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 ةالوظيف

 الوظٌفة تعنً مفهومٌن :

فً ـ العالقة بٌن مكونٌن أو أكثر فً المركب االسمً أو الجملة. وتشمل كل العالقات أوًل 

 الجملة. وهً :

 وغٌرها. وظائف داللٌة : منفذ /متقّبل/مستقبل/زمان /مكان/ـ ٔ

ٌّن نوع إسهام ا ة، وقد تم تعرٌف هذه الوظائف لذوات فً الواقعهً أدوار تؤدٌها الحدود تثب

 تً :كاآل

كتاًبا. فالعالم فً الجملة : وظٌفة داللٌة تسند إلى الذات المراقبة للعمل. مثل كتب العالم  المنفذ

ٌمتلك الحرٌة فً مراقبة الواقعة)الكتابة( وٌستطٌع تحقٌقها عاقل هو المنفذ الذي قام بالعمل، وهو 

  أو تركها.

:  مثل : وظٌفة داللٌة تسند إلى الذات المتقبلة لواقعة قام بها منفذ أو متموضع أو قوة. المتقبل

غٌر العاقلة التً تقبلت واقعة  أعطٌُت المسكٌن مااًل. فالمال ٌمثل المتقبل كونه دال على الذات

 )اإلعطاء(.

منح الكاتب قل شًء ما إلى ملكٌتها، مثل : التً نُ  وظٌفة داللٌة تسند إلى الذات:  المستقبل

 .ٌتهلكنقلت )القصة( إلى مصدٌقه قصة. نجد )صدٌقه( هو الشخص الذي 

الرجل تحت  جلس كقولنا : ر فٌه شًء،الموضع الذي ٌستقوظٌفة داللٌة تسند إلى :  المكان

 الذي استقر فٌه الرجل هو)تحت الشجرة(. لمكانالشجرة. فا

فالظرف)غًدا( ٌدل على زمان زمان الواقعة، مثل أزورك غًدا.  وظٌفة داللٌة تسند إلى : الزمان

  الواقعة)الزٌارة(.

 : الفاعل /المفعول. وظائف تركٌبٌةـ ٕ
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للوجهة المتخذة فً تقدٌم ٌشكل المنظور الرئٌس الذي حّد ال وظٌفة تركٌبٌة تسند إلى:  الفاعل

 . طفلال. مثل : جاء لواقعةا

الثانوي المتخذ فً تقدٌم الواقعة،  ٌشكل المنظورالذي حّد ال وظٌفة تركٌبٌة تسند إلى:  المفعول 

 .القمرمثل : رأى محمد 

وهذه  ـ خارجٌة : المبتدأ/الذٌل /المنادى.ٕـ داخلٌة : البؤرة /المحور. ٔوظائف تداولٌة : ـ ٖ

 الوظائف سوف ندرسها فً محاضرات قادمة على مستوى التنظٌر والتطبٌق.

 وهو التواصل بٌن البشر. ،: الغرض الذي تستعمل اللغة الطبٌعٌة من أجل تحقٌقهالدور ـ ثانًيا

 : هً (اللغة والوظٌفة)وثمة خمسة آراء أو مواقف لسانٌة من 

 

توجد وظٌفة للغة ، وٌستطٌع الباحث اللسانً أْن ٌدرس اللغة ، وٌفهم نظامها مستقلة عن ـ ال ٔ

 الوظٌفة. 

 ـ وظٌفة اللغة هً التعبٌر عن الفكر.ٕ

مثل الوظٌفة التأثٌرٌة والتعبٌرٌة والشعرٌة والتنبٌهٌة ـ وظٌفة اللغة مجموعة من الوظائف ٖ

  وغٌرها.

 .سٌمون دٌك( رأيُخر متفرعة منها)ـ  وظٌفة اللغة الرئٌسة هً التواصل ، والوظائف األٗ

)رأي ـ وظٌفة اللغة الرئٌسة هً التواصل ، والوظائف األُخر أنماط خطابٌة لوظٌفة التواصل٘

 .أحمد المتوكل(

 

 واقف آثار فً دراسة الوظٌفة فً بنٌة اللغة هً :مهذه الوتنتج من 

 ـ الوصف التام للغة ٌتحقق عن طرٌق ربط البنٌة بالوظٌفة.ٔ

بنٌة اللغة تابعة للوظٌفة، وتحدد خصائص اللغة المعجمٌة والتركٌبٌة والصوتٌة بالرجوع إلى ـ ٕ

فالبنٌة اللغوٌة انعكاس لوظائف اللغة، والوظائف تؤثر فً  الخصائص الداللٌة والتداولٌة.

  ونغٌرها. خٌر والحذف والزٌادةبخصائص تركٌبٌة مثل التقدٌم والتأاتصاف البنٌة 
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،  وظٌفتهالى ً تصف اللغات الطبٌعٌة من زاوٌة النظر إلذلك نظرٌة النحو الوظٌف

باط كبٌر بهذه النظرٌة، وللوظٌفة ارتهذه المنهجٌة لمبادئ المن الوظٌفة  عدتوقد 

 المبادئ والتً هً :

 للغة الطبٌعٌة هً التواصل.ساسٌة األوظٌفة الـ ٔ

 للمتكلم والمخاطب. ـ موضوع الدرس اللسانً هو وصف القدرة التواصلٌةٕ

 فً نظرٌة للتركٌب والداللة من وجهة نظر تداولٌة.ـ نظرٌة النحو الوظٌٖ

  نمطٌة والتداولٌة.ـ ٌهدف الوصف اللسانً إلى تحقٌق الكفاٌات : النفسٌة والٗ

 المصادر والمراجع

 ـ المنحى الوظٌفً فً الفكر اللغوي العربً ـ د. أحمد المتوكل.ٔ

 د. أحمد المتوكل.كٌبٌات الوظٌفٌة قضاٌا ومقاربات ـ ـ الترٕ

 د. أحمد المتوكل.ـ الوظائف التداولٌة للغة العربٌة ـ ٖ

 النحو الوظٌفً ـ د. محمد ملٌكان.ـ نظرٌة ٗ

 

 
 

 األستاذ الدكتور
 أحمد رسن

 9ٕٔٓ/9/ٕٕاالحد 


