Al Jinan الجنان
Volume 2

Article 8

 من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص: لسانيات الخطاب
دراسة في بعض مؤلفات مشروع أحمد المتوكل الوظيفي
Abdelwahab Sedik
 المملكة المغربية-طانطان, sedikab@jinan.edu.lb

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aljinan
Part of the Arabic Language and Literature Commons, and the Arabic Studies Commons

Recommended Citation
Sedik, Abdelwahab () " من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص دراسة في بعض مؤلفات مشروع: لسانيات الخطاب
أحمد المتوكل الوظيفي," Al Jinan الجنان: Vol. 2 , Article 8.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aljinan/vol2/iss1/8

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Al Jinan  الجنانby an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform.
For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

د عبد الوهاب �صديقي

طالب باحث في الل�سانيات العربية الحديثة
طانطان -المملكة المغربية

ل�سانيات الخطاب:
من ل�سانيات الجملة �إلى ل�سانيات الن�ص
درا�سة في بع�ض م�ؤلفات م�شروع �أحمد المتوكل الوظيفي
تمهيد:
تدخ ��ل هذه الدرا�س ��ة في �إطار الدرا�سات الل�سانية العربية الحديثة التي تروم قراءة التراث اللغوي
والنحوي والبالغي العربي القديم ،وفق م�ستجدات الدر�س الل�ساني الغربي الذي تطور مع فريدنان
دو�سو�سي ��ر وتالمذت ��ه ،ال�سيما �أفكار حلقة ب ��راغ ومدر�سة جنيف ،و�سيم ��ون ديك،ونعوم ت�شوم�سكي
فيم ��ا بعد .وتعمد هذا النوع م ��ن الدرا�سات الل�سانية العربية� ،إلى ق ��راءة �أفكار ونظريات اللغويين
والنحويي ��ن والبالغيين العرب القدامى بغية �إماطة اللثام عنها ،واال�ستفادة منها لخدمة ومعالجة
ق�ضاي ��ا اللغة العربية تركيبا ومعجما ودالل ��ة و�صوتا،مع االنفتاح على ما تخوله الدرا�سات الل�سانية
الغربية من �أفكار ونظريات لمعالجة ق�ضايا اللغة العربية.
وق ��د برزت في الإطار كتابات عربي ��ة ل�سانية حديثة((( ت�ؤكد غنى التراث العربي ،وروعته وفي هذه
الدرا�سة �سنركز على ل�سانيات الخطاب متبعين نف�س المنهج ال�سالف الذكر -المنهج التوفيقي بين
�-1أنظر يف هذا ال�صدد عبد ال�سالم امل�سدي التفكري الل�ساين يف احل�ضارة العربية ،1981الدار العربية للن�شر و عبد القادر الفا�سي
الفهري الل�سانيات واللغة العربية يف جز�أين ،الطبعة،3،1993دار توبقال للن�شر و املعجم العربي الطبعة الأوىل  1986دار توبقال
والبناء املوازي نظرية يف بناء الكلمة وبناء اجلملة ،ط ،1دار توبقال واحمد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،الطبعة
الأوىل ،1981دار الثقافة البي�ضاء� .آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية الرباط -
�سل�سلة بحوث ودرا�سات رقم 1993، 5ق�ضايا اللغة العربية يف الل�سانيات الوظيفية البنية التحتية �أو التمثيل الداليل التداويل،
دار الأمان الرباط،1995الخ و �أحمد بودرع من ظواهر الأ�شباه والنظائر بني اللغويات العربية والدر�س الل�ساين املعا�صر الرتادف
حوليات الآداب والعلوم الإن�سانية،الر�سالة .2005، 27
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التراث العربي اللغوي النحوي والبالغي وم�ستجدات الدر�س الل�ساني الحديث في درا�سة ل�سانيات
الخطاب ف ��ي التراث الل�ساني العربي القديم وفي الدر�س الل�سان ��ي الغربي الحديث ،مركزين على
تجليات هذا المنهج االئتالفي -التوفيقي عند الل�ساني الوظيفي �أحمد المتوكل.
لق ��د كان ال�س� ��ؤال ال ��ذي ظل ي� ��ؤرق هذا الدرا�س ��ة هو كيف تم االنتق ��ال من ل�ساني ��ات الجملة �إلى
ل�سانيات الن�ص /الخطاب؟
ويكت�س ��ي الخط ��اب في الع�ص ��ر الحالي �أهمية كب ��رى الرتباط ��ه بالتوا�صل الإن�سان ��ي ،و بالو�سائط
ال�سمعية الب�صرية كالخطاب الإ�شهاري ،والخطاب ال�سيا�سي،والخطاب الحجاجي مثال .
وكان دافع تناولنا لهذه الدرا�سة تكمن في جدة البحوث الل�سانية فيه ،بالإ�ضافة �إلى الرغبة في فهم
الخط ��اب و�أنماطه التوا�صلية ،لجدة البح ��وث فيه،ويكت�سي الخطاب �أهمية كبرى في م�شروع احمد
(((
المتوكل الوظيفي وقد �أفرد له مجموعة من الم�ؤلفات.
م��ن ل�ساني��ات الجملة �إل��ى ل�سانيات الجملة من خالل كتاب ق�ضاي��ا اللغة العربية في
الل�سانيات الوظيفية بنية الخطاب من الجملة �إلى الن�ص لأحمد المتوكل
 -1-1النحو الوظيفي و�أحمد المتوكل
ارتب ��ط النحو الوظيفي الغرب ��ي با�سم الهولندي �سيمون ديك ،وهكذا ارتبط النحو الوظيفي العربي
ب�أحمد المتوكل ،من خالل كتاباته في معالجة كثير من ق�ضايا اللغة العربية ،وفقا للمقاربة الوظيفية
التوا�صلية .وكثيرة هي الدرا�سات التي تناولت م�شروع �أحمد المتوكل الوظيفي بالدرا�سة والتحليل،
(((
غير �أننا �سنكتفي ب�إيراد بع�ضها فقط
ويتمي ��ز م�شروع �أحمد المت ��وكل بتعدد جوانب تحليالت ��ه لق�ضايا اللغة العربي ��ة ،معجميا وتركيبيا،
وتداولي ��ا ون�صيا .ولقد كان لالحتكاك مع كتاباته ت�أثي ��را عميقا ،حيث تناولناه في �إطار بحث لنيل
الإج ��ازة في اللغة العربية و�آدابها بعنوان «ف�صل المقال فيما بين الل�سانيات والنحو من االت�صال»،
�أدرج ��ت في ��ه موق ��ف �أحمد المتوكل م ��ن الإ�شكالي ��ة (�إ�شكالية عالق ��ة النحو القدي ��م بالل�سانيات
الحديث ��ة) �ضمن المواقف الطفرية اال�ستمرارية((( .و�إن كان ذلك ب�شكل مقت�ضب� .إذ �أن م�شروعه
�-1أنظر يف هذا ال�صدد� ،أحمد املتوكل ق�ضايا اللغة العربية يف الل�سانيات الوظيفية بنية اخلطاب من اجلملة �إىل الن�ص �أحمد
املتوكل ،اخلطاب وخ�صائ�ص اللغة العربية درا�سة يف الوظيفة والبنية والنمط  ،من�شورات االختالف ودار الأمان الرباط 2010
�-2أنظر يف هذا ال�صدد م�صطفى غلفان،الل�سانيات العربية احلديثة ف�صل خا�ص عن الل�سانيات الوظيفية عند �أحمد املتوكل
�ص ،270و�أنظر �أي�ضا حافيظ ا�سماعيلي علوي :ق�ضايا اللغة العربية يف الل�سانيات الوظيفية ،عامل الفكر دي�سمرب  2004ع ،33
وف�صل خا�ص عن الل�سانيات الوظيفية يف �أطروحته للدكتوراه «جتليات تلقي الل�سانيات يف الثقافة العربية»
-3املواقف الطفرية :الل�سانيات املنخرطة دفعة واحدة يف �إطار ما تقرتحه النظريات الل�سانية املعا�صرة عن مناذج ل�سانية بجميع
حيثياتها املنهجية والتقنية وبكل �أبعادها العلمية وحدودها التطبيقية ،الل�سانيات العربية احلديثة ،م�صطفى غلفان �ص .38
 املواقف اال�ستمرارية  :حتاول �إذابة الفوارق بني اخلطاب الل�ساين العربي ونظريه العام بكيفية تدريجية انطالقا من ر�صد �شاملودقيق ملظاهر التمايز بني اخلطابني �شكال وم�ضمونا «�ص44
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ا�ستف ��اد مم ��ا جاءت ب ��ه تحلي�ل�ات «ل�سانيات التراث» م ��ن �أف ��كار ونظريات ونركز هن ��ا على فكرة
اال�ستل ��زام التخاطب ��ي ،التي جاء بها ال�سكاك ��ي (المتوكل)1981؛ مح ��اوال ا�ستثمارها مقوما �إياها
يقول (المتوكل �« :)1981سنخ�ص�ص الق�سم الثالث لفح�ص اقتراحات ال�سكاكي موازنين بينه وبين
اقتراحات الفال�سف ��ة واللغويين المحدثين ق�صد تقويمها والوقوف عن ��د �إمكانات ا�ستثمارها»(((.
ال يق ��ف �أحم ��د المت ��وكل عند هذا الحد ب ��ل يعتبر اقتراح ��ات ال�سكاكي جديرة ومهم ��ة ،بل وتعادل
اقتراحات الل�سانيين الوظيفيين المعا�صرين كغراي�س و�سورل وغيرهم ،وتمتاز بدقتها �أوال وقدرتها
التنب�ؤية ثانيا.
ولق ��د كان هدف م�شروع �أحم ��د المتوكل الوظيفي هو عقد حوار بين الفك ��ر اللغوي القديم والنحو
الوظيفي الحديث مما �سيمكن من :
�أ�-إغن ��اء النحو الوظيفي بتحليالت ومفاهيم ي�ستلزمه ��ا و�صف الوظائف الخم�س في اللغة العربية
خا�ص ��ة دون �أن يم� ��س افترا�ض هذه التحلي�ل�ات ،والمفاهيم بالمبادئ المنهجي ��ة المعتمدة في
النحو الوظيفي وال بنية النحو المقترح.
ب-تقوي ��م مجموعة م ��ن الأو�صاف المقترحة في النحو العربي �أو البالغ ��ي �أو وظيفة البدل التابع
ب�صفة �أعم وظواهر التخ�صي�ص والح�صر والعناية والتوكيد وغيرها(((.
وغن ��ي عن البيان �أن غاية م�شروع �أحمد المت ��وكل هو ا�ستثمار ما يزخر به الفكر اللغوي العربي من
نظريات ،و�أفكار مهمة لتطوير الل�سانيات العربية ،مع االنفتاح على م�ستجدات المقاربة ،الوظيفية
الحديثة.
وي�أت ��ي تبني �أحمد المتوكل لنظرية النح ��و الوظيفي ،واتخاذها �إطارا منهجيا لمعالجة ق�ضايا اللغة
العربية ،لأنها النظرية التداولية الأكثر ا�ستجابة ل�شروط التنظير من جهة ولمقت�ضيات «النمذجة»
م ��ن جهة �أخرى ،كما تتميز المقارب ��ة الوظيفية �أي�ضا بنوعية الم�صادر فه ��ي محاولة ل�صهر بع�ض
م ��ن مقترحات نظريات لغوية النح ��و العالقي Relationnel grammaire ،نح ��و الأحوالcase ،
 ،grammaireالوظيفي ��ة  ، fonctionnalismeونظريات فل�سفية نظرية الأفعال اللغوية speech
 acts theoryخا�ص ��ة الت ��ي �أثبتت قيمتها في نموذج �صوري م�ص ��وغ ح�سب مقت�ضيات النمذجة في
التنظير الل�ساني الحديث(((.
وم ��ن هن ��ا ف�إن النحو الوظيفي ،ي�ستجي ��ب لمجموعة من ال�شروط المنهجية ف ��ي التنظير بالإ�ضافة
-1املتوكل :اقرتاحات من الفكر العربي القدمي لو�صف ظاهرة اال�ستلزام التخاطبي،البحث الل�ساين وال�سيميائي من�شورات كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية ،الرباط �، 1981ص19
� -2أحمد املتوكل :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ط ، 1985، 1دار الثقافة �،ص10
 -3نف�سه �ص 9
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�إلى مقت�ضي ��ات النمذجة و�آلياتها ومفاهيمها الإجرائية مما يجعل م�شروع �أحمد المتوكل «م�شروعا
معتدا به لي�س بالن�سبة �إلى الل�سانيات الوظيفية العربية فقط ،بل �إلى النظريات الل�سانية الوظيفية
بوجه عام»(((.
�إن نظري ��ة النح ��و الوظيف ��ي نظرية ت�ساير التط ��ورات اللغوية فه ��ي لم تبق ثابتة ب ��ل تعر�ضت لعدة
تغيي ��رات فدي ��ك ( )1978يختلف عن (دي ��ك  ،)1989وبح�س ��ب �أحمد المتوكل يختل ��ف الأول عن
الثاني �أوال� :أ�صب ��ح الجهاز الوا�صف باعتباره نموذج لم�ستعملي اللغة الطبيعية جهازا مركبا متعدد
القوال ��ب :القالب المعرفي القالب الإدراكي القال ��ب النحوي ،القالب المنطقي ،القالب االجتماعي
وهي التي ت�ضطلع بر�صد الملكات(((.
ثاني ��ا انتق ��ل التمثيل التحتي للعب ��ارات من بنية ب�سيطة �إل ��ى بنية متعددة الطبق ��ات تت�ضمن حمال
وق�ضية وجملة ،على اعتبار �أن طبقة الجملة تعلو طبقة الق�ضية و�أن طبقة الق�ضية تعلو الحمل(((.
قالب معريف
قالب �إدراكي

منوذج م�ستعمل اللغة الطبيعية
قالب نحوي
قالب �شعري

قالب منطقي
قالب اجتماعي

ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إلى �سعي �أحمد المت ��وكل �إلى تطوير النحو الوظيفي باقتراحات ��ه كاقتراحه �إ�ضافة
وظيف ��ة المنادى �إلى الوظائف التداولية الأربع :الب�ؤرة والمح ��ور والمبتد�أ �أو الذيل ،يقول (المتوكل
 )1985في هذا ال�صدد« :ونرى �أن الوارد �أن ت�ضاف �إلى الوظائف الأربع المقترحة ،في �إطار النحو
(((
الوظيفي ،وظيفة خام�سة وظيفة المنادى»
واقت ��رح المتوكل �أي�ضا ب�ص ��دد وظيفة الب�ؤرة �أن يميز بين «ب�ؤرة جدي ��د» و«ب�ؤرة مقابلة ،ومن حيث
(((
تنوعية الب�ؤرة المكون ،وب�ؤرة الحمل من حيث مجال التبئير»
�إن م�ش ��روع �أحمد المت ��وكل الوظيفي ،م�شروع قائم بذاته ي�ساير التط ��ورات والم�ستجدات ،وي�ضيف
اقتراحات تغني ق�ضايا اللغة العربية جملة ون�صا ،وبذلك تحقق هدف النظرية الوظيفية في تجاوز
ح ��دود الجملة �إلى الخطاب ،على اعتبار �أن م�ستعملي اللغ ��ة الطبيعية ال يتوا�صلون بقطع جملية بل
بخطاب ��ات متكاملة ،ومن ��ه فالنحو الوظيفي �إذا �أراد �أن يظل من�سجما مع مبادئه ومزاعمه م�ضطر
�إلى و�صف قدرة م�ستعملي الطبيعية باعتبارها قدرة خطابية.
 -1حافيظ ا�سماعيلي علوي ،ق�ضايا اللغة العربية يف الل�سانيات الوظيفية ،عامل الفكر ،ع � ، 2004، 33ص10
� -2أحمد املتوكل ،الوظائف التداولية� ،ص 13
� -3أحمد املتوكل ،ق�ضايا اللغة العربية يف الل�سانيات الوظيفية ،بنية اخلطاب� ،ص 38-39
 -4احمد املتوكل ،الوظائف التداولية � ،ص160
� -5أحمد املتوكل ،نف�سه �ص17
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وهذا ما �سن�شير �إليه الحقا ب�صدد درا�ستنا لكتاب (المتوكل .)2001
مم ��ا يجعلنا ال نبال ��غ �إن قلنا م�شروع �أحمد المت ��وكل ومن خالل م�ؤلفاته ،يعك� ��س روحا علمية تقوم
عل ��ى المناق�شة والنقد البناء ،والأخ ��ذ ب�أورد االفترا�ضات واالقتراح ��ات ،على حد تعبير م�صطفى
غلفان(((.
فكيف انتقل النحو الوظيفي من نحو الجملة �إلى نحو الن�ص ،من خالل كتاب �أحمد المتوكل ق�ضايا
اللغة العربية في الل�سانيات الوظيفية بنية الخطاب من الجملة �إلى الن�ص؟
 -2-1النحو الوظيفي المتوكلي ،بنية الخطاب من الجملة �إلى الن�ص
تمهيد:
يحتل النحو الوظيفي مكانة هامة ،في مقاربة ق�ضايا اللغات الطبيعية في م�ستويات متعددة تركيبية
ومعجمية ،وتداولية ،ون�صية �أو بلغة �أخرى تحليل ق�ضايا الجملة والخطاب.
فمن ��ذ ديك � 1998إال والنظرية الوظيفية ت�سعى �إلى تجاوز ق�ضايا الجملة �إلى ق�ضايا الخطاب حتى
ت�صب ��ح نظري ��ة متكاملة �صالح ��ة لمعالجة ق�ضايا الجمل ��ة ،والن�ص /الخطاب �أي م ��ا �أ�سماه �أحمد
المتوكل «بالل�سانيات الحق»((( ؛ ل�سانيات تفتر�ض التماثل بين بنية الجملة ،وبنية الخطاب.
وتكت�س ��ي درا�سة الخط ��اب وظيفيا� ،أهمية كبرى ف ��ي تحليل الخطاب التوا�صل ��ي وبمختلف �أنماطه
ال�سيما ،والتطور التكنولوجي والحا�سوبي المعا�صر.
م ��ن هذه الزاوية يكت�سي النحو الوظيفي �أهميته في كونه يحاول �إيجاد نحو متكامل لدرا�سة الجملة
والخط ��اب ،وي�أتي «كتاب �أحمد المتوكل  ،2001ق�ضايا اللغ ��ة العربية في الل�سانيات الوظيفية :بنية
الخط ��اب من الجمل ��ة �إلى الن�ص ،دار الأمان للت�أ�سي�س وتر�سيخ ما دع ��ا �إليه (ديك  )1998من �أنه
�إذا �أرادت نظري ��ة النحو الوظيفي �أن ترقى �إلى م�ستوى معايير الكفاية التي ا�شترطتها على نف�سها،
(((
تحتم عليها على المدى البعيد �أن ت�ضع نحوا وظيفيا للخطاب»
عل ��ى اعتب ��ار �أن ثمة ت�شاكال وتماثال ،بين بنية الجملة وبين ��ة الن�ص ،وفي هذا ال�صدد ،ي�ؤكد �أحمد
المت ��وكل � 2001أن غاية النحو الوظيفي ه ��ي معرفة مدى �إمكان ا�ستكمال و�ضع نحو وظيفي موحد،
يكف ��ل و�صف وتف�سير ،ظواهر اللغة العربية (من �ضم ��ن اللغات الطبيعية) الجملية منها والن�صية،
م�ستخدم ��ا نف�س المبادئ ونف�س الأوليات ،نحو وظيفي يمد الج�سور بين الجملة والن�ص ،م�ستخدما
نف�س المبادئ ،ونف�س الجملة ول�سانيات الن�ص ،الذي يكمن وراء الف�صل بين الل�سانيات الحق.
 -1م�صطفى غلفان ،الل�سانيات العربية احلديثة � ،ص276
 -2ق�ضايا اللغة العربية يف الل�سانيات الوظيفية ،بنية اخلطاب �،ص10
 -3نقال عن حافظ ا�سماعيلي علوي،ق�ضايا اللغة العربية يف الل�سانيات الوظيفية ،عامل الفكر م � ،33،2004ص208
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م ��ن هذا المنطلق يمكن القول ب�أن م�شروع (المت ��وكل )2001يرمي تجاوز حدود الجملة �إلى ما هو
�أعمق الخطاب .وبذلك يكون قد �أ�س�س لنحو يفي بتحقيق هدفين �أ�سا�سين:
• �أوال :ا�ستك�شاف ما يوحد بين بنية الكلمة وبنية المركب ،وبنية الجملة وبنية الن�ص.
• ثاني ��ا :االقت�ص ��ار عل ��ى نف� ��س المب ��ادئ والإوالي ��ات في و�صف بني ��ة كل من ه ��ذه الم�ستويات
الأربعة(((.
ه ��ذا بالإ�ضافة �إلى التركيز على الوظيف ��ة التوا�صلية والإفهامية ،والإقناعي ��ة للخطاب ،وقليلة هي
الدرا�سات التي تناولت الخطاب عند �أحمد المتوكل لجدة الخطاب ،وتعدد م�شاربه وم�ضانه الأدبية
وال�سيميائي ��ة وال�شعرية والل�ساني ��ة وغيرها� ،إذا ا�ستثنينا ما �أ�شار �إليه حاف ��ظ �إ�سماعيلي علوي في
بحث قي ��م بعنوان «ق�ضايا اللغة العربية ف ��ي الل�سانيات الوظيفية((( ،و�سم ��اه بالتحليالت الن�صية،
وم ��ا �أ�شار �إلي ��ه نبيل موميد وعنون ��ه ب» حد الخطاب بي ��ن الن�سقية والوظيفية((( ،يق ��ارن فيه بين
الخطاب ف ��ي المقاربة الن�سقية التوا�صلية االقت�صادية عند الفرن�سي دومنيك ما نكوكو ،والخطاب
في المقاربة الوظيفية مع �أحمد المتوكل.
 1-2-1نحو الجملة ونحو الن�ص من االختالف �إلى االئتالف:
يتبن ��ى �أحمد المتوكل في م�شروعه الوظيفي ،الر�ؤية االئتالفية التماثلية التي ترى �أن �آليات معالجة
ق�ضايا الجملة �صالحة �أن تعالج ق�ضايا الخطاب ،على اعتبار �أن هناك تماثال بين بنية الجملة وبنية
الخطاب ،و�أن ما يمكن �أن ير�صد للأولى (الجملة) يمكن �أن يكيف فير�صد للثانية (الخطاب).
 -2-2-1مفهوم الخطاب عند �أحمد المتوكل:
يعتب ��ر �أحمد المت ��وكل الخطاب كل تج ��اوز للجملة كمجرد �سل�سل ��ة لفظية تحكمه ��ا �آليات االت�ساق
ال�شكلية �إلى كل تعبير لغوي �أيا كان حجمه �أنتج في مقام معين ق�صد القيام بغر�ض توا�صلي معين.
ومعنى هذا الكالم:
• �أوال  :الخطاب تعبير قد يكون �شفويا �أو مكتوبا.
• ثانيا :الخطاب �إنتاج مقامي� :أي ينتج في مقام معين و�سياق يحيط به.
• ثالثا :غاية وغر�ض الخطاب هو تحقيق التوا�صل بين ذاتين على الأقل (متكلم ومخاطب).
وغن ��ى عن البيان �أن نظري ��ة النحو الوظيفي ،تعتبر الوظيفة الأ�سا�س للغ ��ة هي اتاحة التوا�صل بين
� -1أحمد املتوكل ،بنية اخلطاب �،ص10
 -2حافيظ ا�سماعيلي علوي ،ق�ضايا اللغة العربية يف الل�سانيات العربية ،عامل الفكر ،م  ،33دي�سمرب2004
 -3نبيل موميد ،حد اخلطاب بني الن�سقية والوظيفية ،فكر ونقد ،ع  90-89مايو يونيو 2007
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م�ستعمليه ��ا ف�إذا كان ت�شوم�سكي يركز على مفهومي «الق ��درة» و «الإنجاز» ف�إن الوظيفيين يركزون
على مفهوم «القدرة التوا�صلية» للغات الطبيعية .
وكل توا�صل لغوي بين ذاتين  ،البد له من متكلم/مر�سل ،ير�سل ر�سالة Messageللمر�سل �إليه/
المخاط ��ب ،لتحقي ��ق غر�ض توا�صلي معين ،ول�ضمان توا�صل ناجح الب ��د للمتكلم �أن يراعي مخزون
المخاطب المعلوماتي.
ويت�ضمن مخزون المتكلم والمخاطب بح�سب (المتوكل  )2001المعارف الآتية(((:
• �أوال  :معارف مقامية ،م�شتقة من عنا�صر المقام الذي تتم فيه عملية التوا�صل ،على اعتبار
�أن ل ��كل مقام مقال ،ولكل مق ��ال مقام ،فمقام الأ�ستاذية لي�س هو مق ��ام الفالح ...وهكذا(ال نعني
بذل ��ك المقام االجتماعي و�إنما المقام بالمفهوم التداولي) ،ومق ��ال ال�سيا�سي وال�سيا�سة ،لي�س هو
مقال االقت�صادي وغيره.
• ثاني ��ا  :مع ��ارف عامة تتعلق بمدركات المتخاطبين ،عل ��ى اعتبار �أن لكل فرد قدرات �إدراكية
حول العالم ،فمعارف الأمي عن عالم التكنولوجيا قليلة ،عك�س الإعالمي �أو المعلوماتي...
مع ��ارف �سياقي ��ة :يوفره ��ا للمتخاطبين ما تم �إي ��راده في قطع ��ة خطابية �سابقة ،وه ��ذه المعارف
ي�شترطها �سياق التخاطب بين المتخاطبين.
� -3-2-1أنماط الخطاب(((:
وعل ��ى اعتبار �أن لكل خطاب م�ستلزماته المعرفية عامة و�سياقية ومقامية ،يمكن ت�صنيف الخطاب
تبعا للمعايير الآتية:
�أ  -غر�ض المخاطب �إلى :خطاب �سردي ،حجاجي  ،و�صفي ،تعليمي ،ترفيهي.
ب  -نوع الم�شاركة �إلى خطاب ثنائي ،خطاب جماعي ،فردي (مونولوج).
ج -طريق ��ة الم�شاركة في الخطاب �إل ��ى مبا�شرة �أي التبا�شر بين متخاطبي ��ن في الخطاب �أو غير
مبا�شرة ك�أن يكون الخطاب مكتوبا كالجريدة والكتاب� ،أو �شبه مبا�شرة خطاب هاتفي ،خطاب
تلفزي �أو �إذاعي...
د  -نوع القناة �إلى قناة �شفوية مبا�شرة� ،أو قناة مكتوبة غير مبا�شرة.
ه� �ـ  -وجه ��ه �إلى خطاب مو�ضوعي خاليا من تدخل ذات المتكل ��م ،وخطاب ذاتي تتدخل فيه الذات
� -1أحمد املتوكل  ،بنية اخلطاب �،ص 19
 -2نف�سه � ،ص  20وما بعدها
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المنتجة للخطاب.
هك ��ذا �صن ��ف �أحمد المتوكل الخطاب �إلى �أنواع متعددة ،تبع ��ا لمعايير متعددة ،مما يدل على تعدد
الأنماط الخطابية ،و معايير ت�صنيفها.
1-3-2نحو الجملة :grammaire de phrase
لق ��د كان النحو الوظيفي ،منذ بدايته نحو خطاب ،و�إن كان البحث الوظيفي ان�صب بداية لمعالجة
ق�ضايا الجملة ،وظواهرها ونمثل هنا بالمتوكل .1996 ،1995 ،1993، 1985 ،1981
وف ��ي هذه الكتاب ��ات تناولت كتب المت ��وكل ق�ضايا الجملة بتحلي�ل�ات معجمية ،تركيبي ��ة وتداولية،
اعتمادا على نموذج (ديك .)1978
ولقد كان مو�ضوع نظرية النحو الوظيفي منذ ( ديك  )1978هو و�صف القدرة التوا�صلية التي تمكن
م�ستعملي اللغة الطبيعية من التوا�صل فيما بينهم.
• نموذج م�ستعملي اللغة الطبيعية ونحو القوالب:
�إذا كان ه ��م نظري ��ة النح ��و الوظيفي هو و�صف « القدرة التوا�صلية ،ج ��اءت �أبحاث ( �سيمون ديك
 )1989لو�صف هذه القدرة الرتباطها بالملكات الخم�س((( وهي :
-1الملك ��ة اللغوية :وهي الملكة التي تمكن م�ستعمل اللغ ��ة الطبيعية من �إنتاج وت�أويل عبارات لغوية
معقدة ومتباينة في عدد كبير من المواقف التوا�صلية المختلفة.
-2الملك ��ة المعرفي ��ة :وهي ملكة تتي ��ح لم�ستعم ��ل اللغة الطبيعي ��ة تكوين مخ ��زون معرفي منظم،
واالحتف ��اظ به وتوظيفه حي ��ن الحاجة ،وهي ملكة تمكنه كذلك من ا�شتقاق معارف من عبارات
لغوية واختزالها ثم ا�ستعمالها في ت�أويل عبارات لغوية �أخرى.
-3الملك ��ة المنطقية :وهي ملكة التي يت�سنى لم�ستعمل اللغة الطبيعية ،بوا�سطتها �أن ي�شتق معارف
�إ�ضافية من معارف �أخرى ،م�ستخدما قواعد ا�ستداللية تحكمها مبادئ المنطق اال�ستنباطي.
-4الملكة الإدراكية :وهي ملكة تمكن م�ستعمل اللغة الطبيعية من توظيف المعارف التي ي�ستخل�صها
من �إدراك لمحيطه في �إنتاج وفهم العبارات اللغوية.
-5الملكة االجتماعية :فهي مجموعة من القواعد والمبادئ االجتماعية التي تمكن م�ستعملي اللغة
الطبيعي ��ة من ا�ستعمال اللغة المنا�سب ��ة بالنظر �إلى و�ضع مخاطبه و�إلى الموقف التوا�صلي و�إلى
الغر�ض المروم تحقيقه .وانطالقا من هذا الت�صور للقدرة التوا�صلية باعتبارها م�شكلة ومكونة
من المل ��كات الم�شار �إليها بني الت�ص ��ور» نموذج لم�ستعملي اللغة الطبيعي ��ة :باعتباره مجموعة
 -1نف�سه �ص 37-36
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م ��ن القوالب الخم�س  :القال ��ب النحوي ،القالب المنطقي والقال ��ب الإدراكي ،القالب المعرفي
والقالب االجتماعي.
واقت ��رح (المتوكل � )1995إ�ضافة «قال ��ب �شعري» لفهم الخطاب ال�شع ��ري والمق�صود به الخطاب
الفني الذي ي�ستدعي التذوق الفني من المتلقي (الم�ستمع للخطاب).
 1-3-2الجملة في النحو الوظيفي:
�أ -الجملة الب�سيطة:
الجملة في النحو الوظيفي وحدة تركيبية ،تتركب من م�ستويين:
 �أوال  :م�ست ��وى داللي تداولي وهو البنية التحتية للجملة ،وتت�شكل من بين قوامها :نواة ومخ�ص�ص�إنجازي والحق.
 ثانيا  :م�ستوى �صرفي-تركيبي وهو البنية المكونية للجملة وتتحكم فيها ثالثة �أن�ساق من القواعدوه ��ي ما يطلق عليها قواعد التعبي ��ر ،وترتبط هذه القواعد بقيود منها :قي ��د �إ�سناد النبر والتنغيم
الذي ي�ستدعي قوة �إنجازية �أمرية �أو ا�ستفهامية طلبية.
نحو � :ألم يح�ضر الأ�ستاذ اليوم؟!
وتتحك ��م في ترتيب مكونات الجملة العربية في النحو الوظيفي ح�سب (المتوكل  ((()1996مبد�أين
هما :
 -1مبد�أ اال�ستقرار الوظيفي :تنزع المكونات التي تحمل نف�س الوظائف �إلى �أن تحتل نف�س الموقع.
-2مبد�أ الإبراز التداولي« :تنزع المكونات الحاملة لوظائف تداولية (محور جديد) .محور معطى،
ب�ؤرة جديدة ،ب�ؤرة مقابلة �إلى �أن تحتل مواقع خا�صة من بينها الموقع ال�صدر في الجملة».
الكتاب �أخذ ال ُ
أ�ستاذ.
نحو:
َ
ويطرح االنتقال من البنية التحتية �إلى البنية التركيبية �إ�شكاالت عالقة بح�سب (المتوكل .)2001
ب -الجملة المركبة:
يعرف (المتوكل  )2001الجملة المركبة باعتبارها« :كل جملة كان �أحد حدودها جملة �أو كان �أحد
حدودها يت�ضمن جملة»(((.
ومعن ��ى هذا الكالم �أن الجملة الب�سيطة ما ت�ضمنت حدا مثل :قام محمد ،كتب الدر�س� .أما الجملة
المركبة فهي ما كان �أحد حدودها جملة :نحو قام محمد �أبوه �أو �أخوه.
 -1نف�سه �ص 56
 -2نف�سه �ص 73
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جاء ال ُكتب كتابا في الل�سانيات اليوم.
أ�ستاذ الذي َ
وتختل ��ف ت�ص ��ورات نظرية النحو الوظيفي ب�ص ��دد الجملة ،فقد كان ينظر �إليه ��ا مع نموذج (ديك
 )1978باعتبارها مكونة من ركنين  :حمل و�إنجاز� ،أما النموذج الحالي (ديك ( )1989ديك)1998
(المتوكل ( )1996المتوكل )2001فالجملة مكونة من حمل مركزي ،وحمل مو�سع ،وق�ضية و�إنجاز،
كم ��ا اختلفت ت�صورات نظرية النحو الوظيفي �أي�ضا ب�ص ��دد مكونات الجملة الخارجية في عددها،
ووظائفها:
فم ��ن حيث مكوناتها لم تعد مقت�صرة على المكونات الثالثة ،المبتد�أ ،الديل ،المنادى ،بل �أ�ضيفت
مكون ��ات �أخرى كالفواتح ،والخوات ��م ،والنواقل� ،أما من حيث الوظائف فق ��د �صنعت بح�سب معيار
الدور الذي تقوم به كل فئة منها.
�إن �إعادة النظر في مكونات الجملة داخليا وخارجيا ،كان بح�سب (المتوكل  )2001بمثابة مخا�ض
انتقل فيه النحو الوظيفي من ل�سانيات الجملة �إلى ل�سانيات الن�ص/الخطاب.
 -4-2نحو الجملة ،ونحو الخطاب نحو �أم نحو واحد ؟
 -1-4-2مفهوم الخطاب :
ج ��اء في ل�س ��ان العرب المجلد الخام�س في م ��ادة خطب« :الخطب الأمر ال ��ذي تقع فيه المخاطبة
وال�ش� ��أن والحال ...والخطابة والمخاطبة :مراجعة الكالم ،وق ��د خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا
(((
ُ
والخطبة كالم َ
الخطيب...
والخط ��اب في هذا المعجم كالم بين ذاتين لتحقيق التوا�صل والإقن ��اع والإفهام ويعرفه (المتوكل
 »)2001الخط ��اب �إنت ��اج لغوي يكون في مجموعه وحدة توا�صلية ،و�سبق �أن �أ�شرنا �أن الخطاب عند
(المتوكل  )2001ينتج في �سياق ،ومقام وغر�ض معين.
والخطاب «�إنتاج لغوي» والتهمنا ب�صدده حجم الإنتاج فقد يكون جملة ب�سيطة ،نحو :
 �صليت الع�صر.�أو جمل ��ة معق ��دة نحو  :جاء الأ�ستاذ الذي زار �أمريكا لإلقاء محا�ضرة في النحو العربي �إلى الق�سم
من�شرح ال�صدر.
�أو ن�ص ��ا نح ��و �« :أثارني في ملف مجلة فكر ونقد،مو�ضوع حول الخط ��اب ،فا�شتريت العدد ،وقر�أت
موا�ضيعه ب�إمعان �شديد ،فخرجت بخال�صة :الخطاب تتداخل فيه عدد من المقاربات لمعالجته».
وقد يكون الخطاب مركبا ا�سميا كا�سم الفعل نحو:
 هيهات! -1ل�سان العرب البن منظور ،جملد ، 5دار �صادر ،بريوت مادة خطب �،ص 97وما بعدها

188

�أو مركب ا�سمي نحو:
 ال�سيارات! -2-4-2الخطاب والن�ص:
الن� ��ص وحدة بنيوي ��ة تتكون من متواليات من الجم ��ل ،تربطها عالقات �شكلي ��ة (�آليات االت�ساق)،
وعالقات معنوية (�آليات االن�سجام )
فالن�ص �إذن يتقيد بعدد الجمل ،بحيث ي�صعب �أن نطلق مثال على الجملة الآتية نحو  :قام الأ�ستاذ؛
ن�صا.
�أما الخطاب فهو وحدة توا�صلية �أنتجت في مقام و�سياق معينين وال يهمنا حجمه �سواء كان ن�صا �أو
جملة ب�سيطة �أو جملة مركبة ،بل حتى ال�شعار «ممنوع التدخين» �أو ممنوع رمي الأزبال �إذا وجدت
في �سياق �صوب مدر�سة �أو قرب م�ست�شفى؛ خطاب.
وهنا يكمن الفرق بين الن�ص والخطاب ،فالن�ص يتقيد بعدد الجمل ،عك�س الخطاب ومنه فالخطاب
�أعم من الن�ص.
 -3-4-2النحو الوظيفي :من الجملة �إلى الن�ص:
لق ��د كان النح ��و الوظيفي منذ بدايت ��ه نحو خطاب ،و�إن كانت الأبح ��اث منح�صرة في البداية حول
الجملة وق�ضاياها ،وكان التفكير في �إن�شاء نحو الخطاب الن�صي ي�سير في اتجاهين.
-1موقف يرى �أن هناك اختالفا بنية الجملة ،وبنية الخطاب الن�ص ،بالتالي ف�آليات معالجة ق�ضايا
الجمل ��ة ،غير �صالحة لمعالجة ق�ضايا الن�ص ،بالتالي الب ��د من البحث عن نحو جديد لمعالجة
الخط ��اب (الن� ��ص ،ويمثل هذا االتجاه ك ��روان  ،)1997التي تقترح مقارب ��ة قالبية لخ�صائ�ص
الجملة ،وخ�صائ�ص الن�ص في قالبين مختلفين متعالقين ،قالب جملي ،قالب ن�صي(((.
 -2موقف يرى �أن هناك تماثال بنية الن�ص ،وبنية الجملة ،و�أن �آليات معالجة ق�ضايا الجملة �صالح
�أن يكيف لمعالج ��ة ق�ضايا الن�ص الخطاب ،ويتبنى هذا الموقف (المتوكل  )1998 ،2001ديك
 ،1997هنخفل ��د  ،1997وه ��و الموقف الذي ت�ؤطره الأطروح ��ة التالية نموذج بنية الجملة يمكن
�أن يع ��د جزئي ��ا للن�ص ككل((( ،مما ي ��دل على التماثل بين بنية الجملة وبني ��ة الخطاب ،بالتالي
فنحوهما نحو واحد ،ال نحوان.
� -1أحمد املتوكل  ،بنية اخلطاب �،ص84
 -2نف�سه �ص 84
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خاتمة:
�إن نظري ��ة النحو الوظيفي  ،La théorie de grammaire fonctionnelنظرية خطاب تجاوزت
ق�ضاي ��ا الجملة �صوت ��ا ،وتركيبا �إلى ق�ضايا الخط ��اب ،ك�إنتاج لغوي توا�صلي مرتب ��ط بمقام و�سياق
معيني ��ن ،وبه ��ذا يكون النح ��و الوظيفي ،نحوا متكام�ل�ا يعالج الق�ضاي ��ا الخطابية عل ��ى اعتبار �أن
م�ستعمل ��ي اللغ ��ة الطبيعي ��ة ،اليتوا�صلون بجمل بقدر م ��ا يتوا�صلون بوحدات خطابي ��ة بالتالي يكون
(المت ��وكل  )2001ق ��د �أ�س�س لل�سانيات «الحق» ،وتالفى التميي ��ز «الزائف»((( بين ل�سانيات الجملة
ول�سانيات الن�ص (الخطاب) ،وبذلك تحقق لنظرية النحو الوظيفي هدفين(((:
•�أوال  :االن�سج ��ام الكام ��ل م ��ع مزاعمها ومطامحها الأ�سا�سية فت�صب ��ح فعال نظرية خطاب في
مختلف �أحجامه ومختلف �أنماطه.
• ثانيا :ال�شمولية� :أي في معالجة ق�ضايا الجملة ،وق�ضايا الن�ص ب�أقل كلفة.
وبذل ��ك تحق ��ق م ��ا دعا �إلي ��ه �سيمون دي ��ك  1998م ��ن �أن نظرية «النح ��و الوظيفي يج ��ب �أن ترقى
لمعالج ��ة ق�ضاي ��ا الخطاب /الن�ص ،وبذل ��ك انتقل النحو الوظيفي مع �أحم ��د المتوكل من ل�سانيات
الجمل ��ة (المت ��وكل � )1996 ،1995 ،1997 ،1993 ،1986 ،1985إل ��ى ل�سانيات الخطاب (المتوكل
(،)2001المتوكل ()2008المتوكل»)2010
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