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 6المحاضرة 
   الداللة
 .«آخر شيء وجود إلى ذىنك انتقل بوجوده عممت إذا بحالة الشيء كون: »ىي :الداللة تعريف

 . يدعوك الباب عمى شخصاً  أن إلى - شك ال - ذىنك ينتقل بابك طرقة سمعنا إذا
 (.داللة) لمطرقة حصمت التي الصفة وىذه( مدلول) الداعي الشخص ووجود ،(دال) الباب طرقة إذن،

 اآلخر والشيء ،(داالً ) نسميو - آخر شيء وجود إلى منو ذىنك فأنتقل بوجوده، عممت إذا شيء كل وىكذا،
 (.داللة) لو حصمت التي الصفة وىذه ،(مدلوالً )
 

 :الداللة أقسام
 .ووضعية وطبيعية عقمية: ثالثة أقسام إلى الداللة قسموا إذ 
 كاألثر الخارجي، وجودىما في ذاتية مالزمة والمدلول الدال بين كان إذا فيما وىي - (العقمية الداللة) -1

 الجدار عمى الضوء ورأى الشمس، قرص لطموع أثر الصباح ضوء ان - مثالً  - االنسان عمم فإذا. والمؤثر
 . عقمية داللة الشمس عمى داالً  الصبح ضوء فيكون قطعًا، الشمس طموع إلى ذىنو ينتقل

 طبع يقتضييا التي أي طبعية، مالزمة الشيئين بين المالزمة كانت إذا فيما وىي (:الطبعية الداللة) -2
 وال يتخمف ال الذي المؤثر إلى بالنسبة كاألثر ال الناس، ِطباع باختالف ويختمف وقد يتخمف االنسان،
 عند( آه)و باأللم، الحس عند( آخ: )يقول أن الناس بعض طبع اقتضاء فمنيا كثيرة، ذلك وأمثمة .يختمف
 . والتضجر التأسف عند( اف)و التوجع،

 أن عمى واالصطالح التواضع من تنشأ الشيئين بين المالزمة كانت إذا فيما وىي (:الوضعية الداللة) -3
 األلفاظ، عمى دليالً  تكون أن عمى اصطمح التي كالخطوط الثاني، وجود عمى دليالً  يكون أحدىما وجود

 األخرى، العموم سائر ورموز واليندسية الحسابية والرموز والالسمكي البرق وأشارات األخرس وكأشارات
 ذىنو ينتقل الدال بوجود وعمم المالزمة بيذه االنسان عمم فإذا .النفس مقاصد عمى دليالً  جعمت التي واأللفاظ

 .المدلول الشيء إلى
 

 :الوضعية الداللة أقسام
 :قسمين إلى تنقسم الوضعية الداللة وىذه

 .لفظاً  الموضوع الدال كان إذا(: المفظية الداللة) - أ
 يتصل وما والنقوش والخطوط، كاالشارات لفظ، غير الموضوع الدال كان إذا(: المفظية غير الداللة) - ب
 أو محل إلى الطريق اتجاه لتعيين أو المسافات لتقدير الطرق في المنصوبة والموحات العموم، رموز من بيا
 .ذلك ونحو... بمدة
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    المفظية الداللة
 .«بو المقصود بالمعنى العمم المتكمم من بصدوره العمم من ينشأ بحالة المفظ كون ىي» :تعريفيا

 التضمنية، االلتزامية المطابقية، :وأقساميا
 من العالقة ىذه وتنشأ. والمعنى المفظ بين الذىن في الراسخة العالقة ىو المعنى عمى المفظ داللة أن إذ

 :متباينة أوجو ثالثة من المعنى عمى المفظ ويدل  . بالمالزمة يعمم من عند بينيما الوضعية المالزمة
 
 تمام عمى الكتاب لفظ كداللة ويطابقو، لو الموضوع معناه تمام عمى المفظ يدل بأن :المطابقة( األول الوجو)

 ،(التطابقية) أو( المطابقية) حينئذ الداللة وغالف. وتسمى نقوش من فيو وما أوراقو جميع فيو فيدخل معناه،
 .لمعانييا وضعت مباشرة ألجميا التي األلفاظ في األصمية الداللة وىي.والمعنى المفظ لتطابق

 
 كداللة ضمنو، في الجزء ذلك الداخل لو الموضوع معناه جزء عمى المفظ يدل بأن :التضمن (الثاني الوجو)

 المطابقية، الداللة عن فرع وىي(. التضمنية) الداللة ىذه وتسمى. الغالف أو وحده الورق عمى الكتاب لفظ
 .الكل عمى الداللة بعد الجزء عمى الداللة ألن

 
 استتباع يستتبعو لو الزم لو الموضوع معناه عن خارج معنى عمى المفظ يدل بأن :االلتزام(الثالث الوجو)

 عمى ينص لم بدواة تأتيو أن أحد منك طمب فمو. القمم عمى الدواة لفظ كداللة ذاتو، عن الخارج الالزم الرفيق
 وتسمى. القمم طمب عمى الداللة في كاف   الدواة طمب بأن محتجاً  ذلك عمى لعاتبك وحدىا بالدواة فجئتو القمم
 (.االلتزامية) الداللة ىذه
 .المعنى نفس عمى الداللة بعد المعنى خارج ىو ما عمى الداللة ألن المطابقية الداللة عن أيضاً  فرع وىي

 
 :االلتزامية الداللة شرط

 التالزم يكفي فال ذىنيًا، تالزماً  الالزم الخارج والمعنى المفظ معنى بين التالزم يكون أن الداللة ىذه في يشترط
ال الذىن في رسوخو دون من فقط الخارج في  .الذىن انتقال حصل لما وا 

 الزمو إلى ينتقل المفظ معنى تصور إذا الذىن أن بمعنى بّينًا، واضحاً  التالزم يكون أن - أيضاً  - ويشترط
 .آخر شيء توسط إلى حاجة بدون

 
 
 
 
 


