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 الداللة السياقية
 نظرية السياق

ُعِرفَْت مدرسة لندن بما سمي بالمنهج السياقي أو المنهج العملي. وكان  

الذي أكد تأكيدا كبيرا على الوظيفة   FIRTHفيرث زعيم هذا االتجاه 

االجتماعية للغة، ويضم هذا االتجاه كل من هالداي وإنتوش وسانكالر 

أحد التطوريين الهامين المرتبطين بفيرث في "نظريته  ومتشال. وعد ليونز

 السياقية للمعنى". 

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

الطريقة التي تستعمل بها أو الدور الذي تؤديه. ولهذا يصرح فيرث بأن 

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

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 

ة تقع مجاورة لها". ومن أجل تركيزهم على السياقات اللغوية ترد فيها الكلم

وأهمية البحث عن ارتباطات الكلمة بالكلمات األخرى، نفوا أن يكون 

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

وعلى هذا فإن دراسة معاني الكلمة تتطلب تحليال للسياقات والمواقف  

 -على هذا–التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي، ومعنى الكلمة 

يتعدل تبعا لتعدد السياقات التي تقع فيها، أو بعبارة أخرى تبعا لتوزعها 

 اللغوي.

 تقسيما للسياق ذا أربع شعب يشمل:  AMMERوقد اقترح  

 السياق اللغوي-1

 السياق العاطفي-2

 سياق الموقف-3

 السياق الثقافي-4

 

 السياق اللغوي

في اإلنجليزية، ومثلها  goodأما السياق اللغوي فيمكن التمثيل له بكلمة  

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

 متنوعة وصفا لـ:
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 ولد.–امرأة –رجل : أشخاص-1

 رحلة.–حفلة –يوم –: وقت أشياء مؤقتة-2

 ماء.–هواء –دقيق –ملح : مقادير-3

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

وإذا وردت وصفا لطبيب مثال كانت تعني التفوق في األداء وليس الناحية 

 األخالقية.

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

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

يس من بيع وال قرض وال أعطيته ماال عن ظهر )يد( التي يعني تفضُّال ل-1

 مكافأة.

 هم يد على من سواهم.-2

 يد الفأس ونحوه: مقبضها.-3

 يد الدهر: مد زمانه.-4

 يد الريح: سلطانها.-5

 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 يُْلتََحَف به.-9

 فالن طويل اليد: إذا كان سمحا.-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 

أما السياق العاطفي فيحدد درجة القوة والضعف في االنفعال مما و 

اإلنجليزية غير كلمة  "  LOVE"يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتداال. فكلمة 

"LIKE  على الرغم من اشتراكهما في أصل المعنى، وهو الحب. وكلمة ،"
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"يكره" العربية غير كلمة "يبغض" على الرغم من اشتراكهما في أصل 

 معنى كذلك.ال

 سياق الموقف 

وأما سياق الموقف فيعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه  

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

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

نيا، والثانية تعني طلب الرحمة باالسم(. فاألولى تعني طلب الرحمة في الد

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

 المتمثل في التقديم والتأخير.

 السياق الثقافي 

وأما السياق الثقافي فيقتضي تحديد المحيط الثقافي أو االجتماعي الذي  

تعتبرفي بريطانيا عالمة looking glass يمكن أن تستخدم فيه الكلمة. فكلمة مثل

   rich. وكذلك كلمة mirrorعلى الطبقة االجتماعية العليا بالنسبة لكلمة 

أي صاحب ثروة. وكلمة "عقيلته" تعد في العربية  wealthyبالنسبة لكلمة 

المعاصرة عالمة على الطبقة االجتماعية المتميزة بالنسبة لكلمة "زوجته 

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

 ثالث عند عالم الرياضيات.

 

 روافد منهج فيرث ومؤيديه 

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

في دراسته للدور الذي تلعبه اللغة في -البولندي ماِلنُوسكي الذي عرف عنه 

كصيغة من الحركة، وليس كأداة أنه يعالج اللغة  -المجتمعات البدائية

لالنعكاس. فاللغة في حركتها، والمعنى كما يستعمل يمكن أن ينظر إليهما 

 على أنهما شعار مزدوج لمدرسته الفكرية. 

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

كون معنى الكلمة هو  كذلك من جانب الفلسفة. فقد أيد الفيلسوف وايتجنستين

استعمالها في اللغة. ويقول راسل: "الكلمة تحمل معنى غامضا لدرجة ما، 

ولكن المعنى يكتشف فقط عن طريق مالحظة استعماله، فاالستعمال يأتي 

 أوال، وحينئذ يتقطر المعنى منه".
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وجاء كذلك التأييد من علم النفس، حيث أيد كثير من علماء النفس النظرة -3

 ية أو القرينية.السياق

كما أن من اللغويين من اعتبر المنهج السياقي خطوة تمهيدية للمنهج  

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

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

ثم نستخلص من هذه  أننا يجب أن ندرسها في واقع عملي، أي في الكالم،

األحداث الواقعية العامل المشترك العام، ونسجله على أنه المعنى أو المعاني 

 للكلمة.

": "أنه بعد أن يجمع المعجمي عددا من السياقات أولمانويرى " 

الممثلة التي ترد فيها كلمة معينة، وحينما يتوقف أي جمع آخر للسياقات عن 

الجانب العملي إلى نهايته ويصبح المجال إعطاء أي معلومات جديدة يأتي 

مفتوحا أمام المنهج التحليلي" وبذا يخفض العدد الالمحدود من األحداث 

 الكالمية الفردية المتنوعة إلى عدد محدود من األحداث الثابتة.

كان حريصا على التنبيه على أن المنهجين التحليلي أولمان ولهذا فإن  

 ما يمثالن خطوتين متتاليتين في االتجاه نفسه.والسياقي ليسا متضاربين، وإن

 مميزات المنهج السياقي 

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

أنه يبعد عن فحص الحاالت  فيرثوالتحليل الموضوعي، وعلى حد تعبير 

العقلية الداخلية التي تعد لغزا مهما حاولنا تفسيرها، ويعالج الكلمات 

باعتبارها أحداثا وأفعاال وعادات تقبل الموضوعية والمالحظة في حياة 

 الجماعة المحيطة بنا.

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

ميع المناهج السابقة )اإلشاري، التصوري، السلوكي(، وهو الموجه إلى ج

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

في دراسة المعنى أن كال منهم حاول شرح السيمانتيك في ضوء وبلومفيلد 

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

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

أبواب. والمطلوب منا أن نقنع بتقصي ما هو موجود داخل الحجرة، أي أن 

 ندرس العالقات داخل اللغة".
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 االعتراضات الموجهة إلى نظرية فيرث السياقية 

 إن فيرث لم يقدم نظرية شاملة للتركيب اللغوي، ولكنه اكتفى فقط بتقديم-1

نظرية للسيمانتيك، مع أن المعنى يجب أن يعتبر مركبا من العالقات 

 السياقية، ومن األصوات والنحو والمعجم والسيمانتيك.

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

غامضا غير واضح، كما أنه بالغ كثيرا  situationكما كان حديثه عن الموقف 

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

إن هذا المنهج ال يفيد من تصادفه كلمة ما عجز السياق عن إيضاح معناها، -3

فلن يفيده شيئا أن تقول له، إن هذه الكلمة ترد في السياقات اآلتية، ولكنه يفيد 

ث الذي يريد أن يتتبع استعماالت الكلمة، واستخداماتها العملية في الباح

 التعبيرات المختلفة.

 نظرية الرصف أو نظرية السياق اللغوي: 

لقد ركز بعض من أصحاب هذه النظرية على السياق اللغوي وتوافق  

الوقوع أو الرصف. وعلى الرغم من اعتبار هذا الرأي امتدادا لنظرية 

ا عنه فهناك من عده نظرية مستقلة. ومن الممكن أن تسمى السياق أو تطور

(، نظرا لما تميزت به  coseriuكذلك المنهج التوزيعي، كما سماها كوزيريو )

من أحكام، وما وضع لها من قواعد. يقول أولمان: "هناك تطور هام للمفهوم 

 العملي للمعنى تمثََّل في دراسة طرق الرصف أو النظم، وهو ما ركز عليه

فيرث وأتباعه". وقد عرف الرصف بأنه "االرتباط االعتيادي لكلمة ما في 

(، أو استعمال وحدتين meaning and style p 9لغة ما بكلمات أخرى معينة")

معجميتين منفصلتين استعمالهما عادة مرتبطتين الواحدة باألخرى. ومن 

نحاس -ديدأمثلة ذلك ارتباط كلمة "منصهر" مع مجموعة الكلمات اآلتية: ح

ولكن ليس مع كلمة "جلد" مطلقا. وعدم تالؤم كلمة "جلد"  –فضة –ذهب –

مع هذه المجموعة ال يكفي لعدم صحة االرتباط أو توافق الوقوع بين "جلد" 

و"منصهر". ولذا يلجأ إلى الدليل الشكلي إلثبات عدم المالءمة. وسيثبت 

قاسم عددا من الدليل الشكلي أن الحديد والنحاس والذهب و ...و، تت

الترابطات مثل الصالبة والثقل والبريق والبرودة، التي ال توجد في مجموعة 

 الجلد، وإنما يوجد بدال منها صفات الخفة والليونة وانطفاء اللون...الخ.

 

 أهم ما يميز نظرية الرصف أو السياق اللغوي: 
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اق أنه ال يهتم من بين أنواع السياق إال بالسياق اللغوي أو السي-1

اللفظي، أي ببيان مجموعة الكلمات التي تنتظم معها الكلمة موضوع 

الدراسة، فكلمة "ليل" ترد في تجمع مع كلمة "مظلم" وكلمة "يوم" تأتي في 

 تجمع مع "مشمس" .

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

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

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

"الرصفية" الذي يقوم على أساس تبديل المفردات المعجمية، أو تبديل أنواع 

 السياق اللغوي إلصدار األحكام. 

ولعل من األمثلة الهامة التي مثل بها أصحاب هذه النظرية التمثيل 

ولكنهما ال يتقاسمان  argument. فكال اللفظين ينتظم مع   powerful , strongبكلمتي 

مع  strongمثال و carتنتظم مع  powerfulنفس السياقات اللغوية األخرى. فكلمة 

tea  .مثال 

، فعلى  night – day – morningومثال أخر يتعلق بكلمة الزمان مثل:   

متوافقة مع كلمة  الرغم من أنها جميعا تكون مجموعة مشتركة ألنها تقع

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

. وبعض هذه الكلمات  time, fall , clear , black , dark" تقع بصورة مطردة مــع    

 (.(morning  .theory of meaning. p13أو  dayال يقع مع كلمة 

باستخدام هذا المنهج أن يفسر  (1958وقد حاول جوس في أحد مقاالته )

اختالف المعنى على أنه اختالف في التوزيع في سياقات متعددة، وشرح 

" التي ذكر لها أربعة عشر استعماال  codeمنهجه بواسطة المفردة اإلنجليزية "

 موقعيا.

ويندر أن تكون العالقات السياقية متطابقة في لغتين إال إذا تم  

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

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

و"يشرب من البحر" ... ولو ترجمت العبارات بنصها إلى لغة أجنبية أو 

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

   ية مثال تطلق على الفول الســــوداني: ومثارا للضحك. واللغة اإلنجليز

"monkey cut .ولو نقلناها إلى العربية فقلنا "بندق القرد" لما فهمها أحد ،"

" للداللة على الفتحة المربعة التي يوضع  pigeonholeويستعمل اإلنجليز كلمة "
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فيها البريد مثال. ولو نقلت إلى العربية فقيل مثال "بيت الحمامة" لإلشارة 

 إلى نفس الفتحة المعينة لما قبلت.

أنه يهتم ببيان الخصائص النحوية والصرفية، ويستخدمها في تحديد -2

 السياقات التي تقع فيها الكلمة. 

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

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

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

 The strongth of his argument was considerableاسم( مثل: –وفي شكل )اسم  

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

 وقد ميز فيرث بين نوعين من الرصف هما: 

 الموجود بكثرة في أنواع مختلفة من الكالم.الرصف العادي -أ

الموجود في بعض األساليب الخاصة، وعند بعض الرصف غير العادي -ب

 الكتاب المعينين.

وهناك فرق بين التحليل الرصفي والتحليل النحوي. ففي حين يعالج  

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

التي ليس لها عالقات متبادلة ذات أهمية داللية، يعالج الرصف الكلمات 

 المفردة التي لها عالقة متبادلة ذات أهمية داللية.

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

اء اللغة وفسروها وراعت توافق الوقوع بين مفردات الجملة، وتقبلها أبن

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

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

 قائمة الكلمات المتراصفة مع كل كلمة تعد جزءا من معناها. 

 وهناك مميزات تحققها هذه النظرية منها: 

ي من الكلمة المفردة ذات المجال أنها تعطينا معيارا لتمييز الهومونيم-1

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

 مجموعات مختلفة من الرصف.

أنها يمكن أن تساعد في تحديد التعبيرات؛ فإذا كان لفظ يقع في صحبة آخر -2

دائما، فمن الممكن أن يستخدم هذا التوافق في الوقوع كمعيار العتبار هذا 

 لتجمع مفردة معجمية واحدة )تعبيرا(.ا
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أنها تحدد مجاالت الترابط واالنتظام بالنسبة لكل كلمة، مما يعني تحديد -3

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

الخالف بين ما يعد ترادفا في اللغات، ألنه من النادر أن تأخذ الكلمات التي 

في لغة أخرى نفس السياق أو التجمع اللغوي المماثل، وهو تعتبر مترادفة 

أمر الزم لمن يريد استخدام اللغة أو يريد تعلمها، وهذا يبين أهمية المعاجم 

السياقية التي تعتمد على تحديد السياقات الخاصة بالكلمة، وهو ما يتالءم مع 

يشتغل التعبير الشفوي( أو  -الغرض العملي من استعمال اللغة )الكتابة

 بالترجمة من لغة إلى لغة أخرى.

وكما استخدمت النظرية في كشف الخالف بين المترادفات في اللغات، -4

لتمييز المترادفات داخل اللغة الواحدة على أساس  J. DUBOIS    استخدمها

 بيان توزيع كل منها.

أن طرق الرصف تتميز بصفة العملية، ولذا تتسم بالدقة والموضوعية. -5

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

 (Meaning and style p10)حاسما ألنه أكثر موضوعية ودقة وقابلية للمالحظة". 

  
 


