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Abstract 

The topic under discussion is the application of signification in linguistics and logic. Signification in language is an 

important issue, and without understanding the signification it is impossible to know other parts of the language in 

linguistics. The purpose of this review is to examine the ways of sharing and differentiating the use of signification 

in Linguistics and Logic. In this study, initially the significations in linguistics and logic are examined individually 

and then analyzed and compared. Linguistics is directly and indirectly related to the knowledge of logic and many 

issues such argument, reasons, inference and rejection and modification of problems are considered in both logic and 

linguistics. Also, significations in applied linguistics, semiotics and logic are one of the most important issues and it 

has its own application in both areas. Therefore, it’s analysis has a special significance in both knowledge and makes 

us better aware of the elements of language such as signification, signifier, signified, the linguistic signs and the role 

and significance of these elements which contribute to the structure of the language system. In this review, it is 

indicated that signification is one of the important topics in the sciences of linguistics and logic, and the study and 

research related to this topic is important to better understand the language. By studying the theories and views of 

scientists it can be concluded that the role and application of signification in linguistics and logic is the same, and in 

both sciences, the relationship between signifier and signified is called signification. However, in terms of 

classification, signification in both sciences has its own types. 
  

Keywords: Linguistics, Logic, Signifier, Signified, Signification 

 

 

 

 

Received 10 October 2020 

Accepted 26 November 2020 

Available online 09 December 2020 

 

ISSN: 2617-6548 

 

www.ijirss.com 

 

 Review Article 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.ijirss.com/


 

*Corresponding author:  

E-mail addresses: nilofar_hashimee@yahoo.com 

 

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License., which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. 

  

International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 3 (4) 2020, Pages: 202-213 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 شناسی و منطق بررسی کاربرد داللت در زبان 
 

 نیلوفر هاشمی 

 
  کابل، افغانستانادبیات، دانشگاه کابل، زبان و  دری، دانشکده - ارسیپ دیپارتمنت  

 

 خالصه

شناسی و منطق« است. داللت در زبان از موضوعات مهمی است که بدون شناخت آن، شناخت  موضوع مورد بحث »بررسی کاربرد داللت در زبان

شناسی داللت در دو دانش زبانباشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی وجوه اشتراک و افتراق کاربرد  شناسی ناممکن میهای دیگر زبان در زبانبخش 

شناسی زبان به صورت جداگانه بررسی شده و بعد مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته است.شناسی و منطق  و منطق است. در این مرور داللت در زبان

باط و رد و تعدیل مسایل، هم در منطق و  مستقیم با دانش منطق رابطه دارد و بسیاری از مسایل مانند استدالل و دالیل، استن به صورت مستقیم و غیر 

شناسی کاربردی، نشانه شناسی و منطق از جمله موضوعات بسیار مهم به شمار  شود، همچنان داللت در زبانشناسی در نظر گرفته میهم در زبان

صی برخوردار بوده و ما را در شناخت  می آید و در هردو عرصه کاربرد خاص خود را دارا است؛ بنابراین بررسی آن در هردو دانش از اهمیت خا 

نماید. در این مقالۀ مروری  بهتر عناصر زبانی مانند داللت، دال، مدلول و نشانۀ زبانی و اهمیت و نقش این عناصر در نظام ساختمان زبان کمک می 

قیق پیرامون آن از اهمیت خاصی برخوردار  شناسی و منطق بوده و بررسی و تحهای زباننشان داده شده است که داللت از موضوعات مهم در دانش 

توان به این نتیجه رسید که نقش و کاربرد داللت  های دانشمندان میبا بررسی نظریات و دیدگاه  بوده و ما را در شناخت بهتر زبان کمک خواهد کرد.

بندی، داللت در هر دو دانش یند، اما از نگاه دستهگودر زبان شناسی و منطق یکسان است و در هر دو دانش رابطه میان دال و مدلول را داللت می 

 انواع خاص خود را دارد. 
 

 شناسی، منطق، دال، مدلول، داللت زبان  :کلیدی کلمات

 

 مقدمه  .1

  پدیدۀ   اجتماعی  قراردادهای  و  ها نشانه  از  نظامی  عنوان  به  زبان 

استوار شده   جامعه  یک  سخنگویان  میان  که  است  همگون  و  پارچه  یک

دهند. به  های زبانی مفاهیم را با صورت های آوایی پیوند می. نشانه است

نظر»سوسور« زبان مانند حلقۀ ارتباطی بین الفاظ و مفاهیم است؛ یعنی 

فکر است. وی صوت را »دال« و فکر زبان حلقۀ رابط میان صوت و  

خواند. داللت در را »مدلول« و رابطه میان دال و مدلول را داللت می 

   .]1[اصل پیوند دادن یک نشانه به معنای آن نشانه است

می  قرار  بحث  مورد  معناشناسی  در  داللت  نوع  داللت دو  گیرد؛ 

ورت زبان زبانی یک صزبانی. در داللت برون زبانی و داللت درون برون

داده می در داللت  به معنایی ربط  است.  بوده  زبان  از  بیرون  که  شود، 

های دیگر، زبانی معنای یک صورت زبان به کمک معنای صورت درون

زبانی، ارجاع یک صورت زبان به یک  گردد. داللت برون مشخص می 

زبانی اشارۀ یک صورت زبانی به یک مفهوم مصداق است و داللت درون 
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تواند بیش از یک تعبیر  گاهی واحدهای زبان به هنگام کاربرد می

شود. از داشته باشد که در آن صورت موضوع داللت چندگانه مطرح می 

دانان، داللت عبارت از حالتی است که در آن علم به نظر بیشتر منطق

دانان از داللت  یک چیز، علم به چیز دیگری را در پی داشته باشد. منطق 

 دسته بندی دارند.  سه نوع

 

گی کاربرد هدف از این مطالعۀ مروری تشریح داللت است و چگونه 

شناسی و منطق و همچنان بررسی تشابه و تفاوت کاربرد آن آن در زبان

در هر دو دانش. در زمینۀ مورد نظر، کارهایی به شکل متفرق انجام شده 

کار اما  است،  بوده  یادداشت هایی  ها و  مقاله  در سطح  بتواند که  که  ی 

آن در دو دانش زبان و خواننده را در شناخت داللت و کاربرد  شناسی 

منطق کمک نماید و اینکه خواننده بتواند تشابه و تفاوت را در کاربرد آن 

در هر دو دانش دریابد، صورت نگرفته است. امید است این مقاله برای  

های  و پژوهش  تحقیقات بعدی مفید واقع گردیده و راه را برای تحقیقات

شناسی و منطق  در این مرور کاربرد داللت در زبان  بعدی هموار نماید.

مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقاله نخست به رابطۀ زبان 

هایی دارد و در بخش دیگر به معرفی نشانه، دال، شناسی با منطق اشاره 

داخته شده است  شناسی پرمدلول و داللت، انواع و کاربرد داللت در زبان

و بعداً داللت، انواع و کاربرد آن در منطق بررسی شده است و در بخش  

وی، از نگاه شکل و محتوا گیری هم به تحلیل آن، به صورت مقایسه نتیجه

 در هر دو دانش، پرداخته شده است.

 

سو یعنی از سدۀ سوم و چهارم قبل از میالد  های دور بدیناز گذشته 

هایی دانشمندانی چون سقراط، افالتون و ارسطو، در زمینۀ منطق بحث 

نیز می اند. در شرق  از منطق داشته  فارابی، توان  ابونصر  دانانی چون 

خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین رازی، کاتبی قزوینی، سراج الدین 

.  ]2[ارموی و دیگران نام برد که در زمینۀ منطق کارهایی انجام داده اند

نصیرالدین   خواجه  و  تنبیهات«  و  کتاب»اشارات  در  بلخی  سینای  ابن 

پیرامون  که  اند  بوده  کسانی  نخستین  از  االقتباس«  »اساس  در  طوسی 

طبقه  و  بحثداللت  آن  در بندی  همایی  الدین  جالل  اند.  داشته  هایی 

همچنان  .]3[کتاب»معانی و بیان« تعریفی از دال، مدلول و داللت دارد

اند، می از دانشمندان  به تحلیل زبان از دید منطق پرداخته  توان از ی که 

 وغیره   ابونصر فارابی، چارلز پیرس، فرگه، راسل، کارناپ، مونتاگیو

 . ]4[نام برد

در کتاب »آشنایی با معناشناسی« تألیف کورش صفوی؛ به داللت  

درون  آن)داللت  انواع  برونو  و  استزبانی  شده  اشاره  در ]5[زبانی(   .

تألیف غالمکتاب »   رضا دین محمدی؛ در  درآمدی به زبان و منطق« 

. »مقدمات  ]6[  بارۀ تعریف منطق و تاریخچۀ آن بحث صورت گرفته است

های زبانی شناسی« تألیف مهری باقری؛ در ارتباط به زبان و نشانه زبان

به  شناسیمنطق در زبان . »]7[هایی داردو انواع آن بحث  « در ارتباط 

و   زبانمنطق  با  آن  است رابطه  شده  نگاشته  از ]4[شناسی  همچنان   .

اشاره  و  نگاشته شده  در زمینۀ منطق  که  بحث داللت  کارهایی  به  هایی 

»منطق  و    ]8[یی بر معناشناسی زبان شناختی  توان از »مقدمه دارد، می

. دکتور محمد حسین یمین نیز ]2[« از علی اصغر خندان نام بردکاربردی

سات معناشناسی«، انواع داللت را مورد بحث قرار داده در اثر خود»اسا

مورد نظر، صورت گرفته است    مطالعهکارهایی که در زمینۀ   .]9[است  

شناسی و منطق  هایی بوده و در کتاب های زبانها و یادداشت در حد مقاله 

به صورت مختصر به آن اشاره گردیده است، اما هیچ یک از این آثار به 

امون کاربرد داللت و تشابهات و تفاوت های آن در صورت مستقل پیر

 دو دانش زبان شناسی و منطق بحثی نداشته اند.

 

 و منطق شناسیزبان  2

   شناسیدانش زبان   1.2

می  گذشته همه  از  بشر  که  بدیندانیم  دور  صورت  های  به  سو 

ترین نیازهای آدمی در زندگی اجتماعی زیسته و یکی از مهماجتماعی می

برقراری ارتباط با همنوعان و ایجاد تفهیم و تفاهم است. انسان همواره 

برای برقراری ارتباط در جوامع خود از وسایل و ابزارهای گوناگونی 

ترین ابزار و وسیلۀ او به شمار جسته که در این میان »زبان« مهمسود می

گی آن گی و گسترده . شناخت ماهیت و چیستی زبان به دلیل پیچیدهآیدمی

به خود مشغول کرده  را  دانشمندان  ذهن  دیرباز  از  و  است  دشوار  امر 

اند: زبان   های بسیاری آوردهاست. در پیرامون زبان پژوهشگران تعریف

نهادی است اجتماعی که برای برقراری ارتباط میان افراد یک جامعه به  

ه  رود. این ابزار ارتباطی در جوامع بشری، ثابت نیست و همیشکار می

گی به اجتماع به یک شکل باقی نمی ماند، زیرا به دلیل ماهیت و وابسته 

به  .]7[یابدهای جامعه تغییر و تحول میبه تبع و هماهنگ با دگرگونی 

صورت کلی هر نوع وسیلۀ مفاهمه و ارتباط باهمی میان افراد زبان گفته  

از:  می است  عبارت  آن  مفهوم خاص  به  زبان  اما  سیستم صوتی شود، 

که افراد ، اکتسابی و اجتماعی است  ، وضعی، میثاقی (سمبولیک) رمزی
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  . ]10[یک جامعۀ زبانی آن را به منظور افهام و تفهیم به کار می برند

همچنان در تعریف زبان گفته اند:»زبان دستگاهی است از عالیم آوایی 

قراردادی که برای ارتباط بین افراد یک اجتماع به کار می رود«. قابل  

آوایی یادآ عالیم  از  دستگاهی  عنوان  به  زبان  تعریف  که  است  وری 

دارد  اختصاص  انسان  به  است؛یعنی  انسان  نوع  قراردادی، مخصوص 

تغییر  دستخوش  همواره  و  شده  آموخته  ندارد،  غریزی  بنیاد  زیرا 

دانشی که زبان را به صورت علمی مورد بررسی و پژوهش   .]11[است

شناسی زبان  یا به عبارۀ دیگر  شود.میشناسی نامیده  ، زباندهدقرار می 

 . ]7[دانش شناخت و بررسی زبان به طریقۀ علمی است 

 

گذشته  از  آن  پیرامون  پژوهش  و  زبان  بدینآموزش  دور  سو  های 

شناسی بیشتر از بیست و پنج تاریخ زبان.  مورد توجه قرار داشته است

های پیاپی در طول سده .  ]10[قرن را در تمدن بشریت احتوا کرده است

های آن گیدر میان برخی اقوام، پژوهشگرانی به بررسی زبان و ویژه 

پیش از سدۀ بیستم میالدی زبان به شیوۀ سنتی مورد بررسی پرداخته اند.  

های یونانی و التین گرفت و بیشتر بر پایۀ اقتباس از دستور زبانقرار می 

روش تاریخی و ها به  قرار داشت. در سدۀ نزدهم میالدی مطالعۀ زبان

های فردینان دوسوسور تطبیقی معمول بود. و از آغاز سدۀ بیستم اندیشه

و زبان آورد  پدید  بزرگی  تحول  زبان  بررسی  در  سویسی  شناس 

 . ]12[شناسی نوین اساس گذاشته شدزبان

 

 منطقدانش   .22

منطق همانند دفترچه راهنمایی است که روش صحیح اندیشیدن را  

نشان   ما  مشخص میبه  را  تفکر  در  خطای  موارد  آن،  قوانین  و  دهد 

واژۀ منطق از ریشۀ نطق است، به معنای بر زبان راندن  .]13[سازدمی

حرفی یا سخنی که از آن معنی مفهوم گردد)دهخدا: ذیل واژۀ »منطق«(.  

دانان منطق  .]14[به بیان دیگر، منطق اسم است به معنای سخن و گفتار

وسیله  اند:» منطق  تعریف کرده  چنین  را  نوع سنتی منطق  از  است  یی 

چارلز پیرس    کندهن را از خطای در اندیشه حفظ می قواعد که مراعاتش ذ

( می گوید: »قریب صد تعریف از منطق در دست است... 1839  - 1914)

تعریف این  همۀ  در  محوری  مسأله  طبقهلیکن  استداللها،  و بندی  ها 

 . ]6[های درست از نادرست است شناسایی استدالل 

 

 

 

 شناسی و منطقداللت در زبان  .3

 شناسی زبان داللت در  1.3

در تعریف زبان گفته شد:»زبان دستگاهی است از عالیم   طوری که

کار  به  اجتماع  یک  افراد  بین  ارتباط  برای  که  قراردادی  آوایی 

و برای شناخت بهتر زبان به عنوان یک دستگاه عالیم  .  ]11[رود«می

 داشته باشیم.  نشانههای آن باید تعریفی از گیه و ویژها نشانه

 

 نشانه 

عبارت است    نشانهرا به طور کلی چنین تعریف کرده اند:   نشانه  

از هرچیزی که نمایندۀ چیز دیگری غیر از خودش باشد. مثالً وقتی گفته  

خطر است« یعنی این رنگ به چیزی غیر از   نشانۀشود »رنگ سرخ  می

 آنرا دال و آنچه را به وسیلۀ  نشانه ،کند خودش» یعنی خطر« داللت می 

در این مثال    ؛شود، مدلول و رابطۀ آن ها را داللت نامیده اند نشان داده می

 «خطر »و    «رنگ سرخ»رابطۀ    ،مدلول  «خطر » دال،    «رنگ سرخ »

طبیعی و   هاینشانه:  ه اندرا به دو دسته تقسیم کرد  هانشانه  داللت است.

با مدلول خود طبیعی آن  هاینشانه قراردادی.    هاینشانه هایی هستند که 

ها نیز به علت همین همراهی همیشه در طبیعت همراه هستند و رابطۀ آن

آمده است ابر    ؛به وجود  آتش است زیرا   نشانۀباران و دود    نشانۀمثالً 

با ابر همراه است و به همین دلیل هر وقت هوا ابر شود باران همیشه  

گیرد و اگر گی هست؛ همچنین دود ناگزیر از آتش منشأ میهاحتمال بارند

آن بین  کنیم  دنبال  را  دود  مدلول ما  و  تجانسی شان هیچها  و  تشابه  گونه 

ها صرفاً قراردادی است؛ به طور مثال رابطۀ  وجود ندارد و رابطۀ آن

خطر، یک رابطۀ صرفاً قراردادی است. همچنین رابطۀ    رنگ سرخ و

دانش  خروج  و  ورود  و  مکتب  زنگ  صرفاً  صدای  چیزی  آموزان 

زبان قراردادی هستند؛   هاینشانهشود که  وقتی گفته می.  قراردادی است

های جهان بیرون که  بدین معناست که بین واژه ها، اشیا، وقایع و پدیده 

کنند، هیچ رابطۀ درونی و ذاتی وجود ندارد؛ می   ها داللتها به آناین واژه 

یعنی رابطۀ بین واژۀ »درخت« به عنوان یک عالمت آوایی زبانی، و 

یی نیست که مربوط به ماهیت  خود »درخت« در جهان بیرون هیچ رابطه 

درخت یا صدای واژه باشد، به همین دلیل است که یک پدیدۀ فزیکی واحد  

بیرون درخت،  ؛در جهان  زبان  مثالً  نامدر  با  متفاوت  های مختلف  های 

اگر رابطۀ واژه و شی)واژۀ»درخت« و خود درخت(  خوانده می شود. 

ها برای درخت یک واژه یا نام داشته  یک پیوند درونی بود، باید تمام زبان

 . ]7[باشند و حال آن که چنین نیست



N. Hashimee   International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 3 (4) 2020, Pages: 202-213 

206 
 
 

گی دارد  ، نشانۀ زبانی گوهر دوگانه  [15]سوسور  دید فردیناند دواز  

که یک سوی آن دال یا تصویر آوایی واژه است و سوی دیگر آن مدلول  

یا تصویر ذهنی و مفهوم آن، هیچ یک از این دو به تنهایی نشانه نیستند 

شود، ها که داللت خوانده می بسته آنبلکه رابطه ساختاری متقابل و هم

می  وجود  به  را  رانشانه  نه بطه آورد؛  و  است  قراردادی  اساساً  که  یی 

 .طبیعی

 

پس نشانۀ زبان پیوندی است ذهنی میان یک دال و یک مدلول که  

شود  هویتی مستقل از یکدیگر ندارند. دال تصورذهنی از صوت تلقی می

های جهان خارج در آید که از مصداق و مدلول نیز تصوری به حساب می 

ام زبان از دو ماهیت اختیاری و گیرد. نشانه در نظذهن/ مغز شکل می

قراردادی برخوردار است. ماهیت اختیاری نشانه به شرایط خلق هر واحد  

گردد و قراردادی بودنش به ماهیت این واحد در نظام نظام زبان بازمی

 . ]16[گرددزبان باز می

 

 دال 

برای سوسور، دال یکی از دو جزء نشانه بود. در سنت سوسوری،  

گیرد. اما برای خود سوسور، در است که نشانه به خود میدال صورتی  

ارتباط با نشانۀ زبانی، دال به معنای صورت غیرمادی کلمۀ گفتاری است.  

چیزی که    - شناسان بعدی دال را صورت مادی )یا فزیکی( نشانهنشانه

تلقی کردند)که به آن   -توان آن را دید، شنید، لمس کرد، بویید یا چشیدمی

سوسور به هنگام توصیف عناصر، دال را  .]3[گویند(نه هم میحامل نشا

می  مشخص  صوتی«  »تصویر  که  با  مدلول  از  دقت  به  را  آن  و  کند 

می متمایز  است  مفهوم  یا  ذهنی  تصویر .  نمایدتصوری  است  مدعی  او 

صوتی را نباید با »صوت« مشتبه کرد. تصویر صوتی هم درست مثل  

برای اثبات ادعای خود دالیلی را نیز  مدلول پدیدۀ ذهنی و روانی است و

کند. او مدعی است خصلت ذهنی و روانی دال زمانی روشن مطرح می 

کنیم ها با خود فکر میشود که ما بدون بر زبان آوردن یعنی تلفظ واژهمی

یا حتی تصور ذهنی آن   یخوانیم یا با دیدن یک شیا شعری را از بر می 

اس کنیم نام آن شی را که به هر حال  که صدایی در مغز خود احسآنبی

آوریم. یک چنین تصویر صوتی، صوت  یک واحد صوتی است به یاد می

ی متعارف کلمه متفاوت است و علت  ابدون آوا است و با »صوت« به معن 

تمیز صوتی یعنی دال با صوت مادی و فزیکی همین خصلت ذهنی و 

د دارد تعیین هویت  یی که سوسور بسیار برآن تأکی نکته .  روانی آن است

هرگاه ارتباط    . از نظر سوسوردال و مدلول در ارتباط با یکدیگر است

یی هیچ یک به تنهایی دارای هویت نشانه  از بین برود،متقابل میان این دو  

 . ]17[نیستند بلکه دو پدیده متفاوت اند

 

 مدلول  

زبان در  مدلول  بحث ماهیت  راشناسی  که    هایی  است  برانگیخته 

یی از »واقعیت« که مدلول دارا است تمرکز یافته است؛ عمدتاً بر درجه 

اما همه براین واقعیت تأکید و توافق دارند که مدلول»یک شی« )و یک  

امر واقعی بیرونی( نیست، بلکه بیان ذهنی از یک »شی« است. سوسور  

کند:  خواندن آن مشخص می   (concept)ماهیت ذهنی مدلول را با مفهوم

  .]3[واژۀ گاو، حیوانی به نام گاو نیست بلکه تصویر ذهنی آن استمدلول  

 

امر  یک در بارۀ مدلول به قول بارت همه متفق القول اند که مدلول 

می ایجاد  کسی  ذهن  در  دال  توسط  که  تصوری  یعنی  است  شود. ذهنی 

»تأثرات روح« در الگوی ارسطو، »محتوای فکری و تصور ذهنی« در 

»مفهوم و معنا« در الگوی  ،زنمود« در الگوی پیرسالگوی رواقیان، »با

و  محتوا  دارای  همه  ریچاردز  و  اگدن  الگوی  در  »اندیشه«  سوسور، 

شوند. مدلول در همۀ  ماهیت ذهنی اند و همه نیز در نقش مدلول ظاهر می

افتد و یی است که در ذهن اتفاق می شناختی پیشین حادثه های نشانهنظریه 

که  پدیده است  خواهیی  و  ریچاردز(  )ارسطو،  طریق»سمبل«  از   خواه 

خواه  »نشانه« و  پیرس(  و    )ارسطو،  گفتار«)رواقیان(  »آوای 

شود. هم جایگاه دال  خواه»صورت آوایی«)سوسور( در ذهن ما خلق می

هیچ کس در   و هم جایگاه مدلول در الگوهای سنتی ثابت و معین است. 

تردیدی. م نه  اختالفی دارد و  نه  یا این مورد  مکن است صورت ذهنی 

 . مصداق در نقش دال هم ظاهر شود

 

 داللت 

داللت عبارت است از یک برش)دو وجهی( از صدا، واقعیت مرئی  

توان یک فرایند تلقی کرد، داللت فعلی است که  ها. داللت را میو غیر آن

داللت در  .زند و محصول آن نشانه استدال و مدلول را به هم پیوند می

داللت  شناسی سوسوری، به رابطۀ میان دال و مدلول ارجاع دارد؛  نشانه

از نظر اکو رواقیان توانستند میان نشانگر   نسبت میان دال و مدلول است،

یعنی آنچه بر آن داللت    کند و نشانگیریعنی آنچه که به چیزی داللت می 

با وجودی که  شود و مرجع یا مصداق به درستی تمایز قایل شوند و  می

گانه، افالتون و ارسطو بودند اما ها در ارائه این عناصر سه سرمشق آن

رواقیان توانستند با دقت نظر دیدگاه آنان را گسترش دهند. آن ها صوت  
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مند زبان که تشکیل دهندۀ واژه سادۀ برآمده از حنجره را با آوای قاعده

رد که مرتبط با چیز است متمایز کردند و گفتند تنها در صورتی وجود دا

دیگری باشد و بدین ترتیب ارتباط میان واژه و آنچه را واژه به آن داللت  

را می ما  زبان  نیستند  قادر  دلیل  این  به  بربرها  گفتند  و  کردند  بیان  کند 

نمی که  ارتباط  بفهمند  آن  مدلول  و  واژه  یعنی  زبانی  آوای  میان  توانند 

سایرین هم با مصادیق آشنایند و هم ها نیز همانند  برقرار کنند و گرنه آن 

 . ]5[واجد تصورات ذهنی منطبق بر آنها هستند

 

 شناسی انواع داللت در زبان  .4

 زبانیزبانی و درون داللت برون   1.4

شود: داللت  شناسی در قدم نخست به دو نوع تقسیم می داللت در زبان

درونبرون داللت  و  میز زبانی.  زبانی   « که  شود  پرسیده  ما  از  هرگاه 

قرار  ما  پیش روی  امکان  دو  پرسش  این  به  دادن  پاسخ  برای  چیست« 

دارد؛ یکی استفاده از زبان، و دیگری اشاره به چیزی در جهان خارج از 

 زبان.

 

هایی معنای»میز« را که به کمک واژه استفاده از زبان، یعنی این

در  معموالً  ها،  واژه  معنای  دادن  توضیح  این  دهیم،  توضیح  او  برای 

میفرهنگ  انجام  زبانه،  یک  لغت  می،  گیردهای  ما  برای  ولی  توانیم 

که به چیزی در جهان توضیح معنای »میز« کار دیگری کنیم، و آن این

مثالً به اطراف ما نگاه کنیم و اگر میزی را دیدیم به   ؛نیمخارج اشاره ک

یی پیدا کنیم آن اشاره کنیم، یا عکسی را که در آن میز دیده شود، در مجله

کاری که ما .  دانست معنای »میز« چیست، نشان دهیمکه نمیو به فردی 

حی شود. یکی از این دو داللت، یعنی توضی انجام داده ایم، داللت نامیده می

به دست   زبان  واژه های  به کمک  درون شودداده می که  زبانی ، داللت 

شود، و عمل اشاره کردن به چیزی در جهان خارج از زبان را نامیده می

 . ]9[نامندزبانی میداللت برون 

 

 زبانی داللت برون  -الف 

برون نظیر داللت  زبان  واحدهای  میان  رابطه  به  اصل  در  زبانی 

های جهان خارج از زبان، اشاره دارد؛ سو و مصداق واژه و جمله از یک 

این در شرایطی است که مثالً برای واژۀ »میز« به مصداقی از آن در 

برای اشاره به معنای»میز« جهان خارج اشاره کنیم. یا به عبارۀ دیگر  

به چیزی که در اطراف محیط ما وجود دارد و »میز« نامیده توانیم  می

، یک صورت زبان را به معنایی ما  شود، اشاره کنیم. ما با این کار می

؛ یعنی داللت لفظ  ایم که بیرون از زبان بوده است، این عمل را  ربط داده

 .]5[نامندزبانی میداللت برون بر مصداق را 

 

 به گفتۀ کورش صفوی نویسندۀ کتاب »آشنایی با معناشناسی«   ولی

مسأله همیشه به این سادگی نیست، زیرا اگر کسی از ما بپرسد که »شرف  

چیست؟« امکان اشاره به چیزی در جهان خارج برای ما وجود نخواهد 

هایی مثل»شرف«، تر، برای توضیح معنای واژهداشت. به عبارت ساده 

هایی نظیر زی در جهان اطراف ما وجود ندارد. واژه امکان ارجاع به چی 

یا را  »از«  مثل»شرف«  شرایطی  نیز  این   »اژدها«  تمامی  در  دارند. 

وکار داریم که غیر ارجاعی اند. سر   ییهای زبانیموارد، ما با صورت 

برون  داللت  صورت مسلماً  این  بارۀ  در  عمل  زبانی  غیرارجاعی  های 

»از«، »شرف« و »اژدها« تفاوتی   شت که میانکند. البته باید توجه دانمی

توانیم در یک فلم کارتون، یا به صورت یک مجسمه  ما می   ،وجود دارد

یا نقاشی، مار بزرگی را نمایش دهیم که بال دارد و از دهانش آتش بیرون 

  - شود در یک فلم علمیآید. این »چیز« عجیب و غریب را حتی می می

»شرف« این امکان   ولی در مورد واژۀ  تخیلی نیز ساخت و نمایش داد،

توانیم به کارهایی استناد »شرف« تنها می  نیز وجود ندارد. ما در مورد

کنیم که با شرافت توأم است و بعد بگوییم کسی که این رفتار را داشته 

 .»از« وجود ندارد ولی حتی این امکان نیز برای ،باشد، »شرف« دارد

 

 زبانی درون داللت    -ب

زبانی به رابطۀ معنای واحدهای زبان نسبت به یکدیگر داللت درون 

دارد.   اشاره  زبان  نظام  درون  یکفرهنگ در  لغت  معموالً های  زبانه، 

کار، کنند. اینهای دیگری استفاده می ها، از واژهبرای توضیح معنای واژه 

ر، های دیگیعنی درک معنای یک صورت زبان به کمک معنای صورت

درون میداللت  نامیده  به  .  شودزبانی  میز«  واژۀ»  داللت،  نوع  این  در 

»چهار و    کند« اشاره میچهار پایه چوبی یا فلزی با یک تختهمعنای »

آید. این نوع زبانی واژۀ »میز« به حساب می « معنای درونپایۀ چوبی...

دلیل»درون  این  به  را  داللت  داللت  برخالف  که  اند  نامیده  زبانی« 

دهد، بلکه به معنایی زبانی، به»چیزی« بیرون از زبان ارجاع نمیبرون

آید. کند که از کنار هم قراردادن معنای چند واژۀ دیگر پدید میاشاره می

دهیم « را کنار هم قرار می چهار پایۀ چوبی یا فلزی با یک تخته  ما معنای»

 . [9]و معنای »میز« را درمی یابیم

داللت   عمل  برای  داللت  نوع  دو  این  روی  بحث  هنگام  به  الینز 

زبانی از زبانی از اصطالح ارجاع دادن و برای عمل داللت درون برون
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توانند بر حسب  کند. واحدهای زبان را می کردن استفاده می دانشواژۀ اشاره 

زبانی به مصداقی در جهان خارج ارجاع دهند و بر حسب  داللت برون 

زبانی به مفهومی در نظام زبان اشاره کنند؛ بنابراین داللت  ن داللت درو

برون درون داللت  را داللت مفهومی و  را داللت مصداقی زبانی  زبانی 

زبانی یا داللت مفهومی بازنمودی از ذهن ما است  نامند. داللت درونمی

کند و مطالعۀ  در درک معنا؛ یعنی این داللت در قالب نظام زبان عمل می 

ر اصل بررسی مفاهیم در نظام زبان است. داللت مفهومی امروزه آن د

گیرد که ارتباط میان لفظ و مفهوم بیشتر آن گونه مورد کاربرد قرار می

های جهان یی را میان واژهگونه داللت سطح تازه نمایاند، یعنی اینرا می

گذارد و در برابر آن اصطالح بازنمودن ذهنی به خارج پیش روی ما می 

 . ]16[شدشود که در گذشته تصور ذهنی گفته میار برده میک

 

 داللت مستقیم و داللت ضمنی   2.4

شناسی داللت است. یکی از  ترین چهره نشانهروالن بارت شاخص 

دستمهم داللت  ترین  اساسی  مفهوم  دو  بسط  و  طرح  بارت  آوردهای 

تصریحی و داللت ضمنی است. البته پیش از وی، لویی یلمزلف، زبان 

تحلیل   دلیل  به  او  کار  اما  بود،  کرده  مطرح  را  آنها  دنمارکی،  شناس 

اش ناشناخته مانده است. بارت این مفاهیم را با انتزاعی و ریاضی گونه  

می  توضیح  مدلول  و  دال  سوسوری  مفاهیم  از  این  استفاده  در  دهد. 

یی اشاره دارد که مستقیماً چارچوب، داللت تصریحی به نوع رابطۀ نشانه 

شود؛ به طور مثال در یک کتاب  میان یک دال و یک مدلول برقرار می

که مشخصاً بر مدلول    /daraxt/ز دال  علمی واژۀ "درخت"مرکب است ا 

یی کند. اما در داللت ضمنی، ساخت نشانه روشن مفهوم درخت اشاره می 

شود و طی آن یک نشانه که خود حاوی یک دال و یک مدلول  تر میپیچیده

کند؛ به طور مثال در است، همچون یک دال برای مدلول دیگرعمل می

یی است مرکب از یک دال  ه سنت شعر فارسی واژه"نرگس"که خود نشان 

/narges/   و یک مدلول)مفهوم گل نرگس(، به عنوان یک دال بر مدلول

کند. تمایز میان زبان ملفوظ و زبان مجازی  دیگر)چشم معشوق( داللت می 

کند، اما عملکرد تمایز میان داللت مستقیم و داللت  در سطح دال عمل می 

ر کلمۀ خاص فراسوی  دانیم که هضمنی در سطح مدلول است. همه می

تواند داللت های ضمنی معنای »ملفوظ« خود)داللت مستقیم خود(، می 

نشانه  باشد. در  داشته  های مستقیم و ضمنی، وجوهی شناسی، داللت نیز 

برای تشریح رابطۀ میان دال و مدلول و تمایز تحلیلی که میان دو نوع از 

میمدلول  وجود  به  میها  مدلول آید،  مسباشند:  مدلول های  و  های  تقیم 

آید. در »داللت  ضمنی؛ معنا توسط هر دوی این داللت ها به وجود می 

مستقیم« تمایل به ارائۀ معنای معین، »ملفوظ«، »آشکار« یا »مطابق عقل  

های زبانی، معنای مستقیم سلیم«، برای نشانه وجود دارد. در مورد نشانه 

 افت. توان ی ها مینامههمان است که معموالً در لغت 

 

پذیرد که مراتب داللتی روالن بارت این دیدگاه لویی یلمزلف را می 

متفاوتی وجود دارد. مرتبۀ اول، داللت مستقیم است: در این سطح، نشانه  

باشد. داللت ضمنی دومین مرتبۀ داللتی شامل یک دال و یک مدلول می 

خود در های( مستقیم را به عنوان دال  ها و مدلول ها )دال است که نشانه 

کند. با تغییر شکل  ها الصاق میگیرد و یک مدلول اضافی به آن نظر می 

یی رسید. تغییر سبک  های ضمنی تازه توان به داللت دال و حفظ مدلول می 

انجامد مثل وقتی که از یک فونت متفاوت  یی مییا لحن نیز به چنین نتیجه

کلمه  انتخاب  شود،  استفاده  یکسان  متن  شابرای  اغلب  داللت ها  های  مل 

ضمنی است، مثالً در مورد انتخاب از میان »ستیز«، »جدال«، »دعوا«، 

استعاره( زایندۀ داللت های ضمنی  »جنگ« و غیره. مجازها هم )مثالً 

 . ]13[باشندمی

 

 داللت و انواع آن در منطق   3.4

علم منطق مستقیماً با مفاهیم سروکار دارد، اما از سویی مفاهیم با  

ها ن پیوندی دارند که با شنیدن الفاظ آشنا و یا دیدن و خواندن آن الفاظ چنا

شوند. این پیوند نوعی رابطۀ داللت  ها نیز در نزد ما حاضر میمعانی آن

اما داللت،  گویند.است و لذا لفظ را »دال« و معنای آن را »مدلول« می 

تابلوها، منحصر در این قسم نیست، بلکه در امور دیگری مثل خطوط،  

شود، از این رو در تعریف داللت گفته حرکات رمزی و نیز مطرح می 

یی که وقتی ذهن به  اند: »داللت عبارت است از حالت یک شئ به گونه 

آن علم پیدا کرد بالفاصله به امر دیگری نیز منتقل شود« بر این اساس،  

  لفظ »درخت« بر معنای خود)درخت خارجی( داللت  طور که مثالً همان

داللت   زنگ،  زنندۀ  شخص  وجود  بر  نیز  دروازه  زنگ  صدای  دارد، 

برید که شخصی شنوید پی می؛ یعنی وقتی صدای زنگ خانه را میکندمی

یا هم داللت دود  .] 18[اما هردو داللت یکسان نیستندپشت دروازه است 

شود. بینید ذهن تان به وجود آتش منتقل میبر آتش، شما وقتی دود را می

شود، و آتش و وجود شخصی پشت  د و صدای زنگ »دال« گفته میبه دو

 ]. 3[شونددروازه »مدلول« نامیده می 
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 در منطق   داللت  بندیطبقه

  598طوسی)نصیرالدینق.( و خواجه   428  - 370)بلخی  سینایابن

»پاری  های خود بر رسالۀاز نخستین کسانی بودند که در شرح   .(ق  673  –

به مقتضای مباحث منطق که اساساً با ،  ارمنیاس« یا »العبارات« ارسطو

باب »چگونه  و مصادیق،  الفاظ  با  نه  و  دارد  گی داللت  معانی سروکار 

الفاظ بر معانی« را گشوده و از این طریق مستقیماً وارد مبحث داللت  

اواخر قرن نزدهم و اوایل قرن بیستم از طرف برخی فالسفه    در .شده اند

تحت عنوان انواع معانی مورد بحث قرار ،  و معناشناسان، انواع داللت

قایل شده و  تفاوت  و »معانی صریح«  میان »معانی ضمنی«  گرفت و 

طبقه  اهمیت  دادند.  صورت  منطقتفکیک  ابندانان بندی  چون  و ی  سینا 

طوس نصیرالدین  می   ی خواجه  آشکار  آنزمانی  بدانیم  که  میان شود  ها 

طبقه  به  و  شده  قایل  تمایز  معنا  و  نه داللت  و  اند  پرداخته  داللت  بندی 

بندی معنا؛ زیرا برای آنان حوزه معنا و حوزه داللت دو حوزۀ متمایز طبقه 

بندی  گیری بیرونی آن طبقه از یکدیگر است. آن ها داللت را به لحاظ جهت 

ب  و  اند  به امر داللت که عینی و  کرده  با مسأله معنا  ه جای درگیرشدن 

آنان   ،واقعی است نظر  این چیز دیگری که در  بر  افزون  اند،  پرداخته 

نشانه  کردن  لحاظ  است  مهم  طبقه بسیار  در  طبیعی  داللت  های  از  بندی 

و  ندانسته  بر معنا  لفظ  به داللت  را محدود  امر داللت  است  پیدا  است، 

دانسته اند. این  تر از محدودۀ زبان میرا بسیار وسیع   گستره و دامنۀ آن

بندی آنان بلکه بعدها در تعریف آنان نیز منعکس شده مهم نه تنها در طبقه

 . است

 

 داللت لفظ بر معنا 

ابن سینا در کتاب »اشارات و تنبیهات« در خصوص داللت لفظ بر  

انواع آن می و  به صو نویسد:معنا  یا  بر معنا  لفظ  رت مطابقه  » داللت 

داللت   مانند  باشد  شده  وضع  معنایی  برای  لفظی  که  معنا  بدین  است، 

لفظ»مثلث« به شکلی که سه ضلع بر آن محیط است و یا داللت لفظ بر 

معنا به گونۀ تضمن است بدین معنا که مقصود، جزئی از معنایی باشد که  

آن داللت دارد بر  به صورت مطابقه  ب   ؛لفظ  لفظ»مثلث«  ر مانند داللت 

در این جا لفظ »مثلث« نام شکل نیست بلکه شکل، جزئی از  »شکل«.

معنای مثلث است. ویا داللت لفظ بر معنا به گونۀ تبعی و التزام است بدین 

معنا که لفظ به داللت مطابقه بر معنایی داللت کند و آن معنای مطابقی 

 معنای دیگری را که بخشی از معنای مطابقه نیست اما مثل یک دوست

غریبه همراه و مالزم آن است به ذهن بیاورد مثل داللت لفظ سقف که  

 .الزاماً معنای دیوار و ستون را هم به همراه دارد«

 

اللت الفاظ را بر خواجه نصیرالدین طوسی در »اساس االقتباس«، د

 سه نوع می داند:  ،معانی

لفظ    - 1 قرارداد مثل داللت  بر اساس وضع و  بر معنا  لفظ  داللت 

 . شودانسان بر حیوان ناطق. این داللت، داللت مطابقه نامیده می

داللت لفظ بر آن بخشی از معنا که داخل در معنای وضعی و    - 2

قراردادی است مثل داللت لفظ انسان بر حیوان زیرا معنای حیوان داخل  

در معنای انسان است چون انسان حیوان است. این نوع داللت را داللت  

 .تضمنی خوانند

ناپذیر آن معنا  داللت لفظ بر آن بخشی از معنا که بخش جدایی  - 3

است مثل داللت لفظ خندان برای انسان و لفظ درازگوش برای خر چون 

یا  الزمه  درازگوش  هم  و  است  آدمی  خصیصه  یا  الزمه  خندیدن  هم 

 . شودگونه داللت، داللت التزام خوانده میبودن. این  خصیصه خر

 

های خاص خود  گاه خواجه نصیر نیز محدودیت دید شود کهگفته می

کردن جایگاه و نقش ثابت به مصداق و نوشتار است  را دارد وآن محول 

شناسی پیشرفته نقش و جایگاه ثابتی ها نیز در داللت که روشن است آن

توانند در نقش دال ظاهر شوند و هم در ندارند و در فرایند داللت هم می

 نویسد:عریف داللت می تفتازانی در ت  .نقش مدلول

یی که از علم به آن شیئی دیگری  » داللت، بودن شیئی است به گونه 

الزم آید. شیئی اول را دال و شیئی دوم را مدلول گویند. اگر دال لفظ باشد 

داللت غیر لفظی است مثل    ،داللت را داللت لفظی گویند و اگر لفظ نباشد

. گفته  شوند«ایی نصب میها و عالیمی که در جداللت خطوط و اشاره 

در واقع نه تعریف داللت بلکه دقیقاً ،  تعریف تفتازانی از داللتشود که  می

یی که از علم به آن است به گونه   ییتعریف نشانه است.»نشانه، بودن شی

 .شی علم به شی دیگری حاصل آید« 

 

نویسد: »داللت آن »معانی و بیان« می  جالل الدین همایی در کتاب

که علم به چیزی مستلزم علم به چیز دیگر باشد مثل این که هر وقت  است  

ی آن به ذهن شما امعن   ،شنویدلفظی را در زبان مکالمه خود از کسی می

پس لفظ را دال)به تشدید الم( و مفهوم آن را مدلول و رابطۀ میان  آید.می

های قدیم به ویژه در بر بنیاد دیدگاه .]19[دال و مدلول را داللت گویند«

منطق قدیم، بحث لفظ بر معنا، از موارد مهم مفهومی در ساختار معنایی 

زبان است. از دیدگاه منطق قدیم واژه از »لفظ« و »معنا« شکل یافته و 
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شود. منطق  داللت لفظ بر معنا سبب ایجاد رابطۀ مفهومی در زبان می

ند »داللت« در یک رابطۀ مفهومی باعث  قدیم بر این باور است که فرای 

شود که واژه تشکیل یابد؛ مانند: لفظ + معنا = واژه؛ یعنی لفظ یا صوت  می

دیوار در واقع داللتی است بر معنای آن؛ ولی این نکته را نیز نباید از یاد 

به برد که هر داللتی از باب مقولۀ لفظ نیست؛ از این رو زبان  شناسان 

ظ بر معنا، اصطالح »دال« و »مدلول« را در فرایند  جای بحث داللت لف 

توان گفت که لفظ میز یک  ارتباطی زبان به کار بردند؛ به گونۀ مثال می

چه از دیدگاه منطق کهن با توجه به آن دال و معنای میز یک مدلول است.

شناسان دورۀ جدید به این باور اند که »مدلول« با عین مطرح شد، زبان 

کند و رابطه میان دال و مدلول  ست؛ بلکه بر آن داللت می خارجی یکی نی 

قراردادی است؛ یعنی این رابطه میان دال و مدلول خارج از محدودۀ ذهن 

 . ]18[ما وجود ندارد و به صورت طبیعی در ذات طبیعت نیست

 

 داللت لفظی و غیرلفظی 

داللت چنان همۀ  شد،  گفته  اینکه  از  نیست،  یکسان  رو ها 

لفظی و    پژوهشگران، قسم  به دو  تفاوت)دال( ها، داللت را  با مالحظۀ 

تقس کردی غیرلفظی  اندم  لفظی: :ه  لفظ    داللت  »دال«  که  است  جایی  در 

در جایی است که »دال« لفظ نیست مثل   اللت غیر لفظی:د . ]13[است

 . ]9[داللت خطوط، نقوش، تابلوها و رموز علوم مختلف

 

 های مختلف داللت الفاظ گونه 

داللت مطابقی: این نوع داللت، در هر لفظی وجود دارد و به معنای  

داللت یک لفظ بر تمام معنای خود است مثل داللت لفظ کتاب بر مجموع 

)همان اثر( به عبارۀ دیگر، داللت مطابقت حالتی است  اوراق و جلد آن

می معنای خود داللت  تمام  به  واژه  تمام که  بر  که  خانه  واژۀ  مثل  کند، 

نماید و صورت  ی خانه یعنی دروازه، دیوار و صحن آن داللت می اجزا

گوییم: خانه، دیگر حویلی، و شمول و فراگرفتن دارد، بدین معنا که می

داللت تضمنی: این داللت در  . ]18[شوددرخت و اشجار از آن جدا نمی 

جایی است که معنای لفظ دارای جزء باشد و داللت تضمنی، به معنای  

؛ یعنی واژه فقط بر جزئی معنای خود است  یهریک از اجزا   رداللت لفظ ب 

الفاظی که معنای    نماید.از مدلول داللت می  بنابراین، داللت مذکور در 

داراآن نمی  یها  مطرح  نیست،  بر جزء  کتاب  لفظ  داللت  مثال:  شود. 

خصوص اوراق و یا بر خصوص جلد آن داللت تضمنی است و داللت  

د، مطابقی است و داللت تضمنی در آن فرض »نقطه« بر معنای خو لفظ

گوییم : خانۀ سبز؛ مراد رنگ خارجی خانه . و یا وقتی می ]9[شودنمی

های  است و دیگر به دروازه و دیوار و صحن آن که ممکن است رنگ 

 دیگر داشته باشد ارتباط ندارد. 

این داللت از رابطۀ نزدیک مدلول با دال حاصل  داللت التزامی:  

ثل داللت دود)دال( بر آتش)مدلول(، یا داللت نور بر خورشید شود، ممی

اینجا  است.  آموز  انسان سواد  مثل:  باشد،  میان  در  یا صورت الزمه  و 

داللت انسان با قابلیت و توانش سواد در انسان، امر التزامی است، ممکن 

آن  از  بی بعضی  سواد  از  باشندها  با   . ]13[بهره  لفظ  یک  معنای  گاهی 

پیوند)تالزم( پیدا می کند که هرگاه معنای اول به  معنای دیگری، نوعی 

ذهن حاضر می اآید، معن ذهن می در  نیز  دوم  این صورت، ی  در  شود. 

پیدا  نیز  لفظی که دال بر معنای اول است، نوعی داللت بر معنای دوم 

کند، نام این داللت، داللت التزامی است. مثل داللت لفظ»دوات« بر می

« برای کسی که تالزم بین دوات و قلم در ذهن او رسوخ کرده است.  »قلم

 . ]9[روشن است که داللت التزامی نیز در همۀ الفاظ وجود ندارد

  

در معناشناسی میان داللت تضمن و التزام و مطابقه روابطی نیز 

گونه هرجا که التزام باشد، حتماً مطابقت وجود دارد ولی وجود دارد. بدین

التزام نیز وجود داشته   الزم نیست که همیشه هرکجا مطابقه باشد، حتماً 

باشد. در مثال» انسان حیوان ناطق است« ، مطابقه وجود دارد، اما داللت  

  .]18[باشد(انسان بر حیوان تنها تضمین است)یعنی شامل جزئی از آن می

مطابقه  باشد و داللت تضمن و التزام فرعِ داللت  داللت مطابقه اصل می 

هستند، یعنی تا داللت مطابقه نباشد، داللت تضمن و التزام هم نداریم، به 

یی داشته باشیم تا اتاق خانه و خارج خانه معنا داشته عنوان مثال: باید خانه

خانه تا  یعنی  متصور باشد،  نیز  خانه  خارج  و  اتاق  نباشد  کار  در  یی 

 ین آورده شده است: اما اقسام داللت در شرح منطق مظفری چن  شود.نمی

از این که مالزمه بین دو شی در خارج بر سه قسم است بر حسب   

 شود: آن داللت هم بر سه قسم می 

 داللت عقلی:  -1

شود؛  است که با استدالل و تفکر بر ما معلوم میداللتی  داللت عقلی 

یی باشد که این مالزمه استثناپذیر نباشد، اگر مالزمۀ بین دو شی به گونه 

گویند گاه از هم جدا نشوند، در این صورت می دو شی در خارج هیچ   یعنی

مالزمه بین آن دو عقلیه یا ذاتیه است، مثال: داللت دود بر آتش، داللت  

 .پا بر رهگذرداللت جایخورشید بر وجود روز، 

 داللت طبیعی:  -2

یی گویند که مقتضای طبیعت انسان باشد. مالزمۀ طبعّیه به مالزمه 

مثال: داللت سرخی چهره بر خجالت، داللت زردی چهره بر ترس، داللت  
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طبعّیه   مالزمۀ  که  داشت  توجه  باید  اما  دردکردن،  احساس  بر  »آخ« 

کند؛ مثالً ممکن است  استثناءپذیر است و نسبت به افراد مختلف فرق می 

هره باشد ولی خجالت نکشیده باشد و همچنین ممکن است  کسی سرخ چ

 . [3]صورت شخصی هنگام خجالت سرخ نشود 

 

 داللت وضعی:  -3

  که سبب آن قراردادی بین مردم باشد؛  وضعی داللتی است   داللت

یی بین دو شی وجود ندارد، اما پس از اعتبار و یعنی از قبل هیچ مالزمه

می ایجاد  مالزمه  آن  واضع  سرخ قرارداِد  چراغ  داللت  مانند:  شود، 

راهنمایی بر لزوم توقف موتر، داللت لفظ آسمان بر معنای آن و داللت  

رد های داللت را به لحاظ کارب گونه پس    .]20[هاسایر الفاظ بر معانی آن 

بر مصداق  می اول داللت صورت ذهنی  تقسیم کرد،  به سه گروه  توان 

ها بر صور ذهنی ها و گفتهاست که داللت طبیعی است، دوم داللت واژه 

که قراردادی است و از طریق آن صور ذهنی به مصادیق که گفتیم طبیعی 

است و سوم داللت خط بر واژه و از طریق واژه به صور ذهنی و از 

ذهنی به مصداق که این هم قراردادی است. اما داللت را   طریق صور

توان به دو قسم یعنی داللت طبیعی و داللت قراردادی تقسیم کرد. نهایتاً می

اما کسانی که میانجی تبادل اطالعات در حوزۀ داللت اند دو نفر اند. یکی 

دهنده خبر است و وجودش ضروری است و کسی است که مطلب  که انتقال 

مصداق آغاز و سپس به معنا و از معنا به واژه  و اگر الزم شد از  را از

می  در  نوشتار  به  و واژه  است  خبر  کننده  دریافت  که  دیگری  و  آورد 

چون مخاطب ممکن است کسی باشد که  [وجودش غیر ضروری است  

کند یعنی از نوشتار آغاز که فرایند معکوس را طی می ] بعدها به دنیا بیاید

 . ]20[شودواژه و از واژه به معنا و از معنا به مصداق منتقل میو سپس به  

 

فارسی، می  زبان  تاریخ  در  خانلری  نوشته  دکتور  نویسد: » شکل 

کند؛ بلکه اول دال بر لفظ است و به توسط لفظ  مستقیماً بر معنا داللت نمی

انگیزد تا از آن بر معنا، صورت نوشتۀ »میز« وجود ذهنی میز را برنمی

جود عینی میز داللت کند. این صورت نخست بر نشانۀ صوتی، یعنی به و

آورد، کند، و این لفظ وجود ذهنی آن را به خاطر می لفظ میز، داللت می 

جا به وجود عینی یا خارجی میز توجه کند. پس، صورت مکتوب  و از آن

»میز« دال است بر صورت ملفوظ آن؛ و این صورت ملفوظ دال است  

وجود ذهنی دال بر وجود عینی. و برهان این معنای آن   بر وجود ذهنی؛

که هرگاه کسی زبان فارسی نداند، اگر چه خط فارسی را بشناسد و بتواند 

شکل نوشتۀ میز را درست بخواند، صورت میز در ذهن او مرتسم نخواهد 

 شد و از آن به وجود خارجی این چیز پی نخواهد برد.

 

شود؛ و داللت  لفظ بر معنا اطالق می   اکنون کلمۀ زبان تنها به داللت 

هایی که لفظ از لفظ، همچنان که گفتیم، داللت ذاتی نیست؛ یعنی صوت

کنند؛ بلکه تنها خود و به ذات بر معنا داللت نمیبهها مرکب است خود آن

یی از اصوات با صورت ذهنی بر حسب وضع این رابطه میان مجموعه 

 . ]9[سبی و آموختنی استشود، و این رابطه کامری حاصل می 

 

اثر خود »اساسات معناشناسی«، انواع   دکتور محمد حسین یمین در

 داللت را به شکل زیر آورده اند: 

داللت کلی عام: آن است که هیچ یک از اجزا را مستثنی نکند؛    - 1

ها را صرف  گوییم »گربه« این لفظ تمام گربه به طور مثال وقتی که می 

 شود. بودن در سرزمین خاص شامل می  نظر از رنگ، جثه، سن و

داللت مشکک: امر نسبی است و آن عبارت از کلی که حصول   - 2

و صدق آن در بعضی افراد به تشکیک باشد و اختالف در بعضی افراد 

گوییم شیرینی؛ ممکن به اقدامیت و اولویت و غیره باشد؛ مثالً وقتی می

یا قند  انواع شیرینی در میوه و شیرینی در  را شیرینی  است  های دیگر 

 مراد داشته باشیم. این داللت را داللت مجمل نیز گویند.

یی به غیرمعنای حقیقی داللت  داللت حقیقت و مجاز: هرگاه واژه  - 3

شود و این امر دو شرط و دو خصوصیت دارد:  کند، مجاز خوانده می

دوم   - نخست مجازی.  و  حقیقی  معنای  میان  رابطه  قرینه    - وجود  وجود 

که نشان دهد لفظ در معنای مجازی به کار رفته است. اصل این   معین

ولی وجود   است،  متوجه معنای حقیقی  ذهن  معانی همیشه  که در  است 

کند؛ مانند قرینه است که توجه ذهن را به معنای مجازی نیز معطوف می 

 سرو روان.

داللت مطابقت: حالتی است که واژه به تمام معنای خود داللت    - 4

واژۀ خانه که بر تمام اجزای خانه یعنی دروازه، دیوار و صحن   کند، مثل

می  داللت  که  آن  معنا  بدین  دارد؛  فراگرافتن  و  شمول  صورت  و  نماید 

 شود.گوییم: خانه، دیگر حیاط، درخت و اشجار از آن جدا نمی می

گیرد که گونه داللت اغلب وقتی صورت میداللت تضمنی: این  - 5

گوییم: خانه که وقتی می دلول داللت نماید؛ مثل اینواژه فقط بر جزئی از م

سبز، مراد رنگ خارجی خانه است و دیگر به دروازه و دیوار و صحن 

 های دیگر داشته باشد، ارتباط ندارد.  آن که ممکن است رنگ 
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داللت التزامی: این داللت از رابطۀ نزدیک مدلول با دال حاصل    - 6

تش )مدلول(، یا داللت نور بر خورشید شود، مثل داللت دود)دال( بر آمی

آموز است. اینجا داللت  و یا صورت الزمه در میان باشد، مثل: انسان سواد 

انسان با قابلیت و توانش سواد در انسان ، امر التزامی است، ممکن بعضی  

 .]20[بهره باشندها از سواد بی از آن

 

 گیری نتیجه .5

ارتباط به موضوع دال، مدلول، از بررسی نظریات دانشمندان در  

طبقه  و  میداللت  آن،  از بندی  برخی  دید  از  که  دریافت  چنین  توان 

شناسان مانند فردیناند دوسوسور دال عبارت است از تصویر صوتی زبان

دیدگاه از  مفهوم؛  یا  ذهنی  تصور  از  است  عبارت  مدلول  سوسور    و 

نقش دال و   آوایی همیشه در  یا  صورت  همیشه در   مفهوم تصور ذهنی 

می  ظاهر  مدلول  وی  شودنقش  از  بعد  شناسان  زبان  نظر  از  اما  همۀ  ، 

 ایفای نقش کنند،ر نقش مدلول  دتوانند گاه در نقش دال و گاه  عناصر می

نقش   نمیزیرا  معین  و  ثابت  مدلول  و  یک  چن و  باشد  دال  که  نیست  ین 

ایفا کند یا مدلول را  دال  نقش  برای همیشه  آنان تصعنصر  دید  از  ور ؛ 

در مورد اینکه »مدلول« یک   تواند در نقش دال ظاهر شود.ذهنی هم می

شود، امر ذهنی است؛ یعنی تصوری که توسط »دال« در ذهن ایجاد می

دانشمندان بسیاری اتفاق نظر دارند؛ به طور مثال از دید ارسطو مدلول  

عبارت است از »تأثرات روح«؛ از دید رواقیان که پیروان ارسطو بودند، 

مدلول یعنی»محتوای فکری و تصور ذهنی«؛ از دید پیرس »بازنمود«؛ 

از نظر سوسور»مفهوم و معنا«؛ از نظر اگدن و ریچاردز»اندیشه«؛ که  

در ارتباط به داللت و کاربرد   باشد.همه دارای محتوا و ماهیت ذهنی می

توان چنین استنباط نمود بندی آن از نظریات دانشمندان زبان میو دسته 

کاربرد  مفهوم    « داللت»  که یک دارد،    وسیع  و  ارائۀ  تعریف    بنابراین 

هایی هم که در پیرامون مشکل است. بیشتر تعریف  جامع و کامل برای آن 

مفهوم »داللت« ارائه گردیده است، مشابه به یکدیگر هستند و اختالف  

از نگاه کاربرد، نقش داللت در زبان   .چندانی در این موضوع وجود ندارد 

سی و منطق یکسان است و در هر دو دانش رابطه میان دال و مدلول  شنا

بندی، داللت در هر دو دانش انواع گویند، اما از نگاه دسته را داللت می

شناسی به دو نوع تقسیم خاص خود را دارد؛ طوری که داللت در زبان

زبانی؛ اما گاهی واحدهای زبان زبانی و داللت درونشود: داللت برونمی

تواند بیش از یک تعبیر داشته باشد که در آن صورت  ه هنگام کاربرد میب 

توان از داللت مستقیم و شود که میموضوع داللت چندگانه مطرح می 

 داللت ضمنی نام برد. 

 

بندی داللت که نزد دانشمندان منطق بیشتر مورد تأیید قرار اما دسته

.  »غیرلفظی« است  »لفظی« و  تقسیم آن بهدهند؛  گرفته و به آن اهمیت می

است    «وضعی لفظی»  های لفظی نیز تنها داللتهمچنین از میان داللت

در تقسیم میشود  مطرح می دانش منطق  که  نوع  به سه  آن  که  و  گردد 

  : از  است  و داللت    تضمنیلفظی  داللت  ،  مطابقیلفظی  داللت  عبارت 

 لفظی التزامی. 
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