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الداللة 
دراسة فً المفهوم 

 
 
 

خٌري جبٌر . د.                                                              م
الجمٌلً 

جامعة /                                                كلٌة التربٌة للبنات 

األنبار 

 

 
:  مقدمة

 
الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبً بعده، وعلى آله 

:  وصحبه ، وبعد

 

علم )فٌمثل البحث فً علم الداللة ركٌزة أساسٌة من ركابز اللسانٌات 

وقد لقً هذا العلم رواًجا واهتماًما عند اللسانٌٌن المحدثٌن؛ ألنه ٌمثل . (اللؽة الحدٌث

الذي من دونه ال  (المعنى)قمة الدراسات اللسانٌة وؼاٌتها، إذ رأت أّن موضوعه هو 

.  ٌمكن أن تفهم اللؽة

– الداللة )وألهمٌة هذا الموضوع فً الدرس اللسانً كانت هذه الدراسة 

موضع بحث ، وذلك بمنهجٌة علمٌة منظمة ،وصوال إلى نظرٌة  (دراسة فً المفهوم

.  لسانٌة لبٌان هذا المفهوم

إن تالزم وجود اللؽة مع وجود الداللة مثَّل مقاربة لؽوٌة كان من 

نتابجها تشعب البحث فً الداللة فً طٌات علوم كثٌرة ، وهو ما دعا إلى عقد 
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؛ إللقاء الضوء على تلك اإلشكالٌة التً تعد صعوبة فً طرٌق الجهود  (تمهٌد)

.  المبذولة لوضع نظرٌة داللٌة متكاملة

اعتمد البحث منهج االنتقاء فالنصوص كثٌرة ومتعددة ، وٌنبؽً للباحث 

أن ٌنتقً منها ما ٌعود على بحثه بالفابدة، ولذا تضمنت هذه الدراسة محورٌن 

من حٌث اللؽة – عنً أولهما ببحث مفهوم الداللة فً التراث : أساسٌٌن

مذكًرا فً أثناء ذلك بجهد علمابنا القدامى فً الدرس والتنظٌر ، أما - واالصطالح

الثانً ؛ فعقد لبٌان هذا المفهوم فً الدرس اللسانً الحدٌث ، وذلك فً نظرٌتٌن 

.  نظرٌة دي سوسٌر ، ونظرٌة المثلث الداللً: أساسٌتٌن

ومن بعد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتابج مثلث خالصة 

.  البحث فً هذا الموضوع

ٌُرجى منها أن ُتساهم فً وضع األقدام على  إن هذه الدراسة هً محاولة 

طرٌق نظرٌة داللٌة متكاملة ، وصوالً إلى القواعد اللؽوٌة الشاملة ، وهللا من وراء 

. القصد

 

 : تمهٌد 

– حاصلة وموجودة بوجود تلك اللؽة ، التً هً – فً أٌة لؽة – الداللة 

وهذا ما ٌرسخ لدٌنا االعتقاد . عبارة عن دالالت من حٌث هً ألفاظ- فً جوهرها

فلكل لفظ داللته التً - أعنً الداللة اللؽوٌة–بؤّن وجود اللؽة ٌلزم منه وجود الداللة 

األلفاظ ، : على عنصرٌن أساسٌٌن هما))إن اللؽة تقوم . تعارؾ علٌها المجتمع

وبٌنهما ارتباط وثٌق بحٌث متى ُعِرؾ اللفظ أمكن فهم  (أو المعانً)واألفكار 

(.(معناه
(1)

  

لم تنحصر دابرة البحث فً الداللة على اللؽوٌٌن فحسب، ألنها عملٌة 

لم تكن فً ٌوم من األٌام مقصورة على عالم اللؽة ))ذات أبعاد واسعة النطاق ، فهً 

وحده ، بل هً باتساعها وتشعبها وتعدد أوجهها تكون نقطة التقاطع لعدد كبٌر من 

العلوم اإلنسانٌة، كعلم اللؽة والفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم األجناس وعلم 

(.(االجتماع وعلم الحٌوان والتربٌة واآلداب والنقد األدبً والبالؼة وؼٌرها
(2)

  

إن اتساع البحث فً الداللة، فً هذه العلوم اإلنسانٌة المختلفة، ٌمثل 

المعنى اللؽوي من ))إحدى الصعوبات التً تواجه الباحث فً هذا الموضوع؛ إذ إنَّ 

شؤنه أن ٌشؽل المتكلمٌن جمًٌعا على اختالؾ طبقاتهم، ومستوٌاتهم الفكرٌة ؛ ألن 

                                                 
 . 190: عبد الؽفار حامد هالل. علم اللؽة بٌن القدٌم والحدٌث، د (1)

 .  315: ناٌؾ خرما. أضواء على الدراسات اللؽوٌة المعاصرة، د (2)



  2007/ العدد الخامس والعشرون                 مجلة دٌالى 

182 

 

الحٌاة االجتماعٌة تلجا كل متكلم إلى النظر فً هذه الكلمة أو تلك أو هذا التركٌب 

((أو ذاك، وهكذا أدلى كل متكلم تقرًٌبا بدلوه فً هذه المشكلة الخطٌرة
(3)

 . 

 

  :الداللة فً التراث

مصدر معنوي كالكتابة واإلمارة ، وهً مثلثة ، - كما وردت فً معاجم اللؽة- الداللة

بالضم وقلب - ُدلُولة: دلَّ َداللة وِداللة وُداللة، لكنَّ الفتح أعلى، وٌقال فٌها أًٌضا: ٌقال

ٌُتوصل به إلى معرفة الشًء، كداللة األلفاظ على المعانً : األلؾ واًوا، وهً ما 

وداللة الرموز واإلشارات والكتابة والعقود فً الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن 

 ما دلَُّهْم : ٌجعله داللة أو لم ٌكن بقصد كمن ٌرى حركة إنسان فٌعلم أنه حً، قال تعالى

ُة  األَْرض  (4)َعلى َمْوِتِه إاِّل دابَّ
والدال من حصلت منه الداللة، والدلٌل فً المبالؽة .

 (5).كعالم وعلٌم وقادر وقدٌر، ثم ٌسمى الدال والدلٌل داللة كتسمٌة الشًء بمصدره

اللة)وفرق بعض أهل اللؽة بٌن  اللة)بفتح الدال و  (الدَّ بكسرها،  (الدِّ

ما كان لإلنسان اختٌار فً معنى الداللة فهو بفتح الدال، وما لم ٌكن له  ))فرأى أنَّ 

داللة الخٌر لزٌد فهو بالفتح أي له اختٌار فً : اختٌار فً ذلك بكسرها، مثاله إذا قلت

الداللة على الخٌر، وإذا كسرتها فمعناه حٌنبٍذ صار سجٌة لزٌد فٌصدر منه كٌؾ ما 

((كان
(6)

  .

كان من أوابل علماء اللؽة  (هـ385ت)وٌظهر أن أبا هالل العسكري 

الذٌن حاولوا الوصول إلى تحدٌد مفهوم الداللة، فقد ذكر قٌم الموافقة والمخالفة بٌنها 

ما : الداللة على الشًء)): وبٌن العالمة، التً تتصل بها على نحو ما، فهو ٌرى أن

ٌمكن كل ناظر فٌها أن ٌستدل بها علٌه، كالعالم لما كان داللة على الخالق، كان داالً 

أما عالمة الشًء؛ فهو ما ٌعرؾ المعلم له ومن شاركه فً . علٌه لكل مستدل به

معرفته دون كل واحد، فالحجر تجعله عالمة لدفٌن تدفنه، فٌكون داللة لك دون 

ؼٌرك، وال ٌمكن لؽٌرك أن ٌستدل به علٌه إالّ إذا وافقته على ذلك، كالتصفٌق تجعله 

عالمة لمجًء زٌد، فال ٌكون ذلك داللة إال لمن ٌوافقك علٌه، ثم ٌجوز أن تزٌل 

وال ٌجوز أن . عالمة الشًء بٌنك وبٌن صاحبك فتخرج من أن تكون عالمة له

                                                 
 . 286: محمود السعران . ، د (مقدمة للقارئ العربً)علم اللؽة   (3)

 . 14: سورة سبؤ (4)

وبصابر ذوي التمٌٌز  (دلل)مادة :  ولسان العرب 275-274: مفردات ألفاظ القرآن : ٌنظر (5)

 . 2/605: فً لطابؾ الكتاب العزٌز 

  . 322-2/321: الكلٌات  (6)
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تخرج الداللة على الشًء من أن تكون داللة علٌه، فالعالمة تكون بالوضع والداللة 

(.(باالقتضاء
(7)

 

لم ٌتخط مفهوم الداللة عند العسكري معناه فً اللؽة، بمعنى أنه فهم 

.  للداللة لؽة ال اصطالحا، كما تقدم آنًفا

هذا الموضوع بشًء من التنظٌر،  (هـ392ت )ومن بعد تناول ابن جنً

، قال (باب فً الداللة اللفظٌة والصناعٌة والمعنوٌة)وذلك فً باب عقده لذلك سماه 

اعلم أنَّ كل واحد من هذه الدالبل معتدٌّ مراًعى ُمْإَثٌر؛ إالّ أنها فً القوة )): فٌه

فؤقواهنَّ الداللة اللفظٌة، ثم تلٌها الصناعٌة، ثم تلٌها : والضعؾ على ثالث مراتب

فمنه جمٌع األفعال، ففً كل واحد . ولنذكر من ذلك ما ٌصح به الؽرض.المعنوٌة

أال ترى إلى قام، وداللة لفظه على مصدره وداللة بنابه على . منها األدلة الثالثة

وإنما . فهذه ثالث دالبل من لفظه وصٌؽته ومعناه. زمانه، وداللة معناه على فاعله

كانت الداللة الصناعٌة أقوى من المعنوٌة من ِقَبل أنها وإن لم تكن لفًظا فإنها صورة 

فلّما كانت كذلك لحقت . ٌحملها اللفظ، وٌخرج علٌها وٌستقر على المثال المعتزم بها

. بحكمه، وجرت مجرى اللفظ المنطوق به، فدخال بذلك فً باب المعلوم بالمشاهدة

ٌِّز الضرورٌات (.(وأما المعنى؛ فإنما داللته الحقة بعلوم االستدالل، ولٌست فً ح
(8)

 

ٌدل على مصدره  (قام)وٌستوقفنا هذا النص لمعرفة مضامٌنه، فالفعل 

الداللة  )وهً المسماة . القاؾ واأللؾ والمٌم: بالمطابقة من حٌث مادته- القٌام–

ودلَّ الفعل أًٌضا على زمانه بالتضمن من حٌث صٌؽته، أي . عند ابن جنً (اللفظٌة

وأما داللته على فاعله؛ . (الداللة الصناعٌة)صورته، وهً التً سماها ابن جنً 

.* (الداللة المعنوٌة)فبااللتزام بوساطة معناه، وهً المسماة عند ابن جنً 

جاءت فً ضوء - من حٌث المفهوم–إن تقسٌمات الداللة عند ابن جنً 

والسٌما فً الداللة المعنوٌة - النسق اللؽوي، صحٌح أنها اتسمت باألثر االستداللً

. ولكنها فً ضمن بنٌة اللؽة–التً هً نفسها داللة اللتزام 

فً بنٌة اللؽة ، - فً النصوص المذكورة آنًفا- انحصر مفهوم الداللة

وأما االصطالح؛ فهو تحدٌد . على وفق طبٌعتها فً التعبٌر، أعنً لؽة ال اصطالًحا

اتفاق طابفة على وضع ))والمصطلح هو . الداللة وضبطها، وهو ُسنَّة ألهل كل فن

((اللفظ بإزاء المعنى
(9)

أداة اتصال مفٌدة فً موضوع واحد، وهو بهذا ))وهو أًٌضا .

                                                 
  . 54: الفروق اللؽوٌة  (7)

  . 3/98: الخصابص  (8)

 هً التً ٌدل اللفظ فٌها على تمام معناه الموضوع له بطرٌق المطابقة، كداللة :داللة المطابقة * 

وأما داللة التضمن؛ فهً التً ٌدل اللفظ فٌها على جزء المعنى . اإلنسان على الحٌوان الناطق
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المعنى عالمة عملٌة، لٌس الؽاٌة منها تبسٌط المادة المدروسة، ولكن الؽاٌة منها 

((اإلشارة إلى داللة مخصوصة
(10)

 . 

لم تتبلور الداللة مصطلًحا محدًدا إال على أٌدي أهل المنطق والفالسفة، 

أن مباحث األلفاظ لصٌقة الصلة بعلم المنطق ، وبشكل أخص بمبحث  ))ذاك 

(.(التصورات؛ فما التصور إال إدراك المفرد ، ولٌس المفرد إال لفًظا
(11)

 

كون الشًء بحالة ٌلزم من  ))وٌتضح ذلك فً تعرٌفهم الداللة بؤنها 

(.(العلم به العلم بشًء آخر ، والشًء األول هو الدال ، والثانً هو المدلول
(12)

 

نسبة بٌن شٌبٌن ٌرتبط بعضهما - فً ضوء هذا التعرٌؾ– فالداللة 

إن اللؽة  )). ببعض ارتباًطا ال انفصام فٌه، فهً إًذا وحدة تقوم على الدال والمدلول

أي من حقٌقتٌن توجد كل منهما فً نفسها : من جوهرٌن- كما ٌقولون–تتكون 

حسب التعرٌؾ المدرسً – والداللة ... الدال والمدلول: ومستقلة عن األخرى وهما

ٌُرسل أحدهما إلى اآلخر، - القدٌم ٌَُردُّ لها اعتبارها الٌوم ، وتعنً وجود مصطلحٌن 

(.(ومنهج اإلرسال هو الذي ٌكون ما نسمٌه بالداللة
(13)

  

فٌه احتراز ؛ لبال ٌقتصر الدال  ((كون الشًء  ))وقوله فً التعرٌؾ 

على  اللفظ فحسب ؛ إذ إن هناك وسابل أخرى لحصول العلم الذي تترتب علٌه 

إن الكالم القابم فً النفس ، والؽابب )): ٌقول ابن القٌم فً ذكر هذه الوسابل. الداللة

اللفظ والخط واإلشارة : عن الحواس فً األفبدة ٌكشفه للمخاطبٌن خمسة أشٌاء 

(.(لسان الحال ، وهً أصدق من لسان المقال: والعقد والنِّصب، وهً
(14)

  

إن التعرٌؾ الذي جاء به المناطقة خرج من حدوده الضٌقة فً تعٌٌن 

تعٌٌُن العالقة بٌن ))العالقة بٌن األلفاظ والمعانً، إلى فضاء رحب مداه الواسع 

                                                                                                                                            

. على السقؾ الذي هو جزء مفهوم منه (البٌت)الموضوع له بطرٌق التضمن، كداللة لفظ 

وأما داللة االلتزام ؛ فهً التً ٌدل فٌها اللفظ على أمر خارج عن الموضوع له من اللفظ، 

تحرٌر القواعد المنطقٌة ، قطب : ٌنظر. على القاتل والمقتول فً الذهن (القتل)كداللة لفظ 

  . 1/17: مصطفى الزلمً.  ، وأصول الفقه اإلسالمً فً نسٌجه الجدٌد، د29: الدٌن الرازي
  .  22:  التعرٌفات (9)

  . 35: منذر عٌاشً .   اللسانٌات والداللة ، د(10)

، عاطؾ القاضً ، مجلة الفكر العربً  (بحث)،  (السٌمٌاء)علم الداللة عند العرب  (11)

  .127:  ، ص19-18المعاصر، العدد 

  . 28: تحرٌر القواعد المنطقٌة  (12)

  . 53: ، جون كوٌن  (بناء لؽة الشعر ، اللؽة العلٌا)النظرٌة الشعرٌة  (13)

 . 1/93: بدابع الفوابد  (14)
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فإن كان الدال لفًظا ... الدال والمدلول عموًما ، سواء أكان الدال لفًظا أو ؼٌر لفظ

(.(فالداللة لفظٌة ، وإن كان ؼٌر لفظ فالداللة ؼٌر لفظٌة
(15)

  

 

 

  :الداللة فً اللسانٌات

... اللسانٌات ، أو األلسنٌة ، أو علم اللؽة ، أو الدرس اللؽوي الحدٌث

وُتْدرس اللؽة فً . دراسة اللؽة على نحو علمً: تسمٌات مختلفة لمسّمًى واحد، وهو

:إطار هذا العلم الحدٌث فً المجاالت اآلتٌة
(16)

  

 

  (Phonetics)األصوات             - 1

 (Morphology)الصرؾ              - 2

  (Semantics)الداللة أو علم الداللة  - 3

 (Syntax)النحو                 - 4

                

إًذا فرع مهم من فروع هذا العلم الحدٌث، **فالداللة أو علم الداللة

 .((ومجال من مجاالت تطبٌقه))
(17)

 وٌسمى هذا العلم عند طابفة من علماء 

((بؤنه دراسة المعنى  ))، وٌمكن تعرٌفه بؤوجز لفظ  (علم المعنى)اللسانٌات 
(18)

 .

إن اللؽة معنى موضوع فً : وال أحد ٌنكر أهمٌة المعنى فً اللؽة ، حتى قٌل

. صوت

                                                 
  . 127 : (السٌمٌاء)علم الداللة عند العرب  (15)

محمود . ، د (مدخل تؤرٌخً فً ضوء التراث واللؽات السامٌة)علم اللؽة العربٌة : ٌنظر (16)

 .  31: فهمً حجازي

 La)ٌتفق علماء الداللة المحدثون على أن مصطلح الداللة فً صورته الفرنسٌة   ** 

Semantique) قد تبلور عند اللسانً مٌشال بلاير (M. Breal) ٌُعّد مإسس علم  الذي 

.  الداللة ، فهو الذي أعطى لهذا العلم حدوده المتعارؾ علٌها الٌوم

مورٌس أبو ناظر ، مجلة الفكر العربً . ، د (بحث)مدخل إلى علم الداللة األلسنً :   ٌنظر

 وعلم الداللة 6: فاٌز الداٌة .  وعلم الداللة العربً ، د32:  ، ص 19-18المعاصر ، العدد 

  . 10: السلوكً ، جون الٌنز 

  . 175: رشٌد عبد الرحمن العبٌدي . د.مباحث فً علم اللؽة واللسانٌات ، أ (17)

  . 9: علم الداللة ، جون الٌنز  (18)
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- بدراسة المعنى- منذ مطلع القرن العشرٌن–وقد ُعنً اللسانٌون 

((المشكلة الجوهرٌة فً علم اللؽة))الذي ٌمثل – موضوع علم الداللة 
(19)

 . 

ا- واستطاع هإالء أن ٌالحظوا صعوبات كانت السبب فً - إلى عهد قرٌب جّدً

وٌمكن . االبتعاد عن البحث فً هذا الموضوع ذي الجوانب المتعددة والشدٌد التعقٌد

:تلخٌص هذه الصعوبات فً نقاط ثالث
(20)

 

عدم وجود نظرٌة داللٌة متكاملة فً الدراسات القدٌمة ، على الرؼم من  -1

.  وفرتها

ق مباحث الداللة فً تضاعٌؾ علوم مختلفة ؛ فكل علم ٌتناول الداللة  -2 تفرُّ

 . من زاوٌة معٌنة

 .عدم تحدٌد طبٌعة الداللة ، أي بما ٌنبؽً بحثه فً إطار نظرٌة متكاملة -3

  

 أثر فً رسم (De Sassure)وكان للسانً السوٌسري دي سوسٌر 

ثنابٌة اللؽة : حدود علم الداللة ، وذلك من خالل الثنابٌات الثالث التً وضعها 

فهو . (الدال والمدلول)والكالم، وثنابٌة اإلشارة والمرجع ، وثنابٌة وجهً اإلشارة 

.*** ٌرى أن اللؽة نظام من اإلشارات

إلى مصطلح اإلشارة اللؽوٌة - من بعد–لفت سوسٌر أنظار اللسانٌٌن 

(sign) ٌُُّعد مدخالً إلى  )) ، الذي ٌكتسب أهمٌة فً الدراسات اللسانٌة ؛ إذ 

((موضوع الداللة
(21)

.   ، الذي ٌمثل قمة هذه الدراسات

مكون صوتً هو الدال : حلل سوسٌر اإلشارة اللؽوٌة إلى مكونٌن

(signifier)  ومكون ذهنً هو المدلول ، (signified)  .  ومفهوم اإلشارة عنده

أما العالقة الحاصلة بٌنهما ؛ فهً الداللة ، . هو محصلة الربط بٌن هذٌن المكونٌن

.وهذه العالقة متبادلة واعتباطٌة
(22)

 

                                                 
  . 62: دور الكلمة فً اللؽة، ستٌفن أولمان  (19)

.  317 – 314: أضواء على الدراسات اللؽوٌة المعاصرة : ٌنظر (20)

 التً تعبر عن system of signsاللؽة نظام من اإلشارات  )): ٌقول دي سوسٌر*** 

األفكار ، وٌمكن تشبٌه هذا النظام بنظام الكتابة واأللفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق 

أو الطقوس الرمزٌة أو الصٌػ المهذبة أو العالمات العسكرٌة أو ؼٌرها من األنظمة ، ولكنه 

 . 34: علم اللؽة العام ، دي سوسٌر : ٌنظر (.  (أهمها جمًٌعا

 . 179: مٌشال زكرٌا. المبادئ واألعالم، د– (علم اللؽة الحدٌث)األلسنٌة  (21)

المبادئ – (علم اللؽة الحدٌث) واأللسنٌة87-86 ، 84:علم اللؽة العام:ٌنظر (22)

 . 179:واألعالم
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الدال : تتكون من ركنٌن فقط هما - فً نظر سوسٌر– وبهذا فالداللة 

الصورة الصوتٌة ، والفكرة ، وكالهما مرتبط بعقد : وهما بتعبٌر أدق  ))والمدلول 

نفسً ، فاألصوات التً نطلقها وأشٌاء العالم التً نتحدث عنها تنعكس بشكل ما 

((بالمفاهٌم العقلٌة
(23)

  . 

وٌتضح هذا األمر من خالل ربط سوسٌر بٌن الدال والمدلول ربطا 

محكًما مما ٌجعل الفصل بٌنهما أمًرا صعًبا ، وٌظهر ذلك فً تمثٌله لإلشارة اللؽوٌة 

بقطعة من الورق التً ٌمثل وجهها المدلول ، وٌمثل ظهرها الدال ، وال ٌمكننا 

الفصل بٌنهما ؛ إذ ال ٌستطٌع المرء أن ٌقطع الوجه من دون أن ٌقطع الظهر فً  

الوقت نفسه
(24)

فالدال بهذا التصور ٌمثل الجانب المادي للؽة ، والمدلول ٌمثل . 

.الجانب الذهنً منها 
(25)

 

 فً (Ogden & Rechards)وزاد الناقدان أوجدن ورٌتشاردز 

 جانًبا ثالًثا ٌشٌر (The Meaning of Meaning)**** معنى المعنى: كتابهما

 الذي تمثله اإلشارات اللؽوٌة ، وذلك فً صورة المثلث (object)إلى الشًء 

وٌمكن . الدال ، والمدلول ، والشًء: الداللً الذي ٌقوم على ثالثة أركان هً

: إٌضاحه على النحو اآلتً 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌّن لنا هذا المثلث عدم وجود عالقة مباشرة بٌن الدال والشًء ، لذا  ب

.  ُجعلت قاعدته بخط منقوط للداللة على ذلك
                                                 

  . 31: علم الداللة ، بالمر  (23)

  . 132: علم اللؽة العام: ٌنظر (24)

 .  1/53: كرٌم زكً حسام الدٌن . إجراءاته ومناهجه ، ، د– التحلٌل الداللً : ٌنظر  (25)

  ، وفضالً (Epistemology)  تكمن أهمٌة هذا الكتاب فً أنه ٌقدم نظرٌة فً المعرفة **** 

االهتمام بدراسة - والسٌما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة-عن ذلك فقد أثار هذا الكتاب فً الؽرب

- موضوع علم الداللة–وقد وضح هذا الكتاب بشكل جلً ما تتصؾ به مشكلة المعنى . الداللة 

  . 320  : (مقدمة للقارئ العربً)علم اللؽة : ٌنظر. من تعقٌد 

 المدلول

 الدال الشيء
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ٌُشر إلى األشٌاء   (objects)وعلى العكس من ذلك نجد أن سوسٌر لم 

وهذه نقطة خالؾ . ، التً تمثلها اإلشارات اللؽوٌة عندما نرٌد أن نشٌر الى ما حولنا

.  واضحة بٌن النظرٌتٌن 

ٌُشر  وتخرٌج هذا االختالؾ بٌن النظرٌتٌن أنَّ سوسٌر أبعد األشٌاء ولم 

فاإلشارة اللؽوٌة . إلٌها ؛ ألنها ال تتصل بنظام اللؽة ، أي بوصفها خارج نظام اللؽة

هً محصلة الترابط بٌن الدال والمدلول ، أو إن شبت بٌن - كما سبق–عنده 

المحسوس / وال عالقة لإلشارة اللؽوٌة بالصوت الحقٌقً . الصورة الصوتٌة والفكرة

. الواقعٌة / ، وال عالقة لها أًٌضا باألشٌاء الحقٌقٌة  (واقعة فٌزٌابٌة)بوصفه 

إن هذا الفهم السوسٌري لمكونً اإلشارة اللؽوٌة ذو طابع نفسً ؛ إذ إنَّ 

بما ٌمثلها من األصوات اللؽوٌة هو عملٌة نفسٌة  (المدلوالت)ارتباط األفكار 

. ، فالفكرة المعٌنة تثٌر الصورة الصوتٌة التً ترتبط بها***** (ساٌكولوجٌة)

ٌتحدان فً دماغ اإلنسان بآصرة التداعً - ذوا الطبٌعة النفسٌة–وهذان العنصران 

.له جانبان فحسب (ساٌكولوجً)فاإلشارة اللؽوٌة إًذا هً كٌان نفسً . (اإلٌحاء)
(26)

 

وقد حاول اللسانً ؼٌرو أن ٌنفً هذا التناقض بٌن سوسٌر وصاحبً 

المثلث الداللً ، فذهب إلى أنه ال اختالؾ إالّ من حٌث القصد ، فسوسٌر ٌإكد 

الطابع النفسً لكل ظاهرة لسانٌة ، فً حٌن ٌبرز صاحبا المثلث استقالل الدوال 

.واألشٌاء
(27)

 

وٌظهر لً أن نقطة الخالؾ بٌن سوسٌر وصاحبً المثلث باقٌة ، وهو 

إذا أردنا أن نبرهن على أن اللؽة )): تناقض جوهري فً األساس ، فسوسٌر ٌقول 

لٌست إالّ نظاًما للقٌم ، فما علٌنا إالّ أن نتؤمل عنصرٌن ، ٌشتركان فً تؤدٌة اللؽة 

((األفكار واألصوات: لوظٌفتها وهما 
(28)

 (الدال)فهذا نصٌّ منه على الصوت  . 

، وهما ٌمثالن نظام اللؽة فحسب ، ولهذا أبعد الشًء ولم ٌشر  (المدلول)والفكرة 

. إلٌه كما سبق 

 

                                                 

:     هذا بحسب فهم سوسٌر ، أما بحسب مفهوم موؼل فً القدم فإّن اإلشارة اللؽوٌة هً *****

ا ، ٌرمز إلى شًء آخر ٌنتج عن ذلك بشكل مباشر أنه ٌوجد اسم  ًٌ / شًء ٌمكن إدراكه حس

. صوت، ٌرمز إلى شًء

 .   27: القضاٌا األساسٌة فً علم اللؽة ، كالوس هٌشن : ٌنظر
  .   85-84: علم اللؽة العام :  ٌنظر (26)

  . 27: علم الداللة ، ؼٌرو  (27)

 . 131: علم اللؽة  العام  (28)
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:  الخاتمة 

 

إن البحث فً الداللة ركٌزة أساسٌة من : قلنا فً مقدمة هذه الدراسة 

ركابز اللسانٌات ؛ إذ أن موضوعه هو المعنى الذي ٌمثل قمة الدراسات اللسانٌة 

وؼاٌتها ، وقد توصلت الدراسة من بعد إلى جملة من النتابج تقع فً صمٌم ذلك ، 

:  ٌمكن أن نوجزها بما ٌؤتً 

 

اللؽة فً جوهرها دالالت من حٌث هً ألفاظ ، ووجود اللؽة ٌلزم منه وجود -1

 .الداللة ، أي الداللة اللؽوٌة

  

إن دابرة البحث فً الداللة هً عملٌة ذات أبعاد واسعة النطاق ؛ إذ لم تكن -2

ن  مقصورة على جهد اللؽوٌٌن فحسب ، بل إنها باتساعها وتشعبها وتعدد أوجهها تكوِّ

نقطة التقاطع لعدد كبٌر من العلوم اإلنسانٌة ، وهذا ما ٌجعل منها صعوبة على 

 .الطرٌق نحو صٌاؼة نظرٌة داللٌة متكاملة

 

ما ٌتوصل : هو- بحسب ما كشفت عنه معاجم اللؽة–إنَّ مفهوم الداللة فً اللؽة -3

به إلى معرفة الشًء ، كداللة األلفاظ على المعانً ، وداللة الرموز واإلشارات 

 . والكتابة والعقود فً الحساب

 

كان أبو هالل العسكري من أوابل العلماء الذٌن تصدوا لتحدٌد مفهوم الداللة ، -4

وقد استخدم قٌم الموافقة والمخالفة بٌن الداللة والعالمة التً تتصل بها على نحو ما 

، لكن تعرٌفه بهذا المفهوم لم ٌتخط معناه فً اللؽة ، وهو معرفة الشًء ، 

 . واالستدالل بالداللة علٌه
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ٌَُعدُّ ابن جنً أول من تناول هذا المفهوم بالتنظٌر ، فقد عقد فً كتابه الخصابص -5

ؼٌر أن تقسٌماته جاءت فً -  اللفظٌة والصناعٌة والمعنوٌة–باًبا لبٌان أقسام الداللة 

 . ضمن بنٌة اللؽة ، وذلك على وفق طبٌعتها فً التعبٌر ، ال فً االصطالح 

 

كشفت هذه الدراسة عن تبلور الداللة مصطلًحا محدد االستعمال على أٌدي أهل -6

. المنطق والفالسفة ؛ ألنها من مباحث األلفاظ ، التً هً لصٌقة الصلة بعلم المنطق

فً تعٌٌن العالقة بٌن األلفاظ –وقد خرج هذا المصطلح عندهم من حدوده الضٌقة 

الى تعٌٌن العالقة بٌن الدال والمدلول عموًما ، سواء كان لفًظا أو ؼٌر - والمعانً

 . لفظ

 

إلى –استطاع اللسانٌون المحدثون أن ٌشخصوا صعوبات ثالًثا ، كانت السبب -7

فً االبتعاد عن البحث فً هذا الموضوع ، وقد تمثلت تلك - عهد قرٌب جًدا

عدم وجود نظرٌة داللٌة متكاملة فً الدراسات القدٌمة ، وتفرق : الصعوبات فً

 . مباحث الداللة فً تضاعٌؾ علوم مختلفة ، وعدم تحدٌد طبٌعة موضوع الداللة

 

كان لدى سوسٌر عظٌم األثر فً علم الداللة ؛ إذ لفت أنظار اللسانٌٌن إلى -8

مكون صوتً هو الدال ، : مصطلح اإلشارة اللؽوٌة ، الذي حلله إلى مكونٌن 

ثم ذكر أن مفهوم اإلشارة اللؽوٌة هو محصلة الربط بٌن . ومكون ذهنً هو المدلول

ا العالقة بٌنهما ؛ فهً الداللة وقد أشار إلى أن هذه العالقة . هذٌن المكونٌن، أمَّ

 .متبادلة واعتباطٌة

 

الدال : ثالثة- عند أوجدن ورٌتشاردز–أركان الداللة فً نظرٌة المثلث الداللً -9

 .الدال والمدلول: والمدلول والشًء ، أما عند سوسٌر؛ فركنان فحسب

 

ٌُشر إلٌها؛ ألنها خارج نظام اللؽة ، فٌكفً عنده  (األشٌاء)أبعد دي سوسٌر -10 ولم 

الصوت والفكرة ، بوساطة : الدال والمدلول ، أو إن شبت: أن ندرس عنصرٌن هما

؛ إذ ال عالقة لإلشارة اللؽوٌة  (ساٌكولوجٌة)االرتباط بٌنهما ضمن عملٌة نفسٌة 

، وال عالقة لها أًٌضا  (واقعة فٌزٌابٌة)المحسوس بوصفه / بالصوت الحقٌقً 

 .الواقعٌة/ باألشٌاء الحقٌقٌة 
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دي سوسٌر : أظهرت الدراسة أن نقطة الخالؾ فً تكوٌن الداللة بٌن نظرٌتً-11

والمثلث الداللً هً نقطة خالؾ جوهري فً األساس ؛ إذ اللؽة عند سوسٌر هً 

الدال : نظام للقٌم ، وٌكفً للبرهنة على ذلك دراسة عنصرٌن لٌس ؼٌر ، وهما 

 .والمدلول

 

 

 

 

 : المصادر والمراجع

   (الكتب): أوالً 

مصطفى إبراهٌم الزلمً ، دار . أصول الفقه اإلسالمً فً نسٌجه الجدٌد ، د -1

.  1م ، ج 1991-هـ1412الحكمة ، بؽداد ، 

ناٌؾ خرما ، سلسلة عالم . أضواء على الدراسات اللؽوٌة المعاصرة ، د -2

 . م 1979 ، 2المعرفة ، الكوٌت ، ط 

مٌشال زكرٌا ، . المبادئ واألعالم ، د– (علم اللؽة الحدٌث)األلسنٌة  -3

 . م1983 ، 2المإسسة الجامعٌة ، بٌروت ، ط 

، إدارة الطباعة المنٌرٌة ،  ( هـ751ت )بدابع الفوابد ، ابن قٌم الجوزٌة  -4

 .1ت ،ج .مصر ، ال

 (هـ817ت )بصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز ، الفٌروز آبادي  -5

، تحقٌق األستاذ محمد علً النجار ، مطابع شركة اإلعالنات الشرقٌة ، القاهرة ، 

 .  2م ، ج1965-هـ1385

البابً الحلبً ،  (هـ766ت ) تحرٌر القواعد المنطقٌة ، قطب الدٌن الرازي  -6

 . م1948 ، 2القاهرة ،ط

كرٌم زكً حسام الدٌن ، دار . إجراءاته ومناهجه ، د– التحلٌل الداللً  -7

 . 1م ، ج2000ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع ، القاهرة ، 

، دار الشإون الثقافٌة  (هـ816ت )التعرٌفات ، السٌد الشرٌؾ الجرجانً  -8

 . م1986-هـ1406العامة ، بؽداد ، 

، تحقٌق محمد علً النجار ، دار الكتب  (هـ392ت )الخصابص ، ابن جنً  -9

 . 3م ، ج1956-1952المصرٌة ، القاهرة ، 

كمال محمد بشر ، مكتبة . دور الكلمة فً اللؽة ، ستٌفن أولمان ، ترجمة د -10

 . م1975الشباب ، القاهرة ، 
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علم الداللة ، بالمر ، ترجمة مجٌد الماشطة ، مطبعة العمال المركزٌة ، بؽداد  -11

 .م1985، 

علم الداللة ،جون الٌنز ، ترجمة مجٌد الماشطة ورفٌقٌه ، مطبعة جامعة  -12

 .م1980البصره ، 

– علم الداللة ، ؼٌرو، ترجمة أنطوان أبو زٌد ، منشورات عوٌدات ،بٌروت  -13

 . م 1986 ،1بارٌس ، ط

علم الداللة السلوكً ،جون الٌنز ، ترجمة مجٌد الماشطة ، دار الحرٌة ،  -14

 .م 1986-  هـ 1406بؽداد ، 

 .م1985 1فاٌز الداٌة ، دار الفكر ، دمشق ، ط. علم الداللة العربً ، د -15

محمود السعران ، دار المعارؾ ، .، د (مقدمة للقارئ العربً )علم اللؽة  -16

 .م1962مصر ، 

عبد الؽفار حامد هالل ، مطبعة الجبالوي .علم اللؽة بٌن القدٌم والحدٌث ، د -17

 .م 1986- هـ1406 ، 2، القاهرة ، ط

ٌوبٌل ٌوسؾ عزٌز ، دار .علم اللؽة العام ، فردٌنان دي سوسٌر ، ترجمة د -18

 .م1988 ،2الكتب ، الموصل  ، ط

 (مدخل تؤرٌخً فً ضوء التراث واللؽات السامٌة)علم اللؽة العربٌة  -19

 .ت.محمود فهمً حجازي ، دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع ، القاهرة ال.د

، دار اآلفاق الجدٌدة ،  (هـ385ت)الفروق اللؽوٌة ، أبو هالل العسكري  -20

 . م1973- هـ1393 ، 1بٌروت ، ط

سعٌد . القضاٌا األساسٌة فً علم اللؽة ، كالوس هٌشن ، ترجمه وعلق علٌه د -21

 .  م2003-هـ1424 ، 1حسن بحٌري ، مإسسة المختار للنشر والتوزٌع ، ط

، تحقٌق عدنان دروٌش و محمد المصري  (هـ1094ت )الكلٌات ، الكفوي  -22

 . 2م، ج1975، دمشق ، 

-هـ1376، دار صادر ، بٌروت ،  (هـ711ت )لسان العرب ، ابن منظور  -23

 . م1956

 1منذر عٌاشً ، مركز اإلنماء الحضري ، حلب ، ط. اللسانٌات والداللة ، د -24

 ،1996. 

رشٌد عبد الرحمن العبٌدي ، دار . د.مباحث فً علم اللؽة واللسانٌات ، أ -25

 .م2002 ، 1بؽداد ، ط (آفاق عربٌة )الشإون الثقافٌة العامة 
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، تحقٌق صفوان  (هـ502ت )مفردات ألفاظ القرآن ، الراؼب األصفهانً  -26

- هـ1412، 1دمشق ، ط–بٌروت ، الدار الشامٌة - عدنان داودي ، دار القلم 

 . م1992

، جون كوٌن ، ترجمة أحمد  (بناء لؽة الشعر ، اللؽة العلٌا)النظرٌة الشعرٌة  -27

 .م2000 ، 4دروٌش ، دار ؼرٌب ، القاهرة ، ط

ا ًٌ  (البحوث): ثان

، عاطؾ القاضً ، مجلة الفكر العربً  (السٌمٌاء)علم الداللة عند العرب  -28

.  1982 ، لسنة 19-18/ المعاصر ، مركز اإلنماء القومً ، بٌروت ، العدد

مورٌس أبو ناظر ، مجلة الفكر العربً . مدخل إلى علم الداللة األلسنً ، د -29

   .1982 ، لسنة 19-18/ المعاصر ، مركز اإلنماء القومً ، بٌروت ، العدد


