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 ىي كلمة أبت إال الحضور كلمة شكر اهلل عز و جل  

 الذي وفقنا إلتمام ىذه المذكرة على أحسن األحوال.  

 السطور مدينة  بعرف انك

 و الكلمات ىتفت بامتنانك

 و الق لب يمتلئ بحبك و حنانك.
أىدي لك ىذه الثمرة رعتيا و سقيتيا بدعواتك بصيرة أمي و  

 أمي ثم أمي."

واصل وجودي في ىذه الحياة  و الذي قد شعل المستقبل أمامي  
إليك " أبي الغالي" إلى أختي العزيزة و غبنتيا سندس و زينب و  

كل من ساىم في انجاز ىذا العمل. و لو بكلمة طيبة و إلى كل  
من يؤمن باهلل ربا و باإلسالم ديننا  و بمحمد صلى اهلل عليو و سلم  

  .نبيا و رسوال



 تقديرشكر و  

الروائي    اإلبداعإلى شمعمة من شموع األدب أضاءت بنورىا عالم  
 الجزائري محمد مف الح  

ىي كلة شكر و عرف ان الذي أمدنا بتجربتو و صادق عونو  
 وسرير توجييو إلى الدكتور بن عائشة

السنة التحضيرية لماستير    او إلى كل األساتذة الذين أطرو 
 .. دون أننسى األسانذة المناقشين  20

 ال نستطيع مكاف أتيم إال بدعاء

 و إلى كل أستاذ جامعة مستغانم.
 

 



 ب
 

 المقدمة:

فقد جرب عرفة الرواٌة الجزائرٌة منذ البدء نقلة نوعٌة من حٌث الكم و الكٌف و التنوٌع،    

الروائٌون الجزائرٌون دراسة الرواٌة الجزائرٌة من حٌث المعطٌات و األبعاد االجتماعٌة و 

الشخصٌة إلى محاولة تجرٌب رواٌة جزائرٌة جدٌدة ذات رؤٌة فنٌة تعتمد وظائف و 

 مضامٌن من الذاكرة التارٌخٌة للمجتمع الجزائري من أوسع األبواب.

النوعٌة تكون الرواٌة الجزائرٌة قد انخرطت من موقعها المتمٌز فً دٌنامٌكٌة  النقلةبهذه 

ت النص التراثً من حٌث الوظائف و أشكاله المتنوعة من أدبٌة  و نالحركة الفكرٌة التً تب

، و على هذا و تعابٌر جدٌدةالقوالب اإلبداعٌة و خلق طرائق تارٌخٌة و شعبٌة ألجل تكسٌر 

 األساس نطرح اإلشكال التالً:

 ما هً الوظائف اللغوٌة فً رواٌة محمد مفالح؟  -

و الالفت للنظر أن الرواٌة الجزائرٌة قد ازدادت قوة خالل السنوات الماضٌة بفضل 

كان من نتائج هذا التطور  التحوالت التً طرأت علٌها على مستوى الشكل و المضمون و

و تحلٌالً، و تأوٌالً مما اكسبها حدة و      دخولها حٌز الدراسات النقدٌة المعاصرة، قراءة،

 خصوصٌة فً استكشاف أفاق بكر للكتابة كما للقراءة.

بناًءا على ما سبق جاءت حاجة البحث إلى اختبار هذه الرواٌة "شعلة الماٌدة" للكاتب محمد  

جهود الشعب  استدعاءرواٌة تارٌخٌة تسعى إلى التقاطع مع التارٌخ من خالل مفالح و هً 

م تحت قٌادة محمد 2791تحرٌر مدٌنة وهران من االحتالل االسبانً عام  الجزائري فً

 مفالح.

و قد استقر اختٌاري على الرواٌة لتكون موضوًعا للدراسة، لما سّخَر لها الراوي من     

نوعٌة فً مسار دراسة اللسانٌات و توظٌف الوظائف  إضافةة، هً طاقة الفكرٌة و المعرفٌ

لتقنٌات لغوٌة و هو  إخضاعهاللغوٌة، و نحن نقرأ الرواٌة من خالل استدعاء التارٌخ و 

لمست فٌه إمكانٌة تلبٌة  ها، لذا وضعت عنواًنانٌالذي أثار فضولنا و دافعنا إلى البحث فً ب

ه أثناء قراءتً للرواٌة و تحلٌلها و الموسومة ب: طموحً المنهجً الذي سوف أحتكم إلٌ

 دراسة الوظائف عند اللغوٌٌن فً رواٌة " شعلة الماٌدة" ل"محمد مفالح".

استحضار بعض الل و حاولت فً هذه الدراسة االقتراب من هذا العالم اإلبداعً من خ  

 اإلجراءات الوظٌفٌة تبًعا لما تقتضٌه طبٌعة الموضوع.

و ألن إشكال الرواٌة و التارٌخ ٌقتضً الجمع بٌن الخارج و الداخل بٌن الوظائف اللغوٌة  

و الكثٌر من ركزوا على هذه الدراسة هم علماء الغرب خاصة "جاكٌسون" و " سٌمون 

دٌك" و اعتبروا هذه الوظائف الحلقة الواصلة بٌنما ٌتناسب مع طبٌعة النص الجدٌد مع 

 أ



 ب
 

عمدنا فً المدخل إلى التً اشتغلت على المثنى الروائً الجزائري  نظرٌة الرواٌة الحدٌثة

 تعرٌف الوظٌفة و أنواعها و أهمٌة الوظائف و بعض الوظائف اللغوٌة.

ٌه لغة بٌن القدماء و المحدثٌن و ٌللأما الفصل األول فتوقفنا عند أهم الوظائف و علم ا    

 علماء الغرب.الفصل الثانً نتحدث فٌه عن الوظائف اللغوٌة عند 

و ٌأتً الفصل األخٌر فً نموذج تطبٌقً حول رواٌة "شعلة الماٌدة" لمحمد مفالح، و فً    

األخٌر ال ٌسعنً إالّ أن أتقدم بعمٌق شكري و امتنانً لفضل و كرم أستاذي المشرف علً 

ٌحً الدكتور بن عائشة و أن أرفع له آٌات التقدٌر و العرفان الجمٌل لتواضعه العلمً و 

 ٌثة.ثتوجٌهاته الح
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 مفهوم الوظٌفة: -

 المعنى اللغوي للوظٌفة:-1

نحاول أن نتتبع المعانً العامة للفظ الوظٌفة و بعض مشتقاتها فً المعاجم اللغوٌة 

المشهورة فً اللغة العربٌة و اللغة الفرنسً، لتقف على معانٌها الهامة فً الثقافتٌن 

 العربٌة و الفرنسٌة.

 الوظٌفة فً المعاجم العربٌة: 1-1

برجوعنا إلى مادة )وظف( فً المعاجم العربٌة القدٌمة ، لم نجد خًٌرا من لسان 

العرب الذي وجدنا فٌه بعض مشتقات هذه المادة، التً افتقدناها فً معجم الصحاح 

السابق له، و ال فً معجم القاموس المحٌط الالحق له، وال عجب فً ذلك، فهو من 

ة مادته من كتب خمسة من أمهات الكتب المعاجم الموسوعٌة، جمع فٌه ابن منظور

العربٌة، هً تهذٌب اللغة األزهري و الحكم البن سٌدة و الصحاح الجوهري و 

حاشٌة ابن بري على الصحاح و النهاٌة البن األكثر. 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1375دار صادر و دار بٌروت للطباعة و النشر بٌروت ابن منظور جمال الدٌن بن مكرم لسان العرب )المقدمة(  -1

 م. 1956 -هـ
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 المعنى االصطالحً للوظٌفة

ٌتتبع معانٌها على غرار تتبعنا لمعانً لفظ الوظٌفة و مشتقاتها فً القوامٌس اللغوٌة 

االصطالحٌة فً القوامٌس المختصة، على اعتبار  أن هذه األخٌرة تنقل للفظ من معناه العام 

الشائع  إلى معنى خاص، أي أنها تزٌحه عن داللته المعجمٌة األولى. الموضوع له فً 

أصل اللغة لٌخص بها دالالت فنٌة تدرك بسٌاقها العلمً و لٌس من الضرورة أن تنقطع تلك 

األلفاظ عن معانٌها األولٌة، بل كثٌرا ما تظل دالة فً نفس الوقت على معناها العادي، و 

على معناها العلمً بحسب سٌاقها من االستعمال.
2

هذا من جهة أو من جهة أخرى فإن 

القوامٌس المتخصصة فً أي علم من العلوم هً المعبرة بصدق عن استقرار هذا العلم أو 

ذلك.
3

 

ا سبق، أثرنا تتبع لفظة )الوظٌفة( و مشتقاتها فً القوامٌس اللغوٌة الفرنسٌة *و بناًءا على م

 9191المتخصصة من خالل مجموعة من القوامٌس، بدًءا من ظهور قاموس مارتٌن سنة 

، وقبل أن نعرض ملخص 2002و انتهاء بقاموس تحلٌل الخطاب س رودوو ما نغٌنو سنة 

القوامٌس اللغوٌة الفرنسٌة المتخصصة، ٌحسن أن  المعانً االصطالحٌة للفظة الوظٌفٌة فً

نلفت االنتباه إلى أننا اكتفٌنا بقاموس عربً واحد متخصص هو قاموس مصطلحات التحلٌل 

السٌمٌائً لرشٌد بن مالك ألن القوامٌس العربٌة المتخصصة فً مجال اللسانٌات الحدٌثة 

جهة و تقتصر على سرد مقابالت ٌغلب علٌها طابع النقل الحرفً عن القوامٌس العربٌة من 

باللغة العربٌة لمصطلحات حدٌثة فً اللغة اإلنجلٌزٌة أو الفرنسٌة
4

من جهة أخرى . األمر 

الذي جعلنا نعتمد أكثر على القوامٌس الفرنسٌة، متبعٌن تارٌخ صدورها كما سٌتضح فً 

 عرض ملخصات ما أوردته من معانً اصطالحٌة للفظة الوظٌفة و مشتقاتها.

 

 

 

 

 

                                                           
2
 .87ص 1994عبد السالم المسدي قاموس اللسانٌات، الدار العربٌة للكتاب، تونس  - 

3
 نفسه - 

4
 ٌنظر على سبٌل المثال ال الحصر: - 

المنظمة العربٌة التربٌة و الثقافة و العلوم )مكتب تنسٌق عبد الرحمان حاج صالح و عبد القادر الفارسً الفهري.... المعجم الموحد لمصطلحات -

 .1989التعرٌب تونس 

 مبارك مبارك معجم المصطلحات األلسنٌة فرنسً ، إنجلٌزي عربً، دار الفكر اللبنانً بٌروت، د.ت. -
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 أنواع الوظائف ثالثة أنواع:

: و ٌقصد بها األدوار التً ٌأخذها كل محل من محالت الموضوعات بالنسبة وظائف داللٌة

 للواقعة التً ٌدل علٌها المحمول.

المستقبل، األداة،المكان الزمان، الحال، و تستند إلى اإلطار  -على الوظائف األتٌة: المتقبل

ا و من ثم ٌأخذ وظٌفته الداللٌة، و علٌه فهً تحدد دور  الحملً حٌث ٌحدد الموضوع داللٌ

موضوعات المحمول و لواحقه فً الواقع
5
. 

و تشتمل هذه الوظائف على ووظٌفتٌن هما )فاعل و مفعول( و ٌشٌر  وظائف تركٌبٌة: 

استناد هاتٌن الوظٌفتٌن إلى الحدود الحملة وقف سلمٌة الوظائف الداللٌة. و هً مفاهٌم غٌر 

معنى أنها غٌر واردة فً كل اللغات الطبٌعٌة. ٌكون الحمل داللة واقعة و عدد من كلٌة ب

الحدود المشاركٌن فً الواقعة و تنطلق الواقعة من جهة معٌنة لتنفً الحدود لٌكون إما 

ا أو منظوًرا ثانوٌا، و إلى الحدٌث تسند الوظٌفتان التركٌبٌتان )الفاعل و  ًٌ منظوًرا رئٌس

الحدود غٌر الوجهٌة دون وظٌفة تركٌبٌة. و هً ترمز إلى الوجهة  المفعول(، و تبقى

 المعتمدة فً تقدٌم الواقعة، كما فً الجملتٌن اآلتٌتٌن:

 ناقش األستاذ أطروحته هذا المساء فً المدرج. -

نوقشت أطروحة هذا المساء فً المدرج -
6

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
ر الثقافة للنشر و التوزٌع الدار البٌضاء المملكة أحمد متوكل، من البنٌة الحملٌة إلى البنٌة المكونٌة الوظٌفٌة المفعول فً اللغة العربٌة، دا - 

 .16م ص1997 -هـ1447المغربٌة 
6
 .154ٌنتظر نفسه ص  - 
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 أهمٌة دراسة الوظائف:

الوظٌفة األساسٌة للغة ألنها تشمل التعبٌر عن األفكار الوظٌفة التعبٌرٌة: و ٌعتبرها  -1

سائر العملٌات العقلٌة المركبة منها و البسٌطة على حد سواء و للتدلٌل على أهمٌة 

هذه الوظٌفة ٌحٌل على عدد من الدراسات، و ٌقف أوال عند من فصلوا بٌن التعبٌر 

الدكتور حنفً بن  الفطري و التعبٌر الوصفً أو االصطالحً، و ٌركز على موقف

عٌسى ٌذهب هذا المذهب و بعد تحلٌل هذا الموقف ٌستخلص أن اإلنسان عند ما 

ٌحتاج إلى األلفاظ و التعابٌر   ال ٌجدها جاهزة فً اللغة، لذلك نراه ٌلجأ إلى المجاز 

أو تحمٌل األلفاظ من الدالالت و المعانً ما لم توضع له أساسا. و لعل السبب فً 

افتقار اإلنسان إلى األلفاظ التً تعبر عن مختلف المعانً التً ذلك ٌعود إلى 

ٌرٌدها.
7

 

و للحدٌث عن أهمٌة هذه الوظٌفة ٌقارنها بالوظٌفة التعبٌرٌة  الوظٌفة التواصلٌة: -2

المقصودة لذاتها أحٌانا، وٌالحظ أن الكثٌر من صور التعبٌرٌة قد ال ٌراد بها إٌصال 

ز أهمٌة الوظٌفة الثانٌة للغة، وهً: الوظٌفة األفكار إلى المخاطب، و من هنا تبر

التواصلٌة و التبلٌغٌة و المقصودة بالتبلٌغ التواصل عند المؤلف هو اشتراك طرفٌن 

فً عملٌة تبلٌغ المعلومات و إٌصالها و تبادلها بٌن اثنٌن  أو أكثر.
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .7-6،ص1998قالٌلٌة العربً: مدخل إلى التحلٌل اللسانً اللفظ الداللٌة، السٌاق، وهران، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  -1

 
 .48صمدخل إلى التحلٌل اللسانً، مرجع سابق    - 2     
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جملة إسنا دٌة تتكون : تتكون البنى التركٌبٌة فً اللغة العربٌة من الوظائف الداللٌة -3

من مسند و مسند إلٌه أو من مسند ترد بالنسبة إلٌه عدة مسانٌد  مثل قولك: باء محمد 

( 2+ مسند إله 9)مسند و مسند إلٌه( أو قولك: شرب محمد لبًنا)مسند +مسند إلٌه

ٌصطلح على البنٌة المكونة على هذا األساس فً النحو الوظٌفً ب )البنٌة الجملٌة(و 

طرف األول منها ) المسند( ب ) المحمول(و الموضوعات المسند إلٌه ٌسمى ال

 )حدود( و فً هذه البنٌة الجملٌة، ٌدل المحمول على واقعة. و الوقائع أربعة أصناف:

 أعمال: صفق خالد زًٌدا )عمل(. -

 أحداث: أسقطت الرٌح األشجار )حدث( -

 أوضاع: وقف خالد بالباب )وضع( -

 حاالت: خالد فرح)حالة( -

الوقائع تمثل حصًرا لمختلف األدوار التً ٌمكن أن ٌقوم بها المحمول فإنما  و فً

أن ٌدل على )عمل أو حدث أو وضع أو حالة ( و لٌس هناك وظائف أخرى  له 

إمكانٌة القٌام بوظٌفتها الداللٌة و هذا التقسٌم الداللً ألنواع الوقائع هو وارد 

. إذا ٌفرض المحمول قٌود انتقالٌة بالنسبة لنوع الحّد الذي تسند إلٌه الواقعة

بالنسبة لمحالت الحدود التً تساوقه فً نفس الحمل.
9
فإذا كان المحمول )  

 الواقعة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 .33، دار الثقافة، ص 1986 ، الدار البٌضاء،1أحمد المتوكل، دراسات فً نحو اللغة العربٌة الوظٌفٌة طـ  - 
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 االسنخالص ألهمٌة الوظائف

: الوظٌفة التعبٌرٌة و التً تعتبر األساس  فً اللغة حٌث من أهمٌة دراسة الوظائف 

ٌختلجه به على اعتبار أن هذه األلفاظ و التعابٌٌر ال ٌستطٌع الفرد أن ٌعبر عن كل ما 

ٌجد هذا األخٌر جاهز فً اللغة بل ٌراه ٌستعمل األلفاظ المجازٌة، ولتواصل الفرد مع 

بعضه البعض ال بد من وظٌفة التواصلٌة. و هذا بإٌراد األفكار و إٌصالها إلى الملتقى أو 

 ب.المخاطب و نجد هذا عادة عند المؤلفٌن و الكتا
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 :ماهية الوظائف اللغوية

تحمل حدود المحمول داللٌة نسمٌها فً إطار النحو الوظٌفً  الوظائف الداللية:

وظائف داللٌة مهمتها التأثٌر إلى نوع مساهمة الذوات التً تحٌل علٌها هذه الحدود 

نفذ" تؤشر للذات التً قامت بتحقٌق الواقعة و مالواقعة ككل . فالوظٌفة الداللٌة" ال

 الوظٌفة الداللٌة "المتقبل" تؤشر للذات التً تحمل الواقعة.....

وتختلف الوظٌفة الداللٌة عن الوظٌفة التركٌبة و الوظٌفة التداولٌة اختالفا بًٌنا فالوظٌفة 

من الواقعة نفسها بل من المنظور المعتمد  ال المفعول....( ٌتم تحدٌدها -التركٌبٌة )الفاعل

ظٌفة  الفاعل تستند إلى الحّد الدال على الذات المتخذة منظورا رئٌسٌا فً تقدٌم الواقعة، فالو

بٌنما الوظٌفٌة المفعول الفاعل تستند إلى الحّد الدال على الذات المتخذة منظوًرا ثانوٌا ففً 

.أ( مثال اتخذت الحّد المنفذ منظوًرا رئٌسٌا فأخذ الوظٌفٌة الفاعل فً حٌن أن 84الجملة )

 ب(.84و الذي أخذ هذه الخاصٌة فً الجملة )الحّد المستقبل ه

 أ( أحب خالد هذا.84)

هنُد من قبل خالد تأحب  
1

 

 

                                                           
1
دار األمان للنشر و التوزيع، مطيعة و  –الداللي التداولي،تمثيل و ال قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية البنية التحتيةد. أحمد المتوكل ، - 

 .18الرباط ،ص –األمنية  مطبعة
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فمهمتها التأشٌر إلى الوضع اإلخباري الذي تتخذه حدود المحمولة داخل  الوظائف التداولية:

العبارة باعتبار حمولتها المعلوماتٌة فالوظٌفٌة "المحور" تستند إلى الحد المحٌل على الذات 

فً حٌن تستند  الوظٌفٌة البؤرة «قدٌمة»محط الحدٌث و الذي ٌحمل عامة معلومة "معطاة")

الجدٌدة )فتكون البؤرة الجدٌدة ( أو الحّد الحامل للمعلومة المتنازع إلى حد الحامل المعلومة 

 فً ورودها فتكون بؤرة مقابلة(.

أ( مقال على اعتبارها جوابا لسؤال تستفهم فٌه عن الشخص المحبوب و 84ففً الجملة)    

نًداه"ٌأخذ الحّد الفاعل )ك خالد( الوظٌفٌة المحورٌة و الحّد المفعول 
»

الوظٌفٌة البؤرة   

بؤرة جدٌدة على الوجه التحدٌد
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .18مرجع نفسه، ص -
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 :الوظائف التركيبية

الوظائف التركٌبٌة فً نظرٌة النحو الوظٌفً وظٌفتان فاعل و مفعول تستند هاتان الوظٌفتان 

 –متقبل  -فً المستوى الصرفً التركٌبً إلى مكونٌن حاملٌن لوظٌفة داللٌة ) منفذ

باعتبارها تحدد دور المكون فً الواقعة   التمثٌلً من المستوى التحتًمستقبل....( واردة 

ورود هاتٌن الوظٌفتٌن فً وصف و ٌراد عمل ، حدث، وضع،حالة، الدالة علٌها المحمول 

خصائص لغة ما بقابلٌتها ألن تستندا إلى غٌر المنفذ بالنسبة إلى الفاعل و إلى غٌر  -تفسٌر

ا أن كلتا الوظٌفتٌن واردتان فً اللغة العربٌة  -لالتقبل بالنسبة إلى غٌر المفعو سبق أن بٌنِّ

الفصحى الفصٌحة بدلٌل إمكان إسناد الفاعل إلى المنفذ و المتقبل و المستقبل.
 1

 

 فاعل( خالد، دٌوان شعر. -أعطت هذا )منفذ  -( أ65)

 فاعل( لخالد. -أعطى دٌوان شعر)متقبل -ب      

مكان إسناد المفعول إلى المتقبل إفاعل( دٌوان شعر وبدلٌل  –أعطى خالد )مستقبل  -ج      

 و المستقبل

 مفعول( دٌوان شعر. -( أعطت هند دٌوان شعر) متقبل65)   

 * ما طرأ على إسناد الوظٌفتٌن التركٌبٌتٌن فً العربٌات الدوارج طارئان:

 أن تسند إلى المنفذ و غٌره. احتفظ بالوظٌفة الفاعل التً ظلت بإمكانها

 ( دارجة معربٌة.64)

 (القهوة. -فاعل –أ. شّربوا الضٌوف ) منفذ 

 شرب الضٌوف القهوة.

 فاعل(.  –ب. تشرٌت القهوة ) متقبل 

                                                           
1
 –منشورات االختالف  -ناشرون دار أمان الرباط للعلوم  أحمد المتوكل، "اللسانيات الوظيفية المقارنة دراسة التنميط و التطور"، الدار العربية - 

 .883-888م، ص 8188 -هـ8311الطبيعة، األولى 
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 فً حٌن أن اسناد الوظٌفٌة المفعول لم ٌعد وارد إذا ال ٌمكن ان ٌتم إال إلى المتقبل.

 ( دارجة مغرٌبٌة65)

عطات منى سٌارة) متقبل( لعلً -أ

 "أعطت منى سٌارة لعلً".

 عطات منى علً سٌارة. -ب

 " أعطت منى علٌا سٌارة".

 "أ عطت منى علٌا سٌارة".

 بل إن تقلص لحق الوظٌفٌة الفاعل نفسها من حٌث مساحة 

( و إلى المتقبل كما هو  السأن فً 64االسناد إذا أصبحت تضاف إلى النفذ كما فً المثال )

 (.56ب( دون مستقبل شاهد ذلك أحسن التراكٌب التً من قبٌل )46المثال )

 ( دارجة معربٌة:56)

 فاعل( لعلً. –تعطات سٌارة ) متقبل  -أ 

 "أعطٌت سٌارة لعً"

 فاعل( سٌارة. –تعطى علً )مستقبل  -ب

 "أعطً علً سٌارة"

الفصٌحة  بواسطة  ىمن المعلوم أن وظٌفتً الفاعل و المفعول تلحقان فً العربٌة الفصٌح

 اإلعراب: إعراب الرفع وإعراب النصب على التوالً.

الرتبة كما هو الشأن فً بسقوط اإلعراب أصبحت مهمة تحقٌق الوظٌفٌة الفاعل توكل إلى 

 أ(.56ب ( و  ) –الجملة )أ 
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الوظٌفٌة المرجعٌة: و تسمى أٌضا بالوظٌفٌة المعرفٌة، و أساس كل تواصل فهً تحدد 

العالقات بٌن المرسلة و الشًء أو الغرض الذي ترجع إلٌه. و هً أكثر وظائف أهمٌة فً 

 ثانوٌا.عملٌة التواصل ذاتها فً حٌن تلعب الوظائف األخرى دورا 

" و تظهر هذه الوظٌفٌة فً الرسائل ذات المحتوى تعٌنه فً إٌصاله إلى آخرٌن و تبادل 

اآلراء من حوله، و ألننا نتحدث غالبا لنخبر و نبلغ تعلم لهذه قاعدة كل تواصل".
1

 

" فهً تتمحور حول األشٌاء المادٌة الموجودة فً العلم الخارجً التً ٌتحدث عنها الخطاب 

السماء صافٌة.الجو ممطر، اللعبة غالٌة  -لة جٌدةن  الملفوظات التالٌة: البذٌظهر مكما 

 الثمن".

أي أن هذه الوظٌفة تساهم فً عملٌة التواصل بٌن األفراد فً المجتمع لمعرفة ما ٌرٌد 

المرسل إخبار المتلقً فهً تلً حاجٌات األفراد، أما فً المجال التعلٌمً أي عند طالب 

 المدارس.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 .981اللغوي"، ص رسالوظيفي يف الدنادية رمضان النجارة، " االتجاه التداولي و  - 
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: تتعلق هذه الوظٌفة بالملتقى فالنص خاضع لتأثٌر حرٌة القارئ بأقصى. لوظيفة اإلفهاميةا

 ما فً هذه الحرٌة من شفافٌة للقارئ قدرة مشروطة و هو فً ذلك ال ٌختلف عن الكاتب .

"و ٌطلق علٌه بعض اللسانٌٌن مصطلح ' وظٌفة تأثٌرٌة ' وهو اصطالح مهم، ٌمكن 

االفهامٌة دالك أن األمر نظر إلٌها من وجهة نظر العقلٌة، بٌنما استثماره ألى جانب 

المصطلح الثانً، ٌحمل المدلول العاطفً للوظٌفة، و تبرز هذه الوظٌفة على سطح الخطاب 

كثر خلوًصا فً النداء وجهة نظر األجه الرسالة إلى المرسل إلٌه و نجد تغٌرها "تعندما نت

فً أغلب المقوالت االسمٌة و الفعلٌة األخرى، و تركٌبٌة و صرفٌة و حتى فونولوجٌة 

تختلف جملة األمر عن جملة الخبرٌة فً النقطة أساسا فالجملة الخبرٌة ٌمكنها أن تخضع 

الختبار الصدق و ال ٌمكن لجملة األمر أن تخضع لذلك."
 1

 

األعمال  "فهذه الوظٌفة ٌنادي بها إلى المرسل إلٌه إلثارة انتباهه أو الطلب القٌام بعمل من

 رضغخبث ٌستعمل فٌها: الطلب و األمر و النهً و التنظٌم و النبل و االستفهام و ال

 التخصٌص االلتماس".

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .13مزبر "التواصل اللساني و الشعرية ، مقاربة تحليلية لنظرية  رومان جاكبسون،ص اهر بوالط - 
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 علم اللغة بٌن القدماء و المتحدثٌن 

 عند القدماء -

 هـ864ابن األنباري  ( أ)

علم عرفت البٌئة العربٌة مصطلح) اللغة( منذ زمن بعٌد و إن كانت لم تصطلح على تسمٌة 

اللغة بالمفهوم الذي عرفه به المحدثون، و منها تعرٌف ابن األنباري للغة بأنها العلم الذي 

ٌختص بجمع األلفاظ اللغوٌة و دراستها و ٌنسب إلٌها فٌقال )لغوي( و هو العلم الذي ٌعرف 

قدًرا كبًٌرا من ألفاظ و على األخص األلفاظ العربٌة منها، أو هو المتخصص فً إخراج 

اجم اللغوٌة.المع
1

 

و فً موضوع آخر نجد ابن األنباري ٌنص على أهمٌة العلم باللغة فً فهم النص القرآنً و 

اإلحاطة بمعانٌٌه و الوقوف على دقائقه، فنٌة إلى أن العلم باللغة من الدٌن وال شك أن علم 

" أخرج معانً ألفاظ القرآن و السنةه من فروض الكافٌات و به نعرف  اللغة من الدٌن، ألن

رضً هللا –أبو بكر ابن األنباري فً كتاب )الوقف و االبتداء( ٌسنده عن عمر بن الخطاب 

 . قال: " ال ٌقرئ القرآن إال عالم باللغة".-عنه

 اللغة عند القدماء: التحليل

منذ بعٌد الزمان ٌستطٌع العلماء القدامى دراسة مصطلح اللغة على كونه العلم الذي ٌمكن  

األلفاظ الذي تكون مرتبط بالمعاجم اللغوٌة حٌث راع  األنباري ٌعطً أهمٌة  من خالله جمع

كبٌرة للغة على اعتبارها تساهم فً فهم النص القرآنً و السنة و التعمق فٌه و اإلحاطة بكل 

 معانٌه ألنه علم اللغة هو الجوهر الوحٌدة فً فهم القرآن و السنة.

 

 

 

                                                           
1
 .88لقدماء و الحديثين"، مراجعة بو تقديم .د عبيدة الراجي،ص نادية رمضان النجار،"اللغة و أنظمتها بين ا - 
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 المحدثين: عند اللغة 

عرفها بقوله: فن نتاج اجتماعً الملكة اللسان و مجموعة من التقالٌد عند دي سوسٌر 

 ساعة أفراده على ممارسة هذه الملكة. ٌالضرورٌة التً تبنها المجتمع ما ل

و ٌقول )دي سوسٌر( فً موضوع آخر معرفا اللغة بأنها )اللغة نظام من العالمات ٌرتبط 

شروط على جهة التبادل بالقٌم بمة بعضها ببعض نحو تكون فٌه القٌم الخاصة بكل عال

 العالمات األخرى، فاللغة فً الواقع مؤسسة على التعارضات(.

و ٌفهم من التعرٌفٌن السابقٌن لدى دي سوسٌر أن للغة خصائص تتمثل فً: اللغة مجموعة 

من عالقات ال ٌمكن دراستها إال من حٌث كونها تعمل كمجموعة و ال ٌهمنا دراسة هذه 

ة أو مشغلة، لعدم داللتها على معنى ما، و عندها تكمن أهمٌة هذه العالقات العناصر مفرد

 فٌما تجمع بٌنها و قد قسمها عالقات رأسٌة و أخرى أفقٌة.

احتواء اللغة على عالقات و كل عالقة لها )مدلول( هو الفكرة أو مجموعة األفكار التً 

   كٌفًة الصوتٌة، الرابطة بٌنهما أمر تقترن )بالدالة و المدلول(  هو اإلدراك النفسانً للكلم

لعدم وجود رابطة طبٌعٌة بٌنهما و ٌفسر )دي سوسٌر( هذه العالقة بأنها عشوائٌة، أي أن 

( مثال أحد الحٌوانات المحددة، وهً لٌست أكثر مالئمة dogالمتحدث ٌختار عالمة )

األصوات.لتحقٌق هذا الغرض بالذات عن أي متتالٌة أو سلسلة متعاقبة أخرى من 
 1

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 . 81نادية رمضان النجار،"اللغة و أنظمتها بين القدماء و المحديثين"، مراجعة بو تقديم .د عبيدة الراجي،ص دكتورة -

 ينظر.
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 التحليل اللغة عند المحدثين:

خالصة القول أن اللغة عند المحدثٌن هً مجموعة من األنظمة ال ٌمكن فهمها إال من حٌث 

كما أن  العالم اللسانً )دي سوسٌر( ٌعتبر  ،شروطكونها تحتوي على قٌم خاصة تؤول إلى 

هذه األخٌرة على أنها مجموعة من األفكار التً تقترن بالدالة و المدلول بالرغم من أنها 

 عشوائٌة، و كل هذا أنها متالئمة لتحقٌق الغرض.

 



 الوظائف عند علماء الغرب                      الفصل الثانً                
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 الوظيفة اللغوية عند دي سوسير 

 ة فً اللغةٌو العرض ٌةتباطع: ألن طبٌعة العالمات االde saussairدي سوسير

الواضحة الغاٌة، و ال ٌعتر بها أي غموض"
1
  

_ من المدارس اللغوٌة التً تأثرت بنشأة دي سو  سٌر و أرائه فً للغة المدرسة المعروفة 

عند ما أعظم المدرسة الروس الهاربٌن من الثورة  6296ٌحلقه براغ التً ظهرت عام 

" و" نٌكوالي تروبستو Jackobsonالشعبٌة فً "موسكو" فً مقدمتهم "جاكبسون 

Trubestg  و" بولهر"Bohler "موكاروفس" وMokaroosk و كان بعضهم قد سبق "

دي سو سٌر إلى الدعوة لدراسة اللغة دراسة علمٌة مستقلة عن العلوم األخر. و لكن 

عندما عقدوا مؤتمرا لغوٌا، و  6291اتجاههم اللغوي طبع بالطابع السوسري بعد عام 

قد غلب علٌهم  توافٌه المنهج الوصفً بدال من المعٌارٌأو التارٌخً فً دراسة اللغات و

أمران: االهتمام بالصوتٌات ثم االهتمام بالوظائف اللغوٌة أو المهام التً تؤدٌها اللغة
2
  

اللسانٌات الوظٌفٌة إال فرع من فروع البنٌة التحوٌلٌة الداللٌة الفونولوجٌة للغات، و أما  

تعددت بالوظائف المختلفة التً نقوم بها فً المجتمع.
3

 

بنظرٌتها إلى اللغة من خالل الوظٌفٌة و ال قصد فً هذا أن  غبراتتمٌز اللسانٌات فً 

أعضاء مدرسة براغ  كانوا ككل تؤدي الوظٌفة ما. فحسب فهذه بدٌهٌة لم تكن تمٌزهم عن 

غٌرهم، لكن أقصد أنهم حللوا اللغة بهدف إبراز الوظائف التً كانت مكوناتها البنٌوة 

هاالمختلفة تؤدٌها فً استعمال اللغة بأجمع
4

 

 

 

 :الوظائف اللغوية عند جاكيسون
                                                           

1
 .122-121،ص2005-2طـ -احمد مومن، اللسانٌات النشأة و التطوٌر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة  - 

2
 .160م،ص2007ابراهٌم خلٌل، فً اللسانٌات و نحو النص، دراسة المٌسرة للنشر و التوزٌع و الطباعة، عمان ، - 

3
 .136أحمد مومن،مرجع السابق،ص - 

4
 جامعة الملك سعود. -7جعفري سامسون،"المدرسة اللسانٌة السابقة و التطور، النشر و التوزٌع العلمً و المطابع -محمد زٌاد د - 
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: معبًرا أن الكالم الذي ٌبعثه Bohler: بتطوٌر نظرٌة بوهلرJakobSonقام جاكٌسون 

المرسل إلى المتلقً بواسطة قناة اتصال له وظائف لغوٌة ٌمكن حصرها فً ست وظائف و 

الوظٌفة هً مركزة عل العوامل التواصل و هذه الوظائف هً وظٌفة ما وراء اللغة و 

االنتباهٌة و الوظٌفة الشعرٌة ، و فً هذا المقام سأقوم بتوضٌح كل وظٌفة على حدى.
1

 

 الوظيفة التعبيرية أو االنفعالية:

تتٌح هذه الوظٌفة للمرسل أن ٌعبر عن مشاعره و أفكاره و مخٌالته  للمتلقً عن طرٌقة 

 الكالم.

المرسل إلٌه و موقفه منها فالمرسل  الوظٌفة هً التً تحدد العالقة بٌن المرسل و " و هذه

فً صدورها تدل على طابع مرسلها و تكشف عن حالته فضالً عما تحمله من أفكار تتعلق 

 بشًء و ٌعبر عن مشاعره فً حٌاته".

"و تتمثل الناحٌة االنفعالٌة الصرفٌة فً اللغة من حروف التعجب و هذه الحروف تبتعد عن 

لها الصوتً و فً الوقت نفسه عبر عن دورها التركٌبً أسالٌب اللغة المرجعٌة عبر تمثٌ

 الج الجملة التامة". تعفحرف التعجب، لٌس عنصًرا من عناصر الجملة إنما 

تتمحور الوظٌفة التعبٌرٌة أساسا على الفرد من خالل ما تنتجه من عبارات تدل على حالته 

نً فزت بالسباق بعد أن النفسٌة و مشاعره االنفعالٌة مثل: أنا سعٌد جدا و مسرور لكو

تدربت كثًٌرا.
2

 

 

تعتبر هذه الجملة بوضوح عن الحالة النفسٌة و االنفعالٌة لصاحبها، و لنا أن نتصور  -

أٌضا السٌاق الذي فٌه كأن ٌكون نهاٌة مسابقة رٌاضة وظٌفة فً العدو أو سباق 

الدرجات أو ما شابه ذلك.
1
  

                                                           
1
 .64فاطمة طبال بركة، النظرٌة األلسنٌة عند روسانجاكٌسون،ص - 

2
 .197الوظٌفً فً الدرس اللغوي،ضنادٌة رمضان التجارة، االتجاه التداولً و   -  
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تهدف بصفة مباشرة عن موقف المتكلم  فالوظٌفة االنفعالٌة ترتكز على المرسل ألنها

 اتجاه ما ٌتحدث عنه، و هً تقدٌم انطباع معٌن صادق أو كاذب.

"و تنقسم االنفعاالت من هذه الزاوٌة إلى التعبٌر االنفعالً الخالص عما ٌختلج فً الذات 

التً كانت مصدرا للخطاب المرسل. و أخرى تجاوزت النقل المباشر لألحداث التً 

ل اتجاهها موقف متمًٌزا ٌجعل الخطاب المنجز ملًكا له و ٌتجلى الصنف ٌبدي المرس

األول فً المرسلة المشحونة بخطاب عملً أو حدٌت عاٍد حٌث ٌنطبق فً معظمها 

الدوال مع مدلوالتها، بٌنما تزداد الرسالة المشحونة بخطاب متعامل فً قٌمتها اإلبداعٌة 

خطابٌة  متجاوزة خطابٌة الذات امتثال عن كلما تمكن الباحث من إرسال سلسلة وحدات 

الحقٌقة، كما هً وجودها الطبٌعً."
2

 

و ٌوالٌها معٌار الصدق و الكذب لٌس بالقٌاس إلى القٌمة اإلبالغٌة التً  تحملها الرسالة.   

و إنما من زاوٌة االلتزام بالواقع أو التخلص منه، و فً هذا المقام ٌقول "جاكٌسون": 

"الشعر فً جمٌع األحوال كذب،و الشاعر الذي ال ٌقدم الكذب دون تردد بدءا من الكلمة 

 قٌمة له".األولى ال 

فلكذب هنا له قٌم و ٌعطً انطباًعا للرسالة اإلبالغٌة بحٌث ٌؤثر فً الملتقى و ٌجبره      

 على انفعال مهم بطرٌق غٌر مباشرة. 

و من ثم فإن الطبقات االنفعالٌة المتعاقبة خطاب منطوق مباشرة شد وضوًحا أكثر من    

ق و الجهر و المس و ارتفاع الخطاب المكتوب ألن األول ٌستعمل لتفخٌم و الترقٌ

 الصوت.....الخ.

 :النظرية السياقية

                                                                                                                                                                                     
1
 .231ٌنظر،مصطفى غلفان،" اللسانٌات البنٌوٌة،منهجٌات و اتجاهات"، ص  - 

2
 . 36-35طاهر بومزبر،"التواصل اللسانً و الشعرٌة مقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكٌسون"،ص - 
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باللسانً البرٌطانً جون روبرت   Contexrnalترتبط النظرٌة السٌاقٌة

، و تقوم هذه النظرٌة إلى المعنى بوصفه "وظٌفة فً سٌاق"J.R.Firth . 6261فٌرث
1

 .

ا فً النظرٌة إلى المعنى من عال ًٌ قة عقلٌة بٌن الحقائق و و قد أحدثت بذلك تغًٌرا جوهر

الرموز الدالة علٌها كما رسمها أوجدن و رٌتشادز فً مثلها الداللً المشهور إلى "مركب 

 من العالقات السٌاقٌة بحسب عبارة فٌر.

و قد استخدم السٌاق فً هذه النظرٌة بمفهوم واسع بحٌث ٌشمل السٌاق الصوتً. و   

ى المقصود للمتكلم إال بمراعاة الوظٌفة الصرف و النحو و المعجمً و ال ٌظهر المعن

الداللٌة لأللفاظ المستخدمة و بناء على ذلك فقد فرق "فٌر" بٌن خمس وظائف أساسٌة مكونة 

 للمعنى:

 Phoneti Fonction  الوظٌفة األصواتٌة   (6

 Morphological Fonction  الوظٌفة الصرفٌة  (9

  Lexical Fonction الوظٌفة المعجمٌة  (3

  Syntaticolf Fonction كٌبٌة الوظٌفة التر (4

  Semantrc Fonctionالوظٌفة الداللٌة (5

 

 

 

 

 

 الوظائف عند سيمون ديك 

                                                           
1
ٌع الحقوق محفوظة ، دار جم2004محمد محمد ٌونس على، "مقدمة فً علمً الداللة و التخاطب"، الطبعة األولى حٌزران ٌولٌو الصٌف  - 

 27الكتاب الجدٌد المتحدة، ص
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 خلية االوظائف الد

ملةجهً المكون الحامل للمعلومة األكثر أهمٌة أو األكثر بروًزا فً ال و :البؤرة
1

، أو التً 

نوعان، من حٌث ٌجهلها المخاطب أو ٌشك فً صحتها أو ٌنكرها، و عن هذا  فهً 

و بؤرة الجملة. الطبٌعة، البؤرة الجدٌدة و البؤرة القابلة، و من حٌث بؤرة المكون
2

 

ملة.جالمكون الذي ٌكون محط الحدٌث عنه فً ال ىالمحور: و هو المكون الدال عل
3

 

من خالل دراستنا للوظائف الداخلٌة عند "سٌمون دٌك" نالحظ نوعٌن من البؤرة و   

 المحور.

بؤرة و هً التً تكون األكثر وضوحا فً الجملة، من حٌث ذلك. فالمخاطب ٌعتبرها فال   

خاطئة. و ال ٌتعامل معها فً الجملة، أما المحور فهو الذي ٌدل على المعنى، و الذي ٌكون 

 الحدٌث عنه و خاصة فً الجملة التً ٌمكن دراستها.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        الوظائف الخارجية                               

:  هو ما ٌحدد مجال الخطاب الذي ٌعتبر الحمل بالنسبة إلٌه واردالمبتدأ-
1
مثل) زٌد قام  

                                                           
1
1405-01ط -أحمد المتوكل،" الوظائف التداولٌة فً اللغة العربٌة"، دار النشر و التوزٌع الدار البٌضاء المملكة المغربٌة،  - 

هـ
، ص 1985 -

28. 
2
 .28الوظائف التداولٌة، ص - 

3
 .69الوظائف التداولٌة، ص  - 
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أبوه(  الجملة تتكون من ركنٌن حمل: )قام أبوه( ومبتدأ)زٌد ( وهو الذي ٌحدد المجال الذي 

ٌعتبر إسناد مجموع الحمل الٌه وارد : بمعنى  أن ٌكون المبتدأ  صالًحا ل لإلحالة على ما 

المخاطب  قادرا على التعرف على ما ٌحٌل  إلٌه المبتدأ، فاإلحالة على  بعده،  وٌكون 

المجهول ال ٌفٌد فهو لحن تداولً.
2

                       

الذٌل: هو الذي ٌوضح معلومة داخل الحمل أو ٌعدلها أو ٌصححها، فالذٌل على هذا  -

 ثالثة ذٌل توضٌح. و ذٌل التعدٌل تصحٌح، ٌكون ذلك وفق .

 نتاج الخطاب بحسب مقاساته مثل: أخوه مسافر. زٌدطبقا إل -

 نجح الطالبان. -

 ساءنً زٌد، سلوكه -

 قرأت الكتاب، نصفه -

 لت الٌوم زًٌدا، بل عمًرا.باق -

ٌتضح من خالل األمثلة السابقة أن المتكلم ٌعطً المخاطب كالًما لم ٌدرك أنه لٌس هو 

مثال فاصلة بٌن الذٌل و ما المقصود فٌوضحه أو ٌعدله أو ٌصححه، ولهذا نرى فً كل 

قبل
3
. 

المنادى: نسند وظٌفة المنادى إلى المكون الدال على الكائن المنادى فً المقام معٌن. -
4

  

ن الدالة على الكائن المدعو فهذه الوظٌفة تستند إلى المكوَّ
5
مثل ٌا زٌد، جاء .

 الضٌوف.

التً ٌرتبط إسنادها بالمقام ٌجب أن نمٌز بٌن النداء كفعل لغوي، و المنادى كعالقة وظٌفة 

 فهما ٌتالزمان حٌث ما وجد النداء )الفعل الكالمً( ٌوجد المنادى ) الوظٌفة(.

 
                                                                                                                                                                                     

1
 .115التداولٌة ص الوظائف  - 

2
 .120-119المرجع نفسه ص - 

3
- https//elearn/ unv-ouargla/dz document 

4
 .160المرجع نفسه ص - 

5
 .162المرجع نفسه ص - 
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 استخالص 

تؤول الوظائف اللغوٌة فً اللسانٌات بأنشطة مرتبطة ارتباطا وثٌقا بالتٌارات اللسانٌة  

د إلى جملة بحوث وأعمال لسانٌة لم الغربٌة والروسٌة المعاصرة فاللسانٌات الوظٌفٌة تعو

تستقر فً فترة معٌنة وال عند درس معٌن  حٌث ٌستطٌع البحث ان ٌرصد الى دراسة  
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اللسانً،   و مهمة  لٌا،صاوسائل تغٌرٌة تؤدي وظٌفتها  تونضام لغوي الذي ٌتكون من 

 لٌة اللغة  واهتموا ببعض العناصر اللسانٌة الخارجٌة أثناء دراستها.           عدراسة الوظٌفة الف
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 ة الروائي و الباحث محمد مفالح:انبذة عن حي

         بوالٌة ؼلٌزان  75;3دٌسمبر  :4محمد مفالح روائً و قاص و باحث من موالٌد 

المتعلقة بتارٌخ و تراث منطقة  األبحاثو  اإلبداعٌة) الجزائر( أنجز العدٌد من األعمال 

رواٌة و ثالثة مجامٌع قصصٌة، و : أربع عشرة األنؼلٌزان )الجزائر( صدر له إلى حًد 

 ثالثة قصص لألطفال، و سبع أبحاث فً التراث و التارٌخ.
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 أعمال الكاتب: و نذكر منها. -

 .6:;3( 4و ط)  53:;3االنفجار ط  (3

 .6:;3هموم الزمن الفالقً  (4

 8:;3أمن العشق  (5

 8:;3بٌت الحمراء  (6

 م.4232تارٌخ نشر لشعلة الماٌدة 

 لٌلة لنشر و التوزٌع ) الجزائر(طالناشر: دار 

 نوع الؽالؾ عادي

 .353عدد الصفحات 
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 تحليل رواية شعلة المايدة

تضم الدراسات الحدٌثة بالعنوان اهتماًما بالًؽا بعدما أصبح األدباء ٌعطونه قدًرا خاًصا من 

بوصؾ وسٌلة للكشؾ عن طبٌعة النص و خباٌاه و تثقؾ هذه الدراسات أن  االشتؽال

العنوان ٌعد المحور األساس " الذي ٌحدد هوٌة النص". و تدور حوله الدالالت و تتعلق به. 

تباطٌا"عو هو بمكانة الرأس من الجسد، و العنوان فً أي نص ال ٌأتً مجانٌا أو ا
1

 

متبادلة بٌن نصٌن: نص العنوان و النص المثنى،  حتى أننا ك عالقة جدلٌة و إنما هنا   

و تجلٌات ال حصر لها ألن  ٌمكن أن نسمً هذه العالقة بالمنطقٌة و هً عالقة تأخذ أشكاالً 

فك رموزها و الدخول فً حوار مهما، من  لعبة العنوان هً لعبة اللؽة التً ٌحاول القارئ

هً النص و ٌؤدي العنوان فً العالقة بالنص المنفتحة أجل معرفة مكوناتها و وظائفها 

وظائؾ متباٌنة و تتجاوز دائرة الوظٌفة التمهٌدٌة
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .85اب العرب دمشق، صتخلٌل موسى> قراءات فً الشعر العربً الحدٌث المعاصر اتحاد الك - 

2
 .82الطٌب بو دربالة> قراءة فً كتاب "سٌمٌاء العنوان" للدكتور بسام قطوس، ضمن أعمال الملتقى الوطنً الثانً السٌمٌاء و النص ص   - 
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 :و هً أربعةأحداث رواية شعلة المايدة

 من خالل أربعة أحداث.

 الحدث األول: رؤيا الشيخ جلول:

سمعها بأنها تتفتح الرواٌة على رؤٌا الشٌخ جلول صاحب زاوٌة مبنٌة، التً أولها كل من 

إشارة من مول الماٌدة و رجال هللا لتحرٌر وهران لتكون بذلك مبعثا لالبتهاج عند راشد و 

بصٌص أمل للحاج ٌحً الذي اهتمامه بزٌارة الخلٌفة األكحل بعدما أصبح ٌتردد كثًٌرا على 

 أنحاء المنطقة الشرقٌة للباٌلك. و سرعان ما تبدأ الرؤٌة فً سرد مختلؾ األحداث التً

تنسج خٌوطها أمام راشد،  فٌتعرؾ على قصة عرج هذه الهاشمً و موقفه البطولً عندما 

تحد الوكٌل حمدان و الجنود األتراك بقوله " أنظروا إلى رجلً العرجاء هذه فهً تشهد 

على أهوال الحروب التً خضتها تحت قٌادة الباي.
1
أصبح راشد مؤمنا بتحرٌر وهران  

بالمشاركة فً الجهاد الذي سٌعلنه الباي إال أن ما ٌعكر مزاجه خصوًصا بعدما نصحه والده 

هو رفض والده فكرة زواجه من ٌمٌنة بسبب احتراؾ والدها الشعوذة و اهتمامه بالبحث 

 عن الكنوز بمنطقة مٌنة و عمً موسى.

 الحدث الثاني: زيارة الخليفة األكحل

3994ر جوان ٌبدأ المشهد بتحرٌر زمنً مباشرة فً ٌوم االثنٌن من شه
2

ٌتوجه رشٌد نحو 

الجهة الشرقٌة و هو ٌتمنى أن ٌرى الخلٌفة الذي سٌتولى منصب الباي بمدٌنة معسكر، بل 

 سٌكون من جنده ٌوم تحرٌر وهران.

و بعد أدعٌة و ابتهاالت عظٌمة، ٌخرج علٌهم الخلٌفة مخاطًبا رجال األعراش و مشاٌخ   

ان الذٌن عاشوا فساًدا، و حولوا المساجد إلى الرواٌا من أجل االستعداد لمحاربة اإلسب

كنائس.  ؼٌر أن " رجال  القبٌلة ٌصرون على عرض احتجاجاتهم على القائد بلكابوس 

لٌبلؽه إلى الباي
3
 فً مسألة الضرائب. 
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 الحدث الثالث: هواجس طالب:

سكٌنة" التً  لم ٌكن سفر راشد إلى مازونة لمواصلة الدراسة أمًرا سهالً بالنسبة لوالدته " 

رأت فً القرار حٌلة من زواجها إلبعاد راشد عن ٌمٌنة، و حتى ٌدخل بعض االطمئنان إلى 

قلبها بذكرها بالقول: "لن أبقى هناك إذا لم تكن الظروؾ مالئمة"
1
لتم  راشد جبٌن والده ثم  

ا و قبل رأس والدته و خرج من الخٌمة، و ذكر ٌمٌنة ذات الجسد الممشوق تنعش فؤاده حٌنم

تمزقه حًٌنا آخر، و قبل الؽروب وصل إلى مازونة، و فً مدرستها الشهٌرة استقبله محمد 

الشلفً الذي اشتهر فً المدرسة بالجرأة و حدة الذكاء.
2

 

و قضى راشد أوقات فراؼه فً مطالعة المخطوطات بمكتبة المدرسة، ٌتلقى الشروح فً 

جهد كبٌر إجازة من الشٌخ أبً طالب  محضر الشٌخ خلٌل و ألفٌة بن مالك. و قد نال بعد

 نفسه.

 الحدث الرابع: حملة أوريلي

جلس رسول الباي إلى ٌمنى أبً طالب و قد كلفه بتجنٌد الطلبة باالنضمام إلى الجٌش الذي 

سٌعسكر بعد ٌومٌن ببطحاء سٌدي عابد من جهة و واد رهٌو لمقاومة الؽزاة التً حصر لها 

 دة الجنرال "أوٌلً" ذي  األصل االٌرلندي.االسبان منذ ست سنوات تحت قٌا

و ٌتناول المشهد أٌضا خروج الخلٌفة بعد تنظٌم الجٌش الذي ضم  أكثر من أربعة أالؾ 

فارس و كان راشد ضمن فرق المشاة التً كان ٌقودها القائد الطوٌل متجهٌن نحو مدٌنة 

 ملٌانة التً وصلوها قبل ؼروب الشمس.

ارتحل جٌش بابلك الؽرب إلى برج بوحلوان و كانت عٌن الربط و قبل بزوغ الفجر الموالً 

 آخر محطة ٌصلها الجٌش بقٌادة الخلٌفة األكحل.
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 ملخص للرواية شعلة المايدة 

ا حاولنا أن نلخص أهم المقاطع التً وردت  37الزاوٌة شعلة المادة على  تشمل ًٌ مشهًدا سرد

 سٌة.ٌنتعلٌقات من طبٌعة مٌتاالكاتب دون أن ندخل فٌها ملخصٌن للؽة و أسلوب 

 رؤٌا شٌخ جلول الحدث األول: 

تتفتح الرواٌة على رؤٌة الشٌخ جلول صاحب زاوٌة مبنٌة، التً أولها كل من سمعها بأنا 

إشارة من مولى الماٌدة و رجال هللا لتحرٌر وهران لتكوٌن بذلك مبعثا لإلنتهاج عند راشد و 

بزٌارة الخلفٌة األكحل بعد ما أصبح ٌتردد  اهتمامه ازدادبصٌص أمل للحاج ٌحً الذي 

حاء المنطقة الشرقٌة للباٌلك، و سرعان ما تبدأ الرواٌة فً  سرد مختلؾ كثًٌرا على أن

، فٌعرؾ على قصة عرج جده الهاشمً و موقفه األحداث التً تسبح خٌوطها أمام راشد

البطولً عندما تحدي الوكٌل حمدان و الجنود األتراك بقوله" أنظروا إلى رجلً العرجاء 

خضتها تحت قٌادي الباي هذه فهمً تشهد على أهوال الحروب التً
1
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المعادل الموضوعً لرؤٌة جلول الذي رأي فً منامه "شعلة عجٌبة فً أما الشعلة فهً 

قٌمة جٌل المادة"
1

 

أما الدال الثانً: "الماٌدة" فهً كلمة أسرة لمخٌلة الملتقً، كونها مرتبط بالمتعارؾ علٌه 

المائدة التً  –و تتفق أؼلبها على شكل  ضمن الخصائص الثقافٌة المادٌة للمجتمع الجزائري

 تجتمع حولها العائلة فً مكان محدد.

البٌئة التً جرت فٌها و  و عن المكان: هو الذي ٌخبر عن العصر الذي حدثت فٌه القصة

عن عادات الشخص الذي سكن بها و طرٌقة عٌشه و تفكٌره.
2

 

ة فً مقدمة ببقول سأكون مع الطل كما تعبر عنه شخصٌة الشٌخ أبو طالب، مثال 

.اإلسالمأهمٌة الرباط فً الدفاع عن ثؽور  دة، إن ما زونة تعرؾٌالمرابطٌن بجبل الما
3
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2
 74حمٌد لحمٌدانً، بنٌة الخطاب السردي، ص - 

 
3

 .278ة شعلة الماٌد–محمد مفالح  -
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 العنوان تمكونا      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهذا نستطٌع القول أن عنوان هذه الرواٌة ٌحفز فضولنا لمعرفة محتوى النص الروائً " و 

 اكتشاؾ مضمونه" و من ثم الوصول إلى مدى تطابق العنوان مع المثنى الروائً.

 من حٌث الداللة

دال ظاهرة من العنوان هو "شعلة" بما ٌحمله من دالالت متنوعة )الضوء النار( ٌضبط أول 

سم عرًضا( .و الذي تظهر فٌه  37سم طول و  7،44مضمونه ؼالؾ الرواٌة ذو المقٌاس )

بتقدمه رجل  م و هو ٌنجلً تحت شعاع من الضوءصورة الظال
1

 

 

 

                                                           
1
 .53، ص 8الزور، علم االتصال دار حلب للنشر، طحدٌث  - 

سم نكرةا  

 مضاف

 مكونات العنوان

 شعلة 

سم نكرةا  

 مضاف

سم نكرةا  

 مضاف

 اسم معرفة

 مضاف إلٌه

دةٌالما  

 مكونات العنوان

 شعلة 

سم نكرةا  

 مضاف
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 الوظيفة اإلحالية
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ؽائب فقط،أما السرد : ٌعتمد المؤرخ فً سرد األحداث ؼلى ضمٌر الالضمائر ويع فينالتأ/ 

الروائً فٌنوع فً الضمائر: فمحمد مفالح فً "شعلة الماٌدة" لم ٌكتفً بأقوال المؤرخٌن 

عن الباي محمد بن عثمان فحسب، بل ترك هذه الشخصٌة تتحدث و تقدم نفسها للقارئ 

عثمان الكردي.............  أخش إال هللا.............و  بواسطة ضمٌر المتكلم "أنا" محمد بن

ٌأتً السرد فً مقام أخر بضمٌر المخاطب: ٌقول الشٌخ التواتً بإعجاب لما سمع اسم راشد 

 ولد الطاهر"

 أنت من قبٌلة عتٌدة. -

 و هز رأسه تم تابع قائال. -

جد و الباي طبًعا إذا ماأتعلم من ٌتولى قٌادة هذه القبٌلة العتٌدة ٌصبح مؤهال لتولً منصب 

كان قائدا على قبٌلته.....  –من ٌسانده فً الجزائر. و خلٌفتنا المبجل أطال هللا فً عمره 

 أتعلم ذلك؟

توظٌؾ أحداث التارٌخ فً شعلة الماٌدة فً قول: ٌقول السارد" فجري نحوى محمد  -

 الشلفً الذي وجده ٌحتضن بندقٌته القدٌمة و عاتقه بحرارة ثم قال له:

 أمازالت مهتما بالتارٌخ . -

 أنا ال أهتم بالتارٌخ. -

أنا ال أهتم بالتارٌخ كما ٌفعل بعض الناس. -
1
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) 

مع النص الروائً ٌسعى إلى تحوٌل السرد  متمثال إن محمد مفالح ٌوظؾ التارٌخ كنص

داث تؽٌٌر فً الخصائص الممٌزة للسرد حالتارٌخً على سرد روائً. و ذلك بفرض إ

 هذه الخصائص هً:التارٌخً و 

 هٌمنة الفعل الماضً. - أ

 سرد األحداث على أنها شًء مضى و انتهى. - ب

 مراعاة التسلسل الزمنً لألحداث. - ج

 هٌمنة ضمٌر الؽائب. - د

 عدم مشاركة الراوي المؤرخ فً األحداث. - ه

االنتقال من الزمن الماضً ؼلى الماضً المستمر )  و للتمثٌل عن ذلك ٌقول السارد

فً "شعلة الماٌدة"لتأكٌد أن ما حدث فً الماضً ٌحدث األن " فً قول: هاهو عام آخر من 

ة التً أصبحت أقلقتهم تجاوزات الحامٌته التركٌالجفاؾ ٌسلط همومه على السكان الذٌن 

.تزورهم كل ستة أشهر لجباٌة الضرائب المجحفة
1
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 ) تطبٌق(الوظائؾ عند سٌمون دٌك 

 الوظائؾ الداخلٌة:

و ٌظهر هذا بالتمثٌل من رواٌة شعلة الماٌدة لمحمد مفالح مثال: " أطبق  البؤرة -3

 الشٌخ الطاهر شفتٌه الجافتٌن و هو ٌعمل فكرة و ٌدعوا الذكرٌات"

 كرٌات.الذ –و تظهر البؤرة هنا من خالل المصطلحات التالٌة: الشٌخ الطاهر فكره    

ال تنس أن الباي إبراهٌم الملٌانً قد منح له صالحٌاته هامة لإلشراؾ على شؤون  -

إبراهٌم  الباٌلٌك.... ربما أرسله استعداًدا لمقالته اإلسبان و تظهر البؤرة من خالل

شؤون البٌلك مقاتلة االسبان. -الملٌانً
1

 

فٌتمثل المحور من خالل المثال التالً: " واصل راشد سٌره فً درب  المحور -

ضٌؾ حتى  وصل قمة جبل زمورة الذي تؽطه أشجار الزٌتون البري"، فالمحور 

هنا ٌظهر فً اسم "راشد"، فهو أساس الحدٌث، و هذا اإلشارة النص ترابطاً فً 

محوره.
2
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 الوظائؾ الخارجٌة التً تتمثل فً

 من خالل المقولة ٌظهر الذٌل فً النص الروائً. الذٌل

 و هذا مع التمثٌل:

  كان الشٌخ التواتً واقفا بجانب خٌمة الطلٌة، و لكن لم ٌمنع صاحب الجبة

السوداء من مواصلة كالمه بل تبسم و هو ٌظهر الذٌل بعد بل االضطراب.
1

 

خالل قول " ال و تظهر المنادى فً القول التالً: و ذلك من  وظٌفة المنادى

 شعجل األمور ٌا صدٌقً...... فهً  تقع على السفج الشرقً لحبل الماٌدة"

من خالل ما ورد فً األمثلة الثالثة أن المنادى وظٌفنه اإلبالؼٌة و لفت االنتباه من  

خالل األدوات المستعملة فٌه.
2

 

 و ٌظهر ذلك فٌه: المبتدأ

 ل المثال.الجندي مبتدأ من خال الجندي هو ولً صالح   -

 فظهور هً مبتدأ. ظروؾ الحٌاة صعبة    -

 فهناك الباي الباي مبتدأ.  الباي األكحل رجال فاضل   -

 الحلم مبتدأ من خالل المثال.  الحلم سٌكون أجمل    -

و من هنا نستنتج أن وظٌفة المبتدأ تحدد المجال الذي ٌعتبره صالحاً لإلحالة على ما 

فً مجال اللسانٌات.بعده. و هو ما ٌسمى المحمول 
3
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3
 .18المرجع نفسه،ص - 



 "نموذجا"مفالح محمدلفً رواٌة " شعلة الماٌدة>  الوظائف اللغوٌة            الفصل الثالث>

 

 

42 
 

 من خالل وظائؾ جاكٌسون نستطٌع التمثٌل من الرواٌة محمد مفالح "شعلة الماٌدة".

أوالً: الوظٌفة التعبٌرٌة: و تظهر من خالل قوله فً : رؤٌا الشٌخ" و حٌن وصل 

خٌمته شعر الماعز الباهٌة األلوان حتى جسمه الطوٌل النحٌؾ و نزع خفته، المهرى 

فتحتها األمامٌة، و ألقى التحٌة بصوت خافت و هو ٌدخل الخٌمة، ثم إقترب من عند 

عمه الحج ٌحً، فلتم عمامته التوتٌة النظٌفة و جلس إلى جانب والده المدد على 

زربٌة قدٌمةمبسوطة فً جهة الٌمنة من المدخل، ثم راح ٌنصت إلى عمه التً كان 

التً رجع أول أمس من سوقها  ٌتحدث عن مدٌنته معسكر عاصمة باٌلك الؽرب،

 الشهٌرة ثم تكلم بأسؾ عن أوضاع القبٌلة و شؤون باٌلك الؽرب.

و تظهر الوظٌفة التعبٌرٌة هناك من خالل السرد الؽٌر المتقطع و التسلسل و التابع  -

فً األحداث.
1

 

 الوظٌفة االنفعالٌة: و تتمثل فً القول األتً: -4

الذي ظل ٌصر على تعلٌم ابنها بمازونة،  رؼبت أن تزوجه بٌمٌنة لو ال عناد زوجها -

تمنت أن ٌقضً راشد حٌاته كلها بكتاب دوار العٌنٌالها من إمرأة شفٌه؟ الٌوم ٌؽادر 

 ابنها الدوار و هً تزحؾ نحو الشٌخوخة المخٌفة بالقساوة  الحٌاة؟

توقؾ راشد لحظة سو فٌها عمامته ذات الذوائب القصٌرة  ثم واصل سٌره الحثٌث   -

فً الدرب الترابً الضٌؾ ألى دوار العٌن. أصبح ٌشعر بحالة منه. ٌتكلم بهدوء عن 

 رؤٌا شهد للمرة الثانٌة. و هز راشد ٌمناه و قال همشا: " ٌالها من رؤٌا؟.........".

ظٌفة االنفعالٌة أثر بلٌػ و هذا اإلثارة المعنى فً و من هنا نستخلص نستخلص أن للو -

النص الروائً و ٌظهر فً كثرة التعجب من خالل كل حدث كال منى؟
2
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و التً تكون تتعلق بالتارٌخ و الثورة، و جاء هذا القول التالً: و قال  الوظيفة المرجعية:

 الحاج ٌحً بعد ما تكلم عن بعض الذكرٌات الطفولة السعٌدة.

والدنا رجال عظٌما. مازلت أتذكر نصائحه الثمٌنة كان رٌحت رجال العرش كان  -3

على شراء السالح و هو ٌقول " من ال ٌملك سالحاً فً هذا الزمن ال ٌقوي ال على 

 مقاومة عدو، و ال على مواجهة السارق، و ال على طرد وحش.

 لثورة و من خالل هذا القول ٌظهر أن كل المصطلحات التً وظفها تعود على ا

 السالح، مقاومه العدو. –التارٌخ مثل الذكرٌات 

الحمد هلل الٌوم اتحت قلٌال، لقد شعرت بأن الخلٌفة كان متحمًسا مثلنا للجهاد و هذا ما  -4

أسعدنً ٌا الحاج.سنحرر وهران. قلٌال ٌكذب ..... و كالم سٌدي األخضر بن خلوؾ 

 ٌنا وهران.سٌحقق و لكن أخشى أن ٌتوفانً هللا قبل أن تعود إل

 .من خالل هذا القول تظهر لنا المرجعٌة فً الثورة و ذلك فً كلمة الجهاد سنحرر
1

 

الوظٌفة المعرفٌة: و تكون هذه األخٌرة مرتبطة بالسلطة و الحاكم وتمثٌالً على هذا من 

 خالل القول األتً:

لى شؤون ( ال تنسى أن الباي إبراهٌم الملٌانً قد منح له صالحٌات هامة لالشراؾ ع3

 الباٌلك.... ربما أرسله استعدادا لمقاتلة اإلسبان.

 و ٌثبت هذا فً مصطلح الباٌلك 

 اعه ٌخشون الجهاد حرًصا من مراكزهم  و أمالكهم.ب( و لكن األؼا الجلودي و أت4

 و ٌتمثل هذا فً مصطلح األؼا.

 

                                                           
1
 .82،ص 8722شعلة الماٌدة إٌدكوم للنشر و التوزٌع، ط، السنة  -محمد مفالح -  



 "نموذجا"مفالح محمدلفً رواٌة " شعلة الماٌدة>  الوظائف اللغوٌة            الفصل الثالث>
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التمثٌل أهمها و نستخلص أن هذه الوظٌفة لها دالالت معرفٌة من خالل ما ظهر فً 

السلطة و الحكم.
1

 

الوظٌفة التأثٌرٌة: و تتمثل هذه الوظٌفة فً تبلٌػ األحداث و ٌظهر هذا من خالل القول 

َمْل شٌخ جلول من الحدٌث عن الرؤٌا التً شهدها منذ عام أو أكثر، لقد  ٌَ التالً: " لم 

الجبل "الماٌدة"  رأى نفسه ٌمشً حافً القدمٌن على الثلوج ثم شاهد شعلة عجٌبة فً قمة

وصلت بنٌاتها ضخمة مصنوعة من الذهب، و فجأة ظهر الشٌخ عمالق ٌرتدي برنوساً 

أبٌض، ٌتربع على الماٌدة، وظل ، هناك حتى التقت حول شٌوخ ذووحً  ٌقود جٌشاً  

 "إلى األمام..إلى األمام....".

و هذا تبلٌػ  نستخلص من خالل القول المذكور و التً  تظهر فٌه الوظٌفة التأثٌرٌة

األحداث و ما جرى فً قمة جبل الماٌدة
2

 

 

                                                           
1
 .86،صالمرجع نفسه - 

2
 .22،ص 8722شعلة الماٌدة إٌدكوم للنشر و التوزٌع، ط، السنة  -محمد مفالح - - 
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 ةـــــــــــــاتمــــــــــــــالخ

البحث لتقييم ادلسار الذي قطعتو، جيد ريب االعرتاف أن خامتة ىذا البحث ليس ىي هنايتو  و أنا أقف عند هناية
إذا ما تبق أسئلتو كثرية مفتوحة للبحث. و ما وصلت إليو، إال حلقة يف سلسلة البحوث األدبية اليت هتتم بدراسة 

 خصوصاً تلك اليت التاريخ و تستدعي أحداثو. الرواية،

و متثل رواية "شعلة ادلايدة" للراوي اجلزائري '' حممد مفالح'' عينو من ىذا  احلراك. و حسب ىذا التصور   
و  ابتثقت فصول البحث و ختصص كل منها بأىم مكونات الوظائف اللغوية. من حيث الزمان و الفضاء

 الشخصيات ادلرتبطة بالرواية.

تقوم وظائف اللغة على اخرتاق ادلعىن اللفظي إىل داخل النص الروائي للتعرف على فاعلية الذات و القدرة  -
 على فهم الرؤيا و نقلها نقلة صحيحة.

إن مردودية خمتلف ادلفاىيم و الرؤي ادلتعلقة بالوظيفة اللغوية تتحدد بادلقياس إىل مدى إثرائها للنص  -
 الروائي.

متتلك الراوي اجلزائري '' شعلة ادلايدة'' خصوصية و متيزاً عرب أشكال و بناءات تصويرية شديدة   -
 اخلصوصية تغذي التخيل الفكري.

إْسند الراوي" حممد مفالح"يف رواية '' شعلة ادلايدة'' بادلسار الطبيعي الزمن الطبيعي يف تقدمي األحداث  -
 داية الرواية.على حنو متوايل خاضع دلنطق السببية من ب

أول ما يشد انتباه يف الرواية ىو "' الشيخ جلول"' اليت متثل بداية احلدث الروائي و خلفية الزمنية  ليستمر   -
 شريط األحداث التارخيية. فيصبح تالئم بني الوظائف اللغوية و احلدث ادلذكور يف الرواية.

رجة تردد األحداث و ادلواقف ىي مسات ىناك نقطة مهمة أثارىا الروائي ) حممد مفالح( عند دراسة د -
الرواية اجلديدة و خاصة يف اللسانيات إذ َتحُُل األحداث حمل البطل فيصبح احلدث ىو ادلهم يف حاضر 

 الرواية لتبقى مهمة القارئ  مجع األحداث و ترتيبها يف الذىن  و ىذا ما جندىا يف الوظيفية االستكشافية.
علة ادلايدة'' فضاء االنتقال. للرواية اليت َتملها شخصية على ادلكان و خيضع الفضاء الروائي يف '' ش   -

ىذا مرتبطا بالوظائف الداللية كونو  و اخلارج.من الدخل و  اءالكيفية اليت تدرك هبا أبعاده و صفاتو سو 
 مرتبطا بالزمن فرؤية فضاء مدينة اجلزائر من اخلارج ىو انفتاح الزمن من اخلارج الروائي. 

 فضاء مدينة معسكر من الداخل فهو انفتاح على الزمن من احلضر الروائي.ا أم    
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 كانت ىذه أىم النتائج ادلتوصل إليها على ضوء قراءة مل جتب على كل األسئلة اليت طرحتها لتكون بذلك
بأدوات جديد لتستكشف البىن و الوظائف األخرى  ، تعيد مساءلة الرواية منآخريبداية االنطالقة لدراسات 

 معرفية أكثر جرأة و قدرة مًعا يف ىذا البحث.



 -قائمة ادلصادر و ادلراجع-

ابن منظور مجال الدين بن مكرم لسان العرب )ادلقدمة( دار صادر بريوت للطباعة و النشر بريوت  -
 م :9=5 -هـ9;57
 غة العربية، دار الثقافة للنشر وأمحد متوكل، من البنية احلملية إىل البنية ادلكونية الوظيفية ادلفعول يف الل-5

 م.;==5 -هـ;584البيضاء ادلملكة ادلغربية التوزيع الدار 
 .:>=5، الدار البيضاء، 5أمحد ادلتوكل، دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفية طـ  -6
)دط(  5ابن جين اخلصائص، حتقيق حممد علي  النجار، ادلكتبة العلمية ، دار الكتب ادلصرية ، ح-7

5=;9. 
 .5،6446،طأمحد شامية يف اللغة، دار البالغ للنشر-8
 .7طـ -;644امحد مومن، اللسانيات النشأة و التطوير، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،-9
لدار البيضاء ادلملكة ادلغربية، أمحد ادلتوكل،" الوظائف التداولية يف اللغة العربية"، دار النشر و التوزيع ا-:

 . 9>=5 -هـ5849-(45ط)
دراسة ادليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان ابراهيم خليل، يف اللسانيات و حنو النص، -;

 م.;644،
أمحد ادلتوكل، قضايا يف اللغة العربية يف اللسانيات البينية التحتية التمثيل الداليل التداويل، دار األمان ->

 األمنية الرباط. للنشر و التوزيع، مطبعة و مكتبة
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 .6449البيضاء الطبعة األوىل سنة
 لساين و الشعرية مقارنة حتليل لنظرية جاكيسون.لالطاهر بومرب، التواصل ا-54
وحد دلصطلحات ادلنظمة العربية عبد الرمحان حاج صاحل و عبد القادر الفارسي الفهري ، ادلعجم ادل-55

 .=>=5للرتبية و الثقافة و العلوم )مكتب تنسيق التعريب تونس 
 .الرمحان بن خلدون، ابن خلدون دار اجليل، بريوت.د ،طبعةعبد -56
 .8==5عبد السالم ادلسدي قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس -57
نشر و التوزيع العلمي و ، ال"السابقة و التطورحممد زياد جعفري سامسون،"ادلدرسة اللسانية  -58

 جامعة ادللك سعود،دط. ادلطابع
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صائصها مشكالهتا قضاياها نظرياهتا مهاراهتا "، جامعة حممد فوزي أمحد بين ياسني، " اللغة خ -;5
 .6455، 5ط البلقاء

 .7;=5حممود فهمي حجازي، "علم اللغة العربية" ، وكالة ادلطبوعات، الكوت ،  ->5
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، دار الفكر اللبناين بريوت، (، إجنليزي عريبفرنسي) األلسنيةمبارك مبارك معجم ادلصطلحات  -64
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، 5 الكتب احلدي،، األردن،طنعمان بوقرة،" اللسانيات اجتاهاهتا و قضايا الراهنة"،عامل -65

 م.=644
 .الوظيفي يف الدب اللغوي"نادية رمضان النجارة، " االجتاه التداويل و  - -66
 .ة و تقدمي عبيدة الراجيمراجعنادية رمضان النجار،"اللغة و أنظمتها بني القدماء و احلديثني"، -67
 فاطمة طبال بركة، "النظرية األلسنية عند جاكيوسون. -68
 وان ادلطبوعات اجلامعية،يمدخل إىل التحليل اللساين اللفظ الداللية، السياق، د ،قالبلية العريب-69
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