
ت الظُاكُت : اإلاداكسة الثاهُت  الىٌٍس

ت مً اإلاالمذ اإلافهىمُت والتي بفلل بيُتها الداؿت ًدؼيل مِجى              ٌِخبر اإلاِجى مجمُى

اث ال ًمىً جددًد مِىاها  الكت الظُاق باإلاِجى جأحي مً وىن الِدًد مً اإلالفًى الِالمت، ُو

بدكت ئال بمِسفت طُاكها الري وزدث فُه، فِادة ما ٌظأٌ شدف ًُ مِجى ولمت فُلوس 

ئن الغمىق :"وفي هرا الـدد ًلٌى بُحر غحرو . ئلى الدظاٌؤ ًُ طُاكها الري وزدث فُه

ت ". الري ًلف الِالمت اإلاخِددة الدالالث ًصوٌ خحن جىكّ في طُاكها ومً زمت ًهسث هٌٍس

. لظاهُت خدًثت تهخم بالظُاق باُخبازه مـدزا أطاطُا ليل مِجى

 ـ السياق عند الغربيين  1

سحّ الفلل في جأطِظها              ت الظُاق زواحا في خلل الدزاطاث اللظاهُت ٍو ُسفذ هٌٍس

ت   J Firth  ئلى اللظاوي حىن فحرر الري أهد هثحرا ُلى  (مدزطت لىدن)زائد اإلادزطت ؤلاهجلحًز

ت مً الباخثحن مثل  ُفت الاحخماُُت للغت، هما كم هرا الاججاه مجمُى ، و هالُداي: الًى

 . وغحرهملُىهص  و طاهيلحر  و آهوىغ

ت أن مِاوي اليلماث ال ًخدلم ئال مً خالٌ اطخِمالها في        ًسي أصخاب هره الىٌٍس

لٌى أصخاب ناللغت؛ أي أن اإلاّ ت، ٍو ي ال ًىىؼف ئال مً خالٌ حظُِم الىخداث اللغٍى

ت  في ػسح وحهت هٌسهم   و. مٌِم الىخداث الداللُت جلّ في مجاوزة وخداث أخسي "الىٌٍس

ئن مِاوي هره الىخداث ال ًمىً وؿفها أو جددًدها ئال بمالخٌت الىخداث ألاخسي التي جلّ 

لى هرا فدزاطت مِاوي اليلماث جخولب جدلُال للظُاكاث واإلاىاكف التي جسد ". مجاوزة لها ُو

فحها، ختى ما وان مجها غحر لغىي، ومِجى اليلمت ـ ُلى هرا ـ ًخِدٌ جبِا لخِدد الظُاكاث التي 

. جلّ فحها، أو  ِبازة أخسي جبِا لخىشُها اللغىي 

 .B جأزس بالِالم ألاهثربىلىجي البىلىدي مالُىفِظيي  Firth أن فحرر  Leechوذهس لُدؽ             

Malinowski  الري ُسف ُىه ـ في دزاطخه للدوز الري جلِبه اللغت في اإلاجخمِاث البدائُت ـ  



اللغت في خسهتها، واإلاِجى هما . أهه ٌِالج اللغت هـُغت مً الخسهت، ولِع هأداة لالوِياض

ت . ٌظخِمل ًمىً أن ًىٌس ئلحهما ُلى أجهما ػِاز مصدوج إلادزطخه الفىٍس

اليلمت " هما أًدث الفلظفت الىٌسة الظُاكُت هره ئذ ًلٌى الفُلظىف بسجساهد زطل          

م اطخِماله، الاطخِماٌ . جدمل مِجى غاملا لدزحت ما ولىً اإلاِجى ًىدؼف فلى ًُ هٍس

. هما أًد الىٌسة هفظها هثحر مً ُلماء الىفع". ًأحي أوال، وخُيئر ًخلوس اإلاِجى مىه

أن اإلاىهج الظُاقي خوىة جمهُدًت للمهج S Ullmann  هما ًسي طدُفً أوإلاان               

هما جسد في الخدًث أو )اإلاعجمي ًجب أوال أن ًالخٍ ول ولمت في طُاكها " الخدلُلي وكاٌ أن

بمِجى ًجب أن هدزطها في واكّ ُملي؛ أي في الىالم، وظخخلف في هره  . (الىف اإلاىخىب

. اإلاِاوي لليلمت ألاخدار الىاكُِت الِامل اإلاؼترن الِام ووسجله ُلى أهه اإلاِجى أو

ت وخاطمت في مجاٌ اللغت، خُث ٌظمذ لىا بالخدًث ًُ                فالظُاق مظألت كسوٍز

مىىىا مً جددًد ودزاطت الِالكاث اإلاىحىدة بحن الظلىن  ألاػُاء بدكت ووكىح، ٍو

أي اطخغىاء ًُ الظُاق طُجِل كىاة الخىاؿل  الاحخماعي والىالمي في اطخِماٌ اللغت و

اث في غُاب اللُمت الخلفٌُت، خُث  مخىجسة، فغالبا ما ًخدَ اإلاِجى الخسفي للملفًى

اليلماث ومِاهحها الخسفُت ماهي في الىاكّ ئال كالب جىـهس في ئهازه اإلاالمذ الىولُت والىبر 

ت هدسواث السأض و الُد و الخِبحر بالىحه .  والخىغُم، والدازج لغٍى

  ـ مميزات املنهج السياقي  2

 ـ أهه ـ ُلى خد حِبحر أوإلاان ـ ًجِل اإلاِجى طهل الاهلُاد للمالخٌت والخدلُل اإلاىكىعي، 1

لى خد حِبحر فحرر أهه ًبِد ًُ فدف الخاالث الِللُت الداخلُت التي حِد لغصا مهما  ُو

ُت  اداث جلبل اإلاىكُى ِالج اليلماث باُخبازها أخدازا وأفِاال ُو خاولىا جفظحرها، َو

.  واإلاالخٌت في خُاة الجماُت اإلادُوت بىا

وبرا هجا مً الىلد اإلاىحه ئلى حمُّ اإلاىاهج .  ـ أهه لم ًخسج في جدلُله ًُ دائسة اللغت2

مؼيلت : "وهى الىلد الري ُبر ُىه، لُدؽ بلىله (ؤلاػازي، الخـىزي، الظلىوي)الظابلت 



دؼازدش وبلىمفُلد في دزاطت اإلاِجى أن هال مجهم خاٌو ػسح الداللت ُلى  اججاهاث أوحدن ٍو

ت خازج ئهاز " وكىله "كىء مخولباث ُلمُت أخسي  ئن البدث ًُ جفظحر للٌاهسة اللغٍى

اللغت ٌؼبه البدث ًُ مىفر للدسوج مً حجسة لِع لها هىافر وال أبىاب، اإلاولىب مىا أن 

".    هلىّ بخلص ي ما هى مىحىد داخل الدجسة، أي أن هدزض الِالكاث داخل اللغت

. (الانتقادات) ـ السلبيات املسجلة على النظرية السياقية 3

ت ػاملت للترهُب اللغىي، واهخفى فلى بخلدًم للداللت، مّ أن 1  ـ أن فحرر لم ًلدم هٌٍس

.   اإلاِجى ًجب أن ًيىن مسهبا مً الِالكاث الظُاكُت، ومً ألاؿىاث والىدى اإلاعجم و الداللت

 ـ لم ًىً فحرر مدددا في اطخخدامه إلاـولح الظُاق مّ أهمُخه، هما وان خدًثه ًُ 2

. اإلاىكف غاملا غحر واضح، هما أهه بالغ في فىسة الظُاق

فلً ,  جـادفه ولمت ما عجص الظُاق ًُ ئًلاح مِىاهاُىدما ـ أن هرا اإلاىهج ال ًفُد 3

لىىه ًفُد الباخث الري ...ًفُده ػِئا أن جلٌى له ئن هره اليلمت جسد في الظُاكاث آلاجُت

د أن ًخدبّ اطخِماالث اليلمت، واطخخداماتها الِملُت في الخِبحراث اإلاخخلفت . ًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 



 السياق عند العرب  :املحاضرة الثالثة

ىن الِسب باإلافاهُم الظُاكُت التي أزطاها فحرر في حِامله مّ اللغت  جأزس الدازطىن اللغٍى

ُفت احخماُُت  ألجهم جللىا هرا الِلم ُلى ًدًه طىاء  ؼيل مباػس أو غحر مباػس ومً ،وًى

بحن هإالء هجد أخمد مخخاز ُمس، مدمىد الظِسان، هماٌ  ؼس، جمام خظان وغحرهم ئذ 

جىاولىا الظُاق بالدزض والخمدُف وكامىا باطلان اإلاىهج الظُاقي الغسبي ُلى الترار 

ومً بحن الللاًا الظُاكُت اإلاخِللت . اللغىي الِسبي واجطح ذلً حلُا في مإلفاتهم الِلمُت

: بالخدر اللغىي ُىدهم هجد

 
ًال
. الىخداث الـىجُت والـسفُت واليلماث التي ًخدلم بها الترهُب والظبً: أوال

 
ًال
لت جسجِب هره الِىاؿس داخل الترهُب: زاهُا . هٍس

 
ًال
لت آلاداء اللغىي اإلاـاخبت : زالثا ىاهس هرا ٌهٍس ص الـىحي، ًو لجمل أو ما ًولم ُلُه الخوٍس

  (الىكف)آلاداء اإلاـاخب اإلاخمثلت في الىبر والخىغُم و الفاؿلت الـىجُت 

: طُاق اإلاىكف:" وفي هرا اإلالام ًبحن مدمد ُلي الدىلي ُىاؿس طُاق اإلاىكف بلىله             

ؼمل ذلً شمً اإلادادزت ومياجها  الظُاق الري حسي في ئهازه الخفاهم بحن شدـحن، َو

ومً زمت فِىاؿس "  والِالكت بحن اإلاخدادزحن واللُم اإلاؼترهت بُجهما والىالم الظابم للمدادزت

: الظُاق جىمً في

حيظه ذهس أم أهثى، مفسد أو مثجى أو حمّ، اهخماؤه الدًجي أو الجغسافي أو : (اإلاخيلم) ـ اإلاسطل1

الِسقي، ػيله الدازجي، هبرة ؿىجه، مياهخه الاحخماُُت، ُالكخه باإلادُى الاحخماعي، وول 

. ئلخ...ذلً ٌؼيل الظماث الخظُت واإلاِىىٍت التي جمحزه ًُ غحره

هىا جدخل ُالكخه باإلاخيلم مً خُث اللسابت أو الـداكت أو اإلاِسفت : (اإلاخللي)  ـ اإلاسطل ئلُه2

 أو الالمباالة أو الِداوة أو اإلاسهص الاحخماعي أو اإلاالي أو الظُاس ي، ئكافت ئلى ول ةالظوحي

. الظماث الداللُت التي ٌؼترن فحها ول مً اإلاسطل واإلاسطل ئلُه



وهىا جدخل هبُِت اإلاىكَى ودوافِه، وشمان وميان اإلادادزت، وول ما له :  ـ مىكَى الىالم3

ِد مً الِىاؿس اإلاإزسة ب أومً  ُِد َو . ُالكت باإلاىكَى مً كٍس

ؤلاكىاَ، الاكخىاَ، ؤلاذُان، الخغُحر في اإلاىاكف :  ـ أزس الىف الىالمي في اإلاؼترهحن4

. ئلخ...الِاهفُت، ألالم، ؤلاغساء، الطخً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في التراث السياق : املحاضرة الرابعة

الم الرًً أطظىا لجملت                   ت الظُاكُت وأهم ألُا  ِد الخوسق ئلى وؼأة الىٌٍس

أهم ؤلازهاؿاث جبُان مفاهُمها ُىد الغسبُحن والِسب ججدز بىا ؤلاػازة في هرا اإلالام ئلى 

ت الظُاكُت  الِلمُت لِلماء الِسبُت الترازُحن اإلاسجبوت برلً مداولحن ئًهاز أؿٌى الىٌٍس

حهم اإلابىس بالوبلاث اإلالامُت التي جخجٌز فحها  ُىدهم جىٌحرا وجوبُلا، مما ًدٌ ُلى ُو

لى ،الدواباث اللغىٍت  وجأزحر الِىاؿس الظُاكُت في مِجى الترهُب وداللخه زغم أجهم ـ ُو

ت ُلمُت ذاث مىهج و أفياز دكُلت حِىع الجهىد  اخخالف جىحهاتهم ـ  لم ًإطظىا هٌٍس

: ومً هره الخُازاث هجد. الظُاكُت ُىدهم

السياق عند البالغيين 

اهولم البالغُىن في جىاولهم إلافهىم الظُاق اإلاسجبى بالخدر اللظاوي مً فىسة           

. ملخض ى الخاٌ و الِالكت بحن اإلالاٌ واإلالام

" الخاٌ" و،في البالغت الِسبُت" ُلم اإلاِاوي"اهخم به ُلماء " ملخض ى الخاٌ"فمـولح             

والخاٌ في اؿوالح أهل اإلاِاوي هي "ًلٌى التهاهىي " ملخض ى الخاٌ"في اؿوالخهم ٌِدٌ 

ألامس الداعي ئلى اإلاخيلم ُلى وحه الدـىؾ ـ أي الداعي ئلى أن ٌِخبر مّ الىالم الري ًإدي 

به أؿل اإلاِجى خـىؿُت ما هي اإلاظماة بملخض ى الخاٌ، مثال وىن اإلاخاهب مىىسا للخىم 

لى هرا الىدى كىلهم ... خاٌ ًلخض ي جأهُد الخىم والخأهُد ملخلاها ُلم  (ُلم اإلاِاوي)ُو

ٌِسف به أخىاٌ اللفٍ الِسبي التي بها ًوابم اللفٍ ملخض ى الخاٌ ـ أي ًوابم ؿفت 

اللفٍ ملخض ى الخاٌ، وهرا هى اإلاوابم  ِبازاث اللىم خُث ًجِلىن الخرف والرهس ئلى 

" . غحر ذلً مِللت باألخىاٌ

 اإلاِاوي اهخمىا بأخىاٌ اإلاخيلم واإلاظخمّ، والخٍِسف ًلخض ي أن ًيىن ُلماءف                 

اإلاخيلم ُلى ُلم بأخىاٌ الظامّ كبل أن ًخيلم؛ ختى ًأحي بالىالم ُلى ؿفت مخـىؿت 

. جخوابم مّ خاٌ اإلاظخمّ



  والري ًدبدي ُىدأما مـولح اإلالاٌ الري ٌؼاول الظُاق اللغىي ُىد البالغحن               

ُبد اللاهس الجسحاوي ُىدما زبى فـاخت اليلمت بالظُاق اللغىي والترهُب الري كُلذ 

 ٌ ت مً الىالم الري : "فُه ئذ ًلى ت مسفُى وحملت ألامس أها ال هىحب الفـاخت للفٌت ملوُى

 ."هي فُه، ولىىا هىحبها لها مىؿىلت  غحرها، ومِللا مِىاها بمِجى ما ًلحها

           
ًال
لٌى أًلا فلد اجطح ئذا اجلاخا ال ًدَ للؼً مجاال أن ألالفاي ال جخفاكل مً :" ٍو

، وأن ألالفاي جثبذ لها الفلُلت 
ٌ
خُث هي ألفاي مجسدة وال مً خُث هي ولٌم مفسدة

ذ  م له بـٍس
ُّ
وخالفها في مالءمت مِجى اللفٌت إلاِجى التي جلحها أو ما أػبه ذلً مما ال حِل

ومً زمت ًسي ُبد اللاهس الجسحاوي أن اإلالاٌ ًجب أن ًساعى فُه اإلالام مً ًسوف " اللفٍ

ت وغحر اللغىٍت . اإلاخيلمحن ومظخىاهم ومؼاُسهم ومىكَى الىالم وول ُىاؿس الظُاق اللغٍى

سي هما               ما له مً ؿلت ئال أن و  ؼس أن البالغُحن كد وفلىا في ئدزان اإلالام ٌٍو

دمها، ولهرا ـ خظب زأًه ـ واهذ نُىاًتهم واهذ مىحهت هدى الصخت والخ أ أو الجىدة ُو

ت ال وؿفُت ولرلً ًخخلف اإلالام ُىد البالغُحن ًُ طُاق  هٌستهم ئلى اإلالام هٌسة مُِاٍز

. اإلاىكف ُىد اإلاددزحن

 

 

 

 

 

 

 



:    السياق عند ألاصوليين:املحاضرة الخامسة

لماء ُلىم اللسآن واإلافظسون بخاؿت في جدلُلهم لفهم               اهولم ألاؿىلُىن  ِامت ُو

الىف اللسآوي وئدزان ملامُىه مً طُاق الىف وطُاق اإلاىكف مِا؛ أي الظُاق اللغىي 

م ُلى أجها حصء مً هف مخيامل  الىلي ئذ هٌسوا ئلى آلاًت اللسآهُت أو  ِم آي اللسآن الىٍس

م؛ ئذ ال ٌِخمدون ُلى الظُاق اللغىي الجصئي اإلاخمثل في  ال ًلبل الخجصئت هى اللسآن الىٍس

آلاًت الىاخدة أو مجمَى آلاًاث اإلاِصولت ًُ طُاكها الىلي، هما اهخمىا باللساءاث اللسآهُت 

وخحر دلُل ُلى اهخماماتهم هره مإلفاتهم في ُلم . همىمل للظُاق اللغىي في الىف اللسآوي

الىكف والابخداء وهُفُت الىؿل والفـل وما ًترجب ُلى ذلً مً دالالث ول ذلً مً 

. ُىاؿس الظُاق اللغىي 

               اُخبر  اإلافظسون الظُاق اللسآوي ُمىما هى اللبىت ألاطاطُت في كىاُد الخفظحر ، 

 ُلى الىهج اإلاِخبر للظُاق فلاٌ
ًال
:" ولرلً هف ؤلامام الوبري أن جفظحره لللسآن وان طائسا

ل هلب احظاق الىالم ُلى هٌام في اإلاِجى  ".فاهما اخترها ما اخترها مً الـخأٍو

، وطُاق الظىزة، 
ًال
            هما جىاٌو اإلافظسون الظُاق مً حىاهب ُدة طُاق اللسآن ُمىما

خىا بحن ألاوحه اإلادخملت في حُِحن اإلاِجى اإلاساد مً اللفٍ اإلاؼترن،  وطُاق اإلالوّ، و زجَّ

 وجسحُذ اللساءاث به، 

خمثل طُاق اإلاىكف ًُ            فلد اُخىىا بمِسفت " أطباب الجزوٌ"هم فُما ُسف بـدٍو

. أطباب الجزوٌ للىف اللسآوي، ألجها حُِجهم ُلى فهم مِاهُه

وأما ُلماء أؿٌى الفله فلد اُخمدوا ُلى فىسة الظُاق في بُان اإلاِجى في الىـىؾ             

  في جددًد اإلاِجى و ئًلاخه، 
ًال
ُت ئذ حِد كسائً الظُاق في هٌسهم أطاطا ىا "الؼُس وكد ُو

حن مً اللسائً الظُاكُت، ألاولى هي اللسائً اللفٌُت، والثاهُت هي اللسائً  جماما أن زمت هُى

و مً اللسائً التي " اإلالامُت، وفهمىا ألازس الري جلىم به هره اللسائً في جددًد داللت الىف



اُخمد ُلحها ألاؿىلُىن حمُِا في زؿد الدالالث اإلاخخلفت لألمس والىهي ما ٌظمى بالىبر 

ت الخدًثتثواٌ . وغُم في الدزاطاث اللغٍى

أما اللفٍ اإلافسد  ":كىله أبى خامد الغصالي في            أما فُما ًخِلم بداللت اللفٍ فلد ذهسه

فُـلح إلاِان مخخلفت والِحن للؼمع والرهب والِلى الباؿس واإلاحزان، وكد ًـلح 

ان، وكد ًـلح إلادؼابهحن بىحه  إلاخلادًً واللسء للوهس والخُم، والىاهل للِوؼان والٍس

د  ما والىىز للِلل وهىز الؼمع، وكد ًـلح إلاخمازلحن والجظم للظماء و ألازق، والسحل لٍص

مسو  . ُو

ت و اللسائً الخالُت والسمىش وؤلاػازاث والخسواث            هما أػاز ئلى أهمُت اللسائً اللغٍى

 ٌ ئن كـد الاطخغساق ٌِلم  ِلم :"الجظمُت للمخيلم في ئفادة الاطخغساق والِمىم، فُلى

كسوزي ًدـل ًُ كسائً وأخىاٌ وزمىش وئػازاث وخسواث مً اإلاخيلم وحغحراث في وحهه 

وأمىز مِلىمت مً ُادجه وملاؿده وكسائً مخخلفت ال ًمىً خـسها في حيع وال كبوها 

بىؿف بل هي واللسائً التي ٌِلم بها خجل الذجل ووحل الىحل وحبن الجبان، وهما ٌِلم 

د الخدُت أو الاطتهصاء أو اللهى .  كـد اإلاخيلم ئذا كاٌ الظالم ُلُىم، أهه ًٍس

د اإلااء "هاث اإلااء"ومً حملت اللسائً فِل اإلاخيلم فاهه ئذا كاٌ ُلى اإلاائدة          ، فهم أهه ًٍس

.  الِرب البازد دون الخاز اإلاالح
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ائف الىدىٍت للىماث مما أدي بهم ئلى              اهخم الىداة بالظُاق مً خالٌ بدثهم في الًى

ت الِامل الىدىي وكد وان للظُاق دوزا مهما في ئزسائها خاؿت في غُاب  اهدؼاف هٌٍس

ت، هما اهخمىا بالِىامل الاحخماُُت في  ائف الىدٍى سابُت اإلادددة لخلً الًى الخسواث ؤلُا

لم ًلخـسوا ُلى الىٌس في بيُت الىف اللغىي، هما لى وان " اللغت، ئذ ًسي هماٌ  ؼس أجهم 

ت ــ ُلى  ػىال مىِصال ًُ الِىامل الدازحُت التي جلفه وجدُى به، وئهما أخروا مادتهم اللغٍى

ما ًبدو مً مِالجتهم لها ــ ُلى أجها كسب مً اليؼان ؤلاوظاوي الري ًخفاُل مّ مدُوه 

ُفت ومِجى في ُملُت الخىاؿل الاحخماعي، وأن هره  سوفه، هما فوىىا ئلى أن الىالم له ًو ًو

ُفت وذان اإلاِجى لهما ازجبان وزُم  ظُاق الخاٌ أو اإلالام وما فُه مً شدىؾ  الًى

ىا ُلُه مبدأ مً مباديء الخلُِد، أو أؿال . وأخدار ـّ ًهس هرا وله في دزاطتهم وئن لم ًى

ت تهم اللغٍى  . مً أؿٌى هٌٍس

ساب وخده وئن واهىا مِىُحن به ُىاًت فائلت               و لم ًىً اهـساف الىداة ئلى ؤلُا

ساب ت الِامل في مىهجهم اللغىي، ُلى هدى ًىؼفه حٍِسف ؤلُا أزس ًاهس أو : "لخدىم هٌٍس

ساب  ".ملدز ًجلبه الِامل في مدل ؤلُا

ساب مً اللسائً الىـُت  ىت ؤلُا           ومّ ذلً خىث هخب الىدى ئػازاث ُمُلت لغحر كٍس

حهم  ألاخسي، هما خىث ئػازاث مهمت ئلى الترابى في طُاق الجملت أو الجمل، مما ٌِجي ُو

 ظُاق الىف، وئن لم ٌؼحروا ئلُه بلفٌت ؿساخت، ولىجهم اهخمىا بخدلُل الجملت مً خُث 

، كاٌ ابً حجي 
ًال
دلً "جسجُبها، وازجبان ألفاًها، وجمامها، فأػازوا ئلى السجبت وأهمُتها داللُا ٍو

ُلى جمىً اإلاِجى في أهفظهم، وجلدمه للفٍ ُىدهم جلدًمهم لخسف اإلاِجى في أٌو اليلمت، 

لى ذلً جلدمذ  وذلً للىة الِىاًت به، فلدمىا دلُله لُيىن ذلً ئمازة لخمىىه ُىدهم، ُو

ًَّ دالئل ُلى الفاُلحن، مً هم، وما هم، وهم ُدتهم ت في أٌو الفِل، ئذ ه . خسوف اإلالاُز

فِل  ..."  هدى افِل، وهفِل ٍو



          وللد أػاز زابذ فخحي ُلم الدًً في جدلُله ألزس الظُاق في مبجى الترهُب وداللخه  ئلى 

ً الىدى وجلُِده ــ ُلى الظُاق الجصئي اإلاخمثل في  أن الىداة اُخمدوا ــ في مسخلت جدٍو

ت اإلاِصولت ًُ هـىؿها، وكسبىا ؿفدا ًُ الىـىؾ الياملت  ت والىثًر الؼىاهد الؼٍِس

م والخدًث الىبىي الؼٍسف، وهى مىهج ال غباز ُلُه، ئذ وان  اإلاىزىق بها هدى اللسآن الىٍس

خماد ُلى الظُاق  ت ئال أهه في  ِم ألاخُان ًـبذ الُا هدفهم الىؿٌى ئلى الصخت الىدٍى

الجصئي أمسا غحر مىفم، ألهه ًإدي ئلى فهم غحر صخُذ، وخلف في دزاطخه للظُاق ُىد 

حن ئلى حملت مً الىخائج  :الىداة واللغٍى

ت مخياملت اإلاِالم في :  أولها أن فىسة الظُاق  ؼلُه اللغىي وغحر اللغىي لم جىً لخمثل هٌٍس

ت الخدًثت، ومّ ذلً فاهىا ال وِدم وحىد  الدزض الىدىي، هما هي آلان في الدزاطاث اللغٍى

غحر أجها مخىازسة في دزاطاتهم و بدىثهم، ولم ججمّ في ئهاز هٌسي . ئػازاث ذهُت ومخلدمت

 .  مىخد

أن الىداة اُخمدوا ُلى الظُاق اللغىي بمِىاه اللُم اإلاخمثل في الؼاهد الىدىي أو : زاهحها

سابُت اُخمدوا ُلى كسائً  ىد حِرز ًهىز الِالمت ؤلُا ت، ُو ُفت الىدٍى الترهُب في بُان الًى

ُفت مّ ُدم ئغفاٌ أن  ِم الىداة اهخمىا  ظُاق الىف باإلافهىم . أخسي حؼحر ئلى جلً الًى

الري ُد اللسآن هـا واخدا، وهٌس ئلى اللساءة اللسآهُت  ( هـ207ث )الخدًث، ومجهم الفساء 

خمثل هرا في ابً الظُد البولُىس ي  الري  ( هـ521ث)ُلى أجها حصء مً طُاق الىف، ٍو

 . دزض ػىاهد أدب الياجب اإلافسدة مً خالٌ ئُادتها ئلى هـها

حن ُسفىا ما ٌظمى في الدزاطاث الخدًثت  ظُاق اإلاىكف، وأهللىا : زالثها أن الىداة واللغٍى

، وواهذ لهم في هرا الجاهب ئطهاماث واضخت خُث " الخاٌ اإلاؼاهدة"أو "  الخاٌ"ُلُه 

جددزىا ًُ أهساف اإلاىكف اللغىي ــ مخيلم ومخاهب ومىكَى الخدًث والِالكت اإلاِسفُت 

" طُاق الخاٌ"ُىد الىداة جياد جلترب مً مفهىم " داللت الخاٌ"وبىاء ُلى ذلً فان . بُجهما

ت الخدًثت       .        في الدزاطاث اللغٍى


