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 نظرة تارخيية يف علم الداللة

 
 الداللة عند الفالسفة اليونانية : -1

تعرض الفالسفة اليونانيون من قديم الزمان في بحوثيم ومناقشاتيم لموضوعات تعد 
من صميم عمم الداللة ومعنى ىذا ان الدراسة الداللية قديمة قدم التفكير االنساني 

 ومواكبة لتقدمو وتطوره .

مثال عن الفرق بين الصوت والمعنى وذكر إن المعنى متطابق مع وقد تكمم ارسطو 
 بين أمور ثالثة : وجود في العقل المفكر وميز ارسطوالتصور الم

 األشياء في العالم الخارجي -أ
 التصورات =المعاني -ب
 األصوات =الرموز آو الكممات .-ج

القضايا التي تعرض ليا افالطون في وكان موضوع العالقة بين المفظ ومدلولو من 
محاوراتو عن أستاذه سقراط . وكان اتجاه أفالطون نحو العالقة الطبيعية الذاتية 
مدعيا إن تمك الصمة الطبيعية كانت واضحة سيمة التفسير في بدء نشأتيا ثم 

 ن تتبين بوضوح تمك الصمة طورت األلفاظ ولم يعد من اليسير أت

 قشوىا :ومن الموضوعات التي نا
 نشأة المغة :-أ
 العالقة بين المفظ والمعنى :-ب
 أنواع الدالالت لمكممة :-ج

اة الينود بوجود أربعة أقسام لمدالالت تبعا لعدد األصناف الموجودة وقد صرح النح
 في الخارج ىذه األقسام ىي :

 عام أو شامل )رجل( ل عمى مدلول  قسم يد-1
 قسم يدل عمى كيفية )طويل(-2



 دل عمى حدث )جاء( قسم ي-3
 قسم يدل عمى ذات )محمد(-4
 مسائل متفرقة : -د

 أشار الينود إلى كثير من النقاط التي مازال يعترف بيا عمم المغة الحديث 

 مثل:

 أىمية السياق في إيضاح المعنى -1
 لترادف والمشترك المفظي كظاىرة عامة في المغات ا ويمي-2
 قياس والمجاز في تغيير المعنى الدور -3

 وتنوعت اىتمامات العرب بعد ذلك فغطت جوانب كثيرة من الدراسة . ومن ذلك :
 غويين التي تمثلت فيما يلي :لاهتمامات ال-1

محاولة ابن فارس الرائدة في معجمو المقاييس ربط المعاني الجزئية لممادة بمعنى  -أ
 عام يجمعيا .

م( فيذه ة الممكنة بمعنى واحد كقولو )ك ل محاولة ابن جني ربط تقمبات الماد-ب
أيضا حاليا . وذلك أنيا حيث تقمبت فمعناىا الداللة عمى القوة والشدة والمستعمل 

,و م ل ك , وأىممتو منو : ل مسة وىي:ك ل م ,و ك م ل ,و ل ك ممنيا أصول خ
 م ك 

الصحابي –كتب مثل : المقاييس البن فارس الالبحوث الداللية التي امتألت بيا -د
 المزىر لمسويطي .....–الخصائص البن جني  –في فقو المغة البن فارس 

 عمم الداللة عند المحدثين-2
ليس معنى وجود االىتمامات السابقة بمباحثة الداللة إن عمم الداللة قديم في نشأتو 
قدم الدراسات المغوية ولكننا نقول إن بعض مباحثو قد أثيرت وبعض أفكاره طرحي 

شة ولكن دون تمييزه عن غيره من فروع عمم المغة بل حتى دون تمييزه عن لممناق
عموم أخرى تعد أالن غريبة عميو وبذلك نقول إن معالجة قضايا الداللة بمفيوم العمم 



وبمنياج يحثو الخاصة وعمى أيدي لغويين متخصصين إنما ثمرة من ثمرات 
 الدراسات المغوية الحديثة وواحدة من أىم نتاجاتيا.

وقد ظيرت أوليات ىذا العمم منذ أواسط القرن التاسع عشر وكان من أىم المسيمين 
 في وضع أسسيا :

1-Max Muller  :الذي صرح في كتابيين لو بعنواني 

The science of language (1862) 

The science of thought (1887) 

الفروض منو إن حقائق قرب إلى أن كان منيجو ا  الكالم والفكر متطابقان تماما و  إن
كما انو عجز عن عبور المغة والتحميل المنطقي لممعنى وكان ىذا العبور  ,العمم

 ضروريا لتحقيق تقدم مثمر لعمم الداللة .

2-Michel breal  ك ب بحثا بعنوان مقالو في السيمانتالمغوي الفرنسي الذي كت
Essai de semantique (1897)  عد ثالث وقد ظير في طبعة انجميزية ب

ك( لدراسة المعنى وصارت تان أول من استعمل المصطمح )سيمانسنوات فقط وك
ي ىذا البحث بدالالت كممة مقبولة في االنجميزية والفرنسية وقد عنى المؤلف ف

غات القديمة التي تنتمي إلى الفصيمة اليندية األوربية مثل اليونانية  ملااأللفاظ في 
 والالتينية والسنسكريتية 

غة و أول دراسة حديثة لتطور معاني المبحثو وقتئذ ثورة في دراسة عمم  تبرواع
 .الكممات 

 فرعين : عمىلممعنى  وقد قسم نورين دراستو
 الدراسة الوصفية )عالج فييا نماذج مختمفة من السويدية الحديثة (-أ
 الدراسة االيتومولوجية لممعنى التي تعالج تطوره التاريخي -ب

 المتحدة كان  الوضع مختمفا لسببين : أما في الواليات



ما بدايات عمم الداللة ىناك قد حققت نجاحا عمى يد االنثروبولوجيين ا-1
والسيكولوجيين أكثر منيا عمى يد المغويين الخمص وفي مجال بحث دائرة أو دوائر 
المغويين وقدموا  لمعالم دراسات مقارنة لكثير من الحقول أو المجاالت الداللية مثل 

 مراض وأسماء األلوان .....وغيرىا ألفاظ القرابة وأسماء األ

تباعو ضد المعنى فقد كان رأي بمومفيمد أنو وجد ميل واضح في إ-2 عمال بمومفيمد وا 
إن دراسة المعنى اضعف نقطة في الدراسة المغوية بالمادة التي يمكن مالحظتيا 

لمعنى المعجمي حكمة قائال )إن دراسة ا وأخيرا اصدر بمومفيمد,وتجربتيا وقياسيا 
 ك تعد خارج المجال الواقعي لعمم المغة (وبالتالي السيمانت

 ن األوربيون فيبرز من بينيم أسماء كثيرة في عمم الداللة منيا :و إما المؤلف

1-Ulmann   ثر المكتبة المغوية بكتب متعددة في عمم الداللة منيا .آالذي 

 نجميزية (أسس عمم المعنى )باال-أ

 عمم المعنى )باالنجميزية( -ب

 المعنى واألسموب )باالنجميزية(-ج

دور الكممة في المغة )مترجم إلى العربية ( وقد قام بترجمتو الدكتور كمال بش  -د
 األستاذ بكمية دار العموم جامعة القاىرة 

2-J.Llyons  : الذي اصدر عدة كتب في عمم المغة ييمنا منيا 

 (1694التركيبي )عمم الداللة -أ

 (1611عمم الداللة )-ب

والكتاب األخير يعد من أىم ما كتب في الداللة حتى أالن وىو كتاب كبير شامل 
يقع في جزأين ويبمغ تسعمائة صفحة واىم ما حققو لوينز في كتابو ىذا تثبيت 
مصطمحات ىذا العمم وتحديد مدلوالتيا بدقة والتفريق بين المصطمحات التي تبدو 



وأخيرا في العمق والدقة والتفصيل  ,بية أو يستعمميا بعضيم عمى أنيا متطابقةمتشا
 بيان أوجو القصور أو التمييز فييا ر من األمثمة والتعقيب عمى فكرة مع اإلكثا

 

 

 

 


