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مقدمة:

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالـ عمى مف ال نبي بعده ،وعمى آلو وصحبو  ،وبعد:
فيمثؿ البحث في عمـ الداللة ركيزة أساسية مف ركػازز المسػانيات (عمػـ المةػة الحػديث) .وقػد ليػي
اىتماما عند المسانييف المحدثيف؛ ألنو يمثؿ قمة الدراسات المسانية وغايتيػا ،ذاؾ
اجا و
ىذا العمـ رو ً
ً

أف موضوعو ىو (المعنى) الذي مف دونو ال يمكف أف توجد لةة.

وألىمية ىذا الموضوع في الدرس المساني كانت ىذه الدراسة (الداللة – دراسة في المفيػوـ)
موضع بحث  ،وذلؾ بمنيجية عممية منظمة ،وصوال إلى نظرية لسانية لبياف ىذا المفيوـ.
إف تالزـ وجود المةة مع وجود الداللة مثَّؿ مياربة لةوية كاف مف نتازجيا تشعب البحث في
الدالل ػػة ف ػػي طي ػػات عم ػػوـ كثيػ ػرة  ،وىػ ػو م ػػا دع ػػا إل ػػى عي ػػد (إض ػػا ة) ؛ إللي ػػا الض ػػو عم ػػى تم ػػؾ
اإلشكالية التي تعد صعوبة في طريؽ الجيود المبذولة لوضع نظرية داللية متكاممة.
اعتمد البحث منيج االنتيا فالنصوص كثيرة ومتعددة  ،وينبةػي لمباحػث أف ينتيػي منيػا مػا
يعود عمى بحثو بالفازدة ،ولذا تضمنت ىذه الدراسة محػوريف أساسػييف :عنػي أوليمػا ببحػث مفيػوـ
مذكر في أثنا ذلؾ بجيػد عممازنػا اليػدامى فػي
الداللة في التراث – مف حيث المةة واالصطالحً -ا
الػػدرس والتنظيػػر  ،أمػػا الثػػاني ؛ فعيػػد لبيػػاف ىػػذا المفيػػوـ فػػي الػدرس المسػػاني الحػػديث  ،وذلػػؾ فػػي
نظريتيف أساسيتيف :نظرية دي سوسير  ،ونظرية المثمث الداللي.
وم ػػف بع ػػد ذمص ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى جمم ػػة م ػػف النت ػػازج مثم ػػث ذالص ػػة البح ػػث ف ػػي ى ػػذا
الموضوع.
إف ىػػذه الد ارسػػة ىػػي محاولػػة ُيرجػػى منيػػا أف تُسػػاىـ فػػي وضػػع األقػػداـ عمػػى طريػػؽ نظريػػة
داللية متكاممة  ،وصوالً إلى اليواعد المةوية الشاممة  ،واهلل مف و ار اليصد.
إضاءة:
الداللػػة – فػػي أيػػة لةػػة – حاصػػمة وموجػػودة بوجػػود تمػػؾ المةػػة  ،التػػي ىػػي – فػػي جوىرىػػا-
ػغف وجػػود المةػػة يمػػزـ منػػو
عبػػارة عػػف دالالت مػػف حيػػث ىػػي ألفػػاظ .وىػػذا مػػا يرسػػا لػػدينا االعتيػػاد بػ ّ
وجود الداللة –أعني الداللة المةوية -فمكؿ لفظ داللتو التي تعارؼ عمييا المجتمػع .إف المةػة تيػوـ
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((عمى عنصريف أساسييف ىما :األلفاظ  ،واألفكار (أو المعاني) وبينيما ارتباط وثيؽ بحيػث متػى
ُع ِرؼ المفظ أمكف فيـ معناه)).

(ٔ)

لػـ تنحصػر دازػرة البحػث فػػي الداللػة عمػى المةػوييف فحسػػب ،ألنيػا عمميػة ذات أبعػاد واسػػعة
النطػػاؽ  ،فيػػي ((لػػـ تكػػف فػػي يػػوـ مػػف األيػػاـ ميصػػورة عمػػى عػػالـ المةػػة وحػػده  ،بػػؿ ىػػي باتسػػاعيا
وتشعبيا وتعدد أوجييػا تكػوف نيطػة التيػاطع لعػدد كبيػر مػف العمػوـ اإلنسػانية ،كعمػـ المةػة والفمسػفة
والمنطؽ وعمـ النفس وعمػـ األجنػاس وعمػـ االجتمػاع وعمػـ الحيػواف والتربيػة وادداب والنيػد األدبػي
والبالغة وغيرىا)).

(ٕ)

إف اتسػػاع البحػػث فػػي الداللػػة ،فػػي ىػػذه العمػػوـ اإلنسػػانية المذتمفػػة ،يمثػػؿ إحػػدو الصػػعوبات
التػػي تواجػػو الباحػػث فػػي ىػػذا الموضػػوع؛ إذ َّ
إف ((المعنػػى المةػػوي مػػف شػػغنو أف يشػػةؿ المتكممػػيف
جميعا عمى اذتالؼ طبياتيـ ،ومستوياتيـ الفكريػة ؛ ألف الحيػاة االجتماعيػة تمجػ كػؿ مػتكمـ إلػى
ً
النظر في ىذه الكممة أو تمؾ أو ىذا التركيب أو ذاؾ ،وىكذا أدلى كؿ مػتكمـ تير ًيبػا بػدلوه فػي ىػذه

المشكمة الذطيرة))

(ٖ)

.

الداللة في التراث:
الداللػػة -كمػػا وردت فػػي معػػاجـ المةػػة -مصػػدر معنػػوي كالكتابػػة واإلمػػارة ،وىػػي مثمثػػة،
ييػػاؿَّ :
دؿ َداللػػة ِ
أيضػػاُ :دلُولػػة -بالضػػـ وقمػػب األلػػؼ
وداللػػة ُ
وداللػػة ،لكػ َّػف الفػػتل أعمػػى ،وييػػاؿ فييػػا ً
و ًاوا ،وى ػػي :م ػػا ُيتوص ػػؿ ب ػػو إل ػػى معرف ػػة الش ػػي  ،كدالل ػػة األلف ػػاظ عم ػػى المع ػػاني ودالل ػػة الرم ػػوز
واإلشػػارات والكتابػػة والعيػػود فػػي الحسػػاب ،وس ػوا كػػاف ذلػػؾ بيصػػد ممػػف يجعمػػو داللػػة أو لػػـ يكػػف
بيصد كمف يرو حركػة إنسػاف فػيعمـ أنػو حػي ،قػاؿ تعػالى  :ما دلدهادمْدعَلا دمَدوْتادهدإِ ّاد دلابادةُدداألَرْض .)ٗ(

( ) عهى انهغت بٍٍ انمذٌى ٔانحذٌذ ،د .عبذ انغفاس حايذ ْالل. 91 :
( ) أضٕاء عهى انذساعاث انهغٌٕت انًعاطشة ،دَ .اٌف خشيا.5 3 :
( )5عهى انهغت (يمذيت نهماسئ انعشبً)  ،د .يحًٕد انغعشاٌ . 82 :
( ) عٕسة عبأ. :
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والػػداؿ مػػف حصػػمت منػػو الداللػػة ،والػػدليؿ فػػي المبالةػػة كعػػالـ وعمػػيـ وقػػادر وقػػدير ،ثػػـ يسػػمى الػػداؿ
والدليؿ داللة كتسمية الشي بمصدره.

(ٔ)

وفػرؽ بعػض أىػؿ المةػة بػيف ( َّ
الداللػة) بفػتل الػداؿ و ( ِّ
الداللػة) بكسػرىا ،فػرأو َّ
أف (( مػا كػاف
لإلنساف اذتيار في معنى الداللة فيو بفتل الداؿ ،ومػا لػـ يكػف لػو اذتيػار فػي ذلػؾ بكسػرىا ،مثالػو
إذا قمت :داللة الذيػر لزيػد فيػو بػالفتل أي لػو اذتيػار فػي الداللػة عمػى الذيػر ،اواذا كسػرتيا فمعنػاه
ٍ
حينزذ صار سجية لزيد فيصدر منو كيؼ ما كاف))(ٕ).

ويظي ػػر أف أب ػػا ى ػػالؿ العس ػػكري (تٖ٘ٛى ػ ػ) كػ ػاف م ػػف أواز ػػؿ عمم ػػا المة ػػة ال ػػذيف ح ػػاولوا
الوصػػوؿ إلػػى تحديػػد مفيػػوـ الداللػػة ،فيػػد ذكػػر قػػيـ الموافيػػة والمذالفػػة بينيػػا وبػػيف العالمػػة ،التػػي
تتصؿ بيا عمى نحو ما ،فيو يرو أف(( :الداللة عمى الشي  :ما يمكف كؿ نػاظر فييػا أف يسػتدؿ
بيا عميو ،كالعالـ لما كاف داللة عمى الذالؽ ،كاف داالً عميو لكؿ مستدؿ بػو .أمػا عالمػة الشػي ؛
فيػػو مػػا يعػػرؼ المعمػػـ لػػو ومػػف شػػاركو فػػي معرفتػػو دوف كػػؿ واحػػد ،فػػالحجر تجعمػػو عالمػػة لػػدفيف
تدفنو ،فيكوف داللة لؾ دوف غيرؾ ،وال يمكف لةيػرؾ أف يسػتدؿ بػو عميػو إالّ إذا وافيتػو عمػى ذلػؾ،
كالتصػػفيؽ تجعمػػو عالمػػة لمجػػي زيػػد ،فػػال يكػػوف ذلػػؾ داللػػة إال لمػػف يوافيػػؾ عميػػو ،ثػػـ يجػػوز أف
تزيػػؿ عالمػػة الشػػي بينػػؾ وبػػيف صػػاحبؾ فتذػػرج مػػف أف تكػػوف عالمػػة لػػو .وال يجػػوز أف تذػػرج
الداللة عمى الشي مف أف تكوف داللة عميو ،فالعالمة تكوف بالوضع والداللة باالقتضا )).

(ٖ)

ل ػػـ ي ػػتذط مفي ػػوـ الدالل ػػة عن ػػد العس ػػكري معن ػػاه ف ػػي المة ػػة ،بمعن ػػى أن ػػو في ػػـ لمدالل ػػة لة ػػة ال
اصطالحا ،كما تيدـ آنفًا.
ومف بعػد تنػاوؿ ابػف جنػي (ت ٕٖٜى ػ) ىػذا الموضػوع بشػي مػف التنظيػر ،وذلػؾ فػي بػاب
عيده لذلؾ سماه ( باب في الداللة المفظية والصناعية والمعنوية) ،قػاؿ فيػو (( :اعمػـ أ َّف كػؿ واحػد
اعػػى ُمػ ْػؤثٌَر؛ إالّ أنيػػا فػػي اليػػوة والضػػعؼ عمػػى ثػػالث م ارتػػب :فػػغقو َّ
اىف
مػػف ىػػذه الػػدالزؿ معت ػ رد مر ً
الداللة المفظية ،ثـ تمييا الصناعية ،ثـ تمييا المعنوية.ولنذكر مف ذلؾ ما يصػل بػو الةػرض .فمنػو

( ) ٌُظررش :يفررشداث أنفرراق انمررشرٌ ،انشافررن ا طررفٓأًَ 73- 7 :نغرراٌ انعررشا  ،ابررٍ يُظررٕس :يررادة (دنررم)
ٔبظائش رٔي انخًٍٍض فً نطائف انكخاا انعضٌض ،انفٍشٔص ربادي.213/ :
( ) انكهٍاث ،انكفٕي . 5 -5 / :
( )5انفشٔق انهغٌٕت  ،أبٕ ْالل انعغكشي . 3 :
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جميػػع األفعػػاؿ ،ففػػي كػػؿ واحػػد منيػػا األدلػػة الثالثػػة .أال تػػرو إلػػى قػػاـ ،وداللػػة لفظػػو عمػػى مصػػدره
وداللة بنازو عمى زمانو ،وداللة معناه عمػى فاعمػو .فيػذه ثػالث دالزػؿ مػف لفظػو وصػيةتو ومعنػاه.
ظا فإنيا صورة يحمميا
اوانما كانت الداللة الصناعية أقوو مف المعنوية مف ِقَبؿ أنيا اواف لـ تكف لف ً
فممػػا كانػػت كػػذلؾ لحيػػت بحكمػػو ،وجػػرت
المفػػظ ،ويذػػرج عمييػػا ويسػػتير عمػػى المثػػاؿ المعتػػزـ بيػػاّ .

مجػػرو المفػػظ المنطػػوؽ ب ػو ،فػػدذال بػػذلؾ فػػي بػػاب المعمػػوـ بالمشػػاىدة .وأمػػا المعنػػى؛ فإنمػػا داللتػػو
الحية بعموـ االستدالؿ ،وليست في حيِّز الضروريات)).

(ٔ)

ويستوقفنا ىذا النص لمعرفة مضامينو ،فالفعؿ (قاـ) يدؿ عمى مصدره –اليياـ -بالمطابيػة
مف حيث مادتو :الياؼ واأللؼ والميـ .وىي المسماة ( الداللة المفظية) عند ابف جنيَّ .
ودؿ الفعػؿ
أيضا عمى زمانو بالتضمف مف حيػث صػيةتو ،أي صػورتو ،وىػي التػي سػماىا ابػف جنػي ( الداللػة
ً
الصناعية) .وأما داللتو عمى فاعمو؛ فبااللتزاـ بوساطة معناه ،وىي المسماة عند ابف جني (الداللة
المعنوية)*.
إف تيسيمات الداللػة عنػد ابػف جنػي –مػف حيػث المفيػوـ -جػا ت فػي ضػو النسػؽ المةػوي،
صحيل أنيا اتسمت باألثر االستداللي -والسيما في الداللة المعنوية التي ىي نفسيا داللػة اللتػزاـ
–ولكنيا في ضمف بنية المةة.
انحصر مفيوـ الداللة -في النصػوص المػذكورة آنفًػا -فػي بنيػة المةػة  ،عمػى وفػؽ طبيعتيػا
اصطالحا.
في التعبير ،أعني لةة ال
ً

وأما االصطالح؛ فيو تحديد الداللة وضبطيا ،وىو ُسَّنة ألىػؿ كػؿ فػف .والمصػطمل ىػو ((

(ٕ)
أيضا ((أداة اتصاؿ مفيدة في موضوع واحد،
اتفاؽ طازفة عمى وضع المفظ بإ از المعنى)) .وىو ً

( ) انخظائض  ،ابٍ جًُ . 98/5 :
* دالنت انًطابمت  ًْ :انخً ٌذل انهفظ فٍٓا عهى حًراو يعُراِ انًٕضرٕه نرّ بطشٌرك انًطابمرت ،اذالنرت اإَغراٌ عهرى
انحٍٕاٌ انُاطكٔ .أيا دالنت انخضًٍ؛ فًٓ انخً ٌذل انهفظ فٍٓا عهى جضء انًعُى انًٕضٕه نّ بطشٌك انخضًٍ،
اذالنت نفظ (انبٍج) عهى انغمف انزي ْٕ جضء يفٕٓو ئُّ .أيا دالنت االنخضاو ؛ فٓرً انخرً ٌرذل فٍٓرا انهفرظ عهرى
أيش خاسج عٍ انًٕضٕه نّ يٍ انهفظ ،اذالنت نفظ (انمخم) عهى انماحم ٔانًمخٕل فً انزٍْ.
ٌُظررش :ححشٌررش انمٕاعررذ انًُطمٍررت  ،لطررن انررذٌٍ انررشاصئ ، 9 :أطررٕل انفمررّ اإعرراليً فررً َغررٍ ّ ان ذٌررذ ،د.
يظطفى انضنًً. 7/ :
.
( )انخعشٌفاث  ،انششٌف ان شجاًَ :
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وىػػو بيػػذا المعنػػى عالمػػة عمميػػة ،لػػيس الةايػػة منيػػا تبسػػيط المػػادة المدروسػػة ،ولكػػف الةايػػة منػػو
اإلشارة إلى داللة مذصوصة))

(ٔ)

.

ػددا إال عم ػػى أي ػػدي أى ػػؿ المنط ػػؽ والفالس ػػفة ،ذاؾ (( أف
ػطمحا مح ػ ً
ل ػػـ تتبم ػػور الدالل ػػة مص ػ ً
مباحث األلفاظ لصيية الصمة بعمـ المنطػؽ  ،وبشػكؿ أذػص بمبحػث التصػورات؛ فمػا التصػور إال
ظا)).
إدراؾ المفرد  ،وليس المفرد إال لف ً

(ٕ)

ويتضل ذلؾ في تعريفيـ الداللة بغنيا (( كوف الشػي بحالػة يمػزـ مػف العمػـ بػو العمػـ بشػي
آذر  ،والشي األوؿ ىو الداؿ  ،والثاني ىو المدلوؿ)).

(ٖ)

طػػا ال
فالداللػػة – فػػي ضػػو ىػػذا التعريػػؼ -نسػػبة بػػيف شػػيزيف ي ػرتبط بعضػػيما بػػبعض ارتبا ً
انفصػػاـ فيػػو ،فيػػي إ ًذا وحػػدة تيػػوـ عمػػى الػػداؿ والمػػدلوؿ (( .إف المةػػة تتكػػوف –كمػػا ييولػػوف -مػػف
جػ ػػوىريف :أي مػ ػػف حيييتػ ػػيف توجػ ػػد كػ ػػؿ منيمػ ػػا فػ ػػي نفسػ ػػيا ومسػ ػػتيمة عػ ػػف األذػ ػػرو وىمػ ػػا :الػ ػػداؿ
والمػػدلوؿ ...والداللػػة – حسػػب التعريػػؼ المدرسػػي اليػػديـُ -يػ َػرلد ليػػا اعتبارىػػا اليػػوـ  ،وتعنػػي وجػػود

مصطمحيف ُيرسؿ أحدىما إلى ادذر ،ومنيج اإلرساؿ ىو الذي يكوف ما نسميو بالداللة)).

(ٗ)

وقولو في التعريؼ (( كوف الشي )) فيو احتراز ؛ لزال ييتصر الداؿ عمى المفظ فحسب ؛
إذ إف ىناؾ وسازؿ أذػرو لحصػوؿ العمػـ الػذي تترتػب عميػو الداللػة .ييػوؿ ابػف اليػيـ فػي ذكػر ىػذه
الوسػػازؿ(( :إف الك ػػالـ الي ػػازـ ف ػػي الػػنفس  ،والةاز ػػب ع ػػف الحػ ػواس فػػي األفزػ ػدة يكش ػػفو لممذ ػػاطبيف
ذمسة أشيا  :المفظ والذط واإلشارة والعيد و ِّ
النصب ،وىي :لساف الحاؿ  ،وىي أصدؽ مف لسػاف
المياؿ)).

(٘)

إف التعريؼ الذي جا بو المناطية ذرج مف حدوده الضػيية فػي تعيػيف العالقػة بػيف األلفػاظ
عمومػا  ،سػوا أكػاف
تعييف العالقػة بػيف الػداؿ والمػدلوؿ
والمعاني ،إلى فضا رحب مداه الواسع (( ُ
ً

( ) انهغاٍَاث ٔانذالنت  ،د .يُزس عٍاشً . 53 :
( ) عهى انذالنت عُذ انعشا (انغًٍٍاء) ( ،بحذ)  ،عاطف انماضً  ،ي هت انفكش انعشبً انًعاطش ،انعذد ، 9- 8
ص. 7 :
( )5ححشٌش انمٕاعذ انًُطمٍت . 8 :
( ) انُظشٌت انشعشٌت (بُاء نغت انشعش  ،انهغت انعهٍا)  ،جٌٕ إٌٍ . 35 :
( )3بذائع انفٕائذ  ،ابٍ لٍى ان ٕصٌت .95/ ،
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ظػا فالداللػة لفظيػة  ،اواف كػاف غيػر لفػظ فالداللػة غيػر
ظا أو غير لفظ ...فإف كاف الداؿ لف ً
الداؿ لف ً
لفظية)).

(ٔ)

الداللة في المسانيات:
المس ػػانيات  ،أو األلس ػػنية  ،أو عم ػػـ المة ػػة  ،أو ال ػػدرس المة ػػوي الح ػػديث ...تس ػػميات مذتمف ػػة
لمسمى واحد ،وىو :دراسة المةة عمى نحو عممػي .وتُ ْػدرس المةػة فػي إطػار ىػذا العمػـ الحػديث فػي
المجاالت ادتية:

(ٕ)

ٔ -األصوات

)(Phonetics

ٕ -الصرؼ

)(Morphology

ٖ -النحو

)(Syntax

ٗ -الداللة أو عمـ الداللة )(Semantics
فالداللة أو عمـ الداللة**إ ًذا فرع ميػـ مػف فػروع ىػذا العمػـ الحػديث(( ،ومجػاؿ مػف مجػاالت
تطبييو)) .

(ٖ)

ويسمى ىػذا العمػـ عنػد طازفػة مػف عممػا المسػانيات (عمػـ المعنػى)  ،ويمكػف تعريفػو

بػػغوجز لفػػظ (( بغنػػو د ارسػػة المعنػػى ))(ٗ) .وال أحػػد ينكػػر أىميػػة المعنػػى فػػي المةػػة  ،حتػػى قيػػؿ :إف
المةة معنى موضوع في صوت.
وقد ُعنػي المسػانيوف –منػذ مطمػع اليػرف العشػريف -بد ارسػة المعنػى -موضػوع عمػـ الداللػة –
الذي يمثؿ ((المشكمة الجوىرية في عمـ المةة))

(٘)

 .واستطاع ىؤال أف يالحظػوا صػعوبات كانػت

( ) عهى انذالنت عُذ انعشا (انغًٍٍاء) . 7 :
( ) ٌُظش :عهى انهغت انعشبٍت (يذخم حأسٌخً فً ضٕء انخشاد ٔانهغاث انغايٍت)  ،د .يحًٕد فًًٓ ح اصي. 5 :
** ٌخفك عهًاء انذالنت انًحذرٌٕ عهى أٌ يظرطه انذالنرت فرً طرٕسحّ انفشَغرٍت ) (La Semantiqueلرذ حبهرٕس
عُذ انهغراًَ يٍشرال بشٌرال ) (M. Brealانرزي ٌععر مذ يسعرظ عهرى انذالنرت  ،فٓرٕ انرزي أعطرى نٓرزا انعهرى حرذٔدِ
انًخعاسف عهٍٓا انٍٕو.
ٌُظش :يذخم إنى عهى انذالنت ا نغًُ (بحذ)  ،د .يٕسٌظ أبٕ َاقش  ،ي هت انفكش انعشبً انًعاطش  ،انعذد - 8
 ، 9ص ٔ 5 :عهى انذالنت انعشبً  ،د .فاٌض انذاٌت ٔ 2 :عهى انذالنت انغهٕاً  ،جٌٕ الٌُض . 1 :
( )5يباحذ فً عهى انهغت ٔانهغاٍَاث  ،أ.د .سشٍذ عبذ انشحًٍ انعبٍذي . 73 :
( ) عهى انذالنت  ،جٌٕ الٌُض . 9 :
( )3دٔس انكهًت فً انهغت ،عخٍفٍ أٔنًاٌ . 2 :
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كانػػت السػػبب -إلػػى عيػػد قريػػب جػػدا -فػػي االبتعػػاد عػػف البحػػث فػػي ىػػذا الموضػػوع ذي الجوانػػب
المتعددة والشديد التعييد .ويمكف تمذيص ىذه الصعوبات في نياط ثالث:

(ٔ)

ٔ  -عدـ وجود نظرية داللية متكاممة في الدراسات اليديمة  ،عمى الرغـ مف وفرتيا.
فرؽ مباحث الداللة في تضاعيؼ عموـ مذتمفة ؛ فكؿ عمـ يتنػاوؿ الداللػة مػف زاويػة
ٕ -تل
معينة.
ٖ  -عدـ تحديد طبيعة الداللة  ،أي بما ينبةي بحثو في إطار نظرية متكاممة.
وكػػاف لمسػػاني السويسػػري دي سوسػػير ) (De Sassureأثػػر فػػي رسػػـ حػػدود عمػػـ الداللػػة ،
وذلؾ مف ذالؿ الثنازيات الػثالث التػي وضػعيا  :ثنازيػة المةػة والكػالـ ،وثنازيػة اإلشػارة والمرجػع ،
وثنازية وجيي اإلشارة (الداؿ والمدلوؿ) .فيو يرو أف المةة نظاـ مف اإلشارات***.
لفػػت سوسػػير أنظػػار المسػػانييف –مػػف بعػػد -إلػػى مصػػطمل اإلشػػارة المةويػػة ) ، (signالػػذي
يكتسػػب أىميػػة فػػي الد ارسػػات المسػػانية ؛ إذ ُيع ػ لد (( مػػدذالً إلػػى موضػػوع الداللػػة))

(ٕ)

 ،الػػذي يمثػػؿ

قمة ىذه الدراسات.
حمؿ سوسير اإلشارة المةوية إلى مكونيف :مكوف صوتي ىو الداؿ ) ، (signifierومكػوف
ذىني ىو المدلوؿ ) . (signifiedومفيوـ اإلشارة عنده ىو محصمة الربط بيف ىذيف المكونيف.
أما العالقة الحاصمة بينيما ؛ فيي الداللة  ،وىذه العالقة متبادلة واعتباطية.

(ٖ)

وبيػػذا فالداللػػة –بحسػػب سوسػػير -تتكػػوف مػػف ركنػػيف فيػػط ىمػػا  :الػػداؿ والمػػدلوؿ (( وىمػػا
بتعبير أدؽ  :الصورة الصػوتية  ،والفكػرة  ،وكالىمػا مػرتبط بعيػد نفسػي  ،فاألصػوات التػي نطمييػا
وأشيا العالـ التي نتحدث عنيا تنعكس بشكؿ ما بالمفاىيـ العيمية))

(ٗ)

.

( ) ٌُظش :أضٕاء عهى انذساعاث انهغٌٕت انًعاطشة .5 7 – 5 :
*** ٌمٕل دي عٕعٍش (( :انهغت َظاو يٍ اإشراساث  system of signsانخرً حعبرش عرٍ ا فكراس ًٌٔ ،كرٍ حشربٍّ
ْزا انُظاو بُظاو انكخابت ٔا نفباء انًغخخذيت عُذ فالذي انغًع ٔانُطرك أٔ انطمرٕط انشيضٌرت أٔ انظرٍم انًٓزبرت
أٔ انعالياث انعغكشٌت أٔ فٍشْا يٍ ا َظًت ٔ ،نكُّ أًْٓا جًٍعًا)).
عهى انهغت انعاو  ،دي عٕعٍش .5 :
( ) ا نغٍُت (عهى انهغت انحذٌذ) –انًبادئ ٔا عالو ،د .يٍشال صاشٌا. 79 :
(ٌُ )5ظش :عهى انهغت انعاو ٔ 87-82 ، 8 :ا نغٍُت (عهى انهغت انحذٌذ) – انًبادئ ٔا عالو . 79 :
( ) عهى انذالنت  ،بانًش . 5 :
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محكمػػا ممػػا يجعػػؿ
ويتضػػل ىػػذا األمػػر مػػف ذػػالؿ ربػػط سوسػػير بػػيف الػػداؿ والمػػدلوؿ ربطػػا
ً

ػعبا  ،ويظيػر ذلػؾ فػي تمثيمػو لإلشػارة المةويػة بيطعػة مػف الػورؽ التػي يمثػؿ
الفصؿ بينيما أم ًا
ػر ص ً
وجييا المدلوؿ  ،ويمثؿ ظيرىػا الػداؿ  ،وال يمكننػا الفصػؿ بينيمػا ؛ إذ ال يسػتطيع المػر أف ييطػع
الوجػو مػف دوف أف ييطػػع الظيػر فػي الوقػػت نفسػو(ٔ) .فالػػداؿ بيػذا التصػور يمثػػؿ الجانػب المػػادي
لمةة  ،والمدلوؿ يمثؿ الجانب الذىني منيا .

(ٕ)

وزاد الناقػ ػػداف أوجػ ػػدف وريتشػ ػػاردز )Rechards

&

 (Ogdenفػ ػػي كتابيمػ ػػا :معنػ ػػى

جانبا ثالثًا يشير إلػى الشػي ) (objectالػذي
المعنى**** )ً (The Meaning of Meaning
تمثمو اإلشارات المةوية  ،وذلؾ في صورة المثمث الداللي الذي ييوـ عمى ثالثػة أركػاف ىػي :الػداؿ
 ،والمدلوؿ  ،والشي  .ويمكف إيضاحو عمى النحو ادتي:
المدلوؿ

الداؿ

الشي

ّبيف لنا ىذا المثمث عػدـ وجػود عالقػة مباشػرة بػيف الػداؿ والشػي  ،لػذا ُجعمػت قاعدتػو بذػط
منيوط لمداللة عمى ذلؾ.
وعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ نجػػد أف سوسػػير لػػـ ُيشػػر إلػػى األشػػيا

) ، (objectsالتػػي تمثميػػا

اإلشارات المةوية عندما نريد أف نشير الى ما حولنا .وىذه نيطة ذالؼ واضحة بيف النظريتيف .

( ) ٌُظش :عهى انهغت انعاو. 5 :
( ) ٌُظش  :انخحهٍم انذالنً – إجشاءاحّ ٔيُاْ ّ  ، ،د .اشٌى صاً حغاو انذٌٍ . 35/ :
**** حكًٍ أًٍْت ْزا انكخاا فً أَّ ٌمذو َظشٌت فً انًعشفت )ٔ ، (Epistemologyفضالً عٍ رنر فمرذ أرراس
ْزا انكخاا فً انغشأ-العًٍا انٕالٌاث انًخحذة ا يشٌكٍرت -االْخًراو بذساعرت انذالنرت ٔ .لرذ ٔضر ْرزا انكخراا
بشكم جهً يا حخظف بّ يشكهت انًعُى –يٕضٕه عهى انذالنت -يٍ حعمٍذ .
ٌُظش :عهى انهغت (يمذيت نهماسئ انعشبً) . 5 1 :
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وتذػريج ىػػذا االذػػتالؼ بػػيف النظػريتيف َّ
أف سوسػػير أبعػػد األشػػيا ولػػـ ُيشػػر إلييػػا ؛ ألنيػػا ال
تتصػػؿ بنظػػاـ المةػػة  ،أي بوصػػفيا ذػػارج نظػػاـ المةػػة .فاإلشػػارة المةويػػة عنػػده –كمػػا سػػبؽ -ىػػي
محص ػػمة التػ ػرابط ب ػػيف ال ػػداؿ والم ػػدلوؿ  ،أو إف ش ػػزت ب ػػيف الص ػػورة الص ػػوتية والفكػ ػرة .وال عالق ػػة
أيضػػا
لإلشػػارة المةويػػة بالصػػوت الحيييػػي  /المحسػػوس بوصػػفو (واقعػػة فيزيازيػػة)  ،وال عالقػػة ليػػا ً
باألشيا الحيييية  /الواقعية .
إف ىػػذا الفيػػـ السوسػػيري لمكػػوني اإلشػػارة المةويػػة ذو طػػابع نفسػػي ؛ إذ إ َّف ارتبػػاط األفكػػار
(المػػدلوالت) بمػػا يمثميػػا مػػف األصػوات المةويػػة ىػػو عمميػػة نفسػػية (سػػايكولوجية)*****  ،فػػالفكرة
المعينة تثير الصػورة الصػوتية التػي تػرتبط بيػا .وىػذاف العنصػراف –ذوا الطبيعػة النفسػية -يتحػداف
في دماغ اإلنساف بآصرة التػداعي (اإليحػا ) .فاإلشػارة المةويػة إ ًذا ىػي كيػاف نفسػي (سػايكولوجي)
لو جانباف فحسب.

(ٔ)

وقػػد حػػاوؿ المسػػاني غيػػرو أف ينفػػي ىػػذا التنػػاقض بػػيف سوسػػير وصػػاحبي المثمػػث الػػداللي ،
فذىب إلى أنو ال اذتالؼ إالّ مف حيث اليصد  ،فسوسير يؤكد الطابع النفسي لكؿ ظاىرة لسػانية
 ،في حيف يبرز صاحبا المثمث استيالؿ الدواؿ واألشيا .

(ٕ)

ويظيػػر لػػي أف نيطػػة الذػػالؼ بػػيف سوسػػير وصػػاحبي المثمػػث باقيػػة  ،وىػػو تنػػاقض جػػوىري
نظامػػا لميػػيـ  ،فمػػا
فػػي األسػػاس  ،فسوسػػير ييػػوؿ (( :إذا أردنػػا أف نبػػرىف عمػػى أف المةػػة ليسػػت إالّ ً
عمينا إالّ أف نتغمؿ عنصريف  ،يشتركاف في تغديػة المةػة لوظيفتيػا وىمػا  :األفكػار واألصػوات))

(ٖ)

ػص منػػو عمػػى الصػػوت (الػػداؿ) والفك ػرة (المػػدلوؿ)  ،وىمػػا يمػػثالف نظػػاـ المةػػة فحسػػب ،
 .فيػػذا نػ ر
وليذا أبعد الشي ولـ يشر إليو كما سبؽ .
***** ْزا بحغن فٓى عٕعرٍش  ،أيرا بحغرن يفٓرٕو يٕفرم فرً انمرذو م
فراٌ اإشراسة انهغٌٕرت ْرً :شرًء ًٌكرٍ
إدسااّ حغًٍا ٌ ،شيض إنى شًء رخش ٌُخج عٍ رن بشكم يباشش أَّ ٌٕجذ اعى  /طٕثٌ ،شيض إنى شًء.
ٌُظش :انمضاٌا ا عاعٍت فً عهى انهغت  ،االٔط ٍْشٍ . 7 :
( ) ٌُظش  :عهى انهغت انعاو . 83-8 :
( ) عهى انذالنت  ،فٍشٔ . 7 :
( )5عهى انهغت انعاو . 5 :
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الخاتمة :

قمنػػا فػػي ميدمػػة ىػػذه الد ارسػػة  :إف البحػػث فػػي الداللػػة ركيػزة أساسػػية مػػف ركػػازز المسػػانيات ؛
ألف موضوعو ىو المعنى الػذي يمثػؿ قمػة الد ارسػات المسػانية وغايتيػا  ،وقػد توصػمت الد ارسػة مػف
بعد إلى جممة مف النتازج تيع في صميـ ذلؾ  ،يمكف أف نوجزىا بما يغتي:
ٔ  -المةة في جوىرىا دالالت مف حيث ىي ألفاظ  ،ووجود المةة يمزـ منو وجود الداللة ،
أي الداللة المةوية.
ٕ  -إف دازرة البحث في الداللة ىي عممية ذات أبعاد واسعة النطاؽ ؛ إذ لـ تكف ميصورة
عمػى جيػػد المةػوييف فحسػػب  ،بػؿ إنيػػا باتسػػاعيا وتشػعبيا وتعػػدد أوجييػا تكػ ِّػوف نيطػػة
التياطع لعدد كبير مف العموـ اإلنسػانية  ،وىػذا مػا يجعػؿ منيػا صػعوبة عمػى الطريػؽ
نحو صياغة نظرية داللية متكاممة.
ٖ َّ -
إف مفيوـ الداللػة فػي المةػة –بحسػب مػا كشػفت عنػو معػاجـ المةػة -ىػو :مػا يتوصػؿ
بػػو إلػػى معرفػػة الشػػي  ،كداللػػة األلفػػاظ عمػػى المعػػاني  ،وداللػػة الرمػػوز واإلشػػارات
والكتابة والعيود في الحساب.
ٗ  -كاف أبو ىالؿ العسكري مػف أوازػؿ العممػا الػذيف تصػدوا لتحديػد مفيػوـ الداللػة  ،وقػد
استذدـ قيـ الموافيػة والمذالفػة بػيف الداللػة والعالمػة التػي تتصػؿ بيػا عمػى نحػو مػا ،
لكف تعريفو بيذا المفيوـ لـ يتذط معناه في المةة  ،وىو معرفػة الشػي  ،واالسػتدالؿ
بالداللة عميو.
٘ ُ -ي َع لد ابف جني أوؿ مف تناوؿ ىػذا المفيػوـ بػالتنظير  ،فيػد عيػد فػي كتابػو الذصػازص
بابػػا لبيػػاف أقسػػاـ الداللػػة –المفظيػػة والصػػناعية والمعنويػػة -غيػػر أف تيسػػيماتو جػػا ت
ً
في ضمف بنية المةة  ،وذلؾ عمى وفؽ طبيعتيا في التعبير  ،ال في االصطالح .
ػطمحا محػػدد االسػػتعماؿ عمػػى أيػػدي أىػػؿ
 - ٙكشػػفت ى ػذه الد ارسػػة عػػف تبمػػور الداللػػة مصػ ً
المنط ػػؽ والفالس ػػفة ؛ ألني ػػا م ػػف مباح ػػث األلف ػػاظ  ،الت ػػي ى ػػي لص ػػيية الص ػػمة بعم ػػـ
المنطؽ .وقد ذرج ىذا المصطمل عندىـ مف حدوده الضيية –في تعييف العالقػة بػيف
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ظا أو
األلفاظ والمعاني -الى تعييف العالقة بيف الداؿ والمدلوؿ
عموما  ،سوا كاف لف ً
ً
غير لفظ.

 - ٚاستطاع المسانيوف المحدثوف أف يشذصوا صعوبات ثالثًا  ،كانت السبب –إلػى عيػد
جدا -في االبتعاد عف البحث في ىػذا الموضػوع  ،وقػد تمثمػت تمػؾ الصػعوبات
قريب ً
في :عدـ وجود نظرية دالليػة متكاممػة فػي الد ارسػات اليديمػة  ،وتفػرؽ مباحػث الداللػة
في تضاعيؼ عموـ مذتمفة  ،وعدـ تحديد طبيعة موضوع الداللة.
 - ٛك ػػاف ل ػػدو سوس ػػير عظ ػػيـ األث ػػر ف ػػي عم ػػـ الدالل ػػة ؛ إذ لف ػػت أنظ ػػار المس ػػانييف إل ػػى
مص ػػطمل اإلش ػػارة المةوي ػػة  ،ال ػػذي حمم ػػو إل ػػى مك ػػونيف  :مك ػػوف ص ػػوتي ى ػػو ال ػػداؿ ،
ومكوف ذىني ىو المدلوؿ .ثـ ذكر أف مفيوـ اإلشارة المةوية ىػو محصػمة الػربط بػيف
ىػػذيف المكػػونيف ،أ َّم ػا العالقػػة بينيمػػا ؛ فيػػي الداللػػة .وقػػد أشػػار إلػػى أف ىػػذه العالقػػة
متبادلة واعتباطية.
 - ٜأرك ػػاف الدالل ػػة ف ػػي نظري ػػة المثم ػػث ال ػػداللي –عن ػػد أوج ػػدف وريتش ػػاردز -ثالث ػػة :ال ػػداؿ
والمدلوؿ والشي  ،أما عند سوسير؛ فركناف فحسب :الداؿ والمدلوؿ.
ٓٔ -أبعد دي سوسير (األشيا ) ولـ ُيشر إلييا؛ ألنيا ذػارج نظػاـ المةػة  ،فيكفػي عنػده أف
ن ػػدرس عنصػ ػريف ىم ػػا :ال ػػداؿ والم ػػدلوؿ  ،أو إف ش ػػزت :الص ػػوت والفكػ ػرة  ،بوس ػػاطة
االرتبػػاط بينيم ػػا ضػػمف عممي ػػة نفسػػية (س ػػايكولوجية) ؛ إذ ال عالقػػة لإلش ػػارة المةوي ػػة
أيضػ ػػا
بالصػ ػػوت الحيييػ ػػي  /المحسػ ػػوس بوصػ ػػفو (واقعػ ػػة فيزيازيػ ػػة)  ،وال عالقػ ػػة ليػ ػػا ً
باألشيا الحيييية  /الواقعية.
ٔٔ -أظي ػػرت الد ارسػ ػة أف نيط ػػة الذ ػػالؼ ف ػػي تك ػػويف الدالل ػػة ب ػػيف نظريت ػػي :دي سوس ػػير
والمثمػػث الػػداللي ىػػي نيطػػة ذػػالؼ جػػوىري فػػي األسػػاس؛ إذ المةػػة عنػػد سوسػػير ىػػي
نظاـ لمييـ ،ويكفي لمبرىنة عمى ذلؾ دراسة عنصريف ال غير وىما :الداؿ والمدلوؿ.
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المصادر والمراجع :
أوالً ( :الكتب)
ٔ -أصوؿ الفيو اإلسالمي في نسيجو الجديد  ،د .مصطفى إبػراىيـ الزلمػي  ،دار الحكمػة ،
بةداد ٕٔٗٔ ،ىػٜٜٔٔ-ـ  ،ج ٔ.
ٕ أ-ضػ ػوا عم ػػى الد ارس ػػات المةوي ػػة المعاصػ ػرة  ،د .ن ػػايؼ ذرم ػػا  ،سمس ػػمة ع ػػالـ المعرف ػػة ،
الكويت  ،ط ٕ ٜٜٔٚ ،ـ .
ٖ -األلسنية (عمـ المةة الحديث) –المبادئ واألعالـ  ،د .ميشاؿ زكريا  ،المؤسسة الجامعية
 ،بيروت  ،ط ٕ ٜٖٔٛ ،ـ.
ٗ -بدازع الفوازد  ،ابف قيـ الجوزيػة (ت ٔ٘ ٚى ػ)  ،إدارة الطباعػة المنيريػة  ،مصػر  ،ال.ت
،ج ٔ.
٘ -بصازر ذوي التمييػز فػي لطػازؼ الكتػاب العزيػز  ،الفيػروز آبػادي (ت ٛٔٚى ػ)  ،تحييػؽ
األسػػتاذ محمػػد عمػػي النجػػار  ،مطػػابع شػػركة اإلعالنػػات الش ػرقية  ،اليػػاىرة ٖٔٛ٘ ،ىػ ػ-
ٜ٘ٔٙـ  ،جٕ.
- ٙتحريػػر اليواعػػد المنطييػػة  ،قطػػب الػػديف ال ػرازي (ت ٚٙٙىػ ػ) البػػابي الحمبػػي  ،الي ػػاىرة
،طٕ ٜٔٗٛ ،ـ.
- ٚالتحميؿ الداللي – إج ار اتو ومناىجو  ،د .كريـ زكي حساـ الػديف  ،دار غريػب لمطباعػة
والنشر والتوزيع  ،الياىرة ٕٓٓٓ ،ـ  ،جٔ.
- ٛالتعريفات  ،السيد الشريؼ الجرجاني (ت ٛٔٙىػ)  ،دار الشؤوف الثيافية العامة  ،بةػداد
ٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛٙ-ـ.
- ٜالذصازص  ،ابف جني (ت ٕٖٜىػ)  ،تحييؽ محمد عمي النجار  ،دار الكتب المصرية
 ،الياىرة ٜٔ٘ٙ-ٜٕٔ٘ ،ـ  ،جٖ.
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دور الكممػػة فػػي المةػػة  ،سػػتيفف أولمػػاف  ،ترجمػػة د .كمػػاؿ محمػػد بشػػر  ،مكتبػػة

الشباب  ،الياىرة ٜٔٚ٘ ،ـ.
ٔٔ -

عمـ الداللة  ،بالمر  ،ترجمة مجيد الماشطة  ،مطبعة العماؿ المركزيػة  ،بةػداد ،

ٜ٘ٔٛـ.
ٕٔ -

عمـ الداللة ،جوف الينز  ،ترجمة مجيد الماشطة ورفيييو  ،مطبعة جامعة البصره

ٜٔٛٓ ،ـ.
ٖٔ -

عمػػـ الداللػػة  ،غيػػرو ،ترجمػػة أنط ػواف أبػػو زيػػد  ،منشػػورات عويػػدات ،بيػػروت –

باريس  ،طٔ  ٜٔٛٙ،ـ .
ٗٔ -

عمـ الداللة السموكي ،جوف الينز  ،ترجمػة مجيػد الماشػطة  ،دار الحريػة  ،بةػداد

 ٔٗٓٙ ،ىػ ٜٔٛٙ -ـ .
٘ٔ -

عمـ الداللة العربي  ،د .فايز الداية  ،دار الفكر  ،دمشؽ  ،طٔ ٜ٘ٔٛـ.

- ٔٙ

عمـ المةة ( ميدمػة لميػارئ العربػي)  ،د.محمػود السػعراف  ،دار المعػارؼ  ،مصػر

ٜٕٔٙ ،ـ.
- ٔٚ

عمـ المةة بيف اليديـ والحػديث  ،د.عبػد الةفػار حامػد ىػالؿ  ،مطبعػة الجػبالوي ،

الياىرة  ،طٕ ٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛٙ -ـ .
- ٔٛ

عم ػػـ المة ػػة الع ػػاـ  ،فردين ػػاف دي سوس ػػير  ،ترجم ػػة د.يوزي ػػؿ يوس ػػؼ عزي ػػز  ،دار

الكتب  ،الموصؿ  ،طٕ ٜٔٛٛ،ـ.
- ٜٔ

عمػػـ المةػػة العربيػػة (مػػدذؿ تػػغريذي فػػي ضػػو التػراث والمةػػات السػػامية) د.محمػػود

فيمي حجازي  ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع  ،الياىرة ال.ت.
ٕٓ -

الفروؽ المةوية  ،أبو ىالؿ العسكري (تٖ٘ٛىػ)  ،دار ادفاؽ الجديػدة  ،بيػروت

 ،طٔ ٖٜٖٔ ،ىػٜٖٔٚ -ـ.
ٕٔ -

اليضايا األساسية في عمػـ المةػة  ،كػالوس ىيشػف  ،ترجمػو وعمػؽ عميػو د .سػعيد

حسف بحيري  ،مؤسسة المذتار لمنشر والتوزيع  ،طٔ ٕٔٗٗ ،ىػ ٕٖٓٓ-ـ.
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الكميػػات  ،الكفػػوي (ت ٜٗٔٓىػ ػ)  ،تحييػػؽ عػػدناف درويػػش و محمػػد المصػػري ،

دمشؽ ٜٔٚ٘ ،ـ ،جٕ.
ٖٕ -

لسػػاف العػػرب  ،ابػػف منظػػور (ت ٔٔٚىػ ػ)  ،دار صػػادر  ،بيػػروت ٖٔٚٙ ،ىػ ػ-

ٜٔ٘ٙـ.
ٕٗ -

المسانيات والداللة  ،د .منذر عياشػي  ،مركػز اإلنمػا الحضػري  ،حمػب  ،طٔ ،

.ٜٜٔٙ
ٕ٘ -

مباحػ ػػث فػ ػػي عمػ ػػـ المةػ ػػة والمسػ ػػانيات  ،أ.د .رشػ ػػيد عبػ ػػد الػ ػػرحمف العبيػ ػػدي  ،دار

الشؤوف الثيافية العامة (آفاؽ عربية ) بةداد  ،طٔ ٕٕٓٓ ،ـ.
- ٕٙ

مفردات ألفاظ اليرآف  ،الراغب األصفياني (ت ٕٓ٘ىػ)  ،تحييؽ صػفواف عػدناف

داودي  ،دار اليمـ  -بيروت  ،الدار الشامية –دمشؽ  ،طٔ ٕٔٗٔ ،ىػٜٜٕٔ-ـ.
- ٕٚ

النظريػػة الشػػعرية (بنػػا لةػػة الشػػعر  ،المةػػة العميػػا)  ،جػػوف كػػويف  ،ترجمػػة أحمػػد

درويش  ،دار غريب  ،الياىرة  ،طٗ ٕٓٓٓ ،ـ.
ثانيا( :البحوث)
ً
- ٕٛ

عم ػػـ الدالل ػػة عن ػػد الع ػػرب (الس ػػيميا )  ،ع ػػاطؼ الياض ػػي  ،مجم ػػة الفك ػػر العرب ػػي

المعاصر  ،مركز اإلنما اليومي  ،بيروت  ،العدد ، ٜٔ-ٔٛ /لسنة ٕ.ٜٔٛ
- ٕٜ

مػػدذؿ إلػػى عمػػـ الداللػػة األلسػػني  ،د .مػػوريس أبػػو نػػاظر  ،مجمػػة الفكػػر العربػػي

المعاصر  ،مركز اإلنما اليومي  ،بيروت  ،العدد ، ٜٔ-ٔٛ /لسنة ٕ.ٜٔٛ
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