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 :السياق أنماط

 للسياقات تحليلا  السياق نظرية أصحاب عند الكلمات معاني دراسة تتطلب     
 للسياق تقسيماا  اقترحوا ولذلك. لغوي غير منها كان ما حتى فيها، ترد التي والمواقف

 .شعب بأربع

 :كاآلتي اقترحوه الذي التقسيم وهذا

 :اللغوي السياق: األول النمط

 أخرى، كلمات مع تتساوق عندما الجملة، نظام داخل الكلمة استعمال حصيلة هو  
 يقدمه الذي المعنى بخلف هو السياق في فالمعنى. محدداا  خاصاا  معنى يكسبها مما

 هو اللغوي السياق يقّدمه الذي المعنى أن حين في ، متعدد األخير هذا ألن المعجم،
 أو االشتراك أو للتعدد قابلة غير محددة وسمات واضحة حدود له معين معنى

 . التعميم

 :اللغوي السياق على أمثلة

 سياقات في – اللفظي المشترك من وهي – العربية في(( عين)) كلمة ترد عندما  
. فيه ترد سياق كلِّ  باختلف مختلفة معان من تحمله ما للدارس يتبين متعدِّدة لغوية



 ما وتترك األفهام إليه تتجه واحداا  معنىا  يقدِّم(( عين)) كلمة فيه ترد آت   سياق   كل   إن  
 :فقولنا السياق، في اشتراك أيّ  يقع فل سواه،

 .الباصرة هي هنا العين:  تؤلمه الطفل عين •

 .الماء عين هي العين: جارية عين الجبل في •

 في يركب حديث منظار على تدل   العين: الطارق لمعرفة وسيلة الساحرة العين •
 .الباب

 .الجاسوس هنا العين:  للعدوّ  عين هذا  •

 قومه في السيِّد هنا العين: األعيان من عين الرجل ذاك  •

 فإذا. متنوعة لغوية سياقات في تقع اإلنجليزية في(  good)  كلمة أن نجد وكذلك  
 : لــ وصفاا  وردت

 (. الخلقية الناحية على دل ت. .  ) ولد – امرأة – رجل: أشخاص  -1

 (.الممتاز واألداء العمل في التفوق على دل ت. ) مهني -معلم - طبيب  -2

 والخلوِّ  والنقاء الصفاء على دل ت) ماء–هواء–دقيق–ملح: ومحسوسات مقادير  -3
 (.الغش من

 على ينطبق إنما نادرة، وكلمات محددة أمثلة على ينطبق ال ذكر ما أن المؤكد ومن
 المعجم في المعنى طبيعة أن إلى هذا ويرجع السياق، في ترد حين المفردات غالبية
 يوضح اللغوي السياق أن إلى الصدد هذا في ويشار. السياق في طبيعته عن تختلف
 أو االشتراك أو الترادف لبيان مقياساا  يستخدم عندما الداللية العلقات من الكثير
 .الخ......الفروق أو الخصوص أو العموم



 : العاطفي السياق: الثاني النمط

 - العموم تفيد التي - الموضوعية داللتها بين الكلمة استعمال طبيعة يحدد الذي هو
 االنفعال، في والضعف القوة درجة فيحدد -الخصوص تفيد التي - العاطفية وداللتها

 كافية الصوتية األداء طريقة تكون كما. اعتداالا  أو مبالغةا  أو تأكيداا  يقتضي مما
 تمثِّل وكأنها تُنَطق كأن والعاطفية؛ االنفعالية المعاني من بالكثير المفردات لشحن
 من الصدد هذا في للكلم المصاحبة لإلشارات ما يخفى وال. حقيقياا  تمثيلا  معناها
 األمثلة هذه خلل من جيداا  التعريف ويتضح. االنفعالية المعاني إبراز في أهمية
 :اآلتية

 :العاطفي السياق على أمثلة

 :الخاصة العاطفية وداللتها العامة داللتها في الكلمة استعمال طبيعة ناحية من: أوالا 

 ألن استعمالهما حدود عند تختلفان أنهما إال   مترادفتان كلمتان ونضال، جهاد كلمتا 
 عاطفية نزعة جمهور فلكلِّ  وعاطفياا؛ فكرياا  له ينحاز فكري انتماء له مستعمل كل  

 إال الموضوع عموم في أخرى كلمة ترادف أو تشترك أنها مع الكلمات من كلمة تجاه
 فكلمة  معين فكري تجاه على يحتوي الذي وجمهورها خصوصيتها كلمة لكلِّ  أن
 .العلماني يستخدمها(( نضال)) كلمة بينما اإلسلمي يستخدمها(( جهاد))

 قيماا  تحمل فاألولى تبايناا، واستثمار استغلل لفظتي استخدام في أن نرى وهكذا  
 إلى تشير مترادفان،فاألولى أنهما من بالرغم. إيجابية الثانية حين في سلبية أسلوبية

 .ثمرةا  أخذ والثانية غلة أخذ

 لعبة، هو الطفل فعند. متباينة عاطفية قيم من تحمله وما(( كلب)) لفظة أيضاا  وهكذا
 نباحه، من الخوف يشكل الذي هو الفتاة وعند نجس، هو تصلي التي المرأة وعند



 عليها ُيسبغ اللفظة هذه فمستخدم وهكذا. الصيد بحفلة األكبر الفرح هو الصياد وعند
 .انفعاالت من نفُسه به تفيض بما محملة لسانه، على ترد عندما عاطفته، من

 :االنفعال في والضعف القوة درجة ناحية من: ثانياا 

 ذات فالكلمات وضعفاا، قوةا  االنفعال درجة يحدد الذي هو العاطفي السياق     
. انفعال وشدة غضب فيه أمر عن الحديث يكون حين ترد القوية التعبيرية الشحنة

 شحنة ذات كلمات استخدام في يغالي الجامح، الشعور من حالة هكذا في فالمتكلم،
(( يتذابحون))يتعاركون فالذين. الحقيقي معناها يقصد ال مغالية ومعان   كبيرة، عاطفية

 .الحقيقية معانيها يقصد ال الكلمات هذه فمستخدم. بعضاا  بعضهم(( يقتلون)) أو

 :الصوتي األداء طريقة ناحية من: ثالثاا 

 المعاني من بالكثير المفردات شحن في فعال دور لها الصوتي األداء طريقة 
 يخفى وال. حقيقياا  تمثيلا  معناها تمثل وكأنها الكلمة تُْنَطق كأن والعاطفية، االنفعالية

 .  االنفعالية المعاني إبراز في أهمية من الصدد هذا في للكلم المصاحبة لإلشارات ما

 :  الموقف سياق: الثالث النمط

 أشار وقد. الكلم فيها يجري التي والمكانية الزمانية العلقات على السياق هذا يدل 
 البلغيون عنه عب ر كما السياق، هذا إلى القدامى العرب اللغويون

 ويرى. مشهوراا  مثلا (( مقال مقام لكلِّ ))  كلمتهم غدت وقد(( المقام))بمصطلح
 سبقه   Context of situationعنوان تحت مالينوفسكي صاغه ما أن   حس ان تم ام الدكتور

 لم هؤالء كتب لكن  . فوقها ما أو سنة بألف قبله المفهوم هذا عرفوا الذين العرب إليه
 تلك من مالينوفسكي مصطلح وجده ما العلمي المستوى على الدعاية من تجد

 .       االتجاهات كلِّ  في الغربي العالم نفوذ انتشار بسبب الدعاية



 الحالة على تنطبق التي الكلمات استعمال عن يعدل المتكلم تجعل المقام مراعاة إن 
 االستعمال عن العدول إلى المتكلم يضطر قد بل. تأدباا  أو خوفاا  يصادفها التي

 .التصريح دون التلميح إلى فيلجأ للكلمات الحقيقي

 :الموقف سياق على أمثلة

 في رأيه عن سفيان أبي بن معاوية سأل حين قيس بن األحنف لسان على ورد ما 
 فقال الناس، في السيرة محمود يكن لم أنه مع ولده ليزيد العهد بوالية البيعة أخذ

 فكانت ،(( صدقت إن وأخافكم كذبت، إن اهلل أخاف: )) الشهيرة قولته األحنف
 .التوضيح من المعنى أداء على وأقدرَ  التصريح من أبلغَ  كنايُته

 :الثقافي السياق: الرابع النمط

 من المقام عادة به ُيقصد الذي الموقف سياق عن مستقل بدور السياق هذا ينفرد 
 معطيات ضمن الثقافي السياق دخولَ  ينفي ال هذا لكن  . االجتماعية المعطيات خلل
 لغوي مستوى في معينة كلمات استعمال في الثقافي السياق ويظهر. عموماا  المقام
 . محّدد

 :الثقافي السياق على امثلة

 لغوي مستوى في معينة كلمات استعمال ناحية من الثقافي السياق ظهور: أوالا  
 :محّدد

:  يقول امرأته على تدل بكلمة يعبر أن يريد عندما المعاصر العربي فالمثقف
 ،((َمَره: ))كلمة يستخدم البسيط العادي الرجل نجد بينما ،(( مدام)) أو(( زوجة))

 له الثقافي فالسياق((. حريم))و(( حرمة: ))كلمة المتدين الرجل يستخدم حين على



 استخداماا  تستخدم التي المفردة أو الكلمة من المقصودة الداللة تحديد في كبير دور
 .عاماا 

 :عاماا  استخداماا  ُتستخدم التي الكلمة من المقصودة الداللة الثقافي السياق يحّدد: ثانياا 

 علم هو المقصود أنّ  مباشرة يعني العربية دارسي لدى(( الص رف)) كلمة فاستعمال 
. ذلك ونحو وزيادة وتغيير اشتقاق من العربية الكلمة أحوال به تعرف الذي الصرف

 بأنها عندهم(( الص رف)) داللة يحدِّدون وطلبها الهندسة دارسي أن   حين على
 أن دون((والص رف الرِّي)) عن هؤالء يتحّدث وهكذا((. الرِّي)) هو آخر مصطلح

 الن حو)) عن يتحّدثون الذين العربية دارسي استخدام أمام التباس بأيّ  َيشُعروا
 لها فإنّ  والتجارة، المال قطاع في(( الص رف)) كلمة استعملت إذا أم ا((. والص رف

 المصرفي الحساب في - الجمود من النقدية العملة تحويل إلى تشير أخرى داللة
 .آخر إلى نقد من أو فئة، إلى فئة من العملة تحويل أو الفعلي، التداول إلى - مثلا 

 :سياسي أو ديني أو عرقي النتماء علمة لتكون معينة فةبثقا الكلمة ارتباط: ثالثاا 

 من بحال يماثل ال األرض، وكسب حرب على للداللة(( فتح)) كلمة استخدام
 داللة لها(( فتح)) كلمة ،ألن  ((مسلح غزو))أو(( احتلل)) كلمة استخدام األحوال

 كلمة مع دائماا  يتطابق ال(( المجاهد)) كلمة استخدام أن   كما. إيجابية تاريخية ثقافية
 ((االنتحاري)) أو(( اإلرهابي)) أو(( الفدائي))أو(( المقاتل))أو(( المناضل))

 

 

 

 



 

 

 

 

 :بالترجمة الثقافي السياق ارتباط: رابعاا 

 والدِّّقة الصحيح الفهم مقتضيات تتطل ب إذ الترجمة، في بارزة أهمية الثقافي للسياق 
 اللغة إلى مضمونه ينقل لكي المترجم للنِّّص  الثقافي بالسياق المترجم يل م أن العلمية
 لترجمة الت صدِّي حين يمكن وال. بالسياق االرتباط حيث من موازية بكلمات األخرى
 المعجمية الداللة على االقتصارُ  سياسّية مذاهب أو عقائد عن تعبِّر التي الكلمات

 الهامشية المعاني احتساب في يتوس ع لم الذي للمترجم مضلِّلة تكون رّبما التي
 .الثقافي السياق من المستمدة
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