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:تعريف علم الداللة/ أوال
، : لغةتعريف الداللة / 01 ُم َأْصَالنِ « الداللة بكسر الدال أو بفتحها، مصدر َدلَّ َأَحُدُمهَا إِبَانَُة : فَالدَّاُل َوالالَّ

لِيلُ : الشَّْيِء بَِأَماَرٍة تـَتَـَعلَُّمَها، َواْآلَخُر اْضِطرَاٌب ِيف الشَّْيِء، فَاْألَوَُّل قـَْوُهلُمْ  اَرُة ِيف اْألَمَ : َدلَْلُت ُفَالنًا َعَلى الطَّرِيِق، َوالدَّ
َالَلةِ  َالَلِة َوالدِّ ُ الدَّ َدُه إليه، : وَدلَُّه عليه َداللًَة، ويـُثـَلَُّث، وُدلولًة فاْنَدلَّ « :، وقال الفريوز آبادي»الشَّْيِء، َوُهَو بـَنيِّ َسدَّ

لِّيلى، كِخلِّيَفى ا، وُرسوُخه: والدِّ ليِل  .»الدَّالَلُة، أو ِعْلُم الدَّ
ّداللة ما يتوّصل به إىل معرفة الشيء، كداللة األلفاظ على املعىن، وداللة اإلشارات، والرموز، ال« : ويقول األصفهاين

والكتابة، والعقود يف احلساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن جيعله داللة، أو مل يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان 
].14:سبأ[ُة اْألَْرِض﴾ ﴿ما َدلَُّهْم َعلى َمْوتِِه ِإالَّ َدابَّ : فيعلم أنه حّي، قال تعاىل

َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ﴿: وقد تأيت مبعىن أرشد وسّدد وهدى، وذلك ال خيرج عن اإلبانة والتوضيح، قال سبحانه وتعاىل
. ]10: الصف[﴾،ِتَجارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ 

من حصل منه ذلك، والدليل يف املبالغة كعامل، وعليم، وقادر، : فأصل الّداللة مصدر كالكتابة واإلمارة، والّدالّ 
.يسّمى الّداّل والدليل داللة، كتسمية الشيء مبصدرهوقدير، مث 

.واإلرشادالقول إن املعىن العام هلذا اللفظ هو اإلبانة والتسديد،من خالل األقوال السابقة ميكن
: اصطالحا/ 02
ا العلم بشيء آخر،  والشيء األول هو الدال، والثاين هو : " عند اجلرجاين/ أ هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم 

".املدلول
هي تلك القوانني اّليت تشرف على تغيري املعاين، ويعاين اجلانب التطوري لأللفاظ اللغوية ): بريال(عند احملدثني / ب

.وداللتها
).Meaning(مصطلح فين يستخدم يف اإلشارة إىل دراسة املعىن ):Semantics(تعريف علم الداللة/03

. علم معاين الكلمات وأشكاهلا النحوية: ـ ويعّرف كذلك بأنّه
هو العلم اّلذي يدرس املعىن، أو ذلك النوع من علم اللغة اّلذي يتناول نظريّة املعىن، أو ذلك النوع اّلذي : ـ وقيل

.محل املعىنيدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على 
حث يف جذور ماضي األحباث مل يكن حديث الداللة علما جديدا يف كّل مضامينه، ألّن الب:تاريخ علم الداللة/ ثانيا

هناك، توحي بأسبقية مناقشة املباحث الّلغوية والفكرية والفلسفية، ويف خمتلف احلضارات، ال خيل من إشارة هنا أو
املتعّلقة بالّداللة، ذلك أّن هذا العلم قد توّزعه ختّصصات عديدة، ومنه مل يرتّدد حّىت بعض علماء الطّبيعيات ورجال 

اصطالحا : مدخل إلى علم الداللة: 01المحاضرة 

وتاريخا
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اجلزم بأّن " والصحافة يف العصر احلديث من اخلوض يف مسائله، فإذا كّنا نسعى للبحث عن املعاين ال ميكنالقانون 
بسبب الرتاكم الذي حتمله الكلمات ذي نكشفه هو أصدق املعاين وأمشلها، فمجاالت االحتماالت وفرية،املعىن الّ 

.واجلمل وما إليها
ا الفكر اإلنساين منذ القدم، و كان من الطبيعي أن تكون الدال: عند اليونان/01 لة من املوضوعات اّليت يهتم 

: ذلك عند فالسفة اليونان، فقد رأى أرسطو أن املعىن يتطابق مع التصور املوجود يف العقل و مّيز بني
.األصوات أو الرموز أو الكلمات/ ج،     التصورات أو املعاين/ ب،     األشياء يف العامل اخلارجي/ أ
فلقد حاور أفالطون املعىن يف العصور الوسطى، و املناقشات حول الداللة و فتح ذلك الباب لكثري من األفكارو 

أستاذه سقراط حول موضوع العالقة بني اللفظ ومعناه، وكان أفالطون مييل إىل القول بالعالقة الطبيعية بني الدال 
إىل أن قّسم الكالم إىل كالم خارجي وكالم داخلي يف ومدلوله، أما أرسطو فكان يقول باصطالحية العالقة، وذهب

.النفس، فضالً على متييزه بني الصوت واملعىن معترباً املعىن متطابقاً مع التصور الذي حيمله العقل عنه
م املقدس يف لغتهم و اهتم اهلنود بالتأمل:عند الهنود/ 02 و ـ ) الفيدا(قاموا بدراستها بدافع ديين للحفاظ على كتا

اش يف القرن اخلامس و الرابع قبلذي عالّ ) بانيين(كان و غتهم، هذا ما يشبه ما كان من أمر العرب عندما درسوا ل
.قيل أنه أشبه بكتاب سيبويه) املثمن(امليالد وضع كتابا يف السنسكريتية مساه 

: قد كانوا فريقنيملعانيها و ات يت ناقشها اهلنود، نشأة اللغة و اكتساب بعض األصو و كان من أهم املوضوعات الّ 
.من اخرتاع البشر: الثاينو أحدمها يرى أن اللغة نشأت باإلهلام ،

، و منهم من رأى أن ينفصالن عن بعضهماكما ناقشوا قضية اللفظ و املعىن فمنهم من رأى أن اللفظ واملعىن ال
.املعىن عالقة ضرورية لزوميةو لعالقة بني اللفظمنهم من رأى أن او طبيعية ، ني اللفظ و املعىن عالقة فطرية و العالقة ب

حسب عدد : للدالالتتوصلوا إىل أن هناك أربعة أقسامو ،أنواع الدالالت للكلمة: يت ناقشوهامن القضايا الّ و 
:هياملوجودة يف الكون و األصناف

.)رجل(أو شاملقسم يدل على مدلول عام/أ
.)طويل(مثل كلمةقسم يدل على كيفية/ب
.)جاء(مثل الفعلقسم يدل على حدث/ج
).دحممّ (مثل االسم قسم يدل على ذات /د

ن لصحة تالوته آيتمثل يف احملافظة على لغة القر ،رب بدراسة لغتهم لسبب أساسي ديينقام الع: عند العرب/03
اآليات بشكل غري كان للخوف من اختالف املعىن أو إفساده يف تالوةو واستخالص األحكام و التشريعات منه،

ذه الدراسةصحيح أكرب األثر يف ال ، لذلك كانت أوائل األعمال اللغوية املتعلقة بالداللة بشكل خاص ذات نهوض 
، )املعاين(ة إىل معاجم املوضوعات ، باإلضافنجماز القرآو معاين الغريب يف القرآن الكرمي : صلة بالقرآن الكرمي مثل

:قد جتلت أهم أعمال الدراسيني العرب الداللية مبا يليو ومعىن ذلك ضبط املصحف الشريف،
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.بربط املعاين اجلزئية باملعىن العام) املقاييس(عمل ابن فارس يف معجمه -
ازية) أساس البالغة(عمل الزخمشري يف معجمه - .للتفريق بني املعاين احلقيقية و ا
.واحدمبعىن ) اللفظة(عمل ابن جين يف ربط تقلبات املادة -
داللة املنطوق وداللة و داللة اللفظ : ما ذكروه منو ، و علماء الكالمالبد من اإلشارة هنا إىل ما قام به األصوليونو 

از،يف دراسة احلقيقة و باإلضافة إىل أعمال البالغينياملفهوم،  .نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاينو ا
إمنا كانت مثل هذه و ، القدمية دراسة علمية حقيقيةالدراسات الدالليةتكن مل:الداللة في العصر الحديث/ 04

.الدراسة العلمية مبفهوم العلم و مناهج البحث من مثرة الدراسات اللغوية احلديثة
ذا املفهوم اخلاص ميكن القول أن بواكري هذا العمل نشأت يف أواسط القرن التاسع عشر هذا ومل تزل الدراسات  و 

تستقل يف مؤلفات خاصة باإلضافة إىل ما تأخذه من مساحات ضمن إطار العصر احلديث تتسع و الداللية يف
ذين اهتموا كان هناك عدد من الباحثني العرب الّ ستوى وتطور يف الفرتة األخرية و ذي اعلم اللغة الّ اللغوية و الدراسات

.ري ذلكالدكتور إبراهيم أنيس و غمحد خمتار عمر، و بالسيمياء مثل الدكتور أ
ذي دعا يف البداية إىل ضرورة فصل النحو عن املعىن إال أن يف الدراسات اللغوية الغربية و اعتبارا من تشومسكي الّ و 

ستيفن (نذكر على سبيل املثال و عدل عن موقعه بتأثري عدد من اللسانيني  الذين أدخلوا املكون الداليل يف التحليل
.دور الكلمة يف اللغةو أسس علم املعىن ،: ل دراسة املعىن، منهاذي أصدر عددا من الكتب حو الّ ) أوملن

أدرج املكون الداليل و يف الدراسات اللغوية الغربية احلديثة رّد عدد من اللغويني مثل كاتز و فودور االعتبار إىل املعىنو 
.ية العميقةذي يقوم بإعطاء تفسريات داللية للبنيف التحليل بعد أن كان قد استبعد هذا املكون الّ 

البىن (يت ظهرت يف كتابه الذي طّور نظريته الّ و ، وليدي التحويليذي عرف بنظرية النحو التكان تشو مسكي الّ و 
لكنه عدل عن موقعه يدعو إىل فصل النحو عن املعىن و كان) مظاهر النظرية الرتكيبية(عندما أخرج كتابه ) الرتكيبية

كان على رأس من أسهم يف عند الغربيني و القواعد الداللية يف منوذجه املعياريرمبا بتأثري أولئك اللسانيني، فأدرج 
ذي وضع حبثا بعنوان ميشال بريال اللغوي الفرنسي الّ و )max muller(وضع أسس هذه الدراسات ماكس مولر

القدمية ، و قد اهتمت هذه املقالة بداللة األلفاظ1879عام ) essai de sémantique(مقالة يف السيمانتيك
.يف اللغات اهلندوأوربية

adolf)للعامل السويدي أدولف نورين  ) لغتنا(رمبا كان من أبرز األعمال يف هذا السياق املؤلف الضخم بعنوان و 
noreen ) ّذي خصص قسما كبريا لدراسة املعىن مستخدما مصطلح ال(somology).

:حيث قسم دراسة املعىن إىل قسمني 
.فيةالدراسة الوظي/ أ

.الدراسة االيتمولوجية اليت تعاجل تطور املعىن التارخيي/ب
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أوجدن و ريتشارد اللذان أخرجا : ظهرت أمساء مهمة مثل و ، عند األوربينيحديثاقد تطورت الدراسة الدالليةو 
حيث وضعا 1923أي معىن املعىن عام ) the meaninig of meaning(مؤلفهما الشهري الذي عنوانه 

.للعالمات و الرموزنظرية
: يف الدراسات األمريكية ميكن أن نذكر أمساء مثلو 

ـ يف ) السيمانتيك(أن ىن من مستويات الدراسة اللغوية و ذي يقال أنه و أتباعه أرادوا إخراج دراسة املعبلومفيلد الّ 
ا مما أدى إىل إمهال املعىن وية ، ، أو هي على األقل أضعف نقطة يف الدراسة اللغل الواقعي للغةرأيهم ـ  تقع خارج ا

.إن كانت تفسريات أقوال بلومفيلد ال تعرب بدقة عما أرادو 
يف أمريكا يف النصف الثاين من القرن العشرين و خاصة يف االجتاه ) الداللة(و رمبا مل يرد االعتبار لدراسة املعىن 

.التوليدي عند تشو مسكي
حيث ) من املؤلفني العرب الذين اهتموا بعلم الداللة يف العصر احلديث الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابه داللة األلفاظو 

ا  ـ اكتساب العالقة بني اللفظ و املعىن ـأقسام الداللة ـ عاجل يف هذا الكتاب عدة قضايا منها ارتباط األلفاظ مبدلوال
. ر الداليلالتطو ـالكبار الداللة عند الطفل و 
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:واللغويونالنحاة/ 01
لعّل املكانة األوىل اليت احتّلها القرآن الكرمي يف نفوس املسلمني وعقوهلم، مث العناية الفائقة اليت أوالها العرب للمعاين 

هو ما جعلهم يُطيلون الوقوف عند مجيع جوانب الّنص، ويبدعون يف تصنيف ما خيّلد مآثر احلضارة العربية القرآنية،
ا ة والبالغيون عن الّتأليف يف هذاإلسالمية برّمتها، وحيفظ نظام العربية إيل يومنا، لذلك مل يتوان اللغويون والنحا

ال،  :انت جهودهم منصّبة على قضايا هاّمةفاهتّموا بالنص القرآّين اهتماما بالغا، وكا
، وألّفوا يف ذلك ما يفوق احلصر،حنصي من : داللة األصوات والتراكيب خمتلف جوانبه صوتا ولفظا وتركيبا ومعىنٍّ

معاين القرآن أليب عبيدة معمر بن املثّىن، معاين القرآن وإعرابه " معاين القرآن أليب زكريا الفراء، و" مؤلّفات رجال الّلغة
أليب إسحاق الزّجاج، مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب القيسي معاين القرآن لألخفش األوسط النحوّي،  

كانت جّل االهتمامات حول النص تتعّلق ،"كتاب الدّر املصون يف علوم الكتاب املكنون تأليف السمني احللّيب 
باب الفصاحة والبيان، وذلك دافع حملاولة معرفة أسباب باإلعجاز؛ ذلك أّن القرآن هو كالم اهللا املعجز، فقد أعجز أر 

.اإلعجاز فيه
طالق معجم واالهتمام بالصوت اللغوي هو أول مالمح البحث، حيث ألّفوا فيه املؤلّفات، وكان أظهرها على اإل

على األداء ، الذي ارتبط عمله مبجال علم األصوات النطقي الرتباطه بالقراءات واعتماده العني للخليل بن أمحد
احلنجرة، وحتديد صفات احلروف كما حتدث بطريقة متوضعها على دورالصوت الفيزيولوجي، إظهاروإدراكالنطقي،

يفتح فاه "  جهاز النطق، وكذا على أساس سريان الصوت أو توّقفه من أقصى احللق إىل الّشفتني فورد عنه أنّه 
، فوجد العني أدخل احلروف يف احللق، فجعلها أّول الكتاب، مث .. اب ، ات ، اث، : باأللف مث يُظهر احلرف حنو 

ويف واقع األمر أّن األمر ليس غريبا طاملا أّن النص " ما قرب منها األرفع فاألرفع ، حّىت أتى على آخرها وهو امليم 
.القرآين ذاته يقتضي الصحة والسالمة نطقا وأداءً 

ّالحقات مع عّدة علماء تطرّقوا لعلم األصوات الّلغوية من نواحي علم وتطّور البحث يف هذا امليدان يف القرون ال
التشريح، فوصفوا تشريح خمارج األصوات وصفا دقيقا خاصة من أتقن منهم علم الّطب كابن سينا والفخر الرّازي، 

ج هذه الصوت حيصل بسبب استدخال الّنفس، أو بسبب إخراجه، وعند هذا حتتا : " فقد ورد عن الرّازي  قوله 
املباحث إىل معرفة أحوال القلب والرّئة، ومعرفة احلجاب الذي هو املبدأ األّول حلركة الّصوت، ومعرفة العضالت 

وهو ما ، "احملركة للبطن واحلنجرة والّلسان والشفتني، وهذه املباحث ال تتّم داللتها إالّ عند الوقوف على علم التشريح
. البحوث الصوتية يف العصر احلديث بكثٍري من اإلضافات املمّيزةأبدع فيه علماء العربية، ووقفت عليه

النحاة، واللغويون ، وعلماء األصول: عند علماء العربداللةال: 02المحاضرة 
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أّما يف جمال املعاين فقد أّلف علماء العربية، ضمن حركة مجع الّلغة، الكثري من املنجزات الّلغوية اليت قامت على 
ا الداللية، وذلك ما جيعلها ترت" الرسائل" املوضوعات منها بط بنظرية احلقول حيث مت تصنف األلفاظ حسب جماال

قد اّجته اّجتاه الّدقة والتقاطأّما أبو هالل العسكري يف الفروق الّلغوية، الداللية، كرسائل األصمعي وأيب عبيدة
از  الفروق، وميكن اعتبار كتابه مبحثا هاما خيدم علم الداللة من عّدة جوانب خاّصة يف جمال العالقات الداللية، وا

:الداللة تكون على أربعة أوجه: " فقد أحصى أنواع الداللة يف قوله.. رتادف، والقصدية يف الّلغة، وإنكار ال
ما ميكن أن يستدل به، َقصد فاعله ذلك أم مل يقصد، والشاهد أنَّ أفعال البهائم تدل على حدثها وليس هلا :أحدها

علها أن تكون داللة على ذلك، ومنقصد إىل ذلك، واألفعال احملكمة داللة على علم فاعلها، وإن مل يقصد فا
جعل قصد فاعل الداللة شرطا فيها احتّج بأّن اللص يستدل بأثره عليه، وال يكون أثره داللة ألنه مل يقصد ذلك، فلو 

وصف بأنه داللة لوصف هو بأنه دال على نفسه وليس هذا بشيء، ألنه ليس مبنكر يف اللغة أن يسمى أثره داللة 
ومن احملدثني نشري إىل ما ذكره عبد .. و بأنه دال على نفسه، بل ذلك جائز يف اللغة معروفعليه وال أن يوصف ه

الفطرية وال الثقافية أن يهتدي إىل إدراك ال يتسىن للعقل البشري من تلقاء مكوناته: " السالم املسدِّي يف هذا املعىن 
وما هو مدلول، وهذا اإلملام ليس بفعل الطبيعة وال هو فعل الداللة، إال إذا أملَّ سلفا مبفاتيح الربط بني ما هو دال

تمع  " من مقومات العقل اخلالص ولكنه من املواضعات اليت يصطنعها ا
فاجلمع بني أطراف العملية شرط أساس لفهم الداللة، اليت هي من املواضعات وهي صناعة اتّفاق اجتماعّي، وبذلك  

.نتحّول إىل الرتكيز على األلفاظ
الغة فرق والزخمشري يف أساس الب"جلزئية للمادة مبعىن عام جيمعهاربط املعاين ا"املقاييس حاولابن فارس يف: مثال

ازية، كما ربط ابن جين تقلبات املادة املمكنة مبعىنبني املعاين احلقيقية و  واحد، وحتدث عن أصول املعاين ا
لتصاقب املعاين، أي تقارب الداللة لتقارب حروف االشتقاق ومناسبة األلفاظ للمعاين ومنها أيضا تصاقب األلفاظ

أمل تر أنا ﴿اللفظ، فابن جين يرى أن األلفاظ املتقاربة صوتيا تكون متقاربة يف الداللة و مثاله تؤزهم يف قوله تعاىل 
أي تزعجهم و تقلقهم، فهذا يف ، ﴾تؤزهم أزا﴿يقول ابن جين يف ذلك ،﴾كافرين تؤزهم أزا أرسنا الشياطني على ال

زهم هزا و اهلمزة أخت اهلاء،  وعموما كانت املعاجم وما يدور حوهلا أهم ، "فتقارب اللفظان لتقارب املعنينيمعىن 
.الداللية عند اللغويني العرباحملطات املهمة يف تاريخ الدراسات

صميممنتعدّ اليتالشرعية،األحكاماستنباطيفموضوعاتحبوثهميفاألصوليونعاجل: علماء األصول/ 02
يفاألصوليةالقواعدأساسوهيالنص،داللةعنفتحّدثواللدالالت،كتبهميفأبواباعقدواكماالداليل،البحث
هوالذياللفظ،داللةتناولواكمارين،آالقالنصمنالداللةاستنباطيفمنهجهمترسماليتاللغوية،املبادئ
.مايتعلقومااملفهوموداللةاملنطوقداللةوكذلكاألحكام،واستنباطالنصوصلفهموسيلة

أواالصطالحيةالداللةوبنيالوضعداللةبنيواضحافرقاهناكأنإىلاللفظداللةعنحديثهمعندوأشاروا،
استعمالذلكومثالاللغة،واضعوواضعهااللغوي،معناهيفاملستعملاللفظتعينالوضعيةفالداللةالشرعية،
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الشارع،هوفواضعهاشرعا،لهاملوضوعاملعىنيفاملستعملاللفظفهيالشرعيةالداللةأماالناطق،للحيواناإلنسان
رامظهيعتربماوهذامعروفة،وأفعالأقوالعلىاملشتملةاملخصوصةالعبادةيف"الصالة"كلمةاستعمالذلكومثال

.)أوالداللةاملعىنتضييق(احلديثةالدالليةساتدرااليفالداليلغريالتمظاهرمن
كماوالعقلية،اللفظيةئنراباعتبارالقوتعميمهاالداللةختصيصطرق"الرسالة"كتابهيفالشافعياإلمام"عاجلولقد

اتّفاقيعينالتراالعبااتّفاقأنّ إىلأشاروقداملقصودة،داللتهوحتديدينآر القالنصلفهمقواعديضعأنحاول
يبّينالذيالصنف"مسّاهرسالتهيفباباوضعحيثاللفظ،معىنحتديديفالسياقدورإىلأشاركمااملدلوالت،

. معناهسياقه
بالنصاختّصتواناألسس،وهذهالشرعيالنصمعاينلفهمأسسعّدةليغزاالحامدأبواإلمام"ووضع

االشرعي، اللفظعنحتّدثولقدالعربية،باللغةمكتوبادامماشرعيغرينصأيّ معاينيفأيضاتطّبقأنميكنفإ
:إىلقّسمهوالذيوداللته

.بهونُطقالكالميفذُكرحكمعلىاللفظداللةوهي:المنطوقـ
.بهيُنطقوملالكالميفيُذكرملحكمعلىاللفظداللةوهي:المفهومـ
.)القياسأي(العقلياالجتهادطريقعناخلطابمنُتستفادداللةكلوهي:المعقولـ

والمعناهعلىيدلالذياللفظهوالظهورحيثمنفاللفظ، واخلفاءالظهورحبسباللفظاألصوليونقّسمكما
كذلكاألصوليونوتناولاملعىن،علىالداللةخفييكونالذياللفظفهواخلفاءحيثمنأماالتأويل،حيتمل
علىالدالاللفظهووالعامحمصور،لعددأودرااالنفعلىواحدملعىنعضو املو اللفظهوفاخلاص، والعاماخلاص

التقييدأماللعام،يكونفالتخصيصوالتقييد،التخصيصمسألةعنكذلكوحتّدثوامدلوله،ماهيةءزاأجمجيع
ّردةاملاهيةعلىالدالاللفظهوواملطلقللمطلق،فيكون يدلالعامأنواملطلقالعامبنيوالفرقزائد وصفعنا

.دااألفر مجيععلىالشائعةداأفر زائدأوشائعفردعلىفيدلاملطلقأماده،اأفر منفردكلمشولعلى
األحباثتلكيفخلفيتهموكانتبالعموم،يّتصفالشريعةيفالتكليفطابعألنّ املسائلهذهاألصوليونوتناول
الوضعحيثمنأوالالنصيفينظرأنعليهفاألصويلالنبوية،األحاديثاووردتنآالقر انزلاليتاللغة

عندالشاطبيإليهاأشاراليتالتداول،رفاأطالنصإىلجتمعاليتمقاصدهعلىليقفبالكلمةبدءااللغوي،
تبعيةداللة(مقّيدةأوتابعةداللةهناكأنهكماظاهرة،أومطلقةأوأصليةداللةفهناكالداللة،أقسامعنحديثه

ا،األمساءعالقةمسألةاألصوليونكذلكعاجلهااليتاملسائلومن،)خفيةأو تفسرييفتكمنمسألةوهيمبسميا
يعتقدكان"لياالغز "لكنالنص،داللةجمالخارجنقاشهميكنوملوالنافيون،املثبتونبينهممنفكاناللغة،نشأة

النفي(نرااألمليبقىقطعية،غريظنيةعامةصيغتهلالصطالحالنافيونأواملانعونبهيستشهدالذيالنصأنّ 
.اآلخرعلىأحدمهاترجيحميكنوال،زانجائ)واإلثبات
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منأكثراأللفاظحتملأنبإمكانيةمؤشروهذااملعاين،تناهيدوناأللفاظتناهيمسألةاألصويلاملنهجوتناول
تتناهى،التُعقلأنيمكنالتيالمعانيألنّ لفظ،معنىلكليكونأنيجبال":زيراالالدينفخراإلمام"قالمعىن،

الواحد،للمعىنالواحداللفظيوضعأناللغةيففاألصل،"متناهيةوالحروفالحروف،منمركبةألنهامتناهية،واأللفاظ
بنيبهمسّلماإلشكالوهذامتباينة،استعماالتيفلكنمعىن،منأكثرحيملاللفظجتعلقدطارئةظروفالكن

بناءاأللفاظ،مناملسمياتأكثرخللتمعىنمنأكثراللفظمحليفاالحتمالهذافلوالواألصول،اللغةعلماء
:وهيأقسامعدةإىلاأللفاظيقسمواألنلألصولينيدافعاكانماوهواملعاين،دوناأللفاظتناهيعلى

زيدعلىرجلأونسانإاسمكداللةبينها،مشرتكواحدمبعىنمتعّددةأعيانعلىالدالاللفظهو:المتواطئـ
.وغريمهاوعمرو

:مثلاملعنيني،الختالفاللفظنياختالفمبعىنوبعبارة،واحد،معىنعلىالواحداللفظيدلأنهو:المتباينـ
.املتباينقبيلمنالكالموأكثرورجل،فرس

.واألسدكالليثواحد،واملعىناألمساءاختالفأياملعىن،املّتحداملتعّدداللفظوهو:دفراالمتـ
كلمة:مثلاملعىن،ويتعّدداللفظيّتحدأنأوأكثر،أوخمتلفنيمعنينيعلىالدالالواحداللفظوهو:المشتركـ

اخل...املاءاجلاسوس،الباصرة،العنيعلىتدلاليتالعني
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باأللفاظاهتمواحيثوالبالغيني،األصولينيمسامهةعنودقةأصالةتقلالالفالسفةمسامهةإنّ :الفالسفة/ 01
الرتكيبداللةعنحتّدثواكمااملعجمية،سةابالدر حديثايسمىماأودية،فرااإلالصيغةمستوىعلىخاصةوداللتها
مفردةمنها:الدالةاأللفاظ" :"بياراالفيقولالرتكيبية،أوالنحويةاجلملةبعناصروثيقاارتباطامرتبطوهذااللغوي،

فاللفظ" مركبةمعانعلىتدلمركبةومنهامفردة،معانعلىأيضاتدلمركبةومنهامفردة،معانعلىتدل
قابلةغريفهياملفردةالداللةذاتاملركبةاأللفاظأماللتجزئة،قابلةوداللتهمعناه،جزءعلىجزؤهيدلماهواملفرد

اوتعرفللتجزئة، منهاولكلوأفعال،أمساءهيزءاأجمنمركبةالعبارةألنّ معناه،جزءعلىجزؤهيدلالمابأ
.الرتكيبأوللقولالعامةالداللةحتتويهاجزئية،داللة

مالداليلالبحثأغنواآخرونفالسفةهناك"بياالفار "جانبىلإو  ابن"و،سيناابن"،"ليغزاال" :ومنهممبسامها
مفرد:أساسينيقسمنيإىلوالرتكيبدااإلفر باعتباراللفظقّسمواالذينوغريهم،"الجبارعبدالقاضي"و"رشد

:كفاملفرداللغات،مجيعفيهتستويمناإو العربية،باللغةخاصاليس"بيار االف" ذكركماالتقسيموهذاومركب،
.أبيضوعمرحيوان،اإلنسان:حنوواملركبواحليوان،واإلنسان، والسوادالبياض

: وهيأقسامثالثةإىلتقسيمهاعلىالفالسفةبنيمجاعإو توافقفهناكالداللة،تقسيمخيصّ فيماأما
الدخانداللة:ومثاهلاإليه،منهألجلهاينتقلذاتيةعالقةواملدلولالدالبنيالعقلجيدداللةوهي:العقليةالداللةـ

.النارعلى
عندماأنناومثاهلاإليه،منهألجلهاينتقلطبيعيةعالقةواملدلولالدالبنيالعقلجيدداللةوهي:الطبيعيةالداللةـ

.األملعلىطبيعيةداللةدلتفهييتأمل،بأنهنعرف"آه"يقولأحدانسمع
داللةإىلاللغوية،وتنقسماجلماعةدراأفبنيواالتفاقاالصطالحطريقعنتنشأاليتالداللةوهي:الوضعيةالداللةـ

داللة:أقسامثالثةإىلتنقسمفهياللفظيةأماوالنقوش،واخلطوطارات كاإلشاللفظيةفغريلفظية،وغريلفظية
.ماالتز وداللةتضمنوداللةمطابقة

احليوانعلىأيمعناه،علىاإلنسانلفظكداللةله،وضعمامتامعلىاللفظيدلأنهي:المطابقةفداللةـ 
.واملدلولالدالملطابقةبذلكومسيتالناطق،

.احليوانمنمعناهيفماعلىاإلنسانكداللةله،وضعماجزءعلىاللفظيدلأنهي:التضمنداللةـ
علىاملخلوقكداللةله،ومستتبعله،الزمولكنهمعناه،عنخارجهوماعلىاللفظيدلأنوهي:زامااللتداللةـ

.اجلدارعلىالسقفداللةأواخللق،

البالغيونو الفالسفة، والمتكلمون ،: ة عند علماء العربداللال: 03المحاضرة 
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عالقةالأنّ تأكيدااخلارجي،العامليفوالشيء)املدلول(املعىنبنيتنعقدالدالليةالعالقةأن"سيناابن"ىأور 
:ذلكموّضحايقولواملدلول،الدالبنيمباشرة تسّمىالتيوهيالنفسفيماعلىيدلبالصوتيخرجفما"

.معانيتسّمىالتيوهياألمورعلىتدلالنفسفيوالتي،اراآث
يشّكلالنفسيفالرمزصورةارتسامألنّ وذلك،اآثار النفسيفماّمسىمثصوتا،اللغويالرمز"سيناابن"ّمسىلقد
ويبّني صورته،اخلياليفارتسمتصوتمسموعحتّققفكلماالذاكرة،يفالذهنيةاملعاينكماتترا إىلتتحّولاراآث

طبيعيةفداللةاألمورعلىالنفسفيماداللةوأما" :بقولهللغةالشمويلوبعدهالداليلالفعلجلوهرتصّورهعمق
كانوانعليهالمدلولفإنّ النفساني،واألثراللفظبينالداللةفيكماعليه،المدلولوالالداليختلفال

قدجميعاعليهوالمدلولالدالفإنّ والكتابةاللفظبينالداللةفيكماوالمختلفالدالفإنّ ‘مختلفغير
أمااللغات،مجيعبنيمشرتكةالعميقةالبنيةأنّ إىلأشارواعندمااحملدثونالدالليونأّكدهماوهذا، يختلفان

.السطحيةالبنيةيففيكمناالختالف
من الطبيعي أن جيد موضوع الداللة صداه يف بيئة املتكلمني، ونأخذ برأي اجلاحظ يف البيان :المتكلمون/ 02

اية، وأمساء املعاين : "والتبيني حني قال اعلم أنَّ حكم املعاين خالف حكم األلفاظ، ألنَّ املعاين مبسوطة إىل غري 
من لفظ وغري لفظ مخسة أشياء ال تنقص مقصورة معدودة، وحمصلة حمدودة، ومجيع أصناف الدالالت على املعاين

، مث اإلشارة، مث العقد، مث اخلط، مث احلال اليت تسمَّى نصبة والنصبة هي احلال اليت تقوم مقام ا اللفظأّوهل،وال تزيد
فقد ذهب "تلك األصناف، ولكل واحد من هذه اخلمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها وحلية خمالفة حللية أختها 

م، واملتخّلجة يف نفوسهم واملّتصلة خبواطرهم، " إىلاجلاحظ  أّن املعاين القائمة يف صدور العباد، املتصّورة يف أذها
فيبدو أّن " واحلادثة يف فكرهم مستورة خفّية، وإّمنا ُحييي تلك املعاين ذكرهم هلا، وإخبارهم عنها، واستعماهلم إيّاها

وعلى العموم فإّن قضية عالقة بالغيني، الدال واملدلول عند الّلغويني، هناك تفريق واضح بني اللفظ واملعىن عند ال
:الّدال مبدلوله طرحت خالفات كثرية، حيث اختلفوا يف حتديد أبعادها بدّقة، وأنتجت آراء كثرية متباينة

ا وهو رأي عباد بن سليمان الصمريي، وهو رأي يـ 1 بطله تعدُّد فمنهم من وجد األلفاظ تدلُّ على املعاين بذوا
.اللغات، ووجود الرتادف والتضاد يف اللغة الواحدة

ومنهم من وجد أنَّ األلفاظ تدل على معانيها بوضع اهللا إياها وهو رأي اجلمهور، ويف مقدمتهم األشعرية باعتبار ـ2
.نظرية الوحي

التطابق وذلك ملا هلا من عالقة كما ذهب فريق االعتزال إىل اخلوض يف مسائل كثرية كاألمر والنهي والتضاد و ـ3
.وهي مسائل عميقة متشّعبة يف كتب الرتاث مبختلف ختّصصاته.بقضايا التكليف الشرعي

هذا :" منهم من وجد أنَّ األلفاظ تدل على املعاين باالصطالح والّتواضع أّول أمر الّلغة، قال فيه ابن جينو ـ4
) وتوقيف(على أنَّ أصل اللغة إّمنا هو تواضع واصطالح ال وحي موضع حموج إىل فضل تأمل غري أن أكثر أهل النظر

: البقرة[، ﴾َوَعلََّم آدمَ  اَألْمسَاَء ُكلَّهَا ﴿: ويستدّل بقول أستاذه أيب علي الفارسي، حني استند إىل قول اهللا تعاىل"
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مبعىن أقدر على التعّلم، وهو " عّلم"واليت خيتلف مع أستاذه يف تفسري معناها، إذ املوضع حيتمل تفسري لفظة ، ]31
وعلى العموم فإّن جمال الّتأليف يف . جمال ّمت التعرف عليه ضمن نظريات نشأة الّلغة اإلنسانية يف مقياس فقه الّلغة

ا قد توّزعته علوم كثرية، حيث أّلف  األلفاظ ودالال
."الزاهر يف غرائب ألفاظ اإلمام الشافعيّ " األزهري كتابـ 1
."ذيب األمساء والّلغات" أّلف الّنووي كتابـ2
وغريها كثٌري وهي كّلها كتب شرحت املصطلحات الواردة يف املؤلّفات " املصباح املنري " ألف أمحد املقّري الفيوميـ3

الفقهية، وذلك بسب أّن الفقهاء استخدموا مصطلحات جديدة ، نالت شروحا يف أشكال من املعاجم ضارعت 
.الّلغوية، وكانت إضافة متخّصصة لعلم الداللة املعجمات 

تفصيال،أكثركانحديثهملكناللغويون،فعلمثلماالعالمةمفهومعنوالنقادالبالغيونحتّدث:نو البالغي/ 03
ا،بطبيعتهاالعالمةتستوعبأوسعجماالتإىلاملفردةالعالمةجتاوزواالبالغينيألنوذلك ذلكإىلوتزيدومكونا

ا عنحتّدثالذي، الجاحظ"والنقادالبالغينيشيخبالدرسالعالمةتناولواالذينومنالوظيفية،وأبعادهااستعماال
المعانيعلىالِدالالتأصنافوجميع"ليقو اللغوية،وغريمنهااللغويةالناس،بنيالتفاهمووسائلالعالمةأنواع
الحالثمالخط،ثمالعقد،ثماإلشارة،ثماللفظ،أولها:دتزيوالتنقصالأشياءخمسةلفظ،وغيرلفظمن

" الِدالالتتلكعنّصر تُقوالاألصناف،تلكمقامتقومالتيالدالة،الحالهينصبةوالنصبة،تسمىالتي
عنتنبئعالماتأوسيمايعّدهاوهوالسيميولوجيا،مباحثيفمباشربشكلتدخلكثريةتاراإش"لجاحظول

.صاحبها
كيبا الرت داخلالداللةعنتبحثاليت"النظم"املعروفةنظريتهوقّدماملعاين،سةرابدالجرجانيالقاهرعبدواهتم

أنّ إىلأشاركمابعض،إىلبعضهوضمّ الكالمبائتالفإالّ الرتكيبيةالداللةمنتتحّققالالفائدةبأنّ وقالاللغوية،
:ضربانالكالم

واللفظزيد،خروجعنخترباجلملة"زيدخرج"مثلوحده،اللفظبداللةالغرضإىلمنهنصل:األولالضرب
.املعىنأعطىوحده

:مثلالغرض،إىلانصلثانية،داللةللفظأيوحده،اللفظبداللةالغرضإىلمنهنصلال:يالثانالضرب
.شجاعرجلبهفقصدثانية،معانإىلمعناهخرج"أسد"والوضعي،باملعىن"كّلمت"،"أسداكّلمت"

"اإلعجازدالئل"يفووردت يفوغايتهللعالمة،والوظيفيةديةرافاإلباألبعادتتعلقكثريةدالليةمباحث"لجرجانيل"
ازعنحتّدثكماالكرمي،القرآنيفاإلعجازسرّ إىلالوصولذلككلّ  روحّثلميألنهداليل،مبحثهوالذيا
بأنّ وقالاإلحيائية،الداللةإىلالتقريريةالداللةجماوزةمنفيهمباالكالم،أساليببنيمفاضلةوحملّ املعىن،ولبّ اللغة
.وأشدّ أبلغوجيعلهاملعىن،إثباتيفيزيدألنهاحلقيقة،منأبلغوهواملعىن،وتقريبالداللةجتليةهيمنهالغاية
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ازيةاحلقيقيةاملعاينبنيالتفرقة"البالغةأساس"معجمهيفالزمخشري"وعاجل الذينبأنّ وجدحيثلأللفاظ،وا
احلقيقيةاأللفاظبنيكتابهيفوفصلاخلاصية،ذهانفردلذلكبينهما،خلطواقداملعاجمعلميفألّفواممّنسبقوه

ازية،واأللفاظ علىجاءمبايثينذلكبعدمثأوال،احلقيقةسبيلعلىألفاظمنجاءمبااملادةيبدأأنهعادتهومنا
ازسبيل .ا
از،إىلقبلمنجنيابن"وأشار والتوكيدساعتّ اال:وهيثالثة،ملعاناحلقيقةعنإليهويُعدليقعبأنهوقالا

.فيهموجودةالثالثةفاملعاين،"بحرهو" :الفرسيف"صلى اهللا عليه وسلمالنبي"قول:ذلكمنوالتشبيه،
.البحروحنوهاوجوادرفطوفرسهياليتالفرسأمساءيفزدافألنه:االتساعـ
.مائهجمرىالكثرةيفجيرىجريهفألن:التشبيهـ
.راضأعنفسهاالظواهربينماجواهرالظواهرءار و ماباجلوهر،العرضشّبهفألنه:التوكيدـ

أنّ إىلأشاركمااالّتساع،وهومظاهرهمنومظهرالداليل،التغّري أسبابمنسببإىلبذلكأشار"جنيابن"و
از منريا كث الصيفجاء"بقوللذلكومّثلقيمتها،منجتّردتحينماحقيقة،إىلاللغويةالثروةيفحتّولتتاا

زم .اللصاألمريوقطعالشتاء،وا
مثالصناعيةمنأقوىاللفظيةبأنّ فقالواملعنوية،والصناعيةاللفظيةالداللةبنيالفرقالخصائص"كتابهيفوبّني 
مبعىنواستعملهااملشتقات،منوغريهالفعلداللة:كاللفظ،بأصواتناطقةداللةاللفظيةالداللةألناملعنوية،تليها
الصيغة،داللةوهيالصرفيةالداللةنوعيمنلنوعالصناعيةالداللةاستخدمحنييفاملعجمية،الداللةمنقريب
داللةالزمن،علىالفعلداللةالسرعة،تفيد"فعلى"،...قلقلةزعزعة،:للتعدادتأيتالرباعيةاملصادر:ذلكمثال

االثالث،الدالالتأضعفاملعنويةوالداللةالتعجب،على"أفعل" فيهيصبّ الذيبالقالبوالباللفظترتبطالأل
.فاعلهعلىالفعلمعىنداللةفهياألّوالن،النوعانمرّ قديكونأنبعدإالّ ببال،ختطروالاللفظ،

دخلبالإلعر يكونقدبلوحده،اللفظخاللمنحتصلالاملعنويةالداللةخاصةجمملهايفالداللةكانتوملّا
تفسريمعبعرااإلتقديرينسجمأناللفظيةالداللةأنّ إىلوغريه"جنيابن"نّبهالرتكيبية،الداللةوخباصةفيها،

جيبوحينهااملعىن،لتفسريخمالفايكونبااإلعر تقديرفإنّ الّ إو التأويل،ويفالكالميفالوجوهأفضلوهواملعىن،
احلذفمعاجلارياملعىنحتصيل:ذلكومثاليب،رااإلعاحململتصحيحيفاالجتهادمنبدوالاملعىن،تفسريتقّبل

أنعرابه إوتصحيحب،راإعتقديرالمعىنتفسري"بسوطضربة"علىحمملهسوطا،زيداضربت"جنيابن"قوليف
.املضافحذفتقديرعلىاحلملذلكيكون
عناخلارجاللفظفيهالطف"المعنىعلىالحملفيفصل"بعنونهكتابه،يففصال"جنيابن"عقدوقدهذا
لشعريبيتذلكعنمثاالوقّدماملذكر،وتأنيثاملؤنثتذكريذلكومنعليه،ومحلهاملعىنإىلبرّدهبابه،

؟الصوتهذهماأسدبينسائلمطيتهاملزجىكبرا الأيهايا:فيهيقول"الطائيكثيربنرويشد"
.الصوتمطلقالبعينهااالستغاثة"الصوت؟هذهما" :قولهيفقصدفالشاعر
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بابيفوذلكاللسانية،العالمةطريفارتباطيفالنفسيةلألبعادكذلك"جنيابن"وتعّرض
علىوقفكمابالسالمة،لهالتفاؤلبابمنهوإمنااللديغ،على"السليم"لفظإطالقأنّ اعتربعندما، االشتقاق

األلفاظمجيعتلتقيحبيثالكبري،االشتقاقومسّاهالكلمة،تقاليبعنينتجقدماإليهاّتدر ياليتاجلزئيةاملعاين
اليت"لوق"مقاليب:ذلكومثالوالتأّولبالتلّطفإالّ يكونالوذلكجامع،أوعاممعىنحتتاملادةاملّتحدة

والّلني،الضعفتفيداليت"ملس"ومقاليبوالشّدة،القوةتفيداليت"ربج"و"ملك"ومقاليباحلركة،تفيد
.كاملشرتكالدالليةالعالقاتبعضإىلاراتإش"الخصائص"ويف

:يففهيخمتلفة،مبعانرنآالقيفوردتاليت"اهلدى"كلمة:حنوكثرية،أمثلةلذلكالسيوطي"ذكرولقد
.الثباتعلىتدل، ]05: الفاحتة[،﴾المستقيمطراالصهدناا﴿: تعاىلقولهـ 
.البيانعلىتدل،]05: البقرة[، ﴾ربهممنهدىعلىأولئك﴿: تعاىلقولهـ 
.الدينعلىتدل،]120: البقرة[، ﴾الهدىهواهللاهدىإنّ ﴿: تعاىلقولهـ 
.اإلميانعلىتدل،]13: الكهف[، ﴾هدىوزدناهم﴿: تعاىلقولهـ
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خمتلفة على حسب املداخالت اّليت تتدخل يف تشكيل معىن الكالم ، حيث قسمت الداللة يف علم اللغة إىل أنواع
:جيد املتكّلم أبعادا داللية خمتلفة يف الرتكيب الواحد، وقّسم العلماء الداللة إىل ما يلي

امالعربكالميفوقعتإّمنا)مجع(أنّ اعلم"جّين ابنيقول: المعجميةالداللة/ أوال وضدّ واإلخفاء،لإل
وهيمعناها،علىالناسيتعارفمثوالقاموس،املعجمايديلاليتتلكهياملعجميةوالداللةواإليضاح،البيان
اللغة،يتكلممنكلُّ ويعرفهوتثبته،املعاجمحتصرهالذيوهوعليها،اإلمجاعمتاليتللمعاينالفردياإلدراكمبثابة

علىالّشمسوداللةاملعروفاحلائطعلىاجلدارلفظوداللةاملذكر،الفردعلىالعربيةيفالرجللفظكداللة
.املعروفالكوكب

ا،املعاجمحتفظهااليتاملعاينهيالبعض،بعضهاعنالّلغاتميّيزمابنيمن وهيباالستقاللية،تّتسمفهيللغا
ا،علىوحتافظالّلغةجوهرحتمياّليتاخلصوصيةمننوع وعلم املعجمبنيمتينةلعالقةيؤّسسماوذلكفراد

.الداللة
النار خامدة وهامدة، فاختالف : وهي الداللة املستمدة من طبيعة بعض األصوات مثل قولنا: الّصوتيةالداللة/ ثانيا

احلرف األّول أدى إىل اختالف املدلول، فالنار اخلامدة هي اّليت قد سكن هليبها، ومل يطفأ مجرها، واهلامدة هي اّليت 
ا الداللة اللفظية، ويدخل ضمنها أيضا أقوى الدالالت ومساهمن جين اعتربها ابنطُفئت وانقطعت متاما، وقد 

.اختالفات احلركات وأثرها الداليل، وكذا النرب
فالنرب واالعتماد بقوة أو الضغط على مقطع ما أو كلمة ما جيعل هلا معىن خاصا ) النرب(ومن مظاهر الداللة الصوتية 

.ويف لغات أخرى حيدد موضع النرب نوع الكلمة ، امسا أو فعال . 
هر الداللة الصوتية، النغمة الكالمية ففي اللغة الصينية قد يكون للكلمة الواحدة عدة معان يفرق بينهما ومن مظا

فقد تكون مبعىن االستفهام إذا كان املتكلم يريد االستفسار عن كيفية ) هكذا:(بالنغمة، ومثال ذلك يف العربية قولنا 
.قرار واإلخبارعمل شيء، و قد تكون للشجب و االستنكار، وقد تكون لإل

كشفعلىيساعدتصاريفهاومعرفةالكلمةتقليبأنالشكّ كثرية،عملٍ آلياتللصرف:الصرفيةالداللة/ثالثا
الدَّارَ َوِإنَّ ﴿:تعاىلقولهيف تفسريالزخمشريذهبفقداملعاين،حتاكيالصيغأنّ ذلكالداللة،منهامٍ جانبٍ 
االضطرابعلىدالّةفعالنصيغةعلىاحليوانلفظةبنية، جبعل]64: العنكبوت[، ﴾الَحيَـَوانَلِهيَ اآلِخَرةَ 
تغيري"واآلخر"املعاينمنلضروبخمتلفةصيغعلىالكلمة"جعلفاألّولفرقواالشتقاقالتصريفوبنيواحلركة،
".واإلدغاموالنقلوالقلبواإلبدالواحلذفالزيادةيفوينحصرعليهاطارئمعىنلغريالكلمة
اعددبلغحّيت وتكاثرتاللغةمنتاالشتقاققوةوبفضل كلمة12350052األصفهاينمحزةقالهماعلىكلما

"

المعجمّية، الصوتّية، الصرفّية: أنواع الداللة: 04المحاضرة 
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.
االجتماعية والفكرية سب حتديدا وتربز جزًءا من احلياة أي أن الكلمة تكت«: يقول فايز الداية يف تعريفها:ةالنحويّ 

الفاعلية واملفعولية، احلالية، النعيتية، : سنادي وعالقاته الوظيفيةعندما حتّل يف موقع حنوي معني يف الرتكيب اإل
هذا النظام، ، فهي الداللة املستفادة من الوظيفة النحوية للكلمة من خالل رتبتها يف» ...اإلضافة، التمييز، الظرفية

فرتتيب الكلمات يف اجلملة العربية يتوقف عليه وضوح داللتها حبيث لو اختل هذا «ومن خالل ترتيب اجلملة ككل، 
:الرتتيب مل يفهم املراد، ومثال ذلك الشطر الثاين من بيت املتنيب

.َأّىن َيكوُن أَبا الَربِيَِّة آَدٌم َوأَبوَك َوالَثقالِن أَنَت ُحمَمَّدُ 
وأبوك حممد وأنت والثقالن، وقد عدَّ هذا البيت من التعقيد اللفظي، وعلى هذا : وضع الصحيح للشطر الثاينوال

فالداللة النحوية هي ما يقتضيه نظام اجلملة يف هلة من اللغات من ترتيب وهندسة حبيث لو اختل ألصبح من العسري 
.أن يفهم املراد منها

ذا النوع من الداللة ال بّد أوال من توضيح معىن السياق؛ وهو الغرض لتحديد:ةالداللة السياقيّ / ثانيا املقصود 
فيها النص أو نزل أو قيل الذي سبق ألجله الكالم ، ويطلق أيضا على الظروف واملواقف واألحداث اليت ورد

ا وي الذي تقع فيه الوحدة ، ويطلق البالغيون على هذا النوع احلال أو املقام، كما يطلق أيضا على احمليط اللغبشأ
.اللغوية ، أي ما يسبقها من الكالم وما يلحقها، وهذا األخري يسمى السياق اللغوي، واألول سياق املوقف

وقد صرّح فريث بأن املعىن ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها يف سياقات خمتلفة ، وقد 
فدراسة املعىن تتطلب حتليال للسياقات اللغوية وغري اللغوية -حملاضرة الثانيةكما رأينا يف ا–ذكر ذلك أيضا الشافعي 

فالداللة السياقية تشري إىل ذلك الرتابط العضوي بني عناصر اجلملة، وهو ما يشكل بنية «اليت ترد فيها الكلمات 
.اللغة، بل إّن مفهوم الداللة السياقية يّتسع ليشمل جمموع اجلمل اليت تكوِّن النص

فال يكفي النظر إىل الداللة املعجمية لتحدد املعىن ألن الكلمة يف تعالقها مع باقي الوحدات اللغوية داخل الرتكيب 
اورة هلا .تكتسب داللة إضافية ال ميكن حتديدها إال بإدراك العالقة بينها وبني الوحدات ا

قيقية السابقة والالحقة فحسب، بل مل احلإّن السياق ينبغي أن يشمل ال الكلمات واجل«: يقول ستيفن أوملان
، » والقطعة كلها والكتاب كله، كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كّل ما يتصل بالكلمة من ظروف ومالبسات

.فهو يشري إىل داللة املقام، باإلضافة إىل السياق اللغوي
، أو املعىن الظاهر أو معىن املقال أو املعىن الوظيفيإن التحليل الداليل للسياق اللغوي يعطينا:داللة المقام/ ثالثا

احلريف، وهذا ال يكفي لتحديد الداللة، فال بّد من معرفة األحداث والظروف االجتماعية اليت صاحبت أداء املقال، 
ومن حتليل العالقات ،حني نفرغ من حتليل الوظائف على مستوى الصوتيات والصرف والنحو«: يقول متام حسان

النحويّة، والسياقّية، وداللة المقام: أنواع الداللة: 05المحاضرة 
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ألنَّ ،ال نستطيع أن ندَّعي أننا وصلنا إىل فهم املعىن الداليل،رفية بني املفردات ومعانيها على مستوى املعجمالع
.الوصول إىل هذا املعىن يتطّلب فوق كل ما تقدَّم مالحظة العنصر االجتماعي الذي هو املقام
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ا ونظمها مبا يف ذلك اللغة، :تمهيد إن التطور ظاهرة اجتماعية حتدث يف البنيات الرتكيبية االجتماعية ويف عالقا
والتطور الداليل كان يطلق على التغري اللغوي، غري أن مدلول التطور يقتضي التصاعد اإلجيايب فيما يلحق هذه 

ا، التغري الّ «:ناه البسيطالبنيات من تغريات يف املعىن، لكن التطور يف اللغة يف مع ذي يطرأ على اللغة سواء يف أصوا
ا، أو يف الزيادة اليت تكتسبها اللغة، أو النقصان الذي يصيبها، وذلك كله نتيجة عوامل خمتلفة ترتبط  أو داللة مفردا

ا .»ارتباطا وثيقا حبياة األمم يف كافة جماال
ة، فعلى قدر ما ترقى باللفظ وتكتسب معاين جديدة جتعله أكثر اتساعا، يت متس املفردونظرا لطبيعة هذه الظاهرة الّ 

وقدرة على التعبري بقدر ما تنزل مبستوى بعض األلفاظ، وتضيق من داللتها تضييقا ُيساهم معه عدم التدول يف 
فما هو تعريف هذه اضمحالل املفردة، فضَّل علما اللغة والداللة إطالق مصطلح التغيري الداليل بدل التطور الداليل، 

ا ومظاهرها؟ .الظاهرة عند علماء الداللة احملدثني وما هي أسبا
يت ال مراء فيها اليوم أّن كّل األلسنة البشرية ما ة الّ إن احلقيقة العلميّ «: يقول عبد السالم املسدي:التغير الداللي/ أوال

ا تتطور، ومفهوم التطور هنا ال حيمل شحنة  ّ ا دامت تتداول فإ معيارية ال إجيابا وال سلبا، وإّمنا هو مأخوذ يف معىن أ
ة مث يف الداللة على وجه اخلصوص، تتغري إذ يطرأ على بعض أجزائها تبدل نسيب يف األصوات والرتكيب من جه

.»ولكن هذا التغري من البطء حبيث خيفى عن احلس الفردي املباشر
دة اللغوية يف سياقها التداويل، حيث تنتقل اللفظة من جمال داليل معني إىل ة تلحق باملفر التغري الداليل ظاهرة طبيعيّ ف

ال، يقول بيري جريو يتغري املعىن ألنّنا نعطي امسا عن عمد ملفهوم ما من أجل «: جمال آخر تكتسب معه مسة هذا ا
معىن سياقي، قيمة (ثانوية غايات إدراكية أو تعبري، إننا نسمي األشياء، ويتغري املعىن، ألن إحدى املشرتكات ال

».تنزلق تدرجييا إىل املعىن األساسي، وحتل حمله فيتطور املعىن) تعبريية، قيمة اجتماعية
هذا يعين أن التغري الداليل حيدث من خالل انزالق دالالت هامشية حنو الداللة األساسية فيختفي أثر الداللة 

الف نوع السياق، فقد تكون اجتماعية، أو ثقافية، أو نفسية أو األساسية، وحيل حملها دالالت سياقية ختتلف باخت
.انفعالية أو عاطفة، ويعود فعل التغري وتنوعه إىل تعدد العوامل واختالفها

تتعدد أساليب التغري الداليل وتتنوع مظاهره، وال ميكن الفصل بني االثنني، :عوامل التغير الداللي ومظاهره/ ثانيا
: تشبه على حد تعبري إبراهيم أنيس بني املرض وأعراضه ومظاهره، وقد حصرها يف مخس مظاهرألن العالقة بينهما 

از .ختصيص الداللة، تعميم الداللة، احنطاط الداللة، ورقي الداللة، وتغيري جمال االستعمال ا
:وميكن تصنيف هذه العوامل إىل ثالثة عوامل رئيسية

وجدت ليتداوهلا «تتسع الداللة وقد تضيق حبسب االستعمال، فاللغة قد :العامل االجتماعي والثقافي/ 01

ومظاهرهالتغيير الداللّي : 06المحاضرة 
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ا يكون عن طريق األذهان  م االجتماعية كما يتبادلون بالعملة والسلع، غري أن التبادل  ا يف حيا الناس، وليتبادلوا 
تبقى على حال واحدة، بل تتغري ، فألفاظ اللغة ال » يت تتباين بني أفراد اجليل الواحد والبيئة الواحدةوالنفوس تلك الّ 

داللتها بتغري منط التعبري، واحلاجة إىل االستعمال وطبيعة العصر، واألمثلة يف اللغة العربية كثرية خاصة بعد جميء 
كالصالة، والزكاة، : اإلسالم، فمنها ما ُعمَِّم معناها، أو ُخصَِّص، أو نقل إىل معىن آخر، ومن ذلك ألفاظ العبادات

فقد خصص مدلول كل لفظة منها بعد أن كان عاما، مث قد يعّمم مدلول اللفظة بعد أن كان خاصا،  ... واحلج
.، فهي يف أصل معناها تدّل على احلرب، مث اّتسع مدلوهلا ليشمل كّل شّدة"البأس"ككلمة 

كانت يف ـ مثال ـر ومن العوامل االجتماعية اليت تؤدي إىل التغري الداليل، االنتقال احلضاري، فكلمة القطا
.السابق عبارة عن جمموعة من اإلبل يف السفر، أمَّا يف العصر احلديث أصبحت تطلق على اآللة املعروفة للسفر

قد يتّم تغيري دالالت بعض األلفاظ املكروهة إىل دالالت مستحسنة، فكأّن الالمساس يؤدي : العامل النفسي/02
بالتلطف، وهو يف احلقيقة إبدال الكلمة احلادة بالكلمة األقل حّدة، وهذا النزوع إىل التحايل يف التعبري، أو ما يعرف 

.حنو التماس التلطف يف استعمال الدالالت اللغوية هو السبب يف تغري املعىن
از، كقولنا: العامل اللغوي/03 أسنان : إّن وجود فجوات معجمية يؤدي إىل االقرتاض اللغوي أو االشتقاق، أو ا
ازي إىل وقد يؤدي انتقال مدلول بعض الكلمات من معناها... ط، أرجل الكرسياملش احلقيقي إىل املعىن ا

ألصل هو اختالط األصوات مدلوهلا يف ا) الوغى(اضمحالل املعىن احلقيقي، ويصبح جمازه كاحلقيقة، مثال ذلك كلمة 
.، مث انتقل ليـَُعربِّ به عن احلرب نفسهايف احلرب

:تتمثل خصائص التغري الداليل فيما يلي:التغير الدالليخصائص /ثالثا
.سري التغري الداليل للكلمة يكون بطيئا، خاصة يف اللغة العربية/أ

.)تلقائية(التغري حيدث بطريقة غري مباشرة /ب
ـقبل تعرضها للتغريـ وجود صلة بني الداللة اجلديدة للكلمة، وداللتها األصلية /ت
.التقيد بالزمان واملكان يف التطور ذاته لداللة الكلمة/ث
.إن حدوث التغري يف بيئة ما يؤثر على أفراد تلك البيئة/ج
.ارتباط التغري الداليل باللهجات العربية، وتعترب هذه أهم خاصية من خصائص التغري الداليل/ح
.ارتباط التغري باللحن/خ
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إّن احلديث عن العالقات الداللية حديث عن االرتباط الوثيق بني طريف الفعل الداليل، أي بني الدال واملدلول، 
والدال يف االستعمال اللغوي يطلق على اللفظ أو الكلمة، وإن كان مدلول اللفظ أعم من مدلول الكلمة من حيث 

اللفظ «ألصلية، فهو يطلق على ما يرمى من الفم، ويشمل الكالم وغريه لفظ األنفاس ، وأّما الكلمة فهي داللته ا
.كالمنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل مثّ حرف الكلم:، ويف هذا يقول ابن مالك» املوضوع ملعىن مفرد

ِصص، : يضعه الواضع بإزاء معىن حنواملهمل واملستعمل، فاملهمل ما ميكن ائتالفه من احلروف، ومل«فاللفظ يشمل 
وكف، وحنومها، فهذا وما كان مثله ال تسمى واحدة منها كلمة ألنه ليس شيئا من وضع الواضع، ويسمى لفظة ألنه 

ا ا ال تشمل إال ما يدل على معىن يتس«، أّما الكلمة » مجاعة من احلروف ملفوظ  اوى يف ذلك قليل األصوات فإ
، هذا يف تعريف احملدثني للكلمة، أّما النحاة » أصغر وحدة ذات معىن للكالم واللغة«آخر ، أو بتعبري»وكثريه

ا قد تطلق على اجلملة، والنص، بل والقصيدة، غري  القدامى فإّن الكلمة عندهم كما تطلق على الكلمة املفردة، فإ
أداة الداللة هي اللفظ أو «: أنيسراهيم أّن علماء اللغة احملدثني يذهبون إىل أن اللفظ مرادف للكلمة، يقول إب

.، إذن فال يكتسب اللفظ قيمة وظيفية، إال عند اقرتانه باملعىن» الكلمة
ا، وقاعدته األساسية «: واملعىن هو أمر ذهين جمرد ينطبع يف عقل اإلنسان من خالل موقف التعليم واخلربة اليت مير 

اصطالحي بني أبناء اللغة، تقوم العوامل الدينية واالجتماعية والنفسية والسياسية وغريها، ـيف أضيق حدودهـ أنه 
بدور كبري يف تكوينه وإقراره، فاملتكلم يعتمد على رصيده من املعاين، فهو يسرتجعها وخيتار منها املعىن املناسب هلذا 

.»املوقف أو ذاك
طاب التواصلية مبا يف ذلك النصوص ورمها يف تشكيل كل أنواع اخلإن العالقة التالزمية بني اللفظ واملعىن، ود

اإلبداعية؛ كانت العالقة بينها حمور اهتمام البالغيني والنقاد، خاصة فيما يتعلق مبسألة التفاضل بني اللفظ واملعىن، 
العجمي والعريب واملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها «: ولعّل أشهر ما قيل يف ذلك ما جاء عن اجلاحظ حيث قال

والقروي والبدوي، وإّمنا الشأن يف إقامة الوزن، وختّري اللفظ وسهولة املخرج، وصحة الطبع، وكثرة املاء، وجودة 
، لكن اإلمام عبد القاهر اجلرجاين رأى غري ذلك الرأي، فهو يرى » السبك، وإمنا الشعر صياغة وضرب من التصوير

.فاضلة بينهمابأسبقية املعاين على األلفاظ، دون م
ما على البالغيني، بل هيمن على تفكري اللغويني والنحاة والفقهاء  ونظرا ألمهية اللفظ واملعىن مل يقصر االهتمام 
واملتكلمني من القدامى واحملدثني، ولعّلنا نلمس أثر ذلك االهتمام فيما وضع من معاجم، ودراسات، وحماوالت 

ومن ذلك على سبيل املثال جهود البالغيني يف هذا الشأن دراستهم ملسألة احلقيقة تفسري العالقة بني اللفظ واملعىن، 
از، ودراسة الظواهر البديعية اللفظية .وا

ولعّل أكثر جهد بارز نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين، فقد جتاوزت هذه النظرية حدود العالقة بني اللفظ 

عالقة الّلفظ بالمعنى، االشتمال(1الداللّيةالعالقة : 07المحاضرة 
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.األلفاظ يف الرتكيب واملعىنواملعىن إىل العالقة بني كيفية تعالق 
تتنوع العالقات الداللية بتنوع العالقات بني األلفاظ واملعاين على أساس االلتقاء أو التفريق يف مباين األلفاظ 

:ومعانيها، ويكون ذلك على النحو التايل
كرجل وامرأة، وناقة، : فراد اجلنسإّما أن نعرب عن كل معىن بلفظ خيّصه، فال يتعداه إىل غريه، مثل ألفاظ أ/01

...ومجل
...أن يشرتك لفظان أو أكثر يف داللة واحدة أو معىن واحد كالرب واحلنطة والعري واحلمار/02
.أن يشرتك معنيني متضادان يف لفظ واحد، وهذا هو املتضاد كاجلون والقرء والصرمي/03
ا /04 على أكثر من معىن داللة مستوية، وهذا هو قد تدل اللفظة الواحدة مع حمافظتها على لفظها وأصوا

.املشرتك اللفظي
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إىللغةومنأخرى،إىلعالقةمنختتلفمتباينة،دالليةعالقاتظهورإىلأّدىالّلغات،نشأةظروفتغايرإنّ 
فقداحلاالت،منكثريٍ يفظاهرةجلّيةأحيانا،متداخلةكثريةالعالقاتهذهأنّ جندالعربيةعلىارتكزناوإذاأخرى،
والّتصّرف،االّتساعمنوضروباوالداللة،التوظيفيفكبرياتنّوعابهوعرفتالكرمي،القرآنمعالعربيةالّلغةازدهرت

جهودهمالعلماءفأعملجديدة،مبعانٍ توظيفهاوأعاداملفردات،منكثريدالالتغّري قدالقرآنأنّ ذلك
والتدبّرالرّأيوأهلملفّسروناومهاالّناس،منلقلةإالّ يتأتّ ملممّاوهوالّدالالت،وحتديدالعالقاتتلكالكتشاف
حنصيمتباينة،أبوابمنالقضاياهذهالعلماءتناولوقدالكرمي،القرآنمفرداتتفسرييفاجتهدواالذينوالتفّكر،
.عالقاتمنيليمايفبعضها
:أوجهثالثةعلىالعرب،بلغةألفاظهيفالكالم: "التايلالنصيفاأللفاظعالقاتحصرحماوالقطربيقول
وقاموالليلة،واليومواملرأة،الرجل:قولكوذلكاملعنيني،الختالفالّلفظنياختالف:األكثراألعمّ وهومنهافوجه

.عليهالكالمأكثرألنّ وحصره،مجعهإىلسبيلالوهذا...وقعد،،
.وقعدوجلسوسيد،وذئبومحارعري:مثلوذلكواحدٌ متفق،واملعىنالّلفظنياختالف:الثانيوالوجه
الرجلاألّمة:مثلوذلك، فصاعًدامعنينيعلىالواحداللفظفيكوناملعىن،وخيتلفالّلفظيّتفقأن:الثالثوالوجه
مافصاعًدا،معنينيعلىجييءالواحدالّلفظهذاومناألمم،منواألّمةالرجل،قامةالقامة،واألّمةيؤّمت،وحده
".وضّدهالشيءيفمتضادايكون
.العربيةفي)المترادف(الترادفظاهرة1
الّلغةكتبذهابإىلالبدايةيفنشري"واحدباعتبارواحدمعىنعلىالدالةاملفردةاأللفاظ":بأنّهالسيوطيعرّفه

وظيفةأنّ فكرةعلىيصرّ كانالظاهرة،وجودأنكرفمنله،للرتادف،املثبتوناملنكرونهناكبأنّ القولإىلمجيعها
لفظوضعجازفلواملعاين،عنلإلبانةموضوعةاللغةإّمنا"درستويابنقالواإلفصاحاإلبانةهياألساسيةالّلغة
تاجاألرمويوسانده،"وتغطيةتعميةبلإبانةذلككانملااآلخرضدُّ أحدمهاأوخمتلفنيمعنينيعلىللداللةواحد
يفوالرتددمعنييه،بنيالرتددإفادةفيهجيباملشرتكألنواحدلفظهلمايوضعالالنقيضني"قالحنياملوقفالدين

معىنغريمعىنلفظةلكلكانولو"مغاير،مبنطقأخذوافقداملثبتونأّما"اللفظمنالبالذاتحاصلالنقيضني
الريبكانفلو،"فيهشكال" "فيهريبال"يفنقولأناوذلكعبارته،بغريشيءعننعربأنأمكنملااألخرى

عليأبووكان"واحداملعىنأنعلمهذاعنذاُعربفلمَّاخطأ،بالشكالريبمعىنعنالعبارةلكانتالشكغري
لغةيففأما"وقالاأللفاظبنيالّدقيقةالفروقعلىالعسكريرّكزفقداملنكرينمنالعسكريهاللأيبمعالفارسي

...الترادف، االشتراك، التضاد(2العالقة الداللّية : 08المحاضرة 
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اختالفيوجبواألمساءالعباراتاختالفأنَّ علىوالشاهد...واحد،واملعىناللفظخيتلفأنفمحالواحدة
:بنيكالفرقمتطابقةظاهرهايفتبدوالفروقمنكثرياكتابهيفأثبتوقد"املعاين

والعزيزوالّرجع،الردّ والصدّ املنعواإلحجام،الكفّ واالستطاعةوالقدرةوالطاقة،والقدرةوالسالمة،الصحة(
.والّنهىالعقلواِحلجا،العقلواللبّ العقلواليقني،العلموالقاهر،
هلجةمشّكلةالعربية،الّلهجاتفيهاانصهرتتارخييةبظروفالعربيةمّرتلقد:العربيةفيالترادفوقوعأسباب
اورةالّلغاتودخولالعربيةوخروجالعربية،اجلزيرةرقعةاّتساعقريش، املوّلدظهورإىلأّدىاإلسالمّي،الفتحمعا
.والدخيلواملعرب
ازيةاحلقيقيةاملعاينالتباس .املعاجميفوتدوينهابا
اأعلىوتدوينهابالصفاتاألمساءوالتباساأللفاظ،علىيطرأالذيالداليلالتغري .املعاجميفوتدوينهاأمساءّ

والنقط،الشعر،يفوالضروراتالصوت،كقضاياالعربيةيفواألحكامبالبنيةاملتعّلقةاألحكامبعضإىلباإلضافة
.والصرفواإليقاع،

أنالظاهرةقبوليفاشرتطتولكناإلثبات،يفبالغتوالاإلنكار،يفتغالملاعتدالنظرةللرتادفاحملدثوننظر
:منهامواصفاتهلاتكون
.نفسهاوالرقعةالفرتةيفملستعملني،مجيعاعندمرتادفةتبدواليتباأللفاظاخلاّصةوالدالالتاملعاينوحدة

معالرتادفوجودحجازيفهميحممودنفىوقداللهجات،تعّددسببهالقدماءعندالرتادفأنّ علىاإلمجاع
لفظةفهيداللة،منأكثرحتتملاليتبالكلماتاألمرويتعّلقالكلماتبنياملعاىنوظاللاملعىنيفالتامالتطابق
إالّ والكرب،الضخامةمعىنحتملمثالالعربيةيفالعظيمفكلمةللكلمة،الدقيقاملعىنيُظهرالذيهووالسياقواحدة

ومجلة،مجلةكلّ بنيالدقيقمعناهاحيّددماهواجلملةداخلالتوظيفأنّ 
السورهوالعظيمواحلائطالشارعهوالعظيمالطريقو الرّتاجهوالعظيمفالباب

العبهرةهيالعظيمةاملعول                  واملرأةهيالعظيمةوالفأسالفيلقهوالعظيماجليشو 
القرميدهيالعظيمةواآلجرةالثعبانهيالعظيمةواحلّيةالدوحةهيالعظيمةوالشجرة
القرميدهيالعظيمةواآلجرةالغربهيالعظيمةوالدلواخللّيةهيالعظيمةوالسفينة

متجالّهوهوالرتادف،مرتادفةمتامألفاظتوجدالأنّهيُظهردقيقا،تتبُّعااملعىنفتتّبعالطّربال،هيالعظيمةوالصومعة
.الفروقيفالعسكريهاللأبو
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مل تتبلور فكرة احلقول الداللية إال يف العشرينات و الثالثينات من القرن العشرين على يد علماء سويسريني و 
على حقول تتعرض ) 1953(وأتباعه motoreأملان مث تطور السيمانتيك يف فرنسا باجتاه خاص حيث ركز

.اقتصاديا و اجتماعيا هاماألفاظها للتغيري و االمتداد و تعكس تطورا سياسيا و 
، من العناصر اليت تربطها عالقة ماتبين هذه النظرية على املفهوم احلقلي، و هو املفهوم الذي يندرج حتته جمموعة 

.ألن املفهوم قاعدة تصنيفية، تصنف من خالهلا أشياء الكون و عناصره وفق قواعد معينة 
أما احلقل الداليل لكلمة ما فتمثله كل الكلمات : " حلقول الداللية مبا يليويعرف الدكتور عبد السالم املسدي ا

فكل جمموعة نسميها .....كلياليت هلا عالقة بتلك الكلمة، سواء كانت عالقة ترادف أو تضاد أو تقابل جزئي أو  
كل احليوانات احليوان هو احلقل الذي تندرج فيه(و احلقل هو املعىن العام الذي يشمل كل الوحدات ،احلقل

)".املخلوقات اليت فيها احلياة و احلركة(
فهي ال تسعى إىل حتديد البيئة ) علم الداللة(و تعترب منهجية حتليل احلقول الداللية هي األكثر حداثة يف علم املعاين 

لية بني الداخلية ملدلول الكلمات فحسب، وإمنا إىل الكشف عن بيئة أخرى تسمح بالتأكد من أن هناك قرابة دال
مدلوالت عدد من الكلمات، وال تصنف هذه الطريقة مدلول الكلمات يف حقول داللية مبنية على الرتادف و 

األسود، ـالقصري، األبيض ـو إمنا تكون كذلك مبنية على التضاد مثل الطويل ،طالب، تلميذ:  التماثل فقط مثل
.السبب باملسببالكبري أو على عالقة التدرج ، أو على عالقة ـ الصغري

أو باإلضافة إىل ذلك فقد تكون العالقة يف احلقل الداليل مبنية على األوزان االشتقاقية و التصنيفات النحوية
.احلقول السنتجماتية

:إن هذا التحليل األويل للحقول الداللية تتبعه امتدادات فمن جهة
ار/ ليل : التقابل الكلي-
ار/ يوم : التقابل اجلزئي-
رحبلة ـ سبحلة ـ ضناك ـ عفضاج : أعجف، واملرأة / ضامر / هزيل : تدرجال-
.مطر/ سحاب : السبب و املسبب-

يذهبون إىل أن فهم معىن كلمة ما يقتضي فهم جمموعة ) نظرية احلقول الداللية(إن أصحاب هذه النظرية 
ا  دالليا، ولذا يعرف أحد العلماء معىن  ا بالكلمات األخرى داخل الكلمات اليت ترتبط  الكلمة بأنه حمصلة عالقا

.احلقل الداليل و املعجم

نظرية الحقول الداللّية: 09المحاضرة 
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ا ال واحدة وهدف التحليل يف هذه النظرية هو مجع كل الكلمات اليت ختص حقال معينا والكشف عن صال
ا باملصطلح العامباألخرى، و  .صال

ذه النظرية  :هيو وهناك مجلة من املبادئ تتعلق 
.تنتمي إىل أكثر من حقل) لغوية معجمية(وحدة ليست هناك .  1
.ليست هناك وحدة معجمية ال تنتمي إىل حقل معني.  2
.ال يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة.  3
.يستحيل أن تدرس املفردات مستقلة عن تركيبها النحوي.  4

وهذا ال يعين سهولة تصنيف الكلمات يف حقول داللية، فقد يستعصي أحيانا إدراج بعض الكلمات يف حقل داليل 
: معني وهلذا تبدو مشكلة تصنيف املعجمات وفقا للحقول الداللية مستعصية احلل، ويظهر ذلك فيما يلي

.صنيفهاصعوبة حصر احلقول الداللية ، أو املفاهيم املوجودة يف اللغة و ت.  1
ة هي الوحدة فالكلمة األساسي، الكلمات اهلامشية داخل احلقلصعوبة التمييز بني الكلمات األساسية، و .  2

اإلحصاء د يعتمد التمييز على االستقراء و ال ميكن التنبؤ مبعناها من خالل معىن أجزائها فقاملعجمية املفردة، و 
.للكلمات األكثر استعماال

...) .التنافرـالتضاد ـاالشتمال ـالرتادف : العالقات هيات بني الكلمات داخل احلقل و لعالقصعوبة حتديد ا.  3
.اشرتى/باع: املتعاكس مثلبارد و /ساخن: و املتدرج مثل،حي/ميت: التضاد منه احلاد مثلو 

ر ينتمي إىل كما أنه من الصعب وضع احلقول الداللية لعدد كبري من الكلمات ، فال نستطيع أن نقول إن هذا األم
أو حقل اجلوارح أو حقل الطيور غري األليفة فهناك تداخل ) الطيور(الذي ينتمي إىل حقل ) النسر(حقل داليل معني 
.يف احلقول الداللية

.كما أن احلقول الداللية ليست مغلقة بل هي مفتوحة،  و يضاف إليها دائما
محار، مجل، (يل لذلك حبقل وسائل النقل و املواصالت مثل ألن التطور االجتماعي يؤثر على املعاجم، و ميكن التمث

..........).عربة، سيارة، طائرة، سفينة فضاء
ال لوحدات أخرى يف االسترياد إذ عندما تظهر لفظة و  قد تنقرض أو تنزوي بعض الوحدات املعجمية لتفسح ا

ة اجلديدة يبىن على حساب مدلول الوحدات جديدة بواسطة التوليد أو االقرتاض أو غري ذلك فان مدلول هذه الوحد
.السابقة اليت تفقد جزءا من داللتها عندئذ

احملراث اليدوي : وهكذا تقع هذه الوحدة اجلديدة يف السياقات و احلقول اليت كانت تقع فيها الوحدات السابقة مثل
......و إن كانت قد تتعايش معها لفرتات طويلة.......الرتاكتور/ 
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ا تصنيف املفاهيم يف حقول بعد أن لصعوبة تتعلق بتصنيف املفاهيمت اإن كانو  ، فقد وضع الباحثون أسسا ميكن 
إىل ) تشو مسكي(قد أشار بعضهم فية معينة و حتديد صفة تصنيه قاعدة معرفية، ميّكن الفرد من حددوا املفهوم بأن
.جمموعة من األمثلة

) كرسي(من طابعيهما املختلفني تكون التفريق الصحيح للمداول إن جمموعة املالمح املشرتكة بني كرسيني بالرغم
:يف الفرنسية مثال، وهذه املالمح هي.....
و ، هذه هي املالمح اخلاصة للكرسي،)خشب(على قدم، لشخص واحد، للجلوس، مبساند، من مادة صلبة ـبظهر 

ا .متيزها عن الكرسيللنوم و ليست للجلوس فهناك خاصية : باملقارنة مع األريكة جند أ
.و هكذا فان اخلصائص اليت اكتشفت بشكل مستمر تعطي للكرسي مميزاته الداللية املركبة

إن هذا التحليل األويل تتبعه امتدادات فمن جهة إذا قارنا هذا التمييز الداليل واضعني يف االعتبار مدلوال معينا مع 
ا كل واحد مميزات داللية مركبة جماورة جامعة تقريبا فإننا  نتوصل إىل تعيني تلك امليزات الداللية املركبة اليت يعني غيا
.من العناصر اليت تنتمي إىل حقل داليل واحد

تبني أن أكرب ) دراسة يف شعر السيابـاملوضوعية البنوية (يف أطروحة قدمها الدكتور حسن عبد الكرمي بعنوان و 
باإلضافة ....حقل املوت ، وحقل احلياة، وحقل اللونوردت يف شعر السياب هي حقل احلب، و احلقول الداللية اليت

.إىل حقل الصيغ الصرفية مثل فعلل
احلمام، اللحد، الرمس، : ومن األلفاظ األخرى يف هذا احلقل.......مرة 93ففي حقل املوت تكررت لفظة املوت 

بوت اجلثة، الرفات، الدفن، املواراة، اجلثمان، اجلبانة، النزع، النفر، اجلدث، الضريح، الشاهد، اجلنازة النعش، التا
.املنية، احلتف، الردى، اهلالك، الفناء، االحتضار

.العيش، اخللود، الوالدة، البعث، النشور: فيهمرة و 184احلياة : ياة فورد فيه أما حقل احل
أبيض، أمحر، قان، أرجواين، أكحل، أزرق، أمسر، : أيضا مرة و منه 67أسود : أما حقل اللون فقد ورد منه ما يلي و 

..........أخضر،أصفر، أشقر، أغرب، خضيب
االت الداللية حيث أشار إىل أن الدليل ميكن أن خيضع إىل نوعني : يقال و  إن سوسري كان هو السّباق إىل طرح ا

:من العالقات املرتابطة
معلمـعلم ـعّلم : توحي بكلمات مثل) متعلي(ـ عالقات مبنية على الصيغة، فكلمة 1
.تربية ،تكوين ، تنشئة ، رعاية: ـ عالقات مبنية على املعىن واملدلول ، فكلمة تعليم توحي بكلمات مثل 2
هل ميكن ـ من الوجهة النظرية ـ بناء على هيكلة جمموعة " قد طرح جورج منان قضية احلقول الداللية بدقة بقوله و 

دقة القيام لوحدات، كوحدات املعجم اللغوي، وهل ميكن على حنو أكثر مشولية و متناه من امكونة من عدد غري
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بذلك بالنسبة إىل جمموعة الظواهر اللغوية ايفهم من هذا الكالم أن مونان يشكك يف إمكانية وضع احلقول الداللية 
........، حيث يرى أن ذلك من الصعوبة مبكانلكلمات كثرية
و إىل أي حقل داليل ميكن أن تنتمي حيث تتداخل احلقول ) النسر( قد أشرنا إليه عندما مثلنا بكلمة و هذا ما كنا 

.الداللية
احلمار، العربة، (كما أشرنا إىل أن احلقول الداللية مفتوحة و ليست مغلقة و مثّلنا لذلك بوسائل النقل 

...........)السيارة
ة داخل حقل من احلقول فان الكيفية املعتمدة متمثلة يف حتليل الوحدات و لذا فانه لضبط خصائص العالقات القائم

إىل صفات، فالوحدات املنتمية إىل النظام الداليل نفسه تتوفر كلها على صفة مشرتكة واحدة على األقل و هي 
.الصفة احملددة للحقول

لتحليل سيسمح بالوقوف على و ختتلف بعضها عن بعض بصفة واحدة على األقل و حينئذ فان املظهر الصوري ل
:العالقات و االختالفات املوجودة ، و من مكونات احلقل ، و نوضح ببعض األمثلة أيضا

ا: دراجة نارية.  1 : صفا
.بعجلتني لشخصني على األكثر، تنتقل مبحرك، هلا فرامل، مقود من اجلانبني

ا: احلافلة.  2 :صفا
......قل، الركاب أكثر من مثانية، املقود دائري، فرامل زيتية، خمطافتنتقل مبحرك أربع عجالت على األ

ا: سيارة.  3 : صفا
تنتقل مبحرك، أربع عجالت، مقود دائري، عدد الركاب ال يقل عن أربعة و ال يزيد عن سبعة بفرامل       زيتية، 

.........مغطاة
ا ختتلف يف بعض اخلصائص و  .تتفق يف أخرىو لو درسنا هذه اخلصائص املعنوية لوسائل النقل السابقة لوجدنا أ
ا مرتادفة فأشار و  هلذا جند أن أبا هالل العسكري قد تناول الفروق يف اللغة يف كثري من الكلمات اليت توهم الناس أ

.داليل واحدإىل ما بينها من فروق دقيقة ، رغم انتظامها يف حقل
بقي أن نعود إىل توضيح مفهوم احلقول السنتجماتية  اليت تشمل الكلمات اليت ترتابط عن طريق االستعمال ، دون و 

............أن تقع يف املوقع النحوي ذاته
...أذن/ شعر، يسمع / أشقر ......يقدم/ يتفتح، طعام / صهيل، زهر / نباح، فرس / فكلمات مثل كلب 

:يقسم العالقات بني كلمات احلقل السنتجمايت  إىلبعضهم و 
.go by footأو  travel by footالوقوع املشرتك مثل يف االجنليزية .  1
run by footو   walk by footالتنافر مثل .  2
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اللغة و تقدم فيه الداللية إىل وضع يعتمد كافة احلقول الداللية يف أدت نظرية احلقول:معجم الحقول الداللية
.املفردات داخل كل حقل

لكلمات Rogetرمبا كان أشهر معجم أوريب مبكر صنف على أساس املوضوعات هو املعجم الذي وضعه و 
ا، الذي ذكر يف مقدمة هذا املعجم إىل أنه مرتب ليس على حساب النطق و ال الكتابة و إمنا اللغة االجنليزية و  عبارا

.حسب املعاين
Greekلعل أحدث معجم يعتمد نظرية احلقول الداللية هو املعجم الذي عنوانه و  New Testament و

ال بد من املالحظة هنا إىل أنه كان للعرب أسبقية يف ميدان املعاجم املعنوية ابتداء من رسائل املوضوعات اليت وضعها 
.جامعو اللغة األول

:يقوم عمل معجم مصنف للمفاهيم على أساسنيو 
.وضع قائمة مبفردات اللغة .  1
االت أو املفاهيم اليت تتناوهلا.  2 .تصنيف هذه املفردات حسب ا
:احلقول الداللية إىل ثالثة أنواعقد قسم ) أوملن(كان و 

من املمكن تقسيمه بطرق نظام األلوان إذ أن جمموعة األلوان امتداد متصل مثلذلكو : احلقول احملسوسة املتصلة.  1
.ختتلف اللغات يف ذلك التقسيمتلفة، و خم
هي أيضا ميكن أن تصنف وفق معايري نفصلة كنظام العالقات األسرية، و احلقول احملسوسة ذات العناصر امل.  2

.خمتلفة
.متثلها األلفاظ اخلاصة باملعاين الفكرية غري احملسوسةاحلقول التجريدية و .  3
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بيان العالقات بني معانيها و  ليل الكلمات ضمن كل حقل داليل و تعتمد النظرية التحليلية دراسة املعىن من خالل حت
.حتليل املعىن الواحد إىل عناصره التكوينية املميزةشرتك اللفظي و كذلك حتليل كلمات امل

كل معىن للكلمة ميكن حتديده عن طريق املتابعة من احملدد النحوي إىل :اللفظيتحليل كلمات المشترك : أوال
)احملدد الداليل إىل املميز مثال ذلك عن مقال لكتز و فودر

Bachelor

اسم

)إنسان)                                                            (حيوان(

) ذكر( من حيمل الشهادة                        )                                      [ذكر(
]                             اجلامعية األوىل

]                                  أعزب[فارس صغري خيدم                 [ن حبري بدون                                             حيوا[
]حتت فارس  اكرب]                                             أنثاه وقت اإلخصاب

:املعاين التالية)  bachelor(حيث أن املعاجم تعطي لكلمة 
.فارس صغري خيدم حتت فارس آخر.1
.حامل الشهادة اجلامعية األوىل.2
الرجل األعزب.3
.حيوان حبري بدون أنثاه خالل فرتة اإلخصاب.4

هو الذي وضع و كان خارج األقواس و احملدد الداليل و هو املوضوع بني هاللني ، و املميز/ اسم / فاحملور النحوي 
.بني معقوفتني

.ثور/ بقرة ـولد / بنت : د احملدد الداليل بني عنصرين خمتلفني يف اجلنس مثلقد حيدو 
.صغري السنـذكر ـإنسان ـحي ـاسم : فكلمة ولد هلا احملددات الداللية

النظرية التحليلّية: 1التحليل الداللّي نظريات : 10المحاضرة 
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).ذكر(بدل )  أنثى(العناصر نفسها عدا ) بنت(و متتلك كلمة 
تحليل المعنى إلى عناصر تكوينية

ليت يل امتدادا لنظرية احلقول الداللية حيث يلجأ الباحث إىل استخالص أهم املالمح ايعترب هذا النوع من التحلو 
.التمييز بني أفراده من جهة أخرىجتمع كلمات احلقل من ناحية و 

:أما اخلطوات اإلجرائية هلذا التحليل فهي
أب، أم، (مشرتكة استخالص جمموعة من املعاين تشكل جماال دالليا خاصا نتيجة تقامسها عناصر تكوينية .1

).كائن بشري يتصل باآلخر عن طريق الدم أو املصاهرة..........) (ابن، بنت، أخت، عم
االحندار واملباشرة وقرابة ـاجليل ـاجلنس (تقرير املالمح اليت تستخدم لتحديد احملتويات اليت تستعمل للتمييز .2

).املصاهرةالدم و 
.ـكذا و كذا ـيتميز مبالمح أو مكونات ) أب(فمعىن ـحتديد املكونات التشخيصية لكل معىن على حدة .3
.وضع املالمح إما يف شكل مشجر أو شكل جدول.4

املكونات
الشخصية

ابنةابنأختأخعمةعمأمأب
ابن 
زوجةالعم

ذكر
اجلنس

أنثى
ثذثذثذثذثذ

+1
1- اجليل              

نفسه
نفسهنفسه1- 1- نفسهنفسه1+1+1+1+

مباشر
1+االتصال                

 -1
م2+مم1+1+1+1+مم

م: دم 
القرابة

ص: مصاهرة 
صددددددددد

كان ذلك خمتصرا هلذه النظرية و يستحسن الرجوع إىل كتاب علم الداللة ألمحد خمتار عمر للوقوف على التفاصيل و 
.العديد من األمثلة و التطبيقات
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وهي مدرسة لسانية بنيوية أوروبية ظهرت يف فرنسا وتعد امتداد ملدرسة براغ :مفهوم النظرية الوظيفية/أوال
ن الباحث فيها حياول دائما أن يكتشف ما إذا كانت كل الوحدات اللغوية اليت حيتوي الوظيفية ومسيت بالوظيفية أل

نه يبحث عن الوحدات اليت تلعب دورا هاما يف التمييز بني املعاين أعليها النص تؤدي وظيفة يف التبليغ أم ال أي 
ومة مبجموعة الوظائف اليت تؤديها داخل ن مجيع البنيات اللغوية بدءا بالنية الصوتية وصوال إىل الداللة حمكإومن هنا ف

موعة اللغوية وهي وظائف ال تنفك عن الطابع االجتماعي املتمثل يف مجيع الظروف الغري لسانية اليت حتقق العبارة  ا
حيث لقيت أمهية كبرية من ،أو اجلملة ومن أهم أقطاب املدرسة الوظيفية الفرنسية أندري ما رتينيس و لوسيان تنري

من خالل اتصاله ببعض تالميذ دي سوسري أمثال أنطوان مييه  مبادئه الوظيفية الذي تأثر باألفكار السوسرييةخالل 
وخباصة مع تروبتسكوي مث 1938إىل 1932كما كانت له اتصاالت مع علماء نادي براغ اللساين وذلك من 

ليف كما شاهد تطور اللسانيات البنوية ميستابع تطور نظرية الرياضيات اللغوية الغلوسيماتيك من خالل مبادىء
كما أسهم لوسيان تنري 1955إىل 1946ليونارد بلومفيد و ذلك من ة من خالل مبادىء ادوارد سابري و األمريكي

.رتيني بادئه الوظيفية متأثر بزميله مامب
:أسس التحليل التركيبي عند ما رتييني:ثانيا
ا أل:التقطيع المزدوج/01 ن السمة البارزة اليت متيز اللغة البشرية عن سائر األنظمة البالغية األخرى تتمثل يف كو

قابلة للتقطيع املزدوج وهو التقطيع الذي يظهر يف كون اإلنسان الناطق مييل بطبعه إىل التعبري عن أفكاره ورغباته 
اهلا لآلخرين وقد يكون ذلك بصيحة فرح أو امل الذاتية واهتماماته الشخصية اليت هي يف جوهرها جتربة يرغب يف إيص

هذا السلوك الصادر من الفرد يف هذه احلالة للتعبري عن جتربته الشخصية ليصل إىل . أو حبركة من احلركات الدالة 
بعها الفردي إىل الشخصية اليت يستحيل نقلها يف طامستوى اإلبالغ اللغوي فال بد إذن من حتليل هذه التجربة 

تمع اللغوي وذلك ما يسمى بالتقطيع املزوجوحدات  وهو وحدات أو عناصر ،متالحقة معروفة لدى مجيع إفراد ا
.لغوية ذات جانب واحد اجلانب التعبريي الفونيمات وهو صوت النقد
حيث حتلل هذه التجربة إىل وحداتفعملية التقطيع األول هي اليت تبلغ وفقها كل إحداث التجربة إىل الغري

اليت عن طريق تأليفها حسب ما le monémeالحقة لكل منها دال ومدلول وتسمى هذه الوحدات بالفاظممت
.تقتضيه الطبيعة اخلطيه للغة ميكن لنا التواصل أو باألحرى ميكن لنا التعبري عن التجربة عن التجربة اإلنسانية

ن يف إيصاهلا إىل اآلخرين عرب تتابع الوحدات ويف التقطيع األول إذن حتلل كل خربة لغوية أو حاجة يرغب اإلنسا
صغر ش، أشجرة تعين الكائن النبايت املعروف يف الطبيعة وال ميكن لنا حتليلها إىل وحدات : األصغر ذات داللة مثال 

.ج، ر، ة حبيث يكون لكل منها معىن شجرة

النظرية الوظيفية: 2التحليل الداللّي نظرية : 11المحاضرة 
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يثه عن األلفاظ الدالة إما حقيقة اللفظم مدي يف سياق حدلقد كان للعرب السبق يف هذا النوع من التحليل يقول اآل
الدال فهو ما دل بالوضع على معىن وال جزء له يدل على شيء أصال كلفظ اإلنسان كقولنا إنسان وان دلت على 

.الشرطية فليست إن ذاك من لفظ اإلنسان
ا تتضمن دال لتها الوظيفية يف بنيتها :اللفاظم المستقلة/02 املستقلة مثل اليوم ، غدا ، هي وحدات مكتفية بذا

أحيانا ، غالبا فالعالقة اليت تربط اللفظم املستقل ببقية امللفوظ ليست قائمة على أساس موقعه يف السياق الكالمي 
بل قائمة على أساس داللته الذاتية ميكن لنا أن نوضح ذلك بامللفوظ التايل هم متفائلون اليوم باالجنازات العلمية اليت 

:أن لفظم اليوم يف هذا امللفوظ غري مقيد باملوقع الذي يرد فيه إذ ميكن أن يظهر يف مواقع أخرىحتققت يبدو
هم متفائلون اليوم

ال يؤدي إىل تغيري املعىن} اليوم هم متفائلون 
هم اليوم متفائلون

.تغيري املعىنىل أخر نا جتة عن اكتفاء اللفظم بذاته وال يؤدي إىل ع إى االنتقال من موقهذه القدرة عل
ا على حتديد عناصر أخرى ال ميكن هلا إن:الوظيفيةاللفاظم /03 ا قادرة يف ذا تستقل تتميز هذه الوحدات بأ

املستقلة كالوظيفية اليت تؤديها حروف اجلر يف بط العالقة الرتكيبية هلذه العناصر غريضبنفسها قد يكون دورها هو 
. النظام القواعدي للسان العريب 
.يدرس على يف اجلامعة: ميكن إن نوضح ذلك فيما يلي 

اور له اجلامعة وهو لفظم غري مستقل  . نالحظ من خالل اجلملة أن اللفظم يف يوضح وظيفة اللفظم ا
قه جدا حبيث تشكل لف من اللفاظم تكون العالقة بني عناصره وثييقصد بالركن كل مؤ :الركن المكتفي بذاته/ 04

.ملة ال ميكن تفكيك عنا صرهوحدة وظيفية كا
ويتألف الركن املكتفي بذاته من لفظيني فأكثر وال تتوقف داللته الوظيفية على موقعه يف امللفوظ بل داللته هي تلك 

الوحدة الكاملة اليت تضبط عالقته بالسياق الوارد فيه ولكن يف الغالب يشرتط وجود لفظم وظيفي لتحديد حرية 
موعة اللسانية .ا

].93: البقرة[، ﴾واشربوا في قلوبهم العجل﴿قوله تعاىل : ثال م
م بقية عناصر امللفوظ ويؤلفان معا ما يسمى الركن  اللفظم يف هذه اآلية هو اللفظم الوظيفي الذي يربط املؤلف قلو

kirtossoالفنلديةاملكتفي بذاته وال يشرتط إن يكون اللفظ سابقا للفظم غري املستقل بل قد يتأخر عنه ففي اللغة 
.يف الكنيسة

هو اللفظم الوظيفي الذي حيقق وظيفة اللفظم ssaالركن املكتفي بذاته كما يشري إىل ذلك ما رتيين إن اللفظم
. األول
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سنادي النواة الوظيفية للملفوظ فهو من هنا العنصر الوظيفي الذي حيدد العالقة يعد الركن اال:الركن االسنادي/05
.صر اللسانية يف البنية الرتكيبية بني العنا

حياول ما رتينـــــــــــين التوفيق بني نظرة تنيري للمسند ونظرة االمتداد ويسمى امتداد كل جزء من النص ميكن حذفه دون 
.أن تتغري العالقات بني عناصر اجلملة 

البنية الرتكيبية هلذه اآلية من لفظم تتكون، ﴾اليوم خنتم على أفواههم﴿ميثل الركن االسنادي وذلك يف قوله تعاىل 
ومبا أن الركن الباقي خارج / على/ويعود الثاين إىل الدور الذي يقوم به اللفظم الوظيفي / اليوم / مكتفي بذاته وهو

قات فهو إذن ركن مستقل اء رسالة بذاته دون إضافات واحلاوهو عنصر قادر على إنش/ خنتم/العنصرين املذكورين 
ا ومن مثة فهو ركن إسنادي وكل ما يضاف إىل هذه النواة االسنادية فهو إحلاق أو توسيخ غري أن هذا بذاته وظيفي

.اإلحلاق ال يغري العالقات الوظيفية يف الركن االسنادي سواء كان بالعطف أو التبعية
.رتيين بني الضربني املذكورين سابقا بالعطف والتبعيةوقد ميز ما

املعطوف يته النواة بعد حذف العنصر األولوهو نوع من اإلحلاق يبقى فيه الكالم مطابقا يف بن:اإللحاق بالعطف/أ
فإذا حذفنا العنصر األول «وأمر إن حيضر العظماء واإلشراف«ميكن لنا توضيع ذلك بامللفوظ العريب التايل عليه

.العظماء وعالمة اإلحلاق فان امللفوظ األول يصبح وامرأة حيضر اإلشراف
.فالبنية الرتكيبية للملفوظ األول مطابقة متاما للبنية الرتكيبية للمفلوظ الثاين

.أن اإلحلاق بالتبعية خيتلف عن اإلحلاق بالعطف من حيث التطابق الوظيفي للعناصر امللحقة:االلتحاق بالتبعية/ب
ميكن لنا توضيح ذلك /املتبوع/العنصر األول ففي اإلحلاق بالتبعية يتميز العنصر امللحق بوظيفة ختتلف عن وظيفة 

يف هذا امللفوظ ال جيوز حذف العنصر األويل جائزة وذلك «فأمر له جبائزة عظيمة من املال« بامللفوظ العريب التايل 
ويشمل مفهوم اإلحلاق عند ما رتيين وظائف خمتلفة يف /عظيمة/الن وظيفته الرتكيبية ختتلف عن العنصر التابع 

.اخل............د التقليدية كالنعت واملضاف إليه والعطوف القواع
إن موضوع علم األصوات الوظيفي هو األصوات يف تأليفها وتركيبها إثناء األداء :األصوات الوظيفيعلم/06

جز مبعزل عن طبيعتها الفونولوجيهالفعلي للكالم أي األصوات من حيث خصائصها الوظيفة يف اخلطاب املن
ضوعه هو الفونام وقد عدد العلماءن العنصر الصويت الذي يشكل علم األصوات يف مو إوالفيزيائية ولذلك ف

دي سوسري الذي يرى أن الفونام مفهوم مركب البد تصوره من اجلانب السمعي ،اللسانيات يف تفسريه ومنهم
يستغرقه فهو جمموع زمنيني متواليني واجلانب العضوي فكل منهما شرط يف وجود األخر كما أن لكل فونام زمنا 

صغر أتروبتسكوي الذي يعترباملؤسس األول لعلم األصوات الوظيفي والفونام يف نظره هو امتداد زمن+ امتداد معني 
وحده فونولوجيه يف اللسانيات املدروسة بالرغم من إفاضة يف حتليل فكرته إال انه ينتهي إىل جمموعة من القواعد 

ذا امل :فهوم أمههاتتخلف 
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إذا كان الصوتان من اللسان نفسه ويظهران يف اإلطار نفسه ومن اإلمكان إن حيل حمل األخر دون إن حيدث هذا ·
التبادل تفسريا يف املعىن حينئذ يكون هذان الصوتان صورتان اختيار يتبني لفونام واحد ونالحظ هذه القاعدة يف 

ا أ حيانا تظهر يف شكل السني وأحيانا تقرا مفخمة يف شكل الصاد فالصوتان القراءات القرآنية مثل مسيطر حيث أ
.صورتان لفونام واحد ما مادام مل يؤدي إىل تغيري املعىن 

إذا كان الصوتان يظهر إن املوقع الصويت نفسه وال ميكن إن حيل أحدامها دون تغيري يف املعىن حينئذ يكون هذا ·
فاألصوات األوىل من الكلمات املذكورة فونيمات مستقلة أليس / حال/ مثل جالالصوتان صورتني لفومنيني خمتلفيني

ا وقادرة على تغيري املعىن الدالالت .هلا معىن يف ذا
يظهر إن مطلقا يفأو النطقية والاذاكان الصوتان من اللسان نفسه متقاربني فيما بينهما من الناحية السمعية·

ما  ذله صور متعددة أنلفونام واحد مثال على ذلك فنام النون يف اللسان العريب صوتان تركيبااإلطار الصويت نفسه فأ
سنانني والنون الساكنة قبل أتظهر كل واحد منها يف موضع معني فالنون الساكنة قبل صوت أسناين كالثاء تنطق 

.صوت
نظمة صائص املشرتكة بني مجيع األللبحث عن اخل) علم اللغة العام ( وقد خصص جاكسون قسما كبريا من كتابه 

ال الفونولوجي وذلك مبالحظة مجيع االختالفات املمكنة والقيام حبصرها و  بطها وفق التضاد القائم ضاللسانية يف ا
بينهما سواء ا يف املستوى السمعي أو يف املستوى النطقي وتوصل اىل وضع الئحة مفتوحة من السمات الفونولوجية 

إن تكون هذه السمات ممثله يف مجيع اللغات الطبيعية فإذا أردنا التمييز بني الباء وامليم تعمد إىل لكن ليس بالضرورة
.غنة+ ←م .2/ غنة ←ب .1: مسة الغنة اليت تعد مميزا فاصال بني الصوتني فنكتب اخلالف بالشكل التايل 

.فنولوجية كليه تظهر يف مجيع األنظمة اللسانيةحينئذ تعد مميزا فارز وفئات الوحدات الفونولوجية فهي من هنا مسة 
من أهم مبادئ هذه النظرية اعتبارها للغة كجهاز وظيفي ونظام يتكون من وسائل تعبريية تؤدي :مبادئ النظرية

ا  وظيفتها يف تشجيع الفهم املتبادل فغاية اللغة عند املدرسة هي حتقيق ما ينوي الفرد إيصاله أي التواصل ويف نظر
ا ذات و  ا ظاهرة فيزيائية مبعىن أ رجية غري لغوية وهي اقع مادي ومنطها حمكوم بعوامل خاللغة حقيقة واقعية أي أ

.البيئة االجتماعية وبعض تلك العوامل يتصل بالسامع وبعضها يتصل باملوضوع الذي يدور حوله الكالم
نفهم من هذا أن املدرسة الوظيفية تتخذ املعىن مقياسا يف حتليلها للنصوص اللغوية وتعترب أن املعىن يتغري بتغري 
اللفظ وهذا يستدعي شيئني يف احلقيقة إذا تغري املعىن فال بد أن يتغري اللفظ وإذا ثبت على حال واحدة فال بد أن 

ىن من خالل االهتمام مبكونات العالمة وعالقة طرفيها بعضها ببعض يثبت املعىن وتكمن نظرة املدرسة الوظيفية للمع
والرتكيز على اخلصائص التصويتية املميزة يف العالمة اللغوية وهي خصائص ذات ارتباط جبانب املعىن آو تركيز النظرية 

.خرآعلى بعض مشكالت الداللة املتمثل حتديدا يف حتكيمه للمعىن السيما اذا انتقلنا من لسان إىل 
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هوم ، الذي ركز على الوظيفة االجتماعية  للغة وأساسها مف) فريث(رمبا ارتبطت النظرية السياقية باللغوي االجنليزي 
صية املتكلم و ذلك شخمن لعناصر املكونة للموقف الكالمي و هو مجلة من ا" :سياق احلال الذي يعرفه فيقول

تكوينهما الثقايف باإلضافة إىل شخصيات من يشهدون الكالم، غري املتكلم و ، و )املخاطب واملخاطب(السامع 
ذات العالقة باللغة الظواهر االجتماعية والعوامل و و بيان ما لذلك من عالقة بالسلوك اللغوي،ـإن وجدوا ـالسامع 

.مكان الكالمو ،املوقف الكالمي مثل حالة اجلو، والوضع السياسيالسلوك اللغوي ملن يشارك يف و 
.ومن هنا نعرف أن سياق احلال تتشابك يف داللته عناصر كثرية

إذا و ،، فاملعىن ال يظهر إال إذا كانت يف السياقاستعماهلا يف اللغة: الكلمة بأنهأصحاب هذه النظرية حيددون معىن و 
ا(أريد معرفة كلمة  اورة هلا ذات أمهية يف حتديد فيج) دالال ب وضعها يف سياقات خمتلفة، ألن الوحدات اللغوية ا

ويتعدد معىن ،ليت تقع فيها لغوية أم غري لغويةاملواقف االكلمات تتطلب حتليال للسياقات و معناها، فدراسة معاين 
.السياقات اليت تقع فيهاالكلمة تبعا لتعدد

إذا اعتقدنا أن للكلمة أكثر معىن واحد يف سياق واحد فنحن يف حالة اخنداع  : معناه ما ) هردر(لعامل اللغوي يقول ا
".خارج السياق ال تتوفر الكلمة عن معىن: "يقول مارتينيهو كبري، 

ـالسياق العاطفي ـالسياق اللغوي : ذكرناه يف البداية وال بأس من ذكره ثانيةسياقات اليت اقرتحها الباحثون مامن الو 
:يكفي لتوضيح هذه السياقات أن نأيت بأمثلة لكل سياق منهاالسياق الثقايف و ـاملوقف سياق 

:فنقولصالح) كلمة(و منثل  له بلفظ :السياق اللغوي. 1
رجعت من السفر صاحلا، أي ساملا معاىفـ
.جتهزت جهازا صاحلا، أي جيدا حسناـ

.تزود املسافرون زادا صاحلا، أي كثرياـ 
).شديدا، قويا(احلبل شدا صاحلا ، أي ألشدن ـ 
.وجدت يف رحليت صاحلا ، أي نافعاـ 
.رزقين اهللا ولدا صاحلا أي ، بارا مستقيماـ 
.قرن الثور أو اخلروف، أو القرن اإلفريقي أو القرن العشرين أو قرن اللوبياء: كلمة قرن مثال قد تعين حسب السياق و 
إذا وردت وصفا فهي تعين الناحية اخللقية و good manمع كلمة رجل ، فإذا وردت باالجنليزيةgoodكلمة و 

.يب فهي تعين التفوق يف املهنة، وهكذالطب
.الكره مثال الفرق بني الضغينة و وهو الذي حيدد درجة االنفعال بني القوة و الضعف:السياق العاطفي

النظرية السّياقية: 3نظرية التحليل الداللّي : 12المحاضرة 
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ياق الكالمي بني املعنيني يفرق بني أحب والدي فالسو ) أحب الشتاء(فنقول ) أحب(كلمة ميكن أن نستعمل  و 
.املعنيني

فقد تكون مبعىن دعين و ابتعد يف موقف معني، و قد تكون مبعىن الدعاء ) اهللا يسهل(مثاله قولنا و : سياق الموقف
.قد تكون مبعىن االستنكار ملا يصدر عن املخاطب من فعللمخاطب بأن يسهل اهللا له طريقه وعمله، و ل

أو عدم حسنهالطالب أو األستاذ تعين الكتابة و فهي عند ا، )اخلط(ميكن أن أمثل له بكلمة و :السياق الثقافي
، أو ،  كاخلط الكويفعند اخلطاطني أو دروس اخلط، أو نوع خط من خطوط الكتابة حسنها من الناحية الفنية

فالح أو العامل يف وزارة الهي غري ذلك عند عامل اهلاتف ، أو عند النجار، أو و ، الرقعي أو الثلث أو غري ذلك
على أن السياق الثقايف قد يكون أوسع من ذلك مع ، خط احلافالت،  أو السكك احلديديةاملواصالت، مثل النقل و 

.اتساع دائرة االستعمال اللغوي
:أما أهم ميزات املنهج السياقي فهي

.أنه جيعل املعىن قابال للتحليل املوضوعي
، أي دون اخلروج عن دراسة العالقات اللغوية كما فعل بعض عن دائرة اللغةالتحليل اللغوي مل خيرج يف.1

.الباحثني عندما أرادوا دراسة املعىن و شرحه يف ضوء متطلبات غري لغوية
: أما ما واجهته نظرية السياق من انتقادات فيتمثل يف

ا فريث ـأن نظرية السياق .  1 )عن مستويات البنية اللغوية األخرىاهتمت بدراسة املعىن يف معزل(ـكما جاء 
.كان غامضا و غري حمدد نوعا ماـالسيما يف سياق املوقف ـإن احلديث عن السياق .  2
.هذا املنهج قد ال يكون مفيدا ملن يبحث عن معىن كلمة ال يوضح السياق معناها.  3
هو عالقة كلمة أو عدة  عندما اهتموا مبا مسي بالرصف و قد ركز بعض أصحاب هذه النظرية على السياق اللغوي،و 

ال تالزم لفضة و اوالذهب و احلديد و النحاس: تالزم املعادن مثل) االنصهار(كلمات بأخر عالقة شبه مالزمة فكلمة 
.اجللد و اخلشب

الوقوع (تقع يف أكثر من سياق لغوي فقد ظهر مصطلح ة قد تنتظم مع أكثر من جمموعة، و إذا كانت الكلمو 
لذا ال بد من تبديل أنواع السياقات اللغوية أو وضع الكلمة يف سياقات و ، )احتمالية الوقوع(أو مصطلح ) رتكاملش

.خمتلفة إلصدار األحكام الصحيحة
نزل منزلة رفيعة يف ـنزل عند رأي اجلماعة ـنزل إىل السوق ـنزل املطر:  هلا سياقات لغوية خمتلفة مثل) نزل(فكلمة 

...........هقوم
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أنمنوبالرغمالنظرية،هذهرائد)يتشومسكنوام(ويعدحالياً،اللغويةالنظرياتأشهرمنالتوليديةالنظريةتعترب
علميةتفسرياتتقدمأناستطاعتنظريتهأنإالالذهينالعقالينالطابعإىلالداليلبالبحثعادتشومسكي

)بالكات(املتكلمكفايةعلىاعتماداً صحيحةمجلتوليدآليةعلىالنظريةهذهوتستندالداللة،ختصلغويةلظواهر
انطلقوقداجلمل،منشاءمالهتتيحاللغةمتكلمعقليفذهنيةتنظيميةقواعدتوفرذلكويعيناللغوي

لهيسبقملمجالً ينتجالطفلألفىحبيثالطفل،عنداللغةتعلممنالكفاية،هذهوجودعلىللتدليل)تشومسكي(
إعادة"قاعدةشكلتتخذ("التوليديةوالنظريةاللغوية،كفايتهضمنالكائنةالقواعدعلىبناءقبلمنمسعهاأن

اأي"كتابة هذهوتكون، )"رموزبعدةأوآخربرمزالكالمعناصرمنمعنيعنصرإىليشريرمزكتابةتعيدأ
وعلىللفعل،عائدةمجلةوشبهبهومفعولوفاعلفعلمنمؤلففعليركنعلىاملشتملةللجملةبالنسبةالكتابة

:التايلالنحوعلى،مجلةشبه

:النحو التايلوعليه ميكن كتابة الركن الفعلي مبؤلفاته على ) حيث ج ترمز إىل اجلملة( شج +رف الركن ج
:اجلملةاشتقاقويتماالمسيالركنإىلترمزورأالفعل،إىلترمزفحيث(شج+رأ+رأ+فرف      

.رف شج ج
.شج + رأ + رأ + ف رف

).تعريفإىلترمزتعر(رأ+تعررأ      
رأ + ج شج

تعر       ال
.سألذهب،،كتبف     
...رجل، رسالة، أستاذ، أمسأ    

:اجلملةبينهامنكثريةمجلحتصلاللغةنظاميفالكالمبعناصرالرموزوباستبدال
كفايةضمنالتنظيميةالقواعدعلىتدل، اليتالرموزتلكرسموميكنس،باألماألستاذإىلالرسالةالرجلكتب

.باملشجر"اللغويةاملتكلم

النظرية التوليديّة التحويلّية: 4نظرية التحليل الداللّي :13المحاضرة 
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وجودالتوليديةالقاعدةتشرتطولذلكواإلبالغ،التواصلعمليةيعقدأنشأنهمنالقواعدهذهاعتمادأنويبدو
اذلكالسهلةبالعمليةليستهياللغويةبالبىناملعىنالتحامعمليةألنمثاليني،ومتقبلمتكلم علماً تقتضيأ
وعلىاللغةمبفرداتالالئحةأواملعجمعلىإذاً الداليلاملكونحيتوي"ذلكعلىوبناءاإلسقاطبقواعدكافياً 

.املفرداتمعىنخاللمناجلملمعىناستداللعلىاملتكلمقدرةتشكلاليتاإلسقاطيةالقواعد
حددوعليهواخلفيالظاهرمساهكماأووالعميق،السطحياللغويةالظاهرةوجهيعلىتشومسكيحتدثلقد

نظريةإىلتعودفلسفيةأصولإىلالفكرةهذهالعلماءأرجعوقد، "اللغوياألداء"و"اللغويةالكفاية"مصطلح
تكونوقداحلواسشهادةعلىإدراكهيفنعتمدظاهريوجهللعاملأنأفالطوننظريةتقول" .العاملحولأفالطون

الظاهريالعاملأنكانطيقولكماأو..بالعقليدركحقيقيخفيووجهفيهاموضوعيةالخادعةاحلواسهذه
اخلطاب،حقيقةمتثلاللغويةوالكفايةالتوليدية،النظريةيفاخلطابظاهرةميثلاللغويفاألداء،حقيقياً عاملاً خيفي
البنيةإىليصلأنعليهوإمناالسطحية،اللغةبنيةعلىأحكامهيبينالأنتشومسكييقولكمااللغويوعلى

حيوياإلنساينالعقلأنإىلتشومسكيتوصلوقد.اللغةتنتظماليتالذهنيةالقواعدعلىليطلعالعميقة،التحتية
مبعجممتناهيةالمجلإنتاجعلىاللغةمتكلمومساعدةاجلملحتليلمبقدورهامتناهيةقواعدجمموعةمنمكونةآلية

أضافوقداجلملة،يفاحلاصلااللتباسورصدمسعها،أنلهيسبقملاليتاجلملفهمعلىفضالً متناهلغوي
أنوتعيناللغوية،بالعمومياتمسيماوهواللغةعلماءبنيوجدلحبثموضعزالتالجريئةفكرةتشومسكي

ةاللغاتمجيع ايفمتشا يشدوماالعميقة،املدخالتلتلكلغةأييفالرتكيبخضوعيفسرماوهوالداخليةبنيا
األوضاععامليفتوجدإمنااللغةعامليفتتموقلالاألوضاعنظريةتنصكمااملعاينأنهوالفكرةهذهعضدمن
مستوىعلىالكلمةكانتفإن"الدالليةوالعواملالدالليةالبنيةبنيالعالقةعنالبحثالفكرة،هذهعنمتخضوقد

الوحداتمنةصرّ "املعىنمستوىعلىتكونالفلمكذلككانتوإذا،"األصواتمنةصرّ عنعبارةالدال
يفالسابقةالنظرياتاتبعتهالذيالتوزيعي،التحليلالتوليديةالنظريةيفاملفهوميالتحليلضوعوّ للمعىنالبدائية
الكلماتبنيالدالليةالعالقاتتعينييف"وذلكالداليلاملشريبواسطةتتحددمساتجمموعةإالالداللةفمااللغة،

.األخرىالواحدةاملتضمنةأوواملتزايلةاملرتادفة
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تأثراً ولذلكالتعبريمستوىعلىاللغةيفالكامنةالطاقةمعرفةهوالتوليديةالنظريةرمستهالذياألمسىاهلدفإن
الوصف،يعتمدالعميقاً منهجاً تشومسكيذاختعشر،السابعالقرنسادتاليتالعقالنيةالفلسفيةاملدرسةبآراء
نسق"بناءبإعادةواالبتكارواإلبداعاخللقعلىاللغةقدرةحتددمعايريوضعإىلللوصولوالتفسريالتحليلوإمنا

قدمتاليتالنظرياتأحدثمنالتوليديةالتحويليةالنظريةتعدّ ولذلكوالتحويل،التوليدقواعدطريقعن"املعاين
الغة،أليتصلحمرنةقواعدووضعتاللغةلنظامموضوعياً علمياً تفسرياً  وهذهوالعاملية،بالشموليةتتسمقواعدأل
التناولمشوليةعلىفضالً والتطوروالتكيفالتجددحنوينزعالذياللغويللنظامضروريةالنظريالتقعيديفاملرونة

اشتغالكانفقدوالنظرية،امليتودولوجيابنيمميزاً اللغويالدرسيفالقومياملنهجيرسمتشومسكي)وغداوالدراسة،
علىوإجراءاتعملياتجمموعةبتطبيقتقومنظرياتووضعاالجتاهوصفعلىمنحصراً تشومسكيقبلالبنيويني
ضرورةإىلالرتكيبيةالبىنكتابهيفتشومسكيفأشارالصغرى،الدالةالوحداتمعاينةمهمتهااللغوية،العينات
يهتمتشومسكيمعاللسايناملبحثوغدااألحناء،بناءمنمتكناليتالطرقيفيكمنالذيباملنهجاالهتمام
عبارةهوالذيالكالمياإلنتاجيعدفلمالفعلي،بسلوكهماالهتماممنبدالً للمتكلمنيالذهينالداخليباجلهاز

اجتهولذلكاللغوي،الرتكيبحدوثآللياتكافتفسريتقدميعلىقادراً الفونولوجيامبفهومفيزيائيةسالسلعن
يوجدأنميكنماإىلأيضاً بلفحسب،السليمةاللغويةالسالسلمنموجودهوماحتديدإىلالاللساين،الدرس

احنرفقدتشومسكيموقفبذلكيكونة،التوليديالقواعدمنجمموعةبواسطةالالحنةغرياللغويةالرتاكيبمن
إىلتقوداليتوالوسيلةالنحو،صورةبنيمييزواملالذينالبنيوينيوجهةعنختتلفجديدةوجهةإىلاللغويبالدرس

إىلبذلكووجلوالنظريةاملنهجبنيفرقحبيثاللغويةللدراسةمبدأاختاذهعلىتشومسكيعكفماوهواكتشافه،
البابإىلوصلتالتوليدية،النظريةفإندالليةنظريةكلوشأنللمتكلم،الذهينالداخليالعامليشكلماكل

التوافقعدمتفسريعنعجزتاأنهإالاجلملمنمتناهاللعددالعميقةالبنيةعنالكشفيفجنحتوإناملسدود،
الفسحماوهوواحدة،مجلةيفاملنتظمةاملفرداتمعاينبني لقواعدمكمالً تعترباليتوفودركاتزلنظريةا

الرموزتتجاوزمؤلفاتوهيالكلماتملعايناألساسيةباملؤلفاتيسمىماعلىارتكزتاليتالتوليديةتشومسكي
على"رجل"كلمةحتليلمثالً ميكنكاتزوفودرنظريةضوءوعلىالتوليدية،القواعديفتشومسكياعتمدهااليت

:التايلالنحو
..بالغ+ذكر+بشري+حي+معدود+حمسوس+اسم

..األخرىللكلماتبالنسبةوهكذافقط"اجلنس"مبؤلف"امرأة"كلمةعنهاوختتلف
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الحظنا من خالل تتبعنا للجهود الداللية عند العرب القدامى، ومن خالل تتبع املسار التارخيي لنشأة 
انطالقا من اهلنود إىل اليونانيني إىل الرومان، كيف أن الدرس الداليل كان حمّل اهتمام هؤالء يف جماالت علم الداللة 

.علمية خمتلفة، خاصة منها علمي الفلسفة واملنطق وعلوم الدين
إن موضوع علم الداللة من حيث إنّه حماولة ترصد املعىن وكيفية حصول ذلك، فإن حماولة الفهم تلك هدف أي 

.معل
ا دفعتهم :عالقة علم الداللة بالفلسفة/أوال إّن حماولة الفالسفة واملناطقة فهم القضايا الوجودية، وعالقة اإلنسان 

إىل حتليل كّل دليل، مبا يف ذلك فكر اإلنسان ولغته، فالعالقة بني الداللة والفلسفة شديدة االرتباط حّد التداخل 
جيني، مث أخذ السيمانتيك حيتل مكانة فمنذ حنو ربع قرن كان اللغويون يرتكون السيمانتيك للفالسفة واألنثروبولو «

ال » تدرجيية يف علم اللغة إىل أن ّمت يف السنوات األخرية وضع السيمانتيك يف مكانة مركزية يف الدراسة اللغوية ، فا
.األول للداللة هو الفلسفة، مث انتقلت تدرجييا إىل حقل اللغة

إّن املعاين موجودة يف الّنفس، فهي حمّل إدراك العوامل :عالقة علم الداللة بعلم الّنفس وعلم االجتماع/ثانيا
اخلارجية والداخلية، ومن هذا املنطلق كان اهتمام علماء النفس باإلدراك اّلذي يعترب وسيلة حتصيل الفهم، خاصة إذا  

ا يعتور كانت اللغة أساس التواصل البشري، لذلك نالحظ اهتمام علماء الّنفس باللغة، فهي الرتمجان الفعلي مل
.اإلنسان من أحاسيس ووجهات نظر، ومعلومات وأفكار، ففهم اللغة وسيلة لفهم اإلنسان

إن حاجة علم الداللة إىل معرفة املالبسات والظروف اليت ينشأ فيها اخلطاب اللغوي من أجل حتديد املعىن، جعلت 
م االجتماعية، وطريق االتصال بينهم بكل ما حيمل من معلومات، فهو يهتّم بالّناس وعادا«اهتمام الدالليني 

واآلالت أو الوسائل املستخدمة يف ذلك، ويتوجه جزء كبري من اهتمامه للعمليات العضوية املركبة يف الفم ويف أعضاء 
النطق بالنسبة للمتكلم، وتتبع ما حتدثه من اهتزازات هوائية تلتقطها أذن السامع، وهو يسري وراءها أبعد من ذلك 

ذه اإلشارات من خالل األعصاب لريى كيف ت تحول إىل إشارات عن طريق اجلهاز العصيب، وكيف يتلقى العقل 
، وكل من الدرس اللغوي والداليل حبث جان إىل هذه » املمتدة من األذنني ويرتمجها إىل الفكرة اليت يعنيها املتكلم

ا األخري نقطة التقاء لكّل أنواع العلوم اليت تتصل احلقائق يف دراسة املعىن كون املعىن موضوعا لعلم الداللة، جيعل هذ
.باإلنسان

يتوقف إنشاء احلدث الكالمي على استعمال اللغة، وحتديد مقصدية احلدث :عالقة علم الداللة بعلوم اللغة/ثالثا
باعتبار الكالمي حتتاج إىل حتليل داليل ال ميكن إالّ من خالل فك شفرات املكون الفعلي للحدث أال وهو اللغة،

ا كل قوم عن أغراضهم«اللغة  ، فهي جمموعة من الوحدات الدالة، يكون التحليل انطالقا من أصغر »أصوات يعّرب 

علم الداللة وعالقته بالعلوم األخرى: 14المحاضرة 
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وحدة إىل أكرب وحدة، فتكون العالقة بني علم الداللة وعلم اللغة عالقة بني الداللة ومستويات اللغة، وتتمثل يف 
:اجلوانب التالية

ا الداللة املستفادة من طبيعة بعض األصوات ـسابقاـ ا يف الداللة الصوتية ذكرن:المستوى الصوتي/01 أ
واحلركات، والظواهر الصوتية كالنرب والتنغيم، وتظهر عالقة الداللة باألصوات جلية، من خالل التقابالت الثنائية اليت 

تصاقب األلفاظ : عدة أبواب، منهايف كتابه اخلصائص يف تظهر القيمة املعنوية للصوت، وقد وضَّح ذلك ابن جين
لتصاقب املعاين، وباب إمساس األلفاظ أشباه املعاين، ومن األمثلة الدالة على القيمة التعبريية للصوت، االختالف 

َناِن َنضَّ ﴿: ، قال تعاىل"النضح"و" النضخ"بني  ﴾ ، فقد جعلوا احلاء لرقتها للماء الضعيف، واخلاء َتانِ خفيَها َعيـْ
.هو أقوىلغلظها ملا

قاُلوا َفما َجزاُؤُه ِإْن ُكْنُتْم كاِذبِيَن قاُلوا َجزاُؤُه ﴿: ومن القيم الداللية للظواهر الصوتية، داللة التنغيم يف قوله تعاىل
قالوا «، فال شك أن تنغيم مجلة ]75ـ 74: يوسف[﴾َمْن ُوِجَد ِفي رَْحِلِه فـَُهَو َجزاُؤُه َكذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِميَن 

من وجد يف رحله فهو جزاؤه، بنغمة التقرير سيقرب معىن اآليات إىل األذهان، «بنغمة االستفهام، ومجلة » جزاؤه
ا . «ويكشف عن مضمو

معلوم أن الداللة الصرفية هي الداللة املستفادة من أبنية الكلمات، أي صيغ الوحدات :المستوى الصرفي/02
، بل ال بّد من )غ ف ر(بني املعىن املعجمي املرتبط باجلذر اللغوي » استغفر«: ة، فال يكفي مثال بيان املعىنالدال

.أو األلف والسني والتاء اليت تدل على الطلب) استفعل(إضافة معىن الوزن 
املخاطب من ذي يربط بني الوحدات داخل الرتكيب يفهممن خالل املعىن اإلسنادي الّ :المستوى النحوي/03

ومع ترابط عناصر الرتكيب، حيث يوضع كل ... الذي قام بالفعل أو اتصف بالوصف أو على من وقع هذا الفعل
ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق، بل «: عنصر يف موضعه املناسب لصحة املعىن، يقول اجلرجاين

ا وتالقت معانيها على الوجه الذ ، وكان اجلرجاين قد ضرب مثال ببيت امرئ » ي اقتضاه العقلأن تناسقت دالال
ِبِسقِط الِلوى بَيَن الَدخوِل َفَحوَملِ ِقفا نَبِك ِمن ِذكرى َحبيٍب َوَمنِزِل :القيس

.نا ترتيب الكلمات فهل يكون للبيت املعىن الذي هو عليهفقال ما معناه أننا لو غريّ 
ميكن حتديد الداللة مبعزل عن املعاين املعجمية لأللفاظ، مث النظر إىل داللتها السياقية، ال :المستوى المعجمي/04

واملعىن املعجمي هو أصل الوضع، ولعل تظهر عالقة علم الداللة باملعجم أن هناك معاجم بنيت على أساس املعاين 
.كتاب اإلبل، وكتاب اخليل، واألنواء، وغري ذلك: مثل

از كما يعنني حتديد امل از خاصة ا ازي، فيصبح هذا النوع من املعىن قرينة على ا عىن املعجمي يف فهم املعىن ا
العقلي


