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  2020/2021                                                                                 مقياس علم الداللة/السنة الثالثة ل م د 
      )عالقة علم الداللة بالعلوم غري اللغوية(حتليل النص الثاين

  :توضيح مفاهيم أساسية ملصطلحات مفتاحية وردت يف النص
  

ية :السيمانتيك نجل لمة ال من ا أخذً سم ذا عليھ م عض سية Semantic  أطلق الفر لمة ال من   أو

Sémantique موضوع اللسانيات فروع من فرع و و الداللة علم و العلم ذا ل كمقابل شيوعا ك ھواملصط

أو الداللة  .املع ساس

لمة :األنثروبولوجيون أصل ولوجيعود و نان لمت من ما نح تم ن لمت عن عبارة و اليونانية، اللغة إ

ما ن ت سان (Anthropo) يونان ع العلم (Logy) و.ال ع لمة.ال ل اللفظي املع ون ي بالتا

ولوجي و سان (anthropology) ان علم ساو لإل العلمية الدراسة بمع اضر،أي وا املا ودراسة ن،

تحكمھ ال والتقاليد العادات واملعتقدات، سالطقوس كما ولوجي، و منان ه تفك قة وطر سان م لف

الثقافات مختلف دراسة العلوم. خالل من بالعديد إملاماً يتطلب الذي ياة،(مر ا علوم جتماعية، العلوم

سانية   ،)العلوم

النفس :علم النفس علم لمھ ون ي Psychology تت يونا أصل ما ل ن مقطع من ية نجل  Psyche:اللغة

ي الثا املقطع أما الروح، أو ياة ا إ ش ال logos و أي العلم مع يفيد و يھ بحثف من أصول لھ الذي

للسلوك. علميھ العلمية الدراسة و النفس بأنھعلم فھ عر مكن و ية،: "، ا ائنات ال لسلوك العلمية الدراسة

فيھ والتحكم بھ بؤ والت ه وتفس السلوك ذا م ف إ التوصل دف وذلك سان، ف ". ...وخصوصا عر سط وأ

ال بأنھ يحدد النفس التحليللعلم و بالوصف ناول ي الذي العلم و ف ي، يوا ا و ي سا السلوك يدرس الذي علم

ي سا شاط ال أوجھ   .ل

وعقل:لغة: إلدراكا عرف ا معنا كذلك قال و ق أي مركبة. أدرك عليا عقلية عمليات من مجموعة و واصطالحا

نية الذ فعال من الكث تقت عرفھ. معقدة الفرد}الالند{كما بھ ينظم الذي الفعل بأنھ قاموسھ

 .إحساساتھ

إنتاج :اكتساب اللغة ع القدرة وكذلك اللغة، يعاب واس استقبال ع القدرة شر ال ا سب يك عملية

التواصل ألجل مل وا لمات   . ال

فراد: التواصل ن ب املعارف وتبادل والتجارب ار لألف نقل ة نعمليّ ب ذاتياً التواصل ون ي وقد ماعات، وا

أو املوافقة، ع ٌّ مب و و ن، خر ن ب جماعياً أو النفس، حديث أي ونفسھ كما سان ختالف، و املعارضة

للتواصل تان س رئ وظيفتان يوجد لذلك ا؛ ر تطو دف و ة سانيّ العالقات ر جو عدُّ متمثلة: ُ ة معرفيّ وظيفة

ال العالقاتنقل ة تقو خالل من تقوم ة وجدانيّ ووظيفة لغّوة، وغ لغّوة، بوسائل ا وتوصيل ة نيّ الذ رموز

ة    .سانيّ

ه :التواصل البشري غ سان يتصل فعندما اللغة، باستعمال املستقبل إ املرسل ن ب ي املعا نقل يتم حيث

ونقل الذات عن التعب دف اً لغو أناتصاالً وإما مستمعاً ون ي أن وإما ، متحدثاً ون ي أن إما واملشاعر ار ف
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إ ص من ار ف و املشاعر نقل ساعد وا ي سا إ شاط اللغة إن ، قارئاً ون ي أن وإما اتباً ون ي

الرمو  أو صوات خالل من بھ، شعر أو فيھ نفكر عما ا ع ال قة الطر ا وإ كما املنطوقةأخر، لمات ال و ز

للتواصل، ساسية الوسيلة اللغة وإن ، معيناً مع تنقل ال يماءات و واملواقف، شارات، و ة، املكتو أو

أو املنطوق اللغوي، التواصل خالل ق... املكتوب من طر عن ذا و لغوي غ تواصال فراد يتواصل أن مكن و

بدون رسائل واستقبال اصإرسال ن ب أو. لمات التعاب خالل من الرسائل تلك إرسال يتم من اللمسقد أو

أو الوجھ عاب أو سد ا لغة العيون خالل غ.التقاء بالتواصل عمر مختار أحمد وسمھ خ التواصل ذا و

النص ذا نظر إعادة إ يحتاج واملصط شري   .ال

والعادات :العادات االجتماعية الفردية العادات ن ب أ جتماعية؛الفرق الفرديةو العادات فردي ن أسلوب

فردوظا صيرة والدلية ذلكية ع العزلةي ھنأل حاالت وتمارس العادة ون تت أن أما. املجتمععن مكن

اجتماعيفظاجتماعية،العادات ارة أسلو تمثل أاجتماعيا؛ة ون يالاأي تت أن با مكن إال اةيوتمارس

وجماعاتاملجتم أفراده مع والتفاعل جتماع. ھع العادات إن ومايكما توقعاتصلية اجتما جزاء ھمن

مخالف إزاء ماعة الفرد.اا العادات إيأما تحتاج فال جتماذاة زاء صاأل ا استجابة عن ةيعبارة

ا   .اةيلظروف

أومصط :ةالفسيولوجي سان أعضاء وظائف علم سان(يدرس خالل) فسيولوجيا من عضاء وظائف

يائية والف الكيميائية ا انيكية(عمليا جسم) املي ألعضاء ة يو ا. وخالياه سانا دف دراسةوال من لرئ

جسم أعضاء دراسة و عضاء وظائف العلم ائن ا ال و ت ال زة ج عن. و املعلومات من الكث إ وِصل وتُ

تجر  ال التجارب خالل من سان جسم أعضاء عوظائف يواناتى ارتباطاً .ا عضاء وظائف علم يرتبط

حوثيقاً شر ال تركيبعلم ح شر ال علم يدرس حيث زة عضاء، ج عضاء و وظائف علم يدرس نما ب ة، يو ا

الفصل يمكن ال فإنھ والوظيفة كيب ال ن ب التداخل ملدى ونظراً زة، ج و عضاء تلك علموظيفة دراسة ن ب

الطب دراسة ية املن طة ا من يتجزأ ال جزءاً شكالن ما ف ولذلك ح شر ال وعلم عضاء سبة.وظائف ال و

النصالفسيولوجيةملصط ا سانفاملقصود جسم بأعضاء املتعلقة قائق   .ا

  :أهم القضايا اليت حيملها النص
ارتباط« :)1(العبارة  ان ما املعرفةر فروع من آخر فرع بأي ارتباطھ من أك واملنطق بالفلسفة الداللة    .»علم

ة :توضيح معىن العبارة ج من الداللة علم ن ب الوطيدة العالقة عن يتحدث وفيھ عمر مختار ألحمد الكالم ذا

ع ن ب أخرى عالقة أي من أك العالقة ذه أن يحتمل حيث أخرى ة ج من واملنطق قيةوالفلسفة و الداللة لم

من واملنطق والفلسفة الداللة علم ن ب نا ب تداخال يكشف املعر خ والتار كذلك مر ون ي ال كيف خرى العلوم

الداللة علم مباحث مع ما مباح تداخلت الذين ن العلم ذين ور ظ خ تار   .أوائل
ت«:)2(العبارة  و الفلسفة تبدأ م تقول أن ستطيع ال الفلسفةانك اعتبار يجب ان إذا وما يك السيمان

الفلسفة داخل يك السيمان أو يك السيمان    »داخل
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العبارة: توضيح معىن العبارة ومع والفلسفة الداللة علم ن ب ن الب ابط ال عن التعب ورة مش العبارة ذه

ناول ت ن ح فإنك ن العلم مباحث ن ب الكب للتداخل نظرا مضمارأنھ تجول بأنك شعر س فإنك فلسفيا كتابا

تداخل من التأكد ان اإلم و فلسفية قضايا تتدارس بأنك ستحس فإنك دالليا كتابا مطالعتك ن وح داللية قضايا

يمن امل التداخل ذا ل مؤكدة ف ن العلم كتب ارس ف ع إطالل خالل من ن املعرفي ن قل   .ا
قر «:)3(العبارة  ع ر نحو للفالسفةمنذ يك السيمان ون ي ون اللغو ان نن ولوجي و ن يك و السيمان أخذ ثم

الدراسة ة مركز انة م يك السيمان وضع ة خ السنوات تم أن إ اللغة علم جية تدر انھ م يحتل

ة   » اللغو
بالدراسة :توضيح معىن العبارة للغة م تناول قديما ون اللغو والصران ي الصو انب ا لدراسة وون ي

ومنطقي فلسفي موضوع وإنما اللغوي الدرس صميم من ست ل الداللة أو املع أن عتقدون انوا و كي وال

دية تجر ا م عدة العتبارات ومنطقي فلسفي مبحث والداللة املع أن والفالسفة املناطقة يرى أخرى ة ج ومن

مواز  وقابلية ي والكذباملعا الصدق بمعيار ا ان للفالسفة... وغ الداللة عن ن اللغو تخ و خيا تار فالوا

اطئ ا املعتقد استمر كذا و م ودراس م بح مجال من املع بخروج اطئ ا م اعتقاد نتاج ن ولوجي و ن و

ي ت الفضل للسانيات كفرع الداللة علم ور لظ ان و س ب س ل وزمنا املع داد باس السابق طأ ا ح

مح موضوعا ونا لي الداللةالداللة علم عليھ يقوم وخاصا ا   .ور

املعنون«:)4(العبارة  فصلنا اشرنا خية"وقد تار الداللية"نظرة ل املشا عض إثارة اليونان فالسفة دور   .»إ
الداللة :توضيح معىن العبارة علم ترابط تأكيد أو يحيلنا بحبالفلسفة عنونھ لفصل عمر مختار نظرة:"مد

خية الداللة" تار علم الفلسفيةكتابھ والقضايا الداللة تال نقاط فيھ أورد عنحيث مثال أرسطو لم ت فقد

املفكر العقل املوجود التصور مع متطابق املع أن وذكر واملع الصوت ن ب ثالثة. الفرق ن ب أرسطو وم

ار -أ:مور أ ا العالم ي= التصورات-ب /.شياء لمات= صوات -ج /.املعا ال أو  .الرموز

مل سقراط ألستاذه محاورتھ أفالطون عرض للعالقةوقد أفالطون مال وقد ومدلولھ اللفظ ن ب العالقة وضوع

الذاتية القضايا... الطبيعية من ا   .وغ

ح  «:)5(العبارة  الفالسفة يزال والواقعوما اللغة ن ب العالقة يدرسون الصدق،ن تحقق مدى عن ساءلون و

صياتأ لل سبة بال ف الز مثل و القصص الواردة يالية ال ا   .»نوطرازاوجلفرسندر
رغم :توضيح معىن العبارة الداللية للقضايا الفلسفي الدرس تناول ة استمرار ا مفاد فكرة يحمل الكالم ذا

جد علم والواقعشوء اللغة عالقة الفالسفة عند تثار مازالت ال القضايا عن وكمثال واملع الداللة موضوعھ يد

بالواقع الداللة عالقة وتحديدا األحرى ايات. و ا عض ا ف وز صيات ال صدق قضايا تثار تزال ال كما

وطرزان وجلفر ال كسندر ورة    .املش
للغة «:)6(العبارة  ي الذا انب ا عا الذي النفس علم بالدالالت تمام الفلسفة علوم علماء .و تم ا

مباإلدراك،النفس إدراك الناس يختلف كيف ا ليعرفوا وسائل طوروا فقد فردية رة ظا دراك ان وحيث
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لمات، الدالليةلل ا مالمح تحديد اكذلك .أو علم و اللغة ساب اك بكيفية النفس علم ال،تم السبل ودراسة

اللغة ق طر عن شري ال وغ شري ال التواصل يتم   .»ا

ن :توضيح معىن العبارة ب من الذي النفس علم واملنطق الفلسفة عد بالدالالت تمت ا ال العلوم من

اللغة الذاتية وانب ا دراسة تماماتھ يا ال وناتحيث امل متداخل مركب ا لي اللغة أن أحد ع خفى

ا وغ الثقا ون امل ، جتما ون امل ، الفسيولو ون امل املتعددة...فنجد ا بقضايا اللغة حاضرة والنفس

امن م من تنفصل اد ت ال ال الداللة ع ينطبق فاألمر اللغة قلنا وإذا وامليوالت دراك و النفساالنفعال

ا ح من.  وتصار تدرك أن البد مفعول ا ل ون لي فالداللة والنفس الداللة ن ب ط الر نقاط من واحد دراك ولعل

سان عند ات املدر أك من والدالالت إدراك بدون داللة فال ا متلق من تدرك أن يجب كما ا مرسل لم . املت

ب ا مش موضوعا اللغة ساب اك موضوع عت قو بطر ع اللغة ساب واك النفسية والدراسة ة اللغو الدراسة ن

ا دو ساب ك يحصل وال بقوة النفس تتدخل ة خ ذه ساب فالك الداللة ساب اك آخر    .أو
وطرقأومن «:)7(العبارة  جتماعية م وعادا بالناس تم و ف معلومات يحمل ما ل ب الداللة علم تمام ا جل

م بي القائمة التتصال ذلكأ و املستخدمة الوسائل   .» و
اجتماعية :توضيح معىن العبارة جوانب النفسية الذاتية وانب ل إضافة للفردللغة تحقق ال فاللغة

و ااجتماعيتھ ل ااملجسدة أفراد ن ب ك مش ملك اللغة من ة كب سرفأجزاء ي للدالالت فراد شارك ف

الذاتية وانب با التواصل بمقدوره س ل سان فاإل والتواصل اتصال تحقيقلوحد عن قاصرة جوانب ف

وتق عادات من املجتمع ملعطيات تحتاج ف ا لوحد والتواصل تصال اللغة وأعرافغاية      . اليد

والفسيولوجية...«:)8(العبارة  يائية الف قائق ا من كث عن الدال الدرس ستغ   .» ال

علم:توضيح معىن العبارة سابقاإضافةالداللةيلتقي ورة املذ ياءمعللعلوم منالف يت التال ذا وموطن

واء ال شارة الذبذبة انتقال لداللةالخالل حامل رمز ا ذهحقيق ف املتلقي أذن إ ل املت فم من

ذن لطبلة وصلت ال الشفرات تفكيك فكرة إضافة مكن و رمزي ل ش املع انتقال ل تجا يمكن ال العملية

املتلقيش مع ا مشارك لم املت قصد ي بمعا الرموز مقابلة معناه الشفرة تفكيك فعملية ذبذبات ...  ل

سان جسم من مخصوصة أعضاء عمل خالل من ة وا ف بالداللة ا وعالق ولوجيا للفز سبة ال و

و  تحديدا املقصود نا و للمع املة ا الصوتية الرموز إنتاج ا عملومشارك وكذا النطق از  عصابج

عصابالنقل علم مع الداللة تال ر يظ العمل ذا و ة وا ي معا لتصبح ا لفك للعقل املشفرة رسائل

  .واملخ


