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د  عبد الوهاب �سديقي 
طالب باحث في الل�شانيات العربية الحديثة

طانطان- المملكة المغربية

ل�صانيات الخطاب:
من ل�صانيات الجملة اإلى ل�صانيات الن�ص

درا�صة  في بع�ص موؤلفات م�صروع اأحمد المتوكل  الوظيفي

تمهيد:
تدخ���ل هذه الدرا�ص���ة في اإطار الدرا�صات الل�صانية العربية الحديثة التي تروم قراءة التراث اللغ�ي 
والنح�ي والبالغي العربي القديم ،وفق م�صتجدات الدر�س الل�صاني الغربي الذي تط�ر مع فريدنان 
دو�ص��صي���ر وتالمذت���ه ،ال�صيما اأفكار حلقة ب���راغ ومدر�صة جنيف، و�صيم����ن ديك،ونع�م ت�ص�م�صكي 
فيم���ا بعد .وتعمد هذا الن�ع م���ن الدرا�صات الل�صانية العربية، اإلى ق���راءة اأفكار ونظريات اللغ�يين 
والنح�يي���ن والبالغيين العرب القدامى بغية اإماطة اللثام عنها ،واال�صتفادة منها لخدمة ومعالجة 
ق�صاي���ا اللغة العربية تركيبا ومعجما ودالل���ة و�ص�تا،مع االنفتاح على ما تخ�له الدرا�صات  الل�صانية 

الغربية من اأفكار ونظريات لمعالجة ق�صايا اللغة العربية.
وق���د برزت في االإطار كتابات عربي���ة ل�صانية حديثة)1(  ت�ؤكد غنى التراث العربي، وروعته وفي هذه 
الدرا�صة �صنركز على ل�صانيات الخطاب متبعين نف�س المنهج ال�صالف الذكر -المنهج الت�فيقي بين 

1-  اأنظر يف هذا ال�صدد عبد ال�صالم امل�صدي التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية 1981،الدار العربية للن�صر و عبد القادر الفا�صي 
الفهري الل�صانيات واللغة العربية يف جزاأين، الطبعة3،1993،دار ت�بقال للن�صر و املعجم العربي الطبعة االأوىل 1986 دار ت�بقال 
والبناء امل�ازي نظرية يف بناء الكلمة وبناء اجلملة، ط1، دار ت�بقال واحمد املت�كل : ال�ظائف التداولية يف اللغة العربية، الطبعة 
االأوىل 1981،دار الثقافة البي�صاء. اآفاق جديدة يف نظرية النح� ال�ظيفي ،من�ص�رات كلية االآداب والعل�م االإن�صانية الرباط - 
�صل�صلة بح�ث ودرا�صات رقم5 ،1993 ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية البنية التحتية اأو التمثيل الداليل التداويل، 
دار االأمان الرباط1995،الخ و اأحمد ب�درع من ظ�اهر االأ�صباه والنظائر بني اللغ�يات العربية والدر�س الل�صاين املعا�صر الرتادف 

ح�ليات االآداب والعل�م االإن�صانية،الر�صالة 27 ،2005.
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التراث العربي  اللغ�ي النح�ي والبالغي وم�صتجدات الدر�س الل�صاني الحديث في درا�صة ل�صانيات 
الخطاب ف���ي التراث الل�صاني العربي القديم وفي الدر�س الل�صان���ي الغربي الحديث ،مركزين على 

تجليات هذا المنهج االئتالفي- الت�فيقي عند الل�صاني ال�ظيفي اأحمد المت�كل.      
 لق���د كان ال�ص����ؤال ال���ذي ظل ي����ؤرق هذا الدرا�ص���ة  ه� كيف تم االنتق���ال من ل�صاني���ات الجملة اإلى 

ل�صانيات الن�س/ الخطاب؟
ويكت�ص���ي الخط���اب في الع�ص���ر الحالي اأهمية كب���رى الرتباط���ه بالت�ا�صل االإن�صان���ي ،و بال��صائط 

ال�صمعية الب�صرية كالخطاب االإ�صهاري، والخطاب ال�صيا�صي،والخطاب الحجاجي  مثال .
وكان دافع تناولنا لهذه الدرا�صة تكمن في جدة البح�ث الل�صانية فيه ،باالإ�صافة اإلى الرغبة في فهم 
الخط���اب واأنماطه الت�ا�صلية، لجدة البح����ث فيه،ويكت�صي الخطاب اأهمية كبرى في م�صروع احمد 

المت�كل ال�ظيفي وقد اأفرد له مجم�عة من الم�ؤلفات.)1(

مــن ل�شانيــات الجملة اإلــى ل�شانيات الجملة من خالل كتاب ق�شايــا اللغة العربية في 
الل�شانيات الوظيفية بنية الخطاب من الجملة اإلى الن�ص لأحمد المتوكل 

1-1- النحو الوظيفي واأحمد المتوكل
ارتب���ط النح� ال�ظيفي الغرب���ي با�صم اله�لندي �صيم�ن ديك، وهكذا ارتبط النح� ال�ظيفي العربي 
باأحمد المت�كل، من خالل كتاباته في معالجة كثير من ق�صايا اللغة العربية، وفقا للمقاربة ال�ظيفية 
الت�ا�صلية. وكثيرة هي الدرا�صات التي تناولت م�صروع اأحمد المت�كل ال�ظيفي بالدرا�صة والتحليل، 

غير اأننا �صنكتفي باإيراد بع�صها فقط)2( 
ويتمي���ز م�صروع اأحمد المت����كل بتعدد ج�انب تحليالت���ه لق�صايا اللغة العربي���ة، معجميا وتركيبيا، 
وتداولي���ا ون�صيا. ولقد كان لالحتكاك مع كتاباته تاأثي���را عميقا، حيث تناولناه في اإطار بحث لنيل 
االإج���ازة في اللغة العربية واآدابها بعن�ان »ف�صل المقال فيما بين الل�صانيات والنح� من االت�صال«، 
اأدرج���ت في���ه م�ق���ف اأحمد المت�كل م���ن االإ�صكالي���ة )اإ�صكالية عالق���ة النح� القدي���م  بالل�صانيات 
الحديث���ة( �صمن الم�اقف الطفرية اال�صتمرارية)3(.  واإن كان ذلك ب�صكل مقت�صب. اإذ اأن م�صروعه 

اأحمد  اإىل الن�س  الل�صانيات ال�ظيفية بنية اخلطاب من اجلملة  اللغة العربية يف  اأحمد املت�كل ق�صايا  1-  اأنظر يف هذا ال�صدد، 
املت�كل، اخلطاب وخ�صائ�س اللغة العربية درا�صة يف ال�ظيفة والبنية والنمط ، من�ص�رات االختالف ودار االأمان الرباط 2010

املت�كل  اأحمد  عند  ال�ظيفية  الل�صانيات  عن  خا�س  ف�صل  احلديثة  العربية  غلفان،الل�صانيات  م�صطفى  ال�صدد  هذا  يف  2-  اأنظر 
�س270، واأنظر اأي�صا حافيظ ا�صماعيلي عل�ي :ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية، عامل الفكر دي�صمرب 2004 ع 33، 

وف�صل خا�س عن الل�صانيات ال�ظيفية يف اأطروحته للدكت�راه »جتليات تلقي الل�صانيات يف الثقافة العربية« 
3-  امل�اقف الطفرية :الل�صانيات املنخرطة دفعة واحدة يف اإطار ما تقرتحه النظريات الل�صانية املعا�صرة عن مناذج ل�صانية بجميع 

حيثياتها املنهجية والتقنية وبكل اأبعادها العلمية وحدودها التطبيقية ،الل�صانيات العربية احلديثة ،م�صطفى غلفان �س 38.
- امل�اقف اال�صتمرارية : حتاول اإذابة الف�ارق بني اخلطاب الل�صاين العربي ونظريه العام بكيفية تدريجية انطالقا من ر�صد �صامل 

ودقيق ملظاهر التمايز بني اخلطابني �صكال وم�صم�نا »�س44
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ا�صتف���اد مم���ا جاءت ب���ه تحلي���الت »ل�صانيات التراث« م���ن اأف���كار ونظريات ونركز هن���ا على فكرة 
اال�صتل���زام التخاطب���ي، التي جاء بها ال�صكاك���ي )المت�كل1981(؛ مح���اوال ا�صتثمارها مق�ما اإياها 
يق�ل )المت�كل 1981(: »�صنخ�ص�س الق�صم الثالث لفح�س اقتراحات ال�صكاكي م�ازنين بينه وبين 
اقتراحات الفال�صف���ة واللغ�يين المحدثين  ق�صد تق�يمها وال�ق�ف عن���د اإمكانات ا�صتثمارها«)1(. 
ال يق���ف اأحم���د المت����كل عند هذا الحد ب���ل يعتبر اقتراح���ات ال�صكاكي جديرة ومهم���ة، بل وتعادل 
اقتراحات الل�صانيين ال�ظيفيين المعا�صرين كغراي�س و�ص�رل وغيرهم، وتمتاز بدقتها اأوال وقدرتها 

التنب�ؤية ثانيا.
ولق���د كان هدف م�صروع اأحم���د المت�كل ال�ظيفي ه� عقد ح�ار بين الفك���ر  اللغ�ي القديم والنح� 

ال�ظيفي الحديث مما �صيمكن من :
اأ -  اإغن���اء النح� ال�ظيفي بتحليالت ومفاهيم ي�صتلزمه���ا و�صف ال�ظائف الخم�س في اللغة العربية 
خا�ص���ة دون اأن يم����س افترا�س هذه التحلي���الت، والمفاهيم بالمبادئ المنهجي���ة المعتمدة في 

النح� ال�ظيفي وال بنية النح� المقترح.

ب -  تق�ي���م مجم�عة م���ن االأو�صاف المقترحة في النح� العربي اأو البالغ���ي اأو وظيفة البدل التابع 
ب�صفة اأعم وظ�اهر التخ�صي�س والح�صر والعناية والت�كيد وغيرها)2(. 

وغن���ي عن البيان اأن غاية م�صروع اأحمد المت����كل ه� ا�صتثمار ما يزخر به الفكر اللغ�ي العربي من 
نظريات، واأفكار مهمة لتط�ير الل�صانيات العربية، مع االنفتاح على م�صتجدات المقاربة، ال�ظيفية 

الحديثة.
وياأت���ي تبني اأحمد المت�كل لنظرية النح���� ال�ظيفي، واتخاذها اإطارا منهجيا لمعالجة ق�صايا اللغة 
العربية، الأنها النظرية التداولية االأكثر ا�صتجابة ل�صروط التنظير من جهة ولمقت�صيات »النمذجة« 
م���ن جهة اأخرى، كما تتميز المقارب���ة ال�ظيفية اأي�صا بن�عية الم�صادر فه���ي محاولة ل�صهر بع�س 
 case ،نح���� االأح�ال Relationnel grammaire ،م���ن مقترحات نظريات لغ�ية النح���� العالقي
 speech ونظريات فل�صفية نظرية االأفعال اللغ�ية ، fonctionnalisme ال�ظيفي���ة ،grammaire

acts theory خا�ص���ة الت���ي اأثبتت قيمتها في نم�ذج �ص�ري م�ص����غ ح�صب مقت�صيات النمذجة في 
التنظير الل�صاني الحديث)3(.

وم���ن هن���ا فاإن النح� ال�ظيفي، ي�صتجي���ب لمجم�عة من ال�صروط المنهجية ف���ي التنظير باالإ�صافة 

1-  املت�كل :اقرتاحات من الفكر العربي القدمي ل��صف ظاهرة اال�صتلزام التخاطبي،البحث الل�صاين وال�صيميائي من�ص�رات كلية 
االآداب والعل�م االإن�صانية ،الرباط 1981 ،�س19   

2- اأحمد املت�كل :ال�ظائف التداولية يف اللغة العربية ط 1 ،1985 ،دار الثقافة ،�س10
3- نف�صه �س 9
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اإلى مقت�صي���ات النمذجة واآلياتها ومفاهيمها االإجرائية مما يجعل م�صروع اأحمد المت�كل »م�صروعا 
معتدا به لي�س بالن�صبة اإلى الل�صانيات ال�ظيفية العربية فقط، بل اإلى النظريات الل�صانية ال�ظيفية 

ب�جه عام«)1(.
اإن نظري���ة النح���� ال�ظيف���ي نظرية ت�صاير التط����رات اللغ�ية فه���ي لم تبق ثابتة ب���ل تعر�صت لعدة 
تغيي���رات فدي���ك )1978( يختلف عن )دي���ك 1989(، وبح�ص���ب اأحمد المت�كل يختل���ف االأول عن 
الثاني اأوال: اأ�صب���ح الجهاز ال�ا�صف باعتباره نم�ذج لم�صتعملي اللغة الطبيعية جهازا مركبا متعدد 
الق�ال���ب: القالب المعرفي القالب االإدراكي القال���ب النح�ي، القالب المنطقي، القالب االجتماعي 

وهي التي ت�صطلع بر�صد الملكات)2(.
ثاني���ا انتق���ل التمثيل التحتي للعب���ارات من بنية ب�صيطة اإل���ى بنية متعددة الطبق���ات تت�صمن حمال 

وق�صية وجملة، على اعتبار اأن طبقة الجملة تعل� طبقة الق�صية واأن طبقة الق�صية تعل� الحمل)3(.
من�ذج م�صتعمل اللغة الطبيعية

قالب منطقيقالب معريف
قالب نح�ي

قالب اجتماعيقالب اإدراكي
قالب �صعري

ه���ذا باالإ�صاف���ة اإلى �صعي اأحمد المت����كل اإلى تط�ير النح� ال�ظيفي باقتراحات���ه كاقتراحه اإ�صافة 
وظيف���ة المنادى اإلى ال�ظائف التداولية االأربع: الب�ؤرة والمح����ر والمبتداأ اأو الذيل، يق�ل )المت�كل 
1985( في هذا ال�صدد: »ونرى اأن ال�ارد اأن ت�صاف اإلى ال�ظائف االأربع المقترحة، في اإطار النح� 

ال�ظيفي، وظيفة خام�صة وظيفة المنادى« )4(
واقت���رح المت�كل اأي�صا ب�ص���دد وظيفة الب�ؤرة اأن يميز بين »ب�ؤرة جدي���د«  و»ب�ؤرة مقابلة، ومن حيث 

تن�عية الب�ؤرة المك�ن، وب�ؤرة الحمل من حيث مجال التبئير«)5( 
اإن م�ص���روع اأحمد المت����كل ال�ظيفي، م�صروع قائم بذاته ي�صاير التط����رات والم�صتجدات، وي�صيف 
اقتراحات تغني ق�صايا اللغة العربية جملة ون�صا، وبذلك تحقق هدف النظرية ال�ظيفية في تجاوز 
ح���دود الجملة اإلى الخطاب، على اعتبار اأن م�صتعملي اللغ���ة الطبيعية ال يت�ا�صل�ن بقطع جملية بل 
بخطاب���ات متكاملة، ومن���ه  فالنح� ال�ظيفي اإذا اأراد اأن يظل من�صجما مع مبادئه ومزاعمه م�صطر 

اإلى و�صف قدرة م�صتعملي الطبيعية باعتبارها قدرة خطابية.

1- حافيظ ا�صماعيلي عل�ي، ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية، عامل الفكر ،ع 33 ،2004 ، �س10
2- اأحمد املت�كل، ال�ظائف التداولية، �س 13

3- اأحمد املت�كل، ق�صايا اللغة العربية يف  الل�صانيات ال�ظيفية ،بنية اخلطاب، �س 38-39
4- احمد املت�كل، ال�ظائف التداولية ، �س160

5- اأحمد املت�كل ،نف�صه �س17
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وهذا ما �صن�صير اإليه الحقا ب�صدد درا�صتنا لكتاب )المت�كل 2001(.
مم���ا يجعلنا ال نبال���غ اإن قلنا م�صروع اأحمد المت����كل ومن خالل م�ؤلفاته، يعك����س روحا علمية تق�م 
عل���ى المناق�صة والنقد البناء، واالأخ���ذ باأورد االفترا�صات واالقتراح���ات، على حد تعبير م�صطفى 

غلفان)1(.
فكيف انتقل النح� ال�ظيفي من نح� الجملة اإلى نح� الن�س، من خالل كتاب اأحمد المت�كل ق�صايا 

اللغة العربية في الل�صانيات ال�ظيفية بنية الخطاب من الجملة اإلى الن�س؟

1-2- النحو الوظيفي المتوكلي، بنية الخطاب من الجملة اإلى الن�ص
تمهيد:

يحتل النح� ال�ظيفي مكانة هامة، في مقاربة ق�صايا اللغات الطبيعية في م�صت�يات متعددة تركيبية 
ومعجمية، وتداولية، ون�صية اأو بلغة اأخرى تحليل ق�صايا الجملة والخطاب.

فمن���ذ ديك 1998 اإال والنظرية ال�ظيفية ت�صعى اإلى تجاوز ق�صايا الجملة اإلى ق�صايا الخطاب حتى 
ت�صب���ح نظري���ة متكاملة �صالح���ة لمعالجة ق�صايا الجمل���ة، والن�س/ الخطاب اأي م���ا اأ�صماه اأحمد 

المت�كل »بالل�صانيات الحق«)2( ؛ ل�صانيات تفتر�س التماثل بين بنية الجملة، وبنية الخطاب.
وتكت�ص���ي درا�صة الخط���اب وظيفيا، اأهمية كبرى ف���ي تحليل الخطاب الت�ا�صل���ي وبمختلف اأنماطه 

ال�صيما، والتط�ر التكن�ل�جي والحا�ص�بي المعا�صر.
م���ن هذه الزاوية يكت�صي النح� ال�ظيفي اأهميته في ك�نه يحاول اإيجاد نح� متكامل لدرا�صة الجملة 
والخط���اب، وياأتي »كتاب اأحمد المت�كل 2001، ق�صايا اللغ���ة العربية في الل�صانيات ال�ظيفية: بنية 
الخط���اب من الجمل���ة اإلى الن�س، دار االأمان للتاأ�صي�س وتر�صيخ ما دع���ا اإليه )ديك 1998( من اأنه 
اإذا اأرادت نظري���ة النح� ال�ظيفي اأن ترقى اإلى م�صت�ى معايير الكفاية التي ا�صترطتها على نف�صها، 

تحتم عليها على المدى البعيد اأن ت�صع نح�ا وظيفيا للخطاب«)3( 
عل���ى اعتب���ار اأن ثمة ت�صاكال وتماثال، بين بنية الجملة وبين���ة الن�س، وفي هذا ال�صدد، ي�ؤكد اأحمد 
المت����كل 2001 اأن غاية النح� ال�ظيفي ه���ي معرفة مدى اإمكان ا�صتكمال و�صع نح� وظيفي م�حد، 
يكف���ل و�صف وتف�صير، ظ�اهر اللغة العربية )من �صم���ن اللغات الطبيعية( الجملية منها والن�صية، 
م�صتخدم���ا نف�س المبادئ ونف�س االأوليات، نح� وظيفي يمد الج�ص�ر بين الجملة والن�س، م�صتخدما 

نف�س المبادئ، ونف�س الجملة ول�صانيات الن�س، الذي يكمن وراء الف�صل بين الل�صانيات الحق.

1- م�صطفى غلفان ،الل�صانيات العربية احلديثة ، �س276
2- ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية ،بنية اخلطاب ،�س10

3- نقال عن حافظ ا�صماعيلي عل�ي،ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية ،عامل الفكر م 33،2004، �س208
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م���ن هذا المنطلق يمكن الق�ل باأن م�صروع )المت����كل2001( يرمي تجاوز حدود الجملة اإلى ما ه� 
اأعمق الخطاب. وبذلك يك�ن قد اأ�ص�س لنح� يفي بتحقيق هدفين اأ�صا�صين:

الن�س. وبنية  الجملة  وبنية  المركب،  وبنية  الكلمة  بنية  بين  ي�حد  ما  ا�صتك�صاف  •�اأوال: 
•�ثاني���ا: االقت�ص���ار عل���ى نف����س المب���ادئ واالإوالي���ات في و�صف بني���ة كل من ه���ذه الم�صت�يات 

االأربعة)1(.
ه���ذا باالإ�صافة اإلى التركيز على ال�ظيف���ة الت�ا�صلية واالإفهامية، واالإقناعي���ة للخطاب، وقليلة هي 
الدرا�صات التي تناولت الخطاب عند اأحمد المت�كل لجدة الخطاب، وتعدد م�صاربه وم�صانه االأدبية 
وال�صيميائي���ة وال�صعرية والل�صاني���ة وغيرها، اإذا ا�صتثنينا ما اأ�صار اإليه حاف���ظ اإ�صماعيلي عل�ي في 
بحث قي���م بعن�ان »ق�صايا اللغة العربية ف���ي الل�صانيات ال�ظيفية)2(، و�صم���اه بالتحليالت الن�صية، 
وم���ا اأ�صار اإلي���ه نبيل م�ميد وعن�ن���ه ب« حد الخطاب بي���ن الن�صقية وال�ظيفية)3(، يق���ارن فيه بين 
الخطاب ف���ي المقاربة الن�صقية الت�ا�صلية االقت�صادية عند الفرن�صي دومنيك ما نك�ك�، والخطاب 

في المقاربة ال�ظيفية مع اأحمد المت�كل.

1-2-1 نحو الجملة ونحو الن�ص من الختالف اإلى الئتالف:
يتبن���ى اأحمد المت�كل في م�صروعه ال�ظيفي، الروؤية االئتالفية التماثلية التي ترى اأن اآليات معالجة 
ق�صايا الجملة �صالحة اأن تعالج ق�صايا الخطاب، على اعتبار اأن هناك تماثال بين بنية الجملة وبنية 

الخطاب، واأن ما يمكن اأن ير�صد لالأولى )الجملة( يمكن اأن يكيف فير�صد للثانية )الخطاب(.

1-2-2- مفهوم الخطاب عند اأحمد المتوكل:
يعتب���ر اأحمد المت����كل الخطاب كل تج���اوز للجملة كمجرد �صل�صل���ة لفظية تحكمه���ا اآليات االت�صاق 
ال�صكلية اإلى كل تعبير لغ�ي اأيا كان حجمه اأنتج في مقام معين ق�صد القيام بغر�س ت�ا�صلي معين.

ومعنى هذا الكالم:

مكت�با. اأو  �صف�يا  يك�ن  قد  تعبير  الخطاب   : •�اأوال 
به. يحيط  و�صياق  معين  مقام  في  ينتج  اأي  مقامي:  اإنتاج  الخطاب  •�ثانيا: 

ومخاطب(. )متكلم  االأقل  على  ذاتين  بين  الت�ا�صل  تحقيق  ه�  الخطاب  وغر�س  غاية  •�ثالثا: 
وغن���ى عن البيان اأن نظري���ة النح� ال�ظيفي، تعتبر ال�ظيفة االأ�صا�س للغ���ة هي اتاحة الت�ا�صل بين 

1- اأحمد املت�كل ،بنية اخلطاب ،�س10
2- حافيظ ا�صماعيلي عل�ي ،ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات العربية ،عامل الفكر ،م 33، دي�صمرب2004

3- نبيل م�ميد ،حد اخلطاب بني الن�صقية وال�ظيفية ،فكر ونقد ،ع 89-90 ماي� ي�ني� 2007
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م�صتعمليه���ا فاإذا كان ت�ص�م�صكي يركز على مفه�مي »الق���درة« و »االإنجاز« فاإن ال�ظيفيين يركزون 
على مفه�م »القدرة الت�ا�صلية« للغات الطبيعية .   

وكل ت�ا�صل لغ�ي بين ذاتين ، البد له من متكلم/مر�صل، ير�صل ر�صالةMessage  للمر�صل اإليه/ 
المخاط���ب، لتحقي���ق غر�س ت�ا�صلي معين، ول�صمان ت�ا�صل ناجح الب���د للمتكلم اأن يراعي مخزون 

المخاطب المعل�ماتي.

ويت�صمن مخزون المتكلم والمخاطب بح�صب )المت�كل 2001( المعارف االآتية)1(: 

اعتبار  على  الت�ا�صل،  عملية  فيه  تتم  الذي  المقام  عنا�صر  م�صتقة من  مقامية،  معارف   : •�اأوال 
اأن ل���كل مقام مقال، ولكل مق���ال مقام، فمقام االأ�صتاذية لي�س ه� مق���ام الفالح... وهكذا)ال نعني 
بذل���ك المقام االجتماعي واإنما المقام بالمفه�م التداولي(، ومق���ال ال�صيا�صي وال�صيا�صة، لي�س ه� 

مقال االقت�صادي وغيره.

•�ثاني���ا : مع���ارف عامة تتعلق بمدركات المتخاطبين، عل���ى اعتبار اأن لكل فرد قدرات اإدراكية 
ح�ل العالم، فمعارف االأمي عن عالم التكن�ل�جيا قليلة، عك�س االإعالمي اأو المعل�ماتي...

مع���ارف �صياقي���ة: ي�فره���ا للمتخاطبين ما تم اإي���راده في قطع���ة خطابية �صابقة، وه���ذه المعارف 
ي�صترطها �صياق التخاطب بين المتخاطبين.

1-2-)- اأنماط الخطاب)2(:
وعل���ى اعتبار اأن لكل خطاب م�صتلزماته المعرفية عامة و�صياقية ومقامية، يمكن ت�صنيف الخطاب 

تبعا للمعايير االآتية:

اأ - غر�س المخاطب اإلى: خطاب �صردي، حجاجي ، و�صفي، تعليمي، ترفيهي.
ب - ن�ع الم�صاركة اإلى خطاب ثنائي، خطاب جماعي، فردي )م�ن�ل�ج(.

ج -  طريق���ة الم�صاركة في الخطاب اإل���ى مبا�صرة اأي التبا�صر بين متخاطبي���ن في الخطاب اأو غير 
مبا�صرة كاأن يك�ن الخطاب مكت�با كالجريدة والكتاب، اأو �صبه مبا�صرة خطاب هاتفي، خطاب 

تلفزي اأو اإذاعي...
د - ن�ع القناة اإلى قناة �صف�ية مبا�صرة، اأو قناة مكت�بة غير مبا�صرة.

ه���� - وجه���ه اإلى خطاب م��ص�عي خاليا من تدخل ذات المتكل���م، وخطاب ذاتي تتدخل فيه الذات 

1- اأحمد املت�كل ، بنية اخلطاب ،�س 19
2- نف�صه ، �س 20 وما بعدها
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المنتجة للخطاب.
هك���ذا �صن���ف اأحمد المت�كل الخطاب اإلى اأن�اع متعددة، تبع���ا لمعايير متعددة، مما يدل على تعدد 

االأنماط الخطابية، و معايير ت�صنيفها.

:grammaire de phrase 2-)-1نحو الجملة
لق���د كان النح� ال�ظيفي، منذ بدايته نح� خطاب، واإن كان البحث ال�ظيفي ان�صب بداية لمعالجة 

ق�صايا الجملة، وظ�اهرها ونمثل هنا بالمت�كل 1981، 1985 ،1993، 1995، 1996.
وف���ي هذه الكتاب���ات تناولت كتب المت����كل ق�صايا الجملة بتحلي���الت معجمية، تركيبي���ة وتداولية، 

اعتمادا على نم�ذج )ديك 1978(.
ولقد كان م��ص�ع نظرية النح� ال�ظيفي منذ ) ديك 1978( ه� و�صف القدرة الت�ا�صلية التي تمكن 

م�صتعملي اللغة الطبيعية من الت�ا�صل فيما بينهم.
الق�الب: ونح�  الطبيعية  اللغة  م�صتعملي  •�نم�ذج 

اإذا كان ه���م نظري���ة  النح���� ال�ظيفي ه� و�صف » القدرة الت�ا�صلية، ج���اءت اأبحاث ) �صيم�ن ديك 
1989( ل��صف هذه القدرة الرتباطها بالملكات الخم�س)1(  وهي :

1-  الملك���ة اللغ�ية: وهي الملكة التي تمكن م�صتعمل اللغ���ة الطبيعية من اإنتاج وتاأويل عبارات لغ�ية 
معقدة ومتباينة في عدد كبير من الم�اقف الت�ا�صلية المختلفة.

2-  الملك���ة المعرفي���ة: وهي ملكة تتي���ح لم�صتعم���ل اللغة الطبيعي���ة تك�ين مخ���زون معرفي منظم، 
واالحتف���اظ به وت�ظيفه حي���ن الحاجة، وهي ملكة تمكنه كذلك من ا�صتقاق معارف من عبارات 

لغ�ية واختزالها ثم ا�صتعمالها في تاأويل عبارات لغ�ية اأخرى.
3-  الملك���ة المنطقية: وهي ملكة التي يت�صنى لم�صتعمل اللغة الطبيعية، ب�ا�صطتها اأن ي�صتق معارف 

اإ�صافية من معارف اأخرى، م�صتخدما ق�اعد ا�صتداللية تحكمها مبادئ المنطق اال�صتنباطي.
4-  الملكة االإدراكية: وهي ملكة تمكن م�صتعمل اللغة الطبيعية من ت�ظيف المعارف التي ي�صتخل�صها 

من اإدراك لمحيطه في اإنتاج وفهم العبارات اللغ�ية.
5-  الملكة االجتماعية: فهي مجم�عة من الق�اعد والمبادئ االجتماعية التي تمكن م�صتعملي اللغة 
الطبيعي���ة من ا�صتعمال اللغة المنا�صب���ة بالنظر اإلى و�صع مخاطبه واإلى الم�قف الت�ا�صلي واإلى 
الغر�س المروم تحقيقه. وانطالقا من هذا الت�ص�ر للقدرة الت�ا�صلية باعتبارها م�صكلة ومك�نة 
من المل���كات الم�صار اإليها بني الت�ص����ر« نم�ذج لم�صتعملي اللغة الطبيعي���ة: باعتباره مجم�عة 

1- نف�صه �س 37-36
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م���ن الق�الب الخم�س : القال���ب النح�ي، القالب المنطقي والقال���ب االإدراكي، القالب المعرفي 
والقالب االجتماعي.

واقت���رح )المت�كل 1995( اإ�صافة »قال���ب �صعري« لفهم الخطاب ال�صع���ري والمق�ص�د به الخطاب 
الفني الذي ي�صتدعي التذوق الفني من المتلقي )الم�صتمع للخطاب(.

2-)-1 الجملة في النحو الوظيفي:
اأ- الجملة الب�صيطة:

الجملة في النح� ال�ظيفي وحدة تركيبية، تتركب من م�صت�يين:
- اأوال : م�صت����ى داللي تداولي وه� البنية التحتية للجملة، وتت�صكل من بين ق�امها: ن�اة ومخ�ص�س 

اإنجازي والحق.
- ثانيا : م�صت�ى �صرفي-تركيبي وه� البنية المك�نية للجملة وتتحكم فيها ثالثة اأن�صاق من الق�اعد 
وه���ي ما يطلق عليها ق�اعد التعبي���ر، وترتبط هذه الق�اعد بقي�د منها: قي���د اإ�صناد النبر والتنغيم 

الذي ي�صتدعي ق�ة اإنجازية اأمرية اأو ا�صتفهامية طلبية.
نح� : األم يح�صر االأ�صتاذ الي�م؟!

وتتحك���م في ترتيب مك�نات الجملة العربية في النح� ال�ظيفي ح�صب )المت�كل 1996()1(  مبداأين 
هما :

1- مبداأ اال�صتقرار ال�ظيفي: تنزع المك�نات التي تحمل نف�س ال�ظائف اإلى اأن تحتل نف�س الم�قع.
2-  مبداأ االإبراز التداولي: »تنزع المك�نات الحاملة ل�ظائف تداولية )مح�ر جديد(. مح�ر معطى، 

ب�ؤرة جديدة، ب�ؤرة مقابلة اإلى اأن تحتل م�اقع خا�صة من بينها الم�قع ال�صدر في الجملة«.
نح�: الكتاَب  اأخذ االأ�صتاُذ.

ويطرح االنتقال من البنية التحتية اإلى البنية التركيبية اإ�صكاالت عالقة بح�صب )المت�كل 2001(.
ب- الجملة المركبة:

يعرف )المت�كل 2001( الجملة المركبة باعتبارها: »كل جملة كان اأحد حدودها جملة اأو كان اأحد 
حدودها يت�صمن جملة«)2(.

ومعن���ى هذا الكالم اأن الجملة الب�صيطة ما ت�صمنت حدا مثل: قام محمد، كتب الدر�س. اأما الجملة 
المركبة فهي ما كان اأحد حدودها جملة: نح� قام محمد اأب�ه اأو اأخ�ه.

1- نف�صه �س 56
2- نف�صه �س 73
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-جاء االأ�صتاُذ الذي كتَب كتابا في الل�صانيات الي�م.
وتختل���ف ت�ص����رات نظرية النح� ال�ظيفي ب�ص���دد الجملة، فقد كان ينظر اإليه���ا مع نم�ذج )ديك 
1978( باعتبارها مك�نة من ركنين : حمل واإنجاز، اأما النم�ذج الحالي )ديك 1989( )ديك1998( 
)المت�كل 1996( )المت�كل2001( فالجملة مك�نة من حمل مركزي، وحمل م��صع، وق�صية واإنجاز، 
كم���ا اختلفت ت�ص�رات نظرية النح� ال�ظيفي اأي�صا ب�ص���دد مك�نات الجملة الخارجية في عددها، 

ووظائفها:
فم���ن حيث مك�ناتها لم تعد مقت�صرة على المك�نات الثالثة، المبتداأ، الديل، المنادى، بل اأ�صيفت 
مك�ن���ات اأخرى كالف�اتح، والخ�ات���م، والن�اقل، اأما من حيث ال�ظائف فق���د �صنعت بح�صب معيار 

الدور الذي تق�م به كل فئة منها.
اإن اإعادة النظر في مك�نات الجملة داخليا وخارجيا، كان بح�صب )المت�كل 2001( بمثابة مخا�س 

انتقل فيه النح� ال�ظيفي من ل�صانيات الجملة اإلى ل�صانيات الن�س/الخطاب.
2-)- نحو الجملة، ونحو الخطاب نحو اأم نحو واحد ؟

2-)-1- مفهوم الخطاب :
ج���اء في ل�ص���ان العرب المجلد الخام�س في م���ادة خطب: »الخطب االأمر ال���ذي تقع فيه المخاطبة 
وال�ص���اأن والحال... والخطابة والمخاطبة: مراجعة الكالم، وق���د خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا 

والُخطبة كالم الَخطيب...)1( 
والخط���اب في هذا المعجم كالم بين ذاتين لتحقيق الت�ا�صل واالإقن���اع واالإفهام ويعرفه )المت�كل 
2001(« الخط���اب اإنت���اج لغ�ي يك�ن في مجم�عه وحدة ت�ا�صلية، و�صبق اأن اأ�صرنا اأن الخطاب عند 

)المت�كل 2001( ينتج في �صياق، ومقام وغر�س معين.
والخطاب »اإنتاج لغ�ي« والتهمنا ب�صدده حجم االإنتاج فقد يك�ن جملة ب�صيطة، نح� :

- �صليت الع�صر.
اأو جمل���ة معق���دة نح� : جاء االأ�صتاذ الذي زار اأمريكا الإلقاء محا�صرة في النح� العربي  اإلى الق�صم 

من�صرح ال�صدر.
اأو ن�ص���ا نح���� : »اأثارني  في ملف مجلة فكر ونقد،م��ص�ع ح�ل الخط���اب، فا�صتريت العدد، وقراأت 
م�ا�صيعه باإمعان �صديد، فخرجت بخال�صة: الخطاب تتداخل فيه عدد من المقاربات لمعالجته«. 

   وقد يك�ن الخطاب مركبا ا�صميا كا�صم الفعل نح�:
- هيهات!

1- ل�صان العرب البن منظ�ر ،جملد 5 ،دار �صادر ،بريوت مادة خطب ،�س97 وما بعدها
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اأو مركب ا�صمي نح�: 

- ال�صيارات!

2-)-2- الخطاب والن�ص:
الن����س وحدة بني�ي���ة تتك�ن من مت�اليات من الجم���ل، تربطها عالقات �صكلي���ة )اآليات االت�صاق(، 

وعالقات معن�ية )اآليات االن�صجام (
فالن�س اإذن يتقيد بعدد الجمل، بحيث ي�صعب اأن نطلق مثال على الجملة االآتية نح� : قام االأ�صتاذ؛ 

ن�صا.

اأما الخطاب فه� وحدة ت�ا�صلية اأنتجت في مقام و�صياق معينين وال يهمنا حجمه �ص�اء كان ن�صا اأو 
جملة ب�صيطة اأو جملة مركبة، بل حتى ال�صعار »ممن�ع التدخين«    اأو ممن�ع رمي االأزبال اإذا وجدت 

في �صياق �ص�ب مدر�صة اأو قرب م�صت�صفى؛ خطاب.

وهنا يكمن الفرق بين الن�س والخطاب، فالن�س يتقيد بعدد الجمل، عك�س الخطاب ومنه فالخطاب 
اأعم من الن�س.

2-)-)- النحو الوظيفي: من الجملة اإلى الن�ص:
لق���د كان النح���� ال�ظيفي منذ بدايت���ه نح� خطاب، واإن كانت االأبح���اث منح�صرة في البداية ح�ل 

الجملة وق�صاياها، وكان التفكير في اإن�صاء نح� الخطاب الن�صي ي�صير في اتجاهين.

1-  م�قف يرى اأن هناك اختالفا بنية الجملة، وبنية الخطاب الن�س، بالتالي فاآليات معالجة ق�صايا 
الجمل���ة، غير �صالحة لمعالجة ق�صايا الن�س، بالتالي الب���د من البحث عن نح� جديد لمعالجة 
الخط���اب )الن����س، ويمثل هذا االتجاه ك���روان 1997(، التي تقترح مقارب���ة قالبية لخ�صائ�س 

الجملة، وخ�صائ�س الن�س في قالبين مختلفين متعالقين، قالب جملي، قالب ن�صي)1(.

2-   م�قف يرى اأن هناك تماثال بنية  الن�س، وبنية الجملة، واأن اآليات معالجة ق�صايا الجملة �صالح 
اأن يكيف لمعالج���ة ق�صايا الن�س الخطاب، ويتبنى هذا الم�قف )المت�كل 2001، 1998( ديك 
1997، هنخفل���د 1997، وه���� الم�قف الذي ت�ؤطره االأطروح���ة التالية نم�ذج بنية الجملة يمكن 
اأن يع���د جزئي���ا للن�س ككل)2(، مما ي���دل على التماثل بين بنية الجملة وبني���ة الخطاب، بالتالي 

فنح�هما نح� واحد، ال نح�ان.

1- اأحمد املت�كل ، بنية اخلطاب ،�س84
2- نف�صه �س 84
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خاتمة:
اإن نظري���ة النح� ال�ظيفي La théorie de grammaire fonctionnel،  نظرية خطاب تجاوزت 
ق�صاي���ا الجملة �ص�ت���ا، وتركيبا اإلى ق�صايا الخط���اب، كاإنتاج لغ�ي ت�ا�صلي مرتب���ط بمقام و�صياق 
معيني���ن، وبه���ذا يك�ن النح���� ال�ظيفي، نح�ا متكام���ال يعالج الق�صاي���ا الخطابية عل���ى اعتبار اأن 
م�صتعمل���ي اللغ���ة الطبيعي���ة، اليت�ا�صل�ن بجمل بقدر م���ا يت�ا�صل�ن ب�حدات خطابي���ة بالتالي يك�ن 
)المت����كل 2001( ق���د اأ�ص�س لل�صانيات »الحق«، وتالفى التميي���ز »الزائف«)1(  بين ل�صانيات الجملة 

ول�صانيات الن�س )الخطاب(، وبذلك تحقق لنظرية النح� ال�ظيفي هدفين)2(:
•اأوال : االن�صج���ام الكام���ل م���ع مزاعمها ومطامحها االأ�صا�صية فت�صب���ح فعال نظرية خطاب في 

مختلف اأحجامه ومختلف اأنماطه.
كلفة. باأقل  الن�س  وق�صايا  الجملة،  ق�صايا  معالجة  في  اأي  ال�صم�لية:  •�ثانيا: 

وبذل���ك تحق���ق م���ا دعا اإلي���ه �صيم�ن دي���ك 1998 م���ن اأن نظرية »النح���� ال�ظيفي يج���ب اأن ترقى 
لمعالج���ة ق�صاي���ا الخطاب/ الن�س، وبذل���ك انتقل النح� ال�ظيفي مع اأحم���د المت�كل من ل�صانيات 
الجمل���ة )المت����كل 1985، 1986، 1993، 1997، 1995، 1996( اإل���ى ل�صانيات الخطاب )المت�كل 

2001(،)المت�كل 2008()المت�كل2010(«

1- نف�صه �س 278
2- نف�صه �س 278




