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(تاریخ دریافت مقاله - 9315/99/52 :تاریخ پذیرش نهایی)9313/25/97 :

چکیده
مسئلۀ سازگاری یا ناسازگاری دیدگگا مطقد داندان مسدلمان در صدص مهوصریدت
داللت التزام و قاعگۀ اصصلی حویت مطقصق و مفهصم در صصرت د صل داللت التدزام در
مطقصق یا مفهصم ،ر آورد دو دانش مطق و اصصل را به چالش میکشانگ .در این مقاله،
با مقایسۀ ر آورد این دو علم ،و بر پایۀ جگاسازی دو مسئلۀ حویت صغروی و حویدت
کبروی میتصان اثبات کرد که  .9حویت صغروی مطقدصق و مفهدصم مصافد التزامدی و
حویت صغروی مفهصم مخالف ،براساس قصل به حویت آن ،با مهوصریت داللت التدزام
ناسازگار نیست ،زیرا دیگگا مطققیان در اصل داللت لفظ بر معطای التزامدی و دیدگگا
اصصلیان در حویت صغروی مطقدصق و مفهدصم مصافد سدازگارنگ؛  .5حویدت کبدروی
مطقصق به معطای احتواج بر مگلصل التزامی قضدیه ،و عدگم پدذیرش حویدت صدغروی
مفهصم مخالف با مهوصریت داللت التزامی ناسازگار اسدت؛  .3حویدت کبدروی مفهدصم
مخالف ،به سبب عقلی بصدنِ داللت ،و حویت کبروی مفهصم مصافد بده سدبب وجدصد
قریطه بر تعیین لصازم ،از قاعگۀ مهوصریت داللت التزام بیرون است.

کلید واژهها :حویت ،داللت التزام ،مفهصم ،مطقصق ،مهوصریت.
 .9نصیسطگ مسئصل ،دانش آمص ته کارشطاسی ارشگ فلسفه و کالم اسالمی دانشگا تهران:
hosseinrashidzadeh@yahoo.com

 .5استاد گرو فلسفه و کالم اسالمی دانشگا تهران.
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 .1درآمد
مسئلۀ این تحقی حویت مطقصق و مفهصم در بیان شارع با تصجه به نظریۀ مطقد داندان
در مهوصریت داللت التزام است .آیدا مهودصر دانسدتن داللدت التدزام مدیتصاندگ دیدگگا
اصصلیان در حویت مطقصق و یا مفهدصم را در بیدان شدارع بده چدالش ب شدگ بدا وجدصد
مهوصریت و عگم کاربرد داللت التزام چگصنه میتصان مطقصق التزامی و یا مفهصم التزامدی
را حوت و کاربرد آن را جایز دانست اصصلیان در پرتص مباحث مطققی بحث کرد انگ کده
داللت بیان شارع در مطقصق و مفهصم بر ح دم شدرعی چده ندصع داللدت از داللدتهدای
سهگانه است .چطانچه به هر نحصی داللت مطقصق یا مفهصم ،به لحاظ صغروی یا کبدروی
به نحص التزام باشگ با مهوصر بصدن داللت التزام مطافات دارد .اگر داللت لفدظ بدر معطدا در
مقام بیان ت لیف ،از طری داللت التزامی حاصل شصد و از طرف دیگر در مطقد داللدت
التزامی معتبر نباشگ ،در آن صصرت این چالش صد را نشان میدهگ .مطقدصقانگداری یدا
مفهصمانگاری داللت التزام بر اساس صغروی یا کبروی بصدن حویت هر یک و در مقایسه
با دیگگا مهوصریت داللت التزام ،چهار مسئلۀ فرعی به وجصد میآورد:
 .9حویت صغروی مطقصق و مهوصریت داللت التزام،
 .5حویت کبروی مطقصق و مهوصریت داللت التزام،
 .3حویت صغروی مفهصم و مهوصریت داللت التزام،
 .4حویت کبروی مفهصم و مهوصریت داللت التزام،
در پژوهش حاضر تأثیر دیگگا مهوصریت داللت التزام بر حویت دانسدتن مطقدصق و
مفهصم در صصرتی که داللت هر یک بده التدزام باشدگ را در قالدب مسداقل فدصق تبیدین و
تحلیل میکطیم .از اینرو برای پاسخ به ایدن مسداقل ابتدگا بده بیدان مختصدری از آرای
مطق دانان اسالمی در صص داللت لفظ بر معطی ،تمایز داللتهای مقابقده ،تضدمن و
التزام و مهوصریت داللت التزام پردا ته و سپس به تقریر دیگگا اصدصلیان دربدارۀ تمدایز
مطقصق و مفهصم ،روی میآوریدم .در پایدان نیدز بده شدیصۀ تحلیدل تقبیقدی بدا بررسدی
مقایسهایِ آرای مطق دانان مسلمان در باب مهوصریت داللت التزام از یک سص ،و دیگگا
اصصلیان در صص حویت گزار های مطقصقی و مفهصمی از سصی دیگر به چهار مسدئلۀ
فصق پاسخ میدهیم.
مطقصق و مفهصم برداشتهای متفاوت از کالم مت لم از جمله شارع مقگس در آیات و
روایات است .علمای دین از این تفاسیر در راستای استطباط اح ام فرعی و اصدصلی دیدن
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بهر میبرنگ .بطابراین تحقی در این مسأله از اهمیت و ضرورت فراوانی بر صردار صاهگ
بصد .چرا که استفاد مطقصقی و مفهصمی از کالم شارع مقدگس ،فدرع بدر حویودت و عدگم
مهوصریت آن صاهگ بصد.
 .2پیشینه تحقیق
ی ی از معاصران تحت عطصان «چیستی و اعتبار داللدت التزامدی» بده مسدئلۀ مهوصریدت
داللت التزام به نحص کلی نزد بر ی از مطق دانان پردا ته است [ .]12-19 ،1در باب
مطقصق و مفهصم اصصلی نیز تحقیقاتی انوام گرفته است .بر ی به تبیین مطقصق ،مفهصم،
و مفهصم شرط پردا تهانگ [ .]45-31 ،94بر ی نیز چیسدتی ،اقسدام ،و ویژگدیهدای
مفهصم مخالف و ارجاع تمامی اقسام مفهصم مخالف را به یک قسم بده شدیص ای ندص مدصرد
بررسی قرار داد انگ .]25-22 ،57[ .عگ ای به بحث از انحراف در تعریف مفهصم وصف،
ادله و مثالهای آن کده در اکثدر کتدابهدای اصدصلی مشدهصد اسدت ،پردا تدهاندگ [،92
صص .]992-21تعریف ،اح ام و ویژگیهای مفهدصم مصافد نیدز از سدصی بر دی مدصرد
تحقی قرار گرفته است [ ،97صص .]524-599اما تحلیل و تبیین مطقصقانگاری داللدت
التزام و مفهصمانگاری داللت التزام در پرتص مقایسۀ دیگگا مطق دانان دربدارۀ مهوصریدت
داللت التزام و دیگگا اصصلیان در صص حویدت مطقدصق و مفهدصم در هدی یدک از
تحقیقات گذشته سابقه نگارد و اولین بار در این مقاله بررسی میشصد.
 .3مهجوریت داللت التزام
بصدن شیء به گصنهای که از علم به آن ،علم به امدر دیگدری الزم آیدگ ،داللدت 9ندام دارد
 .9اصصلیان داللت لفظ بر معطی و انتقال معطی به ذهن به مورد تصصر لفدظ را داللدت تصدصریه گصیطدگ و
داللت لفظ بر معطای مراد مت لم را داللت تصگیقیه گصیطگ .داللت تصصریه ندزد اکثدر اصدصلیان ،تداب
اراد نیست بل ه تاب علم سام به وض است ولی داللت تصگیقیه تاب اراد مت لم اسدت ،43[ .ج،9
39؛  ،92ج ]31 ،9در واق داللت تصصریه ناظر به مقام وض است که اراد در آن د یل نیست
بل ه با علم به وض  ،معطای مقابقی و تضمطی و التزامی به ذهن می آیگ .اما داللت تصگیقیه ناظر بده
مقام استعمال است که اراد مت لم در آن نقش دارد .بر این اساس کالم بی قریطه بر معطای مقدابقی
و به همرا قریطه ،بر غیر معطای مقابقی و معطای اراد شگ حمل می شصد .داللت التزام را نیدز مدی
تصان به دو صصرت لحاظ گردد :مقام وض و مقام استعمال .داللت التزام در مقام وض  ،مهوصر نیست
زیرا الفاظ در مقام وض  ،به طصر قق بر معطای التزامی داللت دارنگ و این داللت ،تاب اراد واضد و
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[ .]57 ،54داللت در تقسیمبطگی مشهصر نزد مطق دانان ،لفظی یا غیرلفظی و هریدک
بر سه قسم عقلی ،طبعی و وضدعی اسدت [ ،51ج 924 ،9و  .]952داللدت لفظدی د
وضعی 9که سخن مطق دانان به آن ا تصدا دارد ،سده قسدم اسدت :داللدت مقدابقی،
تضمطی ،و التزامی .داللت لفظ بر تمام معطای مصضصع له را مقابقه و بر جزء آن را تضمن
گصیطگ .داللت التزامی ،داللت لفظ بر امری است که ارج از معطای مقابقی اما در ذهدن
مالزم با آن است [ ،5ج .]3 ،5داللت التزامی صرفاً تاب وض نیست بل ه انتقال ذهطی
فرد هم در میان است .به عبارت دیگر داللت التزام ،داللت وضعی د عقلی اسدت و عطصدر
عقل در آن شرط است و این تفاوت به کاربردن این نصع داللت را با دو داللت دیگر نشان
می دهگ [91 ،53؛  7 ،34و  .]2مطق دانان در اصل مهوصریت داللت التزام تصافد
آرا دارنگ .ابنسیطا نخستین مطق دانی است که مهوصریت داللت التدزام را مدصرد تأکیدگ
قرار داد است و مطق دانان پس از وی آن را به مطزلۀ یک مسئلۀ مطققی مگون کردندگ.
مهوصریت داللت التزام پس از ابنسیطا تا قرن هفتم دو مسئلۀ پرچالش را به میدان آورد:
دامطۀ مهوصریت و ادلۀ آن.
اثیرالگین ابهری به این ن ته تصجه میدهگ که هرگصنه چالش مسدبصق بده تفداهم در
معطای مهوصریت است .وی میگصیگ که مراد از مهوصریت این نیست که لفظ بدر معطدای
التزام داللت نمیکطگ ،چرا که این به معطای نفدی داللدت التدزام اسدت و دالف بدگاهت
بگیهی است که لفظ مصضصع برای معطی بر الزم آن معطی داللت میکطگ [.]355 ،3
دیگگا دیگر در تحلیل مفهصم مهوصریت از آن کاتبی و ارمصی است .معطای مهوصریت
مستعمِل نیست .اما داللت التزام در مقام استعمال ،مهوصر است زیدرا مهوصریدت داللدت التدزام ،بده
معطای عگم کاربرد لفظ در معطای التزامی است .پس داللت التزامی تصصریه ،مواز و داللدت التزامدی
تصگیقیه ،مهوصر است.
 .9گفته نشصد مقسم داللت مقابقی ،تضمطی و التزامی نزد مطق داندان ،لفدظ مفدرد اسدت .آنگصنده کده
بروجردی پطگاشته است ]527 ،95[ .زیرا مقسم داللت های سه گانه ،داللت لفظ بر معطدی اسدت و
این لفظ ،عام است به گصنه ای که لفظ مفرد و هم مرکب را شامل می شصد .اگرچه مطق دانان بدرای
سهصلت ،در آغاز کتب مطققی ،مثال های مفرد آورد انگ .شاهگ این مگعی ،استعمال مدگلصل التزامدی
جمالت تصسط مطق دانان است .به عطصان مثال آنچه را مظفر استگالل مباشر مدی صاندگ از نقدی،،
ع س و نق ،،جزء داللت التزامی است .زیرا داللت اصل بر ع دس و نقدی ،،بده التدزام اسدت،49[ .
 ]917مباحث تدالزم قضدایا [ ،]953 ،34تدالزم شدرطیات [ ]592 ،54و تدالزم جهدات [،5
 ]52نیز مگلصل آنها به داللت التزامی حاصل است.
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داللت التزام این است که به هطگام اطالق و اسدتعمال الفداظ ،اراد معطدای التدزام از آن
صحیح نیست [93 ،4؛  .]92 ،42در واق  ،مهوصریت در مقدام اطدالق و اسدتعمال
است .پس میتصان گفت مراد از مهوصریت آن است که مگلصل در حگ یا هر دامطهای کده
مهوصریت در آن دامطه طرح میشصد ،نبایگ به طری التدزام بیدان شدصد .بده یدک معطدا،
مهوصریت یک قاعگ و ضابقۀ مطققی یا زبانی اسدت و نده تصصدیف زبدانشدطا تی .ایدن
ضابقه ،به کار بستن لفظ با داللت التزام را نهی میکطگ .آن نمیگصیدگ کده لفدظ داللدت
التزام نگارد بل ه میگصیگ در مقام کاربرد و استعمال لفظ ،نبایگ معطای التزام آن ،اراد شصد.
مطق دانان در صص دامطۀ شمصل نظریدۀ مهوصریدت داللدت التدزام سده دیدگگا
متفاوت طرح کرد انگ:
 .9مهوصریت اعم یا نهی کاربرد داللت التزام در زبان به طصر کلی .یعطی کاربرد لفدظ
در زبان عرف و زبان علم در حالی که معطای التزام از آن قصگ شصد ،صحیح نیسدت .ایدن
دیگگا مطسصب به غزالی است [.]51 ،32
 .5مهوصریت عام یا عگم کاربرد داللت التزام در علصم .یعطی استعمال الفداظ در مقدام
تعریف و استگالل ،در حالی که لصازم آن اراد شصد ،جایز نیست .ابنسهالن ساوی اعتبدار
داللت التزام را در علصم مصرد تش یک قرار داد و ح دم بده مهوصریدت آن مدی کطدگ [،9
.]22
 .3مهوصریت ا یا نهی از کاربرد داللت التزام تطها در حگود تام .صاجدۀ طصسدی
[ 7 ،34و  ]2با حصر مهوصریت داللت التدزام در حدگود تدام ،نظریدۀ حدگاقلگرایاندۀ
مهوصریت را در مقابل دیگگا ابنسهالن و پیروان وی طرح میکطگ.
مطق دانان درکتب مطققی غالباً ادلۀ مهوصریت و عگم کاربرد داللت التزام را گزارش
و نقگ کرد انگ .در این مقال ادلۀ مهوصریت در علم از میان دالیل مهوصریت داللت التزام
اراقه میگردد ،زیرا دامطۀ مقایسۀ مهوصریت داللت التزام و حویت مطقصق و مفهصم ،زبان
علمی است .از اینرو ادلۀ مطق دانان در صص مهوصریت علمی داللدت التدزام جهدت
تبیین مسئلۀ پژوهش حاضر کافی است.
قاقلین مهوصریت داللت التزام در علصم ،به عقلی بصدن داللت التزام ،نامتطداهی بدصدن
لصازم و عگم مالک و انضباط لصازم بیون تمسک جسته انگ .ابنسهالن بر عقلی بصدن داللت
التزام به عطصان دلیلی بر مهوصریت عام و زبان علصم استطاد میکطگ« :داللت التزام ،داللت
لفظی نیست بل ه انتقال ذهن از معطایی که لفظ بر آن داللت می کطگ به معطای نزدیدک
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آن است .]22 ،9[ ».عقلی بصدن داللت التزام به این معطا نیست کده عقدل در معرفدت
آن مستقل است و برای فهمیگن آن عقل کافی است ،زیرا بگیهی است کده ایدن داللدت،
نیازمطگ وض لفظ برای ملزوم است .بل ه به این معطی است که وض تطها ،کافی نیسدت،
بل ه تعقل دیگری نیز الزم است [ .]93 ،4استگالل به نامتطاهی بصدن لصازم به عطدصان
دلیل دیگر نیز تصسط ابنسهالن ساوی طرح شدگ اسدت« .آنچده در علدصم کداربرد دارد،
داللت مقابقه و تضمن است نه التزام .زیرا در داللت التزام حگ و حصری نیست ،چرا کده
از برای لصازم ،لصازمی است تا بدی نهایدت .]22 ،9[ ».فخدر رازی نیدز ایدن دلیدل را در
صصرت اعتبار مقل لصازم در داللت التزام طرح می کطگ« :اگر در داللت التزام مقل لصازم
معتبر باشگ به دلیل بینهایت بصدن لصازم بده محدال مدیانوامدگ59-52 ،53[ ».؛ ،55
.]91-92
دلیل سصم از سصی فخررازی اراقه شگ است « :آنچه در داللت التزام معتبدر انگاشدته
می شصد ،اگر لصازم بیون است ،بایگ گفت لصازم بیون ،امر مالکداری نیست ،بل ده مفهدصمی
ذهطی است که به ا تالف افدراد ،تفسدیرهای مختلفدی دارد و بده دلیدل نسدبی بدصدن و
قاعگ مطگ نبصدن ،مستلزم بقالن است59-52 ،53[ ».؛  .]91-92 ،55از نظدر فخدر
بیون بصدن الزم ،برحسب اشخا و در نسبت با ذهطیت افراد متفاوت اسدت و بده همدین
دلیل ضابقه اصی نگارد.
به طصر کلی میتصان گفت که ریشۀ اصلی مهوصریت داللدت التدزام تعدگد و فراواندی
لصازم معطای مقابقی است که آن هم به سبب عقلی بصدن لصازم و فقدگان مدالک حصدر و
ضبط لصازم است .لصازم متعگد اعم از متطاهی و نامتطاهی اسدت .لدصازم نامتطداهی مصجدب
عگم حصصل تفاهم و لصازم متطاهی سبب اشتبا در فهم معطای مقصصد میشصد.
 .4منطوق و مفهوم

1

بر ی از اصصلیان مطقصق و مفهصم را وصفِ مگلصل و معطی میدانطدگ .از ایدن رو تصصدیف

 .9مفهصم به اشتراک لفظ بر سه معطی اطالق می شدصد .9 :آنچده مقابدل مصدگاق قدرار دارد .آن مقلد
معطایی است که از شیء فهمیگ می شصد چه آن شیء لفظ باشگ یا غیر لفظ مانطگ کتابت و اشدار و
مانطگ آن دو .این معطی ،مگلصل به اصقالح مطققی است .5.مقل معطای لفظ .چه از مفاهیم افدرادی
باشگ یا ترکیبی و چه مگلصل حقیقی باشگ یا موازی .این معطی ا ص از معطای ساب است .3 .آنچده
مقابل مطقصق است .این معطی ،ا ص از دو تای اولی است و مقصصد از مفهصم مصدقلح اصدصلی ،ایدن
معطی است ،35[ .ج922-921 ،5؛  ،91ج.]24 ،2
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داللت و دال را به مطقصق و مفهصم نه برای مصصصف بل ه وصف به حال متعل و مودازی
مددیدانطددگ [ ،2ص دص914-913؛  ،7ص دص922-927؛ 522 ،95؛  ،45ج.]324 ،9
ظاهر کالم حاجبی ،عضگی ،و شهیگ ثانی بر این امر اشار دارد که آن دو ،صدفت داللدت
هستطگ [ ،59ج .]913-915 ،5بر ی نیز مطقصق و مفهصم را صفت دال میدانطگ [،52
ج .]915 ،3اما بعضی از اصصلیان مطقصق و مفهصم را به سه اعتبار ،وصف برای هریدک
از دال ،داللت و مگلصل میدانطگ [ ،31ج999 ،5؛  ،2ج .]533 ،9در واق مطقدصق و
مفهصم ،وصف برای مگلصل و معطی هستطگ ،زیرا اعتبار آن دو بدا تصجده بده تحقد معطدی
است .جملۀ فاقگ معطی ،متعل مطقصق و مفهصم قرار نمیگیرد بل ه مطقصق و مفهصم فرع
بر وجصد معطی است .پس صرف وجصد لفظ مصجب تحق مطقصق و مفهصم نمیگردد و اال
میبایست تمامی الفاظ دارای مطقصق و هم مفهصم میبصدنگ.
اصصلیان با وجصد ا تالف در مصصصف مطقصق و مفهصم به اتفداق مطقدصق و مفهدصم را
ا تصا به جمالت ترکیبی میدانطگ و به مگالیل مفرد ،مطقدصق و مفهدصم نمدیگصیطدگ
[ ،43ج493 ،9؛  .]519 ،93پس با فرض وصف مگلصلی مطقصق و مفهصم مدیتدصان
گفت که مگلصل و معطای قضیه بر دو قسم مطقصق و مفهصم است .اما ظداهراً اصدصلیان در
مسئلۀ مطقصق و مفهصم نه با هر جملهای بل ه با گزار های شارع سروکار دارنگ.
مشهصر اصصلیان مطقصق را به «ما دلو علیه اللفظ في محلو الطق » و مفهصم را بده «مدا
دلو علیه اللفظ ال في محل الطق » تعریف کرد انگ [ .]522 ،95تفسیرهای متفاوتی از
این تعریف از سصی اصصلیان اراقه شگ است .بر ی مطقصق را ح دم مدذکصر و مفهدصم را
ح م غیر مذکصر که الزمه ح م مذکصر است ،تفسیر کرد اندگ [ ،2ج .]523 ،5عدگ ای
نیز مطقصق را به ح می از اح ام مصضصع مذکصر و مفهصم را به ح می از اح دام مصضدصع
غیر مذکصر تعریف نمصد انگ [ ،45ج.]324 ،9
ضیاءالگین عراقی مطقصق را قضیۀ مذکصر و مفهصم را قضیۀ غیرمذکصر از ناحیدۀ ح دم
و یا مصضصع که الزم قضیۀ مذکصر است ،تعریف کرد اسدت [ ،37ج  .]421 ،5تعریدف
ضیاءالگین از بین تعاریف مذکصر بهترین تعریف است .زیرا مطقصق در حقیقدت قضدیهای
است که مشتمل بر ح م شرعی است و مفهصم نیز که مقابل مطقصق قدرار دارد و قسدیم
آن است بایگ قضیه باشگ .مطقصق از دیگگا بر ی اصصلیان بر دو قسدم مطقدصق صدریح و
مطقصق غیرصریح است .مطقصق صریح ،مگلصل مقابقی و تضمطی و مطقدصق غیدر صدریح
بخشی از مگلصلهای التزامی است که بخش دیگر آن جزء مفهصم است [ ،2ج495 ،5؛
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 ،45ج .]322 ،9اما بر ی اصصلیان تقسیم مطقصق بده صدریح و غیرصدریح را صدحیح
نمیدانطگ بل ه مطقصق فقط صریح است که شامل مگلصل مقابقی و تضمطی اسدت .آندان
داللت التزام را مقلقاً از مفهصم میدانطگ [ ،32ج594 ،5؛  ،99ج.]222 ،9
مفهصم نیز نزد اصصلیان بر دو قسم است :مصاف و مخالف .مفهصم مصاف ح می (ح م
مذکصر یا ح م برای مصضصع مذکصر و یا قضیۀ غیرمذکصر بر مبطای ا تالف در تعریدف) را
گصیطگ که از مفهصم کالم فهمیگ میشصد و با ح می که از مطقدصق بده دسدت مدیآیدگ،
متف است .یعطی اگر ح م مطقصق وجصب است ،ح م مفهصم نیز به طری اولدی وجدصب
است .و اگر ح م مطقصق حرمت است ،ح م مفهصم نیز به اولصیت ققعی دال بدر حرمدت
است .به عبارت دیگر ،مفهصم مصافد الزم قضدیه ملفصظده (مطقدصق) و مقداب بدا آن در
ایواب و سلب به سبب اشتراک آن دو در علیوت است .مساوی است که علدت در مفهدصم،
اقصی و اعلی باشگ .مانطگ« :فال تقل لهما أف» ( االسراء « )53 ،أف» کمترین مرحلدۀ اذیدت
والگین است .وقتی تأفیف حرام باشگ به طری أولی ،ضرب و شتم و قتل و هدر چده کده
مایۀ اذیت بیشتری است ،حرام صاهگ بصد .یا اینکه علت در مطقصق و مفهصم بده مطزلدۀ
مساوی باشگ .مانطگ داللت آیۀ «ان الذین یأکلصن امدصال الیتمدی ظلمدا» ( الطسدا )92 ،بدر
حرمت احراق و اهالک آن.
مفهصم مخالف ،ح می است که از حیث نفدی و اثبدات بدا ح دم مطقدصق ،بده جهدت
انتفای قیگی از قیصد معتبر در مطقصق ،متفداوت اسدت .اگدر مطقدصق بدر وجدصب شدیئی
برای شیء دیگر داللت کطگ ،مفهصم بر سدلب و نفدی آن داللدت مدیکطدگ .مثدل «إن لدم
تؤمن لم تگ ل الوطه أبگا» که مفهصمش «فأذا آمطت تگ ل الوطه» اسدت .و اگدر مطقدصق
بر سلب داللت کطگ ،مفهدصم بدر ایوداب داللدت مدیکطدگ .مثدل «إن جداء زیدگ فأکرمده»
که مفهصمش «فإن لم یوئک زیگ فالیودب اکرامده» اسدت [ ،97ج292-292 ،5؛ ،45
ج.]327 ،9
اصصلیان تصریح کرد انگ که نزاع آنان در حویت و عگم حویت ا تصا بده مفهدصم
مخالف دارد .چراکه مطقصق و مفهصم مصاف به اتفاق همدۀ اصدصلیان از سدصی مدت لم بدر
سام و سام بدر مدت لم حودت اسدت و حویدت آن مسدلم و ققعدی اسدت [ ،97ج،5
297-292؛ .]522-527 ،95
پس از ذکر دو مقگمه در بیان مهوصریت داللت التزام و تمایز مطقصق و مفهصم ،ایطک
مساقل فرعی چهارگانه طرح میگردد.
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 .1.4مسئلۀ اول :حجیت صغروی منطوق و مهجوریت داللت التزام
اصصلیان به اتفاق ،مطقصق را حوت میدانطگ .حویت نزد اصدصلیان بده دو صدصرت لحداظ
می شصد :حویت صغروی و حویت کبروی .حویت صغروی بده معطدای داللدت لفدظ بدر
مطقصق و ثبصت معطای مطقصقی است به طصری که با ثبصت داللدت جملده بدر مطقدصق و
ظهصر در آن ،عگم حویت آن معطایی نگارد .بل ه این ظهصر از سدصی مدت لم بدر سدام و
سام بر مت لم حوت است مانطدگ سدایر ظدصاهر [ ،39ج913 ،3؛  ،91ج-917 ،4
912؛  ،33ج .]491 ،5از طرفی مطقصق اصصلی بخشی از داللتهای سهگانده مطققدی
است .مگلصل مقابقی به طصر ققعی جدزء مطقدصق اسدت امدا الحداق داللدت التزامدی در
مطقصق ا تالفی است .عگ ای داللت التزام را به طصر مقل از مفهصم میدانطدگ [ ،32ج،5
594؛  ،99ج222 ،9؛  ،92ج .]332 ،3عگ ای نیز با تقسیم مطقصق به صدریح و
غیر صریح ،بر ی از مگلصلهای التزامی را جزء مطقصق غیرصریح و بر دی دیگدر را جدزء
مفهصم قرار داد انگ .بطابراین مطقصق غیرصریح ،بر دی از داللدت التزامدی اسدت [ ،2ج،5
495؛  ،45ج322 ،9؛  ،7ج 99 ،5و  .]92در این بخدش ارتبداط مهوصریدت
داللت التزام را با مطقصق در صصرتی که مگلصلهای التزامی تماماً یدا بخشدی از آن ،جدزء
مطقصق باشگ ،مصرد بررسی قرار میدهیم.
حویت صغروی مطقصق التزامی به معطای داللت قضدیه بدر معطدای التزامدی مطقدصق
است .یعطی داللت مطقصقی قضیه بر مگلصل التزامی ثابت و محق اسدت .بدا ایدن تبیدین
حویت صغروی مطقصق التزامی با نظریۀ مهوصریت داللت التزام مطافاتی ندگارد زیدرا بدر
اساس تحلیل مفاد مهوصریت ،داللت لفظ بر مگلصل التزامی ندزد مطقد داندان ،بدگیهی و
غیرقابل ان ار است بل ه مهوصریت داللت التزام به معطای عگم کاربرد و استعمال لفظ در
معطای التزامی است.
 .2.4مسئلۀ دوم :حجیت کبروی منطوق و مهجوریت داللت التزام
اصصلیان میگصیطگ« :هرگا حویت صغروی ثابت شدگ بده تبد آن حویدت کبدروی نیدز
محق است ،زیرا هر گا لفظی در معطایی ظهصر داشته باشگ به طصر قق حودت اسدت.
پس با داللت قضیه و ظهصر آن بر مطقصق ،عگم حویت آن معطایی نگارد بل ه این ظهدصر
حوت اسدت ،39[ ».ج913 ،3؛  ،91ج912-917 ،4؛  ،33ج .]491 ،5بدر ایدن
اساس میتصان گفت که حویت صغروی مستلزم حویت کبروی اسدت .چراکده اصدصلیان
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اگرچه حویت مطقصق را کبروی نمیدانطگ ،به سبب تبعیت حویدت کبدروی از حویدت
صغروی ،آن نیز ثابت میشصد.
حویت کبروی به معطای حوت بصدن معطای کالم از سصی مت لم بر سام و بالع س
پس از تحق معطای آن است .پس حویت کبروی مطقصق التزامی به معطای ،احتواج بدر
کالم مت لم از سصی مت لم بر سام و بر ع س بعگ از داللت جمله بدر مطقدصق التزامدی
میباشگ .و این به معطای جصاز کاربرد لفظ در مگلصل التزامی است ،چرا کده احتوداج بدر
معطای کالم ،فرع بر جصاز استعمال جمله در آن معطی است .در حالی که بر اساس قاعگۀ
مهوصریت داللت التزام ،کاربرد لفظ در معطای التزامی ممطصع است .پس حویت کبدروی
مطقصق التزامی و نظریۀ مهوصریت داللت التزام با هم تطاق ،دارنگ .از این رو اصصلیان یدا
بایگ مهوصریت داللت التزام را ردو و جصاز کاربرد آن را اثبات کططگ و یدا حویدت کبدروی
مطقصق التزامی را نپذیرنگ و التزام مطقصقی را مانطگ التزام مفردات مهوصر بگانطگ.
 .3.4مسئلۀ سوم :حجیت صغروی مفهوم و مهجوریت داللت التزام

مفهصم بر مبطای نظریۀ متأ رین 9با مسئلۀ مهوصریت داللت التزام ارتباط پیگا مدیکطدگ.
اما دیگگا متقگمین ربقی به مسئلۀ مهوصریت داللت التزام نگارد .زیرا مفهصم ندزد قدگما
عقلی و نزد متأ رین لفظی است .قگما داللتهای مقابقی ،تضمطی ،و التزامدی را داللدت
لفظی دانسته و داللت مفهصم را ارج از این سه قسم میدانطگ .بدر اسداس مبطدای قدگما
قیصد در کالم از مت لم مختار صادر شگ انگ و اصل عقالقدی در کالمدی کده از مدت لم بده
عطصان فعلی از افعال ا تیاری صادر میشصد ،این است که نه از روی لغص بل ده بده دلیدل
فا قگ و غرضی صادر گردیگ است و این از قبیل داللت لفظ بر تمام معطایی که بدرای آن
وض شگ است یا جزء آن و یا ارج آن نیست بل ه از قبیل داللتِ فعلِ ا تیاریِ صدادرِ
از انسان به حسب اصل عقالقی است [ ،95صص .]574-573پس عگ ای مفهصم را ارج
از داللتهای مقابقی ،تضمطی ،و التزامی میدانطدگ [ ،92ج344 ،3؛  ،95صدص -522
 .]572میگصیطگ صصصیات مذکصر در کالم مانطگ شرط ،وصف یدا غیدر ایدن دو ،بعطدصان
فعل صادر از سصی مت لم بر افادۀ غرض و د الت در مقلصب حمل میگردندگ .ایدن ندصع
 . 9اصقالح متقگمین و متا رین در علم فقه و اصصل بگین صصرت است :عصر متقگمین تا زمدان محقد
حلی (متصفی  )275ادامه دارد و عالمه حلدی (متدصفی  )752رأس المتدا رین اسدت]927 ،32[ .
بطابراین اصصلیان قبل از عالمه حلی را قگما و بعگ از وی را متا رین گصیطگ.
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داللت از باب داللت لفظ بما هص لفظ مصضصع ،نیست بل ه از باب بطاء عقال و داللت افعدال
است ،چه از مقصلۀ لفظ باشگ یا نه .پس باب مفاهیم ربقی بده داللدت الفداظ ندگارد [،52
ج345 ،5؛  ،92ج.]343 ،3
اما مبطای متأ رین این است که جمله به سبب وض یا قریطۀ عامه یا اطدالق داللدت
میکطگ بر ایط ه قیصد کالم ،علت مطحصر برای ح م است و لذا با ارتفاع آن قیدصد ح دم
مرتف میشصد .متأ رین مفهصم را مگلصل التزامی قضیه میدانطدگ [ ،2ج533 ،9؛ ،52
ج.]342 ،5
مفهصم در صصرتی که ارج از داللتهای مقابقی ،تضمطی ،و التزامی باشدگ ،دارج از
مسئلۀ تحقی صاهگ بصد زیرا در این صصرت مفهصم شامل داللت التزامدی نمدیشدصد تدا
ارتباط آن با قاعگۀ مهوصریت داللت التزام بررسی گردد .اصصلیانی که داللت مفهدصمی را
لفظی میدانطگ ،با وجصد التزامی دانستن آن ،از جهت لزوم در آن ا تالف دارندگ .عدگ ای
مفهصم را مگلصل التزامیای که لزوم در آن بیون بالمعطی األ ص است ،مدیدانطدگ .مفهدصم
نزد آنان معطایی است که کالم مت لم نه مستقیماً و بالمقابقه بل ه به داللت التزامی بیون
ا ص بر آن داللت میکطگ .لزوم بیون بالمعطی اال ص لزومی است که مورود تصصور ملدزوم
در تصصر آن کافی است .یعطی لفظ ملزوم به تطهایی و بگون ضمیمه شگن مقگمۀ عقلی و
التفات تفصیلی یا اجمالی به مالزمه بر آن داللدت مدیکطدگ [ ،44صدص472-472؛ ،37
ج،5

421؛  ،91ج،4

.]912

بر ی مفهصم را مگلصل التزامی به نحص لزوم بیون بالمعطی األ ص یا بیون بالمعطی األعم
میدانطگ« .مفهصم مانطگ مطقصق ،معطایی است که از لفظ فهمیگ میشدصد امدا نده تصسدط
وض و مقابقه یا به کمک قریطه عامه یا اصه بل ه به سبب اینکه تداب مطقدصق و الزم
مطقصق به نحص لزوم بیون ا ص یا اعم است ،35[ ».ج .]922-921 ،5الزم بیون بالمعطی
االعم الزمی است که مودرود تصدصر ملدزوم و مالزمدۀ بدین الزم و ملدزوم بدگون نیداز بده
استگالل در انتقال به آن کافی است [ ،37ج422 ،5؛ .]527 ،95
چطانچه مفهصم مگلصل التزامی بیون ا ص یا بین ا دص و اعدم باشدگ ،آنگدا مفهدصم
بر ی از مگلصلهای التزامی است و تأثیر مهوصریت التدزام بدر آن را در صدصرت حویدت
صغروی مفهصم مصاف و مخالف تحلیل میکطیم .مفهصم مصاف بده اتفداق اصدصلیان مانطدگ
مطقصق حوت است اما در حویت مفهصم مخالف نزاع دارنگ .بر ی آن را حوت و بر دی
حوت نمیدانطگ .حویت صغروی مفهصم التزامی نیز به معطای ثبصت معطای التزامی برای
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قضیه است .پس میتصان گفت حویت صغروی مفهصم مصاف با مهوصریت داللدت التدزام
سازگار است .زیرا از طرفی وجصد معطای التزامی برای الفداظ اعدم از مفدرد و جملده ندزد
مطق دانان بگیهی و ان ارناپذیر است و از طرف دیگر حویت صغروی مفهدصم مصافد بده
معطای ثبصت معطای التزامی قضدیه اسدت و ایدن بده معطدای تصافد آرای مطقد داندان و
اصصلیان است.
در بحث مطقصق گفته شگ که حویت صغروی همصار مستلزم حویت کبروی اسدت.
حویت صغروی مفهصم مصاف نیز ،حویدت کبدروی آن را در پدی دارد .حویدت کبدروی
مفهصم مصاف نیز مانطگ حویت کبروی مطقصق به همان دلیلی که در تبیدین ناسدازگاری
حویت کبروی مطقصق گذشت ،با مهوصریت داللت التزام مطافات دارد.
حویت صغروی مفهصم مخالف با مهوصریت داللت التزام جمد نمدیشدصد ،زیدرا اوالً
اصصلیان در اصل ثبصت حویت صغروی یعطی اصل ثبصت مگلصل التزامدی قضدیه ا دتالف
دارنگ در حالی که طب تحلیل مفاد مهوصریت داللت التزام ،ثبصت معطدای التزامدی غیدر
قابل ان ار است و ا تالف در آن صحیح نیست .البته در میان اصدصلیانی کده در حویدت
صغروی مفهصم مخالف ا تالف دارنگ کسانی که مفهصم مخالف را از حیث صغروی حوت
میدانطگ و داللت قضیه بر مفهصم التزامی را میپذیرنگ ،دیگگا آندان مطافداتی بدا دیدگگا
مهوصریت داللت التزامی نگارد .اما اصدصلیانی کده مفهدصم مخدالف را حودت نمدیدانطدگ،
دیگگاهشان الف مهوصریت داللت التزام است .زیرا حویت صدغروی نگانسدتن مفهدصم
التزامی به معطای عگم داللت قضیه بر مگلصل التزامی مفهصمی است در حالی که در بحث
مهوصریت داللت التزام ثابت شگ که داللت الفاظ بر معانی التزامی ققعی است.
 .4.4مسئلۀ چهارم :حجیت کبروی مفهوم و مهجوریت داللت التزام
قگما حویت مفهصم مخالف را کبروی ولی متا رین آن را صغروی مدیدانطدگ .بروجدردی
بر الف متأ رین با دیگگا متقگمین در مالک استفاد مفهصم و کبدروی بدصدن حویدت
آن مصاف است .وی میگصیگ:
استفادۀ مفهصم از باب بطای عقال است .بدر اسداس بطدای عقدال ،کدالم
مت لم و صصصیاتش به انگیز غایت نصعياش از مت لم صدادر شدگ
است .غایت نصعي قیصد نیز د الت قیصد در مقصصدی است کده کدالم
به اطر آن استعمال شگ است .این بطا ققعاً مصجصد اسدت و اشد ال
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در حویت بطای عقال است .از ایدن رو دیدگگا متدأ رین در صدغروی
بصدن نزاع در حویت مفاهیم صحیح نیست .به همین دلیدل قدگما در
حویت مفاهیم نزاع کرد انگ نه در اصل ثبصتش [.]512 ،93
داللت مفهصم نزد قگما ارج از داللت لفظي بل ه داللت عقلدی اسدت .داللدت عقلدی
مفهصمی در کالم ،به طصر قق  ،محق است .از این رو نزاع در حویت و عگم حویدت آن
است .به دیگر سخن ا تالف در این است که آیا استگالل و احتواج بر آن مم دن اسدت
یا نه بطابراین نزاع بین آنها کبروي است .شاهگ بر روج مفهدصم از داللدت لفظدی ندزد
قگما عالو بر ظهصر کلماتشان ،کیفیت استگاللشان بدر حویدت در مفداهیم اسدت .زیدرا
مگار احتواج آنها لزوم لغصیت قیگ زاقگ است .به عبارت دیگدر معیدار اسدتگالل قدگما در
مفاهیم این است که مت لم قیگ زاقگی را در کالم بیاورد که داللت کطگ بر اینکده ح دم
برای مصرد قیگ است و با فقگان قیگ ح م مطتفی میگردد [.]572-521 ،95
به طصر کلی مقایسۀ مطقصق و مفهصم با مهوصریت داللت التزام در صصرتی ام انپدذیر
است که مطقصق و مفهصم جزء داللت لفظی باشطگ زیدرا داللدت التدزام قسدمی از داللدت
لفظی است .مانطگ اکثر اصصلیان متأ ر که داللت مطقصق و مفهصم را لفظی میدانطدگ .امدا
اگر مطقصق و مفهصم ،ارج از داللدت لفظدی و جدزء داللدت عقلدی باشدطگ ،ارتبداطی بدا
مهوصریت داللت التزام نخصاهگ داشت .حویت صغروی و کبروی نیز مطقب با ی ی از دو
دیگگا متقگمین و متدأ رین اسدت .متقدگمین حویدت مفهدصم را کبدروی و متدا رین،
صغروی میدانطگ .تطها بروجردی از متا رین با متقگمین همرأی است .بطدابراین حویدت
کبروی مفهصم دیگگا قگما است .با این تحلیل روشن میگردد که حویت کبروی مفهصم
هی ارتباطی با مهوصریت داللت التزام نگارد و نزاع در حویت کبروی مفهصم مطافاتی بدا
مهوصریت داللت التزام نگارد زیرا حویت کبروی مفهصم بر مبطای متقدگمین اصدالً جدزء
داللت لفظی نیست بل ه عقلی است در حالی که داللت التزام داللت لفظی است.
 .5نقد و تحلیل

حویت کبروی مفهصم مصاف اگرچه به معطای جصاز کاربرد داللدت التدزام اسدت امدا ایدن
جصاز با عگم جصاز کاربرد داللت التزام بر مبطای دیگگا مهوصریت داللت التدزام تطاقضدی
نگارد .چراکه در مفهصم مصاف همصار قریطهای بر تعیین الزم یا لصازم قضیه مصجصد است.
قریطه مفهصم مصاف اشتراک در علیت ح م مطقصق است که گاهی بده اولصیدت ققعدی و
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گاهی به طصر مساوی در مفهصم جاری است .تعیین لصازم نیز به معطای واحگ بصدن آنهدا
نیست بل ه مراد مشخص شگن دامطۀ لصازم است هدر چطدگ افدراد آن متعدگد باشدطگ .در
مفهصم مصاف نیز تمامی لصازم به طصر جمعی نه تردیگی قصگ شدگ کده مصجدب حصدر و
تعیین لصازم میگردد .بر این اساس ،مطافاتی میان حویت کبروی مفهصم مصاف و مهوصریت
داللت التزام وجصد نخصاهگ داشت .زیرا مطشأ مهوصریت داللت التزام عگم حصدصل تفداهم
یا اشتبا در معطای مقصصد به سبب تعگد و فراوانی لصازم است .از اینرو اگر لصازم معطایی
تصسط قریطه معین گردد ،تحت نظریۀ مهوصریت التزام قرار نمیگیدرد .حویدت کبدروی
مفهصم مخالف نیز اگر بر مبطای متأ رین و بعطصان قسمی ار داللت لفظی به حساب آیدگ،
مانطگ حویت کبروی مفهصم مصاف به سبب وجصد قریطۀ شرطی ،وصدفی ،و غیدر  ،لدصازم
آن معین و محگود میگردد و در نتیوه مطافات آن بدا نظریدۀ مهوصریدت داللدت التدزام
برطرف میشصد .اما مطافات حویت کبروی مطقصق و حویت صغروی مفهدصم مخدالف در
صصرت عگم قبصل حویت ،با مهوصریت داللت التزام باقی میمانگ و اصدصلیان بدرای حدل
تعارض یا بایگ مهوصریت التزام را ردو کططگ و یا حویوت کبروی مطقصق را نپذیرنگ.
مقایسه نظریۀ مهوصریت داللت التزام با مطقصق انگاری و مفهصم انگاری داللدت التدزام
در نمصدار زیر نشان داد شگ است:
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 .6نتیجهگیری
حویت صغروی مطقصق التزامی به معطای ثبصت داللت قضیه بر مدگلصل التزامدی اسدت و
این با نظریۀ مهوصریت داللت التزام مطافاتی نگارد ،زیرا داللت لفظ بر مگلصل التزامی نزد
مطق دانان ،مسلم و غیر قابل ان ار است .ثبصت حویت صغروی مستلزم تحقد حویدت
کبروی است .حویت کبروی مطقصق التزامی به معطای صحت احتواج بر مگلصل التزامدی
کالم است و این فرع بر جصاز کاربرد لفظ در آن معطی و بر الف نظریۀ مهوصریت داللت
التزام بر نهی از کاربرد معطای التزامی است .حویت صدغروی مفهدصم مصافد نیدز مانطدگ
مطقصق با مهوصریت داللت التزام سازگار است .حویت کبروی مفهصم مصاف التزامدی بده
تب حویت صغروی آن ،اگرچه با مهوصریت داللت التزام مطافات دارد اما با وجصد قریطده
دال بر تعیین لصازم مطافات آن رف میگردد .اصصلیان در حویت و عدگم حویدت مفهدصم
مخالف نزاع دارنگ .این نزاع با تصجه به تحلیل مفاد معطدای مهوصریدت مبطدی بدر ققعدی
بصدن داللت لفظ بر معطای التزامی معطایی نگارد .زیرا در واق این نزاع به ندزاع در ثبدصت
معطای التزامی کالم برمیگدردد .پدس کسدانی کده حویدت صدغروی مفهدصم مخدالف را
میپذیرنگ ،دیگگا آنان با نظریۀ مهوصریت داللت التزام مطافاتی نگارد .اما اصدصلیانی کده
مفهصم مخالف را حوت نمیدانطگ مخالف نظریۀ مهوصریت داللدت التدزام اسدت .حویدت
کبروی مفهصم مخالف نیز ار تباطی با نظریۀ مهوصریت داللت التزام ندگارد .زیدرا حویدت
کبروی مفهصم مخالف تطها بر مبطای قگما جاری است که مفهصم را داللت عقلی میدانطدگ
در حالی که داللت التزام نزد مطق دانان جزء داللت لفظی اسدت .قریطدۀ دال بدر تعیدین
لصازم در حویت کبروی مفهصم مصاف نیز مصجب دروج آن از قاعدگۀ مهوصریدت داللدت
التزام است.
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