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 شناسیو گونه هالفهؤم ابهری از تحلیلتاریخی ـبازخوانی انتقادی

الگوی  متکلم وـالگوی اراده پایه تمایز دو الگو: بر داللت

 مخاطبـمعنا

 2بالیعباس بخشنده ،1هاشم قربانی

 چکیده
شناسی در اندیشه به بازخوانی انتقادی ـ تاریخی بحث داللتاین جستار، 

ابهری میپردازد و در پی ترسیم مواجهه ابهری با مسائل ساحت 

شناسی و تبیین مواضع او در این زمینه است. در این پژوهش داللت

مخاطب، به سنجش و واکاوی متکلم و معناــعمدتاً با اتخاذ دو الگوی اراده

شناخت آن پرداخته میشود. بر این ها از داللت و گونهبرخی تصویرسازی

گویی داللت و اساس، تالش شده است تصویرسازی ابهری از چیستی

های آن و نیز سنجش دیدگاه وی در ناکارآمدی داللت التزام، تحلیل گونه

با بکارگیری برخی شاخصها نظیر لحاظ اراده گوینده در انتقال معنا، به 

فهم مخاطب در معناسازی صحیح و بافتار فکری  طراحی انتقادی نقش

اند و آگاهی بر پرداخته شود. منطقدانان داللت را استوار بر وضع دانسته

بر این اند. اما مقاله حاضر نشان میدهد که عالوه وضع را نیز شرط کرده

معیار، شاخصهای دیگری در حوزه معنا، مخاطب و گوینده نیز در ساخت 

 هآن ب شمول گسترشهری با فرابردن داللت از مفردات و داللت مؤثرند. اب
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 a.bakhshandehbali@umz.ac.ir؛ ، ایرانبابلسر ،دانشگاه مازندران گروه معارف اسالمی، استادیار. 2

mailto:a.bakhshandehbali@umz.ac.ir


   دومسال يازدهم، شماره 
 9911  پاييز                       

08 

بخشی به مفاهیم ها و نیز مواجهه غیرماهوی با تعینجمالت و بویژه گزاره

شناسی را با مباحث معناشناسی پیوند میزند. مواضع حوزۀ داللت، داللت

شناسی در سنجش با دیگر اندیشمندان طراحی شده است؛ او در داللت

ـمخاطب؛ وی عبارتند از: بازتعریف داللت بر پایۀ الگوی معنابرخی مواضع 

 شناخت داللت، نقادیارائه دو تفسیر متفاوت از جایگاه وضع در گونه

تحلیل فخر رازی از داللت مطابقی و تمایز داللت مطابقی با دو داللت 

له غیر مستقل و لحاظ له مستقل یا موضوعدیگر با اخذ موضوع

انگاری دو داللت نقادی تحلیل خونجی و کشی از مجازیمحوری؛ سنجش

التزامی و ـرازی از روابط مطابقیـتضمن و التزام، نقادی تصویر سهرودی

بر های ناکارآمدی داللت التزام و طراحی تصویری مبتنینقادی دیدگاه

 اختالل در فهم بر اساس کثرت انتقاالت ذهنی. 

 

 ، متکلم، مخاطب، ابهری.   : داللت، معنا، ارادهکلیدواژگان

* * * 

 مسئلهطرح 
ی شده و بر انتقال معنایالفاظ طراحی  ۀشناسی منطقی در حوزمبحث داللت

استوار است. الفاظ در منطق اعم از ساحت مفردات است و جمالت و بویژه 
و  متن شناسیمعنااین امر، بحث داللت را با  .را نیز شامل میشود های خبریگزاره

بندی از تعریف، سطح زند. منطقدانانپیوند می ی و کیفیت انتقال آنهایالزامات معنا
اند. در این ساحت، با تمایز دو های مختلف داللت سخن گفتهی گونهآیو کار یمعنای

از مبحث مطلوب  یبه تصویر میتوان «مخاطبـامعن»و  «متکلمـهاراد»الگوی 
کید بر أرا با ت مسئلهدر این میان، بررسی این  .دست یافتشناسی منطقی داللت
 ، منطقدانق( .ه 078؟ـ496) اثیرالدین ابهری. ایمدنبال کردههای ابهری اندیشه
به نیاز  دیگر ،اخیرگرفتۀ چند سال های صورتبر پایۀ پژوهش شایدهفتم، قرن 

و در باب اینک باید گامی دیگر برداشت  اام نداشته باشد بررسی زندگینامهمعرفی و 
 . تحقیق کرداسالمی  ۀنگاری منطق در دوردر راستای تاریخ او وردهای منطقیادست
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 مسئلۀبه ابهری،  منطقی آثارن انبوه مسائل مطرح شده در از میا در این مقاله،
پژوهی منطقی است الفاظ ۀداللت بخشی از پروژ .میشودپرداخته  شناسیداللت

آثار ، همواره در آغاز ویمنطقدانان بعد از و  طراحی شد سیناابنتوسط  که
شناسی منطقی داللتند. اهکرد مباحثه با معانی خود، از الفاظ و روابط آن منطقی

 هایحوزه، امروزه موضوع میشودکه در آن از مناسبات لفظ و معنا بحث 
  نوتیک است.و هرم های سمانتیکدانش بویژه ،شناسیبانزو  معناشناسی

های انگارهارتباط الفاظ با معانی، پیشمورد از جمله ابهری، در  ،منطقدانان
ی شاخصهای ۀقال از لفظ بر معنا بر پایچگونگی انت همچون ییآگاهانه و غیرآگاهانه

شناسی حاکم بر گوینده م مخاطب، بافتار ساخت کالم، روانگوینده، فه ۀاراد مانند
در واکاوی این را  میشود و مخاطب و حتی فضا و محیطی که سخن در آن متولد

 مباحثهر یک از  ازها را انگارهاین پیش میتواناند؛ مناسبات لحاظ کرده
معنا، مناسبات میان  های داللت لفظ برتعریف داللت، گونه همچونشناسی داللت

حاضر . جستار نموداستنباط  و حتی ناکارآمدی داللت التزامی انواع داللت
های داللت ی داللت و تحلیل گونهگویابهری از چیستیمیکوشد با تصویرسازی 

در ناکارآمدی داللت التزام، به طراحی  ولفظ بر معنا و نیز سنجش دیدگاه ا
را حاضر  نوشتار سؤاالتبر این اساس، . بپردازدها انگارهانتقادی برخی از این پیش

ها و هلفؤم( 2تحلیل ابهری از داللت چیست؟ ( 1: چنین بیان کرد میتوان
آیا ابهری ( 3 ؟میکندچه تحلیلی از آنها ارائه ابهری و  ند؟کدامهای داللت گونه

دامنۀ کارآمدی و ناکارآمدی داللت  (6داند؟ را در علوم کارآمد می داللت التزام
الگوی حاکم بر ساختار ( 0 منظر ابهری در چه مواردی است؟ ازالتزام 
 طورکلی،و ب «مخاطب؟ـمعنا»است یا  «متکلمـاراده»شناسی ابهری، الگوی داللت

 دارند؟ چه نقشیشناخت داللت این دو الگو، در تصویرسازی گونه

و جایگاه  شناسی تعریف داللت؛ از آسیبوارة ابهری در تحلیل داللتطرح. 1

 گوینده و فهم مخاطب ةهای ارادلفهؤتا تحلیل ارتباط داللت با م وضع
 «مخاطبـمعنا»و  «گویندهـاراده»و تمایز دو الگوی ی داللت گویچیستی .1ـ1

ۀ آثار منطقی ابهری لفظ و معنا در هم تحلیل مناسباتشناسی و داللت
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ابهری  .(70 /1 :1306، سیناابن) آمده است سیناابن اشارات پیروی از ساختارب

هنگام شنیدن ذهن بارتسام معنا در را  بر معنا مراد از داللت لفظ ،یدر بازشناسا

 معتقد شدر برخی دیگر از آثاراو  .(187: الف1374ابهری، ) میکند معرفی لفظ

همو، ؛ 0 تاالف:بی، همو) میشودنیز در تعریف اخذ شرط آگاهی بر وضع است 

و  معنا از لفظ، آگاهی از وضع فهم هایلفهؤم .(002 تا ج:بیهمو، ، 022 تا ب:بی

 ـ سو بر اطالقیکاین تعریف، از  .این تعریفند ۀاز ارکان سازند ،اطالق و استعمال

-، فهم مخاطب را پیشی دیگرو از سواز متکلم استوار است  ـنوشتار یا گفتار

ب و متن در کشف معنا، هر دو ؛ در این ارتباط، مخاطدهدانگاره خود قرار می

آگاهی بر وضع در ارتباط میان  ۀم بر پای؛ همچنین ساخت تفاهی دارندپویای

 آید. شمار میگری بو مخاطب شرط اساسی داللت متکلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بودن یک شیء  به تحقق علم به شیء دیگر از داللتتعریف ابهری از 

 ۀزیرا داللت را در حوز ،(30تا: مالصدرا، بی؛ 29تا: رازی، بی) تر استشایسته

فهم معنا از  کید دارد.أشناسا بر وضع تو بر آگاهی فاعل میکندالفاظ مطرح 

 . ندمهم تعریف داللت ۀدوگان ،آگاهی به وضع لفظ و

 بارۀپژوهش در بر مفهوم انتقال معنا استوار است. ،شناسیداللتیک بعد از 

 ابهری ةتعریف داللت در اندیشساختار 

 متکلم مخاطب

 متن

 استعمال یا اطالق متن

 آگاهی مخاطب از وضع

 متن ـتفاهم معنائی مخاطب
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معنا، از حیث فلسفی، زبانشناختی و منطقی موضوع مطالعات اندیشمندان 

عنا در گرو چه ست که ساخت یا کشف مینال بنیادین در این زمینه اؤس است.

و نقش متن، گوینده و مخاطب در این میان  ی است؟هایپدیده یا پدیده

همچون  ،امروزه در رویکردهای تفسیر و فهم متن ال،ؤاین س چیست؟

با توجه به این پرسش، دو الگو  1سمانتیک و هرمنوتیک اهمیت فراوان دارد.

شناخت آن و مسئلۀ کارآیی یا میتوان بازطراحی کرد و تعریف داللت، گونه

و  2«متکلمـاراده»های داللت را سنجید. تمایز دو الگوی عدم کارآیی گونه

 داللت اهمیت دارد.بحث ی در بازشناسای «مخاطبـمعنا»

متن و  بهمتکلم  ۀاراد متکلم است. در این الگو،ـالگوی اراده الگوی نخست،

صورت صامت د و در انتقال ذهنی همان معنا بگیرمعنای متحقق آن تعلق می

)یا متن( از گوینده، کشف  در این تصویر، هنگام صدور لفظ .میشودلحاظ 

معنا بر  ۀمتکلم از آن ضرورت دارد. این امر، مطالع ۀلفظ با لحاظ ارادمعنای 

ین معنا در گرو قصد گوینده است و ربناب گری متکلم است؛قصد و اراده ۀپای

مخاطب با اتخاذ ابزارهای  .اوستبر کشف معنای مقصود  ناظر فعالیت مخاطب

گوینده و در  ۀکشف اراد در راستای مندمنظاشناسی و نگرش شناسی، متنزبان

مستقل از  ،است معنا معتقد. این رهیافت تالش میکندنتیجه رسیدن به معنا 

ضی و تالش در پیشگاه معنا، امری عار اوفهم مخاطب وجود دارد و فعالیت 

این  ۀبر پای .نداردی دخالتی مخاطب در انتقال معنایاست. فهم برای کشف 

تعلق  به آنی است که اراده و قصد گوینده همان معنایرویکرد، داللت، انتقال 

تهی  ،میکندرا نفی  متکلم ۀعاری از اراد ی. این رویکرد، تحقق معنااست گرفته

در  کید است و ضرورتاًۀ گوینده مورد تأمتن یا لفظ از معنا بدون اراد بودن

گوینده شرط تحقق معنا و صحت  ۀانتقاالت ذهنی از لفظ بر معنا، لحاظ اراد

تمام معنای وضع شده از یک  اگر گویندهبر این اساس، . استیند انتقال آن فرا

اده )متن( را اراده کرده باشد، داللت مطابقی است؛ اگر بخشی از آن را ار لفظ

  های آن را اراده کند، داللت التزام خواهد بود.کند، داللت تضمنی و اگر الزم
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معنای متن با فعالیت و شرایط ویژه فضای  «مخاطبـمعنا»اما در الگوی 

کننده فهمند و ایجاد ،. یک متن با مخاطب مفسرمیشودذهنی مخاطب ساخته 

ورت صاین الگو، مطالعه معنا ب ند.هست اینها در فرایند فهم دخیل یهر دو

با شرایط معرفتی و  ییبگونه؛ اما گری متکلم را مدنظر داردمستقل از اراده

فهم مخاطب  در این الگو. اطب یا مفسر سازگاری داشته باشدخشناختی مروان

اساس این . بر بنیادین ایفا میکند یاز الفاظ، نقش ذهنی انتقالدر تعین معنا و 

فضای معرفتی و  مطابقی است از لفظ یا متن که انتقال معنای الگو، داللت

است  شناختی مخاطب تعین یافته است. تحقق معنا با فهم مخاطب همراهروان

 وابسته آگاهی و معرفتی مخاطب ۀو چگونگی رسیدن و ساخت معنا، به دامن

ی آن کارآیی یا عدملت التزامی اهمیت دارد و کارآیاین امر بویژه در دال است.

 .میکندرا تبیین 

منجر  یۀ گوینده در انتقال معنایلحاظ اراد میگوید:« مخاطبـمعنا» یالگو

زیرا اگر متکلم لفظی را بر اساس داللت  شد، شناختی خواهدبست داللتبه بن

ۀ او مطابقی مراد و استعمال کرده باشد، اما مخاطب به چنین استنباطی از اراد

کیفیت انتقال  در این مالحظه، حقق نخواهد شد.نرسد، انتقال معنایی م

مخاطب با متن، قدرت استنباطی و معرفتی و شرایط حاکم  ۀی در مواجهمعنای

مراد از داللت لفظ  :ابهری در تعریف داللت میگویدمل خواهد شد. بر او را شا

: الف1374)ابهری،  بر معنا، ارتسام معنا در ذهن بهنگام شنیدن لفظ است

 دارد.  بیشتری سازگاری(. این تعریف با الگوی دوم 187

، فهم مخاطب و هندگوی ۀاراد ۀالگوی ارتباطی مبتنی بر انتقال معنا بر پای

د اخذ شود و میتوانه، بسان الگوی ناظر بر دو الگوی پیشین انتخاب شدمتن 

دانان لحاظ شناسی منطقناظر بر آن در داللت در بازتعریف داللت و مباحث

وجه  هایه)آگاهی بر وضع(، یکی از نشان ابهری در تعریف داللت ۀگردد. افزود

و، معنا برآیندی از ی است. در این الگی گوینده و مخاطب در انتقال معنایتعامل

گوینده و فهم  ۀ، اراد(وضع مانند)شناختی متن، توجه به مالحظات زبان
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 ،ی را بعنوان پیشفرض خود داردقبض و بسط معنای ب است. این الگومخاط

؛ هم توان معرفتی گوینده و استی شامل سطوح مختلف معنایزیرا یک متن، 

اندیشگی او در انتقاالت ضای شناخت فهم مخاطب و فاو و هم گونه ۀاراد

 شناختی و محیطیی دیگر، فضای رواناز سو ی و کیفیت آن نقش دارند.معنای

ین معنا با تغییر این بنابر ثر است.ؤی مگوینده و مخاطب در تبادالت معنای

نهاست و تنها به ه آو کیفیت داللت وابسته ب یابدمتغیرها، قبض و بسط می

  .منحصر نیست هاوضع و آگاهی از آن

 شناخت داللت نزد ابهری و جایگاه وضع در آن. گونه2ـ1

اعم از مفرد و ـکلی در لفظ مفید، داللت را بطورکشف الحقایقابهری در 

مفردات را نمیپذیرد؛ بر  ۀو از اینرو، انحصار داللت در حوز میکندمعنا  ـمرکب

 تا، بیهمو)گر هستند های خبری نیز داللتو گزارهاین اساس، جمالت انشائی 

زند و یوند میگری یک متن پشناسی را با الزامات داللتداللتاین امر،  (.6 الف:

را  ی متن از حیث داللتویل یا بازخوانأی تروشهانوتیک و های هرمبحث ۀزمین

فهم و  مورد زیرا هرمنوتیک پژوهشی فلسفی و پدیدارشناختی در ،میگشاید

معنای یک متن  ۀپردازد که چه چیزی سازندمیؤال ین سه افهمیدن است و ب

هرگونه نکه مطابق با تلقی پل ریکور، بویژه ای ؛(38: 1307، )واعظی است

 ی هرمنوتیک استیعی پدیدارشناسی و در نتیجه گونهنو ییمعناشناسی

دلیل لحاظ ت ترکیبی، بئاعتراض کسانی که در هیبه  ابهری .(60)همان: 

یدهد و هم وضع را در انگارند، پاسخ ممنتفی مینشدن شرط وضع، داللت را 

. اما در برخی داند و هم داللت راها جاری میهت ترکیبی و گزارئهی

منطق  مانندـو هستندا ۀکه متعلق به دوران نخستین اندیشـیادداشتهای کوتاه

ب: 1374ابهری، )جاری میداند شناسی را تنها در مفردات ، داللتاالسرار بیان

 ،داللت التزام ۀ، بویژه در حوزت ترکیبیئاطراحی داللت در ساحت هی (.297

ه به لوازمی ها، توجالتزامی در ناحیۀ گزاره اهمیت دارد. مراد از طراحی داللت

در این حیطه  ییویژهدانان مالحظات بدنبال دارد. منطق متنیاست که هر 
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های ی و الزممنطقهای : الزمیافتمیتوان دوگونه الزم  کمدستدارند؛ اما 

ز میان لوازم شوند. تمایی منطقی، منطقاً بر گزاره بار میهاالزمشناختی. روان

پذیری و مسئولیت مانندشناختی آن، در برخی مواضع منطقی و لوازم روان

پذیری، گفت در مسئولیت میتوان مثالًآید؛ شمار میحلی کارآمد بهرا ،حقوق

این  شناختی آن.خود است نه لوازم روان هایگزارهانسان مسئول لوازم منطقی 

 حائز بویژه در مباحث اخالقی و حقوقی ،ین کاربرد داللت التزامیامر در تع

  .استاهمیت 

در  سیناابن؟ و جایگاه وضع در آنها چگونه است ندهای داللت کداماما گونه

داللت مطابقت را  شناسی آن،و گونه ، در تعریف داللت لفظ بر معنااشارات

در  . اوآورده است« لذلک المعنی و بازائه یکون ذلک اللفظ موضوعاً»صورت ب

اشاره دارد و « من المعنی الذی یطابقه اًیکون المعنی جزء»داللت تضمن، به 

 بالمطابق»در داللت التزام، به 
ً
کون ذلک علی معنی و ی ةیکون اللفظ داال

چگونگی  (.180 :1306، سیناابن) است کردهاشاره « المعنی یلزُمه معنی غیره

با دو رویکرد متفاوت تبیین  کمدستدر آثار ابهری،  گری در ساحت الفاظداللت

گانه های سهانگاری داللتوضعی ۀبر پای یابیاین راه، در رویکرد نخست .میشود

 ،وضعیغیر داللت وضع؛بوسیلۀ وضع است یا غیرداللت یا  :میگوید وا است.

 سه قسم است:  ، یعنی داللت توسط وضع،موضع نخست .استداللت طبعی 
ها الثِة أقساٍم؛ ألنَّ

َ
 إّما أْن َیکوَن لوضعه للَمعنی و [1] واألولی َعلی ث

 ِمنه و [2، ]الُمطابقُة...هي 
ً
 یه أو لوضعه لما َیکوُن الَمعنی ُجزءا

ُن...  َعنُه وأو لوضعه لما َیکوُن الَمعنی  [3، ]الَتَضمُّ
ً
 یه خاِرجا

  (.187: الف1374ابهری، ) االلتزاُم 

داللتهای  بهوضع را تنها در داللت مطابقی میداند و آن را  اما در رویکرد دوم،

 نویسد: می کشف الحقائقمنطق  دراو دهد. تضمنی و التزام تسری نمی
 

ُ
... فهی المطابقة إن کان داللته علی المعنی بالوضِع  المفیُد  اللفظ

  و إن
ُ

علیه إن کان داخاًل فی المسمی فهی  کان البالوضع فالمدلول

 َع التضمُن 
ً
 ... و إن کان خارجا

َ
 . (6الف:  تا، بیهمو) هی االلتزاُم نه ف
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 آمده استنیز  منتهی االفکارمنطق تحریر دوم و  اول تحریر این تحلیل در

اس بر این اساس، داللت یک لفظ بر معنا بر اس. (283 و 03 :1370، همو)

در حالت نخست، ارتباطی ؛ میشودحقق روابط میان آنها در سه حالت م

 مدلولله وجود دارد؛ در حالت دوم، همانی میان مدلول لفظ با موضوعاین

له بیرون از موضوع مدلولله است و در حالت سوم، موضوعمعنای بخشی از 

شرط تحقق این داللت  له در حالت سوم،لول با موضوعمیان مد ۀمالزم است.

  (.34تا: )مالصدرا، بی میشودمحسوب 

، وضع را در داللت مطابقی شو برخی دیگر از آثار قکشف الحقائابهری در 

بدون  ،ییمعناانتقال دانسته است. مراد از این امر، کفایت فهم وضع لفظ در 

از  یک در تحلیل هر االفکار ةخالصدر  اما ؛دیگر است هایثرؤافزدون م

و  الحقائقکشفدر  در دو داللت دیگر، او. کید داردأبر وضع ت ،گانههای سهداللت

 به دو میتواناین عبارت را  .استفاده کرده است« البالوضع» ۀاز واژ دیگر آثار،

های تضمنی و التزامی، داللت وضعی نیستند؛ داللت د: اوالًنموصورت تفسیر 

. تفسیر دوم میکندصرف وضع و فهم ناظر بر آن در این دو داللت کفایت ن ثانیاً

ر معنا، وضع و فهم آن ضرورت شناسی لفظ بزیرا در داللت تر است،شایسته

دارد. در این  هگر اشارمالحظات عقلی در شناخت داللت به ،و این تفسیر دارد

و  ر، علم به جزئیتدر فعالیتی دیگعقل دو داللت، بعد از آگاهی عقل از وضع، 

معنا  یر اینصورت، این انتقال از لفظ به. در غمیکندعلم به الزم بودن را تحلیل 

، وضع میکند. در داللت مطابقی آن امری که به مدلول هدایت یابدتحقق نمی

اما ؛ میکندله، آگاهی بر وضع کفایت همسانی مدلول با موضوعو برای این است

ارزیابی وضع، شاخصی برای دیگر، فعالیت عقلی ملحوظ است.  ۀدر دو گون

گری لفظ بر معنا مبتنی بر آگاهی از و داللت میشودمعناداری الفاظ محسوب 

فهم الزم است؛  نکته الزم است که در هر سه داللت، به اینتوجه وضع است. 

 ،، در داللت مطابقی، توسط وضع است و در دو داللت دیگراما هدایت انتقال

 .فعالیت عقلی وظیفۀ هدایت انتقال را برعهده دارد ۀوضع با مالحظ
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اند و آگاهی بر وضع را نیز شرط دانسته استوار دانان داللت را بر وضعمنطق

، مالحظات دیگری نیز بر وضع و آگاهی از آن اند. اما در داللت عالوهکرده

 بسیاریی اهمیت های التزامبویژه داللت ،بافتار سخن در داللت. وجود دارد

زم بودن در م به الم به وضع بودن در داللت مطابقی و عالِعالِ آوریدارد. یاد

بسیط و  یشههای تحقق داللت است. اما سخن همداللت التزامی، حداقل

وار . بافتار پیچیده و الیهواقعیت یابدگری آن، داللت ۀافادبا الیه نیست که تک

التزامی را منوط به بویژه داللت  ،داللت های تحقق آن، عمالًیک سخن و زمینه

  .میکندی خارج از فهم بسیط وضع و الزم تحقق معیارهای

 محوری کل با جزء و الزمله مستقل یا سنجش. لحاظ دو موضوع3ـ1

 ؟شناخت داللتدر گونه

 عدم هاز داللت مطابقی، ب رازیدر نقد تحلیل فخر االفکار ةخالصابهری در 

ی را در یمسئلهپردازد و قی با اطالق لفظ بر تمام معنا میمطابهمسانی داللت 

این تفاوت . میکندتمایز دقیق داللت مطابقی با دو داللت دیگر طراحی  ۀحوز

یان کرد. له غیرمستقل بله مستقل یا موضوعبا اخذ موضوع میتوانتحلیل را 

، اندنشمینان وضعی که لفظ را در برابر معنا داللت لفظ بر معنا با چ

  گوید:و میا .خواهد بود برای لفظ له مستقلموضوع ۀدهندتشکیل
فِظ َعلی َتماِم ُمَسّماُه »اإلماُم:  قال

َ
رازی، ) «داللُة الُمطابَقِة داللُة الل

ْد (11 :1331
َ
ِن ق فِظ بالَتَضمُّ

َ
، وهو َتعریٌف فاِسٌد؛ ألنَّ داللَة الل

ُه َتماُم  فِظ الُمشترِک  توجُد َعلی ما َیْصُدُق َعلیه أنَّ
َ
الُمَسّمی في الل

ُه  إنَّ
َ
 َکالُمْمِکِن ف

ِّ
ل

ُ
َق َعلی الک

َ
 والُجزِء إذا أْطل

ِّ
ل

ُ
موضوٌع لما »َبیَن الک

یَس بواِجب والمَتِنع
َ
یَس بُمْمَتنٍع »و« ل

َ
 لما ل

ً
َق « موضوٌع أیضا

َ
إذا أْطل

َ
ف

ِزَم داللُتُه َعلی الَمعنی الثاني ِبالَتَضمُّ 
َ
ُه َعلی الَمعنی األوِل ل ِن َمَع أنَّ

ه َتماُم الُمَسّمی   .(187: الف1374)ابهری،  َیْصُدُق َعلیه أنَّ

تمام مسمی قلمداد  ،را برای ممکن« موضوعٌ أیضاً لما لَیسَ بمُمْتَنعٍ»ابهری 

تعریف  حیثداند و از این را داللت تضمنی می که این نوع داللتدر حالی ،میکند
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اطالق  ۀمثال ابهری در حوزخواند. ناپذیرفتنی میرا  ت مطابقیاز دالل رازیفخر 

بدون مقایسه برای لفظی خاص  میتوانله مستقل را ممکن است. دو موضوع

د؛ همچون اطالق ممکن به سلب ضرورت از جانب مخالف و اطالق دوم نموتصویر 

 میتوانچگونه  اینجاست کهال ؤآن به سلب ضرورت از جانب مخالف و موافق. س

 داوری کرد و کدام تضمنی و کدام مطابقی است؟ میان اینها 

هر دو  ،میان دو وضع جداگانه صورت نگیرد ی از منظر عقلییهرگاه مقایسه

این لفظ  بکار بردنبه داللت مطابقی لحاظ کرد. در حقیقت، میتوان اطالق را 

که با دو چرا استعمال آن در جزء هم مطابقه است،در کل، مطابقی است و 

لفظ را  ،ین حالت دوم، تضمن نیست. واضعمستقل مواجهیم. بنابرله موضوع

 له مطابقیهر دو موضوع ؛گر برای جزءید باربار برای کل وضع کرده است و یک

آمده و بدست ند. اما این جزء و کل نامیدن، تنها در مقایسه و سنجش هست

اللت له است و داللتش ددر حالت دوم نیز خود جزء، کل موضوع اینکهحال 

له مستقل و سنجش جزء و کل را موضوع ۀمسئلابهری دو . باشدمیمطابقی 

)موضوع لما لیس  هرگاه ممکن بر معنای نخستین بعقیدۀ اوهم آمیخته است. ب

ما لیس )موضوع ل بواجب وال ممتنع( اطالق گردد، داللت آن بر معنای دوم

اطالق تمام مسمی بر  حالیکهدرصورت تضمن ضرورت خواهد داشت بممتنع( ب

تعریف داللت که د ین ابهری نتیجه میگیرست. بنابرمعنای دوم نیز صحیح ا

بر اینکه گاه داللتهای تضمنی نیز  بنا ،تطابقی به اطالق لفظ بر تمام مسمی

 چنینند، ناصحیح است. 

له مستقل و لحاظ دو موضوع وابسته به، وضعیت دشواررفت از این برون

مقایسه ناظر عقلی در آنهاست. دو وضع به اشتراک لفظی، فارغ مقایسه یا عدم

که  زمانیشوند؛ اما یان آنها، داللتی مطابقی تلقی میعقلی بر ارتباط م ۀاز احاط

. فهم این جزء و کل در دگردمی، ارتباط جزء و کل حاصل مقایسه شونداین دو 

عام است؛ شده است. مثال ابهری در امکان خاص و امکان  واقعسطحی دیگر 

 میشودمصداقی امکان خاص، شامل امکان عام نیز  ۀی و نه گسترۀ معنایدایر
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گری آن بر معنای امکان عام، لفظ بر معنای امکان خاص و داللت اما اطالق

و از اینرو یکی  آیدبدست میدر هنگام مقایسه و فهم ارتباط میان آن دو  صرفاً

زمان که بدون  د بود. اما آنجزء دیگری بوده و داللت، داللت تضمنی خواه

های مختلف لفظ ممکن در معنای امکان خاص محورانه، به وضعمالحظۀ سنجش

اللفظ المشترک » ۀند. ابهری از واژم نظر کنیم، هر دو داللت مطابقیو امکان عا

ی برای یهای مستقل و جداگانه؛ الفاظ مشترک وضعبهره میبرد« بین الکل و الجزء

های جداگانه، همین وضعو  میکندنها داللت آ رداللت مطابقی ب معانی خود دارند و

آیند. بر این اساس، الفاظ مشترک که با وضعهای داللت تضمن یا التزام بشمار نمی

 . ندتفاوتمبا داللت تضمن و التزام  هستند،مستقل ملحوظ 

این بر  گری میان آنها،له و توجه به شاخص سنجشدو موضوعلحاظ استقاللی 

ت دو داللهای تضمن و التزام، ابهری، داللت دیدگاهکه از  داردکید أنیز تامر 

و چنین نیست که هر یک از آن  آیندشمار میدر کنار داللت مطابقی ب ،مستقل

با آگاهی باشند؛ زیرا  تشکیل شده له مستقلدو، از دو داللت مطابقی با دو موضوع

فراتر از وضع، در انتقال از ی متعین، فعالیت عقلی فرد بر وضع لفظ در معنای

ین میکند. بنابر)مطابقی( به مدلول تضمنی یا التزامی نقش ایفا  له مستقرموضوع

 ،انجام نشدهداللت له مطابقی نخستین، در این دو جدید فراتر از موضوع یوضع

 شرطپیش . در دو داللت تضمن و التزام،میشودطرح  آنهابلکه فعالیت عقلی در 

 الدینکه قطب همانطوریکهبر معنا به داللت مطابقی است؛ در براتوجه وضع لفظ 

 (.184 /1 :1306)رازی، کرده است  هرازی بدان اشار

 نقادی مجازانگاری داللتهای تضمن و التزام. 4ـ1

های های مستقل الفاظ مشترک با داللتمیان وضع کههمانگونه  ابهری

های تضمن و التزام با مجاز نیز تفکیک داللتبین و التزام تمایز نهاد، تضمن 

های تضمن و التزام، داللتکه اند برخی گمان کرده :گویدمی و. اشده استقائل 

مختصر فی علم  هاکوت ۀکه چنین نیست. خونجی در رسالحالی، درندمجازی
دلیل این  و داندمیطریق مجاز فظ به داللت تضمن و التزام را باطالق ل المنطق
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اسم کل بر جزء در داللت تضمن و اطالق ملزوم بر الزم در داللت امر را اطالق 

نیز بر مجازی بودن  االسرارکشف(. او در 6تا: )خونجی، بی معرفی میکندالتزام 

گزارش  اساس بر(. 16: 1307، همو) کید داردأهای تضمنی و التزام تداللت

، تفکیک مهم ۀمسئل(. 437: 1371رازی، ) است نظر، کشی نیز بر این رازی

های ی و الزمداللت تضمن از مجاز جزء و کل و داللت التزام از ملزوم حقیق

شرط تحقق دو داللت تضمن و التزام، انتقال  مجازی است. ابهری معتقد است

دو داللت تضمن  بهمین دلیل به باور اوله است. معنای موضوع بهفظ ذهن از ل

 (. در هر یک از286: 1370)ابهری،  هستندو التزام مستلزم داللت مطابقی 

 سان امر نخستین، داللت مطابقی بمندرج است: اول انتقالدو  ،دو داللت این

انتقال از مدلول مطابقی به امر  ،له( و دوم)انتقال از لفظ بر معنای موضوع

  جزئی یا الزم.

که  اقامه میکند داللت تضمن و التزامانگاری ابهری دو دلیل بر نفی مجازی

 .دنمیشو متمایزمعنای مجازی  های تضمنی و التزامی ازمدلولآن بر اساس 

اطالق لفظ بر معنای وضعی شرط ضروری  این دو داللت،در  دلیل اول اینکه،

 له هنگام اطالق لفظ بر معنای موضوعیرا داللت تضمن، فهم جزء معنا بز ،است

 حالیکهدر ،لهگام اطالق لفظ بر معنای موضوعو داللت التزام، فهم الزم هناست 

لت لفظ بر جزء دال اینکه،له است. دلیل دوم مجاز اطالق لفظ بر غیر ما وضع

زیرا او جز داللت لفظ بر معنای وضعی  ،به قصد گوینده نیست معنا و الزم معنا

ند؛ اما در مجاز، قصد گوینده هست ده است و تضمن و التزام الزم آنرا قصد نکر

داللتی که با  بهمین دلیلتعلق گرفته است و  لهاز داللت لفظ بر غیر ماوضع

، همو)مغایر است  ،قصد گوینده همراه باشد با امری که با چنین قصدی نباشد

 (. 111ـ112: الف1374

است که اگر متکلم شده کید أاین نکته تبر  در تعریف حقیقت و مجاز

بود و صورت حقیقی خواهد له را قصد کند، استعمال بموضوعمعنای مسمی یا 

مجازی. ابهری مجاز را به استعمال  بشکل، نمایدله قصد اگر معنای غیر موضوع
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دانان عبارات برخی منطقله تعبیر کرده است. در یا اطالق لفظ بر غیر ماوضع

نقش اراده در استعمال مجازی و حقیقت تصریح شده است. این در حالی  به

متکلم  ۀاراد نیازمند لتزامداللت تضمن و ا ،خود آنهابر تعریف  است که بنا

علم شنونده به وضع  ۀواسطبلکه داللت مطابقی ب نسبت به این دو معنا نیست،

عقل و با علم متکلم به وجود  یرد. داللت تضمن و التزام نیز بکمکپذصورت می

ت التزام و علم او به بین دو معنای مطابقی و التزامی در دالل ۀالتزام و عالق

همانند  گردد؛حاصل می ،ل مطابقی در داللت تضمنیمدلوی برای جزئیت معنای

)ضاحک  )ناطقیت یا حیوانیت( و خارج الزم آن داللت انسان بر جزء معنایش

 ایجاد شده و نیازی بهصرف شنیدن لفظ انسان در ذهن مخاطب بالقوه( که ب

)وفائیان و  افهام متکلم نسبت به این معانی در ذهن مخاطب نیست ۀاراد

 (.120: 1376، برخورداری

سازی داللت حائز در باز شنوندهنقش  که کید داردأتاین نکته ابهری بر 

ذهن او، انتقال به  هین اساس، هنگام ورود یک لفظ باهمیت است و بر هم

با  شنونده، اما ذهن شکل میگیرد ،مسمی که همان معنای مطابقی است

آن؛ یعنی معنای  له به غیر معنایفعالیت عقلی فزاینده، از معنای موضوع

. در انتقال از معنای مطابقی به میشودله منتقل و معنای الزم موضوعجزئی 

ست و فراتر از لفظ ا معطوف به معنای جزء یا معنای الزم، فعالیت عقلی صرفاً

 نمیباشد.ـآنگونه که در معنای مجازی شرط استـی اضافییوضع، محتاج قرینه

یی برای انتقال ذهنی قرار ضرورتاً متکلم قرینه عنای مجازیدر م بهمین دلیل،

. ابهری در دلیل دوم به تفکیک این منتقل نمایددهد تا معنای قصدی او را می

ی که بر اراده معنای یمعنای مجازی با شرط قرینهه میپردازد که انتقال ب مسئله

از  های تضمن و التزام،اما در داللت میشودحقق ، مله داللت داردغیر موضوع

وضع و فعالیت عقلی ناظر بر  ۀبر پای و صرفاً لهمطابقی موضوع معنای حقیقی یا

  .صورت میگیردوضع به جزء یا الزم مسمی 

کم دست ،های یاد شده خود به اشتراک لفظمجازی یا حقیقی بودن داللت
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انجام وضع  ۀبر پای د؛ گاه استعمال لفظ و اراده معناکار میرودر دو معنا ب

این استعمال حقیقی است و داللت مطابقی بر اساس آن سامان . میشود

یابد. در داللت مطابقی لفظ بر همان چیزی که وضع شده است، اطالق می

بلکه  ،میکند، صرف وضع کفایت نی. اما در داللتهای تضمنی و التزامدمیگرد

فعالیت عقلی در علم به جزئیت و علم به الزم نیز شرط است. این استعمال، 

و مجازی  یرودشمار نمو بر همین اساس، استعمال حقیقی ب بع وضع نیستتا

تبعیت از وضع یا عدم  اساسبر  این کاربرد، حقیقی و مجازی بودن است. در

. اما در کاربرد دیگر، با توجه به حیثیت همراهی روشن میگرددتبعیت از آن 

کدام از در هر التزام و تضمن با مطابقت و نیز حضور وضع  داللتهای هر یک از

محسوب استعمالی حقیقی  آنهاگانه، استعمال در هر یک از های سهداللت

انگاری داللت تضمن و کید دارد و مجازیأد. ابهری بر این کاربرد تخواهد ش

  داند.م را بر اساس این معنا ناموجه میالتزا

 شناختیداللت . مناسبات انتقالهای5ـ1

(، بیان 16: 1680سینا، ابن) المشرقیینمنطقدر  سیناابنتبعیت از ابهری ب

ند. در انتقال به هست و التزام، مستلزم داللت مطابقی داللت تضمنکه  میکند

له شرط است. اما فهم معنای مطابقی یا موضوع ، ضرورتاًآنجزء معنا و الزم 

ابهری، معنای  ۀچرا که بعقید ،داللت مطابقی، مستلزم داللت تضمن نیست

مشهور است  :گویدو میمطابقی، ممکن است امری بسیط و غیرترکیبی باشد. ا

؛ این نظر را (118: الف1374ابهری، ) داللت مطابقی، مستلزم التزام استکه 

( و سهروردی 28: 1301رازی، ) الملخصو منطق  شرح اشاراتفخر رازی در 

. ابهری اندبیان کرده( 16: 1308سهروردی، ) االشراق ةحکمدر بخش منطق 

پردازد. و به نقد آن می دادهرازی نسبت این دیدگاه را به فخر  کشف الحقائقدر 

الزم یک ماهیت آن  کمدستست که هر ماهیتی الزمی دارد و دلیل این امر آن

در تحریر نخست  و پذیردنیست. ابهری این استدالل را نمی است که غیر خود
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 ةخالصولی در  (00: 1370ابهری، )مینگرد تردید به آن  اب منتهی االفکار
 .(118: الف1374همو، ) دهدپذیرش آن حکم میبر قطعیت عدم االفکار

را  مسـئله بر عدم پذیرش ایـن   منتهی االفکاردر تحریر نخست  استدالل او

 :اینگونه خالصه کرد میتوان

 له در ذهن است؛الزم موضوع مدلول التزامی ضرورتاً. 1

، «فلها الزمٌ و أقلّه أنّها لیسـت غیـرَه   ةٍماهيّإنّ کُلَّ »اگر بر اساس عبارت . 2

از  خود نبودن باشد، آنگاه ضـرورتاً حداقل آن، غیرماهیت لوازمی داشته باشد و 

که چنـین  در حالی ؛نهایتی الزم خواهد آمدتصور مسمی در ذهن، تصور امور بی

 (. 00 :1370، همو) امری محال است

و  پرداختهدر استدالل  هالزم حداقلی مورد اشار هب االفکار ةخالصابهری در 

له( تصور الزم غیر آن )موضوع چنین نیست که همواره با تصور مسمی :میگوید

که تصور زیرا گاه شیئی را تصور میکنیم در حالی ،ودن تحقق پیدا کندمسمی نب

او  .(118: الف1374، همو) میکندالزمی همراه آن نیست و به ذهن خطور ن

 است.  آوردهنیز  کشف الحقائقدر  را استدالل این

 ؟یا فهم مخاطب متکلم ةصرف اطالق یا اراد ة. ساخت داللت بر پای6ـ1

گر است. آیا در حائز اهمیت در این میان، توجه به حیثیت لحاظ اراده ۀنکت

بطور آیا معنا،  شناسا شرط است؟اراده فاعل گانه، لزوماًشناسی سهداللت

 ۀلحاظ متکلم و مؤلف مورد نظر است یا معنا بر مبنای ارادو بدون  مستقل

متکلم شرط  ۀیا اراد میکندآیا اطالق لفظ در ساخت داللت کفایت  متکلم؟

عاری از ـشناختیاز حیث الزامات متنـدانانتصویرسازی منطقضروری است؟ 

مسئله، به است. برای توضیح این  بارهمند و انتقادی در اینتحلیل ضابطه

برای داللت مطابقت، داللت انسان بر  ومثال ا ؛برمیگردیمهای ابهری مثال

برای داللت تضمن، داللت انسان بر حیوان و برای داللت  ،حیوان ناطق است

شناسا ۀ فاعلاگر حیثیت ارادالتزام، داللت انسان بر استعداد کسب دانش. 
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دور از قرارداد االمری و باطق، امری نفسبر حیوان ند، داللت انسان لحاظ نشو

 شناسیدر داللت سیناابن ۀگفت براساسـدر منطق زیرا اساساً ،خواهد بود

بصورت انسان  ۀنیست؛ واژ مطرحبحث لغوی  ـ(77 /1 :1306، سیناابن)

صورت ضمنی، بر ناطق و حیوان. از و ب داللت میکندحیوان ناطق  حقیقی بر

امکان، فقر ذاتی، معلول، نوع، موجود  مانندبر مفاهیمی  ، این واژهی دیگرسو

 نیز داللت خواهد کرد. ندهست ی. که امور فرامعنایکننده و ..متنفس، حرکت

 ۀکه آیا در داللت اراد یکی از مباحثی که در اینباره مطرح است اینست

گانه داللتهای سهه را در گویند ۀگوینده شرط است؟ برخی اندیشمندان اراد

 گوینده میگوید:  ۀتبعیت داللت از اراد، تفتازانی در باب عدمکنند؛ مثالًنفی می
، بلکه تابع وضع است وضعیه مقتضی تبعیت از اراده نیست،داللت 

دانیم که هرگاه لفظ را بشنویم و به وضع آن آگاه ن میییقزیرا ما ب

ده کند و آن را اراکنیم؛ خواه گوینده ا درک میباشیم، معنای آن ر

ین دیدگاه تابعیت داللت نسبت به اراده خواه اراده نکند. بنابر

؛ 262: 1396)تفتازانی،  بویژه در تضمن و التزام ،نادرست است

  (.78: 1309کیا، عزیزی

ارتباط  دربارۀ، سخن مستتر بدانیمگوینده را در داللت  ۀکه اراددر صورتی

ی که لفظ برای آن وضع )معنای لهموضوع )معنای مورد نظر گوینده( و مدلول

از بکارگیری الفاظ را  )گوینده( شناسافاعل ۀاراد وقتی .خواهد بودگردیده( 

به وضع واژگان است و  ناظر انگاری داللت مطابقی، تنهالحاظ کنیم، وضعی

وضع در این جایگاه  ارتباطی با مناسبات منطقی میان لفظ و معنا ندارد.

که در  میشودوضع  اینگونه و متعین است ۀژه بر یک پدیدوضع وا همعطوف ب

گفته شود و در زبان عربی،  Humanزبان انگلیسی، به این موجود متعین، 

و  میکندداللت بر حیوان ناطق  اإلنسان؛ اما هر یک از واژگان یاد شده، حقیقتاً

 حقیقت ؛چنین نیست که وضع شده باشد و ارتباطی با وضع ندارد این امر

)معنای مورد نظر  همانی مدلولاین انسان بر حیوان ناطق داللت کند. از طرفی،

ۀ صحیح با واقعیت حقیقی در مواجه یله، کاشف ارتباطگوینده( با موضوع
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انگاری داللت وضعی آید.صورت، خطای در انطباق بوجود میاست؛ در غیر این

عنا را در قبال یک شناختی همراه است؛ واضع یک ممطابقی، با مالحظات زبان

 لفظ معین قرار داده است. اما این وضع، حیثیت انکشاف از واقع دارد و صرفاً

کفایت علم به وضع، آن را  عتباری نیست. در داللت مطابقی بواسطۀامری ا

 (. 184 /1 :1306)طوسی،  اندوضعی صرف نامیده

اند، وضعی بودن تعبیر کرده بههمانی که در داللت مطابقی آن را این این

در داللت التزام، اما ی ناظر بر حقیقت است. اینهمانی ارتباطی صدق معنای

 های بافتاری سخن گوینده در انتقال از لفظ به معنای امر خارج ضرورتاًزمینه

شناسی، ضرورت اخذ مراد گوینده در داللت ن اهمیت دارد.ه آبخشی بدر تعین

متکی فراگیری، ]شفافیت[ و حیثیت همه ره مهم وضوحانگاگذشته از دو پیش

مثالهای  ۀبر تعامل صحیح مخاطب در کشف معنای گوینده است. هم

بلکه  ،زند، نیستار نظیر آنچه ابهری بدان مثال میشناسی، اموری آشکداللت

 دهد. های مختلفی را بخود اختصاص میسترهفهم معناشناختی الفاظ و متن گ

 طراحی کرد: میتوانهای ذیل را گزارهبر این اساس، 

 درشناسا از اراده فاعل یمندهدانان تحلیل انتقادی و ضابط، منطقعمدتاً. 1

 .اندکارگیری الفاظ ارائه نکردهب

)مخاطب( نه از حیث  مدخلیت آگاهی به ارتباط لفظ و معنا در شنونده. 2

 .است نشدهواکاوی  ،چیستی و نه از حیث چگونگی

وضع  بهبویژه داللت مطابقی، تنها ناظر  ،گانههای سهانگاری داللت. وضعی3

حقیقت وضع دیدگاهی تحلیلی بارۀ از جمله ابهری، در ،دانانمنطقو  استلفظ 

 3.نداشتند

الفاظ و انتقال به  استعمالو  شناسیداللتشناسا در فاعل ۀلحاظ اراد. 6

 .وابسته استمعنا، به بافتار سخن و مناسبات آن با سامانه معرفتی مخاطب 

 شناسی و طرح مثال، عمدتاًساخت ۀشناسی منطقی در حوزطرح داللت. 0

ازتعریف بعرضی است؛ بر این اساس، ـهای ماهوی و تصویر ذاتیانگاره ۀبر پای
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بنا شده تفکیک مفاهیم ذاتی و الزم پدیدارها  ۀانگار مبنایبرگانه های سهداللت

مفاهیم ماهوی است.  ۀتعریف بر اساس ذاتیات و لوازم، دربرگیرند .است

ی شکل و تحلیل حدود تام و عدم کارآیو ابهری به مثلث و  سیناابنهای مثال

تحلیل  بنیانگویای این امر است و نیز ت التزام در آن در بیان خواجه، دالل

 ،اوالً اینکهو حال است  استوار تبیین ماهوی پایۀ ی منطقی برشناسداللت

ی و ی دیگر، شناساینیست و از سو در مفاهیم ماهویمنحصر داللت تنها 

صورت ـمادهـشناختی)جنس و فصل معرفت تفکیک ذاتیات پدیدارها

حقق احث منطقی مطرح است، با دشواری مشناختی( آنگونه که در مبهستی

های معرفتی انگارهپیش ،و لوازم آن ءحقیقت یک شی . شناختمیشود

 میدهند.  شکلگانه را داللتهای سه

. یند داللت را تعین میبخشدادر ایجاد معنا در ذهن، فهم مخاطب از لفظ فر

گر است، با لفظی که بر معنای حقیقی داللتارتباط ساخت معنا در مخاطب 

آگاهی مخاطب نسبت به فضای اندیشگی ساختار لفظ یا  ینیازمند بازشناس

و  ،دانانۀ گوینده است. مثال منطقجمله و نیز مبتنی بر تعامل سازنده او با اراد

 طبقاز جمله ابهری، برای داللت مطابقت، داللت انسان بر حیوان ناطق است. 

اطب باط با شنونده یا مختعریف ابهری از داللت، فهم معنا از لفظ، در ارت

طق، تنها در بافتار پذیرد. با این تعریف، داللت انسان بر حیوان نامی صورت

 نپذیر است؛ در حالیکه فهم متعارفمنطقی و آشنایی با الزامات منطق امکا

غیرقابل ناپذیر یا از لفظ انسان بر حیوان ناطق را ذهن ییگریچنین داللت

شناختی، تعریفطرف دیگر، اتخاذ این مالحظات . از انددپذیرش می

بخشد؛ بدین فهم مخاطب، ناکارآیی داللت التزام را تعین می بافتارشناسی و

معنا که نشانگرهای التزامی یک لفظ یا جمله در بافتارهای کالمی یا در ارتباط 

. بازتعریف میشودمعنادار  ،او ۀشناسی و آگاهی او یا اطالعات و فاهمبا مخاطب

مخاطب اتخاذ شده ـدانان الگوی معنان منطقاینست که در میاداللت نشانگر 

(، خونجی در 6 :1686سینا، ابن) شفا منطق ةالعبار  بخش در سیناابناست؛ 
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 فی الدالالت ةرسالرازی در  الدین(، قطب11: 1307خونجی، ) کشف االسرار
د. نکید دارأ( و ابهری در آثار منطقی خویش بر این الگو ت430: 1371رازی، )

موجب ارتسام  ،آگاهی به وضع برخوردار ازداللتگری لفظ بر معنا نزد مخاطب 

 ،بویژه در داللت التزام اهمیت فراوانی دارد مسئله. این میشودمعنا در ذهن 

معرفتی ـمحیطی یاهثرؤزیرا تصویرسازی الزم معنا برای مخاطب وابسته به م

 ست. حاکم بر فضای اندیشگی او

گوینده باشد،  ۀه وابسته به ارادچنانالتزامی یک متن، چکشف مدلولهای 

اما  شرط خود اخذ خواهد کردعنوان پیشدریافت آن مدلولها را بتعلق اراده بر 

های . مدلولمیکند گرهای گویندهرا مقید به اراده کشف استنباطی مخاطب

نده و بلکه حیثیت انکشافی خوان ،ندوابسته به اراده نیست التزامی تنها لزوماً

 ،متنشناختی حاکم بر معرفتی و روان یاهؤثرفضای اندیشگی او و نیز م

شاخصهای این استنباط را تشکیل میدهند. استناد مدلولهای التزامی به 

اما  است بر پایۀ قرائن کالم قابل پیگیری اند،کار برده شدهگوینده که آگاهانه ب

آگاهانه گوینده محل  ۀارادی به فقدان قرائن کافی، چنین استنادهایدر صورت 

را در فرایند کشف مدلولهای التزامی غیرآگاهانه  آنها میتوانبلکه  ،تردید است

ولی دارای چنین داللتگرهای التزامی است  ی کرد؛ بدین معنا که کالمشناسای

  .ندانپذیرفته آگاهانه متکلم صورت ۀی با ارادچنین مدلولهای

متکلم و ـدر دو الگوی اراده التزامداللت  یکارآیدمی یا عکارآی.2

 مخاطبـالگوی معنا

لوازم و  بر داللتتمایز  بارۀی دریمسئلهمهجوریت داللت التزام با طرح 

و ا اینکه؛ بویژه آغاز شد سیناابننگاری ذاتی بر یک نوع در منطق ءعوارض از اجزا

چنین  رچیستی، بی اصناف مطرح شده در پاسخ به در شناسای اشاراتدر منطق 

در حوزۀ نحوه  را که عمدتاً مسئلهدانان این منطق. ه استکید کردأتمایزی ت

ی بود، بسط موضوعی دادند و آن را گویشناسی در تعیین پاسخ به چیستیداللت
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در نیز در نظر گرفتند. ابهری ی منطقی یمسئلهسان ابتدای مباحث الفاظ بدر 

 ییچه تلقّی وا ست کهاین. سوال پرداخته است مسئلهین آثار منطقی خود، به ا

ی هایدر چه ساحت از مهجوریت داللت التزام داشته است؟ و دامنۀ مهجوریت را

کدامیک از  ۀمهجوریت، بر پایو اینکه مهجوریت یا عدم ؟داده استگسترش 

 بندی شده است؟صورت معناـمخاطبمتکلم و ـاراده ۀالگوهای دوگان

( مهجوریت 1اند: مهجوریت لحاظ نموده ۀتعیین دامنسه ساحت برای کلی، بطور

)دیدگاه  خواه زبان علم و خواه زبان عرف و تفهیم و تفاهم ؛یدر زبان بطور کل

( 3(؛ و فخر رازی سهالن ساوی)دیدگاه ابن مهجوریت در زبان علم( 2غزالی(؛ 

 (. 79: 1372زاده و همکاران، )رشیده )دیدگاه طوسی( تام ّ  مهجوریت در حد

 آن ةو دامن تعیین معناشناختی مهجوریت داللت التزام. 1ـ2

 را تبیین نماید مهجوریت چیستی میکند، تالش قکشف الحقائدر ابهری 

که پیش از  کید داردأتو  حکایت وشناسی ااز روشتالشی که ؛ (9و  4)

از آن در اختیار  شفاف یتصویر باید آمیز،مناقشه ییمسئلهب گیری در باموضع

 (.430: 1371)رازی، اند پذیرفتهدانان نیز هه را برخی منطقاین مواج داشت.

 :عبارتند ازابهری از مهجوریت داللت التزام تصویرهای 

ندارد،  یییگونه داللت التزاماین نیست که لفظ هیچ مراد از ناکارآمدی. 1

داللت لفظ بر مدلول و  بالضروره باطل است. ناکارآمدیاز که این تصویر چرا

رازی  الدینقطب هماننددانان برخی منطق معنای التزامی امری بدیهی است.

 .همانجا() دنکید دارأبر بداهت ساخت مدلول التزامی تنیز 

، برای جواب ماهو؟، یالتزام دالنیست که  اینمراد از ناکارآمدی . 2

ندارد و شامل داللت  اختصاص به داللت التزام امر زیرا این ،شایسته نیست

 سزاوار، میپرسنداز چیستی حیوان بماهو؟،  مثالً وقتی؛ میشود نیزتضمن 

 انسان جواب داده شود. نیست که به 

، در حد ]= ماهیت[ ءاجزاء شیجایز نیست ست که . مراد از ناکارآمدی این3

، میشودال ؤکه از انسان بماهو؟، س زمانیعنوان مثال حو التزام ذکر شود؛ بنب
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 حیوان» بگویندت که سکه واجب ابل حساس ناطق، شود جایز نیست که گفته

ابهری، ) به اجزاء حیوان اختصاص ندارد حساسداللت التزامی زیرا  ،«ناطق

کار برده ماهوی بپایۀ تصویر ابهری، وقتی لفظی  بر بهمین دلیل(. 4 الف: تابی

بلکه داللت آن باید  لت کندنحو التزام دالنباید بر اجزاء خود ب ، آن لفظمیشود

در این معنا، ابهری مهجوریت داللت التزام را در سطح حدود التزامی باشد. غیر

مهجوریت التزام در  هنه ب قالحقائ کشفدر  وین اساس، ابر هم .میکندتعریف 

 ازمهجوریت در زبان علم، بلکه در حدود تام  هنه بو  است قائل کلیزبان بطور

 گوید.مهجوریت داللت التزام سخن می

 میتوان ،معناشناختی ابهری از مهجوریت گانۀسطحبندی سهبا توجه به 

 ست که لفظ بر معنای التزامی داللت نداردمراد از مهجوریت نه این گفت

 توصیف( و نه اینست که نباید لفظ را در معنای التزامی بکار برد ۀمنزل)ب

گفتۀ ابهری ضابطه در مقابل توصیف بلکه  ،(منطقی ۀتوصیه و قاعد ۀ)بمنزل

یی که مهجوریت ست که مدلول در حد یا هر دامنهاینمراد از مهجوریت  ؛است

نا، طریق التزام بیان شود. به یک مع، نباید بمیشوددر آن دامنه طرح 

؛ مهجوریت نهی از آورد نه توصیف رامیان میمهجوریت قاعده و ضابطه را ب

 (.77: 1372زاده و همکاران، )رشیده کاربرد است

در  الرئیسشیخست. سیناابن از متأثر کشف الحقائقتحلیل ابهری در 

، داللت التزامی را در پاسخ به اشاراتو بخش منطق  شفامدخل منطق 

، با تحلیل تفاوت داللت شفادر منطق  اوداند. )ماهو؟( ناکارآمد می چیستی

داللت حساس بر جاندار و انواع آن را داللت حساس و جاندار بر انواع مختلف، 

کارآمدی داللت التزام سخن که از نا اشارات. در منطق قلمداد میکندالتزامی 

در پاسخ به  ،ه شوندهآن را در فصلی با عنوان اشاره به اصناف گفتنیز  میراند

گوید منظورمان از داللت، روش آورد. در آنجا بوعلی میبمیان می چیستی

ی بر یین، هرگاه بخواهیم واژها تضمن است نه روش التزام. بنابرمطابقت ی

به چیستی ماهیت یا بر مفهوم اسم داللت کند، یعنی بخواهیم آن را در پاسخ 
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ن داللت باید تضمنی و مطابقی باشد و بریم، ایبکار حقیقی یا چیستی شارح ب

 (.30 :1374)عظیمی،  د التزامی باشدمیتوانن

 آثار ابهری ساحت مهجوریت داللت التزام در. 2ـ2

کم دست مهجوریت داللت التزام در آثار او مختلف است؛ بهرویکرد ابهری 

رویکرد مبتنی بر استناد مهجوریت به ( 1ی است: سه رویکرد قابل شناسای

رویکرد انتقادی نسبت به ( 3رویکرد پذیرش مهجوریت؛ ( 2؛ دانانمنطق مشهور

نگاران به مشهور منطق قول به مهجوریت را ،کشف الحقائقدر  او مهجوریت.

ابهری  .(4 الف: تابیابهری، ) پردازدمیدهد و به تحلیل سه معنا از آن می نسبت

مهجوریت داللت التزام را در در معناشناسی سوم،  با نقادی دو معنای اول،

از  تحلیل ابهری .میکندپیروی  سیناابنحدود تام پیش میکشد و از الگوی 

تفصیل بیشتری  االفکار ةخالصاما در  مختصر است کشف الحقائقدر  مهجوریت

قابل  چند نکته ،قالحقائکشفبا  مقایسهدر این اثر در  .داده استآن ارائه از 

و  میکندبندی علوم، مهجوریت را حیطه ۀبا افزدون حوز، اینکهنخست  ذکر است:

اینکه تقریر این سخن، دوم  .داندساحت علوم میدر م را ناکارآمدی داللت التزا

 (.111 :الف 1374، همو) دهدآن را میپذیرد و به مشهور ارجاع نمی

مهجوریت پرداخته  دربارۀهای ارائه شده ، به تبییناالفکار ةخالصابهری در 

در تحریر نخست منطق  این رویکرد. میکندو دیدگاه خود را مطرح 

( اما در تحریر دوم، با دیدی 03 :1370همو، ) نیز آمده است االفکارمنتهی

داللت که او در این اثر، نشان میدهد  نگریسته است.انتقادی به مهجوریت 

کشف با  االفکارمنتهی تحریر دومی دارد. تفاوت التزامی در برخی تعریفها کارآی
 نسبت، قول مهجوریت را به مشهور قکشف الحقائست که در این الحقایق

داللت التزام در حدود را پیش  یدهد و تصویر سوم مبتنی بر ناکارآیمی

یت داللت التزام نگاه در تحریر دوم، با دیدی انتقادی به مهجور ولی ،کشدمی

ت ی داللای ارائه شده به مهجوریت، ناکارآیهچند در شناسایی تبیین؛ هرمیکند
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 :همان)مطرح میکند عنوان یک احتمال مهم التزام در پاسخ به چیستی را ب

 االفکارمنتهی نیز همانند تحریر دوم دقائق االفکارتصویرسازی ابهری در (. 286

  (.026همان: ) است

 تبیین نظریة مهجوریت داللت التزام. 3ـ2

  :استهمراه  مختلفبا نقادی رویکردهای  ت این امراز عل ابهریتبیین 

دانان داللت التزام را برخی منطق غیر وضعی بودن داللت التزام:الف( 

سهروردی  ؛اندو از این جهت، آن را در علوم ناکارآمد دانسته وضعی انگاشتهغیر

این انگاره، از مثال ابهری در رد  .(11: 1300)سهروردی،  است عقیدهاین  بر

نی نیز چنین حالتی دارد و اگر این استدالل نقض بهره میبرد: داللت تضم

: الف1374)ابهری،  درست آید، باید داللت تضمنی نیز در علوم کارآمد نباشد

الدین رازی قطب .آورده است الملخص. این مثال نقض را فخررازی در (111

، در انتقاد از این تبیین فی الدالالت ةرسالنگاشت منطقی نیز در کوتاه

مطرح میکند و چنین ناکارآمدی التزام، با پاسخی نقضی، داللت تضمن را 

کید دارد که أت مسئله، بر این ی دیگرو از سو داندتحلیلی را در آن جاری می

وری از وضع چند بهرههر ؛ت التزام، وضع لفظ ملحوظ استدر دالل بیتردید

 الدینقطب و مطالعارموی در  (.436: 1371)رازی،  ی باشدیبصورت واسطه

 (.30 تا:، بیهمو)ند ااین راهکار را به غزالی نسبت داده رازی در شرح آن،

 . پذیرفته استداللت التزام را  وضعیحیثیت ابهری 

ی علت ناکارآی دانانبرخی منطقگوید ابهری می نامتناهی بودن لوازم: ب(

و  المطالعارموی در  ؛اندلوازم دانستهاین داللت در علوم را نامحدود بودن 

 (.همانجا)اند دادهرازی در شرح آن، این قول را به غزالی نسبت  الدینقطب

در علوم ناکارآمد  ، داللت التزاملوازم بودن دلیل نامتناهیبمطابق این دیدگاه، 

عانی نامحدود داللت بر م بر باشد، آنگاه یک لفظاگر داللت التزامی معت است.

، تمایز میان لوازم بیّن و انگارهدر پاسخ به این  رازیرویکرد فخرخواهد داشت. 

تصریح ابهری نیز در پاسخ بر همین امر  ند.غیربیّن است؛ لوازم بیّن متناهی
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 ؛111: الف 1374ابهری، ) میکندهای التزامی را لوازم بیّن معرفی دارد و مدلول

  (.03 :1370 همو،

گزارش ابهری،  براساس بر تمایز میان اشخاص: انگارة رازی مبتنی ج(

یک  بیّن د که لوازمداناین میرا  در علوم رازی دلیل ناکارآمدی داللت التزامی

 شیء، ممکن است برای فردی آشکار و بیّن و برای دیگری غیرآشکار باشد؛

حاصل از تکرار ت ذهنی بیّن بودن الزم و فهم آن در هنگام اطالق لفظ، با عاد

های یک لفظ رای فردی که چنین همراهی با الزمو ب میشودحقق و مداومت م

اختالف  الوازم ذهنی، ب .خواهد بودتردید  موردنداشته باشد، بیّن نامیدن آنها 

 پذیر نیستند.های التزامی ضابطهمدلول ، از اینروپذیرندشخاص دگرگونی میا

ا اختالف سطوح افراد، و ب اشخاص استین بیّن بودن امری نسبی در بنابر

نداشتن  .(21 :1301رازی، فخر ؛ 111: الف1374، همو)میشود  دگرگون

از نظر رازی،  ، دلیل ناکارآمدی است.گام کاربرد لفظ در داللت التزامهن ضابطه

 میتوانمنطقی برای آن ن ییالزم بیّن یک معیار خاص ندارد و بدینسان ضابطه

همین  بر یم.هست قانونی کلی بدنبالعلوم حقیقی  در ینکها کرد و حال لحاظ

نگاره را اا ابهری این ام .ی نبودن لوازم استجایهمهـهمگانیناکارآمدی  ،اساس

آن را و  ن را امری لذاته میشماردلوازم بیّو  (111: الف1374)ابهری، نپذیرفته 

 (.06 :1370همو، ) داندپذیری مبرا میاختالفاز 

التزامی، خود محل مناقشه است، زیـرا بـا    لتت دالبودن الزم در ساحبیّن 

شناسـی، فضـای اندیشـگی و روانشـناختی     اللـت در د مخاطبـمعنااخذ الگوی 

ثر است. بنابرین الزم بیّن، بنا بـه  اللت مؤی و ساخت دمخاطب در انتقال معنای

لـی در  فضای معرفتی مخاطب و مفسر متعین خواهد شـد. لحـاظ فعالیـت عق   

زیرا اگر الزم اخذ شـده   .مخاطب استـالگوی معناهای هداللت التزامی، از نشان

ۀ مدلول مطابقی در داللت التزامی را الزم بیّن بدانیم، داللت التزامی دربردارند

همراه الزم خواهد بود. این الزم، همـراه همیشـگی آن بـوده و دارای ویژگـی     ب

با تعامل و پویایی مخاطب  التزامی ضرورتاًآشکارگی است. اما کشف این مدلول 
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  دهد.بروز میپذیر است و این در الگوی یادشده خود را متن امکان

حالت  این سویکاز  دارد؛ هدو امر اشار هب طوسی در نقد تحلیل رازی ۀخواج

و از  مهجور باشد و با این استدالل باید آن نیز دهددر داللت مطابقی نیز رخ می

حقق . داللت التزام برای شخصی مندأکیدآگاهی و علم مورد ت ،ی دیگرسو

انتقادی وجود  ۀابهری، این مالحظ مورد گفتۀ. در ها باشدالزم است که عالم به

که  همانگونههای بیّن، امری همگانی نیست و زمدارد که انتقال از ملزوم به ال

 ته بهوابساین انتقال و ساخت داللت التزامی بر اساس آن،  ،تبیین شد

گوینده  ۀمخاطب، اراد ۀاز جمله شناخت بافتار سخن، فاهم ،متغیرهای مختلف

ی، دها، آگاهی از تالزم ذهنی و معنایآگاهی از کاربر» مانندو نیز عواملی 

)امیرخانی،  ...«آگاهی از قراردادها و روابط اجتماعی و آگاهی از علوم و فنون و 

 است.  (10: 1300

ابهری مبتنی بر اختالل  تبیین :علت مهجوریت بهری ازتصویرسازی ا د(

هجوریت ، علت ممنتهی االفکاردر تحریر نخست منطق  وا فهم است. سازکاردر 

است لوازم یک لفظ،  معتقدو  (06: 1370) داندذهنی می را کثرت انتقالهای

کار میرود و داللت بر یکی از لوازم متکثّر را زمانی که لفظ بگاه متکثّر است؛ 

نخواهد بود.  دانسته باشیم، ضرورتی در انتقال ذهن به همان مدلولجایز 

متکثّر  گاهنیز  )لوازم بیّن( آیدلوازمی که از تصور مسمی، تصور آنها الزم می

است؛ پس اگر ما با اسم ملزوم داللتی بر یکی از آن لوازم داشته باشیم، انتقال 

فقدان  .(111: 1374، همو) میشودنه واجب نیذهن به مدلول بر آن بع

متکثر التزامی یک های قیق مدلول التزامی از میان مدلولمندی تعیین دضابطه

هنگام اطالق متکلم ب ی داللت التزام در علوم حقیقی است.علت ناکارآی ،لفظ

بر اساس تعریف داللت به فعالیت  .میشودبا مخاطب وارد فضای گفتگو لفظ 

آگاهی بر وضع  ۀمخاطب بر پای التزامادراکی مخاطب نزد ابهری در داللت 

. دمیگردبه الزم منتقل  آگاهی و دخالت عقل ۀو بر پایمیبرد پیلفظ، به معنا 

 های متکثر التزامی یک لفظ، تعیینآگاهی شرط داللت است. اما مدلول ینبنابر
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 .میشودسازد و موجب اختالل در فهم دقیق مدلول التزامی را دشوار می

اندازی در مقام فهم است و با بر اختالل و غلطعبارت ابهری ناظر 

ست که آیا ؤال اینحال س علت دوم متفاوت است. ۀبودن لوازم بر پاینامتناهی

متن، امری بسیط است؟ ابهری ـمتکلمـمخاطب ۀگانفهم و ارتباط علمی در سه

کید دارد و چون داللت التزامی، چنین أمندی تفهم و رعایت ضابطه ۀمسئلبر 

ی مهجوریت پیش در چرای پس تبیینی دیگر، میکندامری را دچار اختالل 

  نین تحلیلی است.چ یخطاپذیرانگاره انگاری متن، پیش. بسیطآیدمی

اختالف اشخاص متفاوت  افراد یکسان است و به ۀاز نظر ابهری لوازم در هم

، مختلف است. میشودبلکه در اموری که ذهن از مسمی به آنها منتقل  نیست،

 .لوازم مختلفند حتی اگر تفاوت و اختالف اشخاص در نظر گرفته نشود یعنی

 .پس دلیل مهجوریت داللت التزام، اختالف لوازم است نه اختالف اشخاص

مسمی  اگر وگرنهبنابرین، التزام حتی در نسبت با فرد واحد نیز مهجور است 

زیرا منجر الزم واحد داشته باشد، مهجور نیست، هر چند افراد مختلف باشند، 

 .(188 :1372 ،و همکاران )رشیدزاده گرددبه محال یا التباس نمی

 تمایز دو الگو ةبر پایمهجوریت  بارةدرمالحظات انتقادی . 4ـ2

نشان بویژه در داللت التزامی،  ،مخاطب در داللتـاخذ شرط الگوی معنا

ت داللت اهمیت دارد. ساحهای او در شناسی مخاطب و آگاهیمیدهد که گونه

در  که زمانیبویژه  ،های التزامی استدارای مدلول که هر لفظی ضرورتاً از آنجا

گروانه پیوستاری انسجام بافتار یک متن تخصصی قرار میگیرد و نیز بر پایۀ

نها، در حقیقت ارتباط جمالت و واژگان یک متن با یکدیگر، هر یک از آ

ها انگارهر مبانی و پیشپیوسته حاکی از هم خواهند داشت و همچنین ب

ی، یپیوستهدر چنین متن به همدهند. استوارند و از پیامدهایی آگاهی می

ر میزان فهم و آگاهی تخصصی مخاطب در انتقال معناشناختی او به دیگ

تعریف  ،عنوان شاخص کلیگی آن بوارهای متن با تمام پیچیدگیها و الیهگزاره

بندی داللت مخاطب در صورتـین در صورت اخذ الگوی معنابنابرخواهد شد. 
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زبان عرفی نیز علوم تخصصی و  ۀی در همهایچنین داللت التزامی، ضرورتاً

ناظر بر متن  لی در این رهیافت، فهم متن امری صرفاًبطورک. یابدتحقق می

برای حصول فهم، افزون بر توجه به نقش متن، ذهنیت مفسر را »بلکه  ،نیست

انفعال محض مفسر در تسلیم و  ۀثر دانسته و فهم متن را نتیجؤنیز مهم و م

 مندی در حوزۀدر این مواجهه، ضابطه(. 60: 1307)واعظی،  داندقبال متن نمی

علمی چنین های گزاره بهم پیوستۀزیرا ماهیت  ،نخواهد رفت بیناز  علوم

الگوی  علمی مخاطب کاشف از این پیوستار است. ۀی دارد و میزان احاطاقتضای

شناخت مخاطب باط با گونههای التزامی را در ارتمخاطب، متن و مدلولـمعنا

متکلم در تصویرسازی داللت التزام ـکه الگوی ارادهاما در صورتی دهد.قرار می

زیرا  ،هجوریت پیش خواهد آمدماخذ شود، سخن از مهجوریت یا عدم

متکی بر اراده متکلم را  های التزامیِآن، مدلول دقیقمندی علم و زبان هضابط

و کاتبی در  بیان الحقهمچون ارموی در دانان برخی منطق .تابدبرنمی

کید دارند که أدر تصویرسازی از مهجوریت داللت التزام، بر این امر ت، المنصص

. این عدم نمیباشدمعنای التزامی از آن صحیح  ۀهنگام اطالق لفظ، اراد

شفافیت در  ۀمسئل همتکلم استوار است و بـگروی التزام، بر الگوی ارادهاراده

بر چنین  مخاطب ضرورتاًـتحلیل گفتمانی متن اشاره دارد. اما الگوی معنا

زیرا فهم مخاطب در  نمیکند،ی را اقتضا یمسئلهیا چنین  صدق نمیکندامری 

فهم مخاطب بر مخاطب در متن را بدون دخالت  میتوانآن مدخلیت دارد و ن

  ی و عاری از آگاهی تحلیلی او تحمیل کرد.قالب تهیای

شفافیت، سادگی و  ،صراحت مانندها لفهؤبر اساس این تفکیک، برخی م

سبک  ت درکید بر صراحأت مثالًکنند؛ ی پیدا میبندی دقیقپیچیدگی، صورت

درونی متن،  هایاما فهم الیه متکلم استـالگوی اراده ارتباطی اثربخش، ناظر به

حتی در ساحت تکالیف و بیان وظایف  ،از طرفی مخاطب.ـالگوی معنا معطوف به

و تفکیک  گیهای اخالقی، همین دوگانقهی و حقوقی و نیز تبیین مسئولیتف

شناخت مخاطب ارتباط با گونه میان آنها ملحوظ است. شفافیت و پیچیدگی در
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 ،بیّن بودن یک الزم میگوید:ابهری در نقد سخن رازی،  یابند.ی میتعین معنای

که الزامات تخصصی . حال اینمیشودمتغیر ن مری لذاته است و به اختالف افرادا

چنین امری  ،زبان علوم ۀخواه در حوزه زبان عرفی و خواه در حوز ،شناسیمتن

نیست، بلکه فضای فکری  جزمیو نه تنها این شفافیت امری لذاته و  نمیپذیردرا 

های ذهنی و کشف و دریافت مدلول انتقالهایو کیفیت فاهمه مخاطب نیز در 

در هر دو  ،وانگهی .میکندی ایفا یبندی شفافیت آن، نقش فزایندهی و درجهالتزام

اظر است؛ متن و ی پویا و نیبلکه پدیده الگو، متن امری صامت و ساکن نیست

پذیری در ما این تعینپذیرد. اارتباط با اراده و معنا تعین می تمام ملزومات آن در

فی دارد و فعالیت بیشتری زیرا حیثیت انکشا مخاطب بیشتر است،ـالگوی معنا

، در ه در زبان عرفیخوا این اساس، خواه در زبان علم و. بر میشودحقق در آن م

متکلم ـدر الگوی اراده ؛ این لوازملوازمی وجود دارد، متن از حیث متن بودن

را در تعین داللت  گرویاز آن حیث که ارادهـمیشود نامیدههای التزامی مدلول

از  ،میشود خواندهمخاطب، مکشوفات التزامی ـو در الگوی معناـمدخلیت دهیم

 .که حیثیت کشفی دارند لحاظآن 

 گیرینتیجهجمعبندی و 

ی داللت و تحلیل گویتصویرسازی ابهری از چیستی کوشید بهاین جستار 

در ناکارآمدی  وسنجش دیدگاه ا همچنینو  ،های داللت لفظ بر معناگونه

ذ برخی الگوها و مسائل داللت التزام، به طراحی انتقادی این بحث با اخ

گوینده در انتقال معنا، نقش فهم مخاطب  ۀلحاظ اراد مانند مسئلۀـمعناشناسی

در معناسازی صحیح و تالش در نزدیک شدن به معنای موردنظر گوینده و 

بپردازد. منطقدانان از تعریف، ـلفظ و معنابافتار فکری ناظر بر ارتباط 

اند. در این های مختلف داللت سخن گفتهی گونهو کارآی سطحبندی معنایی

به  میتوان ،مخاطبـمتکلم و الگوی معناـگوی ارادهساحت، با تمایز دو ال

. در این میان، یافت دستشناسی منطقی از مبحث داللت ی مطلوبتصویر
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 .دنبال شدهای ابهری کید بر اندیشهأبا ت مسئلهبررسی این 

به شناسی است، های پژوهش که تحلیل مواضع ابهری در داللتیافته

 :اجمال عبارتند از

معناشناسی  ۀمباحث حوز ۀپای مخاطب برـمتکلم و معناـالگوی ارادهدو . 1

داللت  ۀمسائل حوزکه دهد نشان می صویرسازی شد. این تفکیکداللت ت

 . ندابا کدامین شیوه و سازوکار طراحی شده

های فهم مخاطب، انتقال معنا لفهؤکید بر مأبازتعریف ابهری از داللت با ت. 2

مخاطب ـالگوی معنا ۀ، بر پایسیناابنثیرپذیری از أبا ت و آگاهی از وضع و

 ۀنخست فکری خویش، داللت را تنها در حوز ۀاست. ابهری در آثار دور

داللت بر  ۀگسترخود آن را به  خرأاما در آثار مت ،میکندطرح ممفردات 

شناسی را فراتر از . این امر، مبحث داللتتسری میدهدها جمالت و گزاره

 . داندمیشناسی و معناشناسی ۀ متنمفردات و معطوف بر حوز ۀحوز

بر وضع  ،گانههای سهیک از داللتدر تحلیل هر  االفکار ةخالصابهری در . 3

، وضع را داللت مطابقی دیگر و برخی آثار قئکشف الحقااما در  ،کید داردأت

استفاده کرده است. این « البالوضع» ۀدانسته و در دو داللت دیگر، از واژ

های تضمنی و اینکه داللت: اول نمودبه دو صورت تفسیر  میتوانعبارت را 

به صرف وضع و فهم ناظر بر آن  دوم اینکهالتزامی، داللت وضعی نیستند؛ 

 .میکنداین دو داللت کفایت ن

 بهاز داللت مطابقی،  رازیدر نقد تحلیل فخر االفکار ةخالصابهری در . 6

پردازد و قی با اطالق لفظ بر تمام معنا میسانی داللت مطابم همعد

تمایز دقیق داللت مطابقی با دو داللت دیگر طراحی  ۀی را در حوزیمسئله

ستقل له مستقل یا غیرمبا اخذ موضوع میتوان. این تفاوت تحلیل را میکند

 . ی ارزیابی کردیو تمایز آن با لحاظ مقایسه

. او استکرده تفکیک  مجاز را ازهای تضمن و التزام داللتابهری . 0

ـ  ـ که دیدگاه خونجی و کشی استانگاری داللت تضمن و التزام را مجازی
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 . مورد انتقاد قرار میدهد

 مبنی بر اینکه داللت مطابقی،ـ ابهری دیدگاه فخررازی و سهروردی . 4

 . کشدمینقد بوتۀ را به ـ مستلزم التزام است 

ی به شناسای کشف الحقائقدر  ،مهجوریت داللت التزام ۀبارابهری در. 9

ی آن در حدود را کارآییت پرداخته است و معنای عدمشناختی مهجورمعنا

 . میکندطرح م

 کمدستمختلف است؛  شرویکرد ابهری به مهجوریت داللت التزام در آثار. 0

مهجوریت به  نسبت دادنبر رویکرد مبتنی ( 1ی است: شناسایسه رویکرد قابل

در  ،رویکرد پذیرش مهجوریت( 2؛ کشف الحقائقدر  ،دانانمشهور منطق

انتقادی رویکرد ( 3و  منتهی االفکارو تحریر نخست منطق  االفکار ةخالص

مهجوریت  .منتهی االفکارو تحریر دوم  دقائق االفکارنسبت به مهجوریت در 

 مخاطب بازخوانی گردید. ـداللت التزام با الگوی معنا

انتقادی دیدگاههای مختلف تبیین مهجوریت به موارد  ابهری در طرح. 7

وضعی بودن داللت التزام؛ بر غیر ته است: سخن سهروردی مبنیذیل پرداخ

بر تمایز میان  بر نامتناهی بودن لوازم؛ انگارۀ رازی مبنی سخن غزالی مبنی

علت  وافهم است.  سازوکاراختالل در  بر پایۀاشخاص. اما تبیین ابهری 

است لوازم یک لفظ،  و معتقد داندذهنی می لهایتقامهجوریت را کثرت ان

کار میرود و داللت بر یکی از لوازم متکثّر زمانی که لفظ بگاه متکثّر است؛ 

 را جایز دانسته باشیم، ضرورتی در انتقال ذهن به همان مدلول نخواهد بود. 

های التزامی محوری میان مدلولمحوری و متنخصبا تفکیک ش میتوان. 18

ذر ی که از رهگبه قضاوت پرداخت. سامانۀ الزمهای ،آنو مسائل ناظر بر 

محورانه و گیرند، به دو صورت شخصلول قرار میمد داللت التزامی

در داللت التزامی  آیا ست کهاینال ؤمحورانه تحلیل شده است. سمتن

ر گیرد؟ عبارات دشناسا محور قرار میارد یا موضوعشناسا مدخلیت دفاعل

 عنوان مثال، از عبارت غزالی در تبیین مهجوریتاین جایگاه مختلف است؛ ب
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نهایت ادامه دارد و خود دارای لوازمند و لوازم لوازم تا بیلوازم »که میگوید: 

تفاهم حاصل  ،نهایت بودن لوازملت التزام معتبر باشد، بدلیل بیاگر دال

لوازم  که، چراالتزام معتبر نیست: »که گفته است یا سهروردی ،«آیدنمی

مانند نصف  ؛پس باید برای شیء لوازم غیرمتناهی باشد ،ندغیر محدود

 هب میتوان ،..«ی دو، ثلث شش برای آن، ربع هشت و.چهار بودن برا

که بر فهم خود  زمانیا شناسا رسید. امأکید بر موضوعمحوری یا تمتن

یا تصویرسازی فخر رازی و  ، نظیر بازتعریف داللتمیشودکید أشناسا تفاعل

دارد و الگوی  شناسابر فاعل ابهری از التزام، حکایت از رویکرد مبتنی

نتیجه گرفت که غزالی و  میتوانرو نشان میدهد. از اینمخاطب را ـمعنا

فخر رازی و  ولیند محورسهروردی در تبیین مهجوریت داللت التزام، متن

  اند.شناسا را مدخلیت دادهانگارۀ فاعل ابهری

 نوشتهاپی
 

. اصولیون با تفکیک داللت تصوری و داللت تصدیقی در داللت وضعی لفظ بر معنا، بر 1

اند )عبادی، استقالل معنا از گوینده یا وابستگی به اراده توجه دادهمالحظات 

1374.)  

. منظور از متکلم در این نوشتار، اعم از گوینده و مؤلف است؛ کما اینکه مراد از 2

 شونده با متن به قصد فهم آن است. مخاطب، مفسر یا مواجهه

. عالمان اصول، در مورد حقیقت وضع به چند مسلک متفاوت قائلند: نظریۀ تعهد، 3

 (. 201: 1374مسلک مالزمه، مسلک اقتران و مسلک هوهویت )عبادی، 

 منابع
 ، تحقیق کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی.اشارات و تنبیهات( 1306سینا )ابن

 اهلل مرعشی. ، تصحیح سعید زائد، قم: کتابخانۀ آیتمنطق شفاق( 1686ــــــــــ )

 اهلل مرعشی.، قم: کتابخانۀ آیتمنطق المشرقیینق( 1680ــــــــــ )

، تحصیح مهدی عظیمی و هاشم قربانی، منطق منتهی االفکار( 1370ابهری، اثیرالدین )

 تهران: حکمت.
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و هاشم قربانی، تهران: ، تصحیح مهدی عظیمی االفکار خالصةالف( 1374ــــــــــ )

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 

مجله فلسفه و ، تصحیح مهدی عظیمی، «االسرار منطق بیان»ب( 1374ــــــــــ )
 . 247ـ277دوم، ص ۀ، سال پنجاهم، شمارکالم اسالمی

، نسخۀ خطی مجلس شورای اسالمی به شماره کشف الحقائقالف( تاــــــــــ )بی

2902. 

 . 2902، نسخۀ خطی مجلس شورای اسالمی به شماره دقائق االفکارب( تاــــــــــ )بی

 . 2902، نسخۀ خطی مجلس شورای اسالمی به شماره عنوان الحقج(  تاــــــــــ )بی

 ، قم: انتشارات کتبی نجفی. شرح مطالع االنوارتا( ارموی )بی

، 13، سال حکمت سینوی« چیستی و اعتبار داللت التزامی( »1300امیرخانی، مهناز )

 . 62 ۀشمار

 . مکتبة العلمية االسالمية، تهران: المطولق( 1396تفتازانی، مسعود )

، تصحیح خالد الرویهب، تهران: مؤسسه کشف االسرار( 1307الدین )خونجی، افضل

 پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 

، نسخۀ خطی، کتابخانه مجلس شورای مختصر فی علم المنطقتا( ـــ )بیـــــــ

 .1706اسالمی، شمارۀ 

، تصحیح احد فرامرز قراملکی و آدینه منطق الملخص( 1301رازی، فخرالدین )

 نژاد، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(. اصغری

تحقیق کریم فیضی، قم: مطبوعات  ،رح االشارات و التنبیهاتش( 1306ــــــــــ )

 سینا(.)ضمیمه اشارات ابندینی 

، تصحیح هاشم قربانی و سیدمصطفی «فی الدالالت رسالة( »1371) الدینقطب ،ازیر

 ، تهران: خانۀ کتاب.یادنامه استاد عبدهلل نورانیموسوی اعظم، در 

 ، قم: انتشارات کتبی نجفی. شرح مطالع االنوارتا( ــــــــــ )بی

دامنه مهجوریت » (1372مفتونی، نادیا ) زاده، حسین؛ قراملکی، احد فرامرز؛رشیده

، 96 ۀ، شمار17، سال خردنامه صدرا، «داللت التزام نزد منطقدانان مسلمان

 . 79ـ116ص

، تصحیح هانری کربن، تهران: حکمة االشراق( 1308الدین یحیی )سهروردی، شهاب

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234053
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234053
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234053


   دومسال يازدهم، شماره 
 9911  پاييز                       

112 

 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

پور، ، تصحیح مقصود محمدی و اشرف عالیالمشارع و المطارحات( 1300) ــــــــــ

 . حق یاوران :تهران

، به اهتمام عبداهلل نورانی و مهدی شرح حکمة االشراق( 1303الدین )شیرازی، قطب

 آثار و مفاخر فرهنگی.محقق، تهران: انجمن 

تحقیق کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی )ضمیمه  ،المحاکمات( 1306ــــــــــ )

  سینا(.اشارات ابن

 ، قم: مطبوعات دینی.شرح اشارات و تنبیهات( 1306نصیر )طوسی، خواجه

مجله فلسفه و کالم ، «داللت سمانتیکی و داللت تصوری( »1374عبادی، احمد )
 . 240ـ260، ص2، شمارۀ 08، سال اسالمی

، مجله «داللت التزامی و نقش آن در فهم و تفسیر متن( »1309کیا، غالمعلی )عزیزی

 . 180ـ02، ص1، سال اول، شمارۀ شناختقرآن

، تهران: مؤسسه پژوهشی االفکار خالصةابهری، در  «مقدمۀ( »1374عظیمی، مهدی )

 حکمت و فلسفه ایران

 ، قم: بیدار.تعلیقات بر حکمه االشراق تا(مالصدرا )بی

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه درآمدی بر هرمنوتیک(، 1307واعظی، احمد )

 اسالمی.

معیارهای تمایز داللت تضمنی و ( »1376وفائیان، محمدحسین؛ برخورداری، زینب )

، 1، شمارۀ 64، سال فلسفه و کالم اسالمی، مجله «التزامی از مجاز در لفظ

 .130ـ121ص


