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م
 امل

ّ
  :صلخ

 ا 
ّ
  هتم بالبحث فيتغة الحديث، و لوظيفّية: من قضايا علم الل

ّ
غة من وظائف.غةالجانب االجتماعي لل

ّ
 ، وما تؤّديه الل

غثثثة، وحثثثاو  بيثثثا  ا دواق الّتوا 
ّ
تنفنثثثث   صثثثلّية للغثثثة بنثثثف ها ن امثثثا الوالباحثثثث ياليثثثداب قثثثام بدقاسثثثة معّمنثثثة للثثثةا الجانثثثب مثثثثن الل

 أجزاؤه عن بعضلا.

 الوظيفيّ نطلح عريف بم  قاسة إلى التّ تهدف يةه الّد و 
 
  ها وتوضيح سمات ،الكشف عن جةوقيا ا ولى عند الغربو  ،اطالح  صوا  ة لغة

غوب )عند ومنادقيا 
ّ
 (.اب ياليدالباحث الل

غة ؛ةالوظيفيّ  :الكلمات املفتاحية
ّ
راكيب ؛الل

ّ
 .ياقالس ؛حوالنّ  ؛الت

 
م
 : مةقّد امل

ائعة، بالرّ 
ّ
غة الحديثة غير الش

ّ
نطلحات الل غة عبيرتّ غم من دوقيا الكبير في الالوظيفّية: من م 

ّ
كما  -، وبيا  املعانيث وإيضاحلا، فالل

عند  ظايرة اجتماعّية، ويو ما تنوم عليه دقاسات العالم )ياليدب(، الةب تحاو  دقاستي يةه توضيح معالم الّن رّية -يو معروف عنها 

 جّددين في طرحه للّن رّية.الباحث، بنفته من العلماء امل

 يّ الّنحو قاسات شلدت الّد و 
 
 ق  تطوّ  ةالغربيّ  يةو غة والل

 
   رّياتنّ ف لرت الكثير من ال، النر  العشرين ا ا ملحوظ

 
،  ةيّ الّنحو ة و غويّ الل

غةجايات مختلفة من ناحية أصبح للا اتّ و 
ّ
  ،الل

ّ
 ة.نليديّ قاسات التّ جايات بالّد واالتّ  ّياتن ر ر يةه الووظيف ها مع تأث

تنّدمو  إلى الوظيفة ا ساس
 
غويو  امل

ّ
غة، وأّنها ظايرة اجتماعّية تهدف إلى الّتواص  بيّ ولند تنّبه الل

ّ
جتمع الواحد، ة لل

 
ي  أفراد امل

غة. )ين ر: 
ّ
 (.1/33(، الخصائص: ع )د.ت( ني،ابن ج) على سبي  الّتمثي  ال الحنر: –ويةا ما نجده بالّن ر إلى تعريفاتهم لل

 الوظيفيّ بالتعريف  الدقاسة إلىوتسعى يةه 
 
 .(ياليداب )عند  ومنادقيا ها،توضيح سماتو  نشأتها،  وتتبع ،اواصطالح   ة لغة

مهيد تناو   ،وفصلين بمقدمة وتمهيدوجاءت الدقاسة 
ّ
 : أ الت

ّ
 .ابنةدقاسات الّس يمية الدقاسة وال

اني عن  ظيفّية عّرفت  و تناو  املبحث ا و  التعريف بال، ي حثفي مب الفصل األول جاء و  
ّ
 اليداب صاحبها.يفي املبحث الث

اني ل فصلا ويتكّو   
ّ
 عند ياليداب، نشأة الوظيفّية ومنادقياعن ثالثة مباحث، تناولت  في املبحث ا ّو  الحديث  من الث

ستوياتها اني: أساسلا وم 
ّ
غة كما صّنفلا بحث ال، وخننت  امللديه وتناولت  في املبحث الث

ّ
الث للحديث عن وظائف الل

ّ
 ياليدب. ث

 الّتوصيات التي توّصلت  إليها.ستنتاجات و اال  أيمّ لّخنت  فيها  خاتمةوتضّمنت الّدقاسة 

 :أهمية الدراسة

غة وكيفيّ ؛ بربطوالّتوسع في البحث فيها فكرة الوظيفّية تسعى يةه الّدقاسة إلى بيا  الّدوق الةب قام به ياليدب إلبراز
ّ
ة  ه بي  الل

  وبيا توظيفلا لتأدية املعاني، 
ّ
 .( امّي الّنحو النّ ) ة يّ ر أطلق عليها ن التي غة، و الجانب الوظيفّي لل

لت منادق  ريّ ويةه النّ 
ّ
لم في  س ي   بأسلوب تحليليّ  (ياليداب )ومنادقيا عند  ة،الوظيفيّ ة تنوم على مجموعة من الخنائص شك

 ابنة التي تناولت الوظيفّية.قاسات الّس إلى الّد  دقاسة جديدة  إضافة
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 :ابقةراسات الّس الّد 

وليدب التّ  الّنحوة بي  ملة العربيّ لج  م( دقاسة بعنوا  )ا 2018 -ثي1439بن حجام ) أجرت الباحثتا  فاكية بن عبود ونسيبة .1

 ،الوظيفّي و حويلي وليدب التّ التّ  :من الجانبي  ةملة العربيّ الج   بيا قاسة إلى ويدفت الّد  ،ة(ناقبة لسانيّ م  : الوظيفّي  الّنحوحويلي و التّ 

 و  ،الوظيفّي و وليدب التّ  ين:الّنحو الوقوف على أسس مع 
 
 معرفة مدى ق

ّ
 وليدّب التّ  ين:الّنحو ة على تطبيق ة العربيّ سانيّ دقة املناهج الل

 و  ،العربي الّنحوعلى  الوظيفّي و 
ّ
ولتحنيق أيداف  ،العربّي  الّنحو عند تطبينه علىشابه واالختالف بي  ك  منهما قصد مواطن الت

 الّد 
 
 :منها ،تائجسة إلى العديد من النّ ا ق وخلنت الّد  ، ناق  قاسة استخدمت الباحثتا  املنهج الوصفي وامل

 ملة العربيّ فالج   ، الوظيفّي  الّنحوحويلي و وليدب التّ التّ  الّنحو : هي أساس ةملة العربيّ الج   إّ   •
 
نطة  ن  ، و نطلح واملفلومة هي امل

اق والعودة االنطال   .أيض 

 .الوظيفّي  و حويليّ التّ  وليدّب لتّ ا  ين:ة الحديثة من املن وق ة من خال  املناهج الغربيّ ملة العربيّ يمكن دقاسة الج   •

ا  حويليّ التّ  وليدّب املنهج التّ  مينّد  • ا واضح   التي تكو  منبولة من النّ ، حيحةة الّص يّ الّنحو م  للج   تفسير 
ّ
إذ   ، ةغويّ احية الل

 .عةتنوّ نات م  مكوّ  إلى ةملة العربيّ بتحلي  الج   وليدّب التّ  ج املنهينوم 

دقاسة   :العربّي  الّنحوبي  نعوم تشومسكي و  حويليّ التّ  الّنحوقواعد : )دقاسة بعنوا  (م2017-يث1438أجرى الباحث عمر دومي ) .2

اتطبينيّ    (:ة في سوقة آ  عمرا  أنموذج 
ّ
من خال   العربّي  الّنحوو  حويليّ التّ  حوالنّ شابه بي  ويدفت الدقاسة إلى توضيح أوجه الت

 ،قاسةولتحنيق أيداف الّد  ،ةحويليّ ة التّ وليديّ ة التّ  ريّ في النّ  ّي عربلا  الّنحوبيا  مدى تأثير و  ،الكشف عن أبرز نناط التنائهما

 
 
 :أيملا ،تائجقاسة إلى العديد من النّ وخلنت الّد  ،ناق  استخدم الباحث املنهج الوصفي واملنهج امل

 ق العربي قب  ظلوقه في الّد  الّنحو كا  له جةوق في ،حوي نطلح التّ م   إّ   •
ّ
 بايتمام حلكنه لم ي ،غوب الحديثس الل

َ
وشلرة ظ

اللدف لم يكن    ّ   ،ب  اكتفت بةكر إشاقات قليلة عنه ، نطلحح به كم   رية التي أوجدته لم تنّر النّ و  ،في ذلك الوقت

 .ةة تحويليّ ة توليديّ وص  إلى ن ريّ تّ أو ال ،ةة لسانيّ ا باكتشاف ن ريّ تعلن  م  

س  واملساق الةب تأّس  ،لكن يوجد اختالف في ظروف نشأتهما ،العربي الّنحووليدب و التّ  الّنحويناك تناقب في املفلوم بي   •

 منهما. عليه ك ّ 

  على الحّس  العربّي  الّنحوحوي  في ينوم التّ  •
ّ
 الل

ّ
فينوم على صرامة  ، يحويليّ حوي  عند التّ أما التّ  ، ة املالح ةغوب ودق

 .ةياضيّ به من العلوم الرّ النواني  التي تنرّ 

 : )( دقاسة بعنوا 2017-يث1438) ب أجرى الباحث إسماعي  صالح املنر  .3
ّ
ة في ضوء ب في الوظائف التواصليّ الّنحو ركيب دوق الت

  ،العربّي  الّنحوفي  الوظيفّي قاسة إلى توضيح أيمية املنهج ويدفت الّد  (:الوظيفّي  الّنحو
ّ
ة  ة دقاسة دالليّ يّ الّنحو راكيب ودقاسة الت

  ،الّنحوكما يدفت إلى تبسيط  ،وتطبينلا على سوقة الكلف
ّ
 ،ة من خال  قبطه بالعلوم الحديثةة قطعيّ وإعادة قراءته مع تنديم أدل

 :منها ،قاسة إلى عدة نتائجوخلنت الّد  ،قاسة استخدم الباحث املنهج الوصفيولتحنيق أيداف الّد 

  ن رّياتمن أيم ال الوظيفّي  الّنحوة ريّ ن  تعّد  •
ّ
 سانيّ الل

 
 ة امل

 
فهي تشم    ،ةليديّ و ة التيّ الّنحو ة  ريّ رتبطة بالنّ عاصرة امل

 
ّ
 ال 

 
 جميعلا ة غويّ واير الل

ّ
 . ملا العالم سيمو  ديكالتي ن 

غةبأ  وصف  الّنحو ن رّياتعن غيريا من  الوظيفّي  الّنحوة زت ن ريّ تميّ  •
ّ
  الل

ّ
 إذ تتجاوز الن   ،سم بالكفايةيت

ّ
ة عند غويّ دقة الل

 لا  ن رّياتاستيعاب العديد من ال ،الوظيفّي  الّنحوة استطاعت ن ريّ 
ّ
وإثرائه بمنطلحات   الّنحوة التي انعكست على غويّ ل

 .ومفاييم جديدة

 الوظيفيّ  •
 
 .ةدقة تواصليّ ي  إلى ق

  (: Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition) :بعنوا  دقاسة (م2008الباحث قبنسو  وإيليز ) أجرى  .4

 ع العمليّ قاسة إلى تتبّ ويدفت الّد 
ّ
 ينيّ ات الة

ّ
 لا م ة عند تعل

ّ
  غةل

ّ
 كتسب  سواء أكا  م   ،انية أو استخداملاالث

 
حيطة أم كا   ا من البيئة امل

 املعرفيّ   رّيات نح العالقة بي  النوقات الحديثة التي توّض قاسة التّ كما عرضت الّد  ،قاس ييتلناه في الفن  الّد 
ّ
 ،غتي ة واكتساب الل

 وكيفية االستفادة منها في طرائق التّ 
 
 بنترحة لتدقيس العليم امل

 
 . نترحرنامج امل

قاسة ويدفت الّد   (:Florance, Second Language Learning theories: )( دقاسة بعنوا م2004ميشي  وميلز ) :أجرى الباحثا  .5

غةر تعلم ّس فت  التي   رّياتنّ عن الإلى الحديث 
ّ
  الل

ّ
ة النواعد ن ريّ  :ومنها ،ةوليديّ التّ  ن رّياتتفني  الحديث عن ال، مع انيةالث

  ؛ة التي أفرزتها ن رية تشومسكييّ العامل
 
 ة غوية إنسانيّ لبناء قواعد ل

ّ
 ن رّياتة االجتماعية وغيريا من ال ريّ النّ ك  ،جميعلا غاتلل

 .ا خرى 
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ا(الوظيفّي  جاه سياق الحا  في االتّ ) بحث بعنوا : .6 للباحثي : أحمد كاظم عّماش، وقياض حمود حاتم،   : مايك  ياليداب أنموذج 

  (ياليداب ) خلص البحث إلى أّ   نية:الدقاسات النرآ  عة باب ، كليةجام
 
ا في وضع أ ة من ياقيّ ة الّس  ريّ سس النّ كا  أكثر تن يم 

ا على بعض العأستاذه فيرث م    ، ناصر التي مّيزته عن أقرانهعتمد 
ّ
 عن ن رته الش

 
 مولّية للكلمة. فضال

 الفصل األّول: الوظيفّية وهاليداي

عريف بال :املبحث األّول 
ّ
 الت

ّ
 ة: ظرّية الوظيفيّ ن

ف في لسا  العرب عّرف ابن من وق الوظيفّية لغة: 
َ
و عل

َ
و طعام أ

َ
ق له في ك  يوم من ِقزق أ ندَّ الوظيفّية بنوله: " من كّ  ش يء ما ي 

راب، وجمعلا
َ
و ش

َ
ا أ ْفت له توظيف 

َّ
لزملا إياه، وقد وظ

َ
ا أ َفه توظيف 

ّ
ف الش يَء على نفسه وَوظ

َ
ف، ووظ

 
ظ على الّنبي كّ  يوم   الَوظائف والو 

 عز وج  
ّ

 ((.وظف(، مادة )2000ابن من وق، ج )) ".حفظ آيات من كتاب ّللا

ا: أصاب وظي عجم الوسيط فجاءت الوظيفّية من: "وظف البعير يوظفه وظف 
 
فه، )وظفه(: عّي  له في ك  يوم وظيفة، وعليه وفي امل

ف له الّرزق، 
ّ
ف على النبّي كّ  يوم حفظ آيات من النرآ : عّي  له  و العم  والخراج ونحو ذلك: قّدقه. ينا : وظ

ّ
لدابته العلف، ووظ

 ((.فوظ(، مادة )2004أنيس، إ ). )ّدق من عم  أو طعام أو قزق وغير ذلك"آيات لحف لا.. )الوظيفة(: ما ين

غوّب يدوق حو : كّ  ش يء يستطيع النيام بدوق محّدد في مجا  من املجاالت ا 
ّ
 يالحظ بأّ  املعنى الل

 
 تنّوعة في الحياة.مل

ف(: وهي عند االتجاه الوظيفّي الّتداولي تعني اقتباط بنية الوظيفّية اصطالًحا: 
ّ
عّرفلا الحناش بنوله: مندق صناعّي من )وظ

غة بوظيفة الّتواص 
ّ
ا للوظيفة وتابعة للا، وتنوم الوظيفّية على أ  ال ا  الل ا يجع  البنية انعكاس 

 
تباق عوالّتبليغ والبيا ، اقتباط

 من خال  الّدوق الةب تلعبه في الّتواص .
ّ

سانية إال
ّ
 (96، صالبنيوية في اللسانيات(: 1980الحناش، م ))ين ر:  للوحدات الل

 (:24-21ص ،التركيبات الوظيفية(: 2005)ين ر: املتوك ، أ )  مفلومي ، ويماوالوظيفّية عند أحمد املتوك ، جاءت على 

ستعم  للّداللة على العالقات التي  ةتدّ  الوظيفي املفهوم األول: على العالقة التركيبية، مث : العالقة بي  الفاع  واملفعو ، وي 

الثة مستويات من الوظائف: وظائف داللّية )منفة، متنب ، تكو  داخ  الجملة، أو داخ  املركب، إذ يمّيز الّنحو الوظيفّي بي  ث

 وظائف تداولّية )محوق، بؤقة وغيريا(.و مستنب ، زما ( ووظائف تركيبية )فاع ، مفعو (، 

 على الدوق، ويعني الغرض الةب يسعى اإلنسا  لتحنينه من خال  اللغات الطبيعية. تدّ  الوظيفية  :واملفهوم الثاني

غة الحديث، يهتم بالجانب الوظيفّي للغة، ومن علماء الغرب  
ّ
ال  و )ميشي ( الةب عرف الوظيفّية بنوله: هي اتجاه ظلر في علم الل

غة 
ّ
غة على أنها تركيبّية تتجّرد من السياق االجتماعّي والثنافّي، إذ تعّد الل

ّ
ر باملن ومة يمكن الّن ر إلى الل

ّ
ظايرة اجتماعّية تتأث

 
ّ
ركيز على الّداللة، واالستخدام الفعلي االجتماعّية والثنافّية وتؤث

ّ
غة، لر فيها، وتشترك الن رّيات اللغوّية والوظيفّية جميعلا في الت

ّ
ل

ا من الّناحية الّدال ا كبير  رة في استخدامه، كما يلعب الّسياق دوق 
ّ
ؤث
 
قضايا علم (: 2005)ين ر: ماكاقثي، م ) لّية.والعوام  البراجماتية امل

غة ووظيف ها الرئيسّية، وهي الّتبليغ واإلي،(231، صاللغة التطبيني
ّ
 ا .نإّ  املعنى االصطالحي: عباقة عن اتجاه حديث يهتم بالل

اني
ّ
عريف بهاليداي :املبحث الث

ّ
 : الت

(، وقد نا   1955م( في إنجلترا، دقس اللغات وتخرج من جامعة بكي  عام )1925يو مايك  ألكسندق كيروود ياليداب، ولد عام )

 1981)دافيد قاس ( عام )جائزة 
 
نّدمة من املجلس الوطني ملعلمي اإلنكليزية في أمريكا للبحث امل غة ت( وهي جائزة م 

ّ
مّيز في تعليم الل

 اإلنكليزّية.

م( )مدقسة لند ( الةب ايتّم با صوات الوظيفّية والّداللة، وايتّم بالبحث 1960-1890من أذكى تالمية فيرث )ياليداب يعّد و 

تداخلة، فلو ليس فنط وليدبالّن ريّ  تشابكة وم  لح ة معّينة بما   ة الّسياقّية، التي ن ر فيها "إلى املعنى على أنه نتيجة عالقات م 

ماقسلا ا شخاص في ا  ا حنيلة املواقف الحّية التي ي  م  تكتسب دالالتها في الّنهاية يناحبها من صوت وصوقة، ولكّنه أيض  جتمع، فالج 
 
مل

 (82، صاالتجاه الوظيفي ودوقه في تحلي  اللغة(: 1989)أحمد، ب ) سياق الحا " ا حداث، أب من خال  من خال  مالبسات 

سانيات العاّمة، ويو له أع توكان 
ّ
عرّية، والل

ّ
تنّوعة، منها: لسانيات النّص، والتعليمّية، والش ي قطاعات لسانّية م 

ّ
ما  تغط

 1985صاحب ن رية الّنحو الّن امّي، وفي عام )
ّ
غة اإلنكليزّية. -اللندّية ا ص  -ف مع زوجته ( أل

ّ
ساق في الل

ّ
ا في االت ) ين ر: بو قرة، كتاب 

 (269-268، صلسانيات اتجاياتها وقضايايا الراينةلا (: 2010  )

غوّية، فكانت ايتماماته ا ساسّية: إيجاد الوسائ  التي
ّ
يستطيع بها  وقث ياليداب ايتمام فيرث بالّتطبينات العملّية للّن رّية الل

كاء اال 
ّ
غة والة

ّ
تنّوعة كعلم ا سلوب، وتعليم الل اعي، ودقاسة الّنص موصوال بالّسياق  نطصالباحثو  اإلسلام في مجاالت تطبينية م 
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نافي، ويو ما جع  ياليداب يتمّيز عن غيره من الباحثي 
ّ
، واستطاع (75، صعلم اللغة الن امي(: 2008)نحلة، م ) االجتماعي والث

غة الوظيفي.بةلك أ 
ّ
را قائدا في مجا  علم الل

ّ
   يكو  مفك

اني: الوظيفّية: نشأتها، مصادرها، أساسها
ّ
 وظائف اللغة عند هاليداي ،الفصل الث

 : نشأة الوظيفّية ومصادرهااملبحث األّول 

 
ً
 :ةالوظيفيّ نشأة : أول

  ظلرت
 
  ،م(1911عام ) (ماثسيوس)ة في دقاسات الوظيفيّ  رية سس ا ولى للنّ ا 

 
بعثرةسس وكانت يةه ا  وال يوجد اتجاه  ،م 

 (.106، التطوق والنراع، صاملداقس اللغوية(: 1993و ، ج )سين ر: سامب) .م(1926أ  ظلرت مدقسة براغ عام ) محدد للا إلى

سا  الطبيعّي،1978واللدف ا ساس ي من ن رّية الّنحو الوظيفّي منة نأتها على يد ديك 
ّ
وإتاحة الّتواص   م: الّربط بينه وبي  الل

جتمعات البشرّية.
 
 (.15، صات الوظيفيةيقضايا اللغة العربية في اللسان(: 1998)ين ر: املتوك ، أ ) داخ  امل

بها  وهي التي تنوم على بناء عالقة بي  عناصر الجملة أو امللفوظ  ،واعتمدت مفلوم الوظيفة ،باملعنى (مدقسة براغ)ايتمت و 

 (10، صاملنحى الوظيفي في تفسير التحرير والتنوير البن عاشوق (: 2005)ين ر: شاقف، ط ) .لم في ضبط املعنىالةب يس

،  1956م ونشره عام 1955الّن رّية بالبحث الةب نا  به ياليداب دقجة الّدكتوقاه عام  ا ولى في حياة يةه  ولند بدأت املرحلة

فيه أ  يضع إطاقا ن ريا متماسكا يمكن أ  تعالج عن طرينه العالقات وموضوعه: )الفنائ  الّنحوّية في الّنينّية الحديثة(. واستطاع 

غوّية معالجة منهجيّ 
ّ
 (.81وص 75: صعلم اللغة الن امي(: 2008)ين ر: نحلة، م ) .ةبي  الوحدات الل

 م1982-1896) ( عامجاكبسو  )كا  و 
ّ
أب أنه كا   ،واملدلو  أو بي  املعنى واإلشاقة  ز في دقاسته على العالقة بي  الدا ّ ( يرك

 
ّ
  تمّ يه ه  نّ  ؛ة ن رة ضعيفةالوظيفيّ ه إلى فند كانت ن رت ،ز على العالقة النائمة بي  ا شكا يرك

ّ
 )ين ر: .ايرة فنطبالبنيات ال 

Jakobson R (1973): Essais de Linguistiquegenerale, Paris, Minuit, P 133.) 

بليغ من واص  والتّ جاكبسو  التّ فند عّد  ،يةا البعدسوسير تجاي  و  ،واص لتّ ة ا في ن ريّ  بليغيّ عد التّ بالب   (جاكبسو  ) ايتمّ و 

غةأيم وظائف 
ّ
 بتعّد  دالتي تتعّد  الل

 
 (.15، صمدخ  إلى اللسانيات التداولية(: 1992)ين ر: دالش، ج ) .ستعملة لتحنينلاد ا غراض امل

فند قام  ،وطبيعة العالقة التي تربطه بباقي العناصر ،عننر بناء على تحديد وظيفة ك ّ  الّنحوف فند صنّ  (ماقتيني)ا أمّ 

  ،تبةالرّ  ،االكتفاء :وهي ،حوالنّ لوصف العالقات في  بتحديد ثالث وسائ  (ماقتيني)
ّ
  نة ال يوجد للا وظيفة تخنّ جوء إلى وحدات م  الل

 (.25ص ،العالقات التركيبية في النرآ  الكريم /دقاسة وظيفية(: 1989)ين ر: الزبير، س ) نة.عيّ م  

ا (ماقتيني)ق وقد حّن  ا ع يم  قاسة والّد  الوظيفّي علم ا صوات  يف -ال سيما  -زة ميّ فند بلغ مكانة م   ،ةالوظيفيّ فيما يتعلق ب انجاز 

 
ّ
  ،ةركيبيّ الت

ّ
 .وعناصره  ركيبووظائف الت

 فهي تنوم على الن   (يايمز)ة عند الوظيفيّ أما 
ّ
 دقة الل

 
 غوية امل

ّ
 دقة على االتّ لة في الن  تمث

ّ
غات  نا  الةب يو الوظيفة ا ساسية لل

  ،ةالعامّ 
ّ
 واالجتماعيّ ة بيعة اإلنسانيّ ويو ما يناسب الط

ّ
، االتجاه الوظيفي ودوقه في تحلي  اللغة(: 1989)ين ر: أحمد، ب ) .غةة لل

 (.94ص

  ن رّياتأيم ال من تهن ريم( وكانت 1978عام ) الوظيفّي  الّنحوة لساني اقترح ن ريّ عالم أو   ديك(: سيمو  ) ويعّد 
ّ
ة سانيّ الل

 التي تنوم على أساس التّ  ،ةالوظيفيّ 
ّ
 مات صّح ق منياس الفناحة ومنوّ حنيتة  ريّ وقد حاولت يةه النّ  ،غوب واص  الل

ّ
 ،راكيبة الت

 "فند ايتمت بتغطية جوانب أساسيّ  (:226، صفي النحو العربي، نند وتوجيه(: 1966)ين ر: املخزومي، م )
ّ
 ة في ال 

ّ
  وسّد  ،ةيّ غو ايرة الل

 
ّ
وإدقاج ذلك كله ضمن وصف   ،طابخمالبسات ال ،سياق الحا  ،ة كالكالمة في محاوق حيويّ داوليّ غير التّ   رّياتنّ ف ها الثغرات خل

 
ّ
 ال 

ّ
 (.13ص املنحى الوظيفي في التراث اللغوب العربي،(: 2003)صحراوب، م ) .ة وتفسيريا"غويّ واير الل

 ستويات أقبعة في التّ على م   مدقسة لند  تنوم فية الوظيفيّ كانت و 
ّ
  ،)ا صوات :وهي ،غوب حلي  الل

 
الّداللة( وقد  ،الّنحو ،فرداتامل

 
ّ
  ، املنحى الوظيفي في تفسير التحرير والتنوير البن عاشوق (: 2005)ين ر: شاقف، ط ) .ياليداب ،فيرث :ويما ،جاه طرفا التّ ا   يةا مث

 (.12 -11ص

بّينا  ،ملةوظيفة الكلمة في الج  توّضح  (:ملدب املخزومي) ة غير أّننا نجد إشاقات لدى ولم يفرد العرب دقاسة خاصة بالوظيفيّ  م 

غة وعّد  ،ع غيريانلا ملبتعاأّنها تكو  
ّ
 ظايرة اجتماعيّ  الل

 
، في النحو العربي(: 1966)ين ر:  املخزومي، م ) .جتمعة تخضع ملا يخضع له امل

 (.19ص
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ر
ّ
 اننّب و  ، عليه املنا  أطلق ياق اللغوب فندأما الّس  ، وأطلق عليه املنام ة سياق الحا  عند )فيرث(بن ريّ ا  ام حّس تمّ  وتأث

غويو  بالعالقات العرفيّ " : شاقحا ينو   ؛دقاسة املعنىلى عا  ام حّس ايتمام تمّ 
ّ
ة التي تربط املبنى واملعنى، وإذا ايتّم الفيلسوف يهتم الل

غوب بشك  ال
ّ
نسب إلى ا جزاء الّتحليلّية   عالقةبكنه العالقة ايتّم الل غوب فوق ذلك بنوع من املعاني ي 

ّ
بي  الّرمز ومدلوله، ويهتم الل

سّمى املعنى الو   (.25، صاللغة العربية معنايا ومبنايا(، 1994)حسا ، ت )."يفيظي 

 
ً
 لدى هاليداي مصادر الوظيفّية: ثانيا

 (.13، صعلم اللغة الن امي(: 2008. )ين ر: نحلة، م )تهن ريّ يعد فيرث املندق ا و  من مادق ياليداب في وضعه  سس 

ز ايتمام فيرث في الفونولوجيا؛    االيتمام ف
ّ
، واستخدم مدقسة لند  تلك الفترة كا  متركزا على الدقاسات النوتية يولند ترك

مي والنحوب في ظايرتي  باقزتي  يما:  املعجفيرث منطلح التركيب استخداما متماسكا في أماله كللا، ويو عنده يتجلى على املستويي : 

: ينوم على عالقة نحوية بي  العناصر اللغوية. )ين ر: نحلة، م  دالتالزم والتواقد. فالتالزم: ينوم على عالقة داللية بي  الكلمات. والتواق 

 (19-17: صعلم اللغة الن امي(:2008)

ن منادق أخرى، من أيملا: ن رات: مالينوفسكي، ووقف،  فاد ملكّنه لم يكتف بأفكاق )فيرث( ب  وّسع دائرة معاقفه وأ  

 (. 5)ين ر: السابق، ص وييلمسلف، ومدقسة براغ.

غوية محكمة، ما يلي: ياليداب من في ه و"أيم ما أفاد
 
 (.35-34)ين ر: السابق، صرث ومالينوفسكي، واستثمره في وضع ن رية ل

  استثمر ياليداب ما قام به فيرث من تهيئة املكونات .1
ّ
نافّية، فأفاد من: سياق الل

ّ
غوّية لتتالءم مع املكّونات االجتماعّية والث

غوّية.  الحا  والن ام، وطّوق ياليداب سياق الحا
ّ
 وأحكمه، وجع  الّن ام الفنيلة ا ساسّية في ن رّيته الل

غ .2
ّ
ايرة الل

ّ
  وّية.تبنى ياليداب وجلة ن ر فيرث التي تنوم على تعّدد ا ن مة؛ لتفسير تشّعب ال 

 أفاد ياليداب مما قّدمه فيرث عن الّتالزم في تنّوقه للمعجم، وعن الّتواقد في تنّوقه عن شبكة ا ن مة. .3

مالينوفسكي وفيرث عن "املعنى وظيفة في السياق" فرأى أّ  املعنى يو الوظيفة، والوظيفة هي   :مفلوم العاملي  اليداب يتبنى  .4

غة يو معناي
ّ
 ا.االستخدام، فاستخدامنا الل

 اد من التّ أف .5
ّ
 طوق الل

ّ
غة( واسغة تتطوّ غوب عند مالينوفسكي )وهي أ  الل

ّ
ثمر تق استجابة لحاجات املجتمع الةب يستخدم الل

  يةه الفرضية في دقاسته للغة الطف ، فرأى أ  لغة
ّ
غة ذاتهالط

ّ
عيننا على إدقاك املراح  التي تطّوقت فيها الل

 
ا ا، فإذا كنّ ف  ت

غوب فإننا نستطيع أ  نجد شايدا عليها من خال  تتبعنا لدقاسة لغة ن املال نملك عّينات حّية م
ّ
راح  الّتاقيخّية للّتطوق الل

 ستعماله للا.ا الطف  وكيفّية 

ستوياتها  ظرّية ومم
ّ
اني: أساس الن

ّ
 املبحث الث

 
ً
ظرّية أساس : أول

ّ
  :الن

غة بوصفلا ظايرة اجتماعّية، للكشف عن أنماط العال
ّ
نافي  قات بي دقس ياليداب الل

ّ
ركيب االجتماعي والث

ّ
غوب والت

ّ
الّن ام الل

غة.
ّ
 (35)السابق، ص ملستخدميها، يو أيّم ما ينبغي أ  يعنى به الباحثو  في الل

غة الن امي مع غيره من الدقاسات اللغوية كدقاسة الطبيعة ومايية اللغة وكيفية عمللا، وتبني االتجاه الوصفي 
ّ
ويتفق علم الل

. )ين ر:  اف بالتبنر والتماسك ، واالقتباط ببعض العلوم كعلم النفس واالجتماع واالنثروبولوجيا والنند ا دبي، واالتنأو التحليلي

 (.48-47، صابقالس

، السابق. )وايتّم ياليداب بدقاسة اللغة من وجلة سيمية اجتماعّية: والكلمة سيمية مأخوذة من العالمة )الّدا  واملدلو (

 (50ص

غة فيها املعرفة عبر سياقات ومواقف اجتماعّية.قب  ك   فالّتعليم  
ّ
 (.52، صالسابق) ش يء: عملّية اجتماعّية تنن  الل

فل نافّية، فلو يرى أ  الّنص فاللغة: ال ت 
ّ
فلم إال إذا كانت سياقاتها االجتماعّية والث م إال إذا كانت في ننوص، والّننوص ال ت 

 (59، صالسابق: )ين ر والّسياق جانبي  لعملّية واحدة.

فراد والجمع، وينوم النحو عند ياليداب على االختياق، فاملتكلم بلغة معينة ينوم باختياق لغة الحديث ونوعلا: من حيث اإل 

ووقت الحديث حسب ا زمنة املتاحة، ومن ثم ينبح وصف الجملة التي قام املتكلم باختياقيا من بي  مجموعة من االختياقات املتاحة  

 ،لة بهةه الجملة لكن االختياق لم ينع عليها، مث : ألنى زيد الكرة زيد ألنى الكرة: له عالقة بجم  أخرى وثينة النّ ق جملة: له فاختيا

 ( 55-54صالسابق، ) والكرة ألنى زيد.
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   الّنحوويرى ياليداب أ  الّنحو شبكة من ا ن مة، ولفت إلى أّ  منطلح ن امي يجب أال يلتبس بانت امي، فالن امي: يعني أ 

ستخدم في لغة الحياة اليوميّ 
 
غة بمفلومه العام امل

ّ
ة وصفا لعلم ا صوات ينوم على الّن ام، في حي : انت امي: فلو يستخدم في علم الل

 (.56-55، صالسابق)ين ر:  والفونولوجيا.

بّينا أ  الّنحو ينوم على: االختياق من ن ام مغل عجم: ينوم على االختياق من ق، في حيولند فّرق ياليداب بي  النحو واملعجم م 
 
  امل

 (.56، ص السابق)ين ر:  قائمة مفتوحة.

 ومما يمث  ذلك ما يلي:

ت: إذا أقدت اختياق ضمير فال بّد أ  تختاق ضميرا محددا ومحنوقا فالفع  محدد )ذيبت(: أب هي، ويةا يو ...........ذيب  

 (83، ص السابق)ين ر:  الن ام املغلق.

لى..............: إذا أقدت أ  تضع بعد حرف الجر معنى معجميا فاالختياق مفتوح يشم  أماكن كثيرة ال يمكن  بت يند إ في حي : ذي

 (.84-83، ص السابق)ين ر:  كاملدقسة والجامعة والسوق واملسجد والكلّية. حنريا،

ستفادة من طبيعة بعض ا صوات بإحال  صوتوتيّ والوظيفة النّ 
 
ر، يؤّدب إلى تغيير الّداللة كما في مكا  آخ ة: هي املعاني امل

قضايا (: 1998)ين ر: املتوك ، أ ) من النبر والتنغيم.)الخضم والنضم( و )النضج والنضح(، وكةلك ا مر بالنسبة للمعاني املستفادة 

 (.5، صاللغة العربية في اللسانيات الوظيفية

 
 
اب( تزيد في دالل ها عن كلمة )كاذب(، وتلك الزيادة مندقيا يغ، فكلمة من النّ ستمّد أما الوظيفة النفية فهي املعاني امل

ّ
ة )كة

بالغة. 
 
 (6، صالسابق)ين ر: صيغة امل

غةياليداب توضيح طبيعة  حاو  لند و 
ّ
  ،الل

ّ
إذا كا  بإمكاننا أ  نغير " :فينو   ،د عدم انفناللا عن الن ام اللغوب ذاتهوأك

غةفنستعم   ،بحرية من نمط سياقي معي  إلى نمط آخرو ننتن  أ  ،مستوى الرسمية في كالمنا أو كتاباتنا
ّ
تاقة لتخطيط نشاط  الل

غةفأل  طبيعة  ،لتدبير شؤو  ا والد وتاقة  ،وتاقة إللناء محاضرة عامة ،من م 
ّ
على شاكلة بحيث إ  جميع يةه الوظائف مبينة  الل

 (.400، صفي الثنافة العربية املعاصرةلسانيات ال(: 2009)ين ر: إسماعي ، ح ) .حسب طاقاتها االستيعابية الكلية"

غةبط بي  استطاع ياليداب الرّ 
ّ
غةوكيفية توظيف  الل

ّ
الةب يتمكن فيه  ة اإلطاقالوظيفيّ ذ تشك  الن رية إ  ،ب املعانيلتؤدّ  الل

 
ّ
غةيستطيع الربط بي  ف ،م من توضيح الخياقات املتاحة أمامهاملتكل

ّ
 . والوظيفة التي تؤديها الل

 ينو   ،قبط السياق بالعوام  املؤثرة في البيئةفند  ،نة لهالةب يو عباقة عن مجموعة من العناصر الكالمية املكوّ ياق و لّس ا ا أمّ 

   سياق الحا  ال يعني ك  صغيرة وكبيرة في املحيط   ؛وذلك بأ  نضيف للا كلمة ذات صلة ،ياقمن امللم أ  ننيد فكرة الّس " : اقحاش

 وت والنّ إذا كنا نسج  بالنّ لر فيما كتلك التي قد ت  ،املادب 
 
أنه يعني تلك  ،املشايد وا صوات املحيط به ا مع ك ّ ا كالمي  وقة حدث

 (.85، صن رية النحو العربي(: 1980)املوس ى،   ) .لا صلة وثينة بالكالم الحاص "املالمح التي ل

غةأب أ  
ّ
 تكو  يةه  ،ا في إطاق سياق ماعباقة عن ن ام يندم غرض   الل

ّ
ن ام   :وهي في الحالتي  ،مكتوبة أو منطوقة امّ إ  غةالل

 
 
 .غوب سيميولوجي ل

 
ً
 مستويات النظرّية : ثانيا

غة في الّنص املسموع أو املنروء على ثالثة مستويات، وهي: املادة، والشك ، واملوقف.أسس ياليداب اإلطاق النّ 
ّ
  رب لدقاسة الل

 لرموز الكتابية.ا الحروف و أما املادة: فهي املسموع : كا صوات، واملكتوب: ك 

غوب، ويتألف من: النحو واملعجم.
ّ
ستخدم في االتنا  الل

 
 والشك : يو الّنص امل

نافّية واالجتماعّية الخاقجة عن نطاق الّن ام اللغوب، ك روف الّنص املدقوس ومالبساته، وزمتنه، ومكانه، واملوقف: أب العن
ّ
اصر الث

شا
 
وموضوع الحديث، وما صاحبه من أحداث، وما ينوم به املشاقكي  من إيماءات وحركات   ،قكي  فيهوالوقائع التي مّلدت له، وعدد امل

 (85، صعلم اللغة الن امي: (2008نحلة، م )) ين ر: جسمّية.

الث: 
ّ
غةوظائف املبحث الث

ّ
 عند هاليدي الل

غة، ودقاسة كيفّية تأثير الو ايتم ياليداب بشرح وظائ
ّ
غة اإلنجليزّيةا ساسيّ  ظائف في تركيب الجملةف الل

ّ
 السابق.) ين ر: ة في الل

برى، هي: الّتنوقّية، والّتع ،(53، ص
 
غة ثالث وظائف ك

ّ
 .املّية، والّننّيةوجع  ياليداب لل

غة تشير إلى ا شخاص وا فعا  و أ 
ّ
ا حداث ما التنوقّية: فتنوم بترتيب عالم الكاتب أو املتحّدث الحنيني أو املتخّي ، أب أ  الل

ملتخيلة والحنينة، ومثا  ذلك عندما ينوم املرس  بإقسا  قسائ  وننوص إلى املتلني، فتتحّو  يةه الرسائ  والننوص  الحاالت ا و 
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، لونجما  لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيني(: 2007إلى مجموعة من االنفعاالت، واملشاعر، وا حاسيس الةاتية. )ين ر: س ي، ج )

 (.285ص

غّية: أب تالّننو 
ّ
ة بإنتاج الننوص، والرّبط بي  أجزاء الخطاب الواحد، بما تنّدمه له من وسائ  الّربط، وخنائص  نوم الل

غة فيه،  ومثا  ذلك: النوق، املكاملات اللاتفية، الرسائ  الننّية. ين ر )س ي، ج )الّسياق التي تستخد
ّ
(:  2007(، س ي، ج )2007م الل

 (53، صعلم اللغة الن امي(:  2008، ونحلة، م )285، صبينيللغة التطلونجما  لتعليم اللغات وعلم ا 

الث 
ّ
غة في ضوء ن ريات االستعما (: 2018)بوقمرة، ع ) تفّرعت إلى تسع وظائف، وهيوالوظائف الكبرى الث

ّ
-10، صوظائف الل

11) : 

غة للحنو  على ا شياء املادّ  الوسيلة(:) فعيةالوظيفة النّ  •
ّ
عام و  ية، مث :ينند بها استعما  الل

ّ
لّخنلا  الط راب، وي 

ّ
الش

 (.I wantياليداب في عباقة )أنا أقيد: 

•  
ّ
غة إلصداق ا وامر ل نظيمية: الوظيفة الت

ّ
لّخنلا ياليداب في عباقة: تستعم  الل )افع  كما أطلب  آلخرين، وتوجيه سلوكلم، وي 

 . (Do as I tell youمنك: 

غة استعما  : ة التفاعليةالوظيفيّ  •
ّ
أنا )ياليداب في عباقة ويوجزيا  ،فكاق بي  الفرد واآلخرينوا   ملشاعرتباد  ا   من أج الل

 (. Me and you: وأنت

 الوظيف •
ّ

  استعما  :ةخصيّ ة الش
ّ
 I come: إنني قادم) ويوجزيا ياليداب في عباقة  قه،افكأ و  عن مشاعر الفردعبير تّ لل غةالل

here) . 

غةم ا ستخدا  :ةالوظيفة الستكشافيّ  •
ّ
  ،ال وايرعن أسباب  الستفلاممن أج  ا  الل

ّ
لّخنلا في عباقة و  ،م منهاوالرغبة في التعل  ي 

 .(Tell me why: أخبرني عن السبب)

•  
ّ
م ي :ة خيليّ الوظيفة الت

ّ
تكل

 
غة ستعم  فيها امل

ّ
لّخنلا   ،الواقعه، وإ  لم تطابق قات من إبداعالت وتنوّ عبير عن تخيّ لتّ ل الل وي 

 . (Let us pretend: عيّد و ن)دعنا نت اير  ياليداب في عباقة 

لّخنلا ياليداب  الوظيفة البيانّية: •   ا فكاق واملعلومات، وإيناللا لآلخرين، وي 
ّ
غة من أج  تمث

ّ
في عباقة )لدب ش يء توظيف الل

 (I have got something to tell youأقيد إبالغك به: 

غة •
ّ
العب بالل

ّ
غة وبناء كلمات منهاوظيفة الت

ّ
عب بالل

ّ
حاولة استغال  ك  إمكانات ن ام كانت بال حتى ولو  : ينند بها الل معنى، وم 

غة
ّ
 .الل

•  
ّ

غة ينند بها استعما  :ةعائريّ الوظيفة الش
ّ
لّخنلا ياليداب  ،لوكيات فيهاعبير عن الّس والتّ  ،لجماعةلتحديد شخنية ا  الل وي 

 ( How do you do: كيف حالك؟في عباقة )

جزاؤيا بعضلا عن اآلخر؛ فلو ن ام يفض ي ك  واحد منه لآلخر،  تنفن  أ مترابطة الوفق ما مض ى يمكننا النو : إ  أجزاء اللغة 

نا بتحدي
ّ
لا مكّونة من  وعلى ذلك يمكننا النو : إّ  ياليدب كا  موف

ّ
ده للّتحلي  الّنحوب أّنه ينوم على مجموعة من ا ن مة، وكل

غة.
ّ
 (.56ص ،الن امي علم اللغة(: 2008نحلة، م))ين ر:  شبكات، ويةه الشبكات هي الل

 :خاتمةال

بّينة دوق الوظيفية في تنوع أيداف الل غوب الغربي )ياليداب(، م 
ّ
اتها، ونحويا، غة في سياقتناولت دقاستي الوظيفّية عند العالم الل

 ومعجملا، ودالل ها، وتوصلت إلى مجموعة االستنتاجات والّتوصيات اآلتية:

 الستنتاجات:

 اب منبثنة معند ياليدة في الوظيفيّ كانت بدايات  •
ّ
أستاذه فيرث ومن ثم ببعض العلماء، أمثا : سيمو  ديك، ومدقسة  ره بن تأث

 دقسة براغ.ملند ، ومالينوفسكي، و 

غة.تسايم  •
ّ
نافي ملستخدمي الل

ّ
ركيب االجتماعي والث

ّ
غوب والت

ّ
 الوظيفّية في الكشف عن أنماط العالقات بي  الّن ام الل

غة عن الّن ام •
ّ
غوب  ال تنفن  الل

ّ
غة املسموعة واملكتوبة تعد من  وكةلك الّسيالل

ّ
غة، والل

ّ
كّونة لل

 
اق، ويو مجموعة العناصر امل

غة.
ّ
ستويات دقاسة الل  أيّم م 

 ات، النمط.وهي: الحن ، التوجلّ  ،منطلحات ثالثةياليداب العناصر السياقية في  دحّد  •
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 الو ة، نوقيّ : التّ منها ،كثيرة وظائف أّ  للغة ياليداب  بّي  •
ّ
 .والّتخيلّية، واإلخباقّية، والّتن يمّية، ةنيّ النّ و ة، خنيّ ش

وصيات:
ّ
 الت

ف  في تعميق الدقاسات للوصو  إلى ا  •
ّ
غة الط

 
دقاسات في يمكن استثماق ل

ّ
وص ي بتكثيف ال غوب، ومن ينا ن 

ّ
يةا لّتطّوق الل

 الجانب.

غة ظايرة اجتم •
ّ
التواص  والتبليغ والبيا ،  ها ا ساسيةاعية ملم الوظيفّية اتجاه حديث يهتم بالجانب الوظيفّي للغة، والل

غة وكيفية توظيفلا 
ّ
لتأدية املعاني، ونوص ي بتكثيف العم   ولند استطاع ياليداب التوسع في فكرة الوظيفّية؛ فند قبط بي  الل

 على تطوير الّدقاسات في يةا الجانب.

 املراجع: 

 
ً
 : الكتب:أول
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ً
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Abstract: This study purposes to define the functional terminology, to reveal its first roots in the 
West, to clarify the functional characteristics of Haliday and its sources, identify the language 
functions according to Haliday. The researcher used the analytical method in studying functionality 
term, its origin, sources and the language functions according to Haliday. The study was divided into 
an introduction that included the importance of the study and previous studies and four axes, the 
first axis included an introduction to an introductory profile on Michael Haliday, then the definition 
of functional language and terminology. The second axis discussed the roots and origin of 
functionality in the past and present, third axis handled with functional characteristics according to 
Haliday, the fourth axis concentrate on functional sources andits functions in language, and a 
conclusion that included the main findings of the study. 

Keywords; functionality; field; pattern; directions; context. 
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