
 : علم الداللةاحملاضرة االوىل
ة علم الداللة 

ّ
 ما هي

 أسماؤه:

أما  s semanticأطمقت عميو عدة أسماء في المغة االنجميزية أشيرىا أالن كممة 
  لمعانياعمم وبعضيم يسميو  عمم الداللةض في المغة العربية يسميو البع

 تعريفه :

)ذلك ) دراسة المعنى( أو )العمم الذي يدرس المعنى ( أو يعرف عمم الداللة بأنو :
الفرع من عمم المغة الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا في الرمز حتى يكون قادرا 

 عمى حمل المعنى ( 

 موضوعه : 

شيء يقوم بدور يستمزم تعريف األخير إن يكون موضوع عمم الداللة إي شيء أو كل 
ىذه العالمة أو الرمز قد تكون عالمات عمى الطريق وقد تكون العالمة أو الرمز 

 كما قد تكون كممات أو جمل ،إشارة باليد أو إيماءة بالرأس 

) مثير بديل يستدعي لنفسو نفس االستجابة نو أ عمى  و قد عرف بعضيم الرمز
ومن اجل ىذا قيل إن الكممات رموز  التي قد يستدعييا شيء أخر عند حضوره (

 تمثل شيئا غير نفسو وعرفت المغة بأنيا )نظام من الرموز الصوتية العرفية ( ألنيا 

 علم الداللة وعلوم اللغة :

فكمما تستعين عموم المغة  ،يمكن فصل عمم الداللة عن غيره من فروع المغة ال
األخرى بالداللة لمقيام بتحميالتيا يحتاج عمم الداللة ألداء وظيفتو إلى االستعانة بيذه 



ن يقوم بمالحظات تشمل أالشخص معنى الحدث الكالمي البد  موم فمكي يحددالع
 الجوانب اآلتية :

مثل وضع الصوت مكان  ،مالحظة الجانب الصوتي الذي قد يؤثر عمى المعنى-أ 
بعد فقد  ،إلى قولو تعالى في سورة يوسف نااستمعفمو ،م والنبر يومثل التنغ،خر آ

صواع الممك : )قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمو فيو 
جزاؤه( فال شك إن تنغيم جممة ) قالوا جزاؤه ( بنغمة االستفيام وجممة )من وجد في 

ويكشف عن  رحمو فيو جزاؤه ( بنغمة التقرير سيقرب معنى اآليات إلى األذىان
 مضمونيا 

فال يكفي  ،دراسة التركيب الصرفي لمكممة وبيان المعنى الذي تؤدي صيغتيا-ب
دتيا المغوية ) غ ف معناىا المعجمي المرتبط بما اي بيان بين معنى ) استغفر (يل
لف و استفعل ( أو االى ذلك معنى الصيغة وىي ىنا وزن )ن يضم إلأ( بل البد ر

أمثمة أخرى  معاني صيغ زوائد (ى الطمب . وفي باب )التي تدل عم السين و التاء
 .كثيرة 

أو الوظيفي لكل كممة داخل الجممة ولو لم يؤد تغيير   مراعاة الجانب النحوي -ج
كان  ااذالسيما يفة المثل: ( إلى تغيير المعنى مكان الكممات في الجممة ) تغير الوظ

كذلك قد تتفق كممات ىناك فرق بين قولك : طارد الكمب القط و طارد القط الكمب . 
الجمل المتشابية ولكن يكون االختالف في توزيع المعمومات القديمة ) الموضوع ( 

 والجديدة ) المحمولة ( مثل :

 الثعمب السريع البني كاد يقتنص األرنب .- 

 ن يقتنص األرنب كان سريعا.أالثعمب البني الذي كاد -



دراسة العممية الىو  semanticتذكر معاجم المصطمحات المغوية إن عمم الرموز 
بانو العمم  ردي سوسي وز المغوية وغير المغوي باعتبارىا أدوات اتصال .ويعرفو لمرم

 حد فروعو ألرموز بصفة عامة ويعد عمم المغة الذي يدرس ا

ز يضم االىتمامات الثالثة ن عمم الرمو إ  R.Caranapو   c.w morrisويرى 
 ة اآلتية :الرئيس

 دراسة كيفية استخدام العالمات والرموز كوسائل اتصال في المغة المعنية -1

 دراسة العالقة بين الرمز وما يدل عميو أو يشير إليو -2

 دراسة الرموز في عالقتيا بعضيا ببعض  -3

 علم الداللة والعلوم األخرى :

فرع أخر من أكثر من ارتباطو بأي  عمم الداللة بالفمسفة والمنطقربما كان ارتباط 
الفمسفة وينتيي  أتبدن تقول متى أتستطيع  نك الإى قال بعضيم ) فروع المعرفة حت
ك داخل جب اعتبار الفمسفة داخل السيمانتك او السيمانتذا كان يإالسيمانتك وما 

 الفمسفة (

الذي يعالج الجانب الذاتي في  عمم النفسويمي عموم الفمسفة في االىتمام بالدالالت 
دراك ظاىرة فردية فقد طوروا وسائل حيث كان اإلو  باإلدراكاىتم عمماء النفس ،المغة 

ليعرفوا بيا كيف يختمف الناس في ادراكيم لمكممات او في تحديد مالمحيا الداللية 
.كذلك ييتم عمم النفس بكيفية اكتساب المغة وتعمميا ودراسة السبل التي يتم التواصل 

 غة . البشري وغير البشري عن طريق الم

معمومات فيو ييتم بالناس وعاداتيم من جل اىتمام عمم الداللة بكل ما يحمل أومن 
 او الوسائل المستخدمة في ذلك  واآلالتاالجتماعية وطرق االتصال القائمة بينيم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


