
الفرقة الفرقة ((أسئلة في علم الداللة وإجاباتھا النموذجیة   أسئلة في علم الداللة وإجاباتھا النموذجیة   
  ))٢٠٠٩٢٠٠٩//٢٠٠٨٢٠٠٨الثالثة الثالثة 

  فريد حیدرفريد حیدر/ / أدأد
ن ن  وبیِّ وبیِّعرف الداللة في اللغة وفي االصطالحعرف الداللة في اللغة وفي االصطالح    ١١سس

  أقسامھا عند علماء العرب أقسامھا عند علماء العرب 
  القدماء؟القدماء؟            

  جابةجابةاإلاإل
  ::الداللة في اللغةالداللة في اللغة  --١١

التي تدل فیما تدل التي تدل فیما تدل ) ) دللدلل( (  الفعل دل،  وھو من مادة     الفعل دل،  وھو من مادة    مصدرمصدرالداللة  الداللة  
ه يدله  ه يدله  ییدله عل دله عل " "  والتعريف به ومن ذلك       والتعريف به ومن ذلك      يءيءى اإلرشاد إلي الش   ى اإلرشاد إلي الش   علعل

  .. أرشده إلیه وسدده نحوه وھداه أرشده إلیه وسدده نحوه وھداه))" "" "على الطريق، أي سدده إلیهعلى الطريق، أي سدده إلیه
  ::لة في االصطالح العربي القديملة في االصطالح العربي القديمالدالالدال  --٢٢

ھي كون ھي كون ) ") "ھـھـ  ٨١٦٨١٦  --٧٤٠٧٤٠( ( الداللة كما عرفھا الشريف الجرجاني الداللة كما عرفھا الشريف الجرجاني 
  يءيء  والش  والش آخر، آخر،يءيءه،  يلزم من العلم به،  العلم بشه،  يلزم من العلم به،  العلم بشبحالبحال  يءيءالشالش

والداللة اللفظیة والداللة اللفظیة  ھو المدلول  ھو المدلول ::األول ھو الدال، والثانياألول ھو الدال، والثاني
 ھي كون اللفظ بحیث متى أطلق أو ُتخَیل ُفِھم منه  ھي كون اللفظ بحیث متى أطلق أو ُتخَیل ُفِھم منه ::الوضعیةالوضعیة

  ؛؛معناه للعلم بوضعهمعناه للعلم بوضعه
وقسمھا وقسمھا ن وااللتزام،  ن وااللتزام،  مُّمُّ وھي المنقسمة إلي المطابقة والتَض وھي المنقسمة إلي المطابقة والتَض

االلتزام، االلتزام، وداللة وداللة التضمن، التضمن، اللة اللة ددووالمطابقة،  المطابقة،  القدماء إلى داللة القدماء إلى داللة 
اإلنسان فإنه يدل على تمام الحیوان الناطق بالمطابقة، وعلى اإلنسان فإنه يدل على تمام الحیوان الناطق بالمطابقة، وعلى كك

  جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بااللتزامجزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بااللتزام
_______________________________________________________________

________  

    وفي االصطالحوفي االصطالح   المعنى في اللغة المعنى في اللغة عرف عرف--  ٢٢سس
م م المـراد مـن الكـال     المـراد مـن الكـال       --١١:  :   المعنى في اللغـة يطلـق علـى         المعنى في اللغـة يطلـق علـى        ١١  جج

  . . والقصد منهوالقصد منه
  . . مضمون الكالم وما يقتضیه من داللةمضمون الكالم وما يقتضیه من داللة  ٢٢
وأنـه شـئ غیـر      وأنـه شـئ غیـر        أن المعني خفي يـدرك بالقلـب أو العقـل،           أن المعني خفي يـدرك بالقلـب أو العقـل،             --٣٣

  . . اللفظ ألن اللسان لیس له فیه حظاللفظ ألن اللسان لیس له فیه حظ
  :: المعني في االصطالح العربي المعني في االصطالح العربي--))أأ((

  ..المعاني ھي الصور الذھنیة من حیث وضع بإزائھا األلفاظالمعاني ھي الصور الذھنیة من حیث وضع بإزائھا األلفاظ "  " 
  ::دثیندثیني في اصطالح اللغويین المحي في اصطالح اللغويین المح المعن المعن--))بب((

اللفظ اللفظ   يءيءالشالشالعالقة المتبادلة بین    العالقة المتبادلة بین    " " المعني عند أولمان ھو     المعني عند أولمان ھو     
  والمدلول، تلك العالقة التي تمكن أحدھما من استدعاء اآلخروالمدلول، تلك العالقة التي تمكن أحدھما من استدعاء اآلخر



ھو مجموع الحوادث السابقة للكالم ھو مجموع الحوادث السابقة للكالم "":: والمعني عند بلومفیلد والمعني عند بلومفیلد  
يتكـون مـن األشـیاء الھامـة التـي يتعلـق بھـا        يتكـون مـن األشـیاء الھامـة التـي يتعلـق بھـا        ""أي أنهأي أنه ؛    ؛   والتالیة له والتالیة له 

  ملیة  ملیة  الكالم من األحداث العالكالم من األحداث الع
 مؤســـس المدرســـة االجتماعیـــة  مؤســـس المدرســـة االجتماعیـــة والمعنـــي عنـــد فیـــرثوالمعنـــي عنـــد فیـــرث

  اإلنجلیزيةاإلنجلیزية
مجموعة الخصائص والممیزات اللغوية للكلمة أو العبـارة        مجموعة الخصائص والممیزات اللغوية للكلمة أو العبـارة        " " ھو  ھو  

  أو الجملةأو الجملة
________________________________________________________________________________________

________  
 مع التمثیل لكل نوع  مع التمثیل لكل نوع أنواع الدالالت اللغويةأنواع الدالالت اللغويةاذكر اذكر   ٣٣سس

  منھا ؟منھا ؟
    ::الداللة الصوتیةالداللة الصوتیة: : أوًالأوًالج ج 
      المراد بالداللة الصوتیة، تلك الداللة المستمدة مـن طبیعـة    المراد بالداللة الصوتیة، تلك الداللة المستمدة مـن طبیعـة

  بعض األصوات، بعض األصوات، 
خضم وقضم، فالخضم ألكل الرطب، كـالبطیخ والقثـاء،         خضم وقضم، فالخضم ألكل الرطب، كـالبطیخ والقثـاء،          :"  :" مثلمثل

وما كان نحوھما من المأكول الرطب، والقضم للصلب الیابس، نحو    وما كان نحوھما من المأكول الرطب، والقضم للصلب الیابس، نحو    
  رھا،رھا،ییقضمت الدابة شعقضمت الدابة شع

  ::النضج والنضحالنضج والنضح
ة المـاء يقـول   ة المـاء يقـول   والثاني أقوي مـن األول، فـي التعبیـر عـن حركـ        والثاني أقوي مـن األول، فـي التعبیـر عـن حركـ        

أي أي " " ،  ،  ٦٦٦٦سـورة الـرحمن اآليـة       سـورة الـرحمن اآليـة       ) ) ِفیِھما َعْیَناِن َنـضَّاَخَتاِن     ِفیِھما َعْیَناِن َنـضَّاَخَتاِن     : ( : ( تعالىتعالى
  فوراتان بالماءفوراتان بالماء

  الداللة الصوتیة للتنغیمالداللة الصوتیة للتنغیم : :  
المناسبة والفاصـل   المناسبة والفاصـل     PPiittcchheess  التنغیم ھو إعطاء القول األنغام    التنغیم ھو إعطاء القول األنغام    " " 

 ھو أھـم وسـیلة للتفريـق     ھو أھـم وسـیلة للتفريـق    وھووھو(("" المناسبة المناسبة  JJuunnccttuurreessأو الفواصل أو الفواصل 
 واالستفھام، في اللغة العامیـة المـصرية، فـي       واالستفھام، في اللغة العامیـة المـصرية، فـي      بین حالتي اإلثبات  بین حالتي اإلثبات  

يــصح أن تكــون يــصح أن تكــون تلــك ھــي الجمــل التــي تلــك ھــي الجمــل التــي : : نــوع معــین مــن الجمــلنــوع معــین مــن الجمــل
  ..استفھامًا بدون أداةاستفھامًا بدون أداة

  : : الداللة الصوتیة للنبرالداللة الصوتیة للنبر
النبر ھو الضغط على مقطع معین مـن الكلمـة، بقـصد إيـضاح              النبر ھو الضغط على مقطع معین مـن الكلمـة، بقـصد إيـضاح              
ھذا المقطـع وإظھـاره، أو علـى كلمـة معینـة مـن الجملـة بقـصد                  ھذا المقطـع وإظھـاره، أو علـى كلمـة معینـة مـن الجملـة بقـصد                  

  خیرة نبرة تقابلیةخیرة نبرة تقابلیةألألتوكیدھا، وتسمى اتوكیدھا، وتسمى ا
  ::الداللة الصرفیةالداللة الصرفیة: : ثانیًاثانیًا  

وھي تلك الداللة التـي يعـرب عنھـا مبنـى الكلمـة وتـسمى             وھي تلك الداللة التـي يعـرب عنھـا مبنـى الكلمـة وتـسمى             
الوظائف الـصرفیة للكلمـة وھـي المعـاني المـستفادة مـن          الوظائف الـصرفیة للكلمـة وھـي المعـاني المـستفادة مـن          :" :" أيضًاأيضًا

الھمزة فــي أول الھمزة فــي أول  الزائــدة كــ الزائــدة كــالحــروفالحــروف أمــا  أمــا ، ، األوزان والــصیغ المجــردةاألوزان والــصیغ المجــردة
  منھامنھاتأتي لمعاني تأتي لمعاني ففالثالثي الثالثي 

  . . وأخرجت زيدًاوأخرجت زيدًاالتعدية مثل خرج زيد التعدية مثل خرج زيد   --١١



أصــبح دخــل فــي  أصــبح دخــل فــي  : : الــدخول فــي الزمــان أو المكــان مثــل الــدخول فــي الزمــان أو المكــان مثــل   --٢٢
  . . ، وأمصر دخل مصر، وأمصر دخل مصر)) دخل في العتمة دخل في العتمةوأعتموأعتم" " الصباح، الصباح، 

إزالة معني الفعـل عـن   إزالة معني الفعـل عـن   ""الداللة على السلب ومعني السلب   الداللة على السلب ومعني السلب   
، فـإذا قلـت مـثًال نـصلت الـسھم نـصًال، فقـد أثبـتَّ أنـك                   ، فـإذا قلـت مـثًال نـصلت الـسھم نـصًال، فقـد أثبـتَّ أنـك                   ""المفعولالمفعول

ــصًال،  ــه ن ــت ل ــصًال، جعل ــه ن ــت ل ــك نزعــت     جعل ــالمعنى أن ــصلت ف ــت أن ــك نزعــت   وإذا قل ــالمعنى أن ــصلت ف ــت أن وإذا قل
                    ..النصلالنصل

  :: النحوية النحويةالداللةالداللة: : ثالثًاثالثًا
ــصَّلة   ــة الُمَح ــصَّلة  وھــي الدالل ــة الُمَح ــصور   ""وھــي الدالل ــاظ، أو ال ــن اســتخدام األلف ــصور   م ــاظ، أو ال ــن اســتخدام األلف م

ــة، أو المنطوقــة علــى المــستوي    ــة المكتوب ــة، أو المنطوقــة علــى المــستوي   الكالمیــة فــي الجمل ــة المكتوب الكالمیــة فــي الجمل
ھـا أيـضًا الوظـائف النحويـة، أو         ھـا أيـضًا الوظـائف النحويـة، أو         ییويطلـق عل  ويطلـق عل  " " التحلیلي أو التركیبـي   التحلیلي أو التركیبـي   

ــة ــاني النحوي ــةالمع ــاني النحوي ــى      المع ــة عل ــا العربی ــة فــي لغتن ــذه الدالل ــى    وھ ــة عل ــا العربی ــة فــي لغتن ــذه الدالل وھ
  ::ننییقسمقسم

وھي المعاني العامة وھي المعاني العامة : : داللة نحوية عامةداللة نحوية عامة: : األولىاألولى
المستفادة من الجمل واألسالیب بشكل عام، مثل داللة الجمل المستفادة من الجمل واألسالیب بشكل عام، مثل داللة الجمل 

واألسالیب على الخبر أو اإلنشاء، وعلى اإلثبات أو النفي، واألسالیب على الخبر أو اإلنشاء، وعلى اإلثبات أو النفي، 
  لب لب ططوالتأكید، والوالتأكید، وال

    --::داللة نحوية خاصةداللة نحوية خاصة: : الثانیةالثانیة
بــواب النحويــة مثــل بــاب الفاعــل، وبــاب بــواب النحويــة مثــل بــاب الفاعــل، وبــاب وھــي معــاني األوھــي معــاني األ  --١١

كلمة مفردة تقع في باب مـن       كلمة مفردة تقع في باب مـن       " " الخ، فكل   الخ، فكل   ... ... المفعول، وباب الحال  المفعول، وباب الحال  
فكل كلمة تقـع فـاعًال،    فكل كلمة تقـع فـاعًال،    . . ))١١((""ھذه األبواب تقوم بوظیفة الباب نفسه     ھذه األبواب تقوم بوظیفة الباب نفسه     

ة، وكـل كلمـة   ة، وكـل كلمـة   ییتقوم بوظیفة باب الفاعل، أي أنھا تدل على الفاعل تقوم بوظیفة باب الفاعل، أي أنھا تدل على الفاعل 
  مفردة تقع مفعوًال، تدل على المفعولیة،  مفردة تقع مفعوًال، تدل على المفعولیة،  

  : : الداللة المعجمیةالداللة المعجمیة: : عًاعًارابراب
وظیفــة خاصــة يؤديھــا، ويــساھم بأدائھــا فــي بیــان   وظیفــة خاصــة يؤديھــا، ويــساھم بأدائھــا فــي بیــان   ) ) والبــابوالبــاب

  المعنى العام ووضوحهالمعنى العام ووضوحه
ويري علماء اللغة المحـدثون والمعاصـرون، وفـي مقـدمتھم           ويري علماء اللغة المحـدثون والمعاصـرون، وفـي مقـدمتھم           " " 

 عناصر رئیسیة  عناصر رئیسیة  مـن  مـن يتكونيتكون  المعجميالمعجميعلماء المعاجم أن المعنى علماء المعاجم أن المعنى 
  : : ثالثةثالثة
  . . ما تشیر إلیه الكلمة في العالم الخارجيما تشیر إلیه الكلمة في العالم الخارجي  --١١
ه الكلمة من دالالت، أو ما تستدعیه في الذھن     ه الكلمة من دالالت، أو ما تستدعیه في الذھن     ما تتضمن ما تتضمن   --٢٢

  . . من معانمن معان
  درجة التطابق بین العنصر األول والثانيدرجة التطابق بین العنصر األول والثاني  --٣٣
  

    --::الداللة السیاقیةالداللة السیاقیة: : خامسًاخامسًا
 وھــو البیئــة  وھــو البیئــة الــسیاق اللغــويالــسیاق اللغــويوھــي الداللــة التــي يعینھــا  وھــي الداللــة التــي يعینھــا  

اللغوية التي تحیط بالكلمة أو العبارة أو الجملة، وتستمد أيضًا من           اللغوية التي تحیط بالكلمة أو العبارة أو الجملة، وتستمد أيضًا من           
  فمثًالفمثًالالموقف الموقف السیاق االجتماعي وسیاق السیاق االجتماعي وسیاق 
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المتحـدث ھنـا   المتحـدث ھنـا   ((إن التولید من أھم عوامـل النمـو اللغـوي        إن التولید من أھم عوامـل النمـو اللغـوي          --١١
  ) ) لغويلغوي
المتحـدث ھنـا    المتحـدث ھنـا    ((إن التولید من المھـام اإلنـسانیة الـصعبة          إن التولید من المھـام اإلنـسانیة الـصعبة            --٢٢
  ) ) طبیبطبیب

المتحدث ھنا مھندس المتحدث ھنا مھندس ((إن التولید يعد أھم عوامل استمرار لتیارإن التولید يعد أھم عوامل استمرار لتیار
  ))كھرباءكھرباء

------ ---- ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ --------- ----- ------- ------ ------ ------ ---
-------  

  

 عـن قـرائن التغیـر الـدالل نحـو           عـن قـرائن التغیـر الـدالل نحـو          األصـولیون األصـولیون تحدث  تحدث    ٤س
  ..التمثیلالتمثیل اشرح مع  اشرح مع التخصیصالتخصیص

  ::ج قسموھا إلى نوعینج قسموھا إلى نوعین
  قرائن لفظیةقرائن لفظیة) ) بب((      قرائن غیر لفظیة قرائن غیر لفظیة ) ) أأ((

    --::القرائن غیر اللفظیةالقرائن غیر اللفظیة) ) أأ((
السیاق الثقافي واالجتماعي الذي تحدث عنـه       السیاق الثقافي واالجتماعي الذي تحدث عنـه         --وھي تشبه وھي تشبه 

روف المالبسة للحدث الكالمـي     روف المالبسة للحدث الكالمـي     لظلظنظرية السیاق وھو ا   نظرية السیاق وھو ا   فیرث في   فیرث في   
    --::وتتمثل ھذه القرائن فیما يليوتتمثل ھذه القرائن فیما يلي

َمـا َتـَذُر ِمـن    َمـا َتـَذُر ِمـن    :(:(ص به قوله تعاليص به قوله تعاليصِّصِّومن أمثلة ما خُ  ومن أمثلة ما خُ  : : سسالِحالِح  --١١
وقـد أتـت   وقـد أتـت   " " ، ، ]]٤٢٤٢: : الـذاريات الـذاريات ) [ ) [ ِه ِإّال َجَعَلْتـُه َكـالّرِمیمِ   ِه ِإّال َجَعَلْتـُه َكـالّرِمیمِ   ییَشْيٍء َأَتْت عل  َشْيٍء َأَتْت عل  

  لة الحسلة الحس والجبال ولم تجعلھما رمیمًا بدال والجبال ولم تجعلھما رمیمًا بدالاألرضاألرضعلى على 
) ) َخـاِلُق ُكـّل َشـْيءٍ     َخـاِلُق ُكـّل َشـْيءٍ     : (: (ومما خصص به قوله تعـالي     ومما خصص به قوله تعـالي     : : العقلالعقل  --٢٢

  . .  ذات اهللا تعالي وصفاته ذات اهللا تعالي وصفاتهيءيءفقد خرج من كل شفقد خرج من كل ش] ] ١٠٢١٠٢: : األنعاماألنعام[[
  ::رف أو العادةرف أو العادةالُعالُع  --٣٣

    :: وھي نوعان وھي نوعان::القرائن اللفظیةالقرائن اللفظیة) ) بب
   قرائن لفظیة منفصلة قرائن لفظیة منفصلة--٢٢     قرائن لفظیة متصلة  قرائن لفظیة متصلة --١١

  :: القرائن اللفظیة المتصلة القرائن اللفظیة المتصلة--١١
لقــرائن المــصاحبة للفــظ العــام، وقــد تكــون ھــذه لقــرائن المــصاحبة للفــظ العــام، وقــد تكــون ھــذه وھــي تلــك اوھــي تلــك ا

القرائن جملـة مـستقلة، لكنھـا متـصلة فـي سـیاق اللفـظ العـام                 القرائن جملـة مـستقلة، لكنھـا متـصلة فـي سـیاق اللفـظ العـام                 
َفَمن َشِھَد ِمـنُكُم الـّشْھَر داللـة العمـوم          َفَمن َشِھَد ِمـنُكُم الـّشْھَر داللـة العمـوم          : (: (نفسه مثل قوله تعالي   نفسه مثل قوله تعالي   

  . . ھناھنا
ويـشتمل  ويـشتمل  وقد يأتي التخصیص بألفاظ متصلة غیـر مـستقلة،          وقد يأتي التخصیص بألفاظ متصلة غیـر مـستقلة،          

ــصفة اا) ) بب((    االستثناء االستثناء ) ) أأ((  --::ھذا على خمسة أنواعھذا على خمسة أنواع ــصفة لــــ لــــ
  الشرطالشرط) ) جـجـ((    

  ..بدل البعض من كلبدل البعض من كل) ) ھـھـ((                الغاية الغاية ) ) دد((      
ُكّل َشْيٍء َھاِلٌك ِإّال    ُكّل َشْيٍء َھاِلٌك ِإّال    : (: ( قوله تعالي   قوله تعالي  باالستثناءباالستثناء ومن التخصیص     ومن التخصیص    --
  ]. ]. ٨٨٨٨: : القصصالقصص) [) [َوْجَھُهَوْجَھُه

وللطالب أن يعطي مثـاًال أو أكثـر علـى كـل واحـدة مـن ھـذه                 وللطالب أن يعطي مثـاًال أو أكثـر علـى كـل واحـدة مـن ھـذه                 
  . . القرائنالقرائن



  :: القرائن اللفظیة المنفصلة القرائن اللفظیة المنفصلة--٢٢
آن بالسنة آيـات المیـراث حیـث خصـصت     آن بالسنة آيـات المیـراث حیـث خصـصت     ومما خصص من القر ومما خصص من القر 

ال يـرث القاتـل، وال يـرث الكـافر مـن            ال يـرث القاتـل، وال يـرث الكـافر مـن            ""ه وسلم   ه وسلم   ییبقوله صلى اهللا عل   بقوله صلى اهللا عل   
  ..المسلم، وال المسلم من الكافرالمسلم، وال المسلم من الكافر


