
 

في اللغة من الفعل دّل يدّل داللة وداللة بالكسر والفتح، وهي تفيد اإلرشاد  "الداللة" :الداللة لغة

الدال والالم أصالن : »إلى الشيء، والتعرف به، والسداد إليه، على نحو ما جاء في المقاييس: 

قولهم: دللت فالنا أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، واآلخر اضطراب في الشيء: فاألول 

وورد في تهذيب اللغة  .1«على الطريق، والدليل: األمارة في الشيء، وهو بين الداللة والداللة

 . 2« دل يدل إذا هدى... ودللت بهذا الطريق داللة، أي عرفته، ودللت به أدل داللة»لألزهري: 

دل فالن إذا هدى... ودله على الشيء يدله دال وداللة فاندّل: سدده »وجاء في لسان العرب: 

  3« ...والدليل ما يستدل به، وقد دله على الطريق، يدله داللة وداللة ودلولة، والفتح أعلى إليه،

الشيء  إلى اإلرشاد بمعاني مرتبط اللغة في "الداللة" لفظ أنّ  على تؤّكد تعريفات كلها وهي

 . إليه والهداية به، والتعريف

 قوله تعالى:في القرآن الكريم وهذا في  دّل بمشتقاتهاوقد ورد لفظ 

ْن َعذَاٍب أَِليمٍ ﴿-1 اَرةٍ تُنِجيُكم ّمِ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َهْل أَدُلُُّكْم َعلَٰى تَِجٰ   (10الصف: ) ﴾يَٰ

  (40طه: ) ﴾إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله﴿-2

لَّ َولَۡو َشۤاَء لََجعَلَ -3 الفرقان: ) ﴾النَا ٱلشَّۡمَس َعلَۡيِه دَِليا ثُمَّ َجعَلۡ َساِكن هُۥ﴿أَلَۡم تََر إِلَٰى َربَِّك َكۡيَف َمدَّ ٱلّظِ

45) 

ا ذَاقَا الشََّجَرةَ بَدَْت لَُهَما َسْوَءاتُُهَما َوَطِفقَا يَْخِصفَاِن َعلَْيهِ ﴿-4 َما ِمن َوَرِق فَداَلَُّهَما بِغُُروٍر فَلَمَّ

لَُكَما َعدُوٌّ  الشيطانَونَادَاُهَما َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهُكَما َعن تِْلكَُما الشََّجَرةِ َوأَقُل لَُّكَما إِنَّ  اْلَجنَّةِ 

بِين    (22األعراف:﴾)مُّ

ـَٔادَُم َهْل أَدُلَُّك َعلَىٰ ﴿-5
َٰٓ ُن قَاَل يَٰ

 (120: طه﴾)َشَجَرةِ ٱْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يَْبلَىٰ  فََوْسَوَس إِلَْيِه ٱلشَّْيَطٰ

ْمنَا َعلَْيِه ٱْلَمَراِضَع ِمن قَْبُل فَقَالَْت َهْل أَدُلُُّكْم َعلَٰىَٰٓ أَْهِل بَْيٍت يَْكفُلُونَهُۥ لَُكْم َوُهْم لَ ﴿-6 هُۥ َوَحرَّ

ِصُحونَ   (12:القصص) ﴾نَٰ

ا قََضْينَا َعلَْيِه ٱْلَمْوَت َما دَلَُّهْم َعلَٰى َمْوتِهِۦَٰٓ إِالَّ دَآَٰبَّةُ ٱأْلَْرِض تَأُْكُل ِمنَسأَتَهُۥ فَلَمَّ ﴿-7 ا َخرَّ تَبَيََّنِت فَلَمَّ

 (14: سبأ﴾)ٱْلِجنُّ أَن لَّْو َكانُو۟ا يَْعلَُموَن ٱْلغَْيَب َما لَبِثُو۟ا فِى ٱْلعَذَاِب ٱْلُمِهينِ 

ٍق إِنَُّكْم لَِفى َخْلٍق َجدِ  َوقَالَ ﴿-8 ْقتُْم ُكلَّ ُمَمزَّ  ﴾يدٍ ٱلَِّذيَن َكفَُروا َهْل نَدُلُُّكْم َعلَٰى َرُجٍل يُنَبِّئُُكْم إِذَا ُمّزِ

 (07:سبأ )
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ال تدخلون » كما وردت الداللة في الحديث فقد روي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال:  

تحابوا أو ال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا  الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى

 4«السالم بينكم

 إلى معرفة الشيء، الداللة ما يتوصل به»عرفها الراغب األصفهاني قائال: الداللة اصطالحا:

كداللة األلفاظ على المعنى وداللة اإلشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب وسواء 

كان ذلك بقصد ممن يجعله داللة أو لم يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي، قال 

ا قََضْينَا َعلَْيِه ٱْلَمْوَت َما دَلَُّهْم َعلَٰى َمْوتِهِۦَٰٓ إاِلَّ ﴿هللا تعالى:  ا َخرَّ فَلَمَّ دَآَٰبَّةُ ٱأْلَْرِض تَأُْكُل ِمنَسأَتَهُۥ فَلَمَّ

نلمس معنى  5« (14سبأ :﴾)تَبَيَّنَِت ٱْلِجنُّ أَن لَّْو َكانُو۟ا يَْعلَُموَن ٱْلغَْيَب َما لَبِثُو۟ا فِى ٱْلعَذَاِب ٱْلُمِهينِ 

ظ من أكثر الداللة بصورة جليّة: وهو دراسة ما يدّل على شيء يُتوصل به إلى معنى، واأللفا

الرموز داللة على المعنى، وأكثرها إشارة ودقة في التعبير، وهو يشير إلى الداللة اللّسانية 

فُها الشريف الجرجاني: وغير اللّسانية.  هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، العلم »ويعّرِ

وهو تعريف يشير إلى المعنى   .6«بشيء آخر، والشيء األّول هو الدّال، والثاني هو المدلول

ثم ينتقل  العام لكّل رمز إذا ُعِلَم كان داال على شيء آخر مثل: وجود الدخان دليل على النار،

من العام إلى الخاص، فيعّرف الداللة الخاصة باأللفاظ باعتبارها من الرموز الدالة فيقول: 

تخيّل فُهم منه معناه للعلم  والداللة اللفظية الوضعية هي كون اللّفظ بحيث متى أطلق أو»

بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمين وااللتزام، ألّن اللفظ الدّال بالوضع يدّل على 

 7«.تمام ما ُوضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يالزمه في الذهن بااللتزام

لة في علم العالمات، ثم يفّسر الداّللة يشير الجرجاني إلى الداّللة اللّسانية وغير اللّسانية المتمث

اللفظية التي هي جزء من الداللة اللّسانية اللّغوية، ويُبيِّن أنواعها. كما نجد أّن داللة لفظ 

)الداللة( في االصطالح ترتبط بداللتها في اللّغة حيث انتقلت اللفظة من المعنى المحسوس، 

فالداللة إذَا: وحدة . الداللة على معاني األلفاظ وهوهو الداّللة على الطريق إلى المعنى المجّرد 

تقوم على نسبة بين شيئين مرتبطين ارتباطا ال انفصام فيه، الشيء األول: الدال، وهو الذي إذا 

 .8ُعلم بوجوده يستدعي انتقال الذهن إلى وجود شيء آخر وهو المدلول وهو الشيء الثاني

الدَّاللة بالفتح هي على ما اصطلح  »يقول: ال يبتعد عن تعريف الجرجاني التهانوي  وتعريف

عليه أهل الميزان واألصول العربية والمناظرة أن يكون الّشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 

بشيء آخر، والشيء األول داالًّ، والشيء اآلخر مدلوالً، والمطلوب بين الشيئين ما يعمُّ اللفظ 

وما يميز مصطلح الداللة االتساع والشمول حيث يمكنها استيعاب معاني متعددة.  .9«وغيره

واختصارا مما تقدم يمكن أن تعرف الداللة بأنها: عالقة بين شيئين متالزين يرتبط ذكر 

 .أحدهما بمعرفة الثاني ارتباطا الزما

قال: الَمْعنَى والتفسيُر وروى األَزهري عن أَحمد بن يحيى ...»جاء في لسان العرب: المعنى لغة:

والتَّأِْويل واحد . وَعنَْيُت بالقول كذا: أَردت. وَمْعنَى كّل كالٍم وَمْعناتُه وَمْعنِيَّتُه: َمْقِصدُه، واالسم 

ِ كالِمه. وفي تاج  .10« العَناء. يقال: َعَرْفُت ذلك في َمْعنَى كالِمه وَمْعناةِ كالمه وفي َمْعنِّي
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واه ومقتضاه ومضمونه، كلّه ما يدّل عليه اللفظ، ويُجمع المعنى معنى الشيء وفح»العروس: 

وَعنَْيُت ».11«على المعاني )....( وهو ما يكون اللّسان فيه خطأ، إنما هو معنى يُعرف بالقلب

بالقول كذا، أي أردت وقصدت. ومعنى الكالم وَمْعناتُهُ واحد، تقول: عرفُت ذلك في َمعنَى 

ومن هذا يعلم أن المعنى هو المراد .12« وفي َمْعنّيِ كالمه، أي فحواه. كالمه وفي َمْعناة كالمه،

الذي يجوب داخل أحشاء اللفظ والمضمون الذي يحمله اللفظ بين جنباته بحكم طبيعته الصوتية 

 .13والصرفية ، أو التالزم بينهما في العرف اللغوي 

 مما سبق يتبين أن المعنى في اللغة يدل على ما يأتي:

 من الكالم والقصد منه .المراد  -1

 مضمون الكالم وما يقتضيه من داللة. -2

أن المعنى خفي يدرك بالقلب أو العقل، و أنه شيء غير اللفظ ألن اللسان ليس له فيه  -3

 14.حظ

 ميادين اختالف إلى ذلك ويعود داللته تحديد في كثيرا المعنى دارسو اختلف المعنى اصطالحا:

 وعلم واألنثروبولوجيا االجتماع، وعلم وعلم النفس، الفلسفة، بين ما متهوتخصصا بحوثهم

 مفهومه قائال: حصر الزبيدي  .الدقة وجه على ومعانيها متهاصطالحا في اختلفوا كما اللغة

حيث  من الحاصلة والصورة...األلفاظ بإزائها وضع حيث من الذهنية الصور هي المعاني»

 مفهوما ومن تسمى العقل في اللفظ من حصولها حيث معنى ومن أنها تقصد باللفظ  تسمى

 حقيقة، تسمى الخارج في اتهثبو حيث ومن تسمى ماهية هو؟ ما جواب في ها مقولةنحيث أ

وأما ما يتعلق به القصد باللفظ فهو معنى  15«هوية تسمى األعيان عن امتيازها حيث ومن

إذا فُهم عن الشيء على سبيل التبعية  اللفظ وال يطلقون المعنى على شيء إال إذا كان مقصودا،

فهو معنى بالعرض ال بالذات، والمعنى أيضا هو المفهوم من ظاهر اللفظ وانفهامه منه صفة 

والمعنى هو الصورة الذهنية التي يقابلها اللفظ أو الرمز أو اإلشارة، ومنه . 16المعنى دون اللفظ

القول على فكر المتكلم وداللة الالفتات داللة اللفظ على المعنى الحقيقي والمجازي، وداللة 

المنصوبة في الطريق على اتجاه السير ، وداللة السكوت على اإلقرار، وداللة البكاء على 

الّصور الذهنية من حيث وضع » : بالمعاني اصطالح العرب يقصدواختصارا  .17الحزن

 «بإزائها األلفاظ
 بين المعنى والداللة:

يرى أن هناك ترادفا بين المعنى والداللة، وانطالقا من هذه الفكرة فإن مصطلح علم الرأي األول:-أ

كثيرا ما تستخدم كلمتا ... » :إسالمطلح علم المعنى، يقول عزمي الداللة يستعمل مرادفا لمص

"معنى" و" داللة "على أنهما مترادفتان، وخاصة حينما يكون المعنى مقصورا على األلفاظ 

، وهي كما ذكرنا العلم الذي يدر س المعنى Semanticsولذلك عادة ما تترجم كلمة  المفردة،

تترجم بـ "علم الداللة"، إال أن مفهوم المعنى، كما ذكرنا من  -بوجه عام  الخاص بالمفردات

قبل أعم وأشمل من مفهوم الداللة طالما أن المعنى يمكن أن يكون للفظ، كما يمكن أن للعبارة 
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كما يذكر أحمد مختار عمر ، 18«وال يكون مقصورا بالضرورة على األلفاظ وحدها أو الجملة،

مقابالت مصطلح علم الداللة مشيرا إلى تسميته أيضا بعلم المعنى دون اعتراض على ذلك، 

أما في  ،Semanticsأطلقت عليه عدة أسماء في اللغة اإلنجليزية، أشهرها اآلن كلمة » :يقول

اللغة العربية،فبعضهم يسميه علم المعنى)ولكن حذار من استخدام صيغة الجمع والقول علم 

فروع البالغة(، وبعضهم يطلق عليه السيمانتيك أخذا من الكلمة   المعاني، ألن األخير فرع من

كما ال يجد أحمد محمد قدور بأسا في استعمال المصطلحين معا، ، 19«اإلنجليزية والفرنسية

ومهما يكن من أمر، فإننا ال نجد بأسا في استعمال المصطلحين "معنى" و"داللة" »  : يقول

للتعبير عن الوظائف اللغوية كافة، مع تأكيد ما ذهبنا إليه من تفضيل مصطلح داللة لوصف 

    20«مجموع ما تؤديه جوانب اللغة من وظائف في سياق الكالم

يرى أن المعنى أوسع من الداللة الهتمام المعنى باللفظ والعبارة والجملة، واهتمام الرأي الثاني:

إال أن مفهوم المعنى، كما ذكرنا من قبل أعم » الداللة باأللفاظ المفردة، يقول عزمي إسالم:

وأشمل من مفهوم الداللة طالما أن المعنى يمكن أن يكون للفظ، كما يمكن أن يكون للعبارة أو 

 21.«الجملة، وال يكون مقصورا بالضرورة على األلفاظ وحدها

يرى أن الداللة أوسع من المعنى، فالداللة تشمل الدال والمدلول والعالقة بينهما،  الرأي الثالث:

ويقابل المعنى المدلول، أي أن المعنى جزء من الداللة، إضافة إلى ذلك فموضوع الداللة 

ى المعنى بصلة في جميع جوانب اللغة الصوتية والصرفية يشمل إلى جانب ذلك كل ما يمت إل

والنحوية والمعجمية، كما أن مصطلح المعنى ال يحتوي على اشتقاقات مثلما يحتويه مصطلح 

داللة، يقول أحمد محمد قدور مؤيدا فكرة أن الداللة أوسع من المعنى على الرغم من اعترافه 

إن موضوع »المصطلحين معا "معنى"و"داللة"في مقام آخر أنه ال يجد بأسا في استعمال 

الداللة ال يقتصر على المسائل التي تتصل بداللة األلفاظ ، بل يشمل كل ما يمت إلى المعنى 

بصلة في جميع جوانب اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، فعلم الداللة كما يرى 

عن دراسة الداللة في مستويات التحليل اللغوي كافة، والبد من  كثير من الدارسين مسؤول

  22«وداللة ال يشير إلى فروق واضحة بينهمااإلشارة هنا إلى استخدام مصطلحي معنى 

آثرنا كذلك ترك مصطلح )المعنى(ألن فيه عموما من جهة، ومن » ويقول فايز الداية أيضا:

دل، الدال، المدلول،  نجدها في مادة:)الداللة،جهة أخرى ال يعين على اشتقاقات فرعية مرنة 

فيرى أن الداللة ليست مرادفة للمعنى، أما محمد المبارك 23« المدلوالت، الدالالت، الداللي ....

ألن الدال هو اللفظ، والمدلول هو المعنى، والداللة هي العالقة بينهما أو االرتباط بينهما، 

وعلى هذا فالداللة ليست مرادفة للمعنى، ففي االتصال اللغوي ، أي نقل األفكار .. » . يقول:

عن طريق اللغة رمز دال هو اللفظ ومدلول هو المعنى ، وداللته وهي االرتباط بينهما... 

 24«والعلم الباحث ما بين األلفاظ والمعاني من صالت هو مبحث الداللة في علم اللغة

على الرغم من عدم وجود حدود واضحة تفصل بين المعنى ويستخلص مما سبق أنه و

 ن :الداللة أوسع من المعنى انطالقا من اعتباريوالداللة، إال أنه يمكن القول إن 
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لمعنى، ادراسة أن المعنى يمثل محور علم الداللة، فعلم الداللة هو العلم الذي يقوم ب: أولهما

ا، ة بينهملعالقوثانيهما أن الداللة تشمل الدال والمدلول وا المعنى،ومحور اهتمامه هو دراسة 

 في حين أن المعنى يقابل المدلول، أي أنه جزء منه. 

ريات د النظوهي أن مفهوم الداللة في الدراسات اللغوية الحديثة تعدد بتعد القضية الثانية أما

 وكيةالنظرية السلالداللية، فكل نظرية تبحث في كيفية تحديد المعنى على نحو خاص، ف

ف الذي لموقاورائدها بلومفيلد ترى بأن معنى الكلمة يتحدد من خالل المنبه واالستجابة، أي 

جدن أوها ايحدثه المتكلم واالستجابة التي يحدثها السامع، والنظرية اإلشارية ورائد

لتعبير ا ينبوريتشاردز، ترى أن المعنى يتحدد من خالل ما يشار إليه في الخارج أو العالقة 

لتصور اهو  وما يشير إليه، والنظرية التصورية وأهم ممثليها جون لوك، ترى أن معنى الكلمة

لتصور اهو  الذي يحمله المتكلم ويحصل للسامع حين يتم التواصل بينهما، أي أن معنى الكلمة

 يتحدد ةلكلماأو الفكرة الموجودة في الذهن، والنظرية السياقية وزعيمها فيرث، ترى أن معنى 

ى"، لمعنمن خالل استعمالها، يقول أندري مارتيني " خارج السياق ال تتوفر الكلمة على ا

ي ال داللي مجونظرية الحقول الداللية، ترى أن معنى الكلمة ال يتحدد إال من خالل تواجدها ف

ن ستيف عبيرمعين، فالكلمة مكانها في نظام من العالقات التي تربطها بكلمات أخرى على حد ت

 أولمان، وغيرها من النظريات األخرى التي تهتم بكيفية وطريقة تحديد المعنى.

وقد يكون من المفيد اإلشارة إلى تمييز لطيف بين "الداللة" وبين "المعنى"؛ حيث يستطيع 

المتأمل الحصيف أن يحدد "المعنى" في مقصود ثابت، ساكن، في حين "الداللة" تكتسب 

( محطة في محور Sensوبذلك يكون المعنى ) المعاني،في محور  التوالد والحركة، والنماء

 لفظ" "الداللة "مصطلح يعتبر كما تجدر اإلشارة إلى تمييز آخر 25.(Significationالداللة )

 اللغوي اللفظال يرتبط إال ب "المعنى" مصطلح و اللغوية، وغير اللغوية بالرموز يرتبط عام

  .اللغوي غير الرمز على إطالقه يمكن ال بحيث
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