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 السابعةاحملاضرة 
 بني الداللة وعلن الداللة

 ()هفهىهها، أنىاعها الداللة -أوال

 : هفهىم الداللة:أ(
 ((بأعىرة  تتنممعاىر إبانةة الشةي  )))د. ل. ل( عمى  عنىى   مادةتقوم  

كقولىىر دلمىف ناىىر عمى   (1)
، واإلرشةاد الهدايةةونيى. عنىى   الطةيق، والدليل األعرة  عم  الشيء ععر يسرعد عن اإلبرىة عىى..

َُىىلم َيدلَلكلىىمم َعمَىى  َتَيىىرَة ن تلىمَيىىيكلمم َعىىنم َعىىَآا ن َيَلىىيمن  وعىىى. لولىى. تنىىرل  ) يي   (2) (َيىىر َيَياَىىر النىىَآيَن َوَعىلىىوا 
َض َتأمكلىلل َعىمَسىَأَت.ل تةشدكم إلي.. ولول.  ) َةم تَىَ. َإان َدابنىةل األم َف َعر َدلنالمم َعَم  َعوم  (َنَمعنر َلَضيمَىر َعَميمَ. المَعوم

 ُداُم ويةشدُم إلي..يي  عر  (3)
 ىقول  الدِّالة والدنالة بكسة الدال ونتحار. ضبطهاوني  

ىرك اختاف بين النمعرء حول   ، ُىل ُعىر شىيء واحىد يم يىاعىر العالقة بين الداللة والمعنة ُو
عختمفىىرنو وعىىر ىىىآُ  إليىى. يىاعىىر عختمفىىرن، نرلدالىىة يوسىى  عىىن العنىىى ، حيىى  إن عفاىىوم الدالىىة 

المغىىوي وريىىةال كدالىىة تيعىى  العىىرة  نىىي الطىىةق السىىةينة عمىى  ولىىوع حىىرد ، ودالىىة  يشىىعل العنىىى 
ىىر عىىن الىىدااف ريىىة المغويىىة، بيىعىىر يى ىى  العنىىى   شىىرةاف العىىةوة وريُة الىىدخرن عمىى  الىىىرة، وا 
عمىى  اليرىىى  المغىىوي، نممكمعىىة عنىىى  وبرلتىىرلي دالىىىة ولميعمىىة عنىىى  وكىىآلك دالىىة  ألىىى. الدالىىىة 

 يعم.
كون الشيء بحرلة يمزم عىن النمىم بى. النمىم بشىيء وخىة،  )) ُي  الجرجانيكعر عةنار  والداللة 

  (4) ((والشيء األول ُو الدال، والشيء الثرىي ُو العدلول 
                                                           

 
  مقاييس المغة )د.ل( (1)
 

 10الصف:  (2)
 
 41عن اآلية سبأ   (3)
 



يعيىىل إلىى  لىىون الغبىىة  )ناىىآا  امجتمع ةة اسةةباب  ولىضىىة  عثىىرا يوضىىا ُىىآا التنةيىىف  إآا ويىىدىر  
آا عدلول(. آا الدال يشية إل  شيء وخة ُو احتعرل ىزول العطة )ُو  دال( ُو

ىىي تشىىية إلىى  شىىيء الكممةةةوكىىآلك   ، عثىىل  كمعىىة )السىىفيىة(، ُو ، يَي كمعىىة ناىىي عبىىرة  عىىن دالك
و ُىر  الوسيمة التي تةك  ني البحة، بشكمار العنةوف.  وخة يسع  العدلول، ُو

عىىر  الىىدال والعىىدلول، ثىىم تىىأتي إن يي   كمعىىة لاىىر يواىىى  ثاثىىة آكةىىىر اثىىىين عىاىىر نيعىىر سىىبق ُو
 ىسبة الدال إل  العدلول، والشكل الترلي يوضا آلك 

 
 الىسبة

 
 

 الدال                               العدلول             
 ولىشةح آلك بقولىر 

ىي )إن آكةف يعرعك )يكمفل نة رًدا( نقد يوةدفل   (، الفرصةادضعن ُآال النبرة  داًا )كمعًة( ُو
واشىىك ين لاىىآال الكمعىىة عىىدلوا تىىدل عميىى. )شىىيء نىىي النىىرلم الخىىرةيي(، ولكىىىك لىىم ت ىىل إلىى  ناىىم 
عنى  ُآال الكمعة بندل، لعىرآاو ألن الىسىبة لىم تتحقىق عىىدك، نرلىسىبة تتحقىق عىن العخىزون المغىوي 

حيعىى. عىىن شىىخص إلىى  وخىىة بحسىى  العنةنىىة الىىآي يح ىىم. اإلىسىىرن عىىن المغىىة، والىىآي يختمىىف 
 ، وضحفل لك ىسبة الدال إل  العدلول.التوتُو  الفرصادالمغوية، نإآا لمفل لك إن 

وبرلتىىرلي نىىإن آلىىك يفسىىة لىىىر عىىدم ناىىم الىىىرطقين بغيىىة النةبيىىة لمعنىىرىي، ننىىىدعر ىىطىىق يعىىرعام  
ىىو  ىىآال الةةدوالويىىود )بنىىض النبىىرةاف يو بنىىض الكمعىىرف العفىىةد  نقىىد تحقىىق اليرىىى  األول ُو (، ُو

الدوال اشىك تحيىل إلى  )عىدلواف( ُىي عبىرة  عىن األشىيرء العويىود  نىي النىرلم الخىرةيي، والتىي 
لد ينةنار الداةس، ويةاُر يعرع. يو ينمم ويودُر، لكن عر يىقص ُىر ُو ويود الىسبة بىين الىدوال 

آا ُو اليرى  الآي ينعل عمي. عنمم الىرطقين بغية ا لنةبية، نحيىعر يقىول  لمىم )  والعدلواف، ُو
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دال( ويىىىأتي بقمىىىم يعسىىىك. بيىىىدال )عىىىدلول( نإىىىى. بىىىآلك ينقىىىد النالىىىة بىىىين الىىىدال والعىىىدلول عىىىن خىىىال 
 تحقيق الىسبة بيىاعر عىد الداةس. 

 والرسةملىد تنىين عمى  ناىم الىسىبة،  واإلشارة الجسةديةلد تنين عم  نام الىسبة،  فالصورةإآا  
ىر عىن الوسىر ل التىي  الموقةف تمثيةلو لد ينين عم  نام الىسبة،  لىد ينىين عمى  ناىم الىسىبة، وريُة

 ينتعد عميار عنمم المغة الثرىية.          
 :تالدالال أنىاع: ب(
بنيىىًدا عىىن ااختانىىرف العتنىىدد  ألىىىواع الىىدااف التىىي تىبىىىي عمىى  اخىىتاف ة يىىة النمعىىرء لاىىر  

ن وي ىوليين وباريىين، نإىىىر سىىنتعد عمى  برختاف عىرُيام وعيراتام العنةنيىة، عىر بىين لغىويي
 عر يوةدال اليرحظ ني ُآا الشأن  لساولة ناع.، وععق دالت..

سىة يشىيرء ا ويعي  ي ىىرف الىدااف عمى  العنىرىي عىن لفىظ وريىة لفىظ خع))   الجابظيقول  
     (5)((..البال، ثم الخطم ، ثاَلْعقد، ثم اإلشارة، ثم المفظ ر تىقص وا تزيد، يولا

عىر،  المفظأما ف ناىو كىل عىر يمفىظ بى. نعىك، ويىطىق بى. لسىرىك، سىواًء يكىرن كمعىة يو يعمىة يو ريُة
ىر ةاع  اليرحظ اليرى  ال وتي لمكام.  ُو

، نكرسىىتنعرل اإلىسىىرن حةكىىرف يىىدال نىىي الدالىىة عمىى  بنىىض األعىىوة كطمىى  شىىيء يو اإلشةةارةأمةةا و 
اىىر، نممنىىين إشىىرةاف دالىىة، ولمحريىى  الىاىىي عىىى.، ولىىد يتنىىدي آلىىك اليىىد إلىى  اإلشىىرةاف اليسىىدية كم

عىن ضىعن األعىوة التىي  -عمى  سىبيل العثىرل –إشرة  دالة، ولحةكرف الوي. عثمار. ولد كىرن آلىك 
حةص ةوا  يحردي  الىبي  م  اهلل عمي. وسمم عم  تضعيىار ةوايرتام العتنىدد  لححرديى  لتىدل 

 ول. الحديَ .عم  الحرل التي كرن عميار الىبي  م  اهلل عمي. وسمم سرعة ل
، ناو الحسر ، نرألةلرم لار دااف عتندد ، تختمف بىرختاف العقىرم الىواةد  نيى.، نىةلم العقدأما و 
ىو يحىد  (3) عم  سبيل العثرل، لد يدل عم  اليىوم األول عىن كىل شىاة، يو عمى  شىاة عىرةس، ُو

التىىىي نياىىىر  شىىىاوة السىىىىة العياديىىىة، يو شىىىاة ةبيىىى  األول عىىىن الشىىىاوة الايةيىىىة، يو ةلىىىم القرعىىىة
م.. إلخ  العحرضة ، لد يكون ع دة تفر ل عىد البنض يو تشر م رية ريُة
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، نعنةوف ين الخط برلىسبة لم وف، كرلظىل برلىسىبة لمشىخص، نىرلةعوز العكتىو  لاىر الخطوأما 
ي البرلية بند اىعحرء يثة  رحبار، عم  حد لول القر ل   يُعيتار ني الدالة عم  األشيرء، ُو

 زمانا بعد كاتبه :: وصابب الخط تبت األرض مدفوناالخط يبقي 
، نتىىدل عمىى  عىىر ينتىىةي اإلىسىىرن يو األشىىيرء عىىن ُي ىىرف عتنىىدد ، تنطىىي دااف آاف البةةالويعىىر 

إيحىىرءاف خر ىىة، وعىىن آلىىك شىىحو  الويىى. واىحىىىرء الظاىىة برلىسىىبة لرىسىىرن دالىىة عمىى  العىىةض 
 والكبة، واةتفرع يعواج البحرة دالة عم  الخطة.

 ثا
 
 علن الداللة -اني

ينةز توانة الدةاسرف عم  الدالة ويىواعار ولضرير عر ينىةف بىى)عمم الدالىة( نعىر ُىو وعىر يُىم   
 لضريرالو

 العمم الذي يدرس المعن  ومشكالته.ُو   عمم الداللة
زالة عشكات.، سىواء عىاىر عىر   وىنتعد ني دةاسة العنى  عم  كل الوسر ل العىرسبة إليضرح. وا 

بىرلكام ىفسى. يو عىر ينتعىد عمى  سىىيرق خىرةيي ا يفاىم الكىام ناعىر حقيقيىر إا عىن خالىى.، يتنمىق 
آا نكيف ين عنى  كمعة )الع رى (  ني لول. الشرعة  -عم  سبيل العثرل  -وا 

 بمينا وما تبم  النجوم الطوالع :: وتفن  الجبال بعدنا والمصانع
 إآا لم ىنةف لر ل الىص عثاو

ىىو شىىرعة عخضىىةم عىىرش نىىي اليرُميىىة ويدةك اإلسىىام، تبىىددف لىىديىر نىىإآا عةنىىىر يىىى. )ل  بيىىد( ُو
عنرىي عىد ، عىاىر ين يكىون العىةاد برلع ىى  بعفاوعى. الحىدي ، ويظىل عنىى  كمعىة )ع ىرى ( ُىىر 

و عثل لول. تنرل  ) ملدلونَ ُي الق وة العشيد ، ُو   (6) (َوَتتنَخآلوَن َعَ رَىَ  َلَنمنكلمم َتخم
 أنىاع املعىن:

يىواع عتنىدد  يقتضىي ين ىنىةف بنضىار لمولىوف عمى  عىدي تىأثية كىل عىاىر نىي تنمىيم  لمعنى  
الىىىرطقين بغيىىة النةبيىىة والىىدوة الىىآي تمنبىى. خالاىىر، وعنةنىىة العشىىكاف التىىي لىىد تىشىىأ ىتييىىة عىىدم 

 التفةيق بين تمك األىواع لدي داةسي النةبية عن رية يُمار.
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ىىىى  الكمعىىة الةيىىوع إلىى  العنيىىم، وعنةنىىة العنىىىى  يو يىىى. يكفىىي لبيىىرن عن )) ولىىد يظىىن بنضىىام 
آا كىرن ُىآا كرنيىر برلىسىىبة لىبنض الكمعىرف ناىو ريىة كىرف برلىسىبة لكثيىىة  العنىرىي العدوىىة نيى.. وا 

ر  ولآا وي  التنةف عم  بنض تمك األىواع، وعىار  (7)(( ريُة
و العنى  الآي يتبردة إلي. آُن النديىد عىن يبىىرء المعن  األساسي - المغىة الواحىد ، عىن ، ُو

نعنىىرال األسرسىي اليىوم السىردس عىن الشىاة النرشىة نىي  (السردس عن يكتوبة عثل عنى  )
و يوم يتكةة كل عرم.  السىة العيادية، ُو

ىىىو العنىىىى  الزا ىىىدالمعنةةة  اإلضةةةافي   - عمىىى  العنىىىى  األسرسىىىي، والىىىآي لىىىد يختمىىىف عىىىن  ُو
آا  شىىخص إلىى  وخىىة، وعىىن عيعوعىىة عىىن الىىىرس إلىى  وخىىةين، وعىىن يعىىةن إلىى  يعىىةن يخىىةي، وا 
طبقىىىىر آلىىىك عمىىى  العثىىىرل السىىىربق يلفيىىىىر ين )السىىىردس عىىىن يكتىىىوبة( برإلضىىىرنة إلىىى  دالتىىى. 

بنيىىىى.،  السىىىربقة، نىىىإن لىىى. عىىىىد الع ىىىةيين عنىىىى  زا ىىىًدا، يتعثىىىل نىىىي االت ىىىرة عمىىى  يىىىوم
م، نبحسىى  ُىىآا العنىىى  ين يثيىىة 4793عتيسىىدا نىىي اىت ىىرة السىىردس عىىن يكتىىوبة عىىرم  

دواعي الفخة واانتخرة لدي الع ةيين، ني حىين إن ُىآا اليىوم يثيىة عمى  الىقىيض تعرعىر 
عىد اإلسةا ميين دواعي الخيبة والازيعة الىكةاء، وني عقربل ُآين الشنوةين، نإن ا يعثىل 

لمفةىسىىيين شىىي ر سىىوي دالتىى. األسرسىىية بأىىى. يىىوم عىىردي عىىن ييىىرم النىىرم  عمىى  سىىبيل العثىىرل
 العيادي.

و يدل عم  عر ينتةي الفةد عن شىنوة وحىراف ىتييىة سىعرع كمعىة يو المعن  النفسي - ، ُو
لةاءتاىىر، وعىىن آلىىك كمعىىة )العىىوف( يو الحىىةق يو الغىىةق، عىىىد عىىن ي ىىي  نىىي عزيىىز لديىى. 

لك عيىد عىيادك برلىسىبة لىك الىآي ينىىي شىي ر عاعىر عن طةيق تمك األسىبر  اإللايىة. وكىآ
يحتفل ب. بنض الىرس نةحر وسةوةا، بيىعىر ا ينىىي ُىآا اليىوم شىي ر لعىن ا ياعى. يعىةك.. 

 إلخ.
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