إغلاغقات،مرضؿم;،7<-7معايم–مدؼلؿربم،2002مص.صم:م=:<-9

*

سؾدماظؼادرمذرذار

**

ؼؿفاذب ماظدرادات ماظؾغقؼة مواظػؽر ماظـؼدي ماٌعاصر متقاران معؿقازؼان ،مػؿا م:م
األصاظة مواٌعاصرة ،موػل مزاػرة مال مؼؽاد مخيؾق معـفا مسصر ،مإال مأن ماظؾققثم
اٌلؿػقضة محقهلا معـذ معـؿصػ ماظؼرن ماظعشرؼـ موخباصة ميف مذبال ماظؾلاغقاتم
واألدؾقبقةمواظـؼدماألدبل،مأمثرتمصقضامعـماظـظرؼاتمواالواػات،مأثرتماظػؽرم
اظـؼديموايرطةماألدبقةمواظؾغقؼةموذؽؾتمتراطؿامععرصقامجدؼرامباظؾقثمواظدرادة .م
وتؼقممعؾادرةمضالؼؾقةماظعربلمبنيمواذبمػذؼـماظؿقارؼـ:األصاظةمواٌعاصرة،م
وػلمعؾادرةمهلامأػؿقؿفاميفماإلضداممسؾكماظدراداتمايداثقة،مواظؿصديمٌـاضشةم
االواػات ماظؾلاغقة مسرب معشارب معؿعددة ،موثؼاصات معؿشعؾة ،محيدوػا ماألعؾ ميفم
تؾينماٌـفجماظعؾؿلميفمإرارمععؿدل؛المؼـغؾؼمسؾكماظؼدؼؿ،موالمؼؿعصبمظؾفدؼد .م
واظؽؿاب معـ معـشقرات مدؼقان ماٌطؾقسات ماىاععقة ،مؼؼع ميف م=< مصػقة معـم
ايفؿماٌؿقدط،مصادرمدـةم<== .7م
ؼعرتفماظؽاتبميفموضػؿفماظؼصريةمسؾكمسؿؾةماظدرادةم(اٌؼدعة)،مأنماظؾاحثم
وػقمؼطؾعمسؾكماٌـاػجمواظطرقماظؾلاغقةمؼشعرمأغفمأعاممساملمضائؿمبذاتف،متشابؽتم
* ماظعربلمضالؼؾقةمأدؿاذمبؽؾقةمايضارةماظعربقةمواظعؾقمماإلدالعقةمجباععةموػران،مظفماػؿؿاعاتمباألدؾقبقةم
واظؾلاغقات،مواظؾالشةماظعربقة،مباإلضاصةمإديمإدفاعاتفميفمذبالماظؿعؾقؿقةمواظؾققثماظؾقداشقجقة .م
**مسؾدماظؼادرمذرذار :مباحثمعشاركميفمعرطزماظؾقثماظقرينمظألغـروبقظقجقةماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،ممأدؿاذم
رباضرمبؽؾقةماآلدابماظؾغاتمواظػـقنمجاععةماظلاغقة-موػران.
=9

عبد الؼادر شرشار

صقف ماظرعقز ماظؾغقؼة ،موضد مأظؾلت مدالالت معؿعددة ،موصقرت مأصؽارا ،موعػاػقؿم
عرتابطة،مظؿعربميفماألخريمسـموربةمإغلاغقةمواحدة .م
بداصع مػذا ماهلاجس ،مؼؾقث ماظدطؿقر مضالؼؾقة ماظعربل مسـ معـفج مظؾؿقؾقؾم
اظؾلاغلمميؽـفمعـمدرادةماظـصمأوم(اظرداظة) باسؿؾارهموحدةمظلاغقةمضابؾةمظؾقصػم
واظؿقؾقؾ،مظقـؿؼؾمبعدمػذاماٌلؿقىمإديماظؽشػمسـمأدرارمبـاءماظـصماألدبلميفم
ضقءمعامتـؿففمأدواتموررقموعـاػجماظؾلاغقاتمسربماٌلؿقىماظؿقؾقؾلمجبقاغؾفم
اظـالثة :ماظدالظل ماظؾالشل ،مواظرتطقيب ماظـققي ،مواظصريف ماظصقتل ،موػق ميف مطؾم
ذظؽموعـمأجؾفمؼطؿحمإديماظؾقثمسـماظؿؽاعؾمواالغلفاممبنيماواهموررقماظؼدعاءم
يفمدرادؿفؿمظؾغة،موعـاػجماحملدثنيموودائؾفؿماظؿـظريؼةمواظؿطؾقؼقةماٌعاصرة .م

مؼدمة وثالثة فصول ومؾحق تطبقؼي

ضلؿ ماٌمظػ مدرادؿف مإدي معؼدعة موثالثة مصصقل مأدادقة ،موعؾقؼ متطؾقؼل،م
غؿؿؾعفامععفميفمضراءةمعلؿعفؾة،مسؾكماظرشؿمعـمضقؿةماٌمظػماظؿقثقؼقةمواظؿقؾقؾقةم
اظيتمتؿطؾبماظقضقفمواظؿلغلميفماظدرادةمواظؿقؾقؾ.موعامؼالحظمبشؽؾمسام-وإنم
طانمايؽؿمعلؿعفال -مأنماظؽؿابمؼزخرممبفؿقسةمذقاػدمزبؿارةمعـمآيماظؼرآنم
اظؽرؼؿ،موسققنماظشعرماظعربلماظػصقح،موعؼؿطػاتمعـمعصـػاتماظؾغقؼنيماظؼدعاء،م
وعراجعماحملدثني،مرتؾفاماظؽاتبموغظؿفاموحؾؾفا،موادؿـؿرمعامصقفامعـمععارف،مم
وأخرجفا ميف مأدؾقب مدؾس مراق ،مإال مأن مػذا مال مؼشػع مىاغب ماإلخراج ماظػينم
ظؾطؾاسة ،محقث مالحظـا معـال ماغزالق ماٌؼدعة مضؿـ معنت ماظػصؾ ماألول ،موخروجم
اظصػقةم< 8معـ معنتماظػصؾ ماظـاغل ،موػقميفماألصؾمجاغبمذؽؾل مميؽـماظعؿؾم
سؾكمتالصقفميفماظطؾعاتماظالحؼةمظؾؽؿاب .م

أهؿقة الؾغة يف عؿؾقة التواصل

وػق معقضقع ماظػصؾ ماألول معـ ماظدرادة ،مواٌدخؾ ماألدادل مهلا ،محقثم
ؼلؿعرض مصقف ماٌمظػ مواضع ماظدرادات ماظؾغقؼة مايدؼـة ،موتعدد محدود مػذهم
اظدرادات مظؿؿارس متلثريػا معـففقا موتطؾقؼقا ميف محؼقل ماٌعارف ماألخرىم
األغرتوبقظقجقا،م واألدؾقبقة،م واظـؼدماألدبل،م واظدراداتماإلسالعقةمواظؿقاصؾقة،م
وشريػا  .م
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وعـمبنيمأػؿمعامميقزمػذاماظػصؾمأغفمؼؾقثمسـمدؾؾمإجيادمضـاةمتؼدممصقفام
اظؾققثماظؾغقؼةمإدفاعامظؿطقؼرمحؼقلماٌعارفماألخرى،مواظيتمميؽـفامأنمتػقدم
اظؽـريمعـمعـاػجماظؾلاغقات،موررقماظؾقثمصقفا،مواٌمظػميفمطؾمذظؽمؼـطؾؼمعـم
عـطؾؼ مظغقي ،موؼلؿػقد ممما محؼؼؿف ماظدرادات ماظؾغقؼة مسـد ماظؼدعاء مواحملدثني،م
وؼربز ماظؼػزات ماظؽربى ماحملؼؼة ميف ماظعؼقد ماألخرية معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ ميف مػذام
اجملال،ميفماظغربماألوربلمواظؾالدماظعربقةمسؾكمحدمدقاء .م
ؼؾدأماٌمظػميفمػذاماظػصؾ مبندـادموزقػؿنيمأدادقؿنيمظؾغة ،م ػؿا:ماظقزقػةم
اظؿعؾريؼةمواظقزقػةماظؿقاصؾقة .م
وضؾؾمأنمؼؿصدىمظؿقؾقؾماظقزقػؿنيماٌذطقرتني؛ؼؿعرضمإديمذطرمررقماظؿعؾري،م
وتـقعماإلذارات،مثؿمؼؿقدثمسـمأػؿقةماألصقاتموعقضػماظؼدعاءمعـفا،م طابـم
جينميفمخصائصف،مثؿمؼعرضمإديمسالضةماظؾغةمباظػؽرموأػؿقةماظؽؿابةميفماحملاصظةم
سؾقفمسربماألجقالمواظعصقر،موؼؽشػمأخريامسـمسالضةماٌعرصةمبؼضاؼاماظؾغة،م
وضضاؼا ماجملؿؿع ،موحيقؾ ميف مػذا ماىزء معـ ماظػصؾ مسؾك مسدد معـ ماظدراداتم
اٌعاصرة،ميفمعؼدعؿفامعمظػمف.ديمدقدريم"دروسميفماظؾلاغقاتماظعاعة" .م
ويف مذبال مسالضة ماظؾغة مباىاغب ماظـػلل مواظلقؽقظقجل ،مؼرطز ماٌمظػ مسؾكم
أػؿقة ماظؾغة ميف مايػاز مسؾك ماٌشاسر مودبزؼـفا ،موهؾقؾفا ،مووصػفا ،موؼضربم
عـاال مسؾك مذظؽ مباٌدردة ماظلؾقطقة ماظؼائؾة ممبدإ ماإلثارة مواالدؿفابة ،مثؿ مؼؿعرضم
باظـؼد مهلذا ماالواه؛طقغف مال مؼـطؾؼ ميف مرؤؼؿف معـ مواضع ماظؾغة ،مبؾ ممبا محيقطم
باإلغلانمعـمزروفموحاالتمخارجقة .م
وممامدؾؼمذطرهمخيؿزلماظقزائػماٌؿعددةمظؾغةميفموزقػؿنيمأدادقؿنيمػؿا :م
 .1الوظقػة التعبريوة :وؼعؿربػاماظقزقػةماألدادقةمظؾغةمألغفامتشؿؾماظؿعؾريم
سـ ماألصؽار مودائر ماظعؿؾقات ماظعؼؾقة ماٌرطؾة معـفا مواظؾلقطة مسؾك محد مدقاء.م
وظؾؿدظقؾمسؾكمأػؿقةمػذهماظقزقػةمحيقؾمسؾكمسددمعـماظدرادات،موؼؼػمأوالمسـدم
عـ مصصؾقا مبني ماظؿعؾري ماظػطري مواظؿعؾري ماظقصػل مأو ماالصطالحل ،موؼرطز مسؾكم
عقضػماظدطؿقرمحـػلمبـمسقلكماظذيمؼذػبمػذاماٌذػب .م
وبعد مهؾقؾ مػذا ماٌقضػ مؼلؿكؾص مأن ماإلغلان مسـدعا محيؿاج مإدي ماألظػازم
واظؿعابري مال مجيدػا مجاػزة ميف ماظؾغة ،م ظذظؽ مغراه مؼؾفل مإدي ماجملاز ،م وهؿقؾم
األظػازمعـماظدالالتمواٌعاغلمعامملمتقضعمظفمأدادا،موظعؾماظلؾبميفمذظؽمؼعقدم
"إدي ماصؿؼار ماإلغلان مإدي ماألظػاز ماظيت متعرب مسـ مزبؿؾػ ماٌعاغل ماظيت مؼرؼدػا"،م
وؼعؿؿدماٌمظػميفمإثؾاتمػذهماظػرضقةمسؾكمعؼقظةماظلؽاطل،موغظرتفمإديماجملازم
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وأػؿقؿفميفمإشـاءماظقزقػةماظؿعؾريؼة،موعـمثؿمؼـؿؼؾمإديماظؿؿققزمبنيماظؽالممواظؾغةم
علؿػقداممماموصؾمإظقفمديمدقدريميفمعمظػفماٌشفقر .م
 .2الوظقػة التواصؾقة :وظؾقدؼثمسـمأػؿقةمػذهماظقزقػة،مؼؼارغفامباظقزقػةم
اظؿعؾريؼةماٌؼصقدةمظذاتفامأحقاغا،موؼالحظمأنماظؽـريمعـمصقرماظؿعؾريمضدمالمؼرادم
بفا مإؼصا ل ماألصؽار مإدي ماٌكارب ،موعـ مػـا متربز مأػؿقة ماظقزقػة ماظـاغقة مظؾغة،م
وػل:ماظقزقػةماظؿقاصؾقةمأوماظؿؾؾقغقة،مواٌؼصقدمباظؿؾؾقغ/اظؿقاصؾمسـدماٌمظػمػقم
اذرتاكمررصنيميفمسؿؾقةمتؾؾقغماٌعؾقعاتموإؼصاهلا،موتؾادهلامبنيماثـنيمأومأطـر  .م
وظؾؿدظقؾمسؾكمأػؿقةمػذهماظقزقػة،مؼعددمودائؾماظؿقاصؾمععؿؿداميفمذظؽمسؾكم
عا مضدعؿف ماظؾققث ماظعربقة ماظؼدمية ،مواظدرادات ماظغربقة مايدؼـة ،موؼعؿؾ مسؾكم
عؼارغةمعاموصؾتمإظقفمطؾمصرتةميفمػذاماجملال؛وؼـؿفلمبعدماظؿقؾقؾمواٌؼارغةمإديم
أدؾؼقةمػذهماظقزقػةماظؿقاصؾقةمواعؿقازػا،محؿكمطلنماظؾغةمأغشؽتمعـمأجؾفا .م
وؼالحظ مأن ماٌمظػ مال مؼؼػ مسـد مػذا ماظؾعد ماظضقؼ مظؾؿقاصؾ ،مبؾ مؼشري مإديم
اعؿداد ماظؿقاصؾ موتشعب معػاػقؿف ،موسالضؿف مبايؼقل ماٌعرصقة ماٌكؿؾػة ميفم
ايقاة؛طؿفالمتؽـقظقجقاماالتصال،مواإلذفارمواظرتذيةمعـمظغةمإديمأخرى،مثؿم
ؼـاضش مإذؽاظقة ماٌـاػج ميف ماظؾلاغقات مايدؼـة ،مواظؿقدي ماظذي مبات مسؾقفام
االضطالع مبف مظؿعؿقؼ مذبال ماالتصال مواظؿؾؾقغ ميف مضقء متعدد مودائؾ ماالتصالم
اٌعاصرة،موػقماظرػانماظذيمؼلؽـمػاجسمذعقبماٌعؿقرةميفمبداؼةمإرالظةماألظػقةم
اىدؼدة.وال مؼػقت ماٌمظػ ماإلذارة مإدي مصعقبة ماٌلاظؽ ،مخصقصا موأن ماٌـاػجم
اٌطؾؼة مال متزال معقضع محقار ،موعـاضشة مبني ماظعؾؿاء مداخؾ مايؼؾ ماظؾلاغلم
وخارجف .م
مموظؾربطمبنيمػاجسماظؼرنماظعشرؼـمواإلحلاسماٌؾؽرمظؾػؽرماظعربل،محيقؾم
اظدطؿقرمضالؼؾقةمسؾكمرؤؼةمابـمخؾدونميفمذبالماالتصال،موؼالحظمأغفامتؿؿاذكم
وروحمسصرماظؽاتب،مثؿمؼشريمإديمأنماظغاؼةم-عـموراءمطؾمذظؽ -متؽؿـميفمعقضػم
ابـمخؾدونمعـمأػؿقةماظقزقػةماظؿقاصؾقةمواظشروطماظيتماذرترفاميصقلمذظؽ .م
وحبـا مسؿّا مميؽـ مأن مؼعقؼ محصقل موؾل مػذه ماظقزقػة ،مووصقهلا مإديم
عـؿفاػا؛ؼرطز ماٌمظػ مسؾك مباب ماظؿلوؼالت ماظذي مؼؾؼك معػؿقحا مسؾك معصراسقْف،م
ؼضاف مإدي مذظؽ ماظـقاؼا ماًػقة مواألػقاء مواالواػات ماظيت متمثر مسؾك ماٌؿؾؼلم
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ظؾرداظة  ،موػذا معا مجيعؾ مضراءة ماظـص ماظقاحد متـؿج مضراءات ،متؿػرع مبدورػا مإديم
ضراءاتمأخرى،مموػؽذامدواظقؽ .م
وظؿقدقع ماظـظرة محقل ماظقزقػة ماظؿقاصؾقة ،مؼؾفل ماٌمظػ مإدي مهؾقؾ مسـاصرم
سؿؾقةماظؿقاصؾ،موػل :م
 -7ماٌردؾ  -2ماٌكارب  -6ماظرداظة  -8ماظؾغة ماٌشرتطة م م م -9ماحملؿقىم
اظؾغقيمظؾرداظة .م
ثؿمؼػصؾماظؼقلميفمطؾمسـصر،معلؿعقـامباظردقعاتماظؿقضقققة،مواىداول،م
إال مأن معا مؼالحظ ميف مػذا ماظصدد مػق مأن ماظؿػلريات ماٌصاحؾة مهلذه ماظردقعاتم
واىداولمهؿاجمإديمعراجعةموتقضقحمظؽلمتمديماظغاؼةماٌرجقةمعـفا .م
وخيؾصماظؽاتبمعـمػذاماظؿقؾقؾماٌرطزمظعـاصرمسؿؾقةماظؿقاصؾمإديمأنماظؾقثم
يفماظؾلاغقاتمؼؿففمإديموصػماظؾغةمباسؿؾارػامغظاعامعـماظرعقزمعادتفمتؾؽماظعقـاتم
احمللقدة ماٌؿؿـؾة ميف ماألذؽال ماظؾغقؼة ،موعـ مثؿّ مصنن مترطقب ماظرداظة موتػؽقؽفام
ؼعؿربانمغؼطةمهقلميفمدرادةممنطماظلؾقكماًاصمباٌؿؽؾؿموطذاماظـؿطماٌغاؼرمظفم
واٌؿعؾؼمبلؾقكماٌكارب .م

السقاق والداللة:

وػقمعقضقعماظػصؾماظـاغل،محقثمؼؾدأماٌمظػمصقفمبايدؼثمسـمسالضةماٌعـكم
باظؾػظ ،مواٌقضع ماظذي مهؿؾف ماظؽؾؿة معـ ماظرتطقب ماظؾغقي ،موؼالحظ مأن ماألظػازم
هؿؾمعـمجرائفامأبعادامدالظقةمزبؿؾػةمعـفاماالجؿؿاسقةمواظػؽرؼةمواظػـقة .م
وتربزميفمػذاماٌلؿقىمعـماظطرحماألػؿقةماظيتمأوظؿفاماظدراداتماظؾغقؼةماظؼدميةم
عـفاموايدؼـةمإديماٌعـك،مشريمأنمتعددماظدرادات،موتػرسفا،مالمؼؿقحمظؾؾاحثم-
حؿكماظققم-ماظعـقرمسؾكمعـفجمعؿؽاعؾمظدرادةماٌعـكمميؽـمأنمؼطؿؽـمإظقف .م
وؼلارع ماٌمظػ ميف مبداؼة ماظػصؾ ماظـاغل مبنياق محبث ماٌعـك مباظدراداتم
األدؾقبقة مايدؼـة مباسؿؾارػا معـقك مسباه مسؾؿ ماظدالظة ،مأخذ مسؾك مساتؼف مدرادةم
اٌعـكمعـمخاللماألدؾقب،مطؿامأغفماػؿؿمباٌظفرماإلبداسلمظؾغة،محبقثمؼؿصقرم
ضقامماظؾقثماظؾغقيمسؾكمدرادةمماألظػازميفماظـصمعـمأجؾماظقضقفمسؾكماظطاضاتم
اظػـقةمظإلبداعماألدبلموتػلريػا،موػذامعامؼمطدهمصعالم"شومسؽي" حني قال ":إن
الـؼطة األساسقة اليت متركزت حوهلا الدراسات األسؾوبقة هي ماملظفر
اإلبداعي لؾغة ،حتى عؾى مستوى االستعؿال العادي ".مثؿ مؼعقد م مإدي مضضقةم
-معدخؾمإديماظؿقؾقؾماظؾلاغل-.ممص.ص.م79-72
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درادة ماٌعـك ميف مضقء ماظؾققث ماظؾلاغقة ،موعا مؼؽؿـػفا معـ مصعقبات؛إذ مطقػم
ؼُدرس ماٌعـك مظلاغقا؟ موػؾ مػـاك معـاػج موأدوات متقلر مذظؽ؟ موطقػ مغشل مسؾؿم
اظدالظةميفماظغرب،مموإديمعـمؼعقدماظػضؾميفمذظؽ..اخل .م
وضؾؾماظؿصديمظإلجابةمسـمػذهماألدؽؾة،مؼضعماٌمظػمعؾم الداللة مسؾكمضؿةم
اظدراداتماظؾغقؼة،مالسؿؼادهمأغفمجيؿعمبنيمسدةمذباالتمطاغتمعـمضؾؾمعـػصؾةم
بعضفامسـمبعض ؛ عـفاماظدراداتماظصقتقة،م و اظػقزؼقظقجقة،م و اظـققؼة،م
واٌعفؿقة،م طؿامأغفامطاغتمعؼصقرةمسؾكماظؾغقؼنيمدونمدقاػؿ،موؼذطرميفمػذام
اظصددمصضؾمعقشالمبرؼقؾم()Michel Bréalميفمغشلةمسؾؿماظدالظةميفمطؿابف":م Essai
"de sémantiqueم(;=< 4.)7م

مـاهج يف دراسة املعـى

اخؿؾػتماٌـاػجميفمدرادةماٌعـك ،موظعؾمأػؿ معـفجمادرتسكماغؿؾاهماظؾاحـنيمم
يفماظـصػماظـاغلمعـماظؼرنماظعشرؼـمعـفجمف.ديمدقدري،محقثممتؽـمبػضؾفم
عـمتقجقفماظدراداتماظؾغقؼةمسبقماظعؾؿقةمطنضاعةماظعالضةمبنيماظؽؾؿةمأوماظصقرةم
اظلؿعقةمواظػؽرةمأوماٌعـكماٌرتلؿميفماظذػـ،مباإلضاصةمإديمعـفجم"بؾقعػقؾد"ماظذيم
ربطماظؽالممباالدؿفابةماظعضقؼةمٌـريمععني .م
وبعدمأنمحؾؾماظؽاتبمعـفجماظرجؾنيميفمدرادةماظؾغة،مأوردمتعؾقؼامعمداهمأنم
درادة ماظؾغة مظدي مدقدري مطاغت معـصؾة مسؾك ماظؾغة ميف محاظؿفا ماظلؽقغقةم
"اظلـؽروغقة"،موعـمػـاماسؿربماظـظامماظؾغقيمغظاعامداطـامشريمعؿطقر،مممامدصعم
باٌمظػمإدي ماالسؿؼادمأنمديمدقدريمملمؼؽـماػؿؿاعفمعقجفاميفماألداسمإديماظدالظةم
باسؿؾارػامسؾؿامضائؿامبذاتف،موإمنامأيؼمػذاماظعؾؿممباألظلـقةماهلقؽؾقة،مواسؿربهم
جزءامعـفا،مخبالفماألعرؼؽقنيماظذؼـمصصؾقامسؾؿماظدالظةمسـماألظلـقةموضؿقهمإديم
سؾؿماظـػس .م
وضد مذعر مسؾؿاء ماظؾغة ماظعرب ماظؼداعك مبلػؿقة مدرادة ماٌعـك ،موأوظقػا مسـاؼةم
خاصة؛وعـ ماظرجال ماظذؼـ متصدوا مهلذا ماٌقضقع:اًؾقؾ مبـ مأريد ماظػراػقدي،م
ودقؾقؼف،م وابـمجين،م واظلؽاطل،م وسؾدماظؼاػرماىرجاغلموشريػؿمطـري .م
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أقسام الداللة

وحقلمػذاماحملقرمعـ ماظػصؾماظـاغل،مأذارماظؽاتبمإديماظؿطقرماظذيمسرصؿفم
اظدراداتماظؾلاغقةمظؾـصماظؾغقيم(اظرداظة)،مظؽـفمصضؾمسدمماًقضميفمعللظةم
االغؿؼال معـ مدرادة ماظؾػظ مإدي ماىؿؾة ،موعـ ماىؿؾة مإدي ماظـص ،موعا مأثارتف مػذهم
اظؼضقةمعـمعـاضشاتمواخؿالصاتميفماظرؤؼةمواٌـفج،موطقػمأنمبعضماالواػاتم
اسؿربت ماظـص محؼال مخارجا مسـ مذبال ماظدرادة ماظؾلاغقة ،محبفة مأن ماٌـاػجم
اظؾلاغقةمالممتؿؾؽماألدواتماظضرورؼةمظذظؽ.موحيقؾماظؽاتبمسؾكمسددمعـماٌراجعم
واظؾققث ماظؾغقؼة مايدؼـة محقل مأضلام ماظدالظة؛طؿصقر موتصـقػ ماظلقؿقائقني ميفم
ضقء مرؤؼؿفؿ مظؾعالضة مبني ماظرعز مواٌعـك ،موؼؼارن مػذا ماظؿصقر مبؿؼلقؿ مأوجدن
وروتشاردز ماظؾذؼـ مال مؼصقران ماٌعـك مإال ميف مضقء مسـاصر مأربعة مػل :ماظؼصد،م
اظؼقؿة،ماٌدظقلمسؾقفمواظعارػةميفمطؿابفؿام"معـى املعـى" .م
وعـ ماظؾاحـني ماظعرب ماحملدثني ماظذؼـ متعرضقا مألضلام ماظدالظة ماظدطؿقر ممتامم
حلّان،مواظدطؿقرمصاؼزماظداؼةماظذيمضلؿماظدالالتماٌلؿػادةمعـماألظػازماظؾغقؼةمإديم
ضلؿنيمطؾريؼـ،مػؿا :م
.7ماظدالظةماظؾغقؼة م
.2ماظدالظةماظػـقةمواظلقاضقةمساعة .م
وإديمضرؼبمعـمػذا،مذػبماظدطؿقرمربؿدمأريدمأبقماظػرجميفمتؼلقؿفماٌعـكمإديم
ثالثةمأضلام :م
.7ماٌعـكماظؾغقي م
.2ماٌعـكماظلقاضل م
.6ماٌعـكماالجؿؿاسل م
وحقل ماظعالضة ماظيت متربط مبني ماظؾػظ مواٌعـك ،مؼشري ماظؽاتب مإدي ماظؿؼارب ميفم
اظرؤؼةمبنيمعاموصؾمإظقفمابـمجين،موعاماػؿدىمإظقفمسؾؿماظدالظةمايدؼث،موؼؿؿـؾم
ذظؽميف :م
.7ماظعالضةماظعضقؼةمبنيماظدالمواٌدظقلمأوماظـظرةماظصقتقة .م
.2ماظدالظةمواظصقغماظصرصقةمظؾدوالمأوماظـظرةماٌعفؿقة .م
.6ماظدالظةمواظؾـقةماظـققؼةمأوماظـظرةماهلقؽؾقة .م
.8ماظدالظةمواظلقاقمواٌؼاممأوماظـظرةماألدؾقبقة .م
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وػل ماظعـاصر ماظيت متشؽؾ مذباالت مسؾؿ ماظدالظة ،موخباصة معا مؼؿصؾ معـفام
باظلقاقمباسؿؾارهماظعـصرماٌعقلمسؾقفميفمدرادةماظـصقصماألدبقة .م
ويف مإرار ماظؾقث مسـ مإضاعة ماغلفام مبني ماظؾقث ماظؾغقي ميف ماظرتاث ماظعربلم
واظؾقث ماظؾغقي ماٌعاصر ،مؼرطز ماٌمظػ مسؾك مضضقة مالـظم مسـد مسؾد ماظؼاػرم
اىرجاغل،م موؼصػمغظرتفمباظـضجمواظؿؽاعؾ،موظذظؽمأظػقـاهمخيصصمهلامجزءام
عفؿامعـماظػصؾماظـاغل،محقثمؼؼدممغصقصامعـمإسفازماظؼرآن،مثؿمؼؿصدىمهلام
باظؿعؾقؼ ،موؼؼارغفا ممبا متقصؾ مإظقف ماظؾقث ماظؾلاغل ماٌعاصر مسرب مزبطط مجاععم
وعػصؾمؼؾكصمغظرؼةماىرجاغل 5.م

من مـاهج التحؾقل الؾساني

وػق معقضقع ماظػصؾ ماظـاظث ،موصقف مؼؾقث ماٌمظػ ميف ماالواػات ماظؾلاغقة،مم
واٌـاػج ماظؾغقؼة مظؿقؾقؾ ماظـصقص ماألدبقة ،م محقث مؼـطؾؼ معـ مصرضقة مإعؽاغقةم
اىؿع مبني مأصاظة ماالواه ،م موحداثة ماٌـفج ،م موعـ مأجؾ ماظؾقث مسـ مهؼقؼم
صرضقؿف مؼعرض مبعض ماظـؿائج ماظيت متقصؾت مإظقفا ماٌدارس ماظؾلاغقة ماٌعاصرة،مم
وؼؼارغفامبؾعضمعامجاءميفماظدراداتماظؾغقؼةماظؼدميةمسـدماظعرب،مموؼـؿفلمإديم
وصػمواضعماظدراداتماظؾغقؼةميفمحرطقؿفماظؿطقرؼةمسربماظزعان،مموعقازغةمأغظؿؿفم
اظؿطقرؼة ميف مضقء مغؿائج ماظدرادات ماظصقتقة مواظـققؼة مواظدالظقة ،م موؼؼػ مسـدم
اظؿققل ماىذري ماظذي معقز ماظدرادات ماظؾغقؼة مواظؾلاغقة ماٌعاصرة معـ معـقؾؿفام
اظؼدمية ،م موؼشري مإدي مزاػرة ماغؿؼال ماظؾققث ماظؾغقؼة معـ ماظرتطقز مسؾك ماىقاغبم
اظؿارخيقةمإديماٌـاػجماظؼائؿةمسؾكماظقصػ.وضدماغػصؾتمػذهماظعؾقممسربمتـاعقفام
سـماظعؾقمماألخرى،موتؾـتمعؿطؾؾاتماٌـفجماظعؾؿلمايدؼثماظؼائؿمسؾكماٌالحظةم
واظؿفرؼبمواظضؾطمواظدضةماٌقضقسقةمواالدؿؼصاءماظؾغقي .م
وعـ ماٌـاػج ماظيت مؼعرضفا مظؾدرس مواظؿقؾقؾ ميف مػذا ماظػصؾ؛ غظرؼة ماظلقاق،مم
وظؽلمؼربطمبقـفاموبنيماظـظرؼةماإلنؾقزؼة،مؼشريمإديماظػروقماىقػرؼةمبنيمعػفقمم
عاظـقصقلؽل ماظعامل ماألغـروبقظقجل ماظؾقظـدي ،م وصريث مهلذه ماظـظرؼة؛عـ محقثم
ادؿكدام ماٌصطؾح م ،"Situation du contexte":مأو ماٌاجرؼات ،مثؿ مؼؾني مصضؾم
صريث ميف متطقؼر ماٌصطؾح ،موباظؿاظل متعؿقؼ مدرادة ماظـص ماظؾغقي(اظرداظة) ،موصؼم
ػذا ماٌـظقر ماظؾلاغل.وال مؼػقت ماٌمظػ ماإلذارة مإدي مسـاصر معـفج ماظؿقؾقؾ ماظؼائؿم
م-ماغظرم-.مص6=.معـماظؽؿاب .م
::
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سؾكمادؿكدامماظقزقػةماظصغرى،مواظقزقػةماظؽربىميفمغظرؼةماظلقاقمسـدمصريث،م
وعػفقممطؾمعـفؿا .م
وحبـا مسـ متلطقد موربط مأصاظة ماالواه محبداثة ماٌـفج ،مؼعرض موجفة مغظرم
اظؾالشقنيماظعربماظؼدعاءمظؾقضقفمسؾكمعقارـماالخؿالفمواالئؿالف،موؼؾدأمبؾقثم
عػفقمماظلقاقميفمغظرؼةماظـظؿمسـدمسؾدماظؼاػرماىرجاغل،موضضقةماظلقاقماغطالضام
عـ ماٌؼقظة ماٌشفقرة":لؽل مؼام مؼال" ،مو"مطابؼة الؼول ملؼتضى احلال" ،مثؿم
ؼـفلمػذهماإلرالظةمبـظرةماظلؽاطل .م

املـفج الوصػي

ؼرجعماظؽاتبمزفقرمػذاماٌـفجمإديمبداؼةماظؼرنماظعشرؼـمسؾكمؼدم"صردؼـانم
ديمدقدري"معـمخاللمطؿابفم"حماضرات يف الؾسانقات العامة"موؼؼقممعـفجمػذام
اٌمظفػ مسؾك ماظرتطقز مسؾك مبعدؼـ مأدادقني ،مػؿا :ماظؾعد ماظداخؾل مظألظلـقة،مم
واظؾعدماًارجل،موطاغتمشاؼةمديمدقدريمػلمإخضاعماظدراداتماظؾغقؼةمظؾؿـفجم
اظعؾؿلماظقاضحمظؾكروجمبفامعـماظـظرةماظؿارخيقةمواٌؼارغةماظيتمطاغتمدائدةمعـم
ضؾؾ .م
وؼشريماظؽاتبمإديمتلثرمديمدقؼرممبـفجماظعاملماالجؿؿاسلم"إعقؾمدورطاؼؿ"
اظذيمطانمععاصرامظف،موسرفمسـفماسؿـاؤهمبدرادةماظظقاػرماالجؿؿاسقة .م
طؿا مأودي ماٌمظػ ماٌدردة ماظلؾقطقة مبعض ماالػؿؿام ،موذظؽ مظؼربفا معـ ماٌدردةم
اظقصػقة ،موظعؾ مأػؿ معقزة مميؽـ مأن متـلب مإدي مػذه ماظـظرؼة ماظؾـققؼة ميف مسؾؿم
اظؾلاغقاتمػلمجعؾماظدرادةماظؾلاغقةمظؾغةمسؾؿقةمعلؿؼؾةمسـمبؼقةماظعؾقمماألخرىم
يفمحؼؾماٌعارفماإلغلاغقة .م

مـفج الؼواعد التولقدوة التحووؾقة:

ؼعقد مزفقر مػذا ماٌـؿفج مإدي ماظـقرة ماظيت مذـت مسؾك ماٌـفج ماظقصػل مواٌـفجم
اظلؾقطل،مسـدعامأصدرم"تشقعلؽل"مطؿابفم"اٌعاغلماظرتطقؾقة:مدـةم; .7=9م
ؼشريماٌمظػميفمبداؼةمػذاماحملقرمإديماٌؾادئماظيتمأضام مسؾقفام"تشقعلؽل"م
عـففف ماظؾغقي ،مسـدعا مثار مسؾك ماٌـفج ماظقصػل ،موخاصة ماظلؾقطل ماظذي مؼعؿربم
اظؾغةمدؾقطامطالعقامضائؿامسؾكماٌـؾفاتماًارجقة،موعامتـريهميفماظـػسمعـمدواصعم
تؿفؾكميفمادؿفاباتمدؾقطقةمؼصدرػاماظشكص .م

;:

عبد الؼادر شرشار

وعـمػـامأرادم"تشقعلؽل"معـماظؿقؾقؾماظؾلاغلمأنمؼشرحماظؾغةموؼعؾؾفامعـم
اظداخؾموظقسمعـماًارج،مظذظؽمصننماالواهماظذيمأخذمبفماواهمذػين،موسرصتم
غظرؼؿفمبـظرؼةماظؼقاسدماظؿقظقدؼةماظؿققؼؾقة،موتؼقممسؾكمعؾدأؼـمأدادقني،مػؿام:م
اظؽػاؼةماظؾغقؼةمواألداءماظؽالعل .م
وسرب متؾقؼب معـظؿ موهؾقؾ معقضقسل معشػقع مبؾعض ماظردقعات مواٌكططاتم
واظؿػلريات مواظؿعؾقالت ،مخيؾص ماظؽاتب مإدي مسرض معقجز مظؽـف مذاعؾ مظالواهم
اظذػين ماظذي مدؾؽف م"ذقعلؽل" ميف ماظؿقؾقؾ ماظؾلاغل ،مثؿ مؼؼارن مػذا ماالواهم
بـظرؼةماظـظؿمسـدماىرجاغلمعلؿكؾصامحؼائؼمجدؼرةمباظؾقثمواٌـاضشة،مميؽـم
اظرجقعمإظقفاميفماظؽؿابمابؿداءمعـمصػقة .;<-:=:م
وضدمخؿؿمعمظػفممبؾقؼمتطؾقؼلماخؿارممناذجفمعـماظؼرآنماظؽرؼؿمعلرتذداميفم
درادؿفاموهؾقؾفامبكراءماٌػلرؼـموأضقالمسؾؿاءماظؾغةماظعربماظؼدعاء،مطؾمذظؽموصؼم
اٌـاػجماظؾلاغقةمايدؼـة .م
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