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 أ . جبريل محمَّد عثمان                                                    
 كميَّة التربية ـــ جامعة المرقب

 مقدمة
الحمد  ماًنًح الثقة كالصكاًب، كالصالة كالسالـ عمى أفصح الناطقيف 

  الذم أكتيى الحكمةى كفصؿى الخطاب. بالضاد، محمدو بف عبد ا
مقد شغمت دراسة السياؽ مجاالن كاسعان في الدرس المغكم ف، أما بعد

المعاصر، كارتبط السياؽ بجيكد كثير مف عمماء المغة قديمان كحديثان، حتى 
، كقد اىتـ عمماء تكاممة عمى يد العالـ االنجميزم "فيرث"صارت نظرية م

كمدل تأثيره عمى المعنى، مف دكف إىماؿ لمظركؼ المغة قديمان بالسياؽ 
 ، فقد(المقاـ)ك  (المقاؿ)الكالمي، كمف خالؿ ربطيـ لفكرة المحيطة بالحدث 

سياقو ال يكشؼ المعنى، كقد ظير ذلؾ عند أىـ  مف المجرد المفظ أف كجدكا
كالجرجاني الذم أبدع نظرية النظـ التي قامت  ،كابف جني ،رمكزه: كالجاحظ

، متكاممةلتظير أفكارىـ التي تصمح أف تككف نظرية  ،سة السياؽعمى درا
ث كقد ظير جيدىـ بما حكاه التراث العربي مف التفسير كعمكـ القرآف كالحدي

 .  كالبالغة كالنحك كالمغة كالصرؼ
 المغة، في المعنى دراسة مناىج أىـ مف منيجان  السياؽ نظرية كتعد

 يجمع فالسياؽ السياؽ، مف سبالتي تكت ىي لممعنى الصحيحة فالداللة
 لفظية كمعنكية قرائف كفؽ القارئ، ذىف إلى كيكصميا فيميا، المراد المعاني
 ال لمػكممات المعجمي المعنى فمعرفة المقصكدة، الغاية نحك بالمعنى تسير
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 في المفظ معنى كلكف كمحتمؿ، متعدد ، فمعنى الكممة في المعجـتكفي
 .(1)يتعدد ال كاحد السياؽ

 اإلشارية كالنظرية المعنى دراسة في المغكية النظريات تعددت كقد
 إلى تعكد التي التصكيرية كالنظرية ، كريتشاردز،أكجدف يد عمى قامت التي

 في سباقان  بمكمفيمد السمككية، ككاف كالنظرية لكؾ، جكف نجميزماإل الفيمسكؼ
 .بالمعنى اىتمت التي النظريات مف ذلؾ كغير التكجو، ىذا

 نظرية تقدـ أف تستطع لـ أنيا إال النظريات مف تعدد رغـال كعمى
 .فيرث حدده كما السياؽ عف متكاممة لغكية

 :مهـــيـــدالت
لقد أكلى عمماء المغة مف العرب كغير العرب اىتمامان كبيران كعناية 

ة المفظ خاصة بالسياؽ الكالمي، كأسسكا حكلو نظريات تبحث في عالق
ف اختمفت مسمي اجع ، كالفضؿ في ذلؾ ر اتيا إال أف معناىا كاحدبالمعنى، كا 

مفظ مكضعان مف غير أف ، فال يعرؼ الإلى ارتباط الكمـ بعضيا ببعض
كع ، كفي ىذا البحث سأتناكؿ جيكد بعض عمماء المغة في مكضيعرؼ معناه

 :  السياؽ كذلؾ عمى النحك التالي
 : عمماء الغرب السياق عند :أولأ 

كمف بيف ، ؽ كتناكلكه في دراساتيـ كبحكثيـاىتـ عمماء الغرب بالسيا
، (1)الذم درس عددان مف المغات البدائية (،مالينكفسكي) ىؤالء العمماء العالـ

                                                 
، الييئػة المصػرية العاٌمػػة لمكتػاب ، القػػاىرة ، ومبناهــا معناهــا العربيــة المغــة حسػػاف، تمػاـ (1)

 .  316ص ـ ،1973
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في جزر تركبرياند، كعانى في أثناء عممو مف صعكبات في ترجمة 
نيا ال ضية ليا، ككجد أالنصكص، كأخفؽ في الكصكؿ إلى ترجمات مر 

عيرؼ الحاؿ التي كاف عمييا المتكمـ حيف يمكف أف تؤدم معنى، إال إذا 
 . (2)نطؽ بيا

تكثيؽ  كليس "أسمكب عمؿ :ىي (مالينكفسكي)فكظيفة المغة عند     
أكؿ  ، مع االحتفاظ بككنيا كسيمة اتصاؿ بيف الناس، كبذلؾ يككف(3)فكر"

كيعني ىذا  Context of Situation مف استعمؿ مصطمح سياؽ الحاؿ
مي الذم حدث فيو الكالـ، كلكنو يقكد إلى نظرة المكقؼ الفعالمصطمح: "

، (4)أكسع لمسياؽ تضـ الخمفية الثقافية التي كضع الحدث الكالمي بإزائيا
كذىب  (التجامؿػ)بي عف سياؽ الحاؿ، أكجد ما يسمى كفي حديث مالينكفسك

أف كثيران ما نتكمـ بو ال يقصد بو أساسان التفاىـ، أك تقديـ المعمكمات، إلى "
نما أك إص ثارة العكاطؼ، كا  دار األكامر، أك التعبير عف اآلماؿ كالرغبات كا 

يستعمؿ لخمؽ شعكر بالتفاىـ االجتماعي كالمعاممة، ككثير مف العبارات 
المحددة اجتماعيان قد تخدـ  -  How do you do -مثؿ  -المعدة أصالن 

                                                                                                              
، إطار جديد، ترجمة : صبرم السيد، الطبعة األكلى، اإلسكندرية: عمم الداللةبالمر ؼ.ر،  (1)

 . 76ـ، ص  ٩١١١دار المعرفة الجامعية، 
 . 74المصدر نفسو، ص  (2)

 .  57مصدر نفسو: صال ((3

، الرياض: دار المريخ لمنشر، 1، ط معجم المصطمحات المغوية والدبيةعياد، محمد شكرم،  ((4
 .  56ـ، ص1984
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لمغة: كىك ، لقد قدـ مالينكفسكي مفيكمان جديدان (1)ىذا الغرض، أم: التجامؿ"
ىك المغة، إف: " السياؽ الذم قصده مالينكفسكي  سياؽ المجتمع الذم أنتج

تعماؿ فيرث لو في البنية الطبيعية، أك الكاقع الثقافي لممجتمع، ثـ تطكر باس
 .(2)"دراستو المغكية

المقاؿ،  الذم اىتـ بسياؽ (فندريس)الفرنسي ككذلؾ العالـ المغكم 
حينما نقكؿ بأف إلحدل الكممات أكثر مف معنى إننا السياؽ الحاؿ، يقكؿ: "

كاحد في كقت كاحد، نككف ضحايا االنخداع إلى حد ما، إذ ال يطفك في 
الشعكر مف المعاني المختمفة التي تدؿ عمييا إحدل الكممات إال المعنى 
الذم يعنيو سياؽ النص. أما المعاني األخرل جميعيا فتنمحي كتتبدد، كال 

لسياؽ يعطييا عدد المعاني لمكممة ألف استعماليا داخؿ اتكجد إطالقا فال تت
 .(3)"معنى كاحدان ال غير
، في (ما) ا إلى االرتباط االعتيادم لكممةدع (ىاليدام)ككذلؾ العالـ 

، كىذا ما يقصد بو التساكؽ أك الرصؼ اقتصر لغة ما، بكممات أخرل معينة
تعتمد عمى النظر  (مىاليدا)ياؽ المغكم، فتحديد الكممة عند فييا عمى الس

، فمعنى كممة التي تقع معيا في السياؽ المغكم إلى مجمكعة الكممات
                                                 

، عمم الداللة الفصالن التاسع والعاشر من كتاب مقدمة في عمم المغة النظريجكف النينر،  (1)
  ،ـ1980عة البصرة، كمية اآلداب ، ، جاممجيد عبد الحميـ الماشطة  كآخركفترجمة : عبدال

 .32ص
ـ، 1994، تصكير جامعة حمب، 1، طمقدمة لمقارئ العربي -عمم المغة محمكد السعراف،  ((2

   .310ص

   . 228، ص ، المغةفندريس ((3
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فضة،  –ذىب  –نحاس  –)منصير( يرتبط بمجمكعة مف الكممات: حديد 
كلكف ليس مع )جمد( مطمقان، كعدـ تالؤـ )جمد( مع ىذه المجمكعة ال يكفي 

 .)منصير(فؽ الكقكع بيف ) جمد ( ك لعدـ صحة االرتباط، أك تكا
كلذا يمجأ إلى الدليؿ الشكمي إلثبات عدـ المالءمة، كسيثبت الدليؿ 
الشكمي أف الحديد كالنحاس كالذىب... تتقاسـ عددان مف الترابطات مثؿ 
الصالبة، كالثقؿ، كالبريؽ، كالبركدة... التي ال تكجد في مجمكعة الجمد، 

نما يكجد بدالن منيا صفات الخفة كالميكنة كانطفاء ا  .(1)لمكفكا 
فقد أدرؾ أىمية السياؽ في فيـ  (ستيفف أكلماف)ككذلؾ العالـ 

النصكص المغكية، إال أنو حذر مف المبالغة مف الذيف يدعكف أف الكممة 
كثيران ما عمى اإلطالؽ، يقكؿ أكلماف: " معزكلة عف السياؽ، ليس ليا معنى

في  نيايرددكف القكؿ بأف الكممات ال معنى ليا عمى اإلطالؽ خارج مكا
أختاره ليا النظـ، يقكؿ القائؿ عندما أستعمؿ كممة يككف معناىا ىك الذم 

 .(2)"فقط ال أكثر، كال أقؿ
 : السياق عند عمماء العرب :ثانيا  

لقد تناكؿ العمماء العرب مف بالغييف كلغكييف ظاىرة السياؽ كأثره 
كا بالتطبيؽ ال عمى المعنى، كاىتمكا بيا لصمتيا الكثيقة بالقرآف الكريـ، فاكتف
السياؽ كقرائنو بالتنظير لالىتماـ بفيـ المعاني القرآنية، فصرحكا بذكر 

كذكركا المقاـ كالحاؿ كأرادكا بو السياؽ المحيط بالحدث  (السياؽ المغكم)
                                                 

   . 74أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، ص ((1

    . 55، ص دور الكممة في المغةستيفف أكلماف،  ((2



 2العدد                           مجلة العلوم الشرعيَّة                  

 نظريَّة السِّياؽ عند فيرث

 
-259- 

ذيف برزكا في ىذا المجاؿ ابف جني، ، كمف عمماء العرب اللكالميا
 .كالجرجاني، كغيرىما
(، أم: لسياؽ االجتماعي )سياؽ الحاؿبف جني مفيكـ افقد أدرؾ ا

أف ف الداللة، فعمى المحدد لممعنى "معرفة ظركؼ الكالـ في  الكشؼ ع
يحيط بالظركؼ التي تحيط بالكالـ، فيجمع بيف السامع كالظركؼ التي 

مى أىمية ، كضرب ابف جني مثالن ع(1)تنكب عف المشاىدة كالحضكر"
نما ىك أٌف رجالن رفع عقيرتو، إمعرفة سياؽ الحاؿ بقكلو: " ذا رفع صكتو... كا 

قطعت إحدل رجميو فرفعيا ككضعيا عمى األخرل، ثـ نادل كصرخ بأعمى 
صكتو، فقاؿ الناس: رفع عقيرتو، أم: رجمو المعقكرة...، أال تستفيد بتمؾ 
المشاىدة كذلؾ الحضكر، ما ال تؤديو الحكايات، كال تضبطو الركايات، 

ما في أنفسيا حتى لك حمؼ منيـ فتضطر إلى قصكد العرب، كغكامض 
حالؼ عمى غرض دلتو عميو إشارة ال عبارة، لكاف عند نفسو كعند جميع 
مف يحضر حالو صادقان فيو غير متيـ الرأم كالعقؿ، فيذا حديث ما غاب 

 .(2)"لينا، ككأنو حاضر معنا مناجو لناعنا، فمـ ينقؿ إ
ية السياؽ ق( مع نظر 471نظرية النظـ عند الجرجاني ) لقد التقت

في نظرية النظـ السياؽ  عند فيرث في تعريؼ المعنى فيعرؼ الجرجاني

                                                 
ـ، 1979، بيركت: دار النيضة العربية،  1، طفقه المغة في الكتب العربيةعبده الراجحي،  ((1

   .  16ص

 .1/262أبك الفتح عثماف بف جني، الخصائص:  ( (2
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، (1)"ف بعضتعميؽ الكمـ بعضيا ببعض، كجعؿ بعضيا بسبب مبأنو: "
اعمـ أف ليس النظـ إال أف تضع كالمؾ الكضع الذم كؿ الجرجاني: "كيق

يقتضيو عمـ النحك، كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو، كتعرؼ مناىجو التي 
لتي رسمت لؾ فال تخؿُّ بشيء نييجت فال تزيع عنيا، كتحفظ الرسكـ ا

 .(2)"منيا
الذم تحدث عف ( حسافتماـ )أىـ المغكييف العرب المحدثيف  كمف   

مف خالؿ ربطو بيف الشكؿ كالكظيفة في حديثو عف المجاكرة في السياؽ: "
نكاة السياؽ، أم: دراسة الكممة عف طريؽ المجاكرة في السياؽ بكصفيا 

لمعنى المعجمي كالمعنى الداللة، أك ألنيا ذات معنى معجمي، كفٌرؽ بيف ا
 .(3)الكظيفي"

 :تعريف السياق لغة واصطالحا :ولالمبحث ال 
 السياؽ لغة :
 مصدراف كىما السيف، لكسرة ياء الكاك فقمبت سكاؽ،" :السياؽ أصؿ

 تتابع، ام :أم تساكؽ، : ماالعرب لساف في منظكر ابف ذكر ساؽ، كمما مف
 .(4)بعضا" يسكؽ بعضيا كأف المتابعة :كالمساكقة

                                                 
عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، عمؽ عميو السيد محمد رشيد رضا،  ((1

     .15لبناف: دار المعرفة ، ص ، بيركت،1ط

    .70المصدر السابؽ: ص ((2

    .  163ـ ، ص  1986الدار البيضاء: دار الثقافة،  مناهج البحث في المغة،تماـ حساف،  ((3

  .10/167،  ؽسك مادة  م،1990 صادر، دار:  تك بير  األكلى، الطبعة ،بالعر  لسان ((4
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        الحديث يسكؽ البالغة... كىك أساسفي  الزمخشرم ؾلذ فكمم
ليؾ سياؽ، أحسف         كجئتؾ كذا، إلى ساقو الكالـ كىذا يساؽ الحديث، كا 

 .(1)سرده عمى: سكقو عمى بالحديث
    تحيط بصكت، ية التيالمغك  البيئة: "بأنو يعرؼ اصطالحان: كالسياؽ

 .(2)جممة" أك عبارة، أك، كممة أك، مكرفيـ، أك كفكنيـ،
 السياؽ في القرآف الكريـ:

ؿ( في كيمكف أف نمٌثؿ لتطبيؽ ىذه النظرية بالفعؿ العربي )أك
 : السياقات القرآنية التالية

يىمٍ ﴿قكلو تعالى:  ـى كى اًؿ ىىَٰذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا قىاليكا مى ﴾ ًشي ًفي اأٍلىٍسكىاؽً كى
 .بمعنى: التغذية لإلنساف [7الفرقاف]

اؼي أىف يىٍأكيمىوي الذِّئٍ ﴿كقكلو تعالى:  نيًني أىف تىٍذىىبيكا ًبًو كىأىخى بي كىأىنتيـٍ قىاؿى ًإنِّي لىيىٍحزي
﴾ اًفميكفى ٍنوي غى  .بمعنى: االفتراس لمحيكاف [13يكسؼ] عى

ًذًه نىاقى كقكلو تعالى: ﴿ يىا قىٍكـً ىىَٰ كىىا تىٍأكي كى ـٍ آيىةن فىذىري ًفي أىٍرًض المًَّو كىالى  ؿٍ ةي المًَّو لىكي
﴾  تىمىسُّكىىا ًبسيكءو  ـٍ عىذىابه قىًريبه ذىكي  بمعنى: الرعي لمحيكاف.  [64ىكد]فىيىٍأخي

ٍكًتًو ًإالَّ دىابَّةي ﴿كقكلو تعالى:      مىىَٰ مى ـٍ عى ا دىلَّيي مىٍيًو اٍلمىٍكتى مى ٍينىا عى فىمىمَّا قىضى
رَّ تىبىيَّنى ػػػػػػػػأٍلىٍرًض تىٍأكيؿي ًمنسىأىتىوي فىمى ا ا ػػػػػػًت اٍلًجفُّ أىف لٍَّك كىانيكا يىٍعمى ػػػػػمَّا خى  ميكفى اٍلغىٍيبى مى

                                                 
، قراءة كضبط كشرح محمد أساس البالغةالزمخشرم، جار ا أبي القاسـ محمكد بف عمر،  ((1

     .سكؽ 316ص ـ، 2009ق،  1430نبيؿ طريفي، الطبعة األكلى، بيركت: دار صادر، 

 لبناف، مكتبة :بيركت األكلى، الطبعة النظري، ةالمغ عمم معجم عمي، محمد الخكلي، ((2
     .156ـ، ص1982
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 .بمعنى: القرض لمحيكاف [14 سبأ] ثيكا ًفي اٍلعىذىاًب اٍلميًييًف﴾لىبً 
ـى أىخً ﴿ كقكلو تعالى: ـٍ أىٍف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي ٍيتنا فىكىًرٍىتيميكهي كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ أىييًحبُّ أىحى يًو مى

 بمعنى: الغيبة. [12 الحجرات] ﴾المَّوى تىكَّابه رىًحيـه 
ـٍ ﴿ كقكلو تعالى: ا ًإنَّمىا يىٍأكيميكفى ًفي بيطيكًنًي ًإفَّ الًَّذيفى يىٍأكيميكفى أىٍمكىاؿى اٍليىتىامىىَٰ ظيٍممن

سىيىٍصمىٍكفى سىًعيرنا  بمعنى: االختالس . [10 اءالنس] ﴾نىارنا  كى
تَّىى يىٍأًتيىنىا ﴿ كقكلو تعالى: ًيدى ًإلىٍينىا أىالَّ نيٍؤًمفى ًلرىسيكؿو حى الًَّذيفى قىاليكٍا ًإفَّ الٌموى عى

 .بمعنى: االحتراؽ لمجماد  [183آؿ عمرآف] ﴾ًبقيٍربىافو تىٍأكيميوي النَّاري 
الشٍَّمسي كى ﴿ :"الشمس" في قكلو تعالى جرل عميو السياؽ اسـ اممك 

ًميـً  بمعنى ذاىبة كآئبة بأمر  [38يس] ﴾تىٍجًرم ًلميٍستىقىرٍّ لَّيىا ذىًلؾى تىٍقًديري اٍلعىًزيًز اٍلعى
ٍكفى ًفييىا شىٍمسنا كىالى ﴿ ، كقكلو تعالى:ا مىى اأٍلىرىاًئًؾ الى يىرى مُّتًَّكًئيفى ًفييىا عى

ٍميىًريرنا  .بمعنى: ال يركف فييا حرارة  [13اإلنساف]﴾ زى
 : أهمية السياق ي:المبحث الثان

مف المبالغة مف الذيف يدعكف أف الكممة  (أكلماف ستيفف)لقد حذر 
ما يرددكف  كثيران ى اإلطالؽ، فيقكؿ: "المعزكلة عف السياؽ ليس ليا معنى عم

يا في النظـ، يقكؿ القكؿ بأف الكممات ال معنى ليا عمى اإلطالؽ خارج مكان
ختاره ليا فقط ال أكثر كال اىك الذم  يككف معناىاستعمؿ كممة االقائؿ عندما 

 .(1)أقؿ"
 ـ النصكص المغكية لكنو لـ ػػػػػية السياؽ في فيػػػػػػماف أىمػػػػػػكلقد أدرؾ أكل

                                                 
، القاىرة : مكتبة الشباب، 3، ترجمة: كماؿ بشر، طدور الكممة في المغةستفيف أكلماف،  ((1

 .57ـ، ص 1972
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إف الذيف ينادكف بيذه اآلراء كجكد معنى لمكممة في المعجـ: "ينكر 
ف السياقات ، كىذا الفرؽ يتمثؿ في أاألساسي بيف الكالـ كالمغةينسكف الفرؽ 

، حينئذ أف معاني ؼ الفعمية لمكالـ كغنى عف البيافإنما تككف في المكاق
التحديد الكممات المخزكنة في أذىاف المتكمميف كالسامعيف ال تحظى بالدقة ك 

، كلكف ىؿ ىذا يعني أف الكممات إال حيف تضميا التراكيب الحقيقة المنطكقة
ـ إذا لـ يكف ليذه نؼ المعاج؟ كيؼ تصالمفردة ال معنى ليا عمى اإلطالؽ

؟ إننا ال ننكر أف كثيران مف الكممات يعترييا الغمكض الشديد، الكممات معافو 
كأف ألكانيا المعنكية غالبان ما تككف مائعة، كغير محددة تحديدان دقيقان، كلكف 

معنى، أك عدة معاف  مركزية ىذه الكممات مع ذلؾ ال بد أف يككف ليا 
 .(1)ثابتة"

أف الكممة خارج السياؽ ليا معنى، كعندما تكضع في سياؽ فيك يرل 
 عمى يساعدنا الذم ىك فالسياؽشارؾ مع المعنى الذم فرضو السياؽ: "تت

 .(2)ية"العاطفية كاالنفعال كالمعاني المكضكعية المعاني بيف التبادؿ إدراؾ
     يقتصر أال ينبغي بأنوغـ مف ذلؾ فقد حدد مػفيكـ السياؽ: "كعمى الر 

كالجمؿ الحقيقية )السابقة كالالحقة( بؿ يشمؿ القطعة كميا  الكممات ػمىعػ
كؿ ما يتصؿ  –بكجو مف الكجكه  –كالكتاب كمو، كما ينبغي أف يشمؿ 

 قاـ الذم ػػبالكممة مف ظركؼ كمالبسات، كالعناصر غير المغكية المتعمقة بالم

                                                 
 . 57، ص  دور الكممة في المغة ((1
 . 56المصدر نفسة ، ص  ((2
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   .(1)شأف"رل أىميتيا البالغة في ىذا التنطؽ فيو الكممة، ليا ىي األخ
ألمكف التخمص مف " امؿ لك طبقت عمى السياؽ بدقة:إف ىذه العك 

 .(2)"جمات كالتفسيرات الكثيرة الخاطئةاالقتباسات كالتر 
إذا  –إف نظرية السياؽ ": د أكلماف عمى أىمية السياؽ بقكلوكيؤك

 .(3)"تمثؿ حجر األساس في عمـ المعنى –طبقت بحكمة 
م لمنصكص فجاءت ؽ في التحميؿ المغك أشار فندريس إلى أىمية السيا

 :عمى النحك التالي
 الكممة. قيمة يعيف ىك الذم :السياؽػػػ  1
 مف الرغـ عمى الكممة، عمى بعينيا كاحدة قيمة يفرض الذم ىك: ؽالسياػػػ  2

 عمييا. تدؿ أف في كسعيا التي المتنكعة المعاني
 تدعيا التي يةالماض الدالالت مف الكممة السياؽ ىك الذم يخمصػػػ  3

 .حضكرية قيمة ليا يخمؽ الذم كىك عمييا، الذاكرة تتراكـ
 ما كؿ إبعاد إلى كيعمد المناسب الكممة معنى يحدد السياؽ ىك الذمػػػ  4

 .(4)السياؽ دكف الكممة مرتبطة بيذه ذىنية معاني خاله مف

                                                 
 .55، ص دور الكممة في المغة ((1
 . 55مصدر نفسو ، ص ال ((2
، محمد إسماعيؿ بصؿ، ك فاطمة بمة، مالمح نظرية السياؽ في 59المصدر نفسو، ص ((3

، صيؼ 18، العددمجمة دراسات في المغة العربية و آدابهاالدرس المغكم الحديث، 
 .8ـ، ص 2014

تبة ، القاىرة: مك1ترجمة: عبد الحميد الدكاخمي، محمد القصاص، ط المغة،فندريس ج،  ((4
 . 232 -228ـ، ص 1950المصرية  األنجمك
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  :جون روبيرت فيرث :المبحث الثالث
 :أ/ التعريؼ بفيرث

( ىك لغكم بريطاني 1960-1890رث )إف جكف ركبيرت في
، مركزم في عممو  يعرؼ ة في تطكير عمـ المغة ببريطانياكشخصية رئيس
، كأفكاره فيما المغة الفيريثياف، كبنظريتو السياقية عف المعنىإجماال بعمـ 

 .األنظمة التعدديةص المتالزمات ك يخ
، المغة العناصر المغكية األخرل فيإف المتالزمة ىي ترتيب لمكممات ك 

أما األنظمة التعددية فيي طريقة تحميمية تبنى عمى الرأم القائؿ بأف النظاـ 
، كفي أكاسط ت ال يمكف شرحيا أنماطا في المغةالمفرد لممبادئ كاإلضافا

( العركضية ىي عمـ الفكنيمات )عمـ الفكنكلكجيا الثالثينيات اعتقد فيرث بأف
ىذا النظاـ مبني عمى الفكنيـ ، ك منظمة لمنماذج الصكتية في المغة طريقة

صكتية متميزة( كتنشأ  )كحدة صكتية أك مجمكعة أصكات تشكؿ كحدة
كسرعة الكالـ المحسكبة بعدد المقاطع بالثانيػة  عناصر كيذه: طبقة الصكت

 .جيكرية الصاخبةكال
نكميزية ، ككاف أستاذ المغة اإلكلد فيرث في كيغمي، يكرؾ شاير بإنكمترا

ككاف محاضرا  1928إلى  1919، اليند مف بالىكر في جامعة البنجاب
ككاف  ـ،1938ـ إلى 1928عمـ األصكات في جامعة لندف مف أقدما في 

، ـ1956ـ إلى 1928 رئيس قسـ عمـ المغة العاـ في جامعة لندف مف
ـ(، 1937ألسنة الرجاؿ )ك  ،ـ(1930أعمالو المنشكرة الكالـ )كتتضمف 

  1951 - 1934صفحات في عمـ المغة  كتظير كتاباتو العديدة األخرل في



 2العدد                           مجلة العلوم الشرعيَّة                  

 نظريَّة السِّياؽ عند فيرث

 
-266- 

 .J.R. Firth 1952- 1959 (1968)(1)( كأكراؽ منتخبة لػ 1957)
  :/ نظرية السياؽ عند  فيرثب

       ىك  رائد عالـ بفضؿ كانت البريطاني، المغة لعمـ الحقيقية البداية
    أبحاثة ضمف كقد االجتماعية، المغكية الدراسة في نشطنا كاف الذم "فيرث"

    أيامو في المغكية المباحث أجكاء عمي فطغت أسسيا، ككضع نظرية شاممة
عمـ  عمماء أحد (فسكي مالينكػ)نظريتو ب فى فيرثثر كقد تأ تزاؿ، كال

إطاراتيا  ضمف المغة دراسة أكد الذم كىك (االنثربكلكجى)اإلنساف 
مف لعدد  ترجمتو بصدد كاف عندما ضمنيا، كذلؾ تستعمؿ التي االجتماعية
المحيط  جنكب (تركبرياند)جزر  سكاف يستخدميا كاف التيالعبارات 
ثقافية،  أىمية ليا أك التي بدينيـ عالقة ليا التي العبارات كبخاصة اليادم، 

نظرية  نفسو يصكغ كجد  –قصد دكف  -المشكمة ىذه حؿ محاكلتو كعند 
 .(2)كالمعني المغة في

كالسياؽ  المغكية العناصر بيف عالقة ٌأنو ىك لممعني، فيرث كمفيـك
المكاقؼ  في الستعماليا كفقنا العناصر تمؾ معاني تحدد بحيث االجتماعي،
أف  يمبث ال معني  (ما( جممة أك لكممة يككف فقد .المختمفة االجتماعية

فيو، كيعد ما فعمو  تستعمؿ قد الذم المتغير المكقؼ بالنسبة الي يتغيريتغير 
                                                 

 ينظر الرابط اإللكتركني التالي :   ((1
-http://kayba.ahlamontada.net/t14203

?highlight=%DD%ED%D1%CBtopic 
 عبد حسف محمد . ك، د13، ص االجتماعي إطارها يف العربية المغةلطفي ،  مصطفي ((2

 .32ص 1992الشباب مكتبة القاىرة، جامعة العمـك دار كمية ،المغة عمم الي مدخل العزيز،
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مكلكجية أنطكلكجية كبيرة في حقؿ المسانيات؛ فيرث في ىذا الشأف نقمة إبست
ألنيا دعمت المكقؼ السمككي في ذىابو إلى صعكبة البحث الداللي المعتمد 
عمى المنطؽ، كالتصكرات الكجكدية المختمفة التي كانت سائدة في الفمسفة 
اإلغريقية، كما فتحت الباب كاسعا نحك نيج جديد في دراسة المعنى عمى 

لمتخمي  يرل فيرث أف الكقت قد حافخدامات الفعمية لمغة ك نحك يراعي االست
عف البحث في المعنى بكصفو عمميات ذىنية كامنة، كالنظر إليو عمى أنو 

، كذىب إلى أف الكظيفة الداللية ال تتأتى (1)"مركب مف العالقات السياقية"
أم: بعد أف تخرج مف  (2)إال بعد أف تتجسد القكلة في مكقؼ فعمي معيف

الكجكد الكضعي الكامف إلى حٌيز الكجكد االستعمالي الفعمي، كىك أمر  خانة
 -ة إال في سياؽ المكقؼ، كقد اقتبس ىذه النظري - حسب رأيو –ال يتحقؽ 

: مالينكفسكي، كىكذا بدال مف الحديث عف مف –أعني نظرية سياؽ المكقؼ 
ياقية عف العالقة الثنائية بيف المفظ كالمعنى صار الحديث في المدرسة الس

يمكف أف تحؿ  مركب مف المفظ كالمعنى في عالقتو بغيره مف المركبات التي
، كبرز ما يسميو فيرث بالتكزيع السياقي المحكـك محمو في نفس السياؽ

بمنيج اإلبداؿ الذم يقتضي أف الكممة مثال ما ىي إال مقابؿ إبداؿ معجمي 
حدد معناىا بمقدار لكممات أخرل يمكف أف تحؿ محميا في ذات السياؽ، كيت

ما يحدثو ىذا المعنى مف تغيير، كعمى المستكل الصياتي تجاكز فيرث 

                                                 
)1) J. R. Firth., Papers in Linguistics 1934-1951 (London: Oxford 

University Press, 1957) p. 19 
)2) 

John Lyons, J., Firth’s Theory of Meaning. In Bazell, C. E. et al. 

(Eds) In Memory of J. R. Firth, (Longman 1970) p. 296 



 2العدد                           مجلة العلوم الشرعيَّة                  

 نظريَّة السِّياؽ عند فيرث

 
-268- 

( التي صاغيا بكداف دم ككرتيني ( phoneme النظرة النفسية لمصيتة
"صكرة عقمية"أك "صكت مفرد  ككاف ينظر بمقتضاىا إلى الصيتة عمى أنيا

و بالسياقات كأصبحت الصيتة تتحدد "بدراسة الصكت في عالقت (1)مجرد"
األصكاتية التي يظير فييا، كفي عالقتو باألصكات األخرل التي يمكف أف 

 .(2)تحؿ محمو في تمؾ السياقات"
فالكممة تكتسب داللتيا مف خالؿ مكقعيا في السياؽ، فمككنات 

 السياؽ، كارتباط عناصره بعضيا ببعض تزيد في دقة معنى الكممة.
ريس في نظرية السياؽ إال أف ، كفندعمى الرغـ مف جيد مالينكفسكي

العالـ فيرث ىك أكؿ مف حاكؿ أف يؤسس نظرية لغكية متكاممة في مكضكع 
السياؽ، فقد تقدـ فيرث في النصؼ األكؿ في القرف الماضي برؤية جديدة 

عرؼ بيا  ث، تبنتو مدرستو التيفي مفيـك الداللة في عمـ المغة الحدي
إلى المعنى عمى أنو نتيجة ر: ""المدرسة األلسنية االجتماعية"؛ إذ نظ

عالقات متشابكة متداخمة، فيك ليس فقط كليد لحظة معينة بما يصاحبيا 
التي يمارسيا مف صكت كصكرة، كلكنو أيضان حصيمة المكاقؼ الحية 

 خالؿ مف النياية في دالالتيا تكتسب ، فالجمؿاألشخاص في المجتمع
أف المعنى ال كيػرل: " ،(3)الحاؿ" سياؽ خالؿ مف :أم األحداث، مالبسات

                                                 
)1) 

 D. Jones, The Phoneme its Nature and Use. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1976) p. 213 
)2)   

Firth, 1957:20-1. 
، بيركت، الطبعة مجمة عالم الفكرميؿ المغة،  أحمد، يحيى، االتجاه الكظيفي كدكره في تح ((3

 .82ـ،  ص 1998الثالثة، 
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ينكشؼ إال مف خالؿ تسييؽ الكحدة المغكية، أم: كضعيا في سياقات 
 ....كالشكمية الداخمية السياقات بيف التكازممى "ع فيرث أكد ، كقد(1)مختمفة"

، كفي ذلؾ تبنى فيرث سياؽ الحاؿ الذم (2)"السياقات الخارجية لممكقؼ كبيف
بو بؿ تعداه إلى الدراسة المغكية  جاء بو مالينكفسكي، لكنو لـ يكتؼ

 :كتمؿ الدراسة الداللية، كيػػػػرلالصكتية، الصرفية، النحكية، المعجمية، لت
مؿ أف التصكر الرئيس في عمـ الداللة يقكـ عمى السياؽ، كذلؾ السياؽ يش"

البشرم أك المشاركيف: ماذا يقكلكف، كماذا يجرم، ككما يجد فيو  المشارؾ
كم كالمعجمي يجداف سياقاتيما و الصكتي، كذلؾ النحعالـ األصكات سياق

 .  (3)"فيو
 :يت لياميزات النظرية السياقية كاالنتقادات التي كج

 :مزايا نظرية  فيرث السياقية :أكالن 
يط ػ تتميز بالمكضكعية كعدـ خركجيا عف بنية المغة كالسياؽ الثقافي المح1

بالمغة أف يكجيكا  ( الطريؽ لمميتميفبيا، كقد سمح منيجيا )السياؽ
اىتماميـ إلى العناصر المغكية نفسيا، كاألنماط التي تنتظـ فييا بدال مف 

 ، أك ة كالخارجػف المغة كالذىف أك المغصرؼ انتباىيـ إلى العالقات النفسية بي
                                                 

ـ، 1982 كالتكزيع، لمنشر العركبة دار مكتبة األكلى، الطبعة ،الداللة عمم مختار، أحمد عمر ((1
 .68ص 

، عالم المعرفةق. ركبتر، مكجز تاريخ عمـ المغة في الغرب، ترجمة:  أحمد عكض، الككيت:  ((2
 .  34ـ ، ص 1997  227العدد

ـ.  1985، األردف: دار الضياء، 1، طالداللة المغوية عند العربمجاىد، عبد الكريـ،  ((3
 .159ص
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 .غإلى العمميات النفسية التي تحدث في الدما
المتأصمة في ػ إٌف العناية بالسياؽ تعني مراعاة سمة مف أىـ السمات 2

، إذ يتسنى لمميتميف السمة التراكمية لمعناصر المغكيةطبيعة المغة كىي 
بالمغة مف خالؿ رصد أىمية ىذه السمة كتطبيقاتيا أف يكتشفكا الدكر الذم 
يؤديو تسمسؿ العناصر المغكية كتفاعؿ بعضيا مع بعض في عمميتي الفيـ 

 كاإلفياـ الضركريتيف في عممية التخاطب المغكم.
ػ تركز عمى الجكانب الكظيفية مف المغة التي تعد الجكانب األىـ، نظرا إلى 3

أف الكظائؼ المغكية ىي التي ابتكرت مف أجميا المغة البشرية بكصفيا أىـ 
 كسائؿ اإلبالغ عمى اإلطالؽ.

 : فيرث السياقية انتقادات نظرية :ثانيان 
بالغة في دكر ػ مركزية السياؽ في ىذه النظرية، جعميا تجنح إلى الم1

السياؽ في كضكح المعنى إلى الحد الذم أغفمت معو الكظيفة اإلحالية 
كاإلشارية لممفردات كالجمؿ المغكية، حيف أسقطت مف حسابيا ما تحيؿ عميو 
الكممات مف صكر ذىنية كما تشير إليو مف حقائؽ خارجية عمى مستكل 

 الكممات.
حة لمجممة التي تبرز أىميتيا ػ تجاىمت الٌنسبة الخارجية أك اشتراطات الص2

في دراسة العالقات بيف المفردات المعجمية ككذلؾ بيف الجمؿ المغكية، 
 الترادؼ، كالتخميف، كالعكس كالتضاد كالتناقض كنحكىا. كذلؾ مثؿ:

ػ رغـ أفى دكر السياؽ يقتصر عمى الميمة الترجيحية بتحديد الداللة 3
قصاء ما ليس بمقصكد، لكف ىذ ه النظرية تجعؿ منو المنبع المقصكدة، كا 
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الكحيد الذم تستقي منو العناصر المغكية دالالتيا...... فالكممة ىي "أشبو 
بالحرباء تمتمؾ إمكانات معينة، كؿ منيا يبرز في مكضعو المناسب، 

ٌنم ا يخضع لما كليست كالماء الذم ال يممؾ شيئا مف تمؾ اإلمكانات، كا 
 ".يفرضو عميو مف الخارج

، عجز السياؽ عف إيضاح المنيج ال يفيد مف تيصادفو كممة ماػ إٌف ىذا 4
 : إٌف ىذه الكممة ترد في السياقات اآلتيةكؿ لومعناىا. فمف يفيده شيئنا أف تق

... كلكنو يفيد الباحث الذم يريد أف يتتبع استعماالت الكممة، كاستخداماتيا 
 .(1)العممية في التعبيرات المختمفة

 :ن الرئيسية لمسياقلرابع/ الركاالمبحث ا
كبعد فراغ عالـ األصكات كالنحكم كالمعجمي مف عمميـ يعقب ذلؾ 
عممية التكامؿ الكبرل التي  تفيد مف عمميـ في الدراسة الداللية، كليذه 

، فدراسة المعنى عند فيرث حتفظ بمصطمح عمـ الداللةاسياقية الدراسة ال
حتى ما كاف منيا غير  تعني تحميالن لمسياقات كالمكاقؼ التي ترد فييا،

 دراسة في رئيسة أركاف ثالثة فيرث عمى نظرية تقـك ىذا ، كعمى(2)لغكم
 :(3)كىي المعنى،

، كحدد ى ما يسمى بالمقاـ أك سياؽ الحاؿكجكب اعتماد لغكم عم أوال :
 :لسياؽ حاؿ الحدث المغكم بما يمي )فيرث( العناصر األساسية

                                                 
 forums.roro44.net/389898.htm ينظر الرابط اإللكتركني التالي : ((1
 . 69، ص عمم الداللةأحمد مختار عمر،  ((2
  .338ص  -337ص  ، المغة العربية معناها ومبناها،تماـ حساف ((3
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أم: المتكمميف كالسامعيف، كتتضمف  المظاىر كثيقة الصمة بالمشاركيف: -1
 أمكران ثالثة: 

   . كالـ المشاركيف، أم: الحدث الكالمي الصادر عنيـ 
   الحدث غير الكالمي عندىـ، كيقصد بو أفعاليـ كسمككيـ في أثناء 

 الكالـ. 
   شخصية المتكمـ كالسامع كتككينيما الثقافي، ككذا مف يشيد الكالـ مف

مدل عالقتيـ بالسمكؾ المغكم، كىؿ يقتصر غيرىـ، إف كجدكا، كبياف 
 دكرىـ عمى مجرد الشيكد ؟ كالنصكص التي تصدر عنيـ. 

األشياء كثيقة الصمة بالمكقؼ: كىي العكامؿ كالظكاىر االجتماعية ذات  -2
العالقة البالغة، كالسمكؾ المغكم لمف يشارؾ في المكقؼ الكالمي، نحك: 

... ككؿ ما يطرأ أثناء الكالـ مما . مكاف الكالـ كزمانو كالكضع السياسي
 يتصؿ بالمكقؼ الكالمي أيان كانت درجتو. 

أثر الحدث الكالمي في المشتركيف: كاإلقناع أك األلـ، أك األغراء، أك  -3
 الضحؾ.... الخ كبذلؾ قدـ )فيرث( أسسان دقيقة لسياؽ الحاؿ.

تضمف عدـ  كجكب تحديد بيئة الكالـ المدركس، تحديدان دقيقان، حتى ثانيا :
الخمط بيف لغة كأخرل، أك ليجة كأخرل، أك بيف مستكل كالمي كمستكل 
آخر، ألف مف شأف ىذا الخمط أف يؤدم إلى نتائج مضطربة غير دقيقة، 
كمف ثـ يجب تحديد البيئة االجتماعية أك الثقافية، التي تحتضف المغة المراد 

التي تحتضنيا، كىك ما دراستيا، ذلؾ أف ىناؾ صمة كثيقة بيف المغة كالثقافة 
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يمكف أف نسمييا بالسياؽ الثقافي، كىك أمر ىاـ لمفصؿ بيف المستكيات 
 المغكية، كمغة المثقفيف، كلغة العكاـ، أك لغة الشعر، كلغة النثر.  

كجكب النظر إلى الكالـ المغكم عمى مراحؿ؛ ألنو مككف مف أحداث  ثالثا :
تباع ىذا المنيج يكفر لغكية مركبة، أك معقدة، كىي فركع المغة ا لمختمفة، كا 

الكصكؿ إلى خكاص الكالـ اليسر كالسيكلة في تحميؿ األحداث المغكية، ك 
، تمييا كصكالن إلى المعنى الكظيفي؛ إذ تقكد كؿ مرحمة إلى التي المدركس

كىذا المعنى ال يمثؿ سكل حقائؽ ناقصة مف المعنى ال يكتمؿ إال بمالحظة 
 .ماعي، كصكالن إلى المعنى الدالليالجتعنصر المقاـ، أك المعنى ا

كعة إف نظرية )فيرث( السياقية تنطمؽ في دراسة السياؽ مف خالؿ مجم
الداللية، الكظائؼ المغكية: "الصكتية، كالمكرفكلكجية، كالنحكية، كالمعجمية، ك 

فيدرس المعنى عمى المستكيات جميعيا، كيجب أف ترتبط بسياؽ الحاؿ، 
ان كبيران لمسياؽ، كعده األساس لعمـ الداللة كقد اتبع كلقد أعطى فيرث اىتمام
، Sinclair ): ،  )سنكمير) Mitchel ميتشؿ :( )فيرث( عػػمماء آخريف 

Haliday ))ىاليدام : 
(1). 

 :أسس ومنطمقات النظرية السياقية :المبحث الخامس
المغة النظاـ )في  رفض ثنائيات دم سكسير التي تجعؿ مجاؿ عمـ :أوال

 : الذىني(كجكده 
رفض فيرث بناء فكره المغكم عمى ما يسمى بثنائيات دم سكسير، 

بما ية العممية، كبرر ذلؾ بقكلو: "مف حيث رأل استحالة تحقيقيا مف الناح
                                                 

 .69ص  ،الداللة عمم عمر، مختار أحمد ((1
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أننا نعرؼ القميؿ عف العقؿ، كدراستنا ىي دراسة اجتماعية في جكىرىا، 
، كأككف راضيا فسكؼ أكؼ عف احتراـ ثنائية الجسـ كالعقؿ، كالتفكير كالكالـ
.... إف اجتنابي  باإلنساف ككؿ، يفكر كيتصرؼ كسط أصدقائو ككحدة كاممة

استعماؿ ىذه الثنائيات ال ينبغي أف يفيـ عمى أنني أقصيت مفيـك العقؿ 
، كنتيجة لذلؾ ضنت الجانب المادم احتضانا تاما"إقصاء تاما أك احت

 .(1)يفكصؼ المغة عمى أنيا نشاط معنكم في سياؽ اجتماعي مع
 :ب التجريدم الذىنيالتركيز عمى المككف االجتماعي لمغة بدؿ الجان :ثانيا

برفضو ثنائيات دم سكسير ركز عمى دراسة المككف االجتماعي 
بكصفيا جزءان "فقد رأل أف المغة ينبغي أف تدرس:  لمختمؼ المغات اإلنسانية،

كليس  مف المسار االجتماعي، أم شكال مف أشكاؿ الحياة اإلنسانية،
 .  (2)"بكصفيا مجمكعة مف العالمات االعتباطية أك اإلشارات

 : بياف العالقة بيف المغة كالمجتمعدراسة المغة كفؽ  :ثالثا
كمف منطمؽ نظرتو ىذه إلى المغة؛ أم أنيا كسيمة التكاصؿ 
االجتماعي كاستحالة االستغناء عنيا في فيـ المعاني المتعددة الناتجة عف 

عية المتعددة، درس مككناتيا كفؽ مككنات اجتماعية بحتة، المكاقؼ االجتما
كذلؾ بتركيزه عمى مختمؼ العالقات التي يمكف أف تربط المغة بالمجتمع، 
كمف ىذه المنطمقات قامت النظرية السياقية عمى االىتماـ بالمعنى،  

                                                 
 ينظر الرابط اإللكتركني التالي :  ((1

                             faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=51408http://  
  ي التالي :ينظر الرابط اإللكتركن ((2

                                      http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=51408  
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فاعتبرت أف المكضكع األساسي لمسانيات ىك تتبع الدالالت، كانصرفت إلى 
كالمحيط الذم يتضمف الحدث الكالمي، باالستناد عمى أف كظيفة األحكاؿ 

المغة ىي التكاصؿ بيف البشر، كذلؾ عمى اعتبار أف المغة ليست مجرد 
أشارات كاصطالحات، إنما ىي الرصيد الثقافي كاالجتماعي الذم يعيف عمى 

 .(1)فيـ المعاني
 :أقسام نظرية السياق :المبحث السادس

 : أربعة شعب كىػػي نقسـ السياؽ إليي   
أك فكنيـ، أك  ،بئية المغكية التي تحيط بصكتالالسياؽ المغكم كىك: " -1

مكرفيـ، أك كممة، أكعبارة، أك جممة، مثؿ كممة: حسف العربية، أك زيف 
 : قع في سياقات لغكية متنكعة كصفات، التي تالعامية
 .كلد –إمرأة  –أشخاص: رجؿ  ػػػأ       
 .رحمة –حفمة  –يكـ  –تة: كقت أشياء مؤق ػػػ ب      
 .ماء –ىكاء  –دقيؽ  –مقادير: ممح  ػػػجػ       

)رجؿ( كانت تعني الناحية فإذا كردت في سياؽ لغكم مع كممة 
ذا كردت كصفا لطبيب مثال كانت تعني التفكؽ في األالخمقية داء )كليس ،  كا 

ذا كردت كصفا لممقالناحية األخالقية(   . فاء كالنقاكةادير كاف معناىا الصكا 
 :تي ترد في سياقات متنكعة منياكمثاؿ كممة )يىده( ال

  قرض كال ع كالػػػػػػػػػأعطيتو ماال عف ظير )يد( يعنى تفضال ليس مف بي

                                                 
  ينظر الرابط اإللكتركني التالي : ((1

                                      http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=51408 
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مكافأة، ىـ )يد( عمى مف سكاىـ: إذا كاف أمرىـ كاحدان، ك)يد( الفأس كنحكه: 
، ك)يد( الطائر: دىر: مدة زمانو، ك)يد( الريح: سمطانيا، ك)يد( المقبضيا

)يده( مف الطاعة: مثؿ نزع يده، )يد( الرجؿ: جماعة قكمو  خمعجناحو، ك 
 .(1)"كأنصاره

يتكلى الكشؼ عف المعنى الكجدانى،  السياؽ الذل السياؽ العاطفى كىك: "  -2
 " .كالذل قد يختمؼ مف شخص إلى آخر

كدكره أنو يحدد درجة القكة كالضعؼ فى انفعاؿ المتكمـ مما يقتضى 
 : الغة أك اعتداالن، كيمكف أف نمثؿ لو باآلتيأكيدان أك مبت
ـي اٍلًقتىاؿي ﴿ قكلو تعالى: ػػػ أ مىٍيكي ـٍ  كيًتبى عى كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا شىٍيئنا  كىىيكى كيٍرهه لىكي

ـٍ كىالمَّوي يىٍعمىـي كىأىٍنتي  ـٍ كىعىسىى أىٍف تيًحبُّكا شىٍيئنا كىىيكى شىرٌّ لىكي ٍيره لىكي ـٍ الى كىىيكى خى
 .[216اآلية  :سكرة البقرة]﴾ تىٍعمىميكفى 

ـٍ كىالى ﴿: كقكلو تعالى ػػػ ب مىٍيًي كًب عى ٍيًر اٍلمىٍغضي ـٍ غى مىٍيًي ًصرىاطى الًَّذيفى أىٍنعىٍمتى عى
الِّيفى    .[7 اآلية :سكرة الفاتحة] ﴾الضَّ

 كيكره النـك بعد دخكؿ كقت الصالة .  ػػػج 
 طالؽ .إف أبغض الحالؿ الى ا ال ػػػد 

 .  جى الذل يمكف أف تقع فيو الكممة"المكقؼ الخار السياؽ المكقؼ كىك: "  -3

                                                 
، كينظر: أيفي مزيدة 70 -69ـ، ص1993أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، عالـ الكتب،  ((1

ـ جامعة مكالنا مالؾ إبراىي  ،بحث بعنوان:  النظرية السياقية، بخارم، ك الحاج أحمد مزٌكي
، ـ2013دراسات العميا قسـ المغة العربية، نكفمبير ، كمية السالمية الحككمية، بماالنجاإل
 .4ص
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كفى  ،ة )يرحـ( فى مقاـ تشميت العاطس: )يرحمكـ ا(مثؿ استعماؿ كمم
، فاألكلى تعنى طمب الرحمة فى مقاـ الترحـ بعد المكت يقاؿ: )أ يرحـ(

ى ىذا سياؽ المكقؼ إلى الدنيا، كالثانية طمب الرحمة فى األخرة، كقد دؿ عم
 جانب السياؽ المغكل المتمثؿ فى التقديـ كالتأخير.

، فيقتضى الذل يكشؼ عف المعانى اإلجتماعى السياؽ" :السياؽ الثقافى كىك -4
لذم يمكف أف تستخدـ فيو الكممة"، تحديد المحيط الثقافى اك اإلجتماعى ا

الطبقة  )عقميتو( تعد فى العربية المعاصرة عالمة عمى مثؿ كممة:
اإلجتماعية المتميزة بالنسبة لكممة )زكجتو( مثال ، ك كممة )جذر( ليا معنى 

 .(1)عند المزارع، كمعنى ثاف عند المغكل، كمعنى ثالث عند عالـ الرياضيات
 

 خاتمة البحث
 ،بف عبد اكالسالـ عمى خاتـ األنبياء محمد كالصالة  ،الحمد 

 : عػػدآلو كصحبو كمف كااله كبػػػػػكعمى 
عػػند العػالـ  مكضكع السػياؽ فيلقد حػاكلت جاىػػدان أف أبػحث 

كأجمع ليذا البحث مادتو البسيطة معتمداى عمى بعض مف  (فيرث)البػريطاني 
، كمف خرل التي ليا عالقة بمكضكع البحثالمصادر، كبعض المراجع األ

كبيران  مان سياؽ بمختمؼ أنكاعو القى اىتماخالؿ ىذا البحث تكصمت إلى أف ال
 د ػػره في إرساء قكاعػػػػػػدكره كبي (فيرث)غة الغرب كالعرب، كلمعالـ مف عمماء الم

                                                 
عالـ الكتاب ، مقاالت في المغة والدب، ، تماـ حساف5ص أحمد مختار عمر، عمـ الداللة،  ((1

 .2/77ـ،  2006 /1القاىرة ، ط
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 كأركاف نظرية السياؽ، كقد تكصمت إلي النتائج التالية:
إف عممية إنشاء الكالـ عند فيرث تتـ بفعؿ إنشاء ترتب المعاني نفسيا ػػػ  1

صؿ عف القصد الذم بحيث ال يحتاج ذلؾ الكالـ الى قصد أك فكر منف
 يحتاجو إنشاء المعاني.

ركز فيرث عمى دكر السياؽ فى تحديد المعنى، فالكممة يتحدد معناىا ػػػ  2
مف خالؿ السياؽ الذل ترد فيو، حيث إف لمكممة عدة استعماالت سياقية 

 .ككؿ سياؽ يظير أك يحدد أحد ىذه المعانى أك كجينا منيا
عف نسؽ المعاني،ك يفصؿ أيضا القصد نجد فيرث يفصؿ نسؽ األلفاظ ػػػ  3

 الذم يككف سببا في إنشائيما.
البحث فيك مف عند ا  : إف كنت قد كفقت في ىذاكأخيراى أقكؿ      

فكبتكفيقو كنت قد أخطأت أك قصرت في شئ منو أك نسيت منو شيئاى  ، كا 
 .ادأسأؿ ا التكفيؽ كالسد، ك فمف نفسي، فالكماؿ  كحده، كألتمس المعذرة
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :القرآف الكريـ :أكالن 
 :  المصادر العربية :ثانيان 
ابف منظكر، أبك الفضؿ جماؿ الديف، لساف العرب، الطبعة األكلى،  -1

  .ـ1990بيركت: دار صادر، 
م، أبك الفتح عثماف بف جني، الخصائص، تحقيؽ: عبدالحميد ىنداك   -2

، بيركت: منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، 2ط
 .  ـ2003

مجمة عالـ ، الكظيفي كدكره في تحميؿ المغة أحمد، يحيى، االتجاه -3
 ـ.1998، الطبعة الثالثة، 2الفكر، بيركت: ـ

أيفي مزيدة بخارم، ك الحاج أحمد مزٌكي، بحث بعنكاف: النظرية  -4
، راىيـ اإلسالمية الحككمية، بماالنجالؾ إب،  جامعة مكالنا مالسياقية

 .ـ2013ـ المغة العربية، نكفمبير كمية الدراسات العميا قس
: صبرم السيد، الطبعة إطار جديد، ترجمة ، عمـ الداللةبالمر ؼ.ر -5

 . ـ1999ة: دار المعرفة الجامعية، األكلى، اإلسكندري
، 1طمقاالت في المغة كاألدب، عالـ الكتاب القاىرة،  ـ حساف،تما -6

 . ـ2006
، الييئة المصرية العاٌمة تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا -7

 ـ. 1973، لمكتاب، القاىرة
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لبيضاء: دار الثقافة، تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، الدار ا -8
 .ـ1986

قدمة الفصالف التاسع كالعاشر مف كتاب م ،جكف النينر، عمـ الداللة -9
مجيد عبد الحميـ الماشطة  : عبدالظرم، ترجمةفي عمـ المغة الن

 . ـ1980عة البصرة، كمية اآلداب، ، جامكآخركف
الخكلي، محمد عمي، معجـ عمـ المغة النظرم، الطبعة األكلى،  -10

 .ـ1982ركت: مكتبة لبناف، بي
، أساس البالغة، أبي القاسـ محمكد بف عمرالزمخشرم، جار ا  -11

، بيركت: دار بيؿ طريفي، الطبعة األكلىقراءة كضبط كشرح محمد ن
 ـ.2009ق،  1430صادر، 

، 3ستفيف أكلماف، دكر الكممة في المغة، ترجمة: كماؿ بشر، ط -12
 .ـ1972اب، : مكتبة الشبالقاىرة

مؽ عميو عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، ع -13
 .فة، بيركت، لبناف: دار المعر 1السيد محمد رشيد رضا، ط

ركت: دار ، بي1فقو المغة في الكتب العربية، ط عبده الراجحي، -14
 .ـ1979النيضة العربية، 

ار العركبة عمر أحمد مختار، عمـ الداللة، الطبعة األكلى، مكتبة د -15
 .  ـ1993 ،القاىرة ،ـ، كدار نشر عالـ الكتب1982لمنشر كالتكزيع، 

، 1، طمعجـ المصطمحات المغكية كاألدبيةعياد، محمد شكرم،  -16
 .ـ1984لرياض: دار المريخ لمنشر، ا
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، فندريس ج، المغة، ترجمة: عبد الحميد الدكاخمي، محمد القصاص -17
 .ـ1950مك المصرية ، القاىرة: مكتبة األنج1ط

، األردف: دار 1ط مجاىد، عبد الكريـ، الداللة المغكية عند العرب، -18
 . ـ1985الضياء، 

ة السياؽ في الدرس ري، مالمح نظمحمد إسماعيؿ بصؿ، ك فاطمة بمة -19
، 18مجمة دراسات في المغة العربية كآدابيا، العدد ،المغكم الحديث

 ـ. 2014صيؼ 
يز، مدخؿ إلي عمـ المغة، كمية دار العمـك محمد حسف عبد العز  -20

 .1992جامعة القاىرة، مكتبة الشباب
، تصكير 1محمكد السعراف، عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، ط -21

 .ـ1994جامعة حمب، 
أحمد عكض،  ، مكجز تاريخ عمـ المغة في الغرب، ترجمة:. ركبترىػ -22

 .  ـ1997  ،227الككيت: عالـ المعرفة، العدد
 : المصادر األجنبية :ثالثان 

1- D. Jones, The Phoneme its Nature and Use. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1976 .     

2- J. R. Firth., Papers in Linguistics 1934-1951 (London: 

Oxford 

3- John Lyons, J., Firth’s Theory of Meaning. In Bazell, 

C. E. et al. (Eds), In Memory of J. R. Firth, (Longman 

1970).  University Press, 1957) . 
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 : شبكة المعمكمات الدكلية :رابعان 
1-  http://forums.roro44.net/389898.html                  

2-  http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=51408  

 

 
 

     
 
 

 
 
 

 


