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  "02"أنواع الدالالتعنوان الدرس: 
  )السياقيةوالداللة النحوية، (الداللة 

  :متهيد
اليت تسهم يف ضبط دالالت الكلمة،  سمات اللغوية وغري اللغويةتنّبه علماء الداللة إىل ال

متنوعة، منها، الداللة الصوتية، والداللة الصرفية، والداللة النحوية جعلتهم يصنفون إىل األصناف 
  والداللة السياقية.

  الداللة النحوية: -3
ا ا؛ بل تراعي الوظائف النحوية املنوطة   ال تعتمد داللة اجلملة على معاين الكلمات اليت تكو

إّن معرفة الرتكيب شرط أساس ملعرفة املعىن، وإّن «، يقول تشومسكي: حبسب قواعد الرتكيب اللغوي
  . )118نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ص، (»لصالت النحويةمعرفة املادة الداللية سبيل إىل معرفة ا

به املعىن، وهذا ما أّكد عليه د حناتنا على العالقة بني قواعد النحو وأنظمته وما يتطلّ أكّ وقد 
ب االستقامة من الكالم واإلحالة" يقول:  فمنه مستقيم حسٌن، وحماٌل، ومستقيم  «سيبويه يف "

وما هو حمال كذب. فأما املستقيم احلسن فقولك: "أتيُتك أمِس وسآتيك كذب، ومستقيم قبيح، 
خره فتقول: "أتيتك غدًا وسآتيك أمس". وأما املستقيم  غداً"، وأما احملال فأن تنقض أّول كالمك 
الكذب فقولك: "محَلُت اجلبَل، وشربت ماء البحر، وحنوه. وأما املستقيم القبيح فأن تضع اللفظ يف 

تيك"، وأشباه هذا. وأما احملال الكذب فأن غري موضعه  حنو قولك: "قد زيدا رأيت، وكي زيٌد 
. فالكالم املستقيم هو الذي )26-1/25، (كتاب سيبويه،»تقول: "سوف أشرب ماء البحر أمِس"

  جيمع بني االستقامة النحوية واالستقامة الداللية.
ري رتبتها أيضا؛ فتغيري الوظيفة النحوية يتبعه الداللة النحوية بتوايل كلمات اجلملة وتغيوقد ترتبط 

تغيري يف املعىن؛ فجملة "كّرم األستاذ الطالب الفائز" ختتلف يف املعىن عن "كّرم الطالب الفائز 
  األستاذ".

ثري أشكال تركيب الكال م يف حتقيق خمتلف الدالالت، وهنا يذكر اجلرجاين أنّه وهنا نؤكد على 
 ألجد يف كالم إّينِ  :وقال له ،ه قال ركب الكندي املتفلسف إىل أيب العباسنّ روي عن ابن األنباري أ«

 هللاِ  عبدُ " :أجد العرب يقولون :فقال ،يف أي موضع وجدت ذلك :فقال له أبو العباس ،العرب حشواً 
 .واملعىن واحدرة فاأللفاظ متكرِّ  "؛عبد هللا لقائمٌ  إنَّ " :مث يقولون "،عبد هللا قائمٌ  إنّ " :مث يقولون "،قائمٌ 
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 ،إخبار عن قيامه ؛عبد هللا قائمٌ "فقوهلم  ؛بل املعاين خمتلفة الختالف األلفاظ :فقال أبو العباس
جواب عن إنكار  "؛عبد هللا لقائم إنّ " :وقوهلم .جواب عن سؤال سائل "؛عبد هللا قائم إنّ " :وقوهلم

وههنا إشارة إىل  ).146ز، صدالئل اإلعجا »ر املعاينفقد تكررت األلفاظ لتكرّ  ؛منكر قيامه
  الوظائف النحوية اليت تؤديها بعض األدوات، حبسب املعاين املقصودة.

لفعل -مثال–د النحاة أّن الداللة ختتلف يف اإلخبار وقد أكّ  يقول  ؛السم عن اإلخبار 
موضوع االسم على أن يثبت به املعىن للشيء من غري أن يقتضي جتدده شيئا  وبيانه أنّ «اجلرجاين: 
وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي جتدد املعىن املثبت به شيئا بعد شيء فإذا قلت  ،بعد شيء

بل يكون  ؛فقد أثبت االنطالق فعال له من غري أن جتعله يتجدد وحيدث منه شيئا فشيئا "زيد منطلق"
فكما ال تقصد هاهنا إىل أن جتعل الطول أو  "؛زيد طويل وعمرو قصري"املعىن يف قولك املعىن فيه ك

كذلك ال   .بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودمها على اإلطالق ؛القصر يتجدد وحيدث
وأما الفعل فإنه يقصد فيه إىل ذلك فإذا قلت  .ألكثر من إثباته لزيد "زيد منطلق"تتعرض يف قولك 

   .وجعلته يزاوله ويزجيه ،فقد زعمت أن االنطالق يقع منه جزءا فجزءا "و ذا ينطلقزيد ها ه"
سط ﴿فانظر إىل قوله تعاىل  ...الفرق بينهما من حيث يلطف وإن شئت أن حتسّ  وكلبهم 

لوصيد ال  "كلبهم يبسط ذراعيه"وأن قولنا  ،أحدا ال يشك يف امتناع الفعل هاهنا فإنّ  ،﴾ذراعيه 
ويقتضي االسم  ،وليس ذلك إال ألن الفعل يقتضي مزاولة وجتدد الصفة يف الوقت ؛يؤدي الغرض

  ....ثبوت الصفة وحصوهلا من غري أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعىن حيدث شيئا فشيئا
فيكون لك يف   "؛املنطلق زيد"و "زيد املنطلق"و "زيد منطلق" :تقول ومن فروق اإلثبات أنك

نك أاعلم  ؛وأ أفسر لك ذلك ،ال تكون يف الباقي غرض خاص وفائدةكل واحد من هذه األحوال 
فأنت  ،كان كالمك مع من مل يعلم أن انطالقا كان ال من زيد وال من عمرو  "زيد منطلق"إذا قلت 

 "زيد"قا كان إما من انطال كان كالمك مع من عرف أنّ   "املنطلقُ  زيدٌ "وإذا قلت  .تفيده ذلك ابتداء
والنكتة أنك تثبت يف األول الذي هو  .فأنت تعلمه أنه كان من زيد ودون غريه "،عمرو"وإما من 

وتثبت يف الثاين الذي هو زيد املنطلق  ،فعال مل يعلم السامع من أصله أنه كان "زيد منطلق"قولك 
  ....فأفدته ذلك ،ولكنه مل يعلمه لزيد ،فعال قد علم السامع أنه كان

وإن كنت ترى  ؛فالقول يف ذلك أنك "زيد املنطلق"والفرق بينه وبني  "،املنطلق زيد"وأما قولنا 
ما سواء من حيث كان الغرض يف احلالني إثبات انطالق قد سبق العلم به لزيد فليس  يف الظاهر أ

ت يف حديث فأن "زيد املنطلقُ "وبيانه أنك إذا قلت  ؛بل بني الكالمني فصل ظاهر ؛األمر كذلك
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زيد "فإذا قلت  ،إال أنه مل يعلم أمن زيد كان أم من عمر ،انطالق قد كان وعرف السامع كونه
نه كان من زيد بعد أن كان يرى ذلك على سبيل  "املنطلق أزلت عنك الشك وجعلته يقطع و
بل يكون املعىن حينئذ على أنك  "؛املنطلق زيد"فقلت  "املنطلق"وليس كذلك إذا قدمت  ،اجلواز

لبعد منك فلم يثبته ومل تعلم أزيد هو أم عمرو فقال لك صاحبك  املنطلق "رأيت إنسا ينطلق 
  .176-173دالئل اإلعجاز، ص .»أي هذا الشخص الذي تراه من بعد هو زيد "؛زيد

صنافها الثالثة املتقدمة (الصوتية والصرفية والنحوي ة) خيضع للتقعيد والضبط؛ والداللة الوظيفية 
ا وأهم الظواهر اليت قد تصيبها إظهارا أو إخفاء أو  فاألصوات تدرس ويقعد هلا ببيان خمارجها وصفا

إدغاما أو غري ذلك. وكذلك الصيغ الصرفية ختضع للضبط والتقعيد، كما ُتدرس الوحدات النحوية 
  من أجل حتديد قواعدها النحوية.

  الداللة السياقية:-4
 امبق ويتعلّ ، ككل  الذي يرد فيه الكالم ويطلق عليها الداللة املقامية؛ وهي معىن يستنبط من السياق

  والسياق نوعان:أطول.  نصٍّ يقع قبل أو بعد الكلمة أو العبارة أو حىت  قد
  : السياق اللغوي-

يضم القرائن اللغوية اليت تسهم يف حتديد معىن الكلمة أو العبارة أو النص، وقد تكون كلمة أو 
َّ اعتد للظاملَني فمن شاَء فلُيؤ ﴿أداة أو عبارة أو غري ذلك، ومنه قوله تعاىل:  من ومن شاَء فْليكفر إ

حة؛ بل يوجب ضرورة )29(الكهف﴾راً  إلميان أو الكفر ال يفيد التخيري واإل ، فاألمر يف اآلية 
راً". َّ اعتد للظاملَني    اإلميان بقرينة "إ

   السياق غري اللغوي:-
ملعطيات النفسية واالجتماعية والثقافية اليت تؤطِّر الكالم، تالحظ من املوقف الذي ق يتعلّ 

وقع فيه التخاطب، أو من استنتاجات منطقية أو من عادات ختاطبية أو سلوكية، أو معلومات أو 
فكاف اخلطاب مثال ال تعّني شخصا معينا إال من خالل سياق  إشارات سابقة أو الحقة للكالم؛

، كاف اخلطاب موجهة للنيب دمحم ) 04:(القلم ﴾وإّنَك لعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿ويف قوله تعاىل:  احلال،
  "ملسو هيلع هللا ىلص".

  املصادر واملراجع املعتمدة:
  كتاب سيبويه، سيبويه.-
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  اخلصائص، ابن جّين.-
  علم الداللة ألمحد خمتار عمر-
  الداللة والنحو، د.محاسة عبد اللطيف.-
  .د.جنم الدين الزنكي نظرية السياق دراسة أصولية،-

  
  
  


