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 المحاضرة التاسعة 
 لنظرية السياقية مميزات وعيوب  ا
 

))بعد أن يجمع المعجمي عددًا من السياقات الممثمة أنو Ullmannويرى  
التي ترد فييا كممة معينة، وحينما يتوقف أي جمع آخر لمسياقات عن إعطاء أي 
معمومات جديدة يأتي الجاني العممي الى نيايتو، ويصبح المجال مفتوحًا اما المنيج 

المية الفردية المتنوعة . وبذا يخفض العدد الالمحدود من األحداث الك(1) التحميمي((
 .(2)الى عدد محدود من ألحداث الثابتة

وليذا فإنَّ أولمان حريصًا عمى التنبيو عمى أنَّ المنيجين التحميمي والسياقي  
نما يمثالن خطوتين متتاليتين في نفس االتجاه.  ليسا متضاربين كاًل مع اآلخر، وا 

 ولعل أىم ميزات يتمتع بيا المنيج السياقي: 

يجعل المعنى سيل االنقياد لممالحظة  –عمى حد تعبير أولمان  – إنو .1
، وعمى حد تعبير فيرث أنو يبعد عن فحص الحاالت (3)والتحميل الموضوعي

العقمية الداخمية التي تعدُّ لغزًا ميما حاولنا تفسيرىا، ويعالج الكممات باعتبارىا 
اة الجماعة أحداثًا وأفعااًل وعادات تقبل الموضوعية والمالحظة في حي

 .(4)المحيطة بنا
نو لم يخرج في تحميمو المغوي عن دائرة المغة، وبذا نجا من النقد الموجو الى إ .2

السموكي(، وىو النقد الذي  –التصوري  –جميع المناىج السابقة)اإلشاري 
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بقولو:)) مشكمة اتجاىات أوجدن ريتشاردز و لبومفميد في  Leechعّبر عنو 
نيم حاول شرح السيمانتيك عمى ضوء متطمبات عممية دراسة المعنى أن كاًل م

أخرى((، وقولِو:)) إنَّ البحث عن تفسير لمظاىرة المغوية خارج إطار المغة 
يشبو البحث عن منفذ لمخروج من حجرة ليس ليا نوافذ وال أبواب. المطموب 
منا أن نقنع بنقصي ما ىو موجود داخل الحجرة، أي أن ندرس العالقات 

 .(1) ((داخل المغة
 ومع ىذا فقد وجيت عّدة اعتراضات عمى ىذه النظرية، منيا: 

ن فيرث لم يقدم نظرية شاممة لمتركيب المغوي، واكتفى فقط بتقديم نظرية إ .1
لمسيمانتيك، مع أن المعنى يجب ان يعتبر مركبًا من العالقات السياقية، ومن 

 األصوات والنحو المعجم و السيمانتيك.
مع أىميتو،  contextلم يكن فيرث محددًا في استخدامو لممصطمح السياق  .2

غامضًا غير واضح، كما أنو بالغ  situationكما كان حديثو عن الموقف 
     .(2)كثيرًا في إعطاء ثقل زائدة لفكرة السياق
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