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قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

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

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

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

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

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

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

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

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

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

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

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

كل �سفحة جديدة.

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

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

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

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

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س        
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39 ح�شني مليطات   العالماتية، وتكوين البناء ال�شردي يف رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناين َجّبور الدويهي ـ 

51 عبد القادر فيدوح   خري«  ـ  متثالت الكولونيالية اجلديدة يف رواية »2084 حكاية العربي الأ

69 ي�شرى التمراوي  ا�شرتاتيجّيات العتبار يف ال�شرية الذاتّية »كتاب العتبار« لبن منقذ اأمنوذجا ـ 

 قراءة  

83 حبيب بوزوادة  إ�شكالية املعنى يف �شوء النظرية ال�ّشياقية ـ  ا

97 عبد الكرمي حممد ح�شني  دبي ـ املعنى واآلية الفعل ـ  قراءة الن�ض الأ

115 اأحمد بوزيان  �شعرية امل�شطلح ال�شويف من بنية التاآلف اإىل بنية الت�شاد ـ 

دللت  

135 م�شطفى غلفان  �شول.  درو�ض يف الل�شانيات العامة لدو �شو�شري )ن�شرة 1916( قراءة نقدية يف �شوء امل�شادر الأ

157 �شامل عبد الرب ال�شلفي  �شلوبيَّة التداوليَّة( ـ  خرية يف الن�ضِّ احِلَجاجّي واأنواُعها )درا�شة يف �شوء الأ ْرُجومة، خ�شائ�ض العبارة الأ ُ الأ

175 حممد بلبول  بع�ض توّجهات البحث التطبيقي يف الل�شانيات التوليديةـ 



قراءة أنساق
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إشكالية املعىن في ضوء النظرية الّسياقية
د.حبيب بوزوادة

جامعة مع�شكر - اجلزائر

habibbouzouada@gmail.com

ملخ�س البحث :

كرث اأهمية يف الـــكالم الب�سري، فهو الهدف املق�سود من اأّي نظـــام لغوّي، اأّما امل�ستويات  يعتـــرب املعنـــى من الق�سايا الأ

خرى )ال�سوتية وال�سرفية والرتكيبية( فهي حاملة للمعنى، وو�سيلة اأ�سا�سية من و�سائل التبليغ، ونظرًا لطبيعة  الل�سانية الأ

املعنـــى التي متتاز بالغمو�س والتغّر والتبّدل، كانـــت احلاجة ما�ّسة لدرا�سة هذا املكّون املهّم من مكّونات الل�سان الب�سرّي؛ 

ليـــات املعرفية التي �سمحـــت باحلفر يف املعنى  فظهـــر ب�سبـــب ذلك علـــم الّدللة، الذي ناق�س ق�سايـــا املعنى ب�سبكة من الآ

والو�سول اإىل نتائج اأكرث دّقة ومو�سوعية.

ونظـــرًا حليويـــة )املعنى(، جتاذبته حقـــول معرفية اأخرى، كال�سيميائيـــة والتداولية وغرهما، غـــر اأّن هذه املجالت 

لة للك�سف عـــن الّدللت اخلفية يف اخلطاب الب�ســـرّي، حتى واإن كان  املعرفيـــة اّتفقـــت على اعتبار ال�سيـــاق الو�سيلة املف�سّ

احلديـــث عنه حتت اأ�سماء اأخرى، كاملقام، واملوقف، والقرينـــة، واملوؤ�ّسر.. لكّنها جميعًا ت�سر اإىل اأهمّية ظروف التخاطب 

يف �سياغة اخلطاب، وفهم معانيه وك�سف دللته.

و�ساأحـــاول يف ورقتـــي اأن اأ�سّلـــط ال�سوء على ال�سياق �سمن ثالثـــة مقاربات؛ املقاربة الرتاثية، التـــي ت�ستلهم من جهود 

اللغويني العرب، وعلماء اأ�سول الفقه، ومقاربة علماء الل�سانيات )نظرية فرث ال�سياقية(، واملقاربة التداولية التي اأعطت 

اأهمية اأكرب لق�سايا ال�سياق �سمن بنية اخلطاب واآلية ا�ستك�سافه.

الكلمات املفاتيح :

املعنى، الّدللة، الل�سانيات، ال�سياق، النظرية ال�سياقية، التداولية
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The question of meaning within the contextual theory

Dr.Habib Bouzouada
Mascara University-Alegria

habibbouzouada@gmail.com
Abstract :
Meaning is a main issue in human speech. It is the intended purpose of any linguistic 

system; meanwhile the other linguistic levels (phonetic, morphological and syntactic 
ones) are bearings of meaning, and a basic means of communication. Because of the 
ambiguous and changing nature of meaning, there was a strong need to study this 
important component of the human tongue, and that have leaded to the emergence of  
Semantics, which has discussed the issues of meaning with a set of cognitive mechanisms 
that allowed searching in meaning and reach more accurate and objective results.

Because of the vitality of the (meaning), it has been attracted by other disciplines , 
such as semiotics, pragmatics etc…  . However, these cognitive fields have agreed on 
considering  the context as the best means to discover the connotations in the human 
discourse, even if it is named differently  as situation, position, proof, index ect .. But they 
all indicate the importance of the conditions of communication in the framing a speech , 
and understanding of the its meaning and significance.

In this paper is an attempt to highlight the context within three approaches: the traditional 
one which inspired the efforts of the old Arab linguists, and scholars of Islamic Principles 
of jurisprudence. Then the linguistic approach especially the Firth approach, and finally 
the pragmatic approach which interested strongly in the context issues in framing and 
analyzing discourse .

Key words :
Meaning- significance - Linguistics- Context- Contextual Theory- Pragmatics
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متهيد:

يعترب املعنى )Meaning( جوهر عملية التخاطب، 

فهـــو احلقيقة التي يهدف املتكّلمون اإىل اإبالغها، ويهدف 

املخاَطبـــون ل�ستيعابها وفهمها، ومـــع ذلك فاإّن الهتمام 

بـــه مل يكن كبـــرًا يف الّدرا�ســـات اللغويـــة القدمية، فقد 

ولوية للبنية ال�سكلية للخطاب اللغوي على ح�ساب  ظّلت الأ

بنيتـــه الّدللية، ف�سهـــدت احل�سارات القدميـــة اهتمامًا 

باجلوانـــب ال�سوتيـــة للكلمـــة، وب�سيغهـــا ال�سرفيـــة، اأو 

باجلوانب الرتكيبية للكالم، اأّما احلديث عن املعنى فقد 

تـــي بالتبعية يف الخت�سا�ســـات املختلفة، كتف�سر  كان ياأ

ن�سو�س الّدين، اأو الفل�سفة ونحوهما.

غـــر اأّن العـــامل اللغـــوي الفرن�ســـي مي�ســـال بريـــال 

لالهتمـــام  دعـــوة  1883م  �سنـــة  اأطلـــق   )M.Bréal(
باجلوانـــب الّدللية للخطـــاب اللغوي، واأعلـــن من خالل 

كتابـــه )Essai de Sémantique( عـــن تاأ�سي�س علم 

الّدللة )Semantic(، بغر�س البحث يف ماهية املعنى، 

واآليـــات ت�سّكله، وطرق حتّوله، قائـــال: »اإّن الدرا�سة التي 

ندعـــو اإليها القارئ هـــي من نوٍع حديـــث للغاية بحيث مل 

ت�ســـّم بعد، نعم لقد اهتّم معظـــم الل�سانيني بج�سم و�سكل 

الكلمات، وما انتبهوا قـــّط اإىل القوانني التي تنتظم تغر 

املعاين، وانتقاء العبارات اجلديـــدة والوقوف على تاريخ 

ميالدهـــا ووفاتها، ومبـــا اأن هذه الّدرا�ســـة ت�ستحق ا�سمًا 

 �Semantic( خا�ســـًا بهـــا، فاإّننا نطلـــق عليهـــا ا�ســـم

، وبرغـــم اأهمية ما دعا اإليه 
�1(

للدللـــة على علم املعاين«

بريـــال اإّل انه مل يلق ال�سدى والرتحيـــب املطلوبني، فقد 

ّخـــر ذيوع اأفكاره اإىل �سنـــة 1923م عندما اأ�سدر عاملا  تاأ

اللغـــة الإجنليزيني )اأوجدن وريت�ســـاردز( كتابهما معنى 

.�The Meaning of Meaning( املعنى

 Le Roy Maurice: les grands courants de la   �1(

علم  منقور:  اجلليل  نقال عن عبد    linguistique modern p46
الّدللة اأ�سوله ومباحثه �س20

 De( دو�سو�ســـر  فردينانـــد  حما�ســـرات  وبذيـــوع 

Saussure( يف القرن الع�سرين جرى اإعادة ترتيب علوم 
اللغة، فتّمت �سياغة قواعد املعرفة اللغوية حتت م�سطلح 

الل�سانيـــات )Linguistic(، واأ�سبـــح علـــم الّدللـــة هو 

�سافة  امل�ستوى الرابع من م�ستويات هذا العلم الوليد، بالإ

اإىل امل�ستـــوى ال�سوتـــي، وامل�ستـــوى ال�ســـريف، وامل�ستـــوى 

الرتكيبي.

هل املعنى م�سكلة؟

يعتـــرب املعنى مـــن املفاهيم الزئبقيـــة، فهو غر قابل 

للتكميـــم، ول ميكـــن القب�س عليه، ول قيا�ســـه، اأو تثبيته، 

اإّنه �سريع التفّلت، فما يزال الّنا�س متلفني يف م�ستويات 

اإدراكـــه، وطرق الو�ســـول اإليه، واآليـــات اإنتاجه، ومن هنا 

تـــي حيويـــة هـــذا املفهـــوم، فمن هـــذه الديناميـــة توّلد  تاأ

فكار،  الختـــالف، ومـــن الختـــالف انبثقـــت الـــروؤى والأ

وت�سّكلت الفل�سفات والعلوم.

لقـــد فّكك حممـــد مفتاح مفهـــوم املعنى، وحـــاول اأن 

يح�ســـي م�ستوياته، انطالقًا من معطيـــات ال�سيميائيات 

�سول، فوجد بـــاأّن املعنى  م�ستعينـــًا باجتهادات علمـــاء الأ

ر�سية، لـــكّل طبقة ميزات  طبقات، كطبقـــات الق�سرة الأ

وخ�سائ�ـــس حمـــّددة، وهـــذه امل�ستويات تقـــع بني قطبني 

اأ�سا�سيني وهمـــا منتهى الو�سوح ومنتهى الغمو�س، وعليه 

حتـــّدث عـــن اإمكانيـــة ت�سنيـــف الّن�سو�س تبعـــًا لدرجة 

قربهـــا اأو بعدها عن هذيـــن القطبني، فقال: »يخطئ من 

ـــم بـــاأّن اللغـــة �سّفافة، وكذلـــك يخطئ مـــن يعترب اأّن  ي�سلِّ

خذ باأحد  اللغـــة َعَمـــاء واأّن اخلطاب حجاب، وجتّنبـــًا لالأ

الّطرفني دون �سواه، فاإّننا نقرتح درجات للّدليل من حيث 

. وتبعًا لهـــذا التوجيه حتّدث مفتاح عن 
�2(

طبيعـــة معناه«

الّدرجـــات التالية من الّن�سو�س، وهـــي: الّن�س الوا�سح، 

الّن�ـــس البنّي، الّن�ـــس الظاهر، الّن�ـــس املحتمل، الّن�س 

.
�3(

املمكن، الّن�س العمّي

)�2  حممد مفتاح: املفاهيم معامل �س147.

)�3  انظر �سرح هذه امل�سطلحات يف املرجع ال�سابق �س-147 148
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اأّما يف الثقافة العربية القدمية فاإّن العالقة بني اللفظ 

واملعنى كانت دائمـــًا اإ�سكالية، ح�سرها علماء املنطق يف 

خ�سرّي يف منظومة  خم�س عالقات، كما نّبه على ذلك الأ

:
�1(

ال�سّلم املرونق

ْلفـــــــاِظ ِلْلَمعـــــانـــــــي َوِن�ْسَبـــــُة الأَ

ْق�َســـــاٍم بـــال ُنْقـ�ســــاِن َخْم�َســـــُة اأَ

َتـــواُطـــــوؤٌ َت�َسـاُكــــــــٌك َتَخـــــاُلــــــُف

َوال�ْسِتـــــراُك َعْك�ُســـــُه الّتــــَراُدُف

فاملفـــردة قـــد تـــدّل علـــى معناهـــا ب�ســـورة مبا�سرة 

ن�سان« على  ت�سمـــل كّل اأفراده، وهي التواطوؤ، كدللـــة »الإ

فراد يف  زيد وعمـــرو وبكر، اأو تدّل على معنـــى يتفاوت الأ

الت�ساف به، كدللة »ال�سوء« التي تتفاوت بني )ال�سم�س، 

والقمر، وال�ّسراج(، وهو الت�ساكك، اأّما ال�سرتاك فاحتاد 

اللفـــظ واختـــالف املعنـــى، كدللـــة »العـــني« علـــى العني 

البا�ســـرة، وعني املـــاء، وغرهمـــا. والـــرّتادف هو دللة 

اللفظني علـــى املعنى الواحد، ويـــراد بالتخالف اختالف 

لفاظ لختالف املعاين، وهو اأكرث مفردات اللغة. الأ

كمـــا حتّدث املناطقة عـــن دللت املطابقة والت�سمن 

�سكال ال�سابطة لعالقة اللفظ مع  واللتزام، باعتبارها الأ

ّن الكلمة قد تدّل على متام املعنى )املطابقة(، اأو  معناه، لأ

علـــى بع�سه )الت�سّمن(، اأو على معنى م�ساحٍب له عقاًل 

.
�2(

اأو عرفًا كّدللة احلاجب على العني )اللتزام( 

ويح�ســـر اللغويـــون العالقات الّناظمة بـــني الكلمات 

ومعانيهـــا �سمـــن ثالثة اأطر، وهي التبايـــن، وال�سرتاك، 

والـــرتادف، قـــال اأحمد متار عمـــر: »األفـــاظ اللغة من 

حيث دللتها ثالثة اأنواع:

اأ-املتباين: وهو اأكـــرث اللغة، وذلك اأن يدّل اللفظ الواحد 

على معنى واحد.

خ�سري: �سرح ال�سّلم �س67. )�1  الأ

)�2  حبيب بوزوادة: علم الّدللة، التاأ�سيل والتف�سيل �س84.

ب-امل�ســـرتك اللفظي: وهـــو اأن يدّل اللفـــظ الواحد على 

اأكرث من معنى.

ج-املـــرتادف: وهـــو اأن يـــدّل اأكرث مـــن لفظ علـــى معنى 

.
�3(

واحد«

ّمـــا علمـــاء اأ�سول الفقـــه فقد امتـــازت نظرتهم اإىل  اأ

املعنـــى بالكثر مـــن احليوية والّدقة، فهـــم يتحّدثون عن 

قطبـــني اأ�سا�سيـــني وهمـــا )املحكـــم واملت�سابـــه( اللـــذان 

ميثـــالن منتهى البيان، ومنتهى الغمو�س، قال ال�ّسيوطي: 

»املحكم ل تتوقف معرفته على البيان، واملت�سابه ل يرجى 

، وبني هذين القطبني هناك م�ستويات اأخرى من 
�4(

بيانه«

املعاين متدّرجة يف درجة و�سوحها وبيانها، قال ال�سريف 

التلم�ساين: »اعلم اأّن اللفـــظ اإّما اأن يحتمل معنيني، اأو ل 

يحتمـــل اإّل معنى واحدًا، فاإن مل يحتمل بالو�سع اإّل معنى 

واحدا فهو )الّن�ـــس(، واإن احتمل معنيني؛ فاإّما اأن يكون 

راجحـــا يف اأحد املعنيني، اأو ل يكـــون راجحا، فاإن مل يكن 

راجحـــًا يف اأحد املعنيني فهو )املجمل(، وهو غر املت�سح 

الّدللـــة. واإن كان راجحًا يف اأحـــد املعنيني؛ فاإّما اأن يكون 

رجحانه من جهة اللفظ، اأو من جهة دليل منف�سل، فاإذا 

كان من جهـــة اللفظ فهو )الّظاهـــر(، واإن كان من جهة 

دليل منف�سل فهو )املوؤّول(، فخرج من هذا اأّن اللفظ اإّما 

.
�5(

، واإّما جممٌل، واإّما ظاهٌر، واإّما موؤّول« ن�سٌّ

�ســـكايل يقـــع الت�ســـارب يف  طـــار الإ و�سمـــن هـــذا الإ

املعاين، والتباين يف الّدللت للمفردة الواحدة، وللخطاب 

الواحد، وهو ما دفع امل�ستغلني بعلم الّدللة وق�سايا املعنى 

اإىل البحث عن ال�سبل الكفيلة باإزاحة الغمو�س، والو�سول 

اإىل املعـــاين احلقيقيـــة للخطـــاب اللغوّي، فظهـــرت تبعًا 

لة، مثل النظرية  لذلـــك العديد من النظريـــات ذات ال�سّ

�ساريـــة، والّنظريـــة الت�سّوريـــة، والنظريـــة ال�سلوكية،  الإ

)�3  علم الّدللة �س145.

تقان يف علوم القراآن �س300. )�4  ال�سيوطي: الإ

)�5  ال�سريف التلم�ساين: مفتاح الو�سول �س47.
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ونظريـــة احلقول الّدللية، والنظريـــة التوليدية، وغرها 

مـــن الّنظريـــات، التي قّدمـــت الكثـــر للتحليـــل اللغوي، 

واأّمـــدت الّدار�سني بالعديد مـــن املنهاجيات التي �سمحت 

بالقـــرتاب العلمي من ق�سايا املعنـــى، وحاولت اأن تبحث 

يف اآليات ت�سّكل املعنى، و�سبل الو�سول اإليه.

غـــر اأّن النظريـــة التـــي اأثبتـــت كفاءتهـــا يف تف�ســـر 

ّنها  الّدللت وتو�سيـــح املعاين هي النظريـــة ال�سياقية. لأ

جعلـــت هّمها هـــو ك�ســـف املعنـــى، والتعّرف عليـــه �سمن 

ال�ستعمالت اللغوية املختلفة. وهو ما �سنحاول ا�ستعرا�سه 

لحقًا يف هذه الّدرا�سة.

مفهوم ال�ّسياق:

بل وغرهـــا، ي�سوقها  جـــاء يف ل�سان العـــرب: �ساق الإ

بل ت�ساوقـــًا: تتابعت،  �سوقـــًا.. وقد ان�ساقـــت وت�ساوقت الإ

ـــداق واملهر �سياقـــًا واأ�ساقـــه، واإن كان  و�ســـاق اإليهـــا ال�سّ

بُل،  ـــداق عند العرب الإ ّن اأ�سل ال�سّ دراهـــم اأو دنانر، لأ

وهـــي التي ُت�ســـاق، فا�ستعمل ذلـــك يف الّدرهـــم والّدينار 

وغرهما..

ومعظـــم املعاجـــم العربيـــة حت�سر دللـــة ال�ّسياق يف 

الّتتابـــع دون انقطاع، قال اجلوهـــرّي: »يقال ولدت فالنة 

ثالثـــة بنني على �ساق واحدة، اأي بع�سهم على اإثر بع�س، 

لي�ست بينهم جارية..«

 �Context( اأّما يف ال�سطـــالح فتتاأّلف كلمة �سياق

من ال�سابقـــة )Con( وتعني امل�ساركة، و)Text( وتعني 

الّن�ـــس، وعليه فكلمـــة )Context( هي )مـــع الّن�س(، 

اأو )م�ساحبـــات الّن�ـــس(، ويف هـــذا امل�سطلح اعرتاف 

بوجـــود حقيقتني، وهمـــا الّن�س بو�سفـــه منظومة لغوية، 

وم�ساحبـــات للن�ـــس بو�سفهـــا العنا�ســـر املحيطة بهذه 

 :�S.Ullmann( املنظومة اللغويـــة، قال �ستيفان اأوملان

»اإّن ال�سيـــاق علـــى هـــذا التف�ســـر ينبغـــي اأن ي�سمـــل –ل 

الكلمات واجلمل احلقيقيـــة ال�ّسابقة والالحقة فح�سب- 

بـــل والقطعة كّلها والكتاب كّله، كما ينبغي اأن ي�سمل بوجه 

مـــن الوجوه كّل ما يّت�سل بالكلمة من ظروف ومالب�سات. 

والعنا�ســـر اللغوية املتعّلقة باملقام الذي تنطق فيه الكلمة 

.
�1(

خرى اأهميتها البالغة يف هذا ال�ساأن« لها هي الأ

اإّن ال�سيـــاق هو »املحيط اللغوي الذي تقع فيه الوحدة 

اللغويـــة، �سواء اأكانت كلمة اأو جملة يف اإطار من العنا�سر 

. فال�سيـــاق هـــو ن�ـــسٌّ اآخـــر 
�2(

اللغويـــة اأو غـــر اللغويـــة«

م�ساحـــب للّن�س الظاهـــر للقّراء، وهـــو عن�سر مهّم يف 

توجيه الـــّدللت، واكت�ساف املعاين، التي تتمّيز باحلركة 

والتفّلت والتغّر امل�ستمر.

واأّي دعوة لالكتفاء بالّدللة املعجمية وحدها، مبعزل 

عـــن موقعها داخل اخلطاب، اأو عن ظـــروف اإنتاجها هي 

دعـــوة غر علميـــة، ومالفـــة لطبيعة الـــكالم الب�سرّي. 

راء ين�سون  يقول �ستيفان اأوملان »اإّن الذين ينادون بهذه الآ

�سا�سي بـــني الكالم واللغة، وهـــذا الفرق يتمّثل  الفـــرق الأ

يف اأّن ال�ّسياقـــات اإمّنـــا تكون يف املواقـــف الفعلية للكالم، 

وغنـــّي عن البيان حينئذ اأّن معـــاين الكلمات املخزونة يف 

اأذهـــان املتكّلمني وال�ّسامعني ل حتظـــى بالّدقة والتحديد 

اإّل حـــني ت�سّمهـــا الرتاكيـــب احلقيقـــة املنطوقـــة.. ولكن 

عـــدم و�سوح الفرق بني الكالم واللغـــة قد عاق كثرًا من 

العلماء عن منح الكلمات املفردة ن�سيبها من ال�ستقالل 

. فال جمال لكت�ساف املعاين احلقيقية 
�3(

الذي ت�ستحقه«

للكلمات خارج دائرة ال�ستعمال.

ال�ّسياق يف الرتاث العربي:

لقـــد انتبه الّدار�سون العرب يف وقت مبّكر اإىل اأهمّية 

ال�ّسياق يف توجيه الّدللت واكت�ساف املعاين، فنجد الكثر 

مـــن العلماء ل ُيْقِدُم على تفكيك مفهوٍم من املفاهيم قبل 

)�1  �ستيفن اأوملان: دور الكلمة يف اللغة ترجمة كمال ِب�ْسر �س57.

املكرمة،  مكة  القرى،  اأم  جامعة  ال�سياق،  دللة  الطلحي:  ردة  بن  اهلل  ردة    �2(

�س51. ط1  1424هـ، 
)�3  �ستيفن اأوملان: دور الكلمة يف اللغة ترجمة كمال ِب�ْسر �س57.
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اأن يتنـــاول بالّتحليـــل �ســـروط اإنتاجه، وظـــروف اإن�سائه. 

وميكننـــا اأن نلم�س ذلك بو�سوح يف بيئتني رئي�سيتني؛ بيئة 

�سول، وبيئة علماء اللغة. علماء الأ

�سولين: الأ بيئة   -  1

اإّن تعامل علماء اأ�ســـول الفقه مع اخلطاب ال�ّسرعي، 

اأك�سبهـــم وعيـــًا كبـــرًا بخطـــورة املعنـــى واأهميتـــه، فهم 

حكام  يعتـــربون اأنف�سهـــم يتحّملـــون م�سوؤولية �سياغـــة الأ

وتبليغها للّنا�س انطالقًا من القراآن وال�ّسنة وباقي م�سادر 

الت�سريع، حتى اأطلق عليهم ابن القيم لقب )املوّقعني عن 

، ولذلك متّيـــزت نظرتهم اإىل اخلطاب 
�1(

رّب العاملـــني( 

ال�ّسرعـــي بالكثر من الّدقة والتحـــّري، والنظر املتوا�سل 

والعميـــق يف �سياقاتـــه املختلفـــة، واعتـــربوا ذلـــك �سرطًا 

حكام، يقول ابـــن القيم: »ال�ّسياق  اأ�سا�سيـــًا ل�ستنبـــاط الأ

ير�ســـد اإىل تبيني املجمل، وتعيـــني املحتمل، والقطع بعدم 

احتمال غر املـــراد، وتخ�سي�س العـــام، وتقييد املطلق، 

وتنـــّوع الّدللة، وهذا من اأعظم القرائن الّدالة على مراد 

املتكّلـــم، فمن اأهمله غلط يف نظـــره، وغالط يف مناظرته 

  ْنـــَت الَعِزْيُز الَكِرمْيُ َك اأَ نَّ إِ فانظـــر اإىل قوله تعـــاىل ُذْق ا

 كيـــف جنـــد �سياقـــه يدّل علـــى اأّنه 
�2(

)الّدخـــان:�214 

.
�3(

الذليل احلقر«

فتف�ســـر اخلطـــاب الّدينـــي ي�ستلزم مـــن وجهة نظر 

�سهام  �سوليني ا�ستح�سار كافة القرائن التي ميكنها الإ الأ

يف توجيه املعنـــى، وذلك انطالقًا من قاعدة اأّن اخلطاب 

-قراآنًا اأو حديثًا- ظنيُّ الّدللة غالبًا، فنحن اأمام نوعني 

من اخلطـــاب؛ خطاب احتمايل، وخطـــاب غر احتمايل 

)ن�س( مثلما قال الغزايل: »اإن كان ن�سًا ل َيحتِمل؛ َكَفى 

�سويل ال�ّسهر )اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني(. )�1  وذلك يف كتابه الأ

ثيم  ية: اإّن �سجرة الّزقوم طعام الأ بلي�س، و�سياق الآ ية موّجه لإ )�2  اخلطاب يف الآ

ثم  اجلحيم  �سواء  اإىل  فاعتلوه  خذوه  احلميم  كغلي  البطون  يف  تغلي  كاملهل 

الكرمي )الدخان:  العزيز  اأنت  اإنك  راأ�سه من عذاب احلميم ذق  �سبوا فوق 

.�214
)�3  ابن القيم: بدائع الفوائد )�222/4.

معرفـــُة اللغِة، واإن تطرق اإليه الحتمال؛ فال ُيعرف املراُد 

ل  ، وقد ف�سّ
�4(

منه حقيقًة اإل بان�سمام قرينٍة اإىل اللفظ«

�سول يف ذكـــر ال�ّسياقات التي تتحّكم يف دللت  علماء الأ

اخلطـــاب حتـــت م�سطلـــح )القرائـــن املرّجحـــة(، وهي 

.
�5(

عندهم »اإّما لفظية، واإّما �سياقية، واإّما خارجية«

اأّول-القرينة اللفظية: 

وهـــي التي ترّجـــح املعنـــى املحتمل من داخـــل البنية 

�سوليـــون لذلك بلفظة  �ســـكال، وميّثل الأ اللغويـــة حملِّ الإ

َن  بَّ�سْ )قرء( الـــواردة يف قولـــه تعـــاىل َوامْلَُطلََّقـــاُت َيرَتَ

نُف�ِسِهـــنَّ َثاَلَثـــَة ُقـــُرْوٍء )البقـــرة: 228( ، فهي لفظة  ِباأَ

حتتمل يف اللغة معنى احلي�س والطهر، لّكن اختالف جن�س 

العدد عن املعدود قرينٌة لفظية ترّجح املعنى الثاين، يقول 

طهار مذّكرٌة؛ فيجب ذكر الّتاء  ال�سريف الّتلم�ســـاين: »الأ

يف العـــدد امل�ساف اإليها، فيقـــال: ثالثة اأطهار، واحلي�س 

موؤّنثـــة؛ فيجـــب حذف التـــاء من العـــدد امل�ســـاف اإليها، 

 َثاَلَثَة ُقُرَوٍء :فيقال: ثالُث ِحَي�س، ولـّما قال اهلل تعاىل

.
�6(

طهاَر« بالّتاء، علمنا اأّنه اأراد الأ

ا-القرينة ال�ّسياقية: ثانياً

تنق�سم القرينة ال�ّسياقية اإىل ن�سية وحالية، يريدون 

بالقرينـــة الّن�سيـــة عالقـــة الن�ـــس بالوحـــدات الّن�سية 

القريبـــة منـــه، حيـــث تخ�ســـع دللـــة الّن�ـــس للتوجيهات 

، مثالـــه قوله تعاىل: 
�7(

الّدلليـــة للمرّكبات املجـــاورة لها

ِبيُّ  َراَد النَّ ْن اأَ ِبـــيِّ اإِ ن َوَهَبـــْت َنْف�َسَها ِللنَّ ِمَنـــًة اإِ وؤْ ًة مُّ َواْمـــَراأَ
حزاب:50( ، يـــدّل على جواز عقد  اأَن َي�ْسَتنِكَحَهـــا )الأ

ا  الّنـــكاح بلفظ الهبـــة، لكنه تعبر يحتمـــل اأن يكون خا�سًّ

ّمته، فجاء متام  بالنبي �، كما يحتمل اأن يكون عاما لأ

ية مرّجحـــا خل�سو�سية ذلك بالنبـــي �: َخاِل�سًة  الآ

�سول �س185 )�4  الغزايل: امل�ست�سفى من علم الأ

�سول �س56. )�5  ال�سريف الّتلم�ساين: مفتاح الو�سول اإىل بناء الفروع على الأ

)�6  املرجع نف�سه �س56.

دب �س7. )�7  د.عبد الكرمي بكري: ف�سول يف اللغة والأ
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حزاب:�50.  )الأ ِمِننْيَ َلَك ِمْن ُدْوِن املُوؤْ

اأّما القرينـــة احلالية فراد بها املرّجحات امل�ساحبة 

ّن »اأمر الّدللة ل يحمله اخلطاب كن�سق لغوّي،  للخطاب، لأ

نتاجية التي يحـــّول عربها  واإمّنـــا مـــرّده اإىل الطبيعـــة الإ

 ،
�1(

القارئ خطاب الّن�س اإىل خطاب ذي مقا�سد دللية«

ىَل َما ُكنُتم ِبِه  ِبنَي انَطِلُقـــوا اإِ ْلُمَكذِّ ومثالـــه: َوْيٌل يْوَمِئـــٍذ لِّ

ىَل ِظلٍّ ِذي َثاَلِث �ُسَعٍب َل َظِليٍل َوَل ُيْغِني  ُبوَن انَطِلُقوا اإِ ُتَكذِّ

ِمَن اللََّهِب )املر�سالت:29--30-28-31(، فاملق�سود 

من الظّل يف هذا ال�ّسياق هو لهب جهّنم، وجرى ا�ستعمال 

كلمـــة ظل على �سبيل التهّكـــم، فاخلطاب يف النهاية وليد 

تفاعالت �سخ�سية واجتماعية واأدبية معّقدة، ومن واجب 

.
�2(

القارئ اأن يعترب كّل ذلك يف احل�سبان

ا-القرينة اخلارجية:  ثالثاً

هـــي اأداة ترجيح معنى من املعـــاين غر املت�سّمنة يف 

�سكال، ولكنهـــا ت�ستفاد من خطابات  اخلطاب مو�ســـع الإ

�سوليون باأّنها »موافقـــُة اأحِد املعنيني  اأخرى، وعّرفهـــا الأ

.
�3(

لدليٍل منف�سٍل، من ن�س، اأو قيا�س، اأو عمل

َذا َطلَّْقُتُم  مثال الن�س: تف�سر الِعّدة يف قوله تعاىل: اإِ

َة )الّطالق:1(،  وا اْلِعدَّ ِتِهنَّ َواأَْح�سُ �َساء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ النِّ

َة  حناف اعتربوا الِعدَّ فهي تعني الّطهر واحلي�س، لكّن الأ

ثـــالث حي�سات بقرينة ن�سية خارجية، وهي قوله تعاىل: 

ِن اْرَتْبُتْم  إِ �َساِئُكـــْم ا ِئـــي َيِئ�ْســـَن ِمـــَن امْلَِحي�ِس ِمـــن نِّ َوالالَّ
َن )الّطالق:4(،  ِئي مَلْ َيِح�سْ ُتُهنَّ َثاَلَثُة اأَ�ْسُهٍر َوالالَّ َفِعدَّ

فجعـــل عدة املـــراأة التي ل حتي�س ثالثـــة اأ�سهر، بدل عن 

�سل يف ح�ساب  احلي�ـــس، مّما دّل على اأن احلي�ـــس هو الأ

ية ال�سابقة. العدة ولي�س الّطهر، فف�ّسرت الآ

مثـــال القيا�س: تف�سر املالكية ملعنـــى الِعّدة الوارد يف 

جامعة  قراءات،  جملة  اخلطاب،  ومق�سدية  التاأويل  منقور:  اجلليل  د.عبد   �1(

ول �س49. مع�سكر العدد الأ

دب �س9-8. )�2  د.عبد الكرمي بكري: ف�سول يف اللغة والأ

�سول �س57. )�3  ال�سريف التلم�ساين: مفتاح الو�سول اإىل بناء الفروع على الأ

ية ال�سابقـــة انطالقا من القيا�س، فاعتـــربوا اأّن الِعّدة  الآ

لـّما كان ماأموًرا بها كانت عبادة، وبالقيا�س على ال�سالة 

وال�سيام والّطواف –وهي عبادات كّلها- ل يجوز التعبد 

باحلي�س، ولذا وجب حمل املعنى على الّطهر.

ْيُتُمـــويِن  َراأَ َكَمـــا  ــوا  لُـّ �: »�سَ مثـــال العمـــل: قولـــه 

، يف بيـــان �سفة ال�سالة، وقولـــه �: »ُخُذوا 
�4(

ـــي« لِّ اأُ�سَ

، يف بيان �سفة احلـــج، وهذه اأح�سن 
�5(

ـــي َمَنا�ِسَكُكـــْم« َعنِّ

فة،  ّن »البيـــان بالفعل اأدلُّ علـــى ال�سّ اأنـــواع القرائـــن، لأ

واأوقـــُع يف الفهم من ال�سفة بالقـــول، مِلَا يف امل�ساهدة من 

 .
�6(

خبار« املزيد عن الأ

�سوليـــون نظـــروا اإىل اخلطـــاب ال�ّسرعي بو�سفه  فالأ

بنيـــة ن�سيـــة متكاملـــة، ل يعتـــربون اجلملة هـــي الوحدة 

�سا�سيـــة املهيمنـــة فيه، ولكنهـــم يتحّدثون عـــن الّن�س  الأ

ب�سورة اأكـــرث حداثة، يرتبط اأوله باآخـــره، ويف�ّسر بع�سه 

بع�ســـا، اإّنهم يقرتبون كثرا ممـــا ي�سّميه املعا�سرون علم 

الن�ـــس )Science du texte(، ومـــن َثـــمَّ فـــاإّن فهـــم 

اخلطاب يكون حمتاجـــا اإىل اإدراك مكّوناته كافة، ولي�س 

بالقت�ســـار على نظـــرة جمتـــزاأة تكتفي مبحـــلِّ ال�ساهد 

بعيـــدا عن ال�سياقـــات الداخلية واخلارجيـــة. لذلك يغدو 

مـــن ال�سروري ال�ستعانة على فهم الن�س بكافة املكّونات 

التـــي ت�سّكل بيئة اخلطاب، ومنها تف�ســـر الن�ّس بالن�س 

نف�ســـه، مثلمـــا نلم�س ذلك عنـــد املف�سريـــن الذين جعلوا 

.
�7(

تف�سر القراآن بالقراآن اأ�سل التفا�سر

اللغوين: بيئة   -  2

لقد �سّكل ال�ّسياق حجر الّزاوية يف الّدرا�سات اللغوية 

العربية، فحظي هذا املّكون باأهمية بالغة لدى املعجميني 

)�4  اأخرجه البخاري وم�سلم

)�5  اأخرجه م�سلم

)�6  ابن قدامة: رو�سة الناظر وُجنة املُناظر �س185.

ْنَعْمَت َعَلْيِهْم)الفاحتة:  َراَط الِذْيَن اأَ نعام قوله تعاىل:�سِ )�7  فيف�سرون –مثال- الإ

ْن َحَمْلَنا  ِة اآَدَم َومِمَّ يَّ نَي ِمن ُذرِّ ِبيِّ َن النَّ  َعَلْيِهم مِّ
ُ ّ
ْنَعَم اهلل ِذيَن اأَ ْوَلِئَك الَّ اأُ 7(، بقوله: 

ْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا )مرمي: �58. �ْسَراِئيَل َومِمَّ ْبَراِهيَم َواإِ إِ ِة ا يَّ َمَع ُنوٍح َوِمن ُذرِّ
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والنحـــاة والبالغيـــني وغرهـــم، الذيـــن كانـــوا مدركني 

هميـــة ظروف اإن�ســـاء اخلطاب يف فهـــم اخلطاب، ويف  لأ

ت�سكيلـــه اأي�ســـًا. وقـــد ظّل البالغيـــون يـــرّددون عبارتهم 

ال�سهرة )لكّل مقام مقـــال(، اإدراكًا منهم بدور العوامل 

غر اللغوية يف بلورة خطاب لغوي قادر على الو�سول اإىل 

املتلقني بالي�سر املطلوب والّدقة املرغوبة، حتى اخت�سروا 

مفهوم البالغة يف كلمة )املقام(، وقال قائلهم »البالغة 

.
�1(

هي مطابقة الكالم الف�سيح ملا يقت�سيه احلال«

ووعيًا مـــن اجلاحظ �سيـــخ البالغة العربيـــة باأهمية 

الّتناغم بـــني اخلطاب اللغـــوي و�سياقـــه الجتماعي دعا 

يف عبارتـــه ال�ّسهـــرة اإىل ت�سكيـــل خطـــاب لغـــوّي يراعي 

اأحـــوال املخاطبـــني وقدراتهـــم ومنزلتهـــم الجتماعيـــة، 

فقـــال: »جمـــاع البالغة التما�ـــس ح�سن املوقـــع، واملعرفة 

ّمة، ول  ّمة بكالم الأ ب�ساعـــات القول، واأن ل ُيكلَّـــم �سّيد الأ

مر علـــى اإفهام كّل قوٍم  امللـــوك بكالم ال�ّسوقـــة، ومدار الأ

 ،
�2(

مبقدار طاقتهم، واحلمل عليهم على اأقدار منازلهم«

فالبالغـــة هي القدرة على حترير املعنى من عقال البنية 

ال�سكلية للغة، ب�سياغة خطاب توا�سلّي، اإفهامي، وهذا ما 

ل ميكن حتقيقه بعيدًا عن مراعاة �سياق التخاطب، الذي 

يح�سره اجلاحظ يف اأحوال املخاطبني ومقاماتهم.

نظرية ال�ّسياق:

يف خ�ســـم املحـــاولت العلمية املتالحقـــة ل�ستك�ساف 

 Contextuel( ال�سياقيـــة  النظريـــة  ظهـــرت  املعنـــى 

Theory( بو�سفهـــا اإحـــدى املحـــاولت اجلـــاّدة للبحث 
يف معنى املعنى، واآليـــات حتّوله، وكان زعيم هذا الجتاه 

العـــامل الربيطاين فـــرث )Firth( الـــذي اعترب املعنى 

»جمموعـــة مرّكبة من العالئـــق ال�ّسياقية، وعلى الّدرا�سة 

اأن  والّدلليـــة  واملعجميـــة،  والرتكيبيـــة،  الفونولوجيـــة، 

تعالج مكّونات هذه املجموعـــة يف اإطار �سياقها املنا�سب، 

)�1  اأحمد الها�سمي:جواهر البالغة �س27.

)�2  اجلاحظ: البيان والتبيني )�81/1.

فالّدرا�ســـة الّدللية ح�ســـب مفهومه ينبغي لهـــا اأن تربط 

امللفوظـــات الل�سانيـــة ب�سياقهـــا املوقفـــي الـــذي تنتج فيه 

، فاملفـــردة الواحدة قـــد حتمل عـــددًا هائاًل 
�3(

بالفعـــل«

مـــن املدلولت بح�ســـب ال�ّسياقات التي تنتمـــي اإليها هذه 

املفـــردة، وعليه يظّل ال�ّسياق هو الوحيـــد الكفيل بتحديد 

املدلـــول املراد، يقـــول اأحمد ح�ســـاين: »التف�سر الّدليل 

يف ظـــل الّنظريـــة ال�ّسياقيـــة ينبنـــي مبدئيًا علـــى ح�سر 

ال�ّسياقـــات املختلفـــة التـــي يظهـــر فيهـــا عـــادة العن�سر 

الل�ساين بو�سفه مدخاًل معجميـــًا غر ثابت، يتغر بتغر 

املواقف، وال�ّسياقات املختلفة التي يرد فيها، �سواء اأكانت 

.
�4(

هذه ال�ّسياقات ل�سانية اأم غر ل�سانية«

لقـــد �سّرح فرث باأّن املعنـــى ل ينك�سف اإّل من خالل 

ّن ال�ّسياق وحـــده هو الذي  ، لأ
�5(

ت�سييـــق الوحدة اللغويـــة

يحـــّرر املفردات مـــن اأغاللهـــا املعجمية، وي�سيـــف اإليها 

مفاهيـــم جديدة ت�سمح بتحديد دقيـــٍق لدللتها. و�سمن 

طار �سّنف رواد هذه الّنظرية ال�سياقات واملواقف  هذا الإ

التي ت�سارك يف اإنتاج املعنى كما ياأتي: 

:)Linguistic Context( اللغوي ال�سياق   -  1

طار  ّنه كّل مـــا يتعّلـــق بالإ يعـــّرف ال�سيـــاق اللغـــوّي باأ

الّداخلـــّي للغـــة، ومـــا يحتويـــه مـــن قرائـــن ت�ساعـــد على 

ك�ســـف دللـــة الوحـــدة اللغويـــة الوظيفية، �سمـــن البناء 

مر يتطّلب العـــودة اإىل نظم اللغة  العام للّن�ـــس، وهذا الأ

رفية، والرتكيبية، واملعجمّية، والّدللّية،  ال�سوتية، وال�سّ

، نحو قوله تعاىل: 
�6(

للوقوف على ذات الكلمـــة وماهيتها

ْمـــُر اهلِل فال َت�ْستْعِجُلوه )الّنمـــل:01(، فالّدللة  َتى اأَ اأَ
َتـــى حتيل على الـما�ســـي، اأما دللته  الزمنيـــة للفعل اأَ

ية فتنفتح على ال�ستقبال. داخل �سياق الآ

)�3  اأحمد ح�ساين: مباحث يف الل�سانيات �س154.

)�4  املرجع نف�سه �س154.

)�5  اأحمد متار عمر: علم الّدللة �س68.

)�6  عبد القادر عبد اجلليل: علم الل�سانيات احلديثة �س542.
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وميّثل اأحمد متار عمر لل�ّسياق اللغوّي بلفظة )يد( 

التي تتغّر معانيها تبعًا لال�ستعمالت التي َتِرُد فيها:

اأ-هم )يٌد( على من �سواهم: اإذا كان اأمرهم واحدًا.

ب-)َيُد( الفاأ�س: مقب�سها

ج-)َيُد( الّدهر: مّد زمانه.

د-)َيُد( الّريح: �سلطانها.

هـ-)َيُد( الّطائر: جناحه.

و-بايعته )َيًدا( بيد: اأي نقدًا.

ز-ثوٌب ق�سر )الَيِد(: اإذا كان يق�سر اأن يلتحف به.

ح-فالٌن طويُل )الَيِد(: اإذا كان �سمحًا.

ط-�سقط يف )َيِدِه(: ندم.

ي-حتـــى يعطـــوا اجلزية عن )َيـــٍد(: عـــن ذلٍّ واعرتاف 

للم�سلمني بعلّو اأيديهم.

ك-اإّن بني )َيَدّي( ال�ّساعة اأهواًل: اأي قّدامها.

.
�1(

ل-)َيُد( الّرجل: جماعة اأن�ساره وقومه

فاملالحـــظ اأّن املدخـــل املعجمـــي املتمّثـــل يف مفـــردة 

)يـــد( تختلـــف دلليـــًا تبعًا ملو�ســـع تواجدهـــا يف ال�سياق 

مر ينطبق على معظم املداخل املعجمّية  اللغـــوّي، وهذا الأ

التي ت�ســـّكل الر�سيد املعجمّي العربّي، ولهذا نقول دائمًا: 

اأعطني الّن�س الذي وجدت فيه الكلمة، اأُعِطك معناها.

:)Emotional Context( العاطفي  ال�سياق   -  2

هـــو املحّدد لدرجة القـــوة وال�سعف يف النفعال، مّما 

يقت�سي تاأكيدًا اأو مبالغًة اأو اعتداًل، فقد ت�سرتك وحدتان 

لغويتـــان يف اأ�سل املعنى املعجمّي، لكـــّن ال�ّسياق العاطفّي 

يوؤّثـــر على اأ�سلهما الّدليل، وي�سيـــف اإليه درجة انفعالية 

معّينة، مثل كلمتي )يكـــره( و)يبغ�س(، فاإّن يف البغ�ساء 

ق�ســـاوًة وقّوًة عاطفّيـــة ل جندها يف الكراهّيـــة، ومثله يف 

)�1  اأحمد متار عمر: علم الّدللة �س70.

اللغة الإجنليزية كلمتا )love( و)like( فاإّن كالًّ منهما 

خرى، رغم ا�سرتاكهما  حتمل قيمًا انفعالية تختلف عن الأ

يف اأ�سل املعنى وهو )احلب(.

:)Situational Context( املوقف  �سياق   -  3

نتاج الفعلّي  طار اخلارجّي الذي يحيط بالإ ونعني به الإ

، فظـــروف اإنتـــاج الكالم 
�2(

للـــكالم يف املجتمـــع اللغـــوي

ت�سهم ب�ســـكل مبا�سر يف حتديد املعنى املق�سود، وميكننا 

التمثيـــل لذلـــك بكلمـــة )عملية( التـــي ميكـــن تف�سرها 

بح�سب املوقف الجتماعي الذي تطلق فيه، فتعني العملية 

يف �سيـــاق موقف تعليمي اإجراء عمليـــة ح�سابية من جمع 

اأو طـــرح اأو �سرب، ويف ال�ّسيـــاق الطّبي يق�سد بها عملية 

جراحية ملري�س معنّي، اأّما القيام بعملية يف �سياق املوقف 

الع�سكرّي فيعني تنفيذ خّطة ع�سكرّية ما.

:)Cultural Context( الثقايف  ال�ّسياق   -  4

وميّثـــل القيـــم الثقافيـــة والجتماعيـــة التـــي حتيـــط 

بالكلمـــة، التي تاأخـــذ �سمنه دللتها املحـــّددة لها، حيث 

يختلـــف املفهوم الذهنـــي للمفردات باختـــالف املرجعية 

الثقافيـــة التي ينتمـــي اإليهـــا املتكّلم، فُيطَلـــُق على زوجة 

الّرجـــل مثال َحَرُمه وعقيلُتُه وقرينُتُه وامراأُتُه.. وخلف كّل 

�سماء مرجعّية ثقافية تـــدّل على مكانة  ا�ســـٍم من هـــذه الأ

م�ستخدم اللغة، ومثال ذلك اأي�سًا كلمة )جذر( التي تعني 

يف الّريا�سيـــات معنى غر الذي تعنيه يف جمال الزارعة، 

وتعني يف جمال الّدرا�سات اللغوية معنى ثالث يختلف عن 

املعنيـــني ال�ّسابقني، واحرتام هـــذه املحّددات �سرورّي يف 

عملّية التوا�سل.

واأّيد جـــون لينز )J.Lyons( جهـــود فرث فاعترب 

ال�ّسياق م�ســـوؤول عن حتديد معاين الوحـــدات الكالمية، 

، متحّدثًا 
�3(

قائاًل »معنى الوحدة الكالمية يتجاوز ما ُيقال«

يف درا�سته عن ناحيتني اأ�سا�سيتني ت�سّكالن ال�ّسياق، وهما 

)�2  اأحمد ح�ساين: مباحث يف الل�سانيات �س158.

)�3  جون لينز: اللغة واملعنى وال�سياق، ترجمة عبا�س �سادق الوهاب �س222.
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، و�سرب لذك 
�1(

»الّناحية الكالمية والّناحية الالكالمّية«

لزام(  مر )الإ مثـــاًل بجملة »اجل�س« التي قد تـــدّل على الأ

ذن باجللو�س، تبعًا ملكانـــة ال�سخ�س واأهليته  اأو جمـــّرد الإ

حيان  وامر، »حيـــث ميكن التنّبـــوؤ يف اأغلب الأ �ســـدار الأ لإ

عن ظهور وحدة كالمية ذات قّوة ل كالمية معّينة، وذلك 

عـــن طريق املوقف املحّدد اجتماعيـــًا الذي تعترب الوحدة 

.
�2(

الكالمية جزًءا منه«

ويعتقد لينز اأّن الغمو�س ي�سفي حيوية على الن�سو�س 

ل  ّن الرّتّدد يف تف�ســـر الوحدات الكالمية ُيحمِّ دبيـــة، لأ الأ

القـــارئ م�سوؤولية عظمى، »حيث يتوّقـــع اأن َيْحِمَل القارئ 

يف ذهنـــه تف�سريـــن اأو اأكـــرث يف وقت واحد، وهـــو اإّما اأن 

يـــرتّدد بني هذه الّتف�ســـرات اأو يجمع بينهـــا بطريقة ما؛ 

، فعندما نقـــراأ ل�سعراء 
�3(

ـــا« ن تف�سرًا مرّكبـــًا غنيًّ ليكـــوِّ

الت�ســـّوف اأمثال رابعـــة العدوّيـــة اأو العفيـــف التلم�ساين 

ْكر وغرهـــا من معاين  ق�سائـــد يف احلـــب والع�ســـق وال�سُّ

العربـــدة �سنجد اأنف�سنا جمربين بقـــوة ال�ّسياق اإىل تاأويل 

تلـــك املعاين، والعدول عنها اإىل معـــاٍن اأخرى كحّب اهلل، 

والقـــرب منه، والفناء فيه، وغرهـــا من القيم التي تقوم 

وفية. عليها الّتجربة ال�سّ

ويعترب ف�سل اللغات عن �سياقاتها الثقافية من اأعظم 

العوائق التي تواجه املتعّلمني، خ�سو�سًا يف جمال اللغات 

جنبّيـــة، فلـــكّل لغـــة خ�سو�سية ثقافية متنـــع الرتجمة  الأ

احلرفّيـــة، وتدعو اإىل الرّتجمـــة ال�ّسياقيـــة، َفَقْوُلَنا فالٌن 

)ي�ســـرب( الّدخـــان مثال ل ميكـــن اأن نرتجمهـــا اإىل لغة 

اأخرى ب�سكٍل حريفٍّ مـــا مل نحرتم ال�ّسياق، وكذلك ال�ّساأن 

 �Peanuts( وهـــي )بالّن�سبـــة لكلمة )الفـــول ال�سوداين

لكـــّن  بالفرن�سيـــة،   )cacahuètes(و بالإجنليزيـــة، 

ترجمتها احلرفية اإىل اأي لغة اأجنبية اأخرى �سيف�سد دللة 

 �Pomme de terre( الكلمة، وكذلك الكلمة الفرن�سية

)�1  املرجع نف�سه �س222.

)�2  املرجع نف�سه �س227.

)�3  املرجع نف�سه �س224.

وهـــي )البطاطا(، فاإن مل يتم و�سع ال�ّسياق الثقايف الذي 

ن�ســـاأت فيه اللفظة يف احل�سبان وجدنا اأنف�سنا اأمام دللة 

م�سّوهـــة م�ستوحـــاة من الرتجمـــة احلرفيـــة للكلمة وهي 

.
�4(

ر�س(  )تّفاح الأ

اإّن تعامـــل النظرّية ال�ّسياقية مع املعنى بو�سفه �سبكة 

عالئقية مرتبطة بجملة من الظـــروف وال�ّسياقات مّكننا 

مـــن الو�ســـول اإىل مقاربة علمية ل�سانيـــة لق�سايا املعنى، 

فقـــد ا�ستطاع البحـــث ال�ّسياقي اأن يحـــّدد بدّقة احلمولة 

الّدللية للكلمات داخـــل �سبكة التخاطب بتفعيل منظومة 

ال�ّسياقات املحيطة بها، يقـــول اأوملان: »اإّن نظرّية ال�ّسياق 

�سا�س يف علم املعنى،  قت بحكمة- متثل حجر الأ –اإذا ُطبِّ
وقد قادت بالفعل اإىل احل�سول على جمموعة من النتائج 

الباهـــرة يف هـــذا ال�ســـاأن. اإّنها مثال قـــد اأحدثت ثورة يف 

دبي، ومّكنت الّدرا�سة التاريخية للمعنى  طرق الّتحليل الأ

من ال�ستناد اإىل اأ�س�س حديثة اأكرث ثباتًا، كما اأّنها قّدمت 

.
�5(

لنا و�سائل فنّية حديثة لتحديد معايّن الكلمات«

لقـــد اأعـــادت الّنظرّيـــة ال�ّسياقيـــة العتبـــار للّدللـــة 

�سمـــن اإطارهـــا الطبيعي، وهو ظـــروف الّتكّلـــم و�سروط 

اإنتاج الكالم، فاأعادت الـــّروح ملفاهيم غّيبتها النظريات 

ال�ّسابقـــة، ومل حتـــظ اإّل بفر�ســـة هام�سيـــة يف الّتحليـــل 

خرى، فجرى احلديث عن املقام،  الدليل يف النظريات الأ

وال�ّسياق، واملوقف، وطريقة احلديث، وزمن التكّلم، وهي 

مفاهيـــم اإجرائية تلقفّتها التداوليـــة فيما بعد، وتاأ�س�ست 

على �سوئها نظرية متكاملـــة ا�ستفادت من اإرث النظرّية 

ال�سياقية، والبالغة القدمية.

وظيفة ال�ّسياق يف الفكر التداويل احلديث:

متّثل التداولية )Pragmatics( مرحلة متطّورة من 

مراحـــل الّدر�س اللغـــوّي، فـــاإذا كان الل�سانيات تقف على 

اأعتاب البنيـــة اللغوية ل تتجاوزها، فـــاإّن مهمة التداولّية 

)�4  حبيب بوزوادة: علم الّدللة التاأ�سيل والتف�سيل �س115.

)�5  �ستيفن اأوملان: دور الكلمة يف اللغة �س61.
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بعاد احلقيقية لتلك البنية  اأن تتجاوز ذلـــك اإىل حتليل الأ

بعـــاد النف�سيـــة والجتماعية  اللغويـــة املغلقـــة، ببحـــث الأ

والثقافيـــة لكّل مـــن املتكّلم واملخاَطـــب واجلماعة اللغوية 

التي يجرّي �سمنهـــا التوا�سل، يقول منذر عّيا�سي: »واأّما 

الل�سانيـــات التداولية فرتى اأّن الّدللـــة ن�سق من املعاين، 

، اإّنها نظرية 
�1(

يحتكـــم اإىل �سيـــاق التعبـــر ويرتبط بـــه«

تعنى بدرا�سة اللغة يف عالقتها مب�ستعمليها، حيث تتحّول 

الكلمات اإىل اأفعـــال، واملعاين اإىل وظائف وا�ستخدامات. 

فالتـــداويّل ل يفهم من عبـــارة )هل لديك قلم؟( معناها 

احلـــريّف، ولكّنه يف�ّسرها تف�ســـرًا وظيفيًا اإجنازيًا، مبنيًا 

على تف�سر �سياقّي، م�ستوحى من مقام التلّفظ، وظروفه 

الزمكانيـــة، وعليـــه فاملعنـــى التـــداويل ههنـــا هـــو طلـــب 

ا�ستعارة القلم، »اإّن مدلول الق�سد جزء من دللة الّن�س، 

ولي�س جزءا من دللة الكلمة، ولذا فاإّن اأّي ن�سٍّ يخلو من 

الق�سد ل يرقى اإىل مرتبة اخلطاب، وبالّتايل ل يقوى اأن 

يحافظ على ان�سجامـــه الّداخلّي، اأو على منطقه الذاتّي، 

.
�2(

ي�سايل« و�سيفقد يف النتيجة توّجهه الإ

ويعتـــرب املكـــّون التـــداويّل اأحـــد املكّونـــات الرئي�ســـة 

ّيـــة لغـــة كمـــا ن�ـــسّ علـــى ذلـــك الفيل�سوف  حاطـــة باأ لالإ

مريكـــي �سارل موري�ـــس )C.Morris( الذي مّيز بني  الأ

:
�3(

جمالت ثالثة يف درا�سة اأي لغة

املجـــال الرتكيبـــي: الـــذي يعنـــى بعالقـــة العالمـــات 

الل�سانية فيما بينها.

�سياء. املجال الدليل: ويبحث يف عالقة املعاين بالأ

املجـــال الّتـــداويل: ويهتـــم بالعالقـــات القائمـــة بـــني 

العالمـــات الل�سانيـــة وم�ستعمليهـــا وا�ستعمالهـــا واآثارها، 

يف اإطـــار ال�سبكة اّل�سياقية مبفهومهـــا ال�سامل، )ال�سياق 

الثقايف والنف�سي والجتماعي..(.

)�1  منذر عيا�سي: الل�سانيات والّدللة �س88.

)�2  املرجع نف�سه �س80.

د.حممد  ترجمة  اخلطاب  لتحليل  املفاتيح  امل�سطلحات  مانقونو:  دومينيك    �3(

يحياتن �س92

فاملعنـــى مـــن وجهة نظـــٍر تداوليـــٍة يتجـــاوز املت�سّور 

الذهنـــي الـــذي تقـــّرره املعاجـــم اللغويـــة، اإّنـــه اجلانـــب 

املفهومـــي الـــذي تتوا�ســـع عليـــه اجلماعـــة اللغويـــة، يف 

منـــي بني املتكّلمـــني واملخاطبني، على  اإطـــار اتفاقها ال�سّ

اأ�سا�ـــسٍ مـــن العقد اللغـــوي، بق�سد حتقيـــق الّتفاهم بني 

عنا�ســـر التخاطب. ولهذا ي�سبح مـــن ال�سرورّي مراعاة 

ال�سروط الواجـــب توّفرها يف عملّية الّتخاطب، وهي التي 

  �D.Maingueneau( اأطلق عليها دومينيـــك مانقونو

مقّومـــات ال�ّسيـــاق، وذكر منها امل�ساركـــني )كّتاب، باعة، 

تالميـــذ..(، واملكان، والزمان، والغايـــة، ونوع اخلطاب، 

والقناة، واللهجة امل�ستعملة، والقواعد التي حتكم الّتداول 

، فقولنا ل�سخ�سٍ مًا 
�4(

على الكالم يف �سلب جماعة معّينة

ل مـــع ال�ّسالمة( تعني الرتحيب واملجاملة، كما قد  )تف�سّ

هانـــة.. ول ميكن حتديد دللتها بو�سوح  تعني الّطرد والإ

تـــاٍم اإل بو�ســـع الوحدة اللغويـــة �سمن �سياقهـــا التداويّل 

اخلا�ّس بها.

ـــح تاأثر مقّومات ال�ّسياق التي  مثلة التي تو�سّ ومن الأ

ذكرها مانقونو قول �ساعر الثورة اجلزائرية مفدي زكريا 

)1912م- 1976م( جلنود الحتالل الفرن�سي:

زوروا هناك –مّكّرمني- خطوطها

وت�سّلـقـــــوا متف�ّسـحـــــــني جبــالهـــــا

وتوّزعـــــــوا ب�سهولـهــــا و�سعــــابهـــــا

وتفّيـــــــوؤوا متنّعــمــــــني ظـــاللــهــــــا

فدعـــوة ال�ّساعـــر الّثائر جلنـــود الحتـــالل بال�ّسياحة 

يف اأر�ـــس اجلزائر، والتمّتـــع بجمال طبيعتها، ل ميكن اأن 

يكون مق�سودًا، لوجود موانع �سياقية ترف�س هذه املعاين 

املرّحبة، فالعـــداوة امل�ستحكمة بـــني اجلزائريني واملحتّل 

يجابيـــة التي حتملها هذه  الفرن�ســـي تلغي كّل الّدللت الإ

الّدعـــوة وحتّيلهـــا اإىل معـــاٍن مفعمة بالحتقـــان والتوّتر، 

)�4  املرجع نف�سه �س26-25.
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الل �سعرًا،  فيغدو التفّيوؤ احرتاقـــًا، والتمّتع معاناة، والظِّ

 .
�1(

والتكرمي مقاومة

فال�ّسياق ميّثل ركنًا ركينًا يف حتديد الغايات التداولية 

مـــن عمليـــة التخاطـــب، »فالفعـــل الكالمّي ل يعـــرّب عنه 

بوا�سطـــة اجلملة فقط، ولكـــن يعرّب عنـــه يف �سياق معنّي 

، وعليه 
�2(

وفـــق املعادلـــة التاليـــة: قول+�سياق=ر�سالـــة«

ملام بقواعد اللغـــة وحدها غر كاٍف ل�ستك�ساِف  يعترب الإ

ـــِل اإىل غاياِتِه التوا�سلّية. اإّننا بحاجة اإىل  املعنى، والتو�سّ

معرفة اأخرى تع�سد املعرفة اللغوية، معرفة تقّدم الفائدة 

املرجّوة لتحليل �سروط الّتخاطب، و�سياقاته املختلفة. 

وقـــد اأّدى الفرز بني اجلملة والكالم اإىل فرٍز اآخر على 

م�ستوى اآليات البحث والقراءة؛ فالّتداولية تتعامل مع معنى 

. فعلى 
�3(

الكالم، بينما يتعامل علم الدللة مع معنى اجلملة

�سبيل املثـــال؛ عندما يقول امل�سوؤول للموّظف الذي جاء اإىل 

عملـــه متاأخرًا )احلمد هلل على ال�سالمـــة(، فاإّنه ل يق�سد 

اأبـــدًا تهنئته اأو جماملته كما توحي بذلك اجلملة يف دللتها 

�سا�سية، ولكنه يريد التوبيخ والتقريع كما ي�سر اإىل ذلك  الأ

�سياق احلال، وهنا تنتقل جملة )احلمد هلل على ال�سالمة( 

من كونها قوًل اإىل كونها ر�سالة بتدّخل من ال�ّسياق.

والّنظرّية التداولّية تنظر اإىل اللغة من جهة الوظيفة ل من 

�سا�سية  جهة املاهّية، اإّنها تعترب اللغــــة نظامًا توا�سلّيا غايته الأ

هي اإحداث حتّوٍل ما لدى املخاطبني، بغ�ّس النظر عّما اإذا كان 

التحــــّول علــــى م�ستوى الفعــــل اأو على م�ستــــوى القناعة. وهو ما 

األّح عليه جــــورج مولينيه )G.Molinié(، عندما ربط املعنى 

فعال الكالميــــة، وراأى باأّن دللتها اإّما حتقيقية اأو  بتاأثرات الأ

تاأثرية، يقول »يكون حتقيقيًا كّل اإنتاج كالمّي يهدف اإىل اإن�ساء 

ا كّل اإنتاج كالمّي يحّقق فعليًّا - موقف اجتماعّي، ويكون تاأثريًّ

.
�4(

وبعملّية اإنتاج الكالم ذاته- تغيرًا يف الواقع غر اللغوّي«

دب �س9-8. )�1  عبد الكرمي بكرّي: ف�سول يف اللغة والأ

)�2  عبد ال�سالم ع�سر: عندما نتوا�سل نغّر �س101.

)�3  �سالح الدين ح�سنني: الدللة والنحو �س192.

�سلوبّية ترجمة ب�سام بركة �س156. )�4  جورج مولينيه: الأ

اخلامتة :

توؤّكد هـــذه الّدرا�سة على اأهمّيـــة املعنى، بو�سفه روح 

اللغـــة، فهو احلقيقة الثاوية يف كّل نظام لغوّي، اإّنه اجلزء 

كرث ح�سا�سية يف اإ�سرتاتيجية التوا�سل الب�سرّي، ولهذا  الأ

ال�سبـــب يعـــّد اإدراك املعـــاين، وتف�سرهـــا، حتدّيـــًا لغويًا 

و�سيميولوجيـــًا، يتطّلب ال�ستفادة من كّل اأدوات التحليل، 

واآليات التاأويل.

اإّننا ل ن�ستطيع اأن منار�س النتقائية املنهاجية يف �سبيل 

البحــــث عن املعنى، فنحن مطالبون بتوظيف كّل اإمكاناتنا 

القرائيــــة للو�ســــول اإليه، ل نفــــّرق بني املعنى الــــذي اأراده 

املتكّلــــم حينما تلّفظ به اأول مرة، وبني املعنى املمكن الذي 

تــــرّبره ال�سرتاتيجيــــات القرائية احلديثــــة. ولهذا ال�سبب 

تغــــدو كّل الو�سائل التي تقــــّرب القارئ من املعنى م�سروعًة 

و�ساحلــــة، ل يهــــّم اإذا كانــــت ت�ستفيــــد من الل�سانيــــات، اأو 

ال�سيميائيات، اأو التداوليات اأو غرها من املناهج، ل فرق 

بينهــــا اإّل بالقدر الذي يجعلنا قريبني من املعنى، بناًء على 

القرائن وال�ّسياقات التي تع�سد هذا املوقف اأو ذاك.

وباحلديـــث عـــن ال�ّسيـــاق؛ فاإّننـــا نكـــون قـــد فتحنـــا 

نافـــذة قادرة علـــى الإطاللة على املعنـــى عن قرب، ذلك 

اأّن ال�ّسيـــاق مثلمـــا توؤّكـــده النظريـــات الل�سانيـــة القدمية 

واحلديثة على حدٍّ �سواء هو الطريق اإىل املعنى، وال�سبيل 

ال�ّسهـــل الـــذي ي�سمـــح بالتعـــّرف علـــى البنيـــة املفهومية 

للخطاب �سمن دائرة ال�ستعمـــال، التي تعّد اأقوى اأدوات 

الّتف�سر والتاأويل.

ولهـــذا ال�سبب نعتقد اأّن ال�سياق هـــو مفتاح اللغة، اإّنه 

�سلطـــة لغويـــة اأحيانًا، و�سلطـــة فوق لغويـــة اأحيانًا كثرة، 

وذلـــك حل�ســـوره الّدائم علـــى م�ستوى اخلطـــاب، وعلى 

م�ستـــوى ظـــروف التخاطب اأي�ســـًا، وهو مـــا يفر�س على 

القـــارئ �سرورة العـــودة اإليه، كقوة قـــادرة بكفاءة عالية 

علـــى تف�سر اأي نظام لغوّي، مهمـــا كانت طبيعته؛ دينية، 

اأو تاريخية، اأو اأدبية، اأو غرها.
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اإّن ال�سيـــاق مينحنـــا املوؤ�ســـرات التـــي ت�سمـــح بتوجيـــه 

القراءة، و�سبط املفاهيم، ومن َثمَّ مينحنا الو�سائل العلمية 

الكفيلـــة بالو�ســـول اإىل قراءة �سليمة وممنهجـــة واأقرب اإىل 

املو�سوعيـــة، ولهذا ال�ّسبب ظلَّ ال�سيـــاُق باعتباره اآليَة قراءٍة 

وحتليـــٍل حا�ســـرًا يف كّل املنهاجيـــات التي بحثـــت يف ق�سايا 

الّدللـــة، فهو ركٌن ركني يف املوروث العربي، عند البالغيني، 

�سوليني، واملف�سرين، واملعجميني، وغرهم، كما احتّل يف  والأ

ا، خ�سو�سًا يف نظرية )فرث(  الل�سانيات الغربية موقعًا مهمًّ

ال�سياقية، اأّما بالن�سبة للنظرية التداولية، فاإّن ال�ّسياق اّتخذ 

ا ب�سبب طبيعة النظرّية نف�سها، التي تتحّدد  فيها موقعًا مهمًّ

مهّمتهـــا يف درا�سة اللغـــة �سمن بيئة الّتخاطـــب، هذه البيئة 

التي تتحّكم يف طبيعة اخلطاب من حيث ت�سكيله ووظيفته.
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