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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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الوظيفية وهندسة األنحاء
اأ.د. اأحمد املتوكل

جامعة حممد اخلام�س. املغرب

03/15/ 2017م تاريخ اال�ستالم: 

04/18/ 2017م تاريخ القــــــبول: 

امللخ�ص:

اقرتحـــت خـــالل ال�سنـــوات االأربعـــن املن�سرمـــة عـــدة منذجـــات للجهـــاز الـــوا�سف يف »نظريـــة النحو 

الوظيفي«.

ومـــا نرومـــه يف هذا املقال هو اأن نبن اأهـــم الدوافع املرا�سية واالإب�ستمولوجية علـــى ال�سواء الثاوية خلف 

خمتلـــف النماذج والهند�سات املقرتحة مع الرتكيز على اأحدثها: »منوذج نحو اخلطاب الوظيفي« )هنخفلد 

وماكنزي 2008( و«منوذج نحو اخلطاب الوظيفي املو�سع« )املتوكل 2011(.

الكلمات املفاتيح:

بنية اللغة وظيفة اللغة -منذجة هند�سة جهاز وا�سف مكون -كفاية تداولية -منوذج م�ستعمل اللغة 

الطبيعية - القدرة التوا�سلية -اخلطاب املو�سط. 
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Functional Grammar and architecture of grammars

Ahmed Moutaouakil 
Mohamed V University. Morocco
ahmed.moutaouakil@yahoo.com

Abstract:
My main aim in this study is to give an historical overview of the different 

and organizations of grammar as proposed during the last four decades within the 
theoretical framework of Functional Discourse Grammar and their empirical as well 
as epistemological motivations.

A special attention will be paid to the two most recent models, namely "Functional 
Discourse Grammar "(Hengeveld and Mackenzie 2008») and "Extended Functional 
Discourse Grammar" (Moutaouakil 2011).

Keywords: 
Functional Grammar- architecture of grammars- Functional Discourse Grammar- 

Extended Functional Discourse Grammar
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مدخل

مـــن املراحـــل »املف�سليـــة« يف تطـــور البحـــث 

اللـــ�ساين احلديـــث، االنتقـــال مـــن ر�سد الظواهر 

وحتليلها اإىل البحث يف الق�سايا وحلولها.

ومن اأهـــم الق�سايـــا التي ُعنـــي مبناق�ستها يف 

نظريـــة النحـــو الوظيفـــي، اإىل جانـــب خ�سائ�س 

اللغـــات الطبيعيـــة واأمناطهـــا وتطورهـــا، ق�سيـــُة 

�سناعة النماذج الل�سانية وهند�ستها.

وقد مرت هذه العملية مبراحل حكم حمطاتها 

االأ�سا�سيـــَة و�سيطان اثنـــان: و�سيط طبيعة مو�سوع 

الـــدر�س الل�ساين وحـــدوده، وو�سيط نـــوع وم�ستوى 

الكفاية امل�ست�سَرف بلوُغها.

1. املو�ضوع: بني الواقع واملنظور

من بـــن اأهم مبـــادئ املنهج العلمـــي احلديث 

التمييز بـــن الواقع االأنطولوجي »اخلـــام« والواقع  

الـــذي جتتزئه خمتلف النظريـــات وتنتقيه وتكّيفه 

ح�سب منطلقاتها واأهدافها وتتخذه مو�سوعا لها.

مفـــاد هـــذا اأن املعطـــى اخلا�سع للـــو�سف؛ اأي 

»املـــو�سوع«، يختلف من نظرية علميـــة اإىل نظرية 

علمية اأخرى.

نف�س املبـــداإ جنده قائما �سمـــن اأ�س�س الدر�س 

اللـــ�ساين احلديـــث يف �سكل الـــراأي القائـــل: »اإن 

 والذي تطـــور لي�سبح 
)1(

املنظـــور يخلق املـــو�سوع«

يعنـــي اأن كل نظريـــة ل�سانية »تقتطـــع« من املعطى 

اللغـــوي اخلـــام »مو�سوعـــا« تفـــر�سه منطلقاُتهـــا 

املنهجية العامة.

)1( F. D. Saussure, Cours de linguistique générale.

1.1. م�ضت��وى الو�ضف: من البنية اإىل البنية-

الوظيفة

حتـــ�سر النظريات الل�سانيـــة »ال�سورية« - 

كمـــا يدل على ذلك هذا الو�سف - يف منحييها 

البنيـــوي والتوليدي التحويلي مـــو�سوَع الدر�س 

اللـــ�ساين يف بنيـــة اللغـــة جمـــردة معزولة عن 

ال�سيـــاق ومف�سولة عن الوظائـــف التي ُت�سّخر 

اللغـــة لتاأديتهـــا داخـــل املجتمعـــات الب�سرية و 

باخل�سو�س وظيفة التوا�سل.

يرتتب على هذا الدفع، منهجيا، اأن مقاربة 

بنيـــة اللغة ميكـــن وينبغي اأن تتـــم يف ا�ستقالل 

كامـــل عـــن اأي وظيفة قـــد توؤديهـــا اللغة مبا يف 

ذلك اإقامة التوا�سل بن م�ستعمليها.

الل�سانيـــة  النظريـــاُت  جُتمـــع  املقابـــل،  يف 

»املوجهة وظيفيا/تداوليـــا« مبختلف مدار�سها 

على تبني االأطروحات االأ�سا�سية التالية:

)1( الأطروحة الأوىل

ـــر اللغـــة لتحقيـــق اأغـــرا�س متعددة  ت�سخَّ

تتفـــرع جميعها عـــن وظيفـــة اأ�سل واحدة 

تعـــد اللغـــة اأقـــوى واأدق و�سيلـــة لتاأديتها: 

وظيفة التوا�سل.

ُتعّد العبارات اللغوية، من هذا املنظور، و�سائل 

لتاأدية اأغرا�س توا�سلية معينة ت�سهم اإىل حد 

كبري يف حتديد خ�سائ�سها البنيوية.

لناأخذ املثالن التالين لتو�سيح ذلك:

 )2() اأ ( تزوج خالد هندًا

)بنـــر  خالـــد  تـــزوج  هنـــدا  )ب( 

»هندًا«(.
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يف املقاربـــة ال�سوريـــة، يكُمـــن الفرق بن 

اأن  واجلملـــة )2 ب( يف  اأ(  اجلملـــة )2 

املكـــون املفعـــول يف اجلملـــة االأوىل حمتل 

ر يف  ملوقعـــه االأ�سلـــي بعـــد الفعل وُمـــ�سُدّ

اجلملة الثانية.

اأمـــا يف املقاربـــة الوظيفيـــة، فُيعَلّل تاأخرَي 

املفعـــول يف اجلملـــة االأوىل حمُلـــه ملعلومة 

»جديـــدة« وت�سديـــَره يف اجلملـــة الثانية 

اأن القـــ�سد هو ت�سحيـــح اإحدى معلومات 

املخاطـــب باعتبـــار هذه اجلملـــة رّدا على 

اجلملة )2(:

)2( بلغني اأن خالدا تزوج بثينًة

)2( الأطروحة الثانية

التـــوا�سل  عمليـــة  »جنـــاح«  �سروط  مـــن 

مطابقة العبارة اللغوية ل�سياق ا�ستعمالها 

مقاما ومقاال.

نق�سد بال�سياق املقايل جمموعة العبارات 

املنَتجة يف موقف توا�سلي معن وبال�سياق 

املقامي جمموعة املعـــارف واملدارك التي 

تتوافـــر لـــدى كّل مـــن املتكلـــم واملخاطب 

.
)1(

اأثناء عملية التوا�سل

 )3( الأطروحة الثالثة

اللـــ�ساين  املنحـــى  يف  اللغـــة  بنيـــة  ُتعـــدُّ 

الـــ�سوري ن�سقا جمـــّردا حتكمـــه مبادئه 

وقواعده اخلـــا�سة. بهـــذا يت�سنى لدرا�س 

اللغـــة اأن يـــر�سده يف معزل عـــن اأي �سيء 

)1( اأحمد املتوكل، االأفعال غري الواجبة يف كتاب �سيبويه: االإن�ساء واأ�ساليبه بن األفية 

ابن مالك والنحو الوظيفي.

اآخـــر متاما كمـــا يتاح لعـــامل االأحيـــاء اأن 

يدر�س بنية القلب يف ا�ستقالل عن وظيفة 

 
.

)2(

�سح الدم

اأما من منظور املنحـــى الل�ساين الوظيفي 

فـــاإن بنية اللغة ترتبـــط بوظيفتها ارتباَط 

تبعّيـــة بحيـــث يـــ�سوغ القـــول اإن للغة هذه 

البنيـــة الأن لها هذه الوظيفة ولو كانت لها 

وظيفة اأخرى غري وظيفة التوا�سل لكانت 

.
)3(

لها بنية خمتلفة متام االختالف

ارتباط التبعية هذا يجعل من غري املجدي 

اإن مل يكن من غـــري املمكن مقاربة البنية 

مف�سولـــة عـــن الوظيفة. مثال ذلـــك اأننا 

و)2ب(  اجلملتـــن )2اأ(  اإىل  عدنـــا  اإذا 

اأدركنـــا بامللمو�س اأن ت�سديـــر املفعول يف 

اجلملة الثانية ال و�سف وال تف�سري كافين 

له اإال بالعـــودة اإىل ال�سياق املوجب لتبئري 

هذا املكون.

 )4( الأطروحة الرابعة

نا  تتحّكم وظيفة التوا�سل يف بنية اللغة تزمُّ

حتّكَمهـــا فيهـــا تزامنـــا. اأثبتـــت درا�سات 

 اأن تطور اللغـــات الب�سرية يخ�سع 
)4(

عدة

ملبداأيـــن متنافـــ�سن هما مبـــداأ »التوا�سل 

االأمثـــل« الـــذي يوجههـــا نحـــو املزيد من 

»ال�سّفافيـــة« ومبداإ »الُكلفـــة االأقل« الدافع 

بها نحو تقلي�س الو�سائل اإر�ساء لنزوع ما 

ي�سمى »اجلهد االأدنى«.

)2( Chomsky, Noam, Reflections on language. 
)3( Halliday, M.A.K, Language Structure and Language Fun -

tion.

)4( )هنخفلد )2011( واملتوكل )2012( �سمن اآخرين((
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 )5( الأطروحة اخلام�سة

لـــكل منط مـــن اللغـــات خ�سائـــ�سه التي 

ينفـــرد بها ومتيزه عن غـــريه من االأمناط 

وتتطلب اأن يو�سع لكل منط نحوه اخلا�س. 

اإاّل اأن للـــ�سان الطبيعـــي خ�سائ�َس عامة 

تتقا�سمها اللغات علـــى اختالف اأمناطها 

وهو ما ي�سمى »الكليات اللغوية«.

اإذا كانـــت الكليات اللغويـــة يف النظريات 

الل�سانيـــة ذات املنحـــى الـــ�سوري كليـــات 

�سوتيـــة و�سرفية–تركيبيـــة وداللية فاإنها 

جتمع يف النظريات الل�سانية الوظيفية بن 

الوظيفة والـــ�سورة، بن بنيات معينة وما 

ر هذه البنيـــات لتاأديته من اأغرا�س  ت�سخَّ

توا�سلية. بتعبـــري اأدق، ميكن القول اإن ما 

يوؤالـــف بن اللغات جمموعة من الوظائف 

تاأتلف اللغات اأو تختلف يف الرتاكيب التي 

ل بها يف حتقيق هذه الوظائف. ُيتو�سَّ

مثـــال ذلـــك اأن ت�سحيح املعلومـــات الذي 

مـــّر بنا وظيفة من الوظائف الكلية تتحقق 

ح�سب اأمناط اللغات اإّما عن طريق الرتبة 

رفات معينـــة اأو بوا�سطة  اأو عـــن طريـــق �سُ

تراكيـــب خمـــ�سو�سة )»الفـــ�سل« اأو »�سبه 

الف�سل« مثاًل(.

2.1. وح��دة ال��و�ضف الدنيا: م��ن اجلملة اإىل 

اخلطاب

من املتداول يف االأدبيـــات الل�سانية التمييز 

»ل�سانيـــات  اثنـــن:  ل�سانيـــن  اجتاهـــن  بـــن 

اجلملة« و«ل�سانيات اخلطاب«. مو�سوع الدر�س 

يف االجتـــاه االأول هو اجلملـــة مت�سمة ب�سمتن: 

اأوالهما اأنها متواليـــة �سوتية �سرفية-تركيبية 

داللية تتحدد مكوناتها والعالقات القائمة بن 

مكوناتها بقطع النظر عن اأي �سياق، وثانيتهما 

اأنهـــا قد تكون ب�سيطة او مركبة )تركيَب عطف 

اأو تركيـــَب اإدمـــاج( لكنهـــا تعد اأقـــ�سى وحدة 

للتحليل الل�ساين.

اأمـــا يف االجتاه الثاين فـــاإن مو�سوع الدر�س 

ووحدة التحليل ن�س كامل يقاَرب داخل �سياَقي 

اإنتاجه وتاأويله.

ملحوظة:

ليـــ�س كل نـــ�س خطابـــا وليـــ�س كل ل�سانيـــات 

الن�س ل�سانيات خطـــاب. نق�سد هنا باخل�سو�س 

 التـــي تقـــارب 
)1(

الـــدرا�سات البنيويـــة التوزيعيـــة

الن�س معـــزوال عن �سياقه علـــى اأ�سا�س اأنه جمرد 

متوالية من اجلمل باملعنى املبن اأعاله.

3.1. جمال الو�ضف: من املنت اإىل الذهن

من »القفزات املعرفية« احلا�سمة يف الفكر 

اللـــ�ساين احلديـــث نقل مـــو�سوع الـــدر�س من 

»خارج« م�ستعمل اللغـــة اإىل »داخله«، من املنت 

املنطوق/املكتـــوب اإىل الذهـــن، مـــن ال�سلـــوك 

اللغوي اإىل التمثالت الذهنية. بتعبري اآخر، مت 

نقل مو�سوع الدر�س من »االإجناز« اإىل »القدرة« 

التي تثوي خلف االإجناز وتتيحه وحتكمه.

مل يعد هنـــاك االآن خـــالف يف ورود ثنائية 

القدرة/االإجناز واأهميتها املعرفية يف التنظري 

الل�ساين. ما ُيختَلف فيه، بهذا ال�سدد، طبيعة 

القدرة وفحواها.

)1( Harris, Zellig S, Discourse Analysis.



192
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

القـــدرة يف النظريات الل�سانيـــة ال�سورية، 

متمثلـــة يف النظريـــة التوليديـــة التحويلية على 

اخلـــ�سو�س، قدرة لغوية »حمـــ�سة«؛ اأي »نحو« 

قوامه قواعـــد �سرفية-تركيبية وقواعد داللية 

وقواعـــد �سوتيـــة. قد ت�ساف اإىل هـــذه املعرفة 

اللغويـــة معرفـــة عامـــة فُيتحّدث عـــن قدرتن، 

»قدرة نحوية« و«قـــدرة تداولية« على اأ�سا�س اأن 

القدرة الثانية م�ستقلة متامًا عن القدرة االأوىل 

واأن القـــدرة االأوىل وحدهـــا ميكـــن اأن تكـــون 

.
)1(

مو�سوعًا م�ستقال للدر�س اللغوي

واأمـــا القـــدرة يف النظريـــات الل�سانية ذات 

التوجـــه الوظيفي/ التداويل »قـــدرة توا�سلية« 

ت�سمل كل املعارف التي مُتّكن م�ستعمل اللغة من 

التوا�سل »الناجح«. اإىل جانب املعرفة اللغوية، 

ت�سمل القـــدرة التوا�سلية معارف اأخرى ال تقل 

اأهمية كاملعرفة االجتماعية واملعرفة االإدراكية 

وغريهـــا  اال�ستدالليـــة  املنطقيـــة  واملعرفـــة 

ي�ستح�سرهـــا املتكلم–ال�سامـــع اأثنـــاء عمليتي 

االإنتاج والفهم بتفاوت، ح�سب موقف التوا�سل 

ومالب�ساته ومنط اخلطاب املنَتج.

2. الهدف: من كفاية الو�ضف والتف�ضري اإىل 
كفاية التفعيل

1.2. الكفاية مفهوما

الواقـــع  يف  »الكفايـــة«  م�سطلـــح  ليـــ�س 

امل�سطلـــح املنا�سب لرتجمة امل�سطلح االأجنبي 

االأ�سل )Adequacy(. كان مـــن االأفـــ�سل اأن 

ُيقرتح م�سطلح »املالءمة« مقابال عربيا، لكن 

)1( Chomsky, Noam, Reflections on language.

م�سطلـــح »الكفاية« ُتـــدوول و�ساع فلم يعد ثمة 

كبري �سري يف ا�ستعماله.

يقال عـــن نظريـــة ل�سانية ما اإنهـــا »كافية« 

اإذا كانـــت تالئـــم، مبـــادَئ ومفاهيـــَم واآلياٍت، 

ما تتخـــذه مو�سوعا للـــدر�س. والكفاية كما هو 

معلـــوم م�ستويـــات ثالثـــة: كفايـــة »مالحظـــة« 

باعتبـــار  »تفـــ�سري«  وكفايـــة  »و�سف«  وكفايـــة 

امل�ستوى الثالث اأعالها واأهمها.

 اإ�سافة نوع 
)2(

اقرتحنا يف بعـــ�س كتاباتنـــا

ثـــان من الكفايـــة اإىل جانـــب الكفايـــة اللغوية 

الـــ�سرف اأ�سمينـــاه »الكفايـــة االإجرائية« وهي 

مـــدى قـــدرة النظرية علـــى مقاربـــة قطاعات 

اأخرى ذات �سلة باللغة.

2.2. الكفاية التف�ضريية

النحـــو  نظريـــة  يف  التف�سرييـــة  الكفايـــة 

الوظيفـــي ثـــالث كفايـــات متكاملـــة: الكفايـــة 

التداوليـــة والكفايـــة النف�سيـــة )اأو »املعرفية«( 

والكفاية النمطية.

الكفاية التداولية  .1.2.2

 الكفاية التداولية كالتايل: 
)3(

يعرف دك

»على النحو الوظيفي اأن ي�ستك�سف خ�سائ�س 

العبارات اللغوية املرتبطـــة بكيفية ا�ستعمال 

هـــذه العبـــارات واأن يتـــم هـــذا اال�ستك�ساف 

يف اإطـــار عالقة تلك اخل�سائـــ�س بالقواعد 

واملبادئ التي حتكم التوا�سل اللغوي. ويعني 

هذا اأنه يجب اأال نتعامل مع العبارات اللغوية 

الفكر  يف  الوظيفي  املنحى  واملتوكل،  والنمطية.  الكلية  بن  الوظيفية  املتوكل،   )2(

اللغوي العربي: االأ�سول واالمتداد. 

)3( Dik, Simon C, The Theory of Functional Grammar.
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علـــى اأ�سا�س اأنها مو�سوعات منعزلة بل على 

اأ�سا�س اأنها و�سائل ي�ستخدمها املتكلم الإبالغ 

معنى معن يف اإطار �سيـــاق حتّدده العبارات 

ال�سابقة وموقـــف حتّدده الو�سائط االأ�سا�سية 

ملوقف التخاطب«.

التداوليـــة  للكفايـــة  التحديـــد  هـــذا  مـــن 

ُي�ستخَلـــ�س اأن علـــى النظريـــة التـــي ت�سعى يف 

اإحـــراز هـــذه الكفايـــة اأن ُتدخـــل يف مقاربتها 

للعبارات اللغوية اخل�سائ�َس املرتبطة ب�سياقي 

ا�ستعمالها املقايل واملقامي على ال�سواء.

�سرنى يف مبحث الحق كيفية تعامل مناذج 

نظريـــة النحـــو الوظيفـــي مع هـــذا ال�سابط 

و�سرنكز خـــا�سة على �سعي النماذج االأخرية 

يف حتقيـــق هذا املطلـــب عن طريـــق التمثيل 

للخ�سائـــ�س التداوليـــة يف قالـــب خا�س من 

جهة وعن طريـــق تزويد النحو مبكون خا�س 

قائم الذات يكفـــل ر�سد الو�سائط ال�سياقية 

املقالية منها واملقامية من جهة ثانية.

الكفاية النف�سية  .2.2.2

ُيعدُّ هذا املفهوم امتدادا ملفهوم »الواقعية 

النف�سيـــة« )مـــدى مطابقـــة قواعـــد النحـــو 

لتمثـــالت املتكلـــم الذهنية( الـــذي اعتمدته 

بع�س مناذج النحو التوليدي التحويلي.

 مفهـــوم الكفايـــة النف�سيـــة 
)1(

 يحـــّدد دك

علـــى النحوالتايل: »تنق�سم النمـــاذج النف�سية 

بطبيعـــة احلـــال اإىل منـــاذج اإنتـــاج ومنـــاذج 

فهـــم. حتّدد مناذج االإنتاج كيـــف يبني املتكلم 

العبـــارات اللغويـــة وينطقهـــا، يف حـــن حتّدد 

)1( Dik, Simon C, The Theory of Functional Grammar. 

مناذج الفهـــم كيفية حتليل املخاطب للعبارات 

اللغويـــة وتاأويلها. وعلى النحـــو الوظيفي الذي 

يروم الو�سول اإىل الكفايـــة النف�سية اأن يعك�س 

بطريقة اأو اأخرى ثنائية االإنتاج/ الفهم هذه«.

3.2.2. الكفاية النمطية

من التحديدات املقرتحة يف نظرية النحو 

 التحديد التايل الذي يجعل هذه 
)2(

الوظيفي

النظريـــة تتخذ و�سعا و�سطـــا بن الدرا�سات 

»النمطيـــة« والدرا�سات الراميـــة اإىل »النحو 

الكلي« املتمثلة خ�سو�سا يف النظرية التوليدية 

التحويلية: »يزعم املنظرون لل�سان الطبيعي 

اأن باإمكانهم حـــ�سر االهتمام يف لغة واحدة 

اأو يف عدد من اللغات بينما يقارب النمطيون 

اللغات مقاربة »حمايدة نظريا« تعتمد منهجا 

ا�ستقرائيـــا �سبه تام. اإن الدرا�سة النمطية ال 

تكـــون ذات نفـــع اإال اإذا اأطرتها جمموعة من 

الفر�سيـــات النظريـــة وال تكـــون، يف املقابل، 

النظريـــة الل�سانية ذات كبري جـــدوى اإال اإذا 

ك�سفـــت عن مبـــادئ وقواعـــد ذات انطباقية 

وا�سعة النطاق«.

3.2. الكفاية الإجرائية

م اأن مقاربة اللغة مقاربتان: مقاربة  تقـــدَّ

ُتعامل اللغة على اأنهـــا ن�سق جمرد ال ارتباط 

له مبـــا ميكن اأن يوؤديه مـــن وظائف ومقاربة 

اأداة  باعتبارهـــا  اللغـــة  لـــدرا�سة  تتـــ�سدى 

للتوا�سل داخل املجتمعات.

ليـــ�ست املقاربة االأوىل، بحكـــم منطلقها 

املنهجـــي، ملَزمـــة اإال باإحـــراز كفايـــة لغوية 

)2( Ibid.



194
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

الثانيـــة  املقاربـــة  اأن علـــى  �سرف يف حـــن 

الذهاب اإىل اأبعد من ذلك �سعيا اإىل االهتمام 

بق�سايـــا املحيـــط االجتماعـــي، اإىل جانـــب 

الق�سايـــا اللغويـــة، واالنـــدراج يف قطاعـــات 

اجتماعيـــة- اقت�ساديـــة حت�سر فيهـــا اللغة 

ح�سورا دااّل مثل الرتجمة وحتليل الن�سو�س 

مبختلف اأمناطها وجماالتهـــا وتعليم اللغات 

واال�سطرابات النف�سية-اللغوية.

3. النموذج: من اللغة اإىل التوا�ضل

1.3. بني الواقع والنظرية

اقرُتحت يف اإطار نظرية النحو الوظيفي منذ 

ن�ساأتها اإىل اليوم عدُة مناذج ل�سانية )اأو »اأنحاء« 

باملعنـــى اللـــ�ساين احلديـــث( اأكرثهـــا ح�سورا 

يف حقـــل البحث الل�ساين العربـــي اأربعُة مناذج 

هي ح�سب التـــوايل الزمنـــي: »النحو الوظيفي 

املعجمـــي« )دك )1978(( و«النحـــو الوظيفي 

الطبقـــات  و«نحـــو   ))1997( )دك  املعيـــار« 

القالبي« )املتـــوكل )2003(( و«نحو اخلطاب 

الوظيفي«)هنخفلد وماكنزي)2008((.

 خـــ�سع تطـــور النمذجـــة يف هـــذه النظرية 

ملـــا اقت�ساه �سابـــط االن�سجام مع مـــا طراأ من 

انتقـــال تدريجـــي يف مـــو�سوع الـــدر�س و�سقف 

الكفاية امل�ستـــ�سَرف بلوغه. وكان التوجه العام 

عر تاريخ �سناعـــة النماذج وتطوير هند�ستها 

نحـــَو الرهان على االنتقال من بنـــاء نحو اللغة 

يف حـــد ذاتها اإىل بناء نحـــو التوا�سل مبختلف 

اأمناطه وقنواته وجماالته.

1.1.3. مـــن نحو اخلطاب -اجلملة اإىل اأنحاء 
اخلطاب- الن�ص

م�سطلـــح »اخلطـــاب«، كمـــا هـــو معلوم، 

متعدد املفهوم واملا�سدق معا. فيما يخ�سنا، 

ن�ستعمل هـــذا امل�سطلح هنا كما اعتدنا على 

ا�ستعمالـــه يف اأماكن اأخرى، للداللة على »كل 

ملفوظ/مكتـــوب ُي�سّكل وحدة توا�سلية كاملة 

يف موقف توا�سلي معن«.

نظريـــة النحو الوظيفـــي، منـــذ ن�ساأتها، 

نظرية خطاب وال ميكن اأن تكون، متا�سيا مع 

اأ�س�سهـــا املنهجية، اإال نظرية خطاب. اإال اأنها 

مرت من حيث املرا�س الفعلي مبرحلتن.

ر ُمنّظرو النحو الوظيفـــي مو�سوَع   َقـــ�سَ

الـــدر�س يف املرحلـــة االأوىل علـــى اخلطـــاب 

يف بعـــده اجلملـــي و�سيـــغ اأول النماذج )دك 

)1978(( على هـــذا االأ�سا�س. لكن �سرعان 

ما تبن من خالل بحوث عديدة اأن كثريا من 

خ�سائ�س اجلملـــة ترتبط مبا ي�سبق اجلملة 

املفـــردة وما يليها ارتباطـــا ُيحّتم اأن تن�سّب 

املقاربة على الن�س ككل.

جت�سيدا لهـــذا التوجه، �سيغـــت النماذج 

التـــي تلـــت النمـــوذَج االأول بـــ�سكل يوؤهلهـــا 

لال�سطـــالع بـــو�سف خ�سائـــ�س اخلطـــاب 

املُجاوز للجملة وتف�سريها، ابتداء من اجلملة 

املركبة )تركيَب عطف اأو تركيَب اإدماج( اإىل 

غني البعُد التداويل يف 
ُ
النـــ�س الكامل، كما اأ

هذه النماذج باإ�سافة مفاهيم جديدة كالقوة 

االإجنازية والفعـــل اخلطابي والوظائف التي 

تقوم مقام العالقـــات بن االأفعال اخلطابية 

داخل الن�س الواحد.

الأنح��اء  اإىل  املعجم��ي  النح��و  م��ن   .2.3

القالبية
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اأهم حتول يف �سناعة االأنحاء داخل نظرية 

النحـــو الوظيفي هو االنتقـــال من منذجة تقوم 

علـــى عدد مـــن املكونـــات يحتل اأحدهـــا املوقع 

االأ�سا�س كمـــا هو �ساأن املكـــون املعجمي يف اأول 

مناذج هـــذه النظرية اإىل منذجـــة ت�ستغل فيها 

املكونـــات بـــ�سكل قالبـــي حيث يتمتـــع كل قالب 

با�ستقالل جماله ومبادئه واآلياته يف تفاعله مع 

باقي قوالب النموذج.

1.2.3. النحو الوظيفي املعجمي

نق�سد بالنحو املعجمي اأّول مناذج نظرية 

النحوالوظيفي )دك )1978((. ونقرتح هنا 

َنعَتـــه باملعجمي لكونه يعتمـــد املعجم اأ�سا�سا 

لبنـــاء العبـــارة اللغوية ومـــ�سدرا ال�ستقاقها 

كما يت�سح من الرت�سيمة )8(:

معجم

اإ�سناد الوظائف

قواعد التعبري

قواعد �سوتية

قواعد تكوين

خزينة

بنية حتتية حملية

بنية وظيفية

بنية مكونية

تاأويل �سوتي

يتبـــن مـــن هـــذه الرت�سيمـــة اأن النحـــو 

املعجمـــي اأربعـــة مكونات: اخلزينـــة فقواعد 

اإ�سناد الوظائف فقواعد التعبري ثم القواعد 

ال�سوتية.

) اأ ( اخلزينـــة معجم يوؤوي املفردات االأ�سول 

وقواعد تكوين ت�سطلع با�ستقاق املفردات 

واأفعـــال  االنعـــكا�س  )كاأفعـــال  الفـــروع 

املطاوعة واالأفعال العّلية وغريها(.

مُيثـــل للمفـــردات، اأ�سوال وم�ستقـــات، 

يف �سكل اأطـــر حمليـــة حتـــّدد حمالتية 

املحمول ووظائـــف مو�سوعاته الداللية 

وقيـــود التـــوارد التـــي يفر�سهـــا علـــى 

مو�سوعاته.

ُيتخذ االإطار احلملي، اأ�سال اأو م�ستقًا، 

مـــادة اأّولية ل�سياغـــة البنيـــة التحتية 

للعبارة اللغوية.

)ب( البنيـــة التحتيـــة حمـــل حتـــّدد فيـــه كل 

اخل�سائ�س الداللية املمثَّل لها يف �سكل 

�سات و�سمات )جهية، زمنية...(  خم�سّ

ووظائـــف دالليـــة. وُي�سبـــح احلمل بنية 

وظيفيـــة عن طريـــق اإ�سنـــاد الوظيفتن 

الرتكيبيتن الفاعـــل واملفعول ثم اإ�سناد 

الوظيفتن التداوليتن املحور والبوؤرة.

دخـــاًل  الوظيفيـــة  البنيـــة  ُتتَخـــذ  )جـ( 

لقواعـــد التعبـــري امل�سوؤولـــة عن حتديد 

والرتكيبيـــة  ال�سرفيـــة  اخل�سائـــ�س 

)النريـــة  والتطريزيـــة  تبّيـــة(  )الرُّ

والتنغيمية(.

) د ( خرج قواعد التعبري بنية مكّونية تنقلها 

القواعد ال�سوتية اإىل تاأويل �سوتي.
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2.2.3. النحو الوظيفي املعيار

التوا�سليـــة  القـــدرة  اأن  اأ�سا�س  علـــى   

ت�سمل، كمـــا �سبـــق اأن بيّنا، ملـــكات معرفية 

ومنطقيـــة واجتماعيـــة واإدراكيـــة اإىل جانب 

امللكة اللغوية، اأ�سبـــح الهدف االأ�سا�سي بناء 

منوذج مل�ستعملي اللغة يو�سح تكوينه وطريقة 

ا�ستغال مكوناته الر�سم )9(:

)9( منوذج م�ستعملي اللغة

يفيد الـــر�سم )9( اأن منـــوذج م�ستعملي 

اللغـــة يتكون من خم�سة قوالب تر�سد ملكات 

اأ�سا�س  علـــى  اخلمـــ�س  التوا�سليـــة  القـــدرة 

ا�ستقالل كل قالب من حيث مبادُئه وقواعُده 

وتفاعـــل كل قالـــب مع القوالـــب االأخرى كما 

يق�سي بذلك مبداأ القالبية.

3.2.3. نحو الطبقات القالبي

ثالـــث مرحلـــة، اقرتحنـــا )املتـــوكل   يف 

)2003(( مـــا ا�سطلحنا على ت�سميته »بنية 

اخلطـــاب النموذجيـــة« التي ميكـــن تلخي�س 

اأهم مالحمها كالتايل:

تتكـــون بنية اخلطاب التحتيـــة من ثالثة 

م�ستويـــات: م�ستـــوى بالغـــي يت�سمـــن ثالث 

طبقات متثل للمركز االإ�ساري ومنط اخلطاب 

واأ�سلوبـــه، وم�ستـــوى عالقـــي يت�سمـــن طبقة 

اال�سرتعـــاء وطبقـــة االإجناز وطبقـــة الَوجه، 

وم�ستـــوى داليل يقـــوم علـــى طبقـــات ثـــالث 

هي الطبقـــة التاأطريية والطبقـــة الت�سويرية 

والطبقـــة الو�سفيـــة. وُتنَقـــل البنيـــُة التحتية 

مب�ستوياتهـــا الثالثة عـــر قواعد التعبري اإىل 

بنيـــة �سطحيـــة ُتخـــ�سع للقواعـــد ال�سوتيـــة 

امل�سوؤولـــة عن تاأويلها ال�سوتي كما ُتبن ذلك 

الرت�سيمة التالية:

البنيـــة النموذجيـــة بنيـــة جمـــّردة يتـــم 

قها يف خمتلف اأقـــ�سام اخلطاب تنازلّيا  حتقُّ

ح�سب »طاقتها االإيوائية« انطالقًا من الن�س 

اإىل املفردة ومرورًا باجلملة واملركب اال�سمي 

:
كما يتبن من �سلمية التحقق التالية

)11( �سلمية حتقق البنية النموذجية:

الن�س >  اجلملة  >  املركب اال�سمي > املفردة
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4.2.3. نحو اخلطاب الوظيفي

1.4.2.3 نحو اخلطاب الوظيفي املعيار

مكونات اجلهاز الـــوا�سف املعتَمد يف نحو 

اخلطـــاب الوظيفـــي اأربعـــة مكونـــات: مكـــون 

مركزي هو: »املكون النحوي«، وثالثة مكونات 

م�ساحبة هي »املكون املفهومي« )اأو املعريف( 

و«املكون االإ�ساتي« و«املكون ال�سياقي«.

) اأ ( يـــر�سد املكـــون املفهومـــي املعـــارف 

اللغويـــة وغـــري اللغوية كمـــا اأنه حمل 

ر�سٍد لقـــ�سد املتكلم مـــن اخلطاب. 

ويعـــّد هـــذا املكـــون »القـــوة الّدافعة« 

بالنظر اإىل املكونات االأخرى؛

د خ�سائ�س اخلطاب يف املكون  )ب( حُتـــدَّ

النحوي يف ثالثـــة م�ستويات: م�ستوى 

عالقـــي )تـــداويل( وم�ستـــوى متثيلي 

)داليل( وم�ستوى بنيوي.

امل�ستويان العالقي والتمثيلي خرجان 

الآلية »ال�سياغة« التي متثل يف امل�ستوى 

االأول خل�سائـــ�س اخلطاب التداولية 

يف �سكل فعل خطابـــي يت�سمن فحوى 

ق�سويا قوامه فعل اإحايل وفعل حملي 

خل�سائـــ�سه  الثـــاين  امل�ستـــوى  ويف 

البنيتـــن  مـــن  يفـــاد  كمـــا  الدالليـــة 

العامتن التاليتن:

]اجنـــاز:  خطابـــي:  )فعـــل   )12(

ق�سوي: ])فعل اإحايل( ]فحوى 
)فعل حملي([[[(

]حممـــول  واقعـــة:  �س  )خمـــ�سّ  )13(

(... )�س ن([(
1

)�س
 
(...)�س ن

1
)�س

بنقـــل  التعبـــري  قواعـــد  اآليـــة  وتتكفـــل 

امل�ستوين العالقي والتمثيلي اإىل م�ستوى 

بنيوي حتّدد فيه اخل�سائ�س ال�سرفية- 

الرتكيبية واخل�سائ�س الفونولوجية.

)ج( خـــرج قواعـــد التعبـــري بنيـــة �سرفية- 

تركيبية- �سوتية جمّردة ي�سطلع املكون 

االإ�ساتـــي )»الفونيتيكي«( باإنطاقها يف 

�سكل عبارة لغوية حمققة.

)د( املكـــون ال�سياقـــي حمـــط ر�سد العنـــا�سر 

املقاميـــة واملقاليـــة التـــي تواكـــب اإنتـــاج 

اخلطـــاب وَتلّقيـــه ويقـــوم بـــدور الربـــط 

 فيكون 
)1(

بن املكونـــات الثالثة االأخـــرى

.
)2(

»م�سبا« اأو »رافدا« اأو جمرد »معر«

تو�سح الرت�سيمة )14( تكوين جهاز نحو 

اخلطاب الوظيفي املعيار وطريقة ا�ستغاله:

)14( نحو اخلطاب الوظيفي املعيار

)1( هنخفلد وماكنزي )2014(.

)2( اأحمد املتوكل، »املكون ال�سياقي يف نحو اخلطاب الوظيفي«. 
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يتبن مـــن املقارنة بن الرت�سيمتن )9( 

و)14( اأن اأهـــم جديد منوذج نحو اخلطاب 

الوظيفي كامن يف اجلوانب التالية:

اأوال، مت الفـــ�سل بـــن التـــداول والداللة 

واإن  م�ستقلـــن  م�ستويـــن  اأ�سبحـــا  بحيـــث 

جمعهما قالب واحد هو قالب ال�سياغة؛

ثانيـــا، مل تعـــد اخلزينـــة مكونـــًا قائـــم 

الذات، بل اأ�سحت موّزعة بن اآليات املكونن 

النحوي واالإ�ساتي؛

االجتماعـــي  القالبـــان  دمـــج 
ُ
اأ ثالثـــا، 

واالإدراكـــي يف مكـــون م�ساحـــب واحـــد هو 

املكون ال�سياقي؛

رابعـــا، ا�سُتغنـــي عـــن القالـــب املنطقي 

وُنقـــل فحـــواه، مبادئـــه واآلياتـــه، اإىل املكون 

املعريف علـــى اأ�سا�س اأن قدرة م�ستعمل اللغة 

اال�ستداللية جزء من معارفه العامة.

 )10( الرت�سيمـــة  بـــن  املقارنـــة  اأمـــا 

والرت�سيمـــة )14( فتبـــن اأن نحو اخلطاب 

الوظيفـــي املعيار يختلف عـــن نحو الطبقات 

القالبـــي بكونه يغني عن امل�ستـــوى البالغي 

بدمج جل عنا�سره يف امل�ستوى العالقي.

ع 2.4.2.3. نحو اخلطاب الوظيفي املو�سَّ

 عن اأطروحة 
)1(

دافعنا منذ ب�سع �سنوات

تو�سيـــع اجلهـــاز املقـــرتح يف نحـــو اخلطاب 

الوظيفي املعيـــار تو�سيعا يتيح لهذا النموذج 

نقلتن اأ�سا�سيتن هما:

)1( اأحمد املتوكل، الل�سانيات الوظيفية: مدخل نظري.

اأوال، اأن ي�سبـــح �سامـــال فيكوَن منوذجا 

حقيقيـــا مل�ستعمل اللغة يـــر�سد القدرة على 

اإنتاج اخلطاب املبا�سر وفهمه وكذلك القدرة 

على القيام مبختلـــف عمليات التحويل التي 

ط، ترجمًة  ي�ستلزمهـــا اإنتاج اخلطاب املـــو�سَّ

 .
)2(

وتلخيـــ�سا و�سرحـــا وتفـــ�سريا وتاأويـــال

يف هـــذا االإطـــار العـــام، ميكـــن اإدراج عمل 

 عـــن »الكفايـــة املعرفيـــة« فيما 
)3(

ماكنـــزي

يقـــرتح ت�سميتـــه »نحـــو اخلطـــاب الوظيفي 

احلواري«.

ثانيـــا، اأن ي�سبـــح عاما ويوؤخـــَذ على اأنه 

ن�سق جمرد ُي�ستخدم مبدئيا لر�سد التوا�سل 

اأيـــا كانت قناته واأيا كان منطه وجماله على 

اأن يتـــم تخ�سيـــ�س فحـــوى قوالبـــه املوّلدة 

واملحّللة واملحّولة عند االقت�ساء فتكوَن لغوية 

اأو غري لغويـــة اأو يكوَن بع�سها لغويا وبع�سها 

غرَي لغوي.

على اأ�سا�س هذين التعديلن تكون البنية 

العامة لنحو اخلطاب الوظيفي املو�َسع البنية 

املو�سحة يف الرت�سيمة )15(:

)2( املرجع نف�سه.

)3( ماكنزي )2012(.
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4. م��ن اإ�ضكالت بن��اء النم��اذج الل�ضاني��ة: 
طبيعة ال�ضياق وموقعه ومهامه 

مـــن املعلـــوم اأن مواقـــف الـــدر�سن اللغـــوي 

القـــدمي والل�ساين احلديث من مفهـــوم ال�سياق 

تباينت من حيث تعريف هذا املفهوم ومن حيث 

ورود االأخذ به يف مقاربة الظواهر اللغوية. 

ففـــي الدر�س اللغـــوي العربي القـــدمي، كان 

ال�سيـــاق حـــا�سرا يف الـــدرا�سات البالغية ويف 

علمـــي اأ�سول الفقه والتف�سري حـــ�سورا متميزا 

حتـــت م�سطلحات خمتلفـــة اأ�سهرهـــا »املقام« 

)يف مقابل »املقال«( و«مقت�سى احلال« و«قرائن 

االأحوال« اإىل غري ذلك.

اأمـــا يف الدرا�سات النحويـــة وال�سرفية فقد 

كان اللجوء اإىل ال�سياق جلوءا بعيدا عن االّطراد 

اأو الن�سقيـــة اإن مل ينعدم انعداما كما هو ال�ساأن 

يف كتب النحاة املتاأخرين ذات املنحى التعليمي 

كاالأراجيز.

اأعيد اإنتـــاج ثنائية اعتماد ال�سياق واإق�سائه 

فاأقـــ�ست  احلديثـــة  الل�سانيـــة  الـــدرا�سات  يف 

الـــدرا�سات »ال�سوريـــة« )مـــا �سمـــي »ل�سانيات 

اجلملـــة« بنيوية كانـــت اأم توليديـــة- حتويلية( 

اإق�ساًء منهجيـــا كل ما يتعلـــق بال�سياق مقاميا 

كان اأم مقاليا بخـــالف الدرا�سات ذات التوجه 

االجتماعي )»الل�سانيات االجتماعية«( والتوجه 

التداويل اأو الوظيفي.

ينبغـــي يف نظرنـــا، اإذا كنـــا نريـــد اأن نتفهم 

هـــذه املواقـــف املتباينة مـــن ال�سيـــاق، اأن ننظر 

اإىل ثنائيـــة االإق�ساء/االعتماد على اأنها جمرد 

مظهـــر من مظاهر اإ�سكال نظري ومنهجي اأعّم 

ميكن ب�سط اأهم جوانبه كالتايل:

1- ال خـــالف يذكـــر بـــن دار�سي اللغـــة، علـــى 
اختالف احلقب وامل�سارب، يف اللغة الب�سرية 

مـــن حيث طبيعتهـــا. فجمهورهـــم على اأنها 

ن�سق مـــن الوحـــدات تقـــوم بينهـــا عالقات 

�سرفية وتركيبية و�سوتية.

وال خالف اأي�سا، من حيث املبداأ، يف اأن من   -2
اأدوار اللغـــة )اإن مل يكن دورهـــا االأ�سا�سي( 

حتقيق التوا�سل داخل املجتمعات الب�سرية.

الب�سرية  الــلــغــات  اأن  يف  حـــا�سل  االتــفــاق   -3
اأو »ف�سائل«  احلديث(  )باملفهوم  »اأمنــاط« 

منها  منط  كل  يت�سم  التقليدي(  )باملعنى 

بخ�سائ�س متيزه عن غريه كما اأن االتفاق 

�سكـــل  يف  تــتــطــور  ــغــات  ــل ال اأن  يف  حـــــا�سل 

�سنكرونيات متالحقة.

ال خـــالف يف ذلك كلـــه واإمنا اخلالف فيما   -4
يجـــب اأن ُيتخذ مو�سوعا للو�سف والتف�سري، 

وفقا للقولة املعروفة »املنظور يخلق املو�سوع« 

التي جتعل املـــو�سوع رهينا باملنظور يختلف 

باختالفه.

يف هـــذا الباب ميكـــن التمييز بـــن توجهن 

رئي�سين. ي�ستهدف اأولهما و�سف اللغة باعتبارها 

ن�سقا جمردا معزوال عن ظروف ا�ستعماله فيما 

يروم ثانيهمـــا ر�سد خ�سائ�س اللغة باعتبارها 

ن�سقا حتكمه موا�سفـــات ا�ستعماله يف التوا�سل 

داخل املجتمعات الب�سرية.

اإ�سكال ال�سيـــاق  اأن نعـــود اإىل   ميكـــن االآن 
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للقـــول اإن التوجه االأول يقـــ�سي ال�سياق يف حن 

اأن التوجه الثاين يعتمده ويجعل اعتماده �سرطا 

مـــن �سروط الـــو�سف والتف�سري اللذيـــن ينبغي 

اأن ت�سعـــى كل نظريـــة ل�سانيـــة يف حت�سيلهمـــا، 

خـــا�سة اإذا كان ال�سيـــاق واردا فـــار�سا نف�سه؛ 

اأي حن تقوم عالقة بـــن اخل�سائ�س البنيوية 

وعنا�سر من ال�سياق املقامي اأو املقايل حتكمها 

وجتعل و�سفها الـــكايف غري متاأٍت اإال داخل تلك 

العالقة.

1.4. ال�ضياق مرجعا

فيمـــا يخـــ�س مفهـــوم ال�سيـــاق يف الدر�س 

اللغـــوي القدمي، لن نعيد هنـــا اإيراد ما اأوردناه 

 ونكتفي باالإميـــاء اإىل بع�س 
)1(

يف مـــكان اآخـــر

ال�سمات العامة التالية:

اأوال، لي�س ال�سياق حا�سرا يف النحو ح�سوره 

يف البالغـــة اأو اأ�سول الفقـــه اأو التفـــ�سري واإمنا 

ُيلجاأ اإليه عـــر�سا يف اأبواب دون اأخرى كاأبواب 

واملفعـــول  والتوكيـــد  واالإ�سارة  العـــود  �سمـــري 

املطلق.

اإىل هـــذا االإقـــ�ساء الـــذي ميكـــن و�سفـــه 

باملنهجـــي يـــ�سري ابـــن هـــ�سام )املغنـــي( حن 

ي�سّنـــف دليل احلـــذف اإىل »�سناعـــي« و»غري 

�سناعي« )حايل ومقايل( وي�سف الدليل االأول 

باأنه »يخت�س مبعرفته النحويون« وحن حديثه 

عن »اال�ستئناف البياين«.

ثانيـــا، ال يت�سنى احلديـــث طبعا عن مفهوم 

»املكـــون ال�سياقـــي« وال عـــن مفهـــوم »املكـــون« 

)1( اأحمد املتوكل، املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي: االأ�سول واالمتداد.

بوجـــه عام اإال حن يتعلق االأمـــر ببناء النماذج 

يف الل�سانيـــات احلديثـــة حيـــث يقـــوم النموذج 

قابـــال  ُم�سورنـــا  وا�سفـــا  -باعتبـــاره جهـــازا 

للحو�سبة م�سوغا داخـــل نظرية ل�سانية معينة 

طبقـــا ملبادئهـــا ومنطلقاتهـــا املنهجيـــة- على 

عدد من املكونات )مكون نحوي، مكون داليل، 

مكـــون تداويل...( قد تتعالق فيما بينها تعالقا 

قالبيا يتيح اإف�ساء بع�سها اإىل بع�س مع �سمان 

ا�ستقالل اآلياتها الداخلية.

اأمـــا يف الدر�س اللغوي القدمي، فاإن ال�سياق 

ال يـــ�سكل اآليـــة من اآليـــات التحليـــل وال م�ستوى 

مـــن م�ستوياتـــه، حتى يف بعـــ�س االإرهـــا�سات 

»النمذجية« كالتي جندهـــا يف »نظرية النظم« 

 واإمنا 
)2(

للجرجـــاين و»نظرية االأدب« لل�سكاكي

يقـــوم بدور ال يتعدى دور »املرجع« الواقع خارج 

»جهاز الو�سف«.

وُيلجـــاأ اإىل ال�سياق باعتبـــاره جمرد مرجع 

جلوءا يت�سم ب�سمتن: اجلزئية وعدم االطراد.

 �سياقان: »�سياق 
)3(

ال�سيـــاق كما نفهمه هنا

مقامي« و«�سيـــاق مقايل« ينقـــ�سم كالهما اإىل 

»خا�س« و«عـــام«. يت�سمن ال�سيـــاق املقامي يف 

�سقه اخلا�س العنا�سر املرتبطة باملوقف الذي 

تتـــم فيه عملية التـــوا�سل ذاتها ويف �سقه العام 

العنـــا�سر التي تـــ�سّكل »اخللفيـــة االجتماعية- 

الثقافيـــة« لهـــذه العمليـــة. اأما ال�سيـــاق املقايل 

فيت�سمن ال�سياق مبعنـــاه ال�سيق؛ اأي ما ي�سبق 

ا مـــا يف موقـــف توا�سلـــي معن  ومـــا يلـــي نـــ�سّ

)2( املرجع نف�سه.

)3( اآفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي.
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وال�سيـــاق مبعنـــاه الوا�سع الـــذي ي�سمل العالقة 

القائمـــة بـــن ن�س ما ونـــ�ّس اآخـــر، متحاقبن 

اأو غري متحاقبن.

مـــا يالحظ بهـــذا ال�سدد هـــو اأن م�سطلح 

املقـــام )ومرادفاتـــه مثـــل »مقتـــ�سى احلـــال« 

و«قرائن االأحوال«( يكاد يكون اإطالقه مق�سورا 

يف الدر�س اللغوي القدمي على ما يقابل ال�سياق 

اخلا�س ب�سقيه املقامي واملقايل.

يـــو�سف ا�ستعمـــال مفهـــوم مـــا اأو اآليـــة ما 

باالطراد حن ي�سمل كل جوانب واأبعاد ظاهرة 

لغويـــة ما وظواهـــر من نف�س النمـــط. من غري 

النـــادر اأن تغيـــب هـــذه اخلا�سيـــة يف اللجـــوء 

اإىل ال�سيـــاق عند اللغويـــن القدماء. من ذلك 

ما ينبـــه اإليه اجلرجـــاين حن ينتقـــد التمييز 

بـــن »التقـــدمي املفيـــد« و«التقدمي غـــري املفيد« 

)اأو »تقـــدمي التـــ�سرف«( ُمبّينـــا اأن كل اأنـــواع 

تغيري الرتبة مفيدة بالـــ�سرورة الأنها حمكومة 

بال�سياق تقت�سيها مقامات خمتلفة.

2.4. ال�ضياق مقولة 

ثمـــة منزلة ميكن اأن نعدهـــا منزلة و�سطى 

بـــن ال�سيـــاق مرجعا وال�سيـــاق مكّونـــا يتحقق 

فيها ا�ستيعـــاب ال�سياق واإدماجه داخل اجلهاز 

ال يف ما �ُسّمي  الوا�سف. هـــذا ما جنده متح�سّ

»الفر�سية االإجنازية« )اأو »الراكمانتاك�س«(، 

اأحد النماذج املتفرعة عـــن النظرية التوليدية 

التحويلية املت�سمة بتوجهها التداويل.

يف هذا النموذج، تر�سد ظاهرة »اال�ستلزام 

احلـــواري« اأو »الفعل اللغوي غـــري املبا�سر« عن 

طريـــق قواعد تاأويليـــة ا�سُطلح علـــى ت�سميتها 

»م�سلمات احلوار«.

يف �سوغ هذه القواعد، مُيّثل لل�سياق يف �سكل 

»طبقة �سياقية« )ط ق )ي(( كما هو ال�ساأن يف 

ال�سياغة العامة )16(:

)16( ط ق)ي( ^ م ح ^ ب ==< ك 

حيث ط ق = طبقة �سياقية،  م ح = م�سلمة 

حوار، ب = بنية منطقية  ك= ق�سية

ُتقراأ القاعدة )6 1( كالتايل:

 يف الطبقة املقاميـــة )ي( واعتمادا مل�سلمة 

ب  املنطقيـــة  البنيـــة  ت�ستلـــزم  ح،  م  احلـــوار 

الق�سية ك

مل يعـــد ال�سيـــاق يف الفر�سيـــة االإجنازيـــة 

خـــارج النموذج، بل اأ�سبح يـــ�سّكل عن�سرا من 

اإحـــدى اآلياته اإال اأنه اليتخـــذ و�سع مكون قائم 

الذات كما هو ال�ساأن يف نظرية النحو الوظيفي 

كما �سيتبن يف املبحث التايل.

3.4.  ال�ضياق مكّونا 

مرت نظريـــة النحو الوظيفي منـــذ ن�ساأتها 

وعـــر تطورهـــا بنمذجـــات خمتلفـــة كان مـــن 

ن�سيـــب ال�سياق فيها اكتمالـــه من حيث توّحده 

وبنيته واآلياته.

4. 3. 1. من الن�سطار اإىل التوحد 

كان مـــن اأهـــم مـــا �سعـــت نظريـــة النحو 

الوظيفي يف اإحرازه بنـــاء »منوذج م�ستعملي 

اللغـــة الطبيعيـــة«، جهاز مـــ�سورن حمو�سب 

وغـــري  )اللغويـــة  امللـــكات  بـــر�سد  ي�سطلـــع 
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اللغويـــة( التـــي ُت�سّخـــر يف التـــوا�سل اإنتاجا 

وتلقيا.

ومـــن ال�سياغـــات التـــي اقرُتحـــت لبلوغ 

املعيـــار«  »النمـــوذج  �سياغـــة  املـــاأرب  هـــذا 

)دك)1997(( و�سياغـــة »نحـــو اخلظـــاب 

الوطيفي«)هنخفلد وماكنزي )2008((.

من املقارنة بن الرت�سيمتنب )9( و)14( 

تتبن ال�سمـــات الفارقة بـــن ال�سيغة املعيار 

و�سيغـــة نحو اخلطاب الوظيفـــي ومن اأهمها 

ما يخ�س تعاملهما مع ال�سياق.

الفارق من هذا املنظور فارقان: فارق يف 

التنظيم وفارق يف امل�سمون.

فـــارق التنظيم هـــو اأن ال�سيـــاق من�سطر يف 

ال�سيغة االأوىل موزع على قالبن اثنن، القالب 

االإدراكي والقالب االجتماعي، يف حن اأنه ي�سّكل 

مكونا واحدا يف ال�سيغة الثانية.

اأما فـــارق امل�سمون فيكمن يف اأن ال�سياق 

حـــا�سر ب�سقيـــه املقامـــي واملقـــايل معـــا يف 

ال�سيغـــة الثانيـــة بيـــد اأّن الرتكيـــز من�سب 

على الـــ�سق املقامي خا�سا وعاما يف ال�سيغة 

االأوىل. ولعل ذلك راجع اإىل اأن نظرية النحو 

الوظيفـــي يف مراحل تطورهـــا االأوىل مل تكن 

بعـــده  باخلطـــاب يف  اإال  تهتـــم -برجميـــا- 

اجُلملي.

فارقـــا التوحـــد وال�سمول هـــذان مينحان 

االأف�سلية للنمذجة يف نحو اخلطاب الوظيفي 

ولها نخ�س�س احلديث فيما �سيلي.

4. 3. 2.  منوذج نحو اخلطاب الوظيفي 

�سُنعنـــى يف فقـــرات هذا املبحـــث بجهود 

ُمنّظري نحـــو اخلطاب الوظيفـــي )هنخفلد 

وماكنـــزى قيـــد الطبـــع( يف مو�سوعي و�سع 

املكـــون ال�سياقي ودوره بالنظـــر اإىل مكونات 

النموذج االأخرى وبنائه وتنظيمه على اأ�سا�س 

و�سعه ودوره.

4. 3. 2. 1. موقع ال�سياق ودوره  

تتخـــذ مكونـــات منـــوذج نحـــو اخلطاب 

الوظيفـــي اأو�ساعـــا داخـــل اجلهـــاز تختلف 

باختـــالف مـــا تقـــوم بـــه مـــن اأدوار اأثنـــاء 

عملية التـــوا�سل. فللمكون النحوي مبكوناته 

الفرعية الثالثة الو�سع املركزي يف النموذج 

يف حـــن ي�ستغـــل املكون املفهومـــي واملكون- 

اخلرج واملكـــون ال�سياقي ا�ستغـــال املكونات 

»امل�ساحبة« )اأو »امل�ساعدة«(.

يقـــوم املكـــون ال�سياقـــي يف تفاعلـــه مـــع 

املكونـــات االأخـــرى بدوريـــن اأ�سا�سين: دور 

امل�سّب املُخّزن ودور الرافد املُغّذي.

. 1. ال�سياق م�سّبا   1 .2 .3 .4

يقـــوم املكـــون ال�سياقـــي بـــدور املـــ�سب 

باعتبـــار تلقيـــه وتخزينـــه للمعلومـــات التي 

ترد عليه. 

هذه املعلومـــات فئتان: معلومات مقامية 

ومعلومات مقالية. تت�سمن الفئة االأوىل، يف 

راأي هنخفلد وماكنزي كل ما يتعلق باملوقف 

املتلخـــ�سة يف املركـــز االإ�ساري  التوا�سلـــي 

الذي ميثـــل للم�ساركن يف عمليـــة التوا�سل 
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وزمانها وملكان هـــذه العملية وما يتواجد يف 

حميطه كما يتبن من الرت�سيمة التالية: 

 )17( مركـــز اإ�ساري= ])كـ0( )ط0( 

)مكـ0( )زم0([ 

حيث يـــوؤ�سر الرمـــزان )كــــ( )ط( اإىل 

امل�ساركـــن يف عمليـــة التـــوا�سل؛ اأي املتكلم 

اإىل  واملخاطـــب والرمـــزان )مكــــ( و)زم( 

علـــى  فيهمـــا  املتـــوا�سل  والزمـــان  املـــكان 

التوايل.

اأما معلومات الفئة الثانية، يف راأي هذين 

املوؤلفن، فهي املعلومات امل�ستقاة من اجلوار 

النـــ�سي؛ اأي اخلطـــاب ال�سابـــق واخلطاب 

الالحق.

نرى اأن يف هذا التعريف باملعلومات التي 

يتلقاها املكون ال�سياقـــي تقلي�سا غري مرر 

ونقرتح اأن تو�سع حقينة هذا املكون في�سبح 

م�سبا ال ملعلومات املقـــام اخلا�س املرتبطة 

مبوقف التوا�سل فح�سب بل كذلك ملعلومات 

املقـــام العـــام؛ اأي اخللفيـــة االجتماعيـــة- 

للمعلومـــات  ال  م�سبـــا  وي�سبـــح  الثقافيـــة 

امل�ستقاة من اجلوار الن�سي املبا�سر فح�سب 

بـــل كذلـــك لكل مـــا ينـــ�سوي حتـــت مفهوم 

»التنا�ّس«.

يخـــ�سع تلقي املعلومات وتخزينها ح�سب 

قطباهـــا  لـــ�سريورة  وماكنـــزي  هنخفلـــد 

»الـــروز« مـــن جهة و«التـــال�سي« مـــن جهة 

ثانيـــة يحكمها مبـــداأ ما اأ�سميـــاه »التخزين 

الرتاتبي«.

يتـــم تخزيـــن املعلومات تخزينـــا تراتبيا 

املخـــزون  يف  االأوىل  املرتبـــة  حتتـــل  حيـــث 

اآخـــر معلومـــة وردت. اإال اأن هـــذه املعلومـــة 

تفقـــد »جدتها« اأثناء عمليـــة التوا�سل بتغري 

الزمـــان )ورمبـــا املكان كذلـــك( فيكون لها 

اأحـــد م�سريين: اإما اأن تخزن يف درج اأ�سفَل 

تاركة الـــدرج االأعلـــى ملعلومة اأحـــدث منها 

اإذا كانت مـــن املعلومات التـــي ينوى العودة 

اإليهـــا اأو تتـــال�سى تدريجيـــا اإىل اأن تنمحي 

ـــا اإذا كانت من  مـــن املخـــزون ال�سياقـــي كليًّ

املعلومـــات »العابرة« اأو مـــن املعلومات التي 

طال اأمـــد تخزينها واأ�سبحـــت بالتايل فوق 

طاقة التخزين.

. 2. ال�سياق رافدا  1 .2 .3 .4

ي�ستغل املكون ال�سياقي يف االجتاه االآخر 

فيقوم بدور الرافـــد. وتكون رفادته رفادات 

ثالثـــا بالنظـــر اإىل املـــ�سدر واإىل الهـــدف 

واإىل الطريقـــة: فاملعلومات ترد من ال�سياق 

املقامي اأو ال�سياق املقايل اأومنهما معا وُتوّجه 

اإىل امل�ستـــوى العالقي اأو امل�ستوى ال�سريف-

الرتكيبي اأو اإىل امل�ستوى الفونولوجي. 

رفـــادة  امل�سلـــك  حيـــث  مـــن  والرفـــادة 

مبا�سرة ورفادة غري مبا�سرة )اأو مو�ّسطة(. 

مثال ذلك اأن املكـــون ال�سياقي مُيد مبا�سرة 

مكـــون ال�سياغـــة باملعلومة التـــي حتدد نوع 

البـــوؤرة )بوؤرة جديد/بـــوؤرة مقابلة( وبذلك 

ميد بطريقة غري مبا�سرة املكون ال�سريف-

الرتبـــة  التـــي حتـــدد  باملعلومـــة  الرتكيبـــي 

اأو انتقاء تركيب خم�سو�س.
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. 3. املعرب  1 .2 .3 .4

ال�سياقـــي  املكـــون  بـــن  التفاعـــل  هـــذا 

ومكونـــات منوذج النحو اخلطـــاب الوظيفي 

يحتـــاج يف نظر هنخفلد وماكنـــزي اإىل اآلية 

خا�سة تقوم بـــدور »الـــوا�سل« اأو »الو�سيط« 

بينه وبن تلك املكونات.

هذه االآليـــة تتخذ دخال لهـــا كل طبقات 

بتوزيـــع  وتقـــوم  ال�سياقـــي  املكـــون  حقينـــة 

املكونـــات  خمتلـــف  اجتـــاه  يف  املعلومـــات 

الفرعيـــة للمكـــون النحـــوي كما يتـــ�سح من 

الرت�سيمة)18(:

املكون النحوياملعراملكون ال�سياقي

 ميكن اأن نطلق على هذه االآلية م�سطلح 

»املـــ�سّوق« اأو م�سطلـــح »املعـــر« )جمان�سة 

مل�سطلحي امل�سب والرافد(.

4. 3. 3. بنية ال�سياق وتنظيمه

نّبـــه دك يف معـــر�س احلديث عن منوذج 

م�ستعملي اللغة الطبيعية )يف �سيغته املعيار( 

اإىل اأهمية اأن »تتكلم القوالب نف�س اللغة«.

جنـــد نفـــ�س هـــذه الفكـــرة مطـــورة عند 

 حيـــث يقرتحـــان اأن 
)1(

هنخفلـــد وماكنـــزي

تكـــون بنيـــة املكـــون ال�سياقـــي موازيـــة لبنية 

املكون النحوي. 

فحـــ�سب هذا االقـــرتاح، يت�سمـــن املكون 

ال�سياقي اأربع طبقات؛ طبقة عالقية، وطبقة 

متثيليـــة، وطبقـــة �سرفية-تركيبيـــة، وطبقة 

)1( هنخفلد وماكنزي )قيد الطبع(.

فونولوجيـــة، وهـــي طبقات ُتـــوازي م�ستويات 

املكون النحوي العالقي والتمثيلي وال�سريف-

الرتكيبي والفونولوجي.

يف  املكونـــن  بـــن  التـــوازي  هـــذا  بيـــان 

الرت�سيمة )19(:

اإىل  التـــوازي  مببـــداإ  املوؤلفـــان  ويذهـــب 

اأبعـــد من ذلك حيـــث يقرتحـــان اأن ت�ستعمل 

يف التمثيـــل لطبقـــات املكـــون ال�سياقي نف�س 

الرمـــوز امل�ستخدمـــة يف التمثيـــل مل�ستويـــات 

املكون النحوي.

مـــن مررات التـــوازي بـــن املكونن بنية 

ومتثيـــال اأنـــه يتيـــح التوحيـــد بـــن مكونـــات 

النموذج دون املـــ�س بخ�سو�سياتها كما يتيح 

تب�سيـــط عمليـــة العبـــور و�سبطهـــا. وميّكن، 

اإ�سافـــة اإىل هـــذا وذاك، من تر�سيـــد توزيع 

املعلومـــات الواردة مـــن الطبقـــات ال�سياقية 

بحيـــث يتـــم نقـــل معلومـــات كل طبقـــة اإىل 

امل�ستوى النحوي املنا�سب. 

حن ننظر اإىل موقع ال�سياق من منظوري 

االإنتـــاج والتلقـــي معـــا، ي�سبح مـــن البّن اأن 
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تر�سيمـــة نحـــو اخلطـــاب الوظيفـــي املعيـــار 

اإنتـــاج  لعمليـــة  متثـــل   ))14( )الرت�سيمـــة 

اخلطاب )اأكرث مما متثل لعملية تلقيه( حيث 

تتم انطالقا من الق�سد اإىل النطق )ال�سوت 

اأو اخلط اأو االإ�سارة( عر الفحوى.

اأمـــا عمليـــة التلقـــي، فاإنها تاأخـــذ امل�سار 

العك�سي حيث ينطلـــق املخاطب من ال�سوت 

)اأو اخلـــط اأو االإ�سارة( اإىل القـــ�سد مرورا 

بنـــاء  اإىل  بالنظـــر  هـــذا  يعنـــي  بالفحـــوى. 

النموذج اأن املخاطب ينطلق من ناجت املكون- 

اخلـــرج اإىل امل�ستويـــن التمثيلـــي فالعالقـــي 

مـــرورا بامل�ستوين الفونولوجـــي فال�سريف-

الرتكيبي.

فيما يخـــ�س ال�سياق بالـــذات، نكون بن 

اثنتـــن: اإمـــا اأن يعتمد املتلقي �سيـــاق االإنتاج 

ذاته، واإما اأن ي�سّغل �سياقه اخلا�س ويح�سل 

ذلـــك غالبا حن يكون التوا�سل توا�سال غري 

مبا�سر غري متزامـــن كاأن يكون املتلقي يقراأ 

.
)1(

كتابا ملوؤلف ال يعا�سره مثال

يف احلالـــة الثانية، يتحتـــم اإ�سافة مكون 

�سياقي ثان يفي بـــر�سد عملية التلقي وذلك 

مـــا قمنا بـــه يف اإطـــار اقرتاحنا ملـــا اأ�سميناه 

، منوذج 
)2(

»نحو اخلطاب الوظيفـــي املو�ّسع«

ي�سطلـــع بـــر�سد جميع العمليـــات اتي ميكن 

مل�ستعمـــل اللغة الطبيعية القيام بها من اإنتاج 

للخطـــاب وتلقيـــه وحتويلـــه )ترجمـــة ونقال 

وتلقينا...( كما يتبن مـــن الرت�سيمة )19( 

)1( اأحمد املتوكل، ال�سياق: موارده ومواده واأمناطه. توطئة ملكون �سياقي مندمج.

)2( اأحمد املتوكل، اال�ستلزام التخاطبي بن البالغة العربة والتداوليات احلديثة.

اأعـــاله التي يفاد منها فيما يخ�س مو�سوعنا 

اأن املتلقـــي )ب( ميكـــن اأن يعتمـــد املكـــون 

ال�سياقـــي1 )اأي �سيـــاق االإنتـــاج( اأو املكـــون 

ال�سياقـــي2 )اأي �سيـــاق التلقـــي( وهـــو يقوم 

بعمليـــة حتليـــل اخلطـــاب اأو بعمليـــة حتويله 

)نقله، ترجمته،...( على ال�سواء.

خال�ضة

ا�سُتخدَمـــت كلُّ النمـــاذج املقرتحـــة يف نظرية 

النحـــو الوظيفـــي داخـــل حقـــل البحـــث اللـــ�ساين 

العربـــي يف و�سف ظواهر اللغـــة العربية ف�سحاها 

ودوارجها اإ�سافة اإىل لغات اأخرى كما مت اإجراوؤها 

يف قطاعـــات اجتماعية-ثقافية خمتلفة. وقد كان 

هذا التبايـــن يف اللغات املدرو�سة وهـــذا التنوع يف 

القطاعات امل�ستك�َسفة من اأهم ما �ساهم يف �سبط 

�سناعـــة النماذج واملفا�سلة بينهـــا وتطويرها نحو 

االأكفى. 

ومـــن املنتظر اأن تخـــ�سع النمذجـــة يف نظرية 

النحو الوظيفـــي للمزيد من التعديل واالإغناء كلما 

ات�سع جمال َرْوز انطباقّيتها.
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