 -1تطبيق السجرسة الؾعيفية الفخندية:
ّأكال – مرطمح الؽظيفة :لقج كرد في السخشج األبججؼ في المدانيات( )1161ألنجرؼ مارتيشي :يسكؽ أف
نمخص أىؼ ما أكرده مارتيشي كالفخيق السذخؼ عميو ،في محؾريؽ :أحجىسا عػاـ ،يتعمق بالؾعيفػة المغؾية
برفة عامة ،كاآلخخ خاص يذسل الؾعائف الشحؾية.
تختبط كثخة الؾعائف بتشؾع آراء أصحابيا ككثختيؼ ،كما يالحع عمى ىحه التشؾعات أنيا جدئية ،نابعة مؽ
خارج المغة ،كليدت نابعة مؽ داخميا ككاقعيا .كعميو ،فإف التحجيج الرحيح لؾعيفة (أك كعائف) المغة،
البج أف يدتجيب لذخطيؽ:
أ ػ مالحغة استعساالتيا (أؼ مالحغة سمؾكات السدتعسميؽ)
.ب ػ الجراسة الجاخمية ليحه األداة(المغة).
كبشاءا عمى ذلػ ،يسكؽ أف نسيد بيؽ الؾعيفة السخكدية لمغة ككعائفيا الثانؾية ،إذ يتفق أغمب المدانييؽ
عمػى أف كعيفتيا السخكدية ىي التبميغ)(Communicationكسا تعخفو نغخية اإلخبار ،كاستعساؿ
لؾضع )(Codeمػؽ أجل نقل رسالة تسثل تحميال ما لسعظيات التجخبة مؽ خالؿ كحجات سسيؾلؾجية،
تسكؽ الشػاس مػؽ إقامػة عالقات فيسا بيشيؼ .كبيحا السفيؾـ تختبط الؾعيفة باشتقاقيؽ أساسييؽ مؽ مذتقاتيا
(كعيفي ،كعيفية) ،فالؾعيفية). (Fonctionnalisme
كسحىب عيخ أثخىا في التحميل الؾعيفي الحؼ أمجتشا بو الفؾنؾلؾجيا ،الحؼ حقق جسمة مؽ الؾعائف عمى
مدتؾػ الؾحجات الرؾتية (في مدتؾػ التقظيع الثاني) ،مثل الؾعيفة التسييدية كالتعؾيزية
كلعمو مؽ السفيج ػ كسا يقؾؿ أصحاب القامؾس ػ أف يكؾف لمفع الؾعيفة مفيؾـ خاص ،يدتشج عمى تحميػل
دقيق لسكؾنات عسمية التبميغ (مخسل ،مخسل إليو ،الخسالة ،الدػياؽ ،القشاة ،الؾضػع) كفعػل سػسيؾلؾجي
عاـ ،بحيث تدشج لكل مكؾف كعيفة (ىي عمى التختيب :انفعالية ،إفياميو ،شعخية ،مخجعية ،ميتا لغؾية).
أما القدػ الثاني الستعمق بالؾعيفة الشحؾية ،فسمخرو أف القامؾس يقجـ نقجا لسفيؾـ الؾعيفة في الشحؾ
التقميجؼ إذ يعخؼ ىحا األخيخ الؾعيفة الشحؾية بأنيا الجكر الحؼ تؤديو الكمسة في الجسمة ،كؾعيفة الفاعػل
كالسفعػؾؿ الخ .في مقابل طبيعتيا أك نؾعيا الحؼ تشتسي إليو في أقداـ الكالـ ،الحؼ يغمب عميو التعخيف
الػجاللي ،األمخ الحؼ يؤدؼ إلى المبذ كاالضظخاب ػ في رأؼ أصحاب القامؾس ػ حيث يغيخ ذلػ جميا
مثال في كمسػة طفل؛ فيي مؽ حيث السعشى تجؿ عمى كائؽ إنداني في زمؽ محجد مؽ العسخ ،كىي نفديا
كفاعل فػي جسمػة "يمعب الؽلد" ال تجؿ عمى السعشى الدابق فحدب ،بل تحجد دكرىا " كمنفذ لفعل " كىػي
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كعيفتػو ،كمؽ ىشػا تختمف الؾعيفة عؽ السعشى ،ألف كمسة طفل رغؼ احتفاعيا بسعشاىا الدابق ،تدشج إلييػا
كعيفػة أخخػ ،ىػي كعيفة "متقبل الفعل " في جسمة " تحب األم الطفل ".كإذا كاف باإلمكاف فرل معشى
لفغة طفل عؽ كعيفتيا ،فإنو غيخ مسكؽ مع كمسات أخخػ ،كسا ىؾ الحاؿ مع بعض الغخكؼ .أضف
إلى ذلػ أف تعخيف الفاعل بأنو الكائؽ الحؼ يقؾـ بالفعل ،ليذ مظخدا مع الؾاقع ،ففي قؾلشا مثال ":مرض
الطفل" ،ال يعقل أف يقؾـ الظفل بالفعل...
التركيب الؽظيفي :استظاع أنجريو مارتيشي أف يظؾر التحميل التخكيبي لمجسمة ،انظالقا مؽ الشتائج التي
كصمت إلييا الجراسة الفؾنؾلؾجية ،فؾضع الخظؾط األكلية ليحا التحميل الحؼ يقؾـ عمى أساس كعيفة
العشاصخ المدانية في التخكيب كطخؽ تختيبيا ،كمؽ السالحغة أف التحميل التخكيبي في المدانيات قج
تخمى – برفة عامة-عؽ مرظمح (كمسة) لسا قج يحجثو مؽ اضظخاب في السفاليؼ كألنو يظمق عمى
كحجات دنيا بأتؼ معشى كمسة مثل :مؽ ،عمى ،ىل ....الخ ،كيظمق أيزا عمى كحجات ليدت دنيا ،كتتكؾف
مؽ عشاصخ لكل كاحج مشيا كعيفتو خخج ،أخخج ،فكالىسا تتزسؽ الحخكؼ الجالة عمى الخخكج كأخخج
تتزسؽ زيادة عمى ذلػ الريغة الجالة عمى األمخ السؾجو لمسخاطب السفخد كالسحكخ ليحا كاف مؽ
الزخكرؼ تؾخي مرظمحات أكثخ دقة ،تفي بسفيؾـ الؾحجات الجنيا،
كقج اصظمحت الشغخية الؾعيفية عمى ىحا السفيؾـ بالمؽنيػ ،كسا يخػ أف العالقة التي تخبط :السؾنيسات
في الشغاـ المداني تتجمى في حاالت ىي التخكيد عمى الجكر التبميغي لمعشاصخ المغؾية يسشح اإلجخاءات
الؾعيفية قج ار كبي اخ مؽّ الشجاعة في الكذف عؽ العالقة القائسة بيؽ خرائص الّمغة كأىؼ دكر تدشجه إلييا
المدانيات الحجيثة ،كىؾ الجانب التؾاصمي ،كىؾ أمخ ال يتأتى إال بؾصف لداني يتحخػ أدؽ جدئيات

كتفاصيل الشغاـ المغؾؼ.
ثانثا :التسفرل السددكج ) (la double articulationتججر اإلشارة إلى أف مرظمح التسفرل المغؾؼ
نص أرسظؾ
برفة عامة؛ أؼ عاىخة تسفرل المغة إلى مدتؾيات ،لؼ تغيخ عشج مارتيشي ّأكؿ األمخ فقج ّ
بأف الرؾت المغؾؼ البذخؼ يتسيد عؽ صؾت الحيؾاف ،كؾنو قابل لمستفرل ،كسا أف دؼ سؾسيخ أشار
إلى األمخ ،مؤكجا أف الكالـ يسكؽ تجدئتو إلى مجسؾعة مؽ السقاطع ،فسارتيشي –إذف-لؼ يشظمق مؽ فخاغ
كلؼ يجع ذلػ ،بل استفاد مسؽ سبقو خرؾصا محاضخات
دؼ سؾسيخ ،فيؾ متأثخ بالسشيج البشيؾؼ في تحميمو لمغؾاىخ المغؾية ،كبالتخكيد عمى ىحه الخاصية صاغ
نغخية لدانية أثبتت نجاعتيا في التعامل مع ىحه الغؾاىخ
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كفي كل ىحا مخاد مارتيشي مؽ التسفرل السددكج؛ أف المغة تتسفرل إلى كحجات داللية صغخػ تدسى
(مؾنيسات) تحسل صؾرة صؾتية (داؿ) كأخخػ داللية معيشة (مجلؾؿ) ،كىي تذكل التسفرل األكؿ ،ثؼ
التسفرل الثاني الستسثل في تسفرل السؾنيسات إلى كحجات مسيدة ليا دكف أف تحسل داللة تدسى
الفؾنيسات ،كىؾ ما نبدط فيو اليج كفق الشحؾ اآلتي:
يسثل مارتيشي لحلػ عؽ طخيق التفخيق بيؽ تبميغ الذعؾر بألؼ في الخ أس بالرخاخ؛ الحؼ يعتبخه غيخ كاؼ
لجعمو تبميغا لدانيا  ،فالرخاخ غيخ قابل لمتحميل ،خالف التمفع بجسمة  j’ai mal à la tèteالتي يسكؽ
تحميميا إلى كحجات ذات داللة تؾعف في سياقات أخخػ لتبميغ تجارب مختمفة ،مثاؿ استعساؿ الؾحجة
malفي سياؽ آخخ كأف تقؾؿ  il fait le malكمؽ ىشا أسذ مارتيشي -بيحا التحميل -لشغخية االقتراد
المغؾؼ ،أؼ إيراؿ أكبخ عجد مؽ الخبخات باعتساد أدنى مجيؾد ،كىؾ ما تيدخه كتداعج عمى تحكيقو ميدة
التسفرل التي تشفخد بيا اؿ لغة ،إذ إف مجسؾعة محجكدة مؽ الفؾنيسات تجعمشا قادريؽ عمى إنتاج عجد
ىائل مؽ السؾنيسات ،التي بجكرىا تعظيشا القجرة عمى إنتاج عجد غيخ نيائي مؽ التعابيخ
يزيف مارتيشي -في الفرل ذاتو-كذلػ في معخض شخحو لمتسفرل الثاني:
يحجد مارتيشي أف السدتؾػ الثاني لمتسفرل ىؾ تحميل كل كحجة مؽ كحجات السدتؾػ األكؿ إلى متؾالية مؽ
الؾحجات ،لكؽ ىحا التحميل يخص الرؾرة الرؾتية فقط ،إذ إف كحجات التسفرل األكؿ ىي أصغخ
كحجات ذات داللة كالتي ال يسكؽ تحميميا إلى كحجات متؾالية أدنى مشيا كتحسل داللة ،فؾ حجة  têteإذا
تؼ تحميميا إلى  te – teفإف ىحه الؾحجات الجنيا التي ال تحسل داللة كلكشيا متؾالية تداىؼ كل كاحجة مشيا
في تسييد  têteعؽ  bêteعؽterre.
خالصة القؾؿ :استظاع مارتيشي أف يبيؽ بأف أؼ لداف بذخؼ يسكؽ أف يتسفرل إلى مدتؾييؽ ،األكؿ
يكؾف إلى كحجات تحسل صؾرة صؾتية كداللية كىؾ ما سساه "السؾنيؼ" كالسدتؾػ الثاني يكؾف بتحميل
الرؾرة الرؾتية لمسؾنيؼ إلى كحجات متؾالية مسيدة لو عؽ غيخه مؽ السؾنيسات سساىا الفؾنيسات.
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 -2تطبيق السجرسة الدياقية:

أىسية
ميسا قائال" :فمشغاـ تخكيب الكمسات ّ
يخػ فيخث ( )Firthبذأف التّخكيب ّأنو يمعب دك ار ّ
مكؾنات الجسمة عشجما يؾضع في
بارزة عشج دراسة التّخاكيب الجسمية ،إذ تبجك أىسية ّ
مكؾف مؽ ّ
كل ّ
معيشة
الشغاـ الّمغؾؼ في تخكيب جسمة ما ،فيعسل ىحا ّ
نغاـ متتابع يعتسج عميو ّ
الشغاـ ليؤدؼ داللة ّ

يعج عشر اخ
تختمف عؽ داللة أخخػ في تخكيب مساثل ،كقج بيشت في مؾضع أخخ أف نغاـ الجسمة ّ

ىاما في دراسة الجاللة"؛ أؼ إ ّف تخكيب الكمسات يمعب دك ار في تأدية السعشى.

يسا مؽ
بالدياؽ كبسالو مؽ أثخ في إبخاز ،أك تحجيج السعشى باعتباره ،عشر اخ م ّ
لقج اىتؼ فيخث ّ
الدياؽ محؾر اىتساـ فيخث ،في إطار نغخيتو
عشاصخ ّ
الجاللة في تخكيب الجسل ،كتحميميا ،فقج كاف ّ

الدياؽ
السدساة :نغخية ّ
ّ
الدياؽ ،كمؾقع الكمسة في التّخكيب الجسمي ،كىحه مشظقة اىتساـ الّمغؾؼ في
بعامة تعتسج عمى ّ
ّ
()context of situation

"إف األطخ الكالمية في البيئة االجتساعية
قائالّ :

الدياؽ يمعب دك ار بار از في تحجيج كتؾضيح قرج الستكّمؼ.
تحميمو" بسعشى ّ
أف ّ

يتزح ىحا مؽ قؾؿ ليؾند ( )John Lyonsفي معشى الكمسة قائال..." :محرمة عالقاتيا
ّ

بالكمسات األخخػ في التّخكيب اّلحؼ تخد فيو ...كاّلدياؽ ىؾ الكفيل بإبخاز داللة الكمسة في عالقاتيا
مع غيخىا" ،باعتباره مؽ العشاصخ اّلتي تديل غسؾض الجسمة.
الشحؾ
حيث ّ
أف ّ
ركد اىتسامو عمى ضخكرة تحقيق التّشاسق ّ
الجاللي بيؽ تمػ األلفاظ مبخ از بحلػ ّ

خاصة بو ،تجخل في تخكيب خاص ،فيتؼ بيا التّأليف كالتّخكيب
يتكؾف مؽ كحجات كفقا لسعاف
ّ
ّ
يقرج بيا الغخض أك السقاصج اّلتي تربؾ الكائشات البذخية إلى تحكيقيا مؽ خالؿ الّمغات
إف العالقة ىي رابط
أف مفيؾمي الؾعيفة كعالقة ككجكر متبايشاف حيث ّ
الظبيعية قائال..." :نجج ّ

الجكر يخص الّمغة بؾصفيا ندقا
مكؾنات
ّ
أف ّ
السخكب ،في حيؽ ّ
مكؾنات الجسمة ،أك ّ
بشؾؼ قائؼ بيؽ ّ
أف كعيفة الّمغة تحقيق لمتّؾاصل بيؽ
كامال ،إالّ أف ىحا التّبايؽ ال يمغي تخابظيسا مؽ حيث ّ
الجاللية ككعائف أخخػ ،كسا يغمب أف تتخح الؾعائف
مدتعسمييا تزاؼ إلييا الؾعائف التّخكيبية ك ّ
عجة كعائف ىي:
بالجمج بيؽ ّ
كضع كعائف أكلى غيخ مذتقة "؛ إذ يتحّقق السعشى الؾعيفي عشجه ّ
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 وظائف تركيبية :كىحه تتعمق بػ" :إسشاد الؾعيفتيؽ الفعل كالسفعؾؿ بشؾع الؾعائف الجالليةالجاللية
التي تحسميا حجكد البشية الحسمي ،كيتحّقق ذلػ مؽ خالؿ مخاعاة سّمسية الؾعائف ّ

إلى جانب سّمسية السؾاقع.

محل مؽ محالّت السؾضؾعات
 وظائف داللية :كتتسثل في "األدكار الّتي يأخحىا كلّ

يجؿ عمييا السحسؾؿ" ،كىي عشجه مختبظة بكل مؽ (السشفح-الستقبل-
ّ
بالشدبة لمؾاقعة اّلتي ّ

السدتقبل-األداة-الدمؽ-السكاف-الحاؿ) كيتحجد مؽ خالليا السؾضؾع دالليا.
كمؽ جسمة األمثمة نحكخ:

تجؿ عمى
(ضخب زيج عسخا) نت ّبيؽ ّأنو إذا نغخنا إلى كمسة :ضخب :جاءت عمى صيغة فعل اّلتي ّ
الساضي ،كتشجرج ضسؽ قدؼ مؽ أقداـ الكالـ ،كىؾ الفعل ،الفعل مبشي لمسعمؾـ ،مدشج إلى مفخدات

أم ا كمسة زيج :فيي تشتسي إلى االسؼ ،مخفؾع ،بيشو كبيؽ الفعل عالقة إسشاد (قخيشة تعميق
الغائبّ ،
أما كمسة عسخا :فتشتسي إلى مبشى االسؼ (قخيشة
معشؾية) رتبتو التّأخخ (قخيشة ّ
الختبة) ،فاعلّ ،
الريغة) ،مشرؾب (قخيشة العالمة).
ّ

مؽ أمثمة أخخػ نحكخ اآلتي:
قؾؿ امخؤ الكيذ في مظمع قريجتو:
بد ِ
قط ِِّ
قفا نبغ مؼ ِذكرى حبيب ومنزلِ ...
فح ْؽ ِ
بيؼ َّ
مل
المؽى َ
الدخؽل َ
يؤدػ السعشى
ّ
فإنو ال ّ
تؼ تختيب األلفاظ بتختيب آخخ ّ
يؤكج لشا مؽ خالؿ ىحا القؾؿ ّأنو لؾ ّ
كالغخض السظمؾب عمى نحؾ( :مؽ نبػ قفا حبيب ذكخػ مشدؿ) قائال" :كجسمة األمخ أّنو ال يكؾف
تختيب في شيء حتى يكؾف ىشاؾ قرج إلى صؾرة كصشعة إف لؼ يقجـ فيو ما ُق ّجـ ،كلؼ يؤخخ ما

أ ّخخ ،كبجأ بالحؼ ّثشى أك ّثشى بالحؼ ثّمث بو لؼ تحرل لػ تمػ الرؾرة كتمػ الرشعة" .أؼ ّإنو

يبحث عؽ األجداء السختمفة حتى يجئ التالؤـ بيشيا ،إذ كقع البكاء عمى السشدؿ لفغا ،ككقع عمى

الذخص.
الحبيب معشى أك عمى ّ
كقؾؿ الذاعخ:
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جذ كسقت....كرداً ،كعزت عمى ِ
الع ِ
أمظخت ُلؤلؤاً مؽ نخ ٍ
شاب ِبالبخِد.
ك
ْ
ْ
لقج دّلت ىحه االستعارات كالسجازات ،اّلتي عالقاتيا السذابية بؾجؾد قخائؽ لفغية ،لؾالىا لسا
شبو الجمؾع بالمؤلؤ ،كالعيؾف بالشخجذ ،كالخجكد بالؾرد كاألنامل
كصمشا إلى السعشى الحكيقي؛ حيث ّ
(الجمؾع) كأبقى السذبو بو الّمؤلؤ مع كجؾد قخيشة
األكؿ ّ
بالعشاب كاألسشاف بالبخد ،فححؼ السذبو في ّ
أمظخت ،كححؼ العيؾف كأبقى السذبو بو (الشخجذ) ،كححؼ (الخجكد) السذبو ،كأبقى (الؾرد) السذبو
بو ،ككحلػ ححؼ (األنامل كأبقى السذبو بو العشاب ،كححؼ (األسشاف) كأبقى السذبو بو (البخد)
الرؾرة كما تجمى
مؤكجا ّأنو لؾ ّ
قجـ لفغة عؽ أخخػ لسا حرل السعشى السخاد ،كما تحققت جسالية ّ
ما فييا مؽ التسثيل ،كالترؾيخ ،إذ السعشى كقع عمى األلفاظ اآلتية لفغا :المؤلػ ػ ػ ػ ػ ػػؤ الشخجذ الؾرد،
العشاب ،البخد ،في حيؽ كقع عمى األلفاظ اآلتية معشى :الجمؾع العيؾف الخجكد األنامل كاألسشاف بيحا
التّختيب.
كقؾؿ الذاعخ:

مؽ يرشع الخيخ مع مؽ ليذ يعخفو ....كؾ ِاق ِج الذسع في ٍ
بيت لِ ِعسياف.
ُ
َ
َ
ُ

الزؾء في بيت
لقج ّ
شخص (فاعل الجسيل) اّلحؼ ىؾ السذبو بذخص يزيء ،أك يذعل ّ

أعسى إذ ال ججكػ مؽ ذلػ؛ حيث مّثمو بشاكخ الجسيل عمى أساس أنشا ال نشتغخ أف يأتيشا الخيخ مؽ
شخص ناكخ الجسيل ،كلؾ أتت األلفاظ بغيخ ىحا التختيب لسا حرل ىحا السعشى ،إذ السعشى كقع
الشؾر ،في حيؽ كقع معشى عمى ناكخ الجسيل؛ أؼ (مؽ ليذ يعخؼ
لفغا عمى األعسى اّلحؼ يبرخ ّ

الخيخ).
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 -3تطبيق السجرسة التؾزيعية:
نعرية التؽاصل عند بمؽمفيمد :يعج بمؾمفيمج) Bloomfield Leonard) 1887 -1949السسثل األساسي ّ

لمسجرسة الؾصفية ،فمقج التدـ بالسشيج البشيؾؼ الؾصفي ك لكؽ ّ تأثّخه بعالؼ الشفذ الدمؾكي كاطدؽ

 Watsonكاف لو أكبخ األثخ في تؾجيو نغخيتو الّمغؾية كفق تعاليؼ كمبادغ السحىب الدمؾكي ّ ك ىؾ محىب
أف اختالؼ الشاس يخجع إلى اختالؼ البيئة التي يعيذؾف فييا كأف سمؾكيؼ رىؽ ىحه البيئة
يخػ ّ

كيخػ بمؾمفيمج أف الجراسة الّمغؾية التقميجية التي عيخت قبل الّمدانيات التاريخية تعج .غيخ عمسية ألنيا

استجالليةّ ّ كمعيارية ،كأكج عمى أف دراسة الّمغة يجب أف تكؾف كصفية استقخائية

كركد في دراستو عمى الجانب السادؼ الظبيعي ،كىؾ الرؾت كالبشية التي يتحقق فيياّ تؾزيع األصؾات

عمى شكل فؾنيسات كمؾرفيسات ألنو يسثل السادة السشاسبة لمبحث السؾضؾعي؛ السزبؾط ،دكفّ السعشى
الحؼ قج يفتح مجاالت لألحكاـ الحاتية االنظباعية

كالؾاقع أف بمؾـ فيمج لؼ يخفض دراسة السعشى ،كلكشو ربط السعشى بعشرخؼ السثيخ كرد الفعل ّ.أؼ أف

تحميل السعشى يكؾف بأف نبيؽ بشظق نؾع السثيخ الحؼ يؾلج رد فعل معيشا كالستسثل في العبارات التي يشظق

بيا الستكمؼ ،الحؼ يحجثو الستكمؼ باعتباره مثي اخ

 ،كىؾ يبدطُ ىحا السفيؾـ في قص (جاؾ) ك(جيل) رأت تفاحة كبجافع الجؾع تقؾـ بإحجاث صؾت
بحشجختيا كلدانيا كشفتييا ،فيقؾـ جاؾ بإحزار التفاحة كيزعيا في يجىا لتأكمياّ فالجؾع بسثابة مثيخ أك

مشبوّ ق كالرؾت الحؼ تحجثو جيل بسثابة استجابة لحلػ السثيخ ،كيقؾـ في نفذ الؾقت مقاـ السشبو الحؼ
ّ
يدتجيب لو جاؾ بإحزار ما طمبتو مشو ،كيسكؽ تمخيص ىحه القرة مؽ كجية الشغخ الدمؾكية ،كسا يمي:
 أحجاث عسمية تدبق الكالـ
 الكالـ

 أحجاث عسمية تمي الكالـ.

أف التؾزيعية أك الدمؾكية سؼ يظمق عمى اتجاه
لنعؽد لممحطة الثانية مؼ البنؽية ،كقبل ذلػ نذيخ إلى ّ
لداني عيخ في أمخيكا حؾالي 1131ـ ّ،كرغؼ تأثخه ببمؾمفيمج إال أف زليغ ىاريذ اقتخح مفيؾما ججيجا
لمتؾزيع ،خالفا لبمؾمفيمج
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استعسل فيو مكياس المعنى لتحجيج البشى الفؾنؾلؾجية كالتخكيبية ّ،كضع بو حجكدا لشغخيتو نظاقيا ،أك

سعى إلى مّج نظاقيا ،حيث يدسح ىحا السفيؾـ ،بخبط الجسل بعزيا ببعض كىؾ ما أدػ إلى لفع التحؽيل
كمؽ ىحا السشظمق أمكؽ تجاكز نظاؽ الجسمة إلى تحميل الخظاب كىحا ما يحكخه جاف بياجيو ،بأف البشية
تتألف مؽ ميدات ثالث :الجسمة كالتحؾيالت كالزبط الحاتي.

 -4تطبيق السجرسة التؾليجية التحؾيمية:
مؽ الزخكرؼ اإلشارة إلى أف تذؾمدكي قج درس العبخية القجيسة بإتقاف ككاف يعتبخ مؽّ السبخزيؽ فييا،
كيحكخ مازف الؾعخ أف تذؾمدكي كاف ميتسا بالتخاث العخبي فقج درس األجخكمية.
يسيدتذؾمدكي بيؽ الجسمة األساسية التي أطمق عمييا الجسمة النؽاة كالجسمة السذتقة التي أطمق عمييا
ّ
الجممة المحؽلة ككصف الجسمة الشؾاة بأنيا بديطة وتا مة ،وصريحة ،وإيجابية ،ومبنية لممعمؽم ،كالجسمة
الشؾاة ،كتكؾف إما استفهاما ،أو أمرا ،أو نفيا ،أو
السحؾلة بأنيا تشقريا خاصية مؽ خؾاص الجسمة ّ
معطؽفة ،أو متبعة ،أو مدمجة.

تتحؾؿ الجسمة الشؾاة إلى عجد مؽ الجسل السحؾلة غيخ
كسا قاؿ بأف التحؽيل يكذف لشا بظخيقة جمية كيف ّ
أف مشيج تذؾمدكي فتح الباب التجاه ججيج جعل مؽ الجاللة مكؾنا أساسيا يشغخ في البشية العسيقة لمكمسة
أك الجسمة ،فسشيجو الججيج تسكؽ مؽ إنتاج كفيؼ ما ال نياية مؽ الجسل الرحيحة.
إف التحؽيل إذف عسمية نحؾية تجخؼ عمى سمدمة تسمػ بشية نحؾية كتشتسي إلى سمدمة ججيجة ذات بشية
ّ
مذتقة؛
أؼ ّإنو عالقة تخبط بيؽ تسثيميؽ ،تمثيل ِّأولي مجرد هؽ البنية العميقة ،وتمثيل مذتق هؽ البنية
لكل جسمة تخكيبا باطشيا كتخكيبا عاىخيا ،كتخبط التخكيبيؽ بشغاـ خاص يسكؽ
ِّ
الدطحية فيي قؾاعج تعظي ّ
التحؽيل.
فالخبط بيؽ التخكيب الغاىخؼ كالباطشي ىؾ ِّ
أف تكؾف قؾاعج تحؾيميةّ ،

معيؽ يؾجج في ال ّحىؽ كيختبط بتخكيب جسمي
أف البشية العسيقة ىي األساس الحىشي
بسعشى ّ
السجخد لسعشى ّ
ّ
الشؾاة اّلتي ال ّبج مشيا لفيؼ الجسمة ،كلتحجيج معشاىا الجاللي ،كإف لؼ تكؽ عاىخة فييا مثال
أصؾلي ،كىي ّ

قؾلػ :يدتثمر الطالب دروسا مدجمة عمى األنترنيت.

تجدج كل كاحجة معشى عقميا
إ ّف ىحه الجسمة السشظؾقة ّ
تتكؾف في األصل مؽ ثالث جسل أصؾلية (نؾاة)ّ ،
في ذىؽ الستكمؼ ،كىحه الجسل ىي:
 يدتثسخ الظالب دركسا.
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 الجركس مدجمة عمى األنتخنيت.
 تؾفخ األنتخنيت لتحريل الجركس.
إف تسثل الجسل الثالث في مجسؾعيا عالقة بيؽ نقاط رئيدية (الظالب ،دركس ،األنتخنيت ،مدجمة) كىحه
ّ
ىي البنية العميقة التي يأتي دكر تجديجىا بكمسات متتابعة مشظؾقة ببشية سظحية كتأتي متألفة مؽ الجسل
الدابقة الحكخ لتكؾف جسمة تحؾيمية كاآلتي:
الثالث ّ
يدتثمر الطالب دروسا مدجمة إذا تؽفر األنترنيت.
أف البنية العميقة كإف لؼ تكؽ عاىخة في الكالـ ،فيي إلى حج كبيخ أساسية لتفيسو
يؤكج تذؾمدكي ّ
أف ىحه البشية ضسشية كتتسثل في ذىؽ الستكمؼ ،فيي عقمية
كمسا ال شػ فيو ّ
كإعظائو التّفديخ الجالليّ ،

بالجالالت
الدظحية كبحلػ تختبط البشية العسيقة ّ
قائسة يعكديا التّتابع الكالمي السشظؾؽ ال ّحؼ ّ
يكؾف البشية ّ
الرؾتية.
الّمغؾية كتحجد تفديخ الجسل مؽ ّ
الشاحية ّ
إف التحؽيل في أبدط تعخيفاتو إذف ىؾ تحؾيل تخكيب إلى تخكيب آخخ بتظبيق قانؾف تحؾيمي أك أكثخ
إذا ّ
كبعض ىحه القؾاعج بظبق إجباريا كبعزيا اآلخخ اختياريا كعشج تظبيقيا تقؾـ ىحه القؾاعج بححؼ بعض
عشاصخ البشية العسيقة ،أك نقميا مؽ مؾقع إلى مؾقع أك استبجاليا بعشاصخ أخخػ أك إضافة عشاصخ ججيجة
الشفي.
الشؾاة- :مؽ االثبات إلى ّ
إلييا ،أك تقؾـ ىحه القؾاعج بشفل السعشى العاـ لمجسمة ّ
 أك مؽ االخبار إلى االستخبار. أك مؽ السعمؾـ إلى السجيؾؿ.كإحجػ كعائفيا األساسية تحؾيل البشية العسيقة ال ّحىشية االفتخاضية السجخدة التي تحتؾؼ عمى بشية الجسمة
الشيائية.
تجدج كياف الجسمة كصيغتيا ّ
الدظحية السمسؾسة التي ّ
األساسية إلى البشية ّ
لقج استخجػؼ مفيؾـ ػ البشية العسيقة في التفخيق بيؽ معاني العبارات التي عاىخيا يكؾف ممتبدا لكؾنيا أكثخ
مكمفة ،فالتخكيب اإلضافي (زيارة األقارب) قج يكؾف
مؽ معشى مثاؿ ذلػ الجسمة التالية :زيارة األقارب ِّ
معشاه- :يدكرنا األقارب .أك :ندكر األقارب.
مكمفة) قج يكؾف معشاىا :يتكّمف األقارب .أك :نحؽ نتكّمف.
كحلػ عبارة ( ِّ
كحلػ في الجسل اآلتية:
البشية العسيقة

قاعجة التحؾيل
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الدظحية
البشية ّ

طابت نفذ زيج

إسشاد الفعل إلى غيخ فاعمو

طاب زيج نفدا

الخأس
اشتعل شيب ّ
فجخنا عيؾف األرض
ّ

إسشاد الفعل إلى غيخ فاعمو

اشتعل الخأس شيبا

إسشاد الفعل إلى غيخ مفعؾلو

فجخنا األرض عيؾنا
ّ



الشحؾ التّؾليجؼ التّحؾيمي ،اّلحؼ تبمؾر
ميسا في ّ
لقج أضحى السغيخ السشظقي ّ
لمشحؾ أضحى ّ
الدتيشات مؽ القخف الساضي مؽ خالؿ:
عمى ّيج تذؾمدكي في ّ

الرؾرة السدسؾعة السشظؾقة ،كالسكتؾبة ،كالسقخكءة ،كأطمق عمييا البشية الدظحية
ّ

-

( Structure de

.)surface

-

البشية العسيقة

()Structure profond

كقرج بيا عشاصخ القجرة الّمدانية لحىؽ الستكمؼ في

تتؼ في الجسمة بؾاسظة التّختيب أك
تذكيل الجسل كالتخاكيب طبقا لمقؾاعج التّؾليجية التّحؾيمية ،اّلتي ّ
الديادة ،أك الححؼ ،أك التشغيؼ.
المراجع:
 .1أحمد عزوز ،المدارس المدانية أعالمها ،مبادئها ومناهج تحميمها األداء التؽاصمي ،دار الرضؽان ،وهران،
 .2دمحم الفتحي" ،انتعام مدتؽيات المغة في المدانيات البنيؽية" ،مجمة تبايؼ ،العدد.5112 ،11
 .3أندري مارتيني ،مبادئ المدانيات العامة ،تر :سعدي زبير ،دار اآلفاق ،الجزائر.

 .4مؽسى لعؽر ،قراءة جديدة لعاهرة التمفرل المزدوج عند أندري مارتيني ،مجمة آفاق عممية ،مج،11
العدد.5

 .5جؾف ليؾند ،نغخية تذؾمدكي الّمغؾية.
الشحؾ العخبي.
 .6عبج المظيف دمحم حساسة ،مؽ األنساط التحؾيمية في ّ
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الحرة التظبيكية :12
إ ّف بشاء البشية الحسمية لمجسمة عشج أحسج الستؾكل يتؼ عؽ طخيق تظبيق قؾاعج تؾسيع األطخ
الحسمية التي تتخح دخالً ليا األطخ الحسمية الشؾكية السؾجؾدة في السعجؼ أك السذتقة عؽ طخيق
قؾاعج تكؾيؽ السحسؾالت ثؼ تظبيق قؾاعج إدماج الحجكد كؼ يتبيؽ مؽ الخسؼ التالي:

قؽاعد إسناد الؽظائف :كىسا قاعجتاف تديساف في بشاء البشية الؾعيفية:
أ -الؽظائف التركيبية :كتذتسل عمى كعيفتيؽ ىسا كعيفة الفاعل ،ككعيفة السفعؾؿ.
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حيث يختمف إسشاد ىاتيؽ الؾعيفتيؽ حدب ثالث فئات مؽ المغات" :لغات ال يدتجعي استخجاـ
الفاعل كال السفعؾؿ كلغات ال تدتخجـ إال الفاعل كلغات يدتجعي رصج بشيتيا التخكيبية إسشاد
الفاعل كالسفعؾؿ معا كالمغة العخبية"

كيسكؽ لمفاعل أف يدشج لعجة مكؾنات (مشفح ،متقبل ،مدتقبل) أك إلى الالحقيؽ السكاني

كالدماني .كحلػ بالشدبة لؾعيفة السفعؾؿ "إذ ال يقترخ إسشادىا عمى السكؾف الستقبل بل يتعجاه
إلى مكؾنات أخخػ"

نالحع بالشدبة لؾعيفة السفعؾؿ أنيا تذابو كعيفة الفاعل مؽ ناحية

اإلسشاد " .ك يختبط إسشاد الؾعيفتيؽ الفاعل ك السفعؾؿ نبؾع الؾعائف الجاللية التي تحسميا

حجكد البشية الحسمية" فشقؾؿ أف الؾعائف الجاللية ىي التي تحجد إلى أؼ مكؾف يدشج الفاعل أك
السفعؾؿ ،ك نبيؽ ذلػ بالخسؼ التالي :ك ىحا الشسؾذج التالي يبيؽ لشا سمسية ىحه الؾعائف:
الؾعائف الجاللية
الؾعائف

مش

فح

مدتفيج

مدتقبل

أداة

مكاف

زماف

التخكيبية

فا (فاعل)

+

+

+

+

+

+

مف (مفعؾؿ)

X

+

+

+

+

+

ألف بعض الؾعائف التّجاكلية تدشج بالجرجة
كتدشج الؾعائف التخكيبية قبل الؾعائف التّجاكلية ّ
األكلى إلى مكؾنات تحسل كعائف تخكيبية ،فالؾعيفة التّجاكلية السحؾر تدشج بالجرجة األكلى إلى
إف الؾعيفة التّخكيبية الفاعل تدتشج إلى
السكؾف اّلحؼ يحسل الؾعيفة التخكيبية الفاعل ،أؼ ّ
الجاللية الستقبل ،ثؼ إلى
السكؾف اّلحؼ يحسل الؾعيفة الجاللية السشفح ،ثؼ إلى الحامل لمؾعيفة ّ
الحامل لمؾعيفة الجاللية لمسدتقبل ،ثؼ إلى الحامل لمؾعيفة السدتفيج ،ك أف الؾعيفية التخكيبية
السفعؾؿ تدشج إلى الحامل لمؾعيفة الجاللية جسيعيا ما عجا الؾعيفة الجاللية السشفح التي تدشج –

كسا مخ -إلى الفاعل فقط.

-الؽظائف التداولية :كيتؼ فيو إسشاد الؾعائف التجاكلية ،كىي خسذ كعائف ،اثشتاف داخل

الحسل ،ىسا البؤرة كالسحؾر ،كثالث خارج الحسل ىي السبتجأ كالسشادػ كالحيل.
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الدياؽ السقامي كالسقالي إلى
أ-الؽظائف التداولية الداخمية :كعيفتاف تدشجاف حدب ّ
مؾضؾعيؽ أك الحقيؽ داخل حسل الجسمة نفدو.
الدياؽ السقامي كالسقالي إلى مؾضؾعيؽ
الؽظائف التداولية الداخمية :كعيفتاف تدشجاف حدب ّ
أك الحقيؽ داخل حسل الجسمة نفدو.
كتتسثل ىاتاف الؾعيفتاف في السحؾر كالبؤرة ،كالبؤرة بجكرىا تشقدؼ إلى بؤرة ججيج كبؤرة مقابمة .
حيث تتجدج كعيفة البؤرة في إسشادىا "إلى السكؾف الحامل لمسعمؾمة األكثخ أىسية أك األكثخ
بخك از في الجسمة" ،أك السعمؾمة اّلتي يجيميا السخاطب.

أما السحؾر فيؾ "كعيفة تجاكلية يذكل جدءا مؽ الحسل" ،حيث تدشج كعيفة السحؾر إلى مكؾف

مؽ مكؾنات الجسمة كؾنيا تجؿ عمى الذخص السحجث عشو.

الؽظائف الخارجية:
كتشجرج ضسشيا كعائف تجاكلية متسثمة في السبتجأ كالحيل كالسشادػ " كتكسؽ خارجية ىحه
الؾعائف الثالث في كؾنيا تدشج إلى مكؾنات تتسؾقع خارج الجسمة"يسكؽ لمسبتجأ أف يكؾف بعجة

أنساط مختمفة داخل الجسمة كأف يكؾف مكؾنا مترج ار لمتخكيب .أما الحيل فيؾ مكؾف ممحق
بالجسمة ،أؼ يقؾـ "بجكر تؾضيح أك ترحيح معمؾمة مؽ السعمؾمات الؾاردة داخل الجسمة"

كبالشدبة لمسشادػ فجكره كسكؾف يكسؽ في "عسمية التؾاصل باستخعاء انتباه السخاطب " كالسشادػ

يسكشو أف يتسؾقع في عجة مؾاقع داخل الجسمة ،مؽ خالؿ دكره.
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الحرة التظبيكية :13
دراسة المفردات التأشيرية واإلشاريات عند القدامى:
كىي "كحجات لغؾية تتؾاجج في جسيع لغات العالؼ" كىي أنؾاع:
الخبط بيؽ أجداء الجسمة كبيؽ مجسؾعة
 اإلشاريات :كقج اىتؼ بيا العمساء قجيسا مؽ خالؿ أدكات ّالجاللية.
الشحؾية ك ّ
الرخفية ك ّ
الجسل باىتساميؼ ببعض الجؾانب ّ
الجالة عمى الستكمؼ كالسخاطب ،سؾاء كانت مترمة أك
أ-اإلشاريات الذخرية :كتسثل الزسائخ ّ
فإف استعساؿ كل جساعة لغؾية ليا
مشفرمة ،فالزسائخ ىي التي تعبخ عؽ الحاتية في الّمغة ،لحلػ ّ
إف الستكمؼ بسجخد تمفغو ب "أنا" يكؾف قج كضع أمامو كبظخيقة
يخزع لسجسؾعة مؽ التعاقجات ،ثؼ ّ
التجاكلي
آلية شخرا يقابمو ىؾ "أنت" كقج لعبت ىحه الزسائخ دك ار ميسا في ضساف اإلطار ّ

لمحجيث.

ب-اإلشاريات الزمنية :كتسثميا عخكؼ الدماف عامة ،فسعخفة الدمؽ يديل التباس األمخ عمى
الستمقي.

ج-اإلشاريات المكانية :كىحه تتسثل في عخكؼ السكاف ،كتديؼ في التعخؼ عمى مكاف الستكمؼ
كقت حجيثو ،أك مكاف آخخ ألقى فيو خظاباً ما.

 -1االفتراض المدبق :نغ اخ إلى اعتبار الّمغة مجسؾعة رمؾز كإحاالت مخجعية فيحا جعل األفخاد
يشظمقؾف مؽ مشظمقات أساسية ال يرخح بيا الستكمسؾف ،تذكل خمفية التبميغ الزخكرية لشجاح

عسمية التبميغ ،أؼ ّإنيا خمفية يتزسشيا القؾؿ في ذاتو يقؾؿ أركيؽني ( )orecchioniفي ىحا
فإنيا كبظخيقة آلية
الرجد ُمعخفا االفتخاض السدبق" :ىؾ تمػ السعمؾمات التي لؼ يفرح عشياّ ،
ّ
مجرجة في القؾؿ الحؼ يتزسشيا أصال بغض الشغخ عؽ خرؾصياتو" كيخاىا البعض ضخكرية

بتعجد الدياقات كالظبقات السقامية
لشجاح كل تؾاصل كالمي ،كتبقى فيو قائسة التأكيالت مفتؾحة ّ
التي يشجد فييا الخظاب.

أف الشاس في حؾاراتيؼ قج "يقرجكف
تشبو إليو (جرايس) الحؼ اكتذف ّ
 -2االستمزام الحؽاري :كقج ّ
فعال ما بقؾليؼ ،كقج يتجاكز قرجىؼ أكثخ مسا يقؾلؾف ،كقج يكؾف ما يقؾلؾنو نكيزا لسا يقرجكف،

فعاال دكف اإلحالة إلى
فشذأت بحلػ فكخة االستمداـ الحؾارؼ"أؼ ّأنو ال يسكششا أف نترؾر تؾاصال ّ
يعخؼ الجاللة بأنيا " تسثل العالقة
مخجعية ما ،لحلػ فقج رفض (جرايس) االفتخاض المغؾؼ الحؼ ّ

بيؽ العالمات كاألشياء كيخفض عمى الخرؾص الخجؾع إلى األشياء لتفديخ العالمات المغؾية" كقج

سساه مبجأ التعاكف بيؽ السخسل كالسخسل إليو يقؾـ  -بسا معشاه – عمى:
كضع مبجأ ّ
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 مبدأ الكػ :كيجعل فيو الستكمؼ إسيامو في الحؾار بالقجر السظمؾب. مبدأ الكيف :كىؾ أف يتمفع الستكمؼ بسا ىؾ صحيح كما لو دليل. مبدأ المناسبة :أؼ أف يتشاسب الكالـ مع السؾضؾع. -مبدأ الطريقة :كىؾ أف يتؾخى فيو الستكمؼ الؾضؾح كالتخكيب في الكالـ لتحقيق حؾار جاء مثس اًخ

بيؽ الستكمؼ كالستمقي.
 ِعخفو
الحجاج :ىؾ اآللية األبخز التي يدتعسل السخسل فييا المغة
كيتجدج مؽ خالليا اإلقشاع كقج ّ
ّ
العمساء كاآلتي" :يشتسي إلى عائمة األفعاؿ اإلندانية التي تيجؼ إلى اإلقشاع إذ العجيج مؽ

الؾضعيات التؾاصمية تدتجعي شخرا مخسال إليو ،أك جسيؾ اًر يتبشى سمؾكاً معيشاً أك يقتدؼ كجية
أك نقرجه إال
معيشة" كالحجة العامة إما أف تكؾف أم اخ نخجع إليو أك نقرجه ،كال نخجع إليو
لحاجاتشا إلى العسل بو ،أك أف يكؾف مجلؾليا ىؾ إلداـ الغيخ بالحجة فيريخ بحلػ مغمؾبا كتكؾف

الدياؽ.
بحدب السقاـ ك ّ

إف الخظاب تجخل فيو عشاصخ مؽ العالؼ غيخ المّغؾؼ؛ أؼ ّإنو يدتمدـ األمخ العؾدة إلى خارج
ّ
السمفؾظ (خارج الخظاب) لكذف السحجكدات االجتساعية كاإليجيؾلؾجية التي تتحكؼ في إنتاج
الجالالت في الخظاب بالغخكؼ االجتساعية كالتاريخية
يبيؽ أف العالقة التي ترل ّ
السمفؾظ كىؾ ما ّ
الدياؽ.
مكؾنات مؽ ّ
ليدت بثانؾية ّ
كلكشيا ّ
الجالالت نفديا كىؾ ما يتبمؾر في عشرخ ّ
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الحرة التظبيكية :14
المدتؽى الؽظيفي عند عبد الرحمؼ الحاج صالح


المدتؽى الؽظيفي :اىتّؼ عبج الخحسؽ الحاج صالح بيا في إطار ارتباط الّمغة

الجكر الحؼ تمعبو الؾحجات الّمدانية في التؾاصل؛ حيث
بؾعيفة التّؾاصل ،كالبياف باعتبار ّ

الجكر اّلحؼ تأخحه الكمسات في التّخكيب لغخض التّبميغ ،إذ قاؿ عؽ مجرسة بخاغ
فدخىا بالعسل أك ّ
ّ
الجكر
إف" :أخص ما تستاز بو ىحه السجرسة عؽ غيخىا ىؾ :اعتسادىا األساسي عمى العسل ،أك ّ
ّ
التفخعات الستفخعة عشيا (كمشيا
سسيت ّ
اّلحؼ تؤديو العشاصخ الّمغؾية في عسمية التبميغ ،كليحا ّ
الشغخيات اّلتي تأخح بعيؽ االعتبار البعج
مجرسة مارتيشي الفخندية) بالؾعيفة" ،كتجخل ضسشيا ّ

الشغخية الؾعيفية السقتخحة في إطار مجرسة ىارفارد األمخيكية
التّجاكلي في كصف الّمغة ،نحؾ ّ
كالسجارس الؾعيفية األكربية ،التي مشيا السجرسة الشدكية ،كمجرسة بخاغ امتجادا إلى الشحؾ

الؾعيفي لديسؾف ديػ ( )Simon dikكنغخة الباحثيؽ األكربييؽ لّمغة ،كتحميل بشياتيا تختمف،
"الشحؾ العخبي
كبالخرؾص مقارنة بالّمغة العخبية كىحا ما أثبتو عبج الخحسؽ الحاج صالح قائالّ :

قج كضع عمى أسذ ابدتسؾلؾجية مغايخة ألسذ الّمدانيات البشؾية ،كخرؾصا في السبادغ
العقمية اّلتي بشيت عمييا تحميالتو ،ىحا كليذ االختالؼ متؾقعا عمى ىحا الجانب ،بل ىشاؾ
أيزا اختالؼ أخخ في ال ّشغخة إلى البحث في الّمغة نفديا ،كتجكيؽ الكالـ مؽ أجل التّحميل".

ليحا اقتخح قخاءة تخاثشا قخاءة كاعية نغ اخ لسا يدخخ بو مؽ أحكاـ يسكؽ تظبيقيا ،كتعسيسيا عمى

الّمغات اإلندانية كّميا؛ حيث ّنؾه عبج الخحسؽ الحاج صالح في ىحا السجاؿ ،ككقع اىتسامو عمى
الجراسة التّخكيبية متأثّ اخ في ذلػ بسشجدات ( مارتشي) باعتبارىا تأخح بعجا
التّحميل الؾعيفي ،ك ّ

محل
أف (مارتشي) كاف
تعميسيا قائال ّ
تظؾرىا لجػ مارتشي ،إالّ ّأنشا نجج ّ
"إنيا مخحمة ّ
ّ
متسيدة مؽ ّ
انتقاد مؽ قبل أساتحتشا في كؾف ما كتبو أمؾ ار سظحية يتذبث فييا بخأيو ،كبأفكاره بخالؼ
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عمساء الّمغة السعاصخيؽ أمثاؿ جاكبدؾف كتذؾمدكي فقج كتبا أمؾ ار عسيقة تذيج بعبقختييسا ،إذ
تسخ بثالث مخاحل عمى التؾالي:


مخحمة الجخد :تتسثل في كضع قائسة لألقداـ السؾجؾدة.



الجاؿ.
مخحمة التّرخيف :الّتي يعخض مؽ خالليا مختمف أكجو عيؾر ّ



كل األقؾاؿ السسكشة.
مخحمة التّخكيب :تعسل عمى بياف تأليف الكمسات لتذكيل ّ

الشحاة القجامى بالسشحى الؾعيفي جميا مؽ خالؿ اىتساميؼ بالسقاـ ،كسياؽ
يبخز اىتساـ ّ

الحاؿ حيث تشاكلؾا قؾاعج الّمغة تشاكال كعيفيا ،آخحيؽ بعيؽ االعتبار مالبدات الخظاب .كحاؿ

ِ
إف سيبؾيو
السخاطب كالسخا َ
أقخ بو عبجه الخاجحي بقؾلو ّ
طب في تحميل بشية الّمغة كتفديخىا ،كىحا ما ّ
يدسى
ككتابو ىؾ السدؤكؿ ّ
األكؿ عؽ السشيج -كاف يعالج العامل في إطار (قؾاعج الكالـ) أك ما ّ
الدياؽ العاـ لمحجيث الكالمي مؽ نية الستكمؼ كقرجه كىيئة
اآلف (قؾاعج الخظاب) اّلتي تشغخ إلى ّ
ثؼ ىيئة الحاؿ اّلتي يجخؼ فييا الحجث.
السخاطب كمعخفتو كعخكفوّ ،
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