
       .تطبيق حول عالقة علم الداللة بالعلوم غري اللغوية
  

واملنطق «        بالفلسفة الداللة علم ارتباط ان ما املعرفةأر فروع من آخر فرع بأي ارتباطھ من ك

م عض قال ستطيع: "ح ال وماأانك يك السيمان ت و الفلسفة تبدأ م تقول يجبإن ان ذا

يك السيمان داخل الفلسفة الفلسفةأاعتبار داخل يك السيمان  . " و

و ومنذ        للفالسفة يك السيمان ون ي ون اللغو ان قرن ع ر ثمنحو ن ولوج و خذأن

اللغة علم جية تدر انھ م يحتل يك السنوات أإالسيمان تم يكن السيمان وضع ة خ

ة اللغو الدراسة ة مركز انة املعنون،م فصلنا اشرنا خية"وقد تار فالسفإ" نظرة ةدور

الدالليةإاليونان ل املشا عض ح ،ثارة الفالسفة يزال اللغةوما ن ب العالقة يدرسون ن

الصدق،والواقع تحقق مدى عن ساءلون صياأو لل سبة بال ف الز الواردة تو يالية ا

وطرزان وجلفر ال ساندر مثل   .القصص

بالدالالت           تمام الفلسفة علوم للغةو ي الذا انب ا عا الذي النفس تم،علم ا

النفس انباإلدراكعلماء وحيث كيفدراك، ا ليعرفوا وسائل طوروا فقد فردية رة ظا

الناس ميختلف ،إدراك لمات الدالليةألل ا مالمح تحديد بكيفية. و النفس علم تم كذلك

ا علم و اللغة ساب السبل،اك التواصلودراسة يتم ا اللغةال ق طر عن شري ال وغ شري    .ال

جتماعيةأومن                  م وعادا بالناس تم و ف معلومات يحمل ما ل ب الداللة علم تمام ا جل

م بي القائمة تصال التوطرق ذلكأ و املستخدمة الوسائل تمامھ،و ا من كب جزء توجھ و

الع الفمللعمليات املركبة ة وضو لمأ، للمت سبة بال النطق ازات،عضاء ا من تحدثھ ما بع وت

ا تلتقط السامعأوائية ا،ذن وراء س و تتحولأو كيف ى ل ذلك من قإإعد طر عن شارات

العص از ذه ا العقل يتلقى وكيف خالل ، من من شارات املمتدة وعصاب ن اذن جم

لمإ املت ا عن ال يائية،الفكرة الف قائق ا من كث عن الدال الدرس ستغ ال ذا و

  .والفسيولوجية

ص         قولھ   leechو ا ل التقاء: "القضية نقطة يك مثلألنواعالسيمان واملنا التفك من

اللغة وعلم النفس وعلم تم،الفلسفة ا اختلفت البدايةوان نقطة الختالف ل                                 .»"امات
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