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ملخص البحث:
تتطلع أهداف هذه الورقة البحثية إىل مقاربة مفامهية للسياق عند ستيفن أوملان ،وفاعليته يف املعىن
املرتبط حبيز زماين ومكاين وفضاء داليل موجود على مستوى الذهن هو جزء من هذا األخري ،وأثر كل
من السياق واملعىن يف توجيه دالالت اخلطاب ،وسيعتمد البحث املنهج الوصفي وتفعيل أداة التحليل
للتعامل مع مقوالته املتعلقة ابملعىن النفسي اخلاضع للسياق العاطفي ،ومنطقة املعىن وتناوب املعىن
وتعدده ،وخضوع املعىن لقانون التضاؤل التدرجيي ،ومن مثة ميكن اعتماد منهجية ترتكز إىل التدرج يف
طرح مادة البحث واإلضافات اليت قدمها وكانت سببا يف ارتقائها وتطورها تدرجييا مقارنة مبا قدمه
مؤسسها جون فريث .توصلت الدراسة إىل ما أييت :شيد ستيفن أوملان بقيمة نظرية السياق وما حققته
من إجنازات فعلية يف التعامل مع املعىن وتقدمي نظرية تغطي حاجات الباحثني من علماء الداللة وحتليل
اخلطاب واللسانيات بفروعها ،وجتلت ملسته اخلاصة فيما أضافه هلذه النظرية حىت يكتمل بناؤها؛ إذ
أسس قيمة ل لسياق العاطفي املتضمن املعاين النفسية املشحونة ابنفعاالت منتجي اخلطاب ومتلقيه،
وأعطى للمعىن توجها نفسيا ميكن للسياق اخلطايب أن يعدل يف توجيهه على الرغم من ذلك احليز الذي
يشغله فضاء املعىن املفروض من قبل االستعمال اللغوي ،وإبمكانه أن يتعرض يف بعض احلاالت إىل
قانون التضاؤل التدرجيي فيفقد تلك الشحنة العاطفية املتدرجة أثناء حلظات إنتاج اخلطاب .
 الدكتور كمال علوش ،حماضر (أ) ،قسم اللغة واألدب العريب ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة قاصدي مرابح – ورقلة ،اجلزائر.
أرسل البحث بتاريخ 2019/1/13م ،وقبل بتاريخ 2019/5/23م.
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.تضاؤل املعىن-منطقة املعىن-املعىن-الفاعلية- السياق:الكلمات املفتاحية
Abstract
This paper intends to conceptually approach Stephen Ullmann’s notion about the
context and its contribution to the spatial-temporal aspects related meaning, mentally
present within the semantic frame. The present study looks also at the influence of
both the context and meaning in directing the message of the discourse. The approach
will be hence applied according to the context theory presented in his book entitled
“The Role of the Word in the Language". The study tackles the topic descriptively
through analyzing his views on the psychological meaning influenced by the
emotional context, the meaning zone, the alternative, and multiple meanings as well
as the subjection of meaning to the rule of gradual diminishing of meaning.
Subsequently, a methodology can be focused to subsequently approach the subject of
the study and the additions that he put forward as they are the reason in their eventual
progress in comparison with what has been presented by Firth as its founder. The
study concludes with the following: Ullman had established a theory of context that
explains actual actions in dealing with meaning. He had also presented a theory that
covers the needs of researchers among the scholars of semantics, discourse analysis
and other branches of linguistics. His personal touch is in the additions he made that
contributed to the completion of the theory. This was when he establishes the valuable
role of the emotional context that comprises psychological meanings that are charged
with the emotions of the text producer and its receivers. He also gave psychological
orientation to meaning that would enable the context of discourse to incline to in its
orientation albeit the biases that occupies the realm of meaning as imposed by the
language use as it can be exposed on some occasions to the rule of eventual
diminishing that would lose the emotional charge while in the process of producing
the text.
Keywords: Context - Effectiveness – Meaning realm - Area of meaning Diminishing meaning.
Abstrak
Kajian ini bertujuan secara konsepnya untuk membincangkan pendapat Ullman
berkenaan dengan konteks dan sumbangannya terhadap aspek masa dan tempat yang
berkaitan dengan masa yang secara sedarnya terangkum di dalam kerangka semantik.
Kajian ini turut membincangkan pengaruh kedua-dua konteks dan maksud dalam
membentuk tujuan mesej dalam sesebuah wacana. Pendekatan ini akan digunakan
mengikut teori konteks yang terdapat di dalam buku beliau yang berjudul “Perana
Perkataan dalam bahasa”. Kajian ini juga menteliti isu ini secara deskriptif dengan
menganalisa pendapat beliau tentang aspek psikologi makna yang dipengaruhi
konteks emosi, zon makna, alternatif perkataan dan kepelbagaian makna juga
bagaimana semuanya adalah tertakluk kepada pengarauh undang-undang kehilangan
makna secara berperingkat. Seterusnya, satu pendekatan kajian boleh difokuskan
untuk mendekati subjek kajian dan tambahan pendapat-pendapatnya yang dilihat
sebagai sebab perkembangan teori koteks jika dibandingkan dengan apa yang telah
dikemukakan oleh Firth sebagai pengasas teori tersebut. Kajian ini merumuskan yang
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berikut: Ullman telah memulakan satu teori berkenaan konteks yang menerangkan
perlakuan sebenar dalam menangani makna. Beliau juga mengemukakan satu teori
yang meliputi keperluan para pengkaji dalam kalangan pakar semantik, analisa
wacana dan lain-lain cabang-cabang lain dalam linguistic. Sentuhan peribadai beliau
dalam tambahan-tambahan pendapat yang beliau buat telah menyumbang kepada
penyempurnaan teori tersebut. Ini adalah apablia beliau menekankan peranan penting
konteks emosi yang mengandungi maksud psikologi yang penuh dengan emosi
penghantar dan penerima mesej. Disamping itu belau juga memberikan orientasi
psikologi kepada makna yang akan membenarkan konteks sesuatu wacana cenderung
kepada kebiasaannya walaupun terdapat kecenderungan dalam dunia makna yang
dikawal oleh bahasa itu sendiri yang boleh dikaitkan dengan undang-undang
kehilangan makna secara berperingkat yang akan membuatkan kesan emosi itu ketika
dalam proses menghasilan sesuatu teks.
Kata kunci: Koteks – Keberkesanan – Dunia Makna – Jangkauan Makna – Makna
yang menghilang.
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مقدمة :
يشكل السياق املرتكز األساسي ابلنسبة إىل النظرية السياقية وروادها؛ إذ يعترب الفاصل الوحيد يف
توجيه دالالت األلفاظ والنصوص ،وال ميكن ملنجز اخلطاب أو متلقيه أن يصرف قرينة السياق أبنواعه
بعيدا عن عقده لعالقات األلفاظ والنصوص بدالالهتا مركزا على اللفظ أو النص ابنفرادية اتمة ،وهذه
الرؤية هي عني املفارقة ابلذات بني بعض السياقيني ،واليت شكلت وجهة اختالف وفارق نسيب قد يبدو
بسيطا لدى البعض ولكنه يكتسي أمهية ابلغة عند اآلخر.
ال شك أن زخم املعرفة ابلسياق عند الباحثني جيعل الدارس للسياق حياول التطلع أكثر ملعرفة هذه
املفارقة بني هؤالء أمثال جون فريث وفندريس وابملر وجون الينز ومالينوفسكي وهاليداي وستيفن أوملان
وغريهم من السياقي ني الذين ميثلون اللسانيات الغربية ،وعلى غرار رواد السياق يف الرتاث العريب أمثال
سيبويه واجلرجاين وابن جين واجلاحظ الذين ميثلون علماء اللغة والبالغة العربية فضال عن أهل التفسري
وأصول الفقه الذين مثلوا حق التمثيل النظرية السياقية ،إن مل نقل أهنم األسبق يف طرح معاملها الكربى
وابلتفصيل ،وسواء كانت اجلهود متنوعة الطرح من قبل اللسانيني الغربيني أم علماء الرتاث العريب ،فإن
املكسب يف األخري هو معرفة حقيقة وجوهر املعىن وطريق توجيهه ضمن الكلمات وضمن النصوص أو
اخلطاابت .
ولقد حاولت كثري من النظرايت اللسانية والداللية كالتصورية واإلشارية والسلوكية تفسريه برؤيتها
اخلاصة واجتهادها املتواضع ،مثلما حاول أهل اللغة والبالغة العربية بتوظيفهم جلميع أنواع السياق
كاللغوي واملقامي والثقايف والعاطفي اليت تندرج ضمن ما يقتضيه احلال ،وفرقوا بني املعاين األساسية
املركزية واهلامشية واإلحيائية والعاطفية ،ومن مثة اتضحت أوجه التشابه يف الطرح وبعض الفوارق
واالختالفات اليت ترجع يف األصل إىل منطلقات أصحاهبا ومفاهيمهم املشكلة هلذا احلقل املعريف ،وإذا
كان هناك ما يلزم الباحث التعرف على بعض املفارقات يف هذا الطرح ،لزم ذلك معرفة طروحات ستيفن
أوملان ومفارقته لزعيم املدرسة السياقية جون فريث أو املدرسة الفريثية ،وكونه أحد روادها املشهورين
تبني أهنم قد أضافوا ملسة خاصة يف طرحهم السياقي ورؤيتهم للمعىن ،وقبل احلديث عن
واملتأخرين الذين ّ
رؤيته للسياق وأتثرياته يف املعىن ،استوجب املقام من الباحث وقفة موجزة عند بعض تعريفات معاجم

اللغة العربية للسياق ومفاهيمه يف الطروحات اللسانية العربية والغربية .
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أوالً :السياق بني التفسري املعجمي والطرح اللساين (العريب والغريب)
جاء يف معجم لسان العرب( :السوق معروف ساق اإلبل وغريها ،يسوقها سوقا وسياقا وهو سائق
وسواق  ....وقد انساقت وتساوقت اإلبل تساوقا إذا تتابعت وكذلك تقاودت ،فهي متقاودة ومتساوقة
ويف حديث أم معبد فجاء زوجها يسوق أعنزا ما تساوق أي ما تتابع واملساوقة املتابعة كأن بعضها
يسوق بعضا ،واألصل يف تساوق تتساوق كأهنا لضعفها وهزهلا تتخاذل ويتخلف بعضها عن بعض
وساق إليها الصداق واملهر سياقا وأساقه وإن كان دراهم أو داننري  ...وساق فالن من امرأته أي أعطاها
مهرها  1،)...وذكر الزبيدي يف معجمه اتج العروس عن مادة سوق ،.... (:وساق املاشية سوقا
وسياقة ابلكسر ومساقا وسياقا كسحاب ،واستقها واستاقها وأساقها فانساقت فهو سائق وسواق
كشداد شدد للمبالغة قال أبو رغبة اخلاجي ،وقيل للحطم القيسي:
قد لفها الليل بسواق حطم

ليس براعي إبل وال غنم).

2

وأما ما ذكر يف احملكم واحمليط األعظم( :ساق اإلبل وغريها سوقا وقوله تعاىل ﴿ :وجاءت كل
ن فس معها سائق وشهيد ﴾ 3،قيل يف التفسري سائق يسوقها إىل حمشرها ،وشهيد يشهد عليها بعملها
 ....وساق إليها الصداق واملهر سياقا ،وأساقه ،وإن كان دراهم أو داننري؛ ألن أصل الصداق عند
العرب اإلبل وهي اليت تساق ،فاستعمل ذلك يف الدينار والدرهم وغريمها).

4

يتبني أن السياق هو ذلك التتابع والتوارد ضمن نسق واحد؛ أي تتابع
ومن مجلة التعريفات املعجمية ّ

األشياء وتساوقها مهما كان نوعها سواء جمردات كالكلمات أح حمسوسات كاألشياء ،ومن ثّ يفرض
هذا التساوق وجود عالقات ترابطية بني هذه العناصر املتساوقة اليت تشكل سلسلة أو حلقة مرتاصفة

فيما بينها.
وإذا ما تتبعنا املفاهيم االصطالحية للسياق سنجد الساحة العلمية اللسانية على املستويني العريب
والغريب ،قد اكتظت مبعاين كثرية ومتنوعة ،وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على حضور السياق أبنواعه
وعلى مر الزمن يف الفكر اإلنساين ،فمن مفاهيمه على سبيل املثال ....( :هو تلك األجزاء من اخلطاب
اليت حتف ابلكلمة يف املقطع وتساعد يف الكشف عن معناها وسوف ندعو هذا ابلتعريف النموذجي)،

5

فيتضح من هذا املفهوم أنه تلك املتساوقات واملتتابعات اللسانية اليت حتدث ضمن اخلطاب منها الصوتية
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والصرفية واملعجمية وما يقع بينها من عالقات تراتبية 6،ولقد أشار متام حسان إىل أن اللغويني العرب
وخاصة البالغيني قد أاثروا مسألة السياق االجتماعي ،وأولوها عناية فائقة يف فهم املنجزات اخلطابية
وحتليل مقاصدها وعاجلوها ضمن ما يسمى ابملقام أو مقتضى احلال ،فهو يقول أبن البالغيني قد فهموا
(املقام) أو مقتضى احلال فهما سكونيا قالبيا منطيا جمردا ث قالوا لكل مقام مقال.

7

ولطاملا كان رواد البالغة العربية يوظفون السياق بنوعيه من أجل فهم ما التبس وغمض من املعاين
ضمن اخلطاابت ،فاستعانوا به بوصفه أداة يف تفسري وتوضيح مغزى الكالم وحصول اإلفهام بني
املتكلمني والسامعني ،وإذا كانت مسألة غموض املعىن من القضااي اليت طرقها ستيفن أوملان وشكلت
بؤرة من بؤر توتر املعىن ضمن حيز أو فضاء يطرحه التعدد الداليل ،فإن البالغني أمثال اجلرجاين وابن
جين قد خصوا هذه املسألة بكثري من التوضيحات والشروح ،وأشاروا إىل أن صمام األمان يف الكشف
عن مثل هذا الغموض هو السياق ،وهو ما تؤكده فعال مقولة اجلرجاين( :داللة الكالم على ضربني
لفظية أولية ومعنوية اثنوية ،األول ضرب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده ،وضرب آخر
أنت التصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده ،ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضعه
يف اللغة ث جتد لذلك املعىن داللة اثنية تصل به إىل الغرض ،ومدار هذا األمر على الكناية واالستعارة
والتمثيل).

8

إن ما قدمه أهل معاجم العربية من جهود يف تتبعهم أللفاظ اللغة وشرح دالالهتا عرب سياق
اجتماعي واترخيي متثل يف تلك الشواهد من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف واألشعار واملناسبات
لدليل على اهتمامهم ابلسياق وبنوعيه؛ ألهنم رصدوا اللغة يف حركتها االجتماعية والحظوا السياق الذي
جتري ضمنه ،ولقد أكد سيبويه يف وقت مبكر على أتليف العبارة وما فيها من حسن أو قبح ووضع
األلفاظ يف غري موضعها دليل على قبح النظم وفساده ،فلكل استعمال داللة وكل تغيري يف االستعمال
يلزم تغيريا يف الداللة ،ولقد وعى سيبويه العالقات الداللية والرتكيبية اليت حتكم السياق اللغوي ،والذي
تكون عليه بنية اجلملة وما يعتورها من تغيري تنعقد من خالله العالقات بني طبيعة هذا التغيري وما
يتمخض عنه من داللة وفق نظام حنوي داليل حيدد اقرتان امللفوظ بداللته.
كما أن تقسيمات علماء اللغة النحويني القدامى الكالم إىل أقسام ومنهم سيبويه واخلليل وابن جين
وفق الفرد ومكانته واستخدامهم اهلمزة للمتكلم والتاء للمخاطب ،ومالحظتهم حال اخلطاب واملخاطب
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ودرجة قرابته وبعده ،ومعاجلتهم مسألة تقدمي الكالم وأتخريه كاملفعول على الفاعل ،ومراعاهتم قواعد
احلذف والذكر يف املنجز اخلطايب دليل على وعيهم املكتمل ابلسياق واخلطاب ،ولقد أكدوا أنه لكل
موقف تركيب يتالءم معه ( :فال نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض ويبني بعضها على
بعض ،وجتعل هذه بسبب من تلك ،هذا ما ال جيعله عاقل وال خيفى على أحد من الناس).

9

لقد تعامل العرب مع السياق حق التعامل واستعانوا به يف كثري من املواقف إلزالة اللبس الذي يعتور
معاين اللغة ،وهذا االعرتاف من أحد الباحثني يؤكد هذه احلقيقة( :فإننا نلحظ ابعتزاز ما استكمله
العلماء العرب القدامى على اختالف مكوانهتم الثقافية وختصصاهتم املعرفية من دراسات مستفيضة لدور
السياق يف الكشف عن داللة الكلمة أو الكشف عن فعلها يف حركة الرتكيب الذي ترد فيه أو مالحظة
بنيتها الصرفية أو وظيفتها النحوية أو وجودها يف الرتكيب املشكل أو اخلفي أو الغامض أو احملكم أو
املتشابه أو ا لنص أو املفسر مما سبق أن عرضناه مفصال وزادوا على ذلك أدوارا أخرى للسياق يف توجيهه
للمعىن ورفع أي توهم أو لبس أو غموض فيه) 10.ففي كثري من احلاالت كان هؤالء يستعينون ابلسياق
على توضيح دالالت االشرتاك وتفسري احملظور اللغوي وتبيان داللة العدول والنيابة يف اللغة مع مراعاهتم
جلميع أنواع املقامات ،فاجلاحظ من أهل البالغة مثال قد جعل كالم الناس يف طبقات كما أن الناس
أنفسهم طبقات ،وعليه ال جيوز أن يكلم اخلطيب البليغ سيد األمة بكالم األمة وال امللوك بكالم
السوقة.
وال ميكن لنا حبق أن نغفل اجلهود اليت قدمها علماء األصول يف استخراجهم لألحكام الشرعية من
النص القرآين ،فوظفوا كل ما يف وسعهم من توظيف جلميع أنواع السياقات يف ختريج دالالت االشرتاك
واجململ والعام واخلاص بدءا من الشافعي رمحة هللا عليه مرورا بعلماء آخرين أمثال الشوكاين والشاطيب
واتج الدين السبكي والزركشي وابن القيم والسيوطي ،والذين كانوا على معرفة جيدة بقواعد االستنباط
والتخريج واللغة ودالالت ألفاظها وتراكيبها ،ومثله يف ذلك أهل التفسري الذين وضعوا شروطا ملن أراد
أن ينظم هذا العلم اجلليل؛ إذ كان أكثر هذه الشروط اهتماما هو معرفة أسباب النزول واملناسبة اخلاصة
بكل سورة وفهم املقاصد ومعرفة الناسخ من املنسوخ ومعرفة ما كان من كالم هللا على اإلمجال وما كان
منه على التفصيل.
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وأما ابلنسبة إىل طروحات السياق يف الفكر اللساين الغريب فإن املدرسة السياقية اليت تزعمها جون
فريث تنطلق يف حتليلها للمعىن من اعتبار اللغة وظيفة يف سياق؛ ولذلك أقر فريث جبهود مالينوفسكي يف
توظيفه للسياق الثقايف واملعريف الذي اختذ منه وسيلة لفهم املعىن ،ومع هذا يرى أن هذا النوع من السياق
غري كاف يف حل مشكلة املعىن ،فهو جزء ال يتجزأ من السياقات االجتماعية اليت ينبغي أن تدعم
بسياقات أخرى كسياق املقام الذي يراعي الزمان واملكان ،وعلى اللساين يف نظره أن يتخذ من املقام
أداة مثلها مثل أدوات السياق اللساين كالصرف والصوت واملعجم والرتكيب اليت ختضع للرتابط النصي،
وينبغي أن تكون مالئمة ملنجزات اللغة ،وعلى هذا النهج افرتض جون فريث جمموعة من التصانيف
ميكن من خالهلا تطبيق أداة السياق االجتماعي يف حتليل املعىن وهي تتبع السمات املهمة للشخصيات
املنتجة للحدث الكالمي وأتثرياهتا يف املتلقي ،ومراعاة جهدها اللفظي مع اجلهد غري اللفظي املتمثل يف
السياق احلسي من إشارات وغريها 11،ومنه ميكن القول أبن مالينوفسكي وفريث قد جتاوزا املعىن القدمي
للسياق إىل املعىن احلديث ملا ربطاه ابلظروف االجتماعية والثقافية واحلضارية والتارخيية.
ّ

12

واحلاصل أن ما أقر به هذان األخريان ليصدر من سراج واحد ،فسياق الثقافة واملعرفة متضمن يف
احلالة االجتماعية اليت تتشكل ضمنها املنجزات اخلطابية وتنعكس صورهتا يف السياق اللساين؛ ولذلك
جند ابملر يشري إىل هذا الفرق الطفيف بينهما فيقول( :إن لفظة سياق احلالة مرتبطة بعاملني أوال
األنثربولوجي مالينوفسكي واثنيا اللساين فريث ،وكالمها مهتم بتحديد املعىن مبوجب السياق الذي
تستعمل فيه اللغة ،ولكن بطرق خمتلفة إىل حد ما) 13،وهلذا ميكن القول إن فريث قد طور من دراسة
اللغة وانتقل من السياق اللغوي واألنثربولوجي إىل سياق احلالة الذي وظفه يف فهم املعىن املرتبط ابلسياق
اللساين املؤسس وفق بىن حنوية وصرفية وتركيبية ومعجمية تؤدي وظيفتها داخل النظام اللغوي 14،وإذا
كانت دراسة فريث للمعىن قد أوجبته أن يفسره هبذا الطرح االجتماعي ،فهذا ال يعين مطلقا استغناؤه
عن السياق اللساين؛ بل يعترب اللغة وظيفة يف سياق؛ ولذلك أشار فندريس إىل أن الكلمات كذلك هلا
معانيها وهي خارج حدود السياق ،فقط أن وجودها ضمنه يفرض عليها معىن واحدا فيقول( :أننا حينما
نقول أبن إلحدى الكلمات أكثر من معىن واحد يف وقت واحد ،ال نكون ضحااي االخنداع إىل حد ما؛
إذ ال يطفو يف الشعور ،فاملعاين املختلفة اليت تدل عليها إحدى الكلمات إال املعىن الذي يعنيه سياق
النص ،أما املعاين األخرى مجيعها فتنمحي وتتبدد وال توجد إطالقاّ ).
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اثنياً :املنطلقات األساسية لبناء الطرح السياقي عند أوملان
إن الكلمة واجلملة أو العبارة والقطعة من النص بل والكتاب كله يف نظر أوملان جزء من السياق؛
ألن كل واحد منها يتجاذب مع اآلخر ليشكل هذا الكل ،وهذه الرؤية حتيلنا إىل رؤية مشاهبة متاما مع
رؤية هاليدي وفون دايك اللذين ركزا على السياق يف تفسريمها للمعىن ضمن النص وضمن األفعال
الكالمية املنجزة؛ إذ يعترب هاليدي أن النص يفسر السياق والسياق يفسر النص ،ذلك أن النص تتجاذبه
عالقات داخلية كي يتماسك ،ومن مثة فهو حمل التأثري والتأثر من قبل احمليط ،وهبذا تصبح العالقة بني
النص والسياق عالقة إلزامية ،وأكد هذا التأثري والتأثر درسلر وبوجراند حبكم أنه لسياق اللغة واحلالة دور
حاسم يف اتساق النصوص ومتاسكها ،حبيث جيعل من النص وحدة متكاملة ال ميكن للمتلقي
االستجابة هلا وفك شفراهتا ورموزها والوقوف على دالالهتا إال ابستحضار مكوانهتا وبنياهتا السياقية
معا.

16

إن هذه العالقة بني مكوانت النص يف حضور السياق هي من فرضت على أوملان مراجعة
املرتكزات األساسية لطرحه السياقي منطلقا من لغة النص ،وتتمثل هذه املرتكزات يف تلك املفارقات
واالختالفات البسيطة مع رواد السياق ،كتفريقه بني اللغة والكالم والكلمة وجعل الكالم يف مستوى
السياق واللغة يف مستوى الذهن ،وأنه كما للكلمة معىن خارج السياق فلها أتثريها داخله ،ويف نظره أنه
من خالل حتقيق هذه املفاهيم ميكن معاجلة املشكالت اليت تعرتض منهج حتليل املعىن .
تعترب مسألة اللغة واملعىن والسياق من املسائل اللسانية والداللية اليت فرع وأصل فيها البحث الداليل
قدميا وحديثا  ،فهي تشكل بؤرة هذا النوع من الدراسات؛ بل كل مسألة من مسائل علم اللغة أو الداللة
تفرتض التأسيس هلا بضبط املفاهيم األساسية اليت يتأسس عليها أي طرح كان ،ولقد تباينت الطروحات
يف تفسري املعىن وتعددت نظرايته ومنها نظرية اإلشارة والنظرية السلوكية والنظرية السياقية أو نظرية
االستخدام والنظرية التحقيقية ونظرية شروط الصدق ونظرية الفضاءات الذهنية ،فجل هذه النظرايت
كما يقول جون الينز استفسرت عن املعىن انطالقا من سؤال جوهري ما املعىن؟ وكانت اإلجابة تتضح
يف الفرق بني كلمتني مها :املعىن ويعين ،فاألوىل متثل املعىن األساسي املركزي والثانية متثل املعىن
السياقي.
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وجند أوملان يف هذا الباب حياول أن جييب ابلشرح والتفصيل عن اللغة واملعىن وما تتضمنه اللغة من
رموز وإشارات تواصلية مستندا على اجلانب العاطفي أو احلالة النفسية اليت تشحنها ،منطلقا من
تعريفات أوجدن وريتشارد فيقول( :تلك العالمات اليت يستعملها الناس فيما بينهم لالتصال
والتوصيل) 18،والواضح أنه يقصد من تلك العالمات أو الرموز العالمات النطقية وغري النطقية؛ أي
احلسية ،ث إنه يصنف هذه الرموز إىل طبيعية وتقليدية ،ويرى أهنا كفيلة بتحقيق قيمتها التواصلية ما
دامت مالزمة إلطارها املكاين والزماين ،وإن خرجت عن هذا اإلطار فحتما ستفقد قيمتها ورمزيتها.

19

ويف استكمال حديثه عن العالقة بني الرمز واملعىن فإننا جنده يشري إىل قيمة املعىن يف الدراسات
اللسانية ،مع أن مصطلح املعىن قد عرف اضطرااب حادا يف ضبط مفاهيمه؛ ألنه قد أشار إىل تلك
التعريفات املتناوبة وغري املستقرة اليت ذكرها كل من أوجدن وريتشارد؛ 20لكنه يرى أكرب مشكلة تعرتض
املعىن والتحليل الداليل للكلمات هي التعامل مع أمساء األعالم ،فهي ال ختضع هلذا التحليل كوهنا تنبئ
عن أمساء شخصيات وال تدل على حياهتم ابلتفصيل ،فورود اسم عمر ضمن أي خطاب كان ال يدلنا
على من هو عمر ابلذات ومن هي هذه الشخصية ابلتفصيل؛ ولكن يشري فقط إىل لقب شخص ما،

21

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على الوعي اجليد ألوملان هبذا النوع من املشكالت اليت تواجه املعىن
وإدراكه لقيمة السياق يف التعامل معها ،فهو يقول( :إن نظرية السياق إذا طبقت حبكمة متثل حجر
األساس يف علم املعىن ،وقد قادت ابلفعل إىل احلصول على جمموعة من النتائج الباهرة يف هذا الشأن
.)...

22

واملتتبع لتحليالت أوملان جيده مرة أخرى حياول أن يربر قيمة السياق انطالقا من التفريق بني اللغة
والكالم فيقول( :اللغة نظام من الرموز الصوتية املخزونة يف أذهان أفراد اجلماعة اللغوية؛ ولكن الكالم
نشاط مرتجم هلذه الرموز املوجودة ابلقوة إىل رموز فعلية حقيقية) 23،فالكالم يف نظره ما هو إال وجه من
أوجه النشاط اإلنساين الفردي املعرب عن منجزاته بينما اللغة وعاء هذا النشاط وأداته ،والكالم يرتك أثره
يف السامع أو انطباعا يف نفسه عن مدلول األلفاظ؛ إذن هذه مفارقة بني ما هو موجود ابلقوة وما هو
موجود ابلفعل وما هو فردي وما هو سياقي اجتماعي.

24

من مثة فإن مجلة التساؤالت اليت طرحها يف مساءلته السياق ،واليت من بينها هل اللغة وسيلة واضحة
ميكن االعتماد عليها يف اتصال الناس بعضهم ببعض؟ أليست اللغة تفرض حجااب بيننا وبني األشياء اليت
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نتحدث عنها؟ أليست اللغة تغرينا هبذا االعتقاد جملرد أن لدينا كلمات موجودة ابلفعل للداللة على هذه
املعاين؟ ليؤكد فعال قيمة السياق يف الكشف عن الغموض الداليل الذي حييط ابأللفاظ ،وال ينفي يف
نفس الوقت قيمة اللفظة وأتثرياهتا يف املعىن اليت تتعرض جملموعة من التبادالت الصوتية والصرفية جتعلها
توجه ذهن متلقي اخلطاب إىل جمال داليل ما.

25

ففي حديثه عن قوة اللفظ وأتثريه يف بناء معىن النص جنده ينطلق من أنه وحدة دالة ،ويستند يف
هذا الرأي على قول ابملر( :أن اللفظة أصغر وحدة كالمية قادرة على القيام بدور نطق اتم)،

26

فاأللفاظ (حريق ،حركة ،تفكيك ) إذا مت استبدال أحد أصواهتا أو حذفه يؤدي إىل تغيري يف معناها،
حبجة أن كل زايدة يف املبىن أو حذف يؤدي إىل تغيري يف املعىن ،ومثله يف ذلك تغيري اللفظ ضمن
السياق النصي يؤدي إىل تغيري يف املضمون كله ،والواضح يف األمر أن هذه الرؤية حول أتثري اللفظ يف
اللغة عن ط ريق الوظائف اليت يؤديها بطريق الظواهر الصوتية كالنرب والتنغيم ،هي أقرب من تفسريات
علماء اللغة العربية حول وظائف الصوت وامليزان الصريف للفظة ،بل تظهر أتثريات اللفظ يف مجيع
اللغات ،يقول متام حسان ( :ولقد الحظ األقدمون أن الكلمة العربية إذا أريد هلا أن تكون فصيحة
مقبولة ،فإهنا تتطلب يف خمارج حروفها أن تكون متناسقة وال تتسامح اللغة فتتخلى عن هذا املطلب إال
يف أضيق احلدود يف حاالت الزايدة واإللصاق وحنومها .)...

27

إن هذا النوع من الطرح حول قيمة اللفظ وأتثرياته يف املعىن إىل جانب السياق والذي يتأتى له من
بنيته ومكوانته ،فإن له قيمة أخرى جتريدية اكتسبها من ذلك الشحن العاطفي اخلاص بكل متلفظ؛ إذ
تصبح ألفاظ اللغة حمملة برواسب نفسية تعكس صورة مستعملها ونسبية معناها وهي الرؤية اليت أقر هبا
أوملان؛ إذ جندها تتقارب والطرح السياقي العريب الذي أشار إىل نوع من أنواع السياق وهو السياق
العاطفي الذي يظهر من خالل بعض االستعماالت لأللفاظ أو التعبريات اللسانية املمكنة اإلجناز واليت
قد تبدو حمضورة يف حاالت كثرية ،فالعرب كانت تستعمل أسلوب الالمساس والتلطف يف تعبرياهتا ويف
تواصلها وأتدهبا مع الناس ،ويظهر هذا النوع حىت يف التعبريات القرآنية واحلديث النبوي الشريف ومثاله
قوله تعاىل  ﴿ :ما المسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من ق بله الرسل وأمه ص ّديقة كاان أيكالن الطعام
﴾ 28،فيأكالن الطعام فيها ال مساس وتلطف وكشف عن حمضور ،فجيء ابلطعام املتسبب يف احلدث
وما ينجم عنه بدال عن التعبري الصريح.
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ولعل هذا الشحن العاطفي ال يتوقف على مستوى العبارات أو النصوص أدبية أو غري أدبية ،بل جنده
يف األلفاظ منفردة أثناء األحداث الكالمية حبيث حيمل كل لفظ قيمة نفعية وقيمة عاطفية أو نفسية
تشكل معىن وجداين ينضاف إىل معناها الداليل ،فاأللفاظ مثل أم ،أب ،وطن ،وفاء ،عز ،كرامة ،عدالة
كلها هلا معانيها األساسية فضال عن اكتساهبا معان نفسية خاصة مبستعمليها ،ويبىن معناها النفسي
على حسب انفعاالهتم وتصوراهتم اخلاضعة خلرباهتم ،وال يتوقف املعىن النفسي على هذا النوع من األلفاظ
فقط ،بل كل ألفاظ اللغة مرهونة ابنفعال مستعمليها.

30

اثلثاً :السياق وأتثرياته يف حدود املعىن النفسي (أوملان)
يشري أوملان إىل أمهية السياق ووجود اللفظ ضمن نظم الكالم ،فيقول كلمة السياق قد استعملت
حديثا يف عدة معان خمتلفة ،واملعىن الواحد الذي يهم مشكلتنا يف احلقيقة هو معناها التقليدي أي النظم
اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم ،فهو يعقب على هذا املفهوم ويقول السياق يف نظره ليس
جمموع ألفاظ ختضع لرتاتبية ما ،وفق قواعد وضوابط لغوية خاصة ،بل هو أكرب من تراتبية الكالم السابق
والالحق واجلمل وجمموع القطع اليت تشكل النصوص بل الكتاب كله سياق ،ومع ذلك يشري إىل قيمة
العوامل احمليطة ابأللفاظ املوجودة ضمن السياق الداخلي واخلارجي؛ أي سياق اللغة وسياق احلالة مبا
فيها احلالة النفسية للمتكلم اليت ينجم عنها ما يسمى ابلسياق العاطفي واملعىن النفسي.

31

واحلقيقة أن نظرة أوملان إىل السياق العاطفي هي نظرة واقعية؛ فعلى الرغم من أنه يويل عناية ابلسياق
إال أنه ال يتجاهل املعاين املركزية للكلمات ملا هلا من ظالل عاطفية ونفسية خاصة ،ويؤكد أن جتاهل
هؤالء السياقي ني يرجع إىل عدم مراعاهتم الفرق بني اللغة والكالم ،وهذا الرأي أثبتته أيضا تصرحيات جون
الينز الواردة ضمن كتابه اللغة والسياق واملعىن يقول ...( :مما الشك فيه هذه جمرد وسيلة رمز تقليدية
مالئمة تعتمد سلفا على افرتاضني أوهلما أن معاين األلفاظ منفصلة عن بعضها البعض ،واثنيهما أنه
إبمكاننا أن منيز بني معىن وآخر ،وعليه تعتمد وسيلتنا للرمز هذه على افرتاض مفاده أن معاين األلفاظ
قائمة حبد ذاهتا وميكن متييزها ،وهو افرتاض معمول به يف املعاجم القياسية ،وحنن بدوران نقره يف الوقت
احلاضر يف األقل).
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ومن التأثريات اليت يرتكها السياق العاطفي على دالالت األلفاظ ومعانيها ضمن النصوص هو
تدرجها مما هو مركزي إىل ما هو نفسي ،ويظهر هذا بصفة كبرية على تلك األلفاظ اليت حتمل معاين
وتصورات جتريدية نسبية كاحلرية و العدل والدميقراطية واهلوية واإلنسانية أو تلك اليت تعرب عن احلاالت
النفسية واألخالقية والشعورية ،فاستعماهلا عند املخاطب سوف جيعلها تتوسع أو تضيق أثناء االستعمال
ومن ثّ ختضع لعاطفته وانفعاله؛ إذ يصبح معىن (احلرية أو اهلوية أو الدميقراطية) أو غريها خيتلف من
املخاطب إىل املتلقي حبسب احليز الزماين واملكاين ،وحبسب خربهتما وجمال االستعمال واحلالة االنفعالية
هلما ،وإذا خرجت هذه األلفاظ عن هذه الزمكانية ميكن ملعناها أن يتضاءل تدرجييا؛ إذ يفقد أتثرياته
ضمن اخلطاب؛ 33ولذلك يربر أحد الباحثني قيمة السياق وتشكالت أمناطه على مستوى ما يعرف
ابلفضاء الذهين الذي يرتك جماال واسعا الستعمال اللفظة ضمن شبكة واسعة من العالقات الداللية
تفرتضها ممكنات القول عند مستعمل اللغة ....( :وإذا كنا نريد حتديد املعىن عن طريق االستعمال فعلينا
أن حندد بصورة دقيقة أنواع القواعد االستعمالية اليت توجد يف أذهاننا).

34

رابعاً :السياق واحليز – منطقة املعىن (أوملان)
للكلمات واأللفاظ جماالت ومساحات داللية واسعة يفرضها االستعمال النمطي اخلاضع لشبكة
العالقات الداللية املوجودة على مستوى الذهن ،وميكن أن نكشف عن هذه الدالالت بتتبع مواضعها
وسياقاهتا ضمن جمموع النصوص املنتجة من قبل منجز اللغة ،فاللفظة أشبه ابحلرابء تتلون بتلون املكان
الذي حتل فيه ،وكما يقول السياقيون االستعمال أييت أوال وحينئذ يتقاطر املعىن ،وهلذا فإن ستيفن أوملان
يستعمل مصطلحات خاصة بوصفها منطقة املعىن أو حيز املعىن ،ويقصد به أن األلفاظ أثناء االستعمال
ختضع جملال داليل يتوسع حبسب استعماالت املخاطب ومقاصده وخربته ومقدرته اإلجنازية.
فقد تنتقل دالالت األلفاظ ضمن النصوص من دالالهتا املركزية إىل دالالهتا اهلامشية أو اإلحيائية،
ومن ثّ يعمل ذهن املخاطب أو املستقبل إىل صرف هذه الداللة من جمال إىل جمال ،ومثال ذلك ورود

لفظ (عميد) ضمن سياق خطايب ما ،سيجعل جماله الداليل الواسع يتمظهر أمام املتلقي ،فيتضمن
بذلك شخصية املتحدث عنه من حيث انتمائه األكادميي ووظيفته ،يف حني لو استعملها خماطب آخر
ويف سياق آخر وضمن جماالت ومساحات واسعة ،فإن الذهن يعمل على صرف معناها يف ما يقابلها
يف هذه الفضاءات ،فلفظة عميد تنتمي إىل جمال ألقاب التكرمي األسري كما تنتمي إىل احلقل
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الديبلوماسي والنظام العسكري؛ أي الرتبة العسكرية فضال عن حقل الفن كعميد الفن أو الطرب
األندلسي ،ومن مثة فإن السياق هو الذي يرسم معامل استعمال األلفاظ وجماالهتا ويصرف الذهن إىل
حدود حيز ما أو جمال ما أو ضمن الفضاءات الواسعة واملختلفة اليت ينشأ فيها املعىن.

35

واملالحظ على أوملان أثناء حديثه عن املعىن حييلنا إىل االختالفات احلاصلة بني الباحثني حول
تقسيماته ،فمنهم من قسم املعاين حبسب موجبات السياق ،ومنهم من خالف ذلك وأدرجه ضمن
مستوى خربة املخاطب ،فجون الينز مثال قسم املعىن إىل قسمني املعىن الوصفي والالوصفي ،الوصفي
هو األساسي املركزي املوجود يف اللفظ أو كما مساه ستيفن أوملان ابلتقليدي أو النواة؛ أما املعىن
الالوصفي أي الالمركزي فهو أقل مركزية من األول وهو الذي ميثل املعىن السياقي 36،ومن األمثلة اليت
تؤكد حيز املعىن وجماالته الواسعة اليت يرسم معاملها الذهن حبسب خربة املخاطبني واملتلقني وما حييط
هبما ،هو ورود لفظة رجل ضمن خطاب ما ،فستحافظ على معناها رجل إذا ما قابلها الذهن ابحليوان؛
ولذلك سريسم هلا جمال استعمال واسع ضمن فضاء حمدد؛ إذ يكشف لنا معناها انتماءها إىل جنس
اإلنسان املغاير جلنس احليوان ويتحدد الفارق بينهما ،يف حني لو ورد لفظ امرأة يف اخلطاب نفسه ويف
مقابل استعمال رجل ستتقلص منطقة املعىن ،ويصبح كل منهما من صنف واحد وهو جنس اإلنسان،
واملفارقة تكمن يف أن األول ذكر والثاين أنثى مع أن كالمها ينتمي إىل حقل داليل واحد ،37ويف خضم
حديثه عن حيز املعىن ومنطقته واليت يعمل الذهن فيها على صرف إحدى الدالالت املمكنة للفظ،
وعقده لقرينة بني الشيء املشري واملشار إليه وفق زمكانية تفرتض حضور سياقات لغوية ومقامية
وانفعالية ،تشحن دالالت األلفاظ بشحنة عاطفية نفسية ختص كل متكلم أو سامع ،جنده يطرح ضمن
السياق وفضاء املعىن قضااي داللية أخرى تعرب عن إشكاالت املعىن ابستمرار .
خامساً :السياق وإشكاالت املعىن (أوملان)
يف حديث أوملان عن إشكاالت املعىن وأثر السياق يف معاجلتها أشار إىل ما يسمى بتناوب املعىن،
ويقصد به أن بعض الكلمات أو األلفاظ تتناوب عليها دالالت غري الداللة املركزية حىت تشيع وتعرف
الثبات وتصبح مبثابة الداللة املركزية ،ولعل الذي أسهم يف شيوعها هو تواردها ضمن نصوص وخطاابت
خمتلفة ويف سياقات متنوعة ابستمرار ،وهذا أشبه بتناوب الدالالت اجملازية على الكلمة حىت تشيع يف
بعض احلاالت أكثر من الداللة احلقيقية ،ومما يستدل به على هذا النوع هو لفظ القرابة الذي يتناوب
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عليه املعنيان معا قرابة الرحم وقرابة املسافة ،حىت إن هذا التناوب صار يشكل غموضا يف كثري من
احلاالت عند املتكلم أو السامع مهما كانت درجة خربهتما ومهما كان حيز املعىن حمصورا ،ومن ثّ ال

يدرك كل منهما املعىن املراد من الدالالت املتناوبة ،ويبقى الفاصل الوحيد يف مثل حالة التناوب هو

مقدرة الذهن على عقد العالقة بينهما برتكيزه على إحدى السياقات أو جتميعها معا بوصفها عوامل
مساعدة يف إزاحة هذا النوع من التناوب.

38

أما ابلنسبة إىل غموض املعىن فهي من املسائل اليت يطرحها علم الداللة ابستمرار إىل يومنا هذا،
وقد شكلت يف كثري من احلقول العلمية كأصول الفقه واللسانيات والفلسفة بؤرة توتر يف التعامل مع
دالالت األلفاظ؛ ولذلك نبه أوملان إىل بعض الكلمات واأللفاظ اليت تتعرض للبس والغموض من حيث
معناها كوهنا حتتمل أكثر من داللة ،وعليه فعلى املتلقي للنص أو الرسالة امللفوظة أن يراعي موضعها يف
السياق املنجز من قبل منتج اخلطاب ،فالفعل (أدرك) مثال له فضاء أوسع للمعىن؛ إذ حيتمل معاين أو
دالالت أكثر كأن يدرك الشخص وقت الصالة أو يدرك صديقا له أي يلتحق به أو يدرك زمانه أي
يعاصره أو يدرك الشخص فرياه ،فإذا حذف الفعل أدرك من سياقاته التبس علينا معناه 39،وعلى أية
حال فإن هذه املسألة هناك من أاثرها من أهل االختصاص بشكل مكثف ،وكأن الطرح يعيد نفسه ملا
يشري جون الينز إىل تلك األلفاظ اليت تشكل جناسا ابحتادها يف الصيغة والنطق وتقارهبا يف الكتابة مع
أهنا تنتمي إىل جمالت خمتلفة؛ إذ على عامل الداللة أن يوظف خربته يف مالحظة التكافؤ النحوي والصريف
بني صيغتها سواء كانت يف املاضي أو احلاضر.

40

فضال عن ذلك فإن أوملان أشار إىل أن هناك ثروة لفظية كبرية تشكل غموضا يف اللغات ويصعب
حتديد دالالهتا كبعض األلفاظ اليت إذا ما حاول السامع استحضارها يف ذهنه ،فستحضر معها جمموعة
من الظ الل واأللوان ،تشكل تصورا عاما غري قابل للتحديد ،حبيث يصعب إبراز شكلها أو لوهنا
وحجمها أو مادهتا ،ويبقى عامل السياق واخلربة هو الفاصل يف إثبات داللتها ،فضال عن ذلك فإن
هناك من األلفاظ اليت شحنت دالالهتا شحنا عاطفيا جعلت تصورها يشغل حيزا عند املتكلم هبا كلفظة
اجلمال أو الزمن اليت تبقى عند كل سامع للخطاب حمددة الفضاء أو اجملال الداليل ،كون معايري اجلمال
أو حدود الزمن قد تشكلت يف نفس كل إنسان حبسب خربته الشخصية 41،ويقول أوملان يف قضية
غموض املعىن( :على فرض أننا استطعنا أن نعني لب املعىن وجوهره بصورة ال يتطرق إليها شك ،فإن
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حدود هذا املعىن سوف تضل غامضة ومائعة مع احتمال وجود حاالت كثرية من التداخل بني هذه
احلدود  42،)....وهلذا فإن كثريا من الباحثني حيبذون هذه الظالل اليت تقع على املعاين؛ ألهنا يف النهاية
ويف نظرهم أهنا تومئ إىل املعىن الدقيق وتكشف عن مساره.

43

سادساً :السياق العاطفي وقانون التضاؤل التدرجيي للمعىن (أوملان)
حيتل السياق العاطفي مركزا هاما عند أوملان يف التحليل الداليل للكلمات واأللفاظ ،كونه يكسبها
شحنات عاطفية ترتك أثرها يف نفوس السامعني ،فهو يستخلص هذه القيمة من وظيفة اللغة ضمن
اخلطاب مركزا على الوظيفة األوىل هلا اليت تتمثل يف التعبري عن احلقائق املوضوعية ذات اهلدف التواصلي
النفعي ،والوظيفة الثانية وهي الوظيفة االنفعالية اليت تعمل على إاثرة العواطف واملشاعر والتأثري يف
السلوك اإلنساين ،لذلك جنده يقول( :فالنرب واإليقاع والتنغيم واختيار الكلمات  ....قد يكون هلا
نصيب يف إحداث هذا التأثري) 44،ومما ينطبق على ذلك ما يستعمله بعض رجاالت السياسة يف إطالق
بعض األلفاظ أثناء خماطباهتم ملعارضيهم كإطالقهم لفظ الدكتاتورية والرجعية واالستبداد ،فهي مضغوطة
بشحنات عاطفية تعرب عن مواقف منتج اخلطاب وخربته وما حتمله من انفعاالت ترتك أثرها يف متلقي
اخلطاب ضمن السياق الذي أجنزت فيه 45،وهو الشيء نفسه الذي يظهر يف بعض اإلبداعات الشعرية
أو الكتاابت األدبية من خالل تلك الظواهر األسلوبية اجلميلة اليت حتمل البعدين معا النفعي والتأثريي
ضمن كلماهتا وألفاظها املرصوفة يف األمناط التعبريية البارزة بسمتها الفنية واملؤثرة بشحنتها االنفعالية .
ولكن الذي ميكن أن يالحظه الدارس هلذا النوع من الدالالت ذات الشحن العاطفي هو تضاؤهلا
تدرجييا حبسب نوعية االستعمال واملوقف واخلربة عند كل منجز للخطاب؛ إذ ال تتساوى درجة وقوة
املعىن النفسي عند اجلميع ،ومن ثّ فضاء املعىن قد يتسع أو يضيق وينخفض االنفعال املقرتن ابلدالالت

أو يرتفع ومن مثة حتجب أتثريات املعىن.

وهناك عوامل أخرى تعمل على بعث روح اإلحياء العاطفي يف األلفاظ اليت تشكل حقوال داللية
ضمن خطاابتنا اليومية تتمثل يف مجلة األلفاظ اليت تدل على القيم اخللقية حنو احلرية ،والعدل ،واحلق
والصفات اليت تستعمل يف املدح أو القدح مثل طيب،و مجيل ،ورفيق ،وشنيع ،ودينء ،وحقري ،وكلها
ألفاظ يصعب ختليصها أو جتريدها مما فيها من شحن عاطفي نفسي جيعلها متفاوتة الدالالت من
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شخص آلخر 46،ومثاله أيضا يف ما يتعلق أبلفاظ تراثنا العريب وتراكيبه كقولنا( :عام الفيل) ،فهناك من
تتعلق نفسه عند مساعه هلذا الرتكيب ابلفرح والسرور؛ ألن ذهنه قد صرف املعىن إىل زمن مولد النيب
صلى هللا عليه وسلم ،ومنهم من تتعلق نفسه حبالة شعورية مضادة لألوىل كاالمشئزاز؛ ألن ذهنه يصرف
املعىن ويربطه مبحاولة أبرهة هدم الكعبة ،فهذه الظالل العاطفية ترتكها سلسلة امللفوظات يف النفوس
وتشحنها ،وعلى أساس هذا الطرح يتضح أن أوملان ركز على رأي أردمان يف تفريقه بني أنواع املعىن
ومنها املعىن املركزي األساسي يف اللفظ واملعىن السياقي الذي ينبثق عنه املعىن النفسي االنفعايل املفرتض
من قبل احلالة النفسية ملستعمل اللغة.

47

واملالحظ من خالل مقوالته عن أنواع املعىن وخاصة النفسي منها ،قد جتعل منه معىن حموراي حيضر
يف مجيع حاالت سياق اخلطاب مادام أنه أكثر أتثريا يف املتكلمني والسامعني على مر اتريخ اللغة ومرتبط
خبربهتما،؛ ولكنه قد يتعرض للتضاؤل التدرجيي إذا ما مل حيرتم منتج اخلطاب موضعه ضمن السياق أو
نتيجة لعدم استعماله من قبل اجملتمع بصورة استمرارية ،ومن مثة يفقد تلك الشحنة االنفعالية والطاقة
التعبريية اليت كان ميتلكها ،فلو خاطبت الظامل لظلمه ونعته ابلظامل وتعمدت تكرار خماطبته هبذه الصفة
(الظلم) ابستمرار قبل أن ينال عقوبته وبعد أن استنفذها ،فإن هذا اللفظ سيفقد ال حمالة أثره يف نفسه
بعد مساعه مرارا وتكرارا قبل وبعد العقوبة ،ومن ثّ يفرغ من حمتواه وشحنته العاطفية املضافة إىل معناه
السياقي ،ومن مثة يصبح هلذا النوع من السياق أثر يف توجيه دالالت األلفاظ والنصوص واخلطاابت
ويتحكم يف درجة التفاوت النسيب للمعاين عند مستعملي اللغة.
اخلامتة:
توصل البحث إىل ما أييت:
 .1ويف جممل القول على الرغم من أن ستيفن أوملان يف بداايت كتابته حول اللغة واملعىن يف خضم
السياق اعرتف أب ن البحث يف مناهج املعىن وطرق تفسريه أو التحليل الداليل كان من املهمات األوىل
واألساسية للفلسفة وعلم النفس ،ومع ذلك االعرتاف فقد شيد بقيمة نظرية السياق وما حققته من
إجنازات فعلية يف التعامل مع املعىن وتقدمي نظرية تغطي حاجات الباحثني من علماء الداللة وحتليل
اخلطاب واللسانيات بفروعها.
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 .2ولقد جتلت ملسته اخلاصة فيما أضافه هلذه النظرية حىت يكتمل بناؤها ،فبغض النظر عن السياق
اللغوي وسياق احلالة ،فها هو يؤسس قيمة للسياق العاطفي املتضمن املعاين النفسية املشحونة
ابنفعاالت منتجي اخلطاب ومتلقيه ،والذي البد من استثماره يف حتليل اخلطاب وأخذه بعني االعتبار،
مؤكدا أن السياق هو صمام األمان والكاشف الضوئي عن غموض الدالالت اليت تنجم عن
املتجانسات اللفظية أو تناوب املعاين ،وهذه الرؤية ال تبتعد كثريا عن افرتاضات علماء العربية والبالغة
ملقامات اخلطاب واملتخاطبني.
 .3من مثة فإن هذه النظرية قد حققت ابلنسبة إليه أهدافا كثرية منها أهنا ساعدت املنهج التارخيي يف
دراسة املعىن والكشف عن أنواعه ،وفعلت السياق يف التحليل الداليل لأللفاظ واجلمل والنصوص
واخلطاابت األدبية ،ووضعت معايري لشرح معاين الكلمات وتفسريها؛ ولذلك انطلق يف تفسريه للمعىن
من أنه عالقة ذهنية منطقية ونفسية يعقدها الذهن بني اللفظ وما يشري إليه من تصورات مقرتنة
بشحنات عاطفية؛ فقد أعطى للمعىن توجها نفسيا ميكن للسياق اخلطايب أن يعدل يف توجيهه على
الرغم من ذلك احليز الذي يشغله فضاء املعىن املفروض من قبل االستعمال اللغوي ،وإبمكانه أن يتعرض
يف بعض احلاالت إىل قانون التضاؤل التدرجيي فيفقد تلك الشحنة العاطفية املتدرجة أثناء حلظات إنتاج
اخلطاب .
 .4وألن املعىن يقوم على مفهوم احليز احلاصل من تلك اإلمكاانت اليت تتيحها االستعماالت اللغوية
واملنجزات اخلطابية ،فإنه قد يتحرر يف حاالت أخرى من تلك التصورات املنطقية للعقل والشحنة
العاطفية للنفس واملعىن التقليدي للفظ ،ويستمر السياق يف فرض ما هو مطابق للواقع ،ومن هنا ال بد
من استثمار هذه املرتكزات اليت أضافها ستيفن أوملان هلذه النظرية ،وإعماهلا يف حتليل اخلطاابت
والنصوص حبكمة حىت متثل حجر األساس كما قال ،فالسياق العاطفي واملعىن النفسي ومنطقة املعىن
والتضاؤل التدرجيي للمعىن كلها مفاهيم حاصلة تتجسد حلظات إنتاج اخلطاب؛ إذ من الواجب على
حمللي اخلطاب وفق ما توصلت إليه املناهج اللسانية والنقدية املعاصرة وضعها يف احلسبان أثناء قراءة
مقاصده على الرغم من نسبيتها.
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