
 

 

 

 الوظيفي االتجاه  

 النشأة

 سوسير، بعد الحديث العصر في ظهرت التي اللغوية التيارات بين من الوظيفي التيار
 على فرنسا في االتجاه هذا ظهر وقد وتربتسكوي، جاكبسون، رومان من كل ُأسسه وقد
 .كثيًرا يديه على وتطور مارتينيه يد

 االتجاه هذا أصحاب بها جاء التي االفكار أهم

 دراس  ة     ل م  ن اكتش  افه الباح  ث يت  و ى وظيف  ي تنظ  يم أنه  ا عل  ى باللغ  ة تمه  ي .1
 .كلها اللغة مظاهر

 ف ي األولوي ة الص وتي للجان   يعط ي إذ كبي را، اهتمام ا الص وتي بالمستوى يهتم  .2
 .اللغوية الدراسة

 سوس  ير إليه  ا نظ  ر ح  ين ف  ي ومتغي  ر، متح  ر  تنظ  يم أنه  ا عل  ى اللغ  ة إل  ى ينظ  ر .3
 .وثابت جامد تنظيم أو كيان أّنها على

 ثنائي   ة س   مة عش   ر  اثنت   ي إل   ى تص   ل ق   د ألص   واتها ممي      س   مات لغ   ة لك   ل ن  إ .4
 تنظيمه  ا لغ  ة ك  ل من  ه ت ت  ار مس  تود  الس  مات ه  ذه أن جاكبس  ون وي  رى س  معية،



 م  ن لغيره  ا المغ  اير  وص  فاتها  صوص  ياتها للغ  ة يعط  ي ال  ذي المتمي    الص  وتي
 .اللغات

 أفكاره وأهم االتجاه هذا رواد أهم ومن

 جاكبسون رومان .1

 وجامعاتها، مدارسها في درس موسكو، في م1896 عام ولد الروس علماء أحد
 الس فية، اللغة وفقه الروسية اللغة بين المقارنة القواعد دراسة في وت صص

 هذه على وبناء ،(سوسير محاضرات) أبر ها من لعل أ رى اهتمامات وله
 شار  الذي األلسني، موسكو ادين في هءمباد يطرح أن حاول االهتمامات

 .األدبي النقد دراسة في البنيوي المنهج فأد ل م،1915 عام بتأسيسه
 اللغة حقل في العاملين من ن بة مع فأسس براغ مدينة إلى جاكبسون ذه  وقد

 مؤتمرا عقد وقد ،1920 في(األلسني براغ نادي)وسموها براغ مدرسة واألد 
 مصطلح فيه أعلنوا( تروبتسكوي)و( وفسكيكراتش) ميليه مع م1928 سنة في

 .البنيوية
 آراءه وب    ث فيه    ا واس    تقر م1942 س    نة ف    ي أمريك    ا إل    ى جاكبس    ون رح    ل وق    د

 .أبر ها من لعل طرحها التي مؤلفاته   ل من األلسنية
 اللغ      ة ف      ي المف م      ة األص      وات) و م،1943(الروس      ية للغ      ة ص      وتي تحلي      ل)

 .م1973(نىوالمع الصوت في دروس)و م،1957(العربية
 جاكبسون أفكار أهم
 الصوت تأري ية بقضية والتمس  ،(األصوات وظائف علم) على التأكيد .1

 .سوسير ذل  في م الفا وحركيته،

 .ونظامها اللغة بناء دا ل في صوت كل وظيفة على التركي  .2



 ميدان في يد ل ألسني مصطلح فالفونيم والصوت، الفونيم بين التميي  .3
 .والماد  الجوهر ميدان في يد ل ألسني مصطلح فهو الصوت أما الشكل،

 تقع التي العامة القواعد دراسة على ترك  التي اللغوية الدراسة بين التميي  .4
 ،(الوظائف علم) ب  ويسمونه لغة لكل الصوتية األنظمة وظائف مقدمة في

 معين، نظام دا ل ومادته الصوت بجوهر تهتم التي اللغوية الدراسة وبين
 (.األصوات علم)ب  ويسمونه

 التي المحايد  اللغة وهي: المعيارية اللغة اللغات، من نوعين بين التميي  .5
 الدقة تتو ى وهي حس ، معينة( معلومة)رسالة توصيل بقصد وتكت  تلفظ

 وم يتها( الشعرية أو) األدبية اللغة وبين الجماليات، عن والبعد والنفعية
 . تفننوال وال يال جا مال تضمن إذ السابقة، عكس

 

 فيرث روبرت .2

 مدينة في ولد اللغة، دراسة في لندن مدرسة ويمثل الغربيين اللغة علماء من عالم
 وجا  الوطنية بال دمة إلتحق ثم التاريخ ودرس م،1890 سنة في البريطانيا بورشير
 بالهند استقر وقد األولى، العالمية الحر    ل البريطانية االمبراطورية أنحاء م تلف

 . الشرقية اللغات بعض تعّلم وقد يلة،طو  مد 

 حتى م1919 سنة من الهند في البنجا  بجامعة اإلنكلي ية فيرث درس وقد
 كلية إلى انتقل ثم الصوتيات، بمعهد فيها وُعين لندن إلى رجع ثم م،1928 سنة

 االعتراف في أسهم وقد م،1938 سنة في االفريقية الشرقية للدراسات اللسانيات
 .درسها من أّول وهو البريطانية، الجامعات في يأكاديم كعلم العامة باللسانيات

 فيرث أفكار أهم



 إليه ذه  فمما والك م، اللغة بين فيها فرق التي سوسير ثنائيات من فيرث انطلق
 ال فردي الك م وأن واالصط ح التواضع على مؤسس جماعي منتج اللغة أن سوسير
 .االجتماعي بالبعد له ع قة

  الف وقد االجتماعي، بالمحيط عضويا ترابًطا ترتبط اللغة أن يرى فيرث أن   إال
 مع ول غير أن ه إال فرديته من الرغم على فالك م الك م، في أليه ذه  فيما سوسير

 اجتماعية وأحوال ضوابط إلى يحتاج فيرث عند فالك م االجتماعي، المحيط عن
 النظرية) ب  ُيعرف فيما األحوال هذه حصر وقد معانيه، لتحديد التواصل تكتنف
 .للسياق وفقا يكون المعنى فتحديد ،(المقام أو الحال سياق) أو( السياقية

 السياقية النظرية

 :قسمين على السياق فيرث صّنف

 صرفية وصيغ أصوات من فيه بما اللفظي السياق به ويراد: اللغوي السياق .1
 نحوية، تركيبية وقواعد ة،مقطعي فوق وس سل منبور ، نغمة ذات ومقاطع
 .متشابكة بع قات بعض إلى بعضها منظومة وجمل

 (.المقام) أو الحال سياق .2

 :كاآلتي الثنائيات مع فيرث تعامل فقد السياق نظرية ووفق

 واحد  كتلة أنهما على واللغة الك م من كل ُيدرس أن ينبغي: واللغة الك م .1
 ال ارج، من الدارسة جان  ىإل الدا لي الوصفي التحليل على باالعتماد
 أن إال اللغوي للباحث كنمي ال والصرف النطق بين والع قة لألصوات فبالنسبة
( سافر) مثل كلمة في الحركة إطالة: ذل  على والمثال بينهما، الصلة ي حظ
 .اللغوي أو اللفظي، بالسياق مايسمى وهذا ،(سفر) كلمة عن م تلفة تجعلها



 وسمعية نطقية عادات من بالسامع يتعلق ما بالنظر نأ ذ أن علينا ثم ومن
 (.ال ارجي السياق) ب  سّماه ما وهذا وادراكية،

 المعنى لتحديد تكفي ال بالمدلول الدال وع قة اللغوية باالشار  السامع معرفة إن   .2
نما  ،(االجتماعي الُعرف) اللفظي السياق عن فض  تحديده على ُيساعد الذي وا 
 السياق في وضعه يتطل  التواصلية وظائفه أداء على الك م قدر ل فهمنا أن   أي

 االتصال، عملية في تؤثر التي الظروف هو السياق هذا من وج ء االجتماعي،
 :ومنها

 للمتكلم المباشر  الحالة .أ

 .ك مه أثناء في عنه يصدر الذي العملي النشاط .ب

 .وأهدافه الك م أداء وظيفة .ت

 .الثقافي المتكلم مستوى .ث

 .أنثى أم كان ذكرا المتكلم جنس ا مراع .ج

 ما ظهور إلى فيرث ابتدعه الذي االجتماعي البعد دراسة في التعمق أدى وقد
 .الحاضر وقتنا في اللسانيات في( االجتماعي اللغة علم) ب  ُيسمى

  

 والوظيفية العرب المحدثون

 على ثالحدي إلى يقودنا العربية ثقافتنا في الوظيفي االتجاه عن الحديث إن  
 كان الذي المتوكل أحمد الدكتور وهو الصدد، هذا في كبير جهد له بار  عربي عالم
 ت تلف ال راقية أعماال وقدم العربية إلى الغر  من الوظيفية الدراسة نقل في الفضل له

 .وات اًنا وعلمية منهجية الغر  في مثي تها عن



 العربية اللغة ظواهر بعيتت أن الوظيفي مشروعه في المتوكل الدكتور حاول لقد
 وصًفا  صائصها برصد العربية للغة وظيفًيا نحًوا لها يضع وأن   والدارجة الفصحى في

 جوهرية نقطة على يقوم مشروعه ألن   التراث؛ في انقطا  يكون أن غير من وتفسيًرا،
 بالدرس تربطه التي الع قة تحديد   لها من يمكن  العربي اللغوي التراث قراء  وهي

 العربي للنحو تصوره كان وقد الوظيفية، بجوانبه يتعلق بما  اصة الحديث اللساني
 :اآلتي النحو على

 .الحديثة اللسانية للدراسة امتدادا يشّكل وظيفي لفكر تاري ية حقبة يعد أّنه .1

 .الحاجة عند به ُيحتج الحديث اللساني للدرس مرجًعا يكون أن .2

 .والتصورات واآلراء مفاهيمال من بمجموعة يمدنا مصدرا يكون أن .3

 األبحاث من العربية الوظيفية الدراسة ُيغني أن حاول أّنه جهده إلى يضاف ومما
 :منها اللغوية القضايا من عددا فيها تناول التي والمؤلفات

 .اللغة تداولية وظائف تحديد .1

 .العربية الجملة تواك  التي االنجا ية القو  دراسة .2

 .ال طا  حي  إلى الجملة حي  من يالوظيف النحو نظرية إ راج .3
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