
 

 -------------------)ف2005(العدد األول–اجمللد الرابع)العلوم اإلنسانية(جملة جامعة سبها --------------------------

 

49

        
 

 *زياد عز الدين العوف
 امللخص

( ، وبيان العائد املنهجي والعلمي الناتج عن انفـراد          ) مشكلة املعىن   ( حياول هذا البحث الوقوف على      
( بني مفهـومي    بالبحث يف جوانب هذه املشكلة وقضاياها املتشعبة بغرض التركيز على التمييز            ) علم الداللة   

ممـا  ) التضـمني ( وصوالً إىل تسليط الضوء على األمهية اخلاصة اليت يتمتع هبا مفهوم            ) التضمني  (و  ) التعيني  
 .يوجب بسط القول فيه ، تعريفًا واستعماالً ومكونات وخصائص وقيمة داللية 

التساؤل عن ماهية املعىن ،    ، ومن مث    ) علم الداللة   ( كل ذلك فعنا لتقدمي نبذة تارخيية موجزة عن تاريخ          
وحتديد أهم املقاربات املمكنة لدراسة املعىن ومناقشتها ، مروًرا بالبحث يف املفهوم املركـزي يف اللسـانيات                 

الدالل واملدلول والداللة الناجتة عن الصلة      : وتفصيل القول يف مكوناهتا     ) العالمة اللغوية   ( احلديثة ، ونعين به     
وتفرعاهتا األمر الذي أفضي بنا إىل مالمسة       ) االعتباطية اللغوية   ( ذلك من مناقشة مسألة     بينهما ، وما يستتبعه     

 . يكتنفه من مسائل وقضايا ومبا) التضمني ( التعيني والتضمني ، ومن مث بسط القول يف مصطلح : مفهومي 
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  :متهيد

من املمكن تعريف العامل اإلنساين بوصفه عاملًا من الداللة يف األساس ، إذ ال ميكن وصف                يبدو لنا أنه    " 
  GREIMAS, Semantique structurale . P.5" إال مبقدار ما يدل على شيء ما ) إنساين ( العامل بأنه 

اع يف السنوات   بيد أن العالقة بني اإلنسان والدالالت عالقة مركبة ال ختلو من عوائق ومرتلقات فقد ش              
يف جممل اخلطاب الثقايف والنقدي والسياسي ، بل والصـحفي          ) التضمني  ( القليلة املاضية استخدام مصطلح     

لذا فإن هذا   . وذلك نظًرا خلصوبة هذا املفهوم ، والتصاله بعدد من املعارف والعلوم            . أيًضا ، حبق أو بغري حق       
. طلح ، فضالً عن حتديد مقوماته وخصائصه وقيمته املعنوية          البحث حياول الوقوف على الداللة الدقيقة للمص      

ومن الواضح أنه ال ميكن القيام هبذه املهمة دون التعرض بالبحث والتحليل جململ املسائل والقضايا املتصلة بـ                 
كالسؤال عن ماهية املعىن ومناهج البحث فيها ، وتسليط الضوء على مفاهيم ومصـطلحات              ) مشكلة املعىن   (

) اعتباطية العالقـة اللغويـة      ( و  ) املدلول  ( و  ) الدال( و  ) العالمة اللغوية   ( مثل  ) علم الداللة   ( ة يف   أساسي
الذي ميثل بؤرة اهتمام البحث     ) التضمني  ( وصوالً إىل تفصيل القول يف      ) التضمني(و  ) التعيني  ( والتمييز بني   

 .احلايل 

 من املنطق إىل علم الداللة:  مشكلة املعىن -
مبفهومه احلديث ، مجلة مـن      ) علم الداللة   ( جتاذبت مباحث املعىن ومشكالته ، قبل نشوء واكتمال         

العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، سواء منها العلوم اللغوية كالنحو واللغة والبالغة ،وما يتصل هبا ، أو غري اللغوية                  
 .كاملنطق وعلمي النفس واالجتماع ، فضالً عن الفلسفة 

 .تقع يف الصميم من اهتمامات العلوم اإلنسانية مجيعها) مشكلة املعىن ( ابة يف ذلك ؛حيث إن وال غر
 :حبق فإن) غرمياس ( وكما يالحظ عامل الداللة 

 )1("العلوم اإلنسانية ميكن أن جتد قامسها املشترك يف البحث املنصب على الداللة"

هو املعين األول مبسألة    ) مبحث التصورات   ( ة   أن املنطق وخباص   – مع ذلك    –إال أنه يف حكم املؤكد      
 .  املشار إليهاىاملعىن ، باملقارنة مع العلوم األخر
ميثـل ،   ) الدوال واملدلوالت   ( أو بتعبري أكثر مشوالً بني      ) األلفاظ واملعاين   ( إن موضوع العالقة بني     

ل اإلشارة إىل اجلهود الواضحة للمناطقة      ولعله من املفيد يف هذا اجملا     . دون ريب ، حمور اهتمام املنطق الصوري      
 . العرب يف التراث العريب اإلسالمي 
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 علـى  –نذكر يف هذا الشأن . فلقد أسهم هؤالء بقسط وافر يف البحث يف قضايا الداللة على تشعبها           
 .عقلية متييزهم بني الداللة اللفظية وغري اللفظية ،وكذا بني الداللتني الوضعية وال–سبيل املثال ال احلصر 

 :أما يف باب داللة اللفظ على املعىن وحتديد العالقة بينهما ، فقد ميز علماء املنطق العرب بني كل من 
وداللة التضمن وفيها يكون املعىن جزءاً من املعىن الذي يطابقـه           . حيث يتطابق اللفظ مع معناه    : داللة املطابقة   

 . اللفظ
 .)2 ( باملطابقة على معىن ، حبيث يلزم عن هذا املعىن معىن آخر سواهعندما يكون اللفظ داالً: وداللة االلتزام 

والبد من التأكيد هنا على أن تأثر املنطق العريب باملنطق اليوناين ال يقلـل وال ينـتقص مـن شـأن                     
ـ                   ه إسهامات املناطقة العرب ، إذ إهنم مل يكونوا جمرد ناقلني ملسائله وجمترين لقضاياه، بل إهنم تناولوا ذلك كل

 . باإلضافة والتعديل والنقد والتحليل ،مبا جيعل مصنفاهتم املنطقية أقرب إىل االبتكار منها إىل التكرار 
هو احلقل العلمي الذي حيتكر، أو يكاد ، دراسة املعىن لقرون متطاولة ، إال أن التطور اهلائـل                  ) املنطق  ( ظل  

 أو اتصل به من علوم لغوية بدءاً من أواخـر القـرن             وما تفرع عنه  ) اللسانيات  ( الذي حققه علم اللغة العام      
 ).علم الداللة ( التاسع عشر قد أدى ختصيص موضوع الداللة بعلم مكرس له دعي بـ

عندما اسـتخدمه   )  M.Brealميشيل بريال   (ويعود الفضل يف ظهور هذا املصطلح إىل العامل اللغوي الفرنسي         
مقال يف علم الداللة    (حتت عنوان ) 1897(تابه املنشور عام    ،مث يف ك  )1883(ألول مرة يف مقال له ظهر عام      

-                      Semantiqu Essai de (  ويعد هذا الكتاب فاحتة املؤلفات اللسانية التخصصـية يف
يف عـام    ) NYROP –نـريوب ( مث توالت املؤلفات يف هذا الشأن إىل أن ظهر كتاب العـامل           .علم الداللة 

حيث خصص اجلزء الرابع منه  )Grammaire Historique  - علم النحو التارخيي (املعنون بـ) 1913(
 .لداللة األلفاظ

 .)3(ويعترب هذا الكتاب تتوجيا حملجل اجلهود السابقة يف جمال علم الداللة 
 The Meaning of –معـىن املعـىن   (ظهر كتاب)1923(وبعد عقد من هذا التاريخ،أي يف عام

meaning (ملؤلفيه )ن ورتيشاردزأوجد–             Ogden-  Richards  (  وقد أحدث تأثرياً كبرياً يف
 . األوساط العلمية املختصة

وبدءاً .)4(وجتدر اإلشارة هنا إيل أن هذا الكتاب قد جتاوز اجملال اللغوي الصرف إيل جملال املعريف االسبتمولوجي               
اليت تتناول مسائل الداللـة وتنوعـت اجتاهاهتـا         من مخسينيات القرن العشرين تتابعت الدراسات واملؤلفات        

موجز يف داللة األلفاظ )( Ulmonn اوملان( ولعل كتاب.واهتماماهتا وفق املدارس أو املذاهب اليت ينتمي إليها
 ) Precis de semantiqui francaise -الفرنسية
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أما كتاب العامل الليتوين األصل     . حىت تاريخ صدروه    ) علم الداللة   ( ميثل ملخصاً ملسرية  ) 1952(الصادر عام   

 Semantique Structurale -علم الداللة البنيوي( املعنون بـ ) Greimasغرمياس ( ، الفرنسي اإلقامة
 إىل اآلفاق الرحبة اليت مسا إليها علم الداللة مع سطوع جنم البنيوية يف علوم اللسان                – دون شك    –فإنه يشري   ) 

للمدرسة الفرنسية يف علم الداللة، ويظل املرجع الذي ال غىن عنه لدراسة املستوى             إذ هو مبثابة النص التأسيسي      
 . الداليل يف اللغة 

داللـة  :( وال بد من اإلشارة أخرياً إىل أن أو ل كتاب عريب حديث تناول موضوع الداللة إمنا هو كتـاب                    
 وهو كتاب جامع أمل مؤلفـه ، أو         ، ) 1958( الصادر يف القاهرة عام     ) إبراهيم أنيس   ( للدكتور) األلفاظ  

 .كاد ، مبا كتب يف موضوع الداللة سواء يف التراث العريب ، أو حديثاً يف الغرب حىت تاريخ صدوره
  ما هو املعىن ؟-

 طبقاً ملبدأ التعريف بالسلب     -:سؤال شائك وكبري حيتمل إجابات كثرية ؛ فمن املمكن مثالً أن نقول             
قالً ؛ أي أنه ليس كياناً قائماً بذاته تنطوي عليه األلفاظ أو الكلمات أما إذا أردنـا                  إن املعىن ليس كياناً مست     –

 . تعريفاً إجيابياً فبوسعنا القول أن املعىن هو فهم ملاهية األلفاظ والعبارات
كيـف ميكـن    : وفق التعريف السابق تبحث يف كيفية امتالء األلفاظ بالدالالت          ) نظرية املعىن   ( إن  
يأخذ على عاتقـه البحـث يف اآلليـات         ) علم الداللة   (  تكون ذات معىن؟ وبناء على ذلك فإن         لأللفاظ أن 

 . والقواعد اليت تتحكم يف إنتاج املعىن يف اللغة 
 ما الذي تقدمه معاجم اللغة إذاً ؟ : ولسائل أن يسأل 

 . عة هذه املعاين اجلواب هو أن املعجم اللغوي يزودنا مبعاين ألفاظ اللغة ، لكنه ال يبني لنا طبي
 ما هو املعىن؟ : أي أنه ال جييب عن السؤال املطروح 

وما دمنا بصدد احلديث عن املعاجم اللغوية فال بأس من اإلشارة إىل نوع من البحث الداليل املبكر يف التراث                   
لرواة ألفاظـاً    يف تلك الرسائل التصنيفية اليت مجع فيها بعض اللغويني ا          – بداية   –نلمس ذلك   .اللغوي العريب   

 .بعينها ترجع إىل موضوع بعينه؛ كاإلبل واخليل والشجر والنبات ،وغري ذلك
مت تطور األمر بعد ذلك إىل وضع املعجمات الكربى املرتبة تبعاً ملعاين األلفاظ وليس وفقاً ألصوهلا وموادهـا ،                   

 . كما هو الشأن يف املعاجم اللغوية 
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البن سيده ويقع   ) املخصص(ىل معاين األلفاظ ال إىل مبانيها ، نذكر معجم          من هذه املعاجم اليت توجه عنايتها إ      
يف سبعة عشر جزءاً،حيث خيضع التصنيف فيه للموضوعات؛ فثمة فصل للسـماء والنجـوم،وآخر لـألرض                

كما أن املعاجم املخصصة أللفاظ .وأجزائها ، وثالث لإلنسان وما يتصل به،وهكذا هو الشأن مع باقي الفصول        
 .  نوعاً من التصنيف الداليل -دون ريب-ية حمددة كألفاظ القران الكرمي،أو احلديث الشريف،متثلاصطالح

 –البن كثري   ) غريب احلديث واألثر    ( للراغب االصفهاين ، وكتاب     ) مفردات القرآن   ( ذلك هو حال كتاب     
 ).5.(على سبيل املثال

املتحور أساساً حول الصالت القائمة بـني       ) لداللة  علم ا ( بالعودة إىل احلديث عن ماهية املعىن وعن موضوع         
الدال واملدلول ، ما يستتبعه ذلك من حبث يف معاين األلفـاظ وخصائصـها وتقلبـها وتطورها،والقواعـد                  
واألسس،أو لنقل القوانني ، اليت تتحكم يف كل ذلك، فإننا جند أن العالقة بني الدال واملدلول ختتزل العالقة بني                   

اللغة : مع كل العناصر واإلشكاالت اليت تطرحها هذه العالقة ،وبالتايل أسبقية أحدمها على اآلخر     اللغة والفكر   
 .أو الفكر 

إن هذه العالقة بالذات ، أي عالقة اللغة بالفكر هي اليت حدت ببعض اللغويني إىل حماولة جتـاوز البحـث يف       
ل اجلانب العقلي للغة عن اللغة ذاهتا ، مـنطلقني          الداللة ، حبجة ارتباط ذلك بالدراسات النفسية ، فحاولوا عز         

يف ذلك من مقولة خالصتها، أن اللغة تقوم بصياغة وسائل التعبري عن األشياء لدى اإلنسان ، إال أهنا ال تكون                    
إال أن مقولة كهذه ال ميكن هلا أن حتسم هذه املسألة ؛ إذ إنه من غري املمكن فصل فعاليات معرفـة                     .معرفته هبا 
 عن معرفة اللغة، كما أن اللغة ليست جمرد حامل لألفكار فحسب ،بل هي تسهم بشكل فعال يف تشكيل         العامل

عن طبيعة هذه العالقة اليت تربط اللغة بالفكر ، بـل        ) Sapir –سابري  ( وقد عرب العامل اللغوي     . هذه األفكار 
د واسع غري مدرك مبين على العـادات        امتدا"اللغة بالواقع بصورة عامة حيث يرى أن العامل الذي نعيش فيه هو           

 .)6("اللغوية للجماعة
إن الفكـر   :" فإنه يؤكد على ارتباط عملية اإلدراك ذاهتا باللغة حيث يقـول            ) آدم شاف (أما عامل االجتماع    

املتصور ال ميكن إدراكه بدون اللغة؛ ذلك أن اإلنسان ، إثر عملية مركبة من التربية االجتماعيـة ، ال يـتعلم                     
 –الوحـدة اللغويـة     ] هو  [ إنه يتعلم ذلك متلقياً عن اجملتمع منتوجاً جاهزاً متاماً          . م،بل والتفكري أيضاً    الكال
 .)7("الفكرية

  أهم املقاربات املمكنة لدراسة املعىن-
بينا فيما سبق الصعوبات واإلشكاليات اليت تعترض احملاوالت اليت تستهدف الوقوف على طبيعة املعىن وبيـان                

 .ه وحتديد عناصره ومتعلقاتهماهيت
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إن احملاوالت األوىل لالقتراب من مشكلة املعىن جتلت يف البحث يف بعض الظواهر الداللية املفترضة كاالشتراك                
 –والترادف والتضاد والتطور الداليل، وغري ذلك من املسائل الداللية املتصلة باملعىن أي أن األمر مل يكن لريقى                  

 درجة اقتراح نظرية منهجية متكاملة للبحث يف ماهية املعىن اجلهد العلمي املتصـل يف          إىل –مع هذه احملاوالت    
هذا اجملال متخض يف هناية املطاف عن نشوء عدد من النظريات الداللية اليت ميكن إرجاعها إىل املقاربات اآلتية                  

:- 
 .حتليل مكوناته الرئيسيةإذا إهنا هتدف الوصول إىل جوهر املعىن عن طريق  :  املقاربة التحليلية-أ
حيث تنظر إىل علم اللغة باعتباره جزءاً مـن علـم           ) النحو التوليدي   (  كما تتمثل يف     : املقاربة النفسية    -ب

 مرآة للفكر ، وما الفكر سوى اجلهاز البيولوجي املوروث الذي حيمـل             - وفقاً هلذه املقاربة   –فاللغة  . النفس  
إن دراسة اللغة ، واحلال كذلك تتيح لنا الوقوف على ملمح           .  وتفسريها   خصائص معينة متكننا من إنتاج اللغة     

من مالمح هندسة الذهن البشري ؛ أي أن األمر يتعلق بدراسة اخلصائص اجملردة للعمليات اليت يقوم هبا الدماغ                  
ـ      – باملظهر اإلبداعي    –عند ممارسة النشاط اللغوي ويف ذلك اقتراب مما يعرف           د  لالسـتعمال اللغـوي عن

 .)8(من بعده) تشومسكي(مث ) ديكارت(كما أشار إليه .األفراد
ويتعلق األمر هنا بدراسة فعل أو أثر اللغة، وذلك من خالل التركيز على كيفية عمـل                : املقاربة العملية      -ج

 .األلفاظ أكثر من دالالهتا
 :هذا وميكن اإلشارة هنا إىل اجتاهني رئيسيني

بـني  ) املثري واالسـتجابة    ( سلوكي، ويقوم على دراسة املعىن من خالل                      يتمثل يف االجتاه ال   :  األول   -
 ).املتكلم واملستمع ( طريف عملية االتصال 

حيث يتم التركيز على العالقة القائمة بني اللغة ومتداوليها أثناء عملية االتصـال             : االجتاه التداويل   : الثاين   -
 :)9(ثة اجتاهات تداولية أساسية، وذلك على النحو التايلهذا، وجيب التمييز هنا بني ثال. اللغوي

بالنظر إىل املنتج اللغوي بوصفه فعالً معيناً يتم خالله حتقق اجلمل اليت تنـاط مبـتكلم                :  تداولية امللفوظية    -1
 .بعينه، ضمن ظروف مكانية وزمانية بعينها

اعتماد عـدد مـن   )   Grice –غرايس ( امل يقترح أحد أعالم هذا اجملال الع:  تداولية حتليل احملادثات -2
) مبدأ التعاون   ( املبادئ أو القواعد االفتراضية اليت يفترض مراعاهتا لتحقيق حمادثة لغوية ناجحة فمن ذلك مثالً               

الذي يفترض أن يصوغ املتكلم عباراته مراعياً عدداً من األسس املوضوعية والشكلية اليت تؤمن تواصالً لغويـاً                 
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قاعـدة  : ( ويتطلب ذلك االلتزام الضمين جبملة من القواعد، أمهها         ). املستمع ، احملاور    ( املستقبل  ناجحاً مع   
، أي وضـوح هـذه      )قاعـدة الكيفيـة     .( ، ويقصد هبا كفاية املعلومات املقدمة عرب احلوار اللغوي        )الكمية  

وغري ذلـك مـن القواعـد       . سياحةأي ارتباط املعلومات بال   )  املناسبة   –قاعدة العالقة   ( املعلومات املقدمة   
 .)10(الضمنية

 : نظرية أفعال الكالم -3
نظريته هذه بناء على مالحظة أساسية مفادها أنه لـيس  )   Austin –أوسنت ( لقد بىن الفيلسوف اإلجنليزي 

تكلم وقد الحظ أن امل   .  مهما كانت ، ال تتضمن فعالية لغوية مكملة هلا ومتكاملة معها             –متت فعالية إنسانية    
  -:عندما يتلفظ بعبارة ما فإنه يقوم بإجناز ثالثة أفعال متزامنة، وهي

 . ويتمثل يف نطق األلفاظ وتركيبها يف مجل وعبارات :  فعل القول -
ويتضح ذلك خباصة يف األفعال اإلنشائية ؛ إذ يقوم املتكلم بإجناز أفعـال الوعـد               ):اإلجناز  (  فعل اخلطابات  -

 ) . إجناز فعل الوعد حال التلفظ باللفظ . أعدك بالقدوم غداً (  مبجرد تلفظه هبا–الً مث–والوعيد والتحقري 
، ويتعلق األمر هنا بالنتائج البعيدة للخطاب على سامعه ، من إقناع أو             ) جعل اإلجناز   (  فعل التأثري بالقول     -

 .إغضاب أو إثارة ، أو غري ذلك 
 .)11(الكالم يف متلقيه) فعل ( م من خالل البحث يف أثرإن دراسة املعىن ، طبقاً هلذا املنظور ، تت

 : العالمة اللغوية والداللة -
املفهوم املركزي يف اللسانيات احلديثة ، ويعود الفضل يف تأصـيله   ) Le Signe( يعترب مفهوم العالمة اللغوية 

 الذي نطلـق يف تفكـريه    ) F- de Saussuruدوسوسري ( والبحث فيه إىل العامل األلسين الرائد          
 : اللغوي من مبدأين أساسيني مفادمها 

 .  أن اللغة شكل ال جوهر -1
 .  أولوية العالقة بني العناصر اللغوية على العنصر املفرد -2
 

 .)12(وقد نتج عن ذلك النظر إىل اللغة بوصفها جمموعة من العالمات الدالة ترتبط بينها بعالقات بنيوية
يستعصي على التعريف املباشر نظراً لطبيعته املركبة ، إال أن التعريـف            ) مة اللغوية   العال( إن مفهوم   

العالمة هي ماهية قابلة للتحول إىل شـيء        : املتفق عليه يرتكز على مالحظة العالقة القائمة بني عنصرين اثنني           
أما اجلزء الغائب  ) Le Signifiantالدال ( حمسوس ؛ هذا املظهر احملسوس بالنسبة إىل الناطقني بلغة ما يدعى 

 -املدلول( من العالمة ، أو بتعبري آخر ، مظهرها اجملرَّد ، فهو املتصور الذهين الذي يدل عليه الّدال ، ويسمى                    
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Le Signifie (  يف حني يطلق مصطلح ) الداللة– La signification (  لإلشارة إىل عملية ارتباط الدال
 .)13(غة باملدلول يف أذهان متداويل الل

 أشـبه   – كما يرى    –يؤكد على االلتحام القائم بني الدال واملدلول ؛ إذ مها           ) دوسوسري  ( على أن   
 . بوجهي الورقة الواحدة

، كما أنه ال ميكن تصور الـدال دون         ) الدال  ( خارج عالقته مع    ) للمدلول  ( واقع احلال يقول أنه ال وجود       
هي إشارة وافتقاد يف اآلن ذاته ، إهنا ثنائيـة          ) العالمة اللغوية    ( وينتج عن ذلك أن   . املدلول وكذلك العكس    

 .)14(الوجود أصالً 
وهذا يؤكد ما كنا قد ذهبنا إليه حول طبيعة املعىن ؛ إذ أنه ليس باملاهية اليت ميكن فحصـها بشـكل                     

 .رك يف صياغتها إن املعىن ال يوجد إال من خالل العالقات اليت يشت. مستقل عن العالمات اليت تدل عليه 
ميكن القول ، بناء على ما تقدم ، بأن آلية الداللة أو عملية تولد املعىن يف الذهن البشري ترتبط بعملية ثالثيـة                      

 :تسري على النحو التايل 
 اللغوية حمسوسة صـوتياً ، مث إن        ة، أي جيعل العالم   ) الدال  ( إن التقاط أذن السامع ملتوالية صوتية معينة حيدد         

، وهو اجلزء الغائب مـن      ) املدلول  (  حييل السامع على مفهوم أو متصور قائم يف خمزونه الذهين ؛ على              الدال
 . العالمة كما بيّنا 
( باإلحالة على الشيء اخلارجي ؛ حمسوساً كان أو متخيالً ، وهذا مـا يسـمى                ) املدلول  ( مث يقوم   
 ).املرجع اخلارجي

بري عنها فيما يعرف باملثلث الداليل، املستلهم دون شك مـن           إن عملية حصول املعىن هذه قد مت التع       
 :وهو التايل ) دوسوسري ( فكر 

 املدلول                                  
 
 
 
 

                       املرجع اخلارجي                           الدال 
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؛ أي أنه ما مـن      )املدلول  (  رجع اخلارجي متر عرب     وامل) الدال  ( إن هذه الشكل التمثيلي يبني أن العالقة بني         
وهذا ما يشري إليه اخلط املتقطع يف قاعدة املثلث إن احلديث           ) املرجع اخلارجي   ( و  ) الدال  ( عالقة مباشرة بني    

عن العالمة اللغوية ومكوناهتا آلية داللتها ال يكتمل دون التطرق إىل مفهوم أساسي على صلة وثيقة هبـا، أال                   
، ) سوسـري  ( وبقصد هبا طبقاً لــ  )   L arbitraire linguistiqui  -االعتباطية اللغوية ( و مفهوم وه

( وهو ما يشار إليه غالباً بعبـارة        ) . املدلول  ( و  ) الدال  ( ونقي وجود أي تالزم طبيعي ومنطقي بني                    
  .)15()اعتباطية العالمة اللغوية 

 . وبني الواقع اخلارجي – جبميع مكوناهتا – بالعالقة بني اللغة إن األمر يتعلق يف هناية املطاف
الصوت : إن نفي وجود عالقة طبيعية أو معلّلة بني اللغة والعامل يعين انعدام هذه العالقة بني كل من                   

تج وين. واملعىن ، والدال واملدلول ، والتركيب النحوي واملنطق ، وبني الوحدات اللغوية والوحدات غري اللغوية              
 :عن هذا املوقف نتيجة مهمة مفادها

. أنه ال ميكن حتديد الوحدات اللغوية الصغرى بشكل مستقل عن اللغة اليت تنتمي إليها هذه الوحدات               
 . أحد األسباب الرئيسية الختالف اللغات اإلنسانية– دون شك –وهذا 

 –هيلمسـليف   ( أللسـين الـدامناركي     جتد صداها النظري احلاد يف نظرية ا      ) االعتباطية اللغوية   ( إن مقولة   
Hjelmslev  ( البنيوية )Glossematique   ( َّجتسيداً لكثري من األفكار – يف كثري من عناصرها –اليت ُتعد 

بـأن الطبيعـة    ) هيلمسليف  ( ، يتضح ذلك بوجه خاص يف مناداة        )دوسوسري  ( البنيوية الضمنية عند                    
وبأنه ال ميكن حتديد هذه الوحدات إال بالنظر إىل النظـام           . ا هي شكلية حمضة     الصميمة للوحدات اللغوية إمن   

 .)16(اللغوي اليت هي جزء منه
إمنا هو آينّ أويل؛ إذ إن االستعمال اللغوي        ) االعتباطية اللغوية   ( إال أنه جيب التنبيه هنا إىل أنه مفهوم         

عبدالسالم املسدي  . د( ، يقول   )املواضعة  ( لغة صفة   عرب الزمن ، أي اطراد االستعماالت اللغوية يضعن على ال         
املواضعة حصيلة التفاعل بني اآلين والزماين يف الظاهرة اللغوية ، حصيلة اندراج احلدث             :         " يف ذلك   ) 

 .)17("الكالمي يف صلب ناموس الزمن بعد االستناد إىل مقومات املكاشفة اآلنية املباشرة 
 :   بني التعيني والتضمني-

هـذه   خصـائص  يفضي بالضرورة إىل احلديث عن داللتها وعن      ) العالمة اللغوية   ( إن احلديث عن    
 .الداللة 
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الداللـة  :( ميّر حتماً عرب التمييـز بـني كـل مـن          ) املعىن التضميين   (و) املعىن التعيين   ( كما أن التمييز بني     
Signification  (و ) املعىن– Sens  (و ) التعيني– Denotation  (و )  االرجـاع– Refrence   (و )

 . من الوقوف الدقيق على مدلوالت هذه املفاهيم –فال بدَّ واحلال كذلك )   Connotation–التضمني 
ميكن القول ابتداء بأن داللة عالمة لغوية ما هو حمدّدها املعجمي يف لغة معينـة خـارج أي سـياق                    

 .)18( لغوية ما هو داَّهلاإن داللة وحدة" أو بتعبري علمي خمتزل ، . كالمي
ومن املعايري املشهورة املتداولة بني علماء اللغة يف هذا الشأن معيار الترمجة؛ أي أن الداللة املعجميـة                 

 .للوحدة اللغوية قابلة للترمجة من لغة إىل أخرى مع احملافظة على جممل مساهتا الداللية
هو القيمة احملّددة الـيت يكتسـبها       : "  الوحدة وبدقة أكثر     أما معىن وحدة لغوية ما فهو الداللة السياقية هلذه        

 .)19("املدلول اجملرد يف سياق فريد 
حىت ) اإلرجاع  ( فإننا نالحظ أنه كثرياً ما يلتبس مبفهوم                        ) التعيني  ( وإذا ما انتقلنا إىل مفهوم      

ل احلاصل بني املفهومني، فضالً عن أثر عند املتخصصني من علماء اللغة، ويعود ذلك بالدرجة األوىل إىل التداخ         
مستعار منه، لكـن بتصـور   ) التعيني ( ذلك أن مصطلح   )  Scolastique( املنطق املدرسي                                   

 .ألسين خاص 
(  إىل هذا االرتباك الذي يغلف استخدام مفهوم  )J. Lyons –جون ليونز ( لقد أشار عامل الداللة 

وحنن نقصد بالقيمة التعينيـة لوحـدة       :" ، مث انتهى به ذلك إىل أن قال       ) اإلرجاع  ( وم  والتباسه مبفه ) التعيني  
 . )20(".معجمية العالقة القائمة بني هذه الوحدة وما هو خارج النظام اللغوي

إننا نرى يف هذا السياق أن      " ما هو خارج النظام اللغوي      ):" اإلرجاع  ( واضح إن هذا التعريف ميّس      
تقول . يزيل الغموض الذي يكتنف املسألة     ) C.Orecchioni –كاترين أوركيوين   ( تقترحه  التعريف الذي   

إننا ندعو باملعىن التعييين املعىن الذي يتأّتى ضمن اآللية اإلرجاعية؛ أي جمموع املعلومـات الـيت                : " يف ذلك   
  .)21("حتملها وحدة لغوية ما، واليت تسمح هلا بالدخول يف عالقة مع شيء خارج اللغة 

إن اإلشكال ناشئ إذاً ، كما نستخلص من هذا التعريف عن كون املعىن التعييين يتولد ضـمن آليـة                   
بوصـفه  ) التعـيني   ( ، وبالتايل فإن حل هذا اإلشكال يكمن يف النظر إىل           ) املرجع اخلارجي   ( اإلحالة على   

أمـا       ) . املدلول  ( و  ) الدال  ( اط بني   يشري إىل آلية االرتب   ) التعيني  ( ، أي أن    ) اإلرجاع  ( خطوة تؤدي إىل    
) املرجـع اخلـارجي     ( فإنه يشري إىل العالقة القائمة بني العالمة اللغوية مبكوناهتا مجيعها وبـني             ) اإلرجاع  ( 

 . احلقيقي أو املتخيل 
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الكـثري  يثري فضالً عن ذلك    ) التضمني  ( يثري قدراً من االلتباس فإن مفهوم       ) التعيني  ( إذا كان مفهوم    
ناهيك عن شيوع اسـتخدامه يف      . من اجلدل ، ليس حول مدلوله فحسب، بل حول مشروعيته اللسانية ذاهتا           

جممل اخلطاب الثقايف، وما يوافق ذلك من إفراط أو تفريط داليل يف كثري من األحيـان لكـل ذلـك فإننـا                      
 ).التضمني ( سنخصص الصفحات التالية للتفصيل يف شأن

 خصائصه وقيمته الدالليةمدلوله و: التضمني 
التضمني من املفاهيم اخلصبة املرتبطة بأكثر من حقل معريف ، وهذا ما جعله واسع التداول لدى طائفة                 

بيد أن هذا األمر، اإلجيايب يف ظاهره، ال خيلو من عوارض سلبية ،             . كبرية من املؤلفني والكتاب واملثقفني بعامة     
 مبا يطمـس ،     – يف بعض األحيان     –ن الفوضى والتعميم والعشوائية     لعل من أمهها تغليف املصطلح بطبقات م      

 .أو يكاد ، املعامل الدقيقة ملدلول هذا املصطلح 
مصطلح طارئ على اللسانيات احلديثة؛ إذ يعود الفضل يف ظهوره يف هذا اجملـال إىل العـامل                 ) التضمني  ( إن  

إال أنه باملقابل مفهـوم      ) 1930( ألوىل عام   حيث استخدمه للمرة ا   )  Bloomfield –بلومفيلد  ( األلسين  
 إىل املفهوم الكلـي ، أو       – دون الدخول يف التفصيالت      –قاّر يف املنطق والفلسفة منذ أمد بعيد ، وهو يشري           

 )22(.الداللة العامة للوحدة اللغوية

)   La Semiologie –علـم العالمـات   ( يف اللسانيات ويف) التضمني ( كثرية هي التعريفات اليت تتناول
بعامة، وقسم كبري من هذه التعريفات يتسم بعدم الدقة وبالتعميم أو االجتزاء أحياناً ، لذا فنحن نؤثر التعريف                  

 .الذي أوردناه قبل قليل ) التعيني ( الدقيق التايل املتصل بتعريف 
  اإلرجاعيـة ؛ أي جممـوع        املعىن الذي يتأتى ضمن اآلليـة     ) التعييين  ( إننا ندعو باملعىن    : " يقول التعريف   

( ....... ) املعلومات اليت حتملها وحدة لغوية ما ، واليت تسمح هلا بالدخول يف عالقة مع شيء خارج اللغـة           
 )23() ". تضمينية ( أما كل املعلومات الثانوية األخرى فيقال هلا معلومات 

 – ثانوية باملقارنة مع معلومات التعـيني        جيدر االنتباه هنا إىل أن املقصود من كون قيم أو معلومات التضمني           
 إمنا هو كوهنا تالية من الناحية املنطقية ال من حيث األمهية الداللية ؛ ذلـك أن                 –كما يقول التعريف السابق     

 . األمهية املرتبطة بكلتا القيمتني ختتلف باختالف منط اخلطاب اللغوي 
 . والتضمينية معاً إن داللة وحدة لغوية ما هي حاصل قيمتها التعيينية 

 : السؤال األساسي املطروح اآلن هو التايل
 ما هي املؤشرات الدالة على وجود التضمني يف خطاب لغوي ما ؟ 
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خاصة ونوعية ؛ أي قيم ال تتعلق بالعالمة اللغوية وال مبرجعيـة            ) معنوية  ( اجلواب يكمن يف بروز قيم داللية       
 . وال أكثر تنوعاً واختالفاً من دوال التعيني اخلطاب اللغوي ، حيث إهنا تظهر بواسطة د

وينتج عن ذلك ، بطبيعة احلال ، أن القيم املعنوية التضمينية هي قيم إحيائية أكثر منها ظاهرية أو توكيديـة ،                     
 . فضالً عن كوهنا ثانوية ، أي تالية للقيم التعيينية التابعة هلا ، كما بّينا آنفاً 

 :تضمني يف خطاب لغوي ما يفترض توافر عاملني اثنني خنلص من ذلك إىل أن وجود ال
 . تعددية طبقات املعلومات : األول 
 . )24(. تراتبية مستويات املعلومات : الثاين 

إن ما ذكرناه بشأن خصوصية قيم التضمني ، وتنوع دواهلا ، أو حواملها الداللية ، ال يتبني جبالء إال من خالل              
 نورد فيما يلي جمموعة من األمثلة املنوعة ما بني لفظ مفرد وعبارة مركبة لبيان مـدى                 لذا فإننا . األمثلة الدالة   

تنوع واختالف دوال التضمني ، مع التمييز بني السمات الداللية التعيينية والتضمينية ، وصـوالً إىل الوقـوف      
 . على آلية تولد التضمني 

 : أمثلة توضيحية -
 .)الكرز (                      َحبُّ امللوك )          اخلمر (  أم اخلبائث -أ

العصري املسكر املستخلص من العنـب أو       : ( إىل جممل القيم املعنوية التعيينية للخمر       ) أم اخلبائث   ( يشري معىن   
ـ   ) السمات الداللية   ( كل الدالالت                     ) + غريه بكيفية خمصوصة     أم ( الدينية واألخالقية واالجتماعية ل

 ) . ئث اخلبا
إال أن ما مييـز     ) . اخلمر  ( هذه السمات ذات قيمة تضمينية حتمل معلومات خمتلفة عن تلك اليت حتملها                       

ـ     إهنا على صـلة بـاملتكلم وبسـياقات        . للعالمة اللغوية   ) املرجع اخلارجي   (هذه املعلومات انقطاع صلتها ب
أما العناصر الداللية هلا فهي على النحـو        . ينية مناسبة   االتصال اللغوية ، وغري اللغوية من ثقافية واجتماعية ود        

 :التايل 
 . هو حاصل دايل التعيني والتضمني ) : دال التضمني  ( -
 . القيم الدينية واالجتماعية ) : مدلول التضمني  ( -
 : وكذلك هو الشأن مع املثال الثاين -
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  *)الكرز ( َحبُّ امللوك 
نوع حمـدد مـن الفاكهـة ، ذو         ( ىل جممل القيم الداللية التعيينية للكرز       إ) حب امللوك   ( حيث يشري معىن    

ـ    ) + خصائص شكلية وغذائية معينة      كاملرتلة االجتماعية  ) حبُّ امللوك   ( كل الدالالت االجتماعية اإلحيائية ل
 ) . ز الكر( وهذه القيم التضمينية حتمل معلومات خمتلفة عن تلك اليت حيملها لفظ . والثراء، وغري ذلك

لكنـها ذات صـلة   ) فاكهة الكرز احلقيقيـة  ( للعالمة اللغوية، أي ) املرجع اخلارجي ( كما أهنا ال حتيل إىل      
 :أما العناصر الداللية فهي التالية . باملتكلم وبالسياق اجلغرايف واالجتماعي واالقتصادي املؤطر للحدث اللساين 

 . لتضمني هو حاصل دايل التعيني وا) : دال التضمني  ( -
 . هو صلته باملرتلة االجتماعية واالقتصادية ) : مدلول التضمني  ( -

أم ( هـو   : هذا ، ومن املهم أن نالحظ أخرياً أن كالً من املثالني السابقني ينطوي على دال تضميين مسـتقل                   
 . يف املثال الثاين ) َحبُّ امللوك ( يف املثال األول ، و ) اخلبائث 

  *                                                اإلسالموية  العروبية     -ب
مما . ما مييز هذين املثالني عن سابقيهما هو امتزاج العالمتني اللغويتني التعيينية والتضمينية هلما يف صيغة واحدة                 

 :وحتليل ذلك على النحو التايل . يعين احتاد دوال التعيني مع دوال التضمني 
 :ة التعيني عالم: أوالً 

العروبيـة ،   : ( ،أي  ) املقروء   –امللحوظ  ( أو الكتايب   ) املسموع  ( هو املقطع الصويت    :  دال عالمة التعيني     -
 ). اإلسالموية 

 :عالمة التضمني :  ثانياً -
 . هو الصيغة اللغوية الصرفية اخلاصة :  دال العالمة -
مع كل ما ميت    . والفكر اإلسالمي يف الثانية     . مة األوىل   هو الفكر القومي العريب يف العال     :  مدلول العالمة    -

 . إىل هذين الفكرين من ممارسات قولية أو عملية 
 :يف سينيته املشهورة ) البحتري (  يقول الشاعر -ج

 صنت نفسي عمـا يدنس نفسـي         وترفعت عن جدا كـل جبـس 
  لتعسي ونكسي ومتاسكت حني زعزع عين الدهـ         ـر التماساً منه

                              
رة ، وليس على داللة مباش) الكرز (  يف بعض مناطق املغرب األقصى للداللة على فاكهة        – كما ذكر يل أحد األصدقاء املغاربة -) حب امللوك (  تطلق عبارة  *

 .  سبيل الكناية 
 .  ال أكثر) التضمني ( لسنا هنا بصدد تأصيل أمثال هذه الصيغ الصرفية بل مت اختيارها لداللتها التمثيلية على  *
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 حضرت رحلــي اهلموم فوجهـ         ت إىل بيـض املدائـن عنسي 
 أتسلـى عـن اخلطـوط وآســى        حملـل مـن آل ساسان درس 

 :العناصر الداللية لألبيات 
 . عزة النفس والترفع عن الدنايا والصرب على الشدائد وطلب العزاء والسلوان :  قيم التعيني -
 . اإلحياء باملعاناة الداخلية للشاعر : ني  قيم التضم-
 . األبيات الشعرية :  دوال التعيني -
الصياغة الشعرية اخلاصة، إىل جانب القيم الداللية اليت يوحي هبا املقطع الصويت املتواتر يف              :  دوال التضمني    -

 ).الكسرة ( رة ، أو بعضها ثنايا األبيات ، فضالً عن القافية ، املكون من السني املهموسة والياء اجملهو
 .والذي يأيت يف إطار نظام موسيقي حمكم واضح الداللة ينتظم األبيات مجيعها 

لقد أتاحت لنا األمثلة املتقدمة الوقوف على التنوع الكبري الذي تتسم به دوال التضمني بدءاً من اختيـار دال                   
طي قيماً تعينية واحدة ، ومروراً بالعناصر الصوتية        معجمي بعينه دون غريه من الدوال املعجمية املتاحة واليت تع         

املستثمرة إلعطاء قيم تعبريية تضمينية خاصة ،أو باصطناع تركيب لغوي خاص يؤدي داللة تضمينية مطلوبة ،                
 .وانتهاء بالدوال املركبة ، مع كل االحتماالت املمكنة لتنويع الدوال لتوليد املعىن التضميين املقصود

يل اإلحاطة مبجمل الدوال القادرة على نقل القيم التضمينية ، بل يقتصر عملنا هنا على التمثيـل  ولسنا هنا بسب 
 .هلذه الدوال 

ومثة أمر آخر جيب التنويه به يف هذا املقام وهو أن مدلوالت التضمني تتنوع كذلك وفق أصـناف رئيسـية ،                     
طه األسلويب وهناك التضـمني امللفـوظي       فهناك التضمني األسلويب املتعلق بتصنيف اخلطاب اللغوي حسب من        

وليس باملعلومات املرجعية وهناك التضمني بوصفه قيماً مرتبطة أو مضافة          ) اخلطاب  ( املتصل بصاحب امللفوظية  
 .)25(إىل قيم التعيني ، وهناك الدالالت املبهمة مبا حتمله من قيم تضمينية،وغري ذلك من مدلوالت التضمني

من ذلك مثالً أن    .  على بعض القضايا االبستيمولوجية واملنهجية املرتبطة هبذا املصطلح          والبد من التأكيد أخرياً   
( كمـا تصـوره     ) العالمة اللغوية   ( هي أكثر تعقيداً مما يوحي به مفهوم        ) املدلول  ( و) الدال  ( العالقة بني   
فضالً عن أن   . تعددة أيضاً   ذلك أن حوامل الدوال متنوعة جداً ، كما أن مستويات املدلوالت م           ) . دوسوسري  

بصورة متوازيـة    ) Coden( العالقة بينها ليست مباشرة؛ إذ يتطلب األمر استثمار عدد من السنن                                  
 .يف النص الواحد
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قد زعزع ما كان يعرف بيقينيات نظرية العالمة، ودفع البـاحثني           ) التضمني  ( مجلة القول يف ذلك أن مفهوم       
وهكذا كان هذا املفهوم يف مركز البحث اهلادف إىل إعادة النظـر يف             .صياغة مشكلة املعىن  إىل إعادة النظر يف     

 .)26()علم داللة اخلطاب ( واستشراف آفاق ) العالمة اللغوية ( نظرية 
ولعله من الضروري هنا اإلشارة إىل بعض ما يعترض استخدام هذا املصطلح من تشويه وسوء استخدام وإساءة                 

 .يس لدى غري املتخصصني وحدهمفهم أحياناً، ل
 بـل   – فاملصطلح ، كما أشرنا ، واسع الطيف ، لصيق الصلة مبجمل النشاط الفكري والثقايف واالجتماعي                 -

فعلى سبيل املثال ال احلصر نشري هنا إىل احلملة الشعواء اليت تعرض هلـا              . حىت عند بعض اخلاصة من اللغويني       
 فضـل السـبق والريـادة يف        - مع ذلك    –على يد عامل جليل له      ) مشية  الداللة اهلا ( أو  ) التضمني(مفهوم  

فبعد أن فصل القول يف كل مـن الداللـة املركزيـة            ) إبراهيم أنيس   ( التصنيف يف جمال الداللة هو الدكتور       
لة فبينما جتمع الدال  " ، مع بعض التساهل املنهجي، خلص إىل القول         )التعيني والتضمني   ( والداللة اهلامشية أي    

املركزية بني الناس ، تفرق بينهم الداللة اهلامشية ، وبينما تساعد األوىل على تكوين اجملتمع وتعاونه وقضـاء                  
 )27(".مصاحله ، قد تعمل الثانية على خلق الشقاق والرتاع بني أفراده 

تطرياً لبين اإلنسان   وتسود الداللة اهلامشية يف بعض جماالت احلياة ، وتصبح          حينئذ شراً مس                    " مث يضيف   
 .)28(" ، وأوضح جمال للداللة اهلامشية اجملال     السياسي 

ومع احترمنا الشديد ألستاذنا اجلليل فإننا ال نستطيع موافقته على ما ذهب إليه ، فاللغة بثرائها وتنوع أساليبها                  
نات اإلنسان ورغباته وحاجاتـه     وحبقيقتها وجمازها وجدت للوفاء مبتطلبات اجملتمع اإلنساين وللتعبري عن مكنو         

 .وعواطفه وانفعاالته ، بل حىت شروره وآثامه 
 شبيهة بكثري   – مع الفارق    –ولعلها  . فال لوم على اللغة يف ذلك ، فمثلها مثل اخلادم املطيع الذي يؤمر فيطيع               

 الراشد أو غري الراشد     من املخترعات اليت قد تعود باخلري على اإلنسان وقد هتدد مصريه ذاته ، تبعاً لالستخدام              
 .هلذه املخترعات 

 : خامتة  
 :ميكن إمجال النتائج اليت خلص إليها البحث يف النقاط اآلتية 

مشكلة املعىن قـد  ( بالبحث يف ) علم الداللة ( بني البحث من خالل التحليل واملناقشة أن اختصاص    -
تفادة القصوى من مناهج اللسانيات     أدى إىل وضع املشكلة يف إطارها العلمي الصحيح ، مبا حقق االس           

 .احلديثة بعيًدا عن جتاذبات العلوم اإلنسانية األخرى 
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 ) .التعيني(و ) اإلرجاع ( توصل البحث إىل التمييز العلمي الدقيق بني مفهومي  -

كما بني اخلصائص والقيم الداللية اليت ينطوي       ) التضمني  ( حدد البحث املدلول العلمي الدقيق ملفهوم        -
 .ا هذه املفهوم ، من خالل عدد من األمثلة التوضيحية املنوعة عليه

 .ومكوناهتا ) العالمة اللغوية ( فتح البحث آفاقًا رحبة للحوار العلمي حول نظرية  -
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