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مقّدمة



ب

كانوا ساين احلديثاللّ وافد الاحملدثونالعربارسون الدّ ا تلّقىه حينميورد كثري من الباحثني أنّ 
فكرة هذه الة عندهم وجعلتهم يتوّقفون عن الّتجديد واإلبداع، فكرة كّبلت احلركة العلميّ حتت وطأة 

، )ليس يف اإلمكان أبدع مما كان وما ترك األّول لآلخر شيئا(ها الّتعصب للقدمي واإلميان بقناعة مفادُ 
طوير مما جعلهم يصرفون مهمهم حنو العناية باملتون شرحا وتفسريا وفهما واستظهارا، مبتعدين عن التّ 

.جعة ألّن ما قّدمه األّول قد نضج واحرتق وال ميلك املتأّخر إّال حّق الّتمّثل واالحتذاءوعن املرا

ة بناء نظريّ حنوه بدل أن يكون هناك توجّ ،لكن، ت الوجهةساين احلديث تغريّ رس اللّ ومبجيء الدّ 
قطات اليت متجاوزة اهلفوات والسّ اثيّ تها من االستفادة من املوروث الرتّ ة تستمد مشروعيّ ة عربيّ لسانيّ 

ساين رس اللّ رها الدّ ة اليت يوفّ ة واملوضوعيّ ة املنهجيّ مستأنسة باملعطيات العلميّ لفوقع فيها السّ 
حدث شرخ كبري بني الباحثني العرب؛ من مناصر للوافد فقد ، بدل أن يكون هذا، احلديث، أقول

...القدمي، ال يرى فيه زيادة ملستزيد العريبّ غويّ ال يرى بديال عنه، ومن ملتزم بالفكر اللّ الغريبّ 

وسط، يزاوج بني معطيات ه حنو حلّ تتوجّ د بدأت العقولمن األخذ والرّ طويلةوبعد مسرية 
عبد : ون أمثاللسانيّ ل هذا االجتاه خري متثيل يف املغرب العريبّ القدمي، وممن مثّ واجتهاداتاحلديث 

.ل، وغريهم كثريالقادر املهريي، أمحد املتوكّ محن احلاج صاحل، عبدالرّ 

مني، وإبراز ن من فهم األصول واملناهج اليت كانت معتمد املتقدّ كِّ ومن خالل هذه اجلهود متُ 
اة العربيّ غويّ ة اللّ ظريّ ة ملا حوته النّ القيمة العلميّ  ة ة العلميّ غم من هذه احلركيّ وعلى الرّ .ة يف مجيع مستويا

ة اليت الغربيّ اتظريّ ة ملختلف النّ بعيّ التّ إملبد،هي نفسها،هذه اجلهود كانت خاضعةنّ فإشطة النّ 
نقيب التّ و متثّلهاحاول الباحثون العربة ة الوصفيّ البنيويّ ظهرت ا لمّ ف،املستمرطويرسمت بسمة التّ اتّ 

، ظريةة يف هذه النّ العريب وإجراء إسقاطات للمفاهيم اإلجرائيّ غويّ اث اللّ يف أعماق الرتّ عن جذورها 
ةحويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ النّ وملا برزت... ويتحليل الصّ التّ ، نات املباشرةحليل للمكوّ التّ ، وزيعالتّ :مثل

؛ حيث حاول العريبّ غويّ لّ رس اليف الدّ ل، كذلك، غوي الغريب حتوّ رس اللّ حول يف الدّ تبع هذا التّ 
ة طحيّ البنية السّ و ، أويلالتّ : فكرةفتناولوا ، تانظريّ تشرتك فيا النّ الباحثون العرب رصد املماثالت اليت 

ة ة العربيّ حويّ ة النّ ظريّ قريبات مل تزد النّ هذه التّ لكنّ ... ل اجلملةأصو ، ةيّ حويلالقواعد التّ و ، والعميقة
عند بل بقي الباحث العريب رهني ما يستجدّ ، عا هلامتوقّ لعصر كما كان ابات ملتطلّ و مواكبة ة أجدّ 



ج

ة اإلسقاطات اليت تنتهي عادة إىل احتضان تلك تتلوها عمليّ ، تقريبه بلسان عريبحماوالالغريبّ 
.الّدرس الّلغوي العريبّ ضمن والبحث عن وجود جذور هلا يات ظر النّ 

ا ات اليت مرّ آخر احملطّ سيمون ديكمها اهلولندي اليت أرسى دعائحو الوظيفيّ ة النّ نظريّ وتعدّ  ت 
قائص اليت أن تتجاوز خمتلف النّ ةظريّ هذه النّ حاولت،لث األخري من القرن املاضييف الثّ سانيات اللّ 

ف على قيمة هذه عرّ وميكن التّ .ةحويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ ابقة مبا فيها النّ ات السّ ظريّ وقعت فيها النّ 
:١أنّ ؛ حيث ترىة اليت ترتكز عليها املبادئ املنهجيّ أهّم ق إىل طرّ من خالل التّ ةظريّ النّ 

.واصلغة األساس هي التّ وظيفة اللّ -
غوي جيب أن ال يهتمّ وبناء عليه فالوصف اللّ ، غة خاضعة هلذه الوظيفةبنية اللّ -

بني عالقات القائمة ة والتّ بل كذلك باخلصائص الوظيفيّ ، ة فقطباخلصائص البنيويّ 
موع .نيتا

communicative(ةواصليّ غوي هو القدرة التّ موضوع الوصف اللّ - compétence(.
والكفاية ةداوليّ التّ الكفاية : مطامحةص يف ثالثحو الوظيفي تتلخّ ة النّ مطامح نظريّ -

.ةمطيّ النّ والكفاية ة فسيّ النّ 

ر ديدة تصف وتفسّ عم كتابات قدّ و ،لالمتوكّ أحمد احملدثني ة من الباحثني العرب ظريّ تبّىن هذه النّ 
ة معامل واضحة لنظريّ واستطاع أن يرسم ، ةوظيفيّ ة منظورا إليها من وجهة غة العربيّ من قضايا اللّ اكثري 

ة  لبنة أوىل ملنهجيّ عّدهاة متماسكة م نظريّ وأن يقدّ ، ة الوظيفيّ العربيّ غة اللّ حنو اها مسّ ة جديدة وظيفيّ 
استثماره يف ساين احلديث و وإدماجه يف الفكر اللّ ،القدميالعريبّ غويّ قراءة الفكر اللّ ن من إعادة متكّ 

ننا حو الوظيفي ميكّ غوي العريب القدمي والنّ حوار بني الفكر اللّ عقد معتقدا أنّ ، ةبيعيّ غات الطّ وصف اللّ 
:من حتقيق هدفني اثنني

غة بتحليالت ومفاهيم يستلزمها وصف الوظائف اخلمس يف اللّ حو الوظيفيّ إغناء النّ -
ة جيّ حليالت واملفاهيم باملبادئ املنهاقرتاض هذه التّ دون أن ميسّ ، ةة خاصّ العربيّ 

.حو املقرتحةحو الوظيفي وال ببنية النّ املعتمدة يف النّ 

وما بعدها٤٥ص،)١٩٨٩، ١منشورات عكاظ، ط: املغرب(، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوّكل، : ينظر-١



د

سبة لوظيفة ة بالنّ أو البالغة العربيّ حو العريبّ وتقومي جمموعة من األوصاف املقرتحة يف النّ -
يد كو خصيص واحلصر والعناية والتّ وظواهر التّ ) ةابع بصفة خاصّ والتّ (ووظيفة البدل إاملبتد

.وغريها

غة ة يف وصف ظواهر اللّ موليّ ظرة الشّ وإعادة بناء حنو يستجيب للنّ ناتهو جتاوز اهل،اإذ،فاهلدف
ة كما هي يف مبادئها الكربى مع ة العربيّ حويّ ة النّ ظريّ ميكن احلفاظ على النّ أال ، لكن.ة وتفسريهاالعربيّ 

ّ خصوصا وأنّ ، قوميات املقرتحةتزويدها مبختلف التّ  ؟ة كبريةكفاية تطبيقيّ ذات ا نا نعلم أ

االّطالع على الّنظريّات املختلفة وحماولة االستفادة منها مع احلفاظ على (ؤيةوانطالقا من هذه الرّ 
، العريبّ غويّ رس اللّ حو الوظيفي والدّ النّ ةنظريّ البحث لعقد حوار جديد بنيجاء هذا )املنجز الّلغويّ 

االستفادة من خمتلف العلوم ميكنهدرس مطواع منفتح وي العريبّ الّدرس الّلغأنّ إميانا من الباحث 
لبناء شاملة جديد إعادة فليس التّ ، وأحسنت اإلضافةاملغّيبمىت حّدد القصور وبّني اتظريّ والنّ 

قائص وربء ة ملعرفة النّ حماولة مستمرّ ،يف اعتقاد الباحثك،ه كذلبل إنّ ،فقطاتظريّ النّ وهيكل 
كفايتهاع  وتتبّ ات،ظريّ النّ خمتلف ة اليت ترتكز عليها ظريّ ق للمبادئ النّ طرّ بالتّ إّال وهذا لن يتمّ ، اخللل

.موضع حتليل ونظرهة إليها املوجّ ووضع االنتقادات ،)وبساطة، ةومشوليّ ، وضوحا( ةطبيقيّ التّ 

ةاألرضيّ )ما قبل املعيار(عديدة جاعلة مرحلة اجلملة رات ت بتطوّ مرّ الّنحو الوظيفيّ ةنظريّ ومبا أنّ 
حدود ضبطفقد كان من األسلم )موّسعة ومعّدلة(رات األخرى اليت انبنت عليها خمتلف الّتطوّ 

ا تتعالق مع املوضوع الظّاهر يف الّدرس اللغوي العريب املعاجلة يف اجلملة ّ .)اجلملة(، خصوصا وأ

:البحثوبناء عليه جاء عنوان هذا

. )دراسة في نحو الجملة(غوي العربيّ اللّ رس والدّ حو الوظيفيّ النّ 

: البحث جمموعة أسباب ميكن إجيازها فيما يليفع اليت حّفزتين على خوض غمار هذاولعّل من الّدوا

حليل ملا التّ مرجعها استطاعت أن تكون ، لكنّ قدميةتني إحدامهاة بني نظريّ إجراء مقابلة نقديّ إنّ -
ساين احلديث، هلو دعوة إىل رس اللّ ل أحدث ما وصل إليه الدّ واألخرى متثّ يربو على ثالثة عشر قرنا، 

ومبدأ هذا األمر ومنطلقه مراعاة فكرة .تضخيمة دون تقزمي أو اجلهود البشريّ االستفادة من كلّ 



ه

ّ ، ي العلوم وأخذهاشيء، أساسا لتلقّ ة، يف كلّ سبيّ النّ  ة ال ا تعكس خصيصة من اخلصائص البشريّ أل
.قد املستمرأطروحة النّ وهذا يدعو إىل تبّين ، عنهنها وال تنفكّ عينفكّ 

لة يف شخص ابن عند علماء العربية ممثّ حويّ حليل النّ حول التّ ةيف مرحلة املاجستري دراسْيتُ أجر -
حليل هذا التّ أنّ تكما وجد، حتصيل املعىن وتوجيههحليل هومدار التّ أنّ توقد وجد،احلاجب

حاة املقام عند النّ وهذا معناه أنّ ، ر فيها امللفوظد املقامات اليت ميكن أن يتصوّ بتعدّ دميكن أن يتعدّ 
هل هذا ،لكن.ةنظرييّ ة ال التّ حليليّ ة التّ استحضاره يف خضم العمليّ استحضاره أكثر ما يتمّ العرب يتمّ 

كتاب سيبويه جيد بذرة اظر يف  النّ إنّ ة؟فات حنويّ مجيع ما وصلنا من مؤلّ احلكم ميكن تعميمه على
، وإبراز تنظريا ممنهجا واضحا، نظري لهى كشفه والتّ ولن يتأتّ ، حو املقاميّ بة ملا ميكن تسميته بالنّ طيّ 

).حو الوظيفيّ ة النّ أعين نظريّ ( ة جعلت املقام أساسا هلا يف بناء حنوها نظريّ يف خضمّ إّال قيمته 

اواستثمارها يف حتليل النّ حو الوظيفيّ ة النّ غبة يف فهم نظريّ الرّ - .صوص وتوجيه دالال

ا بني ائر حاليّ يف احلوار العلمي الدّ الّدرس الّلغوي العريب القدمي، من أجل إبراز قيمته،إشراك حماولة -
م وألسنتهمغويّ اللّ  .ني اجلدد على اختالف أوطا

.القدمي واألحناء املعاصرةحو العريبّ أثري املتبادل بني النّ الكشف عن التّ -

:من األهداف اليت يتوخاها البحث

.وتبسيط مفاهيمها ومجع متفرّقها، الّتعريف بنظريّة الّنحو الوظيفي-

.الّتنبيه إىل مشولّية الّدرس الّلغوي العريب القدمي والّتدليل عليها-

.فّية املغّيبة فيهحماولة تطعيم الّدرس الّلغوي العريب القدمي باملفاهيم الوظي-

. بيان الكفاية الّتطبيقّية للّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي ونظريّة الّنحو الوظيفيّ -

ات ظريّ النّ عي أنّ سليم ملن يدّ ه ال ميكن التّ أنّ مفادهإمبدلنفسه انطالقا منالبحثهذا يؤّسس
وذلك ملا تطلعنا عليه ، ة القدميةغويّ ات اللّ ظريّ ضبطا من النّ ة احلديثة أحكم منهجا وأوفر سانيّ اللّ 
ما حتتاجه هو مراجعة مستمرة فكلّ ، هامن خمبوء ميكن استثماره وتطويره في،ةمرّ يف كلّ ،راساتالدّ 

.ملعطيات واألسس اليت تنبين عليهاوقراءة واعية يف ا



و

مت العريبّ يف احلفاظ على السّ آتت أكلهاة اليت قدمية الة العربيّ غويّ ة اللّ ظريّ ظريات النّ ومن هذه النّ 
مويل نة بعدها الشّ ومضمّ ،كيبدقيقة من دقائق الرتّ عة آفاق أبعادها لتشمل كلّ موسّ ، معىن ومبىن

يفرضها ه وهيأته اليتكيب من حيث بناؤ ظر يف الرتّ نّ علما آخر هو علم املعاين الذي جعل موضوعه ال
را متقاربا الن تصوّ يشكّ حو الوظيفيّ نّ ة الة ونظريّ ة العربيّ غويّ ة اللّ ظريّ وبناء عليه فالنّ .مامقام تواصليّ 

.قطات وتاليف اهلناتدة منه يف معرفة السّ دجمه واالستفاميكن

غويّ رس اللّ بالدّ ق تدفعه مجلة أسئلة كربى؛ بعضها يتعلّ البحثهذا فإنّ الّرؤيةهوانطالقا من هذ
:حو الوظيفيّ ة النّ بنظريّ ق وبعضها اآلخر يتعلّ ، العريب

:العربيّ بالّدرس الّلغويّ ق ما يتعلّ 

.؟بالوظيفةغوي العريبّ رس اللّ احتفاء الدّ مدىما -

ا اكتفت بدراسة ّ إو ، ياقياملعىن السّ أغفلت استجالءة ة العربيّ حويّ ظرية النّ النّ نّ إالقول أحيقّ -
.داويل؟كييب ملغية اجلانب التّ اجلانب الرتّ 

.طبيقي؟ه جتاوزه إىل املستوى التّ فقط أم أنّ نظرييّ على املستوى التّ إغفال استحضار املقامكان أ-

حوي وهذا ة قبل حنو النّ ة وجدت مستقلّ غة العربيّ اللّ سليم بالقول الذي يذهب إىل أنّ هل ميكن التّ -
. علها يف حاجة إىل بناء أحناء أخرى؟جيما 

الىف هذه جتعله يتعن بدائل له البحث و جتاوزهنا إىليدعو يف مأزقالعريبّ الّدرس الّلغوي وهل وقع -
املآزق؟

ة؟يصبح مواكبا لألحناء العامليّ حّىت غويّ رس اللّ ما هي طرق تطعيم الدّ -

ما هي االنتقادات اليت حتتاج إىل مراجعة -

.العرّيب من نظريّة الّنحو الوظيفيّ ما هي املفاهيم والّتصّورات اليت ميكن أن يقرتضها الّدرس الّلغويّ -

:حو الوظيفيّ ة النّ ق بنظريّ تعلّ يما 

.ة؟ظريّ ما هي املبادئ واألسس اليت قامت عليها هذه النّ -



ز

.ما هي الكفايات اليت تسعى إىل إرسائها؟-

.هل استطاعت أن حتظى بتطبيق يزيدها متكينا وإحكاما؟-

.العريب؟غويّ رس اللّ دّ من الاقرتضتهاقرتاضات اليت االما هي -

.ة؟ة العربيّ غويّ ة اللّ ظريّ ها بديال للنّ وهل ميكن عدّ -

جعلت ، بابنيو مقّدمةمت العمل إىلهذه األسئلة فقد قسّ عن ويف سبيل حتقيق إجابة واضحة 
ة خمّصصا لتقدمي نظريّ ) الواصفظري واجلهاز النّ الفرش ( حو الوظيفي ة النّ نظريّ :الباب األّول املوسوم بـ

اة العربّية الوظيفي ومناقشة حدودهاحنو الّلغ حاولت ، مته إىل مدخل وأربعة فصولوقد قسّ ، وجزئيا
وخّصصت ، ةظريّ متهيًدا للولوج إىل هذه النّ ، يف املدخل تقدمي توصيف للواقع الّلساين العريب احلديث

هوجّ تناولت يف الفصل األّول تقدميًا للتّ ؛هازها الواصفالفصول األربعة لعرض مفاهيمها ومبادئها وج
راسة خمّصصة وملا كانت الدّ ،املبادئ اليت ينبين عليهامّ هه وأفهومه ومهامّ فيه ملضت عرّ تالوظيفيّ 

ومل ، حو الوظيفية النّ اين لعرض ومناقشة مفهوم اجلملة وأنواعها يف نظريّ الفصل الثّ أفردتللجملة فقد 
ا ب هذه املكوّ نظرًا لتشعّ ،لكن.ناتهعرض اجلهاز الواصف جبميع مكوّ إّال يبق بعد هذا نات وكثر

ا الث أمّ الفصل الثّ ة من نصيب البنية احلمليّ فكان ، فقد وّزعت مناقشتها على الفصلني الباقيني
.ابعالفصل الرّ نّية فقد تكّفل بإبرازمها البنيتان الوظيفّية واملكوّ 

صته للبحث خصّ قد ف)القدميالعريبّ غويّ رس اللّ والدّ حو الوظيفيّ النّ (: املوسوم بــا الباب اآلخرأمّ 
ملهما واحتياج بقية حوي والبالغي لتكارس النّ الدّ ي، منتقيارس اللغو ة يف الدّ عن اجلوانب الوظيفيّ 

املتوّكلرسني حسب ما هو معروض عند وملناقشة قضايا االتفاق واالختالف بني الدّ .امالعلوم إليه
اث املدخل للبحث عن وظيفة الرتّ الباب كذلك إىل مدخل وأربعة فصول؛ جعلتمت هذا قد قسّ ف

اث سلبًيا بل كان يرى فيه مرجًعا ميكن مل يكن موقفه جتاه الرتّ هعند املتوّكل ألبرهن به على أنّ 
ة وكانت معامل الوظيفيّ ،حاةة عند النّ ا الفصل األّول فبحثت فيه عن معامل الوظيفيّ أمّ ، االستئناس به

فاق الث فكان خمّصصا لعرض جوانب االتّ أّما الفصل الثّ ، اينعند البالغيني من نصيب الفصل الثّ 
صت وخصّ ،قة بقضايا اجلملةة املتعلّ نة املتوّكليّ ًعا ما عرض يف املدوّ متتبّـ رسنيواالختالف بني الدّ 
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رسني، ألخلص إىل خامتة سّجلت فيها ما الدّ ة يف كال طبيقيّ ابع للبحث عن الكفاية التّ الفصل الرّ 
.نتائجخالصات و توّصلت إليه من 

عت بالوصف حيث تتبّ ، وقد اعتمدت يف عرض مادة هذه األبواب وحتليلها على املنهج الوصفيّ 
نة املدو ، فامؤلّ ثالثنيلة يف مؤلفاته املختلفة اليت تربو على نات؛ مدونة املتوّكل متمثّ واملناقشة مخس مدوّ 

لة املدونة البالغية متمثّ ، حو لفاضل صاحل الّسامرائيلة يف كتاب سيبويه وكتاب معاين النّ حوية متمثّ النّ 
عرضت ما تزخر به كل ، حيثاكيوكتاب مفتاح العلوم للّسكّ للجرجاينيف كتاب دالئل اإلعجاز

يف حتليلي للّنصوص املختارة من أجل كما حاولت تفعيل املنهج الوظيفيّ .ةيّ نة من جوانب وظيفمدوّ 
.للّنحو الوظيفية طبيقيّ معرفة الكفاية التّ 

ملا عّن من أفكار لعّل جمموعة من املصادر واملراجع كانت له املرشد واهلادي ت علىوقد اعتمد
يف اللغة ة داوليّ الوظائف التّ : أبرزها كتب املتوّكل اليت عقدت معها حماورة استغرقت بابًا كامًال مثل

املفعول يف ة الوظيف(لية إىل البنية املكونية من البنية احلم، غة العربية الوظيفيدراسات يف حنو اللّ ، العربية
، مفتاح العلوم للّسكاكي، معاين النحو لفاضل صاحل السامرائي، الكتاب سيبويه) ... اللغة العربية

.وغريها... التلخيص للقزويين

:كثرها وطأةأصعوبات لعلّ وقد واجه البحث جمموعة 

.حو الوظيفي وخصوًصا كتب سيمون ديكة النّ لة لنظريّ ة املؤصّ املراجع األجنبيّ عدم توفر-

.ل يف كتبه املختلفةت القضايا اليت عاجلها املتوكّ تشتّ -

لخضر كتور أشكر األستاذ املشرف الدّ كما .وعال على كرمه ولطفهأمحد اهللا جلّ ويف اخلتام 
أشكره على توجيهاته وصربه ، إشرافه على هذا البحث منذ كان فكرة إىل أن رأى النورعلى بلخير 

وعال أن أرجو من اهللا جلّ ، أن أكرمت برجل فاضل مثلهوعال عليّ ه ملن نعم اهللا جلّ إنّ و ه،وحلم
.خري اجلزاءجيزيه عّين 

ة غة العربيّ كر قسم اللّ بالذّ وأخصّ ، ةراسيّ الدّ يف هذه املرحلةالحتضاينكما ال أنسى جامعة باتنة 
ا بكلية اآلداب  .سجيلسهيالت طيلة فرتات التّ التّ حيث وجدت كلّ ، واللغاتوآدا
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ادة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة هذا البحث كر اجلزيل إىل السّ كما أتوجه بالشّ 
.اعوجاجهوتقومي 



: الباب األّول
)واجلهاز الواصفظريّ الفرش النّ (نظريّة الّنحو الوظيفيّ 



:مدخل
)توصيف الواقع(ة يات الغربيّ الّلسانو ة الّلسانيات العربيّ 
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١٢

:غييبكامل والتّ ي بين التّ الّلسانالواقع - ١

املقصودة ههنا الّلغةة للغة، و راسة العلميّ ارسني، هي الدّ فق عليه بني الدّ يات، كما هو متّ الّلسان
ا )دون ختصيص أو تفضيل(ز الكائن البشريّ اليت متيّ الّلغةهي  اإلنسانية الّلغةالعلم الذي يقرأ "، إ

على وفق منظور علمي عميق ودقيق، ويستند إىل معاينة األحداث وتسجيل وقائعها، قائما على 
ادة من معطيات العلوم واملعارف اإلنسانية األخرى، ويرمي هذا الوصف وبناء النماذج وحتليلها باإلف

ا الّلسانّيةالعلم إىل كشف حقائق وقوانني ومناهج الظواهر  ، وبيان عناصرها ووظائفها وعالقا
ا لتشمل خمتلف الّتطورات اليت ١"اإلفرادية والرتكيبية داخل وخارج بنية النص ، وهناك من يوسع دائر

تبسط أمام الفكر البشري منذ القدمي صنفني الّلغويةالظاهرة "فيورد أّن ،ها احلديثعرفتها عرب تارخي
باعتبارها الّلغة، فأّما الّصنف األّول فيتمّثل يف عناصر من القضايا أحدمها نوعي واآلخر مبدئي عامّ 

من ه فرع خمتصّ ناته الّصوتية والّصرفية والّنحوية واملعجمّية، ولكّل هذه األوجنظاما خمصوصا له مكوّ 
لغة على حدة، وأّما الّصنف الثّاين ، وهذا اجلانب نوعي باعتبار أنّه متعّلق بكلّ الّلغويةفروع الّدراسة 

من حيث هي ظاهرة بشرية مطلقة، الّلغةاظر يف من القضايا فيّتصل باملشاكل املبدئّية اليت يواجهها النّ 
ويتدرج البحث يف هذه املسائل من حتديد الكالم وضبط خصائصه إىل حتسُّس نواميِسه احملركة له 

الّلغةوعالقة الكالم بالفكر وتفاعل الّلغةحىت يقارب مشاكل أكثر جتريدا وأبعد نسبة كقضية أصل 
ا وكيف حيدث إدراك العقل ملعاين ويةالّلغاللة باحلضارة اإلنسانّية، فضال عن مشكل الدّ  ذا

.٢"األلفاظ

كّل "غات دون تفريق، ويدخل ضمنها يات علم مشويل يتناول مجيع اللّ الّلسانف،وبناء عليه
كظاهرة موضوعية، وحتاول تفسريها باالعتماد الّلسانة اليت تتناول النظريات واملفاهيم واملناهج العلميّ 

يني الغربّيني أو غريهم أم من مواصلة الّلسانعلى الّتجربة واالستدالل العقلي سواء كان من إبداع 
يات ال تقّوض أو تلغي الّلسانهذا يعين أّن ، و ٣"الذي ابتدأه اخلليل وأصحابهالّلساينالبحث 

، )٢٠٠٢، ١دار صفاء، ط: األردن(، علم اللسانيات الحديثة، نظم التحكم وقواعد البياناتعبد القادر عبد اجلليل، -١
.١٠٦ص

، ص ص )١٩٨٦، ٢الدار العربية للكتاب، ط: تونس(، التفكير اللساني في الحضارة العربيةعبد السالم املسدي، -٢
١٠٦-١٠٥.

.١٨٤ص، )٢٠٠٧موفم للنشر، : اجلزائر(، بحوث ودراسات في علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صاحل، -٣
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ومن بينها ما ،)خاّصةماء كانت القضايا املعاجلة عامة أسو (غةاللّ املنجزات اليت ُقّدمت قبلها حول 
ينضوي حتت يات،الّلسانالذي تأخذه م، تبعا للمفهو العريب القدمي الذي جندهالّلغويالفكر يفقّدم

.لوائها خمّصصا وجهة الّنظر واملعاجلة

أو اليت ميكن أن خيّلفها الّلغةاليت خّلفها اإلنسان يف الّلسانّيةإننا إذا أمعنا الّنظر يف جّل األعمال 
:١ميكن حصرها  يف ثالثة إمكاناتفإنّه استقباال

زت وجهة نظرها على دراسة اخلصائص املشرتكة بني اللغات مجيعها، ركّ الّلسانّيةراسات بعض الدّ - ١
.يات الكليةالّلسانوهو ما يعرف ب

.يات اخلاّصةالّلسانلغٍة واحدٍة معينٍة وهو ما يعرف بوهناك دراسات جعلت ّمهها دراسة- ٢

يات الّلسانوهي ما يعرف ب،اخلاصة والكليةيات الّلسانوهناك دراسات وقفت وسطا بني - ٣
.موضوعا هلا)ال كلها(النسبية، حيث تتخذ بعض الّلغات

اصة اليت يات اخلالّلسانبيندرج ضمن ما يعرف القدميالعريبالّلغويفالّدرس تبعا هلذا التصنيف و 
يف حمركات الّدراسة ودوافعها وطريقة ،موضوعا للّدراسة، مع خصوصية)العربية(تتخذ لغة معينة

.املعاجلة والنظر

يات، الّلسانمع القدميالعريبالّلغويللفكر )املفرتض(إذا كان هذا هو الواقع العلمي،لكن
ّ فلماذا هذا الّنفور منها يف الوسط  ا علم غريب يريد أن يسلبنا خصوصّياتنا العريب؟ وملاذا حنّس بأ

ويقضي على تراثنا؟

جمموعة ،يف رأي الباحث،وهذا الّصراع جيد أنّه قد غذتهإّن املدّقق يف مرجعّية هذا املوقف
، ايل، ومنها ما ميكن تسميته بالّسبب االستقبيسيّ أسأسباب، منها ما ميكن تسميته بالسبب التّ 

ه حىت نظرتنا إىل الرتاث كانت سببا من األسباب اليت أحدثت هذا الّصراعأنّ كذلك القول  وميكن
:فيما يليعلى حدةٍ ، وسنعرض لكّل سببٍ )وهو ما ميكن تسميته بالسبب الرتاثي(

.٤٠، ص)٢٠٠١، ١دار األمان، ط: املغرب(،)أفول اللسانيات الكلية- ١(ة الوسائط اللغويحممد األوراغي، : ينظر-١
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: الّسبب التأسيسيّ -أ

دي بدءا من ،احلديثالغريبالّلساينلفكر يف ااملتسبب الرئيس يف وجوده هم الرواد األوائل 
العريب إغفاال تاما، ومل يعتّد يف نظرته الرتاجعية الّلغوينفسه، فقد أغفل هذا األخري املنجز سوسير

.   ١)قدميا وحديثا(النقدية إال مبا قّدم يف احلضارة الغربية 

يات املراد الّلسانهو أّن ٢وما ميكن أن يستنتجه القارئ احلصيف من قراءة بدايات حماضراته
الكلي الشامل الذي تدعو إليه  الّلغويإنشاؤها هي لسانيات غربية خالصة، وال عالقة هلا باملنجز 

يدآراء إنّ : "موضحا املسألة أكثر ومبينا أبعادها،عبد الجليل مرتاضيقول . كما هو شائع عنها
ا للقارئ العام على وجه أخص، سوسير هذه تستوقفنا ال حمالة لتوضيح بعض الرؤى العلمية وبلور

ألنه لن تكون هذه املغالطة األخرية اليت يقع فيها الرجل عن جهل أو جتاهل، ذلك أّن من يقرأ هذا 
ّسكوت ليالحظ هذا ال) يات العامةالّلسانحماضرات يف / دروس(األخري وال سيما يف كتابه الشهري 

املتعمد املتغاضى عنه كلما تعلق األمر بشأن ظاهرة حبث تشرتك فيها اإلنسانية كلها مجعاء، وقد 
يكون هذا السكوت إىل درجة احملظور عنده أكثر تعمدا وأزيد تغاضيا حني تتصل ظاهرة حبث لغوي 

، ويقول ٣"مبا يضارعها عند العرب، وحىت عند غريهم من شعوب عريقة سبقت العرب والغرب معا
السنسكريتية الّلغةوقف أكرب جزء من حياته العلمية لبحث ودراسة سوسيريدوفردينان : "أيضا

وقواعدها كان يعرف هذا، ولكنه أعرض عن كل ما يعرف قصدا منه ليعزو تأسيس بل تشييد 
.٤"إىل اإلغريق أي إىل الغربينيالّلغويةالدراسات 

ى املرحلة األوىل مل يعرف فيها موضوعه بدقة، مسّ ) كلها غربية(أورد سوسري يف حماضراته أن الدرس اللغوي مر بثالث مراحل -١
ا تعود إىل ا املرحلة الثانيةمبرحلة القواعد أو النحو املعياري، ويبدأ مع اإلغريق، أمّ  فأطلق عليها اسم الفيلولوجيا ورأى أن بدايا

، ١٧٧٧سنة ق م، وقد ربطها مبدرسة اإلسكندرية اإلغريقية القدمية، واحلركة العلمية اليت أسسها فريدريك أوغست وولف ٣القرن 
ا احلقيقية مع أأما املرحلة األخرية ف فردينان دو : ينظر. (عامل غريب هو فرانز بوبطلق عليها اسم الفيلولوجيا املقارنة، ويُرجع بدايا

، وما ١٧، ص)١٩٨٥الدار العربية للكتاب، : تونس(صاحل القرمادي وآخرين، : ، ترمجةدروس في األلسنية العامةسوسري، 
.بعدها

.٢٣، إىل ص١٧حملة عن تاريخ األلسنية، من ص: ينظر الباب األول من حماضراته-٢
.١٣، ص)٢٠٠٣دار القصبة للنشر، : اجلزائر(، مناهج البحث اللغويفي عبد اجلليل مرتاض، -٣
.١٧صنفسه، املرجع -٤
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واملطبقني شومسكيعقائد "حيث إن من ؛التوليدية التحويليةيات الّلسانواألمر نفسه مع 
املنجز يف غري إطار نظريته ال يدخل يف البحث العلمي املنتج لليقني الّلغويالبحث لنموذجه أنّ 

وال يهمه أمُر ما قد يأيت به غريه إذا مل ،يات خارج نظريته ال يعنيهالّلسانبل كل ما يقع يف ، الرياضي
ما يقال خارج هذا النحو فهو ليس من إذ كلّ ، وجوه نظرية النحو التوليدي التحويلييدّعم بوجه من

١"وليس أهال ألن يقارن بنحوهالّلغةعلم 

مغاضي الذي مارسه هؤالء الّرّواد األوائلهذا التّ  وهذه املواقف اليت كانوا يبنون عليها تصورا
. احلديثالّلسايننفورا وموقفا قبليا سلبيا جتاه الّدرس ) حثالبيف رأي(ل شكّ 

:الّسبب االستقبالي- ب

احلديث إىل القارئ العريب العام أو املتخّصص، فبعض الّلساينبه كيفية إيصال املنجز عىنيُ و 
م محلواالّلسانّيةيني األوائل مل حيسنوا زرع الّنباتات الّلسان" يات ومل حيملوا الّلسانيف العامل العريب أل

ال، ّمث فهم املعطيات العريب أوّ الّلغويطريقة زرعها يف العامل العريب باحلوار املبين على فهم الرتاث 
اماٍت للغة العربية يف حنوها الّلسانّية، من هنا محلت الطروحات الّلسانّية األوىل يف العامل العريب ا

أنيس ، وعبد الرحمن أيوبالدكتور : وصرفها ومعجمها كما يربز يف أعمال الرواد األوائل مثل
انبهروا مبا عند الغرب، ) وأغلبهم درس يف جامعات غربية(يون العرب احملدثون الّلسان، ف٢...."،فريحة

ا من عند هؤالء متثل العلم الصحيح الذي جيب الّلسانن أّن ولذلك فقد كانوا يعتقدو  يات اليت أتوا 
العريب، ومن الّلغوييف األمم األخرى، ومن أخّصها الدرس الّلغويأن تقاس بالّنظر إليه نتائج الّدرس 

، وينبغي )مالعل(مثة فقد جعلوا النتائج املوافقة له من العلم واليت ال توافقه جمانبة له خارجة عن حدوده 
إن اآللة الواصفة املوجودة عند القدماء ليس هلا أي ":الفاسي الفهرييقول ،طرحها والتخلي عنها

الرتاث إنّ ":ول يف موضع آخرقوي، ٣"بل هي غري الئقة يف كثري من األحوال، امتياز يف وصف العربية

.٧٧ص، )٢٠١٠، ١دار األمان، ط: املغرب(، )دواعي النشأة(اللسانيات النسبيةنظرية حممد األوراغي، -١
:اإلنرتنيتمقال مأخوذ من شبكة (، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثةحسن مخيس امللخ، -٢

www.aljabriabed.net/n96_07khamis.htm.. (
)١٩٨٥، ١دار توبقال للنشر، ط: املغرب(،)نماذج تركيبية وداللية(اللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي الفهري، -٣

.٦١ص
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ال  ال الّلغويعائق يف كثري من األحيان هلاته النهضة يف ا ، أحتدث عن جتربةاوأن، الّلساينوا
الّلغةزالت عائقا للتطور وللتصور وحلل مشاكل كانت الدعوة إىل الرتاث يف كثري من األحيان وما

م للرتاث قراءة ال تتعدى التجريبية١"العربية ، ٢، وكان من نتائج هذا املنطلق اخلاطئ أن كانت قراء
نقاد الرتاث التوسل بأدوات البحث اليت اصطنعها كما أنه قد غلب على : " طه عبد الرحمنيقول 

ذا التقليد قد استوفوا شرائط النظر العلمي  م  احملدثون من مفاهيم ومناهج ونظريات، معتقدين أ
الصحيح، أو مل يدروا أنه ليس كل ما نقل عن احملدثني بأوىل بالثقة مما نقل عن املتقدمني، وال كل ما 

.٣"ب إىل الّصواب مما نسب إىل العلم املتقدمنسب إىل العلم احلديث بأقر 

ة االلتفات ؛ أال وهو قلّ )االستقبايل(وهناك سبب آخر يشّكل امتدادا هلذا السبب األخري
ة، إذ ال يكاد حياط باخللفيات اإلبستمولوجية والتساؤالت ات الغربيّ ظريّ ة هلذه النّ للجذور التأصيليّ 

وحىت لو قّدرنا أّن : "طه عبد الرحمنعلى تلك الشاكلة؛ يقول الفلسفية اليت وجهت بناء النظرية
هؤالء املقّلدون ناصية كَ لَ املناهج احلديثة ال يضاهيها غريها، وال يبطلها يسري الزمن عليها، فهل مَ 
ا وتفننوا يف استعماهلا، حىت جاز هلم أن ينقلوها إىل غري أصوهلا وهذا ما جعل القارئ ،٤"تقنيا

ال غري مدرك جلوهر تلك النظريات، و ،دايات األوىل من وفود هذا العلموصا يف البوخص،العريب
.ونبذهاال حمالة سيدعو إىل التخلي عنهافإنّه مل يدرك هذااوإذ.منها يف فهم لغتهية االستفادةكيفل

يضاف إىل هذا أّن هذه النظريات الغربية كانت تتسم بسمة املرحلية؛ فهي ال تلبث أن تغري الرؤى 
دم األصول لتظهر يف ثوب جديد يشكل نظرية جديدة كما هو احلال مع البنيوية والتوليدية  و

الخطاب العلمي والخطاب اللساني، ضمن المنهجية في األدب والعلوم عن أساسيات عبد القادر الفاسي الفهري، -١
.٣٩ص، )دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةحممد األوراغي، : ، نقال  عن٩٤، صاإلنسانية

دار تلك النزعة يف العلوم اليت تقضي باعتماد التجربة قبل إص: "ليسعز الدين المجدوباملقصود بالتجريبية، كما يذكر -٢
علمية فتلك من حماسن املنهج العلمي، وإمنا الذي نقصده بالتجريبية هو قلة التنظري للمارسة العملية، وعدم وعي الباحث أحكام

ا من مستلزمات ونتائج فرعية دوب، ، "باملسلمات اليت ينطلق منها وعدم تفكريه فيما يقتضيه التسليم  المنوال عز الدين ا
.١٢، ص)١٩٩٨، ١كلية اآلداب سوسة، طدار حممد علي احلامي،: تونس(، النحوي العربي

. ١٠، ص)٢٠٠٧، ٣املركز الثقايف العريب، ط: املغرب(، تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرمحن، -٣
.١٠املرجع نفسه، ص-٤



)توصيف الواقع(اللسانيات الغربية واللسانيات العربية مدخل                                                       

١٧

تمل جهازها يف نظرية مل يكقثإذ كيف يو ، ئ العريب ينفر منها وال يثق فيهاالتحويلية، مما جعل القار 
.الواصف ومل تتحدد معاملها؟

:راثيبب التّ السّ - ج

هذا حيتاج إىل قراءة واعية ومتثل، ،الذي خلفه السلف تراث ضخم وثريأّن الّرتاثمن املعلوم
ا من فهم انطالقالالعدم( إىل اآلن حيققملاألمر يتوفر ، وما )حملركات والطرائق اليت كانوا يعتمدو

، إننا إذا مل نستطع استيعاب ١ةلتسليط الضوء عليه لكن بعيون غربيمن دراسات هو حماوالت حوله 
ف ميكن أن نتجاوزه تراثنا وفهمه وقراءته، وهو القريب منا ألنه يشكل هويتنا ومرجعنا ومستندنا، فكي

بعد قراءة ة، خصوصا وحنن نعلم علم اليقني أّن هذا الغريب ما أتى مبا أتى به إالإىل بدائل غربي
فإذا استوعبناه ،الواملنطق السليم يوجب علينا أن نقرأ ونفهم ما عندنا أوّ . متحيصّية نقدية لرتاثه

.احلديثةالّلسانّيةات ظريّ يفتح آفاقا للّنظر يف املناهج والنّ سأنه جاوز ال شكّ أمكننا جتاوزه، وهذا التّ 

أن يكون آلة موصلة لفهم دقائق ،باقتدار،اثي استطاعيضاف إىل هذا، أّن املنجز الرتّ 
وحىت األسئلة (احلديث فأغلب مادته نظرية )التابع للغريبالعريب(الّلساين، أّما الدرس ٢الّنصوص

وحني تنزل إىل التطبيق فهي تتخذ من املعطيات الرتاثية ) اليت ينطلق منها هلا تعلق بثقافة غريبة عنا
ا، وهذا ما عليه حتليمرجعا تعتمده وأساسا تبين  جعل القارئ العريب يفضل ما كان له نفع تطبيقي ال

ال لغريها ليحّل حملها، إذ ال يكفي يف الّنظرية أن  على ما كان آراء فلسفية ما تلبث أن تفسح ا
رج فكري نظري محمد األوراغيويدقق الباحث ، يف حني ال تكاد تنزل إىل الواقعتكون ذات 

ا ل-١ ا تبقى يف اهلامش؛ أل يست من املرغوب فيه، كما هو احلال مع ما وحىت إن وجدت هناك دراسات فيها جدة ومتيز فإ
، ١دار الفكر،ط: األردن(، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، : ، ينظرحول قضية معاين النحوامرائيفاضل السّ قدمه 

٢٠٠٠(.
البحث عن كل ما يفيد يف استنطاق النص ويف معرفة ما "اليت أنيطت به، وقد قادهم هذا اهلدف إىل ف اهدوهو من بني األ-٢

النحو العربي والدرس الحديث عبده الراجحي، ". يؤديه الرتكيب القرآين على وجه اخلصوص باعتباره أعلى ما يف العربية من بيان
.١١، ص)١٩٧٩، ١دار النهضة العربية، ط: لبنان(، )بحث في المنهج(
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مرجًعا إيّاها إىل مخسة ،لفاالكتفاء مبا قاله السّ إىلندعو يالرتاثيني اب اليت جعلت األسبيف أكثر 
.اختياري-٥منهجي     -٤حضاري   -٣عقدي    -٢معريف - ١: ١راتمربّ 

إذ جندها قد،يات عند الغربينيالّلسانت عليها طبيعة اللغات اليت أقيمإىلالسبب املعريفيرجع
ا مل تراع ، ٢"اللغات األوربية وخلصت إىل نتائج ال يصدق أغلبها يف العربيةانطلقت من دراسة " أل

يات اليت ال تقيم متييزًا الّلسانإىل منهج األوراغيأّما السبب العقدي فريجعه ، الّلغةخصوصية هذه 
مثل هذه الدعوة وال شك أنّ ،التواصلية احليةالّلغةوتدعو إىل دراسة ، الّلغةبني خمتلف مستويات 

وثانيا من خلق تصدّع لساين يف الوطن ، إىل إضعاف العقيدة يف النفوس،ال حمالة،يسوف يؤدّ "
لسبب اأما، ٣"ومتهيًدا النقسامه النهائي، السياسي يف الوقت احلايلتشرذمهالعريب تثبيتا الستمرار 

سيفضي ال حمالة إىل إمهال إلنتاج مفكرينا الّلغوياالشتغال بفكر الغربيني "إىل أنّ احلضاري فريجعه
، ٤"يات الرتاثيةالّلسانيات احلداثية يأيت االنسالخ من الّلسانحول العربية ألنه على قدر االخنراط يف 

أن االستضاءة مبا يورد من نظريات غربية سيؤدي إىل إسقاطات غري "فمفادهبب املنهجي ا السّ أمّ 
يًا من جهة وتوليديًا حتويليا من جهة أخرى ووظيفًيا من ناحية و يمن مثل جعل الرتاث بن؛مقبولة
تضيع أصول بنائه وتتعذر عندئذ كل إمكانات وبكثرة اجلدل حول هوية النحو العريب .أخرى

به ال يعين ف)السبب االختياري(أما السبب األخري ، ٥"استثماره يف بناء نظرية لسانية جديدة
بل يعين باالختياري اختيار القريب ،الدرسني وفق ما خيتاره الباحثاألوراغي حرية األخذ من أي 

، الّلسانّيةمبعىن أنَّ الرتاثي إذا كان مقّلًدا ألسالفه راضًيا برتديد معارفهم ":يقول؛حضاريًا ال البعيد
ومكتفيا الّلسانّيةوكان احلداثي بدوره مقلًدا ألساتذته الغربيني مسرتشًدا يف دراسته للعربية بأفكارهم 

. ٦"يف وصف لغته بتطبيق مناذجهم النحوية فإن تقليد القريب ثقافًيا أوىل من الغريب حضاريًا

.٥٦-٥٥ص، )دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةحممد األوراغي، -١
.٥٥صاملرجع نفسه، -٢
.٥٦املرجع نفسه، ص-٣
.٥٦صاملرجع نفسه، -٤
.٥٧صاملرجع نفسه، -٥
.٥٧ص، املرجع نفسه-٦
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: ي العربي المعاصرالّلسانالّطرح الغالب في الواقع - ٢

، والتأليف واإلبداع اجلديد، شرةالعربية املعاصرة بني الرتمجات املباالّلسانّيةتنوعت األعمال "
وبني إحياء الرتاث العريب وحماولة ، واملوازنات بني ما توّصل إليه الغرب حديثا وما اكتشفه العرب قدميا

وبني ، ا تاهت عنه األلباب حديثًاونفض الغبار عمّ ، ثه من جديد بغية عرض أفكاره القيمةعإعادة ب
العربية من الّلغةال يات احلديثة وقد مست هذه األعمالّلسانالقراءات اجلديدة للقدمي على ضوء 

ورمبا عدم (يف غياب متثل جيد للّرتاث وفهٍم ملضامينه الفكرية وحمركاته املنهجية و ، ١"جوانبها املختلفة
ا عربية قدمية ا لكو جند أن الكتابة اإلسقاطية والكتابة التمثلية تأخذان النصيب األوفر ) االقتناع 

ال ال تكاد تعدو النقل والرتمجة "العربيةالّلسانّيةمن الكتابات  هودات املقّدمة يف هذا ا ذلك أن ا
تنتقل من ، عريف بهاث والتّ ة يف إحياء الرتّ باستثناء بعض احملاوالت اجلادّ ، فهي يف جمملها، عن الغرب

ا، أو تطبقها على املدونة العربية،فتقدمها، يات الغربية وتعود إليهاالّلسان مع ما ال بل وحىت تقار
قد ، ني العريب والغريبالّلغويأي التفكريين، علما أّن كّال منهما،جاءت به قرائح علمائنا  يف املاضي

وإن كانت ،وهناك بعض الكتابات،٢"خمتلفة وألهداف خمتلفة أيضايف ظروف خمتلفة وعصور آنش
انطلقت من متثل لنظرية ما لكنها جعلت من الرتاث العريب معينا ميدها بآفاق جديدة للنظر  ،قليلة

. كما هو احلال مع أمحد املتوكل يف نظرية النحو الوظيفي

ذه الكتابات،الشيء اإلجيايب الذي ميكن التنويه بهلعل و  هو أنه قد متت العودة ،فيما يتعلق 
يف الذاكرة العربية، الّلساينبكل معارفه وعلومه، إما حبثا عن شرعية للوجود القدميالّلغويإىل الرتاث 

املعاصر حىت يتم تطويعه خلدمة أهداف احلداثة، لذا أصبح لزاما الّلساينوإما بغية إخضاعه للفحص 
ا اللجوء إىل الذاكرة النحوية إما على سبيل  على كل من رام البحث يف حقائق العربية واستعماال

ففي كلتا احلالتني يظل ،ذلكمن رغم على ال،لكنجربة الرتاثية، نتقاء معطيات الدراسة أو انتقاد التّ ا
اليت حاولت االنطالق من ،اطالعييف حدود ،، والنظرية الوحيدة٣جوهر الدرس النحوي العريب مغيبا

،)٢٠١١، ١دار الوسام العريب، ط: اجلزائر(،)أعمال ميشال زكريا نموذجا(خصائص الخطاب اللسانيهبة خياري، -١
.٤١ص

.٤٧ص، املرجع نفسه-٢
، ٣٠جملة علوم إنسانية، السنة الرابعة، العدد : املغرب(، الدرس النحوي في الخطاب اللساني المعاصرفؤاد بوعلي،: ينظر-٣

).٢٠٠٦سبتمرب 
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، عبد الرحمن الحاج صالحالرتاث وصبغه بصبغة تتالءم والعقل املعاصر هي النظرية اخلليلية للدكتور 
،الدراسة، تعرضنا يف هذه: "مبينا أصول النظرية اليت تبناها ذاكرا معامل متيزهايقول يف هذا  الصدد

العربية اليت كانت أساسا ألغلب ما يقوله سيبويه وشيوخه السيما الّلغويةألول مرة لتقومي النظرية 
ويبدأ بوصف املبادئ املنهجية اليت . لوقت الراهنوكيفية مواصلة هذه اجلهود األصيلة يف ا،اخلليل

وخاصة ،يات احلديثةالّلسانست عليها بنيت عليها هذه النظرية وذلك باملقارنة بني املبادئ اليت تأسّ 
وبذلك تظهر يف نظرنا الفوارق األساسية اليت . وبني هذه النظرية،وية والنحو التوليدي التحويليالبن

ا كل نزعة منها فالغاية من هذا : "، ويقول يف موضع آخر١"مبا يف النظرية العربية القدميةمتتاز 
ا امتداد منتقى لآلراء والنظريات  ذه النزعة اليت تصف نفسها بأ البحث هو قبل كل شيء التعريف 
اليت أثبتها النحاة العرب األولون وخاصة اخلليل بن أمحد، ويف الوقت نفسه مشاركة ومسامهة للبحث 

.٢"الّلغةيف أحدث صورة وخاصة البحث املتعلق بتكنولوجيا الّلساين

يات العربية احلديثة حماولة جادة مكتملة املعامل حققت ما يصبو الّلسانغري أنه ال يذكر يف تاريخ 
الرتاث ى أن مثة اجتاها يتجاهليف العامل العريب ير الّلساينفالناظر يف الواقع ، العريب إىل حتقيقهالّلساين

، وأن الباحثني العرب مل أن هذه األقوال هي آخر ما توصل إليه العلم احلديث"متاما وحجتهم يف هذا 
الّلغةمستوى االجتهاد، فإّن األفكار اليت تصلنا من الغرب يف ،لقلتهم وقرب عهدهم بالبحث،يبلغوا

الفيزياء والكيمياء وظواهرها هي وليدة هذا العصر، مث هي من جنس األفكار اليت ختص علوم
، ويف مقابله مثّة اجتاه ٣"قدم املعروفواألحياء وغريها من العلوم التجريبّية اليت تقّدمت يف أيامنا التّ 

، )ألسباب كثرية، أبرزها ما عرضه البحث سابقا(يات احلديثةالّلسانيتجاهل متاما أو إىل حّد بعيد 
ا أن نقرأ تراثنا ونستوعبه، مث نضيف إليه ما هو ويبقى الرأي الوسط هو احلل لواقعنا، فيجب علين

وهكذا سيكون ) الغربية احلديثةياتالّلسانمما خيرتعه العقل العريب أو توّفره له (ناقص مما حنتاج إليه 
.للسانيات دور التكميل ال دور التغييب

.٢٠٧، ص)٢٠٠٧، ١موفم للنشر، ج: اجلزائر(، ةبحوث ودراسات في اللسانيات العربيعبد الرمحن احلاج صاحل، -١
. ٢٠٨، ص١املرجع نفسه، ج-٢
.١٢، ص١املرجع نفسه، ج-٣
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ورؤية واضحة بعد وحيتاج إىل جهود متكاتفة هلا وجهة موحدةحيّققهذا الرأي الوسط مل ،لكن
افإنّه لالمتوكّ هذا السياق كتابات يف كرتْ وإذا ما ُذ ، وهدف بّني  مل ميكن القول عنها كذلك أ

ذه الوسطية البحث يف الرتاث العريب مستهدفا "انطالقته كانت من أنّ من رغم على الف، تأخذ 
حتاليل وإدماج ، املعاصرةالّلسانّيةني العرب من أجل مقارنتها بالنظريات الّلغويالكشف عن نظرية 
العربية أن الّلسانّيةحىت إذا اكتمل البناء صار بإمكان النظرية ، املعاصرالّلسايناألوىل يف اخلطاب 

بل اكتفى ، مل يستمر يف حتقيق هذا املشروعفإنّه ،١"العربية وغريها من اللغات البشريةالّلغةتصف 
وإذا ما نظر ،جاعال إيّاها اإلطار الذي يشتغل عليه) وظيفيالنحو النظرية(بتبين نظرية لسانية غربية 

سيمكننا عقد ":يقول يف هذا الصدد، مية فإلغناء تلك النظرية الغربيةالعربية القدالّلغويةإىل النظرية 
إغناء ... ته، من العريب القدمي والنحو الوظيفي، فضال عن متحيص مشروعيّ الّلغوياحلوار بني الفكر 

دون ، العربية خاّصةالّلغةالنحو الوظيفي بتحليالت ومفاهيم يستلزمها وصف الوظائف اخلمس يف 
تمدة يف النحو الوظيفي وال ببنية أن ميّس اقرتاض هذه التحليالت واملفاهيم باملبادئ املنهجية املع

جيب أن تقبل االنضواء يتم اقرتاضها سوهذا معناه أّن املبادئ واملفاهيم اليت ، ٢"النحو املقرتحة
وهذا ما جيعل جمال ، لغيتوالدخول ضمن املبادئ املنهجية يف نظرية النحو الوظيفي وإال حنيت وأ

.ألنه حيصره فيما يتوافق فقطوأبعاد حتليلها قليالالقدمي ضئيالً الّلغويلفكر يف االرؤية 

: رطوّ بات والتّ ي بين الثّ الّلسانالواقع - ٣

مما يفّسر اختالف ، بناء نظرية حنوية هو حماولة لإلجابة عن أسئلة حمددة"كان من املقرر أّن إذا  
فباختالف األسئلة املوجهة للنظر ختتلف ، اإلنساين على مّر العصورالّلغوياألحناء اليت أفرزها الفكر 

أما الدرس ، ختلف فيه األحناء والنظرياتالغريب قد االّلساينفإننا جند أن الدرس ، ٣"األحناء والنظريات
ج عن مبادئها وأصوهلا، وهذا معناه أن الفكر رَ خيُ ت فيه نظرية واحدة ال يكاد رَ رِّ العريب فقد قُـ الّلساين
على األقل يف حدود النظر إىل (العريب فهو فكر ثابت الّلساينا الفكر الغريب فكر تطوري أمّ الّلساين

.٦٨ص، )دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةحممد األوراغي، -١
. ١٠ص،)١٩٨٥، ١دار الثقافة، ط: املغرب(،في اللغة العربيةالوظائف التداوليةأمحد املتوكل، -٢
،)٢٠٠٩، ١منشورات االختالف، ط: اجلزائر(،في اللسانياتقضايا ابستمولوجيةحافظ امساعيلي علوي، احممد املالخ، -٣

.٤٤ص
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إىل طبيعة األسئلة اليت ، يف بعض اجلوانب ال كلها، ومرجع هذا، )ّلغةالاجلهاز الذي يصف نظام 
وهذا ما سيحاول البحث ، وإىل الزاوية اليت تعاجلها تلك األسئلة، كما نُوه سابقا، تطرح يف كل درس

العريب الّلساينالواقع -٢الغريب   الّلساينالواقع -١:مدارسته بتوزيعه على نقطتني

: ي الغربيالّلسانالواقع -١- ٣

سوسري ( رّكز البحث على واقعه احلديث ال القدمي؛ ذلك أّن القدمي، يف نظر كثري من الباحثني
، ياب املنهج الذي جيب أن يعاجل بهيات، نظرا لغياب املوضوع وغالّلسان، ال يندرج ضمن )مثال

الغريب اكتسب هذه احلركية التطورية امللفتة للنظر بعد تبنيه الّلساينيضاف إىل هذا أن الفكر 
يات احلديثة طوال القرن الّلسانعرفت فقد ،ال قبلهسوسيردي للمفاهيم واملساطر اليت أرساها 

، وثورة توليدية حتويلية حتت لواء سوسيردي بدأت معثورة بنيوية : العشرين ثالث ثورات كربى
William(ويليام البوف و) Dell Hymes(هايمس، وثورة تبليغية تواصلية بزعامة تشومسكي

Labov(يف كتابه سوسيردي كر العلمي واملنهجي الذي أرساه ، ويعّد الف) يات الّلسانحماضرات يف
، بل جندذلكبعداليت جاءتالّلسانّيةيات ظر ة اليت ارتكزت عليها جّل األفكار والنّ األرضيّ ) ةالعامّ 

، الّلغة(املثلث االصطالحي وهيأ بظهور تلك النظريات؛ما يتنبّ ) أو ثالثياته(من بني ثنائياته أنّ 
.١الذي أصبح عامليا) ، الكالمالّلسان

ا بعّدها نظاما من العالمات، وأّن الّدراسة العلمّية هلالّلغةيات الّلسانموضوعَ سوسيردي جعل 
االبّد أن تنظر إليها يف  خلارجية بوصفها كيانا مغلقا له زمان حمدد معزول عن كّل املؤثرات ا؛ذا
ا الّلغةوذلك حني يكون اهلدف هو استكشاف واستنباط القوانني اليت حتكم ؛احملتملة، ومن أجل ذا

ا، كيفّية تعالق هذه الوحدات، ما هي (فهم هذه الظاهرة واليت تسعف يف البشرية  معرفة وحدا
أو جزء الّلغة، أي عدم ربط دراسة ...)اليت جتوزها لغة ما وما هي الرتاكيب اليت ترفضهاالّرتاكيب

دف خارجي عنها دف حتليل نصوص معينة، أو دراسة جمتمع من ، كأن يكون هذا اهلمنها 
تمعات ذا اهلدف اخلارجي عنها قد يقّلل من التدقيق اجليد لبعض ...ا ، وذلك ألّن ربطها 
ا . مكونا

.٣٧، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربيحيي بعيطيش، : ينظر-١
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نا عما كانا عليه يف الّتوجه جند أّن املوضوع واهلدف قد اختلفا اختالفا بيّ ١٩٥٧إال أنه يف سنة 
ه إلغاء كليا، بل جتاوزه إىل الظالل اليت مل تتناول لكن ليس معىن هذا إلغاء(األول الوصفي البنيوي

ا ، ويريد الّلسانيات هو الّلسانموضوع تشومسكي؛ فقد جعل )بالدراسة به تلك امللكة اليت يتميز 
حيث يقوم بوصفها وتوضيحها، ؛الكائن البشري عن بقية الكائنات، فموضوعها هو امللكة أو القدرة

ا ينتج ويفهم متكلم مثايل لغته، يقول  : تشومسكيأما عن اهلدف فهو تقدمي تفسري للكيفية اليت 
ستمع املثايل املنتمي لعشرية لغوية متجانسة كليا، هو املتكلم املالّلسانّيةإن املوضوع األول للنظرية "

ال خيضع للّشروط النحوية غري فإنّه والذي يعرف لغته، وعندما يطبق معرفته هذه يف إجناز فعلي
اإلجناز ) عن قصد(أغفل تشومسكيلكنّ ، ١"املالئمة كقصور الذاكرة أو عدم االنتباه أو األخطاء

أن دراسة "أو الكالم وما يستتبعه من معطيات تداولية حمكومة باملقام الذي أجنز فيه؛ وذلك العتقاده 
على األقل الّلسانّية، لن تكون ممكنة، من الناحية تشومسكي، حبسب الّلغةاإلجناز، أي استعمال 

ار الشيء الكثري من دراسة قبل دراسة شاملة وتامة لطبيعة القدرة وخصائصها كما أنه ال ميكن انتظ
، ويرى ٢"الّلغةاإلجناز دون اعتماد دراسة شاملة ومعمقة للمعرفة الضمنية اليت يتوافر عليها مستعمل 

ذه القدرة من مثلالّلسانّيةالتوليديون أنه جيب على النظرية  ما : ٣أن جتيب عن تساؤالت هلا تعلق 
اليت يتوافر عليها األفراد املتكلمون؟ وكيف لّلغويةا، وهذه القدرة الّلغويةطبيعة هذه اإلمكانات 

كتسب هذه اإلمكانات؟ يستعمل األفراد املتكلمون هذه اإلمكانات املتوافرة لديهم؟ وكيف تُ 
م إىل البحث عن منوذج هلذه القدرة؛ ويتمثل هذا النموذج أساسا يف  واإلجابة عن هذه األسئلة قاد

م إىل بناء منوذج لإلجناز، أي بيان الكيفية قادكلمها األفراد، كمااليت يت) نسق القواعد(الّلغةحنو 
ا القدرة  م إىل بناء منوذج لالكتساب الّلغويةاليت تتحقق  وكان أكرب الرتكيز موجها إىل (، كما قاد

).الطفل

ا الّتواصل والعوامل الّلسانوقد بدأ  املؤثرة فيه يون يلتفتون إىل البحث عن الكيفية اليت يتحقق 
الّلغةبدل الكالمحيث صار ؛ياتالّلسانموضوع بعينات، ومع هذا االلتفات تغّري منذ أواسط السّ 

من النموذج ما قبل (التوليديةاللسانيات مصطفى غلفان، :، نقال عن١٢، صنظرات في النظرية التركيبيةتشومسكي، -١
٤٥، ص)مفاهيم وأمثلة: المعيار إلى البرنامج األدنوي

.٤٧، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، -٢
.٤٧، صاملرجع نفسه-٣
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؛ وصار يبحث عن الكالم يف عالقته مبنجزه )امللكة أو املقدرة(الّلسانأو ) ها نسقا جتريديابعدّ (
ا املتكلم أغراضه ا وسائل هلدف الّلغويةالعالمات "وصار ينظر إىل . والكيفيات اليت حيقق  على أ

ا املرء شيئاالّلغةمعني، وإدراك  ا ذلك النشاط الذي تربز معه عالمات يعمل  ويتجلى ... على أ
يف تغيري التوجه هذا االقتناع بأن اللغات الطبيعية ليست أدوات وصف فقط، بل هي أدوات فعل 

ا أفعال ليس "يات الّلسانأّن موضوع اليبوفدد يرى ويف هذا الصّ ١"أيضا، أي أدوات تنجز مبساعد
وتطورها يف خضم السياق الّلغويةكما حيددها تشومسكي، وإمنا هو دراسة البنية الّلغويةهو القدرة 

يات العاّمة مهما كان حمتواها جيب أن تقوم أّوال الّلسانإّن . الّلغويةاالجتماعي الذي تشكله العشرية 
على هايمس، ويؤكد ٢"كما يستعملها املتكلمون الذين يتواصلون بينهم يف احلياة اليوميةالّلغةعلى 

ما يتميز به الفرد املتكلم هو امتالكه لقدرة أكرب وأمشل وأكثر وظيفية مما يقرتحه الّنحو التوليدي، "أن 
تاج وفهم اليت ال متكن من القدرة على إنCompetence communicativeوهي القدرة التواصلية 

يف مشوليته وواقعيته؛ وهي الّلغويما ال حصر له من اجلمل النحوية، بل تتعلق باشتغال السلوك 
.٣"خمتلف الّسياقات واملقامات املمكنة لتحقيق كّل أغراضه التواصلية يف أبعادها الفردية واجلماعية

املرحلة األوىل مبرحلة الدالّيات، ، تسميةتدقيقا يف املفاهيم وتوضيحا للرؤية وتوسيعا للمداركميكن، 
مرحلة ، ولكلّ ٤داولياتواملرحلة الثانية مبرحلة الدالليات، أما األخرية فيمكن تسميتها مبرحلة التّ 

ا وأتباعها، وهو ما نوضحه يف النقاط اآلتية :منجزا

هذا التوجه على ركزّ ؛ستيعاب ما يعرف بالّتوجه البنيويويستوعبها حّق اال: مرحلة الّداليات)١
باحثة عن وتفتيتها إىل عناصرها األساس) كلمات،مجل(الّلغويةتقطيع دوال العالمات 
يات عند أصحاب هذه الّلسانإن القوانني الداخلية املتحكمة فيهاالعالقات املنظمة هلا و 

ة اليت قصد استخراج املنظومالّلغويةتبدو صاحلة ألن تأخذ بعني االعتبار الظواهر "املرحلة 

-٢٦٧صص)٢٠٠٧، ١زهراء الشرق، ط: مصر(حسن حبريي،: تر، ١٩٧٠سنةتطور علم اللغة منذجرهارد هلبش، -١
٢٦٨.

.٤٩، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، -٢
.٤٩املرجع نفسه، ص-٣
، في أصول الحوار وتجديد علم الكالمطه عبد الرمحن،:طه عبد الرمحن، ينظرسيم من اقرتاح الباحث املغريبهذا التق-٤
.٢٨ص، )٢٠٠٠، ٢املركز الثقايف العريب، ط: املغرب(
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تتحكم فيها، وليس انطالقا من منظومة جاهزة ومعدة من قبل؛ أي مالحظة األحداث، مما 
، بدل تنظيمها حبسب قوانينها )النظرية(جيربنا على تنظيم هذه الوقائع حبسب الطريقة املهيأة 

ا ، علماء مدرسة جنيف، سوسيري د: من األوربيني، من أبرز أعالمها ١"الداخلية اخلاصة 
وعلماء املدرسة )ختصيًصايلمسليف(غ، وعلماء مدرسة كوبنهاجنوعلماء مدرسة برا 

يف (تشومسكيوتلميذه هاريسوبلومفيلد:ينيمريكاألمن ، و )مارتين. أ(الفرنسيةالوظيفية
).  البدايات

عند األوربيني التارخيية واملقارنةالّلغويةحاول هذا التوجه أن حيدث قطيعة مع الدراسات 
مركزا على رؤية روبنس، والتأسيس ملنهج علمي لساين مياثل مناهج العلوم الطبيعية، يقول ختصيًصا

ا يات بني العلوم األكثر الّلسانمن املمكن أن جنعل مكانة : "استشرافية للسانيات وهي يف بدايا
ا علم جترييب. وضوحا .٢"إ

ا تكتفي بوصف للبنيويةتشومسكياوجههات اليتنتقادمن أبرز اال: مرحلة الّدالليات)٢ أ
على ه جيبأنتشومسكيى ر يوتصنيفها انطالقا من مدونة لغوية حمدودة، و الّلغويةالظاهرة 

ل يوحتلريتفسال تتوقف عند حدود الوصف والتصنيف بل أن تتجاوزها إىليات أنالّلسان
.حمدود من اجلمل الصحيحة حنويااليت متكن املتكلم من إنتاج عدد الالّلغويةالقدرة 

أو على األقل يف املرحلة املمتدة إىل سنة (تشومسكيواالهتمام بالداللة والرتكيز عليها مل يتوفرا عند 
بالداللة فيما يعرف جاكندوف، وكاتز: من أمثال) أو معهم(بل جندها عند أتباعه ) ١٩٦٨
.٣بالداللة التوليديةفيما يعرف الكوف، وبوسطال، ومكاولي، وروس، وفيلمور، والتأويلية

ديل هايمسوهي املرحلة الثالثة اليت دّشنها عامل األجناس األمريكي : مرحلة الّتداوليات)٣
، سواء الّلساينالذي احنصر فيه البحث جريديّ ر التّ صوّ ىل التّ الذع إبتوجيه نقدووليام البوف 

دون الكالم، الّلغةموضوع تنظريه يف الذي حصر) سوسيردي (يات احلديثة الّلسانمن رائد 

.١٨، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، : ، نقال عنعلم التركيب الوظيفيبريو، . س-١
.١٧، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، : ، نقال عن٢١، ص)مقدمة(اللسانيات العامةهنري روبنس، -٢
.١٠٩، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، : ينظر-٣
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دون الّلغويةصاحب النظرية التوليدية التحويلية الذي قصر موضوع تنظريه على القدرة مأ
.الكالم أو التأدية

ا الّلغويةوقد صار الرتكيز منصبا على دراسة القدرة التبليغية، بدل القدرة  اليت صار ينظر إليها على أ
ا فقط، يقول  القائمة على تشومسكيإن نظرية ":،تشومسكيمنتقدا ،هايمسإحدى مكونا

ككيان مستقل بذاته الّلغةاملختلفة صحيحة متاما إذا كان املقصود منها وصف الّلغويةتوليد اجلمل 
ال قيمة هلا ككيان مستقل، الّلغة، ولكن ّلغةالبعيدا عن املواقف االجتماعية واحلياة اليت تستخدم فيها 

ا، وإمنا هي موجودة للتعبري عن الوظائف املختلفة   فهي ليست قوالب وصيغًا وتراكيب مقصودة لذا
.١"الّلغويةوغري ذلك من آالف الوظائف ... كالطلب والرتجي واألمر والنهي 

ذا االنتقاد الشهري أعيد االعتبار للنظريات السياقية، حيث دخلت جمال  يات بقوة،  الّلسانو
العادية، ونظريات التداول وامللفوظية ونظريات النحو الوظيفيالّلغةكنظرية أفعال الكالم لفالسفة 

قات امها سيالبنية بوظائف تداولية حمددة حتكذا التوجه اجلديد هو حماولة ربطهوما جيمع ه... 
اليت مة ملقاصد املتخاطبني، واملنطقيةاملنظالعالقات االجتماعيةوطبقات مقامية معينة، وشبكة من

م .تتضمنها حماورا

الغريب احلديث، وهي تطورات تنبين الّلسايناليت عرفها الدرس ) هاال كلّ (طورات هذه هي أبرز  التّ 
اهرة جانب من اجلوانب اليت تسعف على فهم الظّ عن أيّ ة والتجاوز حبثايف أساسها على الرتاكميّ 

. وضبطهاالّلغوية

: العربييّ الّلسانالواقع -٢- ٣

من أي (العربية بالدراسة والتحليلالّلغةالعريب مجيع العلوم اليت تناولت الّلساينرس يشمل الدّ 
... واألصول والتفسريالّلغةفيندرج ضمنها جهود النحاة والبالغيني وعلماء )جانب من جوانبها

الّلغويةفاملباحث الكالمية تتفاعل مع املباحث "جيدها متداخلة متفاعلة هذه العلوموالناظر يف
وقد ،وهكذا، واألصوليةالّلغويةكما تتفاعل املباحث املنطقية مع املباحث ، والبالغية والفلسفية

حنو نظرية وظيفية للنحو العريب، حيي بعيطيش، : ، نقال عناللغات األجنبية تعليمها وتعلمهانايف خرما وعلي حجاج، -١
.٣٩، ص)، جامعة منتوري٢٠٠٦-٢٠٠٥أطروحة دكتوراه، خمطوط، : اجلزائر(
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بل أدى ، اآلخرهذا التفاعل يف إثراء العلوم والفنون بعضها لبعض ويف توجيه مسار البعضساهم
ن العلوم إىل حّد أن تبدو متزاج مصطلحات العلم الواحد مبصطلحات غريه مذلك التفاعل إىل ا

اليت ذا العلم كما لو كانت تنتسب إىل اإلشكاالت املعرفية شكاالت املعرفية اليت يوّلدها هبعض اإل
فهي وضعت من ، فاعل تعكسه وحدة اهلدف الذي من أجله وضعتوهذا التّ ، ١"تدخل يف علم غريه

الّلغةحريف والزيغ وال شك أنَّ أّول خطوات حفظهما هي حفظ أجل حفظ القرآن واحلديث من الت
ا أنزال ، مأشّد ارتباط وهو هدف الفهاتتبع عملية احلفظ ويرتبط سيوهناك هدف آخر ، اليت 

.من احلفظ ال ينفك عنه وال ينفصلجزءفالفهم 

الصرفية : ممثال يف مضامني العلوم املختلفة(جهازه العريب القدميالّلغويرس الدّ بىنما إن ،لكن
ت وجهة فبمجّرد اكتمال اآللة حّول، عن التجديد والتطويرتوقفحىت....)والنحوية، والبالغية، 

لعملي من أجل فهم النصوص وإدراك إىل حماولة االستيعاب والتفعيل اوالتفتيشمن البحثالعلم
ان .ورمبا توسع حنو مجع متفرق أو تفصيل جممل وهكذا، كا

هل معىن هذا أن العلوم اليت تناولت العربية : ياقؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السّ والسّ 
ذلك أن هذه العلوم ؛ميكن افرتاضها هي نعمجابة اليتبالّدراسة مل تغفل أي جانب من جوانبها؟ واإل

ولو ، )راسةصوص اليت بنيت عليها الدّ لة يف النّ متمثّ (الّلغةجريدي الذي حيكم تلك ظام التّ تعكس النّ 
م أغفلوا بعض اجلوانب املتعلقة بافرتض اإلغفال سينعكس ال حمالة موضوع الّدراسة فإن هذاالّلغةأ

)األحكام الشرعيةاستنباطوخصوصا النصوص الشرعية اليت هي مناط(على بعض جوانب الّنصوص
ومل يعلم عن أحد من املتقدمني وال من ، على تلك العلوم،من أجل فهمها،اليت يستعان يف حتليلها

ا(املتأخرين أنه لفت إىل جوانب مغيبة فيه الذي بين تطوره الغريبالّلساينخالفا للدرس ،٢)يعتد 
عل جتأخرىنظريةنظريةبعد كليظهرأن ولذلك ما يلبث ، مراعاة اجلوانب املغيبةأساًسا على

.)سابقارضما عُ ك(يب اجلانب املغاموضوعه

مربر "؟ إن التغيري الصحي مرهون بوجود ة دائماظاهرة صحيّ الّلغةري يف نظريات يالتغهل : ولكن
يني أو أكثر على بناء نظرية لسانية، ويرغب الباقي يف بذل الّلسانمعقول حيمل واحدا من جمتمع 

.٩٠ص، في تقويم التراثتجديد المنهجطه عبد الرمحن، -١
.الظاهرة مل تعاجل ومل تتناولال يقصد البحث أنه ال توجد نقائص جزئية يسرية، بل يقصد أنه ال توجد جوانب من -٢
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جهد الستيعاب النظرية املستحدثة والوقوف على خصائصها وجدواها بالقياس إىل غريها، وال مربر 
يف كل حالة، مل تكن تظهر نظرية جديدة ":توماس كون، يقول ١"ائمالقالّلغويأقوى من تأزم الفكر 

وقد بدت النظرية اجلديدة استجابة مباشرة ... املشكالت النشاط العادي حللّ إال بعد فشل معلن يف 
.٢"ألزمة

ة إنَّ التطوير ضرور ، ر منبوذ وأنه مل يرتك األّول لآلخر شيًئايطو التّ ولكن جيب أن ال يفهم أنّ 
جيب أن نفرق بني تطوير يركز على إنشاء نظريات جديدة مث إنّه، ولكل عصر مستجداته وحاجاته

وبني تطوير يسعى إىل استثمار القدمي )ممارسة اإللغاء ( األمور من الصفرالنظر يف كلّ تعيد 
الكفاية ، التعليم، احلوسبة(واحملافظة على جوانب القوة فيه مث تطويعه ملواكبة الدواعي العصرية 

ليس معىن هذا أنه ال توجد حماوالت مثل (حيققه أي لساين عريب حمدث وهذا ما مل ...) اإلجرائية 
قد قدمت : وقد يقول قائل، )حماولة الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل مع النظرية اخلليلية احلديثة

، واملتوكل، وجهود كمال بشر، وجهود خمتار عمر، كجهود متام حسان، دراسات لسانية عربية حديثة
أفال تُعدُّ جهود هؤالء تطويرًا؟... ، والفاسي الفهري

، الذي يعين طوير ذاتهمن مفهوم التّ انطالقا (مه يف ذاته ؤال تنطلق من تفهّ واإلجابة عن هذا السّ 
وهذا التفهم يقودنا إىل أن ، )ل ما يعين فهم الشيء جيدا ومعرفة نقائصه قبل قول أي شيءأوّ 

ة اليت كان ات الغربيّ ظريّ النّ ركها حتتبل كان،اث يف ذاتهالوعي بالرتّ يني مل حيركها الّلسانانطالقة هؤالء 
موها تتسم راسات اليت قدّ الدّ ولذلك كانت جلّ ،هممنها هؤالء مناهجهم ومفاهيميستشف
كاد جيمع ناقدو الرتاث على أن بالنحو "فقد ، عز الدين المجدوبعلى حّد تعبري ، بالتجريبية

وإعادة النظر فيه ضرورة ملحة ومهمة أساسية من مقتضيات عصرنا العريب عيوبا جتعل إصالحه
ضتنا وذهبوا يف هذا النقد مذاهب شىت وتباينوا يف تشخيص هذه العيوب وتعيني طرق ،ومستلزمات 

وقد بدا لنا ، اإلصالح تبايًنا جيعل الباحث يتساءل عن قيمة األسس اليت اعتمدوها ومدى سالمتها
تلك وحنن ال نقصد بالتجريبية ، بات للرتاث أن عيبها هو اتصافها بالتجريبيةبعد تدبّر هذه املقار 

النزعة يف العلوم اليت تقضي باعتماد التجربة قبل إصدار أحكام علمية فتلك من حماسن املنهج 

.١٥، ص)دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةحممد األوراغي، -١
.١٥٦، ص)٢٠٠٧، ١املنظمة العربية للرتمجة،ط: لبنان(حيدر حاج امساعيل، : ، تربنية الثورات العلميةكون، . توماس س-٢
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هو قلة التنظري للممارسة العلمية وعدم وعي ) empirisme(وإمنا الذي نقصده بالتجريبية ، العلمي
ا مستلزمات ونتائج الباحث بامل سلمات اليت ينطلق منها وعدم تفكريه فيما يقتضيه التسليم 

ا ،حبال من األحوال،رًاوال ميكن عّد التجريبية تطوي، ١"فرعية املعتمد يف املوّجه عتمد االنتقاءتأل
هذه األقوال هي آخر ما توّصل إليه أنّ "النظريات الغربية بدعوى ه على ما تصل إليه أساسجوهره و 

تهم وقرب عهدهم بالبحث ملستوى االجتهاد لقلّ ، وأّن الباحثني العرب مل يبلغوا بعد، العلم احلديث
مة من قبل مجيع ة مسلّ روه من املفاهيم هي حقائق علميّ االعتقاد بأن مجيع ما تصوّ ومن مثّ ... 

أّن ما ظهر عند العرب من األفكار ومل يثبته "تقرير هذا قاد كثريا منهم إىلو ، ٢"نيالعلماء الغربيّ 
.٣"ة لهون فال قيمة علميّ ون الغربيّ الّلغوي

ني العرب يّ الّلسانتنطبق على هذه اليت أتى البحث على ذكرهاةجريبيّ فكرة التّ وقد يقول قائل إنّ 
ال ميتّ واصف جديدة جبهازني حاول أن يدرس العربيّ يّ الّلسانهناك بعض إّن و، الوصفيني فقط

الّلسايناستعمال معطيات القدماء جيعل معتقًدا أنّ مني،ة املتقدّ بصلة ملا كان يعاجل عند علماء العربيّ 
نظرًا ملا هناك من العالقة بني األصول اليت وضعوها وبني املواد اليت "احملدث سجني مناهج القدماء

مع أنه ال ضرورة منهجية وال منطقية تفرض الرجوع إىل فكر املاضي ، وصفتها هذه األصول
وقد أّدى هذا ببعضهم إىل تبين مواقف غريبة ختلط بني ، وتصنيفاته ومفاهيمه ملعاجلة مادة معينة

كما أّدى ببعض آخر إىل أن يعّرف منهجه سلبيًا ، وقراءة الرتاث النحوي العريبالعربية الّلغةوصف 
أو حنًوا بديًال لنسق الّلغويةاهرة رًا جديًدا للظّ وأال يقرتح تصوّ ، مبوضعته بالنسبة ملا قاله القدماء، فقط

مؤكًدا قوط فيهتالفيه وعدم السعبد القادر الفاسي الفهريالّلساينوهذا ما حاول ، ٤"قواعد القدماء
أن اآللة الواصفة املوجودة عند القدماء ليس هلا أي امتياز يف وصف العربية بل هي غري الئقة يف  "

ق فعال بناء جهاز واصف هل حقّ : هوالّلساينلكن السؤال الذي يواجه هذا ، ٥"كثري من األحيان

، ١دار حممد علي احلامي للنشر والتوزيع، ط: تونس(، )لسانية جديدةقراءة (المنوال النحوي العربيعزالدين جمدوب، -١
.١٢ص،)١٩٩٨

.١٣-١٢ص، )٢٠٠٧، ١موفم للنشر، ج: جلزائرا(، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرمحن احلاج صاحل، -٢
.١٤صاملرجع نفسه،-٣
.٥٢ص، )نماذج تركيبية وداللية(اللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي الفهري، -٤
.٦١ص، )نماذج تركيبية وداللية(اللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي الفهري، -٥
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ون؟ مث ما هي ميزته للغة العربية يضاهي اجلهاز الواصف الذي وضعه علماء العربية املتقدم
وخصيصته؟ وهل معىن إنشاء جهاز واصف أنه تطوير؟ وهل التطوير يطلب لذاته؟ وكيف سيتعامل 

؟اثيّ الرتّ الّلغويهذا اجلهاز اجلديد مع الزخم 

وهو فيهميني التوليديني العرب ممثًال يف شخص أبرز لساينالّلسانميثل جهود ته وهذا الذي ذكر 
وجه ن يشتغلون على هذا التّ مه هو أو غريه ممّ ما قدّ والشك أنّ ،الفاسي الفهريالدكتور عبد القادر 

رسلدّ ة ل، ال مرحلة تطويريّ ة احلديثةيات العربيّ الّلسانمرحلة من مراحل يعدّ ) حويليوليدي التّ التّ (
آخر كان له موقف إجيايب من الرتاث إالّ أنّه ااجتاهإىل جانب هذا االجتاه جند و ، العريب القدميالّلغوي

هذا ، بل سعى إىل حماورته لالستفادة منهالعريب القدميالّلغويرس مل يسع هو اآلخر إىل تطوير الدّ 
من "وهو لالمتوكّ أمحد الباحث هو ارسني العربيه من الدّ متبنّ وأبرز ، االجتاه هو االجتاه الوظيفي

بدأ مشروعه ... يات الغربية الّلسانني املغاربة الذين ختلوا عن مبدإ التوفيق املعريف فانضموا إىل الّلغوي
من أجل ني العربالّلغويبالبحث يف الرتاث العريب مستهدفا الكشف عن نظرية ١٩٨٢سنةالّلغوي

حىت إذا ، املعاصرسايناللّ املعاصرة وإدماج حتاليل األوىل يف اخلطاب الّلسانّيةظريات مقارنتها بالنّ 
، العربية وغريها من اللغات البشريةالّلغةالعربية أن تصف الّلسانّيةاكتمل البناء صار بإمكان النظرية 

لنظرية النحو الوظيفي اليت وضعها سيمون ١٩٨٥لكنه سرعان ما ختلى عن هذا املشروع بتبنيه سنة
.١"إطارًا يف مجيع مؤلفاته اليت شارفت العشرين كتابالالمتوكّ واختذها ، ديك اهلوالندي

إذ قد ة، العربيّ الّلغويةة ظريّ ضروريا ملن رام تطوير النّ والنظريات ويبقى االطالع على هذه اجلهود 
، ومن أبرز هذه بة عندنامتدنا ببعض اجلوانب اليت مل نعهدها يف درسنا أو تنبهنا إىل بعض الزوايا املغيّ 

نظرية النحو الوظيفي ...) فهما واستيعابا ومقارنة (النظريات اليت حتتاج منا إىل قراءات متأنية 
ذه النظرية يف منبتها الغريب، بل سيحاول تتبع ما مه الناقل قدّ لسيمون ديك، لكن البحث لن يهتم 

.ة تطبيقا وإثراءالعربيّ الّلغةإىل ) المتوكلحمدأ(هلا 

.٦٨ص، )دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةوراغي، حممد األ-١



:لالفصل األوّ 
)املبادئو ، املهامّ و املفهوم، (ه الوظيفيّ وجّ التّ 
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كثرية، آخرها عرف تطوراتساين الغريبرس اللّ الدّ أنّ )يف املدخل(أورد البحث سابقا
اراعاة مبالّلغةوجه حنو دراسة التّ  ألمهيتها يف فهم لتأثريها عليها و ، وذلك استحضار الوظيفة املنوطة 

ا، ولكن تدرس اللغوية، فهي ال تدرس البنيةالّلغةدراسة استعمال "فهي، بنيتها استعماهلا حنيالّلغةذا
ها إىل خماطب حمّدد موجّ د و حمدّ ميف الطبقات املقامية املختلفة، أي باعتبارها كالما حمّددا صادرا من متكلّ 

ة عدّ ه بدورهوجّ وقد مشل هذا التّ ،١"دغرض تواصلي حمدّ بلفظ حمّدد يف مقام تواصلي حمدد لتحقيق 
احلجاج، نظريات نظرية أفعال الكالم، امللفوظية، : ، أبرزها)اسة تداوليّ املؤسّ الّنظريّات(هاتتوجّ 

الّنحوة ة ونظريّ عامّ الوظيفّيةالّنظريّاتياق هو يف هذا السّ البحثوالذي يهمّ . ..الوظيفي الّنحو
.خاصةالمتوّكلودراسة العربية من منظورها مع لسيمون ديكالوظيفيّ 

:وجه الوظيفيالتّ حدود ضبط -١

ألنه الفيصل ، الوظيفّيةمن غري الوظيفّيةالّنظريّاتبه هو متييز أَ دَ بْ يُـ ل ما ميكن أن لعل أوّ 
هو الّضابط الّدقيق الذي ماف.جيعل الرؤية واضحة من بدايتهاو الذي يعطي هذا التوجه أحقية التميز

.جيعلنا نقول عن توّجه ما بأنّه توّجه وظيفي؟

:٢جيب،اوظيفيتوجها ة أو توّجها ما حىت نعّد نظريّ ،أنهيحي بعيطيشيورد الباحث 

تعكس إىل حد كبري تلك الوظيفةاعتبار الوظيفة التبليغية الوظيفة األساس للغة، وأن- ١
يف اجلملة أو ) ةكيبيّ ة، والرتّ ة، واملعجميّ رفيّ ة، والصّ وتيّ الصّ (ة غويّ اكيب اللّ ة للرتّ اخلصائص البنيويّ 

.صّ النّ 
،للجوانب التداوليةي منوذجا وظيفيا إال إذا أفرد فيه مستوى خاصّ الّنحو ال يعّد النموذج - ٢

ا جمموعة خصائص تسهم يف حتديد البنية الرتكيبية للجملة أو النص  منظورا إليها على أ
يث يسهم مبعية اجلوانب الداللية يف توفري كل املعلومات اليت حتتاجها القواعد الرتكيبية ح(

ا اإلعرابية ...).احملددة لرتبة املكونات، وحاال

،)دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث اللساني العربي(التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي، -١
.٣٧ص،)٢٠٠٨، ١دار التنوير، ط: اجلزائر(
أطروحة دكتوراه دولة يف اللسانيات الوظيفية احلديثة، : اجلزائر(، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي،حيي بعيطيش: ينظر-٢

.٥٧ص،)٢٠٠٦- ٢٠٠٥خمطوط، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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الّنحوف؛غري الوظيفيالّنحوالوظيفي و الّنحوويف ضوء هذين األساسني ميكن الّتفريق بدّقة بني 
يه الكلمات أو العبارات يف اجلملة، ور الذي تؤدّ الوظيفي هو الذي ال يقتصر على البحث عن الدّ 

١ةأي الوظائف الرتكيبية؛ ألّن هذه الوظائف ال متثل إالّ جزءاً من كّل تتفاعل مع وظائف أخرى مقاميّ 

ذا ف)الوظائف الداللية والتداولية( ب من حمصلة كل هذه الوظيفي هو ذلك اجلهاز املركالّنحو، و
).الرتكيبية، الداللية، والتداولية( الوظائف 

ة ى فيه بتحديد وظائف بنية اجلملة الّرتكيبيّ فَ تَـ كْ الذي يُ الّنحوغري الوظيفي فهو الّنحوا أمّ 
الوظيفّية، ومن هذا املنطلق ال ميكن عدّ )وقد يتعّدى هذا إىل االهتمام بتمثيل الوظائف الّداللية(

ا مل تدرج ذلك ؛الوظيفي يف شيءالّنحومن أندري مارتنيبزعامة،بعيطيش، كما يورد الفرنسية أ
يف وصفها مستوى لتمثيل اخلصائص املقامية التداولية بل ركزت على األشكال البنيوية ذات الطابع 

ويرتتب : "بعيطيش، يقول املادي الذي يسهل حصره وضبطه وتقنينه ودراسته دراسة علمية موضوعية
)la syntax fonctionnelle(الوظيفي أو علم الرتكيب الوظيفي الّنحوإبعاد نظرية على ذلك

ا الوظيفّيةية الّنحو ملارتين مثال من النماذج  مل تدرج يف وصفها مستوى لتمثيل اخلصائص ... أل
اليت ضحت باألساسني معا من أجل التفرغ كلية ةالبنيوياألحناءاملقامية التداولية، فهي على غرار 

.٢"للخصائص البنيوية الشكلية

مركزا على بني الّتوّجه الوظيفي والّتوجه غري الوظيفي،للتفريق تقدمي تصّور المتوّكلوقد حاول 
مؤّكدا على أّن ما خيالف بني هذين الّتوجهني أكثر مما يؤالف ،أهّم نقاط االئتالف واالختالفبيان 
: ٤يف الّنقاط الّتاليةهاإجياز البحثحاولي، وس٣بينهما

.٤١، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربيحيي بعيطيش، : ينظر-١
.٤٢املرجع نفسه، ص-٢
، ويّةيالبنال ختصيصاهي الّنظريات الّتوليديّة الّتحويلّية) المتوّكلحسب ما يفهم من عرض (الّنظريات غري الوظيفّية املراد ب-٣

ا نظريات نظرية وليست تصنيفية  أي أن هناك (وسبب حصرها فيها هو أن النظريات الوظيفية تتفق مع التوليدية التحويلية يف أ
).أرضية مشرتكة ميكن االنطالق منها يف املقارنة

وما بعدها١٢ص، )١٩٨٩، ١منشورات عكاظ، ط: املغرب(، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، املتوّكلأمحد :ينظر-٤
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: وجوه االئتالف-أ

 ا جتمع بني هذين الّتوجهني اتّفاقهما، وفق نظرة عاّمة، يف املتوّكلمن الّنقاط اليت يرى ّ أ
ا نظريات تّتخذ موضوعا هلا الّلسان مورًدا؛ حدود المعالجة، والهدف، والموضوع ّ أ

، وهدفها هو ١يستوعب الّظواهر املوصوفة) جتريدي(الطبيعي حماولة بناء منوذج صوري 
استكشاف اخلصائص اجلامعة بني الّلغات الطبيعّية على اختالف أمناطها، إضافة إىل هذا 

تعّداه إىل حماولة تفسري هذه فهي ال تتوّقف عند الوصف الّصرف للّظواهر الّلغوية، بل ت
.الّظواهر

 هي أحناء قدرة ال أحناء إجناز؛ أي وصف قدرة الّنظريّاتأّن األحناء اليت تبنيها هذه يورد كما
.املتكلم اللغوية اليت متكنه من التواصل

 ،جلوانب الرتكيبية والداللية ابدرجات متفاوتة، مستويات لتمثيل ويف بنائها هلذه األحناء تفرد
.والتداولية

وظيفة : ها، لبيان أوجه املفارقة واالختالف، على نقاط كثرية أمهّ المتوّكلز ركّ : وجوه االختالف- ب
ووظيفتها، وكذا حدود القدرة، وموقع اجلوانب التداولية من الّلغة، والعالقة الناشئة بني بنية الّلغة

...متثيلها

 الّنظريّاتهي الّتعبري عن الفكر، يف حني جند أّن الوظيفّيةغري الّنظريّاتيف الّلغةفوظيفة
.ترى فيها وسيلة للّتواصل االجتماعيالوظيفّية

 أّن بنية الّلغات ال ميكن أن ترصد خصائصها الوظيفّيةالّنظريّاتواستتباعا هلذه الوظيفة ترى
ذه الوظيفة، خالفا للنظريات غري  نسقا جمردا الّلغةاليت ترى يف بنية الوظيفّيةإال إذا ربطت 

.ميكن وصف خصائصه مبعزل عن وظيفته
 ّرف معرفته للقواعد اللغوية الصِّ امع عند غري الوظيفيني هيالسّ / ة فقدرة املتكلمومن مث

ة ولكيفيّ الّلغةني فهي معرفة املتكّلم لقواعد ا عند الوظيفيّ ، أمّ )الليةكيبية، والدّ وتية، والّرت الصّ (
تشمل هذه القدرة خمتلف (ة فالقدرة، إذن، قدرة تواصليّ .الّتواصلّيةاستثمارها يف العملّية 

جوانب الظاهرة اللغوية يف قوالب هي قولبة خمتلف ) ذا التصوروفقا هل(الصوريّة فأّن الصورية ال تناقض الوظيفية؛ :وهذا يعين-١
.ة هدفا هلاوريّ ة جتعل من هذه الصّ ة لغويّ نظريّ أيّ منطقية رياضية جمردة، وال شك أنّ 
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م ومن مثة فتعلّ . دواليةمضافا إليها القواعد التّ ) الصوتية، والرتكيبية، والداللية(الّلغةقواعد 
.ما هو تعلم للنسق الثاوي خلفها ولكيفية استعماهلاالطفل للغةٍ 

 ّد ه حيدّ ا، حيث إنّ موقعا مركزيّ الّنحوحيتل داخل ّيةالوظيفالّنظريّاتداويل يف املستوى الت
غري الّنظريّاتهلا يف املستوى الّرتكييب الّصريف، أّما يف املمّثلَ واملستوى الّداليل اخلصائصَ 

.أويلستوى الّداليل إال بدور التّ ، إذا وجد، فهو ال يقوم إىل جانب املالوظيفّية
هناك نظريات  فإنّ ،اعتمادا على نقاط املؤالفة واملخالفة،من غري الوظيفيوجه الوظيفيّ ز التّ وإذا متيّ 
هي متساوية أم متفاضلة؟ وإذا كانت متفاضلة فما أو الّنظريّاتفما هي أهم هذه . تنتمي إليهكثريةً 

.معيار املفاضلة بينها؟

:١الوظيفّيةالّنظريّاتأهمّ -٢

عن مدرسة براغ، ونظرية للجملة املنبثقةُ الوظيفّيةة الوجهة نظريّ الوظيفّيةالّنظريّاتمن أوىل - ١
.وهاتان النظريتان تندرجان ضمن مرحلة الدالّيات. عن مدرسة لندنسقي املنبثقةُ النّ الّنحو

، ونظرية الرتكيب الوظيفي الوظيفّيةيف حني جند أن نظرية الرباقمانتاكس، ونظرية الرتكيبات - ٢
متأثرون الّنظريّاتن معظم أنصار هذه إذ إوالتداوليات، تندرج ضمن مرحلة الدالليات

.التوليدية التحويلية ومتجاوزون هلا بإضافة العنصر التداويلالّنظريّةب
اية السبعينات ظهرت ردة فعل ع: الوظيفيالّنحونظرية - ٣ نيفة ضد املد التوليدي يف 

اهلولندي، حيث مثل للجانب سيمون ديكالوظيفي بزعامة الّنحوتمثل يف نظرية تالتحويلي 
حماوال االستفادة مما قدمه ) كالتحويل(التوليدي التحويلي الّنحوالتداويل ورفض مبادئ 

.العادية، وموسعا النظر حنو بناء حنو يربط بني البنية والوظيفةالّلغةفالسفة 

هاليدايوفيرثونظرية ) للجملةالوظيفّيةالوجهة (ماتيسيوسأن نظرية بعيطيشالباحث يذكر 
فقد سارت النظريتان جنبا إىل جنب "الوظيفّيةهلما دور كبري يف بروز املوجة ) سقيالنّ الّنحونظرية (

، فبدأ الصراع بني النموذج األوىلية البنيوية، وعايشتا النماذج التوليدية التحويليةالّنحو الّنظريّاتمع 
نظريتا الرتكيب الوظيفي : ي تعزز بنظريتني حنويتني وظيفيتني مهاالتحويلي والنموذج الوظيفي، الذ

الوظيفي، اللتان تسلمتا الراية من سابقتهما وحافظتا على املبدإ األساسي للمذهب الوظيفي، الّنحوو 

.وما بعدها٩١، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوّكل، : ينظر-١
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اية السبعينات؛ حيث دخل املكون التداويل  وقد انتهى الصراع وحسم لصاحل النموذج الوظيفي يف 
.١"التحويلية بصفة عامةإىل كل النماذج

قد انكفأت الّنظريّاتهذه كثريا  من العلمية، لألكفإ فإنّ الّنظريّاتوإذا كان البقاء، فيما يتعلق ب
أمكنها أن تستفيد من غريها وأن تطور أخرىعلى نفسها فاضمحلت أو كادت، وهناك نظريات

ليست متساوية يف الّنظريّاتمعناه أن هذه ، وهذا نفسها مما أعطاها أحقية التميز واالستمرارية
ا ومضامينها مما جيعل البحث يتساءل عن معايري املفاضلة بينها الّنحو، وعما جعل نظرية طروحا

.تبذ غريهالسيمون ديكالوظيفي 

:٢أنهالمتوّكليورد 

الذي يرصد الرتابط القائم بني البنية والوظيفة على أساس أن الوظيفة حتدد الّنحويفضل - ١
.املكون الداليل والتداويل سابقان للمكون الصريف الرتكييب. البنية

.الذي يتسم بالبساطة والواقعية النفسية والنمطيةالّنحويفضَّل - ٢

تنطلق من مبادئ توليدية حتويلية، ألن اليت اليت الالوظيفّيةالّنظريّاتوفقا للمعيار األول فضلت 
.املكون الداليل والتداويل تأويليني ال توليدينيتنطلق منها جتعل 

اليت تنطلق من أسبقية الوظيفّيةالّنظريّاتووفقا للمعيار الثاين مورست مفاضلة بني خمتلف 
لسمات اليت اشرتط توفرها يف الداللة والتداول، ولكي نفهم سبيل املفاضلة البد أن نفهم تلك ا

).البساطة، الواقعية النفسية، والنمطية(الفاضلة الّنظريّة

هو "الذي يستخدم فيه أقل عدد ممكن من القواعد أو الّنحوالبسيط هو الّنحو: البساطة-١
الّنحو، وهو أيضا ٣"القدرة على تفسري أكرب قدر من املعطيات بأقل عدد ممكن من القواعد والرموز

الذي خيلو من كل أشكال التعقيد، ولذلك جند أن من الباحثني من يرى أّن حتقيق مفهوم البساطة يف 
من أجبدية الّنظريّةاألول أن تتقوم "مرهون بتضافر شرطني الّنظريّاتحنو من األحناء أو نظرية من 

.٧١، صحو العربية للنّ نظرية وظيفيّ ونححيي بعيطيش، -١
.٨٢، ص)مدخل نظري(سانيات الوظيفيةاللّ ،املتوّكلأمحد : ينظر-٢
.٢٦، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، -٣
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ا لثاين فكامن يف استخدام أما الشرط ا... حمصورة العدد واضحة املعىن، ميكن بسهولة اإلحاطة 
.١"تلك األجبدية ال غري من أجل التفسري العلي لسلسلة من الظواهر امللحوظة

املتلقي /هي أن تكون القواعد مطابقة للعمليات القائمة يف ذهن املتكلمو : الواقعية النفسية- ٢
.أثناء إنتاج اخلطاب وفهمه

الذي يتيح رصد خصائص أكرب عدد من اللغات الّنحواألكفى منطيا هو الّنحو: الّنمطية- ٣
.املنتمية إىل أمناط متباينة

ة، ة وكفاية ديناميّ على كفاية مراسيّ الّنظريّةر ن للمفاضلة مها توفّ معيارين آخريبعيطيشويورد 
الوظيفي األكفى مراسيا هو الذي يرقى إىل درجة عالية من الّنحو: "يقول عن الكفاية املراسية

ق عليها اليت يطبّ الّلغةة يف سان العامّ ظر إىل قدرته على وصف وتفسري خصائص بنية اللّ ة، بالنّ طبيقيّ التّ 
، ٢"مشكالت علوم أخرى من جهة أخرىوعلى قدرته النفعية بالنظر إىل إمكانية إسهامه يف حلّ ... 

ا على اإلفادة من الرتاكمات املالّنظريّةقدرة "ا الكفاية الدينامية فهي أمّ  عرفية السابقة هلا، باستيعا
ا على تطوير ا من جهة، وقدر ا وجتنبها لبعض مزالقها أو التباسا نفسها من داخلها ومتثلها إلجيابيا

.٣"خرىتجدات العلمية واملعرفية من جهة أبتكيفها مع املس

الوظيفّيةالّنظريّاتبقية "ل فضُ الوظيفي السيمونديكية تَ الّنحووتبعا هلذه املعايري يذكر أن نظرية 
ا طبقت على لغات عدة منها  مت العون لبعض العلوم األخرى  دّ ة، كما قَ العربيّ الّلغةاألخرى؛ أل

الّنحووأفادت تارخييا من تراكمات نظريات ... كالرتمجة واإلعالم اآليل والتعليمية والنقد األديب 
الوظيفي السابقة هلا، حيث هضمت مفاهيمها اإلجيابية واستوعبتها، وجتنبت بعض االلتباسات 

ال التارخيي واجلغرايف للنظريات  .٤"الوظيفّيةية الّنحو واملزالق فيها، ويظهر ذلك جليا يف تتبعنا ا

الذي اقرتحه ) functional grammar(الوظيفي الّنحويعترب : "المتوّكلولعل هذا ما يربر قول 
التداولية األكثر استجابة لشروط الوظيفّيةالّنظريّةيف السنوات األخرية، يف نظرنا، سيمون ديك

.١٨، ، ص)دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةحممد األوراغي، -١
.٧٢، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربيحيي بعيطيش، -٢
.٧٢املرجع نفسه، -٣
.٧٢املرجع نفسه، ص-٤
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الوظيفي على الّنحوللظواهر اللغوية من جهة أخرى، كما ميتاز الّنمذجةالتنظري من جهة وملقتضيات 
.١"التداولية بنوعية مصادرهالّنظريّاتغريه من 

بسط لبحثميكن لإنه ملفاضلة بني خمتلف نظرياته، فامعايري و ه الوظيفيّ وجّ ر مفهوم التّ تقرّ وإذا 
، ويبدؤها )ياملتوّكلر صوّ حسب التّ لسيمون ديكالوظيفي الّنحوة نظريّ (الفاضلة الّنظريّةالقول يف 

. مبناقشة املدلول املصطلحي

):المدلول المصطلحي(الوظيفيالّنحو-٣

لم، وحتقيق هذا له هو حتقيق تصور واضح ملفهوم العأّول ما جيب على الباحث أن حيصّ لعلّ 
، )الوظيفةو ،الّنحو(مرهون بفك مصطلحاته املكونة له ) الوظيفيالّنحو(هذا العلموضوعملالتصور 

يف الثقافتني العربية والغربية مما انصطلحاملنظرا للمفاهيم املتعددة اليت أخذها ومعرفة مداليلها، 
يتطلب ضبطا وحتديدا، مث هي حماولة إلزالة اللبس العالق يف بعض األذهان، حيث إن كثريا من 

ما يبحثان يف علم الّنحوالدارسني ال مييزون بني  ما متساويني من حيث إ الوظيفي والتداولية وجيعال
الّنحوف؛ذا اإلطالقال ميكن قبوله،ا إىل حد ماوإن كان صحيح،، وهذا األمرالّلغةاستعمال 

ا ، أمّ )بليغمبراعاة الوظيفة األساس هلا؛ التّ (ظام الذي حيكم لغة ما متعلق باستنباط القواعد أو النّ 
ا البحث داوليّ التّ  ة فهي علم له كبري تعلق باحلركة الفلسفية الغربية اليت جعلت من بني أبرز اهتماما

ماذا نصنع حني نتكلم؟ : "املتعلقة باالستعمال اللغوي حماولة اإلجابة عن أسئلة من قبيليف القضايا 
ماذا نقول بالضبط حني نتكلم؟ وملاذا نطلب من جارنا على املائدة ما إذا كان يف استطاعته أن 
يناولنا امللح، مع أن ذلك يبدو بإمكانه؟ من يتكلم إذن وملن؟ ومع من؟ وألجل ماذا؟ من تظنّين 

ام؟ ما هو الوعد؟ كيف ميكننا قول شيء أكون حىت تكلّ  مين هكذا؟ ما الذي جيب معرفته لرفع اإل
آخر غري ما كنا نريد قوله؟ هل ميكن أن نقتصر على املعىن احلريف لقضية ما؟ ما هي استعماالت 

عن الّنحوا حماولة متييز هذهذا، يضاف إىل كلّ ٢"؟ وأي مقياس حيدد قدرة الواقع اإلنساين؟الّلغة
الّنحواآلن هو ضبط مفهوم البحثفالذي يهم،وعلى كل.)واحلديثةمنهاالقدمية(بقية األحناء 

ما يف حتديد مفهوم واضح هلذا العلم . ومفهوم الوظيفة، وحماولة االستعانة 

.٩، ص)١٩٨٥، ١دار الثقافة، ط: املغرب(، الوظائف التداولية في اللغة العربية، املتوّكلأمحد -١
.٧ص،)، دتطدمركز اإلمناء القومي،:املغرب(سعيد علوش، : ، ترمجةالمقاربة التداوليةفرنسواز أرمينكو، -٢
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:الّنحومفهوم -١-٣

عند النحاة العرب فإنّه يراد به عادة املقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب، الّنحوإذا أطلق 
وتشمل هذه املقاييس القواعد املتعلقة بذوات الكلم، كما تشمل القواعد املتعلقة بوحدات اجلملة، 

عليه وهذا ما يشهد(وقد تتوسع هذه املقاييس لتشمل القضايا الصوتية والبالغية واملعجمية الداللية 
.)أول كتاب حنوي مكتمل يصل إلينا؛ أعين كتاب سيبويه

يف مقابل الّنحو- أ:١أما عند الغربيني فتتنوع إطالقاته إال أنه ميكن حصرها يف أربعة مفاهيم
الّنحو- د.منذجة صورية للواقع اللغويالّنحو-ج.فرع من فروع اللسانياتالّنحو-ب.اللسانيات

.الّنظريّةع أي باملعىن الواس

مييز بعض املؤرخني لتاريخ الدرس اللساين بني مرحلتني  : في مقابل اللسانياتالّنحو-أ
:كبريتني مها

هي مرحلة :ومرحلة حديثة، )اللغوية القدمية(يةالّنحو هي مرحلة الدراسات :مرحلة قديمة
. سوسيري دللسانيات، هذه األخرية تبدأ مع ا

: اآلتيةالنقاط يف والفرق بني مرحلة الدراسات اللغوية القدمية والدراسات اللسانية احلديثة ميكن حمله 
:٢واملنهج،واهلدف،واملوضوع،ظروف اإلنتاج

فتحت اللسانيات جمال االستفادة من علوم متعددة كالفلسفة واملنطق من حيث ظروف اإلنتاج،- ١
األمر الذي مل يتح للدرس اللغوي القدمي، .... فس وعلم النّ ،والرياضيات،وعلم االجتماع

فالظروف اليت توفرت للسانيات ختتلف اختالفا كبريا عن الظروف اليت توفرت للدرس اللغوي القدمي 
).الّنحو(

، أما الدراسات )اللغات البشرية على اختالف أمناطها(عت اللسانيات موضوع الدراسة وسّ - ٢
.الواحدةالّلغةلم تتجاوز حدود اللغوية القدمية ف

، )٢٠٠٦، ١طدار األمان، :املغرب(،)واالمتداداألصول(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي،املتوّكلأمحد -١
.٣٩–٣٦ص

.٣٧نفسه، صصدرامل-٢
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البشرية وحماولة إقامة حنو كلي يضطلع برصد خصائص اللسان الّلغةهدف اللسانيات هو فهم - ٣
املعينة وتعليمها هدفا الّلغةالطبيعية بوجه عام، أما الّدراسات اللغوية القدمية فقد جعلت احلفاظ على 

.هلا

ة يقابلالخاضعة لقواعد االستنباط وقوانني الصورنة العلمية و يقوم منهج اللسانيات على بناء مناذج- ٤
القدمي فإنه يقوم على أوصاف متفرقة ألبواب خمتلفة يف الغالب الّنحوألن تراز حاسوبيا، أما يف 

. األعم

جند هذا اإلطالق .وهو يريد به الوصف الكلي للغة) وحن(وقد يطلق بعض اللسانيني مصطلح 
الّلغةميكن أن نطلق على األلسنة القارة أي وصف حالة من حاالت : "قالمثال،سوسيردي عند 
باملعىن الدقيق للكلمة، وهو يف الواقع ذلك املعىن املتداول الذي جنده يف عبارات من قبيل نحواسم 

وغريها، حيث يتعلق األمر بشيء متشعب ومنتظم يقوم على ) حنو لعبة الشطرنج، حنو البورصة(
.، فيكون املدلوالن متقاربني١"لة من القيم املتواجدةتعامل مج

على فرع من فروع الّدرس اللغوي الّنحوقد يطلق : فرع من فروع الّلسانياتالّنحو-ب
دا إطالقات ، معدّ جون ديبواو الرتكييب، يقول ) الصريف(قدميه وحديثه، مركزا على املستوى الصيغي 

ة فقط، بدراسة ة واملعجميّ يّ الّنحو هو الوصف للمورفيمات الّنحو": واليت من بينها) حنو(مصطلح 
ا من أجل تشكيل كلمات  الّنحو، ويف هذه احلالة جند أّن )كيبالرتّ (أو مجل ) بنائها(أشكاهلا وتأليفا

ذا املفهوم، باملورفوسينتاكس ، مث يتعالق هذا ٢"يقف قسيما للفونولوجيا، وميكن تسميته، وهو 
.ت أخرى كاملستوى الصويت والداليلمستويااملستوى مع 

١٩٨٥، ١الدار العربية للكتاب، ط: تونس(صاحل القرمادي وآخرين، : ، تردروس في األلسنية العامةفردينان دي سوسري، -١
.٢٠١، ص)

٢ - Dictionnaire de linguistique et des sciences du langue, Gean Dubois et autres,
LAROUSSE, paris, edition 1999,p226.
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، وهو رأي ١العريب نثرا كانت أم نظماالّنحوأن هذا املفهوم ينطبق كذلك على كتب المتوّكلويرى 
يشمل الّنحومؤلفات القرن الرابع وما بعده، أما قبل هذا فكان بعض ال ميكن التسليم به إال على 

)....، للمبرد، كتاب املقتضب سيبويههذا كتاب ىوأبرز دليل عل(الّلغةيع مستويات مج

عملية بناء اجلهاز الواصف الّنمذجةيقصد ب: نمذجة صورية للواقع اللغويالّنحو- ج
، حبيث يكفل هذا اجلهاز ٢وتنظيم مكوناته وفق منظور صوري) الذي يصف بنية لغة ما من اللغات(

، ويتم بناء اجلهاز الواصف أو النموذج )يف هذا السياقالّلغة(التمثيل املالئم للظاهرة املروم رصدها 
الوظيفي جيب أن الّنحواليت ختلفه؛ فمثال يف نظرية الّنظريّةانطالقا من املبادئ املنهجية املتضمنة يف 

أو اجلهاز الواصف اعتمادا على املبادئ املنهجية املعتمدة يف الدرس اللغوي ذي الّنحوينطلق يف بناء 
:الطابع الوظيفي، واليت من أمهها

o التمثيل للجوانب التداولية باإلضافة إىل املكونات اليت تتكفل بالتمثيل للجوانب
).الداللية، الرتكيبية، الصوتية(األخرى 

oالتداولية تقوم بدور معني يف حتديد وأن يكون منظما على أساس أن اجلوانب
هذه األسبقية ،اجلوانب التداوليةاجلوانب الرتكيبية الصرفية، أو بعبارة أخرى، أسبقية 

تتحدد تبعا لتلك ) منظورا إليها كصيغة منجزة(يربرها أن بنية اجلملة الصرفية الرتكيبية 
مة اجلانب التداويل ال جاء خلديالبنيو اجلوانب ال العكس، أي أّن اجلانب الرتكييب 

للمبادئ تبعا الّنمذجةيهتم بالّنظريّةجزء من هذه الّنحوومن هذا املنطلق ف. العكس
.)الّنظريّة(رهااملنهجية اليت توفّ 

.٣٨، ص)األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد : ينظر-١
فنحن نقوم . نقل الظواهر اللغوية من مستوى حمسوس إىل مستوى التجريد، وبالتايل صياغة قوانني اللغة"الصورية هي عملية -٢

بصياغة التصورات صياغة جتريدية بأن نعوضها برموز معينة تساعدنا على الكالم عن عملية العقد؛ حيث يتم مبوجبه نقل 
حسان الباهي، " معقودة  تعكس العالقات املستخرجة من الظواهر التجريبية اليت الحظناهاالتصورات والقضايا املالحظة إىل لغة 

.٥١، ص) ٢٠٠٠، ١املركز الثقايف العريب، دار األمان، ط:املغرب(، )بحث في المفارقات(اللغة والمنطق
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جمموعة من املصطلحات والتعريفات واالفرتاضات "هي الّنظريّة: الّنظريّةبمعنى الّنحو- د
دف عرضها والتنبؤ مبظاهرها ، ١"هلا عالقة ببعضها البعض، واليت تقرتح رؤية منظمة للظاهرة، وذلك 

ّ وميكن القول تبعا هلذا التّ  ا جمموع املبادئ واألسس واملرجعيات الفلسفية باإلضافة إىل اجلهاز عريف إ
املفهوم املقدم للنظرية؛ كما علىالّنحويتوسع يف إطالققد . موعة من الدارسنيالواصف، يتبناها جم

، فإطالق ) ...الوظيفيالّنحو(و) املركيب املعممالّنحو(و) حويليّ التّ وليديّ التّ الّنحو(هو احلال مع 
.٢ككلالّنظريّةهكذا دون قيد يعىن به الّنحو

من هذه املفاهيم املختلفة اليت ميكن أن تسند إىل هذا املصطلح عند الغربيني البحث وما يهم
الّنظريّةمبعىن الّنحوالوظيفي وأبرزه الّنحوهو املفهوم املعتمد يف نظرية ) وعند كثري من العرب احملدثني(
. مبعىن اجلهاز الواصفالّنحوو 

جّل املفاهيم اليت يدّل عليها مصطلح الوظيفة يف ٣بعيطيشاألستاذع تتبّ : مفهوم الوظيفة- ٢-٣
مركزا (املعاجم العربّية والغربّية، القدمية منها واحلديثة، وقد انتهى به التَّطواف إىل أن من أهم املفاهيم 

:اليت يشّف عنها هذا املصطلح هي) الوظيفيالّنحوعلى املفاهيم اليت تقرّبه من فهم 

.افرة أو اجلزء الذي يتفاعل مع الكلالدور أو األدوار املتض-أ

.املفاهيم السياقية واملعاين الداللية اليت هلا صلة بالوظائف التداولية والداللية ذات الطابع الكلي- ب

.حا عن الوظيفة التبليغية األساسانزيادّ الوظائف الثانوية اليت تع- ج

يني للوظيفة ثالن مفهومني حقيقمياألستاذ ال اللذين أوردمها ) ب، ج(فإّن املفهومني ،وعلى ما يبدو
هو أقرب املفاهيم اليت ميكن استعماهلا للداللة على ،كمفهوم،بقدر ما مها إطالقان هلا، ويبقى الّدور

. الوظيفة

دار :اجلزائر(بوزيد صحراوي وآخرين، : ، تر)تدريبات عملية(منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس آجنرس، -١
.٥٤، ص)١،٢٠٠٤القصبة للنشر، ط

.٣٩، ص)األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد : ينظر-٢
.٣٣، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربيحيي بعيطيش، : ينظر-٣
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دور عنصر ما مرهون حتديده بالنظر إىل غريه ومن املعلوم يف الدراسات اللسانية احلديثة أنّ 
الوظيفة هي نتاج "، وهذا ما يقودنا إىل القول بأّن )وجود عنصرين على األقل بينهما عالقة خمصوصة(

نتجت الوظيفة ) ع(بالعالقة ) ص(و) س(وبعبارة أخرى إذا انتظم الطرفان . عالقة قائمة بني طرفني
فال وظيفة بغري عالقة بني ) ظس ع ص )  (٢٩: (ملواليةا) ٢٩(بالّصيغة ... يعرب عنه ). ظ(

ذا املعىن ميكن أن نلتمس الوظيفة يف خمتلف مستويات . طرفني ففي املستوى . وفروعهاالّلغةو
الصويت جند التصويتة حتصل على وظيفة التفريق بني املعاين من عالقة التقابل الصويت القائمة بينها 

ية ناجتة عن عالقات الّنحو وأن الوظائف ... املتعاقبة على نفس احمللوبني غريها من التصويتات 
؛ أي أّن دور عنصر من عناصر بنية ما ١..."داللية كعالقة السببية، والعلية، واللزوم املشروط واالنتماء

. مع بقية عناصر تلك البنية) وهي اليت تكسبه قيمته(مرهون بعالقته ) أو وظيفته(

رابط بنيوي قائم العالقة"بني الوظيفة كدور والوظيفة كعالقة، على أساس أن المتوّكلويفرق
، ويرى ٢"بوصفها نسقا كامالالّلغةخيص ورالدّ ب يف حني أّن نات املركّ نات اجلملة أو مكوّ بني مكوّ 

متداول ومعروف يف جل األحناء القدمية أو ) العالقة(أّن املفهوم األول الذي يأخذه مصطلح الوظيفة 
ففي األحناء الصورية يستعمل هذا "احلديثة مع اختالف، طبعا، يف تصور العالقة بني هذه األحناء، 

ويف . اشر واملفعول غري املباشراملصطلح للداللة على العالقات الرتكيبية كعالقات الفاعل واملفعول املب
األحناء ذات املنحى الوظيفي يستخدم للداللة على كل العالقات اليت ميكن أن تقوم داخل اجلملة أو 

وظائف داللّية : الوظيفي ميّيز بني ثالثة مستويات من الوظائفالّنحومثال ذلك أّن . داخل املرّكب
حمور، (ووظائف تداولّية ) فاعل، مفعول(ئف تركيبّية ووظا...) منفذ، متقّبل، مستقبل، زمان، أداة (

الغرض الذي "هو و ،الّلغةفريبطه بالغرض العام من ) الّدور(أّما املفهوم اآلخر للوظيفة ،٣)"بؤرة
هو التواصل أمكان هذا الغرض أ، سواء٤"تسخر الكائنات البشرية اللغات الطبيعية من أجل حتقيقه

.آخريئاالتعبري عن الفكر أم ش

، )٢٠٠١، ١دار األمان، ط: املغرب(، )اللسانيات النسبية واألنحاء النمطية-٢(الوسائط اللغويةحممد األوراغي، -١
.٤٩٥ص

.٢٣، ص)٢٠٠٥، ١دار األمان، ط:املغرب(، )قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، املتوّكلأمحد -٢
.٢٢، صصدر نفسهامل-٣
.٢٣صصدر نفسهامل-٤
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جيد أّن الدور هو أبرز إطالق ميكن أن يرتضى المتوّكلوالّناظر فيما قّدم سابقا وفيما ذهب إليه
كبريا على وجود عالقة بني عنصرين؛ فهذا املفهوم اتكاءيتكئ )ورالدّ (هملصطلح الوظيفة، وأنّ 

عل واملفعول وغريها من ذلك أّن الفا) العالقة(للوظيفة المتوّكليستوعب املفهوم األول الذي أعطاه 
مثال (األمثلة اليت ذكرها أدوار تؤديها عناصر معينة يف الرتكيب مىت توفرت عالقات خمصوصة بينها 

وربط بينهما بعالقة اإلسناد فإن الوظيفة أو الدور ) ص(وتوفر االسم ) س(أنه إذا توفر الفعل : ذلك
ذلك ) الدور(، كما يستوعب املفهوم الثاين )هي الفاعلية أو املبتدئية) ص(الذي ميكن أن يسند إىل 

أو أكثر بينهما ْني مرهون بوجود متكلمَ ) وهي الوظيفة األساس للغة الطبيعية(أن حتقيق التواصل 
ا يعالقات خمصوصة يف . برت وينقطعضوئها يتحقق التواصل وبدو

: الوظيفيالّنحوتعريف -٤

، الّنظريّةالصورية أم أريد به الّنمذجةسواء أريد به (الّنحوسابقا أنه ال ينسب البحثذكر
يف شيء إال إذا روعي الوظيفّيةإىل ) الّنظريّةومها أكثر املفاهيم استعماال يف سياق احلديث عن هذه 

عالقة نتاج لوظيفة نفهم أّن الوظيفة التداولية هي االتداولية، ومن خالل تعريف جوانبفيه التمثيل لل
اليت تنطلق من مبدإ أن الّنظريّةالوظيفي هو تلك الّنحوية اجلملة باملقام الذي أجنزت فيه، وأّن ربط بن

الّلغةأن بنية : أو بعبارة أخرى(بنية اجلملة ختضع إىل حّد كبري للوظيفة الّتواصلية اليت جاءت لتأديتها 
، كونوالوظيفي، كما يقول الّنحو، ومن مثة ف)تأخذ اخلصائص اليت ختدم إجناح التواصل وأهدافه

هذه البنية لعناصرمقاربة لتحليل البنية اللغوية تعطي األمهية للوظيفة التواصلية ) "وفق منظور عام(
ا البنيوية .١"باإلضافة إىل عالقا

:الوظيفي لسيمون ديكالّنحونظرية -٥

لسيمون الوظيفي الّنحوهو نظرية ،الوظيفّيةالّنظريّاتمن بني خمتلف البحث،الذي يهم
التوليدية الّنظريّةاللسانية احلديثة اليت واكبت تطور مناذج الّنظريّاتمن الّنظريّة، حيث تعّد هذه ديك

.١٠٤، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية،املتوّكلأمحد : ، نقال عنالتركيب الوظيفيكونو، -١
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الوظيفّيةالتحويلية، وأفادت كثريا من بعض األحناء ذات الطابع غري التوليدي التحويلي كنظرية الوجهة 
.١سقيةالنّ الّنظريّةللجملة و 

من سيمون ديكإىل مدينة أمسرتدام اهلولنديّة مع مؤّسسها األّول الّنظريّةترجع أصول هذه 
ا اإلطار النظري واملنهجي العام للنظرية، وقد استطاع املشتغلون على  خالل أحباثه املتعّددة اليت رسم 

داول واملعجم والرتكيب يف لغات أن يقدموا دراسات لغوية متنوعة مّست جمال الداللة والتالّنظريّةهذه 
خمتلفة تنتمي إىل فصائل متباينة منطيا، وقد متكنت من خالهلا أن تؤسس لنفسها مكانة علمية متميزة 

،قبلهاالوظيفّيةية الّنحو اللسانية املعاصرة، وقد أصبحت الوريث الشرعي للنظريات الّنظريّاتبني 
.٢ظرية التوليدية التحويلية بكل مناذجهالنعن اح منذ الثمانينات أن تكون بديال وتطم

: العربّيةالّلغةالوظيفي و الّنحو-٦

املغريب، وقام يف كثري من كتاباته مبحاولة المتوّكلأحمد إىل العربّية الدّكتور الّنظريّةنقل هذه 
المتوّكلالوظيفي، ويربرالّنحوالعربية منظورا إليها من وجهة الّلغةوصف وتفسري كثري من قضايا 

Functional(الوظيفي الّنحويعترب : "اختياره للنحو الوظيفي دون غريه من األحناء قائال Grammar (
التداولية األكثر استجابة الوظيفّيةالّنظريّةيف السنوات األخرية، يف نظرنا، سيمون ديكالذي اقرتحه 

الّنحولظواهر اللغوية من جهة أخرى، كما ميتاز لالّنمذجةلشروط التنظري من جهة، وملقتضيات 
فهو حماولة لصهر بعض مقرتحات نظريات . التداولية بنوعية مصادرهالّنظريّاتالوظيفي على غريه من 

الوظيفّية) GrammarCase(حنو األحوال )Relational Grammar) (العالقيالّنحو(لغوية 
)Functionalism ( و نظريات فلسفية)األفعال اللغويةنظرية()Speech acts theory (أثبتت ) خاصة

.٣"احلديثيف التنظري اللساينالّنمذجةقيمتها يف منوذج صوري مصوغ حسب مقتضيات 

العامل العريب أول ما  دخلت عرب جامعة حممد اخلامس "دخلت الّنظريّةهذه أنّ المتوّكليذكر 
، وبفضل جهود الباحثني )الوظيفّيةجمموعة البحث يف التداوليات واللسانيات (بالرباط حيث شكلت 

موعة تسىن للمنحى الوظيفي أن يأخذ حمله يف البحث اللساين املغريب إىل  املغاربة املنتمني إىل هذه ا

.٩، صفي اللغة العربيةالوظائف التداولية، املتوّكلأمحد : ينظر-١
.٧٧، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربيحيي بعيطيش، : ينظر-٢
.٩، صالوظائف التداولية في اللغة العربية،املتوّكلأمحد -٣
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خرى، وقد مت ذلك عن أربع طرق رئيسية هي التدريس والبحث األكادميي والنشر جانب مكوناته األ
.١"وعقد ندوات دولية داخل املغرب نفسه

إىل يومنا هذا إىل تأسيس حنو وظيفي للغة العربّية، يتناوهلا يف مجيع ١٩٨٢منذ المتوّكلهدف 
ا، يقول موعة من الدراس: "مستويا إغناء : ات أن نشارف هدفني اثننيحاولنا جهدنا يف هذه ا

العربية بتقدمي أوصاٍف وظيفية لظواهر نعدها مركزية بالنسبة لدالليات وتركيبيات الّلغةلسانيات 
الوظيفي كلما مّست احلاجة إىل ذلك مبفاهيم يقتضيها الوصف الّنحو، وتطعيم الّلغةوتداوليات هذه 

.٢"الكايف هلذه الظاهرة أو تلك

بفهم املنجز اللغوي الرتاثي القدمي قحيقّ هذا الّتطعيم، كما هو مصرح به يف كثري من كتبه، 
وباالّطالع اجليد عليه واإلحاطة مبنطلقاته، يقول مدّلال على هذا التطعيم، يف معرض حديثه عن 

لنا دراسة أتاحت: "الوظائف التداولية ومقارنتها مبا هو موجود يف الّرتاث اللغوي العريب القدمي، 
الوظيفي، أن منحص األطروحة اليت دافعنا الّنحوالعربية، يف إطار الّلغةالوظائف التداولية اخلمس يف 

والقائلة بإمكان إقامة حوار مثمر بني الفكر اللغوي العريب القدمي والفكر ... عنها منذ سنوات 
ويدل . ىل حقلني نظريني متبايننياللساين احلديث على أساس القرض واالقرتاض رغم انتماء الفكرين إ

الّنحوالوظيفي بتحليالت ومفاهيم من الّنحوعلى إمكان إقامة هذا احلوار أننا استطعنا أن نغين 
الّنظريّةأّن "ولعّل ما أسعفه على إجراء هذه املقاربة أكثر هو ما توصل إليه من . ٣"والبالغة العربيني

ا ...) الّلغة، البالغة، فقه الّلغة، الّنحو(العربيةالثاوية خلف خمتلف العلوم اللغوية  نظرية تداولية وأ
الّنحوالتداولية احلديثة مبا فيها نظرية الّنظريّاتمع ) مبعىن القرض واالقرتاض(بالتايل قابلة للّتحاور 

.٤"الوظيفي

ومن مثة فهو ال يقف موقف املقلل أو امللغي للمنجز اللغوي القدمي، كما أنه ال يقف موقف 
املبجل املتعصب له، بل يرى أن هلذا املنجز ظروفا أنتجته وأهدافا أسهمت يف توجيهه ليكون على 

.٦١، ص)األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد -١
،)دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكاالته(،  اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرةحافظ إمساعيلي علوي-٢
.٣٤٨ص،)١،٢٠٠٩دار الكتاب احلديث، ط: لبنان(
.١٨٣، صالتداولية في اللغة العربيةالوظائف، املتوّكلأمحد -٣
.١٠نفسه، صصدرامل-٤



)املفهوم، املهام، املبادئ(التوجه الوظيفي الفصل األول                        

٤٧

يقف : "لالّصورة اليت هو عليها، وعلى املقوم أو املقيم هلذا املنجز أن يراعي هذا األمر جيدا؛ يقو 
منهم من يؤمن بأال فرق يوجد . موقفني) عربيا كان أم غري عريب(املقومون للدرس اللغوي القدمي عامة 
احلديث إن مل يكن يفضله، ولكنه يرفض إخضاع القدمي ملعايري بني القدمي واحلديث، وأن القدمي ينادّ 

فريفض القدمي مجلة وتفصيال ومنهم من يقوم القدمي على أساس ما يشرتط يف احلديث. تقومي احلديث
إن للدرس اللغوي القدمي مساته : املوقف السليم يف نظرنا هو املوقف التايل. اعتبارا لقصوره العلمي

لذلك، تالفيا لإلسقاط وللحيف معا، جيب . وخصائصه اليت هي ناتج سياقه التارخيي  وحميطه املعريف
اللسانية احلديثة خاصة معايري علوم الّنظريّاتمي أن حنكم يف تقومينا هلذا النتاج ما حنكمه يف تقو 

إال أن هذا التباين، بلغ ما بلغ، ال يرفع فيما خيصنا، وجود مفاهيم ومقاربات وظيفية . العصر وتقنياته
.١"يف الدرس اللغوي القدمي، وإن مسيت مبصطلحات معارف ذلك العهد

:٢العربية الوظيفي من حتقيقالّلغةوقد متكن املشتغلون على حنو 

العامة؛الّنظريّةوضع حنو وظيفي متدرج للغة العربية يتطور بتطور : أوال

املشاركة يف التنظري العام بتعديل النماذج القائمة واقرتاح مناذج جديدة؛: ثانيا

لدرس اللساين على جماالت وحقول اجتماعية اقتصادية حيوية إىل جانب االوظيفّيةالّنظريّةفتح : ثالثا
.الصرف

الوظيفي الّنحوتكمن مهاّم اللساين املشتغل بنظرية : ٣الوظيفيالّنحومهاّم الّلساني في نموذج -٧
:يف بناء نسقني من القواعد

اليت حتكم الّتفاعل الكالمي باعتباره نشاطا تعاونيا ) الوظيفّيةاجلوانب (نسق القواعد الّتداولية -أ
.مبنينا

.٥٣، ص)األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد -١
.١٦١نفسه، صدرامل-٢
قضايا التلقي دراسة تحليلية نقدية في (اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافظ إمساعيلي علوي: ينظر-٣

.٣٤٦ص، )وإشكاالته
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اليت حتكم العبارات اللغوية ) اجلوانب الصورية(القواعد الداللية والرتكيبية والصوتية نسق - ب
.املستعملة بصفتها أدوات لذلك النشاط

عليه أن يفسرها من خالل وهو مطالب أيضا، بأن ال يقف عند وضع القواعد فقط، بل 
ا العبارات اللغوية وأهداف تلك االستعماالت؛ يقول وظيفتها، بالنظر إىل الطرق اليت تستعمل 
من املعلوم أن التنظري يف الّلسانيات، كما يف غريها من العلوم، يستلزم عدم التوقف عند : "المتوّكل

مستوى الرصد والوصف احملض للوقائع موضوع الدرس وجماوزته إىل مستوى أعلى، مستوى تفسري 
.١"ذه الوقائعه

ان أحدمها داخلي واآلخر خارجي؛ فيكون التفسري داخليا فسري له مرجعان ضروريّ التّ أنّ ويرى 
حني يتعلق األمر بربط الوقائع بافرتاضات نظرية عامة يصطنعها اللساين لتعليل الظواهر اليت يروم "

ذات التوجه الوظيفي افرتاض ترابط الّنظريّاتوصفها، ومن أبرز األمثلة هلذا النمط من االفرتاضات يف 
الرتكيبية –الصرفية (بنية اللسان الطبيعي ووظيفته التواصلية اليت تفسر يف إطاره جمموعة من الظواهر 

ا التفسري اخلارجي فهو تفسري ينأى ، أمّ ٢"ة البنية للوظيفةبإرجاعها إىل مبدإ تبعيّ ) ةطريزيّ اللية والتّ والدّ 
يؤتى به لتعزيز ،تصوره عادة من نظريات أخرى غري لسانيةيوسة، ويستقاهرة املدر الظّ ظر يف عن النّ 

النفسية الّنظريّاتمن ذلك، مثال، جلوء املنظرين الوظيفيني إىل "الّنظريّةوتقوية االفرتاضات املقدمة يف 
واليات والقواعد الوظيفي وقواعده؛ أي إثبات أّن هذه اإلالّنحوإلثبات الكفاية الّنفسية إلواليات 

ا تعكس سلوك مستعملي  ّ الّلغةمطابقة لنموذجي إنتاج العبارات الّلغوية وتأويلها من حيث إ
، ومن مثة جيب على الّلساين الوظيفي أن جيعل من بني اهتماماته  ٣"تنيالطبيعّية أثناء هاتني العمليّ 

الوظيفي يسعى إىل حتقيق الّنحون ألغوي لدى الطفل،كذلك حماولة تفسري ظاهرة االكتساب الل
.الكفاية الّنفسية

ينطلق اللساين الوظيفي يف دراسته من امللفوظات املالحظة يف النصوص الشفوية أو املكتوبة، إذ 
م يف ظروف احلياة اليومية ا الناس فعليا لغا ويف إطار . تزوده بأفضل صورة للكيفية اليت يستعمل 

.٦٤، ص)٢٠٠٣، ١دار األمان، ط:املغرب(، الوظيفية بين الكلية والنمطية،املتوّكلأمحد -١
.٦٤، صنفسهصدرامل-٢
.٦٥، صنفسهصدرامل-٣
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ا املبادئ العامة اليت تفرضها اللسانيات اشتغاله ببناء األحناء  عليه أن يراعي يف تنظيم مكونا
.معّدال زاوية النظرهويكمله، ومن مثة فهذا النموذج ال يلغي ما قدم بل يتممالوظيفّية

:)يالمتوّكلر صوّ تّ ال(وجه الوظيفيتّ ة للالمبادئ العامّ -٨

لفيصل الذي يفصل زيادة بيان وتدقيق لعلى ذكرها، البحثأيتيهذه األسس، اليت سيف 
األطر العاّمة ألي أدق بالباحث على معرفة فيسعأنهكما،   الوظيفّيةعن غري الوظيفّيةالّنظريّات
.١"بقطع النظر عن اإلطار الذي يتبناها، قدميا كان أم حديثا"هدفا هلاالوظيفّيةبتغي املقاربة دراسة ت

الوظيفّيةكاملدرسة الوظيفّيةاللسانية تنعت بالّنظريّاتغري قليل من "أن مثة عددااملتوّكلحيث يورد 
األمريكية الوظيفّيةوالرتكيبات ) دانيش(ومدرسة براغ ) هاليداي(واملدرسة النسقية ) مارتيني(الفرنسية 

ا تأخذ وهناك نظريات أخرى ال حتمل هذه الصفة إمن،)1997ديك(الوظيفي الّنحوونظرية ) كونو(
يف حقبة معينة من يمسوما ، العاديةالّلغةفلسفة نظرية األفعال اللغوية يف: مثال ذلك، بنفس املبادئ

بل إننا جند يف الدرس اللغوي القدمي ،)الكوف() اإلجنازيّةالفرضية (التوليدية التحويليةالّنظريّةتاريخ 
يثري هذا الوضع التساؤل .املصطلحد فيها استعمال هذا جنة وإن مل يإرهاصات واضحة للوظيف

ا نظرية وظيفية وما الذي ميكننا من تقومي : األساسي التايل الّنظريّاتمىت حيق القول عن نظرية ما إ
.٢"واملفاضلة بينها؟الوظيفّية

، وللمفاضلة بني خمتلف هذه املبادئ العامةالمتوّكلم يقدّ ن غري الوظيفيلفصل الوظيفي م
ما )األوىل واألخرية(تشكل يف جمموعها،بادئاملمن أخرى وتقوميها يقدم جمموعة الوظيفّيةالّنظريّات
االمتوّكليفرتض بذكر املبادئ العامة اليتالبحث بدأ سيو ، املثلىالوظيفّيةالّنظريّةيعرف ب حتكم أ

مستشف مما كثريا من هذه املبادئ وإن كان هذا احلكم فيه بعض التجوز، ألنّ (أي توجه وظيفي
:)احلديثةالّنظريّاتتطمح إليه 

واصل داخل ر لتحقيق التّ أداة تسخّ "الّلغةأنّ إىلوجه الوظيفيّ التّ يذهب أصحاب : الّلغةة أداتيّ -أ
تمعات البشريّ  وسائل ، مفردات كانت أم مجال، العبارات اللغوية"ها هو أنيتتمعىن أداو ،٣"ةا

.١٩ص، ) األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد -١
.٤٣نفسه، صصدرامل-٢
.٢٠ص ، نفسهصدرامل-٣
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ولكل وسيلة ، ١"على هذا األساسةالبنيويب خصائصها قارَ وتُ ، لتأدية أغراض تواصلية معينةتستخدم 
اوهذا يعين، أي وسيلة أخرىغرض خيتلف عن الّلغةتعملها تس أن كل بنية هلا غرضها اخلاص 
:هذه املسألة باملقارنة بني املثالني التالينيالمتوّكلح ويوضّ ، اشئ عن قصد سابق هلاالنّ 

كتابا أعطيت هندا-ا          بأعطيت هندا كتاب-أ

تأخري املفعول يف اجلملة األوىل يعلله أن القصد من إنتاج هذه "أنونالوظيفي ير فأصحاب التوجه 
يف حني أن تصديره يف اجلملة الثانية آيل ،غري متوافرة لديه)جديدة(اجلملة إخبار املخاطب مبعلومة

-)2(): 2(إىل أن القصد من إنتاجها تصحيح إحدى معلوماته باعتبار هذه اجلملة ردا على اجلملة
.٢")هندا قلمابلغين أنك أعطيت(

إىل وهذا ما يقود، ي وظيفتها األساس؟فما ه، هاة يف يد متكلميعطيّ أداة الّلغةوإذا كانت 
.ذكر املبدإ الثاين الذي يعد كذلك من أهم مبادئ التوجه الوظيفي

، جيدها كثريةالّلغةباإلنسانققهاحيالناظر يف خمتلف اإلجنازات اليت إنّ : األداةالّلغةوظيفة - ب
ا إىلكما ، شعر به من أحاسيسيأو ما ، هلعرب عما جيول يف عقيالّلغةبواسطة ف إقناع غريه أو يصل 

لتأديته من الّلغةما تستعمل "هو واملراد بالوظيفة يف هذا السياق، عديدةفللغة وظائف، التأثري فيه
، ودار النقاش يف هذه األدبيات حول الّلغةالكثري، كما هو معلوم، عن وظيفة "وقد كتب ،٣"أغراض

ن للغة وظيفة ما، إذا ثبت أ-هل للغة وظيفة على اإلطالق؟ ب- أ: اإلشكالني األساسيني التاليني
مواقف دبيات هذه األجيد الباحث يف ؛ و ٤"فهل هي وظيفة واحدة أو هل هي جمموعة وظائف؟

ال ميكن تعيني وظيفتها بالتحديد، وهناك من يذهب إىل أن وظيفة الّلغةمتعددة فهناك من يعتقد أن 
موقف آخر يذهب متبنوه إىل أن للغة عدة وظائف تؤول ، وهناكاألساس هي التعبري عن الفكرالّلغة

.٥إىل الوظيفة التواصلية أو تندرج ضمنها

.٢٠ص،)األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد -١
.٢٠ص، نفسهصدرامل-٢
.٤٥ص، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، املتوّكلأمحد -٣
.٢١، ص)٢٠٠٥، ١مطبعة الكرامة، ط:املغرب(، )قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، املتوّكلأمحد -٤
.٢٩نفسه، صصدرامل: ينظر-٥
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هذه األغراض وإن تعددت واختلفت من حيث طبيعتها آوية إىل أنّ "والوظيفيونالمتوّكلويرى 
ما : والسؤال الذي قد يطرح يف هذا السياق.١"وظيفة واحدة هي حتقيق التواصل بني أفراد جمتمع ما

ذه الوظيفة أو تلك أو نفيهما معا؟ .هي مستلزمات القول 

أو ال يتوقف األمر عند حدود إثبات أن الوظيفة األساس للغة هي التواصلجيب أن نعلم أنه 
من "عند هؤالء، ،ومن مثة يكونالّلغةإىل القول بتأثريها على بنية ، بل يتعداه عند من يثبتها، غريها

، بيعي إذا خال الوصف والتفسري من الربط بني الوظيفةسان الطّ املتعذر وصف وتفسري خصائص اللّ 
،٢"وهذه اخلصائص اليت تعترب انعكاسا صوريا هلا

الوظيفة حديد أو الذين يرون أنّ وظيفة ميكن تعيينها بالتّ الذين ال يثبتون هلاسانيون ا اللّ أمّ 
م يعتقدون أنّ  مستقلة عن وظيفتها، وهذا ما يؤكده الّلغةبنية األساس هلا هي التعبري عن الفكر فإ

إىل أن البنية مستقلة عن الوظيفة استقالل بنية القلب، مثال، عن وظيفة "حيث يذهب تشومسكي
.٣"ا بأي شيء آخرضخ الدم، وأن دراستها وصفا وتفسريا ميكن، بالتايل، أن تتم خارج ارتباطه

جمموعة السمات "مبا يسميه بالرتكيب احملكوم، ويعين به الرتابطة هذا على صحّ المتوّكللويدلّ 
بشقيها الداليل و الوظيفّيةالرتكيبية اليت ال ميكن حتديدها وصفا وتفسريا إال بالرجوع إىل اخللفية 

الصرفات بوجه عام، صيغا وحروفا "ومتنوعة فـ ، واألمثلة اليت تؤيد هذه الفكرة كثرية ٤"التداويل
) ِمنَ (ة؛ من أمثلة الصرفات احملكومة تداوليا احلرف ة أو تداوليّ قات لسمات دالليّ وأدوات، حتقّ 

ما آزرين (-)٢١. (عادة مسبوقا بأدة نفي) ِمنَ (يستعمل احلرف . )لعلّ (و) ليت(و) َأوَ (واألدوات 
اإلجنازيّةيف مجلة استفهامية شريطة أن تكون اجلملة حاملة للقوة إال أنه قد يرد). صديقمنيف احملنة 

يف صدر اجلمل االستفهامية، كاألداتني ) أَوَ (وترد األداة ). هل آزرين من صديق(-)٢٢): (اإلنكار(
إذا !). تعادي أخاك؟وَ أَ (-)٢٣: (تصدر اجلمل املستلزمة إلنكارإال أن خاصيتها) اهلمزة(و) هل(

) لعلّ (و) ليت(األداتنينة فإنّ ة مستلزمة معيّ تعربان عن قوة إجنازيّ ) أو(واألداة ) من(كان احلرف 

.٢٠ص، )األصول واالمتداد(المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد -١
.٤٧ص، )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتاملتوّكل،أمحد-٢
.٢٩، ص)ومقارباتقضايا (التركيبات الوظيفية، املتوّكلأمحد -٣
.٣٠نفسه، صصدرامل-٤
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كما يذكر أمثلة أخرى تتعلق برتبة الوحدات . ١"ق صرفيا الوجهني القضويني التمين والرتجيقِّ حتُ 
هذه يف (، فكل موقع تتخذه )مثل العربية(املكونة للجمل، وخصوصا يف اللغات ذات الرتبة احلرة 

تحكم فيه الوظيفة بدرجة كبرية، خذ مثال اجلمل أي وحدة من الوحدات املكونة للجملة ت) اللغات
عمرا ضرب خالد- ٣ضرب عمرا خالد    -٢ضرب خالد عمرا   -١: اآلتيةالثالث

معاقبتها يف نفس املقام وإنتاجها على أساس تأديتها "ال ميكن إذ فليست هذه اجلمل مجال مرتادفة؛
ا املعجمية والعالقات الداللية والرتكيبية اليت تقوم بني هذه س الغرضلنف ، وإن متاثلت وحدا

) ٣(واجلملة ) ب(جواب للجملة ) ٢(واجلملة ) أ(جواب للجملة ) ١(اجلملة بل إنّ ، ٢"الوحدات
ضرب - ج؟من ضرب عمرا-من ضرب خالد؟    ب-أ):  (ج(رد تصحيحي على اجلملة 

يف العربية الفصحى ويف النمط الذي تنتمي إليه رتبة "وبناء عليه ميكن القول إن الرتبة ). خالد حممدا
.ويقوي وجهة نظره، وهذا ما يعضد مذهب الوظيفيني٣"حمكومة تداوليا

ا يف راد ربط البنية بالوظيفة واعتمادهما مدى اطّ : طرح سؤال على الوظيفيني مفادهقد يُ ،لكن
بني خمتلف البنيات؟تفسري صور التخالف

: ساذج وأنه مل يقل به الوظيفيون، يقول) أو إرادتهراداالطّ اشرتاط (هذا الفهم أنّ المتوّكليرى 
بوظيفتها التواصلية فهم ساذج هلذا الّلغةيشفع لكثري من اللغويني املناهضني ملبدإ ارتباط بنية "

هذا . وكل خاصية من اخلصائص البنيوية،غرض تواصليمثة تالزما مباشرا بني كلّ االرتباط مفاده أنّ 
مثال على حتدي الوظيفيني بأن يأتوا بتفسري وظيفي الحتالل نيوميراخلطأ الشائع هو ما محل 

ليس هناك أي سبب : التايلالّنحوحتديه على نيوميرة املوقع الثاين من اجلملة، يصوغ الضمائر املتصل
واصل إىل مقتضيات التّ ) ٤، أو املوقع ٣أو املوقع ،٢املوقع(ظاهر جيعلنا نرجع موقع الضمري املتصل 

) اللغويني الوظيفيني(ة قليصيّ ني أصحاب املقاربة التّ غويّ على اللّ ... البشريّ بنية اجلهاز اإلدراكيّ وإىل
. تصل للموقع الثاين يعكس وظيفة هذا الصنف من الضمائرأن يربهنوا على أن احتالل الضمري امل

ا مقاربات تنطلق من الوظيفّيةثال ملا يؤخذ على اللسانيات هذا م ، حني تفهم هذه اللسانيات على أ

.٣٢، ص)قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، املتوّكلأمحد -١
.٣٣نفسه، صصدرامل-٢
.٣٣نفسه، صصدرامل-٣
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ة الرتكيبيّ (ة البنيويّ الّلغةة من خصائص يّ خاصّ وكلّ غرض تواصليّ فرضية أن مثة ارتباطا مباشرا بني كلّ 
ة تفسريها إىل عدم إمكانيّ المتوّكله فيها د هذا أمثلة كثرية نبّ ومما يؤكّ . ١)"ةوتيّ و الصّ ة أرفيّ أو الصّ 
إذا أخذ مببدإ تبعية البنية للوظيفة أصبح من املتوقع أن "ا، من ذلك، مثال، اإلعراب البنيوي فـ وظيفيّ 

مثة إعراب ...اللغات ترجع احلاالت اإلعرابية إىل وظائف داللية أو تداولية أو تركيبية حسب أمناط 
ل وظيفيا ال حتدده وظيفة داللية أو تداولية أو تركيبية، وهو ما ميكن أن نصطلح على تسميته غري معلّ 

أوال، أنه ناتج تركيب معني كالرتكيب اإلضايف أو ناتج : هلذا اإلعراب مستان اثنتان). اإلعراب البنيوي(
ال املساعدة وبعض األدوات واحلروف، ثانيا، أن عمل إحدى الصرفات املسندة لإلعراب كبعض األفع

ترابط ، ومن ذلك أيضا٢"من شأنه أن حيجب اإلعراب الوظيفي إذا كان للمكون إعراب وظيفي
فصيغة الكلمات، يف بعض السياقات، ختتلف باختالف موقعها داخل الرتكيب، الرتكيب،رف و الصّ 

، فصيغة الفعل تغريت )الطالب تغيبوا اليوم- تغيب الطالب اليوم    ب-أ: (مثال ذلك الفرق بني
داليل أو (وال ميكن إرجاع هذا التغيري إىل مربر وظيفي ،)إيراد الضمري وعدم إيراده(حبسب موقعها 

ا وإمنا يربره ل وظيفيّ اختالف الصيغ يف هذه األحوال غري معلّ "على أنّ ، وهذا يدلّ )و تركييبتداويل أ
.٣"مربر بنيوي صرف

ملة أو بنية اجلالّلغةواصلي له تأثري على بنية إذا كانت الوظيفة أو الغرض التّ : واالستعمالالّلغة-جـ
قد صار من املسلمات أن ف،)املراد تبليغهالغرض ذلك تتوافق و اليت تورد على هيئة خمصوصة ل(
كما أن لكل أداة من األدوات اليت يستعملها البشر تأخذ البنية الّلغةالوظيفة التواصلية حتدد بنية "

ارتباطا وثيقا بنسق "يرتبط الّلغةوهذا يعين أن نسق ، ٤"اليت تالئم الوظيفة املستعملة من أجلها
جمموعة من القواعد واألعراف اليت حتكم التعامل داخل جمتمع استعماهلا ويقصد بنسق االستعمال 

غوي سق اللّ د يف حاالت كثرية قواعد النّ يتجلى هذا الرتابط يف كون نسق االستعمال حيدّ "و، ٥"معني
ق يف بنية العبارات ا إذا ما دقّ ذلك جليّ يظهرو ،٦"ةوتيّ ة والصّ كيبيّ الّرت -ةرفيّ ة والصّ الليّ ة والدّ املعجميّ 

.٥٤، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، املتوّكلأمحد -١
.٣٦ص، )قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، املتوّكلأمحد -٢
.٤٠نفسه، صصدرامل-٣
.٥٣ص، )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتأمحد املتوّكل، -٤
.٢١ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -٥
.٢١ص، نفسهصدرامل-٦
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تقال إذا ) ين امللح من فضلكناول(:فمثال قولنا، غوية املنجزة منظورا إىل عالقتها بنسق االستعمالاللّ 
هل تستطيع أن (: أما إذا كان الطالب أقل درجة من املطلوب منه قلنا،تساوى املتكلم واملخاطب

بني نوعني من لمتوّكلاويفرق .١)ناولين امللح أو امللح(: فإذا كان أعلى قال) تناولين امللح من فضلك
).ب(ل املبدأ الرابعوهو ما يشكّ ، وال يغين أحدمها عن اآلخر، ةالسياق ضروريني لفهم العبارات بدقّ 

، سياق مقايل وسياق مقامي، سياق االستعمال سياقانأنّ المتوّكلذكر : سياق االستعمال-د
باعتبار أن عملية التواصل ال ، جمموعة العبارات املنتجة يف موقف تواصلي معني"السياق املقايل هو 

ومن أهم مظاهر الرتابط بني ، بل بواسطة نص متكامل يف غالب األحوال، تتم إال بواسطة مجل
، ٢"اليت تربط بني ضمري ما ومركب امسي سابقاملعروفة ) إلحايلالعود ا(النص الواحد ظاهرة عبارات 

حدده بأنه أما السياق املقامي في، عضففي هذا السياق يتم مراعاة العناصر املذكورة وعالقة بعضها بب
،٣"جمموعة املعارف واملدارك اليت تتوافر يف موقف تواصلي معني لدى كل من املتكلم واملخاطب"
ومعارف ، إىل معارف مستحضرة يف موقف التواصل ويسميها باملعارف اآلنيةهذه املعارفيقسمو 

ويسميها ،لكنها تعد من خمزون املتخاطبني املعريف الذهين حني التخاطب،غري مستحضرة يف الواقع
ناولين ذلك من (:من قولنا) ذلك(يل عليه اسم اإلشارةحيففهم املدلول الذي ؛٤باملعارف العامة

دون هذا لن أفهم املقصود و ، كن أن يفهم إال باستحضار احملال عليه املوجود بالفعلال مي) فضلك
فقد تكون ، يف حتديد سالمة العبارة اللغوية أو عدم سالمتها"وكذلك يسهم املخزون املعريف .)ذلك(بـ

أن نلحظه مثال ذلك ما ميكن ، ملعرفة من املعارف العامةخلرقهاالعبارة سليمة حنوا وداللة لكن الحنة 
صومعة حسان من (-)٨: (غري املقبولة، وإن كان ال يشوب تركيبها وداللتها شائب) ٨(يف اجلملة

إذا كان يعلم أن ،ال ميكن أن يقبل املخاطب هذه اجلملة على سالمة بنيتها، )أمجل آثار مراكش
.٥"من آثار الرباط ال مراكش)انصومعة حس(

.٢٢ص، )األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربيأمحد املتوّكل، : ينظر-١
.٢٢صنفسه، صدرامل-٢
.٢٣ص،نفسهصدرامل-٣
.٢٣صنفسه، صدرامل-٤
.٢٤صنفسه، صدرامل-٥
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ختضع غرضه التأكيد على أن البنية املنجزة ) ياق االستعمالس(هلذا املبدإ المتوّكلواستحضار 
.١خضوعا كبريا لنسق االستعمال

مما جيعلنا ال نستطيع ، د مقاصد اجلملة املنجزةواصل تعدّ استحضار سياق التّ ومن أمثلة ضرورة
هل -١٠: ()١٠(فجملة كاجلملة":المتوّكليقول ، حتديد املقصد املراد إال باستحضار هذا السياق

االستفهام عن مدى قدرة : ميكن أن يثوي وراءها قصدان اثنان) تستطيع الوصول إىل النافذة؟
، املخاطب على الوصول إىل النافذة إذا كان املخاطب يف حالة ترويض على املشي بعد عطب ما

ا االستفهام قد يراد ) ١٠(فاجلملة، ٢"وطلب املتكلم من املخاطب أن يفتح النافذة لتهوية احلجرة
ا معىن، احلقيقي .هو الطلب،ال يفهم من مدلوهلا احلريف،وقد يراد 

حليل نظرا ه الوظيفي وأعطاها قيمة يف التّ وجّ ز عليها التّ من األمور اليت ركّ :والمستعملالّلغة- ه
ذات ما أوم إزاء واقعة ما أوتكلّ خذه املحييل على موقف يتّ "ويراد به العنصر الذي ،الوجه،زهالتميّ 
ك فيه أو ده أو يشكّ إذ يؤكّ ، م بفحوى خطابهالوجه مرتبط بعالقة املتكلّ معىن هذا أنّ ، نةة معيّ قضيّ 

إىل غري ذلك من املواقف العديدة ...هأو ميدحه أو يذمّ ، قهوقوعه أو يستبعد حتقّ يستغربه أو يتمّىن 
ته من كونه أحد العناصر يورده وتأيت أمهيّ مما ) ماملتكلّ (فهو مفهوم يعكس موقف املستعمل ، ٣"املمكنة

ل من ثالثة عادة تتشكّ لفهم هذا األمر جيدا جيب أن ندرك أن محولة العبارة اللغوية نة للجملة؛ املكوّ 
إخبار أو استفهام أو أمر أو غري (القصد من إنتاجها:وثانيا،فحواها القضوي: أوال"عناصر أساس

.٤"من الفحوى القضويموقف املتكلم : ... وثالثا، )ذلك

أن ليس مثة تالزم وهذا يعين، يف فهم بعض عناصر البنية، كذلك،السياق املقايل الذي له أمهيةأن نغفل أمهيةلكن ال جيب-١
.ةالبنيويمباشر بني كل غرض تواصلي وكل خاصية من اخلصائص 

.٢٤ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحنى الوظيفيأمحد املتوّكل،-٢
، )علم استعمال اللغة(التداوليات:، ضمن كتاباإلنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفينعيمة الزهري، -٣

.٥٢٦ص،)٢٠١١، ١عامل الكتب احلديث، ط: األردن(،حافط إمساعيلي علوي: إعداد
.٢٥ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -٤
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ذا  فهو ليس عالقة بني املتكلم واملخاطب بل هو ، وهذا ما يدعو إىل إدراجه،متميزمفهوم فالوجه 
ب الذي اطر حلضور املتكلم يف اخلالمات تؤشّ ع"ل ه يشكّ إنّ ، عالقة بينه وبني الفحوى القضوي

.١"ينتجه

ل معرفة ما يشكّ "بني ،ه غري الوظيفيّ وجّ لتّ امثله مثل،ه الوظيفيّ وجّ ق التّ يفرّ : القدرة اللغوية-و
وميكن ، نةة معيّ ة يف مواقف تواصليّ غويّ هلذه املعرفة اللّ حقيق الفعليّ ل التّ امع للغته وما يشكّ م السّ املتكلّ 

م، حول ورود هذا التميز، إال  القول أنه ال يوجد خالف بني اللغويني املعاصرين، وإن تباينت مشار
فلكل ، ٢"السامع للغة/ تفاق غري حاصل بينهم حني يتعلق األمر بتحديد طبيعة معرفة املتكلمأن اال

ه غري الوظيفي وجّ فالتّ ؛ل منهانات اليت تتشكّ وطبيعة املكوّ نات هذه القدرة ره حول مكوّ ه تصوّ توجّ 
ة وتيّ لة يف القواعد الصّ متمثّ الّلغةل بنية رف أي املستويات اليت تشكّ ة الصّ غويّ حيصر القدرة يف املعرفة اللّ 

، غويرس اللّ هي موضوع الدّ ، هوجّ وهذه القدرة عند أصحاب هذا التّ ،ةكيبيّ ة والرتّ الليّ ة والدّ رفيّ والصّ 
م ال يرون هلا أي تأثري على داوليّ وإذا ما أدرجوا املعرفة اليت تتجاوز البنية املغلقة أعين القدرة التّ  ة فإ

ا بل ينظرون إليها، األوىل ا ، ٣مفصولة ومعزولة عنهامتصورين أ )القدرة التداولية(ويذهبون إىل أ
منها ...) نةة معيّ ق الفعلي للقدرة يف مواقف تواصليّ حقّ التّ (أدخل يف اإلجناز، الّنظريّةيف هذه ، تعد"

مثيل للجوانب ني يرجئون التّ وليديّ ني التّ جند معظم اللغويّ ، على هذا األساس.يف القدرة اللغوية
رصد مثال أن يتمّ كاتزيف هذا املعىن يقرتح ، إىل وضع نظرية لإلجناز توازي نظرية القدرةالوظيفّية

داول الذي يشكل يف مستوى التّ اإلجنازيّةرف كالقوة اللة اللغوية الصّ جوانب املعىن غري املرتبطة بالدّ 
.٤"يف منظوره جزءا من اإلجناز

بل تتجاوزها ، رفالقدرة اللغوية ال تنحصر يف املعرفة اللغوية الصِّ الوظيفي فريى أنّ ه وجّ ا التّ أمّ 
ا بعبارة أخرى قدرة تواصلية ، نةة معيّ ة استثمار هذه املعرفة خلدمة سياقات تواصليّ إىل كيفيّ  تضمّ "إ

ة واملعارف ة اآلنيّ وهي املعارف السياقيّ ... غوي يف حّد ذاته معارف أخرىاللّ سقإضافة إىل معرفة النّ 
امع أثناء إنتاج عبارات لغته أو فهمها كل السّ / متحضر املتكلّ سي، يف هذا املنظور. ة العامةياقيّ سّ ال

.٢٥ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -١
٧٤، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوّكل، -٢
.٢٧ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، :ينظر-٣
.٢٤ص، )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتأمحد املتوّكل، -٤
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ومنط اخلطاب ، وإن كان استحضارها يتفاوت باختالف موقف التواصل ومالبساته، هذه املعارف
.١"يف حاالت التخاطب العاديةية الصرف تقوم بالدور املركزيالّنحو وإن كانت املعرفة ، املنتج

اءوقبل  أنّ إىل ذهبئ من يخيطّ المتوّكله إىل أنّ نبّ يلكالم عن تصور الوظيفيني للقدرة اإ
ا تتخذ موضوعا هلا الظواهر اللغوية اليت تتجلى يف التّ ، الوظيفّيةاألحناء  ، ة للغةقات الفعليّ حقّ مبا أ

إذ إّن اللغويني الذين ، الباطلةهذا املعتقد من املعتقدات البني أنّ ومن ":المتوّكليقول؛أحناء إجناز
م يف ذلك شأن اللغويني غري الوظيفيني، مييزونالوظيفّيةيشتغلون يف إطار اللسانيات  بني نسق ، شأ

ذه والتحقيق امللموس يف شكل خطاب هلالسامع للغته/جمرد من القواعد اللغوية تشكل معرفة املتكلم
تبين اإلجناز/يتبىن اللغويون الوظيفيون ثنائية القدرة، بتعبري آخر.القواعد أثناء التواصل الفعلي

رها عند غويني الوظيفيني يباين تصوّ ر القدرة عند اللّ تصوّ إال أنّ ، اللغويني التوليديني التحويليني هلا
قدرة لغوية صرف، أما عند غري ، حيث إّن القدرة عند غري الوظيفيني هي٢"اللغويني غري الوظيفيني

.الوظيفيني فهي قدرة تواصلية

ه وجّ ة اعتماد التّ غ الذي يربر أحقيّ املسوّ فهومبدإ؛ هذا املبدأ أهمّ يعدّ : الّلغةة وبنية داتيّ األ-ز
الوظيفة التواصلية "أو أن ،واصلي املرومختضع للغرض التّ فهي أداة بعّدها الّلغةومفاده أنّ ، الوظيفي

كما أن كل أداة من األدوات اليت يستعملها البشر تأخذ البنية اليت تالئم الوظيفة الّلغةحتدد بنية 
يف داالر تأثرياإال إذا كانت تؤثّ فال مشروعية للحديث عن الوظيفة"ومن مثة ، ٣"املستعملة من أجلها

حتكمه مبادئه ...نسق جمردالّلغةأن بنية "يذهبون إىل و ،ينكره غري الوظيفينيهذا التأثري.٤"البنية
كما ، أن يصفه يف معزل تام عن أي شيء آخر،الّلغةلدراسة ،بالتايلويتسّىن ، وقواعده اخلاصة

ي ومما يزكّ ، ٥"يتسىن لعامل اإلحياء أن يصف مكونات القلب وبنيته يف استقالل عن وظيفة ضخ الدم

.٢٧ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -١
.٧٦ص، )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتأمحد املتوّكل، -٢
.٥٣ص، نفسهصدرامل-٣
.٢٧ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -٤
.٢٨ص، نفسهصدرامل-٥
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تأخذ اخلصائص اليت ختدم الّلغةأن بنية "هواملتوّكلكما يورد ) لوظيفةية لخضوع البن(هذا الطرح 
:قاط كما يلي، ويبسط القول يف هذه النّ ١"إجناح التواصل وأهدافه وخمتلف أمناطه

من كل )كبنية(اخلطابلوّ التواصل األمثل الناجح مرهون خبف: واصل األمثلالبنية والتّ -أ
ائق من العوائق فإن فلو حدث أن وجد ع، ما ميكن أن حيول بني املخاطب وبني تأويله

اومن العوائق اليت ، حسب هذا العائقالتواصل يقل  : ةالبنيويههنا العوائق يُهتم 
ج ومنها كثرة اإلدما ، الفصل بني املكونات املتالزمة مبكون خارجي عنها، كاحلذف

البنيوية خيدم التواصل هذه الصور التقليل من إيراد .٢صويل عادةاملرتبط برأس واحد مو 
.واإلكثار منها يعيقه

فبنية االستفهام؛البنية حسب هدف التواصلنوعية تتحدد :البنية وأهداف التواصل- ب
ا إضافة معلومة غري ...غري بنية النهي، غري بنية األمر والبنية اليت تأخذها مجلة يراد 

ا تصحيح معلومة يعتقد املخاطب  متوافرة يف خمزون املخاطب غري بنية اجلملة اليت يراد 
ا واردة املكون احلامل للمعلومة املراد إضافتها إىل خمزون املخاطب "ففي األوىل يكون ، أ

أما حني يكون ...يزه عن باقي املكونات إال نربهال مي، حمتال ملوقعه األصلي داخل اجلملة
اخلطاب مقصودا به تقييد معلومة من معلومات املخاطب أو تصحيحا فإن املكون 

حة يرد مصحوبا بإحدى أدوات التقييد أو متصدرا دة أو املصحّ احلامل للمعلومة املقيّ 
- ةرفيّ ة البنية الصّ بعيّ على تا إن دّل على شيء فإمنا يدلّ ذوه، ٣"للجملة أو مفصوال

.املقصودواصليّ لغرض التّ لة كيبيّ الرتّ 
البنية واألسلوب اللذين يناسبان وخيدمان "اخلطاب يأخذ نّ إ: البنية ونمط التواصل- ت

ن للخطاب السردي أو ااب احلجاجي البنية واألسلوب اللذفليس للخط، موضوعه وهدفه
كل هذه النماذج تقوي بقوة .بنيتهاط اخلطاب فلكل منط من أمن٤"اخلطاب الوجداين

ا .تبعية البنية للوظيفة املنوطة 

.٢٨ص،)األصول واالمتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، املتوّكلأمحد -١
.٢٦نفسه، صصدرامل-٢
.٣٢- ٣١ص، نفسهصدرامل-٣
.٣٢ص، نفسه صدرامل-٤
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عرب ر وتتغّري تتطوّ الّلغةبأن يؤمنالتوجه الوظيفي هذا املبدأ على أنّ يدلّ : الّلغةر األداتية وتطوّ - ح
ه يصبح نّ فإ، اتزامنيّ الّلغةيف بنية رم بقسط وافواصل تتحكّ وظيفة التّ "ه إذا كانت منطلقا من أنّ ،منالزّ 

هذا املبدأ على تفسري يساعدو .زمنيا) بنيتها(١"رهاع أن تسهم أيضا يف تطوّ من املنطقي أن نتوقّ 
ة كما هو احلال مع البىن املبتدئية والبىن االشتغالية انية حيث ميكن إرجاع الثّ (٢خمتلف البىن املتشا

).لألوىل

إىل حتقيق كفاية تفسر هذا التطور وتقننه وتضبطه الوظيفيالّنحونظرية سعىوتبعا هلذا، ت
أصبحت فكرة إقصاء ":املتوّكليقول ؛هذه الكفاية هي الكفاية التطورية، الوظيفّيةمبراعاة املبادئ 

شروعة يف موضوعا من املوضوعات املالّلغةوأصبح تطور ، البعد التارخيي اآلن فكرة بائدة حلسن احلظ
الّنحونقرتح أن نضيف إىل الكفايات اليت على نظرية االجتاهيف هذا .لسانيات العقود األخرية

باعتبارها القدرة على اإلجابة عن )الكفاية التطورية(هيسمّ نأن وظيفي السعي يف حتصيلها ما ميكن ال
ا ملاذا تفقد:أسئلة من قبيل هذه ملاذا يتغري موقع أمساء الوجهية؟و اإلجنازيّةبعض اللغات أدوا

- فعل(من البنية، االستفهام يف بعض اللغات؟ ملاذا تنتقل لغة ما من بنية رتبية إىل بنية رتبية أخرى
برصد هذه ىأن يكتف،طبعا،ليس املطلوب؟مثال)مفعول- فعل-فاعل(إىل البنية)مفعول-فاعل

حنو الّنظريّة، وقد سارت ٣"تنتظمهاعامةتفسريها بإرجاعها إىل بضع مبادئالظواهر بل املطلوب 
إال أن هذه الدراسات تظل حمدودة مقصورة على ، بالتطور تنظريا وحبثا"حتقيق هذه الكفاية فعنيت 

وامتصاص )١٩٨٩المتوّكل()١٩٨٠ديك(كالرتبةوتركيبية) ١٩٨٣بوسويت(ظواهر صرفية كالنفي
.٤)"أ ١٩٩٣المتوّكل،ب١٩٩٧ديك(والذيل  ،رجية املبتدأاملكونات اخلا

ا الصرفية (جمال البنية": جمالنيظر إىلبالنّ الوظيفيالّنحوة يف نظريّ غويطور اللّ رصد التّ ي مبكونا
ز مييّ ، كما٥"وجمال الوظيفة الذي يشمل اخلصائص الداللية واخلصائص التداولية) والرتكيبية والصوتية

.٣٣ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -١
.٣٤ص، نفسهصدرامل: ينظر-٢
.١٩٣-١٩٢ص، )قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفيةأمحد املتوّكل، -٣
.١٥٢ص، نفسهصدر امل-٤
.١٥٨ص، )٢٠٠٣، ١دار األمان، ط: املغرب(،بين الكلية والنمطيةة يالوظيفأمحد املتوّكل، -٥
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حيث إنّ ،١ل واالنتقالنقّ االنتقاء والتّ :ات مرتابطة هيبني ثالث عمليّ ر، طوّ ق بالتّ يها، فيما يتعلّ ف
،بنيات وعالقات وقوالبالّلغةلعناصر منوذج مستعملي ) ةتغليبيّ (غوية انتقاءاتاألمناط اللّ "
ز االنتقائي أو ل داخل نفس احليّ نقّ ا عن طريق التّ ذلك االنتقاء إمّ تلحق الت ة حتوّ غويّ اللّ الّتطّوراتو 

.٢"ز انتقائي آخرإىل حيّ انتقائيّ ز عن طريق االنتقال من حيّ 

باجلوانب األساسية "الوصول إىل حتقيق معرفة واضحة،رطوّ يف تناوهلم للتّ ون،الوظيفيّ حياولو 
وقد توصلوا إىل . ٣"رابعا أنواعه ومداه، طورثالثا اجتاه التّ ، طورثانيا جمال التّ ،طورأوال دواعي التّ :التالية

ن وقد تكون داخلية نابعة م،...)التعدد اللغوي، احتكاك اللغات(خارجيةالدواعي قد تكون أنّ 
.نفسها مثل فقدان اإلعرابالّلغة

ال فيمس البنية كما ميس الوظيفة أن ما ميس البنية راجع يف "يف التصور الوظيفي يعتقد و ،أما ا
.٤"الغالب إىل ما ميس الوظيفة ناتج عنه

أو يف لغة من ،أمناط اللغاتاليت يسلكها تغري ما يف منط من املراحل "وإذا كان املقصود باالجتاه 
يستوي يف ، دفعة واحدةهذه التغيريات هل تتمّ : فقد طرح سؤال مفاده،٥"واحدلغات منط لغويّ 

يتمان بشكل ؟ أم )الصريف الرتكييب(مع املعطى البنيوي)الداليل التداويل(هذا املعطى الوظيفي
التغري الذي ميس بنية املكونات صرفا أو تركيبا صادر عن تغري يف "الوظيفي الّنحويف .مستقل؟

تطور وظيفي: مرحلتان أساسيتان،إذن، مراحل التطور.الوظيفة أي يف أحد شقي البنية التحتية
.٦"فتطور بنيوي تابع لألول ناتج عنه) تداويل أو داليل(

ة ة كأن تصري القوّ داوليّ اجلوانب التّ فقد ميسّ ؛ر أنواعا عديدةطوّ للتّ أنّ ،يف األخري،ومعلوم
اجلانب الداليل مثل انقالب بعض احملموالت األفعال إىل جمرد وقد ميسّ ،ةة حرفيّ املستلزمة قوّ اإلجنازيّة

اللغات عرب الزمن ال تغّري "كما أّن .روع وأفعال املقاربةعلى اجلهة كأفعال الشّ أفعال مساعدة تدلّ 

.١٦٤ص،بين الكلية والنمطيةة يالوظيفأمحد املتوّكل، -١
.١٩٣ص، املصدر نفسه-٢
.١٩٣، نفسهصدر امل-٣
. ١٩٤، نفسهصدرامل-٤
.١٩٤،نفسهصدرامل-٥
.١٩٥، نفسهصدرامل-٦
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ينتج عن االنتقال من بنية إىل بنية يف تأدية نفس الوظيفة فحسب بل ينتج كذلك عن االنتقال من 
.١"أو فقدان إحدى الوظائف، وظيفة إىل وظيفة

غات على ة اليت تتقامسها اللّ ة اخلصائص العامّ غويّ ات اللّ يّ يقصد بالكلّ : غويةات اللّ يّ ة والكلّ األداتيّ -ط
ا يف عملية بناء اجلهاز وجّ التّ يسعى و ، ٢اختالف أمناطها ه الوظيفي إىل معرفة هذه الكليات ومراعا
إىل أن على كل نظرية لسانية أن ) ١٢:أ١٩٩٧ديك(يشري ديك : "المتوّكليقول الواصف املعتمد

وثانيا وصف وتفسري ما ،أوال، وضع أحناء لكل أمناط اللغات: تطمح إىل إحراز أمرين متالزمني مها
يف هذا التوجه سعى اللغويون الوظيفيون يف اخلروج من حلقة إسقاط . يؤالف وما خيالف بينها

خصائص لغة واحدة على غريها من اللغات املتباينة منطيا لرصد وجوه االئتالف بينها ولروز مدى 
يفي هلذه الكليات الوظالّنحوالتصور الذي يقدمه فومن مثة،٣"الوظيفي عليهاالّنحوانطباقية نظرية 
فالكليات يف ؛هلا) التوليدي التحويلي ختصيصا(الذي يقدمه التوجه غري الوظيفيصورخيتلف عن الت

الّنحوأن إىل يمسكتشو ذهبفقد ؛كليات صرفية تركيبية ودالليةالوظيفّيةاللسانية غري الّنظريّات
تنتمي إىل النمط األول من ، الكليات املادية والكليات الصورية"الكلي يشمل منطني من الكليات

خلاصة العناصر تنتقي داخلها اللغات ا...)الرتكيبية،الصوتية(الكليات جمموعة حمصورة من العناصر 
موعة من العناصر الصفات الصو .املالئمة ألنساقها ، نسو بياكو تية املميزة اليت استخلصها من هذه ا

ويشكل النمط الثاين من الكليات اللغوية كل ما يتعلق، الرتكيبية كمقوليت االسم والفعلواملقوالت
من هذه الكليات مبدأ استقالل الرتكيب وصورة القواعد .ة عامةفبصالّنحوبصورة القواعد وتنظيم 

موعتان من القواعدوالقيوداملقولية والقواعد التحويلية .٤"اخلاضعة هلا هاتان ا

من (مع مجيع اللغات مما استدعى) ورية ختصيصاالصّ (ثبت عدم كلية هذه األمناط هلكن
جمموعة منوبنيمييز بني املبادئ العامة املشرتكة بني مجيع األلسنلتّ ابصورتغيري التّ )التوليديني

.١٦٠ص،الكلية و النمطيةالوظيفية بينأمحد املتوّكل، -١
.٣٥ص، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد -٢
.١٥٢، صالوظيفية بين الكلية والنمطية، املتوّكلأمحد -٣
.٧٩ص،  )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتأمحد املتوّكل،-٤
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مفاد هذا أن حنو لغة ما يتضمن "؛ ومن مثة صار مييز بني حنو نووي كلي وحنو هامشي،١الوسائط
الكلي وحنوا هامشيا الّنحوحنوا نوويا يتم اكتسابه بواسطة تثبيت الوسائط اليت تشكل : جانبني

ا عن طريق التجربة الّنحويتضمن مجيع الرتاكيب غري املتفرعة عن وسائط  الكلي واليت يتم اكتسا
.٢"وحدها

...وجاأي مبادئ تز ، وظيفية-كليات صورية"الكليات اللغوية ا التوجه الوظيفي فريى أن أمّ 
عبارة عن جمموعة من التعميمات حول عالقة بنية اللسان الطبيعي "وهو ،٣"بني بنيات ووظائف

ق التواصل اللغوي البشري املمكنحتديد مفهوم نس) أ(الّنحوويكون دور هذا ، لتواصليةبوظيفته ا
ضبط األحناء اخلاصة املقرتحة لرصد خصائص اللغات الطبيعية أو خصائص أمناط اللغات )ب(

ونمن به الوظيفيّ وهو ما آ، ٥نمطيالالّنحوالكّلي صار يُتحدث عن الّنحوويف مقابل ،٤"الطبيعية
عالقة كلية يرد العالقات الداللية والعالقات التداولية "أّن يذكرالمتوّكل، وهلذا جتد وسعوا إىل حتقيقه

استخدامها يف الوصف الكايف للغات الطبيعية مجيعها يف حني أن العالقات الرتكيبية عالقات غري  
.٦"كلية؛ إذ يستغىن عن استخدامها يف الوصف الكايف لبعض اللغات الطبيعية

، الّلغةال تكاد ختلو نظرية لسانية من حبث يف موضوع اكتساب : "الّلغةاألداتية واكتساب -ي
ويكاد يكون االتفاق شبه تام على أن عملية اكتساب الطفل للغة قائمة على تفاعل بني عاملني 

تسمح بتحديد التنوع واالختالف احلاصل بني نظم القواعد ) إجيابية وسلبية(خيارات متاحة ذات قيمتني "الوسائط هي -١
، مصطفى "يا أو املتباعدةو االئتالف بني األلسن املتقاربة نوعاخلاصة اليت تتيح بذلك إمكانية املقارنة بني مظاهر االختالف

.١٩٧، صاللسانيات التوليديةغلفان، 
.٨٠ص، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوّكل، -٢
.٨٠صنفسه، صدرامل-٣
.٨٠ص، نفسهصدرامل-٤
إن ما صح يف اإلجنليزية حيتمل أن يكون كليا يستغرق مجيع اللغات البشرية، شومسكيتند مفهوم النحو الكلي إىل قول سي- ٥

ة ما على سائر اللغات البشرية أن تعمم مبادئ النحو اخلاص بلغ)التوليدية التحويلية(وهذه الفكرة خولت للنظرية اللسانية
ص بنيوية كثرية قد تصل املغايرة بينها حد التناقض، ربها على إقامة منوذج واحد ال غري، لكنه قد ثبت أن اللغات تتمايز خبصائأجو 

؛ ويقوم هذا املبدأ أساسا على مراعاة القرابة النمطية اليت تستند نميطترك مبدإ التعميم إىل مبدإ التوهذا استدعى من الباحثني
، )دواعي النشأة(اللسانيات النسبيةنظرية حممد األوراغي، . أساسا إىل العالقات اليت تقوم بني لغات تنتمي إىل منط لغوي معني

.٤٦٥، )اللسانيات النسبية واألنحاء النمطية-٢(الوسائط اللغويةحممد األوراغي، . ١٥٧-١٥٦ص
.١٢٦، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوّكل، -٦
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اثنني؛ عامل الفطرة وعامل احمليط االجتماعي الذي ينمو فيه الطفل، إال أن مثة اختالفا هاما كان 
ب النزعة مصدرا لنقاش حاد ساخن بني من يغلب العامل األول ومن يغلب العامل الثاين، بني أصحا

الوظيفي، بشكل كبري، من النزعة الثانية الّنحو، وتقرتب نظرية ١"الفطرية وأصحاب النزعة البنائية
":تم كما يليتالّلغةترى أن عملية اكتساب و ؛ مع عدم إلغاء العامل الفطري)البنائية(

.من خالل تعامله مع املعطيات املتوافرة يف حميطه اللغويالّلغةفل م الطّ يتعلّ -أ
ا القدرة التواصلية كما - ب أثناء هذه العملية يكتسب الطفل قدرة تواصلية، نفرتض أ

)أي جمموعة من امللكات اللغوية وغري اللغوية املتفاعلة(الوظيفي الّنحويتصورها منظرو 
يتم اكتساب هذه القدرة التواصلية يف مراحل حيّصل عربها الطفل مستويات متفاوتة- ت
ايواجه الطفل حميطه - ث ٢"اللغوي وتفاعله معه بعدة فطرية تسهل عليه االكتساب وتعجل 

اليت تسعى إىل حتقيقها، أالالكفايةفيمكن تبيانه انطالقا من ة الرصيد املكتسب، ا عن نوعيّ أمّ 
يكتسب قدرة لغوية حمضة، بل قدرة على التواصل "فل ال الطّ رها فإنّ هي الكفاية النفسية؛ ففي تصوّ و 

حميطه االجتماعي، ال يتعلم الطفل أصوات لغته وقواعد صرفها وتركيبها، بل يتعلم معها ما تؤديه مع 
اجتماعي معني نسقني مرتابطني؛ نسق تعبري آخر، يكتسب الطفل من حميط من أغراض تواصلية، ب

ذات ويستظهر يف ، يستظهر الطفل أثناء عملية االكتساب قواعد لغته، ونسق استعماهلا معاالّلغة
العربية مثال قاعدة نقل أحد الّلغةخيتزن متعلم ، الوقت ما حيكم استعماهلا يف مقامات التواصل

ّ ، مكونات اجلملة إىل موقع الصدر ا جتري يف موقف معني حني يكون وخيتزن معها يف وقت واحد أ
.٣"املقصود من التواصل تصحيح إحدى معلومات املخاطب

ه وجّ ذات التّ الّنظريّاتها، بني ستحضار ز، من خالل ار العام الذي مييّ هذه املبادئ اإلطاتعدّ 
ّ ، ه غري الوظيفيوجّ ذات التّ الّنظريّاتو الوظيفيّ  ا األسس املنهجيّ ا تعدّ كما أ ة اليت جيب مراعا

ّ : أدقبعبارةوميكن القول (وصياغتهاالوظيفّيةواستحضارها يف بناء األحناء ا األسس املنهجية اليت إ
والتنظري (من أهم شروط التنظري اللساين "ه ذلك أنّ ، )نديكيةو الوظيفي السيمالّنحوراعتها نظرية 

.٦٣، صة بين الكلية والنمطيةيالوظيفأمحد املتوّكل، -١
. ٦٤، صنفسهصدرامل-٢
.٣٦ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -٣
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اليت تفرزه الّنظريّةشرط االنسجام القاضي بأن يصاغ اجلهاز الواصف وفقا لطبيعة ) العلمي عامة
ا املنهجية الّنظريّة تناقض صياغة النموذج ما تتبناه بتعبري آخر يقضي شرط االنسجام أالّ ، ملنطلقها

ه حني يصوغ جهازه الواصف وجّ هذا التّ ولذلك فإنّ ، ١)"ووظيفتها(من فرضيات عامة عن بنية الّلغة
كييب الرتّ -ريفلصّ نني االيل دخال للمكوّ ن الدّ ل مع املكوّ ن تداويل يشكّ أساس إضافة مكوّ "يبنيه على 

:٢ة كاآليتمبنيّ ة ة وظيفيّ كل نظريّ لجلهاز الواصف اترسيمة فتكون، ويتوالصّ 

املكون (هذا األخريذلك أنّ ؛كييبريف الرتّ ن الصّ م على املكوّ قدّ بق والتّ اليل السّ داويل والدّ التّ ننيفللمكوّ 
.ابقاننان السّ رها املكوّ ت اليت يوفّ للمعلومااوفقركباتهيبين م)الصريف الرتكييب

ه جيعل من املكونني ريف الرتكييب فإنّ الذي يرى باستقاللية املكون الصّ ه غري الوظيفيّ وجّ ا التّ أمّ 
،ويتن الصّ مثلهما مثل املكوّ ،ليس إالةتأويليّ يان وظيفة يؤدّ ،نني خارجيني عنهالتداويل والداليل مكوّ 

:٣وجه كما يليح هذا التّ وميكن وضع ترسيمة توضّ 

.٤٠-٣٩ص، )األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربيأمحد املتوّكل،-١
.٤١نفسه، صصدرامل-٢
.٤١- ٤٠ص، نفسهصدرامل-٣

مكون دالليمكون تداولي

مكون صرفي تركیبي 

مكون صوتي
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بنية صرفية تركيبية                                                      

كـ، نظريات كثريةيضمّ ه الوظيفيوجّ التّ أنّ إىل سابقا نّبه: الوظيفّيةالّنظريّاتالمفاضلة بين - ٩
الّنحوونظرية ، اإلجنازيّةوالفرضية ، الوظيفّيةالرتكيبات و ، للجملةالوظيفّيةوالوجهة ، الوظيفّيةالنسقية "

ومنها ما ال يزال ، اإلجنازيّةللجملة والفرضية الوظيفّيةجهة ف كالو ما توقّ الّنظريّاتمن هذه .الوظيفي
ومنها ما .الوظيفيالّنحوونظرية الوظيفّيةت والرتكيباالوظيفّيةسقية حاضرا يف احلقل اللساين كالنّ 

ومنها ما هو مدمج يف ، الوظيفيالّنحوونظرية الوظيفّيةسقية يشكل نظرية لسانية قائمة الذات كالنّ 
.١"الوظيفّيةوالرتكيبات اإلجنازيّةالتحويلية كما هو شأن الفرضية التوليدية الّنظريّةأحد مناذج 

ه وجّ ة اليت حتكم التّ املفاهيم ويف كثري من املبادئ العامّ كثري منفقت يفوإن اتّ الّنظريّاتهذه 
وهذا ، بينها اختالفا من حيث دقتها ومشوليتها وانفتاحهاإال أنّ ، )اليت سبق عرضها(عموماالوظيفيّ 
املفضلة وأاملقدمة الّنظريّةو .اللمفاضلة بينهأخرىمعايريموعةوضع جم،المتوّكل، يف نظر يستدعي

فما هي هذه ، املثلىالوظيفّيةالّنظريّةبالمتوّكلعليها ما مساه ) أو تقرتب(اليت تنطبق الّنظريّةهي 
.؟الوظيفّيةالّنظريّات؟ وكيف ميكن اعتمادها للمفاضلة بني خمتلف هذه الّنظريّة

هو جمموعة من ، املثلى هناالوظيفّيةالّنظريّةما نصطلح عليه ب":معرفا إياهاالمتوّكليقول 
ى الوظيفي وجتتهد يف حتقيقه أو يف حتقيق ذات املنحالّنظريّاتا تطمح إليه املواصفات نستخلصها مم

، بعض هذه املواصفات إىل املنطلق وبعضها إىل اهلدف الذي تتغياهرجعيُ مثّ ، ٢"القسط األوفر منه
.الّنمذجةإىل طريقة هابعضيرجع و 

.٤٨ص، )األصول و االمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -١
.٤٣ص،نفسهصدرامل-٢

مكون صريف تركييب

مكون صويتمكون تداويلمكون داليل
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الّنظريّةيشرتط يف و ، عليهاالذكر،ابقةالسّ ،ل املنطلق يف مدى انطباق املبادئيتمثّ : المنطلق-أ
اليت تنطلق من مبدإ أداتية الّنظريّة"،المتوّكل، كما يقول فهي، بداءةجتمع هذه املبادئأن املثلى 

لغات صرفا وتؤسس على هذا املبدإ وصف بنية ال، مرجعة وظائفها املمكنة إىل وظيفة التواصل، الّلغة
اليت جتعل من وظيفة التواصل أساسا للبحث يف الّنظريّةوهي كذلك .وتركيبا وصوتا وتطورها

.١"وإشكال الكليات اللغويةالّلغةالكربى كإشكال اكتساب إشكاالت التنظري اللساين

فإننا جندها تتآسر ، اعتمادا على هذا املنطلقالوظيفّيةالّنظريّاتوإذا جئنا نفاضل بني خمتلف 
وأداتية ، فهي مجيعها تؤمن مبشروعية الوظيفة يف الدرس اللغوي"؛املنتهجةاألوليةهذه املنطلقات

كما تؤمن بتأثري املستعملني وسياق االستعمال يف نسق ، لوظيفة التواصلالّلغةوتبعية بنية ، الّلغة
قللت أو أغفلت بعض تلك املبادئ؛ أو نظرت اليتالّنظريّاتبعضإىل إال أنه جيب التنبه، ٢"الّلغة

بادئ كتلك اليت أنه إذا نظر إىل بعض املالمتوّكلولذلك يرى ، إليها نظرة خمالفة لنظرة الوظيفيني
املعنية باألمر إىل فئات الّنظريّاتوتطورها فإنه ميكن تقسيم الّلغةتتعلق بالكليات اللغوية واكتساب 

:٣ثالث

ذه القضايا أو مل تعطها ما تستحق من عناية- ١ اليت ظلت الّنظريّاتوهي ، مثة نظريات مل تعن 
فال يبحث فيها عما يعرف بالكليات اللغوية )للجملةالوظيفّيةكالوجهة (وية يمتأثرة باللسانيات البن

.الكليالّنحووال عن 

الّنحوو الّلغةومثة نظريات وظيفية ذات أصل توليدي مل تغري أو مل تعد النظر يف قضايا اكتساب - ٢
.الوظيفّيةوالرتكيبات اإلجنازيّةالكلي كما هو احلال مع الفرضية 

مع ، الوظيفّيةاليت توّفرت فيها مجيع املنطلقات الّنظريّةسيمون ديكـلالوظيفي الّنحووتبقى نظرية - ٣
.الكلي على أسس وظيفيةالّنحومقاربة قضايا االكتساب والكليات و 

الّنحونظرية ) عليهالوهي أفضلية مدلّ (على أفضلية يدلّ فإمنا ،على شيءإن دلّ ،وهذا
كالتنميط وقضية األخرىالّنظريّاتتناوهلا أشياء مل تتناوهلا خمتلف تهاومما يزيد يف أفضلي، الوظيفي

.٤٤ص،)األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد -١
.٤٩ص، نفسهصدرامل-٢
.٥٠-٤٩صص نفسه، صدرامل: ينظر-٣
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اتني القضيتني املركزيتني باستثناء مل تعن كبري الوظيفّيةالّنظريّاتإن : "المتوّكليقول التطور؛ عناية 
ورصد تطورها من منظور ترابطمن مراميها الكربى تنميط اللغاتالوظيفي اليت جعلتالّنحونظرية 

.١"البنية والوظيفة وتبعية األوىل للثانية

إىل حتقيق ما يعرف بالكفاية )ختصيصا٢الّنظريّة(سانيةاللّ الّنظريّاتسعت جلّ : الهدف- ب
.فاية الوصفية والكفاية التفسرييةوإذا ما ذكر هذا املصطلح فإن مفهومه يتوجه إىل الك، اللغوية

إىل  هاعليها أن تتجاوز أن ال تبقى أسرية هذه الكفاية فقط، بل الّنظريّاتلكن يشرتط يف هذه 
مقصودنا :"حا، ، موضّ المتوّكليقول ؛بالكفاية اإلجرائيةمسّاهفيما المتوّكلمجعها ، ات أوسعكفاي

إما كليات كالرتمجة مبختلف أنواعهاالّلغةهنا هو جمموعة جماالت التواصل اليت تستخدم فيها 
ومما يدخل يف هذا احلقل ....)األغاين ، األشرطة السينمائية(أو جزئيا ...) الفورية،اآللية، البشرية(

بل إنّه من املمكن الذهاب إىل أبعد .نفسه االضطرابات اللغوية الراجعة إىل أمراض نفسية أو عقلية
األنساقمعدة اآلن ألن تلج كذلك ، أو بعضها على األقل، اللسانيةالّنظريّاتوالقول إن ، من ذلك

.٣"كاإلمياء والرسم واألفالم الصامتة والقطع املوسيقية الصامتة؛  الّلغةالتواصلية اليت ال تستخدم 

باجلوانب الّنظريّةفما عالقة هذه ، إذا كان مرتكز الوظيفيني تبعية البنية للوظيفة: وقد يقول قائل
تتجاوز موضوعها الّلغةدراسة بنية ؟ أو كيف ميكن تصور نظرية موضوعة أساسا لالّلغةاخلارجة عن 

ا املعتمدة يف الدراسة األوىل؟ جييبنا المتوّكللتؤسس ألشياء خارجة عنها اعتمادا على املبادئ ذا
الّنظريّاتوبأنّ ، داا موحّ ختلف قنواته اللغوية وغري اللغوية نسقا عامّ مبواصل للتّ إذا حنن آمنا بأنّ "ه بأنّ 
ل  املثلى أن حتصّ الوظيفّيةالّنظريّةأصبح من املنتظر من هذه ،هذا النسقسانية قادرة على وصف اللّ 

وكفاية اإلسهام ...وتفسريهاالّلغةاية وصف ظواهر كف،كفاية لغوية وكفاية إجرائية، كفايتني اثنتني
بكيفية الّلغةتستخدم االقتصادية اليت -يف جانب مهم على األقل من قطاعات التواصل االجتماعية

؛ اللسانية حتقيقهالّنظريّاتخمتلف الوظيفي معالّنحووهو األمر الذي حتاول نظرية ، ٤"ن الكيفياتم

.٥٠، ص)األصول واالمتداد(اللغوي العربيالمنحى الوظيفي في الفكر ، املتوّكلأمحد -١
وجتمع التيارات اليت جتاوزت التصنيف إىل التفسري، كالتوليدية )للسانيات التصنيفية(مقابال ) اللسانيات النظرية(املتوّكلجعل -٢

.١١، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، املتوّكلأمحد : ينظر. التحويلية والوظيفية
.٤٦ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -٣
.٤٧ص،نفسهصدرامل-٤
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االضطراباتأن تلج جمال الرتمجة وجمال ،المتوّكل، كما يورد )الوظيفيالّنحونظرية (استطاعتوقد 
برنامج المتوّكليذكر (حتقيق الكفاية احلاسوبيةكما حاولت، غوية والتواصل اإلشاريالل

األخرى اليت مل تتجاوز يف كثري من األحيان حدود الكفاية الوظيفّيةخالفا للنظريات ، ١)بروفكلوت
.اللغوية الصرف

على األقل كنظرية أو بعضها، الوظيفّيةالّنظريّاتكن إنكاره أن مما ال مي"ه أنّ المتوّكليذكر و 
بقضايا الّلغةقد بلغت مبلغا معقوال يف سعيها حنو إحراز كفاية التفسري بربطها دراسة ، الوظيفيالّنحو

املدقق واحلق أن ، ٢"الكلي وبولوجها جمايل التنميط ورصد التطورالّنحواالكتساب والكليات اللغوية و 
كما ودقيقة،، مبنهجية واضحة جيدها قد حددت لنفسها وجهة نظر واضحةالوظيفي الّنحونظرية يف 

ا استطاعت أن حتدد القولأمااليت تشتغل عليها، هذا أمر مسلم ال ينكر،خمتلف األطر العامةأ
ال زال حيتاج إىل بذل فهو أمر)من مجيع النواحي(املختلفة اخلاصةالّلغةيف تناول بنيات تهادقب

العربية من مجيع الّلغةعاجلة من دراسات تتعلق مبالمتوّكلعلى هذا مما قدمه وال أدلّ ؛جهد أكرب
ا على ،ول وهلةأل،تدلفهي دراسات،جوانبها لكن املدقق فيها كاملةنظرة شاملةدراسات تقدم أ

على هال تطبيقاوَ حيُ مما خيلق صعوبات مجة حني ، يدة مل تعاجلها ومل تتطرق إليهاجيد أن مثة قضايا عد
سيدلل البحث على بعض هذه الصعوبات يف الفصل الذي يعاجل تلمس الكفاية (خمتلف النصوص

).التطبيقية

عدد مكوناته وفحواها ، من حيثبناء اجلهاز الواصفعملية الّنمذجةاملقصود ب: الّنمذجة-جـ
وبناء هذا اجلهاز مرهون مبراعاة املعطيات الراجعة إىل ...وترتيبها وطريقة اشتغال بعضها مع بعض

أن جبو ي،الّنظريّاتالذي هو من أهداف هذه ،تحقيق الكفاية اللغويةلفمثال ، ق واهلدفلاملنط
:يتوفر يف اجلهاز الواصف املبين

تتجاوز البنيةالنات اليت وعدم االكتفاء باملكوّ ،ةداوليّ ملعاجلة اجلوانب التّ اأو قالبانمكوّ توفريه- ١
. كليةالشّ 

.٥١ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأمحد املتوّكل، -١
.٥١ص، املصدر نفسه-٢
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ن حبيث يشكل املكونا،الرتكييب والصويت-تقدمي املكونني الداليل والتداويل على املكونني الصريف- ٢
جراء حتويالت توهم إدونلكن (ةطحيّ نان اآلخران البنية السّ املكوّ ويشكل، األوالن البنية التحتية

. ١)ونوليديّ ر التّ يتصوّ ة كماطحيّ تربط البنية التحتية بالبنية السّ 

يف ال قصوىحيرز انطباقيةعلى أساس أن "كما أن بلوغ الكفاية اإلجرائية يوجب صوغ هذا اجلهاز 
يف المتوّكلويدقق، ٢"الّلغةخمتلف القطاعات اليت تستعمل كذلك يفغات فحسب بلاللّ جمال

:٣مهاالّنمذجةرمها يف توفّ ضابطني يرى وجوب

وهو ما يسمى عادة مبدأ أو ،ةمنسجما متاما مع الفرضيات العامّ الّنحوجيب أن يكون تنظيم : الأوّ 
، الّنمذجةوعملية الّنظريّةالذي يضمن إرضاؤه عدم وقوع التناقض بني منطلقات ) التناسق(قيد 

.وحيكم قيد التناسق هذا طبيعة مكونات النموذج كما حيكم العالقات القائمة بينها

طبقا ألي تعديل الّنحوجيب أن تعدل صياغة ، اليت ميكن أن تلحق نظرية ماالّتطّوراتأثناء : ثانيا
تغيريا يف اتتغيري من الفرضيّ بتعبري آخر جيب أن يستتبع كلّ ، ة املنطلق منهايف الفرضيات العامّ يتمّ 

.ناسقيضمن احملافظة على قيد التّ تنظيم الّنحو 

.؟)بشروطهاالّنمذجة(هلذه السمةالوظيفّيةالّنظريّاتولكن ما مدى حتقيق خمتلف 

قد ) وصفا وتفسريا(ةغويّ يف سعيها لتحقيق الكفاية اللّ ، الوظيفّيةالّنظريّاتجلّ أنّ ال شكّ 
سبة ن القاعدي بالنّ خذ وضع املكوّ ا يتّ ا أو تداوليّ نا وظيفيّ صت يف بناء جهازها الواصف مكوّ خصّ 

مثة اختالف وتفاوت ملحوظان يف فحوى هذا املكون؛ "لكن .ويتكييب والصّ الرتّ -ريفنني الصّ للمكوّ 
فإذا حنن انطلقنا من أن املكون الوظيفي تام الفحوى يشمل اخلصائص الوجهية اليت حتدد مواقف 

احلرفية اإلجنازيّةسواء ما يتعلق بالقوة (اإلجنازيّةاملتكلم من مضمون اخلطاب باإلضافة إىل اخلصائص 
نالحظ أن هذا )جديد/ بؤرة أو معطى/ حمور(والوظائف التداولية ) املستلزمةاإلجنازيّةالقوة أو

حيث الوظيفّيةوغري حاصل يف الرتكيبيات ، الوظيفيالّنحوالنسقية ونظرية الّنظريّةالشمول حاصل يف 
يف اقرتاح رفّ تو كما جنده غري م،)وظيفيت املعطى واجلديد خاصة(الرتكيز على الوظائف التداولية

.٤٧ص، )األصول واالمتداد(اللغوي العربيالمنحى الوظيفي في الفكر أمحد املتوّكل، :ينظر-١
.٤٨ص، نفسهصدرامل-٢
.٥٣ص، نفسهصدرامل-٣



)املفهوم، املهام، املبادئ(التوجه الوظيفي الفصل األول                        

٧٠

سياق يف نفس ...واالقتضاءاإلجنازيّةاليت تقصر التمثيل التداويل التحيت على القوة اإلجنازيّةالفرضية 
ا ال تكتفي الّنحونالحظ أن نظرية ، التفاوت يف مشول املكون الوظيفي القاعدي الوظيفي تتميز بكو

بل جتاوزها فتميز داخل احملور والبؤرة بني عدة حماور ، ةالعام)البؤرة/أو احملور(اجلديد/ بثنائية املعطى
البؤرة ال ميكن أن تفي برصد وتفسري الفروق اليت / وبؤر فرعية؛ حجتها يف هذا التفريع أن ثنائية احملور

.١"اكيب البؤرية نفسهاة والرتّ اكيب احملوريّ جندها يف لغات كثرية داخل الرتّ 

حتقيق الكفاية (الّلغةاالت خارجية تتجاوز بنية لتستوعب جمالّنظريّةتفعيل هذه بفيما يتعلقاأمّ 
ما يكفل إحراز الكفاية اإلجرائية الوظيفّيةالّنظريّاتيف مناذج "أنه ال يوجد المتوّكلفيذكر )ةاإلجرائيّ 

:الوظيفي التاليتنيالّنحوإذا ما استثنينا حماوليت نظرية 

.إضافة إىل اخلطابني امللفوظ واملكتوب،ري كخرج ممكنإدخال اخلطاب اإلشها- ١

، صوغ اجلهاز الواصف صياغة مزدوجة متكن من االضطالع بعملييت توليد اخلطاب وحتليلهو - ٢
ذه  .٢"ألن يشتغل يف الرتمجة بكل أمناطهااالزدواجيةوتؤهله 

اليت تقارب أن تكون الّنظريّةالوظيفي هي الّنحونظرية فاضل املعتمدة جيد أنّ والناظر يف أطر التّ 
ّ ذلك ؛املثلىالّنظريّة وسعيها يف جماوزة الوصف ، الوظيفّيةأكرب عدد من املنطلقات املنهجية "ا جتمع أ

لت خارج حيز الدرس اقتصادية ظ- ىل حماولة ولوج قطاعات اجتماعية إىل التفسري الوظيفي بل إ
وميثل ال للمعرفة اللغوية ، ورنة والقابلية للحوسبةوالصّ الوظيفّيةلنحو جيمع بني اهؤ وبنا، اللساين

واصل إنتاجا اقات اليت تسهم بشكل أو بآخر يف عملية التّ املعارف والطّ فحسب بل كذلك لكلّ 
.٣"وفهما

.٥٢ص، )األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربيأمحد املتوّكل، -١
.٥٣ص، نفسهصدرامل-٢
.٥٣صنفسه،صدرامل-٣
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)حماولة تأصيل(حو الوظيفيّ ة النّ مفهوم اجلملة يف نظريّ 
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السيمونديكي على حو الوظيفيّ ة النَّ نت أفضليّ وتبيّ ومبادئهوجه الوظيفيّ حدود التّ دت بعد أن حتدّ 
موضوعا له، والذي  ل للمفهوم الذي جعله ة، جيدر بالبحث أن يؤصّ ة الغربيّ غريه من األحناء الوظيفيّ 

اته وبناء ر وحدين على تصوّ املوضوع الذي بُ حو الوظيفيّ ة النَّ من تاريخ نظريَّ كان يف زمن معّني 
حو الوظيفي منذ ظهورها ة النَّ اقرتحت يف نظريَّ "هذا املفهوم هو اجلملة، فقد ناته اجلهاز الواصف؛مكوّ 

)) ١٩٧٨ديك (موذج املعيار النَّ ما قبل(ت يصطلح على تسميتها عادة للتبسيط ثالث صياغا
صياغة من هذه كلّ و ،١)"موذج املعيارما بعد النَّ (و )) أ و ب١٩٩٧ديك (موذج املعيار النَّ (و

ر مرجعا هذا التطوّ لالمتوكِّ ر ، ويربّ )أساسا هلا تبىن عليهاليت تعدّ (مةتطويرا للمتقدّ الصياغات تعدّ 
ا مث تتوحّ د مكوّ كوين مث تغىن وتتعدّ بسيطة التَّ "ا بداياظريات تكون يف النَّ اه إىل أنّ إيَّ  ا وجماال د أو نا

ماذج ، وتوسعت يف النّ ل يف جمال اجلملةموذج األوَّ راسة يف النّ ، احنصرت الدّ ٢"دتسعى يف التوحّ 
) واةما قبل املعيار، أو النّ (األساسلموذج األوَّ وبناء عليه فلفهم النّ . واخلطابصّ األخرى حنو النّ 

.يفيّ حو الوظة النّ نظريّ بّد من تأصيل مفهوم اجلملة الذي اعتمدتهال

:حو الوظيفيّ ة النّ مفهوم الجملة في نظريّ -١

يف حتديدها للجملة على اجلانب ) قدمية أم حديثة(ة سانية الغربيّ راسات اللّ الدّ زت جلّ ركّ 
اوية لة من قيمته، ومرجع هذا هو الزّ أو مقلّ ) التداويلّ اليل الدّ (كييب مغفلة اجلانب الوظيفي كلي الرتّ الشّ 

ا تلك الدّ اليت اختّ  َّ فت اجلملة عند كثري من البنيويّ راسات وجهة نظر هلا، فقد عرِّ ذ صيغة "ا ني بأ
نّ ق األمر باملنطوق؛ أي إحني يتعلّ ق األمر باملكتوب، وبني وقفتنيحني يتعلّ ٣"ية تقع بني نقطتنيلغوّ 

ايةي الشّ اجلملة وفق املنظور الكمّ  واألمر نفسه . كلي جمموعة عناصر متتالية هلا نقطة بداية ونقطة 
سوف أعترب : "غةفا اللّ معرّ شومسكيتيقول حويليني؛وليديني التّ عند التّ تقريبا ميكن أن يستشفّ 

نة من ومكوّ ،حمدودمن اجلمل ذات طول) حمدودة أو غري حمدودة(راسة جمموعة سان يف هذه الدّ اللّ 
ذا املعىن يف شكليها املنطوق واملكتوب هي أةاأللسنة الطبيعيَّ جمموعة حمدودة من العناصر، كلّ  لسنة 

، وميكن متثيل كلّ )ةوز الكتابيّ أو الرمّ (عددا حمدودا من الفونيمات يضمّ لسان طبيعيّ كلّ ألنّ ... 

.٥٤، ص)قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، املتوّكلأمحد -١
.٥٤نفسه، صاملصدر-٢
جامعة منوبة، املؤسسة : تونس(، )تأسيس نحو النص(أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربيةحممد الشاوش، -٣

.٢٢٦،  ص١، ج)٢٠٠١، ١العربية للتوزيع، ط
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، وذلك على الرغم من أن عدد )ةأو الكتابيّ (ة الصوتيّ وز مجلة على شكل سلسلة حمدودة من هذه الرمّ 
ومضبوطة، نة من جمموعة عناصر حمدودةوليدي مكوّ صور التّ ، فاجلملة يف التّ ١"اجلمل غري حمدود

، ]ب فعليمركّ + ب امسيمركّ ج[: ايلظري التّ كل النّ إىل الشّ "وقد أرجعوها .تعطيها طوال حمدودا
ات عند ظريّ غات اليت انطلق منها أصحاب تلك النّ ة اللّ فيه أثر خصوصيّ وهو شكل ال خيفى عليك

.٢"كلاختيار هذا الشّ 

يف حتديد مفهوم )داولية ختصيصاالتّ (املالحظ على هذه املفاهيم غياب استحضار الوظيفةو 
تعدّ ، حيث )أمر استحضار الوظيفة(األمر هذاداويل التّ الّتوّجه الوظيفيّ ، وقد استدرك جلملةا

انتاج املقام؛ أي وظيفيّ حو النظرية النّ يف )كبنية منجزة(اجلملة  خلدمة املقام الذي إنه يُؤتى 
ا أو إجن ترتيب عناصرها، شكلها الناتج عنإىل ظر بالنّ ( ازها على هيئة خمصوصة استدعى الّتلفظ 

يواكبها نغيم الذي إىل التّ كذلكظر  وما هو غري مذكور، وبالنّ من عناصرهاظر إىل ما هو مذكوروبالنّ 
ّ هوهذاهم علىدليلو ؛)... ) على األقلّ (ا نسق من الوحدات ال ميكن حتديد بعض خصائصها أ

ّ "بليغ، أو ة التّ ظيها أثناء عمليّ انطالقا من مقاصد متلفّ ،إّال مبراعاة ظروف إنتاجها ا على أساس أ
.٣"واصلي املروم إجنازهة مرتبطة بالغرض التّ ات خلصائص وظيفيَّ جتليَّ 

مه عريف الذي قدّ بالتّ البحث ستعني يميكن أن حو الوظيفيّ يف النّ أكثرمفهومهاولتوضيح
باملعىن (ة اخلية وظروفه املقاميّ ة بني بنيته الدّ ط فيه ربط تبعيّ ربَ يُ إنتاج لغويّ كلّ : "٤للخطابلالمتوكّ 
واجلملة نوع من األنواع اليت بنية اخلطاب أنّ "يف تعريفه هذا ةبعيّ بربط التّ ، ويقصد ٥)"الواسع

دراسة تحليلية ) البنى التركيبية(من خالل كتاب تشومسكي(مدخل إلى النحو التفريعي التحويليعبد الرزاق دوراري، -١
. ٤٨، ص)٢٠٠٧، ١موفم للنشر، ط: اجلزائر(، )نقدية

.٢٣٠ص، ١ج، )تأسيس نحو النص(الخطاب في النظرية النحوية العربيةأصول تحليل حممد الشاوش، -٢
.١٨٥ص،)١٩٨٧، ١منشورات عكاظ، ط: املغرب(،الجملة المركبة في اللغة العربية، املتوّكلأمحد -٣
، لكن )مرحلة اجلملةأو (يف مرحلة ما قبل املعيار للخطاب ألنه مل يُقّدم أي تعريف للجملة المتوّكلاستعان البحث بتعريف -٤

.ان، مث إن اجلملة تعد نوعا من أنواع اخلطاب فهو يشملهاموجودومصطلحهامفهومها
دار األمان،:املغرب(، )بنية الخطاب من الجملة إلى النص(قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوّكل، -٥

.١٦، ص)٢٠٠١، ١ط
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حتديدها ال ة اليت ينتج فيها فحسب، بل إنّ ليست متعالقة والظروَف املقاميّ ١يتحقق فيها اخلطاب
.٢"روفوفقا هلذه الظّ إّال ميكن أن يتمّ 

أنّ بعيطيشاألستاذيه، فقد رأى الذي تؤدّ واصليّ الّصلة بالغرض التّ ومبا أّن حتديد اجلملة شديد 
َّ ةم يف نظريّ صور الذي ُقدّ مفهومها جيب ربطه بالتّ  األستاذ يقول ؛يا فعل لغوّ أفعال الكالم؛ أي أ

ص ع املتفحّ إن املتتبّ : "قائاللالمتوكّ وسيمون ديكمنتقدا عدم وضوح هذه الرؤية عند بعيطيش
ال جيد ،خصوصا يف مراحلها األوىل،لالمتوكّ أو ديكإن يف أحباث ي،حو الوظيفّ ة النّ نظريّ ات ألدبيّ 

من ... سورلوتلميذه أوستينغوي وفق طرحتعريفا واضحا ملفهوم اجلملة، يربطها مبفهوم الفعل اللّ 
سورلغوي عند لة الوثيقة بني مفهوم اجلملة بصفة عامة ومفهوم الفعل اللّ جهة، على الرغم من الصّ 

: ةسانيات الوظيفيّ اللّ (يف كتابه ١٩٨٩عندما تناوهلا سنة لالمتوكّ أضف إىل ذلك أّن ... ة بصفة خاصّ 
اقتصر على تقدمي خالصة عاّمة هلا، يف إطار نظري عاّم ال خيتلف عن اإلطار العاّم ) مدخل نظري

ومل يربطها، كما ... ساين احلديث القدمي أو الفكر اللّ العريبّ غويّ م فيه للوظيفّية يف الفكر اللّ الذي قدّ 
ي الذي ارتكز أساسا على استثمار الفعل حو الوظيفّ ة النّ سبقت اإلشارة، مبفهوم اجلملة يف نظريّ 

.٣"ة وتطويرهابصفة خاصّ سورلوإغناء مفاهيم غرايسوأوستينغوي عند اللّ 

حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ قرتاض اللالمتوكّ ركْ ذِ بعيطيشاألستاذة ما ذهب إليه د رجحانيّ يؤيّ اوممّ 
رس ا يف الدّ أمّ : "لالمتوكّ ، يقول غوي واعتماده اعتمادا كبريااللّ مصطلح الفعل من نظرية أفعال الكالم

غوي الفعل اللّ (ة ثنائيّ ) أو وظيفي(ه تداويل ة ذات توجّ ات لسانيّ ساين احلديث فقد اقرتضت نظريّ اللّ 
وتبنتها يف إطار ثالثية متيز بني ) ة أفعال الكالمنظريّ (املقرتحة يف ) غوي غري املباشرالفعل اللّ / املباشر

، ويقول  ٤"ة املستلزمةة اإلجنازيّ ة، والقوّ ة األصليّ ة اإلجنازيّ ، والقوّ مط اجلمليّ النّ : ثالثة مفاهيم هي
فإننا قصدنا إيرادها على وجه اإلطالق دون حتديد حلجم اخلطاب ) كل إنتاج لغوي: "(اآليتالمتوّكلعلى هذا قوليدلّ - ١

لكي حتيل على اجلملة أو جزء اجلملة أو على جمموعة من اجلمل، اخلطاب حسب هذا التقريب العام هو، إذن، كل تعبري لغوي 
.١٧، ص)بنية الخطاب من الجملة إلى النص(الوظيفيةقضايا اللغة العربية في اللسانيات أحمد المتوّكل، ."أيا كان حجمه

.١٧، ص)بنية الخطاب من الجملة إلى النص(قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوّكل، -٢
عرض وتأصيل لمفهوم الفعل اللغوي لدى فالسفة اللغة ونظرية (الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو ،حيي بعيطيش-٣

.٨٩ص،)علم استعمال اللغة(التداوليات: ، ضمن كتاب)و الوظيفيالنح
: اجلزائر. دار األمان: املغرب(، )دراسة في الوظيفة والبنية والنمط(الخطاب وخصائص اللغة العربية، املتوّكلأمحد -٤

.٥٠ص،)٢٠١٠، ١طمنشورات االختالف،
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غةيف دراسة اللّ وجه الوظيفيّ التّ ز بهما متيّ وهي أهمّ ة من املعلوم أّن اجلوانب الّتداوليّ : "كذلك
؛ حيث عوجلت هذه )فلسفة الّلغة العاديّة(ار الفلسفي املسّمى ل ما درست، يف إطار التيّ درست، أوّ 

وقد انتقلت هذه املفاهيم ) ... االستلزام احلواريّ (و) ةغويّ األفعال اللّ (و) اإلحالة(الظواهر من قبيل 
ذه الزّ  إن جمموعة من غوية؛ إذراسات اللّ واهر، عن طريق االقرتاض، إىل حقل الدّ مرة من الظّ املرتبطة 

.١"ةبيعيّ غات الطّ فت هذه املفاهيم يف وصفها للّ وظّ ،ةوليديّ ة منها وغري التّ وليديّ التّ ،غويةظريات اللّ النّ 

احملتوى و ة، اإلجنازيّ ة القوّ (ق به من مفاهيم خمتلفة غوي، وما يتعلّ فمصطلح الفعل اللّ بناء عليه،و 
، حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ املرتكزات اليت يقوم عليها مفهوم اجلملة يف، يعّد من أهمّ ...)القضوي، 
ق للمبادئ ص املدقّ املتفحّ لكنّ : "بعيطيشجملة؛ يقول للتعريف ها يف تقدميداعتمادرولذلك جي

ة، وبصفة أخّص الّتحليالت بليغيّ الوظيفة التّ ة، خاصة مبدأ ة اليت تقوم عليها هذه النظريّ األساسيّ 
، يدرك بسهولة أنّه على الّرغم من )Force Illocutoire(الّتداولية القائمة على مفهوم القّوة اإلجنازيّة 

ة، إال أّن مفهومها يرتبط بشكل واضح بنظريّة األفعال الّلغوية شيوع مصطلح اجلملة يف هذه الّنظريّ 
ة يقوم بيعيّ غات الطّ حتليلها جلمل اللّ ظرة هي أنّ والفكرة العاّمة هلذه النّ ... اديّة لدى فالسفة الّلغة الع

ا أنساق ال ميكن حتديد خصائصها إالّ  يها بظروف إنتاجها، انطالقا من مقاصد متلفظّ على أساس أ
هل ،لكن.٢"لغويّ هاية هي فعلغة وظيفة وبنية، واجلملة يف النّ ايل تكون اللّ بليغ، وبالتّ ة التّ يّ لأثناء عم

فقط؟ غويّ ميكن حصر مفهوم اجلملة يف الفعل اللّ 

يدرك ة من منظور وظيفيّ من كتابات تتعّلق بدراسة اجلملة العربيّ المتوّكلإّن املدّقق فيما قّدمه 
ة القوّ غويّ إذا فهمنا من الفعل اللّ (فقط غويّ ه ال ميكن حصر مفهوم اجلملة يف الفعل اللّ دا أنّ جيّ 

، )الغرض الذي سيقت له اجلملة(لة للجملة أحد اجلوانب املشكّ ، ذلك أنه يعدّ )ة وحدهاإلجنازيّ ا
.اخلاضعة لهو نة للجملة احلاملة لذلك الفعل كوّ املة وريّ الصّ إضافة إىل جوانب أخرى أبرزها البنية 

إىل لالمتوكّ هه االنتقاد الذي وجّ فهم سرُّ يُ ) دم حصر مفهوم اجلملة يف الفعلع(ومن هنا 
ّ ؛ةغة العاديّ فالسفة اللّ  ا، العالقات (وا بدراسة بنية اجلملة عنَ م مل يُ حيث أورد أ تركيبها، وحدا

.١٥ص، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، املتوّكلأمحد -١
عرض وتأصيل لمفهوم الفعل اللغوي لدى فالسفة اللغة ونظرية (الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو،حيي بعيطيش-٢

.٩٠، ص)علم استعمال اللغة(التداوليات: ، ضمن كتاب)النحو الوظيفي
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ا  ة غة العاديّ مه فالسفة اللّ حاولت االستفادة مما قدّ ةسانيّ ات لأفرز نظريّ اممّ ، )...املوجودة بني وحدا
مل يعن : "لالمتوكّ ؛ يقول )حو الوظيفيّ نّ ة الأبرزها نظريّ ومن (ساين ه اللّ وجّ بات التّ وإخضاعه ملتطلّ 

ة ة كاجلوانب املرتبطة بالبنية اإلخباريَّ بيعيّ غة الطّ ات اللّ ة جبوانب أخرى من تداوليّ غة العاديّ فالسفة اللّ 
هذه اجلوانب املغفلة يف . غوية واالستلزام احلواريّ للجملة عنايتهم باإلحالة واالقتضاء واألفعال اللّ 

.  ١"نات اجلملةة القائمة بني مكوّ هي أنواع العالقات اإلخباريّ رس الفلسفيّ لدّ ا

ة ز خبصائص دالليّ فعل لغوي يتميّ : حو الوظيفي هية النّ اجلملة يف نظريّ نستشف أنّ بناء عليه،و 
احتياجاته يف ة لتغطية غة الطبيعيّ ها مستعمل اللّ ة، يستغلّ ة تركيبيّ ة صرفيّ ة تعكسها خصائص بنيويّ تداوليّ 

. ٢غوية اليت يعيش فيهاعشريته اللّ 

وما هي ؟االيت مرّ ؟ وكيف ظهر؟ وما هي املراحلغويبالفعل اللّ ما هو املقصود ،لكن
؟ ظيفيّ حو الوَ ة النَّ ظريَّ فتها نَ اليت وظَّ ،قة بهاملتعلّ ،املفاهيم

:   )ةدراسة تأصيليّ (هيمصل به من مفاغوي وما يتّ الفعل اللّ -٢

حو ة النّ الفعل الكالمي، مصطلح اقرتضته نظريّ أوغويالعمل اللّ أوغويالفعل اللّ مصطلح 
، ويعين الفعل عندهم )١غة العاديةاشتهروا باسم فالسفة اللّ (٣من فالسفة مدرسة أكسفوردالوظيفيّ 

.أّن قول شيء ما هو حتقيق أو إجناز لعمل معّني 

.٢٨، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوّكل، -١
.١٦٧، صنظرية وظيفية للنحو العربينحو حيي بعيطيش، : ينظر-٢
ينطلق هؤالء الفالسفة من فكرة أنه قبل اإلجابة عن أي . يندرج فالسفة مدرسة أكسفورد ضمن فالسفة الفلسفة التحليلية-٣

الحظ أصحاب الفلسفة التحليلية أن املشاكل األساس يف "سؤال البد أن نتبني حقيقة السؤال الذي سنجيب عليه، حيث 
ا، الفلسفة احلديثة ال تتعلق بغموض املفاهيم والتباس داللتها، كما يقال عادة، إن املشكل الفلسفي ليس مشكل اللغة يف حد ذا

" العديد من األسئلة الفلسفية ناجم عن عدم إدراك طبيعة استعمال اللغةوإمنا يتعلق األمر باالستعمال غري السليم للغة، إنّ 
جامعة :املغرب(، )دراسة نقدية في المصادر واألسس النظرية والمنهجية(ية الحديثةاللسانيات العربمصطفى غلفان، (

، وقادهم هذا املبدأ إىل حماولة توضيح منطق )٢٤٧-٢٤٦، ص )٤: رقم،احلسن الثاين، عني الشق، سلسلة رسائل وأطروحات
ّن إسفي، كانت موجودة منذ سقراط، أي عملية التحليل، من حيث هي منهج فل"اللغة والفحص الدقيق لكيفية عملها، و

ولكن ما إن هّل علينا القرن العشرون حىت طرأ على الفلسفة من التغري يف وجهة النظر ما بلغ حد . الّتحليل قدمي قدم الفلسفة
ل عبد احلق، صالح امساعي" (قادة تلك الثورة الفلسفية اليت عرفت باسم الفلسفة التحليليةفتجنشتينمث رسلومورالثورة، وكان 
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األوائلادوّ رّ الملنطلقات هذا املفهوم عند البحثعرضسيغوي الفعل اللّ د ملفهومر جيّ ق تصوّ ولتحقي
:ةغة العاديّ فلسفة اللّ ل

ر الذي درج صوّ رهم هذا من نقد التّ يف بناء تصوّ ) ختصيصاأوستين(ة غة العاديّ انطلق فالسفة اللّ 
للحكم على مجلة ما من دق والكذبالصّ ن كانوا ينطلقون من معيار الذي٢ونعليه املناطقة الوضعيّ 

ال داللة مجل -رهم يف تصوّ –دق وال الكذب ة فاجلمل اليت ال حتتمل الصّ ومن مثّ . حيث داللتها
ّ وهذا يقود. هلا ).ال يلتفت إليها(راسة ا ال تستحق الدّ إىل نتيجة مفادها أ

اليت ) ةالوصفيّ (ة اخلربيّ راسة يف نظرهم، فهي اجلملالدّ أّما اجلمل اليت هلا داللة، واليت تستحقّ 
م إىل وظيفة ، ٣هذه املغالطةوقوعهم يفوسبب . دق أو الكذباحلكم عليها بالصّ ميكن  هو نظر

م مّيزوا بني وظيفتني رئيسظرة، ملا جيب أن يدرس؛ حيالنّ هوحتديدهم، تبعا هلذ،غةاللّ  ّ غة تني للّ ث إ
غة فيها كأداة تشري إىل وقائع وأشياء موجودة يف العامل ة اليت تستخدم اللّ الوظيفة املعرفيّ : إحدامها هي"

ا الوظيفة أمَّ . غة بذلك على أن جتيء تصويرا هلذه الوقائع وتلك األشياءة اللّ ، وال تزيد مهمّ اخلارجيّ 

جورج : حليليوجه التّ من أبرز علماء هذا التّ ) ٦، ص)١٩٩٣، ١دار التنوير، ط:لبنان(، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد
.           مور، ورسل، وفتجنشتني، وعلماء الوضعية املنطقية، وعلماء مدرسة أكسفورد

جرى "ه نّ فإ) أبرزهمفتجنشتينومورو(السفة الفلسفة التحليلية أن هذا املصطلح جيوز إطالقه على جل فمن رغم على ال-١
العرف الفلسفي على إلصاق هذا الشعار مبدرسة أكسفورد حىت شاع من بني أمساء هذا االجتاه اسم فالسفة اللغة العادية أو 

واللغة العادية هي اللغة . )٤٠ص، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردعبد احلق، إمساعيلصالح (" فلسفة اللغة العادية
، واليت تقف على تعارض عادة مع اللغة اليت تعرف قلة من الناس فقط كيفية )لغة االستعمال املشرتك(التواصلية االجتماعية 

لكي نفهم ما نعنيه - أ: وقد بّرر أوستني سبب دراسة اللغة أو االستعمال العادي للغة يف نقاط ميكن تلخيصها يف. استعماهلا
فهم -ج. فحص كيفية عملها جينبنا التضليل الذي ميكن أن متارسه اللغة علينا-ب. ن نفحص الكلمات اليت نستعملهاجيب أ

صالح امساعيل عبد . (اللغة العادية سوف يزودنا بإدراك واضح للتمييزات املوجودة يف الظاهرة اليت نستعمل اللغة للكالم عنها
). ٥٤، صردالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفو ،احلق

اجتاه فلسفي معاصر "ضمن االجتاه الفلسفي التحليلي، وهي ) Positivisme logique(تندرج حركة الوضعية املنطقية -٢
يعول أساسا على التجربة، حتقيقا للدقة والتحليل املنطقي للغة العلماء ولغة احلديث ويعدها املصدر الوحيد للمعرفة، وليس للعقل 

ا وتنظيمهامن عمل إال جمرد تن مث حتولت إىل دراسة حتليلية منطقية للغة العلم لتحقيق وحدة مشرتكة بني فروع العلوم . سيق معطيا
وتشكل ). ٢١٤، ص١٩٧٣، ١املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، مصر، ط" (املختلفة

ا شليك مؤسس مجاعة فينا، وفايزمان، وكارناب، وفاجيل، وكرافت، وجودل، وكاوفمان، مجاعة فينا معظم أفكارها، من أبرز أعالمه
).١٢، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،صالح امساعيل عبد احلق: ينظر(وآير، وغريهم 

. نعت به أوستني ما ذهب إليه هؤالء املناطقةمصطلح )Descriptive fallacy(مصطلح املغالطة الوصفية -٣
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غة أحيانا للتعبري عن مشاعر اإلنسان قد يستعمل اللّ ة؛ ومفادها أنّ الوظيفة االنفعاليّ : غة فهيانية للّ الثّ 
ا نفسه كما هو احلال عند الشّ وانف .١"اعر مثالعاالت قد تضطرب 

أساس تلمييز بل بنوا عليه التزامات شكّ عند هذا التَّ )ونالوضعيّ (ف هؤالء الفالسفةومل يتوقّ 
ّ ؛ هاته املغالطة وحذفوا كلّ ... ة هي العبارات ذات املعىن جريبيّ أصّروا على أّن العبارات التّ "م وهو أ

نا ال جند ة أنّ حبجّ ،ما عداها من عبارات من دائرة املعىن، مثل عبارات امليتافيزيقا واألخالق واجلمال
دت مهّمة العبارة ذات املعىن يف وصف وتصوير حالة وبناء عليه حتدّ . هلا من وقائع العامل ما تطابقه
دق أو بالكذب بناء الصّ ، مث جييء احلكم على هذه العبارة بعد ذلك بمن حاالت الوجود اخلارجيّ 

غة موضوعا لبحثه، فليس أمامه ق، وإذا أراد الفيلسوف أن جيعل اللّ على قابلية هذه العبارة للتحقّ 
غوية من حيث بنيتها ة مضافا إىل ذلك البحث يف العبارة اللّ سوى البحث يف هذه الوظيفة املعرفيّ 

ا مبطابقتها مبا هو موجود ق من ة أو العبارة اليت ميكن التحقّ فالقضيّ . ٢"ومعناها فحواها ومعرفة مضمو
حليل، ومن مثّ ظر والتَّ راسة والنّ ، دون غريها، الدّ يف الواقع هي العبارة ذات املعىن وهي اليت تستحقّ 

العبارات اليت ال حتمل : األوىل: من جمال العبارات ذات املعىن يف نظرهم جمموعتان من العبارات"خيرج 
ر شيئا يف عامل ه ال يصوّ ب؛ فاألمر ال يوصف بصدق أو بكذب ألنّ عجّ هام والتّ خربا كاألمر واالستف

نقول إّن تصويره صادق أو كاذب، أو أّن اخلرب الذي جاءنا الواقع، وال خيربنا خبرب عن شيء ما حّىت 
هي العبارات اليت يستحيل أن ترسم لنا صورة حبيث نستطيع أن : انيةوالثّ ... به صواب أو خطأ 

اليت اتلغيبيّ ث عن اخلياالت واومن أمثلتها العبارات اليت تتحدّ بينها وبني األصل املخرب عنه نطابق 
صوير أو غري صادقة، فأمثال ورة صادقة التّ ، لنرى إن كانت الصّ )امليتافيزيقا(احملسوسةبيعةتتجاوز الطّ 

. ٣"ةطقيّ هذه العبارات خالية من املعىن، وال تصلح أن تكون قضايا من الوجهة املن

وظيفة "ل يشكّ ، يف نظرهم،ّن الوصفألر،صوّ هذا التّ فالسفة مدرسة أكسفوردفضر وقد
واحدة من بني وظائف كثرية متنّوعة لّلغة، إذ توجد إىل جانب الوصف أغراض أخرى تستخدم من 

ي دفع فالسفة مر الذّ األَ . ارم جَ فهناك الّسؤال، واألمر والّنهي، والّتعجب، والّرجاء، وهلّ . غةأجلها اللّ 

.١٢، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصالح إمساعيل عبد احلق، -١
.١٢-١١املرجع نفسه، ص ص-٢
.٢٥٤-٢٥٣، ص صرجع نفسهامل-٣
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أكسفورد إىل البحث عن قواعد االستعمال، أي القواعد اليت حتكم استعمال هذه العبارة أو تلك 
.١"أو ذاك، ومن مثّ راحوا يبحثون عن املعىن يف حدود االستعمال الّلغويرف املعّني حتت هذا الظّ 

ري بوضع الفرش الّنظ) أوستين(ل قام األوّ ؛سورلتلميذه و أوستينسفة من أشهر هؤالء الفال
را ه مطوّ فقد تبّىن اقرتاحات أستاذ)سورل(اآلخر ة أفعال الكالم، أّما بنظريّ رفواملبادئ العاّمة ملا عُ 

...). غوية يف تصنيف األفعال اللّ وظر يف فعل القول، النّ عادحيث أ(بعض تلك املقرتحات 

ون؟ وما هو مفهوم الفعل اه املناطقة الوضعيّ صور الذي تبنّ التّ أوستينادفنّ ة اليتما هي األدلّ ،لكن
؟ سورلمها عديالت اليت قدّ ل التّ علماء هذه املدرسة؟ وفيم تتمثّ دغوي الذي اشتهر عناللّ 

:أوستين وتفنيد المغالطة الوصفّية-١-٢

الذين حاولوا إعطاء خمتلف ة األوائل من أبرز فالسفة الّلغة العاديّ جون النكشو أوستينيعّد 
بّني قصور فقدون؛املناطقة الوضعيّ ها من االهتمام بدل الّتهميش الذي مارسه غة حقّ أساليب اللّ 

كّنها ال تصف واقعًا وال حتتمل لفئة من اجلمل حتمل داللة معينةةمثّ ا أنّ ، مبينالّتصور الذي يتبنونه
:مثل،اكذبوالاصدق

ددّ ة الرتّ رك من مغبّ أحذّ - ٣هل جاء زيد؟       - ١

ق اهللاتّ -٤ين سأزورك               أعدك بأنّ - ٢

ا إجنازا لعمل معّني بل يشّكل جمّرد النّ  حتذيراً : ٣وعداً،  و: ٢أجنزت استفهاماً، و: ١فاجلملة ؛طق 
.أمراً : ٤و

ا أن افرتضوا أّن شأن احلكم يف القضية إمَّ وا حينما أّما الفالسفة فلطاملا تومهّ : "أوستينيقول 
ا أن يكون صادقا أو  ة إمّ حكم القضيّ ا يعين أنَّ ة ممّ ا أن يثبت واقعة عينيّ يصف حالة شيء ما، وإمَّ 

هناك من اجلمل ما يفيد يف العادة االستفهام، ومنها ما يفيد ... إذ باإلضافة إىل األحكام...كاذبا

.١٨، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصالح إمساعيل عبد احلق، -١
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غم من تساحمهم يف استعمال أن الفالسفة ال ينكرون هذا بالرّ والشكّ التعجب، واألمر، والتمين، 
. ١"لفظ اجلملة، وهم يعنون حكم القضية

ني، من املقابلة بني نوعنياملغالطةهذهبداية، يف حماولته لدحض)أوستين(وقد انطلق متشا
، تصّور جزءا من العامل اخلارجيّ ة الظّاهرة، غري أّن إحدامها تصف أوالبنية الّسطحيّ يفتمن العبارا

هذا ذات معىن منغمرّ على الها اته، ولكنّ أّما األخرى فال تصف وال تصّور أي جزئّية من جزئيّ 
ا ممّ وإذن سنتناول يف أمثلتنا األوىل بعض العبارات املتلفّ : "مقصود مفهوم، قال ا مل يقع حىت اآلن ظ 
اإلجياب يف القضية الذي ال يكون أبدا خاليا من املعىنة مشهورة ما عدا حكم حتت أية مقولة حنويّ 

ا يتكون على وجه االتفاق من أفعال جدّ ، ومجيع ما نورده من عبارات متلفّ ... عادية ومبتذلة ظ 
: ٣وع، ومن أمثلة هذا النّ ٢"م املفرد ومبنية للفاعل يف احلاضرفة للمتكلّ ومتصرّ 

ذه الكلمة أثناء مراسم حفلة تلفَّ ، كما يُ )رعيةشّ أقبل أن تكون هذه املرأة زوجيت ال(،نعم-أ ظ 
).يف بيئة النصارى(زواج 

حينما )عند الغربيني(ذه العبارة عادةكما ينطق،)امللكة إليزابيث(: ي هذه الباخرةأمسّ -ب
. على هيكل الباخرة عند تدشينهااخلمر قارورة تكسر 

.عند قراءة الوصيةكما حيصل ) أترك هذه الساعة مرياثا ألخي(- ج

. أراهنك بستة دراهم على أّن الّسماء ستمطر غدا-د

ها تكمنو  ا يف ميزة هذه العبارات وما شا ال تصف وال خترب وال تثبت أمرا ما على وجه -أ"أ
طق باجلملة هو فالنّ -ب: على تصديق وال على تكذيب، وعلى ذلكاإلطالق، ومن مث فهي ال تدلّ 

رغمعلى ال، ٤"بطنصف شيئا ما على وجه الضّ ... ا نشاء جلزء منه، مما ال يعين أننّ إجناز لفعل أو إ
ا النحويّ "أّن ظاهر هذه العبارات من ة من تنميق وأوضاع مصطنعة يفهم أو على األقل ما حلق بصور

أفرقيا :املغرب(يين، عبد القادر قنّ : ، تر)األشياء بالكالمكيف ننجز (ةة أفعال الكالم العامّ نظريّ ،جون النكشو أوستني-١
.١٢، ص)٢٠٠٨، ٢رق، طالشّ 

.١٦-١٥ص صاملرجع نفسه، -٢
.١٦نفسه، ص املرجع -٣
.١٦نفسه، صاملرجع -٤
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ا ة ومالحظتها، غري أننا إذا أنعمنا فيها النّ قريريّ منه اعتبار األحكام التَّ  عبارات ال جيري ظر تبّني أ
.١"كذيب على حنو واضحصديق والتّ عليها التّ 

ماء السّ إنين أراهنك على مخسة قروش أنّ : "(لشخص مايلزم على هذا أّنين عندما أقول و 
أعين (ي بالفعل شيئا ما؛ ؤدّ ، بل أخرشيء آين ال أصف أيّ يف ظروف مالئمة، فإنّ ) ستمطر غدا

ين ال يف ظروف مالئمة، فإنّ ) ةإنين أختذ هذه املرأة لتكون يل زوجة شرعيّ : (وعندما أقول)الرهان
.٢"ة الرأس إىل أمخص القدمواج من قمّ ا أنغمس يف الزّ واج، وإمنّ أكتب تقريرا عن الزّ 

ل مقابة، وضابطها، يف ة أو اإلجنازيّ هذا الّنوع من العبارات بالعبارات األدائيّ أوستينيسّمي 
ومن مثَّ . يكون أحيانا فعال إذا توفرت ظروف معينة مالئمةهانطقأنّ ،ةة أو الوصفيّ قريريّ العبارات التّ 

فأن نراهن هو ليس كما أشرنا، على وجه عابر، "فاألمر ليس حمصورا يف جمرد النطق كما قد يُتوهَّم، 
ذه األلفاظ، ولكن أو غريها؛ إذ قد جيوز ألي شخص ) أراهن: (طق باأللفاظجمرد النّ  أن ينطق 

فعالوة ... فق على أنه قد بلغ فعليا مراده يف الرهان أو على األقل أجنزه على وجه كامل بدون أن نتَّ 
هناك بوجه عام كثري من الّشروط ينبغي أن جيري فيها ... أليف ظ بالكالم الذي حيدث بالتّ على التلفّ 

وفيق يف تأدية الفعل جاح والتّ أردنا أن حيصل لنا النّ اعتبار حسن الكالم وقبوله اعتبارا صحيحا إن
.٣"أحسن أداء

،هامفهوم ومقصود، ولكنّ ذات مدلول معّني ) ةالعبارات األدائيّ (ومن مثّة فهذه العبارات اجلديدة 
، بل ختضع )دق والكذبالصّ (ة ة الوصفيّ قريريّ ال ختضع للمعيار الذي ختضع له العبارات التّ ،مع هذا

عيار هو معيار رها حىت يتحّقق ذلك الفعل، هذا اململعيار آخر ينبين على الّشروط اليت جيب توفّ 
وافقة لشروط الّتحقق أو م(فإذا كانت هذه العبارات مناسبة أو مالئمة لالعتبار ؛)الّنجاح والفشل(

.٢٤ص،)كيف ننجز األشياء بالكالم(ةة أفعال الكالم العامّ نظريّ ،جون النكشو أوستني-١
، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،صالح إمساعيل عبد احلق: ، نقال عن٢٣٥، ص فلسفيةأوراق ،أوستني-٢

.١٣٨ص
.٢٥ص،)كيف ننجز األشياء بالكالم(ةة أفعال الكالم العامّ نظريّ ،أوستني-٣
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ا ستكون ) ّتحققغري مناسبة لشروط ال(هأّما إذا مل تكن مناسبة لكانت مقبولة وناجحة،)اإلجناز ّ فإ
.١فاشلةوأغري مقبولة 

األداء أو / الوصف(نائية يف املرحلة األوىل من تفكريه إىل ترسيخ الثّ أوستينانتهى "وبذلك 
َّ د اجلمل الوصفيّ فحدّ ) اإلجناز هذا نة دون فعل، أي أنّ ا تلك اليت تصف حدثا أو حالة معيّ ة بأ

ة فليست تلك اليت قال عنها الفالسفة ا اجلمل اإلجنازيّ أمّ . إىل الفعلوع من اجلمل ال يتجاوز القول النّ 
ّ التّ  . ٢"ا خالية من املعىن، بل هي مجل تنجز قوال وفعال يف ذات الوقتقليديون إ

؟ لضبط هذا هاأو فشلمجلة ما رها لضبط معيار جناح ق اليت جيب توفّ ما هي شروط الّتحقّ ،لكن
زا يف بداية األمر مجلة من املعايري، بعضها مقامّي واآلخر مقاّيل، وقد كان مركّ أوستيناملعيار صاغ 

استدعى األمر منه ذكر بعض املعايري املقالّية اليت هلا ارتباط من جهة بشروط على املعايري املقامّية مثّ 
، وهلا ارتباط من )دةة حمدّ ذلك أّن العبارات اإلجنازيّة، إذا ربطت باملعايري املقامّية، ترد وفق بني(اإلجناز 

من إيراد هذه أوستينه وهذا هو الذي قصد(ة ة عن الوصفيّ جهة أخرى مبا ميّيز العبارات اإلجنازيّ 
.)املعايري

،حال إجنازحىت جيوز أن نعترب أّن الفعل كان يف : "، مستحضرا بعض شروط اإلجناز، أوستينيقول 
ظ بالعبارة هي لفّ حصل فيها التّ أن تكون املناسبات الّيت دائماروري ه من الضّ ، إنّ ولنقل بوجه عامّ 

م ذاته أو غريه روري للمتكلّ ه من الضّ خمصوصة على وجه ما أو على وجوه كثرية، كما أنّ ظروفا مناسبة
ة ة فيزيائيّ ا أن ينجزوا أيضا، وكما جرت العادة، القيام ببعض األحداث سواء أكانت تأديتهم جسميّ إمَّ 

ا أن تتأّدى فيما بعد بالّتلفّ مَّ ة، وإأو ذهنيّ  وهكذا ظ بعبارات أخرى، ا أن يقوموا بأفعال من شأ
، وكذلك حّىت عن أن أكون أنا الّشخص املعّين بإطالق الّتسميةفألجل تسمية الباخرة فإنه ال غىن
موجودة على أكون قد سبق يل أن تزّوجت بامرأة ال تزال يلزم أّال أتزّوج على الطّريقة املسيحّية فإنّه 

.٧٥ص،)كيف ننجز األشياء بالكالم(ةة أفعال الكالم العامّ نظريّ ،أوستني: ينظر-١
، جامعة ٢: مطبعة املعارف اجلديدة، سلسلة األطروحات والرسائل: املغرب(، هي في اللغة العربيةاألمر والنّ نعيمة الزهري،-٢

.١٣٨ص، )١٩٩٧، ١احلسن الثاين، عني الشق، ط
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مثّ إنّه حّىت االلتزام بالّنسبة للّرهان فإنّه من الّضروري . وغري ذلك، قيد احلياة سليمة العقل وغري مطلقة
. ١"رف اآلخرعلى رضا الطّ بوجه عاّم أن يكون اإلجياب والقبول فيه قائما 

: ٢ماقامّية والمقالّية لنجاح فعلالمعايير الم-١-١-٢

ف رْ ، وعُ ترتبط هذه املعايري باملقام مبعناه الواسع، مبا فيه من متكّلم ومتلقّ : ةالمعايير المقاميّ -أ
امبله، وظروف تقال اجلملةضعخمصوص خيُ  ز عليها ومن بني هذه املعايري اليت ركّ . راعا

:أوستين
مقبول ومتعارف عليه لدى سايتّ أو مؤسّ جيب أن يكون هناك اتّفاق عريفّ -١-أ

لفظ املشاركني يف عملية الّتبليغ، يتمّكن به هؤالء من أداء أو حتقيق فعل ما عند التّ 
ج متعارف، مطّ إنّ : "أوستيننة، يقول جبملة معيّ  رد ومتواضع عليه ه ينبغي أن يوجد 

.٣"فق عليهاتكون له بعض اآلثار املتّ 
َتوفُّر وضع يبيح إجناز الفعل(ظروف مالئمة فاق يف جيب تطبيق هذا االتّ - ٢-أ( ،

روة من ال ميلك الثّ هبَ وبواسطة أشخاص مناسبني، فال ميكن على سبيل املثال أن يَ 
.ل له ذلكأو املال، وال ميكن أن يفتتح اجللسة شخص عادي غري خموَّ 

يح  ة التبليغ بأداء أدوارهم بشكل صحجيب أن يقوم مجيع املشاركني يف عمليّ - ٣-أ
.ومالئم

اية إجناز الفعلجيب أن يظلّ –٤-أ .املوقف الذي اختذه املشاركون ثابتا إىل 
ة افرتاض وجود أفكار ونوايا ومشاعر يتطّلب حتقق بعض األفعال الكالميّ –٥-أ

.غويذ الفعل اللّ مسبقة عند منفّ 
واقب ونتائجأن يُلزم املشاركون أنفَسهم مبا يرتّتب عن تلك األفعال من ع-٦-أ.

.٢٠ص،)كيف ننجز األشياء بالكالم(ةة أفعال الكالم العامّ نظريّ ،أوستني-١
األمر نعيمة الزهري،. ٢٦، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(ةأفعال الكالم العامّ ة نظريّ ،صالح إمساعيل عبد احلق: ينظر-٢

عرض وتأصيل لمفهوم (الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو، حيي بعيطيش، ١٣٩-١٣٨، ص صةغة العربيّ هي في اللّ والنّ 
، ص ص )علم استعمال اللغة(لتداولياتا: ، ضمن كتاب)حو الوظيفيّ ة النّ غة ونظريّ غوي لدى فالسفة اللّ الفعل الفعل اللّ 

٩٣-٩٢.
.٤١، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(ة أفعال الكالم العاّمةنظريّ ،صالح إمساعيل عبد احلق-٣
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فإذا أخللنا : "أوستين، يقول )فشله(ي إىل اإلخالل بإجناز الفعل ؤدّ اإلخالل ببعض هذه املعايري ي
كأن ننطق مثال بالّصياغة على وجه غري صحيح أو إذا مل نكن يف وضع ... بواحدة من القواعد 

ف املوظّ أو ألنّ ) العرف املسيحيهذا على (يبيح لنا أن ننجز الفعل، ألنّنا مثال سبق لنا أن تزّوجنا 
فإذا أخللنا يف مجيع هذه : ، أقولاملسئولد هو الذي يدير مراسيم احلفل بدال عن رئيسه املتعهّ 

.١"ه مل يقع شيء منهمنجزا على اإلطالق وكأنّ ) كالّزواج مثال(ث عنه احلاالت لن يعترب الفعل املتحدّ 

ة والعبارات دقيقة بني العبارات الوصفيّ فروقالبحث أكثر عن،فيما بعد،أوستينحاول 
ا ممّ إليها، كون الّر ه تبّني له أنّه ال توجد فروق دقيقة بني الّنوعني ميكن ذلك أنّ ؛)ةاإلجنازيّ (ة األدائيّ 

: دق والكذب، ومعيارالصّ : معيار(ال ميكن االحتفاظ باملعيارين الّسابقني هجعله يذهب إىل أنّ 
ة ميكن أن أّن كّل معيار ميكن أن ينطبق على الّنوعني معا؛ فالعبارات الوصفيّ ؛ ذلك)الّنجاح والفشل

ق عليها معيار الّنجاح والفشل، والعبارات األدائية ميكن أن نطّبق عليها كذلك معيار الّصدق نطبّ 
عي أّن اعتبارات نوع مناسبة مقتضى احلال أو عدم مناسبتهالنا أن ندّ حيقّ : "أوستينوالكذب، يقول 

، وأّن اعتبارات أصناف الّصدق والكذب قد تلحق اجلمل )أو بعضها(قد تلحق ضروب اإلثبات 
.٢"اإلنشائية أو بعضها

إّن طائرات العدّو على -أو .رك بأّن الّثور على وشك أن يهجمإين أحذّ - : (القائلفمثال قول
جم ان فهات. ار الصدق والكذبخيضع ملعيار النجاح والفشل كما ميكن أن خيضع ملعي) وشك أن 
وذلك بأن (حذير كاذبا ما فعل الّتحذير حقيقة، ولكن قد يكون هذا التّ جنزان قد أالعبارتان األدائيتّ 

وقد يكون ،)بأّن خرب اهلجوم ال أساس له من الّصحةيتثّبت بأنّه ال وجود لثور مطلقا، أو تبّني 
). دق والكذبمبعيار الصّ حذير ميكن مناقشته فعل التّ نّ إأي(صادقا 

ّ ة فوق احلصري بيد أنّ إّن القطّ -: (وكذلك قول فهذه العبارة غري متوافقة ) ا موجودةين ال أعتقد أ
، فاخلرب فاشل غري )ةاختالل معيار القصد والنيّ (واملقام الذي أجنزت فيه؛ ذلك أّنك خترب بغري قصد 

مثبتا زعم أن ّ هب "، و٣)عد ولكن ليس يل قصد إىل ذلكأ: (ناجح ألنّه ال ميكن قبوله، كفشل قولنا

. ٢٧، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(نظرية أفعال الكالم العاّمةأوستني،-١
.٧٦، ص املرجع نفسه-٢
.٦٨نفسه، ص املرجع : ينظر-٣
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اإلحالة املقتضاة اليت أي أنّ (واحلال أن زيد أعزب ومل ينجب أطفاال ) عمجيع أطفال زيد صلّ (أنّ 
القول  أنّ ،أوستينحسب ،ني هنافالبّ ) دق أو الكذب معدومةها للحكم على القول بالصّ جيب توفرّ 

دشني ر مراسم التّ نع دون أن تتوفّ ى سفينة وهي ما زالت بصدد الصّ ه الغ باطل شأنه شأن من مسّ كلّ 
في من عيوب سمية، وقس على هذين املثالني ما ميكن أن يصيب اإلثبات والنّ اليت تقتضيها أعراف التّ 

ما إىل عدم التّ وفساد يؤدّ  . ١"وفيق أو البطالنيان 

إجياد فارق جديد أكثر دّقة ووضوحا من الفارق الّسابق، فحاول جتريب هذااستدعى منهو 
هل هناك طريق حمدد دقيق نستطيع بفضله أن منّيز : "أوستين، قال )املعايري املقالّية(املعيار الّنحوي 

متييزا جازما العبارات اإلنشائّية عن اخلربيّة؟ وكان من الطبيعّي، بوجه خاّص، أن نتساءل ما إذا كان 
فما هو ،٢"ظ العبارة اإلنشائّيةنعرف به تلفّ ) أو معجميّ (أو ضابط حنويّ هناك مقياس جتربة معياريّ 

.؟أوستينهذا املعيار البديل الذي يقرتحه 

، وذلك )اجلانب الّشكلي منها(يري ببنية اجلملة الظّاهرة اترتبط هذه املع:المعايير المقالّية- ب
وعلى كلٍّ فمن بني املعايري اليت ذكرها ... فيها، والّزمن الذي قيلت فيهوجودبالّنظر إىل طبيعة الفعل امل

:٣أوستين

وعد، (ة جيب أن ينتمي فعل اجلملة اإلجنازيّة معجميا إىل فئة األفعال اإلجنازيّ - ١- ب
...).أوعد، حذر، سأل، أمر

مجيب أن يكون فاعل هذا الفعل املتكلّ -٢- ب.
ا للفاعليَّ ناجلملة مبجيب أن يكون فعل-٣- ب.
وذلك من أجل إخراج صيغة األمر (دليل جيب أن يكون الفعل يف صيغة التّ –٤- ب

).رطوالشّ 

ص ،)٢٠١٠، ١دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط: لبنان(،)مراجعات ومقترحات(غويةدائرة األعمال اللّ شكري املبخوت، -١
٩٣.

.٧٦نفسه، ص املرجع -٢
.٧٧-٧٦، ص ص )كيف ننجز األشياء بالكالم(ة أفعال الكالم العاّمةنظريّ أوستني، : ينظر-٣
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م، أي أن يكون الفعل متصرفا يف كلّ زمن التّ هو جيب أن يكون زمن الفعل - ٥- ب
. احلاضر

إىل مجلة وصفية ) ةإجنازيّ (وحني خيتّل شرط من هذه الّشروط املقالّية تنقل اجلملة من مجلة أدائية 
).أُعلن رمسيا عن افتتاح اجللسة/ وعدتك أنين سأزورك/ يعدك عمرو أنّه سيزورك(:، مثل)ةتقريريّ (

هل يكون استعمال صيغة احلال : "مفادههذا املعيارا إىلداقتنه اوجّ ما لبث أن أوستينلكّن 
للّتلفظ بالعبارة اإلنشائّية؟ وال حاجة بنا لتضييع الوقت، معيارا أساسيا ... املبين للفاعل املتكلم املفرد 

مث إّن هناك استثناءات . وعدنا واتفقنا: حّىت يف احلالة الشاّذة الستخدام صيغة اجلمع للمتكّلمني مثل
والشّك أيضا أّن هناك صنفا آخر من صيغ اإلنشاء له ... أخرى كثرية توجد يف أكثر من موضع 

وإذن فمسألة فاعل الفعل سواء ) إفرادا أو مجعا(لفعل مبنيا للمجهول املخاطب ة يستخدم فيها اأمهيّ 
.١"ةأكان متكّلما أم خماطبا، وكذلك البناء للفاعل أو املفعول ليست مسألة مهمّ 

قد توجد كذلك يف بعض ) ال كّلها(فهذه املعايري املقالّية كما توجد يف بعض العبارات األدائّية 
أن أودّ ا، وإينّ ات يوميّ ف أسناين ثالث مرّ ين أنظّ إنّ : (ة، مثلة دون أن جتعلها أدائيّ العبارات الوصفيّ 

).ريرآوي إىل السّ 

كون فاعل الفعل خمالفة ل(العبارة بصورة خمالفة لبعض الّشروط املذكورة دَ رِ كما أنّه ميكن أن تَ 
ومع ذلك تبقى ) واردا بصيغة األمركون الفعل لا للفاعل، أو فعل اجلملة مبنيلكون م، أو املتكلّ 

:ة، مثلاجلملة أدائيّ 

)للمفعولالفعل مبينّ (خول إىل هنا  ُميَنع الدّ -٢.  ريُؤَذن لك مبوجب كذا أن تتأخّ -١- أ 

)يغةخمالفة الصّ (انصرْف                          - ٢.       دْر إىل اليمني- ١- ب

)خمالفة كون فاعل الفعل املتكلم(جيب أن تدور عن ميينك   -٢أنت مطرود         - ١- ت

وواضح أّن هذه : "ة ومعارضتها مبا خيالفها، يقول، بعد مناقشته للمعايري املقاليّ أوستينوهذا ما جعل 
ط وحيد احلاالت تسّد علينا باب البحث يف أن نعثر على مقياس اختباري معياري، أو ضابط بسي

.٧٨، )كيف ننجز األشياء بالكالم(العاّمةنظرية أفعال الكالم أوستني،-١
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مهما يكن األمر، فنحن إن تركنا : "أنّه اليت انتهى إليها هي، والنتيجة١"سواء يف الّنحو أو املعجم
تها كان علينا أن نعرتف بأّن صيغة الفعل جانبا هذه العبارات اإلنشائّية الصرحية جدا يف صوريّ 

. ٢"ضوابط على وجه مطلقال يصلحان أن يكونا مقياس جتربة معياريّة وال ... وتكييف جهة وقوعه 

ة عن لتمييز العبارات األدائيّ ) املقايل(اعرتاف أوستني بعدم كفاية املعيار الّنحوي من غم رّ على الو 
فإّن هذا املعيار يظّل، يف رأيه، من أحسن املعايري ملعرفة الّصيغة األدائّية ) الوصفّية(العبارات التقريريّة 

أعد بأّنين -: (، فحني أقول)ة غري املباشرة حني يكون الفعل مضمرادائيّ يغة األيف مقابل الصّ (املباشرة 
تصريح بالّضمين لطبيعة العمل املفعول والذي مت تنفيذه حني إصدار العبارة "جند فيها ) سأكون هناك

وهل هذا وعد : (، كان لنا أن نتساءل)سأكون هناك: (، فإذا قال بعض الناس)سأكون هناك: (أي
بينما ينبغي ...) أو أعد بأن... نعم أعد بذلك أو أعد أن(أو ) أن نعم: (ن اإلجابة، وستكو !)منه

يف القصد واإلعالن عبارة صرحيةوهذه ) أنوي أن أكون هناكال، ولكّين : (أن تكون اإلجابة فقط
أن) من احملتمل(ع على وجه راجح، عاملا بضعفي، أنه أتوقّ ال، ولكينّ : (، أو تكون اإلجابةالعزمعن 

إّنين سأكون (مقابلة بـ) إّنين أعد أّنين سأكون هناك: (، فالكلمات اإلضافّية يف مثل٣"سأكون هناك
ظ ة، أال وهو توضيح ماهّية الفعل الذي يتّم إجنازه عن طريق الّتلفّ تقوم بدور عظيم األمهيّ ) "هناك

ما إذا كان وعدا أو تعبريا فال يكون حمّددا) إنين سأكون هناك: (إّنين إذا قلت شيئا مثل... باملنطوق 
، وهذا ما جيعل الكالم واضحا مؤّديا ألغراضه الّتواصلية ٤"عن قصد أو حىت نبوءة بسلوكي املقبل

.املنوطة به

وإىل جانب هذا املعيار الذي جيعل العبارة صرحية يف باب اإلجنازية، يورد أوستني وسائل أخرى 
ا مدلول العبارة، منها ) ْغلقا(غوي الذي ترد فيه، ففعل األمر عل داخل الّسياق اللّ صيغة الف: يتضح 

ق غلا(تذكر معه، فقد يدل على الوجوب مثال يتعّدد مدلول اجلملة اليت يرد فيها حبسب العناصر اليت
ة نغم: ، ومن بني الوسائل كذلك) ... الباب إذا أحببتغلقْ أ(، وقد يدل على اإلباحة )الباب
سأعمل جهد : (مثل) كلمات زائدة عن األصل(روف بعض الظّ للملفوظ، ومنهاوت املصاحبة الصّ 

.٧٨،)كيف ننجز األشياء بالكالم(نظرية أفعال الكالم العاّمةأوستني،-١
.٧٩نفسه، صاملرجع -٢
.٩٤صاملرجع نفسه، -٣
.١٦٢، صالّتحليل الّلغوي عند مدرسة أكسفورد،صالح إمساعيل عبد احلق-٤
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الوسائل غري الّلفظية كالغمز بالعني، وحتريك األيدي، ورفع : ، ومنها...)اإلمكان، سآيت بالّتأكيد، 
١...الكتف، وتقطيب الوجه 

عن فروق فاصلة بني يتغّيامها يف حبثه أوستينلكّن البحث عن الّشمول والدّقة اللذين كان 
ذه النّ ة جعله ال يكتفة والوصفيّ العبارات األدائيّ  ، يف ا تفتقدّ ألوجاهتها،من رغم على التيجة ي 

زا هذه ، مركّ البحث عن فرق أكثر دقة ميكن الركون إليه،من جديد،حاول، فاملطلوبةة موليّ الشّ رأيه،
ا على املشاعرالعب( ت الّسلوكية ااملرّة على نوع جديد من العبارات هي العبار  ، )ارات اليت يدّلل 

بردود األفعال ،على حنو دقيق،من اإلنشاء يتعّلقوهو نوع خاصّ : "يف تعريفهاأوستينيقول 
.٢"ة مع ضروب امليوالت اليت نبديها إزاء اآلخرينالّسلوكيّ 

ا أنواع؛ منها ما يكون تقريريّ ايف متحيصه هلذه العبار و  ّ أنا أشعر باالمتنان، : (ا خالصا مثلت وجد أ
، وهناك نوع آخر ...)أنا أعتذر، أنا أوافق: (ا خالصا مثل، ومنها ما يكون أدائيّ ...)مشمئز منإينّ 

أنا متأسف، أنا ممنت، أنا موافق، إين ( :ا مثلا كما يقبل أن يكون أدائيّ ا تقريريّ يقبل أن يكون وصفيّ 
...).أقرر أنّ 

أوصله إىل نقطة مسدودة جعلته يوقف البحث، ولو إىل حني، عن فارق بني العباراتمن هذا النوع 
، متييزا صارماامما مييز بينهه ال ميكن إجيادهاته العبارات، وذلك القتناعه، هذه املرة، اقتناعا تاما بأنّ 

تكون فعال وصفيا مثال، قد ) لفزة معطلةالتّ : (تقريرا وقد تكون أداء، فقولفالعبارة الواحدة قد تكون 
ا ليست للبيع، وقد يكون  خربيا كأن تكون هذه العبارة مكتوبة جبانب جهاز تلفزة يف حمل بيع أي أ
غرضها أدائيا كأن تقوهلا أم لولدها الذي جاء مسرعا ملشاهدة مسلسل الّرسوم املتحرّكة املفضل لديه 

ونّيات، وعندئذ يّتضح غرض اجلملة أي ال تشغلها، أو تقوهلا زوجة لزوجها الذي له علم باإللكرت 
.٣لفزةالتّ أصلحِ :أي

.١٠٣إىل ٩٨، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(الكالمنظرية أفعال أوستني،:ينظر-١
.١١١ص،املرجع نفسه-٢
عرض وتأصيل لمفهوم الفعل الفعل اللغوي لدى فالسفة اللغة (الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحوحيي بعيطيش، -٣

.٩٦، ص)ونظرية النحو الوظيفي
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به منيزّ حنويّ وإذن فقد فشلنا أن نعثر على ضابط أو مقياس اختبار معياريّ : "أوستينيقول 
ن معها من جهة املبدإ عبارة نتمكّ كلّ ح على أنّ ة، ولكن نعتقد أنه رمبا جيب أن نلّ العبارات اإلنشائيّ 

إليه، وعلى ذلك نستطيع أن نضع قائمة أو تصنيفا ريح وأن تردّ اإلنشاء الصّ حبيث توضع يف صورة 
ة، وحينئذ قد اكتشفنا بعد ذلك أنه ليس من الّسهل يف غالب األحوال أن ة اإلنشائيّ غ الفعليّ للصيّ 
ا يف ظاهرها صرحية، ال ندري هل هي العبارة املتلفّ د من أنّ نتأكّ  ا حىت وإن كانت صور ظ 

أثبت أّن : (رة مبثلهناك عبارات مصدّ حال يبقى من الراجح أنّ إلنشاء أم ال، وعلى كلّ ضة لمتمحّ 
تتأّدى إىل إثبات احلكم، ة، وهي بدون شكّ قد تستويف املطلوب حلصوهلا على الّصفة اإلنشائيّ ...) 

.١"ا صادقة أو كاذبةأكيد إمّ تكون على وجه التّ ومن مثّ 

سؤال زا هذه املرة علىمركّ ) أكثر مشوال(ظر إىل زاوية أخرى ل النّ يو حتتيجة إىلوقد قادته هذه النّ 
ظر بوجه عام وحنن نريد أن نعيد النّ : "أوستين، يقول ؟وإجنازااداءآكيف يكون قول شيء ما : مفاده

، )إّن قول شيء ما على وجه خمصوص هو أداؤه وإجنازه: (يف املعاين واملسائل اليت أوردناها وهي
. ٢"هو أن نفعل شيئا ماعلى وجه دون وجهإّن الّتكلم بكالم ما : وبعبارة أخرى

. الكالمما هو ما متخضت عنه نظرية أفعالااتج عنه ودراسة مالبسالبحث يف القول والفعل النّ 
معطيات هذه النظرية؟ هيما؟ وماظنا بقولفما هي األفعال اليت ميكن أن ننجزها إذا تلفّ 

ما عيتساءلأن البحثاألفكار املعروضة فيها جيدر بلكن قبل أن نتطّرق إىل هذه النظريّة وأهمّ 
؟ )وصف/ أداء(ة فعال ثنائيّ أوستينألغى إذا

كيف ننجز األشياء (من كتابه ) الثاين عشر(جندها يف الفصل األخري ؤال اإلجابة عن هذا السّ 
، يقول )ماهيته، أنواعه، ومالبساته(الفعل الناتج عن الكالم ،بعمق،أي بعد أن درس،)بالكالم
) اخلرب- اإلنشاء (كيف أصبح متييزنا : جيب أن نتابع سرينا ونتقّدم إىل األمام ونتساءل: "أوستين

مذهب أنّ تبّني مثّ ... وكيف ظهر معها؟ ة الفعل الكالميّ يعين نظريّ األخرية على ضوء نظريتنا
يدخالن معا حتت املقولة ... ة فعل الكالم كليهما ومذهب فعل الكالم وقوّ ) اخلرب-اإلنشاء (متييز 

.١٢٠، ص)مكيف ننجز األشياء بالكال(نظرية أفعال الكالمأوستني، -١
.١٢١، صاملرجع نفسه-٢
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ة النظريّ متاما كما تدخل Speech actة يف صورته العامّ فعل الكالمة اليت هي مبثابة جنس وهي الكليّ 
" :مييز، فيقولعن موقفه من ذلك التّ ، مث يضع جمموعة نتائج تعّرب ١"اخلاصة حتت النظرية العامة

هي فقط ،يّ منظورا إليها من موقف أو مقام كالمي كلّ ،يمقولة فعل الكالم كجنس كلّ إنّ .١
.نهاية األمراليت نسعى جهدنا لتوضيحها يف اهرة الوحيدةالظّ 

د أمساء من بني عدد كبري من األمساء ا هي جمرّ حال اإلثبات وحال الوصف وغريها إمنّ إنّ .٢
عان يتمتّ ، وإذن فحال اإلثبات والوصف ال يكادان ة فعل الكالمقوّ األخرى اليت تشري إىل 

.٢..."ةبميزة خاصّ 

بالضبط حال إجناز أن حال اإلثبات هو "د عنده والّسبب الذي قاده إىل وضع هذه النتيجة أنه تأكّ 
أّن ة فعل الكالم تبّني ا قلناه بصدد قوّ ا حال اإلثبات مبا كنّ الفعل وإيقاعه، وعالوة على ذلك فإذا قارنّ 

غري ظاهر إال أّن فعلها اإلجنازيّ "ه عبارة أدائّية كبقّية العبارات األخرى، إنّ ، أي ٣"اإلثبات فعل
حسب هذا انتصر اجلنود يف املعركة-صافية، بالّسماء -أ) ب–أ ٨(اجلملتان . اسطحي

أقول إّن –أ ١٤(:عن طريق حذف الفعل الرئيسي) ب–أ ١٤(التحليل مشتقتان من اجلملتني 
نفني من العبارات ي اختزال الصّ يؤدّ ). أقول إّن اجلنود انتصروا يف املعركة-الّسماء صافية اليوم  ب

ة مع الفرق يف أن مثة عبارات غوية عبارات إجنازيّ العبارات اللّ ذه الطريقة، إذن، إىل اعتبار مجيع 
.٤)"غري ظاهر سطحيافعلها اإلجنازيّ (ة ة ضمنيّ وعبارات إجنازيّ ) ظاهرا فعلها اإلجنازيّ (ة صرحية إجنازيّ 

ميكن للمرء بطبيعة احلال أن يعطي وعدا "ة؛ إذ األمر نفسه على العبارات األدائيّ ميكن أن ينطبق و 
اللجوء إىل هذه األدائية الواضحة، فعلى سبيل املثال ميكنه أن يعطي وعدا بالنطق باجلملة دون

أي (ة ليّ يه أوستني األوّ يكون املرء قد تفوه يف هذه احلالة مبا يسمّ ) سأدفع لك مخسة باوندات: (التالية

.١٨٣ص، )كيف ننجز األشياء بالكالم(نظرية أفعال الكالمأوستني، -١
.١٨٤، صاملرجع نفسه -٢
.١٧٤نفسه، صاملرجع -٣
.٢٠، ص)مدخل نظري(ةظيفيّ سانيات الوّ اللّ أمحد املتوّكل، -٤



)حماولة تأصيل(مفهوم اجلملة يف نظريّة الّنحو الوظيفّي الفصل الثاين                          

٩٢

ة عن العبارات قريريّ التّ ز العبارات ، وبناء عليه فال مسوّغ للبحث عما مييّ ١)"ة غري الواضحةاألدائيّ 
ا كّلها أفعال لغوية، بل األهمّ األدائيّ  .هو البحث عن كيف يكون القول فعالمن هذا كّلهة، طاملا أ

تيجة، أن يعرض هلذه العبارات اإلجنازية يف نظرية شاملة ، بعد الوصول إىل هذه النّ أوستيناقرتح
غة يف مجيع ة، واإلحاطة بكل ما نفعله باللّ كالميّ عامة هلا القدرة على احتضان خمتلف األفعال ال

ما هو : ؤال الّسابقإىل طرح السّ البحث عود يو . ة أفعال الكالملنظرية هي نظريّ املقامات، هذه ا
فحوى هذه النظرية وما هي أهم مبادئها؟

: ة أفعال الكالمنظريّ -٢-٢

إن قول شيء ما هو يف احلقيقة إجناز : (ةص فرضيّ ة من تفحّ انطلق أوستني يف بناء هذه النظريّ 
: هي٢نقوم بثالثة أفعال) نطق مجلة(م بكالم نا حني نتكلّ أنّ وقد انتهى إىل نتيجة مفادها). مالفعل 

ال مّيزنا أوّ : "فعل القول، وفعل منجز يف ذلك القول، وفعل تأثري ناتج عن ذلك القول؛ يقول أوستني
جمموعة من احلاالت مما نفعله يف حال قولنا شيئا ما، فيكون لنا بذلك حكم ينّص على أنّه بواسطة 

فظ بعبارة ما يكون ، وهو اصطالح خمتصر يكافئ التلّ )Locutionary acts(القول ننجز فعل الكالم 
لنا ثانيا، وباإلضافة إىل وق. اللة يف معناها القدميهلا معىن ومرجع، وهذان العنصران يكافئان تقريبا الدّ 

كاإلخبار وإصدار األمر والتحذير ومباشرة ) Illocutionary acts(ذلك، إننا ننجز قوى أفعال كالمية 
، )Perlocutionary acts(مث ذكرنا ثالثا أنه جيوز أن ننجز الزم أفعال الكالم... األمور وغري ذلك 

ا ما، يكون القيام به تاما؛ وقع الفراغ منه كاحلمل ويدل هذا على أن ما حيدثه الفاعل طبقا لقوله شيئ
.٣"على االعتقاد، والوصول إىل اإلقناع والرتك، وحىت الوقوع يف املباغتة والتضليل

، )١٩٧٨، ١طدار الشؤون الثقافية العامة،: العراق(اس صادق الوهاب،عبّ : ، ترمجةاقغة والمعنى والسيّ اللّ جون الينز،-١
.١٩٣ص

اضطالع املتكلم بإحداث القول وحتقيقه وإجياده للتعبري عن موقف بإزاء احملتوى القضوي املعرب عن حالة "املراد بالفعل هو -٢
األشياء يف الكون، كاالنتقال القول سواء بتغيري حالةة اليت يستتبعهاأثريات اخلارجيّ األشياء يف الكون، ومن جهة أخرى هو التّ 

أثري يف املخاطب ضروبا من التأثري كاالنتقال من واج، أو بالتّ ة إىل حالة الزّ واج مثال من حالة العزوبيّ لعقد الزّ املنشئجب القول و مب
مراجعات (دائرة األعمال اللغويةشكري املبخوت،."ار على شخص ما إىل عملية اإلطالق نفسهاأمر املخاطب بإطالق النّ 

. ٩، ص)ومقترحات
.١٤١، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(ةة أفعال الكالم العامّ نظريّ أوستني، -٣
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، ومبعزل الغرض الذي سيق لهمبعزل عنكالم الظ بالتلفّ فعل هو : Locutionary actsفعل القول-أ
بدوره ثالثة جيده يتضّمن ،أوستينظ، حسب التلفّ يف هذااظروالنّ .املتلقيّ يفاألثر الذي تركهعن

أوستينيقول ؛فعال داليلّ / فعل تركييبّ / فعل صويتّ : أفعال لغويّة فرعّية تنجز يف الوقت نفسه، هي
طق بشيء ما، يف النّ نا حينما نقول، وهذا أمر واضح جدا، إنّ إنّ : "ناتهحا هذا الفعل ومتضمّ موضّ 

ظ بأصوات مقروعة حممولة يف إيقاع الفعل وإحداث أمر ما، وهذا يقتضي أيضا التلفّ املعىن املعتاد، هو
باملعىن اللةه هو الدّ ا ذلك كلّ م، إمنّ التكلّ لفة برتكيب خمصوص، و طق بكلمات مؤّ النّ إنّ اهلواء، مثّ 

.١"اللة، جيمع املعىن واملرجع معال لدى الفالسفة، إذ هذا املصطلح األخري، وهو الدّ املفضّ 

ة، يقول تنتمي إىل لغة معينّ علومةهو نطق أصوات م: Phonetic act) ظيّ الّتلفّ (الفعل الّصوتي - ١-أ
وهذا (ظ بأصوات مقروعة من خمارج معلومة هو دائما إجناز فعل التلفّ ... قول شيء ما : "أوستين

.٢"معلومةظ هو إحداث صوت على صورة ألن التلفّ ) يالفونيطيقّ ويتّ بط الفعل الصّ بالضّ 

كيب بالرتّ أليف بني وحدات اجلملة، مبراعاة القواعد املتعلقة هو التّ : Phatic actركيبيّ الفعل التّ - ٢-أ
اة اليت تتلفّ وتيّ مة الصّ غالنّ و غةيف تلك اللّ  طق بألفاظ أو  وهو دائما فعل النّ : "أوستينيقول . ظ 

مع مراعاة ارتفاع لنحو معّني تنتمي إىل معجم معلوم ذي تركيب خمصوص طبقا ... كلمات 
.٣"واخنفاض تقطيع الكلمات وغري ذلك

دة سب دالالت حمدّ املفردات املكّونة للرتكيب حهو استعمال: Retic actالليّ الفعل الدّ - ٣-أ
هو، هي، أنتم (إحاالت خمصوصة؛ فاملتكلم كثريا ما يستعمل كلمات من قبيل الضمائر املختلفة و 

ء األعالم ، أو أمسا...)فل اجلامعة، املدرسة، الطّ (م اليت للعهد ة باأللف والالّ املعرفّ ، أو الكلمات ...)
تكون، عادة، معروفة عند رة يف ذهنه، و على مراجع خمصوصة متصوّ احميال...) زيد، ليلى، (

ما : "حا هذا الفعلموضّ أوستينمن تقصد أو من تعين؟ يقول : ؤال عنها بـللسّ ضطرّ ااملخاطب وإال 
إذ (وجه ما، ويشري إىل مرجع معلوم على حنو ما ىعلة على معىن معّني من وحدات دالّ تركب منه

.١٢٣، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(نظرية أفعال الكالمأوستني، -١
.١٢٢نفسه، صاملرجع -٢
.١٢٢نفسه، صاملرجع -٣
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) ةسمية واإلحالة املرجعيّ التّ (املعىن واملرجع أنّ بديهيّ : "، ويقول١)"اللةاملعىن واملرجع يكافئان الدّ 
ما يف هذا املوضع أفعال تابعة لإلجناز حال إيقاع  وحصول الفعل اخلطايب، وهكذا ذاتيهما قد قصد 

ما أشري به ) هو(أقصد بالضمري املنفصل : (، ونقول...)أعين بلفظ البنك كذا: (نستطيع أن نقول
:٣وبناء عليه فالّدالالت اليت ميكن أن تدّل عليها الكلمات صنفان. ٢...)"إىل 

 ّةدالالت معجمي                      . ّةدالالت إحالي.

ق تعلّ ة فتيتّم استحضاره، أّما الّداللة اإلحاليّ دحمدّ داللة الكلمة مبعزل عن مرجع املعجمّية هي الّداللة 
. ددّ باستحضار ذلك املرجع احمل

ا عندما ننجز فعال قوليّ  ف ألّ -: ٤باجلملة املوالية) اتلفظيّ (ا وميكن توضيح خمتلف األفعال اليت نقوم 
.ابن خلدون املقدمة يف مدينة تاهرت

ذه اجلملة أمام أجنيبّ فعند التلفّ  يّ الصوتالفعلة، فإّن ما يصله منها هو غة العربيّ ال يعرف اللّ ظ 
، كما ال ميكنه )مفردات(ة فقط؛ أي سلسلة من األصوات، ال يستطيع تقطيعها إىل وحدات معنويّ 

ة، وعلى العكس من نمعيّ يستخلص منها مضمونا أو داللةة اليت تربط بينها، لحويّ تبيان العالقات النّ 
: ع هذا الفعل الصويت إىل ثالثة مستوياتة ميكنه أن يقطّ ذلك، فإّن من يعرف العربيّ 

ف، ألّ : كلفظة(بداللتها املعجمية ربطتهذه اجلملة، و ملمعاستخلص تفيه و : مستوى معجميّ -
). مقدمة، مدينة

استحضارهم يف ني يتمّ نص معيّ اشخأبمثالم أمساء األعالم املتكلّ بطويتمثل يف ر : مستوى اإلحالة-
خ والفيلسوف املؤرّ ) م١٤٠٦-١٣٣٢(عبد الرمحن ابن خلدون : هو)خلدونابن(فمثال ، هنالذّ 

ام واخلرب يف أيّ إالعرب وديوان املبتد:ف كتاب املقدمة املشهورة املعروفة بكتاباالجتماعي العريب مؤلّ 

.١٢٢، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(ةالكالم العامّ ة أفعالنظريّ ،أوستني-١
.١٢٧صنفسه، املرجع-٢
١٤٦، صاألمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، : ينظر-٣
.٩٨، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحوحيي بعيطيش، -٤
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ا حستت) تاهرت(وكلمة .ذوي السلطان األكربمن عاصرهم من العرب والعجم والرببر و  ضر 
. ، وهي حاليا مدينة تيارت يف مشال غرب اجلزائر)هـ٩٠٨-٧٦١(العاصمة التارخيية لدولة الرستميني 

ا مفردات أو معاحويالعالقات النّ وخيصّ : ظمركيب أو النّ مستوى التّ - هذه ملة اليت انتظمت 
، والفعل املاضي )ابن خلدون(كاسم العلم : رفيةاملقوالت الصّ اجلملة، وتشمل يف هذه اجلملة 

ا هذه الكلمات، والعالقات النحويّ ...، )فألّ ( ة، واإلضافة ة، واملفعوليّ كالفاعليّ : ة اليت انتظمت 
مة، وارتباطها مبدينة ثل يف تأليف املقدّ عبري عن فحوى هذه اجلملة املتمّ ة التّ عمليّ ، وبذلك تتمّ ...

هذا إذا نظر إىل القول يف . جمموع العالقات الّسابقةوهو فحوى أو مضمون مستخلص من، تاهرت
يه باستحضار متكلم وخماطب وسياق، فإن ذلك القول يصري ذاته أّما إذا نظر إىل الدور الذي يؤدّ 
).  الفعل اإلجنازيّ (ن يف القول حامال لفعل آخر، هو الفعل املتضمّ 

وميكن تلخيصه يف مقصود :Illocutionary act) الفعل اإلنجازيّ (ن في القولالفعل المتضمّ - ب
، والفرق بني األّول ...)ماذا يريد؟ أيريد أن خيرب أم يريد أن يسأل أم يعد أم ينذر (م من عبارته املتكلّ 

ول فهو القيام بفعل ضمن ذلك قخرأما اآل،جمرد قول شيءاألولهو أنّ ) اإلجناز(والثاين ) القول(
ن بالسياق والظروف اليت قيل فهم مقصده وإدراك مضمونه مرهونانّ إوفقا ملا يستدعيه املقام، أي 

سنكون أيضا منجزين لبعض ما تناوله كالمنا، وهكذا فبإجنازنا لفعل كالميّ : "أوستينيقول ؛فيها
قد نتناول يف خربنا -قد نكون سائلني أو جميبني عن سؤالنا، -: وما مل يتناوله، ويتبني ذلك من أننا

- قد نصدر حكما تشريعّيا أو نعلن عن إرادتنا، - أو حتذيرنا أو طمأنتنا لآلخر غري ما طلب مّنا، 
ة فعل إنه إجناز لقوّ ... وأشياء أخرى من هذا القبيل، ... ا أردنا قد ننطق جبملة يفهم منها أكثر ممّ 

د على خالف إجناز ما مبجرّ ) مقتضى املقاممع مراعاة (الكالم؛ أي إجناز فعل يف حال قول شيء ما 
.١"الةالقول وإيراده عاريا عن القرائن الدَّ 

بشكل ناجح ) الفعل اإلجنازيّ (ن يف القول م الفعل املتضمّ ي املتكلّ فإنّه لكي يؤدّ ،وعلى العموم
يف مقام خمصوص غرضا مقصودا، )س(أن يقصد بـ- ب).    س(القول فعل-أ:  ٢قجيب أن يتحقّ 

.١٣٠-١٢٩، ص ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(نظرية أفعال الكالم العامةأوستني، -١
.٢٠١، صغوي عند مدرسة أكسفوردالتحليل اللّ صاحل إمساعيل عبد احلق، : ينظر-٢
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ا رمبّ "أن يتأكد من فهم املتلقي ملراده؛ ألنّين -ت. املتضمنة يف ذلك القول) ص(١ةيشكل القوّ 
غم من آمره على الرّ ألنّ ايل لن أجنح يف أداء الفعل الغرضيّ أنطق جبملة لشخص ال يسمعين، وبالتّ 

ق استيفاء شروط حتقّ - ث. ٢"ت اجلملة مبعناها العادينطققمت بأداء الفعل التعبريي طاملا أنّين أنّين 
م وضع املتكلّ : ة، مثلروط املقاميّ ر بعض الشّ ق وينجح جيب توفّ فاألمر مثال لكي يتحقّ (الفعل 
...). مان واملكان، ي االجتماعي، مراعاة الزّ واملتلقّ 

نتعّدى مستوى املقال إىل املقام؛ إذ عالوة على معىن اجلملة هناك مع الفعل اإلجنازيّ "وبناء عليه فـ
بفعل من ر هلا غالبا القيمة اليت مينحها املتكلم هلذه اجلملة واليت تكشف عن غرضه من الكالم، ويؤشّ 

.٣"ة مقامهرات املقاميّ ، ويف حالة غياب هذا األخري تقوم املؤشّ ةفصيلة األفعال اإلجنازيّ 

فه ظر إىل األثر الذي خيلّ وذلك بالنّ : Perlocutionary act)الزم فعل القول(أثير بالقول فعل التّ - ج 
، وال جيب أن يفهم أن األثر الذي ...ي، كأن يرضى أو يستبشر أو ينفعل أوطق بالعبارة يف املتلقّ النّ 

فعل ألنّ ذاته،قت يرتكه القول ناتج عن فعل القول وحده، بل عن فعل القول وفعل اإلجناز يف الو 
وهذا يعين أنّه ال : "أوستينيقول . بتحقيق فعل القول، فارتبطت األمور ببعضهاق إّال اإلجناز ال يتحقّ 

ة فعل الكالم، البدّ ايل قوّ ، ونقصد أنّه لكي ننجز فعل الكالم، وبالتّ )ج(يزال هناك نوع آخر هو 
قد يرتتب عليه أحيانا، أو يف العادة، أيضا من أن ننجز نوعا آخر من األفعال، فأن نقول شيئا ما 

اته، كما يستلزم ذلك لوازم ونتائج حدوث بعض اآلثار على إحساسات املخاطب وأفكاره وتصرفّ 
تائج د إحداث هذه اآلثار والنّ م وغريه من األشخاص اآلخرين، وقد يقع أن نتعمّ ر على املتكلّ قريبة تؤثّ 

قها القول يها عبارة ما، أو الوظيفة اليت حيقّ ة اليت ميكن أن تؤدّ اللة اإلجنازيّ وعىن به الدّ ) Force(ة استعمل أوستني مصطلح قوّ -١
الداللة (الالت والّسبب الذي دفعه إىل هذا هو متييز داللة اجلملة عن غريها من الدّ ا، عند استعماله، فهو قيمة تسند إليه مقاميّ 

دالالت : (ال نزال منيل إىل نتشبث ببيان املعىن وتأويله باستخدام حدود وعبارات مثل: "أوستينيقول ). ةة واإلحاليّ املعجميّ 
ا أيضا إىل قوة فعل ، وقد نسلم أننا نستطيع أن نستعم)The meaning of wordsاأللفاظ   ل لفظ الداللة وحنن نشري 

اللة؛ ألنّ عن لفظ الدّ Forceة ز مصطلح قوّ أريد أن أميّ ولكّين . وغري ذلك...) بكالمه على األمره يدلّ إنّ : (لالكالم، ونتأوّ 
نظرية أفعال الكالم أوستني،. "رجعز متييزا قاطعا املعىن عن املنا أصبحنا منيّ اللة أصبحت تكافئ املعىن واملرجع على اعتبار أنّ الدّ 
.١٣٠، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(
.٢٠٨، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصاحل إمساعيل عبد احلق،-٢
.١٤٧، ص األمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -٣
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تلك ث وحنن نأخذ يف اعتبارنا اجتماع كلّ جيوز أن نتحدّ ة أو غرض ما، ومن مثّ وازم عن قصد ونيّ واللّ 
.١"األمور

شيء له تعلق باألثر الذي ميكن أن أيّ همنستشفّ يُ املقال، إذ ال ال يدّل عليه الّتأثرييّ الفعلو 
ق باملخاطب باملقام، وفوق كل هذا فإّن هذا الفعل له تعلّ االرتباطيرتكه، بل يكون مرتبطا أشدّ 

...م كأن يرضى ويفرح، أو يغضب كبري، وقد يكون لذلك األثر أثر من نوع آخر على املتكلّ بشكل  

ذا فلكّل مجلة ، ومستوى )ل يف فعل القوليتمثّ (مستويان؛ مستوى مقايل ،أوستينعند،و
الفعالن ، أّما ، والشّك أّن أهّم فعل هو الفعل اإلجنازيّ ٢)ل يف فعلي اإلجناز والتأثرييتمثّ (مقامي 

ذا املفهوم ،اآلخران فهما متعّلقان ومرتبطان به ليس إّال  ة خصوصا مفاهيم أخرى مهمّ "وترتبط 
أضف إىل ذلك أن العملني اآلخرين، أي . أوستينوفيق واإلخفاق وغريها مما اقرتح ة واإلنشاء والتّ القوّ 

الوث ي يف هذا الثّ القول الذي يغطّ دان مبخالفتهما للعمل يفيتحدّ أثري بالقولوعمل التّ لعمل القويلّ ا
.٣"ةما هلما من أمهيّ 

أوستينيرى كثري من الباحثني أّن كتاب : ة أفعال الكالماقتراحات سورل في نظريّ ٣- ٢
يّتسم يف كثري من جوانبه بالغموض واإللباس، ومن ّمث فما ورد فيه ) كيف ننجز األشياء بالكلمات(

مل يقم مبراجعة كتابه ومل ،ي سوسيردكما هو احلال مع ،أوستينحيتاج إىل مراجعة وتطوير؛ ألّن 
، مث نشرها ١٩٥٥جمموع حماضرات ألقاها يف جامعة هارفرد سنة ،يف األصل،يتّنب نشره، والكتاب
.١٩٦٢٤أتباعه يف كتاب سنة 

ة من كميلي اّجتاهني؛ لقد تعامل بعض هؤالء املنظّرين، خاصّ نقيحي التّ ولقد أخذ العمل التّ "
أو خاص برسم اجلداول على أّن عمله تصنيفيّ أوستينة، مع أمريكيّ ينتمون إىل املدرسة األجنلو

عملوا على ملء الفراغات يف عمله هذا، واستجالء الفروقات، وتنقية رسوماته والبيانات، ومن مثّ 

.١٣١، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(نظرية أفعال الكالمأوستني، -١
وما بعدها١٤٦، صةغة العربيّ ي في اللّ األمر والنهّ نعيمة الّزهري، : ينظر-٢
.٤١، ص)مراجعات ومقترحات(غويةدائرة األعمال اللّ شكري املبخوت، -٣
، ترمجة جمموعة من الباحثني، من الشكالنية إلى ما بعد البنيوية، ٨موسوعة كمبريدج في النقد األدبيرامان سلدن، : ينظر-٤

لس األعلى للثقافة، طمصر،(جابر عصفور، : إشراف .٥١٨، ص ص)٢٠٠٦، ١ا
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، وهم أقّل عددا وتأثريا، أّن جوهر عمل ورأى آخرون. ة مبوقف فعل الكالم على وجه العموماخلاصّ 
فلقد حاولوا أن يربزوا مغزى نقاط ة، ومن مثّ ل حتديدا فيما يشوب حججه من ضبابيّ يتمثّ أوستين
الذين لني لالّجتاه األّولاملمثّ أوستينمن أبرز ورثة يعّد جون سورلإذا كان و ،١"والّرتددالّتداخل

مها؟  اإلضافات اليت قدّ و الّتعديالت فما هي أبرز حاولوا إكمال املسرية،

دقيق يف بعض تنظيم مقرتحات أوستني والتّ Searle John Rogersرل و جون روجرز سأعاد 
ة متكاملة لألعمال وضع نظريّ "ظرية وضبطها، وحماولة ل إليها، وملناقشة هذه النّ توصّ املبادئ اليت 

وتطلب منه ذلك . ل من هنات ومزالقيف مشروعه األوَّ أوستينة ساعيا إىل تدارك ما وقع فيه غويّ اللّ 
ثانية إىل يف مرحلة سورلمث عمد ). ١٩٧٩عبري واملعىن التّ (و) ١٩٦٩ة غويّ األعمال اللّ : (فنيوضع مصنّ 

يف عمل اشرتك يف مزيّ ة تستند إىل نتائج املنطق الرّ دة رمزيّ ة صياغة جمرّ غويّ ة األعمال اللّ صياغة نظريّ 
ف إىل وضع مؤلّ ،مبفرده،يف مرحلة ثالثةفندرفاكن، كما عمد Vandervekenفندرفاكن تأليفه مع 

.٢"اة جتريدا رمزيّ غويّ اللّ ابق الذي يعترب حماولة أوىل لتجريد األعمال ر به العمل السّ طوّ 

قِدم على نا نُ م لغة ما فإنّ نا حني نتكلّ وهي أنّ أوستينل إليها تيجة اليت توصّ من النّ رلو سانطلق 
هي، اإلخبار، األمر، النّ : ة خمتلفة مثلق أفعاال لغويّ غة حيقّ ، واملمارس للّ نةٍ معيّ لقواعدَ عٍ اضِ تصّرف ما خَ 

...) ة ة، ومقاميّ ة، اجتماعيّ ثقافيّ (هذه األفعال خيضع لزمرة من القواعد ، وأّن إجناز ...االستفهام
.٣تتحكم يف استعمال تلك األفعال

أّن الوحدة األساس يف عملية الّتبليغ ليست العالمة أو الكلمة أو اجلملة بل الفعل دكما أكّ 
؛ ٤)ل ما يعرف باخلطابيشكّ والكلّ (مجل ق بكلمة أو مجلة أو جمموعة املنجز الذي قد يتحقّ غويّ اللّ 

ة ة، ومن مثّ ة هي إجناز ألفعال من طبيعة لسانيّ بيعة الّلسانيّ صاالت ذات الطّ كّل االتّ : "رلو سيقول 
مَز أو ، كما نفرتض دائما، الرّ ساينّ واصل اللّ ة يف التّ دا أن ليست الوحدة األساسيّ جيب أن ندرك جيّ 

ة يف ها حتقيق أفعال لغويّ موز أو الكلمات أو اجلمل، ولكنّ الكلمَة أو اجلملَة، وليست كذلك توايل الرّ 
.٥١٩-٥١٨ص ص، من الشكالنية إلى ما بعد البنيوية، ٨موسوعة كمبريدج في النقد األدبيرامان سلدن، -١
،)كلية اآلداب(جامعة منوبة :تونس(،)ةة تداوليّ نحويّ دراسة(اللةركيب والدّ ة بين التّ اإلنشاء في العربيّ خالد ميالد، -٢

.٥٠١، ص)٢٠٠١، ١املؤسسة العربية للتوزيع، ط
.١٤٩، صاألمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، :ينظر-٣
.١٤٩، صاملرجع نفسه: ينظر-٤
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كما جيب أن ندرك كذلك أّن هذه الواقعة الّتلفظّية . ظ فيه برموز وكلمات أو مجلالوقت الذي نتلفّ 
ا الّرسالة اليت نريد تبليغها، وإذا ما نظر إىل هذا امللفوظ أو املنتج يف ظّل  اليت ننجزها حتمل يف طّيا

ذا فالفعل الّلغوي هو أصغر وحدة ميكن أن يقوم شروط خمصو  صة نكون قد حّققنا فعال لغويّا، و
.١"عليها تواصل لساينّ 

قصد حنّقق فعال ؛ فبالالقواعدوالقصد: ، مرهون بقيدين مهارلو سوحتقيق هذه األفعال، عند 
ى األفعال أن تؤدّ جيب : "رلو سيقول ) ألنه بغياب القصد ينتفي الفعل ( مبعىن الكلمة الغويّ 
قصديا، إذا مل تقصد أن تعطي وعدا أو تصدر حكما إذا فأنت مل تطلق وعدا أو حكما ةمريريّ التّ 

ه إذا م شيئا ما، وهو يعين مبا يقوله شيئا، وحياول توصيل ما يعنيه للمستمع، فإنّ حني يقول املتكلّ ... 
. ٢"واملعىن والقصد ترتبط مجيعا معاة مريريّ ا، فاألفعال التّ ى فعال متريريّ أفلح سيكون قد أدّ 

لوك خيضع لضوابط خمصوصة ال ينبغي شكال من أشكال السّ عّدهلقواعد ميكن حتقيق الفعل بوبا
له نظام خمصوص خيضع له، ( سي غوي حدث مؤسّ الفعل اللّ أن حييد عنها املتكّلم، وهذا يعين أنّ 

ه يقتضي سيا يف آن واحد مبا أنّ ا ومؤسّ قصديّ غويوبذلك يكون العمل اللّ "، )وبدون مراعاته يفشل 
ة رأى أّن النظريّ ،، وتبعا هلذا التصور٣"ة وموقف ذهينما يصدر عن نيّ ومتكلّ ) غة هي اللّ ( سة مؤسّ 
ة الفعل؛ ذلك أنّه البّد من مراعاة الّدور أو الوظيفة اليت غة هي جزء من نظريّ وية وراء دراسة اللّ نالثا

، وإغفال هذا )فاعلي احملكوم بقواعد معينة لوك التّ الكالم شكل من أشكال السّ ألنّ ( غة تؤّديها اللّ 
ة ملختلف الّدور سيجعل منها جمموعة قواعد ال قيمة هلا، كما هو احلال إذا ما نظر إىل األوراق املاليّ 

.٤ةول دون مراعاة لدورها يف العملية االقتصاديّ الدّ 

:  ٥األفعال بسمتنيسم القواعد اليت حتكم إجناز تلك وتتّ 

١ - Les actes de langage, John R. Searle, Paris, Collection Savoir Herman, 1972, nouveau tirage
1996,  p52.

. منشورات االختالف: اجلزائر(سعيد الغامني،: ، ترمجة)الفلسفة في العالم الواقعيّ (غة والمجتمعالعقل واللّ رل، و جون س-٢
.٢٠٣، ص)٢٠٠٦، ١الدار العربية للعلوم، ط:لبنان.املركز الثقايف العريب: املغرب

. ٤٧، ص)مراجعات ومقترحات(غويةاألعمال اللّ ، دائرةشكري املبخوت-٣
٤ - Les actes de langage, John R. Searle, p53.

.١٥٠-١٤٩، ص األمر والّنهي في الّلغة العربّيةنعيمة الزهري، : ينظر-٥
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.نةة معيّ عورف عليه يف بيئة ثقافيّ واضع االجتماعي، وما تُ ة خاضعة للتّ هي قواعد عرفيّ - ١
ات تدرج تلك األفعال يف إطار نظريّ مما جيعلها)ةتواصليّ (ة ت طبيعة تبليغيّ ذاهي قواعد - ٢

ة بني مثري العالقة اليت حتصر داللة اجلملة يف بيعيّ ات الطّ ظريّ واصل وليس يف إطار النّ التّ 
غوي عن الّتصور هذا القيد حىت يفصل مفهومه حول الفعل اللّ رلو سوقد أورد . واستجابة

الذي تقّدمه الّسلوكّية، وعن املفهوم الذي ميكن أن يعلق بتصورها، فاملتكلم أثناء اإلنتاج 
.ةات فيزيولوجيّ غوي ال خيضع حلتميّ اللّ 

:١بني نوعني من القواعدرلو سز وقد ميّ 

قواعدهي هي قواعد تصنع أو ختلق الفعل، أو ): Règles Constitutives(القواعد التأسيسّية -أ
رل بالقواعد اليت و هها سيشبّ . ي إىل فشلهيقوم عليها الفعل، ولذلك فإّن أّي خلل فيها يؤدّ 

تقوم تقوم عليها لعبة كرة القدم أو الّشطرنج؛ فتحقيق هذه الّلعبة مرهون بتطبيق القواعد اليت 
.عليها

وهي قواعد ال يرتكز ): Règles Normatives ou Règulatives(مة القواعد الّضابطة أو املنظِّ - ب
ابطة بني األشخاص، مثل العالقات الرّ (مة له ات منظّ ل أدبيّ عليها حتقيق الفعل بل تشكّ 

ا أثناء الكالمحلّ لوكات اليت جيب التّ وبعض السّ  ا الضابطها أّن ، و )ي  ي إىل يؤدّ اإلخالل 
بينما ينتمي بعضها اآلخر ،وبعضها اآلخر اجتماعي،بعض هذه القواعد مجايل.فشل الفعل

القاعدة الضابطة املتصلة " ، وميكن ذكر مثال تقرييب للتوضيح يتمثل يف٢إىل جمال األخالق
ات ه باإلمكان استعمال أدو بواسطة أدوات من خشب، غري أنّ عب يتمّ اللّ طرنج؛ إنّ بلعبة الشّ 

عب، معىن هذا أن خرق القواعد الّضابطة ال يعوق ر ذلك على سري اللّ من ورق، دون أن يؤثّ 
. ٣"جناح الفعل

ا يعين طبقا ألنظمة قواعد تأسيسيّ معّينةة فالكالم بلغة ما هو أداء ألفعالومن مثّ  ة، اإلخالل 
.   لهختالايؤدي إىلاللكنالفعل ببعض القواعد املنظمة اإلخالل بالفعل، وقد يلتبس إجناز ذلك

١ - Les actes de langage, John R. Searle, p72
: ، ضمن كتابداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤولاللي التّ أويل الدّ التّ سرحان، إدريس: ينظر-٢

.١٧٥، ص)علم استعمال اللغة(التداوليات
.١٥٠، صةغة العربيّ في اللّ األمر والنهيّ نعيمة الزهري، -٣
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مطبقا إياها على فعل ) ة ختصيصاروط التأسيسيّ الشّ (روط ع خمتلف هذه الشّ أن يتتبّ سورلوقد حاول 
: ١أنلتحقيق هذا الفعل البدّ وجد أنّه الوعد؛ ف

، ويف هذه اجلملة البّد )أو داخل مقطع أطول من اجلملة(يتلفظ بفعل الوعد داخل سياق مجلة .١
).ألنه هو الواعد(احلدث أو الفعل الذي تتضمنه مسندا إىل املتكلم أن يكون 

وقد يقع حتت ( م واملخاطب راغبني يف حتقيق الفعل املوعود به كما يشرتط أن يكون املتكلّ .٢
م أن يكون قادرا على القيام بالفعل، واعتقاد املخاطب ، كما يشرتط يف املتكلّ )ضغط اإلكراه 

.ذلك فيه
ألنه دون قصد يفشل (ة وقصد لتنفيذ ما وعد به ا وله نيّ م أن يكون جادّ املتكلّ كما يشرتط يف .٣

).الفعل
م يف حال نطقه بفعل الوعد أنه وّقع عقدا يلزمه بالوفاء مبا وعد به جيب أن يدرك املتكلّ كما .٤

...). اإلخالل به ترتتب عليه أمور ختتلف حبسب البيئة الثقافية، مكانة املتحاورين، (
م؛ إذ إن استجابة اجلملة ان بني معىن اجلملة وقصد املتكلّ حيصل تالؤم وانسجام تامّ جيب أن.٥

إىل تصنيفها ضمن اجلمل الوعدية وليس ضيداخلها من شأنه أن يفغة املعّرب اللية للّ للقواعد الدّ 
.  ةة أو األمريّ االستفهاميّ 

:المقترح األوستينيإلىرل و التعديالت التي أضافها س-٤-٢

فقد كان أوستينعلى الّتصور الذي قدمه رلو سعديالت اليت أدخلها ق بالتّ ا فيما يتعلّ أمّ 
إحدامها تدرس اجلمل وداللتها، : نيتتني خمتلفّ بوجود دراستني دالليّ "ألوستينسليم منطلقها عدم التّ 

ة مكّمل لداللغة عبارة عن تابع أو جزء غة، ذلك أّن فعل اللّ واألخرى موضوعها إنتاج أفعال اللّ 
ال ميكن حتديدها بدّقة يف كّل احلاالت اليت تقال فيها، ذلك ،عموما،وإّن داللة اجلملة... اجلملة 

نا جند بعض األفعال ميكن حملها يف امللفوظ املنجز، وهناك بعض األفعال ال ميكن حملها فيه، ذلك أنّ 

، للملفوظاتداولي اللي التّ أويل الدّ التّ سرحان، إدريس، ,Les actes de langage p98John R. Searle: ينظر-١
األمر نعيمة الزهري، ، و ١٦٨-١٦٧ص،)غةعلم استعمال اللّ (داولياتالتّ : ، ضمن كتابوأنواع الكفايات المطلوبة

.      ١٥٧، صةغة العربيّ في اللّ والنهي ّ 
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، أن يقول ما أراده بدّقة اعتمادا على أّن املتكلم ميكن أن يعين أكثر مما قاله فعال، وميكن، كذلك
.١"امللفوظ وحده

هو نةيذهب إىل أّن نطق مجلة ما مبعىن معني هو الفعل القويل، ونطقها بقوة معيّ أوستين فإذا كان 
ما فعالن متداخالن رلو س، فإّن أداء للفعل اإلجنازيّ  ّ وخصوصا حني يتعلق األمر باجلمل (يرى أ

يء غدا: (ة؛ مثلا اإلجنازيّ ر واضح على قوّ مؤشّ اليت يكون يف مدلوهلا احلريفّ  ، ففي هذه )أعدك با
ا الفصل بينهما؛ وعّلته ومن الّصعب جدّ ) اجلملة يتساوى املدلول احلريف للجملة مع مدلوهلا اإلجنازيّ 

ا إقوة مجلة ما هو معىن أيضا؛ أي أنّ يف هذا  متثل جزءا آخر من املعىن العام الذي ) قوة اجلملة(ّ
اليل يستلزم نطق الفعل الدّ "هو أّن ،رلو سكما ذكر ،  اد من اجلملة املنطوقة، والسببميكن أن يستف

نطق اجلملة ة املمكنة، فال يكون على مؤشر معني للقوة الغرضيّ لةممجلة مبعىن معني، وتنطوي اجل
ة كجزء من املعىن، رات للقوّ ينطوي على بعض املؤشّ جادّ منطوق حريفّ ة كامنة متاما، وكلّ مبعناها قوّ 

يها حني غة الين نؤدّ أفعال اللّ يرى أنّ رلو سإنّ ، مثّ ٢"وهذا يعين أّن كّل فعل داليل هو فعل غرضي
ال يوجد فعالن خمتلفان بل امسان خمتلفان هذا يعين أنه ، و ٣اللية هلاظ جبملة ما هي الوظيفة الدّ تلفّ ن

ليس متييزا ) الغرضيّ / عبرييالتّ (نتيجة أّولية مفادها أّن الّتمييز رلو سيستنتج "واحد بعينه، وملعىن
.٤"إجنازيّةا متاما، ألّن بعض األفعال التعبرييّة أفعال غرضّية عامّ 

:٥ني مهااالنتقادات اليت وّجهها إىل الّتصور األوستيين يف مبدأين لغويّ رلو سصاغ 

ما ميكن أن يعىن ويعين هذا املبدأ أّن كلّ : Principle of Expressibilityعبري مبدأ إمكانية التّ -أ
نا قد نعين أكثر مما نقول، أو قد أقول شيئا ال هذا األمر ال يتناىف مع أنّ ميكن أن يقال، ولكنّ 

، ٦أن أقول ما أعنيه متاما،وهو األصل،من املمكنة، ألنّين على وجه الدقّ يتضح مرادي منه 

١ - Les actes de langage, John R. Searle, p54.
٢-Searl, J.R, Austin on locutionary and illocutionary acts, p149صالح إمساعيل عبد احلق، : ، نقال عن

.٢١٣، صالّتحليل الّلغوي عند مدرسة أكسفورد
٣ - Searl, Les actes de langage, John R. Searle, p54.

.٢٠٧، صالّتحليل الّلغوي عند مدرسة أكسفوردصالح إمساعيل عبد احلق،-٤
.٢١٦، صاملرجع نفسه-٥

٦ - Searl, Les actes de langage, John R. Searle, p56
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قة أو ال أستطيع، أستطيع أن أقول ما أعنيه على وجه الدّ أنّين يف وال تكمن قيمة هذا املبدإ
،غري مفهوم منهامسواء كان مفهوما منها أ،ن فيهامّ والفعل املتضمعىن اجلملة احلريفّ نّ إل ب

ة فهما مقصودان من املتكلم وينتميان معا إىل حقل املعىن الذي له تعلق بتلك اجلملة، ومن مثّ 
.ليسا دراستني خمتلفتني بل دراسة واحدة  من وجهيت نظر خمتلفتني

ا الظّ - ب اهرة، فمدلول اجلملة ال وغري الظّ اهرة يتحّدد معىن اجلملة اعتمادا على مجيع مكّونا
غري ى من ترتيب الكلمات الّسطحي الظاهر يف اجلملة فقط، بل قد تدخل عناصرستقَ يُ 

، وهذا املبدأ يعّضد ... نغيم رب والتّ ة العميقة، والنّ ، مثل البنية النظميّ تهاظاهرة يف توجيه دالل
والّداللة اليت ميكن استقاؤها من العناصر نتيجة املبدإ األّول، وهو أّن الّداللة احلرفّية للجملة

ما تسهمان معا(غري الظّاهرة يف اجلملة شيء واحد  ).يف حتديد مقصود املتكلمأل

الذي هو جزء من فعل القول يرفض اإلبقاء على الفصل بني الفعل الّداليلّ رلو سوإذا كان 
ّ والفعل املتضمّ  بني فعل أوستينه رأى يف متييز ، فإنّ اواحدانوعيشكالنما ن يف القول بسبب أ

:١ا، منهاة ميكن أن تستفاد ضمنيّ يف القول أشياء مهمّ نالقول والفعل املتضمّ 

ن يف القول بأداء فعل القول، وبني مييز بني أداء الفعل املتضمّ يدعو إىل التّ أّن هذا الّتفريق -أ
.ن يف القول أو فشلهجناح هذا الفعل املتضمّ 

.يعنيه املتكلم بنطقهامابني مييز بني ما تعنيه اجلملة و وإىل التّ - ب
ة للقول أو اجلملة وبني القوّ Propositional contentوإىل الّتمييز بني احملتوى القضويّ - ت

.ة أو نوع الفعل املتضّمن فيهااإلجنازيّ 

العالقة بني احملتوى ، أكثر ما رّكز، على العنصر الثّالث؛ أي الّتفريق وبيان رلو سوقد رّكز 
ا اإلجنازيّةالقضويّ  ة اإلجنازية؟وما عالقته بالقوّ فما هو احملتوى القضويّ . جلملة ما وقّو

.٢١٧، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصالح إمساعيل عبد احلق، -١
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قول فيه نسبة بني شيئني القضية هي كلّ : ابن سينادق والكذب، يقول قول حيتمل الصّ : "القضية
ّ آن روبول وجاك موشالرفها رّ ، وع١"حبيث يتبعه حكم صادق أو كاذب تأويل ملا يقوله "ا بأ

، ٢"اخلصائص اليت نسندها إليهمالقول، تتحدد يف هذا التأويل هوية األشياء واألفراد املذكورين وتتعّني 
وللعالقات اليت نقيمها فيما بينها مبعزل عن ،ة العناصر املكونة هلاة مرهون بتحديد هويّ فتحديد القضيّ 

هو رلو سجند أّن مفهومها عند القضّية إىل املنطق األرسطي، ولذلكاملتكّلم واملقام، ويعود مفهوم
وية ، ولعّل تربير هذا األمر يرجع إىل املنطلقات الفلسفّية الّلغأرسطواملفهوم نفسه الذي تأخذه عند 

إىل الّرتكيز على مفهوم القضّية وإدراجها كممّيز ال مفّر رلو بسأّدى مؤثروما وراءها من إرث منطقي 
.من مراعاته

وهو مبثابة الّشيء احملكوم عليه، وتتضمن ،تتضمن موضوعا"أّن القضية يوردوناملناطقةإذا كان 
حمموال وهو مبثابة إدراك شيء حمكوم به، كما تتضمن ثالثا وأخريا رابطة وهي مبثابة إدراك نسبة بني 

إن القضية قول نثبت به أو ننفي بواسطة شيء ما : الطرفني احملكوم به واحملكوم عليه، يقول أرسطو
القضية، وما نتحدث به أو نصف به Subjectموضوع عن شيء آخر، وما نتحدث عنه يكون هو

يورد رلو س، فإنّ ٣"Copulaوما يربط بينهما هي الرابطة Predicateذلك املوضوع يسمى باحملمول 
فعالن إجنازيان على اإلحالة نفسها إذا توفر: "رلو سظر، يقول الّتصور نفسه، مع فارق يف وجهة النّ 

ا متلك القضّية نفسهاواإلسناد نفسه، وإذا كان املدلول اإلحايلّ  ؛٤"يف كال الفعلني واحدا نقول إ
وتكون مندرجة ضمن أفعال فالقضية عنده هي نتاج اإلحالة على شيء ما ومحل شيء على شيء، 

ايبواسطة العبارة اليت ىؤدّ تإجنازية  .تلّفظ 

، ١طاهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، :مصر(، المعجم الفلسفيجمع اللغة العربية، جلنة العلوم الفلسفية واالجتماعية مب-١
.١٤٧ص، )١٩٨٣

:لبنان(سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين، : تر، ، علم جديد في الّتواصلداولية اليومالتّ جاك موشالر وآن روبول، -٢
.٩٦، ص)٢٠٠٣، ١طاملنظمة العربية للرتمجة،

،)١٩٧٦، ١دار الّنهضة العربّية، ط: لبنان(، أسس المنطق الّصوري ومشكالتهحممد أبو ريّان، علي عبد املعطي حممد، -٣
.١٧٠–١٦٩ص

٤ - Les actes de langage, John R. Searle, p67.
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ة ة اإلجنازيّ ودراسة عالقته بالقوّ ل القضويّ فعإىل إضافة الرلو سئيس الذي دفع بب الرّ ولعّل السّ 
حيث يكون )ض(قهو متهيده لصياغة تصّوره لبنية العمل يف القول على أساس أمنوذج "للجملة 

قادرة على حتديد ) ق(ة ة إنشائيّ قوّ قوة إنشائية تتسلط عليه، وتكون كلّ ) ض(حمتوى قضويّ لكلّ 
.١"ةداللة اجلملة برمتها مهما اختلفت املضامني القضويّ 

أّن الّشروط الّذاتية لألفعال القضويّة ليست هي "سبب آخر وهو وميكن أن يضاف إىل هذا الّسبب 
ذاته ميكن أن يوجد يف كل أنواع الفعل القضويّ طاملا أنّ يّ الكلّ اتية للفعل الغرضيّ روط الذّ نفس الشّ 

نا نستطيع أن نعزل جزء الفعل أنّ "،رلو سكما يقول ،، وهذا يعين٢"ة املختلفةاألفعال الغرضيّ 
ل حمتواه اخلربيّ عن اجلزء الذي يشكّ ةاإلجنازيّ ة مريريّ ته التّ أو قوّ مريريّ ل منطه التّ الكالمي الذي يشكّ 

 ّالقضوي"٣.

: ٤على هذا يعطينا اجلمل اآلتيةرلو سولكي يربهن 

.ن جون كثريايدخّ - ١
ن جون كثريا؟هل يدخّ - ٢
.ن كثريا، يا جوندخّ - ٣
.ن جون كثرياأن يدخّ ) أو أحبذ(أمتّىن - ٤

ذه اجلمل ال أقوم برصف بني كلمات مقصودة تنتمي إىل اللّ فحني أتلفّ  ة ة أو العربيّ غة الفرنسيّ ظ 
ذه طرح سؤاال، أخبرب، ويف الثانية مُ لِ عْ اجلمل؛ ففي اجلملة األوىل أُ فقط، بل أؤدي أفعاال خمصوصة 

.رغبة أو متنياتأمرا، ويف األخرية أظهر تويف الثالثة أعطي

ّ واملدقّ  وتسند إىل هذا املوضوع ) جون(ا حتيل على موضوع واحد هو ق يف هذه اجلمل جيد أ
). ن كثريايدخّ (حمموال واحدا هو العبارة 

.٢٦، ص)مراجعات ومقترحات(دائرة األعمال اللغويةشكري املبخوت، -١
.٢٢٠، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصالح إمساعيل عبد احلق، -٢
.٢٠٤، ص)الواقعيالفلسفة في العالم (العقل واللغة والمجتمعرل، و جون س-٣

٤ - Les actes de langage, John R. Searle, p60.
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، هنفساحلملعلى و هانفسة ميكن القول إّن اجلمل األربعة الّسابقة حتتوي على اإلحالة مثّ ومن 
ة ه ميكن أن توجد مجل أفعاهلا اإلجنازيّ يه األخرى؛ وهذا يعين أنّ ي فعال ال تؤدّ كل مجلة منها تؤدّ ،لكن
.حدة اإلحالة واحلملها متّ دة لكنّ متعدّ 

ذا الّتعديل الذي قدّ  ظ جبملة ما حني نتلفّ : الّسابق كما يلييصري الّتصور األوستيينّ رلو سمه و
:١فإننا ننجز األفعال اآلتيةمعّني يف سياق تواصليّ 

nontiationéActeلفظ فعل التّ -أ d’ : ويشمل الّتلفظ بالكلمات واجلمل، ويقابل الفعل الّصويت
.أوستينعند والفعل الرتكييبّ 

Acteالفعل القضويّ -ب Propositionnel : ويشمل فعلي اإلحالةrenceéféRواحلمل
Prédication.

يف الّتوجه بالقصد إىل شيء موجود يف العامل اخلارجي واستحضاره نطقا؛ يتمّثل فعل اإلحالة
ي ذلك الّشخص أو الّشيء بعينه، أو يكون حبيث إذا ذكر الّلفظ الذي يدّل عليه َتَصّور املتلقّ 

.على تقدمي إجابة واضحة يف شأنه إذا سأله املخاطب عنهم قادرا املتكلّ 
ال حيتاج األمر "ةما إىل موضوع خمصوص، ومن مثّ ءشيإسناد أو نسبةفهوفعل احلمل أّما

إليه من جهة وازي بني احلمل واإلسناد من جهة واملوضوع واملسند نقيم التّ إىل كبري عناء حّىت 
ا تكون يف ا هو البنية اإلسناديّ إمنّ عن احملتوى القضويّ رلو سثانية، فمدار حديث  ة اليت 

.٢"عرف النحاة اجلملة
ي، وال وهو املعىن الذي يريد املتكلم إيصاله إىل املتلقّ : Acte Illocutionnaireالفعل اإلجنازيّ - ث

حينما أنفث واحدة من تلك : "رلو س، يقول أوستينيف هذا الفعل عن رلو سخيتلف 
ا، وتقع ي فعال كالميّ ين أؤدّ ، فيمكن القول إنّ اعتياديّ معية يف موقف كالميّ ثات السّ فّ النّـ 

فثات السمعية أصدر حكما، أو أسأل اسطة هذه النّ ة يف عدة أنواع؛ فبو األفعال الكالميّ 
سؤاال، أو أصدر أمرا، أو أطلب طلبا، أو أفسر مشكلة علمية، أو أتنبأ حبدث يف 

.٣"املستقبل

١ - voir: Les actes de langage, John R. Searle, p61.
.٣٣، ص)مراجعات ومقترحات(دائرة األعمال اللغويةشكري املبخوت، -٢
.٢٠١، ص)الفلسفة في العالم الواقعي(العقل واللغة والمجتمعرل، و جون س-٣
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ي نتيجة إجناز قّ وهو األثر الذي ميكن حمله على املتل:Acte Perlocutionnaireالفعل الّتأثرييّ - ج
صور نفسه الذي وهو التّ ... (بواسطة القول كالفرح أو الغضب أو احلزن م لفعل معّني املتكلّ 
ة من اخلاصّ ة، اليت هي الغاية مريريّ ز األفعال التّ وحنتاج أن منيّ : "رلو سيقول ) أوستينيقّدمه

ة يف املستمعني، فمثال من مريريّ ر عنها األفعال التّ سفِ تائج اليت ميكن أن تُ حتليلنا، عن اآلثار والنّ 
ادلة معك قد أمتكن من  خالل أمرك بأن تفعل شيئا أدفعك إىل أن تقوم به، ومن خالل ا

ألمثلة يف هذه ا. ك، وحني أصدر حكما قد أقنعك، ومن خالل رواية قصة قد أذهلكحثّ 
ة، وتذكر العبارة أو أفعال متريريّ زوج من األفعال لذكر فعل متريريّ ل من كلّ ض األوّ يتعرّ 

ع أن يقوم أو اإلقناع أو توقّ على املستمع، كاحلثّ مريريّ ة أثر ذلك الفعل التّ انيّ ة الثّ الفعليّ 
.١"شخص ما بشيء ما

يف األفعال يّ فإنّه شرط غري ضرور ة، ا يف األفعال اإلجنازيّ وإذا كان القصد شرطا ضروريّ 
ّدى قصديّا بالّضرورة، قد تقنع ؤَ ة ال جيب أن تُـ غري أّن األفعال التأثرييّ : "رلو سة؛ يقول الّتأثرييّ 

.٢"شخصا بشيء ما، أو تدفعه إىل فعل شيء، أو تزعجه، أو حتّريه دون أن تقصد ذلك

.أوستينعنسورلال خيتلف فيهما أثرييّ والتّ ومن مثّة فالفعالن اإلجنازيّ 

هي ا من قبيل األمر أو النّ إجنازي، فإذا أجنزت فعًال الفعل القضويّ يفسورلضافه إلبناء عليه تتمثّ و 
الن معا هذان الفعالن يشكّ و اً، ين، يف العادة، أجنز فعل إحالة وفعًال محليّ فإنّ ... ؤال أو الوعد أو السّ 

.الفعل القضويّ 

، واليت فعل اإلجنازيّ تها بينه وبني الماما هي قيمة هذا الفعل؟ وما هي العالقة اليت ميكن إق،لكن
إضافته؟رلو ساستدعت من 

د د حمدّ م الذي يكون له قصيعين استحضار الفاعل أو املتكلّ ) الفعل القضويّ (ة بالفعل ربط القضيّ إنّ 
ن اليشكّ نِ ق إىل الفعلني الذيْ طرّ التّ البحثدا جيدر بفهم هذا األمر جيّ يمن بناء هذا الفعل، ولكي 

.ومها فعل اإلحالة وفعل احلملالفعل القضويّ 

.٢٠٣، ص)الفلسفة في العالم الواقعيّ (غة والمجتمعالعقل واللّ ،رلو سون ج-١
.٢٠٣نفسه، صاملرجع -٢
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ا ربطت باملتكلّ إذافاإلحالة ال تكون فعال إالَّ  شيء معّني حمّدد له تعّلق بالكالم إىلم الذي حييل 
ّن الكلمات اليت إميكن استحضار ذلك املعّني، أي الذي يراد إيصاله إىل املتلّقي، وبعزهلا عنه ال

ا تكون كلمات معجمية حمايدة تكتسي طابع العموم وتفقد حتويها اجلملة إذا عزلت عن املتكلّ  مني 
حّدا فاصال بني اإلحالة كفعل "رلو س؛ ولذلك يقيم١داللتها عّلة الّتعريف أو الّتخصيص أو الّتعيني

واإلحالة كنتيجة للفعل، فاملتكّلم مرتبط باإلحالة كفعل لغوي وليس كنتيجة هلذا الفعل؛ ذلك أّن 
غوية مون الذين يستعملون تلك الوحدات اللّ غوية ال حتّققها الكلمات، وإّمنا حيققها املتكلّ األفعال اللّ 

الفعل ولذلك يورد أنّ . ٢"م لتحقيق إحالة ماف املتكلّ أي أّن الكلمة ال حتيل، بل تستعمل من طر 
إذا (ا، من هذه الشروط يستلزم بعض الشروط الضرورية حىت يتحقق حتققا ناجحا وتامَّ اإلحايلّ 

:٣) )س(داخل سياق معّني ) خ(موجهة ملخاطب ) ع(نطق بعبارة ) م(ما افرتضنا متكلّ 

وهذا يدل على أن فعل (إجناز فعل معّني ، بغرض)س(داخل سياق ) ع(أن تنطق العبارة -أ
).اإلحالة ينضوي حتت الفعل اإلجنازيّ 

) م(يعرفه، أو يسعى ) خ(مستحضر يف ذهنه، ويفرتض أن تعيني موضوع معّني ) م(أن يقصد -ب
.إىل تعريفه به

).ع(تنطبق عليه العبارة أن يوجد موضوع معّني - ج

، ومرجع يتم )متعلقة باملخاطب(ة وكفاية تأويليّ ) ممتعلقة باملتكلّ (ة ر كفاية تبليغيّ من توفّ ه البدّ نّ إ،أي
.استحضاره

م الذي يقوم بفعل اإلسناد إذا ربط باملتكلّ ه فعال إّال ه ال ميكن عدّ ، حيث إنّ ه مع احلملواألمر نفس
أن رلو سارتأى "محل ال فعال ولذلك د جمرّ بط بني العناصر املكونة للجملة، فإذا ما عزل عنه كان والرّ 
م هو احلمل كفعل ال  التمييز بني احلمل باعتباره فعال واحلمل كنتيجة للفعل، ألن ما يرتبط باملتكلّ يتمّ 

.١٠٧، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحوحيي بعيطيش، : ينظر-١
.١٥٣، صاألمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -٢
، ٤٦٤، ص ص )علم استعمال اللغة(لتداولياتا: ، ضمن كتابلإلحالةالمقاربة التداولية يوسف السيساوي،: ينظر-٣

٤٦٥.
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، ١"خص املتحدث عنهيء أو الشّ م هو الذي يسند الفعل أو الصفة إىل الشّ كنتيجة؛ ذلك أّن املتكلّ 
ا، يف ، فال ميكن أن حنقق فعال إجنازيّ لتحقيق الفعل اإلجنازيّ هد ظر إىل احلمل كفعل هو املمّ والنّ 

م ميكن أن يكّرر ك على هذا أن املتكلّ ، يدلّ )مأي منسوبا إىل املتكلّ (العادة، إال إذا كان احلمل فعال 
يف هذه احلال ميكن القول و ن أجل غرض تواصلي استدعى ذكرها، مجلة ما من أجل أن حيفظها ال م

. اا وال فعال إجنازيّ فعال محليّ ال ينجز إّن املتكلم مل 

فإّن بالفعل اإلجنازيّ ل القضويّ باملتكّلم، أّما عن عالقة الفعمربوطةىل القضّية هذا عن قيمة الّنظر إ
:يذكر أنّ رلو س

قد على هذا أّن احملتوى القضويّ ، يدلّ ن مستقل عن الفعل اإلجنازيّ فعلي احلمل واإلحالة هلما كيا-
على بُّ ما ينصَ عليه كذلك أنّ كما يدلّ ). كما ُعرض سابقا(تعددا ميكون واحدا والفعل اإلجنازيّ 

قو ( ة؛ فمثال نفي القضّية خيتلف اختالفا كبريا عن نفي اإلجناز اإلجناز غري ما ينصب على القضيّ 
يء غدا : (؛ فقولنا) )قض(قو ) قض( ؛ فاجلملة )أعدك بأن ال أجيء غداال أعدك با

يء )على الفعل اإلجنازيّ بٌّ النفي منصَ (األوىل رفض إلعطاء الوعد  ، أما األخرى فهي وعد بعدم ا
ينقلنا من فعل على الفعل اإلجنازيّ بُّ نصَ املة فالنفي ، ومن مثّ )على الفعل القضويبٌّ منصَ النفي (

.٢على القضيةإىل آخر، خبالف النفي املنصبِّ لغويّ 

ياق الذي قيلت فيه تلك من استحضار السّ البدّ جلملة ما بفعل إجنازيّ لربط املعىن القضويّ -
.اجلملة

الة على مثال ذلك العبارات الدّ ( ق دون احتياج لفعل قضويّ أن يتحقّ ميكن للفعل اإلجنازيّ -
ذي ال ميكن حتقيقه مفردا، بل ال، خبالف الفعل القضويّ ... )آ، يا سالم، مرحى، : انفعال معني

. ٣يتم حتقيقه داخل فعل إجنازي

، فاملؤشر األول يكون من قبيل األلفاظ خيتلف عن مؤشر الفعل القضويّ ر الفعل اإلجنازيّ مؤشّ -
ا ، وقد يكون أداة، أو تنغيما صوتيّ ... )أسأل، أدعو، آمر، ( م يف احلاضر ة املسندة إىل املتكلّ اإلجنازيّ 

.١٥٣، صاألمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -١
.١٥٦، صاملرجع نفسه:ينظر-٢
.١٥٢املرجع نفسه، ص: ينظر-٣
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املراد إيصاله أو تبليغه بل له فال يرتبط بالفعل اإلجنازيّ ة، أّما مؤّشر الفعل القضويّ يلحق اجلمل
ة أو من أحد عناصرها املكونة هلا؛ حيث ميكن أن موقفه من مضمون القضيّ ( ارتباط وتعّلق باملتكّلم 

... ).، أو ميدح أو يذم، ك أو يستغرب أو يتمّىن يؤكد أو يشكّ 

: غير المباشرغوي الفعل اللّ -٥-٢

أوستين(ة غة العاديّ من فالسفة اللّ ة النحو الوظيفيّ من أبرز املفاهيم اليت اقرتضتها نظريّ 
، مؤشرات كل فعل، العالقة املوجودة بينهما، فعال ة، الفعل القضويّ األفعال اإلجنازيّ ): سورلو

حو ة النّ أدخلتها نظريّ (أخرى ، وباإلضافة إىل هذه املفاهيم هناك مفاهيم ...اإلحالة واحلمل، 
ا غوي غوي املباشر والفعل اللّ ، مل يؤصل البحث هلا، أال وهي الفعل اللّ )الوظيفي يف وصفها وحتليال

، فما املقصود )جرايسعند (ة املستلزمة ة والقوة اإلجنازيّ ة احلرفيّ غري املباشر، أو ما يعرف بالقوة اإلجنازيّ 
تكمن أمهيتها؟ذه املفاهيم، وكيف ظهرت وأين 

ة، ميكن غات الطبيعيّ أن مجل اللّ "يف ) غري املباشرالفعل اللغويّ (ميكن أن نلخص املفهوم اجلديد 
أو معناها (على معىن غري املعىن الذي نستخلصه من حمتواها القضويّ يف بعض املقامات، أن تدلّ 

فعل : أن ننجز فعلني لغويني اثنني، وبعبارة أخرى ميكن القول إننا يف بعض املقامات ميكن)احلريفّ 
، واآلخر يتحّدد ل نستشفه من مدلول العبارة احلريفّ ؛ األوّ ١"غري مباشرلغوي مباشر، وفعل لغويّ 

).ة بالدرجة األوىلمقاميّ (مدلوله من معطيات خارجة عن بنية العبارة 

هو جرايساملعاصر، على أّن الفالسفة، وتواتر يف الدرس الفلسفيّ "وهناك إمجاع بني الّدارسني و
م ومعىن اجلملة، وما ة تعاجل االختالفات بني املعىن لدى املتكلّ ة منهجيّ أول من قدم دراسة نسقيّ 

.٢"م وما تقتضيه اجلملةيقتضيه املتكلّ 

م قد يقولون ما يقصدون، وقد جرايسنقطة البدء عند "وقد كانت  هي أّن الناس يف حوارا
االختالف بني ما إيضاحَ هِ مهَِّ يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فجعل كلَّ ا يقصدون أكثر ممّ 

.١٠٧، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحوحيي بعيطيش، -١
، ص )٢٠٠٥، ١الدار املصرية السعودية، ط: مصر(،نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، عبد احلقصالح إمساعيل-٢

٧٨.
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، فما يقال هو ما تعنيه الكلمات والعبارات )what is meant(، وما يقصد )what is said(يقال 
م أن يبلغه السامع على حنو غري مباشر ، وما يقصد هو ما يريد املتكلّ )face values(ة بقيمها اللفظيّ 

م مبا يتاح له من أعراف االستعمال امع قادر على أن يصل إىل مراد املتكلّ اعتمادا على أّن السّ 
explicit( ا بني ما حيمله القول من معىن صريح ووسائل االستدالل، فأراد أن يقيم معربّ  meaning (

وقد حاول من ، ١"فنشأت عنده فكرة االستلزام) inexplicit meaning(ن وما حيمله من معىن متضمَّ 
.ريحغري الصّ الّصريح إىل املعىن الضمينّ خالهلا أن يفسر كيفية االنتقال من املعىن احلريفّ 

لزوم شيء عن طريق قول شيء "انتقال من معىن إىل معىن آخر، أو هو ة فاالستلزام هو عمليّ 
.٢"م ويوحي به ويقرتحهآخر، أو قل إنه شيء يعنيه املتكلّ 

فقد رأى ضرورة حتديدا دقيقا) conversational implicature(االستلزام احلواريّ جرايس دولكي حيدّ 
االستلزامات "؛ ذلك أنّ )conventional implicature(أو التواضعيّ متييزه عن االستلزام العريفّ 

فاالستلزام ،٣"املواضعاتية تشكل موضوع الدالليات بينما االستلزامات احلوارية موضوع التداوليات
أمحد مريض، ومن مثّ : مثل(ة للعبارة هو استلزام مذكور أو مفهوم من داللة الكلمات املكونّ العريفّ 

) أمحد مريض: مستلزم عن القضية(هو استلزام ) يتعني عليه أن يسرتيح(، فـ)حييتعني عليه أن يسرت 
ة فهو خارج عن دائرة االستلزام ب فهمه استدالال عقليا، ومن مثّ ح به وال يتطلّ ه مذكور أو مصرّ لكنّ 

، بل هو )يبلغ أكثر مما يقول(احلواري؛ إذ إن االستلزام احلواري ال يفهم من مدلول العبارة احلريف 
.٤ة انتقال ذهين إىل معىن آخر حيّدده السياق التخاطيبعمليّ 

.٣٣، ص)٢٠٠٢، ١طدار املعرفة اجلامعية،: مصر(، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرحممود أمحد حنلة،-١
.٧٨، ص نظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصالح إمساعيل عبد احلق، -٢
.١٢٩ص، )٢٠٠٤، ١أفريقيا الشرق، ط: املغرب(، الحوار ومنهجية التفكير النقديحسان الباهي، -٣
آفاق جديدة في البحث أمحد حنلة، : و.٨٠، صنظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصالح إمساعيل عبد احلق،: ينظر-٤

.٣٣، صاللغوي المعاصر
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، بني إىل احملتوى القضويّ مّيز، إضافة ه، فإنّ ١رلو سيقّر بالّتصور الذي قّدمهجرايسوإذا كان 
تربزها (ة احلرفّية والقّوة اإلجنازيّة املستلزمة؛ األوىل هي القوة اإلجنازيّة املدركة مقالّيا القوة اإلجنازيّ 
، واليت قد يدل عليها بصيغة الفعل كما هو الشأن مع فعل األمر، أو باألداة كما )ةويّ ياخلصائص البن

، ... سأل، التمس، وعد: أو بلفظ إجنازي متصدرة به اجلملة مثلهو احلال مع النهي، أو بالتنغيم،
ة ة املدركة مقاميا واليت تستلزمها اجلملة يف طبقات مقاميّ ة املستلزمة القوة اإلجنازيّ ويراد بالقوة اإلجنازيّ 

.٢تدل عليها يف صورة اجلملةةبنيويمعينة، وال قرائن 

ا يف االنتقال من الفعل اللغوي املباشر عن اآللياتجرايسوبعد هذا الطرح تساءل " اليت يُتوّسل 
غوي يقوم على أربعة قواعد غوي غري املباشر، وقدم تصورا يف شكل نظرية لتقنني احلوار اللّ إىل الفعل اللّ 

أساسية، حيكمها مبدأ عام مسّاه مبدأ التعاون، خيضع له املسامهون يف عملية الّتحاور، حبيث حتصل 
. ٣"املطابقة بني املسامهة احلوارية وبني مقتضيات الغرض من احلواربينهم 

حيصل االستلزام احلواري، عادة، إذا ما خرقت إحدى تلك القواعد األساسية مع احلفاظ على مبدإ 
ذه القواعد جرايس، و)ينفض من أساسهساحلوار عاون فإنّ ذلك أنه إذا كسر مبدأ التّ (التعاون 
إن اتّبعناها ف؛ عاون، وإما أن خنرج عنهابع القواعد املتفرعة عن مبدإ التّ إما أن نتّ : رينأمام أم"يضعنا 

وإن خرجنا عن هذه القواعد حّصلنا ون باملنطوق، اه األصوليّ هي أقرب إىل  ما مسّ ، حّصلنا فائدة قريبةً 
ة ، ومن مثّ ٤"داللة الداللة، هي أقرب إىل ما مسّاه األصولّيون باملفهوم أو املسكوت عنه أو فائدة بعيدة

ة الّتخاطب، ويعّد أّي خروج عنها قرينة فدور هذه القواعد يف اخلطاب الّصريح هي تنظيم عمليّ 
ا املتلّقي إىل اشتقاق دالالت جديدة كامنة يقتضيها املقام .يسرتشد 

املتفرعة عنه؟ التعاون؟ وما هي القواعد األساسولكن ما املقصود مببدإ 

يف ختصيصه حيزا واسعا للظواهر االستداللية بعدما أمهلها منظرو األعمال اللغوية، وفضال عن ذلك، جرايستكمن طرافة "- ١
تها بساب حاالت ذهنية، والقدرة على نسالقدرة على اكت: بدرجة كبرية على إمكانيتني مل ينصفها هؤالء املنظرونجرايسارتكز 

اتني القدرتني، وخصوصا بالقدرة الثانيةالقدرة على تأويل أنّ ... جرايسإىل اآلخرين، وبّني  " األقوال بكيفية تامة ومرضية رهن 
.٥٢، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول، وجاك موشالر، 

.١٦٠، صاألمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -٢
.١٠٧، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحوحيي بعيطيش، -٣
.٢٣٩ص، )١٩٩٨، ١املركز الثقايف العريب، ط: املغرب(، )كوثر العقليّ أو التّ (اللسان والميزان طه عبد الرمحن، -٤
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ة ة العقليّ غة بوصفه ضربا من الفاعليّ ظر إىل استعمال اللّ يف االقتضاء على النّ جرايسة نظريّ تعتمد"
)rational activity ( ّة والتعاوني)cooperative ( ّاس، ولكي ينجح هذا واليت تروم هدف االتصال بني الن

ني، ويتجلى بني املتخاطبّ قارب يف األغراضعاون والتّ االتصال البد من أن تتوافر له درجة معينة من التّ 
The cooperativeعاونذلك يف مبدإ عام أطلق عليه جرايس اسم مبدإ التّ  principleويقول فيه :

اجعل إسهامك التخاطيب كما يتطلبه، عند املرحلة اليت حيدث فيها، الغرض أو االجتاه املقبول لتبادل (
عون أن يسهم كل واحد منهم يف احملادثة توقّ ي"، واملشاركون يف احلوار ١) "الكالم الذي تشارك فيه

، وبدون هذا الّتعاون فإّن احلوار ال تقوم له قائمة، وجتد ٢"ة ومتعاونة لتيسري تأويل أقوالهة عقالنيّ بكيفيّ 
م، وإن مل يشعروا بذلك، فيختارون األلفاظ الواضحة املباشرة، ويراعون  أّن الناس يتعاونون يف حوارا

، وقد ...، وال يُقِدمون على تصرف خمل يف اآلونة اليت جيرى فيها احلوارنه، املوضوع املتحدث ع
اء احلوار وعدم حتقيق الغرض الذي من أجله يتحاورون .حيدث وأن ال يتعاونوا مما يؤّدي إىل إ

ملختلف احلوارات أربعة مبادئ فرعية، تشّكل عند جرايس الّضابط املفّسروتتفرع عن هذا املبدإ املسريِّ 
: ٣لكيفية حدوث االستلزام احلواري، هذه املبادئ هي

ا؛ أي): quantity(مبدأ الكم -١ :ويتعلق بكمّية املعلومات املطلوب الّتصريح 

اجعل تدّخلك حامال من اإلفادة بالقدر الذي يقتضيه الغرض من احلوار-أ
.ال يكن تدخلك متضمنا ألكثر وال ألقل مما هو مطلوب- ب

:لتكن صادقا يف إسهامك احلواري؛ أي: ومفاده): quality(مبدأ الكيف-٢

ال تقل شيئاً كاذباً -أ
)ال حجة معك إلثباته(ال تقل شيئاً ال تستطيع إثباته - ب

.٨٧، ص نظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصالح إمساعيل عبد احلق، -١
.٥٥، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصلجاك موشالر وآن روبول، -٢
الفعل اللغوي بين حيي بعيطيش، : ، و٨٧، صنظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصالح إمساعيل عبد احلق، : ينظر-٣

. ١٦١، صاألمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، : ، و١٠٨، صالفلسفة والنحو
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ه جيب أن ال يكون خطابك متناوال نّ إ،ويتعلق مبوضوع الكالم؛ أي): relevance(مبدأ الورود -٣
.ألمر غري املوضوع الذي يتحاور فيه

يكون تدخله واضحا عليه كي ول.ذا املبدإ أن يكون احملاور واضحامفاد ه: الطريقة/ الكيفيةمبدأ -٤
ب الغموض أن يتجنّ : أن يلتزم مبجموعة من الشروط ذات طابع اجتماعي وأخالقي ومجايل، منها

...بس، وأن يكون موجزا، ومنظما يف كالمه، وأن يكون مؤدبا واللّ 

ا تسليما ضمنيا عند التّ ويسلّ "اسهذه املبادئ يقبلها النّ  واصلي العادي الذي التّ ١"خاطبمون 
ا، وإذا ما حدث خروج عنها فإن املتلقّ ال عليه بالعبارة املتلفّ م مدلّ يكون فيه مقصد املتكلّ  ني ظ 

على التالحم احلاصل بني مبدإ التعاون جرايسبرهن "يلتفتون إىل أّن املقصود يتجاوز ما قيل، وقد 
عد املتفرعة عنه، وبني االستلزام احلواري؛ ذلك أّن االستلزام ينجم عن خرق قاعدة من القواعد والقوا

قاصدا ) ١ج(األربع مع عدم التخلي عن مبدإ التعاون، ومن مثّة فإّن املتكّلم عند تلّفظه جبملة ما 
:، جيب أن ترضى الّشروط الّتالية لتحقيق فحوى االستلزام)٢ك(معىن مجلة أخرى 

رتك جمال لالعتقاد بأنّه مل يتم احرتام مبدإ التعاونب أن ال يُ جي-١
ضروري لكي ال يقع تناقض ) ك(خص املعين باألمر يدرك أّن جيب افرتاض أّن الشّ -٢

).١(، وبني ما نّص عليه داخل الّشرط )ج(بني 
يظّن املتكّلم أّن املخاطب قادر على االستنتاج واإلدراك احلدسي للفكرة اليت تتعلق -٣

.٢)"٢(رط بضرورة االنطالق من االفرتاض الوارد داخل الشّ 

إىل جعل القواعد اليت حّددها مبثابة ضوابط لكّل عملية ختاطبّية تساق "جرايسلقد سعى 
املتخاطبني ميكن أن أنّ على الصراحة والوضوح، لكن تبّني دة تقوم لتحقيق املطلوب وفق مسالك حمدّ 

ة ايل تكون املعاين يف هذه احلالة ضمنيّ خيرقوا إحدى القواعد الفرعية مع احرتامهم للمبدإ العام، وبالتّ 
ا يف استنتاج ما هو ضمين .٣"وجمازية وحتتاج إىل األساليب املعمول 

.٨٨، صنظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصالح إمساعيل عبد احلق، -١
.١٦٣-١٦٢، ص صمر والنهي في اللغة العربيةاألنعيمة الزهري، -٢
.١٣٠، صالحوار ومنهجية التفكير النقديحسان الباهي، -٣
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ا، وهو ما االمتثال لقواعد التّ منغمرّ العلى قد حيدث االستلزام احلواري ،لكن خاطب ومراعا
ة اليت قد حيدث فيها االستلزام احلواري دون أي خرق يف األساليب اإلنشائيّ اوواضحاجلييبدو

األمر "ا؛ وذلك لعدم مشوليتها، ة تفسرييّ ظريّ لقواعد احلوار اليت ذكرها، وهذا يعين عدم كفاية هذه النّ 
يف نظريته تبقى يف كثري من جوانبها قاصرة عن ضبط جرايسعد اليت بسطها الذي يوضح أّن القوا

قة بتفسري كيفية املتعلّ قة رجة من الدّ وهذه الدّ : "لالمتوكّ ؛ يقول ١"احلوار وتقنينه تقنينا مضبوطا
اليت رّكز جرايسال جندها، فيما نظّن، يف اقرتاحات االنتقال من املعىن املباشر إىل املعىن غري املباشر

فيها، رغم ما تطمح إليه من عموم، على قواعد اخلطاب املتعلقة باجلمل اخلربية، واليت ال تصلح 
. ٢"لوصف االستلزام الّناتج عن خرق قاعدة من قواعد اخلطاب اإلخباريبالّتايل، إالّ 

، اليكوفوروبين، ويلسنوسبربراقرتاح (عة لة وموسّ ة اقرتاحات بديلة أو معدّ ولذلك قّدمت عدّ 
الذي واصل البحث يف نظرية األفعال ٣سورلعلى رأسها ما قّدمه ... ) طه عبد الرحمن، ليتش

ا وتطوّ متتبعا مستجدّ  اا ى مجيع األفعال الكالمية بنطق مجل يعرب معناها ال تؤدّ : "رلو س، يقول را
ه أن ميرر له امللح بأن يقول احلريف عن املعىن الذي يقصده املتكلم، ميكن للمرء أن يطلب من جليس

هل تستطيع : (، لكن املرء يف العادة يقول)مرر يل امللح(، أو )أطلب منك أن مترر يل امللح: (حرفيا
أو ) هل يل بقليل من امللح؟(أو ) أريد أخذ امللح(أو ) هال مررت يل امللح؟(أو ) أن مترر يل امللح؟

ي فيها املرء فعال كالميا ل هذه احلاالت اليت يؤدّ ومث. وما شابه ذلك) هل امللح يف متناول يدك؟(
ة غري املباشرة، وهناك ى باألفعال الكالميّ بصورة غري مباشرة من خالل أدائه فعال آخر مباشرة، تسمّ 
م، تشمل ا عن املعىن الذي يقصده املتكلّ أنواع أخرى من احلاالت حيث خيتلف معىن اجلملة نسقيّ 

،)٢٠١١، ١ط. دار األمان: املغرب. دار االختالف: اجلزائر(،االستلزام الحواري في التداول اللسانيالعياشي أدراوي، - ١
.١١٧ص

علم استعمال (التداوليات: ، ضمن كتابالبالغة العربية والتداوليات الحديثةاالستلزام التخاطبي بين، املتوّكلأمحد -٢
.٣٠١، ص)اللغة

ة النحو الوظيفي مستشف دون غريه من االقرتاحات األخرى، ألن، كما يبدو، القالب املنطقي يف نظريرلو سز على اقرتاح كِّ ُر -٣
.املتعلقة بتفسري كيفية حدوث االستلزامرلو سمن فكرة 
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، وما ميكن استنتاجه من هذا الّنص هو أنّ ١"هوينهويل والتّ هكم والتّ والتّ خريةاالستعارة والكناية والسّ 
:٢غوية صنفاناإلجنازات أو األفعال اللّ 

م إىل معىن واحد هو املعىن عابري اليت يقصد فيها املتكلّ ل يف اجلمل والتّ تتمثّ : إجنازات بسيطة-١
.ق مجلي واحداحلريف خلطابه، ومن مثة نكون بصدد قوة إجنازية واحدة ملنطو 

ة؛ إحداها مباشرة تفهم من وهي اجلمل اليت تواكبها أكثر من قوة إجنازيّ : إجنازات معّقدة-٢
املدلول احلريف، واألخرى غري مباشرة، ينتقل فيها من املدلول احلريف للعبارة إىل مدلول آخر 

.فيه العبارةاق الذي قيلت م، ويستعان يف حتديدها بعدة قرائن يوفرها السيّ يقصده املتكلّ 

)أ(جوابا للجملة ٣اليت يقرتحها سورل) ب(مثال ذلك اجلملة 

نما هذا املساءلنذهب إىل السّ : ١الطالب-أ
.علّي أن أهيئ امتحانا: ٢الطالب- ب

ا حتوي فعال لغويا واحدا مباشرا يفهم من الّداللة احلرفّية للجملة، يتمّثل هذا ) أ(يالحظ يف اجلملة  أ
.نماإىل السّ ٢الب الطّ ١الب الفعل يف دعوة الطّ 

ا الطالب ) ب(أما اجلملة  فعلني لغويني، أحدمها مباشر وهو اإلخبار بأن عليه أن يهيئ ٢فقد أجنز 
.١البل يف رفض دعوة الطّ امتحانا، واآلخر غري مباشر يتمثّ 

لتفسري عملية االنتقال من رلو سمه ما هو املقرتح الذي قدّ : ا هوؤال الذي يطرح نفسه ههنالسّ لكنّ 
الفعل املباشر إىل الفعل غري املباشر؟

لغوية وغري (عرب سلسلة من االستدالالت، قوامها املعرفة املشرتكة تتمّ "ة االنتقال عمليّ أنّ رلو سيرى 
ه م إىل سامعيف حالة إجناز فعل لغوي غري مباشر، ينقل املتكلّ "، ومن مثة فإنّه ٤"بني املتخاطبني) لغوية

.٢٢١-٢٢٠ص ص، العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعيرل، و جون س-١
، الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحوحيي بعيطيش، : ، و١٦٦، صاألمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، : ينظر-٢

. ١١٣ص
٣-sens et expression, J.R.Searle١١٣، ص اللغوي بين الفلسفة والنحوالفعل حيي بعيطيش، :، نقال عن.
.١١٣، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحوحيي بعيطيش، -٤
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غوية املشرتكة بينهما، وعلى القدرة غوية وغري اللّ دا يف ذلك على اخللفية اللّ ا يقول، معتمّ أكثر ممّ 
غوي غري املباشر موذج املقرتح لتفسري ظاهرة الفعل اللّ النّ مفاد هذا أنّ . ة لدى املخاطباالستدالليّ 
جرايسل التعاوين تلك اليت حلّ ة للحوار غوية، بعض املبادئ العامّ نظرية األفعال اللّ : يتكون من

كر، اخللفية اإلخبارية املتبادلة، وكذلك قدرة املخاطب على القيام بعضها يف اقرتاحه السالف الذّ 
ا عملية االنتقال من خالل ة اليت مترّ ع خمتلف املراحل االستدالليّ وميكن تتبّ . ١"بعملية االستدالل

:٢ابقنياملثالني السّ 

نما، فأخربين ردا على اقرتاحي بأنّ أن يرافقين إىل السّ ) ص(لى رتحت عاق: يتحدث) س(-أ
.عليه أن يهيئ امتحانا

.ه وارداأن يكون ردّ عاون يف احلوار، ومن مثة فالبدّ حيرتم مبدأ التّ ) ص(أفرتض أنّ - ب
عوة أو رفضها أو تقدمي اقرتاح آخر قبول الدّ ): ص(من بني اإلجابات الواردة املمكنة لـ- ت

ة األفعال نظريّ ... (ة إجابة ممكنة الورود الستئناف احلوار ، أو أيّ )إىل املسرح مثالهاب الذّ (
).غويةاللّ 

.اليس واردد الرّ ا من هذه الردود؛ أي ، ليس أيّ ، من حيث معناه احلريف)ص(إن رد - ث
غرضه ا يقول، وبافرتاض أن إجابته جيب أن تكون واردة، فإنّ إذن يعين أكثر ممّ ) ص(- ج

.تلف حتما عن غرضه احلريفاإلجنازي خي
يئة االمتحان تست- ح سبة إىل سبة إىل ليلة واحدة، وكذلك األمر بالنّ ا بالنّ غرق وقتا هامّ أعلم أن 

).ة مشرتكة للعامل اخلارجية معرفيّ خلفيّ (نما الذهاب إىل السّ 
.نه يف الليلة نفسهااحنما، ويهيئ امتيرافقين إىل السّ أن) ص(ال ميكن لـ- خ
مهيدية لقبول اقرتاح ما، القدرة على إجناز فعل احلمل املنصوص عليه داخل التّ روط من الشّ -د

).غويةاللّ األفعالنظرية (احملتوى القضوي 
.ه ال ميكن أن يقبل اقرتاحيه قال شيئا مفاده أنّ من هذا أعلم أنّ -ذ
. اإلجنازي هو رفض هذا االقرتاح) ص(إذن غرض -ر

.١٦٧، صاألمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -١
٢-sens et expression, J.R.Searle١١٤-١١٣، ص صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو:، نقال عن.
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عرب سلسلة يتمّ سورلغوي غري املباشر عند ملباشر إىل الفعل اللّ غوي افاالنتقال من الفعل اللّ ومنه،
ا ينهض دليال ممّ ) املخاطب/ مللمتكلّ (غوية ل جانبا من جوانب القدرة اللّ من االستنتاجات، تشكّ 

ال قدرة لغوية ةقدرة تواصليّ ا ّ إغوية، أي غوية والقواعد غري اللّ على أّن تلك القدرة تشمل القواعد اللّ 
.١فقط

نبيه إىل أّن كال من التّ غوي واملصطلحات املتعّلقة به، جيدر م الكالم عن الفعل اللّ تَ خيُ وقبل أن 
حو الوظيفيّ ة النّ نظرا القرتاض نظريّ و ر داللتها، اليت تتحجّ عابري املسكوكةها إىل التّ نبّ رلو سوجرايس

جيدر بالبحث أن يعرض ملفهومها والتفسري ٢اكيبتفسري هذا النوع من الرتّ يف هذا املصطلح وتوظيفه 
.مه هؤالء الفالسفة هلاي قدّ الذّ 

ا البنعابري املسكوكة تصبح اجلملة مبكوّ يف التّ حيث إنّه  اها ة على املدلول غري املباشر، مسّ ة دالّ ويّ ينا
، أّما ٣اللة املستلزمةمببدإ خرق قواعد احلوار لرصد الدّ وفيها ال يعتدّ ماملعمّ باالستلزام احلواري جرايس

وضعها يضاف إىل قوانني احلوار الّيت "ه جيب أن اكيب، أنّ وع من الرتّ فقد رأى، لتقنني هذا النّ رلو س
قانون يتعّلق بكّل ما هو مسكوك، ويف هذه احلالة إّما أن نعّد هذا القانون مستقال بذاته، أو جرايس

إذا منع من استعمل العبارات املتحجرة، إالّ : (القاعدةة، تقول هذه الكيفيّ ةامتدادا وتفريعا على قاعد
ة مجلة ال ميكن قبوهلا لتأدية املعىن غري املباشر، إذا كانت ال أيّ ى هذا القانون أنّ ، مؤدّ )ذلك مانع

.٤"عابري املسكوكةة ضمن التّ تستجيب هلذا القانون، أي جيب أن تكون منضويّ 

كثري من تناولبق يف يادة والسّ ة الرّ غة العاديّ كان لفالسفة اللّ ه قد  نّ إوما ميكن قوله يف األخري، 
ة حويّ ات النّ ظريّ ة والنّ سانية بصفة عامّ ظرية اللّ ت ثغرات يف النّ ة اليت سدّ ة والتداوليّ اجلوانب الدالليّ 

، األمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، : ، و٢٧، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية أمحد املتوّكل، : ينظر-١
.١٧١ص

مرحلة تكون فيها داللتان : مبرحلتنيمرّ على أساس أنّه قد ري، ر من منظور تطوّ فسّ هذا النوع من الرتاكيب يُ أنّ المتوّكليرى -٢
اثنتان، داللة حرفية وداللة مستلزمة مقاميا، ومرحلة تنمحي فيها داللتها احلرفية فتصبح داللتها الوحيدة هي داللتها املستلزمة، 

.٢٦ص،)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية أمحد املتوّكل، : حبيث تصبح هذه الداللة داللة حرفية، ينظر
.٢٦، صاملصدر نفسه: رينظ-٣
.١٧١، صاألمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -٤



)حماولة تأصيل(مفهوم اجلملة يف نظريّة الّنحو الوظيفّي الفصل الثاين                          

١١٩

االستلزام ة، ة اإلجنازيّ ة، القوّ غويّ اإلحالة، احملتوى القضوي، األفعال اللّ : ة، من مثلاملختلفة بصفة خاصّ 
...احلواري 

ظريات اليت تعتمد اإلطار املنطقي والوظيفي منطلقا هلا، ساين، وخصوصا النّ رس اللّ وقد استفاد الدّ 
،ةة لسانيّ لكن ما قّدمه هؤالء الفالسفة من آراء ونظرات ال يرقى إىل تكوين نظريّ . ا استفادةمنها أميّ 

ا مبعىن الكلمة، هلا القدرة على معاجلة بنية اللّ  ة ة الرتكيبيّ ة والصرفيّ الصوتيّ ( غة وحتليل خمتلف مستويا
ة خمتلفة أبرزها نظريّ هاتتوجّ نظريات ذات قهيحتقسعت إىل، وهو ما ... )ة واملعجميّ ة والدالليّ 

.لسيمون ديكحو الوظيفيّ النّ 

الغويً فعالً حو الوظيفيّ ة النّ إذا كانت اجلملة يف نظريّ : الوظيفيّ حو ة النّ أنواع الجملة في نظريّ - ٣
هناك جانبني ، فإنّ )ةة تركيبيّ صرفيّ (ة ة تعكسها خصائص بنيويّ ة تداوليّ ز خبصائص دالليّ يتميّ 

.، وجانب بنيويتداويلّ جانب داليلّ : يستحضران يف حتديد اجلملة ومتييزها

ة، فعل ة اإلجنازيّ القوّ (واستحضار خمتلف املصطلحات املالبسة لهها فعال ظر إىل اجلملة بعدّ والنّ 
لالمتوكّ يورد حديد يف مقابل هذا التّ و هو حتديد هلا من منظور تداويل، ...) اإلحالة، فعل احلمل 

ن عبارة لغوية تتضمّ نقصد باجلملة كلّ : "ة، من ذلك قولهكيبيّ رتّ الوانب اجللى ز فيه عحتديدا آخر ركّ 
ي نقرتحه هنا، نميط الذّ خارجيا، فاجلملة، حسب التّ ) ناتأو مكوّ (، ومكونا )نوويا أو موسعا(محال 

، وهذا إن دلّ ١)"نات خارجيةأو مكوّ (ن خارجي مقولة تعلو احلمل؛ إذ تتضمنه باإلضافة إىل مكوّ 
هذا أنّ و ،ىل االستعمالترجع إهناك أمورا ترجع إىل البنية وأخرىعلى أنّ ا يدلّ على شيء فإمنّ 

عت أنه ال حىت وإن ادّ ،مع أّي نظرية) أو باألحرى يفرض نفسه(جيب استحضاره ) وإن قلّ (فريق التّ 
بني ما يرجع إىل البنية وبني ما يرجع إىل ) يف الّتقعيد وبناء اجلهاز الواصف ختصيصا(ميكن التفريق 

ة به غري له قوانينه اخلاصّ فظ ما هو راجع إىل اللّ : "حمن الحاج صالحعبد الرّ ؛ يقول االستعمال
قوانني استعمال اللفظ؛ فدراسة هذا اجلانب االستعمايل للغة هو الذي يسميه األوربيون اآلن 

يهم من العرب ال يعرفون ربيني ومقلدّ سانيني الغّ ، وأصبح اآلن الكثري من اللّ pragmatiqueبراغماتيك 
بنية اجلانب االستعمايل مقتنعني يف ذلك بأنّ ات يف هذا سانيّ إال الرباغماتيك، بل حصروا كل اللّ 

ا، كما غة تفسّ اللّ  رها املعاين املقصودة يف اخلطاب، وهذا خلط فظيع بني ما هو لفظ له بنية قائمة بذا

.٢٧، ص)١٩٨٧، ١منشورات عكاظ، ط: املغرب(، الجملة المركبة في اللغة العربية، املتوّكلأمحد -١
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ربيني احملدثني مولعون غويني الغّ نة، وأكثر اللّ فظ يف حال خطابية معيّ قلنا، وبني اختيار هذا اللّ 
غوية جانب غة اجتماعية أصالة، وللبىن اللّ غة، وقوانني استعمال اللّ ستعمال اللّ بالرباغماتيك أي دراسة ا

.١"اسمل ينتبه إليه الكثري من النّ األسفآخر غري اجتماعي، وهو ميدان صوري، وهذا مع 

ه تعريف بنيوي هو اعتماده للجملة بأنّ لالمتوكّ الذي جعل البحث حيكم على تعريف بب السّ و 
زائد محال ٢)مبتدأ، ذيل، منادى(ن خارجي ، فاجلملة هي نتاج مكوّ ة ترتيبهاالعناصر وكيفيّ ة على نوعيّ 

ولكن هل ينطبق مفهوم ،]محال= نا خارجيا، حمكوّ = اجلملة، مخ= ج: ؛ حيث)ح+ مخ = ج [(
.ورة فقط؟اجلملة على هذه الصّ 

- : أي(كذلك على احلمل مستقال جيده يطلق مصطلح اجلملةلالمتوكّ ح لكتب املتصفّ إنّ 
ال تسند : قيد[وخبرق هذا القيد : "عريف اآلنف الذكر، من ذلك، مثال، قوله قبل التّ )مكونا خارجيا

):ج٨٩(و) ج٨٨(ميكن تعليل حلن اجلمل اليت من قبيل ]الوظيفة البؤرة إىل احلمل وإىل أحد حدوده

))بكرا(بنرب (قتل خالد بكرا  * -قتل خالد بكرا     ج- ماذا حدث؟    ب-أ- ٨٨

٣"ة عشق كثري أم ال؟أعزّ * -ة أم ال؟    جأعشق كثري عزّ - أعزة عشق كثري أم ليلى؟   ب-أ- ٨٩

ن خارجي معها، مما جيعل البحث يذهب نة من محل فقط وال وجود ملكوّ وهذه اجلمل املذكورة مكوّ 
ال وهي بغيابه(حلّد األدىن ملفهوم اجلملة ألنه يشّكل ا؛إطالقها على احلمل هو األساسإىل أنّ 

تها ومن حيث ّد األدىن فإّن اجلمل من حيث مقول، وإذا ما ُحّصل احل)اتسّمى مجلة، بل تسّمى مركبّ 
ة، وهناك مجل ابطيّ ة واجلمل الرّ ة واجلمل الفعليّ نة هلا أنواع؛ فهناك اجلمل االمسيّ عدد العناصر املكوّ 

نة مجل مكونة من محل بسيط زائد عنصرا خارجيا، وهناك مجل مكوّ نة من محل بسيط، وهناك مكوّ 

صالح الدين : نقال عن، )١٩٩٦، ١٠جملة اللغة واألدب، العدد: اجلزائر(، النظرية الخليلية الحديثةعبد الرمحن احلاج صاحل، -١
، ١منشورات االختالف، ط: اجلزائر(، الداللية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجريالظاهرة زرال،

.٣٦٦ص، )٢٠٠٨
.سيذكر البحث مفاهيم هذه املصطلحات حني يعرض للبنية الوظيفية-٢
.٢٧، صلغة العربيةالجملة المركبة في ال، املتوّكلأمحد -٣
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نة من ل أطلق، يف سياق آخر، على اجلملة املكوّ ومما يعّضد هذه الّنتيجة أّن املتوكّ ... من عدة محول 
.١)بةمجلة مركّ (مصطلح ن خارجيّ محل ومكوّ 

مجل : احملمول إىلمقولةحسب مها قسّ فاحملمول وعددهحسب مقولةنوع اجلملة لالمتوكّ د حدّ 
مجلة امسية زائد (ة ، ومجل رابطيّ )حمموهلا األساس ليس فعال(ة ، ومجل امسيّ )حمموهلا األساس فعل(ة فعليّ 

فيها(، ومجل مركبة )فيها حممول واحد(مجل بسيطة : كما قّسمها حبسب عدد احملموالت إىل. )رابطا
:وعني ببعض البسط كما يلين النّ هلذيالبحث وسيعرض. أو معقدة) أكثر من حممول

تنقسم اجلملة العربية، يف : "لالمتوكّ يقول : المحمولمقولةأنواع الجملة بحسب -١-٣
، ومجلة ذات حممول غري مجلة ذات حممول فعليّ : ة إىل قسمنيكيبيّ منظورنا، حسب مقولة احملمول الرتّ 

، وتنقسم )ب ظريفّ أو مركّ ب حريفّ مركّ ب امسي أو أو مركّ ب وصفيّ مجلة حمموهلا مركّ : أي(فعليّ 
ومجلة ال ) كان وما إليها(، بدورها، إىل مجلة تشتمل على رابط اجلملة ذات احملمول غري الفعليّ 

ة واجلملة ة واجلملة الرابطيّ الثة باجلملة الفعليّ تشتمل على رابط، ونصطلح على تسمية أنواع اجلمل الثّ 
تتمّيز به أنواع اجلملة حبسب املقولة، مث ذا، يعّد الفاصل الذي ، فاحملمول،٢"وايلاالمسّية على التّ 

:لكّل نوع من هذه األنواع خصوصيات جيدر بالبحث إيرادها وذكرها منها

جب مبقتضاها عدم جواز تقدم الفاعل على لة الفعلية ببنية موقعّية خاصة تو متتاز اجلم-١- ١-٣
أن يستفاد من صيغة الفعل وحده،مين واجلهي فيها ميكن ص احملمول الزّ الفعل، كما متتاز بأن خمصّ 

ا،  واحملمول فيها قد يكون أصال وقد يكون مشتقا حسب أغراض تظهر يف بنية املشتق، كما متتاز بأ
.ة من غريهامن حيث االشتقاق، أكثر إنتاجيّ 

ا أنّ ةة خاصّ متتاز اجلملة االمسّية، كذلك، ببنية موقعيّ -٢- ١-٣ م على حمموهلا، علها مقدّ فامن مميزا
نة، واحملمول فيها ال يدل، عادة، على واقعة، وخصوصا ة معيّ ر إذا كان حامال لوظائف تداوليّ وقد يؤخّ 
وع من ، كما أنه يصعب االشتقاق مع هذا النّ )با ظرفيابا حرفيا أو مركّ يا أو مركّ با امسّ مركّ (إذا كان 
.احملموالت

منشورات : املغرب(، )مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية(الوظيفة والبنية، املتوّكلأمحد : ينظر-١
.١٤، ص)١٩٩٣، ١عكاظ، ط

.٧٨، صغة العربيةلالوظائف التداولية في ال، املتوّكلأمحد -٢
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ة وال مجال ة ليست مجال امسيّ ا قائم الذات؛ فاجلمل الرابطيّ منطا بنيويّ ة تعترب اجلمل الرابطيّ "-٣- ١-٣
ا ا هي مجل ميكن اعتبارها مجال وسطى؛ إذ هي تشارك اجلمل االمسيّ ة، وإمنّ فعليّ  ة يف بعض من مميزا

ة حمموهلا هو حممول اجلملة االمسيّ ؛ ذلك أنّ ١"نيةة خصائصها املكوّ ة، وتقاسم الفعليّ ة والوظيفيّ احلمليّ 
ال ) اً خارجياً عنصر (ما كان مبتدأ ابط، فإن ورد متقدّ م على الرّ الفاعل فيها ال جيوز له أن يتقدّ إال أنّ 

وع من اجلمل هو ة، ودور الرابط يف هذا النّ فاعال، وهو يف هذه اخلصيصة يتقاطع مع اجلمل الفعليّ 
.محمولماين واجلهي للص الزّ حتديد املخصّ 

اجلمل، حسب منط تركيبها، إىل مجل لالمتوكّ م قسّ :أنواع الجملة حسب نمط تركيبها-٢-٣
ن خارجي حتتوي على محل واحد سواء وجد مكوّ ة؛ اجلمل البسيطة هي اجلمل الّيت بسيطة ومجل مركبّ 

ما لبث ) لالمتوكّ (ه لكنّ . ٢حتتوي على أكثر من محلة فهي اجلمل الّيت أم مل يوجد، أما اجلمل املركبّ 
أن أعاد النظر يف هذا التقسيم، موردا أّن اجلمل البسيطة هي اجلمل اليت حتتوي على محل واحد وال 

مع ذلك احلمل صارت اجلملة ) بضيالرّ (ن اخلارجيّ وجود ملكون خارجي معها، فإن وجد املكوّ 
ّ مركّ  بة يف تقابل املركّ (أكثر من محل ا حتتوي علىبة، وأضاف نوعا آخر هو اجلمل املعّقدة، ومتتاز بأ
.٣)لقسيم األوّ التّ 

يتكون هذا النوع من اجلمل من محل مستقل بذاته، فيه حممول وجمموعة : الجملة البسيطة-١- ٢-٣
، وقد )واحقاحلدود اللّ (ة قد تذكر معه حدود أخرى اختياريّ ، و )احلدود املوضوعات(ة ود إجباريّ حد

ة ة اإلجنازيّ ر القوّ ومؤشّ ) قد يكون فعال رابطا أو فعال مساعدا(احملمول ص يذكر مع هذه العناصر خمصّ 
).ص احلملخمصّ (

ن اخلارجي ، قد يكون هذا املكوّ )ربض(ن من محل ومكون خارجي تتكوّ : بةالجملة المركّ -٢- ٢-٣
وأخرى ة أن هناك مجال مبتدئيّ لالمتوكّ ن اخلارجي يورد مبتدأ أو ذيال أو منادى، وتبعا لنوع املكوّ 

، والّذيل يشرتط صديرنوع منها خصائصه وشروطه؛ فاملبتدأ يشرتط فيه التّ ة، ولكلّ ة وأخرى ندائيّ ذيليّ 
:ر، والّنداء له حريّة الّتقدم والتأّخر أو الّتوسط، وميكن تلخيصها كما يليفيه التأخّ 

.٨٢، صالّلغة العربّيةالوظائف الّتداولّية في ، املتوّكلأمحد -١
.٨، صالجملة المرّكبة في الّلغة العربّية، املتوّكلأمحد : ينظر-٢
.١٤، ص)ةغة العربيّ ركيب في اللّ ة لبعض قضايا التّ مقاربات وظيفيّ (الوظيفة والبنية ، املتوّكلأمحد : ينظر-٣
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 ّمحل[م = ة اجلمل املبتدئي[
 ّذ]محل[= ة اجلمل الذيلي
 ّـل)منا(محـ [/ منا ]محل[/]محل[منا = ة اجلمل الندائي[

ح يف نه ألكثر من محل، كما هو موضّ وع من اجلمل بتضمّ ز هذا النّ يتميّ : دةالجمل المعقّ -٣- ٢-٣
ى يف صورتني اثنتني عدد يف احلمول يتجلّ ، وهذا التّ ١)]نمحل) ... (٢محل) (١محل(ج : [البنية اآلتية

:٢مها

ة ما دون أن يفقد ات يرتبط باحلمل اآلخر بكيفيّ قائم الذّ نا ل كل من احلملني مكوّ يشكّ -أ
.استقالله عنه

.نا من مكوناتهل أحد احلملني جزءا من احلمل اآلخر حبيث يعد مكوّ يشكّ - ب

أو كان -٢محال اعرتاضيا  -١: أّن احلملني يكونان قائمي الّذات إذا كان أحدمهالالمتوكّ يورد 
ن من نات احلمل أو جزءا من مكوّ نا من مكوّ إذا كان أحدمها مكوّ اأمّ أحدمها معطوفا على اآلخر،

.٣فإنّه يعّد محال مدجما يف احلمل الذي يعلوهمكونات احلمل

.٣٤، صالجملة المرّكبة في الّلغة العربّية، املتوّكلأمحد -١
.٣٥، صاملصدر نفسه-٢

- .٣٥نفسه، صاملصدر: ينظر٣



:الثالفصل الثّ 
)ةالبنية احلمليّ (حو الوظيفيّ ة النّ اجلهاز الواصف يف نظريّ 



)احلملّيةالبنية(الوظيفيّ الّنحونظريّةيفالواصفاجلهازالفصل الثالث                                

١٢٥

وحيّدد به ) اخلاّص والعامّ (سان البشريّ ات اللّ تضبط به متغريّ اجلهاز الواصف هيكل جتريديّ 
، ويتحّدد حسب ةاملنطقيّ ة ياضيّ ياغة الرّ على الصّ ، ويعتمد يف بنائه)املتغّريات(الّنظام الذي حيكمها 

.ةاملبادئ اليت تسري عليها الّنظريّ 

من أهّم املبادئ املعتمدة يف بناء اجلهاز الواصف يف نظريّة الّنحو الوظيفّي أّن الوظيفة سابقة 
والّتداولّيةالّداللّيةإىل تقدمي اجلوانب حو الوظيفيّ على البنية وحمّددة هلا، وقد قاد هذا املبدأ علماء النّ 

هذا املبدأ بانيا عليه عّدة نقاط تسهم يف فهم وجهة المتوّكل، ويذكر على اجلوانب الّصرفّية الّرتكيبّية
للبنية سبةة، بالنّ ظريات الوظيفيّ كباقي النّ حو الوظيفيّ يفرتض النّ : "ة؛ قالظريّ النظر املعتمدة يف هذه النّ 

 ّ ويرتّتب على هذا . الفصل بينهما، وأّن البنية تابعة للوظيفةما متعالقتان حبيث ال ميكنوالوظيفة، أ
:االفرتاض عّدة مسائل أّمهها

بعيد، دها، إىل حدّ للعبارات الّلغوية حتدّ ...) ة ة، املعجميّ كيبيّ ة، الرتّ رفيّ الصّ (ة اخلصائص البنيويّ .١
موعة األوىل من اخلصائص داوليّ والتّ الّداللّيةاخلصائص  موعة وسائل للتّ ة باعتبار ا عبري عن ا

.الثانية
خذ موضوعا روري أن يتّ ابط أصبح من الضّ الوظيفة على هذه الدرجة من الرتّ و إذا كانت البنية .٢

ة والتعالقات القائمة ة فقط، بل كذلك اخلصائص الوظيفيّ بنيويّ غوي ال اخلصائص الللوصف اللّ 
موعتني من اخلصائص .بني ا

اجلهاز (= ني، حني يكون النموذج املثلى، من وجهة نظر الوظيفيّ ويبلغ الوصف الكفاية .٣
أو (ة حتيّ ة يف مستوى البنية التّ داوليّ والتّ الّداللّيةل للخصائص مصوغا على أساس أن ميثّ ) الواصف
وأن يربط ... ر من مستويات االشتقاق ة يف مستوى متأخّ ل للخصائص البنيويّ ، وأن ميثّ )العميقة

خذ دخال هلا املعلومات املتوافرة يف البنية ني عن طريق نسق من القواعد تتّ بني هذين املستوي
بعية موذج أن يرصد عالقة التّ ياغة يستطيع النّ ذه الصّ . ةداوليّ والتّ الّداللّيةة عن اخلصائص حتيّ التّ 

.١"اليت تربط البنية بالوظيفة

دار : املغرب(، )التداوليالبنية التحتية أو التمثيل الداللي(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -١
.١٥-١٤، ص ص)١٩٩٥، ١األمان، ط
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ا هذه النّ يف خمتلف النّ ته فقد روعية هذا املبدإ ومركزيّ ونظرا ألمهيّ  عرب خمتلف ةظريّ مذجات اليت أفرز
ا تطوّ  من منوذج ما قبل املعيار إىل منوذج ما بعد املعيار، أو من منوذج اجلملة إىل منوذج الّنص (را

).واخلطاب
وسيحاول البحث تتّبع القضايا املتعّلقة بدراسة اجلملة بأنواعها، وأغلبها موزّع على منوذج ما قبل 

وخصوصا يف الّنموذج املعيار (القضايا فريد هلا ذكر يف مناذج أخرى وقد متتّد هذه) ١٩٧٨(املعيار 
).أو ما يسّمى منوذج مستعمل الّلغة الطّبيعيّ 

املبادئ قد روعي يف بنائه)ما قبل املعيار(ل موذج األوّ اجلهاز الواصف يف النّ أنّ لالمتوكّ أورد 
:١اآلتية
.واصلفها وظيفة؛ وظيفة التّ ختلّ ) ةة ودالليّ صرفيّ -ةتركيبيّ (غة بنية اللّ -أ

.ةبعيد، خصائصها البنيويّ د، إىل حدّ اخلصائص الوظيفية للغات الطبيعية حتدّ - ب
الّداللّيةاخلصائص : رفية نتيجة لتفاعل أنواع ثالثة من اخلصائصة الصّ كيبيّ البنية الّرت - ت

.ةكيبيّ داولية واخلصائص الرتّ واخلصائص التّ 
ةة وعالقات تداوليّ ة وعالقات تركيبيّ عالقات دالليّ : نات اجلملة أمناط ثالثةالعالقات بني مكوّ - ث
العالقات الرتكيبية عالقات ية، يف حني أنّ ة عالقات كلّ داوليّ والعالقات التّ الّداللّيةالعالقات - ج

.غري كلية
.ةعالقات أوىل وليست عالقات مشتقّ الثالعالقات الثّ - ح
ال ) ةعرب بنية وظيفيّ (ة ة تركيبيّ إىل بنية صرفيّ الّداللّيةعن طريق نقل البنية اجلملة تشتقّ - خ

.العكس
البنية ة ال تغّري الث عن طريق تطبيق قواعد غري حتويليّ اجلملة بواسطة بناء البنيات الثّ تشتقّ -د

.خل حذفا وال تعويضا وال نقالالدّ 
نات فيما بينها يف مرحلة ترتيب املكوّ يتمّ بة، حيث البنية مصدر اشتقاق اجلملة بنية غري مرتّ -ذ

ة عن طريق نسق من القواعد تلحق املكونات رفيّ ة الصّ كيبيّ رة؛ أي يف مستوى البنية الرتّ متأخّ 
.باملواقع اليت تقتضيها وظائفها

.١٢٧-١٢٦، ص ص)مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد -١
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ة والبنية البنية احلمليَّ : اجلملة عرب بناء ثالث بنيات هيويف ضوء هذه املبادئ واألسس تشتقّ 
ة؛ ا قبل بناء البنية املكونيّ وظيفيَّ ةة احملددبناء البنية احلمليّ "م ة على التوايل، ويتُّ ة والبنية املكونيّ الوظيفيَّ 
ل هلا يف مستويي البنية ة املمثَّ داوليّ والتّ الّداللّيةة للعبارة تابعة للمعلومات كيبيّ رفية الرتّ البنية الصّ إذ إنّ 
ق أساسا باملفردات املتعلّ اليل املنطقيّ الدّ ة الفرشَ احلمليّ م البنيةُ قدِّ ؛ حيث تُ ١"ةة والبنية الوظيفيّ احلمليّ 

ة داوليّ ة فتضطلع بإسناد الوظائف التّ ا البنية الوظيفيّ اليت تفرضها، أمّ الّداللّيةعالقات وخمتلف التّ 
مرهونة...) ة اإلعرابيّ اد احلاالت ترتيب عناصرها وموقعتها، إسن(ة، وتبقى صياغة اجلملة كيبيّ والرتّ 

.ةبالبنية املكونيّ 

، حيث )ةمنوذج مستعمل اللغة العاديّ (اين موذج الثّ يبدو أّن موضوع املعاجلة قد حوفظ عليه مع النّ و 
ا عليههي املوضوع، وهذا ما تدلّ اجلملةتبقي ه إال أنّ ،وضيحللتّ لالمتوكّ األمثلة اليت كان يستعني 

:٢األول بـــموذج قد أعيد تنظيم النّ 

ل القدرة موذج توسيعا ميكنه من األخذ بعني االعتبار لكل امللكات اليت تشكّ توسيع النّ -أ
.قالبيا، بناءعلى هذا األساس،التواصلية، وبناؤه

.ة واحدةة إىل بنية حتتيّ ة والوظيفيّ تقليص البنيتني احلمليّ - ب
ا متثّ - ت ّ ل ألشياء أخرى غري صياغة هذه البنية على أساس أ ا، وأ ا ال تشتمل على الواقعة ذا

.)ةة اإلجنازيّ ة، القوّ احلمل، القضيّ (دة مستوى واحد بل على مستويات متعدّ 

بعد سنوات "ل هو وجود قصور فيه موذج األوّ الذي دعا إىل تطوير النّ بب السّ أنّ لالمتوكّ ويرى 
هذا مردّ ة، والحظوا أنّ مطيّ ة والنّ فسيّ ة والنّ داوليّ الث، التّ ضابط الكفايات الثّ من تفعيله ومتريره مبحكّ 

مثيل رس وتكوين اجلهاز الواصف، وطبيعة التّ موذج من حيث موضوع الدّ ة النّ القصور هو أحاديّ 
ة، وقد كانت مالحظة هذا القصور حافزا لتضافر اجلهود لتوسيع داوليّ والتّ الّداللّيةحيت للخصائص التّ 

واصل على أساس أنّ ظر يف املعارف اليت تدخل يف حتقيق التّ ، فأعيد النّ ٣"اتهاليّ جمال النحو وإغناء إوَ 
ة، كما ة وإدراكيّ ة واجتماعيّ ة ومنطقيّ ة ملكات معرفيّ غويّ تشمل إىل جانب امللكة اللّ ةواصليّ القدرة التّ 

.٢١٨، صالعربّيةالّلغةاألمر والنهي في نعيمة الزهري، -١
.٨، ص)١٩٩٣، ١، طالعربّيةدار اهلالل : املغرب(، آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، املتوّكلأمحد -٢
.٥٥، ص)قضايا ومقاربات(الوظيفّيةالتركيبات ، املتوّكلأمحد -٣
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بني مثيل للفرق وميكن التّ . ةة والوجهيّ مات اإلجنازيّ أعيد النظر يف مكونات اجلملة فأضيفت بعض السّ 
:كما يلي، مثال، ةحتيّ موذجني يف البنية التّ النّ 

.]])نص ) ...(١ص([])نس ) ... (١س([)حممول[(:واةموذج النّ ة يف النّ حتيّ البنية التّ -

.١]]]]محل[قضية[وجه[إجناز[: موذج املعيارة يف النّ حتيّ البنية التّ -

أمهّيتها، ال تغّري من مسطرة االشتقاق املعتمدة يف منرغمعلى الوعلى العموم، فهذه اإلضافات، 
موذج مع تطعيمه مبعطيات النّ موذجالنّ هذا ز البحث على معطيات الّنموذج األول، ولذلك سريكّ 

ة ويبدأ البحث بعرض عناصر البنية احلمليّ .)ما استدعى األمر ذلككلّ (قة باجلملة اين املتعلّ الثّ 
.والقواعد اليت تسهم يف بنائها

جمموعة مفاهيمبتناولالبحث عرض هذه البنيةيستهلّ :)وقواعدهاعناصرها (ة البنية الحمليّ -١
ا، مث يعرض ف عليها فهم كثري من جزئيّ يتوقّ  .لبنائها وتكوينهاا

:ضبط مفاهيم المصطلحات األساس في هذه البنية-أ- ١

نسبة إىل احلمل، واحلمل هو نتاج إسناد ةمسيت هذه البنية باحلمليّ : ةتعريف البنية الحمليّ -١-أ- ١
تسهم يف ٢إىل عدد من احلدود أو املوضوعات) حوي العريب املسنديقابل يف الرتاث النّ (حممول 
حممول، ) ذهب()وقذهب زيد إىل السّ -١(: اآلتيةمثلةوهو ما ميكن توضيحه من خالل األ،حتقيقه

) غةطلبة اللّ (حممول، ) ملتزمون()غة ملتزموناللّ طلبة -٢/ (حدود أو موضوعات) زيد، إىل السوق(
.أو موضوعحدّ ) اإلسالم(حممول، ) دين خامت()اإلسالم دين خامت-٣(/ أو موضوعحدّ 

على ،صور الوظيفيّ ، يف التّ يقوم يف جوهرهم ومتلقّ خطاب ميكن أن جيري بني متكلّ وأساس أيّ 
ذا دةدّ ة حمعالقة دالليّ لهحدّ كلّ .وعدد من احلدودن بدوره من حممول هذا احلمل، الذي يتكوّ 

.٧٥، ص)األصول واالمتداد(غوي العربيالمنحى الوظيفي في الفكر اللّ ، املتوّكلأمحد -١
ا اللغوي يف مصطلح احملمول واملوضوع من املصطلحات اليت يستعملها أهل املنطق كثريا، وإذا ما نظر إليها يف عالقتها مبدلوهل-٢

: ط؛ تقول؛ فاحملمول يف لغة العرب ما حيمل على الظهر وحنوه، واملوضوع هو املسقَ واضحةناسبة مبيكاد يظفرال فالّلغة العربّية 
تأريخه العقدي، وتعريفه، ومنهجه (المنطق اليونانيّ ،عبد اهللا بن دجني السهلي: ينظر. أسقطته عنهوضعت عنه دينه إذا 

.٧١٧ص،)٢٠، م)٣(ة راسات اإلسالميّ ة والدّ ة جامعة امللك سعود، العلوم الرتبويّ جملّ : اململكة العربّية السعوديّة(، )العلمي
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مكان ) وقإىل السّ (منفذ الفعل، يف حني ميثل ) زيد(تتمثل يف أنّ ) ذهب(له عالقة بـ) زيد(احملمول، فـ
...ه متموضع، وهكذامن حيث إنّ ) ملتزمون(له تعلق باحملمول ) غةطلبة اللّ (واحلد ). زيد(أو وجهة 

ة حو الوظيفي من حيث مقولته املعجميّ ة النّ احملمول يف نظريّ : ةالمحمول المعجميّ مقولة -٢-أ-١
، وقد ...)دين، حب، أخ: مثل(امسا : ، وقد يكون...)أكل، شرب،: مثل(فعال : قد يكون

قد و ....)فوق، أمام، : مثل(ظرفا : ، وقد يكون)١...سوداء العينني، مسلم،: مثل(صفة : يكون
ب احلريف، وال أدري سبب هذا يف كثري من كتاباته مغفال املركّ على هذه املقوالت األربعلالمتوكّ ز ركّ 

ه أنّ من رغم على الح به؟، مل يصرّ ر منهجي خاصّ أم إىل تصوّ ة وروده حمموالقلّ أمرجعه إىل،اإلغفال
أو ) صفة(أو ) اسم(وروديسوغ هأنّ ٢ه حممول من احملموالت، حيث ذكر يف بعض كتبهبأنّ يقرّ 

.ةحمموال للجملة غري الفعليّ )مرّكب ظريف(أو ) مرّكب حريف(

ختتلف من ه إىل أّن هذه املقوالت األربعنبوجيب التّ : ةة والمحموليّ يّ المقولة بين الحدّ -٣-أ-١
ل أن يكون حمموال، ح األوّ فالفعل عادة هو املرشّ ؛ورودها حمموالت وعدم كثرة ورودهاحيث كثرة 

دين، ويرد االسم مقيّ ) فةرف والصّ الظّ (د ففي الغالب ير .االسمرف مثّ الظّ فة، مثّ الصّ جة أقلّ ويأيت بدر 
.ا من حدود اجلملةحدّ 

) درجة ورود املقولة حمموال(ة ة هذه املقوالت من حيث احملموليّ أسبقيّ ة تبّني ميّ سلّ المتوّكليضع و 
ة ميّ لّ السّ مورداة ميّ لّ يف هذه السّ ،يف موضع آخر،قيدقّ مثّ ،٣اسم> ظرف> صفة > فعل: كما يلي

اسم الفاعل، واسم : يقصد باالسم املشتقّ . (٤اسم غري مشتقّ > صفة> اسم مشتقّ > فعل: الّتالية

يفّ حو العريب من منظور صر حو العريب، حيث ينظر إليها يف النّ النّ يف هخيتلف عنالمتوّكلعندمصطلح الصفة يبدو أنّ -١
ا، ويندرج فيها الصفات املعروفة، أعين؛خالص الصفة املشبهة، وصفة صفة الفاعل، صفة املفعول،: أي ينظر إىل الكلمة يف ذا

) عاتبت ضارب خالد: (، فلو قلت مثاللى وصف حقيقيّ ت عفة صفة إال إذا دلّ الصّ ا يف النحو الوظيفي فال تعدّ التفضيل، أمّ 
فصاحة اللسان صفة فإنّ ) خطب فينا فصيح اللسان: (داال على ذات ال على صفة، خبالف لو قلت) ضارب خالد(لكان 

،)الصرفي التركيبيمثيل أو التّ اتبنية المكونّ (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر. (وليست ذاتا
.)١٢٤ص،)١٩٩٥، ١دار األمان، ط: املغرب(
الّلغةابط في من قضايا الرّ أمحد املتوّكل، : و.٩٠، صالعربّيةالّلغةة في داوليّ الوظائف التّ أمحد املتوّكل، : ينظر مثال-٢

.٨٦، صالعربّية
.٦٧، ص)...تيةالبنية التح(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-٣
١٢٥ص، )...بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-٤
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ة ألن يكون حممول أّن ما يرّشح باألفضليّ ... ةلميّ مفاد السّ : "لالمتوكّ يقول ) املفعول، واملصدر
املشتق مث الّصفة مث اسم الّذات على اعتبار أّن الّتعبري املفّضل عن الواقعة اجلملة هو الفعل يليه االسم

prototypical(موذجيالفعل يشكل احملمول النّ ايل، أنّ هو الفعل، ومفادها كذلك، بالتّ 

predicate"(١.

اسم غري >ظرف> صفة> اسم مشتق> فعل: ة اآلتيةميّ لّ وضع السّ ،تنيميّ لّ مجعا بني السّ ،وميكن
. مشتق

ابط من قضايا الرّ (يف كتابه ،لالمتوكّ قيدقّ ،مقولة حمموالق مبدى ورود كلّ ر املتعلّ صوّ وتبعا هلذا التّ 
ه ال إشكال يف ق األمر بالفعل والّصفة فإنّ ه حني يتعلّ تها، فيذكر أنّ أكثر يف حمموليّ ،)ةغة العربيّ يف اللّ 

ات اليّ استعماهلا حمموالت يستلزم إوّ ق األمر بغريمها فإنّ يتعلّ ا حني أن تستعمل حمموالت للجملة، أمّ 
 ّ بني احلريفّ واملركّ غري املشتقّ االسم: يعين(ا تستعمل أصال حدودا ال حمموالت تسوّغ ذلك؛ إذ إ

قواعد (اها ة مسّ ، حيث دعا إىل وضع قواعد اشتقاقيّ ديكمه االقرتاح الذي قدّ تبّىن لذلك، و )ريفّ والظّ 
صها القاعدة هذه القواعد تلخّ ،مبقتضاها نقل احلدود إىل حمموالتيتمّ ) احملموالت احلدودتكوين 

:٢ة اآلتيةالعامّ 

)  ةوظيفة دالليّ = حيث د(د  ) ح(حدّ أيّ : دخل

، ميكن أن يصري إليهةوظيفة دالليّ إسنادأمكنناحدّ ومفهومها أّن أيّ ،)١س(}   )ح({: خرج
.حمموال

، )ادرجة ورودها حدّ (ةمها يف باب احلديّ هناك مقوالت تستأثر أكثر من غريها بتقدّ وهذا يعين أّن 
:ة تبّني درجة احلديّة بني خمتلف املقوالت، كما يليميّ وميكن وضع سلّ 

)يرد محال مدجما(الفعليّ احلدّ > املشتقّ االمسيّ احلدّ > فيالصّ احلدّ > احلّد االمسي غري املشتقّ 

.١٢٥، ص)بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٨٧، صالعربّيةالّلغةمن قضايا الرابط في ، املتوّكلأمحد : ينظر-٢
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يفوق حّدية املقوالت ) غري املشتقّ (على ذات الذي يدلّ يّ االمسإىل القول إّن احلدّ ذا يقودوه
.١)prototypical term(األخرى، ومن مثّة فهو احلّد الّنموذجي 

شيء أمتني؟ أهو االستقراءلميّ يضع هاتني السّ لالمتوكّ قيق الذي جعل ابط الدّ لكن، ما هو الضّ 
ؤية هذه الرّ ولتجلية. من احلدود واحملموالتكلٍّ ، أساسا، على داللة  لالمتوكّ آخر؟، لقد استند 

.منهمايعرض البحث لداللة كلّ 

سيمون ديكة تدّل عادة على ذوات، يقول يّ لة يف باب احلدّ احلدود املتأصّ : داللة الحدّ -٤-أ- ١
، واإلحالة يف ٢"لإلحالة على ذات أو ذوات يف عامل ماكّل عبارة ميكن استعماهلا : "اهاإيّ فا معرّ 
فإنّه يهدف إىل استحضار م حني يستعمل احلدّ املتكلّ ة؛ ذلك أنّ ر الوظيفي ذات طبيعة تداوليّ صوّ التّ 

مرهون إحالةفعل جناحصورة املتكلَّم عنه عند املخاطب كما هي موجودة يف ذهنه، وهذا معناه أّن 
: ٣بـ

.حبيث ال إحالة بدون سياقمعّني تواصليّ وجود خماطب وموقف-أ
، )ات احملال عليهاف املخاطب على الذّ تعرّ (ة اإلحالة املعلومات اليت يقتضيها جناح عمليّ كمّ - ب

ق ة حيقّ د ذكر احلّد، وقد يطلب معلومات إضافيّ فقد يتعّرف املخاطب على احملال عليه مبجرّ 
.ةفا أكثر دقّ ا تعرّ 

ة حمصورا يف املعارف العامّ اإلحالة يف تركيب اجلملة، وال يف داللتها، بل يظلّ ر اخلطأ يف ال يؤثّ - ت
).ة اإلحالةد أكثر تداوليّ وهذا ما يؤكّ (عن الواقع 

stateيدّل على واقعة أّما احملمول ف:داللة المحمول-٥-أ- ١ of affairs ،ر صوّ ، يف التّ والواقعة
سهم يف حتقيقها جمموعة من ، ييف عامل من العوامل املمكنة، مفهوم مرتبط حبدث له وجودالوظيفيّ 

حييل احلمل على واقعة أي على شيء ميكن أن يقال عنه إنه حدث يف : "لالمتوكّ ؛ يقول ٤واتالذّ 
وميكن تأطريه يف ) سمعرى أو يُ كأن يُ (ا يّ عامل من العوامل املمكنة، على شيء ميكن إدراكه إدراكا حسّ 

.١٢٥ص، )كوناتبنية الم(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-١
.١٣٢، صاملصدر نفسه-٢
.١٣٣نفسه، صصدرامل: ينظر-٣
.٢٣٠، صحو العربية للنّ ة وظيفيّ نحو نظريّ حيي بعيطيش، : ينظر-٤
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األقل، يف ، ومشاركني على )قتل(واقعة القتل املدلول عليها باحملمول الفعل : مثال. ١"الزمان واملكان
قتل         بكر           أفعوانا:مجلة

٢مشارك١واقعة     مشارك

٢حد١حممول    حد

اوُ ّقق يف نوع الواقعة إذا دُ : التي يمكن أن تسند إلى المحمولالّداللّيةالوظائف -٦-أ- ١ ّ ،جد أ
:حه األمثلة اآلتيةوهو ما توضّ .عمال، أو حدثا، أو وضعا، أو حالة: قد تكون

)عمل(احة فَّ أكل عمرو تُـ -١
)حدث(يح الباب فتحت الرّ -٢
)وضع(جرةالعصفور فوق الشَّ -٣
)حالة(هند فرحة -٤

: وضابط الّتمييز بني خمتلف هذه املداليل هو أنّ 

يف )عاقل(+ تصدر من ذات )اضطراب(+ و)حركة(+ حمموالت فيها ): actions(األعمال-أ
هلا القدرة (للحدث )مراقب(+ ، و)ها ال تكون من اجلماداتلكنّ ) عاقل-(قد ترد من ذات (العادة 

: ذ، مثلاليت يأخذها منجز هذا الفعل عادة هي الوظيفة املنفّ الّداللّية، والوظيفة )٢على اإلجناز وعدمه
. )حفر زيد بئرا(

من اجلمادات عادة، كالريح، ()عاقل-(حمموالت تصدر من ذات ): processes(األحداث- ب
ة من قوى الطبيعة، ومن مثة فهي ال قوّ هذه الذوات تعدّ القول إّن ميكن و ، ...)واملطر، والكهرباء

فينة، يح السّ مت الرّ حطّ (: ؛ إذ ال إرادة وال قصد هلا، مثل قولنا)مراقب-(تكون مراقبة للواقعة

.١٤، صحو الوظيفيّ ة النّ آفاق جديدة في نظريّ ، املتوّكلأمحد -١
مراقبا هلا إذا توافر لديه إمكان حتقيقها ... يكون"، فذكر أن الذاتباملشارك يف احلدثرابطا إياها ،املراقبةاملتوّكليعرف -٢

قضايا ، املتوّكلأمحد ."هلا إذا انعدم حتكمه يف حتقيقها، بالعكس من ذلك، غري مراقب ن عدم حتقيقها على السواء، ويكونوإمكا
. ٤٥ص،)١٩٨٨، ١احتاد الناشرين املغاربة، ط: املغرب(،)العربّيةالّلغةة المشتقة في المحموالت الفعليّ (معجمية



)احلملّيةالبنية(الوظيفيّ الّنحونظريّةيفالواصفاجلهازالفصل الثالث                                

١٣٣

ات اليت تسند عادة إىل هذه الذّ الّداللّية، والوظيفة )...يحُ أحرقت الناُر األخضر واليابس، زجمرت الرّ 
.ةوظيفة القوّ : هي

ا بعض الذّ كما يندرج ضمن احلدث احملموالت اليت تتّ  ّ صف  لة ا متحمّ وات منظورا إليها على أ
، انكسر الزجاج، )ل له فقطة له على السقوط بل هو متحمّ فالقناع ال قوّ (سقط القناع (: هلا، مثل

ل وظيفة املتحمّ : احلدث حتمللة هلذا ات املتحمّ اليت تأخذها الذّ الّداللّيةة ، والوظيف)...انفتح الباب
)undergoer(١.

ا ذات من الذّ ة تتّ ة داخليّ على حالة شعوريّ هي حمموالت تدلّ ): states(الحاالت- ج وات سم 
ذه الواقعة حتمل ات اليت تتّ ، والذّ ...الفرح، احلزن، الغضب، اخلوف: ، مثل)العاقلة ختصيصا( سم 

.)فرح املسلمون بنصر اهللا(: مثال. ٢)سمة حبالةالذات املتّ (وظيفة حائل 

وقف (: مثل،٣لوضع)مراقب(+ وتشمل احملموالت اليت تدّل على ذات ): positions(األوضاع-د
على وضع ،يف ذاته،داّال ، وقد يكون هذا احملمول )...ار، جلست هند على األريكةجل أمام الدّ الرّ 

، القتال الّلقاء يف الّصباح(: مثل، أو زماين)...العصفور فوق الشجرة زيد يف سطيف،(: مكاين مثل
ات املرتبطة ، والذّ )...زيد أستاذ، عمرو شاعر(: ، وقد يدّل على مكانة لذات معّينة، مثل)...الليلة

.٤املتموضع: على وضع حتمل وظيفةالّ ذا احملمول الدّ 

ا(أكثر احملموالت داللة على واقعة ويبدو أنّ  على أعمال احملموالت اليت تدلّ هي )يف ذا
اللة، فيها هذه الدّ على حاالت فتقلّ ا احملموالت اليت تدلّ ، أمّ ٥واحملموالت اليت تدل على أحداث

ال داللة له ) أخوك(احملمول ) زيد أخوك: (وضاع، فمثال قولناباألق األمرحني يتعلّ لة وتزداد هذه القّ 
األصل فيها أن تكون ةغري املشتقّ األمساءكر سابقا من أنّ رات ما ذ من املربّ (يف ذاته على الواقعة 

.٨٧، ص)...حتيةالبنية الت(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد : ينظر-١
.٨٨نفسه صاملصدر: ينظر-٢
.٨٧نفسه، صاملصدر: ينظر-٣
ا ال ختضع )يف رأي الباحث(من أغمضها إىل احملمولويظل إسناد هذه الداللة -٤ ؛ إذ ما إىل مرجعية منطقية وتدليلية قوية، كو

. حممول يدل على وضع؟) ظن(هو املستند الذي جيعلين أقول إن 
١٢٦، ص...)المكّونّيةالبنية (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-٥
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إّن احملمول فقول،البحث، يف رأيةا عن زيد هو الواقعة، ومن مثّ ، بل اإلخبار )تا ال حمموالودحد
.)على واقعة كثرة غالبةداّال إذ احملمول كثريا ما يرد (فقطغليبدّل على واقعة هو من باب التّ ي

يطلق نيمن املشاركحمّددهذه الواقعة يسهم يف حتقيقها عدد :ق الواقعةوتحقّ الحدود-٧-أ-١
قيمة هذه احلدود ختتلف إذا ما اظر يف خمتلف اجلمل املنجزة يلمح أنّ عليهم مصطلح احلدود، والنّ 

يقتضيها (بعض احلدود يستلزمها حتقيق الواقعة ضرورة نظر إليها يف عالقتها بالواقعة، حيث جيد أنّ 
، ذلك أنّ )احةأكل زيد تفّ : (ل من قولناذ، واحلد املتقبّ املنفّ احلدّ : مثل) احملمول على وجه اإلجبار

، وشيء قابل لألكل )زيد يف املثال(واقعة األكل ال ميكن حتقيقها إال بوجود كائن حي ينفذ الفعل 
). arguments(ى باحلدود املوضوعات ، هذه احلدود تسمّ )فاحة يف املثالتال(يتقبل فعل األكل 
ف ق أو تتعرّ هي حدود يقتضيها احملمول اقتضاء، وال ميكن أن تتحقّ ا،، إذً فاحلدود املوضوعات

ا، فهي حدود إجبارية الذّ ) الواقعة( .كربدو

ي دور الواقعة على ذكرها، بل تؤدّ ف حتقيق أخرى ال يتوقّ حدودتوجدويف مقابل هذه احلدود
ر ذلك يف سالمة احلمل ة ميكن االستغناء عنها دون أن يؤثّ ة حميطة بالواقعة، ومن مثّ خمّصصات إضافيّ 

، وذلك مثل )للمحمول وحدودهاالستعمايلّ كر احلقيقيّ يراعى يف هذا األمر الّتمثيل الذهين ال الذّ (
البارحةضرب زيد ابنه : (يف مثلإىل احلدود املوضوعاتواحلّد احلدثمان واحلّد املكان إضافة احلّد الزّ 

. ١)satellites(واحق وع من احلدود باحلدود اللّ ، يطلق على هذا النّ )تأديبا لهضربا شديدايف البيت

ما ا دائما، وأنّ الفصل بني احلدود املوضوعات واحلدود اللواحق ليس قارّ إىل أنّ لالمتوكّ ه ينبّ و 
مييز بينهما هو الفحوى ح التّ ومرجّ . اآلخرهابعضمع ض احملموالت قد يرد موضوعامع بعاحقيرد ال

، مثال، كموضوع ومنها ما ال املكاينّ اليل للمحمول؛ فمن احملموالت ما تقتضي داللته احلدّ الدّ 
الفرق بني ذلكلامث،الحقجمّرد ،إذا ورد،معهااملكايناحلدّ ة يعّد ومن مثّ تقتضي داللته ذلك، 

فاحلد .)يشتغل خالد يف العاصمة-بيسكن خالد يف العاصمة-أ(:حممويل اجلملتني اآلتيتني
وطلبه له وتوقف تعريفه) يسكن(حد موضوع القتضاء احملمول ) أ(يف املثال ) يف العاصمة(املكاين 

.٣٣ص،)١٩٨٦، ١دار الثقافة، ط: املغرب(،الوظيفيالعربّيةالّلغةدراسات في نحو ، املتوّكلأمحد : ينظر-١
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على ا يدلّ عليه، وممّ ) يشتغل(ف تعريف احملمول الحق لعدم توقّ فهو حدّ ) ب(ا يف املثال عليه، أمّ 
.١)ب(وجواز حذفه يف ) أ(هذا عدم إمكان حذفه يف 

وبناء : وضوابطها)واحقالموضوعات واللّ (محمولالتي تسند إلى حدود الالمفاهيم-٨-أ- ١
من احلدود حدّ مفهوم من املفاهيم اليت ميكن أن تسند إىل أيّ ّن كلّ أتقريرعلى ما سبق، ميكن 

وأساس ونواته رأس احلمل يعدّ )احملمول(ألنّهبالفهم اجليد لنوع احملمول الذي يستدعيها، مرهون
يف كتبه، لالمتوكّ ذكرها اليتالّداللّيةاملفاهيم ألهمّ عوفيما يلي تتبّ . ٢الّداللّيةتوزيع خمتلف األدوار 

:مفهوم باحملمول الذي يطلبهكيز على ربط كلّ مع الرتّ 

وع من احلدود هذا النّ تاز وميهي احلدود اليت يقتضيها تعريف الواقعة، : الموضوعاتالحدود -أ
:تيةاآلاألزواجمن املقارنة بني طريف وارد كما يتبّني خضوعها لقيود التّ -أ: تنيخباصيّ "

؟ شرب خالد خبزا-بشرب خالد لبنا    -أ-٢/  ؟ نام الكرسي- بنامت هند    -أ-١

؟ وهب خالد السيارة داره-بوهب خالد هندا داره    -أ-٣

:على ذلك حلن اجلمل اآلتيةوامتناع حذفها كما يدلّ -ب

.٣"؟ أعطى خالد كتابا- د؟ أعطى خالد هندا    -ج؟ شرب خالد    -ب؟ نامت  -أ-١

:ذه احلدودهتشمل 

.٧٢، ص)...البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد : ينظر-١
، )١٩٩٩، ٢دار توبقال للنشر، ط: املغرب(، )ة جديدةنماذج تحليليّ (المعجم العربيعبد القادر الفاسي الفهري، : ينظر-٢

.٢٥ص
، ١دار الثقافة، ط: املغرب(،)العربّيةالّلغةالوظيفة المفعول في (المكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية ، أمحد املتوّكل-٣

.١٩-١٨ص،)١٩٨٧
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وإسناد هذه املفاهيم مرهون بالوظيفة . ١)لواملتموضع، واملتحمّ ، واحلائل، ةالقوّ (ذ، وما حياقله املنفّ -١
ل يأخذ وظيفة األوّ احلدّ اليت يأخذها احملمول؛ فإذا أسندت وظيفة العمل للمحمول فإنّ الّداللّية

. ل، وهكذاة أو املتحمّ كانت احلدث أخذ القوّ ذ، وإذااملنفّ 

لالمتوكّ ، يقول ه إليه الواقعةاهلدف الذي توجّ ما، أول فعال هو احلّد الذي يتقبّ : اهلدف/ لاملتقبّ -٢
ا مراقب لة لعمليّ ات املتقبّ الذّ : "يف تعريفها ركل الولد : ، مثل٢)"ةأو قوّ / متموضع/ ذمنفّ (ة ما قام 

).ل الركلمتقبّ : منفذ الركل، الكرة: الولد(الكرة 

ادة عو ،٣"تهاقل شيء ما إىل ملكيّ اليت نُ ات الذّ "أو هو، لواقعةهو احلّد الذي يستقبل ا: املستقبل-٣
منفذ، : زيد(ــف) أعطى زيد عمرا جبة، منح املدير الفائز جائزة: (، مثلاما يكون إنسانا أو كائنا حيّ 

إىل لالمتوكّ هبّ ينو .)بّلغ زيد عليا اخلرب: (، ومثل)لمستقب: الفائز/ متقبل: مستقبل الفعل، جبة: عمرا
أو هي عبارة (ل، فال جيوز أن نقولل يوجب تقدمي املستقبل على املتقبّ ورود املستقبل مع املتقبّ أنّ 

املستقبل ذكركما أنّ ،)البمنح املدير جائزة الطّ ؟؟؟ (: )تهاة أو مشكوك يف حنويّ قليلة املقبوليّ 
. ٤ةقليل املقبوليّ ) أعطى زيد جبة لعمرو؟؟؟ : (، مثلمسبوقا حبرف جرّ 

هي حدود ال يتوّقف عليها تعريف الواقعة، ولذلك ميكن االستغناء عنها :واحقالحدود اللّ - ب
:)عقال ال استعماال(

منفذ، : األب()اشرتى األب سيارة البنه(: الذي يستفيد من الفعل، مثلهو احلدّ : املستفيد- ١
ميكن أن يستغىن عن ذكره وتبقى مع ه واحق ألنّ من اللّ ّد هذا احلدّ ، وعُ )مستفيد: متقبل، البنه: سيارة

املستقبل واحلدّ ، ويبدو أّن الفرق بني احلدّ )اشرتى األب سيارة: (ذلك اجلملة صحيحة، فنقول

حماقلة للوظيفة الداللية ،ذكرها املتوّكل يف بعض كتبه،)ناك وظائف أخرىوقد تكون ه(ة أخرى ميكن إضافة وظيفة دالليّ -١
ن ؛ حيث إن هذين الفعلني يدّال ...مسع، رأى: لواقعة، مثللعن املنفذ يف عدم مراقبة فاعلها ، وتفرتق انيعَ المُ املنفذ، وهي وظيفة 

، ...)ونظراستمع، (قهما يتم دون إرادته، خبالف الفعلني ، ذلك أّن حتقّ )الّسامع أو الرائي(على واقعتني ال يراقبهما الفاعل 
.١٨٦، صالمكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية ، املتوّكلأمحد : ينظر

.٨٨، ص)...البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -٢
.٨٨، صنفسهاملصدر-٣
.٩٥، صالمكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية ، املتوّكلأمحد : ينظر-٤
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ا ه يستغين عنه تعريف الواقعة، أمّ اين فإنّ ل يستلزمه تعريف الواقعة خبالف الثّ األوّ املستفيد يكمن يف أنّ 
.ن بينهماااألمر سيّ اللة فيبدو أنّ من حيث الدّ 

: بالقلم(كتبت بالقلم : هو احلّد الذي يدّل على أداة استعملت يف حتقيق الواقعة مثل: األداة- ٢
حفرت بالفأس، ومثل قوله تعاىل ملوسى عليه : ، ومثل)ل يف أداة الكتابةة تتمثّ حيمل وظيفة دالليّ 

َنا ِإَىل ُموَسى َأِن اْضِرب بـَِّعَصاَك ﴿: المالسّ  /الشعراء(﴾٦٣﴿اْلَبْحَر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ فََأْوَحيـْ

واجهت املوقف بأن أمسكت عن : (األداة ومثلالّداللّيةحيمل الوظيفة ) بعصاك(، فاحلدّ )٦٣
حدّ ه ليس كلّ نتبه إىل أنّ ، ولكن جيب أن يُ ١ة فتدخل األداة احلسية كما تدخل األداة املعنويّ ) الكالم

الباء يدل على أداة، ذلك أنه ميكن أن ترد حاملة لوظيفة داللية مغايرة حيددها نوع احملمول مسبوق ب
اقْـرَْأ ﴿: فقد يدل احلد على املستعان به، مثال ذلك قول اهللا جل وعال؛البه مع ذلك احلدوطبيعة تط

وقد ) حيمل وظيفة داللية تتمثل يف املستعان به: بسم ربك()١/ العلق(﴾١﴿بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ 
فَِبظُْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َهلُْم ﴿: بب مثل قوله تعاىلة أو السّ على العلّ يدلّ 

ِهْم َعن َسِبيِل اللَّـِه َكِثريًا دها الالت األخرى اليت حيدّ ذلك من الدّ ، إىل غري )١٦٠/ النساء(﴾١٦٠﴿َوِبَصدِّ
. غوي الذي يرد فيه ذلك احلدّ ياق اللّ السّ 

لالمتوكّ فه وعرّ ) مكان حييط بالواقعة(ق بالواقعة له تعلّ على مكان معّني يدلّ حدّ وهو: مكان- ٣
َوَال ُتِطيُعوا ﴿: ومثل قوله تعاىلارة،جاء زيد يف السيّ : ، مثل٢"فيه شيء مااملوضع الذي يستقرّ : "بأنه

يف (، فاحلد )١٥٢-١٥١/عراءالشّ (﴾١٥٢﴿الَِّذيَن يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َوَال ُيْصِلُحونَ ﴾١٥١﴿أَْمَر اْلُمْسرِِفنيَ 
.مكان اإلفساديدّل على) األرض

للمكان أن لالمتوكّ ق بالواقعة، وميكن تبعا لتعريف له تعلّ على زمان معّني يدلّ وهو حدّ : زمان- ٤
) عاد العصفور إىل عّشه يف املساء: (مثل.الزمان هو الوقت الذي حيدث فيه شيء ماإنّ : لاقي
: من قول اهللا تعاىل) ليال(، ومثل )حيمل وظيفة الزمان) عاد(الحق من حدود احملمول حدّ : املساء(فـ

ِإَىل املَسِجِد اَألقَصى الَّذي بارَكنا َحوَلُه لُِنرِيَُه ِمن آياتِنا ِإنَُّه ُهَو ُسبحاَن الَّذي َأسرى بَِعبِدِه َليًال ِمَن املَسِجِد اَحلراِم ﴿
).١/ اإلسراء(﴾١﴿السَّميُع الَبصريُ 

.١٠٢، صبة في الّلغة العربّيةالجملة المركّ ، املتوّكلأمحد : ينظر-١
.٨٨، ص)...ةالبنية التحتيّ (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٢
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، ويدّل )ة من قوى الطبيعةواقعة صادرة من قوّ (يدّل من جهة على واقعة هذا املصطلح : حدث- ٥
ُمثَّ ِإينِّ أَْعَلنُت ﴿: من جهة أخرى على حّد من حدود واقعة يشرتك معها يف اجلذر، مثل قول اهللا تعاىل

أن لالمتوكّ ويرى يف اآلية حيمل وظيفة احلدث، ) إسرارا(، فاحلّد )٩/ نوح(﴾٩﴿َهلُْم َوَأْسَرْرُت َهلُْم ِإْسرَارًا
ز تتميّ ) غاتوما ينامطها من اللّ (ة غة العربيّ ها يف اللّ يف لغات أخرى، لكنّ "قد ترد هذه الوظيفة

لكن، أحيق . ١"نة مرصودة هلااختصاصها برتاكيب معيّ : راد ورودها، وثانيتهمااطّ : أوالمها: بسمتني
احلدث وظيفة داللية؟ إذ ما هو الّدور الّداليل الذي أسند إليه تبعا للواقعة اليت تستدعيه؟ القول أنّ 

لالمتوكّ ، وهو ما انتبه إليه ذايتّ على توصيف صريفّ فاحلدث ال ينبئ عن وظيفة داللية بقدر ما يدلّ 
ة اليّ حتققها يتم بواسطة إوّ ة أنّ غة العربيّ ز هذه الوظيفة يف اللّ ما مييّ : "رة فأورد أنّ يف مرحلة متأخّ 

عبريُ ة التّ اليّ قوام هذه اإلوّ ). predicate doublingتضعيف احملمول (يه خمصوصة، وهي ما ميكن أن نسمّ 
ة يف اليّ ز هذه اإلوّ وتتميّ ، )ضرب خالد بكرا ضربا() ٩:  (عن الوظيفة املعنية باألمر باسم لفظ احملمول

ر تضعيف احملمول لتحقيق مسات ة تسخّ جندها يف لغات أخرى، فالعربيّ ما ة عالية قلّ ة بإنتاجيّ العربيّ 
ومسات الكيف والعدد واهليئة كما يف اجلمل ) ٩(وكيد كما يف اجلملة ة التّ مة الوجهيّ عديدة منها السّ 

جلس خالد من -ضرب خالد بكرا ضربا  ج-ضرب خالد بكرا ضربا شديدا  ب-أ() ١٠: (اليةالتّ 
.٢")بكر جلسة املتعلم

ة ميكن القول إّن احلّد املصاحب يف نظرية الّنحو الوظيفي هو املفعول معه يف نظريّ : املصاحب- ٦
مركزين ) خصوصا حني يكون منتصبا(الّنحو العريب، وإذا كان الّنحاة العرب قد وضعوا له شروطا 

فإنّ ، )نظرية العاملى سري احلركة اعتمادا علتف(على املعىن وعلى املنظور املركزي عندهم يف التبويب 
باستثناء ، ما يذكر هو االحتكام إىل املعىنقيد من القيود، بل جلّ بأيّ هدقيّ تحو الوظيفي ال نظرية الن
الذي symmetry principleناظر لقيد الذي مييز هذه الوظيفة عن العطف؛ وهو مبدأ التّ ذكرهم ل

، )سرت والنيل، هاجرت مع والدي: (يف وظيفة املصاحب، مثاللهدو وجال اختص به العطف و 
. ٣املصاحبالّداللّيةالوظيفة نحيمال) والنيل، مع والدي(فاحلّدان 

.١٧١، صةية والنمطيّ بين الكلّ الوظيفّية، املتوّكلأمحد -١
.١٧١ص، نفسهاملصدر-٢
.٣٨، صالمكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية ، املتوّكلأمحد : ينظر-٣
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أَْو  ﴿: قول اهللا تعاىلفيه مثل فيدخل؛دون قيدةما أفهم سببا أو علّ ة كلّ العلّ احلدّ يشمل : العّلة- ٧
ِِم مَِّن الصََّواِعقِ َكَصيٍِّب مَِّن السََّماِء ِفيِه  َحَذَر اْلَمْوِت َواللَّـُه حمُِيٌط ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق َجيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِيف آَذا

ة جعلهم علّ ) حذر املوت(، فاحلدّ )ضرب األب ابنه تأديبا له: (، ومثل)١٩/ البقرة(﴾١٩﴿بِاْلَكاِفرِينَ 
م، وكذلك األمر مع  هند ألن رسبت: (يدخل فيه مثل قولناكما ،)تأديبا له(احلدّ أصابعهم يف آذا

ويأخذ احلد العلة احلالة : "لالمتوكّ ، يقول )االمتحان كان صعبا، حزن الصديق ملا أصاب صديقه
عاقب عمرو -تراجع خالد من اخلوف  ب-أ() ٦٧): (٦٧(كما يف اجلملتني ة اجلرّ ة البنيويّ اإلعرابيّ 

.١"ويتعني أن يأخذ هذه احلالة إذا مل يكن مصدرا، )ابنه لتأديبه

ها دا لوظيفة احلال، لكن ميكن حمله من خالل األمثلة اليت أوردتعريفا حمدّ لالمتوكّ مل يذكر : احلال- ٨
وبناء عليه ميكن القول إن .حو العريب، وهو مفهوم يتطابق مع املفهوم الذي يأخذه يف النّ ٢لتوضيحها

أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىل ﴿: قول اهللا تعاىل: مثل،يدّل على هيئة من اهليئات هلا تعلق بالواقعةهو احلّد الذي احلال
، فاحلد )١٩/امللك(﴾١٩﴿الطَّْريِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاٍت َويـَْقِبْضَن َما ُميِْسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّْمحَـُن ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َبِصريٌ 

تسند ) بسرعة(فاحلدّ ) م اجلنود املدينة بسرعةحطّ : (، ومثلاحلالالّداللّيةحيمل الوظيفة ) صافات(
. احلالالّداللّيةإليه الوظيفة 

: ، مثل٣"ات اليت ينتقل شيء ما حنوهاالذّ : "علىالذي يدلّ احلدّ هبأنّ لالمتوكّ فه عرّ : االجتاه- ٩
اجتاه عدّ يسقط املطر حنوها، ولذلك فهي تذات) على األرض(، فاحلدّ )يسقط املطر على األرض(

هي اجلهة أو االجتاه ) املدينة(، فـ)هاجر النيب إىل املدينة: (السقوط، وميكن أن منثل هلا أيضا مبثل
.صلى اهللا عليه وسّلمالذي قصده رسول اهللا

وط على مصدر سقيدلّ ) من الشجرة(، فاحلدّ )احة من الشجرةفّ سقطت التّـ : (مثل: املصدر-١٠
﴿املر تِلَك آياُت الِكتاِب َوالَّذي أُنزَِل إِلَيَك ِمن َربَِّك اَحلقُّ َولـِكنَّ َأكثـََر الّناِس : وعالفاحة، وكقول اهللا جلّ التّ 

الّداللّيةميثل مصدر اإلنزال، ومن مثة فهو حيمل الوظيفة ) من ربك(،  احلدّ )١/الرعد(﴾١﴿ال يُؤِمنونَ 
،لكن.٤"ات اليت ينتقل منها شيء ماالذّ : "هولالمتوكّ ، وبناء عليه فاملصدر كما يقول )املصدر(
.٣٨ص، المكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية ، املتوّكلأمحد -١
.٣٨، صالمكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية ، املتوّكلأمحد : ينظر مثال األمثلة اليت ذكرها يف-٢
.٨٨، ص)...البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٣
.٨٨نفسه، صاملصدر-٤
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ذهب زيد من سطيف إىل (وبني ) جرةاحة من الشّ فّ سقطت التّـ : (سوية بني قولناهل ميكن التّ 
من (احلدّ ااملصدر، أمّ الّداللّيةالوظيفة )من الشجرة(احلدّ إىل تسند أن ح البحثيرجّ ؟ )العاصمة
ة مغايرة أوضح وأبني، ولتكن االبتداء املكاين كما يقول أن تسند إليه وظيفة دالليّ حفريجّ ) سطيف

. حناة العربية

نبيه إىل اليت ميكن أن تسند إىل حدود اجلمل املنجزة، ويبقى التّ الّداللّيةجّل الوظائف هي هذه 
:نقطتني

إىل ذكرها، لالمتوكّ تطرق يلتشمل وظائف أخرى مل الّداللّيةف ميكن توسيع دائرة الوظائ-أ
الباء اليت سبوقة حبرف اجلرّ املاملركبات ذلك مثال(ةاحلرفيّ بات يتعلق األمر باملركّ وخصوصا حني

بات  هذه املركّ أنّ لالمتوكّ ، ويرى...))ة، األداةببيّ السّ (بعض معانيها سابقا البحثذكر
ات تعد معّلقا من املعلقات وع من املركبّ يف هذا النّ حروف اجلرّ وأنّ ة رأسها االسم، بات امسيّ مركّ 
اليت حيملها الّداللّيةرا على الوظيفة مؤشّ ، كما تعدّ )بط بني عنصرينعليق أو الرّ تقوم بدور التّ (

، وعلى هذا األساسن على وظيفيت املكان واألداةدّال مثال ي) الباء(واحلرف ) يف(، فاحلرف احلدّ 
.١تنيالليّ يف املركبني احلاملني هلاتني الوظيفتني الدّ )يف، الباء(يدمج هذان احلرفان)الوظيفة(
اليت ) حو العريبظر إىل ما هو موجود يف النّ بالنّ (ة حويّ بعض األبواب النّ لالمتوكّ مل يدرج - ب

ا ذات وظائف داللية،  النص مرحلة حنو (ة أخرى وهذا ما حاول استدراكه يف مرحلتبدو أ
، من أمثلة ذلك الّداللّيةغات بغىن ملحوظ يف الوظائف سم جمتزأ بعض اللّ يتّ : "، يقول)واخلطاب

ل واملستقبل ذ واملتقبّ كاملنفّ (املعروفة الّداللّيةاليت تضيف إىل الوظائف غاتة من اللّ غة العربيّ اللّ أنّ 
، وهذا ٢)"املفعول املطلق(مييز واملستثىن واحلدثة كوظائف التّ وظائف خاصّ ) واألداة وغريها
بني خمتلف األبواب املوجودة يف النحو العريب ٣إىل إجراء مقابلة سريعةيدفع البحث

هو قول نِ يْ حوَ أكثر على عقد هذه املقابلة بني النّ هعما يشجّ لعّل و واملصطلحات الوظيفية، 
ا حوية اليت عوجلت يف النّ يف سياق حديثه عن بعض األبواب النّ ،لالمتوكّ  حو العريب واستعني 

.٦٦، ص)العربّيةالّلغةمقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في (الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، : ينظر-١
.١٧١، صبين الكلية والنمطيةالوظيفّية، املتوّكلأمحد -٢
ملختلف التقابالت املقامة سيعرض البحث لالنتقادات ومدى رجحانيتها يف موضع آخر، ولذلك سيكتفى هنا بعرض سريع-٣

.بني املفاهيم املستعملة يف كال الدرسني
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حو العريب القدمي يف يف النّ أخرىاكيب وفئات عوجلت هذه الفئة من الرتّ : "ة، يف املعاجلة الوظيفيّ 
نة كالقطع واالستئناف واالنقطاع وغريها، وهي معاجلة تقرتب يف بعض جوانبها أشدّ معيّ أبواب 

ه يف اإلمكان أن يتضافر نّ جيعلنا نعتقد أسيبناظر النّ ، هذا التّ االقرتاب من أطروحة الفعل اخلطايبّ 
ة دة ملا أتى يف أبواب حنويّ احلديث يف مقاربة موحّ حليل الوظيفيّ حوي القدمي والتّ حليل النّ التّ 

عليق وتنازع العمل هلا من اإلعراب والتّ عت املقطوع واجلمل اليت ال حملّ خمتلفة كاالستئناف والنّ 
:                                                                                                                            ١"والوصل والفصلوعطف اخلرب على اإلنشاء واالشتغال 

... اكيب ن مدخول إال يف الرتّ ل املكوّ يشكّ : "لقاة، وظيفة تداوليّ لالمتوكّ هعدّ :باب االستثناء- ١
سبة للحمل، فهو على هذا ا بالنّ نا خارجيّ مكوّ ] يوف إال خالداما حضر الضّ [، ١٩ل باجلملة املمثّ 

ة اليت يتضّمنها ، ذيل يقوم بدور تعديل احلمولة املعلوماتيّ حو الوظيفيّ األساس، يف اصطالح النّ 
االستغناء عنه دون أن إمكان - أ): ظر إىل احلملته بالنّ وخارجيّ (ن ة هذا املكوّ احلمل، ويدّل على ذيليّ 

وجوب التمييز بينه وبني - ب.)ما حضر الضيوف- ٢١(: يؤدي حذفه إىل إخالل بسالمة اجلملة
ال ) صبفع أو النّ الرّ (اختصاصه بإعراب - ج. )ا، بفاصلةر له، خطّ يؤشّ (ظا، بوقف احلمل، تلفّ 

ام االستثناء التّ (غ املفرّ ق األمر باالستثناء غري ، هذا حني يتعلّ ٢"ده عامل من عوامل احلملحيدّ 
.٣ةة احلصريّ جيعله بنية من البنيات البؤريّ لالمتوكّ غ فإّن ق األمر باملفرّ تعلّ ذافإ) ام املنفياملوجب، و التّ 

، وما صات احلدّ من خمصّ ٤صاالعدد خمصّ ، حيث يعدّ مييز العدديّ وخصوصا التّ :مييزباب التّ - ٢
، فاحلدود )اشرتيت عشرين كتابا: (؛ مثلحو الوظيفيّ يف النّ احلدّ ل حو العريب ميثّ متييزا يف النّ يعدّ 

عشرين  : ٢واحلد/ ذتاء املتكلم، حتمل وظيفة املنفّ : ١احلد (املوجودة يف هذه اجلملة اثنان وليس ثالثة 
للكتاب ص عدديّ فهو خمصّ )عشرين(ا ، أمّ ميثل احلدّ ) كتابا(فـ) لاملتقبّ الّداللّيةحتمل الوظيفة : كتابا
.فقط

، ١الكتاب اجلديد املتحدة، طدار : لبنان(، ◌ّ في قضايا نحو الخطاب الوظيفيحو العربيّ مسائل النّ ، املتوّكلأمحد -١
.١١، ص)٢٠٠٩

.١٢٩، ص)العربّيةالّلغةكيب في مقاربات وظيفية لبعض قضايا الترّ (الوظيفة والبنية، املتوّكلأمحد -٢
.١٢٩نفسه، صاملصدر: ينظر-٣
يعد خمصصا للحد كل عنصر يقوم بدور تعديد أو تسوير أو تعيني ما حييل عليه احلد، أي : "املخصص بقولهالمتوّكلعرف -٤

. ٣٦نفسه، صاملصدر."اليت يدل عليها احلد) أو جمموعة الذوات (الذات 
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باب متييز مون جيد هلذا الباب وجاهة، خصوصااملدّقق فيما ذهب إليه الّنحاة العرب املتقدّ لكنّ 
؟ أهي )شحما(اليت حيملها احلد الّداللّية، ما هي الوظيفة )تفّقأ زيد شحما: (سبة، فمثال قولناالنّ 

ه وجّ ويف هذا خمالفة إلحدى أهم أصول التّ ) تفقأ شحم زيد(املتموضع باعتبار األصل احملّول عنه 
د، املعدود قد يتعدّ نستشف أنّ الوظيفي، أم هي وظيفة أخرى؟ وإذا نظرنا إىل باب الّتمييز العدديّ 

املقصود، فهل نلغي وجهة النظر هاته ونبقى مركزين يف الذهن، تصوره مما حيتاج إىل متييز ينّص على 
. على الدور الذي يقوم به العدد بالنسبة إىل املعدود فقط؟

توسم به عدد وكيد باب حنويّ القدمي، أّن التّ حوي العريبّ ر النّ صوّ معلوم، حسب التّ : وكيدباب التّ - ٣
بعض ألفاظ الّتوكيد لالمتوكّ عدّ ، وقدولفظيّ وكيد نوعان معنويّ من الكلم بشروط خمصوصة، والتّ 

وبقية ألفاظ الّتوكيد املعنويفظيوكيد اللّ التّ يف حني أغفل ذكر ) األسوار(من املخّصصات املعنويّ 
) مرحلة حنو اخلطاب الوظيفيّ (رة وقد أعاد هلا االعتبار يف مرحلة متأخّ ، يف مرحلة اجلملةاومعاجلته

ا مصطلحا عليها مصطلح التقوية ، ١")أو أحد مكوناته(خمصص يواكب فعال خطابيا "موردا أ
وكيد ومن مثة فالتّ .٢)...، القصر، التوكيد اللفظي واملعنوي وكيد بإنّ التّ (وكيد صور التّ وتشمل كلّ 

ى ة ومسّ ة املعجميّ قويّ فظي بالتّ وكيد اللّ التّ لالمتوكّ ىقوية، مسّ ان إحدى صور التّ يعدّ واملعنويّ فظيّ اللّ 
.٣قوية بواسطة أحد ضمائر االنعكاسبالتّ وكيد املعنويّ التّ 

إذا كان ف،)، مجيع، بعضكلّ (أسوارا املتوّكل ها وكيد املعنوي اليت عدّ نبيه إىل بعض ألفاظ التّ ويبقى التّ 
ال فرق بني السور رأسا "يذهب إىل أن لالمتوكّ رها عن متبوعها، فإنّ حاة العرب يشرتطون تأخّ النّ 

أنه ميكن أن يرد تقوية وتبئريا هلذا : ص العموم، وثالثهاأنه حتقق ملخصّ : وبينه واردا فضلة، وثانيهما
رّ املخصّ  : د هذا األمر يف موضع آخر فيقول، ويؤكّ ٤"سوير احملضد التَّ ص كما ميكن أن يرد 

ا أنّ حاة ومن األمثلة ل النّ امن أقو فّ يستشَ " لكننا ال نرى فرقا ،أخريوكيد الزم التّ التّ اليت يوردو
، مث يستدلّ ٥"ور رأسا وبني أن يكون فضلة لهبني أن يرد السّ ) أو التبئري(وكيد ا من حيث التّ جوهريّ 

.١٣٣، ص)دراسة في الوظيفة والبنية والنمط(العربّيةالّلغةالخطاب وخصائص ، املتوّكلأمحد -١
.١٣٧نفسه، صاملصدر: ينظر-٢
.١٦٣نفسه، صاملصدر: ينظر-٣
.١٦٦نفسه، صاملصدر-٤
.١٦٥نفسه، صاملصدر-٥
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انصبابه عليه واردا ،واردا رأسا،ورفي ينصب على السّ النّ أنّ -١: الينيائزين التّ ة دعواه بالرّ على صحّ 
ه ميكن أنّ -٢). ب كله بل بعضهما جاء الركّ (ترادف ) كب بل بعضهما جاء كل الّر : (فضلة، فمثال

.١)كب ال أفراد منهجاء مجيع الّر -٢(و ) كب ال بعضهجاء كل الّر -١: (املرادفة بني

دور الّصفات : "المتوّكل، يقول٢ددور املقيّ هلا حو الوظيفيّ الّصفة أو الّنعت يف النّ : فةالصّ باب- ٤
) ب٥٧) ...: (ب٥٧(أن يف اجلملة هو تقييد العنصر املوصوف؛ أي تقليص إحالته كما هو الشّ 

جمموعة اجلارات إىل ) راءسمال(ففي هذه اجلملة تقلص الصفة ) حيفةمراء النّ السّ اجلارةَ قابلتُ (
مراوات جمموعة اجلارات السّ ) حيفةالنّ (فة ص الصّ مراوات، مث تقلّ جمموعة أصغر، جمموعة اجلارات السّ 

.٣"حيفاتمراوات النّ إىل جمموعة أصغر، جمموعة اجلارات السّ 

إذ ) ما إىل جمموعة أصغرتقليص جمموعة (تفيد التقييد ) نعت(صفة ه ليس كلّ نتبه إىل أنّ يوجيب أن 
املتكلم من الذات اليت ، غري غرض التقييد، أال وهو موقف لالمتوكّ لغرض آخر، كما يقول در قد ت

، وقد انتبه علماء العربية٤قرأت مقاال رائعا، وزارين ضيف لئيم: ل، مثل قولناد األوّ حييل عليها املقيّ 
هو يف هذا الصدد بقول جمد الدين بن األثري و االستئناسذا منذ وقت مبكر؛ وميكن إىل هكذلك

على وهو ما دلَّ : "يف تعريفهالكالم، يقوليفهذه الوظيفةعكسها تة اليت بليغيّ يورد األغراض التّ 
: كرات، ويرد يف الكالم على أربعة أضربات، أو بعضها، إيضاحا للمعارف وختصيصا للنّ أحوال الذّ 

رد املدح : ، الثاين)رجل كاتب(وبـ) ريفمررت بزيد الظّ (للّتخصيص مما حيتمله أمثاله، حنو : األول
رد الذم : ، الثالث)بسم اهللا الرمحن الرحيم(والثناء كاألوصاف اجلارية على اهللا سبحانه، حنو 

.١٦٥، ص)دراسة في الوظيفة والبنية والنمط(العربّيةالّلغةالخطاب وخصائص ، املتوّكلأمحد : ينظر-١
بدور احلصر التدرجيي للمجموعة احملال عليها، وهذا ما جيعل املخاطب ه العنصر أو العناصر اليت تقوم د بأنّ ميكن تعريف املقيّ -٢

، )٣٥، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية : ينظر(م اإلحالة عليها كلّ ات اليت يقصد املتة على الذّ يّ ف بطريقة تدرجييتعرّ 
في العربّيةالّلغةقضايا : ينظر" (مفهوم التقييد هذا يصدق على العناصر املتتابعة أو املدجمة أو املعطوفة"أّن املتوّكلويرى 

يصدق على (، واملقصود بالعناصر املتتابعة العناصر اليت بينها عالقة تتابع ١٥٢، ص...)بنية المكونات(الوظيفّيةاتنيسااللّ 
يصدق هذا على املضاف (ل بعضها جزءا من البعض اآلخر ملدجمة فهي العناصر اليت يشكّ ا العناصر ا، أمّ )عت واملنعوتالنّ 

مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية:ينظر(ا املعطوفة فهي حني ترد العناصر متعاطفة حبروف العطف املعروفة ، أمّ )واملضاف إليه
).٤٥، ص...)

.١٥٤، ص...)بنية المكونات(الوظيفّيةساينات في اللّ العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٣
.١٥٤نفسه، صاملصدر-٤
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، )٩٨/ الّنحل(﴾٩٨﴿﴿فَِإذا قـَرَأَت الُقرآَن فَاسَتِعذ بِاللَّـِه ِمَن الشَّيطاِن الرَّجيمِ : والتحقري، كقوله تعاىل
ام حيتاج إىل إيضاح وختصيص، وإمنا مها على سبيل املدح الضربنوهذا ان ال يوجد فيهما اشرتاك وإ
ة فإنه ال يستأثر حينئذ بوظيفة دالليّ ،عت لتبيني موقف املتكلم من ذات ما، وإذا جاء النّ ١..."موالذّ 

ة، طبقة القضيّ ه يندرج ضمن ، حيث إنّ )طبقة احملمول(بات احملمول ه يقع خارج متطلّ مستقلة؛ ذلك أنّ 
) موقف املتكلّ مقييد أو بيان التّ (عتحتديد املقصود من النّ ولكن يبدو أنّ . جل الكرميرأيت الرّ : مثل

التقييد، إذا أريد ) جل الكرميرأيت الرّ (فهم من نعت مجلة يم، إذ قد ة املتكلّ حيتاج إىل معرفة مقصديّ 
آخر، أنه إبراز ملوقف املتكلم من احلد فهم، يف سياق ، وقد يقليص أو حصر الشخص احملال عليهت
).جلالرّ (

ميكن عّد املضاف إليه مقّيدا للمضاف، ذلك أنّه يقوم بدور احلصر :املضاف واملضاف إليهباب - ٥
الذي يشكل ، وإذا كان احلدّ )قرأت مقالة هند(: الّتدرجيي للمجموعة اليت حييل عليها املضاف، مثل

حبسب ما يقتضيه احملمول الطالب له، فإّن احلّد املضاف إليه تتنوع الّداللّيةاملضاف يأخذ وظيفته 
الوظيفة اليت ميكن أن تسند إليه حبسب نوع املضاف، فقد يشكل املضاف مع املضاف إليه تركيبا 

ما املقصود باحلدود النموذجية واحلدود ،لكن.ا غري منوذجيّ ا أو حدّ ا منوذجيّ ل يف جممله حدّ يشكّ 
.؟موذجيةغري النّ 

كما هو ذات علىداّال اسمال ده األوّ كان مقيّ حدّ هو كلّ أّن احلّد الّنموذجيّ لالمتوكّ يورد
فهو احلّد الذي يكون مقّيده األّول مفردة موذجيّ أّما احلّد غري النّ . )لبست معطف خالد(: أن يفالشّ 

قسيم له ما يقابله يف هذا التّ ، وعلى ما يبدو فإنّ )صفة، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدرا(مشتّقة 
.حو العريب وهو اإلضافة احملضة واإلضافة غري احملضة أو اإلضافة املعنويّة واإلضافة الّلفظّيةالنّ 

باألفعال، فتأخذ احلدود اليت تطلبها ،من حيث العناصر اليت تطلبها،لحقة تُ موذجيّ احلدود غري النّ 
املفردة املشتقة (ككلّ ويسند للحدّ ،)احملمول الفعليّ تعامل معاملة(ة وتداوليّ ةة وتركيبيّ وظائف دالليّ 
ة أما احلدود النموذجيّ . ا باحملمول الذي يطلبهاليت توضح عالقته دالليّ الّداللّيةالوظيفة ) مع حمالتيتها

أما احلد املدمج فيه ،اليت تربطه باحملمول الذي يطلبهالّداللّيةفيسند إىل احلد ككل كذلك الوظيفة 

مركز :ةة املكرمّ مكّ (فتحي أمحد علي الدين، : ، حتقيق ودراسةالعربّيةالبديع في علم ، )هـ٦٠٦ت(ين بن األثري جمد الدّ -١
.٣٠٩،  ص)١،١٤٢٠القرى، طاث اإلسالمي، جامعة أمّ إحياء الرتّ 
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، )منزل خالد(ة وظيفة امللكيّ : ليه وظائف داللية متنوعة تبني عالقته بذلك احلد الرأس، مثلفتسند إ
صور نفسه الذي ، وهو التّ ١...)أبو هند(، االنتساب )جبال املغرب(، املكان )شاعر قريش(االنتماء 

.)احملضة(مه النحو العريب يف باب اإلضافة املعنوية يقدّ 

الوظيفة الذيل (يف نظرية النحو الوظيفي حامال لوظيفة تداولية يعدّ :باب البدل وعطف البيان- ٦
﴾ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ ٦﴿اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ ﴿: ، مثل قوله تعاىل)بشروط خمصوصة

بن قام عمر (: دات مثلمقّيدا من املقيّ ، وقد يكون )٧-٦/الفاحتة(﴾٧﴿اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ 
بن (عمر بن اخلطاب، حد بكامله، و: فـ()بأعباء اخلالفة خري قيام،رضي اهللا عنه،الخطاب
ر شروط إسنادها لعدم توفّ ) يلالذّ (ة ه وظيفة تداوليّ دات، وال ميكن عدّ دا من املقيّ مقيّ يعدّ ) اخلطاب

.إليه

املنادى وظيفة تسند : "ة، قالة ال وظيفة دالليّ كذلك وظيفة تداوليّ ٢لالمتوكّ هعدّ :باب املنادى- ٧
ة فإسنادها مرتبط باملقام دون أيّ ، ومن مثّ ٣"إىل املكون الدال على الكائن املنادى يف مقام معّني 

ة فال ومن مثّ (عليها حممول مجلة ما دور بالنسبة للواقعة اليت يدلّ ه ال يؤدي أيّ شيء آخر، إذ إنّ 
ة فال ومن مثّ (ه ال يسهم يف حتديد الوجهة اليت ينطلق منها يف تقدمي الواقعة ، كما أنّ )ة لهدالليّ وظيفة 

.٤)له) ةوجهيّ (ة وظيفة تركيبيّ 

مع الوظائف "ه يشرتك ة ذلك أنّ ة ال وظيفة دالليّ ه وظيفة تداوليّ واألمر نفسه مع املبتدإ، حيث عدّ - ٨
الّداللّيةاألدوار زها عن كلّ ة اليت متيّ يف اخلاصيّ ...) والبؤرةكاحملور، والذيل، (داولية األخرى التّ 

انطالقا من الوضع حتديدها ال ميكن أن يتم إالَّ ه مرتبطة باملقام، أي أنّ ة وهي أنّ كيبيّ والوظائف الرتّ 
مول اجلمل حمفيقابله، أما باب اخلرب ٥"نةة معيّ م واملخاطب يف طبقة مقاميّ القائم بني املتكلّ خابريّ التّ 

.٢٠٤، ص...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-١
.)لبؤرة، املبتدأ، الذيل، احملورا(ة فقط أربع وظائف تداوليّ سيمون ديك، حيث أورد المتوّكلاليت أضافها وهي من اإلضافات -٢

.١٧، صالعربّيةالّلغةالوظائف التداولية في أمحد املتوّكل، : ينظر
.١٦١، صنفسهاملصدر، املتوّكلأمحد -٣
.١٦٢نفسه، صاملصدر: ينظر-٤
.١١٦نفسه، صاملصدر-٥
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عمل، حدث، (عرض هلا البحث سابقا ) باعتباره واقعة(ة سند إليه وظائف دالليّ تة، و ة والرابطيّ االمسيّ 
).حالة، وضع

، وجيب أن ينتبه )١ةوجهيّ (ة ه وظيفة تركيبيّ على أنّ حو الوظيفيّ ا باب الفاعل فُنظر إليه يف النّ أمّ - ٩
احلد الذي تسند إليه الوظيفة الرتكيبية الفاعل تسند إليه كذلك وظيفة داللية حبسب نوع إىل أنّ 

ة، أو متموضعا على عمل، وميكن أن يكون قوّ داّال ذا إذا كان احملمول احملمول، فيمكن أن يكون منفّ 
لح الفاعل يف ، وعلى العموم فمصط)احملور مثال(ة ه حيمل، عادة، وظيفة تداوليّ ، كما أنّ ...أو حائال 

مع اختالف كبري يف وجهة الفاعل يف الّنحو الوظيفيّ ) الوجهّية(الّنحو العريب يقابل الوظيفة الرتكيبّية 
. ظرالنّ 

ف عليها فهم احلمل، اليت يتوقّ م يهافختلف اململض البحثبعد أن عر : ةالبنية الحمليّ بناء- ب- ١
بسط ميكنه أن ياليت ميكن أن تسند إليها، الّداللّيةووظائفها ) احملمول واحلدود(والعناصر املكّونة له 

.ةبناء البنية احلمليّ يفالقول 

predicative structureة بناء البنية احلمليّ معلوم أنّ :ة وقواعد األساسالبنية الحمليّ -١- ب- ١

عدّ يمن معطيات،مبا يوفره،هي هذا األساس أساسا ألنّ مسّ ؛ وقد fundمرهون بتطبيق قواعد األساس 
حمموالت أو (٢ةة املفرداتيّ ّد اجلملة باملادّ متيتالةخل املعجميّ ار املده يوفّ أساس بناء أي مجلة؛ ذلك أنّ 

مثيل للمادة مصدر اشتقاق اجلملة؛ ل بالتّ ة فاألساس يشمل جمموعة قواعد تتكفّ ، ومن مثّ )حدودا
ا مكوّ واجلملة إذا ا وجد أ .نة أساسا من جمموعة مفرداتما نظر إليها يف ذا

غة صنفني؛ مفردات أصوال يتعّلمها ة اليت تعّد مفردات اللّ حو الوظيفي من الفرضيّ ة النّ تنطلق نظريّ 
تكوينها عن طريق قواعد اشتقاقية انطالقا من املتكّلم كما هي قبل استعماهلا، ومفردات مشتقة يتمّ 

ذه املفردات األصول ومعرفة مدالي ها، وكذا اإلحاطة بكيفية اشتقاق لاملفردات األصول، واإلحاطة 
، يقول ٣ةنت عنده قدرة معجميّ امع تكوّ السّ / ماملتكلّ املفردات الفروع من هذه األصول، يعين أنّ 

أحد حدود ةمعينة، أي حسب وجهperspectiveتقدم الواقعة اليت يدل عليها حممول احلمل حسب وجهة "حيث -١
.١٧، صالمكّونّيةمن البنية الحملية إلى البنية ،املتوّكلأمحد ."احلمل

.٦٣، ص)...البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد : ينظر-٢
.١٢٩، ص)مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد : ينظر-٣
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مفردات أصوال ومفردات فروعا، : ة تنقسم قسمنيبيعيّ مفردات الّلغة الطّ من املتفق عليه أّن : "لالمتوكّ 
تعد أصوال املفردات اليت يتعلمها املتكلم تعلما قبل استعماهلا، يف حني تعد فروعا مجيع املفردات اليت 

.١"م باشتقاقها، عن طريق قواعد منتجة، من املفردات األصوليقوم املتكلّ 

وقواعد lexiconاملعجم : اثنتني تسهمان معا يف بناء البنية احلمليةجمموعتني "يضم األساس 
.٢"predicate and terms formation rulesتكوين احملموالت واحلدود 

ل قواعد تكوين ة للمحموالت واحلدود األصول، يف حني تتكفّ ل املعجم بإعطاء األطر احلمليّ يتكفّ 
،لكن. من املفردات األصولاحلملية للمحموالت واحلدود الفروعاحلدود واحملموالت باشتقاق األطر 

فريق بني املفردات األصول والفروع؟ة، وما هو ضابط التّ ما هو املقصود باألطر احلمليّ 

وتعريف إطار محليّ : من شّقني اثنني"املدخل املعجمّي للمفردة األصل ، يف الّنحو الوظيفي،يتكّون
اليت متّيز املفردة، يف حني يقوم التعريف ) ةواملعجميّ (ة للخصائص البنيويّ مليّ ل اإلطار احل، ميثّ داليلّ 

.٣"، كما يوحي بذلك املصطلح، بتحديد معىن املفردةاليلّ الدّ 

صد بتقدمي تعريف ق هذا الرّ ومعىن مفرداته، ويتحقّ ٤"ل برصد معىن احملموليتكفّ "اليلّ عريف الدّ التّ 
ضرب الشيء برجله، : معناه) ركل: (مبفردات أبسط، كأن نقول)احملمول وحدوده(للمفردات 

، ...جعله ميلك) أعطى(جعل روحه تزهق، و): قتل(ضرب بيده وجه املضروب، و): صفع(و
نتبه ي، وجيب أن ...بناية، مؤسسة تعليمية ابتدائية): مدرسة(، ...شخص، ذكر، غري بالغ): طفل(

ة إىل نقل البنية التحتيّ (ل وحدوده ال يسهم يف اشتقاق اجلملة هذا الّتعريف الّداليل للمحمو إىل أنّ 
هلا، ولتحقيق هذا التعريف الداليل ) املعجمي(اليلّ أويل الدّ بقدر ما يسهم يف التّ ) بنية مكونية

جتزيء(املناسب هلا بالّتعريف الّداليلّ تعويض كّل مفردة من مفردات اإلطار احلمليّ للمفردات يتمّ 

.٦٣، ص)...التحتيةالبنية (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -١
.١٢، صالعربّيةالّلغةداولية في الوظائف التّ ، املتوّكلأمحد -٢
.٦٣، ص)...البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -٣
.١١٣، صنفسهاملصدر-٤
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ق إىل اإلطار احلملي، فما هو طرّ التّ ى البحث، وهذا يوجب عل١)حةمعان أبسط موضّ املعىن إىل 
بناؤه؟ مفهومه؟ وكيف يتمّ 

، ومن مثة فاإلطار ٢"يسهم يف إحداثها عدد من املشاركني... واقعةنُ رِ وْ صَ بنية تُ "اإلطار احلملي 
من احلدود حتيل على وعدد معّني ،حممول دوره الّداللة على الواقعة نفسها"احلملي يتكّون من 
ق له باحلدود، ألنّ ق باحملموالت وال تعلّ يتعلّ ، وعلى ما يبدو فاإلطار احلمليّ ٣"املشاركني يف الواقعة

ل إحدى وحدات اإلطار احلملي حملمول ما، وميكن عرض العناصر اليت يضّمها اإلطار احلدود تشكّ 
:كما يلياحلمليّ 

ورة الصّ (امتثيال جتريديّ مثيل لصورة احملمولالتّ يتمّ ) ةالبنية احلمليّ (البنية يف هذه : صورة المحمول-أ
رّ ، هذه الصّ )اليت يرد عليها احملمول خارج سياق اجلملة مكون من ثالثة (ن من جذر دة تتكوّ ورة ا

، )ذهب(، مثال احملمول }وزن{س س س: وميكن تلخيصها يف التمثيل التايل. ووزن) أصوات ساكنة
.٤}فـََعل{ذ ه ب : ة كما يليجريديّ ل لصورته التّ ثَّ مي

فعال، أو امسا، أو صفة، أو ظرفا، ويتمُّ احملمولقد يكون:)ةالمعجميّ (ة ركيبيّ مقولته التّ - ب
، )فة) ص((، )م) س(ا(، )عل) ف: ((اختصارها عادة بأخذ حرف من حروف املقولة كما يلي

ا تصري) ذهب(ابقة للمحمول ة السّ جريديّ ورة التّ وإذا أضيفت نوع املقولة إىل الصّ ). رف) ظ(( ذ:فإ
.ف}فـََعل{ه ب 

ا عدد ونوع احملالت اليت يأخذها حممول ما؛ ومن مثة فاحملالتيّ :ة المحمولتيَّ محالَّ - ج ة ويقصد 
.٥ةة أو نوعيّ ة كيفيّ ة وحمالتيّ يّ ة كمّ حمالتيّ : نوعان

.١١٤، ص)...البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -١
١٢، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -٢
.٦٥، ص)...البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -٣
.٦٨، صاملصدر نفسه: ينظر-٤
.٦٩، صاملصدر نفسه-٥
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اليت يقتضيها حممول ما، وميكن تقسيم ) املوضوعات(ة يف عدد احلدود يّ ة الكمّ احملالتيّ ل تتمثّ -١
ة، وحمموالت ة، وحمموالت ثنائيّ أحاديّ احملموالت حسب اقتضائها لعدد احلدود إىل حمموالت

.ةمنح زيد الفقري جبّ -٣أكل زيد تفاحة   - ٢جاء زيد    -١:لكومن أمثلة ذ. ةثالثيّ 
ا نوع املوضوعات اليت يأخذها حممول ما، ويتم حتديد نوعها بالنظر : ةة الكيفيّ احملالتيّ -٢ ويقصد 

الّداللّيةالوظائف -ب،احملمول على حمالت موضوعاتهاالنتقاء اليت يفرضها / واردقيود التّ -أ:إىل
.اليت تأخذها هذه احملالت

ة جيب أن تتوافر يف الوحدات املعجمية املمكن إيرادها يف حمالت وارد هي مسات دالليّ قيود التّ 
، وتعمل هذه القيود على منع توليد تراكيب الحنة )داللته(ظر إىل طبيعة احملمول املوضوعات بالنّ 

يوجب أن ) أكل(احملمول ، حيث يرجع حلن هذه اجلملة إىل أنّ )أكلت الطاولة اخلبز؟؟؟ : (مثل
، )شرب القلم تفاحة؟؟؟ : (واألمر نفسه لو قلنا). حي(يكون موضوعه األول حامال لسمة 

، وموضوعه الثاين حامال )حيّ (يقتضي أن يكون موضوعه األول حامال لسمة ) شرب(فاحملمول 
يوجب أن يكون حامال لسمات ) نبح(فموضوع احملمول ) نبح احلمار: (، مثل)سائل(لسمة 

).حيوان من جنس الكالب(
أشري إىل نوع اإلسهام الذي تها التّ ة مهمّ سابقا، فهي أدوار دالليّ كر، كما ُذ الّداللّيةا الوظائف أمّ 

ذ، املنفّ : ، مثل)احملمولنوع (ع حبسب الواقعة تقوم به هذه احلدود يف الواقعة، وهذه الوظائف تتنوّ 
....ل واملستقبلواملتقبّ 

: ٢س(منفذ ))١س(إنسان : ١س(ف )فـََعل(ق ر أ [:هو) قرأ(للمحمول اإلطار احلمليّ : مثال
]]متقبل) )٢س(مقروء 

ين من ق إال بوجود حدّ ، ال يتحقّ حممول فعليّ ) قرأ: (أنّ ) قرأ(للمحمول يفاد من اإلطار احلمليّ 
ما، نِ على هذين احلدين، الذيْ ) قرأ(، ويفرض هذا احملمول )٢، س١س(املوضوعات احلدود  يتعرف 

م، وال يقبل أن ل أن يكون حميال على إنسان متعلّ األوّ يشرتط يف احلدّ -١: قيدي التوارد اآلتيني
على ّال دااين أن يكونالثّ ويشرتط يف احلدّ -٢. يكون جاهال، وال حيوانا من احليوانات وال مجادا

...أو جريدة، أو جملة،كأن يكون كتابا؛شيء مكتوب ميكن قراءته
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على شيء الّ اين الدّ الثّ ذ، واحلدّ املنفّ الّداللّيةم تسند إليه الوظيفة ل احمليل على إنسان متعلّ األوّ احلدّ 
.لته حيمل الوظيفة املتقبّ ءمكتوب ميكن قرا

ا املناسبة  ق ر أ [:اآلتيةاحلملية اجلزئيةفتتكّون البنيةوبعد بناء احلدود، يتم إدماجها يف حمال
]متقبل) ٢س(اجلريدة: ٢س(منفذ ) ١س(زيد : ١س(ف )فـََعل(

ا من بني مداخل أخرى ل مدخال معجميّ حممول يشكّ اليل أليّ عريف الدّ هذا اإلطار احلملي والتّ 
إسهام اإلطار لالمتوكّ ، وّخلص ١"صورة مصغرة أوىل لبنية اجلملة ككل"عّدهحملموالت أخرى، ميكن 

: "يف بناء اجلملة كما يلياحلمليّ 

:تني اثنتني مهاتني أساسيّ مبهمّ ) قيود االنتقاء(ة مات االنتقائيّ تضطلع السّ .١
ا أن ت املوضوعات، وإقصاء املفردات اليت من تقييد املفردات اليت ميكن أن متأل حمّال -أ شأ

.اتوّلد عبارات الحنة دالليّ 
ا إىل معىن جمازي حني خترق هذه القيودالتّ - ب ...أشري إىل أّن العبارة خمروج 

الواردة يف اإلطار احلملي ذاته إىل الّدور الذي تقوم به الّذات احملال الّداللّيةر الوظائف تؤشّ .٢
كما تؤّشر إىل العالقات القائمة بني ...) ل، مستقبل،ذ، متقبّ منفّ (ظر إىل الواقعة عليها بالنّ 

.احملمول وموضوعاته، والعالقات القائمة بني املوضوعات فيما بينها
عليها احملمول؛ الّ أشري إىل منط الواقعة الدّ ل، كما أسلفنا، بدور التّ وتقوم وظيفة املوضوع األوّ .٣

، كما ذكر أنّ ٢..."على وضعة دالة على حدث واملتموضع دالّ ذ دال على عمل، والقوّ فاملنفّ 
من م الواقعة انطالقا منها، وهو جانب مهمّ مؤشرات للوجهة اليت تقدّ "تعدّ الّداللّيةالوظائف 

٣...")ختصيصا يف موقعة العناصر(عبري هلا دورا يف قواعد التّ جوانب داللة اجلملة، كما أنّ 

ى علىبقويألّي حممول من احملموالت، هذه هي خمتلف العناصر اليت حيويها اإلطار احلمليّ 
) حمموالت وحدودا(للّتفريق بني املفردات حو الوظيفيّ مه النّ ر الذي يقدّ صوّ تناول التّ يأن البحث

.ة الّتمثيل هلاة وكيفيّ األصول واملشتقّ 

.٦٣، ص)...البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -١
.١١١، صاملصدر نفسه-٢
.١١٢-١١١نفسه، ص املصدر: ينظر-٣
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حو الوظيفيّ ر الذي يقّدمه النّ لفهم الّتصوّ :ةالمفردات األصول والمفردات المشتقّ -٢- ب- ١
يوّضح فيه وجهة للمتوّكلة نورد نّصا غة العربيّ ة يف اللّ فيما يتعلق باملفردات األصول واملفردات املشتقّ 

أورد الفرضيات املقرتحة يف شأن مصدر االشتقاق نعتقد أنّ : "فريق، قالظر املعتمدة يف هذا التّ النّ 
ّ األصول مفردات متحقّ بالنسبة للغة العربية هي الفرضية القائمة على فكرة أنّ  ا األفعال املصوغة قة وأ

باقي املفردات سواء أكانت أفعاال أم أمساء أم ، وأنّ )َفِعل(و) فـَُعل(و) فـََعل: (الثةعلى أحد األوزان الثّ 
. ١"نةة عن طريق أوزان معيّ صفات مفردات مشتقّ 

ة هو جمرد باملفردات األصول واملشتقّ ق فيما يتعلّ حو الوظيفيّ ة النّ م يف نظريّ فما قدّ وبناء عليه، 
، وفكرة األصل والفرع تعين أّن شيئا ما يقوم بنفسه إذا  قض مىت وجد ما هو أقوى منهال النّ فرضّية تقب

كاء على شيء آخر، ة جيب النظر إليه يف ذاته دون اتّ كان غري حمتاج يف فهمه إال إىل نفسه، ومن مثّ 
.ذلك األصلجوع إىلبالرّ ؤ به وإدراكه وفهمه نبّ كن التّ هذا هو األصل، أّما الفرع فهو ما مي

مها كما هي قبل املفردات اليت جيب تعلّ : "هيحو الوظيفيّ ة النّ املفردات األصول يف نظريّ 
مفردات أصوال حيحني، بعبارة أخرى، تعدّ أويل الصّ االستعمال والتّ ) فهمها(استعماهلا وتأويلها 

، فخصيصة املفردات األصول ٢"له استعماهلاامع تعلمها ليتسّىن السّ / ماملفردات اليت يتحّتم على املتكلّ 
بعد تعّلمها ه ال ميكن استعماهلا يف إجناز مجل وال فهمها، إذا وردت يف مجل منجزة، إالّ تكمن يف أنّ 

ّ ربيّ غة العأو معرفة أّن هذه املفردة مثال من مفردات اللّ  املتواضع عليه ا ذات املدلول اخلاصّ ة، وأ
).ليست من املهمل(

امع أن يصوغها ويستعملها السّ /ماملفردات اليت ميكن للمتكلّ : "فهي) الفروع(ة ا املفردات املشتقّ أمّ 
وبناء عليه، فهي.٣"حيحني سواء أسبق له أن استعملها أو مسعها من قبل أم الويفهمها الفهم الصّ 

مبداليلها اعتمادا على ؤنبتّ ميكن اله مها، ذلك أنّ مفردات ميكن استعماهلا وفهمها دون احتياج إىل تعلّ 
ميكن فهم مدلوهلا جزئيا مبراعاة ) َكِاتب(املفردة : املدلول اجلزئي املتوّفر يف املفردات األصول، فمثال

.مامه تعلّ معرفة مدلوهلا إال بتعلّ فال ميكن ) احرجنم: (ا مفردة مثل، أمّ )َكَتبَ (املفردة األصل 

.٦، ص)العربّيةالّلغةالمحموالت الفعلية المشتقة في (قضايا معجمية أمحد املتوّكل، -١
.١٢، ١١، صاملصدر نفسه-٢
.١٢نفسه، صاملصدر-٣
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: "قاط اآلتيةزا على النّ ة مركّ بني املفردات األصول واملفردات املشتقّ لالمتوكّ ق وقد فرّ 

ن بواسطة ة تتكوّ م املفردات األصول تعلما قبل استعماهلا يف حني أن املفردات املشتقّ علّ تَ تُـ -أ
.تطبيق قواعد اشتقاقية منتجة تزامنيا

ا املفردات الدالة على أقرب إأي ؛األصول هي املفردات األبسط من حيث معناهااملفردات - ب
.معىن بالنسبة للمعىن النووي الدال عليه اجلذر

أي املفردات املصوغة على األوزان األقل ؛املفردات األصول هي املفردات األبسط مبىن- ت
.تعقيدا

.١"إىل مفردات أخرى ميكن اعتبارها أصوال هلااملفردات األصول مفردات ال ميكن أن تردّ - ث

:يف٢املفردات األصولميكن حصروانطالقا من هذه املبادئ 

،َرِحم/ َجُنبَ / َهبَ ذَ : فـَْعَلل مثل/ َفِعل/ فـَُعل/ فـََعل: اليةاملفردات املصوغة على األوزان األربعة التّ -١
ا موافقا ة من أمساء األجناس ليست أصوال بعض األفعال املشتقّ نتبه إىل أنّ يوجيب أن  وإن كان وز

، بل تعدّ ...من الرئة) رأى(ة، ومن الفضّ ) فضض(من القمطر، و) قمطر: (مثلللّصيغ الّسابقة، 
.وات أصال هلاأمساء الذّ 

.... سد رجل، زيد، خدجية، أ: ، مثل)احمليلة على ذوات(ة األمساء اجلامدة غري املشتقّ -٢

املفردات من تعدّ ...هام، واملوصوالت مائر، وأمساء االستفالضّ :أنّ لالمتوكّ يذكرىل هذا إضافة إ-٣
.٣األصول

ة رفيّ فيها غري مستعمل، كاحلقول الصّ بكون الفعل األصليّ "كما ميكن إضافة األفعال اليت تتمّيز -٤
أصال وتستغين عنه باألفعال ا ن فعال ثالثيّ اليت ال تتضمّ ) ع ق ب(و) ن و ل(و) ك ل م(لـ الّداللّية

.٤)"ناول، عاقب) (فاعل(، ووزن )كّلم) (فّعل(املصوغة على وزن 

.١٧٤ص،)مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل،-١
.سابقاالمتوّكلاليت ذكرها ) لعِ ل، فَ عُ ل، فَـ عَ فَـ (وهي مفردات تتجاوز الصيغ الفعلية الثالث -٢
.٧٣، صالعربّيةالّلغةة في الجملة المركبّ أمحد املتوّكل، : ينظر-٣
.٢٢، ص)العربّيةالّلغةالمحموالت الفعلية المشتقة في (ةقضايا معجميّ ، املتوّكلأمحد -٤
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ة ة غري منتجة كاألفعال العليّ عن قواعد اشتقاقيّ "اجتة أن تضاف املفردات النّ لالمتوكّ كما اقرتح -٥
ال يشكل طبقة نف هذا الصّ .)أفعل(املصوغة على وزن وأفعال املطاوعة،)فاعل(املصوغة على وزن 

هلذه .ةها ناجتة عن قاعدة اشتقاقيّ عدّ ايل، ا، وال ميكن، بالتّ ها عدّ ه باإلمكان عدّ ؛ إذ إنّ مفتوحة
ا يف ذلك شأن ، أن ميثل للمفردات املعنيّ حو الوظيفيّ يف النّ ،قرتحاخلاصية يُ  ة باألمر يف املعجم شأ

.١"املفردات األصول

جيد أنّه يفرق بني املفردة األصل يف لالمتوكّ ق فيما كتبه املدقّ و ذا عن املفردات األصول عموما،ه
ا  ، )كأمساء الذوات وقد ال تستعمل كاألمساء املوصولةةوقد تستعمل كأصل لالشتقاق بقلّ (ذا

،)٥، ٣،٤، ٢، ١(قاط مل ما ذكر يف النّ واملفردة اليت هي أصل الشتقاق غريها، فاملفردات األصول تش
ردة يف هذا، واليت تربطها مع خرجها قاعدة واملطّ (األصل املعتمدة يف اشتقاق غريها ا املفردات أمّ 

إجرائها ر شروطوذلك لتوفّ ،فْعَلل/ فِعل/ فُعل/ فَعل: ربعةة األيغ الفعليّ فمحصورة يف الصّ ) ٢منتجة
:روط يفل هذه الشّ أصال لالشتقاق، تتمثّ 

املادة عدّ ة وصيغة؛ وذلك إلقصاء االفرتاض القائم على مادّ )real word(قة أن تكون مفردة حمقّ -١
ة رفيّ هذا االفرتاض حيول دون رصد العالقات الصّ أصال لالشتقاق؛ حيث إنّ )اجلذر(اجلامدة
املصوغ على اته، أو بني الفعل، مثال، ومشتقّ )فِعل(القائمة بني الفعل املصوغ على وزن الّداللّية

.٣اتهومشتقّ ) أفعل(وزن 

.٢٨ص، )العربّيةالّلغةة في ة المشتقّ المحموالت الفعليّ (ةقضايا معجميّ ، املتوّكلأمحد -١
ا بل تتسم خباصية عامة أو عناصرها عدّ اليت يشكل خرجها طبقة مفتوحة، أي طبقة ال تعدّ "القاعدة املنتجة هي القاعدة -٢

وفكرة القاعدة املنتجة تناظر . ١٦٥، صالمكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، ، "جمموعة من اخلصائص العامة
علم: "فكرة املطرد يف الدرس اللغوي العريب القدمي، ولتوضيح األمر أكثر ميكن االستدالل بتعريف ابن احلاجب للتصريف، قال

ا أحوال أبنية الكلم اليت ليست بإعراب حممد : ، تحشرح شافية ابن الحاجبرضي الدين حممد األسرتاباذي، " (بأصول تعرف 
ا : "، وعلق الرضي على هذا التعريف قائال)١، ص١، ج)١٩٨٢، ١دار الكتب العلمية، ط: لبنان(حمي الدين وآخرين،  يعين 

، وال شك أن )١ص،١ج، شرح شافية ابن الحاجبرضي الدين حممد األسرتاباذي، " (اتالقوانني الكلية املنطبقة على اجلزئي
املطرد يقابل املنتج وغري املطرد يقابل غري املنتج، ألن األول ميكن التكهن به ووضع قاعدة يتم يف ضوئها االنتقال من األصل إىل 

).أنه حيفظ كما هوولذلك قرر علماء العربّية (املشتق، أما اآلخر فال ميكن فيه هذا 
. ١٦٤، صمن البنية الحملية إلى البنية الكونية، املتوّكلأمحد : ينظر-٣
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قا فيها كذلك؛ فهي أبسط مبىن كما اشرتط فيها أن تكون أبسط مبىن ومعىن، وهو ما جنده متحقّ -٢
فّعل، (أو واسطة ) أفعل، استفعل(ا سابقة نها وتضيف إليها إمّ املفردات األخرى تتضمّ ألنّ 

أفعل، (عليل ة كالتّ على معان إضافيّ تدلّ )ةاملشتقّ (هذه املفردات، وهي أبسط معىن ألنّ )فاعل
١....)فاعل(واملشاركة ) انفعل(واالنعكاس ) فّعل

ابطة بني املشتّق واملشتّق منه قاعدة منتجة، وال شّك أّن اشرتط فيها أن تكون القاعدة الرّ كما-٣
. ٢اة منها قواعد منتجة تزامنيّ تربطها باملفردات املشتقّ هذه املفردات

ة يف الثة وسائل استكشافيّ إذا اعتمدنا هذه املقاييس الثّ ":هأنّ المتوّكلر روط قرّ وبناء على هذه الشّ 
أكثر املفردات استجابة هلا هي املفردات املصوغة ة وجدنا أنّ غة العربيّ معرفة املفردات األصول يف اللّ 

. ٣)"فُعل(ووزن ) فِعل(ووزن ) فَعل(على وزن 

اثر من على األفعال أكالمتوّكلتركيز سّر فهم وهذا يقود إىل األصل؛ ألّن غريها، بل وجعله أوزا
وخصوصا ما يعرف يف الّصرف (اشتقاق مفردات فروع من مفردات أصول كثري فيها خبالف غريها 

انفعل، واستفعل، وفاعل، : ان األربعة الّسابقة، فيمكن أن يشتّق من األوز )العريب القدمي باملشتّقات
....وتفعلل، ومفعول، وفعيل

أّن االشتقاق يتّم وفق قواعد مضبوطة، من املعلوم: امعالسّ / ملّ كة للمتعجميّ القدرة الم-٣- ب- ١
ة اشتقاق مفردات جديدة من مفردات ا وباملفردات األصول وبكيفيّ ) ةمنيّ الضّ (يشّكل املعرفة 

للمتكلم قدرة ونفرتض أنّ : "لالمتوكّ امع، يقول السّ / مة عند املتكلّ قدرة معجميّ ) أصل(مة متعلّ 
ا متّكنه من تكوين مفردات جديدة مل ينتجها ومل يسمعها من ة تكمن يف قواعد منتجة تزامنيّ معجميّ 

ريقة املثلى لعكس هذه القدرة هي الّتمثيل للمفردات من مفردات تعّلمها تعّلما، وأّن الطّ ،قبل انطالقا
ة بواسطة قواعد قّ وتكوين املفردات املشت) املعجم(ة املتعلَّمة يف شكل قائمة من املداخل املعجميّ 

هذا الّنمط من القواعد يتيح الّتمثيل لقدرة ) كوينقواعد التّ (مة اشتقاقية تّتخذ دخال هلا املفردات املتعلّ 
املتكّلم ال على اشتقاق مفردات جديدة من مفردات أصول فحسب، بل كذلك على اشتقاق 

شتقاقية غري املنتجة أو ذات ا القواعد االمفردات جديدة من مفردات مشتقة من مفردات أصول، أمّ 

.١٦٥، صمن البنية الحملية إلى البنية الكونية، املتوّكلأمحد : ينظر-١
١٦٥ص، نفسهاملصدر: ينظر-٢
١٦٥، صاملصدر نفسه-٣
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ا يف ذلك شأن  اإلنتاجية احملدودة فإننا نقرتح أن ميّثل للمفردات خروجها يف املعجم ذاته، شأ
.١"املفردات األصول

:قاط اآلتيةميكن تسجيل النّ صّ من خالل هذا النّ 

ن من ة اليت متكّ االشتقاقيّ اإلحاطة بالقواعد نتاج تعّلم املفردات األصول، و ة هي القدرة املعجميّ -
مثيل للمفردات األصول يف مداخل التّ ه يتمّ األصول، ومعلوم أنّ تقاق مفردات جديدة من تلكاش

ات تكوينها يف جهاز قائم الذّ ة وإمنا يتمّ ا املفردات الفروع فال تثبت يف املداخل املعجميّ ة، أمّ معجميّ 
.٢)كوينقواعد التّ (عن املعجم وإن كان مرتبطا به مستقلّ 

ا منتجة تزامنيّ ة أن تكون منتجة تزامنيّ يشرتط يف القواعد االشتقاقيّ - منتوجها املشتق ا أنّ ا، ومعىن كو
) غري حمصورة يف عدد معني(ل طبقة مفتوحة من األصل بعد تطبيق تلك القواعد على األصل يشكّ 

ا، مدلوهلا، : مشرتكة يف(شرتكة املصائص اخلمن املفردات ذات  ل ا غري املنتجة فيمثّ أمّ ،)تهايّ حمالتوز
ا هلا مع املفردات األصول أي يف املعجم، أمّ  نة من مراحل فأن تكون مرتبطة مبرحلة معيّ ) ةتزامنيّ (ا كو

.)ةة ال تطوريّ ينظر إليها نظرة سكونيّ (٣تطّور لغة ما

للعّد، وتشرتك يف خاصية زمرة األفعال العلّية تشّكل طبقة مفتوحة ألّن عناصرها غري قابلة : مثال
ة اقتضائها ملوضوع إضايفّ عليل، وخاصيّ ة داللتها على التّ ، وخاصيّ )فـَعَّل(و) أفـَْعل(صوغها على وزين 

)أشرب(، )أفزع) (أرجع(تشرتك مع ) أخرج(فمثال املفردة الفرع . بالنسبة ملوضوعات املفردة األصل
ا على وزن ...  ا مشتقة من )أفعل(يف كو ، كما ...)َخرََج، َرَجع، َفزَِع، َشِربَ (} َفِعل/ َعلفَـ {، وأ

ا تضيف موضوعا يتسبب يف أن  يشتق )خرج زيد من بيته(:فمثال. حيقق شخص ما تلك الواقعةأ
:منها كما يلي) أخرج(احملمول الفرع 

ف } أفعل{س س س : خرج) س ن(...منف) ١س(ف }فـََعل{س س س -عل: دخل
.)س ن... (متق) ١س(منف ) 0س(

.٦، ص...)الفعليةالمحموالت (قضايا معجميةأمحد املتوّكل، -١
.٩٢، ص...)البنية التحتّية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-٢
.١٢، صقضايا معجميةأمحد املتوّكل، : ينظر-٣
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.تسّبب عمرو يف إخراج زيد من بيته: أي؛)أخرج عمرو زيدا من بيته(: فيصري عندنا احملمول

قواعد (قواعدالق ملختلف طرّ قبل التّ :أصل االشتقاقمبّررات اختياربسط الكالم في -٤- ب- ١
يف أّن املفردات بالّتحليل كالبحثتناوليمبوجبها االشتقاق، اليت يتمّ )تكوين احلدود واحملموالت

روط اليت وهي إحدى الشّ (هي املفردات األبسط مبىن ومعىن) يف االشتقاقعليهااملعتمد(األصول 
.)هذه املفردات أصال لالشتقاقجعلت

حاة أصل املفردات أو بعبارة النّ يف أنّ ) ني ختصيصاالكوفيّ (حاة العرب مع النّ لالمتوكّ فق يتّ 
رّ باعيّ والرّ الثيّ ل الثّ االشتقاق هو الفعمني أصلاملتقدّ  كما هو احلال عند (املصادر د، وليسا

.)١احملدثنيالقدماء و فرضية لبعض(وال جذر الكلمة ) البصريني

) نة من األصوات الثالثة عادةة املكوّ وتيّ ة الصّ املادّ (ا عن سبب رفضه أن يكون جذر الكلمة أمّ 
: ٢إىللالمتوكّ هو أصل االشتقاق فريجعهالذي تشرتك فيه جل املشتقات 

اختزان قواعد ، و الساكنةوتيةم جمموعة من املواد الصّ القدرة املعجمية ال ميكن حصرها يف تعلّ -أ
ّ شتقاق مفردات حمقّ اليغل مبجموعة من الصّ ة تتوسّ اشتقاقيّ  ذا قة من هذه املادة ؛ ذلك أ ا ال ترقى، 

) ةة النفسيّ واملوافق هلذه الواقعيّ (رح الوارد واقعّية نفسّية، فمعلوم أّن الطّ الّتصور، يف رأيه، أن تكون ذات
معىن + جذرا + صوتية مادة (من ام الّلغة أّول ما يتعلم هو املفردات األصول مبا فيههو أّن متعلّ 

، يقول ة وفهمها اعتمادا على هذه األصول، ّمث يتم تكوين وبناء مفردات جديد)متواضعا عليه
ما، هذا املظهر مها تعلّ امع متكنه من تكوين مفردات مل يتعلّ السّ / ممن مظاهر قدرة املتكلّ : "لالمتوكّ 

ز بني املفردات األصول ال مييّ ى وصفه بواسطة معجم سكوينّ امع ال يتأتّ السّ / ممن قدرة املتكلّ 

وجه القول، كما أراه يف ضوء الّدراسات الّلغوية احلديثة، أن مسألة االشتقاق تقوم : "موضحا هذه الفرضيةتمام حسانيقول -١
على جمرد العالقات بني الكلمات، واشرتاكها يف شيء معّني، خري من أن تقوم على افرتاض أصل منها وفرع، وهو رأي فطن إليه 

والقدر املشرتك بني الكلمات املرتابطة من الناحية اللفظية واضح  ' ة كله أصلقالت طائفة من النظار الكلم': السيوطي حني قال
) ُمَضاِرب(و) َمْضِرب(و) َمْضُروب(و) َضاِرب(و) َضَربَ (فأنت إذا نظرت إىل . كل الوضوح؛ ذلك هو احلروف األصلية الثالثة

ا مجيعا تشرتك يف ) َضْرب(و ّ فطن إىل ذلك املعجميون ومل يفطن إليه . اوتتفرع منه) ض ر ب(وما تفرع من ذلك، رأيت أ
ا جذور الّلغات  ّ الصرفيون، فهذه احلروف الّثالثة الّصحيحة جذور الّلغة العربّية اليت تتفرع منها الكلمات ولست أحب أن أّدعي أ

.١٨٢-١٨١، ص ص)١٩٩٠مكتبة األجنلو املصرية، دط، : مصر(، الّلغةمناهج البحث في متام حسان، ". السامية مجيعا
.١٥-١٤، ص ص ...)المحموالت الفعلية(قضايا معجمية، املتوّكلأمحد : ينظر-٢
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مثيل نفني من املفردات، فالتّ ل للعالقات االشتقاقية القائمة بني هذين الصّ ة، وال ميثّ واملفردات املشتقّ 
.١"امع على توليد املفرداتالسّ / مالتمثيل الذي يعكس قدرة املتكلّ املعجمي الكايف هو

ل رادات يف املعجم يستحياطّ وجود، لالمتوكّ ة، عند مما يضعف أيضا من قيمة هذه الفرضيّ - ب
ة أصال ميكن أن يولد صيغا مرتبطة وتيّ ة الصّ اعتماد املادّ ذلك أنّ ؛رصدها اعتمادا على هذه الفرضية

من الفعل الثالثي اسم الفاعل واسم املفعول واسم املكان تشتقّ معلوم أنّ : بصيغ أبسط منها؛ فمثال
ُمفِعل، : (على وزن) مثالباعيّ الرّ (الثيّ وايل، ومن غري الثّ على التّ ) فَاِعل، َمْفُعول، َمْفَعل: (على وزن

، واعتماد فرضية املادة الصوتية ال متنع اشتقاق اسم الفاعل من الثالثي وايلعلى التّ ) ُمفَعل، ُمفَعل
ّ ا تكسر القواعد املطّ ّ إأي ) َسِلم(ة مشتقّ ) مسلم(إنّ : للرباعي مثال فنقول ا ال متنع ردة، كما أ

.اشتقاق كلمات جديدة من صيغ غري موجودة

ن افرتاض مصدر اشتقاق حمقق جيمع بني فلرصد االشتقاقات املعلومة رصدا دقيقا البّد م،ةومن مثّ 
رد: قد يكون ثالثيا أو رباعيا، أو بعبارة النحاة العرب(٢اكنة وصيغة الفعلة السّ وتيّ ة الصّ املادّ  .)ا

أصال ، كذلك،وتية أصال لالشتقاق رفض أن يكون املصدرة الصّ وكما رفض أن تكون املادّ 
املفردات أنّ يعتقدلالمتوكّ األصل يشرتط فيه أن يكون األبسط مبىن ومعىن، ولالشتقاق، ذلك أنّ 
، "َفِعل"، و"فـَُعل"، و"فـََعل: "الثةة املصوغة على األوزان الثّ الثيّ هي األفعال الثّ األبسط مبىن ومعىن

باألمساء وإذا قورنت) الرّباعية وغريها(وتظهر بساطة هذه األفعال مبىن إذا قورنت باألفعال األخرى 
من كما يتبّني زيادةالثية مع املصادر وغريها، فاألفعال غري الثالثية يتضّمن مبناها مبىن األفعال الثّ 

.٣)وايلعلى التّ ) است(زيادة اهلمزة واأللف، و(ج رَ خْ تَ اسْ / جاِر خَ / ج رَ خْ أَ ج  رَ خَ : االشتقاق اآليت

ة وتيّ عليه املادة الصّ إىل املعىن النووي الذي تدلّ وتظهر بساطتها معىن يف كون معناها أقرب املعاين 
فاألفعال أخرج وخارج واستخرج مثال . وكون معىن غريها يتضّمن معناها مع إضافة،)اجلذر(اكنة السّ 

وايل، وقد يواكب التّ على لب عليل واملشاركة والطّ معاين التّ مع إضافة ) خرج(ن معناها معىن يتضمّ 

.٣٤ص،...)المحموالت الفعلية(قضايا معجميةأمحد املتوّكل، -١
.١٥صنفسه، املصدر-٢
.١، صنفسهاملصدر: ينظر-٣
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الثي يكون عدد موضوعاته أقّل ة؛ حيث إّن الفعل الثّ البنية احلمليّ بساطًة يفة يف املبىن واملعىنالبساط
.١من عدد موضوعات األخرى

يكون يستقيم أن فيه نظر، إذ كيف )معىن(ة البساطةيف قضيّ المتوّكلهذا الذي ذكره لكن، 
أنّه يصّح من حيث املعىن، ر من حيث املبىن فال أظّن الفعل أبسط من املصدر؟ فإذا صّح هذا الّتصوّ 

ال (الفعل أبسط مبىن ، فإننا جند أنّ )كتابة(ونقارنه مبصدره ) كتب(وتدليال على هذا نأخذ الفعل 
من حيث إنّه يدّل على حدث وزمن، (ولكّنه أعقد داللة ) وجود حلروف زيادة فيه خبالف املصدر

ه جزء مستقل إذا نظر إىل الزمن على أنّ إال)ونواملصدر يدّل على حدث فقط كما قال الّنحاة البصريّ 
.ال عالقة له بداللة الفعل

، يف التصور أصل االشتقاقأنّ هي،فيما يتعّلق بأصل االشتقاق،تيجة اليت ميكن أن خنلص إليهاالنّ 
من نة كما يتبّني لبة يف صيغة معيّ قوْ ة ساكنة مُ ة صوتيّ جيب أن يكون مفردة حمّققة، أي مادّ "الوظيفي،

املفردة اليت اعتمدت أصال كما أنّ ،٢"ة الّصوتية الّساكنةاملادّ = Ωحيث ) صيغة(Ω: مثيل اآليتالتّ 
رد وهذا ما يتوفّ ،تعقيدا من حيث مبناها ومعناهاقلّ لالشتقاق هي املفردات األ الثيّ الثّ (ر يف الفعل ا

). باعيّ والرّ 

به البحثستهلّ أّول ما ي:والمحموالتقواعد تكوين الحدود الّتمثيل للمفردات و -٥- ب- ١
،هذه القواعد هي قواعد اشتقاقأنّ لنبيه إىل شيئني؛ األوّ التّ مثيل للمفردات واشتقاقهاة التّ كيفيّ بيان  ل

قواعد االشتقاق ، واآلخر هو أنّ ٣"انطالقا من حمموالت أخرىوسيلة لتكوين حمموالت"واالشتقاق
رف، فال مرادفة بني ى قواعد الصّ ختتلف اختالفا كبريا عن قواعد أخرى تسمّ حو الوظيفيّ ة النّ يف نظريّ 

ة وتقوم بدور صياغة نيّ رف تنتمي إىل البنية املكوّ قواعد الصّ أنّ رف، ذلك قواعد االشتقاق وقواعد الصّ 
ىل العناصر اليت توارده يف نفس ل الذي يأخذه حممول معّني بالّنظر إكد الشّ حتدّ "احملمول حيث 

.ة، أّما قواعد االشتقاق فتنتمي إىل البنية احلمليّ ٤"بنيةال

.١٦ص، ...)المحموالت الفعلية(قضايا معجميةأمحد املتوّكل، -١
.١٥نفسه، صاملصدر-٢
.٣١صنفسه،املصدر-٣
.٣١نفسه، صاملصدر-٤
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:١ما يليرف فيشتقاق والصّ ، بني االديكنقال عن المتوكل، كما يورد اتقو الفر كن ذكر خمتلف ومي

رفية تربط بني العالقة الصّ عالقة االشتقاق عالقة تقوم بني مفردتني خمتلفتني، يف حني أنّ .١
.شكلني خمتلفني لنفس املفردة

اسة رفية حسّ كييب يف حني أّن العالقات الصّ ياق الرتّ االشتقاق يف استقالل عن السّ يتمّ .٢
.ةكيبيّ ة املتواجدة يف البنية الرتّ ياقيّ للعناصر السّ 

ل هلا يف مستوى األساس عن طريق قواعد تكوين احملموالت واحلدود ة ميثّ العالقات االشتقاقيّ .٣
ل يمثّ ة فرفيّ ة تعّد أصوال، أّما العالقات الصّ من أطر محليّ ة اليت يتم بواسطتها اشتقاق أطر محليّ 

بواسطة قواعد صياغة احملمول وقواعد إسناد احلاالت اإلعرابية هلا يف مستوى قواعد التعبري
...وقواعد املطابقة

دةصورتني؛ صورة جمرّ أّن للمحمولرفية فريق بني القواعد االشتقاقية والقواعد الصّ وينتج عن هذا التّ 
رّ وصورة حمقّ  ن من ثالثة أصوات ساكنة جذر مكوّ (دة هي صورة احملمول خارج سياق اجلملة قة، ا
رّ كيبيّ رفية الرتّ ، أي قبل أن خيضع للقواعد الصّ )ةغة العربيّ ووزن يف اللّ  دة إىلة اليت تنقله من صورته ا
احملمول بعد أن يكون قد أدرج يف خذها ورة اليت يتّ قة هي الصّ قّ احملورة صّ ال، و )صيغة(قة صورة حمقّ 

.٢ةعبري الصرفيّ وخضع لقواعد التّ سياق مجلي معّني 
أشري للوضع الذي ته على التّ أّن الوزن تقتصر مهمّ "يُفرَّق بني الوزن والّصيغة على أساس ،وتبعا هلذا

أو أصلي، فرعي مبين للمجهول (سق االشتقاقي للغة موضوع الوصف خذه احملمول داخل النّ يتّ 
ريف هلذا احملمول يف سياق ق الصّ حقّ ل التّ يغة تشكّ الصّ يف حني أنّ ...) مطاوع أو ِعِلّي أو منعكس

ق ة األصول، ويتحقّ الثيّ ه من احملموالت الثّ على اعتبار أنّ ) فـََعل(مثال وزنه ) َخرَج(، فالفعل مجلي معّني 
. ٣"ام وزمنه زمن املضيّ مجهته جهة التّ على اعتبار أنّ ) فـََعل(يغة ا يف شكل الصّ صرفيّ 

رّ هذه الصّ  ظر إىل كيفية تكوين أو دة للمحمول ختتلف باختالف أمناط الّلغات، وذلك بالنّ ورة ا
ميزة "غات غري الّسلسلّية، بناء املفردات الفروع من األصول، فهناك منط الّلغات الّسلسلية ومنط اللّ 

سوابق أو لواحق (فيها بواسطة إضافة لواصق تْكوين الكلمات يتمّ الطائفة األوىل من الّلغات هي أنّ 

.٣٢، ص...)المحموالت الفعلية(قضايا معجميةأمحد املتوّكل، -١
.٦٦، ص)...البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-٢
.٦٩- ٦٨صاملصدر نفسه،-٣
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) Worked(و) Works(مثال ذلك؛ تكوين الّصيغ ) stem(إىل جذع ما ) أو سوابق ولواحق
ا ، أمّ )ing(و) ed(و) s(بإضافة اللواحق ) Work(يف اللغة اإلجنليزية انطالقا من اجلذع ) Working(و

الّلغة . تكوين الكلمات فيها ال يتم بواسطة إضافة لواصق إىل جذع ماالّلغات غري الّسلسلّية فإنّ 
جذر ما يف وزن معني، مثال ذلك أنّنا 'قولبة'ات حيث إّن الكلمة فيها تنتج عن العربّية من هذه الّلغ

يف األوزان ) ك ت ب(بقولبة اجلذر ) َمْكُتوب(و) ِكَتابَة(و) َكاِتب(و) َكَتب(حنصل على الكلمات 
.١"وايلعلى التّ ) َمْفُعول(و) ِفَعاَلة(و) فَاِعل(و) لفـَعَ (

بأيّ تطبيقهة ال ميكن لسليّ غات السّ إىل أّن الّتحليل املعتمد يف اللّ حمن الحاج صالحعبد الرّ هوينبّ 
هذا التحليل للكلمة العربية ال : "ألنّ ،ةكالّلغة العربيّ لسليةغات غري السّ األحوال على اللّ من حالٍ 

يف feet/footو Child/Children: كما ال يناسب صيغ اجلمع مثل(يناسبها على اإلطالق 
؛ ألّن الكلمة العربية كّل متكامل األجزاء ال وجود )اإلجنليزية، وتصاريف الفعل األملاين وغري ذلك
موعة املرتّبة ترتيبا خاّصا، فالتّ  حليل ينبغي أن يكون إمجاليا مشوليا أو بعبارة أخرى أال ألحدمها دون ا

ي وحدها لضبط حليل اخلطّ ال ميكن اعتماد طريقة التّ هذا يعين أنّه، و ٢"ا وأفقيا فقطيكون خطيّ 
ا الصيغ العربيةغريّ خمتلف التّ  .ات اليت متتاز 

الّلواحق والّسوابق كما هو احلال ة تعتمد على ه ال وجود لكلمات يف العربيّ ليس معىن هذا أنّ ،لكن
- له أيضا ) ان(، وإضافة )استكتب(-) كتب(لـ) است(غات الّسلسلّية، مثل إضافة مع اللّ 

ا بطريقة غري الكلمات يف الّلغة العربية ميكن تكوينها جزئيّ "إىل أّن المتوّكل، ولذلك نّبه )انكتب(
.٣"ةة وجزئيا بطريقة سلسليّ سلسليّ 

مثيل هلا لتّ ا عن كيفّية اأمّ : )المحموالت تخصيصا(مثيل للمفرداتة التّ كيفيّ -١-٥-ب-١
) َكتَّب(و) َكَتب(ة احملموالت الفعليّ أنّ ل المتوكّ صورة حمّققة، فيذكرووفق دة صورة جمرّ وفق 

:ايلكل التّ على الشّ "ل هلا ميثّ ) َكاَتب(و) اْسَتْكَتب(و

ف               }فـَعَّل{ك ت ب -٢ف               }فـََعل{ك ت ب - ١

.٢١، ص)...بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٣٠٧، ص١، جالعربّيةالّلسانياتبحوث ودراسات في عبد الرمحن احلاج صاحل، -٢
.٢٢، ص)...بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٣
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ف }فَاَعل{ك ت ب - ٤ف               }استفعل{ك ت ب - ٣

ّردة تتحول فيما بعد عن طريق قواعد الّتعبري الّصرفية إىل الّصيغ املاضية مث إنّ  ) َكَتب(هذه الّصورة ا
) ُيَكاِتب(و) َيْسَتْكِتب(و) بُيَكتِّ (و) َيْكُتب(ة غ املضارعيّ يأو الصّ ) َكاَتب(و) اْسَتْكَتب(و) َكتَّب(و

.الذي يطلبهاياق اجلمليّ أي إىل صيغ حمّققة تتناسب والسّ ١"طبقا للّسمات اجلهّية والزمنّية

ة، يكون يف احملموالت الفروع الفعليّ مواء بالّنسبة للمحموالت األصول أوبناء عليه فالتمثيل، س
:مثيل العام التايل، كما هو موّضح يف التّ عجميةالعربية بذكر اجلذر والوزن واملقولة الرتكيبية أو املاللغة

∂}وزن{س س س 

اجلذر، ومن ذلك الذي يصّب فيه الوزن القالبَ ثلل جذر الكلمة، وميميثّ ) س س س: (حيث
األصول واحملموالت الفروع، ومن خالل هذا الوزن أيضا ميكن خالله ميكن الّتمييز بني احملموالت 

).الفعل ههنا(ة كيبيّ ة أو الرتّ فيمثل املقولة املعجميّ ∂ا اشتقاق حممول فرعّي من حممول أصلّي، أمّ 

ة، واحملموالت اليت كيف يتّم الّتمثيل للمحموالت غري الفعلّية، أعين احملموالت االمسّية والّصفيّ ،لكن
.ة؟ة وحرفيّ بات ظرفيّ كّ تكون مر 

احملموالت القريبة من الفعل، أعين األمساء املشتّقة والّصفات، ونأخذ للّتوضيح عرض بالبحثبدأي
الطّفل نائم-٢ب عمرو زيد        ضارِ -١: املثالني اآلتيني

ّ ،٢اين صفة من الّصفات، والثّ )اسم فاعل(املثال األّول يعّد من األمساء املشتّقة  ان من ما يعدّ ومبا أ
ّ املشتقّ  ل للفعل، أي بذكر اجلذر ل هلما كما ميثّ ميثّ ن مع الفعل يف اجلذر، ولذلكما يشرتكاات فإ

: ة له، كما يليوالوزن واملقولة املعجميّ 

متق مف) عمرو: ٢س(منف فا ) زيد: ١س(س } فَاِعل{ض ر ب - ١

.٦٩، ص...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
، منهمايل عليه كل واحدحيادا على املعىن الذي بني اسم الفاعل والّصفة، وإن كانا يشرتكان يف الصيغة، اعتماملتوّكليفّرق -٢

ا الصفة فتكون مشتقة عادة من أفعال متعدية عادة وفيها حركة واضطراب، أمّ الة على أعمالفاسم الفاعل له تعلق باألفعال الدّ 
، لكن هل الصفة تساوي ما تدل على صفات هلا تلبس بالذات ويكون الفعل معها الزما عادة وال تظهر فيها حركة وال اضطراب

.يعرف يف الدرس الّصريف العريب بالّصفة املشبهة؟
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متض فا) الطّفل: ١س(ص } فَاِعل{ن و م - ٢

ة من األصل مشتقّ (ر إىل أّن هذه املفردة مشتّقة وليست أصال يؤشّ ) فَاِعل(ذكر الوزن العلم أنّ مع 
:اشتقاقها كما يلي، حيث يتمّ 'فـََعل'

متق) ٢س(منف ) ١س(ف } فـََعل{ض ر ب : دخل):   ضارب(مول حملا-١

.متق) ٢س(منف ) ١س(س } فَاِعل{ض ر ب : خرج

متموضع) ١س(ف } فـََعل{و م ن :  دخل):      نائم(حملمول ا-٢

.متموضع) ١س(ص } فَاِعل{ن و م :  خرج

، فال يذكر هلا وزن وال ...)أخ، رجل، جبل : (مثل) اجلامدة(ة ة غري املشتقّ أّما احملموالت االمسيّ 
من غريها، فهي وال تشتقّ ) عادة(منها يشتقّ ه الاهلدف من ذكرمها مفقود، وهو أنّ جذر، ألنّ 

امستقلّ  .ة بكيا

:كاآليت) فرس(و) رجل(ل للمحمول مثل ه ميثّ أنّ المتوّكلذكر 

ا يؤشّ ) س(حيث ). >حيوان <:س ي(فرس س -ب)>إنسان<:س ي(رجل س -أ ر 
الفعل (متثيل هذه املقولة خيتلف عن غريه واملالحظ أنّ .١السمة لكيبيّ ة أو الرتّ إىل املقولة املعجميّ 

ا تستعمل ية وال كيفيّ ة كمّ تذكر معها حمالتيّ ، والهلااليلّ الدّ عريف تّ الق إىلطرّ التّ ب) اتواملشتقّ  ة أل
ا، ال حتتاج إّال .حدودا أصالة ا، فإن أريد إىل ما يوضّ واحلدود، يف ذا حمموالت جعلهاح مضمو

احلدود-ة اعتمادا على قواعد تكوين احملموالت ية إىل باب احملموليّ احلدّ نقلها من بابمن فالبدّ 
ل باشتقاق املفردات الفروع من املفردات قواعد تكوين احملموالت واحلدود اليت تتكفّ اليت تندرج ضمن 

.٢األصول

:٣قل وفقا للقاعدة اآلتيةويتم النّ 

.١٢٨ص،...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةغةاللّ قضايا ، املتوّكلأمحد -١
.٨٦، ص)١٩٨٧، ١منشورات عكاظ، ط: املغرب(، العربّيةالّلغةابط في من قضايا الرّ ، املتوّكلأمحد -٢
.٨٧نفسه، صاملصدر-٣
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.)١س()  ح(:خرجوظيفة داللّية        ) د(حيث د  ) ح(أي حّد  : دخل

: اإلطار احلملي اآليتوفقميثل له إىل حممول، ) فرس(و) رجل(وبواسطة هذه القاعدة يتم نقل 

نكرة= ن. متض) ١س)   (س ي(رجل س : ن س ي())س ي(رجل س : ن س ي(

نكرة= ن. متض)١س)   (س ي(فرس س : ن س ي()) س ي(فرس س : ن س ي(

ّ رفيّ ة والظّ بات احلرفيّ واألمر نفسه ينطبق على املركّ  ا ة، أل ا تستعمل حدودا أصالة وال داللة هلا يف ذا
.على واقعة

ا يف املركّ ب الظّ إذا كانت املقولة املعجمية للمركّ ،لكن غري واضحة؛ ألّن ب احلريفّ ريف واضحة فإ
اليت تلحق الّداللّيةللوظيفة التأشريُ الذي يسبقه احلرف املركب احلريف يؤول إىل اسم جامد، ووظيفةُ 

١"من حدود حرفية بواسطة إجراء القاعدة"ة تشتقّ احملموالت احلرفيّ أنّ لالمتوكّ ذلك املركب، ويرى 

، مث ينقل هذان احلدان )الدار، الصيف(إىل االسم ) يف الدار، يف الصيف(السابقة، وبناء عليه ميثل لـ 
: إىل حممولني كما يلي

).>زمان<:يس (صيف س الصيف  -ب،)>مكان<:س ي(دار س الدار-أ

طارين اإلل هلما يف وميثّ ،احملموالت احلدودان إىل حمموالت بواسطة قاعدة اشتقاق نقل هذان احلدّ مث يُ 
متض) ١س())س ي(دار س : ع س ي))        (س ي(دار س : ع س ي: (الينيالتّ نيمليّ احل

متض) ١س))   (س ي(صيف س : ع س ي))        (س ي(صيف س : ع س ي(

-ب). >زمان<: س ي(غدا    يوم ظ -أ: فيمثل هلا كما يلي) غدا، أمام: (ا الظروف مثلأمّ 
).>مكان<: س ي(أمام      أمام ظ 

ا يف اإلطارين ل هلمنقل هذان احلدان إىل حمموالت بواسطة قاعدة اشتقاق احملموالت احلدود وميثّ مث يُ 
:التالينياحلمليني

.متض) ١س))   (س ي(غد ظ : ن س ي))        (س ي(غد ظ : ن س ي(

.٨٧، صالعربّيةالّلغةابط في من قضايا الرّ ، املتوّكلأمحد -١
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.متض) ١س))   (س ي(أمام ظ :ع س ي)       (س ي(أمام ظ : ع س ي(

: كما يلي) السفر غدا: (ل جلملةوميثّ 

]]متض)) ذ سفر١ع : ( ١س)) (س ي(غد ظ : ن س ي(مق [غ تا [

بواسطة قاعدة تكوين "واملركبات احلرفية والظروف ) غري املشتقة(وبناء عليه تشتق احملموالت االمسية 
.١"ةة وظرفيّ ة وحرفيّ امسيّ احلدود من حدود -احملموالت 

، مبوجب هذه القواعد، اشتقاق املفردات يتمّ :قواعد تكوين المحموالت والحدود- ٢-٥-ب-١
:٢مهاضروريّانكوين هذه شرطان شرتط يف قاعدة التّ الفروع من املفردات األصول، ويُ 

.ر لغة ماتطوّ نة من مراحل ة، أي أن تكون مرتبطة مبرحلة معيّ أن تكون القاعدة تزامنيّ -أ
.وأن تكون منتجة- ب

مفردتني منتميتني إىل مرحلتني زمنيتني خمتلفتني من االشتقاق يف ل ال ميكن عدّ رط األوّ ومبوجب الشّ 
غوية ال تتسع إىل أكثر من القواعد اليت حتكم إنتاج اخلطاب امع اللّ السّ / مقدرة املتكلّ "شيء؛ ذلك أنّ 

ن القاعدة امع الفرنسي ال تتضمّ السّ / ممها، فقدرة املتكلّ يتكلّ يف مرحلة معينة من مراحل اللغة اليت
ى القواعد غري املنتجة صَ قْ ومبوجب شرط اإلنتاج تُـ . ٣"مثال) rage(و ) rabia(اليت تربط بني املفردتني 

.٤اليت تربط بني مفردة ما وجمموعة حمدودة من املفردات) غري املطّردة(

األصول، سواء املفرداتغيريات اليت تلحق التّ خمتلف ة على االشتقاقيّ مد يف تنميط القواعد وقد اعتُ 
ة للمفردة رفيّ تغيري البنية الصّ -بأم ،خلتغيري عدد موضوعات املفردة الدّ -أ: كان هذا التغيري ميسّ أ

.٥خلة للمفردة الدّ كيبيّ تغيري املقولة الرتّ -ج، أمخلالدّ 

.٨٨، صالعربّيةالّلغةابط في من قضايا الرّ ، املتوّكلأمحد -١
.١٢، ص...)المحموالت الفعلية(قضايا معجمية، املتوّكلأمحد -٢
.١٣، صنفسهاملصدر-٣
.١٣نفسه، صاملصدر-٤
.١٨نفسه، صاملصدر: ينظر-٥
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مجيع أمناط خل ميسّ رفية للمفردة الدَّ جد أّن معيار تغيري البنية الصّ ق يف هذه املعايري وُ قّ وإذا ما دُ 
ا التغيري يف عدد موضوعات املفردة الدخل فقد أمّ . ة دون استثناءغة العربيّ القواعد االشتقاقية يف اللّ 

االشتقاقية اليت حتدث تقليصا يف عدد موضوعات "قليص؛ فمن القواعد يادة أو بالتّ يكون تغيريا بالزّ 
تتميز . الفعل الدخل قاعدة البناء للمفعول وقاعدة املطاوعة وقاعدة االنعكاس وقاعدة انصهار احلدود

ا يقلّ -البنيات  الدخول -عن عدد موضوعات البنيات اخلروج هلذه القواعد بكون عدد موضوعا
خل فتمتاز لدّ ا القواعد االشتقاقية اليت حتدث زيادة يف عدد موضوعات الفعل اأمّ . ١"مبوضوع واحد

ا يزيد عن عدد موضوعات البنيات "بكون ، ومن أمثلة ٢"خل مبوضوع واحدالدّ -عدد موضوعا
ة، ة وقاعدة تكوين احملموالت االعتقاديّ عليل، قاعدة تكوين احملموالت الطلبيّ قاعدة التّ : هذه القواعد

مبوجبها اشتقاق ة للمفردة الدخل فيتمّ كيبيّ أّما تغيري املقولة الرتّ . ةوقاعدة تكوين احملموالت االشرتاكيّ 
ة من يّ فِ ، أو حمموالت صِ ...)املصدر، اسم املنفذ، اسم املتقبل (ة ة من حمموالت فعليّ حمموالت امسيّ 
االشتقاق (ة ة من حمموالت امسيّ ، أو حمموالت فعليّ )فضيلهة، صفة التّ فة املشبّ الصّ (ة حمموالت فعليّ 

.٣)من االسم اجلامد

لتناول خمتلف القواعد اليت يتم مبوجبها االشتقاق، ) قضايا معجمية(كتاب ل المتوكّ ص وقد خصّ 
اليل، والدّ وريكيف الصّ مبدأي التّ ديكامها هذه القواعد خيضع ملبدأين، مسّ جَ رْ وجيدر التنبيه إىل أّن خَ 

principle of formal(وريّ ف الصّ كيّ مبدأ التّ -١": مضمون هذين املبدأين هو adjustment :( تنزع
اكيب س إىل تكييف خصائصها الصورية والنموذج الصوري اكيب املشتقة املنتمية إىل منط الرتّ الرتّ 
principle of(اليلّ ف الدّ كيّ مبدأ التّ -٢.  اكيب ساكيب غري املشتقة املنتمية إىل منط الرتّ للرتّ 

semantic adjustment" :( ّه ينزع إىل تكييف وري، فإنّ ف الصّ كيّ إذا خضع تركيب مشتق ملبدإ الت

.١٩ص،...)المحموالت الفعلية(قضايا معجميةأمحد املتوّكل، -١
.٢٠نفسه، صاملصدر-٢
.٢١-٢٠ص ص نفسه، املصدر: ينظر-٣
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ويذكرين هذان املبدآن . ١"والنموذج الصوري للرتكيب غري املشتق الذي ينامطهالّداللّيةخصائصه 
هــمــــز فـــــــــالثنـــــــــني بـــــــــــــه توصــــــــال*** يا لواحــــد بــــــــال وإن تعــــــــدّ : ٢بقول ابن مالك يف ألفيته

حكم ذو ائتسافهو به يف كلّ *** منهما كثاين اثين كسا انوالثّ 

املالحظ على هذه القواعد تناوهلا للمحموالت وإغفاهلا للحدود، فهل معىن هذا أن ال اشتقاق لكنّ 
قواعد تكوين احملموالت واحلدود؟: فيها؟ وإذا كان األمر كذلك فلماذا قال الوظيفيون

ص كتاب خصّ لالمتوكّ أّن إىل ه البحث سابقا نبّ : ة اشتقاقهاتمثيلها وكيفيّ ،الحدود-٣-٥- ب- ١
، ومل )احملموالت الفعلية ختصيصا(لعرض قواعد اشتقاق احملموالت بعضها من بعض ) قضايا معجمية(

) ةقضايا معجميّ (حيث مل يفرد هلا دراسة مستقلة بل اكتفى يف كتاب ، التفاتا كبريايلتفت إىل احلدود 
ة؛ ات االمسيّ يره ليتناول املشتقّ ة ميكن تطو ات الفعليّ م من عرض يتناول املشتقّ ما قدّ نبيه إىل أنّ بالتّ 

من ا من خالل هذه الدراسة أن نرسي أسس وصف مالئم جلانب مهمّ بوجه عام، متكنّ : "يقول
ة وضبط القواعد ة املشتقّ ة باستكشاف خصائص احملموالت الفعليّ غة العربيّ ة يف اللّ العالقات املعجميّ 

هذا العمل كفيل بأن ه القواعد، ويف اعتقادنا، أنّ ة اليت حتكم هذاملسئولة عن اشتقاقها واملبادئ العامّ 
ة األخرى ، برصد العالقات املعجميّ ككلّ ةيشكل منطلقا ألحباث تستهدف وصف معجم اللغة العربيّ 

، وما يستشف من كالمه هذا ٣"ة أصوهلاة واحملموالت الفعليّ ة غري الفعليّ القائمة بني احملموالت املشتقّ 
أّن  ،ييوسبب هذا، يف رأها حدودا، ها حمموالت ال بعدّ ات بعدّ هذه املشتقّ ، كذلك، هو تركيزه على 

ال خيرجه بدورهوهذا) لكن يف صورة محل مدمج(ا قد يرد حدّ و هو حممول يف ذاته،اسم مشتقّ كلّ 
.عن أن يكون حمموال

:٤من خصائص احملموالت املسّماة

.٢٨، ص...)المحموالت الفعلية(قضايا معجميةأمحد املتوّكل، -١
ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، )هـ٧٦٩ت (عبد اهللا ابن عقيل -٢

. ٤٧، ص٢، ج)٢٠٠٩دار الطالئع، دط، : مصر(حمي الدين عبد احلميد، : حتقيق
.١٧٥، ص...)المحموالت الفعلية(قضايا معجمية، املتوّكلأمحد -٣
.٤٤، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية، املتوّكلأمحد -٤
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ا خمصّ ) مانالزّ (صات الفعل ه يفقد خمصّ أنّ -أ نكري عريف والتّ صات االسم كأدايت التّ ويستبدل 
.ور واإلشارةوالسّ 

.ةة والزمانيّ عن املقوالت اجلهيّ وأنه حيتاج إىل رابطة تعّرب - ب
.ة اجلره إذا أضيف إىل اسم أخذ هذا االسم احلالة اإلعرابيّ وأنّ - ت

تكوين اة مندرجة ضمن قواعد احملموالت املسمّ /قاعدة اشتقاق هذه احلدود لالمتوكّ وقد جعل 
القواعد املسئولة عن اشتقاق امسي الفاعل مفاد هذا أنّ : "تها؛ يقولتيّ احملموالت احملافظة على حمّال 

، الّداللّيةة وعلى الوظائف تيّ كوين احملافظة على احملّال التّ واملفعول واملصدر تندرج ضمن زمرة قواعد
.١"إىل اسموإن كانت حتدث تغيريا يف املقولة املعجمية حيث تنقل الفعل 

رد ومن غري الثّ قاعدة اشتقاق اسم الفاعل من الثّ وكمثال على هذا،  ميكن عرض الثي كما الثي ا
: ٢يلي

ردمن الثّ -١ )اجلذر= &حيث (متق) ٢س(منف ) ١س(فـََعل   ف  &   : دخل: الثي ا

متق) ٢س(منف ) ١س(فاعل   س &   :  خرج

علما بأن هذا الوزن هو (متق) ٢س(منف ) ١س(أفـَْعل   ف  &: دخل: الثيمن غري الثّ -٢
))فـََعل(خرج الفعل الذي على وزن 

متق) ٢س(منف ) ١س(ُمْفِعل   س &: خرج

سابقا، محول ة، فهي يف جوهرها، كما ذكر البحث ل به احلدود املشتقّ مثيل الذي متثّ وهذا هو التّ 
ا(ي دور احلدّ ها مدجمة فتؤدّ لكنّ  : فتشمل) األصول(ا احلدود غري املشتقة ، أمّ )غري مستقلة بذا

اليل الذي تنتمي ذكر احلقل الدّ ا يكون بمثيل هلالتّ و )...، ةت احلرفيّ اروف، املركبّ األمساء اجلامدة، الظّ (
تعبريا دقيقا عن بنية احلد بقدر ما ال يعّرب مثيل هذا التّ ،لكن).>إنسان<:س ي(زيد س : ، مثلإليه
صات ن من رأس وقد تكون معه خمصّ يف ذاته يتكوّ ،منظورا إليه،اليل له، فاحلدّ عريف الدّ عن التّ يعّرب 

.١٣١، ص...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -١
.١٢٩نفسه، صاملصدر: ينظر-٢
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: ... )س ي(2५: )س ي(५١س ي ४(: ١ة التاليةبالبنية العامّ لالمتوكّ ل له ، وقد مثّ داتومقيّ 
५١≥ ن)) س ي(ن

:ح بنيته، ففيهايع العناصر اليت توضّ ر مجتوفّ هذه البنية

.وات املمكن اإلحالة عليهاالرامز إىل جمموعة الذّ ) س ي(متغري احلدّ -أ
.)४(احلدّ ) صاتأو خمصّ (ص خمصّ - ب
].)س ي(५) [س ي(اليت ترد يف شكل محل مفتوح يف دات احلدّ مقيّ - ت
تقيد قيم ) )س ي(५(بعدمها أي بعد اللتان ترمزان إىل أن املعلومة الواردة (:) النقطتان - ث

.املمكنة الواردة قبلها) س ي(

كرمي ): س ي(رجل : ذ س ي١ع (:كما يلي) جل الكرميالرّ (مثلدّ مثيل حلالتّ وتبعا هلذه البنية يتمّ 
.ذكرا= مفردا، ذ= ١معرفة، = ع: حيث.))س ي(

سانيات املبدأ املنهجي العام املعتمد يف اللّ "أّن هذه البنية بنيت بناء استحضر فيه لالمتوكّ يورد 
حو واصلية، ميثل يف النّ بعيد وظيفتها التّ غوية تعكس إىل حدّ بنية العبارات اللّ ة والقاضي بأنّ الوظيفيّ 

تقوم بدور احلصر التدرجيي للمجموعة احملال ،الوظيفي لبنية احلدود يف شكل سلسلة من املقيدات
، يتم تعيني احملال عليه، أي جعل املخاطب يتعرف بطريقة تدرجيّية ة احلصر هذهبواسطة عمليّ . عليها

.٢"على الّذات اليت يقصد املتكّلم اإلحالة عليها

د اليت عناصر احلدو أهمّ مناليت تعدّ داتلمقيّ مثيل لمن التّ وبناء عليه، فلتمثيل بنية احلدود البدّ 
له أمهية  حيتاج بدوره إىل ذكر وعرض، هذا العنصر هناك عنصرا آخرحتتاج إىل تدقيق وضبط، كما أنّ 

ما يصطلح هوو ،وبناء احلدود) احلمل، احملمول، احلدود: مبختلف عناصرها(كربى يف صياغة اجلملة 
.داتوهو ما يعرض له البحث يف الورقات القادمة، ويبدؤها باملقيّ .صاتاملخصّ بعليه

.٣٥، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية، املتوّكلأمحد -١
.٣٥، صاملصدر نفسه-٢
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درجيي دات عناصر تقوم بدور احلصر التّ املقيّ ):أنواعهاو دورها(دات الحدودمقيّ -٤-٥- ب- ١
نة، حصرها ، وترتبط برأسه وفق عالقات معيّ نات احلدّ ن من مكوّ فهي مكوّ للعنصر احملال عليه، 

الواحد دات احلدّ تقوم بني مقيّ "ع، وعالقة العطف، وعالقة اإلدماج؛عالقة التتاب: يف ثالثلالمتوكّ 
جاء : (، مثل١"باعتباره كالعليه احلدّ عالقة تتابع حني تسهم مجيعها، بالتساوي، يف تقييد ما يدلّ 

والعالقة ) ويلالطّ (و) جلالرّ (مها اثننيدينن من مقيّ واحد يتكوّ حدّ ) ويلالّرجل الطّ (فـ) الّرجل الّطويل
) غوي العريبرس اللّ عت يف الدّ تقابل النّ (هي عالقة تتابع )أسالرّ (لد األوّ اين باملقيّ د الثّ اليت تربط املقيّ 

وتقوم عالقة عطف )). س ي(طويل ص ): س ي(رجل س : ذ س ي١ع : (وميثل هلذا احلد كاآليت
ث ١ن : (وميثل هلا كما يلي) بةفتاة مجيلة ومهذّ قابلت: (إذا كانت متعاطفة، مثلبني مقيدات احلدّ 

وتقوم عالقة اإلدماج بني . ٢)س ي(بة ص و مهذّ ) س ي(مجيلة ص ): س ي(فتاة : س ي
اإلضافة هذه العالقةقابلت(٣"مقيدات احلد الواحد إذا كان بعضها يشكل جزءا من البعض اآلخر"

يتكون من ثالثة حدّ ) كتاب أخ زيد(فـ ) زيدقرأت كتاب أخ : (، مثل)غوي العريبرس اللّ يف الدّ 
ذ س ١ع ) (س ي(كتاب س : ذ س ي١ع : (، وميثل له كما يلي)زيد) (أخ) (كتاب(دات مقيّ 
)))).س ك( زيد س : ذ س ك١ع ) (س ح(أخ س : ح

أمناط قييد، مما يدفع البحث إىل حماولة معرفةه ليس مجيع احلدود تقبل التّ جيب أن ينتبه إىل أنّ ،لكن
.دوما ال يقيّ منهادوذكر ما يقيّ احلدود، 

احلدود اليت "دة، احلدود البسيطة هي بسيطة وأخرى معقّ ااحلدود قسمني؛ حدودلالمتوكّ قّسم 
دة فهي احلدود املعقّ ا، أمّ ٤"دات أخرىيرد منفردا أو مصحوبا مبقيّ ) غري مشتقّ (تقوم على اسم عاديّ 

ا، محال كامال و ب- أ: "امليزتني اآلتيتنيإحدى بزحدود تتميّ  ن محال أن تتضمّ -أن تشكل، يف ذا
.ن محالل محال وال تتضمّ ال تشكّ البسيطة هي احلدود اليتاحلدوديعين أنّ هذا، و ٥"اتقائم الذّ 

.٤٥، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.٤٦نفسه، صاملصدر: ينظر-٢
.٤٥نفسه، صاملصدر-٣
.٣٩، صنفسهاملصدر-٤
.٣٩نفسه، صاملصدر-٥
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ا أو قد يكون محلها فعليّ ) نهتتضمّ ل محال أمنت تشكّ اكأسواء(دة هذه احلدود املعقّ إنّ مثّ 
ه ال حيتاج إىل نّ فإ) ين أن جنح خالدسرّ : (ا مثل؛ فإن كان فعليّ )ل محاليشكّ اسم مشتقّ كلّ (ى مسمّ 
ح للحدّ موضّ ن جزءٌ املتضمّ فيمكن تقييده ألنّ كان متضّمنا حلمل فعليأّما إذا.دات تذكر معهمقيّ 
هو احلّد، وهو يتكّون من ) حةالرجل الذي التقيناه البار (فإّن ) جاء الرجل الذي التقيناه البارحة: (مثل

). الذي التقيناه البارحة(واملقيد الثاين هو املركب املوصويل ) الّرجل(مقّيدين، املقّيد األّول هو 

ل وشكّ )هةفة املشبّ ل، الصّ ذ، اسم املتقبّ املصدر، اسم املنفّ (اة من احلدود املسمّ ا إذا كان احلدّ أمّ 
ين إعطاء سرّ : (مثلدات عادةفال ترد معه مقيّ منه األصل الذي اشتقّ ة الفعلمن حمالتيّ ومل يغّري محال

ه ته فإنّ حمالتيّ ا إذا غّري ، أمّ )إعطاء بكر عمرا ماال(ى يف هذا املثال هو املسمّ واحلدّ ) بكر عمرا ماال
).ألقي القبض على ضارب زيد القدمي: (ميكن تقييده، مثل

.صاتبسط القول يف املخصّ فهذا أوان دات أمر املقيّ تبّني وإذ قد

إىل ) ةاملنطقيّ الّداللّية(ة لنقل البنية احلمليّ : حو الوظيفيّ ة النّ صات في نظريّ المخصّ - ٥-٥- ب- ١
ا للتّ ة يتوسّ اليّ إوّ "وهي ، صاتإدراج املخصّ حديد يتمّ تّ ة البنية تامّ  ة يف مستوى البنية املنطقيّ ، مثيلل 

.١"ةنيّ املعلفئة من األدوات ) ةة احلمليّ البني(

ما في...)احلمل، احملمول، احلد، (صاملخصَّ جمموعة معلومات تسهم يف صياغة ةاليّ هذه اإلوّ وتشمل
ة للجوانب املعجميّ مثيلبالتّ احلملّيةالبنية يكتفى يف مستوىلذلك و ،ةمستوى البنية املكونيّ بعد على
معلومايتجّل ما يذكر رصيد بل ا،ائيكامالمتثيال  ، مثال،ل للمحمولفال ميثّ ،البسيطةالّداللّية

ث واألمر نفسه مع احلدود حييرتجم فيما بعد إىل صياغة،...) باجلهةبعضه يتعلق بالزمن وبعضه(
ا...) التذكري ، التثنية، اإلفراد: مثل(تذكر معها جمموعة معلومات  بشكل اصياغتهيف يسرتشد 

.٢ةكيبيّ ة الرتّ رفيّ الصّ احلدودرات خلصائصمؤشّ دالئل أو تعدّ صات هذه املخصّ ، وهذا يعين أنّ مكتمل

وقد ، )ا أو حمموًال أو محالً قد يكون حد(ص ع وتتعّدد حبسب نوع املخصَّ صات تتنوّ هذه املخصِّ 
هامث أعاد جتميع، صات يف مرحلة ما قبل املعيار يف كتب متفرقةاملخصّ ملختلفلالمتوكّ عرض

.١٠٣، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.٣٣، ص...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٢
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ة بنية سانيات الوظيفيّ ة يف اللّ غة العربيّ قضايا اللّ (بط يف كتابه وبالضّ ، مرحلة املعياردقيق فيها يفوالتّ 
.١)كييبّ ريف الرتّ مثيل الصّ املكونات أو التّ 

ا مكوّ أنّ )مرحلة املعيار(واجلديد يف هذه املرحلة عناصر ثالثة نة من ه صار ينظر إىل اجلملة على أ
من ثالثة عناصر أو محول ، ذاتهيف حدّ ، ن احلمليتكوّ و ، )ةاإلجنازيّ ة ة والقوّ احلمل والقضيّ ("أساس

عالقات عناصر الهذه وتقوم بني .)عواحلمل املوسّ ،واحلمل املركزيّ ، ووياحلمل النّ (: فرعية وهي
ووي يدمج يف إطار احلمل فاحلمل النّ ؛يدمج فيه العنصر الذي يسفلهإطاراً عنصر يعدّ كلّ إذ،ةميّ سلّ 

يت يدمج يف إطار القضية الككلّ ع  ع واحلمل املوسّ واحلمل املركزي يدمج يف إطار احلمل املوسّ املركزي
االنتقال من مستوى إىل املستوى الذي يعلوه عن طريق إضافة ويتمّ .ةتدمج يف إطار القوة اإلجنازيّ 

ص، نواة، خمصّ [-٨):٨(ة وفقا للبنية العامّ ، نواةٍ إىل عنصرٍ ) أو جمموعة من اللواحق(خمّصص والحق 
قة باحلمل مرحلة ما قبل املعيار املتعلّ صات بإيراد خمصّ ياق،البحث، يف هذا السّ كتفي يوس، ٢"]الحق

.واحملمول واحلدود

ووي ق يف مرحلة ما قبل املعيار بني احلمل النّ رّ فُـ : ٣قة بالحملصات المتعلّ المخصّ -١-٥-٥- ب- ١
ا أمّ .كر تورد معهل وموضوعات واجبة الذّ حممو هو نتاج وويّ احلمل النّ ع على أساس أنّ واحلمل املوسّ 
لواحق إضافة حدود مبوجبهامن تطبيق قواعد توسيع األطر احلملية اليت يتمّ فينتجع احلمل املوسّ 

)satellites ( ّفريقهذا التّ ، لكنّ ٤النووياملكان واألداة وغريها إىل اإلطار احلمليّ مان واحلدّ الزّ كاحلد
بل كان ، وعنيصات الّالحقة للنّ مل ينب عليه تفريق بني املخصّ ووي واحلمل املوّسعبني احلمل النّ 

ص؟ وماذا فما هو هذا املخصّ ، ص احلمليّ ص واحد يلحق احلمل هو املخصّ خمصّ الكالم يدور حول
ص يا ترى؟صّ خي

.١٢٠-٤٥ص،...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، ينظر، -١
.١٢-١١ص، حو الوظيفيفي نظرية النّ آفاق جديدةأمحد املتوّكل،-٢
، إذ إن حتديد هذا الضرب من املعلومات يرتبط غالبا الوظيفّيةيف مستوى البنية "من املعلوم أّن خمصصات احلمل يتم حتديدها -٣

البحث ذكرها ضمن معطيات البنية احلملية ، ولكنّ .)١٢٩، صالعربّيةالّلغةبة في الجملة المركّ ، املتوّكلأمحد " (بشروط مقامية
.األخرىصات مجعا هلا مع خمتلف املخصّ 

.٢٩ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةدراسات في نحو أمحد املتوّكل،: ينظر-٤
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تلك وابع اليت تواكبوالتّ اجلملة ة اليت تلحق ة اإلجنازيّ ص يف القوّ هذا املخصّ لالمتوكّ حصر 
بيعيةغات الطّ يف اللّ الّداللّيةمل محولة اجل"ر بأنّ نذكّ ةدرك املقصود بالقوة اإلجنازيّ يُ وحىت ،١القوة

هي جمموع دالالت ) أو احملتوى القضوي(ة اللة القضويّ الدّ . ةداللة قضوية وداللة إجنازيّ : داللتان
ة قضويّ اللة الفالدّ ، ة القائمة بني هذه املكوناتيّ ملّ اجلملة مضمومة حسب العالئق السّ مكونات
) الضيوف(و) أكل(الت املكونات حاصلة بضّم دال) أكل الضيوف ثريًدا- ٣٨()٣٨(للجملة 

فهي الفعل )يف اصطالح فالسفة اللغة العاديةةأو القوة اإلجنازيّ (ةاإلجنازيّ اللة ا الدّ أمّ ،)ثريًدا(و
أو ...أو وعدًا ...أو سؤاالً ...ة إما إخبارًا اللة اإلجنازيّ وتكون الدّ . اجلملةغوي املواكب إلجناز اللّ 

ة املدلول ة احلرفيّ اللة اإلجنازيّ الدّ :نيتتني اثنمثة حاالت حتمل فيها اجلملة داللتني إجنازيّ . غري ذلك
ا و اللة اليت تواكب اجلملة أي الدّ ؛يار واح) املستلزمة(ة اللة اإلجنازيّ الدّ عليها بصيغة اجلملة ذا

:ان اثنانفعالن لغويّ ،بإجناز مجلة ما،بعبارة أخرى مثة حاالت حيصل فيها. خاطبمبقتضى مقام التّ 
غوي الفعل اللّ أي وفعل لغوي غري مباشر) الفعل اللغوي املطابق لصيغة اجلملة(فعل لغوي مباشر 

،يم إيصاهلا إىل املتلقّ ريد املتكلّ هي املعلومة اليت ية ة اإلجنازيّ فالقوّ ،وبناء عليه.٢"املستخلص من املقام
ر الذي يرد ذكرهص احلمل هو املؤشّ وخمصّ ، ة بواسطة خمّصص احلملنية احلمليّ وميثل هلا يف مستوى الب
ل هلذا املخصص؟لكن كيف ميثّ .ليدّل عليهاةيف مستوى البنية احلمليّ 

ا مل تبلغ ٣)...اقرتاح جونك، ، قرتاح روسا(اقرتاحاتة عدّ للالمتوكّ عرض درجة التمثيل رأى أ
:٤ة اآلتيةلمبادئ املنهجيّ لمثيل الكايف االستجابةبات التّ ، ذلك أّن من متطلّ الكايف الذي يُطمح إليه

.اة واملستلزمة مقاميتني احلرفيّ تني اإلجنازيّ مثيل للقوّ التّ .١
.تني تني اإلجنازيّ مثيل للعالقة بني القوّ التّ .٢
.املنهجية للنحو الوظيفيالزم واملبادئَ التّ .٣

.٣٢ص ، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل،: ينظر-١
.١٦ص، املصدر نفسه-٢
.، وما  بعدها١١٠، صالوظيفيالعربّيةالّلغةدراسات في نحو ، املتوّكلأمحد : ينظر-٣
.١١٦ص، املصدر نفسه-٤
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:         ١كل التايلاإلجنازية بالشّ القّوة/ اللةل يف النحو الوظيفي للدّ أن ميثّ هذه املبادئ اقرتحويف ضوء

:راتاملؤشّ ص احلمل الذي يأخذ شكل أحد هذهخصّ مب،ةاللة اإلجنازيّ إىل الدّ ، ةيرمز بصفة عامّ -أ
...أمر)مر(،سؤال)ـسه(،إخبار)خب(

اللة مبخّصص محل ة يرمز هلذه الدّ ة حرفيّ إجنازيّ داللةإّال للجملةيواكب احملتوى القضويّ حني ال- ب
).خمصص واحد(بسيط 

ه مقامًيا فإنّ ة مستلزمةة وداللة إجنازيّ ة حرفيّ يّ ا حني يواكب احملتوى القضوي للجملة داللة إجناز أمّ - ج
.)صنيأي مبخصّ (ص محل مركباللتني مبخصّ هاتني الدّ يرمز إىل

ص املرموز ة املخصّ قيمطبقا ل، ةيف مستوى البنية املكونيّ يف صدر احلمل) مصدري(إدماج يتمّ مثّ - ج
ذا اإلدماج إحدى جمموعات قواعد التّ إليها يف مستوى البنية الوظيفيّ  .عبرية، وتضطلع 

ل له بعده حامال لقوتني حيث ميثّ ) !لطم خالد هندا؟وَ أَ (:اآليتثالوميكن، للّتوضيح، أخذ امل
:كما يلي) اإلنكار(ة مستلزمة ، وقوة إجنازيّ )االستفهام(ة حرفية تني، قوة إجنازيّ إجنازيّ 

]]]متق))٢س(هند : ٢ث س١ع(منف )) ١س(خالد :١ذ س١ع(لطم ف [نك [سهـ[

)إنكار: نك، االستفهام : سهـ(حيث يشري 

ا فهم مقاميّ صا يوخمصّ ، هو االستفهامنمط اجلملة لصا مواكبا خمصّ ، صنيخمصّ نملة تتضمّ اجلذهفه
.هو اإلنكار

ة املواكبة د مدلوهلا إذا ربطت بالقوة اإلجنازيّ هي جمموعة مكونات يتحدّ : ص الحملتوابع مخصّ 
غويّ ة إجناز الفعل اللّ ق بكيفيّ تقوم بدور إعطاء حتديدات إضافية تتعلّ "هي عبارات وأللحمل، 

، ٢"من إجنازه أو مكانهز أو ف عليه إجنازه من شروطيتوقّ أو ما،املواكب للجملة أو القصد من إجنازه
مل أكن صادقا أنا،بصراحة(:مثال ذلك، ٣"ص ولواحقخمصّ : احلمولة اإلجنازية شقان"وهذا يعين أّن 

.١٨-١٧ص،العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل،-١
. ٦٢ص، في نظرية النحو الوظيفيآفاق جديدةأمحد املتوّكل، -٢
.١١٤، ص)األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد -٣
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)بصراحة(ق يتعلميكنإذ ال باحملمول،ة اإلخبارة اإلجنازيّ قة بالقوّ متعلّ ) بصراحة(فكلمة ، )معك
ل وقد دلّ . وال ميكن تعليقها مبحمول اجلملة اليت ترد بعده،)أخربك بصراحة: (بالفعل اإلجنازي، فنقول

ا تابع من توابع املخصّ لالمتوكّ  :١ص بـعلى أ

ا ليست حد.١ .دور يف ختصيص داللة احملمولقوم بأيّ يإذ ال ،من حدود احلملوداأ
ا ال حتدّ .٢ .د معىن احلمل ككلّ وأ
ا متعلّ .٣ .ة املواكبة للحملة اإلجنازيّ قة بالقوّ وأ

.]صالحق املخصِّ ]محل [صخمصِّ : [٢ل هلا كاآليتوميثّ 

ه يدلّ أساس أنّ على حو الوظيفيّ مول يف النّ احملينظر إىل : ص المحمولمخصّ -٢-٥-٥- ب- ١
قها وإىل  ينظر إىل زمن حتقّ ولذلك جيب أن، حدثا معزوالليست أّن هذه الواقعةوال شكّ ،على واقعة

املن رام فهم عناصرها ومكوّ هلااخليّ كوين الدّ قها والتّ ة حتقّ كيفيّ  طنيييف ضوء هذين الوسو، نا
يف...) اسم ورابط،ياضصيغة امل، صيغة املضارع(صياغة احملمول تتمّ )اخليكوين الدّ من، والتّ الزّ (

املعلومات اجلزئيةمستثمرة، ة وفق قواعد خمصوصة تعرف بقواعد صياغة احملمولكونيّ مستوى البنية امل
ى مبخصصات واليت تسمّ هاتكويند اليت تصفها وحتدّ )ةإدراجها يف مستوى البنية احلمليّ اليت يتمّ (

.احملمول

ص آخر  خمصّ اخلي للواقعة ن الدّ كويوالتّ ، صات احملمولص من خمصّ فزمن الواقعة خمصّ ،وبناء عليه
حتديد موردا أنّ ، ص اجلهياين املخصّ ي الثّ ويسمّ اينص الزمّ املخصّ األول لالمتوكّ ي يسمّ ؛كذلك

:٣الثة اآلتيةصيغ احملمول الفعلي واحملمول غري الفعلي تتفاعل يف حتديده الوسائط الثّ 

)فياإلثبات أو النّ (صيغة اجلملة .١
يص اجلهيوالتخصّ .٢
.ص الزمينالتخصيّ .٣

.٣٣ص، العربّيةالّلغةفي بةالجملة المركّ أمحد املتوّكل، -١
.٩٤، صحو الوظيفيآفاق جديدة في نظرية النّ ، املتوّكلأمحد . ]&]نواة[५: [ية العامة التاليةالبنهذا التمثيل مستوحى من -٢
.١٦ص، العربّيةالّلغةفي من قضايا الرابطأمحد املتوّكل، -٣
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من؟ ما هي أنواع مقولة الزّ :دا، جيدر بالبحث أن جييب عن هذه األسئلةلفهم هذه الوسائط جيّ 
ل هلما يف مستوى مييز بني هذه األنواع؟ وما هو الفرق بينه وبني اجلهة؟ وكيف ميثّ وما هو مرتكز التّ 

ة؟البنية احلمليّ 

مقولة تربط "من ، فالزّ )كمري(مها اليت قدّ ؤية من واجلهة على الرّ زّ ليف حتديده للالمتوكّ يعتمد 
يف ،ويكون الوقت املرجع هذا) Reference time(بوقت آخر يشكل املرجع ... ق واقعة ما وقت حتقّ 

internal temporal(اخليّ كوين الدّ د التّ املقولة اليت حتدّ "ا اجلهة فهي أمّ ، ١"وقت التكلم، الغالب

constituency (٢"للواقعة.

من الزّ من واجلهة ميكن أن نستشف أّن الفرق بينهما يكمن يف أنّ عريفني للزّ ذين التّ ومن خالل ه
كلم، يف حني أنّ سبة للوقت املرجع الذي يغلب أن يكون وقت التّ ق الواقعة بالنّ د وقت حتقّ حيدّ "

مان واجلهة إذن مقولتان فالزّ ، اخلي لنفس الواقعةماين الدّ كوين الزّ د التّ حتدّ ] اجلهة[انية املقولة الثّ 
.٣"متباينتان

مستوى يف واحد منهما مثيل لكلّ ة التّ كيفيّ مع بيان،ص على حدةخمصّ سيحاول البحث عرض كلّ 
:ةالبنية احلمليّ 

بني خمتلف ز بهيَّ ميُ امرجعكلم مد وقت التّ من الذي يواكب الواقعة اعتُ لتحديد الزّ : منص الزّ مخصّ -أ
قها يف هذه احلاالت فزمن حتقّ ، م أو بعدهكلّ م أو قبل التّ كلّ ق أثناء التّ قعة تتحقّ افالو "ة املقوالت الزمنيّ 

من احلاضر إذا كان يف الزّ تكونالواقعة نّ إأي ، ٤")مستقبل(أو ) ماض(أو ) حاضر(ا إمّ ، وايللى التّ ع
قها سابقا حتقّ من املاضي إذا كان وقت يف الزّ تكون و ، مكلّ قها يالبس أو يقرن بوقت التّ وقت حتقّ 

.مكلّ قها يقع بعد زمن التّ من املستقبل إذا كان وقت حتقّ يف الزّ تكونو ، مكلّ وقت التّ ل

.٢٢ص، العربّيةالّلغةفي من قضايا الرابطأمحد املتوّكل، -١
.٢٢ص، نفسهاملصدر-٢
.٢٢ص، نفسهاملصدر-٣
.١٣ص، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل، -٤
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يف املختلفة،ةة اإلجنازيّ والقوّ فقة يف احملتوى القضويّ الية املتّ أخذ اجلمل التّ وكمثال على هذا ميكن 
سيكتب - جفل رسالة تب الطّ يك-بفل رسالةكتب الطّ -أ:هذه اجلمل هي، مقولة الزمن

.فل رسالةالطّ 

ظ خالفا لفّ ظر إىل حلظة التّ حدث الكتابة يف املاضي بالنّ ...متوقع ")أ(اجلملة أنّ يالحظحيث 
فتموقع احلدث ) ج(ا اجلملة أمّ ، ظ باجلملةلفّ موافقا لزمن التّ باعتبارهاليت متوقع احلدث )ب(للجملة 

وهو كتابة (نفسه تقتسم احملتوى القضويّ ...اجلمل ونرى أنّ ، ظلفّ ظر إىل حلظة التّ يف املستقبل بالنّ 
ن احلدث نفسه إال أنّ ها تتضمّ فهاته اجلمل كلّ ، ة هلذا احملتوىمنيّ وال تقتسم املوقعة الزّ ) فل رسالةالطّ 

.١)"أو زمن اإلخبار(ظ لفّ ظر إىل حلظة التّ كال منها متنحه موقعا خمتلفا بالنّ 

على ؛سيباضي املطلق ومقولة املاضي النّ ابقة مقولة املمن السّ إىل مقوالت الزّ لالمتوكّ ويضيف 
ا املاضي أمّ ،دون قيدمق الواقعة يف زمن سابق لزمن التكلّ املاضي املطلق هو أن تتحقّ أساس أنّ 

سافر خالد إىل مراكش وكان (:هو أن تتحقق الواقعة يف زمن سابق لتحقق واقعة أخرى مثلفالنسيب 
وذلك (سيبمين هو املاضي النّ صه الزّ خمصّ ) اتفق(فاحملمول ،)اتفق مع عمرو على اللقاء هناكقد 
.٢)ظر إىل احملمول سافربالنّ 

أو غري ) perfective(ا جيده تامّ اخلي للواقعةماين الدّ كوين الزّ اظر يف التّ النّ نّ إ:ص الجهةمخصّ -ب
ّ . )imperfective(تامّ  يتحيّ أ بل تشكّ تتجزّ ا ال ومتامها يعين أ من ز يف زمن خمصوص وهذا الزّ ل كال

أو بعبارة (عهاوتفرّ اؤها عدم متامها فمعناه جتزّ أمّ ، ٣سيبعادة ما يكون املاضي بنوعيه املطلق والنّ 
ؤها هذا قد يكون بتكرارها أو استغراقها أو وجتزّ ، )احلدثحركةعلى دلّ ي:النحاة العرب املتقدمني

٤...أو مقاربتها أو تدرجهاروع فيها، الشّ 

يد -١ ، )٢٠٠٦، ١دار توبقال للنشر، ط: املغرب(، )مني لألفعالسق الزّ دراسة النّ (العربّيةفي منداللة الزّ ،جحفةعبد ا
.١٠٦ص

.٢٤-٢٣صص ،العربّيةالّلغةفي ابطمن قضايا الرّ أمحد املتوّكل،: ينظر-٢
.٢٦ص،املصدر نفسه-٣
.٢٧ص،نفسهاملصدر -٤
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دة إذا كانت جة بصيغة املضارع جمرّ رة واملعتادة واملستغرقة واملتدرّ امة املتكرّ غري التّ "عن الوقائع يعّرب 
ا صرفة دالة على االستقبال إذا كانت متحيّ ، مان احلاضرزة يف الزّ متحيّ  ا ملصقة  ن امزة يف الزّ و

ا مضافا إليها فعل، املستقبل ) غري التامة(ا الوقائع أمّ .ن املاضيامة يف الزّ مساعد إذا كانت متحيزّ و
ارع أو ضن من فعل مساعد وصيغة املب مكوّ ركّ عنها مبحمول ماملشروع فيها واملستمرة واملقاربة فيعّرب 

.١"يّ فأو صفعل مساعد وحممول امسيّ 

في املثال ف.)واياتيكتب الرّ ما زال خالد -٢(، )رسشرع األستاذ يشرح الدّ - ١(: مثال ذلك
وهي غري فيهامستمرّ )يكتب(الواقعةاينويف الثّ ، ةتامّ مشروع فيها وهي غري )يشرح(ل الواقعةاألوّ 
.ة كذلكتامّ 

مان يف حتديد حيث تتفاعل املقولتان اجلهة والزّ "صني غري مفصولنيهذين املخصّ علم أنّ يوجيب أن 
، كل يكونان فيه غري مفصولنيبشل هلماالبّد أن ميثّ ل هلماحني ميثّ ه ولذلك فإنّ ،٢"صيغة احملمول

س () ...٢س) (١س(ΩT४[:٣اليةة التّ صني وفق البنية العامّ ل هلذين املخصّ أن ميثّ ديكاقرتح وقد
.احملمول: ४املخصص الزماين،  : T،  املخصص اجلهي: Ω:، حيث)]ن

:يتاآلمنهما قيمة كويأخذ كلّ 

١-Ω} سر، قع{، غ تا شع }، شع، مقا، مسرمعت،مستغ،متك{غ تا،}غ تا،تا{.

٢-T}مط، نس{مض }مض، حض، مق{.

امشروع= ، شعامعتاد= ، معتامستغرق= ، مستغامتكرر = غري تام، متك= ، غ تااتام= تا: حيث
حاضرا، = ، حضماضيا= منقطعا، مض= مسرتسال، قع= مستمرا، سر= ، مسرامقارب= فيه، مقا

.نسبيا= مطلقا، نس= مستقبال، مط= مق

:ة للجمل اآلتية كاآليتصني يف مستوى البنية احلمليّ ويتم إدراج هذين املخصّ 

.٣١ص،العربّيةالّلغةفي من قضايا الرابطأمحد املتوّكل، -١
.٣٠ص، نفسهاملصدر -٢
.٣٨ص،نفسهاملصدر ، :ينظر-٣
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مازال خالد -٤سالةكان خالد يكتب الرّ -٣سالةكان كتب خالد الرّ -٢سالةكتب خالد الرّ -١
.سالةشرع خالد يكتب الرّ -٥سالةيكتب الرّ 

]]]منف)٢س(رسالة:٢ع س(منف))١س(خالد : ١ع س(ف}فـََعل{ب.ت.ك [مطمض [تا[- ١

]]]منف)٢س(رسالة : ٢ع س(منف))١س(خالد:١ع س(ف}فـََعل{ب.ت.ك[مض نس[تا[- ٢

]]] منف)٢س(رسالة : ٢ع س(منف))١س(خالد:١ع س(ف }فعل{ب .ت.ك[ مض[غ تا[- ٣

)٢س(رسالة :٢ع س(منف))١س(خالد:١سع(ف}فعل{ب .ت.ك[مض[غ تا مسر[- ٤
.]]]منف

)٢س(رسالة:٢ع س(منف))١س(خالد:١سع(ف}فعل{ب.ت.ك[مض[غ تا شع[-٥
.١]]]منف

يف حتديد صيغ احملمول يف "ة تتفاعلمانيّ ة والزّ املقوالت اجلهيّ د أنّ مثيل وهذه األمثلة يتأكّ ومن هذا التّ 
مان املاضي زة يف الزّ ة متحيّ دة إذا دّل على واقعة تامّ بصيغة املاضي جمرّ يرد احملمول الفعليّ ، ةغة العربيّ اللّ 

مان زة يف الزّ متحيّ ) ةتامّ (على واقعة إذا دلّ )كان(يغة مضافا إليها الفعل املساعد وبنفس الصّ ، املطلق
ا أمّ ، يها فعل مساعد يف احلاالت األخرىدة أو مضافًا إلويرد بصيغة املضارع جمرّ ، سيباملاضي النّ 

زة ة متحيّ فريد مضافًا إليه فعل رابط إذا دّل على واقعة غري تامّ ) فةاالسم أو الصّ (احملمول غري الفعلي 
، وقد تضاف إليه  )كان(ابط ههنا هو واملقصود بالفعل الرّ ،٢"مان املستقبلمان املاضي أو الزّ الزّ يف ا إمّ 
ة مشروع ال على واقعة غري تامّ ول غري الفعلي الدّ زمرة الروابط الدالة على الشروع املسرتسل إىل احملم"

، وقد ٣"مان املستقبلمان املاضي أو الزّ زة يف الزّ يف حتقيقها شروعا مسرتسال إذا كانت الواقعة متحيّ 
ة على واقعة غري تامّ الّ الدّ الة على االستمرار إىل احملمول غري الفعليّ وابط الدّ زمرة الرّ "تضاف إليه 

.٤"مان املستقبلمان احلاضر أو الزّ مان املاضي أو الزّ زة يف الزّ كانت هذه الواقعة متحيّ ة إذا  مستمرّ 

.٤٤ص، العربّيةالّلغةفي من قضايا الرابطأمحد املتوّكل، -١
.٥٢ص، نفسهاملصدر-٢
.٤٧ص، نفسهاملصدر-٣
.٤٨صنفسه، املصدر-٤
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ا هذه املخصّ لالمتوكّ ف عرّ :صات الحدودمخصّ -٣-٥-٥- ب- ١ عنصر يقوم كلّ "صات بأ
عليها اليت يدلّ ) واتأو جمموعة الذّ (اتأي الذّ ، بدور تعديد أو تسوير أو تعيني ما حييل عليه احلدّ 

ص خمصّ "فـور اليت ميكن أن يكون عليهاناظرا إىل الصّ ،صاتيف مخسة خمصّ حصرها، وقد ١"احلدّ 
ف يف اضأو ،٢"سورًا أو عدًدا أو إشارة، تعميما أو ختصيًصا، ميكن أن يكون تعريفا أو تنكريًااحلدّ 

.ةة الوظيفي ستّ العربيّ غة صات املعتمدة يف حنو اللّ لتصبح عدد املخصّ ، ص اجلنسموضع آخر خمصّ 

س (ن५: ... )س ي(2५: )س ي(५١س ي ४(:ود هياحلدلتمثيل ة لبنية العامّ اتوإذا كان
القيم اليت فإنّ ، ا من احلدودصات اليت ميكن أن تلحق حدل املخصّ تشكّ )४(وأنّ ، ١≥ ن)) ي

= ا، كتعريف=ع: ، حيث}شا،عد،سوث، / ذ،ص/م، ك/ع{=४: هي) ४(ميكن أن تأخذها 
.٣إشارة=ا، شاعدد=ا، عدسور = أنثى، سو= را، ثكَ ذَ = ا، ذخاصّ = ا، صتعميم= م، اتنكري 

ذه املخصّ حو الوظيفي املتعلّ وسيحاول البحث عرض وجهة نظر النّ  خصائصها وأهمّ ، صاتقة 
.مثيل هلاة التّ وكيفيّ 

إحالة و نكري مرهون مبعرفة إحالة احلّد،  عريف والتّ حتديد مفهومي التّ :نكيرالتّ /عريفص التّ مخصّ -أ
وإذا كانت ، احلّد يعتمد يف حتديدها على املخزون املعلومايت للمخاطب حول ذلك احلّد املقصود

فة وإحالة البناء عيني تكون يف احلدود املعرّ إحالة التّ فإنّ ، اإلحالة إحالتني إحالة تعيني وإحالة بناء
.رةتكون يف احلدود املنكّ 

على أساس أّن ، ديكنقًال عن ، )الّتعريف والّتنكري(مفهومي هذين املصطلحنيلالمتوكّ بط ضقدو 
يعرفها املخاطب مستحضرًا ما (هين احلّد املعرف حّد يدّل على ذات متوافرة يف خمزون املخاطب الذّ 

املخاطب حني غري متوافرة لدى"حييل على ذات املنّكر حدّ احلدّ وأنّ ، )حتيل عليها استحضارًا عينًيا
.٤"هينّ رها ويبنيها مث يضيفها إىل خمزونه الذّ م منه أن يتصوّ ويطلب املتكلّ ، كلمزمن التّ 

.٣٦ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.١٥٧، ص...)اتبنية المكون(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٢
.١٥٦صاملصدر نفسه، : ينظر-٣
.١٣٤ص، نفسهاملصدر-٤



)احلملّيةالبنية(الوظيفيّ الّنحونظريّةيفالواصفاجلهازالفصل الثالث                                

١٨٠

وأمساء األعالم ، )خصضمائر الشّ (مائرتشمل الضّ ) اليت حتيل على معّني (ة واملعارف يف العربيّ 
كما تشمل امسي اإلشارة،١باأللف والالّمفٍ أو معرّ إىل ضمريٍ واملضافَ ، ف باأللف والالّمواملعرّ 

فال ، فاً فال بّد أن يكون هذا احلّد معرّ ا إذا وردا ضمن حدّ أمّ ،نيين مستقلّ واملوصول إذا وردا حدّ 
، كرةص النّ حيمل خمصّ وكذلك ال يسوغ ورود اسم موصول مع حدّ ، يسوغ ورود اسم إشارة مع نكرة

ّ لة التّ ة إحايف الواقع جزًءا من عمليّ "ل اإلشارة تشكّ ذلك أنّ  حتديد ملكان احملال ...اعيني؛ إذ إ
هلذا الرتابط بني ، ف على ما حييل عليه احلدّ وسيلة تعني املخاطب على التعرّ ،ذا املعىن، فهي، عليه

يًال إحالة تعيني ال إحالة حم(فاً ن لإلشارة أن يكون معرّ عيني يشرتط يف احلّد املتضمّ اإلشارة وإحالة التّ 
.د إالّ معرفةوال يقيّ ، ًدايرد مقيّ مع االسم املوصول الذي نفسه األمر و ، ٢")بناء

دات التعريف ينصّب على املقيّ "معّرف أو منّكر فإنّ ان هناك حدّ إذا ك:نكيرعريف والتّ ز التّ حيّ 
قييد قد يكون وفق عالقة إدماج وهذا التّ ٣"نكريوكذلك التّ ، لاألوّ د االمسيّ على املقيّ انصبابهة فيّ الصّ 

، داته ال ينصبُّ عليه ما ينصبُّ على املقيّ فإنّ العالقاتوإذا ورد اسم بغري هذه ، أو تتابع أو عطفٍ 
.)اإلضافة بواسطة(وعناصر اإلضافة غري املباشرة) ة ختصيًصاالبدليّ (دة العناصر غري املقيّ من ذلك

 ّ عطاء مثال وميكن إ، ال مكونًا من مكونات ذلك احلدّ ل حًدا مستقالً ا صارت تشكّ وتعليل هذا أ
:داً ضح به املسألة جيّ تتّ 

فاحلدّ ، )الذي كان يرتدي جلباباً أمس، جاءين رجلٌ (:داً مثال العنصر الذي يشكل بدًال ال مقيّ -١
.)رجلٌ (ح احلدّ يوضّ بل هو عنصر مستقلّ ، ه مقيداً ال ميكن عدّ )الذي كان يرتدي جلباباً (املوصويل

مثل هذه الرتاكيب لكّل "ه يفأنّ ُيالحظحيث ، )قرأت مقاًال للّناقد(:مثال اإلضافة غري املباشرة-٢
).للّناقد(واآلخر معرفة ) مقاالً (كرة نوأحدمها ٤"ضافة إحالته اخلاصة بهمن عنصري اإل

ابقة املعطيات السّ صني جيب مراعاة مثيل هلذين املخصّ للتّ :نكيرعريف والتّ صي التّ مخصّ مثيل ت
:حيث

.١٦٠-١٥٩ص،...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، :ينظر-١
.١٧٠ص، املصدر نفسه-٢
.١٥٨ص ،نفسهاملصدر -٣
.١٦٠، صنفسهاملصدر-٤
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عنصر نكري مع كلّ عريف والتّ لتّ لر شّ برمته ميكن أن يؤ ا على احلدّ عريف منصبص التّ إذا كان خمصّ -١
سواء كانت العالقة بني عناصر احلدّ ، ككلص احلدّ ه يف خمصّ لر شّ وميكن أن يؤ ، من عناصر احلدّ 

عريف صي التّ ملخصّ ل، حيث ميكن أن ميثّ )الكبرييخ جاء الشّ (:يف مثلعالقة تتابع كما هو احلال 
:س ي١ع():شيخ س:س ي١ع(س ي١ع(-١: ١كما يلي)يخ الكبريالشّ (لحدّ لنكري والتّ 

).كبري ص:شيخ س:س ي١ع(- ٢أو )) كبري ص

، وميكن )قرأت كتاب زيد(: يف مثلإدماج كما هو احلال بني عناصر احلّد عالقةعالقةالم كانتأ
)).س ح(زيد: س حذ١ع())س ي(كتاب س: ذ س ي١ع: ((له كاآليتالّتمثيل

قرأت (:مثال ذلك، بهصه اخلاصّ عنصر مبخصّ ر لكلّ يؤشّ ، حدّ صات كلّ حني تتباين خمصّ -٢
ص مع ما خمصّ ة يذكر كلّ ومن مثّ ، صه معرفةاقد خمصّ والنّ ، صه نكرةفاملقال خمصّ ، )اقدمقاال للنّ 

.٢))ناقد س:س ح١ع()مقال س:ك س(:س ي١ك(: ، كما يلييناسبه

الذي حييل على ه احلدّ بأنّ امّ الع، ديكنقال عن ، لالمتوكّ حّدد :الخصوص/ص العموممخصّ - ب
موعة اليت يدلّ أيّ  هو اخلاصّ ويف املقابل أورد أنّ ، دون ختصيص لوحدة بعينها، عليهاوحدة من ا

موعة اليت حييل عليها ذلك احلدّ نٍة من الذي حييل على وحدٍة معيّ  أي هناك ختصيص لوحدة ، ا
.٣بعينها

:٤والعامّ مييز بني اخلاصّ التّ والذي يسعف يف

قرأت  -بأريد أن أقرأ كتابًا  -أ(: مثالً فلو قلت ، غوي الذي يرد فيه ذلك احلدّ ياق اللّ السّ -١
حيث ، اختالفًا من حيث العموم واخلصوصيف اجلملتني ) كتاباً (ين بني احلدّ أنّ فال شكّ ) كتاباً 

موعة اليت يدلّ على أيّ أي (على عامّ ) أ(حييل يف اجلملة  ا يفأمّ )) كتاب(عليها لفظ وحدة من ا
ياق على هذا هو السّ والذي يدلّ ، يإن مل يعرفه املتلقّ و واحدٌ على أّن املقروء كتاب معّنيٌ فيدلّ ) ب(
).كتاب(غوي الذي ورد فيه لفظاللّ 

- .١٦١-١٦٠ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر١
.١٦٢ص،نفسهاملصدر : ينظر-٢
.١٦٥ص، املصدر نفسه-٣
.١٦٥ص،املصدر نفسه: ينظر-٤



)احلملّيةالبنية(الوظيفيّ الّنحونظريّةيفالواصفاجلهازالفصل الثالث                                

١٨٢

،من خصوص أو عموممييز بني ما يدل عليه احلدّ قرينة لفظية ميكن اعتمادها للتّ لالمتوكّ ذكر -٢
شريطة أن حييل هذا احلدُّ على ...كرة النّ تدخل على احلدّ ) "أيّ (األداة مفادها أنّ هذه القرينة 

: الفرق بنييقبلها مثال ذلكه ال اخلاص فإنّ عليه خبالف احلدّ ) أيّ (العام يقبل دخول فاحلدّ ، ١"عامٍّ 
واآلخر خاصّ ، عليه) أيّ (ل عام لقبول دخولالب األوّ فالطّ .)أكرمت طالباً -٢َأْكرِْم طَالًِبا -١(

.عليه) أيّ (لعدم قبول دخول 

ميكن أن يرد "احلّد العام أنّ إىل لالمتوكّ نّبهكرة؟ واملعرفة والنّ واخلاصّ ما هو الفرق بني العامّ ،لكن
كذلك األمر ... )عليه األلف والّالم اليت للجنسخلدحني ت(=نكرة كما ميكن أن يرد معرفة...

مقاال يعرض فيه للوضع ينشر خالد- أ(:حيث ميكن أن يرد نكرة أو معرفةبالنسبة للحّد اخلاصّ 
ومن مثة فالفرق بينهما٢")ينشر خالد املقال الذي يعرض فيه للوضع االقتصادي-ب، االقتصادي
:يكمن يف

.ة فإيراد أحدمها ال يلغي اآلخرومن مث، صني خمتلفانهذين املخصّ أنّ .١
.ياقا يف النكرات فيستفاد من السّ أمّ ،اص يف املعارف اليت تعريفها باأللف والالّميكمن اخلّ .٢
رفة باأللف والالّم اليت وقد يرد يف األلفاظ املع،كرات عموماً ويكمن العام يف األلفاظ النّ .٣

).كرةواليت هي قريبة من النّ (للجنس 

ة ز عن بقيّ ميّ التّ ةصني أحقيّ هلذين املخصّ أنّ ذكر البحث:الخصوص/لعمومص امخصّ مثيلت
ألن األمر(ةوفق نظرة عامّ ، لالمتوكّ يف نظر ، صنيمثيل هلذين املخصّ ة التّ وتكمن أمهيّ ، املخّصصات

:٣هاأمهّ من،يف جوانب عديدة، )وحدهاةال يقصر على الّلغة العربيّ 

) ستتزوج هند مصرياً (: مثيل هلما يف إزالة االلتباس الذي يلحق بعض احلدود مثليسهم التّ .١
ة وعلى ة املصريّ شخص حيمل اجلنسيّ على أيّ "حييل) مصرياً (ويكمن االلتباس يف أّن احلدّ 

مثيل هلذا احلدّ من التّ وإلزالة هذا االلتباس البدّ ، ٤"ةاجلنسيّ ه مصريّ شخٍص بعينه من صفاته أنّ 

.١٦٨ص،...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.١٨٦ص ،سهنفاملصدر -٢
.١٦٨-١٦٧صص ، نفسهاملصدر: ينظر-٣
.١٤٣ص ، ...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٤
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-:للخصوص كما يليىخر لعموم ويف األحدامها لإر يف تني اثنتني يؤشّ صني يف بنيتني حتتيّ مبخصّ 
.١)مصري س ي:س ين ذ ص(-،)مصري س ي:ذ س ينم (

.خاصّ /ة عامّ مائر على أساس ثنائيّ ز بني بعض الضّ غات ما مييّ من اللّ .٢
وفقا هلذين ) subjunctive/indicative(احملمول مثة لغات كالفرنسية ختتلف فيها صيغة .٣

لتربير إدراج هذا حو الوظيفيّ مها علماء النّ إىل غري ذلك من األسباب اليت يقدّ ،صنياملخصّ 
.صاملخصّ 

مبعزل عن معّددات ) اليلّ املنطقي الدّ (حيت مثيل التّ يف التّ احلدّ ينظر إىل: يّ العددالمخّصص -ج
مفردات "ة يفنيّ يف مستوى البنية املكوّ قص يتحقّ خمصّ مثيل هلا بواسطة التّ بل يتمُّ ، اً ظاهرة سطحيّ 

و لواصق تلحق باالسم املعّدد كالصقة ... )مخسة(و) أربعة(و) ثالثة(ألعداد أمساء اات كقائمة الذّ 
.٢"املثىن والصقة مجع املذكر السامل مثالً 

ث مجع املؤنّ ، ر الّساملمجع املذكّ ، كسريمجع التّ (ةاملعروفة يف العربيّ زاً على اجلموعمركّ ،لالمتوكّ أورد 
؛ةة ووسائل صرفيّ وسائل معجميّ ":اللة على العدد مهالدّ لة تسّخر وسيلتني غة العربيّ أّن اللّ ، )الّسامل

واصق اللّ ة رفيّ وبالوسائل الصّ ،)كسريمجوع التّ (حاة القدامى ة ما أمساه النّ يقصد بالوسائل املعجميّ 
) مسلمني/مسلمون(ونون اجلمع املذكر، )مسلمني/مسلمان (وهي نون املثىن كما يف، واحقاللّ 

فيما خيص الوسائل املعجمية فإّن أورد إّوالية تتيحها نظرية ، )مسلمات(ث كما يف والحقة مجع املؤنّ 
ة أكثر ة اشتقاقيّ عمليّ النحو الوظيفي للتمثيل هلا هي قواعد تكوين احملموالت باعتبار مجوع التكسري

.٣"ةة صرفيّ منها عمليّ 

:ة كاآليتصات العدديّ ر أنواع املخصّ وبناء على هذه املعطيات ميكن تصوّ 

هذا إنّ القولوميكن ، مفردعلى داّال صه العدديّ خمصّ يكون أن البدّ الذي يدّل على مفرد احلدّ -١
، على مستوى البنية املكونيةد خاصّ ذلك أنه ال يظهر يف شكل حمدّ ؛صفرية،، يف العربيّ صاملخصّ 

.١٤٣ص، ...)التحتيةبنية ال(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-١
.٣٦ص، ...)مقاربات وظيفية (والبنيةالوظيفةأمحد املتوّكل، -٢
.١٧٣ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٣
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الذي ) ١(مز بالرّ ص العدديّ أشري للمخصّ بالتّ ) رجالً (ل للحّد ميثّ حيث ،)رأيت رجالً (: مثال ذلك
).سرجل: س يذ١ك(هو املفرد صه العدديّ خمصّ هذا احلدّ يدل على أنّ 

رأيت (: مثال ذلك.)٢(عليه وهو ص يدلّ بإيراد خمصّ ر لهيؤشّ على مثّىن الذي يدلّ احلدّ -٢
ة املفردات اليت وتبقى إشكاليّ .)سمسلم: ذ س ي٢ك(:كما يلي) مسلَمْنيِ (ل للحدّ وميثّ ،)ْنيِ مَ لِ سْ مُ 

.ا داخل املعجمه ميثل هلأنّ فال شكّ ال تنطبق عليها قاعدة املثّىن 

على اجلمع ص الذي يدلّ ر له باملخصّ يؤشّ ) ساملث مؤنّ /ر ساملمذكّ (على مجع الذي يدلّ احلدّ -٣
: ع ن ذ س ي: (كما يلي)املؤمنون(ل للحّد حيث ميثّ ؛)املؤمنون إخوة: (مثال ذلك،)ن(وهو 
).على اجلمعون تدلّ ،معرفةاحلدّ على أنّ حيث ع تدلّ (،)مؤمن

وال بّد أن ) عد تكوين اجلمعقوا(بناؤه واشتقاقه عن طريق كسري يتمّ على مجع التّ احلّد الذي يدلّ -٤
ميثل له  )جالجاء الرّ (: مثال ذلك،ةحتيّ على مستوى  البنية التّ )ن(ر له مبخصص اجلمع يؤشّ 

كسري مجع التّ وذلك ألنّ ،على حاهلا) رجال(مع بقاء مفردة ) سرجال:ع ن ذ س ي(:كاآليت
قواعد أخرى تستلزمه مثل مطابقة لوجودرا مربّ ) ن(ر اجلمع مؤشّ ذكردور يبقىو ، بناؤه يف املعجميتمّ 

فكري يف مواضعة التّ "مثيل يوجبإال أّن هذا التّ ،١ومطابقة املقيد الثاين لألّول، حممول اجلملة للمبتدأ
د حدودلّ و متنع من أن ت،اً ص اجلمع صرفيّ ق خمصّ وأن يتحقّ ، عاّمٍة متنع من أن يعدَّ مجع التكسري مفرداً 

يصبح حتقق املخصص : وتتمثل هذه املواضعة يف القاعدة االستثنائية التالية، ٢)"الرجالون(من قبيل 
مأخوذ من املعجم أو -أ":العددي اجلمع الغيًا بالنسبة للمقيد األّول يف حدٍّ يكون مقيده األّول

.٣"خرجاً لقاعدة من قواعد تكوين احملموالت- ب

رأيت (: مثال ذلك،صانون هلا خمصّ قد يك) صها اجلمعاحلدود اليت خمصّ (هناك بعض احلدود -٥
وهناك ،)ن(ص اجلمع فهناك خمصّ ، )والتقيت بعشر مؤمنات، وجاء مخسة مسلمني، ثالثة رجال

العدد د أو يسميها املتوكل العدد احملدّ (ل يف هذه املفردات أمساء األعداد هلذا اجلمع يتمثّ آخرصخمصّ 

.١٧٨ص،...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.١٧٨ص، نفسهاملصدر -٢
.١٧٨ص ، املصدر نفسه-٣
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وبذلك ميكن التمثيل لألمثلة السابقة  ، املذكورويؤشر له حبسب العدد ) ١إن قام بدور الرتتيبيبيترت ال
)رجال:ن ذ س ي٣ك()   ثالثة رجال(:كما يلي

)    مسلم:ن ذ س ي٥ك() مخسة مسلمني(

)مؤمن:ن ث س ي١٠ك() عشر مؤمنات(

فما هو ، مندرجًا ضمن األسوار)ةتيبيّ والرتّ دة احملدّ (صاتوع من املخصّ جيعل هذا النّ لالمتوكّ غري أنّ 
.مثيل له؟ور؟ وما هي أنواعه؟  وكيف يتم التّ مفهوم السّ 

ضرب من "حتيل على اليت ة ور من املصطلحات املنطقيّ مصطلح السّ :ص الّسوريالمخصّ - د
وقد ...املربوطة ة أو غري ات احلرّ ات مربوطة مقابل املتغريّ ى متغريّ العوامل اليت تربط املتغريات فتسمّ 
تتمثل و ، ٢)"مشتقات(أو حمموالت )أي أمساء دالة على الذوات(تكون هذه املتغريات موضوعات 

حييل عليه اسم ما بأي وسيلة من وسائل "ما يدّل على عدد أو كمٍّ ما هذه العوامل أساسا يف كلّ 
.٣"اتبيان األعداد والكميّ 

، ةة أو كليّ ة جزئيّ يّ حاصرًا إياه يف ما دّل على كمّ ، يف مرحلة اجلملة تعريفًا قاصرًالالمتوكّ فه عرّ و 
ق يف صات اليت تتحقّ أسوارًا املخصّ تعدّ ":يقول؛)باملثالاحلدّ (معتمًدا يف تعريفه هذا على املثال

وأسوار ة وهي كما هو معلوم أسوار كليّ ، )بعض(و) عيمج(و) كلّ (شكل املفردات اليت من قبيل 
:٥شملتل،ديك، تبعا لـاع دائروسّ ه ما لبث  أن لكنّ ، ٤"بعضية

...كل، مجيع، كافة، بعض : ة؛ مثلة أو البعضيّ على الكليّ األسوار اليت تدلّ - ١
ور حتديد عدد ل يف اسم العدد الذي يقوم بد؛ ويتمثّ )cardinal numerals(العدد احملّدد - ٢

).كوكًباحد عشر  رأيت أ(: احملال عليه، مثل

.١٧٩ص،...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-١
، ١دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط: لبنان(، في تعامله مع الجهات واألسوار والروابطتوجيه النفيشكري املبخوت، -٢

.٨٥ص ، )٢٠٠٩
.٨٧صاملرجع نفسه، -٣
.٣٦ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -٤
.١٧٩ص،...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا : ينظر-٥
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؛ ويتمثل يف اسم العدد الذي يقوم بدور ذكر مرتبة احملال )ordinal numerals(العدد الرتتييب- ٣
.وصل رابع املتسابقني: عليه، مثل

ز جيوّ لالمتوكّ ة خصائص جعلت ورية بعدّ صات السّ املخصّ متتاز: وريص السّ لمخصّ امثيل ت
ه خيتلف أحدمها علما أنّ (هلا مثيل املالئموضع التّ ويف ضوء هذين اإلمكانني يتمّ ، إمكانني لرصدها

:مها ، هذان اإلمكانان)ةإمكانيّ مه كلّ ر الذي تقدّ صوّ لتّ عن اآلخر حسب ا

.صاتف املخصّ ف سطحا  تصرّ دات تتصرّ ها مقيّ ميكن عدّ -أ
رؤوًسا ىألن تنتق) ةغات كالعربيّ يف بعض اللّ (تهاها متتاز بقابليّ صات ولكنّ خمصّ ميكن أن تعدّ - ب

.١نها بات اليت تتضمّ للمركّ 
مخسة (ل للحدّ حيث ميثّ ،)جاء مخسة طلبة(:اآليتاملثالنأخذة إمكانيّ زه كلّ ولتوضيح األمر وما جتوّ 

:كما يلي) طلبة
)طلبة س: مخسة:س يع ن ذ (: حسب اإلمكان األّول- ١
)طلبة س:س يذ ٥ع(اين حسب اإلمكان الثّ - ٢

:٢يورد هذين اإلمكاننيلالمتوكّ اخلصائص اليت جعلت بنيمن 

.عنهكما جيوز أن يتأخرعلى احلدّ مهذا الّسور أو العدد يتقدّ - ١
ما - ٢ ما حيمالن أداة التّ ؛بف رأس املركّ فان تصرّ يتصرّ أ .ةة اإلعرابيّ موالعال، عريفحيث إ

مسة الزمة لالسم حبيث ال "ص اجلنسخمصّ أنّ ديكيرى :)ثمؤنّ /رمذكّ (ص الجنسمخصّ - ه
يف (أشري لسمة اجلنس يرى ضرورة التّ لالمتوكّ غري أنّ ، ٣"ص احلدّ ر هلا بواسطة خمصّ ميكن أن يؤشّ 

:٤رورة مبا يليمربرًا هذه الضّ ) ةغات كالعربيّ بعض اللّ 

.١٨٠، ص...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-١
.١٨٠-١٧٩ص ص، نفسهاملصدر: ينظر-٢
.١٨١ص، نفسهاملصدر-٣
.١٨١، صنفسهاملصدر: ينظر-٤
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دائماً بل قد يكون ...)بنت / رجل، ولد/ امرأة: مثل(ث معجمياً ر واملؤنّ قابل بني املذكّ ليس التّ -أ
...).مدرسة/مدرس ، طالبة/طالب: (مثل) استناًدا إىل الحقة معينة(صرفياً 

امل ر السّ مجع املذكّ (، ص العددكمخصّ ، ص اجلنسر خمصّ صات مبؤشّ ارتباط بعض املخصّ - ب
.مقصودص فإنّه ميكن أن يتوّلد أحدمها مع أنه غري فإذا مل يؤّشر هلذا املخصّ ) املث السّ واملؤنّ 

وال ، صر هذا املخصّ وبني احملمول وفاعله اعتماًدا على مؤشّ ، دات احلدّ املطابقة بني مقيّ تمّ ت- ت
.ص اجلنسورد خمصّ ميكن رصد عالقة املطابقة هذه إّال إذا أُ 

جاء (:مثال ذلك، ثللمؤنّ )ث(و ، رللمذكّ ) ذ(: ص بـر هلذا املخصّ يؤشّ :ص الجنسمخصّ مثيل ت
)سأستاذ: ذ س ي١ع(:ص اجلنس كاآليتل له بإدراج خمصّ ميثّ ) األستاذ(فاحلّد ، )األستاذ
.اذكر =ذا،مفرد=١،معرفة=ع:حيث

: انإيراد اسم اإلشارة أو ضمري إشارة يف سياق ما له دوران أساسيّ :ص اإلشارة مخصّ -و

ياق التخاطيب أو يف السّ ا يف املقام نة هلا وجود إمّ معيّ ...) أو واقعة أو فكرة(ذاتاإلحالة على -أ
ا هي إحالة تعيني وليست إحالة بناء، ١اللغوي ولذلك يشرتط يف احلدّ ، وهذه اإلحالة اليت تقوم 
.ن لإلشارة أن يكون معرفة ال نكرةاملتضمّ 

بالنظر إىل ، ا حييل عليه احلدّ أو املكان الذي على املخاطب أن يبحث فيه عمّ االجتاهحتديد - ب
.٢خاطب وزمانهملخاطب ومكان التّ ام و ن املتكلّ الذي يتضمّ ) deictic centre(املركز اإلشاري

:ة مثلوحدود إشاريّ ، ...هذا و ذاك وذلك: أدوات مثل- ١:األلفاظ املستعملة لإلشارة نوعان
ص حلّد يستقل اإلشارة يف احلدود األوىل جمرد خمصّ "ويكمن الفرق بينهما يف أنّ ،٣...هنا وهناك

ا يف احلدود الثانية مقيّ ) داتهأو مقيّ (ده مبقيّ  ّ صا ل خمصّ ا يف األوىل تشكّ ّ إأي ؛٤"د للحدّ يف حني أ
أو احلدّ ل أساس ات اليت تشكّ ويكون دورها اإلحالة على الذّ ،صات اليت ترد ضمن احلدّ من املخصّ 

.احلدّ انية فهي نفسهاا يف الثّ أمّ ، تهعمد

.٣٧ص ، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية ، املتوّكلأمحد -١
.١٧٠ص، ...) بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -٢
.١٧٠، صنفسهاملصدر-٣
.١٧٢ص، نفسهاملصدر-٤
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١٨٨

ص املخصّ هو ) هذا(، )هذا الكتاب(يف هذا املثال هو احلدّ ، )الكتابأعجبين هذا (: مثال األوىل
.ورأسهد احلدّ مقيّ ) كتاب(عريف يف احلّد وص التّ خمصّ )ال(، اإلشاري

،)٦٤/ الكهف(﴾٦٤﴿﴿قاَل ذِلَك ما ُكّنا نَبِغ فَارَتّدا َعلى آثارِِمها َقَصًصا:وعالقوله جلّ : ةومثال الثاني
.ا مستقالً حد) ذلك(اإلشارة ل اسم حيث يشكّ 

:داً بـًصا ال مقيّ خمصّ ) هذا الكتاب(مثل يف حدّ ) هذا(سبب جعل لالمتوكّ ر ويربّ 

هيالعبارة احمليلة يف هذا احلدّ نّ إ؛ أي )هذا(ال) الكتاب(هو) هذا الكتاب(احملال عليه باحلدّ - ١
.لتسهيل اإلحالة) هذا(ويأيت دور ،)الكتاب(

:نعتاً ملا جاز تقدميه مثل) الكتاب(ولو كان ، ة ال يتقدم على منعوتهيف العربيّ عتالنّ معروف أنّ - ٢
.١)قرأت الكتاب هذا( 

ا يف أمّ ، لة للحّد برمتهًدا إّال يف حالة ورودها مشكّ ة فعالمة اإلشارة ال ميكن أن تعّد مقيّ ومن مثّ 
.٢صاحلاالت األخرى فهي خمصّ 

، بعيد، قريب(ص جيب استحضار القيم اليت يأخذها مثيل هلذا املخصّ للتّ : ص اإلشارةمخصّ تمثيل 
.)أداة هو أم حدّ أ(وطبيعته ) م ه(، ومكانه )زهـ(كلمزمان التّ ، و وكذا املركز اإلشاريّ ) متوسط

:  صمثيل هلذا املخصّ اقرتاحني للتّ لالمتوكّ أورد 

لكن ،صاتمثيل له مع بقية املخصّ التّ ذهب فيه إىل، ديكم به تقدّ اقرتاحهو : ٣لاألوّ االقرتاح-١
توضيح هذا األمر ل، على القيمة اليت يأخذها اسم اإلشارة من قرب أو بعد أو توسطر يدلّ مبؤشّ 

:أخذ األمثلة اآلتيةن

.اقريب=حيث ق، )مقال:س ي١ق ع(هذا املقال مفيد   -أ

.ابعيد=حيث ب ،)مقال:س ي١ب ع(ذلك املقال مفيد  - ب

.١٧٤-١٧٣ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد : ينظر-١
.١٧٤ص،نفسهاملصدر-٢
.١٧٥ص، نفسهاملصدر-٣
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١٨٩

)ق:س ي١ع(زيد    هذا - ج

)امكان=مك(حيث، مك )ق:س ي١ع(هنا يعيش حممد  -د

ولذلك اختلف ،ليس خمّصصا بل هو حدّ ) د(و) ج(التنبيه إىل أّن اسم اإلشارة يف املثالني وينبغي
.حيث ورد فيهما خمّصصا) أ، ب(عن املثالني متثيله فيهما

بالرتكيز مستقالص اإلشارةذكر خمصّ يه ومفاده أنّ ، ١لالمتوكّ م به تقدّ اقرتاحاين هو الثّ االقرتاح- ٢
...)نكريعريف والتّ التّ (صات احلدّ أشري ملختلف خمصّ بعد التّ ، على معطيات املركز اإلشاري

:كما يلي

.مناقريب=~ م ه حيث ~ س ي  ) سمقال: س ي١ع(-أ

.ا عنبعيد= ≠م ه حيث ≠س ي) مقال س: س ي١ع(- ب

:صه كما يليل حًدا مستقالً فال بّد من ذكر مقولة اإلشارة مث ذكر خمصّ وإذا كان اسم اإلشارة يشكّ 

.)م ه~ س ي ):شا:س ي١ع(- ج

مك) م ه≠س ي : )شا:س ي١ع(-د

صات احملمول، صات احلمل، وخمصّ خمصّ (اليت عرضت صاتج خمتلف املخصّ دمتوبعد أن 
كما ئها  وميكن تلخيص خمتلف مراحل بنا، يددة التحّ تامّ ة محليّ حنصل على بنية )صات احلدودوخمصّ 
:يلي

.١٧٥ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -١
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أساس

معجم                                                   قواعد تكوين احملموالت واحلدود

حمموالت أصول           حدود أصول                     حمموالت مشتقة          حدود مشتقة

إطار محلي

قواعد إدماج احلدود

قواعد إدماج املخصصات

حديدة التّ تامّ ) ة ة منطقيّ دالليّ (ة بنية محليّ 

، )أصوال ومشتّقة(وحدات معجمّية -١: إّن عناصر البنية احلملّية تشمل: وبناء عليه ميكن القول
).مؤّشرات اخلصائص الّصرفية الّرتكيبّية(خمّصصات -٤دات، مقيّ -٣ة، وظائف دالليّ -٢

خمصص احلمل- ١

خمصص احملمول- ٢

خمصص احلدود- ٣



:الفصل الرّابع
والبنية الوظيفّيةالبنية (اجلهاز الواصف يف نظريّة الّنحو الوظيفّي 

.)املكونّية



)البنية الوظيفّية والبنية املكونّية(نظريّة الّنحو الوظيفّي اجلهاز الواصف يف الفصل الرابع 

١٩٢

أشري التّ نواة بناء اجلملة وتكوينها، يأيت دور اليت تعدّ داللّيةالة بعد حتديد خمتلف اجلوانب املنطقيّ 
، )ص احلملخمصّ (احلملّيةقه للبنية لبعضها يف تطرّ قد عرض كان البحث ، و تداولّيةالختلف اجلوانب مل

.وإيضاححتتاج إىل بيانتداولّيةالأخرى أبرزها الوظائف تداولّيةوتبقى عناصر 

ل بنية أخرى بإسنادها اعتمادا على جمموعة تتكفّ بلاحلملّيةل هلا يف البنية هذه الوظائف ال ميثّ 
صياغة لاملكونّيةيأيت دور البنية ، مثّ الوظيفّية، هذه البنية هي البنية ى قواعد إسناد الوظائفقواعد تسمّ 

احلملّيةالبنيتني اليت أّشر هلا يف تداولّيةالو داللّيةالعناصر اجلملة وبنائها اعتمادا على املعلومات 
صر هذه البنية؟ ، فما هي عنااملكونّيةمث يتبعها بالبنية الوظيفّيةويبدأ البحث بعرض البنية .الوظيفّيةو 

؟ وما قيمتها بالّنسبة للبنية اليت تسبقها م يف بنائها وإدماج عناصرهاوما هي خمتلف القواعد اليت تتحكّ 
؟)املكونّية(والبنية اليت تليها ) احلملّية(

: الوظيفّيةالبنية -١

ون إذا ما  سانيّ فقد تساءل اللّ ؛املكونّيةالبنية باحلملّيةابط الذي يربط بني البنية هذه البنية الرّ تعدّ 
functional(حو الوظيفي يعترب النّ "و، أم عرب بنية ثالثةني البنيتني بكيفية مباشرةبط بير كان 

grammar ( ّة اليت الّلغويماذج وه أحد النّ ومدرسيّ سيمون ديكنوات األخرية الذي اقرتحه يف الس
ل فيها ة ميثّ ة مستقلّ يّ عرب بنية وظيفة يتمّ رفيّ الصّ الرتكيبّيةوالبنية احلملّيةبط بني البنية الرّ ض أنّ رت تف

pragmatic)تداولّيةالالوظائف ،)مفعول، فاعل(الرتكيبّيةالوظائف : لنوعني من الوظائف functional)

١(ووظيفة البؤرة ) topic(كوظيفة احملور  "(focus.

ية ل بإسناد خمتلف الوظائف إىل خرج البنتتكفّ فهي؛الوظيفّيةومن هذا يظهر سبب تسميتها ب
،لاملتقبّ ، ذاملنفّ (داللّيةوظائف : حو الوظيفي ثالثة أصنافالوظائف يف النّ أنّ ومن املعلوم، احلملّية

الوظائف ....)مبتدأ، بؤرة، حمور(تداولّيةووظائف ،)مفعول، الفاعل(ة ووظائف تركيبيّ ،...)
ّ احلملّيةل هلا يف البنية ميثّ داللّيةال ل هلا ة الوظائف فيمثّ ا بقيّ أمّ ، داللّيةالة ا جزء من احلمولة املنطقيّ أل

ّ يف بنية مستقلّ  إىل اجلملة أو إىل اليت ميكن أن تسند تداولّيةالمثيل للحمولة ا تضطلع بالتّ ة وذلك أل
ن أمران مستقّال ، وهذان م من خالل الواقعةمثيل للمنظور الذي تقدّ التّ كما تضطلع ب، أحد عناصرها

.داللّيةالمتام االستقالل عن الوظائف 
.٢٥ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةدراسات في نحو أمحد املتوّكل، -١



)البنية الوظيفّية والبنية املكونّية(نظريّة الّنحو الوظيفّي اجلهاز الواصف يف الفصل الرابع 

١٩٣

ه قد ثبت أنّ هو أنّ ، ة هذه الوظائف وقيمتهاغ ألمهيّ رات اليت ميكن إيرادها كمسوّ ومن املربّ 
البنية (املكونّيةوالبنية ) داللّيةالبنية الوظائف (احلملّيةيف ربط البنية "تان تسهمان كيبيّ الوظيفتان الرتّ 

كما ثبت أنّ ،١"ذين تسندان إليهمانني اللّ دان إعراب وموقع املكوّ ؛ إذ حتدّ )الرتكيبّية-ةرفيّ الصّ 
نات بدور موقعة بعض املكوّ ، تداولّيةالمثيل للمعطيات إىل جانب التّ ،تقومتداولّيةالالوظائف 

.٢وإسناد اإلعراب إليها، وترتيبها

ة مثّ أنّ "ر هذاومربّ ، تداولّيةالسابق إلسناد الوظائف الرتكيبّيةإسناد الوظائف علم أنّ يُ وجيب أن 
تداولّيةالنة؛ فالوظيفةة معيّ نات حاملة لوظائف تركيبيّ رجة األوىل إىل مكوّ تسند بالدّ تداولّيةوظائف 

.٣"الفاعلالرتكيبّيةن احلامل للوظيفة رجة األوىل إىل املكوّ احملور مثال تسند بالدّ 

ستلزم استخدامها الوصف ي"ةيّ مفاهيم كلّ تداولّيةالو داللّيةالالوظائف أنّ كما أنّه جيب أن يُعلم
سبة لوصف لغات مفاهيم ثبت ورودها بالنّ الرتكيبّيةالوظائف بيد أنّ ،ةبيعيّ غات الطّ الكايف جلميع اللّ 

أمام هذا .ةاهيم كليّ فهي إذن من هذا اجلانب ليست مف، وعدم ورودها بالنسبة للغات أخرى
نهما تعد الوظيفتان الرتكيبيتان إّواليتني تتضمّ : ايلاآلن املوقف التّ حو الوظيفي حلدّ اإلشكال يقف النّ 

وتستغين عنهما األحناء ، مها فيها وارداااخلاصة اليت يكون استخداءحنة تستخدمهما األظرية العامّ النّ 
.٤"ة اليت ال ورود هلما فيهااخلاصّ 

وما هي قيود توزيعها؟ وكيف يتمّ هلذه الوظائف؟حو الوظيفيّ مه النّ دّ صور الذي يقما هو التّ ،لكن
؟ وما هي قيمتها يف توضيح اجلملة وصور ارتباط بنيتها بالوظيفة اليت اعتمادهاوما هو مربر إسنادها؟ 
أنتجتها؟

تداولّيةالعلى الوظائف الرتكيبّيةالوظائف ا عرضممقدّ ، اإلجابة عن هذه األسئلةالبحثحاوليس
).بب اآلنف ذكرهلسّ ل(

.٢٥ص، المكونّيةالبنية إلىالحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، -١
دار : املغرب) (من الجملة إلى النصبنية الخطاب(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-٢

.٣١-٣٠ص، )٢٠٠١، ١األمان، ط
.١٤ص، العربّيةالّلغةدراسات في نحو أمحد املتوّكل، -٣
.١٧ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -٤



)البنية الوظيفّية والبنية املكونّية(نظريّة الّنحو الوظيفّي اجلهاز الواصف يف الفصل الرابع 

١٩٤

ما لبث لكنه الرتكيبّيةيف كتاباته األوىل مصطلح الوظائف المتوّكلاستعمل : التركيبّيةالوظائف -أ
نا بصدد احلديث ل قد يوهم أنّ املصطلح األوّ وذلك أنّ ؛ةمبصطلح الوظائف الوجهيّ اأن استعاض عنه

ات يف أدبيّ ، كان حيال على الوظائف اليت تعنينا هنا":المتوّكليقول ،ةتركيبيّ ة عن جوانب صرفيّ 
،واملقصود، الرتكيبّيةمبصطلح الوظائف ) ة أخرىات لسانيّ كما يف نظريّ (حو الوظيفي األوىلالنّ 

... ض يف الكتابات األخريةإّال أّن هذا املصطلح عوّ ، )املفعول(و) الفاعل(وظيفتا ،باألساس
د كما هو حمدّ ه يعكس مفهوم هذه الوظائفنسب ألنّ وهذا املصطلح أ، ةمبصطلح الوظائف الوجهيّ 

م إسناد هذه الوظائف مرهون بالوجهة اليت تقدّ أنّ إذ من املعلوم،١"حو الوظيفيّ داخل إطار نظرية النّ 
أن ة جيب وجهيّ غري المن ة ومعرفة احلدود الوجهيّ ، فهم الوجهةوحىت يتسّىن ، من خالهلا الواقعة

:٢ندرك

أو ) process(أو حدثا ) active(ا عمال تكون إمّ ) state of affaires(على واقعة احملمول يدلّ أنّ -١
).state(أو حالة ) position(وضعا

سبة للواقعة بالنّ حدّ يه كلّ ور الذي يؤدّ ختتلف باختالف الدّ داللّيةتأخذ حدود احلمل وظائف -٢
.احملموليهاعلالّ الدّ 

أي حسب وجهة ، نةمعيّ ) Perspective(عليها حممول احلمل حسب وجهةم الواقعة اليت يدلّ تقدّ -٣
.أحد حدود احلمل

ة ى األوىل احلدود الوجهيّ تسمّ ، جهة وأخرى ال تدخل يف جماهلاهنالك حدود تدخل يف جمال الو -٤
.ةى احلدود غري الوجهيّ ا األخرى فتسمّ أمّ 

.انويّ ل املنظور الثّ ومنها ما يشكّ ئيسيّ ل املنظور الرّ ة ما يشكّ من احلدود الوجهيّ -٥

الذي وتسند وظيفة املفعول إىل احلدّ ،ل املنظور الرئيسيّ الذي يشكّ تسند وظيفة الفاعل إىل احلدّ -٦
.انويّ ل املنظور الثّ يشكّ 

.١٠٧ص، )...بنية الخطاب(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٣١وما بعدها إىل ص١٧ص ، المكونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية ، املتوّكلأمحد : ينظر-٢



)البنية الوظيفّية والبنية املكونّية(نظريّة الّنحو الوظيفّي اجلهاز الواصف يف الفصل الرابع 

١٩٥

يشمل احلدود اليت ال ميكن أن ترد إال وهي ابت ، الثّ ّري توجيه ثابت وتوجيه متغ: وجيه صنفانالتّ -٧
ز فيشمل احلدود اليت تتميّ ا املتغّري املستقبل، أمّ ذ وما حياقله واحلدّ املنفّ هة، أي يطرد فيها مثل احلدّ موجّ 

.لاملتقبّ مان، واملكان، واحلدّ احلدث، الزّ : هة، مثلهة وغري موجّ بإمكان ورودها موجّ 

ة احلال والعلّ فهي احلدّ ) العربّيةغة سبة للّ بالنّ (هة مطلقاأن ترد موجّ ا احلدود اليت ال ميكن أمّ -٨
.واملصاحب

الفاعل هو ، واملفعولة وظيفتان مها الفاعلائف الوجهيّ لوظافهم أنّ يُ قاط وبناء على هذه النّ 
منها الواقعة م انطالقا للوجهة اليت تقدّ ل املنظور الرئيسيّ الذي يشكّ إىل احلدّ "الوظيفة اليت تسند

ل املنظور الذي يشكّ إىل احلدّ "ا املفعول فهو الوظيفة اليت تسندأمّ ، ١"ال عليها حممول احلملالدّ 
.٢"ال عليها حممول احلملم انطالقا منها الواقعة الدّ انوي للوجهة اليت تقدّ الثّ 

قاط يف النّ كرإىل حدود اجلملة؟ ُذ تسندة فكيف إذا كان هذا هو مفهوم الوظائف الوجهيّ ،لكن
ذا (وجيهاحلدود اليت ميكن أن تسند إليها هاتان الوظيفتان هي احلدود اليت تقبل التّ ابقة أنّ السّ  خرج 

يف ضوء هذه املعطيات وضع ، هناك حدودا توجيهها ثابت وأخرى متغّري وأنّ ، )احلدود اليت ال تقبله
، يا الفرق بني الفاعل واملفعولوجيه مراعة التّ أسبقيّ ة اليت هلا ب فيها احلدود الوجهيّ ة رتّ ميّ سلّ المتوّكل

٣:ة هيميّ لّ ه السّ ذه

ف حل عل مصا تسم}حد/زم/مك>{متق>مستق}>حا/ضمت/قو/منف{

-- - -+                  +      +            +        فا             

-- - -+        +        +- مف          

:بـهلاراحلدود املؤشّ (إليهاة ذكر للحدود اليت ميكن إسناد وظيفيت الفاعل واملفعولميّ لّ ففي هذه السّ 
فيها كما أنّ ، )-:بـهلار احلدود املؤشّ (واحلدود اليت ال ميكن إسناد وظيفيت الفاعل واملفعول إليها +) 

.١٩ص، المكونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، -١
.٢٠ص، نفسهاملصدر-٢
إلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، . ٤١ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةدراسات في النحوأمحد املتوّكل، : ينظر-٣

.٢٣ص، المكونّية
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١٩٦

فإذا غاب هذا احلدّ ، ذ وما حياقلهاملنفّ رجة األوىل إىل احلدّ فالفاعل يسند بالدّ ، ةإيرادا لدرجة األولويّ 
بدرجة ،يسندبل، ذ وما حياقلهاملنفّ ا املفعول فال ميكن إسناده إىل احلدّ أمّ ، ل وهكذاناب منابه املتقبّ 

. وهكذال املتقبّ مستقبل أسند إىل احلدّ تقبل فإن مل يكن هناك حدّ ساملإىل احلدّ ،أوىل

:مثاليف هاتني الوظيفتنيوبإدراج، )مف(ر املؤشّ وللمفعول بـ) فا(ر املؤشّ بلر لوظيفة الفاعيؤشّ 
:١ذس١ع(ف} فعل{أ.ر.ق[مض[تا[تد[:كاآليتهلااحلملّيةالبنيةتصري ) قرأ زيد كتابا البارحة(

]]]].زم)بارحة: ٣ث س١ع(متق مف  )كتاب: ٢ذ س١ن(منف فا)زيد

ّ نبّ يُ احلديث عن هاتني الوظيفتني ختام وقبل  ة كما تسندان إىل تسندان إىل اجلملة الفعليّ ماه إىل أ
ال ترتبط بنوع اليت تقّدم من خالهلا الواقعةالوجهةذلك أنّ ؛)ةابطيّ ة والرّ االمسيّ (اجلمل األخرى

.معّني ميكن تقدميه من وجهة نظر حدّ حممول كلّ نّ إبل ،احملمول

م. ر.ك[حض[غ تا[تد[:ل هلا كاآليتميثّ ، وميكن أن )زيد كرمي(ة إسنادها إىل اجلملة االمسيّ مثال 
، )كان زيد قائما: (ةومثال إسنادها إىل مجلة رابطيّ ، ]]])متض فا) زيد:١ذ س١ع(ص}فعيل{

.]]]متض فا) زيد: ١ذ س١ع(س }فاعل{مض ق و م[تا[تد: [وميثل هلا كما يلي

نات وظائف تسند إىل مكوّ ، حو الوظيفيّ حسب النّ ، تداولّيةالالوظائف ": تداولّيةالالوظائف -ب
ظر إىل املعلومات اليت حتملها ة؛ أي بالنّ نات يف البنية اإلخباريّ ظر إىل ما يربط هذه املكوّ اجلملة بالنّ 
كونات اجلملة إىل متداولّيةالتسند الوظائف ، بعبارة أخرى، نةة معيّ نات يف طبقات مقاميّ هذه املكوّ 

حتديدها مرتبط وهذا يعين أنّ ، ١"نةة معيّ م واملخاطب يف طبقة مقاميّ طبقا للعالقة القائمة بني املتكلّ 
ة هذه األخرية يف حتديد تكمن مهمّ "ه ذلك أنّ ، ياق يف بعديه املقامي واملقايلاالرتباط بالسّ أشدّ 

من واصليّ ل املوقف التّ ويتشكّ ، تستعمل فيهواصلي الذي نات داخل احمليط التّ خابري للمكوّ الوضع التّ 
ة اليت حتكم عملييت اإلنتاج قافيّ الثّ -ةاالجتماعيّ ة واخللفيّ ، م واملخاطبة لدى املتكلّ ة اإلخباريّ اخللفيّ 

إسناد ، موقعة بعض العناصر(يف حتديد بنية اجلملةاكبري إسهاماهذه الوظائف تسهم و ، ٢"والفهم
ة اليت جيب استحضارها ياقيّ م باملفاهيم السّ يف تزويد املتعلّ اكبري اهلا دور كما أنّ ...) اإلعرابّيةاحلاالت 

.أثناء حتليل اجلملةيف 

.١٧ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.٢٢٦ص، العربّيةالّلغةفي األمر والنهينعيمة الزهري، -٢
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١٩٧

ة ووظائف وظائف داخليّ : قسمني، حبسب موقعها من احملمول وعالقتها به،تنقسم هذه الوظائف
ا إليه رمته أو إىل أحد إمّ ، ذاتهالوظائف اليت تسند داخل احلمل "ة هياخليّ الوظائف الدّ ، ةخارجيّ 
ومن ، ٢نات خارجة عن احلملىل مكوّ إة فتسند ا الوظائف اخلارجيّ أمّ ، ١")موضوعاته ولواحقه(عناصره

:٣فريق بينهماغات التّ مسوّ 

مثال ،ة ال ختضع لقيود االنتقاء اليت يفرضها احملمول على موضوعاتهاخلارجيّ تداولّيةالالوظائف أنّ -١
) اشرطي()وهأب(ينتقي موضوعيه) ضرب(احملمولالحظ أنّ يحيث ، )ضرب أبوه شرطيا، زيد(: ذلك

املوضوعني أخذ ،ومما يدّل على هذا أكثر، ن خارج عنهمكوّ هألنّ ) زيد(ه ال ينتقي لكنّ ،على التوايل
داللّيةوظيفة أن تسند إليهفال ميكن ) زيد(ا أمّ ، باحملمولماحبسب عالقتهداللّيةوظيفة ابقني لالسّ 

.باحملمولد تبعا للعالقة اليت تربط احلدّ إسناد هاتني الوظيفتني تتحدّ ألنّ ؛وال وظيفة تركيبية

حيث ، ةة على الوظائف اخلارجيّ ة املنصبّ ة اإلجنازيّ القوّ غرية على احلمل ة املنصبّ ة اإلجنازيّ القوّ -٢
ة ة إجنازيّ ن اخلارجي قوّ ميكن أن يكون للمكوّ و ، ةالوظائف اخلارجيّ وال ميسّ زها على احلملحيّ ينصبّ 

االستفهام ميسّ نّ إثحي) أجنح مشروعه أم فشل؟، زيد(: ؛ مثلة املواكبة للحملة اإلجنازيّ ختالف القوّ 
) ؟أجنح مشروعه أم عمرو، زيد(:قولولذلك فإنّ ، )زيد(وال ميسّ ) ؟أجنح مشروعه أم فشل(احلمل

.على مكّون خارجيّ االستفهام انصبّ ألنّ ،حو الوظيفيّ من منظور النّ ،مجلة الحنةدّ تع

عن ةخارجتنامكوّ تسند إىل(ةخارجيّ تداولّيةوظائف ، قسمانتداولّيةالفالوظائف ليه،وبناء ع
:هية ثالثاخلارجيّ تداولّيةالالوظائف .)نات احلملمكوّ تسند إىل(ةداخليّ تداولّيةووظائف )احلمل

شيء بنوعوسيحاول البحث عرض كلّ .احملور والبؤرة: ة فوظيفتاناخليّ دّ ا الأمّ ، املبتدأ والذيل واملنادى
.البيانمن البسط و 

، البؤرة(نية وظيفتاخليّ الدّ تداولّيةالالوظائف إذا كانت: ةاخليّ الدّ الّتداوليةالوظائف-١- ب
ما، )املوضوعات أو اللواحق(أحد حدودهإىل إىل احلمل أو انتسند)واحملور ّ وظيفتان خمتلفتان فإ

.١٨ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائف أمحد املتوّكل، -١
.١٦ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل، -٢
.١٢٦إىل ص١٢٢صمن ، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائف أمحد املتوّكل،: ينظر-٣
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١٩٨

واحدةيه كلّ ور الذي تؤدّ ملعرفة هذا االختالف والدّ .منهما دور خيتلف عن األخرىواحدة ولكلّ 
:ما كما يليهلالبحثعرضمنهما، ي

ّ سيمون ديكف عرّ ): focus(وظيفة البؤرة-١-١- ب نا الوظيفة اليت تسند إىل املكوّ البؤرة بأ
ّ اليت يعتقد املتكلّ "و١"ة أو األكثر بروزا يف اجلملةاحلامل للمعلومة األكثر أمهيّ " ن تدرج ا أحرى أم أ

.٢"يف خمزون معلومات املخاطب

اجتاهي م واملتلقّ من املتكلّ كلّ اليت يكون عليهاالةاحلففهم هذه الوظيفة مرهون بفهم ،وبناء عليه
من املمكناملتلقي فواألمر نفسه مع، أو الاملعلومةميكن أن يكون مالكام املتكلّ وهو أنّ ؛املعلومة

ه ال ميلكها مطلقا أو م أو أنّ ورة اليت عند املتكلّ صّ للليس وفقاأن يكون مالكا للمعلومة ولكن 
.العكس

وخمزون م لفرق بني خمزون املتكلّ ل از الذي يشكّ ة تنتمي إىل احليّ املعلومة البؤريّ "وهذا يعين أّن 
بل  ، ظر إىل خمزون املخاطب فحسبيف املعلومات اجلديدة بالنّ "وال ينحصر هذا الفرق، ٣"املخاطب

.مب اليت ال توافق معلومات املتكلّ كذلك يف املعلومات اليت ال تتطابق؛ أي يف معلومات املخاط
جديدة ال ميلكها م إىل خمزون املخاطب ليس معلومات ما ميكن أن يضيفه املتكلّ ى ذلك أنّ مؤدّ 

ض معلومات يف خمزون املخاطب ح أو تعوّ ل أو تصحّ املخاطب فحسب بل كذلك معلومات تعدّ 
. ٤"عويضصحيح أو التّ عديل أو التّ م مستوجبة للتّ ها املتكلّ يعدّ 

بؤرة ، بؤرة اجلديد وبؤرة املقابلة؛بني نوعني من البؤرةحو الوظيفيّ ز يف النّ يّ وانطالقا من هذا الفرق مُ 
املعلومة اليت ال تدخل (ن احلامل للمعلومة اليت جيهلها املخاطبالبؤرة املسندة إىل املكوّ "اجلديد هي 

.٢٨ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائف أمحد املتوّكل، -١
.١١٦ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٢
.١١٧ص، نفسهاملصدر-٣
.١١٨ص، نفسهاملصدر-٤
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١٩٩

البؤرة اليت تسند إىل "ا بؤرة املقابلة فهيأمّ .١")م و املخاطباملشرتك بني املتكلّ يف القاسم اإلخباريّ 
.٢"املخاطب يف ورودها أو املعلومة اليت ينكر املخاطب ورودهااليت يشكّ ن احلامل للمعلومة املكوّ 

يستلزم أنّ الذي ،ةلوظيفلة البنية تبعيّ ؛ أعينحو الوظيفيّ ة النّ للمبدإ األساس املعتمد يف نظريّ تبعاو 
ظر يف النّ أعيد فقد ، تستدعيهايف الوظيفة اليت ا،ولو طفيف،يلزم عنها اختالفبىن يف املاختالف أّي 

اقرتحنا منذ سنوات":المتوّكليقول ؛ة أنواع أخرى تنضوي حتتهماز بني عدّ وصار مييّ ، وعنيهذين النّ 
ات اليت قامت عليها هذه الفرضيّ من أهمّ ، العربّيةالّلغةة للرتاكيب املبأرة يف مقاربة وظيفيّ ...

على املعلومة الّ الدّ )أو احلمل(بؤرة جديدة تسند إىل احلدّ ، البؤرة نوعان فحسبة أنّ فرضيّ ، راسةالدّ 
وبؤرة مقابلة تسند إىل ، )اإلخباريف حالة (أو املخاطب)يف حالة االستخبار(ماليت جيهلها املتكلّ 

بعد ، لناتبّني ه إال أنّ ...د يف ورودها أو املنكر ورودهاال على املعلومة املرتدّ الدّ ) أو احلمل(احلد
ني العرب القدماء حاة والبالغيّ ظر يف حتليالت النّ إعمال الفكر يف الرتاكيب املفرتض ترادفها وإمعان النّ 

ا مجيعها وسائل للتّ لف الرتّ آتت-١: ما يلي فق عليها بني عبري عن معلومة غري متّ اكيب املبأرة يف كو
بؤرة وظيفة(واحدة تداولّيةها متضمنة لوظيفة ار م واملخاطب وهذا ما جعلنا نبادر إىل اعتباملتكلّ 

هذه الرتاكيب ال تستعمل يف طبقة واحدة من املقامات بل تستعمل يف طبقات إال أنّ -٢). املقابلة
ّ ويرتتّ ، ة متباينةمقاميّ  مبا أنّ -٣.نةة معلومة معيّ طبقة مقاميّ ا حتمل يف كلّ ب عن هذه اخلاصية أ

ال ميكن أن تعدّ ) اإلخباري(داويلخمتلفة مرتتب عن اختالفها تباين يف املضمون التّ ة بقات املقاميّ الطّ 
.٣"تداولّيةالنة لنفس الوظيفة اكيب متضمّ هذه الرتّ 

: ٤عة من خالل املبيان اآليتوميكن معرفة خمتلف البؤر املتفرّ 

البؤرة

مقابلة                                                                     جديد 

جحود    توسيع   تعويض   حصر          انتقاء                        طلب         تتميم

.١٤٨ص، ...)وظيفيةمقاربات(الوظيفة والبنية: وينظر.٢٨ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، -١
.١٤٨ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية: وينظر. ٢٩ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، -٢
.٧-٦صص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -٣
.١١٨ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٤
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بؤرة (زون املتكلمن احلامل للمعلومة اليت ال تتوافر يف خمإىل املكوّ "بؤرة اجلديد تسندأنّ هذاتفسري
األمر متعلقا حني يكونتطلبفاملعلومة اجلديدة قد، ١")بؤرة تتميم(وال يف خمزون املخاطب) الطلب

ا املتكلم املخاطب ويتمّ ،باملتكلم وقد . ما يف خمزونه وهنا نكون بصدد بؤرة التتميما م وقد يزود 
:٢مقامني خمتلفنية تشتمل على هلذه البؤرة طبقة مقاميّ المتوّكلوضع 

املخاطب م أنّ املتكلّ دّ أو يع(اهام إعطاءه إيّ جيهل املخاطب املعلومة اليت يقصد املتكلّ -١مقام
).جيهلها

).يف حالة االستفهام(م املعلومة اليت يطلب من املخاطب إعطاءه إياهاجيهل املتكلّ - ٢مقام

هذا فإنّ ، جدال بني املتخاطبنيورودها حمطّ لبؤرة املقابلة تنحصر يف املعلومة اليت يشكّ ومبا أنّ 
ابقة ا يستدعي أنواع بؤر املقابلة السّ ، ممّ بطاختّ ل مقامات هلذا الدة تشكّ خذ له صورا متعدّ اجلدال يتّ 

:كر فـالذّ 

ويظن املخاطب ، م غري واردةها املتكلّ بؤرة اجلحود تسند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت يعدّ -
.)ما ذهب خالد إىل العاصمة،ال(: في مثلم إىل رفع ورودها اعتمادا على النّ املتكلّ ورودها ويلجأ 

ن عويض إىل املكوّ فتسند بؤرة التّ ، م املعلومة اليت يراها غري واردة مبعلومة أخرىض املتكلّ وقد يعوّ -
عويض انية وعدم التّ الثّ عويض يف هو التّ ذهابقة وهالفرق بني البؤرة السّ ويبدو أنّ ، احلامل هلذه املعلومة

).تعويضبؤرة ()ال ما ذهب خالد إىل العاصمة بل إىل جباية(: مثل،يف األوىل

نا ملعلومة واردة ومعلومة ياقات اليت يكون فيها خمزون املخاطب متضمّ وترد بؤرة احلصر يف السّ -
:٤فيه املالمح اآلتيةر يف سياق تتوفّ أو،٣م غري واردةها املتكلّ يعدّ 

.ة ماوات تتقاسم خاصيّ جمموعة من الذّ يعتقد املخاطب أنّ -١

.١١٩ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٢٩ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائف ، املتوّكلأمحد -٢
.١٢٠ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -٣
.١٣١ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -٤
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ا إال ذاتة ال تتّ تلك اخلاصيّ م أنّ ويعتقد املتكلّ -٢ واحدة دون باقي ذوات ) أو ذوات(سم 
موعة .ا

ة على ذات واحدة أو م املخاطب بقصر تلك اخلاصيّ وهْ ، انطالقا من معتقده، ميرفع املتكلّ -٣
موعة .بعضا من ذوات ا

ويكون ، )سعاد(و) ازيد(و) عمروا( ضرب) ًداخال(أن يكون املخاطب معتقدا أنّ : ذلك مثال
) زيد(خاطب بقصر ضرب خالد على م املفريفع توهّ ) ازيد(خالدا مل يضرب إالّ م معتقدا أنّ املتكلّ 

.)إمنا ضرب خالد زيدا(أو )ما ضرب خالد إال زيدا(: قوليف

وقام املتكلم بانتقاء معلومة حمددة فإننا ، ها واردبني معلومات كثرية أيّ دا وإذا كان املخاطب مرتدّ -
يصّدرنه أل،بؤرة التصدير:بـ)الوظيفة والبنية(يف كتاب المتوّكلاهامسّ (نكون بصدد بؤرة االنتقاء

، ويكون اجلواب)أهندا أهدى خالد باقة ورد أم فاطمة؟(: مثال ذلك، )١ىالعنصر املنتقفيها
.)هندا أهدى خالد باقة ورد(

ها ناقصة فيضيف إليها ما م واردة لكنّ ها املتكلّ ر على معلومات يعدّ وإذا كان خمزون املخاطب يتوفّ -
مل يذهب خالد إىل العاصمة فحسب بل كذلك إىل (: ا نكون بصدد بؤرة التوسيع مثالفإنن، لهايكمّ 
.)جباية

ال، هذا عن أنواع البؤرة حبسب وظيفتها وهناك تقسيم آخر للبؤرة لكن هذه املرة حبسب ا
)scope (ن أو بؤرة مجلةقد تكون بؤرة مكوّ ف، الذي تأخذه)بؤرة مكون إذا ؛)و باألحرى بؤرة محلأ

بؤرة مجلة إذا أسندت وظيفة البؤرة إىل احلمل و ، إىل مكون من مكونات احلملأسندت وظيفة البؤرة
) مىت(نكال من املكوّ فإنّ )جاء البارحة(وكان اجلواب ) ؟اء زيدمىت ج(: مثاليلفلو ق.بكامله

وكان )ما اخلرب؟(: ا لو قلناأمّ ، وايلعلى التّ ) طلب وتتميم(اجلديد بؤرةحيمالن وظيفة ) البارحة(و
وظيفة البؤرةماتسند إليهنيكحملمنظورا إليهما  ) جاء زيد(و) ما اخلرب(لكان )جاء خالد(اجلواب 

).تتميم، طلب(

.١٢٤ص،...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل،: ينظر-١
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، الرتكيبّية، داللّيةال(قيدا حيكم إسناد خمتلف الوظائفالمتوّكلوضع : قيد إسناد وظيفة البؤرة
:مفاد هذا القيد) تداولّيةالو 

.الث يف نفس احلملنوع من الوظائف الثّ ال موضوع حيمل أكثر من وظيفة واحدة من كلّ -١

.أكثر من موضوع واحد داخل نفس احلملتسند إىل ) تداولّيةالعدا الوظائف (ال وظيفة-٢

العنصر الذي تسند إليه حتديدجيب أن يعلم أّن و ، وظيفة البؤرةإسنادواعتمادا على هذا القيد يتمّ 
م من املتكلّ كالّ املوقف الذي جيمعربط امللفوظ باعتمادا كبريا علىيعتمد طبيعتهاحتديد و 

.واملخاطب

ل املعلومة تشكّ )جديدة كانت أم خمتلفا فيها(إذا كانت البؤرة ): topic(وظيفة احملور-٢-١- ب
فق عليها بني ل املعلومة املتّ احملور يشكّ فإنّ ،يم واملتلقّ ل الفرق بني املتكلّ ز الذي يشكّ البارزة واحليّ 

اتالذّ "تسند إىلتداولّيةه وظيفة بأنّ ديكفه ولذلك عرّ ، )معلومات مشرتكة(م واملخاطباملتكلّ 
ل موضوع محولة املعلومات الواردة ات اليت تشكّ أو الذّ ، خطاب مال حمطّ اليت تشكّ ) باملعىن الواسع(

نات ختتصّ نات اليت تسند إليها وظيفة احملور مكوّ املكوّ عريف أنّ يفاد من هذا التّ "و،١"يف خطاب ما
نات اليت تسند املكوّ خبالف، م واملخاطبحبملها معلومات تدخل ضمن املعرفة املشرتكة بني املتكلّ 

-أ-١٤٣()ب١٤٣(يف اجلملة) زينب(نكر على املكوّ الف الذّ عريف السّ وينطبق التّ ، إليها وظيفة البؤرة
) زينب(ناحلديث هو املكوّ حمطّ ضح من املثالني أنّ يتّ ) ارافقت زينب عمر -بت زينبمن رافق

إىل يسنده ألنّ تداولّيةاحملور وظيفة أنّ المتوّكلويرى ، ٢"احملورتداولّيةاللذلك تسند إليه الوظيفة 
وضع و ، ٣"م واملخاطب يف طبقة مقامية معينةخابري القائم بني املتكلّ مبقتضى الوضع التّ "مكون ما 
:٤ة لالحتجاج على هذه الوظيفة منهاجمموعة أدلّ 

.١١١ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٢٢٩ص، العربّيةالّلغةفي األمر والنهينعيمة الزهري، -٢
.٦٩ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، -٣
في الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، : و. ٧٦إىل ٧٣صمن ، الوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل،: ينظر-٤

.٧٤ص، العربّيةالّلغة
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.واملخاطبم ن الذي تسند إليه وظيفة احملور معلومة مشرتكة بني املتكلّ ل املكوّ يشكّ .١
.عبارة حميلة،غالبا،ن الذي تسند إليه وظيفة احملوريرد املكوّ .٢
).امقوليّ دعقّ باستثناء امل(ن الذي تسند إليه وظيفة احملور حمتال املواقع األوىليرد املكوّ .٣
.ث عنهأن يكون داال عن احملدّ .٤
.أخرىتداولّيةأال يكون حامال لوظيفة .٥
إال أنّ ، روطشّ لا لنات اجلملة إذا كان مستوفيّ ن من مكوّ مكوّ ميكن إسناد وظيفة احملور إىل أيّ .٦

ا يف العديد ماشرتاكهبوذلك بسب؛ة يف أخذ هذه الوظيفةن الفاعل يستأثر باألسبقيّ املكوّ 
املنطلق الوجهي بالنسبة للفاعل ، الن منطلق اجلملةفهما كلتامها تشكّ "من اخلصائص

ن غالبا على معلومة معطاة متقامسة ا كلتامها تدّال ومه، واملنطلق اإلخباري بالنسبة للمحور
ن حيتل أحد املواقع األوىل يف ومها كلتامها تسندان إىل مكوّ ، معرفتها بني املتكلم واملخاطب

.١)"احلمل على األدق(اجلملة
أمر نّ فإ، لفهم وتعيني وظيفة احملورالمتوّكلمها وابط اليت قدّ ة والضّ هذه األدلّ من غم رّ على ال،لكن

د األمثلة اليت ذكرها ار ميكن إيدليل على هذا الغموض لتّ لو ، ما زال يشوبه بعض الغموضحتديدها
ل تشكّ ) اعمر ، يف املكتب، غدا(ق إىل موقع احملور غري الفاعل فقد ذكر أنّ نفسه حني تطرّ المتوّكل

المكتبيف منتظرخالد - بغدازيد منطلق -أ(: ٢وايلعلى التّ ) ج،ب،أ(لو حماور يف احلم
إذ املالحظ نات؟هذه املكوّ إىلناد وظيفة احملورإسأي أساس متّ ىفعل.)غدااعمر زيد ضارب - ج

.مان واملكانال الزّ ) زيد وخالد(ل احملدث عنه هون الذي يشكّ أن املكوّ 
ه يف عناصر احلمل فإنّ ة يف اجلملة العنصر الذي حتمل عليه بقيّ ل يشكّ إذا كان احملور يف األخري، و 

ور احملامنز بني أربعة أنواعمييّ )يف مرحلة اخلطاب(ولذلك صار، عد ومتنوّ ص متعدّ اخلطاب أو النّ 
ة خمتلفة أوضاعا خطابيّ "ل هذه األنواعتشكّ .حمور معاد، حمور فرعي، حمور معطى، حمور جديد:هي

.٣"لنفس احملور

.١٤١ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -١
.٩٠، صالعربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائف ، املتوّكلأمحد -٢
.١١٣ص،...)بنية الخطاب(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٣
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.ة اإلسنادد أحاديّ احملور عن البؤرة يف قيال خيتلف : قيد إسناد وظيفة المحور

اليت العناصرنات تقع خارج إىل مكوّ هذه الوظائفتسند:ةالخارجيّ تداولّيةالالوظائف -٢-ب
ّ ويعرّ ) ربض(يف بعض كتبه باألرباضالمتوّكليها ويسمّ ، يطلبها احلمل نات اليت ال املكوّ "افها بأ

ظر إىل ليست حدودا موضوعات وال حدودا لواحق بالنّ نات اليت تنتمي إىل احلمل أي املكوّ 
وسيحاول البحث عرض ،واملنادى، الذيلو ، أاملبتد:هذه الوظائف أو األرباضشملوت، ١"احملمول

.ةوظيفة على حدخصائص كلّ 

الذي حييل عليه؛ ذلك أنّ الّلغوياللة باملدلول هذا املصطلح لصيق الدّ يبدو أنّ :المبتدأ-١-٢- ب
: بـسيمون ديكفه عرّ ، )الذيل(ر صار وظيفة أخرىوإذا ما أخّ ، االبتداء مفهومة منهبق و السّ داللة

الذي يعترب احلمل)universe of discouse(د جمال اخلطابهو ما حيدّ )theme(املبتدأ"
)predication( ّسبة إليه واردابالن)relevent("الذي إث به عن املبتداملتحدّ هواحلملنّ إأي ، ٢

ال الذي يدور حوله هذا احلملليشكّ  فإن مل يرد بعده ، ز بكونه يرد بعده محلاملبتدأ يتميّ وأنّ ، ا
،زيد منطلق: مثال، قيود االنتقاءفرضهامن احلدود اليت تحدّ بل هو(ه مبتدأه ال ميكن عدّ محل فإنّ 

.٣...)الكتاب يف املنزل

ه وأنّ ،ه وبني احلمل الذي يرد بعدهس معىن هذا أن ال عالقة بينفليوإذا كان املبتدأ وظيفة خارجية 
املبتدأ ال هذا يعين أنّ غري أنّ ":المتوّكليقول ، إردافها حبمل خمصوصكلمة مثّ يسوغ وضع أيّ 

، مبتدإة مجلة أيّ ه مستقل عنها االستقالل الذي يبيح أن تلي أيّ وال يعين أنّ ، ل جزءا من اجلملةيشكّ 
سبة ة أن يكون احلمل واردا بالنّ عريف األساسيّ من عناصر هذا التّ أنّ ، ف املبتدأوحنن نعرّ ، لقد رأينا

جلملة عالقة جتعل ا)واجلملة اليت تليهإبني املبتد(م أن تكون مثةومبدأ الورود هذا حيتّ ، ال اخلطاب
وبدونه تكون اجلملة الورودإمن استحضار مبدالبدّ وهذا معناه أنّه، ٤"إصاحلة ألن حتمل على املبتد

.الحنة

.١٦٧ص، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل، -١
.١١٥ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، -٢
.١٠٥ص، في نظرية النحو الوظيفيآفاق جديدةأمحد املتوّكل،: ينظر-٣
.١٢٦ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، -٤
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من ا عن احلملنا خارجيّ مكوّ أن يكونالذي تسند إليه وظيفة املبتدإ ن املكوّ يشرتط يفوإذا كان
نات املكوّ بق الذي يربطه علّ ق خمتلف عن التّ ه تعلّ لكنّ (ق به من جهة أخرىتعلّ أن يكون لهو جهة،

وهلذه اخلصيصة ، حتديده وفهم دوره يف اجلملة يعتمد على استحضار املوقف الكالميفإنّ ) ةاخليّ الدّ 
ا عّد املب يشرتك املبتدأ مع -١": ،ليتهاال على تداوّ مدلّ ، المتوّكليقول ، تداولّيةتدأ وظيفة اليت امتاز 

داللّيةالاألدوار زها عن كلّ ة اليت متيّ يف اخلاصيّ ...) والبؤرة، والذيل، احملور(األخرىتداولّيةالالوظائف 
ّ ، الرتكيبّيةوالوظائف  إال انطالقا من الوضع حتديدها ال ميكن أن يتمّ أي أنّ ، ا مرتبطة باملقاموهي أ

د هذه العالقة يف إطار وتتحدّ - ٢.ة معينةم واملخاطب يف طبقة مقاميّ القائم بني املتكلّ خابريّ التّ 
ا من اآلثار فإنّ ،ا مراكشأمّ (:ففي مجلة من قبيل،م حول العامل اخلارجيّ معارف املتكلّ  منار

ا من اآلثار اخلالدةفإنّ (يعترب محل) اخلالدة واردا بالنسبة ملراكش لكون املنارة موجودة يف تلك ) منار
ا من اآلثار اخلالدةفإنّ ،ا الدار البيضاءأمّ (:يف مقابل هذا تعترب اجلملة، املدينة وال ، الحنة) منار

افإنّ (إال لعدم ورود محل ميكن إرجاع حلنها  ر البيضاء لعدم وجود اعلى الد)من اآلثار اخلالدةمنار
.١"يف مدينة الدار البيضاء) بوصفها علما(املنارة

وتعدّ ، إحالة تعينيرها على شروطها توفّ من بني أهمّ فإنّ ، اوتبعا هلذه اخلصيصة اليت امتازت 
خاطب نفسها أن يتفق مات جناح عملية التّ من مقوّ "ذلك أنّ ؛كان املبتدأ فيها نكرةذاالحنة إاجلملة
ث عنه قبل أن ف املخاطب على ما سيحدّ وأن يتعرّ ، خاطبم واملخاطب على جمال التّ املتكلّ 

،منوان بدرهم، منالسّ -٢، أبوه مريض، زيد-١(:روطر فيها الشّ اليت تتوفّ مثلةاألبنيمن، ٢"حيادث
.)فذلك ما كنت أتوقعه، ا أنك جنحت يف االمتحان أمّ -٤، فأخوه شاعر، ا زيدأمّ -٣

را عن فهو يأيت دوما مؤخّ ، املوقع الذي حيتلهروعي يف وضع هذا املصطلح: tail)(يل الذّ -٢-٢- ب
فه عرّ .على معلومة سابقة واردة يف احلملك استدر لالرا هو أنه يؤتى به ن إيراده مؤخّ والغرض م، احلمل

يل املعلومة اليت توضح معلومة داخل احلمل أو حيمل الذّ ":قالف، لوظيفة اليت يؤديهاامراعياالمتوّكل
وضيح أو قد يكون للتّ فاملتكلم يتخذ له صورا حمددة استدراكنّ أ، وهذا يعين٣"تعدهلا أو تصححها

ذيل و ، ذيل تعديل، ذيل توضيح: يل ثالثة أنواعالذّ أنّ بدوره يقود إىلوهذا،صحيحعديل أو التّ التّ 

.١١٧-١١٦ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، -١
.١٢٠ص، نفسهاملصدر-٢
.١٤٧ص، نفسهاملصدر-٣
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، بنيات خمتلفة ومقامات خمتلفةألنواعه الثالثةفال شك أنّ ، تداولّيةيل وظيفة الذّ ومبا أنّ .تصحيح
ا ) م(يعطي املتكلم املعلومة: ة إنتاج اخلطاب اآلتيةذيل التوضيح عمليّ "حيث يطابق مث يالحظ أ

ام) ١م(واضحة الوضوح الكايف فيضيف املعلومةليست ،)زيد،ضربين أبوه(: مثل قول؛١"إزالة لإل
ام واقع يف الضمري اموذكر، فاإل ة عديل فيطابق عمليّ ا ذيل التّ أمّ .زيد يوضح املقصود ويزيل اإل

ا ليست بالضّ ) م(يعطي املتكلم املعلومة":إنتاج اخلطاب اآلتية املعلومة املقصود بط مث يالحظ أ
مثال ،مقصوده بدقةيَ املتلقّ مُ فهم املتكلّ ذلك حىت يُ و ٢"هلااليت تعدّ ) 'م(إعطاؤها فيضيف املعلومة

ي أنه أكله كله فعّدل قد يتوهم املتلقّ ) أكلت الرغيف(فهو حني قال)نصفه، أكلت الرغيف(:ذلك
التصحيح يطابق عملية إنتاج ألنّ ، يحاعديل  تصحى هذا التّ وال يسمّ ، )نصفه(م بقوله له هذا التوهّ 

ا ليست املعلومة املقصود ) م(يعطي املعلومة"ماملتكلّ أنّ يهو ،خطاب خمتلف مث ينتبه إىل أ
ونظرا الختالفه ،٣)"أي إحالل معلومة أخرى حملها(قصد تصحيحها)'م(فيضيف املعلومة، إعطاؤها

بل إىل ، ذهبت إىل سطيف(:أمثلة هذا الذيلمن،عل ذيًال مستقالً جُ عن بقية الذيول السابقة
).العاصمة

عديل فال يشرتط فيهما صحيح والتّ ا ذيل التّ حميال إحالة تعيني أمّ أن يكون وضيح ذيل التّ ويشرتط يف
ا إزالة املعلومة اليت حيملها كلّ ألنّ "وذلك؛حيث ميكن أن يردا نكرتني، ذلك منهما ال يقصد 

ام عن معلومة وارد .٤"ة يف احلمل عن طريق تعيني ما حتيل عليهاإل

حيث ميكن أن حتمل وظيفة ،ةيل خبالف الوظائف اخلارجيّ وظيفة الذّ أنّ ،أخريا،علميُ وجيب أن 
المتوّكلاه هذه الوظائف تسند إليه مبقتضى مبدإ مسّ ، ان عن وضعه الوظيفيّ ة تعربّ ووظيفة تركيبيّ داللّية

ه باعتبار أنّ ،ن املقصود تعديله أو تصحيحهاملكوّ "يل يرث الذّ أنّ مفاد هذا املبدإ، )اإلرثأمبد(
ه جيب غري أن٥")ةإذا كانت له وظيفة تركيبيّ (الرتكيبّيةووظيفته داللّيةال، وظيفته ضه أو يقوم مقامهيعوّ 

.١٤٧ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائف أمحد املتوّكل، -١
.٤٨نفسه، صاملصدر-٢
.١٤٨ص، نفسهاملصدر -٣
.١٥٥ص، نفسهاملصدر-٤
.١٥١ص، نفسهاملصدر-٥
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) قابله عمرو، خالد: (، فال يصدق مثال على مجلة مثلمبدأ اإلرث ال يصدق دائماأن ينتبه إىل أنّ 
.١"ن املوضح، أي الضمريحيث يأخذ املكون الذيل حالة إعرابية خمالفة للحالة اليت يأخذها املكوّ "

سيمون أغفلها اليت تداولّيةالاملنادى من الوظائف دّ يع: (vocative)وظيفة المنادى-٣-٢- ب
اعي إىل الكفاية السّ الّلغويالوصف أنّ "ال هذه الضرورة بـ معلّ ضرورة إضافتها،املتوّكلورأى ، ديك

الّلغةخصائصه يف بعضها كولغىن وروده يف سائر اللغات الطبيعيةلىن املنادل املكوّ غفال ميكن أن ي
ذلك ؛مستقل عنهألنه، موضوعات احملمولموضوعا منه املنادى ال ميكن عدّ أنّ وال شكّ ، ٢"العربّية

عليها حممول اجلملة وال يسهم يف حتديد الوجهةاليت يدلّ ...ال يقوم بأي دور بالنسبة للواقعة"أنه 
)perspective (وهذا ما ،االرتباط باملقامبل هو مرتبط أشدّ ، ٣"اليت ينطلق منها يف تقدمي هذه الواقعة

.تداولّيةجيعل منه وظيفة 

، ٤"مقام معّني الكائن املنادى يف على الّ ن الدّ وظيفة تسند إىل املكوّ ":هاملنادى بأنّ المتوّكلفعرّ 
:يقول) ة األخرىالّلغويّ ة األفعال شأنه شأن بقيّ (داء كفعلبينه وبني النّ وقد نّبه إىل ضرورة التفريق

اجلملة يدل على الذات ناتنا من مكوّ ملنادى باعتباره مكوّ وا، داء باعتباره فعال لغويامنيز بني النّ "
ن من أي عالقة تقوم بني مكوّ ، املنادى وظيفةفعل لغوي يف حني أنّ ، إذن،فالنداء، حمط النداء

.٥"نات اليت تواردهنات اجلملة وباقي املكوّ مكوّ 

عا ثالثة اأنو "ة حيث تشكل هذه األخري ، املندوب واملستغاث واملنادى:داءويندرج حتت مفهوم النّ 
، استعماهلادة فإن لكل أداة مواضع وإذا كان النداء يتم بأدوات حمدّ ، ٦"لنفس الوظيفة وظيفة املنادى 

يورد لكل أداة قاعدة من قواعد اإلدماج ختتلف الواحدة منها المتوّكلوهذا ما جعل من ، استعماهلا
.٧عن األخرى

.٢٣٧ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -١
.١٦٠ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، -٢
.١٦٢ص، نفسهاملصدر-٣
.١٦١ص، نفسهاملصدر-٤
.٢٣٧ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -٥
.١٦٣، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، -٦
.١٧٠صنفسه،املصدر: ينظر-٧



)البنية الوظيفّية والبنية املكونّية(نظريّة الّنحو الوظيفّي اجلهاز الواصف يف الفصل الرابع 

٢٠٨

:١ن الذي تسند إليه وظيفة املنادى ويشرتط يف املكوّ 

الكائن ة، فال يسوغ أن ينادى ذات حيّ ة على ذات عاقلة أو على األقلّ أن يكون عبارة دالّ -أ
.جمازاإالّ غري احليّ 

داء هو املخاطب املقصود بالنّ وذلك ألنّ ، خاطبن املنادى حميال على املكون املكوّ أن ي- ب
.فاعلق التّ ه يتحقّ بف،أساسا

مثيل وللتّ ، )حضر صديقك،يا زيد(:املنادى نورد املثال اآليتتداولّيةالمثيل للوظيفة ة التّ ولرصد كيفيّ 
ذه الوظيفةاملعلومات املتعلّ له جيب استحضار  ل له ته اليت توحي أن ال ميثّ ها خارجيّ واليت من أمهّ ، قة  

:بل خارجه كما يلياحلملّيةداخل احلمل يف مستوى البنية 

]]]منف)ك:ذ س١ع()صديق:سذ ١ع(ف}فعل{حـ ض ر[مض[تا [منا زيد

تداولّيةالوالوظيفة ، الفاعلالرتكيبّيةالوظيفة )صديقك(نيأخذ املكوّ الوظيفّيةويف مستوى البنية 
: فقط هي وظيفة املنادى فيصريتداولّيةفتسند إليه وظيفة ) زيد(ن املنادى ا املكوّ أمّ ، احملور

.٢]]]منف ف مح)]ك:ذ س١ع()صديق:ذ س١ع[(حضر ف[ضم[تا[زيد منا

ص هذا املخصّ ذلك أنّ ، احلملص يلتفت إىل خمصّ تداولّيةالوالوظائف الرتكيبّيةوبعد إسناد الوظائف 
ص احلمل أما خمصّ ، ةاملنطقيّ داللّيةالاجلوانب تضمّ احلملّيةفالبنية ؛احلملّيةمن معطيات البنية ال يعدّ 

، لكن البحث عرض له الوظيفّيةمثيل له إىل مستوى البنية ر التّ ولذلك يؤخّ تداولّيةالمن اجلوانب فيعدّ 
.ههنامن داع إىل إعادتهصات فما سابقا مع خمتلف املخصّ 

:المكونّيةالبنية - ٢

بنية "وأّن ، ة الوظيفة على البنيةبقيّ أسحو الوظيفي والذي يرى ة النّ تبعاً للمبدأ العام املعتمد يف نظريّ 
)املكونّية(هذه البنيةفإنّ ، ٣"واصل وأهدافه وخمتلف أمناطهتأخذ اخلصائص اليت ختدم إجناح التّ الّلغة

مدخل (الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، : و. ١٦٤ص،العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، : ينظر-١
.٢٣٨ص،)نظري

.٢٣٥ص،العربّيةالّلغةفي هياألمر والنّ نعيمة الزهري، -٢
.٢٨ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحنى الوظيفيأمحد املتوّكل، -٣
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بينحيث ت، خزّان معلومات أساسمبثابةهايلإسبة ان بالنّ تعدّ تنيابقتني اللّ رة عن البنيتني السّ تأيت متأخّ 
ومما ، )الوظيفّيةو احلملّية(تلك البنيتني ها اليت توفرّ عطيات املحسبما تضطلع ببنائه املكونّيةالبنية 

صة خمصّ ةبنية محليّ تداولّيةالو الرتكيبّيةينجم عن تطبيق قواعد إسناد الوظائف "يدل على ذلك أنه
اليت تستلزمها قواعد النسق القاعدي تداولّيةالو داللّيةالاملعلومات ة تتوافر فيهابنية وظيفيّ أي ؛اوظيفيّ 
ة أي نيّ إىل بنية مكوّ الوظيفّيةقواعد التعبري تظطلع بنقل البنية أنّ ،معىن هذا، قواعد التعبري: الثالث

.١"بنية تركيبية ــــ صرفية

ا ، املكونّيةسميتها بالبنية تسرّ فهم يومن هنا  ّ إىل بسيطجمّردمستوىتنقل احملمول وعناصره من إذ إ
ما قبل البنية "ففي مستوى ، نية اليت تكون فيهاتبعاً للبعناصرتلك الةتسميتتغّري و ،نات مكتملةمكوّ 

حيث تنتقل هذه احلدود إىل املكونّيةومستوى البنية ، تعترب هذه العناصر حدوًدا. ..املكونّية
داللّيةلّصرفات بعد أن كانت مسات وعناصر احلدود باوتسمى عناصر احملمول، ٢"مركباتٍ 

أو وحدات (صات والوظائف يف شكل صرفات ق املخصّ تتحقّ "؛ حيث تداولّيةأو ) صاتخمصّ (
:ة ولواصقصرفات حرّ ، رفات صنفانهذه الصّ ، )ةصرفيّ 

جزًءا من وحدة ، واصقخبالف اللّ ، ة اليت ال تشّكلرفيّ ة الوحدات الصّ رفات احلرّ يقصد بالصّ -أ
رفات من الصّ -١، أدوات وأفعال مساعدة: نوعانالعربّيةالّلغةة يف رفات احلرّ الصّ ، معجمية ما

:دواتاألة كمات الوجهيّ ر للسّ رفات اليت تؤشّ والصّ ، االستفهاماداتأوات اليت تؤشر للقوة اإلجنازية األد
حيث يرد )كان(مان كالفعل من األفعال املساعدة األفعال الدالة على الزّ - ٢).إنّ (و) لعلّ (و) ليت(

...حولروع والتّ مات اجلهّية كاملقاربة والشّ على خمتلف أنواع السّ واألفعال الّدالّة ...ناقًصا

صات أو إحدى أحد املخصّ لتحقيق ة رفات اليت تلحق بوحدة معجميّ واصق فهي الصّ ا اللّ أمّ - ب
) سابقة والحقة(صات احملمول الّالصقتان احلاضنتان على خمصّ ة الّ واصق الدّ ومن أمثلة اللّ ، الوظائف

فع الرّ اإلعرابّيةق الوظائف احلاالت واصق اليت حتقّ ومن اللّ ...ان جندمها يف صيغة الفعل املضارعتاللّ 
.٣"صب واجلرّ والنّ 

.٢٣٨ص، العربّيةالّلغةفي األمر والنهينعيمة الزهري، -١
.٧٣ص، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل، -٢
.٩١ص، قضايا ومقارباتالوظيفّيةالتركيبات أمحد املتوّكل، -٣
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:هيتشتمل على جمموعة من القواعد ، عبريقواعد التّ دعىمن القواعد تذا النقل عرب نسقهويتمّ 

قواعد صياغة احلدود.١
.قواعد صياغة احملمول.٢
.قاتة واملعلّ ر القوة اإلجنازيّ مؤشّ قواعد إدماج .٣
.قواعد املوقعة.٤
.١نغيمرب والتّ قواعد إسناد النّ .٥

، وأحيانا أخرى مدجمة يف غريها٢ة ذكرها أحيانا مستقلّ ، جمموعة أخرى من القواعدالمتوّكلويورد 
ّ واملدقّ ، اإلعرابّيةالقواعد هي قواعد إسناد احلاالت ذهه مات صياغة احلدود ا من متمّ ق فيها جيد أ

ّ ، واحملموالت ا فاألوْ ا ختتصّ لكن مبا أ .ةىل جعلها مستقلّ مبجموعة من املعايري جيب مراعا

ن شبه قاعدة يف بناء مكوّ اعد مبينا كيف تسهم كلّ وسيحاول البحث التطرق إىل خمتلف هذه القو 
).ويتمثيل الصّ ما قبل التّ (مكتمل

رّ تتكفّ ": قواعد صياغة المحمول- ١- ٢ إىل صياغة دة ل هذه القواعد بنقل احملمول من صورته ا
، واجلهي،يغيالصّ (ص احملمولحول خمصّ الوظيفّيةة انطالقا من املعلومات الواردة يف البنية ة تامّ صرفيّ 
ة تشتمل على للمحمول وفق بنية عامّ ، حو الوظيفيعلى هذا األساس ميثل يف إطار النّ ، )مينوالزّ 

وعلى ...) صفة، اسم، فعل(الرتكيبّيةوعلى مقولة احملمول ، ن منه احملمولاجلذر الذي يتكوّ 
واعد صياغة احملمول عن طريق ق، ة مكتملةة إىل صياغة صرفيّ مث تنتقل تلك البنية العامّ ، ٣"صاتهخمصّ 
على أساس قيم ، بتحديد صيغة احملمول وإدماج األفعال املساعدة أو األفعال الروابط"تضطلعاليت
.٤"احلملّيةر هلما يف البنية املؤشّ ، ماينص احملمول اجلهي والزّ خمصّ 

.١٤٨ص،)مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -١
.١٠٦ص، العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل،: ينظر-٢
.٢٤٠ص ، العربّيةالّلغةفي األمر والنهي نعيمة الزهري، -٣
.٥٢ص، العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل، -٤
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اجلهي ص القيم املسهمة يف صياغة احملمول صياغة مكتملة هي قيم املخصّ همّ أجيب أن يعلم أنّ و 
،١الوجوهوأدرج ضمن،فيما بعداقد استغىن عنهف) Mood(يغيص الصّ املخصّ قيم ا أمّ ، ماينوالزّ 

) الشرط، الّتذييت، الّتدليل(٢يغيةصات الصّ بني ثالثة أنواع من املخصّ وقد كان مييز يف مرحلة اجلملة
فيدل على )الّتذييت(ا أمّ ،الواقعقة يفعليها احملمول متحقّ الواقعة اليت يدلّ على أنّ )الّتدليل(يدل 

وعلى ربط رط فيدل على احتمال وقوع الواقعةا الشّ أمّ ،أن تلك الواقعة قد حتقق أو حيتمل أن يتحقق
:يقول، الّتذييتو الّتدليليف كتاباته على صيغيت ركز، أكثر ما ،المتوّكلركز وقد ، حتقق واقعة بأخرى

قة والواقعة غري هلذا الفرق القائم بني الواقعة املتحقّ على التمثيل ، ها ومعاصرهادرج يف األحناء تقليديّ "
،وهي من املقوالت اليت تواكب احملمول لتخصيصه)mood(يغةيف مستوى ما يسمى بالصّ ، قةاملتحقّ 

ا يف ذلك شأن املقولتني اجلهة والزّ  indicative(الّتدليلدد بني صيغة ويقابل يف هذا الصّ ، مانشأ

mood( ّا متحقّ الة على واقعة مقدّ الد subjunctive(الّتذييتوصيغة ، قة يف الواقعمة على أساس أ

mood ( ّا جمرّ الدالة على أّن املتكل نتبىن التمييز ، ر ذهيند احتمال أو تصوّ م يقدم الواقعة على أساس أ
صات احملمول تضاف إىل اجلهة ونعّد الصيغة من خمصّ العربّيةبني هاتني الصيغتني بالنسبة للغة 

.٣"مانوالزّ 

إىل دالالت أخرى يتجاوزها ق أو متحقق بل ود حمتمل التحقّ ف عند حدأمر الواقعة ال يتوقّ لكنّ 
وأ،االستطاعةة علىدالّ ) أو يرد معها(تردميكن أن حيث ، اهاإحدالّتذييتو الّتدليلة داللتعدّ 
كل هذا ...عدمهوأاإلمكان وأ،وكيدالتّ وأ،االحتمالوأ،خيصالرتّ وأ،اإلجباروأ،غبةالرّ 

ذا ىاستدع هامها يف سإوكيفية ، هذه الصيغة وفحواهاإعادة النظر يف طبيعةالنحومن املشتغلني 
الصيغ التقليدية الثالث ":المتوّكلل الصيغة يقول دالوجه بوقد اقرتحوا مصطلح، صياغة احملمول

القوة (=ويالعالقة اليت تربط بني املتخاطبني تكمن يف الفعل اللغّ ...من املعلوم أن ":قائالاملقصود بالوجه المتوّكليوضح -١
م من فحوى خطابه ا موقف املتكلّ أمّ . ا خمرب أو مستفهم أو أمر أو غري ذلكظ؛ فهو إمّ م حني التلفّ الذي ينجزه املتكلّ ) ةاإلجنازيّ 

البنية التحتية(أمحد املتوّكل، قضايا الّلغة العربّية يف الّلسانيات الوظيفّية "(نقرتح االصطالح على تسميته بالوجهه ميرر عرب ما فإنّ 
).١٥٩ص،...)

أو وجها من الوجوه، وإمنا صيغة حممولية"األمرأن يعدّ ، ديثةخالفاً للمعهود يف الدراسات الغربية القدمية واحل،المتوّكلرفض -٢
" على سبيل االستلزام) ...طلب، التماس، دعاء، (هو منط مجلي يدل حرفيا على الفعل اللغوي األمر وعلى أفعال لغوية أخرى 

.)١٦٥ص،...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، (
.١٤٥ص، العربّيةالّلغةفي لمركبةالجملة اأمحد املتوّكل، -٣
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ّ (indicative)و،(subjunctive)و،)conditional(اةاملسمّ  ) mood(ـا فروع ملقولة العلى أساس أ
ب عن ذلك أنه ويرتتّ ،أو الوجه املعريفق مسات الوجه املوضوعيّ ليست إّال صرفات يتم بواسطتها حتقّ 

.١)"mood(ـباإلمكان االستغناء عن ال

ولذلك ، دوره يف صياغة احملمولله صياغة واضحة تبّني مل تورد)يف مرحلة اجلملة(ص هذا املخصّ 
صان مها املخصّ يف صياغة احملمولة فالذي يسهم ومن مثّ ، م لهذا املفهوم الذي قدّ سيكتفي البحث

. مايناجلهي والزّ 

النيفعّ ال هيمين واجلصني الزّ املخصّ جيدر التنبيه إىل أنّ صاتهذه املخصّ وقبل البدء يف عرض
فمثًال الفعل ، دة للمحموليتعاضدان لتكوين صيغة صرفية حمدّ بل ، مستقال أحدمها عن اآلخر

مض (ين أن يكون ماضيًا مطلقًا صه الزمّ خمصّ ط يفمكتملة يشرت ةق يف صورة صرفيّ يتحقّ لكي املاضي 
س (...١س(ف४[مض طق[تا[:مثيل هلا كاآليتوميكن التّ ،)امالتّ (وأن يكون خمصصه اجلهي ) طق

احملمول جذر =४ماضيا مطلقا، = ا، مض مطتامّ = تا(٢)]نس (...)١س(ف४-ما[)]]]ن
هلاتني ديكسيمونة اليت وضعها البنية العامّ تعكسهوهذا ما ، )صيغة املاضي= ، ماالفعلي

ص املخصّ : Tص اجلهي،املخصّ : Ω:حيث. ()]نس () ...٢س) (١س(ΩT४[:٣املقولتني
).احملمول: ४ماين،  الزّ 

أنّ موردا،صذا املخصّ هل)١٩٧٦كمري(حتديدالمتوّكلتبّىن : منيّ المحمول الزّ ص مخصّ - أ
ل بوقت آخر يشكّ )عمل أو حدث أو وضع أو حالةٍ (ق واقعة مامقولة تربط وقت حتقّ "ن ماالزّ 

نتاج وكان، ٤"التكّلموقت ،يف الغالب، هذاويكون الوقت املرجع ، )reference time(الوقت املرجع 
، من احلاضرز الزّ وحيّ ، من املاضيز الزّ حيّ "هي ةة أحياز زمنية رئيسإىل ثالثتقسيمهاعتماد هذه الرؤية

، أكيدبالتّ ،نافإنّ ، د زمن وقوع احلدث يف ملفوٍظ معنيوعندما نريد أن حندّ ، من املستقبلز الزّ وحيّ 
فكلّ ، مناحلدث بالزّ باقرتانحو يف النّ ما يسمى وهذا، الثةمنية الثّ زّ هذه األحياز الندخل يف االعتبار 

وعلى هذا ،مرجعاً لألزمنة األخرى) التلفظ(=التكّلموميكن أن يكون زمن ، حدث يقع يف زمن معني
.١٦٦ص، ...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٢٦ص، ...)المحموالت الفعلية(قضايا معجميةأمحد املتوّكل، -٢
.٣٨ص، العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل، -٣
.٢٢ص، نفسهاملصدر -٤
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وزمن احلدث، وزمن احلدث الذي مل يقع بعد مستقبالً ، األساس يكون زمن احلدث الذي وقع ماضياً 
حيدد ":األمر بقولههذا المتوّكلديؤكّ و،١"حاال أو حاضراالتكّلمأو فيهظلفّ الذي يقع وقت التّ 

وباعتبار الوقت املرجع ، سبة للوقت املرجعبالنّ ق فيه الواقعة الوقت الذي تتحقّ ، كما أسلفنا، الزمان
)املاضي(مانيةاملقولة الزّ : ز بني مقوالت زمنية ثالثمييّ ، أي وقت إنتاج اخلطاب، التكّلموقت 

الوقت املرجع قد يتعددإىل أنّ هنبّ كما ، ٢)"املستقبل(واملقولة الزمانية ) احلاضر(واملقولة الزمانية 
ق الواقعة بوقت حتقق حاالت يرتبط فيها وقت حتقّ "ولذلك ميكن أن توجد حبسب سياق الواقعة،
مراكش وكان قد اتفق سافر خالد إىل (:مجلة مثلر يف ظافالنّ ، ٣"مباشرةالتكّلمواقعة أخرى ال بوقت 

حسب الزمن زمنه فالسفر ، فرعلى السّ ) زمنيا(سابق االتفاقيفهم أّن )مع عمرو على اللقاء هناك
د زمنه لكن ال حيدّ ،فرمثله مثل السّ ا االتفاق فزمنه هو املاضيأمّ ، هو املاضي) ظزمن التلفّ (املرجع 

بني واقعة ما بواقعة ا فيها ربطا زمنيّ نّ إأي ، فرظر إىل واقعة السّ بل بالنّ التكّلمظر إىل املاضي بالنّ 
املاضي املطلق هو حتييز ؛ن املاضي إىل ماض مطلق وماض نسيبمم الزّ وتبعا هلذا قسّ .٤أخرى سابقة

ق واقعة فهو حتييز هلا يف زمان سابق لزمان حتقّ سيبّ ا املاضي النّ أمّ ،التكّلمالواقعة يف زمان سابق لوقت 
.٥أخرى

، )انسبيّ ممطلقا أ(مين تنحصر يف املاضيص الزّ مقولة املخصّ على ما تقدم ميكن القول إنّ وبناء 
ة الكربى فال منيّ هلذه األحياز الزّ ختصيصأيّ المتوّكلوال يورد ، ٦فرمن الصّ والزّ واحلاضر واملستقبل

أو ، أو حال آين أو ممتد أو متجدد، أو ماض مستمر منحصر،ماض منقطع بعيدلذكر وجود 
جّل مجعقد المتوّكلأنّ إىل مرجع هذا ولعلّ .٧أو مستقبل مستمر منحصر، مستقبل بعيد نسيب

.، وهو ما يعاجله البحث يف النقطة املواليةاجلهةيف املفاهيم اليت تدّل عليها خصيصات هذه التّ 

، )٢٠١٠، ١مطبعة سجلماسة، ط: املغرب(، )دراسة لسانية(العربّيةالّلغةفي النظام الزمني والجهيعبد العزيز العماري، -١
.٩ص

.٢٣ص، العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل،-٢
.٢٣ص، نفسهاملصدر -٣
.٢٤ص، نفسهاملصدر -٤
.٢٦صاملصدر نفسه،: ينظر-٥
.٦٤ص، نفسهاملصدر -٦
.٤٥، ص)دراسة لسانية(العربّيةالّلغةفي النظام الزمني والجهيعبد العزيز العماري، : ينظر-٧
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يرتبط مفهوم اجلهة بتخصيص يطال الواقعة من حيث تكوينها :ص المحمول الجهيمخصّ - ب
فمنهم من ، ون يف تعريف مقولة اجلهةسانيّ وقد اختلف الباحثون اللّ "، ااخلي اخلاصّ الزماين الدّ 

اجلهة هي الطرق املختلفة أنّ ) اجلهة الفعلية(يف كتابه) كوهن.د(أورد ، عهومنهم من وسّ ، ق جماهلاضيّ 
ا  ويرى ، المتوّكليتبّىن عريف الذي وهذا هو التّ ، اخلي للوضعيةماين الدّ التكوين الزّ عن اليت يكشف 

فهو ممتد أو غري .قياسه ووصفه زمنيان من اجلهة أساسا جمموع مسات احلدث اليت متكّ أنّ اسيالف
أن تقابل) DUBOISى دوبو (ويرى، د وهو تام أو غري تاموهو حمدود أو غري حمدو ، يظممتد أو حل
تمام ويرى ، هذه املالحظة) WEINRICHوينريش(ويؤكد ، ام والالّتام هو الذي حيدد اجلهةمفهوم التّ 

.١"ا من حيث الزمن وإّما من حيث احلدثإمّ ، أن اجلهة ختصيص لداللة الفعل وحنوهانحسّ 

ق الواقعة حتقّ د وقت املقولة األوىل حتدّ أنّ "من واجلهة على أساس بني مقوليت الزّ المتوّكلق فرّ 
كوين د التّ انية حتدّ املقولة الثّ يف حني أنّ ، التكّلمبالنسبة للوقت املرجع الذي يغلب أن يكون وقت 

،ز داخل مقولة اجلهةكما ميّ ، ٢"مان واجلهة إذن مقولتان متباينتانفالزّ ، اخلي لنفس الواقعةماين الدّ الزّ 
ذلك ، )imperfective(والالّمتام) perfective(التمام:بني مقولتني جهيتني كبريتني مها، تبعا لكمري

أو ينظر إليه من حيث ، perfectiveظر إليه باعتباره كّال غري جمزٍء فيكون تاماا أن ينإمّ "الواقعةأنّ 
ايته ام عدم اإلحالة على التكوين يستلزم التّ ،imperfectiveام فيكون غري تّ ، بدايته أو وسطه أو 

تصري مسات غري منظورة من ، حظيةأو اللّ االمتدادفسمات الوضع من منط ، اخلي للوضعمين الدّ الزّ 
ا أو باعتبارهاجهة التام اليت تعمل على إبراز األوضاع  كّال موحدا يف غياب اإلحالة على بنيا

مجع فرتة ثالث يتم ، )ة ثالث مراتس رئيس اجلمهوريّ ترأّ - ١(:مجلةففي ، اخليةمنية الدّ ندستها الزّ ه
حيث ، )كان يرأس زيد اجلمهورية ثالث سنوات-٢(:خبالف اجلملة املوالية. دموحّ كلّ سنوات يف

.٣"تعين أن زيدا كان حيكم يف كل نقطة زمنية على امتداد ثالث سنوات

.٢٠ص، )دراسة لسانية(العربّيةالّلغةفي النظام الزمني والجهيعبد العزيز العماري، -١
.٢٢ص، العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل، -٢
، )٢٠٠٩، ١منشورات االختالف ط: اجلزائر(، )بنياته التركيبية وداللية(العربّيةالّلغةالزمن في احممد املالخ،: ينظر-٣

.٣٥٠ص
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٢١٥

بني رورة ز بالضّ دون أن منيّ ) من اخلارج(تنظر إىل الواقعة-١"ز بكونهام يتميّ التّ وهذا يعين أنّ 
ا الزّ مكوّ  ّ ) هذه(م وتقدّ - ٢.ةاخليّ ة الدّ مانيّ نا ّ ، حليلغري قابل للتّ ا كلّ الواقعة على أساس أ ا وأ

.١"حدث تام

، وبالدرجة األوىل، بالتايل،وتتعلق-٢، تنظر إىل الواقعة من الداخل-١"ـز بام فيتميّ ا غري التّ أمّ 
منية مغلقة فبنيته الزّ ا التامّ أمّ ، منية مفتوحةام بنيته الزّ فغري التّ ،٢"بالتكوين الزماين الداخلي للواقعة

.٣ة بني األحداثة أو تسلسليّ ولذلك ال يسمح بإقامة أي عالقة تراتبيّ 

ّ ، ةد اجلهة بدقّ تام ال حيدّ والالامّ بني التّ "قابلالتّ يرى بعض الباحثني أنّ  ولذلك ينبغي ، انما عامّ أل
الّلغةتعتمد ، )أفعال أو أدوات(كاالستعانة بالعناصر املساعدة؛صةخمصّ االلتجاء إىل وسائل أخرى 

اجلهة إذن أوسع من أن تنحصر يف ، إخل، قد، يكون، كان: على عناصر مساعدة حنو،مثال، العربّية
غري أنّ ني له يرون املتبنذلك أنّ ، قسيم جيد له وجاهةق يف هذا التّ املدقّ لكنّ .٤"تامام والّال مفهومي التّ 

ووقائع ،شروع فيهامووقائع ، ووقائع مستغرقة، معتادةووقائع ، رةإىل وقائع متكرّ ...ع تفرّ ي"التام
.٥..."جةووقائع متدرّ ، مقاربة

صات خمصّ (صاتص من هذه املخصّ خمصّ ه ال ميكن تبيان كيف يسهم كلّ أنّ إىل آنفا ه البحثنبّ 
وهو ما ، لك جيب استحضارمها معاولذ، يف صياغة احملمول،مستقلةإذا ما نظر إليها ، )احملمول

.يف العنصر املوايلعرض لهيُ س

انصاملخصّ ،كما ذكرنا سابقايدمج،: وصياغة المحمولوالجهيمنيصا المحمول الزّ مخصّ - ج
.)]نس () ...٢س) (١س(ΩT४[:زمين واجلهي وفق القاعدة اآلتيةال

ا وخيتلف توزيع هذين املخصّ  صياغته  ميكن ئهيف ضو إذ،سب نوع احملمولحبصني والقيم اليت يأخذا
:كما يلي

.٢٤ص، العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل،-١
.٢٤ص، نفسهاملصدر -٢
.٣٥١ص، )بنياته التركيبية والداللية(العربّيةالّلغةفيالزمن احممد املالخ،: ينظر-٣
.٥٢ص، قضايا لسانيةعبد العزيزي العماري، -٤
.٢٧ص، العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل، -٥
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:١المحمول الفعلي-أ

رّ يأخذ احملمول الفعليّ - ١-أ ، امصه اجلهي التّ إذا كان خمصّ ، )دون فعل مساعد(دةصيغة املاضي ا
مض [تا[دخل: التاليةوهذا ما توضحه قاعدة الصياغة ، مين املاضي املطلقصه الزّ وخمصّ 
تشري إىل صيغة ) ما: (حيث)] نس)...(١س(ف£-ما[ــــــــــــــ خرج)]]] س ن)...(١س(ف£[مط

.املاضي

صه اجلهي إذا كان خمصّ )كان(يأخذ احملمول الفعلي صيغة املاضي مضافا إليها الفعل املساعد- ٢-أ
مض [تا:[دخل:دة الصياغة اآلتيةوهو ما توضحه قاع، سيباملاضي النّ مينّ صه الزّ وخمصّ ، امالتّ 

)].س ن(...)١س(£- كان ما[ــــــــــــ خرج)]]] س ن)...(١س(ف£[نس

، وخمصصه الزماين احلاضر، يأخذ احملمول صيغة املضارع جمردة إذا كان خمصصه اجلهي غري التام- ٣-أ
ـــــــــــ )]]]س ن(...)١س(ف£[حض[تاغ[دخل:وهو ما توضحه قاعدة الصياغة اآلتية

).صيغة املضارع= مضا()].س ن(...)١س(ف£- مضا:[خرج

ص اجلهي إذا كان املخصّ )س(و)سوف(رفتنيويأخذ صيغة املضارع مضافا إليها إحدى الصّ - ٤ّ-أ
غ [دخل: ياغة اآلتيةحه قاعدة الصّ وهو ما توضّ ، ماين املستقبلص الزّ واملخصّ ، امغري التّ 

.)]نس )...(١س(ف£- مضا}سوف، س{:[ــــــــــــــ خرج)]]]نس )...(١س(ف£[مق[تا

ام ص اجلهي غري التّ ذا كان املخصّ إ)كان(يأخذ صيغة املضارع مضافا إليها الفعل املساعد- ٥-أ
:ياغة اآلتيةحه قاعدة الصّ وهو ما توضّ ، ماين املاضيص الزّ واملخصّ 

.)]نس )...(١س(ف£-كان مضا[:ــــــــــــــ خرج)]]]نس )...(١س(ف£[مض[غ تا[:دخل

إذا كان ) اخلي للواقعةكوين الدّ ع حبسب التّ املتنوّ (ة الفعل املساعديأخذ صيغة املضارع مبعيّ - ٦-أ
مقارب، مستمر، مشروع فيه:مامة عدم التّ ح نوعيّ مع إضافة مصطلح يوضّ (ص اجلهي غري تاماملخصّ 
بل يسهم يف )صيغة املضارع(صياغة احملمولمين يفص الزّ ويف هذه احلالة ال يسهم املخصّ ...)

.٤٠، صالعربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا ، املتوّكلأمحد : ينظر-١
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ص يأخذ القيم الزمنية الثالثهذا املخصّ ، صياغة الفعل املساعد الذي يذكر مع الفعل املضارع
:كما يلييصاغ، ام املستمرفمثال غري التّ ،)واملستقبل،احلاضرو ، املاضي(

)]]].نس (...)١س(ف £[}حض مض مق{[غ تا مسر[:دخل

)].نس )...(١س(ف£-مضا}نفكامازال  مافتئ   مابرح  ما{:[خرج

:مين كما يليص الزّ ة فيجب مراعاة املخصّ وإذا ما أريد حتديد صيغة الفعل املساعد بدقّ 

ـــــــــــــ )]]] نس )...(١س(ف£[مض[غ تا مسر:[دخل: مين املاضيص الزّ مع املخصّ -١
)]س ن)...(١س(ف£-مضا}نفكاما، مابرح، مافتئ، مازال{:[خرج

ال {[:ــــــــــ خرج)]]] نس )...(..س(ف£[حض[غ تا مسر:[دخل: ص الزمين احلاضرمع املخصّ -٢
)]نس )...(١س(ف£-مضا}ال ينفك، ال يربح، ال تفتأ، يزال

لن {:[ـــــ خرج)]]] نس )...(١س(ف£[مق[غ تا مسر[دخل: مين املستقبلص الزّ مع املخصّ - ٣
)]نس )...(١س(ف£-مضا}لن يربح، يفتألن ، يزال

فمثًال مع املقاربة ال ؛الثةحلاالت تصلح هذه األزمنة الثّ ه ليس يف كّل اغري أنه جيب التنبيه إىل أنّ 
ال المتوّكلنبيه كذلك إىل أنّ كما جيب التّ ،)أو سيوشك، سيكاد: (فال يقاليصلح إيراد املستقبل

ال إلضافة قواعد صياغة أخرى تتناول احلاالت ، ة كل هذه احلاالتعي مشوليّ يدّ  ولذلك فهو يفتح ا
.١اليت مل تدرج

: المحمول غير الفعلي- ب

 ّ ال تعّرب " ا صياغة احملمول غري الفعلي ختتلف اختالفا كبريا عن صياغة احملمول الفعلي؛ ذلك أ
ا عن املقوالت اجلهية والزّ  ، عبري عن هذه املقوالتة تضطلع بالتّ حنويّ فتحتاج إىل عناصر ، مانيةيف ذا

ص اجلهي املخصّ وهذا يعين أنّ ، ٢"وابطحوية هي ما اصطلح على تسميته بالرّ هذه العناصر النّ 

.٤٦ص، العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل،: ينظر-١
.٤٧ص،العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل،-٢
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ابط يضطلع ومن مثة فالفعل الرّ ، ال على مستوى احملمول١ابطماين يربزان على مستوى الفعل الرّ والزّ 
اللمحمول غري الفعلي أن يدلّ اليت ال يتسّىن ة اللة على املعاين النحويّ الدّ "بدور .٢"عليها بصيغته ذا

) أصبح(وزمرة،)كان(زمرة:ة يف أربع زمروابط اليت توارد احملمول غري الفعليّ األفعال الرّ املتوّكلحصر 
:٣زمرة من هذه الزمر ضوابط حتكم ورودها كما يليولكلّ ، ) مازال(وزمرة) ظل(وزمرة

)سوف/س(داةبصيغة املضارع املسبوق باألوأبصيغة املاضي )كان(يستعمل الفعل الرابط -١- ب

.بصيغة املاضي) كان(الفعل الزمن املاضي+اجلهة غري التام- ١-١-ب:إذا

تكون (بصيغة املضارع وحدها ) كان(الفعل الّزمن الصفر + اجلهة غري التام -٢-١- ب
.)منةز مع الوقائع اليت تصدق يف مجيع األ

.)السني+(بصيغة املضارع ) كان(ن املستقبل الزم+ اجلهة غري التام -٣-١- ب

س ) ... (١س(ف ४)[ ٠مض، مق، زم [(غ تا: [دخل: وهو ما توضحه قاعدة الصياغة اآلتية
.)]نس ) ... (١س(ف ४كان ف : [خرج)]]]   ن

ص اجلهي للواقعة غري تام مشروع يف املخصّ -:إذا كان) أصبح(ابطتستعمل زمرة الفعل الرّ -٢- ب
.١ماين هو املاضي أو املستقبلص الزّ واملخصّ -، حتقيقها شروعا مسرتسال

األفعال التامة واألفعال الناقصة؛ األفعال :األفعاليفرق بني نوعني منالمتوّكلنبه إىل أنّ يلفهم املقصود من الفعل الرّابط - ١
توارد ) املساعدة(األوىل .أفعال مساعدة وأفعال روابط، اردهحسب احملمول الذي تو وهي تنقسم قسمني) واقعة-(الناقصة تتميز بـ

،العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل، : ينظر(فتوارد حمموالت غري فعلية )الروابط(ا األخرىأمّ ، احملموالت الفعلية
املرجع : ينظر(وزمرة مازال ،وزمرة كاد،وزمرة شرع،وزمرة ظلّ ،وزمرة أصبح،زمرة كان:زمرتشمل األفعال الناقصة ستّ ) ٦٢ص

أفعال توارد احملموالت : بالنظر إىل صنف احملمول الذي ميكن أن توارده طائفتان"هذه األفعال الناقصة مث إنّ ، )٥٩صنفسه،
)مازال(و)أصبح(و)كان(زمرة:وتشمل الطائفة األوىل، ت الفعليةوأفعال ال توارد إال احملموال، ةالفعلية واحملموالت غري الفعليّ 

ا تشمل زمريت ...)ظلّ (و األفعال يفرق بنيذلك فهو بو ) ٦٢املرجع نفسه، ص: ينظر)"(كاد(و)شرع(أما الطائفة الثانية فإ
أفعاال مساعدة إذا تواردت مع حممول فعلي و، مسى األوىلاحملموالت غري الفعليةاألفعال اليت توارد و اليت توارد احملموالت الفعلية 

.أفعاال روابط حني توارد حمموال غري فعليومسى األخرى 
.٦٣ص، العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا أمحد املتوّكل، -٢
.٦٤صاملصدر نفسه،: ينظر-٣
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املاضي أو بصيغة املضارع مضافا إليها ا بصيغة ابط إمّ هذا الفعل الرّ يصاغويف ضوء هذه املعطيات 
:كما يلي) سوف/س(األداة 

.بصيغة املاضي) أصبح(زمرة الفعلمن املاضي   الزّ +مسرتسل فيهام مشروعاجلهة غري التّ ١-٢- ب

بصيغة ) أصبح(زمرة الفعل من املستقبل الزّ + مشروع فيه مسرتسلاماجلهة غري التّ ٢-٢- ب
.ة على االستقبالاملضارع املسبوق بأداة دالّ 

) ... ١س(ف ४)[ ٠مض، مق، زم[(غ تا شع سر [: دخل: وهو ما توضحه قاعدة الصياغة اآلتية
)].نس ) ... (١س(ف ४)أصبح، أمسى، أضحى، بات: [(خرج)]]]  نس (

،  مسرتسالص اجلهي للواقعة غري تام املخصّ إذا كان ) ظلّ (تضاف زمرة الفعل الرابط-٣- ب
.٢أو احلاضر أو املسقبلواملخصص الزماين هو املاضي 

:ويتم إدماج هذا الفعل الرابط وصياغته حسب طبيعة املخصصني اجلهي والزماين كما يلي

.بصيغة املاضي) ظلّ (زمنا ماضيا        الرابط+ غري تام مسرتسل-١-٣-ب

.يغة املضارع جمردةصب) ظلّ (زمنا حاضرا        الرابط+ تام مسرتسلغري -٢-٣- ب

.أداة االستقبال+بصيغة املضارع) ظلّ (الرابط زمنا مستقبال      + غري تام مسرتسل-٣-٣- ب

س ) ... (١س(ف ४) [٠مض، مق، زم [(غ تا سر : [دخل: وهو ما توضحة قاعدة الصياغة اآلتية
)].نس ) ... (١س(ف ४) ظل، استمر، بقي: [(خرج)]]] ن

ا املاضي إمّ ينامزّ ص الواملخصّ ، امستمر ص اجلهي غري تام إذا كان املخصّ ) زالما(زمرة تدرج-٤- ب
كما )اجلهي والزماين(صنيحسب املخصّ يصاغابط و هذا الفعل الرّ ويدرج، أو احلاضر أو املستقبل

:٣يلي

.٦٥ص، العربّيةالّلغةفي الّرابط، من قضايا أمحد املتوّكل-١
.٦٥ص،نفسهاملصدر : ينظر-٢
.٦٥ص،العربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا ، املتوّكلأمحد -٣
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.أو ما حياقله بصيغة املاضي) مازال(ابطالرّ زمنا ماضيا     +مستمرغري تام -١-٤- ب

.أو ما حياقله بصيغة املضارع) مازال(ابط الرّ زمنا حاضرا       +غري تام مستمر- ٢-٤-ب

أداة +أو ما حياقله بصيغة املضارع) زالما(الرابطزمنا مستقبال  + غري تام مستمر- ٣-٤-ب
غ تا : [دخل: اآلتيةياغةقاعدة الصّ وتلّخصه حه وهو ما توضّ .)ما(على املستقبل تنوب عن تدلّ 
ما زال، ما برح، ما انفك، : [(خرج)]]]   نس ) ... (١س(ف ४)[، حض٠مض، مق، زم[(مسر

.١)]نس ) ... (١س(ف ४) ما فتئ

صات احلدود توفرها خمصّ يتم صياغة احلدود حسب املعلومات اليت :قواعد صياغة الحدود-٢-٢
على شكل مركب املكونّيةعلى مستوى البنية ) الحقامسواء كان موضوعا أ(ويتحقق احلدّ "، املختلفة

عريف ص أدايت التّ مقولة املخصّ وتضمّ ، )صاخمصّ (و) فضلة(و)رأسا(:ةيشمل ثالثة عناصر أساسيّ 
ب إىل مركّ ينقل احلدّ ولكي ، ٢)"مجع/مفرد(والعددQuantifiersواألسوار، وأمساء اإلشارة، نكريوالتّ 
أو بعبارة أخرى إىل ، ةة تركيبيّ إىل بنية صرفيّ احلملّيةبنقل البنية ل جمموعة من قواعد صياغة احلدّ تتكفّ "

:٤وهو ما يوضحه املبيان اآليت، ٣"بمركّ 

})نحد (...)٢حد(،)١حد(حممول{- أ

.قواعد صياغة احلدّ })نب مركّ (...)٢بمركّ (، )١مركب(حممول{- ب

ة من لسلوس، )صاتأو خمصّ (صان خمصّ تتضمّ داللّيةة بنية منطقيّ "من كّونيتاحلملّيةيف البنية فاحلدّ 
يف البنية (باملركّ يصاغ، مث٥"وات اليت حييل عليها احلدّ دات اليت تقوم بدور تقييد جمموعة الذّ املقيّ 

.٧٥، صنفسهاملصدر-١
.٢٠ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد ا ملتوّكل، -٢
.١٤٩ص، )نظريمدخل(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -٣
.١٤٩صاملصدر نفسه، -٤
.٥٢ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -٥
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هذه أنّ المتوّكلويرى ، احلملّيةرة على مستوى البنية تلك املعلومات املتوفّ اعتمادا على)املكونّية
:١هي،مراحلمبجموعةرّ الصياغة مت

.وإعطاء غريه وضع الفضالت، بليكون رأسا للمركّ ل احلدّ دات اليت تشكّ انتقاء أحد املقيّ -أ
....)،اإلشارةاسم ، السور، )نكريالتّ عريف أوأداة التّ (صات احلدّ إدماج خمصّ - ب
.)صات والفضالتسبة للمخصّ ترتيب الرأس بالنّ (ب ترتيب عناصر املركّ - ت
.اخليةو إىل عناصره الدّ ، إىل املركب رمتهاإلعرابّيةد احلاالت إسنا- ث

بقواعد صياغة ،ما يعرف،تندرج حتت، ضطلع بتحقيقها جمموعة قواعديمرحلة من هذه املراحل كلّ 
قواعد إدماج -٢،قواعد انتقاء الرأس-١:تشمل هذه القواعد، )عبريإحدى قواعد التّ (ب املركّ 
قواعد ترتيب -٤، )ن عاطفابات اليت تتضمّ سبة للمركّ بالنّ (قواعد إدماج العاطف- ٣،داتاحملدّ 

قاعدة من هذه القواعد وسيعرض البحث لكلّ . ٢اإلعرابّيةقواعد إسناد احلاالت -٥، بعناصر املركّ 
:فصيل كما يليبنوع من التّ 

د الذي يشكل رأسا املقيّ دات املتواجدة يف احلدّ من بني املقيّ "أسالرّ ىينتق: قواعد انتقاء الرأس-١
ن من جمموعة مكوّ احلدّ هذا إذا افرتضنا أنّ ، ٣"دات األخرى وضع الفضلةللمركب يف حني تأخذ املقيّ 

.وال وجود لفضلة على اإلطالق،هو الرأسه يكون فإنّ ، د واحدنا من مقيّ ا إذا كان مكوّ أمّ ، مقيدات

نا ألكثر يرد متضمّ "ه حنيأنّ المتوّكلدات؟ أورد د املقيّ معيار انتقاء الرأس يف حالة تعدّ هو ما ،لكن
دأيّا كان هذا املقيّ ، لد األوّ رأسا هو املقيّ ىد الذي ينتقاملقيّ املالحظ أنّ فإنّ ، د واحدمن مقيّ 

يصبح رأسا : )قاعدة انتقاء رأس المركب(:يبين القاعدة اآلتيةاملعطياتوتبعا هلذه ، ٤"لاألوّ 
ن ألكثر املتضمّ ل يف احلدّ د األوّ املقيّ -ب، ن ملقيد واحداملتضمّ د الوحيد يف احلدّ املقيّ -أ: للمركب
.٥د واحدمن مقيّ 

.٢١ص، املصدر نفسه-١
.٥٢ص، املصدر نفسه-٢
.٥٢ص، نفسهاملصدر -٣
.٥٣ص، نفسهاملصدر -٤
.٥٣ص، ...)مقاربات وظيفية(والبنيةالوظيفةأمحد املتوّكل، -٥



)البنية الوظيفّية والبنية املكونّية(نظريّة الّنحو الوظيفّي اجلهاز الواصف يف الفصل الرابع 
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دات انتقاءه من بني مقيّ فإنّ ، د واحد ال لبس فيهن ملقيّ املتضمّ إذا كان انتقاء الرأس يف احلدّ ،لكن
ويظن ، الأوّ ورودهإال هإذ ال وجود ملعيار واضح ميكن االحتكام إلي؛دة يشوبه بعض الغموضمتعدّ 

عالقة إذ توجد؛أجلى وأوضحاليل لكان األمر أضيف قيد آخر من مثل القيد الدّ لو ه البحث أنّ 
وميكن توضيح هذا األمر من ، دات األخرىاملقيّ أس وبقية بني احملمول والرأس من جهة وبني الرّ داللّية

ورأس احلدّ ) قرأ(بني احملمول داللّيةفهناك عالقة ؛)قرأت كتاب أخ زيد(: خالل املثال اآلنف الذكر
ا العالقات اليت حتكم الرأس ببقية أمّ .دات األخرىتؤهله ألن يرد رأسا دون غريه من املقيّ ) كتاب(

جئ ري س، ١"اإلدماجتابع وعالقة العطف وعالقة عالقة التّ ":ثاملقيدات فيمكن حصرها يف ثال
وتكون بني خمتلف ، اطفقواعد إدماج العإىلطرقالتّ احلديث عن عالقة العطف إىل حني البحث 

، ٢"باعتباره كالعليه احلدّ يف تقييد ما يدلّ ، ساويعالقة تتابع حني تسهم مجيعها بالتّ "املقيدات 
بني مقيدات احلّد الواحد إذا كان بعضها يشكل جزءا "على عالقة اإلدماج فتقوموينطبق هذا املفهوم 

يف احلدود اليت حتتوي عناصر مضافا بعضها إىل )اإلدماج(وتوجد هذه العالقة، ٣"من البعض اآلخر
دوهذا األخري مدمج يف املقيّ ) أخ(د مدمج يف املقيّ ) زيد(فاملقيد ، )قرأت كتاب أخ زيد(:مثل، بعض

).كتاب(

الّلغةق األمر بوخصوصا حني يتعلّ ، قائمااإلشكال يظلّ هذه اإلضافة فإنّ من غم رّ على ال،لكن
فتضاف إىل فضلتها كإضافة الرأس ، داتف املقيّ تصرّ صاتبعض املخصّ ف فيها تتصرّ ث؛ حيالعربّية

: مثال ذلك ، ٤املطابقةوتلحقها خمتلف عالمات ، أس عادةوتأخذ احلركة اليت يأخذها الرّ ، إىل فضلته
ذا الرّ ، رأيت ثالث طالبات، لبةالطّ جاء كلّ ( ...) هذا، ثالث، كلّ (فالعناصر ، )...جلالتقيت 

:المتوّكليقول . ب؟رأسا للمركّ ، احلال هذهو ،فهل معىن هذا أنه ميكن قبوهلا، صاتيف أصلها خمصّ 
ما يف ذلك شأن ، ديناعتبار هذين العنصرين مقيّ ة املنطقيّ داللّيةالاحية ا من النّ من العسري جدّ " شأ

ني ما حيول دون افرتاضهما رأسني تركيبيّ ومن أهمّ ، ةوسا تركيبيّ ءدات اليت تصلح أن تكون ر باقي املقيّ 
ا تتعذّ ة؛ خاصيّ دات األساسيّ ة املقيّ مها من خاصيّ خلوّ  اة التّ ر عمليّ ة اإلحالة اليت بدو حبيث ، قييد ذا

.٤٥ص، نفسهاملصدر -١
.٤٥ص، نفسهاملصدر -٢
.٤٧ص، نفسهاملصدر -٣
.٥٣ص، املصدر نفسه: ينظر-٤
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أمام هذا ، وات إالّ إذا كانت عبارة حميلةة تقييد جمموعة من الذّ أن تقوم بعمليّ ة ما عبارة لغويّ ى لال يتأتّ 
ق يف شكل صات تتحقّ املخصّ حليل القائم على افرتاض أنّ حليل املالئم هو التّ التّ اإلشكال نرى أنّ 

ملركبات يف بعض وسا ءر ىصات كاألسوار اليت ميكن أن تنتقدات باستثناء بعض أنواع املخصّ حمدّ 
صات من حيث داللتها هذه املخصّ أنّ يرى المتوّكلمعىن هذا أنّ ،١"العربّيةالّلغةة كبيعيّ غات الطّ اللّ 

ا من أمّ ، ددات بسبب افتقارها ملفهوم املقيّ دا من املقيّ وال ترقى إىل أن تكون مقيّ ، صاتتبقى خمصّ 
ة ومن مثّ ، دمعاملة املقيّ العربّيةالّلغةغات كفيمكن معاملتها يف بعض اللّ الرتكيبّيةرفيةالناحية الصّ 

ما لبث أن أورد المتوّكلذلك أنّ ، جمرد افرتاضب؛ وهذا الذي ذكر يظلّ ة ورودها رأسا للمركّ إمكانيّ 
احلديث عن وحسب املعايري املعتمدة يف انتقاء الرأس ال ميكن ، حو الوظيفية النّ يف إطار نظريّ "هأنّ 

عالقا العربّيةويبقى طبعا إشكال األسوار واألعداد يف لغات ك) determiner phrases(دية بات احملدّ املركّ 
.٢")خمصصات أم مقيدات(مل حتدد بالضبط طبيعة هذه العناصرما دامت 

موعة مؤشّ ، كما هو معلوم، صاتاملخصّ :داتقواعد إدماج المحدّ -٢ رات ومعلومات 
نة هي بواسطة قواعد معيّ ، داتيف شكل حمدّ املكونّيةتتحقق فيما بعد على مستوى البنية خصائص

ملا كان سابقا معلومات جمردةالرتكيبّيةقات حقّ دات هي التّ فاحملدّ وبناء عليه،.داتقواعد إدماج احملدّ 
ر مؤشّ -٥، داملعدّ -٤،األسوار-٣،املشريات-٢،أداة التعريف-١:وتشمل، )متعلقة باحلدود(

.اجلنس

تأخذ الشكل ) داتد من احملدّ ة مبحدّ كل قاعدة خمتصّ (قل عرب جمموعة من القواعدة النّ عمليّ تتمّ 
.٣صات اليت ميكن أن يأخذها احلدّ املخصّ :Ωحيث ، قيمة]= حد[Ω:العام اآليت

اف) Ω(عتوإذا ما فرّ  :٤تصري كاآليتإ

))س ي(Ω-الـ :س ي))      (س ي(Ω:ع س ي(- ١

.٥٤ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.٢٠٨ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٢
.٢١٠ص، املصدر نفسه: ينظر-٣
.٥٥، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية ، املتوّكلأمحد -٤
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))س ي(ـــــٍـــــ  / ــــــًـــ / ـــٌــــ-Ω: س ي))     (س ي(Ω: ن س ي(- ٢

))س ي(Ω: ذ س ي١ع}ذلك/هذا{))     (س ي(Ω: ذ س ي١ش ع(- ٣

، هذان، هذه(قد يأيت)هذا(فبدل ، واملعدد، ص اجلنسمث يتغري نوع حمدد اإلشارة مبا يتوافق وخمصّ 
...)،هاتان

))س ي(Ω: ع س ي}مجيع /كلّ {())س ي(Ω:ع س ي˅(-٤

٥-)Eع س ي :Ω)بعض))      ((س ي(ع س ي :Ω)س ي((

ة بقيّ ص مبعزل عن خمصّ القواعد ال تشتغل بطريقة انفرادية؛ حبيث يكون كلّ ذههواملالحظ أنّ 
ص العددي وخمصص اجلنس قد فمثال املخصّ ؛د بدقةتتكامل يف بناء احملدّ بل،صات األخرىاملخصّ 

يف حتديد اكبري إسهاما  يسهمان ،مع ذلك، هماولكنّ دات تذكر مع احلدّ ال يظهران يف شكل حمدّ 
صات أخرى كما صات يرتبط بتحقيق خمصّ حتقيق بعض املخصّ أنّ "املخصص اإلشاري املطلوب أي

.١..."عريفسبة لإلشارة والتّ هو الشأن بالنّ 

د واحد أو من أكثر من نا من مقيّ قد يكون مكوّ احلدّ أنّ ،أسيف قواعد انتقاء الرّ ث سابقا،نّبه البح
صاتاملخصّ جلّ و ، دتلف عن حتققها مع أكثر من مقيّ د الواحد ختمع املقيّ تصاوحتقق املخصّ ، دمقيّ 

دات دة املقيّ ا يف احلدود املتعدّ أمّ ، )احلدود البسيطة(د الواحدتنطبق على املقيّ اليت سبق ذكرها 
:٢ب والعالقات اليت تكون بني مقيداته كما يلينوع املركّ بفتختلف حبس

قان يف نكري والعدد يتحقّ التّ /عريفصي التّ خمصّ فإنّ ]صفة-رأس:[فيما خيصص احلدود ذات البنية-أ
ما عليهما دفعة واحدة، عنصري احلد معا عن فة ص اجلنس يف الصّ ق خمصّ ويتحقّ ، على أساس انصبا

.ص من لوازم الرأسطريق مطابقتها للرأس باعتبار هذا املخصّ 

فإن تلك ، )املركب اإلضايف(دات بينها عالقة إدماج من جمموعة مقيّ نا مكوّ إذا كان احلدّ - ب
ا حتيل على ذاتني خمتلفني ومن مثة فلكلّ ، صني خمتلفنيوحيمالن تبعا هلذا خمصّ ، املقيدات متتاز بأ

.٢١١ص ، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٢١١ص، املصدر نفسه-٢
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ص ل فاقدا ملخصّ د األوّ ه عادة ما يرد املقيّ من بينها أنّ ، معه وال ترد مع اآلخرد خمصصات ترد مقيّ 
.اين الذي يرد معرفةد الثّ التعريف خبالف املقيّ 

ه يكون لكلّ أنّ يرى المتوّكلفإنّ ، دات بينها عالقة عطفنا من جمموعة مقيّ مكوّ إذا كان احلدّ و - ج
ّ ، العنصرين حميالن على ذاتني خمتلفنيباعتبار أنّ ، صهصه الذي خيصّ عنصر خمصّ  ما ولكن مبا أ

ب العطفي خمصصات املركّ أنّ ذهب إىلهصات فإنّ خيضعان لقيد التناظر القاضي بتماثل املخصّ 
.١ب ككلّ تتناول املركّ 

يتم "هذلك أنّ ؛العطف وسيلة من وسائل توسيع دائرة عناصر احلدّ يعدّ : قواعد إدماج العاطف- ٣
عن طريق توسيع عنصر من عناصر بنية ما ، حو الوظيفييف إطار النّ ، ةاكيب العطفيّ اشتقاق الرتّ 

عدّ يو ، ...)محل، حممول، حد(ا كانت هذه البنية أيّ ، ٢"مبتوالية من العناصر من نفس النمط
ويشرتط فيه أن يكون ، داتد من املقيّ ا املعطوف فمقيّ ب أمّ رأس املركّ يف بنية العطفاملعطوف عليه 

وال يعين التناظر التماثل يف املعىن ، ٣تداولّيةالو الرتكيبّيةو اللّيةدّ المناظرا للمعطوف عليه يف وظيفته 
دين كلمة واحدة وال جيوز جيعل املقيّ ) املعىن واإلحالة(ماثل يف هاتني اخلاصيتنيالتّ ألنّ ، ٤واإلحالة

املقيدان من شروط العطف أن يكونيذكر أنّ كن يف مقابل هذا ول، يء على نفسهعطف الشّ 
فال يقبل عطف مقيد ، وأن يكونا حميلني،)حني يتعلق األمر باملعىن(ني إىل حقل داليل واحديمنتم

.حميل على مقيد غري حميل

:حيث).٢≥ن(نΩ... وΩ٢و ΩΩ١: ٥نيات العطفية وفق القاعدة اآلتيةالباشتقاقيتم 
)Ω:رد الذي يتحقق يف مستوى البنية ): و(،املقيدات اليت يعطف بينها دليل حرف العطف ا

...).الواو أو الفاء أو مث(للجملة يف شكل أداة عطفاملكونّية

.٢١١ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٤٦ص، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل، -٢
.١٧٨ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل، -٣
.١٨٢ص، املصدر نفسه-٤
.٤٦، صالعربّيةالّلغةالجملة المركبة في ، املتوّكلأمحد -٥
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أي بدائل (ليست أدوات مرتادفةالعربّيةالّلغةاألدوات العاطفة املتوافرة يف أنّ ":علىالمتوّكلديؤكّ 
أداة فلكلّ ، ١)"compliementary distribution(يتم استعماهلا حسب توزيع تكامليأدواتبل ) حرة

وهذا إن دّل على ، جتعل إيراد واحدة منها خيتلف عن اآلخر، من هذه األدوات شروط استعماهلا
اة تتكفّ إيراد هذه األدوات خيضع لقواعد خاصّ شيء فإمنا يدّل على أنّ  بناءها المتوّكلحاول ، ل 

:٢مستحضرا املفاهيم اآلتية املتعلقة بالعطف عموما

بالواو والفاء ومثّ فالوصلي يكون ، أدواته،العربّيةيف ،نوعلكلّ و ،وصلي وفصلي؛العطف نوعان- ١
.أو وبل ولكن وأم:ا الفصلي فيكون بـأمّ ، وحىت

، والفاء ومثّ مان بالنسبة للواو الوصل هو الزّ ضابط استعمال إحدى أدوات عطف- ٢
).حّىت (سبة لـبالنّ ) inclusion(والتضمن

يعطف عطف ختيري ، تنقسم أدوات العطف الفصلي إىل عطف ختيريي وعطف إخراجي- ٣
ولكن ، بل(واألدوات، )بل(و) لكن(و) ال(ويعطف عطف إخراج باألدوات،)أم(و)أو(باألداتني

".أم...أو"و" بل...ما"و"لكن...ما":تشكل جزءا من أداة متقطعة واحدة) وأم

ا )ةفصليّ الة و وصليّ ال(من األدوات العاطفة- ٤ ما يربط بني مجيع العناصر على اختالف مقوال
اس لنمط ومنها ما استعماله حسّ ، ...)محول، حمموالت، حدود(وأوضاعها يف اجلملة الرتكيبّية

ومنها ما ليس ، Ωمن األدوات العاطفة ما استعماله حساس لقيمة،بعبارة أخرى، املتعاطفات
وتقبل العطف بني احلدود شرط ، مثال ال تقبل العطف بني احملموالت) حىت(فـ(استعماله حساسا هلا

).قبلهااأن يكون ما بعدها بعضا مم

كثر من أال يربط بني ومنها ما، من األدوات ما جيوز أن يربط بني أكثر من متعاطفني- ٥
بني أكثر من محلني ) ال(و)لكن(داتنيلعطف احملمول ميتنع أن يعطف باألبالنسبةفمثال ،متعاطفني

.هادتعدّ فا للواو والفاء ومث اليت تقبل خال، اثنني

.٢٢١ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل، -١
، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل، : وينظر. ٢٢٣ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل، -٢

.٦٠ص
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م يف التوزيع التكاملي هلذه األدوات هو القيمة اليت يأخذهاما يتحكّ ستنتج أنّ يم وبناء على ما تقدّ 
تدمج إحدى أدوات العطف "حيث ، ١)و(والقيمة اليت يأخذها )Ω(اليت يأخذهاوالقيمة ) ن(

موعة من ال) إدماج أداة العطف(عن طريق تطبيق قاعدةالعربّيةالّلغةاملتوافرة يف  يت جتري وفقا 
رد...ات اليت تضاف إىل قاعدة العطفالتخصيص )˅أو ˄()و(كتخصيص قيمة العاطف ا

ولكي ، )٢أو أكثر من٢=ن(وختصيص قيمة ن، ...)أو مجلة،أوحدّ ،محل: Ω)Ωوختصيص قيمة
حو للعوامل األخرى اليت جيب أن ميثل داخل النّ ، ضبط إدماج األدوات العاطفة ضبطا كافيايتسّىن 
.٢..."زامن والرتتيب وغريهاكعامل التّ ...ل يف حتديد استعمال هذه األدواتتتدخّ 

قاعدة إدماج العاطف المتوّكلاقرتح العربّيةاملتعلقة بظاهرة العطف يف املعطياتويف ضوء هذه 
:٣اآلتية

أو )˄(ميكن أن يكون للوصل:و: حيث(نΩ)ƒ(ـــــــــــــــــــــــــــ Ω١)ƒ(/}...مث/ف/و{و
)٢≥ن/}حمموال، حدا، محال{قد يكون= Ω/قد يكون إثباتا أو نفيا=)ƒ()/˅(للفصل

وية حتت ضعناصر املركب إحدى القواعد املنقواعد ترتيبتعدّ : بقواعد ترتيب عناصر المركّ -٤
والبنية احلملّيةمن البنية نها كلّ العناصر اليت تتضمّ أنّ "قواعد املوقعة هو مفهومو ، قواعد املوقعة

االشتقاق حيث تأخذ مواقع رة منإال يف مرحلة متأخّ ترتيبها ال يتمّ وأنّ ،بةعناصر غري مرتّ الوظيفّية
يف هذا البحثالذي يهمإذ ،هذه القواعديفلن نطيل الكالم .٤"نة بواسطة إجراء قواعد املوقعةمعيّ 

قد يكون احلدّ آنفا أنّ البحثذكر.يب احلدّ القواعد اليت تقوم برتتيب عناصر املركّ والسياق ه
أحدها رأسا خذ د يتّ نا من أكثر من مقيّ مكوّ وقد يكون ، برأس املركّ دّ د واحد يعنا من مقيّ مكوّ 

د ما رأسا ما هو ضابط اختيار مقيّ : سؤاال مفادهقد طرحانوك،دات فضالتة املقيّ وتبقى بقيّ 
حتتفظ الفضالت بصفة ":المتوّكل؛ وهو ما يؤكده اليلأن يضاف القيد الدّ ب؟ وقد اقرتحللمركّ 
، يةدات داخل بنية حدّ ها مقيّ ر الذي كانت ختضع له باعتباأي بالرتتيب ، برتتيبه احملكوم دالليا، عامة

.٥٠ص، العربّيةالّلغةالمركبة في الجملةأمحد املتوّكل،: ينظر-١
.٢٢٧ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل، -٢
.٦٢-٦١، صالعربّيةالّلغةالجملة المركبة في أمحد املتوّكل، -٣
.٨٦ص، املصدر نفسه-٤
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ر العنصر األكثر تقييدا حيث يتأخّ ؛قييد املتصاعداليل على عالقة التّ تيب الدّ هذا الرتّ ويقوم
ا حني يصبح ترتيب الفضالت حرّ "و١"تقييداعن العنصر األقلّ عليها احلدّ الّ للمجموعة الدّ 

المتوّكلهوينبّ ،٢"رأساىاملنتقد قييد القائمة بينها وبني املقيّ التّ تتساوى الفضالت من حيث عالقة 
أو ،والتتابع،العطفال حتكم عناصره املكونة عالقات (ابقةإىل مركب آخر خمالف للمركبات السّ 

رأس فإنّ ) اسم مفعول، اسم فاعل،مصدر(ىمّ ي يتكون من حممول مسذوهو املركب ال) اإلدماج
ب وفقا للوظائف اليت ترتتّ "فضالتة العناصر اليت تذكر معه فهي قيّ ا بأمّ ، املركب هو احملمول ذاته

املفعول - ويليه املستقبل، ىالفاعل يأخذ املوقع املوايل ملوقع احملمول املسمّ - فذ فاملوضوع املن، ملهاحت
) حسب نوع املركب(بيب عناصر املركّ م يف ترتلذي يتحكّ ومن مثة فا، ٣"لالذي يليه املوضوع املتقبّ 

الرتكيبّيةو داللّيةالالوظائف -٢درجة التقييد- ١:شيئان

عقيد املقويل؛يصطدمان بوسيط آخر هو وسيط التّ الن حنيان ما يتعطّ سرعنين الوسيطيهذلكنّ 
ب ففي مركّ ، رأخّ وإن كان حكمها التّ ، تعقيدا على الفضلة األكثر تعقيدام الفضلة األقلّ حيث تتقدّ "

وإن  ، انية على األوىلم الفضلة الثّ ال يسوغ أن تتقدّ ، وفضلة محلية موصولة مثالةصفتتوارد فيه فضلة 
ن الذين اجتهدوا طول و جنح الطلبة املمتاز (:مجلة مثال ذلك، ٤"م عليهاكان حكمها دالليا أن تتقدّ 

.)نو الذين اجتهدوا طول العام املمتاز جنح الطلبة (:لو قيلةمقبوليّ أقلّ اجلملةهذه وتكون )لعاما

ب عناصر وترت،خمتلف احملدداتجدمته با فإنّ لكي يصري مركّ احلدّ جند أنّ ، هذه املعطياتمع كلّ وجب
.٥]مح رأس فضلة[:كما يلي)الفضالت/الرأس(احلد

وحدة عّده ب ينظر إليه باملركّ مبا أنّ :)إلى المرّكب وعناصره(اإلعرابّيةقواعد إسناد الحاالت - ٥
ة د حالة إعرابيّ سنتكيف ،لكن.تهب برمّ تسند إىل املركّ اإلعرابّيةاحلالة فإنّ ، ئةواحدة غري متجزّ 

ليست مقصورة على احلدود أو اإلعرابّيةاحلاالت إسناده إىل أنّ نبّ يؤال بعينها؟ لإلجابة على هذا السّ 

.٥٧ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.٥٨ص، نفسهاملصدر -٢
.٥٨ص، ...)قضايا ومقاربات(البنية والوظيفةأمحد املتوّكل، -٣
.٥٨ص، نفسهاملصدر-٤
.٥٩ص، نفسهاملصدر: ينظر-٥
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سيأيت تفصيلها فيما بعد، نةوفق ضوابط معيّ ، عناصر أخرى غريهالتشمل بل متتدّ ، بات فقطاملركّ 
.)العنصر الوايل(

إن مل تكن له وظيفة داللّيةالأو وظيفته الرتكيبّيةة مبقتضى وظيفته حالة إعرابيّ ...بتسند إىل املركّ "
إذا كان مبتدأ أو منادى أو (إذا كان من املكونات اخلارجة عن احلملتداولّيةالأو وظيفته ،ةتركيبيّ 
هو الوظيفة اليت حيملها ذلك ، حو الوظيفية النّ من منظور نظريّ ،اإلعرابّيةد احلالة فالذي حيدّ ؛١)ذيال

:٢هتفصيل هذا أنّ ، املركب

اإلعرابّيةأو احلالة ، )النصب(اإلعرابّيةةفقط تسند إليه احلالداللّيةظيفة كان املكون حامال لو إذا  -أ
.نفسهاداللّيةالمبقتضى وظيفته ) إذا كان مسبوقا حبرف جر) (اجلر(

اإلعرابّيةتسند إليه احلالة داللّيةالة باإلضافة إىل وظيفته ن حامال لوظيفة تركيبيّ إذا كان املكوّ - ب
مبعىن ، الرتكيبّيةمبقتضى وظيفته ) إذا كان مفعوال() صبالنّ (اإلعرابّيةأو احلالة )إذا كان فاعال()فعالرّ (

اليت تستوجبها الوظيفة اإلعرابّيةاحلالة ) masks(ختفيالرتكيبّيةاليت تقتضيها الوظيفة اإلعرابّيةاحلالة أنّ 
.داللّيةال

أي (ا نا داخليّ ا مكوّ إمّ - ١:فإنه ال خيلو من أن يكونتداولّيةإذا كان املكون حامال لوظيفة - ج
.)منادى أو مبتدأ أو ذيال(ا مكونا خارجيا وإمّ -٢)جزءا من احلمل

ا مبقتضى وظيفته إمّ اإلعرابّيةحالته ) بؤرة أو احملورال(تداولّيةيأخذ املكون الداخلي احلامل لوظيفة 
ويأخذ ، داللّيةالإذا كانت له وظيفة تركيبية باإلضافة إىل وظيفته الرتكيبّيةوظيفته أو مبقتضىداللّيةال

.نفسهاتداولّيةالتضى وظيفته مبقاإلعرابّيةحالته ) املبتدأ واملنادى والذيل(املكون اخلارجي

وظيفة )ككل(تؤديوحدة واحدةعدّ يألنه (تهب برمّ تسند إىل املركّ اإلعرابّيةاحلالة سابقا أنّ كرُذ 
،إن وجدت، ا الفضالتأمّ ، أساسا هو الرأسمل هذه احلركة حبالعربّيةلكن الذي يضطلع يف ، )معينة

.أسحبسب العالقة اليت تقيمها مع ذلك الرّ اإلعرابّيةفهي تأخذ احلالة 

.٦١ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.١٩ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائف أمحد املتوّكل، -٢
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وفق القاعدة ، ١"ه إىل العنصر رأسهتمّ ر ب املسندة إىل املركّ اإلعرابّيةنقل احلالة يتمّ "هأنّ المتوّكليرى 
).حالة إعرابية: Ωحيث (Ω]حمدد   رأس     فضلة[:اآلتية

، وتأخذ إعرابا مستقال، ةا إذا كانت العالقة بينها وبني الرأس عالقة تبعيّ ا الفضلة فتأخذ إعرابا تبعيّ أمّ 
فاإلعراب البنيوي يسند إىل املضاف إليه عموما حيث ال ، بنيويا أو وظيفيا مع غري هذه العالقة

ا الوظيفي فتأخذه الفضلة أمّ ، الة اجلرّ ويتعلق أساسا حب، م يف عملية اإلسنادغ وظيفي يتحكّ مسوّ 
.صبفع والنّ حباليت الرّ ،أساسا،قويتعلّ ، ٢"الرتكيبّيةأو مبقتضى وظيفتها داللّيةالمبقتضى وظيفتها 

.ة واضحة املعاملة تركيبيّ بنية صرفيّ صورةبا مكتمال يف مركّ هذه القواعد يصبح احلدّ وبعد إجراء كلّ 

غات ة توجد يف بعض اللّ اإلعراب خصيصة صرفيّ يعدّ : اإلعرابّيةقواعد إسناد الحاالت - ٣- ٢
للداللة أثر صويت يلحق أواخر الكلم فيهايظهر يف هذه اللغاتحيث ...العربّيةة كالالتينية و بيعيّ الطّ 

.على معىن ما

ا تعّد ،ةرفيّ الصّ الرتكيبّيةالبنية يف مستوىاإلعرابّيةإسناد احلاالت حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ ترصد أل
...) تداولّية،داللّية(معطيات يغة اليت تأخذها خمتلف وحدات اجلملة، وتكون نتيجة جزءا من الصّ 

.الوظيفّيةو احلملّيةيف البنيتني تتوّفر

غات اليت بل يوجد يف اللّ ) غاتيوجد يف مجيع اللّ (ايّ اإلعراب ليس كلّ حو الوظيفي أنّ ة النّ ترى نظريّ 
نه ال داعي  ة فرتى بأرفيّ الصّ الرتكيبّيةا اللغات اليت ال يظهر على مستوى بنيتها أمّ ، حقيقةتستعمله 

ذا التّ ، عاء لشيء غري موجود أصالدّ األنه ، للقول بوجوده وجه تقف يف طرف نقيض مع وهي 
ة اب مسة صرفيّ اإلعر أنّ "ظريات تورد هذه النّ ، هنة عليهايات وتسعى إىل الرب ظريات اليت تؤمن بالكلّ النّ 
ة مة يف صورة صرفيّ ق هذه السّ ة حتقّ رفيّ سواء كانت أنسقتها الصّ ةبيعيّ غات الطّ دة متلكها مجيع اللّ جمرّ 

.أم ال٣"العربّيةالّلغةكما هو احلال يف ، بارزة تلتحق بآخر الكلمة

.٦٢ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.٦٤، صنفسهاملصدر-٢
.٣٣١ص، ...)من النموذج ما قبل المعيار(ةالتوليديّ الّلسانياتمصطفى غلفان، -٣
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ة جندها يف مجيع يّ اإلعراب مقولة كلّ ال ميكن القول إنّ ":نيحا وجهة نظر الوظيفيّ موضّ المتوّكليقول 
ة كاللغتني فيها عن الوظائف بلواصق صرفيّ غات اليت يدلّ اللّ مقولة ختصّ ...فاإلعراب، غاتاللّ 

على الوظائف بوسائل أخرىا تدلّ غات اليت ال توجد فيها هذه اخلاصية وإمنّ ا اللّ أمّ ، والالتينيةالعربّية
ّ فال ميكن...) كاملوقع وصورة احملمول( إذا وسعنا مفهوم إّال ، ةا لغات إعرابيّ أن يقال عنها إ
.١"اللة على الوظائفغات للدّ رها اللّ تسخّ اليتإلعراب وجعلناه يشمل مجيع الوسائلا

كبريا عن اختالفاة إسناد اإلعراب خيتلف لكيفيّ حو الوظيفيّ ة النّ مه نظريّ صور الذي تقدّ التّ كما أنّ 
فغري الوظيفيني يذهبون إىل، )صيصاة ختة التحويليّ ظرية التوليديّ النّ (التصور الذي تقدمه نظريات أخرى

)١٩٨٢مسكيتشو () الربط العاملي(باعتباره عالقة بنيوية صرفا؛ ففي منوذج...دحيدّ "اإلعراب أنّ 
كعالقيت ، حاكم وحمكوم، فيهعامل ومعمول، ننيعالقة قائمة بني مكوّ مثال ينتج اإلعراب عن 

فهو مرتبط بوظيفة هي الوظيفّيةظريات ا يف النّ أمّ ، عولب املفب الفاعل والفعل باملركّ ملركّ رفة باالصّ 
.٢"العنصر الذي يسنده

رفية اليت نقصد باإلعراب االختالفات الصّ ":اإلعراب بقولهسيمون ديكف وتبعا هلذه املعطيات عرّ 
ل وسجّ ، ٣"نها هذه احملموالتة وفقا لوظائف احلدود اليت تتضمّ فيّ ة والصّ االمسيّ تلحق احملموالت 

نظرة الوظيفيني وتصورهم ،يف جمملهاعكس،ت، عريفجمموعة مالحظات حول هذا التّ المتوّكل
:٤هذه املالحظات هي، لإلعراب

.فة أو االسم الصرفيةيرتبط حتديده بصورة الصّ ، حو الوظيفي مفهوم صريفّ ة النّ اإلعراب يف نظريّ -أ

املسندة إىل حدود ) تداولّيةالو ، ةهيّ الوج، داللّيةال(يرتبط اإلعراب يف النحو الوظيفي بالوظائف- ب
ظر إىل وظيفته ال بالنّ ب يأخذ إعرابه فاملركّ ، القائمة بينها) جريةالشّ (الرتكيبّيةال بالعالقات ، اجلملة

.اجلملةيفا كان موقعه اإلعراب أيّ لذلك جتده حيمل نفس ، بالنظر إىل موقعه

.٢١٢ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٤١ص، )قضايا ومقاربات(الوظيفّيةالتركيبات أمحد املتوّكل، -٢
.٢١٢ص،...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٣
.٢١٢ص، نفسهاملصدر:ينظر-٤
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ذا التحديد، غاتة جندها يف مجيع اللّ اإلعراب مقولة كليّ ال ميكن القول إنّ - ج مقولة ، فاإلعراب 
.والالتينيةالعربّيةة كاللغتني فيها عن الوظائف بلواصق صرفيّ غات اليت يدلّ اللّ ختصّ 

والعالمة ، كالرفع والنصب واجلراإلعرابّيةاحلالة :بني،حني احلديث عن اإلعراب،مييزالتّ يتعّني -د
،والفتح حتقق للنصب،فعق للرّ حتقّ مّ فالضّ ، اإلعرابّيةق امللموس للحالة حقّ ل التّ اليت تشكّ اإلعرابّية

.يف احلاالت العاديةق للجرّ والكسر حتقّ 

هذا العدد بني حالتني وأكثر ويرتاوح ، اإلعرابّيةمن حيث عدد احلاالت اإلعرابّيةغات ختتلف اللّ - هـ
، رفع ونصب وجر: ة ثالثحاالت إعرابيّ ، كما هو معلوم،مثةالعربّيةفيما خيصّ ، من عشر حاالت

.ةبواسطة ثالث عالمات إعرابيّ ، يف أبسط األحوال،قتتحقّ 

اإلعرابّيةاحلالة - ٢.ربط اإلعراب بالوظيفة-١:نقطتانياقما يستدعي مناقشة يف هذا السّ ولعلّ 
رؤية تفسريية لتوزيع حو الوظيفي أن تقدم فإىل أي مدى استطاعت نظرية النّ . اإلعرابّيةوالعالمة 

مبدأ ربط البنية (فسريفاظ على مبدئها العام يف التّ خمتلف حاالت وعالمات اإلعراب مع االحت
وما ؟اإلعرابّيةوالعالمة بّيةاإلعراوملاذا فرقت بني احلالة ، ؟))اإلعراب تسنده وظائف معينة(بالوظيفة

.؟العربّيةدراسة يف مدى مشولية وصفها اإلعرايب 

من اإلعرابّيةخمتلف احلاالت تفسرييف حو الوظيفية النّ تنطلق نظريّ :ربط اإلعراب بالوظيفة-١
حو حسب النّ ، اإلعرابّيةتسند احلاالت ":المتوّكلة البنية للوظيفة وتوجيهها هلا؛ يقول أسبقيّ إمبد

الرفع (اإلعرابّيةد حالته فالوظيفة اليت حيملها املكون حتدّ ، نات مبقتضى وظائفهاإىل املكوّ ،الوظيفي
نات غري تأخذ املكوّ "؛ حيثتداولّيةالأو داللّيةالأو الرتكيبّيةواملقصود بالوظيفة الوظيفة ، ١)"والنصب

اتداولّيةالمبقتضى وظيفتها اإلعرابّيةااملنتمية إىل احلمل ذاته حاال حبكم ، ناتهذه املكوّ ؛ إذ إنّ ذا
يأخذ ،مثال، ن املبتدأفاملكوّ ، ةوال وظيفة تركيبيّ داللّيةال حتمل وظيفة ، خارجيتها بالنسبة للحمل

ا املكونات املنتمية إىل احلمل؛ أي أمّ ...نفسهاتداولّيةالمبقتضى وظيفته )الرفع(اإلعرابّيةاحلالة 
ا تأخذ احلالة ، ا باعتبارها موضوعا أو باعتبارها لواحقإمّ ، ل حدودا للمحمولاملكونات اليت تشكّ  فإ

، )إن مل تكن فاعال وال مفعوال(إن مل تكن هلا وظيفة تركيبيةداللّيةالاليت تقتضيها وظيفتها اإلعرابّية

.٤٤ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل، -١
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إن كانت مسندة إليها وظيفة ) عل واملفعولالفا(الرتكيبّيةاليت ختوهلا إياها وظيفتها اإلعرابّيةواحلالة 
.١"داللّيةالة باإلضافة إىل وظيفتها تركيبيّ 

اإلعرابّيةت تفسري خمتلف احلاالحو الوظيفي استطاعتة النّ نظريّ وما ميكن استنتاجه من هذا هو أنّ 
مث يأيت ، اإلعرابّيةة االضطالع بتوزيع احلاالت هلا أسبقيّ الرتكيبّيةالوظائف وأنّ ، اعتمادا على الوظيفة

؛ وهو ما تداولّيةالالوظائف ، ابقتنيويأيت يف غياب الوظيفتني السّ ، داللّيةالانية الوظائف يف الدرجة الثّ 
.تداولّيةال>داللّيةال>الرتكيبّيةالوظائف : اإلعرابّيةة إسناد الحاالت ميّ سلّ :٢ة اآلتيةميّ لّ توضحه السّ 

كونات الناظر يف خمتلف امل؟ إنّ العربّيةغة على األقل بالنسبة للّ م كافٍ فسري املقدّ هل هذا التّ ،لكن
احملموالت : فمثالً ، امثة مواضع كثرية ال ميكن تفسريها تفسريا وظيفيّ د أنّ جياليت يسند إليها اإلعراب 

وهناك بعض ، سنادها إليهاميكن إ) من الوظائف السابقة(ةند إليها حاالت إعرابية وال وظيفقد تس
ظيفة من بأن تكون حاملة لو ، الوظيفّيةاملكونات تتوفر فيها شروط التوزيع املعتمد على الرؤية 

) زيد(ـف)قائمازيدإنّ :مثل(أ بإسنادهاال حتمل احلالة املتنبّ ، ذلكمن رغم على الها ولكنّ ، الوظائف
لع هذه طإسناد حالة الرفع اليت تض، مالحظولكن ال ميكن كما هو ، الفاعلالرتكيبّيةل الوظيفة حيم

.بإسنادها) الفاعل(الوظيفة

إعادة النظر يف تفسري التوزيع ، من علماء النحو الوظيفياملخالفاإلعراب اهذىاستدع
فما هي ، يفةعالقة هلا بالوظفإىل جانب اإلعراب الوظيفي صار يرد ذكر أنواع أخرى ال، اإلعرايب

.األنواع ؟ذهه

ا قد تكون حدودا أو املإن الناظر يف خمتلف  ، حمموالتكونات اليت يسند إليها اإلعراب جيد أ
.نوع على حدةكلّ يف  القول البحثبسطيوس

بتحديد احلالة اليت ميكن أن تسند إىل حدّ اكبري اضطالعا،تضطلع الوظائف: إعراب الحدود-أ
:بعضناكلكن ه، من احلدود

.٣٤ص، المكونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، -١
.١٩ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل،: ينظر-٢
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ّ زوم بأيّ وال عالقة هلذا اللّ ، الزمةاإلعرابّيةاملكونات اليت تكون حالتها -١-أ اوظيفة؛ ومعىن اللزوم أ
من ، ةمائر بصفة عامّ وتعترب الضّ ، اليت يرد فيهاالوظيفّيةتالزم املكون يف خمتلف السياقات البنيوية و "

وال ، املسندة إىل هذه املكوناتالوظائفبتغّري تتغّري ة الزمة ال املكونات اليت حتمل حاالت إعرابيّ 
شمل مجيع املبنيات بناء يل وال يقتصر األمر على الضمائر فقط ب، ١"ياقات اليت ترد فيهاالسّ بتغّري 
).يف مقابل البناء الطارئ(الزما

وجود عناصر لكنّ ، وظائفالكانت ستأخذ حالة إعرابية مبقتضى وظيفة من اليتاملكونات-٢-أ
هذا اإلعراب الذي ، حبسب ذلك العنصرتتغّري اإلعرابّيةجيعل احلالة أخرى تذكر مع تلك املكونات

احلاالت ":إعرابا بنيويا وعرفه بقولهالمتوّكلاه يتسبب يف إسناده عنصر من عناصر اجلملة مسّ 
ترد فيه ياق البنيوي الذيحسب السّ اليت تسند إىل املكوناتاإلعرابّيةاحلاالت ... ةالبنيويّ اإلعرابّية

تسند اإلعراب البنيوي ":هلذا النوع من اإلعراب قائالرفات املسندةح الصّ ويوضّ ،٢"هذه املكونات
اإنّ (صرفات معينة؛ أدوات ا(وحروف وأفعال مساعدة) وزمر نة  وتراكيب معيّ ، )كان وزمر

.٣..."كاإلضافة

تتنوع ، ةة وحمموالت غري فعليّ احملموالت إىل حمموالت فعليّ تنقسم : إعراب المحموالت- ب
أما ، )ومضارعماض(ماين إىل ص اجلهي والزّ حسب املخصّ ) ياغةمن حيث الصّ (ةاحملموالت الفعليّ 

بسطيوس) ب احلريفواملركّ ، الظريفواملركب ، فيالصّ و ، االمسي(ة فتشمل احملمولاحملموالت غري الفعليّ 
:نوع كما يليكلّ يفالقول البحث

ومن خالل معرفتنا مبختلف ، مهيديف التّ ذكرمن خالل ما : إعراب المحمول الفعليّ -١- ب
ويقرتح ، ا لزوما أو مبقتضى بنيوياإلعراب يسند إليها إمّ أنّ ميكن القول ، العربّيةملوجودة يف األفعال ا
. على الفعل املضارع ختصيصااإلعرابّيةتفسريا آخر لتوزيع خمتلف احلركات المتوّكل

.٣٣ص، المكونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، -١
.٣٣صنفسه،املصدر-٢
.٩٨ص، )األصول واالمتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحىأمحد املتوّكل، -٣
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رفات املضافة اليت يرد ذكرها مع حسب الصّ كونا البنيوي فيأمّ ، ةزوم يكون مع األفعال املبنيّ اللّ 
، صبفع أو حالة اجلزم أو حالة النّ حالة الرّ تسند رفات ويف ضوء هذه الصّ ، الفعل املضارع ختصيصا

:١حه القواعد اآلتيةوهو ما توضّ 

Ø-٣/نصب- مضارع]=مضارع[أداة ناصبة- ٢/جزم-مضارع]=مضارع[أداة جازمة-١

.رفع-مضارع]=مضارع[

، يف الّتصور الوظيفي،تفسري هذا.ل املضارع قد يبىن يف بعض حاالتهالفعمن املعروف أنّ ،لكن
حيث يسند إىل الفعل املضارع حالة ؛اإلعرابّيةوالعالمة اإلعرابّيةلة يعتمد على فهم التفريق بني احلا

.طحوتظهر العالمة على مستوى السّ ، إعرابية يف املستوى التجريدي

ق صريفّ اإلعراب حتقّ أنّ مفاده) إلعراب إىل الفعل املضارعحول قضية إسناد ا(اقرتاح آخر لللمتوكّ و
) قمتحقّ غري (احلمليق الوجه صرفة الحقة حتقّ ، حسب هذا االفرتاض، اجلزم"للوجه حيث يكون

صب يف حني يكون النّ ، )قحقّ ع التّ متوقّ (أو الوجه احلملي) قمتحقّ (ق الوجه احلمليوالرفع الحقة حتقّ 
ميكن االعرتاض على ،لكن.٢)"قحقّ مراد التّ (أو الوجه)قحقّ حمتمل التّ (ق الوجه القضويالحقة حتقّ 

من ذلك مثال أّن ل من قبوله؛ معارضته بأمور تقلّ حيث ميكن ، ردغري مطّ هقحتقّ هذا االقرتاح ألنّ 
ومثل رفع ، قهادا عدم حتقّ الواقعة يف هذا الرتكيب يكون مؤكّ غم من أنّ لن بالرّ "املضارع ينصب بعد 

) أرجو أن(و) أمتىن أن(ومثل نصب املضارع بعد، واحدوالوجه ) إن(وجزمه بعد) إذا(املضارع بعد
.٣")وترجّ ، متنّ (الوجه القضوي يف احلالتني واحدمع أنّ ) ليت ولعلّ (ورفعه بعد

رفة أو القرينة وبني ر ربط بني الصّ ملا فيه من يس، االقرتاح األنسبل هواالقرتاح األوّ ومن مثة يظلّ 
.احلالة اليت تسند إىل هذا الفعل

ا أو امسيّ فقد يكون ، كثريةاحملمول غري الفعلي أنواعا  يشمل : إعراب المحمول غير الفعلي-٢- ب
:فيما يليالبحثلهافصّ ي، اإلعرابّيةنوع خصائصه ولكلّ .ابا حرفيّ ا أو مركّ ا أو ظرفيّ صفيّ 

.١١٥ص،...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.١١٤ص، نفسهاملصدر-٢
.١١٥ص، نفسهاملصدر-٣
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لتفسري إسناد هاتني احلالتني ، في قد يكونان مرفوعني أو منصوبنيوالصّ احملمول االمسيّ -١-٢- ب
ة منيّ صات الزّ املخصّ (حتيةصات التّ خمتلف املخصّ هأن تسند:لاألوّ : اإلمكانني اآلتينيالمتوّكلاقرتح 
:كما يلي) ةة والوجهيّ واجلهيّ 

رفع- صفة/رفع-اسم]=صفة/اسم[ثب حض- ١

.نصب-صفة/نصب-اسم]=صفة/ اسم[}ضحفن/زمØب ث/ ب مقث/ثب مض{- ٢

)النفي: الزمن الصفر، نف: زمØالزمن املستقبل، : الزمن احلاضر، مق: إثبات، حض: حيث؛ ثب(

/نصب-اسم]=صفة/ اسم[]ثب حض[-:[هاتان القاعدتان يف القاعدة العامة اآلتيةوختتصر 
مين صهما الزّ وخمصّ ) غري منفيني(أي إذا كان احملمول االمسي أو الصفي مثبتان .]١نصب- صفة

ما يأخذان احلالة  .صبالنّ اإلعرابّيةويأخذان يف سواها احلالة ، الرفعاإلعرابّيةاحلاضر فإ

اابطة وأداتوهي األفعال الرّ ، اردةرفات الو اعتمادا على الصّ ، يعرب إعرابا بنيوياأن اآلخر فاإلمكان ا أمّ 
:حه  القاعدة اآلتيةوهو ما توضّ ، )ما،ليس(فيالنّ 

.نصب-صفة/ نصب-اسم]=صفة/ اسم[}ما/ ليس/رابط{ب حضث-١

٢-Ø]٢رفع-صفة/ رفع-اسم]=صفة/اسم.

لاإلمكان األوّ أّن ن الفرق بينهما يف مكيو ، انني جيدمها إمكانني متساوينيهذين اإلمكق يف واملدقّ 
بعد إسناد اإلعرابّيةا اإلمكان اآلخر فتسند فيه احلالة أمّ ، ابطقبل إسناد الرّ اإلعرابّيةاحلالة تسند فيه

.ابطالرّ 

ّ ب احلريفّ ريف واحملمول املركّ ظّ سبة للمحمول البالنّ -٢-٢- ب بني من جمموعة يكونان مركّ مافإ
ميكن توضيح هذا األمر  ، ة ختتلف عن بقية العناصر األخرىعنصر يأخذ حالة إعرابيّ وكلّ ، عناصر

:كما يلي

.١١٢ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، : ينظر-١
.١١٣ص، نفسهاملصدر-٢
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٢٣٧

مضاف (رأسا وبني فضالته عالقة إدماجفيهتقوم بني العنصر الذي ينتقىبمركّ :ريفّ ظّ ب الاملركّ -١
ا املضاف فيأخذ أمّ ، أي إعراب بنيوي؛اجلرّ اإلعرابّيةاملضاف إليه تسند إليه احلالة ) ومضاف إليه

وقد يعرب إعرابا ، وييإذا مل حيجبه إعراب بن) صب عادةالنّ (داللّيةالة مبقتضى الوظيفة حالة إعرابيّ 
.االزما إذا كان مبنيّ 

حرف ال يعدّ ، كر بعده يأخذ حالة اجلرّ ذ واسم يمن حرف جرّ ب ن هذا املركّ يتكوّ : ب احلريفّ املركّ -٢
ب يف ل رأس املركّ فالذي يشكّ ، ب اإلضايفب كما هو احلال مع املركّ رأسا للمركّ ديكاجلر عند 

يف "ر له سلفاولذلك يؤشّ ، عليقدور التّ رف اجلرّ حلويبقى ، هو االسم الذي يأيت بعدهب احلريفّ املركّ 
قواعد عن طريق إحدى جمموعات، حلة الحقةإدماجها يف مر ويتمّ ، الوظيفّيةو احلملّيةالبنيتني 

.١"عبريالتّ 

يف اليت حيملها احلدّ داللّيةالعلى الوظيفة "يدلّ حرف اجلرّ عاّداهذه الرؤية المتوّكلوقد تبىن 
، وايلواألداة بالتّ الن على وظيفيت املكان مثال يدّ ) الباء(واحلرف)يف(فاحلرف، احلملّيةمستوى البنية 

ة كيفيّ بّني مثّ ، ٢"تنيالليّ بني احلاملني هلاتني الوظيفتني الدّ على هذا األساس يدمج هذان احلرفان يف املركّ 
ب الذي يربط بينه وبني يف صدر املركّ ،العربّيةالّلغةيف ، يتموقع حرف اجلرّ ":لاموقعته أو إدماجه فق

ه البنيةهلذميكن الّتمثيلو .])٢ُمَعلَّق()ُمَعلِّق()١معلَّق([)١١٧(:اليةة التّ طبقا للبنية العامّ احملمول 
):١١٨(هذا احلرف بواسطة إجراء القاعدةيدمجو ؛)يف(ولة عن ظهور حرف اجلرّ ئبالقاعدة املس

)١١٨ :(ƒ...مع}Ω{مكƒ...يف}Ω{   مك)امعلق=مع:حيث(.

:بيف صدر املركّ )يف(احلرفمبوقعة ) ١١٩(ل القاعدةوتتكفّ 

)١١٩:(ƒ...يف}Ω{      مك}يف }Ω{٣}مك.

.٦٠ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.٦٦ص، نفسهاملصدر-٢
.٦٧ص، نفسهاملصدر-٣
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٢٣٨

اإلعراب الذي يسند إىل املكون يف اإلعرابّيةيقصد باحلالة ": اإلعرابّيةوالعالمة اإلعرابّيةالحالة -٢
رّ اليت تعدّ ، اإلعرابّيةالعالمة ،ذا املعىن، اإلعرابّيةوتقابل احلالة ، دمستوى جمرّ  ١"دحتقيقا لإلعراب ا

قات وهلذه التحقّ (اإلعرابّيةة اليت تظهر على آخر املكونات هي العالمة وتيّ قات الصّ حقّ التّ نّ إأي 
دفهي إعراب جمرّ اإلعرابّيةا احلالة أمّ ، )ختتلف حسب نوع املكون وطبيعة تكوينه، أشكال خمتلفة

.اإلعرابّيةالعالمة يف ضوئه ق حقّ تت) عميق(

:٢اها إىلفريق بني هذين املفهومني مرجعا إيّ مربرات التّ المتوّكلأورد 

رّ اإلعرابّيةق احلاالت ميكن أن تتحقّ -أ ، غات غري املعربةيف اللّ (قدة سطحا كما ميكن أن ال تتحقّ ا
)).يف األمساء املقصورة مثال(رحاة العرب القدماء باإلعراب املقدّ ويف حاالت ما أمساه النّ 

كما ، عةاملتوقّ اإلعرابّيةة غري العالمة سطحا بواسطة عالمة إعرابيّ اإلعرابّيةق احلاالت قد تتحقّ - ب
).املبين على ما يرفع به(سبة للمنادىنالحظ مثال بالنّ 

: اإلعرابّيةوتشمل احلاالت ، اإلعرابّيةيكون سابقا لضبط العالمة اإلعرابّيةحتديد احلالة ولذلك فإنّ 
ة والفتحة مّ أبرزها الضّ ة ق هذه احلاالت يف عالمات إعرابيّ مث تتحقّ ، والنصب واجلر واجلزمالرفع 

، ن، ين، ون(مونحاة العرب املتقدّ النّ يوردهااليت اإلعرابّيةة العالمات ا بقيّ أمّ ، كونوالكسرة والسّ 
اجلمع أو املثىن كما هو ة على بعضها صرفة دالّ عدّ بل، عالمات إعراباأالمتوّكلفلم يذكر ...)

.راجعة والتدقيقمن املوهو أمر حيتاج إىل مزيد ، امل واملثىنر السّ احلال مع مجع املذكّ 

هذه أنّ ل وهلةاظر ألوّ يبدو للنّ :ةة اإلنجازيّ رات القوّ قات ومؤشّ واعد إدماج المعلّ ق- ٤- ٢
روفح، داءحروف الن، اجلرحروف (ةفرو عرات تندرج فيها مجيع األدوات املقات واملؤشّ املعلّ 

دات وبني هذه بني احملدّ جيده يفرقالمتوّكلق يف ما أورده املدقّ لكنّ ،...)حروف النفي، االستفهام
:المتوّكليقول ،)صتتنوع حسب املخصّ (صاتق للمخصّ حتقّ يدات هفاحملدّ ، راتقات واملؤشّ املعلّ 

يف شكل ، حو الوظيفيل هلا يف إطار النّ ميثّ ...) األسوار، املشريات، أداة التعريف(احملددات"
صات قات للمخصّ باعتبارها حتقّ ، املكونّيةدات يف مستوى البنية وتظهر هذه احملدّ ، دةصات جمرّ خمصّ 

.٦٠ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -١
.٢٠، صالعربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، -٢
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٢٣٩

ردة األدوات الرابطة بني عنصرين كحروف اجلرّ "رات فيندرج ضمنهاقات واملؤشّ ا املعلّ أمّ ،١"ا
كأدايت االستفهامةجنازيّ ة اإلر للقوّ وخمتلف األدوات اليت تؤشّ ، ٢"واألدوات الداجمة والضمائر املوصولة

ا تسمّ دات قواعد خاصّ ص للمحدّ وقد خصّ ، )العربّيةالّلغةيف ()هل(و) اهلمزة( قواعد إدماج (ىة 
ارات قواعد إدماج خاصّ قات واملؤشّ ص للمعلّ كما خصّ ، )داحملدّ  .ة 

االستفهام (ة رات القوة اإلجنازيّ ت مؤشّ ملاذا عدّ : هو، ياقيف هذا السّ ، ؤال الذي يطرح نفسهوالسّ 
رات؟ قات واملؤشّ دات؟ وملاذا جعلت ضمن قواعد إدماج املعلّ ة عن قواعد إدماج احملدّ مستقلّ ) مثال

ص ق املخصّ ال فرق بني حتقّ ه ظر وجد أنّ إذا ما أمعن فيها النّ نّه وينبين هذا السؤال على نقطة مفادها أ
قة باحلمل يف عالقته تبعا للحمولة املعلوماتية املتعلّ يدمجر د أو يف شكل مؤشّ احلملي يف شكل حمدّ 

قات ال يستقيم حبال من األحوال أن املعلّ ويف مقابل هذا جند أنّ ، الذي أنتجهخابريّ بالوضع التّ 
ة رات القوّ قات ومؤشّ قواعد إدماج املعلّ وعلى العموم فإنّ .صاتص من املخصّ تكون نتيجة خمصّ 

قواعد إدماج األدوات الرابطة -٢،ةرات القوة اإلجنازيّ قواعد إدماج  مؤشّ -١:ة تنقسم إىلاإلجنازيّ 
).relatorsقاتاملعلّ (بني عنصرين

،روتؤشّ ، الدائم لصدر احلملارات باحتالهلؤشّ ز هذه املتتميّ : ةة اإلنجازيّ إدماج مؤشرات القوّ -١
فة واألداة املصنّ ) اهلمزة(و)هل(أدايت االستفهام ،العربّيةيف ،وتشمل عادة، ةة اإلجنازيّ للقوّ ا،سطح

ا للتّ  :رات كما يلير من هذه املؤشّ مؤشّ ويدمج كلّ ، ٣)إنّ (وكيدتقليدا على أ

فيها بؤرة املقابلة إىل أحد مكونات احلمل أو تتصدر اهلمزة اجلمل االستفهامية املسندة ): اهلمزة(-أ
:٤وفقا هلذه املعطيات كما يليتدمجو ، احلمل برمتهإىل

بؤمقا)]٣س(...)٢س(،)١س(Ω[سهـ-ب...]   بؤمقا)س ي(...Ω[سهـ-أ:دخل

قامبؤ )]٣س)...(٢س(،)١س(Ω[أ-ب...]    قامبؤ )س ي(...Ω[أ- أ:خرج

.٥٥ص، ...)مقاربات وظيفية(والبنيةالوظيفةأمحد املتوّكل، -١
.٢١ص، نفسهاملصدر-٢
.١٢٧ص، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل، -٣
.١٣٢ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةدراسات في نحو أمحد املتوّكل، -٤
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٢٤٠

حممول احلمل):Ω/ (االستفهامةمؤشر القوة اإلجنازيّ ):سهـ(

ر تتصدّ "حيث، )أوَ (أال وهو ، )اهلمزة(ينبثق عن هذا املؤشرةر قوة إجنازيّ مؤشّ إىلالمتوّكله وينبّ 
ة االستفهام والقوة اإلجنازية ة احلرفيّ القوة اإلجنازيّ : تان اثنتانتان إجنازيّ احلمل الذي تواكبه قوّ ) أوَ (األداة 

ع تعقيبها جبملة نافية لإلنكار امتنا ) وَ أَ (على استلزام اجلملة املصدرة بـويدلّ ،املستلزمة اإلنكار
ا :وفق القاعدة اآلتيةاويتم إدماجه، ١"ملضمو

...]]بؤمقا)س ع(...Ω[نك[سهـ[- ب]]  بؤمقا)]س ن(...)١س(Ω[نك[سهـ[-أ:دخل

.٢...]]بؤمقا)س ع(...Ω[أوَ [- ب]    بؤمقا)]س ن(...)١س(Ω[أوَ [- أ: خرج

محل اجلمل االستفهامية املسندة فيها بؤرة اجلديد إىل احلمل ) هل(تتصدر أداة االستفهام ): هل(- ب
تبىن و ، نات احلمل وال إىل اجلمل االستفهامية املسندة فيها بؤرة املقابلةوال تسند إىل أحد مكوّ ، تهبرمّ 

: ٣كما يليمراعاة للمعطيات السابقةقاعدة إدماجها 

بؤجد)]س ن(...)٢س(، )١س(Ω[سهـ=دخل

بؤجد)]س ن(...)٢س(،)١س(Ω[هل=خرج

، تهة املسندة فيها بؤرة املقابلة إىل احلمل برمّ محل اجلمل اإلخباريّ ) إنّ (وكيدر أداة التّ تتصدّ ): إنّ (- ج
...)١س[(إنّ [=خرج]بؤمقا)نس (...)١س[(خب=[دخل: إدماجها وفق القاعدة اآلتيةويتمّ 

.٤]بؤمقا)]س ن(

؟فقطالثة يف هذه األدوات الثّ رات القوى اإلجنازيّ ه ميكن حصر مؤشّ أنّ هل معىن هذا ، لكن

ه جيب أن يكون لكلّ لكن ليس معىن هذا أنّ ،ةة اإلجنازيّ ع حبسب القوّ رات تتنوّ املؤشّ أنّ من املعلوم
رات ة يستعان يف حتديدها على مؤشّ بعض القوى اإلجنازيّ ذلك أنّ ، عليهار يدلّ قوة إجنازية مؤشّ 

.١٥٩ص ، )نظريمدخل(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -١
.١٦٠ص، املرجع نفسه-٢
.١٣٣ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةدراسات في نحو أمحد املتوّكل،-٣
.١٦١ص، )نظريمدخل(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -٤
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٢٤١

نة يف عنصر من عناصر احلمل كما هو احلال مع رات تكون مضمّ وهناك بعض املؤشّ ، ة فقطمقاميّ 
احلدود ،متتاز كباقي،حدودا قائمة الذات، ظر إىل حممول احلملبالنّ ، لتشكّ "أمساء االستفهام اليت

ّ ) وظيفة بؤرة اجلديد على اخلصوص(اولّيةتدة ووظائف ووظائف تركيبيّ داللّيةبأخذها وظائف  ا إال أ
من رات تستشفّ وهناك مؤشّ ، ١"يف صدر احلمل،غالبا، تنفرد بالنسبة لباقي احلدود خباصية متوقعها
ظهر عادة يف صيغة احملمول األمريتيتة األمر الة اإلجنازيّ صيغة احملمول ذاته كما هو احلال مع القوّ 

...).اكتب، اذهب(

ق بواسطة أدوات  ة تتحقّ إجنازيّ "ر فيها ما يربو على تسع قوىتوفّ يالعربّيةالّلغةأنّ المتوّكلذكر
أو بواسطة ، )ليت(مينوالتّ ) أفَ ، أوَ (بواالستغرا) أال(خصيص والتّ ) هل، ةاهلمز (كاالستفهام

أو بواسطة األداة والصيغة متضافرين  ، عاء والتحذيركاخلرب واألمر والدّ )الفعل أساسا(صيغة احملمول
رات ة ال ميكن حصرها يف تلك املؤشّ رات القوى اإلجنازيّ مؤشّ درك أنّ يعليهوبناء ، ٢..."كالنهي

رات اليت تلك املؤشّ إال أنّ ، بل ميكن إضافة  مؤشرات أخرى مىت ثبت ورودها، ابقة فقطالثالثة السّ 
.أشهرهاذكرت تظلّ 

المتوّكليفهم من كالم ): relatorsقاتالمعلّ (وات الرابطة بين عنصريندإدماج األقواعد-٢
ا دوات هذه األعن  ى دورها الربط والتعليق ومن مثة ال يتعدّ ، نةة معيّ ر لقوى إجنازيّ أدوات ال تؤشّ أ

خمصصات تظهر "هوإىل جانب هذا القيد يورد قيدا آخر مفاده أنّ ، ٣بني احلمول أو عناصر أخرى
ا املعلقات الداجمة فال يسوغ أمّ ... يف صدر اجلمل البسيطة ظهورها يف صدر احلمول املدجمةاحلمول

،واردة يف بداية اخلطاب،اجلمل اآلتية باعتبارهاحلنكما يدل على ذلك، تصدرها للجمل البسيطة
/ بعد أن شرب الدواء- ج/ أستاذهُ َأْن هاجم خالد - ب/ أّن هندا لغوية ممتازة- أ) ٢٠٠(:مجال تامة

ّ .٤"قبل أن ينزل املطر-هـ/القاعةبعدما غادر خالد-د على قوى رات تدلّ ا ليست مؤشّ ومبا أ
ا باملؤشّ احلملّيةر هلا يف مستوى البنية أن يؤشّ "يقرتحالمتوّكلة فإنّ إجنازيّ  كما ، )دامج()دا(رذا

خالدا مسافر ثبت أنّ -أ) ٢٠١():أ٢٠١(اشتقاق اجلملةمصدر)ب٢٠١(احلملّيةضح من البنية يتّ 

.١٢٤ص، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل، -١
.٦٤ص، العربّيةالّلغةالخطاب وخصائصأمحد املتوّكل، -٢
.١٢٧ص، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل، -٣
.١٢٨ص، نفسهاملصدر-٤
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٢٤٢

منف )س ي(خالد: ع س ي(حض مسافر ص[غ تا[دا[١س(مض ثبت ف[تا[-ب/ 
. ١"متض فامح))١س]]](فا

قات ومعلّ ، ار محال مدجما موصوليّ قات تتصدّ معلّ "اجمةقات الدّ بني صنفني من املعلّ المتوّكلز مييّ 
الذي (نفسها ةاملوصوالت االمسيّ هي ة املعلقات املوصوليّ ، ٢"موصويلداجمة تتصدر محال غري 

. ر محال غري موصويلّ يت تتصدّ اجمة القات الدّ ة فيجعلها ضمن املعلّ ا املوصوالت احلرفيّ أمّ ، )ومشتقاته

:٣وفق القاعدة اآلتيةةج املوصوالت االمسيّ دمت:  المعلقات الموصولية-أ

.الدامج املوصويل= ل))س ي...](-:...[ذ س ي١ع(/موصول         الذيل

جر/ نصب/  رفع

))    س ي](>غري قابل<-:[س ي/ (ما

ه دون غري ا هو ضابط ظهور الدامج  املوصويلم: ياق هويف هذا السّ نفسه ؤال الذي يطرح السّ لكنّ 
، ضابط هذا هو تقييد عنصر من عناصر احلمل حبمل آخرعتقد أنّ يُ من املعلقات الداجمة األخرى ؟ 

ذا املعلق املوصويل مثال ذل جاء الرجل الذي ()    جاء الرجل نعرفه(:كفمىت رمنا هذا األمر أتينا  
اليت ) أل(أنّ حاة العرب يرون لذي جعل النّ وهو األمر ا) جاء الرجل املعروف عندنا(وقد يصري)نعرفه

.ف املوصولف تصرّ صرّ تتتلحق األمساء املشتقة 

احلمل يف ظهورها يف صدر ...يتحكم"هذه املعلقات : ةيّ امجة غير الموصولقات الدّ المعلّ - ب
الزمان داللّيةالفإذا كانت الوظيفة ، ٤"وسيط الوظيفة املسند إىل هذا احلمل،املدمج وسيط أساسي

.١٢٩ص،العربّيةالّلغةالجملة المركبة في أمحد املتوّكل، -١
.١٣٤ص، نفسهاملصدر-٢
.١٣٧ص، نفسهاملصدر-٣
.١٣٨ص، نفسهاملصدر-٤



)البنية الوظيفّية والبنية املكونّية(نظريّة الّنحو الوظيفّي اجلهاز الواصف يف الفصل الرابع 

٢٤٣

رط ظهرت الشّ داللّيةالوإذا كانت الوظيفة ...قبل أن، إذ، بعد أن،ملا:احتيج إىل معلقات من مثل
وكي ، وألنّ ،إذ:ة ظهرتعلّ الداللّيةالوإذا كانت الوظيفة ...لو، إن، لئن، إذا: معلقات من مثل

١...والالّم

إىل حتكمهاأداة من هذه األدوات كلّ إنّ بل، قات حرّ توزيع هذه املعلّ ليس معىن هذا أنّ ،لكن
ووسيط صيغة ، صي احملمول اجلهي والزماينوسيط خمصّ "وسائط أخرى مثل، جانب وسيط الداللة

قات اليت تدمج فمثال املعلّ ، ٢"املسندة إىل أحد حدود احلمل املدمجتداولّيةالاحملمول ووسيط الوظيفة 
قفإذا كان املعلّ حسب نوع األداة؛اهختتلف من حيث وسائط توزيعمانالزّ داللّيةالضى الوظيفة مبقت

دخل عمرو إذ (محال فعليا فيقال ر إالّ قات ال تتصدّ ة املعلّ بقيّ ا فإنّ ا أو امسيّ ر محال فعليّ يتصدّ ) إذ(
دخل عمرو (أو )دخل عمرو حني زيد خارج(وال يقال) دخل عمرو إذ حنن خارجون(و) خرج زيد

فإنّ قةعلى واقعة متحقّ ر إّال احلمل الدالّ ال يتصدّ ) أنّ (امج وإذا كان الدّ ، ...)قبل وحنن خارجون
ر محًال داالكما ميكن أن يتصدّ ، قةى واقعة متحقّ ر محال داال حمموله علميكن أن يتصدّ ) أنْ (امجالدّ 

أراد بكر أّن (: وال يقال) هندا سافرت إىل العاصمةعلم بكر أنّ (:فيقال، قةعلى واقعة غري متحقّ 
.٣)هندا سافرت إىل العاصمة

املسندة ) الرتكيبّيةأو (داللّيةالالوظيفة "اس إىل ة حسّ غري املوصوليّ قاتاملعلّ إدماجفإنّ ،وعلى العموم
، )تدليل أو تذييت(املنتمي إليها حممول هذا احلمل وصيغتهالرتكيبّيةإىل احلمل املدمج واملقولة 

:٥إدماجها وفق القاعدة اآلتيةيكون و ، ٤"ندة إىل حدود احلمل املدمجاملستداولّيةالوالوظائف 

متق/مف/فا)س ي...]]](مح)س ك(...ف-/فΩ[دل[- ):[س ي/(أنّ 

.١٣٩-١٣٨ص، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل،-١
.١٤٠ص، نفسهاملصدر-٢
.١٤٤-١٤٣ص ص، نفسهاملصدر:ينظر-٣
.١٤٧ص، نفسهاملصدر-٤
.١٥٠ص، نفسهاملصدر-٥
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٢٤٤

هد        )س ي/...]]](فΩ[ذ ت[-):[س ي/(}...قصد أن،الالم، كي{

اجلملة ا من مراحل اشتقاقرة نسبيّ يف مرحلة متأخّ ، عبريعن طريق قواعد التّ "هذا اإلدماج يتحّقق و 
.قة ومعلّ ة اإلجنازيّ ر للقوّ ر احلمل الواحد مؤشّ على أساس أال يتصدّ 

قواعد يف حني أنّ ،ة املواكبة للحملة اإلجنازيّ لنوع القوّ اسةة حسّ ة اإلجنازيّ ر القوّ قواعد إدماج مؤشّ 
ة يغيّ الصّ (صات حممولهوخمصّ الرتكيبّيةووظيفته داللّيةالق يرتبط إجراؤها بوظيفة احلمل املعلّ إدماج
.١"اليت ينتمي إليها هذا احملمولالرتكيبّيةواملقولة ) ةمانيّ ة والزّ واجلهيّ 

: ة وال مع األدوات الداجمة مثلة اإلجنازيّ رات القوّ ال مع مؤشّ المتوّكلأخرى مل يذكرهاهناك أدوات 
ّ ، حروف اجلر وأدوات العطف قسما عدّ قسما مستقال؟ هذه األدوات ال تعدّ ا تفهل معىن هذا أ

ا مل ختالف وظيفة الزّ ولسبب بسيط وه، مستقال ّ ، )ابطةاألدوات الرّ (انيةمرة الثّ أ ي ا تؤدّ حيث إ
:ـرورة فلكن ليس ربطا تعليقيا بني محلني بالضّ ، بطوظيفة الرّ 

على سبيل توسعة ...) جزأي حدّ ، ينحدّ ، حممولني، محلني(ربط بني عنصرينت:أدوات العطف-١
ويشرتط فيهما أن يكونا ،ان بنية واحدةواملعطوف عليه يعدّ ولذلك فاملعطوف ، عنصر املعطوف عليه

، اتركيبيّ ،ادالليّ )حسب نوع املتعاطفني(يف جوانب عديدةاالشرتاكناظر واملقصود بالتّ ، متناظرين
.٢اتداوليّ 

:٣مبقتضى قاعدة العطف اآلتيةالوظيفّيةو احلملّيةمستوى البنية يفاكيب هذا الضرب من الرتّ ويشتّق 

ΩΩو(١ (Ω٢، ....Ωن)حيث()  ٢≥ن :Ω :تشري إىل ): و(، منط العنصرين املتعاطفني
رد  )...، )مث(، أو )أو(أو الفاء، أو الواو، (العاطف ا

ة بإدماجها، ، حسب القاعدة املختصّ إدماج أداة عطف معينةاملكونّية، يف مستوى البنية ويتمّ 
رد قيمة "ختّصص،مبوجبها،واليت محال أو حدا = Ω(Ω، وختصيص قيمة )˄أو˅) (و(العاطف ا

.١٨٣ص، العربّيةالّلغةفي الجملة المركبةأمحد املتوّكل،-١
.١٧٧ص،الوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل، -٢
.١٧٧ص، نفسه املصدر-٣
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٢٤٥

، وميكن التمثيل هلا كما ١)"2أو أكثر من 2= ن) (ن(، وختصيص قيمة ...)أو حمموال أو مجلة 
.)إثبات أو نفي: ४(نΩ) ४(Ω...)४/(}...مث/ ف/ و{و       : ٢يلي

نة معيّ داللّيةحيمل وظيفة اليت تربط بني حدّ قات من املعلّ حروف اجلرّ تعدّ : حروف الجرّ -٢
ّ إىل ) قواعد صياغة املركب(سابقانـُّبهو ، وحممول فهل معىن ،ب الذي تذكر معهجزءا من املركّ ا تعدّ أ
تذكر مع أدوات اجلرّ ب؟ املعروف أنّ قا وأن تكون جزءا من املركّ بني أن تكون معلّ امثة تناقضهذا أنّ 

ما مل يدر) كتبت القلم(:فلو قلت مثال، داللته إّال بذكر تلك احلروفاملركب الذي ال تتبّني 
ذا الكالم د مدلول ولكن إذا أضيفت الباء حتدّ ، عدية أم شيء آخرأهو االستعانة أم التّ ، املقصود 

ّ تب الذي املنظور هي جزء من املركّ من هذا.)كتبت بالقلم(األداة ا تدخل معه يف ذكر معه أل
، قاتة املعلّ قا مثلها مثل بقيّ كيب كانت معلّ وإذا ما نظر إليها من وجهة استقامة الرتّ ، داللتهحتديد 
زيدا علمت أنّ ) (أنّ ()امجالدّ (قال تستقيم تركيبيا إّال إذا أضيف املعلّ )علمت زيد قائم(:فمثال
أن بني قا و أن تكون معلّ ال تناقض بني وهذا يعين أن، ابقواألمر نفسه مع الباء يف املثال السّ ) قائم

).منهاها جزءأي بعدّ (اليت حيملها املركب ككلّ داللّيةالرا داالً على الوظيفة تكون مؤشّ 

يربط ) معلِّق(فحرف اجلر ، ])٢معّلق)(معلِّق)(١ُمعّلق([:ورة اآلتيةمبراعاة الصّ هذه احلروف تدمج
روروهو االسم ) ٢قمعلَّ (و،وهو احملمول عادة) ١قمعلَّ (بني .ا

مان أو الزّ داللّيةالفإذا كانت الوظيفة ، )٢املعّلق(اليت تسند إىلداللّيةالق حبسب الوظيفة املعلِّ خيّصص
مك }Ω{يف... ƒمك     }Ω{مع...ƒ:٣وفق القاعدة اآلتية)يف(املعلِّقيدمجه املكان فإنّ 

.)معلِّق:مع(

صصات ختتلف حسب نوع املخصَّ حتّققات ملخصِّ في أدوات النّ المتوّكلعدّ : فيأدوات النّ -٣
ن لألداة املتضمّ كيب املنفيّ للرتّ احلملّيةر يف مستوى البنية يؤشّ "حيث)امحال أو حمموال أو حدّ (

- )١٠٧(:اليةة التّ مّ امن البنية العكما يتبّني ، ص احلملاخلة على احلمل بكامله بواسطة خمصّ الدّ 
ن لألداة الالصقة باحملمول ر للرتكيب املنفي املتضمّ ويؤشّ ...)]]س ن(...)٢س(،)١س(ƒ[نف[

.٢٢٦، صالوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل، -١
.٦٢ص، العربّيةالّلغةفي بةالجملة المركّ أمحد املتوّكل، -٢
.٦٧ص، )مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -٣
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٢٤٦

س (...،)٢س(،)١س(ƒنف[[ -)١٠٨): (١٠٨(أن يف البنيةص احملمول كما هو الشّ بواسطة خمصّ 
كما ، ص احلدّ ر هلا بواسطة خمصّ الالصقة بأحد حدود احلمل فيؤشّ ) ال(ا األداة النافيةأمّ ،)]]...ن

.١"...]])نف س ي(...ƒ[[ :ايلتّ مثيل اليتبني من التّ 

ة قأداة من األدوات هلا شروط مساو أّن كلّ إىل املتوّكلذهبؤ بظهور أداة بعينها؟ كيف يتنبّ ،لكن
على شرط أن تكون "حمموال فعليا أو غري فعليّ قتساو ،مثال،)ما(فـ، نهاتستدعي أداة بعيجتعلها 

، ٢)"يّ ضامل(صام واملخصّ ص التّ ماين املخصّ صاه اجلهي والزّ وخمصّ الّتدليلصيغة صيغة احملمول الفعليّ 
)نس() ...١س(فƒمض[تا[تد[نف[:احلملّيةمثيل هلا على مستوى البنية حه التّ وهذا ما يوضّ 

:كما يلي) قواعد إدماج أدوات النفي(عبرياين عن طريق إحدى قواعد التّ إدماج الثّ مث يتمّ ، ]]]]

.٣)]]] س ن(...)١س(فƒ[مض[تد[ما)]]]]     [س ن(...)١س(فƒمض[تا[تد[نف[

أداة شروط مواردة ومساوقة بواسطتها ميكن لكلّ حيث جند أنّ ، فية أدوات النّ وهكذا األمر مع بقيّ 
.ميكن إدماجهابؤ بنوع األداة اليت التن

قطة اليت يعود بنا إىل النّ هفإنّ ، صاتص من املخصّ النفي خمصّ طرح أنّ ؛إذا قبلنا هذا الطرح،لكن
ال صات يف شكل أدوات وبني األدوات اليت ق املخصّ الفرق بني حتقّ فيم يكمن : انطلقنا منها وهي

.نةصات معيّ خمصّ ،رورةبالضّ ،تعكسها

يف إدماج هذه األدوات يتمّ هو أنّ ، انطالقا من هذه املعطيات، ميكن إيرادهاتيجة اليت النّ يبدو أنّ و 
الوظيفّية(ابقتنيمستوى البنيتني السّ يفر هلا ه يؤشّ وأنّ ، املكونّيةمرحلة متأخرة على مستوى البنية 

يربط بني عنصرين رابطلد أو ص حمدّ ة أو ملخصّ ة إجنازيّ عاكسا لقوّ هلا أشري قد يكون التّ و ، )احلملّيةو 
شروط مواردة ومساوقة ال يستقيم أمر تدمجأداة من األدوات اليت ولكلّ ،من عناصر احلمل

. استحضارها وإدماجها إالّ بذكرها

.١٠٤-١٠٣ص، )مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل،-١
.١٠٤ص، نفسهاملصدر-٢
.١٠٥-١٠٤ص،نفسهاملصدر:ينظر-٣
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قيمتها الّلغةتكتسب عناصر :حو الوظيفية النّ في نظريّ (placement rules)قواعد الموقعة- ٥- ٢
حمدودة النظرة تكون إذا ما نظر إىل هذه العناصر معزولة فإنّ لذلك فإنّه و ، كيبحني تدخل يف الرتّ 

دف بناء مكوّ ف بني وحدات لغويّ يؤلّ الّلغةمن يستعمل معلوم أنّ "وقاصرة وةجمزّأ نات ة صغرى 
، الواحدةالّلغةأليف هذه تنتظمها رتب ختتلف يف وعملية التّ ، فمركبات فحمل إىل غري ذلك، أكرب

غات املختلفة للّ الواحدة أو يف االّلغةتبة يف ات الرّ إّال أن تغريّ ، وختتلف من لغة إىل لغة أخرى أحيانا
نات الكربى داخل على رتب املكوّ على وجود قيودبل هناك ما يدلّ ، دةة أو غري حمدّ ليست اعتباطيّ 

ة أو ة أو احلرفيّ بات االمسيّ نات أصغر داخل املركّ أو رتب مكوّ ...) من فعل وفاعل ومفعول(احلمل
، غاتتب داخل اللّ د الرّ املبادئ اليت تقيّ ة أن تبحث يف جمموعة سانيّ ة اللّ ظريّ ومن أهداف النّ ، ةالفعليّ 
ا ال مبل أيضا ، ةتبيّ واهر الرّ بتخصيص ووصف ما يالحظ من الظّ كفايتها ليست مرهونة فقطألنّ 

) تبةظاهرة الرّ (اهرةملعاجلة هذه الظّ حو الوظيفيّ ة النّ صت نظريّ وقد خصّ ، ١"ميكن أن يالحظ منها
الكربى املعتمدة دة هلا يف ضوء املبادئمقعّ ،غاتيف خمتلف اللّ ر ة استقتها مما هو متوفّ قواعد مستقلّ 
ب خمتلف العناصر اليت تذكر يف ترتّ ،مبوجبهااليت،هذه القواعد هي قواعد املوقعة.ظريةيف هذه النّ 

عبري اليت تسهم يف صياغة وبناء من قواعد التّ ضتندرج هي قواعد و ، رمجلة ما يف موقعها املناسب املربّ 
.الرتكيبّيةاملظاهر من أهمّ ترتيب العناصر وموقعتها تعدّ ال شّك أّن و ، ناتاملكوّ خمتلف 

ا تندرج ضمن قواعد التّ  ) الوظيفّيةو احلملّية(ابقتنيعناصر احلمل يف البنيتني السّ عبري أنّ ومعىن كو
ق األمر مبستوى احلدّ سواء تعلّ ، ةحتيّ تقوم بني العناصر املتواردة يف البنية التّ "حيث بة؛ تكون غري مرتّ 

عالقة ه ال تقوم بينها أيّ إال أنّ ، )تداولّيةة و وتركيبيّ داللّية(عالقات خمتلفة، أم مبستوى اجلملة ككلّ 
تضطلع برتتيب العناصر ) placement rules(موقعةم هذا الوضع صوغ قواعد وحيتّ ، )ةأو سلسليّ (ةيّ برت

ة تكون مبثابة ضوابط  م كذلك البحث عن مبادئ عامّ ويتحتّ ، والعناصر داخل اجلملة، داخل احلدّ 
تسعى إىل وضع قواعد موقعة حتكم ترتيب حو الوظيفيّ ة النّ ة فنظريّ ومن مثّ ، ٢"ة هلذه القواعديّ كلّ 

ة ختضع هلا خمتلف هذه القواعد يف خمتلف إىل وضع مبادئ كليّ كما تسعى ،نةالعناصر يف لغة معيّ 
.غاتاللّ 

.١٠٣ص، العربّيةالّلغةو الّلسانياتعبد القادر الفاسي الفهري، -١
.٢٢١ص، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٢
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ل ما يرد ذكره يف أوّ ة؟ ألسنا جند أنّ حتيّ ترتيب عناصر البنية التّ فكرة عدم بسليم هل ميكن التّ ،لكن
قه؟ أليس هذا هو احملمول مث يرد ذكر احلدود اليت تسهم يف حتقّ )احلملّيةعلى مستوى البنية (مثيل التّ 
.يبا؟ترت،ةذه الكيفيّ ،كرذّ ال

حو ة النّ فما هو ضابطها يف نظريّ ، تبةرّ لإلجابة عن هذه األسئلة جيدر بالبحث حتديد مفهوم ال
ا مرتّ ، بوجه عامّ ، يقال عن جمموعة من العناصر":المتوّكليقول ؛الوظيفي؟ ل بة إذا كانت تشكّ إ

ا خطيّ )sequence(ةلسلس -)١(:اليةة التّ سبة للمتواليّ أن بالنّ ا كما هو الشّ تتواىل وحدا
يرد ذكر العنصر، حيثاألخرىتذكر الواحدة منها تلوب عناصر املركّ مبعىن أنّ ؛١]"د+ج+ب+أ[
ا مرتّ ، وهكذا) جـ(مثّ )ب(مثّ ) أ( أال جتمعيشرتط فيهابة ولكن حىت نقول عن جمموعة عناصر إ

.ةعالقة سّلميّ أوعالقة جمموعة هاعناصر 

تتعاقب يف نفس العناصر املرتادفة اليت ميكن أن "إذا كانت عالقة جمموعةالّلغةتقوم بني عناصر 
املفردات اليت ميكن أن تعاقبها يف (اامع مرادف) ايالشّ (ل املفردة مثال تشكّ ) ٣(ففي اجلملة ،السياق
/شاي/قهوة{شرب الضيف-)٣(:ائل املشروبجمموعة تتآسر عناصرها يف خاصية السّ ) اجلملة

ل سلسلة ه ال ميكن أن تشكّ مرتادفة فإنّ ه إذا كانت مفردات اجلملة رورة أنّ ومن املعلوم بالضّ ، ٢"}لنب
ا خطيّ  .اتتواىل وحدا

باتة إذا ما نظر إىل املقوالت اليت تنتمي إليها املركّ ميّ عناصر اجلملة حتكمها عالقة سلّ ل إنّ اقيو 
وكذا ،مثل عالقة عناصر مركب ما باملركب العام)ولكّل لغة خاصيّتها(إحدامها يف األخرىواندراج
الّ وعالقة السّ ، نة للجملة باجلملةبات املكوّ خمتلف املركّ عالقة  ال تستلزم "مية هذه ال توجب ترتيبا أل

أن (ةميّ لّ دة ميكن أن تقوم داخل نفس السّ رتبا متعدّ من املالحظ أنّ حيث، بقضرورة عالقة السّ 
.٣")ر عنهأس أو أن تتأخّ م الفضلة على الرّ تتقدّ 

هو تواليها ملةاجلبني عناصر ) ابقتنيسّ مع نفي العالقتني ال(تيب الرتّ وبناء عليه ميكن القول أنّ 
والعالقات اليت حتكم هذه ، كر على عناصر أخرىذّ ة الحبيث يكون لبعض العناصر أسبقيّ ، اخطيّ 

.٢٢١ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٢٢٢ص،نفسهاملصدر-٢
.٢٢٢ص، نفسهاملصدر-٣
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والبحث ، وبعضها تداويلّ وبعضها تركييبّ هي عالقات بعضها داليلّ ،نييّ ر الوظيفوّ يف تص، العناصر
موعة اليت تذكر معها مضمّ ألخذ هذه العناصر مواقع معيّ عن تفسري  ن يف الفلسفة اليت نة ضمن ا

.قواعد املوقعة،حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ ،بنت من خالهلا

القواعد اليت متوقع خمتلف عناصر لضبطة ظريّ مها هذه النّ ة اليت تقدّ ق إىل الفرضيّ طرّ قبل التّ ،لكن
ة حتيّ عناصر البنية التّ ليل على أنّ ما هو الدّ : والذي مفاده، هطرحابقؤال السّ نعود إىل السّ ، اجلملة

ىة فيؤتحتيّ تغيري مواقع هذه العناصر يف البنية التّ "موردا أنّ المتوّكلبة؟ جييب عناصر غري مرتّ 
قبل املوضوعني وتظلّ ) ٢ص()١ص(أو بالالحقني) ١س(لقبل املوضوع األوّ ) ٢س(اينباملوضوع الثّ 
.ةحتيّ إلثبات عدم ترتيب عناصر البنية التّ االستئناس بهدليل ميكنأفضلهو ، ١"البنية واحدة

جيد عرضا واحدا وصورة واحدة المتوّكلاظر يف كتابات النّ ة هذه اإلجابة؟ إنّ ما مدى دقّ ،لكن
م ع يقدّ لوجد طرح متنوّ ولو كان األمر مبعزل عن ترتيب ، الوظيفّيةوعناصر البنية احلملّيةلعناصر البنية 

وما هو موجود خمالف متاما ملا ،على املفعول وهكذا) ص(مويقدّ ، ر أخرىفيه الفاعل مرة ويؤخّ 
.المتوّكليفرتضه 

حيث تسند انطالقا ، ةتيب وهو إسناد الوظائف الوجهيّ وهناك دليل آخر يضعف فرضية انعدام الرتّ 
املنظور الرئيسي ؛وهناك منظور ثانويّ ناك منظور رئيسيّ وه، الواقعةام من خالهلمن الوجهة اليت تقدّ 

،انوي فريكز فيه على العنصر الثاينا املنظور الثّ الواقعة أمّ تقدم من خاللهل الذي العنصر األوّ لهثّ مي
يرجع ":)يسبق موقع الفاعل موقع املفعول(ديكقا على قول يقول معلّ املتوّكلهذا ما جعل ولعلّ 
سابًقا مفهومًيا ملنظورها للوجهة املنظور الرئيسيّ تبة إىل كونأسبقية الفاعل على املفعول يف الرّ ديك

إذ ؛احلملّيةطبيعة البنية كذلكد هذا  ومما يعضّ .وهذا معناه اإلقرار بوجود ترتيب مفهوميّ ،٢"الثانوي
 ّ ا للمحمولواملنطق يوجب ترتيب ذكر العناصر حبسب ، داللّيةة ا بنية منطقيّ إ م فاملنفذ مقدّ ، موارد

ينّبه المتوّكلهذا ما جعل لعّل و ، وهكذا...م منطقيا على األداةواملتقبل مقدّ ، لمنطقيا على املتقبّ 
ال ميكن ترمجة ، يف رأيه، هإال أنّ ، ة وإشرافميّ ة ال ختلو من عالقات سلّ حتيّ عناصر البنية التّ أنّ إىل

هذا خمتلف ودليله على، مّية عالقة سبقٍ عالقة سلّ حبيث تطابق كلّ ، ةهذه العالقات إىل عالقات رتبيّ 

.٢٣٣ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٢٤٦ص، نفسهاملصدر-٢
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: ة مثلميّ لّ ملغية تلك العالقات السّ ها اآلخرمة على بعضاألمثلة اليت جند فيها بعض العناصر مقدّ 
.١)...وجاء البارحة زيد/ وجاء زيد البارحة/ البارحة جاء زيد(

:يقول، مثال ذلك حديثه عن عناصر احلدّ ، بوجود ترتيب بني العناصرويف مواطن أخرى يقرّ 
جة اليت ة احلصر املتدرّ يعكس عمليّ ، وهو ترتيب داليلّ ، نابة ترتيبا معيّ مرتّ احلدّ عناصر يالحظ أنّ "

ا املقيّ  موعةدات بالنّ تقوم  ،هوحيت ليس اليل التّ تيب الدّ هذا الرتّ لكنّ ، احملال عليهاواتالذّ سبة 
.٢"املكونّيةتيب الذي جنده يف مستوى البنية الرتّ ،بالضرورة

ما كلّ لهمرفضحتية هو مستوى البنية التّ يفترتيب ينفون أيّ حو الوظيفيّ ما جعل علماء النّ ولعلّ 
ة عي يف إحراز الكفاية النفسيّ اجتاه السّ ؛يف نفس االجتاه":المتوّكليقول،فسيةك يف واقعيته النّ يشكّ 

ا نظريّ خلت مجيع النّ  ا،حو الوظيفيّ ة النّ ماذج اليت أفرز واملقصود هنا ، حويلمن قواعد التّ ،منذ نشأ
كان الدافع .خل عن طريق حذف أو تعويض أو نقلالدّ -ا يف البنيةالقواعد اليت حتدث تغيريا بنيويّ 

...اليات أحناء أخرىوقبله من إوّ حو الوظيفيّ اليات النّ نف من القواعد من إوّ إىل إقصاء هذا الصّ 
ا املتكلّ ثبوت عدم مطابقتها ألية عملية ذهنيّ  أو املخاطب حني ة الّلغويم حني ينتج العبارة ة يقوم 

وهذان األمران ، ة تعكسهاوظيفة بنية خاصّ لكلّ يرى أنّ حو الوظيفيّ النّ ضاف إىل هذا أنّ ي.٣"هلايؤوّ 
ة تركيبيّ - ةإىل بنية صرفيّ ) داللّيةالتداولّيةال(ةحتيّ عن نقل البنية التّ املسئولةالقواعد "قاداهم إىل أنّ 

تغيري يف رتبة عناصر أيّ ،إذن،هذه القواعد ال حتدث، بة العناصربة جتري على بنية غري مرتّ مرتّ 
ب عن وقد ترتّ ، ٤"ل واألخريتيب األوّ وإمنا تسند إىل هذه العناصر ترتيبا وحيدا هو الرتّ ، الدخل-البنية

:٥ههذا االفرتاض أنّ 

مقابل ،ويصبح من املمكن، ةورتب فرعيّ ةمييز بني رتبة أصل واحدالتّ روريّ يصبح من غري الضّ : الأوّ 
،بالتايل،نوتتضمّ ، نابنية منها مقام ختاطب معيّ تطابق كلّ ةدة مستقلّ ة متعدّ افرتاض بنيات رتبيّ ،ذلك

.نةمعيّ تداولّيةة تشكيلة وظيفيّ 

.٢٣٦ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، :ينظر-١
.٣٩ص، ...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٢
.٦٧ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحنى الوظيفيأمحد املتوّكل، -٣
.٦٧ص، نفسهاملصدر-٤
.٢٣٤ص، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٥
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تبة ظاهرة الرّ إذ إنّ ؛ة ولغات ذات رتبة ثابتةمييز بني لغات ذات رتبة حرّ يصبح من غري الوارد التّ : ثانيا
.غاتمعيارا لتنميط اللّ ، ةطحيّ كباقي الظواهر السّ ،سطحية ال ميكن اعتبارها

ة قامسا حتيّ حيث تصبح البنية التّ ؛ةبيعيّ غات الطّ قريب بني خمتلف اللّ ؤية يف التّ تسهم هذه الرّ : ثالثا
ل  ح أن تشكّ اليت يرجّ ) تداولّيةالو داللّيةال(مثيل للخصائصباعتبار هذه البنية التّ ، مشرتكا بينها مجيعا

.ةات لسانيّ يّ كلّ 

فما هي ، ن داخلها ما يقوم بدور ترتيب اجلملة فيما بعدة ال تتضمّ حتيّ إذا كانت البنية التّ ،لكن
تيب بني عناصرها؟ة الرتّ لتفسري كيفيّ حو الوظيفيّ ة النّ مها نظريّ تقدّ ة اليت الفرضيّ 

:١قاط اآلتيةتبة يف النّ من الرّ حو الوظيفيّ ة النّ موقف نظريّ المتوّكليلخص 

د على أساس وإمنا حتدّ ، وحدها...)مفعول، فاعل(الرتكيبّيةتبة آيلة إىل الوظائف ليست الرّ -١
.تداولّيةالو الرتكيبّيةو داللّيةالالثة من الوظائف األمناط الثّ 

على تداولّيةالة تكون الغلبة فيها للوظائف ميّ تبة وفق سلّ تتفاعل هذه الوظائف يف حتديد الرّ -٢
.تداولّيةالرجة األوىل هي الوظائف تبة بالدّ د الرّ ما حيدّ ، داللّيةالوالوظائف الرتكيبّيةالوظائف 

ة فرتبتها ا الوظائف اخلارجيّ أمّ ، ة فقطاخليّ نات الدّ بني هذه الوظائف على املكوّ فاعل يصدق التّ -٣
.أصالتداولّيةالة موكولة إىل الوظائف قارّ 

)تبة احملايدةالرّ (و)ةتبة احلرّ غات ذات الرّ اللّ (مفاهيمتبة أنّ يرتتب عن إسهام الوظائف يف حتديد الرّ -٤
.تصبح غري واردة) تبة األصلالرّ (و

هلا خالدخذموقعة تتّ بواسطة قواعد) بنية املكونات(=تبة يف مستوى شبه سطحيحتديد الرّ تمّ ي-٥
ا ال تنقل بنية رتبية؛هلذه القواعدال طابع حتويليّ ، بةغري مرتّ تداولّية- داللّيةبنية  رتبية إىل بنية إذ إ

.أخرى

تسعى جاهدة للحفاظ على منطلقها الوظيفيّ حو ة النّ نظريّ قاط أنّ ميكن استنتاجه من هذه النّ وما
والوظيفة املقصودة ، ة الوظيفة للبنية وحتديدها هلافسري وهو ربط البنية بالوظيفة وأسبقيّ األساس يف التّ 

.٢٣١ص، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
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إذا أسندت ملكون ما ":المتوّكليقول ؛داللّيةالو الرتكيبّيةو تداولّيةال: الثةههنا تشمل األنواع الثّ 
ا  وأيّ الرتكيبّيةكانت وظيفته يّاوقع الذي تقتضيه هذه الوظيفة أه حيتل املفإنّ تداولّيةالإحدى الوظائف 

إليه أي وظيفة اة ومل يكن مسندن ما حامال لوظيفة تركيبيّ إذا ورد مكوّ ...داللّيةالكانت وظيفته 
أّما إذا تعّلق األمر مبكّون ال حيمل ال وظيفة ... الرتكيبّيةحيتل املوقع الذي تقتضيه وظيفته هفإنّ تداولّية

.١"اليت حيملهاداللّيةاليتموقع مبقتضى الوظيفة فإنّهتداولّيةتركيبّية وال 

ابقة؟ وما هو موقع العناصر اليت ال وظيفة من الوظائف السّ لكن ما هو هذا املوقع الذي تقتضيه كلّ 
.هذه الرؤية؟حو الوظيفيّ ة النّ لنظريّ ، فعال، وظيفة منها؟ وهل استقامحتمل أيّ 

ة ضع بنية رتبيّ و ب) واقع العناصر حبسب الوظائفحتديد م(ل ؤال األوّ عن السّ حو الوظيفيّ جييبنا النّ 
مففا)ف(¹م،²م(:٢هذه البنية هي كاآليت، ةت الطبيعيّ ّلغانات يف مجل التعكس ترتيب املكوّ 

.)³م،)ف(

) ³و م²م(انوموقعان خارجيّ ) ومف،وفا،وف¹،م(مواقع داخلية"ز داخل هذه البنية بنيومييّ 
)ف(الثة ص املواقع الثّ يف حني ختصّ ، نني احملور والبؤرةدور أو للمكوّ لألدوات الصّ ¹ص املوقع مخيصّ 
نني صان للمكوّ ما خيصّ فإ) ³و م²م(ا املوقعان أمّ ، وايلللفعل والفاعل واملفعول بالتّ )مف(و )فا(و 

فإذا ، ةهذه البنية بنية عامّ أنّ المتوّكلويرى ، ٣"يلن الذّ ن املبتدأ واملكوّ املكوّ ؛ني عن احلملاخلارجيّ 
ولذلك يورد ، الّلغةف طبقا ملعطيات وخصائص تلك نة فيجب أن تكيّ أريد إسقاطها على لغة معيّ 

ّ يرى بنية أخرى هذه ، العربّيةالّلغةة يف نات اجلملة الفعليّ ب مبقتضاها مكوّ ة اليت ترتتّ ا البنية املوقعيّ أ
.)³م،فا مف ص) Tم(ف °م¹م،²م،٤م(:٤البنية هي

لألدوات ) ¹م(ـوميثل ب، وايلاملنادى واملبتدأ والذيل على التّ :ناتللمكوّ ) ³و م²و م4م(ـحيث ميثل ب
ن اسم االستفهام أو ص للمكوّ فخصّ ) °م(ا أمّ ،)اجمةقات الدّ واملعلّ ، ةة اإلجنازيّ رات القوّ مؤشّ (الصدور 

)ف و فا ومف (اأمّ ، ن احملورص للمكوّ فخصّ ) 5م(أو) Tم(ان بؤرة املقابلة أمّ ن احملور أو للمكوّ للمكوّ 

.٤٧ص، المكونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنيةأمحد املتوّكل، -١
.١٦٢ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -٢
.١٦٢ص، نفسهاملصدر-٣
.١٦٣ص، نفسهاملصدر-٤
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نات اليت ال وظيفة ص للمكوّ فخصّ ) ص(ا أمّ ،وايلنات الفعل والفاعل واملفعول على التّ فتعكس املكوّ 
.١)ختصيصاداللّيةالالوظائف (هلاتداولّيةة وال وظيفة تركيبيّ 

:كما يلي، ةابطيّ ة والرّ جلمل االمسيّ عناصر اة لكما وضعت بنية موقعيّ 

،)]ص(مف}م ظ/م ح/م س/م ص{فا°م¹م[،²م،٤م:٢ةجلملة االمسيّ عناصر اة لالبنية املوقعيّ -١
]نص... ،١ص: ص[. ³م

،])ص(مف}م ظ/ م ح/ م س/ م ص{فاط ° م¹م[،²م،٤م:ابطيةة للجملة الرّ البنية املوقعيّ -٢
.]نص...،١ص: ص[.  ³م

با أو مركّ ، )م ص(ابا صفيّ على احملمول الذي قد يكون مركّ )فا(ا مم فاعلهن بتقدّ ان البنيتاومتتاز هات
ة عن بنية وختتلف بنية اجلملة االمسيّ ، )م ظ(ا با ظرفيّ أو مركّ ، )م ح(ابا حرفيّ أو مركّ ، )م س(اامسيّ 

ا(ابطر ة بزيادة ابطيّ اجلملة الرّ  ا أو كاد وأخوا وع من اجلملوهذا ما أكسب هذا النّ ،)كان وأخوا
هافصنّ يالمتوّكلمما جعل ، ةات اجلملة االمسيّ بعض خصوصيّ ة و ات اجلملة الفعليّ بعض خصوصيّ 
.ابقنيوعني السّ عن النّ تصنيفا مستقال 

ميكن أن متأل كما ميكن أن ال "ة مواقع ثابتة ومواقع متغريّ نالث تتضمّ هذه البىن الثّ كما يالحظ أنّ 
.ادر جدا أن جند مجال فيها مجيع مواقع هاته البىنفمن النّ ، ٣"متأل

ا جيب استحضار قيد أحاديّة املوقعة الذي مبوجبه مينع أن حيتلّ ملوقعة العناصر يف مواقعها اخلاّصة 
مجل ) مىت هندا قابلت/ البارحة خالدا قابلت: (، ولذلك فجمل مثل٤ناملوقع الواحد أكثر من مكوّ 

ا خترق هذا القيد؛ حيث ورد يف املوقع  ).هندا/ خالدا، مىت/ البارحة(مكونان °مالحنة أل

.١٦٣ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -١
:و.٤٨ص، الوظيفيالعربّيةالّلغةفي نحو دراسات:و. ٢١ص، العربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائفأمحد املتوّكل، : ينظر-٢

.٤٥ص، المكونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية 
.٢٣٩ص، ...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٣
.١٠٠، صالعربّيةالّلغةفي الّتداولّيةالوظائف أمحد املتوّكل، -٤
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مكون من : ४: حيث) (م४(:١ة اآلتيةالعامّ ةعدكر وفق القاف العناصر اآلنفة الذّ خمتلمتوقع
:ة اآلتيةهذه القاعدة إىل القواعد اجلزئيّ وتتفرعّ ) يتموقع يف: موقع،     :املكونات، م

،  Tممح       -°مبؤ مقا    / مح/ اسم استفهام-،١مق دامج   معلّ / ةة اإلجنازيّ لقوّ ر امؤشّ -
-، ٤املنادى      م-، مفعول       مف ، املكونات ص      صفعل       ف ، فاعل      فا -

.م ظ/ م ح/ م س/ ، احملمول غري الفعلي      م ص٣، الذيل       م٢املبتدأ      م

ذا، ميكن القول أنّ  ، العربّيةة ملختلف اجلمل د بىن موقعيّ حو الوظيفي استطاعت أن جترّ ة النّ نظريّ و
.الوظائف اليت ميكن إسنادها إىل عناصر اجلملةمعتمدة يف ذلك على خمتلف 

ميكن إلغاؤه إذا ما كان هناك ) ةاخليّ الدّ (نات االعتماد على الوظائف يف موقعة خمتلف املكوّ لكنّ 
الرتكيبّيةا كانت وظيفته أيّ األخرياملوقع "ا د مقوليّ املكون املعقّ ا، حيث حيتلّ د مقوليّ عنصر معقّ 

م ة، إىل أن تتقدّ ا تنزع، بصفة عامّ تعقيدا مقوليّ نات األقلّ املكوّ أنّ "ديك، ويرى ٢"تداولّيةالووظيفته 
سبة لكلّ بالنّ -أ) ١٢١: (كل اآليتعقيد املقويل بالشّ التّ ديكد نات األكثر تعقيدا، وحيدّ على املكوّ 

مقولتني س سبة لكلّ بالنّ -ج. س و س<مقولة س، سسبة لكلّ بالنّ - ب. ح س<مقولة س، س
ما كانت رتبته تعقيدا كلّ ما كان العنصر أقلّ ، ومعىن هذه األشكال أنّه كلّ ٣)"ص(س <و ص، س 

.تداولّيةالأو الرتكيبّيةا كانت وظيفته أيّ قدمي التّ 

ضمري "خمتلف العناصر حسب درجة تعقيدها املقويل ذهب فيها إىل أّن سلمّية تبّني ديكوضع 
م صل يتقدّ مري املتّ اليت تفيد أّن الضّ . ج<م ح<م س<ف<م س <ضمري منفصل <متصل

ب احلريف، وأنّ م املركّ ب االمسي البسيط الذي يتقدّ م املركّ مري املنفصل يتقدّ الضّ مري املنفصل وأنّ الضّ 

بنية (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا : ، و١٦٣، ص)مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد : ينظر-١
.١١٩،  صالعربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا :  و. ٢٤٢، ص٢٤٠، ص...)المكونات

.١١٨، صالعربّيةالّلغةفي الّرابطمن قضايا ، املتوّكلأمحد -٢
.٥٠، صالمكونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية ، املتوّكلأمحد -٣
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؟؟؟ : (وعدم مراعاة التعقيد املقويل جيعل من اجلملة أقل مقبولّية؛ مثل١"م اجلملةيتقدّ ب احلريفّ املركّ 
.٢)قابل الرجل الذي كلمناه أمس هندا؟؟؟ / سر أّن عمرا انتقل من مراكش إىل الربط هندا

الّلغة، أساسا، بقة باملوقعة خمتصّ ما ذكر سابقا من قواعد متعلّ ): الموقعة(رتيبة للتّ المبادئ العامّ 
ا البحث عن ة مطيّ تسعى إىل حتقيق الكفاية النّ حو الوظيفيّ ة النّ ، ومبا أّن نظريّ العربّية اليت من موجبا

ّ ة تنطبق على أكرب عدد من اللّ مبادئ عامّ  ة ة بلغة نوعيّ ا سعت إىل جتاوز قواعد املوقعة اخلاصّ غات فإ
. إىل قواعد عاّمة

:٣ني مهاورين أساسمتييزا هلا عن القواعد الّسابقة، وذكر أّن هلا د) مبادئ(ديكاها هذه القواعد مسّ 

يف حو الكليّ ة، بوجه عاّم، وهذا يعين أّن املبادئ تنتمي إىل النّ بيعيّ للغات الطّ ة رتبيّ توفري بنية .١
.ةحني تندرج القواعد يف األحناء اخلاصّ 

، قواعد املوقعة، بوجه عامّ "وابط؛ حيث ختضع بدور الضّ ) ظر إىل القواعدبالنّ (تقوم املبادئ .٢
ة،  غات الطبيعيّ ة املمكنة يف اللّ تبيّ الت الرّ لسة اليت تقوم بدور تقييد السّ موعة من املبادئ العامّ 

االت لسالت وتكما تقوم بدور تقييد إمكانات ورود هذه السّ  مركبات،(وردها يف خمتلف ا
زية يضبط القاعدة املسئولة عن حتديد رتبة اإلشارة والعدد يف ، فمثال مبدأ احليّ ٤...)"مجل، 

.وهكذااألحناء اخلاصة، مما مينع توليد بىن الحنة، 
داويل، مبدأ تيب العاكس، مبدأ االستقرار الوظيفي، مبدأ اإلبراز التّ مبدأ الرتّ : ٥ةمن هذه املبادئ العامّ 

االت، مبدأ التّ  ...عقيد املتزايد جتانس ا
رب إىل قواعد إسناد النّ ، يف متثيل عناصر اجلملة، حني نصل:نغيمبر والتّ قواعد إسناد النّ - ٦- ٢

قها يف أصوات مسموعة هو املرحلة حتقّ االكتمال؛ ذلك أنّ نغيم تكون اجلملة قد شارفت على والتّ 
ز بني األصوات متيّ حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ وعلى ما يبدو فإنّ ،ما إجنازها عند املتكلّ األخرية اليت ميرّ 

نةوظيفة معيّ ال تعكسها (ظهر خمتلف وحدات امللفوظ تُ وبني األصوات اليت، نةوظيفة معيّ ربزها تُ اليت 

.٥١ص،المكونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية ،أمحد املتوّكل-١
.١٦٦، ص)مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد : ينظر-٢
.٢٤٣، ص...)ناتالمكوّ بنية (الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد : ينظر-٣
.٤٢، ص...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد -٤
.٢٤٥، ص...)بنية المكونات(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا ، املتوّكلأمحد : لفهم هذه املبادئ ينظر-٥
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نة األصوات املكوّ (وعهلذا النّ نّ إيقالحني فولذلك ، )فظيواصل اللّ ة وظيفة التّ إال الوظيفة العامّ 
د هذه الوظيفة ليس وظيفة عاكسة تولّ علم أنّ يفيجب أن )ةمييزيّ الوظيفة التّ (يهاوظيفة يؤدّ )للملفوظ

بعضمع قيمة عناصر وحدات امللفوظ بعضها يفظر هي وظيفة ناشئة عن النّ بل ، بنية خمصوصة
ام قد أنتجها وتلفّ بعد أن يكون املتكلّ )بعّدها بنية( .ظ 

وفق قواعد ، نغيمرب والتّ النّ )ةإجنازيّ ة قوّ أو تداولّيةوظائف (نة ومن األصوات اليت تربزها وظيفة معيّ 
مل حيظ هذا القطاع من القواعد مبا "ه أنّ المتوّكلويرى ، نغيموالتّ رب قواعد إسناد النّ ىسمّ تخمصوصة 

ة حويّ ة النّ ظريّ تزال بكرا يف النّ "فهي ما ١"ورنةوضيح والصّ حظيت به القطاعات األخرى من التّ 
.٢"ةبصفة خاصّ العربّيةالّلغةة وعلى بصفة عامّ الوظيفّية

ما هو ف، ق باجلملة ككلّ نغيم يتعلّ والتّ ،بالكلمة داخل اجلملةس ملمحا يتلبّ ،العربّيةيف ،ربوإذا كان النّ 
.ا؟مة يف إسنادمهمصطلح وما هي القواعد املتحكّ مفهوم كلّ 

رب غات ذات النّ من اللّ العربّيةالّلغةمن املعروف أنّ ، ربفيما يتعلق بالنّ : مفهومه وإسناده، برالنّ - ١
هناك ،يف مقابل هذا،لكن، متييز داليلّ حتمل أنواعه أيّ نة والوظيفة معيّ هوهو نرب ال تعكس، ابتالثّ 

)ممراد املتكلّ (ةواصليّ بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة التّ ، نةبه لغة معيّ ختتصّ رب النوع آخر من النّ 
على رب داللة فيجري فيها النّ ةأو عبارة خاصّ ، نةأو كلمة معيّ ، م االهتمام مبقطع معّني فقد يريد املتكلّ "

، كيز عليها لتبقى بعيدة عن اهتمامهنة ألنه ال يريد الرتّ وقد خيفي مقاطع أو كلمات معيّ ، االهتمام
اه ال يريد أن يثري االهتمام لدى السّ كما أنّ  أو إثارة ، نةم صنع إيقاعات معيّ وقد يريد املتكلّ ، امع 

، ٣"امعوإيصاله إىل إدراك السّ ، هرب لتحقيق مرادة عن طريق ألوان النّ بعض أشكال املوسيقى الكالميّ 
وتوزيع درجاته ، ربة من حيث توظيف النّ ربيّ غات النّ شبها قريبا باللّ العربّيةللغة أنّ "كمال بشر وردوي

مجلة أو عبارة حتتوي عادة كلّ فمن املعروف أنّ ، توزيعا مناسبا ملقاصد الكالم على مستوى اجلملة
، ة باختالف اجلمل نفسهاسبيّ ة النّ وختتلف األمهيّ ، ةسبيّ النّ ةعلى جمموعة من الكلمات ذات األمهيّ 

ة ر حتما يف درجة األمهيّ ة يؤثّ الّلغويع هذه املقامات أو املواقف فتنوّ ، هلاوباختالف املقامات املناسبة 

.١٦٧ص، )مدخل نظري(الوظيفةالّلسانياتأمحد املتوّكل، -١
.١٥٧ص، للنحو العربينحو نظرية وظيفيةحيي بعيطيش، -٢
.٢٨٩ص، العربّيةوتيات الصّ عبد الغفار حامد هالل، -٣



)البنية الوظيفّية والبنية املكونّية(نظريّة الّنحو الوظيفّي اجلهاز الواصف يف الفصل الرابع 

٢٥٧

ات توزيعه ته وكيفيّ رب توظيفا مناسبا من حيث قوّ رات هذا االهتمام توظيف النّ ومن مؤشّ ، بالكلمات
نة لكن معيّ تداولّيةه انعكاس لوظيفة أنّ حو الوظيفيّ ة النّ رب ترى فيه نظريّ وع من النّ هذا النّ ،١"اجلملةيف 

أنّ يه هوجيب أن ينتبه إلبل ما ، ةعالقة تالزم ضروريّ تداولّيةالرب والوظيفة بني النّ ليس معىن هذا أنّ 
تداولّيةالة هي الوظيفة غات الطبيعيّ رب يف اللّ د النّ ما حيدّ من املوضوعات اليت ال تثري كبري خالف أنّ "

ا إمّ (ا ملعلومة جديدةن حامل إمّ مكوّ ما ينرب هو كلّ ميكن القول بأنّ ، ن بوجه عامّ اليت حيملها املكوّ 
نات اليت املكوّ لذلك يالحظ أنّ ، أو ملعلومة جمادل يف ورودها) لمخاطبلسبة م أو بالنّ سبة للمتكلّ بالنّ 

احملور (و) احملور الفرعيّ (و) احملور اجلديد(تداولّيةالنات اليت حتمل الوظائف املكوّ ترد منبورة هي 
.٢")بؤرة املقابلة وفروعها، بؤرة اجلديد(والبؤرة جبميع أمناطها )املستأنف

أو مع مجيع الوظائف (ها رب واحدة يف هذه األنواع كلّ درجة النّ أنّ كذلكليس معىن هذا،لكن
فنرب املكون احلامل لبؤرة اجلديد ، تداولّيةالالنرب خيتلف باختالف هذه الوظائف "د أنّ جتبل ) تداولّيةال

ال يريد انيةاملتكلم يف احلالة الثّ ولعل ذلك راجع إىل أنّ ، ال يبلغ شدة نرب املكون احلامل لبؤرة املقابلة
يف نفس ، واردةها غرييعدّ تصحيح معلومة، يف الوقت ذاته،بل يريد، إضافة معلومة ما فحسب

فإذا كانت ، ن املعين باألمركيب الذي يرد فيه املكوّ رب ختتلف حسب الرتّ درجة النّ يالحظ أنّ ، ياقالسّ 
، كأن يكون املكون حاملها حمتال ملوقع خاصّ (رب مدلوال عليها بوسيلة أخرى غري النّ تداولّيةالالوظيفة 

عليها الّتدليلكانت احلاجة إىل ) ة كالفصل أو شبههأو واردا يف بنية خاصّ خاصّ ر صريفّ أو ذا مؤشّ 
، ضعيف،قويّ (ربوبناء عليه فطبيعة النّ ،٣"رب أضعفدرجة النّ ،ايلبالتّ ،وكانت،ة أقلّ بواسطة صوتيّ 

:        ن حبسبتسند إىل املكوّ ...)

.اليت حيملها ذلك املكونتداولّيةالنوع الوظيفة .١
.نوعية العناصر اليت تذكر معه.٢

.٥١٩ص،)٢٠٠٠، ١دار غريب، ط: مصر(،علم األصواتكمال بشر، -١
.٤٣ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد -٢
.٤٤-٤٣ص، ...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -٣
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وقد صيغت ، نات اجلملةن من مكوّ رب إىل مكوّ د النّ سنيها اة مبقتضوتبعا هلذا وضعت قاعدة عامّ 
،  حد أو حممول: Ω، حمور معطى: ≠مح: حيث(١/Ω =[Ω[}بؤ، ≠مح{:  بالشكل التايل 

.)ر النربمؤشّ : /

ن الذي يسند إليه املكوّ كما أنّ ، ربد درجة النّ ه ال يوجد يف هذه القاعدة ما حيدّ املالحظ أنّ لكنّ 
ه عنصر معطى ذلك أنّ ، مطلقاربلسمة النّ أو ال يكون حامال، اعطى يكون نربه ضعيفا جدّ املور احمل

.يم أو املتلقّ فال يشكل مركز اهتمام عند املتكلّ 

فها صنّ د قو ، هة اليت تكسو املنطوق كلّ وتيّ واهر الصّ ة الظّ هو قمّ Intonationنغيم التّ "دّ يع: التنغيم- ٢
ةأو فوق القطعيّ الرتكيبّيةأو فونيمات فوق ،secondary phonemesثانويةبعضهم فونيمات صوتية

suprasegmental phonemes، ّةوحسبها آخرون ظواهر تطريزيprosodic features ، ومهما اختلفت
املنطوق اجلامعة اليت تلفّ ة وتيّ ة الصّ نغيم هو اخلاصّ فما يزال التّ ، سميةظر يف هذه التّ وجهات النّ 

بسحو ، نا حسب مبناه ومعناها معيّ تلوينا موسيقيّ هوتكسب، نة لهل عناصره املكوّ بأمجعه وتتخلّ 
وية ية بنصوتيّ ة نغيم خاصيّ التّ على أنّ هذا يدلّ و ، ٢"ة وفقا لسياق احلال أو املقامعبرييّ مقاصده التّ 

نغيم يسند التّ ":المتوّكلحو الوظيفي؛ يقول ة النّ نظريّ اهصور الذي تتبنّ وهو التّ ، نةتعكسها وظيفة معيّ 
ة ا اإلجنازيّ ظر إىل قوّ بل بالنّ ...)،ةأمريّ ، ةخربيّ ، ةاستفهاميّ (ظر إىل منطها اجلمليإىل اجلملة ال بالنّ 

تنغيم متصاعد باعتبارها ) ٢٧(تنغيم اجلملةمثال ذلك أنّ ، ة املستلزمةا اإلجنازيّ أو قوّ ، ةاحلرفيّ 
وإن كانتا كلتامها مجلتني ، اليت هي إنكار تنغيم متنازل) ٢٨(تنغيم اجلملةوأنّ ، ااستفهاما حقيقيّ 

وبناء عليه فالذي ، ٣"ا تفعل؟مّ ععهل ستقل-٢٨؟هل سافر خالد إىل مراكش-٢٧.تنياستفهاميّ 
.)ماملتكلّ أو مقصد (ة اليت حتملها اجلملةة اإلجنازيّ نغيم هو القوّ م يف إسناد التّ يتحكّ 

بقي يُ ة اليت حتملها اجلملةة اإلجنازيّ نغيم مرتبط بالقوّ إسناد التّ إقراره بأنّ من غم رّ على الالمتوّكللكنّ 
ا إذا  ؤال مفتوحا عمّ السّ ويظلّ ":قة يقولنغيم حتتاج إىل دراسة معمّ قضية التّ أنّ ؤال مفتوحا ويرى السّ 

أم بفحوى ...)،أمر، خرب،استفهام، وريةاجلملة الصّ صيغة(مط اجلمليّ نغيم مرتبطا بالنّ كان التّ 

.٤٤ص، ...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٥٣١ص،صواتعلم األ،كمال بشر-٢
.٣٤ص، )قضايا ومقاربات(الوظيفّيةركيبات التّ أمحد املتوّكل، -٣
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ة ة أم القوّ ة احلرفيّ ة اإلجنازيّ نغيم أهي القوّ د للتّ ساؤل عن احملدّ انية جيدر التّ ويف احلالة الثّ ، جنازياإلاجلملة 
.١"أم مها معا، ة املستلزمةاإلجنازيّ 

ّ ، حتتاج إىل متحيص، اتوتبعا هلذا السؤال يضع جمموعة فرضيّ  إسناد ل املنطلق لتقنني ا تشكّ يرى أ
:٢ملخص هذه الفرضيات، التنغيم

.نغيمة الغلبة على صيغة اجلملة يف حتديد التّ ة اإلجنازيّ للقوّ ح أنّ من املرجّ .١
د وفقا هلذه ه سيحدّ نغيم ألنّ التّ ة واحدة فال إشكال يف حتديدة إجنازيّ حني تكون للجملة قوّ .٢

.ةالقوّ 
نغيم يتمّ إسناد التّ فإنّ ، ة ومستلزمةحرفيّ ، تانتان إجنازيّ إذا تواردت على اجلملة الواحدة قوّ .٣

.ة الغالبةحسب القوّ 

!ة  مستلزمة مث تكون مغلوبة؟ة إجنازيّ هن أن تكون هناك قوّ هل يقع يف الذّ ،لكن

مجلة تنغيما لكلّ أنّ ه يرى فهم أنّ ينغيم عن التّ المتوّكلمن خالل حديث : قاعدة إسناد التنغيم
ا تبعا للحمولة اإلجنازيّ خاصّ  ، ازلنغيم النّ والتّ داعنغيم الصّ بني التّ ،تبعا هلذا،زامميّ ، ة اليت حيملهاا 
.د ضوابط إسنادهه ال حيدّ لكنّ 

مدرسة براغ (ويرس البنيمه الدّ مما قدّ االستفادةنه ميكن فإ، العربّيةوإذا ما أريد ضبطه مع األساليب 
ة اخليّ هاية ال إىل الوحدات الدّ ظر إىل النّ بالنّ ... اثنني"غماتالنّ كمال بشر أنّ يذكر، )ختصيصا

غمة اهلابطة ى بالنّ األوىل تسمّ ، د نوعيها وأماكن تواجدها وظهورهامث حيدّ ،٣"املتناثرة يف املنطوق املعني
)falling toone ( ّقاعدة المتوّكليقرتح ، ٤ةرطيّ والشّ ةعجبيّ والتّ ، ةوتظهر عادة مع اجلمل االستفهامي

ص اجلملة هو خمصّ )4४(حيث(، ٥وي/ وي] = وي[4४:نغيم حسب نوعيه كما يليإسناد التّ 
.       )احلمل:]وي[.ة اليت حتملهاة اإلجنازيّ الذي يشري إىل القوّ 

.٤٤ص، ...)البنية التحتية( الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا أمحد املتوّكل، -١
.٤٥-٤٤صصنفسه،املصدر:ينظر-٢
.٥٣٤ص، علم األصواتكمال بشر، -٣
.٥٣٦ص، نفسهاملرجع -٤
.٤٥ص، ...)حتيةالبنية التّ ( الوظيفّيةالّلسانياتفي العربّيةالّلغةقضايا -٥
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م الذي ملقصد املتكلّ طق باجلملة وإخراجها مكتملة حاملة النّ وبعد أن يكتمل إسناد هذا العنصر يتمّ 
ه لن حيدث اضطراب أو تشويش على مقصده أو ما يريد أن ليس معىن هذا أنّ ،لكن.يريد تبليغه

.يبلغه



: انيالباب الثّ 
العريبّ غويّ رس اللّ والدّ حو الوظيفيّ النّ 



:مدخل
لالعريب يف كتابات املتوكّ الّلغوياث ة الرتّ وظيفيّ 



لاث يف دراسات املتوكّ وظيفية الرتّ مدخل                                                     

٢٦٣

، بامتيازالعريب درس وظيفي الّلغويرس الدّ من فكرة أنّ البابينطلق البحث يف معاجلة هذا 
أّن علماء العربية بانطالقهم من الّنص وحماولتهم سرب أغواره وفهم جوانبه وحدوده مرجع هذا االعتقاد

رس ولذلك ما يلبث الباحث املقارن بني الدّ ، ظر إّال ونظروا إليه من خالهلامل يرتكوا زاوية من زوايا النّ 
توّصل إليه الّدرس العريب القدمي أن جيد مبادئ ومعامل ملا يالّلغويساين الغريب احلديث والّدرس اللّ 

.الثاينرساألّول يف الدّ 

، ة القدميةة العربيّ الّلغويسانية احلديثة وال تضخيم اجلهود قليل من اجلهود اللّ وليس معىن هذا التّ 
ة ة لسانيّ ة احلديثة اليت حاولت االنطالق من نظريّ سانية العربيّ راسات اللّ ه أَْمٌر أثبتته جّل الدّ ولكنّ 

يقول أحد ، ظريةتلك النّ ة من منظورغة العربيّ اللّ ةالقدمي أو لدراسالعريبّ الّلغويرس الدّ حديثة حملاورة
ومبادئ الّلغوياث قريب بني مبادئ الرتّ والتّ ماثلومهما حاولنا استقصاء أوجه التّ ":الباحثني

وهو ، ني العربالّلغويظر إىل انفتاح مناهج بالنّ ، نا لن ننتهي إىل حصٍر جامع مانعفإنّ ، سانياتاللّ 
، ١"وحىت تلك اليت سنعرف، سانية املعروفةاملقاربات اللّ انفتاح جيعل هذه املناهج قابلة الحتضان كلّ 

:العريب القدمي بقولهالّلغوياث ة يف الرتّ هذه الفكرة وهو يبحث عن معامل الوظيفيّ لالمتوكّ د وقد أكّ 
قائم على املبدإ قتنظري وظيفي يف العم، يف جمملهمنظورًا إليه،ةغة العربيّ اليل يف علوم اللّ نظري الدّ التّ "

.٢"ة الثانية لألوىلة الوظيفة على البنية وتبعيّ مبدإ أسبقيّ ، الوظيفي األساس

، اته ومنطلقاتهالعريب له خصوصيّ الّلغويالّدرس ًال على أنّ ا يدلُّ أوّ وهذا إن دّل على شيء فإمنّ 
ة من مجيع غة العربيّ العريب درس متكامل حاول أن يدرس اللّ الّلغويرس الدّ كما يّدل ثانًيا على أنّ 

ا الدّ جوانبها متعمّ  متجاوزًا ذلك إىل استحضار ما يسعف على فهمه من أمور ،اخليًقا يف فهم كيا
ما يعرف باملقام مبعناه هو و ،فهم امللفوظيفاملالبسات اخلارجية اليت هلا دور كبري (ة عنهخارجيّ 

ال) امللشّ ا ص اه إىل النّ ف عند حدود اجلملة بل تعدّ فلم يتوقّ ، بل رمبّا متجاوزًا ذلك إىل ا
املبالغة بل هو منقول عن لسانيني مرموقني وهذا األمر الذي نورد ههنا ليس حمموًال على ، واخلطاب

اء حبثه عن منوذج وصفي أثن، العريب القدميالّلغويرس الدّ ...فصنّ "الذيلأحمد المتوكّ أمثال 

، )التلقي وإشكاالتهدراسة تحليلية نقدية في قضايا(في الثقافة العربية المعاصرةالّلسانياتحافظ إمساعيلي علوي، -١
.١٥٤ص، ) ٢٠٠٩، ١دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط: لبنان(
.٢١٦ص، )األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيى الوظيفيالمنح، املتوّكلأمحد -٢
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نف األّول يواجه ففي الصّ ؛لسانيات  اخلطاب ولسانيات اجلملةإىل ، اللة داخلهإشكال الدّ ملعاجلة 
واصل ياق والتّ باستحضار مقتضيات السّ ، أي أكرب من اجلملة، ص عادةالبحث وحدة لغوية هي النّ 

تم به علوم البالغة ، )Discours Transphrastique(فوق اجلملياخلطاب أو ما يطلق عليه  و
اين فيتناول امللفوظ الذي ال يتجاوز حدود اجلملة باعتبارها نف الثّ ا الصّ أمّ ، فسري وأصول الفقهوالتّ 

ر كثريًا يف وهو أمر كرّ ، كما يّدل ثالثًا،١"الوحدة النهائية اليت تستحق اهتمامها وهذا هو جمال النحو
اخلصوصية غفلناأهذا إذا (ة حديثة أن تكون بديًال عنه نظريّ أليّ على أنُّه ال ميكن ، الّرسالةهذه 

وهذا أمر يدعو ، يف مقابل هذا،ولكن، )الثقافية اليت تربطنا به واليت ال جند هلا فكاكا مهما حاولنا
إال أنه ، راسات احلديثةميكن تطعيمه ببعض املفاهيم اجلديدة اليت تستكشفها الدّ ، يهالبحث إىل تبنّ 

ا يف هذا الدرسهذا التطعيم متنبيه إىل أنّ جيب ال .رهون بإثبات غيا

ة؟ ا فما هي معامل هذه الوظيفيّ درًسا وظيفيالقدميالعريبالّلغويإذا كان الّدرس ،لكن

لالمتوكّ أصيل الذي قّدمه الً عرض التّ يف سبيل الكشف عن هذه املعامل واملبادئ حياول البحث أوّ 
زا مركّ ) ختصيصاالبالغةو حو نّ ال(ةالعريب مث يتبعه بقراءة تطال العلوم العربيّ الّلغوياث املعامل يف الرتّ هلذه

قطة ذلك أّن هذه النّ ؛)البنية(ة األوىل وتأثريها يف األخرىومناقشا أسبقيّ ) الوظيفة والبنية(ة على ثنائيّ 
.ةة من غري الوظيفيّ هات الوظيفيّ وجّ ز التّ هي ما مييّ 

:القديم من منظور المتوّكلالعربيّ الّلغويرس ة الدّ وظيفيّ -١

ساين ة يف الفكر اللّ الليّ ة الدّ ظريّ نظرات يف النّ : وخصوصا كتابيه(يف كتاباته األوىل لالمتوكّ حاول 
ة يف ة الوظيفيّ أن يبحث عن خمتلف املبادئ املنهجيّ )) مدخل نظري(ة سانيات الوظيفيّ واللّ ، العريب

ة ة عامّ قراءة هذا الفكر يف ضوء نظريّ غّري وجهة نظره حنومث ما لبث أن ، القدميالعريبّ الّلغويالفكر 
ة ات الوظيفيّ ظريّ ة اعتمدها لتقييم خمتلف النّ آلية منهجيّ ة تعدّ ظريّ هذه النّ ؛ة املثلىة الوظيفيّ ظريّ اها النّ مسّ 

ة ر بأّن من املبادئ املنهجيّ لنفكّ : "للمتوكّ يقول ا، عليهاث واحلكمالرتّ مععامل لتّ بيان كيفّية اوكذا ل

، ١دار الكتاب احلديث، ط: األردن(، عريبالمعرفية والمنهجية للخطاب النحوي الفؤاد بو علي، األسس -١
.١٥،ص)٢٠١١



لاث يف دراسات املتوكّ وظيفية الرتّ مدخل                                                     

٢٦٥

ة جتاوز ة عامّ نظريّ - اث أن نقرأه وأن حنكم عليه من خالل ميتاعامل مع الرتّ اليت نعتمدها هنا يف التّ 
.١" )ة املثلىة الوظيفيّ ظريّ النّ (دمي منها واحلديث وهي ما أمسيناهسانية القات اللّ النظريّ 

على ذكر البحث ج عرّ ي، ظريةساين العريب اعتماًدا على هذه النّ اث اللّ قبل عرض تقييم الرتّ ،لكن
:القدميالعريبّ الّلغوييف الّدرس ة ل معامل وظيفيّ قاط اليت متثّ أهم النّ 

أو اخلطاب فهذا ) ص القرآين ختصيصاالنّ (ص العريب القدمي ينطلق من النّ الّلغويرس مبا أّن الدّ -١
ابط بينهما من ودراسة هذين اجلانبني من جهة ودراسة الرّ ، ة مقاالومثّ اة مقاماستحضار أّن مثّ معناه 

عالقة اخلصائص البحث عن و ، ةداوليّ تّ الصائص اخلة و وريّ صّ الصائص اخلمعناه البحث عنجهة أخرى
. داوليةة باخلصائص التّ وريّ الصّ 

ع على هذه نا جندها تتوزّ فإنّ ،هذه اخلصائصمستحضرين،ةإىل خمتلف العلوم العربيّ ناإذا نظر -٢
ال املتكاملة  ، )ألّن هدفها واحد وهو فهم الّنص وإدراك جوانبه(اهلدف واملآل العلوم املختلفة ا

ة داوليّ ابط القائم بني اخلصائص التّ برصد الرتّ "اضطلعت العربّية اليتالعلومأنّ ل المتوكّ ويرى
.٢"مها البالغة واألصول) ة والصوتيةرفيّ ة والصّ كيبيّ الرتّ (ةوريّ واخلصائص الصّ 

أّن االهتمام باملقال منظورًا يف عالقته باملقام هو من لالمتوكّ النقطتني يثبت اتنيوانطالقا من ه
؟)قالامل(ليف األوّ ) املقام(اينماذا عن تأثري الثّ ،لكن.عند العربصميم الدرس الوظيفي

وظيفة ضعيفة ، نيمثة وظيفتاث جيد أنّ ش يف الرتّ املفتّ عن هذه النقطة مورًدا أنّ لالمتوكّ جييب 
.العريب القدميالّلغويرس ة يف الدّ يّ الثة من معامل الوظيفقطة الثّ حه النّ وهي ما توضّ ، ٣ووظيفة قوية

العريب عن تفاعل املقام باملقال جيد أّن هناك تيارين؛ تيار يرى أنّ الّلغويرس ش يف الدّ إّن املفتّ -٣
وهناك ، )ةهذا التيار بالوظيفة القويّ لالمتوكّ ى مسّ () املقال(د خصائص البنيةداولية حتدّ اجلوانب التّ 

ذه د تأويالت هلوإّمنا تشكل جمرّ ، د خصائص البنيةة ال حتدّ داوليّ اجلوانب التّ تيار آخر يذهب إىل أنّ 

.٢٠٦ص، )األصول واالمتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، املتوّكلأمحد -١
.٣٥ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد -٢
.٣٥ص، نفسهاملصدر:ينظر-٣
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ل فيها ا وأوصافًا يشكّ نا تأويليّ داول مكوّ ل فيها التّ أوصافًا يشكّ "أي بعبارة أخرى جند ، ١اخلصائص
.٢"امكونا توليدي

اه ل االجتّ وميثّ ، من خالل كتابه دالئل اإلعجازعبد القاهر الجرجانياإلمام وليديّ اه التّ ل االجتّ ميثّ 
ة الغرض بأسبقيّ عبد القاهريرى ، من خالل كتابه مفتاح العلومكاكيالسّ أبو يعقوب أويلي التّ 

ّ ، كانت أوعية للمعاينإّن األلفاظ إذ":فظ يقولواملعىن للّ  فإذا ، تتبع املعاين يف مواقعها،ال حمالة،افإ
أن ا فأمّ ، طقعليه أن يكون مثله أّوال يف النّ وجب للفظ الدالّ ، فسوجب ملعىن أن يكون أّوًال يف النّ 

ظم الذي وأن يكون الفكر يف النّ ، تيبظم والرتّ ر يف األلفاظ أن تكون املقصودة قبل املعاين بالنّ تتصوّ 
أو أن حتتاج بعد ترتيب املعاين إىل فكر تستأنفه ألن جتيء ، يتواصفه البلغاء فكرًا يف نظم األلفاظ

رًا وكيف تكون مفكّ ، ظر حّقهلنّ ل إىل من ال يويف اووهم يتخيّ ، نفباطل من الظّ ، باأللفاظ على نسقها
حقَّها أن تنظم على وجه  وأنت ال تعقل هلا أوصافًا وأحواًال إذا عرفتها عرفت أنّ ، يف نظم األلفاظ

وأنت ال تعقل هلا ، لفاظرًا يف نظم األوكيف تكون مفكّ (والعبارة األخرية اليت استعملها، ٣"كذا؟
ه دتتوافق توافقا كبريا مع ما يور ) أن تنظم على وجه كذا؟ها حقّ أحواال إذا عرفتها عرفت أنّ و أوصافا 
وسيكون للبحث وقفة مع ما (فيه فظ وتأثريه للّ راض واملعاين واملقام ة األغأسبقيّ بفيما يتعّلقون الوظيفيّ 

على ) مفتاح العلوم(فقد بىن كتابه اكي لّسكّ أّما ا،)يورده اجلرجاين من أفكار تتوافق والفكر الوظيفيّ 
مثّ ،ة الّلفظ أّوال وصوال إىل الغرض أو املقصد؛ حيث بدأه بعلم األصوات وثّناه بعلم الّصرفمراعا

بسط الّسّكاكي يف ثنايا كتابه مفتاح العلوم ما : "لالمتوكّ علم النحو ّمث علم املعاين والبيان، يقول 
ة انطالقا الّلغوييسّميه علم األدب، علم األدب هذا ميكن أن يفهم على أنّه منهج لتحليل العبارات 

.٤"من لفظها حنو معناها

الّسكاكيلكن، إذا ُعلم أّن الغرض من علم األدب هو االحرتاز من اخلطإ يف كالم العرب، وأّن 
بصورة كلّية يف حلظة واحدة، لكّنها تتحّقق من خالل وظائف "يرى أّن هذه الوظيفة ال تتحّقق 

مكّونات هذا العلم، فيكون االحرتاز يف استعمال الكلم حبسب ما يقتضيه الّتصّرف فيها بالقياس، 

.٣٥ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد -١
.٣٥ص، نفسهاملصدر-٢
.٥٣-٥٢ص، ص)١٩٩٢، ٣مصر، دار املدين، ط(حممود حممد شاكر، : حتقيق،اإلعجازدالئلعبد القاهر اجلرجاين، -٣
١٨١، ص)األصول واالمتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، املتوّكلأمحد -٤
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العرب، فإذا ّمت هذا فاالحرتاز يكون يف تركيب الكلم بعضه إىل بعض مبقاييس مستنبطة من كالم 
وذلك لتأدية املعىن الّنحوي األصلّي أي املعاين الوظيفّية األساسّية، وذلك باالحرتاز من اخلطإ يف 

ال ) "اكيالّسكّ (، وأنّه ١"مطابقتها ملقتضى احلال حىت يكون الكالم مطابقا ملا يقتضيه حال إنتاجه
ت الّصرفّية وصورها، وكيفّيات الّرتكيب يفصل بني اجلانب املتعّلق باألشكال الّلسانية واملتمّثل يف اهليئا

الّنحوي من جهة، وبني اجلانب االستعمايل اخلطايب يف مقامات خمصوصة، أي بتعبري مناسب 
ّرد  ملصطلحاتنا الّلسانية، ومفاهيمنا احلديثة، يعّرب هذا االنتظام عن تواصل بني اجلانب الّلساين ا

ّل هذا جيعل البحث يدعو إىل إعادة مراجعة فكرة أن يكون ، ك٢"واجلانب اخلطايب الّتداويل من الّلغة
انطلق يف الّسّكاكينعم، ميكن القول أّن . قد قّدم الّلفظ، أو اهتّم به على حساب املعىنالّسّكاكي

استنباط قواعده من الكالم املنجز الذي يتلّقاه املستمعون يف طبقات مقامّية معينة مقّدما منهجا،  
، منطلقه حتليل العبارة، خالفا للجرجاين الذي قدم تصّورا راعى فيه تفسري كيفية لالمتوكّ كما يقول 
مراعاة تلقي الكالم، ومنطلق اجلرجاين مراعاة كيفية إنتاج الّسّكاكية، فمنطلق الّلغويبناء العبارة 

.االكالم عند منجزه، وال شّك أّن الفكرين يكّمل أحدمها اآلخر، وال ميكن القول بالفصل بينهم

القدمي بل العريبّ الّلغويرس ة يف الدّ معامل الوظيفيّ عند حدود إثبات أهمّ لالمتوكّ ف وال يتوقّ 
، ةالّلغويراسات توجيه الدّ ها يفتأثري مدى و غةوظيفة اللّ البحث عن مثل جتاوزه إىل مسائل أعمّ 

فعن وظيفة .دهاهذه املسائل بإعطاء أمثلة تؤيّ ة مث أتبعالّلغويات يّ الكلّ تصّور و ، ةالّلغويالقدرة تفسري و 
:ة يرىالّلغويراسات ب عليها من توجيه للدّ غة وما يرتتّ اللّ 

ابن جنيوقد استدل بتعريف ،واصلغة وظيفتها التّ اللّ املفكرين العرب القدماء يذهبون إىل أنّ أنّ -٤
) ايعّرب ف(، ٤"قوم عن أغراضهما كلّ أصوات يعّرب "يورد أّن حّد اللغة فابن جني، ٣اآلمديو
واحد ال كلّ "واألمر نفسه مع اآلمدي الذي يورد أنَّ ، ةواصليّ لى الوظيفة التّ عحتيل) عن أغراضهم(و

بتحصيل معارفه بنفسه وحده دون معني أو مساعد له من نوعه دعت احلاجة إىل نصب يستقلّ 
ا كلّ دالئل يتوصّ  ، خر من املعلومات املعينة له يف حتقيق غرضهمري اآلضواحد إىل معرفة ما يف ل 

.٧٧، ص)٢٠١٠، ١ط،مسكيلياين للنشر: تونس(، علم األدب عند السكاكيجمدي بن صوف، -١
.١١٧، صاملرجع نفسه-٢
.٨٤ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد : ينظر-٣
. ٤٤ص، ١ج، )املكتبة التوفيقية، دط، دت: مصر(عبد احلكيم بن حممد، : حتقيق، الخصائصعثمان بن جين، -٤
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يكون من ذلك ما كان منها ال اموأخفّ ، ةما يكون من ذلك ما كان من األفعال االختياريّ وأخفّ 
وهو مقدور عليه ، وال بقاء له مع االستغناء عنه، يفتقر إىل اآلالت واألدوات وال فيه ضرر االزدحام

ا ب من املقاطع الصّ وذلك هو ما يرتكّ ، صبة وال ناألوقات من غري مشقّ يف كلّ  وتية اليت خّص 
د إىل غري ذلك من الّنصوص اليت تؤيّ ، ١"نوع اإلنسان دون سائر أنواع احليوان عناية من اهللا تعاىل به

.واصلغة هي التّ وظيفة اللّ ة كانوا يذهبون إىل أنّ علماء العربيّ أنّ 

م حاولوا اللّ ؤية لوظيفة وقد كان من نتائج هذه الرّ  ّ غة ابط القائم بني بنية اللّ وصف الرتّ "غة أ
راسات على انصبت هذه الدّ ، نةة معيّ ة وسائل لتأدية أغراض تواصليّ الّلغوياكيب ووظيفتها فباعتبار الرتّ 
.٢"ى حتقيقهاكيب والغرض املتوخّ منط من أمناط الرتّ رصد العالقة بني كلّ 

ّ ، بعد استقراء واسع ملختلف نصوصهم، )لالمتوكّ (ة فيوردالّلغويا عن القدرة أمّ  :٣م يرون أنّ أ

معرفة كلّ .ةة ومعرفة خطابيّ ة ومعرفة لغويّ معرفة لسانيّ : ة عندهم تشمل ثالث معارفالّلغوياملعرفة -٥
م بلغته سانية هي معرفة املتكلّ فاملعرفة اللّ ؛نة يف اليت تليها وواجبة هلامن هذه املعارف تكون متضمّ 

ة املفطور الليّ اللة على املقوالت والعالئق الدّ مة للدّ الوسائل اللفظية املتوافرة يف اللغة املتعلّ "وتشمل 
،وغريمهامفاهيم الرجل والفرس، مه للغتهقبل تعلّ ، تقوم يف نفس اإلنسان... الّسامع/ معليها املتكلّ 

م اإلنسان ويتعلّ ، كعالقة اإلسناد مثالً في واالستثناء وجمموعة من العالقات  ومقوالت االستفهام والنّ 
اللة على هذه املفاهيم واملقوالت اكيب اليت تستخدمها لغته للدّ والرتّ ة األلفاظالّلغويعن طريق جتربته 

تضاف إىل األوىل ، سانية هاته معرفة أخرىإىل جانب معرفته اللّ كما ميتلك اإلنسان، ٤"والعالئق
امع لألوضاع املتعارف عليها يف السّ /مامتالك املتكلّ "ل يف ة وتتمثّ يالّلغو هي املعرفة ، وتنبين عليها

قواعد تربط بني ، كما أسلفنا، هذه القواعد، ن نسق لغتهأي القواعد اليت تكوّ ، ةالّلغويعشريته 
ى اإلنسان وصار بإمكانه إنتاج خطاب وإذا ترقّ ، ٥"ةة للغة واخلصائص الوظيفيّ اخلصائص البنيويّ 

دار : اململكة العربية السعودية(عبد الرزاق عفيفي، : تعليق، أصول األحكامفياإلحكام عاليل بن حممد اآلمدي، -١
.٣٠-٢٩صص ، ١ج، )٢٠٠٣، ١الصيمعي، ط

.٨٤ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد -٢
.٨٦ص، نفسهاملصدر-٣
.٨٦ص، نفسهاملصدر-٤
.٨٦صنفسه، املصدر-٥
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ة ومن مثّ ، ١ةم حسب ما يقتضيه املقام فإنه يكون قد امتلك معرفة خطابيّ ومنظّ قمتماسك ومنسّ 
املعرفة (قيّ ة مبعناها الضّ الّلغويتجاوز القدرة تم يف نظر علماء الرتاث العريب لة عند املتكلّ فالقدرة احملصّ 

، ةواصليّ القدرة التّ ون وهيإىل قدرة أوسع تتقاطع تقاطعا كبريا مع ما يذهب إليه الوظيفيّ )غةبنظام اللّ 
.غةة بواسطة اللّ ة مضافا إليها القدرة على حتقيق أغراض تواصليّ الّلغوياليت تشمل القدرة 

ة ة الشتغاله على لغة نوعيّ لسانيات خاصّ العريب القدمي يعدّ الّلغويرس الدّ أنّ من غم رّ على الو 
املبادئ اليت رس ميكن أن جند فيه أحد أهمّ يورد أن هذا الدّ لالمتوكّ فإّن ، ةغة العربيّ واحدة هي اللّ 

:هذا املبدأ هو مبدأ، إىل حتقيقه، حو الوظيفية النّ ومنها نظريّ ، ات احلديثةظريّ تسعى النّ 

، ةالّلغويات يّ ون القدماء كثريا عن مفهوم الكلّ الّلغويث مل يتحدّ "ه حيث ذكر أنّ ، ةالّلغويات يّ الكلّ -٦
ّ ة والبالغيّ األصوليّ صوص من بعض النّ وإمنا يستشفّ  غات وما ف بني اللّ م كانوا مدركني ملا يؤلّ ة أ
على ، غات مجيعهاتأتلف اللّ ، رينسبة هلؤالء املفكّ بالنّ ، هة ميكن القول إنّ بصفة عامّ ، خيالف بينها

ىل نشري إ، ددة؛ يف هذا الصّ الليّ اللة على نفس املفاهيم واملقوالت والعالئق الدّ يف تقاسم الدّ ، تباينها
اللة الدّ ة وداللة تابعة على اعتبار أنّ داللة أصليّ : اللة داللتانالدّ لصاحب املوافقات مفاده أنّ نصّ 

يقول ، ٢"ة بلغة بعينهاانية داللة خاصّ اللة الثّ الدّ غات وأنّ وتتقامسها مجيع اللّ ، األوىل داللة مطلقة
أحدمها من جهة  : نظران، ة على معانمن حيث هي ألفاظ دالّ ، ةغة العربيّ للّ ": ،رمحه اهللا، الشاطيب

ا ألفاظًا وعبارات مطلقة ا والثّ ، ةاللة األصليّ وهي الدّ ، دالة على معان مطلقة، كو اين من جهة كو
فاجلهة األوىل هي اليت يشرتك ، ابعةاللة التّ وهي الدّ ، ة على معان خادمةدالّ ، دةألفاظًا وعباراٍت مقيّ 
ه إذا حصل يف فإنّ ، ة دون األخرىبأمّ مني وال ختتصّ هي مقاصد املتكلّ وإليها تنت، فيها مجيع األلسنة

ى له ما أراد من غري  تأتّ ، لسان اإلخبار عن زيد بالقياممث أراد كلّ ، الوجود فعل لزيد مثال كالقيام
ممن ليسوا من أهل اللغة ،العرب اإلخبار عن أقوال األّولنييف لسان ومن هذه اجلهة ميكن، كلفة
.٣"ى يف لسان العجم حكاية أقوال العرب واإلخبار عنهاويتأتّ ، وحكاية كالمهم،العربية

.٨٧ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد :ينظر-١
.٨٧ص، نفسهاملصدر-٢
مطبعة املكتبة التجارية، : مصر(عبد اهللا دراز، : ضبطه وشرحه، في أصول الشريعةالموافقاتأبو إسحق إبراهيم الشاطيب، -٣

.٦٧ص،٢ج،)، دط، دت
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ريب عالالّلغويرس يف الدّ ةة العامّ بذكر األطر الوظيفيّ مل يكتفلالمتوكّ أّن ، سابقا، ذكر البحث
، العريب القدمي درس وظيفيالّلغويرس الدّ د فكرة أنّ ة تؤيّ بل جتاوزه إىل إعطاء أمثلة تطبيقيّ ، القدمي

: من تلك األمثلة

هو قييد فالتّ ، ى يف بنيات خمصوصةوهي وظائف تتجلّ ، خصيصوكيد والتّ قييد والتّ تناوهلم للتّ -٧
وهي كذلك وظيفة تربية ، م والكشف عن مرادهالوظيفة اليت يسعى من ورائها إىل توضيح قصد املتكلّ "

مصطلح ، لذلك، نواة اجلملة يطلق عليهاإىل نات هذه الوظيفة بواسطة إضافة مكوّ ىوتؤدّ ، الفائدة
ّ الّلغويرس د يف الدّ فاملقيّ ، ١"داتاملقيّ  ا تندرج ضمن احلمولة العريب له وظيفتان؛ الوظيفة األوىل هي أ

فهي محلها للمعلومة ا الوظيفة األخرىأمّ ، ةواة اإلسناديّ ن اجلملة واليت تتجاوز النّ ة اليت تكوّ اإلخباريّ 
إخبار يرمي به الوظيفة الواردة يف كلّ "عندهم فهو وكيد ا التّ أمّ .م تبليغهااجلديدة اليت يريد املتكلّ 

وكيد وظيفة ة فالتّ ومن مثّ ، ٢"مضمونه ليس ناجتا عن سهو أو نسيانأّن م إىل تنبيه املخاطب إىل املتكلّ 
خصيص حيث يقصد به واألمر نفسه مع التّ .نةأغراض معيّ هاتعكسى يف بنيات خمصوصةتتجلّ 

م ها املتكلّ معلومة من معلومات املخاطب يعدّ ) أو تعديل(تصحيح"العريب القدمي الّلغويالفكر 
مصادقته على املعلومة اليت يعتربها : عن شيئني اثننيم يف هذه احلالة يعّرب فاملتكلّ ، معلومة غري واردة

ات خمتلفة كالتقدمي والتأخري يوتظهر هذه الوظيفة يف بن، ٣"ينكر ورودهاوخمالفته للمعلومة اليت ، واردة
يف عرضها ومناقشتها يلحظ العربونالّلغويففي هذه املباحث اليت استفاض ، ...)مبا وإالّ (واحلصر

البّد بشكل خمصوص اليت تردفالبنية ، انيةة اهتماًما بالبنية وبالوظيفة وتفسريًا لألوىل يف ضوء الثّ مثّ أنّ 
يقول ، كل الذي وردت عليهنعكاسا لوظائف ال ميكن فهمها عند املتلقي إّال بإيرادها بالشّ أن تكون ا

ّ ظر يف معاجلتهم هلذه الظّ والالّفت للنّ ":لالمتوكّ  زة للبنيات ة املميّ لوا اخلصائص البنيويّ م علّ واهر أ
ّ ، بعبارة أخرى، ويعين هذا، فيهاة باألمر انطالقًا من أمناط املقامات اليت تنجز املعنيّ  م اعتربوا يف أ

موعة من الظّ  حتّدد بنية ...) احلصر، العناية، خصيصالتّ (ةداوليّ الوظائف التّ أنّ ، واهرحتليلهم هلذه ا
ااجلملة اليت تسند إىل أحد مكوّ  .٤"نا

.٨٥ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد -١
.٨٥ص، نفسهاملصدر-٢
.٨٥ص، نفسهاملصدر-٣
.٨ص، ةغة العربيّ داولية في اللّ التّ الوظائف، املتوّكلأمحد -٤
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:كذلكالعريب القدميالّلغوية الّدرس ومن األمثلة اليت تعضد وظيفيّ 

كما تناولوا خروج أسلوب ، ةعليها اجلمل يف خمتلف الطبقات املقاميّ راستهم لألغراض اليت تدلّ د-٨
شروط اإلجراء على األصل  (وحاولوا تقنينه معتمدين على املقام ،من معىن الصق به إىل معىن آخر

.ةاإلجنازيّ ةوالقوّ ، وهو ما يقابل يف الدرس احلديث أفعال الكالم، ١) الّسّكاكيكما هو احلال مع 

ا فقد يكون عام، فظ مبا حييل عليهظر إىل العالقة اليت تربط اللّ دراستهم لظاهرة اإلحالة بالنّ وكذا -٩
وقد يكون مطلقا أو مقيداً إذا ما نظر إىل ، دهد احملال عليه أو عدم تعدّ ا إذا ما نظر إىل تعدّ أو خاص

العموم من عوارض األلفاظ من جهة ":الخضريحمدميخ يقول الشّ ،نهاحملال عليه أو عدم تعيّ تعّني 
ا املطلق فهو أمّ ، ٢"فظ املوضوع الستغراق أفراد ما يصلح لههو اللّ فالعامّ ، اللة على املعاينوضعها للدّ 

: دواملقيّ ،﴾ةٍ بَ قَـ رَ يرُ رِ حْ تَ فَـ ﴿:لفظًا حنو قوله تعاىلدون قيد مستقلّ بما دلَّ على فرد أو أفراد شائعة "
ل المتوكّ ويرجع سبب متثيل ، ٣"﴾ةٍ نَ مِ ؤْ مُ ةٍ بَ قَـ رَ ارد شائعة بقيد مستقل لفظًا حنو ﴿على فرد أو أفما دّل 

دة العبارة املقيّ مييز بني هذين املفهومني معيار تداويل؛ حيث إنّ املعيار املعتمد يف التّ "باإلحالة إىل أّن 
أّن العبارة املطلقة هي العبارة يف حني ، يعرفه املخاطب) أو شيء(هي العبارة احمليلة على شخص

.٤"ف عليهعرّ ز ما يستطيع املخاطب التّ احمليلة على شخص أو شيء ال يدخل يف حيّ 

العريب القدمي يفرض علينا نفسه  الّلغويرس حبثه عن هذه املعامل مؤّكًدا أنَّ الدّ لالمتوكّ وينهي 
مط من خ هلذا النّ أن يؤرّ ، ايلبالتّ ، ال يعقله نّ أو "ر الدرس الّلساين الوظيفي كمرحلة من مراحل تطوّ 

.    ٥"ني العرب القدميةالّلغوياملقاربات الّلسانية دون ذكر ملا ورد يف إنتاج 

لالمتوكّ مه إذا كان البحث الذي قدّ : ة المثلىظرية الوظيفيّ العربي القديم والنّ الّلغويرس الدّ -٢
فإنّه يف  ، رس درس وظيفيهذا الدّ العريب القدمي يسعى إىل إثبات أنّ الّلغويرس ة يف الدّ ملعامل الوظيفيّ 

ن حيكم عليه أيقرأه و حاول أن ))األصول واالمتداد(العريب الّلغويالوظيفي يف الفكر ىاملنح(كتابه 

.٣٦-٣٨صص ،)مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد : ينظر-١
.١٤٧ص، )٢٠٠٣دار احلديث، دط، : مصر(، أصول الفقهحممد اخلضري، -٢
.١٩٠ص، نفسهاملرجع-٣
.٣٩ص، )نظريمدخل(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد -٤
.٤١ص، نفسهاملصدر-٥
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١)كان هذا اإلسقاط إسقاط وجوٍد أم إسقاط تقوميأسواء (إلسقاط اجاوز تة تنظريّ - يف ضوء ميتا 

بينها بعيًدا عن وأن نقارن، ةالّلغويات ظريّ كيف ميكن أن نقرأ النّ : اآليتؤالاإلجابة عن السّ إىل حماولة 
ا جعل ممّ ،اثابقة اليت حاولت أن تقرأ الرتّ راسات السّ بته جّل الدّ غيّ وهو األمر الذي منزلق اإلسقاط؟

ا ال تسهم يف إثراء هذه النّ  .من بعٍض وال تطويرهاتفادة بعضها ات وال اسظريّ قراء

ة بعينها حديثة  حتاشي االنطالق من نظريّ :أّوالً ":تاليف اإلسقاط مرهون بأمرينأنّ لالمتوكّ د ويؤكّ 
ل املرجع واحلكم الوحيدين يف ات وتشكّ ظريّ ة تعلو مجيع النّ نظريّ -وضع ميتا :ثانيا، كانت أم قدمية

ة املثلى فما هو فحواها وما ة الوظيفيّ ظريّ ة النّ نظريّ -وإذا كان املقصود بامليتا ، ٢"القراءة واملقارنة مًعا
ا؟لرتّ للالمتوكّ هي نتائج قراءة  .اث 

:٣ة منهاظرية تعيننا على حتقيق أمور عدّ أّن هذه النّ لالمتوكّ أورد 

.ةة من غري الوظيفيّ ات الوظيفيّ ظريّ متييز النّ .١
.ة واملفاضلة بينهاالوظيفيّ ات ظريّ تقومي النّ .٢
ةالّلغوية ظريّ مبا فيها النّ (ات ظريّ ظر إىل خمتلف النّ ة النّ ة إمكانيّ ومن مثّ ، حديث/ة قدمينبذ ثنائيّ .٣

.مينيز الزّ مبعزل عن احلّ ) اثيةالرتّ 

ى ات ذات املنحظريّ جمموعة من املواصفات نستخلصها مما تطمح إليه النّ "أّما عن فحواها فهي
ق باملنطلق الوظيفي وجتتهد يف حتقيقه أو يف حتقيق القسط األوفر منه؛ من هذه املواصفات ما يتعلّ 

.٤"مذجةطريقة النّ منها ما خيصّ و واهلدف 

إجابةيتطّلب إجياد ه ظرية فإنّ العريب القدمي يف ضوء هذه النّ الّلغوياث وإذا ما أريد قراءة الرتّ 
مدىما و ، غةق بوظيفة اللّ فيما يتعلّ العريبالّلغوياث هو منطلق الرتّ ما :مثلمن عن أسئلة واضحة

سعى إىل حتقيقها؟ وهل ياها والكفايات اليت تغيّ يما هي األهداف اليت و تأثريها على البنية؟ التفاته إىل 

.١٦٩ص، )األصول واالمتداد(غوي العربيفي الفكر اللّ المنحى الوظيفي،املتوّكلأمحد : ينظر-١
.١٧٠ص، نفسهاملصدر-٢
.٤٣ص، )مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد -٣
.٤٤-٤٣ص ص،نفسهاملصدر-٤
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اليت  ه كان مستقال مبتعدا عن الغايات واألهدافاة أم أنّ مبراعاة املنطلق واألهداف املتغيّ قواعدهبىن
هه؟كانت توجّ 

:اث وهواة من الرتّ غيّ تر هلذه املقاربة املواإلجابة عن هذه األسئلة هي إجابة عن سؤال آخر مفسّ 
رس ة والدّ رس الوظيفي احلديث عامّ ظر إىل الدّ بالنّ الّلغوياث خذه الرتّ ما الوضع الذي ميكن أن يتّ "

ة ا يف املقاربة الوظيفيّ يقوم به باعتباره إسهاما هامّ ور الذي ميكن أن وما هو الدّ ، ةالوظيفي العريب خاصّ 
.١"ة أخرى؟غة وإن كان ينتمي إىل حقبة زمنيّ للّ 

على إثباته يف املفاهيم ،اثة الرتّ يف سبيل إثبات وظيفيّ ،لالمتوكّ اعتمد : راثة التّ إثبات وظيفيّ -٣
ة هي وظيفة األساس عند علماء العربيّ غة فوظيفة اللّ ، ٢املعتمدة فيه ويف املنهج ويف املقاربةاألساس
ّ ، )كرقول ابن جين واآلمدي الّسابقي الذّ (ة على هذا كثريةواصل واألدلّ تّ الإقامة  م مدركون كما أ

كما ، ه بدون استحضاره يصعب فهم كثري من معطياتهللمقام دورا كبريا يف فهم اخلطاب وأنّ جيًدا أنّ 
غة إىل قدرة قدرة تتجاوز املعرفة باللّ ؛ أيةة إىل قدرة خطابيّ الّلغويأّن القدرة عندهم تتجاوز القدرة 

ّ ّمث من املعلوم، نةة معيّ ل إلنتاج خطابات يف مواقف تواصليّ تؤهِّ  م يشرتطون يف هذه اخلطابات أ
.٣واصلي الذي استدعى إنتاجهاوهذه اإلفادة مرهونة أيضا باملوقف التّ ،املنجزة أن تكون مفيدة

ولكن ، ةقة باخلطاب وبإنتاجه ومنتجه مفاهيم وظيفيّ املتعلّ املفاهيم األساست أنّ ثبتقاط لنّ هذه ا
؟فهل ميكن قول الكالم نفسه عن املنهج، ة بامتيازوظيفيّ األساسإذا كانت املفاهيم

على العريب،الّلغوييف الّدرس ر يف بناء العبارة وحتليلهاتحديد املنهج املتصوّ ل،لالمتوكّ اعتمد 
ل هو األوّ ،ة واآلخر يرى بتأخريهاكيبيّ ة على الرتّ داوليّ ة والتّ الليّ م اجلوانب الدّ علمني كبريين أحدمها يقدّ 

ؤية ان مع الرّ ني ال يتضادّ اثيّ هذين املنهجني الرتّ يثبت أنّ يولك، اكيكّ السّ واآلخر هو الجرجاني
إنّ "ومن مثة ميكن القول، ٤"واصلة التّ ي عمليّ شقّ هذين املنهجني يعكسان"ه إىل أّن ينبّ ةالوظيفيّ 

ة حكمها للمفاهيم الّلغويالقدمي حتكم منهج حتليل العبارات الّلغويواصل يف عمق الفكر وظيفة التّ 

.٢٠٦ص،)األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفي،املتوّكلأمحد -١
.٢٠٦ص، نفسهاملصدر:ينظر-٢
.٢٠٩-٢٠٨-٢٠٧ص صص، نفسهاملصدر: ينظر-٣
.٢٠٩ص،نفسهاملصدر-٤
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ه يف املفاهيم واملنهج أن قوربت وجّ وقد كان من نتائج هذا التّ ، ١"ةالّلغويواهر وحكمها ملقاربة الظّ 
خصيص وما قضايا التّ ، فظ باملعىنة باستحضار العالقة اليت تربط اللّ ة العربيّ لّلغوياواهر العديد من الظّ 

.٢أخري إالّ أبرز دليل على هذا االستحضارقدمي والتّ والتّ 

من حيث املفاهيم اثيّ نظري الرتّ ة التّ وظيفيّ لالمتوكّ بعد أن أثبت : ة المثلىظريّ راث ومعايير النّ التّ -٤
نظري ملا تقتضيه انتقل إىل بيان مدى إحراز هذا التّ ، ومن حيث املنهج ومن حيث املقاربةاألساس

ة ظريّ ه النّ اث يف ضوء هذه بدل أن يعرض قراءة الرتّ ولكنّ ، مونا وشكالً ضة املثلى مة الوظيفيّ ظريّ النّ 
يتبعهما بنتيجتني مث، اثيورد احرتازين جيب أن يستحضرمها من رام قراءة الرتّ ويبسط الكالم فيها

: ٣ا االحرتازان فهما دعوته إىلأمّ .وينهي الكالم

فال يطلب منه أن يكون ، الذي أنتجهظر إىل املناخ الفكريّ اث واحلكم عليه بالنّ تقومي الرتّ -أ
...)،ورنةالصّ ، احلوسبة(ةسانيّ ات اللّ ظريّ شروط النّ مستجيبا لكلّ 

ات القدمية ظريّ ظر إليها مقارنة مع خمتلف النّ لة مرهون بالنّ ة موضع مفاضاثيّ الرتّ ةظريّ النّ وضع- ب
.ة املثلىة الوظيفيّ ظريّ ظر إليها يف إطار النّ أو النّ ، املعاصرة له

ألنّ ، ةظريّ مين الذي أنتجت فيه النّ ه إىل ضرورة مراعاة اإلطار الزّ ذين االحرتازين ينبّ لالمتوكّ و
ر عليها كات اليت تفّسر املضامني اليت تتوفّ وافع واحملّر ألسئلة والدّ ااستحضار ة هذا اإلطار معناهمراعا

ظريّ اإلطار النّ ال ل ه ال ميكن تقومي منوذج بعني منوذج آخر ال جيمعه باألوّ وهذا يعين أنّ ، ةظريّ تلك النّ 
ا موذج إىل قيود ال يأخذ نا خنضع النّ إن فعلنا هذا فإنّ ف، نفسهااتوال األسئلة واحملركّ ، نفسه
. ٤امبدئيّ 

مفاهيم ومنهجا ومقاربة حيرز من اللة تنظري وظيفيّ اثي للدّ نظري الرتّ التّ : الأوّ ":تيجتان فهماا النّ أمّ 
الّلغوياث ليس الرتّ : ثانيا.ة املثلى ما يتيح إحرازه احمليط الفكري الذي أفرزهة الوظيفيّ ظريّ مقتضيات النّ 

.٢١٠ص،)األصول واالمتداد(العربيغوي في الفكر اللّ المنحى الوظيفي،املتوّكلأمحد -١
.٢١٠ص،نفسهاملصدر-٢
.٢١١صنفسه، املصدر-٣
واللغة الّلسانيات: ، مقال منشور ضمن أعمال ندوةساني وشروط بنائهموذج اللّ مفهوم النّ عز الدين البوشيخي، : ينظر-٤

.٩٥ص، )١٩٩٢، ٤جامعة املوىل امساعيل، مكناس، سلسلة الندوات : املغرب(، بني النظرية والتطبيق، العربية
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ر نة من تطوّ وإمنا هو فكر وليد حقبة معيّ ، ة باملفهوم احلديثة وظيفيّ انيّ ة لسنظريّ ، تهرغم وظيفيّ ، العرّيب 
رس الدّ وهذا يعين أنّ ، ١"ة أخرى تعاصرهميكن أن يفاضل بينه وبني إنتاجات لغويّ الّلغويالفكر 
ؤية اليت كان ويف حدود الرّ ،لكن يف حدود احمليط الفكري الذي أنتجه،درس وظيفيّ العريبّ الّلغوي
.إليهايصبو

: ظرية املثلى فإننا جندمن خالل النّ العرّيب القدميالّلغويمعامل الوظيفّية يف الّدرس ع وإذا ما رمنا تتبّ 

أداتية :مثلحو الوظيفيّ ة اليت يقوم عليها النّ ل املنطلق جمموع املبادئ املنهجيّ يشكّ : المنطلق-١
ا ، ووظيفتها، اللغة قاط عرض هذه النّ وجلّ ... ة الّلغويات يّ الكلّ ، غةر اللّ تطوّ ، ةالّلغويىل القدرة إنظر
وقد أثبت فيها أنّ ، ٢القدميالعريبّ الّلغويرس ة يف  الدّ ق إىل معامل الوظيفيّ حني تطرّ لالمتوكّ هلا 
الذي جنده يف بعض كل اجلليّ لكن ليست بالشّ ،قاطر فيه هذه النّ تتوفّ العريبّ الّلغويرس الدّ 
بطون الكتب ككتاب دالئل اإلعجاز ثنايا قة يف لميحات املفرّ بل جند بعض التّ ، احلديثةات ظريّ النّ 

واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، اطبيللشّ واملوافقات ، اكيكّ للسّ ومفتاح العلومللجرجاني
...

هو و ة املثلى الوظيفيّ ة ظريّ القدمي يف اهلدف الذي ترمي إليه النّ العريبّ الّلغويرس فق الدّ يتّ :الهدف-٢
الثة تفسريها مربوط باألمور الثّ قول إنّ الال ميكن ،لكن.فسريصنيف احملض إىل التّ جتاوز الوصف والتّ 

ا اليت قيّ  ، الّسامع-قدرة املتكلم : الأوّ "ة املثلى وهية الوظيفيّ ظريّ ا من النّ فسري املتغيّ التّ لالمتوكّ د 
مع الّنظريّة الوظيفّية املثلى يف الّنظر إىل فهي تتوافق ، ٣"يّ حو الكلّ النّ : وثالثا، غةاكتساب اللّ : وثانيا
ّ على القدرة ادفل يولد مزوّ افق معها يف أّن الطّ كما تتو ) ة الّصرفالّلغويبدل القدرة (ة ا قدرة تواصليّ أ

يّ حنو كلّ البحث عن ا أمّ .االجتماعي-الّلغوياه حميطه نه إيّ م ما يلقّ من أن يتعلّ هنمتكّ ة بقدرة فطريّ 
وإذا  .ة ال غريسانيات اخلاصّ درس يندرج ضمن اللّ العريبّ الّلغويرس الدّ من املعروف أنّ ؛ إذ فال

دف إىل حتقيق ما يعرف بالكفاية اإلجرائيّ ظرية الوظيفيّ كانت النّ  كفاية اإلسهام يف "ة أوة املثلى 

.٢١٢ص،)األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفي،املتوّكلأمحد -١
.٨٤، ص)مدخل نظري(الوظيفّيةالّلسانيات، املتوّكلأمحد : ينظر-٢
.٤٥ص،)األصول واالمتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفي،املتوّكلأمحد -٣
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ة من غة بكيفيّ ة اليت تستخدم اللّ االقتصاديّ -ة واصل االجتماعيّ من قطاعات التّ على األقلّ جانب مهمّ 
.كذلكالقدميالّلغوياها الّدرس كن يتغيّ يهذه الكفاية مل فإنّ ، ١"اتالكيفيّ 

ة بناء اجلهاز ه يقصد به ههنا عمليّ لكنّ ، كروهو مفهوم يقارب مفهوم املقاربة اآلنف الذّ : مذجةالنّ -٣
ر فيه متثيل للجوانب توفّ يأي أن ، ون عاكسا للمنطلق واهلدفويشرتط فيه أن يك، الواصف ككلّ 

جند له قد انية وهذا األمر ة األوىل للثّ ة وأسبقيّ كيبيّ ة الرتّ رفيّ ة إىل جانب اجلوانب الصّ داوليّ ة والتّ الليّ الدّ 
.اجلرجاينكان يدعو إليهملا  اشام

.٤٧ص،)األصول واالمتداد(غوي العربيفي الفكر اللّ المنحى الوظيفي،املتوّكلأمحد -١



: الفصل األّول
العريبّ غويّ اللّ ّرتاثة يف المعامل الوظيفيّ 
)حويّ رس النّ الدّ (
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وحىت ال نقع يف ، )الّدرس الّنحوي(القدميغوي العريبّ اث اللّ ة يف الرتّ قبل عرض املالمح الوظيفيّ 
ها عن بعض بعضيستقلّ ة ال نبيه إىل أّن العلوم العربيّ جيدر التّ ، منزلق فصل علومه بعضها عن بعض

وهو احلفاظ على الّنص الذي حتقيقًا للهدف املنشود والغرض املقصودتتكامل وال ينفصل وإّمنا 
، ة كثريةقليّ وأصناف هذه العلوم النّ ":يقول ابن خلدون، منه األحكام وفهمه وبيان خصائصهىتستق

وهي مأخوذة ، ه وعلى أبناء جنسهف جيب عليه أن يعرف أحكام اهللا تعاىل املفروضة عليألّن املكلّ 
ه أوَّال ظببيان ألفا: ظر يف الكتابمن النّ بدّ فال،ص أو باإلمجاع  أو باإلحلاقنة بالنّ من الكتاب والسّ 
م الذي جاء به من عند ى اهللا عليه وسلّ صلّ يبّ بإسناد نقله وروايته إىل النّ مثّ ، فسريوهذا هو علم التّ 

ة إىل صاحبها والكالم نّ بإسناد السّ مثّ ، يف قراءته وهذا هو علم القراءاتاء اهللا واختالف روايات القرّ 
بعلم ما جيب العمل مبقتضاه ، ومعرفة أحواهلم وعدالتهم ليقع الوقوف بأخبارهم، اقلني هلاواة النّ يف الرّ 
يف استنباط هذه األحكام من أصوهلا من وجٍه قانوينّ بدّ المثّ ، وهذه هي علوم احلديث، ذلكمن 

مرة مبعرفة أحكام اهللا وبعد هذا حتصل الثّ ، يفيدنا العلم بكيفية هذا االستنباط وهذا هو أصول الفقه
وهو املختصّ ، كاليف منها بدين ومنها قليبالتّ إنّ مثّ ، وهذا هو الفقه، فنيتعاىل يف أفعال املكلّ 

فات وأمور ات و الصّ الذّ يفة وهذه هي العقائد اإلميانيّ ، وما جيب أن يعتقد مما ال يعتقدباإلميان 
ظر يف القرآن نّ المثّ ، ة هو علم الكالمة العقليّ واحلجاج عن هذه األدلّ ، عيم والعذاب والقدروالنّ احلشر

غة وعلم فمنها علم اللّ : ف عليها وهي أصنافألنّه متوقّ ، سانيةمه العلوم اللّ أن تتقدّ بدّ واحلديث ال
ا ة اإلسالميّ ة فمركز العلوم العربيّ ومن مثّ ،١"حو وعلم البيان وعلم األدبالنّ  يينص الدّ النّ هو ة وبؤر
ها نشأت ة كلّ ة اإلسالميّ العلوم العربيّ يالحظ مما سبق أنّ ":الدينعصام نوريقول ، )قرءانًا وحديثا(

خيدم مبا ... ص القرآينولتأويل النّ ، ص القرآينص القرآين ولفهم النّ وخلدمة النّ ، حول الّنص القرآين
لطة وعلى مستوى السّ ، واألمم... واألحزاب، واجلماعة، أهداف املسلمني على مستوى األفراد

.٢"واملعارضة

، إعجازعامل معه استنباطا وتفسريا وبيانتّ من رام فهمه والل لكلّ سانية املوّجه األوّ العلوم اللّ تعدّ و 
حو والنّ ، عةدة وفروع متنوّ من علوم متعدّ الرتاث منظومة فكرية واحدة تستمدّ "وهذا يقود إىل تقرير أّن 

اء مبعزل عن أنظار الفقهاء والقرّ حويّ ظر النّ ومل يكن سيبويه وهو يضع أصول النّ ، أحد هذه الفروع

.٤١٨ص، )٢٠٠٣، ١دار الفكر، ط: لبنان(، العالمة ابن خلدونمةمقدّ عبد الرمحن بن خلدون، -١
.٤١ص، )١٩٨٨، ٥ع،جملة دراسات عربية : لبنان(، حو العربينشأة النّ ،الدينعصام نور-٢
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ة يف سياق تاريخ الالت املعرفيّ ليل املرشد إىل الكشف عن الدّ بط هو الدّ وهذا الرّ ، منيواحملدثني واملتكلّ 
.١"العلم واملعرفة عند العرب

حو وإذا ما رمنا حصر العلوم اليت حاولت أن جتعل العربية موضوعا هلا فإننا جندها تشمل علم النّ 
وشرح األحاديث كمستثمر فسريوعلم التّ ، ل للجهاز الواصفوالبالغة واألصول كمنطلق مشكّ 

أنّه المتوّكليرى و ، لت إليهاومستفيد من النتائج اليت توصّ ، السابقةلت هلا العلومللمعطيات اليت أصّ 
عة حبسب وجهات ة موضوعا هلا تصنيفات متنوّ غة العربيّ راسات اليت جعلت اللّ ميكن تصنيف  الدّ "
- ١:مييز بنيميكن التّ "مثال فإنه ة املعىنمعاجلمنفلو انطلقنا ، ٢"ظر املختلفة اليت انطلقت منهاالنّ 

اخلطاب يشمل، ٣"خطاب منطقي-٤، خطاب تفسريي-٣، خطاب أصويل-٢،خطاب لساين
. نيني والبالغيّ حويّ والنّ ) ني باملصطلح املعاصرميّ عجامل(غة ساين جهود علماء اللّ اللّ 

ه فيعتقد أنّ ، أّما املعجمحو والبالغةأحدمها متام اآلخر، أعين النّ ّثلميخطابنيز البحث على سريكّ 
ة يف فما هي مالمح الوظيفيّ .غة يف عالقتها باملقامغة وبعيد عن دراسة بنية اللّ بعيد عن متثيل نظام اللّ 

حوي العريب؟ وهل ميكن القول أنه درس يهتم بالشكل ويغفل الوظيفة؟ وما موقع البالغة رس النّ الدّ 
نه؟ وما هي اجلوانب الوظيفية اليت تناوهلا علماء البالغة؟م

: لعربحاة اة عند النّ مالمح الوظيفيّ - ١

ا القرآن من أن اليتغةهو احلفاظ على اللّ حوي العريبّ رس النّ ور األساس للدّ إذا كان الدّ  أنزل 
حتريف أو تغيري فإنّه ما لبث أن وسع هذا اهلدف فصار وسيلة فهم وآلة من اآلالت اليت يطاهلا أيّ 

ا يف االستنباط وحتديد املقاصد  .يستعان 

:ل ابن خلدوناق؛ورين ال ميكن أن ينفك عن املعىن؛ إذ هو املقصد واملبتغىدّ وهو بني هذين ال
اللة فيعرف الفاعل أصول املقاصد بالدّ إذ به يتبّني ، حوم منها هو النّ املقدّ األهمّ ل أنّ والذي يتحصّ "

، ١لكلية اآلداب بتطوان، طمنشورات نادي الكتاب: املغرب(، األساس المعرفي للغويات العربيةعبد الرمحن بودرع، -١
.٤٢ص، )٢٠٠٠

٢ - Ahmed Moutaouakil, Réflexions sur la théorie de la signification dans la pensée
linguistique arabe, (Maroc: Publication de la faculté des lettres et des sciences humaines de
rabat, 1982), p26.
٣ - Ibid, p26.
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الفائدة فيه الوصول إىل ":وقال اجلرجاين، ١"من املفعول واملبتدأ من اخلرب ولواله جلهل أصل اإلفادة
الذي هو وجلّ وتقومي كتاب اهللا عزّ ، صوابا غري مبّدل وال مغّري قيقةاحلم بكالم العرب على كلّ التّ 

، م وإقامة معانيها على احلقيقةى اهللا عليه وسلّ يب صلّ ومعرفة أخبار النّ ، نيا واملعتمدوالدّ ين أصل الدّ 
منا بأنه يوصل إىل لكن إذا سلّ .٢"ة إالَّ بتوفيتها حقوقها من اإلعرابألنّه ال تفهم معانيها على صحّ 

أو بعبارة أخرى ، اعدهمحاة استحضروا املعىن يف قو النّ فهل ميكن القول أنّ ، الالت وتوجيههافهم الدّ 
حاة للمعىن يف القاعدة؟ما مدى تضمني النّ 

إمنا"حو النّ الذي يورد أنّ ابن السّراجحو كتعريف اليت وضعت للنّ اتريفعاظر يف خمتلف التّ النّ إنّ 
كالم مون فيه من استقراء  وهو علم استخرجه املتقدّ ، كالم العرب،إذا تعّلمه، مأريد به أن ينحو املتكلّ 

ذه اللّ ، العرب : فباستقراء كالم العرب فاعلم، غةحىت وقفوا منه على الغرض الذي قصده املبتدئون 
، ٣"قام وباع:قوهلمياء أو واو تقلب عينه من: هوأّن فعل مما عين، واملفعول به نصب، أنَّ الفاعل رفع

ثنية واجلمع إعراب وغريه كالتّ فه من حو هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرّ النّ ":وكتعريف ابن جين
ة غة العربيّ ليلحق من ليس من أهل اللّ ، كيب وغري ذلكسب والرتّ كسري واإلضافة والنّ والتّ حقري التّ و 

ا يدرك أنّ ،٤"بعضهم عنها رّد به إليهاذّ وإن ش، وإن مل يكن منهم، بأهلها يف الفصاحة فينطق 
، حيث تربز وتظهر طريقة الكالم، م بكالم العربكلّ ن مجلة القواعد اليت توصل إىل التّ حو يتضمّ النّ 

وعلى  االلتحاق ، غةم باللّ كلّ غوية اليت تقدره على التّ م بشروط الكفاية اللّ د املتكلّ مها يتزوّ وبفضل تعلّ 
ذه الكيفية ال ميكن حصره ، ةه علم بكيفيّ إنّ ، ٥ة وانتحاء مست كالمهمغويّ ليقة اللّ بأهل السّ  والعلم 

يف هذا املدلوالت احملتملة ولعلّ ،بّد أن جيمع معها املضامني واملدلوالتبل ال، أو األشكالوالّ يف الدّ 
واملعىن الوظيفي هو الذي ، املعىن املعجمي هو الذي تّدل عليه الكلمات مفردة"مل تشاملستوى 

واملعىن ، مة فيهاتكتسبه الكلمة مبوقعها يف اجلملة مبساعدة جمموعة من القرائن يف العبارة اليت ترد الكل

.٥٦٥ص، ابن خلدونالعالمةمةمقدّ عبد الرمحن بن خلدون، -١
،)١٩٨٦، ٥دار النفائس، ط: لبنان(مازن املبارك، : حتقيق،في علل النحواإليضاحأبو القاسم عبد الرمحن الزجاجي، -٢

.٩٥ص
.٣٥ص، ١، ج)١٩٩٦، ٣مؤسسة الرسالة، ط: لبنان(عبد احلسني الفتلي، : حتقيق، األصول في النحوحممد بن السراج، -٣
.٣٤ص،١ج،الخصائصأبو الفتح عثمان بن جين، -٤
.٥٧ص، ةات العربيّ غويّ ي للّ األساس المعرفعبد الرمحن بودرع،: ينظر-٥
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وجيب ، ١"وبعضها اآلخر مقاميّ ل إليه إىل قرائن كثرية بعضها مقايلّ وصّ اليل الذي قد حيتاج يف التّ الدّ 
فاملعاين املعجمية واملعاين ، يدقعيف القاعدة واستحضارها يف التأن نفرق بني استحضار هذه املعاين

القاعدة جتريد جزًءا منها؛ ذلك أنّ تعدّ الداللية ال ميكن أن تورد أو تذكر يف القاعدة حبيث 
لكن هذه ، دةظائر يف استعماالت متعدّ والتجريد معناه الوصول إىل ما جيمع خمتلف النّ ، الستعمال

. معاقعيدة فريد ذكرها يف القاعدة ويف التّ سبة للمعاين الوظيفيّ ا بالنّ أمّ ، قعيداملعاين ميكن أن ترد يف التّ 
قعيد؟اعدة والتّ لكن ما هو الفرق بني الق

فات اليت واملؤلّ ، بعرض القاعدةة اليت تكتفيحويّ فات النّ فريق بني املؤلّ ؤال إىل التّ يقودنا هذا السّ 
، هاابط خلواصّ اجلزء الضّ وهو ، غةأ من نسيج اللّ جزء ال يتجزّ "القاعدة إنّ ، القاعدة والتقعيدبني جتمع 

ذا ، ات توظيفهاواملرشد إىل كيفيّ  ل باحلذف أو اإلمهال أو االستغناء ر وال تسهّ املفهوم ال تُيسّ وهي 
 ّ وسائل إنتاج ":قعيد فهوا التّ أمّ ، ٢"عنهاغة وال تنفكّ ا تسري يف جسم اللّ عن بعض جوانبها؛ ذلك أ

وهو الذي ، ماع والقياسمن السّ ،حويّ يف املوروث النّ ، ظريّ قعيد هو اجلانب النّ التّ إنّ ...القاعدة 
قعيد ر ملفهوم القاعدة والتّ صوّ وتبعا هلذا التّ ، ٣" ينتمي إىل نظرية النحو ومناهجه فيكون مناط االجتهاد

حاة إلمام النّ قعيد كالكتابمجعت بني القاعدة والتّ ةة األوىل األصيلحويّ فات النّ املؤلّ نّ كن القول أمي
:سيبويهمتحدثا عن عبد القاهر المهيرييقول .للمبردضب واملقت، البن الّسراجواألصول ، سيبويه

فهو تارة يدخل الباب من القاعدة أي من احلكم ، قعيد والوصفيه التّ د بني ما نسمّ ف يرتدّ املؤلّ إنّ "
قنني إالّ وطورًا يقف موقف الواصف ال يبادر إىل التّ ، العام الذي يشمل كل مسائل الباب أو جّلها

،ةعليميّ لتّ ة واعلى قيمتها العلميّ ، حاةري النّ فات متأخّ ا مؤلّ أمّ ، ٤"االستعماالتبعد استقراء شتات 
، ة بن مالك وشروحهاألفيّ :مثلة أكثر من أي شيء آخر حويّ على عرض القاعدة النّ زت فركّ 

...واألوضحرذو ة كالقطر والشّ عليميّ فات ابن هشام التّ ومؤلّ 

اململكة العربية الّسعوديّة، جملة (،حويرس النّ في الدّ العالقة بين المعنى واإلعراب،الغامديصاحل ربيعسعيدحممد -١
./http://www.mohamedrabeea.com: مقال مستل من موقعه اإللكرتوين) جامعة الطائف

.٣٩ص، )٢٠٠٢، ١األردن، دار الشروق، ط( ، التفكير العلمي في النحو العربي، امللخحسن مخيس -٢
.٤٠ص، نفسهاملرجع -٣
.١٢٥ص، )١٩٧٤، ١١حوليات اجلامعة التونسية، ع : تونس(، سيبويه بين التقعيد والوصفكتاب عبد القادر املهريي، -٤
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فإننا جنده سيبويهولو أخذنا كتاب ، قة بلغة العرباملسائل املتعلّ فات األوىل خمتلف لقد مجعت املؤلّ 
رف والداللة مقحما بعضها يف كيب واألصوات والصّ ع على الرتّ مباحث خمتلفة تتوزّ "يشتمل على 

ة كأقسام الكالم واإلعراب والعمل واإلسناد حو املبدئيّ أصول النّ "ه مجع خمتلف كما أنّ ، ١"بعض
د وما يتولّ ، وما يطرأ على الكالم من عوارض واستقامة وإحالة، فظ باملعىنوصلة اللّ ، ةواملواضع الوظيفيّ 

ولذلك فمن ، ٢"ةة ومقاميّ ة ومقوليّ ة صيغيّ ق من دالالت حنويّ علّ ة يف التّ عن إجراء العناصر املعجميّ 
أنّ ":اطبيالشّ وذكر ، ةة املقاميّ الليّ ة والدّ ة والوظيفيّ الطبيعي أن جند فيه عرًضا ملختلف املعاين املعجميّ 

ها ظاصد العرب وأحناء تصرفها يف ألفاه يف كالمه على مقحو فقد نبّ م يف النّ وإن تكلّ سيبويه
يف  بل هو يبّني ، الفاعل مرفوع واملفعول به منصوب وحنو  ذلكبيان أنّ ىومل يقتصر فيه عل، ومعانيها

، ٣"ينافات األلفاظ يف املعوالبيان ووجوه تصرّ حىت أنه احتوى على علم املعاين ، باب ما يليق بهكلّ 
.ةلبنة من لبنات بناء علم البالغة العربيّ أن يعدّ ولذلك ليس غريبا

)حاة للمعىن يف القاعدة؟ما مدى تضمني النّ ، ؤال اآلنفإجابة عن السّ (ميكن القول ،وبناء عليه
حاة العرب بني ة فمن رام معرفة مدى ربط النّ ومن مثّ ، إّن املعاين املختلفة ال تذكر يف القاعدة بل معها

نات بل عليه أن ينظر يف خمتلف املدوّ ، اضجةة النّ ش عنها يف القواعد النهائيّ الوظيفة والبنية أن ال يفتّ 
وبيان كيف واصليّ استحضارا للموقف التّ ،ال حمالة،حيث سيجد، قعيداليت تعرض للقاعدة والتّ 
).نأيت على مناذج فيما بعدوس(ترتابط البنية مع الوظيفة

حبيث ال ، اكيبيف الرتّ فألية التّ جهة صحّ "حو يبحث يف النّ يف األذهان أنّ الذي استقرّ ولعلّ 
ويكون الكالم مطابقا ألحد األساليب اليت ، حنوال حيكم عليه باللّ ، ةصاحبه خارجا عن العربيّ يعدّ 
ا العرب املعىن األصليّ تؤدّ  ا يطابق الكالم مقتضى احلال أو املقام الكيفيّ ا دراسةأمّ ، ٤" ي  ة اليت 

حاة نا جند كثريا من قضاياه قد عرض هلا النّ ولكنّ ، هو علم البالغةص له علم مستقلّ فقد خصّ 

.٤٣ص، العربيّ حويّ ة للخطاب النّ ة والمنهجيّ المعرفيّ األسسفؤاد بو علي، -١
حوليات اجلامعة التونسية، ع: تونس(، )مقدمة ألصول النحو النظرية(مالحظات في رسالة سيبويهاملنصف عاشور، -٢

.٥٤٩ص، )، كلية اآلداب، منوبة٢٠٠٢، ٤٦
.١١٦ص، ٤ج، الموافقاتأبو إسحاق الشاطيب، -٣
دار املريخ، دط، : اململكة العربية السعودية(، ة عند عبد القاهرمن الوجهة البالغيّ ةحويّ راكيب النّ التّ عبد الفتاح الشني، -٤

.٢٣٤ص، )١٩٨٠
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رين حاة املتأخّ خالفا للنّ ، ني فيما بعدر وطّعم على يد البالغيّ عرضا طوّ ) أمثال سيبويه(موناملتقدّ 
مالذين قصروا مؤلّ  رّ فا وتناول ما جيوز من كالم العرب وما ال جيوز دون ، دةعلى عرض القواعد ا

إىل أنّ حمن الحاج صالحعبد الرّ هوينبّ ، بالوظيفة اليت استدعتهااستحضار للمقام ودون ربط للبنية 
ذه امليزةحاة املتأخّ زوا عن النّ مني قد متيّ حاة املتقدّ النّ  ّ ، رين  لكلّ ؛وينيتبني مسقون م كانوا يفرّ ويورد أ

ة حويني األقدمني بنظريّ سيبويه واخلليل بن أمحد قد انفردا مع أكثر النّ إنّ ":يقول،مستوى قوانينه
حاة مثل ن إليها إال األفذاذ من النّ ال يتفطّ ، ةخاصّ ،وصارت بعد غزو املنطق اليوناين، اندثرت بعدهم

ارم ة نذكر متييزهم الصّ ظريّ ليت بنيت عليها هذه النّ املبادئ اومن أهمّ ، األستراباذيضيّ الرّ والّسهيلي
أي تبليغ األغراض من جهة وهو اإلعالم واملخاطبة من جهة؛ غة بني اجلانب الوظيفيّ يف حتليلهم للّ 

فظ يف ذاته اللّ أي ما خيصّ ، من جهة أخرىوريّ الصّ فظيّ وبني اجلانب اللّ ، املتبادل بني ناطق وسامع
إذ هناك داللة ، اللة اللفظيةيه من وظيفة يف اخلطاب غري الدّ ا يؤدّ ظر عمّ النّ وهيكله وصيغته بقطع 

خليط بني هذين به التّ رر العظيم الذي يسبّ وقّل من انتبه بعد ابن جين إىل الضّ ... فظ وداللة املعىناللّ 
انني ال متتّ ومبادئ وقو ، ة بهة خاصّ منها ميتاز حتليله عن اآلخر مبنهجيّ فكلّ ، حليلاجلانبني من التّ 

:فريق فيقولح فيه مراعاة هذا التّ يوضّ سيبويهيعطي مثاال من كتاب مثّ ، ١"بسبب إىل اجلانب اآلخر
ة يغة اخلطابيّ وليست هي الصّ ،ةة خاصّ لني صيغة لفظيّ حاة األوّ والنّ سيبويهالكالم املستغين له عندإنّ "

العلماء إىل تسمية أخرى مثل املبتدإ واملبينّ وإّال فلم احتاج أولئك، نة من مسند ومسند إليهاملتكوّ 
قد قال ، نعم؟ق به من معمولوما يتعلّ هو العاملهامّ ر عنصر لفظيّ ؟ ومل احتاجوا إىل تصوّ عليه

سميتني التّ وكأنّ ، عليه متطابقاناملبتدأ واملبينّ كأنّ ...) تدأ مسند واملبين عليه مسند إليهاملب(سيبويه 
يف تسميتها ، على هذا كما قلنا، ه ال فائدةوليس  األمر كذلك ألنّ .واملسند إليهمرادفتان للمسند 
ه اليل واخلطايب فإنّ املبتدأ مهما كان حمتواه الدّ أنّ مقصود سيبويه هو أن يبّني فإنّ ،باملبتدإ واملبين عليه

رورة صيغة ق بالضّ يطابفظ الذي حيمل املعىن والفائدة الصيغة اللّ ألّن ...مبنزلة الفعل والفاعل
ونه هو ما يسمّ جوء إىل منهج علميّ حاة العرب باللّ ذلك النّ ويبّني ... اخلطاب من مسند ومسند إليه

وهو ههنا البنية اليت ، يء أو إجرائه عليه بغية اكتشاف اجلامع الذي جيمعهمايء على الشّ حبمل الشّ 
وأكرب دليل على ذلك هو استنباطهم ":مدّلالويضيف، ٢..."جتمع بني األنواع الكثرية من اجلمل

.٢٩٢ص، ١ج، في اللسانيات العربيةبحوث ودراساتعبد الرمحن احلاج صاحل، -١
.٢٩٥ص،املرجع نفسه-٢
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ممثّ ، عليه يف الوضعة وما تدلّ ال لبىن الكالم والكالم مبناهج خاصّ أوّ  إىل ما ، بعد ذلك، التفا
خرى وغري غيري يف االستعمال باحلذف والقلب وإبدال وحدة بوحدة أتصاب به هذه البىن من التّ 

از ف فيه النّ بسبب االستعمال الذي يتصرّ غيري من التّ الوضعيّ وما يصاب به املعىن، ذلك اطق با
) معىن املعىن عند اجلرجاين(واهر هي داللة املعىناللة يف هذه الظّ والدّ ، واالستعارة والكناية وغري ذلك

يف حتديدهم ) ةأو العقليّ (ة وبني غريها كداللة احلال وداللة املعىن هذه اللة الوضعيّ فال خيلطون بني الدّ 
.١"ما يرجع إىل الوضعغة وكلّ اللّ لبىن

الفاعل الذي (حيث أورد يف باب ؛سيبويهوميكن أن نأخذ مثاال على هذا الفصل من كتاب 
، فعبد اهللا ارتفع ههنا كما ارتفع يف ذهب)ضرب عبُد اهللا زيًدا(":قولناأنّ ) اه فعله إىل مفعوليتعدّ 

فإن ، إليه فعل الفاعلىمفعول تعدّ وانتصب زيد ألنّه ، هبوشغلت ضرب به كما شغلت به ذ
، ضرب زيًدا عبد اهللا: وذلك قولك ، فظ كما جرى يف األّولرت الفاعل جرى اللّ مت املفعول وأخّ قدّ 
رًا يف ومل ترد أن تشغل الفعل بأّول منه وإن كان مؤخّ ، مارًا ما أردت به مقدّ ك أردت به مؤخّ ألنّ 
ّ ، د كثريوهو عريب جيّ ، ماه مقدّ فظ أن يكون فياللّ كان حدّ فمن مثّ ،فظاللّ  مون يقدّ ] إّمنا[مكأ

م وبوإن كانا مجيعا يهمّ ، هلم وهم ببيانه أعىنالذي بيانه أهمّ  معنا زت على فاملعاجلة األوىل ركّ ، ٢"يا
ت إىل اتفميكن االل، ثبت أنه عريب جيديوبعد أن ، جواز تركيب ما من عدم جوازهة عنحثابفظاللّ 

استدعت تقدمي املفعول على الفاعلاليت ة بليغيّ تّ الصيصة اخلعنوميكن البحثاجلانب اإلفادي 
: قاط اآلتيةمات ميكن تسجيل النّ ومن خالل هذه املقدّ ).رسه البالغةوهذا ما تد(

خمتلف لذي حيكم ظام املضمر افاستنبطوا النّ ، وهيئتهحاة إىل ضبط صورة الكالم العريبّ هدف النّ -١
.الرتاكيب العربية

، ستوى اخلطاب وإفادة املعاينمبأحدمها خيتصّ ، بني مستويني للجملةن و محاة املتقدّ ق النّ فرّ -٢
.ةفظيّ ياغة اللّ فظ والصّ باللّ خر خيتصّ واآل

ة صار مستوى اخلطاب وإفادة املعاين من اختصاص العلوم العربيّ ر الذي مسّ طوّ بعد التّ ،لكن-٣
).وختصيصا علم املعاين(علم البالغةعلم مستقل هو

.٣٧ص،٢ج،في اللسانيات العربيةبحوث ودراساتعبد الرمحن احلاج صاحل، -١
.٣٤ص، ١م،)١٩٩٩، ١دار الكتب العلمية، ط: لبنان(إميل بديع يعقوب، ،الكتابسيبويه عمرو بن عثمان، -٢
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ال ما جيوز وما(ةمياكيب الّسلا بعرض األصول والقوانني اليت تضبط الرتّ حو خمتصّ وصار علم النّ -٤
).أليف بني خمتلف الكلمجيوز يف كالم العرب من حيث التّ 

م إىل  و ، حاة بالوظيفةة فلمعرفة مدى احتفاء النّ ومن مثّ -٥ واستحضاربنيةا على الة تأثريهكيفيّ نظر
رين تناولت كتب املتأخّ ألنّ ؛ةمني خاصّ ة جيب الرجوع إىل كتب املتقدّ قعيديّ ة التّ يف العمليّ هذا التأثري

لكّن الّتخّصص مل يكن يعين (صخصّ ه إىل التّ وجّ ا ليس إالَّ بسبب التّ ة تناوال عرضيّ هذه القضيّ 
)....افقيها أصوليّ ، ا بالغيافتجده حنويّ ، د املعارفكان متعدّ منهمإن العامل الواحدعندهم الفصل إذ

حو ة ألبواب النّ ة والوظيفيّ الليّ ع خمتلف اجلوانب الدّ أن يتتبّ امرائيفاضل صالح السّ وقد حاول
ا عن تعبريز تعبري قائق اليت متيّ وأن يستحضر خمتلف الدّ ، واحلديثةميةدالقفات العربيةاملعروفة يف املؤلّ 

استكثار د ليست جمرّ ةحويّ األوجه النّ إنّ ":يقول؛حوى هذه احملاولة بفقه النّ مسّ و ، وتركيبا عن تركيب
هذه جواز أكثر من وجه تعبريي ليس معناه أنّ وإنّ ، ر بعضهمكما يتصوّ ، من تعبريات ال طائل حتتها
وإّمنا لكل وجه ، كما تشاءها تشاء  لك احلق أن تستعمل أيّ نّ أو ، ة واحدةاألوجه ذات داللة معنويّ 

ي تعبريان خمتلفان وال ميكن أن يؤدّ ، يهيؤدّ عبري الذي فإذا أردت معىن ما لزمك أن تستعمل التّ ، داللته
لغة ىلو فاأل) ما حممد حاضر(و) ما حممد حاضرًا(: قولكحنو ، إال إذا كان ذلك لغة، معىن واحدا

أن يكون لكلّ بدّ وفيما عدا ذلك ال، الف يف املعىنهذا اختلىب عال يرتتّ ، انية متيميةة والثّ حجازيّ 
جه و األف، ن يصحبه عدول من معىن إىل معىنأبدّ عدول من تعبري إىل تعبري الإذ كلّ ، تعبري معىن

ظر يف ته يف هذا هو إدمان النّ وكانت منهجيّ ، ١"دةة متعدّ إّمنا هي صور ألوجه معنويّ ، دةة املتعدّ عبرييّ التّ 
ي معىن عبارة أو مجلة فيه جاءت لتؤدّ كلّ ز بأنّ ص القرآين الذي متيّ ختصيصا النّ و ، صوصخمتلف النّ 

ذه املهمّ بدّ فال":يقول؛بنيتهاتغيري ميسّ بإحداث أيّ يتغّري هذا املعىن ، ًنامعيّـ  ة أنت أن تضطلع 
، ات املختلفةعبري للتّ ة املختلفة الستنباط املعاينعبرييّ ور التّ ق يف الصّ وتدقّ ، صوصبنفسك تنظر يف النّ 

ل هار أتأمّ يل والنّ اغل يف اللّ وكان شغلي الشّ ، أعوامةبحث أكثر من عشر لقد أمضيت يف هذا ال
وكان القرآن الكرمي هو املصدر ، ق فيما حتتمله من معانوأدقّ ، ن بينهاز اأو ، ظر فيهاوأدمي النّ ، صوصالنّ 

.٩ص، ١، ج)٢٠٠٠، ١دار الفكر، ط: األردن(، النحومعاني فاضل صاحل السامرائي، -١
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ياق الذي يف السّ و ، ةعبرييّ ق التّ و وأنظر يف الفر ، أفهرس ءاياته حبسب املوضوعات، األّول هلذا البحث
.١"تعبريورد فيه كلّ 

عدم االكتفاء بسرد القاعدة أي؛ )عند التأّخرين(ب فيهحو ما غيّ وهو يف حماولته هذه يعيد للنّ 
هذه ، زها القاعدة نفسهاة اليت جتوّ عبرييّ إىل البحث عن الفروقات التّ ،وذكر ما جيوز وما ال جيوز

هو يف هذا و ، املقام الذي قيلت فيهوأياق السّ رإال إذا استحضالفهمال ميكن فهمها حقّ قاتو الفر 
أداة غة كما أّن كلّ د بنية اللّ ة حتدّ واصليّ الوظيفة التّ "أنّ أعين؛ةمبدإ من مبادئ الوظيفيّ فق مع أهمّ يتّ 

فإذا وجدت ، ٢"املستعملة من أجلهاة الوظيفمن األدوات اليت يستعملها البشر تأخذ البنية اليت تالئم 
لذي تقال فيه إحدامها ر املوقف ااستحضافيجبمعرفة الفرق بينهما ديا وأر لتان متغايرتان بنيويّ مج

مني وعلى ة حنو املتقدّ تأكيد على وظيفيّ فاضلاألستاذ مهيف هذا اجلهد الذي قدّ و .دون األخرى
ؤية ال ميكن ة يف الرّ تنبئ عن مشوليّ فهي معاجلة ، غةهلذه اللّ مها هؤالء العلماء ة املعاجلة اليت قدّ خصوصيّ 

.ة ال ميكن تقويضها أو استبداهلامن مثّ و ، إغفاهلا حبال من األحوال

حوي العريب يعرض البحث هلذه املعامل يف كتاب حنويّ رس النّ ة يف الدّ ويف سبيل إبراز معامل الوظيفيّ 
ل أن يربز هذه املعامل وأن جيمع و يف كتاب حديث حاتتّبعهايمثّ ، لسيبويههو الكتاب ، مأصيل متقدّ 

.ائيّ امرّ فاضل صالح السّ ــلحو النّ وهو كتاب معاين ، ب منهااملغيّ 

: ة في كتاب سيبويهمعالم الوظيفيّ -١-١

كتاب سيبويه ميكن أن يسجل نقطة مفادها أّن هذا الكتاب يغلب عليه عرض مستقرئ  إنّ 
ة اليت استدعت الوظيفحضاريزها الكالم العريب مبعزل عن استأليف اليت جيبصور التّ قة القواعد املتعلّ 

، ة والبنيةتعّد نواة لبحث جيمع بني الوظيفلكن هذه الغلبة ال تنفي وجود التفاتات، هيئة تركيبية معينة
:هذه االلتفاتاتمن أهمّ ، انية يف ضوء األوىلر الثّ ويفسّ 

.١٠ص، ١، جمعاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.٥٣ص، )مدخل نظري(ةسانيات الوظيفيّ اللّ أمحد املتوكل، -٢
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:الكالم منه ما هوأنّ ذكرفقد ، ة الكالمعن درجات مقبوليّ ، تابهمات كيف مقدّ ، حديثه- ١-١- ١
صفة وتعكس كلّ ، ١"وما هو حمال كذب، ومستقيم قبيح، ومستقيم كذب، وحمال، مستقيم حسن"

، ةداوليّ ة أو التّ الليّ أو الدّ ) أليف اجلائزةصور التّ (ةكيبيّ فات جانبا من جوانب الكالم الرتّ من هذه الصّ 
أتيتك (:فقولك، ا املستقيم احلسنفأمّ "صفة؟ لكلّ سيبويهمه الذي قدّ مثيلُ هذا التّ ك على يدلّ 

سآتيك (و) أتيتك غًدا(:ل كالمك بآخره فتقولا احملال فأن تنقض أوّ وأمّ ، )سآتيك غًدا(و) أمس
ا املستقيم وأمّ ، وحنوه) شربت ماء البحر(و) محلت اجلبل(:ا املستقيم الكذب فقولكوأمّ ، )أمس

وأشباه ، )كي زيد يأتيك(و) قد زيًدا رأيت(: حنو قولك، فظ يف غري موضعهالقبيح فأن تضع اللّ 
ة حّ رت فيه الصّ فاملستقيم ما توفّ ، ٢)"سوف أشرب ماء البحر(:ب فأن تقولا احملال الكذوأمّ ، ذلك

ة ة وإمكانيّ احية العقليّ لنّ ة اخلرب من ااحلسن فناجته عن صدقيّ "ا قيمة أمّ ، اليلناقض الدّ ة وعدم التّ كيبيّ الرتّ 
كالم ، ومن تعليقه عليهاسيبويهكما هو موضح من األمثلة اليت أوردها ، واحملال، يف الواقع٣"قهحتقّ 

احملال هو الكالم الذي يوجب اجتماع إنّ ":يقول السريايف، ينقض بعضه بعضا من حيث الداللة
الذي يوجب اجتماعها إمنا نريد به الكالم ، القعود والقيام اجتماعها حمالإنّ :وقولنا، اتاملتضادّ 

مل يلتفت ) املاضي مع املستقبل(الالت ه حمال تتناقض فيه الدّ وألنّ ، ٤"قد أحيل عن وجهه، حمال
ا الرتّ وهذا معناه عدم إمكانيّ ، ةأليفيّ ته التّ إىل صحّ سيبويه ة كيبيّ ة فصل داللة اجلملة عن عالقا

ملناقضته العريبّ ساينّ ر وجوده يف االستعمال اللّ وما دام مثل هذا القول غري كائن وال يتصوّ "ة جريديّ التّ 
الكالم ال يرجى ألنّ ، له أمر غري ذي جدوىتقدمي وصف حنويّ فإنّ واصليّ بديهة العقل والواقع التّ 

.٥" قفظي وشكله املتحقّ د وجوده اللّ منه تأدية املعاين اليت حتدّ 

ه ال يكون حسنا إذا كان خمالفا للواقع بل يكون  لكنّ ، فهو املستقيمناقض وإذا سلم الكالم من التّ 
) شربت ماء البحر(و) محلت اجلبل(خصّ "سيبويه إّمنا أنّ يرافيالسّ أورد ، أي مستقيم كذب؛كذبا

وكان ، م بهكالم تكلّ وإالّ فكلّ ، ح والبحثصفّ على كذب قائلهما قبل التّ ظاهرمها يدلّ بالكذب ألنّ 
.٥٢ص، ١ج، الكتابسيبويه عمرو بن عثمان، -١
.٥٢ص،١ج،املرجع نفسه-٢
.٣٣٩ص، المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربياألسسفؤاد بو علي، -٣
دار الكتب العلمية، : لبنان(أمحد حسن مهديل، علي سيد علي، : ، حتقيقشرح كتاب سيبويه،السريايف أبو سعيد احلسن -٤
.١٨٦ص، ١ج، )٢٠٠٨، ١
.٣٤٠ص،المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربياألسسفؤاد بو علي، -٥
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) لقيت زيًدا اليوم(:كقول القائل، علم أو مل يعلم، اهر فهو كذبخمربه على خالف ما يوجبه الظّ 
ويصطلح أحد الباحثني ، ١"إذا مل يكن األمر على ما قال فهو مستقيم كذب، )اشرتيت ثوبا(و

ا الكالم مع صحّ املعاصرين على صفة الكذب اليت اتّ  فيه ألنّ ، حن التداويلوتركيبا باللّ ته داللة سم 
. ٢"ةسبة العقليّ ة والنّ ة اخلارجيّ سبة الواقعيّ ة والنّ سبة الكالميّ م شروط املطابقة بني النّ خر تن"

ة من فعل وفاعل ة للجملة الفعليّ دات العالقة اإلسناديّ حمدّ "على حمافظاا إذا كان الكالم أمّ 
وهو ما عّرب ، والفعل) قد(ة ال جتيز الفصل بني قاعدة حنويّ لكّنه على مستوى الرتكيب خيرق، ومفعول

مل يصل إىل درجة و ، يكون مستقيما قبيحاه فإنّ ، ٣"بأن تضع اللفظ يف غري موضعهسيبويهعنه
حو املستقيم من طريق النّ "أنّ يرافيالسّ أورد ؛ألفاظ العبارة فيها اضطراب ونبوترتيب،لكن، حناللّ 

فكان ، حنفهو سامل من اللّ ، )رأيتقد زيًدا(:فإذا قال، حنساملا من اللّ هو ما كان على القصد 
وبناء .٤"فكان قبيحا من هذه اجلهةوهو مع ذلك موضوع يف غري موضعه، مستقيما من هذه اجلهة

ناقض بني ألفاظ الكالم فإن كان عدم التّ - ٢ة أليفيّ ة التّ حّ الصّ - ١: فاملستقيم يعين شيئنيعليه 
وع وهو النّ ، وإذا أضيفت إىل هذه اإلحالة عدم مطابقته للواقع فهو الكذب، فهو احملالمتناقضا 

.باحملال الكذبسيبويهاه األخري الذي مسّ 

:إليهعة نقاط ختدم ما نصبوو ل جممأن نسجّ ، بعد هذا العرض، وميكن

املسهمة يف إنتاجها وبنائهاوافد على استحضار خمتلف الرّ سيبويهيرتكز احلكم على عبارة ما عند -أ
ظ ث عنه يعكس يف الكالم املتلفّ من واقع متحدّ و ،من جمموع دالالت ألفاظ العبارةمستفاد من معىن 

م غة املتكلّ وتأليف بني وحدات امللفوظ وفق قواعد مضبوطة تتوافق و ما جييزه نظام اللّ من تضامّ و ، به
.ا

.١٨٧ص،١ج،شرح كتاب سيبويه،السريايفأبو سعيد احلسن -١
، ١عامل الكتب احلديث، ط: األردن(،والتداولية للنظر النحوي عند سيبويهبستمولوجيةاألسس اإلإدريس مقبول، -٢

. ٢٨١ص،)٢٠٠٦
.٣٤٠ص، المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربياألسسفؤاد بو علي، -٣
.١٨٧ص،١ج،شرح كتاب سيبويه،السريايفأبو سعيد احلسن -٤
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الكالم إذا كان ك على هذا ما ذهب إليه من أنّ يدلّ ؛بتبعية البنية للوظيفةسيبويهيرى - ب
ه ال معىن فإنّ )ليس مما يتكلم به ألنه ال معىن له دقيق يعكسه(ق يف الواقع العيين حقّ مستحيل التّ 
وكذا وصفه للكالم الذي ال ، ه تأليف غري واردألنّ ) احملال(ة القاعديةة أو باملقبوليّ حويّ لوصفه بالنّ 

والواقع سابق ومشروط للحكم على ، أليففاملعىن مشروط وسابق على التّ ، ذبيطابق الواقع بالك
.ةة وتداوليّ دالليّ جوانبأليف الذي تعكسه أليف الوارد هو التّ التّ وهذا يعين أنّ ، عبارة ما باحلسن

قوانني الكتاب وكلّ ، االستعمال العريبمؤسس علىنظرييّ عمله التّ اعتقاد سيبويه املطلق بأنّ "- ت
ة بل مشتقّ ، وليست تقعيدا ألشكال مفرتضة، غوية املتداولة بني العربسة على املادة اللّ وقواعده مؤسّ 
.١"العريبّ غويّ من الواقع اللّ 

ة تعدّ احلركة اإلعرابيّ فمن املعلوم أنّ ؛ةداوليّ ة اعتمادا على الوظيفة التّ توزيعه احلركة اإلعرابيّ - ٢-١- ١
مييزالتّ ، احلال(ةأو دالليّ ...)املفعول، الفاعل(ة ة تركيبيّ من عناصر البنية قد تعكسها وظيفعنصرا
وقد ، ابقةوقد ال تعكسها وظيفة من الوظائف السّ ، )ة املراد تبليغهااللية املقاميّ الدّ (ة تداوليّ أو ...)

ف مطلقا سواء وجدت إىل معيار ال يتخلّ فلجئوامون إىل هذه احلقيقة حاة العرب املتقدّ ه النّ تنبّ 
نبيه إىل دور الوظيفة يف توزيع احلركة هم مل يغفلوا التّ لكنّ ،هذا املعيار هو العامل، الوظيفة أم مل توجد

ا فاعًال أو مفعوالً أو حاالً هو  ها أو نصبها أو جرّ سبب رفع كلمةفيوردون أنّ ، ةاإلعرابيّ  أو صفةكو
وخصوصا ،ةملقام يف توزيع احلركة اإلعرابيّ قّل من حاول استحضار دور ا،ايف مقابل هذ،لكن... 

، سيبويهحاة مني وأبرزهم إمام النّ حاة املتقدّ خالفا للنّ ...) ابن هشام، ابن مالك(ن يحاة املتأخر النّ 
أو ة وبني الغرض زة ربط فيها بني اختيار احلركة اإلعرابيّ لع على كتابه لفتات متميّ حيث جيد املطّ 

:املقصد واملقام فمن ذلك 

فع وبني أن حتمل داويل بني أن حتمل الكلمة حركة الرّ الفرق التّ ) هذا باب خيتار فيه الرفع(ذكره يف -
له علٌم علَم الصاحلني- أ-٢علُم الفقهاِء  له علمٌ - أ- ١:وأمثلة ذلك، صبحركة النّ 

له رأٌي رأَي األصالء-بٌي رأُي األصالء       له رأ-ب

له حسٌب حسَب الصاحلني- ـ جله حسٌب حسُب الصاحلني  -ـ ج

.٣٤١ص، حوي العربيّ ة للخطاب النّ ة والمنهجيّ األسس المعرفيّ فؤاد بو علي،  : ينظر-١
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منصوبا أو ) بسَ حَ ، يأْ رَ ، ملْ عِ (كون يعندماة حويّ بتوجيه الوظيفة النّ سيبويهمل يكتف حيث 
.واملقام الذي تقال فيه منصوبة، ةالذي تقال فيه مرفوعبل جتاوزه إىل استحضار املقام، مرفوعا

صب ا النّ أمّ ، خص الذي أسندت إليهة للشّ ابتة املستقرّ فات كاخلصال الثّ فع على جعل هذه الصّ فالرّ 
:ابتة اليت ال تفارقه؛ يقول سيبويهة الثّ عنده ومل تصر له كاجلبلّ فعلى جعلها طارئة عارضة مل تستقرّ 

ومل ترد ، فضلكاحللم والعقل وال، جلألّن هذه خصال تذكرها يف الرّ ، الوجه، يف هذافعوإّمنا كان الرّ "
وأن ، جل بفضل فيهك أردت أن تذكر الرّ ولكنّ ، م وال تفّهمبرجل يف حال تعلّ أن خترب بأّنك مررت

اس هذه األشياء وما يشبهها صارت حتلية عند النّ ألنّ ... جتعل ذلك خصلة قد استكملها 
ا عنه إخبار مبا ، اسعند النّ فيه فات صارت عالمة معروفة فهذه الصّ ، ١"وعالمات ولذلك فاإلخبار 

مه على ما عنده من حبسن تعلّ فاستدلّ ، أو رآه يتعلم، وقبل مسعه منه، قد استقرَّ فيه قبل رؤيته"
وإّمنا ، هذا ليس مما يثىن بهنّ ألو ،اهه إّمنا بدأ يف عالج العلم يف حال لقيه إيّ ومل يرد أن خيربه أنّ ، العلم

، ٢"م يف حال لقائهعلّ وال خيرب أن أمثل شيء كان فيه التّ ، فيهاستقرّ مبا الثناء يف هذا املوضع أن خيربها 
:إن شئت نصبت فقلت":قال سيبويه؛صب ال حركة الرفععليه حركة النّ فهذا املدلول األخري تدلّ 

. ٣"ه مل يستكمل أن يقال له عاملوكأنّ ، هم وتفقّ به يف حال تعلّ ك مررت كأنّ ) علَم الفقهاءله علمٌ (

من ؛أو على الذم والشتم، عظيم واملدحصب يف بعض األساليب على التّ توجيهه للمخالفة بالنّ -
ُهْم َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿:يف قوله تعاىل) املقيمني الصالة(نصب أمثلة ذلك  يـُْؤِمُنوَن ِمبَا لـَِّكِن الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ِمنـْ

َواْليَـْوِم اْآلِخِر أُولَـِئَك َسنـُْؤتِيِهْم أُنزَِل إِلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قـَْبِلَك َواْلُمِقيِمَني الصََّالَة َواْلُمْؤتُوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن بِاللَّـِه 
لَّْيَس اْلِربَّ َأن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل ﴿:يف قوله تعاىل) الصابرين(ونصب )١٦٢/النساء(﴾١٦٢﴿َأْجرًا َعِظيًما

ِبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِِّه َذِوي اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَـِٰكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَّـِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ 
زََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا اْلُقْرَىبٰ َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصََّالَة َوآَتى ال

﴾١٧٧﴿ِذيَن َصَدُقوا َوأُولَـِٰئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس أُولَـِٰئَك الَّ 
، ٤كما قال سيبويه،والرفع فيهما جائز جيد، خمالف ملا عليه شرج الكالموهو نصب . )١٧٧/البقرة(

.٤٢٨ص، ١م، الكتاب، عثمان بن قنربسيبويه-١
.٤٢٨ص، ١م، نفسهاملرجع -٢
.٤٢٨ص، ١م، نفسهاملرجع -٣
.٦٨ص، ٢م، املرجع نفسه-٤
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اس وال من ختاطب بأمٍر ث النّ ك مل ترد أن حتدّ أنّ "ة يف نصبه وهو ة تداوليّ هناك خصوصيّ ،لكن
فاهللا جّل وعال يريد أن ، ١"د علمت فجعلته ثناء وتعظيمامن ذلك ما قهم قد علموا ولكنّ ، جهلوه

.ولذلك جاءت احلركة خمالفة تنبيها هلذا الغرض، ابرينالة ويريد أن ميدح الصّ يثين على املقيمني الصّ 

ذكره ،ناء شاهدبدل املدح والثّ مّ تم والذّ ومن أمثلة ذلك من غري القرآن مما هو حممول على الشّ 
ِل ثْ مِ يعَ اضِ رَ ْعثًا مَ شُ وَ ***ُعّطلٍ ةٍ وَ سْ نِ َىل ي إِ وِ أْ يَ وَ (: ألمية بن أيب عائن يقول فيهمنسوب،سيبويه

قا على معلّ ،سيبويهذكر ، )اخلبيثَ الفاسقَ أتاين زيدٌ (:القائلقولكذلكتهومن أمثل، )اِيل عَ سَّ ال
ّ صرن عنده ) إىل نسوة عّطل(:كأنه حيث قال"أنَّ األمر ،اهدالشّ  ه ذكر لكنّ و ، ن شعثممن علم أ

ه شتمه ولكنّ ،فك شيئا تنكرهره وال يعرّ كرّ يمل ترد أن ":وقال عن املثال، ٢"ًهايذلك تشنيعا هلنَّ وتشو 
ه حممول على لكنّ فاتائع يف الصّ فاألمر ليس حمموال على ختصيص أو حتديد كما هو الشّ ، ٣"بذلك

.حو الوظيفيّ ة النّ يف نظريّ وم الوجهم وهو يقابل مفهغرِض التشنيع والذّ 

ة ة تداوليّ ظر إىل قضيّ نلفت النّ ، ٤داويلّ اه إدريس مقبول باإلعراب التّ ا مسّ وقبل أن ننهي احلديث عمّ 
حيسن صفة وال كلّ ، عظيمموضع جيوز فيه التّ ليس كلّ "وهي أنّه ، ة ينبين عليها املدح والتعظيممهمّ 

اأن يعظّ  م به مل يكن هذا مما يعظّ ) الثياب أو البزَّازَ صاحبَ د اهللا أخيك بمررت بع: (لو قلت.م 
ا املوضع الذي ال حيسن فيه التعظيم فأن تذكر رجال ليس بنبيه وأمّ .م بهالرجل عند الناس وال يفخّ 

، )مررت بعبد اهللا الصاحلَ (:وذلك قولك، بيهم النّ مه كما تعظّ عظيم مث تعظّ وال معروف بالتّ ،اسعند النّ 
ألنه إذا وصفهم ، جاز) لاملطعمني يف احملْ :(مث قلت) مررت بقومك الكرام الصاحلني: (قلتفإن

ّ ، صاروا مبنزلة من قد عرف منهم بذلك عظيم التّ تيان بفاإل، ٥"لموام قد عُ وجاز له أن جيعلهم كأ
.املعّظماس يف فة معروفة عند النّ وأن تكون هذه الصّ ، عظيمفة مما يقبل التّ أن تكون الصّ بمشروط

ا(بني البنية والوظيفة توجيهه حلكم إلغاء سيبويهمن صور ربط - ٣-١- ١ وإعماهلا ) ظّن وأخوا
فبعد أن أورد خمتلف صور اإللغاء واإلعمال .املتكلم وما يريد أن يبلغهفيه يستحضر،اتوجيها تداوليّ 

.٦١ص، ٢م، الكتابسيبويه، -١
.٦١ص، ٢م، املرجع نفسه-٢
.٦٥ص، ٢ماملرجع نفسه، -٣
.٢٨٧ص،حوي عند سيبويهظر النّ ة للنّ داوليّ والتّ ةبستمولوجيّ األسس اإلإدريس مقبول، -٤
.٦٤ص، ٢م،الكتابسيبويه، -٥
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ته حسب ومرجع هذا وعلّ ، ١"أقوىأخريما أردت اإللغاء فالتّ كلّ "ه ه إىل أنّ اليت جتيزها اللغة العربية نبّ 
مثّ أو بعدما يبتدئ وهو يريد اليقني ، بعدما ميضي كالمه على اليقنيكّ ا جييء بالشّ ه إمنّ ألنّ "سيبويه

، )تدري، من يقول ذاك: (كما يقولو )ذاك بلغين، عبد اهللا صاحبك(:كما تقول، كّ يدركه الشّ 
وإّمنا جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كالمه على اليقني وفيما ، ل كالمهيف أوّ لمر ما مل يعفأخّ 

زيًدا رأيت (:كما قال،رم أو أخّ قدّ ، أعمل الفعلكّ ته من الشّ نيّ يف فإذا ابتدأ كالمه على ما ، يدري
إذا  م واإلعمال مقدّ ، طارئا على ما يراد اإلخبار عنهكّ اإللغاء إذا كان الشّ م يقدّ ف؛٢")ورأيت زيًدا

ا إذا ورد فعل ويظهر تقدمي اإللغاء جليّ ، م مربوطا مبا يراد اإلخبار عنهيف ذهن املتكلّ كّ كان الشّ 
.ه طارئيف تأخريه زيادة تأكيد على أنّ رًا ألنّ مؤخّ كّ الشّ 

ا انتباه املتكلم لنفسه من أنّ إمّ هوهي حسب؛ة للبدلداوليّ على بيان الوظيفة التّ سيبويه ز ركّ - ٤-١- ١
م سؤاال من وإمَّا توسُّم املتكلّ ، ات الكالمة من جزئيّ جزئيّ دة تبّني بعض الكالم حيتاج إىل إضافة حمدّ 

يستعمل يف االسم مث يبدل من الفعل(ّول ما أورده يف باباألفمن ، اتهة من جزئيّ املخاطب عن جزئيّ 
سبب إيراد البدل يف حيث ذكر أنّ ) فيعمل فيه كما عمل يف األّولمكان ذلك االسم اسٌم آخر

رأيت عبد (و) ك ناسا منهمرأيت بين عمّ (و) رأيت بين زيد ثلثيهم(و) رأيت قومك أكثرهم(:قوله
: ما الذي رأى منهم فيقوليبدو له أن يبّني مثّ ) رأيت قومك(:م فيقولأن يتكلّ "هو ) اهللا شخصه

ة على البدليّ ) مررت برجلني مسلم وكافر: (قول من قالومن اآلخر توجيهه، ٣"ثلثيهم أو ناسا منهم
قال ؛)مسلم وكافر(فيجاب، )بأي ضرب مررت؟(على أساس افرتاض سائل سأل مستوضحا 

واألمر ، ٤"بأيِّ ضرٍب مررت؟: كأنّه أجاب من قال، وإن شئت كان املسلم والكافر بدالً ":سيبويه
مبن مررت؟ أو ظّن أن يقال له : كأنّه قيل له "ـ ف) مررت برجل عبد اهللا(نفسه مع مثال آخر هو 

.٥"فأبدل مكانه ما هو أعرف منه، ذلك

.١٧٥ص، ١م، الكتابسيبويه، -١
.١٨٦ص،١م، املرجع نفسه-٢
.٢٠٥ص، ١ماملرجع نفسه، -٣
.٤٩٦ص، ١ماملرجع نفسه، -٤
.١٢ص، ٢ماملرجع نفسه، -٥



معامل الوظيفية يف الفكر اللغوي العريبالفصل األول

٢٩٣

امها عكسه الغاية واملقصد الذي يتغيّ يسيبويهأخري بني أجزاء الكالم عند قدمي والتّ التّ - ٥-١- ١
ا كانت بذرة متميّ سيبويهلع على هذه األفكار اليت عاجلها وجيد املطّ ، م بكالمهاملتكلّ  ّ عبد زة رعاها أ

أخري اليت عاجلها تقدمي قدمي والتّ من صور التّ ، )دالئل اإلعجاز(رها يف كتابه فيما بعد وطوّ القاهر
مثال ذلك ؛ة تعكس تلك البنيةتتبعه من وظائف تداوليّ سيعد أداة االستفهام وما باالسم أو الفعل 

م املبتدأ على اخلرب يف املثال حيث قدّ ؛ )أزيًدا لقيت أم بشرًا-٢أزيد عندك أم عمرو-١(: قولنا
أعندك زيد أم (:م اخلرب على املبتدإ فقيلولو قدّ ، اينم املفعول على فعله يف املثال الثّ وقدّ ، األول
البنيةلكنّ ، ا جائزًا حسًنالكان عربي)ألقيت زيًدا أم بشرًا ؟(:م الفعل على مفعوله فقيلأو قدّ ) عمرو

لكن يف األوىل،ة أو اللقيك تسأل عن العنديّ ي أنّ م املتلقّ انية قد يتوهّ يف الثّ األوىل أحسن منها ألنّ 
فتقدمي ، ك إذا أردت هذا املعىنواعلم أنّ ":سيبويهيقول ؛عنه هو االسماملسئولاألمر حمسوم يف أن 

فبدأت ، هما هواالمسني ال تدري أيّ ا تسأله عن أحد وإمنّ ، قى ك ال تسأله عن اللّ ألنّ ، االسم أحسن
وصار الذي وجعلت اآلخر عديال لألّول ، ك تقصد قصد أن يبني لك أيُّ االمسني عندهباالسم ألنّ 

ألّن ، قاءة واللّ نه يف هذين املثالني هو العنديّ عيف أّن الذي ال يسأل وال شكّ ، ١"ال تسأل عنه بينهما
،ه قد حدث لقاء معهوأنّ ، املسئولمثة أحًدا عند علم أنّ فقد ، ائلهذين األمرين معلومان عند السّ 

، جمهولني حسن تقديهما على االسم) ةاللقاء والعنديّ (فإذا كانا، ه ال يعلم أهو من زيد أم عمرولكنّ 
) أضربت زيًدا أم قتلته؟(:وتقول":سيبويهيقول ؛نهعاملسئولفالذي يلي أداة االستفهام عادة هو 

وال تسأل عن موضع ، هما كانال تدري أيّ ، ك إّمنا تسأل عن أحدمهاألنّ ، ههنا أحسنفالبدء بالفعل 
:كأنك قلت، كما كان البدء باالسم َمثَّ أحسن فيما ذكرنا، فالبدء بالفعل ههنا أحسن، أحدمها

ما هوال تدري أيّ ، ألنك مدّع أحد الفعلني) أضربت زيًدا أم قتلت زيًدا؟(:وتقول) أيُّ ذاك كان بزيد؟(
.٢"أّي ذاك كان زيد: كأنك قلت، هو

: وعني اجلمليني اآلتينينّ اليفرق بني ) باب آخر من أبواب أو(يف باب 

أزيًدا لقيت أو عمروا أو خالًدا-أ-٢ألقيت زيًدا أو عمرواً أو خالًدا                    -أ-١

عندك أو عمرو أو خالدأزيد-بأعندك زيد أو عمرو أو خالد                        -ب

. ١٩٣ص،٣م، الكتابسيبويه، -١
.١٩٤ص،٣ماملرجع نفسه، -٢
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، ةأو عنديّ اءعاء لقوليس فيه ادّ ، ه إىل الفعل أو اخلربموجّ ) ١(وع ؤال يف النّ السّ على أساس أنّ 
هم كان أيّ ىالثة ال يدر ؤال إىل شخص من األشخاص الثّ ه السّ حيث يتوجّ ) ٢(وع خبالف مجليت النّ 

أعندك (:أو تقول) ألقيت زيًدا أو عمروا أو خالًدا(:تقول":سيبويهقال ، هم عند زيدمنه لقاء أو أيّ 
عندك أحد : (ك ملا قلتوذلك ألنّ ، أعندك أحد من هؤالء؟: ك قلت كأنّ ، )زيد أو خالد أو عمرو

أعندك (:يقول إذا قلتاكم، )ال(:ه إذا أجابك قالأال ترى أنّ ، مل تدّع أن أحًدا منهم مثَّ ) هؤالء
تسأل عن الفعل مبن كألنّ ك إذا أردت هذا املعىن فتأخري األمساء أحسن؛ واعلم أنّ .)أحد من هؤالء

كان هذا يف ) أزيد عندك أو عمرو أو خالد؟(و) أزيًدا لقيت أو عمرًوا أو خالًدا؟( :ولو قلت، وقع
.١)"هماأيّ (ىن عن مبنزلة تأخري االسم إذا أردت ماجلواز واحلس

م وخماطب ومعلومات مشرتكةمبا فيه من متكلّ (مبعناه الواسع على املقام سيبويهاعتمد - ٦-١- ١
ين عن احملذوف فاملقام يغ، لتفسري ترك أو إضمار أو حذف بعض أجزاء اجلملة اليت تظهر عادة...) 

وإذا كان أساس .فهوم املشاهد عن املنطوق امللفوظفأغىن امل، عليه داللة مفهومألنه يصريًا داّال 
،مراعًيا للحالة اليت يكون عليهايأيت واحلذف أو اإلجياز اإلطناب ة املخاطب فإنّ واصليّ ة التّ العمليّ 

حذف اسم كان لعلم ) ذكرها سيبويه(من أمثلة ذلك ، ي احلذف إىل لبسلكن بشرط أن ال يؤدّ 
، )اعَ نَـ شْ أَ بَ اكِ وَ ا كَ ا ذَ مً وْ يَـ انَ ا كَ ذَ إِ *** انَ الءَ بَ ونَ مُ لَ عْ تَـ لْ هَ دٍ سْ أَ ِين بَ (: املخاطب قول عمرو بن شأس

ومن أمثلة ذلك أيضا حذف بعض ، ٢"أضمر لعلم املخاطب مبا يعين وهو اليوم":سيبويهقال 
﴿ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت :وعالاملعموالت استغناء بعلم املخاطب قوله جلّ 

ِقَني َواْلُمتَ َواْلَقانِِتَني َواْلَقانَِتاِت  قَاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت َواْخلَاِشِعَني َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ َصدِّ
اِكرِيَن اللَّـَه َكِثريًا َوالذَّاكِ  رَاِت َأَعدَّ اللَّـُه َهلُم مَّْغِفرًَة َوَأْجرًا َوالصَّائِِمَني َوالصَّاِئَماِت َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّ

ا صار األمر مع ا حيث ملا أعمل احلافظني والذ، )٣٥/األحزاب(﴾٣٥﴿َعِظيًما كرين يف معموال
وألّن ، ما كان يقع مظهرًا استخفافاا وإّمنا أضمرو ":سيبويهيقول ، احلافظات والذاكرات مستغىن عنه

وتركوا ":)بستنيالربّ (:من قوهلم) الكر(املكيال حذف رًا سبب وقال مفسّ ، ٣"املخاطب يعلم ما يعين
ه فكأنّ ، املخاطب قد علم ما يعينذكر الكّر استغناء مبا يف صدورهم من علمه وبعلم املخاطب؛ ألنّ 

.٢٠٤، ٣، مالكتابسيبويه، -١
.٨٧ص، ١ماملرجع نفسه،-٢
.٢٨٣، ص١م،املرجع نفسه-٣
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اعتماًدا على املقام وعلم سيبويهرها إىل غري ذلك من املواضع اليت فسّ ، ١"إّمنا يسأل هنا عن مثن الكرّ 
ّ اكيبغان حذف بعض أجزاء الرتّ وإذا كان املقام وعلم املخاطب يسوّ ، املخاطب ما يف بعض فإ

الفعل جيري يف األمساء "هلذا األمر فذكر أّن سيبويهه وقد تنبّ ، كراكيب مينعان احلذف ويوجبان الذّ الرتّ 
وفعل مضمر مرتوك ، مضمر مستعمل إظهارهوفعل ، فعل مظهر ال حيسن إضماره: على ثالثة جمار

فأّما الفعل الذي ال ":ًحاموضّ سيبويهقال ، جمرى هو املقام وحالة املخاطبوضابط كلّ .٢"إظهاره
بّد له فال) زيًدا(:فتقول، ومل خيطر بباله، ه أن تنتهي إىل رجل مل يكن يف ذكر ضربحيسن إضماره فإنّ 
أو يكون موضعا يقبح أن يعّرى من ، )قد ضربت زيًدا(:لهوتقول، )اضرب زيًدا(: من أن تقول له

فنحو ، ا املوضع الذي يضمر فيه وإظهاره مستعملوأمّ ، وما أشبه ذلك) قد(و) أن(:حنو، الفعل
ا املوضع الذي يضمر فيه الفعل املرتوك وأمّ ، )اضرب زيًدا(تريد ) ضربٍ (لرجل يف ذكر ) زيًدا(:قولك

.٣"إىل الباب الذي آخره مرحبا وأهال) إيّاك(فيه إظهاره فمن الباب الذي ذكر

ذلك أنّ ، ال نكرة) حميال(ر به الكالم أن يكون معرفة ويشرتط يف املبتدإ الذي يصدّ - ٧-١- ١
وأساس ، )مشرتكة بينهما(ي م واملتلقّ من املتكلّ هناك معلومة حمددة املالمح عند كلّ أنّ املعرفة تعين 

تواصال مع شخص ال قحقّ ن أفال ميكن أ، تواصل هو معلومات مشرتكة وأخرى غري مشرتكةأيّ 
،كرة تعدّ والنّ ، بغري املشرتكةيثّىن مثّ وينطلق عادة من املعلومات املشرتكة، أمور مشرتكةتربطين به أيّ 

ي ال املتلقّ اه أنّ م من معلومات غري مشرتكة فمعنوحني ينطلق املتكلّ ، من املعارف غري املشرتكة،عادة
ما ال ميكن ، ث عنهرًا واضًحا عن املتحدّ واصل ألنّه مل حيقق تصوّ يف التّ ميكن أن يستمرّ  وهذا معناه أ

ولذلك ،ي إىل لبسيؤدّ ،سيبويهكما قال ،هنّ أل،واصلا حنو حتقيق الغاية املنشودة من التّ أن يستمرّ 
ك لو أال ترى أنّ ، كرةبس وهو النّ يبدأ مبا يكون فيه اللّ وال ":يقول؛لبس واإللباسكرة مرادفة لجعل النّ 

نيا أن يكون يف الدّ ه ال يستنكر ألنّ ، كنت تلبس) كان رجل منطلقاً (أو ) كان إنسان حليما: (قلت
ح يوضّ ، ٤"بسبس وجيعلوا املعرفة خربًا ملا يكون فيه هذا اللّ مبا فيه اللّ يبدءوافكرهوا أن ، هكذاإنسان

)عبد اهللا منطلق(إذا قلت ":األصل يف الكالم أن يكون املبدوء به معرفة فيقولكيف أنّ سيبويه 

.٤٦٢، ص١م،الكتابسيبويه، -١
.٣٥٤ص،١م،نفسهاملرجع -٢
.٣٥٥، ص١ماملرجع نفسه، -٣
.٨٧ص، ١م، املرجع نفسه-٤
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ال عليك ) كان حليما زيد(و) كان زيد حليما: (وذلك قولك، تذكر اخلربتبتدئ باألعرف مثّ 
ا ينتظر فإمنّ فقد ابتدأت مبا هو معروف عنده مثله عندك ) كان زيد(:فإذا قلت... رتمت أم أخّ أقدّ 

ا ينتظر أن تعرفه فإمنّ ) كان حليما(:فإذا قلت، فقد أعلمته مثلما علمت) حليما(:فإذا قلت، اخلرب
) كان حليم أو رجل(:فإن قلت. فظراً يف اللّ وإن كان مؤخّ ، فهو مبدوء به يف الفعل، فةصاحب الصّ 

طب وليس هذا بالذي ينزل به املخا، وال يستقيم أن خترب املخاطب عن منكور، فقد بدأت بنكرة
ي وعلى فهمه ملوضوع وإذا كان مدار األمر على الفائدة اليت جينيها املتلقّ ، ١"منزلتك يف املعرفة

باب خترب (يف باب سيبويهيقول ، كرةق بالنّ الفائدة يف بعض أساليب الكالم قد تتحقّ اخلطاب فإنّ 
ما كان جمرتئا (و) منكليس أحد خريًا (و) ما كان أحد مثلك(:وذلك قولك"):كرة بنكرةفيه عن النّ 

يف مثل حاله شيء أو كرة حيث أردت أن تنفي أن يكون وإّمنا حسن اإلخبار ههنا عن النّ ، )عليك
فليس يف هذا ، )كان رجل ذاهًبا(:وإذا قلت، املخاطب قد حيتاج إىل أن تعلمه مثل هذاألنّ ، فوقه

ه قد حيتاج إىل أن ألنّ ، حسن) كان رجل من آل فالن فارًسا(: ولو قلت، شيء تعلمه كان جهله
ه ال ألنّ ، مل حيسن) كان رجل يف قوم فارًسا(:ولو قلت، ذلك يف آل فالن وقد جيهلهتعلمه أنّ 

.٢"حو حيسن ويقبحفعلى هذا النّ ،وأن يكون من قومنيا فارسيستنكر أن يكون يف الدّ 

: حوة في كتاب معاني النّ معالم الوظيفيّ -٢- ١

، ة الوظيفيّ غة العربيّ للدكتور فاضل صاحل السامرّائي كتابا يف حنو اللّ ) حومعاين النّ (كتاب يعدّ 
ة ه حبث فيه خصوصيّ إنّ ، مونره علماؤها املتقدّ ا سطّ ة ال خترج عمّ ات وأدوات منهجيّ آليّ بلكن

منطلقا من ،آخردون يها تركيبة اليت يؤدّ الالت املقاميّ الدّ بتتّبع خمتلف وذلك ،تركيباستعمال كلّ 
، حواه فقه النّ حماولته هذه حبثا فيما مسّ عدّ وقد ، ٣اختالف يف املعىناالختالف يف املبىن يعكسه أنّ 

اكيب مييز بني الرتّ تّ لحماولة ل"حو فقه النّ حو يعرض القواعد اليت تضبط الكالم العريب فإنّ النّ فإذا كان 
ا هو وإمنّ ، وال ذكر قواعد مبنية، ةع أحكام حنويّ مج"ه ليس إنّ ، ٤"تركيبوشرح معىن كلّ ، املختلفة

.٨٧ص، ١م،الكتابسيبويه، -١
.٩٨ص، ١ماملرجع نفسه، -٢
.م أن يبلغهأو الغرض الذي يريد املتكلّ ، املعىن املقصود ههنا هو املعىن املقصدي-٣
.٠٩ص، ١ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -٤
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وقد ، ١"حومما ال جتلو أغلبه يف كتب النّ ، اكيب املختلفةوتبيني ملعاين الرتّ ، ةللجملة العربيّ تفسري
كات قائق اليت تفصل تركيبا عن تركيب معتمدا على االلتفاتات والنّ استطاع أن جيمع خمتلف الدّ 

ا وَربأَ نقحيث ملّ ؛منياملبثوثة يف كتب املتقدّ  .وهائالل اليت مل يتفيّ صها وحبث عن الظّ شتا

يف  الجرجانيث عنها حو اليت حتدّ مع معاين النّ امرائيالسّ حو اليت أوردها وتتطابق فكرة معاين النّ 
رًا بدرجة أوىل كان منظّ الجرجانيذلك أنّ ؛مولية والبسطمع اختالف يف الشّ ،كتابه دالئل اإلعجاز

طابق أنّ على هذا التّ والذي يدلّ ، اتعا للخصوصيّ ات متتبّ باحثا عن اجلزئيّ امرائيالسّ بينما كان 
ا أن تكون ، حوعلى معاين النّ "ظم جعل مدار النّ الجرجاني وعلى الوجوه والفروق اليت من شأ

ال طائل استكثار من تعبرياتة ليست جمرد حويّ األوجه النّ "ذهب إىل أنّ امرائيالسّ وأنّ ، ٢"فيه
هذه األوجه ذات جواز أكثر من وجه تعبريي ليس معناه أنّ وإنّ ، كما يتصور بعضهم، حتتها

وجه داللته فإذا وإّمنا لكلّ ، ها تشاء كما تشاءأن تستعمل أيّ لك احلقّ نّ أو ، ة واحدةدالالت معنويّ 
ي تعبريان خمتلفان معىن وال ميكن أن يؤدّ ، يهعبري الذي يؤدّ أردت معىن ما لزمك أن تستعمل التّ 

فينظر يف اخلرب إىل الوجوه ، باب وفروقهيف وجوه كلّ "ظر قد دعا إىل النّ الجرجانيوإذا كان ، ٣"واحًدا
) زيد املنطلق(و) منطلق زيد(و) ينطلق زيد(و) زيد ينطلق(و) زيد منطلق(:اليت تراها يف قولك

رط واجلزاء إىل الوجوه اليت تراها يف ويف الشّ ، )زيد هو منطلق(و) زيد هو املنطلق(و) املنطلق زيد(و
) أنا خارج إن خرجت(و) إن خترج فأنا خارج(و) إن خرجَت خرجتُ (و) إن خترج أخرج(:قولك

جاءين (و) جاءين زيد مسرعاً (:ويف احلال إىل الوجوه اليت تراها يف قولك، )أنا إن خرجت خارج(و
من فيعرف لكلّ ) جاءين وقد أسرع(و) جاءين قد أسرع(و) و يسرعجاءين وهو مسرع أو ه(و) يسرع

حث عن الفرق يف املعىن بني يدعو إىل البائيامرّ السّ فإنّ ، ٤"ينبغي لهيثوجييء به ح، ذلك موضعه
كلتا العبارتني لنفي اجلنس مع أنّ )ما من رجل يف الدار(و) يف الدار-بالفتح- ال َرُجلَ (:قولك"

) ما حممد حاضرًا(و) ليس حممد حاضرًا(:ما الفرق يف املعىن بني قولك. ..على سبيل االستغراق؟
ما الغرض من اإلتيان بواو ...أقول ما الفرق يف املعىن وليس يف اإلعراب؟،)إن حممد حاًضرا(و

.٠٩ص، ١ج،معاني النحوفاضل صاحل الّسامرائي، -١
.٨٧ص، اإلعجازدالئلعبد القاهر اجلرجاين، -٢
.٠٩ص،١ج،حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -٣
.٨٢ص،اإلعجازدالئلعبد القاهر اجلرجاين، -٤
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ما الفرق بني ... ق بني ذكرها وحذفها؟وما الفر ؟)جاء حممد وبيده حقيبة(:احلال يف حنو قوله
نعم  : وحنن نقول، حاة يقولون كالمها جائزالنّ ؟ إنّ )جئت إلكرام لك(و) جئت إكراما لك(:قولك

.١"ة فرق بينهما يف املعىنولكن هل مثّ ،كالمها جائز

الذي لكن ، الجرجانيجتسيد لفكرة إالهيما امرائيالسّ حماولة طابق جيعلنا نقول إنّ هذا التّ إنّ 
ومبا .بالجرجانيالّسامرائير تأثّ إثباتة يف هذا الكتاب اليّ نا يف هذا املقام هو بيان معامل الوظيفينيع
بحث عن الوظيفة تأو ، اليت تفصل تركيبا عن تركيباللية ع الفروقات الدّ ه بين على تتبّ الكتاب كلّ أنّ 

بويب الذي اعتمده ماذج حسب التّ البحث سينتقي بعض النّ فإنّ ، اليت تعكس بنية دون أخرى
ةمات حنويّ من البدء مبقدّ ؛حوي املعروفةقعيد النّ ا ألف يف كتب التّ وهو تبويب ال خيرج عمّ ، امرائيالسّ 
احلديث عن احلديث عن  مثّ مثّ ، كرات من املعارفالنّ ييزمفهوم الكالم واجلملة ومتبيان :مثل

رورات مثّ املنصوبات مثّ  قة كالعدد واملمنوع من الصرفطرق إىل بعض القضايا املتفرّ مث التّ ، التوابعا
...فيوكيد والنّ رط  والتّ ختلف األساليب كأسلوب الشّ مبوانتهاء ... 

ستعني بط بن البنية والوظيفة فيه ع جوانب الرّ حو وتتبّ كتاب معاين النّ لقراءة تقدمي نّ أوالشكّ 
غوي رس اللّ ق باجلانب الوظيفي يف الدّ حتقيق رؤية أوسع وأعمق فيما يتعلّ علىا استعانة البحث أميّ 

ا متّس جّل األبواب املعروفة يف الّدرس الّنحوي(العريب ّ لالمتوكّ معاجلة انتقادات ، كما تعينه على )أل
ة الوظيفي الذي حاول عربيّ غة الغوي العريب القدمي واالنتقادات اليت ميكن توجيهها لنحو اللّ رس اللّ للدّ 

.دةأن يرسي دعائمه يف كتاباته املتعدّ لالمتوكّ 

كرة واملعرفة يعرض هلا من حيث تناوله للنّ يفحو الوظيفيّ إذا كان النّ : كرة والمعرفةالنّ -١-٢-١
فإّن صاحب ،يم واملتلقّ الرتباطه باملتكلّ اإلحالة فعل تداويلّ ًها إىل أنّ بّـ نم، تهاعدم إحالوأإحالتها 
ة ات االستعماليّ اها إىل البحث عن اخلصوصيّ ق أكثر يف هذه الوظيفة متجاوزًا إيّ حو يدقّ معاين النّ 

ة يف كرة بداللتها املعجميّ ة استعمال النّ والبحث عن خصوصيّ ، إليراد إحداها دون األخرى من جهة
ظر يف قائق إدمان النّ س هذه الدّ ومرجعه يف تلمّ .د املعامل من جهة أخرىسياق مضبوط وحمدّ 

ا النّ ق خصوصيّ ة مع تذوّ صوص العربيّ النّ  .متها القرآن الكرميويأيت يف مقدّ ، ةظميّ ا

.٠٧ص، ١ج،حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -١



معامل الوظيفية يف الفكر اللغوي العريبالفصل األول

٢٩٩

ث ي أن يكّون صورة واضحة املعامل عن املتحدّ ال ميكن للمتلقّ فمعناه أنّه؛كرة ال حتيلإذا كانت النّ 
الكلمة غري احمليلة جيعل من اجلملة اليت وردت فيها أنه لكن، ليس معناه، )ما هي عند املتكلمك(عنه 

ّ ؛خاطئة تداوليا م من نها فيها املتكلّ منها أغراًضا كثرية ضمّ فيد تإحالة فقد يسق لها إن مل حتقّ ذلك أ
ّ جاء يف معاين النّ ، خالل إيرادها إذا أطلقت فلم (ا إذا أفادت ال خترج عن أحد أمرين وذلكحو أ

﴿َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة :فالوحدة حنو قوله تعاىل، إرادة الوحدة أو إرادة اجلنس):هتقيد بنفي أو شبه
ومثال اجلنس ، )غريبرجلزارين اليوم (:وحنو، )٢٠/يس(﴾٢٠﴿َيْسَعى قَاَل يَا قـَْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنيَ رَُجلٌ 

ُهم مَّن َدابَّةٍ ﴿َواللَّـُه َخَلَق ُكلَّ :قوله تعاىل ُهم مَّن َميِْشي َعَلى رِْجَلْنيِ َوِمنـْ ُهم مَّن َميِْشي َعَلى َبْطِنِه َوِمنـْ مِّن مَّاٍء َفِمنـْ
﴿َوَال تَنِكُحوا :وقوله) ٤٥/ ورالنّ (﴾٤٥﴿يرٌ َميِْشي َعَلى أَْرَبٍع َخيُْلُق اللَّـُه َما َيَشاُء ِإنَّ اللَّـَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقدِ 

ٌر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوَال َوَألََمةٌ اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّٰ يـُْؤِمنَّ  مُّْؤِمٌن َوَلَعْبدٌ تُنِكُحوا اْلُمْشرِِكَني َحىتَّٰ يـُْؤِمُنوا مُّْؤِمَنٌة َخيـْ
ٌر مِّن مُّْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُولَـِٰئَك يَْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َواللَّـُه َيْدُعو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغفِ  ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َخيـْ رَِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيِّ

فهذا )رجلجاءين اليوم (:مًعا كقولكوقد حتتمل الوحدة واجلنس ، )٢٢١/البقرة(﴾٢٢١﴿يـََتذَكَُّرونَ 
كانت داللتها على "دت ا إذا قيّ أمّ ، ١وحيتمل أنه جاءك رجل ال امرأة، حيتمل أنه جاءك رجل واحد

مل جيئك أحد من هذا : ك تريداجح أنّ فالرّ ) رجلما جاءين : (وذلك حنو قولك ، العموم أرجح
من ذلك مثال ؛ياق الذي وردت فيهالسّ وأدها املقام ستفاد منها أغراض أخرى حيدّ وقد يُ ، ٢"اجلنس

َيومٌ َجمموٌع َلُه الّناُس َوذِلَك يَومٌ ﴿ِإنَّ يف ذِلَك َآليًَة ِلَمن خاَف َعذاَب اآلِخرَِة ذِلَك :عظيم حنو قوله تعاىلالتّ 
َجتْزِي نـَْفٌس َعن نـَّْفٍس َشْيًئا َوَال َواتـَُّقوا يـَْوًما الَّ ﴿":هويل حنو قوله تعاىلوالتّ ، )١٠٣/هود(﴾١٠٣﴿َمشهودٌ 

َها َعْدٌل َوَال ُهْم يُنَصُرونَ  َها َشَفاَعٌة َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ :حنو قوله تعاىلحفيزوالتّ ، )٤٨/البقرة(﴾٤٨﴿يـُْقَبُل ِمنـْ
ُر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه ِمَن ﴿َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلٰى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا يـََودُّ  َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَّ

َر َواللَّـُه َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلونَ  ... ة حياة ولو كانت حقرية مهينةمبعىن أيّ ، )٩٦/البقرة(﴾٩٦﴿اْلَعَذاِب َأن يـَُعمَّ
.٣إىل غري ذلك من األغراض

ّ ) اق اإلحالة فيهحتقّ (على معّني ا املعرفة اليت تدلّ أمّ  ، والعلم، مريالضّ :حاة العرب مخسا عند النّ فإ
حاة املضاف إىل املعرفة ويضاف إليها عند كثري من النّ ، واالسم املوصول) أل(ـواسم اإلشارة واملعرف ب

.٣٩ص، ١ج، حومعاني النّ فاضل صاحل السامرائي، -١
.٣٨ص، ١ج، نفسهاملرجع -٢
.٤١-٤٠صص ، ١جاملرجع نفسه،: ينظر-٣



معامل الوظيفية يف الفكر اللغوي العريبالفصل األول

٣٠٠

ابقة اليت تعكس معرفة من املعارف السّ األغراضعرض أهمّ وقبل ، )كرة املقصودةالنّ (داءواملعرف بالنّ 
وال من جهة خصوصية ، ظر إىل إحاليتهاراسة ال بالنّ مل يشبع هذه األنواع بالدّ لالمتوكّ ه إىل أنّ ننبّ 

.استعماهلا داخل أي بنية تركيبية

اليت تستدعي ورود إحداهاداولية الالت التّ عا الدّ أحكام كل معرفة متتبّ امرائيالسّ فّصل ويف املقابل 
له و قكاالختصاص والقصر حنو دة لتأدية أغراض كثرية  ة متعدّ فضمري الفصل تعكسه طبقات مقاميّ 

مْ :تعاىل :وكيد حنو قوله تعاىلوالتّ ،)٠٥/البقرة(﴾٥﴿َوأُولَـِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ◌ۖ ﴿أُولَـِٰئَك َعَلٰى ُهًدى مِّن رَِِّّ
اُر خاِلديَن فيها َوَمساِكَن طَيَِّبًة يف َجّناتِ  َعدٍن َورِضواٌن ﴿َوَعَد اللَّـُه املُؤِمنَني َواملُؤِمناِت َجّناٍت َجتري ِمن َحتِتَها اَأل

مري وعود الضّ ، أنالشّ واألمر نفسه مع ضمري، )٧٢/التوبة(﴾٧٢﴿ِمَن اللَّـِه َأكبَـُر ذِلَك ُهَو الَفوُز الَعظيمُ 
.١)وظائف(ة خمتارة أغراض ومقاصد صورة لفظيّ حيث تذكر مع كلّ ر أو على منكور لفظاعلى متأخّ 

، واألمر نفسه إذا ما أضيف إليه، قب له أغراض ختتلف عنه إذا ما أتبعوالعلم إذا قطع عن اللّ 
.٢عيني وهكذاوضيح والتّ التّ م متاا اإلتباع فرياد به م أمّ فالقطع زيادة يف املدح أو الذّ 

ريقحمن ذلك التّ ؛دةياقات تعكسه أغراض أو مقامات متعدّ واإلتيان باسم اإلشارة يف بعض السّ 
من و ، )٤١/الفرقان(﴾٤١﴿َوِإَذا َرأَْوَك ِإن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا َأَهـَذا الَِّذي بـََعَث اللَّـُه َرُسوًال ﴿:كقوله تعاىل

َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك ﴿:بيان حال املشار إليه يف القرب والبعد كقوله تعاىلتلك األغراض 
َها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا َهـِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمنيَ  فهذا ، )٣٥/البقرة(﴾٣٥﴿اْجلَنََّة وَُكَال ِمنـْ

َُكما َعن تِلُكَما الشََّجرَِة َوأَُقل َلُكما ِإنَّ الشَّيطاَن ﴿:له تعاىلو قا البعد فنحو وأمّ ، للقرب َوناداُمها َربـُُّهما َأَمل َأ
ففرق بني مقام ، مري أو العلم غري تأخريه عنهوتقدميه على الضّ ، ٣)٢٢/األعراف(﴾٢٢﴿َلُكما َعُدوٌّ ُمبنيٌ 

، ك قد ترى شخصا منطلقاوإيضاح ذلك أنّ ":معاين النحوجاء يف، ومقام هذا أنت) أنت هذا(
: فتقول، وال تعرفه، وقد تسأل عن خالد إذا كنت تعرف امسه، هذا خالد: من هذا؟ فيقال:فتقول

به يف ىنبيه يؤتالتّ فأنت ترى أنّ "تها بنية من البنيتني خصوصيّ فلكلّ ، ٤"فيقال خالد هذا، من خالد؟

.٦٩-٥٧صص ، ١، جمعاني النحوفاضل صاحل السامرائي، : ينظر-١
.٧٦-٧٤صص ، ١املرجع نفسه، ج: ينظر-٢
. ٨٩-٨٨ص، ١املرجع نفسه، ج: ينظر-٣
.٩٥ص، ١جاملرجع نفسه، -٤
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ة حبسب احلاجة كر البتّ ذ ر أو ال ير أو يكرّ م أو يؤخّ فقد يقدّ ، ذي حيتاج إليهاملكان املناسب بالقدر ال
.١"إىل ذلك

عيني ههنا تعيني واحد من أفراد ويقصد بالتّ ؛مع اسم ما ال يكسبه تعيينا دوماوإيراد األلف والالّم
قد ال يفيد أقول، يجل معروف عندي كما هو معروف عند املتلقّ فالرّ ) جلأقبل الرّ (اجلنس كقولنا

فقد تستشف داللة بيان اجلنس  ،)إذا ما قورن مع إيراده نكرة(مع ذلك يبقى معرفةه التعيني لكنّ هذا
اللَّـُه ﴿يُرِيدُ :وقد تستشف داللة استغراق أفراد اجلنس كقوله تعاىل، )الفهد أسرع من الذئب(:كقولنا

نَساُن َضِعيًفا عف يستغرق مجيع أفراد هذا اجلنسفالضّ ، )٢٨/النساء(﴾٢٨﴿َأن ُخيَفَِّف َعنُكْم َوُخِلَق اْإلِ
األلف والالّم اليت تدخل على إىل أنّ العربّيةعلماءه ولذلك نبّ .إىل غري ذلك من األغراض)اإلنسان(

اق فيها جيد واملدقّ ...ةستغراقيّ ة ومنها االة ومنها اجلنسيّ األمساء أنواع منها العهديّ  ّ ليست أنواعا بل أ
غرض قد حيوي أغراضا جزئية أخرى وكلّ ، فيهردتياق الذي يها األلف والالّم حبسب السّ أغراض تؤدّ 

.٢وهكذا

اللة هذه هي الدّ ، م بواسطة خربامع واملتكلّ ث عنه يعرفه السّ ا املوصول مع صلته فهو ذكر ملتحدّ أمّ 
فقد ، دع ويتعدّ موصول مع صلته يف سياق ما فيتنوّ يه اسم ا البحث عن الغرض الذي يؤدّ أمّ ، ةالعامّ 
اميف به ىيؤت ام املتحدّ وذلك إذا كان املتكلّ ، مقام لإل فيذكره ، امعنية السّ ث عنه عن بقيّ م يريد إ

وقد يؤتى به ، )الذي كان معنا أمس سافر(:فتقول، بصلة يعرفها هو وال يعرفها اآلخرونهملخاطب
يف عظمة من شكّ فال، )٠٤/طه(﴾٤﴿تَنزيًال ِممَّن َخَلَق اَألرَض َوالسَّماواِت الُعَلى﴿:للتعظيم كقوله تعاىل

﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال :وقد جنده يف مقام آخر لالختصار حنو قوله تعاىل، خلق السماوات واألرض
د أمساء فلو عدّ ) ٦٩/األحزاب(﴾٦٩﴿وا وََكاَن ِعنَد اللَّـِه َوِجيًهاَتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى فـَبَـرَّأَُه اللَّـُه ِممَّا قَالُ 

لكل ة أو مشرتكة فإنّ ة وعامّ خمتصّ :وإذا كانت األمساء املوصولة قسمني.٣الكالم كثريالطالالقائلني
ه وذلك أنّ ، توصال إىل وصف املعارف باجلمل"يستعمل عادة فاملختصّ ، نوع سياقه الذي يظهر فيه

فإذا ) رأيت رجال يضرب أخاه(:ميكن أن تصف معرفة باجلملة وإمنا تصف باجلملة النكرة فتقولال 
فتوصلت ) رأيت الرجل الذي يضرب أخاه:(فقلت) الذي(جئت بـباجلملةاملعرفةأردت أن تصف 

.٩٩ص، ١، جمعاني الّنحوفاضل صاحل الّسامرائي، -١
.١١٧-١٠٨صص ، ١املرجع نفسه، ، ج: ينظر-٢
.١٢١-١١٩صص ، ١املرجع نفسه، ج: ينظر-٣



معامل الوظيفية يف الفكر اللغوي العريبالفصل األول
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ّ ا العامّ أمّ ، ١"بالذي إىل وصف الرجل بكونه يضرب أخاه ا ا ال تقع صفة ألن ة أو املشرتكة فإ املراد 
ا واضحا معلوما فإذا كان األمر جليّ ؛املختصة أعرف من املشرتكة الختصاصهاإنّ مثّ ، ٢الذوات

على هذا امرائيالسّ ويستدلّ ، ٣انيةوإذا مل يكن بدرجة األوىل استعملت الثّ ،ةاستعملت املختصّ 
َر الَِّذي تـَُقوُل َواللَّـُه َيْكُتُب َما يـُبَـيُِّتوَن ُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإَذا بـََرُزوا ِمْن ِعنِدَك َويَـ ﴿:بقوله تعاىل ُهْم َغيـْ بـَيََّت طَائَِفٌة مِّنـْ

ُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَّـِه وََكَفٰى بِاللَّـِه وَِكيًال  : مث قال) غري الذي تقول(: فقال) "٨١/النساء(﴾٨١﴿فََأْعِرْض َعنـْ
أحد املوضعني أنّ وذلك ) ما(واآلخر بـ) الذي(فجاء يف أحد املوضعني بـ) واهللا يكتب ما يبيتون(

فق عليه خبالف ل معلوم عند املخاطب متّ األوّ ألنّ ،فالذي يقوله أعرف مما يبيتون؛أعرف من اآلخر
، ٤"لذي واآلخر مبااملعلوم بافجاء لألخصّ ، تونه جمهول عنده؛ إذ هو ال يدري ما يبيّ ما يبيتون فإنّ 

حيث ، صوص املتداولةة منطلقها النّ امرائي يعتمد منهجيّ السّ واملالحظ من خالل هذه العجالة أنّ 
ه مع غريه من قارنيمثّ ، بنية من البنيات املنجزةسياق كلّ ة مستحضرا تها البنيويّ يستقرئ خصوصيّ 

ذه املنهجيّ ، البنيات األخرى .اتتلك البنيكّل بنية من ضبط الوظيفة اليت تعكس  همكنأة و

انكونياليت الصوراملبتدأ واخلرب و (ةنواة اجلملة االمسيّ املرفوعاتعدّ ت:باب المرفوعات- ٢-٢- ١
عنصر من هذه العناصر ولكلّ ، )الفاعل ونائب الفاعل(ةكما تشمل بعض نواة اجلملة الفعليّ ) عليها

وقد يرد مع ، راخّ ؤ ما أو موقد يرد مقدّ ، فارا أو معرّ فقد يرد منكّ ، صور يرد عليها حسب ما يراد تبليغه
والبحث عن هذه األغراض واملقاصد .ياق ما وال يرد معها يف سياق آخرنة يف سعناصر معيّ 
حاول صورة أو البنية دون غريها هو ما ذه الاليت جتعله يرد ) ني الوظيفةأو بتعبري الوظيفيّ (والسياقات 

ة  الوظيفيني يشتغلون يف إطار نظريّ ني إال يف أنّ وهو يف هذا ال خيتلف عن الوظيفيّ ، عهتتبّ امرائيالسّ 
غمرّ على الها لكنّ ،ةنة ال ترقى إىل تشكيل نظريّ فيعاجلها من منطلق زاوية معيّ امرائيالسّ ا كاملة أمّ 

اليت حاول ،ة الوظيفيغة العربيّ ة حنو اللّ ذلك استطاعت أن تصل إىل دقائق مل تصل إليها نظريّ من
وهو ما يستشفه ، أساليب اللغة العربيةيف البحث الدقيق وختصيصا ،أن يرسي دعائمهالالمتوكّ 

.١٢٤- ١٢٣ص، ١، جمعاني الّنحوفاضل صاحل الّسامرائي، -١
.١٣٧ص، ١املرجع نفسه، ج-٢
.١٣٨ص،١املرجع نفسه، ج-٣
.١٣٩ص،١املرجع نفسه، ج-٤
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ذه النّ  اليت البحث عن الوظيفة (قطةالقارئ من خالل ما يستعرضه البحث من اختيارات تتعلق 
).عكست البنية

أنّ ) منيب املتقدّ متبعا يف هذا مذه(امرائيالسّ يرى : المبتدأ والخبر وعواملها١-٢-٢-١
غرض آخر غري يعكسهأن بدّ تغيري يطاهلا فالوأيّ ، ة هلا بنية أصل يعكسها غرض أصلاجلملة االمسيّ 

م الفعل على األصل يف اجلملة اليت مسندها فعل أن يتقدّ إنّ ":حوجاء يف معاين النّ الغرض األصل؛
كما أنّ ، قدميم املسند إليه على الفعل نظرنا يف سبب هذا التّ فإن تقدّ ، )يقوم زيد(:حنو، املسند إليه

م املبتدأ أو بتعبري آخر يتقدّ ، م املسند إليه على االسماألصل يف اجلملة اليت مسندها اسم أن يتقدّ 
يف "األصل كما أنّ ، ١"م اخلرب على املبتدإ نظرنا يف سبب ذلكفإن تقدّ ، )زيد قائم(:وحن، على اخلرب

هما قد ولكنّ ، )سعيد قائم:(حنو، األصل يف اخلرب أن يكوم نكرةكما أنّ ، املبتدإ أن يكون معرفة
وهناك .٢)"أخوك إبراهيم(و) إبراهيم أخوك(و) القائم سعيد(و، )سعيد قائم:(حنو، جييئان معرفتني

هذه الطريق هي املقارنة بني ، ة إىل جانب مراعاة األصل والفرعق أخرى لتحديد األغراض الوظيفيّ يطر 
ا شبه اجلملة وأمّ ، اخلرب إىل مفرد ومجلة"من ذلك أّن الّنحاة يقسمون ، اكيب املنجزة املتقاربةخمتلف الرتّ 

وهذا ما جنده يف ، ٣"ق بني أضرب اخلرب هذهفما الفر ، قديرفيلحق تارة باملفرد وتارة باجلملة حبسب التّ 
:مثل

مه م فلتقدّ فإذا تقدّ ، كما هو معلوم، مهفاألصل عدم تقدّ : تقديم الخبر المفرد على المبتدإ-أ
) يف النحو الوظيفييقابل بؤرة املقابلة(خصيصمن ذلك التّ ذلك الّتقّدم؛إال بىأغراض ال تؤدّ 

وقد تكون يف مقام آخر ، قائم زيد ال قاعد: واملعىن، زيًد قاعًداتقوهلا ملن ظنّ ، )زيدقائم :(حنو
أو خمطئ بل قاهلا القائل من أجل إظهار إذا مل يكن هناك شاكّ ) متيمي أنا(:حنو قوهلم، لالفتخار

دها أخرى حيدّ أيت ألغراض توقد ، شاؤمفاؤل أو التّ وقد تأيت للتّ ، ه أحدهمرفعة قبيلة بين متيم وأنّ 
، عبري الواحد قد ختتلف أغراضه حبسب املقامالتّ ينبغي أن يعلم أنّ ":حوجاء يف معاين النّ ، املقام

.١٥٠ص، ١ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.١٦٨ص، ١ج، نفسهاملرجع -٢
.١٨٨ص، ١ج،املرجع نفسه-٣
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بقصد ) متيمي أنا(:فقد ميكن أن تقول، للفخرىة أخر ويكون مرّ ، ة لالختصاصفيكون مرّ 
.١"ا هو املقامذلك إمنّ والذي يعّني ، كما ميكن أن تطلقه يف مقام آخر بقصد الفخر، خصيصالتّ 

م املبتدأ قدّ تبيعي أن عبري الطّ التّ ":والمجرور على المبتدإ المعرفةرف والجارّ تقديم الخبر الظّ - ب
يف الدار (:فإذا قلت، هنفهذا إخبار أّويل واملخاطب خايل الذّ ) زيد يف الدار(:فتقول، على اخلرب

:فتقول له، ه يف املكتب مثالً أنّ ار أو يظنّ املخاطب ينكر أن يكون زيد يف الدّ كان املعىن أنّ ، )زيد
ث عن املبتدإ إذا كان نكرة ألنه يشكل ه مل يتحدّ الحظ أنّ يو (، ٢) "ال يف املكتب:يف الدار زيد أي(

ة أخرى فقد األول بل يذكر احتماالت مقاميّ واصليّ وال يكتفي باستحضار املوقف التّ )بنية أصال
يف الدار (و، )أين زيد؟(:جوابا عن سؤال، )زيد يف الدار(:كقولكيكون تقدميه ألمر يقتضيه املقام"

ففي ، رت الذي جيهلهمت الذي يعلمه املخاطب وأخّ قدّ ... )من يف الدار؟(:جوابا عن سؤال) زيد
، ه جيهل من فيهاولكنّ ، يف الدار أحداانية يعلم أنّ ويف الثّ ، ل جيهل مكان زيد فأخربت بهاألوّ 

.٣"وابتدأت مبا يعلم، هفأخربت بالذي جيهل

م حاة يذهبون إىل أن املقدّ جّل النّ من املبتدإ واخلرب معرفة فإنّ إذ ورد كلّ : تعريف المبتدإ والخبر-جـ
حال أنّ امرائيالسّ ويرى ، أحدمها من اآلخرإال إذا قامت قرينة تعّني ، ر هو اخلربهو املبتدأ واملؤخّ 

املبتدأ ما كان معلوما "هما اخلرب فـهما املبتدأ وأيّ من أقوى القرائن املسعفة يف حتديد أيّ املخاطب يعدّ 
هول هو اخلرب، عند املخاطب هول ، فتأيت باألمر الذي يعلمه املخاطب فتجعله مبتدأ، وا مث تأيت با

وأردت أن ، ه أخوكنّ ه جيهل أولكنّ ، املخاطب زيًداعرفوذلك حنو أن يعنده فتجعله خربًا عن مبتدإ؛
، ه أخوكه جيهل أنّ ولكنّ ، لك أخا وعرف زيًداوإذا عرف أنّ ، )زيد أخي(:قلت له، فه بأنه أخوكتعرّ 

من (:سؤالاألوىل جواب عن فكأنّ ، )أخي زيد(:أخاك هو زيد قلت لهوأردت أن تعلمه بأنّ 
؛ فإذا )القائم زيد(و) قائمزيد (:وحنو هذا قولك، )من أخوك؟(:انية جواب عن سؤالوالثّ ، )زيد؟

فه بأنّ فأردت أن تعرّ ، ه زيد وهو يعرف زيًدا يف األصله جيهل أنّ ولكنّ ، رأى شخص ما رجال قائما
ه هو فه له بأنّ وإذا كان ال يعرف زيًدا يف األصل فأردت أن تعرّ ، )القائم زيد(:قلت له، القائم هو زيد

.١٥٣ص، ١ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.١٥٤ص،١ج، نفسهاملرجع -٢
.١٥٦ص، ١ج، نفسهاملرجع -٣
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قاَل َموِعدُُكم يَوُم الزّيَنِة َوَأن ﴿:وعالل قوله جلّ جيه حلّ و ووفق هذا التّ ، ١)"زيد القائم(:قلت، القائم
ه ملا كان نّ أل، )يوم الزينة موعدكم(:مل يقله حيث ذهب إىل أنّ ) ٥٩/طه(﴾٥٩﴿ُحيَشَر الّناُس ُضًحى

ِمثِلِه فـََلَنأتِيَـنََّك ِبِسحٍر ﴿:هذا جواب عن قوهلمفإنّ ، ألجل جعله هلم، ر عنهالغرض حتديد املوعد أخّ 
ولكن جعل املخاطب ليس ، )٥٨/طه﴾٥٨﴿فَاجَعل بَيَننا َوبَيَنَك َموِعًدا ال ُخنِلُفُه َحنُن َوال أَنَت َمكانًا ُسًوى

ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا ﴿:غرًضا مطرًدا؛ إذ قد خيرج إىل أغراض أخرى كالقصر احلقيقي يف قوله تعاىل
زيد (:أو قصر املبالغة كقولنا) ١٦٠/البقرة(﴾١٦٠﴿أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأَنَا التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ َوبـَيـَُّنوا فَُأولَـِٰئكَ 

.٢إىل غري ذلك من األغراض...مبالغة) الشجاع

منها ما جيب دت فإنّ األخبار إذا تعدّ حاة أنّ يورد النّ : وعطفها أو عدم عطفها، تعدد األخبار-د
،)كالكلمة الواحدةبعبارة أخرى تعدّ (األخبار تشكل مبجموعها خربًا واحًداترك العطف فيه ألنّ 

م يف يقدّ ) ةتداوليّ (ة يّ ة وظيفمثة خصوصيّ أنّ يرىئيامراالسّ كنّ ل.ومنها ما جيوز فيها العطف وتركه
على االهتمام الواو تدلّ ة مفادها أنّ ة مهمّ سا لقاعدة تداوليّ مؤسّ ، ة ويرتك أخرىضوئها العطف مرّ 

ا بني الصّ وحتقيق األ ُهَو اْألَوَُّل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر ﴿:مثال ذلك قوله تعاىل؛ةفات املتباعدمر ولذا يعطف 
؛ إذ يبعد يف الذهن اجتماع هذه الصفات املتباعدة )٠٣/احلديد(﴾٣﴿َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

) زيد شاعر فقيه(:تقول، فجاء بالواو حتقيقا وتقريرا هلذا األمر، حدةاو يف ذات ، يف الظاهر، املتناقضة
، زيًدا كذلك جئت بالواوأنّ فإذا كان املخاطب يعجب من اجتماع هذين الوصفني فيه أو ال يظنّ 

،)هوفقي(:فتقول له، )ال أعلم عنه ذاكأهو شاعر؟(:قوليف)زيد شاعر(:وتقول مثال لصاحبك
فيها اهتماما وحتقيقا ألنّ ، اووهذا مكان الو ، )وطبيب(:فتقول) وفقيه أيضا(:فيعجب فيقول

الّتائِبوَن العاِبدوَن ﴿:ل قوله تعاىلويف ضوء هذه القاعدة حلّ ، ٣حيسن ههنا ترك الواووال ،كيداو تو 
َوالّناهوَن َعِن املُنَكِر َواحلاِفظوَن ِحلُدوِد اللَّـِه َوَبشِِّر احلاِمدوَن الّساِئحوَن الرّاِكعوَن الّساِجدوَن اآلِمروَن بِاملَعروِف 

ذه مع النّ ه جاءت ترى أنّ نفأ")١١٢/لتوبةا(﴾١١٢﴿ِمننيَ املُؤ  اهني عن املنكر بالواو لزيادة االهتمام 

.١٦٩-١٦٨ص، ١ج،حومعاني النّ فاضل صاحل السامرائي، -١
.١٧٨-١٧٤صص، ١، جنفسهاملرجع : ينظر-٢
.٢٠٥ص، ١املرجع نفسه، ج: ينظر-٣



معامل الوظيفية يف الفكر اللغوي العريبالفصل األول

٣٠٦

ا قد تؤدّ ، اخلصلة ءوحتتاج إىل صرب وعنا،فات الباقيةخبالف الصّ ،دامي إىل االحتكاك والصّ ألّ
.١"ةقّ وحكمة ومش

بني من أبرز طرق بيان وظيفة بنية ما التفريق: )ليس(هة بـالمشبّ ) ال(افية للجنس والنّ ) ال(بين - ه
ة صيّ النّ برياعالتّ يف؛ فاألوىل تستعمل )ليس(ـهة باملشبّ ) ال(افية للجنس والنّ ) ال(مثل بنية ، تقاربةاملبىن ال

ما يف النفيمن غم رّ على الة االحتماليّ برياعالتّ يفواألخرى تستعمل  ) ال(ونصية، اتفاقهما وتقار
ا ال تستعمل إال لنفي اجلنس فقط فال يفهم منها نفي الوحدة مطلقاالنّ  ، افية للجنس تأيت من كو

وعلى هذا ال نس؛في الوحدة كما تستعمل لنفي اجلتستعمل لناليت ) ليس(هة بـاملشبّ ) ال(ـخالفا ل
ال (بينما يصّح أن نقول، إرادة الوحدة منتفألنّ ) يف الدار بل رجالنال رجلَ (: يصلح أن نقول

. ٢الوحدة معها واردةألنّ ) يف الدار بل رجالنرجلٌ 

الفرق االستعمايل بينهما يكمن يف أّن أنّ امرائيالسّ أورد : )ما(في بـوالنّ ) ال(ـفي بالفرق بين النّ -و
فهو رد على قوٍل أو ما نزل ) ما(أّما ، كما ذكرنا) هل من(جواب لسؤال حاصل أو مقّدر هو ) ال"(

رادا  ) يف الدار رجالً نّ إ(:ملن قال) ما من رجل يف الدار: (تقولهذه املنزلة؛ وإيضاح ذلك أنك
يكون ) ال(فاجلواب بـ، جال فيهملن سأل عن وجود أحد من الرّ ) ال رجل يف الدار(وتقول ، كالمه

فهي رّد على قول وتصحيح ) ما(وأّما ، ل هذه املنزلةإعالما للمخاطب مبا مل يكن يعلم أو ما نزّ 
.٣"ظنّ 

اعتمد يف ضبطه على مقصد : ة أو حذفهااسخوالت األفعال النّ مداولي لذكر معابط التّ الضّ -ز
وذلك كما ، فقد يكون الغرض إثبات وقوع احلدث دون نسبته إىل شخص معّني "أو غرض املتكلم 

: وتقول يف هذا الباب. ووقعت ريبة وحدث شكّ ، ووقع سهو، حصل لغط: تقول يف غري هذا الباب
فال : أو العلم لشخص فتقولالظنّ وقد يكون الغرض إثبات . وحصل علم يف هذه املسألة، وقع ظنّ 

َوَعَسٰى َأن حتُِبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواللَّـُه يـَْعَلُم ﴿:تعاىلقال، )من يسمع خيل(:وكقوهلم، يظن وهو يعلم
ُهْم أُمِّيُّوَن َال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َوِمنْـ ﴿:وقال، )٦٢١/البقرة(﴾٢١٦﴿ُمونَ َوأَنُتْم َال تـَْعلَ 

.٢٠٥ص، ١ج، حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -١
.٣٦٦-٣٦٣صص ، ١ج، املرجع نفسه : ينظر-٢
.٢٦٦ص، ١جاملرجع نفسه، -٣
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ا إذا كان أمّ ، ١"ر له مفعولًال منزلة القاصر فال يقدّ وههنا يكون الفعل منزّ ، )٧٨/البقرة(﴾٧٨﴿َيظُنُّونَ 
َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال تـَْرِجُعوُهنَّ فَِإْن ﴿:ها قال تعاىلإيرادمن بدّ قات فالتعلّ املفا على ذكر الغرض متوقّ 

ُْم َوَال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ َوآتُوُهم مَّا أَنَفُقوا َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر َال ُهنَّ ِحلٌّ هلَّ
َنُكْم َواللَّـُه َعلِ أُُجوَرُهنَّ َوَال ُمتِْسُكوا بِِعَصِم اْلكَ  يٌم َواِفِر َواْسأَُلوا َما أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللَّـِه َحيُْكُم بـَيـْ

، وال جيوز حذفها أو حذف أحدمها إال لقرينة، وهنا جيب ذكر املفعولني) "١٠/املمتحنة(﴾١٠﴿َحِكيمٌ 
:أي) ٦٢/القصص(﴾٦٢﴿اِديِهْم فـَيَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنُتْم تـَْزُعُمونَ َويـَْوَم يـُنَ ﴿:وذلك حنو قوله تعاىل

م شر  .٢)"قائما(:قديروالتّ ، خالًداأظنّ : فيقالأتظن أحًدا قائما؟: وكقولك، كائيتزعمو

:باب الفاعل ونائبه٢-٢-٢-١

تقدمي الفاعل على عامله جيعل أنّ امرائيالسّ إقرار منغمرّ على ال: تقديم الفاعل على عامله-أ
الفرق االستعمايل ال الفرق ، ه دعا إىل مراعاة الفرق بني تأخريه وتقدميهفإنّ ، ةة ال فعليّ اجلملة امسيّ 

عبريين؟ وإليضاح فما الفرق بني هذين التّ ، وسعد حضر، حضر سعد:تقول العرب"حيث،الشكلي
م املسند إليه نظر يف فإن تقدّ ،م الفعلسندها فعل أن يتقدّ األصل يف اجلملة اليت مإنّ : ذلك نقول
خالد (و) سعد حضر: (قيلفإن ، )قدم خالد(و) حضر سعد(:فاألصل أن يقال حنو، سبب ذلك

قلت ذلك ) حضر سعد: (ك قلتعبريين أنّ والفرق بني التّ ، نظر يف سبب تقدمي املسند إليه) قدم
هذا إذا مل ، ٣"ابتدائّياليس يف ذهنه شيء عن هذه املسألة فأخربته إخبارًا ، هنواملخاطب خايل الذّ 

من املقام الذي قيل فيه ذلك الكالم إذ قد يكون للقصر قدمي أغراض تستشفّ مت فللتّ فإن قدّ ، متقدّ 
. ٤...واالختصاص أو التعظيم أو التعجب

ة الذين يذهبون إىل وجوب إضمار فعل يف مثل حاف رأي مجهور النّ حليل ضعّ ؤية يف التّ وتبعا هلذه الرّ 
ا بـحيث يقدّ ؛)٠١/ االنشقاق(﴾١﴿﴿ِإَذا السََّماُء انَشقَّتْ :قوله تعاىل ، )ماء انشقتإذا انشقت السّ (رو

مرتكزا على الغرض املستشف من املقارنة بني بنية التقدمي وبنية التأخري، فـضعيفل هذا التّ وقد علّ 
فقد ، قدميم لغرض من أغراض التّ ا يقدّ م من حنو هذا فإمنّ ما تقدّ وأنّ ، أخريمعىن التّ قدمي غريمعىن التّ "

.٤٢ص، ٢ج، معاني الّنحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.٤٤ص، ٢ج، املرجع نفسه-٢
.٤٦ص، ٢جاملرجع نفسه، -٣
.وما بعدها٤٧ص، ٢جاملرجع نفسه، : ينظر-٤
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إذا جاء حممد (:فهناك فرق بني قولك، )اءك فأكرمهإذا حممد ج(:قدمي للقصر كقولكيكون التّ 
د ومل تنهه عن ؛ ففي اجلملة األوىل تأمر املخاطب بإكرام حممّ )إذا حممد جاءك فأكرمه(و) فأكرمه

، د دون غريهعلى قصر اإلكرام على حممّ ه يدلّ فإنّ ) إذا حممد جاءك فأكرمه(:ا قولكوأمّ ، إكرام غريه
انية والثّ ، فاألوىل أمر بإكرام حممد دون إشارة إىل غريه) حممًدا أكرم(و) اأكرم حممد(:وهو نظري قولك

. ١"حممد باإلكرام وقصره عليهختصيص

تأخري أو حويل بتقدمي أويرفض فكرة التّ حو الوظيفيّ إذا كان النّ : تقديم المفعول على الفاعل- ب
رغم على الحاة العرب النّ فإنّ ، يه من افرتاضات ال تتطابق والواقعّية النفسّيةي إلملا يؤدّ ، ما شابه ذلك

ّ أخريقدمي والتّ اعتمادهم على األصل والفرع والتّ من  ا ة اليت يؤّديهالوظيفالبحث عن فلواغمل يمفإ
بنية هلا وظيفتها اليت توجب  كلّ تجدهم يذهبون إىل أنّ ف، العنصر مذكورا والوظيفة اليت يؤّديها حمذوفا

ا على ما هي عليه ظري ظري على النّ هم ينظرون إىل عالقة البىن بعضها ببعض فيحملون النّ ولكنّ ، كو
م يرون أنّ نهجّيةهذه املاعتماد ومن صور ، ويقابلون بني املختلف واملؤتلف م املفعول على تقدّ أ

نة خمصوصة تنضوي حتت مه مرهون مبقامات معيّ تقدّ هم يوردون أنّ لكنّ ، رهفرعا على تأخّ الفاعل يعدّ 
به بل ببيان جهة فون عند حتديد املهتمّ هم ال يتوقّ لكنّ ، الذي هو العناية واالهتمامالغرض العامّ 

وإن كان موطن ، هو االهتمام والعناية،إذن،فمدار األمر":جاء يف معاين النحو، االهتمام بالعنصر
.٢"االهتمام خمتلف حبسب املقام

ة كانت القوّ ، ة فاعل مضمر مفّسر بتمييزإذا ورد يف مجلة فعليّ : مييزالفاعل المفّسر بالتّ - ج
ّ ،ة للجملة مندرجة ضمن باب اإلنشاء ال اخلرباإلجنازيّ  كالتعجب ة  أغراضا إنشائيّ ا تفيدذلك أ

الفعل خرج من مييز أنّ ويفيد إضمار الفاعل وتفسريه بالتّ ":حوجاء يف معاين النّ ...واملدح والذم
يفيد ) ألقاها خطيب اليومبلغت خطبةً (:فقولك، عجب أو املدح أو الذماخلرب إىل معىن آخر كالتّ 

بلغت (:بالفاعل فقلتحت ولو صرّ ، )نعم اخلطَبةُ (:أو يفيد املدح كقولك، كما ذكرنا، التعجب
. ٣حتمل ذلك اإلخبارال) بلغت اخلطبةُ (و أ) خطبةٌ 

.٥٣ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صاحل السامرائي، -١
.٥٥ص، ٢جاملرجع نفسه، -٢
.٧٠ص، ٢جاملرجع نفسه، -٣
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الظرف، املصدر، املفعول(إذا ترك الفاعل أسند الفعل إىل غريه: ترك الفاعل ونيابة غيره عنه-د
، م تبليغهحكم فيه القصد والغرض الذي يريد املتكلّ بل يتّ اعتباطياوهذا اإلسناد ال يكون ، ...)

ا ما مل يسم فاعله فيهورد بنية اجلملة اليت مما جيعلنا نقول إنّ ، دةم يف هذه النيابة أغراض متعدّ وتتحكّ 
فقد يكون سبب إيراد ، )حو الوظيفياملشتغلون بنظرية النّ اوهي الفكرة اليت يؤمن(بنية مقصودة 

:وكقوله تعاىل، تعظيما لهفتسرت ذكره جينب ذكر اخلنزير ) خلق اخلنزير(:عظيم حنوالتّ "هذه البنية 
َقوِم ﴿َوقيَل يا أَرُض ابَلعي ماَءِك َويا َمساُء أَقِلعي َوغيَض املاُء َوُقِضَي اَألمُر َواستَـَوت َعَلى اجلوِديِّ َوقيَل بُعًدا لِل

ماء واألرض من وراء حجاب السّ يف سرته تعظيما للفاعل الذي يأمرفإنّ )٤٤/هود(﴾٤٤﴿الظّاِلمنيَ 
:ا يكون بذكر الفاعل حنو قوله تعاىلعظيم قد يكون بذكر الفاعل وقد يكون برتكه؛ فممّ والتّ ، فيطاع

ه ال حيسن هنا فإنّ ،)٨٨/النساء(﴾٨٨﴿﴿أَتُرِيُدوَن َأن تـَْهُدوا َمْن َأَضلَّ اللَّـُه َوَمن ُيْضِلِل اللَّـُه فـََلن جتََِد َلُه َسِبيًال 
للمجهول لكان من املمكن أن بالبناء) لّ ضدوا من أأتريدون أن(:فإنه لو قال، حذف الفاعل

دوا من (:ولكن ملا قيل، الّ سل واملصلحني هداية الضّ ة األنبياء والرّ مهمّ فإنّ ، نعم: يقال أتريدون أن 
ه اهللا فإذا أضلّ ، ما أراد اهللاه ال يقدر أحد أن يغّري وأنّ ، هؤالء باقون على ضاللتهمعلم أنّ ) اهللاأضلّ 
.١)"من أضلَّ (يستطيع هدايته غري اهللا سبحانه؟ خبالف ما لو قيل من 

، نازعالتّ ، االشتغال، املفعول به: تشمل املنصوبات أنواعا كثرية أبرزها: باب المنصوبات-٣-٢-١
.بط بني البنية والوظيفةباب أبرز قضايا الرّ من كلّ البحث وسيختار ...، املفعول فيه، املفعول املطلق

، نةة اليت تعكسها وظيفة معيّ تني من خصائصه البنيويّ خلاصيّ امرائيالسّ عرض : المفعول به-أ
.ة األخرى حذفهواخلاصيّ ) ني موقعته يف مكان معّني أو بعبارة الوظيفيّ (ة األوىل هي تقدميه اخلاصيّ 

مه ا تقدّ أمّ ، والفاعلم على الفعل يتقدّ م على فاعله وقد فهو قد يتقدّ ، دةوتقدمي املفعول له صور متعدّ 
مه على الفعل والفاعل فهو ما حاول أن يربز الوظيفة اليت ا تقدّ وأمّ ، على فاعله فقد عرض هلا سابقا

هو حماولة ، ونمقارنة مبا أورده الوظيفيّ ، وما يالحظ على حتليله، أحد عناصرهاتعكس البنية اليت يعدّ 
ة دل إعطاء داللة تداوليّ ب، حبسب املقامبنية املنجزةتتساوق وألفاظ الاليتاملتغريةةيّ صو معرفة اخلص

صوصيات فمن تلك اخل، )ني الذين حصروها يف بؤرة املقابلةكما هو احلال مع الوظيفيّ (عامة 
فإذا كانت بؤرة املقابلة تقابل عادة القصر ، ٢...،العناية، ناءاملدح والثّ ، عجبالتّ ، االختصاص

.٧٣-٧٢ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صاحل الّسامرائي، -١
.٩٠-٨٩ص، ٢جاملرجع نفسه، -٢
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له جلّ أخذنا قو فلو ، يع البنيات اليت ترد معهاردة مع مجهذه الوظيفة غري مطّ فإنّ ، واالختصاص
َهَدينا َونوًحا َهَدينا ِمن قَبُل َوِمن ُذرِّيَِّتِه داووَد َوُسَليماَن َوأَيّوَب وَ :وعال يوُسَف ﴿َوَوَهبنا َلُه ِإسحاَق َويَعقوَب ُكال

خصيص واحلصر؛ إذ فهذا ليس من باب التّ ) "٨٤/األنعام(﴾٨٤﴿َوموسى َوهاروَن وََكذِلَك َجنزِي املُحِسننيَ 
ا احلذف فهو على أمّ .١" ناءا هو من باب املدح والثّ وإمنّ ) ما هدينا إال نوحا من قبل(:ليس معناه

، ه مراد معىن وتقديرانّ لكالكالم لفظا أن حيذف من"ل األوّ ، حذف اختصار وحذف اقتصار، نوعني
أن ال يذكر "ا اآلخر فهو أمّ ، ٢"وال حيذف إال لدليل، )تصاراخاحلذف ا(ونحويّ يه النّ وهو الذي يسمّ 

، هذا ليس من باب احلذفواحلقيقة أنّ ، )احلذف اقتصارا(يه وهو الذي يسمّ ، املفعول وهو غري مراد
وذلك حبسب ، ةبل هو أن تقتصر على احلدث وصاحبه من إرادة املفعول وليس له تقدير وال نيّ 

﴿َوَأَضلَّ ِفرَعوُن َقوَمُه َوما :فقوله تعاىل، يراد تبليغهمرهون مبانوع أيّ إيقاعو ، ٣"والقصداحلاجة 
، عالوة على اإلجياز"احلذف والغرض من هذا ، فهذا من حذف االختصار)٧٩/طه(﴾٧٩﴿َهدى

وما (:لو قاله وذلك أنّ ، ةصف بصفة اهلداية البتّ فرعون ال يتّ أي أنّ ، ه أخرجه خمرج العمومنّ أوذلك 
؛ أي ما )وما هدى (:لكنه قال، مه هدى غريهإذ حيتمل أنّ ، بقومهًدا لكان عدم اهلداية مقيّ ) هداهم

فذلك )٦-٥/الليل(﴾٦﴿َوَصدََّق بِاحلُْْسَىن ﴾٥﴿فََأمَّا َمْن أَْعَطى َواتـََّقى﴿:ا قوله تعاىلوأمّ ،٤"هدى أحًدا
بل قصد من ، مل يرد ومل يقصد من أعطى وال ما أعطىه ذلك أنّ ، من حذف االقتصار ال االختصار

.نوع من أنواع العطاءقوى دون تقييد بأيّ العطاء والتّ بصفةوصف

ألمر هواإلغراء تنبيه، ٥نبهتجتنبيه املخاطب على أمر مكروه ليحذيرالتّ : حذير واإلغراءالتّ - ب
ماوننيلكن هذه الك، و بغري فعلأوقد يكونان بفعل ، ٦حممود ليفعله بنية فلكلّ ،ة ال تعين مساوا

ر فظ من احملذّ فإذا كان ذكر اللّ ، األمر يعود على القصد واملعىن واملقام":حوجاء يف معاين النّ ، اممق
وكان املقام يضيق عن ذكر ، حذير مبا يرى من احلالمفهوما منه التّ ، حذيرر منه نائبا عن فعل التّ واحملذّ 

را سواء كان مكرّ ) أيا(كما يف ، حذيروكان املذكور يقوم مقام فعل التّ ، وال يذكر، الفعل حذف فعله

.٩٠ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -١
.٩٣ص، ٢جاملرجع نفسه، -٢
.٩٤ص، ٢جاملرجع نفسه، -٣
.٩٣ص، ٢جاملرجع نفسه، -٤
.١٠٢ص، ٢املرجع نفسه، ج: ينظر-٥
.١١٥ص، ٢املرجع نفسه،ج: ينظر-٦
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ه مل رى أنّ تمثّ ، )احذر زيًدا(:ك تقول لصاحبكوإيضاح ذلك أنّ ، وإال جاز ذكره، رأم غري مكرّ 
احذر زيًدا (، فظيوكيد اللّ وهذه من فوائد التّ ، )زيًدا(د فتؤكّ ، أو ذهب إىل خالد) زيد(يسمع كلمة 

:ر قلتوكان الوقت يضيق عن ذكر غري احملذّ ، ينوي قتلهوهو له عدوّ ، فإذا كان زيد قريبا منه،)زيًدا
ا نائبة عنه ومفهمة معناهخبالف الثّ ، حذيرليست نائبة عن فعل التّ ، )زيًدا زيًدا زيًدا( قال ، انية فإ

فذكر فعل ) ٠١/ساءالنّ (﴾١﴿نَّ اللَّـَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴿َواتـَُّقوا اللَّـَه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم إِ :تعاىل
اهللا (:ولو حذف لقال،هناك سعة من الوقتوألنّ ، حذيرلفظ اجلاللة مل يقم مقام التّ حذير ألنّ التّ 

ّ ، هذه واجبة احلذفحاة أنّ وعلى مقتضى قول النّ ، )واألرحام ما ذكرت؛ وهو واحلقّ ، ا معطوفةأل
مان يتقاصر وكان الزّ ، حذيره نائب عن فعل التّ وأنّ ، حذير من جمرد ذكرهإذا كان املذكور مفيدا للتّ ه أنّ 

احذر احلية (:فتقول، وإن مل يكن كذلك ذكرت) احلية والعقرب(:حنو، عن ذكر الفعل حذف وجوبا
واملقام يغنيان ومن مثة فالوظيفة، ١"املفرديفواملعطوف يكون رر وهذا كما يكون يف املك،)والعقرب

.عن اللفظ

حوي حبثه عن الفرق يف هذا الباب النّ امرائيالسّ من أبرز القضايا اليت عاجلها : االشتغال- ج
إذا ال ميكن ؟؛صبار النّ فع ومىت خيتار الرّ فمىت خيت، فع املشغول عنه ونصبهبني ر داويل االستعمايلالتّ 

َواألَنعاَم َخَلَقها َلُكم فيها ِدفٌء َوَمناِفُع َوِمنها ﴿:أن يتساويا وقد وردا يف الذكر احلكيم؛ قال جّل وعال
صب النّ أنّ شكّ فال)٢٢٤/الشعراء(﴾٢٢٤﴿َوالشَُّعرَاُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ ﴿:وقال، )٠٥/النحل(﴾٥﴿تَأُكلونَ 

فع والوظيفة اليت ولتحديد الوظيفة اليت تعكس الرّ ، عراء مقصودانيف آية الشّ فعحل والرّ يف آية النّ 
االشتغال "تيجة أّن فكانت النّ ، ياقات مقارنا بينهاخمتلف السّ امرائيالسّ صب يستحضر تعكس النّ 

، ه ال يرقى إىل درجة املبتدإلكنّ ، ث عنه من جهةإذ هو متحدّ ، وفوق املفعولمرحلة دون املبتدإ 
شغل مثّ ، م إلرادة احلديث عنهفيكون معىن االشتغال على هذا أنه إّمنا جيء باالسم املنصوب املتقدّ 

ث هو املتحدّ ...إّن املبتدأ...فهو أسلوب على صورة املبتدإ واخلرب، عنه باحلديث عن املسند إليه
غول عنه للتحدث عنه بصورة م املشولو قدّ ، ث عنها يف باب االشتغال فاملسند إليه هو املتحدّ أمّ ، عنه

ث عنه فع يدل على املتحدّ الرّ أنّ يكمن يف صب فع والنّ ة فالفرق بني الرّ ومن مثّ ، ٢"ثانوية ال كاملبتدإ
داولية ويف ضوء هذه النتيجة التّ ، ليس أساساه ث عنه لكنّ على املتحدّ صب فيدلّ ا النّ أمّ ، سسااأل

.١١٢-١١١ص، ٢ج، النحومعاني فاضل صاحل السامرائي، -١
.١٣٢ص، ٢جاملرجع نفسه، -٢
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عنه الرئيس هو اهللا جّل ثحل يف سياق كان املتحدّ آية النّ حيث وردت ، ابقتنييتني السّ ل اآلحيلّ 
موات فقد ذكر خلقه السّ ؛واحلديث عنها من بني ما ذكر، ام األنعام لالهتمام ه قدّ كنّ لو "وعال 

، أكثر احلديث يف هذه اآليات عن األنعامولكنّ ، واإلنسان واألنعام واخليل والبغال واحلمريواألرض
المها للحديث عنها وقدّ  ا يف هذا ا هم األساسث عنهعراء فاملتحدّ ا آية الشّ أمّ ، ١"واالهتمام 
قال ، ح ذلكياق يوضّ والسّ ، نولو نصب لكان الكالم على الغاوي،الكالم عليهم"مقصود و ،عراءالشّ 

-٢٢٤/عراءالشّ (﴾٢٢٥﴿َواٍد يَِهيُمونَ َأملَْ تـََر أَنـَُّهْم ِيف ُكلِّ ﴾٢٢٤﴿َوالشَُّعرَاُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ ﴿:اهللا تعاىل

٢٢٥.(

يف هذا الباب تفريقه بني امرائيالسّ ة اليت عاجلها من أبرز القضايا الوظيفيّ : المفعول المطلق-د
فلو ، توكيد مقامه الذي خيتلف فيه عن اآلخرفلكلّ ، وكيد باملصدروكيد بالفعل وسياق التّ سياق التّ 
م قد املتكلّ ر الفعل فيه ألنّ ا كرّ إمنّ ) ث حممدث حتدّ حتدّ (...فإنّ ) "حممدث ث حتدّ حتدّ (:قلنا مثال

فتعيد له الكلمة لتزيل ، أو انصرف ذهنه إىل فعل آخر، املخاطب مل يسمع الكلمة األوىلأنّ يظنّ 
مه أو وإّمنا مالز ، الفاعل مل يفعل ذلكفإلزالة الوهم من أنّ ) ثًاث حممد حتدّ حتدّ (:ا قولناأمّ ، ذلك عنه

وقد ، ه قد أسرع يف املشيهن إىل أنّ فقد ينصرف الذّ ) جلركض الرّ : (فإذا قلت مثال، فعال قريبا منه
،امعز الذي قد ينصرف إليه ذهن السّ جوّ فقد أزلت التّ ) ركضا: (فإذا قلت، زاجعلت املشي ركضا جتوّ 

.٢"ه قام باحلدث فعالرت أنّ وقرّ 

وكالمهم هذا ، باطّراد) يف(نا معىن رف وقت أو مكان ضمّ الظّ حاة أنّ يورد النّ : المفعول فيه- ه
البنية اليت أنّ أن يبّني امرائيالسّ وقد حاول ، و عدم ذكره) يف(رف مع ه يستوي ذكر الظّ يوهم أنّ 

ه ال ميكن القول نّ أكما ، )يف(ة اليت تكون مبعزل عن ا عن البنيا ومقاميّ ختتلف دالليّ ) يف(تكون فيها 
، )يف(ن معىن رف ما ال يتضمّ من الظّ ":حوجاء يف معاين النّ ، )يف(ن معىن مجيع الظروف تتضمّ أنّ 

ُر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ﴿:قولهوذلك حنو ، املعىنرت هذا احلرف معه تغّري بل إذا قدّ  يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَّ
يعمر يف : ولأن تقه ال يصحّ فإنّ ، )٩٦/البقرة(﴾٩٦﴿َواللَّـُه َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلونَ ِمبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن يـَُعمََّر 

ك إذا فإنّ ،نيوالفرق واضح بني املعني، ر ألف سنة ال يف ألف سنةهو يعمّ :ألن املعىن، ألف سنة

.١٣٤ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.١٥١ص،٢جاملرجع نفسه، -٢
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ا يعمر ألف وأمّ ، ة سنتنيأنه قد استغرق لتعمريها مدّ : كان املعىن ) ار يف سنتنيرت الدّ عمّ (:قلت
.١"سنة فمعناه يبقى ألف سنة

سوية بينهما يف ة ال ميكن التّ ومن مثّ ، لواو املعية داللة ختتلف عن داللة واو العطف: المفعول معه-و
ه ال جيوز األمران أنّ ، املعتمد على رؤية صناعية،حاةإيراد النّ وإذا كان األمر كذلك فإنّ ، االستعمال

واء فيه نظر؛ إذ األمر مبناه القصد ة أو رجحان األمرين على السّ املعيّ مع رجحان العطف أو رجحان 
ا ذلك حبسب وإمنّ ، جيح أو بدون ترجيحمع الرتّ ليس عندنا جواز أمرين ":امرائيالسّ يقول ، والغرض

: ففي قولك، وإن مل يقصد ذلك عطف، نصيص على املصاحبة نصبفإن قصد التّ ، املعىن والقصد
ّ ، ال يكون العطف أرجح)جاء حممد وخالد( ما اشرتكا يف وإمنا هو حبسب املعىن والقصد؛ فإن أراد أ

يء من دون نظر إىل املصاحبة عطف بالرفع أرجح من ) كيف أنت وحممد(:وكذلك ليس قولك، ا
) كيف أنت وكيف حممد(:ؤال عنه وعن حممد أيوإمنا هو حبسب املعىن؛ فإن قصدت السّ ، النصب

جئت (: وكذلك حنو قوله، ؤال عن العالقة بينهما نصبت ال غرين أردت السّ وإ، عطفت ال غري
هناك وجه ،إذن، فليس...وإمنا هو حبسب القصد كما ذكرت، صب فيه أرجحفليس النّ ) وحممدا

.٢"وإمنا هو حبسب القصد، أرجح من وجه

صب على االستثناء إذا  وجواز النّ اإلتباعمن األمور اليت تذكر يف باب االستثناء جواز : االستثناء-ز
:حولفرق الوظيفي بني هذين اجلوازين؟ جاء يف معاين النّ ما هو ا،لكن.ا موجباكان الكالم تامّ 

ه من احملتمل أن يكون صب فإنّ خبالف النّ ، منهبعض املستثىناملستثىنحتما على أنّ اإلتباع يدلّ "
كان سعيد من ، فعبالرّ ) ضر الطالب إال سعيدما ح(:ك إذا قلتبعضا منهم وأن ال يكون؛ فإنّ 

الب وأن احتمل أن يكون سعيد من الطّ ) ما حضر الطالب إال سعيدا(:وإذا قلت، الب حتماالطّ 
.٣"فا أو بوابا فيكون منقطعاوذلك بأن يكون موظّ ، همنال يكون م

ساع وظيفة االتّ ،عادة،عكسهاتة سبنالالبنية اليت يرد فيها متييزأنّ امرائيالسّ ذكر: مييزالتّ - ح
﴿قاَل َربِّ ِإّين َوَهَن :له تعاىلو قوحنو ، )فاحت احلديقة عطرا(:وذلك حنو قولك"، مول واملبالغةوالشّ 

.١٨١ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.٢٤٢-٢٤١ص، ٢ج، املرجع نفسه -٢
.٢٥٧ص، ٢جاملرجع نفسه، -٣
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) فاح عطر احلديقة(واألصل ، )٠٤/مرمي(﴾٤﴿الَعظُم ِمّين َواشتَـَعَل الرَّأُس َشيًبا وََمل َأُكن ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقيا
ا وأمّ ، عطرا يف احلديقة فاحمعناه أنّ ) فاح عطر احلديقة(:نهما فرقا يف املعىن؛ فقولكبيغري أنّ 
الرأس واشتعل ":وحنو قوله تعاىل، احلديقة امتألت عطرافمعناه أنّ ) فاحت احلديقة عطرا(:قولك
واشتعل (:قولها وأمّ ، قا اشتعلأس متفرّ هناك شيبا يف الرّ إال أنّ ) شيب الرأساشتعل (قالوا أصله " شيبا

.١"أس قد امتألت بالشيبالرّ فمعناه أنّ ) الرأس شيبا

رور األمساء تشمل املخفوضات : المخفوضاتباب - ٣-٢- ١ .باإلضافةةحبرف اجلر واملخفوضةا

ولكلّ ، رجة األوىلاللة بالدّ خيضع للدّ معّني اختيار حرف جرّ من املعلوم أنّ : الجار والمجرور-أ
وإن وجد ما يوهم ، احلروف ال ينوب بعضها عن بعضوهذا معناه أنّ ، االستعماليةهخصوصيتحرف 
ة ال ة دالليّ األمر يكون حمموال على تضمني معىن أو على مراعاة خصوصيّ يابة فإنّ هذه النّ صّحة
أو لفظا على لفظ ، على حرفام حرفخيتار املتكلّ "فقد ،ق إال بإيراد ذلك احلرف دون غريهتتحقّ 
ثون يف ورمبا مل يستعمل احلرفني يف معىن واحد كما يستعمله املتحدّ ، نةأو لداللة معيّ معىن معّني ألداء

ه الذي يستعمله يف ، ةأمورهم اليوميّ  أو قد يكون املعىن الذي يستعمله يف حرف خمتلفا عن مشا
عليل الذي والتّ ، )يف(ــة اليت يستعملها برفيّ ة اليت يستعملها بالباء ختتلف عن الظّ رفيّ فالظّ ، حرف آخر

ومن أبرز األمثلة اليت أوردها ، ٢"عليل الذي يستعمله بالباء وهكذايستعمله بالالم خيتلف عن التّ 
من غم رّ على ال) حىت(و) إىل(حرف تفريقه بني استعمال ة كلّ ق خبصوصيّ فيما يتعلّ امرائيالسّ 

وإيضاح ذلك ، وأعمّ ) حىت(يف الغاية من أمكن ) إىل(":امرائيالسّ ل اق، اشرتاكهما يف داللة الغاية
منت إىل آخر (:فتقول، يء أم التستعمل لعموم الغايات سواء كانت آخر جزء من الشّ ) إىل(أنّ 
قرأت الكتاب إىل (و، )يلومنت إىل منتصف اللّ ، يلومنت إىل ثلث اللّ ، باحومنت إىل الصّ ، يلاللّ 

، صال بهفال تستعمل إال ملا كان آخرا أو متّ ) حّىت (اوأمّ .)وقرأته إىل نصفه وقرأته إىل ثلثه، آخره
باح يل والصّ يل هو آخر جزء من اللّ آخر اللّ ألنّ ؛)باحالصّ منت حّىت (و) يلآخر اللّ منت حّىت (:فتقول

؛)ثلثهمنت حّىت (و) يلمنتصف اللّ منت حّىت : (وال جيوز أن تقول، صل بآخرهمتّ :أي، مالق آلخره
تفيد ) حّىت (أنّ "وهناك اختالف آخر مفاده .٣"يل وكذلك ثلثهس آخر اللّ يل ليمنتصف اللّ ألنّ 

.٣١٧ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.١٠ص، ٣ع نفسه، ججاملر -٢
.٣٥ص، ٣ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -٣
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٣١٥

كتبت إىل (:ولذا جيوز أن تقول، ليست كذلك) إىل(و...ي الفعل قبلها شيئا فشيئا إىل الغايةتقضّ 
... تصل إىل زيدالكتابة ال تنقضي شيئا فشيئا حّىت ألنّ ؛)زيدكتبت حّىت : (وال جيوز أن تقول) زيد

ا ابتداء الغاية) حىت(واالختالف اآلخر بينهما أنّ  سرت من البصرة حّىت : (ال يقال، ال يقابل 
. ١)"إىل الكوفة(:بل يقال) الكوفة

كيب تعريفا أي سب الرتّ احملضة تك؛وغري حمضةاإلضافة نوعان حمضة: المجرور باإلضافة- ب
كما يورد كثري من ،بل تكسبه، ٣وال ختصيصاسبه ال تعريفاأما غري احملضة فهي اليت ال تك، ٢إحالة

ااملالحظ على اإلضافة غري احملضة و .ختفيفا، حاةالنّ  ّ اكيب مضافة فإن مل ترد  ترد يف بعض الرتّ أ
افهل يفهم من هذا ، كذلك وردت عاملة يف غريها ّ فة يف حال فة يف حال اإلضافة غري خمفّ خمفّ أ

علىامرائيالسّ د يؤكّ .ه؟لبعا اعل اختيار بنية دون أخرى تجيمعّني اإلعمال؟ أال يوجد فرق وظيفيّ 
اللة على يف الدّ اإلعمال نصّ "خفيف بل هو حمكوم باألغراض واملقاصد فـــاألمر ليس مبناه التّ أنّ 

كان ذلك ) أنا ضارب حممدا(:ك إذا قلتفإنّ ، ا يف ذلكواإلضافة ليست نصّ ، احلال أو االستقبال
ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشرًا مِّن ﴿:قال تعاىل، على احلدث يف احلال أو االستقبالداّال 
فهو ) ٧٢-٧١/ص، سورة ص(﴾٧٢﴿فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِدينَ ﴾٧١﴿ِطنيٍ 

واالستمرار واحلال واالستقبال؛ بل حتتمل املضيّ ،يف هذا املعىنا ا اإلضافة فليست نصّ أمّ ، الستقبالل
فاِطِر ﴿:احتمل ذلك املضي واحلال واالستقبال واالستمرار قال تعاىل) أنا مكرم حممد: (ك إذا قلتفإنّ 

ا ِإن أَنُتم ِإّال َبَشٌر ِمثُلنا تُريدوَن السَّماواِت َواَألرِض يَدعوُكم لَِيغِفَر َلُكم ِمن ُذنوِبُكم َويـَُؤخِّرَُكم ِإىل َأَجٍل ُمَسمى قالو 
ِإنَّ اللَّـَه فاِلُق ﴿:وقال، وهو ماض) ١٠/إبراهيم(﴾١٠﴿َأن َتُصّدونا َعّما كاَن يَعُبُد آباُؤنا فَأتونا ِبُسلطاٍن ُمبنيٍ 

اِلُق اِإلصباِح َوَجَعَل ف﴾٩٥﴿اللَّـُه فََأّىن تُؤَفكونَ اَحلبِّ َوالنَّوى ُخيرُِج اَحليَّ ِمَن املَيِِّت َوُخمرُِج املَيِِّت ِمَن اَحليِّ ذِلُكُم 
.٤"استمراروهو )٩٦-٩٥/األنعام(﴾٩٦﴿اللَّيَل َسَكًنا َوالشَّمَس َوالَقَمَر ُحسبانًا ذِلَك َتقديُر الَعزيِز الَعليمِ 

الوصفاإلعمال يكون أنّ ":اكيب وهيز اإلضافة عن اإلعمال يف بعض الرتّ وهناك نقطة أخرى متيّ 
ه يف اإلضافة يكون ملحوظا فيه جانب يف حني أنّ ، وقربه من الفعلية، ملحوظا فيه جانب احلدث

، فيه للفعلفاألصل، ا أخذ الفاعل واملفعولأمّ ، اإلضافة من خصائص األمساءوذلك أنّ ، ةاالمسيّ 
.٣٦ص، ٣ج، املرجع نفسه-١
.١٢٤ص، ٣جاملرجع نفسه، : ينظر-٢
.١٣١ص ، ٣جاملرجع نفسه، : ينظر-٣
.١٣٢ص، ٣جاملرجع نفسه، -٤
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٣١٦

فإذا ، مبعىن يأكلها) رأيت حممدا آكال تفاحة(:وتقول، )بيعي:(مبعىن) مكَ السّ هذا بائعٌ (:فأنت تقول
.١)"لك الدارام(:ات كما تقولباإلضافة دّل على الذّ ) احِ فّ وآكل التّـ مكِ هذا بائع السّ : (قلت

:وابعالتّ - ٥-٢- ١

فقد يأيت ، د أغراضه حبسب املقامعت مع املنعوت تتعدّ ذكر النّ حو أنّ جاء يف معاين النّ : عتالنّ -أ
ناء واملدح أو لثّ لوقد يأيت ) حو الوظيفيّ ة النّ قييد يف نظريّ وهو ما يقابل التّ (وضيح خصيص أو التّ للتّ 
وهذه ) حو الوظيفيّ ة النّ وهو ما يقابل الوجه يف نظريّ (...وكيدحم أو التّ حقري أو الرتّ والتّ مّ الذّ 

.٢ث عنهوطبيعة املتحدّ ، م يوردها مراعيا حال املخاطبللمتكلّ أغراضا هي األغراض إمنّ 

هذه الصورة تعكسها وظيفة املبالغة يف ، عت باملصدرلنّ لإىل اخلصوصية التداوليةكما نبه السامرائي 
أي ، معناه أنه مّر برجل هو العدل) مررت برجل عدل(:قوهلم فإّن "فة صاف املوصوف بتلك الصّ اتّ 

.٣"صافه به أصبح هو العدل نفسهاه واتّ لكثرة ممارسته إيّ 

اقطع النعتكما عاجل صورة  ذه أنّ "ة مفادها بطبقة مقاميّ ةمرهونوأثبت أ املوصوف مشتهر 
ا عند السّ ، فةالصّ  اول، مامع كما عند املتكلّ معلوم  مررت مبحمد (:فإذا قلت، ست تريد أن تعلمه 

) مررت مبحمد الكرميِ (:خبالف قولك، مررت مبحمد املعروف بالكرم املشتهر به: كان املعىن) الكرميُ 
فالقطع ال يكون إال إذا كان املوصوف مشتهرا ، ه لهنيّ زه عن غريه وتببذلك أن متيّ ك قد تريد فإنّ 

ا حقيقة أو ادّ بالصّ  .٤"عاءفة معلوما 

فإذا كان املقام مقام "، أداة من أدوات العطفمقامات استعمال كلّ امرائيالسّ ذكر : العطف- ب
أال ترى إىل فالن كيف (:فتقول مثال، بالفاءوإذا كان املقام مقام تقصري جئت ، )ُمثَّ (تطويل جئت بـــ

، وحكم ما شاء اهللا له أن حيكم، انتزع امللك من بين فالنمثّ ، سادمثّ ، كربمثّ ، نشأ من أبوين فقريين
فإذا أردت أن ) وا عليه فأهلكوهانقضّ ون وجيمعون عليه األنصار مثّ صون به ويستعدّ وبقي أولئك يرتبّ 

.١٣٢ص، ٣ج،حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -١
.١٨٢-١٨١صص ، ٣جاملرجع نفسه، : ينظر-٢
.١٩٠ص، ٣جاملرجع نفسه، -٣
.١٩٥ص، ٣جاملرجع نفسه، -٤
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٣١٧

فأصبح أثرا بعد ، ة كأن مل يكنفإذا هو بعد مدّ ، فالن كيف ساد وملكأال ترى إال (:تقصر قلت
.١"مقام مقالولكلّ ) عني وغيبا بعد شهود

مثال ، واحد منها سياقها الذي تستعمل فيهلكلّ ،لكن،اللةلدّ اهناك بعض األدوات املتقاربة -
اس يستعمل النّ ":وجاء يف معاين النح، أداة؟فما هي خصوصية استعمال كلّ ، )أم(و) أو(ذلك 
أحضر (:مبعىن)أحضر حممد أو خالد؟(:مبعىن واحد فيقولون) أو(و) أم(، بون منهماملتأدّ حّىت ، اليوم

وهذا غري ) حضر خالد(أو) حضر حممد: (عيني فيقولونوجييبون على االثنني بالتّ ،)حممد أم خالد؟
أمحد عندك : (فإذا قلت، ذلك) أو(وال يقصد بــ،عينييقصد به التّ ) أم(ؤال بــصحيح؟ وذلك ألّن السّ 

ائل يعلم أنّ السّ مثال؛ وذلك أنّ ) حممد(:ويكون اجلواب) هما عندك؟أيّ : (كان املعىن) أم خالد
أعندك واحد (:كان املعىن) أحممد عندك أو خالد(:وإذا قال،أحدمها عنده ولكن ال يعلم من هو

.٢)"أحدمها(بــ) أو(و) هماأيّ (ـب) أم(هكذا أبدا يكون تقدير و ) ال(أو ) نعم(فيكون اجلواب ) منهما؟

املعطوف ، )ليس زيد بقائم وال قاعدا"(:فقولنا؛فظ إىل املعىن واملقصدة العطف على اللّ أرجع قضيّ -
ك نفيت القيام نفيا فإنّ ، دد واملعطوف غري مؤكّ اخلرب مؤكّ فيه ليس على إرادة الباء؛ ومعىن ذلك أنّ 

كان ) ليس حممد بقائم وال قاعد(:فإذا جررت املعطوف فقلت، دونفيت القعود نفيا غري مؤكّ ، دامؤكّ 
.٣"دا أيضا كنفي القيامنفي القعود مؤكّ 

ص وخصّ ، ةعليها أحكام حنويّ األساليب املقصودة هي األساليب اليت تنبىن : األساليب-٦-٢- ١
م التبويبيّ هلا النّ  وإن ...في واالستفهاموكيد والنّ رط وأسلوب التّ الشّ ة كأسلوب حاة نصيبا من معاجلا

.مل يتناولوها مبصطلح األساليب

فعل (قة بأجزائه ة املتعلّ حويّ يف هذا األسلوب األحكام النّ الّسامرائيتناول: رطأسلوب الشّ -أ
الذين ) ةليّ املدونة املتوكّ (نير عند الوظيفيّ وهو تناول غري متوفّ )...رطأدوات الشّ ، رط وجوابهالشّ 

إيراد حتليالت وال تربيرات  يغة جزءا من الوجه دون صارت الصّ مثّ ، moodه صيغة اكتفوا بإيراد أنّ 
:هذا األسلوبيفة الوظيفبعالقة البنية صاحب معاين الّنحو من القضايا اليت عاجل فيها .كافية

.٢٣٥ص، ٣ج، حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -١
.٢٥٦ص، ٣جاملرجع نفسه، -٢
.٢٦٥ص، ٣جاملرجع نفسه، -٣
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٣١٨

فقد يكون غرض اختيار ، املضارعرط بصيغة املاضي أو بصيغة نة إليراد  فعل الشّ هناك أغراض معيّ -أ
قال ، دهر احلدث وجتدّ املضارع قد يفيد افرتاض تكرّ يف حني أنّ ، ةحصول احلدث مرّ "الفعل املاضي 

ٌر لَُّكْم َويَُكفُِّر َعنُكم مِّ ﴿ِإن تـُْبدُ :تعاىل ن َسيَِّئاِتُكْم وا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي َوِإن ُختُْفوَها َوتـُْؤتُوَها اْلُفَقرَاَء فـَُهَو َخيـْ
ر هذه األحداث تتكرّ الفعل املضارع؛ وذلك ألنّ بفجاء ) ٢٧١/البقرة(﴾٢٧١﴿َواللَّـُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

رَُه فَِإن طَلََّقَها َفَال ُجَناَح ﴿:وقال، دوتتجدّ  َعَلْيِهَما َأن فَِإن طَلََّقَها َفَال حتَِلُّ َلُه ِمن بـَْعُد َحىتَّٰ تَنِكَح َزْوًجا َغيـْ
فجاء بالفعل ) ٢٣٠/البقرة(﴾٢٣٠﴿يـَتَـرَاَجَعا ِإن ظَنَّا َأن يُِقيَما ُحُدوَد اللَّـِه َوتِْلَك ُحُدوُد اللَّـِه يـُبَـيـِّنـَُها لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ 

.١"دقاتر الصّ ر تكرّ الطالق ال يتكرّ وذلك ألنّ ، املاضي

على على احلاضر كما يدلّ فقد يدلّ ، أسلوب الشرط على املستقبل فقطفكرة أن يدلّ ردّ - ب
اللة على املضي وذلك إذا كان رط للدّ فقد يأيت الشّ "تثبت ذلك ة الفصيحةصوص العربيّ والنّ ، املضي
قـُْلَت لِلنَّاِس َوِإْذ قَاَل اللَّـُه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَنَت ﴿:حنو قوله تعاىل، بعدها فعل ماض) كان(بلفظ 

ُذوِين َوأُمَِّي إِلَـَهْنيِ ِمن ُدوِن اللَّـِه قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ إِ  ن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه اختَِّ
مُ  أنك تعلم : واملعىن) ١١٦/املائدة(﴾١١٦﴿اْلُغُيوبِ تـَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسي َوَال أَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعالَّ

أو إن يثبت يف ، إن ثبت أين كنت قلته(حاة يؤولون ذلك على أنه والنّ ، ذلك إذا كان قد صدر مّين 
ه إن يثبت فكيف يقول لربّ ، وهو تأويل بعيد) كنت قلته يف املاضي فأنا أعلم أنك علمتهاملستقبل أينّ 

وهل اهللا جاهل ذلك وقت اخلطاب حىت يثبته له يف ، وجلَّ ب اهللا عزّ يف املستقبل وهو يف خطا
َوِإن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ﴿:من ذلك قوله تعاىل؛على ذلكعلى احلال مع قرينة تدلّ وقد يدلّ ، ٢"املستقبل

) ٢٣/البقرة(﴾٢٣﴿مِّن ُدوِن اللَّـِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ممَِّّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة مِّن مِّْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكم 
.٣وهذا افرتاض حلاهلم آنذاك

يف ) إنّ "(حيث تستعمل ، للوظيفة أو الغرضاكبري خضوعارط خيضع اختيار أداة من أدوات الشّ - ج
واملوهومة والنادرة واملستحيلة وسائر االفرتاضات ، املعاين احملتملة الوقوع واملشكوك يف حصوهلا

.٥٧ص، ٤ج، حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -١
.٦٤ص، ٤جاملرجع نفسه، -٢
.٦٨ص، ٤جاملرجع نفسه، -٣
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لبيان ) كيفما(بينما تستعمل ، ٢"عو وللكثري الوق، صولهحبفتستعمل للمقطوع ")إذا(ا أمّ ، ١"األخرى
.وهكذا...تكون شرط للعاقل) من(و، احلال

تفيد "إذ الفاء، رط ال يتناوبان وال يغين أحدمها عن اآلخرجواب الشّ الواقعتان يف ) إذا(الفاء و-د
وإن مل ":فرقا يف املعىن بني قولهأال حتسّ ، بب واملفاجأةوهناك فرق بني السّ ،بب وال تفيد املفاجأةالسّ 

ومفاجأة يف ل سرعة تغّري يف األوّ أال ترى أنّ ) فهم يسخطون(والقول"هم يسخطونايعطوا منها إذ
ّ ونظرا للفرق الدّ ، ٣"وليس فيه معىن املفاجأة، اين فسبب حمضا الثّ وأمّ ، ملوقفا ما قد اليل بينهما فإ

، وكيدإذ ليسا مها مبعىن واحد حىت يفيد اجتماعهما التّ ، لكن ليس توكيدا"يقعان معا يف سياق واحد 
َحىتَّ ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج ﴿:تعاىلفرياد باجتماعهما السببية واملفاجأة؛ قال ) إذا(بل جيمع معنيي الفاء و

َواقْـتَـَرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا يَا َويـَْلَنا ﴾٩٦﴿َوَمْأُجوُج َوُهم مِّن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلونَ 
إلرادة معنيي ) إذا(فجمع بني الفاء و) ٩٧-٩٦/ األنبياء(﴾٩٧﴿َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة مِّْن َهـَذا َبْل ُكنَّا ظَاِلِمنيَ 

بل إذا حذف أحدمها مل يؤدّ ...وليس حذف أحدمها يغين عن اآلخر عن ذكره، بب واملفاجأةالسّ 
.٤"اآلخر معناه

وإذا كان ، امع أو موقفه منهدات مرهون بنوع اخلرب وحال السّ إيراد املؤكّ : وكيدأسلوب التّ -ب
، منيحاة املتقدّ بعا النّ تّ م، امرائيالسّ فإنّ ، قويةكيد مستعمال مصطلح التّ ه إىل مفهوم التّو قد نبّ لالمتوكّ 
ال الذي تؤكّ ع مظانّ قد تتبّ  د لفظة وقد تؤكّ ، ه أو جزءا منهاحلكم كلّ "فقد يؤكد ،دهورودها وحدد ا

فهذا تأكيد ) مريضحممد(و) إن حممًدا مريض(:فتقول، فظة أو غري ذلكد مضمون اللّ بعينها أو تؤكّ 
) حممد ساع إىل اخلري سعًيا(:وتقول، فهنا تأكيد لكلمة واحدة) حممد نفسه مريض(:وتقول، للحكم

من الذي فهذا تأكيد للزّ ) أدجلت ليال: (وتقول، نه اسم الفاعلفهنا تأكيد للحدث الذي تضمّ 
فهذا تأكيد ) لك علي مائة دينار اعرتافا(:وتقول،ةيل خاصّ ري يف اللّ جل هو السّ الدّ ألنّ ، جلنه الدّ تضمّ 

:من ذلك، دوكيد خيتلف إيرادها حبسب نوع املؤكّ وألفاظ التّ ، ٥"ينملضمون اجلملة ألنه اعرتاف بالدّ 

.٦٨ص، ٤ج، معاني الّنحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.٧١ص، ٤جاملرجع نفسه، -٢
.١١٦ص، ٤جاملرجع نفسه، -٣
.١١٦ص، ٤جاملرجع نفسه، -٤
.١٣١ص، ٤ج، حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -٥
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فرتفع ، رفع احتمال إرادة مضاف أو بعبارة أخرى رفع احتمال إرادة غري املذكور"ما يراد به -١
ا مضافني إىل ضمري املؤكّ ومشتقّ فس والعني االحتمال بذكر النّ  رضيت (:وذلك كما إذا قلت، دا

رضيت البنت (:و وكيلها أو حنو ذلك؛ فإذا قلترضي أبوها أ: املرادفقد حيتمل أنّ ) البنت باملهر
، البنت هي اليت رضيت باملهروكان املعىن أنّ ، احتمال آخر عدا البنتفقد رفعت كلّ ) نفسها باملهر

.١"املذكور هو املعين باحلكمرت أنّ هنا أزالت احتمال إرادة غري املذكور وقرّ ) نفس(فكلمة 

هذا فإنّ ) أقبل الطالب(:وذلك حنو أن تقول، مولاحتمال إرادة الشّ "به لرفع ىومنها ما يؤت-٢
فإذا ، صيص على قصد العموم واإلحاطةوليس فيه تن، الباملقبلني هم أكثر الطّ القول حيتمل أنّ 

هم أو مجيعهم أو الب كلّ جاء الطّ :نصيص على قصد العموم رفعت هذا االحتمال فقلتأردت التّ 
.٢"مولأمجعون أو حنو ذلك فيفيد اإلحاطة والشّ 

امع أو عدم م ضرر غفلة السّ أن يدفع املتكلّ "فظي يؤتى به ألغراض كثرية أبرزها وكيد اللّ التّ -٣
فظ ليدفع هذا ر له اللّ أن يكرّ بدّ فظ فالامع غافل عن مساع اللّ السّ م أنّ املتكلّ فإذا ظنّ ، اإلصغاء

فإذا كان ، م الغلطه باملتكلّ امع ظنّ أن يدفع عن السّ "ومنها ، ٣"وكيد املعنويرر وال ينفع هنا التّ الضّ 
مثال وهو يريد) خالًدا(فقد ذكر، فظم قد غلط يف ذكر اللّ املتكلّ امع يعتقد أنّ السّ أنّ م ظنّ املتكلّ 

، ٤"أيضاوكيد املعنويّ امع وال ينفع هنا التّ من ذهن السّ نّ فظ ليزيل هذا الظّ ر اللّ أن يكرّ بدّ فال) حممًدا(
ينِ ﴿:وذلك حنو قوله تعاىل، عظيمهويل والتّ للتّ "وقد يكون  ُمثَّ َما أَْدرَاَك َما﴾١٧﴿َوَما أَْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّ

ينِ  .٥"ر اآلية لتهويل ذلك وتفخيمهفقد كرّ ) ١٨- ١٧/االنفطار(﴾١٨﴿يـَْوُم الدِّ

، لن، مل(فيالنّ أدواتأداة من ة لكلّ الالت االستعماليّ للدّ امرائيالسّ عرض: فيأسلوب النّ -ج
) ليس(و، لنفي الفعل املضارع وقلب زمنه إىل املاضي)مل(ـف، واحدة منهاجمال كلّ اكر ا ذ...) ليس

فإن وجدت قرينة كانت حبسب تلك القرينة ،من يف احلال عند اإلطالقدة الزّ ة مقيّ االمسيّ لنفي اجلملة

.١٣٩ص، ٤ج، املرجع نفسه-١
.١٣٨ص، ٤جاملرجع نفسه، -٢
.١٥٢ص، ٤جاملرجع نفسه، -٣
.١١٣ص، ٤جاملرجع نفسه، -٤
.١٥٤ص، ٤جاملرجع نفسه، -٥
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كما عرض للعالقة اليت تربط ، ١...ةة والفعليّ لنفي اجلملة االمسيّ ) ما(و، )االستقبال، احلال، املضي(
في مع تقدمي املسند إليه والنّ ، إذا وليه فعلهفي اسم غري النّ فإذا ويل، فية للجملة بالنّ كيبيّ البنية الرتّ 

.٢خيتلف عنه مع تقدمي املسند

ة للقوى اإلجنازيّ مثّ ، ة األصل لالستفهامة اإلجنازيّ للقوّ الّسامرائيعرض: أسلوب االستفهام-د
حبسب ما يلي أداة املستفهم عنه يتغّري كيف أنّ :كما عرض، حبسب املقامة اليت تتغّري الفرعيّ 

).اهلمزة(االستفهام

ومنها )أفعل به، ما أفعله(ةعجب منها القياسيّ للتّ كثرية هناك صيغ: عجبأسلوب التّ - ه
هل هي بىن متساوية:ؤال الذي يطرحالسّ فإنّ وإذا ما أريد مناقشتها من منظور وظيفيّ ، ةماعيّ السّ 
ما : (مثلحيث ذكر أنّ ؛أن يعاجلهامرائيالسّ هذا ما حاول ؟فرق بينهاعجب دون ي وظيفة التّ تؤدّ 

فهو دعوة ) أحسن مبحمد(ا وأمّ ، با من حسن حممدب انفرادي يقوله املرء متعجّ تعجّ ) "أحسن حممًدا
ك على هذا حتويله ؛ يدلّ عجبفأنت تدعو غريك ليشاركك يف هذا التّ ، عجب من حسن حممدإىل التّ 

يل الفعل وصياغته على يغتني هناك صيغة أخرى تأيت بتحو ويف مقابل هاتني الصّ .٣"إىل صورة األمر
ا عجب أنّ والفرق بينها وبني غريها من صيغ التّ ، )فـَُعل(وزن  على وجه االستمرار ب عجّ للتّ "ه يؤتى 
ف يص) ما أحسن هذا املكان(:بوت أصال أو حتويال؛ فقولكعلى الثّ يدلّ ) فُعل(وذلك أنّ ، باتوالثّ 

عجب من هذا احلسن فهي فإنه يفيد التّ ) َحُسَن هذا املكان(ا وأمّ ، بكاملكان باحلسن يف وقت تعجّ 
﴾٧٦﴿َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرا َوُمَقاًما﴿:وام؛ قال تعاىل يف وصف اجلنةحسنة على وجه الدّ 

َوَمن يُِطِع اللَّـَه َوالرَُّسوَل ﴿:ةاجلنّ وقال يصف رفقة أهل ، وامفهي حسنة على وجه الدّ ) ٧٦/ الفرقان(
يِقَني َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحلَِِني  ﴾٦٩﴿َوَحُسَن أُولَـِٰئَك َرِفيًقافَُأولَـِٰئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَّـُه َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيَِّني َوالصِّدِّ

.٤"واالستمراروام يصفهم باحلسن على وجه الدّ ) ٦٩/النساء(

ه ال يشرتط يف بناء حنو وظيفي عريب أن نعتمد آليات وبعد هذه العجالة حيق لنا أن نقول إنّ 
مثة معاجلات تائج تثبت أنّ والنّ ،تائجبالنّ اة ما دام األمر مرهونظرية العربيّ ة أخرى غري النّ ومبادئ نظريّ 

.وما بعدها١٨٩ص،٤ج، حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، : ينظر-١
.٢٢٢ص، ٤املرجع نفسه، ج: ينظر-٢
.٢٨٦ص، ٤ج، املرجع نفسه-٣
.٢٩٠ص، ٤ج، حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -٤
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م كما هو احلال مع كتاب م حمتاجا إىل اة جتعل غريهالعربيّ مها علماءا قدّ ة دقيقة جدّ وظيفيّ  لتفاتا
بة عندهم حتتاج إىل إثراء يضاف إىل هذا الكالم ال جيعلنا نقصي معاجلات مغيّ ،لكن، حومعاين النّ 
.رصيدهم



: ثّاينالفصل ال
العريبّ غويّ اللّ ة يف الّرتاثمعامل الوظيفيّ 
)الّدرس البالغي(
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ال جيوز من يف ما جيوز وما، رينة عند املتأخّ خاصّ ، حو قد حّدد زاوية نظرهإذا كان علم النّ 
م ينجزه ومبعزل عن ربطه مبتكلّ ، الذي قيل فيهواصليّ اكيب مبعزل عن استحضار املوقف التّ الرتّ 

ا ومعاجلتها، زتالبالغة قد ركّ فإنّ ، ومستمع يستقبله على زاوية ربط املقال ، يف مضامينها ومفردا
ا إفادة السّ األمور اليت يقصد املتكلّ إنّ ":ابن خلدونيقول ، باملقام الذي أجنز فيه امع من كالمه م 

اللة على هذه هي والدّ ، ويفضي بعضها إىل بعض، تسند ويسند إليهار مفردات ا تصوّ إمّ : هي
ويّدل عليها ، ا متييز املسندات من املسند إليها واألزمنةوأمّ ، املفردات من األمساء واألفعال واحلروف

ويبقى من األمور ، حوها هي صناعة النّ وهذه كلّ ، وأبنية الكلمات، بتغري احلركات وهو اإلعراب
وهو ، وما يقتضيه حال الفعل، أحوال املتخاطبني أو الفاعلني، اللةاحملتاجة للدّ ، واقعاتاملكتنفة بال

، م فقد بلغ غاية اإلفادة من كالمهوإذا حصلت للمتكلّ ، ه من متام اإلفادةاللة عليه ألنّ حمتاج إىل الدّ 
قام مولكلّ ، كالمهم واسعفإنّ ، فليس من جنس كالم العرب، وإذا مل يشمل على شيء منها

وهو هلا  ، متام علم الّنحوهية فالبالغة ومن مثّ ، ١"به بعد كمال اإلعراب واإلبانةعندهم مقال خيتصّ 
الّسّكاكيّ وقد أحسن ، حو والبالغةة وال تعارض بني النّ ه ال استقالليّ وهذا يعين أنّ ، كاألصل للفرع

ومتامه بعلمي ، حو بتمامهالنّ وأوردت علم :"لاق،على هذا التصور) مفتاح العلوم(حني بىن كتابه 
وهذا إن دّل على شيء فإمنا ، جاوز مع عدم اإللغاءمام يعين اإلكمال والتّ والتّ ، ٢..."املعاين والبيان

كانوا ، العكس متاماب، بل، خمتلف العلومبنية مل يكونوا يرون بالفصل علماء العربيّ على أنّ يدلّ 
ا متكاملة مرتابطة حيتاج بعضها يظنّ  فوه من كتب بنوها وأبرز مثال على هذا ما خلّ ، إىل بعضون أ

... كاكيواملفتاح للسّ ، ل للزخمشريكامل كالكتاب لسيبويه واملقتضب للمربد واملفصّ على فكرة التّ 
والذي اقتضى منهم هذا حماولة اإلحاطة بكالم العرب من مجيع اجلهات دفعا ألي خلل ميكن أن 

من علم األدب ملا كان هو االحرتاز عن اخلطإ يف  األقدمالغرض إنّ ":الّسّكاكيّ يقول ، بنيتهميسّ 
ى بدون معرفة حتصيل املمكن ال يتأتّ وأنت تعلم أنّ ، وأردت أن أحّصل هذا الغرض، كالم العرب

لة بأنواع أخرى مما ا حاولنا أن نتلو عليك يف أربعة أنواع مذيّ ال جرم أنّ ، حصيل واستعماهلاجهات التّ 
مثارات اخلطإ إذا وإمنا أغنت هذه ألنّ ، االستعمال بيدكلتقف عليه مثّ ، معرفته يف غرضكال بّد من 

وهذه األنواع بعد علم ، م  بهوكون املركب مطابقا ملا جيب أن يتكلّ ، والتأليف، املفرد: حتها ثالثةتصفّ 

.٥٧٠، ص، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، -١
.٦ص، العلوممفتاحالّسكاكي، -٢
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حو يرجع إليها يف لنّ رف وافعلما الصّ ، ظمإىل النّ غة هي املرجوع إليها يف كفاية ذلك ما مل يتخطّ اللّ 
.١"ويرجع إىل علمي املعاين والبيان يف األخري، أليفاملفرد والتّ 

ّ ، ٢ة ة وظيفيّ البالغة نظريّ وميكن القول إنّ  ،ة مطابقة الكالم ملقتضى احلالكيفيّ يفا تبحث ذلك أ
يف القزوينيأورد؛اهلعاريف اليت ارتضيت ومما يدّل على هذا مضامينها والتّ ، رابطة بني املقام واملقال

خمتلف فإن ] مقتضى احلال[وهو ، مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته"بالغة الكالم التلخيص أنّ 
ومقام ، يباين مقام خالفهكرذّ قدمي والنكري واإلطالق والتّ من التّ فمقام كلّ ، مقامات الكالم متفاوتة

، مع خطاب الغيبكيّ وكذا خطاب الذّ ، هالفصل يباين مقام الوصل ومقام اإلجياز يباين مقام خالف
إذا شرعت يف مثّ ":هذا األمر قبله فقالالّسّكاكيّ ر وقد قرّ ، ٣"ولكل كلمة مع صاحبتها مقام

وارتفاع شأن الكالم يف ، ينتهي إليه الكالم مقامحدّ ولكلّ ، كلمة مع صاحبتها مقامفلكلّ ، الكالم
يه مقتضى وهو الذي نسمّ ، ادفة الكالم ملا يليق بهباب احلسن والقبول واحنطاطه يف ذلك حبسب مص

وإن كان ، دات احلكمفحسن الكالم جتريده عن مؤكّ ، فإن كان مقتضى احلال إطالق احلكم، احلال
وإن  ، حسب املقتضى ضعفا وقوة، فحسن الكالم حتليه بشيء من ذلك، مقتضى احلال خبالف ذلك

وإن كان املقتضى إثباته على وجه من ، فحسن الكالم تركه، ذكر املسند إليهكان مقتضى احلال طيّ 
ترك املسند وكذا إن كان املقتضى ، الوجوه املذكورة فحسن الكالم وروده على االعتبار املناسب

خصيصات صا بشيء من التّ وإن كان املقتضى إثباته خمصّ ، وروده عاريا عن ذكرهفحسن الكالم 
وكذا إن كان املقتضى عند ، م ذكرهاعلى الوجوه املناسبة من االعتبارات املقدّ فحسن الكالم نظمه 

ز معها أو اإلطناب أعين طّي مجل عن البني وال اواإلجي، مع أخرى فصلها أو وصلهاانتظام اجلملة
ات ز على كيفيّ ز أكثر ما يركّ ذا يركّ الّسّكاكيّ و، ٤"فحسن الكالم تأليفه مطابقا لذلك، هاطيّ 
رنا بعنصرين من أهمّ تيجة تذكّ وهذه النّ . ات فهو البليغذه الكيفيّ ةرفعمأحاطمن وأنّ ، ابقةاملط

القدرة -٢ى البنيةة وتأثري الوظيفة علأسبقيّ -١: حو الوظيفي ومهاة النّ رة يف نظريّ العناصر املقرّ 

.٨ص، العلوممفتاحالّسكاّكي، -١
بقية األهداف إذا نظر إىل ا أمّ ، انيةة األوىل للثّ الربط بني البنية والوظيفة وتبعيّ ؛ أعينعند حدود اهلدف املركزياألقلّ على -٢

.  ة جتاوزا كبرياحو الوظيفي تتجاوز البالغة العربيّ ة النّ أن نظريّ فال شكّ ، ...ةة والكفاية اإلجرائيّ مطيّ األخرى من حتقيق للكفاية النّ 
دار : لبنان(خليل إبراهيم خليل، : ، حتقيقفي شرح تلخيص المفتاحاحمواهب الفتّ العباس أمحد بن يعقوب املغريب، أبو-٣

.١٧-١٦ص، ص ١م، )٢٠٠٣، ١الكتب العلمية، ط
.١٦٩ص، العلوممفتاحالّسّكاكي، -٤
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حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ أنّ وبناء عليه ميكن القول ، )ةلك قدرة تواصليّ تميالبليغ هو من (واصلية التّ 
حيث تكاد تبلغ معها حدّ ، ة اليت قامت عليهاة يف األمور اجلوهريّ تتقارب وتتقاطع مع البالغة العربيّ 

.ظر واملعاجلةصورات واملفاهيم واملصطلحات وبعض طرق النّ التطابق لوال اختالف يف املنطلقات والتّ 

، العريب معتمدا على مصدرين من مصادرهس البالغيّ ر ة يف الدّ ع البحث مالمح الوظيفيّ وسيتتبّ 
يعّد و ، اكيكّ للسّ واآلخر هو مفتاح العلوم الجرجانيا هو كتاب دالئل اإلعجاز لإلمام مل منهاألوّ 

ذوق مجع بني التّ الجرجانيحيث جند أنّ ، ف يف تاريخ هذا العلمهذان املصدران أفضل ما خلّ 
وهو األمر الذي ، وإن مل يكن هذا اجلمع شامال مستوعبا مجيع القضايا واألبواب،حليل والقاعدةوالتّ 

)مفتاح العلوم(وكان القسم الثالث من ":؛ جاء يف كتاب تلخيص املفتاحالّسّكاكيّ قه حاول أن حيقّ 
أعظم ما صنف فيه من الكتب املشهورة ، الّسّكاكيّ فه الفاضل العالمة أبو يعقوب يوسف الذي صنّ 

ة م قواعد البالغة وكيفيّ ومن رام تعلّ ، ١"وأكثرها لألصول مجعا، وأمتها حتريرا، لكونه أحسنها ترتيبا، نفعا
.فعليه أن جيمع بني هذين املصدرينتفعيلها 

إحدامها يسعى إىل وضع مفاده أّن حليل تكامل آخر قعيد والتّ كامل بني التّ التّ هذا يضاف إىل 
له واآلخر ميثّ الّسّكاكيّ ل ميثله األوّ ؛موضع منوذج للمتكلّ منوذج للمخاطب واآلخر يسعى إىل

، )علم األدب(يه ما يسمّ )مفتاح العلوم(يف ثنايا كتابه الّسّكاكيّ طيبس":المتوكليقول ، الجرجاني
غوية انطالقا من لفظها حنو ه منهج لتحليل العبارات اللّ علم األدب هذا ميكن أن يفهم على أنّ 

ثالثة ،ا ببعضهمستويات يضطلع ببنائها ويربط بعضمييز بني ثالثة يقوم هذا املنهج على التّ ا،ناهمع
غوية لبناء العبارات اللّ "انتهج منهجا الجرجانيبينما جند أنّ ، ٢")ناتأو املكوّ (أنساق من القواعد 
لكالم القائم يه اغوية ما يسمّ إلنتاج العبارات اللّ اأساسالجرجانييضع ... على أساس معناها

، خرب) (غرض: (انشقّ ...،الجرجانيعند ، م القائم بالنفسالكال.عبري عنهاملروم التّ فسبالنّ 
غرض هو ، إذن،املعىن.ة حاملة ملداليل معينةوجمموعة من الوحدات املعجميّ ...) أمر، استفهام

بواسطة قواعد توى املعىنمسنقل ي... حتقيقهىعبارة ومضمون يناسب الغرض املتوخّ الدافع إلنتاج ال

.١٣ص، ١م، في شرح تلخيص المفتاحاحمواهب الفتّ أبو العباس أمحد بن يعقوب، -١
.١٨١ص، )األصول واالمتداد(العربيالّلغويالوظيفي في الفكر المنحىأمحد املتوكل، -٢
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ظر إىل فظ حيث جتري قواعد تعليق املفردات بعضها ببعض وترتيب بعضها بالنّ ظم إىل مستوى اللّ النّ 
.املصدرينينا الختيار هذهذه األسباب تعطي تربيرا قويّ كلّ ، ١"بعض طبقا للغرض املنشود حتقيقه

الئل يف جوهره كتاب بالغة بل كتاب الدّ من املعلوم أن ليس: ة عند الجرجانيمالمح الوظيفيّ -١
به صفاإلعجاز ومكمن التفوق الذي اتّ نقري والبحث عن موطنهو كتاب سعى به مؤلفه إىل التّ 

م على مضاهاته أو اإلتيان بشبيهه ، القرآن الكرمي والذي جعل العرب يعرتفون بعجزهم وعدم مقدر
.لهيومث

ولذلك جيب ،ذاتهصّ صف به النّ ن اإلعجاز هو وصف اتّ الوصول إىل بيان مكمبيلسوقد رأى أنّ 
من ال يزال الربهان منه الئحا معرضا لكلّ ":يقول؛نفسه ال من شيء خارج عنههو أن يطلب منه 

ا ممكنا ملن التمسه؟ ، ة فيه وبه ظاهرة ملن أرادهاواحلجّ ، وطلب الوصول إليه، أراد العلم به والعلم 
الوصف الذي له كان معجزا قائم فيه يف أن ال معىن لبقاء املعجزة بالقرآن إال أنّ فإذا كنت ال تشكّ 

أجيوز ":ويقول عن معرفة العرب بعجزهم، ٢"ريق إىل العلم به موجود والوصول إليه ممكنالطّ وأنّ ، أبدا
من ، رآن مبثلهى العرب إىل أن يعارضوا القم بأن يتحدّ ى اهللا عليه وسلّ ه صلّ أن يكون تعاىل قد أمر نبيّ 

بدّ كانوا قد أتوا مبثله؟ وال، الوصفغري أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكالم على ذلك 
ّ ) ال(من  مطالبة بأن ،كما ال خيفى، يحدّ التّ من حيث أنّ ، يحدّ أبطلوا التّ ، )جيوز(:م إن قالواأل

وصف من غري أن يكون ذلك الوصف املطالبة باإلتيان به على وال تصحّ ، يأتوا بكالم على وصف
.٣..."معلوما للمطالب

دقيق يف اجلهة اليت يكون منها عرض جّل مباحثه ويف سبيل بيان هذا الوصف وحتديد جوهره والتّ 
شيء هي؟  ببيان من أيّ ة يعىنة؛ جنس املزيّ ة وأمر املزيّ ة جنس املزيّ اها بني عنصري ثنائيّ جامعا إيّ 

ا وتوصيف كيف تكون بتحديد كيفيّ ا أمرها فيعىنأمن  املعاين أم من األلفاظ أم من شيء آخر؟ أمّ  ا
ّ ، ةقد فرغنا اآلن من الكالم على جنس املزيّ ":الجرجانيوكيف تعرض؟ يقول  ز املعاين ا من حيّ وأ

ا ليست لك حيث تسم، األلفاظدون ، وتستعني بفكرك، بل حيث تنظر بقلبك، بأذنكعوأ

.١٨٥ص، )األصول واالمتداد(العربيالّلغويالوظيفي في الفكر المنحىأمحد املتوّكل،-١
.١٠ص، ، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين-٢
.٣٨٥ص، نفسهاملرجع -٣
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وانتهى إىل ، وبلغ القول يف ذلك أقصاه، وتستنجد يف اجلملة فهمك، تك وتراجع عقلكوتعمل رويّ 
ر بعد مناقشة ويقرّ ، ١"ة وبيان اجلهات اليت منها تعرضوينبغي أن نأخذ اآلن يف تفصيل أمر املزيّ ، مداه

دت دد تولّ ويف هذا الصّ ،مرجعها إىل املعاين ال إىل األلفاظة من حيث جنسهااملزيّ مستفيضة أنّ 
فظ دون املعىن أو بالغوا يف تقدير ة باللّ قوا املزيّ على الذين علّ ياقات واحلجج اليت أوردها للردّ السّ كلّ "

.ق ومناط املفاضلةفوّ هو أساس التّ فظم ا أمرها فريجع إىل النّ أمّ ، ٢"فظ على حساب املعىنقيمة اللّ 
م مزايا ظهرت هلم يف نظمه"إّمنا ،الجرجانيكما يقول ،  والعرب وخصائص صادفوها يف ، أعجز
مثل ويف مضرب كلّ ، وجماري ألفاظها ومواقعها، ومقاطعهاهلفظه وبدائع راعتهم من مبادئ آيسياق

ن حجة وبرهاومع كلّ ، عظة وتنبيه وإعالم وتذكري وترغيب وترهيبوصورة كلّ ، خربوسياق كلّ 
م ، انيوصفة وتب رهم أ فلم جيدوا يف اجلميع كلمة ينبو ، وآية آية، وعشرا عشرا، تأملوه سورة سورةو
ا أو، ا كالمها بل وجدوا ، رى وأخلقحأو أ، غريها أصلح هناك أو أشبهيرى أنّ ولفظة ينكر شأ

ر العقولاتّ  ، يدع يف نفس بليغ منهممل، وإتقانا وإحكاما، ونظاما والتئاما، وأعجز اجلمهور، ساقا 
روم قوخذيت ال، عي وتقولحىت خرست األلسن عن أن تدّ ، ماء موضع طمعبيافوخه السّ ولو حكّ 

.٣"فلم متلك أن تصول

ا القرآن جيمعها مفهوم النّ هذه اخلصائص اليت متيّ  :الجرجانيظم كما يقول النّ ذلك أنّ ، ظمز 
وتعمل على قوانينه ) حوعلم النّ (الوضع الذي يقتضيه اعلم أن ليس النظم إّال أن تضع كالمك "

جت فال تزيغ عنها وحتفظ الرّ  بشيء سوم اليت رمست لك فال حتلّ وأصوله وتعرف مناهجه اليت 
تعمد إىل اسم فتجعله فاعال لفعل أو "عليق بني الكلم حيث وهره هو التّ وأساس هذا وج، ٤"منها

اين أو تتبع االسم امسا على أن يكون الثّ ،ا خربا عن اآلخرأو تعمد إىل امسني فتجعل أحدمه، مفعوال
أو جتيء باسم بعد متام كالمك على أن يكون صفة أو حاال ، ل أو تأكيدا له أو بدال منهصفة لألوّ 

فتدخل عليه احلروف ، ياى يف كالم هو إلثبات معىن أن يصري نفيا أو استفهاما أو متنّ أو متييزا أو تتوخّ 

.٦٤ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
املطبعة الرمسية : تونس(، )مشروع قراءة(ادس ره إلى القرن السّ البالغي عند العرب أسسه وتطوّ فكيرالتّ محادي صمود، -٢

.٤٩٧ص، )١٩٨١، ١للجامعة التونسية، ط
.٣٩ص،  دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -٣
.٨١ص، املرجع نفسه-٤
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ما بعد احلرف ، أو تريد يف فعلني أن جتعل أحدمها شرطا يف اآلخر،املوضوعة لذلك فتجيء 
.١"أو بعد اسم من األمساء اليت ضمنت معىن ذلك احلرف وعلى ذلك القياس،املوضوع هلذا املعىن

ف ة فكيف تتفاضل اخلطابات وكيمي العربيّ حو مشرتكة بني مجيع متكلّ إذا كانت معاين النّ ،لكن
ة على األخرى ال يكون إلحدى العبارتني مزيّ ":هاجلرجاين إىل أنّ هبعضها أبلغ من بعض؟ ينبّ يكون 

ة ومعان أمور خفيّ "هذه املزايا إىل أنّ هكما ينبّ ، ٢"يكون هلا يف املعىن تأثري ال يكون لصاحبتهاحّىت 
ا حّىت ، امع هلاه السّ ة أنت ال تستطيع أن تنبّ روحانيّ  وتكون ، ئا إلدراكهامهيّ يكونوحتدث له علما 

من شأن هذه الوجوه ويكون له ذوق وقرحية جيد هلا يف نفسه إحساسا بأنّ ، فيه طبيعة قابلة هلا
ق بني موقع شيء عر فرّ ر الشّ ح الكالم وتدبّ ومن إذا تصفّ ،ة على اجلملةوالفروق أن تعرض فيها املزيّ 

الالت ة االختيار ونظر يف تناسق الدّ يف خصوصيّ نظر ظم هو ظر إىل النّ وبناء عليه فالنّ ، ٣"منها وشيء
فينظر يف اخلرب إىل ، باب وفروقهيف وجوه كلّ "نظر ، وتالقي معانيها على الوجه الذي اقتضاه الفكر

) زيد املنطلق(و) منطلق زيد(و) ينطلق زيد(و) زيد ينطلق(و) زيد منطلق(:الوجوه اليت تراها يف قولك
ا هو بنية هذا ويظهره إمنّ والذي يعكس، ٤...) "زيد هو منطلق (و) نطلقزيد هو امل(و) املنطلق زيد(و

.الكالم

ألصل فيه جتاوزاذلك أنّ ؛ظم هو أساس البالغة وجوهرهاللنّ الجرجانيمه ر الذي قدّ صوّ وهذا التّ 
ال جهة الستعمال هذه "علم أنّ يوجيب أن ، ظرر وإدمان النّ فكّ درك إال بالتّ تاملعىن إىل معاٍن أخرى ال 

، بههو أخصّ الذي فظ وختتار له اللّ ، لتأديتهاخلصال غري أن تأيت املعىن من اجلهة اليت هي أصحّ 
إنه بعبارة أخرى املواءمة أو املطابقة ، ٥"ةرى بأن يكسبه نبال ويظهر فيه مزيّ حله وأوأكشف عنه وأمتّ 

.الجرجانية عند مالمح الوظيفيّ من أهمّ قطةه النّ هذوتعدّ ، فظ أو الوظيفة والبنيةبني املعىن واللّ 

.٥٥ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.٢٥٨صاملرجع نفسه، -٢
.٥٤٧صاملرجع نفسه، -٣
.٨١ص، املرجع نفسه-٤
.٤٣صاملرجع نفسه، -٥
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هي صور الربط اليت أوردها وهل يرى بتأثري املعىن يف املبىن؟ وما، للعالقة بينهما؟هر ما هو تصوّ ،لكن
ة عند اجلرجاين وانب الوظيفيّ كشف اجلق بأثري؟ لإلجابة عن هذه األسئلة وغريها مما له تعلّ هلذا التّ 

:قاط اآلتية يعاجل البحث النّ 

بل ، ميهاواصل بني متكلّ غة هي إقامة التّ ة األساس للّ الوظيفأنّ الجرجانييورد : غةوظيفة اللّ -١-١
يء هي ال اللة على الشّ الدّ ":جعل هذه احلقيقة من األمور البديهية اليت ال خيتلف فيها اثنان يقول

وكان مما ، وإذا كان كذلك، مدلوال عليهيل ما أنت ال تعلم بهلوليس بد، اهامع إيّ حمالة إعالمك السّ 
م ومقصوده فينبغي امع غرض املتكلّ م بعضهم بعضا ليعرف السّ ا يكلّ اس إمنّ النّ يعلم ببدائه املعقول أنّ 

.١"أن ينظر إىل مقصود املخرب من خربه

ك على يدلّ ؛ال يكون باملفردات وإمنا يكون باجلمل املقتفي يف بنائها آثار املعاين:واصلالتّ -٢-١
الذي يكون يف اجلمل (ونظم الكلم ) الذي يكون يف املفردات(هذا تفريقه بني نظم احلروف

وال الناظم ، طق وليس نظمها مبقتضى عن معىننظم احلروف هو تواليها يف النّ ":يقول،)صوصوالنّ 
نظم الكلم فليس ا وأمّ ...اهى يف نظمه هلا ما حترّ هلا مبقتف يف ذلك رمسا من العقل اقتضى أن يتحرّ 

، ٢"فسبها على حسب ترتيب املعاين يف النّ ك تقتفي يف نظمها آثار املعاين وترتّ ألنّ ، األمر فيه كذلك
.٣"بضم كلمة إىل كلمة وبناء لفظة على لفظة"الفائدة إمنا حتصل وإيراده كذلك أنّ 

يعلمه اإلنسان مما ينبغي أن "يدلك على هذا ما ذهب إليه من أنه : ال نظم بال تعليق-٣-١
فال يقوم ، حوق الفكر مبعاين الكلم أفرادا وجمردة من معاين النّ ر أن يتعلّ ه ال يتصوّ أنّ ، وجيعله على ذكر

وال أن ، )اسم(ر يف معىن فعل من غري أن يريد إعماله يف ر متفكّ يف عقل أن يتفكّ يف وهم وال يصحّ 
أو يريد فيه ،وجعله فاعال له أو مفعوال، فيه) فعل(من غري أن يريد إعمال ) اسم(ر يف معىن يتفكّ 

ما شاكلحكما سوى ذلك من األحكام مثل أن يريد جعله مبتدأ أو خربا أو صفة أو حاال أو
.٤"ذلك

.٥٣٠ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.٤٩صاملرجع نفسه، -٢
.٤٤صاملرجع نفسه، -٣
.٤١٠صاملرجع نفسه، -٤
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ما له والوظيفة املقصودة ههنا تشمل املعىن املراد تبليغه وكلّ : سابقة على اللفظالوظيفة -٤-١
ّ ، األلفاظ إذ كانت أوعية للمعاينإنّ ":يقول اجلرجاين، ق بهتعلّ  تتبع املعاين يف ،ال حمالة،افإ

ال يف عليه أن يكون مثله أوّ فس وجب للفظ الدالّ ال يف النّ فإذا وجب ملعىن أن يكون أوّ ، مواقعها
وأن يكون الفكر ،تيبظم والرتّ ر يف األلفاظ أن تكون املقصودة قبل املعاين بالنّ ا أن تتصوّ فأمّ ، طقالنّ 
أو أن حتتاج بعد ترتيب املعاين إىل فكر تستأنفه ،ظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا يف نظم األلفاظالنّ يف

ال ":على هذا يف موضع آخر فيقولوينصّ ، ١"نّ ألن جتيء باأللفاظ على نسقها فباطل من الظّ 
حيث هي ى يف األلفاظ منوال أن تتوخّ ، ر أن تعرف للفظ موضعا من غري أن تعرف معناهيتصوّ 
لك ذلك أتبعتها متّ فإذا ، ر هناكتيب يف املعاين وتعمل الفكى الرتّ ك تتوخّ وأنّ ، ترتيبا ونظماألفاظ

ا آثارها مل حتتج إىل أن تستأنف ، ك إذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسكوأنّ ، األلفاظ وقفوت 
ّ بل جتدها ترتتّ ، فكرا يف ترتيب األلفاظ اا خدم للمعاينب لك حبكم أ وأّن ، وتابعة هلا والحقة 
.٢"طقالة عليها يف النّ علم مبواقع األلفاظ الدّ ، فسالعلم مبواقع املعاين يف النّ 

، مه ومنجزهمبتكلّ ،بدرجة أوىل،ظمالنّ الجرجانييربط : يم والمتلقّ ظم بين المتكلّ النّ - ٥-١
ك على هذا ما أورده يدلّ ؛مينجزها املتكلّ ظم ياغة اليت هي عمدة النّ عليق والصّ فاملقصد واملعاين والتّ 

االعتبار  "وأنّ ، ٣"ف الكالم يف معاين الكلمعمل يعلمه مؤلّ ...تيب يف الكالم ظم والرتّ النّ "من أنّ 
مع والواجب أن ينظر إىل حال املعاين معه ال،ف لهينبغي أن يكون حبال الواضع للكالم واملؤلّ 

بة إال اإلنسان ال يستطيع أن جييء باأللفاظ مرتّ "فـ،رهنتاج فكره وتدبّ ظم هو هذا النّ وأنّ ، ٤"امعالسّ 
اخلرب وسائر معاين الكالم معاٍن قد ثبت أنّ ذإ"إنّه مثّ ، ٥"بها يف نفسهر يف املعاين ويرتّ من بعد أن يفكّ 

ا قلبه ويراجع فيها لبّ  الفائدة يف ه فاعلم أنّ ينشئها اإلنسان يف نفسه ويصرفها يف فكره ويناجي 
ا واقعة من املنشئ هلا م ظم واملتكلّ بني النّ الجرجانيربط يف و ، ٦"وصادرة عن القاصد إليها، العلم 

.٥٢ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.٥٤صاملرجع نفسه، -٢
.٣٥٩صاملرجع نفسه، -٣
.٤١٧صاملرجع نفسه، -٤
.٤٥٤صاملرجع نفسه، -٥
.٥٤٥صاملرجع نفسه، -٦
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يسعى إىل ،مما يفهم من قراءة كتابه،الجرجانيأنّ وهي ، لالمتوكّ ابقة اليت أوردها لفكرة السّ لد تأكي
.موضع منوذج للمتكلّ 

.ظم؟وهل له عالقة بالنّ ؟مستحضرامع عنده؟ وهل هوما دور السّ ،لكن

امع عند السّ فإنّ ، ب ألفاظ كالمه على حذو ترتيب املعاين يف نفسهم يرتّ إذا كان املتكلّ 
وهذا ، الالتال ومنها يفهم املعاين والدّ ى األلفاظ أوّ حيث يتلقّ ، ةيعكس هذه العمليّ ، الجرجاني
.م على املعىنامع مقدّ فظ عند السّ اللّ معناه أنّ 

امع ال فضل السّ ألنّ ؛امعظم بالسّ كما أىب أن يربط النّ ، ة إىل اللفظإرجاع املزيّ الجرجانيوقد أىب 
اإلنسان ال يستطيع أن جييء جل منهم يرى ويعلم أنّ ترى الرّ ":يقول، يلقّ ينسب إليه إال فضل التّ 

شه فرتاه ال تفتّ مثّ ، ما أعلمناكبها يف نفسه علىر يف املعاين ويرتّ بة إال من بعد أن يفكّ باأللفاظ مرتّ 
بة يف نفسه إال من بعد فإذا رأى املعاين ال تقع مرتّ ، امعوتراه ينظر إىل حال السّ ، يعرف األمر حبقيقته
ز امع ال دور له يف متيّ فالسّ ، ١"نسي حال نفسه واعترب حال من يسمع، بة يف مسعهأن تقع األلفاظ مرتّ 

مييز بني ق والتّ ذوّ جند له دور التّ ،يف املقابل،لكن.الذي ينجزه عليهجنازه على الوجه إال يف ظم و النّ 
/ امعالسّ (مهوكثريا ما يكلّ ، وهو مطالب مبعرفة اجلهة اليت منها كان القرآن معجزًا، أنواع الكالم

، اعمد إىل ما تواصفوه باحلسن":مثال ذلك قوله،ةواضعا يده على مكمن املزيّ الجرجاني)ياملتلقّ 
عر دون غريه مما يستحسن له الشّ ، ظم خصوصاجعلوه كذلك من أجل النّ مثّ ، هدوا له بالفضلوتشا

من معىن لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو جتنيس أو غري ذلك مما ال يدخل ، عرأو غري الشّ 
كانت؟ حيية ممّ ر ت واستحسنت فانظر إىل حركات األز واهتز فإذا رأيتك قد ارحتت، لهظم وتأمّ يف النّ 

ز اجلرجاين ركّ على أنّ وهذا يدلّ ، ٢"الذي قلت لك كما قلتأنّ ك ترى عياناوعند ماذا ظهرت؟ فإنّ 
.يلمتلقّ له مل يغفل وضع منوذج مقابل م لكنّ على وضع منوذج للمتكلّ 

جمموعة كبرية من املباحث حاول فيها أن الجرجانيم قدّ : بط بين البنية والوظيفةصور الرّ -٦-١
فعرض للبنيات ، واحدة منهابنية باستحضار الوظيفة اليت تعكس كلّ ة استعمال كلّ خلصوصيّ ن يقنّ 

.٤٥٥ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.٨٥صاملرجع نفسه، -٢
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كما ناقش ، كما عرض للبنيات اليت حتذف بعض عناصرها أو تذكر، اليت يكون فيها تقدمي وتأخري
.صورهباب أهمّ وسوف ينتقي البحث من كلّ ... بنية اإلثبات 

كما أورد  ، محياول بناء منوذج للمتكلّ الجرجانيالبحث سابقا أنّ أورد : أخيرم والتّ يقدباب التّ -١
ى املنظوم ويسعى إىل معرفة خص الذي يتلقّ هو الشّ ،عادة،يواملتلقّ ، يل املتلقّ غفه مل يكذلك أنّ 

ة قضايا ولبيان خصوصيّ ، يف هذا البابابارز استحضاراويالحظ استحضاره ، قة والتفوّ مكمن املزيّ 
عي يف ات والسّ معرفة اخلصوصيّ يفهتسعفجمموعة نقاطي للمتلقّ الجرجانيمأخري يقدّ قدمي والتّ التّ 

:اط هيقالنّ ذهه، طلبها

اعتمادا على ما درّ جت،دةهذه البنيات بنيات جمرّ ، االنطالق من بنيات أصل تعكس أصل املعىن-أ
م ال على أخري وأخرى تقدّ ة التّ نيّ م على مة بني عناصر تقدّ يف العناصر املقدّ ميّيزوبواسطته ، حوره النّ يوفّ 
قال ،هتغريّ أومعّني ا هو بقاء العنصر موسوما حبكم حنويّ مواحد منهوضابط كلّ ، أخرية التّ نيّ 

قدمي على حكمه شيء أقررته مع التّ وذلك يف كلّ ، أخرية التّ نيّ ه على تقدمي يقال إنّ ":الجرجاني
يء ولكن على أن تنقل الشّ ،أخرية التّ نيّ وتقدمي ال على ... الذي كان عليه ويف جنسه الذي كان فيه

.١"غري بابه وإعرابا غري إعرابهاعن حكم إىل حكم وجتعل له باب

وقد دعا ، غهم أن يبلّ تقدمي أحد عناصر بنية اجلملة تعكسه وظيفة أو غرض يريد املتكلّ -ب 
قدمي وعدم االكتفاء بالعبارات إىل استحضار الغرض أو الوظيفة اليت استدعت هذا التّ الجرجاني

ملة  ه يكفي أن اس أنّ وقد وقع يف ظنون النّ ":الجرجانييقول ) قدمي ألجل العناية واالهتمامالتّ (ا
.٢"كان أهمّ من أين كانت تلك العناية؟ ومب، أن يذكرمن غريذكره أهمّ وألنّ ،م للعنايةإنه قدّ :يقال

،يف تقدمي الشيء وتأخريه،م األمرأن يقسّ إاخلط"ومن ، يفةيف البنية بالوظغّري راد ربط التّ اطّ -ت 
ه ل تارة بالعناية وأخرى بأنّ وأن يعلّ ،فيجعل مفيدا يف بعض الكالم وغري مفيد يف بعض: قسمني

تارة وال يدلّ ظم ما يدلّ من البعيد أن يكون يف مجلة النّ ذاك ألنّ ...اعر والكاتبتوسعة على الشّ 
بفائدة ال ه قد اختصّ نّ أ،فمىت ثبت يف تقدمي املفعول مثال على الفعل يف كثري من الكالم، أخرى

.١٠٦ص، اإلعجازدالئلعبد القاهر اجلرجاين، -١
.١٠٨صاملرجع نفسه، -٢
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وتبعا ، ١"حالشيء وكلّ ة يف كلّ تكون تلك الفائدة مع التأخري فقد وجب أن تكون تلك القضيّ 
.أخريقدمي والتّ قة بالتّ القضايا املتعلّ ل قاط حيلّ هلذه النّ 

بعد أداة ميوقععنه املستفهمالعنصر : أخير في جملة االستفهام بالهمزةقديم والتّ التّ -١-١
وكان غرضك ،يف الفعل نفسهكّ كان الشّ ، فبدأت بالفعل) أفعلت؟"(االستفهام مباشرة فإذا قلت 

يف الفاعل كّ كان الشّ ، فبدأت باالسم) فعلت؟أأنت (:وإذا قلت، من استفهامك أن تعلم وجوده
أقلت (، )ار اليت كنت على أن تبنيها؟أبنيت الدّ (:ك تقولومثال ذلك أنّ ، د فيهدّ وكان الرتّ ، من هو

تبدأ يف هذا وحنوه ) أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟(، )عر الذي كان يف نفسك أن تقوله؟الشّ 
د يف وجود الفعل ك يف مجيع ذلك مرتدّ ألنّ ، فيهكّ ه والشّ ؤال عن الفعل نفسالسّ ألنّ ، بالفعل

أأنت قلت هذا (، )أأنت بنيت الدار؟(:وتقول، وأن يكون مل يكن، جمّوز أن يكون قد كان، ائهفوانت
ه  يف الفعل أنّ ك مل تشكّ ذاك ألنّ ،ه باالسمفتبدأ يف ذلك كلّ ) أأنت كتبت هذا الكتاب؟(، )عر؟الشّ 

ا شككت يف الفاعل وإمنّ ، والكتاب مكتوبا، عر مقوالوالشّ ، ةار مبنيّ ىل الدّ كيف؟ وقد أشرت إ، كان
:                                             وجيه أنه جيوز أن نقولة هذا التّ وائز اليت تثبت صحّ ومن الرّ ، ٢"من هو؟

أرأيت اليوم إنسانًا-بأقلت شعرا قطّ - أ) ١

.                  أأنت رأيت اليوم إنسانا ؟؟- بأأنت قلت شعرا قط   ؟؟-أ) ٢:   ولكن ال جيوز أن نقول
ألنه ليس مما خيتص ، ورؤية إنسان على اإلطالق فمحال ذلك فيه، عر على اجلملةشقيل "وذلك ألنّ 

.٣"ذا دون ذاك حىت يسأل عن عني فاعله

ما رأيت اليوم أحدا من - بما قلت شعرا قطّ -أ): ١(موعةعن ااجوابأن تقول وأنه يصحّ 
.    الناس

.١١٠ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.١١١صاملرجع نفسه، -٢
.١١٢صاملرجع نفسه، -٣
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موعة اجوابوال جيوز أن تقول  ما أنا رأيت اليوم أحدا -بما أنا قلت شعرا قطّ -أ): ٢(عن ا
.١من الناس

، شيء يؤكلوأكل كلّ ، نياشعر يف الدّ أن يكون ههنا إنسان قد قال كلّ "ويرجع عدم صالحيته إىل 
.٢"يت أن تكونهففن،اسأحد من النّ ورأى كلّ 

الجرجانيع هناك أغراضا أخرى توسّ فإنّ ، ممن املتكلّ كّ ل حيمل على الشّ وإذا كان الغرض األوّ 
ى الفرق لكن مع احملافظة عل، وبيخقرير واإلنكار والتّ من تلك األغراض التّ ، يف حتليلها ومناقشتها

استعمال حيث إنّ ، لي فيها الفعلتيها أداة االستفهام االسم واليت لي فتالقائم بني البنية اليت 
:حكاية عن قول منروذ، قوله تعاىل"قرير مثال التّ ،ألخرىاعن استعمال ) وظيفة(دامها خيتلف إح
ّ ) ٦٢/ األنبياء(﴾٦٢﴿قالوا أَأَنَت فـََعلَت هـذا بِآِهلَِتنا يا ِإبراهيمُ ﴿ عليه ،م مل يقولوا ذلك لهال شبهة يف أ

د وكيف؟ وق، ولكن أن يقّر بأنه منه كان، كسر األصنام قد كانهلم بأنّ وهم يريدون أن يقرّ ، المالسّ 
قاَل َبل ﴿:يف اجلواب،المعليه السّ ،وقال هو،)أأنت فعلت هذا؟(:أشاروا له إىل الفعل يف قوهلم

:قرير بالفعل لكان اجلوابولو كان التّ ، )٦٣/ األنبياء(﴾٦٣﴿فَاسأَلوُهم ِإن كانوا يَنِطقونَ فـََعَلُه َكبريُُهم هـذا 
صفاُكم َربُُّكم بِالَبنَني َواختَََّذ ِمَن املَالِئَكِة ِإناثًا ِإنَُّكم ﴿أَفَأَ :قوله تعاىل"ومثال اإلنكار .٣)"مل أفعل، فعلت أو(

﴾١٥٣﴿َأْصطََفى اْلبَـَناِت َعَلى اْلَبِننيَ ﴿:وجلّ وقوله عزّ ، )٤٠/ اإلسراء(﴾٤٠﴿لََتقولوَن َقوًال َعظيًما
وإذا ، ي إىل اجلهل العظيمعلى املشركني وتكذيب هلم يف قوهلم ما يؤدّ فهذا ردّ ، )١٥٤-١٥٣/ افاتالصّ (

بالبنية اليت ىقد يكون اإلنكار يف الفاعل ويؤتولكن، ٤"م االسم يف هذا صار اإلنكار يف الفاعلقدّ 
﴿ُقل آللَّـُه أَِذَن :مثال ذلك قوله تعاىل؛املراد إنكار الفعل من أصلهو ) تقدمي االسم(على ذلك تدلّ 

ُقل أَرَأَيُتم ما أَنَزَل اللَّـُه َلُكم ِمن رِزٍق َفَجَعلُتم ِمنُه َحراًما ﴿: وقوله، )٥٩/يونس(﴾٥٩﴿َلُكم أَم َعَلى اللَّـِه تَفَرتونَ 
ى إنكار أن يكون قد كان من اهللا تعاىل إذن فيما قالوه لاملعىن عومعلوم أنّ "، )٥٩/يونس(﴾َوَحالًال 

فظ أخرج خمرجه اللّ إّال أنّ ، فأضافوه إىل اهللا تعاىل، من غري أن يكون هذا اإلذن قد كان من غري اهللا

.١١٢ص،دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، : ينظر-١
.١٢٤ص، املرجع نفسه-٢
.١١٣ص املرجع نفسه، -٣
.١١٤صاملرجع نفسه، -٤



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٣٦

ق فإذا حقّ ، تعاىل إذنا من غري اهللاىل اهللا إط فأضاف إذا كان األمر كذلك ألن جيعلوا يف صورة من غل
.إىل غري ذلك من األغراض، ١"عليه ارتدع

يفق بتقدمي االسم أو تقدمي الفعل يكون يف العمد كما يكون وهذا الذي ذكره من أغراض تتعلّ 
تقدمي اسم أنّ أعين ، حال املفعول فيما ذكرنا كحال الفاعلواعلم أنّ ":الجرجانيقال ؛الفضالت
مبثابة أن يوقع به مثل ذلك ، تضي أن يكون اإلنكار يف طريق اإلحالة واملنع من أن يكوناملفعول يق

يضرب أو مبوضع أن أنمبثابة ) زيد(كنت قد أنكرت أن يكون ) أزيدا تضرب؟: (فإذا قلت، الفعل
فعل حينئذ يتناول ال"ه خبالف ما لو كان الذي يلي اهلمزة الفعل فإنّ ، ٢"ستجاز ذلك فيهيجيرتأ عليه و 

ل حاول أن حيلّ الجرجانيأنّ ،ة أخرىمرّ ،رهيقر توما ميكن ، ٣"أن يكون فقط وال يزيد على ذلك
وهو يف هذا ال ، إيرادها على الوجه الذي وردت عليهة باحثا عن الوظيفة اليت استدعت ويّ يظواهر بن

.ويف تصّور أصل وفرع وعدم تصّورهحو الوظيفي إال يف املصطلحخيتلف عن املعتمد يف النّ 

ىاألحكام املنطبقة علأنّ إىل الجرجانينّبه : ةأخير في الجملة المنفيّ قديم والتّ قضايا التّ -٢-١
) ما فعلت(:إذا قلت":يقول، فيمجلة االستفهام من تقدمي اسم أو تقدمي فعل تنطبق على مجلة النّ 

كنت نفيت عنك فعال يثبت ) ما أنا فعلت(:ذا قلتإو ،كنت نفيت عنك فعال مل يثبت أنه مفعول
وكنت ، كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك) ما قلت هذا(:ك إذا قلتأنّ : تفسري ذلك؛أن مفعول

كنت نفيت أن تكون القائل له ) ما أنا قلت هذا؟(:ه مقول؟ وإذا قلتنوظرت يف شيء مل يثبت أنّ 
كنت نفيت عنك ) ما ضربت زيدا(:إذا قلتوكذلك،وكانت املناظرة يف شيء يثبت أنه مقول

، ن ال يكون قد ضرب أصالوأ، بل جيوز أن يكون ضربه غريك، ومل جيب أن يكون قد ضرب، ضربه
وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت ، مل تقله إال وزيد مضروب) ما أنا ضربت زيدا(:وإذا قلت
آخر ارائز الجرجانيمها مع مجلة االستفهام يضيف وإىل جانب الرائزين الذين أوردنا، ٤"الضارب

:أن تقوله يصحّ يعضد ما يورد وهو أنّ 

.١١٥ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.١١٥ص، املرجع نفسه-٢
.١٢٢صاملرجع نفسه، -٣
.١٢٤صاملرجع نفسه، -٤



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٣٧

.حد سوايأما ضربت زيدا وال ضربه -٢اسله أحد من النّ اقلت هذا وال قما-١-أ

ما أنا ضربت زيدا وال -٢اسحد من النّ أما أنا قلت هذا وال قاله -١:تقولأنال يصحّ ،لكن
.حد سوايأضربه 

:أن نقولوال يصحّ :                    أن تقول،كذلك،يصحّ - ب

ضربت إال زيداأناما -١ما ضربت إالّ زيدا                           -١

ما أنا قلت إال هذا- ٢ما قلت إال هذا                      -٢

في وتقدميك ضمريك وإيالؤه حرف النّ ، ضربت زيًدايقتضي أن تكون ) إالّ (في بــالنّ نقضوذلك ألنّ "
.١"يقتضي نفي أن تكون ضربته فهما يتدافعان

:وال يصحّ :                           قول،كذلك،يصحّ - جـ 

.أكرمتهما زيدا ضربت ولكّين - ٢أكرمته                  ما ضربت زيدا ولكّين -١

ه مل يكن املفعول هذا ك أردت أنّ ولكنّ ، الفعل هذا ولكن ذاكمل يكن: ك مل ترد أن تقولوذاك أنّ "
.٢)"ما زيدا ضربت ولكن عمرا(:فالواجب إذن أن تقول،ولكن ذاك

داللة نظم ،كذلك،الجرجانيمحل: ة المثبتةأخير في الجملة الخبريّ قديم والتّ قضايا التّ -٣-١
أن تكون له داللة يف االستفهام من احملال ه أنّ ورأى، اخلرب املثبت على داللته يف مجلة االستفهاممجلة 

ه وهو أنّ ، سواهعن كلّ غىن،إن تأملت، معك دستورا لك فيهواعلم أنّ ":يقول؛ال تكون يف اخلربمثّ 
، ال جيوز أن يكون لنظم الكالم وترتيب أجزائه يف االستفهام معىن ال يكون له ذلك املعىن يف اخلرب

كان ، فإذا كان كذلك، واالستخبار هو طلب من املخاطب أن خيربك، اراالستفهام استخبوذاك أنّ 
) أزيد قام؟(:فيكون املعىن إذا قلت، حماال أن يفرتق احلال بني تقدمي االسم وتأخريه يف االستفهام

) قام زيد(و) زيد قام(:ويكون قولك، مث ال يكون هذا االفرتاق يف اخلرب، )أقام زيد؟(: غريه إذا قلت
املعىن على وجه ليس تهوأن تستثب، ال سبيل فيه إىل جوابراه أمملي إىل أن تستعه يؤدّ ذاك ألنّ ، سواء

.١٢٦ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.١٢٧صاملرجع نفسه، -٢



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٣٨

ا على ذلك الوجه ه ال فرق بني مجلة االستفهام ومجلة اخلرب إال وذلك ألنّ ، ١"عنده عبارة يثبته لك 
ا يف األخرى كان ذلك كذلك كان وإذا":الجرجانييقول ؛يف زيادة أداة االستفهام يف األوىل وغيا

إذا ، حماال أن تكون اجلملة إذا دخلتها مهزة االستفهام استخبارا عن املعىن على وجه ال تكون هي
.٢"إخبارا به على ذلك الوجه، نزعت منها اهلمزة

هو م را وكان املقدّ تة خمتلفا عنه إذا كان مؤخّ ثبة املؤية يكون تقدمي االسم يف اجلملة اخلربيّ وتبعا هلذه الرّ 
، م االسمة املثبتة على الوظائف اليت تعكس تقدّ يف حتليله للجملة اخلربيّ الجرجانيز وقد ركّ ،الفعل

ضَ اغر أحو الوظيفي النّ قصرَ إىل استنتاج مفاده أنّ وهذا يقود.ياقوهي أغراض كثرية تفهم من السّ 
هناك وظيفة كثرية رجاين أنّ ذكر اجل، وع من البنيات على بؤرة املقابلة فقط فيه إجحاف كبريهذا النّ 
.ةوهناك وظائف أخرى تتجاوز هذه الوظيفة اجلليّ ، الورود

أن يكون الفعل فعال "ا بالنسبة للوظيفة كثرية الورود فهي تتساوى وبؤرة املقابلة عند الوظيفيني وهي أمّ 
، أحدكلّ أو دون  ، ه فاعله دون واحد آخرنّ أوتزعم ، فيه على واحد فتجعله لهقد أردت أن تنصّ 

عي االنفراد بذلك تريد أن تدّ ) وأنا شفعت يف بابه،نا كتبت يف معىن فالنأ(:ومثال ذلك أن تقول
غريك قد كتب أو أنّ ، ذلك كان من غريكأّن على من زعم وتردّ ،وتزيل االشتباه فيه، واالستبداد به
ا وظيفة فيها تنصيص على معلومة خمتلف فيها بني ا، ٣"فيه كما كتبت .يم واملتلقّ ملتكلّ إ

الفاعل على هذا أن ال يكون القصد إىل"قدمي االسم ومن األغراض األخرى املستفادة من ت
، لذلك تبدأ بذكرهكّ ومتنعه من الشّ ، امع أنه قد فعلق على السّ ك أردت أن حتقّ ولكن على أنّ ، املعىن

؛٤"بهة ومتنعه من اإلنكاربذلك من الشّ لكي تباعده ، ل أن تذكر الفعل يف نفسهبال ومن قوتوقعه أوّ 
فة د الصّ ا أراد أن يؤكّ ي وإمنّ م واملتلقّ فليس األمر حمموال على معلومة خمتلف فيها بني املتكلّ 

: حا هذه الفكرة يف تعليقه على قول الشاعرموضّ الجرجانييقول ، للموصوف

ابَ الِ د سبّاح يبّذ املغَ وأجر *** ةٍ رَّ مِ طِ لَّ ْبَد كُ اللِّ ونَ شُ رِ فْ يَـ مْ هُ 

.١٤٠ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.١٤١ص،املرجع نفسه -٢
.١٢٨املرجع نفسه، ص -٣
.١٢٩صاملرجع نفسه، -٤



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٣٩

اعي هلم هذه الصّ مل يرد أن يدّ " قوم بض ه يعرّ كأنّ حّىت ، عليهم فيهاوينصّ ،فة دعوى من يفردهم 
ا، آخرين ّ اوإمنا أر ، هذا حمال،فينفي أن يكونوا أصحا ميتهدون صهوات م فرسان د أن يصفهم بأ
ّ ، اخليل مم يقتعدون اجلياد منها وأنّ وأ أه بدنّ أإال ، أن يعرِّض لنفيه عن غريهممن غري، ذلك دأ

، كّ فة ليمنعه بذلك من الشّ امع هلم ويعلم بديَّا قصده إليهم مبا يف نفسه من الصّ ه السّ بذكرهم لينبّ 
.١"يكون قد أراد غريهم فغلط إليهأن أو،م أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هي هلمومن توهّ 

يبة والرّ كّ كدفع الشّ ،ح من املقامنة تتوضّ تقدمي االسم تعكسه وظائف معيّ حال فإنّ وعلى كلّ 
فيه وال ينكر حبال مل يكد جييء على هذا إذا كان الفعل مما ال يشكّ "ولذلك ، وكيدواإلنكار والتّ 

فإذا أخربت باخلروج مثال عن رجل من عادته أن خيرج يف  ، ولكن يؤتى به غري مبين على اسم، الوجه
فيه ذاك ألنه ليس بشيء يشكّ ،)هو قد خرج: (ومل حتتج إىل أن تقول) قد خرج(:كل غداة قلت

.٢"ث عنهذكر احملدّ م فيه وإىل أن تقدّ ، قهامع فتحتاج أن حتقّ السّ 

حذف بعض العناصر أو تركها إىل األغراض واملقاصد اليت يريد الجرجانييرجع : باب الحذف-٢
برز األمثلة ومن أ، إضمار أو ذكروأس البنية الناقلة هلا حبذف واليت توجب تلبّ ، م أن يبلغهااملتكلّ 

ولكلّ ، أو حذف أحدمها معه أخرىي مرة وحذفه املفعول مع الفعل املتعدّ و على  هذا ذكر الفاعل
ضرب زيد (:يت الفعل إىل املفعول فقلتعدّ "فإذا ؛يفة ختتلف عن وظيفة األخرى منهمابنية وظ

فقد اجتمع الفاعل ، اين ووقوعه عليهل بالثّ رب الواقع من األوّ كان غرضك أن تفيد التباس الضّ )عمرا
ماأن يعلم التباس املعىن الذي اشتقّ جل أا كان من واملفعول يف أن عمل الفعل فيهما إمنّ  ، منه 

يف املفعول ليعلم صب والنّ ،جهة وقوعه منهرب به من ليعلم التباس الضّ ، فع يف الفاعلفعمل الرّ 
اإلخبار أريدبل إذا ، رب يف نفسهومل يكن ذلك ليعلم وقوع الضّ ، جهة وقوعه عليهالتباسه به من 

، ض لبيان ذلكفاعل أو مفعول أو يتعرّ يف اجلملة من غري أن ينسب إىل رب ووجودهبوقوع الضّ 
وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد ) وجد ضرب(أو) وقع ضرب(أو ) كان ضرب(:فالعبارة فيه أن يقال

.٣"يءالوجود يف الشّ 

.١٣٠-١٢٩ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.١٣٥صاملرجع نفسه، -٢
.١٥٤ص املرجع نفسه، -٣



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٤٠

أبرز من ، ق حبذفهيتعلّ الذيشواهد كثرية حاول أن يربز فيها الغرض، تبعا هلذا، الجرجانيويناقش 
ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة مَِّن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوُِِم اْمرَأَتـَْنيِ وَ ﴿:واهد قوله تعاىلهذه الشّ  َلمَّ

َفَسَقى َهلَُما ُمثَّ تـََوىلَّ ِإَىل الظِّلِّ ﴾٢٣﴿َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا َال َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكِبريٌ 
،عادة،قففي هذه اآليات أفعال تتعلّ ، )٢٣/٢٤/القصص(﴾٢٤﴿فـََقاَل َربِّ ِإينِّ ِلَما أَنَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ 

يقول ؛عنهيقتضي مذودا) ادذ(ا والفعل يّ قفالفعل سقى يقتضي مس، ردت حمذوفةها و لكنّ مبفعوالت 
ه ليس ه ال خيفى على ذي بصر أنّ إنّ مثّ "قات اعية إىل حذف هذه املتعلّ دا الوظيفة الدّ حمدّ الجرجاني

ه كان من نّ أيعلم أنالغرض يف وما ذاك إال أنّ ، يرتك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقاأنه إال يف ذلك كلّ 
ّ ، ومن املرأتني ذود، اس يف تلك احلال سقيالنّ  ، عاءيصدر الرّ ا سقي حّىت يكون منّ ال :ما قالتاوأ
أغنما أم إبال أم غري ؟ا ما كان املسقيّ فأمّ ، الم من بعد ذلك سقيه كان من موسى عليه السّ وأنّ 

م امرأتني تذودان (:ه لو قيلوذاك أنّ ، وموهم خالفه، فخارج عن الغرض، ذلك وجد من دو
حىت لو كان ، من حيث هو ذود غنمبل، ود من حيث هو ذودجاز أن يكون مل يذكر الذّ ) غنمهما

ال من ، كنت منكرا املنع)؟أخاكما لك متنع ( :ك إذا قلتنّ أكما ، ودمكان الغنم إبل مل يذكر الذّ 
حو من ك مل جتد حلذف املفعول يف هذا النّ فاعرفه تعلم أنّ ، بل من حيث هو منع أخ، حيث هو منع

إال على الغرض ال يصحّ وأنّ ، يف حذفه وترك ذكره فائدة جليلةإال ألنّ ، وعة واحلسن ما وجدتالرّ 
.١"تركه

عظيم قا بأمروذلك مىت كان متعلّ ، ياقات أبلغ من حذفهوقد يكون إظهار العنصر يف بعض السّ 
: اعرقا على قول الشّ معلّ الجرجانييقول ، كان األحسن أن يذكر وال يضمريبأو بديع غر 

.عُ سَ وْ أَ ْربِ الصَّ ةُ احَ سَ نْ كِ لَ وَ هِ يْ لَ عَ ***هُ يتُ كِ بَ ا لَ مً دَ يَ كِ بْ أَ نْ أَ تُ ئْ شِ وْ لَ وَ 

/األنعام(﴾٣٥﴿َوَلو شاَء اللَّـُه جلَََمَعُهم َعَلى اهلُدى َفال َتكوَننَّ ِمَن اجلاِهلنيَ فقياس هذا لو كان على حّد ﴿"
ّ ، ريقة وعدل إىل هذهه ترك تلك الطّ ه كأنّ ولكنّ ) لو شئت بكيت دما(:أن تقول) ٣٥ ا أحسن يف أل

فلما كان  ، بدع عجيب أن شاء اإلنسان أن يبكي دماهكأنّ ه  وسبب حسنه أنّ ، هذا الكالم خصوصا
وبناء عليه ميكن القول إّن ، ٢"امع ويؤنسه بهالسّ ره يف نفسح بذكره ليقرّ أن يصرّ األوىلكان ، كذلك

.١٦٢ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.١٦٤صاملرجع نفسه، -٢



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٤١

،ة وما تتطلبه من عناصراللة املنطقيّ تأثريها حىت يصل إىل توجيه الدّ ع الغرض واملقصد واملقام يتوسّ 
وهذا بدوره يطرح امللحوظة ، ةالليّ ة متارس تأثريا على اجلوانب الدّ داوليّ اجلوانب التّ وهذا معناه أنّ 

وأّن ، ذكر العناصر مرهون بداللة احملمولة أنّ ون يوردون يف البنية احلمليّ حاة الوظيفيّ إذا كان النّ : اآلتية
ّ علما ،فكيف يتعاملون مع احملذوف، كرل إحدى احلدود الواجبة الذّ املفعول يشكّ  ون فكرة م يرفضأ

خاطيب هو الذي حيدد ما جيب أن يذكر وما قد يقال إّن املوقف التّ ؟أن يكون هناك عنصر حمذوف
وكيف نقول بأن ال وجود حلذف والبنية ، اا حتتيّ ل هلؤال هو كيف منثّ لكن السّ ، جيب أن حيذف

.؟االلية تفرض  حذفة الدّ املنطقيّ 

، فعالأوة خمتلفة فقد يرد امسا ويّ يصور بنبيرد اخلرب : ة التي يرد عليها الخبرويّ يور البنباب الصّ -٣
معرفة وقد يكون ه قد يكون وإذا كان امسا فإنّ ، وإذا ورد فعال فقد يكون بصيغة املضارع أو املاضي

ى فهمه إال بإيراد العبارة على تلك اهليئة ور غرض ومقصد ال يتأتّ صورة من هذه الصّ ولكلّ ... نكرة
.املخصوصة

ذه الصّ ، قد يرد اخلرب امسا وقد يرد فعال: ةة والفعليّ الخبر بين االسميّ - ١-٣ يغة وهذا الورود 
حو ة النّ ق إليه نظريّ مل تتطرّ روهو أممقامّية،وظيفة والوظيفة املقصودة ههنا هي ، نةتعكسه وظيفة معيّ 

بل ، حيث ال يرد ذكر خلصوصية استعمال حممول امسي على حممول فعلي أو العكس، الوظيفي
ائيةصات اخصّ املوذكر أهمّ ، يكتفون بإيراد كيفية اشتقاق أحدمها .ليت تسهم يف صياغته صياغة 

على ثبات د يف الواقعة خبالف االسم الذي يدلّ على جتدّ يدلّ الفعل يورد الّدارسون العرب أنّ 
من غري أن جتعله ، فقد أثبت االنطالق فعال له) زيد منطلق(فإذا قلت ":الجرجانيواستمرار يقول 

هو ذا ها، زيد(:فإذا قلت، ه يقصد فيه إىل ذلكا الفعل فإنّ وأمّ ...د وحيدث منه شيئا فشيئايتجدّ 
ة ويضع قاعدة عامّ ، ١"االنطالق يقع منه جزءا فجزءا وجعلته يزاوله و يزّجيهنّ فقد زعمت أ) ينطلق

هة وجدت الفرق ظاهرا فات املشبّ ومىت اعتربت احلال يف الصّ ":الختيار االسم أو اختيار الفعل فيقول
عمرو(و) زيد طويل: (فإذا قلت، حدمها ال يصلح يف موضع صاحبهأيف أنّ كّ ومل يعرتضك الشّ ، نابيّ 

شيء إذا كان احلديث عن ) يقصر(و) وليط: (وإمنا تقول) يقصر(و) يطول(مل يصلح مكانه ، )قصري
ا فأمّ ، ول أو حيدث فيه القصرد فيه الطّ يتجدّ اممّ ، وحنو ذلكيبّ بات والصّ جر والنّ يزيد وينمو كالشّ 

.١٧٤ص ، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
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٣٤٢

فال يصلح فيه إال دتزايد وجتدّ ومل يكن مثّ ، طولهوعن شيء قد استقرّ ، ث عن هيئة ثابتةوأنت تتحدّ 
.١"االسم

ة اليت يرد فيها بقة املقاميّ والطّ ، قد يرد اخلرب نكرة وقد يرد معرفة: نكيرعريف والتّ الخبر بين التّ - ٢-٣
زيد (:الفرق بني قولناأنّ الجرجانيولذلك ذكر ، ة اليت يرد فيها نكرةبقة املقاميّ معرفة غري الطّ 

كان كالمك مع من مل يعلم ، )زيد منطلق(:ك إذا قلتأنّ "يف يكمن ) زيد املنطلق(:وقولنا) منطلق
كان ، )زيد منطلق(:وإذا قلت، فأنت تفيده ذلك ابتداء، ال من زيد وال من عمرو، انطالقا كانأنّ 

ه كان من زيد دون فأنت تعلمه أنّ ، ا من عمروا من زيد وإمّ انطالقا كان إمّ كالمك مع من عرف أنّ 
ك إذا أنكرت اخلرب جاز أن تأيت أنّ "هو زائرّ هذا ال؛ة ما ذهب إليهيثبت به صحّ م رائزا ويقدّ ، ٢"غريه

وإذا عرفت مل جيز ، لبه عن األوّ املعىن الذي أخربتعلى أن تشركه حبرف العطف يف ، مببتدإ ثان
) زيد املنطلق وعمرو-٢(:ا اجلملةأمّ جائزة،)زيد منطلق وعمرو-١: (وبناء عليه فاجلملة، ٣"ذلك

ك أردت أن تثبت انطالقا خمصوصا قد  عريف على أنّ املعىن مع التّ أنّ "وعلة هذا وتربيره ، ري جائزةفغ
.٤"إثباته لعمروه لزيد مل يصحّ فإذا أثبتّ ،كان من واحد

هذا القصر ليس واحدا يف مجيع لكنّ ، ة قصرامثّ فا فإنّ مىت ورد اخلرب معرّ جيب أن يعلم أنّه و 
:وهناك، يه قصر تعينييف البداية ميكن أن نسمّ الجرجانيفالقصر الذي ذكره ، ةبقات املقاميّ الطّ 

زيد (:وذلك قولك، أن تقصر جنس املعىن على املخرب عنه لقصدك املبالغة"وهو : قصر المبالغة-أ
اجلود أو ك خترج الكالم يف صورة توهم أنّ أنّ إّال ، ه الكاملتريد أنّ ) جاععمرو هو الشّ (و) هو اجلواد

.٥"مبا كان من غريهك مل تعتدّ وذلك ألنّ ، جاعة مل توجد إال فيهالشّ 

ال ، أن تقصر جنس املعىن الذي تفيده باخلرب على املخرب عنه"وهو : عائيقصر اإلفراد االدّ -ب
وال، ه ال يوجد إال منهبل على دعوى أنّ ، على معىن املبالغة وترك االعتداد بوجوده يف غري املخرب عنه

.١٧٥ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.١٧٧ص، املرجع نفسه-٢
.١٧٨صاملرجع نفسه، -٣
.١٧٨صاملرجع نفسه، -٤
.١٧٩صاملرجع نفسه، -٥
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٣٤٣

وذلك كنحو أن يقيد ، صه وجيعله يف حكم نوع برأسهدت املعىن بشيء خيصّ يكون ذلك إّال إذا قيّ 
وهكذا إذا كان اخلرب مبعىن ، )نفس بنفس خرياهو الويف حني ال تظنّ (:باحلال والوقت كقولك

ا ضً اإّما خمََ ***اةفَ طَ َة املصْ ئَ ُب املِ اهِ الوَ وَ هُ (:األعشىمث اشرتطت له مفعوال خمصوصا كقول ، ىيتعدّ 
وكذلك ،ا من الوفاءنوعا خاصّ ، فأنت جتعل الوفاء يف الوقت الذي ال يفي فيه أحد) ارَاشَ ا عِ إمَّ وَ 

هذا خربا على معىن االختصاص ك جتعل كلّ إنّ مثّ ،وكذا الباقي، اجتعل هبة املئة من اإلبل نوعا خاصّ 
.١"ه للمذكور دون من عداهوأنّ 

قا معلّ الجرجانييقول؛وهو قصر يراد به تقرير أمر معروف يف املقصور عليه:قريريالقصر التّ -ج
ما عدا ترد أنّ مل")يَال مِ اجلَ نَ سَ احلَ كَ اءَ كَ بُ تُ يْ أَ رَ ***يلٍ تِ ى قَ لَ عَ اءُ كَ البُ حَ بُ ا قَـ ذَ إِ (:اخلنساءعلى قول

كما قصر ، يقصر على البكاءر أن د احلسن بشيء فيتصوّ ومل تقيّ ، البكاء عليه فليس حبسن وال مجيل
ما حسنه احلسن الظاهر الذي ال ه يف جنسها أرادت أن تقرّ ولكنّ ، األعشى هبة املئة على املمدوح

.٢"فيه شاكّ كره أحد وال يشكّ ني

هو : (وذلك قولك"االتصاف صف بصفة حقّ وهو قصر يراد به إظهار من يتّ : عريفيالقصر التّ -د
ك تريد أن تقول ولكنّ ... موأنت ال تقصد شيئا مما تقدّ ) املرجتىقىهو املتّ (و) البطل احملامي

هل مسعت بالبطل احملامي؟ وهل حصلت معىن هذه الصفة؟ وكيف ينبغي أن يكون الرجل : لصاحبك
ك صاحبك ره فعليتصوّ رته حقّ وتصوّ ، أن يقال ذلك له وفيه؟ فإن كنت قتلته علمايستحقّ حّىت 

.٣"وعنده بغيتكك تواشدد به يدك فهو ضال

املنطلق (مع )زيد املنطلق(ذلك ال يستوي ك، )زيد املنطلق(مع ) زيد منطلق(وكما ال يستوي
إال ، هُ امع كونوعرف السّ ، فأنت يف حديث انطالقا قد كان) زيد املنطلق(:إذا قلت"ه ذلك أنّ ؛)زيد
ه  وجعلته يقطع بأنّ ،كّ أزلت عنه الشّ )زيد املنطلق(:فإذا قلته مل يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟ أنّ 

:فقلت) املنطلق(مت وليس كذلك إذا قدّ ، كان من زيد بعد أن كان يرى ذلك على سبيل اجلواز
ومل تعلم ، بل يكون املعىن حينئذ على أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد منك فلم تثبته، )املنطلق زيد(

.١٨٠ص،دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.١٨١صاملرجع نفسه، -٢
.١٨٢صاملرجع نفسه، -٣
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٣٤٤

خص الذي تراه من بعد هو أي هذا الشّ ، )املنطلق زيد(:فقال لك صاحبك، أزيد هو أم عمرو
.١"زيد

يذكر البنية ؛يف تقرير جّل مسائله اليت أوردهاعبد القاهر الجرجانييخ وعلى هذا املنوال سار الشّ 
اليت تبدو (ريقة وهذه الطّ ، د الغرض أو املقصدويف ضوئه حيدّ ،ويستحضر سياقها الذي تصلح فيه

فال ميكن اعتماد ،د دور امللفوظ املنجز يف استنباط القواعداعتمدها تؤكّ اليت) ة اإلنتاجخمالفة لعمليّ 
( هذه الطريقة ال تلغي فكرة نّ إمثّ ، ر موجود يف الكالما هو مقرّ مّ ه قد يبتعد عاالفرتاض وحده ألنّ 

ويف هذا إقرار ضمين ،نا حني ننطلق من البنية نبحث عن الوظيفة اليت أنتجتهاألنّ ) بنية-وظيفة 
.بسبق الوظيفة وتأثريها على البنية

العلوم اللغوية الّسّكاكيّ كتاب مفتاح العلوم كتاب مجع فيه :الّسّكاكيّ ة عند مالمح الوظيفيّ -٢
وقد مجع هذه ، ف كتابههذا هو اهلدف الذي من أجله ألّ ، حنلع عليها الوقوع يف اللّ اليت تقي املطّ 

ا فه تعريفا ما صدقيّ ا بل يعرّ تعريفا مفهوميّ "ه مل يعرفه لكنّ ،مع هو علم األدبالعلوم حتت مصطلح جا
ما ، غةدون نوع اللّ ، نت كتايب هذا من أنواع األدبوقد ضمّ ":الّسّكاكيّ يقول ؛٢"بتحديد مكوناته

إال بعلم ه ال يتمّ وأنّ ، رف بتمامهفأودعت علم الصّ ، خذةآنواع متة أوهي عدّ ، منهبدّ رأيته ال
ومتامه ،حو بتمامهوأوردت علم النّ ، وقد كشفت عنها القناع، الثةأنواعه الثّ ع إىلاالشتقاق املتنوّ 

وملا كان متام علم املعاين بعلمي احلّد ، بتوفيق اهللا منها الوطر، ولقد قضيت، بعلمي املعاين والبيان
ماسمّ تّ بًدا من المل أرواالستدالل  يف علمي املعاين والبيان موقوفا على بوحني كان التدرّ ، ح 

يت عنان ظم يفتقر إىل علمي العروض والقوايف ثنّ ورأيت صاحب النّ ، ثرظم وباب النّ ممارسة باب النّ 
غة مما علم األدب يشتمل العلوم اليت تعاجل خمتلف مستويات اللّ وهذا معناه أنّ ، ٣"القلم إىل إيرادمها

.غة من مجيع جوانبهاأي العلم الذي يدرس بنية اللّ سان جيعله مصطلحا مرادفا لعلم اللّ 

.١٨٦ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -١
.٧٣ص، عند الّسّكاكيعلم األدبجمدي بن صوف، -٢
.٦ص، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي، -٣
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الّسّكاكيّ فإنّ ، ١"يف كالم العربإهو االحرتاز عن اخلط"علم األدب ئيس من وإذا كان اهلدف الرّ 
مّ ف عند هذا احلّد بل يورد له أهدافا أخرى يعلّ ال يتوقّ  علم هذا واعلم أنّ ":يقول؛مة املتعلّ قها 

وشيء من ، األدب مىت كان احلامل على اخلوض فيه جمرد الوقوف على بعض األوضاع
ك على االحرتاز عن ثة تبعا إذا خضت فيه هلمّ أمّ ، مامفهو لديك على طرف التّ ، االصطالحات

، ألدناها عرق القربةىاعرتض دونك منه أنواع تلق، فيهاوابة الصّ وسلوك جادّ ، ةيف العربيّ إاخلط
الذي ال يأتيه الباطل من بني ، ي ملراد اهللا تعاىل من كالمهلقّ غف بالتّ تك الشّ إىل مهّ مّ ضما إذا انسيّ ال

هلذه فاملتلقي وبناء عليه، ٢"فهناك يستقبلك منها ما ال يبعد أن يرجعك القهقري،يديه وال من خلفه
: ياقد يكون متلقّ العلوم 

واأليسر ألنه ، وهذا هو اهلدف األضعف، املصطلحاتف عند حدود حتصيل مفاهيم بعض يتوقّ -١
.ال ميكن صاحبه من حتقيق شيء ذا بال

نه من معرفة ما جيوز ميكّ و ، ةيف العربيّ إاخلطيفستوى ينأى به عن الوقوع ه الوصول إىل ممهّ جيعل-٢
.هاوما ال جيوز في

ته وغرضه مهّ ن جعل هذا األمروم، واطن إعجازهس مته إىل فهم كالم اهللا وتلمّ قد ترتفع به مهّ -٣
ابحّ ه حمتاج إىل إتقان هذه العلوم املنضوية حتت علم األدب والتّ فإنّ  .ر يف معرفة دقائقها ونكا

ق هذه وال تتحقّ "يف كالم العرب إاخلطعناالحرتاز واهلدف أو الوظيفة األساس ه، يبقىلكن
فيكون ، نات هذا العلممن خالل وظائف مكوّ ق ها تتحقّ ولكنّ ، ية يف حلظة واحدةالوظيفة بصورة كلّ 

هذا فاالحرتاز يكون يف فإذا متّ ، صرف فيها بالقياساالحرتاز يف استعمال الكلم حبسب ما يقتضيه التّ 
حوي األصلي وذلك لتأدية املعىن النّ ، تركيب الكلم بعضه إىل بعض مبقاييس مستنبطة من كالم العرب

قتضى احلال حىت يكون مليف مطابقتها إذلك باالحرتاز من اخلطو ، ةة األساسيّ أي املعاين الوظيفيّ 
لة يف علومها علم البالغة متمثّ أنّ ،كذلك،وهذا معناه، ٣"الكالم مطابقا ملا يقتضيه حال إنتاجه

.٨ص، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي، -١
.٧ص، املرجع نفسه-٢
.٧٧ص، عند الّسّكاكيعلم األدبجمدي بن صوف، -٣



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٤٦

علم وليست كلّ ، تعدُّ جزءا من علم األدب) االستدالل، البديع، البيان، املعاين(املنضوية حتتها 
.األدب

ال ميكن قصر كتاب مفتاح العلوم على البالغة فقط؛ فالبالغة عنده إحدى العلوم اليت ة ومن مثّ 
ونظرا ، )وعالي كالم اهللا جلّ تلقّ ، إأي عن اخلطالنّ (تنتظم مع غريها يف سبيل حتقيق اهلدف املنشود 

مل دقائقها وجتريدها فقد صار عمدة من أتى بعدهلتمحيصه ملسائلها وتتبّ  جلاحظ فإذا كان ا،عه 
ة تناوهلا وأن اجلرجاين كان صاحب نظريّ ، فاحتا ألبواب كثرية أسهمت يف تأسيس الدرس البالغي"

ى عمل هذا وذاك وغريمها من الّسّكاكيّ عمل إال أنّ ، ظرارسني بالبحث والنّ الكثري من الدّ  أ
مالحظات سابقية يا من ذلك وجالّه فأصبح ما كان متفشّ وقّعد كلّ ، حاةقاد والنّ البالغيني والنّ 

.١"وتفكريهم مبوبا متكامال له موضوع ومادة

مل "حيث ، م مسائلهمهو جامع أفكارهم ومنظّ الّسّكاكيّ إمام البالغيني فإنّ الجرجانيوإذا كان 
م ما بدأه ومتّ ، بل استدرك ما فات عبد القاهر، الجرجانيعلى ما يف كتبالّسّكاكيّ يقتصر عمل 

ب بعد أن رتّ ، وتقرير القواعد اليت جعلت من البالغة علما ثابت األصول، لتبسةمن متييز األنواع امل
ه حاط حبوثها باجلدل والفروض نّ أواملالحظ ، قة واإلحكاما تبويبا جعلها أقرب إىل الدّ املسائل وبوّ 

عرية واهد الشّ واستند إىل العقل يف استنباط القواعد اليت كان جيب استمدادها من الشّ ، ةاخلياليّ 
، فجمع زبدة ما كتبه األئمة يف هذه الفنون، هات الكتب ملن سبقهعمد إىل أمّ "وقد ، ٢"املختارة

أصبح "وبسبب هذا  ، ٣"تبويبخري ا بها أحسن ترتيب وبوّ ورتّ ، وأحاط بكثري من قواعدها املبعثرة
تابه بكتاب آخر ص هو كفلقد خلّ ، لخيصاتروح والتّ وكثرت على كتابه الشّ ، منازعغريمام الفنّ إ

واخلطيب القزويين يف تلخيص املفتاح ويف شرح ، صه ابن مالك يف املصباحوخلّ ، )بيانتّ ال(اه مسّ 
عد فشرحه السّ ، راحوقد حظي املفتاح وتلخيصه من قبل القزويين باهتمام عدد من الشّ ، اإليضاح

، ٤"مبهمات العبارات يف املنت وشروحهح قارير واحلواشي توضّ اجلرجاين وتتابعت التّ ّيدوالسّ ، تازاينتفال

صناعة املعىن وتأويل النص، : مقال منشور ضمن أعمال ندوة،الّسّكاكي نموذجا: ينعند البالغيّ المعنىخالد ميالد، -١
.١٥٦ص،)١٩٩٢منشورات كلية اآلداب، منوبة، : تونس(
.من مقّدمة احملّقق) ج(، ص مفتاح العلومأبو يعقوب الّسكاكي، -٢
.من مقّدمة احملّقق) و(املرجع نفسه، ص -٣
.٢٧٨ص، عند العربالّلغويدراسة إبستمولوجية للفكر األصولمتام حسان، -٤



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٤٧

، رفالصّ (غوية األخرى مه يف علم البالغة ال خيتلف عن غريه من العلوم اللّ ز الذي قدّ ميّ وهذا التّ 
...).حو النّ 

ن يبحث عن أ) الّسّكاكيّ علم األدب عند (وقد حاول الباحث جمدي بن صوف صاحب كتاب 
بؤرة عّد حو يعلم النّ ل إىل أنّ وقد توصّ ، ر طريقة عرضهفسّ ويالّسّكاكيّ االنتظام الذي حيكم كتاب 

يف العربية إعلم األدب هو االحرتاز عن اخلطه إذا كان الغرض منودليله على هذا هو أنّ ، املفتاح
وملا ، فإّن هذا األمر ال يكون إال بفهم معىن هذا الكالم، والوصول إىل مراد اهللا تعاىل من كالمه

كان ، تهاديد وتراتبيّ عها الشّ إضافة إىل تفرّ ،كانت املعاين خمتلفة باختالف األبنية احلاملة هلذه املعاين"
الّسّكاكيّ وهو ما فعله ، ة عليهاملعاين املبنيّ للمرء فهم باقي من ضبط أصل املعىن حىت يتسّىن البدّ 
مها يف مفتاح العلوم اليت قدّ حو من بني كلّ ل علم النّ وقد مثّ ، فقد حاول رصد أصل املعىن، بطبالضّ 

باملفردات ق ه متعلّ ل أصل املعىن ألنّ رف ال ميكن أن ميثّ علم الصّ ذلك أنّ ؛١"بيل هلذا األصلالعلوم السّ 
ة إىل اللة األصليّ واألمر نفسه مع علم املعاين إذ تتجاوز فيه الدّ ،معىن املفرداتعىنوال يتجاوز فيه امل

ازائدئاعلم املعاين يشمل أصل الكالم وشينّ إوقد يقال ، حبسب مقتضيات األحوالد داللة تتحدّ 
من حيث مشوله أصل الكالم ال "ه بأنّ بن صوفجييب الباحث، هوهذا شيء ال ميكن ردّ ، عليه

ومن حيث هو أزيد ال فضل ، حوحو ما دام موضوعه أصل املعىن املوجود يف النّ له على علم النّ فضل 
ية من مراعاة يادة متأتّ والزّ ، حو ما دام األزيد يقتضي األدىن الذي هو أصل املعىنله على علم النّ 

ا .٢"ل علم املعاين منطلًقا لفهم أصل املعىنال ميكن أن ميثّ ،وعليه،األحوال ومقتضيا

كما هو احلال مع ، اكيبد للرتّ ن املولّ حوي هو املكوّ ن النّ املكوّ أنّ يرى الّسّكاكيّ عتقد أنّ أال ،كنل
، نيمنطلقه منطلق الوظيفيّ بل إنّ ، ةنات تأويليّ مكوّ ) األصوات، املعىن(بقية العناصر وأنّ ، نيوليديّ التّ 

حو هو فالنّ ، يف علم املعاينمحو أسواء يف النّ ، اكيبه أساس بناء الرتّ م املعىن ويرى أنّ ه يقدّ ذلك أنّ 
كيب فيما بني الكلم لتأدية أصل املعىن مطلقا مبقاييس مستنبطة من استقراء  ة الرتّ أن تنحو معرفة كيفيّ "

ا من ع خواصّ تتبّ "وعلم املعاين هو ، ٣"كالم العرب تراكيب الكالم يف اإلفادة وما يتصل 

.١٢٧ص ، اكيكّ علم األدب عند السّ جمدي بن صوف، -١
.١٢٨ص، املرجع نفسه-٢
.٧٥ص، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسكاكي، -٣



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٤٨

، ١"يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال ذكرهإبالوقوف عليها عن اخلطليحرتز، االستحسان وغريه
: و بعبارة خمتصرة أ

بعضها إىل بعض ألداء ذلك املعىنكيفية تركيب الكلم :يؤّدى بــ،أصل املعىن مطلقا=حو النّ 

.ة تعكس ما يراد تبليغهخواص تركيبيّ :بــىيؤدّ ،املقام + أصل املعىن = علم املعاين

وهو ، يف بنائهاسهمتمة على البنية اليت تعكسها و ة مقدّ ة واملعاين املقاميّ فاملعاين القضويّ وعلى كلّ 
.ا هلاهة الوظيفة على البنية وحتديدوهو أسبقيّ ة أالمبدإ من مبادئ الوظيفيّ فق مع أهمّ ذا يتّ 

ّ ، ميكن تسجيل جمموعة نقاطالّسّكاكيّ كتاب لهذا العرض املقتضب ويعدّ  ا تعكس يرى البحث أ
:، منهاة يف كتاب مفتاح العلومبعض مالمح الوظيفيّ 

ا صرحيا ا ال جند نصّ وإن كنّ ، ق الفائدة إال بهحيث ال تتحقّ : بليغواصل والتّ الكالم أداة التّ -١-٢
ر هذه ه يقرّ نّ أها يف أثناء حتليالته يدرك ع لبعض العبارات اليت يبثّ املتتبّ لكنّ ،قطةد هذه النّ يعضّ 

ة أن تنحو معرفة كيفيّ "حو يف تعريفه لعلم النّ ) تأدية(من أمثلة هذه العبارات استعماله لفظ ، احلقيقة
هي بلوغ ":تعين اإلجناز ويف تعريفه للبالغةأدية والتّ ، ٢"كيب فيما بني الكلم لتأدية أصل املعىنالرتّ 

الحظ يويف هذا التعريف ، ٣"ها اكيب حقّ رتّ الا له اختصاص بتوفية خواصّ م يف تأدية املعاين حداملتكلّ 
ومن أمثلة هذه العبارات كذلك ، املراد هو الكالمهذا دليل على أنّ يف و ،مأدية واملتكلّ ه مجع بني التّ أنّ 

م هو أن يفرّغ املتكلّ ، سانحكم العقل حال إطالق اللّ من املعلوم أنّ ":يف قوله) يفرّغ(ةاستعماله لفظ
والتفريغ إمنا ، ٤..."فع يف الكالم خمربًادفإذا ان، ينطق به حتاشيا عن وصمة الّالغيةيف قالب اإلفادة ما 

.شيء آخربيكون بالكالم ال 

ااملفردات ال يتحقّ ق بالكالم فإنّ يتحقّ واصلالتّ وإذا كان -٢-٢ ة ترجى وال فائدة تواصليّ ،ق 
كيب الغرض األصلي من وضع الكلم هو الرتّ أنّ ":الّسّكاكيّ يقول ؛ةمنها إذا ما نظر إليها مستقلّ 

.١٦١ص،مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي، -١
.٧٥ص، املرجع نفسه-٢
.٤١٥صاملرجع نفسه، -٣
.١٧٠صاملرجع نفسه، -٤



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٤٩

ا ، بةوامتناع الفائدة فيها غري مركّ ، المتناع وضعها إال الفائدة المتناع استعماهلا من أجل إفاد
ا خمتصّ لتوقّ ، وريات الستلزام الدّ املسمّ  ا هلا على العلم بكو اف إفاد سبة إليها غري مستوية النّ ، ة 

ا على العلم وتوقّ ، ح أحد املتساويني على اآلخرالستحالة ترجّ ، وإىل غريها ف العلم باختصاصها 
ا جمرّ لفّ مع امتناع عّد ما سبق إىل الفهم عند التّ ، ا أنفسها ابتداء ا فائدة د القصد إىل مسمّ ظ  يا
بطا ر الّسّكاكيّ ربط ، داللة الكلمة على املسّمى ال تعترب فائدةأنّ "وهذا معناه ، ١"بشهادة الوجدان

كيب لتحقيق الفائدة هو الرتّ رط األساسيّ فالشّ ، كيبا بني الفائدة احلاصلة من الكلم وبني الرتّ شرطيّ 
فالكلمة مل توضع إالّ ، كيبيعترب الغرض األصلي من وضع الكلم هو الرتّ الّسّكاكيّ وهو ما جعل 

وهو ما يعين ، كيب للكلمكيب واقتضاء الرتّ لزام الكلم للرتّ وهو ما يعين است، تدخل ضمن بنيةلكي
.٢"كيبخول يف الرتّ أ مسبقا للدّ تتهيّ ، نأيضا أن الكلمة وهي تتكوّ 

ة الوظيفة على البنية أو هلذا العنوان فيه إقرار بأسبقيّ الّسّكاكيّ إيراد : مقام مقاللكلّ -٣-٢
، كايةمقام الشّ ر يباين شكّ فمقام التّ ، ال خيفى عليك أّن مقامات الكالم متفاوتة: "يقول، املقال

وكذا مقام الكالم ، ومقام اجلّد يف مجيع ذلك يباين مقام اهلزل، هيبهنئة يباين مقام الرتّ ومقام التّ 
ؤال يغاير مقام البناء ومقام البناء على السّ ، ابتداء يغاير مقام الكالم بناء على االستخبار أو اإلنكار

م الكالم مع الذكّي يغاير مقام الكالم مع وكذا مقا، لبيبمجيع ذلك معلوم لكلّ ، على اإلنكار
، حديدأثري والتّ ة هو قول بالتّ القول باألسبقيّ وإنّ ، ٣"من ذلك مقتضى غري مقتضى آخرولكلّ ،الغيبّ 

إذا مثّ ":الّسّكاكيّ يقول ، به املقامد هيئات تركيب عناصرها اعتمادا على ما يتطلّ فالبنية إمنا تتحدّ 
وارتفاع شأن ،ولكّل حّد ينتهي إليه الكالم مقام، ة مع صاحبتها مقامكلمفلكلّ ، شرعت يف الكالم

ومما يزيد هذا ، ٤"الكالم يف باب احلسن والقبول واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة الكالم ملا يليق به
جند هذا يف خمتلف العناوين ، ة وحتديداالذي يوجب أسبقيّ ) تقتضي(األمر تأكيدا استعماله لفظ 

ا وأمّ "، ٥..."ذكر املسند إليه فهي تقتضيا احلالة اليت أمّ ":استعملها يف علم املعاين مثلة اليتاجلزئيّ 

.١٤١ص، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي، -١
.٢١٨ص، عند الّسّكاكيعلم األدبجمدي بن صوف، -٢
.١٦٨ص، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي، -٣
.١٦٨صاملرجع نفسه، -٤
.١٧٦صاملرجع نفسه، -٥



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٥٠

تقتضيوأما احلالة اليت "، ٢..."كونه علما تقتضيا احلالة اليت وأمّ "، ١..."فه تعرّ تقتضياحلالة اليت 
.   إخل...،٤..." خصيصللتّ المقتضيةا احلالة وأمّ "، ٣..."البدل عنه فهي

ا الطّ أنّ شكّ ال: الكالم والمتكّلم والمتلّقي-٤-٢ مباحث كتابه الّسّكاكيّ ريقة اليت عرض 
ي وأغفل ه اعتىن باملتلقّ ليس معىن هذا أنّ ،ولكن، فظ وانتهى بقضايا املعىنه بدأ بقضايا اللّ على أنّ تدلّ 

م أن امع من املتكلّ قد يوجب حال السّ وينبه إىل أنّه،مهبل جنده ينسب الكالم إىل متكلّ ، ماملتكلّ 
قة املتعلّ الّسّكاكيّ وإذا أردنا أن حنصر وجهة نظر ، يورد كالمه على هيئة خمصوصة تبعا لذلك احلال

:اليةبالكالم فيمكن إيراد املسائل التّ 

وأّما يف ":ك على هذا قولهيدلّ ، ي موجودة يف نفسهم أن يوصلها إىل املتلقّ اليت يريد املتكلّ المعاني- أ
من ذلك يف موضع نفسه ، ويستفهم ويأمر وينهى وينادي، واحد يتمّىن كلّ لب فألنّ الطّ  يوَجُد كال

ا مستوعب ملضامينها، ٥"عن علم .وهو عامل 

حكم العقل حال من املعلوم أنّ ":يقول، جيب أن يكون الكالم الذي يريد نقله حامال لفائدة- ب
.٦"م يف قالب اإلفادة ما ينطق به حتاشيا عن وصمة الّالغيةاملتكلّ غ هو أن يفرّ ، سانإطالق اللّ 

ا إىل متلق ويراعوهذه الفائدة يتوجّ -ج ، فإذا اندفع يف الكالم خمربا":الّسّكاكيّ فيها حاله يقول ىه 
متعاطيا مناطها ، إفادته للمخاطب، للمسند إليه يف خربه ذاكون قصده يف حكمه باملسند لزم أن يك

ليحضر طرفاها ، إليها يلقىهن عمّ ة إىل من هو خايل الذّ فإذا ألقى اجلملة اخلربيّ ، االفتقاربقدر 
،كفى يف ذلك االنتقاش حكمه، يف ذهنه استناد أحدمها إىل اآلخر ثبوتا أو انتفاءشوينتق، عنده

، وإذا ألقاها إىل طالب هلا... دات احلكمفتستغين اجلملة عن مؤكّ ... الياخاه ن ملصادفته إيّ ويتمكّ 

.١٧٨ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي، -١
.١٨٠صاملرجع نفسه، -٢
.١٩٠صاملرجع نفسه، -٣
.٢١٢صاملرجع نفسه، -٤
.١٦٥ص، املرجع نفسه-٥
.١٧٠صاملرجع نفسه، -٦



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٥١

استحسن تقوية املنقذ بإدخال الالّم يف ...فهو منه بني بني، طرفاها عنده دون االستنادمتحّري 
.١..."اجلملة

من املتلقّ ، دور كبري يف بناء اجلملة وحتديد عناصرها)  أو املقام(وإذا كان للحال -د ي فإن ُكال
قد يتلبس هذا املقام حبالة من احلاالت اليت يكونان ولذلك ،هذا املقامان إحدى عناصرم يُعدّ واملتكلّ 

امع حكم مشوب بصواب أن يكون عند السّ ":من ذلك، الكالم مطابقا تلك احلالعليها فيأيت 
فتقول ،ل وجوادوّ مزيًدا متأنّ امعوأنت تريد تقرير صوابه ونفي خطئه مثل أن يكون عند السّ ، إوخط

ما : أو تقول له، داه إىل اجلوال ال يتعدّ وّ مزيًدا مقصور على التّ ليعرف أنّ ، ال جوادل وّ مزيد مت:له
إذا كان املراد ختصيص ":،مق األمر باملتكلّ حني يتعلّ ، ومن ذلك، ٢"لوّ ما زيد متأو إمنّ ،لوّ مزيد إال مت

َوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكُتُبوَن فَـ ﴿:وعالكقوله عزّ ، جددمع إفادة التّ ، املسند بأحد األزمنة على أخصر ما ميكن
ا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل هلَُّم ممَِّّا اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقوُلوَن َهـَٰذا ِمْن ِعنِد اللَّـِه لَِيْشتَـُروا بِِه َمثًَنا قَِليًال فـََوْيٌل هلَُّم ممَِّّ 

وويل هلم ، هلمأسلفت أيديهم من كتبة ما مل يكن حيلّ ويل هلم مما : أي، )٧٩/البقرة(﴾٧٩﴿َيْكِسُبونَ 
.٣"مما يكسبون بذلك بعد أن أخذ الّرشا

ل بعضها من متام بعض ميثل عْ جبط بينها بْ بني علوم خمتلف املستويات والرّ الّسّكاكيّ ع مجْ -٥-٢
ة يف تناول املسائل العلميّ الّسّكاكيّ طريقة إنّ مثّ ، ةغة العربيّ ظر يف اللّ على النّ املبينّ اجلهاز الواصف 

فا مثل مفتاح العلوم قابال للربجمة مصنّ "حوي القدمي واملنطق األرسطي جتعل املازجة بني الفكر النّ 
كلّ الّسّكاكيّ اليت أقام عليها الفرفوريشجري ع طريقة التّ إذ يكفي أن نتتبّ ، ة دون عناء كبريقميّ الرّ 

سان صوتا وصرفا واشتقاقا وإعرابا ق باللّ ما يتعلّ بكلّ يهتمّ صل على برنامج رقميّ حنحّىت ، املصنف
ة أخرى كالكتاب أو املقتضب أو فات حنويّ إجنازه مع مصنّ وهو ما ال يتسّىن ، وداللة وبيانا واستدالال

، ٤"ةالعلميّ الّسّكاكيّ ة وقد ال تكون هذه املالحظة غريبة إذا أخذنا بعني االعتبار شخصيّ ، األصول
ة سانيّ ات اللّ ظريّ النّ عل من كتاب مفتاح العلوم يرقى إىل حتقيق كفاية تسعى إىل حتقيقها جلّ وهذا ما جي

.ةاحلديثة أال وهي الكفاية اإلجرائيّ 

.١٧٠ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي، -١
.١٩٦صاملرجع نفسه، -٢
.٢٠٨ص ، مفتاح العلومالّسّكاكي، -٣
.٣٩٢ص، عند الّسّكاكيعلم األدبجمدي بن صوف، -٤
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م يف هي بلوغ املتكلّ "الّسّكاكيّ إذا كانت البالغة عند : بط بين البنية والوظيفةصور الرّ -٦-٢
از والكناية على وإيراد أنواع التّ ،هاكيب حقّ ا الرتّ تأدية املعاين حدا له اختصاص بتوفية خواصّ  شبيه وا

ا من االستحسان وما يتّ ، تراكيب الكالم يف اإلفادةع خواصّ هو تتبّ : "وعلم املعاين، ١"وجهها صل 
وعلم ، ٢"يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال ذكرهإليحرتز بالوقوف عليها عن اخلط، وغريه
ليحرتز قصان وبالنّ ، اللة عليهيادة يف وضوح الدّ إيراد املعىن الواحد يف طرق خمتلفة بالزّ معرفة ": البيان

ّ ، ٣"يف مطابقة الكالم لتمام املراد منهإبالوقوف على ذلك عن اخلط جبميع ) البالغة(ا فمعناه أ
لى كتاب مفتاح لع عولذلك جيد املطّ ، ة الربط بني البنية والوظيفةمباحثها ومسائلها علم معرفة كيفيّ 

ة اليت تتوافق مع مقام أو ورة البنيويّ مجيع مباحث علمي املعاين والبيان تسعى إىل ضبط الصّ العلوم أنّ 
وما يطرأ عليها ،بع يف عرضه طبيعة اجلملة وطبيعة العناصر اليت تذكر فيهاوقد اتّ ، حال دون اآلخر

:ومن أمثلة ذلك، اخل...، أو فصل ووصل، من تقدمي وتأخري أو تعريف وتنكري

ور اليت أخذ يف تفصيل الصّ مثّ ، ال حبسب منط اجلملة إىل خرب وطلبم الكالم أوّ قسّ -١-٦-٢
:ور اليت يرد عليهاصورة من الصّ باحثا عن احلاالت املقتضية لكلّ ، منطيكون عليها كلّ 

وخالية من ، وكيدالتّ خالية من (ة وإذا ما ورد ببنية عاديّ ، دق والكذبوهو ما احتمل الصّ : الخبر-أ
الزم (ه يعلم مضمون اخلرب أو إعالمه أنّ ، ا إفادة املخاطب شيئا جيهلهه يراد به إمّ فإنّ ) أخريقدمي والتّ التّ 

د أخرى تتحدّ وظائفإىل الوظائفوخترج هذه ، وهذه هي الوظيفة اليت تعكس تلك البنية، )الفائدة
.للمقام الذي تبىن يف ضوئه العبارةتبعا 

ة هو مسند ومسند إليه وإسناد جيمع بينهما فقد حاول ا كان أساس بناء اجلملة اخلربيّ وإذ
وإذ قد عرفت ":يقول،عنصر من عناصرهاة اليت يكون عليها كلّ ويّ يور البنع الصّ أن يتتبّ الّسّكاكيّ 

شيء ، ثابتشيء : كقولنا، يه اإلسناد اخلربياخلرب يرجع إىل احلكم مبفهوم ملفهوم وهو الذي نسمّ أنّ 
فنون عرفت أنّ ، يءاين بالالثبوت للشّ ويف الثّ ، يءبوت للشّ ل حتكم بالثّ فكنت يف األوّ ، ليس ثابتا

يرجع إىل احملكوم له وهو وفنّ ، يرجع إىل حكمفنّ ، االعتبارات الراجعة إىل اخلرب ال تزيد على ثالثة

.٤١٥ص، مفتاح العلومالّسّكاكي، -١
.١٦١صاملرجع نفسه، -٢
١٦٢صاملرجع نفسه، -٣
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أخرى فيقع إذ مع "تظمت هذه العناصر وإذا ان، ١"يرجع إىل احملكوم به وهو املسندوفنّ ، املسند إليه
.٢"رابعذاك اعتبارات سوى ما ذكر فنّ 

ا االعتبارأمّ ، ة اليت يكون عليها العنصرور البنيويّ باالعتبارات هو خمتلف الصّ الّسّكاكيّ وما يقصده 
، هة والقسموجمّردا عن الم االبتداء وإن املشبّ ، رةتارة غري مكرّ : كيبفككون الرتّ ":اجع إىل احلكمالرّ 

أو ثابتا معرفا ...حمذوفا:فككونه"اجع إىل املسند إليه الرّ ا االعتباروأمّ ، ٣..."كيدأالتّ ينونو ، والمه
مقرونا بفصل أو غري ، وابع أو غري مصحوبمصحوبا بشيء من التّ ، من أحد املعارف وستعرفها

اجع الرّ ا االعتباروأمّ ، ٤"را عنهؤخّ سند أو ماملما على مقدّ ،را خمصوصا أو غري خمصوصأو منكّ ، مقرون
، فعال أو امسا: ويف إفراده من كونه، ردا أو مجلةوكونه مف، مرتوكا أو غري مرتوك: فككونه"إىل املسند 

ما أو مقدّ : وكونه... ويف كونه مجلة،دقيّ مأو غري ،من ذلك بنوع قيددا كّال مقيّ ، فارا أو معرّ منكّ 
كلمة مع صاحبتها مقام ولكلّ فلكلّ "حمكومة باملقام مجيع هذه االعتباراته إىل أنّ ينبّ و ، ٥"مؤخرا

فإذا أخذ اعتبار بعينه  ، ه جلميع االعتباراتاملوجّ هذا هو اإلطار العامّ .٦"حّد ينتهي إليه الكالم مقام
فحسن الكالم جتريده ، فإن كان مقتضى احلال إطالق احلكم"كان له مقتضى تعكسه حال بعينها 

يه بشيء من ذلك وإن كان مقتضى احلال خبالف ذلك فحسن الكالم حتلّ ، دات احلكمؤكّ عن م
، فحسن الكالم تركه، وإن كان مقتضى احلال على طّي ذكر املسند إليه، ةحبسب املقتضى ضعفا وقوّ 

، املناسبفحسن الكالم وروده على االعتباروإن كان املقتضى إثباته على وجه من الوجوه املذكورة 
وإن كان املقتضى إثباته ، ا إن كان املقتضى ترك املسند فحسن الكالم وروده عاريا عن ذكرهوكذ
م خصيصات فحسن الكالم نظمه على الوجوه املناسبة من االعتبارات املقدّ صا بشيء من التّ خمصّ 

.٧..."ذكرها 

.١٦٧ص، مفتاح العلومالسكاكي، -١
.١٦٨صاملرجع نفسه، -٢
.١٦٧صاملرجع نفسه، -٣
.١٦٨ص، املرجع نفسه-٤
.١٦٨صاملرجع نفسه، -٥
.١٦٨صاملرجع نفسه، -٦
.١٦٩صاملرجع نفسه، -٧
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الكالم جممال للمقتضيات اليت تعكس خمتلف البنيات جيعل البحث مبنأى عن ياككّ السّ وإيراد 
: نوعولذلك سيكتفي بإيراد مثال أو مثالني لكلّ ، وتلخيص خمتلف الوجوه، فصيلالتّ 

على املثبت ومحل املنفي عليه الّسّكاكيّ وقد ركز ، إما أن يكون مثبتا أو منفيافاإلسناد الخبري-١
ا والكالم املثبت إمّ .١"وقف على اعتبارات النفيعتبارات االومن أتقن الكالم يف اعتبارات ":يقول

ور هذه الصّ ، )منكر، مرتابشاكّ ، هنخايل الذّ (ي د حبسب حال املتلقّ دا أو غري مؤكّ أن يكون مؤكّ 
املقام محل وقد يقتضي ، اهرإذا وافقت احلاالت املذكورة آنفا كان الكالم حمموال على مقتضى الظّ 

حرة يف هذا الفنّ ك ترى املفلقني السّ مث إنّ ":الّسّكاكيّ يقول ، اهرالكالم على خالف ما يقتضيه الظّ 
ة وبالزم ط بفائدة اجلملة اخلربيّ يوا احملوذلك إذا أحلّ ، اهر كثرياون الكالم ال على مقتضى الظّ ثينف

ا علما حملّ  وهكذا ... ة مرجعها جتهيله بوجوه خمتلفةهن عن ذلك العتبارات خطابيّ اخلايل الذّ فائد
ا وإمنّ ، كيب للكالم بينهمازون يف صياغة الرتّ فال مييّ ، قد يقيمون من ال يكون سائال مقام من يسأل

، فس اليقظى حبكم ذلك اخلربموا إليه ما يلوح مثله للنّ إذا كانوا قدّ ، ا يف قالب واحدمهليصبون 
، صريحلويح وإحجام لعدم التّ ل بني إقدام للتّ يتميّ ، املتحّري البفيرتكها مستشرفة له استشراف الطّ 

يف أمثال هذه املقامات من كمال ، ويرون سلوك هذا األسلوب، رة بأنفيخرجون اجلملة إليه مصدّ 
.٢" البالغة وإصابة احملزّ 

صورة إىل ضبط مقامات كلّ الّسّكاكيّ يدعو : اعتبارات المسند إليه واألحوال المقتضية لها-٢
ة كلّ نقري يف االستعماالت اليت يرد عليها ومعرفة خصوصيّ ور اليت يرد عليها املسند إليه بالتّ من الصّ 
، املنتصب القتداح زناد عقلك، ها احلريص على ازدياد فضلكوجب عليك أيّ ":يقول، استعمال

ا يقع التّ املتفحّ  ا التّ وينعقد بني البلغاء يف ، فاضلص عن تفاصيل املزايا اليت  أن ، اضلفسابق والتّ شأ
ناظرًا بنور ، انوانتباهك العجيب الشّ ، وخاطرك اليقظان، اقبوذهنك الثّ ، ائبترجع إىل فكرك الصّ 

ات خمتلفة صفح ملقتضيات األحوال يف إيراد املسند إليه على كيفيّ يف التّ ، وعني بصريتك، عقلك
، ب به اجليادهان الذي جيرّ فهو الرّ ، معرضهامنزلة يف ى بروزه عندك لكلّ حىت يتأتّ ، وصور متنافية

ا حال يقتضي وأميّ ، ذكرها حال يقتضي طيّ فتعرف أميّ ، دادشّ ضال الذي يعرف به األيدي الوالنّ 

.١٧٥ص ، مفتاح العلومكاكي، السّ أبو يعقوب -١
.١٧٢ص، املرجع نفسه-٢
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، وابع اخلمسةا حال يقتضي تعقيبه بشيء من التّ وأميّ ...ا حال يقتضي تعرفهوأميّ ، خالف ذلك
قتضي تأخريه تا حال حال تقتضي تقدميه على املسند وأميّ ا و أميّ ، رها حال تقتضي تنكّ وأميّ ، والفصل

وبناء ، ١"قتضي قصره على اخلربتوأميا حال ، نكريقتضي ختصيصه أو إطالقه حال التّ تا حال وأميّ ، عنه
:عليه

عارفا منك القصد إليه عند ذكر ، امع مستحضرا لهإذا كان السّ "يطوى ذكر املسند إليه - ١-٢
ا إليهام أنّ وإمّ ... اهرا لالحرتاز عن العبث بناء على الظّ وإمّ ، ا لضيق املقامإمّ ك راجع والرتّ ، املسند

صريح ليكون لك سبيل ا للقصد إىل عدم التّ وإمّ ، سان عنه أو تطهريا له عن لسانكيف تركه تطهريا للّ 
ذلك من إىل غري ، ٢..."اخلرب ال يصلح إال له حقيقة ا ألنّ وإمّ ، ت إليه حاجةإىل اإلنكار إن مسّ 

.األغراض اليت تقتضي طّيه

أو ... أو مدحا له.... ، نا له كاشفا عنهإذا كان الوصف مبيّ "ويرد املسند إليه معرفة موصوفة - ٢-٢
أو كما إذا ، اجر عندنازيد التّ : صا له زيادة ختصيص مفيدا غري فائدة الكشف أو املدح كقولكخمصّ 

تنب عن املعاصيوأن، املتقي الذي يؤمن ويصلي على هدى: قلت  أو تأكيدا له ، ت تريد باملتقي ا
.٣..."جمردا

أصله ا ألنّ إمّ ؛يقع باعتبارات خمتلفةكونه أهمّ إنّ مثّ ، مىت كان ذكره أهمّ "م على املسند يقدّ - ٣-٢
ا وإمّ ...هم منطلقأيّ : كقولك، لالستفهامن ه متضمّ ا ألنّ وإمّ ... ، قدمي وال مقتضى للعدول عنهالتّ 
امع إىل اخلرب يف تقدميه تشويقا للسّ ا ألنّ وإمّ ...هو زيد منطلق:كقولك، ةأن والقصّ ضمري الشّ هألنّ 

ا ألنّ وإمّ ... انع رجل صدوق صديقك فالن الفاعل الصّ : كما إذا قلت، ن يف ذهنه إذا أوردهليتمكّ 
سعيد بن سعيد يف : قوله أو تسوءه مثل أن تامع لتسرّ مه إىل السّ فاؤل فتقدّ اسم املسند إليه يصلح للتّ 

ه يفيد زيادة ختصيصا ألنّ وإمّ ، عظيم واملقام يقتضي ذلكتقدميه ينبئ عن التّ ا ألنّ وإمّ ... دار فالن
"...٤.

.١٧٥ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي، -١
.١٧٦ص، املرجع نفسه -٢
.١٨٨ص املرجع نفسه، -٣
.١٩٥صاملرجع نفسه، -٤
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٣٥٦

دة تقتضيها أحوال وللمسند كذلك اعتبارات متعدّ : اعتبارات المسند واألحوال المقتضية لها-٣
ويف إفراده من كونه فعال، ومن كونه مفردا أو مجلة، مرتوكا تارة وغري مرتوك أخرى"فقد يرد ، خمتلفة
ضربت يوم : حنو، من ذلك بنوع قيدمقّيدا كّال ، فاتفا من مجلة املعرّ را أو معرّ منكّ ، أو امسا... 

ا امسيّ ، مجلة: ويف كونه، دأو غري مقيّ ، ويلوعمرو أخوك الطّ ، وزيد رجل عامل، اجلمعة ة أو من كو
:ـف، ١"مارا أو مقدّ مؤخّ : ومن كونه، ةيّ ة أو ظرفأو شرطيّ ، ةفعليّ 

عريف صا بإحدى طرق التّ امع متشخّ إذا كان عند السّ "فا فهي احلالة املقتضية لكونه امسا معرّ - ١-٣
أو يعرفه ، ى زيداله أخا ويعرف إنسانا يسمّ أنّ احلكم كما ترى يف قولك ملن تعرفأو... ، معلوما له
أو ، إذا قلت له أخوك زيد، ذلك اإلنسان هو أخوهلكن ال يعرف أنّ ،أو تراه بني يديه، وراةحيفظ التّ 

قلته ملن ، زيد املنطلق: إذا قلت"و، ٢..."مت األخفقدّ ، أو أخوك هذا، وراةأخوك الذي حيفظ التّ 
ا باعتبار وإمّ ، ا باعتبار تعريف العهد إن كان املنطلق عنده معهوداإمّ ، يطلب أن يعرف حكما لزيد

املنطلق بأحد ،ص يف ذهنهقلته للمتشخّ ، املنطلق زيد: وإذا قلت، واستغراقهاتعريف احلقيقة
.٣"وهو طالب لتعيينه يف اخلارج: االعتبارين

كيف زيد؟ وأين عمرو؟ : كنحو، نا لالستفهامأن يكون متضمّ "واحلالة املقتضية لتقدميه هي - ٢-٣
﴿َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ :وعالكقوله عزّ ،أو أن يكون املراد ختصيصه باملسند إليه... ومىت اجلواب؟ 

.٤...")٠٦/ الكافرون(﴾٦﴿ِدينِ 

د حبسب احلال قات تتحدّ له صورا وتعلّ إذا كان املسند فعال فإنّ : ق بهاعتبارات الفعل وما يتعلّ -٤
:فاحلالة املقتضية مثال، ٥..."أخريقدمي والتّ والتّ ، ك واإلثبات واإلظهار واإلضمارالرتّ "من 

امع على ما يذكر معه دون عميم واالمتناع على أن يقصره السّ القصد إىل التّ "لرتك مفعوله هي - ١-٤
، فظ إىل تكثري املعىنل بتقليل اللّ حيث يتوصّ ، ه أحد أنواع سحر الكالموأنّ ، غريه مع االختصار

.٢٠٥ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي، -١
.٢١٣ص ، املرجع نفسه-٢
.٢١٣صاملرجع نفسه، -٣
.٢١٩ص املرجع نفسه، -٤
.٢٢٤ص املرجع نفسه، -٥
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٣٥٧

الفعل بتنزيل نفسأو القصد إىل ... ويصل ويقطع، فالن يعطي ومينع: كقوهلم يف باب املبالغة
.١"يفعل اإلعطاء: إىل معىن، فالن يعطي: زم ذهابا يف حنوي منزلة الالّ املتعدّ 

جل ين ر جاء: مييز كقولكعيني والتّ كونه مستدعيا زيادة التّ "إلظهار الفاعل بدل إضماره فهي - ٢-٤
.٢"ن ارسم كذامكا، يرسم أمري املؤمنني كذا: كقول اخللفاء، أو مستدعيا لاللتفات، فقال الرجل كذا

عن ذلك بصورة صرحية وقد عّرب ، كيب هو نوع اخلربأن األصل يف الرتّ الّسّكاكيّ يرى : "الطلب- ب
ة ما سواه وقلّ تهصل يف الرتكيب هو نوع اخلرب لكثر واأل(:واضحة ال تستدعي تأويال حني قال

لب هو استدعاء والطّ .٣")فحبكم العر وتنزيل األكثر منزلة الكلّ ، سبة إليه بشهادة االستقراءبالنّ 
: لوع األوّ يشمل النّ ، احلصول وقد ال يكون ممكن احلصولهذا املطلوب قد يكون ممكن ، مطلوب

وهذه األساليب جتري على أصلها .٤مّين اين فيشمل التّ وع الثّ ا النّ أمّ ،داءهي والنّ االستفهام واألمر والنّ 
ليتك :هك مهّ كما إذا قلت ملن مهّ ، املقاممنها ما ناسب "د فيتولّ األصلوقد ميتنع إجراؤها على 

فتطلب احلديث من صاحبك غري مطموع يف ، واحلال ما ذكر على أصله، مينامتنع إجراء التّ ، ثينحتدّ 
واملعىن املستفاد ، نوعأخذ يف تفصيل بنية كلّ مثّ .٥..."ؤالوولد مبعونة قرينة احلال معىن السّ ، حصوله

وكيف خترج عنه إىل أغراض أخرى ،على معناها األصليّ ئها وشرط إجرا،واحدة منهااملستفاد من كلّ 
.دها املقامحيدّ 

وصيغ خمصوصة ، ليفعل: م اجلازم يف قولكحرف واحد وهو الّال "ة عاديّ التهبنيمن حيث األمر -١
فحواه حيثأّما من ، ٦"حوة أمساء ذكرت يف علم النّ وعدّ ، رفسيق الكالم يف ضبطها يف علم الصّ 

ليتبادر الفهم ، وهي حقيقة فيه... على سبيل االستعالء... عبارة عن استعماهلا"فهوومضمونه
، دبوالنّ ،وااللتماس،عاءمن الدّ ف ما سواهوتوقّ ، إىل جانب األمر، قم وليقم زيد: عند استماع حنو

، على سبيل االستعالء، رملتصوّ طلب اوال شبهة يف أنّ ... على اعتبار القرائن،هديدوالتّ ،واإلباحة

.٢٢٩ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي، -١
.٢٣١ص املرجع نفسه، -٢
.٢٤٧ص، عند الّسّكاكيلم األدبعجمدي بن صوف، -٣
.٣٠٣-٣٠٢صاملرجع نفسه، ص: ينظر-٤
.٣٠٤ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي، -٥
.٣١٨صاملرجع نفسه، -٦
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ن هو أعلى رتبة من املأمور استتبع إذا كان االستعالء ممّ مثّ ، يورث إجياب اإلتيان على املطلوب منه
فإذا صادفت هذه أصل االستعمال ، ستتبعهيإجيابه وجوب الفعل حبسب جهات خمتلفة وإال مل 

األحوالد حبسب قرائن تولّ "دالالت أخرى وقد خيرج األمر إىل ، ١"رط املذكور أفادت الوجوببالشّ 
وإن ، دت الدعاءولّ ،اللهم اغفر وارحم: كقولنا؛عضرّ إن استعملت على سبيل التّ ، ما ناسب املقام

دت ولّ ، بدون استعالء، افعل: أحد ملن يساويه يف املرتبةكقول كلّ ، فلطّ استعملت على سبيل التّ 
جالس احلسن أو ابن : كقولك، تعملت يف مقام اإلذنوإن اس، ت عنهؤال وااللتماس كيف عربّ السّ 

ط وإن استعملت يف مقام تسخّ ، دت اإلباحةملن يستأذن يف ذلك بلسانه أو بلسان حاله ولّ ، سريين
.٢"هديددت التّ ولّ ، املأمور به

وبعضها ، صوربعضها خيتص حبصول التّ ، دة تربزها أدوات كثريةواالستفهام كذلك له بنيات متعدّ -٢
ة األدوات وبقيّ ،صديقوهل لطلب التّ ،فاهلمزة ال ختتصّ ، ٣صديق وبعضها ال خيتصّ ل التّ حبصو 

): هل(عن الّسّكاكيّ يقول ، حلناة فاستعمال إحداها بدل األخرى يعدّ ومن مثّ ، ٤رصوّ لطلب التّ 
أم عندك (دون، )أم(هل عندك عمرو أم بشر؟ باتصال: الأن يقصديق امتنع والختصاصها بالتّ "

ومل يقبح،)هل زيدا عرفته؟(دون)هل زيد عرفت؟(و)هل رجل عرف؟(وقبح،بانقطاعها)بشر؟
ه نبيف، فعلصديق بنفس القدمي يستدعي حصول التّ التّ ملا سبق أنّ )أزيدا عرفت؟(و )أرجل عرف؟(

.٥"تدافع) هل(وبني 

هذه الكلمات  واعلم أنّ ":الّسّكاكيّ قال ، دها املقاموقد خيرج االستفهام إىل أغراض أخرى حيدّ 
رد ، د منها أمثال ما سبق من املعاين مبعونة قرائن األحوال فيقالكثريا ما يتولّ  ما هذا؟ ومن هذا؟ 

َر فـََقاَل َما ﴿:قال اهللا تعاىل حكاية عن سليمان، عجبيل؟ للتّ وما، حقرياالستخفاف والتّ  َوتـََفقََّد الطَّيـْ
وكم . ا رجل؟أميّ و ، بعجّ رجل؟ هو للتّ وأيّ ، )٢٠/ ملالنّ (﴾٢٠﴿أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنيَ ِيلَ َال أََرى اْهلُْدُهَد 

وكيف تؤذي أباك؟ لإلنكار ، هديدوكم أحلم؟ للتّ ، وكم تدعوين؟ لإلنكار،دعوتك؟ لالستبطاء

.٣١٨ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي، -١
.٣١٩ص ،املرجع نفسه-٢
.٣٠٨ص املرجع نفسه،: ينظر-٣
.٣٠٨صاملرجع نفسه، : ينظر-٤
.٣٠٩-٣٠٨صاملرجع نفسه، -٥



املالمح الوظيفية عند البالغينيالفصل الثاين 

٣٥٩

ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ُمثَّ ◌ۖ أَْمَواتًا فََأْحَياُكمْ َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّـِه وَُكنُتْم ﴿:وعليه قوله تعاىل، وبيخب والتّ عجّ والتّ 
.١..."بعجّ مبعىن التّ ) ٢٨/ البقرة(﴾٢٨﴿إِلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

ا متهووعيهم بأمهيّ ، باملعىن واملقام) حناة وبالغيني(علماء العربيةاحتفاءإنّ ويف األخري ميكن القول
م اليت ضمّ واستثمارهم هلا يف بناء نظريّ ، اجلملة وحتديد عناصرهاودورمها يف صياغة بنية  نوها يف ا

م وكتبهم جيعل من الدّ مؤلّ  قائم على املبدإ ، يف العمقتنظري وظيفيّ " القدميالعريبّ غويّ رس اللّ فا
األمر كذلك فما وإذا كان ، ٢"انية لألوىلة الثّ ة الوظيفة على البنية وتبعيّ مبدإ أسبقيّ ؛األساسالوظيفيّ 

ه قد أنّ عي يدّ لالمتوكّ إذا كان احلديث؟ مثّ رس الوظيفيّ من الدّ القدمي غوي العريب رس اللّ هو موقع الدّ 
هها له؟ وما هي بصحة االنتقادات واالعرتاضات اليت وجّ ّتسليمفهل ميكن ال، قدم قراءة واعية له

حو الوظيفي احلديثة؟ وما هي ة النّ ريّ رتضها منه وأسهم من خالهلا يف تطوير نظقاليت ااملفاهيم
غوي العريب القدمي؟ سيحاول البحث معاجلة هذه رس اللّ ة احلديثة اليت خيلو منها الدّ املعاجلات الوظيفيّ 
.                           ةل املواليو األسئلة يف الفص

.٣١٤ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسكاكي، -١
.٢١٦ص،)األصول واالمتداد(العربيالّلغويالوظيفي في الفكر ىالمنحأمحد املتوكل، -٢



:الثالفصل الثّ 
القديمالعربيّ غوي رس اللّ ة الوظيفي والدّ العربيّ غة نحو اللّ 
)وفاقصور ال/ االنتقادات والمؤاخذات(



)صور الّتكامل/ االنتقادات واملؤاخذات(الفصل الثالث                     حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٣٦١

من إميانه بضرورة نبذ ،قرضا واقرتاضا،غوي نقدا ومساءلةاث اللّ مع الرتّ المتوّكلينبع تعامل 
يعد القدمي العريبّ غويّ الفكر اللّ فهو يرى أنّ ... مذهب أو اجتاهب لدرس أو عصّ القطيعة وعدم التّ 

ظر إىل النّ ، بدل إقصائه،عادةومن مثّ ، غوي اإلنساينات الفكر اللّ حمطّ ة من مرحلة من املراحل أو حمطّ 
وتعني على استثمار أفكاره وتطويرها ،إليه بعني ناقدة تسعف على موضعته املوضع الالئق به

عامل مع ة اليت اقرتحناها للتّ ظر يف املنهجيّ ما نستهدفه هنا هو إعادة النّ ":المتوّكليقول ، وحتديثها
العريبّ غويّ الفكر اللّ ةعرضا ومقارنة واستثمارا بتحديثها وتعديل بعض أسسها مبا يكفل توفياث الرتّ 

. ١"أو اإلجحافه بعيدا عن احملاباةالقدمي حقّ 

مشروعا حلوار مثمر آتى) ةالعربيّ غة و وظيفي للّ مشروع حن(املشروع الذي اضطلع ببنائه ويعدّ 
قرض مرهون بغياب املفهوم يف لها يف بنائه؛القرض واالقرتاض اليت فعّ نتائجه ومثاره من خالل مالمح 

الّنحومع مبادئ املقرتض ة املفهومبصحّ ،كذلك،واقرتاض مرهون،القدميالعريبّ غويّ رس اللّ الدّ 
.ة احلديثةراسات الوظيفيّ يف الدّ هغيابة و العامّ الوظيفيّ 

أنّ ا اقتناعه عه على إقامة هذا احلوار بني درسني متباينني زمنيّ وشجّ المتوّكلما أسعف ولعلّ 
اليل يف نظري الدّ التّ ":دددرس وظيفي؛ يقول يف هذا الصّ ، يف جوهره، القدميالعريبّ غويّ رس اللّ الدّ 

؛األساسعلى املبدإ الوظيفيّ يف العمق قائم تنظري وظيفيّ ، منظورا إليه يف جممله، ةالعربيّ علوم اللغة 
غ حا مسوّ فيقول موضّ د هذه الفكرة أكثر ويؤكّ ، ٢"انية لألوىلة الثّ ة على البنية وتبعيّ ة الوظيفمبدإ أسبقيّ 

عن إقامة ، ةالعربيّ غة يف دراسة اللّ الوظيفيّ الّنحوة منذ تشغيلنا لنظريّ ،فمل نتوقّ ":هذا احلوار قائال
م واملنطلقات يآسر بينهما من حيث املفاهره التّ سّ يغه ويحوار يسوّ ، غويحوار مثمر بينها وبني تراثنا اللّ 

.٣"ةاملنهجيّ 

القدمي درس له خصائصه العريبّ غوي رس اللّ الدّ يرى أنّ ، إقامته هلذا احلواررغم ، المتوّكللكنّ 
غوي القدمي مساته رس اللّ للدّ إنّ ":وال أدّل على هذا من قوله، ومميزاته ومرتكزاته وظروف إنتاجه

.١٦٥ص، )األصول واالمتداد(غوي العربيالوظيفي في الفكر اللّ المنحىأمحد املتوّكل،-١
.٢١٦ص، نفسهاملصدر-٢
.٢١٥ص،نفسهاملصدر-٣
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إىل "ظر ة النّ أكيد على أمهيّ ا دفعه إىل التّ مم، ١"وحميطه املعريفارخييوخصائصه اليت هي نتاج سياقه التّ 
هه يف توجّ ر الفكر اإلنساينّ ة من تطوّ ه حقبة هامّ على أنّ ، اث حبكم مفاهيمه ومنطلقاته وأهدافهالرتّ 

.٢"الوظيفي

ه مل يكن يصبو إىل من هذا احلوار هو أنّ ، ظاهريّا،ياملتوّكلع لإلنتاج وما ميكن أن يستنتجه املتتبّ 
ا على الّنحوة جعل نظريّ  كان ؛ بل  العريبّ غوي رس اللّ ة بديال عن الدّ العربيّ الوظيفي احلديثة وتطبيقا

ذهب ، حيث القدميالعريبّ يّ الّنحو املنتج منموقفهك على هذا يدلّ ، طويريصبو إىل االستثمار والتّ 
جهللنّ ":إىل أنّ  يف ذلك اخلصائص وقد اعتمدوا،ة وتبويبهاالعربيّ غة ل ظواهر اللّ يف تناو محاة العرب 
ا كأيّ ة معيارا رئيساإلعرابيّ  ،بواب االستثناءا على أساسه وردت ظواهر يف أبواب متمايزة على تقار

وابع بينما مجعت ظواهر أخرى يف باب واحد كباب التّ ، واشتغال العامل عن معموله،وتنازع العمل
من اإلعراب وغري وإىل ذات حملّ ،وصغرى وكربى،ةة وفعليّ مت إىل امسيّ حيث قسّ ؛وباب اجلملة

كما أنّ ، فاع عنهاملمكن الدّ اخليّ بويب منطقه الدّ مط من التّ هلذا النّ إنّ ، ...من اإلعرابذات حملّ 
ومصدرا لتعليمها على مرّ ،ةالعربيّ غة قعيد للّ لتّ لساسا لته ألن يعتمد أة اليت أهّ راته البيداغوجيّ له مربّ 

.٣"العصور امتدادا إىل احلاضر

ة االنتقادات اليت فما مدى مشروعيّ ،العريبّ غوياث اللّ إذا كان هذا هو موقفه من الرتّ ،لكن
؟بة فيهطها عليه؟ وهل هي جوانب مغيّ سلّ 

ة العربيّ غة متكامل للّ وضع حنو وظيفيّ تسّىن الوظيفيّ الّنحوة بفضل اعتماد نظريّ : "إّن تصرحيا مثل
القدمي العريبّ الّنحوغة مل يكن من املتاح الكشف عنها باعتماد هذه اللّ ة من أنار جوانب جديدة عدّ 
،احقّ ،هناكجيعلنا نفهم أنّ ، ٤"ةحويليّ التّ -ةوليديّ ة منها والتّ ة احلديثة البنيويّ وريّ وال باعتماد األحناء الصّ 

.مثة فهي حتتاج إىل تدارك وإضافةومن،بة اليت مل تتناولبعض اجلوانب املغيّ 

.٥٤ص، )األصول واالمتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، املتوّكلأمحد -١
.٢١٣ص،نفسهاملصدر-٢
.١٣١، )في قضايا نحو الخطاب الوظيفيّ (العربيّ حومسائل النّ أمحد املتوّكل، -٣
.١٤٣ص، )األصول واالمتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، املتوّكلأمحد -٤
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لسانّيةةا انطلق من نظريّ ة القدمية وإمنّ اثيّ ة الرتّ ظريّ من النّ ، يف حبوثه املتنّوعة،مل ينطلقالمتوّكلإن 
قطات واهلنات اليت وقعت يف ضوئها حاول معرفة السّ )الوظيفّي لسيمون ديكالّنحونظريّة (حديثة

ظرية اليت جعلها بة يف هذه النّ ائج املغيّ تاستثمار النّ ،من خالهلا، كما حاول، الّرتاثّيةةظريّ فيها النّ 
.منطلقا له

بل جعل هلا ، اتتواكب املستجدّ وتنميتها حّىت الّنظريّة الّرتاثّيةتطويرة فهو مل حيمل همّ ومن مثّ 
ات ظريّ ل من قيمة إقامة مفاضلة بينه وبني النّ قلّ ، يف رأيه، هذا احلصر.ا حصره فيهامتدادا زمانيّ 

ة أخرى بأن يستجيب إىل شروط اث وليد حقبة تارخييّ من احليف أن نطالب الرتّ "ه احلديثة ألنّ ة سانيّ اللّ 
ة سانيّ ات اللّ ظريّ شروط ال ميكن أن تستوفيها إال النّ ، ة للحوسبةورنة والقابليّ البساطة واالقتصاد والصّ 

ذه الفكرة قولهالباحثوما يزيد، ١"احلديثة ، تهرغم وظيفيّ ، العريبّ غويّ اث اللّ ليس الرتّ ":اقتناعا 
ميكن أن غويّ ر الفكر اللّ نة من تطوّ ا هو وليد حقبة معيّ وإمنّ ، ة باملفهوم احلديثة وظيفيّ ة لسانيّ نظريّ 

.٢"ة أخرى تعاصرهيفاضل بينه وبني إنتاجات لغويّ 

ع جيدر به تتبّ ات ليواكب املستجدّ العريبّ رس اللغويّ ة تطوير الدّ حث بأمهيّ اوانطالقا من إميان الب
ومدىوحتليلها ملعرفة قيمتها العريبّ غويّ رس اللّ لدّ إىل االمتوّكلهها اليت وجّ خمتلف االنتقادات 

اة إقرارها وإضاتها ومن مثّ رجحانيّ  ابت إذا كان من الثّ ، ويف املقابل.فتها أو طرحها وعدم االعتداد 
ع خمتلف القضايا فسيحاول البحث تتبّ ، باعرتافه، القدميالعريبّ رس اللغوي اقرتض من الدّ المتوّكلأنّ 

 ّ حتتاج احلديثة الوظيفيّ الّنحوة نظريّ وكذا القضايا اليت رأى أنّ ، وجه الوظيفيّ ا تتوافق والتّ اليت رأى أ
االعريبّ غويّ رس اللّ إىل اقرتاضها من الدّ  .القدمي أو االستئناس 

):االنتقادات والمؤاخذات(القديمالعربيّ غويّ رس اللّ بة في الدّ الجوانب المغيّ - ١

كما تشمل اجلوانب ، راسةمون باملعاجلة والدّ بة اليت مل يتناوهلا املتقدّ تشمل االنتقادات اجلوانب املغيّ 
عا وسيحاول البحث تتبع هذه االنتقادات ومعاجلتها موزّ ، المتوّكليف نظر ، رهايف تصوّ أخطئوااليت 

: اآلتيةالثقاط الثّ اها على النّ إيّ 

.٢١١ص،)األصول واالمتداد(غوي العربيالوظيفي في الفكر اللّ المنحى، املتوّكلأمحد -١
.٢١٢صنفسه،املصدر-٢
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جوانب انتقادات متسّ -تةجوانب وجهيّ انتقادات متسّ -بةجوانب تداوليّ انتقادات متسّ -أ
.قةمتفرّ 

ا كلّ اويعين الب: ةتداوليّ جوانب انتقادات تمسّ -أ مرتكزا المتوّكلهها االنتقادات اليت وجّ حث 
:االنتقادات مسائل كثرية أبرزهات هذه وقد مسّ ، على املقام أو أحد عناصره

د جمال اخلطاب حيدّ "ه العنصر الذي بأنّ ، لسمون ديكتبعا ، املبتدأالمتوّكلف عرّ : المبتدأ- ١-أ
universe of discourse الذي يعترب احلملpredication ّسبة إليه واردا بالن)relevant"(وتكمن ، ١

القائم خابريّ إال انطالقا من الوضع التّ حتديدها ال ميكن أن يتمّ أي أنّ "ته يف ارتباطه باملقام تداوليّ 
م مفهوما معطى سلفا يشرتك فيه املتكلّ عدّ يوفه، ٢"نةة معيّ م واملخاطب يف طبقة مقاميّ بني املتكلّ 

كما جيب أن ال خيالف ، أي أن يكون حميال، ولذلك جيب أن يكون معلوما معروفا عندمها، يواملتلقّ 
:٤إضافة إىل هذه اخلصائص ميتاز بـ، ٣املوجود يف الواقع وإال عّد حلنا تداوليّ ر ااملتصوّ 

.ه عنصر خارجيّ نّ إأي ، دأ موضوعا من موضوعات احلملل املبتال يشكّ -

ة د بقوّ بل جنده يتفرّ ، ةإجنازيّ ىعلى احلمل من قو ط ط عليه ما يتسلّ وبسبب خارجيته هاته ال يتسلّ -
.ة له وقد ختالفهاة اإلجنازيّ تتوافق والقوّ قد ، ةة مستقلّ إجنازيّ 

موقعه ترتفع عنه وبتغّري ، ل ألخذهوهو املوقع الوحيد املؤهّ ، ره احلمل الذي يأيت بعدهز بتصدّ ويتميّ -
.تهيّ ئمبتد

ردّ جهات جهة من تعدّ عنصر،، مع أيّ هلاخمالفة أيّ أنّ المتوّكلوتبعا هلذه اخلصائص يورد 
.املبتدإمحلها لوظيفة 

.١١٥ص، الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -١
.١١٦ص، نفسهاملصدر-٢
.١١٦ص، نفسهاملصدر: ينظر-٣
.٥١ص، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحو دراساتأمحد املتوّكل، : و. ١٢٥، ١٢٢صص نفسه،املصدر: ينظر-٤
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م حاة العربالنّ يرى على العناصر اليت وحني أسقط هذه الّشروط  ّ ا مبتدأ وجد أ ّ وها يف مل يراعأ
ا على ، هلاهمإسناد اجلمل اآلتية دون متييز ة الواردة يفاالمسيّ مثل املركبات بات مركّ فهم يطلقو

:١للفروقات القائمة بينها

.مسافرمحمد-بمنطلق زيد-أ- ٢.قام أبوه، زيد- بأبوه مريض، زيد-أ-١

.زيد، لقيت أباه- بزيد، أبوه قائم-أ-٤. رجلٌ يف الدار -بكتابعندي -أ-٣

.اللقاءاليوم -بزيديف الدار -أ-٥

املوجودة يفإىل املركبات االمسية ال تسند هذه الوظيفة إال الوظيفيّ الّنحوة ه يف نظريّ يف حني جند أنّ 
ة  : بسبب أن، هايلإإسناد هذه الوظيفة ور فال يصحّ ة الصّ ا بقيّ أمّ ، )١(مثلة لألاألمثلة املشا

، منطلق:تأحد موضوعات احملموال(ين داخليني عنصر ) حممد، زيد(العنصران عدّ ي، )٢(األمثلة -
ال : أوال":ملعرفة خارجية املبتدأالمتوّكلوائز اليت يوردها ومن الرّ ، ال عنصرين خارجيني، )مسافر

، إال على احلملاليت ال تنصبّ ) Illocutionary force(ة للجملة يدخل املبتدأ يف حيز القوة اإلجنازيّ 
:ز االستفهام حىت لو كان يلي مباشرة أداة االستفهامل حيّ املبتدأ ال يشكّ يف أنّ ، ى هذا مثالويتجلّ 

؟أزيد عاد أم خالد*-بأزيد عاد أم مل يعد؟    -أ) ٨٢(

ف كتابا أم زيد؟ أخالد ألّ *-ف صحيفة؟    بكتابا أم ألّ ف  ألّ أخالد-أ) ٨٣(

من يتبّني ة اليت تواكب احلمل كما ة اإلجنازيّ ة خمتلفة عن القوّ ة إجنازيّ ميكن أن تكون للمبتدإ قوّ بل 
كتاباف  ألّ خالد؟-)٨٥(عاد زيد؟ -) ٨٤(.)٨٥(و) ٨٤(اجلملتني 

)إخبار(ة ة احلمل اإلجنازيّ قوّ بيد أنّ ) سؤال(ة املبتدإ اإلجنازية قوّ حيث نالحظ أنّ 

دارة املطلقة يف احلمل اليت تأخذ الصّ ) complementizers(دور م املبتدأ على األدوات الصّ يتقدّ : ثانيا
:اجلمل اآلتيةمن املقارنة بني كما يتبّني ، نات األخرىخبالف املكوّ ) ١املوقع مأي حتتلّ (

زيًدا أقابلت أم عمرا* - أ-)٨٧(وأعاد أم مل يعد؟         ، زيد-أ-)٨٦(

.١٣٠ص،الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، : ينظر-١



)صور الّتكامل/ االنتقادات واملؤاخذات(الفصل الثالث                     حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٣٦٦

زيدا هل قابلت؟* - هل عاد؟                               ب، زيد- ب

زيًدا إن قابلته أكرمه* -إن عاد أكرمته                          ج، زيد-ج

:ن املنادىم على املبتدإ مكون خارجي آخر كاملكوّ ن أن يتقدّ ميك: ثالثا

.هند تزوجت، يا خالد- بعاد، زيد، يا عمرو- أ-)٨٩(

:م عليه مكون داخلي كاملكون البؤرة مثالوال ميكن أن يتقدّ 

.١"خالًدا زيد أعطى الكتاب* -جالكتاب زيد أعطى خالًدا* - بزيًدا عمرو قابل*-أ) ٩٠(

من ثالثة جوانب؛ اجلانب )الوظيفي(املبتدأ) ورجل، كتاب(العنصران فيها خيالف ) ٣(األمثلة -
 ّ ّ : اجلانب الثاين، املبتدإيف شرط ضروري رين للجملة وهذا ما عنصران غري متصدّ األول أ ما أ

، عنهموضوعني من موضوعاته ال عنصرين خارجيني ) يف الدار، عندي(سبة للمحمول الن بالنّ يشكّ 
وتكمن عدم ،٢"يصدق على املبتدإ يف مجيع األحوال"تها وشرط اإلحالية عدم إحاليّ : اجلانب الثالث

هذا ، ختتلف فيه وظيفة املبتدأ عن هذين العنصرينرابعوميكن إضافة جانب ، إحاليتها يف تنكريمها
، كتاب(أنّ ،املثالنييف هذين ،وال أظنّ ،املبتدأ يشكل معلومة مشرتكة معطاة سلفااجلانب هو أنّ 

.الن معلومة مشرتكة معطاة سلفايشكّ ) رجل

من شروط أنّ ذلك ، تهاخارجيّ من غم رّ على الها يلإفال ميكن إسناد وظيفة املبتدإ) ٤(ا األمثلة أمّ -
ويف ، ٣"مث حيمل عليه مجلة وارًدا محلها عليه) أو حمدثا عنه(يضع املتكلم بدًءا جمال خطاب "املبتدإ أن 

إن ورود احملدث عنه متأخرا أكسبه مثأسبق من ورود احملّدث عنه،اجلملةدو ور جند أنّ األمثلةهذه
الّنحويف ق بتلك اجلملة وهو ما اصطلح عليه معلومة هلا تعلّ ليعدتأو حيصحتح أو يوضتدور

احلمل فاملبتدأ يتموقع قبل؛تباين يف املوقعةالفهناك فرق تداويل يعكسه يهوبناءا عل؛يلالذّ الوظيفي ب

.٥٢-٥٠صص ،الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -١
.١٣٤ص، نفسهاملصدر٢-

. ١٣٥ص، نفسهاملصدر-٣
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زه عن املبتدإ وما مينع بالتايل للذيل من اخلصوصيات ما مييّ "ومن مثة فـ، يل فيأيت بعده ال قبلها الذّ أمّ 
.١"اخللط بينهما

ر عن موقعهما متأخّ - ١: م منهما شروط املبتدإ اآلتيةتنخر ) اللقاء، زيد(فالعنصران ) ٥(ا األمثلةأمّ -
ال -٣)قاءاللّ ، يف الدار(احملمول الن موضوعا من موضوعات ان يشكّ عنصران داخليّ -٢احملمول

ماا له تعلّ الن جماال خلطاب يأيت بعدمهيشكّ  . معلومة مشرتكة معطاة سلفاال يشكالن- ٤ق 

ذا يتّ  مضبوطة جيب ائصة هلا خصوظيفة تداوليّ الوظيفي،الّنحو، يف املبتدأأنّ ، اجليّ ، ضح للبحثو
ا .مراعا

ون بني خمتلف األمناط والذي جعلهم يسوّ ،حاة العربمنه النّ صدرصور الذي كان يما هو التّ ،لكن
ية؟الّنحو كر من حيث الوظيفة ة اآلنفة الذّ البنيويّ 

من "كييب النحاة العرب كانوا ينطلقون يف دراسة املستوى الرتّ أنّ عبد الرحمن الحاج صالحأورد 
وهذا ،)زيد منطلق(:وذلك مثل، كالم املفيد مما هو أكثر من لفظةالق به من ما ميكن أن ينطأقلّ 

كيب بزيادة ما ميكن زيادته مع بقاء خيتربون هذا الرتّ مثّ ،ف من لفظتنيويتألّ قد جييء ككالم مفيد 
:واة مثلهذه النّ 

ّ ،اكيب هي حممولة بعضها على بعضهذه الرتّ فكلّ  ن نواة واحدة ا تتضمّ وهي متكافئة من حيث إ
ذه العمليّ ،)زيادة عليهلعدم دخول أيّ (وهي األصل  ة اليت هي زيادة حويليّ ة التّ وتفرّع عليها الفروع 

ذا املثال الرتّ .. .وائدالزّ  ا على ما ا وداللير تأثريًا لفظيّ ة تؤثّ كيبيّ وائد على الوحدة الرتّ الزّ نّ أكييبّ ويتبّني 

.١٣٥ص،الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -١

Øزید                       منطلق

إّن                                    زیًدا                      منطلق

كان                                  زید                       منطلًقا

منطلقاحسبت                              زیًدا      

أعلمت خالًدا                       زیًدا                       منطلقا
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وعلى هذا ، واةيف النّ فظ ومعان زائدة مل تكن موجودة اللّ تدخل عليه باختالف اإلعراب فيما خيصّ 
أن ، جًداوهو مهمّ ، والحظوا أيضا، ر فيه معموالً رة عامال وما تؤثّ ثّ يادة املؤ األساس اعتربوا هذه الزّ 

اه اخلليل فسمّ ، م على عامله وهو الذي ال يستغين عنه العاملأحد املعمولني ال ميكن حبال أن يتقدّ 
ا أمّ ، ياضينيًبا على حّد تعبري الرّ فيكون العامل مع هذا املعمول زوًجا مرتّـ ، وسيبويه املعمول األّول

أشرنا (عامل ، حالعلى أيّ ، فظي وهومن العامل اللّ األصل الذي ال زيادة فيه فالعامل فيه اخللوّ 
ذا النّ واملبتدأ هو املعمول األوّ ، وهو الذي يسّمى عندهم باالبتداء) Øإليه بالعالمة العدمية وع من ل 

) ال كتبوا الرسالةالرجال الطو (:ولذلك فإنَّ مجلة مثل اليت مثلناها":ويقول يف موضع آخر، ١"العوامل
د على وهذا يؤكّ ، وإن كان هو الفاعل يف املعىن) اكتبو :(معموال أوالً لـ) الالرج(فيها عتربال ميكن أن ت

:ليل على ذلك هو أنّ والدّ ، ه ال جيوز تقدميه على عاملهوأنّ ،فظ غري الفاعل يف املعىنأّن الفاعل يف اللّ 

إّن (كــسخ  أي نا؛)إنّ (ميكن أن يشغله عامل ملفوظ كــ-وهو هنا االبتداء- األوىل )ع(ع موض-١
.ولو كان الرجال فاعال ملا دخل عليه ناصب،)الرجال كتبوا الرسالة

وال جال الطّ انية ميكن أن يستبدل بشيء ال يكون هو الرّ الثّ ) ع(موضع املعمول األّول حتت أنّ -٢
معىن وضعي ومعىن : فاملعىن يف احلقيقة نوعان، )الرجال الطوال كتب أخوهم الرسالة(:وذلك مثل

هنا هو املعىن وعني؛ والذي تغّري معه أحد هذين النّ بدَّ أن يتغّري ال) أو البنية(فظ غيري للّ فالتّ ، بياين
.٢"وال أكثرجال الطّ م بالرّ فظ عل اهتمام املتكلّ اللّ إذ صار يدلّ ،البياين

ه يف ون؛ ذلك أنّ ة خيتلف عّما يشرتطه الوظيفيّ العربيّ ة يّ الّنحو ة ظريّ يف النّ إاملبتدمفهومفوبناء عليه 
ويرتبط من جهة أخرى مبا يطرأ ) اخلرب(ة يرتبط بالعناصر اليت تذكر معه من جهة العربيّ ة يّ الّنحو ة ظريّ النّ 

الوظيفيّ الّنحوق مبا هو موجود يف حاة العرب يربطونه بأمور هلا كبري تعلّ عليه من عوامل؛ وإذا كان النّ 
ا األصل) ريفوتع، من صدارة( م جيعلو ون بوجود فرع حيمل على ذلك يقرّ ويف مقابل ذلك،فإ

:معرفة يقول اجلرجاينفمثال األصل يف املبتدإ أن يكون ، لكنه يغايره يف جهة من اجلهات،األصل
، ه اسم معروففزيد معرفة ألنّ ،)عمرو حسنٌ (و، )زيد منطلق(:حنو، وهو ما كان معرفة فنكرة"

ألّن اخلرب جيب أن يكون جمهوال ، وهذا هو األصل يف األخبار، واحدومنطلق اسم شائع يكون لكلّ 

.٢٥٤، ٢٥٣صص ، ١ج، ةالعربيّ الّلسانياتفي بحوث ودراساتعبد الرمحن احلاج صاحل، -١
.٢٥٩ص، ١جنفسه، املرجع-٢
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ال ااألخبار مبا يعرف عمّ ز ألجل أنّ جيفإن جعلت النكرة مبتدأ واملعرفة خربًا مل ،وما خيرب عنه معروفا
فإذا أتيت مبعرفة كنت، كرة مل يعرف شيًئانك إذا ذكرت للمخاطب أال ترى أنّ ، يعرف عكس العادة

فتجعل ما يعرفه ، وزيد خرب، منطلقا خمرب عنهفتزعم أنّ ، منطلق زيد: وذلك أن تقول؛ما يعرفهذاكرًا
ا يعرفه عمّ ، وهو منطلق، حيح أن ختربه مبا ال يعرفها الصّ وإمنّ ، رخربًا عما ال يعرفه وهذا حمال ال يتصوّ 

الفائدة مع اخلرب بتحقيقه مرهونوهذا ليس بأصل لكنّ ،ويف املقابل قد يرد نكرة، ١"وهو زيد فاعرفه
نكرة لت الفائدة فأخرب عن أيّ إذا حصّ : ،وما أحسن ما قال، هانوقال ابن الدّ ":ضيالرّ يقول 
ص سواء ختصّ ، لت جاز احلكمصّ فإذا حُ ، الغرض من الكالم إفادة املخاطبوذلك ألنّ ،شئت

أو معرفتنياسواء كان، الفاعلفضابط جتويز اإلخبار عن املبتدإ وعن ، الاحملكوم عليه بشيء أو
، أو نكرتني غري خمتّصتني شيء واحد وهو عدم علم املخاطب حبصول ذلك تني بوجهنكرتني خمتصّ 

... لغًواعدّ زيد قائم: لو علم قيام زيد مثال فقلت، فلو علم يف املعرفة ذلك، احلكم للمحكوم عليه
.٢"ةوقوع املبتدإ معرفة أكثر من وقوعه نكر نّ وال أنكر أ

الوظيفيّ الّنحوفإذا كان ؛من أبرز نقاط االختالف يف حتديد املبتدإ هو املفهوم ذاتهسابقا أنّ ذكر
ّرد "ه ة حيّدد بأنّ العربيّ ة يّ الّنحو ة ظريّ ه يف النّ يضبطه انطالقا من حتديده خلطاب يأيت بعده فإنّ  االسم ا

، ٣"في وألف االستفهام رافعة لظاهرالنّ الواقعة بعد حريففة أو الصّ ،فظية مسنًدا إليهعن العوامل اللّ 
ق بوجوب تعريف املبتدإ غري املتعلّ المتوّكلانتقاد وإذا كان األمر هكذا فإنّ ، هومنيان بني املففشتّ 
أمسوه باملبتدإ يف حاة العرب القدماء يف أن ما وهذا يتناىف وما ذهب إليه النّ ":المتوّكليقول ، دقيق

كتاب عندي : (مط منط بؤرة املقابلة مثلويقصد بالنّ ، ٤"ف بالضرورةمن البنيات اسم معرّ مطهذا النّ 
عريف التّ حاة رأوا أنّ النّ وذلك أنّ ،))مرأةال ا(ار رجل يف الدّ ، )ال رجالن(ر رجل يف الدا، )ال جملة(

عريف فهو أصل التّ ه وإن خرج عن ألنّ ت الفائدة دون مراعاة األصل فهو مقبول ذا ما متّ إو ،هو األصل
.ز وهو قبوله لدخول عوامل املبتدإمييحديد والتّ مل خيرج عن أساس التّ 

، )١٩٨٢دار الرشيد، دط، : العراق(كاظم حبر مرجان، : حتقيق، في شرح اإليضاحالمقتصدكتاب عبد القاهر اجلرجاين، -١
.٣٠٦ص، ١ج
.٢٠٣ص، ١م، ابن الحاجبكافيةشرح  رضي الدين األسرتاباذي، -٢
.١٩٦ص، ١م، نفسهاملرجع-٣
.٩٢ص، الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -٤
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ه مبتدأ ليس دقيقا ألنه بأنّ )) أبوه مريض زيد(، )زيد، قام أبوه((انتقاده هلم يف توجيههم ملثل كما أنّ 
اعتبار االسم املكتوب حاة العرب علىفق النّ اتّ ":المتوّكليقول ، ال خيالف مبادئهم يف حتديد املبتدإ

،  أبوه مريض  ، زيد -قام أبوه    ب، زيد- أ-١): ب- أ٥٣(و...)ب-أ١(يف اجلمل خبط غليظٍ 
زيد، أبوه مريض-زيد         ب، قام أبوه-أ٥٣

إذ أضافوا إليه يف، زوا بينه آتيا يف أّول اجلملة وبينه آتًيا يف آخرها إّال من حيث املوقعمبتدأ ومل مييّ 
ّ ، هو غري دقيق:أقول، ١"راحلالة األخرية وصف مؤخّ  ةم هدفوا إىل ضبط توزيع احلركة اإلعرابيّ أل

ّ ، ة اليت ميكن أن تسند إليهاومل يهدفوا إىل ضبط الوظيفة اإلبالغيّ ، وتفسريها م إن محلوها على ذلك أ
ّ الوظيفة التّ  م سيذهبون إىل أ ، ةتبع املبدل منه يف احلركة اإلعرابيّ والبدل ال بّد أن ي، ا بدلداولية فإ

وهو مرفوع فكيف حيمل مرفوع ، جمرور) اهلاء(املبدل منه ال يستقيم ألنّ وهو هنا يف مثل هذه األمثلة
ة حاة العرب خطاهم على هدي نظريّ لقد سار النّ "ههم هذا يقول أحد الباحثني مربرًا توجّ ، على جمرور

فون بني الباب وغريه ويؤلّ ، الباب الواحد إىل بعضهاتجزئياونكانوا يضمّ ،العامل وبإحياء منها
وهم بصدد ،حاةلقد كان للنّ ، باب من درس لإلعمالتقدميًا وتأخريًا على ضوء ما مينحه كلّ 

ة أساليب فيدرسوا يف مباحث مستقلّ ، ةالعربيّ أن يعتمدوا منهج استقراء األساليب ، بويبصنيف والتّ التّ 
ّ ، من مسائلهفيجمعوا يف الباب الواحد ما تفّرق، الستثناء جبميع أشكالهوا، وكيدفي والتّ النّ  م ولو أ

ومجلة ليس مع ، وقوع املضارع جمزوما بلم وملا،مثال،فييف باب النّ جب عليهم أن يدرسوا فعلوا لو 
رّ عبري املفيدة للنّ وسائل التّ وكلّ ، افيةاهية والنّ افيتني وال النّ وما وإن النّ ، امسها وخربها في د أو النّ في ا

ويظهرون مستويات األداء داخل األسلوب ،عبريفيفيدون من ذلك حصر أساليب التّ ، د وللجحداملؤكّ 
، باين يف املدلولمع ما بينهما من التّ لكّنهم ملا مل خيتاروا هذا االختيار ضّموا ليس إىل كان، الواحد

نت بابًا إىل بعضها فكوّ ) الت(و) ال(و) إن(و) ما(وضموا ، وهو تباين يصل حّد التجاذب والتناقض
.٢)"كان(لباب عمالياإلحقا وإمنا ليكون م، فيال ليفيد النّ 

وقد ،رًا خيتلف عن وروده مقّدًماأن وروده مؤخّ شكّ ة فالداوليّ ته البالغية أو التّ ظر إىل وظيفا النّ أمّ 
: وهو مهلهل، اعرالشّ ا الذي جييء مبتدأ فقول وأمّ ":إىل هذا فقالسيبويهه نبّ 

.١٣٤ص، الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -١
، )٢٠٠٤، ١مطبعو النجاح، ط: املغرب(، )ةوتركيبيّ ة دراسة تأصيليّ (حو العربية العامل في النّ نظريّ مصطفى بن محزة، -٢

.٣٣-٣٢ص
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خبطن بيوت : (حني قاله كأنّ ،)امِ مَ عْ و األَ نُ بَـ مْ هُ ا وَ نَ الُ وَ خْ أَ *** ةً طَ بْ خَ رَ كُ شْ يَ وتَ يُ بُـ نَ طْ بَ خَ دْ قَ لَ وَ (
وقال يف موضع آخر مستحضرًا املقام ، ١"أخوالنا وهم بنو األعمام: فقال)وما هم(:قيل له) يشكر

فع يف ا كان الرّ وإمنّ ) الءصاألرأيُ ، وله رأي، علُم الفقهاء،معلله(:وذلك قولك":ابارز استحضارا
ك مررت كاحللم والعقل والفضل ومل ترد أن خترب بأنّ ، جلهذه خصال تذكرها يف الرّ ألنّ ، هذا الوجه

وأن جتعل ذلك خصلة قد ، جل بفضل فيهتذكر الرّ أن ك أردت ولكنّ ، مم وال تفهّ برجل يف حال تعلّ 
ه رًا لكنّ ن مل يكن مبتدأ مؤخّ إو )علُم الفقهاء، رأُي األصالء(سيبويهالذي ذكره ملثال وا، ٢"استكملها

ه أمر معروف فيه كاحللية اليت ة جيء به إلبراز العلم الذي ميلكه املمدوح وأنّ داوليّ من حيث الوظيفة التّ 
النظر إىل العنصر من منظور حنوي خالص خيتلف عنه منظورا إليه من ، وهذا معناه أنّ ال تفارقه

وسعيا حنو حتقيق الّتكامل عن طريق جل اإليضاحأمن ، وميكن أن نضيف.منظور بالغي مقامي
اليت يأخذها العنصر الوارد آخر اجلملة، ةداوليّ ًحا للوظيفة التّ مصطلحا آخر موضّ ، القرض واالقرتاض

فإنه ميكن تعديل مصطلح املبتدإ ليصريرًا عن مجلة حتوي ضمريًا يعود عليهبتدأ مؤخّ إذا ورد امل:فنقول
).مبتدأ ذيل(

، ةمن مثّ ، هوأنّ ، عن احلملعنصرًا خارجًياه يعدّ أنّ إمن خصائص املبتديرى أنّ المتوّكلوإذا كان 
العرب حاة النّ ا بذلكالفخم، لها احلمل الذي يأيت بعدهة اليت حيمة اإلجنازيّ ة ختالف القوّ ة إجنازيّ حيمل قوّ 

سواء كان فعال ؛م عنه عادة هو العنصر الذي يلي أداة االستفهاماملستفهَ روه من أنّ يف املبدإ الذي قرّ 
ون العرب القدماء إىل أّن االسم الذي يلي مهزة االستفهام هو حاة والبالغيّ يذهب النّ ":يقول، أم امسًا

: كما يف اجلملة اآلتية... ن البؤرةق إالّ على املكوّ صدإالّ أّن هذه القاعدة ال ت، عنهتفهماالسم املس
ملقارنة بني اجلملتني ضح من ان املبتدإ كما يتّ وال تصدق على املكوّ ، )أزيًدا أكرمت أم خالًدا(

ما إن نتتبع األمثلة اليت كان ،لكن.٣)"أزيد أكرمته أم عمرو؟* -، أزيد أكرمته أم طردته- :(اآلتيتني
ا يورد ما كان إمنّ سيبويهذلك أنّ ؛المتوّكلندرك ضعف ما ذهب إليه يف كتابه حّىت سيبويهيوردها

هذا (خذ مثًال قوله يف باب ، والقليلاملرذولو عيف ه على الضّ وينبّ ، صحيحا مقبوال يف كالم العرب
أال "):تستفهم بعد ذلكه املخاطب مثّ تبتدئه لتنبّ ألنك ، باب من االستفهام يكون االسم فيه رفعا

.١٤ص ، ١م، الكتابسيبويه، -١
.٤٢٨ص، ١م، نفسهاملرجع-٢
.٥٦ص، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل، -٣
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وهذا دليل على ، ١)"عمرًا أضربت؟(:وال تقول) أعمرو ضربه أم بشر؟،زيد هذا: (ك تقولترى أنّ 
ؤال عن كان السّ ) أرجل طويل جاءك أم قصري؟: (فإن قلت":الجرجانيويقول، هجوازه ال على ردّ 

أرجل كنت (:كرة باجلملة فقلتم قصارهم؟ فإن وصفت النّ اجلائي كان من جنس طوال الرجال أأنّ 
أم كان أكان ممن عرفه قبل، يؤال عن املعطكان السّ ) عرفته من قبل أعطاك هذا أم رجل مل تعرفه

الجرجانيوسيبويهأنرتك قول ، قلّيةالنّ ةهذه األدلّ إيراد وال أدري بعد ، ٢"م منه معرفة لهإنسانًا مل تتقدّ 
!؟المتوّكللقول 

يل أوسع من دائرة الذّ إّال أنّ ، الوظيفيّ الّنحويل يف الذّ العريبّ الّنحويقابل البدل يف : البدل- ٢-أ
، ...ر وبنية اإلضراببنيات أخرى كبنية املبتدإ املؤخّ فيه بل جند ، ذيل بدالً فليس كلّ ، دائرة البدل

، ٣"داخل احلمل أو تعّدهلا أو تصّحُحهاح معلومة املعلومة اليت توضّ ... حيمل"عنصر فيدخل فيه كلّ 
-٣،ابق عليه ضمري حياولهاحلمل السّ يَربطه ب- ٢،يف آخر احلمل-٤:١ويشرتط فيه أن يكون

-٤...ة اليت يأخذها العنصر املراد تعديله أو تصحيحهحركته اإلعرابيّ ) حسب مبدإ اإلرث(يأخذ 
.صحيحعديل والتّ ذيلي التّ ذلك معوضيح وال يشرتطيشرتط إحالية ذيل التّ 

ديده من منظور عامليّ حت؛عاملي ومن منظور تركييب داليلحاة العرب البدل من منظورد النّ حيدّ 
هرضه حتديد موقعغفداليلّ ا حتديده من منظور تركييبّ أمّ ،ةة توزيع احلركة اإلعرابيّ غرضه تفسري كيفيّ 

ابعية يعين أخذ ومصطلح التّ ، ٥"إىل املتبوع دونهنسبتابع مقصود مبا ":ف بأنهعرِّ ، وبيان وظيفته
ه، يذكر املتبوع فيظهر لاملتكّلمأنّ ألجلة وتقييده بالقصديّ ، احلركة اإلعرابية اليت يأخذها املتبوع

به ال مبا ذكر امرتبطيصري الغرض أنّ وهذا معناه، ابعه حيتاج إىل ذكر هذا التّ أنّ لسبب من األسباب،
سليم بإلغاء التابع إّال بدل الغلط ه ال  ميكن التّ نّ أضيالرّ ويرى ؛ىغَ ع يف حكم امللْ و بتسابقا ويصري امل
وال بّد أن ، الثة منسوب إليه يف الظّاهراألّول يف األبدال الثّ ألنّ ، وإّمنا قلنا ذلك":ويربر هذا بقوله

صونا لكالم الفصحاء عن ، الثةكما يذكر يف األبدال الثّ يكون يف ذكره فائدة مل حتصل لو مل يذكر  

.١٨٣ص، ١م، الكتابسيبويه، -١
.١٤٣ص، اإلعجازدالئلعبد القاهر اجلرجاين، -٢
.١٤٧ص، الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -٣
.وما بعدها، ١٤٩صنفسه،املصدر: ينظر-٤
.٣٩٧ص، ٢م، ابن الحاجبكافيةشرح   الرضي األسرتاباذي، -٥
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مع ، سبةعاء كونه غري مقصود بالنّ فادّ ،ماهللا عليه وسلّ ىيِّه صلّ بنوكالم ، ما كالمه تعاىلسيّ وال، غواللّ 
أن ينسب إليه ألجلها دعوى خالف واشتماله على فائدة يصحّ ، اهرإليه يف الظّ كونه منسوبا

.١"الظّاهر

من كثرية،ةله أغراًضا سياقيّ اوردو أف،يه البدلالذي يؤدّ حاة إىل الوظيفة أو الغرض لتفت النّ اوقد 
يأيت مثّ ، ه وغريهال مبا يعمّ فيأيت أوّ ، م ذكر املقصود باحلكم خبصوصهأن يريد املتكلّ : أحدمها"ذلك 

ام على أن : اينوالثّ ، رأيت قومك ناًسا منهم: كقولك، أكيدباملخصوص قصًدا للتّ  يريد اإل
فيأيت باالسم ، يف علمهيشكّ مثّ ، املخاطب عامل مبا يريدم أنّ يبدو له أن يبّني أو يتوهّ مثّ ، املخاطب

، مث يبدو له، وهو أن يذكر املقصود باحلكم، ويلحق بذلك معىن ثالث، اآلخر على جهة البيان
وهذه األغراض تقرتب اقرتابًا كبريًا مما ،٢"لكونه غالطا أو ناسًيا أو ملعىن آخر، فيضرب عنه إىل غريه

ستشف تبل قد ، ظر املنطلق منهااالختالف مرهونًا بكيفية املعاجلة ووجهة النّ ويظلّ ، ونيورده الوظيفيّ 
من ذلك ما ذكره ؛لذيللالمتوّكلها أسندتتجاوز األغراض اليت حاة أغراضٌ من حتليالت النّ 

مّ ة على املدح أو الذّ صفا بصفة دالّ أعين البدل أو املبدل منه متّ ، قد يكون أحد الطرفني":امرائيالسّ 
إىل صراط العزيز احلميد اهللا الذي له ما يف السموات وما يف ":وذلك حنو قوله تعاىل، أو غريمها

أنّ المتوّكلإيراد ة فإنّ ومن مثّ ، ٣"تان على املدحصفتان هللا تعاىل دالّ ) العزيز احلميد(:فقوله" األرض
، ا من حيث وظيفتهأمّ ":المتوّكليقول ؛يف وظيفتني فقط غري دقيقدوره نحصر يد النحاة البدل عن
، عويضبيني ودور التّ دور التّ : ظر إىل املبدل منه بدورينالبدل يقوم بالنّ حاة أنّ من أقوال النّ فيستشفّ 

عيني التّ ":األخرىويعين بالوظائف، ٤"وظائف أخرى سنعرض هلا الحًقا، يف الواقع، للبدلإنّ 
.٥"صحيحخصيص والتّ والتّ 

.٣٩٩ص، ٢م، ابن الحاجبكافيةشرح   الرضي األسرتاباذي، -١
اململكة (عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، :حتقيق،في شرح الخالصة الكافيةافيةالمقاصد الشّ أبو إسحاق الّشاطيب، -٢

.١٩٠ص، ٥ج،)٢٠٠٧، ١معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، ط: العربية السعودية
.٢٠٥ص، ٣ج، حومعاني النّ فاضل صاحل السامرائي، -٣
.٧٨ص، )الخطاب الوظيفيفي قضايا نحو (حو العربيمسائل النّ أمحد املتوّكل، -٤
.٧٩ص، نفسهاملصدر-٥
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حيث أدرج ضمنها البنيات ، دائرة البدلسيبويهتوسيع ، ياقيب ما ميكن إيراده يف هذا السّ جومن ع
ذا يكون البدل هو الذّ ، ةاإلضرابيّ  ) وهو املبتدأ املؤخر(يل مع اختالف يف صورة واحدة من صوره و
ا وعلى وجه حسن؛ فأمّ ، فهو على وجه حمال) برجل محارٍ مررت : (وذلك قولك":سيبويهيقول 

تبدل احلمار مكان مثّ ) مررت برجل(:ا الذي حيسن فهو أن تقولوأمّ ، جل محارالرّ احملال فأن تعين أنّ 
ا أن يبدو لك أن تضرب وإمّ ، ا أن تكون غلطت أو نسيت فاستدركتإمّ ، محار: فتقول، )الرجل(

ال (:ومثل ذلك قولك، مرورك باحلمار بعدما كنت أردت غري ذلكوجتعل مكانه، عن مرورك بالرجل
ومن ، )مررت برجل محار(:وهو على تفسري) مررت برجل بل محار(:ومن ذلك قولك) بل محار

أبدلت اآلخر من األّول وجعلته ) ما مررت برجل ولكن محار(و) ما مررت برجل بل محار: (ذلك 
جعل مكانه شكا إّمنا ابتدأ بيقني مثّ ) د مررت برجل أو امرأة ق(:ومن املبدل أيضا قولك...مكانه

) ما مررت بزيد ولكن عمرو(:فهذا شبيه بقوله، اء فيهما سواءعفصار األّول واآلخر االدّ ، أبدله منه
.١"أبدل مكانه يقيًناابتدأ بنفي مثّ 

ة البدل مسألة استقالليّ العريبّ غويّ اللّ اثمناقشا الرتّ المتوّكلاليت أثارها املتعّلقة بالبدلقاطومن النّ -
من حيث ، حليل الذي اقرتحناهيوافق التّ ":يقول، اليت يأخذهاة ة توزيع احلركة اإلعرابيّ وتفسري كيفيّ 

، عتالنّ (وابعزوا البدل عن باقي التّ حيث ميّ ، حاة العرب القدماءما ذهب إليه النّ ، ةالفكرة األساسيّ 
ومعموًال لنفس العامل ، جزًءا ليس من مجلة املبدل منهباعتباره ) سقعطف النّ ، ف البيانعط، كيدو التّ 

ا مجلة أصًال للجملة ، لكن على نية تكرير هذا العامل، يف املبدل منه على ) أ٣(فاجلملة اليت يعتربو
نا خنالفهم من حيث طبيعة إال أنّ ) ساءين سلوكه، ساءين زيد(- )١٧(، )١٧(سبيل املثال هي 

الذي نعتمده حنو غري الّنحويل ألنّ لتفسري إعراب الذّ ) رًاعامال مكرّ (ر نا ال نقدّ إنّ إذ، يلحلالتّ 
.٢"حتويلي

قول تليسمسألة تكرير العامل نّ نا جند أفإنّ المتوّكلة اليت يعرضها يف القضيّ الّنظر لكن، لو دّققنا 
وظاهر قول ...بدل مذهب ابن خروفوتقدير عامل آخر يف كلّ ":مجهورهم يقول ابن مالك

هذا باب من الفعل : ه قال يف بعض أبواب البدلألنّ ، عامل البدل هو عامل املبدل منهأنّ سيبويه

.٥٠٥-٥٠٤صص ، ١م، كتابال،سيبويه-١
.١٥٢ص، الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -٢
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وذلك ،يبدل مكان ذلك االسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل يف األّولمثّ ، يستعمل يف االسم
العامل يف البدل ومتبوعه واحدتصريح بأنّ فهذا ، )ورأيت قومك ثلثهم، رأيت قومك أكثرهم(:قولك

ل فكرة القول بتكرار العامل ويعلّ ، ١"العامل يف البدل هو العامل يف املبدل منهفهذا تصريح بأنّ ...
، ويف حكم تكريره، مبقتضى العاملته يف تقدير املستقلّ وهو مع تبعيّ ، البدل تابع للمبدل منه":فيقول

قاَل املََألُ الَّذيَن اسَتكَربوا ِمن َقوِمِه لِلَّذيَن اسُتضِعفوا ِلَمن آَمَن ﴿:ا حنوولذلك يعاد معه العامل كثري 
وبناء ، ٢)"٧٥/األعراف(﴾٧٥﴿ِمنُهم أََتعَلموَن َأنَّ صاِحلًا ُمرَسٌل ِمن َربِِّه قالوا ِإنّا ِمبا أُرِسَل ِبِه ُمؤِمنونَ 

ابع طابق اإلعرايب بني التّ مماثلة إعرابه إلعراب املبدل منه ال تدخل يف التّ إنّ ":املتوّكلعليه فقول 
.حاةالنّ مجيع ال يعكس مذهب ، ٣)"نية تكرار العامل(وإّمنا هي نتيجة ، واملتبوع

ملا اإلعراب الذي حيمله البدل تفسريًا يبدو يف ظاهره أنه خمالفالوظيفيّ الّنحوة نظريّ تفّسر كما -
موضًحا تفسري توزيع اإلعراب المتوّكليقول،ه وجوهرهه هو هو يف لبّ لكنّ يذهب إليه الّنحاة العرب،

اللية أو مبقتضى وظيفته الدّ ) صب أو اجلرّ فع أو النّ الرّ (احلالة اإلعرابية ...يليأخذ الذّ ":على البدل
نًا باعتباره مكوّ ، ما ميكن تسميته مببدإ اإلرثيل عن طريقهذه الوظيفة تسند إىل الذّ إّال أنّ ، ةكيبيّ الرتّ 

ويرث ، نات اليت تعترب جزًءا من احلملسبة للمكوّ أن بالنّ ال عن طريق األصالة كما هو الشّ ، خارجًيا
ة الليّ وظيفته الدّ -مقامهضه أو يقومه يعوّ باعتبار أنّ -ن املقصود تعديله أو تصحيحه يل عن املكوّ الذّ 

ة اليت بعيّ أّن مبدأ اإلرث خيالف فكرة التّ وال أظنّ ، ٤)"ةتركيبيّ ةإذا كانت له وظيف(ة كيبيّ ووظيفته الرتّ 
.مونحاة العرب املتقدّ ث عنها النّ حتدّ 

ما يعرف (اسم املعرفة بعد اسم إشارةورود حاة العرب ور اليت يرد عليها البدل عند النّ ن الصّ م-
ذلك أّن اسم ، ه ميكن االستغناء بأحدمها عن اآلخرألنّ ةوإّمنا محلوه على البدليّ ؛)ببدل اسم اإلشارة

عب موافقته ووروده يف مثل هذه البنية جيعل من الصّ ، اإلشارة حييل على زيد وزيد هو املشار إليه
موقعته بعد اكتمال احلمل ةالبنيويّ يل الذّ شروط من ذلك أنّ ؛الوظيفيّ الّنحوة ظريّ يل يف نملفهوم الذّ 

: مصر(أمحد السيد سيد أمحد علي، : حتقيق،)تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(شرح التسهيلمجال الدين بن مالك، -١
.٢١٧ص، ٣ج،)املكتبة التوفيقية، دط، دت

.٢١٦ص، ٣ج،نفسهاملصدر-٢
.٧٨ص، )في قضايا نحو الخطاب الوظيفي(حو العربيالنّ مسائلأمحد املتوّكل، -٣
.١٥١ص، الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -٤
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،االسم الذي يأيت بعده مقّيًداو اسم اإلشارة على أنّه خمّصصالمتوّكلولذلك يوجه ،ال يف أثنائه
يف حني ) شا(ص احلّد حتقيًقا ملخصّ ) اسم اإلشارة(ل ما يسّمى يشكّ ، يف منظورنا... وهي":يقول

نا هي يف منظور ) هذا الكاتب(فبنية احلّد ، هو االسم الذي بعده) الوحيد يف هذه احلالة(د املقيّ أنّ 
عب مبكان املفاضلة بني ومن الصّ ، ١)"سφ: س ي١شاع) (١٥٨): (١٥٧(ال البنية ) ١٥٨(البنية 

حاة اليت وضعها النّ روطَ ون للبدل ال تتطابق والشّ روط اليت وضعها الوظيفيّ ذلك أنَّ الشّ ؛حليلنيالتّ 
اإلشارة وهو اإليضاح اسمة يف االسم الذي يأيت بعد ر مفهوم الذيليّ توفّ من غم رّ على ال، العرب
.والبيان

، فيما نعلم، ون العرب القدماءغويّ ض اللّ مل يتعرّ ":،ناقًدا، المتوّكليقول : ةروف اإلنجازيّ الظّ - ٣-أ
ني بالرغم من ني أم باألصوليّ حاة أم بالبالغيّ ق األمر بالنّ سواء أتعلّ ،ةرفيّ رب من العبارات الظّ هلذا الضّ 

 ّ ما (م وأغراضه ة اليت هلا صلة مبقاصد املتكلّ غويّ واهر اللّ بالظّ ، كما هو معلوم، م اعتنوا اعتناء بالغاأ
ّ وبالرّ )) ةة اإلجنازيّ القوّ (أو ) غويالفعل اللّ (يقابل يف املصطلح احلديث  م أفاضوا يف احلديث غم من أ

مل تكن ة ة اإلجنازيّ رفيّ العبارات الظّ ولعّل ما يفّسر ذلك أنّ ، روفعن خصائص مجيع أنواع الظّ 
جيدر بنا معرفة ، وقبل رّد القول أو قبوله.٢"ة املعاصرةالعربيّ ة القدمية استعماله يف العربيّ مستعملة يف 
.ةروف اإلجنازيّ املقصود بالظّ 

وحتمل ، نات اليت ال تعدُّ موضوعات للمحمولمجيع املكوّ "رف لتشمل دائرة الظّ المتوّكلع يوسّ 
مان واملكان واحلال واملصاحب متعددة كوظائف املستفيد واألداة والزّ ة روف وظائف دالليّ هذه الظّ 

)أ"(به إىل أربعة أقسام متمايزة ق ق الذي تتعلّ ع حبسب املتعلّ وتتنوّ ، ٣" ة واهلدف وغري ذلكوالعلّ 
أو الظروف (ظروف اجلملة ) د(ة وظروف القضيّ ) ج(ظروف احلمل و) ب(ظروف احملمول و

ا موضع ) ةروف اإلجنازيّ الظّ (وع األخري روف هو النّ نا من هذه الظّ والذي يهمّ ، ٤)"اإلجنازية ألّ
.االنتقاد

.١٧٣ص، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفّيةالّلسانياتفي الّلغة العربّيةقضاياأمحد املتوّكل، -١
.٨٨ص،حو الوظيفيّ ة النّ آفاق جديدة في نظريّ أمحد املتوّكل، -٢
.٦٠ص، نفسهاملصدر-٣
.٦٠صنفسه، املصدر-٤
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ق ة تتعلّ يّ تشمل العبارات اليت تقوم بدور إعطاء حتديدات إضاف"روف هذه الظّ أنّ المتوّكلأورد 
إجنازه من شروط وي املواكب للجملة أو القصد من إجنازه أو ما يتوقف عليه غة إجناز الفعل اللّ بكيفيّ 

ة اليت حتملها ة اإلجنازيّ ق بالقوّ روف عبارات تتعلّ فهذه الظّ ،وبناء عليه، ١"أو زمن إجنازه أو مكانه
:٢خصيص ومن أمثلتهايف جهة من جهات التّ وتقوم بدور ختصيصها،اجلملة

إرجاع ة أمل يفمل يعد مثّ ، باختصار-٢،   يسعين إال أن أعرتف بذكاء هندال، صراحةبكلّ -١
، ا باألمرإذا كنت مهتمّ - ٤،    مل ينجح زيد يف االمتحان، كي يطمئن قلبك-٣.   زيد إىل رشده

.رًالن يسافر عمرو كما كان مقرّ 

مثل قول يف بل ميكن أن جند هلا أمثلة ، ةالعربيّ عابري غري مستعملة يف مثل هذه التّ أنّ وال أظنّ 
قابل توهذه اجلملة ، صورهعرض قيمة البيان وبّني نبعد أ، ٣"ويف هذا كفاية إن شاء اهللا":اجلاحظ

وأظّنه بكَر بَن عبد اهللا -وقال بعضهم ":وكقوله، )ويف اخلتام(المتوّكلالذي أورده رف اإلجنازيّ الظّ 
ملوها- املزينّ  ة ة اإلجنازيّ قة بالقوّ متعلّ ) ه بكر بن عبد اهللاوأظنّ (فاجلملة ، ٤"ال تكدوا هذه القلوب وال 

هـذا ﴿وسورة األحقاف هيم ار بآخر سورة إبكذلكمثيلوميكن التّ ،)احظاجل(اإلخبار املربوطة باملخرب 
ا ُهَو إِلـٌه واِحٌد َولَِيذَّكََّر أُوُلو األَلبابِ  َبَالٌغ ﴿و) ٥٢/إبراهيم(﴾٥٢﴿َبالٌغ لِلّناِس َولِيُنَذروا بِِه َولَِيعَلموا أَمنَّ

ا بني أدعية ":ركشيّ اليت قال عنهما الزّ ) ٣٥/األحقاف(﴾٣٥﴿اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ فـََهْل يـُْهَلُك ِإالَّ  وألّ
ليل ووعد ووعيد إىل غري ذلك كتفصيل مجلة املطلوب يف خامتة ، ووصايا وفرائض ومواعظ وحتميد و

وهي ، ٥"اللإذ املطلوب األعلى اإلميان احملفوظ من املعاصي املسببة لغضب اهللا والضّ ، فاحتة الكتاب
.غهُ م وما يريد أن يبلّ مرتبطة أساًسا باملتكلّ 

صوص اكيب وإن كان قليًال يف اجلمل والعبارات فهو كثري يف النّ عموم فمثل هذه الرتّ وعلى ال
ابق لنا املثال السّ فإذا حلّ ، حاة تستوعبهاالنّ قواعد ة فإنّ هذه القلّ من غم رّ على الو ، والواملقاالت الطّ 

.٦٢ص،حو الوظيفيّ ة النّ آفاق جديدة في نظريّ أمحد املتوّكل، -١
.٦٢صنفسه،املصدر: ينظر-٢
.٢٧٣، ١ج،)، دت٢دار الفكر، ط: لبنان(عبد السالم حممد هارون، : حتقيق،بيينوالتّ البيانأبو عثمان اجلاحظ، -٣
.٢٧٤صنفسه، املرجع-٤
، )٢٠٠٦دار احلديث، دط، : مصر(أيب الفضل الدمياطي، : ، حتقيقفي علوم القرآنالبرهانبدر الدين الزركشي، -٥

.١٩٢ص
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ا تعلّ ) صراحةبكلّ (المتوّكلالذي أورده  َّ واألمر نفسه ، احلالق بفعل حمذوف وتسند إليها وظيفة فإ
ا تتعلّ ) كي يطمئن قلبك(:مع املثال ّ وتسند إليها وظيفة املفعول ألجله ) أقول(ق بفعل مضمر فإ

ة ال باجلملة اليت ة اإلجنازيّ متييزها بني عناصر ترتبط بالقوّ ةروف اإلجنازيّ ويظّل جديد هذه الظّ ، وهكذا
.كذلكة تستوعبها  العربيّ ة يّ ّنحو الظرية ق يف النّ وإن كانت فكرة التعلّ ، تذكر معها

ة حرفيّ (ة ة اإلجنازيّ القوّ مييز بينهاالتّ الوظيفيالّنحوة من املفاهيم اليت حاولت نظريّ : الوجه- ٤-أ
م حني تلفظه يقوم به املتكلّ ة فعل لغويّ أنَّ القوة اإلجنازيّ "على أساس ، جلملة ما والوجه) ومستلزمة
م خذه املتكلّ ا مصطلح الوجه فيحيل على موقف يتّ أمّ ، م باملخاطباملتكلّ أي عالقة تربط ، بعبارة ما

م بفحوى خطابه إذ معىن هذا أّن الوجه مرتبط بعالقة املتكلّ ، نةة معيّ إزاء واقعة ما أو ذات أو قضيّ 
إىل غري ...هقه أو ميدحه أو يذمّ وقوعه أو يستبعد حتقّ ك فيه أو يستغربه أو يتمّىن ده أو يشكّ يؤكّ 

ظ لفّ م مبجرد التّ ة فعل لغوي ينجزه املتكلّ ة اإلجنازيّ القوّ يف حني أنّ ، ذلك من املواقف العديدة املمكنة
.١..."أو يوعدخبطابه إذ خيرب أو يستفهم أو يأمر أو يعدّ 

إذ مل ، القدميالعريبّ غويّ رس اللّ مفهوم الوجه مل حيظ بعناية كبرية يف الدّ أنّ المتوّكلويرى 
ا ، ةله دراسات مستقلّ صصّ خت ا تورد مبعثرة مع عناصر ال جتمعها  ّ وإذا ما وجدت بعض املالمح فإ

باعتباره مفهوًما تداولًيا، واهر املرتبطة مبفهوم الوجهالظّ من امللحوظ أنّ ":يقول؛أية توافقات تداولية
فمن املعلوم أنّ ،القدميالعريبّ غويّ مل حتظ بكبري عناية يف الفكر اللّ ، م وفحوى خطابهيربط بني املتكلّ 

أو ) أفعال القلوب(وه الة على هذا املفهوم وهي ما مسّ حاة القدماء درسوا بعضا من األفعال الدّ النّ 
راسة اقتصرت الدّ -١":ة متكاملة هلا إىلويرجع سبب عدم ختصيص دراسة مستقلّ ، ٢)"أخوات ظنَّ (

، أدوات، أفعال(ة العربيّ غة ق الوجه يف اللّ دة لتحقّ ة على فئة واحدة من اإلمكانات املتعدّ يّ الّنحو 
ة يّ الّنحو مرة من األفعال اليت تناولوها من حيث خصائصها حاة الزّ عاجل النّ - ٢،...)ةعبارات ظرفيّ 

عبري عن موقف ؛ أي دورها يف التّ داويلّ ومل يعنوا بدورها التّ ، )ة ما تسنده من إعرابخاصّ (الّصرف 
العريبّ غويّ رس اللّ الدّ أنّ "وينتهي إىل نتيجة مفادها ، ٣"ملة اليت تدخل عليهام من فحوى اجلاملتكلّ 

التداوليات علم استعمال اللغة، : ، ضمن كتاباإلنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفينعيمة الزهري، -١
.٥٢٦ص

.١٥٩، ص...)حتيةالبنية التّ (الوظيفّيةالّلسانياتفي الّلغة العربّيةقضاياأمحد املتوّكل، -٢
.١٦٠ص، نفسهاملصدر-٣
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ا ة اليت يتحقّ غويّ القدمي ال ميدنا بتعريف واضح ملفهوم الوجه وال بوصٍف شامل دقيق للوسائل اللّ  ق 
غة للّ ة هذا املفهوم يف توصيف أدقّ ومدى أمهيّ ،ة هذا االنتقادوملعرفة مدى صحّ ، ١"املفهومهذا 
.ه عن غريهبز وما يتميّ ، ورد صورهنة العربيّ 

مط فهو خيتلف عن النّ ؛تتقارب معهحاول متييزه عن مفاهيم مفهوم الوجه المتوّكللكي يضبط 
-ة رفيّ يغة الصّ الصّ "مط اجلملي هوالنّ ذلك أّن ، ة وعن الوجهة وعن صيغة احملمولوعن اجله، اجلملي

على الفعل اللغوي الذي له يدلّ "وهو، ٢"ةة احلرفيّ ة اإلجنازيّ ر غالًبا للقوّ شّ اليت تؤ ة للجملة ككلّ كيبيّ الرتّ 
ذلك ؛مط اجلمليّ الوجه خيتلف مفهومه عن مفهوم النّ أنّ شكّ وال، ٣"م وخماطبهعالقة تقوم بني املتكلّ 

ه خيتلف كما أنّ ، ٤"ةا من الواقعة أو من القضيّ إمّ ، م من فحوى خطابهعلى موقف املتكلّ "ه يدلّ أنّ 
.ة ال طبقة اإلجنازعن النمط اجلملي يف انتمائه إىل طبقة احلمل أو طبقة القضيّ 

اليت ...) مستمر/مسرتسل؛ آين/ منقطع، غري تام/ تام(مات جمموعة السّ "فهي ) Aspect(ا اجلهة أمّ 
ة ومن مثّ ، ٥"قهااخلي ومراحل حتقّ د الواقعة الداّل عليها حممول اجلملة من حيث تكوينها الدّ حتدّ 

على واقعة الّ وال على املشاركني بل ترتبط باحملمول الدّ المتوّكلفاجلهة ال تتحّدد اعتماًدا على موقف 
.ز عنهايّ مية التّ وهذا ما يعطي للوجه أحقّ ، اه إىل عناصر أخرىدون أن تتعدّ 

ىحني ينتق"خالله الواقعة م من اليت تعين املنظور الذي تقدّ ) perspective(واألمر نفسه مع الوجهة 
االنتقاء عن طريق إسناد الوظيفة ويتمّ ، م الواقعة من منظورهلتقدّ ) ذ أو غريهاملنفّ (أحد املشاركني 
وبإسناد الوظيفة املفعول ) املنظور الرئيسي(ليكون بذلك ىاحمليل على املشارك املنتقالفاعل إىل احلدّ 

وإن كان ، وهذا التقدمي، ٦")املنظور الثانوي(ليكون ) وضوعاتدة املسبة للمحموالت املتعدّ بالنّ (
، ه إىل الواقعة وال إىل أحد املشاركني فيهاه ال حكم فيه يوجّ فإنّ ، م املنشئ للجملةصادرًا من املتكلّ 

ّ كذلكوهذا يعين   .ما مفهومان متباينانأ

.١٦٠ص، ...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي الّلغة العربّيةقضاياأمحد املتوّكل، -١
.١٦٢ص، نفسهاملصدر-٢
.١٦٣ص، نفسهاملصدر-٣
.١٦٣ص، نفسهاملصدر-٤
.١٦٣ص، نفسهاملصدر-٥
.١٦٤ص، نفسهاملصدر-٦



)صور الّتكامل/ االنتقادات واملؤاخذات(الفصل الثالث                     حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٣٨٠

ق مسات الوجه بواسطتها حتقّ يتمّ "اليترفاتل إحدى الصّ فتمثّ ) Mood(ا صيغة احملمول أمّ 
.ليست هي الوجهيغة الصّ وهذا يعين أنّ ، ١"املوضوعي أو الوجه املعريف

وجوه -٢وجوه الزمة- ١:من الوجوهبني ثالثة أنواع، المتوّكلحسب ، الوظيفيّ الّنحوز يف ومييّ 
، اليقني، كّ الشّ ، نّ الظّ (ة وجوه معرفيّ -أ: اتية إىلوتتفرّع الوجوه الذّ .وجوه ذاتية-٣ةموضوعيّ 

، بعجّ التّ (الوجوه االنفعالية - ج، )عاءالدّ ، يجّ الرتّ ، مّين التّ (الوجوه اإلرادية - ب، ...)جيحالرتّ 
فالوجه الّالزم يظهر يف ؛ابقة طبقته اليت يظهر فيهاوه السّ وجه من الوجولكلّ ، ...)االستغاثة، دبةالنّ 

العالقة املمكن قيامها بني أحد املشاركني وحتقيق "ويقوم بتحديد قة باحملمولبقة األوىل املتعلّ الطّ 
هذه العالقة ميكن أن تكون عالقة استطاعة أو عالقة رغبة أو عالقة إجبار ، الواقعة اليت يشارك فيها

حيدد "فيها و ،قة باحلملانية املتعلّ بقة الثّ فيظهر يف الطّ ا الوجه املوضوعيّ أمّ ، ٢"أو عالقة ترخيص
ا... م املتكل فيقّومها من حيث إمكانات "، ٣"تقوميه حلظوظ حتقق الواقعة منظورًا إليها يف حّد ذا

اتية ا الوجوه الذّ أمّ ، ٤"حتققها أو بالنظر إىل أنسقة من القواعد األخالقية أو القانونية أو االجتماعية
هذا املوقف ، ٥"ةالقضيّ م منخذه املتكلّ املوقف الذي يتّ "د هذه الوجوه ة وحتدّ فرتتبط بطبقة القضيّ 

أو حمتمل أو مثبت أو أو شاكّ ، دا متأكّ فهو إمّ "ة موقفه من صدق القضيّ ، فقد يتناولديتعدّ 
با أو مستغيثا أو ه ينفعل من فحواها متعجّ أو أنّ ، أو دعاءأو ترجّ ق الواقعة بتمنّ و إرادته حتقّ أ، ٦"نافٍ 

قضايا اللغة (يف كتاب المتوّكلوميكن أن يضاف إىل هذه الوجوه حسب ما أورده ... أو مناديًا
ل اليت تشكّ ةالوجوه املرجعيّ ) كييبريف الرتّ مثيل الصّ نات أو التّ بنية املكوّ ، ةسانيات الوظيفيّ ة يف اللّ العربيّ 

.٧م يف عرضه للمحتوى القضويّ املرجع الذي استند إليه املتكلّ 

.١٦٦ص، ...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي الّلغة العربّيةقضاياأمحد املتوّكل، -١
.١٦٧ص، نفسهاملصدر-٢
. ١٦٨صنفسه، املصدر-٣
، التداوليات علم استعمال اللغة: ، ضمن كتاباإلنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفينعيمة الزهري، -٤

.٥٢٨ص
.١٦٩ص، ...)البنية التحتية(الوظيفّيةالّلسانياتفي الّلغة العربّيةقضاياأمحد املتوّكل، -٥
.٩١ص، ...)مكوناتالبنية ال(الوظيفّيةالّلسانياتفي الّلغة العربّيةقضاياأمحد املتوّكل، -٦
.٩٢ص، نفسهاملصدر: ينظر-٧
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ا لكنّ ، لقدمي قد درس مثل هذه األساليباالعريبّ غويّ رس اللّ الدّ أنّ شكّ وال ه مل يفصل بني حمتويا
مط اجلمليّ فال جنده يفصل بني النّ ، ويضع لكل مفهوم مصطلحا خاصا بهق يف مضامينهاويدقّ 
خالفا للمقاربة ،ةة واخلربيّ ا ضمن معىن عام هو األساليب اإلنشائيّ بل جيمعهم، ة والوجهة اإلجنازيّ والقوّ 

فال ختلط بني اإلخبار " ز بني أساليب متمايزة العتبارات متعددة وأوجه نظر خمتلفة ة اليت متيّ الوظيفيّ 
دبة واالستغاثة ب والنّ عجّ عاء والتّ ي والدّ جّ والرتّ مّين ة وبني التّ هي باعتبارها قوى إجنازيّ ؤال واألمر والنّ والسّ 

ا وجوه ذاتيّ  ّ .١"ةة أو انفعاليّ ا إراديّ ة إمّ املصّنفة على أساس أ

رس ه جيب إدراج هذه املصطلحات لتدقيق املصطلحات املوجودة يف الدّ هل معىن هذا أنّ ، لكن
ة ومن مثّ ، طبيقيظري ال التّ اجلانب النّ أعتقد أّن األمر منوط بتوضيح ميسّ القدمي؟العريبّ غوي اللّ 

.وأعمقأدقّ فقبول هذا األمر أو رفضه حيتاج إىل دراسة 

: يف وظيفتني مها، نيعند الوظيفيّ ، اجلوانب الوجهّيةتنحصر: وجهّيةجوانب مسّ انتقادات ت- ب
إذ ميكن االستغناء عنها يف ، ةوال تعّد هذه الوظائف وظائف كليّ ، وظيفة الفاعل ووظيفة املفعول

ة بدراسات توحي نتائجها بأّن مثّ ، نفسهالوظيفيّ الّنحويف إطار قيم، "؛ فقدغاتوصف بعض اللّ 
أو استعمال أو وظيفة املفعولة ال يستلزم وصفها استعمال وظيفة الفاعل بيعيّ غات الطّ عدًدا من اللّ 

تني يّ صامثًال خبيف وصفها عن استعمال وظيفة الفاعل غات اليت يستغىنز اللّ اومتت، الوظيفتني مًعا
إىل احلّد احلامل إّال ، غاتيف هذه اللّ ، ميكن أن تسند وظيفة الفاعله ال أوالمها أنّ -أ:متالزمتني 

ا أّن اجلمل موثانيته-ب، ة أخرىدون غريه من احلدود احلاملة ألدوار دالليّ )املنفذ(اليل ور الدّ للدّ 
ني اتوتكمن قيمة ه، ٢"حمدودةة جدّ غات أو ذات إنتاجيّ يف هذه اللّ منعدمة) املبنية للمفعول(

.٣الوظيفتني يف إسناد احلاالت اإلعرابية يف موقعة العناصر

ميكن تقدمي نية وجهتمثّ أنّ علما ، يف مجلة ما مبراعاة الوجهة اليت تقّدم من خالهلا الواقعةتسندان و 
املنظور ؛انوياملنظور الثّ لثّ متواألخرى يئيسل املنظور الرّ ثّ وجهة األوىل متال، الواقعة من خالهلما

وال حتّدد الواقعة مبقولة ، املنظور الثانوي حيمل وظيفة املفعولئيسي هو الذي حيمل وظيفة الفاعل و الر 
التداوليات علم استعمال اللغة، : ، ضمن كتاباإلنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفينعيمة الزهري، -١

.٥٣٣ص
. ٣٧-٣٦صص ،الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل، -٢
.٢٥ص، المكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل،: ينظر-٣
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ب احلريفّ اه لتشمل مجيع املقوالت مبا فيها مقولة املركّ بل تتعدّ فقطأو الوصفالفعل أو االسم املشتقّ 
تسند إىل اة كمجلمل الفعليّ هاتني الوظيفتني تسند إىل عناصر اولذلك جند أنّ ، ريفّ ب الظّ واملركّ 

ض عليه فرَ والقيود اليت تُ ،وإن كان موقعه خيتلف من مجلة إىل أخرى، ةابطيّ ة والرّ عناصر اجلمل االمسيّ 
.١يف مجلة ختتلف عنها يف مجلة أخرى

الوظيفة تسند "اللية ووظيفة الفاعل حيث ذ الدّ بني وظيفة املنفّ ة مساوقةً مثّ أنّ إىلونالوظيفيّ نّبهي
رأسها احلّد احلامل نة حيتلّ ة معيّ ميّ اللية طبقا لسلّ ة األدوار الدّ مبقتضى نوعيّ ، ةالعربيّ غة يف اللّ ، الفاعل

جيوز "كما أّن وظيفة املفعول ، ٢)"احلائل، املتموضع، ةالقوّ (وما حياقله ) ذاملنفّ (اليل ور الدّ للدّ 
للوظائف ل وأحد احلدود احلاملةاملستقبل واحلّد املتقبّ إىل احلّد ، ةحسب درجات األولويّ ، إسنادها

.٣"مان واحلدثة املكان والزّ الليّ الدّ 

أو إسنادها وتوزيعها ) به(حتديد وظيفة الفاعل واملفعول ة فإنّ العربيّ ة يّ الّنحو ة ظريّ ا يف النّ أمّ 
ة العربيّ ة يّ الّنحو ة ظريّ فالفاعل واملفعول يف النّ ، الوظيفيالّنحوة مه نظريّ صور الذي تقدّ تّ الخيتلفان عن

ّ ،تانوظيفتان تركيبيّ  كّال يسهل علينا أن نكتشف أنّ "ما قد تكونان وظيفتني دالليتني حيث كما أ
اخلية للمصطلحني تعّرب اللة الدّ الدّ رغم أنّ ، ةاللة على وظيفٍة تركيبيّ للدّ اة وضعة واملفعوليّ من الفاعليّ 

ق فهم يقصدون بالفاعل كلَّ اسم مرفوع متعلّ ، حاةهذا شيء واضح يف تعريفات النّ ، عكس ذلكعن
ما : هفونه بأنّ فهم يعرّ ، حاةة للمفعول به يف تعريفات النّ كيبيّ ضح الوظيفة الرتّ وتتّ ... بالفعل الواقع قبله

ق االسم الذي يتعلّ فإنّ وعلى هذا األساس ، علقرون هذا الوقوع بالتّ ويفسّ ، وقع عليه فعل الفاعل
ذا الفعل االسم املسمّ ، بالفعل ا بني نز هوال منيّ ، يعترب مفعوال به، ى بالفاعلبعد أن يكون قد تعلَّق 

رور كييب إلطالق هذا عن املفهوم الرتّ ، ٤"منهما مفعول بهفكلّ ، املفعول به املنصوب واملفعول به ا
ّ حاة أن ينوإذا أراد النّ "هذين املصطلحني  م يستعملون ظروا إىل الكالم من منظور داليل حمض فإ

، ةاليل بإجراءات تركيبيّ دون منظورهم الدّ وقد يؤكّ )مفعول يف املعىن(و)فاعل يف املعىن(:مصطلحي
:ويف هذه احلالة يعترب، منظور تركييب: من منظورين، مات زيد- :مثال إىل اجلملة اآلتية، فهم ينظرون

.٥٦ص،الوظيفيّ الّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل، ينظر-١
.٦٧ص، نفسهاملصدر-٢
.٢٤ص، المكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، -٣
.١٤٣ص،)٢٠٠٤، ١مطبعة آنفو برينت، ط: املغرب(،سانيةفسير اللّ والتّ أدوات الوصفعبد العزيز العماري، -٤
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اين فذو ا املنظور الثّ أمّ ، ةكيبيّ فسري ال يعترب إال الوظيفة الرتّ وهذا التّ ، ايف هذه اجلملة فاعال تركيبيّ )زيد(
ويف هذه احلالة ،أمات اهللا زيًدا- :لوا تلك اجلملة كما يأيتوّ أوهو يسمح هلم بأن ي، ةطبيعة دالليّ 

) مفعول به(و ) فاعل: (مصطلحيإنّ ف، كيفما كان احلال.مفعوال به يف املعىن) زيد(:يكون العنصر
، ايلبالتّ ، وتكون، نيكيبيّ يعنيان يف األصل الفاعل واملفعول به الرتّ ، دمهاإذا مل تضف إليهما صفة حتدّ 

ّ أمّ ،ةتهما تركيبيّ وظيف والذي يبدو ، ١"ةالليّ املقصود بذلك وظيفتهما الدّ ما معنويان فإنّ ا إذا وصفا بأ
حدث أن وجد أنَّ مثّ ،اليل الذي يعكسانهجلانب الدّ اراعاة مباملصطلحني وضعا أّول ما وضعا أنّ يل 

، مل ميكن مندرًجاع فيهما ليندرج فيها ماا فتوسّ ور اليت يردان عليههذا املدلول ال يعكس مجيع الصّ 
م إىل أّن الفاعل إّمنا يكون إذا كان املسندما يرجّ ولعلّ  ، فعًال أو ما ينوب منابهح هذا االعتقاد ذها

ر على فاعل إال إذا  ة فال تتوفّ أمَّا اجلملة االمسيّ ، أو بعبارة أخرى الفاعل ال يوجد إّال يف اجلملة الفعلية
املفارقات اليت خيتلف فيها وهذه إحدى أهمّ ، كان اخلرب فيها امسا مشتقا يطلب عناصر تذكر معه

بل ، م من خالهلا الواقعةدان انطالقا من الوجهة اليت تقدّ فهما ال حيدّ الوظيفيّ الّنحوعن العريبّ الّنحو
وقدم عليه على جهة قيامه ، هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه"فالفاعل ، اا تعليقيدان حتديًدا موقعيحيدّ 

بت ضر : حنوما وقع عليه فعل الفاعل"ا املفعول به فهو أمّ ، ٢)"زيد قام أبوه(و) قام زيد(:به مثل
قه مبا ال يعقل إال بتعلّ ف وقوع الفعلر املصنّ وفسّ ":قامعلّ ضيالرّ وقال ، ٣"وأعطيت عمرًا درمها، زيًدا
ماقه بالفعل يشمل جانبني كان النّ وتعلّ ، ٤"به ؛وجانب داليلجانب تركييبّ ، حاة على وعي كبري 

هلما أوّ لكنّ ، إىل مفعولني حقيقةدّ متع) أعطيت(و) كسوت(وباب ":ضيالرّ ك على هذا قول يدلّ 
مكسّو ) ةأعطيت زيًدا جبّ (و) كسوت زيًدا جبة: (يف قولك) زيد(هر؛ إذ امفعول هذا الفعل الظّ 

وبناء عليه ، ٥"مأخوذة: مكساة ومعطّوة؛ أي) ةاجلبّ (إذ وثانيهما مفعول مطاوع هذا الفعل؛ ، ومعطى
ة واملقارنة العربيّ ة يّ الّنحو ة ظريّ على مفهومهما يف النّ الوظيفيّ الّنحوفحمل مفهوم الفاعل أو املفعول يف 

.ا قوميًامنهجيمنطلقاهعدّ كن بينهما ال مي

.١٤٤ص،سانيةفسير اللّ والتّ أدوات الوصفعبد العزيز العماري، -١
.١٦١ص، ١م، ابن الحاجبكافيةشرح  الرضي األسرتاباذي، -٢
.٣٠٠ص، ١نفسه، ماملرجع-٣
.٣٠٠ص، ١منفسه،املرجع-٤
.٣٠١ص، ١نفسه، ماملرجع-٥
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ذه الوظائف انتقاده أن فيما يتعلّ العريبّ غويّ رس اللّ للدّ المتوّكلهها من أبرز االنتقادات اليت وجّ  ق 
:معّلال هذا الرفضالمتوّكليقول ، اضمريًا مسترتً ) جتهند تزوّ ، زيد عاد(:كون الفاعل يف مثلي
إالّ ، يف الغالب األعّم من األحوال، اال يربط املبتدأ إحاليّ : أّوال- ومينع قبول هذا احلّل أسباب ثالثة "

زيد عاد - )٩٦(زيد عاد-)٩٥: (ليستا بنيتني مرتادفتني) ٩٦(و) ٩٥(البنيتان : ثانيا- .ضمريًا بارزًا 
عقيب كما يتبني من استعمال رائز التّ ، )focused(بنية مبأرة ، )٩٥(خبالف البنية ، )٩٦(فالبنية هو
حاة العرب قبول حّل النّ : ثالثا-زيد عاد ال أبوه*- ب) ال أبوه(زيد عاد هو -)٩٧(...).ال(

لبنيات ز بني منطني اثنني من احليل؛ إذ يستلزم أن منيّ ة التّ ي إىل اإلخالل بعموميّ القدماء هذا يؤدّ 
، صق بالفعلمري الّال بنيات يربط فيها املبتدأ ضمريًا بارزًا؛ الضّ : بط اإلحايلّ ة من حيث الرّ املبتدئيّ 

أّن الفاعل يف مثل هذه ، للفاسي الفهريتبعا ، ويرى، ١"امسترتً اوبنيات يربط فيها املبتدأ ضمريً 
ّ "البنيات فهو عبارة  كما ميكن أن تستعمل على ا ضمائرلواصق ميكن أن تستعمل على أساس أ

 ّ ّ أي على أساس(ا ليست ضمائر أساس أ .٢)"ا عالمات مطابقةأ

ّ ) ت(و) ( صقتني ويقرتح الّال  ةيف اجلمل املبتدئيّ ) فاعالن(الصقتان ضمريان "ما على أساس أ
ومها ، )تزوجتهند -جخالد ألف كتابا - زيد عاد    ب- أ() ٧٨: ()ج-أ٧٨(اليت من قبيل ... 

- أ() ٩٣): (٩٣(اليت من قبيل يف اجلمل البسيطة) من حيث اجلنسبني الفعل وفاعله(مطابقة اعالمت
).جت هندتزوّ - عاد زيد  ب

البنية حاة أنّ مري املسترت فكرة غري صحيحة؟ وهل يرى النّ فكرة الضّ القول أنّ هل حيقّ وبعد هذا، 
.للبنية اليت ال يظهر فيها؟ساوية مري ماليت يظهر فيها الضّ 

فإطالقه ، لكثرة استتاره"ي بذلك ه مسّ حاة أنّ ويورد النّ ، اهرقابالت الظّ حد مأمري الضّ معلوم أنّ 
مري ك بالضّ وذلك ألنّ ... اجحاين هو الرّ والثّ ، أو لعدم صراحته كاألمساء املظهرة، على البارز توّسع
ذه اللّ ، فأنت مل تذكر امسك، )أنا(ا قلت ك إذفإنّ ، فال تذكره، ريحتسرت االسم الصّ  ، فظةوإمنا سرتته 

، أنا: من؟ فتقول:فيقول، ك تطرق على أحد بابهأال ترى أنّ ) أنت وهو وهي(وكذا إذا أنت قلت 
فطلب منك ، )أنا(فأنت مل تذكر امسك صراحة بقولك ، فالن: ومن أنت؟ فتقول له: ويقول لك

.٥٥-٥٤صص ، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل، -١
.٥٥ص، نفسهاملصدر-٢
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وبناء عليه ، ١"ريحه يسرت به االسم الصّ مري من هذا ألنّ لضّ خذ مصطلح افأُ ، ريحذكر امسك الصّ 
ة ة عكسيّ عمليّ )اإلظهار(حديد يقتضي اعتبار وهذا التّ ، ة تعويض اسم ظاهر بضمريعمليّ "فاإلضمار 

مري البارز الضّ : مائربوجود نوعني من الضّ يقرّ العريبّ الّنحوولكنّ ، تقوم بتعويض ضمري باسم ظاهر
ة تعويض اسم ظاهر بضمري بارز أو ة اعتبار اإلضمار عمليّ تقتضي هذه الوضعيّ ، املسترتمري والضّ 

األصل يبقى فإنّ ، ةوهي وجوده يف موقع الفاعليّ ، يف حالة واحدةمري ال يسترت إّال الضّ ومبا أنّ ، مسترت
سم ظاهر اإلضمار هو تعويض ا، وهذا يبقي القاعدة على حاهلا، مريوهو أن ال يسترت الضّ ، قائما

مري ر ضمري مسترت يف مقابل الضّ ؤال الذي يبقى مطروحا هو ما هو مسوّغ تصوّ السّ لكنّ .٢"مبضمر
مري واليت ال يظهر ظر يف خمتلف البنيات اليت يظهر فيها الضّ مري املسترت هو نتاج النّ الضّ البارز؟ إنّ 

:فإذا قلنا، فرعه األصل واآلخر على ما ظهر ألنّ ال يظهر محل مامثّ ، فيها

سوة جئنالنّ ا       الرجالن جاءجال جاءواالرّ 

ا عالمات فإن هذه األفعال تتّ  :ولكن إذا قلنا، متعود على املتقدّ ) ن، ا، و(صل 

املرأة جاءتل جاءجالرّ 

ضمري ولذلك قيل بوجود، فكأنّه استرت، ه مل يظهرلكنّ م املتقدّ ىهناك ما يعود علأن يكون فال بدّ 
قولك مشريًا إىل ل مبشتقّ وَّ ؤ وال مل ضمريًا لكونه غري مشتقّ مثال ذلك اخلرب الذي ال يتحمّ "مسترت 

جلرى فلو وقع موقع مشتقّ ، ه خال من معىن الفعلفأسد ال ضمري فيه ألنّ ، هذا أسد: األسد املعروف
، د حينئذ ضمري مرفوع بهففي أس، هذا أسد: كقولك مشريًا إىل رجل شجاع، مريل الضّ جمراه يف حتمّ 

، ٣..."رأيت رجًال أسًدا أبوه : كقولك، فلو أسند إىل ظاهر لرفعه، ل مبا فيه من معىن الفعله مؤوّ ألنّ 
.ة ال يغّري من األمر شيًئاريّ فجود ضمري أو القول بوجود الصقة صة فالقول بو ومن مثّ 

باملساواة بني إظهاره واستتاره؟ يقول سليم فهل ميكن التّ ، منا بوجود ضمري مسترتإذا سلّ ،لكن
الفرق بني احملذوف واملسترت من ":قا بني احملذوف واملسترتمفرّ ، ين عبد الحميدمحي الدّ يخ الشّ 

وإّمنا يستعريون له ، طق به أصالا املسترت فال ميكن النّ وأمّ ، طق بهاحملذوف ميكن النّ أنّ : األّول، وجهني
.٤٢ص، ١ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.٨٨ص، والّتفسير الّلسانيةأدوات الوصفعبد العزيز العماري، -٢
.٣٢٣ص،١ج،سهيلشرح التّ ابن مالك، -٣
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مسترت وجوبًا تقديره أنا أو : أو يقولون، جوازًا تقديره هومسترت: حيث يقولون-مري املنفصلالضّ 
، ١"حقيقمري املسترت على التّ وليس هذا هو نفس الضّ ، منيقريب على املتعلّ وذلك لقصد التّ - أنت 

:ابن مالكويقول ، ٢"مري املسترتتأكيًدا للضّ ) أنا(كان ) أوافق أنا(:فإن قلت":ابن عقيلويقول 
حنوال و ، هئم غالمُ ازيد ق: حنو، اإذا مل يرفع به ظاهرًا ال لفظً املشتقّ ا اخلرب وأمّ " عمرو مرغوب : حمال

فإن ، مري دون خالفالضّ فإن جرى رافعه على صاحب معناه استكنّ ، بدَّ من رفعه ضمريًافال، فيه
البصريني وإن جرى رافعه على غري صاحب معناه لزم إبرازه عند ، كنّ تللمسد برز فالبارز مؤكّ 

،رمري املقدّ البارز كالضّ ، عند الّنحاة العرب،مريفليس الضّ ومن مثّ ، ٣"بسني عند خوف اللّ والكوفيّ 
.وال ترادف بينهما، والبنية اليت يظهر فيه أحدمها ختتلف عن األخرى

:يقولد املفاعيلالقدمي كذلك فكرة تعدّ العريبّ غويّ رس اللّ هها للدّ ومن بني االنتقادات اليت وجّ -
الن رب من البنيات يشكّ نني املنصوبني يف هذا الضّ املكوّ حاة العرب القدماء على أنّ فجمهور النّ "
ا يف ذلك ، أّن هذه البنياتأن نبّني ، هنا، وسنحاول، للفعل)املفعول الثاين(و)املفعول األّول( شأ

ومعىن هذا ، ٤"ن إال مفعوًال واحًداال تتضمّ ... )كّيةانتقال املل(البنيات اليت تّدل حمموهلا على شأن
على ، فيما يبدو لنا- ة ليس مثّ ":المتوّكلقول ي،أن تصّور مفعولني غري دقيق وحيتاج إىل مراجعة

نَّ وضع إأي ، ٥"مفعول مباشر أو مفعول غري مباشرمييز بني التّ رمما يربّ ، ةالعربيّ غة سبة للّ بالنّ األقلّ 
لكّن سناد وظيفة املفعول إىل عنصرين؛ مغايرة أو متايزًا يستدعي إ، المتوّكلعند ، مفعولني يستلزم

مها قابل وكال، وقع كليهما يلي موقع الفاعلمكما أنّ ، ًبا امسياهما يرد مركّ يكلالواقع الّلغوي يثبت أّن  
يف تدعو إىل الشكّ "،المتوّكليف رأي ،هذه اخلصائص اجلامعة هلما، ٦الحية للفاعل لإلضمار والصّ 

ل على يدلّ ، إىل جانب هذا، ٧"ة بني مفعولني ذوي خصائص متباينةالعربيّ غة سبة للّ مييز بالنّ ورود التّ 

.٨٠ص، ١ج، ة ابن مالكلفيّ على أشرح ابن عقيلابن عقيل، -١
.٨١ص،١ج، نفسهاملرجع-٢
.٣٢٤ص،١ج،سهيلشرح التّ ابن مالك، -٣
.١٠٢ص، المكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، -٤
.٩٥ص، نفسهاملصدر-٥
. ٩٦ص، نفسهاملصدر: ينظر-٦
.٩٦ص، نفسهاملصدر-٧
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، املفعولتني من خصائصمعتمًدا على خاصيّ ، نني يأخذان وظيفة واحدةة افرتاض مكوّ عدم إمكانيّ 
":تان مهاهاتان اخلاصيّ ، تصلحان إالّ مع أحد العنصرينال 

:ن املنصوب األّولإال املكوّ ) املوقع الذي يلي موقع الفاعل(موقع املفعول ال حيتلّ -١

؟؟؟ حسب زيد شاعرًا خالًدا )١٥١(َحِسب زيد خالًدا شاعرًا         - )ب١٢(

خالد مسافرة هنًدا؟؟؟ ظنّ )١٥٢(خالد هنًدا مسافرة          ظنّ - )ب١٣(

:إالّ املكون املنصوب األّول) ة للمجهوليف مجلة مبنيّ (ال يصّح ألن يكون فاعالً -٢

حسب شاعر خالًدا* -ُحِسَب خالٌد شاعرًا        ب-أ-)١٥٣(

.١"ت مسافرة هنًدانّ ظُ *  -بت هند مسافرةنّ ظُ -أ-)١٥٤(

مرهون ، سابقاضيالرّ كما أورد ، فاملفعول، قييداتمل يلزموا أنفسهم مبثل هذه التّ العربحاةلكن النّ 
وهذه العالقة ، عديةة هي عالقة التّ ف على عالقة خاصّ ق متوقّ ق بل هو تعلّ تعلّ ليس أيّ و ، قبالتعلّ 

) عقال(فإذا أمكن فهمه، ف عليها فهمهتكون مع العناصر اليت يطلبها الفعل أو ما ناب منابه ويتوقّ 
ا ه مما (طالب القائم بني الفعل توصيف للتّ ةعدية فالتّ ومن مثّ ،أمكن االستغناء عنهادو أو ما شا

.وأحد العناصر اليت يرد ذكرها معه وجوبًا) عمل عمله

ن املنصوب أن يكون فاعًال إال املكوّ ال يصحّ (المتوّكلمه ر األخري الذي قدّ صوّ تّ لاحاةالنّ وخيالف 
جاز ) أعطى(من باب وكان، إذا بين الفعل املتعدي إىل مفعولني للمجهول"ه أنّ منبهني إىل) األّول

وأعطى حممد ، خالًداع اخلربُ نِ ومُ ، ُمِنَع خالُد اخلربَ (:تقول، الثاينإقامة األّول مقام الفاعل وكذلك
اا إذا كان الفعل من باب ظنّ أمّ "، ٢"إذا حصل لبسإّال )حممًداي دينارٌ عطِ وأُ ، دينارًا أو  ، وأخوا

وميتنع إقامة ، ه جيب إقامة املفعول األّولني أنّ يّ الّنحو فاألشهر عند ، كان متعديا إىل ثالثة مفاعيل
ه يتعّني وذهب قوم إىل أنّ ، )حممد قائمظنّ : (وال تقول) حممد قائماظنّ ( :الث فتقولاين أو الثّ الثّ 

املفاعيل إنّ ":ابن يعيشقال ، ازيد قائمً ظنّ فتقول، لكن يشرتط أن ال حيصل لبس، إقامة األّول

.١٠٣ص، المكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، -١
.٧٩ص، ٢ج،حومعاني النّ فاضل صاحل السامرائي، -٢
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ما إّال ... املفاعيل شئت مقام الفاعلوإقامة أيّ ، بناء الفعل ملا مل يسّم فاعلهةمتساوية يف صحّ 
اين يف باب املفعول الثّ ألنّ ، الث يف باب أعلمتاين يف باب علمت والثّ استثناه وهو املفعول الثّ 

.١"قد يكون مجلة من حيث كان يف األصل خرب املبتدإ) علمت(

، وانب متعددةجبهلا تعلق، قةنتقادات املتفرّ االبقيت بعض : ةفّرقجوانب متانتقادات تمسّ - ج
عت والنّ ، دة كالعطفق مبسائل حمدّ وبعضها يتعلّ ،أخريقدمي والتّ عليق والتّ بعضها تركييب كاإللغاء والتّ 

.تهاحماولة معرفة مدى صحّ وسيحاول البحث تتبع االنتقادات بعرضها مثّ ... واملوصول، املقطوع

ا ، ة االستفهامة اإلجنازيّ رًا للقوّ هذه األداة مؤشّ تعدُّ : هل-١- ج ّ تدخل على اجلمل اليت "ومتتاز بأ
ة فهي ال تدخل ومن مثّ ، ٢"وبؤرة مجلة من حيث جماهلا، بؤرة جديدة من حيث نوعهاتكون فيها البؤرة 

ا إىل اجلملة فيهاجلمل اليت تكون البؤرة املسندةوال على،رن مبأّ على اجلمل اليت حتتوي على مكوّ "
دخوهلا يكون مقبوال سواء ورد بعدها اسم أم ورتني فإنّ وما عدا هاتني الصّ ، ٣"تها بؤرة مقابلةبرمّ 

حاة العرب القدماء أّن قاعدة النّ "ذهب فيه إىلنقًدا المتوّكله وانطالقا من هذه اخلصائص يوجّ ، فعل
اصرة ق) هل زيًدا قابلت: (*كما يف اجلملة(ه فعلٌ بعدَ ال تدخل على اسمٍ ) هل(اليت مفادها أنّ 

ن على م هذا املكوّ ر سواء تقدّ ن مبأّ ال تدخل على مكوّ ، فمن ناحية.على ضبط استعمال هذه األداة
اجلمل : أي) (٢٢(ن حلن اجلمل اليت هي من قبيل مكال ي، ومن ناحية أخرى... ر عنه الفعل أم تأخّ 

إذ من املمكن أن ، م االسم بل يكمن يف كون هذا االسم بؤرةيف تقدّ ) فعلالم فيها اسم على املتقدّ 
فما مدى .٤")Topic(ور حمأو ) Theme(دم فيها على الفعل اسم مبتدأ على مجلة يتقّ ) هل(تدخل 
ة هذا االنتقاد؟رجحانيّ 

ّ ة العربيّ علماء يورده ق فيما إّن املدقّ  بعده فعل ه ال جيوز دخوهلا على اسم مل يوردوا أنّ مجيد أ
ا ال تدخل على اسم بعده فعل اختيارًا":امرائييقول السّ ، بل أوردوا أنه ال جيوز اختيارًا، مطلقا ّ ، أ

ور اليت وهناك بعض الصّ ، ٥"خبالف اهلمزة) هل خالًدا أكرمت؟(وال ) هل خالد يرجع؟: (فال تقول

.٨٠ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صاحل السامرائي، -١
.٣٣ص، الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -٢
.٣٣ص، نفسهاملصدر-٣
.١٣٣ص، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل، -٤
.٢٤٣ص، ٤ج، حومعاني النّ فاضل صاحل السامرائي، -٥
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م ال جييزون ورودها المتوّكلأورد  ّ هل : وقبح":الّسكاكييقول ، جائزة الورودهي يف حقيقة األمر أ
ملا ، أرجل عرف؟ و أزيًدا عرفت؟: هل زيًدا عرفته؟ ومل يَقبح: رجل عرف؟ وهل زيد عرفت؟ دون

البنية إنّ أي، ١"تدافع)هل(ه وينب ينبف، صديق بنفس الفعلقدمي يستدعي حصول التّ سبق أّن التّ 
م ويبقى بنية املبتدأ، االشتغالية جائزة الورود ا أل الذي يليه فعل هي الصورة الوحيدة اليت ال جييزو
هل قام زيد؟ : حنو، صديق فحسبلطلب التّ ) هل(و":القزوينييقول ؛ه إليهيرون أن االستفهام يتوجّ 

قدمي يستدعي هل زيًدا ضربت؟ ألّن التّ : وقبح، هل زيد قام أم عمرو؟: وهل عمرو قائم؟ وهلذا امتنع
.٢)"زيًدا(جلواز تقدير املفّسر قبل ) هل زيًدا ضربته؟(:الفعل دونصديق بنفس حصول التّ 

صل ه ال يقبح ألّن الفعل ملا اتّ فإنّ ":)هل زيًدا رأيته؟(ويقول ابن يعقوب املغريب مربزًا جواز مجلة مثل 
وإّمنا مل يتعّني ، سبةخصيص املفيد حلصول العلم بأصل النّ التّ مري مل يتعّني اغل الذي هو الضّ بالشّ 

وإذا ، )هل ضربت زيًدا ضربته(فيكون األصل ) قبل زيًدا(ني بفتح السّ ) املفّسر(الفعل ) جلواز تقدير(
ؤال حينئذ يكون عن أصل ثبوت الفعل ال عن السّ ألنّ ، مل يفد ختصيصا فلم يقبح) زيًدا(قّدر قبل 

ليس ) زيًدا(ل ألنّ اقيني فوميكن ترمجة هذه الفكرة بلغة الوظيفيّ ، ٣"بوتاملفعول بعد العلم بأصل الثّ 
ذه القضيّ فيما يتعلّ المتوّكلوبناء عليه فما أورده ، بؤرة مقابلة .ة غري دقيقق 

ا بامتياز يّ ن مصطلحني يعكسان مفهوما عاملان املصطلحايعدُّ هذ: عليقاإللغاء والتّ -٢- ج
مل تعمل ) لزيد قائم: (فقولك) قائمٌ دٌ يْ زَ ظننت لَ : (حنو، انعملعليق هو ترك العمل لفظًا دون معىن فالتّ "

ك لو ه يف موضع نصب بدليل أنّ ولكنّ ، ألجل املانع هلا من ذلك وهو الالّم، لفظًا) ظننت(فيه 
يف املعىن ) لزيد منطلق(فهي عاملة يف ) ظننت لزيد قائم وعمرًا منطلقا: (حنو، عطفت عليه لنصبت

) ظننت(لـ فليس ، زيد ظننت قائم: ال ملانع حنو،واإللغاء هو ترك العمل لفظًا ومعىن، فظدون اللّ 
ا خيتلف عن وتفسري هذين املفهومني تفسريًا عاملي، ٤"فظال يف املعىن وال يف اللّ ) زيد قائم(عمل يف

من زاوج بني ) منيوخصوًصا املتقدّ (حاة هناك من النّ فإنّ ، وكما أورد البحث سابقا، اتفسريه بالغي
يف  الجرجانية كما هو احلال مع ؤية العامليّ وهناك من التزم الرّ ، سيبويهال مع فسريين كما هو احلالتّ 

.٣٠٩ص، مفتاح العلومأبو يعقوب الّسّكاكي،-١
.٥٤ص، ١م، ح في شرح تلخيص المفتاحا مواهب الفتّ ابن يعقوب املغريب، -٢
.٤٧٢ص،١م،نفسهاملرجع-٣
.٣٢ص، ٢ج، على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيلابن عقيل، -٤
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خال إوهذا(و ) ذاهبعبد اهللا أظنّ : (فإذا ألغيت قلت":حمّلال اإللغاءسيبويهيقول ، كتابه املقتصد
ه إّمنا أقوى ألنّ أخري وإّمنا كان التّ ...أخري أقوى ما أردت اإللغاء فالتّ وكلّ ،)فيها أرى أبوك( و ) أخوك

كما ، كّ يدركه الشّ بعدما يبتدئ وهو يريد اليقني مثّ وأ، بعدما ميضي كالمه على اليقنيكّ جييء بالشّ 
فأخَّر ما مل يعمل يف أّول  ، )تدري،من يقول ذاك: (وكما قال) بلغين،عبد اهللا صاحب ذاك: (تقول

:الجرجانيويقول ، ١"يقني وفيما يدريوإّمنا جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كالمه على ال، كالمه
، ظننت زيًدا منطلًقا: تقول، إذا توّسطت أو تأّخرت وتعمل إذا تقّدمتىال تلغهذه األفعاعلم أنّ "

وال جتعل لظننت عمال عند ،باالبتداءاجلزأينفرتفع ، وزيد منطلق ظننت، وزيد ظننت منطلق
زيًدا منطلقا (و)زيًدا ظننت منطلقا(: قلت، وإن شئت اإلعمال، ر إن شئت اإللغاءأخّ والـتّ ، طوسّ التّ 

حالة ق بكلّ ي املتعلّ الّنحو يورد احلكم مثّ ، ٢"كما فعلت ذلك يف حال التقدمياجلزأينفتنصب )ظننت
قدمي من أعالم ألّن التّ ، اإلعمالال جيوز إّال ، ظننت زيًدا منطلًقا: كقولك، قدميالتّ : املرتبة األوىل"

وحيسن فيها ، طوسّ انية التّ واملرتبة الثّ .قدميواإللغاء من دالئل ضعفها فال جيتمع اإللغاء والتّ ،العناية
وإّمنا تساويا ألجل أنَّ واحًدا من ، وزيًدا ظننت منطلقا،زيد ظننت منطلق: قولت، اإللغاء واإلعمال

رأخّ الثة التّ الثّ واملرتبة.م من آخرمن وجه ومتقدّ ر فهو متأخّ ، م والفعل واقع بينهمااملفعولني تقدّ 
وإذا كان  ، م بوجهقدّ حظَّ له يف التّ الفعل الألنّ ؛)زيد منطلق ظننت: (واألحسن فيه اإللغاء حنو

ك إذا لفظت اجلزأين قبل الفعل كان االبتداء أقرب إليهما وحسن إلغاؤه ألجل أنّ ، كذلك ضعف أمره
ك إذا لفظت بأحد اجلزأين بعد وّسط ألنّ وليس كذلك حال التّ ، ألقربمن الفعل وأوىل العاملني ا

واحٍد من كلّ الفعل مل يكن االبتداء بأقرب إليه بل كانت مرتبة االبتداء مساوية ملرتبة الفعل ألجل أنّ 
فليس لالبتداء فيه حظّ ) ظننت زيًدا منطلقا(:حنو، قدميا حال التّ وأمّ ... بصاحبه إّال اجلزأين ال يتمّ 

يف تفسري مل يغفلوا اجلانب املقاميّ العرب حاة وبناء عليه فالنّ ، ٣"اإلعمالبوجه فلذلك مل جيز إّال 
أن يكون أحد الوجوه من تفسري وظيفي هلذه الظّاهرة ال يعدو المتوّكلوما أورده ، عليقاإللغاء والتّ 

املقرتح الذي يقّدمه ؟ ما هو،لكن.اليت عاجلوها

.١٧٦ص، ١ج،الكتاب،سيبويه-١
.٤٩٦ص،١ج،في شرح اإليضاحالمقتصدعبد القاهر اجلرجاين،-٢
.٤٩٧-٤٩٦صص ، ١ج، نفسهاملرجع-٣
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حاة يذهب النّ ":يقول عن اإللغاء، حاةفقط للنّ مقرتحه هذا بعد ذكر املقرتح العامليّ المتوّكليورد 
اظنّ (عمل ) إلغاء(ه جيوز العرب القدماء إىل أنّ  ، ١"رتوإذا تأخّ ... طت لفظًا ومعىن إذا توسّ ) وأخوا

، هناك مجلتنيعلى أساس أنّ )هند ظننت نائمة(: ويفّسر ظاهرة اإللغاء حني يتوّسط الفعل يف مثل
ة مكفوف فعلها عن فهي مجلة اعرتاضيّ ) ظننت"(انية اجلملة الثّ ، )ظننت(ومجلة ) هنٌد قائمة(مجلة 

هه على أساس أنّ فيوجّ ) هنًدا ظننت نائمة: (مثلوسطا اإلعمال حال التّ أمّ ، ٢"تهاالعمل العرتاضيّ 
،)حممول تصعيدي(ها حمموًال مدًجما يف حممول رئيسفعدّ ) نائمة(أّما ، تسند إليها بؤرة مقابلة) هنًدا(

.أحد حدود احملمول الرئيسعدّ وحممول مدمج ين من حممول رئيسها تتكوّ فهناك مجلة واحدة لكنّ 

ا "على أساس ) هند نائمة ظننت: (ره مثلويفّسر إلغاء الفعل حني تأخّ  ّ من ، أيضا، مكّونةأ
.٣"للجملة األوىل) tail(انية ذيال ل اجلملة الثّ وتشكّ ) ظننت(واجلملة ) هند نائمة(اجلملة، مجلتني

اظنّ (فاألفعال ،وبناء عليه قد ترد حمموالٍت "ة صعيديّ األفعال التّ المتوّكليها أو اليت يسمّ ) وأخوا
ة هلا ة ال عالقة تركيبيّ حمموالت مستقلّ ، يف هاتني احلالتني، فتكون، ة أو مجل ذيولعرتاضيّ جلمل ا

.٤"مل الذي ترد بعدهطه أو احلمل الذي تتوسّ باحل

مورًدا أنَّ الّشواهد اليت ، قديري يف مثل تلك البنيات غري مقنععليق فريى أّن اإلعراب التّ ا عن التّ أمّ 
ا النّ  يف مفهوم شكيكوهذا ما دعاه إىل التّ ، ٥تكاد تكون منعدمةعلى هذا اإلعرابحاة دليالأتى 

الفعل الذي بأنّ "رب من اجلمل هذا الضّ نه من املعروف عخصوصا وأنّ ،)التقديري(هذا اإلعراب
ته املدمج برمّ وعليه فهو يقرتح أن تسند الوظيفة املفعول إىل احلدّ ، ٦"قبل املصدري ال يعمل فيما بعده

ىل احلّد الفاعل من إالوظيفة املفعول تسند اب املصدري فإنّ غما لو خبالف ، )املصدري وما يليه(
ب إسناد ميكن أن يتسرّ "ه واليت مفادها أنّ ،بسرّ ة التّ اه فرضيّ احلّد املدمج فقط عن طريق ما مسّ 

.١٤٥ص، ...)المكّونّيةالبنية (الوظيفّيةالّلسانياتفي الّلغة العربّيةقضاياأمحد املتوّكل، -١
.١٤٥ص، نفسهاملصدر-٢
.١٤٥ص، نفسهاملصدر-٣
.١٤٦ص، نفسهاملصدر-٤
.١٤٦ص، نفسهاملصدر: ينظر-٥
.١٤٦، نفسهاملصدر-٦
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إىل ) ... عدّ (و) حسب(و) ظنَّ (يف اجلمل اليت يدّل حمموهلا على االعتقاد كـ ، تنيكيبيّ الوظيفتني الرتّ 
.١"ئيسيّ فينتقي أحد موضوعاته فاعال أو مفعوالً للمحمول الرّ ) بفتح امليم(ج داخل احلمل املدم

حاة ا ذهب إليه النّ ال يكاد يعدو أن يكون اختالفا طفيفا عمّ جيده المتوّكلما أورده املدّقق فيو 
رس قد جند يف الدّ بل ، درساملنطلقات اليت يرتكز عليها كلّ االختالف إىلمرجعويكمن ، العرب

امرائيّ السّ من ذلك مثًال ما أورده ، ون أنفسهمفتات اليت مل ينتبه إليها الوظيفيّ بعض اللّ العريبّ غويّ اللّ 
-١" :يقول،صورة من غرض أو مقصدتتبع كلّ سمن صور اإللغاء واإلعمال ملثل هاته اجلمل وما ي

هن من اخلرب فأخربته مبا يف تقول هذه العبارة إذا كان املخاطب خايل الذّ ،)ًدا قائماظننت حممّ (
ك تظّن خالًدا قائما ال يعتقد أنّ تقول هذه العبارة إذا كان املخاطب) ًدا ظننت قائماحممّ (-٢، ذهنك
العبارة إذا كان تقول هذه ) حممد قائم ظننت(-٣، إلزالة الوهم من ذهنه) حممًدا(فقّدمت له ، حممًدا

خص من ناحية الشّ : فهنا حصل الوهم من ناحيتني، أّن خالًدا جالسك تظنّ املخاطب يعتقد أنّ 
يف ل كان يف األوّ كّ الشّ فالفرق بني هذه العبارة وما قبلها أنّ ، متهما إلزالة الوهمفقدّ ، والوصف

-٤، ...خص والوصفيف الشّ كّ ويف األخري كان الشّ ، خصمت الشّ ال يف الوصف فقدّ خصالشّ 
ك أردت أن خترب أنّ فإنّ ،تقول هذه العبارة إذا بنيت كالمك على اليقني) قائم-ظننت -حممد (

ة ال حملّ رتاضيّ ههنا اع) ظننت(فجملة ، فقلت ما قلت، موأنت تتكلّ نّ اعرتضك الظّ ًدا قائم مثّ حممّ 
على اليقني تقول هذه العبارة إذا بنيت كالمك ) ظننت- حممد قائم(-٥، هلا من اإلعراب 

فأخربت بذلك وقلت ) ظنّ (د من دون أي أردت أن خترب بقيام حممّ ؛وأمضيت كالمك على ذلك
فتوقّ يوال ، ٢"ظننت: فاستأنفت كالًما جديًدا وقلت، يف األخرينّ أدركك الظّ مثّ ، )د قائمحممّ (

حممد ظننت (بينما ، مجلة واحدة) ًدا ظننت قائماحممّ : (مثلإىل أنّ هبل ينبّ عند هذا احلدّ الّسامّرائيّ 
واجلملة االعرتاضية اليت اعرتضت بني )حممد قائم(اجلملة املعقود عليها الكالم وهي "مجلتان ) قائم

.٣...")ظننت(املبتدإ واخلرب وهي 

حاة واهد اليت اعتمد عليها النّ الشّ شكيك يف والتّ ، قديريشكيك يف اإلعراب التّ عليق فالتّ ا عن التّ أمّ 
ا جلوؤهم فأمّ ، حاةمبا اعرتض هو به على النّ ، بل وميكن أن يعرتض عليه، لبناء تصورهم ليس ذي بال

.١٢٤ص، المكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل، -١
.٣٥-٣٤ص، ص ٢ج،حومعاني النّ فاضل صاحل السامرائي، -٢
.٣٥ص، ٢ج، نفسهاملرجع-٣
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، عادة، ة تربزهاة حنويّ مل وظيفحتقة ملعلّ هذه اجلملة اعلى أساس أنّ فهو مبينّ قديريّ إىل اإلعراب التّ 
ا ليست ملة حركة إعرابيّ  ّ وها مقدّ لُ وَّ فأَ ، مفردةتظهر أل ة وربط احلركة اإلعرابيّ .ا يف حكم املفردرة أل

ا أيضا على  اتحسب العالق"د اإلعراب حيدّ ه يورد أنّ نّ أذلك المتوّكلبالوظيفة ميكن أن يعرتض 
ة كيبيّ أو الوظيفة الرتّ اليلّ ة على أساس دوره الدّ ن حالته اإلعرابيّ إذ يأخذ املكوّ ؛ناتالقائمة بني املكوّ 

ة املفعول اليت كيبيّ ق تسند إليه الوظيفة الرتّ ج املعلّ واحلمل املدم، ١"ة امللحقة بهداوليّ أو الوظيفة التّ 
.ه ال يظهرولكنّ ، مبوجبها يكون احلدُّ منصوبًا

ة يّ الّنحو وإّال فما معىن األحكام ، حاة أدرى بأمور صنعتهمأّن النّ شكّ واهد فالشكيك يف الشّ ا التّ أمّ 
م كالواجب واحلسن والشّ ها مؤلّ نو ضمّ اليت  ورة عندهم ولو مل تكن هذه الصّ ... اذ وخالف األوىلفا
.هوا على ضعفهاوها أو نبّ لردّ ةمقبول

المتوّكلك واهد الذي يشكّ الشّ لشاهد منا هذه املسألة نورد حتليًال وظيفيّ عنوقبل أن ننهي الكالم 
: اهد هوالشّ ،دهايف ورو 

تلَّ وَ تَـ ىتَّ حَ بِ لْ ات القَ عَ وجِ مُ َال وَ ***اكَ ا البُ مَ ةَ عزَّ لَ بْ ي قَـ رِ دْ أَ تُ نْ كُ ا  مَ وَ 

فع أو الرّ ، تبعا هلذا، فتأخذ،أو لفظًاحمال) ما البكا(العطف على ) موجعات(حاة يف ز النّ حيث جيوّ 
اه إىل الفرق بني بنية بل تعدّ ، ة الوجهنيجوازيّ إثبات ف عند حدود مل يتوقّ ائيامرّ السّ لكنّ .صبالنّ 
فع واحد؟ هل معىن صب والرّ هل معىن النّ : وهنا قد يعرض سؤال وهو":يقول؛صبفع وبنية النّ الرّ 

، ٢)"مد مسافر وخالًدا راجعا؟حملعلمت(:مماثل لقولك) علمت حملمد مسافر وخالد راجع: (قولك
اجلملتني فع متسّ ة يف حالة الرّ وكيديّ الالّم التّ أنّ يرجع إىلالفرق يف مثل هذه األمثلة أنّ منبها إىل

مع واألمر نفسه ، ٣على اجلملة األوىل فقطوكيد ينصبّ صب فالتّ ا يف حالة النّ أمّ ،)دتاناجلملتان مؤكّ (
ا النصب أمّ ، وال أدري ما موجعات القلب: واملعىن، فع يكون على تقدير االستفهامفالرّ "الشاهد 

.٤"ا املعىن وما كنت أدري موجعات القلبوإمنّ ، مفليس على تقدير االستفها

.١٢٨ص، الّلغة العربّيةالوظائف الّتداولّية فيأمحد املتوّكل، -١
.٣٩ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صاحل السامرائي، -٢
.٤٠ص، ٢نفسه، جاملرجع: ينظر-٣
.٤٠ص، ٢جنفسه، املرجع-٤
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ة يف فيه تفسريًا للحركة اإلعرابيّ فهو عاملي ألنّ ؛باب عاملي وتداويلّ االستثناء : االستثناء-٣- ج
ء عموًما هي إعراب حاة العرب يف باب االستثناة اليت يعاجلها النّ لة املركزيّ أاملس"وىنثآخر االسم املست

ة االستثناء بنية تنتجها طبقة مقاميّ ألنّ وتداويلّ ، ١"الذي يسند إليه إعرابهوالعامل ىنثالعنصر املست
ما بعد أن يئاشرج خيأو ، له أن يعّدل أو يوّضح فيهايظهرمثّ ،م قد أعطى معلومةيكون فيها املتكلّ 
.ي دخولهيفهم املتلقّ ال يكون داخالً حّىت 

 ّ قاط ه تسجيل النّ لكن يهمّ ،حاةا معروضة يف كتب النّ ولن يتناول البحث تفاصيل هذا الباب أل
:كما يلي، المتوّكلاليت شكلت انتقادات أو شبه انتقادات وجهها 

ة فما ومن مثّ ، كر فيه املستثىن منهذ هو االستثناء الذي ياالستثناء احلقيقيّ أنّ المتوّكليرى -١
ما اصيّ خبل على هذا ويدلّ ،باالستثناء املفرّغ ليس من االستثناء يف شيءحاةيه النّ يسمّ  هذا تني امتاز 

وميكن ، وتدّل على احلصر، ايف أداة واحدةمع النّ ، وعيف هذا النّ ، لتشكّ ) إّال (أن : أّوهلما، االستثناء
ن من وع من اجلمل مكوّ هذا النّ يف ن الذي يلي إّال املكوّ وثانيهما أنّ ، )إّمنا(تعاقبها مع األداة املفردة 

.٢نات اجلملة ال ميكن االستغناء عنه خبالف األخرىمكوّ 

اليل بني املستثىن الؤم الدّ عدم التّ "حاة العرب هو مفهوم االنقطاع يف هذا الباب عند النّ أنّ ذكر-٢
االستعارة ويكون حلنا وع من اجلمل يكون مقبوال إذا أّول على هذا النّ أنّ نّبه علىمثّ ، ٣"واملستثىن منه

.٤إذا محل على احلقيقة

على هارفعوجاز ، على االستثناءهانصب، حاة العربعند النّ ، ة جازة تامّ إذا كانت اجلملة منفيّ -٣
أن ال وجود لفرق مقنع بني المتوّكلويرى ، اإلتباع غري جائزة موجبة فإنّ ا إذا كانت تامّ أمّ ، اإلتباع

املستثىن الوارد بعد متام كالم ميكن ناتج ذلك أنّ ، انيةت الثّ األوىل صحّ فإذا صّحت"وعني هذين النّ 
.٥"فع سواء أكان ما قبله موجبا أم منفّياصب كما ميكن أن يأخذ الرّ أن يأخذ النّ 

.١٩ص، في قضايا نحو الخطاب الوظيفيّ العربيّ حومسائل النّ أمحد املتوّكل، -١
.٢١-٢٠ص، نفسهاملصدر: ينظر-٢
.٢١صنفسه، املصدر-٣
.٢١صنفسه،املصدر-٤
.٢١صنفسه،املصدر-٥
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مشكوك يف سالمتها إن مل تكن "م فيها املستثىن املرفوع على املستثىن منه اجلمل اليت يتقدّ أورد أنّ -٤
.١"الحنة

:تهاصحّ مدى قاط ملعرفة وسيحاول البحث متحيص هذه النّ 

ولذلك ، ة هذا االستثناءحاة العرب على وعي خبصوصيّ لقد كان النّ : مسألة االستثناء المفّرغ-١
حضور إّال ، فقد نفيت احلضور كّله) ما حضر إال خالد: (فإذا قلت"، ه يفيد القصرذهبوا إىل أنّ 

هم جعلوه ولكنّ ، ٢"فإنه جيوز أن يكون حضر معه غريه) خالدحضر : (خبالف ما لو قلت، خالد
حضور غري فقد نفيت كلّ ) "خالدما حضر إّال : (فإذا قلتنه منويٌّ ضمن االستثناء ألّن املستثىن م

من ه حضر كلّ ه على ذلك يكون معناه أنّ ألنّ ) حضر إال خالًدا(:أن نقولولذا ال يصحّ ، حضوره
ه ميكن أن فإنّ ، وهو غري صحيح، خالًدارجال ونساء وأطفال وغريهم إّال نيا منميكن حضوره يف الدّ 

ا الوجه فأمّ ":سيبويهويقول ، ٣"هم إالّ واحًدانيا كلّ ولكن ميتنع أن يأتيك أهل الدّ ، واحدال جييئك إّال 
، سواهفهو أن تدخل االسم يف شيء تنفي عنه ما ، )إّال (االسم مبنزلته قبل أن تلحق الذي يكون فيه

جتري االسم جمراه إذا ) ما مررت إّال بزيد(و ) ما لقيت إّال زيًدا(و، )زيدأتاين إّال ما(:وذلك قوله
األفعال هلذه لتوجب) إالّ (ك أدخلت ولكنّ ، )ما مررت بزيد(و) ما لقيت زيًدا(و) ما أتاين زيد(:قلت

م سووا بني البنية الوليس م، ٤"فصارت هذه األمساء مستثناة، األمساء ولتنفي ما سواها يت عىن هذا أ
.ات هذه البنيةوهذا معناه أنَّ الّنحاة مل يغفلوا خصوصيّ ،ظهر فيها املستثىن منه واليت ال يظهر فيهاي

بل ، اليلالؤم الدّ حاة العرب مفهوم االنقطاع بعدم التّ ال حيّدد النّ : مسألة االستثناء المنقطع-٢
َفَسَجَد املَالِئَكُة ُكلُُّهم ﴿ :كقوله تعاىل، املستثىن ليس بعضا من املستثىن منهما كان فيه "ه دونه بأنّ حيدّ 

فإبليس ليس من املالئكة ) ٣١-٣٠/احلجر(﴾٣١﴿ِإّال ِإبليَس َأىب َأن َيكوَن َمَع الّساِجدينَ ﴾٣٠﴿َأَمجعونَ 
وال يشرتط يف املستثىن املنقطع أن يكون جنسه ... فهو إذن استثناء منقطع ... بل هو من اجلنّ 

بل املنقطع ما  ، )حضر القوم إال محارًا(و) ساء إال نعجةجاءت النّ (كما يف ، مغايرًا جلنس املستثىن منه

.٢٤ص،في قضايا نحو الخطاب الوظيفيّ العربيّ حومسائل النّ أمحد املتوّكل، -١
.٢٤٩ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -٢
.٢٥٠ص، ٢جنفسه، املصدر-٣
.٣٢٣ص، ٢م، كتاب سيبويه،سيبويه-٤
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؛ريمهاوع أم بغبالنّ ميرة باجلنس أاسواء كانت املغ، كان فيه املستثىن ليس بعضا من املستثىن منه
: وقولك، استثناء منقطع وإن كانوا مجيًعا من جنس واحدٍ ) حضر الطالب إّال البواب: (فقولك

، منقطع وإن كانوا مجيًعا من نوع واحد) أقبل بنوك إّال ابن حممد(و ) سعيداحضر إخوتك إّال أخ(
اه أنّ وهذا معن، ١"وابن حممد ليس من بعض بنيك، البوذلك  ألّن البواب ليس من بعض الطّ 

ويكون حلنا ،ه يكون مقبوًال إذا أّول على االستعارةبأنّ هواستطراد، ق يف هذه املسألةمل يدقّ المتوّكل
ا النّ مل كذلكإذا محل على احلقيقة   ا؟،حاةيقل  .وال أدري ماذا يريد 

يف كالم قد وقع"ه أنّ ين عبد الحميدمحي الدّ يخ أورد الشّ : ام الواجبمسألة اإلتباع مع التّ -٣
مل ينتصب على االستثناء بل جاء تابًعا ملا قبله موجببعد كالم تامّ املستثىن بإّال العرب ما ظاهره أنّ 

ؤُي َعاٍف تـََغيـََّر إّال النُّ ***قٌ لِ خَ لٌ زِ نْ مَ مْ هُ نْـ مِ ةِ ميَ رِ الصَّ بِ وَ (:غليبّ من ذلك قول األخطل التّ ، ابهيف إعر 
، حبسب الظّاهر، الكالمفإنّ ) تغري إّال النؤي والوتد(:هذا البيت قولهيفوّحمل االستشهاد ) والوِتدُ 

مري م فيه ذكر املستثىن منه وهو الضّ ه قد تقدّ ألنّ وهو تامّ ، مه نفي وال شبههإذ مل يتقدّ ، موجب
ه من حّق الكالم على هذا أن ينتصب ما بعد إّال على أنّ فكان، العائد على املنزل) تغّري (املسترت يف 

الذي هو ) تغّري (مري املسترت يف ه بدل من الضّ اعر قد جاء به مرفوًعا على أنّ ولكّن الشّ ، مستثىن
وإن  الكالموأنّ ، وال ملتفت إليهىأن هذا الظّاهر غري مراع... ماء العلوقد بّني ... املستثىن منه 
وعلى هذا ) ... ق على حالهمل يب) ... (تغّري (معىن  ألنّ ، حقيقنفي عند التّ يف الظّاهر كان إجيابًا 
ا مطلقا ال يف ه ليس منفيني بقوهلم فيما جيب نصبه على االستثناء كالم موجب أنّ يّ الّنحو يكون مراد 

وال جيوز هذا ":بقولهام املوجبعدم جواز اإلتباع يف التّ الجرجانير ويربّ ، ٢"فظ وال يف املعىناللّ 
إذ املبدل منه جيب أن يكون يف ؛لفساد املعىن، إّال زيدجاءين القوم : البدل يف املوجب حنو أن تقول

وهذا حمال ألّن القصد أن جتعل زيًدا ، )جاءين إال زيد(وإذا أسقطت القوم بقي ، حكم الّساقط
يء يء كنت قد أسقطت القوم وأثبته، خارًجا من مجلة القوم عاريًا من ا وهذا ، فإذا جعلته فاعل ا

إذ الغرض وترتك إّال ) جاءين زيد: (جتعل الفعل لزيد لزمك أن تقولوإذا قصدت أن، عكس الغرض
ا إّمنا يكون من بعد النّ ، يف األعلى زعمك اإلثبات يء من غري زيٍد فإذا، فيواإلثبات  مل تنف ا

: ا دخل عليه يف قولكه إمنّ ألنّ ، على زيدكان من احملال أن تدخل إّال ، أحدما جاءين: ن تقولحنو أ

.٢٤٧ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صاحل الّسامرائي، -١
. ١٥٦ص، ٢ج، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل-٢
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كنت قد جعلت إّال ، زيدجاءين إّال :فإذا قلت، لتثبت له ما نفيت عن غريه،ين أحد إالّ زيدما جاء
فضابط جواز تركيب ما أو رفضه هو  ، وعلى العموم، ١"ال تزدادإّال ألّن ، اقط وذلك حمالمبنزلة السّ 

.فإن ثبت فهو مقبول وإن مل يثبت  فهو مرفوض، كالم العرب

اكيب مشكوك يف مثل هذه الرتّ أنّ المتوّكلأورد : م فيها المستثنى المرفوعراكيب التي يتقدّ التّ -٤
على مالبدل ال يتقدّ اعلم أنّ ":له بقولهوعلّ الجرجانيوهو ما اختاره ، تها وقد تكون الحنةصحّ 

، ما جاءين إالّ زيًدا أحد: فإذا قلت،جعلت بعضه متاعك فوق بعضٍ : تقولفال جيوز أن ، املبدل منه
كنت ) زيًدا أحدما جاءين إّال : (ك لو رفعت فقلتألنّ ، صب على االستثناءجيز يف زيد إّال النّ مل 
ينقل لنا رواية عن سيبويهلكنّ ، ٢"إذ الرفع ال يكون إّال على البدل، مت البدل على املبدل منهقدّ 

م يقولون"إىل أنّ اذهب فيهيونس فيجعلون أحًدا ،)أبوك أحديل إّال ما: (بعض العرب املوثوق 
.٣"فجعلوه بدالً ) ما مررت مبثله أحد: (كما قالوا، بدالً 

مط العطف هو توسيع لبنية أو لعنصر من عناصرها من نفس النّ ون أنّ يرى الوظيفيّ : العطف-٤- ج
نΩو ... Ω٢) و(ΩΩ١: اليةوفق القاعدة التّ ، بواسطة أداة من أدوات العطف املعروفة

الوظيفي الّنحووخيضع العطف يف ، قد تكون حدوًدا وقد تكون حمموالت أو محوالً ) Ω(و، ٤)٢≥ن(
ة مجيع مستويات يف صياغته العامّ "ويشمل هذا القيد ، )ناظرقيد التّ (بـ المتوّكلاه لقيد عام مسّ 

ة يف القوّ ناظر ناظر يف الفحوى القضوي والتّ والتّ ، ناظر يف الوظيفةوالتّ ، ناظر يف املقولةالتّ : ناظرالتّ 
:حاةوتبًعا هلذا فهو يعرتض على النّ ، ٥"ةاإلجنازيّ 

أي عطف الفعل املضارع ) ةزيد شاعر ويكتب القصّ : (اسم مثلجتويزهم عطف فعل على -١
رب من العطف يف هذا الضّ نا نرى أنّ إّال أنّ ":المتوّكليقول ) شاعر(على اسم الفاعل ) يكتب(

.٧٠٣-٧٠٢ص، ٢ج، في شرح اإليضاحالمقتصدعبد القاهر اجلرجاين، -١
.٧٠٤ص، ٢ج، نفسهاملرجع-٢
.٣٥٣ص، ٢م،كتاب سيبويه،سيبويه-٣
.١٧٧ص، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل،: ينظر-٤
.٢٦ص، العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفيحومسائل النّ أمحد املتوّكل، -٥
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ة وليس عطف فعل على صق بالفعل على مجلة امسيّ مري الّال عطف مجلة فعلية فاعلها الضّ اجلمل 
.١"اسم

املتعاطفني مجلة فعلية ومجلة أنّ "أساسعلى ) طردت زيًدا وعمرًا أكرمته: (جتويزهم عطف مثل-٢
ومرجع رفض ، ٢")يفّسره ما بعده(تقدير فعل حمذوف يف اجلملة املعطوفة ةانطالقًا من فرضيّ ،فعلية

. ٣) عمرًا(انية حمور اجلملة األوىل فيها بؤرة جديد بينما يف الثّ وع من العطف هو أنّ هذا النّ المتوّكل

: وذلك أنّا ال نقول":الجرجانيالقدمي يقول العريبّ غويّ رس اللّ بة يف الدّ ناظر املناسويقابل قيد التّ 
، ريكنيوالشّ ظريينوحىت يكونا كالنّ ، بسبب من زيد) عمرو(حىت يكون ) زيد قائم وعمرو قاعد(

ك إذا جئت يدّلك على ذلك أنّ ،اينوحبيث إذا عرف الّسامع حال األّول عناه أن يعرف حال الثّ 
، صل حديثه حبديثه مل يستقما يذكر بذكره ويتَّ وال هو ممّ ، فعطفت على األّول شيًئا ليس منه بسبب

ما يضحك قلت) وأحسن الذي يقول بيت كذا(: قلتمثّ ، )خرجت اليوم من داري: (فلو قلت
من ذلك ، ابقناظر السّ وابط اليت تقارب قيد التّ إىل اشرتاط بعض الضّ الجرجانيسع بل ويتوّ ، ٤"منه
ث عنه يف ه كما جيب أن يكون احملّدث عنه يف إحدى اجلملتني بسبب من احملدّ واعلم أنّ ":قوله

قيض للخرب عن ظري أو النّ والنّ بيه ا جيري جمرى الشّ اين ممّ كذلك ينبغي أن يكون اخلرب عن الثّ ، األخرى
ق بني طول ه ال مشاكلة وال تعلّ كان خلفا ألنّ ) زيد طويل القامة وعمرو شاعر: (فلو قلت ، األّول

.٥"القامة وبني الشِّعر

حمّل االسم فهو يأخذ ذلك الفعل حلّ ألنّ ) عطف فعل على اسم(حاة املسألة األوىل وقد جّوز النّ 
ظري إذا ظري على النّ فهذا من محل النّ ، )قاص) (ةويكتب القصّ (قول بدل نا ميكن أن نفإنّ ، أحكامه

.حالّ حمالً واحًدا

.٢١٦ص، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل، -١
.٢١٩ص، نفسهاملصدر-٢
.٢٢٠ص، نفسهاملصدر-٣
.٢٢٥ص، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين، -٤
.٢٢٥ص، نفسهاملرجع-٥
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فقد )فيها بؤرة جديد(م فيها على مجلة ال مقدّ ) حمور(م عطف مجلة فيها مقدّ (ا املسألة األخرىأمّ 
لكن مبا أنّ ، ١واجلواز مع الواو فقط، اجلواز مطلقا واملنع مطلقا، فيها ثالثة أقوالذكر ابن هشام أنّ 

َخَلَق السَّماواِت ﴿:قال اهللا تعاىل، اجحجتويزها مطلقا هو الرّ ا من الّسماع فإنّ ًدا قويللمسألة معضّ 
َواألَنعاَم َخَلَقها َلُكم ﴾٤﴿نُطَفٍة فَِإذا ُهَو َخصيٌم ُمبنيٌ َخَلَق اِإلنساَن ِمن ﴾٣﴿َواَألرَض بِاَحلقِّ َتعاىل َعّما ُيشرِكونَ 
وإذا كان املرجع هو كالم العرب فإن القياس ، )٥-٤-٣/حلالنّ (﴾٥﴿فيها ِدفٌء َوَمناِفُع َوِمنها تَأُكلونَ 

.خيضع له ويتبعه ال العكس

كلمة اليت تفتقر يف داللتها على عبارة عن ال"ه حاة املوصول بأنّ ف النّ يعرّ : الموصول وصلته-٥- ج
ا فتستقلّ ام إىل ما يتّ معىن االسم التّ  ة وتصري يف معىن األمساء املستقلّ ، حينئذ داللتها عليهصل 

الذي هم يرون أنّ ولكنّ ، م أحدمها اآلخرصلته كاجلزء الواحد يتمّ وبناء عليه فهو و، ٢"اللةبالدّ 
املقاربة أنّ المتوّكلل قطة يسجّ وانطالقًا من هذه النّ ، ل احلركة هو االسم املوصول دون صلتهيتحمّ 

:حاة من أوجهاحلديثة اليت يتبناها ختتلف عن مقاربة النّ 

ا وهذا ال خيتلف عمّ ، ٣"نًا واحًداتشكل الّضمري املوصول مع ما يليه مجلة كان أم شبه مجلة مكوّ "-١
صلة ال تعين استقاللية أحدمها عن املوصول دونوإعطاء اإلعراب لالسم ، قاله الّنحاة يف شيء

.اآلخر

ذا يشري إىل استنتاج وهو ، ٤"اتبًا موصوًال قائم الذّ ميكن أن يكون املوصول وصلته مركّ "-٢
اكيب اليت يرد أي الرتّ ، اكيب غري ذات رأسة على الرتّ املوصوليّ "حاة يقصرون النّ مفاده أنّ ، استنتجه

جاء الذي قام - : (زون على مجلة مثلحاة يركّ النّ نّ إأي ؛ ٥"مهفيها املوصول غري تابع السم يتقدّ 
وبناء عليه ! وال أدري من أين استنتج هذا؟،)جل الذي قام أبوهجاء الرّ (ال اجلمل اليت مثل ) أبوه

.ث يف قبوهلاتسرّع جيعلنا نرتيّ بعض فهذه االنتقادات فيها 

، دار الطالئع، ٢٠٠٩حمي الدين عبد احلميد، دط، : حتقيق، بيب عن كتب األعاريباللّ مغنيمجال الدين بن هشام، -١
.١٤٥ص، ٢مصر، ج

.٤٢٥ص، ١ج، افية في شرح الخالصة الكافيةالشّ المقاصدأبو إسحاق الّشاطيب،-٢
.٦٠ص، الّلغة العربّيةبة فيالجملة المركّ أمحد املتوّكل، -٣
.٦١صنفسه، املصدر-٤
.٦٠صنفسه، املصدر-٥
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ة ضمن حتليالت وظيفيّ المتوّكلن جيد ليس غريًبا أ:نقاط الوفاق واالستئناس واالقتراض-٢
ومنها ، ظر فيهإىل تعديد زوايا النّ ، ه البحث سابقاكما نوّ ، ومرّد ذلك، القدميالعريبّ غوي املنجز اللّ 
وسيحاول .)قعيد للملفوظ ويف مناقشته وحتليلهبط بني البنية والوظيفة يف التّ الرّ (ة ظر الوظيفيّ زاوية النّ 

ا تتوافق والتّ المتوّكلقاط اليت أورد ع خمتلف النّ البحث تتبّ  ّ قاط ًعا إيّاها على النّ موزّ ، حليل الوظيفيأ
ة   كيبيّ قة باجلوانب الرتّ وافق املتعلّ نقاط التّ - ٢.ةداوليّ وانب التّ قة باجلوافق املتعلّ نقاط التّ - ١: اآلتية

.قةقة جبوانب متفرّ املتعلّ وافق نقاط التّ -٤.ةالليّ دّ الوانب اجلوافق املتعلقة بنقاط التّ -٣

: ةقة بجوانب تداوليّ نقاط توافق متعلّ -أ

هذه ، الزم بينهماالحم والتّ ة التّ شدّ وتبّني ،ة تربط بني البنية والوظيفةحاة قاعدة عامّ يورد النّ -١
مهي القاعدة  من ":بقولهالمتوّكلده وهذا ما يؤكّ ، املعىنيف زيادة املبين تستلزم زيادة أنّ إىلذها

ويأخذ )زيادة املبىن لزيادة املعىن(القدمي املبدأ املعروف العريبّ غوي ة الواردة يف الفكر اللّ املبادئ العامّ 
يف شكل مبدإ االنعكاس؛ القاضي بأّن كّل ) ١٩٩٤جيفون(جيفونهذا املبدأ صياغة حديثة عند 

.١"ة يف عنصر بنيتهاداويل للعبارة يستتبع زياداليل والتّ زيادة يف عناصر الفحوى الدّ 

، دةاليت توجب بنيات حمدّ معاجلتهم إىل خمتلف الوظائف كثريًا يف خضمّ ن  و حاة والبالغيّ ه النّ نبّ -٢
بدراسة هذه ، كما هو معلوم، حناة وبالغيني، ون العربغويّ اللّ اهتمّ ":قائالالمتوّكلوهذا ما يقرّه

من ظاهرة فاقرتحوا أوصافا لكلّ ،ومقتضيات املقامفاعل بني بنية املقال البنيات يف إطار التّ 
ظر يف معاجلتهم هلذه والالّفت للنّ ، "احلصر"وظاهرة ، "وكيدالتّ "وظاهرة " العناية"وظاهرة " خصيصالتّ "

ّ الظّ  ة باألمر انطالقا من أمناط املقامات اليت زة للبنيات املعنيّ ة املميّ لوا اخلصائص البنيويّ م علّ واهر أ
ّ ، بعبارة أخرى، ويعين هذا، تنجز فيها موعة من الظّ أ أّن الوظائف ، واهرم اعتربوا يف حتليلهم هلذه ا

احتّدد بنية اجلملة اليت تسند إىل أحد مكوّ ...) احلصر، العناية، خصيصالتّ (داولية التّ  .٢"نا

شرتاك يف حتديد الامفهوم املبتدإ عند الّنحاة العربإىل نقد المتوّكلمن بني األسباب اليت دعت -٣
حاة العرب انتبه النّ ":بقولهاملتوّكلوهذا ما يؤكده ، وإحاليتهل يف تقدميهمثّ هذا االشرتاك يت، مفهومه

.١٨٢ص، ةمطيّ والنّ ةيّ بين الكلّ الوظيفّيةأمحد املتوّكل، -١
.٨ص، الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -٢
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حيث أشاروا يف معرض حديثهم عن ضرورة تعريف املبتدإ إىل أّن ، ة املبتدإة إحاليّ القدماء إىل علّ 
هول ال يفيد .ةذي يأخذه املبتدأ عادة هو بداية اجلملة االمسيّ املوقع الكما أنّ ، ١"اإلخبار عن ا

له من حيث موقعه ووظيفته وكيفية توزيع احلركة حليل الوظيفيّ للبدل التّ العريبّ حليل كما يوافق التّ -٤
ما ذهب ، ةمن حيث الفكرة األساسيّ ، حليل الذي اقرتحناه يوافق التّ ":المتوّكليقول عليه؛ةاإلعرابيّ 
عطف ، عطف البيان، وكيدالتّ ، عتالنّ (وابع زوا البدل عن باقي التّ حيث ميّ ، العرب القدماءحاة إليه النّ 

ة على نيّ لنفس العامل يف املبدل منه لكنومعموالً ، ليس من اجلملة املبدل منه، باعتباره جزءًا) سقالنّ 
يأخذ احلركة هه يرى أنّ قدير فإنّ ال يؤمن بالعامل والتّ الوظيفيّ الّنحومبا أنّ ،لكن، ٢"تكرير العامل

.ة عن طريق اإلرثاإلعرابيّ 

وحاول تطويعها لتتوافق مع مبادئ ، القدمي وظيفة املنادىالعريبّ غوي رس اللّ من الدّ املتوّكلاقرتض -٥
حول القدمي العريبّ الّنحوننطلق يف حبثنا هذا مما ورد يف كتب ":المتوّكليقول ، الوظيفيالّنحو

كما ارتضى متييز ، ٣"حليلا للتّ إطارًا نظريّ الّنحوره لبنية وتصوّ الوظيفيّ الّنحواملنادى معتمدين مبادئ 
نات من املكوّ لكلّ مييز وارًدا ألنّ ونعترب هذا التّ ،واملستغاثبني املنادى واملندوب"النحاة العرب 

ا الثّ  تربها املنادى واملندوب واملستغاث وظائف خمتلفة بل نعنا ال نعترب أنّ إّال ... الثة خصائص ينفرد 
اليت ةاحلالة اإلعرابيّ "هم عدّ كما وافق النحاة يف ، ٤"وظيفة املنادى؛أنواعا ثالثة لنفس الوظيفة

.٥"قأم مل يتحقّ ب سطًحا صق النّ صب سواء حتقّ ن املنادى هي النّ يأخذها املكوّ 

، إىل املفعول املقّدم بني الفعل وفاعله) احملور(وظيفة االهتمام قة بإسناداملتعلّ الجرجانيتبّىن فكرة -٦
) س(ة فيف البنية الرتبيّ ) س(أي املوقع (املوقع الذي يتوّسط موقعي الفعل والفاعل "حيث أورد أنّ 

،ةحيمل وظيفة تداوليّ ) ن املفعول أو غريهاملكوّ (ه ن الذي حيتلّ املكوّ وأنّ ، اموقع غري حمايد تداوليّ ) فا
: ة أخذ هذا العنصر هلذه الوظيفة بـ وقد دّلل على أحقيّ ، ٦"هذه الوظيفة هي الوظيفة احملوروأنّ 

. ١٢٠ص،الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -١
.١٥٢صنفسه،املصدر-٢
.١٦٠صنفسه،املصدر-٣
.١٦٣-١٦٢صص نفسه،املصدر-٤
.١٧٥صنفسه،املصدر-٥
.٧٣ص، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل، -٦
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م ط بني الفعل والفاعل معلومة تدخل يف حّيز املعارف املشرتكة بني املتكلّ ن املتوسّ حيمل املكوّ -أ
الفاعل يرد غالًبا عبارة املكون املتوسط بني الفعل و ويلزم عن هذه اخلاصّية أنّ - ب، ...واملخاطب 

ة مما يسّلم به اآلن أّن املعلومات اليت تشّكل احلمولة اإلخباريّ -ج، Refrential Expressionحميلة 
نات احلاملة للمعلومات املعطاة تنزع املكوّ : كل اآليتع داخل اجلملة بالشّ ة تتوزّ بيعيّ غات الطّ جلمل اللّ 

يف حني تنزع املكونات احلاملة للمعلومات اجلديدة إىل ،إىل احتالل املواقع األوىل يف اخلرب... 
... الفعل املباشر حني يكون حمورًا للحمل "مث أورد أنَّ املكون الفاعل يلي ، ١"احتالل املواقع األخرية

نات من حيث جّدة أو قدم ه حيتل املوقع األخري يف اجلملة طبقا ملبدإ توزيع املكوّ ا حني يرد بؤرة فإنّ أمّ 
ط ن املتوسّ املكوّ ) أي حمور احلمل(ويشّكل إذاك حمّط احلديث داخل احلمل ، املعلومات اليت حتملها

.٢"ف س فا:ةتبيّ ن احملتمل للموقع  س يف البنية الرّ أي املكوّ ؛بينه وبني الفعل

عن مقرتح املتوّكليقول ؛يف كتابه املفتاحاكيكّ السّ ة مما عاجله مثيل للقوى اإلجنازيّ اقتبس فكرة التّ -٧
ا جتاوز ، عن باقي ما ورد يف وصف الظّاهرة) يف مفتاحه(الّسكاكيومتتاز اقرتاحات ":اكيكّ السّ  ّ بأ

حليل الذي يضبط عالقة املعىن تّ الأي ؛حليل املالئم للظّاهرةرف وحتمل أهّم بذور التّ املالحظة الصّ 
ة اين بوضع قواعد استلزاميّ االنتقال من األّول إىل الثّ ويصف آلية ، ريح باملعىن املستلزم مقامياالصّ 

رًا خاطيب وارد مؤطّ لالستلزام التّ اكيكّ السّ وهي أنَّ تقعيد ، هذا باإلضافة إىل ميزة أخرى، واضحة
، ظنّ ن: "يقولبّين وبصدد هذا التّ ، ٣"غويةشامل يطمح لتناول مجيع املستويات اللّ داخل وصف لغويّ 

عميمات اليت تتيحها أنه من املمكن اعتماد التّ ، نا ال نستطيع اجلزم من اآلنرغم أنّ ، نافيما خيصّ 
ة بل بيعيّ غات الطّ اللّ خصائص أيّ كإحدى خاطيبّ يف وصف ظاهرة االستلزام التّ اكيكّ السّ اقرتاحات 

روط ائها الشّ فيحليالت احلديثة املقرتحة شريطة أن يعمل على استمن املمكن طرحها بديال ممكنا للتّ 
يالحظ ":يقول، ديف مسألة االستلزام املتعدّ اكيكّ بالسّ اكبري استئناساكما استأنس ، ٤"ةاملقتضا

.٧٤ص، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل، -١
.٧٧ص، نفسهاملصدر-٢
.٩٦ص، نفسهاملصدر-٣
.١٠٣ص،نفسهاملصدر-٤



)صور الّتكامل/ االنتقادات واملؤاخذات(الفصل الثالث                     حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٤٠٣

ة مستلزمة ة إجنازيّ أكثر من قوّ ، ةة احلرفيّ ا اإلجنازيّ إضافة إىل قوّ ، ة قد حتملغويّ العبارة اللّ أنّ اكيكّ السّ 
.١"واحدة

رة  تدخل على اجلمل املبأّ ) إّمنا(أداة احلصر "نّ إأي ، لتقوية اجلملة ككلّ ) إّمنا(قد تستعمل األداة -٨
احد مكوّ أكما تدخل على اجلمل املبأرة كال اللة األوىل مبا ذهب وقد استأنس يف قبول الدّ ، ٢"نا

ني العرب القدماء حدس البالغيّ ) إّمنا(اين لألداة ي االستعمال الثّ يزكّ ":يقول، ون العربإليه البالغيّ 
ما كما تبّىن ، ٣"على أّن هذه األداة قد تدخل على مضمون اجلملة قصد تقوية احلكمالذين جيمعون

الجرجانييستفاد من كالم "حيث ) إّمنا(و ) إالّ ... ما (ق بني داللة حني فرّ الجرجانيذهب إليه 
ميكن أن حيث الن،تان متبايناتان تستوجبهما طبقتان مقاميّ عمليّ ، إالّ ... أّن احلصر بإّمنا واحلصر مبا 

بني هاتني ، الجرجانيحسب ، ويكمن الفرق، ياقتستخدم إحدامها بدًال من األخرى يف نفس السّ 
بينما احلصر ، د أو املخاطب املنكراملرتدّ إّال يكون للمخاطب الشاكّ ... احلصر مبا تني يف أنّ العمليّ 

على لكن ، ٤"ملا يكون قد غفل عنهية بنتد املقّر على سبيل البإّمنا يكون للمخاطب العامل غري املرتدّ 
ه ال يرى مانعا أن نّ فإتني خمتلفتني البنيتني تستعمالن يف طبقتني مقاميّ أنّ المتوّكلإقرارمن رغم ال

ال تفيد ) إمنا(نة لألداة اكيب املتضمّ الرتّ نا نالحظ أنّ أنّ إّال ":يقول، بقتان مع كلتا البنيتنيتتوافق الطّ 
به غري وما املخاطب مقرّ ،نبيه إىل ما هو معلوم لدى املخاطبجمّرد التّ دائما ويف مجيع األحوال 

ّ قصر خاصيّ ... ا تفيد كذلك بل إمنّ ، مدافع له ا ة ما على ذاٍت من ذوات جمموعة يعتقد املخاطب أ
ا يف ذلك شأن الرتّ ، ةمجيعا تتقاسم تلك اخلاصيّ  ...ما (عة نة لألداة املتقطّ ة املتضمّ اكيب احلصريّ شأ

.٥)"إّال 

ا مغايرة ، ة ظاهرة جديرة بااللتفات إليها وهي ظاهرة القطعالعربيّ يف : "عت املقطوعالنّ -٩ ونعين 
وقد يكون املنعوت ، مرفوًعا ونعته منصوبًاوذلك بأن يكون املنعوت، عت للمنعوت يف اإلعرابالنّ 

مررت مبحمد ( :ا أو منصوبًا حنووقد يكون املنعوت جمرورًا فيقع نعته مرفوعً ، منصوبًا ونعته مرفوًعا

.٢٧ص، حو الوظيفية النّ في نظريّ آفاق جديدةأمحد املتوّكل، -١
.٣٤ص، الّلغة العربّيةالوظائف الّتداولّية فيأمحد املتوّكل، -٢
.١٣١ص، )الّلغة العربّيةمقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في(الوظيفة والبنيةأمحد املتوّكل، -٣
.١٣٢ص،نفسهاملصدر-٤
.١٣٢ص، نفسهاملصدر-٥
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امع يعلم السّ أن"وهو ، ل شرط إجرائه واعتمادهة تشكّ قة مقاميّ بوهو مرهون بط، ١)"الكرُمي أو الكرميَ 
عت فاملنعوت حمتاج إىل ذلك النّ ه إن مل يعلمألنّ ، معت ما يعلمه املتكلّ صاف املنعوت بذلك النّ من اتّ 

لكن ذلك الوصف ، وكذلك إذا وصفت بوصف ال يعرفه املخاطب، احلاجةوال قطع مع ، ليبّينه وميّيزه
العلم فإنّ ) مررت بالرجل العامل املبّجل(:حنو، اين الّالزمفلك القطع يف ذلك الثّ ، يستلزم وصًفا آخر

، ق بإعرابهفيما يتعلّ ، المتوّكلوأورد ، ي غرضا ال يؤدى باإلتباعّن القطع يؤدّ إأي ، ٢"مستلزم للتبجيل
ا على نف من التّ حاة العرب كانوا يفصلون فصل استئناف بني هذا الصّ أن النّ " وابع وبني متبوعا

االسم حاة هذا أنّ يفهم من حتليل النّ ، )أعين(و) أخصّ (كالفعلني املفرتضني يحملّ أساس تقدير عامل 
ورأى أن فيما ، ٣"تبوعهاة عن اجلملة الوارد فيها مالن مجلة ثانية مستقلّ عت املقطوع يشكّ والنّ املختصّ 

يستخلص ":من تصور لوجود مجلتني يقول، ذهبوا إليه اتفاقا كبريًا مع ما يورده حنو اخلطاب الوظيفي
) ج١(و) ب١(اكيب اليت من قبيل احلديث للرتّ ناول الوظيفيّ ة القدمية والتّ يّ الّنحو من عرضنا للمعاجلة 

ن  اكيب تتضمّ اين؛ إذ يلتقيان يف أطروحة أنَّ هذه الرتّ ناول الثّ املعاجلة األوىل ال تبتعد كثريًا عن التّ أنّ 
على أساس هذا ، اتالن خطابني قائمي الذّ حيث يشكّ ، هلماني اثنني منفصل ثانيهما عن أوّ شقّ 
.٤"دةناول احلديث يف مقاربة موحّ آلف يصبح من املتاح صهر املعاجلة القدمية والتّ التّ 

ة البارزة يف مناقشات يعّد الفاعل القضيّ ): ةوجهيّ (ة تركيبيّ قة بجوانب نقاط توافق متعلّ - ب
حاة العرب حول ما مية إسناد الفاعل مستأنًسا مبا ذهب إليه النّ حيث أعاد بناء سلّ ، ةوافقيّ التّ المتوّكل

م يف حتديد رتبة أو موقع الفاعل، يكون نائب الفاعل استعان بأفكارهم حول و ، كما استأنس 
.ألخذ وظيفة احملورتهمسألة أسبقيّ 

مستق > متق> منففا : اليةة التّ ميّ لّ السّ سيمون ديكة إسناد الفاعل فقد اقرتح ميّ بالنسبة لسلّ 
،حاة يف مسألة نائب الفاعلتبعا ملا يورده النّ ،يرىالمتوّكلنّ لك، ٥مك > زم> أد> مستف> 

احلدود اليت ميكن أن ، ديكة اليت يقرتحها ميّ لّ ة إلسناد وظيفة الفاعل غري السّ ميّ بوجوب وضع سلّ "

.١٩٣ص، ٣ج، معاني النحوفاضل صاحل الّسامرّائي، -١
.٣٤٤ص، ٢م، ابن الحاجبشرح كافيةالّرضي األسرتاباذي، -٢
.١٦٤ص، قضايا ومقارباتالوظيفّيةركيبات التّ أمحد املتوّكل، -٣
.١٧ص، العربي في نحو الخطاب الوظيفيحومسائل النّ أمحد املتوّكل، -٤
.٣٨ص، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل،: ينظر-٥
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، ةالقوّ (واألدوار احملاقلة له ) ذاملنفّ (اللية تسند إليها وظيفة الفاعل هي احلدود احلاملة لألدوار الدّ 
ا احلدود اليت ال ميكن أن أمّ ... ل واملكان والزمان واحلدث واملستقبل واملتقبّ ، )واحلائل،واملتموضع

، ١"ة واملصاحباملستفيد واحلال والعلّ :الليةاعل فهي احلدود احلاملة لألدوار الدّ تسند إليها وظيفة الف
:ة اآلتيةميّ لّ يقرتح السّ وتبعا هلذا

د حمنف                         

٢زم      مستف   حل   عل  مصا >    متق >مستق > فا         قو        

مكضمت

        +        +    ++ --- -

فاوت ة تعكس التّ ميّ األوىل سلّ وأنّ سبة للمحمولبالنّ ة الليّ ة األدوار الدّ تعكس أمهيّ "ة  ميّ لّ هذه السّ 
ة ميكن الليّ ة األدوار الدّ ميّ كما ختتلفان يف أّن سلّ ، الفاعلة يف أخذ وظيفة الليّ القائم بني األدوار الدّ 

ه ويعين هذا أنّ ، نةة مرتبطة بلغة معيّ ة خاصّ ميّ ة إسناد الفاعل سلّ ميّ سلّ ية بيد أنّ ة كلّ ميّ أن تعترب سلّ 
غات لغة من اللّ سبة لكلّ ة إلسناد الفاعل بالنّ ميّ وضع سلّ ةالليّ دّ ة األدوار الميّ باإلضافة إىل سلّ ، جيب
.٣"دةة متعدّ سبة للغات طبيعيّ ة بالنّ ميّ لّ ة دون أن يكون هذا مانعا لتعميم هذه السّ بيعيّ الطّ 

من وقوعه بعد الفعل حاة ليه النّ إة فيستأنس كذلك مبا ذهبسبة لرتبته يف اجلملة الفعليّ ا بالنّ أمّ 
ة العربيّ غة ة يف اللّ البنية الرتبيّ أنّ ) القدمية منها واحلديثة(غوية راسات اللّ أثبتت الدّ ":يقول،مباشرة

) مف(ف فا ) ١): (١(هي البنية ) املفعول، الفاعل(ة كيبيّ دها الوظائف الرتّ الفصحى اليت حتدّ 
ي هذا ا يزكّ وممّ ، ة احملورداوليّ ة يف أخذ الوظيفة التّ أسبقيّ لهة فإنّ وإذا كان الفاعل وظيفة تركيبيّ .٤")ص(

.٤٠ص، الوظيفيالّلغة العربّيةفي نحودراساتأمحد املتوّكل،-١
. ٤٢ص،نفسهاملصدر:ينظر-٢
.٤٢ص،نفسهاملصدر-٣
.٦٣ص،نفسهاملصدر-٤
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) أو ما يقوم مقامه(العرب القدماء لعالقة ما أمسوه باإلسناد بني الفعل حاة حصر النّ "المتوّكلعند 
. ١"اين مسنًدا إليهمصطلحني على تسمية األّول مسنًدا والثّ ) أو نائبه(والفاعل 

:ةقة بجوانب دالليّ نقاط توافق متعلّ - ج

املفعول حيث يأيت الفاعل مثّ ب عناصرها ترتيًبا مألوفًا حاة العرب أنَّ هناك مجًال أصًال ترتتّ يرى النّ -١
ة هلا الليّ الوظائف الدّ إشارة العرب القدماء إىل أنّ إنّ "المتوّكلويرى ، ٢...املكان مان مثّ الزّ به مثّ 

ويتوافق هذا ، ٣"ة على مستوى احلدس على األقلّ نات ال ختلو من معقوليّ دور يف حتديد رتبة املكوّ 
عليه حاة العرب مع ما استقرّ الذي ذهب إليه النّ ،ةلوظائف دالليّ تيب بني خمتلف العناصر احلاملة الرتّ 

.٤تيبلكن دون حتديد مستند يوّضح مرجع هذا الرتّ الوظيفيّ الّنحو

حاة العرب ة عند النّ أبوابًا حنويّ الوظيفيّ الّنحوفق عليها يف ة املتّ الليّ ل خمتلف الوظائف الدّ تشكّ -٢
زوا يف زوا أكثر ما ركّ ركّ اة العرب حالنّ إّال أنّ ، ال يلغي داللتها مطلًقا) ةأبواب حنويّ (وقولنا ، منياملتقدّ 

ّ ، ةبناء خمتلف األبواب على تفسري وضبط توزيع احلركة اإلعرابيّ  م ال يوردون خمتلف ولذلك جتد أ
فيها ور اليت يرد عليها الباب الواحد اعتماًدا على داللته بل يوردون صوره اليت يكون أثر العاملالصّ 
ة الليّ وعلى خمتلف الوظائف الدّ العريبّ الّنحوة يف يّ الّنحو وإلقاء نظرة سريعة على خمتلف األبواب ، باديًا

ع وميكن تتبّ ، ةة وظائف دالليّ يّ الّنحو األبواب جلّ جتعل البحث يدرك أنّ الوظيفيّ الّنحواملوردة يف 
:هذا كاآليت

.واخلربوتشمل الفاعل واملبتدأ : المرفوعات-أ

تبة وطبيعة د انطالقا من عالقة اإلسناد والرّ ة حتدّ وظيفة تركيبيّ العريبّ الّنحوالفاعل يف : الفاعل- ١
وحتديد هذا مرهون بداللة ، وقد يكون هو احملدث للفعل وقد ال يكون كذلك، ابق هلاالفعل السّ 

مثال ذلك ، اليت ميكن أن تسند إليهةالليّ حاة يف تعريفهم للفاعل الوظيفة الدّ وقد أورد بعض النّ ، الفعل

.٧٥ص، الّلغة العربّيةالوظائف الّتداولّية في أمحد املتوّكل، -١
.٢٦٥ص، ١م، شرح كافية ابن الحاجباألسرتاباذي، الرضي: ينظر-٢
.٥٦ص،الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -٣
.٥٦ص، نفسهاملصدر: ينظر-٤
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وعبارة ، ١"جهة وقوعه منه أو قيامه بهله عامل على غملفرّ الفاعل ا":تعريف صاحب اهلمع يقول
اللية احملاقلة فتقابل سائر الوظائف الدّ ) قيامه به(ا أمّ ، الوظيفيّ الّنحوذ يف تقابل املنفّ ) وقوعه منه(

حمدث يشرتط فيه أن يكونالفاعل ال ه بعضهم إىل أنّ كما نبّ ... موضع واحلائل لوظيفة املنفذ كالتّ 
.مل حياولوا ضبطها وحتديدها، ة أخرىبل قد تسند إليه وظائف دالليّ ، ٢الفعل دوًما

وال العريبّ الّنحوهو مبتدأ يف الوظيفيّ الّنحومبتدإ يف أورد البحث سابقا أّن كلّ : املبتدأ-٢
وع ال وهذا النّ ،)املبتدأ الذي يرد بعده محل(داويلّ فقان عليه هو املبتدأ التّ تّ املبتدأ الذي يوأنّ ، ينعكس

وهذا عنصر ، باحملمولتوزيعها موقوف على عالقة العنصر ألنّ ، ةميكن أن تسند إليه وظيفة دالليّ 
حبسب داللة ة فاعًال ويسند إليه وظيفة دالليّ الوظيفيّ الّنحوه ا املبتدأ اآلخر فيعدّ أمّ ،خارجي عنها

.نة إليهحاة إىل إسناد داللة معيّ وال يلتفت النّ ، احملمول

وهو يقابل ، به مع املبتدإ فائدةالذي تتمّ ...) ، مجلة، مفردة(حاة هو اجلزء اخلرب عند النّ : اخلرب-٣
وال ، عليهالّ ديد حبسب نوع الواقعة اليت نة حتدّ وتسند إليه دالالت معيّ ، الوظيفيالّنحواحملمول يف 

.عليهحاة العرب بإيراد ما يدلّ النّ يهتمّ 

، واملفعول معه، واملفعول فيه،واملفعول ألجله،واملفعول املطلق، املفعول به: وتشمل: املنصوبات- ب
ّ ق يف هذه األبوابواملدقّ .مييزوالتّ ،واحلال .ةا وظائف دالليّ جيد أ

ولكن إذا ما نظر إىل عالقته ، ةتركيبيّ وظيفةكان إذا استحضرت خمتلف أنواعه  : املفعول به- ١
عريف وخصوصا املفعول الذي ينطبق عليه التّ ، نةة معيّ ه ميكن أن حيمل وظيفة دالليّ ابق فإنّ بالفعل السّ 

، الوظيفيّ الّنحول يف اللية املتقبّ واليت ميكن ترمجتها إىل الوظيفة الدّ ) ما وقع عليه فعل الفاعل(ائع الشّ 
احاة بذكر داللحيتفي النّ فال ) املفعول به(ة املفاعيلا بقيّ أمّ  ك يدلّ ؛ة واضحة هلا وإن كانوا واعني 

متعّد إىل مفعولني حقيقة لكن أّوهلما مفعول ) أعطيت(و) كسوت(وباب ":ضيالرّ على هذا قول 
، ومعطىمكسوّ ) أعطيت زيًدا جبة(و) كسوت زيًدا جبة(:يف قولك) زيد(إذ ، لفعل الظّاهرهذا ا

.٥٧٥ص، ١م، امع في شرح جمع الجوامعالهو همعجالل الدين السيوطي،-١
.٣٢٧ص، ١ج، في شرح اإليضاحالمقتصداجلرجاين،القاهرعبد : ينظر-٢
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وهو ما ميكن ترمجته إىل ، ١"اة ومعطوة أي مأخوذةإذ اجلبة مكس، ل مطاوع هذا الفعلما مفعو وثانيه
.لواملتقبّ املستقبل

وإن كان املصطلح ، الوظيفيّ الّنحواللية احلدث يف يقابل هذا املفعول الوظيفة الدّ : املفعول املطلق-٢
، األخرىخبالف املفعوالت"تقييده ها عدمُ عُ وتسميته مرج، نةة معيّ عن وظيفة دالليّ املعتمد ال ينمّ 

 ّ د واملفعول فيه مقيّ ، أي الذي فعل به الفعل، د بالباءفاملفعول به مقيّ ، وحنوهادة حبروف اجلرّ ا مقيّ فإ
واملفعول له أي الذي فعل ألجله ، د باملصاحبةواملفعول معه مقيّ ، أي الذي حصل فيه الفعل، بفي
حاة واعنيوإن كان النّ ، ٢"د خبالف غريه من املفعوالتو غري مقيّ ا املفعول املطلق فهأمّ ، فعل

م إىل أنّ يدلّ ؛بداللتهأشّد الوعي نا للعدد أو اهليئة إذ ًدا لعامله أو مبيّ ه قد يكون مؤكّ ك على هذا ذها
.اللةلوال اتفاقه مع الفعل يف أصل احلدث ملا استقامت له هذه الدّ 

ة الليّ وهو يقابل الوظيفة الدّ ، احلدثل ه يعلّ ألنّ ، ةهذا الباب وظيفة دالليّ يعدّ : املفعول ألجله-٣
الّنحوة يف علّ العريبّ الّنحويف مفعول ألجلهفكلّ ، بينهماامثة فرقأنّ إّال ، الوظيفيّ الّنحوة يف العلّ 

فإن ، فقطقصروا هذا الباب على املصادر املنتصبة العرب حاة النّ ذلك أنّ ؛وال ينعكسالوظيفي 
دت اللة وإن تعدّ ز على الدّ الذي ركّ حو الوظيفيّ خالفا للنّ ،مفعوال ألجلهسبقت حبرف جّر فال تعدّ 

.البنية

هو ما دّل يه ففعولاملفإن ،ّمسى  النحاة هذا الباب مفعوًال فيه لداللته على ذلك: املفعول فيه-٤
ألزمنة واألمكنة ظروف ألنّ وقيل ل"، وإن كان ظرفا فهو وعاء، الفعلعلى مكان أو زمان وقع فيه
ّ إّال ، ٣"اهلاألوعية كاألفعال توجد فيها فصارت   م يشرتطون فيه عدم سبقه حبرف جرٍّ ظاهر فإن أ
يف عكان مع توسّ مان واملأعين الزّ ، الوظيفي جزئياتهالّنحوويقابله يف ، سبق خرج من هذا الباب

.يدرجون فيه املنصوب وغري املنصوب إن كان داالً على زمان ومكان وقوع الواقعةإذ، اإلطالق

. ٣٠١ص، ١م، ابن الحاجبشرح كافيةالرضي األسرتاباذي، -١
.١٤٩ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -٢
، ٢٠٠١، ١إميل بديع يعقوب، ط: قدم له ووضع هوامشه وفهارسه،مخشريللزّ لشرح المفصّ موفق الدين بن يعيش، -٣

.٤٢٢صدار الكتب العلمية، لبنان،
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ا التّ "ـ الحاة املفعول معه يف االسم حيصر النّ : املفعول معه-٥ ة نصيص على املعيّ فضلة بعد واو أريد 
صورة، ة واحدةويّ يأي يف صورة بن، ١"ارعحنو سرت والشّ "مسبوقة بفعل أو فيه حروفه ومعناه 

ا ضمن هذا البابا الصّ أمّ ، ةاالنتصاب بعد واو املعيّ  الّنحوويقابل يف ، ور األخرى فال جيعلو
جئت (مثالة واحدة فيدخل ضمن هذه الوظيفةويّ يالوظيفي املصاحب لكن دون حصر يف صورة بن

).مع خالد

أو مجلة ةرد مفردتوقد ،هيئة الفاعل أو املفعولحيث تبّني ، ة واضحةاحلال وظيفة دالليّ : احلال-٦
حاة العرب النّ إّال أنّ الوظيفيّ الّنحومع العريبّ الّنحوفق يف هذا املفهوم للحال يتّ ،أو شبه مجلة

هيئة صاحبها عند هي اليت تبّني "سة املؤسّ ؛دةسة وحال مؤكّ قون أكثر فيميزون بني حال مؤسّ يدقّ 
فريق ال وهذا التّ ، ٣"ملةاجلملضمون ار جييء مقرّ ، اسم غري حدث"دة واملؤكّ ، ٢"وقوعه احلدث غالًبا
.ته أمهيّ منغمرّ على الون يلتفت إليه الوظيفيّ 

ة ة خارجيّ وظيفة تداوليّ يعتقدون أنّهبل ، ةه وظيفة دالليّ ون أنّ حاة الوظيفيّ ال يرى النّ : االستثناء-٧
ا للتّ ) ذيل( ، )غملفرّ ق األمر باالستثناء احني يتعلّ (صحيح أو بؤرة مقابلة عديل أو التّ وضيح أو التّ يؤتى 

ة يف حال االستثناء ه وظيفة تداولية ال دالليّ أنّ العرب جيعله يؤمن حاةق فيما أورده النّ املدقّ لكنّ 
إضافة إىل الوظيفة الّتداولّية اليت يذكرها نة مع االستثناء املفرّغة معيّ ه حيمل وظيفة دالليّ وأنّ ،العادي

.الوظيفّيون

اما فإنّ إذا نظر إىل هذا الباب: مييزالتّ -٨ لكن إذا ، ةه وظيفة دالليّ ه ميكن القول أنّ على أنه يفّسر إ
، مييز العدديّ ال يكون كذلك مع التّ و سبة ة مع متييز النّ ن وظيفة دالليّ ه يكو ما ربطناه بالفعل فإنّ 

والذي ، املقدار الذي يسبقهق بالعدد أو قا بالفعل بل هو متعلّ خري ليس متعلّ مييز مع هذا األفالتّ 
ه أحد نّ إحّد أي حيث ذهبوا إىل أنه خمّصص لل، ونحاة الوظيفيّ ده النّ وهذا ما أكّ ، يشكل جزًءا منه

ز ومتييز تسند إليه وظيفة داللية حبسب مبا فيه من مميّ ة فاحلّد ككلّ ومن مثّ ،نة ليس إّال عناصره املكوّ 
.مييز وحدهعالقته بالفعل ال التّ 

.٢٣٦ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صاحل السامرائي، -١
.٢٧٧ص، ٢ج، نفسهاملرجع-٢
.٥١ص، ٢م، ابن الحاجبشرح كافيةالرضي األسرتاباذي، -٣
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رورات- ج رورات باب واحد هو باب املضاف إليه: ا ل املضاف إليه وال يشكّ ، يندرج ضمن ا
ه عنصر من نّ إأي ؛ًدا للمضافون مقيّ ه الوظيفيّ وقد عدّ ، قه باملضاف ال بالفعلوظيفة داللية لتعلّ 

يء ضاف إليه كالشّ املضاف واملألنّ (ة واحدة عناصر ذلك احلّد الذي ميكن أن تسند إليه وظيفة دالليّ 
).الواحد

، سقعطف النّ و ، البدلو ، كيدو التّ و ، عتالنّ : حاة مخسة أبواب هيوابع عند النّ تشمل التّ : التوابع-د
.عطف البيانو 

أو ، جل كرميمررت بر : ل متبوعه ببيان صفة من صفاته حنوبع املكمّ التاّ "هحاة بأنّ النّ هفعرّ : عتالنّ -١
،ق باملنعوت ال بالفعله متعلّ نّ إأي ، ١"مررت برجل كرمي أبوه:حنو،سببهوهو ، ق بهمن صفات ما تعلّ 

.ًداون إىل هذا فعّدوه مقيّ حاة الوظيفيّ وقد انتبه النّ ، ةة ال ميكن أن تسند إليه وظيفة دالليّ ومن مثّ 

تأكيده مقصورة على املؤّكد ال ذلك أنّ ؛ةال ميكن أن يعّد التأكيد كذلك وظيفة دالليّ : كيدو التّ -٢
.قويةهو التّ له الوظيفي مصطلًحا مرادفًا الّنحوويستعمل ، اهيتعدّ 

أقبل أخوك (:مثاله إذا قلتومعىن ذلك أنّ ، ابع املقصود باحلكم بال واسطةالتّ "البدل هو : البدل-٣
فالبدل ، فقد ذكر متهيًدا لذكر العلم) أخوك(وأّما ،وهو املهمّ ) حممد(فاملقصود فيه باحلكم هو ) حممد

ومعىن هذا ، ٢"ا يذكر متهيًدا وتوطئة لذلك البدلوأّما املبدل منه فإمنّ ، وهو املقصود باحلكمهو املهمّ 
الّنحوويعد يف ، ة لهة ال ميكن إسناد وظيفة دالليّ ومن مثّ ، شيء آخربدة باملبدل منه ال أن عالقته حمدّ 
.ًداة أو مقيّ فة تداوليّ الوظيفي وظي

افرقأّن مثّة يبدو إذ ال ؛نييّ الّنحو حيمل عطف البيان على البدل عند كثري من : عطف البيان-٤
وبني عطف من الكلّ بني بدل الكلّ وأنا إىل اآلن مل يظهر يل فرق جليّ ":ضيالرّ يقول ،بينهما
إنَّ عطف البيان ، تبعا للبدل،ولال ميكن القوبناء عليه ، ٣"بل ال أرى عطف البيان إال البدل، البيان

.ادأو مقيّ ) ذيال(ة وظيفة تداوليّ عّدهون إىل حاة الوظيفيّ ويذهب النّ ، ةوظيفة دالليّ 

.١٤١-١٤٠صص ،٣ج، على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيلابن عقيل، -١
.٢٠٣ص، ٣ج، حوالنّ معانيفاضل صاحل السامرائي، -٢
.٣٩٧ص، ٢م، ابن الحاجبشرح كافيةالرضي األسرتاباذي، -٣
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يأخذها املعطوف اليت) ةداوليّ تّ وال، ةكيبيّ رتّ وال، ةالليّ دّ ال( يأخذ املعطوف الوظائف : سقعطف النّ -٥
واملعطوف واملعطوف عليه  ، فالعطف هو متديد للمعطوف عليه،كما يورد الوظيفيون،  ومن مثة، عليه

.يء الواحدكالشّ 

ة يف حنو اللغة ه ال توجد وظيفة دالليّ ية أنّ الّنحو وما ميكن تسجيله بعد عرض خمتلف األبواب 
العرب حاة النّ لكنّ ، العريبّ الّنحوإالَّ وميكن إجياد مصطلح حييل على تلك الوظيفة يف ة الوظيفيّ العربيّ 

املصطلح الذي يعكس وظائف ة عن ز املصطلح الذي يعكس وظيفة دالليّ مل يكونوا يوردون ما مييّ 
).ةتداوليّ ة و تركيبيّ (أخرى 

:قةقة بمسائل متفرّ نقاط توافق متعلّ -د

ال، اهلمزةأنّ المتوّكلأورد -١ ) هل(أّن و ، ن أو بؤرة مجلةقد تدخل على بؤرة مكوّ ، من حيث ا
ذاصديق الذي يورده النّ صور والتّ وفّسر مفهوم التّ ، بؤرة اجلملة فقطتدخل على  التصور (حاة العرب 

حاة العرب القدماء حني وهذا ما قصده النّ ":يقول،)يقابل بؤرة املكون، والتصديق يقابل بؤرة اجلملة
ّ ) هل(ستفهام ا أداة االأمّ ، صديقر كما تستعمل لطلب التّ صوّ قالوا إّن اهلمزة تستعمل لطلب التّ  ا فإ

، ١"من حيث نوعها وبؤرة مجلة من حيث جماهلااليت تكون فيها البؤرة بؤرة جديدتدخل على اجلمل 
.كوناملر يقابل بؤرة صوّ ملة والتّ اجلصديق يقابل بؤرة التّ نّ إأي 

ظر إليه منه ميكن النّ حيث أورد أنّ ؛لة ضمري الفصلأحاة يف مسبقول النّ المتوّكلاستأنس -٢
االسم الفاعل ) رأسه(فضلة للمركب االمسي الذي يشكل ) هو(ميكن اعتبار الضمري -أ: " جهتني
، )م هو خالداملتكلّ : (لثر متأخّ مم أفاعل تقدّ الجزء من اسم هنّ إأي ، ٢"أو االسم احملمول... 

ول واملوضوع فاعله ط بني احملمجمّرد أداة تتوسّ ) هو(اعتبار "واالقرتاح اآلخر هو ، )مخالد هو املتكلّ (و
حاة الذين ر النّ اين تصوّ االقرتاح الثّ وافقيو ، ٣"احملمول بؤرة مقابلةأشري إىل أنّ للتّ ، ةعيينيّ يف اجلمل التّ 
غري منتم ) هو(ل الذي يعدُّ حليي التّ ا يزكّ وممّ ":المتوّكليقول ؛ه ال حمّل له من اإلعرابنّ أيذهبون إىل 

ظننت عمرًا هو : (أن يف اجلملة اآلتيةبني امسني منصوبني كما هو الشّ ه يرد ين اجلملة أنّ حد مكوّ أإىل 

.٣٣ص، الوظائف الّتداولّية في الّلغة العربّيةأمحد املتوّكل، -١
.١٧١ص، العربّيةالّلغة فيمن قضايا الرابطأمحد املتوّكل، -٢
.١٧٢ص، نفسهاملصدر-٣
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ة هذا وإّمنا يتعّني فصليّ ":يوطيالسّ يقول ، اينجزءا من األّول وال جزًءا من الثّ عّدهغ فال يسوّ ) اخلارجَ 
ة كن االبتدائيّ ميإذ ال ) ظننت زيًدا هو القائم(:حنو، مري حني يليه منصوب وقبله ظاهر منصوبالضّ 

.١"ة لنصب ما قبلهفيه لنصب ما بعده وال البدليّ 

هذا اإلعراب، ٢وإعراب وظيفيّ ويّ يون اإلعراب إىل إعراب الزم وإعراب بنة الوظيفيّ حام النّ يقسّ -٣
، حاةعند النّ الّالزم يقابل املبينّ اإلعراب؛ حيث إنّ العريبّ الّنحومع ما هو موجود يف يتوافقبأنواعه

يعتمد فيه، لتحديد احلركة إذ) سميةوإن اختلفت التّ (اإلعراب العامليّ و يتوافقويّ يواإلعراب البن
واإلعراب ،)ةة أو تداوليّ ة أو دالليّ تركيبيّ (نة وظيفة معيّ مراعاة لدون ،نةة معيّ قرينة لفظيّ لى ة، عاإلعرابيّ 

.الوظيفة اليت حيملهانة إىل العنصر حبسب ة معيّ الذي تسند فيه حركة إعرابيّ اإلعراب هو الوظيفيّ 

أو لفظيّ سطحيّ (ق حاة العرب يف تقسيم اإلعراب إىل حمقّ ون مع النّ حاة الوظيفيّ فق النّ كما يتّ 
حاة النّ رهتصوّ الذي عرابإللالمتوّكلتبّين من أمثلة ذلك ، ٣)رد أو مقدّ جمرّ (وإىل عميق ) ظاهر

وغريه، )طح وقد ال يظهرقد يظهر على السّ (صب هو اإلعراب العميقجاعًال النّ ، العرب للمنادى
ا  نصب أيّ نادى يف حملّ املحاة العرب القائمة على أنّ ينا أطروحة النّ تبنّ ":يقول؛اإعرابًا سطحي)فعالرّ (

ر من قبيل صب إىل فعل مقدّ نا مل نسايرهم يف إرجاع إعراب النّ أنّ صب، إّال للنّ طحيّ حقق السّ كان التّ 
.٤"ةفسيّ ة النّ ملبدإ الواقعيّ ، وكلفته وخرقه البّني بيعيّ حليل عن احلدس الطّ البتعاد هذا التّ نظرا ) أدعو(

احملمول يف (من اخلرب ) الفاعل(املبتدإ حتديدطريقةيف العريبّ الّنحومع الوظيفيّ الّنحوفق يتّ -٤
عبارتني (كالمهااجلملةإذا كان مكونا "ه أنّ المتوّكلحني يردان معرفتني؛ أورد )الوظيفيّ الّنحو

م املعلومة اليت يتقامسها املتكلّ (ن احلامل للمعلومة املشرتكة فاملكوّ ، كأن يكونا معرفتني) حميلتني
يذكر أّن مثّ ، ٥"ن احلامل للمعلومة غري املشرتكة هو احملمولهو املوضوع الفاعل واملكوّ ) واملخاطب
درجات -١:مجهورهم يقرتح معيارين اثننيويبدو أنّ ":حاة العرب يذهبون إىل هذا؛ يقولمجهور النّ 

.١٧٢ص، الّلغة العربّيةالرابط فيمن قضاياأمحد املتوّكل، -١
.٣٢ص، المكّونّيةإلى البنية الحملّيةمن البنية أمحد املتوّكل،: ينظر-٢
.٢١٤ص، ...)ناتالمكوّ بنية (الوظيفّيةالّلسانياتفي الّلغة العربّيةقضايا: و، ٣٣ص، نفسهاملصدر: ينظر-٣
١٠٣، صفي قضايا نحو الخطاب الوظيفيمسائل النحو العربيأمحد املتوّكل، -٤
.١٤٢ص، الّلغة العربّيةفيابطمن قضايا الرّ أمحد املتوّكل، -٥
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هوليّ -٢نْني أعرف املكوّ ) مبتدأ(حيث يعدُّ ، التعريف ن احلامل للمعلومة ا املكوّ يعدُّ خربً حيث؛ةوا
هولة .١"ا

ة ورودها حاملة للمعلومة من خصائص اجلمل املوصوليّ "يف أّن العريبّ الّنحوالوظيفي الّنحويوافق -٥
لبني يف والقول ا":الجرجانييقول ، ٢"أم كانت دون رأسب امسيّ املشرتكة سواء أكانت فضلة ملركّ 

فتخصَّص بتلك ، إذا كان قد عرف رجل بقّصة وأمر جرى لهتلب حّىت ا اجإنّه إمنّ :ذلك أن يقال
تصل ك ال؛ تفسري هذا أنّ )الذي(ذكر ، أريد القصد إليهمثّ ،ة وبذلك األمر عند الّسامعالقصّ 

اإال جبملة من الكالم قد سبق من السّ ) الذي( حنو أن ترى عنده رُجال ، وأمر قد عرفه له، امع علم 
.٣"عرالذي كان عندك باألمس ينشدك الشّ جلما فعل الرّ : ينشده شعرًا فتقول من غدٍ 

ّ ، فعل وليست أداة) ليس(يف مسألة أنّ العريبّ الّنحوالوظيفيّ الّنحويوافق كما - ٦ ف ا تتصرّ أل
من ، فا مياثلتصرّ ، افية األخرىخبالف األدوات النّ ، فتتصرّ ) ليس(":المتوّكليقول ؛تصرف األفعال

حاة العرب القدماء حيث أدرجوها يف ما ابطة كما انتبه إىل ذلك النّ ف األفعال الرّ تصرّ ،ةجوانب عدّ 
ا(أمسوه بباب  ا) ليس(اخلصائص اليت جتعل من من ) ... كان وأخوا ، فعًال ال جمرد أداة نفي أ

.٤"مت عليهتطابق الفاعل من حيث اجلنس إذا تقدّ ، كباقي األفعال

، فسريالقدمي إّال يف جوانب التّ العريبّ ريفّ رس الصّ عن الدّ الوظيفيّ ريفّ رس الصّ ال يكاد خيتلف الدّ -٧
ظر يف االشتقاق ويف متييز املفردات ني ُمنطلق النّ عند الوظيفيّ علتة اليت جُ الليّ ظر الدّ ووجهة النّ 

.د اختالفا يذكركاد جتة األمور فال تا بقيّ أمّ ،ةاألصول من املفردات املشتقّ 

من ذلك ؛سائل املتعلقة بالصيغة وداللتهاحاة العرب يف املكثريًا بآراء النّ المتوّكلولذلك يستأنس 
ة ألحدمها أي ال أسبقيّ ، همان يف حتقيق الواقعةيستوي فيها املس) لاعَ فَ تَـ (و) لاعَ فَ (نّ أمثال إيراده 

قد يتبادر ":المتوّكلمني؛ يقول من املتقدّ ضيّ الرّ ذهب إليه ما وهذا ،حقيقعلى اآلخر يف هذا التّ 
إّال ، )لعَ افَ تَـ (خبالف ، ة أحد املسامهني يف حتقيق الواقعة على اآلخريفيد أسبقيّ ) لاعَ فَ (هن أنّ إىل الذّ 

.١٤٢ص، الّلغة العربّيةفيابطمن قضايا الرّ أمحد املتوّكل، -١
.١٤٣ص، نفسهاملصدر-٢
.٢٠٠ص، اإلعجازدالئلعبد القاهر اجلرجاين، -٣
.٧٨ص، الّلغة العربّيةفيابطمن قضايا الرّ أمحد املتوّكل، -٤
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٤١٤

ال :دديقول يف هذا الصّ فاالستراباذي، حاة العرب القدماءكما انتبه إىل ذلك النّ ، د وهمهذا جمرّ أنّ 
م توهّ وليس كما يُ ، يء من اثنني  فصاعًدال يف إفادة كون الشّ اعَ فَ ل وتَـ اعَ فرق من حيث املعىن بني فَ 

... ل اعَ فَ أصل الفعل على املنصوب خبالف تَـ روع يف ابق بالشّ ل هو السّ اعَ املرفوع يف باب فَ من أنّ 
.١"عبري عن ذلك املقصودمن حيث التّ بل الفرق بينهما 

ّ حيث يتّ ، )لاعَ فَ تَـ (و) لعَّ فَ تَـ ( تفريقه بني كذلكومن ذلك صفات يتظاهر "ما يكونان فقان يف أ
اخص باالتّ الشّ  ّ ، ٢"صاف  يغة الصّ خص مع صفاتحيث جند هذا الشّ ،ما ال يستويانغري أ

ا حقيقة"األوىل  اخص باالتّ وصفات يتظاهر الشّ ،يسعى إىل أن يتصف  دون أن تكون صاف 
ا حقيقةلديه رغبة يف االتّ  فات املفتعلة حني يقارن وعني من الصّ ضح الفرق بني هذين النّ يتّ ؛صاف 

تشاجع -خالد  بتشّجع - أ-) ٦٢): (ب٦٢(واجلمل اليت من قبيل ) أ٦٢(بني اجلمل اليت من قبيل 
ا حقيقةف على أساس صفة ال يتّ خالًدا يتصرّ كلتامها أنّ ) ب-أ٦٢(تفيد اجلملتان ، خالد ، صف 

خالًدا يرغب يف أن يتحّلى نّ ة إىل معىن االفتعال أاجلملة األوىل تفيد باإلضافإّال أنّ ، صفة الشجاعة
احلّ غبة يف التّ رّ جاعة دون اللشّ اانية تفيد افتعالاجلملة الثّ يف حني أنّ ، فة فعالبتلك الصّ  ، ٣"ي 

ف كلّ مييز الذي نقرتحه بني مفهومي التّ التّ ":يقول، حاة العربد كالمه هذا مبا ذهب إليه النّ ويعضّ 
ي حلّ ف املقصود به التّ كلّ التّ ، فكلّ القدمي بني نوعني من التّ العريبّ الّنحومييز الوارد يف ظاهر هو التّ والتّ 

والفرق بني تفّعل : يف هذا الباباالستراباذييقول ،عاءد االدّ ف املقصود به جمرّ كلّ والتّ ، بصفة ما
صاحب التفّعل يريد إظهار ذلك املعىن من نفسه ووجوده فيه حىت ف هو أنّ كلّ وتفاعل يف معىن التّ 

نّ صاحبه مدّع دعوى كاذبة أله يدّل على أنّ فاعل فليس كذلك ألنّ ا التّ وأمّ ، فةيكون بتلك الصّ 
.٤"وإن أظهر ذلك،املتمارض ال يريد أن يكون كذلك

واسخ اليت من وايف والنّ أمساء االستفهام والنّ "حاة الفصل بني املشغول عنه والفعل بــ ال جيوز عند النّ -٨
اكيب تكون الرتّ ، إذن، حاةيف رأي هؤالء النّ ، رط وغري ذلكاخلربية وأدوات الشّ ) كم(و) إنَّ (أخوات 

** - زيًدا ليتين أكرمه    د* -جأضربه ) ال، ما(زيًدا * -دته؟  بزيًدا كيف وج*-أ:الية الحنةالتّ 

.١٠٢ص، )الّلغة العربّيةة فية المشتقّ المحموالت الفعليّ (ةقضايا معجميّ أمحد املتوكل، -١
.١٥٩صنفسه، املصدر-٢
.١٥٩صنفسه،املصدر-٣
.١٧٠ص، نفسهاملصدر-٤
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٤١٥

ة يف هذه املسألة حاوقد استأنس مبا ذهب إليه النّ ، ١"زيًدا إن زرته يكرْمك* -ه، !زيًدا كم لقيته
.ململبتدإ ليصري جزًءا من احلر احتجّ لتبيان عرقلة 

رس الدّ ذلك ألنّ ، تغلب نقاط االختالف واالفرتاقفاقنقاط االتّ وما ميكن مالحظته بعد هذا أنّ 
الفكر "كما ميكن القول أنّ ، ة يف حتليالته ومعاجلاتهالقدمي مل يغفل اجلوانب الوظيفيّ العريبّ غويّ اللّ 
ويتناول إشكاالت ، جريد فكر واحد حتكمه قوانني متآسرةالتّ ويف مستوى من مستويات، ذاتهساينّ اللّ 

هذا ) أو وصفها تابعة للوظيفة، بيعي مبعزل عن وظيفتهسان الطّ كإشكال وصف بنية اللّ ( ربة متقا
الذي وإن كان يستبطن بعض ع عن الفكر العلميّ ساين متفرّ هذا الفكر اللّ عالوة على أنّ 

ص خية إعادة قراءة القدمي والرتّ ستمد منها مشروعيّ وابت نإّال أنه ينضج بزمرة من الثّ ، االختالفات
.٢"باملقارنة بني القدمي واحلديث

.١٢١ص، حو الوظيفيّ ة النّ في نظريّ آفاق جديدةأمحد املتوكل، -١
، غةعلم استعمال اللّ اتداوليّ التّ : ، ضمن كتابحو الوظيفيّ ة ابن مالك والنّ اإلنشاء وأساليبه بين ألفيّ نعيمة الزهري، -٢

.٥١٥ص



:ابعالفصل الرّ 
)حبث يف الكفاية التطبيقية(غة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي حنو اللّ 
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٤١٧

) القدميالعريبّ غوي الوظيفي واللّ (رسني ة الدّ مشوليّ بيل حتقيق رؤية أكثر وضوحا ملدى يف س
.كر احلكيملنصوص خمتارة من الذّ مقتضبةةسيحاول البحث إجراء حتليالت تطبيقيّ 

، يف فضيلالتّ ذلك أنّ ، رسنيىل املفاضلة بني الدّ إيسعى البحث من خالل هذا العنصر الو 
ل ملا يربو على اظر واحمللّ فقد كانت أداة النّ ، ة القدميةالعربيّ ة غويّ اللّ ةظريّ حمسوم للنّ اعتقادي وقناعيت،

ا أو نبّ اريخ الطّ هذا التّ ومل ُيسمع يف خضمّ ، ثالثة عشر قرنًا ه إىل قصورها أو قال بعدم ويل من تربّم 
ا جلزئيات أيّ  ة الوظيفيّ العربيّ غة ة حنو اللّ الف نظريّ خب، )اخلطاب العريب(خطاب يراد حتليلهاستيعا

ال جيدها تستوعب مجيع المتوّكلاظر يف مؤلفات والنّ ، ة حديثةا نظريّ ّ إاليت أقّل ما ميكن قوله فيها
.ة ناشئة، فهي نظريّ ةالعربيّ غة مظاهر اللّ 

الواصف هاجهاز ات غيري يف بناء جزئيّ تبعه من تريع وما السّ ظريّ رها النّ ة تطوّ ني بلّ والذي زاد الطّ 
، ظريّ زة على اجلانب النّ اجلهود كانت مركّ كلّ وجيد املطّلع عليها أّن  ، ...)،وتقدميا، وحذفا، إضافة(

ةم دراسات تطبيقيّ تقدّ ملولذلك ، ظريالنّ بناؤهاة مل يكتمل نظريّ م يف أيّ ه املقدّ ألنّ ؛وهذا أمر عاديّ 
ا وإمنّ ، ةدراسة تطبيقيّ م أيّ مل تقدّ هعي البحث أنّ ال يدّ و ، ة غري مكتملة املعامل واحلدودلنظريّ كافية

ّ ادّ  .)ة مل تطبع بعدالعه إذ قد تكون هناك دراسات جامعيّ يف حدود اطّ (جّداا شحيحة وقليلةعى أ

مقاربة حممد جدير لرواية اليت قّدمت ) ناتحتليل نصوص أو مدوّ (ة طبيقيّ راسات التّ من أبرز الدّ 
الّنحوة مسامهة يف بعض جماالت تطبيق نظريّ (ويذكر حيي بعيطيش يف مقال له بعنوان ،ضحايا الفجر

الوظائف : ج مثلخرّ كرات التّ طلبته يف جامعة قسنطينة قد أجروا تطبيقات عديدة يف مذّ أنّ ) الوظيفي
، ةة وظيفيّ محن مقاربة حنويّ ة يف سورة الرّ البنية املوقعيّ ، ةة وظيفيّ ة يف سورة القمر مقاربة حنويّ داوليّ التّ 

ة أقصوصةطبيقات العامليّ ومن التّ ، ١من خالل سورة البقرة) إنّ (ة لــ والوظيفيّ ةيّ البنيو اخلصائص 
)caesar's historiographical narrative () (و)١٩٩٠ماكينزي وكايزرBabar the tittle eleplant

cicero's informal correspondence ()خان (ورواييت ) ٢٠٠٠وبولكستاين ،١٩٩٤اين ودوكريف تسبولك
,Germinal(وروايات،)١٩٩٣املتوّكل(لنجيب حمفوظ ) زقاق املدن(و) اخلليلي LʼAssommoir , le

ندوة (الّنحو الوظيفي واللغة العربّية : ضمن كتاب، حيي بعيطيش، مسامهة يف بعض جماالت تطبيق نظرية الّنحو الوظيفي-١
، )٢٠٠٥، ١، طENAQUIP: املغرب(نعيمة الزهري، : شعبة اللغة العربية، تنسيق: ، تنظيم)تكرميية لألستاذ أمحد املتوكل

.١٣٢ص
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٤١٨

vente de paris, la fortune des rougon(ة وقصّ ،إلميل زوال)the successor (ومقطعا من ،لبول بولز
هذا أنّ "د جدير د حممّ ويؤكّ ، ١)٢٠٠٥- ٢٠٠١،ب-أ٢٠٠٠، ١٩٩٣جدير (حملفوظ ) بني القصرين(

، ٢"ات ومتّحص مدى كفايتهاظريّ ق ما جاءت به النّ ة واسعة تطبّ ة مراسيّ ظري مل تواكبه عمليّ اكم النّ الرتّ 
خطاب ميع عناصر أيّ جلة ظريّ ة هو مدى استيعاب النّ طبيقيّ ة فما يقصده البحث بالكفاية التّ ومن مثّ 

البحث أنّ شكّ وال، ة أساًسا هلاظريّ ة اليت جعلت من تلك النّ طبيقيّ راسات التّ ع الدّ ال تتبّ ، يراد حتليله
ال أكثر لزيادة ،يف هذا اجلانب جيلي أكثر صور القصور .محيصالتّ ويفتح ا

هذه ذلك أنّ ، ظر واملعاجلةكأ النّ ة متّ فسرييّ نة التّ ويف سبيل حتقيق هذه الغاية اختار البحث املدوّ 
وعال الوصول إىل فهم مراد اهللا جلّ إىلهادفةالعريبّ غويّ رس اللّ نة تستثمر مجيع معطيات الدّ املدوّ 

ى اهللا د صلّ ه حممّ ل على نبيّ كتاب اهللا املنزّ فسري علم يعرف به فهم  التّ ":ركشيالزّ قال ؛من خطابه
الّنحوغة و علم اللّ : اج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك منواستخر ، م وبيان معانيهعليه وسلّ 

فيه و ، ٣"اسخ واملنسوخزول والنّ صريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات وحيتاج ملعرفة أسباب النّ والتّ 
اهر بن طّ يخ اليقول الشّ ، بنية اخلطاب وصوال إىل املقاصدة يف العربيّ ة تفعيل علوم يظهر جبالء كيفيّ 

وبدون ذلك يقع الغلط ، ة طريقا لفهم معانيهالعربيّ فكانت قواعد القرآن الكرمي عريبّ إنّ ":عاشور
منت :وهي، العريبّ سان ة جمموع علوم اللّ العربيّ ونعين بقواعد ، ليقةبالسّ ملن ليس بعريبّ ، وسوء الفهم

هم يف بيبع من أساللك استعمال العرب املتّ ذراءومن و ، انوالبي،واملعاين،الّنحوصريف و والتّ ، غةللّ ا
فسري حتليل ينطلق من البنية ليصل إىل بيان التّ وهذا معناه أنّ ، ٤"خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم

من معطيات غويّ رس اللّ الدّ رهوحتليل هذه البنية مرهون مبا يوفّ ، ما حتمله من دالالت ومعان ومقاصد
.صوصظر يف خمتلف النّ ة استنبطت من إدمان النّ جتريديّ 

، )٢٠٠٧، ١دار أيب رقراق للطباعة، ط: املغرب(، لميلودي حمدوشيمقاربة وظيفية لرواية ضحايا الفجرحممد جدير، -١
.٤ص

.٤ص، نفسهاملرجع -٢
.٢٢ص، في علوم القرآنالبرهانالزركشي، -٣
.١٨ص، ١م، )دار سحنون، دط، دت: تونس(، نويرحرير والتّ التّ تفسير حممد الطاهر بن عاشور، -٤
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٤١٩

ة يّ الّنحو ة والعالقاتهائيّ ة النّ وتيّ ورة الصّ الصّ وهي، اةة املتلقّ فظيّ حليل البنية اللّ ويكون منطلق هذا التّ 
فإذا كان إنتاج عبارة ما ينطلق من ، ة اإلنتاجأي عكس عمليّ ، ١اليت تثوي خلفها) ةكيبيّ الرتّ -ةرفيّ الصّ (

، القدميالعريبّ غويّ رس اللّ مع الدّ الوظيفيّ الّنحوفق يف هذا ويتّ ، املعىن فإّن حتليلها ينطلق من لفظها
ذلك يف ويتمّ ، ةحتيّ عن طريق إرجاعها إىل بنيتها التّ "حتليل عبارة ما يكون أنّ المتوّكلحيث يورد 

ا احملقّ مرحلة نقل ) أ: (مرحلتني مثيل ل مستوى ما قبل التّ ة تشكّ نيّ قة إىل بنية مكوّ العبارة يف صور
ا إىل بنية حتتيّ نيّ مرحلة نقل هذه البنية املكوّ ) ب(و،ويتالصّ  عبري يف اجتاه ة عرب قواعد التّ ة ذا

. ٢"معكوس

اهر بن طّ يخ الللشّ نويرحرير والتّ لة يف تفسري التّ فسريية متمثّ نته التّ اختار البحث أن تكون مدوّ 
ميكن إبراز صور تفعيل وفيه، ٣ببيان معاين القرآن مبا ورد يف لغة العربهتمّ يه تفسري لغويّ عاشور ألنّ 

ة على مجل إسقاط املفاهيم الوظيفيّ ى البحثويبقى عل، بيسر وسهولةغويّ رس اللّ معطيات الدّ 
ا ومشوليّ مدى صوص املراد حتليلها وبيان النّ  سورة (ز على خطاب قصري وقد ركُّ ، من عدمهتها استيعا

).، سورة قريشاألعلى

:العربّي القديمغويّ رس اللّ ة في الدّ طبيقيّ س الكفاية التّ تلمّ -١

:قاط اآلتيةيعرض البحث للقضايا اليت عاجلها الّشيخ يف النّ : نموذج سورة األعلى-أ

وهذا البيان فيه تيسري ، هاتتناولبيان األغراض أو املوضوعات اليت ورة بيخ تفسريه هلذه السّ بدأ الشّ -
جزيئيّ حليل التّ يف التّ الكربى اليت تعاجلها قبل أن يلجفسري ليحيط بداية باملعاملعلى قارئ التّ 

ا وميكن ، ؤية وتكتملضح الرّ إىل تلك األغراض فتتّ جزيئيّ حليل التّ رّد ذلك التّ مما يسّهل، لوحدا
ويعاجل ،نةورة كخطاب له حدود معيّ ظر إىل السّ يخ بضرورة النّ نقطة أخرى وهي وعي الشّ تسجيل 

ة راسة اجلمليّ الدّ وأنّ ،ةصيّ راسة النّ وهذا معناه وعيه بالدّ ، ة أو بعبارة احملدثني نصٌّ كاملقضايا خاصّ 
.رورةتؤول إليها بالضّ 

.١٢٣ص، )األصول واالمتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، أمحد املتوّكل:ينظر-١
.٢٠٢ص، ...)ةحتيّ البنية التّ (ةات الوظيفيّ سانيّ ة في اللّ غة العربيّ قضايا اللّ أمحد املتوكل، -٢
.٣٨ص، )دار ابن اجلوزي، دط، دت: لبنان(، الكريمغوي للقرآنفسير اللّ التّ مساعد بن سليمان الطيار،: ينظر-٣



)حبث يف الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٤٢٠

:فنجده جيعل قوله تعاىل، اليت تربطهاة حبسب الغرض والعالقات إىل مقاطع مجليّ الّسورةّسمق-
َوالَِّذي َأْخرََج ﴾٣﴿َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدى﴾٢﴿الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى﴾١﴿﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى

م يف حكهكييب الذي جيعلابط الرتّ وذلك بسبب الرتّ ،المقطًعا أوّ ﴾٥﴿َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأْحَوى﴾٤﴿اْلَمْرَعى
ّ ، مجلة واحدة ته وتعليل أحقيّ ، عوة إىل تنزيه اهللا جّل وعالزت على غرض واحٍد وهو الدّ ا ركّ وبسبب أ

.نزيهبذلك التّ 

مقطًعا ﴾٧﴿ِإالَّ َما َشاَء اللَّـُه ِإنَُّه يـَْعَلُم اجلَْْهَر َوَما َخيَْفى﴾٦َسنـُْقرُِئَك َفَال تَنَسى﴿﴿:جيعل قوله تعاىلمثّ 
؛امهمعكييب الذي جياالرتباط الرتّ منغمرّ على ال﴾٨﴿﴿َونـَُيسُِّرَك لِْلُيْسَرىاه عن مجلة إيّ فاصًال ، آخر

كفل حبفظه يف التّ (الغرض الذي يعاجله املقطع األّول إىلوذلك مرجعه ،بط أو العطف بالواووهو الرّ 
ه تيسري اهللا تعاىل نبيّ (اين خيتلف عن الغرض الذي يعاجله املقطع الثّ الذي ) مى اهللا عليه وسلّ صدره صلّ 

وهذا معناه ،الذي اعتمدهقطيع اجلمليّ الغرض هو أساس التّ ًدا أنّ فهم جيّ يُ وبناء عليه ،)لليسرى
.د هلاالغرض سابق للبنية وحمدّ أنّ إميانه ب

ه ال يفتأ يذكر عالقة فإنّ ) حبسب األغراض(قطيع اجلمليّ هذا التّ سريه علىمنغمرّ على الوهو-
يبّ االفتتاح بأمر النّ ":اين بقولهعالقة املقطع األّول بالثّ فمثال يبّني ، بعضها ببعض من حيث الورود

وذلك ، إليه عقبه بشارة وخريًا لهيلقه سين بأنّ ؤذِ يُ ، ح اسم ربّه بالقولم بأن يسبّ ى اهللا عليه وسلّ صلّ 
) ىرَ سْ ليُ لِ كَ رُ سِّ يَ نُـ وَ "(:اين قائالً الث بالثّ الثّ عالقة املقطع كما يبّني ، ١)"ىنسَ تَ َال فَ كَ ئُ رِ قْ نُـ سَ (قوله 

وإن  ،يف املآلعلى األخصّ وهذا العطف من عطف األعمّ ... )سنقرئك فال تنسى(عطف على 
وهو ؛عالقة هذه املقاطع باملقطع الذي يليهمامثّ ، ٢"يسرييرًا ملفهوم التّ اابقة مغكان مفهوم اجلملة السّ 

ْر ﴿:له تعاىلو ق الَِّذي ﴾١١﴿َويـََتَجنَّبـَُها اْألَْشَقى﴾١٠﴿َسَيذَّكَُّر َمن َخيَْشى﴾٩﴿ِإن نـََّفَعِت الذِّْكَرىَفذَكِّ
ى اهللا ت اهللا رسوله صلّ بعد أن ثبّ ":قائال،﴾١٣ُمثَّ َال َميُوُت ِفيَها َوَال َحيَْىي﴿﴾١٢﴿َيْصَلى النَّاَر اْلُكبـَْرى

ت به نفسه من دفع ما خافه من وما اطمأنّ ،سالةباء الرّ ل له ما أزال فرقه من أعم تكفّ عليه وسلّ 
ما كان إنساؤه مراًدا هللا ل له دفع نسيان ما يوحى إليه إّال وتكفّ ، سالة على وجههاضعف عن أدائه الرّ 

م وهو يف مبدإ ى اهللا عليه وسلّ سول صلّ إذ كان الرّ ؛ره عليهأه لذلك ويسّ قه وهيّ ه وفّ ووعده بأنّ ، تعاىل
ال يفهم ما يستعهد اهللا به فيخشى أن يقّصر عن مراد اهللا فيلحقه غضب منه أو ... سالةعهده بالرّ 

.٢٧٢ص، ١٢م، تفسير الّتحرير والتّنويرالطاهر بن عاشور، -١
.٢٨١ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٢
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٤٢١

وشحًذا لنشاطه ، إرهافا لعزمه، أي باالستمرار عليه، بليغذكري أي التّ أعقب ذلك بأن أمره بالتّ ، مالم
فعل املأمور به  فس على امتثال األمر إذا عاضده إقبال النّ فإنّ ،ذكري بشراشرهليكون إقباله على التّ 

.وهكذا، ١"فجمع بني أداء الواجب وإرضاء اخلاطر، ة للمأموركان فيه مسرّ 

مل، مقطع يعرض فيهحتليًال لكلّ قسيمتبع هذا التّ ويُ - مفردةة لكلّ اللة املعجميّ الدّ - أ:لـــ، يف ا
لكلّ كييبّ ق الرتّ علّ التّ -د.اشتقاق الكلمة-ج.ةرفيّ يغة الصّ داللة الصّ -ب.حتتاج إىل بيان

يئة خمصوصة ة استعمالنبيه إىل خصوصيّ التّ -ه.مفردة البحث - و....)، رةكّ نم، معرفة(املفردة 
ورة كيبية الواردة والصّ ورة الرتّ ذكر الفرق بني الصّ -ز.ة بعينهااختيار صورة تركيبيّ أو سرّ عن نكتة

كيب املرتبطة عادة حبكمة هي نتاج ا ة للرتّ اللة اإلحيائيّ نبيه إىل الدّ التّ - ح.ة املتواردة معهاكيبيّ الرتّ 
ة يف سور أخرىاحلاضرياقربط السّ -ط.بط بني املعىن ومعىن املعىنالرّ  - ي.بسياقات مشا

.رةتلخيص املعىن الذي يعاجله ذلك املقطع بلغة سهلة ميسّ -ك.زولاستحضار سبب النّ 

يخ  حياول أن ال يرتك شاردة وال واردة تعني على توضيح قاط أّن الشّ هذه النّ ق يفويالحظ املدقّ 
﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك :األّول وهو قوله تعاىلولتوضيح ذلك ميكن أخذ املقطع اجلمليّ ، اآلية إّال ذكرها

َر فـََهَدى﴾٢﴿الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى﴾١﴿اْألَْعَلى َفَجَعَلُه ُغثَاًء ﴾٤﴿َأْخرََج اْلَمْرَعىَوالَِّذي﴾٣﴿َوالَِّذي َقدَّ
.اكيبللرتّ وسيحاول البحث تتبع حتليله للمفردات مثّ ، ﴾٥﴿َأْحَوى

، ةيغيّ ة وقد يورد داللتها الصّ ه يأيت على ذكر داللتها املعجميّ ذكر البحث سابقا أنّ : المفردات-١
اومتعلّ ، وقد يعرض الشتقاقها :فقد أورد لكلمة، قا

ع يف هذا املدلول يف سورة ه قد توسّ ومبا أنّ ، ٢"قائصنزيه عن النّ التّ "وهو مدلوهلا املعجميّ ) حسبّ (-
ُس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُمونَ ﴿:قوله تعاىللتفسريهالبقرة يف / البقرة(﴾٣٠﴿َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدِّ

جند زيادة تدقيق يف املدلول بربطه بداللة يف سورة البقرة جوع إليه وبالرّ ، ه على هذافقد نبّ ،)٣٠
اتعلّ ات اليت هلا كبري املشتقّ  سبيح قول أو جمموع قوٍل مع عمٍل يدّل على تعظيم اهللا والتّ ":يقول، ق 

سبحان :سبيح على قولويطلق التّ ، الة سبحةوالصّ ، ي ذكر اهللا تسبيحاولذلك مسّ ، تعاىل وتنزيهه
ريع يف هاب السّ بح وهو الذّ من السّ سبيح مشتقّ التّ وقد ذكروا أنّ ، نزيهذلك القول من التّ ألنّ ، اهللا

.٢٨٤-٢٨٣صص ،١٢م، تفسير الّتحرير والتّنويرالطّاهر بن عاشور، -١
.٢٧٣ص، ١٢م،املرجع نفسه-٢
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٤٢٢

يف فلك وكلّ ﴿:قال تعاىل، ماءجوم يف السّ ذ أطلق جمازًا على مّر النّ إع يف معناه إذ قد توسّ ،املاء
، سرعة املرور يف عبادة اهللا تعاىلسبيح لوحظ فيه معىنفلعّل التّ : وعلى جري الفرس قالوا،﴾يسبحون

نزيه عن فعة أي التّ وهو الرّ ؛االعتباريّ وأريد البعد،بح أي البعدوأظهر منه أن يكون سّبح نسب للسّ 
سبيح كون التّ وعندي أنّ ... نزه : فا غري مضاعف مبعىنخمفّ ) سبح(ع وقيل مسُ ، قائصأحوال النّ 

از بعيدمأخوذا من السّ  وهلذا التزموا يف هذا ،)سبحان(ه مأخوذ من كلمة الوجه أنّ و ، بح على وجه ا
اها قا إيّ حمقّ ، ةاللة املعجميّ فنجده قد استحضر الدّ ، ١"فاأن يكون بوزن فعل املضاعف فلم يسمع خمفّ 

ة فهي كصيغة صرفيّ ) سّبح(كلمة ا  أمّ ، واةاللة النّ اليت حتوي الدّ و ت منها باستحضار الكلمة اليت اشتقّ 
.٢ة وهي األمرمستعمل يف داللته احلقيقيّ متعدٍّ فعل أمر 

على ذات حسّية االسم لفظ جعل داّال ":ا قال فيهذكر يف تفسريه للبسملة حتليًال معجمي) اسم(-
ّ مّو وهو الرّ ا من السّ وجعله أئمة البصرة مشتقّ ، ة بشخصها أو نوعهاومعنويّ  ق يف ا تتحقّ فعة أل

لشيء نَّ أصل االسم يف كالم العرب هو العلم وال توضع األعالم إّال فإ،إطالقات االسم ولو بتأويل
فهو إّما اقص الواويّ ني من النّ فأصل صيغته عند البصريّ ... وهذا اعتداد باألصل والغالب ، بهمهتمّ 

معه على أمساء بوزن جبأصله كذلك وا على أنّ وقد احتجّ ... فل و بوزن قُ أو مسُ ، لو بوزن ِمحْ ِمسْ 
نة وهي حجج بيّ .الفعل منه مسيتوأنّ ،ر على مسيّ ه صغّ وبأنّ ... ه مجع على أسامي وبأنّ ... ، أفعال

مة ه من السّ أصله وسم بكسر الواو ألنّ ون إىل أنّ وذهب الكوفيّ ... اقص الواويّ أصله من النّ على أنّ 
حليل املعجميّ وهذا التّ ، ٣"صريفني أرجح من جانب االشتقاق دون التّ ورأي الكوفيّ ... والعالمة 

م ذلك يف مبحث الكالم وقد تقدّ ":يقول) يف سورة الفاحتة(ل بسملة ذكره يف أول حديث له يف أوّ 
.٤"فسريعلى البسملة يف أّول هذا التّ 

ا فظة حتليًال صرفيم هلذه اللّ ومل يقدّ ، ٥"راخلالق املدبّ "هذه الكلمة توحي مبعىن ذكر أنّ ): كربّ (-
ّ ؛م يف موضع آخره تقدّ ا ألنّ اشتقاقي ا ا مصدر وإمّ إمّ "ا حيث جنده يف تفسري سورة الفاحتة يورد أ

.٤٠٥ص، ١م، نويروالتّ حريرالتّ تفسير الطاهر بن عاشور، -١
.٢٧٣-٢٧٢صص ، ١٢م، املرجع نفسه: ينظر-٢
.١٤٩-١٤٨ص، ١ماملرجع نفسه، -٣
.٢٧٣ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٤
.٢٧٤ص،١٢ماملرجع نفسه، -٥
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يء بية تبليغ الشّ والرتّ ، وسائسمبعىن مربّ وهو ربّ ،اهه مبعىن ربّ بَّ من رَ ) فعل(هة على وزن صفة مشبّ 
به وجيوز أن يكون من ربّه مبعىن ملكه فإن كان مصدرًا على الوجهني فالوصف، إىل كماله تدرجيا

فة هة على الوجهني فهي واردة على القليل يف أوزان الصّ وإن كان صفة مشبّ ، للمبالغة وهو ظاهر
ّ املشبّ  ه مبعىن ربّاه واألظهر أنّه مشتق من ربّ ... قليال إّال ) يْفُعل) (َفعلَ (ا ال تكون على فعل من هة فإ

ر اخلالئق وسائس ه مدبّ ذ املراد أنّ إ، األّول أنسب باملقام هناألنّ ؛ه مبعىن ملكهوساسه ال من ربّ 
.١"ديّ مبعىن امللك والسّ بّ وإن كان األكثر يف كالم العرب ورود الرّ ... غها غاية كماهلا أمورها ومبلّ 

معدود يف عرف واالرتفاع ،أي االرتفاعيادة يف صفة العلوّ اسم يفيد الزّ ":اّ إقال فيها ): األعلى(-
ولذلك إذا مل ، فر وم يف العذمإىل شيء غري مفال ينسب العلّو بدون تقييد إّال ،اس من الكمالالنّ 

منه وصفه تعاىل والعلّو املشتقّ ... فضيل املطلق ل عليه أفاد التّ يذكر مع وصف األعلى مفضّ 
.٢"ائمالدّ امّ وهو الكمال التّ ، جمازيّ علوّ ) األعلى(

.             ةمل يورد داللتها املعجميّ اللة كانت هذه الكلمة واضحة الدّ امل): خلق(-

فإن محل على العموم ،تسوية ما خلقه"سوية التّ أنّ موردا،ةياقيّ ة السّ ذكر داللتها املعجميّ ): ىسوّ (-
فاعوجاج ، سوية أن جعل كّل جنس ونوع من املوجودات معادًال؛ أي مناسًبا لألعمال اليت جبلتهفالتّ 

. ٣"لتدافع عن نفسها بسهولةالعقرب من تسوية خلقها 

ا وقواها: قديرالتّ ":قال): قّدر(- ضعيف قّدر بالتّ : يقال، وضع املقدار وإجياده يف األشياء يف ذوا
وأطلق هنا ، رع أو الوزن أو العدّ يء اليت تضبط بالذّ ة الشّ يّ واملقدار أصله كمّ ... خفيف مبعىن بالتّ روقدَ 

،اهرة مثل اليدينة الظّ ردة من تركيب األجزاء اجلسديّ مة مطّ منظّ ات على تكوين املخلوقات على كيفيّ 
.٤"ناعةواالستطاعة وحيل الصّ ة كاحلسّ ومن إيداع القوى العقليّ ، والباطنة مثل القلب

، ر إىل ما قّدر لهمقدّ فهدى كلّ ":قال،ة مقرونة باهلادي جّل وعالياقيّ ذكر داللتها السّ ): هدى(-
ة جنسه من احليوان الذي له اإلدراك واإلرادة هي هداية اإلهلام إىل كيفيّ فهداية اإلنسان وأنواع

.١٦٧-١٦٦ص، ١م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطّاهر بن عاشور، -١
.٢٧٥-٢٧٤ص، ١ماملرجع نفسه، -٢
.٢٧٦ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٣
.٢٧٦ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٤



)حبث يف الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٤٢٤

ما حصل شيء من آثار فكلّ ،ر فيه من املقادير والقوى فيما يناسب استعماله فيهاستعمال ما قدّ 
.١"قدير حصل بأثره االهتداء إىل تنفيذهذلك التّ 

.٢"راجه من األرض وهو إلنباتهواملراد إخ":كذلك فقالياقيّ ذكر املعىن السّ ): أخرج(-

من ،يء املرعيّ أطلق على الشّ ا مصدر ميميّ إمّ : وأصله، وائمبت الذي ترعاه السّ النّ "هو ): املرعى(-
أطلق على ما ينبت ،عيوإّما اسم مكان الرّ ، مثل اخللق مبعىن املخلوق،إطالق املصدر على املفعول

.٣"كما أطلق اسم الوادي على املاء اجلاري فيها بعالقة احللول  ويرى إطالقا جمازي،فيه

.٤"بتة وهو اليابس من النّ ويقال بتشديد املثلثّ ،ةالغني املعجمة وختفيف املثلثّ بضمّ ): "الغثاء(-

، مسرة تقرب من الّسواد: وهي من األلوان، اواحلاء وتشديد الو املوصوف باحلّوة بضمّ ): "األحوى(-
.٥"ء يابس فتصري خضرته حّوةالغثاألنّ ) غثاء(وهو صفة 

، اهد ملا يتلقّ ملفردات هذا املقطع يسعف القارئ على فهم جيّ ياقيّ السّ اليلّ عريف الدّ وهذا التّ 
صريف مع علم االشتقاق غة مع علم التّ ريف كيف يستحضر علم منت اللّ اعالتّ هويلحظ املتتبع هلذ

نا سنواجه داللة جتاوزنا داللة املفردات فإنّ وإذا ما ، خلدمة غرض واحٍد هو بيان داللة اخلطاب
.انيةقطة الثّ وهو ما يعاجله البحث يف النّ ) ةيّ الّنحو اللة والدّ ، ةاللة القضويّ الدّ (اكيب الرتّ 

عليقات اشئة عن خمتلف التّ ة النّ يّ الّنحو اللة ميتزج يف حتليل تراكيب هذا املقطع الدّ : راكيبالتّ - ٢
ة يّ الّنحو اللة ويف كثري من األحيان تكون الدّ ، كيبة اختيار الرتّ الباحثة عن خصوصيّ ة اللة البالغيّ بالدّ 

) .ةالبالغيّ (اللة املوصل إىل تلك الدّ 

سبيح ي فعل األمر بالتّ إذ عدّ "ه سبيح إىل اسم اهللا وهي أنّ ة تعدية فعل التّ حبث عن خصوصيّ - ١- ٢
وصيف بة أو التّ يّ ى تنزيه اهللا بطريقة إجراء األخبار الطّ علأّن املأمور به قول دالّ م فقد تعّني سهنا إىل ا

.٢٧٧ص، ١٢م، تفسير الّتحرير والتّنويرالطّاهر بن عاشور، -١
.٢٧٨ص،١٢ماملرجع نفسه، -٢
.٢٧٨، ١٢ماملرجع نفسه، -٣
.٢٧٨، ١٢ماملرجع نفسه، -٤
.٢٧٨ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٥



)حبث يف الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٤٢٥

ا إىل ما يدّل على ذاته تعاىل من األمساء واملعاينباألوصاف املقدّ  كيف يكون ،لكن.١"سة إلثبا
هو هو اهللا الذي ال إله إّال : (أو قلنا، )اهللا أحد(قلنا "ه إذا يخ بأنّ جييب الشّ ؟تسبيح اسم اهللا تعاىل

ّ وإذا نفينا اإلالهيّ ، كان ذلك تسبيًحا المسه تعاىل) ... الم وس السّ امللك القدّ  ا ال ة عن األصنام أل
كان ذلك ﴾هُ وا لَ عُ مَ تَ اجْ وِ لَ ا وَ ابً بَ وا ذُ قُ لُ ن خيَّْ لَ اهللاِ ونِ ن دُ مِ ونَ عُ دْ تَ ينَ الذِ إنّ ﴿:ختلق كما يف قوله تعاىل

،وبناء عليه.٢"عليه يف هذا الكالم إخبار وال توصيفر امسه مل جيألنّ ،تسبيحا لذات اهللا ال المسه
فيعة على أمساء فات الرّ ريفة والصّ سبيح يكون بإجراء األخبار الشّ التّ فتعديته إىل اسم اهللا أفادت أنّ 

.اهللا

ة إضافة اسم إىل حيث عرض فيه إىل خصوصيّ : ة االسم املعّدى إليهالبحث عن خصوصيّ - ٢- ٢
ى اهللا عليه سول صلّ مري الذي يعود على الرّ إىل الضّ ) ربّ (ة إضافة إىل خصوصيّ مثّ ) اهللا(دون ) كربّ (

دون ) كربّ (بطريقة اإلضافة إىل ) اسم(وتعريف ":ة يقولم؛ وهذا حبث يف اخلصائص البالغيّ وسلّ 
، ه اخلالق املدبّرمن أنّ ) ربّ (ملا يشعر به وصف ، سبح اسم اهللا: تعريفه باإلضافة إىل علم اجلاللة حنو

ذه اإلضافة وأن يكون له حظّ سول صلى اهللا عليه وسلّ إىل ضمري الرّ ) ربّ (وأّما إضافة  م فلتشريفه 
.٣"سبيحكليف بالتّ زائد على التّ 

ن يتضمّ وإّمنا وصف، وصف ختصيص أو توضيحال، بّ ة العناصر لوصف هذا الرّ تأيت بقيّ مثّ - ٣- ٢
) األعلى(صفة ) كربّ (أجري على لفظ مثّ ":-اهللارمحه -يخ يقول الشّ ، سبيحيف طياته موجب التّ 
نزيه لصفات ذاته ولصفات للتّ فهو مستحقّ ، فات قدرتهة على تصرّ الّ الت الدّ وما بعدها من الصّ 

لإلمياء إىل موجب األمر ، ورزق أنعامهم، وهدايتهم، اس خبلقهم يف أحسن تقوميإنعامه على النّ 
على ه خالق املخلوقات خلقا يدلّ حقاقا لذاته ولوصفه بصفة أنّ نزيه استه حقيق بالتّ بتسبيح امسه بأنّ 

بات مفردات ومركّ ، من حيث بنيتها، فاتوقد وردت هذه الصّ ، ٤"نعالعلم واحلكمة وإتقان الصّ 
ًها إىل منبّـ ، نة يف الوصفمجلة مضمّ وهذا دعاه إىل حتليل كلّ ، )ةصلتها مجل فعليّ (ة موصوليّ 

ا الرتّ خصوصيّ  اة كيبيّ ا :ة فــــالبالغيّ ونكا

.٢٧٣ص، ١٢م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطّاهر بن عاشور، -١
.٢٧٤ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٢
.٢٧٤ص، ١٢املرجع نفسه، م-٣
.٢٧٤ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٤



)حبث يف الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٤٢٦

وعادة الفعلني فيها أن يكونا ، ةسويّ يفهم منها وصف اخللق ووصف التّ ) ىخلق فسوّ (مجلة -
وحذف مفعول ":يخ بقولهحه الشّ هما وردا مقطوعني عنها لغرض يوضّ لكنّ ،)يطلبان مفعوالً (يني متعدّ 

خلق : ر خاصا؛ أيوجيوز أن يقدّ ... رين وهو ما قّدره مجهور املفسّ ، اجيوز أن يقّدر عام) خلق(
بفعل ) خلق(أي بقرينة قرن فعل ، اكحّ أو خلق آدم كما روي عن الضّ ، اججّ ره الزّ كما قدّ ، اإلنسان

.١"﴾يوحِ ن رُّ مِ يهِ فِ تُ خْ فَ نَـ وَ هُ يتُ ا سوّ ذَ إِ فَ ﴿:قال تعاىل، )سوى(

اللة األوىل ن؛ الدّ اداللتله ياق يف هذا السّ سوية بالفاءالتّ عطف بني اخللق و الأنّ يخ ذكر الشّ كما 
كر باعتبار أنّ فريع يف الذّ للتّ ) ىفسوّ (الفاء من قوله ":لاق، سببانية داللة التّ اللة الثّ فريع والدّ داللة التّ 

ل اوق، ٢"سوية مقارنًا حلصول اخللقوإن كان حصول التّ ، سويةاخللق مقّدم من اعتبار املعترب على التّ 
أي ، بسبّ بالفاء املفيدة للتّ ) خلق(ولكونه مقارنًا للخلقة عطف على فعل ":اللة األخرىعن الدّ 

فريع التّ ذلك أنّ ؛لتني املنسوبتني إىل هذه األداةالبني الدّ وال تعارض، ٣"ب على اخللق تسويتهترتّ 
.داللة الفعللّنظر إىلب باسبّ كر والتّ الذّ إىل ربالّنظ

إلعادة االسم يخ أنّ وقد رأى الشّ ، قدير واهلدايةيفهم منها وصف التّ )ر فهدىوالذي قدّ (ومجلة -
، التاالهتمام بكّل صلة من هذه الصّ "املوصول مع إغناء حرف العطف عن تكريره غرًضا وهو
ا ملدلول املوصول وهذا من مقتضيات اإلطناب ) هدى، قّدر(وقد استعمل الفعالن ، ٤"وإثبا

) خلق(كالفاء اليت بني ) هدى(و) رقدّ (وجعل الفاء اليت بني ، ٥لعمومعدية لغرض امقطوعني عن التّ 
بالفاء مثل القول يف عطف ) فهدى(والقول يف وجه عطف ":لاق،بسبّ فريع والتّ أي للتّ ) سوى(و
فهداية ، مقّدر إىل ما قّدر لهب أي فهدى كلّ عطف املسبّ ) رقدّ (على ) فهدى(وعطف ، )فسّوى(

ة استعمال ما احليوان الذي له اإلدراك واإلرادة هي هداية اإلهلام إىل كيفيّ اإلنسان وأنواع جنسه من

.٢٧٥ص، ١٢م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطّاهر بن عاشور، -١
.٢٧٦ص، ١٢املرجع نفسه، م-٢
.٢٧٦ص، ١٢املرجع نفسه، م-٣
.٢٧٦ص، ١٢املرجع نفسه، م-٤
.٢٧٦ص، ١٢ماملرجع نفسه، : ينظر-٥



)حبث يف الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٤٢٧

قدير ما حصل شيء من آثار ذلك التّ فكلّ ، قّدر فيه من املقادير والقوى فيما يناسب استعماله فيه
.١"حصل بأثره االهتداء إىل تنفيذه

ذا التّ - يتجاوزه إىل ربط املعطوف فيهما بالغرض بل ، تنيحليل هلاتني اجلملتني املوصوليّ وال يكتفي 
سوية واهلداية من بني صفات األفعال اليت التّ ار وصفثوأو ":يخيقول الشّ ، ورةالذي تعاجله السّ العامّ 

هلذين الوصفني مناسبة ملا اشتملت ألنّ ، نزيهة على استحقاق اهللا تعاىل للتّ ودالّ ، اسهي نعم على النّ 
م تسوية تالئم ما خلقه ألجله من حتّمل ى اهللا عليه وسلّ صلّ يبّ خلق النّ يوّ الذي يسورة؛ فإنّ عليه السّ 
ئه حلفظ ما يوحيه إليه وتيسريه عليه وإعطائه شريعة مناسبة لذلك سالة ال يفوته أن يهيّ أعباء الرّ 

.٢"يسريالتّ 

ولذلك ، االيت تبدو نابية عن غريه) والذي أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى(واألمر نفسه مع مجلة -
ويف ":ابقة يقولين باألوصاف السّ ري حاول البحث عن اجلامع الذي جيمع هذين الوصفني األخ

وصف إخراج اهللا املرعى وجعله غثاء أحوى مع ما سبقه من األوصاف يف سياق املناسبة بينها وبني 
ريعة اليت تنفع متثيل حال القرآن وهدايته وما اشتمل عليه من الشّ وإمياء إىل، غرض املسوق له الكالمال
ريعة تكمل هذه الشّ وإىل أنّ ، واألنعاموابّ اس حبال الغيث الذي ينبت به املرعى فتنتفع به الدّ النّ 

ويف هاته اجلملة ، ٣"وتبلغ ما أراد اهللا فيها كما يكمل املرعى ويبلغ نضجه حني يصري غثاء أْحوى
ملا يشعر ، باتدون لفظ النّ ) املرعى(وإيثار كلمة ":يقول؛)املرعى(صوصية املعّدى إليه يبحث عن خ

ا مع رعاية الفاصلةاس الذين يتّ عي من نفع األنعام به ونفعها للنّ به مادة الرّ  .٤"خذو

ذا ندرك دقّ  ه رمح- اهر بن عاشور يخ الطّ ة الشّ حليل الذي يرجع إىل شخصيّ ة هذا التّ ة ومشوليّ و
ولوال ، كانت اآللة اليت أسعفته يف الوصول إليهاإذ،ة فيها بارزالعربيّ لكن أثر علوم ، بدرجة أوىل- اهللا
وعلى العموم فهذه هي طريقته يف معاجلة خمتلف ، كه لناصيتها ملا استقام له األمرنه منها ومتلّ متكّ 

.عن غريه من املقاطع األخرىاملقاطع اجلملية األخرى مما جيعل البحث يستغين بعرض هذا املقطع

.٢٧٧ص، ١٢م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطّاهر بن عاشور، -١
.٢٧٧ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٢
.٢٧٨ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٣
.٢٧٨ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٤



)حبث يف الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    حنو اللغة العربّية الوظيفّي والّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي 

٤٢٨

:نموذج من سورة قريش-ب

ة فيها عرض لألغراض اليت ورة خبالصة إمجاليّ يف تفسري هذه السّ ، كما هو ديدنه، يخبدأ الشّ -
ري يف ن هلم السّ اهللا مكّ بوبية تذكريًا هلم بنعمة أنّ بتوحيد اهللا تعاىل بالرّ "اعاجلتها فقد أمر اهللا قريش

اعات وأمّ مّ ه أهم وبأنّ يدو علعيف ال خيشون عاديا يتاء والصّ برحليت الشّ جارة األرض للتّ  نهم نهم من ا
ّ ؛حرمتهممن من املخاوف ملا وقر يف نفوس العرب  اس ومبا أهلم النّ ،ار الكعبةان احلرم وعمّ م سكّ أل

اورة  .١"القبائل فال يغري على بلدهم أحدوردّ ... من جلب املرية من اآلفاق ا

عم اجلليلة اليت عوة إىل العبادة وتعليلها بتلك النّ الدّ (ورة ختدم غرضا واحًدا مجيع آيات السّ ومبا أنّ -
يّ الّنحو حليل والتّ ريفّ حليل الصّ التّ مزج فيه بني، ا واحًدافقد جعلها مقطًعا مجلي) أسبغها عليهم

اات استعمال األلفاظ والرتّ ًنا خصوصيّ مبيّـ ،حليل البالغيّ والتّ  ، وسيعرضها البحث، اكيب ودالال
.اكيباملفردات والرتّ ، اها على قسمنيعا إيّ موزّ ، بإجياز

:المفردات-١

ا ): الالّم(- ّ .٢عليلللتّ ذكر أ

، )ألف(واألصل هو ، ومها لغتان) ألف(مزتني مبعىن) أألف(مصدر : اإليالف"):إيالف(-
فصارت تستعمل ، أصلها أن تدّل على حصول الفعل من اجلانبنيألنّ ؛وصيغة اإلفعال فيه للمبالغة

، وعافاه اهللا، سافر:شاع ذلك يف بعض األفعال حىت ساوى احلقيقة مثلمثّ ، يف إفادة قول الفعل جمازًا
.٣"وقاتلهم اهللا

ر ب فهولقّ ... ضر بن كنانة لقب اجلّد الذي جيمع بطونا كثرية وهو فهر بن مالك بن النّ ): قريش(-
بفتح القاف وسكون الراء وشني (ش رْ حيح تصغري قَـ صغري وهو على الصّ بلقب قريش بصيغة التّ 

.٤"فنيعدو على احليتان وعلى السّ اسم نوع من احلوت القويّ ) معجمة

.٥٥٤ص، ١٢م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطّاهر بن عاشور، -١
.٥٥٤ص، ١٢ماملرجع نفسه، : ينظر-٢
.٥٥٥ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٣
.٥٥٦ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٤
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٤٢٩

ولذلك ، وهو املسري من مكان إىل مكان آخر بعيد، اسم لالرحتال: اءحلة بكسر الرّ الرّ ): "رحلة(-
.١"افر عليه راحلةي البعري الذي يسمسّ 

وفصل ... ة املقّسمة إىل أربعة فصول مسيّ نة الشّ تاء اسم لفصل من السّ والشّ ): "يفتاء والصّ الشّ (-
.٢"ة وهو زمن احلرّ مسيّ نة الشّ صيف اسم لفصل من السّ والّ ، ة الربدتاء مدّ الشّ 

ن وهذا ما ميكّ ، واشتقاقهارفية وداللتها وصيغتها الصّ ، ةفقد ذكر داللتها املعجميّ ، هذا عن املفردات
ي دالالت أعمق تتجاوز داللة املفردة إىل له لتلقّ ملدلول الّسورة ويؤهّ ر جزئيّ ي من أخذ تصوّ املتلقّ 

.كيبداللة الرتّ 

:راكيبالتّ -٢

رور -١ وفّسر تقدميه ، )فليعبدوا(قا بالفعل الذي يأيت بعده متعلّ ) إليالف قريش(جعل اجلار وا
م فاألصل تقدّ ، ٣"من أسباب أمرهم بعبادة اهللا اليت أعرضوا عنها بعبادة األصنامإذ هو"لالهتمام 

لتعبد قريش رّب هذا (: وأصل نظم الكالم"، قدميالغرض يوجب التّ لكنّ ،املعلَّق به وتأخري املعّلق
فلّما اقتضى ، )يفتاء والصّ البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إليالفهم رحلة الشّ 

د من تقدميه معىن جعله شرطا لعامله فاقرتن عامله الهتمام باملعمول تقدميه على عامله تولّ قصد ا
ما قبلها من مؤذنة بأنّ ) فليعبدوا(:اخلة يف قولهفالفاء الدّ ، رطبالفاء اليت هي من شأن جواب الشّ 

، وعناية هي عناية املشرتط بشرطه،تقدمي املعمول مقصود به اهتمام خاصّ رط؛ أي مؤذنة بأنّ ة الشّ قوّ 
ويالحظ من خالل ، ٤"وهذا أسلوب من اإلجياز بديع، ملا ينتظره من جوابه، ة كالمه عليهوتعليق بقيّ 

، قدميفاالهتمام هو املوجب للتّ ، جوع إىل الغرض أو املقصده يفسِّر البنية املوجودة بالرّ حليل أنّ هذا التّ 
ا صار األمر هكذا وملّ ، يوجد بوجوده وينتفي بانتفائهق جبواب معّني علّ رط املتقّدم صار مبثابة الشّ اومل

.والبالغةالّنحوجيمع بني ، وأوضحىدخلت الفاء لتربز هذه العالقة بشكل أجل

.٥٥٧ص، ١٢، منويرحرير والتّ تفسير التّ الطّاهر بن عاشور، -١
.٥٥٧ص، ١٢ماملرجع نفسه،-٢
.٥٥٤ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٣
.٥٥٥ص، ١٢ماملرجع نفسه، -٤
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٤٣٠

ذا املركّ ويتعلّ - إيالفهم رحلة ":وهي قوله تعاىل؛عنهبات تأيت بعده وال تنفكّ مركّ يّ الّنحو ب ق 
يخ على أنّه عطف بيان جيء به هه الشّ ب وجّ هذا املركّ ، ًبا واحًداجيعلها مركّ مما " يفتاء والصّ الشّ 

، وهو من أسلوب اإلمجال) إيالف قريش(عطف بيان من ) إيالفهم:" (يقول؛لإليضاح والبيان
تاء فاإليالف املقصود هو إيالفهم رحلة الشّ ، ١"امعن يف ذهن السّ فصيل للعناية باخلرب ليتمكّ فالتّ 

.جاءت هذه العبارة مفّصلة وموّضحة لنوع اإليالف املقصود واملرادف، يفوالصّ 

ا ، )تاءالشّ (و) رحلة(ث عن نوع اإلضافة الواقعة بني كما حتدّ  َّ من إضافة الفعل إىل زمانه "فقد رأى أ
.٢"الذي يقع فيه

ذا املركّ صدي الذي يتعلّ أتى على ذكر الغرض املقمثّ  :ومعىن اآلية":قاته بقولهومتعلّ ب احلريفّ ق 
.٣" كري قريش بنعمة اهللا عليهم؛ إذ يّسر هلم ما مل يتأتَّ لغريهم من العربذ ت

كيب تركيًبا مقابًال للرتّ ) فٍ وْ خَ نْ م مِّ هُ نَـ آمَ وَ وعٍ ن جُ م مِّ هُ مَ عَ طْ ي أَ الذِ تِ يْ ا البَـ ذَ هَ بَّ وا رَ دُ بُ عْ يَـ لْ فَـ (عّد - ٢
:كيب علىز يف هذا الرتّ وقد ركّ ، عليليّ التّ 

إىل ) ربّ (وأوثر إضافة ":قال، )اهللا(دون ) ربّ (إىل لفظ ) يعبدوا(ة تعدية الفعل بيان خصوصيّ -أ
من استحقاقه اإلفراد بالعبادة دون ) ربّ (ملا يومئ إليه لفظ ، فليعبدوا الّله: دون أن يقال) هذا البيت(

.٤"شريك

م(دون ) البيت(إىل ) َربّ (ة إضافة بيان خصوصيّ - ب ّ ، )رّ لإلمياء إىل أنَّ البيت هو أصل "ا أورد أ
م بني العرب؛نعمة اإليالف .٥"بأن أمر إبراهيم ببناء البيت احلرام فكان سببا لرفعة شأ

هذا وهو أنّ ، ) فٍ وْ خَ نْ م مِّ هُ نَـ آمَ وَ وعٍ ن جُ م مِّ هُ مَ عَ طْ ي أَ الذِ (بــــ ) ربّ (ة وصف بيان خصوصيّ - ج
ملا ) وعٍ ن جُ م مِّ هُ مَ عَ طْ ي أَ الذِ (بطريقة املوصول بّ الرّ وأجري وصف":قال؛الوصف جيء به تعليالً 

، جارة هلمة أخرى زيادة على نعمة تيسري التّ عليل لألمر بعبادة رّب البيت احلرام بعلّ يؤذن به من التّ 

.٥٥٦ص، ١٢، منويرحرير والتّ تفسير التّ الطّاهر بن عاشور، -١
.٥٥٧ص،١٢ماملرجع نفسه، -٢
.٥٥٩ص،١٢ماملرجع نفسه، -٣
.٥٦٠ص،١٢ماملرجع نفسه، -٤
.٥٦٠ص،١٢ماملرجع نفسه، -٥
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٤٣١

وإشارة إىل ما ألقي يف نفوس العرب من ... ومها نعمة إطعامهم وأمنهم ، ا جعلهم أهل ثراءوذلك ممّ 
.١"أهلها فال يريدهم أحد بتخويفحرمة مّكة و 

ومعىن ، أي أطعمهم بدًال من اجلوع وآمنهم بدًال من اخلوف"ة وهي البدليّ ) من(حتديد داللة -د
حالة بالدهم تقتضي أن يكون أهلها يف جوع فإطعامهم بدل من اجلوع الذي تقتضيه ة هو أنّ البدليّ 
م أهل حضرحالتهم يف قلّ وأنّ ، البالد ة وال شكة سالح وليسوا أهل بأس وال فروسيّ ة العدد وكو

.٢"فجعل اهللا هلم األمن يف احلرم عوضا عن اخلوف، ضني لغارات القبائلتقتضي أن يكونوا معرّ 

ذا بل إنّ -و م إذ مل حيلّ "ة وعيّ وهو بيان النّ ) وخوفٍ ، جوع(ة تنكري ه إىل خصوصيّ ه نبّ ومل يكتف 
.هذا اخلوفو ذا اجلوع ا كان نوع هأيّ ، ٣"جوع وخوف من قبل

يف الوظيفيّ الّنحوأورد البحث سابًقا أن اعتماد : ة في الّنحو الوظيفيّ طبيقيّ س الكفاية التّ تلمّ - ٢
ا ؛بناء اجلملةطوات خلحتليل خمتلف امللفوظات معناه االنتقال باجتاه عكسيّ  من نقل للعبارة يف صور

أمنوذًجا المتوّكلويعطي ، ٤...ة نية إىل بنية حتتيّ نقل هذه البنية املكوّ مثّ ،نيةقة إىل بنية مكوّ احملقّ 
أصباًحا يرى املشاهدون هذا (جلملة ،ه البحث لتحليل املقاطع املختارةسيستعني ب، اتطبيقيّ 

:بًعا املراحل اآلتيةلها متّ حيث حلّ ، )الربنامج

ا مع التّ - ١ : دات واحلمولصات واملقيّ مييز بني املخصّ تقطيع وحدا

]]      برنامج[-ال ] هذا]] [[مشاهدون[-ال ] [يرى] [صباًحا] [أ[

ن املنبور املكوّ أنّ : نغيم نستطيع احلصول على املعلومتني اآلتيتنيرب والتّ عرب قاعديت إسناد النّ - ٢
كما ، )ؤالالسّ (ة القوّ هي ة اليت تواكب اجلملة ة احلرفيّ ة اإلجنازيّ وأّن القوّ ، بؤرة اجلملة) صباًحا(

وهي ، )اهلمزة(ن املنبور ومن وجود أداة االستفهام نستطيع استقاء هاتني املعلومتني من رتبة املكوّ 
.مةعبري عن نفس السّ ظاهرة تضافر وسائل خمتلفة يف التّ ، ظاهرة غري نادرة

.٥٦١ص،١٢م،نويرحرير والتّ تفسير التّ الطّاهر بن عاشور، -١
.٥٦١ص، ١٢ماملرجع نفسه،-٢
.٥٦١ص،١٢ماملرجع نفسه، -٣
.٢٠٢ص، ...)ةحتيّ البنية التّ (ةسانيات الوظيفيّ ة في اللّ غة العربيّ قضايا اللّ أمحد املتوكل، : ينظر-٤
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٤٣٢

معلوم من أّن وتبعا ملا هو، ) )ص) (مف(ف فا øم¹م(ة ة للجملة الفعليّ تبعا للبنية املوقعيّ - ٣
:ابق إىلقطيع السّ بة ميكن نقل التّ ة غري مرتّ حتيّ وحدات اجلملة يف البنية التّ 

وميكن تبعا هلذا ،]]صباًحا[مف]] برنامج[- ال] [هذا[[مح فا]] مشاهدون[- ال ] [يرى] [أ[[
حدود ة إسناد وظيفيت الفاعل واملفعول إىلومن مثّ ،مت من خالهلا الواقعةمعرفة الوجهة اليت قدّ 

).يرى(احملمول 

نات فالفاعل مييز بني خمتلف وظائف املكوّ ة ميكننا التّ عن طريق إسناد قواعد احلاالت اإلعرابيّ - ٣
.ماين منصوبحق الزّ والّال ، مرفوع واملفعول منصوب

مان خيصّصه من حيث الزّ وعن طريق قواعد صياغة احملمول ميكن حتليل احملمول إىل جذر فعليّ - ٤
وبناء على ، ويطابق فاعله من حيث اجلنسغري الّتام،ومن حيث اجلهة املخّصص، احلاضراملخّصص 

} فـََعلْ {ى أغ تا ر) [وي(حض : (كما يلي) يرى(ة للفعل حتيّ ر البنية التّ هذه املعطيات ميكن تصوّ 
).الواقعةمتغّري = وي، تامالغري = غ تا، احاضر =حض(حيث ]) ف

-هذا الـــ (و) ون-مشاهد - الــ (باتبات ميكن االنتقال من املركّ املركّ وعن طريق قواعد صياغة - ٥
، معرفة= ع:حيث) مشاهد=١ع ج ذ ساملشاهدون: (اليةإىل احلدود التّ )صباًحا(و) برنامج

امفرد= ١، إشارة= شا: حيث) برنامج: ²ذ س١شا عهذا الربنامج(مذكر = ذ، مجع= ج
.نكرة= حيث ن) صباح: ¹ذ ص١صباًحا       ن(

ة ة اإلجنازيّ ميكن بواسطتها استكشاف القوّ ) اهلمزة(ة ة اإلجنازيّ ر القوّ وعن طريق قواعد إدماج مؤشّ - ٦
.أي االستفهام)سهـ(للجملة هي ص اإلجنازيّ وقيمة املخصّ ، ؤالللجملة وهي السّ 

:ة اآلتيةحتيّ التّ نصل إىل البنية ، عبري املذكورة آنًفاوعرب تطبيق قواعد التّ - ٧

: ²ذ س١شا ع(منف فا ) مشاهد:١ع ج ذ س(ف } فـََعل{ىأغ تا ر:[حض وي:[ سهــ وي[
) ]زم بؤ مقا) صباح: ١ذ ص١ن(متق مف مح )برنامج
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٤٣٣

ة من جزئيّ يعاجل كلّ ،المتوّكلمه من خالل هذا املثال الذي قدّ ،الوظيفيّ الّنحوواملالحظ أنّ 
هل ميكن ،لكن.الذي أرساه يف جهازه الواصفقعيديّ التّ ظريّ صيد النّ الرّ بًعا ات امللفوظ متّ جزئيّ 

.بة فيه؟دقيق على جزئيات اخلطاب املختارة؟ وما هي اجلوانب املغيّ تطبيق هذا التّ 

:نموذج سورة األعلى-أ

َر فـََهَدى﴾٢﴿الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى﴾١﴿﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى:يقول اهللا تعاىل َوالَِّذي ﴾٣﴿َوالَِّذي َقدَّ
﴾٥﴿َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأْحَوى﴾٤﴿َأْخرََج اْلَمْرَعى

وردوي، الوظيفيّ الّنحواليل هلا يف عريف الدّ ة للمفردات التّ اللة املعجميّ يقابل البحث عن الدّ - ١
موضوعات (حممول وحدود من ، إطار محليّ كأيّ ، نيتكوّ شكل إطار محليّ "خذ ه يتّ أنّ المتوّكل
إطار محلي معرِّف وإطار : ني اثننيمن إطارين محليّ ، مؤّلفابذلك،يكون املدخل املعجميّ ، )ولواحق

إطار محليّ اليلّ أن نقول إنَّ التعريف الدّ ، على هذا األساس، وميكن)اليلعريف الدّ التّ (محلي معرَّف 
عن طريق "تتمّ اليلّ أويل الدّ ة التّ عمليّ يرى أنّ كما ، ١"آخر ماة رصد معىن إطار محليّ يقوم مبهمّ 

اليل املرصود يف مدخلها عريف الدّ نها اجلملة بالتّ مفردة من املفردات اليت تتضمّ تعويض كلّ 
: اليت تكون كاآليت، )فل يف املدرسةم الطّ يتعلّ (اليل ملفردات مجلة عريف الدّ مثال ذلك التّ ، ٢"املعجمي

متق) علم= ²س(متض ) إنسان= ¹س(ف }لفـَعَ {أ خ ذ ) = يتعّلم(- ١

متض) إنسان: ¹س) (غري بالغ: ذكر: شخص= ( فل الطّ -٢

متض) مكان: ¹س) (ةابتدائيّ : ةتعليميّ :سةمؤسّ : (املدرسة-٣

ذ.خ.غ تا أ:[يوحا:[يس:[خب وي: [ة كما يليعريفات املفردات األصليّ تعّوض هذه التّ مثّ 
سة مؤسّ : ١ت ص١ع(متق ) علم: ٢ذس١ع(متض ) لغابغري : ذكر: شخص: ¹ذس١ع(ف }فعل{
مفردة يوجب وضع كلّ ملفردات املقطع اجلمليّ وتقدمي تعريف داليلّ ، ٣]]]]مك) ةابتدائيّ : ةتعليميّ :

.٨٩ص، ...)ةحتيّ البنية التّ (ةسانيات الوظيفيّ ة في اللّ غة العربيّ قضايا اللّ أمحد املتوّكل، -١
.١١٤صنفسه، املصدر-٢
.١١٥ص، نفسهاملصدر: ينظر-٣
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٤٣٤

تصّورا ره ويصعب تصوّ ، ف كبريحتقيق هذا فيه تكلّ لكنّ .مثَّ تعويضها يف املقطع ككلّ يف إطار محليّ 
.مفردةآخر لكلّ إطار محليّ استحضارإذ يوجب ، دقيقا

أداة ....) تفّكر/فعل/قول: ٣س(متق ) اهللا:٢س(منف ) إنسان: ١س(ف}فـَعَّل{نزَّه = سّبح-

لسلة تطول إىل ما ال نفسه حيتاج إىل إطار محلّي آخر يوّضحه ويعرّفه مما جيعل السّ ) نزّه(لكّن الفعل 
تنزيه اهللا تبعيده وتقديسه : "أورده ابن منظور يف معجمه حيث يقولوميكن تعريفه مبا ذهب . اية

ف }فاعل{باعد = نزّه : له كما يليوضع اإلطار احلمليّ ،، وميكن، تبعا هلذا١"عن األنداد واألشباه
املتجاوز)عن الّشرك/ عن الّنقائص(متق ) اهللا: ٢س(منف ) إنسان: ١س(

ة د خصوصيّ تتحدّ فالبّد أن، الة على ذاتهألمسائه الدّ وّجهلذات اهللا وقد ييوّجهنزيه قد التّ ملا كان مثّ 
من وهذا معناه أنّه البّد ، نظر إليه مستقالما أ به الفعل إذا وهو ما ال يتنبّ ،قنزيه حبسب املتعلّ التّ 

.تنياملتوّقعني للفعل حبسب الّداللتنيإطارين محليّ تقدمي

متض) مسّمى: ١س) (دال: لفظ): (اسم(-

فإنّه املالك اخلالق املدبّردّل علىيومبا أنّه، ف هذه الكلمةيعرّ يصعب وضع إطار محليّ ): ربّ (-
.متض) اهللا: ١س) (مدبّر: مالك: خالق(: له كما يلير إطار محليّ ميكن االجتهاد يف تصوّ 

متض) ربّ : ١س) (عظمةعلوّ ): (األعلى(-

= موصوال، ع= ل: ؛ حيث)١ل ع: (٢ل له املتوّكل كما يليمعّلق موصوّيل، وقد مثّ ): الذي(-
.مفردا= ١معرفة، 

البّد أن ، ومن مثة ١"خلق اهللا الشيء خيلقه خلقا أحدثه بعد أن مل يكن: "قال ابن منظور): خلق(-
وميكن ختمينه كما عاكسا للّتعريف الذي قّدمه ابن منظور،)خلق(يكون اإلطار احلملي للمحمول 

.متق) من عدم ص: خلق س : ٢س(منف ) اهللا: ١س(ف } فـََعل{خلق : يلي

، )املكتبة التوفيقية، دط، دت: مصر(ياسر سليمان أبو شادي، جمدي فتحي السيد، : ، حتقيقلسان العربابن منظور، -١
.١٢٤، ص١٤ج
.٨٥، صةغة العربيّ بة في اللّ الجملة المركّ أمحد املتوكل، : ينظر-٢
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٤٣٥

ّتسوية يف هذا الّسياق أّن اهللا حني خلق اخللق وضع مقاديرها وحّدد قواها وما هي تعين ال):سّوى(-
: أي خلقه مبا يؤهله للعيش وآداء ما خلق له، وميكن أن منثل له كما يلي، ٢خملوقة له وأوجدها وقّواها

.حا) مبقدار: ٣س(متق ) خلق: ٢س(منف ) اهللا: ١س(ف } فـََعل{َخَلق = سوى 

معناه أن اهللا قد وضع كّل شيء مبقدار ال يزيد عليه وال ينقص، وعليه فاإلطار احلملي ):قّدر(-
) مبقدار: ٣س(متق ) شيء: ٢س(منف ) اهللا: ١س(ف } فـََعل{َوَضع = قّدر : ميكن تصوره كما يلي

.حا

: ، وبناء عليه يكون اإلطار احلملّي هلذا الفعل كما يلي٣هلم الطّريق وأرشد ودلّ مبعىن بّني ): هدى(-
. متق)خلق: ٢س(منف ) اهللا: ١س(ف }أَفـَْعل{أرشد = هدى 

وردت كلمة أخرج يف هذا الّسياق مبعىن اإلنبات، ومن مثة فالّتعريف الّداليل هلذه املفردة : )أخرج(-
) النبات: ٢س(منف ) اهللا: ١س(ف }أَفـَْعل{أنبت = أخرج : ميكن عرضه يف اإلطار احلملي اآليت

.متق

أو /متض) مكان: ١س) (  رعي: (نفسه، وميّثل له كاآليتأو الّنباتعيهو مكان الرّ ): املرعى(-
.متض)نبات: ١س) (رعي(

صّري = جعل : هذه الكلمة على الّتحول والّتصيري، ومن مثّة يكون متثيلها كاآليتتدلّ ): جعل(-
.)غثاء: ٣س(متق ) نبات: ٢س(منف ) اهللا: ١س(ف } لفعّ {

ة للكلمة والّدليل على يغيّ الوظيفي ال يلتفت كثريًا إىل الّداللة الصّ الّنحوواملالحظ أنَّ ، إىل غري ذلك
ة كتابًا رفيّ أفرد للقضايا الصّ قد المتوّكلأنّ من غم رّ على ال.ثال الذي جعله البحث منوذًجا لههذا امل
ر عند ا هو مقرّ ريف ال يكاد خيرج عمّ ره الصّ وهو يف تصوّ .)ةقضايا معجميّ (هو كتاب مستقّال 

الكلمة ذلك أنّ ، ة الوظيفي ينبغي تداركهالعربيّ غة ة اللّ وميكن عّد هذا قصورًا يف نظريّ ، ني العربرفيّ الصّ 

.٢٢٣، ص٤، جلسان العربابن منظور، -١
٢٧٦، ص١٢، منويرحرير والتّ تفسير التّ الطاهر بن عاشور، : ينظر-٢
.٦٤، ص١٥، جلسان العربابن منظور، : ينظر-٣
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٤٣٦

ة واعتمادها مرجًعا حملالتينة جيب أن تستحضر وال يكتفي بعرض طبيعة ابصيغتها هلا داللة معيّ 
.اأساس

) رب) (اسم][(سّبح[[:ره كما يليه ميكن تصوّ ا فإنّ تركيبيإذا رمنا حتليل املقطع اجلمليّ - ٢
جعله غثاء (فـــ ) الذي أخرج املرعى(و) الذي قدر فهدى(و) الذي خلق فسوى):(األعلى):(ك(

)]أحوى

اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي (وئيسهو احملمول الرّ ) سّبح(حيث 
.(    )الصفريةله الالصقة ذ فيمثّ أّما املنفّ ، هو احلّد املتقبل)أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى

أس هو  الرّ ، داتن من رأس وجمموعة مقيّ ه يتكوّ ا واحًدا ألنّ حد) أحوى...اسم (املرّكبعلوقد جُ 
عة حتكمها عالقات متنوّ املالحظ أّن هذه املقّيدات و ،دات هي ما يأيت بعدهواملقيّ ) اسم(كلمة 

وعالقة عطف مع ، )ىالذي خلق فسوّ ( و) األعلى(وعالقة تتابع مع )) رّبك(عالقة إدماج مع (
ال وإن كانت عالقة العطف هذه تربط أجزاء احلدّ ، )والذي أخرج املرعى(و) ر فهدىوالذي قدّ (

.اّحلد

:ابق كما يليقطيع السّ ع يف التّ وسّ ه ميكن التّ دات فإنّ صات واملقيّ بني احلمول واملخصّ زناوإذا ميّ 
)] هدى(و) قّدر:الذي[(و)] سوى(فـــ ) خلق: الذي)]:[(أعلى- الـــ )]:[(ك) (رب) (اسم][(سّبح[[
)]]]].أحوى:غثاء()ه) (جعل[(فـــ )] مرعى-الـــ ) (جأخر :[(الذي[(و

.ة األمرهي قوّ ة للمقطع اجلمليّ ة اإلجنازيّ القوّ نفهم أنّ ) سّبح(عل وانطالقا من صيغة الف-

تني الفاعل كيبيّ ز بني الوظيفتني الرتّ يّ مند الوجهة و وتبًعا للبنية املوقعية هلذا املقطع ميكن أن حندّ -
.واملفعول هو ما بقي من عناصر) (  الفاعل هو الّالصقة (واملفعول 

فاملفعول منصوب ، مييز بني خمتلف الوظائفة ميكن التّ احلاالت اإلعرابيّ وعن طريق قواعد إسناد-
.والفاعل مرفوع

ها محول وجلّ ، ةالليّ ة والدّ محل له خصائصه الوجهيّ كلّ لنا خمتلف احلمول املدجمة فإنّ وإذا ما حلّ -
.ةموصوليّ 
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٤٣٧

-٦رعى الذي أخرج امل-٥الذي هدى  - ٤الذي قّدر -٣ى  الذي سوّ - ٢الذي خلق  - ١
جعله غثاء أحوىالذي 

) خلق(كيف يفّسر حذف مفعول ، وخصوصا يف مرحلة ما قبل املعيار واملعيار،علملكن ال يُ 
أخري قدمي والتّ الوظيفي ال يؤمن باحلذف والتّ الّنحوف، الوظيفيالّنحويف ) هدى(و) رقدّ (و) ىسوّ (و

.قديروالتّ 

لكن ال ميكن احلديث عن ) حسبّ (احملمول إىل جذر وعن طريق قواعد صياغة احملمول ميكن حتليل -
عّد فقد ؛صات فعل األمرملخصّ واف يف نظريّة الّنحو الوظيفيّ لعدم تقدمي عرض، صاتاملخصّ 

،صار ينظر إليه كوجه من الوجوهمثّ ، رطذييت والشّ دليل والتّ التّ صيغة صيغة من الّصيغ اليت تذكر مع 
.م دراسة وافية ألسلوب األمر وصيغتهه مل تقدّ نّ إأي .ةة إجنازيّ ه قوّ ه إىل أنَّ نبّ تُ مثّ 

،  )ل(مز ق يرمز له بالرّ يف شكل معلّ د االسم املوصولرّ جيه بات فإنّ وعن طريق قواعد صياغة املركّ -
:... أنيث ذكري والتّ نكري والتّ عريف والتّ كالتّ خمتلف املخّصصات املتعّلقة باحلدّ د رّ جتكما

= ع: (؛ حيث))س ح(ك س : ذ س ح١ع) (س ي(س ر بّ : يذ س ١ع)      (كربّ (
)مذكرا= مفردا، ذ= ١التعريف، 

))س ي(أعلى س : س ي١ع ذ)       (األعلى(

تا مض سوى ف [خب[وَ :     )) ذ س ي١ع(مض خلق ف[تا[ل خب)    ( فسوىالذي خلق(
):ذ س ي١ع(

مض [تا [خب و)) : ذ س ي١ع(ف مض قّدر [تا [ل خب (و)     والذي قدر فهدى(
مثّ ، )والذي أخرج املرعي فجعله غثاء أحوى(واألمر نفسه مع مجلة . :      )ذ س ي١ع(هدى ف 
ّ يربط بينه )ربِّك(دات لرأس واحٍد وهي ل مقيّ ا تشكّ ا أل

ا ها ينظر إليأّما إذا مل ،)ربّ (دات لـــ مقيّ ...) األعلى الذي خلق رّبك (نُظرهذا إذا  ّ على أ
وبناء عليه ال ، يغتطرقًا ملثل هذه الصّ املتوّكلحليل يزداد تعقيًدا إذ ال جند يف كتب دات فإّن التّ مقيّ 
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٤٣٨

، خمصصات فعل األمر:ر دراسة لبعض جوانبه مثلة كاملة هلذا املقطع لعدم توفّ ميكن تقدمي بنية حتتيّ 
.دات بل وجوًهافات اليت ال تكون مقيّ والصّ 

وإن كانت ،ونة اليت يعتمدها الوظيفيّ جريديّ هذه الكتابة التّ أنّ يله بعد هذا الّتحليلتسجوما ميكن 
ماك ؛ةاللة اإلحيائيّ جوانب أخرى كالدّ تغفل،ات امللفوظة يف تناول جزئيّ تعكس دقّ  ذلك أن اال

يف ةمن حريّ بن عاشوريخخالفًا ملا عرض له الشّ ، الكبري يف هذا التجريد حيصر الذهن ويكبله
.واستحضار الّنكات املؤّسسة على معطيات الّدرس الّلغوي أساساحليلالتّ 

:نموذج سورة قريش-ب

مفردة من لكلّ داليلّ ر إطار محليّ ة صعوبة كبرية يف تصوّ للمفردات مثّ اليلّ عريف الدّ ق بالتّ فيما يتعلّ -
ة املشهورة بداللتها املعجميّ بل ذكرها ، ف ذلك اإلطار احلمليّ عدم تكلّ حسناألاملفردات ويبقى 

.وربطها باشتقاقها وصيغها

:فيكون كاآليتكيب اجلمليّ الرتّ ليلا حتأمّ -

يَالِف قـَُرْيشٍ [- ١ َتاِء َوالصَّْيفِ ﴾١﴿ِإلِ الَِّذي ﴾٣﴿فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهـَذا اْلبَـْيتِ ][﴾٢﴿ِإيَالِفِهْم رِْحَلَة الشِّ
رب هذا البيت (ملي وحممول هذا املقطع اجل) يعبدوا(يث ح]﴾٤﴿م مِّْن َخْوفٍ َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَـهُ 

ة الليّ من حدود هذا احملمول تسند إليه الوظيفة الدّ حدّ ) الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
ه حدٌّ لكنّ ، )يعبدوا(ان من حدود احملمولحدّ ) يفتاء والصّ ريش إيالفهم رحلة الشّ قاليالف (ل واملتقبّ 

.ةة العلّ الليّ الحق ال حّد موضوع تسند إليه الوظيفة الدّ 

حيث حّل يف املوقع ؛بت عناصره حسب الغرض أو املقصد الذي يراد تبليغهرتّ املقطع اجلمليّ هذا -
ة العناصر فتأخذ موقعها املعتاد حيث يرد ا بقيّ أمّ ، ة احملورداوليّ ه حيمل الوظيفة التّ ة ألنّ احلد العلّ ) øم(

يأيت احلدّ مثّ ، ة الفاعلكيبيّ ذ والوظيفة الرتّ اللية املنفّ األّول الذي تسند إليه الوظيفة الدّ احلدّ مثّ احملمول
.ة املفعولكيبيّ ل والوظيفة الرتّ اللية املتقبّ اين الذي تسند إليه الوظيفة الدّ الثّ 

ذا احملمول العلّ ا احلدّ فإذا علقن، حيتاج إىل زيادة تدقيقًال كِ شْ ويبقى تفسري الفاء والم األمر مُ - ة 
.   ؟)قدير كما نعلمالوظيفي ال يؤمن بالتّ الّنحوو (فما هو مسوغ ظهور الفاء 
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٤٣٩

ماين إىل احلدّ إذا ما نظر- ّ ) ربّ (ن من رأس هو ل يتكوّ املتقبّ فاحلدّ ؛)من بنيتهما(نابمركّ ُوجد أ
ب هذا املركّ لكنّ ، ب املوصويلّ املركّ كما تشمل ) هذا البيت(دات تشمل العناصر املضافة إليه ومقيّ 

تعليل وتربير لبه بل أيت،ص جمموع ما حيال عليهيقلته مل يأت لألنّ ًداه مقيّ ال ميكن عدّ املوصويلّ 
وهو كيف ؛ع يف اإلشكال الذي سبق طرحهقوهنا ن، وجهبلادً وعلى هذا فهو ليس مقيّ ، العبادة

إيالف (د من رأس ومقيّ يتكّون ل هلا؟ واحلّد العلة كذلك ميثّ وكيف ، تعامل مع هذا النوع من العناصريُ 
ن من حممول مصدر يتكوّ هذا احلدّ ، يلداولية الذّ ومن حد آخر مدمج حيمل الوظيفة التّ ) قريش

.)والّصيفتاءرحلة الشّ (ل ومتقبّ ) إيالف(

هم ال يلتفتون لكنّ ،يكون خمّصًصا) هذا البيت(مثلاسم اإلشارة يفإىل أنّ الوظيفيّ الّنحويف ه ينبّ -
.مري املوصولة استعمال الضّ وال إىل خصوصيّ ،ة استعمال ضمري اإلشارةإىل البحث عن خصوصيّ 

ا ما طبيقيّ ق كفايتها التّ ما زالت مل حتقّ الوظيفيّ الّنحوة نظريّ هذه املالحظات جتعلنا نقتنع بأنّ  ّ ة وأ
.)على األقلّ على مستوى اجلملة(كثرية زالت حتتاج إىل مراجعات  



خــــاتمة



٤٤١

سعى البحث فيما تقّدم من أبواب وفصول إىل عرض نظريّة الّنحو الوظيفي ومناقشة اختيارات 
علمائها، والبحث عن وظيفية الدرس اللغوي العريب، وإقامة حوار بينهما، حوار يراد منه معرفة 

وبعد . واالنطالق منها حنو دراسة أكثر دّقة وإحكاماالسقطات لتالفيها، ومعرفة اإلجيابيات لتثمينها 
هذا التَّطواف ميكن تسجيل جمموعة نتائج بعضها عاّم يشمل مجيع الفصول وبعضها خاّص بكل 

.فصل من الفصول املكونة هلذا البحث

:النتائج العاّمة- ١

احلوار بني النظريات اللغوية من أحسن طرق تقييمها وتقوميهايعدّ -
العربية الوظيفي الذي قدم املتوّكل حنو دقيق يف حتليالته ومفاهيمه ومصطلحاته شامل حنو اللغة-

.يف كفاياته
إذ جند كثريا من ) بالنسبة لقضايا اجلملة على األقل(لكن، على الّرغم من دقته فهو غري شامل -

.املسائل ما زالت حتتاج إىل زيادة نظر وحتليل
وأصيل وله ) جلميع اجلوانب اليت تشكل اللغةعرض(الدرس اللغوي العريب درس شامل -

.خصوصياته التقعيدية والتحليلية
ومن مثة ميكن القول إنه ال ميكن ألّي نظرية لسانية حديثة أن تكون بديال عنه، ألن االستبدال -

.   مرهون بالوقوع يف مأزق وال مأزق

:بابالنتائج الخاصة بكل -٢

:نتائج الباب األول-أ

:المدخل-١-أ

.وعيةوال يؤمن باحلدود النّ ةاللسانيات علم ال يعرف احلدود الزمنيّ -
.ديثةاللسانيات احلسليب جتاهريبعاك أسباب كثرية أسهمت يف تشكيل موقف هن-



٤٤٢

ومرجع هذا إىل ،مثليرح اإلسقاطي التّ ساين العريب احلديث هو الطّ يف الواقع اللّ رح الغالب الطّ -
.طاملسقِ ط وانبهار حداثة املسقَ 

ومرجعه ، فكر قار ثابتفالفكر اللساين العريب أّما ،ري ديناميكيساين الغريب فكر تطوّ الفكر اللّ -
.عند العرباوتوسيعه، مرحلةعند الغربيني إىل تضييق زاوية النظر يف كلّ 

إّال حماولة )ال وجود لنظرية لسانية عربية(رس اللساين العريب احلديثال جديد يذكر يف الدّ -
.تطبيق النظريات الغربية يف قراءة الرتاث اللغوي العريب أو حتليل بنية اللغة العربية

.واطالع على املنجز احلديث، طوير مرهون باستيعاب شامل للموروثالتّ -
.وابصّ الال يعين أو احلديثاجلديدأّن طأ كما اخلال يعين القدمي -
:الفصل األّول- ٢-أ

مث من خالل ، غةظر إىل الوظيفة األساس للّ من خالل النّ عن غري الوظيفيّ ه الوظيفيّ وجّ ز التّ يتميّ -
.إدراج مستوى لتمثيل اجلوانب التداولية

ا ؛متفاضلةاتات متماثلة بل هي نظريّ ة ليست نظريّ الوظيفيّ ات ظريّ النّ - تتفاضل من حيث مراعا
.مطيةفسية والنّ ة النّ للبساطة والواقعيّ 

.غة العربّيةعة إىل بناء حنو وظيفي للّ من خالل حبوثه املتنوّ لالمتوكّ هدف -
وتفسري ،وقواعد داللية تركيبية وصوتية، ةالّلساين الوظيفي يف بناء نسق قواعد تداوليّ تكمن مهامّ -

.انية يف ضوء األوىلالثّ 
ومن مثّة ، واصلأّن الوظيفة األساس للغة هي التّ : هاون من جمموعة مبادئ أمهّ ينطلق الوظيفيّ -

ا .فبنيتها تتأثر 
.ةتواصليّ غوية إىل قدرة اوز القدرة اللّ ني تتجالقدرة عند الوظيفيّ -
ظرية ة مسّاها النّ ة حياديّ ة على نظريّ ات الوظيفيّ ظريّ لمفاضلة بني خمتلف النّ للالمتوكّ اعتمد -

.ة املثلىالوظيفيّ 

:انيالفصل الثّ - ٣-أ



٤٤٣

ة تعكسها خصائص ة تداوليّ ز خبصائص دالليّ لغوي يتميّ حو الوظيفي فعلة النّ اجلملة يف نظريّ -
.ةة تركيبيّ ة صرفيّ بنيويّ 

حو الوظيفيّ ة النّ ة اقرتضتها نظريّ ة اإلجنازيّ كاحملتوى القضوي والقوّ املفاهيم املالبسة للجملة  جلّ -
.ةغة العاديّ من أفكار ودراسات فالسفة اللّ 

اهرة د هذا البنية الظّ حيدّ والذي،تكون مستلزمةة وقد ة للجملة قد تكون حرفيّ ة اإلجنازيّ القوّ -
.للجملة واملقام

وحبسب نوعها ، بةحبسب عدد احلمول إىل مجل بسيطة ومركّ حو الوظيفيّ تنقسم اجلملة يف النّ -
.ةرابطيّ ة و امسيّ ة و إىل مجل فعليّ 

:الفصل الثالث-٤-أ

ة فهو ومن مثّ ، رفيةكيبية الصّ داولية والرتّ اللية والتّ مثيل للجوانب الدّ لة التّ اجلهاز الواصف هو حمصّ -
.ميعكس مراحل بناء اجلملة عند املتكلّ 

.مجلةاألساس لبناء أيّ حيتّ مثيل التّ تضطلع بالتّ اليت اللية ة الدّ ة هي البنية املنطقيّ البنية احلمليّ -
ة اليت يعقدها مع بقيّ ة الليّ ظر إىل داللة احملمول والعالقات الدّ ة هو النّ بناء البنية احلمليّ منطلق -

.العناصر اليت تدور يف فلكه
.اللة على واقعةا احملموالت فتستعمل للدّ تستعمل احلدود لإلحالة على ذوات أمّ -
بعضا من واشتقاق للمفردات مثيل ة اعتماًدا على جمموعة قواعد تضطلع بالتّ البنية احلمليّ تبىن-

.بعض
قواعد االشتقاق تسهم يف ؛رفتقاق وقواعد الصّ قواعد االش، هناك فرق بني نوعني من القواعد-

.الّسياقيةرف فتسهم يف إعطاء املفردة صيغتها ا قواعد الصّ أمّ ،اشتقاق مفردة من مفردة أخرى
.نةالية معيّ ميكن أن تنقل احلدود إىل حمموالت وفق إوّ -
يف مستوى البنية بات وبنائهاصات جمموع املعلومات اليت يعتمد عليها يف صياغة املركّ املخصّ تعدّ -

.دوداحلوخمصصات ، مولاحملصات خمصّ ، ملاحلصات خمصّ :وهي أنواع، نيةاملكوّ 
واحق اليت هلا واللّ ، )ة أو مستلزمةحرفيّ (ة اليت تواكب اجلملة ة اإلجنازيّ ص احلمل القوّ خمصّ يشمل -

ا ل كل ص احلدود فيشما خمصّ أمّ ، مين واجلهيص الزّ ويشمل خمّصص احملمول املخصّ ، تعلق 
.أو تعيني ما حييل عليه احلدّ تسويرالعناصر اليت تقوم بدور تعديد أو



٤٤٤

: ابعالفصل الرّ - ٥-أ

.نيةة والبنية املكوّ البنية الوظيفية رابطا يربط بني البنية احلمليّ تعدّ -
.ةداوليّ ة والوظائف التّ ظائف الوجهيّ الو ؛من الوظائفلنوعني) ةالوظيفيّ (ميثل يف هذه البنية -
.انية على األوىللتوقف إسناد الثّ ، داوليةإسناد الوظاف التّ على ة سابق إسناد الوظائف الوجهيّ -
) ةالوجهيّ (ة كيبيّ بينما الوظائف الرتّ ،غاتة ال ختتلف فيها اللّ يّ ة مفاهيم كلّ داوليّ ة والتّ الليّ الوظائف الدّ -

.ة ألّن بعض الّلغات تستغين عنهايّ ليست مفاهيم كلّ 
ر الوظيفي صوّ وهي نوعان يف التّ ، ةكيبيّ من مصطلح الوظائف الرتّ ة أدقّ الوظائف الوجهيّ مصطلح -

.الفاعل واملفعول
ا بالنّ ة تسند إىل اجلملة أو أحد مكوّ داوليّ الوظائف التّ - وهي ، ةظر إىل ما يربطها بالبنية اإلخباريّ نا

ا اخلارجية أمّ ، ة احملور والبؤرةاخليّ تشمل الدّ .قتها حبمول اجلملةة حبسب عالة وخارجيّ نوعان داخليّ 
.يل واملنادىفتشمل املبتدأ والذّ 

.ابقتنيعلى معطيات البنيتني السّ انات اعتمادنية بنية تضطلع ببناء املكوّ البنية املكوّ -
.ةصات والوظائف إىل صرفات أو وحدات صرفيّ حيث ترتجم خمتلف املخصّ -
بصياغة بعضها يهتمّ ، عبريى قواعد التّ قواعد تسمّ التتم هذه الرتمجة اعتماًدا على جمموعة من -

وبعضها ،قاتة واملعلّ ة اإلجنازيّ رات القوّ وبعضها بإدماج مؤشّ ، ول وبعضها بصياغة احلدودماحمل
.نغيمرب والتّ وبعضها بإسناد النّ ،مبوقعة العناصر

:انيالباب الثّ نتائج - ب

:المدخل-١- ب

ا عن غريهالقدمي درس له خصوصيّ غوي العريبّ رس اللّ الدّ - منطلقاته وأسبابه كما له ،اته اليت يتميز 
.على ما هو عليهاليت جعلته يبىن

، طاب باستحضار املقاماث أبرزها دراسة اخلة كثرية يف الرتّ أّن هناك جوانب وظيفيّ لالمتوكّ يرى -
م ، ة وإخراجهاللمقام دورًا يف توجيه البنيأنّ واالعتقاد  ومن ، واصلالتّ غة هيوظيفة اللّ أنّ وإميا

م يستشفّ خالل معاجلتهم وتنظ ة إىل قدرة غويّ رهم تتجاوز القدرة اللّ القدرة يف تصوّ أنّ ريا
.ةتواصليّ 



٤٤٥

اعتمادا على اث يقرأ الرتّ لالمتوكّ جعلت ) قومييالوجودي أو التّ (ة وجتنب اإلسقاط ابتغاء املوضوعيّ -
.ة املثلىة الوظيفيّ ظريّ اها النّ ة مسّ عامّ ة نظريّ 

وكذا ، الذي أنتجهظر إىل املناخ الفكريّ واحلكم عليه بالنّ اث ضرورة تقومي الرتّ لالمتوكّ يرى -
.اات اليت تتقاطع معه زمنيظريّ ضلته مع النّ مفا

:الفصل األّول-٢- ب

.متكاملةدةمتعدّ ة واحدة تتفرع إىل علوم العريب منظومة فكريّ غويّ اث اللّ الرتّ -
فها يف كما جتمع مقاصد العرب وأحناء تصرّ ، قعيدمني جتمع بني القاعدة والتّ حاة املتقدّ كتب النّ -

.ألفاظها ومعانيها
.رس البالغياملنابت اليت أقيم عليها الدّ أحد القدمي حويّ رس النّ الدّ يعدّ -
فقد حتدث عن درجات ، ب سيبويهبط بني البنية والوظيفة كتامن أبرز الكتب اليت يظهر فيها الرّ -

، اجلوانب التداوليةمستحضراناقش توزيع احلركة اإلعرابية كما ، الم رابطا إيّاها باملقامة الكمقبوليّ 
حبسب احلاالت اليت يكون عليقصور اإللغاء والتّ ر وفسّ ، دمي والتأخري باملقصد والغايةلتقاوربط 

.عليها املتكلم
ا يربط بني البنية والوظيفة كتاب مني باحثة عمّ اليت سارت على منوال املتقدّ احملدثنيومن أبرز كتب -

ناقشا وحمّلال وباحثا ور مع خمتلف الصّ تتبّ سعى إىلحيث،ائيامرّ لفاضل صالح السّ حو معاين النّ 
وذكر املعمول ، افيتنيور كالفرق بني ما وال النّ ق بني خمتلف الصّ و الغرض الذي يفرّ عن املعىن 

...وكيد باملصدر كيد بالفعل والتّ والتّو ، وتقدمي الفاعل أو املفعول أو تأخريمها، وحذفه

:انيالفصل الثّ -٣- ب

ا بكلّ ة وظيفيّ نظريّ ة ميكن القول أّن البالغة العربيّ - ما تدرسه تسعى إىل املوافقة بني املقام ة ألّ
.واملقال

.كان القرآن معجزًاببهابسكتاب دالئل اإلعجاز كتاب إلثبات املزية اليت -
عليق بني الكلم بكيفيات خمصوصة وفقا للغرض ظم هو التّ وأساس النّ ، ة ترجع إىل نظمههذه املزيّ -

.الذي يراد إيصاله



٤٤٦

واصل بني غة هي إقامة التّ من مالمح الوظيفية عند اجلرجاين ذهابه إىل أّن الوظيفة األساس للّ -
، مة عليهفظ متقدّ الوظيفة سابقة للّ وأنّ ، املفرداتالاكيب واصل هو الرتّ أساس التّ وأنّ ، منياملتكلّ 
بط مها جاءت لتفسري صور الرّ ّمث جّل األمثلة اليت قدّ ، يهمه ال مبتلقّ مبتكلّ اظم مربوط أساسالنّ وأنّ 

ياق أخري مستحضرًا السّ قدمي والتّ ظم يف التّ ة النّ ك على خصوصيّ فاجلرجاين يدلّ ؛بني البنية والوظيفة
، ةة أو فعليّ وخصوصية ورود اخلرب مجلة امسيّ ، ة احلذفخصوصيّ بّني يكما ، ي الذي يرد فيهغو اللّ 

...نكريعريف والتّ ات التّ كما ذكر خصوصيّ 
ي كتاب اهللا عن اخلطإ وللذي يريد تلقّ التنزّهكتابه مفتاح العلوم ملن أراد أّلففقد اكيكّ السّ ا أمّ -

نقاطًا ع لكتابه يستشفّ بّ تواملت، )األصلي واملقامي(تأدية املعىن زًا أساًسا على كيفية مركّ ، جّل وعال
لكلّ وأنّ ، غة األساس إقامة التواصل بني مستعمليهاوظيفة اللّ من ذلك إميانه أنّ ، وظيفية كثرية

وقد يبين الكالم حسب احلاالت ، م ألنّه منتج اخلطاب ومنجزهاحتفاؤه باملتكلّ وكذا ، مقام مقال
عن احلاالت املقتضاة حبثفيه ) اجلزء املتعّلق بعلم البالغة(ّمث إّن كتابه ، ا املتلقيعليهاليت يكون

.توردةبنيويّ صورة لكلّ 

: الفصل الثّالث-٤- ب

غوي إىل إدماجه ضمن الفكر اللّ ، المتوّكلمرجعه عند ، رس الّلغوي العريبّ ه إىل الدّ قد املوجّ النّ -
.أفكاره وتطويرهااإلنساين وحماولة موضعته واستثمار 

لكن دون إغفال خصائصه ، غوي العريب القدمي درس وظيفيمقتنع أّن الدرس اللّ لالمتوكّ -
.ه وظروف إنتاجهومرتكزات

ه لكنّ ، غوي العريب القدميرس اللّ الدّ عنل يدبة الوظيفي غة العربيّ حنو اللّ أّن نظرية المتوّكلال يرى -
.اثي وتنميتهرس الرتّ حيمل هّم تطوير الدّ رس الوظيفي احلديث وملالدّ اكتفى بتبّين 

سوّغ لنقد هذا املفهوم مومن مثة فال ، نحو العريباملبتدأ يف النحو الوظيفي خيتلف عن املبتدأ يف ال-
.لاين مبعطيات األوّ حو الثّ يف النّ 

حيث يكون العنصر مبتدأ من منظور ، من املفاهيم اليت يقرتح البحث إضافتها مفهوم مبتدأ ذيل-
).زيد، جاء أبوه: (مثال ذلك؛ذيل من منظور تداويل،يلمعا

.يلتقاطعا كبريًا مع مفهوم الذّ القدمي يتقاطع العريبّ غويّ رس اللّ البدل يف الدّ -



٤٤٧

وليست ، ياق الذي يرد فيهدها السّ القدمي أغراض كثرية حيدّ العريبّ غويّ رس اللّ للبدل يف الدّ -
.المتوّكلحمصورة يف غرضني فقط كما ذهب 

وتفّسر ، حو الوظيفي عن طريق مبدإ اإلرثة اليت يأخذها البدل يف النّ يفّسر توزيع احلركة اإلعرابيّ -
سطًحا فسريان يبدوان خمتلفنيوهذان التّ ، ر مع البدلحو العريب بأّن العامل يف املبدل منه يتكرّ يف النّ 

كة على ب يف توزيع احلر ي يتسبّ الذاإلقرار أنّ بإذ ال ميكن تصّور إرث إال ؛لكنهما متماثالن عمًقا
.يف توزيع احلركة على العنصر الوارثبسبّ تالعنصر املوروث هو الذي ي

، ة املعاصرةة موجودة يف اللغة العربية القدمية لكن ليس كوجودها يف العربيّ روف اإلجنازيّ الظّ -
.مقبوالحوي والبالغي يستوعبها وجيد هلا خترًجيا وحتليالً رس النّ الدّ و 
.القدميالعريبّ رس الّلغويّ ه إليها يف الدّ تاج إىل أن ينبّ حيمن املفاهيم اليت مفهوم الوجه يعدّ -
، حو العريبة النّ حو الوظيفي خيتلفان عن الفاعل واملفعول يف نظريّ ة النّ الفاعل واملفعول يف نظريّ -

ره أو غ تصوّ بينما ال يسوّ ،حو الوظيفية يف النّ ومن ذلك سوّغ وجود فاعل ومفعول يف اجلملة االمسيّ 
.حو العريبّ ة يف النّ وروده يف مجلة امسيّ 

.والّالصقة الّصفريّة فكرتان مرتادفتان) زيد جاء(مري املسترت يف مثل فكرة الضّ -
مري مسترتًا مع البنية اليت يكون مون مل يسووا بني البنية اليت يكون فيها الضّ حاة العرب املتقدّ النّ -

.امري بارزً فيها الضّ 
.على اسم بعده فعل مطلًقا) هل(حاة بعدم جواز دخول يقل النّ مل-
ال خيتلف المتوّكلمه وما قدّ ،عليقحاة تقدمي تفسري وظيفي لظاهرة اإللغاء والتّ مل يغفل النّ -

.موها عاجلوه وقدّ ريًا عمّ بكااختالف
ة ألّن النحاة له يف العربيّ عليق ال وجود حاة لتعضيد فكرة التّ ما ذهب إليه النّ ال مسوّغ إليراد أنّ -

.أدرى بأمور صنعتهم
.حاة العربيف مفهوم االستثناء املنقطع عند النّ المتوّكلق مل يدقّ -
ام املنفي تقريرًا اعتباطًيا بل كانوا وجوازه يف التّ ام املوجبحاة عدم جواز اإلتباع يف التّ مل يقّرر النّ -

.يصدرون عن وعي وتدقيق
.لوجود ما يعّضده من الّسماعجواز عطف فعل على اسم مشتقرفضال ميكن-



٤٤٨

م على مجلة فيها بؤرة جديد لوجود ما يسّوغه ال ميكن قبول فكرة عدم جواز مجلة فيها حمور مقدّ -
.يف كالم العرب

:نقاط التوافق بني الدرس الّلغوي العريب القدمي والدرس الوظيفي كثرية أبرزها-

داوليةاالهتمام باجلوانب الت-أ

الربط بني البنية والوظيفة- ب

.تصور النحاة للبدل يوافق تصور الوظيفيني للذيل-جـ

.يف الّنحو الوظيفيّ الليةدّ الوظائف والتتوافقحويةخمتلف األبواب النّ -د

وظيفة احملور ، وظيفة املنادى: غوي العريب القدميرس اللّ من الدّ المتوّكلرتضها قااليت املفاهيم من-
بني استعمال الفرق الوظيفيّ ، ة واملستلزمةمثيل للقوى اإلجنازية احلرفيّ التّ ، ط بني الفعل والفاعلاملتوسّ 

....عت املقطوعالنّ ، )إّمنا(و) إال...ما (

:ابعالفصل الرّ -٥- ب

.طبيقيفعيل التّ ها بالتّ ئة احتفاوقلّ نظرييّ ة احلديثة ثراؤها التّ الّلسانيّ اتظريّ ميزة النّ -
نات العريب القدمي املدوّ غويّ رس اللّ اليت أفرزها الدّ فيها خمتلف العلومتفّعلنات اليت أبرز املدوّ من -

.ةفسرييّ التّ 
حو الوظيفي يوجب االنطالق من القدمي أو النّ غوي العريبّ رس اللّ نة ما من منظور الدّ حتليل مدوّ -

).داولوالتّ اللة الدّ (ة حتيّ ة وصوالً إىل بنيتها التّ طحيّ بنيتها السّ 
يف اهر بن عاشورالطّ يخ الشّ رس اللغوي العريب متكنبفضل تفعيل خمتلف معطيات علوم الدّ -

املوصلة إىل فهم ) ةكيبيّ ة والرتّ رفية واالشتقاقيّ الصّ (تفسريه من تناول مجيع جزئيات اخلطاب 
.الالت واألغراضالدّ 

اة اليت متيّ نظرييّ قة التّ ع أن تعكس الدّ من املتوقّ - ة يف حتليل خمتلف دقّ حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ زت 
ة على خمتلف يف توزيع املفاهيم الوظيفيّ بالغةل أن جيد صعوبةلكن ال يلبث احمللّ ،اخلطابات

.وحدات امللفوظ
.حو الوظيفيّ عريف الّداليل هلا يف النّ التّ العريبّ غويّ رس اللّ حليل املعجمي للمفردات يف الدّ ل التّ بيقا-



٤٤٩

.د تعقيًدا كبريًالكل مفردة داخل مجلة ما جيعل التمثيل هلا يتعقّ تعريف داليلّ كلّ تعويض-
.ة للمفردةاللة الّصيغيّ حو الوظيفي إىل الدّ النّ التفاتقلة -
يف اكيب وحتليلهاعوبة توجيه كثري من الرتّ قدير واحلذف جيعل من الصّ للتّ حو الوظيفيّ النّ عدم تبّين -

.غياب البديل
....رطمثيل ألسلوب الشّ والتّ ، صات فعل األمرايا اليت مل تنضج بعد كمخصّ هناك بعض القض-

.عوبة مبكانن بتحليلها من الصّ جيعل تقدمي تكهّ 
ا االستعماليّ صات دون استحضار خصوصيّ ظر إىل بعض املخصّ النّ - .ةا

ويف األخري، ال تّدعي هذه الّدراسة تقدمي جديد أو استيفاء املوضوع حّقه، بل هي حماولة قراءة 
ا املضّي قدما حنو استجالء بعض القضايا اليت كانت عالقة يف ذهين من مثل حتقيق قناعة  أردت 

ص اليت تشوبه، بكفاية الدرس اللغوي العريب النظرية والتطبيقية، ومحل هّم تطويره ومعرفة النقائ
ا الّدرس اللساين احلديث أرجو أن ال أكون قد جانبت . واالطالع على اإلضافات اليت أتى 

.  واحلمد هللا رّب العاملني. الّصواب



قائمة املصادر واملراجع
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٤٥١

)ه١٤٠٥، ١دار علوم القرآن، ط: سوريا(، رواية حفص، القرآن الكرمي
:)العربية(املصادر واملراجع- أ

از، عبد اهللا درّ : ضبطه وشرحه، ريعةيف أصول الشّ املوافقاتاطيب، إسحاق الشّ أبو إبراهيم -٠١
.)، دط، دتمطبعة املكتبة التجارية،: مصر(
عبد الرمحن :حتقيق،يف شرح اخلالصة الكافيةافيةاملقاصد الشّ ، -٠٢

، ١معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، ط: ة السعوديةاململكة العربيّ (بن سليمان العثيمني، 
٢٠٠٧.(

، ١دار اهلالل العربية، ط: املغرب(الوظيفي، ، آفاق جديدة يف نظرية النحو املتوّكلأمحد-٠٣
.٨، ص)١٩٩٣

).٢٠٠٥، ١دار األمان، ط: املغرب(، )قضايا ومقاربات(، الرتكيبات الوظيفية -٠٤
).٢٠٠٥، ١مطبعة الكرامة، ط:املغرب(، )قضايا ومقاربات(، الرتكيبات الوظيفية -٠٥
).١٩٨٧، ١منشورات عكاظ، ط: املغرب(اللغة العربية، ، اجلملة املركبة يف -٠٦
: املغرب(، )دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط(، اخلطاب وخصائص اللغة العربية -٠٧

).٢٠١٠، ١منشورات االختالف، ط: اجلزائر. دار األمان
، ١عكاظ، طمنشورات : املغرب(، )مدخل نظري(، اللسانيات الوظيفية -٠٨

١٩٨٩.(
دار : املغرب(، )األصول واالمتداد(، املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب -٠٩

).٢٠٠٦، ١األمان، ط
). ١٩٨٥، ١دار الثقافة، ط: املغرب(، ، الوظائف التداولية يف اللغة العربية-١٠
، )لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربيةمقاربات وظيفية (، الوظيفة والبنية -١١

).١٩٩٣، ١منشورات عكاظ، ط: املغرب(
).٢٠٠٣، ١دار األمان، ط: املغرب(، الوظيفية بني الكلية والنمطية، -١٢
).١٩٨٦، ١دار الثقافة، ط: املغرب(، دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، -١٣
البنية التحتية أو التمثيل الداليل (اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية ، قضايا -١٤

).١٩٩٥، ١دار األمان، ط: املغرب(، )التداويل
بنية املكونّات أو الّتمثيل الصريف (، قضايا الّلغة العربّية يف الّلسانيات الوظيفّية -١٥

).١٩٩٥، ١دار األمان، ط: املغرب(، )الرتكييب
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، )بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص(، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية -١٦
).٢٠٠١، ١دار األمان، ط: املغرب(
احتاد : املغرب(، )ة يف الّلغة العربّيةاحملموالت الفعلّية املشتقّ (، قضايا معجمية -١٧

). ١٩٨٨، ١اشرين املغاربة، طالنّ 
: املغرب(، )الوظيفة املفعول يف اللغة العربّية(البنية احلملّية إىل البنية املكونّية ، من -١٨

).١٩٨٧، ١دار الثقافة، ط
خليل إبراهيم خليل، : يف شرح تلخيص املفتاح، حتقيقاحمواهب الفتّ أمحد بن يعقوب املغريب، -١٩

).٢٠٠٣، ١ة، طدار الكتب العلميّ : لبنان(
عامل : األردن(،حوي عند سيبويهظر النّ ة للنّ داوليّ والتّ بستمولوجيةاألسس االإدريس مقبول، -٢٠

. )٢٠٠٦، ١الكتب احلديث، ط
منشورات االختالف : اجلزائر(، )ةالليّ ة والدّ كيبيّ بنياته الرتّ (ةغة العربيّ من يف اللّ الزّ احممد املالخ،-٢١

.)٢٠٠٩، ١ط
دار : مصر(مياطي، أيب الفضل الدّ : يف علوم القرآن، حتقيقالربهانركشي، بدر الدين الزّ -٢٢

.)٢٠٠٦احلديث، دط، 
).١٩٩٠مكتبة األجنلو املصرية، دط، : مصر(متام حسان، مناهج البحث يف اللغة، -٢٣
النحو، فقه اللغة، ( دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، األصول -٢٤

).٢٠٠٠عامل الكتب، دط، : مصر(، )البالغة
املنظمة العربية : لبنان(حيدر حاج امساعيل، : ة، ترورات العلميّ كون، بنية الثّ . توماس -٢٥

).٢٠٠٧، ١للرتمجة،ط
سيف الدين دغفوس : جاك موشالر وآن روبول، الّتداولية اليوم، علم جديد يف الّتواصل، تر-٢٦

).٢٠٠٣، ١املنظمة العربية للرتمجة، ط: لبنان(وحممد الشيباين، 
، ١زهراء الشرق، ط: مصر(حسن حبريي، : ، تر١٩٧٠جرهاردهلبش، تطور علم اللغة منذ سنة -٢٧

٢٠٠٧.(
أمحد السيد : حتقيق،)تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد(شرح التسهيلمجال الدين بن مالك، -٢٨

.)املكتبة التوفيقية، دط، دت: مصر(سيد أمحد علي، 
حمي الدين عبد احلميد، : حتقيق، الّلبيب عن كتب األعاريبمغينمجال الدين بن هشام، -٢٩

.)٢٠٠٩دط، دار الطالئع، : مصر(
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تمع -٣٠ : اجلزائر(سعيد الغامني، : ، ترمجة)الفلسفة يف العامل الواقعيّ (جون سورل، العقل والّلغة وا
).٢٠٠٦، ١طالدار العربية للعلوم،: لبنان. املركز الثقايف العريب: املغرب. منشورات االختالف

عبد : ، تر)كيف ننجز األشياء بالكالم(جون النكشو أوستني، نظريّة أفعال الكالم العاّمة -٣١
).٢٠٠٨، ٢أفريقيا الّشرق، ط: املغرب(القادر قّنيين، 

دار الشؤون الثقافية : العراق(عّباس صادق الوهاب، : جون الينز، الّلغة واملعىن والسّياق، ترمجة-٣٢
).١٩٧٨، ١العامة، ط

، ١عامل الكتب احلديث، ط: األردن(، )علم استعمال اللغة(التداوليات ، إمساعيلي علويظحاف-٣٣
٢٠١١.(

ة يف قضايا دراسة حتليلية نقديّ (ة املعاصرة قافة العربيّ سانيات يف الثّ حافظ إمساعيلي علوي، اللّ -٣٤
).٢٠٠٩، ١دار الكتاب احلديث، ط: لبنان(، )ي وإشكاالتهلقّ التّ 

منشورات : اجلزائر(، علوي، احممد املالخ، قضايا ابستمولوجية يف اللسانياتمساعيلي إحافظ -٣٥
).٢٠٠٩، ١االختالف، ط

).٢٠٠٤، ١أفريقيا الشرق، ط: املغرب(قدي، فكري النّ ة التّ حسان الباهي، احلوار ومنهجيّ -٣٦
األمان، املركز الثقايف العريب، دار : املغرب(، )حبث يف املفارقات(غة واملنطق ، اللّ -٣٧

.٥١، ص) ٢٠٠٠، ١ط
).٢٠٠٢، ١األردن، دار الشروق، ط( حو العريب، فكري العلمي يف النّ التّ ، امللخحسن مخيس -٣٨
، )مشروع قراءة(البالغي عند العرب أسسه وتطّوره إىل القرن الّسادس فكريالتّ محادي صمود، -٣٩

.)١٩٨١، ١املطبعة الرمسية للجامعة التونسية، ط: تونس(
جامعة : تونس(، )دراسة حنويّة تداولّية(اإلنشاء يف العربّية بني الّرتكيب والّداللة خالد ميالد،-٤٠

).٢٠٠١، ١، املؤسسة العربية للتوزيع، ط)كلية اآلداب(منوبة 
كالنية إىل ما بعد البنيوية، ترمجة ، من الشّ ٨رامان سلدن، موسوعة كمربيدج يف النقد األديب-٤١

لس األعلى للثقافة، ط(عصفور، جابر: جمموعة من الباحثني، إشراف ).٢٠٠٦، ١مصر، ا
دار : لبنان(حممد حمي الدين وآخرين، : ين األسرتباذي، شرح شافية ابن احلاجب، تحرضي الدّ -٤٢

).١٩٨٢، ١الكتب العلمية، ط
أمحد حسن مهديل، علي سيد علي، : شرح كتاب سيبويه، حتقيق،ريايفالسّ أبو سعيد احلسن -٤٣

.)٢٠٠٨، ١العلمية، دار الكتب : لبنان(
دار الكتاب : لبنان(شكري املبخوت، توجيه النفي يف تعامله مع اجلهات واألسوار والروابط، -٤٤

).٢٠٠٩، ١اجلديد املتحدة، ط
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٤٥٤

دار الكتاب اجلديد : لبنان(، )مراجعات ومقرتحات(، دائرة األعمال الّلغوية -٤٥
).٢٠١٠، ١املتحدة، ط

، ١دار التنوير، ط: لبنان(غوي عند مدرسة أكسفورد، حليل اللّ احلق، التّ صالح امساعيل عبد -٤٦
١٩٩٣           .(

الدار املصرية : مصر(ة املعىن يف فلسفة بول جرايس، ، نظريّ -٤٧
).٢٠٠٥، ١ة، طعوديّ السّ 

ابع اهلجري، اية القرن الرّ ّىت ة عند علماء العربية القدامى حالليّ اهرة الدّ صالح الدين زرال، الظّ -٤٨
).٢٠٠٨، ١منشورات االختالف، ط: اجلزائر(
، ١املركز الثقايف العريب، ط: املغرب(، )أو الّتكوثر العقليّ (سان وامليزان طه عبد الرمحن، اللّ -٤٩

١٩٩٨.(
). ٢٠٠٧، ٣املركز الثقايف العريب، ط: املغرب(، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، -٥٠
، ٢املركز الثقايف العريب، ط: املغرب(، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، -٥١

.٢٨، ص )٢٠٠٠
).٢٠٠٣دار القصبة للنشر، : اجلزائر(عبد اجلليل مرتاض، يف مناهج البحث اللغوي، -٥٢
موفم للنشر، : اجلزائر(ة، سانيات العربيّ عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللّ -٥٣

٢٠٠٧.(
.)٢٠٠٣، ١دار الفكر، ط: لبنان(، ابن خلدونمةمقدّ عبد الرمحن بن خلدون، -٥٤
منشورات نادي الكتاب لكلية : املغرب(ات العربية، غويّ عبد الرمحن بودرع، األساس املعريف للّ -٥٥

.)٢٠٠٠، ١اآلداب بتطوان، ط
دار النفائس، : لبنان(مازن املبارك، : حتقيق،في علل النحواإليضاحعبد الرمحن الزجاجي، -٥٦

.)١٩٨٦، ٥ط
البىن (من خالل كتاب تشومسكي (حويلي فريعي التّ حو التّ عبد الرزاق دوراري، مدخل إىل النّ -٥٧

). ٢٠٠٧، ١موفم للنشر، ط: اجلزائر(، )دراسة حتليلية نقدية) الرتكيبية
، ٢الدار العربية للكتاب، ط: تونس(العربية، عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة -٥٨

١٩٨٦.(
، ١مطبعة آنفو برينت، ط: املغرب(،ةوالّتفسري الّلسانيّ أدوات الوصفعبد العزيز العماري، -٥٩

٢٠٠٤(.
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٤٥٥

مطبعة سجلماسة، : املغرب(، )ةدراسة لسانيّ (ة غة العربيّ يف اللّ مين واجلهيظام الزّ النّ ، -٦٠
.)٢٠١٠، ١ط

اململكة العربية (من الوجهة البالغّية عند عبد القاهر، ةحويّ اكيب النّ الرتّ تاح الشني، عبد الف-٦١
.)١٩٨٠دار املريخ، دط، : ةعوديّ السّ 

دار : املغرب(، )مناذج تركيبية وداللية(عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية -٦٢
).١٩٨٥، ١توبقال للنشر، ط

شر، دار توبقال للنّ : املغرب(، )مناذج حتليلّية جديدة(الفهري، املعجم العريب عبد القادر الفاسي -٦٣
).١٩٩٩، ٢ط

دار : األردن(حكم وقواعد البيانات، سانيات احلديثة، نظم التّ عبد القادر عبد اجلليل، علم اللّ -٦٤
).٢٠٠٢، ١صفاء، ط

، ٣مصر، دار املدين، ط(حممود حممد شاكر، : حتقيق،اإلعجازدالئلعبد القاهر اجلرجاين، -٦٥
١٩٩٢(.

دار : العراق(كاظم حبر مرجان، : حتقيق، يف شرح اإليضاحاملقتصدعبد القاهر اجلرجاين، كتاب -٦٦
.)١٩٨٢الرشيد، دط، 

اململكة (، )تأرخيه العقدي، وتعريفه، ومنهجه العلمي(عبد اهللا بن دجني السهلي، املنطق اليوناّين -٦٧
).٢٠، م)٣(جمّلة جامعة امللك سعود، العلوم الرتبويّة والّدراسات اإلسالمّية : ّية السعوديّةالعرب

ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ،ة ابن مالك، شرح ابن عقيل على ألفيّ عبد اهللا بن عقيل-٦٨
). ٢٠٠٩دار الطالئع، دط، : مصر(ين عبد احلميد، حمي الدّ : ابن عقيل، حتقيق

يد -٦٩ دار توبقال : املغرب(، )دراسة الّنسق الّزمين لألفعال(جحفة، داللة الّزمن يف العربّية عبد ا
).٢٠٠٦، ١للنشر، ط

دار النهضة العربية، : لبنان(، )حبث يف املنهج(عبده الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث -٧٠
.)١٩٧٩، ١ط

املكتبة التوفيقية، دط، : مصر(عبد احلكيم بن حممد، : حتقيق، اخلصائصعثمان بن جين، -٧١
. )دت

، ١دار الكتب العلمية، ط: لبنان(إميل بديع يعقوب، ،الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان-٧٢
١٩٩٩(.

دوب، املنوال النّ عز الدّ -٧٣ دار حممد علي : تونس(، )قراءة لسانية جديدة(، حوي العريبّ ين ا
).١٩٩٨، ١ة اآلداب سوسة، طاحلامي، كليّ 
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٤٥٦

دار الفكر، : لبنان(الم حممد هارون، عبد السّ : حتقيق،والّتبينيالبياناجلاحظ، عمرو بن حبر-٧٤
.)، دت٢ط

اململكة (عبد الرزاق عفيفي، : تعليق، أصول األحكاميفاإلحكام عاليل بن حممد اآلمدي، -٧٥
.)٢٠٠٣، ١دار الصيمعي، ط: العربية السعودية

دار : املغرب. دار االختالف: اجلزائر(ساين، اللّ داول العياشي أدراوي، االستلزام احلواري يف التّ -٧٦
).٢٠١١، ١ط. األمان

.)٢٠٠٠، ١دار الفكر، ط: األردن(، حومعاين النّ امرائي، فاضل صاحل السّ -٧٧
الدار : تونس(صاحل القرمادي وآخرين، : ة، ترة العامّ فردينان دي سوسري، دروس يف األلسنيّ -٧٨

).١٩٨٥، ١العربية للكتاب، ط
مركز اإلمناء القومي، دط، : املغرب(وش، سعيد علّ : ة، ترمجةداوليّ أرمينكو، املقاربة التّ فرنسواز-٧٩

).دت
دار الكتاب : األردن(، حوي العريبّ ة للخطاب النّ ة واملنهجيّ فؤاد بو علي، األسس املعرفيّ -٨٠

).٢٠١١، ١احلديث، ط
.)٢٠٠٠، ١دار غريب، ط: مصر(،علم األصواتكمال بشر، -٨١
اهليئة العامة : مصر(الفلسفية واالجتماعية مبجمع اللغة العربية، املعجم الفلسفي، جلنة العلوم -٨٢

.،)١٩٨٣، ١لشؤون املطابع األمريية، ط
فتحي أمحد علي : ، البديع يف علم العربية، حتقيق ودراسة)هـ٦٠٦ت (جمد الدين بن األثري -٨٣

).١٤٢٠، ١لقرى، طمركز إحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم ا: مكة املكرمة(الدين، 
).٢٠١٠، ١ط،مسكيلياين للنشر: تونس(جمدي بن صوف، علم األدب عند السكاكي، -٨٤
. ١٩٧٣، ١جممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، مصر، ط-٨٥
الّنهضة دار : لبنان(حممد أبو ريّان، علي عبد املعطي حممد، أسس املنطق الّصوري ومشكالته، -٨٦

).١٩٧٦، ١العربّية، ط
، ١دار األمان، ط: املغرب(، )أفول اللسانيات الكلية-١(حممد األوراغي، الوسائط اللغوية -٨٧

٢٠٠١.(
دار : املغرب(، )اللسانيات النسبية واألحناء النمطية- ٢(حممد األوراغي، الوسائط اللغوية -٨٨

).٢٠٠١، ١األمان، ط
، ١دار األمان، ط: املغرب(، )دواعي النشأة(، نظرية اللسانيات النسبية-٨٩

٢٠١٠.(
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٤٥٧

: تونس(، )تأسيس حنو النص(حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية -٩٠
).٢٠٠١، ١جامعة منوبة، املؤسسة العربية للتوزيع، ط

).دط، دتدار سحنون، : تونس(،نويرحرير والتّ التّ حممد الطاهر بن عاشور، تفسري -٩١
سالة، سة الرّ مؤسّ : لبنان(عبد احلسني الفتلي، : حتقيق، حوحممد بن السراج، األصول يف النّ -٩٢

).١٩٩٦، ٣ط
: مصر(ياسر سليمان أبو شادي، جمدي فتحي السيد، : ابن منظور، لسان العرب، حتقيقحممد -٩٣

).املكتبة التوفيقية، دط، دت
دار أيب رقراق : املغرب(مليلودي محدوشي، ة لرواية ضحايا الفجرمقاربة وظيفيّ حممد جدير، -٩٤

.)٢٠٠٧، ١للطباعة، ط
، ١دار املعرفة اجلامعية، ط: مصر(غوي املعاصر، حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللّ -٩٥

٢٠٠٢.(
.)دار ابن اجلوزي، دط، دت: لبنان(، الكرميغوي للقرآنفسري اللّ التّ ار،يّ مساعد بن سليمان الطّ -٩٦
ة يف ة لظاهرة األفعال الكالميّ دراسة تداوليّ (ة عند العلماء العرب داوليّ صحراوي، التّ مسعود -٩٧

).٢٠٠٨، ١دار التنوير، ط: اجلزائر(، )ساين العريباث اللّ الرتّ 
مطبعو : املغرب(، )دراسة تأصيلّية وتركيبّية(حو العريبة العامل يف النّ نظريّ مصطفى بن محزة، -٩٨

).٢٠٠٤، ١النجاح، ط
مفاهيم : من النموذج ما قبل املعيار إىل الربنامج األدنوي(غلفان، اللسانيات التوليدية مصطفى -٩٩

).وأمثلة
دراسة نقدية يف املصادر واألسس النظرية (، اللسانيات العربية احلديثة - ١٠٠

.٤: جامعة احلسن الثاين، عني الشق، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم: املغرب(، )واملنهجية
بوزيد : ، تر)تدريبات عملية(موريس آجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية - ١٠١

).٢٠٠٤، ١دار القصبة للنشر، ط: اجلزائر(صحراوي وآخرين، 
إميل بديع : قدم له ووضع هوامشه وفهارسه،للّزخمشريلشرح املفصّ موفق الدين بن يعيش، - ١٠٢

.، دار الكتب العلمية، لبنان٢٠٠١، ١يعقوب، ط
مطبعة املعارف اجلديدة، سلسلة : املغرب(نعيمة الزهري، األمر والّنهي يف اللغة العربية، - ١٠٣

).١٩٩٧، ١، جامعة احلسن الثاين، عني الشق، ط٢: األطروحات والرسائل
دار الوسام : اجلزائر(، )أعمال ميشال زكريا منوذجا(ساين هبة خياري، خصائص اخلطاب اللّ - ١٠٤

).٢٠١١، ١العريب، ط
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٤٥٨

:ورياتت والدّ ّال المج- ب
صناعة : مقال منشور ضمن أعمال ندوة،الّسّكاكي منوذجا: عند البالغّينياملعىنخالد ميالد، - ١٠٥

.)١٩٩٢منشورات كلية اآلداب، منوبة، : تونس(املعىن وتأويل النص، 
:حوليات اجلامعة التونسية، ع: تونس(، قعيد والوصفكتاب سيبويه بني التّ عبد القادر املهريي،  - ١٠٦

١٩٧٤، ١١(.
: ين البوشيخي، مفهوم الّنموذج الّلساين وشروط بنائه، مقال منشور ضمن أعمال ندوةعز الدّ - ١٠٧

جامعة املوىل امساعيل، مكناس، سلسلة الندوات : املغرب(، بني النظرية والتطبيق، اللسانيات واللغة العربية
١٩٩٢، ٤(.
.)١٩٨٨، ٥ع،دراسات عربية جملة : لبنان(، حو العريبنشأة النّ ،عصام نورالدين- ١٠٨
جملة علوم إنسانية، السنة : املغرب(ساين املعاصر، حوي يف اخلطاب اللّ رس النّ فؤاد بوعلي، الدّ - ١٠٩

).٢٠٠٦، سبتمرب ٣٠الرابعة، العدد 
حوليات : تونس(، )ةظريّ حو النّ مقدمة ألصول النّ (مالحظات يف رسالة سيبويهاملنصف عاشور، - ١١٠

).وبة، كلية اآلداب، منّ ٢٠٠٢، ٤٦اجلامعة التونسية، ع 
: سائل واألطروحاتالرّ - ت

سانيات أطروحة دكتوراه دولة يف اللّ : اجلزائر(حو العريب، ة للنّ ة وظيفيّ حيي بعيطيش، حنو نظريّ - ١١١
).٢٠٠٦- ٢٠٠٥الوظيفية احلديثة، خمطوط، جامعة منتوري، قسنطينة، 

:المراجع باألجنبية- ث
١١٢- Ahmed Moutaouakil, Réflexions sur la théorie de la signification dans la

pensée linguistique arabe, (Maroc: Publication de la faculté des lettres et des sciences
humaines de rabat, 1982)

١١٣- Dictionnaire de linguistique et des sciences du langue, Gean Dubois et autres,
LAROUSSE, paris,edition 1999,p226.

١١٤- Les actes de langage, John R. Searle, Paris, Collection Savoir Herman,1972,
nouveau tirage 1996.

:شبكة االنترنيت- ج
:مقال مأخوذ من شبكة اإلنرتنيت(حسن مخيس امللخ، اللسانيات يف الثقافة العربية احلديثة، - ١١٥

www.aljabriabed.net/n96_07khamis.htm.. (
اململكة العربية (،يف الّدرس الّنحويالعالقة بني املعىن واإلعراب،الغامديصاحل ربيعسعيدحممد - ١١٦

: مقال منزل من موقعه اإللكرتوين) الّسعوديّة، جملة جامعة الطائف
http://www.mohamedrabeea.com./
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٦٥............................: .............................الوظيفّيةاملفاضلة بني الّنظريّات - ٩
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٧٢.....................): محاولة تأصيل(يفّي مفهوم الجملة في نظريّة الّنحو الوظ: الفصل الثّاني

٧٣...........................................: ........مفهوم اجلملة يف نظريّة الّنحو الوظيفيّ -١
٧٧.............................): ......دراسة تأصيلّية(الفعل الّلغوي وما يّتصل به من مفاهيم - ٢
٨٠.................................: .....................أوستني وتفنيد املغالطة الوصفّية-١- ٢
٩٢.........................................: .......................نظريّة أفعال الكالم-٢- ٢
٩٣.......................................: ......................................فعل القول-أ

٩٥.........................................): ......الفعل اإلجنازيّ (الفعل املتضّمن يف القول - ب
٩٦....................................): ................الزم فعل القول(بالقول فعل الّتأثري -ج 
٩٧.........................................: ......اقرتاحات سورل يف نظريّة أفعال الكالم-٣- ٢
١٠١............................: .......إىل املقرتح األوستيينالتعديالت اليت أضافها سورل-٤- ٢
١١٠.................:.........................................الفعل الّلغوي غري املباشر-٥- ٢
١١٩.....................: .............................أنواع اجلملة يف نظريّة الّنحو الوظيفيّ - ٣
١٢١.......................................: ..........أنواع اجلملة حبسب مقولة احملمول-١- ٣
١٢٢................: ...................................أنواع اجلملة حسب منط تركيبها-٢- ٣

:الفصل الثّالث
١٢٤.............): ...................البنية الحملّية(الجهاز الواصف في نظريّة الّنحو الوظيفّي 

١٢٨................): .....................................عناصرها وقواعدها(احلملّية البنية - ١
١٢٨.................: ...................ضبط مفاهيم املصطلحات األساس يف هذه البنية- أ- ١
١٢٨...................: .........................................تعريف البنية احلملّية- ١-أ- ١
١٢٩.....................: ....................................مقولة احملمول املعجمّية- ٢-أ- ١
١٢٩......................: ...............................املقولة بني احلّديّة واحملمولّية- ٣-أ- ١
١٣١...........................................: .........................داللة احلدّ - ٤-أ- ١
١٣١................................................: ..................داللة احملمول- ٥-أ- ١
١٣٢.............................: .....الوظائف الّداللّية اليت ميكن أن تسند إىل احملمول- ٦-أ- ١
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١٣٤...................................: ........................وحتّقق الواقعةاحلدود - ٧-أ- ١
١٣٥............: .وضوابطها) املوضوعات والّلواحق(املفاهيم اليت تسند إىل حدود احملمول - ٨-أ- ١
١٣٦...............: .................................................بناء البنية احلملّية-ب- ١
١٤٦.................: .................................البنية احلملّية وقواعد األساس-١-ب- ١
١٥١..........................................: ..املفردات األصول واملفردات املشتّقة-٢-ب- ١
١٥٤......................................: ........الّسامع/ القدرة املعجمّية للمتكّلم-٣-ب- ١
١٥٦..................: ................بسط الكالم يف مربّرات اختيار أصل االشتقاق-٤-ب- ١
١٥٨......................: .......الّتمثيل للمفردات وقواعد تكوين احلدود واحملموالت-٥-ب- ١
١٦٠...............................):احملموالت ختصيصا(كيفّية الّتمثيل للمفردات -١-٥-ب- ١
١٦٤...........................................: قواعد تكوين احملموالت واحلدود- ٢-٥-ب- ١
١٦٦............................................:احلدود، متثيلها وكيفّية اشتقاقها-٣-٥-ب- ١
١٦٩...........................................):دورها وأنواعها(دود مقّيدات احل-٤-٥-ب- ١
١٧٠.......................................:املخّصصات يف نظريّة الّنحو الوظيفيّ -٥-٥-ب- ١
١٧١...............: ............................املخّصصات املتعّلقة باحلمل- ١-٥-٥-ب- ١
١٧٤.....................................:  ................خمّصص احملمول- ٢-٥-٥-ب- ١
١٧٩................................................: .....خمّصصات احلدود- ٣-٥-٥-ب- ١

:الفصل الّرابع
١٩١................): البنية الوظيفّية والبنية المكونّية(الجهاز الواصف في نظريّة الّنحو الوظيفّي 

١٩٢....................: ...................................................البنية الوظيفّية- ١
١٩٤.....................: ................................................الوظائف الّرتكيبّية-أ

١٩٦...................................................................: الوظائف الّتداولّية- ب
١٩٨............: ...........................................الّداخلّيةالّتداولّية الوظائف -١- ب
٢٠٤...........: ............................................الوظائف الّتداولّية اخلارجّية-٢- ب
٢٠٨..............: .........................................................البنية املكّونّية- ٢
٢١٠................: .............................................قواعد صياغة احملمول-١- ٢
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٢٢٠.............................................................: قواعد صياغة احلدود-٢-٢
٢٣٠................: .....................................قواعد إسناد احلاالت اإلعرابية-٣- ٢
٢٣٨.................: ....................قواعد إدماج املعّلقات ومؤّشرات القّوة اإلجنازيّة-٤- ٢
٢٤٧............................................:...يف نظريّة الّنحو الوظيفيقواعد املوقعة-٥- ٢
٢٥٥...............: ..........................................قواعد إسناد الّنرب والّتنغيم-٦- ٢

٢٦١........................................غوي العربيرس اللّ حو الوظيفي والدّ النّ :الباب الثاني
: مدخل

٢٦٢...............................: ..........وظيفّية الّتراث الّلغوي العربي في كتابات المتوّكل
٢٦٤...................................:وظيفّية الّدرس الّلغوي العرّيب القدمي من منظور املتوّكل- ١
٢٧١.........................: .............ة الوظيفّية املثلىالّدرس الّلغوي العريب القدمي والّنظريّ - ٢
٢٧٣...............................: ..................................إثبات وظيفّية الّرتاث- ٣
٢٧٤....................................: ......................الّرتاث ومعايري الّنظريّة املثلى- ٤

:الفصل األول
٢٧٧.................): ................الّدرس الّنحويّ (معالم الوظيفّية في الّتراث الّلغوّي العربيّ 

٢٧٩..............: ......................................مالمح الوظيفّية عند الّنحاة العرب- ١
٢٨٦...........: ........................................الوظيفّية يف كتاب سيبويهمالمح -١- ١
٢٩٦...........: ...................................الوظيفّية يف كتاب معاين الّنحوالمحم-٢- ١
٢٩٨...............: ................................................الّنكرة واملعرفة-١-٢- ١
٣٠٢................: ..............................................باب املرفوعات-٢-٢- ١
٣٠٩........................: .....................................باب املنصوبات-٣-٢- ١
٣١٤.......................:......................................املخفوضاتباب -٤-٢- ١
٣١٦...............................: .......................................الّتوابع-٥-٢- ١
٣١٧................................: ...................................األساليب-٦-٢- ١

:الفصل الثّاني
٣٢٣................................): الّدرس البالغي(معالم الوظيفّية في الّتراث الّلغوّي العربيّ 
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٣٢٤................: ........................................نياملالمح الوظيفّية عند البالغيّ - ١
٣٢٧.....................................................: مالمح الوظيفّية عند اجلرجاين-١- ١
٣٣٠..................................................................:وظيفة الّلغة- ١-١- ١
٣٣٠.....................................................................:الّتواصل- ٢-١- ١
٣٣٠.............................................................:ال تعليقال نظم ب- ٣-١- ١
٣٣١.....................................................:الوظيفة سابقة على اللفظ- ٤-١- ١
٣٣١.....................................................:الّنظم بني املتكّلم واملتلّقي- ٥-١- ١
٣٣٢..................................................:صور الرّبط بني البنية والوظيفة- ٦-١- ١
٣٤٤...........: .........................................مالمح الوظيفّية عند الّسّكاكيّ -٢- ١
٣٤٨...................................................:الكالم أداة الّتواصل والّتبليغ- ١-٢- ١
٣٤٨..........................................: ......بالرتاكيب ال باملفرداتالّتواصل- ٢-٢- ١
٣٤٩................: ..............................................لكّل مقام مقال- ٣-٢- ١
٣٥٠.......................................................:واملتكّلم واملتلّقيالكالم - ٤-٢- ١
٣٥١.................................................:اللغة عند الّسكاكيمستويات- ٥-٢- ١
٣٥٢..................................................:صور الرّبط بني البنية والوظيفة- ٦-٢- ١

/ االنتقادات والمؤاخذات(نحو الّلغة العربّية الوظيفي والّدرس الّلغوي العربّي القديم:الفصل الثّالث
٣٦٠..........................................................................):صور الوفاق

٣٦٣...................):االنتقادات واملؤاخذات(اجلوانب املغّيبة يف الّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي - ١
٣٦٤...................... .....................................انتقادات متّس جوانب تداولّية-أ

٣٨١...................: .....................................انتقادات متس جوانب وجهّية- ب
٣٨٣....................: ....................................جوانب متفرّقةانتقادات متّس - ت
٤٠٠..................................: ..................نقاط الوفاق واالستئناس واالقرتاض- ٢
٤٠٠...................................: ....................نقاط توافق متعّلقة جبوانب تداولّية-أ

٤٠٤..................................): ...........وجهّية(نقاط توافق متعّلقة جبوانب تركيبّية - ب
٤٠٦..................................: ....................نقاط توافق متعّلقة جبوانب داللّية- ج
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٤١١...................................................: ....نقاط توافق متعّلقة مبسائل متفرّقة-د
:الفصل الرابع

٤١٦.......)بحث في الكفاية التطبيقية(نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم 
٤١٩..........................: .........تلّمس الكفاية الّتطبيقّية يف الّدرس الّلغوّي العرّيب القدمي- ١
٤١٩...............................: ....................................منوذج سورة األعلى-أ

٤٢١...............................................: ............................املفردات- ١
٤٢٤.......................................: ....................................الّرتاكيب- ٢
٤٢٨.........................................:..........................منوذج سورة قريش- ب
٤٢٨.............................................................: ...............املفردات- ١
٤٢٩...........................................................................: الّرتاكيب- ٢
٤٣١.......................................: ......تلّمس الكفاية الّتطبيقّية يف الّنحو الوظيفيّ - ٢
٤٣٣.................................: ..................................منوذج سورة األعلى-أ

٤٣٨.........................................................: ..........منوذج سورة قريش- ب
٤٤٠.......................................................: ..........................خاتمة

: قائمة المصادر والمراجع
................................................................٤٥٠

: فهرس الموضوعات
.....................................................................٤٥٩



: ملّخص

جتاوزه إىل البحث عن يء املراد تطويره مثّ قيق للشّ من املعلوم أّن الّتطوير مرهون بالفهم الدّ 
اليت قوربت املوضوعاتغوي العريب القدمي من أبرز رس اللّ ويعّد الدّ . وايا اليت مل تعاجل فيهالزّ 

م أي تطوير فيه ميكن أن قدَّ ه مل يُ إّال أنّ من مناح متعّددة أبرز يف خضمها كفاءته وأصالته، 
به إليه بسبب عدم االنطالق من تفّهمه وإدراك أصوله ومبادئه، ّمث بسبب اإلسقاط نتَ يُ 

الّتجرييب الذي ال يكاد يتجاوز بعض عناصره ومعامله، ويسعى هذا البحث إىل تناول إحدى 
تقزمي أو تضخيم، دونغوي العريبّ رس اللّ الدّ حاولت أن تقيم حوارا معة اليت راسات اجلادّ الدّ 

. ه قد وقع فيهاقطات اليت ترى أنّ هة على السّ حماولة االستفادة من اجلهود املقّدمة فيه، ومنبّ 

.لّلغة، اجلملة، الكفاية الّتطبيقّيةالّنحو، الوظيفة، البالغة، املقام، ا: الكلمات املفاتيح

résumé:

Il va sans dire que tout développement dépend de la bonne

compréhension de l’objet que l’on veut développer, ensuite le dépasser

pour l’analyser sous d’autres angles. Ainsi, l’ancien cours linguistique

arabe est l’un des sujets qui ont été étudié selon différents points de vue

pour mettre en exergue son efficacité et son originalité. Mais il n’a jamais

été développé parce qu’on l’a jamais compris ni rendu compte de ses

origines et de ses principes. C’est également à cause de la projection

empirique qui ne dépasse presque pas quelques-uns de ses éléments et de

ses aspects. Cette recherche a pour objectif d’analyser l’une des études

sérieuses qui a tenté d’approcher méticuleusement le cours linguistique

arabe en essayant de bénéficier des efforts de ce cours et en attirant

l’attention sur ce qu’elle y voit comme défauts.

Mots-clés : Grammaire – fonction – rhétorique – contexte – langue –
phrase – compétence pratique.
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