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E
الحمد لله وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
وبعد.
أشكل عىل بعض الطلبة مبحث الدالالت فأحببت أن أكتب له ولغريه يف هذا
ورقات ألخص فيها هذا الباب فأقول:

الدالالت
داللة :مثلثة الدال ،واألفصح :الفتح ،ثم الكرس ،وأردؤها :الضم.
وملا تكلم املناطقة عن الدالالت وما يتفرع عنها من أبواب ذكروا أن للدالالت
معنيني:
ً
أوال :كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر.
ثانيًا :فهم أمر من أمر.
فأما قولهم( :كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر)

فرشحه
«كون أمر» :أي :كونا ً
داال.
«بحيث يفهم منه» :أي :من هذا الدال.
«أمر آخر» :أي :مدلوال.
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مثال هذا:
استدالل يعقوب عليه السالم عىل كذب إخوة يوسف بكون القميص لم
يمزق ،وقد تلطخ بالدماء.
وقولهم( :فهم أمر من أمر).

رشحه
«فهم أمر» :أي :مدلوال.
«من أمر» :أيً :
داال.

مثال هذا:
فهم جميع املسميات من فهم املراد بأسمائها.
 فهمك املراد من وراء االسم هو ذا.
وثمة تفصيل يف رشح الباجوري عىل السلم ،وكذا حاشية رشوح الشمسية
للرازي والجرجاني وغريهما.
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أنواع الداللة
والدالالت على نوعني

ً
أوال :الداللة اللفظية
وضعية
مطابقة

عقلية

طبيعية

تضامن

التزام

ثانيًا :الداللة غري اللفظية
عقلية

وضعية

طبيعية

 -1الداللة اللفظية:
سبق وعرفنا الداللة ،وأما قولنا :اللفظية:
فاللفظ :صوت معتمد عىل مخرج الفم :لسانا ،أو جوفا.
 والداللة اللفظية أقسام ثالثة:
 -1وضعية:
ونجعل الحديث عنها مؤخرا.
 -2وعقلية:
فإذا سمع اإلنسان صوتا وراء جدار أو ساتر ،أو سمع صوت ماكينة ،أو
صوت انفجار؛ استطاع عقال تمييز املسموع ،واالستدالل عىل وجوده؛ ألنه من
املحال عقال قيام صوت بال جرم يقوم فيه لكونه عرض

.
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 -3وطبيعية:
والطبيعة هي السجية التي جبل عليها الناس.
فلو سمعت من يتأوه  استطعت أن تستدل بهذا عىل مرضه وعيه.
ولو سمعت من يرصخ  أخذته دليال عىل حلول املصاب به.
وال نريد أن ندخل الداللة اللفظية الطبيعية يف العقلية والعكس.
فالعقلية تكون بني دال ومدلول ،مالزمة ال تنفك أبدا.
والطبيعية تكون بني دال ومدلول ،مالزمة مقتضية لطبع غالب الناس ،وقد
تختلف بطباعهم.
-2الداللة اللفظية الوضعية:
الداللة الوضعية اللفظية هي« :كون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه».
ولها أقسام ثالث:
 -1داللة املطابقة:
أي :داللة اللفظ ذي املطابقة ملعناه.
أو قل :داللة اللفظ عىل املعنى الذي وضع له.
مثل:
داللة اإلنسان عىل الحيوان الناطق.
والتفتازاني له قيد عىل التعريف السابق ،وهو« :التمام» ،أي« :داللة اللفظ
عىل تمام ما وضع له».
والتفتازاني أضاف «التمام» ليخرج داللة اللفظ عىل جزء املعنى الذي هو
داللة التضامن اآلتي ذكرها.
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وعليه ،فداللة املطابقة هي« :داللة اللفظ عىل تمام ما وضع له».
فإذا قلت :رجل  دل عىل اإلنسان الذكر.
فإذا قلت :أنثى  دل عىل اإلنسان األنثى.
فداللة املطابقة:
هي الداللة األصلية يف اللفظ ،ملطابقة اللفظ للمعنى ،ففي داللة املطابقة
نجد عدم زيادة اللفظ عىل املعنى ،وعدم زيادة املعنى عىل اللفظ.
 فال زيادة معنى للفظ. -وال زيادة اللفظ عىل املعنى فيستدرك.

فائدة
 -1إذا اعترب البعض بأن داللة املطابقة هي« :داللة اللفظ عىل جميع املعنى»
نقول :يف هذا بعض القصور؛ ألن قولنا« :جميع املعنى» يشعر بالرتكيب،
فكأننا نقول بتخصيص املطابقة باملركبات ،وهذا غري صحيح.
فاملفرد دال -أيضا.-
ولهذا نقول:
املطابقة هي« :داللة اللفظ عىل تمام ما وضع له».
 -2داللة املطابقة تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ.
فال نستفصل فيها ،وهذا هام يف باب تكفري املعني.
 -2داللة التضمن:
وهي كما يف رشح الكوكب البن النجار« :داللة اللفظ الوضعية عىل جزء مسماه».
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فإذا دل اللفظ عىل جزء املعنى سمي داللة تضمن.

مثال:
لفظ الكتاب يدل عىل:
 -1الورق.
 -2الغالف.
فيدل عىل الورق وحده ،وعىل الغالف وحده ،فاللفظ تضمن جزء املعنى
املوضوع له.
لو أن إنسانا باع كتابا ،فلما جاء التسليم قطع غالفه ،وأعطاه للمشرتي،
الحتج عليه بأن لفظ الكتاب شامل لغالفه وورقه من كالم.
العالقة بني داللة التضمن واملطابقة:
العالقة بينهما هي العموم املطلق.
فإذا وجدنا داللة العموم فداللة املطابقة وجدت.
وإذا وجدنا داللة املطابقة فداللة التضمن قد توجد ،أو ال لكون ،املعنى
بسيط ال جزء له

.

 -3داللة االلتزام:
هي داللة اللفظ عىل خارج عن مسماه ،الزم له لزوما ذهنيًا.

مثاله:
داللة رد الفعل عىل الفعل:
رشح التعريف:
«داللة اللفظ عىل خارج» :أي خارج ما يحويه اللفظ من داللة.
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«عن مسماه» :فال يدل عىل تسميته بااللتزام.
«الزم له لزومً ا» :الالزم يف اللغة :ما يمتنع انفكاكه عن اليشء ،كما يف
القاموس.
واصطالحً ا :له معان.
أ-عند أهل البديع« :هو اإلعنات والشدة».
وهو أن يلتزم الشاعر ما ال يلزم من خاتمة بحرف ،أو وزن ،أو شكل.
ب -وعند الفقيه :ما ال يكون رفعه من العقود ،فهو الزم.
وحتى نعرف معنى قولهم يف التعريف« :لزومً ا ذهنيا» ال بد أن ندرك أن
الالزم عىل قسمني:
أوال :عقيل:
وهو ما ال يمكن تصور خالف الزمه.
مثل :أبيض  ال يتصور غري اللون املعروف ،طاملا هو أبيض.
ثانيا :عريف:
وهو ما ال يمكن تصور حكمه إال بعد مالحظة البيئة.
كقول العرب :كثري الرماد  دل عىل جوده.
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وبنظرة أخرى ينقسم الالزم إىل:
 -1الزم يف الذهن والخارج

 -2الزم يف الذهن فقط

 -3ويف الخارج فقط

مثال :أربعة:

مثال :العمى:

مثل :غراب:

دليل عىل أنهما زوجان
(2و )2

دليل عىل معرفة البرص؛ يدل عىل السواد؛ ألنه ال
ألن العمى بداللة املطابقة يوجد غراب إال أسود.
هو سلب البرص ،وال
يعقل سلب البرص حتى
يعقل معنى البرص ،فال
يفهم معنى العمى حتى
يفهم معنى البرص.

 -2الداللة غري اللفظية:
وهي عىل ثالثة أقسام:
-1الداللة الوضعية ،وهي كداللة املفهمات األربعة:
 -1الخط.
 -2العقد.
 -3اإلشارة.
 -4النصب.
فالخط :هو النقش الذي يكون بواسطة القلم ونحوه.
والعقد :وهو عقد األصابع لبيان املعاني ،كاعداد األرقام ونحوها.
واإلشارة :حركات مفهومة ،مثل :إشارة الرأس بنعم ،أو ال.
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والنصب :كنصب الحدود بني األمالك والعالمات للداللة عىل الطريق.
 -2الداللة العقلية:
كداللة األثر عىل املسري ،وكداللة املصنوعات عىل الصانع.
 -3الداللة الطبيعية:
كداللة صفرة الوجه عىل الخوف ،أو الحمرة عىل الخجل.
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السيارة:
بداللة املطابقة :تدل عىل عينها.
وبداللة التضمن :تدل عىل عجالتها وما فيها.
وبداللة االلتزام :تدل عىل املخرتع والصانع لها.
الخالق:
بداللة املطابقة :يدل عىل ذات الله تعاىل ،وصفة الخلق.
وبداللة التضمن :يدل عىل صفة الذات وحدها ،وصفة الخلق وحدها.
وبداللة االلتزام :يدل عىل صفة العلم والقدرة.
القاعدة:
أن أسماء الله تدل عىل الصفات باملطابقة ،والتضمن ،وااللتزام ،قل هذا يف:
امللك ،القدوس ،السالم ،املؤمن ،املهيمن.
فأسماء الله تعاىل علمية ووصفية معا ،علمية من جهة الداللة عىل الذات،
ووصفية من جهة املعنى الذي تضمنه كل اسم.
وعىل هذا:
فالداللة قاطعة عىل أن الله سبحانه رحيم برحمة ،قوي بقوة ،عزيز بعزة.
ففي هذا هدم ملذهب املبتدعة.
وهذا هو الغاية من تحصيل كل ما سبق ،وإال فال حاجة بهذا املبحث.
كتبه
شعبان العودة

