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 درآمد .1

ان داند مطقد   نظریۀمطقصق و مفهصم در بیان شارع با تصجه به  این تحقی  حویت مسئلۀ
تصاندگ دیدگگا    مدی دانسدتن داللدت التدزام     در مهوصریت داللت التزام است. آیدا مهودصر  

بدا وجدصد   اصصلیان در حویت مطقصق و یا مفهدصم را در بیدان شدارع بده چدالش ب شدگ        
التزامی و یا مفهصم التزامدی  تصان مطقصق میمهوصریت و عگم کاربرد داللت التزام چگصنه 

 کده  انگ صلیان در پرتص مباحث مطققی بحث کرداصرا حوت و کاربرد آن را جایز دانست  
ی هدا داللدت چده ندصع داللدت از     ر مطقصق و مفهصم بر ح دم شدرعی  داللت بیان شارع د

داللت مطقصق یا مفهصم، به لحاظ صغروی یا کبدروی  به هر نحصی  هچچطاناست.  گانهسه
طدا در  مطافات دارد. اگر داللت لفدظ بدر مع  بصدن داللت التزام  نحص التزام باشگ با مهوصربه 

طری  داللت التزامی حاصل شصد و از طرف دیگر در مطقد  داللدت    از ،مقام بیان ت لیف
انگداری یدا   مطقدصق  دهگ.میدر آن صصرت این چالش  صد را نشان  التزامی معتبر نباشگ،

یک و در مقایسه  بصدن حویت هر صغروی یا کبروی زام بر اساسداللت الت انگاریمفهصم
 : آوردمیوجصد ه فرعی ب مسئلۀچهار  هوصریت داللت التزام،دیگگا  م با

 ،حویت صغروی مطقصق و مهوصریت داللت التزام. 9
 ،حویت کبروی مطقصق و مهوصریت داللت التزام. 5
 ،حویت صغروی مفهصم و مهوصریت داللت التزام. 3
   ،حویت کبروی مفهصم و مهوصریت داللت التزام. 4

وصریت داللت التزام بر حویت دانسدتن مطقدصق و   دیگگا  مهتأثیر در پژوهش حاضر 
مفهصم در صصرتی که داللت هر یک بده التدزام باشدگ را در قالدب مسداقل فدصق تبیدین و        

 آرای از مختصدری  بیدان  بده  ابتدگا  برای پاسخ به ایدن مسداقل  رو از اینکطیم. میتحلیل 

ی مقابقده، تضدمن و   هاداللت تمایزداللت لفظ بر معطی،  صص   در اسالمی اندانمطق 
 تمدایز  دربدارۀ اصدصلیان   دیگگا  تقریر به سپس و پردا ته و مهوصریت داللت التزام التزام

 بررسدی  ابد تحلیدل تقبیقدی    ۀبده شدیص   نیدز  پایدان  در. آوریدم میروی مطقصق و مفهصم، 

  دیگگا  و یک سص، از مهوصریت داللت التزام باب در دانان مسلمان مطق آرای ایِمقایسه
 مسدئلۀ به چهار  دیگر سصی از ی مطقصقی و مفهصمیها صص  حویت گزار  اصصلیان در

   .دهیممیپاسخ  فصق
ی متفاوت از کالم مت لم از جمله شارع مقگس در آیات و هامطقصق و مفهصم برداشت
ن تفاسیر در راستای استطباط اح ام فرعی و اصدصلی دیدن   روایات است. علمای دین از ای
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بر صردار  صاهگ  فراوانیاهمیت و ضرورت  برنگ. بطابراین تحقی  در این مسأله ازمیبهر  
بصد. چرا که استفاد  مطقصقی و مفهصمی از کالم شارع مقدگس، فدرع بدر حویودت و عدگم      

 مهوصریت آن  صاهگ بصد.
 

 پیشینه تحقیق .2

 مهوصریدت  مسدئلۀ  بده  «التزامدی  داللدت  اعتبار و چیستی» عطصان تحت رانمعاص از ی ی
 باب در .[12-19،  1] است پردا ته اندانمطق  از بر ی نزد کلی نحص به التزام داللت

 ،مبر ی به تبیین مطقصق، مفهص. است گرفته انوام تحقیقاتی نیز اصصلی مفهصم و مطقصق
ی هدا و ویژگدی  ،بر ی نیز چیسدتی، اقسدام   .[45-31،  94] انگهمفهصم شرط پردا ت و

ای ندص مدصرد   مفهصم مخالف و ارجاع تمامی اقسام مفهصم مخالف را به یک قسم بده شدیص   
به بحث از انحراف در تعریف مفهصم وصف،  ای عگ .[25-22،  57. ]انگ بررسی قرار داد

، 92] ندگ اهی اصدصلی مشدهصد اسدت، پردا تد    هدا ی آن کده در اکثدر کتداب   هاادله و مثال
ی مفهدصم مصافد  نیدز از سدصی بر دی مدصرد       هاتعریف، اح ام و ویژگی .[992-21صص

داللدت   انگاریاما تحلیل و تبیین مطقصق .[524-599ص، ص97گرفته است ] تحقی  قرار
 مهوصریدت  دربدارۀ ان دانمطق  دیگگا  ۀداللت التزام در پرتص مقایس انگاریالتزام و مفهصم

 از یدک  هدی   اصصلیان در  صص  حویدت مطقدصق و مفهدصم در    داللت التزام و دیگگا 

 شصد.می مقاله بررسی این در بار اولین و نگارد سابقه گذشته تحقیقات
 

 التزام داللت مهجوریت .3

ندام دارد   9داللدت  آیدگ،  الزم دیگدری  امدر  به علم آن، به علم از که ایگصنه به شیء بصدن

                                                           
 و گصیطدگ  تصدصریه  داللدت  را لفدظ  تصصر مورد به ذهن به معطی انتقال و معطی بر لفظ داللت . اصصلیان9

 تداب   اصدصلیان،  اکثدر  ندزد  تصصریه داللت. گصیطگ تصگیقیه داللت را مت لم مراد معطای بر لفظ داللت
 ،9ج ،43]. اسدت  مت لم اراد  تاب  تصگیقیه داللت ولی است وض  به  سام علم تاب  بل ه نیست اراد 
است که اراد  در آن د یل نیست  وض  مقام به ناظر تصصریه داللت در واق  [31  ،9ج ،92؛ 39 

 بده  ناظر تصگیقیه اما داللت. آیگ می ذهن به التزامی و تضمطی و مقابقی معطای وض ، به با علم بل ه
 مقدابقی  معطای بر قریطه کالم بی دارد. بر این اساس در آن نقش مت لم که اراد است  استعمال مقام

 مدی  نیدز  را التزام داللت .شصد می حمل شگ  اراد  معطای و مقابقی معطای غیر بر قریطه، همرا  به و
 نیست مهوصر وض ، مقام در التزام داللت. استعمال مقام و وض  مقام: گردد لحاظ صصرت دو به تصان
 و واضد   اراد  تاب  داللت، این و دارنگ داللت التزامی معطای بر قق  طصر به وض ، مقام در الفاظ ازیر
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 هریدک  و غیرلفظی یا لفظی ان،دانمطق  نزد مشهصر بطگیتقسیم در داللت .[57  ،54]
 د   لفظدی  داللدت  .[952 و 924   ،9ج ،51] اسدت  وضدعی  و طبعی عقلی، قسم سه بر

 مقدابقی،  داللدت : اسدت  قسدم  سده  دارد، ا تصدا   آن به دانانمطق  سخن که 9وضعی
 تضمن را آن جزء بر و مقابقه را له مصضصع معطای تمام بر لفظ داللت. التزامی و ،تضمطی
 ذهدن  در اما مقابقی معطای از  ارج که است امری بر لفظ داللت التزامی، داللت. گصیطگ
 ذهطی انتقال بل ه نیست وض  تاب  صرفاً التزامی داللت .[3  ،5ج ،5] است آن با مالزم
 عطصدر  و تاسد  عقلی د  وضعی داللت التزام، داللت دیگر عبارت به. است میان در هم فرد
 نشان دیگر داللت دو با را داللت نصع این کاربردن به تفاوت این و است شرط آن در عقل
 تصافد   التزام داللت مهوصریت اصل در اندانمطق  .[2 و 7  ،34؛ 91  ،53] دهگمی
 کیدگ أت مدصرد  را التدزام  داللت مهوصریت که است دانیمطق  نخستین سیطادارنگ. ابن آرا

 .کردندگ  مگون مطققی مسئلۀ یک ۀمطزل به را آن وی از پس دانانمطق  وت اس داد  قرار
: آورد میدان  به را پرچالش مسئلۀ دو هفتم قرن تا سیطاابن از پس التزام داللت مهوصریت

 . آن ادلۀ و مهوصریت دامطۀ
 در تفداهم  بده  مسدبصق  چالش هرگصنه که دهگمی تصجه ن ته این به ابهری اثیرالگین

 معطدای  بدر  لفظ که نیست این مهوصریت زا مراد که گصیگمی وی. است مهوصریت معطای
ت بدگاه   دالف  و اسدت  التدزام  داللدت  نفدی  معطای به این که چرا کطگ،مین داللت التزام

  .[355  ،3] کطگمی داللت معطی آن الزم بر معطی برای مصضصع لفظ که است گیهیب
 یتمهوصر معطای .است ارمصی و کاتبی آن از مهوصریت مفهصم تحلیل در دیگر دیگگا 

                                                                                                                                        
بده   التدزام،  داللدت  مهوصریدت  زیدرا  است مهوصر استعمال، مقام در التزام داللت اما. نیست مستعمِل
 التزامدی  اللدت د و مواز تصصریه، التزامی داللت پس. است التزامی معطای در لفظ کاربرد عگممعطای 

 .است مهوصر تصگیقیه،
 کده  آنگصنده . اسدت  مفدرد  لفدظ  داندان، مطق  نزد التزامی و تضمطی مقابقی، داللت مقسم نشصد گفته .9

 و اسدت  معطدی  بر لفظ داللت گانه،سه یهاداللت مقسم زیرا [527  ،95]. است پطگاشته بروجردی
 دانان بدرای مطق  اگرچه. شصد می شامل را مرکب هم و مفرد لفظ ای کهگصنه به است عام لفظ، این

 التزامدی  مدگلصل  استعمال مگعی، این شاهگ. انگآورد  مفرد یهامثال مطققی، کتب آغاز در سهصلت،
 نقدی،،  از  صاندگ  مدی  مباشر استگالل مظفر را آنچه مثال عطصان به. است دانانمطق  تصسط جمالت
 ،49]. اسدت  التدزام  بده  نقدی،،  و ع دس  بر اصل داللت زیرا. است التزامی داللت جزء نق،، و ع س

 ،5] جهدات  تدالزم  و [592  ،54] شدرطیات  تدالزم  [،953  ،34] قضدایا  تدالزم  مباحث [917 
 .است حاصل التزامی داللت بهها آن مگلصل نیز [52 
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 آن از التدزام  معطدای  اراد  الفداظ،  اسدتعمال  و اطالق هطگام به که است این التزام داللت
 اسدتعمال  و اطدالق  مقدام  در مهوصریت واق ، در .[92  ،42 ؛93  ،4] نیست صحیح
 کده  ایدامطه هر یا حگ در مگلصل که است آن مهوصریت از مراد گفت تصانمی پس. است

 معطدا،  یدک  بده . شدصد  بیدان  التدزام  طری  به نبایگ شصد،می طرح دامطه آن در مهوصریت
 ایدن . شدطا تی تصصدیف زبدان   نده  و مطققی یا زبانی اسدت  ۀضابق و قاعگ  یک مهوصریت

 داللدت  لفدظ  کده  گصیدگ مینن آکطگ. می نهی را التزام داللت با لفظ بستن کار به ضابقه،
 .شصد اراد  آن، التزام معطای نبایگ لفظ، استعمال و کاربرد مقام در گصیگمی بل ه نگارد التزام

 دیدگگا   سده  التدزام  داللدت  مهوصریدت  نظریدۀ  شمصل ۀدامط  صص  دردانان مطق 
   انگ:طرح کرد  متفاوت

 لفدظ  کاربرد . یعطیکلی طصر به زبان در التزام داللت کاربرد نهی یا اعم مهوصریت .9
 ایدن . نیسدت  صحیح شصد، گقص آن از التزام معطای که حالی در علم زبان و عرف زبان در

  .[51  ،32] است غزالی به مطسصب دیگگا 
 مقدام  در الفداظ  استعمال یعطی .علصم در التزام داللت کاربرد عگم یا عام مهوصریت .5

 اعتبدار  ساوی سهالنابن. نیست جایز شصد، اراد  آن لصازم که حالی در استگالل، و تعریف
 ،9] گکطد مدی  آن مهوصریدت  بده  ح دم  و داد  ارقر تش یک مصرد علصم در را التزام داللت

 22].  
 طصسدی  ۀ صاجد . تام حگود در تطها التزام داللت کاربرد از نهی یا  ا  مهوصریت .3

 ۀگرایاند حدگاقل  ۀنظرید  تدام،  حدگود  در التدزام  داللت مهوصریت حصر با [2 و 7  ،34]
 .  کطگمی طرح وی پیروان و سهالنابن دیگگا  مقابل در را مهوصریت
 گزارش را التزام داللت کاربرد عگم و مهوصریت ادلۀ غالباً مطققی درکتب دانانمطق 

در علم از میان دالیل مهوصریت داللت التزام  مهوصریت ادلۀ در این مقال. انگکرد  نقگ و
 زبان مفهصم، و مطقصق حویت و التزام داللت مهوصریت ۀمقایس دامطۀ زیرا گردد،می اراقه

 جهدت  التدزام  داللدت  علمی  صص  مهوصریت در دانانمطق  ادلۀ روینا از. است علمی
 . است کافی حاضر پژوهش مسئلۀتبیین 

 بدصدن  نامتطداهی  التزام، داللت بصدن عقلی به علصم، در التزام داللت مهوصریت قاقلین
 داللت بصدن عقلی بر سهالنابن. انگهجست تمسک بیون لصازم انضباط و مالک عگم و لصازم

 داللت التزام، داللت: »کطگمی استطاد علصم زبان و عام مهوصریت بر دلیلی عطصان به زامالت
 نزدیدک  معطای به کطگ می داللت آن بر لفظ که معطایی از ذهن انتقال بل ه نیست لفظی
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 معرفدت  در عقدل  کده  نیست معطا این به التزام داللت بصدن عقلی .[22  ،9].« است آن
 داللدت،  ایدن  کده  است بگیهی زیرا است، کافی عقل آن میگنفه برای و است مستقل آن

 نیسدت،  کافی تطها، وض  که است معطی این به بل ه. است ملزوم برای لفظ وض  نیازمطگ
 عطدصان  به لصازم بصدن نامتطاهی به استگالل .[93   ،4] تاس الزم نیز دیگری تعقل بل ه
 دارد، کداربرد  علدصم  در آنچده . »اسدت  شدگ   طرح ساوی سهالنابن تصسط نیز دیگر دلیل

 کده  چرا نیست، حصری و حگ التزام داللت در زیرا. التزام نه است تضمن و مقابقه داللت
 در را دلیدل  ایدن  نیدز  رازی فخدر  .[22  ،9].« نهایدت  بدی  تا است لصازمی لصازم، برای از

 لصازم قل م التزام داللت در اگر» :کطگمی طرح التزام داللت در لصازم مقل  اعتبار صصرت
، 55؛ 59-52  ،53].« انوامدگ مدی  محدال  بده  لصازم بصدن نهایتیب دلیل به باشگ معتبر

 92-91].  
 انگاشدته  معتبدر  التزام داللت در آنچه: » است شگ  اراقه فخررازی سصی از سصم دلیل

 مفهدصمی  بل ده  نیست، داریمالک امر بیون، لصازم گفت بایگ است، بیون لصازم اگر شصد،می
 و بدصدن  نسدبی  دلیدل  بده  و دارد مختلفدی  تفسدیرهای  افدراد،  ا تالف به که است یذهط

 فخدر  نظدر  از .[91-92،  55؛ 59-52  ،53].« است بقالن مستلزم نبصدن، مطگقاعگ 
 همدین  بده  و اسدت  متفاوت افراد ذهطیت با نسبت در و اشخا  برحسب الزم، بصدن بیون

 .نگارد  اصی ضابقه دلیل
 فراواندی  و تعدگد  التدزام  داللدت  مهوصریت اصلی ۀریش که گفت نتصامی کلی طصر به
آن هم به سبب عقلی بصدن لصازم و فقدگان مدالک حصدر و     که است مقابقی معطای لصازم

ضبط لصازم است. لصازم متعگد اعم از متطاهی و نامتطاهی اسدت. لدصازم نامتطداهی مصجدب     
 د.شصمیطای مقصصد عگم حصصل تفاهم و لصازم متطاهی سبب اشتبا  در فهم مع

 
 1منطوق و مفهوم .4

دانطدگ. از ایدن رو تصصدیف    میمطقصق و مفهصم را وصفِ مگلصل و معطی ن بر ی از اصصلیا
                                                           

آنچده مقابدل مصدگاق قدرار دارد. آن مقلد        .9لفظ بر سه معطی اطالق می شدصد:   مفهصم به اشتراک .9
که از شیء فهمیگ  می شصد چه آن شیء لفظ باشگ یا غیر لفظ مانطگ کتابت و اشدار  و  است یی معطا

مقل  معطای لفظ. چه از مفاهیم افدرادی   .5اصقالح مطققی است.مانطگ آن دو. این معطی، مگلصل به 
ه نچد . آ3ن معطی ا ص از معطای ساب  است. باشگ یا ترکیبی و چه مگلصل حقیقی باشگ یا موازی. ای

مقابل مطقصق است. این معطی، ا ص از دو تای اولی است و مقصصد از مفهصم مصدقلح اصدصلی، ایدن    
 .[24  ،2ج ،91؛ 922-921،  5، ج35معطی است. ]
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و مودازی  داللت و دال را به مطقصق و مفهصم نه برای مصصصف بل ه وصف به حال متعل  
 .[324،  9، ج45؛ 522  ،95؛ 922-927ص، صدد7؛ 914-913ص، صدد2دانطددگ ]مددی
د که آن دو، صدفت داللدت   و شهیگ ثانی بر این امر اشار  دار ،ر کالم حاجبی، عضگیظاه

، 52دانطگ ]میبر ی نیز مطقصق و مفهصم را صفت دال  .[913-915،  5، ج59هستطگ ]
مطقصق و مفهصم را به سه اعتبار، وصف برای هریدک  ن اما بعضی از اصصلیا .[915،  3ج
در واق  مطقدصق و   .[533،  9، ج2؛ 999،  5، ج31دانطگ ]میدال، داللت و مگلصل از 

مفهصم، وصف برای مگلصل و معطی هستطگ، زیرا اعتبار آن دو بدا تصجده بده تحقد  معطدی      
رع ف مطقصق و مفهصم گیرد بل همیفاقگ معطی، متعل  مطقصق و مفهصم قرار ن ۀاست. جمل
گردد و اال میمعطی است. پس صرف وجصد لفظ مصجب تحق  مطقصق و مفهصم نبر وجصد 

 بصدنگ.میبایست تمامی الفاظ دارای مطقصق و هم مفهصم می
ف مطقصق و مفهصم به اتفداق مطقدصق و مفهدصم را    صاصصلیان با وجصد ا تالف در مصص

گصیطدگ  مدی دانطگ و به مگالیل مفرد، مطقدصق و مفهدصم ن  میا تصا  به جمالت ترکیبی 
تدصان  مدی لصلی مطقصق و مفهصم پس با فرض وصف مگ .[519  ،93؛ 493،  9، ج43]

اصدصلیان در   مگلصل و معطای قضیه بر دو قسم مطقصق و مفهصم است. اما ظداهراً  که گفت
 ی شارع سروکار دارنگ.هابل ه با گزار ای همطقصق و مفهصم نه با هر جمل مسئلۀ

 مدا »را بده   مفهصم و «الطق  محلو في اللفظ علیه دلو ما»را به  مطقصقاصصلیان  مشهصر
سیرهای متفاوتی از تف .[522  ،95] انگ تعریف کرد« الطق  محل في ال اللفظ علیه دلو

بر ی مطقصق را ح دم مدذکصر و مفهدصم را     .این تعریف از سصی اصصلیان اراقه شگ  است
ای  عدگ  .[523،  5، ج2] اندگ  است، تفسیر کرد مذکصر ح م هالزمح م غیر مذکصر که 

ع ی از اح دام مصضدص  ح مام مصضصع مذکصر و مفهصم را به نیز مطقصق را به ح می از اح 
 .[324،  9، ج45] انگ غیر مذکصر تعریف نمصد

ح دم   ۀاز ناحید  غیرمذکصر ۀقضی مذکصر و مفهصم را ۀضیاءالگین عراقی مطقصق را قضی
تعریدف   .[421  ،5 ج ،37است، تعریف کرد  اسدت ]  مذکصر قضیۀ الزمو یا مصضصع که 

ای هعاریف مذکصر بهترین تعریف است. زیرا مطقصق در حقیقدت قضدی  ضیاءالگین از بین ت
است که مشتمل بر ح م شرعی است و مفهصم نیز که مقابل مطقصق قدرار دارد و قسدیم   

مطقصق از دیگگا  بر ی اصصلیان بر دو قسدم مطقدصق صدریح و     گ.آن است بایگ قضیه باش
ی و مطقدصق غیدر صدریح    مطقصق غیرصریح است. مطقصق صریح، مگلصل مقابقی و تضمط

؛ 495،  5، ج2که بخش دیگر آن جزء مفهصم است ]ی التزامی است هابخشی از مگلصل
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ریح و غیرصدریح را صدحیح   اما بر ی اصصلیان تقسیم مطقصق بده صد   .[322،  9، ج45
فقط صریح است که شامل مگلصل مقابقی و تضمطی اسدت. آندان    دانطگ بل ه مطقصقمین

 .[222،  9، ج99؛ 594،  5، ج32دانطگ ]میهصم از مف داللت التزام را مقلقاً
مفهصم نیز نزد اصصلیان بر دو قسم است: مصاف  و مخالف. مفهصم مصاف  ح می )ح م 

غیرمذکصر بر مبطای ا تالف در تعریدف( را   ۀمذکصر یا ح م برای مصضصع مذکصر و یا قضی
آیدگ،  مدی طقدصق بده دسدت    شصد و با ح می که از ممیگصیطگ که از مفهصم کالم فهمیگ  

یعطی اگر ح م مطقصق وجصب است، ح م مفهصم نیز به طری  اولدی وجدصب    متف  است.
ولصیت ققعی دال بدر حرمدت   ااست. و اگر ح م مطقصق حرمت است، ح م مفهصم نیز به 

مفهصم مصافد  الزم قضدیه ملفصظده )مطقدصق( و مقداب  بدا آن در        ،است. به عبارت دیگر
است که علدت در مفهدصم،   ی اشتراک آن دو در علیوت است. مساوایواب و سلب به سبب 

اذیدت   ۀکمترین مرحلد  «أف»( 53االسراء ، « ) فال تقل لهما أف»علی باشگ. مانطگ: اقصی و ا
والگین است. وقتی تأفیف حرام باشگ به طری  أولی، ضرب و شتم و قتل و هدر چده کده    

 ۀه علت در مطقصق و مفهصم بده مطزلد  کاذیت بیشتری است، حرام  صاهگ بصد. یا این ۀمای
( بدر  92الطسدا،  « ) یأکلصن امدصال الیتمدی ظلمدا   ن لذیاان » آیۀمساوی باشگ. مانطگ داللت 
 حرمت احراق و اهالک آن.

مفهصم مخالف، ح می است که از حیث نفدی و اثبدات بدا ح دم مطقدصق، بده جهدت        
 ق بدر وجدصب شدیئی    انتفای قیگی از قیصد معتبر در مطقصق، متفداوت اسدت. اگدر مطقدص    

 إن لدم  »کطدگ. مثدل   مدی برای شیء دیگر داللت کطگ، مفهصم بر سدلب و نفدی آن داللدت    

 اسدت. و اگدر مطقدصق    « فأذا آمطت تگ ل الوطه»که مفهصمش « تؤمن لم تگ ل الوطه أبگا

 « إن جداء زیدگ فأکرمده   »کطدگ. مثدل   مدی بر سلب داللت کطگ، مفهدصم بدر ایوداب داللدت     

، 45؛ 292-292،  5، ج97اسدت ] « وئک زیگ فالیودب اکرامده  یفإن لم »که مفهصمش 
 .[327  ،9ج

که نزاع آنان در حویت و عگم حویت ا تصا  بده مفهدصم    انگ اصصلیان تصریح کرد
اصدصلیان از سدصی مدت لم بدر      ۀمخالف دارد. چراکه مطقصق و مفهصم مصاف  به اتفاق همد 

، 5، ج97ی اسدت ] ت و حویدت آن مسدلم و ققعد   ت اسد سام  بدر مدت لم حود   سام  و 
 .[522-527  ،95؛ 292-297 

پس از ذکر دو مقگمه در بیان مهوصریت داللت التزام و تمایز مطقصق و مفهصم، ایطک 
 گردد.میمساقل فرعی چهارگانه طرح 
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 حجیت صغروی منطوق و مهجوریت داللت التزام اول: مسئلۀ .4.1

اصدصلیان بده دو صدصرت لحداظ     نزد  دانطگ. حویتمیمطقصق را حوت  اصصلیان به اتفاق،
شصد: حویت صغروی و حویت کبروی. حویت صغروی بده معطدای داللدت لفدظ بدر      می

مطقصق و ثبصت معطای مطقصقی است به طصری که با ثبصت داللدت جملده بدر مطقدصق و     
سدام  و   ظهصر در آن، عگم حویت آن معطایی نگارد. بل ه این ظهصر از سدصی مدت لم بدر   

-917،  4، ج91؛ 913،  3، ج39]ت مانطدگ سدایر ظدصاهر    سام  بر مت لم حوت اس
مطققدی   گانده سهی هااز طرفی مطقصق اصصلی بخشی از داللت .[491  ،5، ج33؛ 912

است. مگلصل مقابقی به طصر ققعی جدزء مطقدصق اسدت امدا الحداق داللدت التزامدی در        
، 5، ج32دانطدگ ] میمقل  از مفهصم  ه طصرداللت التزام را بای  مطقصق ا تالفی است. عگ

نیز با تقسیم مطقصق به صدریح و  ای  عگ .[332،  3، ج92؛ 222،  9، ج99؛ 594 
ی التزامی را جزء مطقصق غیرصریح و بر دی دیگدر را جدزء    هاغیر صریح، بر ی از مگلصل

، 5، ج2لدت التزامدی اسدت ]   ح، بر دی از دال . بطابراین مطقصق غیرصریانگ داد مفهصم قرار
ر این بخدش ارتبداط مهوصریدت    د .[92  و 99،  5، ج7؛ 322،  9، ج45؛ 495 

یدا بخشدی از آن، جدزء     تماماًی التزامی هامگلصل تزام را با مطقصق در صصرتی کهداللت ال
 دهیم.میمطقصق باشگ، مصرد بررسی قرار 

معطدای التزامدی مطقدصق     معطای داللت قضدیه بدر  حویت صغروی مطقصق التزامی به 
 لتزامی ثابت و محق  اسدت. بدا ایدن تبیدین    قی قضیه بر مگلصل ااست. یعطی داللت مطقص

بدر   اللت التزام مطافاتی ندگارد زیدرا  مهوصریت د نظریۀحویت صغروی مطقصق التزامی با 
داندان، بدگیهی و   مطقد  اساس تحلیل مفاد مهوصریت، داللت لفظ بر مگلصل التزامی ندزد  

عطای عگم کاربرد و استعمال لفظ در غیرقابل ان ار است بل ه مهوصریت داللت التزام به م
 معطای التزامی است.

 
 دوم: حجیت کبروی منطوق و مهجوریت داللت التزام  مسئلۀ .4.2

حویدت کبدروی نیدز     هرگا  حویت صغروی ثابت شدگ بده تبد  آن   »گصیطگ: میاصصلیان 
محق  است، زیرا هر گا  لفظی در معطایی ظهصر داشته باشگ به طصر قق  حودت اسدت.   

 طقصق، عگم حویت آن معطایی نگارد بل ه این ظهدصر م ا داللت قضیه و ظهصر آن برپس ب
بدر ایدن   . [491،  5، ج33؛ 912-917،  4، ج91؛ 913،  3، ج39« ]حوت اسدت. 

اصدصلیان  چراکده   حویت صغروی مستلزم حویت کبروی اسدت. که تصان گفت میاساس 
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ویدت کبدروی از حویدت    به سبب تبعیت ح ،دانطگمیکبروی ن حویت مطقصق را اگرچه
 شصد.میصغروی، آن نیز ثابت 

و بالع س به معطای حوت بصدن معطای کالم از سصی مت لم بر سام   حویت کبروی
به معطای، احتواج بدر   مییت کبروی مطقصق التزاحو پس .استپس از تحق  معطای آن 

 مدی التزاع س بعگ از داللت جمله بدر مطقدصق   ر کالم مت لم از سصی مت لم بر سام  و ب
 می است، چرا کده احتوداج بدر   و این به معطای جصاز کاربرد لفظ در مگلصل التزا باشگ.می

 ۀمعطای کالم، فرع بر جصاز استعمال جمله در آن معطی است. در حالی که بر اساس قاعگ
مهوصریت داللت التزام، کاربرد لفظ در معطای التزامی ممطصع است. پس حویت کبدروی  

اصصلیان یدا   تزام با هم تطاق، دارنگ. از این رومهوصریت داللت ال نظریۀمطقصق التزامی و 
کبدروی  حویدت   کاربرد آن را اثبات کططگ و یدا  التزام را ردو و جصازداللت بایگ مهوصریت 

 گ.  مطقصق التزامی را نپذیرنگ و التزام مطقصقی را مانطگ التزام مفردات مهوصر بگانط
 

 هوم و مهجوریت داللت التزامسوم: حجیت صغروی مف مسئلۀ .4.3

کطدگ.  مدی مهوصریت داللت التزام ارتباط پیگا  مسئلۀبا  9متأ رین نظریۀمفهصم بر مبطای 
زیرا مفهصم ندزد قدگما    مهوصریت داللت التزام نگارد. مسئلۀاما دیگگا  متقگمین ربقی به 

ت داللد  و التزامدی را  ،ضمطیی مقابقی، تهاداللت عقلی و نزد متأ رین لفظی است. قگما
دانطگ. بدر اسداس مبطدای قدگما     میو داللت مفهصم را  ارج از این سه قسم دانسته لفظی 

و اصل عقالقدی در کالمدی کده از مدت لم بده       انگ قیصد در کالم از مت لم مختار صادر شگ
است که نه از روی لغص بل ده بده دلیدل    شصد، این میعطصان فعلی از افعال ا تیاری صادر 

قگ  و غرضی صادر گردیگ  است و این از قبیل داللت لفظ بر تمام معطایی که بدرای آن  فا
از قبیل داللتِ فعلِ ا تیاریِ صدادرِ  و یا  ارج آن نیست بل ه  وض  شگ  است یا جزء آن

مفهصم را  ارج ای  پس عگ .[574-573ص، ص95صل عقالقی است ]اانسان به حسب از 
-522 صصد ، 95؛ 344،  3، ج92دانطدگ ] میو التزامی  ،ی مقابقی، تضمطیهااز داللت

گصیطگ  صصصیات مذکصر در کالم مانطگ شرط، وصف یدا غیدر ایدن دو، بعطدصان     می .[572
گردندگ. ایدن ندصع    میغرض و د الت در مقلصب حمل  ۀفعل صادر از سصی مت لم بر افاد

                                                           
. اصقالح متقگمین و متا رین در علم فقه و اصصل بگین صصرت است: عصر متقگمین تا زمدان محقد    9

[ 927،  32( رأس المتدا رین اسدت. ]  752 تدصفی )م ( ادامه دارد و عالمه حلدی 275 حلی )متصفی
 و بعگ از وی را متا رین گصیطگ. قگمابطابراین اصصلیان قبل از عالمه حلی را 
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عقال و داللت افعدال   داللت از باب داللت لفظ بما هص لفظ مصضصع، نیست بل ه از باب بطاء
، 52لفظ باشگ یا نه. پس باب مفاهیم ربقی بده داللدت الفداظ ندگارد ]     ۀاست، چه از مقصل

 .[343،  3، ج92؛ 345،  5ج
عامه یا اطدالق داللدت    ۀاما مبطای متأ رین این است که جمله به سبب وض  یا قریط

ح دم   ن قیدصد ع آارتفا کطگ بر ایط ه قیصد کالم، علت مطحصر  برای ح م است و لذا بامی
، 52؛ 533،  9، ج2] دانطدگ می رین مفهصم را مگلصل التزامی قضیه أشصد. متمیمرتف  

 .[342،  5ج
و التزامی باشدگ،  دارج از    ،ی مقابقی، تضمطیهامفهصم در صصرتی که  ارج از داللت

ا شدصد تد  مدی تحقی   صاهگ بصد زیرا در این صصرت مفهصم شامل داللت التزامدی ن  مسئلۀ
اصصلیانی که داللت مفهدصمی را   .مهوصریت داللت التزام بررسی گردد ۀارتباط آن با قاعگ

ای  عدگ  دارندگ.  ا تالف از جهت لزوم در آن، با وجصد التزامی دانستن آن، دانطگمیلفظی 
دانطدگ. مفهدصم   مدی ای که لزوم در آن بیون بالمعطی األ ص است، را مگلصل التزامی مفهصم

و بالمقابقه بل ه به داللت التزامی بیون  یی است که کالم مت لم نه مستقیماًنزد آنان معطا
 ملدزوم  تصصور مورود کطگ. لزوم بیون بالمعطی اال ص لزومی است کهمی ص بر آن داللت ا

عقلی و  ۀدر تصصر آن کافی است. یعطی لفظ ملزوم به تطهایی و بگون ضمیمه شگن مقگم
، 37؛ 472-472ص، صد 44] کطدگ مدی ه بر آن داللدت  زممالتفصیلی یا اجمالی به  التفات

 .[912،  4، ج91؛ 421،  5ج

بر ی مفهصم را مگلصل التزامی به نحص لزوم بیون بالمعطی األ ص یا بیون بالمعطی األعم 
شدصد امدا نده تصسدط     میمفهصم مانطگ مطقصق، معطایی است که از لفظ فهمیگ  »دانطگ. می

که تداب  مطقدصق و الزم   عامه یا  اصه بل ه به سبب اینوض  و مقابقه یا به کمک قریطه 
الزم بیون بالمعطی  .[922-921،  5، ج35] « ص یا اعم است.مطقصق به نحص لزوم بیون ا

بدگون نیداز بده    بدین الزم و ملدزوم    ۀمودرود تصدصر ملدزوم و مالزمد    االعم الزمی است که 
  [.527 ، 95؛ 422،   5ج، 37] کافی استاستگالل در انتقال به آن 

گدا  مفهدصم   چطانچه مفهصم مگلصل التزامی بیون ا ص یا بین ا دص و اعدم باشدگ، آن   
ثیر مهوصریت التدزام بدر آن را در صدصرت حویدت     أی التزامی است و تهابر ی از مگلصل
مفهصم مصاف  بده اتفداق اصدصلیان مانطدگ      کطیم.میتحلیل مصاف  و مخالف صغروی مفهصم 

مفهصم مخالف نزاع دارنگ. بر ی آن را حوت و بر دی   مطقصق حوت است اما در حویت
دانطگ. حویت صغروی مفهصم التزامی نیز به معطای ثبصت معطای التزامی برای میحوت ن
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تصان گفت حویت صغروی مفهصم مصاف  با مهوصریت داللدت التدزام   میقضیه است. پس 
ز مفدرد و جملده ندزد    سازگار است. زیرا از طرفی وجصد معطای التزامی برای الفداظ اعدم ا  

است و از طرف دیگر حویت صغروی مفهدصم مصافد  بده     ناپذیردانان بگیهی و ان ارمطق 
داندان و  مطقد   یمعطای ثبصت معطای التزامی قضدیه اسدت و ایدن بده معطدای تصافد  آرا      

  اصصلیان است.
 ت کبروی اسدت. در بحث مطقصق گفته شگ که حویت صغروی همصار  مستلزم حوی

 حویدت کبدروی   مفهصم مصاف  نیز، حویدت کبدروی آن را در پدی دارد.   حویت صغروی 
مفهصم مصاف  نیز مانطگ حویت کبروی مطقصق به همان دلیلی که در تبیدین ناسدازگاری   

 صریت داللت التزام مطافات دارد.  با مهوحویت کبروی مطقصق گذشت، 
 ا اوالًزیدر  ،شدصد مدی حویت صغروی مفهصم مخالف با مهوصریت داللت التزام جمد  ن 

ا دتالف  حویت صغروی یعطی اصل ثبصت مگلصل التزامدی قضدیه   ثبصت اصل اصصلیان در 
 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   

حوت حیث صغروی از کسانی که مفهصم مخالف را  دارنگصغروی مفهصم مخالف ا تالف 
پذیرنگ، دیگگا  آندان مطافداتی بدا دیدگگا      می داللت قضیه بر مفهصم التزامی را دانطگ ومی

دانطدگ،  مدی اما اصدصلیانی کده مفهدصم مخدالف را حودت ن     د. مهوصریت داللت التزامی نگار
نگانسدتن مفهدصم   صدغروی  دیگگاهشان  الف مهوصریت داللت التزام است. زیرا حویت 

در حالی که در بحث ت التزامی به معطای عگم داللت قضیه بر مگلصل التزامی مفهصمی اس
 مهوصریت داللت التزام ثابت شگ که داللت الفاظ بر معانی التزامی ققعی است. 

 
 چهارم: حجیت کبروی مفهوم و مهجوریت داللت التزام مسئلۀ .4.4

دانطدگ. بروجدردی   مدی آن را صغروی  روی ولی متا رینمخالف را کب مفهصم قگما حویت
 رین با دیگگا  متقگمین در مالک استفاد  مفهصم و کبدروی بدصدن حویدت    أبر الف مت

 گصیگ:  میآن مصاف  است. وی 
 کدالم  ،ی عقدال بطدا بدر اسداس    است. عقالی بطا باب مفهصم از ۀاستفاد
ادر شدگ   اش از مت لم صد نصعي غایت ه انگیز ب ش صصصیات و مت لم
 کدالم ی است کده  مقصصد قیصد در د الت نیز قیصد نصعيت غای است.

 لشد ا ا اسدت و  مصجصد ققعاً بطااین استعمال شگ  است. آن به  اطر 
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در صدغروی   متدأ رین دیدگگا    بطای عقال است. از ایدن رو  حویت در
در  قدگما به همین دلیدل   صحیح نیست. حویت مفاهیمدر بصدن نزاع 

 .[512   ،93] شثبصت صلانه در  انگ کردنزاع  مفاهیم تحوی
داللدت عقلدی    بل ه داللت عقلدی اسدت.   لفظي تلدال از  ارج نزد قگما مفهصم تدالل

محق  است. از این رو نزاع در حویت و عگم حویدت آن   ،قق  مفهصمی در کالم، به طصر
سدت  و احتواج بر آن مم دن ا  استگاللاست. به دیگر سخن ا تالف در این است که آیا 

فهدصم از داللدت لفظدی ندزد     است. شاهگ بر  روج م کبرويها آن ینب نزاعیا نه  بطابراین 
 ، کیفیت استگاللشان بدر حویدت در مفداهیم اسدت. زیدرا     قگما  عالو  بر ظهصر کلماتشان

در  قدگما گالل معیدار اسدت   به عبارت دیگدر  است. زاقگ قیگ تلغصی لزوم هاآن احتواج مگار
کده ح دم    لم قیگ زاقگی را در کالم بیاورد که داللت کطگ بر ایناین است که مت مفاهیم

 .[572-521  ،95گردد ]میقگان قیگ ح م مطتفی برای مصرد قیگ است و با ف
پدذیر  مطقصق و مفهصم با مهوصریت داللت التزام در صصرتی ام ان ۀبه طصر کلی مقایس

لتدزام قسدمی از داللدت    است که مطقصق و مفهصم جزء داللت لفظی باشطگ زیدرا داللدت ا  
دانطدگ. امدا   میلفظی  ر که داللت مطقصق و مفهصم را أتلفظی است. مانطگ اکثر اصصلیان م

، ارتبداطی بدا   لفظدی و جدزء داللدت عقلدی باشدطگ     اگر مطقصق و مفهصم،  ارج از داللدت  
. حویت صغروی و کبروی نیز مطقب  با ی ی از دو لت التزام نخصاهگ داشتمهوصریت دال

 رین اسدت. متقدگمین حویدت مفهدصم را کبدروی و متدا رین،       أمتقگمین و متد دیگگا  
طدابراین حویدت   رأی است. بدانطگ. تطها بروجردی از متا رین با متقگمین هممیصغروی 

گردد که حویت کبروی مفهصم میبا این تحلیل روشن  است. قگماکبروی مفهصم دیگگا  
و نزاع در حویت کبروی مفهصم مطافاتی بدا  هی  ارتباطی با مهوصریت داللت التزام نگارد 

جدزء   مهوصریت داللت التزام نگارد زیرا حویت کبروی مفهصم بر مبطای متقدگمین اصدالً  
  داللت لفظی نیست بل ه عقلی است در حالی که داللت التزام داللت لفظی است.

 
 نقد و تحلیل .5

التدزام اسدت امدا ایدن      به معطای جصاز کاربرد داللدت  حویت کبروی مفهصم مصاف  اگرچه
 یتطاقضد التدزام  کاربرد داللت التزام بر مبطای دیگگا  مهوصریت داللت جصاز با عگم جصاز 

بر تعیین الزم یا لصازم قضیه مصجصد است. ای ه. چراکه در مفهصم مصاف  همصار  قریطنگارد
قریطه مفهصم مصاف  اشتراک در علیت ح م مطقصق است که گاهی بده اولصیدت ققعدی و    
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 هدا به معطای واحگ بصدن آننیز تعیین لصازم  ست.گاهی به طصر مساوی در مفهصم جاری ا
لصازم است هدر چطدگ افدراد آن متعدگد باشدطگ. در       دامطۀنیست بل ه مراد مشخص شگن 

 مصجدب حصدر و   به طصر جمعی نه تردیگی قصگ شدگ  کده  مصاف  نیز تمامی لصازم مفهصم 

مهوصریت  و مصاف  مفهصم کبروی حویت میان مطافاتی، اساس این بر گردد.می لصازم تعیین
زیرا مطشأ مهوصریت داللت التزام عگم حصدصل تفداهم   . وجصد نخصاهگ داشتداللت التزام 

رو اگر لصازم معطایی عگد و فراوانی لصازم است. از اینیا اشتبا  در معطای مقصصد به سبب ت
حویدت کبدروی   گیدرد.  میرار نمهوصریت التزام ق نظریۀتصسط قریطه معین گردد، تحت 

 رین و بعطصان قسمی ار داللت لفظی به حساب آیدگ،  أنیز اگر بر مبطای متمفهصم مخالف 
و غیدر ، لدصازم   شرطی، وصدفی،   ۀه سبب وجصد قریطمفهصم مصاف  بحویت کبروی مانطگ 

داللدت التدزام   مهوصریدت   نظریدۀ مطافات آن بدا  گردد و در نتیوه میآن معین و محگود 
در حویت صغروی مفهدصم مخدالف   ات حویت کبروی مطقصق و مطافاما . شصدمی برطرف

و اصدصلیان بدرای حدل     مانگمیریت داللت التزام باقی با مهوصصصرت عگم قبصل حویت، 
 تعارض یا بایگ مهوصریت التزام را ردو کططگ و یا حویوت کبروی مطقصق را نپذیرنگ.

داللدت التدزام    انگاریصمو مفه انگاریصقمطق مهوصریت داللت التزام با نظریۀ مقایسه
 نشان داد  شگ  است: در نمصدار زیر
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 گیرینتیجه. 6

به معطای ثبصت داللت قضیه بر مدگلصل التزامدی اسدت و    ی التزام مطقصقی صغرو تیحو
 نزدی التزام مگلصل بر لفظ داللتزیرا  ،نگارد یمطافات التزام داللت تیمهوصر نظریۀ بااین 

. ثبصت حویت صغروی مستلزم تحقد  حویدت   است ان ار قابل ریغ و مسلم دانان،مطق 
مگلصل التزامدی   حتواج بربه معطای صحت ای التزام مطقصقی کبرو تیحوکبروی است. 

 داللت تیمهوصر نظریۀ الف بر و یمعط آنلفظ در  کاربرد جصاز بر فرع و این کالم است
مانطدگ  نیدز   مصافد   مفهدصم ی صدغرو  تیوح .استی التزامی معطاکاربرد  زبر نهی ا التزام

م مصاف  التزامدی بده   حویت کبروی مفهص .است سازگار التزام داللت تیمهوصر با مطقصق
مطافات دارد اما با وجصد قریطده   التزام داللت با مهوصریتاگرچه ، آن حویت صغروی تب 

مفهدصم  گم حویدت  . اصصلیان در حویت و عد گردددال بر تعیین لصازم مطافات آن رف  می
با تصجه به تحلیل مفاد معطدای مهوصریدت مبطدی بدر ققعدی       نزاعاین  مخالف نزاع دارنگ.

 ثبدصت  دربه ندزاع   نزاع بصدن داللت لفظ بر معطای التزامی معطایی نگارد. زیرا در واق  این
را نی کده حویدت صدغروی مفهدصم مخدالف      پدس کسدا  . گدردد میبر معطای التزامی کالم

 کده ی انیاصدصل  اما مطافاتی نگارد. التزام داللت تیمهوصر نظریۀبا  پذیرنگ، دیگگا  آنانمی
 تید حو .اسدت  التدزام  داللدت  تیمهوصر نظریۀ فلخام دانطگمین حوت را مخالف مفهصم
مهوصریت داللت التزام ندگارد. زیدرا حویدت     نظریۀار تباطی با نیز مخالف  مفهصمی کبرو

دانطدگ  میکه مفهصم را داللت عقلی  تاسی جار قگمای مبطا بر تطهاکبروی مفهصم مخالف 
دال بدر تعیدین    ۀقریطد  دانان جزء داللت لفظی اسدت. مطق  در حالی که داللت التزام نزد

مهوصریدت داللدت    ۀنیز مصجب  دروج آن از قاعدگ  حویت کبروی مفهصم مصاف   لصازم در
 . التزام است
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