
 
 

 داللت سمانتیکی و داللت تصوّری
 

 ١احمد عبادی
 )٢٨/٤/٩٦: اریخ پذیرش مقاله ت ـ١٥/١/٩٥:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

سو و دیدگاه فیلسوفان زبان در باب معناداریِ  دانان از یک نظریۀ داللت تصوّریِ اصول
داللت تصوّری، انتقال ذهن از . سمانتیکی از سوی دیگر، قابل مطالعۀ تطبیقی است

. اوستلفظ به معنای آن به محض صدور لفظ از گوینده بدون توجّه به قصد و ارادۀ 
سمانتیک تقریباً به نظریۀ . داللت تصدیقی، داللت لفظ بر معنای مقصود گوینده است

داللت تصوّری نزدیک است؛ زیرا سمانتیک، مطالعۀ معنا به نحو مستقل از متکلّم یا 
مؤلّف است و پراگماتیک نیز تقریباً به نظریۀ داللت تصدیقی قرابت دارد؛ زیرا 

های از میان نظریه.  مبنای قصد متکلّم یا مؤلّف استپراگماتیک، مطالعۀ معنا بر
تر معناداریِ سمانتیکی، دیدگاه کاربردیِ معنا به نظریۀ داللت تصوّری گویا نزدیک

است؛ زیرا از منظر هر دو دیدگاه، زبان و کاربرد الفاظ یک فعالیت قانونمندِ اجتماعی 
ها در اجتماع  و کارکرد آنبردبوده و الفاظ و عبارات معنای خود را از کثرت کار
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 مقدمه. ١
 در برنامۀ ١آوردی تطبیقییکی از نیازهای اساسی در حوزۀ مطالعات فلسفی، اخذ روی

ه از طریق آن به توان به ابزاری دست یافت کبا اخذ چنین رهیافتی می. پژوهشی است
های دو پدیدار یا دو نظریه نایل آمده و در نتیجه به حل و شناخت ها و تفاوتشباهت
شناختی و  مسائل زبان انجام مطالعۀ تطبیقی در حوزۀ ٢.تر مسائل پرداختعمیق
یکی از  .بخشی برای احیای آراء اندیشمندان دورۀ اسالمی است شناختی رهیافت اثر روش

شناختی بسیار مورد توجه  شناختی و هم از حیث زبانوزه هم از جهت روشمسائلی که امر
آوردی  سمانتیک روی. ورد معناشناختی استآاندیشمندان قرار گرفته است، سمانتیک و روی

اند و در سدۀ اخیر های مختلف اخذ کردهاست که بسیاری از مفسّران سنّتی و جدید به گونه
شناسی، به شکل  ه است که با بهره گرفتن از دانش داللتتری قرار گرفتمورد توجّه بیش

آورد سمانتیکی، در روی.  استای مدوّن در فهم متون دینی، تکامل یافتهنظریه
 .آیدمتنی به شمار میدینی و درونآوردهای درون پژوهی از جمله روی دین٣شناسی روش

از یک سو و تمایز تطبیقی میانِ تمایز داللت تصوّری و داللت تصدیقی ۀ مطالع
. پژوهشِ حاضر استۀ معناداریِ سمانتیکی و معناداریِ پراگماتیکی از سوی دیگر، مسأل

بدین منظور، ابتدا به بحث در بابِ معناداریِ الفاظ در دانشِ اصول و تمایزِ داللت تصوّری 
پردازیم و سپس به بحث در خصوصِ چیستی سمانتیک و تمایز آن و داللت تصدیقی می

آوریم و در پایان چند های گوناگون معناداریِ سمانتیکی روی میپراگماتیک و نظریهبا 
 .دهیمتطبیقیِ این دو دیدگاه ارائه میۀ نکته ناظر به مطالع

 
 پیشینه. ٢

های فیلسوفان زبان و آراء اندیشمندان  های تطبیقی در نظریه پیش از این پژوهش
 این تحقیقات به ترتیب تاریخی و فهرست مختصری از. مسلمان صورت گرفته است

و ] ٢٤[» شناسی مباحث لفظی علم اصولتبار«مصطفی ملکیان در : بدون ارزیابی
در این دو نوشتار، فهرست مبسوط و جامعی از ] (٢٥[» های زبانیجغرافیای دانش«

زبان مقایسه شده ۀ شناسی و فلسف مباحث لفظیِ علم اصول ارائه شده و با مباحث زبان
روش اثبات مدعیات زبانی در فلسفه تحلیلی و علم « محمدعلی عبداللهی در ؛)است

                                                                                                                                            
1. comparative approach  

 ].٣١٥ـ٢٨٩، ص١٧؛ ١٦٦ـ١٤٩، ص١٦: [ی تطبیقی نکـبرای تفصیل سخن در باب چیستی مطالعه. ٢
3. methodology  
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گفتاری تطبیقی است در روش اثبات مدعیات زبانی در علم اصول و ] (١٤[» اصول
؛ .)ای به ظهور تصوّری و ظهور تصدیقی نیز شده است تحلیلی، که در آن اشارهۀ فلسف

] ٣[»  هرمنوتیک و علم اصولتعیّن معنای متن از نگاه«سیدحمیدرضا حسنی در 
ها و عالمان علم اصول در مبحث تعیّن معنای  های هرمنوتیست گزارش و بررسیِ دیدگاه(

گزارشی از عوامل فهم متن از منظر پل ریکور و ] (٤ [عوامل فهم متنو همو در ) متن
های  بررسی تطبیقی دیدگاه«؛ مهدی ذاکری و سیدجابر موسوی در )محقّق اصفهانی

های  ای تطبیقی میان دیدگاه مطالعه] (٨[» تیکی شالیر ماخر  و علمای علم اصولهرمنو
دانان مسلمان، که به تمایز داللت تصوّری و داللت تصدیقی نیز توجه  شالیرماخر و اصول
تطبیقی میان معناداری ۀ نوشتار حاضر، تالشی دیگر در مطالع). نشان داده است
 .تداللت تصوّری اسۀ سمانتیکی و نظری

 
 سمانتیک. ٣

، به دنبال پاسخ به این پرسش است که معنا کجاست ١سمانتیک ضمن تحلیل چیستی معنا
در تکوین معنا چیست؟ ) متن، مؤلّف و مخاطب(گانه و سهم هر یک از عوامل سه

اگر چه در هر دو .  است٢)پراگماتیک(متمایز از کاربردشناسی ) سمانتیک(معناشناسی 
. ها تفاوت وجود داردنتقال آن از طریق زبان مطرح است، اما میان آندانش، مسألۀ معنی و ا

 و پس از وی، رودلف کارنپ به این تمایز توجه ٣ظاهراً برای نخستین بار، چارلز موریس
کارنپ معتقد . اندنموده و دانش کاربردشناسی را در کنار دانش معناشناسی مطرح ساخته

نی به صورت مستقل از مؤلّف یا گوینده اما است سمانتیک عبارت است از مطالعۀ مع
 به عنوان مثال، گزارۀ]. p.9 ,31[پراگماتیک، مطالعۀ معنی با توجّه به مؤلّف یا گوینده است 

 .در باز است) ١(
با توجه به شرایط گوینده و نیز شنونده و زمینه و موقعیت محیطی، معانی گوناگونی 

 .کنندین معانی را بیان می برخی از ا٤ و ٣، ٢های گزاره. یابدمی
 .بلند شو در را ببند) ٢(
 .برو بیرون) ٣(

                                                                                                                                            
. شناسـان  نان و زبـان دافیلسوفان، منطق: اند پرداخته١»معنی«ی از دیرباز، سه دسته از دانشمندان به مطالعه      . ١

 ].٢١؛ ١١؛ ٢: [ی معنا نکـ  آوردهای گوناگون در مطالعه تر در خصوص رویی بیشبرای مطالعه(
2. pragmatics  
3.C. Morris  



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ٢٤٨

 .رفتاری از خودت نشان نده که از بیرون دیده شود) ٤(
توان با توجّه به شرایط در نظر گرفت که معانی مختلفِ دیگری را نیز می) ١(برای گزارۀ 

انیِ محتمل که به شرایط و مطالعه و تحلیلِ همۀ این مع. برای گوینده و شنونده معتبر باشد
) ١(اما اگر گزارۀ . ها بستگی دارند، بر عهدۀ دانش پراگماتیک یا کاربردشناسی استزمینه

مستقل از گوینده و شنونده و بدون توجّه به شرایط حاکم بر ایجاد آن در نظر آورده شود، 
لذا جملۀ . ناسی استگردد که مطالعۀ آن بر عهدۀ دانشِ معناشمعنایی از این گزاره ایفاد می

کار رفته در آن، معنایِ خاص و ثابتی را  در حوزۀ معناشناسی با توجه به واژگان معیّنِ به) ١(
برخی از معناشناسان برای تفکیک میان این دو دانش، از دو . کندبه مخاطب منتقل می
  .اند بهره جسته٣ و معنا یا قصد گوینده٢ یا معنای زبانی١اصطالحِ معنای جمله

موضوع دانش » قصد گوینده«ست و  سمانتیک اموضوع دانش»معنای جمله«
 ۀ در گزار» او«ۀ بر این اساس، ضمیر اشار. کاربردشناسی است

 .او به مدرسه رفت) ٥(
اش فردی مذکر یا مؤنث که گوینده درباره«از حیث معنای جمله عبارت است از 

از لحاظ قصد گوینده عبارت است از اما . »گوید و نه گوینده است و نه شنوندهسخن می
 .]٤٣، ١٢ [»هر فردی که گوینده او را قصد نموده و به وی اشاره دارد«

 لفاظ و ساختار زبانی جمله در ذیل دانشرو، مباحث مربوط به معانی ا از این
شناسی به اما دانش کاربرد. پردازدزبانی میدرونۀ شود که به مطالعسمانتیک بررسی می

زبانی و موقعیت و شرایط حاکم بر گوینده و مخاطب و ادای سخن در  بروننقش عوامل
زبانی و دوسویه میانِ معنای درونۀ پردازد و تحلیل رابطمعنای مقصود از کالم، می

له است  سمانتیک تعیین معنای لفظ و جملذا هدف. زبانی را بر عهده داردعوامل برون
 . گوینده یا مؤلّف استمُرادِ معنای اما هدف پراگماتیک تعیین

 
 معناداریِ الفاظ در علم اصول. ٤

داللت الفاظ بر معانی در هیچ . دانندمی» وضع«، مالک معناداریِ الفاظ را دانان اصول
مثالً داللت دود بر وجود آتش، ذاتی است اما داللت لفظ بر معنا . زبانی، ذاتی نیست

فهمیدند و ها آن را میانسانۀ گاه همد، آنبوگونه نیست؛ زیرا اگر این داللت ذاتی میاین

                                                                                                                                            
1. sentence meaning  
2. linguistic meaning  
3. speaker meaning  
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-کردند، در حالی که هر انسانی تنها الفاظ زبانی که به آن آشنا است را درک میدرک می
ها توسط بنابراین داللت الفاظ بر معانی، جز از راه وضع و تخصیص آن. کند نه هر زبانی

  ١.است) قراردادی(لت وضعی لذا این داللت از نوع دال. پذیر نیستواضعِ الفاظ، امکان
داللت .٢داللت تصوّری .١: در باب داللت وضعیِ لفظ بر معنا دو دیدگاه مطرح شده است

داللت تصوّری، عبارت است از انتقال ذهن از لفظ به معنای آن به محضِ صدور . تصدیقی
ای خاص علم به وضع و قرارداد لفظ برای معن. لفظ از گوینده یا مشاهدۀ کلمۀ نوشته شده

شود و نیازی نیست که گوینده آن معنای خاص را قصد کرده موجب تحقّق این داللت می
آلود بیان کند و چه فردی با لذا چه لفظ را فردی دیوانه و فاقد شعور یا انسان خواب. باشد

انتقال ذهن از لفظ به معنای (در هر صورت این داللت . کندشعور و آگاه، تفاوتی ایجاد نمی
ها، تنها چیزی است که در علم به معانیِ واژگان و هیئت ترکیبیِ آن.  ثابت است)خاص

، الفاظِ »!چه گل زیبایی«شود به عنوان مثال، وقتی گفته می. تحقّق این داللت، دخالت دارد
انتقال . کندها، معنایی را در ذهن مخاطب ایجاد میو نحوۀ ترکیب آن» زیبا«، »گل«، »چه«

، ٧؛ ١٧، ص٦: ـ نک[شود اظ به آن معنای خاص، داللت تصوّری خوانده میذهن از این الف
 ].١٩، ص١، ج٢٣؛ ١٤٥، ص١، ج١٨؛ ٣١ص

به دیگر . داللت تصدیقی، عبارت است از داللت لفظ بر معنای مراد و مقصود گوینده
کند و ذهن مخاطب با شنیدنِ آن سخن، گوینده با بیان لفظ یا عبارتی، معنایی را قصد می

تحقّق این داللت، متوقّف بر . یابدظ یا عبارت، به معنای مورد قصد گوینده انتقال میلف
ثانیاً، احراز شود، متکلّم . اوالً، احراز شود متکلّم در مقام بیان و افاده است: چند امر است

ثالثاً، احراز شود که گوینده معنای لفظ را قصد کرده و . جدّی است و در مقام مزاح نیست
له، در میان نیست؛ ای بر خالف معنای موضوعٌرابعاً، احراز شود که قرینه.  آگاه استاز آن

 ].٢٠، ص١، ج٢٣[ای در میان باشد، داللت، تابع همان قرینه خواهد بود زیرا اگر قرینه
ظریۀ داللت  معناداریِ سمانتیکی و نۀ پژوهش حاضر، مطالعۀ تطبیقی میانمسأل

 داللت تصوّری ادامه ر حاضر را با بحث و بررسی در بابتارو، نوش تصوّری است؛ از این
 .سپاریمدهیم و تفصیل سخن در خصوص داللت تصدیقی را به مجال دیگری میمی

 
 نظریۀ داللت تصوّری. ٥

تصدیقی؟ را باید در نحوۀ تفسیر پاسخ این سؤال که آیا داللت وضعی، تصوّری است یا 
                                                                                                                                            

؛ ٣٣ــ ٢٩، ص ١٩؛  ١٣ــ ١٠، ص ٧؛  ١٣ـ٩ ص ،٦: نکـ  : [یابیدتفصیل سخن در این باب را در منابع ذیل می         . ١
 ].٩، ص١، ج٢٣
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ۀ  نظریموافقان.١: و مسلک مختلف وجود دارد حقیقت وضع ددر باب. وضع جستجو نمود
تعهّد، داللت وضعی، ۀ  نظریبر مبنای مسلک موافقان. تعهّدۀ  نظریمخالفان.٢. تعهّد

 .تعهّد، داللت وضعی، تصدیقی استۀ تصوّری است اما بر مبنای مسلک مخالفان نظری
لکه عبارت بر مبنای این دیدگاه، حقیقت وضع، جعل و اعتبار نیست، ب: تعهّدۀ نظری

 واضع به اینکه لفظی را تلفّظ نکند مگر آن که قصد تفهیم و انتقالِ د و التزاماست از تعهّ
. معنای خاصی را کند که در نظر دارد این معنای خاص را با آن لفظ پیوند و ارتباط دهد

شود که هرگاه از متکلّم لفظی شنیده شود، ذهن به آن معنای این تعهّد موجب می
 بنابر ١.]٤٨، ص١، ج٧[شودن که گوینده قصد تفهیم آن را دارد، منتقل میخاص و ای

تعهّد و التزام مذکور، لفظ، این دیدگاه، داللت همواره تصدیقی است نه تصوّری؛ زیرا با 
گوینده برای تفهیم معنای مشخصی است و این قصد و اراده همان ۀ  از قصد و ارادکاشف

اس، داللت تصوّری که بر این اس. داللت تصدیقی استکانونی در ۀ است که مقوّم و نقط
  اراده است، اساساً از سنخ داللت ذهن از لفظ به معنا بدون توجّه به قصد وهمان انتقال

که داللت عبارت است از انتقال ذهن از شیئی به  توضیح مطلب آن. وضعی نخواهد بود
حال اگر مالزمه، .  شیء استشیء دیگر و این انتقال، فرع بر وجود مالزمت بین آن دو

مانند انتقال ذهن از آتش به گرما . میان دو وجود باشد، این انتقال، تصدیقی خواهد بود
یکی : تمیان دو وجود اسۀ  تعهّد و التزام به مالزممَآل و بازگشت. ل از ابر به بارانیا انتقا
شود تزم میتفهیم معنی است که متکلّم ملۀ  لفظ و دیگری وجود قصد و ارادوجود

 لذا انتقال ناشی از چنین . لفظ، معنی را نیز اراده نمایدعمالهمواره همراه با است
چه داللت تصوّری خوانده  و آن]١٠٤، ص١، ج٢٩ [ای، تصدیقی خواهد بود مالزمه

 .]١٠٥ـ١٠٣، ص١، ج٧ [شود، اساساً از باب تداعی معانی است نه داللت می
ـ مثالً مورد التزام ـۀ اوالً، اگر قضی. وارد شده استتعهّد انتقاداتی ۀ  بر نظری:نقد

  داشته باشد، لفظ درنده راصد تفهیم معنای حیوانهرگاه متکلّم ق«گونه باشد که  این
، در این صورت، داللت تصدیقیِ مطلوب بنابر تعریف حاصل نخواهد »شیر را به کار ببرد

                                                                                                                                            
اساس این نظریه، هر کس که لفظ را استعمال کند، در واقع، واضع آن لفظ است؛ زیـرا او متعهّـد و                      بر. ١

ی تفهیم معنای خاصی را کرده باشـد  گاه که قصد و ارادهای را به کار نَبَرد مگر آن     ملتزم است که واژه   
هـر کـس کـه    که واضع نخـستین ـ   واضع نخستینِ لفظ، فرقی نیست جز اینو از این جهت میان او و

کنندگان بعدی است؛ زیرا هر کس مستقالً مسئول تعهّدات و          ـ از حیث زمانی متقدّم بر استعمال      باشد
گونه نیست کـه واضـع      ها است و این   ی تفهیم معنای آن   التزامات خود در قبال استعمال الفاظ و اراده       

 ].٧٩، ص١، ج٢٩[ت به استعمال دیگران تعهّد و التزامی داشته باشد نخستین نسب
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مستلزم ) حیوان درنده(معنا تفهیم آمد؛ زیرا این قضیه به معنای آن است که قصد 
 این ر داللت تصدیقی بنابر تعریف، عکسدر حالی که د. است) شیر( لفظ استعمال

شیر هر گاه متکلّم لفظ «ـ مثالًداللت تصدیقی به این معنا است که ـ. دهداستلزام رخ می
ی، یعنی در داللت تصدیق» . تفهیم معنای حیوان درنده را داردرا به کار برد، پس قصد
گاه شود متکلّم هیچثانیاً، تعهّد موجب می. معنا استۀ  قصد و ارادکاربست لفظ، مستلزم

 لفظ به هنگام یعنی تعهّد به استعمال. دنتواند لفظ را در معنای مجازی آن به کار بَرَ
تفهیمِ معنا، یک التزام و تعهّد ضمنی دیگری را به همراه دارد و آن تعهّد به عدم ۀ اراد

که متعهّد است تا  لذا گوینده عالوه بر این.  لفظ در غیر معنای حقیقیِ آن استاستعمال
تفهیم معنا را داشته باشد، متعهّد است تا لفظ را در معنای ۀ  لفظ، ارادراه با کاربستهم

 روی، وضع به معنای تعهّد به در حالی که به هیچ. مجازی و غیر حقیقی آن به کار نَبَرد
تعهّدی در جوامع ثالثاً، وجود چنین . ]٧٩، ص١، ج٢٩ [نیست استعمال مجازی عدم

 .]١٨٤، ص١، ج١٨ [ عقالیی استبشری، فاقد هر گونه شاهد و دلیل
مخالفت با این دیدگاه، متفاوتند، اما غالباً در ۀ  تعهّد اگر چه در نحومخالفان مشرب

شرب هوهویت،  مشرب اقتران و م١. لفظی، تصوّری است، اتفاق نظر دارند داللتاین که
 . تعهّد هستندۀ های رقیب برای نظریترین دیدگاهمهم

وضع .  لفظ و معنا است وثیق و ارتباط اکیدوضع عبارت از اقتران: مشرب اقتران
به این معنا که لفظ به سبب یک عامل . ـ است و نه اعتباریِ صرف یک قانونِ تکوینی ـ

 معنوی یا لفظی با معنا ارتباط وثیق ئنرار یا یک عامل کیفی مانند قراکمّی مانند تک
. یابدیابد که به محض شنیده شدن یا خوانده شدنِ لفظ، ذهن به آن معنا انتقال میمی

 لفظ، در حقیقت، ایجاد اقتران و ارتباط میان لفظ و معنا به نحو رو، نقش واضع از این
کمّی مانند کثرت  یک عامل اقتران کامل و بالغ اگر به موجباین . اکید و بلیغ است

یک عامل کیفی مانند ۀ شود اما اگر به واسطتکرار حاصل آید، وضع تعیّنی خوانده می
، ٢٩ [شودسیاقیّه و مقامیّه و تأکید اثربخش به وجود آید، وضع تعیینی نامیده میۀ قرین
 لفظی همواره به صورت  تفسیری از وضع، آن است که داللتچنینۀ نتیج. ]٨٢، ص١ج

رو، در انتقال ذهن از لفظ به معنا تفاوتی از این حیث نیست که آن  از این. تتصوّری اس

                                                                                                                                            
هاي ديدگاه. ي تعهد شده استقائل به نظريه] 12، ص1، ج7 [التقريراتأجود سيدابوالقاسم خوئي در . 1

 -13، ص15[مه از محقّق عراقي مسلك مالز: ي تعهد در تفسير حقيقت وضع عبارتند ازرقيب نظريه
 ].167ـ 162، ص1، ج18[و مسلك هوهويت  ]83ـ81، ص1، ج29[تران ، مسلك اق]15
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 دیوانه  از جانب یک شخصشعور تلفّظ شده باشد یا آگاه و ذی از ناحیۀ یک انسانلفظ
به هر صورت ذهن از . ای بر کاغذ یا بر دیوار باشدآلود و یا حتی آن لفظ، نوشتهیا خواب

یابد؛ زیرا اقتران مذکور که حقیقت وضع را تشکیل ال میآن لفظ به معنای آن انتق
های ذکر شده برقرار حالتۀ دهد و مالک انتقال ذهن از لفظ به معنا است، در هم می

این اقتران یک اعتبار انشائی صرف نیست، بلکه مناسبتی تکوینی میان لفظ و . است
 داللت تصدیقی چه اس، آنبر این اس. کسی نداردمعنی است و ارتباطی با اراده و قصد 

.  داللت وضعی نیست است، در واقع از نوعِ تفهیم از اراده و قصدشود و کاشفنامیده می
ز  تصدیقی، وضعی نبوده بلکه تابعِ سیاق است؛ یعنی مدلولِ تصدیقی ا، مدلولاساساً

آید و مالک داللت لفظی حاصل میمجموع کالم با حفظ جمیع قرائن لفظی و غیر
 .]١٠٥ و ص٨٣، ص١، ج٢٩ [ه وضع که قرائن حالیّه و سیاقیّه استتصدیقی ن

همانیِ میان تصوّر لفظ و  وضع عبارت است از هوهویت و این: مشرب هوهویّت
ۀ جعل همان مرحل. سازی و تالزم استجعل، قرینهۀ گان  سهمقدماتمعنای حاصل از 

باری و قراردادی روی انتخاب لفظ برای معنای خاصی است که در یک فرآیند کامالً اعت
در . این فرآیند اعتباری متأثّر از اختالفات فرهنگی، اجتماعی و فردی است. دهدمی

سازی همان تکرار استعمال و این قرینه. پردازدسازی میدوم، واضع به قرینهۀ مرحل
سوم، ۀ در مرحل.  میان لفظ و معنا استکنندۀ ارتباط تثبیت قرائن و عواملافزایش

 تصوّر یعنی تصوّر لفظ در ذهن موجب. دهدتصوّر لفظ برای تصوّر معنی رخ میسببیّت 
 تصوّر لفظ و تصوّر معنا در هویت و اندماجاین سه مرحله، هوۀ نتیج. گرددمعنی می
 تصوّر لفظ و معنی، تصوّری بودنِ هویتهوۀ نتیج. ]١٦٧ـ١٦٦، ص١، ج١٨ [یکدیگرند

 ی، ارتباط میان لفظ و معنی بدون توسط تصوّرداللت لفظی است؛ زیرا مالک داللت
اما . اراده و قصد است و این معیار در تفسیر وضع از طریق هو هویت، متحقّق است

 داللت تصدیقی، اساساً، از نوع داللت وضعی لفظی نیست، بلکه نوعی داللت سیاقی است
 .]١٤٥، ص١، ج١٨[

 : مبتنی است داللت تصوّری بر چهار مرحلههویت، تحقّقبر اساس مشرب هو
این انتخاب . گیرددر این مرحله، انتخاب لفظ برای معنا صورت می:  گزینش لفظ.یک

گاه فردی است مانند انتخاب نام برای فرزند و گاه اجتماعی است مانند واژگانی که به 
 .اندرفته تکامل یافته صورت عمومی استعمال شده و رفته

 ارتباط لفظ و اب لفظی معیّن برای تثبیتصِرف انتخ: تثبیت ارتباط لفظ و معنا. ود
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معنا کافی نیست، بلکه عوامل کمّی مانند کثرت استعمال و عوامل کیفی مانند قرائن 
 . لفظ، معنا به ذهن خطور کندشوند تا به هنگام کاربستوجب میلفظی و معنوی م

گاه  د، آنپس از آن که رابطۀ لفظ و معنا، راسخ و مستحکم گردی: تالزم لفظ و معنا. سه
رفته میان لفظ و معنا رابطۀ تالزم و گردد و رفتهنیاز میها بیذهن در انتقال به معنا، از قرینه

 .شودیعنی تصوّر لفظ، علّت و سبب خطور معنی به ذهن می. شودعلّیت برقرار می
. شوند  لفظ و معنی، فانیِ در یکدیگر میدر این مرحله صورت: اندماج و هوهویت. چهار

. پذیرد ای که ادراک لفظ و معنی توأمان انجام میدهد به گونهنی اندماج و هوهویت رخ مییع
یابد که یکی  در این مرحله، ذهن لفظ و معنی را به صورت دو تصوّر مستقل و جدا از هم نمی

 ].١٤٦ـ١٤٥، ص١، ج١٨ [بیند تنیده می ها را درهمعلت دیگری باشد، بلکه آن
که ذهن  داللت تصوّری لفظ بر معنا است؛ زیرا به محض آن این چهار مرحله، حاصل

چه این . کندگونه انفکاکی، معنا به ذهن خطور میتصوّر لفظ را درک کند، بدون هیچ
) دهدگونه که در خط بریل رخ میآن(کردن  ادراک از طریق شنیدن یا دیدن یا لمس

لذا در این داللت، . یابدمی لفظ وی، ذهن، معنا را همراه با تصوّرحاصل شود، به هر ر
آگاه صادر  غیری اگر لفظ از ناحیۀ شخص اشخاص هیچ نقشی ندارد و حتاراده و قصد

 . خطور معنی به ذهن خواهد شدشود، باز لفظ موجب
 

 معناداریِ سمانتیکی. ٦
ها هستند و تفهیم و تفاهم منوط به ها، ابزارهای تفهیم و تفاهم انسانالفاظ و گزاره

معنادار ۀ کدام لفظ، معنادار و کدام یک بی معنا است؟ واژ. هاستیِ الفاظ و گزارهمعنادار
ت؟ چه چیزی یک لفظ را معنادار معنا فاقد آن اسای دارد که لفظ بیچه ویژگی

ها چیست؟ این سؤال، از مسائل سازد؟ به دیگر سخن، مالک معناداری الفاظ و گزاره می
ه قرار گرفته لسفی و هم در دانش اصول مورد توجمهمی است که هم در معناشناسیِ ف

 . های مختلفی ارائه شده استدر این باب دیدگاه. است
برای درک .  آن است١ازای خارجی و مصداقمعنای واژه، مابه: نظریۀ داللت مصداقی. یک

. معنای هر کلمه باید از مصداق آن و شیئی که لفظ از آن حکایت دارد، آگاهی حاصل نمود
به فردی اشاره دارد » سینا ابن«به یک حیوان خارجی اشاره دارد یا واژۀ » اسب« مثال، واژۀ برای

  ].٣٤ـ٣٣، ص١[است ... دان وزیسته و فیلسوف و پزشک و منطقکه در قرن چهار هجری می

                                                                                                                                            
1. reference   
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له الفاظ، موضوعٌ.  معنای واژه عبارت است از صورت ذهنی١:مفهومی معناۀ نظری. دو
ها نه به اشیاء واژه.  الفاظ، بر مفاهیم و تصوّرات ذهنی داللت دارند.تصوّرات ذهنی است

نه به حیوانی که در عالم » اسب«ۀ به عنوان مثال، واژ. کنندها اشاره میکه به تصوّرات آن
) م١٧٥٥ـ١٦٩٠ (٢جان الک. خارج موجود است، بلکه به صورت ذهنی آن داللت دارد

ارائه است؛ گرچه تقریری که وی از این دیدگاه گرا، مدافع این نظریه فیلسوف تجربه
الک معتقد است معانی به تصاویر ذهنیِ برآمده .  چندانی ندارددهد، امروزه طرفداران می

هایی که بر مفاهیم کلّی داللت دارند نیز، به حتی واژه. از واقعیات محسوس، اشاره دارند
های حسی ای از تجربهمجموعهۀ های کلّی، نمایندواژه. های حسی اشاره دارندصورت
های  ای از تجربهکه هر کدام از مجموعه» اسب«و » درخت«های مانند واژه. هستند

 ].p.235; 33, p.68-69 ,30[محسوس حکایت دارند 
 معنای واژه، رفتاری است که مخاطب در واکنش به ٣:معناۀ رفتارگرایانۀ نظری. سه

فیلسوفان رفتارگرایی هم چون چارلز . ددهشنیدن یا دیدنِ کلمه از خود نشان می
، ١ [کند معتقدند که معنا تابعی است از تأثیراتی که کالم در مخاطب ایجاد می٤موریس

دهد، ن چه او انجام میرفتاریِ معنا، متکلّم نقش جدّی نداشته و آۀ  در نظری].٥١ص
 لذا موقعیت .یتی ندارد؛ بلکه آن چه مهم است، پاسخ مخاطب و شنونده استچندان اهم

دهد یا به  حاکم بر او و رفتاری که بر اساس آن شرایط در برابر واژه و عبارت نشان می
 .نشان دادنِ آن تمایل دارد، محور و اساس معنا است

بر آن است که معنای ) م١٩٧٠ـ١٨٧٢ (٦ برتراند راسل٥:ای معناگزارهۀ نظری. چهار
ها بر  معنای الفاظ و واژه٧.اظهار آن است  به دنبالای است که آن جملههر جمله، گزاره

 . گرددشود، تعیین میها ابراز و اظهار میآنۀ ای که به وسیل مفاد گزارهاساس
 خاصی پیوند نخورده است و مستقل از ٩ است که با زبان طبیعی٨گزاره، مضمونی کلّی

                                                                                                                                            
1. ideational theory of meaning  
2. John Locke   
3. behavioral theory of  meaning   
4. Ch. Morris  
5. propositional theory of  meaning 
6. Bertrand Russell  

به لفظ خبر و    » جمله«. است» proposition«ی  ی واژه ترجمه» گزاره«و  » sentence«ی  ی واژه ترجمه» جمله«. ٧
بـرف  «. گیردای است که در ذهن شکل میمعنای انتزاعی» گزاره«گردد اما مراد از    شکل بیان آن اطالق می    

 .ی واحدی اشاره دارندها به گزارهدو جمله هستند که هر دوی آن» الثلجُ أبیض«و » سفید است
8. general   
9. natural language  
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های به گزارهتوان با عبارات مختلف های طبیعی گوناگون می است؛ یعنی در زبان١زبان
. ی استکلّۀ های مختلف، دالّ بر آن گزارخاص اشاره نمود که این عبارات متنوّع در زبان

. معنا و مهمل خواهد بود نباشد، بی» گزاره«لذا اگر عبارتی به دنبال بیان و اظهار یک 
ۀ یا گزار» الف«ۀ  در یک عبارت بدین معنا است که احتمال دارد این عبارت به گزار٢ابهام

در تحلیل .  کدام گزاره است عبارت در پیِ بیانداللت کند و معلوم نیست که آن» ب«
ها به تنهایی قادر نیستند حاکی از یک گزاره، جمالت محور هستند نه کلمات؛ زیرا واژه

 مفرد بدان سبب است که اجزای یک عبارت بنابراین معناداریِ کلمات. باشندیک گزاره 
این عبارت معنادار است چون به مفاد یک گزاره اشاره .  هستند،»برف سفید است«مانند 
نیز چون بر بخشی از آن گزاره داللت ) »سفید«و » برف«(اجزای مفردِ این عبارت . دارد
 ].p.68-69 ,33[کنند، معنادار هستند می

متأخّر ۀ در دور) م١٩٥١ـ١٨٨٩ (٤لودویک ویتگنشتاین: ٣کاربردی معناۀ نظری. پنج
، توجّه خاصّی به کارکردهای زبان نشان ٥تحقیقات فلسفیی خود، در کتاب حیات فلسف

کرد خود، که زبان را ابزار حکایت از واقع تفسیر میۀ متقدّم فلسفۀ وی برخالف دور. داد
آید،  چه اصل و اساس معنا به شمار می ، بر آن شد که آن٦)تصویری معناۀ نظری(

مند  لیت پیچیده و قاعدهزبان یک فعا. ردکارکردی است که زبان در زندگی مردم دا
اجتماعی است و کاربرد و کارکرد آن در محیط اجتماع است که الفاظ و عبارات را 

. ]١٢٦ـ١١٢، ص٢٧ [معنای هر واژه عبارت است از کاربرد آن در زبان. کندمعنادار می
 با یکدیگر ٧ها دارای کاربردهای مختلفی هستند، اما در عین حال شباهت خانوادگیواژه

 ٨»های زبانیبازی«مندیِ زبان در اجتماع از اصطالح ویتگنشتاین برای تبیین قاعده. دارند
ها وجود دارد، های گوناگون، یک سلسله شباهتگونه که در میان بازیهمان. بهره جست

اظهارات زبانی، مانند . ها وجود داردمیان کاربردهای الفاظ نیز یک سلسله شباهت
گونه  همان. کنندزی است که بر اساس قواعد موجود درآن بازی، معنا پیدا میحرکات با
های تدر هر یک از فعالی. مند استز قاعدهمند هستند، کاربرد الفاظ نیها قاعدهکه بازی
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 خاص و با قواعدی مشخص به کار ای زبان به شیوه.. .ی، هنری، دینی وعلمی، فلسف
 .]١٢٤، ص٢٧ [این موارد، بازی زبانی استبه دیگر سخن، هر یک از . رود می

اظ نیز در ظرف جامعه، معنادار اجتماعی است و الفۀ بنابراین زبان، یک پدید
آن معیار، عبارت است . معیار معناداریِ الفاظ، معیاری اجتماعی است نه فردی. شوند می

معناداریِ  چه موجب خاص بستگی ندارد بلکه آن ها به یک فرد معنای واژه.از استعمال
 .ها در اجتماع استشود، استعمال آنالفاظ می

 
 مطالعۀ تطبیقی. ٧

سو و نگرش سمانتیکی از سوی دیگر، از جهات مختلف قابل  داللت تصوّری از یکۀ نظری
 . شوددر ادامه نکاتی در این باب بیان می.  هستند١تطبیقیۀ بررسی و مطالع

شود، شناسان، سمانتیک خوانده میانچه امروزه نزد فیلسوفان زبان و زب  آن.یک
. اند به طرح آن پرداختهدانان یۀ داللت تصوّری است که اصول نظر بهتقریباً شبیه

در نگرش . معنا به نحو مستقل از مؤلّف یا متکلّمۀ سمانتیک عبارت است از مطالع
یجاد سمانتیکی، گزاره، مستقل از گوینده و شنونده و بدون توجه به شرایط حاکم بر ا

گوینده ۀ مبنای چنین دیدگاهی آن است که قصد و اراد. گیرد آن، مورد معنایابی قرار می
توان از معناداریِ سمانتیکی تنها در صورتی می. را در داللت لفظ بر معنا، دخیل ندانیم

سخن گفت که انتقال ذهن از لفظ به معنای آن به محض شنیدن یا دیدنِ لفظ، فارغ از 
 ).داللت تصوّری(آن انجام پذیرد ۀ وینده یا نویسندگۀ قصد و اراد

شود، خوانده می) کاربردشناسی(چه امروزه نزد فیلسوفان زبان، پراگماتیک   آن.دو
دانان مسلمان آن را مورد  نیز تقریباً شبیه نظریۀ داللت تصدیقی است که پیش از این اصول

ه به گوینده یا نویسنده است و هدف آن پراگماتیک، مطالعۀ معنا با توج. اندتأمّل قرار داده
و داللت تصدیقی عبارت است از داللت . تعیین و بررسیِ معنای مرادِ متکلّم یا مؤلّف است

کند و گوینده با بیان لفظ یا عبارتی، معنایی را قصد می. لفظ بر معنای مراد و مقصود گوینده
یابد صد گوینده انتقال میذهن مخاطب با شنیدن آن لفظ یا عبارت، به معنای مورد ق

الفاظ و جمالت، با توجه به شرایط گوینده و نیز شنونده و زمینه و ). داللت تصدیقی(
مطالعه و تحلیل این معانی که به شرایط گوینده . یابندموقعیت محیطی، معانی گوناگونی می

 .و قصد و ارادۀ او بستگی دارند، بر عهدۀ دانش پراگماتیک است
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  ٢٥٧  داللت سمانتیکی و داللت تصوّری

 ۀ داللتهای معناداریِ سمانتیکی، دیدگاه کاربردیِ معنا، به نظرینظریه از میان .سه
که معنا  داللت تصوّری، در عین اینۀ بر اساس نظری. تر است نزدیکدانان  اصولتصوّریِ

فردی است، اما معنای واژه وابستگی تامّ به کاربرد و استعمال ۀ مستقل از قصد و اراد
 معنای خاص، موجب پیوند و اقتران وثیقِ لفظ و کثرت کاربستِ لفظ برای یک. دارد

بنابر ( وضع است و وضع که حقیقت آن اقتران  تصوّری لفظ مرهونمدلول. گرددمعنا می
یابد مگر از است، در هر صورت، تقرّر نمی) بنابر نظریۀ هوهویت(یا هوهویت ) نظریۀ اقتران

ل و کاربست اجتماعی و کثرت لذا معیار معناداریِ الفاظ، استعما. طریق کاربست جمعی
تکرار لفظ در معنای خاص است و این کاشف از آن است که وضع نه یک قانون اعتباری 

دانان  اصول. بلکه یک قانون تکوینی است که در اجتماعی بشری جاری و ساری است
به این نحو که با . اند که وضع، اساساً، یک قانونی تکوینی استمسلمان تصریح نموده

رفته میان لفظ و معنا ارتباط درپیِ لفظ برای یک معنای خاص، رفتهال مکرّر و پیاستعم
ذهن ]. ٨٢ ـ ٨١، ص١، ج٢٩[شود شود و بدین ترتیب، لفظ معنادار میعمیق برقرار می

له شنونده به محضِ شنیدنِ لفظ، بدون توسط قصد و ارادۀ گوینده، به معنای موضوعٌ
 ].١٠٥ـ١٠٤، ص١، ج٢٩) [داللت تصوّری(یابد یلفظ انتقال م) مدلول تصوّریِ(

یکی معنادار شدنِ لفظ بر اثر : در این مقام الزم است میان دو امر تفکیک قائل شد
اولی، قانونی است . متکلّمۀ  معنای واژه از ارادستعمال و کاربرد و دیگری استقاللا

نی است که پیوند و تقرّر زباۀ این مقام، مرتب. تکوینی که جاری در اجتماع بشری است
وجوه ۀ این مرحله، پایه و اساس هم. گیردمیان لفظ و معنا در آن شکل میۀ وضعیۀ عُلق

له اما مطلب دوم، به داللت لفظ بر معنای موضوعٌ. معنایی برآمده از ارتباط زبانی است
 در این مرحله. وضعیه میان لفظ و معنا استۀ گیری عالقتقرّر و شکلۀ آن پس از مرتب

. ردپذیمتکلّم یا مؤلّف صورت میۀ  قصد و ارادسط توانتقال ذهن از لفظ به معنا بدون
 وثیق میان لفظ و معنا شکل گرفت، هر گاه متکلّم یا پس از آن که اقتران و ارتباط

وی، معنای ۀ کار بَرَد، ذهن مخاطب بدون نیاز به فهمیدنِ قصد و اراد مؤلّف لفظ را به
ۀ کاربردی معنا و نظریۀ بنابراین، نظری. کندلفظ را درک می) مدلول تصوّری(له موضوعٌ

یکی از این جهت که هر دو دیدگاه، . یابندداللت تصوّری از دو حیث با یکدیگر قرابت می
دانند و دیگری از آن حیث که  اجتماعی میمند قاعدهزبان و کاربرد الفاظ را یک فعالیت

ها در بر هر دو نظریه، الفاظ و عبارات، معنای خود را از کثرت کاربرد و کارکرد آنبنا
ای اجتماعی است و الفاظ در ظرف جامعه معنادار پس، زبان، پدیده. یابنداجتماع، می
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رو، معیار معناداریِ الفاظ و عبارات، معیاری اجتماعی است نه فردی که  شوند؛ از اینمی
 . الفاظ در اجتماع و کثرت تکرار لفظ در معنای خاص کاربستال وعبارت است از استعم

 اگر گوینده یا نویسنده به دنبال آن است که مخاطب، قصد وی را دریابد، نباید .چهار
خود مستقالً برای الفاظ معنا جعل کند، بلکه باید الفاظ را به تبعیت از وضع و استعمالِ 

کند، باید دقیقاً آن  معنای خاصی را برای واژه اخذ میکار بَرَد و اگر در مواردی، عمومی، به
در غیر این صورت، دستیابی به قصد متکلّم سخت، بلکه غیرممکن . معنا را مشخص کند

از سوی دیگر، اگر لفظ به صورت تصادفی شنیده شود و یا از ناحیۀ فردی دیوانه . خواهد بود
 معنای سمانتیکی هست اما فاقد معنای آلود صادر شود، چنین لفظی، داراییا انسانی خواب

اند و تنها مدلول دانان، چنین الفاظی فاقد مدلولی تصدیقی به تعبیر اصول. پراگماتیکی است
یابد در چنین مواردی، ذهن مخاطب به مدلول تصوّری لفظ انتقال می. تصوّری دارند

 .که این معنا به قصد و ارادۀ گوینده ارتباطی داشته باشد آن بی
و مدلول تصدیقی ) معنای سمانتیکال( غرض اصلی از تفکیک مدلول تصوّری .نجپ

آن است که اوالً، نسبت میان قصد و ارادۀ گوینده و معنایی که در ) معنای پراگماتیکال(
ثانیاً، توجه به این نکته که صِرف آگاهی به معنای . شود، روشن گرددقالب الفاظ بیان می

پذیرد، کافی نبوده و م کُنش و رفتاری که به وسیلۀ زبان انجام میله الفاظ، برای فهموضوعٌ
دانان در مباحث  رو، اصول از این. الزم است قصد و ارادۀ متکلّم نیز مورد توجه قرار گیرد

. اندتوجه نشان داده) مدلول تصوّری و مدلول تصدیقی(مربوط به الفاظ به هر دو معنا 
رأی هم) سمانتیک و پراگماتیک(ر یک از این دو حیطه فیلسوفان زبان از حیث تمرکز بر ه

به معنای پراگماتیکی ) م١٩٨٨ ـ١٩١٣ (٢و پل گرایس) م١٩٢٨ (١مثالً اریک هرش. نیستند
و گیلبرت ) م١٩٤٧ (٣اند، اما کسانی هم چون ویتگنشتاین، پل هورویچتوجه نشان داده

 .اندقرار دادهمعنای سمانتیکالِ الفاظ را مورد تأمّل ) م١٩٣٨ (٤هارمن
که سرشار از توجه به معنای ) کاربردی معناۀ نظری(برخالف دیدگاه ویتگنشتاین 

تقریباً  در باب داللت تصوّری دانان ین جهت به دیدگاه اصولسمانتیکال است و از ا
نزدیک است، هرش قائل به قصدی بودنِ معنا است و معتقد است معنای متن بر محور 

ۀ گان گرایس نیز با تفکیک معانی سه. ]٧٨، ص٢٠ [خوردم میمؤلّف رقۀ قصد و اراد
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  ٢٥٩  داللت سمانتیکی و داللت تصوّری

کوشد نشان دهد چگونه معنای  می٣»معنای کلمه« و ٢»معنای جمله«، ١»معنای گوینده«
ۀ یابد بدون آن که مقصود و مراد گوینده به حیطالفاظ با معنای مراد گوینده ارتباط می

  و گرایس، به نظریۀ داللت تصدیقی دیدگاه هرش.]p.117 ,32[معنای واژگان وارد شود 
دیدگاه پراگماتیکالِ هرش و . شود که به مراد و مقصودِ گوینده توجه داردنزدیک می

 الفاظ مراد از استقالل معنایی. کندالفاظ را نفی می ٤گرایس، آشکارا استقالل معناییِ
نقد . گویندهۀ عبارت است از بسنده کردن به واژگان و عبارات بدون توجه به قصد و اراد

 .طلبدبررسی این دیدگاه، مسألۀ مستقلی است که مجال دیگری میو 
های سمانتیکی و پراگماتیکی، منطق و روش تفسیریِ خاص   هر یک از داللت.شش

 است که ٥تفسیرهای مبتنی بر سمانتیک، غالباً تفسیرهای دستور زبانی. طلبد خود را می
، ابزار ٧ و نحو٦لذا منطق. رکیب منطقیِ جمالت استمستلزم فهم ساختار نحویِ واژگان و ت

  و چگونگیِ کاربرد واژگان٨البته چنین تفسیری، مبتنی بر فهم سیاق. این نوع تفسیر است
مفسر ]. p.88-89 ,37[نزد گوینده یا مؤلّف و فرهنگ زبانیِ حاکم بر زمانه و جامعۀ اوست 

 زیرا واژگان ا نیز توجه نشان دهد؛در عین شناخت وحدت معنایی باید به تنوّع کاربرده
 .یابند و معنا متأثّر از سیاق است های متفاوت، معانی گوناگون می در زمینه

شناختی یا به تعبیر  اما تفسیرهای مبتنی بر پراگماتیک، غالباً تفسیرهای روان
؛ زیرا هدف در این گونه تفاسیر، درک ]p.9 ,36[ هستند ٩شالیرماخر تفسیرهای فنی

پردازد و لذا  جا تفسیرگر به بازسازیِ فکر مؤلّف می در این.  گوینده یا نویسنده استذهنیت
بنابراین، تفسیرگر برای .  است تا بتواند در معنا با مؤلّف سهیم شود١٠نیازمند نوعی همدلی

به این معنا . فهم سمانتیک، باید خود را به لحاظ بیرونی به جای نویسنده یا گوینده نَهد
و برای . ند متن یا سخن را به لحاظ دستوری، نحوی، زبانی و منطقی بفهمدکه تالش ک

به این معنا که سعی کند . فهم پراگماتیک باید خود را به لحاظ درونی به جای مؤلّف نشانَد
 .ذهنیت او را درک کند و با شرایط روحی، روانی و موقعیت زندگیِ او همراهی کند
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اند و دو مرحله از  طول هم و داللت تصدیقی، در دانان، داللت تصوّری از نظر اصول
که دو نوع تفسیر مجزا و مستقل از یکدیگر باشند  بخشند نه این  فهم را شکل میفرآیند

فرآیند تفسیر از . و در نتیجه، هر یک منطق و روش تفسیریِ خاص خود را داشته باشد
فته و در نهایت به درک فهم مدلول تصوّری آغاز شده و با فهم مدلول تصدیقی ادامه یا

تحلیل و فهم ۀ داللت تصوّری، مرحل. شود قصد و مراد جدّیِ گوینده یا نویسنده ختم می
داللت ۀ دانان در مرحل اصول. های زبانی و دستوری و ساختارهای منطقی است هیئت

اند تا قواعدی را برای فهم مدلول تصدیقی، طراحی و تدوین  تصدیقی نیز تالش نموده
اصالت : ها عبارتند از شوند که برخی از آن این قواعد زبانی، اصول لفظیه نامیده می. کنند

 ١.حقیقت، اصالت عموم، اصالت اطالق، اصالت عدم تقدیر و اصالت عدم ظهور
هم داللت تصوّری و هم :  برای فهم متن یا سخن، به هر دو داللت نیاز است.هفت

بودنِ یک گزاره، نه تنها به معانیِ  جّهصدق و کذب، و موجّه و نامو. داللت تصدیقی
 ها و مقاصد  جمالت، بلکه به نیتها و نیز به ساختار منطقیِ واژگان و هیئت نحویِ آن

ها صرفاً عملی  سنجیِ گزاره صدق و کذب. نویسندگان و گویندگان هم بستگی دارد
. د باشدشناختی نیز نیازمن های روان دستوری و منطقی نیست بلکه ای بسا به تحلیل

شناختی و قوانین  شناختی نیست که تنها تابع قواعد معرفت قضیه، صرفاً پدیداری معرفت
شناختی مؤلّفان و  های روان معناشناسانه باشد، بلکه گاه حتی بیش از آن، به گرایش

 .گویان بستگی دارد سخن
ظ و معنا دانان که معتقد به نظریۀ اقتران وثیق و ارتباط اکید میان لف برخی از اصول

اند؛ زیرا به باور آنان وضع الفاظ فراتر از ابعاد  اند، پا را از این هم فراتر نهاده شده
شناختی و  شناختی، یک پدیدۀ تکوینی است که البته از آثار روان شناختی و جامعه روان

این اقتران یک اعتبار انشائیِ صِرف نیست، بلکه مناسبتی . شناختی برخوردار است جامعه
شناختیِ وسیعی برخوردار  شناختی و جامعه ینی میان لفظ و معنی است که از آثار روانتکو

بنابراین، در مقام فهم و تفسیر، سمانتیک . است و در فهم الفاظ باید به این آثار توجه نمود
 .و پراگماتیک و دالالت تصوّری و تصدیقی را باید در کنار هم نشاند و باهم خواست

 خواهد شد؛ ٢صدیقی منجر به توجه و تأمّل در افعال گفتاری بسط داللت ت.هشت
 افعال گفتاری، عبارات. ماتیک استپراگۀ حوزۀ زیرا بحث از افعال گفتاری بر عهد

                                                                                                                                            
 ].٩: [ابیدی تفصیل سخن در این باب را در این منبع می. ١

2. speech acts 
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اند و  خبری برخوردارند، اما با این حال نه صادق٢که از صورتِ با آن  هستند که١ای زبانی
 واقعیت، بلکه انجام یک فعل است ٣صیفِها نه تونه کاذب؛ زیرا قصد گوینده از بیان آن

افعال گفتاری اگر چه به نحو ۀ  نظری٤.پذیردکه این فعل از طریق جمالت زبانی انجام می
محدود و ابتدایی مورد توجه اندیشمندان مسلمان نیز بوده است، اما تطوّر چندانی در 

 ٥ .اسالمی نیافته استۀ دورۀ فکر و اندیش
دانان مسلمان تطوّر یابد و  ی تصوّری و تصدیقی نزد اصولها  اگر مبحث داللت.نُه

پرورانده شود و ابعاد و لوازم آن به تفصیل و دقت کاویده شود، پیامدهای 
تواند به مثابه رهیافتی در  این بحث می. تواند به بار آورد شناختی فراوانی می معرفت

که در مبانی  کید بر اینتأ. توجیه باور و نیز در فهم سخن و تفسیر متن به شمار آید
شناسانه نباید صرفاً به معانی واژگان و جمالت اکتفا کنیم بلکه باید عالوه بر آن  معرفت

های مخاطبان را نیز مورد توجه و تأمّل قرار دهیم، دیدگاهی  مقاصد گویندگان و گرایش
 .دهد فهم و تفسیر را تحت تأثیر قرار میۀ توجیه و هم شیوۀ است که هم نظری

 مبحث داللت تصوّری و داللت تصدیقی در علم اصول، ظرفیت ایجاد پیوند و .هد
که، پرسش اصلی در پراگماتیک این  توضیح آن. ارتباط با علوم انسانی و اجتماعی را دارد

ها را  پراگماتیک کاربرد زبان از سوی انسان» روند؟ کار می منابع زبان چگونه به«است که 
پس، . دهد داند و آن را از این وجه مورد مطالعه قرار می ماعی مییکی از اَشکال رفتار اجت

شدنِ پیوند میان زبان و سراسر زندگیِ  پراگماتیک، نظرگاهی است که موجب روشن
شناسی و سایر علوم  انسان است؛ و از این جهت، پراگماتیک، یگانه پیوند میان زبان

پراگماتیک، نظرگاه معرفتی، : توان گفت بنابراین، می. انسانی و اجتماعی نیز هست
اجتماعی و فرهنگیِ عام و فراگیری است ناظر به پدیدارهای زبانی از حیث کاربردشان 

» فرهنگی«و » اجتماعی«، »معرفتی«که تعابیرِ  البته، به شرط آن(در اَشکال گوناگون رفتار 
منابع زبان  «با این توضیحات، پرسش اصلیِ پراگماتیک، یعنی). ناپذیر تلقی شوند تفکیک

ها چه  زبان در زندگی انسان«کند که  ، به این صورت تغییر می»روند؟ کار می چگونه به
پراگماتیک ۀ  مباحث داللت تصدیقی، متعلّق به حوز].٨٥، ص٢٥ [»کارکردهایی دارد؟

                                                                                                                                            
1. linguistic sentences 
2. form 
3. description 

 ].١٠: [تفصیل سخن را از این منبع بخواهید. ٤
 ].١٣: [ام ی دیگری نگاشته در این باره، مقاله. ٥
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های فلسفی به علوم انسانی و اجتماعی قابلیت استفاده و  هستند لذا همگی در نگرش
 .شود بعد، فهرستی از این مباحث ارائه میۀ در نکت. گیری دارند بهره

 مباحث گوناگونی در علم اصول متعلّق به حوزۀ سمانتیک است و در مقابل .یازده
هر یک از این مباحث، شایستۀ مطالعۀ . مباحث بسیاری به حوزۀ پراگماتیک تعلّق دارد

شود و تفصیل سخن  رائه میجا صرفاً فهرستی از این مباحث ا در این. تطبیقیِ مجزّایی است
طبیعی است که برخی از این . سپاریم در باب هر کدام را به نوشتارهای مستقل دیگری می

 ١.گیرد مباحث مشترکاً و گاه از جهات مختلف، در هر دو حوزه مورد بحث قرار می
 ):استقصاء به نحو تطبیقی(سمانتیک ۀ مرتبط با حوزتقریباً مباحث اصولیِ ) الف
 یا افعال ٣ یا افعال زبانی٢که آیا وضع یکی از افعال گفتاری و این: ت وضعحقیق. ١
 ٥ است یا فعلی غیرگفتاری است و در صورت نخست، آیا از افعال گفتاری دربیانی٤زبان

 است یا از افعال ٧، و در صورت نخست، آیا از افعال ایجادی٦است یا افعال گفتاری بابیانی
 است یا از ١٠نامگذاریۀ ، و در صورت نخست، آیا از مقول٩ی یا از افعال تحریک٨التزامی

 فعل ایجادیِ دیگری؟ۀ مقول
که مربوط به مباحث (وضع اسماء اجناس و الفاظ دالّ بر انواع طبیعی : اقسام وضع. ٢

، )١١گذاری است نامۀ که مربوط به مقول(های خاص  ، وضع اسماء اعالم و نام)داللت است
، ١٢»ها انعکاسی ـ مصداق«ها به  که از آن( و هَیَآت افعال وضع اسماء اشاره و ضمائر

 تعبیر ١٦»دارها شاخص« و ١٥»کننده الفاظ اشاره«، ١٤»مدارانه جزئیات من«، ١٣»گرها اشاره«
                                                                                                                                            

 اندک  شده حداکثری بوده و     فهرست ارائه ]. ٢٤: [ام  در این فهرست به نحو تلخیص، از این منبع یاری جُسته          . ١
ام تا مبحثی را در آن بگنجانم که هدف، صرفاً آشنایی و معرفیِ مباحث مرتبط بـا         مناسبتی را کافی دانسته   

 .های آینده، این فهرست را تفصیل یا تعدیل بخشد امید که پژوهش. این دو حوزه است
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 ].3: [به اين منبع بنگريد. 11
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ها باشد، شنوندۀ  ای حاویِ یکی از آن ها این است که اگر جمله شود و وجه جامع همۀ آن می
که دربارۀ آن گفتۀ خاص چیزی مانند  بفهمد، مگر آنتواند مراد گوینده را درست  آن جمله نمی

 ١که به مبحث تعاریف بافتی(، وضع حروف )زمان، مکان، گوینده و اوضاع و احوال آن را بداند
و وضع تعیّنی و )  مربوط است٢که به مبحث تعاریف تصریحی(، وضع تعیینی )مربوط است

 ). مربوط است٣که به مبحث تعاریف تلویحی(وضع استعمالی 
که اراده  که آیا داللت متوقّف بر اراده هست یا نه، و این این: تبعیت داللت از اراده. ٣

 .شود یا نه قید مدلول وضعی تلقّی می
 ٦)ها در سطح واژه (٥و ایهام و تشابه) ٤اشتراک و ترادف(= اشتراک دو ارتباط در یک طرف . ٤

ن مسلمان اسماء و مواد دانا اصول: معنای حرفی و تفکیک آن از معنای اسمی. ٦
افعال را دارای معنای اسمی، و حروف و هَیَآت افعال، اِعراب، جمالت، مصادر و مشتقّات 

دانند؛ اما فیلسوفان زبان بر این باورند که با همان مالکی که  را دارای معنای حرفی می
دارای معنای اند، برخی از اسماء و مواد افعال نیز باید  دوم دارای معنای حرفیۀ این دست

شان نکند  حرفی باشند مانند اکثر قیدها که معنای مستقلی ندارند و تا فعلی همراهی
رغم نقش دستوریِ خود، معنای تامّ و  قابل تصوّر نیستند، و نیز برخی از صفات که علی

 .٧»خوب«مستقلی ندارند مانند صفت 
: ق قائل بودنددانان مسلمان برای جمالت ناقص دو مصدا اصول: جمالت ناقص. ٧

، که دانشی زبانی است که متشکل ٨امروزه در دستور زبان. مرکّب وصفی و مرکّب اضافی
تامّ، ۀ واژگانِ کمتر از جملۀ است، به مجموع) صرف (١ و تکواژشناسی٩از نحوشناسی
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 گـاه میـان   . اند  ها نپرداخته   اند و به ایهام در سطح جمله        ها گفته   دانان صرفاً از ایهام در سطح واژه        اصول. ٦
 معنـایی جمـالت و تفکیـک        امروزه، مبحـث هـم    . دهد  معنایی و ایهام رخ می      دو جمله، نه دو واژه، هم     

 .هاست شناختی در سطح جمله ها و قضایا از مباحث معنا ارهها از گز جمله
که هر شاعری انسان است اما لزوماً یـک شـاعر             مثالً با این  . معنای مستقل از متن ندارد    » خوب«صفت  . ٧

» خـوب «گاه که صـفت شـاعر اسـت بـا معنـای       آن» خوب«خوب، یک انسان خوب نیست؛ زیرا معنای  
 )٢٩ـ٢٨، ص٢٤: ـ برای تفصیل سخن نک. (ت استگاه که صفت انسان است، متفاو آن

8. grammer 
9. syntactics 
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که مرکّب اضافی فقط (عبارت اسمی : گویند و برای آن پنج مصداق قائلند  می٢عبارت
، عبارت )که مرکّب وصفی از اقسام آن است(، عبارت وصفی ) استیکی از اقسام آن

 .ای فعلی، عبارت قیدی و عبارت حرفی اضافه
عموم استغراقی، بَدَلی و مجموعی، : معنای عامّ، اقسام عامّ شامل: مباحث عموم. ٨

 .در سیاق نفی یا نهیۀ ادوات عموم، جنس محلّی به الم و نکر
های نکره به   اطالق اسماء اجناس، اعالم اجناس و اسمکه آیا این: مطلق و مقیّد. ٩
 وضع است یا نه؟ۀ واسط

ها باشد  بحث در خصوص اِجمال اگر ناظر به اِجمال واژه: مباحث مُجمَل و مبیَّن. ١٠
هاست،  ها تعلّق دارد که مربوط به معناشناسی در سطح واژه به مبحث ایهام و تشابه واژه

ها و اقسام آن تعلّق دارد  ها باشد به مبحث ایهام جمله لهاما اگر در خصوص اِجمالِ جم
 .هاست که مربوط به مباحث معناشناسی در سطح جمله

 ):استقصاء به نحو تطبیقی(پراگماتیک ۀ  مرتبط با حوز تقریباًمباحث اصولیِ) ب
حقیقت مدلول مجازی، میزان : شامل: چیستی معنای مجازی: حقیقت و مجاز. ١

ع، منشأ داللت لفظ بر معنای مجازی، مجوّز استعمال لفظ در معنای حاجت مجاز به وض
مجازی، امکان یا عدم امکان وضع لفظ مقترن به قرینه برای معنای مجازی و تعیین 

 .مراد از معنای مجازی
مقوّمات و شروط استعمال، تفسیر مرآتی یا غیرمرآتیِ لفظ، وجوه : شامل: استعمال. ٢

آفرین، اطالق لفظ و  یجادی، امکان یا عدم امکان استعمال وضعتفاوت استعمال و اطالق ا
 .ارادۀ خود آن، اطالق لفظ و ارادۀ نوع و صنف و مثل آن و استعمال لفظ در بیش از یک معنا

 .تبادر، صحّت حمل و عدم صحّت حمل و اِطّراد: شامل: عالمات حقیقت و تشخیص معنا. ٣
های تامّ حملی   تحلیل مدلول و مفاد جملهشامل مباحث مربوط به: های تامّ جمله. ٤

افعال گفتاری تعلّق ۀ های تامّ شرطی که به مبحث نظری و جمله) اعمّ از خبری و انشایی(
 .مباحث پراگماتیک استۀ دارد و زیرمجموع

های تثبیت کاربرد زبان در جهان  بحث هیأت فعل به مبحث شیوه: هیأت فعل. ٥
 .شود مربوط است ای که از آن فهم می  کثرت معانیواقعی، و نیز مبحث وحدت جمله و

ای که  امر بر طلب و وجوب، جمالت خبریۀ داللت صیغ: شامل: امرۀ دالالت صیغ. ٦
شوند، داللت امر بر وجوب نَفسیِ عینیِ تعیّنی و داللت امر بر  برای طلب استعمال می

                                                                                                                                            
1. morphology 
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 .مرّه یا تکرار، که به مبحث افعال گفتاری مربوط است
امر در عین علم به انتفاء شرط آن، امر به امر و امر بعد از : شامل:  خاص امرحاالت. ٧

 .امر، که به مبحث افعال گفتاری مربوط است
نهی و شمولی و استغراقی بودن یا نبودنِ ۀ مدلول صیغ: شامل: نهیۀ دالالت صیغ. ٨

 .اطالقِ متعلّقِ نهی
: ها و اقسام آن) اِخباری یا انشایی (مبحث مدلوالت التزامیِ جمالت تامّ: مبحث مفاهیم. ٩

مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب، که به مبحث 
 . تعلّق دارد٣ یا نظریۀ معانی ضمنی٢ و مبحث نظریۀ مکالمه١معنای ضمنی و تلویحی

 
 گیری نتیجه
داللت تصوّری و : است، داللت وضعی لفظ بر معنا به دو صورت دانان منظر اصولاز 

داللت تصوّری عبارت است از انتقال ذهن از لفظ به معنای آن به محضِ . داللت تصدیقی
داللت تصدیقی عبارت است از داللت . نوشته شدهۀ واژۀ صدور لفظ از گوینده یا مشاهد

شناسان،  چه امروزه نزد فیلسوفان زبان و زبان آن. لفظ بر معنای مراد و مقصود گوینده
شاید .  استدانان  نظریۀ داللت تصوّریِ اصولشود، تقریباً شبیه بهمانتیک خوانده میس

داللت تصوّری استوار است؛ زیرا سمانتیک عبارت ۀ بتوان گفت بنیانِ سمانتیک بر نظری
در چنین فضایی، گزاره، مستقل از . معنا به نحو مستقل از مؤلّف یا متکلّمۀ است از مطالع

- و بدون توجّه به شرایط حاکم بر ایجاد آن، مورد معنایابی قرار میگوینده و شنونده 
گوینده در داللت لفظ بر معنا است ۀ مبنای این دیدگاه، دخالت ندادنِ قصد و اراد. گیرد

شود، تقریباً  چه امروزه نزد فیلسوفان زبان، پراگماتیک خوانده می آن). داللت تصوّری(
معنا با توجّه به ۀ پراگماتیک، مطالع.  استدانان  نظریۀ داللت تصدیقیِ اصولشبیه به

از . گوینده یا نویسنده است و هدف آن تعیین و بررسیِ معنای مراد متکلّم یا مؤلّف است
ریِ داللت تصوّۀ های معناداریِ سمانتیکی، دیدگاه کاربردی معنا، به نظریمیان نظریه

یکی از این : دیگر از دو جهت استقرابت این دو نظریه به یک. تر است نزدیکدانان اصول
دانند و حیث که هر دو دیدگاه، زبان و کاربرد الفاظ را یک فعالیت قانونمند اجتماعی می

  و عبارات، معنای خود را از کثرتدیگری از آن جهت که بنابر هر دو دیدگاه، الفاظ

                                                                                                                                            
1. implicit meaning 
2. theory of conversation 
3. theory of implication 
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اقد شعور صادر انسانی فۀ اگر لفظ از ناحی. یابندها در اجتماع میکاربرد و کارکرد آن
ای معنای سمانتیکی هست، شود و یا به صورت تصادفی شنیده شود، چنین لفظی، دار

، چنین الفاظی فاقد مدلول دانان به تعبیر اصول. پراگماتیکی است معنای اما فاقد
معنای ( تصوّری غرض اصلی از تفکیک مدلول. انداند و تنها مدلول تصوّری تصدیقی

آن است که اوالً، نسبت میان قصد ) معنای پراگماتیکال(دیقی و مدلول تص) سمانتیکال
 به این ثانیاً، توجّه. شود، روشن گرددگوینده و معنایی که در قالب الفاظ بیان میۀ و اراد

ۀ له الفاظ، برای فهم کُنش و رفتاری که به وسیل آگاهی به معنای موضوعٌنکته که صِرف
متکلّم نیز مورد توجه قرار ۀ الزم است قصد و ارادپذیرد، کافی نبوده و زبان انجام می

هم داللت تصوّری و هم داللت : برای فهم متن یا سخن، به هر دو داللت نیاز است. گیرد
بسط داللت تصدیقی منجر به توجه و تأمّل در افعال گفتاری خواهد شد؛ زیرا . تصدیقی

داللت تصوّری و داللت مبحث . پراگماتیک استۀ حوزۀ بحث از افعال گفتاری بر عهد
 .تصدیقی در علم اصول، ظرفیت ایجاد پیوند و ارتباط با علوم انسانی و اجتماعی را دارد
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