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ي                                             يهوم الو يهوم الو يهوم الو يفهوم الو يفمف يفمف يفمف ند أمحــــظظظظمف ند أمحة  ند أمحة  ند أمحة  توكــــععععة  توكد ا توكد ا توكد ا     """"ككككــــسـسـسـسـميون ديميون ديميون ديميون دي""""ل ول ول ول وــــململململد ا

يفي---- نحو الو يفيقراءة يف منوذج ا نحو الو يفيقراءة يف منوذج ا نحو الو يفيقراءة يف منوذج ا نحو الو ظقراءة يف منوذج ا ظل ظل ظل   -ل
        

تاذ تاذاأل تاذاأل تاذاأل     ةةةةــــــــــــــــــــــــــــد بوديد بوديد بوديد بوديــــمحممحممحممحم    : : : : سـسـسـسـاأل
ببببسم األدب و اللغة العريسم األدب و اللغة العريسم األدب و اللغة العريسم األدب و اللغة العري     ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــقققق
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تعريف  لهتدف هذه اPراسة إىل ا

نحو ال لمنوذج ا يه ب يفي أو ما أطلق  علو ظ
يفي"آخرون  نحو الو ظنظرية ا ، وهو منوذج "ل

باحث املغريب  يه ا تغل  لا عل تولك"شـ ، "ملأمحد ا
ها هذا  لفوجتىل هذا يف مجf املؤلفات اليت أ

باحث ها أن يقدم , لا ّواليت حاول من خال ل
نظرية للقارئ العريب من خالل ترمجة  لهذه ا

ها إىل العرية،  بمصطلحاهتا ومفا ية همي كيفورشح 
يان مدى إماكية  منوذج، و تغال هذا ا نا ت بشـ ل

بيقه عىل اللغة العرية  .تطب
 
 

 

: Résumé    
  

Cette étude vise à présenter 

le modèle de "grammaire 

fonctionnelle en tant que  

thème de recherche ou 

«Ahmed Almotawakkil»  a 

tenté de soumettre cette théorie 

aux lecteurs arabes,  dans le but 

de donner  preuve et  

possibilité de son application  

sur  la langue arabe, à travers la 

traduction de ses concepts  et 

l’explication de son 

fonctionnement. 
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    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم
ي ثري من اPارسني �لو ند  هوم اللغة  ظاربط  ك ع ها ويه مفت جلفة اليت وضعت من أ

تواصلوا من خالها،  تطع أحصاهبا أن  تواصل، ذ� أنه ال معىن للغة إذا مل  يغ وا لا ي سـ ل يبل لت
هم ية يف. ضويعربوا هبا عن أغرا سا يفة ا نوتجىل هذه الو لل ظ تو�ت اللغوية، ت ملسـ مجموعة من ا

ياق حمدد، وأل نة يف  يفة  نظام اللغوي يؤدي و نرص يف ا ّن لك  سـ ي ظ ل معع بات ّ ثيعمل عىل إ
نظام  .لوجوده داخل هذا ا

يني، فركزوا ¥دمه يف إبراز الوظائف  سا باه مجموعة من ا ّوهذا ما اسرتعى ا ن لل تن
ية سا نارص ا تلفة  نا لل للع ¬ . 

ية، وتكونت هذه  سا يفة ا بحث يف الو ية خاصة تعىن � سا نشأت بذ� مدرسة  لل ظ ل ن ل فن
ثني، نظر لك واحد  با حاملدرسة من مجموعة من ا يفة يف اللغة نظرة خاصة، ل ظمهنم إىل الو

تخرا¥ا من  نظام اللغوي، فاكن من حاول ا توى خاص من ا سـوحبث عهنا يف  ل مسـ
توى  توى الرتييب، وآخر جتلت ´ يف ا ناك من حبث عهنا يف ا توى الصويت، و سـا ك سـ ه ملسـ مل مل

 .اPاليل
تطور اPراسات ا توى آخر من شأنه بغري أنه  هر  ية،  سـسا ن ملل يه فن تدرس أظ

تداويل؛ أي ما يؤديه تداول اللغة بني  توى ا ية، أال وهو ا ية ا توا يفة ا لالو سـ يغ صل ل ملظ لتبل
ياق اج¼عي ومادي وثقايف متع يف  سـتلكم و مسـ  . م

هوندي  ساين ا هم ا يون جدد، يزت سا لوهبذا برز إىل الوجود  لل ن لل مع  " سـميون ديك"ّ
(Simon dik)تد يا جديدا، هو يف أصË ا سوا منوذجا و مأ ظيف ية س ظيفاد للمدرسة الو

هموها  يني اجلدد أضافوا إىل أفاكر سابقهيم أفاكرا أخرى، ا سا سابقة، غري أن هؤالء ا سـتلا ن لل ل
نفيس وعمل اللغة Íج¼عي تداوية، وعمل اللغة ا يات ا سا لمن ا ل ل ن تغالل هذه . لل سـحماولني ا

ها نصوص و حتليلاألفاكر يف تعلمي اللغة وناء ا ل  .   ب
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نح. . . . 1111 نحبادئ ا نحبادئ ا نحبادئ ا للللبادئ ا يفــــــــــــــــــــمممم يفو الو يفو الو يفو الو     ::::ييييــــــــــــــــــــــــظظظظو الو
يفي"يعمتد منوذج  نحو الو ظا ثلت هذه " ل يد عهنا،  تة ال  Ò ية عامة بادئ  متعىل  حي ب مهنج م
بادئ ف× ييل  :ملا

ية . 1111 « يفة اللغات ا يعو ية"لطبظ تواصل" سـاألسا  .ليه ا
ساين هو .2222   ية" وصف  للموضوع اPرس ا توا صلالقدرة ا  Communicative" (ل

Competence (ّتلكم  .¬اطب ا-للم
نظور إلهيام من و¥ة نظر تداوية....3333    åالPيفي نظرية للرتيب وا نحو الو ل ا ك ظ  .مل

سعى الوصف اللغوي الطا. 4444          يق أنواع ثالثة من الكفايةمحيجيب أن   :حتق إىل 
ية -أ   ).l'adéquation psychologique( لنفسـ الكفاية ا
تداوية -ب ل الكفاية ا  )l'adéquation pragmatique( ل
ية -ج  . )l'adéquation typologique( «) 1( لمنط الكفاية ا

تخذونه هدفا  ية، وظل شعارا للك أعالôا،  هور الو هر مع  بدأ  هو  بدأ األول  يأما ا ّمل يف ظ ظ م ظف ّ
بة لـ شأن � هم يف ذ�، وكذا ا تلفت  نه، وإن ا سـيدافعون  ل لنع بل اöي " سـميون ديك"سـخ

ترب ية،  تعأقام حنوه عىل قاعدة أسا توي عىل خصائص سـ ية، يه نظام  حي أن أي لغة  طبيع ّ ّ
يه تواصل القامئة بني  ية ا يق  نظام هو  هدف األساس من هذا ا تلكميوية، ا ل معل ل مب حتق ل  .ن

ند طريف Íتصال  ية املوجودة  توا ساين أن يدرس ويصف القدرة ا عو�ö ال بد  صل ل لل
تلكم وا¬اطب(  ).ملا

نح منوذج ا ثاين  بدأ ا ثل ا لوهو ما  ل مل بدأ حاول من خال´ لمي يفي، وهو  مو الو سـميون "ظ

سيك " ديك شو ية  نا نظر يف  يد ا مأن  ت ئ ث ل  ).إجناز/ قدرة(يع
يه جديد  هر  بدأ اöي  هو ا ثالث  بدأ ا فوأما ا يظ ملف ل اöي أضافه إىل اجلوانب " سـميون ديك"مل

بكرا يف حقل اPرا هر  تþر عمل  ثل هذا اجلديد يف ا ية، و ية واPال ًالرت � م ظ س متب ل يي سات ك
تداوية  ية ومسي � سا لا ل ن  .La pragmatiqueلل

يفي"ومن خالل هذا العمل يطمح  نحو الو ظا تداوية، أي كفاية " ل يق الكفاية ا لإىل  ل حتق
ية ية وا تني ا تعامل اللغوي، إضافة إىل الكفا Íمنط سـ ي لسـ  .لنف
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ية" تطاع أن يفرز أوصافا للغات  ية إذا ا توى الكفاية ا نحو إىل  يعويرىق ا سـ منط سـ بل طم  ل
يا، وإذا اكن قادرا يف نفس الوقت عىل رصد ما يؤالف وما خيالف بني هذه  نة  ًبا منط ي مت
تاج اللغة  ية حول إ يات ا تعارض مع الفر يا إذا مل  يا  نحو اك ناللغات، ويكون ا سـ ض ي سـ نفل لنف ف

ها يفي. )2("فهمو نحو الو منوذج ا بدأ الرابع  ثل ا ظوهذا ما  ل مل  .لمي

ي. . . . 2222 يا يا يا نحــــــــــــــــــــــــة العامة العامة العامة العامــــللللببببننننا نحة  نحة  نحة  يفووووــــــــللللللللة  يف الو يف الو يف الو     ::::ييييــــــــــــظظظظ الو
يفي" تتكون امجلل يف  نحو الو ظا يات مربه اكآليت" ل ثالث  توفقا  ب ية : نل ية مث ا ية ا نا بن محلل لب ل

ية املكوية ية مث ا نالو ّب ن ليف  .ظ
ية. . . . 1111 ية ا يةا ية ا يةا ية ا يةا ية ا محلمحلمحلمحلللللا ننننبببب   ::::لللل
تق من" ::::لغةلغةلغةلغة: تعريف اتعريف اتعريف اتعريف امحلمحلمحلمحللللل. أ هو : مشـلفظ امحلل يف اللغة  فمحل اليشء حيمË محال ومحال�  ً

يل  .محمحمول و
ن متلت جفار: ابغةلوقول ا ححفملت برة وا ّ. 

 .وعن الفجرة �الح¼ل. ّعرب عن الربة �محلل
ْواحلمل يه : ِ علما محل وامجلع أحامل، ومحË عىل اPابة حيمË محال، وامحلالن      ما حيمل  ُ

بة خاصة  .لهمن اPواب يف ا
يال وح: ومحË عىل األمر حيمË محال، فامحلل تحمË حتمال حتمأغراه به، وحيمË األمر  فامال، 

 .وحتامال
يمكمكمكمك ما محل ما محل ما محل ما محلمتمتمتمت    ««««: وقال تعاىل يه ما محل و ينام  يه ما محل و ينام  يه ما محل و ينام  يه ما محل و ْْففففإإإإنام  ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ � �� �� �� �ُ ُُ ُُ ُُ علُ علعل علعل علعل عل �� ��««««....    

�رسه تعلب فقال نيب: ف يه وسمل-لعىل ا يه، -عل صىل هللا  به  يه، ولكف أن  عل ما أو� إ ي نل
باع Í يمك أنمت تو ناظرومه �لقرآن، فإن القرآن محال ذو   « :ويف حديث عيل .عل ّال  ّ ت

متË.»وجوه تأويل  يه لك ا فيحأي حيمل  ل  .)3("عل
بة أمر إىل آخر إجيا� أو :  محل اليشء عىل اليشء::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا نسـإحلاقه به يف حمكه أو 

ثال نا  نا بيشء عىل يشء  مبا، فإذا  فقل حمك يوان « :سل حإن اإلسان  فاحملكوم به يقال »  ن
يه يقال ´ املوضوع  .)4(علاحملمول، واحملكوم 
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ية . . . . بببب ية هوم ا ية هوم ا ية هوم ا نهوم ا نمف نمف نمف يةللللببببمف يةا يةا يةا     ::::محلمحلمحلمحلللللا
سمني ية إىل  قسم هذه ا ب ننق ل ية : ت ية األوىل األطر ا تضمن ا  ،åالPية ا محللية امحلل و ب ت ب نب ن لن

 .ًاخلاصة �مجلf، وتكون هذه األطر إما أسامء أو أفعاال أو صفات
نف اإلطار امحليل  ّو نفني-أيضا–يص  .محموالت وحدود: ص إىل 

    : : : : ااااحملحملحملحملموالتموالتموالتموالت. . . . 1
يفي إما ّيدل لك محمول عىل واقعة، وال نحو الو سب تصور ا ّوقائع  ظ ل أعامل "ح

)Actions ( أو أحداث)Prcessus ( أو أوضاع)Positions (  أو حاالت)Etats"( 
)5(.    
 ::::ااااحلحلحلحلدوددوددوددود ....2222

سم هذه احلدود  شاركني يف الوقائع اليت يدل علهيا احملمول، و ثل هذه احلدود ا نق و مل تمت
سمني حدود موضوعات   ).Satellites(وحدود لواحق  ) Agruments(قإىل 

ية: ااااحلحلحلحلدود املوضوعاتدود املوضوعاتدود املوضوعاتدود املوضوعات. . . . أأأأ ية أسا سـويه احلدود اليت تدل عىل وظائف دال ل ّ. 
ية اكحلد اöي يدل : ااااحلحلحلحلدود اللواحقدود اللواحقدود اللواحقدود اللواحق. . . . بببب سـويه احلدود اليت تدل عىل وظائف غري أسا

 .عىل الزمان أو املاكن
ية  ية خاصة يه اليت) محموالت وحدود(محلل والوقائع وما تؤديه األطر ا ثل لمن وظائف دال مت 
ية ية اPال ية ويه ا ثا ية ا لا ب ن ل نب لن  .ل

 :وميكن إجامل مكو�ت اإلطار امحليل ف× ييل
ية . 1111" يباحملمول ومقوته الرت  ).فعل، امس، صفة(كل
 .حمالت موضوعات احملمول. 2222
ية . 3333 يود Íتقا ئا ن توارد(لق يود ا لأو  بة للواقعة اليت يدل علهيا احملمول) ق  .)6("لنسـ�

يل لإل ) متقبل) (سائل)(�) (فعل(رشب : اكآليت) رشب(طار امحليل للفعل لمتثويمت ا
 ).زمان(

يفة  ظأي أن هذا الفعل يقوم به اكئن � يقوم بو نفذ(ّ يقوم ) سائل(وال بد من مفعول ) ملا
بل يفة ا ملتقبو  .)7(ظ
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ية ية الو ية مدخال  ية ا يفوتعد ا ن ظن ب محلل للب  .ل
ية. . . . 2222 ية الو يةا ية الو يةا ية الو يةا ية الو يفا يفن يفن يفن ظظظظن     : : : : للللبببب

ية إىل  سم هذه ا بنو لنق تداوية: قسمنيت ية ا ية وا ية الرت لا ل ب ي نب ب لن ك  .ل
ية . أ يةلبنا ت: كيبالرت ها و يفيربز من خال  .ن فقط هام الفاعل واملفعوليتاكيبن تراظل
يهتا " ية للجمf و ية اPال ية بأن مثة فرقا بني ا يص للوظائف الرت نويربر هذا ا ن بب ل ب ي لتقل ك ل

ية ثا ية ا تضمن ا يث ال رضورة بأن  ية،  نالرت ل ب ت حب ني لب ية األوىلك نارص ا يع  بن  ع  .)8("لمج
تداوية. ب ية ا لا ل نب تداوية، ويه وظائف : ل ها الوظائف ا هر من خال ية اليت  لويه ا ل لب تظ ن ل

تلكم وا¬اطب ياق واملقام والعالقة القامئة بني ا ملمتد عىل ا لسـ  .تع
يفي  نحو الو سب تصور ا تداول  هر هذه الوظائف ألن ا ظو ل ح ل ّ يقوم بربط مكو�ت " تظ

يةحتمل يف ية املو ها يف ا يأة  قع امجلf وظائف تداوية �ملواقع ا ب ه نل لل  .)9("مل
ثالث يات ا لويمت تضافر ا نب ية عرب ثالث قواعد خاصة ويه: ل تكو ية وا ية والو نا ييف ل : ظمحلل

ناد الوظائف«و» األساس«  .»سـقواعد إ
 
بري«و تايل»لتعقواعد ا تضافر من خالل ا¬طط ا تضح هذا ا ل، و ل  :)10(ي
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نني :  األساساألساساألساساألساس. . . . 1111 نرصين ا ثتكون األساس من  ع  .املعجم وقواعد احملموالت: ي

تكون هذا  سامع، و تلكم وا ند لك من ا يد املفردايت املوجود  ثل يف الر يأما املعجم  ل مل ع ص ّمت يف

تقة يد من مفردات أو محموالت أصول ومفردات  شـالر  .مص
تقاق وبعض أما قواعد احملموالت Í تاج املفردات كقواعد ساعد عىل إ ـي القواعد اليت  شـ  ن ت هف
 .فالقواعد الرصية

يا، أي املفردات اليت وجدت يف مرحf من مراحل  هم يف الربط بني املفردات تزا منكام  ست
نة  .معيتطور لغة 

ناد الوظائف. . . . 2 ناد الوظائفقواعد إ ناد الوظائفقواعد إ ناد الوظائفقواعد إ تداو: سـسـسـسـقواعد إ ية وا ناد الوظائف الرت ليمت من خالل هذه القواعد إ ي بسـ لية ك
ناد  بل إ ية  ناد الوظائف الرت ية، وجيرى إ ية الو شلك ا ية،  سـإىل الوظائف اPال ي سـ ب ت قل ب يف كن ظل ّل

ناك وظائف تداوية  تداوية، ألن  لالوظائف ا ه ل تسـند �Pرجة األوىل إىل مكو�ت حامf "ّل
تداوية  يفة ا نة، فالو ية  للوظائف تر ل ظ ي معي ند �Pرجة األوىل إىل املكون »احملور«بك تسـثال   م

ية  يفة الرت يباحلامل للو بري من اللغات » الفاعل«كظ كوفقا الجتاه عام خيضع ´ عدد 
ية  .)11("لطبيعا
بري. . . . 3333 بريقواعد ا بريقواعد ا بريقواعد ا ية مكوية، ::::للللتعتعتعتعقواعد ا ية إىل   ية الو ن ويه القواعد اليت يمت بواسطهتا حتويل ا ب نب يف ظن ل

ثل هذه القواعد ف× ييل  :تمتو
ية. 1" ناد احلاالت اإلعرا بقواعد إ  .سـ
ثال(ماج خمصصات احلدود قواعد إد. 2  تعريف  مإدماج أداة ا  ).ل
يغة احملمول . 3  تعلقة  بصالقواعد ا إدماج الرابط /بناء املفعول/ بناء الفاعل(مل

 .إىل غري ذ�... املطابقة) اكن وما إلهيا (
  4 .fتضاها داخل امجل  .مبققواعد املوقعة اليت ترتب املكو�ت 
نغمي. 5   نرب وا ناد ا تقواعد إ ل  .)12("لسـ

يات  يf ثالث  يفي اليت يه  نحو الو  fية العام بق فإن ا نوناء عىل ما  بن حص ظ لل ب سـ لب بنية (ّ
ية مكوية ية و ية و نية و ب ب نمحل يف يق ثالث قواعد عىل الرتيب، لك قاعدة ) ظن تشلك  ب بتطت ت
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نة  ية  تج عهنا  يمهنا  ب معت ن ناد الوظائف، وقواعد : هذه القواعد يهون سـاألساس، وقواعد إ
 .تالرتيب
يفي    ««««أنواع الوظائف يف منوذج أنواع الوظائف يف منوذج أنواع الوظائف يف منوذج أنواع الوظائف يف منوذج . . . . 4 نحو الو يفيا نحو الو يفيا نحو الو يفيا نحو الو ظا ظل ظل ظل     ::::»»»»ل

تقامس  يفي"ت  نحو الو ظا ية : ثالثة أنواع من الوظائف" ل ية والوظائف اPال لالوظائف الرت بي ك
تداوية لوالوظائف ا  .ل

ية. 1 يةالوظائف الرت يةالوظائف الرت يةالوظائف الرت تني فقط، هام الفاعل : ككككييييببببالوظائف الرت تني تر يفي عىل و نحو الو بترص ا يف ييق كظ ظ ل
ية الوظائف بقواملفعول، وهذا ألن  نحو ّ سب تصور ا ية، يه  ل اليت اكنت تعد وظائف تر ح بي ك ّ ُ

ية أو وظائف تداوية يفي إما وظائف دال لالو ل  .ّظ
بريا من اه¼م العلامء، وذ� ::::الفاعلالفاعلالفاعلالفاعل. . . .  أ أ أ أ نحو العريب القدمي قدرا  ك �ل الفاعل يف اPرس ا ل

ناك فاعل، حىت باره احملرك األساس للفعل، فال ميكن أن يوجد فعل ما مل يكن  ه�  وإن عت
يقة ية ا يد يف ا تأ هو اكئن � سطح  توى ا سه عىل  لعممل  ب ك ل ل سـ ننلم لف  .م

شام األنصاري بقو´ بارة عن امس رصحي، أو مؤول به،  «: هويعرفه ابن  عاعمل أن الفاعل  ّ
نه، أو قامئا به يه �ألصاå، واقعا  يه فعل، أو مؤول به مقدم  ند إ مأ عل ل  .ّسـ

ٌزيد «مثال ذ�  ْ نه، : ّفاألول» ً معراٌزيدرضب  «من قو�  »َ يه فعل واقع  ند إ مامس أ ل سـ
ٌزيد «ّفإن الرضب واقع من  ْ ثاين» َ يه فعل قامئ به، فإن : لوا ند إ ّامس أ ل قامئ » العمل «سـ

يه حنو » ّأو مؤول به «: ّوقويل أوال. »زيد «بـ شع «فيدخل  ْختأن  ْْألم ألم ألم ألم « :   يف قو´ تعاىل» ْ ْْ ََ ََ ََ ََ

شع  نوا أن  شع ن آ نوا أن  شع ن آ نوا أن  شع ن آ نوا أن  ََيأن ليأن ليأن ليأن لAيAيAيAين آ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ ختختختختَ ََََ ُُ ُُ ََ مممَمَ ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ََ ُُقلوهبمقلوهبمقلوهبمقلوهبمََ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ نه يف تأويل Íمس .  »ََ يس �مس و لكفإنه فاعل مع أنه  ل ّ ّ
شوع  .خلوهو ا
يا Ò يه» ّأو مؤول به «: نوقويل ُتلف ألوانه «: يف قو´ تعاىل. »خمتلف «: فيدخل  َ ْ ٌ ِ » ُمْخ

ُألوانه «فـ َ ْ يه مؤول �لفعل وهو » َ ند إ يه فعل، ولكن أ ند إ ّفاعل، ومل  ل سـ ل ّفإنه » خمتلف «يسـ
 .)13(» ...»خيتلف «ل يف تأوي

رشي  خموالفاعل إن جاز إضامره يف اللغة العرية، فإنه ال جيوز حذفه، لكونه معدة، ويرد الز ّ ّ ب
َكرب(عىل من قال حبذف فاعل  ُ نوا  «: من قو´ تعاىل) َ نوا ن آ نوا ن آ نوا ن آ ند اöيييين آ ند اö و ند اö و ند اö و ند هللاهللاهللاهللا و تا  ند كرب  تا  ند كرب  تا  ند كرب  تا  ُُكرب  ُُ َ ََ ََ ََ مَ ممق ممق ممق َمق ْ َْ ْ َْ ْ َْ ْ ِِْ ِِ َ ََ ََ ََ َِ ِِ ِِ ِِ عِ عع عع عع ع ًً ًً ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ

تكرب تكربعىل لك قلب  تكربعىل لك قلب  تكربعىل لك قلب  عىل لك قلب  ُُ بع هللاهللاهللاهللا    ُُ بع كذ�  بع كذ�  بع كذ�  ٍٍكذ�  ٍٍ �� �� َ ََ ََ ََ َََ ََ ُُ مممُمُ ٍٍ ٍٍ ْْ ْْ ََ ََ �� �� ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ََيطيطيطيْطْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ بارََ بار  بار  بار   �� �� ََ »جججَجَ
)14(. 
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ند هللا جدا هلم، فقد حذف الفاعل، والفاعل ال يصح «: قائال تا  عومن قال كرب  مق
 .)15(»حذفه

تولك ليك يقرر أنه  باب اليت دعت أمحد ا ّوعدم جواز حذف الفاعل اكن من األ مل سـ
ية اليت ية األ ية ا تربه مكو� أساسا يف ا يفة الفاعل، و ناء عن و Í صلال ميكن محلل ب يع ظ نتغ ل  سـ

ته كام ييل) فعل وفاعل ومفعول(تتكون من  ظيفوحدد و ّالفاعل مكون من مكو�ت :" ّ
ية  يفة دال لامجلf العرية يؤدي و ظ نفذ(ّب ية ) ملدور ا يفة تر يبوو يفة تداوية ) فاعل(كظ لوو ظ

شري إلهيا ) حمور أو بؤرة( يا يف الواقعة اليت  يوهو حد موضوع أي أنه يلعب دورا أسا سـ ً
يص ظروف الواقعة اكملاكن والزمان احملمول، يف حني  ختصتؤثر احلدود اللواحق يف 

 .)16("وغريها
يه اPور اPاليل  ناد إ نفرد الفاعل �إل لو سـ نفذ" ي ند هذا " ملا يسـإذ ال ميكن أن 

 .اPور اPاليل إىل املفعول
بح  تقدم عىل الفعل، فإذا تقدم أ يفي أنه ال  نحو الو صكذ� من خصائص الفاعل يف ا ي ّ ظ ّل ّ

نحاة، ويربر مبتد تفق هذا مع رأي أغلب ا �أ ويس فاعال، و ل ي باري"ل عدم " نأبو الرباكت األ
يل « :جواز تقدمي الفاعل عىل الفعل بقو´ فمل ال جيوز تقدمي الفاعل عىل الفعل؟ : قفإن 

بعة أوجه: قيل يل عىل ذ� من  Pاجلزء من الفعل، وا åسـألن الفاعل تزنل مزن ل ّ ّ....:«) 17(. 
ناد الفاعل كام ييلّوحيدد أمح ية إ تولك  سـد ا سلم  :)18(مل
 

 
 
 
 
 

تصدر األدوار  ند إىل الفاعل فقط،  نفذ اöي  ية أن اPور اPاليل ا ّوتعين هذه ا ي سـ مل يسلم ّل
يذ تل هذه الصدارة ألنه مصدر ا ية األخرى، و لتنفاPال ّ حي  .ل
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ية  هم من هذه ا لسلمو تان اP-أيضا–يف يه الو ند إ ظيف أن الفاعل ميكن أن  ل تسـ تانّ : ليال
بل بل وا تقا ملتق  .ملسـ

 fتحان "جفم Í ية يف منح محمد درجة عا لم يفة -هنا–" محمد" تدل عىل أن -مثال-"ُ ظ أخذ و
يه اPور اPاليل  ند إ نفذ، بل أ يه اPور اPاليل ا ند إ لالفاعل إال أنه مل  سـ مل ل سـ يّ ّ

 ).متقبل/مسـتقبل(
ية األخرى يد واحلال واملف: لأما األدوار اPال واملفعول معه، فال ) العf(عول ألجË ملسـتفا
يفة الفاعل  .ظميكن أن تأخذ و

يفي" املفعول يف منوذج ::::املفعولاملفعولاملفعولاملفعول. . . . بببب نحو الو ظا يث الربة " ل ية، تأيت من  يفة تر تهو و ي حظ ب ك
 åيفة احلا ية املكوية، وتالزم هذه الو ية وا ية ا هم يف الربط بني ا ظبعد الفاعل، و ن ب محلل نب ن لس ل ت

نصب ية ا لاإلعرا  .ب
سب تصور ملوا يه  حتفق  يفي"عل نحو الو ظا ند إىل " ل يع اللغات أن  سـأنه ال ميكن يف  مج تّ

نفذ، إال يف حاالت شاذة جدا يفة اPور اPاليل ا Hهذه الو ّ مل  .ظ
هوم  يفة ال يطابق  هوم الو بة للغة العرية فإن  مفو� ظمف ب ّسـ نحاة العرب، " املفعول به"لن لند ا ع

يه مفعوال يف  علألن ما يطلق  نحو "ّ يفيلا سب رشوط "هو " ظالو ند  ية  يفة تر حو سـ ي تظ بك
نحاة العرب القدماء  ية مبا فهيا احلدود اليت يعدها ا لنة إىل حدود حامf لوظائف دال ل معي

يه«و» مفعوال مطلقا« ية -مثال–فاملفعول املطلق ... »فمفعوال  يفة اPال ل حد حامل للو ظ
شلك » احلدث« ثاين«يال ميكن أن  نظور ا لا ية للو¥ة بعد » مل يفة الرت يأخذ الو بالفاعل،  يف كظ

 .)19("املفعول
ية  يفة الرت ند إىل الو يبوإن جاز أن  ظ كسـ ية " املفعول"ت تا ية ا لالوظائف اPال ل ل

بل" بل"و" ملسـتقا ّ، إال أنه "املاكن"و" الزمان"و" احلدث"و" ملتقا ناد املفعول يف " ّ سـنع إ ميت
ية  لاللغة العرية، إىل احلدود احلامf للوظائف اPال ) املفعول ألجË" (العf"و" احلال"ب

يد"و" األداة"و) املفعول معه" (املصاحب"و تني " ملسـتفا مجللكام يدل عىل ذ� حلن ا
تني تا يا  :لل

ندا سوارا #  .هاشرتى زيد 
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# åَبت القمل الرسا َ َ ُ  .)20("كت
ناد املفعول اكآليت ية إ سـوناء عىل هذا تكون  سلم  :ًب

 
 

 
 
 

 
 

ية أن املفعو هم من هذه ا لسلمو يه اPورل يف لند إ يايسـ بل عىل الن اPال بل وا تقن  ا ملتق ملسـ
بل وهكذا يه دور ا ند إ بل  ناك اPور اPاليل ا يث إذا مل يكن  توايل،  تقا ملتق لسـ سـ ه حب يل  .مل

ية. . . . 2 يةالوظائف اPال يةالوظائف اPال يةالوظائف اPال  ::::للللالوظائف اPال
ية  ية، ذ� أن هذه ا ية ا ية يه وظائف �جتة عن ا نالوظائف اPال بن محلل ب لل كام –ّل

نا سابقا ية ا-يرأ تضمن  بن  ية تضم محموالت ت ية امحلل من أطر  تكون  ية اPالå و محلمحلل و ب ت نب ن
يث يدل لك محمول عىل واقعة، تكون هذه الواقعة إما معال أو حدÒ أو وضعا  حوحدود، 

شاركني يف هذه الواقعة  ملأو حاå، وتدل احلدود عىل ا نوع "ّ بقا  يفة لك حد  لوتحدد و ط ظ ّت ّ
ته يف الواقعة اPال علهيا احمل كشار هو إما م ّمول،  حني » مسـتقبل«أو» متقبل«أو» منفذ«ف

ية" معال"تكون الواقعة  تا لكام يف امجلf ا  :ل

#  Pمتقبل(كتا� ) مسـتقبل(عليا ) منفذ(أعطى خا.( 
 :إذا اكنت الواقعة حدÒ» قوة«وهو 

 ).قوة(دوى الرعد  #
متوضع و  .»حاå«أو » وضعا«حني تكون الواقعة و» حائل«مو

#  Pممتوضع(جلس خا.( 
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 .فرحة) حائل(هند  #
نظر إىل احلدود الواردة موضوعات، أما احلدود اللواحق فإهنا تأخذ وظائف  لهذا �

ية كوظائف  ية ظر فدال  .وغريها» العf«و» احلال«و» األداة«و» املاكن«و» الزمان«ل
ثf ذ�  :مومن أ

سام   .أ   Pحال(مبتقابلين خا.( 
بارحة   .ب  ند ا لرأيت  شارع ) زمان(ه  ).ماكن(ليف ا
لند اللحم �سكني قطعت   .ج   ).أداة(ه
ها   .د  ند من القاعة عقا�  ل أخرجت  ه ُ)f21 ()"ع(. 

ندة إىل احلدود املوضوعات عىل  ية ا سـوناء عىل هذا ميكن إجامل الوظائف اPال ل ملب ً
 :أساس نوع الواقعة يف هذا اجلدول

 
ندة إىل احلحلحلحلدود املوضوعاتدود املوضوعاتدود املوضوعاتدود املوضوعات    نوع الواقعةنوع الواقعةنوع الواقعةنوع الواقعة ية ا ندة إىل االوظائف اPال ية ا ندة إىل االوظائف اPال ية ا ندة إىل االوظائف اPال ية ا سـالوظائف اPال سـل سـل سـل     ململململل

  معل-
  حدث-
  وضع-
-åحا  

نفذ - بل -)منف(م  بل -)متق(متق   )مسـتق(مسـتق 
 )قو( قوة -
متوضع -  )متض(م 
 )حا( حائل -

 
تعددة وذكر� مهنا ندة إىل احلدود اللواحق  ية ا مفأما الوظائف اPال سـ الزمان : ملل

 fواملاكن واألداة والع)Ëاملفعول معه(واملصاحب ) املفعول ألج.( 
 
تداوية. . . . 3333 تداويةالوظائف ا تداويةالوظائف ا تداويةالوظائف ا لالوظائف ا لل لل لل     ::::ل

نارص اليت تؤثر الوظائ ناء عىل وجود مجموعة ا تداوية يه وظائف وضعت  لعف ا ب ل ًل
تلكم  نارص املقام ومقصد ا مليف اخلطاب اللغوي وتحمك يف توجهيه، ومن مجf هذه ا لع ت
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يه  نه وبني ا¬اطب و يعة العالقة املوجودة  علو ب يب نحو " ط سب ا تداوية  لفالوظائف ا ح ل ل
ند إىل مكو�ت امجل يفي، وظائف  ستالو نظر إىل ما يربط بني هذه املكو�ت يف تظ � fل

ية  بقات مقا ها هذه املكو�ت يف  نظر إىل املعلومات اليت  بارية، أي � ية اإل ما حتمل خ طن ل لب
بقا للعالقة القامئة بني   fتداوية إىل مكو�ت امجل ند الوظائف ا بارة أخرى  طنة،  ل ل سـ بع تي مع

نة ية  بقة مقا تلكم وا¬اطب يف  يا ط معمل  .)22("م
سمني" سـميون ديك"قّسم و تداوية إىل  قالوظائف ا ل تني هام: ل تني خار جيو : يفظ
تدأ  تني هام) Tail(واöيل ) Theme(ملبا تني دا خليوو بؤرة : ظيف واحملور ) Focus(لا
)Topic.( 

بة للحمل  يف عىل أساس وضع الوظائف � سـوأقمي هذا ا نن لتص مبعىن أن "ل
تني  ثا تني ا يني عن امحلل يف حني أن الو ندان إىل مكونني خار تني  تني األو يالو يف ج نيف ظ لظ سـ تي ل

تربان جزئني من امحلل ذاته يعندان إىل مكونني   .)23("تسـ
ية أخرى يه  يفة خار تولك و جوقد أضاف أمحد ا ظ نادى"مل ا تكون عدد وهبذ" ملا
يفي مخس وظائف يه نحو الو تداوية يف ا ظالوظائف ا ل ل تدأ، اöيل، : ل بؤرة، احملور، ا با ملل

نادى  .ملا
ية 1 يةالوظائف اPا يةالوظائف اPا يةالوظائف اPا  :خلخلخلخلالوظائف اPا
بؤرة. . . . أأأأ بؤرةا بؤرةا بؤرةا ند إىل " سـميون ديك"يعرف : للللا تداوية اليت  يفة ا بؤرة بأهنا الو سـا ل ل ظ تل

fية أو األكرث بروزا يف امجل  .)24("مهاملكون احلامل للمعلومة األكرث أ
هذا  تلكم  ية من خالل طريقة نطق ا لونعرف املكون احلامل للمعلومة األكرث أ مل مه
هر هذه  يث  هام أو تعجب،  نغمي أو ا تظاملكون، وما يلحقه بQمه من نرب أو  ح سـتف ت
سامع املعلومة اليت  بلغ ا تلكم يف Rمه،  يه ا نرص اöي يركز  ية ا لالظواهر الصو ي مل عل لع لت

شكك فهيا،  يها أو  يث هلجي بؤرة من  يفي ا نحو الو سم ا نه وعىل هذا  رس  حأو  لم ظ ل ّق ليسـتف
سمني يفهتا إىل  قو  .بؤرة اجلديد وبؤرة املقابf: ظ

بارة " ويه ::::بؤرة اجلديدبؤرة اجلديدبؤرة اجلديدبؤرة اجلديد. . . . 1111 ند إىل ا بؤرة اليت  لعا سـ احلامf ) مكون أو محل(تل
تلكم  ها ا¬اطب أو ا ّللمعلومة اليت  مل هام(هلجي Í å25 ()"سـتفيف حا(. 
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بؤرة، ّوهذا يعين أن تعرف عىل املعلومة اجلديدة من خالل هذه ا ل ا¬اطب  ّي
متل عىل مقامني ية  بقة مقا بؤرة  تشـوتطابق هذه ا م ط  :ل

تلكم إعطاءه إ�ها ): 1(مقام " ّهل ا¬اطب املعلومة اليت يقصد ا مل ترب (جي يعأو 
ها تلكم أن ا¬اطب  جيهلا  ).مل

تلكم املعلومة اليت يطلب من ا¬): 2(مقام  ملهل ا يف حاå (اطب إعطاءه إ�ها جي
هام Í26 ()"سـتف(. 
2222 . . . .fبؤرة املقابfبؤرة املقابfبؤرة املقابfبؤرة ::::بؤرة املقاب شك "ل ويه ا ند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت  ياليت  تسـ

نكر ا¬اطب ورودها  .)27("يا¬اطب يف ورودها أو املعلومة اليت 
شك  بت أو تصحح بذ� ا يفهتا أن تؤكد أو  بؤرة و لوهذا يعين أن هذه ا ظ ّل تث ّ

با Íتنيلتو تني مقا بؤرة من خالل  هر هذه ا يس و مل بقط  :تظ
ية األوىل - بقة املقا ية األوىلا بقة املقا ية األوىلا بقة املقا ية األوىلا بقة املقا مممما  :تشـمتل عىل مقامني: لطلطلطلط
ّبدى من خالل هذا املقام أن ا¬اطب Pيه مجموعة من املعلومات : املقام األولاملقام األولاملقام األولاملقام األول  يت

يحة تلكم املعلومة اليت يراها  تقي ا ندما  شك  حصشك يف احداهام، فزيول ا مل ي ع ل  .ني
ثاين ثايناملقام ا ثايناملقام ا ثايناملقام ا هام اöي يأيت عىل شلك طلب وي: للللاملقام ا Í åسـتفربز هذا املقام يف حا

يحة من مجf ما ميلكه من  تلكم من ا¬اطب إبالغه �ملعلومة ا لصحيطلب من خال´ ا مل
 .املعلومات
ية - ثا ية ا بقة املقا يةا ثا ية ا بقة املقا يةا ثا ية ا بقة املقا يةا ثا ية ا بقة املقا نا ل نلط ل نلط ل نلط ل تلكم يصحح ما Pى ا¬اطب : مممملط بقة أن ا ّهر يف هذه ا ّ مل ّلط يظ

ئة  .طمن معلومة خا
سؤال واجلواب، ّوميكن أن نفرق  لبني بؤرة اجلديد وبؤرة املقابf انطالقا من ا

سائل يب عن سؤال ا لندما  جن ّنا مكون حيمل " زيد"جاء زيد ف: من جاء؟ �جلواب: فع ه
هل اöي جاء-يف هذه احلاå–ّبؤرة اجلديد، ألن ا¬اطب   .جي 
سؤال ندما يكون ا لو يجاب بـ: ع أو زيد هو اöي جاء، : فمن جاء زيد أم عيل؟ 

تني . اöي جاء زيد مويكون زيد يف R اجلوابني حيمل بؤرة مقابf ألن ا¬اطب ميU معلو ّ
يحة مهنام  .لصحويريد ا
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بؤرة عىل أساس جمال  سم ا لو سمني) حمل(تنق يفة إىل  قالو بؤرة املكون وبؤرة : ظ
 fند إىل مكون مفرد �إلماكن )بؤرة امحلل(امجل بؤرة كام ميكن أن  ّ، ذ� أن ا سـ تل  -أيضا–ّ

fأو امحلل، كام هو احلال يف مج fنادها إىل مكون مج سفر، إذ : سـإ لعيل عاد أبوه من ا
سفر، ويه بؤرة اجلديد نا إىل مجf عاد أبوه من ا بؤرة  ندت ا لأ ه ل  .سـ

هام  Í ثه عن بؤرة امحلل إىل أن أداة ناء حد تولك أ سـتفوشري أمحد ا ّ ي ث مل ) اهلمزة(ي
ندة إلهيا ب ندة إلهيا بؤرة اجلديد ملسـتدخل عىل امجلل ا ملسـؤرة املقابf وال تدخل عىل امجلل ا
fبة مجل شأن � سـكام هو ا هام : لنل Í يوف؟ وهذا عىل عكس أداة سـتفأحرض ا " هل"لض

ها وبؤرة مجf من " يث نو بؤرة بؤرة جديد من  عفإهنا تدخل عىل امجلل اليت تكون فهيا ا ح ل
بارة أخرى ال تدخل  هذه األداة  ها  بعيث جما ف ل بأر وال ح توي عىل مكون  معىل امجلل اليت  حت

fبرمهتا بؤرة مقاب fندة فهيا إىل امجل بؤرة ا سـعىل امجلل اليت تكون ا  .)28("ملل
    ::::ااااحملحملحملحملورورورور. . . . بببب

سب تعريف  ية " سـميون ديك"حاحملور  يفة تداوية دا تولك  هو و خلوأمحد ا ل ظ مل
شلك " ّند إىل احلد اöي  ي ّسـ بة ملقام » حمط احلديث«ت  .)29("معنيلنسـيف امحلل �

ند إىل حد يكون جزءا من امحلل ويس خارجا  ية أنه  يفة دا لواملقصود بو ً سـ ّ خل يظ
نه" حمط احلديد"عنه، واملقصود بـ يكون هو احملدث  تجه حنوه  عأن احلديث   .في

بل  سار من  هام أو ا بؤرة موضع ا بؤرة واحملور هو أن ا قوالفرق بني ا تفتف ل سـل سـ ّ
يV احملور  تلكم أو ا¬اطب،  با ّ يفة مل ظيس كذ�، بل هو موضع احلديث، وال حيمل أية و ل

تولك  يفة احملور من بعض امجلل اليت يقرتWا أمحد ا ناد و تضح ماكن إ ملتداوية أخرى، و ظ سـ ي ل
 :من هذه امجلل ما ييل

 ؟زيدزيدزيدزيدمىت رجع . أ. 1
بارحةزيدزيدزيدزيدرجع .    ب  ل ا
ًًزيدازيدازيدازيدامن قابل . 2  ً؟ً
 . معروزيدازيدازيدازيداقابل   .  
بارحةرجع   .   بارحةا بارحةا بارحةا  . زيدللللا
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رشين درهامالرطلالرطلالرطلالرطلاللحم .      .بع 
 .رجلرجلرجلرجليف اPار   .  
يوف حرض  .    ).واو (واواواوالضا
بان جنح  .    ).األلف (الالطا
ته  .    .)30(بلزيدا قا

تداوية احملور، ألنه  يفة ا يه الو ندت إ ته خط من هذه امجلل هو اöي أ ّ  مفا  ل ل ظ ل سـ حت
هام، ولو  Í نه، ويس موضع تفهو حمطّ احلديث أو احملدث  سـل يه عّ ندت إ لاكن كذ� أل سـ

بؤرة تداوية ا يفة ا لالو ل ل  .ظ
ناء،  تداوية احملور إىل أي مكون من مكو�ت امحلل دون ا يفة ا ند الو تثو ل ل ظ سـسـ ت

ية ية أو خار يفة تداوية أخرى، سواء اكنت دا جرشط أال يكون احملور حيمل و خل ل  .ظ
تني الفاعل واملفعول، �إل تني الرت ناده إىل الو يفكام ميكن إ بيف كيسـ ماكن كذ� ظ

بل والزمان واملاكن واألداة  بل وا ية اك ناده إىل املكو�ت اليت حتمل وظائف دال تقإ ملتق ملسـ ل سـ
يفة احملور  ظوغريها، غري أن و با-ّ ية الفاعل-لغا يفة الرت ند إىل الو يب ما  ظ كسـ  .ت

ية، ألن املكون  سؤوå عن حتديد احلاå اإلعرا تداوية احملور غري  يفة ا ّوالو ب م ل ل ظ
ند ند احملور إىل الفعل سـاöي أ ية، فإذا أ يفة هو اöي حيدد احلاå اإلعرا سـت هذه الو ب ظ

سه حني  شأن  نصب، وا ند إىل املفعول يأخذ حاå ا ية الرفع، وإذا أ نفيأخذ احلاå اإلعرا ل ل سـ ب
يفة  يه الو ند إ ية، كام أن املكون اöي  يفة دال تل و ناده إىل املكو�ت اليت  ظإ ل سـ ل ظ حت تسـ ّ

تداوية احملور ه لا يفةل سؤول عن حتديد مواقع هذه الو ظو ا  .مل
ية. . . . 2222 يةار يةار يةار  :ججججالوظائف االوظائف االوظائف االوظائف اخلخلخلخلار
تدأ. . . . أأأأ تدأا تدأا تدأا نحو العريب هو : ململململببببا تدأ يف ا لا Íّمس رصحيا أو مؤوال جمرد عن العوامل  «ملب

تفى به نه، أو وصفا  ية غري الزائدة خمربا  ملكا ع  .)31(»ًللفظ
تدأ يأيت مفردا أو مؤوال جبمf حن تعريف يدل عىل أن ا ّوهذا ا ً ب ملل ّ : و قو´ تعاىلّ

ْوأن تصوموا خري لمك« ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ«)32( fتدأ" أن تصوموا"، جفم  .مبيف حمل رفع 
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 åهو نكرة  تدأ يف اللغة العرية أن يكون معرفة، ألن ا جمواألصل يف ا ل ب با–ملب  غري -لغا
نة أفادت معىن عام، أو خصصت نكرة يف حاالت  ّأنه جيوز Íتداء � ي ل ب  .معّ

تدأ  يفي" يف) therme(ملبأما ا نحو الو ظا ية اكلفاعل " ل يفة تر يس و بهو  ل يف كظ
ية  ية الوظائف سواء مهنا الرت يفة تداوية ´ خصائصه متزيه عن  بواملفعول، وإمنا هو و يبق ل كظ ّ

ية، ويعرفه  ترب امحلل  ّهو ما حيدد «: بقو´" سـميون ديك"لأو اPال يعجمال اخلطاب اöي 
يه واردا بة إ �ً ل  .)33(»لنسـ

مت ية  يفأول خا ص ية، ورشكه مع سائر ّ ية واPال تدأ عن الوظائف الرت تزي هبا ا ل ي بب ك مل ّ
يه، مبعىن أن حتديد  تدأ �ملقام اöي ميكن أن حيدث  تداوية هو ارباط ا فالوظائف ا ب ت ل ملل

تدأ ال يمت  تداوية ا يفة ا بالو ل ل تلكم وا¬اطب " ملظ تخابري القامئ بني ا ّإال انطالقا من الوضع ا مل ل ّ
ية  بقة مقا ميف  م  .)34("عينةط

يط به من العامل  تلكم مبا  يفة ال خترج عىل عمل ا تدعي أن هذه الو حيوهذا  مل ظ ّْسـ ي
Zاخلار. 

تكون من  :تجفمf زيد قام أبوه 

 ).قام أبوه(محل  #
يه واردا) زيد(مبتدأ  ناد مجموع امحلل إ ترب إ ًوهو اöي حيدد ا]ال اöي  ل سـ  .يع

åيفة تلزمه احلا يفة ظواملكون اöي تلحقه هذه الو ية الرفع، ذ� أن و ظ اإلعرا ب
ية سؤوå عن حتديد احلاå اإلعرا ها ا تدأ يه  با مل نفسب  .مل

تصدر  هام يف مجf من اخلصائص، كأن  تدأ عن احملور رمغ اشرتا تلف ا يو ب كخي مل
نه، ويمكن   Òويكون لك واحد مهنام حمد ،fهام امجلRتدأ واحملور "ع ملبالفرق األسايس بني ا

تدأ  ملبهو أن ا يفة من الوظائف ّ ية، أي و يفة دا ية، يف حني أن احملور و يفة خار ظو خل ظ ّظ ج
متي إىل امحلل  .)35("تناليت 

سافر"يف مجf " أبوه"و" زيد"فـ نه، إال أن زيدا " مزيد أبوه  Rًهام حمدث  ّ ّ ع
 fنه داخل امحلل، كام أن مج نه خارج امحلل وأبوه حمدث  ّحمدث  ع سافر"ع حديث " مأبوه 

 .جمال اخلطابعن زيد بوصفه 
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يس رشطا أن تكون ´ الصدارة يف  تدأ واحملور هو أن احملور  لوفرق آخر بني ا ّ ملب
fتصدر امجل تدأ يلزم أن تلحق املكون اöي  يفة ا يV و  ،fيامجل ب ملظ  .ب

ها  بؤرة حتمل معلومة جديدة  ثل يف أن ا بؤرة  تدأ وا جيهلأما الفرق بني ا ل مت ل فيب مل
 Vي شك فهيا،  با¬اطب أو  تلكم وا¬اطب، ي شرتكة بني ا شلك نقطة معرية  تدأ  ّا مل م ي فب ّ مل

ية يفة خار تدأ و يV ا ند إىل مكون داخل امحلل  يفة  بؤرة و جز�دة عىل أن ا ظب ب سـ ظ ملل  .ت
ية ::::اöيلاöيلاöيلاöيل. . . . بببب تداوية اخلار يفة ا هوم الو تضح  ج  لمف ل ظ بارة أمحد " اöيل"ي عمن 
تولك ها أو حيمل اöيل املعلومة اليت توحض معلومة داخ «: ملا لل امحلل أو تعد  ّ
 .)36(» تصححها

سام سم إىل ثالثة أ تولك  ند أمحد ا يفة اöيل  تعريف فو قوناء عىل هذا ا نق مل ع ظ ل تب ً  :
يح تعديل وذيل ا يح وذيل ا تو تصحذيل ا ل ض  .لل

يح. 1111 تو ضذيل ا تلكم مجf مث يالحظ : ل ندما تصدر من ا يفة  هر هذه الو ملو ع ظ تظ
يف إلهيا ما يزي ست واحضة  يضأهنا  في ثل مجfل " عيل"مزن´ قريب عيل فـ: مل اإلهبام، وهذا 

يفة أزالت إهبام الضمري يف  يه و ندت إ ظمكون أ ل يفة "مزن´"سـ يفة و ظ، وتطابق هذه الو ظ
نحاة العرب القدماء ند ا تدأ املؤخر  لا ع  .ملب

تعديل. 2222 ست : لذيل ا تلكم معلومة يرى أهنا  ها ا يفة يعدل من خال يويه و مل لظ ل
ثل قونااملقصود من Rمه،  بط، وهذا  يس يه ما يريده � لأو  ملض ثه : ل بين صاحل حد يأ جع

ثه"أو أنفقت املال نصفه، فـ نا " نصفه"و" يحد ند حنا بدل  تذيال تعديل وهام يطابقان ا ع ل
 .القداىم
يح. 3333 ها : لتصحذيل ا تدارك اخلطأ اöي وقع يف املعلومة اليت قا تلكم  لهر من خال´ أن ا ييظ مل

 .فيصححها مبعلومة أخرى
يفة بعد حرف اإلرضاب  هوة، فاملكون : مثل" بل"ظوتأيت هذه الو قرشبت اآلن شا� بل 

يفة " قهوة" يح وهو يطابق و يفة ذيل ا ظحيمل و تصح رشب به"لظ نحو العريب" ملا  .ليف ا
نادى. . . . جججج نادىا نادىا نادىا     ::::ململململا
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تداوية  يفة ا لالو ل نادى"ظ تولك ذ� أن الوظائف " ملا يفة اقرتWا أمحد ا ّيه و مل ظ
ند  تداوية  عا ل ّورأى أنه ال ميكن اإلعراض عهنا ألهنا موجودة يف : أربع فقط" ون ديكسـمي"ل

يق الكفاية سعى إىل  يفي بدوره  نحو الو ية وا حتقيع اللغات ا ي ظ ل يع  .لطبمج
يفة بقو´ ظويعرف هذه الو نادى يف «: ّ ند إىل املكون اPال عىل الاكئن ا يفة  نادى و ملا سـ ظ تمل

 .)37(»مقام معني
تعريف ميزي ب ّوهو هبذا ا نداء"ني ل يد وبني " لا هام واألمر والو Í ثل عبوصفه فعال لغو�  تف سـم

يقا  يه يف امجلf وهو يربط ارباطا و نادى  ند إىل املكون اöي  يفة  نادى كو ثا ت ت عل ي سـ ظ تمل
 .�ملقام

نحاة العرب بني  ثل ا تولك ميزي  لورمغ أن أمحد ا ممل ّ نادى"ّ ندوب"و" ملا تغاث"و"  ملا " ملسـا
تربها أن يعإال أنه  ّ يفة واحدة يه ّ نادى"ظواعا ثالثة لو ناك "ملا ه، وهبذا يقرتح أن يكون 

نداء" لنادى ا ندبة"و" م لنادى ا تغاثة"و" م Í سـنادى  ".م
نادى،  تداوية ا يفة ا يه الو ندة إ ية اليت يأخذها املكون ا بة للحاå اإلعرا ملأما � ل ل ظ ل سـ ب ملسـ لن

نادى إذ نحاة العرب يف أن ا تولك يوافق ا ملفإن أمحد ا ل ّمل معرفة أو نكرة مقصودة بين "ا اكن ّ
شـهبا به نصب... عىل ما اكن يرفع به  .)38("موإذا اكن نكرة غري مقصودة أو مضافا أو 

يع هذه احلاالت يف حمل نصب عىل املفعوية لفعل حمذوف تقديره  نادى يف  لوا مج مل
شق اآلخر،".أدعو" تولك عىل شق مهنا ويعارض عىل ا نقطة يوافق أمحد ا لويف هذه ا مل  ل

تداوية  ته ا تىض و يس لفعل حمذوف وإمنا  نده يف حمل نصب لكن  نادى  لفاملكون ا ل ع يفمل مبق ظل
ها، وهذا ألن  ية  ّاخلار س ية "نفج يفة دال يا، ال حيمل و باره مكو� خار نادى � لاملكون ا ظ ت جمل ع
ية حتدد إعرابه يفة تر ّوال و يب  .)39("كظ

ناك ثالث أد تولك أن  نداء فريى أمحد ا ه أما أدوات ا مل وات ôمة من مثان، اليت ّل
بتعمل يف اللغة العرية املعارصة هذه األدوات يه   ".أ"و" �"و" أهيا"تسـ

نداء  تربون أن أداة ا نحاة  لورمغ أن ا يع يه " ّأي"ترتكب من " أهيا"ّل " ها"لتنباملوصوå وأداة ا
ثل �يق األ ها  نادى  ترب أداة واحدة تدخل عىل ا مإال أنه يف الوقت احلايل  مثل مل تع ّ  .دواتّ
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نادى �أللف والالم، فإنه ال  نادى العمل، وإذا خصص ا ّوال تدخل هذه األداة عىل ا مل ّمل
ّبقه إال هذه األداة  .تسـ

نداء  بقه إال أداة ا نادى غري خمصص �أللف والالم فإنه ال  لوإذا اكن ا سـ ّ ّمل  .)40("�"ت
يط تداوية امخلس إىل  ثه عن الوظائف ا تولك من حد منوخيلص أمحد ا ل ل ي  امجلل عىل أساس تمل

 :هذه الوظائف إىل
يه. . . . 1 تد يهل ا تد يهل ا تد يهل ا تد ئاااامجلمجلمجلمجلل ا ئب ئب ئب ية: : : : ململململب يةذات ا يةذات ا يةذات ا     ....]]]]محلمحلمحلمحل[[[[ممممببببتدأ تدأ تدأ تدأ : : : : للللببببننننذات ا
2222 . . . .fل املذيfل املذيfل املذيfية: : : : اااامجلمجلمجلمجلل املذي يةذات ا يةذات ا يةذات ا     ....، ذيل، ذيل، ذيل، ذيل]]]]محلمحلمحلمحل[[[[: : : : للللببببننننذات ا
بؤرية. . . . 3333 بؤريةل ا بؤريةل ا بؤريةل ا     للللاااامجلمجلمجلمجلل ا
    اااامجلمجلمجلمجلل ال ال ال احملحملحملحملوريةوريةوريةورية. . . . 4444
ية. . . . 5555 ندا يةل ا ندا يةل ا ندا يةل ا ندا ئاااامجلمجلمجلمجلل ا ئل ئل ئل     . . . . ل

    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامتخامتخامتخامت
نحو الو منوذج ا يه بعد هذه القراءة األوية  ظإن ما ميكن أن نصل إ ل ل لل  : يفي ماييلّ

تلفة، كعمل  تعامل مصطلحات علوم  منوذج أنه ترمج إىل العرية، � خمـ املالحظ عىل هذا ا سـ ب ل

ثل مصطلحي نطق، وهذا  ما  .احملموالت واملوضوعات: مل
يث املصطلحات أو  نحو العريب، سواء من  منوذج، وا بري بني هذا ا تالف  ناك ا حـ  لخ ك له

يث املفاهمي هر هذا يف بعض الوظ. حمن  يفيتيظو تدأ: ظائف، كو  .ملباملفعول وا
يقه عىل  ية، إال انه يصعب  نحو يطمح ألن حيقق الكفاية ا بـ �لرمغ من أن هذا ا منط تطل ل ّ

يت شعري، . باللغة العرية تا�ته بآية، أو  هد يف  تولك،  بو�ö �درا ما جند أمحد ا كش يستمل
بوي  .لوهذا ألن اللغة سابقة للقواعد ويس العكس. نأو حديث 
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