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 :السياق نظرية

 :للسياق االصطالحي التعريف

 تلك أو أجزائه من جزء بأي عالقته في مترابطة، ِفقرات من كامل نصي بناء)) 
 سياق   يكون ما دائما   و. معينة كلمة أو فقرة مباشرة تتلو أو تسبق التي األجزاء
 المفردة الكلمات معاني على ال ضوءا   يلقي بحيث الترابط وثيق   الكلمات من مجموعة
 ((. بأكملها الفقرة وغاية معنى على بل فحسب

 أي في المقصود المعنى جوهر هو السياق أن نقول أن لنا يسمح التعريف هذا     
نما فقط والجملة الكلمة على الضوء يلقي ال فهو كالمي أو نصي بناء  النص على وا 

 من سياق أي في ببعض بعضها المفردات عالقة خالل من المجمل والكالم المكتوب
 .المختلفة السياقات

 :السياق نظرية رواد

 هذا رائد   وكان. العملي المنهج أو السياقي بالمنهج سمي بما لندن مدرسة عرفت    
 ضم كما للغة، االجتماعية الوظيفة على كبيرا   تأكيدا   وضع الذي"  فيرث"  هو االتجاه
 .وسنكلير هليداي: مثل أسماء االتجاه

 :السياقيين عند الكلمة معنى



 ،(( اللغة في استعمالها))  هو السياق نظرية أصحاب عند الكلمة معنى     
 ((. تؤديه الذي الدور))  أو((  بها تستعمل التي الطريقة))أو

 دمه:  العربية العاميات في((  دم))  لكلمة اآلتية االستعماالت مثال الحظ       
! تالحظ؟ ماذا.  بارد دمه –حار دمه –خفيف دمه –ثقيل دمه –يغلي دمه –فار

 جديدا معنا يلوح السياقات تلك من فيه وردت سياق كل في((  دم))  كلمة في تالحظ
 الغضب هو المعنى نجد( يغلي دمه، فار دمه) عبارة ففي. غيره عن ومختلفا

 وحركي نشيط رجل على تدل مختلف المعنى( حار دمه) العبارة في بينما والعصبية،
 يحب ال الذي والخامل الكسول الرجل على تدل( بارد دمه) عبارة في ولكن. وعامل
ذا العمل  .ببطء يعمل عمل وا 

 خالل من إال ينكشف ال المعنى بأن فيرث السياق نظرية رائد يصرح ولهذا      
 ال المفردة الكلمة أن بمعنى. مختلفة سياقات في وضعها أي اللغوية، الوحدة تسييق
 .جملة سياق في وضعت إذا إال لها معنى

 الداللية الِوْحدات معظم: ))نظرهم وجهة شرح في النظرية هذه أصحاب يقول و      
 أو وصف ها يمكن ال الوحدات هذه معاني إن و. أخرى وحدات مجاورة في تقع

 ((.لها مجاورة تقع التي األخرى الوحدات بمالحظة إال تحديدها

 و الكلمة فيها ترد التي اللغوية السياقات على السياق نظرة أصحاب ركز     
 إلى أدى ذلك وبسبب أخرى بكلمات ارتباطها خالل من الكلمة عن البحث ضرورة
  إليه المشار إلى النظر خالل من وغايتها الكلمة معنى إلى الوصول يكون أن نفيهم
 .تعريفه أو وصفه أو



 ترد التي والمواقف للسياقات تحليال تتطلب الكلمات معاني فدراسة هذا وعلى     
 لتعدد تبعا   يتعدد – هذا على – الكلمة ومعنى. لغوي غير منها كان ما حتى فيها،

 .اللغوي لتوزعها تبعا   أخرى بعبارة أو فيها تقع التي السياقات
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