بازخوانی انتقادیـتاریخی تحلیل ابهری از مؤلفهها و گونهشناسی
داللت بر پایه تمایز دو الگو :الگوی ارادهـمتکلم و الگوی
معناـمخاطب
هاشم قربانی ،1عباس

بخشندهبالی2

چکیده
این جستار ،به بازخوانی انتقادی ـ تاریخی بحث داللتشناسی در اندیشه
ابهری میپردازد و در پی ترسیم مواجهه ابهری با مسائل ساحت
داللت شناسی و تبیین مواضع او در این زمینه است .در این پژوهش
عمدتاً با اتخاذ دو الگوی ارادهـمتکلم و معناـمخاطب ،به سنجش و واکاوی
برخی تصویرسازیها از داللت و گونهشناخت آن پرداخته میشود .بر این
اساس ،تالش شده است تصویرسازی ابهری از چیستیگویی داللت و
تحلیل گونههای آن و نیز سنجش دیدگاه وی در ناکارآمدی داللت التزام،
با بکارگیری برخی شاخصها نظیر لحاظ اراده گوینده در انتقال معنا ،به
طراحی انتقادی نقش فهم مخاطب در معناسازی صحیح و بافتار فکری
پرداخته شود .منطقدانان داللت را استوار بر وضع دانستهاند و آگاهی بر
وضع را نیز شرط کردهاند .اما مقاله حاضر نشان میدهد که عالوه بر این
معیار ،شاخصهای دیگری در حوزه معنا ،مخاطب و گوینده نیز در ساخت
داللت مؤثرند .ابهری با فرابردن داللت از مفردات و گسترش شمول آن به
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جمالت و بویژه گزارهها و نیز مواجهه غیرماهوی با تعینبخشی به مفاهیم
حوزۀ داللت ،داللتشناسی را با مباحث معناشناسی پیوند میزند .مواضع
او در داللتشناسی در سنجش با دیگر اندیشمندان طراحی شده است؛
برخی مواضع وی عبارتند از :بازتعریف داللت بر پایۀ الگوی معناـمخاطب؛
ارائه دو تفسیر متفاوت از جایگاه وضع در گونهشناخت داللت ،نقادی
تحلیل فخر رازی از داللت مطابقی و تمایز داللت مطابقی با دو داللت
دیگر با اخذ موضوعله مستقل یا موضوعله غیر مستقل و لحاظ
سنجشمحوری؛ نقادی تحلیل خونجی و کشی از مجازیانگاری دو داللت
تضمن و التزام ،نقادی تصویر سهرودیـرازی از روابط مطابقیـالتزامی و
نقادی دیدگاههای ناکارآمدی داللت التزام و طراحی تصویری مبتنیبر
اختالل در فهم بر اساس کثرت انتقاالت ذهنی.

کلیدواژگان :داللت ،معنا ،اراده ،متکلم ،مخاطب ،ابهری.
***

08

طرح مسئله
مبحث داللتشناسی منطقی در حوزۀ الفاظ طراحی شده و بر انتقال معنایی
استوار است .الفاظ در منطق اعم از ساحت مفردات است و جمالت و بویژه
گزارههای خبری را نیز شامل میشود .این امر ،بحث داللت را با معناشناسی متن و
الزامات معنایی و کیفیت انتقال آنها پیوند میزند .منطقدانان از تعریف ،سطحبندی
معنایی و کارآیی گونههای مختلف داللت سخن گفتهاند .در این ساحت ،با تمایز دو
الگوی «ارادهـمتکلم» و «معناـمخاطب» میتوان به تصویری مطلوب از مبحث
داللتشناسی منطقی دست یافت .در این میان ،بررسی این مسئله را با تأکید بر
اندیشههای ابهری دنبال کردهایم .اثیرالدین ابهری (496؟ـ078ه  .ق) ،منطقدان
قرن هفتم ،شاید بر پایۀ پژوهشهای صورتگرفتۀ چند سال اخیر ،دیگر نیاز به
معرفی و بررسی زندگینامه نداشته باشد اما اینک باید گامی دیگر برداشت و در باب
دستاوردهای منطقی او در راستای تاریخنگاری منطق در دورۀ اسالمی تحقیق کرد.
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در این مقاله ،از میان انبوه مسائل مطرح شده در آثار منطقی ابهری ،به مسئلۀ
داللتشناسی پرداخته میشود .داللت بخشی از پروژۀ الفاظپژوهی منطقی است
که توسط ابنسینا طراحی شد و منطقدانان بعد از وی ،همواره در آغاز آثار
منطقی خود ،از الفاظ و روابط آن با معانی مباحثه کردهاند .داللتشناسی منطقی
که در آن از مناسبات لفظ و معنا بحث میشود ،امروزه موضوع حوزههای
معناشناسی و زبانشناسی ،بویژه دانشهای سمانتیک و هرمنوتیک است.
منطقدانان ،از جمله ابهری ،در مورد ارتباط الفاظ با معانی ،پیشانگارههای
آگاهانه و غیرآگاهانهیی همچون چگونگی انتقال از لفظ بر معنا بر پایۀ شاخصهایی
مانند ارادۀ گوینده ،فهم مخاطب ،بافتار ساخت کالم ،روانشناسی حاکم بر گوینده
و مخاطب و حتی فضا و محیطی که سخن در آن متولد میشود را در واکاوی این
مناسبات لحاظ کردهاند؛ میتوان این پیشانگارهها را از هر یک از مباحث
داللتشناسی همچون تعریف داللت ،گونههای داللت لفظ بر معنا ،مناسبات میان
انواع داللت و حتی ناکارآمدی داللت التزامی استنباط نمود .جستار حاضر
میکوشد با تصویرسازی ابهری از چیستیگویی داللت و تحلیل گونههای داللت
لفظ بر معنا و نیز سنجش دیدگاه او در ناکارآمدی داللت التزام ،به طراحی
انتقادی برخی از این پیشانگارهها بپردازد .بر این اساس ،سؤاالت نوشتار حاضر را
میتوان چنین بیان کرد )1 :تحلیل ابهری از داللت چیست؟  )2مؤلفهها و
گونههای داللت کدامند؟ و ابهری چه تحلیلی از آنها ارائه میکند؟  )3آیا ابهری
داللت التزام را در علوم کارآمد میداند؟  )6دامنۀ کارآمدی و ناکارآمدی داللت
التزام از منظر ابهری در چه مواردی است؟  )0الگوی حاکم بر ساختار
داللتشناسی ابهری ،الگوی «ارادهـمتکلم» است یا «معناـمخاطب؟» و بطورکلی،
این دو الگو ،در تصویرسازی گونهشناخت داللت چه نقشی دارند؟

01

 .1طرحوارة ابهری در تحلیل داللت؛ از آسیبشناسی تعریف داللت و جایگاه
وضع تا تحلیل ارتباط داللت با مؤلفههای ارادة گوینده و فهم مخاطب
1ـ .1چیستیگویی داللت و تمایز دو الگوی «ارادهـگوینده» و «معناـمخاطب»

داللتشناسی و تحلیل مناسبات لفظ و معنا در همۀ آثار منطقی ابهری
هاشم قربانی ،عباس بخشنده بالی؛ بازخوانی انتقادی ـ تاریخی تحلیلی ابهری از مؤلفهها و گونهشناسی داللت بر پایه تمایز . .
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بپیروی از ساختار اشارات ابنسینا آمده است (ابنسینا .)70 /1 :1306 ،ابهری
در بازشناسای ،مراد از داللت لفظ بر معنا را ارتسام معنا در ذهن بهنگام شنیدن
لفظ معرفی میکند (ابهری1374 ،الف .)187 :او در برخی دیگر از آثارش معتقد
است شرط آگاهی بر وضع نیز در تعریف اخذ میشود (همو ،بیتاالف0 :؛ همو،
بیتا ب ،022 :همو ،بیتا ج .)002 :مؤلفههای فهم معنا از لفظ ،آگاهی از وضع و
اطالق و استعمال ،از ارکان سازندۀ این تعریفند .این تعریف ،از یکسو بر اطالق ـ
نوشتار یا گفتارـ از متکلم استوار است و از سوی دیگر ،فهم مخاطب را پیش-
انگاره خود قرار میدهد؛ در این ارتباط ،مخاطب و متن در کشف معنا ،هر دو
پویایی دارند؛ همچنین ساخت تفاهم بر پایۀ آگاهی بر وضع در ارتباط میان
متکلم و مخاطب شرط اساسی داللتگری بشمار میآید.
ساختار تعریف داللت در اندیشة ابهری
مخاطب

متکلم
متن
استعمال یا اطالق متن
آگاهی مخاطب از وضع
تفاهم معنائی مخاطبـمتن

02

تعریف ابهری از داللت به تحقق علم به شیء دیگر از بودن یک شیء
شایستهتر است (رازی ،بیتا29 :؛ مالصدرا ،بیتا ،)30 :زیرا داللت را در حوزۀ
الفاظ مطرح میکند و بر آگاهی فاعلشناسا بر وضع تأکید دارد .فهم معنا از
لفظ و آگاهی به وضع ،دوگانۀ مهم تعریف داللتند.
یک بعد از داللتشناسی ،بر مفهوم انتقال معنا استوار است .پژوهش دربارۀ
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معنا ،از حیث فلسفی ،زبانشناختی و منطقی موضوع مطالعات اندیشمندان
است .سؤال بنیادین در این زمینه اینست که ساخت یا کشف معنا در گرو چه
پدیده یا پدیدههایی است؟ و نقش متن ،گوینده و مخاطب در این میان
چیست؟ این سؤال ،امروزه در رویکردهای تفسیر و فهم متن ،همچون
سمانتیک و هرمنوتیک اهمیت فراوان دارد 1.با توجه به این پرسش ،دو الگو
میتوان بازطراحی کرد و تعریف داللت ،گونهشناخت آن و مسئلۀ کارآیی یا
عدم کارآیی گونههای داللت را سنجید .تمایز دو الگوی «ارادهـمتکلم» 2و
«معناـمخاطب» در بازشناسایی بحث داللت اهمیت دارد.
الگوی نخست ،الگوی ارادهـمتکلم است .در این الگو ،ارادۀ متکلم به متن و
معنای متحقق آن تعلق میگیرد و در انتقال ذهنی همان معنا بصورت صامت
لحاظ میشود .در این تصویر ،هنگام صدور لفظ (یا متن) از گوینده ،کشف
معنای لفظ با لحاظ ارادۀ متکلم از آن ضرورت دارد .این امر ،مطالعۀ معنا بر
پایۀ قصد و ارادهگری متکلم است؛ بنابرین معنا در گرو قصد گوینده است و
فعالیت مخاطب ناظر بر کشف معنای مقصود اوست .مخاطب با اتخاذ ابزارهای
زبانشناسی ،متنشناسی و نگرش نظاممند در راستای کشف ارادۀ گوینده و در
نتیجه رسیدن به معنا تالش میکند .این رهیافت معتقد است معنا ،مستقل از
فهم مخاطب وجود دارد و فعالیت او در پیشگاه معنا ،امری عارضی و تالش
برای کشف است .فهم مخاطب در انتقال معنایی دخالتی ندارد .بر پایۀ این
رویکرد ،داللت ،انتقال همان معنایی است که اراده و قصد گوینده به آن تعلق
گرفته است .این رویکرد ،تحقق معنای عاری از ارادۀ متکلم را نفی میکند ،تهی
بودن متن یا لفظ از معنا بدون ارادۀ گوینده مورد تأکید است و ضرورتاً در
انتقاالت ذهنی از لفظ بر معنا ،لحاظ ارادۀ گوینده شرط تحقق معنا و صحت
فرایند انتقال آن است .بر این اساس ،اگر گوینده تمام معنای وضع شده از یک
لفظ (متن) را اراده کرده باشد ،داللت مطابقی است؛ اگر بخشی از آن را اراده
کند ،داللت تضمنی و اگر الزمهای آن را اراده کند ،داللت التزام خواهد بود.

03
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06

اما در الگوی «معناـمخاطب» معنای متن با فعالیت و شرایط ویژه فضای
ذهنی مخاطب ساخته میشود .یک متن با مخاطب مفسر ،ایجادکننده فهمند و
هر دوی اینها در فرایند فهم دخیل هستند .این الگو ،مطالعه معنا بصورت
مستقل از ارادهگری متکلم را مدنظر دارد؛ اما بگونهیی با شرایط معرفتی و
روانشناختی مخاطب یا مفسر سازگاری داشته باشد .در این الگو فهم مخاطب
در تعین معنا و انتقال ذهنی از الفاظ ،نقشی بنیادین ایفا میکند .بر اساس این
الگو ،داللت انتقال معنایی است از لفظ یا متن که مطابق فضای معرفتی و
روانشناختی مخاطب تعین یافته است .تحقق معنا با فهم مخاطب همراه است
و چگونگی رسیدن و ساخت معنا ،به دامنۀ آگاهی و معرفتی مخاطب وابسته
است .این امر بویژه در داللت التزامی اهمیت دارد و کارآیی یا عدمکارآیی آن
را تبیین میکند.
الگوی «معناـمخاطب» میگوید :لحاظ ارادۀ گوینده در انتقال معنایی منجر
به بنبست داللتشناختی خواهد شد ،زیرا اگر متکلم لفظی را بر اساس داللت
مطابقی مراد و استعمال کرده باشد ،اما مخاطب به چنین استنباطی از ارادۀ او
نرسد ،انتقال معنایی محقق نخواهد شد .در این مالحظه ،کیفیت انتقال
معنایی در مواجهۀ مخاطب با متن ،قدرت استنباطی و معرفتی و شرایط حاکم
بر او را شامل خواهد شد .ابهری در تعریف داللت میگوید :مراد از داللت لفظ
بر معنا ،ارتسام معنا در ذهن بهنگام شنیدن لفظ است (ابهری1374 ،الف:
 .)187این تعریف با الگوی دوم سازگاری بیشتری دارد.
الگوی ارتباطی مبتنی بر انتقال معنا بر پایۀ ارادۀ گوینده ،فهم مخاطب و
متن انتخاب شده ،بسان الگوی ناظر بر دو الگوی پیشین میتواند اخذ شود و
در بازتعریف داللت و مباحث ناظر بر آن در داللتشناسی منطقدانان لحاظ
گردد .افزودۀ ابهری در تعریف داللت (آگاهی بر وضع) ،یکی از نشانههای وجه
تعاملی گوینده و مخاطب در انتقال معنایی است .در این الگو ،معنا برآیندی از
متن ،توجه به مالحظات زبانشناختی (مانند وضع) ،ارادۀ گوینده و فهم
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مخاطب است .این الگو قبض و بسط معنایی را بعنوان پیشفرض خود دارد،
زیرا یک متن ،شامل سطوح مختلف معنایی است؛ هم توان معرفتی گوینده و
ارادۀ او و هم گونهشناخت فهم مخاطب و فضای اندیشگی او در انتقاالت
معنایی و کیفیت آن نقش دارند .از سوی دیگر ،فضای روانشناختی و محیطی
گوینده و مخاطب در تبادالت معنایی مؤثر است .بنابرین معنا با تغییر این
متغیرها ،قبض و بسط مییابد و کیفیت داللت وابسته به آنهاست و تنها به
وضع و آگاهی از آنها منحصر نیست.
1ـ .2گونهشناخت داللت نزد ابهری و جایگاه وضع در آن

ابهری در کشف الحقایق ،داللت را بطورکلی در لفظ مفیدـاعم از مفرد و
مرکبـ معنا میکند و از اینرو ،انحصار داللت در حوزۀ مفردات را نمیپذیرد؛ بر
این اساس ،جمالت انشائی و گزارههای خبری نیز داللتگر هستند (همو ،بیتا
الف .)6 :این امر ،داللتشناسی را با الزامات داللتگری یک متن پیوند میزند و
زمینۀ بحثهای هرمنوتیک و روشهای تأویل یا بازخوانی متن از حیث داللت را
میگشاید ،زیرا هرمنوتیک پژوهشی فلسفی و پدیدارشناختی در مورد فهم و
فهمیدن است و به این سؤال میپردازد که چه چیزی سازندۀ معنای یک متن
است (واعظی)38 :1307 ،؛ بویژه اینکه مطابق با تلقی پل ریکور ،هرگونه
معناشناسییی نوعی پدیدارشناسی و در نتیجه گونهیی هرمنوتیک است
(همان .)60 :ابهری به اعتراض کسانی که در هیئت ترکیبی ،بدلیل لحاظ
نشدن شرط وضع ،داللت را منتفی میانگارند ،پاسخ میدهد و هم وضع را در
هیئت ترکیبی و گزارهها جاری میداند و هم داللت را .اما در برخی
یادداشتهای کوتاهـکه متعلق به دوران نخستین اندیشۀ او هستندـمانند منطق
بیان االسرار ،داللتشناسی را تنها در مفردات جاری میداند (ابهری1374 ،ب:
 .)297طراحی داللت در ساحت هیئات ترکیبی ،بویژه در حوزۀ داللت التزام،
اهمیت دارد .مراد از طراحی داللت التزامی در ناحیۀ گزارهها ،توجه به لوازمی
است که هر متنی بدنبال دارد .منطقدانان مالحظات ویژهیی در این حیطه
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دارند؛ اما دستکم دوگونه الزم میتوان یافت :الزمهای منطقی و الزمهای
روانشناختی .الزمهای منطقی ،منطقاً بر گزاره بار میشوند .تمایز میان لوازم
منطقی و لوازم روانشناختی آن ،در برخی مواضع مانند مسئولیتپذیری و
حقوق ،راهحلی کارآمد بشمار میآید؛ مثالً میتوان گفت در مسئولیتپذیری،
انسان مسئول لوازم منطقی گزارههای خود است نه لوازم روانشناختی آن .این
امر در تعیین کاربرد داللت التزام ،بویژه در مباحث اخالقی و حقوقی حائز
اهمیت است.
اما گونههای داللت کدامند و جایگاه وضع در آنها چگونه است؟ ابنسینا در
اشارات ،در تعریف داللت لفظ بر معنا و گونهشناسی آن ،داللت مطابقت را
بصورت «یکون ذلک اللفظ موضوعاً لذلک المعنی و بازائه» آورده است .او در
داللت تضمن ،به «یکون المعنی جزءاً من المعنی الذی یطابقه» اشاره دارد و
ً
در داللت التزام ،به «یکون اللفظ داال بالمطابقة علی معنی و یکون ذلک
المعنی ُ
یلزمه معنی غیره» اشاره کرده است (ابنسینا .)180 :1306 ،چگونگی
داللتگری در ساحت الفاظ در آثار ابهری ،دستکم با دو رویکرد متفاوت تبیین
میشود .در رویکرد نخست ،این راهیابی بر پایۀ وضعیانگاری داللتهای سهگانه
است .او میگوید :داللت یا بوسیلۀ وضع است یا غیروضع؛ داللت غیروضعی،
داللت طبعی است .موضع نخست ،یعنی داللت توسط وضع ،سه قسم است:
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َ َ
َّ
کون لوضعه َ
ألنها [ّ ]1إما ْأن َی َ
للمعنی و
أقسام؛
الثة
واألولی علی ث ِ
ٍ
ً
ُ
کون َ
هي ُ
طابقة ]2[ ،...أو لوضعه لما َی ُ
المعنی ُجزءا ِمنه و هی
الم
ً
جا َع ُ
َ ُ َ
َ َ ُّ ُ
نه و هی
خار
التضمن ]3[ ،...أو لوضعه لما یکون المعنی ِ
ُ
االلتزام (ابهری1374 ،الف.)187 :

اما در رویکرد دوم ،وضع را تنها در داللت مطابقی میداند و آن را به داللتهای
تضمنی و التزام تسری نمیدهد .او در منطق کشف الحقائق مینویسد:
ُ
ُ
بالوضع فهی المطابقة...
المفید إن کان داللته علی المعنی
اللفظ
ًِ
ُ
و إن کان البالوضع فالمدلول علیه إن کان داخال فی المسمی فهی
ً
َ
ُ
ُ
االلتزام (همو ،بیتا الف.)6 :
التضمن ...و إن کان خارجا َعنه فهی
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این تحلیل در تحریر اول و تحریر دوم منطق منتهی االفکار نیز آمده است
(همو 03 :1370 ،و  .)283بر این اساس ،داللت یک لفظ بر معنا بر اساس
روابط میان آنها در سه حالت محقق میشود؛ در حالت نخست ،ارتباطی
اینهمانی میان مدلول لفظ با موضوعله وجود دارد؛ در حالت دوم ،مدلول
بخشی از معنای موضوعله است و در حالت سوم ،مدلول بیرون از موضوعله
است .مالزمۀ میان مدلول با موضوعله در حالت سوم ،شرط تحقق این داللت
محسوب میشود (مالصدرا ،بیتا.)34 :
ابهری در کشف الحقائق و برخی دیگر از آثارش ،وضع را در داللت مطابقی
دانسته است .مراد از این امر ،کفایت فهم وضع لفظ در انتقال معنایی ،بدون
افزدون مؤثرهای دیگر است؛ اما در خالصة االفکار در تحلیل هر یک از
داللتهای سهگانه ،بر وضع تأکید دارد .او در دو داللت دیگر ،در کشفالحقائق و
دیگر آثار ،از واژۀ «البالوضع» استفاده کرده است .این عبارت را میتوان به دو
صورت تفسیر نمود :اوالً داللتهای تضمنی و التزامی ،داللت وضعی نیستند؛
ثانیاً صرف وضع و فهم ناظر بر آن در این دو داللت کفایت نمیکند .تفسیر دوم
شایستهتر است ،زیرا در داللتشناسی لفظ بر معنا ،وضع و فهم آن ضرورت
دارد و این تفسیر ،به مالحظات عقلی در شناخت داللتگر اشاره دارد .در این
دو داللت ،بعد از آگاهی عقل از وضع ،عقل در فعالیتی دیگر ،علم به جزئیت و
علم به الزم بودن را تحلیل میکند .در غیر اینصورت ،این انتقال از لفظ به معنا
تحقق نمییابد .در داللت مطابقی آن امری که به مدلول هدایت میکند ،وضع
است و برای اینهمسانی مدلول با موضوعله ،آگاهی بر وضع کفایت میکند؛ اما
در دو گونۀ دیگر ،فعالیت عقلی ملحوظ است .وضع ،شاخصی برای ارزیابی
معناداری الفاظ محسوب میشود و داللتگری لفظ بر معنا مبتنی بر آگاهی از
وضع است .توجه به این نکته الزم است که در هر سه داللت ،فهم الزم است؛
اما هدایت انتقال ،در داللت مطابقی ،توسط وضع است و در دو داللت دیگر،
وضع با مالحظۀ فعالیت عقلی وظیفۀ هدایت انتقال را برعهده دارد.
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منطقدانان داللت را بر وضع استوار دانستهاند و آگاهی بر وضع را نیز شرط
کردهاند .اما در داللت عالوه بر وضع و آگاهی از آن ،مالحظات دیگری نیز
وجود دارد .بافتار سخن در داللت ،بویژه داللتهای التزامی اهمیت بسیاری
دارد .یادآوری عالِم به وضع بودن در داللت مطابقی و عالِم به الزم بودن در
داللت التزامی ،حداقلهای تحقق داللت است .اما سخن همیشه بسیط و
تکالیه نیست که با افادۀ آن ،داللتگری واقعیت یابد .بافتار پیچیده و الیهوار
یک سخن و زمینههای تحقق آن ،عمالً داللت ،بویژه داللت التزامی را منوط به
تحقق معیارهایی خارج از فهم بسیط وضع و الزم میکند.
1ـ .3لحاظ دو موضوعله مستقل یا سنجشمحوری کل با جزء و الزم
در گونهشناخت داللت؟
ابهری در خالصة االفکار در نقد تحلیل فخررازی از داللت مطابقی ،به عدم
همسانی داللت مطابقی با اطالق لفظ بر تمام معنا میپردازد و مسئلهیی را در
حوزۀ تمایز دقیق داللت مطابقی با دو داللت دیگر طراحی میکند .این تفاوت
تحلیل را میتوان با اخذ موضوعله مستقل یا موضوعله غیرمستقل بیان کرد.
داللت لفظ بر معنا با چنان وضعی که لفظ را در برابر معنا مینشاند،
تشکیلدهندۀ موضوعله مستقل برای لفظ خواهد بود .او میگوید:
ُ َ
ُ ُ َ
َ َ
ُ
مام ُم َس ّم ُاه» (رازی،
قال اإلمام« :داللة المطابق ِة داللة الل ِ
فظ علی ت ِ
َ َ
َ
َ َ
َ ٌ
ٌ
َّ
بالتض ُّم ِن ق ْد
فظ
فاسد؛ ألن داللة الل ِ
 ،)11 :1331وهو تعریف ِ
َ
ُ
اللفظ ُ
مام ُ
توجد َعلی ما َی ْص ُد ُق َعلیه َّأن ُه َت ُ
شترک
الم
الم َس ّمی في
ِ
ِ
َ َ ُ ِّ
ْ َ
ُ
َ َّ
ٌ
ُ
الک ِّل َک ُ
موضوع لما
الم ْم ِک ِن فإن ُه «
زء إذا أطل َق َعلی
بین الکل والج ِ
ً
ْ َ
َ
ٌ
یس ُبم ْم َ
یس بواجب َ
أیضا لما َل َ
َل َ
نع» فإذا أطل َق
ت
موضوع
«
و
»
ع
ن
والمت
ِ
ِ
َّ
ٍََ
المعنی األول َلز َم ُ
داللت ُه َعلی َ
َعلی َ
التض ُّم ِن َم َع أن ُه
المعنی الثاني ِب
َّ َ ِ ِ
مام ُ
َی ْص ُد ُق َعلیه أنه ت ُ
الم َس ّمی (ابهری1374 ،الف.)187 :
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ابهری «موضوعٌ أیضاً لما لَیسَ بمُمْتَنعٍ» را برای ممکن ،تمام مسمی قلمداد
میکند ،در حالیکه این نوع داللت را داللت تضمنی میداند و از این حیث تعریف
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فخر رازی از داللت مطابقی را ناپذیرفتنی میخواند .مثال ابهری در حوزۀ اطالق
ممکن است .دو موضوعله مستقل را میتوان بدون مقایسه برای لفظی خاص
تصویر نمود؛ همچون اطالق ممکن به سلب ضرورت از جانب مخالف و اطالق دوم
آن به سلب ضرورت از جانب مخالف و موافق .سؤال اینجاست که چگونه میتوان
میان اینها داوری کرد و کدام تضمنی و کدام مطابقی است؟
هرگاه مقایسهیی از منظر عقلی میان دو وضع جداگانه صورت نگیرد ،هر دو
اطالق را میتوان به داللت مطابقی لحاظ کرد .در حقیقت ،بکار بردن این لفظ
در کل ،مطابقی است و استعمال آن در جزء هم مطابقه است ،چراکه با دو
موضوعله مستقل مواجهیم .بنابرین حالت دوم ،تضمن نیست .واضع ،لفظ را
یکبار برای کل وضع کرده است و بار دیگر برای جزء؛ هر دو موضوعله مطابقی
هستند .اما این جزء و کل نامیدن ،تنها در مقایسه و سنجش بدست آمده و
حال اینکه در حالت دوم نیز خود جزء ،کل موضوعله است و داللتش داللت
مطابقی میباشد .ابهری دو مسئلۀ موضوعله مستقل و سنجش جزء و کل را
بهم آمیخته است .بعقیدۀ او هرگاه ممکن بر معنای نخستین (موضوع لما لیس
بواجب وال ممتنع) اطالق گردد ،داللت آن بر معنای دوم (موضوع لما لیس
بممتنع) بصورت تضمن ضرورت خواهد داشت درحالیکه اطالق تمام مسمی بر
معنای دوم نیز صحیح است .بنابرین ابهری نتیجه میگیرد که تعریف داللت
تطابقی به اطالق لفظ بر تمام مسمی ،بنا بر اینکه گاه داللتهای تضمنی نیز
چنینند ،ناصحیح است.
برونرفت از این وضعیت دشوار ،وابسته به لحاظ دو موضوعله مستقل و
مقایسه یا عدممقایسه ناظر عقلی در آنهاست .دو وضع به اشتراک لفظی ،فارغ
از احاطۀ عقلی بر ارتباط میان آنها ،داللتی مطابقی تلقی میشوند؛ اما زمانی که
این دو مقایسه شوند ،ارتباط جزء و کل حاصل میگردد .فهم این جزء و کل در
سطحی دیگر واقع شده است .مثال ابهری در امکان خاص و امکان عام است؛
دایرۀ معنایی و نه گسترۀ مصداقی امکان خاص ،شامل امکان عام نیز میشود
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اما اطالق لفظ بر معنای امکان خاص و داللتگری آن بر معنای امکان عام،
صرفاً در هنگام مقایسه و فهم ارتباط میان آن دو بدست میآید و از اینرو یکی
جزء دیگری بوده و داللت ،داللت تضمنی خواهد بود .اما آن زمان که بدون
مالحظۀ سنجشمحورانه ،به وضعهای مختلف لفظ ممکن در معنای امکان خاص
و امکان عام نظر کنیم ،هر دو داللت مطابقیند .ابهری از واژۀ «اللفظ المشترک
بین الکل و الجزء» بهره میبرد؛ الفاظ مشترک وضعهای مستقل و جداگانهیی برای
معانی خود دارند و داللت مطابقی بر آنها داللت میکند و همین وضعهای جداگانه،
داللت تضمن یا التزام بشمار نمیآیند .بر این اساس ،الفاظ مشترک که با وضعهای
مستقل ملحوظ هستند ،با داللت تضمن و التزام متفاوتند.
لحاظ استقاللی دو موضوعله و توجه به شاخص سنجشگری میان آنها ،بر این
امر نیز تأکید دارد که از دیدگاه ابهری ،داللتهای تضمن و التزام ،دو داللت
مستقل ،در کنار داللت مطابقی بشمار میآیند و چنین نیست که هر یک از آن
دو ،از دو داللت مطابقی با دو موضوعله مستقل تشکیل شده باشند؛ زیرا با آگاهی
فرد بر وضع لفظ در معنایی متعین ،فعالیت عقلی فراتر از وضع ،در انتقال از
موضوعله مستقر (مطابقی) به مدلول تضمنی یا التزامی نقش ایفا میکند .بنابرین
وضعی جدید فراتر از موضوعله مطابقی نخستین ،در این دو داللت انجام نشده،
بلکه فعالیت عقلی در آنها طرح میشود .در دو داللت تضمن و التزام ،پیششرط
توجه وضع لفظ در برابر معنا به داللت مطابقی است؛ همانطوریکه که قطبالدین
رازی بدان اشاره کرده است (رازی.)184 /1 :1306 ،
78

1ـ .4نقادی مجازانگاری داللتهای تضمن و التزام

ابهری همانگونه که میان وضعهای مستقل الفاظ مشترک با داللتهای
تضمن و التزام تمایز نهاد ،بین داللتهای تضمن و التزام با مجاز نیز تفکیک
قائل شده است .او میگوید :برخی گمان کردهاند که داللتهای تضمن و التزام،
مجازیند ،درحالیکه چنین نیست .خونجی در رسالۀ کوتاه مختصر فی علم
المنطق اطالق لفظ به داللت تضمن و التزام را بطریق مجاز میداند و دلیل این
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امر را اطالق اسم کل بر جزء در داللت تضمن و اطالق ملزوم بر الزم در داللت
التزام معرفی میکند (خونجی ،بیتا .)6 :او در کشفاالسرار نیز بر مجازی بودن
داللتهای تضمنی و التزام تأکید دارد (همو .)16 :1307 ،بر اساس گزارش
رازی ،کشی نیز بر این نظر است (رازی .)437 :1371 ،مسئلۀ مهم ،تفکیک
داللت تضمن از مجاز جزء و کل و داللت التزام از ملزوم حقیقی و الزمهای
مجازی است .ابهری معتقد است شرط تحقق دو داللت تضمن و التزام ،انتقال
ذهن از لفظ به معنای موضوعله است .بهمین دلیل به باور او دو داللت تضمن
و التزام مستلزم داللت مطابقی هستند (ابهری .)286 :1370 ،در هر یک از
این دو داللت ،دو انتقال مندرج است :اول ،داللت مطابقی بسان امر نخستین
(انتقال از لفظ بر معنای موضوعله) و دوم ،انتقال از مدلول مطابقی به امر
جزئی یا الزم.
ابهری دو دلیل بر نفی مجازیانگاری داللت تضمن و التزام اقامه میکند که
بر اساس آن مدلولهای تضمنی و التزامی از معنای مجازی متمایز میشوند.
دلیل اول اینکه ،در این دو داللت ،اطالق لفظ بر معنای وضعی شرط ضروری
است ،زیرا داللت تضمن ،فهم جزء معنا بهنگام اطالق لفظ بر معنای موضوعله
است و داللت التزام ،فهم الزم هنگام اطالق لفظ بر معنای موضوعله ،درحالیکه
مجاز اطالق لفظ بر غیر ما وضعله است .دلیل دوم اینکه ،داللت لفظ بر جزء
معنا و الزم معنا به قصد گوینده نیست ،زیرا او جز داللت لفظ بر معنای وضعی
را قصد نکرده است و تضمن و التزام الزم آن هستند؛ اما در مجاز ،قصد گوینده
از داللت لفظ بر غیر ماوضعله تعلق گرفته است و بهمین دلیل داللتی که با
قصد گوینده همراه باشد با امری که با چنین قصدی نباشد ،مغایر است (همو،
1374الف112 :ـ.)111
در تعریف حقیقت و مجاز بر این نکته تأکید شده است که اگر متکلم
معنای مسمی یا موضوعله را قصد کند ،استعمال بصورت حقیقی خواهد بود و
اگر معنای غیر موضوعله قصد نماید ،بشکل مجازی .ابهری مجاز را به استعمال
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یا اطالق لفظ بر غیر ماوضعله تعبیر کرده است .در عبارات برخی منطقدانان
به نقش اراده در استعمال مجازی و حقیقت تصریح شده است .این در حالی
است که بنا بر تعریف خود آنها ،داللت تضمن و التزام نیازمند ارادۀ متکلم
نسبت به این دو معنا نیست ،بلکه داللت مطابقی بواسطۀ علم شنونده به وضع
صورت میپذیرد .داللت تضمن و التزام نیز بکمک عقل و با علم متکلم به وجود
التزام و عالقۀ بین دو معنای مطابقی و التزامی در داللت التزام و علم او به
جزئیت معنایی برای مدلول مطابقی در داللت تضمنی ،حاصل میگردد؛ همانند
داللت انسان بر جزء معنایش (ناطقیت یا حیوانیت) و خارج الزم آن (ضاحک
بالقوه) که بصرف شنیدن لفظ انسان در ذهن مخاطب ایجاد شده و نیازی به
ارادۀ افهام متکلم نسبت به این معانی در ذهن مخاطب نیست (وفائیان و
برخورداری.)120 :1376 ،
ابهری بر این نکته تأکید دارد که نقش شنونده در بازسازی داللت حائز
اهمیت است و بر همین اساس ،هنگام ورود یک لفظ به ذهن او ،انتقال به
مسمی که همان معنای مطابقی است ،شکل میگیرد ،اما ذهن شنونده با
فعالیت عقلی فزاینده ،از معنای موضوعله به غیر معنای آن؛ یعنی معنای
جزئی و معنای الزم موضوعله منتقل میشود .در انتقال از معنای مطابقی به
معنای جزء یا معنای الزم ،فعالیت عقلی صرفاً معطوف به لفظ است و فراتر از
وضع ،محتاج قرینهیی اضافیـآنگونه که در معنای مجازی شرط استـنمیباشد.
بهمین دلیل ،در معنای مجازی ضرورتاً متکلم قرینهیی برای انتقال ذهنی قرار
میدهد تا معنای قصدی او را منتقل نماید .ابهری در دلیل دوم به تفکیک این
مسئله میپردازد که انتقال به معنای مجازی با شرط قرینهیی که بر اراده معنای
غیر موضوعله داللت دارد ،محقق میشود اما در داللتهای تضمن و التزام ،از
معنای حقیقی یا مطابقی موضوعله و صرفاً بر پایۀ وضع و فعالیت عقلی ناظر بر
وضع به جزء یا الزم مسمی صورت میگیرد.
مجازی یا حقیقی بودن داللتهای یاد شده خود به اشتراک لفظ ،دستکم
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در دو معنا بکار میرود؛ گاه استعمال لفظ و اراده معنا بر پایۀ وضع انجام
میشود .این استعمال حقیقی است و داللت مطابقی بر اساس آن سامان
مییابد .در داللت مطابقی لفظ بر همان چیزی که وضع شده است ،اطالق
میگردد .اما در داللتهای تضمنی و التزامی ،صرف وضع کفایت نمیکند ،بلکه
فعالیت عقلی در علم به جزئیت و علم به الزم نیز شرط است .این استعمال،
تابع وضع نیست و بر همین اساس ،استعمال حقیقی بشمار نمیرود و مجازی
است .در این کاربرد ،حقیقی و مجازی بودن بر اساس تبعیت از وضع یا عدم
تبعیت از آن روشن میگردد .اما در کاربرد دیگر ،با توجه به حیثیت همراهی
هر یک از داللتهای التزام و تضمن با مطابقت و نیز حضور وضع در هر کدام از
داللتهای سهگانه ،استعمال در هر یک از آنها استعمالی حقیقی محسوب
خواهد شد .ابهری بر این کاربرد تأکید دارد و مجازیانگاری داللت تضمن و
التزام را بر اساس این معنا ناموجه میداند.
1ـ .5مناسبات انتقالهای داللتشناختی

ابهری بتبعیت از ابنسینا در منطقالمشرقیین (ابنسینا ،)16 :1680 ،بیان
میکند که داللت تضمن و التزام ،مستلزم داللت مطابقی هستند .در انتقال به
جزء معنا و الزم آن ،ضرورتاً فهم معنای مطابقی یا موضوعله شرط است .اما
داللت مطابقی ،مستلزم داللت تضمن نیست ،چرا که بعقیدۀ ابهری ،معنای
مطابقی ،ممکن است امری بسیط و غیرترکیبی باشد .او میگوید :مشهور است
که داللت مطابقی ،مستلزم التزام است (ابهری1374 ،الف)118 :؛ این نظر را
فخر رازی در شرح اشارات و منطق الملخص (رازی )28 :1301 ،و سهروردی
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در بخش منطق حکمة االشراق (سهروردی )16 :1308 ،بیان کردهاند .ابهری
در کشف الحقائق این دیدگاه را به فخر رازی نسبت داده و به نقد آن میپردازد.
دلیل این امر آنست که هر ماهیتی الزمی دارد و دستکم الزم یک ماهیت آن
است که غیر خود نیست .ابهری این استدالل را نمیپذیرد و در تحریر نخست
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منتهی االفکار با تردید به آن مینگرد (ابهری )00 :1370 ،ولی در خالصة
االفکار بر قطعیت عدمپذیرش آن حکم میدهد (همو1374 ،الف.)118 :
استدالل او در تحریر نخست منتهی االفکار بر عدم پذیرش ایـن مسـئله را
میتوان اینگونه خالصه کرد:
 .1مدلول التزامی ضرورتاً الزم موضوعله در ذهن است؛
 .2اگر بر اساس عبارت «إنّ کُلَّ ماهيّةٍ فلها الزمٌ و أقلّه أنّها لیسـت غیـرَه»،
ماهیت لوازمی داشته باشد و حداقل آن ،غیرخود نبودن باشد ،آنگاه ضـرورتاً از
تصور مسمی در ذهن ،تصور امور بینهایتی الزم خواهد آمد؛ در حالیکه چنـین
امری محال است (همو.)00 :1370 ،
ابهری در خالصة االفکار به الزم حداقلی مورد اشاره در استدالل پرداخته و
میگوید :چنین نیست که همواره با تصور مسمی (موضوعله) تصور الزم غیر آن
مسمی نبودن تحقق پیدا کند ،زیرا گاه شیئی را تصور میکنیم در حالیکه تصور
الزمی همراه آن نیست و به ذهن خطور نمیکند (همو1374 ،الف .)118 :او
این استدالل را در کشف الحقائق نیز آورده است.
1ـ .6ساخت داللت بر پایة صرف اطالق یا ارادة متکلم یا فهم مخاطب؟
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نکتۀ حائز اهمیت در این میان ،توجه به حیثیت لحاظ ارادهگر است .آیا در
داللتشناسی سهگانه ،لزوماً اراده فاعلشناسا شرط است؟ آیا معنا ،بطور
مستقل و بدون لحاظ متکلم و مؤلف مورد نظر است یا معنا بر مبنای ارادۀ
متکلم؟ آیا اطالق لفظ در ساخت داللت کفایت میکند یا ارادۀ متکلم شرط
ضروری است؟ تصویرسازی منطقدانانـاز حیث الزامات متنشناختیـعاری از
تحلیل ضابطهمند و انتقادی در اینباره است .برای توضیح این مسئله ،به
مثالهای ابهری برمیگردیم؛ مثال او برای داللت مطابقت ،داللت انسان بر
حیوان ناطق است ،برای داللت تضمن ،داللت انسان بر حیوان و برای داللت
التزام ،داللت انسان بر استعداد کسب دانش .اگر حیثیت ارادۀ فاعلشناسا
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لحاظ نشود ،داللت انسان بر حیوان ناطق ،امری نفساالمری و بدور از قرارداد
خواهد بود ،زیرا اساساً در منطقـبراساس گفتۀ ابنسینا در داللتشناسی
(ابنسینا)77 /1 :1306 ،ـ بحث لغوی مطرح نیست؛ واژۀ انسان بصورت
حقیقی بر حیوان ناطق داللت میکند و بصورت ضمنی ،بر ناطق و حیوان .از
سوی دیگر ،این واژه بر مفاهیمی مانند امکان ،فقر ذاتی ،معلول ،نوع ،موجود
متنفس ،حرکتکننده و  ...که امور فرامعنایی هستند نیز داللت خواهد کرد.
یکی از مباحثی که در اینباره مطرح است اینست که آیا در داللت ارادۀ
گوینده شرط است؟ برخی اندیشمندان ارادۀ گوینده را در داللتهای سهگانه
نفی میکنند؛ مثالً ،تفتازانی در باب عدمتبعیت داللت از ارادۀ گوینده میگوید:
داللت وضعیه مقتضی تبعیت از اراده نیست ،بلکه تابع وضع است،
زیرا ما بیقین میدانیم که هرگاه لفظ را بشنویم و به وضع آن آگاه
باشیم ،معنای آن را درک میکنیم؛ خواه گوینده آن را اراده کند و
خواه اراده نکند .بنابرین دیدگاه تابعیت داللت نسبت به اراده
نادرست است ،بویژه در تضمن و التزام (تفتازانی262 :1396 ،؛
عزیزیکیا.)78 :1309 ،

در صورتیکه ارادۀ گوینده را در داللت مستتر بدانیم ،سخن دربارۀ ارتباط
مدلول (معنای مورد نظر گوینده) و موضوعله (معنایی که لفظ برای آن وضع
گردیده) خواهد بود .وقتی ارادۀ فاعلشناسا (گوینده) از بکارگیری الفاظ را
لحاظ کنیم ،وضعیانگاری داللت مطابقی ،تنها ناظر به وضع واژگان است و
ارتباطی با مناسبات منطقی میان لفظ و معنا ندارد .وضع در این جایگاه
معطوف به وضع واژه بر یک پدیدۀ متعین است و اینگونه وضع میشود که در
زبان انگلیسی ،به این موجود متعین Human ،گفته شود و در زبان عربی،
اإلنسان؛ اما هر یک از واژگان یاد شده ،حقیقتاً بر حیوان ناطق داللت میکند و
این امر ارتباطی با وضع ندارد و چنین نیست که وضع شده باشد؛ حقیقت
انسان بر حیوان ناطق داللت کند .از طرفی ،اینهمانی مدلول (معنای مورد نظر
گوینده) با موضوعله ،کاشف ارتباطی حقیقی در مواجهۀ صحیح با واقعیت
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است؛ در غیر اینصورت ،خطای در انطباق بوجود میآید .وضعیانگاری داللت
مطابقی ،با مالحظات زبانشناختی همراه است؛ واضع یک معنا را در قبال یک
لفظ معین قرار داده است .اما این وضع ،حیثیت انکشاف از واقع دارد و صرفاً
امری اعتباری نیست .در داللت مطابقی بواسطۀ کفایت علم به وضع ،آن را
وضعی صرف نامیدهاند (طوسی.)184 /1 :1306 ،
این اینهمانی که در داللت مطابقی آن را به وضعی بودن تعبیر کردهاند،
اینهمانی ارتباطی صدق معنایی ناظر بر حقیقت است .اما در داللت التزام،
زمینههای بافتاری سخن گوینده در انتقال از لفظ به معنای امر خارج ضرورتاً
در تعینبخشی به آن اهمیت دارد .ضرورت اخذ مراد گوینده در داللتشناسی،
گذشته از دو پیشانگاره مهم وضوح [شفافیت] و حیثیت همهفراگیری ،متکی
بر تعامل صحیح مخاطب در کشف معنای گوینده است .همۀ مثالهای
داللتشناسی ،اموری آشکار نظیر آنچه ابهری بدان مثال میزند ،نیست ،بلکه
فهم معناشناختی الفاظ و متن گسترههای مختلفی را بخود اختصاص میدهد.
بر این اساس ،گزارههای ذیل را میتوان طراحی کرد:
 .1عمدتاً ،منطقدانان تحلیل انتقادی و ضابطهمندی از اراده فاعلشناسا در
بکارگیری الفاظ ارائه نکردهاند.
 .2مدخلیت آگاهی به ارتباط لفظ و معنا در شنونده (مخاطب) نه از حیث
چیستی و نه از حیث چگونگی ،واکاوی نشده است.
 .3وضعیانگاری داللتهای سهگانه ،بویژه داللت مطابقی ،تنها ناظر به وضع
لفظ است و منطقدانان ،از جمله ابهری ،دربارۀ حقیقت وضع دیدگاهی تحلیلی
3
نداشتند.
 .6لحاظ ارادۀ فاعلشناسا در داللتشناسی و استعمال الفاظ و انتقال به
معنا ،به بافتار سخن و مناسبات آن با سامانه معرفتی مخاطب وابسته است.
 .0طرح داللتشناسی منطقی در حوزۀ ساختشناسی و طرح مثال ،عمدتاً
بر پایۀ انگارههای ماهوی و تصویر ذاتیـعرضی است؛ بر این اساس ،بازتعریف
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داللتهای سهگانه برمبنای انگارۀ تفکیک مفاهیم ذاتی و الزم پدیدارها بنا شده
است .تعریف بر اساس ذاتیات و لوازم ،دربرگیرندۀ مفاهیم ماهوی است.
مثالهای ابنسینا و ابهری به مثلث و شکل و تحلیل حدود تام و عدم کارآیی
داللت التزام در آن در بیان خواجه ،گویای این امر است و نیز بنیان تحلیل
داللتشناسی منطقی بر پایۀ تبیین ماهوی استوار است و حال اینکه اوالً،
داللت تنها منحصر در مفاهیم ماهوی نیست و از سوی دیگر ،شناسایی و
تفکیک ذاتیات پدیدارها (جنس و فصل معرفتشناختیـمادهـصورت
هستیشناختی) آنگونه که در مباحث منطقی مطرح است ،با دشواری محقق
میشود .شناخت حقیقت یک شیء و لوازم آن ،پیشانگارههای معرفتی
داللتهای سهگانه را شکل میدهند.
در ایجاد معنا در ذهن ،فهم مخاطب از لفظ فرایند داللت را تعین میبخشد.
ارتباط ساخت معنا در مخاطب با لفظی که بر معنای حقیقی داللتگر است،
نیازمند بازشناسی آگاهی مخاطب نسبت به فضای اندیشگی ساختار لفظ یا
جمله و نیز مبتنی بر تعامل سازنده او با ارادۀ گوینده است .مثال منطقدانان ،و
از جمله ابهری ،برای داللت مطابقت ،داللت انسان بر حیوان ناطق است .طبق
تعریف ابهری از داللت ،فهم معنا از لفظ ،در ارتباط با شنونده یا مخاطب
صورت میپذیرد .با این تعریف ،داللت انسان بر حیوان ناطق ،تنها در بافتار
منطقی و آشنایی با الزامات منطق امکانپذیر است؛ در حالیکه فهم متعارف
چنین داللتگرییی از لفظ انسان بر حیوان ناطق را ذهنناپذیر یا غیرقابل
پذیرش میداند .از طرف دیگر ،اتخاذ این مالحظات تعریفشناختی،
بافتارشناسی و فهم مخاطب ،ناکارآیی داللت التزام را تعین میبخشد؛ بدین
معنا که نشانگرهای التزامی یک لفظ یا جمله در بافتارهای کالمی یا در ارتباط
با مخاطبشناسی و آگاهی او یا اطالعات و فاهمۀ او ،معنادار میشود .بازتعریف
داللت نشانگر اینست که در میان منطقدانان الگوی معناـمخاطب اتخاذ شده
است؛ ابنسینا در بخش العبارة منطق شفا (ابنسینا ،)6 :1686 ،خونجی در
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کشف االسرار (خونجی ،)11 :1307 ،قطبالدین رازی در رسالة فی الدالالت
(رازی )430 :1371 ،و ابهری در آثار منطقی خویش بر این الگو تأکید دارند.
داللتگری لفظ بر معنا نزد مخاطب برخوردار از آگاهی به وضع ،موجب ارتسام
معنا در ذهن میشود .این مسئله بویژه در داللت التزام اهمیت فراوانی دارد،
زیرا تصویرسازی الزم معنا برای مخاطب وابسته به مؤثرهای محیطیـمعرفتی
حاکم بر فضای اندیشگی اوست.
کشف مدلولهای التزامی یک متن ،چنانچه وابسته به ارادۀ گوینده باشد،
تعلق اراده بر دریافت آن مدلولها را بعنوان پیششرط خود اخذ خواهد کرد اما
کشف استنباطی مخاطب را مقید به ارادهگرهای گوینده میکند .مدلولهای
التزامی تنها لزوماً وابسته به اراده نیستند ،بلکه حیثیت انکشافی خواننده و
فضای اندیشگی او و نیز مؤثرهای معرفتی و روانشناختی حاکم بر متن،
شاخصهای این استنباط را تشکیل میدهند .استناد مدلولهای التزامی به
گوینده که آگاهانه بکار برده شدهاند ،بر پایۀ قرائن کالم قابل پیگیری است اما
در صورت فقدان قرائن کافی ،چنین استنادهایی به ارادۀ آگاهانه گوینده محل
تردید است ،بلکه میتوان آنها را در فرایند کشف مدلولهای التزامی غیرآگاهانه
شناسایی کرد؛ بدین معنا که کالم دارای چنین داللتگرهای التزامی است ولی
چنین مدلولهایی با ارادۀ آگاهانه متکلم صورت نپذیرفتهاند.
.2کارآیی یا عدمکارآیی داللت التزام در دو الگوی ارادهـمتکلم و
الگوی معناـمخاطب
70

مهجوریت داللت التزام با طرح مسئلهیی دربارۀ تمایز داللت بر لوازم و
عوارض از اجزاء ذاتی بر یک نوع در منطقنگاری ابنسینا آغاز شد؛ بویژه اینکه او
در منطق اشارات در شناسایی اصناف مطرح شده در پاسخ به چیستی ،بر چنین
تمایزی تأکید کرده است .منطقدانان این مسئله را که عمدتاً در حوزۀ نحوه
داللتشناسی در تعیین پاسخ به چیستیگویی بود ،بسط موضوعی دادند و آن را
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در ابتدای مباحث الفاظ بسان مسئلهیی منطقی در نظر گرفتند .ابهری نیز در
آثار منطقی خود ،به این مسئله پرداخته است .سوال اینست که او چه تلقّییی
از مهجوریت داللت التزام داشته است؟ و دامنۀ مهجوریت را در چه ساحتهایی
گسترش داده است؟ و اینکه مهجوریت یا عدممهجوریت ،بر پایۀ کدامیک از
الگوهای دوگانۀ ارادهـمتکلم و مخاطبـمعنا صورتبندی شده است؟
بطورکلی ،سه ساحت برای تعیین دامنۀ مهجوریت لحاظ نمودهاند )1 :مهجوریت
در زبان بطور کلی؛ خواه زبان علم و خواه زبان عرف و تفهیم و تفاهم (دیدگاه
غزالی)؛  )2مهجوریت در زبان علم (دیدگاه ابنسهالن ساوی و فخر رازی)؛ )3
مهجوریت در حدّ تام (دیدگاه طوسی) (رشیدهزاده و همکاران.)79 :1372 ،
2ـ .1تعیین معناشناختی مهجوریت داللت التزام و دامنة آن

ابهری در کشف الحقائق ،تالش میکند چیستی مهجوریت را تبیین نماید
( 4و )9؛ تالشی که از روششناسی او حکایت و تأکید دارد که پیش از
موضعگیری در باب مسئلهیی مناقشهآمیز ،باید تصویری شفاف از آن در اختیار
داشت .این مواجهه را برخی منطقدانان نیز پذیرفتهاند (رازی.)430 :1371 ،
تصویرهای ابهری از مهجوریت داللت التزام عبارتند از:
 .1مراد از ناکارآمدی این نیست که لفظ هیچگونه داللت التزامییی ندارد،
چراکه این تصویر از ناکارآمدی بالضروره باطل است .داللت لفظ بر مدلول و
معنای التزامی امری بدیهی است .برخی منطقدانان همانند قطبالدین رازی
نیز بر بداهت ساخت مدلول التزامی تأکید دارند (همانجا).
 .2مراد از ناکارآمدی این نیست که دال التزامی ،برای جواب ماهو؟،
شایسته نیست ،زیرا این امر به داللت التزام اختصاص ندارد و شامل داللت
تضمن نیز میشود؛ مثالً وقتی از چیستی حیوان بماهو؟ ،میپرسند ،سزاوار
نیست که به انسان جواب داده شود.
 .3مراد از ناکارآمدی اینست که جایز نیست اجزاء شیء [= ماهیت] ،در حد
بنحو التزام ذکر شود؛ بعنوان مثال زمانی که از انسان بماهو؟ ،سؤال میشود،
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جایز نیست که گفته شود حساس ناطق ،بلکه واجب است که بگویند «حیوان
ناطق» ،زیرا داللت التزامی حساس به اجزاء حیوان اختصاص ندارد (ابهری،
بیتا الف .)4 :بهمین دلیل بر پایۀ تصویر ابهری ،وقتی لفظی ماهوی بکار برده
میشود ،آن لفظ نباید بر اجزاء خود بنحو التزام داللت کند بلکه داللت آن باید
غیرالتزامی باشد .در این معنا ،ابهری مهجوریت داللت التزام را در سطح حدود
تعریف میکند .بر همین اساس ،او در کشف الحقائق نه به مهجوریت التزام در
زبان بطورکلی قائل است و نه به مهجوریت در زبان علم ،بلکه در حدود تام از
مهجوریت داللت التزام سخن میگوید.
با توجه به سطحبندی سهگانۀ معناشناختی ابهری از مهجوریت ،میتوان
گفت مراد از مهجوریت نه اینست که لفظ بر معنای التزامی داللت ندارد
(بمنزلۀ توصیف) و نه اینست که نباید لفظ را در معنای التزامی بکار برد
(بمنزلۀ توصیه و قاعدۀ منطقی) ،بلکه گفتۀ ابهری ضابطه در مقابل توصیف
است؛ مراد از مهجوریت اینست که مدلول در حد یا هر دامنهیی که مهجوریت
در آن دامنه طرح میشود ،نباید بطریق التزام بیان شود .به یک معنا،
مهجوریت قاعده و ضابطه را بمیان میآورد نه توصیف را؛ مهجوریت نهی از
کاربرد است (رشیدهزاده و همکاران.)77 :1372 ،
تحلیل ابهری در کشف الحقائق متأثر از ابنسیناست .شیخالرئیس در
مدخل منطق شفا و بخش منطق اشارات ،داللت التزامی را در پاسخ به
چیستی (ماهو؟) ناکارآمد میداند .او در منطق شفا ،با تحلیل تفاوت داللت
حساس و جاندار بر انواع مختلف ،داللت حساس بر جاندار و انواع آن را داللت
التزامی قلمداد میکند .در منطق اشارات که از ناکارآمدی داللت التزام سخن
میراند نیز آن را در فصلی با عنوان اشاره به اصناف گفته شونده ،در پاسخ به
چیستی بمیان میآورد .در آنجا بوعلی میگوید منظورمان از داللت ،روش
مطابقت یا تضمن است نه روش التزام .بنابرین ،هرگاه بخواهیم واژهیی بر
ماهیت یا بر مفهوم اسم داللت کند ،یعنی بخواهیم آن را در پاسخ به چیستی
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حقیقی یا چیستی شارح بکار ببریم ،این داللت باید تضمنی و مطابقی باشد و
نمیتواند التزامی باشد (عظیمی.)30 :1374 ،
2ـ .2ساحت مهجوریت داللت التزام در آثار ابهری

رویکرد ابهری به مهجوریت داللت التزام در آثار او مختلف است؛ دستکم
سه رویکرد قابل شناسایی است )1 :رویکرد مبتنی بر استناد مهجوریت به
مشهور منطقدانان؛  )2رویکرد پذیرش مهجوریت؛  )3رویکرد انتقادی نسبت به
مهجوریت .او در کشف الحقائق ،قول به مهجوریت را به مشهور منطقنگاران
نسبت میدهد و به تحلیل سه معنا از آن میپردازد (ابهری ،بیتا الف .)4 :ابهری
با نقادی دو معنای اول ،در معناشناسی سوم ،مهجوریت داللت التزام را در
حدود تام پیش میکشد و از الگوی ابنسینا پیروی میکند .تحلیل ابهری از
مهجوریت در کشف الحقائق مختصر است اما در خالصة االفکار تفصیل بیشتری
از آن ارائه داده است .در این اثر در مقایسه با کشفالحقائق ،چند نکته قابل
ذکر است :نخست اینکه ،با افزدون حوزۀ علوم ،مهجوریت را حیطهبندی میکند و
ناکارآمدی داللت التزام را در ساحت علوم میداند .دوم اینکه تقریر این سخن،
آن را میپذیرد و به مشهور ارجاع نمیدهد (همو 1374 ،الف.)111 :
ابهری در خالصة االفکار ،به تبیینهای ارائه شده دربارۀ مهجوریت پرداخته
و دیدگاه خود را مطرح میکند .این رویکرد در تحریر نخست منطق
منتهیاالفکار نیز آمده است (همو )03 :1370 ،اما در تحریر دوم ،با دیدی
انتقادی به مهجوریت نگریسته است .او در این اثر ،نشان میدهد که داللت
التزامی در برخی تعریفها کارآیی دارد .تفاوت تحریر دوم منتهیاالفکار با کشف
الحقایق اینست که در کشف الحقائق ،قول مهجوریت را به مشهور نسبت
میدهد و تصویر سوم مبتنی بر ناکارآیی داللت التزام در حدود را پیش
میکشد ،ولی در تحریر دوم ،با دیدی انتقادی به مهجوریت داللت التزام نگاه
میکند؛ هرچند در شناسایی تبیینهای ارائه شده به مهجوریت ،ناکارآیی داللت
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التزام در پاسخ به چیستی را بعنوان یک احتمال مهم مطرح میکند (همان:
 .)286تصویرسازی ابهری در دقائق االفکار نیز همانند تحریر دوم منتهیاالفکار
است (همان.)026 :
2ـ .3تبیین نظریة مهجوریت داللت التزام

تبیین ابهری از علت این امر با نقادی رویکردهای مختلف همراه است:
الف) غیر وضعی بودن داللت التزام :برخی منطقدانان داللت التزام را
غیروضعی انگاشته و از این جهت ،آن را در علوم ناکارآمد دانستهاند؛ سهروردی
بر این عقیده است (سهروردی .)11 :1300 ،ابهری در رد این انگاره ،از مثال
نقض بهره میبرد :داللت تضمنی نیز چنین حالتی دارد و اگر این استدالل
درست آید ،باید داللت تضمنی نیز در علوم کارآمد نباشد (ابهری1374 ،الف:
 .)111این مثال نقض را فخررازی در الملخص آورده است .قطبالدین رازی
نیز در کوتاهنگاشت منطقی رسالة فی الدالالت ،در انتقاد از این تبیین
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ناکارآمدی التزام ،با پاسخی نقضی ،داللت تضمن را مطرح میکند و چنین
تحلیلی را در آن جاری میداند و از سوی دیگر ،بر این مسئله تأکید دارد که
بیتردید در داللت التزام ،وضع لفظ ملحوظ است؛ هرچند بهرهوری از وضع
بصورت واسطهیی باشد (رازی .)436 :1371 ،ارموی در مطالع و قطبالدین
رازی در شرح آن ،این راهکار را به غزالی نسبت دادهاند (همو ،بیتا.)30 :
ابهری حیثیت وضعی داللت التزام را پذیرفته است.
ب) نامتناهی بودن لوازم :ابهری میگوید برخی منطقدانان علت ناکارآیی
این داللت در علوم را نامحدود بودن لوازم دانستهاند؛ ارموی در المطالع و
قطبالدین رازی در شرح آن ،این قول را به غزالی نسبت دادهاند (همانجا).
مطابق این دیدگاه ،بدلیل نامتناهی بودن لوازم ،داللت التزام در علوم ناکارآمد
است .اگر داللت التزامی معتبر باشد ،آنگاه یک لفظ بر معانی نامحدود داللت
خواهد داشت .رویکرد فخررازی در پاسخ به این انگاره ،تمایز میان لوازم بیّن و
غیربیّن است؛ لوازم بیّن متناهیند .ابهری نیز در پاسخ بر همین امر تصریح
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دارد و مدلولهای التزامی را لوازم بیّن معرفی میکند (ابهری 1374 ،الف111 :؛
همو.)03 :1370 ،
ج) انگارة رازی مبتنی بر تمایز میان اشخاص :براساس گزارش ابهری،
رازی دلیل ناکارآمدی داللت التزامی در علوم را این میداند که لوازم بیّن یک
شیء ،ممکن است برای فردی آشکار و بیّن و برای دیگری غیرآشکار باشد؛
بیّن بودن الزم و فهم آن در هنگام اطالق لفظ ،با عادت ذهنی حاصل از تکرار
و مداومت محقق میشود و برای فردی که چنین همراهی با الزمهای یک لفظ
نداشته باشد ،بیّن نامیدن آنها مورد تردید خواهد بود .لوازم ذهنی ،با اختالف
اشخاص دگرگونی میپذیرند ،از اینرو مدلولهای التزامی ضابطهپذیر نیستند.
بنابرین بیّن بودن امری نسبی در اشخاص است و با اختالف سطوح افراد،
دگرگون میشود (همو1374 ،الف111 :؛ فخر رازی .)21 :1301 ،نداشتن
ضابطه هنگام کاربرد لفظ در داللت التزام ،دلیل ناکارآمدی است .از نظر رازی،
الزم بیّن یک معیار خاص ندارد و بدینسان ضابطهیی منطقی برای آن نمیتوان
لحاظ کرد و حال اینکه در علوم حقیقی بدنبال قانونی کلی هستیم .بر همین
اساس ،ناکارآمدی همگانیـهمهجایی نبودن لوازم است .اما ابهری این انگاره را
نپذیرفته (ابهری1374 ،الف )111 :و لوازم بیّن را امری لذاته میشمارد و آن را
از اختالفپذیری مبرا میداند (همو.)06 :1370 ،
بیّن بودن الزم در ساحت داللت التزامی ،خود محل مناقشه است ،زیـرا بـا
اخذ الگوی معناـمخاطب در داللـتشناسـی ،فضـای اندیشـگی و روانشـناختی
مخاطب در انتقال معنایی و ساخت داللت مؤثر است .بنابرین الزم بیّن ،بنا بـه
فضای معرفتی مخاطب و مفسر متعین خواهد شـد .لحـاظ فعالیـت عقلـی در
داللت التزامی ،از نشانههای الگوی معناـمخاطب است .زیرا اگر الزم اخذ شـده
در داللت التزامی را الزم بیّن بدانیم ،داللت التزامی دربردارندۀ مدلول مطابقی
بهمراه الزم خواهد بود .این الزم ،همـراه همیشـگی آن بـوده و دارای ویژگـی
آشکارگی است .اما کشف این مدلول التزامی ضرورتاً با تعامل و پویایی مخاطب
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متن امکانپذیر است و این در الگوی یادشده خود را بروز میدهد.
خواجۀ طوسی در نقد تحلیل رازی به دو امر اشاره دارد؛ از یکسو این حالت
در داللت مطابقی نیز رخ میدهد و با این استدالل باید آن نیز مهجور باشد و از
سوی دیگر ،آگاهی و علم مورد تأکیدند .داللت التزام برای شخصی محقق
است که عالم به الزمها باشد .در مورد گفتۀ ابهری ،این مالحظۀ انتقادی وجود
دارد که انتقال از ملزوم به الزمهای بیّن ،امری همگانی نیست و همانگونه که
تبیین شد ،این انتقال و ساخت داللت التزامی بر اساس آن ،وابسته به
متغیرهای مختلف ،از جمله شناخت بافتار سخن ،فاهمۀ مخاطب ،ارادۀ گوینده
و نیز عواملی مانند «آگاهی از کاربردها ،آگاهی از تالزم ذهنی و معنایی،
آگاهی از قراردادها و روابط اجتماعی و آگاهی از علوم و فنون و ( »...امیرخانی،
 )10 :1300است.
د) تصویرسازی ابهری از علت مهجوریت :تبیین ابهری مبتنی بر اختالل
در سازکار فهم است .او در تحریر نخست منطق منتهی االفکار ،علت مهجوریت
را کثرت انتقالهای ذهنی میداند ( )06 :1370و معتقد است لوازم یک لفظ،
گاه متکثّر است؛ زمانی که لفظ بکار میرود و داللت بر یکی از لوازم متکثّر را
جایز دانسته باشیم ،ضرورتی در انتقال ذهن به همان مدلول نخواهد بود.
لوازمی که از تصور مسمی ،تصور آنها الزم میآید (لوازم بیّن) نیز گاه متکثّر
است؛ پس اگر ما با اسم ملزوم داللتی بر یکی از آن لوازم داشته باشیم ،انتقال
ذهن به مدلول بر آن بعینه واجب نمیشود (همو .)111 :1374 ،فقدان
ضابطهمندی تعیین دقیق مدلول التزامی از میان مدلولهای متکثر التزامی یک
لفظ ،علت ناکارآیی داللت التزام در علوم حقیقی است .متکلم بهنگام اطالق
لفظ وارد فضای گفتگو با مخاطب میشود .بر اساس تعریف داللت به فعالیت
ادراکی مخاطب نزد ابهری در داللت التزام مخاطب بر پایۀ آگاهی بر وضع
لفظ ،به معنا پیمیبرد و بر پایۀ آگاهی و دخالت عقل به الزم منتقل میگردد.
بنابرین آگاهی شرط داللت است .اما مدلولهای متکثر التزامی یک لفظ ،تعیین
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دقیق مدلول التزامی را دشوار میسازد و موجب اختالل در فهم میشود.
عبارت ابهری ناظر بر اختالل و غلطاندازی در مقام فهم است و با
نامتناهیبودن لوازم بر پایۀ علت دوم متفاوت است .حال سؤال اینست که آیا
فهم و ارتباط علمی در سهگانۀ مخاطبـمتکلمـمتن ،امری بسیط است؟ ابهری
بر مسئلۀ فهم و رعایت ضابطهمندی تأکید دارد و چون داللت التزامی ،چنین
امری را دچار اختالل میکند ،پس تبیینی دیگر در چرایی مهجوریت پیش
میآید .بسیطانگاری متن ،پیشانگاره خطاپذیری چنین تحلیلی است.
از نظر ابهری لوازم در همۀ افراد یکسان است و به اختالف اشخاص متفاوت
نیست ،بلکه در اموری که ذهن از مسمی به آنها منتقل میشود ،مختلف است.
یعنی لوازم مختلفند حتی اگر تفاوت و اختالف اشخاص در نظر گرفته نشود.
پس دلیل مهجوریت داللت التزام ،اختالف لوازم است نه اختالف اشخاص.
بنابرین ،التزام حتی در نسبت با فرد واحد نیز مهجور است وگرنه اگر مسمی
الزم واحد داشته باشد ،مهجور نیست ،هر چند افراد مختلف باشند ،زیرا منجر
به محال یا التباس نمیگردد (رشیدزاده و همکاران.)188 :1372 ،
2ـ .4مالحظات انتقادی دربارة مهجوریت بر پایة تمایز دو الگو

اخذ شرط الگوی معناـمخاطب در داللت ،بویژه در داللت التزامی ،نشان
میدهد که گونهشناسی مخاطب و آگاهیهای او در ساحت داللت اهمیت دارد.
از آنجا که هر لفظی ضرورتاً دارای مدلولهای التزامی است ،بویژه زمانی که در
بافتار یک متن تخصصی قرار میگیرد و نیز بر پایۀ پیوستاری انسجامگروانه
جمالت و واژگان یک متن با یکدیگر ،هر یک از آنها ،در حقیقت ارتباط
پیوسته حاکی از هم خواهند داشت و همچنین بر مبانی و پیشانگارهها
استوارند و از پیامدهایی آگاهی میدهند .در چنین متن به همپیوستهیی،
میزان فهم و آگاهی تخصصی مخاطب در انتقال معناشناختی او به دیگر
گزارههای متن با تمام پیچیدگیها و الیهوارگی آن بعنوان شاخص کلی ،تعریف
خواهد شد .بنابرین در صورت اخذ الگوی معناـمخاطب در صورتبندی داللت
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التزامی ،ضرورتاً چنین داللتهایی در همۀ علوم تخصصی و نیز زبان عرفی
تحقق مییابد .بطورکلی در این رهیافت ،فهم متن امری صرفاً ناظر بر متن
نیست ،بلکه «برای حصول فهم ،افزون بر توجه به نقش متن ،ذهنیت مفسر را
نیز مهم و مؤثر دانسته و فهم متن را نتیجۀ تسلیم و انفعال محض مفسر در
قبال متن نمیداند (واعظی .)60 :1307 ،در این مواجهه ،ضابطهمندی در حوزۀ
علوم از بین نخواهد رفت ،زیرا ماهیت بهم پیوستۀ گزارههای علمی چنین
اقتضایی دارد و میزان احاطۀ علمی مخاطب کاشف از این پیوستار است .الگوی
معناـمخاطب ،متن و مدلولهای التزامی را در ارتباط با گونهشناخت مخاطب
قرار میدهد .اما در صورتیکه الگوی ارادهـمتکلم در تصویرسازی داللت التزام
اخذ شود ،سخن از مهجوریت یا عدممهجوریت پیش خواهد آمد ،زیرا
ضابطهمندی علم و زبان دقیق آن ،مدلولهای التزامیِ متکی بر اراده متکلم را
برنمیتابد .برخی منطقدانان همچون ارموی در بیان الحق و کاتبی در
المنصص ،در تصویرسازی از مهجوریت داللت التزام ،بر این امر تأکید دارند که
هنگام اطالق لفظ ،ارادۀ معنای التزامی از آن صحیح نمیباشد .این عدم
ارادهگروی التزام ،بر الگوی ارادهـمتکلم استوار است و به مسئلۀ شفافیت در
تحلیل گفتمانی متن اشاره دارد .اما الگوی معناـمخاطب ضرورتاً بر چنین
امری صدق نمیکند یا چنین مسئلهیی را اقتضا نمیکند ،زیرا فهم مخاطب در
آن مدخلیت دارد و نمیتوان متن را بدون دخالت فهم مخاطب بر مخاطب در
قالب تهیایی و عاری از آگاهی تحلیلی او تحمیل کرد.
بر اساس این تفکیک ،برخی مؤلفهها مانند صراحت ،شفافیت ،سادگی و
پیچیدگی ،صورتبندی دقیقی پیدا میکنند؛ مثالً تأکید بر صراحت در سبک
ارتباطی اثربخش ،ناظر به الگوی ارادهـمتکلم است اما فهم الیههای درونی متن،
معطوف به الگوی معناـمخاطب .از طرفی ،حتی در ساحت تکالیف و بیان وظایف
فقهی و حقوقی و نیز تبیین مسئولیتهای اخالقی ،همین دوگانگی و تفکیک
میان آنها ملحوظ است .شفافیت و پیچیدگی در ارتباط با گونهشناخت مخاطب
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تعین معنایی مییابند .ابهری در نقد سخن رازی ،میگوید :بیّن بودن یک الزم،
امری لذاته است و به اختالف افراد متغیر نمیشود .حال اینکه الزامات تخصصی
متنشناسی ،خواه در حوزه زبان عرفی و خواه در حوزۀ زبان علوم ،چنین امری
را نمیپذیرد و نه تنها این شفافیت امری لذاته و جزمی نیست ،بلکه فضای فکری
و کیفیت فاهمه مخاطب نیز در انتقالهای ذهنی و کشف و دریافت مدلولهای
التزامی و درجهبندی شفافیت آن ،نقش فزایندهیی ایفا میکند .وانگهی ،در هر دو
الگو ،متن امری صامت و ساکن نیست بلکه پدیدهیی پویا و ناظر است؛ متن و
تمام ملزومات آن در ارتباط با اراده و معنا تعین میپذیرد .اما این تعینپذیری در
الگوی معناـمخاطب بیشتر است ،زیرا حیثیت انکشافی دارد و فعالیت بیشتری
در آن محقق میشود .بر این اساس ،خواه در زبان علم و خواه در زبان عرفی ،در
متن از حیث متن بودن ،لوازمی وجود دارد؛ این لوازم در الگوی ارادهـمتکلم
مدلولهای التزامی نامیده میشودـاز آن حیث که ارادهگروی را در تعین داللت
مدخلیت دهیمـو در الگوی معناـمخاطب ،مکشوفات التزامی خوانده میشود ،از
آن لحاظ که حیثیت کشفی دارند.
جمعبندی و نتیجهگیری
این جستار کوشید به تصویرسازی ابهری از چیستیگویی داللت و تحلیل
گونههای داللت لفظ بر معنا ،و همچنین سنجش دیدگاه او در ناکارآمدی
داللت التزام ،به طراحی انتقادی این بحث با اخذ برخی الگوها و مسائل
معناشناسیـمانند مسئلۀ لحاظ ارادۀ گوینده در انتقال معنا ،نقش فهم مخاطب
در معناسازی صحیح و تالش در نزدیک شدن به معنای موردنظر گوینده و
بافتار فکری ناظر بر ارتباط لفظ و معناـبپردازد .منطقدانان از تعریف،
سطحبندی معنایی و کارآیی گونههای مختلف داللت سخن گفتهاند .در این
ساحت ،با تمایز دو الگوی ارادهـمتکلم و الگوی معناـمخاطب ،میتوان به
تصویری مطلوب از مبحث داللتشناسی منطقی دست یافت .در این میان،
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بررسی این مسئله با تأکید بر اندیشههای ابهری دنبال شد.
یافتههای پژوهش که تحلیل مواضع ابهری در داللتشناسی است ،به
اجمال عبارتند از:
 .1دو الگوی ارادهـمتکلم و معناـمخاطب بر پایۀ مباحث حوزۀ معناشناسی
داللت تصویرسازی شد .این تفکیک نشان میدهد که مسائل حوزۀ داللت
با کدامین شیوه و سازوکار طراحی شدهاند.
 .2بازتعریف ابهری از داللت با تأکید بر مؤلفههای فهم مخاطب ،انتقال معنا
و آگاهی از وضع و با تأثیرپذیری از ابنسینا ،بر پایۀ الگوی معناـمخاطب
است .ابهری در آثار دورۀ نخست فکری خویش ،داللت را تنها در حوزۀ
مفردات مطرح میکند ،اما در آثار متأخر خود آن را به گسترۀ داللت بر
جمالت و گزارهها تسری میدهد .این امر ،مبحث داللتشناسی را فراتر از
حوزۀ مفردات و معطوف بر حوزۀ متنشناسی و معناشناسی میداند.
 .3ابهری در خالصة االفکار در تحلیل هر یک از داللتهای سهگانه ،بر وضع

180

تأکید دارد ،اما در کشف الحقائق و برخی آثار دیگر ،وضع را داللت مطابقی
دانسته و در دو داللت دیگر ،از واژۀ «البالوضع» استفاده کرده است .این
عبارت را میتوان به دو صورت تفسیر نمود :اول اینکه داللتهای تضمنی و
التزامی ،داللت وضعی نیستند؛ دوم اینکه صرف وضع و فهم ناظر بر آن به
این دو داللت کفایت نمیکند.
 .6ابهری در خالصة االفکار در نقد تحلیل فخررازی از داللت مطابقی ،به
عدم همسانی داللت مطابقی با اطالق لفظ بر تمام معنا میپردازد و
مسئلهیی را در حوزۀ تمایز دقیق داللت مطابقی با دو داللت دیگر طراحی
میکند .این تفاوت تحلیل را میتوان با اخذ موضوعله مستقل یا غیرمستقل
و تمایز آن با لحاظ مقایسهیی ارزیابی کرد.
 .0ابهری داللتهای تضمن و التزام را از مجاز تفکیک کرده است .او
مجازیانگاری داللت تضمن و التزام را ـ که دیدگاه خونجی و کشی است ـ
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مورد انتقاد قرار میدهد.
 .4ابهری دیدگاه فخررازی و سهروردی ـ مبنی بر اینکه داللت مطابقی،
مستلزم التزام است ـ را به بوتۀ نقد میکشد.
 .9ابهری دربارۀ مهجوریت داللت التزام ،در کشف الحقائق به شناسایی
معناشناختی مهجوریت پرداخته است و معنای عدمکارآیی آن در حدود را
مطرح میکند.
 .0رویکرد ابهری به مهجوریت داللت التزام در آثارش مختلف است؛ دستکم
سه رویکرد قابلشناسایی است )1 :رویکرد مبتنی بر نسبت دادن مهجوریت به
مشهور منطقدانان ،در کشف الحقائق؛  )2رویکرد پذیرش مهجوریت ،در
خالصة االفکار و تحریر نخست منطق منتهی االفکار و  )3رویکرد انتقادی
نسبت به مهجوریت در دقائق االفکار و تحریر دوم منتهی االفکار .مهجوریت
داللت التزام با الگوی معناـمخاطب بازخوانی گردید.
 .7ابهری در طرح انتقادی دیدگاههای مختلف تبیین مهجوریت به موارد
ذیل پرداخته است :سخن سهروردی مبنی بر غیروضعی بودن داللت التزام؛
سخن غزالی مبنی بر نامتناهی بودن لوازم؛ انگارۀ رازی مبنی بر تمایز میان
اشخاص .اما تبیین ابهری بر پایۀ اختالل در سازوکار فهم است .او علت
مهجوریت را کثرت انتقالهای ذهنی میداند و معتقد است لوازم یک لفظ،
گاه متکثّر است؛ زمانی که لفظ بکار میرود و داللت بر یکی از لوازم متکثّر
را جایز دانسته باشیم ،ضرورتی در انتقال ذهن به همان مدلول نخواهد بود.
 .18میتوان با تفکیک شخصمحوری و متنمحوری میان مدلولهای التزامی
و مسائل ناظر بر آن ،به قضاوت پرداخت .سامانۀ الزمهایی که از رهگذر
داللت التزامی مدلول قرار میگیرند ،به دو صورت شخصمحورانه و
متنمحورانه تحلیل شده است .سؤال اینست که آیا در داللت التزامی
فاعلشناسا مدخلیت دارد یا موضوعشناسا محور قرار میگیرد؟ عبارات در
این جایگاه مختلف است؛ بعنوان مثال ،از عبارت غزالی در تبیین مهجوریت

187

هاشم قربانی ،عباس بخشنده بالی؛ بازخوانی انتقادی ـ تاریخی تحلیلی ابهری از مؤلفهها و گونهشناسی داللت بر پایه تمایز . .

سال يازدهم ،شماره دوم
پاييز 9911
صفحات 91 -991

که میگوید« :لوازم خود دارای لوازمند و لوازم لوازم تا بینهایت ادامه دارد و
اگر داللت التزام معتبر باشد ،بدلیل بینهایت بودن لوازم ،تفاهم حاصل
نمیآید» ،یا سهروردی که گفته است« :التزام معتبر نیست ،چراکه لوازم
غیر محدودند ،پس باید برای شیء لوازم غیرمتناهی باشد؛ مانند نصف
چهار بودن برای دو ،ثلث شش برای آن ،ربع هشت و ،»...میتوان به
متنمحوری یا تأکید بر موضوعشناسا رسید .اما زمانی که بر فهم خود
فاعلشناسا تأکید میشود ،نظیر بازتعریف داللت یا تصویرسازی فخر رازی و
ابهری از التزام ،حکایت از رویکرد مبتنی بر فاعلشناسا دارد و الگوی
معناـمخاطب را نشان میدهد .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که غزالی و
سهروردی در تبیین مهجوریت داللت التزام ،متنمحورند ولی فخر رازی و
ابهری انگارۀ فاعلشناسا را مدخلیت دادهاند.
پینوشتها
 . 1اصولیون با تفکیک داللت تصوری و داللت تصدیقی در داللت وضعی لفظ بر معنا ،بر
مالحظات استقالل معنا از گوینده یا وابستگی به اراده توجه دادهاند (عبادی،
.)1374
 . 2منظور از متکلم در این نوشتار ،اعم از گوینده و مؤلف است؛ کما اینکه مراد از
مخاطب ،مفسر یا مواجههشونده با متن به قصد فهم آن است.
 . 3عالمان اصول ،در مورد حقیقت وضع به چند مسلک متفاوت قائلند :نظریۀ تعهد،
مسلک مالزمه ،مسلک اقتران و مسلک هوهویت (عبادی.)201 :1374 ،
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