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  ):بني املعىن والداللة( حتليل النص التطبيقي األول 

  
 توضيح مفاهيم أساسية ملصطلحات مفتاحية وردت يف النص : 
 :املصطلح الداليل - 
 :مفهوم املصطلح عموما - 

لفظ املصطلح عن داللته اللغوية يف أواخر القرن الرابع عشر للميالد وهي احلد والطرف  خرج
ليصبح داال على لفظ ينتمي إىل لغة متخصصة له معىن حمدد وصيغة حمددة يف جمال 

بأنه رمز اصطلح عليه ليعرب عن مفهوم معني يف جمال  Fleber   فلربفلقد عرفه  .علمي حمدد
الوحدة املصطلحية أو املصطلح رمز متفق عليه ميثل مفهوما حمددا  ": معريف معني حيث قال
املصطلح هو أي " : كاآليت  ISOوقد عرفته املنظمة الدولية للتقييس إيزو " .يف جمال معريف خاص

) احلروف(ن من أصوات مترابطة أو من صورها الكتابية رمز يتفق عليه للداللة على مفهوم ويتكو
  "وقد يكون املصطلح كلمة أو عبارة

هو لفظ متفق عليه للداللة على مفهوم حمدد يف جمال علم الداللة أي  :مفهوم املصطلح الداليل
 اللفظ أو العبارة أو هوأو .ذلك العلم الذي يهتم باملستوى األخري من مستويات التحليلي اللساين

الرمز الذي يقيد مفهوما وحيدده، جمردا كان هذا املفهوم أو حمسوسا، داخل جمال من جماالت 
/ التطور الداليل/ احلقل الداليل/ الدليل: ومن أمثلة املصطلحات الداللية جند علم الداللة

  .. .الوضعيةالداللة 
يت منثلها بالنص املعجمي الظالل الداللية مصطلح مقارب للداللة املركزية وال: الظالل الداللية

  .ملفردة وصلتها بالداللة اهلامشيةللمصطلح املفرد أو اللفظة ا
عنها إبراهيم أنيس ومثلها بالدوائر اليت حتدث عقب إلقاء حجر يف املاء فما يتكون منها أوال  عرب

يعد مبثابة الداللة املركزية لأللفاظ وما يقع يف جوانب الدائرة على حدود حميطها حنن نعدها هي 
  .الظالل الداللية لأللفاظ

يف ميدان من امليادين لذي حييل إليه املصطلح هو ذلك املفهوم احملدد واملقيد ا :املعىن العلمي ارد
أو جمال من ااالت وهذا املعىن ميتاز بالدقة والتحدد وهو يبتعد عن االتساع والتعدد الذي ميتاز به 

  .اللفظ اللغوي عامة
املقصود جبوهر الكلمات هو الداللة فإيراد كلمة معينة القصد منه الداللة اليت  :جوهر الكلمات

يكون يف الكلمات يف حاالا اإلفرادية أي معزولة عن التركيب كما ) الداللة(ا اجلوهر حتملها وهذ
  .يكون يف املفردات وهي مركبة يف مجل واردة يف سياقات وفق آليات داخلية حمددة

هناك السميائية والسميولوجيا ومها مصطلحان يهتمان بالعالمة اللغوية وغري  :السميائيني
ولكن األول عرف يف احلقل النقدي أكثر كمنهج لدراسة العالمات والرموز يف النص األديب اللغوية 

يف حني كان الثاين عاما يهتم بالعالمة سواء كانت لغوية أو غري لغوية بصفة عامة ومتام حسان 
  . لغويا أو غري لغوي سواء كان لرمزيف هذا النص يقصد بالسميائيني الدارسني ل

 هي تلك العالقة اليت تربط بني الدال واملدلول واليت تنبين على التواضع واالتفاق :ة العرفيةالعالق
  .باسم الشجرة) الشجرة(املرجع كأن تتواضع جمموعة لغوية على تسمية 



الدال باملدلول بالعالقة الطبيعية أي أن حضور الطبيعة هي السبب يف  يترابط :بيعيةالعالقة الط
  . ارتباط الدال باملدلول وميكن التمثيل هلذه العالقة بكلمة املطرقة

يكون ارتباط الدال باملدلول وفق هذه العالقة حبضور العقل أي أن العقل هو من : العالقة الذهنية
ومثال هذا . ل وفق صيغ ذهنية خمتلفة مثل االستلزام مثاليكون سببا يف إحالة الدال على املدلو

  .عالقة النار بالدخان فوجود النار يستلزم وجود الدخان والعكس
وهي أكثر الرموز  املقصود بالرمز اللغوي ألفاظ اللغة اإلنسانية :الرمز اللغوي والرمز غري اللغوي

ضطر اإلنسان إىل استعمال رموز أخرى تعبريا وحتقيقا للتواصل وهي غري كافية يف حياتنا حيث ي
  .هي غري لغوية كإشارات املرور مثال

اختيار األسلوب الذي يناسب  ، وفهو العلم الذي يبحث بتراكيب الكالم وأساليبه :علم املعاين
  .املقام، ويعطي صورة مطابقة ملا يف النفس

  أهم القضايا اليت حيملها النص:  
حتديد املفهوم  يدعو إىل -كيف نشأ وكيف تطور -احلديث عن املصطلح الداليل " :العبارة - 1

عليه أهل اللغة قدمياً، يلقي  اللغوي األول هلذا املصطلح، ألن الوضع اللغوي الذي تصاحل
  " .الدرس اللساين احلديث بظالله الداللية على املعىن العلمي ارد يف

كل حديث عن املصطلح الداليل من ناحية نشأته وتطوره يفرض العودة إىل : توضيح معىن العبارة
ود يف املعجم جاملعىن اللغوي للفظ الذي صار فيما بعد مصطلحا فكل مصطلح له أصل مو

اهرة وميكن التمثيل هلذه الظومعناه حتما يكون حاضرا يف املفهوم اجلديد الذي حيمله املصطلح 
مبصطلح اعتباطية يف اللسانيات حيث معناها عدم وجود احلتمية يف ترابط الدال مبدلوله وعبط 

غياب العلة والسبب موجود يف اللفظ  معىنيظهر جليا أن وعبطت الشاة ماتت بغري علة 
املصطلح كان املفهوم دقيقا حيث حصرت فكرة غياب السببية اللغوي ويف املصطلح لكن يف 

  .بني الدال واملدلول
  "وباالحتكاك الثقايف فاملصطلح يتشكل مع منو االهتمام يف أبواب العلم" :العبارة - 2

إن أهم حمرك لتشكل املصطلحات يف أي بيئة لغوية هو تطور العلوم  :توضيح معىن العبارة
ملشتغلني ا وبني العامة أيضا واالحتكاك فكلما تطورت العلوم شاعت املصطلحات بني ا

ينجر عن االتصال الثقايف تصدير أو الثقايف عامل فعال يف شيوع املصطلحات أيضا حيث 
  .استمداد املصطلحات املختلفة وال سيما يف عصرنا هذا عصر العوملة

املصطلح العريب الذي يقابل  احملدثني يف تعيني وقد وقع اختالف بني علماء اللغة ":العبارة- 3
على تلك  ١٨٨٣سنة " بريل"اللغوي  باألجنبية الذي أطلقه العامل" السيمانتيك"مصطلح 

يف حاالا اإلفرادية املعجمية ويف حاالا التركيبية  لماتالدراسة احلديثة، اليت تم جبوهر الك
  "اليت هي أساس عملية التواصل واإلبالغ السياقية وآلياا الداخلية

علم الداللة علم جديد وهو فرع من فروع اللسانيات وقد اصطلح عليه عند  :توضيح معىن العبارة
وقصد به تلك الدراسة  طالق املصطلح كان من العامل اللغوي بريالإو  Sémantiqueالغرب بـ

كلمة يف حال إفرادها أو تضامها مع غريها من الكلمات يف السياقات اليت تم جبوهر ال
 فاملصطلح .الداللةاملتمثلة يف  اإلبالغيةفعلم الداللة يهتم بلب العملية التواصلية  املختلفة

  .ليس له مقابل بني عند العربغريب 



باعتباره ورد يف متون الكتب " املعىن"مصطلح  فاهتدى بعض علماء اللغة العرب إىل ":العبارة- 4
  " املفهومي للفظالدراسة اللغوية اليت تم باجلانب  القدمية لعلماء أشاروا إىل

بد له من مصطلح مقابل عند كما أوردنا سابقا فعلم الداللة علم غريب فال :توضيح معىن العبارة
إىل كتب التراث  هذا الوضع جعل بعض اللغويني يفكرون يف إجياد هذا املقابل فعادواالعرب 

متون الكتب القدمية ففكروا فيه وهذا يعين أن  تواردا يف األكثرفوجدوا أن مصطلح املعىن هو 
من العلماء الذين استعملوا مصطلح املعىن جند  و."علم املعىن"املقابل سيكون مصطلح 

كون اللفظ حبيث مىت  : "اليت اعتربهااجلرجاين وميكن رصد ذلك يف تعريفه للداللة الوضعية 
ومن الدارسني الذين استعملوا مصطلح املعىن . بوضعه للعلممعناه أطلق أو ختيل فهم منه 

ذلك نشري إىل  ولبيان :ث قالحديثا جند متام حسان حني حتدث عن العالقة بني الرمز والداللة حي
" وعالقة عرفية وعالقة ذهنية إىل عالقة طبيعية واملعىنتقسيم السيميائيني للعالقة بني الرمز 

الداللة مصطلح ففي مضمار آخر يستعمل ) املعىن(يثبت على هذا املصطلح  ومتام حسان ال
 الطبيعية يف األدبوهناك طريقة أخرى للكشف عن هذه الرموز " :كما جنده يف كالمه التايل

تأثري الدال يف النفس بعد  الطريقة هي عزل الدال عن املدلول أو الشكل عن املضمون، مث النظر إىل
  ."ذلك

: مقـابالً للمصـطلح األجنيب" الداللـة "وقد آثر لغويون آخرون استعمال مصـطلح " :العبارة- 5
-املدلوالت-املدلول- الدال-الداللـة(ألنه يعني على اشتقاقات فرعية مرنة جندها فـي مـادة "

   ."الداليل-الدالالت
املعىن فإن دارسني آخرين قد ذا كان بعض الدارسني قد اختاروا مصطلح إ :توضيح معىن العبارة

فضلوا مصطلح الداللة ليكون مقبل السيمانتيك هو علم الداللة وليس املعىن وسبب 
الدال : حيث جند اختيارهم للداللة بدال من املعىن هو أن لفظ الداللة أكثر قابلية لالشتقاق 

فهذا املصطلح مطواع  ... الدالئليات/ الدوال/ الدالئل/الالت الد/الداللة /الدليل/املدلول/
   .متعددة على عكس كلمة املعىن احملدودة االشتقاقات يقدم لنا اختيارات

يعين  فال "املعىن"اللغوية وغري اللغوية، أما مصطلح  يـرتبط بالرموز وألنه لفـظ عـام" :العبارة- 5
   "إال اللفظ اللغـوي حبيث ال ميكن إطالقه على الرمز غري اللغوي

السبب الثاين الذي جعل اللغويني يفضلون الداللة بدال عن املعىن هو كون  :توضيح معىن العبارة
يستعمل للتعبري عن الرموز اللغوية والرموز غري اللغوية على عكس الداللة لفظ عام ميكن أن 

املعىن الذي يقتصر على التعبري عن الرموز اللغوية فقط أي األلفاظ واملعىن ال ميكن إطالقه على 
  .فمن هنا يكون اختيار العام بدال للخاص حمصور الداللة... وز غري اللغوية الرم

فدرءاً للبس  .فضالً على ذلك أنه يعـد أحـد فروع الدرس البالغي وهو علم املعاين " :العبارة- 6
ديداً إلطار الدراسة العلميـة، اسـتقر رأي علمـاء اللغـة احملدثني على استعمال مصطلح وحت

حصروه  و" املعىن"باألجنبية وأبعدوا مصطلح " السـيمانتيك"، مرادفاً ملصـطلح "علم الداللة"
  .عربيةيف البالغة ال" علم املعاين"يف الدراسـة اجلماليـة لأللفـاظ والتراكيب اللغوية وهو ما خيص 

من أسباب مؤاثرة الداللة أيضا عوض املعىن ارتباط هذا األخري بفرع معروف : توضيح معىن العبارة
وعلميا ال يقبل تكرار االصطلح من فروع البالغة وهو علم املعاين الذي يهتم باجلمل واألساليب 

 .على العلوم ألن ذلك يؤدي إىل اخللط وعدم الدقة والتحدد اليت تطلب يف العلم


