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أ
الوحدة الثالثة  :مباحث ال لفاظ ( الدللت )

أ
مباحث ال لفاظ ( الدللت )
ال تختص مباحث األلفاظ بلغة دون لغة أخرى فكل لغة يف الوجود الخارجي لها ألفاظ
ومعاني تجري عليها كما يجري عىل األلفاظ العربية من إن داللة اللفظ تكون داللة عقليه
وطبيعية ووضعية  ،وكل نوع من األنواع ينقسم إىل لفظي وغري لفظي  ،وأن الداللة الوضعية
اللفظية تنقسم إىل داللة مطابقية أو تضمن أو التزامية .
وقد تكون األلفاظ مختصة أو مشرتك أو منقول أو مرتجل أو حقيقيا أو مجازا.
وقد تكون األلفاظ متباينة أو مرتادفة والتباين يكون بالتماثل أو بالتقابل أو بالتخالف.
وتكون األلفاظ مفردة أو مركبة  ،وكل نوع له أقسام مما سيأتي بيانه إن شاء الله يف مبحث
األلفاظ

أ
مباحث ال لفاظ ( الدللت )

الشك أن عالقة املنطق باملعاني (املفهوم ) دون األلفاظ  ،وإنما يحتاج األلفاظ للوصول إىل
املعاني -أي ال يمكن التفاهم مع الغري وإيصال املعاني للغري إال عن طريق األلفاظ  -ويطلقون
األلفاظ يف مبحث األلفاظ ويراد به املعنى ،وذلك من باب التالزم بينهما  ،وألن األلفاظ تسهل
عملية التفاهم حني تريد ذكر يشء ما .

مثال ذلك كلمة ( جمل) تأتي بلفظ مجرد عن حقيقة اللفظ الذي هو الوجود الخارجي ،أو
بعبارة أدق ( فائدة اللفظ لتحرض املعاني باأللفاظ بدال من إحضارها بنفسها ) فال تأتي بـ
(الجمل ) بعينه حني تريد إيصال املعنى بل تأتي باللفظ.

أ
مباحث ال لفاظ ( الدللت )
أوال  :الداللة

إذا سمعت طرق الباب ينتقل ذهنك إىل وجود شخص ما يطرق الباب أو خلف الباب شخص
ما,فطرقة الباب (دال)،والطارق وهو الفاعل ( مدلول) وهذه الصفة التي حصلت للطرق تسمى
( داللة)
والداللة لغة:ما يتوصل إىل معرفه اليشء؛كداللة األلفاظ عىل املعنى،قال تعاىل(مَ ا دَلهُ ْم عَ َىل مَ وْ ت ِِه
إِال دَاب ُة ْ َ
األ ْر ِض)
به العلم وأما اصطالحا فقال الرشيف الجرجاني يف التعريفات  :كون اليشء بحالة يلزم من العلم
بيشء آخر ،واليشء األول هو الدال ،والثاني هو املدلول

أ
مباحث ال لفاظ ( الدللت )
أقسام الداللة

الداللة بما هي داللة قد تكون الداللة باأللفاظ  ،وقد تكون بغري األلفاظ التي هي أعم من
األلفاظ ولكن املتبادر للذهن أن الداللة تكون باأللفاظ  ,إذن تعد األلفاظ مصداق من
مصاديق الداللة وليس هي بعينها.
والداللة  -لفظية وغري لفظية  -تقسم إىل:

 -1الداللة العقلية  :وهي فيما إذا كان بني الدال واملدلول مالزمه ودلت هذه املالزمة بواسطة
العقل  ،وهي تنقسم إىل قسمني:
أ -داللة عقلية لفظية؛ كداللة الرصاخ عىل مصيبة نزلت بالصارخ.
ب  -داللة عقلية غري لفظية ؛كداللة رؤية الدخان عىل وجود النار.

أ
مباحث ال لفاظ ( الدللت )
 -2الداللة الطبيعة :وهي فيما إذا كانت املالزمة بني شيئني مالزمة طبيعية دلت عىل معنى
بواسطة اقتضاء الطبع ,وهي تنقسم إىل قسمني:
أ  -داللة طبيعة لفظية ؛ كداللة سماع (أخ ) عىل أن الشخص يتوجع من األلم.
ب  -داللة طبيعة غري لفظية ؛ كداللة الحمرة عىل الخجل،والصفة عىل الخوف والوجل.

 -3الداللة الوضعية  :وهي ما كانت املالزمة بني شيئني نشأ من التواضع  -والوضع
اصطالحا  :تعيني أمر للداللة عىل أمر آخر  -والداللة الوضعية تنقسم إىل قسمني :
أ  -داللة وضعية لفظية ؛ كداللة األلفاظ ملعانيها ومسميات األشياء؛كداللة زيد عىل مسماه.
ب  -داللة وضعية غري لفظية؛ كداللة اإلشارات والخطوط وعالمات الرتقيم  ،والنقوش
واللوحات املنصوبة يف تقدير املسافات.

أ
مباحث ال لفاظ ( الدللت )
وما تقدم من تقسيمات للداللة ال يهتم املنطقيون منه إال بقسم واحد وهو :الداللة الوضعية
اللفظية.
وهم يذكرون ذلك التقسيم ليجعلوا منه مقدمة لفهم الداللة الوضعية ،وسبب االهتمام بها
:أن الداللة الوضعية منضبطة ؛ وحيث إن اإلنسان مدني بالطبع مع بني نوعه واحتياج بني
البرش لتلبية مطالب الحياة من مقاصد متنوعة من مأكل ومرشب التي يحتاجها الفرد يف كل
مكان وزمان ؛ فإن أفضل وسيلة يف تعامل الناس مع بعضهم يكون بالداللة الوضعية ؛وهي
تؤدي من اإلغراض واملقاصد ما ال تؤديه أي داللة من الدالالت وهي أعم نفعا من غريها.
باختالف وأما الداللة العقلية والطبيعة فإنهما غري منضبطتني؛ وسبب ذلك  :أنها تختلف
الطبائع والعقول واإلفهام
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أ
الوحدة الثالثة  :اقسام الدللة الوضعية

أ
اقسام الدللة الوضعية
األوىل :داللة املطابقة:
وهي داللة اللفظ عىل تمام معناه املوضوع له؛ كداللة لفظ اإلنسان عىل تمام معناه وهو
حيوان ناطق ،وكذلك لفظ الدار عىل جميع مرافقها من جداره وسقفه وأرضه...الخ.
وسبب تسميتها بـ (املطابقة) أو ( التطابقية) لتطابق الوضع والفهم.

الثانية :داللة التضمن:
وهي داللة اللفظ عىل جزء معناه يف ضمن كله ,كداللة اللفظ ( كتاب) عىل الورق وحده  ،أو
الغالف وحده  ,أو كداللة لفظ اإلنسان عىل أنه حيوان وحده  ،أو ناطق وحده.
وسميت بذلك ألن الجزء مفهوم يف ضمن الكل.
وال يمكن تحقق هذه الداللة إال يف مثال له أجزاء.

أ
اقسام الدللة الوضعية
الثالثة :داللة االلتزام :
وهي داللة اللفظ عىل معنى خارج عن مسماه الزم له عقال أو عادة لزوما ذهنيا ؛ بحيث يلزم
من فهم املعنى املطابقي فهم ذلك الخارج الالزم ؛ كداللة العمى عىل فقد البرص  ،واألسد عىل
الشجاعة  ،وداللة األربعة عىل الزوجية.
وسميت داللة التزام  :ألن املعنى املستفاد لم يدل عليه اللفظ مبارشة  ،ولكن معناه يلزم منه
يف العقل أو العرف هذا املعنى املستفاد.
واملعترب من الداللة االلتزامية عند املناطقة هي الداللة االلتزامية العقلية فقط  -وهي ما
يمتنع انفكاكها عقال  ، -أما العادية  -كلزوم النبات للغيث واألسد للشجاعة  -فال اعتبار لها
عندهم ؛ ألن العقل يجوز عدم وجودها  ،إنما لها اعتبار يف دالالت الكالم بوجه عام  ،ويعتمد
عليها عند علماء البالغة  ،ويؤخذ منها مستنبطات فقهية وغريها عند األصوليني وقد يحتج
بها عندهم لدى املناظرة.
ويسمى اللزوم العقيل املعترب عند املناطقة  :لزوما بينا.
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ال يلزم من وجود املطابقية وجود التضمنية؛ ألنه قد يوجد معنى ليس له أجزاء( معنى
بسيط) مثال النقطه (يف نهاية الخط)
ال يلزم من وجود املطابقية وجود االلتزامية؛ ألنه قد يوجد معنى ليس له الزم ذهني بني
باملعنى األخص.
داللة التضمن قد تجتمع مع داللة االلتزام إ ذا كان املعنى مركبا وله الزم ذهني ؛ وذلك
كاإلنسان معناه مركب  :حيوان ناطق  ،وله الزم ذهني هي قابلية صنعة الكتابة
والقراءة  ،فوجد فيه التضمن وااللتزام.
وتنفرد داللة التضمن فيما إذا كان املعنى مركبا وال الزم له ذهني ؛ مثل :اسم عبدالله وال يراد
به شخص بعينه.
وتنفرد داللة االلتزام فيما إذا كان املعنى بسيطا ؛ كالنقطة  ،وله الزم ذهني ؛ كداللتها عىل
قيمة رياضية مثال  ،أو كونها تدل عىل شفرة معينة.
يلزم من وجود التضمنية وجود املطابقية ألنها تابعة لها واستحالة تابع بدون متبوعه.

