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 محاضـــرات الســـداســـي الســـادس 

 (2عنــوان املحاضـــرة: )الداللـــة واملعـــارف اإلنسانيــة 

 

 علم الداللة بين العلوم غير اللغوية )العلوم األخرى( :
وفيّتعريفهّهذاّابنّجنيّعلىّوعي1ّّّّ«مجموعةّمنّاألصواتّيعبرّبهاّكلّقومّعنّأغراضهم«ّبأنها:فّابنّجنيّاللغةّعرّ 

ّ ّببنية ّتتم ّالتواصل ّعملية ّأن ّاللغةّتام ّبنية ّفي ّالزاوية ّحجر ّهي ّفالداللة ّالداللة ّهو ّمهم ّلعنصر ّحاملة لغوية

اإلنسانيةّملاّلهاّمنّأثرّعلىّاملستوىّاإلبالغيّوالجماليّووظيفةّالتعبيرّعنّاألغراضّتشيرّإلىّاملحتوىّالدالليّالذيّ

...ّفالدورّالكلماتّوبنيةّالجملّبنيةّتفصحّعنهّاألصواتّابتداءّمنّصورتهاّاإلفراديةّإلىّصورتهاّالتركيبيةّوهناّنقصد

ّعلىّ ّحكرا ّليست ّاملحموالت ّوهذه ّللمتلقي... ّالداللية ّاملحموالت ّوتوصيل ّنقل ّهو ّاللغوية ّللمستويات األساس

ّلغويةّ ّغير ّأخرى ّعلوم ّاهتمام ّيشغل ّموضوع ّهي ّبل ّفقط ّاللغوية ّالعلوم ّوتحديدا ّوالناقلة ّالحاملة املستويات

ّال ّوعلم ّواملنطق ّبيانكالفلسفة ّوهذا ّوغيرها ّاألدبي ّوالنقد ّوالجغرافيا ّوالترجمة ّاالجتماع هذهّّلبعضّنفسّوعلم

ّالعالقات:

   علم الداللة والفلسفة: 

ّبينّمعروفّومجهول،ّ ّمنّالصعبّتبيانّعالقة ّألنه ّالتعريفّبالفلسفة ّهو ّالعالقة ّلبيانّهذه ّننطلقّمنه أولّما

ّملعرفةّاملبدعّاألول،ّولهاّشرفّالرئاسةّعلىّجميعّاملوجوداتّونظامهاّالجميلالبحثّعنّحقائقّاألشياءّأوّّهي«فـــــــــــــ

ّل 2«ّالعلوم ّواملوجوداتّواألنظمة ّاألشياء ّلعديد ّيتسع ّميدان ّالفلسفة ّأن ّجليا ّبيانّحقيقتهاّيظهر ّقصد دراستها

 ارتباط كان «ولهذاّالسببّّّواألفكارّمحورّسؤالّالفلسفةّّباعتبارهّرسالةّفكريةموضوعاّحيوياّلديهاّّّتوالداللةّكان

ّ ارتباطه من أكثر بالفلسفةّواملنطق الداللة علم ّللحضورّالقويّللداللةّفيّ 3«املعرفة فروع من آخر بأيّفرع  ونظرا

ّاملدىّاملمتدّالدرسّالفلسفيّأوّ ّلهذا صرحّبعضهمّ للتداخلّبينّموضوعاتّالفلسفةّوموضوعاتّالداللةّواعتبارا

ّّانكّال « قائال ّّأنتستطيع ّالسيمانتيكّوما ّوينتهي ّالفلسفة ّتبدأ ّمتى ّداخلّّإذاتقول ّالفلسفة ّيجبّاعتبار كان

ةّتجعلكّحينّتقرأّالفلسفةّتشعرّبأنكّفي4ّّ«السيمانتيكّداخلّالفلسفةّأوالسيمانتيكّ فبينّالعلمينّتقاطعاتّجم 

ّ.أمامّهذاّالتداخلّاملهيمنفيةمضمارّعلمّالداللةّوحينّتتدارسّالقضاياّالدالليةّتشعرّوأنكّتجولّفيّمتاهاتّفلس

ّ ّإليها ّبرمته ّالدرسّالداللي ّويلحق ّللفلسفة ّالباحثين ّأحد ّ«:قائالينحاز ا برمتها الداللة قضايا في البحث أن 
ً
 ،خالف

ّالصوتّ ّ ، صرف فلسفي مجال ّ هو والنحو، والصرف لقضايا  منذ القضايا تناولّهذه من أوّل هم الفالسفة وأن 

ّ ، اليونانية الحضارة ازدهار ّالتاريخية هذه إلى استنادا اللغويين وأن  فلوّن هم املعطيات
 
 البحث مجال على املتط

ومثلّهذاّالتصريحّسيكونّصادماّللدارسينّوالباحثينّوالسيماّاللغويينّمنهمّحيثّارتسمتّوانغرست5ّّ«الفلسفي...

ّللدراساتّاللغوية ّلغويةّالداللةّوانتسابها ،ّيعبرّأحدّالدارسينّعنّفكرةّاالعتقادّالراسخّبلغويةّّفيّأذهانهمّفكرة

                                                           
ّ.33ّ،ّص1الخصائص،ّجّجني،ابنّّ-1

ّ.21-20مصطفىّإبراهيم،ّفلسفةّالقانون،ّصّ-2

ّ.15علمّالداللة،ص أحمدّمختارّعمر،ّّ-3

ّنفسها.أحمدّمختارّعمر،ّاملرجعّالسابق،ّالصفحةّّ-4

ّ.16-15 ص ، العربية الحضارة في اللساني التفكيرّ-5
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ّإ «الداللةّقائال: ّ أي منه يخلو يكاد ال الداللة مبحث ن  ّ اللغة علم كتب من كتاب 
ً

لة الكتب عنّفضال  علم في املستق 

 في للداللة البارّز الحضوّر هذا .الحديثة اللسانيات في اللغةّعلم فروع من مستقال فرعا العلم هذا نشأ منذ الداللة

ّبكليتها6ّ«الداللة ملبحث الصرفة اللغوية بالكينونة االعتقادّهذا عزّز اللغوية األدبيات ّالداللة ّنسبة ّيبرر ّما إن

يعددّأحمدّاملتوكلّبعضّهذهّاملباحثّفيماّّفيها،ّللفلسفةّهوّغزارةّاملباحثّالدالليةّأوّاملتضمنةّلعنصرّالداللة

 يقارب حتى له املحركة نواميسه تحسس إلى خصائصه وضبط الكالم تحديد منّاملسائل هذه في البحث ويندرج«يلي:

ّ وأبعد تجريدا أكثرّمشاكل
ً
ّ اإلنسانية بالحضارةّاللغة وتفاعل بالفكر الكالم وعالقة اللغة أصل كقضية نسبية

ً
 فضال

  7« (...)األلفاظ ملعانيّالعقل إدراك يحدث وكيف اتهذا اللغوية الداللة مشكل عن

 :علم الداللة باملنطقعالقة 

ـه:ّ
 
ويعرفهّابنّسينا8ّّ« آلةّالعلم،ّوموضوعهّالحقيقيّهوّالعلمّنفسه،ّأوّهوّصورةّالعلمّ«يعرفّأرسطوّاملنطقّبأن

املنطقّهوّالصناعةّالنظريةّالتيّتعرفناّمنّأيّالصورّواملوادّيكونّالحدّالصحيحّالذيّيسمىّبالحقيقةّ «فيقول:ّ

فعلمّاملنطقّهوّالقانونّالذيّبهّيميزّصحيحّ «أبوّحامدّالغزالي:ّوعرفه « يسمىّبرهاناّحداّ،ّوالقياسّالصحيحّالذي

منّخاللّهذهّّ 9«الحدّوالقياسّعنّفاسدهما،ّفيتميزّالعلمّاليقينيّعماّليسّيقينياّوكـأنهّامليزانّواملعيارّللعــلومّكلها

فيّمتناولهاّلتصحيحّالحدودّوالقياساتّ...ّوحتماّّالتعاريفّيالحظّأنّعلمّاملنطقّهوّعلمّخادمّللعلومّوهوّآلةّفاعلة

فهذاّالعلمّقدّظهرّأولّماّظهرّفيّ «علمّالداللةّكانتّمنّأوائلّالعلومّالتيّاستفادتّمنّخدماتّهذاّالعلمّالجليل

هاّ،ّفاملنطقّكانّسباقاّفيّاالنكبابّعلىّاملسائلّالدالليةّلتدارسّ 10«كتبّاملنطقّمنّحيثّإنهّمنّاملقدماتّالعامةّ

11ّ«اعتبارهمّالداللةّنواةّالفكر«بنوعّمنّالتوسعّواالستفاضةّوالسببّهوّ لينتجّعنّهذهّالوضعيةّرصيداّثرياّفيّّ

كتبّاملنطقّيظهرّللقارئّمنّأولّنظرةّأنهّرصيدّدالليّلغويّأكثرّمنهّمنطقيّوكمثالّللقضاياّالدالليةّعندّاملناطقةّ

لعالقةّعلمّالداللةّباملنطقّأوّّوعلىّسبيلّالتمثيلّ،ّتقسيماتّالداللةّوّعالقةّالدالّباملدلولّوغيرهاّمنّاملوضوعات

اعلمّأنّاملراتبّفيماّ «مناقشةّالغزاليّلعالقةّاللفظّواملعنىّوالش يءّحيثّجاءّماّيلي:ّولّاملنطقّللمسائلّالدالليةتنا

ّفيّاألعيانّثمّفيّاألذهانّثمّفيّاأللفاظّثمّفيّالكتابة،ّفالكتابةّ
ً
نقصدهّأربعّواللفظّفيّالرتبةّالثالثة،ّفإنّللش يءّوجودا

12ّ « .املعنىّالذيّفيّالنفس،ّوالذيّفيّالنفسّهوّمثالّاملوجودّفيّاألعياندالةّعلىّاللفظ،ّواللفظّدالّعلىّ

 :وعلىّهذاّاألساسّوبحسبّتقسيماتّالغزالي

ّفالكتابةّدالّفقطّباعتبارهاّواسطةّتمثيلّللملفوظّفهيّإشارةّإلشارةّكماّيقولّ)جاكّدريدا(-

ّ.اللفظّدالّباعتبارّومدلولّباعتبارّآخر-

ّ.)الصورّالذهنية(ّمدلولّفقطّوليستّبدالاملعنىّالذيّفيّالنفسّ-

ّ.املوجودّفيّاألعيانّ)األمورّالخارجية(ّمدلولّفقطّوليستّبدال-

ّ(املدلوّلّ-وعلىّهذاّاالعتبارّوبحسبّركنيّالعمليةّالدالليةّ)الدال
                                                           

ّ.16البحثّالدالليّعندّالفالسفةّاملسلمينّفيّضوءّاللسانيات،ّ،ّصجاللّعبدّهللاّمحمدّسيفّالحمادي،ّ-6

ّ.16-15،ّص:ّالعربية الحضارة في اللساني التفكيرّالسالمّاملسديّعبد-7

-ّأي  املنطقّوالفلسفةّهوّكثرةّتواردهماّمعاّحتىّخيلّللكثيرّأنهماّش يءّواحدّلكنّالحقيقةّغيرّذلكّكماّيشيرّإلىّذلكّالخوارزمي:ّوتنقسمّياملالحظّلعلم 

ا املنطق جعل من ومنهم العملي، الجزء واآلخر الجزءّالنظرّي أحدهما : قسمين  الفلسفة
ً
ا حرف

ً
 ، ظرّيالن العلم أجزاء من جزًءا جعله ومنهمّمن هذين، غير ثالث

ّ جعله من ومنهم
ً
ّ منها جزًءا جعله من ومنهم ، للفلسفة آلة

ً
ّ«لها وآلة

ّ.06عليّساميّالنشار،ّاملنطقّالصوريّ)منذّأرسطوّحتىّعصورناّالحاضرة(ّ،ّصّ- 8

ّ.7-6أبوّحامدّالغزالي،ّمقاصدّالفالسفة،ّ،ّصّ-9

ّ.131وإشكالياتهّ)بحوثّفيّاملصطلحّاللغوي(،صأسسهّّ–محمدّذنونّيونسّالفتحي،ّتراثناّاالصطالحيّّ-10

ّ.7-6أبوّحامدّالغزالي،ّمقاصدّالفالسفة،ّصّ-11

ّ .47-46معيارّالعلمّفيّاملنطق،صّ،الغزاليّأبوّحامدّ-12
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ّ.الكتابة،ّاأللفاظ:ّدال-

ّ.األمورّالخارجية:ّمدلوّلّ-الصورّالذهنية-

 ّفماّيجمعّالعناصرّاملذكورةّسالفاّحسبّاملناطقةّهوّالعقلّفهوّالقاسمّاملشتركّبينها.ّ

 عالقة علم الداللة بعلم النفس : 

قبلّأنّننطلقّإلىّموضوعّعالقةّعلمّالداللةّبعلمّالنفسّنتوقفّعندّعالقةّعلمّاللغةّبعلمّالنفسّفعلمّاللغةّالذيّ

تربطهّعالقاتّوطيدةّبعلمّالنفسّكونهماّيتشاركانّدراسةّموضوعّاللغةّيندرجّعلمّالداللةّتحتهّكفرعّمنّفروعهّ

ترجعّالعالقةّبينّعلمّاللغةّوعلمّالنفسّإلىّطبيعةّاللغةّباعتبارهاّأحدّمظاهرّالسلوكّاإلنسانيّ.ّحيثّأنّ»ّحيث

علمّاللغةّوعلمّّعلمّالنفسّيعنىّبدراسةّالسلوكّاإلنسانيّعامة،ّفإنّدراسةّالسلوكّاللغويّتعتبرّحلقةّاتصالّبين

بلّغايتهّ»وتغذيهما،النظامّاللغويّليسّلخدمةّاألغراضّاملنطقيةّوحدهاّأيّالتيّتشبعّالعقلّوالعقلّف 13.«النفس

ّوالّتنعزلّالداللةّعنّ ،ّ التعبيرّعنّاملشاعرّواإلحساساتّالداخليةّعندّالفردّ،ّحيثّالّينفصلّاللفظّغنّاملعنى

ّانفعاليا 14«ّالدال. ّتتضمنّجزءا ّالنفسّّاللغة ّعلم ّيشتغلّعليه ّنفسيا ّأنّتكونّموضوعا ّ»ومنطقي فالظاهرةّ...

ّللنواحيّاإلشاريةّاالصطالحيةّ،ّهذهّالنواحيّاالنفعاليةّهيّماّ اللغويةّتتضمنّنواحيّانفعاليةّمعينةّبجانبّتضمنها

ّلأللفا ّالنفس ي ّفالتحليل ،ّ ّاملتكلمينّواملخاطبين ّبين ّمنّحيثّاالتصال ّاللفظّوداللته ّالجانبّيتضمنه ظّيتضمن

ّفيّالقضايا ّأطرافا ّالتحليلّاملنطقيّيتناولّاأللفاظّمنّحيثّكونها ّبينما وفكرةّانفعاليةّالداللةّكانت15ّ«االنفعاليّ،

ّالرمزّ ّيحملها ّوهوّاملصطلحّعليهّبالداللةّالنفسيةّأيّتلكّالداللةّالتي ّمنّالدراساتّالدالليةّعموما ّمهما محورا

وتكونّأحياناّظاهرةّللمتلقيّّتغذيهاّالعاطفةّوامليوالتّوسائرّمناحيّالنفسّالبشريةّوتكونّمعبأةّبشحناتّانفعالية

ّفكرةّترابطّالعلمينّ .ّ ّاملتلقيّمباشرةّوتكونّفيّأحيانّأخرىّمتخفيةّعلىّاملتلقيّالغورّفيّالخطابّلرصدها يتلقاها

ّ ّبالنظريات ّالدرسّالداللي ّإمداد ّفي ّفضل ّالنفسّمن ّلعلم ّبما ّتأكيدها ّأن ّالنظريةّيمكن ّمع ّحصل ّما ّنحو على

لقدّ»ّمعّبعضّالدراساتّاألخرىّفـــــــــــّوطبقتّمبادؤهاّفيّميدانّعلمّالداللةّّالنفس يبهاّمنّالحقلّّالسلوكيةّالتيّجيء

عالجّعلماءّالنفسّعلمّالداللةّبأساليبّعدة،ّفمنّذلكّماّكانّمنّدراساتهمّالسلوكيةّ،ّكماّاهتمواّبدراسةّاإلدراكّ

Perception ّّّعنوا ّكما ّاملفرداتّ، ّملعاني ّإدراكّالفرد ّبالكشفّعنّكيفية ّبعضّاألساليبّالخاصة ّإلى ّوتوصلوا ،

ّإلىّتعارفSemantic Featuresّّ بتحديدّالصفاتّاملعنويةّللكلمات ّأيضا أفضلّلبعضّاملفاهيمّفيّعلمّ ،ّوتوصلوا

ّفيّالدراساتّالنفسيةّالعاديةّوفيّتشخيصّالداللةّكالترادفّوالتضادّوالتشابهّالصوتيّوغيرها،ّوذلكّالستخدامه ا

ّاإلنسانّولغةّ ّوالفرقّبينّلغة ّللغة ّاكتسابّالطفل ّطريقة ّبدراسة ّاهتموا ّكما ،ّ ّاملرضية بعضّالحاالتّالنفسية

ّ ّسبيلّ 16.«الحيوان ّوعلى ّالقدامى ّعند ّكانّسائدا ّترابطهما ّوفكرة ّوالداللة ّاملعنى ّإنشاء ّفي ّاألهمية فللنفسّبالع

ُبهاّعلىّّ»ّالجرجانيّيقول:التمثيلّهذاّ ِ
 
رت
ُ
ظِمهاّأثارّاملعاني،ّوت

َ
فأماّنظمّالكلمّفليسّاألمرّفيهّكذلك،ّألنكّتقتفيّفيّن

ِبّاملعانيّفيّالنفس َرتُّ
َ
ولىّلهّوفيّهذهّاملرحلةّاملعنىّيكونّفمنطلقّاملعنىّالنفسّالبشريةّوهيّاملحطةّاأّلّ«ّ...حسبّت

ّامل ّعكس ّعلى ّالحضور ّإطار ّبمحدودية ّتشاركياّمتسما ّيصبح ّحيث ّاملتلقي ّمتناول ّفي ّيصبح ّالتي ّالثانية حطة

بوصفّالداللةّتنشأّأولّماّتنشأّفيّأغوارّالنفسّومنّثمّّالنفسّيؤسسّنظريةّدالليةّتنطلقّمنّ...ّ»فالجرجانيّبهذاّ

17ّ«ّ .تخرجّمصطبغةّبصورتهاّالذهنية

                                                           
ّ.22علمّالنفسّاللغوي،ّ،ّصنوالّمحمدّعطية،ّّ- 13

ّ.22،ّصاملرجعّالسابقّ- 14

ّ.63،ّصاملرجعّنفسه -15

 .8-7،ّ ،والداللةّوالسياقّدراسةّتطبيقيةالتركيبّ،ّمحمدّاحمدّخضيرّ-16

  .نظرياتّعلمّالداللةعبدّالكريمّحسينّعبدّالسعدي،17ّّ-
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 عالقة علم الداللة بعلم االجتماع:

ن ويحاوّل به ويهتمُّّ املجتمع في يبحث الذي العلمّ» فكانّمنهاّأنه:تعددتّتعريفاتّعلمّاالجتماعّ
َ
 املعلومات ُيصنف أ

لها حوله ِ
 
م ويحل ِ

ِّ»:بأنهّ كماُّعَرفّأيضا 18«لها ارًّتفسي ويقد 
 
فسيرية املقارنة الوصفية اسةّردال  اإلنسانية للمجتمعات التَّ

19ّ«واملكانّالزمان في مشاهدتها به تشهد ما بحسب  هو االجتماع علم »ّ:سعفان شحاته حسنمفهومهّعندوجاءّفي

واهر يدرس الذي العلم ذلك
َّ
و الظ

َ
ّتتوافقّمن20ّّ«وصفية تحليلية دراسة االجتماعيةّالوقائع أ ّالتعريفاتّكلها فهذه

املختلفةّهيّاملوضوعّاألساسّالذيّيبحثّفيهّعلمّاإلجتماعّفهوّيتركّالقضاياّالفردانيةّحيثّكونّاملجتمعّوقضاياهّ

ّأفرادّ ّبين ّومتبادل ّمشترك ّهو ّما ّكل ّلدراسة ّالنفسّوينزوي ّعلم ّتحديدا ّهنا ّواملقصود ّاألخرى ّللعوم الخاصة

منةّحيثّأنهاّأصالّوجدتّالجماعةّوتشكلّاللغةّقضيةّمحوريةّمنّموضوعاتّعلمّاالجتماعّنظراّالجتماعيتهاّاملهي

وبشكلّأقلّحينّانفرادهمّمنّهذهّالزاويةّواالتصالّبينّأفرادّاملجموعاتّاللغويةّيكونّلخدمةّاألفرادّحينّاتصالهمّ

باللغةّوبجميعّعناصرهاّدونّالتنازلّعنّأيّعنصرّأوّمستوىّمهماّكانّومنّهذاّاملعطىّيتأكدّارتباطّعلمّاالجتماعّ

ابطانّوأصلّالداللةّاملجتمعّفهوّالذيّيورثهاّللفردّوهوّمنّيغيرهاّوهوّمنّيميتهاّفيّبعضّبعلمّالداللةّكيفّالّيتّر

ّبينّاألفراد ّبدونّمشاركتها ّلها ّوإنّكانتّفرديةّوجدانيةّعاطفيةّالّمعنى ّذكرناّّاألحيانّفالدالالتّحتى ّملا ّإضافة .

ّبينّالعلمينّنمثلّبنظريةّفيرثّاالجتماعية ّللعالقةّالوطيدة ّ معلوم هو وكما»ّوتأكيدا نَّ ِ
 
اللة في فيرث نظرية فإ  الدَّ

ى ما على تقوم  العناصر هذه ومن الكالمي، للموقف املكونة العناصر من جملةّهو الحال وسياق الحال، بسياق يسمَّ

ِّ شخصية
 
امع ملاملتك واهر والعوامل .اللغوّي بالسلوك عالقة من لذلك ما وبيان– وجدوا إن – والسَّ

َّ
 االجتماعية والظ

ِّ كحالة الكالمي املوقف في يشارك ملن اللغوّيّوالسلوك باللغة العالقة ذات  السياس ي، والوضع دخل، لها كان إن الجو 

ثير ذات ...»هيّوفهذهّالنظريةّتنطلقّفيّمدارسةّالداللةّانطالقاّمنّمعطياتّاجتماعيةّ، 21«الكالم وكمكان
َ
 املعنى في تأ

ة فاملعطيات ة بمثابة هي االجتماعيَّ ِجوع يجب التيّالخلفيَّ
 قد التي الجمل أو الكلمات تلك من القصد لتحديد إليها الر 

ّ ن اللغوّي الباحث يستعملها بأداة أشبه هي املثابة بهذه االجتماعيةّفاملعطيات .معنى من بأكثرتوحي
َّ
 فهم من ليتمك

 22«محَددةّلغوية أشكال وتحليل

                                                           
  .125مهناّحدادّ،ّمدخلّإلىّالعلومّاالجتماعيةّ،ّص18ّّ-

 8 ص االجتماع، علم مبادئ لطفي، إبراهيم طلعت19ّّ-

سس سعفان، شحاته حسن20ّ-
ُ
 7ّاالجتماع،ص علم أ

ة، الكتب في اللغة فقه الراجحي، عبده21ّ-  176 ص سابق، مرجع العربيَّ

ة في نشاءاال ميالد، خالد22ّ- ركيب بين العربيَّ
َّ
اللة،ص الت  .28والدَّ


