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         2019/2020ـة:ــــــــــــــة الجامعيــــــــــــــلسنـــــــا                                                                                                          البويــــرة ( جامعــة العـقيــــد أكلي محنـــــد أولحـــاج )

                                                                  ملستوى: الثــالثـة )لسانيــات عامـة(                                          ا                                                                                          كليـة اآلداب واللغــات/ قسم اللغـة واألدب العربـي          

ــــــــــــــــــــــمقيـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاس:علـــــــــــــــــــــــــ ــم اــــــــــــــــــــــــــــــ ـــداللــــلــــــــــ ــة ـــــــــــــــــــــــــ ـــــوشــــــــــــــــن بـــــــــسيــــــــــــاذ: حـــتـــــــــألسا                                                                                                          ــــــــــ  ب ـــــــــــنـــــــ

 
 محاضـــرات الســـداســـي الســـادس 

 (1)الداللـــة واملعـــارف اإلنسانيــة  عنــوان املحاضـــرة:

 تمهيـــــد:

علوم  وقد وجدت في ثنايا ،أوردنا في السابق أن علم الداللة علم حديث لكن مباحثه كانت منتشرة في التراث العربي        

لما عالحديث أنه أصبح ز علم الداللة في العصر أخرى كأصول الفقه والفلسفة واملنطق والنحو وغيرها من العلوم... وما مي  

ن دا مستقرا كغيره من العلوم الحديثة له مدونته وأعالمه ونظرياته الخاصة... فاملدونة محددة في املضمو مخصوصا ومحد  

 وأعالمه كثر من، والذي أكثر ما يلتمس في املستوى األخير من مستويات التحليل اللساني ،الداللي املسموع واملكتوب 

( وبيار Stephen Ullman( وستيفان أوملان )Max Mullerماكس مولر ) (Michel Bréal)ل بريال الغربيين نجد: ميشا

 وإبراهيم أنيس عبد الواحد وافي( وغيرهم وعند العرب Algirdas Julien Greimasوغريماس )( Pierre Geroغيرو )

ية وبالنسبة للنظريات التي سادت تحت كنف هذا العلم فهناك النظرية اإلشارية والنظرية التحليل،وغيرهم  وفايز الداية

 والنظرية التصورية ونظرية الحقول الداللية وغيرها... 

فهذا العلم وجد ليدرس موضوعا ال يمكن الجزم بانتمائه لقطاع بعينه بل هو موضوع تتشاركه العلوم بنسبة مختلفة 

  واألمر األكيد
 
 اه  ه ال يمكن االستغناء عنه ألنه لبنة تج  هو أن

 
ن ألظاهر وا .ا يؤدي إلى تهاوي صرح العلم وعدم استقرارهه  ل

م العلوم اللغوية هي األكثر قرابة من علم الداللة كونها تتدارس مستويات لصيقة باملستوى الداللي الذي يشكل محور عل

 .جم في حقيقة األمر وسائل لنقل املعنى وموصلة إليه الداللة كيف ال والصوت والصرف والتركيب واملع

 هذا عن العلوم القريبة وبالنسبة للعلوم البعيدة فهي كذلك لصيقة باملعنى وال يمكنها الحركية دونه ومنطقي جدا أن 

 تترابط مع علم الداللة فهي محوجة لنتائجه ومقوالته وقبل ذلك إلى موضوعه األساس املعنى.    

 عالقة علم الداللة بالعلوم اللغوية:  -أ

 علم الداللة وعلم األصوات:

إذا نظرنا إلى العلوم اللغوية املهتمة بالصوت فإننا نجد علما عاما هو الصوتيات والذي  ينقسم إلى ثالثة أقسام هي  

الصوتيات الفزيولوجية والصوتيات الفيزيائية والصوتيات السمعية والعلم العام اآلخر هو الصوتيات الوظيفية 

(Phonologie La) فهو يبحث في الوظيفة العامة لألصوات األولية ضمن علم الداللة وهذا األخير هو األكثر ارتباطا ب

ومن مباحثه العامة االهتمام بخصائص األصوات وأثرها في تغير املعاني كقولنا راب  1الكالم داخل عملية التواصل

ولى بمعنى بترقيق الراء وراب بتفخيم الراء فحتما اختالف خصائص الصوت يؤدي إلى اختالف معاني الكلمتين فراب األ 

تهدم وراب الثانية هو تغير لحال الحليب بحيث يصبح مادة تختلف عن أصلها الحليب في اللغة الدارجة فصفات 

األصوات وخصائصها لها كبير األثر في الداللة وهنا نجد نقطة لقاء أساسية بين علم الداللة وعلم الصوت بصفة عامة ... 

وهذا من خالل  للقضية، هو من أكثر املتحمسينو  لة في التراث العربي ابن جنيومن أوائل املثيرين لعالقة الصوت بالدال

الفصول املعقودة لها في كتابه الخصائص مع اإلشارة هنا إلى شيوع الفكرة عند سابقيه من العلماء كالخليل وسيبويه 

 له الجماعة بالقبول  وتلقته وسيبويه، الخليل عليه نبه وقد لطيف، شريف موضع هذا أن اعلم » حيث يقول ابن جني:

،" :ومدا، فقالوا استطالة الجندب صوت في توهموا كأنهم" لخليل :ا قال .بصحته واالعتراف  البازي  صوت في وتوهموا صر 

                                                           
1- Ducrot et Todorov, Dictionnaire des science de langage, P 42.  

-  يقة فهو في الحق عصر املأمون  في املشهورين املعتزلة أحد الصيمري  سليمان بن عبادفي موضوع العالقة بين الصوت والداللة يشير السيوطي بان أول من قررها هو

 .(47، ص 1لم يكتف بإقرارها بل ذهب مذهبا مغاليا في التعبير عن تأييدها )يراجع السيوطي في كتابه املزهر في علوم اللغة وأنواعها،ج



2 
 

ن... النقزا نحو والحركة، لالضطراب تأتي إنها :الفعالن على جاءت املصادر التي في سيبويه صرصر. وقال :فقالوا تقطيعا

 اللطف فيه ما هذا وراء ومن نعم،»  توضيح املناسبة الطبيعية بين الصوت والداللة نجد ابن جني يصرح قائال:وفي   2«

 ترتيبها بها عنها املعبر أصواتها باألحداث وتشبيه الحروف اختيار إلى يضيفون  قد أنهم وذلك وأصنع. أعلى والحكمة أظهر،

ومن  3« املطلوب والغرض املقصود املعنى سمت على للحروف  سوقا أوسطه يضاهي ما وتوسيط آخره يضاهي ما وتقديم

ومن ذلك قولهم : النضح للماء ونحوه ، » :ابن جنياألمثلة املعبرة عن هذا التالقي بين العلمين نجد نضح ونضخ يقول 

اَختَانِ ﴿ :  هللا تعالىوالنضخ أقوى من النضح ." قال  لرقتها للماء الضعيف ، والخاء  فجعلوا الحاء ﴾ فِيِهَما َعْينَاِن نَضَّ

فاألولى سيالن ببطء وتؤدة والثاني سيالن بشدة وقوة وكذلك األمر بين قضم وخضم فاألول  4«منه  لغلظها ملا هو أقوى 

فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب ، والقاف لصالبتها لليابس حذوا ملسموع األصوات على محسوس  »لليابس والثاني للين 

   5«.األحداث 

ولعل السيوطي من أكثر العلماء وضوحا في نشر فكرة املناسبة بين األصوات واملعاني وهذا بعدما حصل مادته من سابقيه 

فانظر إلى بديع مناسبة  » غيرهم . يعبر عن ترابط املعنى والصوت قائال:و العلماء كسيبويه وابن جني والثعالبي وابن دريد

العرب في هذه األلفاظ املقترنة املتقاربة في املعاني ، فجعلت الحرف األضعف فيها األلين األلفاظ ملعانيها ، وكيف فاوتت 

واألخــف واألسهل واألهمس ملــا هو أدنى وأقـل وأخف عمال أو صوتا وجعلت الحــرف األقوى واألشد واألظهر واألجهر ملا هو 

 6«... أقوى عـمال وأعظم حسا

أحمد فارس الشدياق وصبحي  بة الصوت للمعنى عند علماء اللغة املحدثين فنجدومن بعد السيوطي أثيرت قضية مناس

املناسبة بين املعنى و  الصالح ومحمد املبارك وغيرهم ... ويعتبر هذا األخير )محمد املبارك( من أكثر املدافعين عن فكرة

في غير تردد أن للحرف في اللغة العربية  ونستطيع أن نقول » وتأييده لها تأييد مطلق وهذا واضح في كالمه التالي:  الصوت

إيحاء خاصا فهو إن لم يكن يدل داللة قاطعة على املعنى ن يدل على داللة اتجاه وإيحاء ، ويثير في النفس جوا يهيأ لقبول 

ا فيها عرفوا هم أيضا هذه القضية وخاضو  دونضيف في األخير بأن علماء اللغة الغربيين ق 7«املعنى ويوجه إليه ويوحي به 

 (...Otto Jespersenومن هؤال نجد أوطو يسبرسن )

» وهو:  Intonationومن الظواهر الصوتية التي ربطت بين علم الداللة والصوتيات الوظيفية وجعلتهما متقاربين التنغيم 

وأجزاء الجمل تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة كاملة أو أجزاء متتابعة وهو وصف للجمل 

رفع الصوت وخفضه في أثناء الكالم، للداللة على املعاني املختلفة للجملة  » أو هو 8«وليس للكلمات املختلفة املنعزلة

واختصارا فالتنغيم هو عنصر صوتي يتراوح بين االرتفاع واالنخفاض أثناء الكالم وهو ذو غايات داللية حيث  9«. الواحدة.

النمط ستصحبه دالالت إضافية تسهم في عملية التواصل. ويمكن التمثيل لهذه الظاهرة كل تغيير صوتي على هذا 

ِحيمٌ  ﴿ الصوتية بقول هللا تعالى : ُ َغفُوٌر رَّ ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك َواَّللَّ ُم َما أََحلَّ اَّللَّ  ﴾ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم تَُحر ِ

م الحالل ابتغاء مرضات أزواجك، غير أن تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجكَ ففي قولـه تعالى: ) لحظ التقرير؛ فأنت يا محمد تحر  ( ي 

م الحالل مرضاة أزواجك. وال ننس ى ما تبتغي مرضات أزواجكداللة التنغيم تشير إلى االستفهام اإلنكاري: " ؟"، أي ال تحر 

                                                           
  544ص ، 1ج الخصائص، :جني ابن -2
  544ص ،املرجع السابق -3
-  66سورة الرحمان، اآلية. 
 .157، ص2الخصائص، ج ابن جني، -4
 .157، صاملرجع السابق -5
 52ج،ص1املزهر في علوم اللغة السيوطي،  -6
 .126، صمحمد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية-7
 .194، ص أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي -8
 .106رمضان عبد التواب: املدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص-9
- :1اآلية  سورة التحريم . 
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الوظيفية باعتباره ظاهرة صوتية وجودها يستحضر دائما معاني تكمل  للنبر من أهمية في ربط علم الداللة بالصوتيات

 العملية التواصلية وهذه املعاني هي من صميم الدرس الداللي.

  علم الداللة وعلم الصرف:

 10 يدور املعنى العام لكلمة "صرف" في اللغة حول ثالثة معان هي: التحويل والتغيير واالنتقال أي تغييرها من جهة إلى جهة

ويعرف الصرف اصطالحا بأنه علم بأصول تعرف بها صياغة أبنية الكلم وأحوالها ، ومما يعرض آلخرها مما ليس بإعراب 

الصيغ اللغوية، وأثر هذه الصيغ في الداللة، ويدرس األثر الذي  »:فهو بصيغة أخرى ذلك العلم الذي يدرس 11وال بناء

الكلمة مثل اللواحق التصريفية كعالمات الجمع )ون( أو )ين( للمذكر تحدثه زيادة بعض الوحدات الصرفية في أصل بنية 

السالم و)ات( للمؤنث السالم وياء النسب في )مصري ،سوداني( والسوابق كحروف املضارعة وهمزة التعدية وميم اسم 

ر( وزيادة األلف للد اللة على املشاركة املفعول في )محمود( والتغيرات الداخلية كتضعيف وسط الكلمة للتعدية في )كس 

واملقاومة في )قاتل( وللتعدية في مثل )كاثر( وللداللة على اسم الفاعل )في صيغة فاعل ، مثل قائم( وهذه اإلضافات 

فالصرف مثله مثل العلوم اللغوية األخرى  12«والتغيرات تشارك في الداللة ويتأثر املعنى باختالفها ومقدار الزيادة في الكلمة

داللة ألن األصل في تصريف الصيغة األولى إلى صيغ مختلفة الحاجة إلى الدالالت املختلفة التي نحتاج إليها يتقاطع مع ال »:

 الداللة بين الكائنة العالقة بحث في فظاهر جدا 13«ضمن النظام اللغوي لتؤدي اللغة وظيفتها بشكل كامل ودقيق

يكون  لن املكونين هذين من مكون  فأي الداللي؛ واملكون  فيالصر املكون  بين وثيقا تالزما وترابطا هناك أن هو والصرف،

فهذا العلم اللغوي في ارتباطه بعلم الداللة فهو يعينه على مالمسة املعنى . اآلخر املكون  دون  اللغة داخل في مستقال

فقولنا فهم غير ومدارسته، ومن ضمن اهتماماته بنية الكلمة وصيغتها، حيث كلما تغيرت إال وحملت داللة خاصة ومتميزة 

 استفهم ففهم حصول الفهم دون مشقة وإصرار على الفهم عكس استفهم التي تدل على الطلب ونوع من اإلصرار فقد

ومن ذلك وهو أصنع منه أنهم جعلوا استفعل في أكثر األمر للطلب نحو استسقى واستطعم واستوهب  »جني ابن قال

ن أن نضيف صدد هذا أن الكلمات التي تأتي على وزن فعالن تدل ويمك 14«. واستمنح واستقدم عمرا واستصرخ جعفرا

الن على جاءت التي املصادر في قال »على الحركة واالضطراب ، ذكر ابن جني أن سيبويه  فع 
 
نها :ال

 
 لالضطراب تأتي إ

قزان، :نحو والحركة، ن 
 
: يردف في نفس القضية  15«األفعال حركات توالي املثال حركات بتوالي فقابلوا والغثيان، والغليان، ال

ْمت ما على كثيرة أشياء الحديث هذا من أنا ووجدت» ابن جني قائال: اه  س  اله، ما ومنهاج ،-وسيبويه الخليل أي- حدَّ
َّ
 مث

نك وذلك
 
لى أيضا ووجدت ...والصلصلة والقلقلة، الزعزعة، نحو تأتي للتكرير املضعفة الرباعية املصادر تجد أ فع 

 
 في ال

نما تأتي والصفات، املصادر
 
شكى :نحو للسرعة، إ زى  الب  م  لقى والج  واألمر ينطبق على جميع الصيغ واملوازين  16«والو 

فكل تغيير لها ينجر عنه ميالد دالالت جديدة تخدم النصوص الواردة فيه سواء  -وليس على ما قدم فقط -والزيادات 

 مكتوبة أو مسموعة.

 علم الداللة وعلم النحو:

يرتبط علم النحو بعلم الداللة ارتباطا وثيقا حيث أن الداللة في التركيب تكون أوفر من التي نراها في األلفاظ مفردة أي 

التي نجدها في الصوت والصرف واملعجم ، ولعل  كثافة ووفرة الداللة في التركيب مرده إلى تعدد العناصر املشكلة للتركيب 

                ناصر أي كما أسلفنا الصوت والصرف واملعجم إضافة للترابط والتضام والرتبة ...                                                    في حد  ذاته فهو يستوجب تعدد الع

                                                           
 .910، ص7ج العين، احمد،الخليل بن -10
 .كتاب شرح شافية ابن الحاجب  الرض ي األستراباذي ، -11
 .14، 13محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة، ص: -12
 www.ensd.dzاملوقع اإللكتروني: -13
 .152ص 2، جابن جني، الخصائص -14
  .153 - 152 السابق، صاملرجع  -15
 ...153 ص،املرجع نفسه -16

https://al-maktaba.org/book/21567
https://al-maktaba.org/book/21567
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فعلم الداللة وفي سبيل معرفة الداللة الكاملة للجملة يتوجب عليه االستعانة بعلم النحو الذي يمده بمعطيات أساسية 

ها يؤدي إلى قصور الداللة واضطرابها واملقصود هنا تحديدا )االرتباط والوظيفة والترتيب والحذف...( فهذه الجهل ب

العناصر تؤثر بشكل كبير في الداللة التي بحث فيها علم النحو، وفي هذا املقام تحديدا أي ارتباط النحو بالداللة ونفي 

وهذه املعاني التي نتوخاها في علم النحو »يم محمد عبد الحليم: فكرة قصور حضور املعنى في األلفاظ يصرح عبد الحل

فيما بين معاني الكلم ، ليست مقصورة على معاني األلفاظ املفردة على نحو ما يجري في املعجمات ، وإنما يشمل هذا 

ة قديمة قدم الدرس فكرة التقارب بين علم النحو والدالل 17.« الجانب كما يشمل دراسة املعنى على مستوى التراكيب ...

إن عالقة النحو بالداللة قديمة قدم النحو نفسه، وقد ارتبط كل واحد »النحوي كما يذهب هذا الباحث الذي يقول: 

منهما باآلخر بأقوى األسباب. ومن ثم كان النحو كله داللة سواء أكان عالمات إعرابية أم أساليب كالمية أم حروفا وأدوات 

عند النظر في هذا الكالم يظهر لنا نوع من املبالغة في اعتبار النحو كله داللة ولكن بإعمال  18«نحوية أم قرائن وسياقات

العقل ترجح فكرته للصواب ألن أصل الكالم وإيراده بقواعده وقوانينه وقوالبه وترتيبه ... هو توصيل ملعاني ودالالت إذا 

لقد كان النحو »ث آخر القول السابق برأي مماثل فيقول: لم تقصد من الكالم دخل في قسم التخبط والهذيان يساند باح

العربي منذ نشأته األولى مهتما باملعنى يعتد به وبدوره في التقعيد وهناك تفاعل قائم مستمر بين الوظيفة النحوية 

نى الداللي للجملة والداللة املعجمية للمفرد الذي يشغل هذه الوظيفة ، ويشكل هذا التفاعل بينهما مع املوقف املعين ، املع

فالنحو والداللة تربان تشاركا مسارا واحدا وال أحد بإمكانه االستغناء  19«كلها والجملة هي الغاية األولى لكل نظام نحوي 

وقد حاربها عبد عن اآلخر وفكرة استقاللية النحو التي نادى إليها البعض تدخل في إطار التهور واالندفاعية في طرح الرأي 

وكان لجهود عبد القاهر الجرجاني في كتابه الشهير دالئل اإلعجاز الفضل  » اني كما جاء في هذا املقال:القاهر الجرج

األكبر في إنهاء الفرقة فيما جرى عليه العرف في علم النحو من دراسة البنية وعزلها عما يمت إلى علم املعاني وعلوم 

يرد أحمد عبد الستار الجواري على من يباعد بين النحو والداللة  هنفسوفي هذا املضمار  20« البالغة عموما وهو الداللة...

إن عزل معاني النحو عن النحو مساءة به بالغة ،وجنوح به عن السبيل السوي، أي جنوح وتجريد للنحو من » بما يلي:

بعض اآلراء املثمنة  وإذا كان كالمنا عن هذه العالقة نظريا أي بعرض 21«روحه حتى يصير جسما بال روح وأهابا بال محتوى 

شفعة بأمثلة ملموسة حدثت بين الكندي اقعة م  لتقارب هذين العلمين فإنه يحسن األمر لتثبيت هذا التقارب بإيراد و  

ه قال:فقد ر  ،واملبرد 
 
ن
 
ر »  وي عن ابن األنباري أ ِجد  في كالِم الع 

  
ي أل
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 22«جوابا

فهذه املناظرة تكفي لوحدها إلثبات العالقة الوثيقة بين الداللة والنحو  فهي رد دامغ ملن ينكرها وفي األخير  نختم بقول 

النحو في اللغة كالقلب من الجسم اإلنساني »تشومسكي الذي تبنى هذا التقارب في نظريته الوليدية التحويلية حيث يقول: 

كان القلب يمد الجسم اإلنساني بالدم الذي يكفل له الحياة فإن النحو يمد الجملة بمعناها  كما يقول تشومسكي وإذا

 23«األساس ي الذي يكفل لها الصحة ويحدد لها عناصر هذا املعنى

 عالقة علم الداللة بعلم املعاجم:
                                                           

 .469 -468ص والداللة،النحو  الحليم،عبد الحليم محمد عبد  -17
 . 7الداللة ونظرية النحو العربي ، محمد عامر معين، ص-18
 159ص ،رشيد أحمد بلحبيب ،مقومات الداللة النحوية قراءة في بعض الخصائص-19
 .468ص والداللة،النحو  الحليم،عبد الحليم محمد عبد  -20
 .16أحمد عبد الستار الجواري ، نحو القرآن ، ص -21
 .171مفتاح العلوم ، صالسكاكي ، -22
 . 10- 9محمد حماسة عبد اللطيف ص -23
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ونه يترابط حتى مع بعض العلوم أوردنا في السابق بأن علم الداللة علم تتعدد عالقاته مع العلوم املختلفة فأشرنا إلى ك

غير اللغوية كالجغرافيا والفلسفة وعلم االجتماع وغيرها... ومنطقي جدا أن تربطه عالقات مع علم املعاجم كون هذا 

العلم من العلوم اللغوية القريبة مثله مثل علم النحو  وعلم الصرف وعلم األصوات التي ومن خالل اإلطاللة السريعة 

 ا تترابط بشكل مثير مع علم الداللة ... السابقة رأيناه

ولتبيان نقاط الترابط بين هذين العلمين ننطلق من حديهما الذين يتضمنان حتما مكونات ونقط تقاطع مؤكدة على 

 املفردات ومعانيها في لغة واحدة أو في « تعالقهما واحتياج كليهما لآلخر ... فعلم املعاجم كما يعرفه القاسمي:
 
أنه دراسة

ة واإلعرابية، والتعابير ع دٍد من اللغات، ويهتمُّ علم املفردات من حيث األساس  باشتقاق األلفاظ وأبنيِتها، وداللتها املعنويَّ

د املعاني  ة واملترادفات، وتعدُّ ففي هذا التعريف يظهر مكون الداللة جليا وهو من ضمن اهتمامات علم  »24االصطالحيَّ

 أو ذلك الفرع الذي يدرس املعنى« وأساس الدراسة الداللية كما يظهر في تعريف علم الداللةاملعجم وهذا املكون هو عماد 

الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا  الذي يدرس  املعنى،أو ذلك الفرع يتناول نظرية الذي اللغة علم من

جعلهما مترابطين إلى درجة االلتصاق كما أشار أحد  فاملعنى أو الداللة محور دراسة العلمين معا ما  25. »املعنى على حمل

 26 »و علم املعجم من أشد العلوم التصاقا بعلم الداللة وألن املعنى يأتي في املقام األول الهتمام املعجميين «الدارسين قال:

هو إال سبيل لعرض واهتمام املعجميين باملعنى داخل املعجم يمثله الشرح والتعريف فهذا املكون األساس في املعجم ما 

وملا كان املعنى أهم وظيفة «:  الدالالت وهي الغاية التي يطلبها الباحث في املعجم كما يعبر عن ذلك أحد الباحثين قائال

  معجمية في بناء املعجم ، فإن املعجميين اهتموا بهذا الجانب اهتماما بالغا ، وذلك من خالل عنايتهم بالشرح والتعريف

مر أكثر تحديدا نضيف هنا في هذا املقام أن الشرح والتعريف ليسا السبيل األوحد لعرض الدالالت بل ولكي يكون األ  27»

إذا كانت مهمة املعجم هي إزالة اإلبهام وكشف «:هناك سبل أخرى على غرار التأويل والترجمة كما جاء في كالم هذا الباحث

اهيم داللية متقاربة،ومن بين املصطلحات الداللية املتشابهة في املعنى ، فإن تحقيق تلك الغاية يولد تداخال بين عدة مف

هذا الحقل : التعريف ،الشرح ، التفسير ، التأويل ، الترجمة ، الحد .فكل هذه املصطلحات هي طرق عملية تهدف إلى 

 28 » كشف املعنى ، وتحقيق الداللة ...

الداللي الدرس املعجمي بمختلف النظريات التي تسهم في وفي قضية التعالق  بين العلمين نضيف فكرة إمداد الدرس 

   ...وير أساليب تناول املعنى وعرضه على مستعمل القاموسطت

                                                           
 3علي القاسمي ، علم اللغة وصناعة املعجم، ص:  -24
 .11أحمد مختار عمر ، علم الداللة، ص -25
  316ص ، والتأثر التأثير لقضية دراسة مع العرب عند اللغوي  البحثعمر،  مختار أحمد ينظر-26
 .125مظاهر التداخل ومجاالت التفاعل، ص  –حاج هني محمد ، بين املعجم والداللة  -27
 .126ص  املرجع السابق، -28
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