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        ::::متهيـدمتهيـدمتهيـدمتهيـد
يعترب النداء من املباحث الهامة يف النحو العريب القدمي، اKي اسـتقطب اهCم النحاة 

علوا a `` خاصا به يف مصنفاهتم النحوية، وحاولوا رصد خصوصيات جفالعرب القدماء، 
النداء مهزة وصل بني اjرس بنيته ووظيفته يف العملية التخاطبية، ومن مث شلك مبحث 

  .النحوي العريب القدمي واjرس اللساين احلديث
    ::::النداء يف اjرس النحوي العريب القدميالنداء يف اjرس النحوي العريب القدميالنداء يف اjرس النحوي العريب القدميالنداء يف اjرس النحوي العريب القدمي ----1111

`ب املنصو`ت، اKي يتصدره  يفيمتوضع النداء يف املصنفات النحوية العربية القدمية 
  الفعل العاملومن املفعول به ما ٔامضر الفعل العامل فيه، ومن ٕاضامر « `ب املفعول به 

فيه، ٕاضامر جائز، وٕاضامر واجب، ولوجوب  ٕاضامر الفعل ٔاربعة مواضع ٔاحدها 
  ).1(»النداء

قد حيذف الفعل لقيام قرينة جوازا « ) هـ686ت (ويف هذا الشأن يقول بن احلاجب 
امرء (أالول سامعي حنو: ووجو` يف ٔاربعة مواضع). من ٔارضب: (ملن قال) زيدا: (لقو�
لفظا ٔاو ) ٔادعو( الثاين املنادى، وهو املطلوب، ٕاقباa حبرف �ئب مناب و )... ونفسه

تقديرا، والثالث ما ٔامضر عام� عىل رشيطة التفسري، وهو لك امس بعد فعل ٔاو شـهبه 
، )زيد رضبته: (مشـتغل عنه بضمريه، ٔاو متعلقه لو سلط هو، ٔاو مناسـبة لنصبه حنو

  )...زيدا مررت به(و
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: ، الرابع)البست(و) ٔاهنت(و) جاوزت(و) رضبت( ده ٔاي ينصب بفعل يفرسه ما بع
ٕا�ك ( حتذير مما بعده، ٔاو ذكر احملذر منه مكررا، حنو) اتق(التحذير، وهو معلوم بتقدير 

من خالل القول السابق يتبني أن ). 2(») الطريق الطريق(و) ٕا�ك أن حتذف( ،)وأالسد
السامعيات والنداء وإالضامر عىل : حاالت ٕاضامر الفعل العامل يف املفعول به وجو` يه

  .رشيطة التفسري، والتحذير، وإالغراء
الاكفية يف «ؤاما حا° ٔاو موضع حذف الفعل جوازا كام ذكرها صاحب املصنف 

: من ٔارضب؟ وجوابه: ، ويه وجود قرينة جتوز حذف الفعل يف جواب السؤال»النحو
احملذوف )ارضب(رينة عىل الفعل منصو` ق) زيدا(زيدا، و أالصل ارضب زيدا، ٔالن معىن 

  .جوازا
ٔالن « وعليه ميثل النداء ٔاحد املواضع أالربعة السالفة اKكر، وهو ال يعد من السامعيات؛

ضابط  وجود ة ºسـتعامل، وٕامنا اكنت سامعية لعدم· وجوب احلذف يف السامعيات  كرث ع
دى، فٕان الضابط كرثة ºسـتعامل خبالف املنا: يعرف به ثبوت ع· وجوب احلذف، ٔاي

  ).3(كونه منادى
هكذا يتضح ٔان النداء ليس من السامعيات، بل هو من حاالت ٕاضامر الفعل ٕاضامرا 

  .واجبا،  والضابط يف حذف الفعل فيه هو كونه منادى
 .املفهوم وأالصل: النداء .1

الصوت مثل اjعاء و الرغاء، وقد �داه و�دى به، ونداه مناداة، «: النداء لغة هو
والندي بعد الصوت، ورجل ندي ... ٔاي صاح به، وأندى الرجل ٕاذا ٔاحسن صوته ونداء

اjعاء : داء املمدودبعده، والن: بعيده، وºنداء بعد مدى الصوت، وندى الصوت: الصوت
وقد �ديته نداء، وفالن ٔاندى صوÂ من فالن، ٔاي ٔابعد مذهبا ؤارفع  بأرفع الصوت

Âاملد مع كرس النون، ويه مصدر قياس : شهرهالغات أ «  ويف لكمة النداء). 4(»صو
، وجيوز فهيا القرص ٔايضا، وقد ورد السامع بضم النون مع املد )�دى:(للفعل

ٔاصلها الواو، فهـي منقلبة ) نداء: (، واهلمزة اليت يف آخر اللكمة)النَداء) /(النÉدى(والقرص
  ) .5(» عن ٔاصل
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 رفع الصوت وامتداده، واjعاء، نسـتخلص من هذا التعريف اللغوي ٔان لكمة نداء تعين
اسـتدعاء ا�اطب، وطلب  « ويف اjعاء رفع للصوت ومده، والنداء يف ºصطالح يعين

ٕالقباa عىل املتلكم بغية توجيه حديث ٕاليه، وتسامه ٔاداة النداء يف بيان املسافة املاكنية 
  ).  6(» والنفسـية بني املتخاطبني

يغة اللغوية للنداء، ولتوضيح ذ� نسـتقرئ يؤرش هذا التعريف عىل خصوصية الص 
  .بعض ٔاقوال النحاة العرب القدماء

ٕان ٕامعان النظر يف الرتاث النحوي العريب يؤكد عىل ٔامهية موضوع النداء بوصفه ٔاحد  
موضوعات `ب املنصو`ت، ٕاال ٔان خصوصية هذا املوضوع جعلته ينفرد بباب مسـتقل به، 

  النداء و سائر أالبواب النحوية أالخرى، وكذ� وهذا ال يعين قطع ٔاوارص الص· بني
املقوالت اللغوية، بل هو ٕاظهار ملزن° النداء يف اjرس النحوي العريب، وحظه الوافر يف 

  .اjرس والوصف والتحليل من حيث الشلك Âرة والوظيفة Âرة ٔاخرى
يه مكو�ت  ما هو النداء؟ ما:..وقبل التعرض لهذا املوضوع تسـتوقفنا هذه التساؤالت

  النداء ؟ ما يه وظائفه اخلطابية ؟ 
ت (وتمكن إالجابة الشافية عن تà التساؤالت املطروحة يف حد عبارات سيبويه  

 ).7(» لكرثته يف äåم« بشأن تعليل حذف الفعل يف النداء، وذ� ) ه180
قبال ا�اطب«). 8(»ٔالن الçم ٔابدا النداء«و  ٕ̀ فهو « ).9(»ٕاال ٔان تدعه اسـتغناء 

  ).10(» ٔاول لك åم � به تعطف املتلكم عليك
  : نسـتخلص بعض قضا� النداء اليت تمتثل يف) هـ180ت (من خالل عبارات سيبويه

للنداء ص· بباب الفعل من حيث حذف الفعل، مبعىن ٔان النداء عبارة عن   -1
عوض  صيغة لغوية تشـمتل عىل فعل مقدر قد حذف لع· كرثة اسـتعامa يف الçم، وقد

 .`حلرف، ٔاو �ب منابه
للنداء حق الصدارة يف الçم، به يبتدئ الçم، ٔاي ëٔنه هو أالصل يف   -2
 . الçم
 .حيذف النداء من امللفوظ ٕالقبال ا�اطب بوìه عىل املتلكم   -3



 أالولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا�ب 

 

 2013ديسمرب                                158                                      خمرب اللسانيات و اللغة العربية 

 .للنداء دور يف دورة الçم، ووظيفة يف معلية التخاطب  -4
ٕاىل تعريف النداء عىل حد ) ملقتضبا(فقد تعرض يف مصنفه ) هـ285ت (ٔاما املربد 

) هـ626ت (والريض ºسرتا`ذي ). 11(»النداء ٔان تعطف به ا�اطب عليك«عبارته 
في املربد ينلمس يف تعر ). 12(»اKي تطلب منه ٔان يقبل عليك بوìه« :يعرف النداء بأنه

ف ٕادراج ٕاحدى قواعد ٕاجراء النداء اليت تقتيض حذ) هـ626ت (والريض ) هـ285ت (
عىل املتلكم، ففي هذا ) نفسه(عبارة النداء من الرتكيب اللغوي لع· ٕاقبال ا�اطب بوìه 

 .إالقبال `لوجه للمخاطب عىل املتلكم دليل قاطع عىل ٕالزام حذف عبارة النداء من الرتكيب
ما « ويتزنل النداء من حيث الوظيفة يف إالنشاء الطليب، وهو عند البالغيني  

  ).    13(»غري حاصل وقت الطلبيسـتدعي مطلو` 
توجيه اjعوة ٕاىل ا�اطب، وتنبهيه لٕالصغاء، وسامع ما يريده « والنداء معوما هو 

يشـمتل هذا التعريف عىل سامت خاصة ٔالسلوب النداء مما جيع� متفردا ).  14(»املتلكم

  :      ابية، ويهالبنية اخلط تمكو� عن `يق أالساليب إالنشائية الطلبية؛ وذ� الشـaC عىل
الçم املوجه للمخاطب ٔالغراض اكلتنبيه، وأالمر، ) منجز(وهو منشئ : املتلكم -1

وذ� حسب املقام، وهو ما ميكن ٔان يصطلح عليه `ملنادي ... والهنـي، وإالخبار
  ).اjاعي(
وهو اKي يقع عليه أثر الفعل املنجز، ويظهر هذا يف امتثاa للطلب ٕاجيا` : ا�اطب .1

عىل املتلكم، وميكن ٔان يصطلح ) القلب(سلبا، وهو بعبارة القدماء إالقبال `لوجه ٔام 
 ).املدعو(عليه `ملنادى 

النداء واملنادى a مفا العالقة بيهنم؟ ؤاهيام ٔامه يف : وهو ينقسم ٕاىل قسمني هام: الكـالم .2
 الçم؟ 

a ي يسـتلزم قسام آخر هو املنادىKم اçوهو يكون يعد النداء أحد ٔاقسام ال ،
  اجلواب 

  والغرض من النداء، وبه يسـتقمي الçم، ولتوضيح العالقة بني النداء واملنادى a يقول 
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ٔاما � غالِم حبذف الياء يف النداء فٔالن النداء موضع ختفيف، ٔاال ترى ٕاىل « ºسرتا`ذي 
 املقصود من الرتخمي، وذ� ٔالن املقصود غريه، فيقصد الفراغ من النداء برسعة ليتخلص ٕاىل

وٕامنا كرث الرتخمي يف املنادى دون غريه لكرثته، ولكون « :ؤاضاف قائال). 15(» الçم
املقصود يف النداء هو املنادى a فقصد برسعة الفراغ من النداء، إالفضاء ٕاىل املقصود 

النداء مع كرثته ليس مقصودا `Kات، بل هو « :وقال ٔايضا). 16(»حبذف آخره اعتباطا
  ).17(»ه ا�اطب ليصغي ٕاىل ما جييء بعده من الçم املنادى aلتنبي

  يؤكد ºسرتا`ذي عىل اjور الثانوي للنداء `لقياس بدور املنادى a عىل حد عبارته
  ). 18(»فالنداء مع كرثته يف الçم ليس مقصودا  `Kات« 

ضفي عىل الçم ملا اكن النداء صدر اخلطاب اكنت أالدوات يه صدر النداء، ٔالهنا ت
يف « : وقد حرصها النحاة العرب القدماء يف مثان ٔادوات يه. اKي تتصدره معىن النداء

ٓ (ٔاو) هيا(ٔاو) ٔا�(، ٔاو)�(القرب مهزة، والبعد حقيقة ٔاو حكام  » )وا(ٔاو) آي(ٔاو) ٔاي(ٔاو) ا
)19 .(  

  .وتتسم هذه أالدوات بتنوعها اjاليل والوظيفي
 اهلمزة  -1
 ). 20(» القريب حرف ينادى هبا«): أ (  -2
حرف لنداء البعيد ٔاو القريب،ٔاو : `لفتح والسكون عىل وìني«:ٔاي وآي  -3

 ).21(»املتوسط
ؤاجاز بعضهم اسـتعامa يف ) وا زيداه: (حرف نداء خمتص بباب الندبة، حنو« :وا  -4

  ).  22(» النداء احلقيقي
ب توكيدا، حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة ٔاو حكام، وقد ينادى هبا القري« : �  -5

وقيل مشرتكة بني القريب والبعيد، وقيل بيهنام، وبني املتوسط، ويه ٔاكرث ٔاحرف النداء 
  ). 23(»اسـتعامال

ٓ (، )أ�(،) هيا(وما يالحظ عىل احلروف اليت فهيا مد الصوت مثل ) وا(، )آي(، )ا
يف هذه احلروف فاشـية «) هـ285ت(جفميعها ينبه هبا املدعو، ويف هذا الشأن يقول املربد
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ؤاما ٔا� وهيا فال يكو�ن ٕاال ... � : النداء، فٕاذا اكن صاحهبا قريبا منك ٔاو بعيدا �ديته بـ
  ).24(» للنامئ واملستثقل واملرتا
 عنك ٔالهنا ملد الصوت

من « فهـي  ةومما سلف يتبني ٔان مجيع حروف النداء تتأسس عىل الصوت، ومن مث
عىل ٔان ٕاقرتان الصوت .السامع ليتخذ منه خماطبا قبيل اjمع الصويت ملا يقتضيه بلوغ النداء

بوظيفة، وٕان اقترصت عىل اjمع الصويت، بدا للنحاة العرب ٔامرا اكفيا ٔالن جيعلوا منه 
وحدة لغوية ذات قمية، و`لتايل ذات دال°، عىل ٔان هذا الرضب من اjال° ال خيتلط 

يف : ية اjال° عىل إالحا°هذه أالدوات، حيث تقوم معل . بذ� الرضب اKي يكون لغريه
  ).25(» حني ٔانك يف النداء ال جتد إالحا° بل جتد اjال°، وتà اjال° يه النداء ٕانشاء

        ::::النداء يف اjرس اللساين احلديثالنداء يف اjرس اللساين احلديثالنداء يف اjرس اللساين احلديثالنداء يف اjرس اللساين احلديث
  :ٔادوات النداء وقواعد ٕادماìا -1
لقد درج النحاة العرب القدماء وعلامء اللغة احملدثون عىل قواعد خاصة ٕالدماج ٔادوات  

داء، فقد اتفقوا مجيعا عىل حق الصدارة ٔالدوات النداء عىل املنادى، ولها معىن وظيفي الن
  ).26(» التعليق `ٔالداة ٔاشهر ٔانواع التعليق يف اللغة العربية الفصحى«و: عام هو التعليق

والتعليق يعرب عن معىن وظيفي عام يتضمن معىن وظيفي خاص، يفيد يف هذا السـياق 
  .وظيفة النداء

الوظائف التداولية يف « ة ٕاىل هذا ميكن ٕادراج ملحوظات ٔامحد املتولك يف مؤلفهوٕاضاف
  : اKي رصد فيه قواعد ٕادماج ٔادوات النداء، ويه تمتثل يف» اللغة العربية

ليس مثة اتفاق بني النحاة العرب القدماء ف� يتعلق برشوط اسـتعامل لك من   -1
Kؤادوات ) نداء البعيد(ي يقميونه بني ٔادوات أالدوات ال�ن احملصاة، `سـتثناء المتيزي ا

 ).نداء القريب(
، مفهنم من يرى ٔاهنا تدخل عىل املنادى )وا(كام ٔاهنم خمتلفون حول اسـتعامل أالداة  -2

 .كام تدخل عىل املسـتغاث، ومهنم من جيعلها وقفا عىل املسـتغاث
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ن من ميكن تقليص قامئة أالدوات الواردة يف كتب النحو ٕاىل عدد ٔاقل، ٕاذ أ   -3
) هيا(`لنسـبة : الواحض ٔان بعض هذه أالدوات ليست ٕاال بدائل لهجية كام هو الشأن مثال

 ).ٔا�(يف مقابل 
مل يعد يسـتعمل يف اللغة العربية املعارصة، ٕاال بعض من أالدوات ال�ن اليت   -4

) أاهي(ؤامه أالدوات اليت تسـتعمل االٓن يف البنيات الندائية . ٔاحصاها النحاة العرب القدماء
 ).أ (و) �(و

، )أي(مركبة من املوصول ) أهيا(يعترب جل النحاة العرب القدماء ٔاداة النداء   -5
ٔاصبحت من التحجر، حبيث ال ميكن اعتبارها ) ٔاهيا(، ونرى ٔان العبارة )ها(ؤاداة التنبيه 

 ).27(» ٕاال ٔاداة واحدة تدخل عىل املنادى كبايق ٔادوات النداء أالخرى
لك يف دراسـته الوظيفية ملوضوع النـداء، اقـرتح صـياغة قاعـدة ٕالدمـاج ومن نتاجئ ٔامحد املتو

ــه ــد عبارت ــىل ح ــداء ع ـــياق « ٔادوات الن ــج، يف الس ــا، أالداة) ص ي -(ٔادم ــا  φ من � ٔاهي
 ٓ   ).28(»ا

  ).29: (ويتحقق هذا وفق الرشوط االٓتية
اة ٕاذا اكن املكون احلامل لوظيفة املنادى علًَما فٕانه يسـبق بأداة نداء الصفر ٔاو ٔاد - - - - 1111

 :مثل) ٔا�(ٔاو ٔاداة النداء ) �(النداء 
  
  زيد �ولين امللـح_ أ 

  � خاj، اقرتب_  ب
  ٔازيد، زر ٔاخاك_ ج 
ٕاذا اكن املكون املنادى خمصصا `ٔاللف والالم، فٕانه ال يسـبق ٕاال بأداة النداء _ 2

 .ٔاهيا الرجل، اقرتب: مثل) ٔاهيا(
  
) �(ه يسـبق بأداة النداء الصفر ٔاوٕاذا اكن املكون املنادى رٔاسا ملركب ٕاضايف، فٕان_ 3

  :مثل) أ (ٔاو
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  صديق زيد، ٔاقبل_ أ 
  � صديق زيد، ٔاقبل_ ب
  ٔاصديـق زيـد، ٔاقبل_ ج
ٕاذا اكن املكون املنادى غري خمصوص `ٔاللف والالم، فٕانه ال يسـبق ٕاال بأداة النداء _ 4
  : مثل
  � رجال، تلكم -أ 

 . � رجل تلكم_ ب
  
، ٔاو ٔاداة النداء )�(ا ٕاشار�، فٕانه يسـبق بأداة النداء ٕاذا اكن املكون املنادى مركب_ 5

  : مثل) أ (
  � هذا الرجل، تقدم_ أ  
 ٔاهذا الرجل، تقدم  -ب 

  
، )�(فٕانه يسـبق بأداة النداء ) ال رٔاس لها(ٕاذا اكن املكون املنادى مج· موصو° _ 6

ٕاذا اكن املوصول ) أهيا(، ويسـبق بأداة النداء )من(، ٕاذا اكن املوصول )أ (ٔاو ٔاداة النداء 
  :مثـل) اKي(

  � من ينتظر زيدا، ٕانه قد وصل -أ  
  ٔامن ينتظر زيدا، ٕانه قد وصل_ب    

   .ٔاهيا الـذي ينتظر زيدا، ٕانه قـد وصـل_ ج    
I - النـداء واملنـادى  :  
  

يعترب بعض النحاة العرب القدماء النداء ٕايقاعا للفعل ٔاو العمل بوصفه ٕاسـنادا لٔالفعال 
) هـ285ت(ٔا�دي، ويف هذا الشأن يقول املربد/ ٔاريد/ ٔادعو: م يف صيغة لغويةٕاىل املتلك

، ال ٔانك خترب ٔانك تفعل )ٔاريد عبد هللا(و ) ٔادعو عبد هللا( بدل من قو� ) �(ٔالن «
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» فقد وقع دعاؤك بعبد هللا ) � عبد هللا: (فٕاذا قلت.  ولكن هبا وقع ٔانك ٔاوقعت فعال
)30 .(  

ٕان قو� � زيد معل يعرب عنه بقو� «:يقول" اللمع"يف ) هـ391ت(وابن اجلين 
ٕاذن من ).31(» �ديت، كام ٔان قو� رضبت زيدا عبارة عن احلركة الواقعة منك بزيد

ٔان النداء هو ٕايقاع للعمل، ) ابن اجلين(ومن قول.خالل قول املربد فالنداء هو ٕايقاع للفعل
  .فلك من الفعل والعمل ٕانشاء من املتلكم

ما ٔاورد ههنا « :تباط مفهوم النداء `ٕالنشاء عند الريض ºسرتا`ذي يف قوaونلمح ار 
ٕالزاما من ٔان الفعل غري الزم، ٔالن الفعل مقصود به إالنشاء، فأالوىل ٔان يقدر بلفظ املايض 

كام ٔان ). 32(»ٔاي دعوت ٔاو �ديت، ٔالن أالغلب يف أالفعال إالنشائية جميهئا بلفظ املايض
وال بأخواهتا ٔاحرفا، وال هبن  -� - ليس نْصب املنادى هبا« :يقول) هـ761ت(ابن هشام

ٔاسامء ٔالدعو حممت· لضمري الفاعل خالفا لزامعي ذ�، بل بأدعو حمذوفا لزوما، وقول ابن 
  ).33(» طراوة النداء ٕانشاء ؤادعو خرب سهو منه، بل ٔادعو املقدر ٕانشاء كبعت ؤاقسمت

يف اعتبار النداء ٕانشاء، غري ٔان الريض يرى أن يتفق الريض ºسرتا`ذي مع ابن هشام 
  .، ٔالن ٔاغلب أالفعال إالنشائية يف صيغة املايض)فعلت(إالنشاء يتحقق بصيغة املايض 

مثل أالفعال ) ٔافعل( صيغة يف) ٔادعو(وابن هشام ال يرى رضورة يف هذا، ٔاي ٔان 
املاضوية، ٔالن املقصود من فعل النداء ) فعلت(إالنشائية كبعت ؤاقسمت عىل صيغة 

  .إالنشاء؛ ٕانشاء فعل النداء
  :   النداء فعل لغوي -1

) Speach act(يف اjرس اللساين احلديث يصنف النداء مضن أالفعال اللغوية 
  وغريها، وحاليا تعرف بنظرية أالفعال اللغوية  اكٕالخبار وºلCس وأالمر والهنـي والسؤال

Speach act theory)(ل ٔاوسـتني.، رائدها ج)J.L.Austin ( وقد نضجت عىل يد
تعىن نظرية ).Oxford(وåهام من فالسفة ٔاوكسفورد ):J.R searle(سريل ر .تلميذه ج

فالقول هو « ل، وعليه أالفعال اللغوية `ٔالقوال اليت يتلفظها املتلكم، وبتلفظه هبا تقع أالفعا
، فالقول هنا ليس جمرد )ٔاويص(الفعل، ٔاو هو جزء منه، ٔالنك تنجز فعل التوصية بقو� 
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  ).å «)34م، بل هو فعل åم، ٔاو هو فعل åيم
كيف ننجز فعال حني : من تساؤل ابتدٔا به مع� وهو اكالٓيت) Austin(ينطلق ٔاوسـتني 

الفعل الçيم يتكون من ثالثة ٔافعال تؤدى ننطق قوال؟ ومن هذا التساؤل اسـتنتج ٔان 
ٔان ينظر ) Austin(يقرتح ٔاوسـتني« Kا. يف الوقت نفسه اKي ينطق فيه `لفعل الçيم
وخيتص فعل . التلفظ والنطق واخلطابة: يف الفعل اللغوي كجنس عام من ثالث ìات

فعل اخلطاب فهيمت التلفظ مبخارج حروف املادية، ويتعلق فعل النطق مبقاصد العبارة، ٔاما 
 ).  35(» واملفهوم من السـياق  مبقاصد املتلكم اخلارجة عن العبارة

  :الفعل الçيم ٕاىل هذه أالصناف) Austin(وعليه صنف ٔاوسـتني 
  Locutionary  act:الكـالم فعل  -1
  Illocutionary act :قوة فعل الçم  -2
  Perlocutionary act: الزم ٔافعال الçم  -3
  ).36(وما يوافقها يف ٔادوار التخاطب و الصيغة اللغوية  ٔادوار النداء* 

وترتكب أالدوار النامجة عن معل النداء عىل أالدوار النامجة عن معل التخاطب، وينتج 
عن هذا التقاطع اختالف يف الصيغة اللغوية اليت تناسب لك وجه من وجوه الرتكيب، 

  : علهيا هذه العمليةوميكن ٔان نتوسل `جلدول التايل بيان الصور اليت ترمس
  منادى a  منادى  مناد  ٔادوار النداء

  åم  خماطب  متلكم  ٔادوار التخاطب
  جواب النداء  صيغة النداء  مقايم  الصيغة اللغوية

ٕان املنادى يتزنل من حيث وظيفته اخلطابية يف معلية : من خالل اجلدول ميكن القول
جه ٕاليه، غري ٔان املنادى قد يتحول من ، والنداء املو )املدعو(التخاطب يف مزن° ا�اطب 

صورة ا�اطب ٕاىل صورة ٔاخرى نتيجة خروج النداء ٕاىل معان ٔاخرى حسب مقتىض 
  .احلال

 .املنادي اjاعي، وهو منشئ فعل النداء، وهو املتلكم_ 
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املنادى a، وهو جواب النداء، ٔاو مضمون النداء اKي يتضمنه النداء، وهو أالمه _ 
 .من النداء
  املطلوب ٕاقباa حبرف �ئب مناب«: املنادى بأنه) هـ686ت(ابن احلاجب يعرف

  ).37(» لفظا ٔاو تقديرا) ٔادعو(
،ٔاي اKي )املطلوب ٕاقباa(« :ويعلق الريض ºسرتا`ذي عىل قول ابن احلاجب قائال

ٔالن ) املندوب(، ٔاخرج )املطلوب ٕاقباa(«:قال املصنف. طلب منه ٔان يقبل عليك بوìه
يف قو� ) زيد(خرج حنو) حبرف �ئب مناب ٔادعو(و.ليه ال املطلوب ٕاقباaاملتفجع ع 

  ).38(» ٔاطلب ٕاقبال زيد
حسب ابن احلاجب فاملنادى هو املطلوب ٕاقباa، وهو مبزن° ا�اطب احملض، وقد 

  .املتلكم/ حدد ºسرتا`ذي املنادى املطلوب ٕاقباa بوìه عىل املنادي
وذ� بتقدير دور زيد يف . ف نداء �ئبا عن ٔادعوويتحقق طلب ٕاقبال املنادى حبر 
  :معلية التخاطب من خالل أالسلوبني

 .منادى مطلوب ٕالقباa بوìه: زيد: � زيد_ 1
 .ليس منادى، بل مطلوب ٕاقباa: زيد: ٔاطلب ٕاقبال زيد_ 2

وزيد يف . هو خماطب حمض، مطلوب ٕاقباa" � زيد:"ٕاذن فزيد يف القول أالول     
خماطب هو غائب مطلوب ٕاقبال بواسطة، ٔاي `السـتعانة " ٔاطلب ٕاقبال زيد"اينالقول الث

مبارشة نيابة عن ) املنادي(مبخاطب آخر ليس زيدا وهو ا�اطب اKي خاطبه املتلكم 
 .زيد

وخالصة القول ٔان املنادى عند النحاة العرب القدماء هو ا�اطب الرصف، مقدم     
  .ع بينه وبني صور ٔاخرى للمخاطبعىل لك خماطب آخر، السـتحا° امجل

  :      املنادى وظيفة تداولية -2
و`لنظر ٕاىل اjراسات املعارصة نلحظ غياب موضوع املنادى من اهCماهتا عىل الرمغ 

  »الوظائف التداولية يف اللغة العربية« من ٔامهيته، كام يؤكد هذا ٔامحد املتولك يف مؤلفه
من اjرس يف اللسانيات احلديثة كبايق مكو�ت يالحظ ٔان املنادى مل يأخذ قسطه « 
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امجل· أالخرى، فٕاننا ناكد ال نعرث عىل دراسة خمصصة لوصف خصائص هذا املكون، يف 
ٕاطار النظر�ت اللغوية الصورية وال يف ٕاطار النظر�ت اللغوية التداولية، ففي النحو 

  :مثال ،)Grammar Fonctional(الوظيفي
يف ٔاربع وظائف ) Fonctions Programatic(يةتنحرص الوظائف التداول  

يقرتح  ).Topic( «)39(واحملور ) Focus(والبؤرة ) Tail(واKيل ) Thème(املبتدأ 
aنرى « : ٔامحد املتولك ٕادراج املنادى مضن الوظائف التداولية وجع� الوظيفة اخلامسة لقو

ة يف ٕاطار النحو الوظيفي، ٔان من الوارد ٔان تضاف ٕاىل الوظائف التداولية أالربعة املقرتح
وظيفة املنادى، ويزيك اقرتاحنا ٕاضافة هذه الوظيفة أن الوصف اللغوي الساعي ٕاىل الكفاية 
ال يمكن ٔان يغفل املكون املنادى لوروده يف سائر اللغات الطبيعية ولغىن خصائصه يف 

  .اءومثل هذا الطرح جماوز للخصائص البنيوية للند). 40(» بعضها اكللغة العربية
نقرتح ٔان تعرف وظيفة املنادى « : وبناء عليه يقرتح ٔامحد املتولك تعريفا للمنادى قائال

). 41(» املنادى وظيفة تسـند ٕاىل املكون اjال عىل الاكئن املنادى يف مقام معني: اكالٓيت
وقد نص النحاة العرب القدماء يف عدة مواطن عىل المتيزي بني . و`ملقام يتحدد نوع املنادى

نادى واملسـتغاث واملندوب، غري ٔان  النحاة العرب يعتربون الندبة وºسـتغاثة من امل 
: معاين النداء، Kا جعلوا املنادى مندو` ومسـتغاR، ٔاي ميكن ٔان يكون املنادى هبذه الصور

  .منادى النداء، منادى الندبة، ومنادى ºسـتغاثة،  ومنادى التعجب
  ) .42(اللغة العربية هبذه اخلصائص خيص ٔامحد املتولك مكون املنادى يف 

فهو حيمل دوما . يشلك املنادى اكملبتدٔا ٔاو اKيل مكو� خارجيا `لنسـبة للحمل  -1
 .، ختتلف يف مجيع أالحوال عن القوة إالجنازية املواكبة للحمل)النداء(قوة ٕاجنازية 

عىل  من القيود املوضوعة عىل املنادى ٔان يكون عبارة دا° عىل ذات عاق· ٔاو_ 2
 .أالقل عىل ذات حية، فال يسوغ ٔان ينادى الاكئن غري احلي ٕاال جمازا

). ٔادوات النداء(تصاحب املكون املنادى ٔاداة من أالدوات املدروج عىل تسميهتا_ 3
، ونوع ٕاحا° املكو�ملنادى، )البعد/القرب:(وتدمج هذه أالدوات حسب وسائط معينة مهنا

  .وطبيعته الرتكيبية



 لو� فهمية حل/ أ                                                   النداء وقضا�ه يف ضوء املنحىن الوظيفي

 
 

 2013 ديسمرب                            167                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

وقد اقرتح ). النصب(عرابية اليت يأخذها املنادى يه احلا° إالعرابيةاحلا° االٕ _ 4
واقرتحنا بدال ... تعليل ٕاعراب املنادى بتقدير فعل ٕاجنازي واجب ºستتار دال عىل اjعاء
املكون املنادى . من ذ�، ٔان يرد ٕاعراب املكون املنادى ٕاىل وظيفته التداولية ذاهتا

  .منصوب ٔالنه منادى
علق مبوقع املنادى يف امجل·، يالحظ ٔان هذا املكون ميكن ٔان يرد يف ما يت   -2

ٕاال ٔان ...وميكن ٔان حيتل ٔاي موقع داخل امجل· ذاته. متقدما عىل امحلل، ٔاو متأخرا عنه
املوقع اKي يغلب ٔان حيت� املنادى هو موقع الصدارة املطلقة يف امجل·، حيث ٔانه ميثل 

  . اتهاملوقع املتقدم يف موقع املبتدٔا ذ
ٔان تضاف ٕاىل الوظائف التداولية أالربعة املقرتحة يف ٕاطار النحو الوظيفي وظيفة   -3

  .وظيفة املنادى: خامسة
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        : : : : اخلالصـةاخلالصـةاخلالصـةاخلالصـة
وبعد هذا العرض الوجزي ملبحث النداء يف اللغة العربية يف ٕاطار النظرية النحوية العربية 

  :واjرس اللساين احلديث، خنلص ٕاىل هذه امللحوظات
ء يف اللغة العربية من ٔامه املباحث اليت �لت حظا وافرا يف اjرس النحوي يعد الندا •

 .العريب القدمي
النداء `ملزاوجة بني الشلك والوظيفة، حبيث رصدت للنداء  موضوعاتسم البحث يف  •

ومن حيث الوظيفة ).أالدوات،املنادى(خصائص شلكية ختص بنيته الشلكية، ومكو�ته
من حيث الوظيفة العامة،ويه التعليق بني مكو�ت النداء، حددت وظائف ٔادوات النداء 

،و من حيث البعد )القرب/البعد:(ووظائف ٔاخرى تنطلق من البعد املاكين وفق ثنائية
النفيس حتديد أنواع املنادى، وطبيعته، فقالوا مبنادى النداء اKي يتزنل يف مزن° ا�اطب 

ملتلكم،ٔاو ٔان يتزنل مزن° منادى الندبة أو احملض ا�صوص `ٕالقبال `لوجه والقلب عىل ا
منادى ºسـتغاثة ٔاو منادى التعجب، وذ� لتصدر املنادى `لالم املفتوحة ٔاو املكسورة 

  .فتضفي عليه هذه املعاين
احلديث فعال  اللساين يصنف النداء يف اjرس النحوي العريب القدمي واjرس •

 .ٕانشائيا
نادى مضن الوظائف التداولية يف النحو ويف اjرس اللساين احلديث يصنف امل  •

الوظيفي ليصري وظيفة تداولية خامسة تعرف بوظيفة املنادى، وهذه الوظيفة ٔاقرها ٔامحد 
 .املتولك يف طرحه الوظيفي

يعد املنادى مكو� من مكو�ت امجل·، والنداء ليس مج·، بل وحدة خطابية لها  •
 .الصدارة يف اخلطاب

 .منادى ال غريحمك املنادى النصب، ٔالنه  •
تà يه ٔامه امللحوظات اليت توصلت ٕالهيا هذه اjراسة، ويبقى املوضوع مفتوحا      

  .للطرح والنقاش، فهو موضوع ثري حيتاج ٕاىل تعدد القراءات
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        راجــــــــــعراجــــــــــعراجــــــــــعراجــــــــــعاملاملاملاملهـوامــــــــــهـوامــــــــــهـوامــــــــــهـوامــــــــــشششش و  و  و  و ال ال ال ال 
    

ٔاصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، تأسيس حنو النص،محمد ) 1(
، ص 2م،ج2001، 1، ط14اوش،املؤسسة العربية للتوزيع،سلس· اللسانيات،تونس، مج الش

670 .  
رشح اكفية ابن احلاجب، ريض اjين محمد بن احلسن ºسرتا`ذي، حت ٔامحد : ينظر) 2( 

  .5، ص 2، وج398، 312، 306، ص 1السـيد ٔامحد، املكتبة التوفيقية، د ط،د ت، ج
    .306ص ، 1املصدر السابق نفسه،ج) 3( 
، ابن منظور ٔابو الفضل جامل اjين محمد بن مكرم إالفريقي )ندي(لسان العرب، مادة ) 4( 

هـ 1428، 1، ط)ي -و( 6املرصي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، بريوت، مج
  .5671م، ص 2008/ هـ 1429

  .5، ص 4،عباس حسن د ط، د ت، ج1النحو الوايف، هامش:ينظر) 5( 
مدخل ٕاىل دراسة اخلطاب النبوي الرشيف، حسام : حتويالت الطلب وحمددات اjال° )6( 

  .232، 231م، ص ص 2007/هـ1428، 1ٔامحد قامس، دار االٓفاق العربية، ط
السالم  عبد: ،حت)ٔابو برش معرو بن ع�ن بن قنزب(الكتاب، سيبويه: ينظر) 7( 

  .208،ص 2م،ج1977،مكتبة اخلاجني،القاهرة،1هارون،ط
  .املصدر السابق نفسه) 8( 
  .املصدر نفسه) 9( 
  .املصدر نفسه) 10( 
محمد عبد اخلالق عظمية، عامل الكتب، :، حت)ٔابو العباس محمد بن يزيد(املربد: املقتضب) 11( 

  . 298،ص3م،ج1963/ 1382بريوت،
  .312، ص 1، ج)ºسرتا`ذي محمد بن احلسن(رشح اكفية ابن احلاجب، ريض اjين ) 12( 
خمترص السعد رشح تلخيص كتاب مفتاح العلوم، سعد اjين التفتازاين، حت عبد امحليد ) 31( 

  .193م، ص 2003هـ 1423، 1هنداوي، املكتبة العرصي، صيدا، بريوت، ط
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  . 5، ص 4النحو الوايف، عباس حسن،ج) 41( 
  . 358،ص4رشح اكفية ابن احلاجب، ريض اjين ºسرتا`ذي،ج) 15( 
  .361، ص 1فسه، جاملصدر ن ) 16( 
  .374املصدر نفسه، ص ) 17( 
  .املصدر نفسه) 81( 

جامل اjين محمد بن عبد هللا بن عبد (رشح تسهيل الفوائد وتمكيل املقاصد،ابن ما�) 91(     
،ص 3ٔامحد السـيد سـيد ٔامحد عيل،املكتبة التوفيقية، مرص،القاهرة، د ط، د ت،ج:،حت)هللا

277 .  
محمد : ، حت)بن عبد هللا أالنصاري املرصي(ب أالعاريب، ابن هشام مغىن اللبيب عن كت) 20( 

حمي اjين عبد امحليد، دار الطالئع للنرش والتوزيع و التصدير، مرص،القاهرة، د ط، د 
  .35، ص 1ت، ج

  .98، ص 1املصدر نفسه، ج) 12( 
  .32، ص 2املصدر نفسه، ج) 22( 
  .36، ص 2املصدر نفسه، ج) 23( 
  .235، ص IVاملربد، جاملقتضب، ) 24( 
  .676، ص 2ٔاصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، محمد الشاوش، ج) 25( 
اللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان، مؤسسة النرش و التوزيع، اjار البيضاء، طبعة  )26( 

  . 123م ، ص 2001/ هـ1421
الثقافة،املغرب،اjار البيضاء،  املتولك،دارالوظائف التداولية يف اللغة العربية،ٔامحد  )27( 

  .165،166م،ص2005
  .167املرجع نفسه، ص )28( 
  .169، 168، 167املرجع نفسه، ص  )29( 
  .202، ص IVاملقتضب، املربد، ج) 30( 
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حامد املؤمن،مطبعة املعاين، بغداد، : حت ،)ٔابو الفتح ع�ن(ابن جين: اللمع يف اللغة العربية )13( 
  .180م،ص 1983هـ، 1402، 1ط

  .313،ص 1ريض اjين ºسرتا`ذي،ج:رشح اكفية ابن احلاجب) 32( 
  .36، ص 2مغىن اللبيب، ابن هشام، ج) 33( 
محمود ٔامحد حن·، دار املعرفة اجلامعية، د ط، : آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص) 34( 

  .68، 67م، ص2003
ز أالشـياء `لçم،جون ال نكشو ٔاوسـتني، تر،عبد نظرية أفعال الçم العامة كيف تنج) 35( 

  .9م، ص 2008، 2القادر قينيين،ٕافريقيا الرشق،املغرب، ط
  .685، ص 2ٔاصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، محمد الشاوش، ج)36( 
  .312،ص 1رشح اكفية ابن احلاجب،ريض اjين ºسرتا`ذي،ج) 37( 
  .املصدر نفسه) 38( 
  .160 ،1جلوظائف التداولية يف اللغة العربية، ٔامحد املتولك، ا)39( 
    . املرجع نفسه) 40( 
  .161املرجع نفسه، ص ) 14( 
، 2مدخل نظري، ٔامحد املتولك، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط: اللسانيات الوظيفية) 42( 

  . 252 ،251م، ص 2010
 
 

 
 

  
  

 


