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 چکیده

از مباحثی است که به تبع تحول در جایگاه مباحث الفاظ در ی ثالث ها بحث داللت
تنای بیشتری به مباحث الفاظ  اع برای نخستین بارسینا ابن .شد منطق سینوی پدیدار

تطابقی، (  الفاظۀگان ی سهها پردازد، داللت مین دا بی که ویاز جمله مباحث وه نمود
در این میان داللت التزامی بیش از دو داللت دیگر مورد . است)  و التزامی،تضمنی

ر معنایی خارج از معنای این داللت از آن جهت که ب. دانان بوده است توجه منطق
 و همین مشابهت ی بودهی مجازها لتد، مشابه برخی از دالکن  داللت میموضوع له

در این پژوهش، تفاوت حیطۀ . گردد میباعث خلط در تفکیک این دو حیطه از هم 
، عدم احتیاج به تالزم بَیّن بالمعنی االخص بین )داللت تصوری و تصدیقی( استعمال

 معنای مجاز و حقیقی و عدم استلزام معنای مجاز نسبت به حقیقی، به عنوان سه وجه
تبیین گردیده   توصیفیـ تحلیلی ای به شیوه ،تزامی و تضمنی از مجازتمایز داللت ال

 ، به صورت کامالً در لفظمجازِ و گانه  سههای داللت مصادیق ،ها آنوسیلۀ  ه که باست
 .ک و شناسایی باشندآشکار قابل تفکی
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 درآمد. 1
 پدید اشارات، با نگارش کتاب سینا ابن  به دستمپنجبخشی در حدود قرن دومنطق 

و  مباحث منطقی و اضافه جایی بعضی ه جابباعثکه نگاری،  منطق این سبک. آمد
تر  ثیری که در فهم بهتر و ارتباط بهینهأعالوه بر ت ،شدن برخی مطالب در آن شد حذف

تر مورد توجه و   کم، شد تا بعضی از مباحثی که تا قبل سبب،مباحث منطقی ایجاد کرد
 ، فارابیفصول ۀدر رسال.  در مظان مطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد، بودقرار گرفتهنقد 

منطق دخل اگر این رساله را درآمدی بر م .ه استشدفصل پنجم مطرح  بحث الفاظ در
اخوان الصفا .  باید فارابی بدانیم رادر ابتدای مدخل الفاظث  آغازگر طرح بح،تلقی کنیم

 در منطقمباحث الفاظ . ]220، ص26[ث لفظ شروع کرده است نیز ایساغوجی را با بح
ی ها جا بود که بیان و تقسیم داللت  ژرفای بیشتری پیدا کرد و در آنسینا ابنبخشی دو

گر ن دیا شارحان آثار او و منطقیۀوسیله  و از آن پس بشد الفاظ مطرح ۀثالث در حیط
  آثارۀ در همسینا ابنبا توجه به منابع در دسترس، . مورد نقد واقع شدو پیدا کرد بسط 

حث داللت را ب منطق المشرقییناو در کتاب . خود از دالالت سخن به میان نیاورده است
ه بای  شاره ا عالئیۀنام دانش و شفا در  اما،]14، ص2[ به طور کامل مطرح کرده است

 به ،]30، ص3[  التعلیقات و کتاب،]14، ص5[ نجاتدر .  استدالالت ثالث ننموده
 نیز، تعریفی از الخزائن مفاتیح کتاب .شده استای  اشارهداللت تضمنی و التزامی 

 رسد میتر به نظر   که در مقایسه با تعریف اشارات ناقصدهد میی ثالث ارائه ها داللت
، ةالمهج و المنطق الموجز و  مزدوجهۀقصید و عیون الحکمهی ها  در کتاب.]243، ص7[

 وجود نداردی ثالث، اثری ها شود، ولی از داللت میی الفاظ یافت ها که بحث با این
فی ضبط انواع  و تعقب الموضع الجدلی و تعالیق فی المنطقی ها در کتاب. ]همان[

 . ]انهم[ به بحث الفاظ نشده استای  نیز هیچ اشارهالقضایا 
 داللتی جامع از حقیقت ف خود تعریاشارات، در  است که نوآور دالالت ثالثسینا ابن

 بلکه معنای آن را مفروض و واضح گرفته و سپس انواع آن را شرح کند، می نارائه
 یال الخی إذا ارتسم فیکونأن «: گوید میلفظ  در تبیین داللت شفااما همو در . دهد می

 های بحث نیز در دانان ر منطقیسا. ]4، ص4[ »النفس معناه یمسموع اإلسم ارتسم ف
البته بعید . اند کرده آن خودداری ۀو از تحلیل دوباراین تعریف تبعیت از ویش خمنطقی 
 داللت در بحث سماع و ۀ از این تعریف، تحدید مقولسینا ابنرسد که مقصود  میبه نظر 

 ة بحالیءکون الش«داللت به ، االنوار طالعم شرحو  القواعد یرتحرلذا در  .الفاظ بوده باشد
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  تعریف شده است که اعم از داللت صرف لفظی است» آخریء من العلم به العلم بشیلزم
داللت را به ، االشراق ةحکم تعلیقاتنیز در  لهینأ صدرالمت.]26، ص12؛ 83، ص13[

 آید می کند از آن حیث که از علم به آن، علم به دیگری پدید می تعریف بودن شیء
 .]40، ص30[  است شده تبعیت از او همین تعریف ارائهبا  نیزالمنطق  در.]35، ص22[

 ،کند میانقسام دالالت لفظی را مطرح که  است کسانی اولین از  سینا ابنکه  با این
قابل  تغییری  واند هتبعیت کردوی  از ،این تعریفدلیل جامعیت ه  ب،خرینأولی غالب مت

سه گونه به  ین ااشاراتدر منطق  دالالت ثالث را سینا ابن. ه استنیامد در آن پدید توجه
 :نماید میقسمت تقسیم 

 تضمنی و نماید داللت له موضوع معنای بر لفظ که است آن مطابقی داللت
 و ، بعد از داللت بر کل،نماید داللت له موضوع معنای جزء بر که است آن

 ،ی داللت کند که آن معنییمعنا بر ی آن است که به داللت مطابقیالتزام
 . ]30-28، ص 1[ یاورد را الزم بیگری دیمعنا

در مورد  .]همان[  نیز مبسوط و کامل استالمشرقیین منطقالبته تعریف او در 
 وجود نظر اختالف دانان منطق بین یادشده، تقسیم بودن عقلی حصر به ثالثی و محصور

، 22؛ 36، ص21[  االشراقةشرح حکممانند در آثار منطقی خود  ، برخی از ایشان.دارد
 اقسام ثالثه را ، و برخی دیگر؛بینند می حصر را عقلی دانسته و  تقسیم را ثنایی ،]36ص

 از حیثیات ،خرأ متدانان نطقدر کالم مداللت البته . ]26، ص12[ اند هاستقرائی برشمرد
و غیر لفظی تقسیم گاهی از حیث نوع دال به لفظی : تقسیم شده استدیگر نیز مختلف 

 و گاهی از حیث علت و سبب داللت ، گاهی از حیث مدلول به خفی و جلی،شود می
  .]41، ص30 ؛189 ص،33[ به وضعی و طبعی و عقلی همانند شکل اول،
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 دالالت وضعی ،ی بودهأ نظر و اختالف رورد مدانان  بیش از همه در کالم منطقچه آن
. اند هی کردگذار صورت تصور و نامسه  در سینا ابنسیم  طبق تق بر رالفظی است که آن
 ناشارح که آوردهگذاری دیگری نیز   نام]14ص ،19[ االشراق ةحکمالبته سهروری در 

سهروردی داللت تطابقی . اند ه آن را ذکر کردۀ وجه تسمی،]36ص ،20؛ 36ص ،21[وی 
 موضوع له قصد قی صرفاًآن این است که در داللت تطابتسمیه  نامیده و وجه هیقصد  را

 مسمی بر ۀگذاری کرده و دلیل آن احاط  نامطهیح تدالل او داللت تضمنی را. شده است
 زیرا مدلول التزامی ، نام گرفتهتطفل تداللنیز  داللت التزامی .باشد میاجزاء خودش 

فیلی برای یک ط  پس همانند،مجموع مسمی بوده ولی الزم و همراه اوست خارج از
 گاهی در ، همانند بحث منطق لمحات خویشالبته صاحب االشراق. استگروه شخص یا 

 .]145و4 ص،18[ گذاری مشهور تبعیت کرده است مباحث منطقی از نام
 

 مجاز با التزامی و تضمنی داللت بین تفکیک. 2
 ،دانان منطق در کالم ،ی تضمنی و التزامیها شده در داللت ی مطرحها بسیاری از بحث در
صورت نگرفته داللت با بحث حقیقت و مجاز دو این  به وجه تفریق یا اشتراکی ا شارها

 ۀ، فقط در حیطایشانی آن در کالم ها گانه و مثال از سوی دیگر، دالالت سه. است
 بیان ، دارای اهمیت در این مجالۀلئمس .داللت حقیقی، و نه مجازی، مطرح شده است

داللت  بین چنین وجه تمایز هم. است  جزء و مجاز کل ویداللت تضمنوجه تمایز بین 
به این معنی که ( دارد وجود ینتبا ها آن و مجاز یقی حقی معناین که بیی و مجازهایالتزام

 حال چه آن مجاز سبب معنای حقیقی ،) باشدی معنای حقیقۀ خارج از حیط،معنای مجازی
 و ؛) مسبب و سببدر مجاز( معنای حقیقیاز و چه مسبب ) در مجاز سبب و مسبب( باشد
 که بین معنای حقیقی و مجاز جزئیت و ها آن  و مشابه و محلّدر مجاز حالّاست چنین  هم

 به تبع ، این وجوه تمایز باعث تفکیک مجاز از داللت تضمن و التزامی و.یستکلیتی در بین ن
 .گردد می مجازها نیز ۀگانه در حیط  دخول تقسیم دالالت سه،آن

 ام خانه«:  کسی در حال آتش گرفتن باشد و او بگویدۀ خانۀ پنجر اگر، مثالبه عنوان
 ، در حال سوختن»پنجره« بر »خانه« آیا داللت لفظ ، در این حالت،»آتش گرفته است

 ابتدا لفظ ، آیا در این استعمال،دیگرداللت تضمنی است یا مجاز کل و جزء؟ به بیان 
 ،س با اشتراک عقل به جزء معنای خانهسپ ه واشت بر معنای خانه داللت تطابقی د»خانه«

 »خانه«که   یا این. داللت تضمنی استا که این همان؛ندک می داللت ،که همان پنجره است
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جهت که پنجره جزء   از آن ولی،کند میدر این استعمال به داللت تطابقی بر پنجره داللت 
 و همچنین 5؟واهد بودال مجاز خم استعمال در غیر ما وضع له بوده و لذا استع،خانه است

ام  خانه«: حال سوختن باشد و او بگوید  شخصی درۀ اگر وسائل خان، ذکرشدهاست در مثال
  مجاز حال و محل است یا داللت التزامی؟، بر وسائل خانه»خانه« آیا داللت ،»سوخت
 : گوید میت ثالث  در تعریف دالالسینا ابن

 اند که آن معنک داللت یی آن است که لفظ بر معنایداللت تضمن
 . بر آن داللت داردی باشد که خود لفظ به داللت تطابقییجزء معنا

 شکل ی معنا که مثلث براین البته نه به ا،مثل داللت مثلث بر شکل
 وضع شده است که شکل یی معنای بلکه مثلث برا،وضع شده باشد

 این به. ی است در داللت استتباع و التزامینو همچن. باشد یمجزء آن 
 و آن معنا الزم ،دارد داللت بالمطابقه معنایی بر لفظ که صورت

 . ]3ص ،1[ . رایگری دیآورد معنا یم
 شمسیهو دارد  ]8ص، 25[ در اساس االقتباس طوسی ۀشبیه همین تعریف را خواج
 نیز تابع همین تعریف دانان بیشتر منطق. ]4ص ،28[ دهد نیز چنین تعریفی را ارائه می

 ]60ص ،15[  البصائر درتعریف واردشده  و،]32-1ص ،11[  اشاراترحاد ش مانن،اند هبود
 .]43ص ،30[ المنطقو 

 ، داللت تضمنی و التزامی در ایشان،شود می  برداشتدانان منطق از تعاریف که چنان
اللت التزامی و تضمنی  شرط د،در ابتدای امررا انتقال ذهن از لفظ به معنای موضوع له 

 دنشو میداللت تطابقی حاصل تبع داللت مذکور به دو  که اند هان کردو بی ،اند هدانست
 داللت دو که این اند ه در خواص داللت تضمنی و التزامی گفتبنابراین. ]23ص ،33[

داللت دو  همواره ،پس در هر داللت التزامی یا تضمنی .مستلزم داللت تطابقی هستند
لت تطابقی است و سپس تعدی از آن اولی داللت لفظ بر کل معنا که دال. حاصل است

توان گفت که در واقع  می ،رو  از این. تعدی به خارج الزم در التزامی و،به اجزا در تضمنی
 به همین .آورد میو انتقال جدیدی را حاصل ده کر را ایفا  نقش دالّ، لفظمدلول مطابقیِ

داللت  ،اشارات  درسینا ابندر شرح کالم منطق علم  دانشمندان رخیدلیل بوده که ب
 ،11[ اند هواندده و آن را از داللت عقلی خکرتضمنی و التزامی را داللت لفظی محسوب ن

 اند هن نیز لفظی بودن داللت التزامی را مورد مناقشه قرار دادابرخی از اصولی. ]33و1ص
که داللت تضمنی و   به جهت این، منطقبیشتر دانشمندان علم ولی .]155و1ص ،16[
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 آن دو داللت را نیز از ،آید میتطابقی حاصل داللت در ضمن و به تبع التزامی 
 .]8ص ،25[ 1اند هی لفظی بر شمردها  داللت
به  برای کل و بار دیگر به طور مستقلبار   داللت لفظ مشترکی که یکدانان طقمن

به طور بار  چنین لفظ مشترکی که یک  بر جزء وضع شده است و همطور مستقل
لت تضمنی  برای الزم وضع شده است را دالبه طور مستقلبار  لزوم و یک برای ممستقل

 که مشترک لفظی ،را »امکان« ایشان داللت لفظ .]29ص ،1ج، 24[ خوانند میو التزامی ن
 بر ،) و امکان عام اخص است،امکان خاص اعم( استبین امکان عام و امکان خاص 

 چه امکان عام داخل و به یک معنا جزء زیرا اگر .شمارند می داللت تضمنی ن،امکان عام
 »امکان« لکن چون ،)زیرا هر امکان خاص مجموع دو امکان عام است(امکان خاص است 

 این از این رو، . آن تبعی نیست و داللت در انتقال، برای آن وضع شده استمستقالً
  بر خورشید و نور»شمس« داللت استو هم چنین . ی است و نه تضمنیداللت تطابق

 داللت شمس بر  به تبعِ، به نور خورشید»خورشید«زیرا انتقال ذهن از لفظ . خورشید
 وضع ،طور که وضع مستقلی برای خورشید دارد  همان»شمس«بلکه . خورشید نیست

 .]28 ،13[ 2ی برای نور خورشید نیز داردلمستق
 از مجاز ماا ،اند هی الفاظ مشترک را خارج کردها  داللتدانان  طقنم ،که گذشت چنان

، لذا برای تفکیک بین این  نظر این پژوهش است سخنی به میان نیامده استموردکه 
یک از این دو امر، پژوهشی مستقل الزم  یی برای شناسایی هرها  مالکۀدو مقوله و ارائ

این رابطه مطرح شده است یی در ها  اصول بحثدانشمندان علمدر میان . رسد میبه نظر 
  کهیابیم می ]190ص ،14[ ربدائع االفکااین زمینه در کتاب  در  راها نآرین ت که مبسوط
زیرا ایشان درحجیت .  هم احتیاج فقها به تفکیک بین این دو مقوله استسبب آن

آغشته مذکور  کتاب بحث در .ندکن میرا ارائه  نظرهای متفاوتی ،دالالت التزامی و مجاز
و پژوهش به شکل  حلیلی مستقل ارائه تحث اصولی است و لذا در این بررسیبه مبا

 سه وجه تمایز و فرق میان معنای مجازی ، به ترتیب، در ادامه.منطقی منتظم شده است
 .شود میعیارهای تفکیک دو معنای مذکور ارائه  و مشدهبا مدلول تضمنی و التزامی بیان 

                                                                                                                                                                             
 چـه   آن لکـن  ضـروری اسـت،    امری نیز، مجازی استعمال در له وضوعم غیر معنای به له موضوع معنای از انتقال. 1

 التزامی داللت حصول در که است مجاز و حقیقی استعماالت در متکلم ارادۀ وجود گردد، می دو آن تمایز موجب
 .اول تمایز وجه .ک.ر. نیست بدان نیازی تضمنی یا

 در کـه  اسـت  ایـن  داننـد  نمی التزامی یا تضمنی داللت را معنی بر مشترک الفاظ داللت دانان  منطق که  این علت. 2
 لفظ مشترک، ذهن به     یدنلذا با شن  . یم دار ی جداگانه و مساو   ی واضع وضع  ی از سو  معنا هر برای مشترک الفاظ

 بحـث  بنـابراین . کنـد   مـی  داللت   ی متعدد ی بالمطابقه بر معان   یرا ز شود  می منتقل   ی از معان  یک به هر  یطورمساو
 .دارد فرق التزام و تضمن بحث با مشترک الفاظ
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  اولتمایز وجه. 2. 2
-ی تضمنیها دیق مجاز و داللتترین تفاوت اساسی میان مصا وجه تمایز نخست مهم

 داللت طبق تقسیم دانشمندان علم اصول، داللت به دو قسمِبر . ندک میالتزامی را بیان 
داللت تصوری انتقال سامع از لفظ به معنا به . گردد میتصوری و داللت تصدیقی تقسیم 

 خطور مانند.  نیست نیزامجرد شنیدن لفظ بوده که نیازمند ارادۀ متکلم نسبت به معن
این داللت حتی در مواردی که . »آب«ن سامع به هنگام شنیدن لفظ همعنای آب به ذ

ند، برای سامع حاصل کمتکلم غافل بوده یا حتی در خواب نیز چنین لفظی را بیان 
ۀ متکلم نسبت به آن بوده و بدون که داللت تصدیقی متوقف بر اراد در حالی. گردد می

رو اگر  از این. ]46، ص1، ج32[ گردد می برای لفظ ثابت نعلم به ارادۀ او چنین داللتی
، اگر چه فرزند به معنای »بنشین«: پدری در خواب به فرزند خود امری نماید و بگوید

به ( جا که الفاظ پدر داللت تصدیقی ندارد گردد، اما از آن میجملۀ امری پدر منتقل 
، پس کالم صادرشده از او )ز اوسبب فقدان ارادۀ پدر نسبت به معنای جملۀ صادرشده ا

 .نیاز به اطاعت نخواهد داشتمقصود او نبوده و 
داللت به حقیقت و مجاز ، تقسیم )در مباحث الفاظ( دانشمندان اصولسوی دیگر، از 

 را بدین بیان که متکلم اگر معنای موضوع له. اند هرا در ضمن داللت تصدیقی بیان داشت
، ه باشددکر  قصدو اگر معنای غیر موضوع له را ؛، استعمال حقیقی بودهندقصد ک

این نکته در ضمن . ]140، ص3، ج31 ؛173، ص1، ج23[ خواهد بوداستعمال مجازی 
 و »وضع له استعمال لفظ در ما«دانان که آن را به   مجاز در کلمات منطقتعریف

؛ 105، ص 1، ج24[ نیز ظاهر است نندک می تعریف »استعمال آن در غیر ما وضع له«
در میان ای  زیرا استعمال فرع بر اراده است و تا اراده. ]105، ص1، ج16؛ 49، ص 28

  .نباشد، استعمال نیز متصور نیست
نیز  تصریح  و حقیقتیمجازاستعال نقش اراده در بر دانان  در کلمات برخی از منطق

و ] 113، ص 12 [»مجاز وال حقیقة ال]فـ [استعمال، وال ارادة ال حیث«: شده است
 مانعة قرینة مع ...له وضعت ما غیر یف المستعملة الکلمة هو یاللغو المجاز«: چنین هم
 دانان منطق تعریف این در حالی است که بنا به ].88، ص 8[ »معناه ارادة یأ ارادته عن
نسبت به این دو معنا نیازمند متکلم این دو داللت به ارادۀ  ، داللت تضمن و التزامدر

 داللت .پذیرد میوضع صورت علم شنونده به  ۀواسط بهلت مطابقی بلکه دال نیست
 بین دو ۀتضمن و التزامی نیز با استعانت عقل و با علم متکلم به وجود التزام و عالق
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 در  معنایی برای مدلول مطابقی و علم او به جزئیت،معنای مطابقی و التزامی در داللت التزامی
و ) ناطقیت یا حیوانیت(  بر جزء معنایش»انسان«د داللت همانن. گردد میداللت تضمنی حاصل 

 در ذهن مخاطب حاصل شده »انسان« که به صرف شنیدن لفظ )ضاحک بالقوه( خارج الزم آن
 .و نیازمند ارادۀ افهام متکلم نسبت به این معانی در ذهن مخاطب نیست

متکلم، وی س از یفظ میان آن است که در هنگام شنیدن لنکتۀ حائز اهمیت در این
، اگر ذهن مخاطب آنپس از . شود می به معنای مطابقی لفظ رهنمون  ابتداذهن سامع

زیر دو حالت این انتقال در به معنای دیگری غیر از معنای موضوع له نیز منتقل شود، 
 .صور استقابل ت

این حالت در مواردی . پذیرد سبب مشارکت و استعانت عقل صورت  انتقال به)الف
 جزئیت معنایی  به مدلول مطابقی منتقل شده، سپس به سبب علم بهنوندهکه شاست 

 ،)»کتاب« یا جزئیت جلد برای »پیراهن«مثل جزئیت دکمه برای ( برای معنای موضوع له
 یا لزوم پیروزی »چای تلخ«مثل لزوم قند برای ( برای معنای موضوع له 1یا التزام معنایی

این انتقال . نیز منتقل شود )جزء یا الزم( عنابه این دو م) »بهمن22«انقالب برای 
بدین معنا که انتقال به پیروزی  ؛نیستدر کالم اضافه بر خودِ لفظ ای  نیازمند قرینه

 نیازمند »پیراهن«ی پیراهن به سبب شنیدن ها  یا دکمه»بهمن22«انقالب از شنیدن 
ت التزامی و تضمنی  داللاز همین روست که .ی مذکور نیستها  امری زاید بر نفسِ لفظ

دانان این دو داللت را از اقسام  اکثر منطق بر اساس آن  وهنفس الفاظ بودمسبب از 
 ].8، ص25[ پذیرد می، اگرچه این داللت با کمک عقل صورت اند هی لفظی نامیدها داللت
بر ارادۀ معنای غیر موضوع له در کالم متکلم  ای  این انتقال به سبب وجود قرینه) ب
که معنای غیر موضوع له را به مخاطب منتقل   بدین صورت که متکلم برای این.باشد

فقط ) ب( طبق آنچه گذشت، این حالتبر . دهد میرا در کالم خود قرار ای  ند، قرینهک
 .و مورد ارادۀ وی واقع شودآید که کالم متکلم مقصود او بوده  میدر مواردی حاصل 

ه، خالف فهم عرفی است، متکلم ناچار به قرار جا که معنای غیر موضوع ل از آنحال، 
، »خندید میشیری را دیدم که «مانند .  است در کالم خودبرای این منظورای  دادن قرینه

 معنای مرد »شیر«بر این است که متکلم از ای   قرینه»خندید می« که در این مثال، لفظ
 . ده است و نه حیوان مفترسکرشجاع را اراده 
داللت لفظ بر معنای تامّ  سبب دانان و دانشمندان علم اصول منطق نظر دراز این رو، 

                                                                                                                                                                             
 .معناست دو آن بین ای  نشأت گرفته از وجود عالقهیی، هر دو معناین وجود تالزم بکه جاست به نکته این ذکر. 1
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 به کمک  بلکه این امر، وضع لفظ در معنای موضوع له نیست،مقصود در مجازات
  1.آورد میاست که این مجازیت و عبور از معنای حقیقی به مجازی را حاصل ای  قرینه

در حالی که فقط پنجره در » ام آتش گرفت خانه«( در مثال مذکور در این پژوهش
مثل دیدن سوختن پنجره هنگام صحبت (  حالیهۀ این قریننیز) حال سوختن است

) که جزء معناست(پنجره معنای  به »خانه«از لفظ شنونده  است که سبب انتقال )متکلم
 و در ذیل داللت لفظ بر تبع به اکه در داللت تضمن انتقال به جزء معن درحالی. شود می

 .در میان نباشدای   هیچ قرینه حتی اگر،آید میصل کل حا
  نیز که جزء انسان هستند، در مثال داللت انسان بر حیوان یا ناطقاز همین روست که

 بر هر ، و به تبع آنکند می داللت ،انسان استبرای  وضع له ما که ،تدا انسان بر حیوان ناطقاب
 .]85ص ،11[ در بین باشدای  ز به هیچ قرینهاکه نی آن، بدون داردیک از اجزاء آن نیز داللت 
 وسیلۀه توان گفت که هرگاه داللت بر جزء یا خارج الزم ب میپس به طور خالصه 

داللت حاصل شده باشد،  ندک میکه بر ارادۀ غیر معنای موضوع له داللت ای  قرینه
 و هر گاه ، بود خواهد) و مجاز ملزوم و الزم در دو،از نوع مجاز کل و جزء در اول( مجازی

 . خواهد بود داللت تضمنی یا التزامی،به تبع وضع و انتقال ذهن به مسمی بود
 
3.  دوم یز تماوجه .2 

  التزامی و تضمنی باکه همانا تفکیک دو داللت(بر اثبات مطلوب  دیگری که تفکیک
 ن دربحث داللتا شروطی است که منطقی،توان ذکر کرد می) داللت مجازی است

ند و کنالتزامی بیان  که تحدید و نظمی در داللت ایشان برای این. اند هدکرالتزامی مطرح 
سخنی از  اشارات در سینا ابنالبته . اند هاشت را بیان دی معیارهای،سازندمند  آن را قانون

 در بسط ،خر از اوأ متدانان  برخی منطق اما،]3 ص،1[ این شروط به میان نیاورده است
 .]89ص ،13[ اند ه به بیان این شروط پرداخت،امیداللت التز

 طوری »اخارج معن« است که  آن،اند هدکراز شروطی که ایشان در داللت التزامی مطرح 
به این معنا . ود متصور ش»ذهن« در ی نیزخارج معنای باشد که از فهم موضوع له و مسمی

پس عدم تالزم در خارج یا صرف . که معنای الزم و ملزوم باید در ذهن متالزم یکدیگر باشند
که  اند هدکر، شرط دیگری نیز اضافه  عالوه بر این سپس].همان[ شرط نیستتالزم خارجی 

                                                                                                                                                                             
 در لفظ وضع توان می را واقعی سبب زیرا نیست، واقعی سببیّت گردد، می ثابت قرینه برای که سببیّتی از مقصود. 1

 له موضوع معنای از سامع ذهن انتقال سبب قرینه که است این قرینه سببیت از مقصود بلکه دانست، له موضوع
 .گردد می له موضوع غیر معنای به
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بدین معنا که انتقال . بین دو معنا در داللت التزامی است »بیّن بالمعنی االخص« تالزم همانا
ای  واسطه رد و نیاز بهدر بین صورت بپذیای   بدون هیچ واسطه،هن از معنای ملزوم به الزمذ

 .]89ص ،33[ از کوری به بینایی  همانند انتقال ذهن،در اثبات نداشته باشد
 بودن را »بیّن« در بیان شروط داللت التزامی فقط شرط دانان  منطقیالبته بعض

در میان باشد نیز داللت ای  یی که نیاز به واسطهها  در انتقالاز این رو .اند هدکرمطرح 
 به »دو«به زوجیت که تصور  دو همانند انتقال ذهن از عدد ،دانند میممکن   راالتزامی

با تصور نسبت و  که  بلکه نیاز به تصور نسبت هم دارد،تنهایی مستلزم زوجیت نیست
 .]193ص همان،[ تصور طرفین تالزم واضح خواهد بود

 ،الفاظ و اصولیون در بحث ، در بحث حقیقت و مجازدانان منطق ، و در مقابل،اما
به شرطیت ای   اشارهبلکه اصالً. اند هدکری االخصی را مطرح ن تالزم بالمعنشرطی به نام

یعنی ایشان برای صحت استعمال . در میان نیستین معنای حقیقت و مجاز نیز تالزم ب
مجاز ما « ،»مجاز حال و محل« ،»مجاز سبب و مسبب« مثل ،مجازی در انواع مختلف آن

برای  شرط تالزم بین دو معنای حقیقی و مجازی را ،نواع دیگر آنو ا »کان و ما یکون
 بدین معنا که حتی اگر در ذهن معنای مجازی ؛دانند میمعتبر نصحت معنای مجازی 

 داشته و صحیح مجازی ی استعمالیمتوان می ،نداشته باشدحقیقی  تالزمی با معنای
در حالی است که صرف عالقه و این ). البته به شرط وجود عالقه بین دو معنا( یمباش

بین آن دو معنای نیز  و باید در ذهن ین دو معنا برای داللت التزامی کافی نیستب
 »خندید میشیری را دیدم که « در مثالِ .متالزم وابستگی و تالزم وجود داشته باشد

 در حالی که بین شیر و.  شده است»مرد شجاع« در »شیر« شجاعت سبب استعمال ۀعالق
 .اع هیچ گونه تالزمی در ذهن وجود نداردمرد شج

 او در حال ۀل خانیوسا شخصی .کرشده در این پژوهش در مثال ذهمین گونه است
 دوم در ضمن این مثال تبیین وجه تمایز. » سوختام خانه«: دگوی میو سوختن است 

و  استعمال شده است »خانه« از آن روی که لفظ ، است التزامی،داللتآیا   است کهنچنی
 است نیز »اثاث منزل«بر الزم آن که همانا  ،عالوه بر داللت تطابقی بر منزلاین لفظ 

 است »خانه«که  محلی از آن روی که ، است مجازی، داللتکه یا این  و دارد؟داللت
  یعنی اثاث آن اراده شده است؟،آن  دراستعمال شده و حالِّ

زامی تالزم بیّن بالمعنی االخص بین  در داللت الت، دوموجه تمایزا به جا که بن از آن
 بر پیروزی انقالب اسالمی و یا »بهمن22«همانند داللت ( الزم و ملزوم شرط شده است

اثاث « به علت عدم تالزم ذهنی بین ،در مثال مذکور پس ،) بر زوجیّت»چهار«داللت 
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 از .لتزامی باشدداللت ااز سنخ تواند  مین ،»اثاث خانه« بر »خانه« داللت ، »خانه« و »خانه
 1. خواهد بود و محلّاز نوع حالّو داللتی مجازی چنین  رو این
 

4 .  سوم یز تماوجه. 2
 یها  داللتۀ در حیط خود پس از بیان تعریفمنطق المشرقیین در کتاب سینا ابن

 که این دو داللت مستلزم داللت تطابقی ندک می بیان  لفظی،تضمنی و التزامی در داللت
در کتب منطقی خویش  دیگر نیز دانان  برخی منطق].14ص ،2[ 2ه بالعکسهستند و ن

مقصود از این استلزام آن است ]. 33ص ،12؛ 91ص ،13[ اند هدکر اشاره این مطلببه 
 ما نیازمند به یک داللت تطابقیِ سابق بر این دو ، تضمنی و التزامیدر هر دو داللتِکه 

 یک داللت ، و به صورت حتمیابتدا در ،داللتبدین صورت که در این دو . داللت هستیم
 داللت ، آن الزمیا به خارجِ امعن و سپس با گذار از آن به جزء شده حاصل تطابقی

ه این بیان ب. عکس این قاعده درست نیستالبته  .گردد میحاصل نیز تضمنی و التزامی 
موارد برخی  زیرا در.  نیازمند داللت تضمنی یا التزامی نیستکه هر داللت تطابقی

 و لذا داللت تضمنی در ،باشد میبسیط و غیر قابل جزئیت ای   شیء لفظمدلول تطابقیِ
 ذهنی ی الزم،چنین است اگر مدلول مطابقی  هم.ن گونه موارد امکان نخواهد داشتای
 .]ص4 ،28[ شدداشته بان

ای  که معناند هدکر شرطی بدین صورت بیان ن،شروط مجاز بیان  دردانان منطق یلو
 ،فی نفسه ، نیزمعنای حقیقیطور که   همان باشد،یحقیقمعنای  مستلزم مجازی

 لفظ دیگر، در هر استعمال مجازیبه بیان . مجازی برای خود نیستمعنایی مستلزم 
شده و  منتقل یمجازمعنای  به ، تبع آن و سپس بهداللت نمایدمعنای حقیقی بر  ئاًابتدا

جا که مجاز مستلزم ارادۀ   از سوی دیگر و از آن.آید میدر نهایت دو داللت مستقل پدید 
 )موضوع له و غیر موضوع له( ارادۀ دو معنای متضاد امکان 3،معنای غیر موضوع له است

تواند حقیقت در یک مطلب داشته  می یا ، زیرا یک لفظ در آن واحد،نیز مردود است
 از با هم مجازی و حقیقی  داللتدو و امکان جمع هر ،باشد و یا مجاز در معنای دیگری

                                                                                                                                                                             
 .است نیاز نیز ها آن انضمام و دیگر تمایز وجوه به توجه مذکور مثال در مجازیت به حکم برای که کرد توجه باید. 1
 ماهیتی هر که بیان این به داند، می التزامی مستلزم نیز را تطابقی داللت که خویش، اشارات درشرح فخر رازی برخالف. 2

 )ندارد تضمنی داللت با رابطه در نظری چنین او البته( .باشند سلبیه و لو دارد، لوازمی سری یک قهراً بشود، متصور که
 ].14ص ،2ج ،19[هد د می ارائه خود االشراق حکمة در نظری نیز چنین و سهرودی ]33 ص ،1ج ،13[

 .اول تمایز وجه مقاله، همین: کنید رجوع. 3
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در حالی که در داللت تضمنی یا التزامی همیشه یک داللت . یک لفظ محال است
 گردد میداللت تضمنی یا التزامی نیز حاصل است که تطابقی وجود دارد و همراه با آن 

 1. در یک لفظ امکان پذیر استدوو جمع آن 
 
 نکته

 داللت حقیقی و مجاز در عرض  کهان گفتتو میبه بیان دیگر  ، سومدر ذیل وجه تمایز
 این تضاد به تعریف حقیقت و ۀ ریش2.جمع نیستند هم قابل  و لذا هر دو با،یکدیگرند
لفظ استعمال « و حقیقت »وضع له استعمال لفظ در غیر ما« که مجاز گردد میمجاز باز

 واحد در آنِ ،وضع له و غیر آن استعمال در ما کهشود  میمشاهده .  است»در ما وضع له
 بین داللت تطابقی و ۀ رابطاین در حالی است که. پذیر نیست و در یک لفظ امکان

 داللت تطابقی وجود دارد و با گذار ئاًیعنی ابتدا. طولی استای   رابطه،تضمنی یا التزامی
 .شود از آن انتقال به مدلول ثانی حاصل می

  ۀمعلّق بر ارادفشان مأخوذ است طور که در تعری همان مجاز و حقیقت ،و به بیان سوم
ی ها  داللتاما. ) متکلم استۀتعمال مشروط به اراداستحقق زیرا ( شخص متکلم هستند

 ، کتابی بر اجزا»کتاب« لفظ ، یعنی به طور مثال، متکلم نیستندۀثالث معلق بر اراد
تند  هس»کتاب«یی تضمنی برای ها که مدلول... شده و  و حروف چاپ،ها  ورقه،مثل جلد

 . متکلم یا عدم آن نداردۀکه این دالالت هیچ تعلقی به اراد  در حالی،کند میداللت 
  فقط، در زمانی که فقط پنجره در حال سوختن است»خانه من آتش گرفت«پس در مثال 

  : فقط یکی از آن دو قابل تصدیق و تعیین استبه طور حتمحالت قابل تصور است که دو 
؛  جزءرادۀا و  کلبیان( یعنی مجاز کل و جزء ،نای پنجرهمجازیت خانه در مع) الف

چون بر پنجره که  ، عالوه بر معنای خانه،»خانه« به این بیان که لفظ ،داللت تضمن) ب
 . داللت تضمنی است،ندک میداللت نیز جزئی از آن است 

  بر پنجره مستلزم داللت خانه بر کل»خانه« چون داللت ، سومتوجه به وجه تمایز با
                                                                                                                                                                             

 اسـت،  بحـث  محل سوم تمایز وجه در چه  آن زیرا. نیست ناسازگار حقیقت بر مجازی هر ابتنای با مذکور، مطلب. 1
 مجـاز  و حقیقت در زمانی  هم این که گردد  می بیان وجه، این در. است استعمال یک در زمان  هم داللت دو وجود
 .مطابقیست داللتی نیازمند تضمنی مدلول هر بلکه نیست، زا مشکل التزامی و تضمنی استعمال در و بوده محال

 مثـل  در التزامـی  مـدلول  و) حیـوان  یـا  نـاطق (معنایش   جزء بر »انسان« داللت مثل در تضمنی مدلول برخالف. 2
: اول مثـال (مطـابقی    مـدلول  بـر  هم واحد، استعمال در مثال، دو هر در مذکور لفظ که. قند بر تلخ چای داللت
 یـک  هیچ که  این بدون کند،  می داللت معنا، خارج یا معنا جزء بر هم و کرده داللت) تلخ چای: دوم مثال انسان؛
 .باشند دیگری داللت مزاحم
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زیرا .  داللت مجازی خواهد بود،معنای خانه نیست و معنای خانه مراد متکلم نبوده است
  اما به هر دلیلی، خانه بوده است پنجرۀ،ده استکر که این جمله را بیان یمتکلممقصود 

جای پنجره استعمال کرده است و ه  را ب»خانه« لفظ ،) مجازیت استۀکه همان عالق(
 سوم در مثال ق وجه تمایز به همین صورت است تطبی.ه استدکرداللتی مجازی ایجاد 

 .اش در حال سوختن است  خانهاثاث در مورد کسی که فقط »ام سوخت خانه«
 

  پژوهشۀنتیج. 3
 بحث از ) وجه تمایز اولمخصوصاً(  در این پژوهششده  مطرحگانۀ سه وجوه  بهبا توجه

 ی تصوریِها  و پس از داللتدر حیطۀ استعماالتتنها  استعماالت مجازی و حقیقی
گانه در حیطۀ داللت تصوری قابل تصویر  درحالی که دالالت سه. گردد میمطرح  صرف

 در یک بدین ترتیب،. نخواهد بود تساوی  و مجازها آن میان ۀ رابطاز این روبوده و 
، و دکری سه گانه را مطرح ها توان داللت می خالی از هر گونه قصد و اراده  تصوریِداللتِ

این در حالی است که استعمال مجازی تنها در صورتی صحیح است که الفاظ دارای 
 . متکلم باشدمقصودوضع له  داللت تصدیقی بوده و معنای غیر ما
از این رو، . شود میاراده ن با یکدیگر  واحد، استعمالمعنای مجازی و حقیقی نیز در

دو  که ازی یا حقیقی خواهد بود منحصر در داللت مج که مراد متکلم باشد،هر کالمی
 :خواهد بودمتصور زیر برای آن حالت 
 او معنایِ ما وضع له قطعاًمقصود متکلم معنای حقیقی باشد که در این صورت،  -1

ده است و این منافاتی با انتقال ذهن سامع از این معنا به لوازم یا کررا اراده 
 .  ندارد)با استعانت از عقل (وضع له اجزای معنای ما

جا که معنای  از آن در این حالت،. ده باشدکر اراده متکلم معنای مجازی را -2
، نیز ممکن است اجزاء یا لوازمی داشته باشد، تصویر )وضع له ما غیر(مجازی 

داللت التزامی یا تضمنی در ذیل استعمال مجازی نیز امری ممکن و صحیح 
 جزء له وضع ما غیر و زیمجا معنای که این بین فرقی الت،ح ایندر  .خواهد بود

 و حال مجاز در( حالّ یا) مسبب و سبب مجاز در( سبب یا) جزء و کل مجاز در(
 .نیست باشد، له وضع ما معنای برای ،...یا) محل

 در مورد کسی ،»ام آتش گرفت خانه« (در مثال مذکور در این پژوهش ،بدین صورت
 اگرچه مجاز در معنای پنجره »خانه« لفظ ،)اش آتش گرفته است  خانهۀط پنجرکه فق
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و  دالّ است »خانه «بدین صورت که. نیز دارد اما قابلیت منطبق شدن بر دالالت ثالث را ،است
پنجره  . مجازی است آنداللتاز این رو وضع له استعمال گشته و  مادر معنایی غیر از معنای 

ن جهت که بر کل معنای  لکن از آ، بر پنجره اگرچه مجازی است»خانه« و داللت ،مدلول است
 یبه تبع آن بر اجزا  و، داللتی تطابقی حاصل شده است،ندک می داللت )پنجره (شده اراده

 . خواهد بودیی تضمننیز داللت دارد که داللت...  مثل دستگیره و لوال و،پنجره
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