
  :6محاضرات في النحو  الوظیفي

  فریدة موساوي.د: إعداد 

تعتبر هذه القواعد من ابسط النماذج التي :القواعد المحدودة الحاالت عند تشومسكي

)  machine( آلةنفترض أن لنا « :تناولها تشومسكي في نظریته، وقد وصفها بقوله

، ونفترض أن هذه اآللة تنتقل من الحاالت الداخلیة المختلفةذات عدد  محدود من 

، فإن هذه الحاالت هي )كلمة إنجلیزیة مثال( نعلى أخرى بإنتاج رمز معیّ  حالة

، ونفترض أن اآللة تبدأ من  الحالة األخیرة، والخالة  األخرى هي الحالة االستهاللیة

منتجة كلمة واحدة في كل انتقال (الحالة االستهاللیة، وتمر عبر سلسلة من الحاالت 

ة جَ أن نطلق على سلسلة الكلمات المنتَ ، آن إذن ، وتتوقف عند الحالة األخیرة)لها

د لغة معینة، أي مجموع الجمل التي یمكن وهكذا فإن هذه اآللة تحدّ . »اسم الجملة

لغة إنتاجها بهذه الطریقة، وكل لغة یمكن إنتاجها بواسطة آلة من هذا النوع نسمیها 

  . الحاالت القواعد المحدودة، ویمكن أن نسمي اآللة ذاتها محدودة الحاالت

ث تشومسكي عن قصور القواعد المحدودة الحاالت، ألنها تولد عددا تحدّ و        

في نفس الوقت تولد مجموعة ال حصر لها من  أنهاغیر محدود من الجمل، كما 

مة نحویا أو غیر سلی(أو الجمل الممكنة) صل بهاالتي نتوا(الجمل الموجودة بالفعل

  ).أوتركیبیاداللیا 

في تولید الجملة من مرة  أكثربعض القواعد قابلة للتطبیق على  :التكراریةالقواعد 

الصفات التي یمكن أن تضاف بشكل تكراري : هذه القواعد مثال الواحدة، ومن بین

، ومن أمثلة ذلك أیضا ...تلك الطالبة المجتهدة والنجیبة والخلوقة: لإلسم الواحد مثال

عنه، والذي تحصل على أعلى معدل جاء الطالب الذي حدثتك : جملة الصلة



وهذه الظاهرة ...وتشیر النقاط إلى إمكانیة اإلضافة إلى ما ال نهایة.... والذي...

  .تسمى بالتوسع الذي تحدث علیه تشومسكي في القواعد التركیبیة

تبط القواعد التكراریة بإنتاج الجمل وتولیدها وهي من أسهل الطرق لعملیة تر  كذلك   

رغم االنتقادات في نظریته، و  ث عنها تشومسكيا تتجلى اآللیة التي تحدّ التولید، وهن

ة لإلنسان القدرات الذهنی أن  إال  ،اآللیة في اللغةالتي وجهت لتشومسكي حول 

،بل وهي الظاهرة موجودة في اللغة وال یمكن إنكارها هذه ، لكنلیست كما وصفها

نستعمل كل القواعد التي  كلم،نتندما ع، فنحن ظاهرة عامة موجودة في جمیع اللغات

  .بین العناصر النحویة في التواصلنمیز نعرفها بطریقة آلیة وال 

  : مناقشة األفكار

أشرنا في المحاضرات السابقة إلى مصطلح اآللة، وهذا المصطلح ارتبط : اآللة

بشكل مباشر بالتولید، وبالمذهب العقلي الذي تبناه تشومسكي، والقدرة الخالقة التي 

  .سمح لنا بإنتاج الجملت

أو إضافة، یعتبر  یقترن مفهوم الحالة بأوضاع الجمل، فأي تغییر في الجملة: الحالة

جاءت البنت نحن هنا أمام حالتین الجملة األولى حالة،  –جاء الولد :حالة مثال 

  .والجملة الثانیة حالة

  .الكالمهي بدایة الجملة، وفي اللغة هي بدایة : الحالة االستهاللیة

  .هي نهایة الجملة، وفي اللغة نهایة الكالم: الحالة األخیرة

مرتبطة بعملیة التحویالت داخل الجملة، فأي تغییر في : القواعد المحدودة الحاالت

على عنصر  -عند تشومسكي–كما أن إنتاج الجمل یتوقف  .الجملة یعتبر تحویالً 



د االختیار الالحق على النحو االختیار، والعنصر األول في الجملة هو الذي یحدّ 

  : التالي

هي ) راجع(كل كلمة في هذه الجملة تكّون حالة، وكلمة . راجع الطالب محاضرته

هي بدورها التي تحدد ما ) الطالب(ثم أن كلمة  )الطالب(د ما یأتي بعدهاالتي تحدّ 

  تیاروفّسر أندري مارتیني هذه الظاهرة بإمكانیة االخ).محاضراته(أیضا یأتي بعدها

بالسلسلة من خالل  عنده ترتبط مسألة التحلیلفهاریس  في اللسانیات الوظیفیة، أما 

، بینما اعتبرها )الهاء+محاصرات+طالب+ال+راحع(المكّون اللغوي على النحو التالي

، ونظریة الحاالت أصبحت باإلضافة إلى حدیثه عن المكّون اللغوي  تشومسكي حالة

  . عند فلمور نظریة داللیة قائمة بذاتها

  :مالحظات عامة حول نظریة تشومسكي

وتسهیل  األفكارلّلغة تكمن في نقل  األساسیةیرى تشومسكي أن الوظیفة  -

أي إمكانیة استنباط المعطیات (عملیة التواصل، واعتمد منهج االستبطان

  .اللغویة مباشرة عن طریق الحدس

غیره من مستویات  اعتمد على التركیب اعتمادا مطلقا وأعطاه األولویة على -

والثانیة، ثم استدرك  التحلیل الداللي، كما أهمل الداللة في المرحلة األولى

ومن الصدف أن النظریات الداللیة التي  ذلك في النظریة النموذجیة الموسعة،

اشتهرت لم تظهر إال من خالل علم الداللة التولیدي، واستفاد علم الداللة من 

یة، واكتسب مجال الداللة نوعا من الدقة والموضوعیة القواعد التولیدیة التحویل

في التحلیل، ویعد المعنى عصب الدراسات اللغویة، وال یمكن في أي حال 

من األحوال أن نفصل فصال مطلقا بین الشكل والمضمون، ولو عقدنا مقارنة 

كل منهما تناول اللغة  أنبین المنهج العقلي والمنهج التجریبي یمكن القول 

ویة محدد، وبالتالي ضیق أفق الدراسة، والمنهج التجریبي أعاق تطور من زا



الدراسات الداللیة، لكن المذهب العقلي أعطر للداللة منطلقات جدیدة مثل 

وقواعد   G. Lakoffللیكوفوالداللة التولیدیة  Katzالداللة التفسیریة لكاتز

 ....الحاالت لفلمور وغیرهم

ارتبطت القواعد التحویلیة التولیدیة بعلوم كثیرة كالریاضیات والبیولوجیا، علم  -

النفس، الفلسفة ، كما ارتبطت بحقول معرفیة متنوعة كالترجمة وتعلیمیة 

اللغات واللسانیات التطبیقیة حیث غذت النظریة التحویلیة اإلطار النظري 

    . لهذه المعارف

  :أسئلة الفهم

  لتي تربط بین اآللة واإلنتاج والحالة عند تشومسكي؟ما هي العالقة ا -

  .ما هي الوظیفة االستهاللیة والوظیفة األخیرة في الجملة؟ مدعما إجابتك بأمثلة -

  عالقة بین الحالة والمكّون اللغوي؟هل توجد  -

   .وّضح ذلك. تجسد القواعد التكراریة المنحى العام الذي تبناه تشومسكي -

  

  :نظریة قواعد الحاالت عند فلمور

كانت بدایة هذه النظریة من خالل المقال الذي نشره شارلز : نشأتها وتطورها

عام  »The case for caseالحالة للحالة «بعنوان  Charles Fillmoreفیلمور

لنظریة داللیة جدیدة، تهدف إلى اكتشاف العالقات  وبهذا أسس فلمور .م1968

 )على مستوى الجملة االسمیةالمكّونات ( الداللیة التي تربط الفعل بمختلف الحاالت

وبهذا تأسست نظریة داللیة أكثر عمقا وتحلیال للعناصر النحویة من الناحیة الداللیة، 

یریة، وجاءت هذه وهذه النظریة تتفق مع نظریة تشومسكي في أنها نظریة تفس



النظریة متزامنة مع الكثیر من النظریات النحویة التي تأسست كطرف نقیض للنحو 

نظریة التبعیة و نظریة الحساب الجملي و  منها نظریة التعلیق) الكالسیكي(يالتقلید

 یات والریاضیاتوهي كلها نظریات نحویة استمدت أسسها من اللسان ،نظریة التكافؤو 

 LucienTeniere إلى كتاب ثنیار من جانب آخر وأشار فلمور .والمنطق والفلسفة

، مؤكدا أن هذا العمل یقترب في 1959الذي ألفه عام  ،)مبادئ التركیب البنیوي(

  .شكله العام إلى قواعد الحاالت

ارتبط استعمال هذا المصطلح في القواعد اإلغریقیة بالصیغ :مفهوم قواعد الحاالت

والتي تتجلى في شكل زوائد تصریفیة أو تغیرات جذریة  الخاصة باألسماء والضمائر،

وارتبط  .للتعبیر عن وظیفتها وعالقتها بالكلمات األخرى على مستوى الساق،

مصطلح الحالة بالجانب الشكلي في عالقته بالداللة، ومن هذا المنطلق یمكننا القول 

اإلعرابیة في أن كل العناصر النحویة هي عبارة عن حالة، بما في ذلك العالمات 

وفي النحو . ككل اللغة العربیة، فتغییر حركة إعرابیة واحدة كفیلة بتغییر داللة الجملة

حالة النصب وحالة الرفع وحالة اإلضافة وحالة ) حالة(العربي كثیرا ما نستعمل كلمة 

كما أن مفهوم الحالة یندرج في . للداللة عن وضع نحوي معین ....المفعولیة إلخ

إال أن خاصیة الحاالت تختلف من ) موجود في جمیع اللغات(الكلیات اللغویةإطار 

لغة إلى أخرى، مثال الفعل الماضي في اللغة العربیة حالة واحدة بینما حالة الفعل 

  .دةالماضي في اللغة الفرنسیة متعدّ 

ومن أهم ما جاء في نظریة فلمور هو التفریق بین األدوار الداللیة واألدوار     

به واالسم المجرور ال حات النحویة مثل الفاعل والمفعول صطالحیة، فالمصطلاال

أدوار داللیة  تمكننا من فهم الكالم وتحلیله تحلیال دقیقا، ألن لكل مصطلح نحوي

 .وال یستقیم فهم الجمل فهما عمیقا إال من خالل األدوار الداللیة في الجملة، یؤدیها

  ). معرفة صاحب اللغة للغته(سالحد وجاءت نظریة الحاالت لتقنین



  

  ما المقصود باألدوار الداللیة واألدوار االصطالحیة في النحو عند فلمور؟

في  .مثال مات الرجل: هي أن كل مصطلح نحوي یؤدي دورا داللیا: األدوار الداللیة

العرف النحوي التقلیدي تعّرف كلمة الرجل بأنها فاعل، لكن داللیا هل قام بالفعل؟ 

من الناحیة الداللیة هو مفعول أي ، فعل الفاعل  طبعا لم یقم بالفعل بل وقع علیه

  : به، ومن الناحیة االصطالحیة هو فاعل

  .هذا دور اصطالحي) فاعل(الرجل: مات الرجل

  .هذا دور داللي) ل بهمفعو ( الرجل: مات الرجل

  ....فعل، فاعل، مفعول به : هي العناصر النحویة التي نعرفها: األدوار االصطالحیة

ویرى فلمور أن الفاعل النحوي لیس دائما فاعال في المعنى، فقد یكون فاعال، 

، وفّصل فلمور في األدوار الداللیة إلزالة الغموض في ...ومفعوال، ومجربا، ومستفیدا

  .لعامایا النحویة التي كانت في النحو التقلیدي ابعض القض

  : أسئلة الفهم

 ما هي العالقة بین األدوار الداللیة واألدوار االصطالحیة؟ -
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