المحاضرة الثامنة
النظرية السياقية
عرفت مدرسة لندن بما يسمى بالمنيج السياقي  Contextual Approachأو
المنيج العممي  .)1(Operational Approachوكان ىذا االتجاه  Firthالذي وضع
ضم االتجاه أسماء مثلMitchell , :
تأكيداً كبي اًر عمى الوظيفة االجتماعية لمغة ،كما َّ
َّ
وعد  Lyonsأحد التطورين اليامين
.Sinclair , McIntosh , Halliday
المرتبطين بفيرث((نظريتو السياقية لممعنى)) (.)2
ومعنى الكممة عند أصحاب ىذه النظرية ىو(استعماليا في المغة) (،.)3
يصرح فيرث َّ
بأن
أو(الطريقة التي تستعمل بيا) ،أو(الدور الذي تؤديو) ( .)4وليذا
ّ
المعنى ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة المغوية ،أي وضعيا في سياقات

مختمفة( .)5ويقول أصحاب ىذه النظرية في شرح وجية نظرىم((:معظم الوحدات
الداللية تقع في مجاورة وحدات أخرى.
ترد
وعمى ىذا فدراسة معاني الكممات تتطمب تحميالً لمسياقات والمواقف التي ُ

()6
يتعدل تبعاً لتعدد
فييا ،حتى ما كان منيا غير لغوي  .ومعنى الكممة –عمى ىذا – ّ

( ،The Scope )1ص، 5و  ،Meaning and Styleص.8،5
( ،The Scope )2ص.5

( ، Firth's Theory of Meaning)3ص.288

( )4الحظ مثالً االستعماالت اآلتية لكممة(دم) في العاميات العربية :دمو فار – دمو بيغمي –
دمو ثقيل -دمو خفيف – يا دمك – برتقال بدمو ...واستعمالي كممة(يعور) في التعبيرين:رأسي
تعورني -السكينة تعورني.

( ،Meaning and Style)5ص.8

( ،Fowler:A Note )6ص418؛ وانظر ،Semantic Fields :ص.174

السياقات التي تقع فييا ،أو بعبارة أخرى تبعاً لتوزعيا المغوي

Linguistic

.Distribution
وقد أقترح  K.Ammerتقسيماً ذا أربع ُشعب يشمل:
 .1السياق المغوي .Linguistic Context
 .2السياق العاطفي .Emotion Context
 .3سياق الموقف .Situational Context
 .4السياق الثقافي .)7(Cultural Context
أما السياق المغوي فيمكن التمثيل لو بكممة  goodاالنجميزية(ومثميا كممة
"حسن" العربية ،أو " زين " العامية) التي تقع في سياقات لغوية متنوعة وصفاًلـ:
 .1أشخاص :رجل – إمرأة – ولد...
 .2أشياء مؤقتة :وقت – يوم  -حفمة – رحمة...
 .3مقادير :ممح – ىواء – ماء...
واما السياق العاطفي فيحدد درجة القوة والضعف في االنفعال ،مما يقتضي
تأكيداً أو مبالغةً أو اعتداالً .فكممة  loveاالنجميزية غير كممة  likeرغم اشتراكيما
في أصل المعنى ،وىو الحب .وكممة (يكره) العربية غير كممة (يبغض) رغم
اشتراكيما في اصل المعنى كذلك.
وأما سياق الموقف فيعني الموقف الخارجي الذي أن تقع فيو الكممة ،مثل
استعمال كممة(يرحم) في مقام تشميت العاطس((:يرحمكم اهلل)) (البدء بالفعل) ،وفي
مق ام الترحم بعد الموت ((:اهلل يرحمو)) (البدء باالسم) .فاألولى تعني طمب الرحمة

( ، Coseriu )7ص.132،131

في الدنيا ،والثانية طمب الرحمة في اآلخرة .وقد َّ
دل عمى ىذا السياق الموقف الى
جانب السياق المغوي المتمثل في التقديم والتأخير.
أما السياق الثقافي فيقتضي تحديد المحيط الثقافي أو االجتماعي الذي يمكن
أن تستخدم فيو الكممة .فكممة مثل  looking glassتعتبر في بريطانيا عالمة عمى
العميا بالنسبة لكممة  .mirrorوكذلك كممة  richبالنسبة لكممة
الطبقة االجتماعية ُ

.wealthyوكممة (عقيمتو) تُعد في العربية المعاصرة عالمة عمى الطبقة االجتماعية
المتميزة بالنسبة لكممة (زوجتو) مثالً.
وكممة(جذر) ليا معنى عند المزارع ،معنى ٍ
ثان عند المغوي ،ومعنى ثالث عند
عالم الرياضيات.

