظات تننتمي إلى فيو عبارة عن 
ذات التشكيمة الخطابية ،فيو ليس وحدة بالغية أو صورية، قابمة ألن تتكرر إلى ماال نياية 
،يمكن الوقوف عمى ظيورىا واستعماليا خارج التاريخ ،بل ىو عبارة عن عدد محصور من 

 1د شروط وجودىا.التي تستطيع تحدي المنطوقات

وىو فعل اإلنتاج المفظي ،ونتيجتو الممموسة والمسموعة والمرئية ، بينما النص ىو مجموعة 
 2البنيات النسقية التي تتضمن الخطاب وتستوعبو.

أي أن النص يتجسد من خالل الخطاب قصد إيصال المعنى وتحقيق الوظيفة التواصمية. وكل 
تبميغ غرض معين يكون وفق مقام وسياق معينين  ذات ترغب في التواصل مع اآلخر ،قصد

،يتوقف تحقيقو عمى تحقيق التفاعل ليتميز بذلك الخطاب بالخصائص التالية :المقامية 
والسياقية والتفاعل، ولعل حدود الخطاب تبدو أوسع من النص بوصفو بنية تركيبية وداللية 

 ومتباينة . تتسع لتشمل وحدات وأنساقا متعددة تنطوي عمى نصوص مختمفة

ولقد اىتم أحمد المتوكل في كتابو "قضايا العربية في المسانيات الوظيفية ،بنية الخطاب من 
بمقاربة بعض الخصائص المغوية التي يمكن تناوليا التناول المالئم  3الجممة إلى النص"

 والكافي إال إذا تمت مقاربتيا في إطار خطاب متكامل ،وىذا في محاولة لتبيان مدى صحة
فرضية "سيمون ديك"،ألن بنية النص تشاكل إلى حد بعيد بنية الجممة )إذ يعتبرىما مسميين 
لمفيوم واحد(. ويرى الخطاب عمى أنو ىو:"كل إنتاج لغوي يربط فيو ربط تبعية بين بنيتو 

 4الداخمية وظروفو المقامية "

 

                                                           
666،ص 6968فوكو:حفوٌات المعرفة،ترجمعة سالم ٌفوت ،المركز الثقافً العربً،الدار البٌضاء المؽرب،مٌشل  - 1  
66،ص 8886،المركز الثقافً العربً،بٌروت،8سعٌد ٌقضٌن :انفتاح النص الروائً ،ط  - 2  
.68-89النص ،ص أحمد المتوكل ،قضاٌا اللؽة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة بنٌة الخطاب من الجملة الى - 3  
.66مرجع نفسه ص  - 4
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مغة ال يتواصمون يشتمل اإلنتاج المغوي عمى الجممة والنص والخطاب، إذ أن مستعممي ال
 بجمل منعزلة بل يكونون 

بو نظاما معقدا وىذا ما سماه "سيمون ديك" )حسب أحمد المتوكل (ب"الخطاب" وبالنظر إلى 
 العممية التواصمية

بكل أطرافيا ،فإن "المخزون المعموماتي "ضروري لتحقيق التفاعل ،ولقد ميز "المتوكل" بين 
 امة والمعارف المقامية والمعارف السياقية .ثالثة أنواع من المعارف :المعارف الع

 األولى تتعمق بمدركات المتخاطبين عن العالم .

 الثانية مشتقة من عناصر المقام الذي تتم فيو العممية التواصمية .

 1الثالثة يوفرىا لممتخاطبين ما تم إيراده في قطعة خطابية سابقة.

 جمل، وقد حددت أىم معالمو فيما يمي:فالخطاب عبارة عن مجموع قطع والقطعة مجموعة 

يعد خطابا كل إنتاج لعبارات لغوية يكون في مجموعو وحدة تواصمية ،ونقصد بالوحدة  -1
التواصمية أن يكون لمعبارات المغوية المنتجة في مقام معين موضوع معين وغرض تواصمي 

وال حجميا وعددىا معين .من الواضح أن مايؤسس تعريفا كيذا ليس نوع العبارات المغوية 
نما ىي وحدة التواصل التي تكمن في وحدة المقام والموضوع والغرض .بيذا المعنى يمكن  وا 

 أن نقول أن الرواية خطاب والمقالة خطاب إلى غير ذلك .

فيما يتعمق بتقسيم الخطاب إلى وحدات ،يمكن أن تعتمد معايير مختمفة. فمن حيث  -2
 موضوعية )أو محورية(.الفحوى، يمكن تقسيمو إلى وحدات 

 

                                                           
.69المرجع السابق،ص -

1
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والقطع، ومن حيث البنية، يقترح أن يقسم الخطاب بالنظر إلى درجات التعقيد، إلى كالفقرات 
 ثالث وحدات:جممة بسيطة وجممة معقدة ونص.

والنص بيذا التصور ،وحدة بنيوية من وحدات الخطاب تحتل المرتبة الكبرى باعتبارىا 
مركبات مختمفة تقابل الخطاب .وقد تكون الجمل مجموعة جمل .تشكل وحدة تواصمية في 

المكونة لمنص حسب المخطط جمال بسيطة أو معقدة أو كالىما معا تقوم بينيا عالقة اتساق 
في خطاب ذي بنية تواصمية لو مقاصديات معينة.يخدم غرضا وظيفيا يستند إلى ثالث 

 1عناصر ىي

التعبير عنيا بيا ويستند ىذا العنصر : الذي يستند إلى الخبرة المراد الفكرويالعنصر  -1
 عمى المكون المنطقي لمغة .

: أي نوع الخطاب الذي سيتم استخدامو ،ومدى تأثره بالعناصر اإلنسانية العنصر العالئقي -2
 المشاركة فيو.

: أي ىو النص نفسو من حيث ىو وجود لغوي يخضع العنصر العالمي أو النصاني -3
 . لضوابط النظام العالمي لمغة

وميما تضاربت اآلراء في تحديد مفيوم لمخطاب، فإنيا تشترك في الوظيفة التي تؤدييا المغة 
وأىميتيا في أداء أدوار وأغراض إجتماعية ومعرفية تتعدى حدود الجممة .إذ يختمف الخطاب 
من حيث حجمو، فيرد جممة أو سمسمة من الجمل أو نصا متكامال ، كما يختمف من حيث 

 .2وفة )سردية،وصفية،حجاجية،فنية،عممية...إلى غير ذلك من األنماط المتداولةأنماطو المعر 

 

 

                                                           
87ـ86،ص  ص  6994، دار االمٌة،القاهرة،  6ٌوسؾ نورعوض، نظرٌة النقد االدبً الحدٌث،ط -

1
  

..88المرجع السابق،ص -
2
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 لمبحث األول:السٌرة الذاتٌة

كان موضوع الكتابٌن الحاملٌن لنفس العنوان العام "قضاٌا اللغة العربٌة فً 

،دراسة مجموعة من الظواهر ٌجمع بٌنها " 6991 6991اللسانٌات الوظٌفٌة" المتوكل 

طبٌعتها الداللٌة، التداولٌة، الصرفٌة والتركٌبٌة( إنها ال تنحصر فً مجال على اختالف 

 الجملة ال تتعداه وقد اتضح لنا ونحن نعالج هذه الظواهر أن كما ٌسٌر من القضاٌا الجملٌة

 : أحمد متوكل

ودرس فً ثانوٌة موالي  6991ولد الدكتور أحمد المتوكل فً الرباط ، سنة  

على البكالورٌا ثم انتقل إلى الدراسة فً كلٌة األدب قسم  ٌوسف بالرباط حٌث حصل

اللغة الفرنسٌة وآدابها،حٌث حصل على إلجازة فً األدب و اللغة و الفرنسٌة، ثم حضر 

دكتوراه السلك الثالث فً اللغوٌات ثم فً نفس القسم، وكان موضوع رسالته  عن أفعال 

ائٌة التً ٌرأسها غرٌماس،وبعد ذلك هٌأ االتجاه فً اللغة الفرنسٌة فً إطار مقاربة سٌمٌ

داخل القسم العربً شهادة فً األدب المقارن ثم حضر دكتوراه الدولة فً اللسانٌات 

وكان موضوع هذه األطروحة التً اشرف علٌها  غرٌماس "نظرٌة المعنى فً الفكر 

 اللغوي العربً القدٌم " وطبعت األطروحة فً المغرب باللغة الفرنسٌة.

 :تخصصاته

ٌدرس الدكتور أحمد متوكل فً كلٌة اآلداب جامعة محمد الخامس بالرباط فً القسمٌن 

الفرنسً و العربً وكان ٌدرس التداولٌات، ثم تخصص فً تدرٌس النحو الوظٌفً 

 خاصة مدرسة أمستردام التً كان أول روادها"

والدرس اللغوي  مدار مؤلفاته على محورٌن اثنٌن، محور العالقة بٌن الفكر اللغوي القدٌم

الحدٌث والمحور الثانً وصف وتفسٌر ظواهر اللغة العربٌة من منظور نظرٌة النحو 

الوظٌفً وإمكان توظٌف هذه النظرٌة فً مجاالت أخرى القطاعٌة ونقصد بها دٌداكٌك 

تعلٌم وتحلٌل النصوص على اختالف أنماطها و االضطرابات اللغوٌة النفسٌة إلى غٌر 

 .ذلك من القطاعات 
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 مؤلفاته:

6: قراءة جدٌدة لنظرٌة النظم عند الجرجانً، مجلة كلٌة  اآلداب ، الرباط عدد6911  

: اقتراحات من الفكر اللغوي العربً القدٌم بوصف ظاهرة االستلزام الحواري كلٌة 6996

 اآلداب، الرباط،  البحث اللسانً و السٌمٌائً. 

الدار البٌضاء، دار الثقافة .: الوظائف التداولٌة فً اللغة العربٌة، 6991  

: دراسات فً نحو اللغة العربٌة الوظٌفً، الدار البٌضاء دار الثقافة. 6991  

: من البنٌة الجملٌة إلى البنٌة الكونٌة: الوظٌفة المفعول فً اللغة العربٌة. 6991  

: من القضاٌا الرابط فً اللغة العربٌة الرباط: منشورات عكاظ. 6991  

عجمٌة: المحموالت الفعلٌة المشتقة فً اللغة العربٌة، الرباط، إتحاد الناشرٌن : قضاٌا م6999

 المغاربة. 

: الجملة المركبة فً اللغة العربٌة،منشورات عكاظ. 6999  

: اللسانٌات الوظٌفٌة، مدخل نظري. 6999  

: الوظٌفة فً البنٌة: مقاربة وظٌفة لبعض قضاٌا التركٌب فً اللغة العربٌة. 6991  

: آفاق جدٌدة فً نظرٌة النحو الوظٌفً، منشورات كلٌة اآلداب. 6991  

: قضاٌا اللغة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة.6991  

 حجم الكتاب متوسط الحجم وشكل مستطٌل. 

 فصول الكتاب: 

ٌحتوي الكتاب على فصلٌن وكل فصل فٌه مبحثٌن ومتفرع إلى عناوٌن 

 صغٌرة.
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حو النص من االختالف إلى االتفاق. الفصل األول: نحو الجملة ون  

 الخطاب فً النحو الوظٌفً.

 مفهوم الخطاب وأنماطه

مجال الخطاب    

طبٌعة الخطاب.   

أنماط الخطاب.    

الدراسات الوظٌفٌة الخطابٌة.   

 نحو الجملة: 

 القوالب ونموذج مستعملً اللغة الطبٌعٌة. 

القالب النحوي.    

 التنظٌم النحوي. 

بنٌة الجملة.   

البنٌة التحتٌة.    

 البنٌة المكتوبة. 

 الجملة البسٌطة والجملة المركبة. 

 تعرٌف الجملة المركبة. 

نحو الجملة ونحو ما بعد الجملة: نحو أن، أم نحو واحد.   

 الخطاب ووحداته.

من الجملة إلى النص.   
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 الفصل الثانً: بنٌة الخطاب وافتراض التماثل.

. البنٌة العامة   

 المستوٌات.

 المستوى التمثلً. 

 المستوى العال قً.

انطباقات.    

العالقات.    

العالقات السلمٌة.    

المخصصات اللواحق.   

الوظائف.    

مجال الوظائف.    

 أنماط الوظائف. 

مسطرة أستاذ الوظائف.   

دور الوظائف.    

قٌود التوارد.   

 اإلحالة.

تعرٌف اإلحالة.    

أنماط اإلحالة.   

 طبٌعة المحال علٌه. 
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أنماط المحال علٌه.    

دور اإلحالة.    

 المبحث الثانً: التماثل البنٌوي

افتراض التماثل.   

البنٌة النموذج والجملة.    

 الجملة البسٌطة.

تعرٌف.    

 المكونات. 

 العالقات.

 الجملة المعقدة.  

 الجملة المشتقة. 

 الجملة المركبة.

الجملة الكبرى.    
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 البنٌة النموذج والنص. 

 تعرٌف النص " التذكٌر". 

 بنٌة النص.

 الوحدات النصٌة.

 بناء النص. 

 المبحث الثالث:الثابت والمتغٌر.

البنٌة النموذج وأنماط الخطاب   

المتغٌرات الكونٌة.    

المتغٌرات العالقٌة.    

 البنٌة النموذج وأقسام. 

 البنٌة النموذج والكلمة. 

. التمثٌلالمبحث الرابع: البنٌة وإشكاالت   

 التداول قالبا مستقال؟

 الغالبٌة وأنماط الخطاب. 

 افتراض التماثل لبن البنٌة التحتٌة والبنٌة السطحٌة.

من خالل هذه الدراسة السطحٌة للكتاب وجدت أنه ٌحتوي على فصلٌن، بالنسبة        

للفصل األول فهو ٌضم ثالث مباحث وكل مبحث ٌحتوي على مطالب، فالمبحث األول 

مطالب، أما الثالث فٌه مطلبٌن، أما بالنسبة للفصل طالب، أما الثانً فٌه عدة ة مفٌه خمس

 الثانً ٌحتوي على أربعة مباحث وكل مبحث ٌحتوي على مطالب بالنسبة للمبحث 
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األول فٌه تسعة عشرة مبحث، والثانً فٌه خمسة عشرة مطلب، أما الثالث فٌه خمسة 

 مطالب، أما الرابع فٌه ثالثة مباحث. 

 استنتجت أنه كان تقسٌم المباحث متساوي  نوعا ما أما من جهة المطالب لقد

  69ـ61ـ1161تألٌف أحمد المتوكل، تارٌخ النشر: 

 الناشر: منشورات ضفاف، منشورات االختالف. 

( الطبعة. 61×19النوع: كتاب الكترونً، )  

صفحة. 119الصفحات  

ـ جمٌع األنواع. 6ـ مجلدات 6  

 ٌحتوي على رسوم بٌانٌة. 

 اللغة العربٌة. 

 أنواع أخرى.

 نبذة الناشر: 

فً هذا البحث أن تساؤل إحدى النظرٌات اللسانٌة الوظٌفٌة عما ٌمكن أن تمد  هدفنا     

من منظور وظٌفً أي انطالقا من الفرضٌة  به الدارس الذي ٌروم قضاٌا اللغة العربٌة

لطبٌعً الصورٌة ترتبط ارتباط تبعٌة بوظٌفته الرئٌسٌة، العامة القائلة بأن بنٌة اللسان ا

 وظٌفة التواصل داخل المجتمعات البشرٌة.

 النظرٌة اللسانٌة المعتمدة هً:   

"نظرٌة النحو الوظٌفً" التً اتخذناها أطارا عاما ألبحاثنا السابقة أما القضاٌا التً        

على معٌارٌن أساسٌٌن اثنٌنأوال حدة ستكون موضوعا لهذا البحث فقد اخترناها معتمدٌن 

هذه القضاٌا بالنظر إلى ما بحثنا فٌما سبق من أعمالنا، فهً إما إشكاالت لم نتطرق إلٌها 
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عالجناها أو تناولناها من منظور نموذج النحو الوظٌفً، وفً إطار النموذج ألبته أو 

ربٌة من دراسة هذه الحالً ، ثانٌا مدى االستفادة التً ٌمكن أن تحملها لسانٌات الع

القضاٌا من ناحٌة  ومدى الربح الذي ٌعود من هذه الدراسة على نظرٌة النحو الوظٌفً 

 من الناحٌة األخرى.

  1161ـ6999نٌل وفرات كوم 

 األسباب والدوافع: 

قضاٌا اللغة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة)بنٌة المكونات أو التمثٌل الصرفً(  

 . 6996المؤلف أحمد متوكل: تارٌخ النشر االصلً

تهدف هذه الدراسة إلى التعرٌف بنموذج النحو الوظٌفً أو ما أطلق علٌه 

توكل، آخرون "نظرٌة النحو الوظٌفً" وهو نموذج اشتغل علٌه الباحث المغربً أحمد م

وتجلى هذا فً جملة من المؤلفات التً ألفها الباحث والتً حاول من خاللها أن ٌقدم هذه 

النظرٌة للقارئ العربً من خالل ترجمة مصطلحاتها و مفاهٌمها إلى العربٌة و الشرح 

 كٌفٌة اشتغال هذا النموذج وتبٌان مدى إمكانٌة تصنٌفه على اللغة العربٌة. 

لنظرٌات والمنهجٌة للمنحنى الوظٌفً فً اللسانٌات ٌقدم هذا الكتاب أسس ا

مقارنا إٌاه بالنظرٌات اللسانٌة غٌر الوظٌفٌة)الصورٌة( ورابطا إٌاه بالتوجه   المعاصرة

الوظٌفً فً الفكر اللغوي العربً القدٌم نحو بالغته وأصول فقهه فً إطار منهجٌة 

علمٌة تتوخى الموضوعٌة واالبتعاد عن االنتقاد وتقف عند التالفً المعرفً الصرف بٌن 

 الفكرٌن القدٌم والحدٌث. 

ضمن الكتاب تقدٌما بسٌطا للنماذج اللغوٌة الوظٌفٌة كنموذج " وٌت

 البراكمانتاكس" " ونموذج التركٌبات الوظٌفٌة" و نموذج " نحو األدوار واإلحالة" 

و نموذج" النسقٌة " ونموذج النحو الوظٌفً كما ٌقدم عٌنات من التحلٌالت المقترحة فً 

فً اللغة العربٌة ولذلك ٌعد هذا الكتاب إطار النحو الوظٌفً لبعض الظواهر المركزٌة 
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للقارئ العربً الذي ٌرغب فً التعرف إلى الدرس اللسانً المعاصر  مقدمة ال غنى عنها

 والمنهج الوظٌفً معه خاصة. 

 المصادر والمراجع: 

كتاب قضاٌا اللسانٌات العربٌة الحدٌثة بٌن األصالة والمعاصرة من خالل كتابات أحمد 

 مختار عمر. 

سانٌات الوظٌفٌة، مدخل نظري، أحمد المتوكل. الل  

 اللسانٌات العربٌة الحدٌثة مصطفى غلفان. 

 اللسانٌات واللغة العربٌة، عبد القادر القاسً الفهري.  

 تارٌخ الفكر اللسانً عند العرب. 

 اللسانٌات عند العرب.
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 تعريف بكتاب: :المبحث الثاني 

 .1611/ 1116األمان للنشر والتوزٌع، مطبعة الكرامة سنة  صدر الكتاب عن دار

 مطابقة العنوان للمضمون: -1

إن العنوان مالئم جدا للمضمون الكتاب الذي ٌحوي تفصٌل عن نقله موضوعٌة للسانٌات 

 الوظٌفٌة الذي كان تارٌخٌا سطحٌا أي قرٌب ما ٌكون إلى اللسانٌات موضوعً متعمق.

الكتاب على فهرس للكتاب ومقدمة طوٌلة التً تناول فٌها احتوى هذا  المحتوى: -2

شرح سبب الذي كان وراء دراسة هذا الكتاب وهو تمحٌص مدى ورود أطروحة دٌك 

كل إلى حد عٌد بنٌة الجملة قائمة على فكرة أن بنٌة النص  تشا( ال6991األخٌرة ) دٌك 
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رابطة بٌن مكونات الجملة وأن العالقات الرابطة بٌن مكونات النص ثماثل والعالقات ال

وٌتكون الكتاب من فصلٌن وكل فصل تكون من عدة مواضٌع أما بالنسبة للخاتمة فكانت 

أٌضا لها حصة من الكتاب فكانت موسعة وشاملة للكتاب ثم قائمة المراجع التً كانت 

 باللغتٌن العربٌة واألجنبٌة التً طغت على المراجع.

 

 

 

 

 

 

 

 :ملخص الكتاب

 مجال الخطاب  

نقدم أن مفهوم الخطاب ٌمكن ان ٌتحسن على أي إنتاج لغوي منظور إلٌه فً عالقته 

بظروفه المقامٌة وبالوظٌفة التواصلٌة بهذا المعنى ٌمكن أن نعد خطاب مجموعة من 

الجمل أو الجملة أو جزء من الجملة إما بالنسبة إلى النحو الوظٌفً فان ٌصدق عامة على 

 ملة الواحدة .ما ٌجاور الج

 وتقسٌم الوارد فً هذا النحو التقسٌم الذي ٌمز بٌن الجمل و القضٌة و الجملة والخطاب 

 خطاب  –جملة  –قضٌة  –حمل  

 طبٌعة الخطاب  
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( إن التواصل بٌن مستعملً اللغة الطبٌعٌة  961 1ج 6991و  6999ٌفترض دٌك ) 

ٌشترك فً أي عملٌة تواصل مشاركان متكلم ومخاطب وٌقصد هنا بهما ذاتان مجردتان 

 تشتركان فً عملٌة تواصل . 

 المتكلم من مخزون المخاطب  ه_ ٌقصد المتكلم تمرٌر عرض تواصلً وما ٌفترض

  أنماط الخطاب    

ٌمكن إرجاع الخطابات الممكنة إلى عدد معٌن من األنماط وٌقوم على أساس المعاٌٌر 

التالٌة )أ( عرض الخطاب )ب( نوع المشاركة فٌه )ج( طرٌقة المشاركة )د( نوع قناة 

 تمرٌره 

 )ه( وجهة  

 مكن تصنٌف الخطابات من حٌث الغرض التواصلً 

 را ثنائٌا ومن حٌث المشاركة ٌمكن أن ٌكون الخطاب حوا 

 من طرق المشاركة فً خطاب مباشرة أوغٌر مباشرة او شبه مباشرة 

 ومن حٌث نوع قناة تمرٌره  

 أما من حٌث   

 الدراسات الخطابٌة الوظٌفٌة تتناول فً هذا المبحث ام بٌن اثنٌن  

 انتباه اللسانٌن المشتغلٌن فً إطار نظرٌة النحو الوظٌفً إلى أهمٌة دراسة الخطاب  

( استهدفت موضوعا للوصف و التفسٌر 6919رجعنا الى بداٌة النحو الوظٌفً )دٌك إذا 

وظواهر اللغات الطبٌعٌة للتمثٌل لهذه العوامل الخطابٌة التً تؤثر بكٌفٌة دالة على نسبة 

 الجملة الداخلٌة 

 نحو الجملة .مبحث ثانً  
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 غوي القوالب ونموذج مستعملً اللغة الطبٌعٌة حددت موضوع الوصف الل 

 الملكة اللغوٌة وهً الملكة التً تمكن مستعمل اللغة الطبٌعٌة 

 الملكة المعرفٌة وهً الملكة التً تتٌح لمستعمل اللغة الطبٌعٌة تكوٌن مخزون معرفً 

 الملكة المنطقٌة ٌتسنى لمستعمل اللغة الطبٌعٌة من توظٌف المعارف  

الملكة االجتماعٌة هً مجموعة القواعد و المبادئ التً تمكن من استعمال العبارات 

 اللغوٌة 

 القالب النحوي 

 التنظٌم النحوي 

 تتفق النظرٌات اللسانٌة على تباٌنها فً ان للعبارة اللغوٌة وجهٌن اثنٌن ,

ً ٌستهدفه النحو هو وصف وتفسٌر ما ٌربط بٌن وجه وجه المعنى ووجه اللفظ وما

 العبارة 

 بنٌة الجملة  

مستوى داللً  لفت االشارة الى ذالك فً مستوٌٌن،ٌمثل للجملة فً النحو الوظٌفً كما س

 تداولً ,ومستوى صرفً تركٌبً ٌسمى النسبة المكونٌة .

 النسبة التحتٌة  

وحدات معجمٌة   ،قربنا ان العناصر التً نجٌها فً النسبة التحتٌة اصناف ثالث

 ومخصصات ووظائف 

 و )ج(. الحق 66)أ(.نواة و)ب(.مخصص

وتشكل نواة لكل طبقة التً تسفلها فً السلمٌة الجمٌلة الجمل نواة لطبقة القضٌة و القضٌة 

 نواة لطبقة االنجاز 
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 النسبة المكونٌة -

ر الثالث انساق تنقل كما تقدم النسبة التحتٌة الى بنٌة مكونات بواسطة اجراء قواعد التعبٌ

من القواعد الصرفٌة و قواعد تركٌبٌة وقواعد تطرٌزٌة االشكاالت المتعلقة بطبٌعة دخل 

 قواعد التعبٌر .

قواعد صرفٌة وقواعد تركٌبٌة و قواعد تطرٌزٌة االشكاالت المتعلقة بطبٌعة قواعد التعبٌر 

 دخل قواعد التعبٌر 

 واعد تطرٌزٌة قواعد صرفٌة وقواعد تركٌبٌة وققواعد التعبٌر 

تصرٌف " و تنقسم القواعد المسؤولة ’ أ(الصرف فً النحو الوظٌفً صرفان ," اشتقاق 

 عن بنٌة الكلمة , بالتالً الى قسمٌن قواعد التكوٌن المحموالت و القواعد الصرفٌة 

 الجملة البسٌطة والجملة المركبة  

ث بنٌتها التحتٌة ومن حٌث انصب الحدٌث فً الفقرات السابقة على الجملة البسٌطة من حٌ

 بنٌتها المكونٌة والمبادئ و القواعد التً تحكم الرابط بٌن هاتٌن البنٌتٌن 

 تعرٌف الجملة المركبة  -

ان الجملة المركبة هً كل جملة كان احد حدودها جملة او كان احد حدودها ٌتضمن جملة 

 كان تنمٌطنا للجملة المركبة 

 ٌمكن التمثٌل للجملة المركبة 

 تمنت هند ان ٌعود خالد  

 قابلت الٌوم من زارنا البارحة 

 هللا ان ٌعود خالد سالما  سأدعو 

تاتلفً الجمل فً ان احد حدودها جملة وتختلف فً ان الحد الجملة موضوع فً الجملتٌن 

 االولٌن والحق فً الجملة الثالثة 
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والواضح ان التنمٌط الذي كنا اقترحناه قائم على تعرٌف الجملة بانها كل جملة تضمنت 

اكثر من حل واحد سواء كانت الحمول المتواردة فً الجملة الواحدة تربطها عالقة 

 الذلٌةاستقالل  )االغراض والعطف والجملة المبتدئٌة و الجملة 

 نحو الجملة ونحو ما بعد الجمل 

 نٌته الخطاب ووحدا -

ٌعد خطاٌا كل انتاج لعبارات لغوٌة ٌكون فً مجموعة وحدة تواصلٌة ونقصد بالوحدة 

التواصلٌة ان ٌكون للعبارات اللغوٌة المنتجة فً مقام معٌن و موضوع معٌن وغرض 

 تواصلً عٌن .

ٌمكن  فحوىفما ٌتعلق بتقسٌم الخاب الى وحدات ٌمكن ان تعتمد معاٌٌر مختلفة فمن حٌث 

ى وحدات موضوعٌة نقترح ان ٌقسم الخطاب الى وحدات جملة بسٌطة وجملة تقسٌمه ال

 معقدة ونص طبقا للسلمٌة نقصد بمصطلح الجملة الكبرى الجملة )البسٌطة او المركبة (

 و منادى مبتدأ أمضاف الٌها مكون من 

من المعلوم ان مصطلح الخطاب والنص غالبا ما ٌتعاقبان على نفس المفهوم فان النص 

باعتبارها مجموعة التعقٌد من وحدات الخطاب تحتل اعلى رتبة فً سلمٌة بنٌوٌة ة وحد

جمل وفرق بٌنهما ان الخطاب وحدة تواصلٌة ٌحددها مقام و موضوع وغرض وفً حٌن 

 تقابل المركبة والجملة . بنٌوٌةان النص وحدة 

خصائص  نحو الخطاب اي نحو ٌستهدف وصف وتفسٌر نشأتهان النحو الوظٌفً كان منذ 

 إالتحقٌقها  ترومالتواصلٌة التً  واألغراضالعبارات اللغوٌة مع ربطها بمقامات انتاجها 

ان الدراسات التً انجزت فً اطاره ظلت متحضرة فً مجالً الجملة المفٌدة والجملة 

 المعقدة 

 من الجملة الى النص  -1_1
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ٌفٌن بان ثمة تماثال بٌن المفاهٌم التً نجدها فً مستوى تقر كرون كباقً اللسانٌن الوظ

الجملة والمفاهٌم التً نجدها فً مستوى النص " مفهوم الوحدة ومفهوم الوظٌفة ومفهوم 

 نص بنٌة ذات تكوٌن سلمً الى ان كال من الجملة وال بإضافةالعالقة " 

 الفصل الثانً  

 بنٌة الخطاب وافتراض التماثل 

البنٌة العامة    

ٌمكن ارجاع البنٌة الى خطاب الى بنٌة تحتٌة عامة وعناصرها ومستوٌات عالي وتمثٌل 

 و عالقات سلٌمة 

 المستوٌات  

( فً بنٌة كل خطاب  6991و  6999,ودٌك  6999،  هنخفلد 6911ٌفترض )هالٌدي    

وجود مستوٌٌن اثنٌن ,مستوى عالقً ومستوى تمثٌل باعتبار كل خطاب ٌستهدف 

 حقٌق غرضٌن متالزمٌن . وصف واقعة ما و اقامة عالقة بٌن المتكلمالتواصل وت

 و مخاطبه من ناحٌة بٌن المتكلم و فحوى خطابه  

  المستوى التمثٌلً -

 الواقع التً ٌمكن ان ٌرصدها الخطاب اعمال او احداث او اوضاع او حاالت مثال 

 فتح الحارس باب العمارة )عمل(

 فتحت الرٌح الباب )حدث( 

 خالد تادبا )وضع( وقف 

 حزن خالد لرحٌل صدٌقه )حالة( 
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وٌشمل الواقعة العمل او الحادثة او الوضع او الحالة وتنقسم الذوات المشاركة فً الواقع 

 فئتٌن ذوات اساسٌة وذوات اضافٌة الى 

 المستوى العالقً 

ٌقصد نقلها المخاطب  اذا كان لمستوى التمثٌلً ٌضطلع بعملٌة رصد الصور الذهنٌة او ما

فان المستوى العالقً ٌتكفل برصد العالقات التً تقوم اثناء هذه العملٌة وهً عالقتان 

 اساسٌتان 

 أ_ عالقة تقوم بٌن المتكلم وفحوى خاطبه .

 تتمثل العالقة االولى فً قوة االنجازٌة 

الوظٌفً من حٌث  اما العالقة الثانٌة فانها تحدد وجه للعبارة و السمات الوجهٌة فً النحو

 طبٌعتها صنفان .سمات وجهٌة  "ذاتٌة" وسمات وجهٌة "مرجعٌة" .

 الطبقات  -6

ٌمكن ارجاع البنٌة التحتٌة العامة للخطاب فً مستوى معٌن فً التجرد الى ركنٌن 

 رئٌسٌٌن "نواة وهامش" 

د النواة تفارق النواة الهامش فً مقابل النواة ٌتضمن الهامش العناصر اإلضافٌة التً تزو

 بتحدٌدات ) زمنٌة,مكانٌة , جهٌة ,انجازٌه ,........( 

 وتنقسم عناصر الهامش إلى قسمٌن عناصر "نحوٌة " وعناصر "معجمٌة " . 

و تشكل النواة مع عناصر الهامش طبقات بعلو بعضها بعضا و ٌعٌن ذلك أن البنٌة التحتٌة 

 مرتبة.للخطاب بنٌة سلٌمة إال أنها بنٌة 

 المتوكل ( .6991دٌك  6991ألبحاث األخٌرة )راٌكوف توحً 

انه من الممكن إن تمٌز بٌن خمس طبقات ثالث طبقات فً المستوى التمثٌلً و طبقتٌن فً 

 . ًالمستوى العال ق
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طبقات المستوى التمثٌلً الثالث هً : )أ( طبقة الوصف )ب( طبقةالتسوٌر)ج( طبقة 

 التأطٌر .

فهما: )أ( الطبقة الوجهٌة )ب( الطبقة االنجازٌة على أساس  ًأما طبقات المستوى العال ق

 ما ورد فً العرض عن المستوٌات و الطبقات المتواردة فً بنٌة الخطاب  .

 العالقات:

فٌما ٌخص بنٌاة الخطاب قد رصدنا اهم عناصرها مستوٌات و طبقات فً الفترة السابقة 

 اط خمسة عالقات السلمٌة بٌن الطبقات اما العالقات التً تقوم بٌن هذه العناصر فهً انم

 و عالقات المخصصات بالحدود اللواحق و العالقات الوظٌفٌة وقٌود التوارد و العالقات

  االحالٌة

 عالقات السلمٌة :

 الدالتقوم العالقات السلمٌة بٌن المستوى العالقً و المستوى التمثٌلً إذ ٌعلو المستوى 

على المستوى  الثانً و تقوم نفس عالقة السلمٌة داخل كل من هذٌن المستوٌٌن حٌث ان 

 الطبقة االنجازٌة تعلو الطبقة الوجهٌة و حٌث ان الطبقة التأطٌرٌة الطبقة التسوٌرٌة 

 :اللواحق المخصصات

 المخصص عنصر ضروري ال ٌمكن االستغناء عنه فً حٌث ان الالحق عنصر اختٌاري 

 ة الجملةٌؤثر فً سالم ت ذلك ان نزع الحق زمنً الما ٌثب 

 قابلت صدٌقً البارحة . 

 قابلت صدٌقً .

 فً حٌن انه ال ٌمكن ان تقوم صٌغة المحمول )الفعلً( دون المخصص الزمنً 

 بحٌن ٌضاف الحق للداللة سمة كاملة فً المخصص فان اضافته تكون لتدقٌق تلك السمة .
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ٌمكن التعبٌر عنها صرفٌا اي ٌمكن الداللة  اللة سمات المن ادوار الالوحق كذلك الد-

 علٌها بواسطة مخصص .

ٌمكن أن ٌتم االنتقال مع وضع الحق الى وضع مخصص داخل نفس الطبقة مثال ذلك 

 كثٌرا" "الحد الالحق المسور

انه مسلسل تدرجً ٌتم فً عدة مراحل مؤدى ذلك  السمة الثانٌة التً تطبع التحجر هً -ب

 ان االنتقال من الحد الالحق الى المخصص.

.بنفس التطور من اللغة أن ٌمر  و مما ٌالحظ فً هذا السٌاق ان نفس الحد الالحق ٌمكن

 االصل االللغات الفروع .

 الوظائف : 

بوجه العالم  قد ٌكون حسب نمط الوظائف  الوظائف ٌقصد بالمجال هنا الحٌز الذي تتخذه

 فً المستوى العالقً و قد ٌكون المستوى التمثٌلً .

 

 

 أنماط الوظائف:

ٌتمٌز فً النحو الوظٌفً بٌن أنماط ثالثة من الوظائف  وظائف داللٌة , وظائف وجهٌة 

 ووظائف تداولٌة .

 الوظائف الداللٌة:

 ( .6919وظٌفً األولى) دٌك كانت الوظائف الداللٌة فً أدبٌات النحو ال

أما اآلن بعد أن اصبح النحو الوظٌفً ٌصبو الى تحقٌق مطمحٌن توسع مجال الوصف 

.بٌن مختلف أقسام البنٌوي  ونقله من الجملة الى النص من ناحٌة وتبنً افتراض التماثل

 الخطاب 
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 الوظائف الوجهٌة:

الوظائف الوجهٌة فً هذه النظرٌة هً الوظائف التً تسند الى الحدود بالنظر "الوجهٌة" 

 الذي ٌنطلق منها المتكلم لتقدٌم فحوى خطابه 

ووجهة المنطلق منها منظوران اثنان منظور رئٌسً ومنظور ثانوي على اساس هذا 

 التمٌز

ة بدلٌل وجود التراكٌب اما ومن بٌن الفاعل والمفعول وظٌفتان واردتان فً اللغة العربٌ

 مجال اسناد الوظائف الوجهٌة فانه ٌختلف باختالف اللغات 

 الوظائف التداولٌة :

تباٌن الوظائف التداولٌة الوظائف الداللٌة والوظائف الوجهٌة  من حٌث إسنادها ٌرتبط 

تً تقوم بٌن المقامً و المقالً خاصة بعالقة التخاٌر ال ما ٌمد به ارتباطا وثٌقا بالسٌاق فً 

 المخاطبٌن فً موقف تواصلً معٌن .

تختلف النظرٌات الوظٌفٌة بالنظر إلى تحدٌد نوعٌة وعدد الوظائف التداولٌة اما نحو 

 ( فٌصنف الوظائف صنفٌن ,وظائف تداولٌة "خارجٌة" 6ج 6991الوظٌفً )دٌك 

 و وظائف تداولٌة "داخلٌة" 

 المحور الرئٌسً 

طول سلسلة محورٌة فً هذا  ٌشكأل ا المحور المعطى للخطاب مٌعد محورا رئٌسٌا 

 الخطاب 

 مسطرة إسناد الوظائف 

تشٌر مسطرة إسناد الوظائف ثالثة إشكاالت هً المقصود باإلسناد فً النحو الوظٌفً 

 وترتٌب إسناد الوظائف 

 إسناد المواكبة  



    انتعريف بانكتاب                                      انفصم األول                                  
 

41 
 

العالقة التً تقوم بٌن ٌبٌن مصطلح اإلسناد هذا نظٌره القدٌم الذي كان ٌستعمل للداللة على 

 "مسند" و "مسند إلٌه" بٌن الفاعل وفعل أو خبر ومبتدأ

وفقا لشروط معٌنة لذالك نقترح ٌكون ما ٌلحق تسمٌته ما نقصده باإلسناد هو اإلجراء الذي 

ان نستعمل فً الحالة األولى مصطلح المواكبة على أن نحتفظ بمصطلح اإلسناد للداللة 

 الثانٌة .  على ما ٌتدرج فً الحالة

 الوظائف المواكبة هً الوظائف الداللٌة التً ٌتم تحدٌدها فً المدخل المعجمً 

 مراحل اإلسناد                

سلمٌة الوظائف الداللٌة مفاد السلمٌة ان وظٌفتً الفاعل و المفعول ال ٌتم إسنادها بكٌفٌة 

 اعتباطٌة وإنما ٌتم حسب سلمٌة تبدأ بالحد المنفذ وتنتهً بحد الزمان سلمٌة اسناد المحور 

 تشر السلمٌة الى ان اساد الوظائف التداولٌة . 

ٌمكن فً ان وظٌفة المحور تسند باألسبقٌة إلى  إذا قارن بٌن السلمتٌن وجدنا بٌنهما ترابطا

 المفند 

 

 األولوٌة المشتقٌة     

 تعد الوظائف مفاهٌم مشتقة حٌن ٌتم تحدٌدها انطالقا من بنٌة صرفٌة تركٌبٌة معٌنة .

وتعد البؤرة مفهوما مشتقا حٌن تعرف بأنها تسند إلى المكون الذي ٌحمل النبر الرئٌسً فً 

 در الجملة أو الذي ٌرد فً التراكٌب الجملة أو الذي ٌتص

 دور الوظائف     

 تقوم الوظائف باعتبارها عالقات بدور أساسً هو دور الرابط وهو ربطان

 )أ(.ربط البنٌة التحتٌة بالبنٌة المكونٌة 
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 )ب(.ربط عناصر البنٌة التحتٌة بعضها البعض 

 اإلحالة  

 (. 611:  6ج 6991تعرٌفها عند دٌك )

 هً فعل تداولً تعاونً بٌن متكلم ومخاطب فً بنٌة تواصلٌة معٌنةاإلحالة هنا 

 ٌستخرج من التعرٌف أن اإلحالة تتسم بسمتٌن أساسٌتٌن 

الحالة فً النحو الوظٌفً فعل تداولً ألنها تربط بموف تواصلً بعبارة أدق بمخزون  

 المخاطب كما ٌتصوره المتكلم 

خاطب من التعرف على الذات والمقصودة واإلحالة عملٌة تعاونٌة تستهدف تمكٌن الم 

وٌتم ذالك عن طرٌق إمداد المخاطب بكل المعلومات التً ٌملكها المتكلم عن الذات 

 المقصودة .

   أنماط اإلحالة  

 ( بٌن االحالتٌن "إحالة بناء و إحالة تعٌن"611, 6ج 6991, 6999ٌمٌز دٌك )

 إحالة البناء : 

ٌستعمل المتكلم الحد )ح( لتمكٌن المخاطب فً بناء مجال علٌه للحد )ح( وإدراجه فً 

 نموذجه الذهنً  

 إحالة التعٌٌن : 

ٌستعمل المتكلم الحد )ح( لتمكٌن المخاطب من تعٌٌن مجال علٌه للحد )ح( متوافر فً 

 مخزون المخاطب 

 طبٌعة المحال علٌه 

 لى أشٌاء أو وقائع الوجود لها فً الواقع .ٌمكن إن نحٌل بواسطة عبارات لغوٌة ع
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التتسنى اإلحالة على بعض النواة الموجودة فً عالم الواقع إال إذا توافر فً مخزون  

 المخاطب صورة ذهنٌة لهذه النواة 

 : أنماط المحال علٌه 

من الممكن إن نوسع مفهوم المجال علٌه لٌشمل ما تحٌل علٌه عبارات غٌر الحدود فً هذا 

( الذي ٌمٌز 6991( تبنى تصنٌف ال ..... ) 611,611:  6ج 6991االتجاه ٌقترح دٌك )

بٌن درجات ثالث من المجاالت علٌها مضٌف درجتٌن وهً )أ( الخاصٌة العالقة و )ب( 

 الفحوى القصوى و )ه( الفعل اللغوي  الذات و )ج( الواقعة و )د(

 دور اإلحالة    

 ٌمكن أن نلخص الدور الذي تقوم به اإلحالة فً عملٌة التخاطب فً ما ٌلً : 

.تسهم اإلحالة مع العناصر األخرى فً خلق اتساق الخطاب وضمان استمراره وٌتم ذالك 

اٌته كما تسهم االحالة بربط الخطاب بنموذج ذهنً واحد متماسك من بداٌة الخطاب إلى نه

 فً ضمان فً عملٌة التواصل ذاتها .

أهم ما ٌمكن استخالصه فً نهاٌة هذا البحث إن للخطاب فً اللغات الطبٌعٌة بنٌة عامة 

 قوامها مكونات وعالقات .

 التماثل البنٌوي من الجملة إلى النص .المبحث الثانً : 

مة كما حددت معالمها االساسٌة فً موضوع هذا المبحث استكشاف مدى تحقق البنٌة العا

 مختلف اقسام الخطاب مركب اسمٌا و جملة ونص 

 افتراض التماثل البنٌوي 

 مكن ان نصطلح على تسمٌة " افتراض الباٌن" القائم على فكرة الخطاب المجاوزة للجملة 

 ٌستدعً هذا الطرح لعالقة الجملة بالنص فً راٌنا مالحظتٌن أساسٌتٌن :
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عن تصور معٌن لبنٌة النص , تصور النموذج السوٌسري الذي ٌقسم النص طرح التباٌن 

الى خمسة وحدات تقوم بٌنها عالقة سلمٌة وال ٌنطبق هذا التقسٌم بالضرورة على انماط 

 النصوص االخرى كالنص السردي وغٌره .

للداللة على القالب  التصور ٌستعمل هذا المصطلح تارة فٌما ٌخص القالب النصً فً هذا

 الجملة ٌضطلع ٌوصف ما اي ما ٌفرق الذي ٌنتظره منه ان 

 البنٌة النموذج والجملة 

البنٌة ناتجة فً الواقع عن عملٌة تجرٌد لبنٌة الجملة البسٌطة او تطورات نظرٌة النحو 

 نقلها الى المركب االسمً ثم الى النص  االوظٌفً و حاولو

 الجملة البسٌطة:تعرٌف 

 ٌمكن القول ان الجملة البسٌطة فً النحو الوظٌفً ٌمكن حدها بسمتٌن اثنٌن هما: 

 تتضمن الجملة البسٌطة اكثر من حمل واحد فً مقابل الجملة المركبة التً تتضمن  ال

 . محمول الجملة البسٌطة محمول اصل )محمول غٌر مشتق( فً مقابل الجملة المشتقة 

 

 

 المكونات  

, طبقتٌن فً المستوى عالقً  اثنٌن , مستوئ تمثٌلً و مستوى عالقً تتالف من مستوٌٌن

"طبقة انجازٌة وطبقة الوجه " وثالث طبقات فً المستوى التمثٌلً طبقة الوصف هما 

 وطبقة التسوٌر وطبقة التاطٌر .

 المستوٌات : 

 وترصد الواقعة بواسطة محمول )فعل او اسم او صفة او ظرف ( 



    انتعريف بانكتاب                                      انفصم األول                                  
 

45 
 

فانه ٌرصد )أ( العالقة القائمة بٌن المتكلم وفحوى الخطاب اي القوة اما المستوى العالقً 

 القضوٌةاالنجازٌة الوجوه 

 .الذاتٌة  - أ

 : ٌعتقد المتكلم القضٌة س ي مؤكدة , ممكنة , محتملةالمعرفٌة  

 : ٌامل المتكلم ان تتحقق القضٌة س ياالرادٌة  

 المرجعٌة -ب 

 التجرٌبٌة : ٌخلص المتكلم الى ان القضٌة س ي صادق بالحكم تجربته الشخصٌة 

 )االستداللٌة : ٌستدل المتكلم بناء على حجج متوافرة لدٌه على ان القضٌة س ي صادقة 

 سماعٌة :ٌشٌر المتكلم الى ان مصدر علمه بالقضٌة س ي شخص اخر 

 الجملة المعقدة :

 لة تتسم جمٌعها بالتعقٌد النسبً الجملة المعقدة ثالث انماط جمٌ

 الجملة البسٌطة ,الجملة المشتقة , و الجملة المركبة , والجملة الكبرى 

 الجملة المشتقة  -

 

 تعرٌف الجملة المشتقة  -

وٌطلق مصطلح التراكٌب المشتقة فً هذا السٌاق على التراكٌب التً ٌعد محمولها محموال 

 ق هذا المفهوم الجمل الجعلٌة )او العلٌة ( فً ما سبتقا من محمول اصل وٌتدرج فرعٌا مش

 والجمل المبنٌة للمجهول و الجمل الطلبٌة وجمل المطاوعة وجمل المشاركة 

 والجمل المشتقة جملة محمولها محمول فرع مشتق من احد المحموالت االصول 
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 المحموالت االصول المحموالت المشتقة 

  محموالت فً السمات االساسٌة التالٌة

     تدل هذه المحموالت على خصائص او عالقات و العالقات المدلول علٌها داخل اللغة 

.تتمٌز هذه الخصائص والعالقات بكونها ابسط الخصائص و العالقات المدلول علٌها داخل 

 اللغة , موضوع الوصف 

توازي بساطة هذه الخصائص و العالقات بساطة المحموالت الدالة علٌها تكوٌن  

 موالت العلٌة .المح

 دخل محمول )ف( )س( ... )س ن ( )ن( 

 خرج ) عل _ محمول ( )ف( )س( معلل )س( .. )س ن (

 معنى .. ٌعمل س على ان ٌحقق س الواقعة الدالة علٌها االطار الحملً الدخل 

 االشتقاق / الصرف  -

ع باشتقاق تعرٌف باقً المفاهٌم فٌما ٌخص النحو الوظٌفً ,ٌمٌز بٌن القواعد التً تضطل

 مفردات من مفردات اخرى 

 ٌتم تحدٌد صورة المحمول حسب المسطرة التالٌة 

 المشتق بمخصص مجرد فً قاعة تكوٌن المحمول ذاتها . ٌأخذهاٌؤشر للصورة التً  

تتكفل قاعدة صرفٌة بتحقٌق هذا المخصص المجرد وٌكون عن طرٌق اعضاء المحمول  

 المشتق صورته الصرفٌة .

 اعد تكوٌن المحموالت تنمٌط لقو  

ٌمكن ان ٌنتج عن تطبٌق قواعد قواعد تكوٌن المحموالت تغٌٌر فً )ا( مقولة المحمول 

 الكمٌة او الكٌفٌة . ٌة نمحالالمعجمٌة 
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 مقولة المحمول 

من الممكن كما هو معلوم ان ٌشكل المحمول المشتق دخال لقاعدة اشتقاق تفرع عنه 

 شتقاق المتسلسل " محموال اخر وذالك ما سمٌناه " اال

 محالتٌة المحمول  -

ٌة الحدود الموضوعات التً ٌاخذها محمول ما وتنقسم المحالنٌة الى المقصود بالمحالن

 كمٌة وكٌفٌة 

 القواعد المحافظة على المحالنٌة  -

بما سمٌناه قاعدة تكوٌن المحموالت التكثٌرٌة المسؤولة عن اشتقاق التركٌبٌن من المقارنة 

بٌن طرفً الزوجٌن الجمٌلتٌن تبٌن ان هذه القواعد تغٌر معنى المحمول وٌبقى نفس عدد 

 قٌزد التواردالموضوعات ونفس 

 القواعد الموسعة للمحالنٌة 

ل القواعد التً تغٌر عدد موضوعات المحمول تتدرج فً هذه الزمرة من قواعد التكوٌن ك

 موضوعات اخري  بإضافةالدخل 

الصٌاغة السالفة وٌمكن  وتأخذاشهر قواعد هذه الزمرة قاعدة تكوٌن المحموالت العلٌة 

 صٌاغة هاتٌن الحالتٌن على النحو التالً :

 _ قاعدة تكوٌن المحموالت االعتقادٌة 

 القواعد المقلصة للمحالنٌة  -

هذه الزمرة من القواعد ان تطبٌقها ٌؤدي الى تقلٌص فً محالنٌة المحمول الدخل  خاصٌة

وٌكون ذالك عن طرٌق احدى العملٌتٌن )أ( انصهار احد الموضوعات فً المحمول )ب( 

 نزع احد الموضوعات 

 التقلٌص بالصهر  -
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قا من من قواعد االشتقاق فً اللغات الطبٌعٌة القاعدة التً تكون محموال فرعا انطال

 محمول اصل عن طرٌق صهر احد حدود المحمول االصل 

 وٌمكن التمثٌل للقواعد المسؤولة عن صهر الحدود 

 قاعدة صهر الحد المتقبل 

 التقلٌص بالنزع  -

ٌتم تقلٌص محالنٌة المحمول عن طرٌق نزع احد الموضوعات قاعدة نزع الموضوع 

 االول 

[  6 –دخل محمول )ف( )ش(  )س( ..)س ن( ]ن   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

عدد  عدد الفصول نوع المادة
 الصفحات

 نسبة كل جزء

 فهرسة الكتاب
 مقدمة

/ 
/ 

1 

9 

4.98% 

 الفصل األول: نحو الجملة ونحو النص
I. ًالخطاب فً النحو الوظٌف 

 مفهوم الخطاب وأنماطه -6

/ 
/ 

 

61 

61 
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 مجال الخطاب -1

 طبٌعة الخطاب -1

 أنماط الخطاب -9

 الدراسات الخطابٌة الوظٌفٌة -1

II. نحو الجملة 
 القوالب ونموذج مستعمال اللغة -6

 القالب النحوي -1

 تنظٌم النحو -1

 بنٌة الجملة -9

 البنٌة التحتٌة -1

 البنٌة الكمونٌة -1

 الجملة البسٌطة والجملة المركبة -1

 تعرٌف الجملة المركبة -9

/ 
 
/ 

61 

61 

69 

11 

11 

11 

96 

96 

91 

91 

16 

11 

11 

 

 
 
 
 
 

24.91% 

 الفصل الثانً      

i. البنٌة العامة 
 المستوٌات .6
 المستوى لتمثٌلً .1
 المستوى العالقً .1
 الطبقات .9
 العالقات .1
 عالقات سلمٌة .1
 المخصصات / اللواحق .1
 الوظائف .9
 مجال الوظائف .9
 أنماط الوظائف .61
 مسطرة بناء الوظائف .66
 دور الوظائف .61
 قٌود التوارد .61
 اإلحالة .69
 تعرٌف اإلحالة .61
 طبٌعة المحال إلٌه .61
 المحال إلٌهأنماط  .61
 دور اإلحالة .69
 أنماط اإلحالة .69

 87 
87 
88 
88 
90 
92 
96 
96 
98 

104 
105 
106 
121 
129 
134 
137 
137 
139 
142 
143 

 
 
 
 
 

67.61% 
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 145 التماثل البنٌوي بٌن الجملة والنص .11

147 

 

 افتراض التماثل البنٌوي .6
 البنٌة، النموذج والجملة .1
 الجملة البسٌطة .1
 تعرٌف .9
 المكونات .1
 العالقات .1
 الجملة المعقدة .1
 الجملة المشتقة .9
 الجملة المركبة .9

 الجملة المكبرة .61
 النموذج والنص .66
 تعرٌف النص .61
 بنٌة النص .61
 الوحدات النصٌة .69
 بٌنات النص .61

 الثابت المتغٌر -1

 البنٌة، النموذج، أنماط الخطاب -6

 المتغٌرات المكونٌة -1

 المتغٌرات العالقٌة -1

 البنٌة ونموذج اقسام الخطاب -9

 البنٌة النموذج والكلمة -1

 البنٌة النموذج وإشكاالت التمثٌل  -9

 التداول قالبا مستقال -6

 القالبٌة وأنماط الخطاب -1

افترض التماثل بٌن البنٌة التحتٌة  -1

 والبنٌة السطحٌة 
 

 خاتمة 
 مراجع بالغة العربٌة 
 مراجع باللغة االجنبٌة

/ 691 

616 

616 

611 

611 

611 

611 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

119 

111 

191 

191 

191 

191 

111 

111 

119 

111 

111 

 
 

119 

196 

119 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.49% 

    

 التعليق على الجدول االجمالي لصفحات الكتاب :
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بل ذالك نشٌر الى اننا عدنا فً احصائنا للعدد الصفحات عددنا فقط التً ما كتب علٌها 

صفحة فنالحظ ان الفصلٌن متباعدٌن جدا  119صفحة اما المكتوبة  196وحسب الفهرس 

فً عدد الصفحات فالمرحلة نحو الجملة ونحو النص اقل بكثٌر من مرحلة بنٌة الخطاب 

ول ٌشمل جزء من الكتاب ولكن لٌس له المساحة االوسع والفتراض التماثل الفصل اال

نصف منه للخطاب فً النحو الوظٌفً بمفهومه ومجاله وطبٌعته وانماطه والدراسات 

( صفحة , اما النصف الثانً فكان خاص بالنحو الجملة فٌه تضمن 11_61الخطابٌة من )

البنٌة التحتٌة , البنٌة المكونة  القوالب والنموذج و القالب النحوي تنظٌم النحو بنٌة الجملة ,

( صفحة , ثم ٌاتً نحو الجملة وما بعد الجملة الذي كان قلٌال جدا مقارنة 16_11)

 ( 91_19باألخرى لم ٌعطً تفسٌرا معمقا لها وكانت من صفحة )

اما الفصل الثانً فكان مقسم الى اربعة اقسام اثنان منها متوازي فً الصفحات تقرٌبا 

 ( 691الى  91نٌة الخطاب وافتراض التماثل الذي كان من صفحة )ونجد هذه فً ب

والمبحث الثانً تماثل البنٌوي بٌن الجملة و النص اٌضا الٌقل اهمٌة عن المبحث االول 

اما بالنسبة لالولٌن وفً النهاٌة الخاتمة التً شملت حصة معٌنة لها وقائمة المصادر 

 والمراجع .
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 المبحث األول: المنهج المتبع في الكتاب

 للسانٌات الحدٌثة تسعى فً تحلٌل المدونة اللغوٌة إلى الكشف عن الخصائص اللغوٌة         

و ذللك باالعتماد على مناهج جدٌدة تبحث عن ،ناصر الوظٌفٌة التً تحتكم إلٌها و تحدٌد الع 

 و الذي ٌشمل كال من الوظائف الداللٌة ،ن الوظٌفً كعنصر بارز فً التحلٌلالمكو

عكس الدراسات اللغوٌة القدٌمة التً تبحث فً البنٌة الشكلٌة للغة   ،و الوظائف التداولٌة

علما أن الدراسات الحدٌثة تجاوزت مرحلة الجملة و انتقلت إلى مرحلة الخطاب . وكان 

انٌات الوظٌفٌة" األنسب للبحث اختٌاري لكتاب احمد المتوكل : "قضاٌا اللغة العربٌة فً اللس

  .عن المكون الوظٌفً

جامعة  مننشأ المنحى الوظٌفً بالمغرب بعد نقل نظرٌة النحو الوظٌفً حٌث         

فً السنوات  المغرب ومجموعة من الباحثٌن زمالئه، إلى سٌمون دك كما صاغها أمستردام

المغرب نقال مجرداً وإنما كان نقال مّر   نقل النظرٌة إلىاألولى من الثمانٌنات. ولم ٌكن 

 رحلة اإلسهام والتطوٌر.بثالث مراحل: مرحلة االستنبات ومرحلة التأصٌل وم

فً المرحلة األولى أخذت نظرٌة النحو الوظٌفً، حٌن نقلت إلى المغرب، مكانها بٌن 

التولٌدي  واالتجاه البنٌوي التً كانت سائدة آنذاك وعلى رأسها االتجاه اللسانٌة االتجاهات

إلى غٌر ذلك. ثم انتقل   باإلضافة إلى الدرس اللغوي العربً القدٌم نحوه وبالغته التحوٌلً

إلى مرحلة التأصٌل حٌث تّم ربُط نظرٌة النحو الوظٌفً بالفكر اللغوي العربً القدٌم على 

القدٌم أصل لمنحى وظٌفً عربً ٌمتد بواسطة الدرس  أساس أن الفكر اللغوي العربً

 اللسانً الوظٌفً الحدٌث.

فً اإلسهام فً تطوٌر نظرٌة النحو  أحمد المتوكل الدكتورفً المرحلة الثالثة شرع األستاذ 

الوظٌفً نفسها. هذا النقل واالستنبات والتأصٌل والتطوٌر كان فً بداٌة األمر حكرا 

بالرباط بالمغرب ثم انتقل منها إلى جامعات أخرى فً المغرب  جامعة محمد الخامس على

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
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ثم  وسورٌا والعراق مصر والمشرق العربً ولٌبٌا وتونس بلدان أخرى كالجزائرإلى ثم 

 ذا المنحى وتبناه مجموعة من الباحثٌن.حٌث تأثر به الخلٌج العربً بلدان

على أن ٌضع  أحمد المتوكل الدكتوربعد أن استتب للمنحى الوظٌفً األمر عزم األستاذ 

 واللغة العربٌة اللسانٌات تكامالً ذا ثالثة اتجاهات رئٌسٌة كبرى: أوالمشروعاً م

 القدٌم.  والفكر اللغوي العربً اللسانٌات وقضاٌا المجتمع، وثالثا اللسانٌات وثانٌا

فً االتجاه األول أسس األستاذ المتوكل مشروعه اللسانً على مجموعة من المبادئ منها: 

لغة كسائر اللغات البشرٌة غٌرها هو مبدأ أن المنهج الوحٌد لدراسة اللغة العربٌة باعتبارها 

المنهج اللسانً الذي ال ٌعدله منهج آخر. من المبادئ، أٌضا، أن أقرب المقاربات إلى 

وصف ظواهر اللغة وتفسٌرها هً المقاربة التً تربط بنٌة اللغة بوظٌفتها التواصلٌة 

كبٌر، وهو الذي  وتدرس هذه البنٌة على أساس أنها تابعة لتلك الوظٌفة التواصلٌة إلى حد

تعتمده نظرٌة النحو الوظٌفً. ومن المبادئ التً قام علٌها المشروع المتوكلً اللسانً أن 

اللغة العربٌة تخضع لما تخضع إلٌه اللغات األخرى من مناهج. مهما خّصت خصائُصها 

فهً تبقى لغة بشرٌة كسائر اللغات األخرى وٌنطبق علٌها من المناهج ما ٌنطبق 

 عام.  بوجه اللغات الطبٌعٌة على

داوالً ٌهدف مشروع األستاذ المتوكل إلى دراسة اللغة العربٌة صرفاً وتركٌباً وداللًة وت     

من نفس المنظور، أي ترابط البنٌة بالوظٌفة، وتنمٌط اللغة العربٌة بمقارنتها مع غٌرها من 

 اللغات، ودراسة تطورها.

 -نحواً وظٌفٌاً متكامالً للغة العربٌة، ودرس عالقة اللغة العربٌة  أحمد المتوكل األستاذوضع 

ٌّز  -من نفس المنظور ، بٌن فئتٌن كبرٌٌن من اللغاتبلغات أخرى، ووصل إلى تنمٌط ٌم

وإلٌها -اللغات المؤسسة تداولٌاً واللغات المؤسسة داللٌاً، وٌعنً باللغات المؤسسة تداولٌا 

على  التداولً اللغات التً ُتغلّب المستوى -تنتمً اللغة العربٌة

والصرفٌالتركٌبً. وبالنسبة للدراسة التطورٌة للغة العربٌة أثبت األستاذ  لًالدال المستوٌٌن

فئة  -ال عن طرٌق دوارجها من الفئة األولى المتوكل أن اللغة العربٌة تنـزع إلى االنتق

إلى فئة اللغات المغلِّبة للداللة، وأوضح أن اللغات  -اللغات المغلِّبة للتداول على الداللة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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؛ ألنها فقدت الوظائف التداولٌة علىرج اآلن لم تعد تحّرر الرتبة للداللة العربٌة الدوا

 اإلعراب وأصبحت الرتبة هً الدالة على الوظائف التركٌبٌة.

أحمد  حٌن نقلت نظرٌة النحو الوظٌفً إلى المغرب ثم العالم العربً لم ٌقم األستاذ

باستنباتها فقط بل أّصلها ولم ٌؤّصلها فقط بل أسهم فً تطوٌرها. وجوانب اإلسهام  المتوكل

التً تواكب الجمل  القوة اإلنجازٌة التداولٌة ونجدها فً كثٌرة جدا نجدها فً الوظائف

. ومن أهم الخطاب ونجدها كذلك فً إخراج نظرٌة النحو الوظٌفً من حٌز الجملة إلى حٌز

تاذ المتوكل فً نظرٌة النحو الوظٌفً هً أنه كان سّباقاً إلى نقل اللسانٌات من إسهامات األس

تماعٌة واالقتصادٌة فلم ٌسبقه أحد إلى هذا الوصف اللغوي المحض إلى القطاعات االج

داخل نظرٌة النحو الوظٌفً نفسها. وفً هذا المضمار دافع األستاذ المتوكل عن فكرة 

ٌجب أن تحرز كفاٌتٌن اثنتٌن، كفاٌة  -وظٌفٌة كانت أم غٌر وظٌفٌة  - النظرٌة اللسانٌة أن

لغوٌة وكفاٌة إجرائٌة، كفاٌة لغوٌة تحرزها حٌن تستشرف مستوى الوصف المالئم لظواهر 

أن  -ال نظرٌة أخرى -وكفاٌة إجرائٌة تحرزها حٌن تستطٌع نفس النظرٌة اللغات البشرٌة، 

األمراض النفسٌة و وتحلٌل النصوص تطبَّق فً مجاالت اجتماعٌة اقتصادٌة كالترجمة

المسببة لالضطرابات اللغوٌة. وفً مجال تعلٌم اللغات قدم األستاذ المتوكل فكرة نظنها من 

ٌُْسَبق إلٌها وهً أن تعلٌم اللغات ٌجب أن ٌتم عن طرٌق الوظائف ال عن  األفكار التً لم 

أن  وهو نفس المبدأ الذي طّبقه فً معالجته لترجمة النصوص حٌث أثبت طرٌق البنٌات،

الترجمة ال تكون بٌن عبارتٌن بل تكون بٌن بنٌتٌن تحتٌتٌن لعبارة مصدر وعبارة هدف. 

وبالنسبة لالضطرابات اللغوٌة فقد أشرف األستاذ المتوكل على بحوث انتهى فٌها الباحثون 

إلى أن النحو الوظٌفً ٌمّكن من رصد االضطرابات الثاوٌة خلف االضطرابات اللغوٌة 

رابات اضطرابات تداولٌة تمس الوظائف التداولٌة والقوة اإلنجازٌة للعبارة وُجّل هذه االضط

إلى غٌر ذلك.   رٌق المحافظة على نفس المحورالذي ٌكون عن ط الخطاب وتناسقاللغوٌة 

وقد وصل الباحثون فً هذا المجال إلى نتائج مرضٌة سٌكون لها دور كبٌر فً مساعدة 

 األطباء النفسٌٌن فً معالجتهم لألمراض العقلٌة والنفسٌة على السواء.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
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وعالقتها بالفكر اللغوي العربً القدٌم انطلق األستاذ المتوكل من  اللسانٌات محورفً      

ٌّاً كان نوعه  -مبدأ أنه ال قطٌعة معرفٌة تفصل التراث  كما  -اللسانً الحدٌث  عن الدرس -أ

إلعادة قراءة التراث   ٌة واضحة المعالمومن هذا المبدأ وضع منهجٌة علم -كان ٌعتقد 

اللغوي العربً القدٌم. من مبادئ هذه المنهجٌة أن الفكر اللغوي العربً القدٌم كلٌّ ال ٌتجزآ 

كما ٌرى األستاذ –نحو وصرف وبالغة وأصول فقه وتفسٌر إلى غٌر ذلك. هذه العلوم 

احد، وأن هذا األساس لم تكن قط منفصلة، بل كانت آوٌة إلى أساس معرفً و -المتوكل

المعرفً أساس وظٌفً، ولم ٌكن ذلك صدفة، حٌث إن المفكرٌن اللغوٌٌن العرب القدماء 

درسوا اللغة انطالقاً من نصوص ولٌس من جمل صورٌة منفردة، وكانت هذه المقاربة 

مقاربة وظٌفٌة فً أساسها تربط بنٌة اللغة معجماً وصرفاً وتركٌباً بوظٌفة التواصل. ومن 

الم هذه المنهجٌة كذلك أن الفكر اللغوي العربً القدٌم ٌمكن أن ٌتخذ أحد أوضاع ثالثة إّما مع

ٌُعّد حقبة تارٌخٌة لفكر وظٌفً معٌن وامتداده فً البحث اللسانً الحدٌث وإّما أن ٌكون  أن 

الحدٌث ٌحتج به عند الحاجة وإما أن ٌكون مصدراً  الدرس اللسانً الوظٌفً لهذامرجعا 

اهٌم وتحلٌالت وذلك ما قام به، مثال، فً كتابه "المنحى الوظٌفً فً تمتح منه آراء ومف

 (".6002الفكر اللغوي العربً.. األصول واالمتداد )منشورات دار األمان الرباط 

لقد أنفق األستاذ المتوكل على مشروعه بسخاء قل نظٌره، فقد تفرغ طٌلة أزٌد من      

ثالثٌن عاما لخدمة هذا المشروع اللسانً العربً الذي ٌعد من أنضج المشارٌع اللسانٌة 

العربٌة الحدٌثة وأكملها لكونه مشروعا واضح المعالم من حٌث موضوعه وأهدافه وأدواته 

أحمد  األستاذحتى إن بعض اللسانٌٌن المعاصرٌن اعتبر مشروع  المفاهٌمٌة واإلجرائٌة،

 بمثابة رد االعتبار للفكر اللسانً العربً القدٌم المتوكل

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
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 لثاني :دراسة تطبيقية للكتابالمبحث ا

 

 

 

 

 

  توضيح مسطرة اشتقاق العبارة اللغوية بالرسم التالي :

 

 بنية تحتية 

  (تداولي–تمثيل داللي 

 

 

 

 

 بنية محو نية

 تركيبي(–)تمثيل صرفي 

  

 تأويل صوتي

 )صورة صوتية (

 نموذج مستعملي اللغة الطبيعية

 نموذج مستعملي اللغة الطبيعية

 

 قالب منطقي 

 قالب ادارتي قالب نحوي قالب اجماعي 

 قالب معرفي

ينةحز   

 قواعد التغير

 

 صرف

 موقعه

منبر و تنغي  

 قواعد صوتية
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 ()محوالت األصول

 

  

 اعادة تنظيمإن القواعد التعبير متعددة الدخول أصبح بامكان 

 

 

 

 

 

 

 

  تعريف للجملة المركبة 
 الجملة المركبة 

 

 

  يتضمن احد حدودىا جمعو                         أحد خدودىا جملة 

 

 حد موضوع          حد الحق                 حد موضوع         حد الحق  

 

قواعد تكوين 

 المحموالت
 معجم

 حرية.

 

 قالب 

 اجتماعً

 بنية مكونية

 قواعد الوقعة

 قواعد التطرٌز قواعد الصرف

قالب 

 نحو

قالب 

 ً  منطق
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  تنميط الجمل 
 الجمل                                                

 

 بسيطة                 الجمل                

 تركيب استقالل                              تركيب تبعية                  

 

 معطوفة      خارجية               جمل حدود         جمل اجراء حدود       إعتراضية 

 

 لية            موضوعات  لواحق    موضوعات لواحقذي  مبتدئية  

 

 تشكيل سمكية تنطلق من الجملة البسيطة و تنتهي بالخطاب يمكن صياغة ىذه السلمية 

 

 الرتاكيب        

 بسيطة  مشتقة معقدة 

 

 منظمة     منظمة   معطوفة               منظمة دلكونات           قطع خطابية 

 دلقيد      جلملة                               خارجية              

 الفعلى   مذهلة  
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  نقترح أن يقسم الخطاب اللنظر الى درجات التعقيد إلى ثالث 
 اخلطاب 

 

 نص         معقدةمجلة بسيطة          اجلملة  

  التقسيم البنيوي للخطاب الموضح 
 اجلملة معقدة 

 

 مجلة مشتقة       مجلة مركبة              مجلة كربى  

  تكون البنية العامة تطبيقات المستوى التمثيلي ىي البنية 
 

 

 

 طبقة وصفية 

 

 طبقة تسويرية 

 

 طبقة تأطريية 
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  المستويات و الطبقات المتواردة في في صفات الخطاب بمكتب التمثيل لهذه البنية 
 طبقة وصفية 

 طبقة تصورية

 طبقة تأطرية

 طبقة وجهية

 

 طيقة انجازية

 : عالقات السليمة عن طريق الرسم الشجري التالي 
 إجناز

 

 وجه                           الحق                                خمصص            

 مستوى

 تأطري                           الحق  عالقي      خمصص                                 

 

 

 خمصص                                  تسوير                            الحق 

 

 خمصص                              وصف                              الحق                                               

 نواة                              الحق                                  خمصص 
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 : تطبيق الوظائف من حيث مجالها كما موضوع في الرسم التالي 
 الوظائف                                 

  

 وظائف الطبقة العالقي

 وظائف ادلستوى التمثيلي      

 وظائف       وظائف الطبقة الوجهية                       

 وظائف النواة      وظائف الطبقة         وظائف الطبقة   وظائف الطبقة                           الطبقة ال جتارية

 رية التأط          ويرية       التص  الوصفية                                    

  (77. 7ج 7991بين المتخاطبين ىذا الرسم التالي ) ديكاتخاير 
 متكلم                                                                           المخاطب 

 

 

 

  

 يوضح ىذه االصناف االربعة المحور الرسم التالي

 حمور

 

 حمور معطى                                 حمور قر عي       حمور ادلعاد حمور جديد                

 

 

 

 خ(ط

 

 

خ ط(     
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 تصنيف المحاور كما ىو موضح في الرسم التالي : -
 حمور 

 

 حمور جديد

 عابر                                                

 ماكث                                                       

  

 حمور معطى

 

 منقطع          مستمر 

 مكرر

 تام                             جزئي   

 

 حمور معدد                      حمور يف                                    

 وظائف فرعية أخرى خاصة ما أسميناه "البؤرة الحجود " 
 البؤرة                                       بؤرة مقابلة                         

 

 بؤرة طلب              بؤرة تتميم       بؤرة جحود   بؤرة توسيع    بؤرة تعويض بؤرة احلصر  البؤرة انتقاء  
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 (65مباشر مقولة المركب الفعلي في تركيبو شجرتو من قبيل ) -
 ج                                                    

 

 

 م س                                           م ف                

 

 فاعل                       ف                               م س                  

 مفعول                                                                               

 تنميط الحاالت كما يوضحو الرسم التالي : -
 

 اإلحالة                                           

 

 إحالة بناء                                   احالة تعني 

 

 احالة معرفية                 احالة سياقية                احالة مقامية                 احالة استداللية 

 

 



النموذج التطبيقي للكتاب                                                              الفصل الثاني:                    
 

63 
 

 

 المراجع المتبعة في الكتب األجنبية 

 

 المؤلف  المؤلف  دار النشر الطبعة   السنة 

 

7891  Cambridge  mass  The English noun 
phrase in its 

sentential aspect  

Abney .5  

1987  Approache 
fonctionelle these 

de 3 cycle rabat    

Topique et 
focusen hassaniya  

Almakari . a  

1990  Inm.hannay ande. 
Vester (eds) s/z. 

paris. seuil  

Cretting ahead 
with terms noun 
predication and 

dominant 
participles  

Auwera . j.vander  

1987  Thèse de 3 cycle 
rabat faculté des 

lettres  

Les constructions 
thématiques en 
arabe marocain  

Benkour .a  

1966  Paris .Gallimard  Problèmes de 
linguistique 

générale   

Benveniste .e  

1998  Inm hannay and 
m bolkestein  

An outline of a 
pragamatic 
functional 
grammar  

Berg .m van den  

1985  Quantitative 
qualitative 
grammar   

Cohesiveness and 
syntactic vaition  

Bolkestein .m  

1985 a   Syntax and 
pragmatics in 

functional 
grammar 

Dordrecht foris  

Croot c de and j 
machenzie eds  

Bolkestein am  

1990  These de 3 cycl 
rabot faculté des 

letters   

Du terme ou 
syntagne en 
grammaire 

fontionnelle   

Bouide h.m  

1984   Mémoire de ceus 
rabat faculté des 

lettres  

Le focus en 
berbére approche 

fonctionnelle  

Boukhris .f  

 

 



النموذج التطبيقي للكتاب                                                              الفصل الثاني:                    
 

64 
 

 

 

 المؤلف  المؤلف  دار النشر  الطبعة  السنة 
 

7811   Elsevier vorth 
holland  

Essays enform 
and 

interpretation  
 

Chomsky .n  

1981  Oxford blackuell  Languistic 
typology  

 

Comrie .b  

1980  Newyork a 
cademic  

Functional 
grammar 

ansterdam north 
holland  

 

Dik .s.c  

1990  Wpfg 37 The hierarchical 
structure of the 
clause and the 

typology  
 

Disk  

1993  These de 3 cycle 
rabat faculté 

lettres  

L’enterrogati en 
arabe egyptien  

Ep kettani .o  

1992  Newyork 
academic press  

From dicoirse 
process to 

grammatical 
instruction  

 

Gelyykens .r  

1979 
1983 

 In ; t giuon (ed)  
Benjamin  

Topic continuity 
in spoken English 

  

Giuon.t  
 

1975  
 

  
newyork 

Logic and 
conversation 

 

Grice .h.p  

1981 
 

 North Holland  The structure of 
predicates 

  

Goot.c  

1997   Connolly  Combining 
functional and 

rhetorical  
 

Gulla.j.a  
 

 



النموذج التطبيقي للكتاب                                                              الفصل الثاني:                    
 

65 
 

 

 

 المؤلف  المؤلف  دار النشر  الطبعة  السنة 
 

7881  Amsterdam 
bengamins  

Predicates as 
refining 

expressions  
 

Keizer .e  

1987  Wpfg 19  Twelve sentences  Kroon.c  

1997  j.connlly et al 
(eds)  

Discourse 
markers discourse 

structurs  
 

Koon.c  

1977  Cup  Semantics 
combridge  

L 

Lyons  

1984  Versune analyse 

fonctionnele 

lingua  

 

Le focus en arabe  Moulaouakil .a  

In prep   These de 3 cycle 
rabat faculté des 

lettres  
 

La politesse daris 
le langage  

m.sougor .a  

1992  Inj.connolly et al The noum phrase 
typological  

 

Rijkoff.j  

1993   Amsterdam 
giebem  

Imperative and 
other directive  

 

Risselada.r 

1997  j.comolly et al. 
(eds)   

 

Business 
conversation 

from  
 

Steuten .a.g  

1998  Hannay and m. 
bolkestein  

The multilayered 
structure of the 

utterance  
 

Vet.c  

 

 



النموذج التطبيقي للكتاب                                                              الفصل الثاني:                    
 

66 
 

 

 تعليق على الجداول

بصدد دراسة  ألنهبنسبة اكبر وهذا  األجنبيةالدكتور في كتابه اعتمد المراجع  أن ظنالح

قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية لذالك عليه التعرض للسانيات الوظيفية عامة ثم 

اللغة العربية خاصة ثم يأتي في المرتبة الثانية المراجع األجنبية والتي اعتمدها في توضيح 

ألسس للسانيات كونها ظهرت في الغرب وذالك ليستنتج مدى تطبيقها في األدب المفاهيم وا

 العربي واللسانيات بالخصوص وكانت المراجع بالغة العربية قليلة جدا مقارنة مع األجنبية  
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 الخاتمة 

وكنتائج لما توصلنا من تحلٌلنا لكتاب قضاٌا اللغة العربٌة فً اللٌسانٌات الوظٌفٌة         

المسحة لواسعة التً قام بها الدكتور لتبان اللغة العربٌة فً اللٌسانٌات الوظٌفٌة والتً  -1

 تربو على 

 الخطة المحكمة فً عرض المواضٌع حٌث كان هناك تسلسل زمنً دقٌق  -2

ٌعد النحو الوظٌفً اكثر النظرٌات الوظٌفٌة التداولٌة استجابة للشروط التنظٌر من جهة  -3

من جهة اخرى فهو كما ٌقول المتوكل محاولة  والمقتضٌات المنذجة للظواهر اللغوٌة

نحو االحوال الوظٌفٌة ونظرٌات من اقترحات نظرٌات لغوٌة النحو العالقً لصهر بعض 

اللغوٌة وتتلخص المبادئ المنهجٌة االساسٌة المعتمدة فً النحو  فلسفٌة نظرٌة االفعال

 الوظٌفً فٌما ٌلً 

 وظٌفة اللغات الطبٌعٌة االساسٌة هً التواصل  -

 موضوع الدرس اللٌسانً هو وصف القدرة التواصلٌة للمتكلم والمخاطب  -

 لنحو الوظٌفً نظرٌة للتركٌب واللداللة منظور الٌهما من وجهة نظر تداولٌة ا -

 ة الى تحقٌق انواع ثالثة من الكفاٌة ٌجب ان ٌسعى الوصف اللغوي الطامح للكفاٌ -

 وتتكون بنٌة النحو الوظٌفً المقترحة من المستوٌات تمثٌلٌة ثالثة  -

 مستوى لتمثٌل الوظائف الداللٌة كوظٌفٌة المنفذ و المتقبل و المستقبل و المكان والزمان 
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هما المحور و البؤرة  داخلٌتانمستوى لتمثٌل الوظائف التداولٌة وهً خمس وظائف اثنتان 

تصاغ الجملة عن طرٌق بناء ثالثة انواع من  جٌة هً المبتدا و المنادى و الذيو ثالث خار

 .البنى البنٌة الحملٌة البنٌة الوظٌفٌة البنٌة المكونٌة 

ٌفتً الفاعل و المفعول الى مكونات الجملة وتعرف البنٌة التركٌبٌة ٌتم فٌها اسناد وظ - 4

هاتان الوظٌفتان فً اطار ما ٌسمٌه سٌمون دٌك وهما تلعبان دورا اساسٌا فً الواقعة التً 

 تدل علٌها المحمول فٌشكل الفاعل المنظور االول وٌشكل المفعول المنظور الثانً 

ً خمس وظائف اثنان داخل الحمل هما التداولٌة وٌتم اسناد الوظائف التداولٌة وه  البنٌة -5

 خارج الحمل هً المبتدا و المنادى و الذٌل البؤرة  والمحور و ثالث 

تتعزز االتجاه الوظٌفً فً ظل الصرعات بنظرٌتٌن نحوٌتٌن وظٌفتٌن هما نظرٌة  -6

التركٌب الوظٌفً التً اقترحها كل من فان فالٌن و فولً ونظرٌة النحو الوظٌفً لسمون 

 دٌك 

ومن خالل احصائنا للمراجع المعتمدة فً كتاب نجد ان السٌادة كانت للمراجع االجنبٌة  -7

 وهذا راجع كما اسلفنا الذكر لنوعٌة الدراسة 

ص و الخطاب فكان التوجه كله نحوهما بالتفسٌر كما اهم الكاتب بدراسة معمقة على الن -8

 .معمق وشامل 

وفً االخٌر الٌسعنا القول االماقاله الدكتور احمد المتوكل فً تقدٌمه لهذا الكتاب حٌث ٌرى 

ان سٌمون دٌك قام بتقدٌم عمل موسوعٌا فً تارٌخ اللٌسانٌات  الوظٌفٌة ٌمتد على مدى 

 االجٌال الزمن 

 "فهذا هو نتاج عملنا فان اصبنا فمن هللا وان اخطانا فمن انفسنا ومن الشٌطان " 
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