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 سياق عند متام حسان و فريثمفهوم ال
 )دراسة حتليلّية مقارنة(

 حبث جامعي
 (S1مقدـ الستيفاء بعض الشركط للحصوؿ على درجة سرجانا )

 دهبا كلية العلـو اإلنسانيةيف قسم اللغة العربية كأ
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج

 
 :إعداد

 أمحد سراج املنري
 ََُُِّٗٗرقم القيد: 

 اؼبشرؼ:
 أندوس كياىي احلاج مرزوقي مستمر, املاجستريالدوكتور 

 َََََََُُِِِّّٗٔٔٗرقم التوظيف: 
 
 
 
 

 
 

 دهباأقسم اللغة العربية و 
 كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية
 مباالنج

ٕٓٔ2 
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 هاللتساإل
 
 القرآف الكرًن:قاؿ هللا تعاُف يف 

 ﴾َوالَِّذيَن ُىْم ِِلََمانَاِِتِْم َوَعْهِدِىْم رَاُعونَ  ﴿
 ِّ(: ٖسورة ااؼبؤمنوف )

 
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat "yang 

dipikulnya"  dan janjinya. 

 (Al Mu’minun, 8: 23) 
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 اإلىداء
 

 وبسن ِف أف أىدم ىذا البحث إُف:
 أيب ابوب نصرالدين كأمي ابوبة صيٍن سعادة

 الذين يبذالين بكل اعبهد كاإلجتهاد
 كأخي الصغَت أضبد ابن خائد اػبَت

 كأخيت أنيسا دكم فاطمة
 
 
 

 صاحب الفضيلة:
 الدككتورأندكس كياىي اغباج مرزكقي مستمر, اؼباجستَت

 أساتيذم كمشاىبي الكراـ
 
 
 

 العربية كأدهباأصدقائي يف الشعبة اللغة 
 إخويت كإخوايت يف اؼبعهد سبيل الرشاد اإلسبلمي

 ". Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB)كزمبلئي يف اؼبنظمة "
 ".PMII Rayon Perjuangan Ibnu Aqilكأصحايب يف اؼبنظمة "

 "Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswaكأصدقائي يف اؼبنظمة "
 كإُف صبيع من يتبحر يف العلم, السيما علم اللغة العربية كأدهبا
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 كلمة الشكر والتقدير
ىدانا لدينو الذم أكملو كارنضاه كالصبلة كالسبلـ على نبيو اغبمد  الذم 

 سيدنا ؿبمد الذم اجتباه من خلقو كاصطفاه. أما بعد:
سياق عند متام مفهوم ال" قد سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت اؼبوضوع:

كاعًتؼ الباحث أنو كثَت النقص كاػبطأ رغم  حسان وفريث )دراسة حتليلية املقارنة(".
 أهنا قد بذؿ جهده إلكمالو.

كىذه الكتابة َف تصل إُف مثل الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ كالزمبلء 
 األحباء. كلذلك يقدـ الباحث فوائق االحًتاـ كخالص الثناء إُف: 

األستاذ دكتور موجيا راىرجو، اؼباحستَت رئيس اعبامعة موالنا مالك إبراىيم  .ُ
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

 الدكتورة استعادة، اؼباجستَت عميدة كلية العلـو اإلنسانية. .ِ
 الدكتور ؿبمد فيصل، اؼباجستَت رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا  .ّ
ؼباجستَت مشرؼ يف كتابة البحث كياىي اغباج الدككتورأندكس مرزكقي مستمر, ا .ْ

 اعبامعي
كأقوؿ ؽبم شكرا جزيبل على كل مساعدهتم صبيعا. كجعلنا هللا كإيهم من أىل 
العلم كالعماؿ كاػبَت، كال يفوت عن رجائي أف ينفع ىذا البحث اعبامعي للباحث 

  كسائر القراء. آمُت يارب العاؼبُت. 
 ـَُِٔيوليو   ُٗماالنج, 

   الباحث
 
 

  سراج املنري  أمحد  
  ََُُِّٗٗرقم القيد:      
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 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج

 
 تقرير املشرف

 
 إف ىذا البحث اعبامعي الذم قدمو:

 أضبد سراج اؼبنَت:   االسم
 ََُُِّٗٗ:  رقم القيد 

 مفهـو السياؽ عند سباـ حساف كفَتث )دراسة ربليلية مقارنة(:  العنواف
  

قد نظرنا كأدخلنا فيو بعض التعديبلت كاإلصبلحات البلزمية ليكوف على الشكل 
لكلية  (S1)اؼبطلوب الستيفاء شركط االختبار النهائي كاغبصوؿ على درجة سرجانا 

 ـ. َُِٔ-َُِٓبية كأدهبا للعاـ الدارسي العلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العر 
 

 ـ َُِٔيوليو  ُٗربريرا دباالنج, 
 اؼبشرؼ

 
 

  الدكتورأندكس كياىي اغباج مرزكقي مستمر, اؼباجستَت
 َََََُُُُُُِِّْْٕٗرقم التوظيف: 
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 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنججامعة موالنا مالك 

 
 تقرير جلنة املناقشة عن البحث اجلامعي

 لقد سبت مناقشة ىذا البحث اعبامعي الذم قدمو:
 : أضبد سراج اؼبنَت  االسم

 ََُُِّٗٗ:  رقم القيد 
 مفهـو السياؽ عند سباـ حساف كفَتث )دراسة ربليلية مقارنة(:  العنواف

يف قسم اللغة العربية كأدهبا لكلية  (S1)كقررت اللجنة بنجاحو كاستحقاقو درجة سرجانا 
 العلـو اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

 
 ـ َُِٔيوليو  ُٗربريرا دباالنج, 

 (         )اغباج مرزكقي مستمر, اؼباجستَت  الدكتورأندكس -ُ
 (         )    أضبد مزكي, اؼباجستَتالدككتور اغباج  -ِ
 (         )             الدككتورة معٌصمة, اؼباجستَت -ّ

 
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية

 
 املاجستري الدكتورة استعادة،

  ََََُُُِِِّّّٕٗٗٔٗرقم التوظيف: 
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 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنججامعة 

 
 كلية العلوم اإلنسانية  عميدةتقرير 

 
 كلية العلـو اإلنسانية  عميدةتقرير 
كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية   عميدة تتسلم

 ماالنج البحث اعبامعي الذم كتبو الباحث.
 اؼبنَت: أضبد سراج   االسم

 ََُُِّٗٗ:  رقم القيد 
 مفهـو السياؽ عند سباـ حساف كفَتث )دراسة ربليلية مقارنة(:  العنواف

 قد سبق التقرير من عبنة اؼبناقشة أنو ناجحه يف ىذه اؼبناقشة النهائية.  
 

 ـَُِٔيوليو  ُٗ، ربريرا دباالنج
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية

 
 

 استعادة، املاجستري ةالدكتور 
   ََََُُُِِِّّّٕٗٗٔٗرقم التوظيف: 
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 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج

 
 تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا

 
اإلسبلمية اغبكومية ماالنج تسلم قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم 

 البحث اعبامعي الذم كتبو الباحث.
 

 : أضبد سراج اؼبنَت  االسم
 ََُُِّٗٗ:  رقم القيد 

 مفهـو السياؽ عند سباـ حساف كفَتث )دراسة ربليلية مقارنة(:  العنواف
 قد سبق التقرير من عبنة اؼبناقشة أنو ناجحه يف ىذه اؼبناقشة النهائية.  

 
 ـَُِٔيوليو  ُٗ، دباالنجربريرا 

 رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا
 
 

 حممد فيصل، املاجستري الدكتور
 َََََُُُُُُِِّْْٕٗرقم التوظيف: 
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 تقرير الباحث
 

اغبمد  الذم أنعم علينا بأنواع النعم كلطائف االحساف كفضلنا على سائر خلقو بتعليم 
خبَت اؼبلل كاألدياف كعلى آلو كأصحابو بدكر العلم كالبياف كالصبلة على ؿبمد اؼببعوث 
 معاَف االيباف كمشوس عواَف العرفاف, أما بعد.

 
 فإف ىذه الصفحة شهدت على أف ىذا البحث اعبامعي:

 : أضبد سراج اؼبنَت  االسم
 ََُُِّٗٗ:  رقم القيد 

 مفهـو السياؽ عند سباـ حساف كفَتث )دراسة ربليلية مقارنة(:  العنواف
 ككتابيت, كليس سرقة علم من األخرين.من حبثي, 

 
 

 ـَُِٔربريرا دباالنج،  يوليو 
 الباحث

 
 

 أمحد سراج املنري
 ََُُِّٗٗرقم القيد: 
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 البحث صلخمست

)دراسة ربليلية  مفهـو السياؽ عند سباـ حساف كفَتث. ََُُِّٗٗأضبد سراج اؼبنَت, 
كلية اإلنسانية، جامعة موالنا مالك . البحث اعبامعي. قسم اللغة العربية كأدهبا،  مقارنة(

، ربت االشراؼ: الدكتورأندكس كياىي اغباج َُِٔإبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج 
 مرزكقي مستمر, اؼباجستَت.

 مفهوم السياق, متام حسان وفريث.الكلمة الرئيسية: 

السياؽ ىو النص اآلخر, أك النص اؼبصاحب للنص الظاىر, كىو دبثابة  
ىنا نعرؼ أف السياؽ  كمن. الذم يربط التمثيل اللغوم ببيئتو اػبارجيةاعبسر 

كيف ىذه الفرصة,  يتضمن الدالالت اػبارجية, كإنتاج النصوص كاستقباؽبا.
تجىةه  يدرس الباحث عن مفهـو السياؽ عند سباـ حساف كفَتث. ألٌف السياؽ ؿبي

 يبكن أف يكوف  ربليل دراسة اللغة ال ,دكف السياؽلتدريس اللغة كربليلها. 
 كامبل.
إلجابة ما يشغل الباحث عن مشكلة فهم اللغة, يقدـ الباحث السؤالُت  

(. ككيف ِ(. كيف مفهـو السياؽ عند سباـ حساف كفَتث. ُاؼبهمتُت, كنبا: 
اؼبساكاة كاإلختبلؼ عن مفهـو السياؽ عند سباـ حساف كفَتث. فهذا البحث 

 بيانات ك كاائق باالعتماد على عدد دراسة مكتبية الذم يقصد هبا الوصوؿ إُف
اؼبراجع اؼبتعلقة باؼبوضوع كاؼبقاالت اؼبتصلة بو, كىذا من نوع الدراسة اؼبقارنة عن 

 مفهـو السياؽ بُت سباـ حساف كفَتث باستخداـ منهج الوصفي الكيفي.
. مفهـو السياؽ عند ُكأما نتيجة البحث تشتمل على نوعاف, فهما:  

 . اؼبساكة كاإلختبلؼ عند سباـ حساف كفَتث.ِسباـ حساف كفَتث, 
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Abstrak 

 

Achmad Sirojul Munir 12310099. Konsep Teori Konteks (Contextual Theory): 

Study Perbandingan Pemikiran antara Tamam Hasan dan J.R. Firth. Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Pembimbing Drs. KH. Marzuki Mustamar, 

M.Ag 

Kata Kunci: Konsep Teori Konteks, Tamam Hassan dan J.R. Firth. 

Bahasa merupakan satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang 

digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan 

mengidentifikasikan diri. Sebagai alat interaksi verbal, permasalahan dalam 

memahami bahasa menjadi permasalahan yang laten. Bahkan, permasalahan ini 

tidak bisa dipecahkan dengan mengkaji bahasa secara internal, melainkan harus 

dikaji secara eksternal juga. Salah satu pengkajian bahasa secara ekternal ialah 

dengan mengkaji bahasa secara kontekstual. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin 

mengkaji teori kontekstual milik Tamam Hasan dan J.R. Firth. Penelitian teori 

kontekstual ini sangat diperlukan dalam mengkaji suatu bahasa. Karena, tanpa 

konteks, analiziz kajian bahasa tidak bisa berjalan dengan sempurna. 

Dalam penelitian ini, peneliti menghadirkan 2 rumusan masalah: 1). 

Bagaimana konsep teori kontekstual milik Tamam Hassan dan J.R. Firth. 2). 

Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua teori tersebut. Secara 

metodologis, jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan buku-buku dan 

artikel-artikel tentang judul penelitian di atas sebagai sumber datanya. Adapun 

desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang 

memfokuskan pada pendekatan Comparative methode dalam mengkaji 

permasalahan yang akan dipaparkan, yaitu membandingkan konsep pemikiran 

Tamam Hassan dan J.R. Firth tentang konsep teori konteks. 

Hasil penelitian yang dicapai oleh tulisan ini adalah: Pertama, konsep 

teori konteks milik Tamam Hassan dan J.R. Firth. Kedua, persamaan dan 

perbedaan antara konsep teori konteks anatara Tamam Hassan dan J.R. Firth. 
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Abstract 

 

Achmad Sirojul Munir.  12310099. Concept Theory Context (Contextual 

Theory): A Comparative Study of Thought between Tamam Hasan and J.R. 

Firth. Department of Arabic Language and Literature Faculty of Humanities of 

the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Supervisor 

Drs. KH. Marzuki Mustamar, M.Ag 

Keywords: Concept Theory Context, Tamam Hasan and J.R. Firth. 

Language is a symbol system sounds somewhat arbitrary, which is used by 

a group of community members to interact and identify itself. As a means of 

verbal interaction, problems in understanding language becomes latent problems. 

In fact, this problem can not be solved by examining the language internally, but 

must be assessed externally as well. One study of language externally is to 

examine the contextual language. On this occasion, the researchers wanted to 

examine the theory of contextually Tamam Hasan and J.R. Firth. This contextual 

theory research is needed in assessing language. Because, without context, 

analiziz language study can not run perfectly. 

In this study, researchers present two formulation of the problem: 1). How 

does the concept of contextually theory Tamam Hassan and J.R. Firth. 2). How 

similarities and differences between the two theories. Methodologically, this kind 

of research is to study literature with books and articles on the title of the above 

studies as a data source. The design of this study used a qualitative descriptive 

approach that focuses on a comparative approach method in reviewing the issues 

that will be presented, comparing the concept of thought Tamam Hassan and J.R. 

Firth about the concept of the theory of context.  

The research result achieved by this paper are: First, the concept of 

context theory belongs Tamam Hassan and J.R. Firth. Second, the similarities and 

differences between the theoretical concept of context anatara Tamam Hassan and 

J.R. Firth. 
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 احملتويات البحث
 الغبلؼصفحة 

  كرقة فارغة
 أ  ........................................................ صفحة العنواف 

 ب  .....................................................  اإلستهبلؿ.أ 
 ج  .......................................................  ىداءاإل.ب 
 ق  ........................................... كلمة الشكر كالتقدير .ج 
 ز  .................................................. تقرير اؼبشرؼ .د 
 ز  ............................................. عبنة اؼبناقشُت  تقرير.ق 
 ح  ................................ كلية العلـو اإلنسانية   عميدةتقرير .ك 
 ط  ............................... تقرير رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا .ز 
 م  ................................................... إقرار الطالب .ح 
 ؾ  ................................................  البحث لخصم.ط 
 ع  ................................................ ؿبتويات البحث .م 

 ُ  ................................................... الفصل اِلول مقدمة
 ُ  .................................................. خلفية البحث. أ

 ّ  ................................................... أسئلة البحث. ب
 ّ  ................................................. أىداؼ البحث. ت
 ّ  ................................................... فوائد البحث. ت
 ْ  ................................................. الدراسة السابقة. ث
 ٕ  ................................................. منهجية البحث. ج



 ن
 

 َُ  ........................................ : اإلطار النظريالفصل الثاين
 َُ  ........................................... تعريف السياؽ يف اللغة. أ

 ُُ  .................................... تعريف السياؽ يف اإلصطبلح . ب
 ُّ  ..................................................  تقسيم السياؽ. ت
 ُٓ  .................................................. حدكد السياؽ . ث
 ُٕ  ............................ السياؽ عند اللغويُت كالببلغيُت العربيُت . ج

 ُٕ     ...................................... السياؽ عند اللغويُت .ُ
 ُِ     ..................................... السياؽ عند الببلغيُت .ِ

 ِٗ     ...................................... السياؽ عند اللغويُت الغربيُت. ح
 َّ     ...................................... دم سوسَت كالسياؽ .ُ
 ّّ     ......................................... فندريس كالسياؽ .ِ
 ّٓ     ......................................... بلومفليد كالسياؽ .ّ
 ّٕ     ..................................... مالينوفسكي كالسياؽ .ْ

 ِْ  .............................. البيانات وحتليلهاعرض  :الفصل الثالث
 ِْ  ................................................  ترصبة سباـ حساف. أ

 ْٓ  ......................................... حالة اإلجتماعية يف مصر. ب
 ْٔ  .............................................. حالة العاَف اؼبصرم . ت
 ْٖ  ............................................... كتب سباـ حساف . ث
 ْٖ  ............................ ة كتاب "لغة العربية: معناىا كمبناىا" . ج
 ْٗ  ............................. ة كتاب "اؼبقاالت يف اللغة كاألدب" . ح
 َٓ  ...................................................... ترصبة فَتث. خ



 س
 

 ِٓ  .................................................... كتب فَتث . د
 ْٓ  ..................... (Paper in Linguistic)ة فافر إين ليعوئيستيك . ذ
 ٓٓ  .................................................. حتليل البيانات. ر

 ٓٓ  ............................ مفهـو السياؽ عند سباـ حساف .ُ
 ٔٔ  ................................ مفهـو السياؽ عند فَتث  .ِ
 ّٖ  ..... اؼبساكاة كاإلختبلؼ عن السياؽ عند سباـ حساف ك فَتث .ّ

 ٖٔ  ..............................................  الفصل الربع: اإلختتام  
 ٖٔ  .......................................................  اػببلصة.أ 
 ٕٖ  ....................................................  اإلقًتاحات.ب 

ٖٖ  ............................................................. جع ااملر   
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 الفصل اِلول
 املقدمة

 خلفية البحث . أ
ك يقوؿ عبد اػبَت أٌف  ُ.اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن أعراضهم 
, ك يستخدمها اجملموعة للتفاعل االعتباطي صف هباي ىي نظاـ الرمز الذماللغة 

كمن ىذا التعريف, عرفنا أٌف اللغة ىي كسيلة اإلتصاؿ بُت  ِ.أك تعرؼ النفس
كوسيلة  ّ .الناس لقضاء حاجاهتم اليومية, ك كظيفتها ىي االتصاؿ أك التوصيل

همةن, خاصةن يف فهم مالتفاعل اللفظي، اؼبشاكل يف فهم اللغة تصبح مشكلةن 
 ىت, ال يبكن أف ربلل ىذه اؼبشكلة من خبلؿ دراسة اللغة داخليةن معنها. ح

 أيضا. فقط، بل هبب أف ربلل من خبلؿ دراسة اللغة خارجيةن 
ىي دراسة اللغة يف السياؽ. ألف اللغة  إحدل الدراسات اللغة خارجيةن  

ربليل دراسة اللغة ال يبكن أف دكف السياؽ،  .وبتاج بو احتياجنا شديدا لتدريسها
أف السياؽ ىو النص اآلخر, أك ( M. Halliday)كيرل ىاليدام  يكوف كامبل.

النص اؼبصاحب للنص الظاىر, كىو دبثابة اعبسر الذم يربط التمثيل اللغوم 
السياؽ ىو  ,(Levinson)ليفنسوف  كىذا التعريف كافقنا بقوؿ ْببيئتو اػبارجية.

مل هبا ىوية اؼبشاركُت, كمعرفتهم, كاعتقادىم, تتش االصطبلحات اؼبفهومة
ىنا نعرؼ أف السياؽ  كمن اؼبكاف كالزماف ك غرضهم يف حالة النطق.معامل ك 

 يتضمن الدالالت اػبارجية, كإنتاج النصوص كاستقباؽبا.

                                                           
1
 .ّ (,ُُٔٗمصر: دار اؼبعارؼ, ) الوسييط يف األدب العريب كتارىبو ,أضبد اإلسكندرم كمصطفى عناين 

2
 Abdul Chaer. Psikolinguistik: Kajian Teoritik ( Jakarta: PT. Renika Cipta, 2009),  30. 

3
.ِِ ,(ُِٖٗ)بَتكت: دار العلم للمبليُت,  فقو اللغة العربية كخصائصها ,يعقوبإيبيل بديع  

4
.ِٗ (,قَُُْالثقة للنشر كالتوزيع, مكة اؼبكرمة: دار )علم النص كنظرية الًتصبة  ,يوسف نور عوض 
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أكؼباف يف عمر اؼبختار, يقوؿ أف ىذه نظرية ذبعل معٌت أف ينتقد  
إضافةن إُف ذلك، فإٌف دراسة  ٓربليلة موضوعية.بالسهولة, مبلحظةن كانت أك 

السياؽ قادرة على ربليل أفكار اؼبتكلم ك اؼبستمع كما هبر بأنشطة معاعبة 
الرسالة كتفانبو. كىذا موافقنا مع رأم بلومفيلد يف أمُت الدين يقوؿ اٌف معٌت 

ع على تكوف يف حالة معينة حيث يوٌصل اؼبتكلم اإلاارةى الصوتيةى  كيردُّ اؼبستم
 ٔاالستجابة هبا.

ىي احد  (J. R. Firth)سياؽ عند سباـ حساف كجوف ركبرت فَتث النظرية  
اإلجابات ؼبشاكل يف فهم معٌت اللغة, منطوقةن كانت أك مكتوبةن. قاؿ فَتث ) يف 

(, يوضح أف سياؽ اؼبواقف للعمل اللغوية لو ابلث فئات، ُٔٗٗبراكف ك يوؿ, 
افقة من اؼبشاركُت, لفظيةن كانت أـ غَت لفظيةو. (. لديو اػبصائص اؼبو ُكىي: 

(. عاقبة لبلعماؿ اللفظية. لذلك, أٌكد فَتث أف ّ(.  األىداؼ اؼبوافقة. ِ
  ٕمعٌت اللغة معيَّنان باسياؽ اؼبواقف.

سياؽ عند سباـ اليف ىذا البحث, أراد الباحث أف يعرؼ مفهـو نظرية  
 كىذا البحث .(Studi Tokoh) الشخصيةحساف كفَتث باستخداـ ربليل الدراسة 

. إضافةن ةن اللغة، سواء كانت نصيةن أك لفظيمعٌت ظواىر االخطأ يف فهم  سيجيب
عن  إُف ذلك, يرجى من ىذا البحث أف يكوفى قادرنا على اؼبكاشفة كاؼبقارنة

عند سباـ حساف كفَتث. حىت نستطيع أف نعرؼ االختبلؼ ك  مفهـو السياؽ
 لذلك, يرٌكز ىذا البحث على الدراسة اؼبقارنة عن نظريتُت.اؼبساكة بُت ىذين 

 سباـ حساف كفَتث. عندسياؽ ال مفهـو
                                                           

5
.ّٕ (,ََِٔالقاىرة: عاَف الكتب, ) علم الداللة ,أضبد ـبتار عمر 

6
 Aminuddin. Semantik Pengantar Studi Tentang Makna ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2011),  66. 
7
 Muhbib Abdul Wahab, Pemikiran Linguistik Tamam Hasan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2009), 38. 
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 أسئلة البحث . ب
 اعتمادا على ماقدمو الباحث يف خلفية البحث, فيبدك ابلث أسئلة, كىي:

 ؟ثسباـ حساف ك فَت  عند لسياؽمفهـو ا ما (ُ
 كفَتث؟سياؽ عند سباـ حساف ال عن مفهـو ختبلؼاؼبساكاة كاإلما  (ِ

 أىداف البحث . ت
 كأىداؼ من ىذا البحث عرضو الباحث ما يلي:

 سياؽ.العن  ثسباـ حساف ك فَت  عندمفهـو الفكر ؼبعرفة  (ُ
 سياؽ عند سباـ حساف كفَتث.عن مفهـو الختبلؼ اؼبساكاة كاإلؼبعرفة  (ِ

 فوائد البحث . ث
 إٌف ىذا البحث لو الفوائد الكثَتة ك ىي تعود إُف كجهتُت, كنبا:

 النظرية فوائدال .ُ
أف يكوف ىذا البحث صاغبنا عبميع اإلنساف الذين ىم يهتموف  (ُ

 بدراسة اللسانية اغبديثة.
أف يكوف ىذا البحث صاغبنا إلحياء القواعد اللغة العرابية اغبديثة  (ِ

 نظرينا.
لزيادة اؼبعارؼ كاؼبعلومات يف خزانة العلـو اإلسبلمية يف ؾباؿ علـو  (ّ

 اللغة, خاصةن يف السياؽ.
 التطبقية فوائدال .ِ

أف يكوف ىذا البحث صاغبنا إلحياء القواعد اللغة العرابية اغبديثة  (ُ
 تطبيقينا.
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كمن أنبية ىذا البحث أيضنا سنعرؼ مفهـو السياؽ عن إستعمالو,  (ِ
 ككظائفو, كمقارنتو بُت سباـ حساف كفَتث.

كستفيد نتائج ىذه الدراسة يف زبطيط كتدريج مناىج قواعد اللغة  (ّ
 ؼبن يعمًٌقي هبا.العرابية اغبديثة 

 سات السابقةاالدر  . ج
بعد تسجيل اؼبوضوع كمضٌي العمل فيو, كجٍدتي موضوع البحث العلمي اؼبتعلق 

 هبذا البحث الذم قد حبثو األخر, كىو:
. السياؽ كأاره يف الدرس اللغوم: دراسة َُٗٗإبراىيم ؿبمود خليل.  (ُ

الدراسات يف ضوء علم اللغة اغبديث. كىي رسالة دكتوراة مقدمة لكلية 
  العليا باعبامعة األردنية.

كتشتمل ىذا البحث على أربعة فصوؿ: أكؽبا بعنواف: السياؽ كالدرس 
اللغوم مث تناكؿ أربعنا من اؼبدارس اللغوية اغبديسة بداءن بسوسَت متطرقنا 
إُف منهج الدراسة الوصفية كالتارخية عنده, مث اؼبنطلقات اللغوية اليت 

دارس اللغة كردت يف كتابو, كتأاَتىا يف حلقة براغ ككوبنهاف كباريس, كاؼب
اإلقبليزية, مث تناكؿ باختصار اؼبدرسة اللغوية األمركية مسلطنا الضوء على 
بدايتها كأىم آرائها, كـبتتمنا اغبديث عن ىذه اؼبدرسة بنظرية تشوميكي 
اللغوية كبعضنا من مفاىيمها األساسية, مث تناكؿ نظرية السياؽ كآراء 

السياؽ مشَتان إُف اؼبرتكزات اللغويُت يف ىذه النظرية إضافةن إُف مفهـو 
األساسية اليت يقـو عليها ىذا اؼبفهـو لدم اللغويُت الغربيُت, مث ختم 
الفصل بإشارة إُف اللغويُت العرب كالسياؽ حيث احتكموا إليو يف 
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مستويات التحليل اللغوم كاألصوات كالدالالت ك الًتاكيب النحوية ك 
 األسلوبية.

لسياؽ يف البحث الصويت. بدأه دبفهـو الفصل الثاين: يبحث عن أار ا
السياؽ الصويت, مث تناكؿ الظواىر الصوتية السياقية كاؼبماالة, كاؼبخالفة, 
كاإلعبلؿ, كاإلمالة, كغَتىا. كأما الفصل الثالث يبحث عن أار السياؽ 
يف البحث الدالِف. بدأه بتمهيد يف نشأة علم الداللة, كتطوره. مث تناكؿ 

 لظائف الداللية للسياؽ كتنوعها.السياؽ كاؼبعٌت كا
الفصل الرابع: يبحث عن أار السياؽ يف البحث النحوم. بدأه عن 
دراسة الًتاكب يف النحو العريب تعريفها كمكوناهتا. مث النحو العريب 
كسياؽ اغباؿ, مث أمت الفصل يف العبلقات السياقية كتأليف العبارة 

ل(, كالتبلـز كالتضاـ, فتحدث عن اجملاكرة, كالًتابط )الفصل كالوص
 ٖكالتعليق, كالتقدًن كالتأخَت, كالسياؽ كاغبذؼ, كاؼبطابقة كالًتاكيب.

. نظرية السياؽ بُت القدماء ُُٗٗعبد النعيم عبد السبلـ خليل. (ِ
كاداُت. كىي رسالة دكتوراة مقدمة لقسم اللغة العربية كاللغات 

 الشرقية, بكلية اآلداب, جبامعة األسكندرية.
 ىذا البحث على ابلاة أبواب يسبقها تقدًن كيتلوىا اػباسبة, كىي: وبتوم

الباب األٌكؿ يبحث عن السياؽ أصلو كمفهومو كعناصره. مث الباب الثاين 
. ُيبحث السياؽ عند القدماء. كاشتمل ىذا الباب على أربعة فصوؿ: 

ربدث عن السياؽ عند النحويُت. كتناكؿ فيو دراسة النحويُت للسياؽ 
م من خبلؿ دراستهم ألصوؿ الًتتيب بُت أجزاء اعبملة كظاىرة اللغو 

                                                           
  (.َُٗٗ)اعبامعة األردنية,  ضوء علم اللغة اغبديثاسة يف السياؽ كأاره يف الدرس اللغوم: در  إبراىيم ؿبمود خليل,8
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. وبتوم عن السياؽ عند الببلغيُت. كتناكؿ فيو النظرية ِاإلعراب. 
الببلغية حيث ظهرت بذكرىا يف عدة قضايا ببلغية, كاألسلوب كأغراضو 

. كموضوعو اؼبفسركف كالسياؽ. ّالببلغية, كقضية الفصاحة كالببلغة. 
لسياؽ عند اؼبفسرين حيث ازبذ كثَت منهم منهج السياؽ كتناكؿ فيو ا

بكل عناصره, كسبلو للوصوؿ إُف اؼبعٌت الدالِف لآليات القرآنية الكريبة. 
. األصوليوف كالسياؽ. كتناكؿ فيو مفهـو السياؽ عند األصوليُت من ْ

منطلق البحث عن اؼبعٌت الدالِف الكامل لتقرير األحكاـ الشرعية. كأما 
ثالث يبحث عن السياؽ يف النظرية اللغوية اغبديثة كاؼبعاصرة. الباب ال

كتناكؿ فيو عن ربليل السياؽ عند فرديناف سوسَت, كبلومفيد, كفَتث, ك 
تشومكي. مث أشار إُف العناصر السياقية عند اللغويُت من اؼبعاصرين 
العرب الذين ضبلوا  بذكر ىذه النظرية من الغرب كيف مقدمتهم الدكتور 

 ٗحساف, كالدكتور كماؿ بشر, كالدكتور ؿبمود الشعراف.سباـ 
كىذا البحث اعبامعي يبحث عن سياؽ اؼبواقف عند سباـ حساف 
كفَتث. كوبلًٌليو بالدراسة اؼبكتبية مع استخداـ اؼبنهج الوصفي الكيفي 
على سبيل اؼبقارنة. كمن غرض ىذا البحث لزيادة خزائن اؼبعرفة عن 

 سباـ حساف كفَتث. اؼبفهـو سياؽ اؼبواقف عند
كأما عبلقة ىذا البحث اعبامعي كالبحث السابق ىي الدراسة السياقية. 
بل, ىذا البحث ىبٌصص أف يدرسى نظرية السياؽ عند سباـ حساف 

 كفَتث.
 منهج البحث . ح

                                                           
 (.ُُٗٗ)اعبامعة األسكندرية,  نظرية السياؽ بُت القدماء كاداُت ,عبد النعيم عبد السبلـ خليل9



7 
 

 نوع البحث ك مدخلو .ُ
كىي دراسة يقصد هبا (, Library Reserch)مكتبية  إٌف ىذا البحث دراسة

ككاائق باالعتماد على عدد اؼبراجع اؼبتعلقة باؼبوضوع  الوصوؿ إُف بيانات
كاؼبقاالت اؼبتصلة بو. كىذا من نوع الدراسة اؼبقارنة ىي دراسة الظواىر 
الصوتية, كالصرفية, كالنحوية, كاؼبعجمية يف اللغات اؼبنتمية إُف أسرة 

 َُلغوية كاحدة أك فرع من أفرع األسرة اللغوية الواحدة.
خدـ يف ىذا البحث ىو اؼبنهج الوصفي الكيفي. كأما اؼبنهج اؼبست

يستخدـ ىذا البحث ألٌف الباحث اليعتٍت إاٌل على صبع البيانات, 
فإٌف أٌكؿ  كتنظيمها فحسب. حُت يريد الباحث أف يدرس ظاىرة ما

خطواة يقـو هبا ىي كصف الظاىرة اليت يريد دراستها, كصبع أكصافها, 
ي يعتمد على دراسة الواقع أك كبيانات دقيقة عنها. كاؼبنهج الوصف

الظاىرة كما يوجد يف الواقع كيهتٌم بوصفها كصفنا دقيقنا كيعرب عنها تعبَتنا 
كيفينا.

ُُ 
 مصادر البيانات .ِ

إٌف مصادر البيانات يف ىذا البحث تنقسم إُف قسمُت: مصادر البيانات 
ىي مصادر  يةسالبيانات الرئي ُِالرئيشية, ك مصادر البيانات الثانوية.

 الثانوية البياناتاألساسية مستخدمة يف البحث العلمي. كأما البيانات 
 فيو. يةسالبيانات الرئياؼبستخدمة لتكميل البيانات ىي 

                                                           
10
 .ٓٔ-ْٔ (,ُْٗٗالناشر: مكتبة اآلداب,) اللغة كالبحث اللغوم ,عادؿ خلف
11

.ُٕٖ وائل(,عماف: دار ال) العلمي البحث , منهجعبيداتدمحم 
12

.67المراجعنفسه., 
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مأخوذة من الكتاب "اللغة  يف ىذا البحث يةسمصادر البيانات الرئي
" , كاؼبقاالت يف اللغة كاألدبكاػببلصة النحوية ,العربية: معنها ك مبنها

( Papers in Linguisticsسباـ حساف, ك "فافر إين ليعوئيستيك )لدككتور 
 (.John Rupert Firth)عبوف ركفرت فَتث 

ك أما مصادر البيانات الثانوية مأخوذة من الكتب العديدة اليت تتعلق 
 هبذا البحث, ك الشبكة الدكلية اليت تتعلق بو.

 طريقة صبع البيانات .ّ
 لواقيةالبيانات ىي الطريقة ا الطريقة اليت يستخدمها الباحث عبمع

(Documenter) كىي التفكَت العلمي اليت تقـو نتائجها ربصل من ربليل ,
الكتب اؼبستعملة يف عملية التحليل. يستخدمها الباحث أيضان للدراسة 

 سياؽ عند سباـ حساف ك فَتث.  ال مفهـو  اؼبقارنة عن
 ربليل البيانات .ْ

 اليت يستخدمها الباحث ىي: ربليل البياناتفطريقة 
 (Comperative Methode)اؼبنهج اؼبقارف 

إٌف أٌكؿ اؼبنهج يف ربليل البيانات حبث مقارف كما تبُت توفيق ؿبمد 
شاىن, أٌف كجود البحث اؼبقارف ؼبستول كاؼبفركؽ عن اؼبادة كالشخص 

 ُّكالفعل عن األفكار كنقد على الشخص كفرقة أك فكر.
 

 

 

 

 

 

                                                           
13

.ِّ (,َُٖٗمكتبة كىبة, ) علم اللغة العاـ الطبعة األكِفتوفيف ؿبمد شاىن,  
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 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 تعريف السياق يف اللغة . أ
, كأصلو ًسواؽ فقلبت الواك ياءن لكسرة السُت فصار   السياؽ لغةن السوؽي
كقاؿ ابن فارس يف اؼبعجم مقاييس اللغة أٌف "السُت كالواك كالقاؼ  ُْالسياؽ.

أصل كاحد, كىو حدكي الشيئ. يقاؿ: ساقو يسيوقيو سوقنا, كالسَّيًٌقة: ما استيق من 
الدكاب. كيقاؿ: سقتي إُف امرأيت صداقها, كأسٍقتيو. كالسوؽ مشتقة من ىذا, ؼبا 

لئلنساف كغَته كاعبمع سوؽ,  يساؽ إليها من كل شيئ, كاعبمع أسواؽ. كالساؽ
 ُٓكإمبا ظبيت بذلك ألف اؼباشي ينساؽ عليها".

كرأل إبن منظور أٌف "الٌسياؽ دبعٌت اؼبهر, ساؽ فبلف من امرأتو أم  
أعطاىا مهرىا, كساؽ إليها الصداؽ كاؼبهر سياقنا كأساقو, كإف كاف دراىيم أك 

ساؽ, فاستعمل ذلك دنانَت, ألف أصل الصداؽ عند العرب اإلبلي, كىي اليت ت
يف الدرىم كالدينار كغَتنبا من العمبلت اليت جدت يف عصرنا كالرياؿ كالدكالر 

كىذا اؼبعٌت كافقنا يف اؼبعجم الواسيط: "السياؽ: اؼبهر. كسياؽ  ُٔكغَتىا".
 ُٕالكبلـ: تتابعو كأسلوبو الذم هبرم عليو".

كإليك كقاؿ الزـبشرم: "كمن اجملاز: ىو يسوؽ اغبديث أحسن سياؽ.  
سياؽ اغبديث. كىذا الكبلـ مساقة إُف كذا, كجئتك باغبديث على سوقو أم 
سىٍرًده, كيقصد بالسرد التواِف كالتتابع كما يف قولو: "سرد اغبديث كالقراءة جاء 

                                                           
 .ِٖٓ(, ََِّ)إحياء الًتاث العريب, الطبعة الثانية,  القاموس ايطفَتكزابادم,   ُْ
 .ُُٕ(, ُٗٗٗ)ربقيق عبد السبلـ ىاركف, دار اعبيل,  مقاييس اللغةابن فارس,   ُٓ
 .ّٗٔ(, ُٖٗٗ)بَتكت: دار صادر,  لساف العراب ابن منظور,  ُٔ
 .َْٗ(, ُِٕٗ)الطبعة الثانية,  اؼبعجم الواسيطإبراىيم أنيس كصباعة,   ُٕ
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كمعاين اجملازات اليت ذكرىا الزـبشرم ىذا تكوف كصفان  ُٖهبما على كالءو".
 لؤلسلوب كالغرض كالغاية.

  االطلالحتعريف السياق يف . ب
بالرغم من كركد لفظ السياؽ, قد جاء يف كتابات اللغويُت اؼبتقدمُت  

 كاداُت تعريفات عن السياؽ. كسنعرض لذلك فيما يلي يف النقاط التالية:
: السياؽ ىو "اؼبعاين اليت تفهم من تراكيب اػبطاب, كيشعر أوالً  

ريف معربان عن داللة السياؽ جاء ىذا التع ُٗاؼبنطوؽ هبا بواسطة القرائن اؼبعنوية".
يف شقو األكؿ, إال أف القيد يف آخره عكر صفوه, إذ إٌف قصرما ييفهىم من 
السياؽ على القرائن اؼبعنوية دكف غَتىا من القرائن اللفظية كاغبالية هبعل من ىذا 

 التعريف غَت جامع.
ذم : السياؽ ىو "الكبلـ اؼبتتابع إار بعض, اؼبقصود للمتكلم, كالثانًيا 

ىذا التعريف دقيق يف اإلفصاح عن السياؽ  َِيلـز من فهمو فهم شيئ آخر".
 اللغوم, مع اإلشارة إُف السياؽ اغباِف أك اؼبقامي.

, تؤخذ من الحق -البالوضع-: السياؽ ىو "قرينة توضح اؼبرادثالثاً  
 ُِالكبلـ الداؿ على خصوص اؼبقصود, أك سابقو".

 :  ىذا التعريف سبيز عن سابقيو بأمورو  
 إشارتو إُف طبيعة داللة السياؽ لكوهنا قرينة. .ُ
 إشارتو ألجزاء السياؽ كنبا: السباؽ كاللحاؽ. .ِ

                                                           
 .ِّٗق(, َُْْ)بَتكت: دار بَتكت للطباعة كالنشر,  أساس الببلغةزـبشرم,   ُٖ
 .ْٓق(, ُِْٖ)رسالة اؼباجستَت: اؼبملكة العربية السوعدية,  داللة السياؽ عند األصوليُتبل بن عيسى العنزم, سعد بن مق  ُٗ
 .َِِ اؼبرجع نفسو.,  َِ
  .ّٖٖاؼبرجع نفسو.,   ُِ
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إشارتو إُف نوعي السياؽ: اؼبقاِف بقولو: "الكبلـ", كاؼبقاـ بقولو: "اؼبراد,  .ّ
 كاؼبقصود".

أشار السجلماسي بقولو أف السياؽ: "ىو ربط القوؿ بغرض رابعاً: 
كجاء ذلك عندما ذكر االهباز باغبذؼ اؼبسمى  ِِمقصود على قصد األكؿ".

عند الببلغيُت )االكتفاء(. كىو حذؼ أحد اؼبرتبطُت بوجو اكتفاءن بالثاين الذم 
يدؿ على اذكؼ داللةن مركبةن من دالليت إضافة كسياؽ. أما اإلضافة فالداللة 

. كأما السياؽ اؼبقتضية باعبملة من جهة النحو أك القرائن اللفظية كاألدلة اؼبقالية
فالداللة القاطعة على اذكؼ الناصة عليو, اؼبربزة لتقديرم الشخصي, أك 

 لتقديره الواحد بالنوع منزلة الشخصي من القوة إُف الفعل.
كيستعمل لفظ )السياؽ( مقاببلن للمصطلح اإلقبليزم  خامساً:

(Context ) الذم يطلق, كيراد بو كونرد(Conrad) وم الذم تقع أنٌو :"ايط اللغ
فيو الواحدة اللغوية سواءه أكانت كلمة أك صبلة يف إطار من العناصر اللغوية أك 

 ِّغَت اللغوية".
كيقوؿ بركس أنغاـ: "السياؽ يعٍت كاحدا من اانُت: أكالن: سادساً: 

السياؽ اللغوم كىو مايسبق الكلمة, كمايليها من كليمات أخرل, كاانيان: 
 ِْركؼ اػبارجية عن اللغة اليت يرد فيها الكبلـ".السياؽ غَت اللغوم: أم الظ

بُت مصطلحُت:  (R. De Beaugrande)كيفرؽ ديبوجراند  سابعاً:
(Context) كيتضمن الدالالت اػبارجية, كإنتاج النصوص كاستقباؽبا, ك(Co-text )

 ِٓيتضمن فيها مكونات قواعدية ككبوية كدالالت دخلية كصرؼ كأصوات.
                                                           

 .ُٖٖق(, َُُْأيب ؿبمد السجلماسي, اؼبنزع البديع يف ذبنيس أسالب البديع )الرباط: مكتبة اؼبعارؼ,   ِِ
23

.51ه(,1424بنردةبنضيفهللاالطلحي,داللةالسياق)رسالةالدكتور:مكةالمكرمة,ردةهللا 
, حبث منشور ضمن السجل العلمي للندكة األكُف لتعليم اللغة العربية الزمن كاعبهة يف اللغة العربية كاللغة اإلقبليزيةبركس أنغاـ,   ِْ

 .ُّٗق(, َُُْلغَت الناطقُت هبا, )اؼبنعقدة يف 
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القوؿ يف تعريفات السياؽ عند اللغويُت اؼبتقدمُت تلخيص  كىنا يبكن
 كاداُت كما يلي:

األكُف: أٌف السياؽ ىو الغرض: أم مقصود اؼبتكلم من إيراد الكبلـ, 
 كىو كاحد من اؼبفاىيم اليت عرب بلظ السياؽ )السوؽ( عنها.

الثانية: أٌف السياؽ ىو الظركؼ كاؼبواقف كاألحداث اليت كرد فيها النص 
 ؿ أك قيل بشأهنا, كأكضح ما عرب بو عن ىذا اؼبفهـو لفظ اغباؿ كاؼبقاـ. أك نز 

 تقسيم السياق . ت
 كنبا: ِٔينقسم بركس أنغاـ السياؽ إُف قسمُت,

ُ. Linguistic context  أكVerbal context كيراد بو السياؽ اللغوم أك ,
 سياؽ النص.

ِ. The non-linguistic context  أكContext of situation بو سياؽ , كيراد
 اؼبوقف أك السياؽ غَت اللغوم.

إضافةن إُف ىذين اؼبصطلحُت, قبد أكؼباف يتحدث عن اؼبصطلح السياؽ 
(Context)  بقولو: "ك كلمة(Context ) ,قد استعملت حديثان يف معافو ـبتلفة

كاؼبعٌت الوحيد الذم يهم مشكلتنا يف اغبقيقة ىو معناىا التقليدم, أم: النظم 
كموقعها من ذلك النظم, بأكسع معاين ىذه العبارة. إٌف السياؽ اللفظي للكلمة 

على ىذا التفسَت ينبغي أف يشمل ال الكلمات كاعبمل اغبقيقة السابقة كالبلحقة 
بوجو من  -فحسب, بل كالقطعة كلها, كالكتاب كلو, كما ينبغي أف يشمل

غوية كل ما يتصل بالكلمة من ظركؼ كمبلبسات, كالعناصر غَت الل  –الوجوه 

                                                                                                                                                               
 .ُٗق(, ُُْٖ)القاىرة: الطبعة األكُف,  النص كاػبظاب كاإلجراء ,ترصبة الدكتور سباـ حساف كبرد ديبوجرند,ر   ِٓ
.ُُ, الزمن كاعبهة يف اللغة العربية كاللغة اإلقبليزيةبركس أنغاـ,   ِٔ
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اؼبتعلقة باؼبقاـ الذم تنطق فيو الكلمة ؽبا ىي األخرل أنبيتها البالغة يف ىذا 
 ِٕالشأف".

تقسيمان للسياؽ ذا أربع شعب ( K. Ammer)كقد إقًتح ؾ. عامر
 ِٖيشمل:
 (.linguistic context). السياؽ اللغوم  (ُ
 (.emotional context). السياؽ العاطفي  (ِ
 (.situational context). السياؽ اؼبوقف  (ّ
 (.cultural context). السياؽ الثقايف  (4

اإلقبليزية )كمثلها كلمة  goodأما السياؽ اللغوم فيمكن التمثيل لو بكلمة 
 "حسن" العربية, أك "زين" العامية( اليت تقع يف سياقات لغوية متنوعة كصفان ؿ:

 كلد.. -امرأة  -. أشخاص: رجل (ُ
 رحلة.. -حفلة -يـو -أشياء مؤقتة: كقت (ِ
 ماء.. -ىواء -دقيق -قادير: ملحم (ّ

فإذا كردت يف سياؽ لغوم مع كلمة "رجل" كانت تعٍت الناحية اػبلقية.  
كإذا كردت كصفان لطبيب مثبل كانت تعٍت التفوؽ يف األداء )كليس الناحية 

  ِٗاألخبلقية(. كإذا كردت كصفان للمقادير كاف معناىا الصفاء كالنقاكة..كىكذا.
ي فيحدد درجة القوة كالضعف يف االنفعاؿ, فبا كأما السياؽ العاطف 

رغم  likeاالقبلزية غَت كلمة  loveيقتضي تأكيدا أك مبالغة أك اعتداال. فكلمة 

                                                           
 .ٕٓق(, ُُُْ)القاىرة: دار اؼبنار,  دكر الكلمة يف اللغةستيفُت أكؼباف بًتصبة الدكتور كماؿ بشر,   ِٕ
.ٗٔ(, ََِٔ)القاىرة: عاَف الكتب,  , علم الداللةأضبد ـبتارعمر  ِٖ
 .َٕ ,.اؼبرجع نفسو  ِٗ
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اشًتكهما يف أصل اؼبعٌت, كىو اغبب. ككلمة "يكرة" العربية غَت كلمة "يبغض" 
 َّرغم اشًتكهما يف أصل اؼبعٌت كذلك.

ارجي الذم يبكن أف تقع فيو كأما سياؽ اؼبوقف فيعٍت اؼبوقف اػب 
الكلمة. مثل استعماؿ كلمة "يرحم" يف مقاـ تشميت العاطس: "يرضبك هللا" 
)البدء بالفعل(, كيف مقاـ الًتحم بعد اؼبوت: "هللا يرضبو" )البدء باالسم(. 
فاألكُف تعٍت طلب الرضبة يف الدنيا, كالثانية طلب الرضبة يف اآلخرة. كقد دؿ على 

 ُّف إُف جانب السياؽ اللغوم اؼبتمثل يف التقدًن كالتأخَت.ىذا سياؽ اؼبوق
كأما السياؽ الثقايف فيقتضي ربديد ايط الثقايف أك االجتماعي الذم  

تعترب يف بريطانيا على  looking glassيبكن أف تستخدـ فيو الكلمة. فكلمة مثل 
بالنسبة  richككذلك كلمة  .mirrorالطبقة االجتماعية العليا بالنسبة لكلمة 

. ككلمة "عقيلتو" تعد يف العربية اؼبعاصرة عبلمة على الطبقة wealthyلكلمة 
  ِّاالجتماعية اؼبتميزة بالنسبة لكلمة "زكجتو" مثبل.

 حدود السياق . ث
السياؽ ىو النظم اللفظي للكلمة, كأنو البيئة ايطة بالعنصر اللغوم. 
كإذا كاف ىذا العنصر قد يتناىي يف الصغر إُف الصوت اؼبفرد, كيبلغ يف الكرب 

العنصر  –يف اللغة  -حد اعبملة أك ما كراءىا )النص(. فإف السياؽ اللغوم وبده
ربليلو أك دراستو ىو الوحدة  اللغوم موضع التحليل, فإذا كاف العنصر اؼبطلوب

فنحن أماـ أقل حدكد السياؽ يف النص, كىو السياؽ  (phoneme)الصوتية 

                                                           
 .ُٕ-َٕاؼبرجع نفسو.,   َّ
.ُٕاؼبرجع نفسو.,   ُّ
 .ُٕاؼبرجع نفسو.,   ِّ
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, كيكوف حد ىذا السياؽ ىو الكلمة دبفهومها (phoneme context)الصويت 
 الشائع, كإف تعداىا فلن يتطلب االثة ألنو سيسقط الكلمة األكُف.

يتخذ الكلمة أك اعبملة كإذا كاف التحليل اللغوم الدالِف خاصة, 
موضوعا لو, فإنو البد من أف تتداخل العوامل اػبارجية أك ما ظبي سياؽ اؼبواقف 

اعبملة بقضية ؽبا عبلقة  الكلمات باػبارج بالقوة أك بالفعل, كالرتباط الرتباط
باػبارج. كمن ىنا يبكن القوؿ إف العنصر اؼبتخذ موضوعان للتحليل ىو الذم 

 ؼبعترب كتنوعو أيضان.وبدد حجم السياؽ ا
 كيفرؽ األكسلوبيوف كٌميا بُت نوعُت من السياقات األسلوبية:

, كيقصد بو اعبوار اؼبباشر للفظ (micro context)أكالن: السياؽ الصغَت 
قبلو أك بعده, كييعٍت أسلوبيان بدراسة الكيفيات اليت تتفاعل هبا الكلمات, فيربز 

 ّّبعضها بعضان, كيؤار بعضها يف بعض.
, كيقصد بو أحيانان ما ىو أكرب من (macro context)اانيان: السياؽ الكبَت 

اعبوار اؼبباشر للفظ كاعبملة أك الفقرة أك اػبطاب صبلة, كقد يتخذ ىذا اؼبصطلح 
أسلوبيان داللةن خاصةن تتمثل يف صبلة اؼبعطيات اليت ربضر القارئ, كىو يتلقي 

 ّْالنص دبوجب ـبزكنو الثقايف كاإلجتماعي".
كقد يقابل أحيانان بُت ىذين اغبجمُت من السياؽ )الصغَت كالكبَت( 
باؼبفهـو نفسو الذم نفرؽ فيو بُت سياؽ النص كسياؽ اؼبوقف, فيجعل الكبَت 
خاصان باؼبسافة السطرية األطواؿ مضافان إليها السياؽ الطبيعي الفيزيائي 

ؼبرسل باؼبتلقي كأخَتان )كاألشياء كاألشخاص كاؼبكاف كالزماف(, كاؼبعارؼ كعبلقة ا
 السياؽ التارىبي كاالجتماعي. 

                                                           
 .ُٕٓ(, ُِٖٗ )تونيس: الدار العربية للكتاب, األسلوبية كاألسلوبعبد السبلـ اؼبسدم,   ّّ
 .ٕٓاؼبرجع نفسو.,   ّْ
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 نيالعرابي نيوالبالغي نيالسياق عند اللغوي . ج
 السياق عند اللغويني .ٔ

قد كصف اللغويوف أٌف األلفاظ متناىية, كاؼبعاين غَت متناىية. إضافةن إُف 
ذلك, أف اللغويُت قد عنوا دبسألة تركب األلفاظ مع بعضها فتطرؽ سيبويو بعد 

أشار إُف أقساـ األلفاظ من حيث الًتدؼ كاإلشًتاؾ إُف قضية االستقامة  أف
كاإلحالة يف الكبلـ, فقاؿ: "فمنو مستقيم حسن, كؿباؿ, كمستقيم كذب, 

 ّٓكمستقيم قبيح, كما ىو ؿباؿ كذب.
 فأما اؼبستقيم اغبسن فقولك: أتيتك أمس, كسأتيك غدان.

وؿ: أتيتك غدان, كسآتيك كأما ااؿ: فأف تنقض أكؿ كبلمك بآخره, فتق
 أمس.

 كأما اؼبستقيم الكذب فقولك: ضبلت اعببل, كشربت ماء البحر ككبوه..
كأما اؼبستقيم القبيح فأف تضع اللفظ يف غَت موضعو, كبو قولك: قد 

 زيدان رأيت, ككي زيدان يأتيك, كأشباه ىذا.
 ّٔكأما ااؿ الكذب فأف تقوؿ: سوؼ أشرب ماء البحر أمس.

اؼبستقيم إما حسن أك كذب أك قبيح, بعد أف اليكوف ااؿ  فالكبلـ 
 ّٕكبلمان ابتداءن كما يقوؿ أبو اغبسن األخفش.

كيبلحظ أف مذىبان يتكئ على معيار الصدؽ كالكذب يفًتض أف هبمع 
 حسن الًتكيب, إُف حسن التواـؤ مع الواقع اػبارجي )اؼبوقف(.

 أمرين مهمُت:كما يبلحظ أف ىذا اؼبعيار يشَت تركيبيان إُف 

                                                           
 .ِْ(, ُٕٗٗ)القاىرة: اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب,  الكتاب سيبويو,  ّٓ
 .ِٔ-ِٓاؼبرجع نفسو.,   ّٔ
.ِٕاؼبرجع نفسو.,   ّٕ
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أكؽبما: التطالب اللفظي الذم يبليو أحد األلفاظ على األلفاظ األخرل 
يف اعبملة, كما ىو اغباؿ يف صحة التطالب بُت )أتيتك كأمس, كسآتيك ك 
غدان( يف اؼبستقيم اغبسن. كىذا يقود إُف أنو البد من التسليم بأف مطلب التوافق 

 يف األداء اللغوم السليم. الدالُف بُت األلفاظ يعد مطلبان رئيسيان 
كاآلخر: إؼباح سيبويو إُف قضية التوافق بُت الًتكيب اللغوم كالواقع 
اػبارجي يف مثاليو عن اؼبستقيم الكذب يف مثل: )ضبلت اعببل, كشربت ماء 
البحر(, كىو أمر يدعو إُف أف الًتكيب اللغوم الصحيح كبويان ليس بالضركرة أف 

, بل يقود إُف التباس يف عدـ التسليم بصحة الداللة يقود إُف معٌت صحيح دائمان 
للتنايف العقلي بُت صحة الًتكيب كمقوالت الواقع. كاألخَتة عمليات عقلية ناذبة 
عن ذبربة اجتماعية غَت لغوية, لكٌنها تؤدم دكرىا يف قبوؿ أك رفض داللة تركيب 

 ّٖما.
كإحالة ذىب ابن كمثل ما ذىب إليو سيبويو من أقساـ الكبلـ استقامة 

  فارس إُف أف اػبرب كاجب كجائز كفبتنع بناءن على مقوالت الصدؽ كالكذب,
فالواجب مثل )النار ؿبرقة(, كاعبائز مثل )لقي زيد عمران(, كاؼبمتنع مثل )ضبلت 

 ّٗاعببل(.
كيبلحظ أف إطبلؽ االمتناع كالوجوب كاعبواز, إمبا كاف بناءن على 

النار, كجواز أف يلقي زيده عمران, أك أف يلقي غَته  التسليم العقلى بصحة اػبرب يف
 مثبلن, كامتناع أف يكوف اعببل ؿبموالن.

                                                           
 .ِٖاؼبرجع نفسو.,  ّٖ
.ِٖٗ)القاىرة: مطبة عيسى البايب اغبليب(,  الصاحيب يف فقو اللغةابن فارس,   ّٗ
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كإذا كاف الصدؽ كالكذب نبا اؼبعيارين يف التسليم باستقامة الكبلـ 
كقبحو, أك كجوبو كامتناعو, فإنو يبلحظ أيضان أف العبلقة يف التطالب فيما بُت 

  نوعُت:األلفاظ يف اعبملة كانت تنقسم إُف
سآتيك( الدالة  -أحدنبا: تطالب مبٍت على معٌت البنية الصرفية )آتيك

على اؼبضي كاإلستقباؿ, كاؼبقتضية أف يكوف ما بعدىا يسَت يف فلك مدلوؿ 
 الصيغة نفسو, كيكوف "أمس كغدان" على الًتتيب.

اانيهما: تطالب مبٍت على اؼبعٌت اؼبعجمي للكلمة كبو "ضبلت اعببل" 
اؼبسندة إُف اؼبتكلم تقتضي ؿبموالن يف طاقة اغبامل, كعلى ىذا يبكن ؼ: "ضبل" 

أف نقوؿ إف كاحدان فبا يتحكم يف صحة الًتكيب استقامة كقبحان أف يكوف بُت 
ألفاظو توافقان يف مستول البٌت الصرفية, كمستول الداللة اؼبعجمية لؤللفاظ يف 

 الًتكيب.
دة على النحو الذم نراه يف كإذا كانت الداللة اؼبعجمية لؤللفاظ متعد

األضداد كاالشًتاؾ, كتعدد داللة اللفظ الواحد يف غَت بابيهما, فإف اللغويُت 
أشاركا إُف أف ذلك التعدد اليكوف إال خارج السياؽ. فأما يف السياؽ فإف 
الداللة كاحدة. قاؿ األنبارم: "إٌف كبلـ العرب يصحح بعضو بعضان, كيرتبط أكلو 

معٌت اػبطاب منو إال باستيفائو, كاستكماؿ صبيع حركفو, فجاز بآخره, كاليعرؼ 
كقوع اللفظة على اؼبعنيُت اؼبتضادين, ألهنا يتقدمها كيأيت بعدىا ما يدؿ على 
خصوصية أحد اؼبعنيُت دكف اآلخر. كاليراد هبا يف حاؿ التكلم كاإلخبار إالٌ معٌت 

نو قد عمم حكمو يف كإذا كاف ىذا قولو يف اللفظ من األضداد فإ َْكاحدان".
اللفظ ذم اؼبعٌت اؼبتعدد أيان كانت جهة تعدده, قاؿ: "كؾبرل حركؼ األضداد, 

                                                           
 .ِ(, َُٔٗ)الكويت: كزارة اإلرشاد كاألنباء, األضداد أيب بكر األنبارم,   َْ
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ؾبرل اغبركؼ اليت تقع على اؼبعاين اؼبختلفة, كإف َف تكن متضادة, فبل يعرؼ 
 ُْاؼبعٌت اؼبقصود منها إال دبا يتقدـ اغبرؼ, كيتأخر بعده فبا يوضح تأكيلو".

وبدد داللة  -كما رأينا  -التكلم كاإلخبار(كإذا كاف االستعماؿ )حاؿ 
اللفظ بالسياؽ الذم يرد فيو, كىو ما يسبق اللفظ كما يلحقو, فإنو فيو إشارة 
كاضحة لسياؽ النص الذم وبدد الداللة يف اؼبتعدد. يسَت ابن عصفور إُف ىذا 
يف حديث لو حوؿ معاين اغبرؼ )حرؼ اؼبعٌت( فيقوؿ: "كأما اغبرؼ فبل يعطي 

كاحد أكثر من معٌت كاحد يف غَته, فإف دؿ اغبرؼ على معنيُت  يف حُت
فصاعدان كبو "من" اليت تكوف للتبعيض, كالبتداء الغاية, كالستغراؽ اعبنس, كما 
أشبهها من اغبركؼ, فإمبا ذلك يف أكقات ـبتلفة, أال ترل أف الكبلـ الذم 

  ِْتكوف فيو "من" مبعضة, كال تكوف فيو البتداء الغاية".
كاف ىذا شأهنم يف االىتماـ بالًتكيب لكوف الكبلـ يصحح بعضو   كإذا

بعضان على حد قوؿ األمبارم, أك لكوف اؼبعٌت كاحدان يف الًتكيب على حد قوؿ 
ابن عصفور. كبعبارة أخرل اىتمامهم بالًتكيب باعتباره كاشفان عن اؼبعٌت على 

, كالدكاؿ ةملكبو سياقي. فإف ؽبذا االىتماـ نواح عدة للكشف عن تركيب اعب
 اليت ربملها فبا هبعل الكلمات قيودان ربًكم أسر بعضها يف الداللة.

 السياق عند البالغيني .ٕ
قد وبسن أف أبدأ ىنا بإشارة الببلغيُت إُف أف األلفاظ تتناىي, كاؼبعاين 
التتناىي, حيث ذكر اعباحظ: "أف حكم اؼبعاين خبلؼ حكم األلفاظ, ألٌف 

                                                           
.ّاؼبرجع نفسو.,   ُْ
 .ٖٗق(, ََُْ)بغداد: كزارة األكقاؼ كالشؤف الدينية,  شرح صبل الزجاجيابن عصفور,   ِْ
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غاية, كفبتدة إُف غَت هناية, كأظباء اؼبعاين مقصورة اؼبعاين مبسوطة إُف غَت 
 ّْمعدكدة, كؿبصلة ؿبدكدة".

ذبوز مقادير السمات,   كإذا كانت "اؼبعاين تفضل األظباء, كاغباجات
فبلبد من حصر الدكاؿ اللفظية كغَت اللفظية عن  ْْكتفوت ذرع العبلمات",

تلك اؼبعاين غَت اؼبتناىية. كالفائتة على ذرع العبلمات على حد تعبَت اعباحظ 
الذم ذىب إُف أف أصناؼ الدالالت على اؼبعاين من لفظ كغَت لفظ طبسة: 

نصبة "أكؽبا اللفظ, مث اإلشارة, مث العقد, مث اػبط, مث اغباؿ اليت تسمى نصبة. كال
ىي اغباؿ اليت الدالة اليت تقـو مقاـ تلك األصناؼ, كالتقصر عن تلك 
الدالالت. كلكل كاحد من ىذه اػبمسة صورة بائنة عن صورة صاحبتها, كحلية 
ـبالفة غبلية أختها, كىي اليت تكشف عن أعياف اؼبعاين يف اعبملة, مث عن 

كعامها, كعن  حقائقها يف التفسَت, كعن أجناسها كأقدارىا, كعن خاصها
 ْٓطبقاهتا يف السار كالضار, كعما يكوف منها لغوان هبرجان, كساقطان مطرحان".

كإذا أمكن لنا بنصبة ما كبن فيو أف نغض الطرؼ عن تناكؿ اػبط كالعقد 
)اغبساب باليد( فإنو البد من تفصيل القوؿ يف اإلشارة كالنصبة ألنبيتها بالنسبة 

ن معينات اللفظ على الوجو الذم يفهم من ؼبا كبن فيو, إذ يبكن أف تعدا م
حديث اعباحظ عنهما, حيث اإلشارة إما أف تكوف: "باليد, كبالرأس, كبالعُت 
كاغباجب كاؼبنكب, إذا تباعد الشخصاف )اللفظ(, كبالثوب كبالسيف, كقد 

                                                           
 .ٕٔ)القاىرة: مكتبة اػباقبي(,  البياف كالتبيُتجاحظ,   ّْ
.َُِق(, ُّٖٖ)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب,  اغبيوافجاحظ,   ْْ
 .ٕٔ)القاىرة: مكتبة اػباقبي(,  البياف كالتبيُتجاحظ,   ْٓ
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يتهدد رافع السيف كالسوط فيكوف ذلك زاجران, مانعان رادعان, كيكوف كعيدان 
 ْٔكربذيرا".

 ذلك أف اغبركة دالة, كداللتها هتمنا حُت تصاحب اللفظ على معٌت
النحو الذم يقوؿ اعباحظ: "كاإلشارة كاللفظ شريكاف, كنعم العوف ىي لو, 

اف ىي عنو, كما أكثر ما تنوب عن اللفظ, كما تغٍت عن اػبط".  ْٕكنعم التػٍُّرصبي
من مث يذكر اعباحظ عددان من الشواىد على إغناء اإلشارة عن اللفظ 

 ْٖمثل قوؿ الشاعر:
 أشارت بلرف العني خيفة أىلها     إشارة مذعوٍر ومل تتكّلم

 فأيقْنُت أّن اللرَف قد قل مرحبا  وأىال وسهال باحلبيب املتيم
 ْٗكقوؿ اآلخر:

 العني تبدي الذي يف نفس طاحبها   من احملبة أو بُ ْغِض إذا كانا
 مري القلب تِْبياناً والعني تنلق واَِلْفواُه طامتة     حىت ترى من ض

كتبدك قيمة اإلشارة يف البياف يف قوؿ اعباحظ: "كحسن اإلشارة باليد 
كالرأس من سباـ حسن البياف باللساف مع الذم يكوف من الداؿ كالٌشكل, 

, كاستدعاء الشهوة, كغَت ذلك من األمور".  َٓكالتػَّقىتُّل, كالتَّثػىٍتًٌ
فهيئة اؼبتكلم من خبلؿ حركات جسمو يديو كعينيو, كحركة جسمو 
غنجان كتقتبلن كتثنيان, إذا صاحبت اللفظ كانت جزءان منو, أك سبامان لو, كىيئة 
اؼبتكلم عنصر من عناصر سياؽ اؼبواقف. كايغبًٍق بو ىنا إشارة اؼبذعور, كبرغم أف 
                                                           

 . ٕٕ)القاىرة: مكتبة اػباقبي(, البياف كالتبيُت  جاحظ,   ْٔ
 .ٖٕمرجع نفسو:   ْٕ
.ٕٗمرجع نفسو:   ْٖ
 .ٕٗ .,رجع نفسواؼب  ْٗ
 .ٕٗرجع نفسو., اؼب  َٓ
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مثلها مثل اللغة إال أف حديث اعباحظ عن اإلشارة بوصفها عبلمة من العبلمات 
 إىتمامي هبا ىنا من حيث كوهنا من سباـ البياف, كتعضيد الكبلـ.

أما النصبة فهي: "اغباؿ الناطقة بغَت اللفظ, كاؼبشَتة بغَت اليد, كذلك 
, كمقيم  ظاىر يف خلق السموات كاألرض, كيف كل صامت كناطق, كجامد كناـو

وات اعبوامد, كالداللة اليت يف اغبيواف كظاعن, كزائد كناقص. فالداللة اليت يف اؼب
اءي معرًبة من جهة الربىاف,  الناطق, فالصامت ناطق من جهة الداللة, كالعىٍجمى
كلذلك قاؿ األكؿ: سىًل األرض فقل: من شٌق أهنارؾ, كغىرس أشجارؾ, كجٌت 

ٍبك حواران, أجابتك اعتباران". ا فالنصبة )اغباؿ( الذم يقصد هب ُٓشبارؾ, فاف َف ذبي
ىي ىيئات األشياء كاألشخاص دبا ىي عليو, كدبا تثَته من داللة االعتبار 

 بالكيفية اليت ىي عليها.
أما اغباؿ الشائع عند الببلغيُت فَتد يف تعريفهم لببلغة الكبلـ, يقوؿ 
السعد التفتازاين: "ىي مطابقتو ؼبقتضى اغباؿ مع فصاحتو, كاغباؿ ىو األمر 

رب مع الكبلـ الذم يؤدم بو أصل اؼبراد خصوصية الداعي للمتكلم إُف أف يعت
ما, كىو مقتضى اغباؿ, مثبلن: كوف اؼبخاطب منكران للحكم حاؿ يقتضي تأكيد 
اغبكم, كالتأكيد مقتضى اغباؿ, كقولك إٌف زيدان يف الدار مؤكدان بإف كبلـه مطابق 

  ِٓؼبقتضى اغباؿ".
 كيبكن ترسيم مكونات النص السابق بالشكل التاِف:

                                                           
 .ُٖرجع نفسو., اؼب  ُٓ
 .ُِّ-ُِِ(, ُّٖٗطرابلس: اؼبنشأة العامة للنشر كالتوزيع كاإلعبلف, -)ليبياشرح التلخيص بابريت,   ِٓ
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كعلى ىذا يبكن اعبمع بُت اغبالُت النصبة عند اعباحظ, كاغباؿ عند 
متأخرم الببلغيُت, يف كوف كلٌو منهما ىيئة باعثةه ألمرما. فالنصبة حاؿ دالة 
بنفسها باعثة على االعتبار, كاغباؿ )عند الببلغيُت( باعث على مراعاة 

 خصوصية يف الكبلـ لتطابقها.
الببلغيوف بُت مصطلحي اغباؿ كاؼبقاـ, غَت أف البلفت للنظر أف يوحد 

قاؿ اػبطيب القزكيٍت: "مقتضى اغباؿ ـبتلف,  ّٓحيث يستخدماف مًتادفُت,
فإف مقامات الكبلـ متفاكتة, فمقاـ التنكَت يباين مقاـ التعريف, كمقاـ اإلطبلؽ 
يباين مقاـ التقييد, كمقاـ التقدًن يباين مقاـ التأخَت, كمقاـ الذكر يباين مقاـ 

ذؼ, كمقاـ القصر يباين مقاـ خبلفو, كمقاـ الفصل يباين مقاـ الوصل, اغب
كمقاـ اإلهباز يباين مقاـ اإلطناب كاؼبساكة, ككذا خطاب الذكي يباين خطاب 

 ْٓالغيب, ككذا لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ".
كىذا النص من أكلو حىت حديثو عن خطاب الذكي كالغيب, يثَت تساؤالن 

ارة السابقة ؼبفهـو اغباؿ حُت قاؿ الببلغيوف: إف اغباؿ معينان ينبع من اإلش
)اإلنكار( مقتضو )للتأكيد( كعلى ىذا يكوف اؼبراد بلفظ اؼبقاـ شيئان مايساكم 
اؼبقتضى, حيث األكؿ )اإلنكار( ىيئة, كحاؿ يف اؼبخاطب, كالتأكيد مفهـو 

واالن كإمبا يقتضى كمن مثَّ اغباؿ, كالتنكَت كالتعريف مقتاضيات أحواؿ كليست أح

                                                           
.ُِٔاؼبرجع نفسة.,   ّٓ
 .ُِٔ)القاىرة: مكتبة ؿبمد علي صبيح(,  اإليضاح يف علـو الببلغةخطيب القزكيٍت,   ْٓ
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اغباؿ التعيُت كعدمو, كالتنكَت كالتعريف مفهـو اللفظ, فيعرب بالثاين عن األكؿ 
على كجو اؼبطابقة. قاؿ اؼبغريب صاحب مواىب الفتاح: "كىبتلفاف اغباؿ كاؼبقاـ 
يف االستعماؿ, فاؼبقاـ يستعمل مضافان للمقتضيات فيقاؿ مقاـ التأكيد مثبلن, 

 ٓٓفان للمقتضى فيقاؿ حاؿ اإلنكار".كاغباؿ يستعمل كثَتان مضا
كقد كاف اؼبغريب مثل ذلك إُف فرؽ ما بُت اغباؿ كاؼبقاـ, كأٌف الفرؽ 
بينهما بالوىم "فإذا توىم يف سبب كركد الكبلـ خبصوصية ما كونو زمانان لذلك 
ي  ي حاالن لتحوؿ الزماف بسرعة, كإذا توىم فيو كونو ؿباالن لو ظبي الكبلـ ظبي

 ٔٓمقامان".
حظ أف ما ذىب إليو بشر بن اؼبعتمر كاعباحظ من مراعاة اؼبقاـ كيبل

على النحو الذم فٌصلناه, قد أشار إليو ابن اؼبقفع بعمـو ليتواءـ كما نفهمو من 
إطبلؽ "لكل مقاـ مقاؿ". نقل اعباحظ عن ابن اؼبقفع قولو: "إذا أعطيت كل 

يعرؼ  مقاـ حقو, كقمت بالذم هبب من سياسة ذلك اؼبقاـ, كأرضيت من
 ٕٓحقوؽ الكبلـ, فبلهتتم ؼبا فاتك من رضا اغباسد كالعدك".

 ٖٓكسياسة اؼبقاـ كما تتضح من كبلمو قبل ذلك تتمثل يف:
 االهباز كاإلطناب دبراعاة عدـ اإلمبلؿ. .ُ
التفريق يف الكبلـ استنادان إُف موضوعو: "كأنو يقوؿ فرؽ بُت صدر  .ِ

, كخطبة خطبة النكاح, كبُت صدر خطبة العيد, كخطبة الصلح
 التواىب".

                                                           
 .ُِٔ(, ُّٖٗر كالتوزيع كاإلعبلف, طرابلس: اؼبنشأة العامة للنش-)ليبيا شرح التلخيصبابريت,   ٓٓ
.ُِٔاؼبرجع نفسو.,   ٔٓ
 .ُُٔ)القاىرة: مكتبة اػباقبي(,  البياف كالتبيُتجاحظ,   ٕٓ
 .ُُٔاؼبرجع نفسو.,   ٖٓ
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كأما حق الكبلـ فيتمثل بالنظر إُف اؼبقامات يف الًتابط الذم يعرب عنو 
بقولو: "كليكن يف صدر كبلمك دليل على حاجتك, كما أف خَت أبيات الشعر 

كيربطو باؼبقاـ حُت يقوؿ: "حىت يكوف  ٗٓالذم إذا ظبعت صدره عرفت قافيتو".
الخَت يف كبلـ اليدؿ على  لكل فن من ذلك صدر يدؿ على عجزه, فإنو

معناؾ, كاليشَت إُف مغزؾ, كإُف العمود الذم إليو قصدت, كالغرض الذم إليو 
 َٔنزعت".

كقد استمر اؼبفهـو نفسو ؼبقولة "لكل مقاـ مقاؿ" عند ابن رشيق الذم 
بعد اعبد الذم ىو الغاية, كفيو كحده  -ذىب إُف أف "أكؿ ما وبتاج إليو الشاعر

أين كالسياسة, كعلم مقاصد القوؿ, فإف نسب ذىؿَّ كخضىعى, حسن الت -الكفاية
كإف مدح أطرل كأظبع, كإف ىجا أخلَّ كأكجىع, كإف فخر خبَّ ككضىع, كإف 
عاتب خفض كرفع, كإف استعطف حن كرجع, كلتكن غايتو معرفة أغراض 
اؼبخاطب كائنان من كاف, ليدخل إليو من بابو, كيداخلو يف ايابو, فذلك ىو سر 

 ُٔالشعر, كمغزاه الذم بو تتفاكت الناس, كبو تفاضلوا". صناعة
 كينقسم إبن رشيق اؼبقامات إُف قسمُت:

مقاـ فردم: يتمثل يف: "شعر الشاعر لنفسو, كيف مراده, كيف أمور  .ُ
 ِٔذاتو من مزح كغزؿ كمكاتبة كؾبنوف, كطبرية, كما أشبو ذلك".

يقـو هبا  مقاـ صباعي احتفاِف: "شعر الشاعر يف قصائد اغبفل اليت .ِ
 ّٔبُت السماطُت".

                                                           
 .ُُٔرجع نفسو., اؼب  ٗٓ
.ُُٔاؼبرجع نفسو.,   َٔ
 .ُٗٗ(, ُّّٖ)القاىرة: مطبعة السعادة,  العمدة يف ؿباسن الشعر, كآدبو, كنقدهابن رشيق القَتكاين,   ُٔ
 .ُٗٗاؼبرجع نفسو.,   ِٔ
 .ُٗٗاؼبرجع نفسو.,   ّٔ
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كما يقبل من الشاعر يف اؼبقامُت ـبتلف. فاؼبقاـ األكؿ يقبل فيو : "عفو   
كاؼبقاـ الثاين ال يقبل فيو "إال ما   ْٔكبلمو, كما َف يتكلف, كالألقى بو باالن".

 ٓٔكاف ؿبككان, معاكدان فيو النظر, جيدان, ال غث فيو, كال ساقط, كال قلق".
ييسىاؽي كييصىاغي كفق مناسبات اؼبقاـ, فإف اؼبقاـ حينئذو كإذا كاف الشعر 

يكوف ميعينان يف فهم غَت الواضح من النصوص الشعرية, كنسوؽ لذلك مثاالن قوؿ 
 ٔٔاؼبتنيب:

 وَأْظَلم أْىِل الظُّْلِم من باَت حاسًدا  ملن بات يف نَعمائِِو يَ تَ َقلَّبُ 
معنياف ضداف: حيث ذىب ابن األاَت إُف أف البيت يستخرج منو 

 ٕٔ"أحدىا: أفَّ اؼبنػٍعىم عليو وبسد اؼبنًعمى, كاآلخر: أفَّ اؼبٍنًعمى وبسد اؼبنعىمى عليو".
كتعقبو ابن اغبديد, كرد كبلمو اعتمادان على: "أف لفظة البيت تشعر بأنو 

كاعتمادان على سياؽ الشعر, ألف اؼبتنيب قاؿ  ٖٔأراد اؼبنعىمى عليو وبسيد اؼبنًعمى.
 ٗٔقبلو:

اُد ما هللاُ دافٌع      وُُسُْر العوايل واحلديد املَذرَّبُ تري  د بك احلُسَّ
 إذا طلبوا َجْدَواك ُأْعلُوا وُحكِّموا  وإن طلبوا الفضل الذي فيك خيبوا

 ولو جاز أن تعلي عاَلَك وىبَتها    ولكن من اِلشياء ما ليس يُوىبُ 
 يف نَعمائِِو يَ تَ َقلَّبُ  وَأْظَلم أْىِل الظُّْلِم من باَت حاسًدا     ملن بات

                                                           
 .ُٗٗاؼبرجع نفسو.,   ْٔ
.ُٗٗاؼبرجع نفسو.,   ٓٔ
 .ْٗ(, ُّٖٔ)القاىرة: اؼبكتبة التجارية الكربل,  اؼبثل السائر يف أداب الكاتب كالشاعرابن أار,   ٔٔ
 .ٓٗاؼبرجع نفسو.,   ٕٔ
 .ٓٗنفسو., اؼبرجع   ٖٔ
 .ٔٗاؼبرجع نفسو.,   ٗٔ
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قاؿ ابن أيب اغبديد: "فهذا يدؿ على أف اؼبمدكح يعطي ىؤالء, كىم 
وبسدكنو كإذا كانت السياقة تدؿ على أنو أراد ىذا اؼبعٌت. خرج من كونو داالن 

كيقصد ابن أيب اغبديد بسياؽ  َٕمعنيُت ضدين كما حكم بو يف البيت اؼبتقدـ".
 راده األبيات السابيقة على البيت اؼبٍشًكل.الشعر )سياؽ النص( بدليل إي

 ُٕكأعجب من ىذا ما قالو القاضي اعبرجاين حوؿ قوؿ األعش:
 وإذا كان َىاِدي الفىت يف البال   د َطْدَر القناِة أطاع اِلمري

حيث قاؿ: "فإف ىذا البيت كما تراه سليم النظر من التعقيد, بعيد 
فرادىا على أدىن العامة, فإذا أردت اللفظ عن االستكراه, التشكل كل كلمة بان

الوقوؼ على مراد الشاعر فمن ااؿ عندم, كاؼبمتنع يف رأيي أف تصل إليو, إالٌ 
من شاىد األعشى بقولو: فاستدؿ بشاىد اغباؿ, كفحول اػبطاب, فأما أىل 
زماننا فبل أجيز أف يعرفوه إال ظباعان إذا اقتصر هبم من اإلنشاد على ىذا البيت 

ركا عنو بأبيات َف أبعد أف يستدؿ ببعض الكبلـ على بعض, كإاٌل فمن أك تأخ
يسمع هبذا البيت فيعلم أنو يريد: أف الفىت إذا كىرب فاحتاج إُف لزـك العصا أطاع 

 ِٕؼبن يأمره ك ينهاه, كاستسلم لقائده, كذىبت ًشرٌتيو".
كيف النص مافيو من إشارة كاضحة إُف سياؽ النص )الشعر( كما قالو 

ن أيب اغبديد, كأخرل إُف سياؽ اغباؿ )اؼبوقف(, األمر الذم يكشف عن اب
 اىتماـ النقاد كالببلغيُت بالسياؽ بنوعيو سياؽ النص كاؼبوقف. 

كاف ىناؾ اىتماـ بو متجهان كبو اإلفادة منو يف الكشف عن اؼبعٌت, 
بالقدر الذم أنبيتو تربز يف مطابقة الكبلـ لو كفق خصوصية ما ترد فيو عند 

                                                           
.ٔٗ اؼبرجع نفسو.,  َٕ
 . ُْٖ)القاىرة: دار إحياء الكتب العرابية(,  الوساطة بُت اؼبتنيب كخصوموعلي بن عبد العزيز اعبرجاين,   ُٕ
.ُْٖاؼبرجع نفسو.,   ِٕ
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الببلغيُت, أك كفق اختيارات لفظية تناسب ذلك اؼبوقف أك الغرض الشعرم عند 
النقاد, كلو ال إشارايت ابن أيب اغبديد كاعبرجاين إُف سياؽ الشعر, كاؼبشاىدة عند 

 األخَت لكاف االىتماـ بالسياؽ كفق ماقلت من اؼبطابقة.
 السياق عند اللغوي الغريب .ح

. نظرية اللغوية كالسياقيةبالكتستند ىذه الدراسة من النظريات اؼبتعلقة 
 ما ىر بتفصيلوانظرية ىي النظاـ يهدؼ إُف شرح الظأٌف فقا لوظيفتها، ك 

كإطار   يقصد هبا كىذه النظريات ّٕيتعلق هبا.مع القوانُت كالقواعد اليت  لها,تشك
سباـ  زبليصها عن السياؽ عندكتطوير ربليلها كإجراءات  نظريةاللشرح  اؼبفاىيمي

 . ف كفَتثاحس
كإٌف فكرة السياؽ عند اللغويُت الغربيُت يف القرف العشرين قد صاغوا يف 
شكل نظرية قابلة للتطبيق على صبيع أنواع اؼبعٌت من صوتية كصرفية ككبوية 
كاجتماعية. ككضعوا ؽبا من اؼبعايَت كاإلجراءات ما هبعلها تقف على قدـ اؼبساكاة 

يف دراسة اللغة، ىناؾ  ْٕبقية النظريات اليت تتناكؿ اؼبعٌت بالتحليل كالتفسَت.مع 
اؼبهمة اليت يبحث عنها, كىي: نظرية السياؽ عند على األقل أربع نظريات 

(, نظرية السياؽ عند فندريس, نظرية ُُّٗ-َُٖٗفرديناف دم سوسَت )
نوفسكي. (, نظرية السياؽ عند مالئَُٗ-َُٖٗالسياؽ عند بلومفليد )

كأربع ىذه النظريات, اليأار الدراسة اللغوية يف الغريب فقط, بل يأارىا أيضان يف 
(, إبراىيم السمرٌاعي ُٕٕٗ-َُٔٗاللغوم العريب, مثبل: إبراىيم أنيس )

األف(, رمضاف عبد التواب -ُُٖٗ(, سباـ حساف )ََُِ-ُِّٗ)
 ( كغَتىا. كسنعرضها فيما يلي بإهباز. ََُِ-َُّٗ)
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 Walter R. Borg dan Meredith D. Gall, Educational Reserch: An Introduction, (New York: 

Longman, 1983), 8. 
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 .165ه(,1424ردةهللابنردةبنضيفهللاالطلحي,داللةالسياق)رسالةالدكتور:مكةالمكرمة, 
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 ري والسياقدي سوس .ٔ
( ىو اللغوم من ببلد سيويس الذم يكوف ُُّٗ-ُٖٖٓدم سوسَت )

رائدان للدراسات اللغوية اغبديثة اليت تعتمد التمييز التاـ يف مناىج البحث ما بُت 
ـ, نيًشرى  ُُٔٗكصفية كتارىبية. كبعد كفاتو بثبلث سنوات, كبالتحديد يف سنة 

مع طالبيو, باٌِف  "Course de Linguistique Generale"كتاب دم سوسَت 
"Bally"  ك سجهايي"Schehaye" .بنىاءن على ملحوظتهما يف كلية

كقد آذف  ٕٓ
ىذا الكتاب جبملة من اؼببادئ اللغوية العامة اليت أصبحت فيما بعد ركائز 
أساسية يف البحث اللغوم, كأفضى بعضها إُف علم مستقل ىو علم الرمز 

"Semiology"ٕٔو يف نظر ىذا العلم. , كعلم اللغة فرع من 
ككاف سوسَت الذم يعرؼ اللغة بأهنا "نظاـ من الدالئل يعرب عما 

يشبهها بلعبة الشطرنج, من حيث إنو يقصد من كراء  ٕٕلئلنساف من أفكار".
ىذا التشبيو الًتكيز على العبلقات التقابلية بُت الدكاؿ, كما ىي أحجار 

وف اللعبة, مث عبلقات اؼبواقع اليت الشطرنج, كىي عبلقات زبالفية كما ىي يف قان
 ٖٕربتلها الدكاؿ, أك ربتلها األحجار على رقعة الشطرنج.

كإذا كانت العبلقات اللغوية من أىم الشواغل اليت ازبذت مساحة يف 
مقوالت سوسَت سعيان كراء الكشف عن عمل اللغة )النظاـ(, ككيف تتحكم يف 

السياقية كاإلوبائيو اليت يعرب عنها سَت عملها. فإنو كصل إُف القوؿ بالًتابطات 
 يف علم اللغة بالتقاطع الشهَت ذم اورين الرأس كاألفقي.

 (Associative relations)عبلقات إوبائية 
                                                           
75

 Abdul Chaer,  Psikolinguistik  Kajian  teoritik, (Jakarta: Reineka Cipta, 2009), Cet. II,  66. 
 .ِٓ(, َُْٖ)القاىرة: مكتبة اغباقبي,  دركس يف األلسنة العاـرمادم, فرديناف دم سوسَت, ترصبة صاٌف الق  ٕٔ
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 (Syntagmatic relations)عبلقات سياقية      

 
كىذا التقاطع يبثل شكل الًتبط العبلئقي يف اللغة. يقوؿ سوسَت: "إف 

كاإلختبلفات القائمة بُت عناصر اللغة تدكر يف نطاؽ دائرتُت متميزتُت العبلقات 
تولد كل منهما نوعان معينان من القيم, كالتقابل بُت ىذين النوعُت يزيد يف تبياف 
طبيعة كل منهما, فهما يوافقاف صورتُت من صور نشاطنا الذىٍت الزمتُت معان, 

 ٕٗكال غٌت غبياة اللغة عنهما".
تاين اؼبوافقتاف لصورتُت من النشاط الذىٍت نبا دائرة ىاتاين الدائر 

 العبلقات السياقية, كدائرة العبلقات اإلوبائية.
( تقـو على عنصرين In praesentiaفالعبلقة السياقية: )عبلقة حضورية: 

فأكثر, كلها متوجدة يف نفس الوقت ضمن سلسلة العناصر اؼبوجودة بالفعل,  
( كاليت تعٍت انتفاء إمكاف النطق Linearية للغة, )كما أهنا تقـو على صفة اػبطب

بعنصرين معان يف نفس الوقت, كتنتظم ىذه العناصر الواحد تلو اآلخر يف سلسلة 
كىذه الفكرة تعد أساسية لسياؽ النص على النحو الذم  َٖاللفظ )الكبلـ(.

اإلفادة من اؼبلفوظ بشكل متتابع يف فهمو. كلذلك يقوؿ سوسَت: "إف مفهـو 
سياؽ ال ينطبق على كلمات فرادم فحسب, كإمبا على ؾبموعات من ال

الكلمات كالوحدات اؼبركبة مهما بلغت من الطوؿ كالتنوع كالكلمات 
 ُٖكاؼبشتقات, كأجزاء اعبمل, كاعبمل الكاملة".

                                                           
 .ُٖٔاؼبرجع نفسو.,   ٕٗ
 .ُٖٔاؼبرجع نفسو.,   َٖ
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أما العبلقة اإلوبائية: "فتجتمع بُت عدد من العناصر بصورة غيابية 
ضمن سلسلة كنبية موجودة بالقوة  "In absentia")الكجود ؽبا إال يف الذىن( 

 ِٖؾباؽبا الذاكرة".
كىذه عبلقات تتكوف عن طريق " الربط بُت عناصرىا ذىنيان, اليقتصر  

فيها اإلنساف على التقريب بُت العناصر اليت تشًتؾ يف بعض اػبصائص, بل 
يدرؾ باإلضافة إُف ذلك طبيعة العبلقات اليت تربط بينها يف كل حالة من 

االت. فينشئ بذلك عددا من السبلسل الًتابطية يوافق عددان من العبلقات اغب
تعٌلم .. إٍف( عنصر مشًتؾ ىو اعبذر,  –علم  -اؼبختلفة. ففي الكلمات )تعليم

لكن قد تدخل كلمة تعليم ضمن ؾبموعة تعتمد عنصران مشًتكان آخر كالصيغة 
تبديل(, كقد يقـو الًتبط )اإلوباء( أيضان على ؾبردما بُت  -تسليح -مثبلن ) تعليم

سبرين( أك بالعكس على ؾبرد تشابو الصورة  -تربية -اؼبدلوالت من تشابو )تعليم
كوستيكية مثل: )تعليم كمليم(, فأنت ذبد تارةن اشًتاكان يقتصر على أحدنبا األ

فقط, فيمكن ألم كلمة من الكلمات أف توحي إلينا يف كل حُت جبميع ما من 
  ّٖشأنو أف ييربط هبا بوجو من الوجوه".

 فندريس والسياق .ٕ
ـ( من أبرز علماء اللغة َُِٗ G. Vendryesكاف جورج فندريس )

الفرنسيُت الذين أكلوا السياؽ أنبية كربل, كقد عاًف ىذه الفكرة عندما ربدث 
عن اؼبشًتؾ يف اللغة. كأف السياؽ يبنع تعدد اؼبعاين أك الوظائف, حبيث يشكل 
دائمان العامل اغباسم الذم وبدد اؼبعٌت اؼبراد من اللفظ اؼبشًتؾ, كقد أشار إُف: 

 نقوؿ بأف إلحدل الكلمات أكثر من معٌت كاحد يف كقت كاحد "أننا حُت
                                                           

 .ُٕٖاؼبرجع نفسو.,   ِٖ
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نكوف ضحايان االلبداع إُف الكلمات إال اؼبعٌت الذم يعينًٌو سياؽ النص, أما 
 ْٖاؼبعاين األخرل فتيمحي كتيبدد كالتوجد إطبلقان".

كمع أف فندريس يرل أف اؼبعجم اليسجل إال اؼبعٌت األساسي الذم 
يرل أيضان: "أف الذم يعُت قيمة الكلمة يف كل  فهو ٖٓيطغى على ما عداه.

اغباالت... كإمبا ىو السياؽ, إذ إف الكلمة توجد يف كل مرة تستعمل فيها يف 
جو وبدد معناىا ربديدان مؤقتان. كالسياؽ ىو الذم يفرض قيمة كاحدة بعينها 

اؽ على الكلمة بالرغم من اؼبعاين اؼبتنوعة اليت يف كسعها أف تدؿ عليها. كالسي
أيضان ىو الذم ىبلص الكلمة من الدالالت اؼباضية اليت تدعها الذاكرة تًتاكم 

 ٖٔعليها, كىو ىبلق ؽبا قيمة حضورية".
فالقيمة اغبضورية التأيت إال بالشكل الذم أراده سوسَت بناء على السمة 
اػبطية للغة يف أم سلسلة كبلمية منطوقة, كاليت عرب عنها فندريس بقولو: "يف 

د", كما عرب عنها يف نص آخر لو حيث يقوؿ: "تزكد كل كلمة غبظة كقت كاح
استعماؽبا تزكيدان تامان بقيمة كقتية تبعد صبيع القي الناذبة من االستعماالت 

 ٕٖاألخرل اليت تصلح ؽبا الكلمة".
كيذىب فندريس إُف أف السياؽ الذم وبدد معٌت الكلمة ىو سياؽ 

الكبلـ, كىو هبذا ىبتلف عن دم سوسَت ذىٍت, كمن مثىَّ ينتمي إُف اللغة ال 
الذم جعلو مرةن من عناصر اللغة ك مرة من عناصر الكبلـ, يقوؿ فندريس: 

                                                           
 .ِِٖ)القاىرة: مكتبة اؼبصرية(, اللغة فندريس, ترصبة عبد اغبميد الدكاخلي كزميلو,   ْٖ
 .ِْٓاؼبرجع نفسو.,   ٖٓ
 .ُِّاؼبرجع نفسو.,   ٖٔ
.ِِٓاؼبرجع نفسو.,   ٕٖ
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"الكلمة ليست منعزلة, بل مسجلة يف الذىن مع كل حاالت السياؽ اليت سبق 
 ٖٖأف أدخلتها فيها, كمع كل االرتباطات اليت تصلح لبلشًتاؾ فيها".

الكبلـ كإمبا اللغة, يقوؿ سوسَت عن الداؿ كاؼبسجل يف الذىن ليس 
كاؼبدلوؿ: "عمليات الًتبط بُت الداؿ كاؼبدلوؿ اليت يقرىا اعبمهور كيرتضيها كاليت 

 ٖٗيكوف ؾبموعها اللغة حقائق مقرىا الدماغ".
كمن ىنا نعريف, أف السياؽ عند دم سوسَت كفندريس اليتجاكز 

لفوظة اؼبتسمة باػبطية )النص(, كدبعٌت العبلقات النظمية كاؼبعجمية يف اؼبتوالية اؼب
 آخر إف السياؽ عندنبا ىو السياؽ اللغوم. 

 بلومفليد والسياق .ٖ
(, الذم يعد ُْٗٗ-ُٕٖٖ L. Bloomfieldكقد كاف ليونارد بلومفيلد )

يذىب إُف أف  -كجورج موناف مثبلن   -لغويان شكبلنيان يف نظر بعض اللغويُت
دراسة اللغة, كأف األمر سيظل كذلك  "ربديد اؼبعٌت يشكل نقطة الضعف يف
 َٗماَف تتقدـ معارفنا عما ىي عليو اآلف".

كلعل صعوبة البحث يف اؼبعٌت كانت كراء ما ذىب إليو بلومفيلد من أف 
اؼبعٌت اليدخل ربت الوصف اللساين, كذلك أف اؼبعارؼ اإلنسانية التسعف 

كجهة النظر الغوية, برغم بتقدًن ما يعطي تفسَتان لغويان أك غَت لغوم مقبوالن من 
اؼبراد...( دكف أف  -القصد -أف أحدان من الناس الينفك عن استعماؿ )اؼبعٌت

                                                           
 .ِِّاؼبرجع نفسو.,   ٖٖ
 .ّٔ(, َُْٖ)القاىرة: مكتبة اغباقبي,  دركس يف األلسنة العاـفرديناف دم سوسَت, ترصبة صاٌف القرمادم,   ٖٗ
.َُِ)دمشق: كزراة التعليم العاِف(,  علم اللغة يف القرف العشرينجورج موناف, ترصبة الدكتور قبيب غزكم,   َٗ
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يلمس بشكل مباشر حقيقة تكوف اؼبعٌت اللغوم على النحو الذم يكوف فيو 
 ُٗالصوت كاؼبعٌت متحدين يف األداء.

 كاغبقيقة أنو أيان كاف الباحث اللغوم, كأيان كانت منتهجيو العلمية,
اليستطيع أف يستبعد اؼبعٌت من الدرس. ذلك أف اؼبعٌت كامن يف أصغر الدكاؿ 

الذم يعرؼ بلومفيلد "كحدة ذات طابع ( Phoneme)كىو الوحدة الصوتية 
صويت متميز يؤدم استعماؽبا إُف التفريق يف اؼبعٌت, كسبيزىا يعٍت منحها 

لتها يف كجود الصبلحٌية لتكوف دكاالن على الرغم من صغرىا, كاكبصار دال
 ِٗكانتفاء الفونيم على كبو استبداِف".

يف علم  "behaviorism"كلكن تعلق بلومفيلد باؼبذىب السولكي: 
النفس, متأاران ب"كاطسوف" قاده إُف القوؿ بأف معٌت الصيغة اللغوية ىو: 

 ّٗ"اؼبوقف الذم ينطقها اؼبتكلم فيو, كاالستجابة اليت تستدعيها من السامع",
 ْٗ ىو "مايثَته الرمز اللغوم من استجابة عند السامع".أك أف اؼبعٌت

كمثاؿ "جيل كجاؾ" الذم ضربو بلومفيلد لتوضيح اؼبيكانيكية الكاشفة 
عن اؼبعٌت يف نظره ىو "جيل جائعة كترل تفاحة فتطلب من جاؾ أف 

 ٓٗوبضرىا", كىذه اغباؿ منهما يوضح الرسم:

 

                                                           
 .َِٔ(, ُِٗٗ)بَتكت: اؼبركز الثقايف العريب,  ترصبة طبلؿ كىبة, مدخل إُف األلسنيةبوؿ فاير ككربستياف بايلوف,   ُٗ

92
 Blomfield, Language, )london, 1970), 79. 

 .ُٔ(, ََِٔ)القاىرة: عاَف الكتب,  علم الداللةأضبد ـبتارعمر,   ّٗ
94

 Bloomfield, Language, (london, 1970), 79. 
 .ّٕ(, ُٕٗٗ)بَتكت: دار النهضة العربية,  كبو عريب كالدرس اغبديثعبده الرجحي,   ٓٗ
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 (r---s)إف اؼبعٌت عند بلومفيلد يتكوف من "الربط بُت الكبلـ يف 
 ٔٗاليت تسبقو كتتلوه". (S.R)كاألحداث العملية 

كعلى الرغم من بساطة التفسَت الذم تنبئ عنو فكرة اؼبثَت كاالستجابة 
عند بلومفيلد بشكل يفضي إُف ميكانيكية سهلة, إال أف ذلك اليبكن دائمان 

خباصة حُت تكوف اؼبيثرات األكُف داخلية يف حاالت يف تفسَت اؼبعٌت, ك 
االشتعماؿ اللغوم يف مواقف االتصاؿ اؼبختلفة اليت التتسم بنفعية مباشرة 
"كالدعاء, كالعبادة, كالكتابة, كاؼبناجاة", فبا اليكوف معو اؼبثَت كاالستجابة 
كاضحُت عند الشركع يف الكبلـ كضوحهما يف مثاؿ جاؾ كجيل. كلذلك 

عض اللغويُت إُف أف ؾبموع اؼبثَت كاالستجابة يشكل اؼبوقف الذم ذىب ب
حدث فيو األداء اللغوم, كينقلوف عن بلومفيلد تعريفان شكليان لداللة تركيب 
لغوم: "على أنو يشمل اؼبوقف الذم يتحدث اؼبتكلم من خبللو ككذلك الرد 

ومفيلد ىو كيقوؿ نايف خرما: إف اؼبعٌت عند بلٕٗ الذم يثَته لدل اؼبستمع".
"اؼبوقيف أك اؼبقاـ الذم يقـو فيو اؼبتكلم بقوؿ كلمة أك صبلة كرد الفعل أك 

 ٖٗاالستجابة اليت بتطلبها ذلك من اؼبستمع".
كمن ىنا نعريف, أف اؼبيكانيكية الواضحة عند بلومفيلد ربدد اؼبعٌت 
 باؼبواقف كاؼبقامات أك ردكد األفعاؿ اليت تتطلب أك يتطلبها اللفظ فإف ذلك
يعٍت أف بلومفيلد َف يكن بعيدان عن فكرة السياؽ بشكل عاـ, كخباصة سياؽ 

 اؼبوقف.
 والسياق مالينوفسكي .ٗ

                                                           
 .ِٖ(, َُٖٗ)بغداد: اعبامعة اؼبستنصرية,  علم الداللةباؼبر, ترصبة صربم إبراىيم السيد,   ٔٗ
 .ُُِ)دمشق: كزراة التعليم العاِف(,  علم اللغة يف القرف العشرينجورج موناف, ترصبة الدكتور قبيب غزكم,   ٕٗ
.ّٖ(, ُٕٔٗ) بغداد, كزارة اإلعبلـ,  , كبو علم للًتصبةيوجُت نيدا, ترصبة ماجد النجار  ٖٗ
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لقد كانت البداية اغبقيقية لنظرية السياؽ يف الغرب متمثلة يف اعبهود اليت 
( عندما حاكؿ ُِْٗ-ُْٖٖ Malinowskyبذؽبا بركنسبل مالينوفسكي )

ترصبة كلمات مستقلة أك صبل منعزلة من إحدل اللغات البدائية ادكدة 
 ٗٗاالنتشار إُف اإلقبليزية.

 Social Anthropologyفبينما كاف ىذا )العاَف األنًتبولوجي االجتماعي( 
كعند اشتغالو  ََُيدرس بعض اجملتمعات البدائية من الناحية األنًتبولوجية.

جنويب الباسفيك كجد أنو  "Trobriand"خاصة بسكاف جزر تركبرياند  بأحباث
عاجز كما يقوؿ باؼبر "عن الوصوؿ إُف أم ترصبات للنصوص اليت سجلها, 
فقد سجل على سبيل اؼبثاؿ عبارات لصاحب زكرؽ طويل خفيف ضيق يقاد 

نرل  -كبن ربوؿ كبن -خشب أنفسنا -قبرم أماـ -دبجداؼ ما ترصبتو: "كبن
  َُُخشب..". -هبرم بنصب -ناىو -زمبلء

كىبرج مالينوفسكي من عجزه بزعم "أف ىذا الكبلـ اؼبنطوؽ يكوف لو 
–معٌت فقط لو رأيناه يف السياؽ الذم استخدـ فيو, حيث ستكوف كاضحان 

كيقرر  َُِأف كلمة خشب "تشَت إُف ؾبداؼ الزكرؽ". -على سبيل اؼبثاؿ
بذلك رأيو يف كظيفة اللغة كاستخداماهتا حُت يذىب إُف "أف اللغات اغبية 
هبب أال تعامل معاملة اللغات اؼبيتة, تنزع من سياؽ حاؽبا, بل ينظر إليها كما 

كما   -استخدمها أفراد للصيد, أك اغبرث, أك البحث عن السمك, إف اللغة
ؽ, فهي سبثل كظيفة ليست ىي اؼبعيار على اإلطبل -تستخدـ يف الكتب

                                                           
 .ُِٖق(, ُِْْ)رسالة الدكتور: مكة اؼبكرمة,  , داللة السياؽ الطلحيردة هللا بن ردة بن ضيف هللا  ٗٗ

 .ُُٔ(, ُٖٓٗ) بنغازم: اؼبطبعة األىلية, , اللغة كاجملتمع رأم كمنهج ؿبمود السعراف  ََُ
 .ْٕ(, َُٖٗ)بغداد: اعبامعة اؼبستنصرية, علم الداللة باؼبر, ترصبة صربم إبراىيم السيد,   َُُ
 .ْٕاؼبرجع نفسو.,   َُِ
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 َُّاشتقاقية متكلفة للغة, ألف اللغة َف تكن أصبلن مرآةن لفكر منعكس",
 َُْكبعبارة أخرل ؼبالينوفسكي "اللغة أسلوب عمل كليست توايق فكر".

عند  (Context of situation)كيشرح علينا اؼبراد بسياؽ اؼبواقف 
اؼبشاكل اللغوية مالينوفسكي بقولو: "كجد مالينوفسكي نفسو أماـ عدد من 

اليت الهبد تفسَتان ؽبا يف لغة جزر الًتكبرياند فبا جعلو يربط بُت كثَت من 
العبارات كالتعبَتات اليت صعب عليو تفسَتىا ترادفيان, فحاكؿ ربطها باؼبواقف 
اليت قيلت فيها, كبنوع النشاط السكاين الذم يصاحب أك تصاحبو ىذه 

اليت كجدىا حبلن  (Context of situation) التعبَتات, كعرب نظرية سياؽ اؼبوقف
مناسبان ؽبذه الصعوبات اليت يواجهها كأكردىا يف مقالة "مشكلة اؼبعٌت يف 

, الذم نشره كملحق للكتاب أكجدف كريتشاردز ُِّٗاللغات البدائية" 
, كالذم يؤيد فيو نظرية أكجدف "The meaning of meaning"اؼبعركؼ 

, كيركز فيها على اللغة كسيلةن "Communication"ؿ كريتشاردز اػباصة باالتصا
 َُٓللعمل المقاببلن للفكر".

إف العجز الذم كاجو مالينوفسكي كاف الطريق كبو إعادة النظر يف 
كظائف اللغة, كخباصة كوهنا كسيلة للتعبَت عن األفكار, ذلك أف كثَتان من 

, حبيث تنعدـ العلماء الذين درسوا "الشعوب البدائية" ذىبوا إُف مثل ىذا
الوظيفة اإليصالية لؤلفكار كالتعبَت عنها, لتربز كظائف اتصالية حبتة من مثل 

                                                           
 .ْٕاؼبرجع نفسو.,   َُّ
 .ٕٓ-ْٕاؼبرجع نفسو.,   َُْ
.َِ-ُٗ(, ُُٕٗيونيو  ٕٔ)مقاؿ دبجلة الفكر اؼبعاصر, عدد  اللغة كنظرية السياؽعلي عزت منشور,   َُٓ
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التذكر )االرتباط باؼباضي(, كالشعور بالبيئة, كالتخطيط للمستقبل, كالتوجو 
 َُٔالعملي اؼبباشر.

كيذىب مالينوفسكي إُف مدل أبعد يف تقرير أار السياؽ اػبارجي يف 
ُت يقوؿ: "إف اللغة يف جوىرىا متأصلة يف حقيقة الثاقفة أداء اللغة لوظيفتها ح

كنظم اغبياة كالعادات عند كل صباعة, كاليبكن إيضاح اللغة إال بالرجوع الدائم 
 َُٕإُف ايط األكسع, كىو الظركؼ اليت يتم فيها النطق".

إف ىذه اؼببادئ اليت بشر هبا مالينوفسكي قادتو يف السلوؾ اللغوم بإزاء 
أمباط السلوؾ االجتماعي اؼبختلفة ليضيف جانبان من السلوؾ اللغوم 

", يقوؿ جوف الينز: "عندما Phatic communionاالجتماعي أظباه "التجامل 
اليقصد هبا  كاف "مالينوفسكي" يلفت النظر إُف حقيقة أف كثَتان من تفوىاتنا

أساسان التفاىم أك حبث عن اؼبعلومات, أك إصدار األكامر أك التعبَت عن اآلمل 
أك األمنيات ك الرغبات كاارة العواطف, كلكن تستعمل ػبلق شعور بالتفهم 

", ?How do you doاالجتماعي كاجملاملة, فكثَت من التفوىات اؼبعدة أصبلن "
 َُٖزبدـ ىذا الغرض".اددة اجتماعيان يف النصوص معينة 

ىذا يـو  it’s anther beautiful dayكيضرب جوف الينز مثبلن آخر ىو : "
صبيل آخر, حُت يقاؿ كبداية حديث بُت اؼبشًتم كصاحب ال, فمن 
الواضح أف ىذا التفوه اليقصد بو أساسان نقل معلومات عن الطقس إُف 

 َُٗصاحب ال, إنو مبوذج للتجامل".

                                                           
 .ُِّ(, ُٗٓٗ) القاىرة: دار إحياء الكتب العربية,  اللغة يف اجملتمعلويس, ترصبة سباـ حساف,   َُٔ
 .ْٖاؼبرجع نفسو.,   َُٕ
.ِّ(, َُٖٗ) البصرة: جامعة البصرة,  علم الداللةينز, ترصبة ؾبيد اؼباشطة, جوف ال  َُٖ

 .ّّاؼبرجع نفسو.,   َُٗ
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نوفسكي عن السياؽ تظهر بوضوح يف قولو: "الكبلـ كخبلصة فكرة مالي
كاؼبوقف مرتبطاف ببعضهما ارتباطان الينفصم, كسياؽ اؼبوقف الغٌت عنو لفهم 

 َُُاأللفاظ".
كقد تركت نظرية مالينوفسكي صدل كاسعان كـبتلفان بُت التأييد كالنقد 

كما   عند من جاء بعده, كلعل أىم أكجو االنتقاد اليت كجهت إُف ىذه النظرية
 ُُُتتمثل يف: -ػبصها باؼبر

 أف نظرية التوفر األساس ألم نظرية داللية عملية. .ُ
أف النظرية التقدـ الطرؽ اليت يبكن هبا تناكؿ السياؽ بأسلوب منظم كي  .ِ

 يفيد معٌت.
أف مالينوفسكي كاف ينتظر إُف اللغات البدائية على أهنا متخلفة عن  .ّ

اه اللغويوف مسلمان بو, كإف اللغات األخرل األكثر حضارةن, كىو ماال ير 
اختلفت اغبجات التعبَتية من لغة إُف أخرل بصرؼ النظر عن رقيها 

 كبدائيتها.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ِِ(, ُُٕٗيونيو  ٕٔ)مقاؿ دبجلة الفكر اؼبعاصر, عدد  اللغة كنظرية السياؽعلي عزت منشور,   َُُ
.ٕٔ-ٕٓ(, َُٖٗ)بغداد: اعبامعة اؼبستنصرية,  علم الداللةباؼبر, ترصبة صربم إبراىيم السيد,   ُُُ
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 الثالث فصلال
 عرض البيانات وحتليلها

 ترمجة متام حسان . أ
سباـ حساف ابن عمر ابن ؿبمد داكد, ىو اللغوم اغبديث من مصر. كلد 

قرية صغَتة  (,Karnak), يف كرناؾ ُُٖٗمن ينايَت  ِٕسباـ حساف يف التاريخ 
, مصرل. ككاف يف طفوليتو ربت تربية أبيو عمر ؿبمد داكد (Qina)يف دائرة قينا 

القرآف كمبادئ العلـو كىو العلماء اؼبشهورة يف قرية كرناؾ. كدرس سباـ حساف 
الدينية ربت يديو. ظهر جودة فكرتو كنشاطو يف العمر إحدل عشر سنةن, حُت 

  ُُِـ.ُِٗٗيكوف حافظ القرآف بقرأة حافظ يف السنة 
اؼبعهد القاىرة الديٍت األزىارم يف  ذىب إُف القاىرة ؼبواصلة دراستو يف

. يف ىذا اؼبعهد, يدرس العلـو الدينية, مثبلن: علـو القرآف ُّْٗ-َُّٗالسنة 
كتفسَته, كاغبديث, كالفقو, كأصوؿ الفقة, كالنحو, كالصرؼ كغَتىا. مث, يوصل 
دراستو إُف اؼبدرسة الدار العلـو يف القاىرة )اآلف يسمى ىذه اؼبدرسة بكلية الدار 
العلـو باعبامعة القاىرة(. كيناؿ فيها الشهادة لدرجة ديبلومة عن زبصص اللغة 

  ُُّ.ُّْٗالعربية يف السنة 
درجة بكولوريئوس يف ؾباؿ الًتبية  حصل على ,ُْٓٗ ك يف السنة

بعد  ُُْتُت.بعد االنتهاء من دراستو ؼبدة سن ,كلية دار العلـو  كعلـو النفس يف
ها. مث, يناؿ اؼبهنة في اـ حساف مدرسا مساعدا, يكوف سباعبامعةىذه زبرجو من 
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لندف اعبامعة باؼباجستَت  تو يف اؼبستولاغبكومة اؼبصرية ؼبواصلة دراس الدراسية من
(London University.) 

سنةن كاملةن, ألنو َف يزاؿ  اإلقبليزيةكيف لندف, يلزـٌ عليو أف يتعمق اللغة 
 يف , يدرسكتابيةن أك   شفويةن  كانت  سواء قتو باللغة اإلقبليزية,طبل بعدعاؼبا فيها. 

امعة باعب (Institute of Oriental and African Studies) الشرقية كاألفريقية  كلية
ة اللغعلم حصل على درجة اؼباجستَت يف ؾباؿ  ُْٗٗ السنةلندف. يف 

الدراسة الصوتية للهجة الكرنك يف ": بعنواف حبثو ,علم األصوات بتخصص
يف نفس اعبامعة. بعد  (S3) ةالدكتورا اؼبستولدراستو يف  صلكيو  .صعيد مصر"

يف نفس  ةكىو حاصل على شهادة الدكتورا ,ُِٓٗ السنةابلث سنوات، يف 
يف جنوب  (Aden)"الدراسة الصوتية ك فنولوجية للهجة عدف  بعنواف: ,اجملاؿ

 ُُٓاعبزيرة العربية".
. كعقد لو مصر ببلده,سباـ إُف  ة, عادالدكتورا حصوؿ على درجة كبعد

سباـ حساف  بدأمدرسان يف الشعبة فقو اللغة, كلية دار العلـو باعبامعة القاىرة. ك 
. كحث ؽبم بأف إدخاؿ النظريات اللغوية اغبديثة يف دراسة اللغة العربيةب التعليم

مرة كالنقد  تمحيصالراجعة ك اؼب هباربتاج الدراسة اللغة العربية من علماء اؼبتقدمُت 
 ُُٔ.أخرل

ا مساعد استاذليكوف أاألكاديبية  إرتفاعحصل على  ,ُٗٓٗ السنة يف
ِ(Asisten Profesor)  ساعداؼبستاذ األباعبامعة القاىرة. بعد سنوات طويلة ك, 

كقد كرد التقرير يف ؾباؿ النحو كالصرؼ.  يف اأستاذ حساف ليكوف سباـ يقدـ
 ان نائبالنحو كالصرؼ ك  لقسم أصبح رئيسان  يف السنة اؼبقبيل,ك . ُْٔٗ السنة

ـ. كعقد لو عميد الكلية يف كلية دار العلـو باعبامعة القاىرة عميد كلية دار العلو ل
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-َُٕٗك عبنة دائمة اللغة العربية لًتقية األساتذة ؼبدة ابلث انوات )
ُّٕٗ.)ُُٕ 

 يف مصر, دعاهتطوير الدراسات اللغوية  جتهاده كنشاطو علىبسبب ا
العربية,  يف اؼبملكةالعديدة من اعبامعات  (Profesor Tamu)زائرالستاذ كػاأل
, كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية, يكوف أستاذا زائران يف  ُِٕٗ السنةيف  مثبلن:

لة اجمل , يتطور سباـ حسافيف ىذه اعبامعةجامعة ؿبمد بالربط, يف اؼبغرب. 
ي ب لغة العربيةال  دراسةل  ُُٖ"اللساف العرايب". اليت ظبي

يف   (Profesor Tamu)زائرالستاذ يكوف أيضان كػاأل ,ُٖٖٗ السنةمث يف 
ىنا, لديها الوظيفة اػبصوصية,  ة. يفاؼبملكة العربية السعودي ل,جامعة أـ القر 

مث أقاـ فيو الشعبة اعبديدة,   كىي اؼبشرؼ باؼبعهد اللغة العربية لغَت ناطقُت هبا.
كىي الشعبة التخصص اللغوم ك الًتبوم. كىدؼ ىذه الشعبة عبعل اؼبدرسُت 

 ُُٗلغَت ناطقُت هبا حرفيا كقادرا باللغة العربية.
كبعد خدمتو باعبامعة أـ القرل, عاد سباـ حساف إُف مصر, كَف يزاؿ أف 

. نشاطو كإنتاجيتو لتطوير كبفضل  َُِيكوف أستاذا غَت متفرغة يف كلية دار العلـو
, منها: جائزة علي اعبوائز كاإلقبازاتكذبديد دراسة اللغة العربية, حصل هبا 

)اؼبملكة العربية السعودية,  "Ali Basir International Prize’"بصَت الدكِف 
)عراؽ,  "Saddam Husein Arabic Prize"(, جائزة سداـ حسُت العريب ُْٖٗ
" King Faisal Internasional Prize" العاؼبية جائزة اؼبلك فيصل(, ُٕٖٗ

 الدكلية للغة العربية كاإلنسانية ةؤسبر اؼبك (, ََِٔ)اؼبملكة العربية السعودية, 
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"International Conference of Arabic and Humanity " ,اؼبغرب(ََِٖ  ,)
يف  . كتويف سباـ حسافكغَتىا "Cairo University Award" كجائزة جامعة القاىرة

 يف مدينة القاىرة, مصر. َُُِأكتوبَت  ُُالتاريخ 
 مصر ة يفحالة االجتماعي . ب

ـو الدينية. ب العلربنشأ يف أسرة متدينة الذم يش ك يعيف اسباـ حس
حالة مصر التكوف أمينان, ألف فيها الغزكات بُت ككانت قريتو, عندما كلد يف 

, سباـ يشهد الثورة ُُٗٗشعوب اؼبصر ك مستمرة الربيطانيُت. كيف السنة 
 ". كحصلُُٗٗ. كىذه الواقعة يسمى ب"الثورة زغلوؿاؼبصرية اليت أقامها سعد 

 يفعندما سباـ  ,ُِّٗ السنةيف  ُتاستقبلؿ مصر عن بريطاني على ىذه الثورة
 ُُِمصر. فًتة االستعمار كاالستقبلؿ يف يبلقيو نٌ , أكبعبارة أخرلت. نواأربع س

النظاـ االجتماعي كالسياسي يف  سباـ حساف شهد يف شبيتو,  كحُت
حىت  ُُٕٗأكتوبَت  ٗمنذ اؼبلك فؤاد األكؿ بن إظباعيل باشا  رعاية ربت هببلد

عدـ االستقرار . كحينئذ, أف حالة مصر تناكلت على ُّٔٗأبريل  ِ
النظاـ الذم يسبب بأسباب اؼبتنوعة, منها: اليبر  االجتماعي كالسياسي

يف  االستيبلء على السلطةبالرعاية اعبيدة, اإلضطربة العديدة مع  السياسي
, ينتقل بعد ذلكك  ُُِِت َف تزاؿ قويةن.بريطانيمصر, مث التأاَت كالتدخل من 

يوليو  ِٔحىت  ُّٔٗأفريل  ِٖمنذ  اؼبلك فاركؽالسلطة اؼبصرية ربت رعاية 
ُِٗٓ. 
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يف  (Napoleon Bonaparte) نابليوف بونابرتاالستعمار الذم أقاـ بو 
(, يأار التأاَت اإلهبايب يف أم ؾباؿ كاف, السيما يف الًتبية, ُٖٕٗمصر )السنة 

ك بدأ شعوب مصر أف يفتحوا آرأىم بقبوؿ التغيَت,  كالًتصبة, كاغبضارة اؼبعاصرة.
. كىم يشعركف بالتخلف من الغريب. كلذلك, كالتخلف كالفقر كالتيقيَّدكا باعبهالة,

 ُِّىم ينهضوف كوباكلوف للحصوؿ عن زبلفهم من الغربيُت.
 صباؿ الدين األفغاينالعهد االصبلحي الذم أقاـ بو  افسباـ حس كيرل

رضا  ؿبمد راشد (,َُٓٗ-ُْٖٗ) كؿبمد عبده (,ُٕٖٗ-ُّٖٖ)
 الطهطاكم : رفاعةمثبل ,قبلهم مصر (, كزعماء االصبلحيُّٓٗ-ُٖٓٔ)
ي ركح اإلصبلح(, كغَتىا. َُٖٗ-ُّٖٔ) قاسم أمُت (,ُّٕٖ-َُُٖ)

 تعلمإُف الغرب لطبلب كشباف مصر  إرساؿب ,تقدـ نظاـ التعليم هبعل على
الذم يوصل دراستو إُف  الطبلب حساف أحد سباـ ,يف ىذه اغبالة. كتطور العلـو

 ُِْلندف لتعمق عن الدرسة اللغوية.
 العامل املصريحالة  . ت

النهضة بما يسمى  هبا كلد ,يف مصر فهم الليربالية كبتطوير
(renaisance).ُِٓ  من جهد الًتصبة كاستيعاب منجزات اغبضارة  كىذا يبدك

 مصر. األكركبية اغبديثة يف
, أكالن . أف ىناؾ ابلاة أفكار الناشئة يف ذلك الوقت , نعرؼكبشكل عاـ

-ُٖٓٔ) رشيد رضا الذباهذا اهبكيبثل  ,(The islamic trend) اإلسبلمياذباه 
 The)  استغرؽ التوليف اذباه, اانيا (.ُْٗٗ-َُٔٗ) لبنااكحسن  (,ُّٓٗ
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syntetic trend.) اليت وباكؿ اعبمع بُت اإلسبلـ كاغبضارة الغربية ذباهاال وكى .
-ُٖٓٔ) كقاسم أمُت (, َُٓٗ-ُْٖٗ) ذه اجملموعة ؿبمد عبدههبكيبثل 

العقبلنية العلمية (. االثا, اذباه ُٔٔٗ-ُٖٖٖ) كعلي عبد الرازؽ (,َُٖٗ
كيبثل هبذا االذباه لطفي (. The rational scintific and liberal trend) كحرية الفكر

 ُِٔ.كاؼبغًتبُت السوريُت الذين فركا إُف مصرالسيد 
ف اسباـ حسككاف  ,ابلاة التصنيفات لبلذباه الفكر الناشئة يف ذلك الوقت

ىذا كاضح من جهودىا لتنفيذ االصبلحات يف ة. ك إُف اجملموعة الثالث ينتمي
 , بريطانيا.يف جامعة لندف اهب تعمقهمدراسة اللغة العربية بعد 

يف  كاف  سواء باألساتيذ العديدة,تعلم يسباـ حسن  ,يف مسَتتو الفكرية
يف بريطانيا. كابلاة األساتيذ الذين يؤاركنو يف تطوير  كخاصةن  جها,كخار أمصر 

عبد السبلـ ىاركف , (ُٕٕٗ-َُٔٗأنيس ) إبراىيمكىم  مسَتتو الفكرية
عما يتعلق  ناقشيهو أيضا ف (.َُٔٗ-َُٖٗكفَتث) ,(ُٖٖٗ-َُٗٗ)

 العلـو جامعة قاىرة مصر, داريف مع الزمبلء كاألساتذة  بدراسة اللغوية العامة
, كعبد ساَف علي كماؿ ؿبمد بشر:  مثبل ل مكة اؼبكرمة,قر الأـ  جامعة يفأك 

, كؿبمد كامل الناقة, كرشدم أضبد طعامة. كلذلك, يعترب أنو قادران على  مكـر
 ُِٕتعليق تراث الدراسة اللغة العربية باللسانية اغبديثة.

 كتب متام حسان . ث
سباـ حساف ىو اللغوم اؼبنتجي الذم يؤلف أكثر من عشرة كتب, 

كتب الًتصبة من اللغة اإلقبليزية إُف اللغة العربية, كأكثر من اػبمسُت   كطبس
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مقالةن كحبثان اؼبنشورات يف ـبتلف اجملبلت الية كالدكلية. كأما تسع كتب الذم 
 ُِٖألٌفها سباـ حساف, كىي:

 مناىج البحث يف اللغة. .ُ
 اللغة بُت اؼبعيارية كالوصفية. .ِ
 اللغة العربية: معنها كمبنها. .ّ
فقو  -أفيستمولوجية لفكر اللغوم عند العرب )النحو  األصوؿ: الدراسة .ْ

 الببلغة(.-اللغة
 التمهيد يف اكتساب اللغة العربية لغَت ناطقُت هبا. .ٓ
 مقاالت يف اللغة كاألدب. .ٔ
 البياف يف ركائع القرآف. .ٕ
 اػببلصة النحوية. .ٖ
 إجتهاد اللغوية.  .ٗ

 "اللغة العربية: معنها ومبنها"حملة كتاب  . ج
, السيما تطوير دراسة اللغة العربيةلىذا الكتاب كاف مدفوعا  كتابة

النحو. كوباكؿ ىذا الكتاب على ربط اؼببٌت كاؼبعٌت يف دراسة النحوية, ألهناَف 
الطريقة اؼبستخدمة يف إعداد ىذا الكتاب ىو كأما  ُِٗيكن كامبل يف اؼبعٌت.

ؼبوضوع  بيةبعض اللهجات العر الفصحى ك   بالوضع على اللغة وصفيال اؼبنهج
 َُّالبحث.

 دالئل عبد القاىر اعبرجاين يف"النظم" لىذا من نظرية  يأار تنظيم
 كخصوصا على مفهـو منو,كتعتمد الفكرة األساسية ؽبذا الكتاب . عجازاإل

                                                           
128

 Ibid., 88. 
129

 Ibid., 89. 
 .ُْٗ(., ُٖٓٗ)اؼبغرب: الدر البيضاء,  اللغة العربية معناىا كمبنهاسباـ حساف,   َُّ



47 
 

كتفسَت العبلقات  ,سياؽ اعبملةعلى  ات النحوكىي ربديد معاين فئ التعليق,
 ُُّبالقرائن. كىذا يفيد على ربليل النحو ؼبعرفة معاين الوظيفية منو. اليت توجد

, حىت يعترب أف الدراسات اؼبعاصرة للغة العربيةعن ىذا الكتاب  أؽبم
اؼبادة النحوية اليت قد قبحت كإنطرقت قادر على االنقياد كاالنطوار. كما يقوؿ 

لنحوية ك أمكنها عبد الوارث مربؾ سعيد,"أف سباـ حساف قد أشار اؼبفهومة ا
صبلح الدين مصطفى أبو كافقا ؽبذا القوؿ, يرل  ُِّبنظاـ اللغة العربية". مناسبان 

جوىر التفكَت , عميد الكلية دار العلـو جامعة القاىرة, "أف ىذا الكتاب بكر
  اؼبتكاملة. كأما الدراسة اللغوية فيو يف ؾباؿ اللغوياتلتماـ حساف كالبحث 

  ُّّص القرآف. فألف هبا "البياف يف ركائع القرآف".يدفع على تدريس كربليل ن
 ""املقاالت يف اللغة واآلدبحملة كتاب  . ح

عن ؾبموعة من اؼبقاالت حوؿ اللغة كاألدب الذم  يعتربالكتاب كىذا 
 ,ُِٓٗ السنةالكتابة يف ىذه  تبدأ .مت نشره يف عدد من اجملبلت العلمية

السنة حىت العلـو باعبامعة القاىرة, حيث أصبح سباـ حسن ؿباضرا يف كلية دار 
مث  ,ُٖٓٗ السنةنشر ألكؿ مرة يف . يتكوف ىذا الكتاب ؾبلدين, ك ََِٕ

 ُّْ.ََِٔبالطبعة علم الكتب يف السنة تنقيحها كإعادة إصدارىا 
يبحث ىذا الكتاب ستة عشر مبحثان اليت تنقسم على أربعة التصنفات, 

, تقوًن الًتاث اللغوم العريب. كلذلك, كىي: تعليم اللغة, علم اللغة, نقد اللغوم
  ُّٓأف ىذا الكتاب يتمثل تفكَت لغويتو الذم َف يبحث من قبل.
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 ترمجة فريث . خ
كأستاذ اللسانيات العامة ألكؿ ىو اللغوم اإلقبليزم  جوف ركبرت فَتث

, كربليل فركسوديس لنظرية علم األصواتبريطانيا. كىو مشهور أيضا بامرة يف 
(prosodise,)  الرباغماتية ىو الرئيسيكنظرية السياؽ. كأما اؼبذىب 
(Pragmatisme,)  مدرسةمن  رئدىو ال. ك االجتماعي االقبليزيةأك يسمى اؼبدرسة" 

كشخص كاف لو دكر   (,London School of Linguistik)" لندف للعلم اللغة
 ُّٔلفن العلـو اؼبستقلة يف بريطانيا.أساسي يف علم اللغة 
 (,Keighley) كيغلي  , يف قريةَُٖٗيونيو  ُٕلتاريخ ا فَتث كلد يف

كبدأ دراستو يف اؼبدرسة االبتدائية يف قريتو. بعد  بريطانيا. (,Yorkshire) يوركشاير
, حىت حصل (Leeds University)زبرجو منها, يوصل دراستو يف جامعة ليدز 

 ُّٕعلى دراجة البكولريئوس كاؼباجستَت منها.
الًتبية كالتعليم  الشؤفذىب فَتث إُف اؽبند للعمل يف  ,ُُْٗالسنة يف 

اللغة  يف ؾباؿ (Profesor)ا أستاذ يهيب عليو ,بعد عدة سنوات. اؽبندم
ألف إىتمامو  .يف الىور (Punjab University) جامعة البنجاب مناإلقبليزية 

 ُّٖعن اللغة اإلقبليزية. دراسة كتعميق
يدرس علم  ,ُِٖٗ السنة يف مث بريطانيا. عاد إُف ,ُِٔٗ السنةيف 

لندف كجامعة   (,University College London)ف األصوات يف جامعة لند
 Oxford) جامعة أكسفورد, ك (London School of Economic) قتصادماال

University.)   ىو الينوفسكي, يلتقي فَتث دبقتصادمااللندف يف جامعة ,
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رائدا  مالينوفسكي. كيكوف الوقتالشهَت يف ذلك األنًتكبولوجي اإلجتماعي 
عن دراسات لغويتو.  مالينوفسكيعلى الدرسة السياقية. كيتأار نظرية سياؽ 

ككبلنبا يستخدماف ىذه النظرية بطريقة ـبتلفة. كيرجع ىذا بالضركرة إُف أف 
كاف عاؼبا انًتكبولوجيان, كأفضت بو دراساتو لؤلجناس البشرية إُف   مالينوفسكي

باللغة, بينما كاف فَتث عاؼبان لغويان مهتمان بالثقافة اإلنسانية اىتمامو العارض 
من علم اللغة  بالدرجة اليت تعينو على تكوين نظرية لغوية. كيرم فَتث أف كل

 ُّٗ.ككل معٌت ىو كظيفة يف السياؽ ,ىو دراسة معٌت
يف علم  ينالشهَت  الكتابُتنشر فَتث  ,امعة لندفجبدريس يحُت ك 
(. كوبتوم ُّٕٗ) Speech (َُّٗ ,)Tongues of Menا: كنب ,األصوات

  "السياؽ" ك "اؼبعٌت"فكرة دراسة (. ُىذاف كتاباف على أربعة تفصيبلت, كىي:
دراسة علم (. ّاللغة اإلقبليزية.  تاريخ علم(. فكرة عن ِلغة. ال الدراسة يف

كصفا (. ْ". Analisis Prosodise" كخباصة تطوير مبوذج يسمى, األصوات
 السيما دة اللغوية كاؼبوسوعية حوؿ لغات اؽبند كغَتىا من جنوب آسيا،للما

 َُْم.قواعد االمبلء كعلم أصواهت
كلية   ةت كاللغاصو علم األقسم الرئيس  فَتث كأصبح ,ُّٖٗ السنةيف 

. كعقد لو أستاذان يف ؾباؿ العلـو امعة لندفة جبالدراسات الشرقية كاألفريقي
أفكاره يف علم  رتطو يفَتث  ,يف ىذه اعبامعة.ُْْٗيف السنة  اللسانيات العامة

, أسس فَتث ُْْٗة. يف السنة اللغ علم يف كبَتة  اليت تعترب مسانبة ,األصوات
يف " London School of Linguistic"يسمى  مدرسة اللسانياتمع أصدقائو 

يف فَتث تو  يقيم باؼبنهج الوصفي لدراسة اللغوم. فَتث ,يف ىذه اؼبدرسةلندف. 
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بريطانيا.  (,Sussex) ساسكس ,(linfield)يف لينفيلد  َُٔٗ ديسمرب ُْيف 
اللغة باللسانيات  يف ؾباؿ العلـو األعلى لغوماعًتؼ فَتث بال كفاتو, بعدك 

 ُُْ.اإلقبليزية
 كتب فريث . د

الشك أنو قد حاز من العلـو كالفنوف خاصةن يف علم اللغة, حىت صار 
بعدىم إُف يومنا ىذا. كمن سعة علمو كدقة فهمو قدكة لعلماء لغة عصره كمن 

 ُِْظهرت تأليف مفيدة كتصانيف عديدة, منها:
1. Speech, Benn’s Sixpenny Library, London (1930). 

2. Notes on the Transcription of Burmese, Bulletin of the School of Oreintal 

Studies, Vol. VII, pt. I (1933). 

3. A Short Outline of Tamil Pronunciation, Appendix to new and revised 

edition of arden‟s Grammer of Common Tamil, Christian Literature 

Society of India (1934). 

4. The Principles of Phonetic Notation in Descriptive Grammar, Congres 

International des Sciences anthropologiques et etnologiques, London 

(1934). 

5. Linguistic and the Functional Poin of View, English Studies, Vol. xvi, No. 

I (1934). 

6. The Word ‘Phoneme’, Le Maitre Phonetique, No. 46. 

7. The Technique of Semantics, Transaction of the Philological Society 

(1935). 

8. The Use and Distribution of Certain English Sounds, English Studies, 

Vol.xvii, No. I (1935). 

9. Phonological Features of some Indian Lenguages, The Proceedings of the 

second International Congres of Phonetic Sciences (1935). 

10. Alphabates and Phonological in India and Burma, B.S.O.S. (Grierson 

Volume), Vol. Viii, pts. 2 and 3 (1936). 

11. The Structure of the chinese Monosyllable In a Hunanese Dialect 

(Changsa), B.S.O.S., Vol. Viii, pt. 4 (1937). 

12. The Tongues of Men, Watt and Co., London. (1937). 
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13. Introduction (29 pp.) on pronunciation and the alphabets to Colloquial 

Hindustani, by A. Harley, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., Ltd., 

London (1944). 

14. The English Shcool of Phonetics, Transaction of the Philological Society 

(1946). 

15. Word Palatograms and Articulation, Bulletin of the Shcool of Oreintal and 

African Studies, vol. Xii, pts. 3 and 4 (1948). 

16. The Semantics of Linguistics Science, Lingua, i.4. (1948). 

17. Sounds and Prosodise, Transaction of the Philological Society (1948). 

18. Atlantic Linguistics, Archivum Linguisticum, vol. I, fasc. ii. (1949) 

19. Improved Techniques in Palatography and Kymography, B.S.O.A.S., vol. 

xiii, pt. 3 (1950) 

20. Personality and Language in Society, The Sociologi Review, Journal of the 

Institute of Sociology, vol. xiii, Section Two (1950). 

21. Introduction on the spelling and pronunciation to Teach Yourself 

Hindustani, by T. Grahame Bailey, The English University Press, Ltd., 

London (1950). 

22. Modes of Meaning, Essay and Studies, The English Assosiation (1951). 

23. General Linguistics and Descriptive Grammar, Transaction of The 

Philological Society (1951). 

24. Indian Languages, Enclopaedia Britannica (1955). 

25. Structure Linguistic, Transsaction of The Philological Society (1955). 

26. Joseph Wright, the Scholar, Transaction of the Yorkshire Dialect Sosiety 

(1955). 

27. Linguistic Analysis Translation, Feschrft for Roman Jakobson, 

Massachuseetts Institute of Technology, Mouton and Co., The Hague 

(1956). 

28. Philology in the Philological Society. Presedential Address, 1956. 

Transaction of The Philological Soceity. 

29. Paper In Linguistic, 1934-1951. Oxford University Press. 

 (Paper in Linguistic)حملة فافر إين ليعوئيستيك  . ذ
بدءا منذ  ويةاللغالدراسات وبتوم على أكراؽ ككتابات على  ىذا الكتاب

, مث ُٕٓٗيف السنة  كتابىذا البتحرير . ككاف أكؿ ُُٓٗ-ُّْٗالسنة 
 ة كجودةعامة عن فكر الة اىذا الكتاب ىو . ك ُٖٖٓانتشر عليو يف السنة 

. كلذلك, الىبفى أف فَتث بعد كفاتو ديًعي باللغوم ث يف ؾباؿ دراسة اللغةفَت 
 األعلى يف بريطانيا.
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من علم  :كؿاأل ُّْ, منها:الرئيسية اؼببحثيف ىذا الكتاب ابلاة 
ا: كنب ية,صوتالنظرية تبجث عن اليت  قاالتنوعاف من اؼب كهباد فيو األصوات.

Phoenetik analysis is related to phonology  كincluding reference to the 

theory of the phoneme.  أف السياؽ ىو أىم فَتث كرأل عن السياؽ.  ,ثاينال
 Theكيبُت فَتث يف  لغة.العٌت م اذباه يعُتألنو  .يف الدراسات اللغويةالشيئ 

Technique of Semantic.ُْْ كربليل علم العركض ,الثالث (Analisis 

Prosodise) نهجية اؼبستخداـ لتحليل اللغة كجعل االستفسارات م. ىذا التحليل
 Soundكيعرب هبا يف مقالتو, بالعنواف:  .يف البحث اؼبتعمق على البيانات اللغوية

and Prosodise. 

 حتليل البيانات . ر
 مفهوم السياق عند متام حسان .ٔ

من ناحيتُت: أكالنبا تواُف العناصر اليت يتحقق ينظر سباـ حساف السياؽ 
هبا الًتكيب كالسبك, كالسياؽ من ىذه الزاكية يسمى: "سياؽ النص", كالثانية 
تواُف األحداث اليت صاحبت األداء اللغوم ككانت ذات عبلقة باالتصاؿ, كمن 
ىذه الناحية تسمى السياؽ: "سياؽ اؼبوقف". كىناؾ عبلقة طابعها العمـو ك 

ذلك أف  ُْٓصوص بُت مصطلحُت نبا: "داللة النص" ك "قرينة النص".اػب
اؼبستفاد من النص يف صبيع أنواع اإلفادة ىو داللة النص, سواء أكانت ىذه 
الداللة بواسطة العبارة, أـ كانت بواسطة اإلشارة أـ اإلوباء أـ االقتضاء أـ كانت 

النص عندئذ يشَت أك يومئ  حىت دبفهـو اؼبخالفة. أما فيما عدا داللة العبارة فإف
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أك يقتضى معٌت َف يرد عنو تعبَت صريح. كىكذا يكوف اؼبقصود بقرينة السياؽ 
أخص من اؼبقصود بداللة السياؽ. كيبكن أف لبطط قرينة السياؽ على النحو 

 ُْٔالتاُف:

 
كاألكُف كهبذا نرل أف سياؽ النص إما أف يكوف قرينةن تركبيةن أك دالليةن. 

قوامها العبلقات النحوية كاؼبعجمية كالثانية قوامها العبلقات النصية. أما سياؽ 
كالواقعية مبناىا على العرؼ أك  ُْٕاؼبوقف فإما أف يكوف قرينة كاقعية أك عقلية.

أحداث التاريخ أك موقع اعبغرافيا أك العبلقات العملية يف إطار اؼبوقف الذم 
ة فإهنا تنشأ عن تداعى اؼبعاين حبيث يثَت بعضها حدث فيو الكبلـ. أما العقلي

بعضان يف تسلسل منطقي. كينقسم سباـ حساف قرينة السياؽ على طبس 
 ُْٖتقسيمات, منها:

 العالقات النحوية:  -أوال
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يرل سباـ حساف أف النظاـ النحوم للغة العربية الفصحى يبٌت على 
العامة اليت يسموهنا معاين (. طائفة من اؼبعاين النحوية ُاألسس األتية, كىي: 
(. ؾبموعة من اؼبعاين النحوية اػباصة أك معاين األبواب ِاعبمل أك األسالب. 

(. ؾبموعة من العبلقات اليت تربط ّاؼبفردة كالفاعلية كاؼبفعولية كاإلضافة إٍف. 
كذلك   ُْٗبُت اؼبعاين اػباصة حىت تكوف صاغبة عند تركيبها لبياف اؼبراد منها.

ناد كالتخصيص كالنصبة كغَتىا. كأما اؼبقصود بالعبلقات النحوية كعبلقة اإلس
 ىنا ىي العبلقة كل منها الذم قد حبث من قبل, مثبل: 

( إالَّ َتْذِكَرًة ٕ( َمآ أًنْ َزْلنَا عليَك القرأن لتْشَقى )ٔ}طو )يقوؿ هللا تعاُف:  .ُ
السياؽ كاؼبعركؼ أف "إالٌ" تأيت ؼبعٌت االستثناء, كلكن  َُِٓلَمْن خْيشَى{.

ىنا َف يقدـ لنا مستثٌت منو كمستشٌت, كإمبا جعل بُت أكلو كآخره عبلقة 
"استدراؾ" فتحتم يف ىذه اغبالة أف نفهم "إال" دبعٌت "لكن" كذلك بقرينة 

 ُُٓسياؽ النص.
 قاؿ الشاعر:  .ِ

 أنا ابن أباة الصنيم من آل مالك   وإن مالك كانت كرام املعادن
ي كللشرط كألف تكوف من الثقيلة. فلو يذكر النحاة أف "إف" تصلح للنف

جعلناىا يف ىذا البيت نافية ألكقعنا الشاعر يف التناقض ألنو هبذا يكوف قد 
مدح قومو يف الشرط األكؿ كىجاىم يف الشطر الثاين. كلو جعلناىا شرطية 
لنسبناه إُف ربصيل اغباصل إذ يبدك كأنو يقوؿ: قومي أباة الصنيم كإف  

كىكذا اليبقى لنا بقرينة السياؽ إال أف نقوؿ يف: "إف"  كانوا كراـ اؼبعادف.
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إهنا ـبففة من الثقيلة, فيكوف اؼبعٌت الذم قصد إليو الشاعر ىو: أنو أحد 
 ُِٓأبناء آؿ مالك الذين عرؼ عنهم إباء الصنيم كإهنم لكراـ اؼبعادف.

ىناؾ باب من النحو يسمى: "اإلخبار بالذم كاأللف كاالـ". كاؼببلحظ  .ّ
ىذا الباب أف اػبرب قد يقًتف بالفاء إذا ربققت لو شركط اقًتاف  يف تركيب

جواب الشرط بالفاء, كقد اليقًتف هبا حىت مع ربقق ىذه الشركط. انظر 
 إُف الفرؽ بُت قولو تعاُف:

}الَِّذْيَن يُ ْنِفُقْوَن أمَواََلْم يف سبيِل هللِا مثَّ الَيُ ْتِبُعوَن َمآ أَنْ َفُقوا َمنَّا واَل َأَذى 
َََْزنُوَن{.َل ْم والَ خوٌف عليِهْم والَ ُىْم   ُّٓم َأْجُرُىْم ِعْنَد َرهبِّ

َهاِر ِسرِّا وَعالنَِيًة فَ َلُهْم َأْجُرُىم ِعْنَد  } الَِّذْيَن يُ ْنِفُقْوَن أمَواََلْم بالَّيِل َوالن َّ
َََْزنُوَن{. ْم والَ خوٌف عليِهْم والَ ُىْم    َُْٓرهبِّ

م( يف اغبالتُت أنو ؾبرد من الفاء يف اآلية فله-فالفرؽ بُت اػبرب )ؽبم 
األكُف ألف اآلية نزلت يف عثماف بن عفاف إذ جاء بألف دينار لينفقها على 
جيش العسرة فصٌيها يف حجر النيب صلى هللا عليو كسلم. فلما كاف ىذا 
العمل قد كقع فعبل َف يكن فيو ؾباؿ ؼبعٌت الشرط فأصبح خَتان ؿبضا كاػبرب 

ف بالفاء. أما يف اآلية الثانية فإف سبب النزكؿ ىو اغبض اض اليقًت 
كالتشجيع على التربع بعلف خيل اعبهاد فمعٌت اآلية مشرب معٌت الشرط 

 ُٓٓأم أف "من أنفق فلو أجره عند ربو".
كمغزل ىذا أف "الذين" أخت "من" ك "ما" ك "أم" البليت ينتقلن من  

"الذين" التنتقل إُف اؼبوصولية إُف استعماؿ الشرط كجواب. كلكن 
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استعماؿ الشرط كما انتقلت أخواهتا كلكنها تشرب معناه أحيانان. فحُت 
يتم إشراهبا معٌت الشرط كما يف اآلية الثانية يقًتف خربىا بالفاء بالشركط 
اليت تذكر عبواب الشرط. أما إذا َف يتم إشراهبا معٌت الشرط كما يف اآلية 

ربىا حىت إف ربققت الشركط الًتكبية ؽبذا األكُف فبل ؾباؿ إلغباؽ الفاء خب
اإلغباؽ. كبذلك يفهم معٌت اػبرب اض أك معٌت الشرط بقرينة السياؽ أم 

 ُٔٓبوجود الفاء أك عدمها. 
 ثانيا: العالقات املعجمية 

اليتحقق اؼبعٌت بواسطة العبلقات النحوية فقط, إذ قد يستوىف الًتكيب  
يعرب كلكنو يبقى مع ذلك صفرا من اؼبعٌت. كل شركط النحو فيصبح صاغبان أف 

انظر إُف عبارة مثل: استوحش اغبجر فسلم على اؼبعرفة, فمن اليسَت بالطبع أف 
نعرب ىذه العبارة فيكوف إعراهبا بيانان للعبلقات النحوية بُت مفرداتا, حىت إذا 

 ُٕٓحاكلنا أف نفهم معناىا َف قبد ؽبا معٌت يفهم. ؼباذا؟.
مفارقة معجبة. فاغبجر اليستوحش كال يلقى السبلـ  ألف بُت مفرداهتا

على أحد, كليست اؼبعرفة فبن تلقى إليو التحية, كمعٌت ىذا أف الفعلُت أسندان  
كما يقوؿ الببلغيوف إُف غَت من نبالو, كأف اؼبفارقة اؼبعجمية ربوؿ دكف ظهور 

كشف عن اؼبعٌت. كأف اؼبناسبة اؼبعجمية بُت اؼبفردات يف السياؽ ىي مناط ال
كأف العبلقات اؼبعجمية ؽبا قرينة من قرائن السياؽ. كيبدك الشواىد  ُٖٓاؼبعٌت.
 التالية:
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فإذا أردنا إرجاع  ُٗٓ}اْنظُُروا ِإىَل ََثَرِه ِإَذآ َأَْثََر ويَ ْنِعِو{. قاؿ جل شأنو: .ُ
الضمَت الذم يف )يػىٍنًعًو( إُف مرجع سبقو عثر يف اآلية على "نبات كل 

هللا من ىذا النبات من اػبىًضر ذم اغبب شيئ" كعلى ما أخرجو 
اؼبًتاكب كعلى النخل كجنات األعناب كالزيتوف كالرماف كال يقاؿ يف 
شيئ من ذلك إنو "يانع" كؽبذ ننصرؼ عن إعادة الضمَت إليو. كلكننا 
قبد "الينع" فبا يوصف بو الثمر إذ يقاؿ: شبرة يانعة فنيعيد الضمَت إُف 

ؼبعجمية قرينة على السياؽ كعلى معٌت الثمر كنعلم أف العبلقات ا
 السياؽ.

ٌر{.يف قولو تعاُف:  .ِ ْقَوى ذِلَك َخي ْ تربز اؼبفارقة اؼبعجمية  َُٔ}َولَِباُس الت َّ
من إضافة اللباس إُف التقول, ألف التقول ال لباس ؽبا كال يشًتط للتقى 
أف يلبس لباسان بعينو. كمن مث يصبح الكشف عن اؼبعٌت معلقان بالبحث 

قة معجمية مقبولة بُت اللفظُت. فإذا حبثنا عن عبلقة مقبولة عن عبل
تػيٍفهىم اإلضافة يف ضوئها تبُت لنا لفظ "لباس" اليطلق على اؼببلبس 

كمبلبسةن"  -لباسان  -يبلبس -فقط, فهو يدؿ كذلك على مصدر "البس
أم خالط كزكاؿ. فإذا ربطنا بُت اللفظُت بواسطة ىذا اؼبعٌت استقاـ لنا 

}ُىنَّ لَِباٌس يصبح: "كمزاكلة التقول خَت" كمنو قولو تعاُف:  اؼبعٌت إذ
أم كقتا  ُِٔ}وَجَعْلَنا الَّيَل لَِباسًا{.أم ـبالطات لكم كقولو:  َُُٔلُكْم{.
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أم  ُّٔ}فََأَذقَ َها هللُا لَِباَس{.هبتمع فيو بعضكم مع بعض كقولو تعاُف: 
 معاناة اعبوع كاػبوؼ. فاللباس معايشة كاجتماخ كمعاناة.

 لثا: الداللةثا
قد يشتمل النص على ما يشَت إُف معٌت َف يعرب عنو تعبَتان صروبان, كقد  

 سنعرض بيانو دبا يلى: ُْٔيفسره نص نصان آخر لواله ما اتضح معناه.
كقاؿ أيضان جل  ُٓٔ}مثَّ الِذْيَن كفُروا ِبَرهبِِّم يَ ْعِدُلْوَن{. قاؿ هللا تعاُف: .ُ

  ُٔٔيَ ْهُدْوَن بِاحْلَقِّ َوِبِو يَ ْعِدُلْوَن{.}َوِِمَّْن َخَلْقَنا أُمًَّة شأنو: 
فقد كرد يف اآليتُت لفظ بعينو َف يتغَت كىو لفظ "يعدلوف", كلكن معناه 
اختلف حبسب ما ىبيط بو من عناصر أخرل يف اآليتُت. فحُت نسب 
العدؿ يف اآلية األكُف إُف "الذين كفركا" كتعلق اعبار كاجملركر )برهبم( 

اف اؼبعٌت الذم يفهم من السياؽ: "مث الذين كفركا بالفعل )يعدلوف( ك
يزعموف أف  عديبلن". كحُت نسب العدؿ يف اآلية الثانية إُف "أمة 
يهدكف باغبق" كاف اؼبعٌت: "يهدكف باغبق كبو يقسطوف". كىكذ كانت 

 ُٕٔداللة النص رىنا بداللة بعض عناصره على معناه.
ِمْيِع ىل }َمَثُل الَفرِقنْيِ َكاَِلعْ قاؿ تعاُف:  .ِ مى َواَِلَطمِّ والَبِصرِي والسَّ

تكررت كاك العطف يف اآلية ابلث مرات فبدا  َُٖٔيْسَتوِيَاِن َمَثاًل{.
الًتكيب يف السمع كأمبا يتكلم عن أربعة أفردىم األعمى كاألصم كالبصَت 
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كالسميع. كلكن ذكر "الفريقُت" يف أكؿ الشاىد كقولو: "ىل يستوياف" 
موضوع الكبلـ شخصاف ال أربعة: فأما أحد يف آخره دؿ على أف 

الشخصُت فأعمى أصم أم فاقد غباسيت البصر كالسمع, كأما اآلخر 
فبصَت ظبيع أم متمتع هبما صبيعان. كقد أعاف على ىذا الفهم ما سبق 
من إشارتُت إُف التثنية فبا دؿ على أف العطف كاف للصفات ال 

 ُٗٔلؤلفراد.
 رابعاً: القرينة الواقعية

بالقرينة الواقعية اعتماد الفهم إما على العرؼ السائد أك التاريخ أك أقصد 
اعبغرافيا أك العبلقات السائدة بُت عناصر اؼبوقف الذم حدث فيو إنتاج 

كسنحاكؿ فيما يلي أف تكشف عن قيمة كل ناحية من النواحي  َُٕالنص.
اؼبذكورة يف اإلعانة على الكشف عن مقاصد النص, كنبدأ من ذلك بقيمة 

 العرؼ السائد باؼبثل:
}واَل ُتْكرُِىوا فَ تَ َيِتُكْم َعلَى الِبَغآِء ِإْن َأَرْدَن حَتَصُّنًا حُت نقرأ قولو تعاُف: 
كبس يف ؿباكلة فهمو حاجةن إُف معرفة عادات  ُُٕلَِتْبتَ ُغوا َعرَض احلََيوِة الُدنْيَا{.

األصبلب. بعض السادة من العرب كيبلن نظن أف اؼبقصود بالفتيات البنات من 
فلقد كاف فبا يستسيغو بعض السادة كعبد هللا بن أييب أف يرغم إماءه على 
التكسب بالبغاء ليحصل ىو على كٌد فركجهن ة كعلى ما يأيت نتيجةن لذلك من 
كلد. فلقد كانت لو جاريتاف يرغمهما على الزىن فشكتاه إُف رسوؿ هللا صلى هللا 

 ىذا العرؼ أف زياد بن أبيو نسب إُف عليو كسلم كما أف اؼبعركؼ فبا يرجع إُف
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سفياف يف عهد معاكية فقط, كأف عمرك بن العاص أغبق بأبيو عن طريق القيافة 
 ُِٕفيما يركم.

فإذا نظرنا مثبل إُف بعض  ُّٕكأحيانان يستند فهم النص إُف كقائع التاريخ. 
اآليات كريبة من سورة التوبة كجدناىا تشَت إُف طوائف من الناس دكف أف ربدد 
ظباءىم فبل نعرؼ عمن تتكلم اآلية إال باإلؼباـ بتفاصيل أحداث السَتة النبوية 
ؼبطهرة. عندئذ ندرؾ إُف أم حد يتوقف بعض النصوص يف فهمو على معرفة 

 ان ننظر يف نصوص آيات سورة اليت أشرنا إليها:حداث التاريخ. دعنا إذ
- .} ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذن يل َوال تَ ْفِتّنِّ   ُْٕ}وِمن ْ
ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدَقِت{. -   ُٕٓ} وِمن ْ
ُهُم الَِّذيَن يُ ْؤُذْوَن النَّبِّ و يَ ُقوُلوَن ُىَو ُأُذٌن{. -   ُٕٔ} وِمن ْ

طوائف من الناس إما بواسطة فهذه اآليات كلها ربمل إشارت عامة إُف 
اإلضمار أك الوصف. مث يعتمد فهم ىذه اإلشارت العامة على معرفة الوقائع اليت 
تشَت إليها اآليات بالتفصيل من السَتة كالتاريخ كالتفاسَت. أما بدكف تلك اؼبعرفة 

 فإف اآليات تظل غامضة اؼبدلوؿ. كيقاؿ مثل ذلك يف آيات أخرل مثل:
  ُٕٕفَ َعَل رَبَُّك بَِأْطَحِب الِفْيِل{. }َأمَلْ َتر َكْيفَ  -
بُوا بِأَيَِتَنا{. -  ُٖٕ}َكَدْأِب َءاِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكذَّ
  ُٕٗ}تَ َبْت َيَدآ َأيب ََلٍَب َوَتب{. -
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- .}  َُٖ}وِجْئُتَك ِمن َسَباٍء بَِنَباٍء يَِقنْيٍ
يرد فيها ذكرىا فإف َف كقد يقًتف فهم النص أحيانان دبعرفة اؼبواقع اعبغرافية 

كأف كبيط باؼبعٌت إحاطة تامة إذا  ُُٖتكن معركفة َف يتضح اؼبعٌت لدل القارئ.
كصف اؼبوقع اعبغريف بأنو على مسَتة يومُت من كذا أك كصف اؼباء بأنو ماء لبٍت 
فبلف كَف يعُت موقعو على اػبريطة. غَت أننا قد قبد يف النص أحيانان إشارة غَت 

 ا على ربديد اؼبوقع اعبغرايف كما سنرل يف مثل:صرىبة نستعُت هب
 ُِٖ( َوبِالَّيِل{.1ٖٔ}وإنَُّكْم لََتُمُروَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنْيَ )قاؿ تعاُف: 

كالضمَت يف "عليهم" يعود إُف قـو لوط حيث كانوا يسكنوف قريةن تسمى 
" فلما أصركا على فعل الفاحشة جعل هللا عليها سافلها فأصبحت  "سدـك

ال دراسة. كانت ىذه القرية يف مكاف ما من صحراء الشاـ: فإذا قرأنا ىذه أطبل
 اآلية عرفنا ما يلي:

{يف قولو تعاُف  .ُ دليل أف ىذه  }َوِإنَُّكم لََتُمُرْوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبحنْيَ
 القرية تقع يف طريق القوافل.

 دليل على أهنا يف ( َوبِالَّيِل{1ٖٔ}ُمْصِبِحنْيَ )كيف قولو تعاُف:  .ِ
طريق رحلة الصيف إُف الشاـ ألف الصحراء العربية يصعب أف 
تسَت فيها القوافل هناران فكاف أصحاب القوافل يروبوف هنارىم 

 كيسعوف بالليل فقط.

                                                                                                                                                               
179

.ُسورة اؼبسد اآلية.,  
180

.ِِسورة النمل اآلية.,  
181

.َٖ(., ََِٔ)القاىرة: عاَف الكتب,  اؼبقاالت يف اللغة كاألدبسباـ حساف,  
182

.ُّٕسورة الصافات اآلية.,  



62 
 

فإذا كاف لنا أف نقًتح مكانان ؽبذه القرية فإف أقول االحتماالت أهنا  
ى فهم النص  كانت بقرب بيٍصرل بلد حبَتم الراىب. كىكذا تعُت اعبغرافيا عل

 ُّٖكما يعُت النص على فهم اعبغرافيا.
 Contextكلعناصر اؼبواقف اليت وبدث فيها أداء النص, كىي ما يسمى 

of situation  دكر مهم جدا يف فهم النص. فقد يتوقف الفهم على نوع العبلقة
بُت اؼبتكلم كالسامع. فإذا كاف بينك كبُت صاحبك مناقشة أردت أف تقنعو فيها 

مك كال يهمو فرأيتو يكثر من اعبدؿ مث اليقتنع برأيك فقد تلٌوح لو بيدؾ بأمر يه
ىكذا تصبح التحية  ُْٖيف حركة رافضة كتقوؿ: السبلـ عليكم كأنت تنصرؼ.

اإلسبلمية ذات معٌت اليبت إُف التحية بصلة. إذ تتحوؿ إُف تعبَت عن اؼبغاضبة. 
ث. فإذا أمسك بيده كقد يتوقف فهم النص على العبلقة بُت األفراد كاألحدا

إحدل ىذه الوسائل فرفع يده هبا كقاؿ: "ما ىذا" فهم التبلميذ أهنم يطلب 
إليهم أف يسموا ىذا الشيئ الذم يف يده, أما إذا رائ أحد تبلميذه يعبث بشيئ 
الصلة لو بالدرس فقاؿ لو "ماىذا" كىو مايزاؿ وبمل يف يده الوسيلة اؼبذكورة 

ربط بُت اغبدث كنغمة الكبلـ كزمن الدرس أف فإف ىذا التلميذ يفهم من ال
أستاذه ينكر عليو االنشغاؿ عن الدرس كيتحوؿ االستفهاـ عندئذ إُف استفهاـ 
إنكارم يف كقت عيربًٌ عنو جبملة صلحت منذ قليل أف تكوف استفهاما لطلب 

 اإلجابة بسبب اختبلؼ العبلقة بُت األشخاص كاألحداث.
 خامساً: القرينة العقلية
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كاؼبقصود بالقرينة العقلية ما وبتمو العقل من صرؼ اؼبعٌت عن ظاىر 
النص إُف فهم آخر لو اله لتعذر قبوؿ النص, ؼبا يًتتب على ذلك من مفارقات 

 كفيما يلي شواىد على داللة ىذه القرينة: ُٖٓعقلية.
فظاىر النص هنى  ُٖٔ}َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلمون{.قاؿ تعاُف: 

ؤكد عن اؼبوت إال على اعتقاد معُت. كلكن اؼبوت كاغبياة بيد هللا, كال خيار م
المرئ يف أف يبوت أك أف وبيا حبسب إرادتو, كمن مث اليسوغ يف العقل أف يػينػٍهىى 
اإلنساف عن اؼبوت. كما داـ األمر كذلك فاف ظاىر النص يستعصى على القبوؿ 

ق بُت الظاىر كالقصد أك بُت البنية العقلي. كمن مث يبدأ العقل عملو يف التوفي
السطحية كالبنية العميقة كما يقوؿ التوليديوف. كسينتهي الفهم إُف أف اؼبقصود 

 ليس ىو النهى عن اؼبوت كإمبا ىو األمر بالتمسك باإلسبلـ حىت اؼبوت.
 مفهوم السياق عند فريث .ٕ

اللغوية,  لقد قدـ فَتث السياؽ على أنو أىم إطار منهجي يف األحداث 
كما يقوؿ يقوؿ فَتث: "أف السياؽ ىو أىم الشيئ يف الدراسات اللغوية, ألنو 

  ُٕٖيعٌُت اذباه اؼبعٌت يف اللغة".
كلعل الذم قاد فَتث إُف تبٍت فكرة السياؽ, كؿباكلة تأطَته, أك جعلو 
أكثر منهجية كأكثر ذبريدية مثل ماىي عليو اؼبسائل اللغوية األخرل, أنو كاف 

"أف درسة اللغة بشكل عاـ, ككذلك دراسة عناصرىا من كلمات  ينظر إُف
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كأصوات كصبل ىي دراسة داللية ؼبعاين ىذه العناصر, حىت أنو ذىب إُف اعتبار 
 ُٖٖمهمة البحث اللغوم منحصرة يف تقصي ىذه اؼبعاين دكف سواىا".

كىذه النظرة إُف درسة اللغة أك مهمة اللغوم عند فَتث تقف على طرؼ 
نظرة رائد اؼبدرسة األمركية بلومفليد الذم استبعد اؼبعٌت من الدرسة  النقيض من

ذلك أنو َف يكن يبثل عنده أكثر من اؼبثَت  -رغم أنبية اؼبعٌت عنده-اللغوية
كاالستجابة الدائرة بُت قطيب اغبدث الكبلمي. كلذلك شرع فَتث الذم يفهم 

إلجتماعي حبيث تتحدد اؼبعٌت على أنو "عبلقة بُت العناصر اللغوية كالسياؽ ا
 ُٖٗمعاين تلك العناصر كفقان الستعماؽبا يف اؼبواقف االجتماعية اؼبختلفة".

كشرع فَتث يف كضع نظاـ يطبق على األحداث اللغوية )اؼبوقف( هبعلها 
على النحو الذم  (Context of situation)أكثر ذبريدا من خبلؿ ربليل اؼبوقف 

 َُٗهبعلو مكونان من:
اؼبتصلة دبن يشًتكوف يف اغبديث فبن ؽبم عبلقة  الصفات اؼبشًتكة .ُ

 باغبدث اللغوم, كىذه الصفات إما:
 أحداث لغوية صادرة عنهم. (ُ
 أحداث غَت لغوية. (ِ

 أشياء خارجية ذات صلة باغبديث. .ِ
 آاار خارجية ذات صلة باغبديث. .ّ

اليت ؽبا معاف  (Say when)كقد ذكر فَتث مثاالن تطبقيان على ذلك عبارة 
 ُُٗـبتلفة يف سياقات ـبتلفة, كدكف ىذه السياقات تصبح فارغة من اؼبعٌت.
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كمن األمثلة يف ىذا الباب قولو تعاُف: )اٍعمىليٍوا مىاًشٍئتيم(. كقولو صلى هللا 
عليو كسلم يف شأف من حضر بدران: "اٍعمىليٍوا مىاًشٍئتيم". حيث معٌت األمر يف اآلية 

حديث تلطف برغم كحدة الصيغة. لكن إختبلؼ سياؽ  الكريبة هتديد, كيف
اؼبوقف يف كل يقتضي انصرؼ الداللة العامة لؤلسلوب مرة إُف التهديد كأخرل 

كيسوؽ أيضان يف مثاؿ سياؽ اؼبوقف يف عبارة "هللا يعوض  ُِٗإُف التلطف.
 ُّٗعليك" على النحو التاِف يف بلدين ـبتلفُت:

 يف لبناف:
 بائع كمشًتو )س ك ص( .ُ

 يطلب شراء سلعة ما من )س( كيدفع شبنها.ص:  (ُ
 س: يناكلو السلعة كيقبض الثمن قائبلن: "هللا يعوض عليك". (ِ
 ؿبل أك مكاف للبيع. (ّ
 ينصرؼ )ص( على إار الكبلـ. (ْ

 يف مصر:
شخصاف متعارفاف )س ك ص( مبى إُف علم )س( أف )ص( يف غاية  .ُ

 التأاَت كاغبزف بسبب فقده لشيئ عزيز عليو.
رم عن )ص(, كيشاركو كجدانيان بقولو: "هللا وباكؿ )س( أف يس (ُ

يعوض عليك", كقد يتبعها بعبارة أخرل مثل "ما تزعلش 
 نفسك" أك كلنا ؽبا".

 )ص( يصمت أك يرد بعبارة مثل "اغبمد " أك "كلو كويس". (ِ
 جسارة كبَتة كقعت أك شخص قريب أك عزيز لدل )ص( قد تويف. .ِ
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عٌت من عبارة "هللا يعوض عند ىذا اؼبثاؿ الذم كضح بو علي عزت اؼب
عليك" بربطها باؼبوقف الذم قيلت فيو. يطل علينا سؤاؿ مؤداه: أين يقف اؼبعٌت 
السياقي كاؼبعٌت العاـ ؽبذه العبارة "هللا يعوض عليك"؟ كأقصد باؼبعٌت العاـ ذلك 
الذم نفهمو من أف "هللا يعوض عليكم, ىي تعزية يف خسارة شيئ ما مادمٌو أك 

الت الشراء )يف لبناف( أك حاالت اػبسارة أك الوفاة )يف مصر معنوم, يف حا
 ُْٗكغَتىا(.

إف اؼبعٌت العاـ ؽبذه العبارة ىو القاسم اؼبشًتؾ بُت ىذه اؼبواقف, كىو 
اؼبعٌت الذم يتبادر إُف الذىن عندما تقرأ ىذه العبارة منفكة من كل سياؽ 

ىو رد الفعل الذم  تستعمل فيو, كقولنا الذم طرحناه يف شكل السؤاؿ سابقان,
ظهر عند بعض اللغويُت على مقولة فَتث حوؿ "سياؽ اؼبواقف", حيث تربط 
"هللا يعوض عليك" كبويان كمعجميان بقيمة داللية تؤدم إُف اؼبعٌت العاـ "الدعاء 
عقب خسارة ما", كلذلك اهتم فَتث بالغموض يف استخدامو لكلمة معٌت 

"meaning"ؿ قد يعاًف اؼبعٌت باؼبفهـو اؼبعتاد )أم , ألنو يف حُت أف سياؽ اغبا
اؼبفهـو الدالِف( فمن الوضح أف اؼبستويات األخرل ليست معنية باؼبعٌت باؼبفهـو 

 ُٓٗنفسو".
كما أف نظرية فَتث حوؿ سياؽ اؼبوقف برغم أنبيتها ككضوحها يف ذاهتا 

لية صعبة التطبيق الختبلؼ كتعدد اؼبواقف, فبا يؤدم إُف كصفها بأهنا نظرية دال
 ُٔٗناجحة لكنها غَت عملية".
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كيصف "أكؼباف" منهج فَتث يف شرح الكلمات كتوضيحها بأنو: "منهج 
طموح إُف درجة النستطيع معها يف كثَت من األحايُت إُف ربقيق جانب منو 
فقط, كلكنو مع ذلك يبدنا دبعايَت سبكننا من اغبكم على النتائج حكمان 

 ُٕٗصحيحان".
أمثاؿ باؼبر كأكؼباف رغم إيرادنبا ما كاجو  كمع ذلك فإف بعض اللغويُت

النطرية السياقية من نقد فإهنما يعتداف هبا من حيث ميزتاف قدمتها ىذه النظرية 
 للدرس اللغوم:

إحدانبا: مايقولو باؼبر من أف "من السهل أف نسخر من النظريات 
ن من السياقية مثلما فعل بعض العلماء, كأف نرفضها باعتبارىا غَت عملية, لك

الصعب أف نرل كيف يبكننا أف نرفضها دكف إنكار اغبقيقة الواضحة اليت تقوؿ 
 ُٖٗبأف معٌت الكلمات كاعبمل يرتبط بعاَف التطبيق".

كاألخرل: أف فَتث كما يقوؿ أكؼباف :"هبعل اؼبعٌت سهل االنقياد 
كتعود ىذه السهولة اؼبوضوعية يف تناكؿ  ُٗٗللمبلحظة كالتحليل اؼبوضوعي".

  ََِاؼبعٌت ألمرين:
أف فَتث َف ىبرج يف ربليلو اللغوم عن دائرة اللغة, فنجا من النقد اؼبوجو  .ُ

إُف االذباىات اإلشارية كالتصورية كالسلوكية اليت قاؿ هبا أكجدف 
كريتشاردز كبلومفليد, إف فَتث حاكؿ أف يكوف اؼبنهج "أف ندرس 

 َُِداخل اللغة".العبلقات 
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البعد عن فحص اغباالت العقلية الداخلية اليت يصعب تفسَتىا, كمعاعبة  .ِ
الكلمات باعتبارىا أحدااان كأفعاالن كعادات تقبل اؼبوضوعية كاؼببلحظة يف 
حياة اعبماعة ايطة بنا. إف ىاتُت اؼبيزتُت أعٍت دراسة اللغة كفق 

ماعة نبا من أىم النتائج العبلقات الداخلية من جهة, كربطها حبياة اعب
اليت يقصدىا علم اللغة اغبديث بوصفو علمان كصفيان المعياران, كبوصفو 

 علمان ينظر يف الوظيفة اللغوية من جهة أخرل.
فأما اؼبيزة األكُف فقد أفضت فَتث عندما ؼبا يستطع أف ينظر للسياؽ 

لنص(, كمن مث )اؼبوقف( بأكثر فبا سبق أف أشرنا إليو, إُف تبٍت فكرة )سياؽ ا
العناية بكافة العناصر اللغوية الداخلية يف النص, كهبذه اليت عاصرىا أك تلك اليت 

 سبقتو.
كيف احتفاء فَتث بالعناصر اللغوية اؼبكونة للمنطوقات دبا ىي موجودة, 
كدبا ىي ذات كظائف لغوية ـبتلفة اؼبستول, كاف حديثو عن الوظائف اللغوية 

درس اللغوم ذا شأف, فهو َف يعد يتحدث عن اؼبعٌت اؼبنتمية إُف مستويات ال
دبفهومو الشائع, كإمبا أضحى يتحدث عن صبلة من اؼبعاين الوظيفية ؼبباين 
الًتكيب على اؼبستويات اللغوية اؼبختلفة فأصبح ىناؾ طبسة من اؼبعاين يف 

 َِِالًتكيب أك قل طبس من الوظائف ىي:
 الوظيفة الصوتية. .ُ
 الوظيفة اؼبعجمية. .ِ
 يفة الصرفية.الوظ .ّ
 الوظيفة النحوية. .ْ
 الوظيفة الداللية. .ٓ
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 كاألخَتة ىي كظيفة اؼبنطوؽ يف سياؽ ما.
كاؼبعٌت هبذه الكيفية, ككفق مفهـو فَتث ىو "صبلة من الوظائف اليت 

 َِّربوزىا صيغة لغوية ما".
 -الدالِف بوجو خاص –كهبذه الطريقة يبكن القوؿ أف العمل اللغوم 

د وبتفي كثَتان دبا يشيع يف اؼبدارس األخرل من كفق ىذه اؼبقوالت َف يع
 مصطلحات مثل الداؿ كاؼبدلوؿ, كالفكرة, كاتول.

كأضحى اؼبعٌت الدالِف عند فَتث عبلقات ىذه الوظائف فيما بينها لغويان 
أم حاصل معاين البٌت على اؼبستويات اللغوية اؼبختلفة بالتساكم, مضافان إليها 

 َِْ أشرنا إليها سابقان.سياؽ اؼبوقف بعناصره اليت
 Collocationالرطف: 

 Context of)أفضى النقد الذم لقيو فَتث حوؿ سياؽ اؼبوقف 

Situation)  إُف النظر يف مستويات –من كونو أسلوبان غَت عملي للتحليل اللغوم
الًتكيب اللغوم القابلة للمبلحظة اؼبباشرة, من خبلؿ ربليل اؼبستويات اؼبختلفة: 
الصوتية كالصرفية كالنحوية كالداللية, كربليل عناصرىا بغية الوصوؿ إُف اؼبعٌت عن 

فَتث سيعوؿ على سياؽ النص أك  طريق الوظائف اؼبتعددة كما أسلفنا, أم أف
السياؽ اللغوم للنص, باعتباره ىدؼ التحليل اللغوم من جهة, كباعتباره 

 العبلقات النحوية كاؼبعجمية اليت تكوف اعبملة أك النص.
ككانت شبرة ذلك النظر يف سياؽ النص أف قاؿ فَتث بواحدة من 

ناكؿ ربتو نوعان من يت "Collocation"العبلقات بُت الكلمات ظباىا "الرصف": 
 العبلقات غَت النحوية بُت الكلمات اليت تكوف اعبملة.
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كالرصف: ىو "االرتباط االعتيادم لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخرل 
أك ىو "استعماؿ كحدتُت معجميتُت منفصلتُت استعماؽبا عادة  َِٓمعينة",

 َِٔمرتبطُت الوحدة باألخرل".
خبلؿ أمثلة فَتث ىو: "الوركد كيرل الربكاكم أف اؼبراد بالرصف من 

اؼبتوقع أك اؼبعتاد لكلمة ما مع ما يناسبها أك يتبلءـ معها من الكلمات األخرل 
 َِٕيف سياؽ لغوم ما, كمن أمثلة ذلك: البقرة مع اللنب, كالليل مع الظلمة".

كفكرة الرصف )أك عبلقة الرصف( تقع يف ؿبور العبلقات السياقية 
"Syntagmatic" كيقوؿ: تقع يف ؿبور العبلقات  َِٖة كما يسمها باؼبر,أك التبلؤمي

 كليس ىي كل العبلقات السياقية. ذلك أف مفهـو الرصف يتحكم فيو شيئاف:
 األكؿ: العبلقات اؼبعجمية بُت الكلمات اؼبًتاصفة.

الثاين: كثرة االستعماؿ لعدد من الكلمات بشكل مًتاصف. كىذاف 
العامبلف الرئيساف يف قصر مفهـو الرصف على ارتباط كلمة ما بكلمة أخرل يف 
سياؽ كاحد أك أكثر من سياؽ. كليس كل السياقات حيث نصل عند تتبع 

 "distribution"الكلمة يف عبلقاهتا السياقية يف كل السياقات إُف اؼبفهـو التوزيعي 
كىو تناكؿ للكلمة يف عبلقاهتا السياقية يف كل السياقات للكشف عن اختبلؼ 
داللتها تبعان الختبلؼ توزيعها. ىذا من ناحية كاحتمالية كركدىا, بل التنبؤ هبا 
من ناحية أخرل دبعٌت أف استعماؿ كلمة ما يعطي توقعان جمليئ كلمة أخرل, 

اؼبوجود  َِٗن الرصف يسمى الرصف العادماستعدادان لتقبلها. كىذا النوع م
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بكثرة يف أنواع ـبتلفة من الكلمات, بينما حُت يتخلف التنبؤ أك التوقع للكلمة 
اؼبوجود يف بعض  َُِاؼبًتاصفة )الثانية( وبدث الرصف غَت العادم "البليغ"

كردبا كاف ىذا الكبلـ يتصل  ُُِاألساليب اػباصة, كعند بغض الكتاب اؼبعينُت,
 خر مفهـو االستقامة كاإلحالة الذم تكلم عنو سيبويو.بشكل أك بآ

كيرل الربكاكم: أف دراسة ربليل السياقات كأمباط الرصف اؼبختلفة كفقان 
لنظرية فَتث كمن كبا كبوه قد أديا إُف نتيجة مهمة فحواىا "أنو َف يعد ينظر إُف 

 شركط الكلمات باعتبارىا كحدات معجمية تشغل مواقع كبوية ؿبددة, كإمبا إُف
 ُِِاستخدامها يف تبلـؤ كانسجاـ مع الكلمات األخرل".

إف ىذا التبلـؤ كاالنسجاـ بُت الكلمات ىو أحد أسس اؼبقبولية 
(acceptability)  كىو اؼبقبولة اؼبعجمية على النحو حيث تقع صبيع ألفاظها يف

مواقع كبوية يبكن ربليلها كظيفيان دكف أف يكوف ؽبا حظ من القبوؿ الفتقادىا 
 ُِّالداللة اؼبعجمية.

 (Power-Fulو  Strong)كيسوؽ أضبد ـبتار عمر مثاالن لذلك بكلميت 
اظباف نفس السياقات , كلكنهما اليتق(argument)فكبل اللفظُت ينتظم مع 

 (Tea)مع  (Strong)مثبل ك  Car))تنتظم مع  (Powerful)اللغوية األخرل, فكلمة 
 مثبلن.

كمن أىم ما تقدمو نظرية الرصف مساعدهتا يف ربديد التعبَتات 
يقوؿ أضبد ـبتار عمر: "إذا كاف لفظ يقع يف صحبة  ُِْ.(idioms)االصطبلحية 
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خدـ ىذا التوافق يف الوقوع كمعيار العتبار لفظ آخر دائمان فمن اؼبمكن أف يست
مثبل: "كقع يف كرطة", " درؾ" كىي  ُِٓىذا التجمع مفردة معجمية كاحدة"

مركبات لفظية برغم بنيتها النحوية تصبح ؽبا داللتها اؼبفردة فتشبو الكلمة من 
 حيث قبوؿ استعماؽبا يف مواقف متعددة مثلها مثل األمثاؿ كاألقواؿ السائرة.

ؿ باؼبر: "تستخدـ التعبَتات تضامان من نوع خاص, فعلى سبيل اؼبثاؿ يقو 
ككلمة  (kick)فليس لدينا ىنا تضاـ بُت كلمة  "kick the bucket"تأمل تعبَت: 

the  كbucket  ,فقط, بل لدينا أيضان حقيقة أف معٌت االئتبلؼ الناتج غامض
قرب إُف معٌت الكلمة فهو اليرتبط دبعٌت الكلمات اؼبفردة, بل يكوف أحيانان أ

 ُِٔ.(die)يساكم كلمة  (kick the bucket)اؼبفردة, فالتعبَت 
إف تعبَتان مًتاصفان مثل )البأس( الذم يستخدـ يف تقديرات كتابات 
اإلنشاء للطبلب من قبل اؼبدرسُت, يفقد داللتو الًتكبية اليت نفهمها لو حللناه 

كتصبح داللتو "إقرار بضعف حبسب مكوناتو كىي "نفي البأس عن اؼبوضوع" 
مستول اؼبوضوع, كخباصة إذا ما قورف ىذا التعبَت باجملاؿ الدالِف الستخداـ جبوار 
)فبتاز/ جيد جدان/ جيد/ ضعيف( فيصبح معناىا "مقبوؿ" على الرغم كوهنا 

 تركيبيان ذات داللة تساكم االمتياز, إذ نفي جنس البأس يقتضي مطلق الصحة.
ؾبرد العبلقة الرصفية على  (Verbal Context)غوم كيتجاكز السياؽ الل

 النحو السابق إُف ؾبمل العبلقات بُت الكلمات يف النص.
يف معناىا التقلدم كما يقوؿ أكؼباف ىو:  (Context)إف كلمة السياؽ 

"النظم اللفظي للكلمة كموقعها من ذلك النظم". كعلى ىذا: "فإف السياؽ على 
الالكلمات كاعبمل السابقة كالبلحقة فحسب, بل  ىذا التفسَت ينبغي أف يشمل
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كالقطعة كلها كالكتاب كلو, كما ينبغي أف يشمل بوجو من الوجوه كل ما يتصل 
 ُِٕبالكلمة من ظركؼ كمبلبسات".

إف ؾبمل العبلقات بُت الكلمات يف النص ىي اؼبرادة بلفظ )السياؽ 
عٌت, كمن مث يف اللغوم(, كىو على درجة من األنبية البالغة يف صياغة اؼب

الكشف عنو, لكونو قاببلن للمبلحظة كالتحليل اعتمادان على )النقص كالتماـ( 
اللذين يكشف عنهما أم تواؿ يكوف نصان ما, فيمكن مبلحظتهما كربليلهما 
بتحليل الوظائف )اؼبعاين الوظيفية( اليت تؤديها اؼبباين الوظيفية, أك ربليل اؼبعاين 

باين اؼبعجمية, كتأاَتىا بعضها يف بعض فبا يؤدم إُف قدر اؼبعجمية اليت تؤديها اؼب
 ) مشًتؾ من اؼبعٌت لكل من اؼبباين اؼبعجمية كالوظيفية يبثل اؼبعٌت اؼبراد )اؼبفهـو
عند أطراؼ اغبدث االتصاِف, كاليلغي ىذا دكر السياؽ اػبارجي, كلكن يف 

مُت للمعٌت حاالت غيابو كىي كثَتة جدان, يظل السياؽ اللغوم اغبارس األ
لقد  ُِٖاؼبشًتؾ. كبذلك سبثل نظرية السياؽ "حجر األساسي يف علم اؼبعٌت".

كضعت نظرية السياؽ مقاييس لشرح الكلمات كتوضيحها عن طريق التمسك دبا 
أظباه فَتث: "ترتيب اغبقائق" يف سلسلة من السياقات, أم سياقات كل كاحد 

فة لنفسو, كىو سياؽ يف منها ينضوم ربت سياؽ آخر, كلكل كاحد منهما كظي
سياؽ أكرب كيف كل السياقات األخرل, كلو مكانو فيما يبكن أف نسميو سياؽ 

 ُِٗالثقافة".
كيبدك لفهم ىذا النص أف نرسم ىذه السياقات اؼبختلفة يف شكل ىرمي 

 مقلوب يبدأ من السياؽ الصويت يف اذباه السياؽ الثقايف:
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اؼبتدرجة من أصغر كحدة كمن الشكل يتضح االنضواء بُت السياقات 
ربليلية يف اللغة )الفونيم( إُف النص اؼبكوف من متوالية طويلة من اعبمل, يفضي 

 بدكره إُف سياؽ الثقافة. 
كعلى الرغم من بساطة الشكل السابق إال أف فصل كل سياؽ عن 
اآلخر يبقى فصبل تعسفيان لغرض البحث, كإال فكل سياؽ يلتمس العوف دائمان 

ت األخرل سواءن أكانت تلك السياقات فوقو أك دكنو يف التدريج من السياقا
السابق, دبا يكشف عن ترابط السياقات بأشكلها اؼبختلفة من جهة, كصعوبة 
البحث فيو من جهة أخرل. يقوؿ أكؼباف: "كاغبق أف ىذا اؼبنهج )نظرية السياؽ( 

كاحد منو  طموح إُف درجة النستطيع معها يف كثَت من األحايُت كربقيق جانب
فقط, كلكنو مع ذلك يبدنا دبعايَت سبكننا من اغبكم على النتائج اغبقيقة 

 َِِ)السياقية( حكمان صحيحان.
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كالشكل السابق الذم يكشف تدرجان متصاعدان إُف النص, كمن مث سياؽ 
الثقافة بأشكلها اؼبختلفة يربز اذباه كثَت من اللغويُت إُف اطراح "اؼبقاـ" لصعوبة 

كىو يشمل كل ما ليس نصان فبا لو عبلقة بالنص, كبالتلي عدـ البحث فيو, 
اندرجو يف الدرس اللغوم باعتبار "ما يرغب اللغوم يف دراستو كما يندرج ضمن 

إف السياؽ اللغوم ىو األرض اػبصبة اليت تبذره فيها اؼبباين  ُِِاىتمامو".
يؤدم دكران  اللفظية بنوعيها )الوظيفة كاؼبعجمية(, ألف السياؽ كما يرل ىايبز

 ِِِمزدكجان: "إذ وبصر ؾباؿ التأكيبلت, كيدعم التأكيل اؼبقصود.
كىو كذلك ألنو كما يذىب موريس جزء من الداللة أك ىو عبلقة من 
عبلقاهتا. كذلك أف السياؽ الذم تظهر فيو العبلمة قد وبتوم على عبلمات 

لعناصر, أخرل, ناىيك عن أف مفهـو السياؽ حبد ذاتو ىو تتمة مهمة لسائر ا
 ِِّبل إف لو قوامان خاصان من حيث إنو ينطوم عليها صبيعان".

إف اؼببٌت الوظيفي اؼبتعدد اؼبعٌت, كاؼببٌت اؼبعجمي اؼبتعدد اؼبعٌت يف أحايُت 
كثَتة جدان هبعل للسياؽ داللة تتمثل أكالن يف ربديد داللة اؼببنيُت كظيفيان 

ة الكلمة كأصلها االشتقاقي كمعجميان. يقوؿ الدكتور ؿبمد اؼببارؾ: "إف معرف
)اعبذر كالصيغة( اليت صيغت هبا, تكفي غالبان لتحديد معناىا ربديدا سبان كدقيقان. 
فإف كل كلمة بعد أف أخذت من مادهتا األصلية, كبنيت على أحد األكزاف 
الصرفية استعملت يف مواطن من الكبلـ, كخصصها االستعماؿ دبعاف أخص من 

عليو مادهتا, كبتعدد االستعماؿ خبلؿ العصور, كيف  اؼبعٌت العاـ الذم تدؿ
ـبتلف اؼبناسبات كشىت البيئات يتم للكلمة أكثر من معٌت, كهبتمع ؽبا أكثر من 
داللة. كىذه االستعماالت أك اؼبعاين اؼبتعددة تتصل كلها باؼبعٌت األصلي اتصاالن 
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ا اؼبعاين اليت اكتسبتها  قويان أك ضعيفان, أك بعيدان أك قريبان. كتفيد الكلمة يف ذاهت
كلها, ككأهنا ـبتزنة فيها كامنة يف تضاعيف حركفها, كيربز أحدىا حُت استعماؿ 

 ِِْالكلمة يف صبلة معينة, كسياؽ ؿبدد من الكبلـ".
كإذا كاف ؿبمد اؼببارؾ بدأ بداية صحيحة فإنو سرعاف ما دخل يف 

ر الكلمة, كربط اؼبعٌت متاىات معٌت الكلمة العاـ كاػباص, كربط اؼبعٌت العاـ جبذ
اػباص باالستعماؿ يف السياقات اؼبختلفة, حُت أزعم أف اعبذر )اؼبادة( اليرتبط 
دبدلوؿ كاحد يف الكلمات اؼبعجمية, بل قد تتعدد معاين الكلمة كالجامع بُت 

 تلك اؼبعاين, كالما يوضح أيها أصل, كأيها غَت ذلك...
كلكن مع شيوعو  قد يكوف ىناؾ معٌت يتسم بالشيوع عبذر ما,

النستطيع أف قبعلو أصبل, كقبعل البقية متصلة بو, إذ قد التتصل اؼبعاين اؼبتعددة 
دبعٌت عاـ )أصلي(, كقد يكوف بينها كجو اتصاؿ من بعيد أك قريب كما اؼبباؾ 

 كلو احتماال.
إف اؼبعجم الذم يسجل قائمة من معاين اعبذر اؼبٍلتىًبسة صيغان شىت, 

كأيها الفرع, كالدرسات اليت قامت على الربط بُت اؼبعاين  اليوضح أيها األصل
اؼبختلفة للجذر كاؼبقاييس البن فارس تظل نسبية كغَت قاطعة. فبالنظر إُف مادة 
)ضرب( قبد ؽبا عددان من اؼبعاين يدعي ابن فارس "أهنا أصل كاحد مث يستعار 

إذا أكقعت كاألصل الذم تدؿ عليو ىو قولك: "ضربت ضربان,  ِِٓكوبمل عليو".

كإذا استعرضنا ىذه اؼبادة يف اللساف, كجدنا من استعماالهتا  ِِٔبغَتؾ ضربان".
 مايلي:
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 الضىربي اؼبعركؼ. (ُ
 ضىربى الولد يضرًبيوي ضىٍربان: دىقَّوي. (ِ
 ضىرىبى الدرىم يضربو ضربان: طبعو. (ّ
 ضىرىبىٍت العقربي تضربي ضربان: لىدىغىٍت. (ْ
 نبضى كخىفىقى. ضىرىبى الًعرؽ كالقلب ضىربان كضىربانان: (ٓ
 ضىرىبى اعبيرٍحي ضىرىباىنان: آَف. (ٔ
ضىرىبى يف األرض يضرب ضٍربان كضرباننان كمىٍضرىبان: خىرىجى تاىًجران أك  (ٕ

.  غازًيان, أك أسرع أك ذىىبى
 ضىربى اجملد: كسبو أك طلبو. (ٖ
ا ضىرابان: نكحها. (ٗ  ضىرىبى الفىٍحلي النَّاقة يىٍضرهبي

 ًعقىٍت.ضيرًبىٍت األرض ضىربان: جيلدٍت كصي  (َُ
 ضىرب الشيئ بالشيئ: خلطو. (ُُ
ضىرب هللا مثبلن: كصف كبُت, كاضرب ؽبم مثبلن: اذكر ؽبم كمثل  (ُِ

 ؽبم.
 ضىربى الليل بأكراقو: أىقػٍبىلى. (ُّ

كعلى الرغم من أف بعض اؼبعاين يف ىذه السياقات كما يقوؿ اؼببارؾ 
رب يتصل من قريب أك بعيد باؼبعٌت األكؿ الذم عرب عنو ابن منظور بأنو "الض

اؼبعركؼ" إال أف القوؿ بأف ىذا ىو األصل ليس مبنيان على أكثر من شيوع ىذا 
اؼبعٌت, ككثرة استعماؿ سياقو اؼبعركؼ, ىذا من جهة, كمن جهة أخرل فإف 
البغض اآلخر من اؼبعاين ليس ؽبا حظ من القرب من ىذا اؼبعٌت اؼبعركؼ, 

 ر(.كذلك مثل )ضرب/نكح(, )ضرب/طلب(, )ضرب مثبلن/ كصف كذك
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كىذا يعٍت صد قان نسبيان ؼبقولة: "الكلمة المعٌت ؽبا خارج السياؽ الذم 
كيقوؿ فَتث: "من اؼبستحيل أف تعطي معٌت كلمة بدكف  ِِٕتظهر فيو".

 ِِٖكضعها يف سياؽ".
كيضاؼ إُف ىذا أف تعدد اؼبعاين للمبٌت الواحد كظيفيان أك معجميان 

التتابعي, كمن تعالقو الوظيفي, يتبلشى يف السياؽ اللغوم بتأاَت من طابعو 
فبليبقى بناءن على ذلك إال معٌت كاحد, أك كمايقوؿ أكؼباف: "ىناؾ دائمان معٌت 
كاحد لكل حالة, إنو اؼبعٌت السياقي, فالكلمة ضمن سياقها تقابلها صورة 

 ِِٗمفهومية كاحدة".
إف السياؽ اللغوم الذم يعطي للكلمة مدلوالن كاحدان ىو الذم هبعل 

 Substisution األخرل للكلمة, أك للكلمات األخرل مقاببلت استبدالية اؼبعاين

Counters  ؽبا تأاَتىا كعبلقاهتا يف اور التعاقيب(Paradigmtic) كعلى ىذا ,
يتحقق أف ليس للكلمة إال اؼبعٌت الذم يف السياؽ, كأف المعٌت خارجو, 

 (Phoneme)و الفونيم كحينئذ تكوف الكلمة )اؼببٌت( كظيفيان أك معجميان تشاب
الذم ال معٌت لو مفردا, أك بتعبَت أدؽ يبقى معٌت الفونيم حضوريان يف مستول 

 ماؿ...(.-جاؿ-التحليل السياقي لسلسلة اؼبتتابعة يف كبو الكلمات )قاؿ
كإصباالن فإف فكرة السياؽ اليت ربولت إُف نظرية عرفت بالنظرية السياقية 

"Contextual theory"  ث كأتباعهما من أنصار اؼبدرسة االجتماعية على يد فَت
الذم كانوا يقولوف دبا ينادم بو مالينوفسكي من التأكيد على العنصر 
االجتماعي للغة, كالذم كاف يرل أهنا كسيلة لتنفيذ األعماؿ كقضاء اغبجات 
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.ِٔٓ(, ُٖٗٗ)بَتكت: دار صادر,  لساف العراب ابن منظور, 
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 J. R. Firth, Paper in Linguistic (London: Oxford University Press, 1957)., 16. 
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 .ٕٓأكؼباف, ترصبة الدكتور كماؿ بشر, دكر الكلمة يف اللغة )القاىرة: مكتبة الشباب(, ستيفُت  
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كإقبازىا كامتاز فَتث باتبعو ىذه اؼبقولة زيادة على ما قدمو من تناكؿ للسياؽ 
ن فكرة الرصف اللغوم أك التحليل التسلسلي للسياقات أحدىا يف اللغوم م

حضن اآلخر حىت تتصل بسياؽ الثقافة أك اغبضارة بإصبالو, كىذه النظرية اليت 
حاكلنا أف نبسيطىها, كاليت قدمها اللغويوف اإلقبليزييوف على أهنا مدرسة متميزة 

 .يف الدراسات اللغوية
 السياق عند متام حسان وفريث.املساواة واإلختالف عن  مفهوم  .ٖ

بعد عرض الباحث البيانات عن مفهـو السياؽ فيوجد اإلختبلؼ  
 كاؼبساكة بتحليل ما يلي:

توجد اؼبساكة يف تعريف السياؽ اللغوم كاؼبوقف عند سباـ حساف ك 
فَتث. أما سباـ حساف يعرؼ بالسياؽ اللغوم ىو تواِف العناصر اليت يتحقق هبا 

كأما فَتث ىو األرض العصبة اليت تبذره فيها اؼبباين اللفظية الًتكيب كالسبك. 
بنوعيها )الوظيفة كاؼبعجمية(. كأما تعريف سياؽ اؼبوقف عند سباـ حساف ىو 
تواِف األحداث اليت صاحبت األداء اللغوم, ككانت ذات عبلقة باإلتصاؿ. كأما 

قيل بشأهنا.  فَتث الظركؼ كاؼبواقف كاألحداث اليت كرد فيها النص أك نزؿ أك
كمن ىنا نعريف, أف سباـ حساف كفَتث يتفقاف أف سياؽ اللغوم ىو السياؽ 
دخلية النص, مثبل يف تركيب األلفاظ, عبلقات النحوية, كالصرفية كغَتىا. كأما 
سياؽ اؼبوقف ىو سياؽ خارج النص,مثبل عن تارخية, كجغرفية, اجتماعية 

 كغَتىا.
كيوجد اإلختبلؼ من تقسيم السياؽ. أما سباـ حساف ينقسم السياؽ إُف 
قسمُت, كنبا: سياؽ النص )اللغوم(, ك سياؽ اؼبوقف. كأما اؼبقصود عن نظرية 
السياؽ عند فَتث ىنا ىو سياؽ اؼبوقف. يقوؿ فَتث أف معٌت الكلمة يربط 
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كاؼبعجمية ىٌن   مربطة بالبيئة ك موقف متكلم اللغة. كأما النحوية, كالصرفية,
 كالوسيلة الداللية.

كأما مفهـو السياؽ عند سباـ حساف يفهمو بالقرينة السياقية. ينقسم سباـ 
حساف قرينة السياؽ على طبس: عبلقات النحوية, العبلقات اؼبعجمية, 

 كالداللة, القرينة الواقعية, كالقرينة العقلية. كأما بياهنا قد كيًضحى من قبل. 
اؽ لفَتث يفهمو بتحليل اؼبوقف. كىذا التحليل لو ابلاة كأما مفهـو السي

(. الصفات اؼبشًتكة اؼبتصلة دبن يشًتكوف يف اغبديث فبن ؽبم عبلقة ُفئات: 
باغبدث اللغوم, كىذه الصفات إما: أحداث لغوية صادرة عنهم, كأحداث غَت 

(. آاار خارجية ذات صلة ّ(. أشياء خارجية ذات صلة باغبديث. ِلغوية. 
غبديث. كىذا السياؽ أشر فَتث إُف تبٍت فكرة أك سياؽ النص. كيتحدث با

فَتث عن اؼبعاين الوظيفية ؼبباين الًتكيب على اؼبستويات اللغوية اؼبختلفة. فيبدك 
 ىناؾ طبس من الوظائف, كىي: 

 الوظيفة الصوتية. .ُ
 الوظيفة اؼبعجمية. .ِ
 الوظيفة الصرفية. .ّ
 الوظيفة النحوية. .ْ
 الوظيفة الداللية. .ٓ

صبلة من ىذه الوظائف اليت ربوزىا صيغة لغوية ما. كىذه الوظائف  ك 
 (Collocation)كالوسيلة الداللية لفهم النص. كلذلك, أضحى فَتث الرصف 

بالعبلقات ىذه الوظائف بينها لغويان, كمضافان إليها سياؽ اؼبوقف. كأما الرصف 
ك يتبلءـ معها من عند فَتث ىو الوركد اؼبتوقع أك اؼبعتاد لكلمة ما يناسبها أ
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الكلمات األخرل يف سياؽ لغوم ما. كمن أمثلة ذلك: "البقرة مع اللنب, كالليل 
 مع الظلمة".
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 الفصل الرابع
 اإلختتام

 اػببلصة. أ
اعتمادان على البياف القدًن كاستنادان إُف النتائج التحليلية السابقة اليت 

 الباحث إُف النتائج اآلتية: ذكرىا الباحث  يف الباب الثالث, كصل
(. سياؽ ِ(. سياؽ النص. ُسباـ حساف ينقسم السياؽ إُف قسمُت:  .ُ

اللغوم. كيعرض سباـ حساف بوضوحهما على طبسة قرينات, كىي: 
العبلقات النحوية, العبلقات اؼبعجمية, كالداللة, القرينة الواقعية, كالقرينة 

حليل اؼبوقف. كىذا التحليل العقلية. كأما مفهـو السياؽ لفَتث يفهمو بت
(. الصفات اؼبشًتكة اؼبتصلة دبن يشًتكوف يف اغبديث ُلو ابلاة فئات: 

فبن ؽبم عبلقة باغبدث اللغوم, كىذه الصفات إما: أحداث لغوية 
(. أشياء خارجية ذات صلة ِصادرة عنهم, كأحداث غَت لغوية. 

 (. آاار خارجية ذات صلة باغبديث.ّباغبديث. 
كة يف تعريف السياؽ اللغوم كاؼبوقف عند سباـ حساف ك توجد اؼبسا .ِ

فَتث. أما سباـ حساف يعرؼ بالسياؽ اللغوم ىو تواِف العناصر اليت 
يتحقق هبا الًتكيب كالسبك. كأما فَتث ىو األرض العصبة اليت تبذره 
فيها اؼبباين اللفظية بنوعيها )الوظيفة كاؼبعجمية(. كأما تعريف سياؽ 

حساف ىو تواِف األحداث اليت صاحبت األداء اللغوم,  اؼبوقف عند سباـ
ككانت ذات عبلقة باإلتصاؿ. كأما فَتث الظركؼ كاؼبواقف كاألحداث 
اليت كرد فيها النص أك نزؿ أك قيل بشأهنا. كمن ىنا نعريف, أف سباـ 
حساف كفَتث يتفقاف أف سياؽ اللغوم ىو السياؽ دخلية النص, مثبل 
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ات النحوية, كالصرفية كغَتىا. كأما سياؽ يف تركيب األلفاظ, عبلق
اؼبوقف ىو سياؽ خارج النص,مثبل عن تارخية, كجغرفية, اجتماعية 
كغَتىا. كيوجد اإلختبلؼ من تقسيم السياؽ. أما سباـ حساف ينقسم 
السياؽ إُف قسمُت, كنبا: سياؽ النص )اللغوم(, ك سياؽ اؼبوقف. كأما 

نا ىو سياؽ اؼبوقف. يقوؿ فَتث اؼبقصود عن نظرية السياؽ عند فَتث ى
أف معٌت الكلمة يربط مربطة بالبيئة ك موقف متكلم اللغة. كأما النحوية, 

 كالصرفية, كاؼبعجمية ىٌن كالوسيلة الداللية.
 اإلقًتحات. ب

بعد أف قاـ الباحث على ىذا البحث, الزـه عليو أف يقدـ االقًتاحات 
, ك يرجو الباحث من القارئُت رجاءن أف تكوف نافعة ؼبن اىتمَّ على ىذه العل ـو

أف يواصلوا ىذا البحث بالتمسك على نظرية السياؽ لتحليل لغة ما أك نصوص 
العربية, مثبل: القرآف الكرًن, اغبديث الشريف, أك الشعر العريب أك غَت ذلك. 
لكي ىذا البحث تنمو كتطور, كاليقف يف جنس كاحد من التحليل. كيرجوا 

, إذا كجدكا األخطاء كاألغبلظ من ىذا البحث. اإلصبلحات من القارئُت
كأخرا, قد سبت ىذا البحث بعوف هللا. كنسأؿ هللا تعاُف أف ينفع بو لنا أصبعُت. 

 كاغبمد  رب العاؼبُت.
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 قائمة اؼبراجع

 اؼبراجع العربية
كتبة التجارية القاىرة: اؼب. اؼبثل السائر يف أداب الكاتب كالشاعر .ابن أار,

 .ُّٖٔالكربل, 
القاىرة: دار . دكر الكلمة يف اللغةبًتصبة الدكتور كماؿ بشر,  .ستيفُت, أكؼباف

 .قُُُْاؼبنار, 
 .ُِٕٗالطبعة الثانية, . اؼبعجم الواسيطكصباعة,  .إبراىيم, أنيس
, حبث منشور ضمن الزمن كاعبهة يف اللغة العربية كاللغة اإلقبليزية .بركس أنغاـ,

. ناطقُت هباندكة األكُف لتعليم اللغة العربية لغَت الالسجل العلمي لل
 .قَُُْاؼبنعقدة يف 

مصر: . الوسييط يف األدب العريب كتارىبو .أضبد اإلسكندرم كمصطفى عناين,
 .ُُٔٗدار اؼبعارؼ, 

اعبامعة . نظرية السياؽ بُت القدماء كاداُت .عبد النعيم عبد السبلـ خليل,
 .ُُٗٗاألسكندرية, 

 تونيس: الدار العربية للكتاب,. األسلوبية كاألسلوب .عبد اؼبسدم,السبلـ 
ُِٖٗ. 

 .اىرة: مكتبة ؿبمد علي صبيحالق. اإليضاح يف علـو الببلغة .خطيب القزكيٍت,
 .ُٖٓٗبنغازم: اؼبطبعة األىلية,  .اللغة كاجملتمع رأم كمنهج .ؿبمود ,السعراف

كويت, دار القلم, . العريبيف إصبلح النحوم  .عبد الوارث مربؾ سعيد,
ُٖٗٓ. 

. داللة السياؽ بُت الًتاث كعلم اللغة اغبديث .عبد الفتاح عبد العليم الربكاكم,
 .قُُُْالقاىرة: دار اؼبنار, 

 .ُٓٗٗبَتكت: دارالفكر, . فقو اللغة كخصائص العربية .ؿبد اؼببارؾ,
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اعبامعة اؼبستنصرية, : بغداد. علم الداللةباؼبر, ترصبة صربم إبراىيم السيد, 
َُٖٗ. 
بَتكت: دار العلم للمبليُت, . فقو اللغة العربية كخصائصها .إيبيل بديع يعقوب,

ُِٖٗ. 
رسالة . داللة السياؽ عند األصوليُت .سعد بن مقبل بن عيسى العنزم,

 .قُِْٖكة العربية السوعدية, اؼباجستَت: اؼبمل
لدكتور: مكة رسالة ا. السياؽداللة  .هللا ردة بن ردة بن ضيف هللا الطلحي,

 .قُِْْاؼبكرمة, 
دار إحياء  القاىرة:. الوساطة بُت اؼبتنيب كخصومو .علي بن عبد العزيز اعبرجاين,

 .الكتب العرابية
 .َُٔٗزارة اإلرشاد كاألنباء, الكويت: ك . األضداد .أيب بكر األنبارم,

 .القاىرة: مكتبة اػباقبي. البياف كالتبيُتجاحظ, 
 .قُّٖٖحياء الًتاث العريب, بَتكت: دار إ. اغبيوافجاحظ, 
 .ُٖٓٗاؼبغرب: الدر البيضاء, . اللغة العربية معناىا كمبنها .سباـ حساف,
 .ََِٔالقاىرة: عاَف الكتب, . اؼبقاالت يف اللغة كاألدب .سباـ حساف,

 .ُُٗٗدارالبيضاء,  :اؼبغرب. لسانيات النص .ؿبمد خطيب, 
 .ُْٗٗالناشر: مكتبة اآلداب,. كالبحث اللغوماللغة  .عادؿ خلف,

قاىرة: ال. دركس يف األلسنة العاـترصبة صاٌف القرمادم,  .دم سوسَت, فرديناف
 .َُْٖمكتبة اغباقبي, 

اىرة: مطبعة الق. العمدة يف ؿباسن الشعر, كآدبو, كنقده .بنا رشيق القَتكاين,
 .ُّّٖالسعادة, 

 .قَُْْكت للطباعة كالنشر, بَت بَتكت: دار . أساس الببلغةزـبشرم, 
كقاؼ كالشؤف الدينية, بغداد: كزارة األ. شرح صبل الزجاجي .ابن عصفور,
 .قََُْ
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: دار النهضة العربية, بَتكت. كبو عريب كالدرس اغبديثعبده الرجحي, 
ُٕٗٗ. 
 ٕٔعدد  :عاصرمقاؿ دبجلة الفكر اؼب. اللغة كنظرية السياؽ .علي عزت منشور,
 .ُُٕٗيونيو 

 .وائلعماف: دار ال. البحث العلميمنهج  .ؿبمد عبيدات,
 .ُٕٗٗؼبصرية العامة للكتاب, القاىرة: اؽبيئة ا. الكتاب سيبويو,

 .ََِّالطبعة الثانية,  :ريبإحياء الًتاث الع. القاموس ايطفَتكزابادم, 
 .القاىرة: مكتبة اؼبصرية. اللغةفندريس, ترصبة عبد اغبميد الدكاخلي كزميلو, 

 .َُٗٗدار الطلعة,  :بَتكت. تيارات يف السيمياء .عادؿ فاخورم,
 .ُٗٗٗدار اعبيل,  :ـ ىاركفربقيق عبد السبل .مقاييس اللغة .ابن فارس,
 .: مطبة عيسى البايب اغبليبالقاىرة. الصاحيب يف فقو اللغة .ابن فارس,

الكتب العربية, إحياء القاىرة: دار  .اللغة يف اجملتمعلويس, ترصبة سباـ حساف, 
ُٗٓٗ. 

 .ُٖٗٗبَتكت: دار صادر, . لساف العراب .ابن منظور,
 .َُٖٗمكتبة كىبة,  .علم اللغة العاـ الطبعة األكِف .توفيف ؿبمد شاىن,

باط: مكتبة الر . اؼبنزع البديع يف ذبنيس أسالب البديع .أيب ؿبمد السجلماسي,
 .قَُُْاؼبعارؼ, 

 .ََِٔالقاىرة: عاَف الكتب,  .علم الداللة .أضبد ـبتار عمر,
السياؽ كأاره يف الدرس اللغوم: دراسة يف ضوء علم اللغة  .إبراىيم ؿبمود خليل,

 .َُٗٗاعبامعة األردنية, . اغبديث
مكة اؼبكرمة: دار الثقة للنشر . علم النص كنظرية الًتصبة .يوسف نور عوض,

 .قَُُْكالتوزيع, 
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