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أنجزتها وفق ما هو منصوص عليه  علم الداللةهذه محاضرات في  

عبة شنامج الوزاري الخاص بالسنة الثالثة: تخصص لسانيات عامة في البر

ي دة ف، وارتأيت أن أقدمها لطلبتي. وألهمية هذه الماالدراسات اللغوية

 ولقلة مصادرها ومراجعها، جمعتها في هذه الكراسة، ،يالدرس اللغو

على  تسهيال وتشجيعا لهم على اإلقبال بيسر الطلبةوجعلتها في متناول 

 . الداللة علمدراسة المواد اللغوية، ومنها مادة 
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التعريف تشتمل هذه المحاضرات على موضوعات هامة جدا منها:  

د لة عنالدالومنها لعلماء العرب الداللة عند اوبصفة عامة،  بعلم الداللة

د الداللة عنوغيرهم، وعبد القاهر الجرجاني و ابن جنيـ: ك اللغويين

علي بن محمد الشريف الجرجاني وأبي حامد الغزالي كـ: األصوليين 

 وغيرهم. 

، موضوع علم الداللةونظرا لالختالف الموجود بين العلماء في  

لى عالتفصيل ألقف في النهاية  ج في هذه القضية بشيء منارتأيت أن أل

 ل.تدليجملة من اآلراء علها تمكن الطلبة من الوقوف عندها بالتعليل وال

وإذا كانت الداللة منذ القديم تقوم على ركائز أساسية تتمثل في الدال  

 من لةلدالأنواع اوالمدلول والعالقة بينهما، كان البد من إلقاء الضوء على 

لت ة تمثالدال والمدلول، فنتج عن ذلك أنواع ثالثحيث نوعية العالقة بين 

 .اللة الوضعيةالدوقلية الداللة العو الداللة الطبيعيةفي 

وللداللة نظريات متعددة كان ال بد من اإلشارة إليها، والوقوف عند  

 م منها بالدراسة والبحث والتحليل.األه

 كل هذا تم تدريسه. 

الداللة في المستويات  ل في:أما القسم األخير من البرنامج فيتمث 

 :وهي ،اللسانية

 .وتم تدريسهاالداللة الصوتية -1

 الداللة في مستوى الصيغة اإلفرادية.-2

 الداللة في المستوى التركيبي.-3

 الداللة في المستوى السياقي.-4

إن هذه المحاضرات التي أقدمها لطلبتي اليوم هي خاصة  

 .بالمستويات اللسانية المتبقية

 

 اللة الصرفيةالد
 

تؤخذ هذه الداللة عن طريق الصيغ وبنيتها كاختيار المتكلم صيغة  

ها اللت، فاألولى تفيد المبالغة وتزيد في د"صادق" بدال من صيغة "صدوق"

يغة الص على الثانية، فصارت تمد السامع بقدر من الداللة لم يصل إليه من

 الثانية.
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، وقد حاول لألوزان معانولألبنية والصيغ في العربية دالالت، و 

ء، اللغويون استخراج المعاني واستنباطها عن طريق التتبع واالستقصا

ي ون ففوفقوا في كثير منها وذلك كاألسماء المشتقة التي أوردها الصرفي

 كتبهم، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل

 ا كلفعال التي تدل فيهواسمي الزمان والمكان واسم اآللة، وأوزان األ

كة. صيغة أو كل وزن على معنى معين ومحدد، كداللة فاَعَل على المشار

شارك وقاتل وضارب وصارع وخاصم، فحينما نقول: شارك زيد  كـ:

اعل عمرا في تجارته فزيد فاعل لفظا مفعول معنى، وعمرا مفعول لفظا ف

 .االثنينوعلى  االثنينمعنى، ألن المشاركة واقعة من 

ها تدل أما صيغة تفاعل فمع داللتها على المشاركة والمفاعلة إال أن 

ارة على تعدد الفاعل في اللفظ؛ فحينما نقول تشارك زيد وعمر في التج

 فكل من زيد وعمر فاعل في اللفظ وهما أيضا مفعوالن معنى.

وقد تدل هذه الصيغة على التظاهر كـ: تجاهل وتغابى، وقد تدل على  

 .ناقصباعدته فتباعد، وقد تدل على التدريج مثل تزايد وت المطاوعة كـ:

 وتدل صيغة تفعل على المطاوعة كذلك مثل: كسرته فتكسر.

  

 

 

 معاني صيغ األفعال
الثة ثينقسم الفعل الثالثي المجرد إلى : المجرد الثالثي ومعانيه-1

 أقسام تتمثل في اآلتي:

"ليس في  قال عنها سيبويه:إن صيغة فعََل هي أكثر األبنية، وقد  :فَعلَ -أ

 (4الكالم أكثر من فعََل" )الكتاب ص

تص أما عن معناها، فقد قال الرضي: "اعلم أن باب فعََل لخفته لم يخ

اله ستعمبمعنى من المعاني بل استعمل في جميعها ألن اللفظ إذا خف كثُر ا

 .5: 1واتسع التصرف فيه." )شرح الشافية للرضي ص

ِرَح َج وفواألفراح واألحزان والعيوب مثل عِوَر وعرِ ويأتي للعلل  فِعَل:-ب

 وسقم. وحِزَن ومِرضَ 

ا صاحبهلوتأتي صيغة فعَُل للطباع والسجايا والصفات المالزمة فعَُل: -جـ

 كالحسن والقبح حيث نقول: حُسَن وقبَُح.
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فعلََل مثل دحَرَج  وصيغته هي:المجرد الرباعي ومعانيه: -2 

ن أسماء األعيان لمحاكاتها مثل عقربت وزخرف. ومنه ما هو مشتق م

علت الصدَغ أي لويته كالعقرب، أو لجعله فيها مثل فلفلت الطعام أي ج

هللا  : بسمولناقفهي تدل على  لَ حَ ب  وسَ  لَ مَ س  الفلفل فيه. ومنه المنحوت كـ: بَ 

 الرحمن الرحيم وسبحان هللا. 

 هـالفعل المزيد وداللت

 الثالثي المزيد: 

 .فاَعلَ َل وفع  –أفعل وله ثالثة أبنية تتمثل في اآلتي: د بحرف: الثالثي المزي

 ويدل على اآلتي: أفعل: -أ

 تعدية الالزم مثل كُرَم وأكرم. -التعدية: أ-1

تعدية المتعدي إلى مفعول واحد مثل: حفر زيد البئر وأحفرته -ب     

 البئَر أي جعلته حافرا للبئر وأذهبت زيدا أي جعلته ذاهبا.

دية المتعدي إلى اثنين مثل: أعلمت زيدا عمرا قائما. ومثل قوله تع-جـ 

 تعالى: "ويريهم هللا أعمالهم حسرات عليهم"

واء التعريض: أي جعلت ما كان مفعوال معرضا ألن يقع عليه الحدث، س-2

 أصار مفعوال له أم لم ال. مثل: أبعت الفرَس أي عرضته للبيع.

أفعل صاحب شيء مثل: أطفلت  الصيرورة: وهي صيرورة ما هو فاعل-3

 المرأة، أي صارت ذات طفل. ومثل: أيسر، صار ذا يسر.

 م أيالدخول في الزمان والمكان: مثل: أصبح، أمسى، أجبل، أنجد، أظل-4

م إذا هفهار وآية لهم الليل نسلخ منه الندخل في الظالم. ومنه قوله تعالى: "

 مظلمون" أي داخلون في الظالم.

ه ة: مثل: أعجمت الكتاب، أي أزلت عجمته. ومنه قولالسلب واإلزال-5

 .يرهاستعالى: "إن الساعة آتية أكاد أخفيها" أي أزيل عنها خفاءها وهو 

 الدعاء: ومنه قولنا: أسقيته أي دعوت له بالسقيا.-6

الوصول إلى العدد: مثل: أخمس وأسدس وأتسع أي وصل إلى خمسة -7

 وستة وتسعة.

َل: -ب    يغة دالالت عديدة تتمثل في ما يأتي:إن لهذه الصفعَـّ

َل وغل فَ -1 َف وجو   .التكثير: مثل طو 

م ا بعضهلنالتعدية: مثل فهمته المسألة. ومنه قوله تعالى: "تلك الرسل فض  -2

 على بعض".
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 ه.كذ بتته والنسبة: أي نسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به مثل فس ق-3

ع ا فز  ى إذي أزلت قذاها. ومنه قوله تعالى: "حتالسلب: مثل قذ يت عينه أ-4

 عن قلوبهم" أي أزال عنها فزعها.

بَ -5 َق وغر   .التوجه: مثل شر 

زت المرأة أي صارت عجوزا.-6  الصيرورة: مثل عج 

وقال:  ،اختصار الحكاية: مثل هل َل وسب َح بمعنى قال: ال إله إال هللا-7

 سبحان هللا.

 فاعل على اآلتي: وتدل صيغةفاَعـَل: -جـ

 المشاركة: مثل شارك وخاصم.-1

 التكثير: مثل ضاعفت الحساب.-2

 المتابعة: مثل واليت الصوم أي تابعته.-3

ن فع عيأتي بمعنى المجرد: مثل سافر، ومنه قوله تعالى: "إن هللا يدا-4

 الذين آمنوا" فصيغة يدافع هي بمعنى المجرد.

 الثالثي المزيد بحرفين  

 الثالثي المزيد بحرفين إلى خمسة أقسام هي:  ينقسم الفعل

 وتدل على اآلتي:تفاعل: -أ

زيد  شاركاالشتراك: في الفاعلية لفظا ومنها ومن المفعولية معنى، مثل ت-1

 وعمرو في التجارة.

 التكلف أو التظاهر بالفعل دون حقيقته، مثل تمارض وتجاهل.-2

 المطاوعة: مثل باعدته فتباعد.-3

 دل على اآلتي: وتتفعََّل: -ب

م فتعل ويجيء تفعل للمطاوعة، مثل كس رته فتكس َر وعلمتهالمطاوعة: -1

 نهار"األ وأدبته فتأدب. ومنه قوله تعالى: "وإن من الحجارة لما يتفجر منه

َر. َر وهو مطاوع فج   يتفّجر هو من تفج 

 تشجع أي تكلف الشجاعة.التكلف: مثل -2

فعول ذ المأن الداللة على أن الفاعل قد اتخاالتخاذ: والمراد من ذلك هو -3

 فيما يدل عليه الفعل، مثل توس د يده أي اتخذها وسادة.

  تحرج وتأثم أي جانب الحرج واإلثم.التجنب: مثل -4

 ومن دالالتها ما يأتي:: انفعل-جـ
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غلقت أويطاوع فعََل، مثل قسمته فانقسم، ويطاوع أفعل مثل المطاوعة: -1

 الباب فانغلق.

 صيغة انفعل ال تأتي إال الزمة. إن

 ولها دالالت عديدة منها: افتعل: -د 

 المطاوعة: وقد استغني عن انفعل بـ: افتعل في ما يأتي:-1

 مثل لويته فالتوى. اما كانت فاؤه الم-أ

 ما كانت فاؤه راء مثل رفعته فارتفع.-ب

 ما كانت فاؤه واوا مثل وصلته فاتصل.-جـ

 نقلته فانتقل. ما كانت فاؤه نونا مثل-د

 ما كانت فاؤه ميما مثل مألته فامتأل ومنعته فامتنع.-هـ

:-هـ  وتأتي هذه الصيغة للداللة على األلوان والعيوب مثل  افعــلَّ

، وال تأتي إال الزمة. ، واعور   احمر 

 الثالثي المزيد بثالثة أحرف

 ومن دالالته اآلتي:استفعل:  

 الطلب: مثل استغفر واستفهم.-1

 تحول: مثل استحجر الطين أي صار حجرا.ال-2

 استكرمته أي اعتقدته كريما.اعتقاد الصفة: مثل -3

 الرباعي المزيد بحرف

 منها:  وله دالالتتفعلل:  

ل المطاوعة: حيث يطاوع فعلل مثل دحرجته فتدحرج، وما ألحق به مث-1

 جلببته فتجلبب.

 الرباعي المزيد بحرفين

 ومن دالالته: افعنلََل: -أ 

 المطاوعة: مثل حرجمته فاحرنجم.-1

: -ب   ومن دالالته: افعلَلَّ

1-.  المبالغة: مثل اقشعر  واطمأن 

 ة النحويةـالدالل
  

إن نظام الجملة العربية يقتضي ترتيبا هندسيا خاصا؛ إذ لو اختل 

من العسير أن تفهم داللة هذه الجملة، لوجود تفاعل بين العناصر ألصبح 
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داللية، فكما يمد العنصر النحوي العنصر الداللي النحوية والعناصر ال

بالمعنى األساسي في الجملة الذي يساعد على تمييزه وتحديده، يمد 

العنصر الداللي العنصر النحوي كذلك ببعض الجوانب التي تساعد على 

 تحديده وتمييزه، إذ يوجد بين العنصرين أخذ وعطاء وتبادل تأثيري دائم. 

ن تأثير داللة سياق النص اللغوي، وسياق وال يمكن بحال نكرا 

الموقف المالبس له على العناصر النحوية من حيث الذكر والحذف، 

 والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير.

 والسياق نوعان: 

 : السياق غير اللغوي-1 

ت ومما يجب اإلشارة إليه، هو أن داللة السياق تجعل الجملة ذا

 واقفبمفرداتها نفسها إذا قيلت بنصها في م الهيئة التركيبية الواحدة

ه مختلفة، تختلف باختالف السياق الذي ترد فيه مهما كانت بساطة هذ

 الجملة وسذاجتها. 

 ولنأخذ هذه الجملة مثاال:

 ضرب محمد عليا

إن هذه الجملة ببساطتها تصلح أن تكون مثاال مصنوعا من أمثلة 

تختلف  -إليها على أنها جملة واقعيةإذا نُِظَر –كتب النحو التعليمي، لكنها 

من قائل إلى آخر، ومن مستمع إلى آخر، ومن غرض إلى آخر، باختالف 

المفعول به في كل  "علي"" الفاعل، ومحمدما يعرف عن كل من "

 محمد موقف، وباختالف عالقة قائل هذه الجملة أو المستمع إليها بكل من

، عليأو  محمد قة مع كل من، وما يكون لكل منهما من تجارب سابعليأو 

وباختالف الصفات الجسمية والشخصية والعقلية والخلقية لكل منهما، وما 

المتكلم أو المستمع في كل منهما، ولك أن تتوقع ما يكون من داللة يعتقده 

شخصا غليظا، جافيا، قاسيا، معروفا  "محمد"هذه الجملة إذا كان الفاعل 

على نقيض هذه الصفات أي  "علي" بالقوة والبطش، وكان المفعول به

كان شخصا نحيال، رقيقا، دمثا، معروفا باألدب والخلق العالي؛ وهكذا 

نستطيع أن نقتنص الجملة نفسها من سياق ما، وكل سياق البد أن يختلف 

بطبيعة -عن اآلخر في زمانه ومكانه ومالبساته المتعددة. والنحو التعليمي 

بسات وما يكتنف السياق، بل يعنيه توضيح ال يُعنى بكل هذه المال -الحال

جانب واحد من جوانب المعنى وهو المعنى النحوي المجرد أي عالقة 
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الفاعلية والمفعولية وغيرهما، وإن كان يجد نفسه في بعض األحيان 

مضطرا للرجوع إلى السياق ومالبسات الكالم من أجل توضيح المعنى 

 النحوي نفسه، مثل قول الشاعر: 

 ألباعدِ ا الرجالِ  نا   **   بنوهن أبناءُ نا وبناتُ نو أبنائِ بنونا ب

إن هذا السياق غير لغوي أي ليست له عناصر لغوية صوتية في  

انا، ة أحيعنويالجملة، وهو ما يُعرف بقرينة المقام، أو الحال، أو القرينة الم

ير ؟ صغوعناصر هذا المقام عديدة، أولها المتكلم نفسه: أهو ذكر أم أنثى

جاه لسن أم كبير السن؟ واحد أو اثنان أو جماعة أو جمهور؟ وهناك اتا

لغوي يُعنى بهذا الجانب من جوانب البحث اللغوي، يتمثل في أحدث 

ؤال مدرسة لغوية اجتماعية وهي تعمل بنشاط ودأب لإلجابة على هذا الس

 المهم: كيف تعمل اللغة في المجتمعات المختلفة؟ وما دور التشكيل

ي والمتغيرات االجتماعية كطبقة المتكلم ومركزه وطبيعة االجتماع

ة. عاصر)يراجع أضواء على الدراسات اللغوية الم الموقف الذي يتكلم فيه؟

 نايف خرما(

 السياق اللغوي: -2

السياق اللغوي، وهو يعتمد على سياق هو وثمة ضرب آخر من ال

صر في عناصر لغوية في النص من ذكر جملة سابقة أو الحقة، أو عن

ل مدلول عنصر آخ ى ر إلجملة سابقة أو الحقة، أو في الجملة نفسها يحّوِ

ه" تعجلو"أتى أمر هللا فال تسداللة غير معروفة له، كما في قوله تعالى: 

ف قرينة لغوية سياقية تصر فال تستعجلوه"( حيث تعد جملة "1النحل:)

ل وصرف عن داللته على المضي إلى داللته على المستقب أتى"الفعل "

ة عباربدوره عن داللته، أو ب أمر هللا"الفعل عن داللته يصرف الفاعل "

ذا إيير أخرى يحدد داللته، ألن العناصر المكونة للجملة لن تبقى بدون تغ

 ياقفي س أمر هللا"ُصرَف عنصر منها عن داللته األولى بقرينة ما، و "

 في هذه اآليات:"أمر هللا" هذه اآلية ليس مثل 

 ( 43د: )هو" وحال بينهما الموج من أمر هللا إال من رحم صم اليومَ "ال عا

 ( 73)هود: "قالوا أتعجبين من أمر هللا" 

 ( 9)الحجرات:  "فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا"

 (37، واألحزاب  47)النساء  "وكان أمر هللا مفعوال"

 ( 48)التوبة: "حتى جاء الحق وظهر أمر هللا وهم كارهون" 
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 ( 5)الطالق: "ذلك أمر هللا أنزله إليكم" 

وقد  " قيام الساعة بأنه ""أتى أمر هللا" في "أمر هللا "  رَ سِّ لقد فُ  

ما لأتى الفعل بصيغة الماضي ليتحقق وقوع األمر وقربه، قال الرازي: 

ءك : جاكان واجب الوقوع ال محالة عب ر عنه بالماضي كما يقال للمستغيث

 فهو يفسر.  218 /19زع. يراجع تفسير الرازي.         ص الغوث فال تج

 ". ة " قيام الساع في اآليات السابقة الذكر كلها على أنه أمر هللا" "

يقوم بدور  ،إن اختيار المفردات ووضعها معا في إطار جملة واحدة 

 كبير في تحديد داللة السياق اللغوي الذي ينعكس بدوره على داللة

 جملة.المفردات في ال

 

 

 

 

 

 

 

 الداللة السياقية
 نظرية السياق

ُعِرفَت  مدرسة لندن بما سمي بالمنهج السياقي أو المنهج العملي.  

وظيفة الذي أكد تأكيدا كبيرا على ال  FIRTHفيرث وكان زعيم هذا االتجاه 

ر كالناالجتماعية للغة، ويضم هذا االتجاه كل من هالداي وإنتوش وسا

حد التطوريين الهامين المرتبطين بفيرث في ومتشال. وعد ليونز أ

 "نظريته السياقية للمعنى". 

ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو استعمالها في اللغة، أو  

ي تؤديه. ولهذا يصرح فيرث بأن ذالطريقة التي تستعمل بها أو الدور ال

المعنى ال ينكشف إال من خالل تسييف الوحدة اللغوية، أي وضعها في 

سياقات مختلفة، ويقول أصحاب هذه النظرية في شرح وجهة نظرهم: 

"معظم الوحدات الداللية تقع في مجاورة وحدات أخرى. وإن معاني هذه 

الوحدات ال يمكن وصفها أو تحديدها إال بمالحظة الوحدات األخرى التي 

تقع مجاورة لها". ومن أجل تركيزهم على السياقات اللغوية ترد فيها 
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وأهمية البحث عن ارتباطات الكلمة بالكلمات األخرى، نفوا أن الكلمة 

 يكون الطريق إلى معنى الكلمة هو رؤية المشار إليه، أو وصفه أو تعريفه. 

وعلى هذا فإن دراسة معاني الكلمة تتطلب تحليال للسياقات  

–مة والمواقف التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي، ومعنى الكل

بعا تخرى بعبارة أ عدل تبعا لتعدد السياقات التي تقع فيها، أويت -على هذا

 لتوزعها اللغوي.

 تقسيما للسياق ذا أربع شعب يشمل:  AMMERوقد اقترح  

 السياق اللغوي-1

 السياق العاطفي-2

 سياق الموقف-3

 السياق الثقافي-4

 

 السياق اللغوي

ومثلها  ،نجليزيةفي اإل goodأما السياق اللغوي فيمكن التمثيل له بكلمة  

وية كلمة "حسن" العربية، أو "زين " العامية، التي تقع في سياقات لغ

 متنوعة وصفا لـ:

 ولد.–امرأة –رجل : أشخاص-1

 رحلة.–حفلة –يوم –: وقت أشياء مؤقتة-2

 ماء.–هواء –دقيق –ملح : مقادير-3

 ية.فإذا وردت في سياق لغوي مع كلمة "رجل" كانت تعني الناحية الخلق

ة ناحيوإذا وردت وصفا لطبيب مثال كانت تعني التفوق في األداء وليس ال

 األخالقية.

 وإذا وردت وصفا للمقادير كان معناها الصفاء والنقاوة .. وهكذا.

 كما يمكن التمثيل له بكلمة "يد" التي ترد في سياقات متنوعة منها: 

ال ض ووال قر أعطيته ماال عن ظهر )يد( التي يعني تفضُّال ليس من بيع-1

 مكافأة.

 هم يد على من سواهم.-2

 يد الفأس ونحوه: مقبضها.-3

 يد الدهر: مد زمانه.-4

 يد الريح: سلطانها.-5
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 يد الطائر: جناحه.-6

 خلع يده من الطاعة: مثل نزع يده.-7

 بايعته يدا بيد: أي نقدا.-8

 ثوب قصير اليد: إذا كان يقصر أن يُل تََحَف به.-9

 يد: إذا كان سمحا.فالن طويل ال-10

 مالي بد يد: أي قوة.-11

 سقط في يده.-12

 هذه يدي لك: استسلمت وانقدت لك.-13

 .حتى يعطوا الجزية عن يد: عن ذل واعتراف للمسلمين بعلو أيديهم-14

 إن بين يدي الساعة أهواال: أي قدامها.-15

 يد الرجل: جماعة قومه وأنصاره.-16

 

 السياق العاطفي 

العاطفي فيحدد درجة القوة والضعف في االنفعال مما أما السياق و 

ير كلمة اإلنجليزية غ "  LOVE"يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتداال. فكلمة 

"LIKE "ة ، على الرغم من اشتراكهما في أصل المعنى، وهو الحب. وكلم

 "يكره" العربية غير كلمة "يبغض" على الرغم من اشتراكهما في أصل

 المعنى كذلك.

 سياق الموقف 

وأما سياق الموقف فيعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه  

 "الكلمة مثل استعمال كلمة "يرحم" في مقام تشميت العاطس "يرحمك هللا

بدء )ال )البدء بالفعل(، وفي مقام الترحم بعد الموت يقال: "هللا يرحمه"

رحمة ال ة تعني طلبباالسم(. فاألولى تعني طلب الرحمة في الدنيا، والثاني

ي في اآلخرة. وقد دل على هذا، سياق الموقف إلى جانب السياق اللغو

 المتمثل في التقديم والتأخير.

 السياق الثقافي 

وأما السياق الثقافي فيقتضي تحديد المحيط الثقافي أو االجتماعي  

يا تعتبرفي بريطانlooking glass الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة. فكلمة مثل

. وكذلك كلمة mirrorعالمة على الطبقة االجتماعية العليا بالنسبة لكلمة 

rich    بالنسبة لكلمةwealthy  أي صاحب ثروة. وكلمة "عقيلته" تعد في
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العربية المعاصرة عالمة على الطبقة االجتماعية المتميزة بالنسبة لكلمة 

ثان عند  "زوجته مثال. وكلمة "جذر" لها معنى عند المزارع، ومعنى

 اللغوي، ومعنى ثالث عند عالم الرياضيات.

 

 روافد منهج فيرث ومؤيديه 

أن فيرث تأثر في نظريته السياقية باألنتربولوجي لقد ذكر ليتش -1 

ة اللغ في دراسته للدور الذي تلعبه-وسكي الذي عرف عنه البولندي ماِلنُ 

ة أداكة، وليس أنه يعالج اللغة كصيغة من الحرك -في المجتمعات البدائية

ا ليهمإلالنعكاس. فاللغة في حركتها، والمعنى كما يستعمل يمكن أن ينظر 

 على أنهما شعار مزدوج لمدرسته الفكرية. 

يد التأي جاء ولم تكن األنتربولوجيا وحدها التي أيدت االتجاه السياقي، فقد-2

ة ملكلكذلك من جانب الفلسفة. فقد أيد الفيلسوف وايتجنستين كون معنى ا

 درجة: "الكلمة تحمل معنى غامضا لهو استعمالها في اللغة. ويقول راسل

ل ما، ولكن المعنى يكتشف فقط عن طريق مالحظة استعماله، فاالستعما

 يأتي أوال، وحينئذ يتقطر المعنى منه".

نظرة س الوجاء كذلك التأييد من علم النفس، حيث أيد كثير من علماء النف-3

 .السياقية أو القرينية

كما أن من اللغويين من اعتبر المنهج السياقي خطوة تمهيدية للمنهج  

ن التحليلي. ومن هؤالء "أولمان" الذي صرح بأن المعجمي يجب أوال أ

. يالحظ كل كلمة في سياقها )كما ترد في الحديث أو النص المكتوب (

لص أي في الكالم، ثم نستخ ،بمعنى أننا يجب أن ندرسها في واقع عملي

نى المع هذه األحداث الواقعية العامل المشترك العام، ونسجله على أنهمن 

 أو المعاني للكلمة.

مع المعجمي عددا من السياقات "أنه بعد أن يج :"أولمانويرى " 

ات سياقالممثلة التي ترد فيها كلمة معينة، وحينما يتوقف أي جمع آخر لل

ح ى نهايته ويصبعن إعطاء أي معلومات جديدة يأتي الجانب العملي إل

من  محدودالوبذا يخفض العدد الالمجال مفتوحا أمام المنهج التحليلي" 

 تة.لثاباألحداث الكالمية الفردية المتنوعة إلى عدد محدود من األحداث ا
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كان حريصا على التنبيه على أن المنهجين أولمان ولهذا فإن  

ي ن فمتتاليتي التحليلي والسياقي ليسا متضاربين، وإنما يمثالن خطوتين

 االتجاه نفسه.

 مميزات المنهج السياقي 

يجعل المعنى سهل االنقياد للمالحظة  -على حد تعبير أولمان–أنه -1 

ت أنه يبعد عن فحص الحاال فيرثوالتحليل الموضوعي، وعلى حد تعبير 

ات لكلمالعقلية الداخلية التي تعد لغزا مهما حاولنا تفسيرها، ويعالج ا

ياة حاثا وأفعاال وعادات تقبل الموضوعية والمالحظة في باعتبارها أحد

 الجماعة المحيطة بنا.

أنه لم يخرج في تحليله اللغوي عن دائرة اللغة، ولذا نجا من النقد -2 

وهو  ، التصوري، السلوكي(،الموجه إلى جميع المناهج السابقة )اإلشاري

وريتشادز أوجدن بقوله: "مشكلة اتجاهات  ليتش النقد الذي عبر عنه

ضوء  في دراسة المعنى أن كال منهم حاول شرح السيمانتيك فيوبلومفيلد 

ية متطلبات علمية أخرى"، وقوله: "إن البحث عن تفسير للظاهرة اللغو

 وال خارج إطار اللغة يشبه البحث منفذ للخروج من حجرة ليس لها نوافذ

أن  جرة، أيوالمطلوب منا أن نقنع بتقصي ما هو موجود داخل الح أبواب.

 ندرس العالقات داخل اللغة".

 

 االعتراضات الموجهة إلى نظرية فيرث السياقية 

قديم ط بتإن فيرث لم يقدم نظرية شاملة للتركيب اللغوي، ولكنه اكتفى فق-1

ت نظرية للسيمانتيك، مع أن المعنى يجب أن يعتبر مركبا من العالقا

 مانتيك.السياقية، ومن األصوات والنحو والمعجم والسي

، مع أهميته contexteلم يكن فيرث محددا في استخدامه لمصطلح السياق -2

ثيرا كغامضا غير واضح، كما أنه بالغ  situationكما كان حديثه عن الموقف 

 (firth’s theory of meaning p288-292 )في إعطاء ثقل زائد لفكرة السياق.

ح ز السياق عن إيضاإن هذا المنهج ال يفيد من تصادفه كلمة ما عج-3

ية، اآلت اقاتمعناها، فلن يفيده شيئا أن تقول له، إن هذه الكلمة ترد في السي

تها داماولكنه يفيد الباحث الذي يريد أن يتتبع استعماالت الكلمة، واستخ

 العملية في التعبيرات المختلفة.

 نظرية الرصف أو نظرية السياق اللغوي: 
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ظرية على السياق اللغوي وتوافق لقد ركز بعض من أصحاب هذه الن 

ية الوقوع أو الرصف. وعلى الرغم من اعتبار هذا الرأي امتدادا لنظر

 . ومن الممكن أنالسياق أو تطورا عنه فهناك من عده نظرية مستقلة

ا (، نظرا لم coseriuتسمى كذلك المنهج التوزيعي، كما سماها كوزيريو )

طور تاعد. يقول أولمان: "هناك تميزت به من أحكام، وما وضع لها من قو

هو م، وهام للمفهوم العملي للمعنى تمث َل في دراسة طرق الرصف أو النظ

عرف الرصف بأنه "االرتباط  ما ركز عليه فيرث وأتباعه". وقد

، (meaning and style p 9االعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة")

 تين استعمالهما عادة مرتبطتينأو استعمال وحدتين معجميتين منفصل

 الواحدة باألخرى. ومن أمثلة ذلك ارتباط كلمة "منصهر" مع مجموعة

 ولكن ليس مع كلمة "جلد" –فضة –ذهب –نحاس -الكلمات اآلتية: حديد

ة مطلقا. وعدم تالؤم كلمة "جلد" مع هذه المجموعة ال يكفي لعدم صح

ل لدلي. ولذا يلجأ إلى ااالرتباط أو توافق الوقوع بين "جلد" و"منصهر"

اس النحالشكلي إلثبات عدم المالءمة. وسيثبت الدليل الشكلي أن الحديد و

يق البروالذهب و ...و، تتقاسم عددا من الترابطات مثل الصالبة والثقل و

ت صفا والبرودة، التي ال توجد في مجموعة الجلد، وإنما يوجد بدال منها

 .خالالخفة والليونة وانطفاء اللون...

 

 أهم ما يميز نظرية الرصف أو السياق اللغوي: 

ق لسياأنه ال يهتم من بين أنواع السياق إال بالسياق اللغوي أو ا-1

 اللفظي، أي ببيان مجموعة الكلمات التي تنتظم معها الكلمة موضوع

أتي تالدراسة، فكلمة "ليل" ترد في تجمع مع كلمة "مظلم" وكلمة "يوم" 

 في تجمع مع "مشمس" .

ولما كان من المعتاد أن تنتظم الكلمة مع أكثر من مجموعة،  

وأن تقع في أكثر من سياق لغوي فقد ظهر مصطلح "الوقوع المشترك" 

 "اختبار الوقوعية"ومصطلح "احتمالية الوقوع". ووضع فيرث ما سماه 

بديل تالذي يقوم على أساس تبديل المفردات المعجمية، أو  "الرصفية"أو 

 اللغوي إلصدار األحكام.  أنواع السياق

مثلة الهامة التي مثل بها أصحاب هذه النظرية التمثيل ولعل من األ

ولكنهما ال  argument. فكال اللفظين ينتظم مع   powerful , strongبكلمتي 
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مثال  carتنتظم مع  powerfulيتقاسمان نفس السياقات اللغوية األخرى. فكلمة 

 مثال.  teaمع  strongو

، فعلى  night – day – morningل أخر يتعلق بكلمة الزمان مثل: ومثا  

لمة كالرغم من أنها جميعا تكون مجموعة مشتركة ألنها تقع متوافقة مع 

"mid فإنها قد تتوزع في مجموعات مختلفة في مواقع أخرى. فكلمة " "night 

عض هذه . وب time, fall , clear , black , darkتقع بصورة مطردة مــع     "

 (.(morning  .theory of meaning. p13أو  dayالكلمات ال يقع مع كلمة 

 ( باستخدام هذا المنهج أن1958وقد حاول جوس في أحد مقاالته )

ة، في سياقات متعدديفسر اختالف المعنى على أنه اختالف في التوزيع 

ة " التي ذكر لها أربع codeوشرح منهجه بواسطة المفردة اإلنجليزية "

 عشر استعماال موقعيا.

ويندر أن تكون العالقات السياقية متطابقة في لغتين إال إذا تم  

 ذلك عن طريق الترجمة الحرفية. فكلمة "يشرب" مثال تتوافق في بعض

العاميات العربية مع كلمات مثل: "يشرب مقلبا" و"يشرب سيجارة" 

و أة أجنبية و"يشرب من البحر" ... ولو ترجمت العبارات بنصها إلى لغ

ربما نقلت إلى اللغة الفصحى أو إلى لهجة عربية أخرى لكانت محل 

دهشة، ومثارا للضحك. واللغة اإلنجليزية مثال تطلق على الفول 

 دق القرد""، ولو نقلناها إلى العربية فقلنا "بنmonkey cut"   الســــوداني: 

لفتحة لداللة على ا" ل pigeonholeلما فهمها أحد. ويستعمل اإلنجليز كلمة "

يت ال "بل مثالمربعة التي يوضع فيها البريد مثال. ولو نقلت إلى العربية فقي

 الحمامة" لإلشارة إلى نفس الفتحة المعينة لما قبلت.

أنه يهتم ببيان الخصائص النحوية والصرفية، ويستخدمها في -2

 تحديد السياقات التي تقع فيها الكلمة. 

   The cat caught the mouse" التعريفية مثل: theعد "ب يقع " مثال catفلفظ "

 I bought fish for my cat أو بعد ضمير الملكية مثل: 

 He argued stronglyحال( مثل: –تتراصفان في شكل )فعل  strongو  argueوكلمة 

 The strongth of his argument was considerableمثل:  اسم(–في شكل )اسم و 

  His argument was strongthened by the fact he citedفعل( مثل: –م وفي شكل )اس

 وقد ميز فيرث بين نوعين من الرصف هما: 

 الموجود بكثرة في أنواع مختلفة من الكالم.الرصف العادي -أ
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الموجود في بعض األساليب الخاصة، وعند الرصف غير العادي -ب

 بعض الكتاب المعينين.

يل الرصفي والتحليل النحوي. ففي حين يعالج وهناك فرق بين التحل 

ات النحوي "مجموعات الكلمات" )اسم/فعل/صفة ( التي تحوي آالف الكلم

 لماتالكالتي ليس لها عالقات متبادلة ذات أهمية داللية، يعالج الرصف 

 المفردة التي لها عالقة متبادلة ذات أهمية داللية.

ال إذا صيغت طبقا لقواعد النحو، أنه ال يعتبر الجملة كاملة المعنى إ-3 

ا سروهوراعت توافق الوقوع بين مفردات الجملة، وتقبلها أبناء اللغة وف

 تفسيرا مالئما، وهو ما أطلق عليه اسم "التقبلية".

وقد اعتبر بعضهم التحليل الرصفي غاية في ذاته. وذكر فيرث أن  

 ا. قائمة الكلمات المتراصفة مع كل كلمة تعد جزءا من معناه

 وهناك مميزات تحققها هذه النظرية منها: 

جال الم أنها تعطينا معيارا لتمييز الهومونيمي من الكلمة المفردة ذات-1

فالهومونيمي مفردات تتفق نطقا، ولكن تقع في المحدد من المعنى. 

 مجموعات مختلفة من الرصف.

ة صحب أنها يمكن أن تساعد في تحديد التعبيرات؛ فإذا كان لفظ يقع في-2

تبار الع آخر دائما، فمن الممكن أن يستخدم هذا التوافق في الوقوع كمعيار

 هذا التجمع مفردة معجمية واحدة )تعبيرا(.

حديد تعني أنها تحدد مجاالت الترابط واالنتظام بالنسبة لكل كلمة، مما ي-3

 كشف استعماالت هذه الكلمة في اللغة، وتحديد هذه المجاالت يساعد على

تي ات اللكلمبين ما يعد ترادفا في اللغات، ألنه من النادر أن تأخذ ا الخالف

هو ل، وتعتبر مترادفة في لغة أخرى نفس السياق أو التجمع اللغوي المماث

م لمعاجامية أمر الزم لمن يريد استخدام اللغة أو يريد تعلمها، وهذا يبين أه

الءم يت مة، وهو ماالسياقية التي تعتمد على تحديد السياقات الخاصة بالكل

غل يشت الشفوي( أوالتعبير  -مع الغرض العملي من استعمال اللغة )الكتابة

 بالترجمة من لغة إلى لغة أخرى.

ت، وكما استخدمت النظرية في كشف الخالف بين المترادفات في اللغا-4

ساس ألتمييز المترادفات داخل اللغة الواحدة على  J. DUBOIS    استخدمها

 ع كل منها.بيان توزي
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أن طرق الرصف تتميز بصفة العملية، ولذا تتسم بالدقة والموضوعية. -5

وكما قال أحد أتباع مدرسة فيرث: "والمعيار الشكلي للوصف يعتبر 

 Meaning and)معيارا حاسما ألنه أكثر موضوعية ودقة وقابلية للمالحظة". 

style p10) 

  

 

 

 

 


