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ملخص:
الوظيفي وفقا ِل َما
بي من منظور االتّجاه
يتناول هذا البحث موضوع تجديد نظرّية ّ
ّ
النحو العر ّ
الوظيفي على اللّغة
النحو
طبق من خالله نظرّية ّ
ساني ،الّذي ّ
ّ
جاء به أحمد المتو ّكل في مشروعه اللّ ّ

ومقدما من
حوية في اللّغة العر ّبيةّ ،
العر ّبية ،متجاو از من خاللها نظرّية العامل في وصف الظّواهر ّ
الن ّ

داولية؛ ما جعلنا
خاللها وصفا لقواعد اللّغة العر ّبية في مستوياتها الثّالثة ّ
ركيبية ،والتّ ّ
اللية ،والتّ ّ
الد ّ

تتميز به من
نرشحها نظرّية
ي ،لما ّ
ّ
تعليمية لقواعد اللّغة العر ّبية في جميع مراحل التّعليم الجزائر ّ
بيعية.
مولية في وصف الظّواهر ّ
حوية في اللّغة العر ّبية وغيرها من اللّغات الطّ ّ
الن ّ
ال ّش ّ
الكلمات المفتاحية :تجديد نظرية النحو ،الوظيفة ،الداللة ،التركيب ،التداولية.

النهضة العر ّبيةَّ ،
النحو العربي الموروث بعد عصر َّ
عدة إشكاالت على
واجه ّ
ّ
أهمها صعوبته على متعلميه ،وكذا عدم كفايته في
مستوى التّطبيق والتّنظير ،كان ّ

غوية في العر ّبية؛ ولذلك ظلَّت قضية تيسيره هدفا جمع
تفسير العديد من الظّواهر اللّ ّ

ومجمعيين ،وقد تزامن ذلك مع ُوفُود اللّسانيات إلى األقطار
غويين فرادى
ّ
الباحثين اللّ ّ
َّ
َّ
النظرّيات
تلمس
العر ّبية،
فانصبت جهود بعض الباحثين العرب على ُّ
الحل البديل في ّ

سانية الغر ّبية؛ للبحث عن نموذج نظرّية لسانية صالح للّغة العر ّبية يتجاوزون من
اللّ ّ
بي ،ويحقّق الكفاءة من حيث التّنظير (الكفاية
خالله اإلشكال الّذي يطرحه ّ
النحو العر ّ
الوصفية للظّواهر اللغوية) والتّطبيق (الحوسبة والتّعليم).

ِ
توصلت إليه نظريات
وقد ظهرت تجلّيات التّجديد في نظرّية ّ
بي ،وفقا لما ّ
النحو العر ّ
سانيين العرب ،كتمام حسان ،وعبد القادر
ساني ،في بحوث العديد من اللّ ّ
البحث اللّ ّ
لسانية ،محاوال
ي ،وأحمد المتوكل ،الذين تَمثَّل ك ّل منهم نموذج نظرّية
ّ
الفاسي الفهر ّ
بي .وتُ َع ُّد
تطويعه لقواعد اللّغة العر ّبية،
ّ
ومقدما من خالله تجديدا لنظرّية ّ
النحو العر ّ
الوظيفي على قواعد اللّغة العر ّبية ،من
النحو
محاولة أحمد المتوكل في تطبيقه نظرّية ّ
ّ
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الوظيفي،
بي من منظور االتّجاه
المحاوالت
ّ
الجادة في سبيل تجديد نظرّية ّ
ّ
النحو العر ّ
الداللي
قدم من خالله المتوكل وصفا لقواعد اللّغة العر ّبية في مستوياتها الثّالثة،
الذي ّ
ّ
تركيبية
النموذج طبيعة اللّغة من حيث هي بنى
اولي .ويعكس هذا ّ
ّ
ركيبي ،والتّد ّ
والتّ ّ
تداولية على
وتؤدي وظائف
داللية،
تحكم بناء الكلمات ،الّتي تأخذ بدورها معان
ّ
ّ
ّ

غوية،
مستوى
اصلية ،وهو بذلك يمثّل ّ
النموذج األمثل لتمثيل بنية األنحاء اللّ ّ
العملية التّو ّ
ّ
نموذجيا متكامال عن طبيعة اللّغة ،وهو ما كانت تصبو إلى
باعتباره يقدم وصفا
ّ
ساني.
تحقيقه جميع نظريات البحث اللّ ّ

قدمه أحمد المتوكل ،لتّجديد نظرّية
النموذج الذي ّ
ويعالج بحثنا في هذه المداخلة ّ

داولي،
منا الوقوف على الوصف ّ
بي في محاولة ّ
ّ
ركيبي ،والتّ ّ
الداللي ،والتّ ّ
النحو العر ّ
بي من
قدمه المتوكل لقواعد اللّغة العر ّبيةّ ،
الذي ّ
مجددا من خالله نظرّية ّ
النحو العر ّ
ستثمر
منظور االتّجاه
الوظيفي ،تعريفا منا بهذه ّ
النظرّية ونش ار لها بين الباحثين حتى تُ َ
ّ
عامة ،في مختلف مراحل التّعليم
بي
في مجال
تعليمية ّ
ّ
ّ
خاصة واللّغة العر ّبية ّ
النحو العر ّ

النظرّية اللّسانية وتتّسم بالبساطة
ي ،باعتبارها نظرّية تجتمع فيها شروط ّ
الجزائر ّ
والتّجديد والتّيسير.

الوظيفي إلى مؤسسها األول سيمون ديك ( Simon
النحو
ترجع أصول نظرّية ّ
ّ
العام
المنهجي
ي و
 )Dikeمن خالل أبحاثه المتعددة الّتي رسم بها اإلطار ّ
النظر ّ
ّ
ّ

الداللة ،والتّداول،
مست مجال ّ
ّ
للنظرّية ،ألتباعه الّذين أجروا دراسات ّ
متنوعةّ ،
لغوية ّ
نمطيا ،كاللّغة
والمعجم ،والتّركيب ،في لغات مختلفة تنتمي إلى فصائل متباينة
ّ
النظرّية في الفكر
تجسدت مبادئ هذه ّ
الهولندية ،واإلنجليزّية ،والفر ّ
ّ
نسية ،والعر ّبية ،وقد ّ

بي المعاصر ،في أبحاث أحمد المتوكل الّذي طبق من خاللها نموذج هذه
اللّغوي العر ّ
غوي
ّ
النظرّية اللّ ّ
سانية على قواعد اللّغة العر ّبية ،وتم ّكن بفضل رسوخ قدمه في التّراث اللّ ّ

حوية
غوية الحديثة ،من إغناء ّ
الدراسات ّ
بي ،وحسن استيعابه ّ
الن ّ
النظرّيات اللّ ّ
العر ّ
علمية متماسكة ،وهي مر ّشحة أكثر
العر ّبية ،بمفاهيم ومصطلحات حديثة ش ّكلت نظرّية ّ
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حوية القديمة ،بفضل كفاياتها التّفسيرّية،
للنظرّية ّ
ألن تكون بديال معاص ار ّ
الن ّ
من غيرها ْ

يتميز
فسية ،و ّ
وّ
طبيقية .وبفضل بنية نحوها أو جهازها الواصف الّذي ّ
مطية ،والتّ ّ
الن ّ
الن ّ

1
أن
النحو
ّ
الوظيفي نظرّيتهم ّ
بالدقة والمرونة  .صاغ أصحاب ّ
الن ّ
حوية على اعتبار ّ
ّ
داولية،
اللّغة أداة تواصل" ،وانطلقوا من
فرضية كبرى تتمثّل في كون الخصائص التّ ّ
ّ

أن الوظيفة األساس للّغة،
هي الّتي ّ
الصر ّ
تحدد الخصائص التّ ّ
فية؛ بمعنى ّ
ركيبية و ّ
2
أن الوظيفة األساسية للّغة والّتي
والّتي هي التّواصل ّ
تحدد البنية اللّ ّ
غوية" ويعني ذلك ّ

أن هذه الوظيفة بدورها هي المسؤولة عن تحديد
هي التّواصل مالزمة للبنى اللّ ّ
غوية ،و ّ

النظرّية
غوية؛ من حيث مضمونها وشكلها؛ ولهذا كان من أُولى مبادئ ّ
هذه البنى اللّ ّ
3
النحو مع
"مبدأ تالزم الوظيفة والبنية ،وتحديد الوظيفة للبنية" وبهذا انتقل مفهوم ّ

بأن البنية هي التي تُحدد المعاني
النحو
الوظيفي من ّ
أصحاب ّ
النظرّية القائلة ّ
ّ
غوية.
داولية ،إلى العالقة
داولية هي التي تُحدد البنية اللّ ّ
بأن الوظيفة التّ ّ
ّ
التّ ّ
العكسية ّ
البنوي ،عازلة
نوعية لألنحاء الّتي قامت على الوصف
النحو
وي َع ُّد ّ
الوظيفي ُمعالَجةً ّ
ُ
ّ
ّ
الوظيفي ،القدرة
ساني في إطاره
اللّغة عن وظيفتها التّو ّ
ّ
اصلية ،حيث "تجاوز البحث اللّ ّ

أن يكون إال عن
ّ
داولية ،ففهم اللّغة فهما عميقا ،ال يمكن ْ
حوية للّغة إلى القدرة التّ ّ
الن ّ
وبناء عليه ال يخرج
داولية الّتي تُستَعمل ِم ْن أجلها،
طريق ربطها بمختلف األهداف التّ ّ
ً
4
ويعتبِ
البنوية
أن األنحاء
حو
الن
ر
غوي".
ّ
ّ
ّ
الوظيفي بهذا ّ
َ
غوي عن االستعمال اللّ ّ
النسق اللّ ّ
ّ
بنويا ،تُمثّل فصال للّغة عن وظيفتها
أو االتّجاهات الّتي سارت في وصفها اللّغة وصفا ّ
بي ال يكاد يخرج عن هذا االعتبار؛ لكونه ال يتجاوز تحديد
اصلية ،و ّ
التّو ّ
النحو العر ّ
غوية من خالل حركات أواخرها؛ لهذا عمد أحمد
العالقة
البنوية بين الوحدات اللّ ّ
ّ
ق
النحو
الوظيفي؛ قصد إعادة وصف قواعد اللّغة العر ّبية َوْف َ
المتو ّكل إلى تبني ّ
ّ
غوية في
مفاهيمه ّ
مولية في وصف الظواهر اللّ ّ
النظرّية؛ حتّى يتّسنى لنحوها تحقيق ال ّش ّ
يتضمن ثالثة أنواع من
العر ّبية .وأصبح نحو اللّغة العر ّبية بهذا الوصف
الوظيفيّ ،
ّ
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داولية .5ويحكم
الوظائف ،هي :الوظائف ّ
ركيبية ،والوظائف التّ ّ
اللية ،والوظائف والتّ ّ
الد ّ
هذه الوظائف قيد (أحادية اإلسناد) الّذي مفاده:

6

 ال موضوع يحمل أكثر من وظيفة واحدة من ك ّل نوع من الوظائف الثّالث في نفسالحمل.
سند إلى أكثر من موضوع واحد داخل نفس الحمل.
 -ال وظيفة تُ َ

اللية :يكمن َّ
اللية ،في
الدور األساس الّذي تقوم به الوظائف ّ
أوال -الوظائف ّ
الد ّ
الد ّ
تعيين مختلف األدوار الّتي تقوم بها الحدود في بناء الوقائع ،الّتي ترد محموالت في

تتكون الجملة في اللّغة العر ّبية -حسب نحو اللّغة العر ّبية
البنية
ّ
الحملية؛ حيث ّ
الوظيفي -من محمول (فعل ،أو اسم ،أو صفة ،أو ظرف) وحدود مساوقة للمحمول
ّ
العام التّالي:7
في الجملة نفسها ،كما هو
ّ
موضح في التّمثيل ّ

ج=[محمول [(حد ،1حد ...2حدن)]]

الوظيفي بـ
النحو
الم َّ
صَ
كونة على هذا األساس في ّ
ُ
وي ْ
طلَح على البنية ُ
ّ
سمى الموضوعات المساوقة للمحمول
(البنية
سمى المسند فيها محموال ،وتُ َّ
وي َّ
ّ
الحملية) ُ

حدودا .ويمكن التّمثيل لجملة المحموالت وأنواعها فيها ،بما يلي:
فعلي)
 دخل الطّلبةُ َّالمدرَج؛ (محمول ّ
اسمي)
علي أعزب؛ (محمول
ّ
 ّوصفي)
متزوجة؛ (محمول
 فاطمة ِّّ
ظرفي)
غدا( .محمول
 العيد ًّ

الحملية المحمول داال على واقعة ،وهذه الوقائع "أربعة
ويرد في هذه البنية
ّ

الريح األشجار (حدث)
أصناف :أعمال :صفع خالد زيدا (عمل) وأحداث :أسقطت ّ
وأوضاع :وقف خالد بالباب (وضع) وحاالت :خالد ف ِرح (حالة)" 8وتحصر هذه
أن يقوم بها (المحمول) حيث يمكن أن يرد في
الوقائع مختلف األدوار الّتي يمكن ْ

ضع ،أو حالة.
البنية
الحملية داال إما على عمل ،أو حدث ،أو َو ْ
ّ
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أما الحدود الّتي يمكن َّ
أن ترد مساوقة للمحمول ،فقد وضع أحمد المتوكل
ّ

اللية للحدود ،الّتي يمكن أن ترد مساوقة للمحمول
سلمية تحصر مختلف األدوار ّ
الد ّ
ّ

لمية درجات األسبقية بين الحدود ،حسب أولوية
الس ّ
في اللّغة العر ّبية ،وترصد هذه ّ
النحو اآلتي:
بالنسبة للمحمول ،على ّ
تمركزها ّ

9

لمية الّتي وضعها أحمد المتو ّكل ،مختلف األدوار الّتي تقوم
الس ّ
وترصد هذه ّ

تم ترتيبها حسب
عتبر محمول البنية
بها الحدود ّ
ّ
بالنسبة للواقعة الّتي تُ َ
الحملية؛ حيث ّ

داللية تلعب
بالنسبة للمحمول .ويرد حسب هذه
السلمية ك ّل ّ
قوة تمركزها ّ
حد له وظيفة ّ
ّ
ّ
(المنفِّذ ،أو
الحملية،
بالنسبة للواقعة محمول البنية
فالحد الحامل الوظيفة ّ
ّ
دو ار ّ
الد ّ
ّ
اللية ُ

الحد الحامل الوظيفة
القوة ،أو المتموضع ،أو الحائل) تد ّل على صاحب الواقعة ،و ّ
ّ
اللية
الحد الحامل الوظيفة ّ
اللية (المستقبل) يد ّل على ُمستقبِ ِل الواقعة ،و ّ
ّ
الد ّ
الد ّ
اللية (الحدث) يد ّل إما
(الم ِّ
الحد الحامل الوظيفة ّ
تقبل) يدل على ُمتقبل الواقعة ،و ّ
الد ّ
ُ
اما) أو هيئة الواقعة (وقف زيد وقفة احترام) أو
على تأكيد الواقعة (أكرمت زيدا إكر ً
اللية
الحد الحامل الوظيفة ّ
تحديد عدد مرات الواقعة (تولى زيد البصرة ِواليت ْي ِن) و ّ
الد ّ

اللية
ّ
الحد الحامل الوظيفة ّ
(الزمان) يد ّل على زمن الواقعة (جاء زيد يوم الخميس) و ّ
الد ّ

الحد الحامل الوظيفة
(المكان) يد ّل على مكان الواقعة (دخل زيد إلى الجامعة) و ّ
الحد
اللية (المستفيد) يد ّل على المستفيد من الواقعة (اشترى زيد سيارة البنه) و ّ
ّ
الد ّ
الحد الحامل
بالسيارة) و ّ
الحامل الوظيفة ّ
الد ّ
اللية (األداة) يد ّل على أداة الواقعة (سافرت ّ

الحد
اللية (الحال) يد ّل على هيئة صاحب الواقعة (أقبل زيد مسرعا) و ّ
الوظيفة ّ
الد ّ
اللية (العلّة) يد ّل على سبب الواقعة (نعبد اهلل طمعا في جنته)
الحامل الوظيفة ّ
الد ّ
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ِ
صاحب الواقعة
صاحب
الم
الحد الحامل الوظيفة ّ
و ّ
الد ّ
َ
اللية (المصاحب) يد ّل على ُ
ِ
بالنسبة
زيدا) .وكما تتفاوت الحدود المساوقة للمحمول في
تو ً
أولوية تمركزها ّ
(ج ْئ ُ
ّ
بالنسبة للمحمول؛ حيث تنقسم على هذا
للمحمول ،تتفاوت في
وظيفيتها ّ
اللية ّ
الد ّ
ّ

المعتَمد في التّمييز بين
األساس إلى حدود موضوعات ،وحدود لواحق "والمعيار ُ
تركيبي ،فالحدود الموضوعات هي
لي ال معيار
ّ
ّ
الصنفين من الحدود ،معيار دال ّ
الدال عليها المحمول ،وهي تمتاز باقتضاء
الحدود التي تُس ِهم في تعريف الواقعة ّ
أن الحدود اللّواحق هي الحدود الّتي تقتصر على تخصيص
المحمول لها ،في حين ّ
المكانية وغيرها ،والّتي تختلف عن الحدود األولى بعدم
الزمانية و
ظروف الواقعة ّ
ّ

اقتضاء المحمول لها"

10

ألن تعريف الواقعة ال يستدعي إال الحدود التي تعرفها
وذلك ّ

الزمان)
أو تحدد معناها دالليا ،وال يستدعي تعريفها ما
يخصص ظروفها (كالمكان أو ّ
ّ

وعلى هذا األساس جاء التّمييز بين الحدود (الموضوعات) الّتي تعرف الواقعة أو

عتبر مخصصة للظروف المحيطة
عتبر مساهمة في بنائها ،والحدود (اللّواحق) التي تُ َ
تُ َ
النحو اآلتي:
بها ،على ّ

بالنسبة
 -1الحدود الموضوعات :هي "الحدود التي تلعب دو ار أساسيا أو مركزّيا ّ

للواقعة الّتي يد ّل عليها المحمول ،أو بعبارة أخرى الحدود الّتي يقتضيها تعريف
الواقعة"

11

وتعريف الواقعة ال يكون إال باستحضار ك ّل ما يتعلَّق بالعناصر المكونة

لها ،أو ما تقتضيه الواقعة حتّى تتحقّق فعليا ،نحو قولك :شرب محمد لبنا ،فواقعة
حيا منفذا لفعل الشرب ،وسائال متقبال لفعل ال ّشرب
(ال ّشرب) تستدعي بالضرورة كائنا ّ

كذلك؛ حتّى ينحصر تعريفها ،وهذه العناصر الّتي لها قابلية تعريف الواقعة هي

الحدود المشكلة للواقعة ذاتها؛ ولهذا ُسميَّت حدودا موضوعات ،على أساس ّأنها
ُّ
يصح تعريفها إال من خالل هذه الحدود؛ ولذلك
موضوعة لهذه الواقعة خصيصا ،وال
بالنسبة للمحمول.
ُع َّدت مركزّية ّ
13
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 -2الحدود اللّواحق :هي "الحدود التي تلعب دو ار في تخصيص الظّروف المحيطة
الحد المخصَّص لألداة،
بالواقعة
الحد المخصَّص للزمان ،و ّ
كالحد المخصَّص للمكان ،و ّ
ّ

12
وسميت هذه الحدود لواحقا؛ لكون وظيفتها ال تتجاوز تحديد الظروف
وغير ذلك"
ُ
المحيطة بالواقعة ،مقارنة بالحدود التي تُ َع ُّد مساهمة في بنائها (الحدود الموضوعات)

فالحدان (األستاذ والمحاضرة)
مساء
درج
الم َّ
ّ
ً
نحو قولك :ألقى األستاذ محاضرته في ُ
يعتبران َّ
(المدرج والمساء) فهما ليس
الحدان
َّ
حدين يقتضيهما التّعريف بالواقعة ،أما ّ

إال َّ
صين للظّروف المحيطة بالواقعة (زمانها ومكانها) وهذا ما يجعلهما
حدين ُمخص ْ

الحملية
إن سقطا من الكالم فالبنية
بالنسبة إليها ّ
ّ
ّ
حدين الحقين .ويدل على ذلك ّأنهما ْ
ال تُ ُّ
أن "تحديد موضوعات المحمول في مقابل اللّواحق،
عد ناقصة ّ
دالليا ،على أساس ّ

اللية ،ال على أساس الوظائف
النحو
الوظيفي على أساس األدوار ّ
يتم في ّ
الد ّ
ّ
ّ
13
أن ما ُيميز الحدود الموضوعات عن الحدود اللّواحق هو المعيار
التّ ّ
ركيبية" أي ّ

حدا
سند إلى المحمول (الواقعة) ّ
الداللي ال المعيار التّركيبي؛ بحيث إذا كان ّ
ّ
الم َ
الحد ُ
أما إذا كانت وظيفته ال تتجاوز
مساهما أو مشاركا في بنائها يكون ّ
حدا موضوعاّ ،

فإنه ٌّ
الوظيفي
النحو
حد الحق .وهذا التّمييز في ّ
تخصيص الظّروف المحيطة بالواقعة ّ
ّ
بين نوعين من الحدود (الحدود الموضوعات والحدود اللّواحق) قد جاء تميي از لِ َما يرد

أهمية أو مركزية في وروده ضمن
بالنسبة للمحمول (الوقائع) بصفته ّ
ّ
حدا ،له أكثر ّ
البنية الحملية من الحدود التي ليست لها أكثر أهمية؛ حيث لُ ِ
وحظ ّأنه ثمة تفاوت من
ّ
بالنسبة للمحمول بين الحدود الموضوعات نفسها من جهة،
حيث
األهمية أو المركزّية ّ
ّ
وبين الحدود الموضوعات والحدود اللّواحق من جهة.

أن أشرنا -من محمول
تتكون البنية
الحملية -كما سبق ْ
ّ
ثانيا -الوظائف التّ ّ
ركيبيةّ :
داللية ،تد ّل
وحدود موضوعات وحدود لواحق ،ويأخذ ك ّل ّ
من تلك الحدود وظيفة ّ
حد ْ
على الدور الّذي يلعبه في بناء الواقعة أو في تحديد الظّروف المحيطة بها .وتختلف

الحملية باختالف أدوارها ،كما يختلف عددها
اللية في البنية
طبيعة هذه الوظائف ّ
ّ
الد ّ
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المنفذ
باختالف طبيعة المحموالت التي تستدعيها؛ إذ من المحموالت ما يستدعي ّ
الحد ُ

المتقبل نحو:
المنفذ إلى جانب ّ
الحد ُ
فحسب ،نحو :جاء عمر ،ومنا ما َيستدعي الحد ُ

الحدان معا إلى جانب الحد المستقبل،
الدرس ،ومنها ما يستدعي هذان ّ
عمر ّ
كتب ُ
نحو :وهب زيد عم ار سيارة.

أن الوظائف
ومع ّ
تعدد هذه الحدود المساوقة للمحمول واختالف وظائفها ،إال ّ

سن ُد إال لحدين اثنين من بين الحدود
ركيبية في ّنحو اللّغة العر ّبية
الوظيفي ،ال تُ َ
التّ ّ
ّ
ركيبية قد
األخرى الّتي قد ترد ضمن البنية
أن الوظائف التّ ّ
ّ
الحملية ،على أساس ّ

تركيبيتين ال أكثر ،هما وظيفتا الفاعل
الوظيفي إلى وظيفتين
النحو
ُقلصت في ّ
ّ
ّ
سندان إال َّ
داللية ،وذلك َع َمال
لحد ْين اثنين لهما إمكانية أخذ وظيفة
والمفعول ،وال تُ َ
ّ
لغوية مختلفة ،يجمع بينها ّأنها تستهدف تقليص
"باقتراحات قُدمت في إطار نماذج ّ

ركيبية إلى وظيفتين اثنتين :وظيفة الفاعل ووظيفة المفعول ،و ّأنها تَعتَبر
الوظائف التّ ّ
أن الوظيفة المفعول ال يحملها في نفس الجملة إال مكون واحد".
ّ
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وحسب هذا المبدأ

حد في البنية
النحو
الوظيفي إلسناد هذين الوظيفتين ألكثر من ّ
فإنه ال إمكانية في ّ
ّ
ّ
أن يأخذا نفس الوظيفة
الحملية ،على الرغم من توفّر اللّغة العر ّبية على ُمكو ْنين يمكن ْ
ّ
ركيبية المفعول ،نحو ما هو في قولك :منح األستاذ الطالب عالم ًة جيدة.
التّ ّ

وقد صاغ المتوكل سلّميتين تضبطان وظيفتي الفاعل والمفعول في اللّغة العر ّبية،

اللية التي لها إمكانية أخذ هاتين الوظيفتين التّركيبيتين ،والحركة
تَِبعا للوظائف ّ
الد ّ

اإلعرابية الخاصة بهما (الفاعل أو المفعول) وفقا لما يلي:

لمية اآلتية؛
-1
الس ّ
سلمية إسناد الوظيفة التّ ّ
ّ
ركيبية الفاعل :اقترح أحمد المتوكل ّ

ركيبية (الفاعل) إلى
لتعيين مختلف األدوار ّ
الداللية التي لها إمكانية أخذ الوظيفة التّ ّ

سند إليها هذه الوظيفة ،في
أن تُ َ
ابية ،من الوظائف التي يمتنع ْ
جانب حركتها اإلعر ّ

قواعد اللّغة العر ّبية:
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الداللية
لمية التي صاغها أحمد المتوكل؛ لتعيين مختلف األدوار ّ
الس ّ
وتفيد ّ

أن هذه
ركيبية (الفاعل) إلى جانب حركتها اإلعر ّ
التي لها إمكانية أخذ الوظيفة التّ ّ
ابيةّ ،

اللية،
الوظيفة التّركيبّية (الفاعل) يمكن أن يأخذها من بين الحدود الحاملة للوظائف ّ
الد ّ
الحد
(المنفِّذ أو القوة أو المتموضع أو الحائل) في حالة بناء الفعل للمعلوم ،و ّ
ّ
الحد ُ

تقبل ،والمكان ،أو الزمان ،أو الحدث) في حالة بنائه للمجهول .وتفيد
الم ِّ
(المستقبل و ُ
اللية (المستفيد ،والحال ،والعلة
أن الحدود الحاملة للوظائف ّ
الد ّ
ّ
السلمية ذاتها ّ
والمصاحب) ليس لها إمكانية أخذ هذه الوظيفة ،كما يد ّل على ذلك لحن الجمل اآلتية:

ي لِزيد (مستفيد) حقيبةً.
 اشتُر َ -تُوِقف تعب (علة).

ِ
يئ راكب (حال).
 ج َ ِس َير والني ُل (مصاحب)ركيبية الفاعل إلى
وتُ َع ُّد هذه الجمل المتوالية الحنة؛ ّ
ألنها تسند الوظيفة التّ ّ

عتبر داخلة في الوجهة ،فالفعل (اشتََرى) في الجملة األولى واقعة
الحدود التي ال تُ َ
ركيبية الفاعل و(متقبل،
المشتَِري) يأخذ الوظيفة التّ ّ
تستدعي استحضار (منفذُ ،

ِ
المتقبل
المشتََرى) يأخذ الوظيفة التّ ّ
ركيبية المفعول ،فإذ ُبني الفعل للمجهول ناب الحد ُ
ُ
أن
يت َحقَ َيبةٌ) وال
عن ّ
ركيبية الفاعل ،فتقول (ا ْشتُِر ْ
ّ
المنفذ في أخذ الوظيفة التّ ّ
يصح ّ
الحد ُ
ينوب الحد الم ِ
المنفذ لها .ومثل ذلك ينطبق الحال
ستفيد (زيد) من الواقعة عن ّ
الحد ُ
ُ
اللية الحال والعلة والمصاحب في الجمل المتوالية
على الحدود الحاملة الوظائف ّ
الد ّ
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أن
ركيبية الفاعل؛ ّ
ألنها ال تصلح ْ
على التّرتيب ،فليس لها إمكانية أخذ الوظيفة التّ ّ

(المنفذ).
تنوب عن الحد ُ

السلمية اآلتية؛
ركيبية المفعول :اقترح أحمد المتوكل
-2
ّ
سلمية إسناد الوظيفة التّ ّ
ّ

ركيبية (المفعول) إلى
لتعيين مختلف األدوار ّ
الداللية التي لها إمكانية أخذ الوظيفة التّ ّ

سند إليها هذه الوظيفة ،في
أن تُ َ
ابية ،من الوظائف التي يمتنع ْ
جانب حركتها اإلعر ّ

قواعد اللّغة العر ّبية:
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الداللية
لمية التي صاغها أحمد المتوكل؛ لتعيين مختلف األدوار ّ
الس ّ
وتفيد ّ

أن هذه
ركيبية (المفعول) إلى جانب حركتها اإلعر ّ
التي لها إمكانية أخذ الوظيفة التّ ّ
ابيةّ ،
ركيبية (المفعول) يمكن أن يأخذها من بين الحدود الحاملة للوظائف
الوظيفة التّ ّ

السلمية ذاتها
الزمان والحدث) .وتفيد
الم ِّ
تقبل ،والمكان ،و ّ
الليةّ ،
ّ
ّ
الد ّ
الحد (المستقبل ،و ُ

اللية (المستفيد ،والحال ،والعلّة والمصاحب) ليس لها
أن الحدود الحاملة للوظائف ّ
الد ّ
ّ
ركيبية؛ لكونها خارجة عن حدود الوجهة التي تقتضيها
إمكانية أخذ هذه الوظيفة التّ ّ

أن تنوب عن الفاعل في
الواقعة ودليل خروجها عن حدود الوجهة ،هو ّأنها ال يمكن ْ
النحاة،
حالة بناء الفعل للمجهول .وبناء على مفهوم الوجهة عند فيلمور واإلسناد عند ّ

الوظيفي ،ال يمكن
فإن الوظيفتين التّركيبيتين الفاعل والمفعول في نحو اللّغة العر ّبية
ّ
أن تكون مسندا إليه بالنسبة
أن يأخذها من الوظائف ّ
اللية إال الحدود التي تصلح ْ
الد ّ
ْ
((المنفذ والمتموضع ،والحائل،
الحد
للواقعة ،والتي تشمل وفق قواعد اللّغة العر ّبية ّ
ُ
بالنسبة للوظيفة
المتقبل ،أو المستقبل ،أو المكان ،أو الزمان ،أو الحدث) ّ
والقوة) أو ُ
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بالنسبة
(المتقبل والمستقبل والمكان ،و ّ
الزمان ،والحدث) ّ
التّ ّ
ركيبية الفاعل ،والحد ُ
ركيبية المفعول.
للوظيفة التّ ّ

الوظيفي
النحو
داولية :يكمن ّ
داولية في ّ
الدور األساس للوظائف التّ ّ
ثالثا -الوظائف التّ ّ
ّ
بالنسبة لكل من طرفي
مكونات الجملة ّ
في تعيين مختلف األدوار الّتي تقوم بها ّ

السامع) وهي تُ ُّ
عد أساس تَ ُّ
البنوية،
الوظيفي عن األنحاء
النحو
ميز ّ
ّ
التّداول (المتحدث و ّ
ّ
ركيبية في عدة لغات
النحو
حيث سعى أصحاب ّ
الوظيفي إلى رصد جميع الوحدات التّ ّ
ّ

العملية
أن تقوم بها أثناء
مختلفة
ّ
نمطيا؛ قصد حصر مختلف األدوار الّتي يمكن ْ
ّ

أن تُحدد مختلف
داولية الّتي يمكن ْ
اصلية .وقد حصر المتوكل هذه الوظائف التّ ّ
التّو ّ

اصلية في خمس وظائف،
األدوار التي تقوم بها ُمكونات الجملة أثناء
العملية التّو ّ
ّ
النحو
بالنسبة للبنية
الحملية ،على ّ
تتميز فيما بينها؛ من حيث داخليتها أو خارجيتها ّ
ّ
ّ

اآلتي:

الحملية،
الداخلية :وهي الوظائف الّتي تندرج ضمن البنية
داولية ّ
ّ
 -1الوظائف التّ ّ
وتشمل وظيفتي (المحور ،والبؤرة) على ا ّلنحو اآلتي:

 1-1المحور :ذهب أحمد المتو ّكل إلى تعريف (المحور) وفق التّعريف الذي اقترحه
(الم َّ
حدث عنه) داخل الحمل".
"المكون ّ
سيمون ديك ّ
الدال على ما ُيشكل ُ
بأنه ُ
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السامع
أن ُيشكل ّ
أن ك ّل ما يمكن ْ
ويوضح هذا التّعريف ّ
ُ
بالنسبة لك ّل من المتحدث و ّ

اخلية المحور ،على نحو ما
داولية ّ
مدار حديثهما داخل الحمل ،تُ َ
الد ّ
سند إليه الوظيفة التّ ّ
تبينه الجمل اآلتية:
ّ

الكتاب؟
 لمن أعطى زيدَ

 أعطى زيد الكتاب محمدا. زيد ،أبوه مسافر. زيد مسافر. زيدا قابلته.18
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المكون (زيد) في الجملة األولى محور االستخبار ،وفي الثّانية
 الكتاب قرأتهُ .وي َع ُّد ُ
محور اإلخبار ،ومع تَوفُّر الجملتين على ُمكون ثان (الكتاب) يمكن اعتباره محورا ،إال
الوظيفي؛ لكونه يتنافى وقيد أحادية إسناد الوظائف ،الذي
النحو
أن ذلك يمتنع في ّ
ّ
ّ
مفاده ّأنه ال وظيفة ألكثر من حد ،ولهذا فقد ذهب أحمد المتو ّكل إلى ّأنه في هذه

داولية
الحالة ،يأخذ الحد (الفاعل أو ما ينوب عنه)
األولوية في أخذ الوظيفة التّ ّ
ّ

المكونات في
المكون الفاعل ،على غيره من ُ
المحور .ويرى ّأنه ُ"يزكي فرضية أسبقية ُ
النحاة العرب القدماء لعالقة ما أسموه باإلسناد
داولية المحور ،حصر ّ
أخذ الوظيفة التّ ّ
بين الفعل (أو ما يقوم مقامه) والفاعل (أو نائبه) مصطلحين على األول مسندا والثّاني

مسندا إليه".

18

أن وظيفة المحور ينفرد بها (الفاعل) أو (ما ينوب عنه)
ويعني ذلك ّ

في حالة بناء الفعل للمجهول ،نحو ما توضحه األمثلة اآلتية:
 أعطى زيد خالدا الكتاب( .محور)أ ُِعطي خالد الكتاب( .محور)

أ ِالمكون المحور محيال على
ُعطي
الكتاب خالدا( .بشرط اإلحالية :تعني ْ
ُ
أن يكون ُ

الرابعة
أما الجملتان الثّالثة و ّ
شيء يعلمه المتحدث والسامع ويشكل مدار حديثهما)ّ .
(زيد أبوه مسافر ،وزيد مسافر) فقد أشار أحمد المتو ّكل إلى ّأنه قد يقع التَِباس بين
الم َّ
أن
تحدث عنها ،إال ّأنه يرى ّ
المحور والمبتدأ ،باعتبار ّ
أن كال منهما يشكل ال ّذات ُ

(م َّ
حدثا عنه) داخل الحمل؛ أي ّأنه ُمكون من
كون المحور ُ
كمن في ْ
"الفرق بينهما َي ُ
أن المبتدأ ُم َّ
حدث عنه
داللية ووظيفة ّ
مكونات الحمل ،يأخذ وظيفة ّ
تركيبية ،في حين ّ
ّ
19

تركيبية ،باعتبار
داللية أو
وليس له إمكانية أخذ وظيفة
ّ
ّ

بالنسبة للحمل".
خارجي ّ
ّ
أما
خارجيته عن الحمل ،وهو ما ّ
يبرر عدم إمكانية أخذ المبتدأ وظيفة المحور .و ّ

الحدين (زيدا والكتاب)
فإن
ّ
الرابعة (زيدا قابلته ،والكتاب قرأته) ّ
الجملة الثّالثة و ّ
عد ُّ
المتصدرين الجملتينُ ،ي ُّ
بالنسبة إلى
كل منهما محورا؛ لكون وظيفتهما
ّ
داخلية ّ
ّ
أن
المكونات باعتبارها محو ار (ال مبتدأ) ال يمكن ْ
الحمل ،ويؤ ّكد داخليتهما ّ
أن "هذه ُ
19
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َّ
الصدور"
تتقدم بخالف المبتدأ على أداة من األدوات ّ

20

أ ،ياسين بوراس

نحو ما هو في الجملة الالحنة

األولى في مقابل سالمة الجملة الثّانية:
 زيداً هل قابلتَه؟؟؟

أن المكون (زيدا) في الجملة األولى ،ال
 زٌ
يد هل قابلتَه .ويؤكد لحن الجملة األولى ّ
بالنسبة للحمل ،هو ما يبرر
يمكن أن ّ
الصدور باعتبار داخليته ّ
يتقدم على األدوات ّ

الداخلية (المحور) خالفا للجملة الثّانية الّتي يأخذ فيها الوظيفة
داولية ّ
أخذه الوظيفة التّ ّ

جيته عن الحمل.
جية (المبتدأ) باعتبار خار ّ
داولية الخار ّ
التّ ّ

ق التّعريف الّذي اقترحه سيمون
 2-1البؤرة :ذهب أحمد المتو ّكل إلى تعريفها َوْف َ
21
أهمية أو األكثر برو از في الجملة".
ديكّ ،
"المكون الحامل للمعلومة األكثر ّ
بأنها ُ
الحد الّذي يتضمن الفائدة
للسامع أو
ّ
ُ
قصد بها المعلومة الّتي ينقلها المتحدث ّ
وي َ
الوظيفية عند ديك في بدايتها على إسناد هذه
حوية
النظرّية ّ
اإلخبارّية ،وقد اقتصرت ّ
ّ
الن ّ
للسامع ،إال
عتبر في التّركيب
الوظيفة إلى ك ّل مكون ُي َ
متضمنا معلومة جديدة بالّنسبة ّ
ّ
ِ
أن
أن "ما ُيمكن ْ
أن أحمد المتو ّكل ذهب إلى التّمييز بين نوعين من البؤرة على أساس ّ
ّ
يضيفه المتكلّم إلى مخزون المخاطب ،ليس معلومات جديدة فحسب؛ بل كذلك

طبُّ ،
يعدها
المخا َ
معلومات تُعدل ،أو تصحح ،أو تعوض معلومات في مخزون ُ

المتكلم ُمستو ِجبة للتّعديل أو التّصحيح أو التّعويض".

22

وبناء على الفرق بين نقل

معلومة جديدة ،وبين تعديلها ،أو تصحيحها ،أو تعويضها بواسطة المكون الحامل

ميز المتو ّكل بين بؤرتين رئيستين ،هما :بؤرة جديد وبؤرة
داولية البؤرةّ ،
الوظيفة التّ ّ
مقابلة "واقترح دعما للتّمييز بينهما رائزين اثنين :رائز سؤال جواب ،ورائز التّعقيب".

23

طبيعيا جملة (عمر
السؤال والجواب ببؤرة الجديد؛ حيث تمثل جوابا
ّ
ويرتبط رائز ّ

تتضمن بؤرة جديد ،لسؤال مثل :متى مسافر عمر؟ أو ما الخبر؟
مسافر غدا) والّتي
ّ

تبينه
طبيعية للجمل الّتي
أن تكون أجوبة
تتضمن بؤرة مقابلة ،نحو ما ّ
ّ
ولكن ال تصلح ْ
ّ

اإلجابات الالحنة اآلتية:

20
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 متى مسافر عمر؟ غدا مسافر عمر.أت؟
 -ماذا قر َ

ق "على
 كتابأت .ويرتبط رائز التّعقيب ببؤر المقابلة؛ حيث ُيطلَ ُ
الجرجاني قر ُ
ّ
الم َّ
النفي أو بحرف اإلضراب (بل) اللّذان ُيستعمالن رائ از لوجود
صدرة بحرف ّ
العبارات ُ
بؤرة المقابلة".

24

تصدرها نفي أو حرف اإلضراب (بل) أو
أن الجملة إذا
ّ
ويعني ذلك ّ

تبينه
فإنها
النفي أو اإلضراب بهاّ ،
إذا أَم َكن إلحاق تعقيب ّ
متضمنة بؤرة مقابلة نحو ما ّ
ّ

الجمل اآلتية:

 بل يوم الخميس مسافر عمر( .ال يوم الغد) ليس المسافر زيد( .بل عمر) عمر ليس مساف ار غدا( .بل يوم الخميس)أت( .ال كتاب سيبويه)
 كتابالجرجاني قر ُ
ّ
ميز المتو ّكل بين نوعين من البؤرة؛ من حيث طبيعتها (بؤرة الجديد،
وكما ّ

ميز البؤرة؛ من حيث مجال التّبئير بين نوعين من البؤر :بؤرة
وبؤرة المقابلة) كان قد ّ

سند ك ّل من بؤرة المقابلة وبؤرة الجديد إلى مكون من
الجملة وبؤرة المكون؛ حيث "تُ َ
برمتها 25".فإذا أُسنِدت البؤرة إلى جملة بأكملها ُع َّدت
مكونات الجملة ،أو إلى الجملة ّ
ّ
تبينه
أما إذا أُسنِدت إلى أحد مكوناتها ّ
فإنها تُ َع ُّد بؤرة ُمكون نحو ما ّ
البؤرة بؤرة جملةّ ،
الجمل اآلتية:

26

مكون جديد)
 عاد زيد من ّالسفر البارحة( .بؤرة ّ
مكون مقابلة)
 البارحة عاد زيد من ّالسفر( .ال اليوم)( .بؤرة ّ
السفر( .بؤرة جملة جديد)
 عمر ،عاد أخوه من ّ أ حضر الضيوف؟ (أم ال)( .بؤرة جملة مقابلة)21
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بالنسبة لك ّل من
وتوضح األمثلة المتتالية نوع البؤرة؛ من حيث طبيعتها ّ

توضح نوع البؤرة من حيث مجال
السامع (بؤرة جديد أو بؤرة المقابلة) كما
ّ
المتحدث و ّ
التّبئير؛ إذ تُ ُّ
أن مجال
عد الجملتان األولى والثّانية متضمنة بؤرة مكون ،على أساس ّ

أما الجملتان
التّبئير فيهما ّ
يمس أحد مكوناتها ،سواء كانت بؤرة جديد أو بؤرة مقابلةّ .
يمس
أن مجال التّبئير فيها ُّ
الرابعة فتُ ّ
عد متضمنة ُب َؤ ار ُج َمليَّة ،على أساس ّ
الثّالثة و ّ
الجملة بأكملها سواء كانت بؤرة جديد أو بؤرة مقابلة .وهذا التَّمييز بين نوعي البؤرة؛
يوضح
من حيث مجال التّبئيرّ ،
الحملية
تمس البنية
ّ
يمكن ْ
أن ّ

حملية ،كما
أن البؤرة ّ
مكونات البنية ال ّ
ّ
قد ّ
تمس إحدى ّ
تداولية
بالنسبة للجملة وظيفة
بأكملها؛ لكون البؤرة ّ
ّ

الخارجية الّتي يأخذها
داولية
أن َّ
ّ
يمس مجال التّبئير فيها الوظائف التّ ّ
داخلية ،وال يمكن ْ
ّ

ك ّل من المنادى ،والمبتدأ ،وال ّذيل.

الحملية،
الخارجية :هي الوظائف الخارجة عن حدود البنية
داولية
ّ
ّ
 -2الوظائف التّ ّ
النحو اآلتي:
داولية (المبتدأ ،وال ّذيل ،والمنادى) على ّ
وتشمل الوظائف التّ ّ

ق التّعريف الّذي اقترحه ديك،
داولية المبتدأ َوْف َ
عرف المتو ّكل الوظيفة التّ ّ
 1-2المبتدأّ :
27
أن
ّ
بأنه "ما ُيحدد مجال الخطاب ،الّذي ُيعتَبر الحمل با ّلنسبة إليه واردا ".ويعني ذلك ّ
تبينه الجمل اآلتية:
الخاصّية المميزة للمبتدأ هي ورود الحمل بأكمله تابعا له نحو ما ّ
ّ
كرمه ُي ِ
إن تُ ِ
كرْمك.
 -زيد ،أبوه مريض  -زيد ،هل لقيت أباه  -زيدْ ،

االسمية األولى في الجمل المتتالية؛ حيث البنية الحم ّلية
وتأخذ المرّكبات
ّ

داولية المبتدأ ،باعتبارها تشكل مجال
الموالية لها كلّها واردة ّ
بالنسبة إليها ،الوظيفة التّ ّ

داولية
الخطاب ،وما يالحظ على هذه المكونات
االسمية ّأنها ال تأخذ سوى الوظيفة التّ ّ
ّ

ألنها ال تُعتَبر حدا من حدود البنية
(المبتدأ) وليس لها إمكانية أخذ وظيفة
داللية؛ ّ
ّ

ألنها ال تعتبر فاعال وال مفعوال وهذا ما
أن تأخذ وظيفة
تركيبية؛ ّ
ّ
الحملية ،وكذلك يمتنع ْ
ّ

اخلية ،ويدل على خارجيتها
داولية
الخارجية ال ّ
الد ّ
ّ
جعلها تنضوي ضمن الوظائف التّ ّ

تركيبية؛
داللية ووظيفة
تداولية
ّأنها بخالف المحور الّذي ُي َع ُّد وظيفة
ّ
داخلية ،له وظيفة ّ
ّ
ّ
22
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أن المبتدأ ال يخضع لقيود انتقاء الحمل ،نحو ما
ويفرض الحمل قيود انتقائه ،في حين ّ

توضحه األمثلة اآلتية:

 زيد منطلق( .محور) المسافرون منطلقون( .محور) زيد ،أخواه مسافران (مبتدأ) المسافرون ،غادر أحدهم( .مبتدأ)أن (المحور) يفرض الحمل قيود انتقائه ،فيكون
وتوضح األمثلة المتتالية ّ

أما المبتدأ فال يخضع لقيود انتقاء الحمل؛ بمعنى
مطابقا للمحمول في الجنس والعددّ ،

أن يطابق المبتدأ المحمول في الجنس والعدد؛ لكونه خارجا
ي ْ
ّأنه ليس من ّ
الضرور ّ
اولية ،مقارنة بوظيفة
خارجيته
عن الحمل ،وهذا ما يؤ ّكد
الوظيفية ضمن الوظائف التّد ّ
ّ
ّ

اخلية؛ حيث "يش ّكل المحور بخالف المبتدأ موضوعا من موضوعات
المحور ّ
الد ّ
داللية وتلحق به
المحمولية ،ويترتّب عن ذلك ّأنه يأخذ وظيفة
المحمول في البنية
ّ
ّ
داولية (المحور) نحو قولك:
وظيفة
معينة ،باإلضافة إلى وظيفته التّ ّ
تركيبية ّ
ّ
تداولية فحسب ،وليس
 زيد منطلق ( ُمنفِّذ فاعل) .وبخالف المبتدأ الّذي يأخذ وظيفةّ

حدا من حدود البنية
داللية ،وال وظيفة
له إمكانية أخذ وظيفة
ألنه ليس ّ
تركيبية؛ ّ
ّ
ّ
الحملية" 28نحو قولك :زيد ،أخواه مسافران( .مبتدأ ،لكن ليس ُمنفِّذا وال فاعال)
ّ
"المكون الّذي ُيوضح معلومة داخل الحمل ،أو
 2-2ال ّذيلُ :يعرف المتو ّكل ال ّذيل ّ
بأنه ُ
29
المكون الّذي يوضح أو يعدل أو يصحح
يعدلها ،أو يصححها" وبعبارة أخرى "هو ُ
30
داولية (ال ّذيل) تنقسم إلى
معلومة واردة في الحمل".
أن الوظيفة التّ ّ
ّ
ويوضح التّعريفان ّ

ثالثة أنواع :ذيل توضيح ،وذيل تعديل ،وذيل تصحيح ،وأمثلتها الجمل اآلتية:

 أخوه مسافر ،زيد( .ذيل توضيح) ساءني زيد ،سلوكه( .ذيل تعديل) قابلت اليوم زيدا ،بل خالدا( .ذيل تصحيح)23
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يعدون المكونات األخيرة
النحاة القدماء الّذين ّ
وقد ذهب أحمد المتو ّكل بخالف ّ

في هذه الجمل على التّوالي ،مبتدأ َّ
مؤخ ار ،وبدال ،و ُمضربا به (معطوف) إلى ّأنه
تداولية واحدة هي
البنوية ،حاملة وظيفة
يعتبر "هذه البنيات على اختالف خصائصها
ّ
ّ

المكون
وظيفة ال ّذيل ،ويرجع هذا االختالف
ّ
البنوي إلى اختالف األدوار الّتي يقوم بها ُ

31
المكون الحامل الوظيفة
ال ّذيل على مستوى البنية اإلخبارّية للجملة ".والّتي يأتي فيها ُ
تداولية مختلفة ،بين التّوضيح أو التّعديل،
داولية ال ّذيل ،مختلفة أدواره وْفقَا لخطابات
ّ
التّ ّ

للسامع.
أو التّصحيح للمعلومة المراد نقلها ّ

الدال
"المكون ّ
داولية المنادى ّ
 3-2المنادى :عرف أحمد المتو ّكل الوظيفة التّ ّ
بأنها ُ
معين".
على الكائن المنادى في مقام ّ
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داولية
ويمثل أحمد المتو ّكل للوظيفة التّ ّ
ُ

(المنادى) باألمثلة اآلتية" :زيد ،ناولني الملح  -يا خالد ،اقترب  -يا طالع الجبل،
النوم  -وا زيداه  -وا خالدا ابتعد  -يا لزيد ،لخالد
انزل ّ -أيها األطفال ،حان وقت ّ
 -يا لعمرو ،لما أصابنا".
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ويالحظ على الجمل الّتي مثّل بها المتو ّكل للوظيفة
ُ

أما باقيها
أن الجملة األولى منها ،ال تشتمل على حرف ّ
التّ ّ
داولية (المنادى) ّ
النداء ،و ّ
ف عن استعماالت العرب
فإنها قد
أن ما ُع ِر َ
تضمنت أدوات ّ
ّ
النداء (يا ،و ّأيها ،ووا) مع ّ
ّ

َي ،يا آ ،أَيا،
القدماء ألحرف ّ
النداء ّأنها قد بلغت سبعة حروف على األقل ،وهي (أَ ،أ ْ
قدمه أحمد المتو ّكل،
َهياَ ،وا) .ويرجع تقليص عدد هذه الحروف إلى االقتراح الّذي ّ
النحو إلى عدد أق ّل؛ إذ ّإنه من
أن "تُقلَّص قائمة األدوات الواردة في كتب ّ
والّذي مفاده ْ

الواضح َّ
بالنسبة لـ
أن بعض هذه األدوات ،ليست إال بدائل
لهجية كما هو ال ّشأن مثال ّ
ّ

(هيا) في مقابل (أيا) كما ّأنه لم َي ُعد ُمستَعمل في اللّغة العر ّبية المعاصرة إال بعض
أهم األدوات الّتي تُستَعمل اآلن في
النحاة العرب القدماء ،و ُّ
من األدوات الّتي أحصاها ّ

(أيها) و(يا) و(أ)".
البنيات ّ
الندائية ّ
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واقتصر بذلك المتو ّكل على وصف الوظيفة

الصفر ،والحروف الثّالثة ُّ
(أيها،
داولية المنادى بناء على أربع أدوات هي أداة ّ
التّ ّ
النداء ّ
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محدودية استعمالها في اللّغة العر ّبية المعاصرةُ ،مقَ َارنة بما كان
ويا والهمزة) بناء على
ّ

ستعمال عند العرب قديما.
ُم َ

النحو
العربية
ابية في نحو اللّغة
الوظيفي :ينطلق ّ
ّ
رابعا -قيود إسناد الحركات اإلعر ّ
ّ
ركيبية،
أن الوظيفة ّ
اللية ،أو التّ ّ
الد ّ
الوظيفي من مبدأ تحديد الوظيفة للبنية؛ ويعني ذلك ّ
ّ

للمكونات داخل الجملة .وقد
ابية،
داولية ،هي المسؤولة عن تحديد الحركات اإلعر ّ
أو التّ ّ
ّ
الوظيفي بين ثالثة أنواع من الحاالت
م ّيز أحمد المتو ّكل في نحو اللّغة العر ّبية
ّ
(وظيفيتان) وحالة
ابيتان
ّ
المكونات ،منها "حالتان إعر ّ
ابية الّتي يمكن ْ
اإلعر ّ
أن تَ َ
لحق ُ

أما
ابيتان
ابية
ّ
(بنوية) الحالتان اإلعر ّ
ّ
إعر ّ
الوظيفيتان ،هما حالتا ّ
(الرفع وال ّنصب) ّ

(الجر)".
ابية
ابية
البنوية فهي الحالة اإلعر ّ
ّ
الحالة اإلعر ّ
ّ
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ابية
وما ُيميز الحالة اإلعر ّ

بالمكون
النصب) ترتبط
الوظيفية عن الحالة اإلعرابية
(الرفع و ّ
ّ
ّ
البنوية ،هو ّ
أن األولى ّ
ّ
داولية الّتي يشغلها
عن طريق الوظيفة ّ
ركيبية أو الوظيفة التّ ّ
اللية أو الوظيفة التّ ّ
الد ّ

بالمكون ،إذا كان مسبوقا بحرف جر،
أن الثّانية
داخل الجملة ،في حين ّ
ّ
(الجر) ترتبط ُ

أن
أو كان مضافا
النظر عن وظيفته ّ
بغض ّ
ركيبية ،أو التّ ّ
اللية ،أو التّ ّ
الد ّ
ّ
داولية؛ بمعنى ّ

الجر الّتي تحجب حركته اإلع ار ّبية
ابية
ّ
الحركة اإلعر ّ
المكون يأخذ حركة ّ
البنوية ،تجعل ُ
المكونات داخل الجملة ،تَِب ًعا للوظيفة
ابية
ّ
الوظيفية .وتُ ْس َند الحاالت اإلعر ّ
ّ
الوظيفية إلى ُ
اللية،
ركيبية ،والوظائف ّ
الد ّ
المكون؛ حيث تتضافر الوظائف التّ ّ
الّتي يمكن ْ
أن يشغلها ُ

ق القواعد
ويتم إسنادها َوْف َ
داولية ،في تحديد الحركات اإلعر ّ
والوظائف التّ ّ
ابية للمكوناتّ ،
36
الثّالث اآلتية:

بتغير أسيقتها
بتغير أَ ْسيِقتها
الوظيفية ،وال ّ
ّ
ابية الالزمة ّ
تتغير الحاالت اإلعر ّ
 -1ال ّ
ابية ،كما هو ممثّل لها داخل المعجم ذاته.
البنوية ،فهي تلزم حالتها اإلعر ّ
ّ

المكونات المنتمية إلى الحمل؛ أي المكونات الّتي تشكل حدودا للمحمول،
 -2تأخذ ُ
ابية الّتي تقتضيها وظيفتها
إما باعتبارها موضوعات أو باعتبارها لواحقا ،الحالة اإلعر ّ
ّ

تركيبية (إن لم تكن فاعال أو مفعوال) .وتأخذ الحالة
إن لم تكن لها وظيفة
ّ
ّ
الليةْ ،
الد ّ
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إن كانت مسندة
ركيبية (الفاعل أو المفعول) ْ
ابية الّتي تخولها إياها وظيفتها التّ ّ
اإلعر ّ
اللية .في حين ال يأخذ محمول البنية
إليها وظيفة
تركيبية باإلضافة إلى وظيفتها ّ
الد ّ
ّ

النوعين من الوظائف ،باعتبار ّأنه ال إمكانية
ابية بموجب هذين ّ
الحملية حركته اإلعر ّ
ّ
ركيبية ،والوظيفة الوحيدة الّتي يمكن
له في أخذ أحد الوظائف ّ
اللية أو الوظائف التّ ّ
الد ّ
داولية (البؤرة) الّتي ليس لها إمكانية إسناد الحركات بحكم
أن تُ َ
سند إليه هي الوظيفة التّ ّ

داولية .وبناء على هذا قدم المتو ّكل لتفسير حركة المحمول بأنواعه،
داخلية وظيفتها التّ ّ
ّ

فرضيتين مفادهما:
ّ

37

المخصصات
تحدده
أ-
تحتياّ ،
حتيّ :
يعد إعراب المحمول إعرابا ّ
ّ
ّ
فرضية اإلعراب التّ ّ
يحدد المخصص
الجهية ،و
الوجهية؛ حيث إذا كان المحمول اسميًّا أو وصفيًّا ّ
ّ
ّ
منية و ّ
الز ّ
حيز
ابية َّ
ّ
الرفع إذا ورد في ّ
ابية ،ويأخذ المحمول الحالة اإلعر ّ
مني حركته اإلعر ّ
الز ّ
الزمن الحاضر ،نحو:
مخصص اإلثبات ،ومخصص ّ
حيز
ابية ال ّنصب ،إذا ورد في ّ
عمر طالب مجتهد (ثب حض) .ويأخذ الحالة اإلعر ّ
ُ -

مخصص
مخصص اإلثبات مع
المضي ،أو
مخصص
مخصص اإلثبات مع
ّ
ّ
ّ
ّ
النفي مع
المستقبل ،أو مخصص اإلثبات مع
مخصص ّ
الزمن صفر ،أو مخصص ّ
ّ
النصب حين
االسمي أو
الزمن الحاضر .وبعبارة أخرى يأخذ المحمول
ُّ
ُّ
ّ
الوصفي حالة ّ
توضحه األمثلة اآلتية
صي اإلثبات و ّ
الزمن الحاضر ،نحو ما ّ
يرد في غير ّ
حيز مخص َ

على التّوالي:

عمر طالباً مجتهدا( .ثب مض)
 َكان ُ

ناجحا( .ثب سق)
عمر طالباً
ً
 سيكون ُُّ
اسي( .ثب  -زم)
عمر مجتهداً طيلة العام ّ
 يظل ُالدر ّ
فإن
أما إذا كان المحمول ّ
فعليا ّ
عمر راضياً على عالمته( .نف حض)ّ .
 -ليس ُ

يحدد حركته اإلعرابية؛ حيث يأخذ المحمول الفعلي -
المخصص
ِّ
الوجهي هو الذي ّ
ّ
الحملي (غير متحقّق) نحو قولك:
حسب هذا االفتراض -حركة الجزم إذا كان الوجه
ّ
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ينهض خالد باكرا،
الرفع إذا كان الوجه الحملي (متحقق) نحو قولك:
لم
ُ
ْ
يذهب خالد ،و ّ

النصب فيأخذه المحمول
(متوقَع التّحقّق) نحو قولك :قد ينهض ٌ
أما ّ
خالد باكراّ .
أو ُ
َّ ُّ
(م َر َاد التَّحقُّق) نحو قولكَّ :
أتمنى
الفعلي إذا كان الوجه
ّ
(محتَ َم َل التحقق) أو ُ
القضوي ُ

أن أُقبل في كلّية الطّب.
أن أنجح ،وأرجو ْ
ْ

تحدده األدوات
طحيُ :ي َع ُّد إعراب المحمول إعرابا
ب-
سطحيا ّ
ّ
ّ
فرضية اإلعراب ّ
الس ّ
الروابط
الخاصة بالمحموالت؛ حيث إذا كان المحمول اسميًّا أو
ّ
ّ
مجردا من ّ
وصفياّ ،

ابية
النفي (ليس ،ما) ّ
(كان ،أصبح ،أضحى )...أو أداتي ّ
فإنه يأخذ الحالة اإلعر ّ
ابية
فيسنِد إليه ا ّلرابط أو أداة ّ
النفي (ليس ،ما) الحالة اإلعر ّ
الرفع ،أما إذا كان العكسُ ،
ّ
فإنه -حسب هذا االفتراض -يأخذ حركة إعراب
فعليا ّ
ال ّنصب .واذا كان المحمول ّ

ابية
الرفع إذا كان مجردا من األدوات الجازمة أو ّ
الناصبة ،والحركة اإلعر ّ
المضارع ّ
ال ّنصب أو الجزم إذا اتّصل به جازم أو ناصب.

ابية ،بمقتضى
 -3تأخذ ال ُمكونات غير المنتمية إلى الحمل ذاته حاالتها اإلعر ّ

بالنسبة للحمل ،ال تحمل
المكونات بحكم
إن هذه
خارجيتها ّ
ّ
وظيفتها التّ ّ
داولية ذاتها؛ إذ ّ
ّ
(الرفع)
داللية وال وظيفة
وظيفة
فالمكون المبتدأ مثال ،يأخذ الحالة اإلعر ّ
ّ
ّ
ابية ّ
تركيبية ُ

داولية نفسها وظيفة (المبتدأ).
بمقتضى وظيفته التّ ّ

قدمه المتوكل في تطبيقه أحدث نظريات البحث
مما ّ
ما يمكن استخالصه ّ

ساني على اللّغة العر ّبيةّ ،أنه هدف من خالل مشروعه إلى إعادة وصف قواعد
اللّ ّ
ركيبية،
اللّغة العر ّبية ،بما يحقق الوصف الكافي لمستوياتها الثالثّة ّ
اللية ،والتّ ّ
الد ّ
خاصة؛
حوية
عامة و ّ
الن ّ
داولية ،ويعكس هذا الوصف حقيقة الظاهرة اللّ ّ
والتّ ّ
ّ
غوية ّ
منطقية
غوية تجمع بينها عالقة
أن الكالم
ّ
يضم مجموعة من الوحدات اللّ ّ
باعتبار ّ
ّ
الخارجي ،وتحكم إسناد هذه األدوار إلى
اللية الّتي تشير إلى الواقع
تمثلها األدوار ّ
الد ّ
ّ

تركيبية ،وتحكم أنماط هذه البنى
ركيبي قواعد
ّ
بعضها البعض في المستوى التّ ّ
المتوصل إليها
النتائج
وأشكالها ،الوظيفة
داولية .ومن ّ
األساسية للّغة وهي الوظيفة التّ ّ
ّ
ّ
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قدمه المتوك ّل لنحو
النموذج
بي الذي ّ
حول طبيعة هذا ّ
ّ
التجديدي لنظرّية النحو العر ّ
الوظيفية على إلغاء فرضية العامل
النحوية
النظرّية ّ
اللّغة العر ّبية ،ما يلي :يقوم نموذج ّ
ّ
ابية؛ حيث تتضافر
أن الوظائف هي الّتي ّ
تحدد البنية أو الحركات اإلعر ّ
بناء على ّ

اللية ،في تحديد الحركات
ركيبية والوظائف ّ
الد ّ
داولية ،والوظائف التّ ّ
الوظائف التّ ّ
اللية مختلف األدوار الّتي تقوم بها
تحدد الوظائف ّ
ابية للمكونات في الجملةّ .
الد ّ
اإلعر ّ

ابية للحدود الّتي ليس لها
الحدود ّ
بالنسبة للواقعة ،مع تحديدها نوع الحركة اإلعر ّ

ابية
تداولية،
تركيبية أو
إمكانية أخذ وظيفة
ّ
ركيبية الحركات اإلعر ّ
وتحدد الوظائف التّ ّ
ّ
ّ
الحدان اللّذان يأخذان الوظيفة
بالنسبة للواقعة؛ أي
للحدين اللّذين يعتبران
ّ
وجهيين ّ
ّ

األساسية هي تحديد
فإن وظيفتها
ّ
ركيبية الفاعل أو المفعول .أما الوظائف التّ ّ
التّ ّ
داولية ّ

السامع) إضافة إلى
مكونات الجملة ّ
بالنسبة لك ّل من طرفي التّداول (المتحدث و ّ
دور ّ
تداولية نحو
للمكونات الّتي تأخذ هذه الوظيفة .تظهر
ابية
ّ
تحديدها نوع الحركة اإلعر ّ
ّ

بي الموروثة في تحقيقه الوصف
اللّغة العر ّبية
الوظيفي مقارنة بنظرّية ّ
النحو العر ّ
ّ
ركيبي،
الكافي لمستويات اللّغة العر ّبية ،بما فيها المستوى ّ
اللي ،والمستوى التّ ّ
الد ّ

حوية العر ّبية ال تتجاوز تحديد العالقة
النظرّية ّ
داولي ،في حين كانت ّ
الن ّ
والمستوى التّ ّ
البنوية الّتي تجمع ُمكونات الجملة.
ّ
الوظيفية ،بدل تناول قواعد اللّغة في
الوظيفي بين البنية و
يالزم نحو اللّغة العر ّبية
ّ
ّ
اصلية ،وهو ما ُيس ِهم في زيادة قدرة المتعلّم على
قوالب معزولة عن وظيفتها التّو ّ
حوية بمستوياتها الثّالثة ،ويساعد على تَعلُّم اللّغة قواعدا وتداوال
استيعاب القو َ
اعد ّ
الن ّ

حوية في تنظيره
(استعماال)ُ .يقلل نحو اللّغة العر ّبية
الوظيفي من االصطالحات ّ
الن ّ
ّ
غوية في العر ّبية ،ما يساعد متعلّم اللّغة على استيعاب المفاهيم
ووصفه الظّواهر اللّ ّ
حوية.
ّ
الن ّ

الوظيفي بين ك ّل االقتراحات التّيسيرّية الّتي تعلّقت بالحذف
 ُيوفق نحو اللّغة العر ّبيةّ
الوظيفي،
غوية صالحة للوصف
واالختصار ألبواب ّ
النحو ،معتب ار جميع الظّواهر اللّ ّ
ّ
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النحوية
مما يصنفه ضمن تيار
بالنظرّية ّ
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