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 (ـه1/1/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ14/8/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .الدال واملدلول، الصورة الذهنية، اإلدراك، علم الداللة، أبعاد الداللة:  املفتاحية الكلامت

معيار العلم "يتناول هذا البحث قضية أبعاد العملية الداللية عند أيب حامد الغزايل يف كتابه البحث: ملخص

 ، فيبحث فيه عن آرائه يف:  "يف املنطق

 املطابقة، داللة متباينة؛ أوجه ثالثة من املعاين عىل األلفاظ تدل   إذ: املعاين عىل األلفاظ داللة أوجه •

ن، وداللة اليشء، بإزاء املوضوع كاالسم البيت عىل احلائط، وداللة االستلزام "كداللة لفظ  التضم 

 عىل احلائط.  "السقف"كداللة لفظ ")االستتباع(، 

 الوجود: أي: العيني الوجود أنواع؛ أربعة يف األشياء توجد حيث: املعاين مراتب من األلفاظ رتبة •

ث  صورة وجود أي: الذهني والوجود. حولنا واملادة احلس عامل يف لليشء اخلارجي يف الذهن لليشء املتحدَّ

عنه. والوجود اللفظي: أي وجود أصوات منطوقة للكلمة التي تدل عىل صورة يشء ما يف الذهن، 

هبا إىل كل أفراد ذلك اليشء يف العامل اخلارجي. والوجود الكتايب، أي: وجود  ويستدعيها يف دماغه، ويشار

حروف هجائية خمطوطة تدل عىل كلمة معينة. وهذا الرتتيب للموجودات ينال فيه الوجود العيني املرتبة 

 األوىل، يليه الوجود الذهني ثم اللفظي وأخرًيا الكتابة. 

 يف ورائدهم واملدلول، الدال: مها فقط، ُبعدين بدراسة تكتمل حدثنيامل اللغويني عند الداللية األبعاد •

لرمز واملعنى، واستبعد دراسة ا: مها الداللة، جوانب من فقط جانبني درس الذي "سوسري دي" ذلك

 املوضوعات التي تتناوهلا اللغة.

 طريق عن وذلك الذهن، إىل تصل التي الذهنية الصور عىل به ُيدل فاللفظ الذهني، باإلدراك املعنى ربط  •

 به العلم حدث النفس يف لليشء ارتسام حدث فمتى ذلك، بعد الذهن يدركها ثم هلا، احلواس التقاط

فعملية اإلدراك ما هي إالَّ انطباع صورة اليشء اخلارجي يف النفس عن طريق إحدى احلواس،  له، واإلدراك

 فيصبح  هذا اليشء معلوًما ومدرًكا لدى الذهن.

الصورة الذهنية: إذ ُتستمد الصورة الذهنية من اليشء اخلارجي، وسبيل اليشء اخلارجي إىل الذهن  مصدر 

  هو اإلحساس املناسب لتصور ذلك اليشء؛ رؤية أو سمًعا، ملًسا أو شًّما أو ذوًقا.
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Abstract: This research deals with the issue of the process Remember dimensions when Abu Hamid 

al-Ghazali in his book "The standard in the logic of science", which examines his opinions in: 

• aspects of significant terms have the meanings: the words indicate the meanings of the three aspects 

of mixed; a sign of conformity, as the name Thread confronted with the thing, and the significance of 

the inclusion, as a sign of the word "home on the wall, and the significance of Alastelzam (Alasttba)," 

as a sign of the word "ceiling" on the wall 

• rank words of mattresses meanings: where there are things in four types; presence in kind: any 

external presence of something in the world of sense and material around us. And mental existence: 

the existence of any image in the mind of the speaker something about it. The presence of verbal: the 

existence of any sounds pronunciations of the word which shows the image of something in the mind, 

and necessitated in his brain, and is referred to by all members of that thing in the outside world. 

Written and existence: the existence of any satirical manuscript letters indicate a specific word. This 

arrangement of the assets in which the presence Aini ranked first, followed by the presence of mental 

and verbal and finally writing. 

• Dimensions Remember when modern linguists study completed only two dimensions, namely: the 

signifier and the signified, and Raidhm the "de Saussure," which only examined two aspects of the 

significance of the two symbol and meaning, and ruled out a study of the subjects addressed in the 

language. 

• Linking sense perception mental, Vallfez evidenced by the mental images that link to mind and that 

by picking up her senses, then perceived by the mind then, when Aartsam happened to something in 

the soul of science it happened and perception to him, The process of perception is only impression 

image external thing in psychology through greet the senses, this thing becomes aware of the 

information and the mind. 

• source of mental image: it draws a mental picture of the external thing, and for the external thing to 

mind is the sense to visualize that thing; seeing or heard, or to Massa tattooed or taste.  
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احلمد هلل منزل الكتاب، اهلادي إىل الصواب، والصالة 

أويت احلكمة وفصل اخلطاب،  ن  والسالم عىل خري م  

 .سيدنا حممد وعىل آله وصحبه الربرة األنجاب

؛ أحدمها يـه 448يف سنة  نكر . كان الناس حزبني 

ما كان منها بدهيي  ىعىل الفالسفة مجيع علومهم حت

واآلخر يقبل كل ما يسمعه الصحة جيل الربهان، 

عنهم بمجرد التقليد وحسن الظن ال غري، فنهض أبو 

ملحاربة تلك التطرفات، فأنكر عليهم  (1)حامد الغزايل

                                                 
أبو حامد الغزايل هو حممد بن حممد بن حممد بن  اإلمام   -1

أمحد، اإلمام اهلًّمم بركة األنام زين الدين وحجة اإلسالم 

اهلادي إىل دار السالم، أبو حامد الطويس الغزايل صاحب 

اهلمة العالية والفطرة الفائقة والفكر الدقيق والغور العميق، 

يبلغ (، فًّم كان 1058/ 450د بطوس من خرسان سنة )ل  وُ 

أشده حتى تعلم القراءة والكتابة، وأخذ يدرس العلوم 

الدينية، فقرأ يف صباه طرًفا من الفقه ببلده عىل أمحد بن حممد 

الراذكاين، ثم سافر إىل جرجان واختلف عىل أيب نرص 

ق عنه التعليقة يف األصول ثم رجع إىل اإلسًّمعييل حتى عل  

 طوس.

ب بألقاب كثرية يف حياته، أشهره  ة "ا لقب ُلق  حج 

ة الدين، "اإلسالم ، وله أيًضا ألقاب مثل: زين الدين، وحمج 

ة، وبركة األنام، وإمام أئمة  والعامل األوحد، ومفتي األم 

 الدين، ورشف األئمة.

أزمع الرحلة يف طلب العلم فرحل إىل نيسابور، والزم إمام  

 =    احلرمني أبا املعايل اجلويني، فأخذ ذهنه يلتمس السبيل

 

                                             
ة إىل العلم الصحيح، ويتطلب املعرفة احلقيقية املؤدي=  

ويتحسس نور احلق الرصيح، وقد كان التعطش إىل درك 

حقائق األمور دأبه وديدنه من أول أمره وريعان عمره، فلم 

يزل منذ املراهقة يفحص مباين العقائد ويستكشف أرسار 

املذاهب، وهي بني عقيدة سن ية أشعرية، ونحلة عقلية 

 .ني آراء ظاهرية فقهية، وطريقة باطنية روحيةاعتزالية، وب

ثم نظر حوله فرأى اختالف اخللق يف األديان وامللل،        

وتفرق األمم يف املذاهب والنحل عىل كثرة الفرق وتعدد 

الطرق وكل فريق يزعم أنه الناجي، ) وكل حزب بًّم لدهيم 

فرحون( وليس لدى أيِّ فرقة ما يدعو إىل شدة التمسك 

افظة عىل التعصب والتمذهب إال النشأة والوراثة واملح

والتقليد، أمعن النظر يف ذلك طوياًل، وتأمله إمجااًل 

وتفصياًل، ثم رجع إىل نفسه فرأى أنَّ إيثار تقليد عىل تقليد 

وهٌم ومحٌق، وضالل وخرق، وملَّا عاود النظر مرة أخرى 

وجد أنَّ أعظم العقبات التي كانت يف طريق األنبياء 

ملرسلني هي تقليد الوالدين واألستاذين، واجلمود عىل وا

تراث الغابرين، ومازال يكرر الفكر يف هذا األمر حتى 

انحلت عن قلبه عقدة التقليد، وانكرست عنه وراثات 

 التقييد، ورجع إىل حقيقة الفطرة األصلية.

تلقى أبو حامد عىل يد أستاذه إمام احلرمني مجيع الفنون          

فأتقنها وبرز فيها عىل أقرانه حتى صار من األعيان  الدينية

املشار إليهم يف زمن أستاذه، وظل أبو حامد مالزًما له إىل 

هـ، فخرج من نيسابور إىل  477أنَّ تويف األستاذ سنة 

 "نظام امللك"العسكر )ببغداد( ولقي الوزير العبايس 

ض .  فو  هـ 448فأكرمه وبالغ يف اإلقبال عليه، ويف سنة 

إليه الوزير تدريس املدرسة النظامية فاشتغل بالتدريس 

 ف ما شاء من التصانيف.والتأليف وصن  

                                                      = 
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تطرفهم بقوله: إنَّ الدين إذا كان ينبغي أن  ينرص بإنكار 

كل علم منسوب إىل احلكًّمء وادعاء غلطهم يف مجيع 

ف الرشع، كان أقواهلم، وزعم أنَّ ما قالوه عىل خال

الدين مبنياا عىل اجلهل وإنكار الربهان القاطع، وهو ممَّا 

ال يشتبه يف فساده، وكم رأيت ممَّن ضل عن احلق هبذا 

 القدر وال مستند له سواه.

ولبيان أنَّ تقليد الفالسفة يف دعاوهيم قابل للتزعزع 

هتافت "لعواصف االعرتاض والرد، أل ف كتابه 

ى  "الفالسفة ) معيار العلم(؛ ليعلم أمثال هؤالء املسمَّ

املتهاونني بالرشائع وفساد الترسع إىل قبول كل ما 

                                             
ف الغزايل مؤلفات كثرية بلغت يف العد مبلًغا عظيًًّم، منها: أل   =  

ني، الترب إحياء علوم الدين، املشكاة، بداية اهلداية، رس العامل

املسبوك، رسالة يف الوعظ واالعتقاد، املنقذ من الضالل، 

األجوبة الغزالية واملسائل األخروية، املضنون به عىل غري 

أهله، الدرة الفاخرة يف كشف علوم األخرة، منهاج 

العابدين، املقصد األسنى، احلكمة يف خملوقات اهلل، 

عوام، مكاشفة القلوب، القسطاس، االقتصاد، إجلام ال

هتافت الفالسفة، حمك النظر، املستصفى ، الوجيز، حمترص 

اإلحياء، آداب الصوفية، الكشف والتبيني، تنزيه القرآن عن 

املطاعن، كتاب األربعني، امليزان، الرسالة اللدنية، أهيا 

الولد، األدب يف الدين ، القواعد العرشة، الكيمياء، رسالة 

ن، مقاصد الفالسفة، الطري، فيصل التفرقة، جواهر القرآ

 .                                                       معارج القدس يف مدارج معرفة النفس

انظر: معيار العلم يف فن املنطق، أبو حامد الغزايل، حتقيق: حميي   

الدين صربي الكردي، املطبعة العربية بمرص، الطبعة 

 .10-2ق، صم، مقدمة املحقِّ 1927 -ـه1346الثانية، 

يروى ويسمع دون إجراء مناقشة فيه وحتريك للذهن 

يف جماريه، وملَّا ألف أبو حامد هذا الكتاب أصبح إمام 

املتكلمني وأضحى شيخ املناضلني عن اإلسالم، بل 

 عن عموم األديان.

مع أحد مؤلفاته البحث  وسوف أقف يف هذا

منطق هتافت الفالسفة "الفلسفية وأمهها، وهو كتاب 

ى  ، فأبحث فيه عن آرائه "العلم يف املنطق معيارامُلسمَّ

  أبعاد العملية الداللية.يف قضية 

 

   املعايعىلاأللفاظ أوجه داللة 

تدل األلفاظ عىل املعاين عند الغزايل من ثالثة أوجه 

 متباينة: 

كاالسم املوضوع "ول: داللة املطابقة، الوجه األ

ى معيار بإزاء اليشء ) منطق هتافت الفالسفة املسمَّ

العلم، أبو حامد الغزايل، حتقيق: سليًّمن دنيا، دار 

وأراد هبا (،  72م. ص 1961املعارف، القاهرة، 

الغزايل مطابقة اللفظ للمعنى الذي وضع له، فاملطابقة 

اه من غري زيادة أو من طابق اللفظ املعنى؛ أي ساو

عىل احلائط، وداللة  "احلائط"نقصان، مثل: داللة لفظ 

 اإلنسان عىل احليوان الناطق."لفظ 

ن،  وذلك كداللة لفظ "الوجه الثاين: داللة التضم 

عىل  "اإلنسان"عىل احلائط، وداللة لفظ  "البيت"

احليوان، وكذلك داللة كل وصف أخص عىل 

ر العلم، حتقيق: )معيا "الوصف األعم اجلوهري

 (. 72سليًّمن دنيا، 
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إذن فالتضمن إيقاع لفظ موقع غريه لتضمنه       

 يملعناه، وهذا التفسري للتضمن يعطي البعد اللغو

املطلوب، والذي عىل ضوئه شاهد املسلمون الداللة 

م اعتنوا كثرًيا بأبحاث  والعالقة املنطقية، وخصوًصا أَّنَّ

الكريم، مثلًّم نظروا  اللغة وحدودها؛ تفسرًيا للقرآن

انظر:  للعالقات املنطقية من خالل خلفيات تصورية )

، 1رفيق العجم، دار املرشق، بريوت، لبنان، ط

 .(70م. ص 1989

الوجه الثالث: داللة االستلزام )االستتباع(، 

عىل احلائط؛ فإنَّه مستتبع له  "السقف"كداللة لفظ "

داللة استتباع الرفيق الالزم اخلارج عن ذاته، و

 ."عىل قابل صنعة اخلياطة وتعلمها "اإلنسان"

ويفاضل الغزايل بني الدالالت الثالث، ويرى أنَّ 

املعرتف به واملعترب يف التعريفات هو داللة املطابقة 

ا داللة االلتزام فال؛  ا ما وضعها "والتضمن، أمَّ ألَّنَّ

واضع اللغة بخالفهًّم، ألنَّ املدلول فيها غري حمدد وال 

؛ إذ لوازم األشياء ولوازم لوازمها ال تنضبط حمصور

وال تنحرص، فيؤدِّي إىل أن  يكون اللفظ دلياًل عىل ما ال 

  ،أبو حامد، الغزايل) "يتناهى من املعاين، وهو حمال

 . (72م. 1927

 رتبة األلفاظ من مراتب املعاي:

يرى الغزايل أنَّ وجود األشياء يتمثل يف أربعة 

 أنواع، فيقول: 

 

لم أنَّ املراتب فيًّم نقصده أربع، واللفظ يف أع"

الرتبة الثالثة، فإنَّ لليشء وجوًدا يف األعيان، ثم يف 

األذهان، ثم يف األلفاظ، ثم يف الكتابة، فالكتابة دالة 

عىل اللفظ، واللفظ دال عىل املعنى الذي يف النفس، 

أبو ) "والذي يف النفس هو مثال املوجود يف األعيان

 . (72م. 1927يل،حامد، الغزا

 فاألشياء ُتوجد يف أربعة مراتب:

الوجود العيني: أي الوجود اخلارجي لليشء  -1

يف عامل احلس واملادة حولنا، مثل: وجود أفراد البرش 

بكل أجناسهم وألواَّنم وأشكاهلم يف الواقع اخلارجي، 

ووجود الشجر واحلجر كذلك بتلك اهليئة لكل منهًّم 

يف العامل اخلارجي وجود  وذلك الكيفية، فوجود اليشء

 حيس مرئي وملموس وله حيز.

الوجود الذهني: أي  وجود صورة يف الذهن  -2

ث عنه، ويظهر ذلك حني يستدعي ذكر  لليشء املتحدَّ

صورة جمردة تلخص أشكال -مثاًل – "إنسان"كلمة 

 كل الناس الذين رآهم شخص ما طوال حياته.

الوجود اللفظي: أي وجود أصوات منطوقة  -3

التي تدل عىل صورة يشء ما يف الذهن،  للكلمة

ويستدعيها يف دماغه، ويشار هبا إىل كل أفراد ذلك 

 "إنسان"اليشء يف العامل اخلارجي، وذلك مثل لفظة 

 عندما تنطق هبذه األصوات الدالة عليها.

الوجود الكتايب: أي  وجود حروف هجائية  -4

 "خمطوطة تدل عىل كلمة معينة، كحروف لفظة 
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ا تكتب بكيفية معينة متعارف عليها يف عندم "إنسان

 لغة ما.  

وهذا الرتتيب للموجودات ينال فيه الوجود العيني 

املرتبة األوىل، يليه الوجود الذهني، ثم اللفظي، 

 وأخرًيا الكتابة.

فاليشء يف الوجود له أربع مراتب؛ أوهلا حقيقة 

وجوده يف نفسه، ووجود اليشء يف نفسه هذا هو 

العامل اخلارجي، ثانيها: رسوخ صورة  وجوده حقيقة يف

هذا اليشء يف الذهن بعد إدراكه هلا وانطباعها فيه، 

وهو الذي يعرب بالوجود الذهني، ثالثها: التعبري عن 

هذا اليشء برموز أو حروف منطوقة دالة عىل هذا 

اليشء الراسخ يف النفس، وختتلف فيًّم بينها بحسب 

بينهم، وهو ما ُيعرف الناطقني هلا والتعارف عليها فيًّم 

بالوجود اللفظي، رابعها: تدوين هذه الرموز أو 

احلروف املنطوقة بطريقة اصطالحية متعارف عليها، 

فيًّم بني املدونني هلا تدرك بحاسة البرص وبحاسة 

اللمس لفاقدي حاسة البرص، وختتلف حروف هذا 

التدوين من جمتمع آلخر؛ األمر الذي نتج عنه نشوء 

ف لغة عن أخرى، وهذا هو الوجود اللغات واختال

 الكتايب.

فالكتابة تتبع اللفظ، إذ  تدل عليه، واللفظ يتبع 

الوجود الذهني، واألخري يتبع وجود اليشء يف عامل 

احلس اخلارجي، والوجود اخلارجي والذهني ال 

خيتلفان باألمم واألعصار، بل يظالن ثابتني عند كل 

ا األلفا ظ والكتابة فيختلفان األمم ويف كل العصور، أمَّ

ًّم موضوعان  من أمة ألخرى ومن وقت آلخر؛ ألَّنَّ

باالختيار، وألنَّ األوضاع وإن اختلفت صورها فهي 

نا أمام  د هبا مطابقة احلقيقة، فيتضح أنَّ ا ُقص  متفقة يف أَّنَّ

عامل مادي موحد، يعكس عامل املعاين موجوداته يف 

مات صورة ذهنية موحدة، كذلك تعترب األلفاظ عال

     .(30ص .م1999 ،انظر: حممد غاليم). "هلا

يتضح من هذا أنَّ الغزايل جعل مراتب الداللة 

أربًعا، هي الوجود احليس اخلارجي، والوجود 

الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الكتايب، لكنَّه 

جعل الكتابة ال بدَّ أن  تدل عىل األلفاظ أواًل، وال 

لفاظ إىل األثر النفيس يمكن للكتابة أن  تتخطى األ

د ذلك بقوله:  إنَّ األلفاظ هلا دالالت "مبارشة، ويؤكِّ

أبو ) عىل ما يف النفس، وما يف النفس مثال ملا يف األعيان

  (. 75 م.1927، حامد الغزايل

ويرى الغزايل أنَّ الوجود العيني هو أصل الصورة 

فالكتابة دالة "النفسية التي اخرتع هلا اللفظ، فيقول: 

ىل اللفظ، واللفظ دال عىل املعنى الذي يف النفس، ع

  "والذي يف النفس هو مثال املوجود يف األعيان

فكل عنرص من العنارص األربعة يدل عىل العنرص 

الذي يليه؛ فالكتابة تدل عىل اللفظ، واللفظ يدل عىل 

املعنى املوجود يف الذهن، واملعني املوجود يف الذهن 

أو املرجع املشار إليه، وهنا يدل عىل اليشء اخلارجي 

نلمح أنَّ الغزايل قد أشار إىل أنَّ اليشء احليس أسبق يف 
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الوجود من اليشء املعنوي ومن ث مَّ فهو أصل له، وقد 

د الغزايل هذا برصاحة بقوله:  فتأمل أنَّ املدركات "أكَّ

األُوىل  لإلنسان  يف مبدأ فطرته حواُسُه، فكانت 

(. 90 م.1927، الغزايل أبو حامد) "مسؤولية عليه

وهذه سابقة لإلمام الغزايل سبق هبا اللغويني املحدثني 

 بعدة قرون.

الً، وال يمكن  فالكتابة ال بدَّ أ نَّ تدل عىل األلفاظ أوَّ

أ ن  تتخطى األلفاظ إىل األثر النفيس مبارشة، ألنَّ ذلك 

يستلزم تعل م كل لغة من أوهلا، وهذا أمر شاق، هلذا 

ابة عند الغزايل ليس هلا دور أسايس يف العملية فإنَّ الكت

الداللية؛ إذ  إنَّ دورها مقصور عىل ارتباطها باأللفاظ 

من حيث داللتها عليها، وال يمكن أن  تتخطى إىل 

 األثر النفيس بدون األلفاظ. 

 

 

 

 

 

 

        

إًذا فالوجود اخلطي ثانوي بالنسبة إىل الوجود  

معقواًل أن  يكون اخلط إشارة إىل  اللفظي، كًّم أنَّه ليس

األلفاظ كًّم تكون األلفاظ إشارة إىل املعاين، فرتبة 

اللفظ يف داللته عىل املعنى ختتلف كلياا عن رتبة اخلط 

والكتابة يف داللتها عىل األلفاظ، فنحن حينًّم نسمع 

للمتحدث أو نقرأ كتاًبا نكون يف كلتا احلالتني نركز عىل 

 املشار إليه واحد وهو املعنى.ما يشريان إليه، و

من هذا يتضح أ نَّ تناول الداللة عند الغزايل يرتبط  

بعنارص أربعة، هي الكتابة واللفظ والصورة الذهنية 

واألمر اخلارجي، فالكتابة تدل عىل األلفاظ، واأللفاظ 

تدل عىل الصورة الذهنية، وهذه تدل عىل األمر 

ل عليه  يرتبط خاصة بالعالقة اخلارجي، إالَّ أنَّ املعوَّ

بني اللفظ والصورة الذهنية؛ وذلك ألنَّ دور الكتابة 

ا األمر اخلارجي فإنَّ  إنًَّّم هو إلفادة الغائبني خاصة، أمَّ

عالقته ال حتصل إالَّ بواسطة الصورة الذهنية، وهذا 

دليل واضح عىل أ نَّ األلفاظ عند ابن سينا موضوعة 

انظر: بحثنا للصورة الذهنية وليس املوجودات )

، رسالة "البحث الداليل عند الفالسفة العرب"

دكتوراه، خمطوطة بمكتبة كلية دار العلوم جامعة 

 . (225ص م.2012، القاهرة

 األبعاد الداللية عند املحدثني:

وإذا كانت األبعاد الداللية عند الغزايل أربعة   

ا عند  ال تتطلب ما أورده  اللغويني املحدثنيأبعاد فإَّنَّ

لغزايل من األبعاد األربعة أو حتى الثالثة )بإخراج ا

الكتابة منها(، فقد تكتمل الداللة عند املحدثني 

بدراسة ُبعدين فقط، مها: الرمز )الدال(، واملعنى 

الذي  "دي سوسري")املدلول(، ورائدهم يف ذلك 

درس جانبني فقط من جوانب الداللة مها: الرمز 
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ء أو املوضوعات واملعنى، واستبعد دراسة األشيا

 التي تتناوهلا اللغة.

اإلشارة اللغوية تتكون من "فدو سوسري يرى أنَّ 

)مشري( و)مشار إليه( ومها الصورة السمعية والتصور 

اللذان بينهًّم رابط نفيس، أي أنَّ األصوات التي ننطقها 

أو األشياء الواقعية التي نتكلم عنها، ُيشار إليها برموز 

 (.64م. ص1997باملر،  )فرانك "مصطلح عليها

د دي سوسري الطبيعة املزدوجة "      -1 وقد أكَّ

مه؛ حيث شبهه  للرمز عن طريق مثاله القيايس الذي قدَّ

بقطعة من الورق ذات وجهني، فكًّم ال يمكنك أن  

تقطع أحد الوجهني دون اآلخر، فكذلك ال يمكنك 

ًّم  أن  تفصل جانبي الرمز أحدمها عن اآلخر؛ ألَّنَّ

أمحد خمتار عمر، ) "رتباط جانبي الورقةمرتبطان ا

 (.55. صم2006

يتضح من هذا أ نَّ دو سوسري يرى أنَّ معنى الكلمة 

هو إشارهتا إىل يشء غري نفسها، هو ما تشري إليه، وعىل 

هذا الرأي فدراسة املعنى تقتيض االكتفاء بدراسة 

جانبني فقط من أبعاد العملية الداللية، مها: 

 شار إليه)املدلول(.الرمز)الدال( وامل

إذن: فالعالمة اللغوية هي كيان نفيس ذو وجهني  

 يمكن متثيله بالشكل التايل: 

 

 

 

 

 

وهذان العنرصان يرتبطان فيًّم بينهًّم ارتباًطا وثيًقا 

ا، كًّم يدعو الواحد منهًّم اآلخر، فإذا ما بحثنا معنى  قويا

الالتينية، أو تلك التي تشري إليها  "arbor"كلمة 

، فمن الواضح أنَّ "شجرة"تينية عرب تصورالال

سه اللغة إنًَّّم يبدو لنا مطابًقا  التقارب الوحيد الذي تكر 

 للواقع، ونستبعد أيَّ تقارب آخر قد نتخيله.

 (.89، 88)حمارضات يف األلسنية العامة، دو سوسري، 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

ArborArbor
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إنَّ رؤية الشجرة أو ذكرها يثريان يف ذهن املتكلم 

ويثري املفهوم  ،"1شجرة "ورة مرئية أو مفهوًما ص

باستخدامه املشرتك صورة سمعية لكلمة شجرة، 

وكذلك األصوات )شجرة( حممولة عرب اهلواء عىل 

ا تقرع يف أذن السامع وتثري  شكل موجات صوتية فإَّنَّ

يف ذهنه الصورة السمعية )شجرة(، اليشء الذي 

ن هناك ، إذ"2شجرة "يستدعي الصورة املفهومية 

مشرتك نفيس مكون من قطبني ويقوم عىل مصطلحني؛ 

الشكل الدال، واملفهوم املدلول، وهو حيتاج إىل 

مجلتني؛ استدعاء الكلمة عن طريق اليشء، واستدعاء 

اليشء عن طريق الكلمة، وحتصل سريورة هذه القضية 

بالتبادل، وحيدث اإليصال الفعيل إذا التقت الصورتان 

 . "2 شجرة"و "1شجرة "

ويمكن القول: إنَّ العالقة التي تربط بني الكلًّمت 

واألشياء مرجعها ومشاراهتا هي عالقة مرجع أو 

إشارة، أي  أنَّ الكلًّمت ترجع وتشري إىل األشياء بداًل 

ا ترمز إىل األشياء أو تسميها، وبتحديد  من القول، إَّنَّ

الفرق بني البنية واملعنى املشار إليه نستطيع أن  نعطي  

لصورة التوضيحية املألوفة واملعروفة للنظرة التقليدية ا

للعالقة بينهًّم بواسطة مثلث املرجع واإلشارة، ويطلق 

 semanticعليه أحياًنا: مثلث الداللة أو املثلث الداليل 

triangle The   ،(.38م. ص 1980)جون الينز  

 

 

                                                      

 

 بنية         

 

 

 

 

إنَّ اخلط املتقطع بني البنية واملرجع يعنى أنَّ العالقة 

أي  أنَّ البنية ترتبط بمرجعها "بينهًّم غري مبارشة؛ 

ومشارها عن طريق املعنى )املفهوم( الوسيط 

املصاحب أو املتعلق بكليهًّم لصور مستقلة، ويوضح 

هذا الشكل نقطة مهمة، وهي أنَّ الكلمة يف النحو 

التقليدي القديم تتحقق وتنتج من ارتباط بنية معينة 

 (.38 م.1980)جون ليونز، "بمعنى معني
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هذا النوع من الدرس هو درس نفيس، ومنطقي، 

إنَّه نفيس؛ ألنَّ الدال واملدلول "ولساين باملعنى الدقيق؛ 

صورتان عقليتان مشرتكتان، وهو منطقي ألنَّ من 

فهوم وأن  يستدعيه، ثم وظيفة الدال أن  يتحرى هوية امل

ينقله بعد ذلك دون تشويه له أو خلط، وأخرًيا هو 

لساين ألنَّ اإلشارات املكونة لنظام الرموز ذات طبيعة 

  (.39ص م.1992بيري غريو، ) "خاصة وهي اللغة

ر هذه النظرية اإلشارية   Beference Thingوقد طوَّ

دَّ هذان "ريتشاردز"و "أوجدن"العاملان  ؛ حيث ع 

عاملان قصوًرا يف دراسة دو سوسري، ووجها إليه نقًدا ال

الذًعا؛ ألنَّه أمهل األشياء التي تتناوهلا اللغة وجعلت 

رموًزا هلا، ومن ث مَّ جعل )أوجدن وريتشاردز( األشياء 

غري اللغوية متثل الركن الثالث من مثلثهًّم ذي األبعاد 

 الثالثية.

 

تضمنها أية يرى األستاذان أنَّ هناك ثالثة عوامل ت

  The symbalالعامل األول: الرمز نفسه "عالمة رمزية، 

وهو يف حالتنا هذه عبارة عن الكلمة املنطوقة املكونة 

من سلسلة من األصوات املرتبة ترتيًبا معينًا، ككلمة 

مثاًل. والعامل الثاين: املحتوى العقيل الذي  "منضدة"

، "منضدة"حيرض يف ذهن السامع حينًّم يسمع كلمة 

وهذا املحتوى العقيل قد يكون صورة برصية أو صورة 

مهزوزة أو حتى جمرد عملية من عمليات الربط 

ه هذان العاملان  الذهني طبًقا للحالة املعينة، وهذا ما سًّمَّ

، "referenceالربط الذهني "أو "Thougtبالفكرة "

وهناك أخرًيا اليشء نفسه الذي ارتبط ذهنياا بيشء 

، "referentاملرتبط ذهنياا "قد سمياه  آخر، وهذا اليشء

وقد وضحت العالقة احلاصلة بني هذه املصطلحات 

م. 1992)ستيفن أوملان،  "الثالثة بصورة مثلث هكذا

 .(70ص
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والنقطة اجلوهرية يف هذا الرسم هي أنَّه ليست 

هناك عالقة مبارشة بني الكلًّمت واألشياء، ومن ث مَّ 

ع ت النقط لتدل عىل عالقة مفرتضة؛ إذ  ال يوجد ُوض 

طريق مبارش قصري بني الكلًّمت وبني األشياء التي تدل 

عليها هذه الكلًّمت، فالدورة جيب أن  تبدأ عن طريق 

الفكرة أو الربط الذهني، أي  عن طريق املحتوى العقيل 

 الذي تستدعيه الكلمة والذي يرتبط باليشء.

العالقة بني "يونز: ويف هذا الصدد يقول جون ل

الرمز )البنية( والفكرة )املعنى واملحتوى( عالقة 

ا العالقة بني الفكرة واليشء اخلارجي قد  عرضية، أمَّ

تكون مبارشة حني نفكر يف األشياء املادية امللموسة 

حني نراها، مثل: األشياء امللونة، أو غري مبارشة يف 

رضها األشياء غري احلارضة؛ أي الغائبة التي يستح

الذهن عند احلديث عنها أو التفكري فيها، كالتفكري يف 

أحداث أو رموز مضت سابًقا، مثلًّم نفكر يف معركة 

حربية سابقة، أو مثلًّم نفكر يف شخصية تارخيية، مثل: 

 (.38 م.1980)جون ليونز،  "نابليون مثالً 

أنَّ املشار إليه ال جيب أن  "ويرى أصحاب هذه النظرية 

)املنضدة(، فقد  objectسوًسا قاباًل للمالحظة يكون شيئًا حم

)أزرق(، أو حدًثا  quality يكون كذلك كًّم قد يكون كيفية

action  القتل(، أو فكرة جتريدية(abstract  ولكن ،)الشجاعة(

مكن أن  نالحظ ما يشري إليه اللفظ؛ ألنَّ كل يف كل حالة ي

ا رموز متثل أشياء غري نفسها  "الكلًّمت حتمل معاين ألَّنَّ

 (.38م. 1980)جون ليونز،

 اللفظ للصورة الذهنية أم للمرجع اخلارجي؟  

  اللفظ للصورة أم للمرجع؟  -1

سؤال كثري ما يلح عىل أذهاننا، مفاده: أليِّ يشء    

ع اللفظ أصاًل، ع  من أجل اليشء اخلارجي،  ُوض 
أ ُوض 

ع من أجل الصورة الذهنية لذلك اليشء؟  أم  ُوض 

وهناك سؤال آخر يرتبط به: ماذا ُروعي ونظر إليه عند 

ى، أهو اليشء نفسه أم صورته يف  اختيار االسم للُمسمَّ

 الذهن؟   

الذي يمكن االهتداء إليه يف هذا املوضوع أنَّ اللفظ 

ع أصاًل من أجل  اليشء اخلارجي ليسميه، فيميزه ُوض 

ويعينه من بني سائر األشياء التي حوله، وبتلك 

التسمية والتمييز يمكن التعامل باللفظ )الذي هو اسم 

اليشء(، بني املتكلمني باللغة قاصدين اليشء نفسه، 

دون أ ن  يضطروا إىل استحضار اليشء نفسه أمامهم؛ 

ث عنها، أو فالقطار أو الشجرة أو البقرة يمكن التحد

عن أمور تتعلق بكل منها) هيئة القطار أو كثرة عرباته، 

أو أنَّ فالًنا ركبه، أو أنَّه توقف، أو سقوط الشجرة، أو 

ذب ح البقرة...إلخ(، دون وجود أيِّ منها بذاته يف ساحة 

ى  الكالم، فاالسم هو املتعامل به بني الناس، واملسمَّ

ياج إىل هو املقصود، وهم يعقلون ذلك دون احت

ى أو اإلشارة إليه وهو حارض؛  استحضار ذلك املسمَّ

 ومن هنا فاللفظ موضوع من أجل اليشء اخلارجي.    

والذي ُروعي ونظر إليه عند اختيار االسم املعرب 

عن اليشء اخلارجي هو الصورة الذهنية لذلك اليشء؛ 
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ألنَّ الصورة الذهنية تتكون ممَّا لفت نظر اإلنسان يف 

يئته أو عمله أو وصف فيه(، والذهن اليشء: )ه

يسجل هذا الالفت عىل أنَّه هو الصورة الذهنية لليشء 

وعىل أنَّه عالمة عىل اليشء يتعرف هبا عليه وهذا 

طبيعي؛ ألنَّ األصل أ نَّ اإلنسان إنًَّّم يتكلم ليعرب عًّمَّ يف 

نفسه هو إزاء األشياء مادية أو معنوية، فالتسمية تعبري 

ي عن اليشء. عًّمَّ يف نفس )انظر: حممد حسن  املسمَّ

 (.90م. ص2005هـ/1426جبل، 

فاللفظ يقصد به عند وضعه أ ن  يميزَّ اليشء    -1

اخلارجي باسم يشار به إليه، فاللفظ موضوع لليشء 

من  –اخلارجي من هذه احليثية قطًعا، كًّم أنَّ اللفظ 

إنًَّّم هو يف  –حيث معناه اللغوي االشتقاقي الدقيق 

تعبري اإلنسان عن الصورة الذهنية التي األصل 

انطبعت يف ذهنه لليشء اخلارجي؛ أ ي  أنَّه يصف 

الصورة الذهنية املكونة من عالمة يعلم هبا ذلك 

اليشء، وهذا أيًضا أمر تقيض به املعاين االشتقاقية 

ألسًّمء األشياء، فًّم وضع له اللفظ أي ما وضع من 

ى، و مناط اختيار لفظ أجله، هو اليشء اخلارجي املسمَّ

أيِّ اسم بعينه لذلك اليشء هو الصورة الذهنية، التي 

هي يف احلقيقة ملحظ يف اليشء، لفت انتباه الواضع؛ 

ه عالمة عليه، واختار له اسم يعرب عن ذلك  فعدَّ

وهذا هو ما نقصده  -أي  يصف تلك العالمة –امللحظ 

 باملعنى اللغوي االشتقاقي للفظ الذي ُجع ل اسًًّم، ثم

ل ذلك الوصف املعرب عن العالمة أساًسا إىل اسم  حتوَّ

. م2004إبراهيم أنيس،  انظر: )اليشء اخلارجي. 

     (.92 م.2005،حممد حسن جبل. 80ص

ا رأي  يف اإلجابة عن السؤال السابق؛ هل  الغزايلأمَّ

اللفظ للصورة الذهنية أم للمرجع اخلارجي فيكمن يف 

فإنَّ مل "ذهني، فيقول: ربطه موضوع املعنى باإلدراك ال

يكن لليشء ثبوت يف نفسه مل يرتسم يف النفس مثاله، 

ومهًّم ارتسم يف النفس مثاله فهو العلم به؛ إذ  ال معنى 

للعلم إالَّ مثال حيصل يف النفس مطابق ملا هو مثال له 

يف احلس وهو املعلوم، وما مل يظهر هذا األثر يف النفس 

األثر، وما مل ينتظم ال ينتظم لفظ يدل به عىل ذلك 

اللفظ الذي ترتب يف األصوات واحلروف ال ترتسم 

 م.1927، الغزايل أبو حامد) "كتابة للداللة عليه

 (. 76هامش 

هنا نجد أ نَّ الغزايل قد ربط املعنى باإلدراك 

الذهني، فاللفظ ُيدل به عىل الصور الذهنية التي تصل 

واس إىل الذهن )النفس( وذلك عن طريق التقاط احل

هلا، ثم يدركها الذهن بعد ذلك، فمتي حدث ارتسام 

لليشء يف النفس حدث العلم به واإلدراك له، فعملية 

اإلدراك ما هي إالَّ انطباع صورة اليشء اخلارجي يف 

احلواس، فيصبح هذا اليشء  ىالنفس عن طريق إحد

 معلوًما ومدرًكا لدى الذهن.

ايل هذا ويعلق الدكتور/ سليًّمن دنيا عىل نص الغز

معنى العلم يف نظر الغزايل أنَّه مثال حيصل يف  "بقوله: 

النفس مطابق ملا هو مثال له يف احلس، ولكن التقييد 
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جيعل التعريف قارًصا عىل العلم  "يف احلس"بقوله 

 "ملا هو مثال له يف الواقع "باملحسوسات، ولو قال له: 

ف، ومعنى  كان التعريف شاماًل جلميع أفراد املعرَّ

املعلوم أنَّه املحسوس الذي ينطبع يف النفس مثال له، 

رضوري؛  "ينطبع يف النفس مثال له"والتقييد بقوله: 

أل نَّ اليش ما مل ينطبع يف النفس مثال له مل يكن معلوًما، 

ُد عىل تعريف  ر   "املعلوم"وإن  كان قاباًل ألن  يعلم، وي 

وس ؛ فإن  قرصه عىل املحس"العلم"ما ورد عىل تعريف 

خيرج ما ليس بمحسوس مع أنَّه داخل يف نطاق 

ن  
املعلوم، والغزايل يعرتف يف كثري من األحيان بأنَّ م 

أبو حامد ) "املعلوم ما ليس بمحسوس

 (. 76 م.1961،الغزايل

ويبدو اهتًّمم الغزايل بطبيعة العالقة بني  -1

الصورة الذهنية أو ما يف النفس وهي املعاين؛ إذ املعاين 

ع بإزائها هي الصورة  ا ُوض  الذهنية من حيث إَّنَّ

األلفاظ، وبني األمور اخلارجية أو ما يف األعيان، فهي 

عالقة قوامها أنَّ الصورة الذهنية مثال لألشياء 

اخلارجية، فإذا كانت األلفاظ تدل أواًل عىل ما عليه 

األمور يف العقل من حيث هي معقولة، ومتى حدث 

 العقل أو ما يف النفس للعقل فيها فعل خاص فإنَّ ما يف

مثاالت وحماكات للتي هي خارج النفس، ثم إنَّ هذه 

بَُّه أحياًنا  العالقة بني املعاين واألشياء اخلارجية ُتش 

بالعالقة بني اليشء وصورته يف املرآه؛ فليس معنى 

تصورنا لإلنسان إالَّ أن  ترتسم منه صورة يف العقل هبا 

ثبت صورة اليشء يف ينًّمز عن غريه عند العقل، كًّم ت

املرآة، إالَّ أنَّ املرآة ال يثبت فيها إالَّ مثال املحسوسات، 

توجد يف  -بتعبري ابن حيدر البغدادي –بل إنَّ املعاين 

مرتبة أوىل؛ يف أعيان األمور وذوات األشياء، ثم بعد 

هذه املرتبة املعقولة التي تقوم معاين املوجودات يف 

األشياء املرئية ويصدق تصورها، ومثل هذا يصدق يف 

أيًضا يف املسموعات وكذلك باقي املدركات، فاأللفاظ 

)انظر:  جتري من السمع جمرى الشخاص من البرص

                     (.29م. ص1999حممد غاليم، 

ويرى الغزايل أنَّ اللغة اصطالحية، فاأللفاظ 

ت باالتفاق بني مجاعة ما وكذلك الكتابة،  ع 
ُوض 

لوجود يف األعيان واألذهان ال خيتلف وا"فيقول: 

ًّم والتان  بالبالد واألمم، بخالف األلفاظ والكتابة فإَّنَّ

، أبو حامد الغزايل) "بالوضع واالصطالح

 (. 76م.1961

ويواصل الغزايل حديثه حول اصطالحية اللغة، 

ن  زعم أ نَّ االسم املفرد ال يقتيض "فيقول:  م 

اء املوجود يف األعيان، االستغراق، ظنَّ أنَّه موضوع بإز

ا أشخاص معينة؛ إذ الدينار املوجود شخص  فإَّنَّ

ع ت أشخاص سميت دنانري، ومل ُيعرف 
معني، فإنَّ مُج 

أنَّ الدينار الشخيص املعني يرتسم منه أثر، هو مثاله 

وعلم به وتصور له، وذلك املثال يطابق ذلك الشخص 

ا، وسائر أشخاص الدنانري املوجودة واملمكن وجوده

فتكون الصورة الثابتة يف النفس، من حيث مطابقتها 
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لكل دينار يفرض، صورة كلية ال شخصية، فإن اعتقد 

أنَّ اسم الدينار دليل عىل األثر ال عىل املؤثر وذلك 

األثر كيل، كان االسم كليًا ال حمالة، وما قدمناه من 

الرتتيب يعرفك أنَّ األلفاظ هلا دالالت عىل ما يف 

أبو ) "ا يف النفوس مثال ملا يف األعيانالنفوس، وم

 (. 77، 76. م1961حامد الغزايل، 

نخلص من هذا إىل إقرار الغزايل ببعض األمور 

املتعلقة بأبعاد العملية الداللية )اليشء اخلارجي 

 والصورة الذهنية واأللفاظ( أمهها:

  أنَّ الوجود العيني يكون لألشياء، والوجود

 صورها.الذهني يكون آلثارها أو 

  أنَّ الوجود العيني لألشياء هو أصل الصورة

 الذهنية التي اخرتع اللفظ من أجلها.

  أنَّ الغزايل ربط موضوع املعنى باإلدراك، وهذا

واضح يف كون اللفظ يدل عىل الصورة الذهنية 

التي تصل إىل النفس )الذهن( عن طريق التقاط 

ب احلواس هلا، ثم إدراك النفس هلا بعد ذلك، وترتي

 اللفظ عىل الصورة املأخوذة عن طريق احلواس.

  أنَّ اليش اخلارجي وصورته املنطبعة يف الذهن ال

خيتلفان باختالف األمم واألعصار، عكس اللفظ 

ًّم خيتلفان من أمة ألخرى ومن وقت  واخلط فإَّنَّ

آلخر، ويف هذا دليل واضح عىل اصطالحية اللغة 

 عند الغزايل.

  الذهنية وليس لليشء أنَّ اللفظ موضوع للصورة

 اخلارجي.

ما مصدر الصورة الذهنية؟ أو من أين ُتستمد 

 الصورة الذهنية؟ 

تستمد الصورة الذهنية من اليشء اخلارجي، 

وواضح أنَّ سبيل اليشء اخلارجي إىل الذهن هو 

اإلحساس املناسب لتصور ذلك اليشء؛ رؤية أو 

د صحة هذه النسبة  سمًعا، ملًسا أو شًّما أو ذوًقا، ويؤكِّ

ما قرره الغزايل يف هذا املجال من أنَّ لليشء وجوًدا يف 

 –أي  يف عامل احلس واملادة من حولنا –األعيان 

واملقصود به الصور التي يف  –ووجوًدا يف األذهان 

ووجوًدا يف  –ذهن تلك األشياء التي يف األعيان

األلفاظ، هو أسًّمء تلك األشياء التي صورها يف 

ا يف اخلط، هو رسم تلك األسًّمء األذهان، ووجودً 

 خطاا.

ثم ما قرره رصاحة من أنَّ الصور الذهنية مستمدة  

من األعيان اخلارجية، وأنَّ وجود تلك الصورة 

متوقف عىل وجود تلك األعيان، فالصورة الذهنية 

ا مبارشة كًّم هي يف حالة  أصلها اليشء اخلارجي، إمَّ

ت هو اإلحساس املبارش، وأوضح تلك اإلحساسا

ا  ى، وإمَّ اللمس والرؤية البرصية ملا من شأنه أن  ُير 

 بطريقة غري مبارشة كًّم يف الوصف واألصل احليس.         

ويمكن تصور ما من شأنه أن  يرى أو حيس دون 

الراغب:  رؤيته فعاًل، وذلك من خالل وصف له، قال

وقال الفخر  "وأفهمته: إذا قلت له حتى تصوره"

 "هو تصور اليشء من لفظ املخاطبالفهم "الرازي: 
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الفهم تصور املعنى من "وعبارة الرشيف اجلرجاين: 

وقيل الفهم تصور "ويف تاج العروس:  "لفظ املخاطب

 ، والعبارات األربع رصحية يف أنَّ "املعنى من اللفظ 

التصور )أي رسم صورة ذهنية(، يمكن أن  يستمد من 

م من األلفاظ، واملقصود الوصف املفصل كًّم يفه

الغائية يف عبارة الراغب، وقد قال أبو هالل: إنَّ 

أجود الوصف ما يستوعب أكثر معاين املوصوف، "

 "حتى كأنَّه يصور املوصوف لك فرتاه نصب عينيك

ويتوقف وضوح الصورة حينئذ عىل قدرة املتلقي عىل 

التصور، وهذه القدرة تعتمد عىل استعداده الذهني، 

حممد حسن رباته. )انظر: وقدرته عىل التخيل وعىل خ

 (85 م. 2005، جبل

هذا وتصور احلسيات املادية تلقيًا باإلحساس 

املبارش أو بالوصف، متاح له الوضوح دائًًّم؛ ألنَّه يرجع 

إىل مالمح ومعامل ثابتة يف األشياء مهًّم تعددت أفرادها، 

 كتصور حيوان ما أو نبات ما، أو أي شئ آخر.   

يصعب عىل التصور؛  لكن هناك من املعاين ما

لكونه جمرًدا ليست له صورة حسية، وألنَّه ليست 

ملًّمرسته اليومية صورة مادية واحدة وثابتة؛ بل  له يف 

وقوعه صور كثرية ربًّم ال تتشابه عنارصها املادية، 

يف احلكم بني اثنني مثاًل، وكـ  "العدل"وذلك كـ 

، "والكرامة"، "اجلًّمل"، و"النزاهة"، و"الرشف"

، وغريها. "احلب"، و"اخلري"و "اهلدى"، و"لعزةا"و

 (.87، 86م.2005، حممد حسن جبل )انظر:

من هذه األمثلة يتضح أنَّ الصور الذهنية لألشياء 

 املجردة أو املعنوية تستمد ممَّا يعد أصواًل حسية هلا 

يتضح من هذا أنَّ أركان النظرية الداللية هي  

أو البعيد اليشء اخلارجي، وهو األصل املبارش 

للمعنى، وذلك باإلضافة إىل الصورة الذهنية التي هي 

صورة لذلك اليشء انطبعت يف الذهن أو مستمدة منه، 

إىل جانب اللفظ )املنطوق أو املكتوب( الذي هو تعبري 

 عن تلك الصورة أو عن اليشء اخلارجي.

 

  املصادر واملراجع

البحث الداليل عند الفالسفة  ،كامل أنور ،سعيد

دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة  ، رسالةعربال

 م.2012القاهرة، 

، دراسة املعنى عند األصوليني، محودة، طاهر سليامن

 م.1998دار اجلميل، اإلسكندرية، 

، مكتبة األنجلو داللة األلفاظ ،إبراهيم أنيس،

 م.2004املرصية، القاهرة، 

رش، ، ترمجة: كًّمل بدور الكلمة يف اللغة ،ستيفن أوملان،

 م.1992مكتبة الشباب، القاهرة، 

الصاحبي يف فقه  ،أمحد بن فارس أبو احلسني زكريا،

، حتقيق: السيد اللغة وسنن العرب يف كالمها

أمحد صقر، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

 م.2003
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، عامل الكتب، القاهرة، علم الداللة ،أمحد خمتار ،عمر

 م.2006هـ/1427، 6ط

، ترمجة: منذر عيايش، دار  علم الداللة ري،غريو ، بي

 م.1992طالس، دمشق، سوريا، 

، ترمجة: جميد املاشطة، وحليم علم الداللة جون الينز،

حسني، وكاظم حسن، مطبعة جامعة البرصة، 

 م.1980

، ترمجة: صربي علم الداللة إطار جديد باملر، فرانك،

إبراهيم السيد، دار املعرفة اجلامعية، 

 م.1995ية، اإلسكندر

، الفصل التاسع والعارش من علم الداللة ليونز، جون،

كتاب مقدمة يف اللغة النظري، ترمجة: أمحد حممد 

سالمة، املطبعة اإلسالمية احلديثة، القاهرة، 

 م.1995هـ/1415

املزهر يف علوم اللغة  السيوطي، عبدالرمحن جالل،

، حتقيق: حممد أمحد جاد املوىل، وحممد وأنواعها

 الفضل إبراهيم، دار اجليل، بريوت، لبنان. أيب

، اهليئة العامة املعجم الفلسفي ،جممع اللغة العربية

، لشؤون املطابع األمريية، القاهرة

 م.1983هـ/1403

املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية  صلبيا، مجيل،

، دار الكتاب والفرنسية واإلنكليزية والالتينية

اللبناين، بريوت، املرصي، القاهرة، دار الكتاب 

 م.1978

املعنى اللغوي دراسة عربية مؤصلة  جبل، حممد حسن،

، 1، مكتبة اآلداب، القاهرة، طنظرياا وتطبيقياا

 م.2005هـ/1426

املعنى والتوافق مبادئ لتأصيل علم  غاليم، حممد،

، معهد الدراسات واألبحاث الداللة العريب

  م.1999للتعريب، الرباط، املغرب، 

مناهج البحث عند مفكري  ، عيل سامي،النشار

اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي يف العامل 

، 4دار املعارف، القاهرة، ط اإلسالمي،

 م.1978

منطق هتافت الفالسفة املسمى  الغزايل، أبو حامد،

، حتقيق: سليًّمن دنيا، دار املعارف، معيار العلم

 م. 1961القاهرة، 

لفالسفة املسمَّى معيار منطق هتافت ا الغزايل، أبو حامد

، حتقيق: حميي الدين صربي العلم يف فن املنطق

الكردي، املطبعة العربية بمرص، الطبعة الثانية، 

 م.1927-ه1346

املنطق عند الغزايل يف أبعاده األسطورية  ،العجم، رفيق

، دار املرشق، بريوت، وخصوصياته اإلسالمية

  .م1989، 1لبنان، ط

  

 
 

 

 

 


