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مػؿا معؿقازؼان، متقاران ماٌعاصر ماظـؼدي مواظػؽر :ممؼؿفاذبماظدراداتماظؾغقؼة
مخيؾق مؼؽاد مال مزاػرة موػل مواٌعاصرة، ماظؾققثمماألصاظة مأن مإال مسصر، عـفا

ماظؾلاغقاتم مذبال ميف موخباصة ماظعشرؼـ ماظؼرن معـؿصػ معـذ محقهلا اٌلؿػقضة
واألدؾقبقةمواظـؼدماألدبل،مأمثرتمصقضامعـماظـظرؼاتمواالواػات،مأثرتماظػؽرم
ماظـؼديموايرطةماألدبقةمواظؾغقؼةموذؽؾتمتراطؿامععرصقامجدؼرامباظؾقثمواظدرادة.

مضالؼؾق معؾادرة ةماظعربلمبنيمواذبمػذؼـماظؿقارؼـ:األصاظةمواٌعاصرة،موتؼقم
ميفماإلضداممسؾكماظدراداتمايداثقة،مواظؿصديمٌـاضشةم مأػؿقؿفا وػلمعؾادرةمهلا
ماألعؾميفم موثؼاصاتمعؿشعؾة،محيدوػا مسربمعشاربمعؿعددة، االواػاتماظؾلاغقة

مبمظؾفدؼد.تؾينماٌـفجماظعؾؿلميفمإرارمععؿدل؛المؼـغؾؼمسؾكماظؼدؼؿ،موالمؼؿعص
م ميف مؼؼع ماٌطؾقساتماىاععقة، معـشقراتمدؼقان معـمم=>واظؽؿابمعـ صػقة

م.>==7ايفؿماٌؿقدط،مصادرمدـةم
م)اٌؼدعة(،مأنماظؾاحثم ماظدرادة مسؾكمسؿؾة ماظؼصرية ؼعرتفماظؽاتبميفموضػؿف
وػقمؼطؾعمسؾكماٌـاػجمواظطرقماظؾلاغقةمؼشعرمأغفمأعاممساملمضائؿمبذاتف،متشابؽتم
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ماظرعقز موعػاػقؿممصقف مأصؽارا، موصقرت معؿعددة، مدالالت مأظؾلت موضد اظؾغقؼة،
معرتابطة،مظؿعربميفماألخريمسـموربةمإغلاغقةمواحدة.

مظؾؿقؾقؾم معـفج مسـ ماظعربل مضالؼؾقة ماظدطؿقر مؼؾقث ماهلاجس، مػذا بداصع
باسؿؾارهموحدةمظلاغقةمضابؾةمظؾقصػم اظؾلاغلمميؽـفمعـمدرادةماظـصمأوم)اظرداظة(

ماٌلؿقىمإديماظؽشػمسـمأدرارمبـاءماظـصماألدبلميفمواظؿقؾقؾ،مظقـؿ ؼؾمبعدمػذا
مأدواتموررقموعـاػجماظؾلاغقاتمسربماٌلؿقىماظؿقؾقؾلمجبقاغؾفم متـؿفف معا ضقء
مطؾم ميف موػق ماظصقتل، مواظصريف مواظرتطقيبماظـققي، ماظؾالشل، ماظدالظل اظـالثة:

وررقماظؼدعاءممجؾفمؼطؿحمإديماظؾقثمسـماظؿؽاعؾمواالغلفاممبنيماواهأذظؽموعـم
ميفمدرادؿفؿمظؾغة،موعـاػجماحملدثنيموودائؾفؿماظؿـظريؼةمواظؿطؾقؼقةماٌعاصرة.

 مؼدمة وثالثة فصول ومؾحق تطبقؼي
متطؾقؼل،م موعؾقؼ مأدادقة، مصصقل موثالثة معؼدعة مإدي مدرادؿف ماٌمظػ ضلؿ
غؿؿؾعفامععفميفمضراءةمعلؿعفؾة،مسؾكماظرشؿمعـمضقؿةماٌمظػماظؿقثقؼقةمواظؿقؾقؾقةم

مؼالحظمبشؽؾمسام موعا وإنم-اظيتمتؿطؾبماظقضقفمواظؿلغلميفماظدرادةمواظؿقؾقؾ.
أنماظؽؿابمؼزخرممبفؿقسةمذقاػدمزبؿارةمعـمآيماظؼرآنمم-طانمايؽؿمعلؿعفال

اظؽرؼؿ،موسققنماظشعرماظعربلماظػصقح،موعؼؿطػاتمعـمعصـػاتماظؾغقؼنيماظؼدعاء،م
ادؿـؿرمعامصقفامعـمععارف،مموعراجعماحملدثني،مرتؾفاماظؽاتبموغظؿفاموحؾؾفا،مو

ماظػينم مىاغبماإلخراج مؼشػع مال مػذا مأن مإال مأدؾقبمدؾسمراق، ميف وأخرجفا
موخروجم ماألول، ماظػصؾ معنت مضؿـ ماٌؼدعة ماغزالق معـال مالحظـا محقث ظؾطؾاسة،

م ميفماألصؾمجاغبمذؽؾلمميؽـماظعؿؾمم>8اظصػقة موػق ماظـاغل، عـمعنتماظػصؾ
مؿاب.سؾكمتالصقفميفماظطؾعاتماظالحؼةمظؾؽ
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محقثم مهلا، ماألدادل مواٌدخؾ ماظدرادة، معـ ماألول ماظػصؾ معقضقع وػق
مػذهم محدود موتعدد مايدؼـة، ماظؾغقؼة ماظدرادات مواضع ماٌمظػ مصقف ؼلؿعرض
ماألخرى ماٌعارف محؼقل ميف موتطؾقؼقا معـففقا متلثريػا مظؿؿارس ماظدرادات

مواظدراداتماإلسالعقةمواظؿقاصؾقة، دماألدبل،مواظـؼ واألدؾقبقة،م األغرتوبقظقجقا،م
م.وشريػا
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وعـمبنيمأػؿمعامميقزمػذاماظػصؾمأغفمؼؾقثمسـمدؾؾمإجيادمضـاةمتؼدممصقفام
مأنمتػقدم مظؿطقؼرمحؼقلماٌعارفماألخرى،مواظيتمميؽـفا اظؾققثماظؾغقؼةمإدفاعا

ؾؼمعـماظؽـريمعـمعـاػجماظؾلاغقات،موررقماظؾقثمصقفا،مواٌمظػميفمطؾمذظؽمؼـط
مواحملدثني،م ماظؼدعاء مسـد ماظدراداتماظؾغقؼة محؼؼؿف ممما موؼلؿػقد مظغقي، عـطؾؼ
مػذام ميف ماظعشرؼـ ماظؼرن معـ ماألخرية ماظعؼقد ميف ماحملؼؼة ماظؽربى ماظؼػزات وؼربز

ماجملال،ميفماظغربماألوربلمواظؾالدماظعربقةمسؾكمحدمدقاء.
م موزقػؿنيمأدادقؿنيمظؾغة، ماظػصؾمبندـاد ماٌمظػميفمػذا ماظقزقػةم ؼؾدأ ػؿا:

ماظؿعؾريؼةمواظقزقػةماظؿقاصؾقة.
وضؾؾمأنمؼؿصدىمظؿقؾقؾماظقزقػؿنيماٌذطقرتني؛ؼؿعرضمإديمذطرمررقماظؿعؾري،م

طابـم وتـقعماإلذارات،مثؿمؼؿقدثمسـمأػؿقةماألصقاتموعقضػماظؼدعاءمعـفا،م 
جينميفمخصائصف،مثؿمؼعرضمإديمسالضةماظؾغةمباظػؽرموأػؿقةماظؽؿابةميفماحملاصظةم

ماظؾغة،مس مسـمسالضةماٌعرصةمبؼضاؼا  ؾقفمسربماألجقالمواظعصقر،موؼؽشػمأخريا

ماظدراداتم معـ مسدد مسؾك ماظػصؾ معـ ماىزء مػذا ميف موحيقؾ ماجملؿؿع، وضضاؼا
ماٌعاصرة،ميفمعؼدعؿفامعمظػمف.ديمدقدريم"دروسميفماظؾلاغقاتماظعاعة".
ماٌم مؼرطز مواظلقؽقظقجل، ماظـػلل مباىاغب ماظؾغة مسالضة مذبال ظػمسؾكمويف

موؼضربم مووصػفا، موهؾقؾفا، مودبزؼـفا، ماٌشاسر مسؾك مايػاز ميف ماظؾغة أػؿقة
مؼؿعرضم مثؿ مواالدؿفابة، ماإلثارة ممبدإ ماظؼائؾة ماظلؾقطقة مذظؽمباٌدردة مسؾك عـاال
محيقطم ممبا مبؾ ماظؾغة، مواضع معـ مرؤؼؿف ميف مؼـطؾؼ مال ماالواه؛طقغف مهلذا باظـؼد

مباإلغلانمعـمزروفموحاالتمخارجقة.
مدؾؼمذطرهمخيؿزلماظقزائػماٌؿعددةمظؾغةميفموزقػؿنيمأدادقؿنيمػؿا:وممام
وؼعؿربػاماظقزقػةماألدادقةمظؾغةمألغفامتشؿؾماظؿعؾريم: الوظقػة التعبريوة. 1

مدقاء.م محد مسؾك مواظؾلقطة معـفا ماٌرطؾة ماظعؼؾقة ماظعؿؾقات مودائر ماألصؽار سـ
ات،موؼؼػمأوالمسـدموظؾؿدظقؾمسؾكمأػؿقةمػذهماظقزقػةمحيقؾمسؾكمسددمعـماظدراد

مسؾكم موؼرطز ماالصطالحل، مأو ماظقصػل مواظؿعؾري ماظػطري ماظؿعؾري مبني مصصؾقا عـ
معقضػماظدطؿقرمحـػلمبـمسقلكماظذيمؼذػبمػذاماٌذػب.

ماألظػازم مإدي محيؿاج مسـدعا ماإلغلان مأن مؼلؿكؾص ماٌقضػ مػذا مهؾقؾ وبعد
م ماظؾغة، ميف مجاػزة مجيدػا مال ماجمل واظؿعابري مإدي مؼؾفل مغراه مظذظؽ وهؿقؾم از،

األظػازمعـماظدالالتمواٌعاغلمعامملمتقضعمظفمأدادا،موظعؾماظلؾبميفمذظؽمؼعقدم
مؼرؼدػا"،م ماظيت ماٌعاغل مزبؿؾػ مسـ متعرب ماظيت ماألظػاز مإدي ماإلغلان ماصؿؼار "إدي
ماظػرضقةمسؾكمعؼقظةماظلؽاطل،موغظرتفمإديماجملازم وؼعؿؿدماٌمظػميفمإثؾاتمػذه



 عبد الؼادر  شرشار

 :2 

اظؿعؾريؼة،موعـمثؿمؼـؿؼؾمإديماظؿؿققزمبنيماظؽالممواظؾغةموأػؿقؿفميفمإشـاءماظقزقػةم
معلؿػقداممماموصؾمإظقفمديمدقدريميفمعمظػفماٌشفقر.

مباظقزقػةمالوظقػة التواصؾقة: 2.  ماظقزقػة،مؼؼارغفا وظؾقدؼثمسـمأػؿقةمػذه
اظؿعؾريؼةماٌؼصقدةمظذاتفامأحقاغا،موؼالحظمأنماظؽـريمعـمصقرماظؿعؾريمضدمالمؼرادم

مإؼصا مظؾغة،مبفا ماظـاغقة ماظقزقػة مأػؿقة متربز مػـا موعـ ماٌكارب، مإدي ماألصؽار ل
وػل:ماظقزقػةماظؿقاصؾقةمأوماظؿؾؾقغقة،مواٌؼصقدمباظؿؾؾقغ/اظؿقاصؾمسـدماٌمظػمػقم
م.اذرتاكمررصنيميفمسؿؾقةمتؾؾقغماٌعؾقعاتموإؼصاهلا،موتؾادهلامبنيماثـنيمأومأطـر

دائؾماظؿقاصؾمععؿؿداميفمذظؽمسؾكموظؾؿدظقؾمسؾكمأػؿقةمػذهماظقزقػة،مؼعددمو
مسؾكم موؼعؿؾ مايدؼـة، مواظدراداتماظغربقة ماظؼدمية، ماظعربقة ماظؾققث مضدعؿف عا
عؼارغةمعاموصؾتمإظقفمطؾمصرتةميفمػذاماجملال؛وؼـؿفلمبعدماظؿقؾقؾمواٌؼارغةمإديم

مأدؾؼقةمػذهماظقزقػةماظؿقاصؾقةمواعؿقازػا،محؿكمطلنماظؾغةمأغشؽتمعـمأجؾفا.
م مأن مإديموؼالحظ مؼشري مبؾ مظؾؿقاصؾ، ماظضقؼ ماظؾعد مػذا مسـد مؼؼػ اٌمظػمال

ميفم ماٌكؿؾػة ماٌعرصقة مبايؼقل موسالضؿف معػاػقؿف، موتشعب ماظؿقاصؾ اعؿداد
مثؿم مإديمأخرى، معـمظغة مواظرتذية ماالتصال،مواإلذفار ايقاة؛طؿفالمتؽـقظقجقا
مسؾق مبات ماظذي مواظؿقدي مايدؼـة، ماظؾلاغقات ميف ماٌـاػج مإذؽاظقة فامؼـاضش

ماالتصالم مودائؾ متعدد مضقء ميف مواظؿؾؾقغ ماالتصال مذبال مظؿعؿقؼ مبف االضطالع
اٌعاصرة،موػقماظرػانماظذيمؼلؽـمػاجسمذعقبماٌعؿقرةميفمبداؼةمإرالظةماألظػقةم
ماٌـاػجم موأن مخصقصا ماٌلاظؽ، مصعقبة مإدي ماإلذارة ماٌمظػ مؼػقت اىدؼدة.وال

ماظعؾ مبني موعـاضشة محقار، معقضع متزال مال ماظؾلاغلماٌطؾؼة مايؼؾ مداخؾ ؿاء
موخارجف.
ماظعربل،محيقؾممم مظؾػؽر وظؾربطمبنيمػاجسماظؼرنماظعشرؼـمواإلحلاسماٌؾؽر

اظدطؿقرمضالؼؾقةمسؾكمرؤؼةمابـمخؾدونميفمذبالماالتصال،موؼالحظمأغفامتؿؿاذكم
تؽؿـميفمعقضػمم-عـموراءمطؾمذظؽ-وروحمسصرماظؽاتب،مثؿمؼشريمإديمأنماظغاؼةم

ماظقزقػةماظؿقاصؾقةمواظشروطماظيتماذرترفاميصقلمذظؽ.مابـمخؾدونمعـمأػؿقة
مإديم مووصقهلا ماظقزقػة، مػذه موؾل محصقل مؼعقؼ مأن مميؽـ مسّؿا وحبـا
معصراسْقف،م مسؾك معػؿقحا مبابماظؿلوؼالتماظذيمؼؾؼك ماٌمظػمسؾك عـؿفاػا؛ؼرطز
ماٌؿؾؼلم مسؾك متمثر ماظيت مواالواػات مواألػقاء ماًػقة ماظـقاؼا مذظؽ مإدي ؼضاف
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مإديمظؾرداظة مبدورػا متؿػرع مضراءات، متـؿج ماظـصماظقاحد مضراءة مجيعؾ معا موػذا ،
مضراءاتمأخرى،مموػؽذامدواظقؽ.

مسـاصرم مهؾقؾ مإدي ماٌمظػ مؼؾفل ماظؿقاصؾقة، ماظقزقػة محقل ماظـظرة وظؿقدقع
مسؿؾقةماظؿقاصؾ،موػل:

مم-8   اظرداظةم-6  اٌكاربم-2 اٌردؾم-7 م م ماٌشرتطة احملؿقىمم-9اظؾغة
مظة.اظؾغقيمظؾردا

مباظردقعاتماظؿقضقققة،مواىداول،م ثؿمؼػصؾماظؼقلميفمطؾمسـصر،معلؿعقـا
ماظردقعاتم مهلذه ماٌصاحؾة ماظؿػلريات مأن مػق ماظصدد مػذا ميف مؼالحظ معا مأن إال

مواىداولمهؿاجمإديمعراجعةموتقضقحمظؽلمتمديماظغاؼةماٌرجقةمعـفا.
إديمأنماظؾقثموخيؾصماظؽاتبمعـمػذاماظؿقؾقؾماٌرطزمظعـاصرمسؿؾقةماظؿقاصؾم

يفماظؾلاغقاتمؼؿففمإديموصػماظؾغةمباسؿؾارػامغظاعامعـماظرعقزمعادتفمتؾؽماظعقـاتم
موتػؽقؽفام مترطقبماظرداظة مصنن مثّؿ موعـ ماظؾغقؼة، ماألذؽال ميف ماٌؿؿـؾة احمللقدة
ؼعؿربانمغؼطةمهقلميفمدرادةممنطماظلؾقكماًاصمباٌؿؽؾؿموطذاماظـؿطماٌغاؼرمظفم

مارب.واٌؿعؾؼمبلؾقكماٌك

 السقاق والداللة:
وػقمعقضقعماظػصؾماظـاغل،محقثمؼؾدأماٌمظػمصقفمبايدؼثمسـمسالضةماٌعـكم
ماألظػازم مأن موؼالحظ ماظؾغقي، ماظرتطقب معـ ماظؽؾؿة مهؿؾف ماظذي مواٌقضع باظؾػظ،

مهؿؾمعـمجرائفامأبعادامدالظقةمزبؿؾػةمعـفاماالجؿؿاسقةمواظػؽرؼةمواظػـقة.
ظطرحماألػؿقةماظيتمأوظؿفاماظدراداتماظؾغقؼةماظؼدميةموتربزميفمػذاماٌلؿقىمعـما

-عـفاموايدؼـةمإديماٌعـك،مشريمأنمتعددماظدرادات،موتػرسفا،مالمؼؿقحمظؾؾاحثم
ماظعـقرمسؾكمعـفجمعؿؽاعؾمظدرادةماٌعـكمميؽـمأنمؼطؿؽـمإظقف.م-حؿكماظققم

مباظدراداتم ماٌعـك محبث مبنياق ماظـاغل ماظػصؾ مبداؼة ميف ماٌمظػ وؼلارع
مدرادةما مسؾكمساتؼف مأخذ ماظدالظة، مسؾؿ معـقكمسباه مباسؿؾارػا مايدؼـة ألدؾقبقة

مأغفماػؿؿمباٌظفرماإلبداسلمظؾغة،محبقثمؼؿصقرم اٌعـكمعـمخاللماألدؾقب،مطؿا
ضقامماظؾقثماظؾغقيمسؾكمدرادةمماألظػازميفماظـصمعـمأجؾماظقضقفمسؾكماظطاضاتم

"شومسؽي" حني قال:" إن همصعالماظػـقةمظإلبداعماألدبلموتػلريػا،موػذامعامؼمطد
املظفر مالـؼطة األساسقة اليت متركزت حوهلا الدراسات األسؾوبقة هي

مضضقةمماإلبداعي لؾغة، حتى عؾى مستوى االستعؿال العادي." مإدي م مؼعقد ثؿ
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مطقػم مصعقبات؛إذ معـ مؼؽؿـػفا موعا ماظؾلاغقة، ماظؾققث مضقء ميف ماٌعـك درادة
معـ مػـاك موػؾ مظلاغقا؟ ماٌعـك مسؾؿمُؼدرس مغشل موطقػ مذظؽ؟ متقلر موأدوات اػج

ماظدالظةميفماظغرب،مموإديمعـمؼعقدماظػضؾميفمذظؽ..اخل.
سؾكمضؿةممعؾم الداللةوضؾؾماظؿصديمظإلجابةمسـمػذهماألدؽؾة،مؼضعماٌمظػم

اظدراداتماظؾغقؼة،مالسؿؼادهمأغفمجيؿعمبنيمسدةمذباالتمطاغتمعـمضؾؾمعـػصؾةم
ماظدراداتماظصقت ؛ بعضفامسـمبعض  اظـققؼة،م و اظػقزؼقظقجقة،م و قة،معـفا

ميفمػذام واٌعفؿقة،م مسؾكماظؾغقؼنيمدونمدقاػؿ،موؼذطر مطاغتمعؼصقرة مأغفا طؿا
 Essai(ميفمغشلةمسؾؿماظدالظةميفمطؿابف:"مMichel Bréalاظصددمصضؾمعقشالمبرؼقؾم)

de sémantique (7"م<=;.)م4

 مـاهج يف دراسة املعـى
ماٌعـك، ماظؾاحـنيممماخؿؾػتماٌـاػجميفمدرادة معـفجمادرتسكماغؿؾاه وظعؾمأػؿ

يفماظـصػماظـاغلمعـماظؼرنماظعشرؼـمعـفجمف.ديمدقدري،محقثممتؽـمبػضؾفم
ماظصقرةم ماظعؾؿقةمطنضاعةماظعالضةمبنيماظؽؾؿةمأو ماظدراداتماظؾغقؼةمسبق عـمتقجقف
اظلؿعقةمواظػؽرةمأوماٌعـكماٌرتلؿميفماظذػـ،مباإلضاصةمإديمعـفجم"بؾقعػقؾد"ماظذيم

مربطماظؽالممباالدؿفابةماظعضقؼةمٌـريمععني.
وبعدمأنمحؾؾماظؽاتبمعـفجماظرجؾنيميفمدرادةماظؾغة،مأوردمتعؾقؼامعمداهمأنم
ماظلؽقغقةم محاظؿفا ميف ماظؾغة مسؾك معـصؾة مطاغت مدقدري مظدي ماظؾغة درادة
"اظلـؽروغقة"،موعـمػـاماسؿربماظـظامماظؾغقيمغظاعامداطـامشريمعؿطقر،مممامدصعم

ماالسؿؼادمأنمديمدقدريمملمؼؽـماػؿؿاعفمعقجفاميفماألداسمإديماظدالظةمباٌمظػمإدي
ماظعؾؿممباألظلـقةماهلقؽؾقة،مواسؿربهم مبذاتف،موإمنامأيؼمػذا مضائؿا باسؿؾارػامسؾؿا
جزءامعـفا،مخبالفماألعرؼؽقنيماظذؼـمصصؾقامسؾؿماظدالظةمسـماألظلـقةموضؿقهمإديم

مسؾؿماظـػس.
ما ماظعرب ماظؾغة مسؾؿاء مذعر مسـاؼةموضد موأوظقػا ماٌعـك، مدرادة مبلػؿقة ظؼداعك

ماظػراػقدي،م مأريد مبـ ماٌقضقع:اًؾقؾ مهلذا متصدوا ماظذؼـ ماظرجال خاصة؛وعـ
موسؾدماظؼاػرماىرجاغلموشريػؿمطـري. واظلؽاطل،م وابـمجين،م ودقؾقؼف،م 
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  أقسام الداللة
ماظذيمسرص ماظؽاتبمإديماظؿطقر مأذار ماظػصؾماظـاغل، معـ ماحملقر ؿفموحقلمػذا

اظدراداتماظؾلاغقةمظؾـصماظؾغقيم)اظرداظة(،مظؽـفمصضؾمسدمماًقضميفمعللظةم
مػذهم مأثارتف موعا ماظـص، مإدي ماىؿؾة موعـ ماىؿؾة، مإدي ماظؾػظ مدرادة معـ االغؿؼال
اظؼضقةمعـمعـاضشاتمواخؿالصاتميفماظرؤؼةمواٌـفج،موطقػمأنمبعضماالواػاتم

ماظؾل ماظدرادة مذبال مسـ مخارجا ماظـصمحؼال ماٌـاػجماسؿربت مأن محبفة اغقة،
وحيقؾماظؽاتبمسؾكمسددمعـماٌراجعمماظؾلاغقةمالممتؿؾؽماألدواتماظضرورؼةمظذظؽ.

موتصـقػماظلقؿقائقنيميفم ماظدالظة؛طؿصقر مأضلام محقل مايدؼـة واظؾققثماظؾغقؼة
م مبؿؼلقؿ ماظؿصقر مػذا موؼؼارن مواٌعـك، ماظرعز مبني مظؾعالضة مرؤؼؿفؿ أوجدن ضقء

مؼصموروتشاردز مال ماظؼصد،ماظؾذؼـ مػل: مأربعة مسـاصر مضقء ميف مإال ماٌعـك قران
م"."معـى املعـىاظؼقؿة،ماٌدظقلمسؾقفمواظعارػةميفمطؿابفؿام

ممتامم ماظدطؿقر ماظدالظة مألضلام متعرضقا ماظذؼـ ماحملدثني ماظعرب ماظؾاحـني وعـ
حّلان،مواظدطؿقرمصاؼزماظداؼةماظذيمضلؿماظدالالتماٌلؿػادةمعـماألظػازماظؾغقؼةمإديم

مطؾريؼـ،مػؿا:ضلؿنيم
ماظدالظةماظؾغقؼة.م7
ماظدالظةماظػـقةمواظلقاضقةمساعة.م.2

وإديمضرؼبمعـمػذا،مذػبماظدطؿقرمربؿدمأريدمأبقماظػرجميفمتؼلقؿفماٌعـكمإديم
مثالثةمأضلام:

ماٌعـكماظؾغقي.م7
ماٌعـكماظلقاضل.م2
ماٌعـكماالجؿؿاسل.م6

ماظؽا مؼشري مواٌعـك، مبنيماظؾػظ ماظيتمتربط ماظعالضة ماظؿؼاربميفموحقل تبمإدي
اظرؤؼةمبنيمعاموصؾمإظقفمابـمجين،موعاماػؿدىمإظقفمسؾؿماظدالظةمايدؼث،موؼؿؿـؾم

مذظؽميف:
ماظعالضةماظعضقؼةمبنيماظدالمواٌدظقلمأوماظـظرةماظصقتقة.م.7
ماظدالظةمواظصقغماظصرصقةمظؾدوالمأوماظـظرةماٌعفؿقة.م.2
ماظدالظةمواظؾـقةماظـققؼةمأوماظـظرةماهلقؽؾقة.م.6
ماظدالظةمواظلقاقمواٌؼاممأوماظـظرةماألدؾقبقة.م.8
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معـفام مؼؿصؾ معا موخباصة ماظدالظة، مسؾؿ مذباالت متشؽؾ ماظيت ماظعـاصر وػل
مباظلقاقمباسؿؾارهماظعـصرماٌعقلمسؾقفميفمدرادةماظـصقصماألدبقة.

ماظعربلم ماظرتاث ميف ماظؾغقي ماظؾقث مبني ماغلفام مإضاعة ماظؾقثمسـ مإرار ويف
ماٌع ماظؾغقي مواظؾقث مضضقة مسؾك ماٌمظػ مؼرطز ماظؼاػرممالـظماصر، مسؾد سـد

وؼصػمغظرتفمباظـضجمواظؿؽاعؾ،موظذظؽمأظػقـاهمخيصصمهلامجزءامماىرجاغل،م
عفؿامعـماظػصؾماظـاغل،محقثمؼؼدممغصقصامعـمإسفازماظؼرآن،مثؿمؼؿصدىمهلام
مجاععم مسربمزبطط ماٌعاصر ماظؾقثماظؾلاغل مإظقف متقصؾ ممبا موؼؼارغفا باظؿعؾقؼ،

م5ؼؾكصمغظرؼةماىرجاغل.وعػصؾم

 من مـاهج التحؾقل الؾساني
ماظؾلاغقة،مم ماالواػات ميف ماٌمظػ مؼؾقث موصقف ماظـاظث، ماظػصؾ معقضقع وػق
مإعؽاغقةم مصرضقة معـ مؼـطؾؼ محقث م ماظـصقصماألدبقة، مظؿقؾقؾ ماظؾغقؼة واٌـاػج
مهؼقؼم ماظؾقثمسـ مأجؾ موعـ م ماٌـفج، موحداثة م ماالواه، مبنيمأصاظة اىؿع

مؼعرض ماٌعاصرة،مممصرضقؿف ماظؾلاغقة ماٌدارس مإظقفا متقصؾت ماظيت ماظـؿائج بعض
مبؾعضمعامجاءميفماظدراداتماظؾغقؼةماظؼدميةمسـدماظعرب،مموؼـؿفلمإديم وؼؼارغفا
وصػمواضعماظدراداتماظؾغقؼةميفمحرطقؿفماظؿطقرؼةمسربماظزعان،مموعقازغةمأغظؿؿفم

مواظدال مواظـققؼة ماظصقتقة ماظدرادات مغؿائج مضقء ميف مسـدماظؿطقرؼة موؼؼػ م ظقة،
معـقؾؿفام معـ ماٌعاصرة مواظؾلاغقة ماظؾغقؼة ماظدرادات معقز ماظذي ماىذري اظؿققل
ماىقاغبم مسؾك ماظرتطقز معـ ماظؾققثماظؾغقؼة ماغؿؼال مزاػرة موؼشريمإدي م اظؼدمية،
مسربمتـاعقفام ماظعؾقم ماغػصؾتمػذه مسؾكماظقصػ.وضد مإديماٌـاػجماظؼائؿة اظؿارخيقة

ؿطؾؾاتماٌـفجماظعؾؿلمايدؼثماظؼائؿمسؾكماٌالحظةمسـماظعؾقمماألخرى،موتؾـتمع
مواظؿفرؼبمواظضؾطمواظدضةماٌقضقسقةمواالدؿؼصاءماظؾغقي.

ماظػصؾ؛ مظؾدرسمواظؿقؾقؾميفمػذا ماظيتمؼعرضفا ماٌـاػج ماظلقاق،مم وعـ غظرؼة
وظؽلمؼربطمبقـفاموبنيماظـظرؼةماإلنؾقزؼة،مؼشريمإديماظػروقماىقػرؼةمبنيمعػفقمم

ما معاظـقصقلؽل ماظؾقظـدي، ماألغـروبقظقجل محقثم ظعامل ماظـظرؼة؛عـ وصريثمهلذه
م:" ماٌصطؾح مؼؾنيمصضؾمSituation du contexteادؿكدام مثؿ ماٌاجرؼات، مأو ،"

موصؼم ماظـصماظؾغقي)اظرداظة(، مدرادة متعؿقؼ موباظؿاظل ماٌصطؾح، متطقؼر صريثميف
ماظ معـفج مسـاصر مإدي مؼػقتماٌمظػماإلذارة ماظؾلاغل.وال ماٌـظقر ماظؼائؿمػذا ؿقؾقؾ
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سؾكمادؿكدامماظقزقػةماظصغرى،مواظقزقػةماظؽربىميفمغظرؼةماظلقاقمسـدمصريث،م
موعػفقممطؾمعـفؿا.

مغظرم موجفة مؼعرض ماٌـفج، محبداثة ماالواه مأصاظة موربط متلطقد مسـ وحبـا
اظؾالشقنيماظعربماظؼدعاءمظؾقضقفمسؾكمعقارـماالخؿالفمواالئؿالف،موؼؾدأمبؾقثم

ةماظـظؿمسـدمسؾدماظؼاػرماىرجاغل،موضضقةماظلقاقماغطالضامعػفقمماظلقاقميفمغظرؼ
ماٌشفقرة:" ماٌؼقظة مو"لؽل مؼام مؼالعـ مثؿممطابؼة الؼول ملؼتضى احلال"، ،"

مؼـفلمػذهماإلرالظةمبـظرةماظلؽاطل.

 املـفج الوصػي
ماظعشرؼـمسؾكمؼدم"صردؼـانم ماظؼرن ماٌـفجمإديمبداؼة مػذا ؼرجعماظؽاتبمزفقر

"موؼؼقممعـفجمػذاميف الؾسانقات العامة ت"حماضراطؿابفممديمدقدري"معـمخالل
مظألظلـقة،ممممظفػاٌ ماظداخؾل ماظؾعد مػؿا: مأدادقني، مبعدؼـ مسؾك ماظرتطقز سؾك

واظؾعدماًارجل،موطاغتمشاؼةمديمدقدريمػلمإخضاعماظدراداتماظؾغقؼةمظؾؿـفجم
دائدةمعـماظعؾؿلماظقاضحمظؾكروجمبفامعـماظـظرةماظؿارخيقةمواٌؼارغةماظيتمطاغتم

مضؾؾ.
 إديمتلثرمديمدقؼرممبـفجماظعاملماالجؿؿاسلم"إعقؾمدورطاؼؿ"اظؽاتبموؼشريم

ماظذيمطانمععاصرامظف،موسرفمسـفماسؿـاؤهمبدرادةماظظقاػرماالجؿؿاسقة.
ماٌدردةم معـ موذظؽمظؼربفا مبعضماالػؿؿام، ماظلؾقطقة ماٌمظػماٌدردة مأودي طؿا

م مإدي متـلب مأن مميؽـ معقزة مأػؿ موظعؾ مسؾؿماظقصػقة، ميف ماظؾـققؼة ماظـظرؼة ػذه
اظؾلاغقاتمػلمجعؾماظدرادةماظؾلاغقةمظؾغةمسؾؿقةمعلؿؼؾةمسـمبؼقةماظعؾقمماألخرىم

ميفمحؼؾماٌعارفماإلغلاغقة.

 مـفج الؼواعد التولقدوة التحووؾقة:
مواٌـفجم ماظقصػل ماٌـفج ماظيتمذـتمسؾك ماظـقرة مإدي ماٌـؿفج مػذا مزفقر ؼعقد

م.;9=7ؽل"مطؿابفم"اٌعاغلماظرتطقؾقة:مدـةماظلؾقطل،مسـدعامأصدرم"تشقعل
م"تشقعلؽل"م مسؾقفا مإديماٌؾادئماظيتمأضام ماحملقر مػذا ؼشريماٌمظػميفمبداؼة
ماظلؾقطلماظذيمؼعؿربم موخاصة ماظقصػل، مسؾكماٌـفج مثار مسـدعا ماظؾغقي، عـففف
اظؾغةمدؾقطامطالعقامضائؿامسؾكماٌـؾفاتماًارجقة،موعامتـريهميفماظـػسمعـمدواصعم

مفؾكميفمادؿفاباتمدؾقطقةمؼصدرػاماظشكص.تؿ
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معـم مأرادم"تشقعلؽل"معـماظؿقؾقؾماظؾلاغلمأنمؼشرحماظؾغةموؼعؾؾفا وعـمػـا
اظداخؾموظقسمعـماًارج،مظذظؽمصننماالواهماظذيمأخذمبفماواهمذػين،موسرصتم
:ممغظرؼؿفمبـظرؼةماظؼقاسدماظؿقظقدؼةماظؿققؼؾقة،موتؼقممسؾكمعؾدأؼـمأدادقني،مػؿا

مةماظؾغقؼةمواألداءماظؽالعل.اظؽػاؼ
مواٌكططاتم مبؾعضماظردقعات معشػقع معقضقسل موهؾقؾ معـظؿ متؾقؼب وسرب
مظالواهم مذاعؾ مظؽـف مسرضمعقجز مخيؾصماظؽاتبمإدي واظؿػلرياتمواظؿعؾقالت،
ماالواهم مػذا مؼؼارن مثؿ ماظؾلاغل، ماظؿقؾقؾ ميف م"ذقعلؽل" مدؾؽف ماظذي اظذػين

ائؼمجدؼرةمباظؾقثمواٌـاضشة،مميؽـمبـظرؼةماظـظؿمسـدماىرجاغلمعلؿكؾصامحؼ
م.>;-=:اظرجقعمإظقفاميفماظؽؿابمابؿداءمعـمصػقة:

وضدمخؿؿمعمظػفممبؾقؼمتطؾقؼلماخؿارممناذجفمعـماظؼرآنماظؽرؼؿمعلرتذداميفم
درادؿفاموهؾقؾفامبكراءماٌػلرؼـموأضقالمسؾؿاءماظؾغةماظعربماظؼدعاء،مطؾمذظؽموصؼم

ماٌـاػجماظؾلاغقةمايدؼـة.


