
 جامعة البصرة                                                               املرحلة املاجستري   

 املادة : نظرية النحو الوظيػي                                                                 كلية اآلداب    

 قسم اللغة العربية

 م9191ـ  9102. للعام الدراسي  يف نظرية النحو الوظيػي تداوليةائف ال( الوظ5احملاضرة )

 محور()الوظيفة

 3من  1الصفحة 
 

 يةاولدائف التالوظ

  يةاولدالت ماهية الوظائف

التً ٌنطلق منها  ، ومقاماتهاالطبقات المقامٌةالحدود بالنظر إلى هً الوظائف التً ُتسند إلى 

 المتكلم لتقدٌم فحوى خطابه للواقعة التً ٌتضمنها الخطاب.

 أقسامها

 هذه الوظائف على أساس دخولها فً الحمل إلى قسمٌن : تقسم

 : المحور والبؤرة.تشمل و .تكون مسندة إلى مكونات داخلة فً الحمل: الداخلٌة ـ الوظائف ٔ

 المبتدأ والذٌل والمنادى.وتشمل :  .ج الحملراخمكونات : تسند إلى رجٌة االخ لوظائفاـ ٕ

 التداولية الوظائفور د

 بدورٌن محورٌٌن :تقوم 

 .رتبة المكوناتتحدٌد وضع المكونات داخل البنٌة اإلخبارٌة أي تحدٌد ـ ٔ

 ـ تحدٌد إسناد النبر المركزي الذي ٌكون فً المكون الحامل للوظٌفة البؤرة.ٕ

 خصائصها

)الداخلً /اللغوي(فهً تعتمد والمقالً )الخارجً(هذه الوظائف ٌرتبط بالسٌاق المقامً إسنادّن إ

ودة عند المخاَطب أثناء عملٌة ونوعها بحسب اعتقاد المتكلم كونها موجلومات ععلى كمٌة الم

 التخاطب.

 ـ وظيفة البؤرة1

 البؤرةماهية 

لة أو الذات التً تشكل موضوع حمو))الذات التً تكون محطَّ خطاب ما . بقولهك فان داٌ هاعّرف

 المعلومات الواردة فً خطاب ما((.

الدكتور أحمد ٌضع و مكون الدال على ما ٌشكل المحدث عنه((.ُتسند إلى ال))التً   الوظٌفةأو 

المحور األكبر الذي ٌستقطب الكمٌة هو فً الخطاب والمتوكل عالمة على تشخٌص المحور 

الذي ٌقاس بعدد المحور فً الخطاب ، ومدى استمرار فً ذلك الخطاب الكبرى من المعلومات 

 مرات إٌراده أو إعادة إٌراده بنفسه أو بتوابعه ومتعلقاته.
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 محور()الوظيفة

 3من  2الصفحة 
 

 المحورأصناف 

 درج أول مرة فً الخطاب.ـ محور جدٌد : الذي ٌٔ

 فً السماء. النجمُت شاهد

 .الضٌفأخً أكرم 

ٌُعاد إدراجه فً الخطاب.ٕ  ـ محور ُمعطى : الذي 

 مضًٌئا. النجمكان فقد  فً السماء. النجمُت شاهد

 القدٌم. قًصدٌإّنه  .الضٌفأخً أكرم 

 ، وٌعاد ذكرة مباشرة.ا فً الخطابرً ـ محور معاد : الذي ٌبقى مذكوٖ

 .هرةالز  ّنه إ مضًٌئا.النجم كان فقد  فً السماء. النجمُت شاهد 

 .علًسافرُت مع م ك القدٌم. قًصدٌإّنه  .الضٌفأخً أكرم 

 بين المحور والمبتدأبس لال

سببه اإلشتراك فً أنهما المحدث عنه  المحور والمبتدأٌقع لبس بٌن الوظٌفتٌن التداولٌتٌن : قد 

 فً الجملة كما فً :

 جل ناجح.ر محمدـ ٔ

 أبوه رجل ناجح. محمدـ ٕ

ث عنه. إّن   ٌعنً أّنه المحور الذي ٌدور حوله الخطاب. ما )محمد( فً كلتا الجملتٌن محدَّ

هناك فرق بٌنهما فً الدخول فً الحمل، ففً الجملة األولى محمد داخل فً الحمل ولكن 

ل فً الجملة الثانٌة فنجد ـ بحسب المتوكل ـ الحمخارج الحمل . الثانً ووعنصر داخلً فٌه. 

 )أبوه( .)أبوه رجل ناجح( قد خرج منه )محمد( ومحور هذا الحمل هو

 

 وظيفة المحورإسناد 

 وٌشمل :ة داللٌة إلى أحد الموضوعات الحامل لوظٌف المحورٌُسند 

 ـ المنفذ1

 البارحة. زٌد  رجع 
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 محور()الوظيفة

 3من  3الصفحة 
 

 ـ المستقبل2

 رواًٌة. محمًداأعطٌُت 

 ـ المتقبل3

 إلى الغرفة. الكرسً العاملنقل 

 ـ الحائل4

 .متالطم األمواج البحر

 ـ المكان5

 .فً الطائرةركبنا 

 ـ الزمان6

 .فجًراالنائم  ظاستٌق

 وظيفة المحورإسناد شروط 

ث عنه فً الخطاب.ٔ  ـ أْن ٌكون دااّلً على المحدَّ

 البؤرة أو المنادى(. ـ ال ٌحمل وظٌفة تداولٌة ثانٌة)المبتدأ أو الذٌل أوٕ

 

 المصادر 

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

 ـ التركٌبٌات الوظٌفٌة قضاٌا ومقاربات ـ د. أحمد المتوكل.ٕ

 ـ الوظائف التداولٌة للغة العربٌة ـ د. أحمد المتوكل.ٖ

 

 

 األستاذ الدكتور     

 أحمد رسن       

 2ٕٔٓ/ٓٔ/2ٕحد األ


