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  طرح مسئله

روی بشر  ای بنیادین پیش ی میان دال و مدلول، همواره مسئله عنوان رابطه به» داللت«

طور خاص، دارای اهمیتی ویژه برای فهم معانی کتاب  اما برای مسلمانان به و هست بوده

کردن  معنای شناساندن، راهنمایی را به» ل .ل.د«ی  های عربی ماده فرهنگ. و سنت است

ی داللت  واژه ،باور برخی پژوهشگران به]. ٤۸، ص۱٤، ج٦: نک[اند  دادن آورده نشان و راه

ی  این واژه. ریشه است هم» del-o«گردد، با فعل یونانی  که خود به همان ماده باز می

-۷٤۱، ص۱٤[است  به کار رفته کردن دادن، راهنمایی و آگاه معنای نشان یونانی نیز به

شده و  داده معنای نشان به» مدلول«معنای نشانه و راهنما،  به» دال«ترتیب،  بدین]. ۷٤۲

با تأمل . ردن برای شناساندن خواهد بودک دادن و راهنمایی ، نشان»داللت«شده و  رهنمون

» کند می هر شیء که بر شیء دیگری غیر از خود داللت«: عنوان در تعریف نشانه، به

بودن الفاظ بر معانی چنین  ی نشانه توان درباره ، می]۱۷، ص۳۳؛ ٤۱، ص۱۹: نک[

 ،١»امعن«دانسته است که لفظ، مخاطب را به چیزی فراتر از خود، یعنی : استدالل کرد

سازد؛ ازآنجاکه معنا نزد یک فرد، برای دیگران نامعلوم یا ناپیداست، او با بیان  رهنمون می

این . کند های زبان، مخاطب را بر معنای مورد نظر داللت و راهنمایی می الفاظ و نشانه

بدان توجه کرده و  ٢سوسورسالها پیش ای زبان است که  ویژگی، همان هویت نشانه

  ].۲٦ - ۲۳، ص۲۸: نک[نهاده است   ین را بر آن بنیانشناسی نو زبان

معناشناسی : شناسایی است قابل ٣»معناشناسی«امروزه سه رویکرد برجسته به دانش 

ی  مثابه معناشناسی فلسفی به. ٦و معناشناسی زبانی ٥، معناشناسی منطقی٤فلسفی

معناشناسی . ی زبان، از آراء یونانیان باستان سرچشمه گرفته است بخشی از فلسفه

عنوان بخشی از  منطقی نیز متأثر از منطق ریاضی است اما معناشناسی زبانی به

در میان این رویکردها، دو دیدگاه ]. ۱٤٤ - ۱٤۳، ص۳٠[شود  شناسی شناخته می زبان

» داللت منطقی«یکی، طرح : خورد و سازوکار آن به چشم می» داللت«ی  مسألهاصلی به 

                                                                                                                                            
به آن عنایـت کـرده، قصـد بیـان آن را   نویسنده/  که گوینده توجه به لغت، معلوم يا مكشوفي است با» معنا« .١

 ود؛ مفروض اسـتش میگرفته نظر  در) سوی الله ما(در این مقاله تنها معانِی مخلوق ). ٤بند : نک(دارد 

  .داللت بر خداوند، با سازوکار داللت بر مخلوقات متفاوت است

2. Ferdinand de Saussure (1857- 1913)  
3. semantics 
4. philosophical semantics 
5. logical semantics 
6. linguistic semantics 
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که از مطالعات  ،١شناختی پیرس و برگرفته از سنت زبانی ارسطوست؛ دیگری، طرح نشانه

ی  نماید که نظریه چنین می. ی بیستم پدید آمده است شناسی وی در اوایل سده نشانه

متأثر از دیدگاه اول شکل گرفته اما در معناشناسی فلسفی و منطقی » داللت«

 کاربردشناسی«اینک، . دوم به ثمر نشسته است تأثیر دیدگاه معناشناسی زبانی تحت

شناختی پیرس سرچشمه  های پیرامون آن از همان طرح نشانه پردازی و نظریه ٢»زبان

شاخه از این . گیرند ی معنا را در جریان کاربرد زبان بر عهده می اند و مطالعه   گرفته

، ۷: نک[کاود  طور ویژه نقش عوامل غیردستوری را در فهم متن می شناسی، به زبان

  ].۳٠۹ -۲۹۹ص
ی داللت لفظ بر معنا  طور مستقیم به مسئله دانسته است که فهم کتاب و سنت به

. شود حائز اهمیت می» معنا«برای رسیدن به » داللت«رو، سازوکار  وابسته است؛ ازاین

در سنت زبانی » داللت«دهد که  شناسی در جهان اسالم نشان می زبانبررسی مبانی 

: نک[ی آثار یونان باستان شکل گرفته  مسلمانان بیشتر زیر نفوذ منطق و فضای ترجمه

طور کلی، متأثر از رویکرد منطقی باقی مانده  و به] ۷٤۷، ص۱٥؛ ۲٠۳ - ۱۹۳، ص۲٤

و استوار را میان دال و مدلول برقرار  یک به ای قراردادی، یک رابطه» داللت منطقی«. است

شود  که لفظ همان معنا، و معنا همان لفظ می ای گونه ؛ به]۷٤۲، ص٤۱: نک[سازد  می

سادگی به آن مربوط  استقالل در نظر گرفته شده، یک دال به یک مدلول به]. ۳۹، ص٤۸[

ین نگرش در اما اکنون ا. رود آن به کار می  جای خواند و به شود، آن را فرا می می

معناشناسی نوین مورد تردید است؛ زیرا الفاظ زبان محدود و معانی نامحدودند و یک دال 

چنین مشکالتی نشان ... تواند بر معانی مختلف داللت کند در کاربردهای گوناگون می

ی دال به  داده است که معنای کالم در زبان طبیعی انسان، چیزی بیش از ارجاع ساده

: نک[ شناختی حال، با رویکرد معناشناسی زبان]. ۳۷-۲۷، ص٤٤: نک[مدلول است 

نامید و به  ٤»داللت زبانی« ،٣های طبیعی را در زبان» داللت«توان  ، می]۲٦ -۱۸، ص٤٥

و طرح » داللت منطقی«این مقاله پس از تبیین و توصیف . تشریح سازوکار آن پرداخت

دهد  پردازد و سرانجام نشان می می، به مقارنه و تحلیل این دو نگرش »داللت زبانی«

                                                                                                                                            
1. Charles Sanders Peirce (1839- 1914) 
2. pragmatics  

کنـد؛  طور عـادی بـه آن تکلـم می هایی هستند که بشر به ، زبان)natural languages(های طبیعی  زبان .٣

  .گیرد یقرار م  )منطق صوریمانند (های ابداعی  درمقابل، زبان

4. linguistic signification 
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برای داللت بر معانی کتاب و سنت مناسب خواهد  ،، و نه داللت منطقی»داللت زبانی«

این رویکرد به داللت مسائل مختلف مربوط به دانش تفسیر، علوم قرآن و  ،درنتیجه. بود

، ذشتگچه  اکنون باتوجه به آن. ای دیگر سامان خواهد داد گونه علوم حدیث را به

  . نماید یابی سؤاالت پایین شایسته می پاسخ

داللت منطقی چیست و چه نقدهایی بر کاربست آن در زبان طبیعی وارد است؟ 

شود و چه نتایجی از آن  های داللت منطقی در طرح داللت زبانی رفع می چگونه کاستی

ی  سئلهشناختی دانشمندان مسلمان به م ترین رویکردهای زبان آید؟ مهم به دست می

توان  داللت کدام است؟ با رویکرد داللت زبانی، چه مباحثی از علوم قرآن و حدیث را می

  تحلیل و ارزیابی کرد؟

  

  پیشینه

های ارسطو  و نظریه سال پیش از میالد ۳٥٠و سازوکار آن به » داللت«ی  ی مسأله  مطالعه

ی  ی ساده، رابطهی طرح او سعی کرد با ارائه. گردد در منطق باز می] ۲، ص۱، ج٥٤[

دیدگاه داللت . ها و عالئم نوشتاری را با صورت ذهنی و شیء واقعی بیان کند واژه

ی زبان مورد نظر  وبیش در مطالعه ی بیستم در منطق، فلسفه و کم ارسطویی تا اوایل سده

نوین  ١»شناسی نشانه«شناسی و  سبب شد زبان» داللت منطقی«های  بود؛ تاآنکه دشواری

های  ی معنا و داللت در زبان منطقی فاصله بگیرد و با رویکردهای دیگری به مطالعهاز نگاه 

ی داللت در  بررسی این آراء، رویکردهای متفاوتی را نسبت به مسئله. طبیعی بپردازد

شناسی نوین، با همان  سوسور، پدر زبان/ الف: دهد شناسی نوین نشان می سنت زبان

پیرس، از / ؛ ب]۲۸[پرداخته است  ٢)دال و مدلول( رویکرد ارسطویی به تبیین داللت

بازنمود، تفسیرگر و «ی  گانه ی دال و مدلول، سه شناسی، بجای دوگانه گذاران نشانه بنیان

 ،٣یلمزلف/ ؛ ج]۱۷[ی خود مطرح کرده است  را در نظریه) ٤بند : نک(» شیء

و مدلول سوسور  دال برجایرا  ٤»و محتوا یانب« یدجدشناس دانمارکی، تعابیر  زبان

گذشته، بسیاری  ازاین]. ٥۲[ی زبانی خود را تبیین کند  بتواند نظریهتا  است نشانده

نیز مایل به استفاده ...) و  ٦، گریماس٥مانند یاکوبسن( دیگر شناسان شناسان و نشانه زبان

                                                                                                                                            
1. semiotics 
2. signifier and signified 
3. Louis Hjelmslev (1899- 1965) 
4. expression, content 
5. Roman Jakobson (1896- 1982) 
6. Algirdas Julien Greimas (1917- 1992) 
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دود راندند اما آنرا مح ی داللت، سخن می مدلول نبودند؛ آنها درباره -دالی  ساده طرحاز 

ی داللت  این رویه ادامه یافت تا در اواخر قرن بیستم، مسئله. کردند میبه طرح منطقی ن

های گوناگونی را  رسید و درنتیجه، اعتراض ١رو و ساختارشکن دریدا ی زیاده به نظریه

کنند؛ بلکه در یک فرایند  ها داللت نمی ها بر مدلول او بر آن بود که دال. برانگیخت

ی اخیر، مدل  که پیداست در سده چنان]. ٥٦[دهند  یکدیگر ارجاع می به ٢»انتشار«

های مختلف  مدلول مورد انتقادهای مختلف قرار گرفته و سبب ابداع نظریه -ی دال ساده

  .باره شده است دراین

های وابسته به  بیشتر در علم منطق و دانش» داللت«ی  درمیان مسلمانان اما، مسئله

آثار ]. ٤۱: نک[عمده متأثر از دیدگاه منطقی باقی مانده است طور  آن رشد یافته و به

فقه، اصول و : هایی چون  معاصر نیز با همان رویکرد به مباحثی پیرامون داللت در حوزه

های  وجود، کاربست نظریه بااین]. ۷٥۱، ص۱٥: نک[علوم قرآن و حدیث پرداخته است 

یزوتسو ا، اثر خدا و انسان در قرآنکتاب  شناسی نوین در علوم قرآن از شناسی و نشانه زبان

 قرآن و تفسیر در فهمین را نو یاست که معناشناس یکس ینخستاو ن. شود می ، آغاز]۹[

و  ینیو روابط همنش ییمعنا یها شبکه، ]۲۸[ سوسور آراء از و به کار بسته مجید

ست ای با هدف کارب های پراکنده پس، پژوهش ازآن. است دهکر استفاده  ینیجانش

. ی فهم قرآن و حدیث پدید آمده است شناسی و معناشناسی در حوزه های زبان یافته

بررسی دستاوردهای دانش   به] ٤٠[بیولوژی نص نمونه در دوران اخیر کتاب  برای

 یبر استفاده از روش ها یدرآمد«ی  شناسی در تفسیر قرآن کریم، مقاله نشانه

های معناشناسی در این  معرفی برخی روش  به] ٤۷[» یدر مطالعات قرآن» یمعناشناس«

زنی پیرامون  به گمانه] ۲[ »نیدر زبان د ییداللت معنا یخیتار  توسعه«ی  حوزه، و مقاله

  .پردازد می» زبان دین«و نقش آن در » داللت زبانی«

شناسی  ای نشانه سعی دارد با نقد داللت منطقی و بررسی ریشه اما، نوشتار حاضر

امیدآنکه  ارائه نماید؛ به» داللت زبانی«نوین و کاربردشناسی زبان، طرحی عام درباب 

  . ی فهم و تفسیر متون دینی فراهم آید ی استفاده از آن در حوزه زمینه
  

  داللت منطقی

توان نظر او  نداده است، اما تاحدودی می طور جداگانه سامان را به» داللت«ارسطو بحث 

                                                                                                                                            
1. Jacques Derrida (1930- 2004) 
2. dissemination 
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(= تأثرات روح  ٢نماِد ) ها واژه(= آواهای گفتار «: دریافت ١ی التعبیر را در آغاز رساله

آواهای گفتاری، همچنین . اند ، و عالئم نوشتاری نماد آواهای گفتاری)تصورات ذهنی

ات روح که آواهای گفتار، اما تأثر . عالئم نوشتاری در میان اقوام مختلف، همانند نیستند

آنها هستند، همچنین چیزهای واقعی که این تأثرات روح همتاهای مشابه آنها  ٣ ی نشانه

ارسطو بر آن بود که میان دال یا همان ]. ۲۳، ص٥٠[ ٤»اند هستند، نزد همگان مشترک

ن های گوناگو بررسی. دار، ارتباطی نمادین برقرار است عنوان نشان نشانه، و مدلول به

، ٥٥[یک بوده است  به ی قراردادی و یک ا در دیدگاه او، نشانه ٥»نماد«دهد که  نشان می

معانی «برای  ،صورت قراردادی واژگان زبان به او یدر طرح داللت منطق]. ۲۸- ۲۷ص

یابد  یک تحقق می به صورت تناظری یک شوند و داللت لفظ بر معنا به وضع می» تصوری

یا دو تکه سیب،   ی دال و مدلول همانند دو روی یک سکه؛ گوی]۲۳۱ - ۲۲۸، ص۳۹: نک[

 ).۱شکل (دهند  می هم ارجاع شوند و به یکدیگر مربوط می به

  

وچرا،  چون ای آنی و بی گونه ، به»دال«که پیداست در داللت منطقی، با حضور  چنان

یک میان دال و  به ای یک در این طرح، همواره رابطه. عکس شود؛ و به حاصل می» مدلول«

ن آوای گفتار و ؛ چه میا)لفظ(مدلول برقرار است؛ چه میان عالیم نوشتار و آوای گفتار 

معناست و در آن یک مدلول با  درواقع، چنین داللتی تک]. ٤۱- ۳۸، ص٤۹: نک[معنا 

: نک[دهد  شود و یک دال هم تنها یک مدلول را نشان می یک و تنها یک دال مربوط می

چیزی   ی داللت ایستا و استوار است و به  در طرح ارسطو، همواره رابطه]. ٤٦، ص٤۳

. دیگرسخن، شرط الزم و کافی برای داللت، تنها وجود دال است ؛ بهدیگر بستگی ندارد

                                                                                                                                            
ی فهـم،  در حـوزه ارسـطومهم اثر  ،ارغنونبخش از کتاب  نیدوم) on Interpretation( ةالتعبیر یا العبار  .١

  .تفسیر و استدالل است

2. symbol 
3. sign 

  ].16a, 4-9، ۲، ص۱، ج٥٤: [ترجمۀ انگلیسی متن ارسطو، نک هبرای مشاهد .٤

ماننـد دو روی یـک سـکه، هـر  است که به) identification mark(همان  ی این ا نشانه) symbol(» نماد« .٥

  ].۱۳٠، ص٥٥: نک[گیرد  یک با طرف دیگر قرار می به طرف آن در تناظر یک

    مدلول

 طرح داللت منطقی. ۱شکل 

 دال



  ١٢٧   در فهم و تفسیر کتاب و سنت» داللت زبانی«بازخوانی  

ی علت و معلول  سان رابطه ی میان دال و مدلول را در داللت منطقی به توان رابطه می

ی علیت،  چون رابطه دانست؛ آنگاه که علت تمام گردد و دال محقق شود، داللت هم

توان  اساس، می براین. آید ل حاصل میدهد و مدلو ناپذیر رخ می صورت آنی و اجتناب به

شکل (صورت پایین به تصویر کشید  ، از نوشتار تا شیء واقعی، بهارسطوروند داللت را نزد 

۲.(١  

  

ی متفکران حاکم ماند؛  او، بر اندیشه از  ها پس ی داللت ارسطو تا قرن باری، نظریه

شناسی نوین، نیز آشکار  شناختی سوسور، پدر زبان تاآنجاکه ردپای این فکر در طرح نشانه

در طرح سوسور، مفهومی بودن دال و مدلول، قراردادی و ]. ۱٠۲- ۹۳، ص۲۸: نک[ شد

رویکرد دو، حاصل از   یک و اجباری میان آن به ی آنها و پیوند یک اختیاری بودن رابطه

ها چیرگی داللت منطقی، مطالعات  اما پس از گذشت قرن. است منطقیداللت 

ساخت و سرانجام، سبب  جه طرح ارسطو معناشناسی نوین انتقادهای گوناگونی را متو

  :های پایین اشاره کرد توان به چالش میان می ازآن. ی او و عبور از آن گردید تردید در نظریه

ای جامد و  یک میان دال و مدلول، داللت را به پدیده به ی یک در طرح ارسطو رابطه. ۱

گیرد تا  انجام می ٢»تفسیر«های طبیعی، در فرایند  کند اما داللت در زبان آنی تبدیل می

: نک[لفظ بتواند در فضای چندمعنایی، بر معنای موردنظر گوینده یا نویسنده داللت کند 

 ].۳۷ -۳٥، ص۳۱
و ایستاست اما در  آور ی دال و مدلول، قراردادی، الزام در داللت منطقی رابطه. ۲

نقل از کوارد و  ه؛ ب۷٦، ص۱۹[، موضوع یک تغییر پویاست  های طبیعی این رابطه زبان

 .نماید مدلولی ارسطو ناممکن می - ؛ چیزی که در طرح دال]ِالیس
معنا  را به یک نظام تک یک میان دال و مدلول، آن به ی یک در طرح ارسطو رابطه. ۳

، ٤۳: نک[طبیعی است   ی عام زبان ها، قاعده کند؛ اما چندمعنا بودن نشانه تبدیل می

کند و هر مدلول نیز   های مختلف اشاره می ل به مدلولطبیعی، یک دا  در زبان]. ٤٦ص

                                                                                                                                            
  ].۳۱، ص۲۲: نک[توان مشابه این طرح را در مبحث الفاظ منطق صوری مشاهده کرد  می .١

 .مقاله تشریح شده است ٤در بند » داللت«و نقش آن در فرایند » تفسیر«عامل  .٢

 
  عالیم

 نوشتاری

 داللت منطقی در دیدگاه ارسطو. ۲شکل 

  آوای 

 گفتاری
   
  تصویر

 ذهنی

  شیء

 واقعی



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال فلسفه و کالم اسالمی      ١٢٨

ای چندمعنا  این ویژگی زبان، یک نظام نشانه. ی چندین دال بیان شود وسیله تواند به می

انجامد  بینیز  ١انتهای نشانه یا چندمعنایی نامتناهی تواند به داللت بی سازد که می را می

؛ لیکن این ]ش، الینز، کوهن و دیویدسن، به نقل از واینرای۳۹۷، ص٤٤؛ ۲، ص٥٥: نک[

 .شود مدلولی ارسطو نادیده گرفته می -واقعیت در نظام دال
کاربرد ناصحیح «معنای منطقی، فنون ادبی مانند مجاز، به  در نظام ایستا و تک. ٤

، ۳۲؛ ۲۱٤، ص۳۸؛ ۱٦٠، ص٥: نک[انجامد  بی» کذب«بسا به  و ای ٢شود بدل می» لفظ

های  طبیعی در گفتار و نوشتار خود، از چنین آرایه  وران زبان خنلیکن، س]. ۸۸و  ۷٥ص

آنکه به  کنند؛ بی گیرند و بر معناهای موردنظر خود داللت می آسانی بهره می ادبی به

طبیعی   ضمنی ویژگی انکارناپذیر زبان   درواقع، داللت. آیند هایی گرفتار  چنین دشواری

تابد  ادبی را بر نمی -های سبکی گونی چنین گونهمعنای ارسطو  نظام تک آنکه حال ؛است

 ]. ٤۷، ص٤۳: نک[
. آید معنی ساده فرو می -مدلولی ارسطو، زبان به یک نظام لغت -در دیدگاه دال. ٥

 یاند و ارتباط ها نهاده شده بر معنا  مانند برچسب هایی هستند که به الفاظ، تنها نام

شناختی نشان داده است که زبان  های زبان ا بررسیام. سازند آنها برقرار می بایک را  به یک

مدلولی،  - ی دال که اکنون اندیشه کند؛ چنان معنی عمل می  -بیش از یک نظام لغت

 - ۲۷، ص٤٤؛ ۹٤، ص۱۹: نک[آید  حساب می دیدگاهی سطحی، غیرعلمی و عوامانه به

گی نیز معنای هر واژه وابست ٣»معناشناسی صوری«امروزه، حتی با نگرش ]. ۳۱

و برداشت از معانی ] ٤۱، ص٤۲: نک[ی استعمال و کاربرد آن دارد  تنگاتنگی به نحوه

 ].۱٤۲همان، ص[کس موردقبول نیست  وبیش نزد هیچ ها، کم قراردادِی واژه
 ریگ بانیگری، خارج اءیاشمیان الفاظ و  ٤یک به تناظر یک اشکال فرگه درسرانجام، . ٦

ی ارسطو در داللت پذیرفته شود و  اگر فرضیه]. ٤۷، ص٤٤: نک[شود  داللت ارسطویی می

                                                                                                                                            
1. infinite polysemy 

این تعریف از استعاره، . کند معرفی می» غیر«برای اطالق به چیزی » نام«ارسطو، استعاره را انتقال یک  .٢

رود کـه انسـان بـه درک واقعیـت  های فلسفی بسیار گردیده است و گاه تـا جـایی پـیش مـی سبب جدال

  ].۷۱-۷٠، ص۳۲[رسد  نمی

) formal linguistic semantics(» شـناختی معناشناسـی صـوری زبان«ن اخیر رویکردی بـه نـام در دورا .٣

هایی روبروسـت  های طبیعی مطرح شده است اما این نگرش نیز با محـدودیت برای تحلیل معنا در زبان

 ].۲۹۳ -۲۸۹، ص٤٥[
معــادل دیگــر بلکــه . اســت با چنــین مفهــومی یــاد شــده دررابطــه» identity«ی فرگــه از تعبیــر  در مقالــه  .٤

 .باشد عربی می» هوهویت«است که ترجمان » همانی این«مشهورتر آن در ادبیات دانشمندان معاصر 



  ١٢٩   در فهم و تفسیر کتاب و سنت» داللت زبانی«بازخوانی  

سان  طور مستقیم به اشیاء خارجی ارجاع دهند، الفاظ زبان به های زبان بخواهند به نشانه

ی مشهور خود   فرگه در مقاله]. ۳۱همان، ص: نک[برچسب بر آن اشیاء واقع خواهد شد 

یک برقرار شود  به میان نشانه و شیء خارجی خاص، داللت یک نشان داده است که اگر

 ١گویی ی مختلف به شیء واحد، به همان ، این امر هنگام داللت با دو نشانه)داللت ارجاعی(

درنتیجه، طرح داللت ارسطو هرگز ]. ۲٦۹ - ۲٦۷، ص۳۷: نک[انجامد  و تناقض می

: نک[کار رود   عنوان معانی خارجی، به تواند برای داللت مستقیم بر اشیاء پیرامونی به نمی

 ٢.های زبان بر معانی خارجی است آنکه بسیاری از داللت ؛ حال]۹۹ - ۹۸، ص۳۱
های  زبان«هایی کاربرد اصلی داللت منطقی را به  چنین دشواریدرنتیجه، رویارویی با 

» تعریف«صورت قراردادی  های صوری، معنای لفظ به در زبان. سازد محدود می ٣»صوری

) ٤مانند علم ریاضی(خود  به ی مربوط ها تنها در محدوده هر یک از این تعریف. شود می

ها  رو، علوم مختلف با تعریف ازاین. آور است داللت همواره ثابت، ایستا و الزام وکاربرد دارد 

علم منطق، مدعی است چنین . آشکار شودتا معنای اصطالحی الفاظ  شود آغاز می

: نک[دهد تا مانع از اشتباه در آنها شود  می صورت حد و رسم سامان  هایی را به تعریف

ای  گونه سان، پس از تعریف معناهای اصطالحی در علوم، لفظ به بدین]. ۹٤ -۸۲، ص۲۲

ف«یک بر  به یک   .آید پدید می» زبان علم«کند و  داللت می» معرَّ

و هیچ  است شدهن» تعریف«های طبیعی  گاه معنای الفاظ در زبان درمقابل، هیچ

ی  رابطه. اند  گروهی برای ایجاد زبان، به شناسایی معناها و وضع الفاظ بر آنها اقدام نکرده

چرا انجام  و چون و بی آنیمانند علیت،  یک میان لفظ و معنا برقرار نیست و داللت به به یک

ای مختلف ه تواند بر مدلول بلکه، یک دال در کاربردها و شرایط گوناگون می. گیرد نمی

ها  دیگر سخن، نشانه به. داللت کند؛ یعنی نسبت میان دال و مدلول ثابت و ایستا نیست

 سیال و پویا هستند؛ ازاین طبیعی  در زبان
ً
رو تولید مجازهای ادبی همواره در آنها  کامال

                                                                                                                                            
1. tautology 

گـران زبـان مـردود  درباب معنا، از نگاه بسیاری پژوهش) تصویری یا ذهنی(ای  های انگاره اکنون، نظریه .٢

ها برای توضیح امور مسلم معنا مورد تردید قرار گرفته اسـت  یه؛ تاآنجاکه توانایی این نظراند شمرده شده

 ].٦٥ص: ۱٦؛ ۱۷۳ -۱٥٥، ص٤٤؛ ۷٠ -٦٥، ص۱۲[
  .شوند هایی هستند که برای کاربردهای خاص ابداع می ، زبان)formal language(های صوری  زبان .٣

) هـا دال(هـای آن  دازیکـه نمادپر ] ، بـه نقـل از النگـر٦۸، ص۱۹[ریاضی، تنها نظـامی از روابـط اسـت  .٤

وجه نیازمند ارجـاع بـه جهـان  هیچ اند و به  ها تنها از جنس مفاهیم مدلول .اند  اختیاری، قراردادی و ثابت

صـریح   هـا داللـت پیام معناسـت؛ تمام تک در زبـان علـم، بـهها  نشانه  دیگر، رمزگان بیان به. خارج نیستند

  ].٤۷، ص٤۳[ شود منتفی میضمنی   ند و هرگونه داللتدار 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال فلسفه و کالم اسالمی      ١٣٠

عالوه بر معنای صریح » حمار«ی  مثال در زبان عربی، واژه برای. پذیر شده است امکان

آن انسان، حمار «: نیز به کار رود) معنای ضمنیعنوان  به(تواند برای انسان  یخود، م

حیوان «عنوان  و حمار، به» حیوان ناطق«صورت  اما در منطق صوری، که انسان به. »است

» کذب«محمولی باال، تناقضی آشکار است و به  - شود، عبارت موضوع  تعریف می» ناهق

...) و چون قضایای حملی، استقراء، قیاس(نطقی درحقیقت، قواعد م. شود منتهی می

طبیعی به دشواری و گاه   های صوری کاربردی دقیق دارند اما ورود آنها به زبان در زبان

ی کبری که یک  ، نتیجه براساس مقدمه»قیاس منطقی«میان در  ازآن. انجامد تناقض می

ی کبری تنها در زبان  هاما صادق بودن مقدم. آید ی کلی و صادق است، به دست می قضیه

دیگرسخن، درستی آن قضیه در زبان  ها قابل فرض است؛ به ی تعریف صوری و بر پایه

ها که  ناگزیر، منطق صوری تنها برای نوع خاصی از استنتاج. طبیعی قابل اثبات نیست

هایی که همواره مبتنی بر  صوری است، کارآیی خواهد داشت؛ زبان  محدود به زبان

        ١.ثابت و معین شکل گرفته استهای  تعریف
  

  داللت زبانی

ای غالب بود؛ تاآنکه پیرس  ی بیستم همچنان نظریه سنت داللت ارسطویی، تا اوایل سده

فلسفی کهن خرده گرفت و منطقی  -شناختی خود به روش منطقی در مطالعات نشانه

برای دیگر آراء بر جای های فلسفی، گاه مجالی  او بر آن بود تئوری. جدید را بنیان نهاد

ها  های عموم انسان بایست براساس مشاهده و تجربه اند؛ لیکن منطق جدید می  نگذاشته

پیرس آن منطق جدید را . بنا شود تا نتایج شناختی درستی را به ارمغان آورد

شناسی نزد او،  نشانه. پرداخت ی اصول و قوانین آن  نامید و به مطالعه ٢»شناسی نشانه«

ی  تواند به نتیجه ها می که آدمی با تحلیل نشانه گونه آن ریاضی است؛   به استداللشبیه 

  ].۹۸، ص٥۷: نک[دست یابد ) معنا(مورد نظر 

. ی جدید را درباب داللت ابداع کرده است ا ، نظریه  ی انواع نشانه پیرس ضمن مطالعه

گانه بنیان  در یک فرایند سهها را  مدلول ارسطو، داللت نشانه -ی دال او درتقابل با دوگانه

نشانه یا بازنمود در دیدگاه . دو مطرح ساخته است را در کنار آن» تفسیر«نهاده و عامل 

. شود ها مطرح می ها یا قابلیت لحاظ برخی جنبه پیرس، چیزی است که نزد کسی به

                                                                                                                                            
اقـرار کـرده اسـت » حـد تـام«بـه گوناگون به دشوارِی تعریف اشیاء الحدود ی  ابن سینا در ابتدای رساله .١

  .این سخن، دلیل دیگری بر ناتوانی داللت منطقی در فضای زبان طبیعی است]. ۹٠، ص۲۲: نک[

2. semiotics 



  ١٣١   در فهم و تفسیر کتاب و سنت» داللت زبانی«بازخوانی  

ز تمام ، نه ا ای چنین نشانه. گیرد جای یک شیء قرار می کند و به نشانه، او را خطاب می

اساس، یک  براین. شود جانشین آن شیء می ١ها بلکه در ارجاع به نوعی اندیشه جهت

 ٣»شیء یا موضوع«ی دیگر، یعنی  گانه با دو مقوله در ارتباطی سه ،٢یا بازنمودکننده» نشانه«

او این ]. ۱٠٠ - ۹۹همان، ص[گیرد تا فرایند داللت رخ دهد  قرار می ٤»مفسر«و عامل 

همان، [نامید  ٥»فرایند نشانگی«ی باال را  ثیر متقابل میان سه مقولهکنش و تأ برهم

 در بعضی وجوه،) شیء(= با تفسیری خاص، بر مدلول ) نشانه(= درنتیجه، دال ]. ۲۸۲ص

ها و داللت آنها را بر سه وجه بنیادین  های بعدی، نشانه پیرس در قدم ٦.کند داللت می

  ].۷٤ - ٦٦، ص۱۹؛ ٦۳ - ٥٦، ص۱۷: نک[ ٧» مایهنماد، شمایل و ن«: تقسیم و معرفی کرد

نمایش » ای مثلث نشانه«صورت یک  ی پیرس را به گانه توان طرح سه اساس، می براین

شود؛ یعنی  پذیر می در این طرح، داللت نشانه براساس فعالیت تفسیر امکان. داد

داللت  سوی شیء به ،کند ها تفسیر می ها و قابلیت ، نشانه را از برخی جهت»مفسر«

، طرح معنای معناسالها بعد، آگدن و ریچاردز در کتاب . آورد یابد و آن را به دست می می

که  تفاوت ؛ بااین)۳ شکل(صورت یک مثلث معناشناسی بازنمایی کردند  را به اوداللت 

طور معمول  به :شودچین بود تا تأکید  صورت نقطه آنان بهنزد ی مثلث معناشناسی  قاعده

ستقیم میان نشانه و شیء موجود نیست؛ بلکه همواره پیوندی غیرمستقیم ای م رابطه

؛ یعنی فرایند داللت، همواره از طریق ]٥۸ - ٥۷، ص۱۱: نک[ استدو برقرار  میان آن

  .شود پذیر می امکان» تفسیر«فعالیت 

  

                                                                                                                                            
1. idea 
2. representamen 
3. object 
4. interpretant 
5. semiosis 

گرچه پیرس از واژگان دیگری بجای دال و مدلول استفاده کرده است اما در این مقاله برای سـهولت، از  .٦

  .شود ی مشهور دال و مدلول، در طرح پیرس نیز استفاده می همان دو واژه

7. symbol, icon, index 

 نشانه شیء

)تفسیر( مفسر  

  ث معناشناسیمثل. ۳شکل 
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پذیر  عنوان عاملی انعطاف را به» تفسیر«با ارسطو، فعالیت  ترتیب، پیرس درتقابل بدین

در نظام داللت ) مدلولی -دال(یک  به در طرح داللت خود وارد ساخت تا مانع از داللت یک

کننده است که با تفسیری  یک بازنمود یا ارائه» نشانه«در طرح پیرس، . منطقی شود

  ی انسان در زمینه این تفسیر ذهنی، همان اندیشه]. ۱٠٠، ص٥۷[شود  ذهنی همراه می

وابسته  »تفسیر«عقلی به نام  فعالیتیداللت، غیر از دال به این . یا بستر داللت است

ی  در نظریه. های طبیعی به کار رود زبان درقبول  قابل یعنوان طرح شود تا بتواند به می

یک برقرار  به ی یک رابطه) مدلول(دار  و نشان  )دال(وجه میان نشانه  هیچ داللت پیرس به

گویی . شود ؛ بلکه داللت در یک فرایند نشانگی عقلی انجام می]۲۳٤همان، ص[نیست 

این کند و بر اساس  زبانی می -آدمی یک نشانه را در زمینه و بستری خاص، تحلیل عقلی

ه از چه جهت بر شیء کند نشان تفسیر بیان میفعالیت  .یابد ، بر شیء داللت می»تفسیر«

ی  شده ، شیء صوری و تعریفاودر دیدگاه » موضوع«سرانجام، . یا موضوع داللت دارد

های گوناگون قابل  پذیر و پویاست که در زمینه منطقی نیست؛ بلکه چیزی انعطاف

ای سیال و پویا میان لفظ و  گونه ، قوانین زبانی بهدر نظر او. گذاری و داللت است نشانه

» نشانه«مقدمه،  بااین ١.است یا کاربرد وابستهی داللت  و به زمینه شود میقرار معنا بر 

نقل از  ، به٤۱، ص۱۹[شود  تفسیر می) معنا= (بر شیئی دیگر » گر داللت«عنوان  به

کنند تا به معنا  میو تفسیر  تحلیلهای زبان را  عبارات و نشانهکاربران زبان  ؛ یعنی،]پیرس

  .دهد می  روی گوناگونهای   در زمینه تفسیر این ؛راه یابند

شناسی پیرس روشن ساخت معنای نشانه محتوای درون آن  تحقیقات نشانهباری، 

ها حامل معنا نیستند،  دیگرسخن، نشانه شود؛ به حاصل می نشانهنیست، بلکه از تفسیر 

ستا و طور منفعل، ای بههرگز پس، معنا . کنند نمایی می سوی معنا راه بلکه از جهتی به

شناختی، ارزش  چنین مطالعات نشانه سرانجام،. گردد یک از نشانه دریافت نمی به یک

تنها از راه تفسیر و تحلیل نشانه میسر  را معنا و دریافت ساختبرجسته  را »تفسیر«

توان تفسیر کاربران  هیچگاه نمی درنتیجه]. ، به نقل از ولوشینف۳۱٥همان، ص[ید انگرد

گفتار (مدلولی به فهم متن  -دال ی سادهان جدا ساخت و در یک طرح های زب را از نشانه

  .پرداخت) یا نوشتار

                                                                                                                                            
، کـه معنـای )م ۱۹٥۱(ویتگنشـتاین ) the theory of language games(» هـای زبـانی بازی«ی  نظریـه .١

کند، تأییدی فلسفی بر خصوصیت سیال و پویای واژگان زبان است  واژگان زبان را در کاربرد جستجو می

  ].۱۷۸ -۱۷٥، ص٤٤[



  ١٣٣   در فهم و تفسیر کتاب و سنت» داللت زبانی«بازخوانی  

تواند در کاربردهای گوناگون بر معناهای  میی زبانی  یا نشانهسان یک عبارت  بدین

معنا بودن واژگان،  سبب تک به) علم زبان(  صوری آنکه در زبان حال؛ مختلف داللت کند

 های طبیعی واژگان زبان]. ٤۸ -٤٦، ص٤۳[دهد  نمی رخ ازاساس چنین ابهامی

اما با ] ٥٥، ص۳٤[دهند  ها را نشان می خود معنایی اجمالی دارند و تنها کلیت خودی به

درواقع،  .داللت داشته باشندمشخص  یمعنابر  قادرندتفسیر در زمینه و کاربردی خاص، 

به ابهام در داللت نیز  بسا ایهای طبیعی است که  زباندر ی عام  ا قاعده ١چندمعنایی

ی زبانی  نشانهدرنتیجه . رود انجامد اما این ابهام معنایی در زمینه و کاربرد از میان می بی

   .خواهد داشت ی مشخصیمعنا ،در چارچوب کاربرد ذات خود چندمعناست که به

ن شناسان و معناشناسا مورد توجه زبان اوطرح شناختی پیرس،  ی نشانه پس از نظریه

که گذشت،  چنان. گردید ومدلول ارسط - قرار گرفت و موجب عبور از طرح دال مختلف

بایست کاربرد اصلی داللت ارسطویی را در منطق و زبان صوری دانست و طرح داللت  می

از  ٢»شناسی زبان کاربرد«امروزه . های طبیعی قلمداد کرد پیرس را مناسب برای زبان

و با معناشناسی زبانی وجوه مشترک فراوان یافته   هی پیرس سرچشمه گرفت طرح اولیه

داللت «های  توان ویژگی چه بیان شد، می براساس آن]. ٤۷ - ٤٦، ص۳۱: نک[است 

  :صورت برشمرد را بدین» زبانی

های طبیعی دارای  در زبان  )ها نشانه(= ها  واژه. سیال و پویاست فرایندی، »داللت«. ۱

داللت  ی متعددهای مختلف بر معناها توانند از جهت وجوه داللت گوناگون هستند و می

های ادبی را در چارچوب زبان میسر  این ویژگی، داللت استعاره، مجاز و آرایه. کنند

 .آورد سازد و پویایی و زایایی زبان را به ارمغان می می
طبیعی، برخالف   واژگان زبان. ستآنها» کاربرد«داللت لفظ بر معنا، وابسته به . ۲

                                                                                                                                            
1. polysemy 

و  یبـافت یمعنـا ی مطالعـهبـا  ی اسـت کـهشناس از زبان یا شاخه ،)pragmatics( »ی زبانکاربردشناس« .٢

: نک[ پردازد یم گویندهو منظور  امیپ لیحاکم، به تحل طیشرادیگر  ب، مکان، زمان ودرنظرگرفتن مخاط

نهفته  یرزبانیها که در بافت غ از ناگفته یبخش بزرگ کرد،یرو نیدر ا]. ۱۳٠، ص۱٠؛ ۹۲ -۸٠همان، ص

، امـدهیرا که به زبـان ن دایناپ یو معنا امیآن بخش از پ ،یکاربردشناس. شود یمحسوب م امیاست، جزء پ

امـروزه، . کارکرد زبان در ارتباط است ی دانش، مطالعه نیا گرسخن،ید ؛ به]۱۱، ص٥۳[ کند یم یبررس

، ۷[اســت  یو درک زبــان ضــرور دیــتول یبــرا یاز اصــول کاربردشناســ یکــه آگــاه برآننــدشناســان  زبان

 رونـد، ین به کار مـکه در آ یتیاند واژگان زبان، جدا از موقع بر آن شده یکه برخ ؛ تاآنجا]٦۹٦ -٦۹٥ص

 ].نینقل از کوا ، به۱۱۲، ص۱۸؛ ٥٦، ص۱۱[اند  مشخص یفاقد هرگونه معنا
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در فضای  زبانهای  نشانه. دنشو ان صوری، برای معنایی مشخص تعریف نمیزب

، ۳٤: نک[شود  مشخص می چندمعنایی قرار دارند و معنای دقیق آنها در زمینه یا بافت

و کلی  اجمالیتوجه به کاربرد،  رو، داللت آنها بی ؛ ازاین]۲۱۷ - ۲۱۱و  ۱۷۳ -۱٦٦ص

 .است
زبان در  واژگانکند  زبانی است که بیان می در داللت عقلی فعالیتی، »تفسیر«. ۳

: بیان شده استگاه رو  ازاین دارند؛های گوناگون، از چه جهت بر معنا داللت  زمینه

تفسیر داللت لفظ را بر  عامل]. ۱۹، ص٤٦[» فهمیدن متن به تفسیر آن موقوف است«

 .کند خودنمایی می ١سازد و در استعاره و مجازهای نو معناهای گوناگون میسر می

های  یک و ایستا، مبتنی بر تعریف به صورت یک داللت لفظ در زبان صوری، به که درحالی

 دارندبر معنا داللت » تفسیر«نیاز از  ها بی واژگان این زبان. گیرد قراردادی انجام می

 .طبیعی برقرار نیست  چنین سازوکاری در زبان آنکه حال
ترسیم و ) ٤(صورت شکل   را به» طرح داللت زبانی«توان  ، میبا این فرضیات اکنون

  .نمودتشریح 

  

گیرد و در  در آن شکل می) گفتار یا نوشتار( ٣فضایی است که متن ،٢»کاربرد« -الف

بافت «، ٤»بافت زبانی«: ؛ پس کاربرد شاملشود انجام میبر معنا لفظ داللت  ،ی آن زمینه

 - ۱): ٥شکل (بر دو قسم است » بافت«که پیداست،  چنان. است ٦»معنا« و ٥»غیرزبانی

بستر و  :زبانی بافت غیر - ۲است؛  )سیاق( ساختار درون متنلفظ و  همان :زبانی بافت 

                                                                                                                                            
  .رود بار به کار می استعاره یا مجازی که برای نخستین: یعنی .١

2. application 
3. text 

  .زبانی نیز نام دارد ، بافت درون)co-text(بافت زبانی  .٤

  .شود زبانی نیز نامیده می برون، بافت )context(بافت غیرزبانی  .٥

6. meaning 

 

 لفظ معنا

 طرح داللت زبانی. ٤شکل 
 )کاربرد(

)زبانی -تفسیر عقلی(  



  ١٣٥   در فهم و تفسیر کتاب و سنت» داللت زبانی«بازخوانی  

عاملی  ،بافت این .کند در آن، لفظ بر معنا داللت میخارج از زبان است که  موقعیتی

، زبانی بافت غیر]. ۳۹، ص۱٠[امروزی است  ١»تحلیل گفتمان«کننده و مؤثر در  تعیین

شامل تمام اشیاء و اعمال پیرامون  :٢»بافت موقعیت« - ۱- ۲: است نوع بر دو خود

در جهان ) گیرنده یا مخاطب(= خواننده / یا شنونده) فرستنده(= نویسنده / گوینده

دانش معلومات و : ٣»زمینه دانش پیش« -۲- ۲هنگام تولید واحد زبانی است؛   خارج، به

]. ٥٠ - ٤٤، ص۳٥؛ ۲۱۲ص، ۳٤[ی پیام است   ده و گیرندهنمشترک میان فرست

های مشترک میان  شرایط پیرامونی و دانسته( زبانی ی پیام براساس بافت غیر فرستنده

کند و مخاطب، آن عبارات را در همان  الفاظ و عبارات زبانی را تولید می ،)خود و گیرنده

) نوشتار/ گفتار(همواره فهم و تفسیر متن بنابراین،  ؛کند تا معنا را دریابد  بافت تفسیر می

شناختی اثبات کرده است که  های زبان بررسی. غیرزبانی است  زبانی و وابسته به بافت

سازد و  تفسیر و تعبیر متن را محدود می و ممکن برای متعدد صورتهایبافت غیرزبانی 

 ].۸۱ - ۸٠، ص۳۱: نک[آورد  ی فهم معنای مورد نظر فرستنده را فراهم می زمینه

تا نشان دهد  صورت مستطیل پیرامونی نمودار گشته است به) ٤(در شکل » کاربرد«

  .ی فضای کالم است دربردارنده

 

برای  های گوناگون ذات خود، دارای جهت زبانی است که به ، نشانه یا بافت »لفظ« - ب

مدلول ]. ۲۹٤، ص٤٥: نک[های متعدد داللت کند  تواند بر مدلول می ؛ یعنیاست داللت

از بعضی (د توان نتیجه لفظ می شود؛ در لفظ، در کاربرِد مالزم آن، محدود و مشخص می

همان، : نک[نویسنده داللت کند / در بافت غیرزبانی بر معنای موردنظر گوینده) ها جهت

: نک[یکدیگرند  »مکمل« ،سان بافت زبانی و غیرزبانی برای داللت بدین]. ٤۲۱ - ٤۲٠ص

  ].۳۷۱همان، ص

                                                                                                                                            
1. discourse analysis 
2. context of situation 
3. background knowledge 

 زبانی بافت . ۱

 بافت موقعیت. ۲-۱    بافت
  بافت غیرزبانی. ۲

 زمینه دانش پیش. ۲-۲

 شناسی بافت در کاربرد. ٥شکل 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال فلسفه و کالم اسالمی      ١٣٦

فعالیت تفسیر . منظور دریافت معناست نشانه به زبانِی  - ، تحلیل عقلی»تفسیر« -ج

نشان ) ٤(بردار خمیده در شکل . بر معنا داللت دارد  کند لفظ از چه جهت ن میبیا

زبانی  -ها، و در یک فرایند عقلی ها و قابلیت دهد که تفسیر نشانه تنها از بعضی جهت می

های  رهاند و داللت یک می به فعالیت تفسیر، داللت را از جمود ارتباط یک. گیرد انجام می

  .سازد پذیر می نشمار لفظ را امکا بی

این شیء شامل اشیاء . ی پیام است شیء یا موضوع مورد عنایت فرستنده ،١»معنا« - د

خارجی و تصورات ذهنی است و در معنای وسیع آن، هر معلوم یا مکشوفی است که 

شود که الفاظ  خاطرنشان می. نویسنده بدان توجه کرده، قصد بیان را آن دارد/ گوینده

داللت  ؛ بلکهشود فعل از نشانه دریافت نمییک و من به طور یک حامل معنا نیستند و معنا به

توانند از طریق  سوی معناست؛ یعنی کاربران زبان می مفهوم راهنمایی و نشانگی به لفظ به

  ٢.تفسیر و تحلیل نشانه، معنا را دریابند

ی پیام معنای مورد عنایت خود را در کاربرد  با توجه به طرح داللت زبانی، فرستنده

گذاری از برخی  این نشانه. کند گذاری می نشانه کمک واژگان زبان به) بافت غیرزبانی(

ی پیام با دانستن و احاطه بر همان کاربرد،  گیرنده. شود ها انجام می ها و قابلیت جهت

اگر بافت  حال ٣.گری عقل، معنا را دریابد روشن ههای زبان را تفسیر کند و ب تواند نشانه می

تواند از روی قیاس و تشبیه،  ی پیام خارج باشد، او می دهی کشف گیرن زبانی از حیطه غیر

ی فرضی، متن را تفسیر و یک  زبانی را بسازد و براساس آن بافِت خودساخته بافت غیر

آشکار است در این موقعیت . تطبیق دهد» معنا«جای  را تصور کند و به» مفهوم«

. ی پیام متمایز است با معنای مورد نظر فرستنده  هرمنوتیکی، مفهوم نزد گیرنده

ی  شود و فاصله تفسیرهای گوناگون پیرامون متن واحد در چنین شرایطی حاصل می

را فاحش  ٤»مفهوم«و » معنا«، تفاوت میان  میان فرستنده و گیرنده طوالنیزمانی  - مکانی

                                                                                                                                            
، ۱۹، ج۲٦: نـک[مفهوم توجه و قصد به کار رفته اسـت  ، و در لغت به»عنی«ی  ، مصدر از ریشه»معَنی« .١

 .ی استدر زبان انگلیس» to intend«این واژه معادل ]. ۷۱۱-۷۱٠ص
تواننـد بـا  ای بغـرنج بـوده اسـت لـیکن کـاربران زبـان می همـواره مسـئله» معنـا«گرچه مطالعه و تبیین  .٢

های زبان، به تفهیم و تفاهم معنا نزد یکدیگر بپردازند؛ گرچـه در ایـن مسـیر گـاه خطـا  استفاده از نشانه

 .شود به گرداب شکاکیت نمی آنانخطا سبب ورود این کنند، اما  می
: ای دو مداد قرمز و آبی را برای انتخاب به مشتری ارائه کند، مشتری بـا گفـتن برای مثال، اگر فروشنده .٣

  .تواند بر معنای مورد نظر داللت کند ، که تنها یک ویژگی مداد است، می»قرمز«

 ].۳٠، ص۸: نک[در کالم اهل منطق نیز آمده است » معنا و مفهوم«تمایز میان  .٤



  ١٣٧   در فهم و تفسیر کتاب و سنت» داللت زبانی«بازخوانی  

  ]. ۲۸ - ۱۸ ، ص٥۳: نک[سازد  می

عبارت را در  های گوناگون یک توان داللت حال، براساس طرح داللت زبانی می

: نک[» دِر اتاق باز است«مثال، عبارتی ساده چون  برای. کرد تشریحکاربردهای مختلف 

  های گوناگون تواند در زمینه و کاربردهای مختلف، از جهت می] ۱۷٦ - ۱۷٥، ص۳٠

، »تفسیر«در این شرایط، فرایند عقلی . تفسیر شود و بر معناهای متعدد داللت کند

  ).۱جدول (سازد  ، مشخص میمعنای مورد نظر را در بافت غیرزبانی یا همان فضای کالم

  

  معناهای مختلف یک عبارت در کاربردهای گوناگون. ۱جدول 

  معنا  کاربرد  عبارت

  .دِر اتاق باز است

  !دِر اتاق را ببند  .کند گوینده به مخاطب امر می

  .دیدارش برود  خواهد مخاطب همیشه به گوینده می
توانی سراغ من  همیشه می

  .بیایی

  !از اتاق من بیرون برو  .اخراج مخاطب را داردگوینده قصد 

  !بفرما داخل  .کند  گوینده مخاطب را به داخل دعوت می

شود که فضای اتاق  گوینده به مخاطب یادآور می

  .رؤیت است و باید آداب مربوط را رعایت کند قابل

از خود رفتار ناشایست نشان 

  !مده

  !آهسته سخن بگو  .کندخواهد با مخاطب خصوصی صحبت  گوینده می

  

ای خبری است اما در  از نظر دستوری جمله» دِر اتاق باز است«در مثال باال، عبارت 

دهد معنای یک  مهم، نشان می این. برخی کاربردها به امر یا نهی نیز تفسیر شده است

: نک[اند  که برخی پنداشته گونه آن آن نیست، جمع و برآیند معنای واژگان عبارت، حاصل

دیگرسخن، منظور از  به .»بر معناست  نشانه عبارت زبانی« :؛ بلکه باید گفت]۹٤، ص۳۳

صورت  دراین]. ٥۳ - ٥۲، ص۱۲[بر معانی است  آن» بودن  نشانه«معناداری واژگان زبان، 

و آن را  معنا راه یابد بهتواند  میها در کاربرد پیرامونی  زبانی نشانه - مخاطب با تفسیر عقلی

  .فراچنگ آورد
که، بافت زبانی و بافت غیرزبانی دو شرط الزم برای داللت در زبان طبیعی  آن نتیجه

زبانی است که براساس  - جامد، بلکه فرایندی عقلییک و  به یکای  داللت، نه پدیده. است

تواند در کاربرد  صورت مخاطب می شود؛ دراین های زبان انجام می تفسیر و تحلیل نشانه

  .ی پیام را دریابد معنای مورد نظر فرستنده ،معین
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  کاربست داللت زبانی در فهم و تفسیر قرآن و حدیث

ی بیستم بر  که گذشت، طرح داللت منطقی از یونان باستان آغازید و تا اوایل سده چنان

دیگرسو اما، اندیشمندان مسلمان نیز از آراء  از. شناختی غرب سایه افکند های زبان نظریه

ی داللت منطقی و تحت تأثیر  ی داللت خود را بر پایه بهره نماندند و نظریه ارسطو بی

پیروی از او، برای  ایشان به]. ۷٤۷، ص۱٥: نک[ار یونانی بنیان نهادند ی آث فضای ترجمه

وجود عینی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود : هر شیء چهار قسم وجود قائل شدند

بدین معناست که ذهن از » داللت وضعی«اساس،  براین). ۲بسنجید با شکل (کتبی 

عبارت دیگر،  ؛ بهشود آگاه می) نامع(له  ٌ، به وجود موضوع)لفظ(آگاهی به وجود موضوع 

  ].۷٤٤ -۷٤۲، ص٤۱[ استعلم به دال موجب علم به مدلول 

ی  از علم منطق نشأت گرفت و به اندیشه» داللت لفظی وضعی«ترتیب،  بدین

در علم منطق، داللت وضعی به داللت مطابقه، تضمن . شناختی مسلمانان راه یافت زبان

ق در آثار اهل منطق، هر سه داللت مذکور، به داللت با تدقی. شود تقسیم می ١و التزام

با حال . شود گردد؛ یعنی داللت مطابقه، اساس داللت در علم منطق می مطابقه باز می

که اساس هر  شود  آشکار می] ۷٤٥ - ۷٤٤همان، ص: نک[تأمل در تعریف داللت مطابقه 

  ). ۳نجید با بند بس(سه قسم داللت وضعی در علم منطق، همان داللت ارسطویی است 

بلکه به داللت زبانی ه، حال، ادیبان مسلمان تنها به داللت منطقی بسنده نکرد این با

شناختی سیبویه و جرجانی اشاره  توان به تحقیقات زبان میان، می ازآن. ندا هنیز ارج نهاد

از شناسی و سرآغ ی عطفی در تاریخ زبان سیبویه را نقطهالکتاب بایسته است نگارش . کرد

 الکتابدهد  های جدید نشان می بررسی]. ۱٤، ص۲۳[دانست » شناسی عربی زبان«

ای خودیافته و  گونه هم به است؛ آن» کاربرد«شناسی از جمله  شامل مباحث گوناگون زبان

همچنین، تحقیقات زبانی ادیبانی چون ]. ٤۱همان، ص[ انو رومی تأثر از سنت یونان بی

                                                                                                                                            
های گوناگون مـتن را توجیـه کنـد امـا ایـن  تواند داللت باورند که داللت التزام منطقی می بعضی بر این .١

رو، یـک  ایـن از. کنـد زدوده عمل می ای جامد و بافت گونه است و به» جهت«فاقد ) حتی الزم بّین(داللت 

ه هیچ معنـایی ای ک گونه ؛ به]۷٤٥، ص٤۱: نک[نهایت معنای الزم داشته باشد  تواند بی لفظ یا معنا می

بر معنای دیگر برتری منطقی ندارد؛ بنـابراین داللـت التزامـی یـک لفـظ بـر معنـای مشـخص، نـاممکن 

و بـرای آن دالیـل مختلفـی  ،مشـهور» مهجوریت داللـت التـزام«این پدیده میان اهل منطق به . شود می

و طبیعــی ی اســتلزام در فضــای عرفــی  امــا اگــر رابطــه]. ۱۱٠ -۱٠٦، ص۲٥: نــک[ذکــر شــده اســت 

سخنگویان زبان تلقی شود، امکان تحلیل عبارات در فضای فرهنگی و اقتضائات عرفی را خواهد یافت؛ 

  ].٤۷٥ -٤۷۱، ص۱۳: نک[آنکه از یک تفکر منطق صوری نشأت نگرفته باشد  شرط البته به



  ١٣٩   در فهم و تفسیر کتاب و سنت» داللت زبانی«بازخوانی  

نزدیک » طرح داللت زبانی«منجر شده است، به  جرجانی که به ظهور علم بالغت

، آنجا که معنا را حاصل ]۸٠، ص۳۲: نک[» نظم«ی  جرجانی در نظریه. شود می

زبانی توجه کرده است؛  داند، به سیاق و بافت  نشینی کلمات در کنار یکدیگر می هم

نیز نقش » سخنمقاِم «سان که عنایتی نیز به بافت غیرزبانی دارد و هنگام داللت، برای  آن

در میان عالمان اصول فقه، آن دسته که سرانجام  ].۲٥- ۲۲، ص۳: نک[شود  قائل می

دانند و در تفسیر حقیقت وضع، به  می) داللت تصوری(داللت لفظی را از نوع تصور 

و ] ۸۲ - ۸۱، ص۱، ج۲۹[» اقتران«، ]٦۲ -٥۹، ص۱، ج۳٦[ »مالزمه«: هایی چون نظریه

اند  بند هستند، هریک تاحدی به داللت منطقی متمایل شدهپای] ۱٦۳، ص۲۱[» هووّیت«

، ۱، ج٥۱[» تعّهد«ی  اما، برخی از معاصران ایشان که حقیقت وضع را براساس نظریه

: نک[دانند  می) داللت تصدیقی(کنند و داللت لفظی را از نوع تصدیق  تبیین می] ۱۲ص

ی  توان نظریه رتیب، میت بدین. شوند ، به داللت زبانی نزدیک می]۷٤٦ - ۷٤٥، ص٤۱

داللت . را نزد عالمان مسلمان پیوستاری از داللت منطقی تا داللت زبانی دانست» داللت«

است   دیگر، به داللت زبانی نزدیک  در نظر بعضی از ایشان به داللت منطقی و نزد برخی

 این. ی غالب در میان ایشان، همان داللت منطقی است که پیداست، نظریه اما چنان

. بررسی، خود نیازمند پژوهشی مستقل است که در این مقام اقتضای چنان مقال نیست

در تاریخ فهم و تفسیر علوم طورعمده  بهداللت منطقی  آشکار است کهترتیب،  بدین

 . گذار بوده است آفرین و در مباحث مختلف علوم قرآن و دانش حدیث تأثیر اسالمی نقش
و حدیث در فضای منطقی یا زبان صوری صادر اکنون، باید دانست الفاظ قرآن 

دهد که کتاب و سنت در فضای عرفی یا زبان  اند؛ بلکه شواهد گوناگون نشان می نشده

  :جمله ازآن ؛١اند طبیعی تحقق یافته

اهل (زبان قومشان  تأکید قرآن براینکه ارسال پیامبران برای تبیین دین الهی به  -الف

 «: است  بوده) زبان
َ
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  .شده باشدعنوان زبان صوری یا علمی، ابداع  آنکه برای دین، زبانی نوین به نه

ی برخی روایات بر اینکه خداوند با زبان شایع و جایز نزد مردمان، ایشان را  اشاره - ب
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 ].٤٦ -٤٥، ص۱۳: [نیز، نک .١
 »...برای آنان بیان کند) حقایق را(و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا « .٢
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براساس زبان رایج و  این سخن بدان معناست که داللت قرآن کریم]. ۱۸۷، ص٤[ ١»...

  .گیرد گری عقل انجام می روشن

و امامان  آلهوعلیهاللهصلینزول وحی و صدور روایات در فراز و فرود زندگانی پیامبر اکرم  -ج
اند؛ بلکه هرکدام در  دیگرسخن، آیات قرآن و احادیث در خأل تحقق نیافته به ؛مالسالهمیعل

میان و براساس زبان رایج   پدید آمده) انیبافت غیرزب(موقعیت و شرایط گوناگون 

  .اند زد کرده حقایق را گوشمخاطبان، 

براساس چنین دالیلی، فهم معانی کتاب و سنت همواره در بستر زبان طبیعی و 

توان قرآن و حدیث را  پس نمی. میسر است؛ نه داللت منطقی» داللت زبانی«مبتنی بر 

 ٢.کنند ری یا عرف خاص بر معنا داللت میهمچون علومی دانست که در فضای زبان صو

یک میان دال و  به زدوده و در قالب تناظر یک صورت بافت درنتیجه، داللت آیات و روایات به

آیات و روایات شرط » بافت غیرزبانِی «یا » کاربرد«گیرد؛ بلکه دانستن  مدلول انجام نمی

 -عنوان عاملی عقلی نیز به» تفسیر«که،  چنان الزم برای داللت بر معانی آنهاست؛ هم

در قرآن، فضای خطاب آیات و » کاربرد«منظور از . آفرین است در آن نقش زبانی همواره

  . در روایات، موقعیتی است که حدیث در آن صادر شده است» کاربرد«مراد از 

طرح داللت «درباب علوم قرآن براساس  مالسال هیعل، روایت مشهور از امیرالمؤمنین اکنون

هُ َو مِ ... «: معنایی دیگر خواهد یافت» زبانی
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ُ
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ْ
أ
َ
نقل از  ، به٥۹۷، ص۱، ج۲٠[ ٣ »...ِمْنُه َما ت

                                                                                                                                            
ی آن  وسیله است که خداوند به) کالمی(و دلیل بر آن، گفتار شایسته و رایج نزد مردمان است و آن، ... « .١

 »...ورزیدن با آنان سخن گفت  آفریدگان را مورد خطاب قرار داد و براساس عقل) قرآن(
ی منطقــی یــا بــه زبــان علــم، تعریــف  شــیوه ســنت بهدر کتــاب و  ،ههــایی چــون صــوم و صــال اینکــه واژه .٢

باور برخـی اصـولیان،  بـه. شاهد دیگری بر صدور آنها در فضای زبان طبیعی اسـت ،اند اصطالحی نشده

 ].۸۲، ص۱، ج٤۸[اند  از سوی شارع معنادار نشده» وضع تعیینی«چنین الفاظی از ابتدا با 
ن عـام اسـت، و لفـظ برخـی دیگـر عـام امـا پـذیرای لفظ بعضی از آیات قـرآن خـاص ولـی معنـای آ... « .٣

آنکـه معنـای آن جمـع اسـت و لفـظ برخـی دیگـر  ل ای از آیات مفرد حا مفهومی فراگیر است، و لفظ پاره

ای از آیات، ماضی ولی معنـای آن مسـتقبل اسـت، و تأویـل  جمع اما معنای آن مفرد است، و لفظ دسته

ای قبـل از تنزیـل و  یل برخی دیگر همراه تنزیل و تأویـل دسـتهبعضی آیات در تنزیل آن نهفته است و تأو

 »...تأویل بعضی دیگر بعد از تنزیل آن است 
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روایت و تأثیر بافت غیرزبانی و فعالیت تفسیر،  رویکرد داللت زبانی به این]. تفسیر نعمانی

یابد، بعضی اسماء جمع بر  دهد که چگونه آیاتی با لفظ خاص، معنایی عام می نشان می

پایان قرآن  های بی کند، و تأویل معنایی واحد و برخی افعال ماضی بر آینده داللت می

  .شود پذیر می امکان

و روایات، در علوم مختلف قرآن و حدیث  ترتیب، نگرش داللت زبانی به آیات بدین

 ،احکام و تشابه: میان با این رویکرد، مسائلی چون تأثیری بسزا خواهد داشت؛ ازآن
دیگربار ... اجمال و تفسیر، جری و تأویل، عموم و خصوص، تجوز، اشتراک، مفسر الهی و 

مناسبت  ی، بهتبیین این مباحث با رویکرد داللت زبان. قابل شرح و بررسی خواهد بود

  .شود های آتی سپرده می فرصت کوتاه این مقاله به پژوهش
  

  گیری نتیجه

شناختی، قابل بررسی  ی داللت لفظ بر معنا با دو رویکرد منطقی و زبان مسئله. ۱

گیرد و  زدوده شکل می یک و بافت به صورت یک داللت منطقی مبتنی بر قرارداد، به. است

در این رویکرد، شرط . سازد  برقرار می» مدلول«و » دال«میان  ای جامد و استوار را رابطه

های   کاربرد اصلی داللت منطقی به زبان. الزم و کافی برای داللت، تنها حضور دال است

شناسان ناگزیر از  رو، زبان این شود؛ از محدود می )مانند ریاضیات(صوری یا زبان علم 

 .اند شده - یعنی معناشناسی زبانی -های طبیعی ی معنا در زبان رویکرد دیگری به مطالعه
چه گفتار، چه (دهد داللت متن  ، نشان می»طرح داللت زبانی«معرفی و تبیین . ۲

ی دال، مدلول و  کمک سه مقوله داللت به »فرایند«. زبانی است - فرایندی عقلی) نوشتار

پس، معنا . دشو محقق می» بافت غیرزبانی«یا » کاربرد«هم در  ، آن»تفسیر«فعالیت 

شود؛ بلکه از تفسیر  ی دال و مدلول حاصل نمی ی ساده صورت قراردادی و از مقایسه به

ی  ا ترتیب داللت رابطه بدین. آید میبه دست های زبان و در کاربرد،  زبانی نشانه - عقلی

 .سیال و پویا میان دال و مدلول است که به بافت غیرزبانی وابسته است
بیان » تفسیر«عامل . اند های مختلف هایی با جهت ، نشانهالفاظ زبان طبیعی. ۳

اساس فهم متن  کند که لفظ در کاربردی خاص، از چه جهت بر معنا داللت دارد؛ براین می

اما الفاظ زبان . شود پذیر می امکان» تفسیر« زبانِی  - تنها با فعالیت عقلی) گفتار یا نوشتار(

نیاز از تفسیر،  اند؛ لذا لفظ نابسته به کاربرد و بی سویه یک و تک به هایی یک صوری، نشانه

 .کند زدوده بر معنا داللت می صورت بافت به
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برای شرط الزم  و بافت غیرزبانی ی عقلی بر بافت زبانی احاطهدر داللت زبانی، . ٤

کند  می) ابهام: چون(فقدان بافت غیرزبانی، داللت متن را دچار آسیب . دریافت معناست

، متن را تفسیر کند،  ساخته ی پیام در بافت فرضی خویش شود گیرنده می سببو 

» مفهوم«این . تطبیق دهد» معنا«جای  بهی را مطابق ذهن خود تصور نماید و »مفهوم«

سازی  بسا مفهوم چه. ی مورد نظر گوینده یا نویسنده متفاوت است »معنا«فرضی با 

 .حساب آید به » رأی تفسیر به«ای از  ونهپژوه، گ چنینی، در ادبیات عالمان قرآن این
نزد عالمان مسلمان پیوستاری از داللت منطقی تا داللت زبانی » داللت«ی  نظریه. ٥

دیگر، به داللت   در نظر بعضی از ایشان به داللت منطقی و نزد برخی» داللت«. است

لت، برگرفته از ی دال است اما رویکرد اصلی اندیشمندان مسلمان به مسئله  زبانی نزدیک

 .داللت منطقی است
ازآنجاکه قرآن و حدیث در فضای زبان طبیعی تحقق یافته، فهم معانی کتاب و . ٦

میسر خواهد بود؛ نه » داللت زبانی«سنت همواره با لحاظ بستر زبان طبیعی و مبتنی بر 

انی درنتیجه، دانستن بافت غیرزب. ی منطقی زدوده یک، قراردادی و بافت به داللت یک

چنین  شرط الزم برای داللت بر معانی آنهاست و اینت و روایات، در کنار بافت زبانی، آیا

آفرین  ضروری و نقش ،زبانی در فرایند داللت -عنوان فعالیتی عقلی به» تفسیر«است که 

 .خواهد بود
، مسائل گوناگون پیرامون فهم و تفسیر کتاب و سنت »داللت زبانی«با رویکرد . ۷

احکام و تشابه، اجمال و تفسیر، جری و تأویل، حقیقت و مجاز، اشتراک، عموم و  :مانند(

 .از این منظر جدید قابل بررسی خواهد بود...) خصوص، مفسر الهی و 
  

  منابع

  کالم الله مجید، ترجمۀ فوالدوند] ۱[

، ٤۷ی  ، شمارههنذ، »تاریخی داللت معنایی در زبان دین  توسعه«، )ش ۱۳۹٠(ابطحی، سید عبدالحمید؛ ] ۲[

  ۱۹٦ - ۱٦۹صص 

ی  ی نظم عبدالقاهر جرجانی و نظریه ی تطبیقی نظریه مطالعه«، )ش ۱۳۹٦(رضا؛  محمد الرسول، سید  ابن] ۳[

 ۳٥ - ۱۷، صص ۲ی  ، شمارهادب عربی، »بافت موقعیت فرث

انتشارات جامعه : هاشم حسینی، چاپ اول، قم: ، محققالتوحید، )ق ۱۳۹۸(ابن بابویه، محمد بن علی؛ ] ٤[

 مدرسین

: ، ترجمۀ احسان موسوی، چاپ دوم، تهرانرویکرد عقالنی در تفسیر قرآن، )ش ۱۳۹۱(ابوزید، نصر حامد؛ ] ٥[

  انتشارات نیلوفر
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  یالتراث العرب اءیدار اح: روتیچاپ اول، ب ،ةاللغ بیتهذ، )ق ۱٤۲۱(محمد بن احمد؛  ،یازهر] ٦[

ف، مارک؛ ] ۷[
ُ
گریدی، ویلیام؛ دابروولسکی، مایکل؛ آُرن

ُ
، ترجمۀ شناسی معاصر درآمدی بر زبان، )ش ۱۳۹۷(ا

 سمت: علی درزی، چاپ هشتم، تهران

   مؤسسة النشر االسالمی: ، چاپ دوم، قم الحاشیة علی تهذیب المنطق، )ق ۱٤۱۲(؛  الیزدی، مولی عبدالله] ۸[

شرکت : چاپ نهم، تهراناحمد آرام،  ی ترجمه ،خدا و انسان در قرآن، )ش ۱۳۹۳(یزوتسو، توشی هیکو؛ ا] ۹[

 انتشار یسهام

: ، چاپ اول، تهرانفرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، )ش ۱۳۹۲(زاده، فردوس؛  آقاگل] ۱٠[

 انتشارات علمی

چاپ اول،  ،یکورش صفو ۀترجم ،یمعن یمعنا، )ش ۱۳۹۷(آرمسترانگ؛ . آ چاردزیر ؛یآگدن، چارلز ک] ۱۱[

 یانتشارات علم: تهران

چاپ اول،  ،یمنش و احمدرضا جلیل احمد ایران ۀ، ترجمزبان ی فلسفه، )ش ۱۳۸۱(آلستون، ویلیام؛ ] ۱۲[

 یدفتر پژوهش و نشر سهرورد: تهران

صادق دانشگاه امام : ، چاپ اول، تهرانمعنا به  مباحث نقل: الحدیث فقه، )ش ۱۳۹٤(پاکتچی، احمد؛ ] ۱۳[

 )ع(

المعارف بزرگ   مرکز دائرة: ، تهرانالمعارف بزرگ اسالمی دائرة ، در »داللت«، )ش ۱۳۹٦(ـــــــــــــ ؛ ] ۱٤[

 ۷٤۲- ۷٤٠، صص۲۳اسالمی، ج 

  مرکز دائرة: ، تهرانالمعارف بزرگ اسالمی دائرة ، در »داللت در اصول فقه«، )ش ۱۳۹٦(ـــــــــــــ ؛ ] ۱٥[

 ۷٥۲- ۷٤۷، صص۲۳ی، ج المعارف بزرگ اسالم

: چاپ هفتم، تهران کورش صفوی،  ترجمۀ ،یشناس تازه به معنا ینگاه، )ش ۱۳۹٥(؛ .پالمر، فرانک ر] ۱٦[

 کتاب ماد

، ترجمۀ فرزان »ها ی نشانه نظریه: شناسی نشانه  مثابه منطق به«، )ش ۱۳۸۱(پیرس، چارلز سندرس؛ ] ۱۷[

  ٦٤ - ٥۱، صص ٦ی  ، شمارهزیباشناختسجودی، 

 فرهوش: ، چاپ اول، تهراندیدگاه راسل و کواین در باب معنا و داللت، )ش ۱۳۹٦(ترقی، امیرعلی؛ ] ۱۸[

  سوره مهر: ، تهرانششم پارسا، چاپ  یمهد ترجمۀ ،یشناس نشانه یمبان، )ش ۱۳۹۷ ( ل؛یچندلر، دان] ۱۹[

موسسه : اول، قم ، چاپالفصول المهمة في أصول األئمة ،)ق ۱٤۱۸(؛  محمد بن حسن ،یحر عامل] ۲٠[

    )ع(معارف اسالمی امام رضا 

: ، تقریرات منیر قطیفی، چاپ اول، قم الرافد في علم األصول، )ق ۱٤۱٤(؛  ، علییستانیس ینیحس] ۲۱[

 لیتوگرافی حمید

انتشارات : ، چاپ بیست و نهم، تهرانی مختصر منطق صوری دوره، )ش ۱۳۹۷(خوانساری، محمد؛ ] ۲۲[

 دانشگاه تهران

، ی فرهنگستان ی نامه نامه ویژه، »نویس شناس و دستور زبان: سیبویه«، )ش ۱۳۸۹(دبیرمقدم، محمد؛ ] ۲۳[

 ٤٤ - ۳، صص ٦ی  شماره

دانشگاه : ، چاپ اول، تهرانشناسی در جهان اسالم مبانی زبان، )ش ۱۳۹٥(رضا؛  محمدی، غالم دین] ۲٤[

 )ع(امام صادق 
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ی مهجوریت داللت التزام  دامنه«، )ش ۱۳۹۲(، احد؛ مفتونی، نادیا؛ رشیدزاده، حسین؛ فرامرز قراملکی] ۲٥[

 ۱۱٤ - ۹۷، صص ۷٤، شماره خردنامه صدرا، »نزد منطقدانان مسلمان

  دارالفکر: روتی، چاپ اول، ب تاج العروس من جواهر القاموس، )ق ۱۲٠٥(محمد بن محمد؛  ،یدیزب] ۲٦[

هنر و ، »و اکو رسیسوسور، پ یآرا یقیتطب یبررس ،یناسنشانه و نشانه ش«، )ش ۱۳۸۱(فرزان؛  ،یسجود] ۲۷[

  ۱٠٠ - ۸۳، صص ٦، شماره )باشناختیز( یمعمار

: چاپ ششم، تهران ،یترجمۀ کورش صفو ،یعموم یشناس زبان، )ش ۱۳۹٦(دو؛  نانیسوسور، فرد] ۲۸[

 هرمس

شاهرودی، چاپ اول، ، تقریرات محمود هاشمی بحوث في علم األصول، )ق ۱٤۱۷(؛ صدر، محمد باقر] ۲۹[

  یموسسه دائره المعارف فقه اسالم: قم

، ۱٠و۹شماره  ،یادب یژوهپ متن ،»یمنطق یشناس یمعن یاجمال یمعرف«، )ش ۱۳۷۸(کورش؛  ،یصفو] ۳٠[

 ۱۸۱ - ۱٤۳صص 

 همشهریانتشارات : ، تهرانسوم ، چاپمعنی شناسی کاربردی، )ش ۱۳۹٤(ـــــــــــــ ؛ ] ۳۱[

 یانتشارات علم: اول، تهران ، چاپاستعاره، )ش ۱۳۹٦(ـــــــــــــ ؛ ] ۳۲[

  یعلمانتشارات : چاپ سوم، تهران ،اتیادب یشناس با نشانه ییآشنا، )ش ۱۳۹۷(ـــــــــــــ ؛ ] ۳۳[

 سوره مهر: چاپ ششم، تهران ،یشناس یبر معن یدرآمد، )ش ۱۳۹۷(؛  ـــــــــــــ] ۳٤[

  انتشارات علمی: ، چاپ دوم، تهرانتعبیر متن، )ش ۱۳۹۷(ـــــــــــــ ؛ ] ۳٥[

  یمجمع الفکر االسالم: ، چاپ اول، قم مقاالت األصول، )ق ۱٤۲٠(؛  عراقی، ضیاءالدین] ۳٦[

، ۳و  ۲، شماره فرهنگ ،یعی، ترجمۀ منوچهر بد»و مصداق یدرباره معن«، )ش ۱۳٦۷(فرگه، گاتالب؛ ] ۳۷[

  ۲۹۲ - ۲٦۳صص 

ی چیستی مفهوم مجاز و اقسام  ها درباره تحلیل انتقادی دیدگاه«، )ش ۱۳۹۱(زاده، عبدالهادی؛  فقهی] ۳۸[

 ۲۲۱ - ۱۸۷، صص ۳، شمارهادب عربی، »آن

 سمت: چاپ اول، تهران ،یقیمنطق تطب، )ش ۱۳۹٥(اسدالله؛  ،یفالح] ۳۹[

: چاپ دوم، تهران ،قرآن یرو تفس ینص، نشانه شناس یولوژیب، )ش ۱۳۹۳(قائمی نیا، علیرضا؛ ] ٤٠[

  یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند

مرکز : تهران ،یالمعارف بزرگ اسالم دائرةدر  ،»داللت در منطق«، )ش ۱۳۹٦( ؛یمرتض ،یگرکان ییقرا] ٤۱[

  ۷٤۷- ۷٤۲، صص۲۳ج  ،یالمعارف بزرگ اسالم دائرة

  علمی: وی، چاپ اول، تهران، ترجمۀ کورش صفها بدون معنی واژه، )ش ۱۳۹۲(گوکر، کریستوفر؛ ] ٤۲[

  آگاهنشر : چاپ چهارم، تهران ،یترجمۀ محمد نبو ،یشناس نشانه، )ش ۱۳۹۲( ر؛ی یپ رو،یگ] ٤۳[

: چاپ دوم، تهران ،ی، ترجمۀ کورش صفوزبان ی تازه بر فلسفه یدرآمد، )ش ۱۳۹٤(؛ .ج امیلیو کان،یال ] ٤٤[

 یانتشارات علم

: ، ترجمۀ کورش صفوی، چاپ اول، تهرانشناسی زبان معنی درآمدی بر، )ش ۱۳۹۱(الینز، جان؛ ] ٤٥[

 انتشارات علمی

  کتاب رایزن: ، چاپ دهم، تهرانهرمنوتیک، کتاب و سنت، )ش ۱۳۹۹(مجتهد شبستری، محمد؛ ] ٤٦[

 یها بر استفاده از روش یدرآمد«، )ش ۱۳۸۸(نامورمطلق بهمن؛  د؛احم یپاکتچ ؛یمطیع مهد] ٤۷[



  ١٤٥   در فهم و تفسیر کتاب و سنت» داللت زبانی«بازخوانی  

 ۱۳۲ - ۱٠٥، صص ۱۸، شماره پژوهش دینی، »یقرآن در مطالعات» یمعناشناس«

  جماعة المدرسین: ، چاپ پنجم، قم أصول الفقه ،)تا بی(مظفر، محمدرضا؛ ] ٤۸[

: ، ترجمۀ مجید حمیدزاده و انشاءالله رحمتی، چاپ اول، تهرانمنطق، )ش ۱۳۹٤(ـــــــــــــــ ؛ ] ٤۹[

  انتشارات حکمت

 نشر فردا: چاپ اول، اصفهان ،یشناس نشانه ی فهفلس، )ش ۱۳۹۲( ن؛یمهرگان، آرو] ٥٠[

   العرفان: ، چاپ اول، قمأجود التقریرات، تقریرات ابوالقاسم خویی، )ش ۱۳٥۲(؛  نائینی، محمد حسین] ٥۱[
: تهرانی، چاپ اول، شاکر ینمحمدام ۀترجم ،زبان ی یهبر نظر یداتیتمه، )ش ۱۳۹۷(یی؛ لو یلمزلف،] ٥۲[

 یانتشارات خوارزم

محمد عموزاده و منوچهر توانگر، چاپ هشتم،  ۀ، ترجمزبان یکاربردشناس، )ش ۱۳۹٦(جورج؛  ول،ی] ٥۳[

  سمت: تهران
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