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  : تمييد
  أف لنا البد كاف ولكف ،النحوي الزمف في إال تستكمؿ ال العربية المغة في الزمف فكرة إف 

 تسميتاف فيما النحوي الزمف و الصرفي الزمف بيف التطبيؽ مف يءبش لو و نعرؼ
 الزمف عف الحديث السيؿ مف يكف لـ و إلييما أشار مف أوؿ حساف تماـ كاف حديثتاف
 عنيما الحديث يقتضياف المقارنة و التطبيؽ الف ذلؾ و الصرفي الزمف عف بعيدا النحوي

 . معا
 الزمف مجاؿ فاف الصرفي الزمف في النظر مجاؿ ىي الفعؿ صيغة كانت لئف و  

 تدخؿ فيو و اإلنشائية و الخبرية بأنواعيا العربية الجممة ىو مجالو و ىوالسياؽ النحوي
 مع نواسخ و ظروؼ و أدوات و لواصؽ مف المفظية القرائف تتضافر و متعددة اعتبارات
 التي و المقاـ تعيف التي الحالية القرائف مع السياؽ معنى تضبط التي المعنوية القرائف
 . قبؿ مف المستمع أو القارئ ذىف في تكوف و السياؽ خارج مف تأتي

 نظرىـ وجية أصولييف و ببلغييف و مفسريف و نحاة مف العربية المغة لعمماء كاف وقد    
 السياؽ فكرة مقارنا تحميميا عرضا الفصؿ ىذا جاء لذلؾ السياؽ موضوع حوؿ الخاصة

 بيف و( ببلغة و تفسير و أصوؿ و نحو)  مف عميو يشتمؿ ما و العربي التراث بيف
 المغة عمماء إسيامات مدى و المعاصر و الحديث العربي المغوي الفكر في السياؽ

 بجيود ذلؾ في متأثريف النظرية ىذه في السعراف محمود و حساف تماـ أمثاؿ المحدثيف
 . السياقية النظرية بيذه اسميـ ارتبط الذيف الغربييف
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 و ، جممتيا  في  الكممة مف المقصودة الداللة بتحديد كثيرة أحياف في السياؽ يقـو
 مقاال تطمبو و المقاـ أو السياؽ أىمية إلى أشاروا كما العمماء، أشارالييا فكرة ىي

 فالسياؽ ،( مقال مقام لكل)  الدالة الموجزة عبارتيـ قالوا و معو، يتبلءـ مخصوصا
 ، المنطوقة المغة عمى النحاة ركز ولذلؾ. ما بطريقة المنطوؽ التعبير داخؿ متضمف
 ، الرسالة مف فيمو وما المخاطب و معنى مف أراده وما المتكمـ، بيف لمعبلقة فتعرضوا
 ترد الذي السياؽ خارج ليا معنى ال الكممة أف كما الكبلمي بالحدث المحيطة واألحواؿ

  .1فيو
         نحاة مف عممائنا عند وجد بؿ جديدا، يكف لـ الذكر سبؽ كما السياؽ فمصطمح

 أجؿ ومف ، السنيف مئات منذ بو قالوا فقد ، غيرىـ و يفيأصول و مفسريف و ببلغييف و
 المغوية الدراسات في الحديث الفكر و لمسياؽ القديـ الفكر بيف مقارنة عقد نحاوؿ ذلؾ
 : اآلتي النحو عمى
 : القديم العربي المغوي الفكر في السياق:  أوال

 وما قبميا بما بعبلقتيا السياؽ في بينيا فيما ترتبط الكممات أف فيو شؾ ال مما
 الترابط ىذا يعّوؿ و لمكممات، الوظيفية المعاني لبياف الطبيعي المكاف ىو فالسياؽ بعدىا،

 عبد عند النظـ نظرية في ذلؾ يتجمى كما التعميؽ مفيـو عمى السياقية العناصر بيف
 مبكر وقت في اىتدوا قد – اهلل رحميـ – القدامى العربية عمماء كاف و ، الجرجانيالقاىر 
 كالسامع المبلبسات مف الكبلـ بظاىرة يحؼ ما إلى الببلغية و  المغوية العمـو تاريخ مف
 الحديث سنوجز و روابط، مف العناصر ىذه بيف يقـو ما وكؿ المقاؿ ظروؼ و المقاـ و

 :كاآلتي نقسميا و بالسياؽ اىتمت التي القديمة العربية الدراسات أىـ عف
 
 

 : النحو عمماء عند السياق -1
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 السيما و اإلنساني، الفكر في مطروحة الخارجي و الداخمي بشقيو السياؽ فكرة إن
 في لمتأليؼ األولى الفترة منذ السياؽ إلى عنايتيـ العربية عمماء وجو فقد العربي، الفكر
 .الكمي السياؽ أو الجزئي السياؽ دراسة في سواء النحو و المغة

 الذي( ىػ 175ت)  الفراىيدي أحمد بف الخميؿ جيد في واضحا نجده ما ىذا و
 مواردىا مف الكممات تراكيب في بحث فقد ، الصوتي المدرج وفؽ(  العيف)  معجمو بنى

 ، مستعممة ألفاظ مف يحتمو ما عمى تقسيمو ثـ مف و ، الحرفي البنيوي الجذر في األولية
 عكسا، و طردا نياية و بداية ألفاظا لتعود التركيب في الحروؼ تقمب لدى ميممة أخرى و
 دوف مف الميمؿ و الداللة، مف منيا المستعمؿ بيف الجامع القدر إيجاد ثـ مف و

 لـ نراىـ إذ السياؽ، عمى الخميؿ بعد جاء مف المعاجـ أصحاب عّوؿ قد و .1استعماؿ
 ضربوه ما خبلؿ مف بسياقاتيا المعاني تمؾ ربطوا إنما و ، معانييا و األلفاظ بذكر يكتفوا
 .فييا وردت التي األمثمة مف

 التحميمي لمنظاـ ىديو في تكمف عنده السياؽ فكرة فإف( ىػ 181ت)  سيبويو أما و
 القرينة ىذه تغب فمـ ، النحوي توجييو في المقاـ أو الحاؿ قرينة توظيؼ إدراكو و الشامؿ،

 و الخارجي المحيط لمؤثرات الكبلـ خضوع الحظ إذ ، لمكبلـ تفسيره و منيجو وسائؿ عف
 خبلؿ مف إنما و الشكمية، بالنظرة صحتيا تتحقؽ أف يمكف ال عنده فالجممة ، مبلبساتو
 المغوي، لبلستعماؿ مبلبساتيا و االجتماعي السياؽ مؤثرات مف النص يكتنؼ ما مبلحظة

 «:  قاؿ.صوابو عدـ أو ما تركيب صواب عمى لمحكـ معيارا القرينة ىذه مف جعؿ ليذا و
 بأمر غيره عف أو نفسو عف يخبرؾ أف أراد لو معرفتؾ و ، إخوانؾ مف رجبل أف ذلؾ و

 ُيْخِبَرؾَ  َأفْ  َأَرادَ  ِإنََّما ألنو محاال كاف منطمقا زيد ىو و ، ُمْنَطمقاً  اهلل عبد أنا:  فقاؿ
 عبلمتاف أنا و ىو ألف ، التسمية عف أنت استغنيت حتى َأَنا َوالَ  ُىوَ  َيُقؿْ  َوَلـ باالنطبلؽ
 خمؼ كاف لو رجبل أف إال ، يعني مف عرفت قد أنؾ عمـ إذا يضمر إنما و ، لممضمر
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 ، حاجتؾ في منطمقا اهلل عبد أنا: فقاؿ ؟ أنت مف فقمت فيو تجيمو موضع في أو حائط
 عبد أخوؾ:  فقولؾ ، مبيـ غير اسـ عمى مبني خبر ألنو ينتصب ما أما و. حسنا كاف
 . 1»أخواتيا و  ىو بعد الذي االسـ في جاز ما جميع فيو يجوز ىذا. معروفا اهلل

)  فالتركيب  ، المقصود  المعنى  تعييف في واضح النص في السياؽ أثر أف يبدو
 أف إال ، النحوي البناء جية مف صحيح ىو و يختمؼ، لـ واحد ( منطمقا اهلل عبد أنا

ؿ لمكبلـ المبلبس السياؽ ىو اختمؼ الذي  محاال  التركيب  جعؿ  في  سيبويو عمييا ،عوَّ
 .2اخرى حسنا و مرة

 في نظرت قد وكنت «:  بقولو السياؽ إلى سيبويو فزع الباحثيف بعض أكد قد و
 فوجدتو ، التحميؿ عناصر مف العنصر ىذا ألتمس سيبويو كتاب في مختمؼ بحث سياؽ
 3»  المقاـ عناصر و ، الخارجية المبلبسات و السياؽ إلى يفزع المبكر العيد ذلؾ منذ

 يدؿ أمثمة مف ساقو ما لكف و المعنى، عف الكشؼ في السياؽ بأثر يّصرح لـ فسيبويو
 .السياؽ عف المغة عمماء بو تكمـ ما مضموف عمى

 و( ىـ189ت) الكيسائي نذكر السياؽ عف كذلؾ القرآف معاني كتب تحدثت وقد
 338) النحاس و( ىـ 311 ت) الزجاج و( ىـ215 ت) األخفش و( ىـ 207ت) الفراء

 في السياؽ عمى تعويميـ في أثرىـ إيضاح سيأتي و. غيرىما و سيبويو و الخميؿ بعد( ىـ
 .  تعالى اهلل شاء إف البحث ثنايا في المعنى عف الكشؼ

 تصحيح في فيصبل المعنى عدّ  حيف السياؽ إلى( ىػ 285ت)  المبرد إشارة تأتي و
 فيو المعنى بو فسد ما كؿ و جيد، فيو المعنى بو صمح ما كؿ أف إلى فذىب النحو،
 المقاـ، إلى المبرد التفت كما منو، الفائدة لتحقيؽ الكبلـ انتظاـ عمى يؤكد وىو ،4مردود
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 ذلؾ مف المراد، فيـ في تؤثر أحواؿ، و ظروؼ مف الكبلمية بالسمسمة يحيط ما واثر
 مع المفظ ائتبلؼ إلى دائما يدعو كاف كما 1دليؿ عميو دؿ و المعنى فيـ إذا اليمزة حذؼ
 .ميمتو أداء يستطيع كما األدبية الصورة في المعنى

 لو و «: المبتدأ حذؼ عمى الكبلـ في يقوؿ الشأف ىذا في نجده ما المبرد التفاتات مف و
 تضمر أف الجاز ىذا أشبو ما أو صاحبؾ أو ، منطمؽ اهلل عبد:  متقدـ كبلـ عمى قمت

 اليبلؿ يتوقعوف الجماعة ترى أف ذلؾ فمف ، السامع يفيمو ما ذكره مف تقدـ إذا االبتداء
 ، زيد فقمت رجبل منتظرا كنت لو كذلؾ و ، اليبلؿ ىذا أي ، اهلل و اليبلؿ:  منيـ فقاؿ
  2»  لؾ وصفت ما عمى جاز
 صنفوه ما ، بو تقيدىـ و إليو، تنبييـ و ،بالسياؽ القدامى العرب معرفة عمى يدؿ وما  
 337ت)  لمزجاجي الحروؼ معاني كتاب منيا ،( الحروف معاني) عف تحدثت كتب مف
 و التركيب مف يستفاد الكممة معنى إف) : الخارجي بالسياؽ اىتمامو فيو وّضح قد و ،(ىـ

 المحدثيف، المغة عمماء أيدىا فكرة ىي و ،( المعجمية المعاني بإيراد يكتؼ فمـ ، التضاـ
 النظر ليس و السياؽ، عبر التركيب في األفقية النظرة مف يستفاد المعنى أف يروف إذ

 . 3منفردة إلييا
 التحميؿ مجاؿ في صائبة نظرات ليـ كانت عمماء ظير الزجاجي و المبرد بعد و
 مف كثير معالجة في لجأ الذي( ىػ 392ت) جني ابف ىو و( فيرث)  بيا سبؽ المغوي
 في أساسيا عامبل يعده كاف و السياؽ، عمى اىتمامو جؿّ  ركز و السياؽ، إلى المغة قضايا
 في آخر و. 4المعاني أشباه األلفاظ أمساس باب في عقد إذ التراكيب، و األلفاظ داللة فيـ
 الحاصمة الزيادة أف الحظ قد نجده كذلؾ و ، السياؽ يقتضيو ألمر 5المعنى لقوة المفظ قوة

                                                           
 .294 ص ، 3ج ، ف ـ ، ينظر - 1

 .82 ص ف، ـ - 2

 .21 ص 1986 بيروت ،2ط الرسالة مؤسسة ، الحمد توفيؽ عمي: تحقيؽ المعاني، حروؼ ،الزجاجي - 3

 .265 ص ، 3ج الخصائص ، جني ابف ينظر - 4

 .266 ص ،  ف ـ - 5



 .الغربي المغوي  الفكر و العربي المغوي الفكر في السياق              :الثاني الفصل

  

124 
 

 بو قاؿ لما موافؽ أمر ىو و عميو تدؿ الذي المعنى مف زادت الكممة(  ؼ،ع،ؿ)  في
 عمى العربية عمماء نوافؽ و ،1المعنى زيادة عمى تدل المبنى في زيادة إن: العربية عمماء
 المبنى في الزيادة فميست أشمؿ، و أعـ لتكوف صياغتيا تغيير إلى نميؿ لكف الفكرة، ىذه
 في النقص فيكوف ذلؾ غير يكوف ربما إذ المعنى، في زيادة تعطي التي الوحيدة ىي

 تغييرا يحدث المبنى في تغيير كل إن: فنقوؿ ، المعنى في زيادة يؤدي الذي ىو المبنى
 .حاذر من أقوى حذر:  مثل زيادة و المعنى في

 الحقيقي المعنى بأف و التعبير، في بالتوّسع المغة بطبيعة إحساسو كاف قد و
 في الكثرة إفّ  بؿ ، المغة في شيء كؿ ليس(  عادة المعاجـ عنو تتحدث الذي) القريب

 يبني المفيوـ ىذا عمى و الحقيقي، المعنى يسمى الذي المعنى ليذا مخالفة االستعماؿ
 المتكمميف عمؿ إلى أقرب النحوييف عمؿ أف اعتقاده إلى ترجع و ، السياؽ ىذا في أحكامو
 عمى خّفتيا أو الحاؿ بثقؿ فيو يحتجوف و الحّس، عمى يحيموف إنما أنيـ ذلؾ و... 
 .2النفس

 مبادئ وىناؾ ، الخطابات تفسير في جني ابف يبحر المرجعية ىذه عمى تأسيسا و
 و العمؿ  مف أرادت قد العرب أفّ  في باب)  في يقوؿ ، 3مشروعو في يعمميا أخرى

 وتمكينو تثبيتو في موضع ىذا أف اعمـ « : (عمييا وحممناه إلييا، نسبناه ما األغراض
 كذا فعمت و لكذا، كذا أرادت أنيا مف العرب عمى ندعيو ما تصحيح فيو ألف ظاىرة منفعة
 يجوز ليس و... إلييا المنسوبة الحكمة عمى أدؿ و بيا، أجمؿ و ، ليا أحـز ىو و  لكذا،
 ، ينقص ال و يختمؼ ال حتى ، منيـ قـو كؿ عند و ليـ، لغة كؿ في كمو ذلؾ يكوف أف

 اتفاقا ألسنتيـ عمى تصرفا و ليـ المغة ىذه زماف عيد طوؿ و ببلدىـ سعة و كثرتيـ عمى
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 عمى بسياقو و مريدوف، لو وىـ إال فريقاف، تنازعو ال و اثناف، فيو يختمؼ لـ حتى وقع،
  1 »... معنيوف  فيو أوضاعيـ

 المغة أىؿ بيا يتحمى التي الحكمة تقرير ىو جني ابف عميو يشتغؿ الذي المبدأ إف   
 إلى مستندة أنيا و ، الرواد المغويوف استنبطيا التي القوانيف و األغراض في األصميوف

 مف سبؽ ما عمى ينبغي الذي الثاني المبدأ و. لذلؾ نفوسيـ و المغة أىؿ طباع قبوؿ
 يكشؼ بؿ الحكمة، ىذه مع بالضرورة يتناقض ال منو المستقى النحو أف المغوي النظر
 .  2الطباع مساعدة و النفوس قابمية عمى اتكاءىا يثبت و عنيا،
 سياؽ أي المبلبسات و الظروؼ بأىمية تقوؿ التي القضية تمؾ أيضا جني ابف يؤكد و   

 الموضوع ليذا و : »يقوؿ االشتقاؽ، لقضية تعرض حيف الداللي، المعنى إبراز في الحاؿ
 االشتقاؽ طريؽ ارتكاب مف إسحاؽ أبو إليو أسرع مما كثير عف بكر أبو توقؼ ما نفسو

 ليا كانت قد إلينا المنقولة األلفاظ ىذه تكوف أف يؤمف ال بأنو عميو بكر أبو احتج و
 ، صوتو رفع إذا ، عقيرتو رفع:" بقوليـ لو مثؿ و حديثيا ما ندر لـ و نشاىدىا لـ أسباب

 و جدا األمر لبعد الصوت معنى مف(  ع،ؽ،ر)  لقوليـ نشتؽ ذىبنا فمو:"بكر أبو لو قاؿ
 و نادى ثـ ، األخرى عمى وضعيا و فرفعيا ، رجميو إحدى قطعت رجبل أف ىو إنما

 أبو فقاؿ:  بكر أبو قاؿ المعقورة رجمو أي عقيرتو رفع:  فقاؿ ، صوتو بأعمى صرح
 إليو وصؿ األوؿ ألف أو:  ىذا مف نحو في سيبويو قاؿ لذلؾ و ىذا أدفع ليس:  إسحاؽ

 .3«األوائؿ و األحواؿ مشاىدة مف عميو نحف ما بمعنى اآلخر إلى يصؿ لـ عمـ
 انحراؼ أي ؛ لتكثيرالمعنى المفظ تكثير وسائؿ مف بأف أيضا جني ابف أدرؾ كما

 األساس ىذا عمى و ، المزيدة لمفظة األصمي المعنى إلى بو يؤدى الذي األصمي المفظ
 و اقتدر و قدر:  مثؿ َفَعؿَ  مف أقوى فافتعؿ افَتَعؿَ  و َفَعؿَ  باب:  نحو مف أمثمتو جاءت

                                                           
 211،211 ص ، 1ج ، الخصائص جني، ابف - 1

 231 ص العربية، عمماء عند الداللية الظاىرة زراؿ، الديف صبلح - 2

 الطباعة لدنيا الوفاء دار داللية ، نحوية ، لغوية دراسة ، المحدثيف و القدماء بيف السياؽ نظرية ، خميؿ النعيـ عند - 3
 .153 ص 2117 ،1ط ، النشر و



 .الغربي المغوي  الفكر و العربي المغوي الفكر في السياق              :الثاني الفصل

  

126 
 

  ﴿:  تعالى قولو منو

   

  ﴾
 ألف قادر؛ مف أوفؽ ىي و ،1

 ﴿: تعالى قولو منو و ، بشدة إظياره و األمر تفخيـ موضوع الموضوع

    

 ﴾
 السيئة اكتساب إلى باإلضافة الحسنة كسب ألف؛ 2

 ، ووضي جميؿ مف المبالغة في كقوليـ فعيؿ عف بفعاؿ يعدؿ أف ذلؾ مف و يسير أمر
 زيادة أف جني ابف فأدرؾ ،3( معناه لزيادة الزيادة ىذه المفظ في فزادوا)  وّوضاء، جّماؿ
 . المفظة فيو ترد الذي لمسياؽ فقا و المعنى، زيادة إلى تؤدي المبنى

 في رائدا كاف الفتح أبا أف لنا تظير(  الخصائص ) صفحات في المتأنية والقراءة
 كشؼ أجؿ مف الكبلمي الحدث تحميؿ و الحاؿ بسياؽ اىتـ فقد السياقي، التحميؿ مجاؿ
 جاءت فقد التراث، في زمبلئو شأف شأنيا السياؽ عف العالـ ىذا نظرات أف إال ، المعنى
 لـّ  حاولنا ما فإذا ، نظرية شكؿ في يجمعيا إطار في ليا رابط تنظيـ إلى تفتقر ، متفرقة
 الذي جاء النص ذلؾ دليؿ الكبلمي، الموقؼ بسياؽ جني ابف وعي منيا لنا تبيف شتاتيا،

 ليـ أتيحت ممف تقسيماتيـ مبلمح و المتكمميف أحواؿ مف يشاىده ما أف عمى مدلبل جاء
ف ، حديثيـ ثنايا في رؤيتيـ  وسجموه المتكمميف أحواؿ مف العمماء نقمو بما استعانتو وا 
 أو حديثيا مف العرب إليو قصدت ما استبياف عمى حديثيـ،يساعده يحضر لـ عمف

 نسبنا ما قصدوا و أرادوا أحسسنا،و ما أحّسوا قد أنيـ عمى يدؿ والذي» :يقوؿ إذ شعرىا،
 مع أنو إال عنا، غائب اآلخر و ، معنا حاضر أحدىما:  شيئاف قصده و إرادتو مف إلييـ
 مف تشاىده عممائنا مف الجماعة كانت ما فالغائب الحاضرمعنا، حكـ في تأمؿ أدنى
 استخفافيا مف: قصدوىا و  أغراضيا مف معرفتو إلى تضطر و ، وجوىيا و العرب أحواؿ

                                                           
  . 42 ، القمر سورة - 1

 .289 البقرة، سورة - 2

 . 222ص ،1ج الخصائص، جني، ابف - 3
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 أو ، بو الرضا و منو االستيحاش أو  بو األنس و إنكاره أو تقبمو و استثقالو، أو شيئا
 في ما عمى الحالفة بؿ بالقصود الشاىدة األحواؿ مف ذلؾ غير و قائمو مف التعجب
  1.«النفوس

  لممشاركيف الكبلمي غير الحدث أثر إلى و الحاؿ، سياؽ إلى يشير ذلؾ في فيو
 وعيو تشبع عمى مادي دليؿ أماـ يضعنا(  الخصائص)  كتابو في إشاراتو تتبعنا إف بؿ ال

)  عميو  أقاـ  الذي  األساس ىو و ، المعنى  استكناه  في االجتماعي السياؽ بأىمية
 .نظريتو( فيرث

 :البالغة عمماء عند السياق -ب
 تعداف فكرتيف الداللي المعنى لدراسة فقّدموا ، الببلغييف عند السياؽ فكرة مبلمح عف أما
 االجتماعي المعنى عف بحثو في الحديث المغة عمـ إليو وصؿ ما أفضؿ مف اليـو

 عمماء وكاف(  المقام)  فكرة الثانية و ،( المقال)  فكرة الفكرتيف ىاتيف أوؿ و الداللي،
 ناظر كؿ بو ييتؼ شعارا أصبحتا شييرتيف بعبارتيف الفكرتيف ىاتيف بيف ربطوا قد الببلغة

  2(مقام صاحبتيا مع كممة لكل) و (مقال مقام لكل) عبارة المعنى،وىي في
 يمكف ال عبلقة وجود تقرراف أخذتا و الببلغة، عمماء اىتماـ المقولتاف ىاتاف نالت قد و

 فيـ في ميمة المقاـ معرفة و المقاـ عمى دليؿ فالمقاؿ المقاـ، و المقاؿ بيف تجاوزىا
 سبقوا أنيـ عمى يدؿ ىذا و الببلغي، البحث توجيو في ميما أساسا كانتا و. 3المقاؿ

     النص بيف الموافقة أساس عمى المعنى تحميؿ ألف السنيف؛ بمئات الغربييف الدارسيف
 الذي المركز ىو و المغة، دراسة نظريات أحدث مف يعد المقاـ و المقاؿ أو السياؽ و

 فكرة حوؿ مباحثيـ في فانطمقوا. 4الحاضر الوقت في الوصفي الداللة عمـ حولو يدور

                                                           
 .245 ص 1،ج ،الخصائص جني، ابف - 1

 .12 ص الببلغة عمـو في اإليضاح ،وينيز الق الخطيب - 2

 .81ص ، ف ـ ينظر، - 3

 .288 ص 1984( ط د) القاىرة لمكتاب العامة المصرية الييئة األسموبية، و الببلغة المطمب، عبد محمد - 4
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 مراعاة ضرورة و 1بالسياؽ الصياغة ربط آخر بمعنى أو بالصياغة، ربطيا و السياؽ،
 عندىـ( السياؽ) أف يخفي ال كما ،(الحاؿ) يقتضييا التي المقامات و لؤلحواؿ البميغ

 (. المقاـ)  عمى فيطمقونو التسمية في يختمؼ
 لخصو الموقؼ سياؽ تكوف مقامية و اجتماعية ظروؼ مف المحدثوف قالو ما فكؿ

   السياقية الظروؼ تقتضي المقاـ كممة و ،(مقال مقام لكل) عبارة في القدماء الببلغيوف
 .الكبلمي لمحدث المصاحبة االجتماعية و

 نقؿ ،إذ (ىـ 210ت) المعتمر، بف بشر أىميتو بيف و المقاـ إلى أشار مف أوؿ ولعؿ     
 و الخاصة المعاني مف يكوف بأف يشرؼ ليس المعنى» : قولو (ىـ 255ت) الجاحظ عنو
 إحراز و الصواب عمى مدارالشرؼ إنما و ، العامة معاني مف يكوف بأف يتضع ليس كذلؾ

  2« .المقاؿ مف مقاـ لكؿ يجب وما ، الحاؿ موافقة مع المنفعة،
 عبارتو، نسج في ليراعييا المخاطب، حاؿ يعرؼ أف لممتكمـ ينبغي أنو الببلغيوف يقرر و

 :فقاؿ ،المعتمر بف بشر ذلؾ إلى أشار قد و ، عمييا التي الحاؿ وفؽ عمى تعبيره فيكيؼ
 بيف و المستمعيف أقدار بيف و بينيا يوازف و المعاني، أقدار يعرؼ أف لممتكمـ ينبغي» 

 يقسـ حتى مقاما ذلؾ مف حالة لكؿ و كبلما، ذلؾ مف طبقة لكؿ فيجعؿ الحاالت أقدار
 أقدار و المقامات أقدار عمى المعاني أقدار يقسـ و المعاني أقدار عمى الكبلـ أقدار

 . 3...« الحاالت تمؾ أقدار عمى المستمعيف
 أنو فيرى ، الحاؿ مقتضى مراعاة أىمية إلى (ىـ 276 ت) قتيبة ابف يذىب و

 يعطي أال و إليو المكتوب و الكاتب قدر عمى))  ألفاظو يجعؿ أف الكاتب عمى يجب
 و اإليجاز  أف يرى و ،4.(( الكبلـ خسيس الناس رفيع  وال ، الكبلـ رفيع الناس خسيس
 كؿ في بمحمود ليس))  فاإليجاز مقتضياتو، و الكبلـ لمقامات يخضعاف اإلطناب

                                                           
 .337 ص مبناىا، و معناىا العربية المغة حساف، تماـ - 1

 .136ص 1ج 1971 القاىرة 2ط الجاحظ مكتبة ىاروف، محمد السبلـ عبد تحقيؽ  ،التبييف و البياف ، الجاحظ - 2

 .138ص 1ج ف، ـ - 3

 .18 ،ص1982 بيروت 1ط الرسالة الدالي،مؤسسة محمد: تحقيؽ الكاتب أدب ، قتيبة ابف - 4
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 في محمودا اإليجاز كاف لو و ، مقاؿ مقاـ لكؿ بؿ ، كتاب كؿ في بمختار ال و موضع،
 تارة أطاؿ لكنو و ، ذلؾ اهلل يفعؿ لـ و ، القرآف كؿ في تعالى اهلل لجّرده األحواؿ كؿ

 في مقاما قاـ لمف يجوز ليس و...  لئلفياـ تارة كرر و لئليجار، تارة وحذؼ لمتوكيد،
 كتب لمف وال يختصره، و الكبلـ يقمؿ أف عشائر بيف صمح أو... حرب عمى تحضيض

 و ويعيد يكرر و يطيؿ أف الصواب ولكف.... يوجز أف استصبلح أو فتح في كتابا عامة
 . 1((وينذر ويحذر يبدئ،
 يربطوف و الحاؿ، مقتضى يسمى بما الحالي السياؽ مفيـو عف الببلغيوف يّعبر و   

 أساس ىي الحاؿ لمقتضى الكبلـ مطابقة و ، الحاؿ لمقتضى بموافقتو الكبلـ ببلغة
 التأثير مرحمة يتعدى بميغا يصبح لكي الكبلـ في مراعاتيا يجب التي ىي و كميا، الببلغة

 مقامات فإف مختمؼ، الحاؿ ومقتضى» : القزويني يقوؿ 2(اإلعجاز إلى وصوال اإلبداع)
 و التقييد، مقاـ يبايف اإلطبلؽ ،ومقاـ التعريؼ مقاـ يبايف التنكير فمقاـ متفاوتة، الكبلـ
  3« .. الحذؼ مقاـ يبايف الذكر ومقاـ التأخير، مقاـ يبايف التقديـ مقاـ

 كانت و 4الببلغييف اىتماـ(  المقاؿ و المقاـ بيف العبلقة)  اإلشارة ىذه نالت قد و
 .الببلغي البحث توجيو في ميما أساسا

 يعني ال فيذا غيره مف أكثر الحاؿ سياؽ أو لممقاـ الببلغييف و المغوييف فمراعاة
ف ، إليو التفتوا و السياؽ استعمموا فقد المغوي، السياؽ أىمموا أنيـ  عبد عند النظـ نظرية وا 

 عمى األلفاظ تتابع أي المغوي السياؽ مفيـو عمى قامت (ىـ 471ت) الجرجاني القاىر
 السياؽ مف ِاال قيمتو و داللتو يكتسب ال عنده المفظ و التئاميا، و تعمقيا و معيف، نسؽ
 وجعؿ ببعض بعضيا الكمـ تعميؽ سوى النظـ ليس أف معمـو: » يقوؿ فيو، يرد الذي

  طرؽ  بينيا فيما لمتعمؽ و حرؼ و فعؿ و اسـ:  الكبلـ و ، بعض مف بسبب بعضيا
                                                           

 .21-19 ص ، ف ـ - 1

 .193ص 1971 القاىرة( ط د) النشر و لمطبع مصر نيضة دار ، الببلغي البحث في النحاة أثر حسيف القادر عبد - 2

 .12-11 ص الببلغة عمـو في اإليضاح الفزويني الخطيب - 3
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 حرؼ تعمؽ و بفعؿ اسـ تعمؽ و باسـ اسـ تعمؽ:  أقساـ ثبلثة  يعدو ال ىو و ، معمومة
 في معانييا لتعرؼ توضع لـ المغة أوضاع ىي التي المفردة األلفاظ إف) إذ 1.«بينيما
 أف يعني وىذا 2،.(فوائد بينيما فيما فيعرؼ بعض إلى بعضيا يضـّ  ألف لكف و أنفسيا،

... السياؽ في أىميتيا جزئية لكؿ يعطي الذي ىو الكممات تركيب أف يرى القاىر عبد
 حينئذ و ، خبللو  مف  إال  لمتعبير كياف وجود يمكف ال بحيث البدء، نقطة ىو فالسياؽ

  3.ثانيا فيو عبلقاتيا و األلفاظ عف البحث  ثـ السياؽ، رصد  الواجب مف
 بعدىا وما قبميا بما بعبلقاتيا السياؽ في بينيا فيما ترتبط الكممات أف الذكر سبؽ فكما   
 نظرية في ذلؾ يتجمى كما التعميؽ، مفيـو عمى السياقية العناصر بيف الترابط ىذا يعوؿ و

 يكوف أو فاعبل االسـ فيكوف بالفعؿ، االسـ يتعمؽ فقد ، الجرجاني القاىر عبد عند النظـ
 أو صفة يكوف أو المبتدأ، ىو الذي لؤلوؿ خبرا الثاني فيكوف واالسـ، االسـ بيف التعمؽ
 .ىكذا و بدال أو تأكيدا
          كالتكمـ السياقي التعمؽ بشروط وصفو يمكف ما السياقية المظاىر ضمف مف و   
 و      التذكير و( العدد في) الجمع و التثنية و اإلفراد و( لمشخص) الغيبة و الحضور و

 (...النوع في) التأنيث

 إذ الكريـ القرآف إعجاز سر عف حديثو أثناء في بالسياؽ يصّرح القاىر عبد وراح
 سياؽ في صادفوىا وخصائص ، نظمو في ليـ ظيرت مزايا أعجزتيـ) العرب أف يرى
 و 4،(...مواقعيا  ألفاظيا ومجاري ومقاطعيا، آيو مبادئ مف راعتيـ وبدائع ، لفظو

 و األلفاظ دالالت بياف في المغوي السياؽ مراعاة أىمية إدراكو عمى يدؿّ  بالّسياؽ تصريحو
 .الحاؿ سياؽ مراعاة عف فضبل القرآف إعجاز معرفة
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 مثؿ ، الظواىر بعض في وظفوه فقد التنظير، عند بالسياؽ الببلغييف عناية تقؼ وال
  ﴿: تعالى قولو ذلؾ مف التأخير، و التقديـ ظاىرة

   

      

    

   ﴾
 عمى اإلناث قدـ فقد 1

 .2اإلنساف يشاؤه ما ال يشاء ما فاعؿ أنو الكبلـ سياؽ ،ألف عمييفّ  تقدميـ مع الذكور
 تقريبا سنة ألؼ متقدموف( المقام) بفكرة اعترافيـ عند الببلغييف إف القوؿ لنا ويحؽ

 مف متميزيف أساسيف باعتبارىما (المقال) و( المقام) بفكرتي االعتراؼ ؛ألف زمانيـ عمى
 العقؿ لمغامرات نتيجة جاءت التي الكشوؼ مف الغرب في اآلف يعدّ  المعنى تحميؿ أسس

 وضع الذي أف الغرب في المحدثوف الداللة عمماء يعتقد و المغة، دراسة في المعاصر
 ،(firth  فيرث المغوي ثانيا و ماليونوفسكي، االجتماعي العالـ أوال المقاـ، سياؽ مصطمح

 تمام يقوؿ و المغة، فيو تستعمؿ الذي السياؽ خبلؿ مف المعنى، بتحديد ميتـ كبلىما و

 contextof)  الشيير مصطمحو يصوغ ىو و مالينوفسكي  يكف ولـ: »  حسان

situation  )الذيف  إف فوقيا ما أو سنة بألؼ المصطمح ىذا مفيـو إلى مسبوؽ أنو يعمـ 
 ىذه كتبيـ لكف و( المقاـ)  اصطبلح تحت ليـ  كتب في سجموه قبمو  المفيـو ىذا عرفوا

 الدعاية تمؾ مف مالينوفسكي اصطبلح وجده ما العالمي المستوى عمى الدعاية مف تجد لـ
 . 3«الدائبة الغربية الدعاية براعة و االتجاىات كؿ في الغربي العالـ نفوذ انتشار بسبب

 : التفسير عمماء عند لسياقا

 و األلفاظ  ظاىر  بيف الفرؽ الكريـ القرآف في التأليؼ بداية منذ المفسروف عرؼ
 المعنى مف مكوف وىو ،(المقالي) المعنى بيف منيـ تفريقا الفرؽ ليذا فيميـ فكاف معانييا
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         وجدت كمما المقالية، القرائف يشمؿ ىو و المعجمي، المعنى إلى يضاؼ الوظيفي
 القرائف عمى تشتمؿ التي وىي المقاؿ أداء ظروؼ مف مكوف وىو المقامي المعنى و

 . 1الحالية
 مع يقابميا و عمميـ، في المفسروف بيا التـز التي األصوؿ في يقرأ مف أف الحؽ

 تطبيقيا سبؽ اإلسبلمي،و العربي التراث في الفكرة ىذه أصالة لو تنكشؼ فيرث نظرية
 ىيكؿ لنا تكوف التي العناصر مف مجموعة تبمور نتتبع أف نستطيع و فيرث، تنظير عمى
 شروطا عندىـ استحالت التي األنماط مقدمتيا في و التفسير، عمماء عند المنيج ىذا

 حد إلى تشبو عمـو مف لمجموعة إتقانو في تتمثؿ التي كفايتو الختبار لممفسر، وضعوىا
 بالسياؽ، عبلقة ليا شروط المفسر في اشترطوا فقد.2فيرث نظرية في التحميؿ مراحؿ ما

 و الفقو أصوؿ و البياف عمـ و التصريؼ و النحو و المغة عمـ مف) يستمد فالتفسير
 . 3(المنسوخ و الناسخ و النزوؿ أسباب لمعرفة يحتاج و القراءات

 بيذه معرفتو و دالالتيا، و العربية المغة بألفاظ المفسر معرفة تقتضي السياؽ فمعرفة   
 تفسير عند كمو القرآني النص يستحضروف و ينظروف راحوا بؿ تفصيمية، معرفة العمـو

 أجمؿ فما   القرآف مف أوال طمبو» : القرآف تفسير أراد مف في التفسير عمماء يقوؿ بعضو،
 آخر موضع في بسط فقد مكاف في اختصر ما و آخر، موضع في فسر قد مكاف في منو
 أقواؿ إلى رجع  السنة في يجده لـ فإف...  لو موضحة و لمقرآف شارحة فإنيا...  منو

   عنػػد األحواؿ و القرائف مف شاىدوه لما بذلؾ أدرى فإنيـ الصحابة
 مف واضح إدراؾ فيذا ،4«الصحيح العمـ و التاـ الفيـ مف بو اختصوا لّما و نزولو

 القرآف تفسير إلى الوصوؿ و المعنى، عف الكشؼ في أثرىا و السياؽ لعناصر المفّسريف

                                                           
 .993ص ،  ومبناىا معناىا العربية المغة ، حساف تماـ - 1

( دت( )دط) التوزيع، و النشر و لمطباعة الجامعة الدار األصولييف، عند المعنى دراسة حمودة، سميماف طاىر - 2
 .221ص

 .221 ص ، ف ـ - 3

 .022السيوطي، اإلتقاف في عمـو القرآف ص - 4
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 الكممة معنى فصؿ يمكف ال و سياقية، عبلقات نطاؽ في إال يحصؿ ال فالمعنى الكريـ،
 .فيو يعرض الذي السياؽ عف األحواؿ مف حاؿ بأي
 المعرفة وىذه دالالتيا، و العربية المغة بألفاظ المفّسر معرفة تقتضي السياؽ فمعرفة   

ال لممفّسر، ضرورية  مالؾ عف نقؿ وقد تعالى، اهلل كتاب تفسير عمى اإلقداـ لو يحؿ فبل وا 
 إال العرب بمغة عالم غير اهلل كتاب ريفس   برجل أوتي ال» : قولو (ىـ 971ت) أنس بف

  1«نكاال جعمتو
 المفّسروف أدرؾ فقد غيرىـ، مف وضوحا أكثر المفّسريف عند السياؽ مفيـو أف الظاىر   

 ظيرت فقد األلفاظ، معنى عف الكشؼ في السياؽ أىمية النظائر و الوجوه أصحاب ومنيـ
 مع معناىا تعدد أللفاظ معاني فييا ذكروا المفّسروف، و المغة عمماء فييا شارؾ مصنفات

 ىذه فعبلقة سياقي، أساس عمى مبني األلفاظ ىذه معاني بيف التفرقة و واحدا، المفظ بقاء
 مناىج لممفسريف و معناىا عف الكشؼ في األثر أكبر ليا و ألفاظ مف يجاورىا بما المفظة
 ىكذا و الببلغة عمى عّوؿ مف منيـ و المغة، عمى فيو عكؼ مف فمنيـ تفسيرىـ في شتى
» (: هـ 093ت) الطبري يقوؿ التفسير، في مراعاتو ووجوب بالسياؽ صرح مف ومنيـ...

ال يجوز صرف الكالم عما ىو في سياقو إلى غيره إال بحجة يجب التسميم ليا من داللة 
مف ( هـ 805)تويتخذ الزمخشري . 2«ظاىر التنزيل أو خبر عن الرس ول تقوم بو حجة

 ﴿الّسياؽ وسيمة لفيـ البياف القرآني و ببلغتو، ففي قولو تعالى : 

       

 ﴾
الحظ نظـ اآلية وعبلقة األلفاظ مع ،  3

جيء بيا  متناسقة ىكذا مف غير حرؼ » متساوقاتيا ىو الذي أظير داللتيا ،فيقوؿ:
 الذي السياؽ داللة يؤكد و 4« .بعض بعنؽ بعضيا آخذانسؽ، و ذلؾ لمجيئيا متآخية ، 

                                                           
 .090ص  1مصر )دت( ج 1محمد أبو الفضؿ إبراىيـ طالزركشي البرىاف عي عمـو القرآف تحقيؽ  - 1

 .02ص  6ج 1991الطبري، تفسير الطبري دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع )دط( بيروت  - 2

 .2 ، البقرة سورة - 3

 .21ص1الكشاؼ،ج ، الزمخشري - 4
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 السياؽ عمى معّوال لتفسيرىا أخرى وجوىا فيعرض اآلية في آخر معنى عف يكشؼ
 تكوف أف إلى يؤدي فييا المعيف التنغيـ أف إلى فيشير ،(االجتماعي)  السياؽ وخاصة

 القاىر عبد بآراء تأثر قد الزمخشري ولعؿ 1جمؿ، ثبلث أو جممتيف أو واحدة جممة كميا
 .االجتماعي بالسياؽ يتعمؽ فيما الجرجاني،
 ىناؾ)) و بعضا بعضيا يفّسر متكاممة وحدة المفسريف نظر في القرآني النص و

 أي تؤلفو التي الصريحة الوحدات مف يفيـ مما أكثر السياؽ مف يفيـ معنى الحقيقة في
 وحدة إلى وسيؿ مباشر بشكؿ تعزى أف يمكف ال التي المدلوالت يعطي قد السياؽ أف

 السياؽ فاعمية يسمونو بما المتعمقة اإلشارة وىذه آلية، بطريقة مضمومة وحدات أو معينة
  2(نص كؿ إزاء المشكمة جوىر تعد أف ينبغي ميمة إشارة نشاطو أو
 :األصول عمماء عند السياق -4

 الظواىر في ونظروا ، المباحث مف كثير في العربية عمماء األصوليوف شارؾ
 البحث ميداف في الميمة المغوية المسائؿ مف السياؽ مصطمح ويعد ناقشوىا، و المغوية

 نراىـ وليذا األصوؿ، وعمـ المغة بيف وثيقة صمة ىناؾ أف يخفى ال إذ المغوي، األصولي
 بعمـو الوثيقة لصمتيا تمؾ، مباحثيـ في كثيراً  عنيا تحدثوا و ، السياؽ ظاىرة تناولوا قد

 متوقؼ( وسنة قرآف) مف الشرعية النصوص وفيـ التعبير، أداة عندىـ ألنيا و ، الشريعة
 وكانوا عنو، تحّدثوا و  السياؽ، تناولوا قد نراىـ ولذلؾ النصوص، تمؾ سياؽ فيـ عمى
 بعمـو الوثيقة لصمتو مفيومو، حددوا وربما السياؽ بفكرة التصريح في غيرىـ مف أسبؽ

 .الشريعة
 حياة في ميـ أثر وليا ،3اجتماعية ظاىرة المغة أف عمى األصوليوف نبو لقد
 و المفردة األلفاظ أف إلى المواضيع مف كثير في ينبيوف األصوليوف يفتأ ال)و المجتمع،
 الداللي، التغيير مف أللواف المختمفة والمقامية المفظية السياقات بسبب تتعرض التراكيب

                                                           
 .نفسو الموضع ،ف ـ - 1

 .162-161،ص3،1981،ط األندلس دار العربي، النقد في المعنى نظرية ناصؼ، مصطفى - 2

 .225األصولييف،ص عند المعنى دراسة حمودة، سميماف طاىر - 3
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 نظرية تسميو ما أو الحالي و المفظي بالسياقيف االستعانة ضرورة إلى ينبيوف ولذلؾ
 األلفاظ مباحث في نجده ذلؾ مصداؽ و ،1(عناصره بجميع الكبلمي بالموقؼ السياؽ
 عمى داللتو -غالبا – العاـ بالمفظ يراد ال إذ الخاص، و العاـ عف كمبحثيـ ، عندىـ
،  ضابطيا ولكف كثيرة االستعماؿ ووجوه باالستعماؿ، يعتبر إنما العموـ)أف وذلؾ العمـو

 و المجمؿ و والمقيد لممطمؽ دراستيـ وما ،(البياف مبلؾ ىي التي األحواؿ مقتضيات
 . 2السنة و لمقرآف المفظي لمسياؽ مراعاة إال ىي ما وغيرىا المبيف

 السياؽ بمصطمح صّرحوا الذيف األصولييف مف( ىػ214ت) الشافعي أف يبدو
  العاـ بو يراد ظاىرا عاما) يكوف قد فالكبلـ المعنى، عف الكشؼ في أىميتو إلى  وأشار

 الخاص بو يراد ظاىرا وعاما ، فيو خوطب ما ببعض ىذا عمى فيستدؿ الخاص يدخمو و
 الكبلـ أوؿ في عممو موجود ىذا فكؿ ، ظاىره غير بو يراد أنو سياقو مف يعرؼ وظاىرا

 ، القرآنية اآليات مف األحكاـ استنباط في الّسياؽ وظؼ ولعمو ، 3(أخره أو ، وسطو ،أو
   ﴿ :تعالى قولو ففي

   

   

  ﴾
4

 :تعالى وقوله ،
﴿   

   

   ﴾تعالى وقولو : 
﴿    

   

   

﴾
 وبمغفّ  البموغ قاربف يحتمؿ:  أجميف بمغف: » قاؿ ، 5

                                                           
 .227-226ص ، األصولييف عند المعنى دراسة حمودة، سميماف طاىر - 1

 .227 ص ،ف ـ - 2

 .28المعنى،ص توجيو في وداللتو السياؽ إبراىيـ، فوزي - 3
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 مف الرغـ فعمى بينيما فرؽ عمى دليبل اآليتيف في الكبلـ سياؽ فكاف عمييّف، مما فرغفّ : 
 .1«الكبلـ بسياؽ افتراقيما عمى تدالف أنيما إال األجؿ بموغ عف الحديث في اآليتيف تشابو

 السياؽ مصطمح استعمموا األصولييف إف القوؿ يمكف تقّدـ ما عمى وتأسيسا
 المستمّدة الداللة أو الّسياؽ عميو مايدؿّ  بو وأرادوا ، مختمفة مواضع في واضحا  استعماال

 داللة) أف يرى إذ ،(ىػ794ت) الزركشي إلييا أشار ومما ،  ومقصوده الكبلـ سياؽ مف
 مجاري في عمييا انيامتفؽ:  بعضيـ وقاؿ ، أنكره شيئا جيؿ ومف بعضيـ أنكرىا الّسياؽ
 وتقرير المحتبلت ،وترجيح  المجمبلت تبييف إلى يرشد والسياؽ..... تعالى اهلل كبلـ

 مدحا كانت المدح سياؽ في وقعت صفة ،فكؿ االستعماؿ بعرؼ ذلؾ ،وكؿ الواضحات
ف  مدحا كانت إف و ذما كانت الذـ سياؽ في وقعت صفة ،وكؿ بالوضع ذما كانت وا 

 3.المفظ لو وضع الذي الوضع ال المعنى معرفة في الفيصؿ ىو فاالستعماؿ 2(بالوضع
 أساس الداللة عف البحث منطمؽ مف جوانبو بكؿ السياؽ عف األصولييف حديث جاء ىكذا

 ثـ االجتماعية،ومف الحياة معو تستقيـ الذي الشرعي الحكـ إلى وصوال األصولي، البحث
 أساس ىو الذي التركيب مستوى عمى و المفرد، المفظ مستوى عمى لمكممة عرضوا فقد

 كالعمـو الداللة، معيا تستبيف التي الجوانب مف كثيرا االعتبار في آخذيف المغوي، الّسياؽ
 فجمعوا المغة، اجتماعية و الشارع قصد و المناسبات و المجاز و الحقيقة و الخصوص و

  4. المحدثوف بيا ينادي التي السياقية النظرية العناصر جؿّ  بذلؾ
 المختمفة السياؽ عناصر أدركوا قد األصولييف أف مف حمودة طاىر أكده ما وىذا   

 وتحديده، المعنى، عف الكشؼ في بيا االستعانة وضرورة االجتماعي، و المفظي بشقييا
 السياؽ نظرية مع ػ الجوىر حيث مف ػ يتفقوف بذلؾ وىـ. دراستيـ في تبعوه ما وىو

ف فيرث، بيا جاء التي ، الحديثة  مف النظرية تفرضو بما عمميـ في األصوليوف يمتـز لـ وا 

                                                           
1
 .231ص األصولييه، عند المعنى دراست ، حمودة سليمان طاهر - 
2
 .293 ،ص القرآن علوم في البرهان ، الزركشي - 

 .232-231 ص ، ف ـ :ينظر - 3

 .257 ص ، المحدثيف القدماء بيف السياؽ نظرية ، خميؿ النعيـ عبد - 4



 .الغربي المغوي  الفكر و العربي المغوي الفكر في السياق              :الثاني الفصل

  

137 
 

 الذي لممنيج لماف أو وصؼ نتذكر أف فينبغي المغوية، المستويات عمى التحميؿ المراحؿ
 تحقيؽ إالّ  األحياف مف كثير في معيا نستطيع ال درجة إلى طموح بأنو ، النظرية تطرحو
  1. فقط منو واحد جانب

 لمّسياؽ إدراكيـ بعامة األصولي الدرس في واضحا يبدو أنو آخر موضع في يقوؿ كما  
 الدقيؽ وتصورىـ ، االستنباط و الفيـ في عميو واعتمادىـ واالجتماعي، المغوي بشقيو

 الجوىر في- يتفقوف ذلؾ في ىـ و بأسره، الكبلمي الموقؼ تشمؿ التي المختمفة لعناصره
 السياقييف يشبيوف يكادوف األصولييف مف فريقا إف ،بؿ الحديثة السياؽ نظرية مع –

  2.المحدثيف
  : المعاصر و الحديث العربي المغوي الفكر في السياق: ثانيا

 في الحديث المغوي الفكر النتقاؿ األولى البدايات تحديد الّصعب مف كاف إذا
 نعرؼ أف اليسير مف فإنو العربي، العالـ و مصر في  المغوي التفكير ميداف الغرب،إلى

 عرفت حيث ، الغرب و الشرؽ بيف الفكري التفاعؿ آثار مف أثرا كانت السياؽ نظرية أف
 الرواد مف ثبلثة يد عمى العصر، ىذا في  المغوية الدراسات إلى طريقيا النظرية ىذه

 ، الدكتوراه درجة عمى لمحصوؿ الغرب إلى عممية بعثات في أرسموا ، العرب المغوييف
  ، حسان تمام( م2011ت) عمر، مختار أحمد عران،الس   محمود:  ىـ الرواد ىؤالء

 .حمودة سميمان طاىر بشر، محمد كمال ، خميل حممي: إلى باإلضافة
       فيرث يد عمى(  الّسعراف ومحمد بشر محمد وكماؿ حساف تّماـ)  تتممذ وقد

 عامي مابيف لندف، جامعة في المغة لقسـ رئيسا كاف ِانجميزي أستاذ وىو) 
  الفكر بنقؿ اضطمعوا ، العرب اّلمغوييف مف مجموعة يده عمى تتممذ( ـ 1956و1944)

 مف وكاف السياؽ، نظرية مؤصؿ ،3(ـ1961 عاـ توفى العربي، العالـ إلى الغربي المغوي
 عمى العممية أعماليـ مف كثير في منبثة ىؤالء عند النظرية ىذه خيوط نجد أف الطبيعي

                                                           
 .233 ص األصولييف، عند المعنى ،دراسة حمودة سميماف طاىر - 1
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 مدرسة ىي واحدة لغوية مدرسة إلى ينتموف أنيـ مف بالرغـ المغوية اتجاىاتيـ اختبلؼ
 .المغة دراسة في العممية الناحية عمييا تغمب التي لندف

 المغة عمم»  كتابو في اإليجاز مف بشيء النظرية ىذه عرانالس   محمود تناوؿ فقد
 تحدث حيث الداللة، عمـ في المغوييف لنظريات عرضو أثناء في ،.«العربي لمقارئ مقدمة
 السموكية المدرسة عف بالحديث أعقبيا الفرنسية السويسرية االجتماعية المدرسة نظرية عف

 ليذه تناولو في وكاف ،(فيرث)  يمثميا التي ااِلنجميزية االجتماعية المدرسة ثـ األمريكية
 تنظر فيرث مدرسة أف السعراف رأى حيث المعنى، في فيرث أستاذه آلراء ناقبل النظرية

 و الصوتية المغوية، الوظائؼ مف مجموعة مف مرّكبة صورة أنو عمى المعنى إلى
 االجتماعي السياؽ إلى باإلضافة المعجمية و النحّوية و المورفولوجية و الفونولوجية

 .المغوي لمحدث
 نص أي معنى إلى الوصوؿ أف يرى فيرث فاألستاذ وىكذا:» السعراف محمود يقوؿ   

 :يستمـز لغوي
  الفونولوجية و الصوتية المختمفة المغوية المستويات عمى المغوي النّص  ُيحمؿ أف  -1
 . المعجمية و المورفولوجية و

 ...( لـو إغراء،) الكبلمية، الوظيفة نوع يبيف أف  -2

 الظروؼ وجميع السامع، المتكمـ،شخصية شخصية)  الحاؿ سياؽ يبيف أف -3
 ...( بالكبلـ المحيطة

  1...(سخرية تصديؽ، ضحؾ،) الكبلـ يتركو الذي األثر ريذك وأخيرا -4

 مف مجموعة عنده يعني فيو المقاـ، أو الحاؿ بسياؽ المقصود بالحديث يتناوؿ ثـ 
 :ىي العناصر ىذه الكبلمية، لمحاؿ المكّونة العناصر

 غير الكبلـ يشيد مف وشخصيات الثقافي، وتكوينيما السامع و المتكمـ شخصية  -1
 .المغوي بالسموؾ عبلقة مف لذلؾ ما وبياف السامع و المتكمـ

                                                           
 .311ص ،(العربي لمقارئ مقدمة) المغة، عمـ السعراف، محمود - 1
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 يشارؾ لمف المغوي وبالسموؾ بالمغة العبلقة ذات االجتماعية والظواىر العوامؿ  -2
 يطرأ ما وكؿ...  الكبلـ ومكاف السياسي وكالوضع دخؿ ليا كاف أو الكبلمي الموقؼ في

 بالموقؼ يتعمؽ ما كؿ و ِاضطراب أو انفعاؿ مف الكبلمي الموقؼ يشيد ممف الكبلـ أثناء
  1. تعمقو درجة كانت  ما أيا الكبلمي

  2.الضحؾ أو اإلغراء أو األلـ أو كاإلقناع المشتركيف في الكبلمي النص أثر  -3

 لمصطمح مالينوفسكي استعماؿ إلى أشار أنو سوى ذلؾ عمى السعراف محمود يزد ولـ  
 مف التجرد مف نوع – فيرث -عنده فيو فيرث، عند المصطمح ىذا وتطور الحاؿ، سياؽ
 لموفاء المغويوف بو يقوـ التجريد وىذا الكبلـ فيو يقع الذي الوسط أو البيئة

 :يأتي ما نستخمص أف نستطيع فإننا ىذا ،وعمى«بدراستيـ
 مف ال التاريخي، النظري الجانب مف النظرية ىذه تناوؿ قد السعراف محمود أف -1

 المغوية المفردات لبعض عرضو في جاء ما إال حّساف، تماـ فعؿ كما التطبيقية الوجية
 المغوية المفردات ليذه مثؿ وقد الحاؿ، سياؽ إلى الداللي معناىا عمى لموقوؼ يحتاج التي
  3.الصوفي الشعر و العرب وأمثاؿ الجاىمي، الشعر ومف الكريـ القرآف مف

 بيذه التفصيؿ وجو عمى النظرية بيذه التعريؼ في اكتفى قد السعراف محمود أف  -2
 موضوعيا يدور التي و السابؽ، كتابو مف( 337)ص ىامش في إلييا أحاؿ التي المراجع
 .فيرث عند السياؽ مفيـو حوؿ

 الكشؼ في دورىا و النظرية، ىذه عناصر حوؿ فيرث رّده عّما الّسعراف يزد لـ  -3
  4.الداللي المعنى عف

                                                           
 .349ص ،(العربي لمقارئ مقدمة) المغة، عمـ السعراف، محمود -1

 .339ص ،ف ـ - 2

 .324المحدثيف،ص و القدماء بيف السياؽ نظرية خميؿ، النعيـ عبد - 3

 .324ص والمحدثيف، القدماء بيف السياؽ نظرية ، خميؿ النعيـ عبد -4
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''    الداللة عمـ'' كتابو في فصبل عقد فقد عمر مختار أحمد إلى انتقمنا إذا و
 المغوي السياؽ أنواع مف لبعض التمثيؿ عف يزد لـ أنو غير ''السياق نظرية: " بعنواف

  1.الثقافي سياؽالو  الحاؿ وسياؽ العاطفي و
 في البحث مناىج''  أوليما: لو عمميف في النظرية ليذه تّعرض فقد حساف تماـ أما

 في نحاوؿ وسوؼ( 1973)،''ومبناىا معناىا العربية المغة''  وثانييما ،(1955'' ) المغة
 ليس إذ اإليجاز، مف بشيء الكتابيف ىذيف في الّسياقية الجوانب إبراز الصفحات ىذه

نما بيما، نعّرؼ أو الكتابيف ىذيف نعرض أف ىدفنا  ىؤالء تعامؿ كيؼ نعرؼ أف ىدفنا وا 
 .معيا وتفاعميـ بيا تأثرىـ ومدى المغوية النظرية ىذه مع الرواد

 ستة إلى'' المغة في البحث مناىج''  كتابو في المغوي الدرس حّساف تماـ قّسـ
 :2ىي مستويات

 (. phonitics) األصوات منيج  -1

 (phonology ) الصوتي التشكيؿ منيج  -2

 (Morphologie)الصرؼ منيج  -3

  Syntaxe))  النحو منيج -4

 (Lexion)  المعجـ منيج  -5

 (Sémantique) الداللة منيج  -6

 الداللة، و النحو لمنيجي تناولو عمى خاصة بصفة النظرية ىذه عناصر تركزت ولقد
 عنده فيو العمـ، ليذا تعريفو في خاص برأي النحو لمنيج دراستو بداية في يطالعنا حيث
 الجممة مستوى عمى الكممات في ممثمة النحوية، األبواب بيف العبلقات دراسة عف عبارة
ُُ  َضَربَ ''  جممة إعراب إلى عمدت إذا أني بمعنى العبارة، أو  أنسب فإني َعِمَيًا، ُمَحَمُد

 باب إلى عميا و الفاعؿ باب إلى ومحمد الفتح، عمى المبني الفعؿ باب إلى ضرب

                                                           
 .68الداللة،ص عمـ عمر، مختار أحمد - 1
2
 .197 ،ص، اللغت في البحث مناهج ، حسان تمام - 
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 الثبلثة، األبواب ىذه بيف المتبادلة العبلقات تمثؿ النمط، ىذا عمى الجممة فيذه المفعوؿ،
 الوظيفي المعنى و اإلعراب بيف وثيقا ربطا يربط أنو ،غير ذاتيا حد في مقبولة فكرة ىي

"  كممة أف بمعنى الجممة، في الكممة تشغميا التي الوظيفة ، الوظيفي بالمعنى  ويقصد
 المعنى ىذا ، وىكذا المفعولية عميا" و الفاعمية وظيفة تشغؿ السابقة الجممة في" محمد

 وىو المغوي، مفيوميا عف بعيدا ضعيا وو صيغتيا، خبلؿ مف الكممة تقتبسو الوظيفي،
 ليس ىذا لكف  اإلعرابية، قيمتو مف القاموسي المعنى وباألحرى المغوي المعنى يجرد بيذا

 نقؼ لـ ما إعرابيا، نستطيع ال الكممات مف الكثير فيناؾ األحياف مف كثير في صحيحا
" كاللة" كممة إعراب عف  سئؿ حيث النحاة أحد عنو عبر ما وىذا المغوي، معناىا عمى
ف:)تعالى قولو في   1(إمرأه أو كبللة يورث رجؿ كاف وا 
 ابف وال عبل، فما أب فييـ  يكف لـ إذا الورثة،: لو فقالوا الكبللة؟ ما أخبروني قاؿ حيف
  2.تمييز إذف ىي: فقاؿ سفؿ فما
 تقسيـ أف يرى حيث سياقي منطؽ مف الكممة أقساـ عف الحديث إلى حساف تماـ عرج ثـ

 : اآلتية األسس عمى يقـو أف يجب الكبلـ
 .المكتوب اإلمبلئي الشكؿ  -1

 .الصرفي التوزيع   -2

 . السياقية األسس   -3

 . الوظيفة معنى و األعـ المعنى   -4

 .االجتماعية الوظيفة   -5

 يرتبطاف األسس ىذه مف الرابع و الثالث فاألساساف السياقية، بالنظرية ذلؾ في تأثره ويبدو
 مستوى عمى بعدىا بما و قبميا بما الكممة ارتباط بيما يقصد حيث ، المغوي بالسياؽ
 لمكممة الصرفي التصنيؼ يظير أف يمكف الّسياقية األسس ىذه خبلؿ ومف التركيب،

                                                           
1

 12 النساء، سورة - 
 ،1ط الجامعية، المعرفة دار المعنى، عمى المبنى داللة في لغوية دراسة الغموض، و العربية خميؿ، حممي ينظر، - 2

 .بعدىا وما 216ص ،1988
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 ضميراً  باعتبارىا" ىم''  بين نفرق أن سياقي أساس عمى إال   نستطيع وال:» يقوؿ
 اتصال عمى تدل قد اإلمالئي بشكميا ألنيا متصال ضميرا باعتبارىا" ىا" وبين منفصال

 :التالية األمثمة في المقارنة بدليل انفصال أو
 يحضرىـ                            يحضروف ىـ
 يجدىـ                               يجدوف ىـ

 إلى التفريؽ في يحتاج إنما و الضميريف بيف التفريؽ في يجدى ال ىنا اإلمبلئي فالشكؿ
 اتضحت فإذا لمكممات، الوظيفية المعاني لبياف الطبيعي المكاف ىو والسياؽ السياؽ،
  1.«إلييا الكممات تنقسـ التي األقساـ ىيكؿ في مكانيا اتضح فقد الكممة وظيفة

 حيث االجتماعي، السياؽ أو الحاؿ بسياؽ يسمى ما إلى ينتمي فإنو الخامس األساس أما
 .خاصة دالالت مف يفرضو وما بالمجتمع الوظيفة ىذه ترتبط
 في تدخل ألنيا خاصة اجتماعية دالالت الكممات لبعض أن يالحظ » :حسان تمام يقول

 -أم -أب: النوع ىذا من اآلتية الكممات و المجتمع عمييا  يبنى التي العالقات تحديد
 -أعداء -أقارب -طالب -مدرس -صديق -موظف -قائد -مرؤوس -رئيس -مولود
 2« .زمالء
 . جرا وىمـ – أولئؾ -ىؤالء -ىذه -ىذا -ىـ -أنتـ -نحف -ىو -أنت -أنا: أيضا ومنيا

 الثانية الطائفة في عنيا تختمؼ الكممات مف األولى لمطائفة االجتماعية الداللة أف ويبلحظ
 و      مطابقة إحداىما داللتيف ذات األولى الطائفة كممات ألف ذلؾ الضمائر وىي

  3.التزامية األخرى
 -الضمير – الفعل – االسم: أقساـ أربعة إلى الكبلـ تقسيـ إلى ذلؾ مف ويخمص

 تماـ الدكتور تناوؿ ثـ الضمير، و االسـ بيف تفّرؽ التي االجتماعية لموظيفة طبقا األداة
  ''السياق في الترابط وسائل'' عنواف تحت السياقييف، عند بمفيومو المغوي السياؽ حساف

                                                           
 .199 ص ، المغة في البحث منياج ، حساف تماـ - 1

 .211ص ، ف ـ - 2

 .211ص ، المغة في البحث منياج ، حساف تماـ  -3
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 1:أقساـ ثبلثة إلى الوسائؿ ىذه وقسـ
 السياقي التماسك وسائل  -1

 السياقي التوافق وسائل -2

 السياقي التأثير وسائل -3

 بعض في السياؽ في معينة أجزاء بيف توافقا يقتضي السياقي التماسؾ أف رأى وقد
 :كميا أو اآلتية النواحي

 ( الشخص)  الغيبة و الحضور و المتكمم ( أ

 (العدد) الجمع و التثنية و األفراد ( ب

 2(النوع) التأنيث و التذكير ( ث

 نفسؾ إلى رجعت إذا انؾ واعمـ »:قاؿ حيف الجرجاني، القادر عبد إليو قصده ما وىذا   
 ببعض بعضيا يعّمؽ حتى ترتيب وال الكمـ في نظـ ال أفّ  الشؾ، يعترضو ال عمما عممت
 يخفى وال عاقؿ يجيمو ال ما ىذا تمؾ، مف بسبب ىذه وتجعؿ ، بعض عمى بعضيا ويبنى
ذا الناّس  مف أحد عمى  الواحدة وجعؿ. البناء و فييا التعميؽ إلى ننظر أف فبنا كذلؾ كاف وا 
ذا محصولو، وما معناه ما صاحبتيا، مف بسبب منيا  ال أف عممنا ذلؾ في نظرنا وا 

 اسميف إلى تعمد أو مفعوؿ أو لفعؿ فاعبل فتجعمو اسـ إلى تعمد أف غير ليا محصوؿ
 أو لؤلوؿ صفة الثاني يكوف أف عمى اسما االسـ تتبع أو اآلخر عف خبرا أحدىما فتجعؿ
 أو حاال أو صفة الثاني يكوف أف عمى كبلمؾ تماـ بعد باسـ تجيء أو منو بدال أو تأكيدا
  يتبع  الحقيقي الّنعت إف قالوا حيف النحوييف، قدامى قصده ما نفسو وىو.  3«تميزا

(  الجمع و والتثنية اإلفراد)  العدد بالعشرة يقصدوف و عشر مف أربعة في  منعوتو
 و 4التنكير، والتعريؼ(  والتأنيث التذكير)   النوع و(  الجر و النصب و الرفع) اإلعراب

                                                           
1

 .213،ص ف ـ - 

 .215 ص ، ف ـ -2

 .44ص اإلعجاز، دالئؿ الجرجاني، ىرالقا عبد - 3

 .381،ص1988 ،(ط د) العربية، النيضة دار النحوي، التطبيؽ ،الراجحي هعبد - 4
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 بما حساف تماـ يأتي ثـ. النعتية لمعبارة المغوي السياؽ مف أساس عمى الحقيقة ىذه بنوا قد
 يرى حيث المغوي السياؽ في التطبيقي لمجانب استكماال السياقي التماسؾ مظاىر أسماه

 األبواب بيف أي السياؽ؛ أجزاء بيف المتشابكة العبلقات عمى يبنى السياقي التماسؾ أف
 .النحوية

 (التأنيث و التذكير)  النوع أوالىا ،ثبلث جيات في يتضح فإنو السياقي التوافؽ أما     
 و        الحضور و المتكمـ)  الشخص وثالثيا(  الجمع و والتثنية اإلفراد)  العدد وثانييا
  1. الغيبة
 النظرية عناصر مف العنصر ليذا نفسو التطبيقي المنيج حّساف تماـ انتيج وقد    

 المغوية الدراسات إلى نظر حيث ،"  مبناىا و معناىا العربية المغة" كتابو في السياقية
 عنده فالمعنى الّسياقية، النظرية أصحاب عند يتمثؿ كما المعنى، قضية خبلؿ مف العربية
 : قسميف إلى ينقسـ

 أساسا يقوـ الذي ىو المعنى و فيرث عند المغوي السياؽ بو والمقصود : المقالي المعنى
 النظرية في وردت كما ،( (contexte of situation  الحاؿ أوسياؽ المقاـ فكرة عمى

 . السياقية
 مجموعة في تتمثؿ التي السياقية العبلقات مف شبكة عمى يقـو عنده المقالي والمعنى
 .المبنى عميو أطمؽ ما أو بالّسياؽ، وأخيرا أوال تقترف والتي ، المعنوية و المفظية القرائف
 وقرينة اإلسناد قرينة:  عنده فيي المبنى، أو المغوي السياؽ في المعنوية القرائف أما      

 المرفوعات إلى بتغيرىا المعنى يتغير التي المنصوبات مثؿ المخالفة، قرينة و التخصيص
 األسماء إلى األفعاؿ معاني بيا تنسب التي الجر حروؼ معاني وىي النسبة قرينة و

 في المعنوية  القرائف ىي تمؾ 2البدؿ، و والعطؼ والتوكيد النعت مثؿ التبعية وقرينة

                                                           
 .215 ص ، المغة في البحث مناىج حساف، تماـ - 1

 .317المحدثيف،ص و القدماء بيف السياؽ نظرية خميؿ، النعيـ عبد - 2
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 ، الصيغة مبنى  الرتبة ، اإلعرابية العبلمة:  فيي المفظية القرائف أما ، المغوي السياؽ
 .  النغمة ، األداة ، التضاـ ، الربط ، المطابقة
 المنيج في واضحا بدا فقد(  (contexte of situation المقاـ أو الحاؿ سياؽ أما      
 ليذا مطبقا منو أكثر مؤرخا كاف المغة في البحث مناىج"  كتابو في وىو ، عنده الداللي
 العمماء بعض نظر وجية المنيج ىذا استعرض حيث السياؽ، عناصر مف الياـ العنصر

 السيكرونية الدراسة مف لكؿّ  وعرض ديسوسيير نظرية بالذكر وخّص  ، الداللي المعنى في
  1(. papers in linguistix) كتابو في فيرث فعمو ما وىو والدياكرونية

 Context) المقاـ أو الحاؿ سياؽ بمصطمح فيرث قصده لما نظريا عرضا قدـ ثـ     

of situation )فيرث كتاب في الصفحات لبعض خالصة ترجمة يكوف يكاد بما 
  2.السابؽ

 فيرث بيا جاء التي النظرية ىذه إف » :بقولو العرض ىذا مف حساف تماـ وانتيى
 كؿ الماجريات مف نسؽ بأنيا وصفيا ويمكف لممعنى نظرية ال عممية أمبريكالية تحميبلت
 عنو، يشتمؿ الذي الماجرى وظيفة منيا ماجرى ولكؿ ، المغوية العممية داخؿ منيا ماجرى

 الثقافة ماجريات جميعا يحتوييا حتى اآلخر عمى الماجريات ىذه مف كؿ يشتمؿ يزاؿ ال و
 و الصيغة، وظائؼ ىي لغوية وظائؼ مف مركب كؿ فيرث رأي في فالمعنى ، التنشيئية
 ثـ( الصغرى)        األصواتية الوظيفة ىي المركب الكؿ ىذا في اليامة العناصر
  3.«عامة بصفة الداللة الماجريات وظيفة النحوية و الصرفية و المعجمية الكبرى الوظائؼ

 معناىا العربية المغة'' كتابو في تماـ عند أيضا النظرية ىذه عناصر ظيرت ولقد
 :ىما دعامتيف عمى الكتاب يقـو حيث "ومبناىا

 .والببلغة والصرؼ النحو كتب في تتمثؿ كما العربية، المغوية الدراسات -1

                                                           
1  - Firth : papers in linguistix oxford university prex p13-17 

  311 ص إلى 285 ص مف العربية، المغة في البحث مناىج حساف، تماـ: ينظر - 2

 .313ص ومبناىا، معناىا العربية المغة إلى العودة ،289 ص  العربية المغة في البحث مناىج حساف، تماـ: ينظر - 3
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 نظرية في أساسا تتمثؿ كما المعنى، قضية خبلؿ مف الدراسات ىذه إلى النظر  -2
  1.فيرث عند السياؽ

 لغوية وحدة داخؿ الكممات تركيب و بوضع يتصؿ فيو الكتاب ىذا في النحوي النظاـ أما
 بمعناه السياؽ بمفيـو وثيقا اتصاال يتصؿ ما وىو التقميدي النحو في الجممة تسمى أكبر

 عمى الكممات بيف السياقية العبلقات فكرة عمى يقـو النظاـ ىذا في السياؽ ىذا المغوي،
 المبنى أثرىا عمى يستقيـ القرائف مف مجموعتيف في تتمثؿ العبلقات وىذه التركيب، مستوى
 :ىما المجموعتاف ىاتاف الكبلمي

 ، المفعوؿ في المعية و بو، المفعوؿ في التعدية عبلقة وتمثميا: اإلسناد قرينة - أ
 وتمثميا النسبة وقرينة برفعيا المعنى يتغير التي المنصوبات المخالفة وقرنية والظرفية
 .الجر حروؼ وىي األسماء إلى األفعاؿ معاني بيا تنسب التي الحروؼ معاني

 : ىي و المفظية القرائن من مجموعة   

 المطابقة -4          الصيغة مبنى -3         الرتبة -2        اإلعرابية العبلمة-1
  2النغمة -8                 األداة -7       التضاـ -6                    الربط-5

 المغوي، السياؽ مف المأخوذ المقالي المعنى تؤدي تتضافر عندما كميا القرائف ىذه تؤدي
 إلى باإلضافة ىذا يعتمد إذ ، الداللي المعنى عف لمكشؼ يكفي ال وحده المعنى وىذا

 حساف تماـ يتطرؽ ىنا مف و  المعنى، وجوه مف االجتماعي الوجو عمى المقالي المعنى
 في أىميتو استشعر حيث ،  contexte of situation الحاؿ سياؽ و المقاـ إلى

 عمـ حولو يدور الذي المركز ىذه المقاـ وفكرة : » يقوؿ الداللي، المعنى عف الكشؼ
 الوجو أو الشؽ عميو ينبني الذي األساس ىو و الحاضر الوقت في الوصفية الداللة

                                                           
 د)       الجامعية، المعرفة دار الحديث، العربي المغوي الفكر في دراسة البنيوية، المغة وعمـ العربية خميؿ، حممي - 1
 .226،ص1988،( ط
 
 .191 ص مبناىا و معناىا العربية المغة ، حساف تماـ ينظر - 2
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 و األحداث و العبلقات فيو تتمثؿ الذي الوجو ىو و الثبلثية المعنى وجوه مف االجتماعي
  1«المقاؿ أداء ساعة تسود التي االجتماعية الظروؼ

 الداللي المعنى عف الكشؼ في االجتماعي السياؽ أو المقاـ دور حساف تماـ يوضح و   
 الداللي المعنى لفيـ جدا ضروري االجتماعي العنصر وىذا: » فيقوؿ تطبيقية بأمثمة
 ىذه يقوؿ الذي عف معو المقاـ يختمؼ" بالجميمة أىبل" يراىا عندما لفرسو يقوؿ فالذي
 لمزوجة بالنسبة أما الترويض، مقاـ ىو لمفرس العبارة ىذه توجيو فمقاـ لزوجتو العبارة

 أو الغزؿ مقاـ في العبارة ىذه تقاؿ فقد أيضا، االجتماعي المقاـ بحسب يختمؼ فالمعنى
 عمى و"  بالجميمة و أىبل" المعجمي  المعنى  مقاـ  عند  ىنا فالوقوؼ التوبيخ مقاـ في

 يكوف ال و الداللي المعنى إلى بنا يصؿ ال بينيما الرابطة لمباء و ليما الوظيفي المعنى
 . 2«النص فيو قيؿ الذي المقاـ عف بالكشؼ إال الداللي المعنى ىذا إلى وصولنا

 فيرث عمييا نص التي نفسياالعناصر  عمى أساسا يقـو حساف تماـ نظر في والمقاـ
 إيجابا المقال في المشاركين األشخاص مجموع: " عف عبارة ىو إذ ،السابؽ كتابو في

 . 3"والمكان الزمان نطاق في المختمفة والظروف االجتماعية العالقات ثم وسمبا
 واألحداث االجتماعية والعبلقات والظروؼ السامعيف أو السامع و المتكمـ يضـ بذلؾ فيو

 ىذا ولوال. والمعتقدات والتقاليد والعادات والفمكمور التراث ثـ ،والحاضر الماضي في الواردة
 لمفيـ موضوعا المقاؿ يكوف حيف حالية قرائف مف االجتماعي العنصر يقدمو وما المقاـ

 مف ضربا تفيـ ال كممات عمى يشتمؿ مما وىي والسحر األحجية يعتبروف الناس ألصبح
 .4األقؿ عمى وتسامح تقبؿ مف يعطونو ما أعطوه لما أو ،اليراء ضروب

 الصحيح االتجاه ىو ىذا» : بقولو المنيج ىذا عف حديثو حساف تماـ يختـ ثـ
 تراعى أف ينبغي التي المختمفة االعتبارات ىي وىذه المعنى، عف الكشؼ في والضروري

                                                           
 .337 ص ، ف ـ -1

 .342 ص ،ف ـ - 2

 .351 ص ،ف ـ - 3

 .352 ص ، مبناىا و معناىا العربية المغة ، حساف تماـ - 4
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ف المعنى، تشقيؽ في  عمى يصدؽ أف ينبغي المعنى عف الكشؼ في المنيج ىذا تطبيؽ وا 
 النصوص عمى يصدؽ أف ينبغي كما الحي، الحاضر المقاـ ذات المنطوقة النصوص
 . 1«التاريخي بالوصؼ بناؤه يعاد أف يمكف والذي المنقضى المقاـ ذات المكتوبة

 الذي المعنى عف الكشؼ في حساف تماـ منيج لنا يتضح النص ىذا مف انطبلقا
 المكتوبة النصوص وعمى الحي، المقاـ ذات المنطوقة النصوص عمى يطبؽ أف ينبغي
 .التاريخ عبر تطورىا مف انطبلقا بناؤىا يعاد أف يمكف والتي كذلؾ،

 حيث النظرية، ىذه صدد قالوه عما يزيدوا فمـ المغوييف مف ىؤالء بعد جاء ما أما
 السياؽ تناوؿ الذي منيـ وقميؿ صوره أبسط في الحاؿ سياؽ لمصطمح تعرضوا ِانيـ

 المغة وعمم العربية " كتابو في خميل حممي مف كاف ما إال الميـ بالتعريؼ، المغوي
 مدرسة عف حديثو أثناء موضع غير في النظرية ىذه عف تحدث فقد ، ( "1988) البنيوي
 بالتحميؿ السياؽ لمفيـو تعرض فقد 2الوصفية، بالبنيوية الخاص الفصؿ في فيرث

 : نوعيف إلى ينقسـ فيرث عند السياؽ أف إلى وانتيى والتطبيؽ،
 والفونولوجية الصوتية العبلقات في ويتمثؿ( :  linguistic context)  المغوي السياؽ-أ

)  الحاؿ سياؽ-ب          .الداللية والنحوية والمورفولوجية
context of situation : )بالحدث صمة مف لو بما المغة عف الخارج العالـ ويمثمو 

 المشتركيف أو لممتكمميف والثقافية النفسية والبيئة االجتماعية الظروؼ في ويتمثؿ المغوي،
 . 3الكبلـ في
 الوصفية، والبنيوية بالعربية الخاص الفصؿ في السياؽ نظرية خميؿ حممي تناوؿ كما

 تأثر  فييا بيف المعاصريف المغوييف مؤلفات مف لبعض والتحميؿ بالنقد تعرض حيف وذلؾ
 .فيرث عند السياؽ بنظرية ىؤالء

                                                           
 .372 ص ،  ف ـ - 1

 .131ص ، البنيوي المغة وعمـ العربية خميؿ، حممي - 2

 .136ص ، ف ـ - 3
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 مف مواضع ثبلثة في النظرية ىذه تناوؿ قد نراه فإننا بشر محمد كماؿ إلى انتقمنا إذا و
 ( . 1969)  المغة عمم في دراسات كتابو

 الحظ حيث ودراستو، العربي التراث لنقد تعرضو أثناء في فكاف األوؿ الموضع أما
 ىذه حصر وقد الحديث، البحث بيا يقرّ  ال منيجية أخطاء في وقعوا العربية عمماء أف

 : ىما أمريف في األخطاء
 العرب العمماء أف ذلؾ ىاـ لسبب ذلؾ يعزو وىو المنيج، وحدة فقداف أو التكامؿ عدـ-أ
 بعض أف يبدو : »بشر محمد يقوؿ المغة، عمـ فروع بيف العبلقة وضوح تماما يدركوا لـ

 أو المغوية الدراسات فروع بيف واالرتباط العبلقة مدى اإلدراؾ تماـ يدركوا لـ العربية عمماء
 كما المسائؿ أو الفروع ىذه إلى ينظروف نراىـ ثـ ومف عموميا في المختمفة المغة مسائؿ

 بوحدتيا يوحي مشترؾ عاـ إطار يضميا ال بعض عف بعضيا منفصمة كانت لو
 . 1« واحد رئيسي موضوع تحت جميعا وانتظاميا
 عند المغوية الدراسات في عدة أساليب ىناؾ أف إلى بشر محمد انتيى قد و
 الصرؼ مسائؿ مف كثير في الغالب ىو والتأويؿ االفتراض أسموب كاف فقد العرب،
 بيا ونعني الذاتية، بالمبلحظة اآلف يسمى ما طريقة نالت أف األصوات حظ وكاف العربي،

 الشخصية التجربة طريؽ عف بيا، الخاصة القواعد وضع و وتصنيفيا الحقائؽ استخبلص
 .2التجربة ىذه عف الناتج الذىني االنطباع أو
 : أىميا مختمفة بأساليب منيجو اتصؼ فقد النحو أما
 مف عنيا تفرع وما العامؿ، مشكمة في  واضح وذلؾ والمنطقية الفمسفية االتجاىات-1

 .ليا حصر ال فرعية قضايا
 وفي واإلعراب البناء عمؿ تفسير محاولة في خاص بوجو ويظير واالفتراض التأويؿ-2

 .اإلعراب توجييات

                                                           
 .23ص ،1981 ،2ط المعارؼ، دار المغة، عمـ في دراسات بشر، محمد كماؿ - 1

 .53 ص ،  ف ـ - 2
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  المغة : "اآلتية العبارة تمثميا مشيورة تقميدية فكرة أساس عمى مبنية وىي المعيارية-3
 ." بالفعل الناس يتكممو ما وليس الناس يتكممو أن يجب ما ىي
 ىو كما المغوي الواقع تسجيؿ عينو نصب يضع الذي المنيج وىو الوصفي، االتجاه-4

 تناوؿ أف غير الموضوعي، العممي البحث منيج وىو يكوف أف يجب فيما التدخؿ دوف
 مسوقا وصفا : » بشر محمد يقوؿ كما – كاف وصفي بمنظور المسائؿ لبعض العرب
 النحو دراسة في المتبع المنيج بأف بالقوؿ تسمح ال جزئية بصورة مطبقا و عفوية بصورة
 .1« وصفي منيج العربي

 ينظروا فمـ محددة، زمنية فترة في لغتيـ العرب درس حيف وذلؾ الزمف، عامؿ إىماؿ-ب
 أو المغة، ماضي مف االستفادة يحاولوا ولـ عممية نظرة بعدىا أو الفترة ىذه قبؿ فييا

 .2المتعاقبة التاريخ فترات عمى فييا النظر
 .العرب عمماء عمى بشر محمد أخذىا التي المنيجية األخطاء ىي تمؾ

 المعنى دراسة"  كتابو في"  السياؽ نظرية"  بعنواف فصبل حمودة سميماف طاىر أفرد كذلؾ
 السياقية ارتضى حيث شديد، باختصار النظرية بيذه التعريؼ فيو تناوؿ"  األصولييف عند

 firth – فيرث حدده الذي النحو عمى السياؽ نظرية تعد : » يقوؿ المعنى، لدراسة منيجا

 بالعناصر عناية مف بو تميزت ما بسبب المعنى لدراسة المناىج أفضؿ مف نظرنا في –
 بسبب أو المغوي الواقع عف البعيدة األفكار مف كثير عف واالبتعاد واالجتماعية المغوية
 .3« النصوص لدراسة طرحتو الذي الواضح المنيج

 المغوية النصوص لدراسة ضروري الحاؿ سياؽ استصحاب أف إلى أشار كما
 وعمى الصوتي، األداء في يتمثؿ السياؽ، عناصر مف ىاما عنصرا فقدت التي المكتوبة

 4والوضوح الدقة حيث مف لممعنى، فيمنا يكوف عناصره مف استحضاره يمكننا ما قدر
                                                           

 .56ص الثاني، القسـ  ،ف ـ - 1

 .57 ص ، المغة عمـ في دراسات ، بشر محمد كماؿ - 2

 .213 ص األصولييف، عند المعنى دراسة حمودة، سميماف طاىر - 3

 .218 ص ،ف ـ - 4
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 غياب أو الحالي السياؽ عف قطعيا بسبب النصوص مف لمكثير الدقيؽ الفيـ يتوقؼ حيث
 : الكميت بقوؿ لذلؾ مثبل ضرب وقد عناصره، بعض
 1 َيْمَعب   الشَّْيبِ  َوذ و ْمنِّي َلِعًبا الَ  وَ ***      َأْطَرب   البيض إلى َشْوًقا َما وَ  َطِرْبت  
 بيمزة إنكاريا استفياما يكوف أف يحتمؿ(  َيْمَعبُ  الشَّْيبِ  ُذو وَ :) قولو أف النحاة يذكر

 ىذا كاف وما الحالتيف، في مختمؼ والمعنى إخبارا، يكوف أف ويحتمؿ محذوفة، استفياـ
 حيث الكبلمي، الموقؼ عناصر لمسامع فييا تتمثؿ التي المنطوقة المغة في ليرد االحتماؿ

 نحو أو إشارات أو حركات مف المتكمـ مف يصاحبيا وما الصوتي األداء طريقة يسمع
 .2واالستفياـ اإلخبار بيف فيميز ذلؾ،

 وخمص والمفسريف، واألصولييف الببلغييف مف كؿ عند السياؽ مفيـو تناوؿ كما
 مجاؿ في كؿ المفيـو ىذا أدركوا جميعا العمماء ىؤالء أف مردىا حقيقة إلى النياية في

 .الخاصة وبطريقتو ،بحثو
 : الغربي المغوي الفكر في السياق:  ثالثا

 مف كثير بجيود وارتبط واسعة، بعناية الحديثة المغوية الدراسات في السياؽ حظي
 واضعا مقدمتيـ في(  Firth– فيرث)  ااِلنجميزي العالـ ويعد الغرب، و العرب العمماء
 عرفت نظرية جيده واستوى المغة دراسة في بو االلتزاـ ينبغي الذي السياقي المنيج

 .3المعنى السياقية بالنظرية
 ،( malinofasqi-مالينوفسكي)  األنثروبولوجي بمحاولة نظريتو سبقت قد و
 . 4فيو يستعمؿ الذي السياؽ بموجب المعنى حدد قد وكبلىما
 ىذا ويعني ،( context of situation)  الحاؿ سياؽ مصطمح مالينوفسكي استعمؿ

 نظرة إلى يقود ولكنو الكبلـ، فيو حدث الذي الفعمي الموقؼ:  األوؿ المقاـ في المصطمح

                                                           
 . الطويؿ البحر مف البيت - 1

  ص ،األصولييف عند المعنى دراسة حمودة، سميماف طاىر - 2

 .68 ص الداللة، عمـ عمر، مختار أحمد - 3

 .61 ص ، ف ـ - 4
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 الجممة معنى أف ،أي1بإزائيا الكبلمي الحدث وضع التي الثقافية الخمفية تضـ أوسع،
 البيئة ىو مالينوفسكي قصده الذي والسياؽ فيو، ترد الذي المعيف السياؽ في يتحدد

 دراستو في لو(   Firth– فيرث)  باستعماؿ تطور ثـ لممجتمع، الثقافي الواقع أو الطبيعية
 متشابكة عبلقات نتيجة أنو عمى المعنى إلى(: "   firth- فيرث)  نظر وقد ،2المغوية

 أيضا ولكنو وصورة، صوت مف يصاحبيا بما معينة لحظة وليد ليس فيو متداخمة،
 في داللتيا تكتسب فالجمؿ المجتمع، في األشخاص يمارسيا التي الحية المواقؼ حصيمة
 كؿ اعتماد وجوب ورأى الحاؿ سياؽ خبلؿ مف أي األحداث مبلبسات خبلؿ مف النياية
 المجتمع، في كأداة المغة تدرس أف اقترح و ،3" بالمقاـ يسميو ما عمى لغوي تحميؿ

 بأف" :     فيرث صرح وقد ،4معينة وأغراض أىداؼ تحقيؽ بقصد األفراد يستعمميا
 .5"مختمفة سياقات في وضعيا أي المغوية، الوحدة تسييؽ خبلؿ مف إال ينكشؼ ال المعنى

 وبيف...  والشكمية الداخمية السياقات بيف التوازي: "  عمى فيرث أكد قد و
 لمسياقات تحميبل الكممات معاني دراسة تقتضي ىذا وعمى ،" لمموقؼ الخارجية السياقات
 .6لغوية غير أـ لغوية أكانت سواء فييا ترد التي والمواقؼ
 تعتبر إذ : "لآلخر مكمؿ منيما وكؿ بالنص، مرتبط السياؽ أف الينز جوف يرى و
 وتعيميا وتحويميا تكوينيا فيتـ السياقات أما فييا، تظير التي لمسياقات مكونات النصوص

 7" معينة مواقؼ في والكتاب المتحدثوف يستخدميا التي النصوص بواسطة دائـ بشكؿ
 فالنص ،8عنيا التعبير وكيفية ونوعيا، الخطاب، في الكبلمية الوحدة معنى يحدد فالسياؽ
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 أو بالصمت يقارف فقد فيو، ينطؽ الذي السياؽ بحسب معاف عدة يؤدي أف يمكف فالنص
 .األوضاع مف غيرىا إلى النظرة أو االبتسامة أو الرأس ىز

 أشار إذ وشامبل، واضحا تحديدا مفيومو وحدد السياؽ(  أولماف ستيفف)  ناقش و
 فحسب( المعني لمفظ)  الحقيقية والجمؿ الكممات ال يشمؿ أف ينبغي( السياؽ)  أنو: " إلى
 بالكممة يتصؿ ما كؿ الوجوه مف بوجو يشمؿ أف ينبغي كما كمو والكتاب كميا والقطعة بؿ
 ليا الكممة فيو تنطؽ الذي بالمقاـ المتعمقة المغوية غير والعناصر ومبلبسات ظروؼ مف
 عمى المباشر تأثيرىا ليا العوامؿ فيذه ،1" الشأف ىذا في البالغة أىميتيا األخرى ىي

 المتعمقة األخطاء عف البتعدنا السياؽ مبدأ طبؽ ولو لمكممات، الواضح المعنى
:  » بأف السياؽ موضوع يناقش ىو و أولماف يقوؿ والترجمات، والتفسيرات باالقتباسات

 بالفعؿ قادت وقد المعنى، عمـ في األساس حجر تمثؿ بحكمة طبقت إذا السياؽ  نظرية
 أحدثت قد – مثبل – إنيا. الشأف ىذا في الباىرة النتائج مف مجموعة عمى الحصوؿ إلى
 أسس إلى االستناد مف لممعنى التاريخية الدراسة ومكنت األدبي، التحميؿ طرؽ في ثورة

 الكممات لشرح مقاييس السياؽ نظرية لنا وضعت قد كمو ىذا وفوؽ...  ثباتا أكثر حديثة
 سمسمة في الحقائؽ ترتيب( )  فيرث)  األستاذ سماه بما التمسؾ طريؽ عف وتوضيحيا

 منيا واحد ولكؿ آخر، سيؽ تحت ينضوي منيا واحد كؿ سياقات، أي: السياقات مف
 الخاص مكانو ولو األخرى، السياقات كؿ وفي أكبر، سياؽ في عضو وىو بنفسو، وظيفة
 نستطيع ال درجة إلى طموح المنيج ىذا أف والحؽ ،( الثقافة سياؽ نسميو أف يمكف فيما
 بمعايير يمدنا ذلؾ مع ولكنو فقط، منو واحد جانب تحقيؽ إال األحاييف مف كثير في معيا
 يساعدنا الذي ىو وحده فالسياؽ ،2« صحيحا حكما الحقيقية النتائج عمى الحكـ مف تمكننا

 .3واالنفعالية العاطفية والمعاني الموضوعية المعاني بيف المتبادؿ إدراؾ عمى يساعدنا
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 متتاليتيف وحدتيف مف دائما يتركب...  السياؽ: » أف إلى سوسيير دي وأشار
 ىو لما مقابمتيا بفضؿ إال قيمتيا تكتسب ال ما سياؽ في وقعت والكممةإذا...  فأكثر
 بيف عبلقة سوسيير دي عند السياقي فالمعنى ،«معا لكمييما أو بيا الحؽ ىو ولما سابؽ
 بيف تقـو عبلقات فيناؾ 1،( السياقية العبلقات)  بػ العبلقة تمؾ تسمى والمدلوؿ الداؿ

 إمكانية فيو يستبعد مستقيـ كخط الزمنية، المغة خاصية عمى تعتمد تسمسميا، في الكممات
 سمسمة في وتتألؼ بعض، إثر بعضيا العناصر تتابع بؿ واحد وقت في بعنصريف النطؽ
 .منيما كؿ طبيعة نفيـ يجعمنا ما ىو بينيما الحاصؿ والتقابؿ الكبلـ،

 قيمة يعيف الذي: »  بقولو المغوي التحميؿ في السياؽ أىمية إلى فندريس يشير و
 معناىا يحدد جو في فييا تستعمؿ مرة كؿ في توجد الكممة إف إذ السياؽ ىو... الكممة
 مف الرغـ عمى الكممة عمى بعينيا واحدة قيمة يفرض الذي ىو والسياؽ ِمؤقتا تحديدا
 يخمص الذي ىو – أيضا – والسياؽ عمييا تدؿ أف وسعيا في التي المتنوعة المعاني
 قيمة ليا يخمؽ الذي وىو عمييا، تتراكـ الذاكرة تدعيا التي الماضية الدالالت مف الكممة

 بحسب وتتشكؿ االستعماالت، اختبلؼ بحسب معناىا يختمؼ عنده فالكممة 2«حضورية
 بو تحددىا الذي التجريدي بالتعريؼ فقط تتحدد ال فالكممة : »يقوؿ تدعوىا، التي الظروؼ
 قيمتيا تكّوف التي وىي...  استعماالتيا المنطقي المعنى حوؿ يتأرجح إذ القواميس،
 .3«التعبيرية
 العالـ عنىمال عف الكشؼ في أثره السياؽ عمى أنكر مف الغربييف المغوييف مفو 
 ونظرية عممية صعوبات وجود اعتقاده مف إنكاره وينطمؽ ، ( Palmer– بالمر)  المغوي
 السياؽ، عف وبمعزؿ بمفردىا، الجممة معنى معرفة يمكف أنو: منيا بالسياؽ، تحيط معقدة
 اإلشارة دوف مف المعنى دراسة المغة ناطقو يستطيع و عنو مستقبل المعنى يكوف وبيذا
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 أننا بمعنى يكوف ىذا أف االفتراض إف»:  بقولو السياؽ عف بديبل بالمر ويضع إليو،
 عف ينتج ال ولكف ليا، مرادفة بجممة أي مشابو، معنى ليا أخرى جممة نأتي أف نستطيع

 كيانا عرفنا قد نكوف أف نفسو، المعنى ليا أف عمى جممتيف نعرؼ أف استطعنا لو أننا ىذا
 .MEANING»1  المعنى:  يسمى – ما حد إلى – مجردا

 لـ فإنو ،األمريكية السموكية المدرسة صاحب(  Bloomfield–بمومفيمد)  أما و
ف المغوية دراستو في السياقية العناصر بعض ذكر عف أيضا يغفؿ  ذكرىا يأت لـ وا 

 فإف السياقية، النظرية عمييا تقوـ التي األسس مف واحدا المعنى كاف فإذا عنده، صراحة
 بعض رأى ما غير عمى المغوية، الدراسة في المعنى أىمية إلى مرة غير أشار قد بمومفيمد
 في وىو Robinروبف يقوؿ تماما المعنى أىممت قد السموكية المدرسة أف مف الباحثيف
 – فيرث  معاصر – معاصره أف حيف في – السموكية السياقية النظرية عف حديثو معرض

 أو المغة لعمـ الحقيقي المجاؿ خارج تقع المعنى دراسة أف »: يقوؿ كاف بمومفيمد األمريكي
 المعنى أف عمى فيرث نص فقد الحديثة، المغوية الدراسة اختصاص خارج األقؿ عمى
 .2«معنى ذا نشاطا باعتبارىا المغوية الدراسة قمب يشكؿ

 ظاىرة دراسة في العممي المنيج استخداـ في نجحت السموكية المدرسة أف كما
لى المعنى وىو ،الجوىر عف االستغناء إلى ذلؾ بيا أدى وكيؼ ،المغة  الكثير فقدانيا وا 
 .3المجدية المغوية الدراسة أصالة مف

 البحث دائرة مف المعنى أخرجوا قد وأتباعو بمومفيمد أف يعني ال ىذا أف غير
 فيو ،بمومفيمد عند المعنى أىمية عمى تدؿ التي التصريحات مف الكثير فيناؾ ،المغوي
 ،"تجريدية دراسة إال ىي إن المعنى عن بعيدا الكالمية األصوات دراسة إن: " مثبل يقوؿ
 جانبيف في يدور أف يجب المثالية صورتو في المغوي البحث أف آخر جانب مف يرى وىو
 :ىما
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 المعاني إلى الرجوع دوف ،الكبلمية األصوات بدراسة تعنى التي الصوتية الدراسة -1
 .بيا تتعمؽ التي

 تقوـ التي المميزات ىذه بيف العبلقات بدراسة تعنى التي وىي ،الداللية الدراسة -2
 موقؼ في تنطؽ التي الكبلمية لؤلصوات المعجمية والمعاني األصوات عمـ بدراستيا
 .1السامع قبؿ مف معينة استجابة إلى وتؤدي معيف

 العناصر معظـ عمى المغوية دراستو في وقع قد بمومفيمد أف لنا يتبيف ىنا مف و
 بمومفيمد عند مبعثرة العناصر ىذه كانت ولئف السياقية، نظرية مجموعيا في تكوف التي
 بإمعاف إال شتاتيا يجمع أف الباحث يستطيع ال حيث سوسيير دي عند الحاؿ ىو كما

عماؿ  لو سنتطرؽ ما وىو فيرث، عند مباشرة واضحة كانت العناصر ىذه جؿ فإف فكر وا 
 :اآلتية الصفحات في

 المغوي، لممعنى الخاص تصوره خبلؿ مف فيرث، عند السياقية النظربة انطمقت لقد
 أف البعض رأى فقد المغوييف، مف كثير تصور عف المعنى أف إلى نظرتو تختمؼ حيث
 السمعية الصورة وىي الكممة، بيف متبادؿ ارتباط أو متبادلة عبلقة عف عبارة الكممة معنى
 تفريقا نفرؽ عندما أننا بحيث لغوية، عبلمة عف عبارة الكممة تصبح وبالتالي الفكرة، وبيف

 .2مختمفتيف لغويتيف عبلمتيف لذلؾ نستعمؿ فنحف فكرتيف، بيف أساسيا
 يرى كما عنده المعنى فدراسة المعنى، دراسة في منيجا لنفسو فيرث اختط لقد

 :ىي أسس ثبلثة عمى تقـو بشر كماؿ
 مع((  context situation))  المقاـ عمى لغوي تحميؿ كؿ اعتماد وجوب -1

 .الفعمي الكبلـ وقت ومبلبسات ظروؼ أو عناصر مف المقاـ بيذا يتصؿ ما كؿ مبلحظة
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 بيف الخمط عدـ يضمف البيئة فتحديد وصيغتو، المدروس الكبلـ بيئة تحديد وجوب -2
 غير مضطربة نتائج إلى يؤدي أف شأنو مف الخمط وىذا أخرى، و ليجة أو وأخرى لغة

 .النتائج ىذه منيا أخذت التي المادة الختبلؼ وذلؾ دقيقة،

 ليس مركبة، معقدة األحداث ،وىذه أحداث مف مكوف فيرث، عند المغوي الكبلـ  -3
 وىذه مراحؿ، عمى إلييا والنظر تشقيقيا يجب بؿ واحدة، دفعة وتحميميا دراستيا السيؿ مف

 المغة، عمـ فروع ىي المغوية األحداث تحميؿ عند اتباعيا يجب التي الخطوات أو المراحؿ
 .1المدروس الكبلـ خواص مجموع ىي الفروع ىذه إلييا تصؿ التي والنتائج

 فكرة رفض ِانو حيث فيرث، عند السياؽ ظير الداللي، المنطمؽ ىذا مف و -4
 بفكرة قاؿ فقد 2،لممعنى دراستيـ في الباحثيف مف الكثير بيا جاء التي المغة في االزدواجية

 أنيا بحيث ليا، ضرورة ال تعريفات اعتبرىا حيث المغة، في االزدواجية مف التحرر
 .إىماليا ويجب مضايقة
 context of)  الحاؿ سياؽ مصطمح استخدـ مف أوؿ يكف لـ فيرث أف الحؽ و

situation  )، لندف، في االجتماعية األنثروبولوجيا أستاذ مالينوفسكي مف اتخذه قد بؿ 
 . ذكره سبؽ ما وىو

 أثبت قد ،إذ الحديث المغوي الدرس في ثقميا النظرية ليذه فإف حاؿ كؿ عمى و
 المعنى ِالى الوصوؿ عف األحياف مف كثير في عاجز أنو مستوياتو بكؿ المغوي التحميؿ
 ىذه أخذت ىنا ومف ومبلبساتو، ظروفو بكؿ السياؽ ِالى الرجوع دوف الكامؿ، الداللي
 .المغوي الدرس في مكانتيا النظرية
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 : الخالصة
 الثقافة في السياقية النظرية ظيور أف الفصؿ ىذا مف نستخمصو أف يمكف ما و
 منيجا البنيوية ظيرت أف فمنذ المسانية، البحوث في منيجيا تحوال يعد الغربية المسانية
 أف إجرائيا أثبتت أف بعد المجاؿ، ىذا في ثورة أحدثت والمقارنة التاريخية لمدراسات بديبل

 فيرث بزعامة السياقية النظرية أكدت وقد المعروفة، المغوية المستويات عمى تتـ الدراسة
 الحاؿ سياؽ إلى االحتكاـ وىو لمغة، الخارجي التأثير أضافت كما المستويات ىذه أىمية

 (context of situation   )المغة تفسير في. 
 األولى، بالدرجة نفعيا كاف ىدفيـ أف ذلؾ ؛ المجاؿ بيذا العربية عمماء اىتـ قد و

 لفت ما أف غير الحاالت، مف كثير في المنطؽ ليذا خضع قد المغة تفسير فإف ولذلؾ
 طبيعتيـ اختبلؼ الببلغييف بحث عمى اختمؼ قد النحاة بحث أف الصدد ىذا في انتباىنا

 فكاف إثباتيا، ويحاولوف والمعيار، القاعدة يتصيدوف النحاة نجد ولذلؾ البحث، في
ساف يتصيدوف كانوا فإنيـ الببلغيوف أما األولى، بالدرجة المغة موضوعيـ َُ  القصائد ِح

 حيف وعميو الكبلـ، ىدفيـ كاف ولذلؾ خبللو، مف المغة جماليات ليستنتجوا الكبلـ وُمَمحَ 
 البنية نفسر حيف ألننا االستعماؿ؛ و البنية بيف التفرقة يجب السياؽ مفيـو نحدد

 .منيجية مغالطة أو مفارقة في شؾ دوف نقع فإننا العكس، أو باالستعماؿ

 


