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ABSTRACT: 

 امللخص
 ومبادئه الوظيفي التوجه حدود حتددت أ ن بعد

 غريه عىل الس ميوندييك الوظيفي النَّحو أ فضلية وتبينت

ل أ ن ابلبحث جيدر الغربية، الوظيفية ال حناء من  يُؤص ِّ

 زمن يف اكن هل،واذلي موضوعا جعهل اذلي للمفهوم

 اذلي املوضوع الوظيفي النحو نظرية  اترخي من معّيَّ 

ر عىل بيُن انته وبناء وحداته تصوُّ ِّ  اجلهاز مكو 

 .امجلةل هو املفهوم هذا الواصف؛

 رمسهتا اليت الوظيفي النحو نظرية أ دبيات وحسب

َّه" املتولك أ محد"وأ حباث"س ميونديك"أ حباث ن  ميكن فا 

: بنيات،يه مجةل،ثالث لك مس توى عىل منزي أ ن

 املكونية،يتُّ  والبنية الوظيفية والبنية امحللية البنية

 يه،قواعد القواعد من أ نساق ثالثة خالل من بناؤها

س ناد وقواعد ال ساس  التعبري، وقواعد الوظائف ا 

طار يف الاش تغال البحث اهذ س يحاول وعليه  ا 

 .أ عاله الطرح

 ؛ البىن ؛ الوظيفي النحو امجلةل؛: املفتاحية الكامت

 .ال نساق البنية؛ ؛ التكوين قواعد

 
After the limits of the functional 

orientation were determinated its 

principles and identifying the superiority 

of the functional style of simon dike over 

other Western functional aspects, the 

research should rooting the concept that 

made it its subject, which was at a certain 

time in the history the main subject of the 

theory of functional grammar which was 

based on the perception of its units and 

building Its components are the descriptor 

device; this concept is the sentence.                                                         

  According to the literature of the theory 

of functional Grammar which was drawn 

out by the researchs of "Simon Dick" and 

"Ahmed Al Mutawakil," we can 

distinguish at the level of each sentence 

three structures, namely: the predicate 

structure, the functional structure and 

componental structure are built through 

three formats of the rules,Basis Rules and 

the  rules of attribution of functions and 

rules of expression. Therefore, this 

research will attempt to operate in the 

framework of the above proposal 

Key words: Sentence, functinal grammar, 

structure, Formation rules, structures, 

layouts 
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 متهيد:

نَّ دراسة الرتاكيب اللغوية مبعزل            من التعبري رجوة  عن حميطها ال حيقق ال هداف املا 

   ،و ال يفرق ال داءات اخملتلفة عن بعضها ؛ ل نَّ اللغة عبارة عن واقع اجامتعي ،و التواصل

ا  عالقات و أ نظمة داخلية تتأ ثر مبا يكتنفها من مؤثرات و أ بنيهتا حتدد عىل أ ساس أ َّنَّ

ا وس يةل للتواصل ،خارجية َّام يمكن يف مدى  ،مث عىل أ ساس أ َّنَّ ن و الفرق بّي املناجه اخملتلفة ا 

آاثرها يف الرتاكيب  .اال ميان بأ

 و املمتثل يف اعتبار اللغة تراكيب  ،وقد حولت الوظيفية وهجة البحث من موضوع املعرفة  

ىل فاعل املعرفة املمتثل يف اعتبار اللغة خطااب و تلفظا و اجنازاو دال  .الت ا 

و يه تستند  ،و الوظيفية عبارة عن نظرية تعطي جلَّ اهامتهما لوظائف املكوانت يف امجلةل  

ا وس يةل تواصل ىل البعد التداويل للغة حبمك أ َّنَّ و يمتزي الاجتاه الوظيفي عن غريه من  ،ا 

َّه : " يربط اللغة ابلوظيفة اليت تؤدهيا من جانبالاجتاهات ال خرى  و ابلبيئة الاجامتعية  ،بأ ن

آخر "  .        (1)و تضافر العنارص من جانب أ

 ،و ذلكل جند الوظيفيّي ينكبون عىل ال شاكل ادلاللية و يعتربون املقام وينظرون يف القول  

لنظام اللغوي و حبهثم عن اجلهاز مقابل انكباب البنيويّي عىل ال شاكل ادلاةل و اهامتهمم اب

 .  (2)اخملتفي وراء القول 

 أ وال: النحو الوظيفي : النشأ ة و التطور

ىل مجةل من ال عامل اللسانية احلديثة و يه :      تعود أ صول هذا الاجتاه ا 

و       ،م(1940و قد بلغت أ وج نشاطها يف القرن املايض ) " : pragueمدرسة براغ " -1

حلاهحا عىل دراسة وظائف اللغةاليت تمتزي   و قد اختذ هذا اال حلاح وهجّي اثنّي : ،اب 

 .أ وهلام : وظيفة اللغة يف التواصل 

 .(3)اثنهيام : الوظائف اليت تؤدهيا مس توايت اللغة  

( من أ برز  function sentence prespectureو يعد املنظور الوظيفي للجمةل )  

       (thmeتتكون امجلةل يف هذا املنظور من قسمّي : مس ند ) و،توهجات هذه املدرسة

ليه ) م املس ند ،(rhemeو مس ند ا  ليه يف النسق املأ لوف  ،غالبا  ،و يُقدَّ عىل املس ند ا 

و هو النسق اذلي تأ يت فيه عنارص امجلةل عىل ال صل  يف مفهوم هذا  ،احملايد للجمةل
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ليه بأ ن يتقدم املس ند و يتأ خر املس ند ،املنظور         و يتغري هذا النسق بقصد العناية  ،ا 

 .و الاهامتم أ و هبدف الرتكزي عىل عنرص معّيَّ ابلتقدمي و التأ خري يف عنارص امجلةل

وقد اكنت مفاهمي و حبوث هذه املدرسة منطلقا لبحوث و دراسات أ خرى استمثرت    

( و فريابس danesومن أ برز من سار عىل هذا الهنج دانيس ) ،مفاهمي هذا الاجتاه

(firbas) ( و سغالsgall). خل وغريمه ممن عرفوا بوهجهتم الوظيفية للجمةل، و أ كدوا عىل ..ا 

 communicativeمفهوم مركزي يمتثل فامي أ مسوه بـــ " ديناميكية التواصل")

dynamism  ) و يه: "خاصية من خاصيات االتصال تتجىل يف س ياق تمنية املعلومات

و يعرب عن أ قل  ،و امجلةل يف هذا املفهوم تتكون من  املس ند ،(4)التعبري عهنا "اليت يراد 

ليه ،درجة يف الرساةل اللغوية و الوحدة الانتقالية  ،ويشلك املعلومة اجلديدة فهيا ،واملس ند ا 

(transistionelement)، أ و ما يعرف  ،و متثل العنارص اال ضافية الالزمة الس تقامة امجلةل

ليه و ذكل حنو قولنا :    عند البالغي  ّي العرب مبتعلقات املس ند و املس ند ا 

 الس ياق             أ ين        ضاع        قلمك

 يف  املكتبة      قلمي     ضاع    امجلةل            

  

 

ليه              وحدة انتقالية    مس ند       مس ند ا 

 ،املنظور البدَّ من ال خذ بعّي الاعتبار نسق امجلةلوليك حتدد هذه املكوانت وفق هذا   

 .و البنية ادلاللية للجمةل ،و الس ياق اخلاريج ،أ ي الكيفية اليت يت هبا ترتيب ال جزاء

  ،مبتدع هذا املهنج الوظيفي هو العامل اال جنلزيي" فريث "(: firth.r.jــــ مدرسة فريث ) 2

 .( أ مه ما قدمته هذه املدرسةcontext of situationو يعد مفهوم س ياق احلال )

و س ياق احلال عند " فريث" عبارة عن " مجموعة من العنارص املكونة للموقف    

، و امجلةل انطالقا من هذا تكتسب دالالت من مالبسات ال حداث و س ياقاهتا (5)الالكيم"

( املؤسس الثاين halliday.Mو هذه ال مهية للس ياق أ حلَّ علهيا كذكل هاليداي ) ،اخملتلفة

 Systemاذلي اكمتلت عىل يديه أ سس" النحو النظايم" ) ،(6)لهذه املدرسة بعد" فريث" 
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Grammar)، الوحيد هو وجيعل مهَّه  ،و يركز هذا النحو عىل اجلانب الوظيفي للغة

 تصنيف  الوظائف النَّحوية مضن نظام يبّي اس تعامالهتا و ذكل حنو قولنا :

 ادلرس       الطالب       كتب       ــــ

 

 (Actorهدف جتاوز النشاط )  فاعل )عامل(         حركة    

 

 املستشفى       مدير    مرض      ــــ  

 

 (patient)متقبل       نشاط قارص  حدث          

مفن  ،وواحض أ نَّ ما حتدث به " هاليداي" هنا يش به التعدي و اللزوم يف العربية       

ىل مفعول به ليه  ،ال فعال )ال حداث( ما ال يتعدى فاعهل ا                و هو ما متت اال شارة ا 

وهو ما أ شري  ،أ ي يأ خذ الفاعل معها مفعوال به،و مهنا ما هو متعدَّ  ،" النشاط القارص" بــ

ليه بــــ " النشاط اجملاوز "   .(7)ا 

و يوصف أ حصاهبا  ،و مدرسة) فريث(،هذه أ مه التصورات اليت طرحهتا مدرسة )براغ( 

 .ابلوظيفيّي املتقدمّي

يف الس بعينات عىل يد وظيفيّي جدد يتوسعون يف هذا نشاطا الاجتاه الوظيفي  يزدادو   

ة أ نظار مهنا : النَّحو الوظيفي )  .(functionalgrammarاملنحى اللغوي، فتش هتر عدَّ

م Simon dikومن الل ِّسانيّي اجلدد الل ِّساين الهولندي " س ميون ديك" )    ( اذلي قدَّ

 منوذجا يف النحو الوظيفي يأ تلف من :

ا  ،محمول) امس أ و فعل أ و صفة ( + املوضوعات املس توى احملمويل : -1 مَّ و احملموالت تكون ا 

 .أ صلية أ و مش تقة

(واملتقبل Goalوالهدف ) ،(agent ) ويظهر فيه دور املنفذاملس توى ادلاليل : -2

(Recipient)، وتلحق هذه ال دوار ابملوضوعات اليت تتساوق مع احملمول. 

كيبية : -3 ىل بنية العالئق  بنية العالئق الرتَّ ويف هذا ادلور يت الانتقال من البنية احملمولية ا 

كيبية كيبية من فاعل و ومفعول حيث تقوم القواعد اال حلاقية ،الرتَّ  .بتحميل العنارص وظائفها الرتَّ
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حلاق الوظائف التداولية : -4 حلاق الوظائف التداولية مبكوانت امجلةل لتقوم  ا  يت بعد ذكل ا 

ور اال خباري يف مقام تواصيل حمدد     ومن هذه الوظائف : احملور و البؤرة و املبتدأ   ،ابدلَّ

 .و اذليل و املنادى

وتقوم قواعد التعبري بعد ذكل بتحديد البنية : ( Expression Rules قواعد التعبري) -5

َّة ابس تخدام قواعد الرتبة واملطابقة والنرب والتنغمي واال عراب  .(8)املكونية الفعلية للعبارات اللغوي

عطاء امجلةل احملققة ) الفعلية(   آزر يف ا   .وحريٌّ ابلبيان أ نَّ لك هذه املس توايت تتأ

وجيمع هؤالء الوظيفيون يف أ نظارمه بّي مرتكزات" النحو الوظيفي" وبّي" املنطق    

الصوري"، ومه يؤمنون بأ نَّ لك بنية تش متل عىل ثالثة مس توايت: مس توى لمتثيل الوظائف 

ومس توى لمتثيل الوظائف ادلاللية )فعل + عامل+  ،النحوية ) فعل + فاعل + مفعول به(

( + tail(+ ممتم )temeلوظائف التداولية )الربغامتية( ) مس ند )ومس توى لمتثيل ا ،هدف(

 .(9)(( focus( + بؤرة )topicموضوع )

أ ي أ نَّ  ،وتمتزي الوظائف التداولية عن الوظائف ادلاللية و الرتكيبية بكوَّنا"مرتبطة ابملقام"  

ال انطالقا من الوضع التخابري بّي املتلكم و اخملاطب يف طبقة  حتديدها ال ميكن أ ْن يت ا 

 . (10)مقامية معينة

النحو الوظيفي عىل مبادئ مهنجية عامة اثبتة ال حييد عهنا وقد حددها" أ محد  تك  وي    

 املتولك" يف :

 .(11)وظيفة اللغات الطبيعية ال ساس ية يه التواصل -أ  

 .لهذه اللغات حتدد وظيفة اللغات الطبيعية جزئيا عىل ال قل اخلصائص البنيوية -ب

  .اخملاطب -موضوع ادلراسة اللسانية هو وصف" القدرة التبليغية" للمتلكم -ج

ىل حتقيق الكفاية أ ن   -د ويه كفاية تتحقق بتحقق الكفاايت  ،الوصف اللغوي يسعى ا 

 الثالث التالية:      

الوظيفي تمتثل هذه الكفاية يف أ نَّ النحو : (PragmaticAdequacyالكفاية التداولية ) -1

ووظيفة  ،يقرتح بنية للنحو تُفرد مس توى متثيليا مس تقال للوظائف التداولية )كوظيفة املبتدأ  

ىل املس تويّي المتثيليّي اخملصصّي للوظائف ادلاللية ،احملور    ،ووظيفة البؤرة...( ابال ضافة ا 

يشلك حيث يعترب النحو الوظيفي جزءا من نظرية تداولية شامةل  ،و الوظائف الرتكيبية
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ذا اكن قادرا عىل  ،التواصل اللغوي موضوعها عىل هذا ال ساس و يعترب النحو اكفيا تداوليا ا 

 .   (12)وصف خصائص العبارات اللغوية الواردة ابلنس بة لكيفية اس تعامل هذه العبارات

هذه الكفاية حّي يس تطيع  يت حتقيقو : (TypologicalAdequacyالكفاية النَّمطية ) -2

ووظيفهتا التواصلية أ ي حّي  ،لغوي أ ن يرصد التفاعل القامئ بّي اللغات الطبيعيةالوصف ال

و ال غراض التواصلية اليت  ،يس تطيع أ ن يربط بّي اخلصائص البنيوية للعبارات اللغوية

و لنئ اكن النحو الوظيفي خيالف من هذه الناحية  ،تس تعمل هذه العبارات وس يةل لبلوغها

ال حناء الصورية) ال حناء اليت تروم وصف خصائص اللغات الطبيعية يف اس تقالل عن 

َّه يؤالف بعضها اكلنحو العالئقي ن و النحو  ،..... و حنو ال حوال.وظيفة التواصل( فا 

َّه يعدُّ العالقا... و النحو الوظيفي.املعجمي ن ت النحوية) أ و الوظائف النحوية( .. من حيث ا 

.. أ ي مفاهمي غري مش تقة من بٌنيات تركيبية معينة كام ٌدرج عىل اعتبارها يف .مفاهمي ُأوىل

 .   (13)ال حناء التوليدية التحويلية الالكس يكية

تمتثل هذه الكفاية يف حماوةل النحو : (PhchologicalAdequacyـــ الكفاية النَّفس ية )3

نتاج أ م مناذج  -يف الغالب -كونالوظيفي أ ن ي مطابقا للنَّامذج النَّفس ية سواًء أ اكنت مناذج ا 

لغاء تكل الامنذج اليت يشك يف واقعيهتا النفس ية اكلقواعد  ،فهم َّه حيرص عىل ا  ن و عليه فا 

نظرية اكنت أ و ،. ويعد النحو اذلي يتعارض مع نتاجئ ال حباث الل ِّسانية النفس ية(14)التحويلية

 .حنوا قارصا عن بلوغ الكفاية النفس ية ،جتريبية

 اثنيا: امجلةل يف النَّحو الوظيفي :

س ناد )   وهذا اال س ناد يتكون من  ،(Predicationامجلةل يف" النحو الوظيفي" عبارة عن ا 

هبا خاصية  (Expressions(اليت يه عبارة عن تعبريات )Termsعدد من املسميات )

ىل موجودات يف العامل ؛اال شارة شارة ا  وحنن نس تطيع  ،أ ي مسميات ميكن أ ن تس تعمل لال 

ىل اال س ناد وذكل بأ ن منل  ما ميثل خانة احملمول ) ()وهو يبّي Predicateأ ن نتوصل ا 

العالقة بّي املوجودات أ و خصائص املوجودات(، وأ ن منل  ما ميثل خانة احلجة 

(Argumentاليت يه عبارة عن املسميات ال())مث بعد ذكل  ،يت تستبدل هبا املتغريات

            ()أ ي ما ليس بعمدة مثل احلال و المتيزي Stelitesتأ يت الفضالت أ و املمكالت )

 .(15)..(.و الصفة
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 ويكن توضيح هذه املصطلحات ابلشلك التايل :

 

  [Ø  2)ص         ( 1(.............)س ن(   )ص2)س (    1)س])ص ن(......) 

 

 الفضالت           احلجة                                          احملمول          

 

 املسميات                                                 

 

 

 اال س ناد                       

ولتعيّي  .ادلاللية.. س ن( متغريات ميكن تعيّي وظيفهتا .1و يف هذا الشلك ميثل )س 

س نادي  طار ا  نَّ امجلةل تقدم يف" النحو الوظيفي" عىل شلك ا  الوظائف ادلاللية فا 

(PredicatFarme) : و املثال التايل يوحض هذا اجلانب ، 

نسان )س 1وزع ) س  ((3: ذو حياة )س3( ) س2(( )س1: ا 

  

 مس تمل        عامل هدف                       فعل            

 وزع           ال س تاذ         ال وراق          عىل التالميذ      

س نادي مصمم لبيان وظيفهتا   طار ا  و يف هذا اال طار يت استبدال  ،و هكذا فللك مجةل ا 

( مع Selectional Restrictionاملتغريات مبسميات تتفق يف خصائصها الاختيارية )

احملمول؛ أ ي أ نَّ اال طار اال س نادي  الثاين ال يصلح لتحليل مجةل مثل )اغتال الظمل فكريت( 

وجند  يف بعض الكتاابت املعارصة أ نَّ هذه املتغريات .ل نَّ العامل و الهدف لكهيام أ سامء جمردة

 . (16)يت استبدال قميها برموز منطقية عىل مس توى المتثيل الشلكي

وم امجلةل يف" النحو الوظيفي" ميكن أ ن نس تعّي ابلتعريف اذلي أ ورده" و لتوضيح مفه  

نتاج لغوي يُربط فيه ربط تبعيَّة من بنيته ادلاخلية  (17)أ محد املتولك"  للخطاب     : " لك ا 

   [ ليست متعالقة (18)و ظروفه املقاميَّة ] و امجلةل نوع من ال نواع اليت يتحقق فهيا اخلطاب
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روف امل ال وفقا لهذه  ،قاميَّة اليت ينتج فهيا حسبو الظُّ نَّ حتديدها ال ميكن أ ن يت ا  بل ا 

روف"  .(19)الظُّ

ميثل يف النحو الوظيفي :» يقول  ،و يعرف" املتولك" امجلةل مرة أ خرى بتعريف املناطقة 

للعامل موضوع احلديث) سواء أ اكن عامل الواقع أ و عاملا من العوامل املمكنة ( يف شلك) محل ( 

وميكن توضيح البنية العامة للجمل بواسطة الرمس  ،يتأ لف من مجل و عدد معّي من احلدود

 : (20)التايل

 .. الحق     .1الحق       موضوع ن   .. .1موضوعمحمول                       

 

 محل                                    

ىل البنية : 2ولمنثل ذكل ابمجلةل )  (اليت تؤول محليا ا 

 

 أ هدى                خادل هندا           وردة البارحة       يف احلديقة        

 محمول              موضوعات                             الحـــقان                 

محل                                                                                 

 ويت توليد امجلةل يف النحو الوظيفي من خالل بىن ثالث يه: 

 .(prédicative structureالبنية امحللي ة ) -1

 .(functional structureالبنية الوظيفي ة ) -2

 .(21)( uent structureconstitالبنية املكوني ة ) -3

 امجلةل يف النحو الوظيفي : تكوينو الشلك التايل يوحض مراحل 

دماج احلدود      بنية محلية  طار محيل موسع         قواعد ا   .ـــ ا 

س ناد الوظائف الرتكيبية و ادلاللية     بنية وظيفية   .ــــ بنية محلية ) دخل (      قواعد ا 

 .ـــ بنية وظيفية ) دخل (     قواعد التعبري   بنية مكونية 

 .(22)ـــ بنية مكونية ) دخل (     قواعد صوتية  امجلةل  
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 كام يت بناء هذه البنيات عن طريق ثالث مجموعات من القواعد يه:

 .(  fundـ ال ساس ) 1

س نادالوظائف ) 2  .(functions assignement rulesـ قواعد ا 

 .(23)(Expression ruleـ قواعد التعبري )  3

 وفامي ييل عرض لبناء لك بنية من البنيات الثالث :

عىل ،و كيفية تكوين احملموالت ،تدور هذه البنية يف فكل املعجم اللغوي البنية امحللية : -1

َّه محمولعرف أ صلية اكلفعل اذلي ي ،أ نَّ هذا املعجم يش متل عىل أ طر  محلية و أ طر  ،بأ ن

         أ و العناصرى ال خرى غري الفعل ،ويه تمتثل يف اللكامت ،أ خرى يطلق علهيا حدود

 ،أ و مركبا حرفيا ،أ و مركبا وصفيا ،أ و مركبا امسيا ،) احملمول، وهذا احملمول قد يكون فعال

س ناد الوظائف الرتكيبية و التداولية ،أ و مركبا ظرفيا (  .و تش متل هذه البنية عىل قواعد ا 

 ،وتتكون البنية امحللية من" ال ساس" اذلي يأ تلف من املعجم و قواعد تكوين احملموالت   

طار محيل" يشلك مدخال لقواعد بناء البنية امحللية التَّامة  عطاء" ا  هذا ويضطلع" ال ساس" اب 

س ناد الوظائف الرتكيبية مث ،التَّحديد ىل بنية وظيفية عن طريق ا   ويت نقل البنية امحللية ا 

و تشلك البنية الوظيفية التامة التحديد دخال لقواعد التعبري اليت تضطلع  ،الوظائف التداولية

 . (24)ببناء البنية املكونية عىل أ ساس املعلومات املتوافرة يف البنية الوظيفية

، عىل (25)يشمل ال ساس اذلي يطلق عليه" املتولك" مصطلح اخلزينةأ يضا ال ساس: -أ  

 بنية امجلةل امحللية و بناهئا وهام : ياغةالقواعد تتكفالن بص مجموعتّي من 

 املعجم : - (1)

كام يف:  ،عىل املفردات ال صول اليت يتعلمها املتلكم كام يه قبل اس تعاملهابدوره يش متل   

بر  ر ر  ،َضر وغريها مما يعدُّ أ صال عىل حسب ما يف النَّحو العريب من حيث  ،و قرترلر  ،و َألكر

أ و الرابعي  ،اكلفعل الثاليث اجملرد ،وما يش تق مهنا ،بية نوعّي : اُلصولكون مفردات العر 

َّه يتكفل بزتويد املتلكم ابل طر امحلليَّة ،اجملرد ن و احلدود ال صول: و يقر بوجود  ،و عليه فا 

ب( اذلي  ر ب( من الفعل الثاليث ) َضر ارر نوعّي من الاش تقاق أ حدهام مبارش اكش تقاق)ضر

ب، املش تق من الثاليث ال صل:  ،مبارشو غري  ،يعدُّ أ صال ارر ( من : ضر بر ارر اكش تقاق) ترضر

لر و فرُعلر  ،عىل أ نَّ ال صل عنده : فرعرلر   ، كام يف النحو العريب. (26)و فرعِّ
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و أ نَّ موضوع ادلرس اللساين  ،و يرى" املتولك" أ نَّ وظيفة اللغات الطبيعية يه التواصل  

ن  ،هو وصف القدرة التواصلية للمتلكم ِّ ىل أ ن يُكو  و اخملاطب و أ نَّ النحو الوظيفي يسعى ا 

طارها من وهجة وظيفية أ ي من الوهجة النظرية  ُّغات الطبيعية يف ا  نظرية لسانية تُوصف الل

اليت تعترب اخلصائص البنيوية للغات حمددة )جزئيا عىل ال قل ( مبختلف ال هداف التواصلية 

عادة تعريفهاكام أ نَّ  ،اليت تس تعملها اللغات لتحقيقها جناز( جيب ا   ، الثنائية املعروفة )قدرة / ا 

ا معرفة القواعد التداولية  فقدرة املتلكم حسب منظور النحو الوظيفي قدرة تواصلية مبعىن أ َّنَّ

ىل القواعد الرتكيبية و الصوتية اليت تُمك ِّن من اال جناز يف طبقات  ،و ادلاللية ،ابال ضافة ا 

ىل حتقيق ما أ سامه و قصد حتقيق  ،مقامية معينة عي ا  طار السَّ أ هداف تواصلية حمددة يف ا 

 .  (27)الكفاية التداولية 

 قواعد تكوين احملموالت : -(2)

سر  ،و احلدود غري ال صول ،تتكفل ابش تقاق اُلطر امحللية   رر د: در  ،كام يف الفعل الثاليث اجملرَّ

َأ و غريها من احملموالت اليت تعدُّ أ صال س   ،و قررر رَّ سر  ،و در ارر أَ  ،و در أَ  ،و قررَّ و غري ذكل  ،و َأقرر

 و اذلي يعدُّ مش تقا ال أ صال. ،ممَّا يش تق من هذه ال صول

 و حيدد  اال طار احملمويل مبا ييل :  

ب  -أ   أَ  ،احملمول : يش متل عىل الفعل الثاليث اجملرد كام يف رشر  سر  ،وقررر ر  وما يش تق منه  ،ودر

 .مبارشا و غري مبارش

 .و الظرف ،و الصفة ،و الامس ،يش متل احملمول عىل : الفعل-ب

لهيا ابملتغريات س-ج متغريات املوضوعات ن) .. س.3س ،2س ،1حمالت احلدود اليت يرمز ا 

). 

ل ،ويه : املنف ِّذ،الوظائف ادلاللية-د و غري ذكل ممَّا  ،و املس تفيد ،و املس تقبل ،و املتقب ِّ

 .حتمهل حمالت احلدود

 .(28)قيود الانتقاء اليت يفرضها احملمول )الفعل ( ابلنس بة حملالت احلدود  -ه

" قواعد توس يع اُلطر امحللية"  عىلواحلدود  ،تطبيق قواعد تكوين احملموالت عدب تك  مث يُ    

ضافة حمالَّت احلدود َّواحق -و اليت تتكفل اب  ويقرتح النحو الوظيفي نوعا من القواعد)  ،الل

ضافة حمالت احلدود بدورها ل طر امحلليَّة( تتوىلقواعد توس يع ا َّواحق -ا  وينتج عن  ،الل
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عة يف مقابل اُلطر امحللية  تطبيق هذه القواعد ما ميكن أ ن نسميه ابُلطر امحللية املوسَّ

َّة  و ميكن تصنيف احملموالت يف امجلةل عىل النحو التَّايل :. (29)النووي

ِّبر  ان( ،عىل سبيل املثال ،رشر ل( ) زرمر ( ) ُمنرف ِّذ( ) سائل( ) ُمترقرب ِّ عل( ) َحر و هذا  ،) فِّ

طارا محموليا  .يعطي ا 

ِّبر ( ابلرمز :تك  وي     " املتولك" يف حتليل هذا احملمول ) رشر

ِّبر ف ] س  ( [ متق. 2: سائل ) س 2( [ منف ] س1: َح  )س 1رشر

 و قد جيري توس يعه فيصبح عىل النحو التَّايل: 

ِّبر زريدٌ             ااًي اليرومر ) يف املقهىى( رشر  .شر

 ) توس يع ابملاكن(                               

ِّبر ف] س ( [ متق ) 2( : سائل ) س 2: سائل ) س 2( [ منف ] س1: َح  ) س 1رشر

 .( مك  ) ماكن ( 4( زم ) زمان (  ) س3س

(  احملور) الفاعل  ِّبر َّة يرافق احملمول ) رشر الرمس و . (30)املفعول( و للك  وظيفة داللية ،ومن مث

 التَّايل يوحض ذكل :

   احلدود                                                

 

 لواحق                  موضوعات            احملمول                                

 

 ...  صفة     ظرف       مفعول         فاعل         فعل                                  

 

َّة         حدود                                                حدود لواحق            نووي

 وميكن المتثيل ملا س بق ابمجلةل التالية :  

 شااي            صباحا رشب          زيد                        

 مفعول          ظرف       املس توى النحوي        فعل            فاعل       

ل          زمان       منف ِّذ            املس توى ادلاليل       محمول           متقب ِّ

 حمور          بؤرة      املس توى التداويل                                     
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عىل واقعة يقوم لك عنرص يف بنيهتا بدور  ،املنظوروفق هذا  ،احملمويلو يدُل اال طار  

 وقد تكون الوقائع :  ،معّي

 .حنو : رشب زيد لبنا،أ عامال

 .حنو : فتحت الرحي النافذة،أ و أ حدااث

 .حنو : زيد جالس فوق ال ريكة،أ و أ وضاعا

 .(31)حنو : زيٌد فرح ٌ،أ و حاالت

ا ما يرافق احملمول من حمال    ت حلدوده فتفرضها قيود الانتقاء اليت يوفرها هذا املنحى و أ مَّ

 .(32)تفرضها طبيعة احملمول

وتنقسم احلدود اليت تواكب احملمول ) الفعل( عىل حسب أ مهيهتا ابلن ِّس بة للواقعة املدلول     

ىل قسمّي  هام : املوضوعات نَّ احلدود اليت تواكب احملمول ،و اللواحق ،علهيا ا  و أ   ،و عليه فا 

( يه : موضوعان )س ِّبر ى  ،(3( و الحق ) س2) س ،(1الفعل ) رشر و يه مسأ ةل تتبدَّ

 من خالل الرموز التالية : 

ِّبر ف ] س  .( زم )زمان (3([ متق )س 2: سائل س 2( منف ] س1: َح  )س 1رشر

 .و أ نَّ الاحق هو الزمان ،و املتقبل ،عىل أ نَّ املوضوعّي هام املُنرفِّذ

 امحلليَّة نوعان : و ال طر   

لر  ،أ طر محلية أ صلية : ويه الفعل اجملرد يف العربية من ابب فرعرلر  -1 و  ،و فرُعلر  ،و فرعِّ

وهذه ال طر ال صلية تش تق مهنا احملموالت ال خرى  ،(33)و اجلامد كام ذكر املتولك  ،فرعلرلر 

 .و غريها ،الفعلية

ال صلية بطريق مبارش اكحملموالت  أ طر محلية مش تقة : تش تق من هذه ال طر امحللية -2 

كام يف ابب ) ترفراعرل(  ،أ و بطريق غري مبارش   ،و افترعرلر  ،و فراعرلر ،اليت من ابب : َأفعرلر 

) ( ،و)ترفرعَّلر ام مش تقَّان بطريقة مبارشة من )فراعرلر ( و ) فرعَّلر       و غري مبارش من ،عىل أ َّنَّ

لر (  .) فرعرلر ( و ) فرعِّ

لقواعد تكوين احملموالت عىل حسب ما " املفعول به وظيفة "د املتولك" و خُيضع" أ مح  

 يأ يت: 

 يش تق اال طاران امحلليان التاليان :    
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)س -1 ِّبر فرعَّلر اللية: ) املنفذ( منف] س1رشر : 1( : املوضوع اال ضايف احلامل للوظيفة ادلَّ

 .: سائل([ متق 2( [ ]س1َح  )س

ِّبر َأفعرلر )س( منف ] س -2  .( [ متق2: سائل )س 2( [ ] س1: َح  )س 1رشر

 من اال طار امحليل التايل :

علر } س ِّبر فِّ  .( متق 2: سائل ) س 2( { منف ) س 1: َح  ) س 1رشر

دماج احلدود بدمج احلدود يف حمالت عىل حسب قيود انتقاء    مث تتكفل بعد ذكل قواعد ا 

ىل بناء امجلةل امحللية الهنائية ،املوضوعات -احلدود ي ا   .و يه مسأ ةل تؤد ِّ

نَّ بناء البنية امحللية للجمةل يت حسب النَّحو الوظيفيبناء و     عن طريق  ،عىل ما مر فا 

تطبيق قواعد توس يع ال طر امحللية اليت تتَّخذ دخال لها ال طر النووية املوجودة يف املعجم أ و 

دماج احلدوداملش تقة عن طريق قواعد تكوين ا  .حملموالت مث تطبيق قواعد ا 

 البنية الوظيفية : -2

جراء مجموعتّي من القواعد : التامةتنتقل البنية امحللية  ىل بنية وظيفيَّة بواسطة ا   ا 

س ناد الوظائف-أ    .قواعد ا 

 .(34)قواعد حتديد خمصص امحلل -ب

س ناد الوظائف عىل ثالثة أ نواع من   تشمل البنية الوظيفية اليت تت بواسطة تطبيق قواعد ا 

 الوظائف :

ل و ال داة ،: من هذه الوظائف : املنف ِّذ : الوظائف ادلاللية1 -أ   و       ،و املس تفيد ،و املتقب ِّ

ل. ،الزمان  و املاكن، و املس تقبِّ

كام يتضح من اال طار  ،دءا من اال طار امحليل ذاتهو يت المتثيل للنوع ال ول من الوظائف ب 

 امحليل التايل:

ِّبر ف ) س  .( متق2: سائل )س 2(( منف ) س 1: َح  ) س 1رشر

ام يأ خذان الوظيفتّي ادلالليتّي  2( و ) س 1حيث حيدد املوضوعات ) س   ( دالليا عىل أ َّنَّ

 ." املنفذ" و " املتقبل" ابلتوايل

متام حتديد البنية امحللية   ا تستند بعد ا  َّنَّ ا وظائف النوع الثاين و الثالث فا  عن طريق  ،أ مَّ

 .تطبيق قواعد  معينة
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كيبيَّة:  2 -أ   الليَّة يف النحو الوظيفي ةمتين عالقةلهذه الوظائف : الوظائف الرتَّ  ،ابلوظائف ادلَّ

 .ىل الوظائف ادلالليةع عامتدمن أ نَّ هذه الوظائف تعرف ابال ظهرويه عالقة ت 

  (Object) ( و املفعول بهSubjectو تشمل هذه الوظائف عىل وظيفتّي فقط هام الفعل)

 و ميكن تعريفهام ابلشلك التايل : 

ىل احلد ِّ اذلي يشلك املنظور الرئييس للوهجة"  ." تس ند وظيفة الفاعل ا 

ىل احلد ِّ اذلي يشلك املنظور   .(35)الثانوي للوهجة"" تس ند وظيفة املفعول به ا 

ىل احلدود يف امجلةل وفق سلميَّة الوظائف ادلالليَّة كام يف   س ناد هاتّي الوظيفتّي ا  ويت ا 

 المنوذج التايل :

 .) منف ِّذ (  ) متقبرل ( ) مس تقبل ( ) مس تفيد ( ) أ داة ( ) ماكن ( ) زمان (

 فا) فاعل (         +           +        +       +       ++

 .++           +       ++                  xمف) مفعول (             

ن اذلي حيمل الوظيفة     ِّ ىل املكو  ويظهر من هذا المنوذج أ نَّ الوظيفة الرتكيبية الفاعل تستند ا 

اللية املنف ِّذ اللية املتقب ِّل ،ادلَّ ىل احلامل للوظيفة للوظيفة ادلَّ ىل احلامل للوظيفة  ،مث ا  مثَّ ا 

ىل احلامل للوظيفة ادلاللية املس تفيد ،ادلاللية املس تقبل كيبيَّة املفعول  ،مثَّ ا  و أ نَّ الوظيفة الرتَّ

ىل  اللية املنف ِّذ اليت تس ند ا  اللية مجيعها ماعدا الوظيفة ادلَّ ىل احلامل للوظائف ادلَّ تس ند ا 

 .الفاعل فقط

لميَّة أ نَّ امجلل اليت تُستند فهيا  وينهتىي" أ محد املتولك" ممَّا    ىل القول :" ويزيك هذه السُّ مرَّ ا 

اللية املنف ِّذ ىل غري املكون احلامل للوظيفة ادلَّ مُجل ذات مقبولية دنيا ابلنس بة  -وظيفة الفاعل ا 

س ن ن املنف ِّذ كام يزكهيا مالحظة أ نَّ ا  ِّ ىل املكو  كيبيَّة ا  اد للجمل املس ندة فهيا هذه الوظيفة الرتَّ

ليه  ن املس ندة ا  ِّ ىل غري املنف ِّذ ختضع لقيود تزداد رصامة لكَّام تباعد موقع املكو  وظيفة الفاعل ا 

لميَّة املعينة ابل مر س ناد وظيفة  ،يف السُّ س ناد وظيفة الفاعل عىل ا  و يصدق ما قلناه عن ا 

 .(36)املفعول" 

 : الوظائف التداولية :  3-أ  

س نادها بعد    ىل وجود  ،سابقتهياويه اليت يت ا  بب يف ذكل عند" املتولك" ا  و يعود السَّ

ىل مكوانت حتميل وظائف تركيبية معينة س ناد الوظائف  ،وظائف تداولية تس ند ا  ويربز ا 



َّحو يف امجلةل توليد  سامل يـــــزيد محمد /أ                                                 التكوين وقواعد البىن الــوظيـفي الن

 2018جوان                            261                                   بسكرة-جامعة محمد خيرض
 

ىل  َّة وظائف تداولية تس ند ابدلرجة ال وىل ا  س ناد الوظائف التداولية بأ نَّ مث كيبيَّة  قبل ا  الرتَّ

ىل مكوانت حامةل لوظائف تركيبيَّة،  رجة ال وىل ا  فالوظيفة التَّداولية احملور مثال تس ند ابدلَّ

اه عام خيضع هل عدد كبري من اللُّغات  كيبيَّة الفاعل وفقا ل جت ِّ املكون احلامل للوظيفة الرتَّ

 .(37)...الطبيعية

و تتكفل الوظائف التداولية بتحديد العالقات بّي مكوانت امحلل ) امجلةل( عىل حسب 

مهنا وظيفتان داخليتان هام :  ،أ و الوضع التخابري بيهنام ،ملتلكم و املس متعالتواصل بّي ا

          ( Themeووظيفتان خارجيتان هام: املبتدأ  ) ،(Topic( واحملور)Focusالبؤرة )

واحدة عىل تكل الوظائف  أ ضافوعددها مخٌس عند" أ محد املتولك" اذلي  ،(Tailو اذليل)

 .ال ربع اليت اقرتهحا" س ميون ديك" ويه وظيفة املنادى

 : الوظائف ادلاخلية -أ وال

 البؤرة : - 1

ىل املكون اذلي    يطلق هذا املصطلح يف النَّحو الوظيفي عىل تكل الوظيفة اليت تس ند ا 

أ و اليت  ،املكوانت ال خرىينئب عن معىن أ كرث أ مهيَّة من املعاين اليت ميكن أ ن تنئب عهنا 

و التعريف السائد يف النحو الوظيفي للبؤرة هو ما اقرتحه"  ،تكون ال كرث بروزا وظهورا

ن احلامل  ،س ميون ديك" ىل املكوَّ و اذلي يقوم أ ساسا عىل فكرة أ نَّ وظيفة البؤرة تس ند ا 

 .(38)أ و ال كرث بروزا يف امجلةل  ،للمعلومة ال كرث أ مهيَّة

نولهذه ال     ِّ ناكره  ،بؤرة نوعان يتحمكَّ فهيام هجل اخملاطب للمعلومة اليت ينبئن عهنا املكو  أ و ا 

 .أ و شك ِّه يف هذا الورود ،لورودها

ىل املكون احلامل للمعلومة اليت جيهلها اخملاطب )  بؤرة اجلديد: -أ   ا البؤرة املس ندة ا  تومس بأ َّنَّ

ىل  خباراي مشرتاك بّي املتلكم و اخملاطب( وتس ند هذه الوظيفة ا  املعلومة اليت ال تكون قاسام ا 

وقد تتحقق هذه .أ حد مكوانت امجلةل حنو قولنا: عاد زيد من السفر البارحة ) ال اليوم(

ىل أ حد أ سامء الاس تفهام حنو قولنا: من زارك البارحة؟الوظيفة اب    .س نادها ا 

ىل امجلةل برمهتا حنو : لهل حرض الضيوف ؟ ومن املعروف أ نَّ "  وقد تس ند هذه الوظيفة ا 

ىل امجلةل فقط  .(39)هل" تدخل عىل"بؤرة اجلديد" املس ندة ا 
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 بؤرة املقابةل : -ب

ىل املكو   ا البؤرة اليت تس ند ا  ن احلامل لتكل املعلومة اليت يشكُّ اخملاطب يف تعرف بأ َّنَّ

د يدور يف فكل  ،أ و وقوعها ،أ و ينكرها، أ و يرتدد يف احلمك عند ورودها ،ورودها وهو تردُّ

وتس تعمل اهلمزة يف  ،أ و يف فكل معلومتّي لتبّي الوارد مهنا ،و عكسها ،ورود هذه املعلومة

 كام يف قوكل :             ،السؤال عن أ حد ال مرين

ر الُضُيوُف ؟    رضر  َأحر

ر الُضُيوُف أ م ال ؟ ) اال س ناد يف امجلةل ( رضر  .َأحر

ىل أ حد مكوانت امجلةل (    .(40)َأغرًدا أ لقاك َأم بعد غد ؟  ) اال س ناد ا 

ية يف اللغة العربية من خالل أ مناط  بنيوية أ ساس   ظهرويرى" املتولك" أ نَّ بؤرة املقابةل ت     

 ثالثة :

ن املبأ ر امحلل ) امجلةل( ِّ ُر فهيا املكو   كام يف قوكل :                             ،أ  ـــ البىن اليت يتصدَّ

فر ) ال اليوم(.     البارحة عاد زيد من السَّ

ثين معرو البارحة ) ال عن كتابه(     .عن مقالته حدَّ

 .أ غدا أ لقاك أ م بعد غد ؟   

ن املبأ ر ِّ  كام يف قوكل :  ،ب ـــ البىن املوصوةل اليت زحلق فهيا املكو 

 .اذلي رأ يته البارحة زيد ) ال خادل (   

 .اذلي أ عطيته الكتاب معرو ) الزيد (   

َّة  كام يف قوكل :  ،ج ـــ البىن احلرصي

ال زيدا (     .ما رأ يت البارحة ) ا 

َّام رأ يت البارحة زيدا     ن  .(41)ا 

َّبس بيهنام عىل وس يلتّي :   ،و يتكُ يف التَّميزي بّي هاتّي البؤرتّي   أ و حتقيق أ من الل

 هذه املسأ ةل من خالل السؤال التايل و جوابه :  ّيـــ السؤال و اجلواب : تتب 1

 .ماذا قرأ ت البارحة ؟  

 .قرأ ت البارحة كتااب  
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أ و حرف  ،رها حرف النفي ) ال (ـــ يطلق هذا املصطلح عىل تكل العبارات اليت يتصدَّ  2

نباء عن بؤرة املقابةل  ،اال َضاب ) بل ( عىل أ ن تكون هذه العبارات أ واخر امجلل وس يةل لال 

رة  رة هبذين احلرفّي ــــ مصدَّ بقيد  أ ن تكون امجلل اليت تش متل عىل هذه العبارات املصدَّ

ليه بؤرة املقابةل ( ؛ ل نَّ ه ن املبأ ر ) املس ندة ا  ِّ ذه امجلل أ كرث قابلية لزايدة هذه التَّعقيب ابملكو 

رها املكوَّ  آخرها من تكل امجلل اليت ال يتصدَّ كام يف   ن املبأ ر احلامل لبؤرة اجلديد،عىل أ

 قوكل : 

 .بؤرة املقابةل :شااي رشب خادل ) ال لبنا ( 

 .بؤرة اجلديد : رشب خادل شااي ) ال لبنا ( ؟ 

 .) ال لبنا (بؤرة املقابةل : ما شااي رشب خادل 

 . (42)بؤرة اجلديد : ما رشب خادل شااي ) بل لبنا ( ؟

ان من     ِّ ليه هذه البؤرة مكو  آخران يتحمكَّ يف حتديد لكهيام كون ما تس ند ا  وللبؤرة نوعان أ

 مكوانت امجلةل أ و امجلةل امحللية لكها : 

ن : ِّ س ناد بؤريت اجلديد أ  ــــ بؤرة املكو  ن من  ،تتحقق هذه البؤرة اب  ِّ ىل مكو  أ و املقابةل ا 

 .مكوانت امجلةل

هاب ــــ بؤرة امحلل ) بؤرة امجلةل ( : ىل امجلةل لك ِّ ىل  ،يه البؤرة املس ندة ا  ه ال ا  ىل امحلل لك ِّ أ و ا 

انت هذه امجلةل ِّ ن من مكو  ِّ  .أ و امحلل ،ُمكو 

ا وظيفة تس   ،احملور وظيفة تداولية داخليَّةــــ احملور:  2 ىل حد   يشلك و املراد هبا أ َّنَّ ند ا 

ن اذلي ميثل حمط اس تفهام  ،جزءا من امحلل ِّ اكلبؤرة  ؛ لكن البؤرة هنا تمكن يف املكو 

َّه حمط  ،املتلكم ىل ذكل احلد اذلي ينئب عن أ ن و احملور عند " املتولك " وظيفة تس ند ا 

ث عنه ،احلديث يف امحلل يف مقام  معّيَّ  فهيا من  ويه مسأ ةل البدَّ  ،أ و اذلي يشلك ِّ احملدَّ

م أ و ما يسمَّ ابلوضع التخابري بيهنام ؛ و ليكون ما  ،و اخملاطب يف مقام معّيَّ  ،تواصل املتلك ِّ

 و تظهر هذه احملورية من خالل امجلل التَّالية :  ،يعدُّ حمورا حميال

 السؤال                                   اجلواب    

 .البارحة زيدٌ سافر   ؟                        زيدٌ مىت سافر 

 .معرو زيدٌ ؟                           قابل  زيدٌ  من قابل
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 .(43)كتااب زيًدا؟                      أ عطيت  زيًداماذا أ عطيت 

ىل حد   معّيَّ    أ و ال خيتصُّ هبا حدُّ ما  ،ويظهر من هذه امجلل أ نَّ وظيفة احملور ال تس ند ا 

ىل الفاعل و املفعول ،داخل امحلل  .فهىي ُأس ندت فهيا ا 

ىل امس ) اكن ( كام يف السؤال التايل و اال جابة عنه :    وقد تس ند هذه الوظيفة ا 

 أ ين اكن زيد ؟ 

 .اكن زيد يف ادلار

ىل الظرف كام السؤال التايل و اال جابة عنه :  أ و ا 

 ماذا فعلت يف الليةل املاضية ؟ 

 .يف الليةل املاضية قرأ ت كتااب

ع امجلةل اليت يه ثالثة أ نواع و و يتحمكَّ يف موقع وظيفة احملور يف داخل امحلل ) امجلةل ( ن   

 يف النحو الوظيفي :

 .امجلةل ذات احملمول الفعيل : و يه اليت تش متل عىل محمول فعيل (أ  )

امجلةل ذات احملمول غري الفعيل ) امجلةل الامسيَّة ( : ويه اليت تش متل عىل محمول   (ب)

ويه اليت ال  ،أ و مركَّب ظريف ،أ و مركَّب حريف ،أ و مركَّب امسي ،مركَّب وصفي

 تش متل عىل رابط ) اكن ( و غريها كام يف قوكل : 

 .ـــــ زيٌد مسافٌر ) محمول وصفيٌّ ( 1

 .) محمول وصفيٌّ ( زيٌد كرمٌي          

 .ــــ زيٌد أ سٌد     ) محموٌل امسيٌّ ( 2   

 .زيٌد أ خوك    ) محموٌل امسيٌّ (     

 .ــــ زيٌد يف البيت ) محموٌل حريف ٌّ ( 3

فر غدا    ) محمول ظريف ( 4  .ــــ السَّ

مول الامسي و أ نَّ احمل ،هذه ال مثةل أ نَّ احملمول الوصفي هو اخلرب املش تق منو يتبّيَّ لنا   

ريف ،هو اخلرب اجلامد  ،و احلريف هو اخلرب ش به امجلةل ) جار و جمرور ،و أ نَّ احملمول الظَّ

 .أ و زمان ( كام يف النحو العريب ،وظرف ماكن
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ىل        تص به وظيفة احملور : خت أ مه ما ميكن أ ن  تسجيلوينهتىي " أ محد املتولك "  ا 

اث عنه داخل امجلةل) امحلل(أ نَّ وظيفة احملور التداولية تس ند  -أ   ىل املكون اذلي يكون حمدَّ  ،ا 

ىل أ ي مكون  .ولكن املكون الفاعل يس تأ ثر هبا يف الغالب ،و عليه ميكن أ ن تستند ا 

ليه وظيفة احملور يعد من مكوانت امجلةل ادلاخلية -ب َّه  ،أ نَّ املكون املس ند ا  ن و ذلكل فا 

ذا اكن هل وظيفة تركيبية  ،يةيأ خذ حالته اال عرابية عىل حسب وظيفته ادلالل  أ و الرتكيبية ا 

 .زايدة عن الوظيفة ادلاللية

ايه وظيفته ادلاللية؛ أ و الرتكيبية فضال عن أ نه قد حيتل املوقع  -ج أ نه حيتل املوقع اذلي متنحه ا 

، عىل أ نَّ املكون ،يف الغالب برشط توافر بعض القيود اكال حالية و ال حادية و قيد اجلُُزرِّ

مركب  ،املركب اذلي حيتوي عىل مركب من املقوةل نفسها) مركب امسي اجلزيري هو

 .(44)حريف(

 اثنيا : الوظائف اخلارجية :

أ نَّ هذه الوظيفة ذكل النحو الوظيفي وظيفة خارجية؛ أ دبيات  املبتدأ  يف  يعترب ــ املبتدأ  :1

ن خارج عن امحللتس ند  ِّ ىل مكو  اذلي يعترب امحلل ابلنس بة  ،و هو ما حيدد جمال اخلطاب ،ا 

ليه واردا د جمال اخلطاب ابلنس بة ملا يأ يت بعده ،ا   .(45).. .و يه أ نَّ املبتدأ  حيد ِّ

 ،ولكن ما يؤخذ عىل هذا التَّوجه أ نَّ العبارات يف النحو العريب ال تقترص عىل هذا المنط  

نَّ  .وذكل حنو قولنا: الودل جمهتد فهل يعين ذكل أ نَّ الودل يقع خارج امحلل؟ وحىت لو قيل : ا 

نَّ ذكل ال يقف شاهدا عىل أ نَّ ) جمهتد هو( يشلك محال  ،يف ) جمهتد ( مضريا مقدرا )هو( فا 

نَّ هذه س تكون غري واقعيَّة  ،يقع الودل خارج نطاقه ال فا   .(46)و ا 

يل :  2 و هو  ،ة تداولية خارجيَّة ال وظيفة تركيبيةيعد اذليل يف النحو الوظيفي وظيفــــ اذلَّ

لها ،عند س ميون ديك : " حيمل اذليل املعلومة اليت توحض ِّ معلومة داخل امحلل ِّ عىل  ،أ و تعد 

نّي الآخرين ) املبتدأ   ِّ َّه أ كرث ارتباطا ابمحلل من ارتباط املكو  ،وهو (47)و املنادى("،أ ن

يل املعلومة اليت  لها،أ و  ،توحض ِّ معلومة داخل امحللعند"املتولك":" حُيمل اذلَّ ِّ أ و تعد 

يٌد) بدل مطابق(48)تصححها" ٌر زر افِّ وهو يف النَّحو العريب  ،. كام يف امجلةل التَّالية: أَُخوُه ُمسر

 .مبتدأ  مؤخر(

يل ثالثة أ نواع عند" املتولك" ويه :  نَّ لذلَّ  وبناًء عىل هذا التعريف فا 
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ن ما يف امحلليف أ نَّ ا متثلي أ  ــــ ذيل التوضيح :  ِّ م يبّي أ نَّ املعلومة اليت حيملها مكو  )     ملتلك ِّ

ىل توضيح يزيل ما فهيا من هبام لبس امجلةل( حتتاج ا  ال تتحقَّق ال و يه مسأ ةل  ،و مغوض ،ا  ا 

انت ِّ آخر عىل املكو  يٌد ( ال زاةل  ،بزايدة مكون أ ن ) زر ِّ كام يف املثال السابق اذلي زيد فيه املكو 

 .املوجود يف الضمري املتَّصل يف ) َأُخوُه ( و الغموض اال هبام

ا  متثليك  ب ــــ ذيل التَّعديل : م أ َّنَّ د اخملاطب مبعلومة يتبّيَّ هذا املتلك ِّ ِّ يف أ نَّ املتلكم يزو 

ىل تعديلها ،ليست املقصودة أ ُت الكِّترابر نِّصفرهُ  ،و ذلكل يلتجأ  ا       عىل أ نَّ  ،حنو قولنا : قررر

ن) الكتاب( ) نصفه( يجء ِّ و القول نفسه فامي يعد  ،به لتعديل املعلومة اليت ينئب عليه املكو 

 .بدال

ن ما يف ج ــــ ذيل التَّصحيح :  ِّ د املُخاطب مبعلومة ينئب عهنا مكو  م يزوَّ يمكن يف أ نَّ املتلك ِّ

م أ نَّ هذه املعلومة ليست املقصودة ىل و ذل ،امحلل ) امجلةل (، مثَّ يتبّيَّ هذا املتلك ِّ كل يُلجأُ ا 

آخر ن أ ِّ  .كام يق قوكل : قابلت اليوم زيدا بل خادلا ،تصحيحها بزايدة مكو 

يعدُّ املنادى اذلي زاده " املتولك ِّ " عىل الوظائف ال ربع اليت اقرتهحا" س ميون ـــ املنادى : 3

يل ،اكملبتدأ   ،ديك " يف النَّحو الوظيفي وظيفة تداولية خارجيَّة  ،دالليَّةوليس وظيفة  ،و اذلَّ

ل ،اكملنف ِّذ َّه ال يقوم حبدث ،و املفعول به ،وال وظيفة تركيبيَّة اكلفاعل ،و املتقب ِّ  ،أ و معل ،ل ن

َّه مل حيظ ابل ِّعناية اليت  ،أ و حاةل   ،أ و وضع عىل أ نَّ ما فرض عليه سلطانه يف زايدته أ ن

ُّغوية التَّداوليَّة َّةأ و النَّظرايت اللغ ،يس تحقها يف النَّظرايت الل وري  .وية الصُّ

ال عىل املنادى    ن ادلَّ ِّ ىل املكو  " املنادى بقوهل:" تس ند وظيفة املنادى ا  و يعرف " املتولك ِّ

 .(49)يف مقام معّيَّ " 

و" ،وهذا التعريف ميزي ِّ بّي" الن ِّداء" بوصفه فعال لغواًي مثل الاس تفهام و ال مر و الوعيد

ن  ِّ ىل املكو  اذلي ينادي عليه يف امحلل ) امجلةل ( وهو يرتبط املنادى" بوصفه وظيفة تس ند ا 

 .ارتباطا وثيقا ابملقام

 أ نَّ الن ِّداء  ينتظم يف ثالث وظائف يه : " املنادى " و" املس تغاث "  حري ابلبيانو   

و" املندوب " عىل أ نَّ " املنادى " و" املس تغاث " و " املندوب " تعدُّ أ نواعا ثالثة لوظيفة 

    ،و " منادى النُّدبة " ،ذلكل يقرتح أ ن يطلق علهيا : " منادى الن ِّداء "و ،املنادى نفسها

 .و " منادى الاس تغاثة "
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ة اال جنازية الن ِّداء    ،قرأ  كتابه خادلا ،و أ نَّ امحلل يف مثل قوكل : اي زيد ،و يأ خذ املنادى القوَّ

ؤال يف و ا ،و يأ خذ القوة اال جنازية ال مر يف مثل قوكل : اي زيد ساعد أ خاك لقوة اال جنازية السُّ

 .هل عاد أ خوك ،مثل قوكل : اي زيد

ىل اعتبار أ نَّ و يذهب " املتولك ِّ " مذهب النحاة العرب   املنادى يكون منصواب يف التَّقدير ا 

بيه  ،واملنادى املضاف ،سواًء أ اكن هذا النَّصب ظاهرا كام يف النَّكرة غري املقصودة و الشَّ

ونداء ما فيه)  ،و النكرة املقصودة ،هرا كام يف املنادى العمل املفردأ م مل يكن ظا ،ابملضاف

 .أ ل( مثل : اي أ هيا القادم ساعدان

ىل أ مناط من امجلل    و ينهتىي " املتولك " من دراس ته للوظائف التَّداولية يف النَّحو الوظيفي ا 

 .و يه اكلتايل :  )أ ( ـــ امجلةل املبتدأ ة ) مبتدأ  + محل (

َّةل ) محل + ذيل (امجلةل امل  .ذي

َّة ) ذات البؤرة (   .امجلةل البؤري

َّة ) ذات حمور (   .امجلةل احملوري

 .امجلةل الندائية ) ذات املنادى ( 

َّة من حيث ماكن التبئري نوعّي هام :   )ب( ــــ و امجلةل البؤري

ن ِّ  .و امجلةل املش متةل عىل بؤرة محل ،امجلةل املش متةل عىل بؤرة مكو 

آخران من حيث نوع البؤرةولها  و امجلةل  ،وهام : امجلةل املش تقة عىل بؤرة املقابةل ،نوعان أ

 عىل أ نَّ املش تقة عىل بؤرة املقابةل لها أ نواع :  ،املش متةل عىل بؤرة اجلديد

نَّ  رة بأ داة توكيد) ا  ىل امحلل لكه ،و قد ،امجلةل املصدَّ ذا اكنت بؤرة املقابةل مس ندة ا   .وغريهام( ا 

ال.احملصورة ببعض ال دوات ) ما امجلةل َّام( ،.. ا  ن  .ا 

ن املبأ ر  ِّ رة ابملكو   .امجلةل املصدَّ

َّة نوعان :   )د( ـــ امجلةل احملوري

دارة ن احملور الصَّ ِّ  .امجلةل اليت حيتل فهيا املكو 

كيبيَّة ن احملور املوقع عىل حسب وظيفته الرتَّ ِّ ال ،امجلةل اليت حيتل فهيا املكو   .ليَّةأ و وظيفته ادلَّ
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نيَّة :  3 ِّ نية البنية الرصفيةــــــ البنية املكو  ِّ كيبية -يقصد ابلبنية املكو  و يت بناء هذه البنية  ،الرتَّ

جراء النسق الثالث من القواعد " قواعد التَّعبري" اليت تطبَّق طبقا للمعلومات  عن طريق ا 

 .املتوافرة يف البنية الوظيفية

 عات من القواعد التَّالية :ويشمل نسق قواعد التعبري مجمو 

س ناد احلاالت اال عرابية ) س ناد  Case Assignement Rulesأ  ــــ قواعد ا  ( : خيضع ا 

ىل   أ و التداولية عىل وفق ما ييل :  ،أ و الرتكيبية ،الوظائف ادلاللية همينةاحلاالت اال عرابية ا 

ن اذلي حيمل وظيفة داللية 1 ِّ ىل املكو  و أ ن تس ند حاةل  ،فقط ـــ أ ن تس ند حاةل النَّصب ا 

ن املس بوق حبرف اجلر ِّ ىل املكو   .و احلامل للوظيفة ادلاللية نفسها ،اجلر ا 

ن اذلي حيمل وظيفة تركيبية ) وظيفة الفاعل ( أ ايا اكنت  2 ِّ ىل املكو  فع ا  ـــ أ ن تس ند حاةل الرَّ

 .الوظيفة ادلاللية اليت حيملها

ن اذل 3 ِّ ىل املكو  ي حيمل وظيفة تركيبية ) املفعول به ( أ ايا اكنت ـــ أ ن تس ند حاةل النَّصب ا 

 .الوظيفة ادلاللية اليت حيملها

ىل املبتدأ  اذلي حيمل وظيفة تداولية خارجيَّة ليست وظيفة  4 فع ا  ــــ أ ن تس ند حاةل الرَّ

ىل املنادى اذلي حيمل وظيفة تداولية خارجية ،داخل النَّص  .و أ ن تس ند حاةل النَّصب ا 

يل ( اذلي حيمل وظيفة تداولية خارجيَّةـــ أ نَّ املك 5 ن البدل ) اذلَّ ِّ  ،و ليس بدل تصحيح ،و 

فع مبقتىض وظيفته التداولية ليه حاةل الرَّ  ،كام يف قوكل : رأ يته البارحة ،أ و تعديل ــــ تس ند ا 

 .معرو،قابلت أ خاه .زيد

ن اذليل املراد منه التَّصحي 6 ِّ ىل املكو  أ و التعديل عىل وفق  ،حـــ أ ن تس ند احلاةل اال عرابية ا 

ن املراد تعديهل ،احلاةل اال عرابيَّة اليت يأ خذها من املبدل منه ِّ َّه يعدُّ  ،أ و تصحيحه ،أ و املكو  ل ن

 .عوضا عنه

ن اذلي حيمل وظيفة داخليَّة اكحملور7 ِّ و البؤرة يأ خذ حالته اال عرابيَّة من  ،ــــ أ ن يكون املكو 

ن اكنت هل هذه كيبيَّة ا  ن مل تكن هذه  ،الوظيفة أ ايا اكنت وظيفته ادلاللية وظيفته الرتَّ و ا 

الليَّة. َّه يأ خذها من وظيفته ادلَّ ن  الوظيفة فا 

ىل مكوانت امحلل ) امجلةل ( وفق ما    ىل أ نَّ احلاالت اال عرابية تس ند ا  وجتدر اال شارة ا 

 تقتضيه الوظائف اخملتلفة عىل النَّحو التَّايل :
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ىل انت املنمتية ا  ِّ و هذه املكوانت يه  ، امحلل تأ خذ حاالهتا اال عرابية مبقتىض وظائفهاــــ املكو 

 .(50)سواًء أ اكنت حدودا موضوعات أ م حدودا لواحق  ،اليت تشلك ِّ حدودا للمحمول

ليه النَّصب ن اذلي حيمل وظيفة دالليَّة وحسب يس ند ا  ِّ ن اكن مس بوقا حبرف  ،ــــ املكو  و ا 

ليه اجلر  .جر زائد يس ند ا 

فع فاعاًل و ــــ  ليه الرَّ كيبيَّة وظيفة دالليَّة يس ند ا  ىل جانب وظيفته الرتَّ ن اذلي حيمل ا  ِّ املكو 

 .النَّصب مفعوال

ن احلامل لوظيفة تداوليَّة داخليَّة يأ خذ حالته اال عرابية مبقتىض وظيفته ادلاللية أ و  ِّ ــــ املكو 

كيبيَّة  .الرتَّ

ن اذلي حيمل وظيفة خارجيَّة ي ِّ أ خذ حالته اال عرابية مبقتىض وظيفته التداولية ــــ املكو 

 نفسها)املنادى،مثال يأ خذ                   

 .(51)حاةل النَّصب(    

و يرى " أ محد املتولك " أ نَّ احلاالت اال عرابية يف اللغة العربية الفصحى ثالث : حالتان  

عرابيتان وظيفيتان فع و النَّصب ،ا  كام أ نَّ هذه احلاةل  ،(52) اجلرو حاةل بنيوي ة ويه ،وهام الرَّ

َّة حتجب احلاةل اال عرابية الوظيفية سواًء أ اكنت وظيفة تركيبية أ م داللية أ م تداولية   .(53)البنيوي

عراب  َّه حاةل ا  ىل " اجلر" عىل أ ن َّه ينظر ا  لكن ممَّا يؤخذ عىل " املتولك " يف نطاق اال عراب أ ن

َّة وحسب،                 بنيوي

و املعاين اليت  ،حيمل وظيفة داللية من بيهنا اال ضافة ) امللكيَّة ( يف احلقيقة اجلرمع أ نَّ 

 .(54)تنطوي علهيا حروف اجلر

دماج خمصصات احلدود : يتكون احلد يف النَّحو الوظيفي من نوعّي مكونيّي :  ب ــــ قواعد ا 

مان ،و املفعول به ،املوضوع اكلفاعل هذا احلد أ ايا اكن  ،و غريهام ،و املاكن ،و الالحق اكلزَّ

أ س اكال مس املوصول و رأ سه ) ما ،و الفضةل ،الحقا أ و موضوعا يرتكَّب من ثالثة عنارص : الرَّ

 .و العدد مفردا و مجعا ،و أ سامء اال شارة ،و اخملصص ك دايت التَّعريف و التَّنكري ،قبهل (

ان  ِّ دماج اخملصصات يف املكو   .ت يف امحلل ) امجلةل (و تتوىل قواعد اال دماج هذه ا 

 ،بناء املفعول ،تتوىل هذه القواعد بناء الفعل للفاعل ج ــــ القواعد املتعل ِّقة بصيغة احملمول :

ابط ) اكن ( و املطابقة حلاق الرَّ  ....ا 
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و ،ترتيب املكوانت داخل امجلةل وجهبا( : و يت مبPlacement Rulesد ـــ قواعد املوقعة )

 لوظيفي نوعان : للموقع يف النَّحو ا

انت موضوعات ـــ موقع داخيل ) داخل امجلةل ( : 1 ِّ و لواحق اليت تشلك ِّ  ،تس تأ ثِّر به املكو 

كيبية ،مع احملمول امحلل َّب عىل وفق وظائفها الرتَّ و ادلالليَّة يف امجلل  ،و التَّداوليَّة ،عىل أ ن ترت

 كام ييل :

 : امجلةل الفعليَّة :  1ـــ  1

دارة يف امجلةل ك دايت  2(        املبتدأ  ) م 4املنادى ) م (        ال دوات اليت لها الصَّ

ط،و أ دوات النَّفي ،الاس تفهام أ و بؤرة  ،موقع احملور   (      1و غريهام ) م ،و الرشَّ

( فعل       فاعل ) فا (       مفعول ) مف (       موقع Øأ و امس الاس تفهام ) ،املقابةل

انت اليت ليس لها وظيفة تركيبيَّة، و ال تداوليَّة ) ص ( تسهم يف أ ن جتعلها حتتل املوقع امل ِّ كو 

يل ) م ،) موقع احملور Ø: م  .( 3أ و البؤرة، أ و امس الاس تفهام       اذلَّ

 .3ص       م        مف  ف      Øم        1م       2م       4م

 : امجلةل الامسيَّة :  2ــــ  1

دارة يف امجلةل ك دايت الاس تفهام 2(         ) م 4املنادى) م   ،(        ال دوات اليت لها الصَّ

أ و امس  ،أ و بؤرة املقابةل ،(        موقع احملور 1و غريهام ) م   ،و أ دوات النَّفي،  و الرشط

 ،م س (مركَّب امسي)  ،فاعل ) فا(  مركَّب وصفي ) م ص (       (Øالاس تفهام )

انت  ،مركَّب حريف ) م ح ( ِّ مركَّب ظريف      ) م ظ (        مفعول ) مف (  موقع املكو 

     Øموال تداوليَّة ) ص ( تسهم يف أ ن جتعلها حتتلُّ املوقع :  ،اليت ليس لها وظيفة تركيبيَّة

يل ) م أ و امس الاس تفهام       ،أ و بؤرة املقابةل ،) موقع احملور  .( ( 3اذلَّ

 م ظ        ،م ح ،م س ،ط       فا        م صØم        1م        2م         4م

 .3مف       ص        م

ابطيَّة اليت تش متل عىل الرابط ) اكن ( :  3ــــ  1  : امجلةل الرَّ

دارة يف امجلةل ك دايت الا 2(         ) م 4املنادى) م  ،س تفهام(        ال دوات اليت لها الصَّ

ط أ و امس  ،أ و بؤرة املقابةل ،موقع احملور  (     1و غريها ) م،و أ دوات النَّفي، و الرشَّ

مركَّب  ،مركَّب وصفي ) م ص (  اكن )ط( فاعل ) فا (          (    Øالاس تفهام )
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( موقع  مركَّب ظريف) م ظ ( مفعول ) مف ،مركَّب حريف ) م ح ( ،امسي ) م س (

انت اليت ليس لها وظيفة تركيبيَّة ِّ وال تداوليَّة )ص( تسهم يف أ ن جتعلها حتتلُّ املوقع :  ،املكو 

يل ) م ،أ و البؤرة ،) موقع احملور Øم  .( ( 3أ و امس الاس تفهام        اذلَّ

ظ        م  ،م ح ،م س ،ف        فا        م ص        Øم        1م       2م        4م

 .3مف        ص       م

انت املس تقةلَّ عن امجلةلــــ موقع خاريج : 2 ِّ        ،( 4و يه املنادى ) م ،تس تأ ثِّر به املكو 

يل ) م ،( 2و املبتدأ  ) م  .( 3و اذلَّ

س ناد النرب و التنغمي )  Accent and intonation Assignement هــ ـــ  قواعد ا 

Rules:) نباء عن  ،القواعد يف نرب بعض اللكامتيسهم هذا النوع من و حتقيق التَّنغمي لال 

نية ال خرية  ،و نطق ال صوات ،املعاين ِّ  . (55)و يه مسأ ةل تتحقق هبا البنية املكو 

و هكذا تش متل قواعد التعبري عىل مخسة عنارص تشلك ِّ ما أ طلق عليه املتولك ِّ البنية   

و بذكل تكون املراحل اليت ميرُّ هبا  ، نطق امجلةلتكل املرحةل اليت تعقهبا مرحةل ،املكونيَّة

 .و البنية املكونيَّة ،و البنية الوظيفية ،تشلك امجلةل يه: البنية الرتكيبية

 

 

 : املراجعالهوامش و 

 
                                                           

، 3،ع20ــ أ محد حيي، الاجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة، جمةل عامل الفكر، مج (1)

 .70م، ص1989

ــ ينظر:محمد صالح ادلين الرشيف، تقدمي عام لالجتاه الربغاميت، مضن أ مه  (2)

 .95م،ص1986املدارساللسانية، منشورات املعهد القويم لعلوم الرتبية، تونس، مارس،

البشري،  ــ َّناد املوىس، نظرية النحو العريب يف ضوء مناجه النظر اللغوي احلديث، دار (3)

 .92م، ص1987هـــ/  1،1408عامن، ط
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 .77ــ أ محد حيي، الاجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة، ص (4)

 .85ــ َّناد املوىس، نظرية النحو العريب يف ضوء مناجه النظر اللغوي احلديث، ص  (5)

(6)ــ  Halliday MAR language as social semiotic edwardarmollondon 1978 p 

33.                           

ــ  عطا محمد موىس، مناجه ادلرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العرشين، دار (7)

 .306م، ص 2002، 1اال رساء للنرش والتوزيع، عامن، ال ردن، ط

ــ ينظر: أ محد املتولك، البحث الل ِّساين والس مييايئ، سلسةل ندوات ومناظرات،  (8)

، 269م، ص 1985هــ/ 1،1401ع منشورات لكية الآداب والعلوم اال نسانية، الرابط،

270،271. 

ــ ينظر:أ محد املتولك، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، دار الثقافة، ادلار البيضاء،  (9)

 .11م،ص1985هــ/1405، 1املغرب، ط

 .116ص ،ــ املرجع نفسه (10)

 :ــ داخل النظرايت اللغوية املعارصة ميكن أ ن منزي بّي تيارين اثنّي هام (11)

تيار يشمل النظرايت اللغوية اليت تعترب أ نَّ اللغات الطبيعية أ نساقا جمردة ميكن دراسة   أ  ـ

بنياهتا مبعزل عن وظيفهتا يف التواصل داخل اجملمتعات. من هذه اجملموعة من النظرايت ما 

 أ فرزته النظرية التوليدية التحويلية من مناذج لغوية.

اليت ترى أ نَّ بنيات اللغات الطبيعية مرتبطة بوظيفهتا تيار يشمل النظرايت اللغوية  ب ـ 

ال ساس ية ويه وظيفة التواصل،ويدخل يف هذا اال طار مجيع النظرايت اليت تأ خذ يف وصفها 

اللغات الطبيعية بعّي الاعتبار البعد التداويل اكلنظرية" النسقية"، والنظرية" الوظيفية 

 ال مريكية"، ونظرية" النحو  الوظيفي".

ــ ينظر: أ محد املتولك، دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، ادلار  (12)

 .9م، ص1986، 1البيضاء، ط
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ىل البنية املكونية، الوظيفة املفعول يف اللغة  (13) ــ ينظر: أ محد املتولك، من البنية امحللية ا 

 .5ط(، )د ـ ت(، ص العربية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ادلار البيضاء، )د ـ

آخرون، قضااي املهنج يف اللغة وال دب، دار توبقال للنرش، ادلار  (14) ــ  أ محد املتولك وأ

 .21البيضاء، املغرب، ص

 .96ــ أ محد حيي، الاجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة، ص (15)

 .97ص ،ــ املرجع نفسه (16)

َّه مل يقدم أ ي تعريف للجمةل يف مرحةل  (17) ــ اس تعان البحث بتعريف املتولك للخطاب ل ن

نَّ امجلةل تعد نوعا  ما قبل املعيار ) أ و مرحةل امجلةل(، لكن مفهوهما ومصطلحها موجودان، مث ا 

 من أ نواع اخلطاب فهو يشملها.

نتاج لغوي (18) يرادها عىل وجه ــ يدلُّ عىل هذا قول املتولك التَّايل:" ) لك ا  ننا قصدان ا  ( فا 

اال طالق دون حتديد حلجم اخلطاب ليك حتيل عىل مجةل أ و جزأ  امجلةل أ و عىل مجموعة من 

ذن -امجلل، اخلطاب حسب هذا التقريب العام هو لك تعبري لغوي أ اي   اكن جحمه". ينطر:   -ا 

ىل أ محد املتولك، قضااي اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية) بنية اخل طاب من امجلةل ا 

 .17النص(، دار ال مان للنرش والتوزيع، الرابط،)د ـ ط(، )د ـ ت(، ص 

ــ أ محد املتولك، قضااي اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية) بنية اخلطاب من امجلةل  (19)

ىل النص(، ص  .17ا 

يب يف اللغة ــ أ محد املتولك، الوظيفة والبنية مقارابت وظيفية لبعض قضااي الرتك  (20)

 .32ـ  31، )د ـ ت (، ص1العربية، منشورات عاكظ، الرابط، ط

 . 11ــ أ محد املتولك، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، ص (21)

ــ سعيد حبريي،عنارص النظرية النحوية يف كتاب سيبويه، مكتبة ال جنلو املرصية،  (22)

 .125م،ص1989، 1القاهرة، ط
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 . 12ــ 11، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، صــ أ محد املتولك (23)

ــ ينظر: أ محد املتولك، الوظيفة والبنية مقارابت وظيفية لبعض قضااي الرتكيب يف اللغة  (24)

 .11العربية، ص 

ــ أ محد املتولك، املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب، ال صول والامتداد، دار  (25)

 . 71، ص2006هــ/ 1427، 1ال مان، الرابط، ط

وينظر:  . 10ــ  9ص ،ــ ينظر: أ محد املتولك، دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي (26)

مطبعة املعارف  ،احملموالت الفعلية املش تقة يف اللغة العربية ،أ محد املتولك: قضااي معجمية

 .11ص  ،م1988 ،1ط ،الرابط ،اجلديدة

 .10ــ  9ص ،دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،ــ أ محد املتولك (27)

 .13ــ 12ص ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ــ أ محد املتولك (28)

 .14ــ املرجع نفسه ص  (29)

 . 13ص  ،دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،ــ أ محد املتولك (30)

 .12ص  ،ــ  املرجع نفسه(31)

 . 11ص  ،ــ املرجع نفسه (32)

 .13ص  ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ــ أ محد املتولك (33)

 ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،مدخل نظري ،الل ِّسانيات الوظيفيَّة ،ــ أ محد املتولك (34)

 .136ص  ،م 1987 ،1ط

ىل البنية املكونية ،ــ أ محد املتولك (35)  ،الوظيفة املفعول يف اللغة العربية ،من البنية امحللية ا 

 .19ص 

 .17ــ  16ص  ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ينظر : أ محد املتولك(36)

 .15ــ  14ص  ،دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،ــ أ محد املتولك (37)

 .28ص  ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ــ أ محد املتولك (38)

 .34ــ  28ص  ،املرجع نفسه ــ (39)

 .33ص  ،ــ املرجع نفسه (40)

 .28ص  ،ــ املرجع نفسه (41)
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 .30ص  ،ــ املرجع نفسه  (42)

 .43ص ،دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،ــ ينظر : املتولك (43)

 .61ص  ،ــ ينظر : املرجع نفسه (44)

 .115ص  ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ــ أ محد املتولك (45)

ص  ،مناجه ادلرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العرشين ،ــ عطا محمد موىس (46)

332. 

 .147ص  ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ــ أ محد املتولك (47)

 .الصفحة نفسها ،ــ املرجع نفسه (48)

 .161ص  ،ــ املرجع نفسه (49)

ىل البنية املكونية، الوظيفة املفعول يف اللغة العربية (50)  ،ــ أ محد املتولك، من البنية امحللية ا 

 .34ص 

 .18ص  ،دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،ــ أ محد املتولك (51)

ىل البنية املكونية ،ــ أ محد املتولك (52)  ،بيةالوظيفة املفعول يف اللغة العر  ،من البنية امحللية ا 

 .33ص 

 .35الصفحة  ،ــ املرجع نفسه (53)

 ،مناجه ادلرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العرشين ،ــ ينظر : عطا محمد موىس (54)

338. 

 .18ص  ،دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،ــ  ينظر : أ محد املتولك(55)


