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سنة ) البدایة(مّرت نظریة الحاالت بعدة مراحل، المرحلة األولى:نماذج الحاالت عند فلمور

ولقیت .1977- 1971- 1970- 1968: ثم قام بتطویرها وتنقیحها على خطوات متتالیة1966

علیها تعدیالت كثیرة، وقاموا  أضافوانظریة الحاالت اهتماما كبیرا من قبل الباحثین حیث 

ذه النظریة، نظریة عالمیة تندرج في إطار النحو دة، وبهذا تكون هبتطبیقها على لغات متعدّ 

  : الوظیفي والكلیات اللغویة، وعلى هذا سنتطرق إلى أهم النماذج مع الشرح والتحلیل

 .الفاعل في النحو التقلیدي}       .محدث الحدث، حي :       Agentiveلمنفذا -1

 .الفاعل في النحو التقلیدي}    .متأثر بالحدث، حي :Experiencer  المجرب -2

 ).state(القوة أو الشيء المسبب لحدث أو حالة :Instrumental األداة -3

 .الحالة األكثر حیادا من الناحیة الداللیة :Objective الموضوع -4

 .المنشأ، األصل، أو نقطة البدایة :Sourceالمصدر -5

 .القصد أو نقطة النهایة :Goalالهدف -6

 .للحدث االتجاه المكاني : Locativeالمكان -7

 .االتجاه الزمني للحدث:  Timeالزمن -8

 .الدور المصاحب:  Comitativeالمعیة -9

 1.الدور المستفید، أو المنتفع، حي:  Benefactiveالمستفید- 10
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هذه النماذج التي اقترحها فلمور هي البدیل للعناصر النحویة في النحو الكالسیكي في   

یتفرع إلى حاالت  أنكل اللغات، وهي أكثر توضیحا وتفصیال منها، فالفاعل یمكن 

، كما أن الحالة الواحدة ...)مجربا أو منفذا أو شیئا أو كائنا حیا الخ( فة كأن یكون مختل

  ).سنوضح كل هذا بأمثلة(دور دالليیمكن أن تؤدي أكثر من 

في حین تكون الحاالت الثانویة  وتنقسم الحاالت إلى حاالت رئیسیة وحاالت ثانویة،  

وتكون الحاالت الرئیسیة اختیاریة أو ). یمكن أن ترد أو ال ترد في الجملة( اختیاریة

للغات نجد أن الفاعل والمفعول به هي حاالت رئیسیة ألنها ترتبط وفي كل ا. إجباریة معا

مباشرة بالفعل ارتباطا داللیا، أما الحاالت األخرى هي حاالت ثانویة وال تساعد في 

  .في تحدید الخصائص الداللیة للفعل األحیانالكثیر من 

  :لیةویمكن توضیح األدوار الداللیة في عالقتها بالفعل من خالل األمثلة التا

 ]موضوع - +[  .انفتح الباب -

 ]منفذ، موضوع-  +[ .فتح علي الباب -

 ]أداة،موضوع - +[.البابَ  فتح المفتاحُ  -

 ]منفذ، موضوع، أداة - +[ .بالمفتاحِ  فتح علي البابَ  -

 2]زمن أداة، موضوع، منفذ، - +[.فتح علي الباب بالمفتاح البارحة -

یكون شخصا أو أداة أو  قد( ر من جملة إلى أخرىنالحظ هنا أن الفاعل یتغیّ   

ومن جملة  حالة إجباریة ال یمكن االستغناء عنها، )الموضوع(كما أن ...) الخ شيء

وهي كلها  )الحاالت(هذه اإلضافات نسمیها و  جملة أخرى هناك إضافات، إلى

القوالب هي العناصر (ورد في عدة قوالب) فتح(مرتبطة بالداللة، كما أن الفعل 

] موضوع، منفذ، أداة، زمن  - +[ :أما القالب العام للفعل فتح هو، )نة للجملةالمكوّ 

واستعمال الحاالت والقوالب یختلف من والقالب العام هو الذي یشمل كل الحاالت، 

والداللة  ،لغة إلى أخرى، ألن كما أشرنا سابقا أن نظریة الحاالت هي نظریة داللیة

  .مرتبطة باالستعمال الغوي في العرف اللساني

 .العنصر النحوي الذي یشكل الهدف في الكالم: وضوع الم -
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معناه إضافة حالة، (+) تشیر إلى الحالة، كل جملة جدیدة تبدأ بعالمة(+) عالمة -

 .ألنها تتكّون من حالة(+) حتى الجملة األولى تبدأ بعالمة

تشیر إلى القالب، كل جملة تحمل قالبا خاصا بها، والقالب الواحد قد []: المعقوفتین  -

متعلق ( شتمل على حالة واحدة أو عدة حاالت، وینقسم القالب إلى قالب خاصی

 .بنمط أو أنماط الحالة، وقالب عام الذي یشمل كل الحاالت التي تحتملها الجملة

  ).بدایة القالب( داخل المعقوفتین إشارة إلى بدایة الجملة) -(عالمة -

ا في تحدید نماذج الحاالت الحركات اإلعرابیة في اللغة العربیة مهمة جد: مالحظة

، لهذا عندما یتعذر علینا تحدید الحركة اإلعرابیة، یصعب تحدید واألدوار الداللیة

مسألة الترتیب و ضرب عیسى موسى، من هو المنفذ هنا؟ : الحالة أو النموذج مثال

اإلنجاز (في نظریة الحاالت غیر مجدیة، ألنه من الضروري التأكید على تنفیذ الفعل

  .)الفعلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


