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 خاص از منظريله اسما موضوع
و اصول ونيسوسور

*احسان مهركش

 **نيا عليرضا قائمي

 چكيده
و متفاوت بودن داراي ذات«،»خاص محكي اسماي«ي روبرو شده است: الفاظ خاص با رويكردهاي مختلف

و رابطه«،»خاص يا نبودن اسماي له الفاظ موضوع«و» اي كه ميان آن دو وجود دارد حقيقت علقه وضعيه

وج زبان ويژهبه،نااز جمله مواردي است كه اصولي» خاص خوهشناسان غربي شقوق،د قرار دادهه همت

و اصولي،اند كه در اين مقاله تنها مورد اخيردهكرمختلف آن را بررسي  ن بررسياآن هم از منظر سوسور

ميدگر مي كه دربارهتوان ادعا نمودد. له وضع خاص موضوع«ي وضع يعني اول از اسام بخشمبحث فوق

و با اين عنوان در ميان دانشمندان علم را به خود اختصاص داده است، دو ديدگاه كلي وجود» خاص دارد

و اصول مطرح بوده است كه آيا  » اند يا مصاديق خارجي؟ الفاظ براي مصاديق ذهني وضع شده«ادبيات

بر؛بسياري از دانشمندان اين دو علم بر اين باورند لفظ بر مصاديق خارجي وضع گرديده است اساس اما

و معنا معرفييا ديدگاه سوسور قول دوم جريان مي بد. وي نه تنها مصاديق خارجي را خارج از رابطه لفظ

و مصداق،كند مي و واكاوي نظر سوسور در باب الفاظ، رهنمود اين مطلب است كه لفظ بلكه تحليل

و حقيقت وضع خارجرابطه لفظ هر دو از حيطه خارجي، هرو معنا چند اين نظريه تأثيري شگرف در اند.

و در برخي جهات شبيه ديدگاه متكلّماني مانند فخرالدين رازي استشنا مباحث زبان ؛ اما ختي گذاشته

دريله اسما تطابق آن با موضوع به هاله خاص اي از ابهام قرار دارد. اين مقاله بعد از اشاره به اقسام وضع

و نتايج  مي آمده دستبهتحليل ديدگاه سوسور ب از آن در باب الفاظ و عالوه ر نقد آن، عدم تطابق اين پردازد

مينظريه را با آنچه در اسما مي،گيردي خاص صورت  نشيند. به اثبات

 ماهيات خارجي.،صور ذهني،شناسي معنا هستيسوسور،،معنا،لفظ واژگان كليدي:

 مدرس حوزه علميه قم.*

و انديشه اسالمي.** و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ  دانشيار

29/10/94 تاريخ تأييد:13/8/94 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
الفاظ براي امور خارجيه يا براي صور ذهني ميان دانشمندان علم ادبيات وضع درباره

(42ص،1ج،]تابي[سيوطي،( و اصول به وجود دارد؛) اختالف 334ص،1ج،1429اصفهاني،)

در اين معنا كه وقتي واضع لفظي را بر شيئي وضع مي كند، آيا آن لفظ را بر معناي ملحوظ

مي ذهن خود قرار مي بكن دهد يا لفظ را بر ماهيات موجود در عالم خارج جعل مثال رايد؟

رادوقتي كسي نام فرزن را بر معناي متصور در ذهن مريم آيا لفظ،گذاردمي مريمخود

يعني همان فرزندي كه خداوند به او عنايت كرده،كند يا بر ماهيت خارجي خود جعل مي

مي،و در عالم خارج وجود دارد  دهد؟ قرار

و علمايآنچه از عبارات بي مي شتر دانشمندان ادبيات عرب اين،شود اصول برداشت

) ج]تابي[سيوطي، است لفظ براي ماهيات خارجي وضع شده است ]،تابي[،رشتي/42ص،1،

و برخي مانند27ص،1392مظفر،/337ص،1ج،1429 اصفهاني،/39ص بر اين فخر رازي)

)  ).42ص،1ج،]تابي[سيوطي، باورند كه لفظ بر صور ذهني وضع گرديده است

س شناس زبان سوسوردر اين ميان شناسي قرون اخير نام يسي كه پدر زبانوئمعروف

مي بيرونگرفته است، نه تنها مصاديق خارجي را  و حقيقت وضع و معنا ،داند از رابطه لفظ

مي،بلكه لفظ را نيز از حيطه حقيقت وضع ( بيگانه معرفي ،»الف«، 1391صفوي، نمايد

 ).26-25ص

اد، اين ذكر است شايستهجااي كه در اين نكته ر بيشتعاي منتسب به است كه دانسته شود

و اصول كه در باال به آن اشاره شد -و نگارنده نيز بر همان رأي است-دانشمندان ادبيات

است. برخي اند، در تضاد ذكر كرده» شناسي معنا هستي« دربارهبا آنچه برخي محققان

كه-»بودن معنا مصداقي«تعريف  معنا به منصه ظهور رسيده دربارهكه يكي از تعاريفي است

مي-است  دانند كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. را مبتال به اشكاالت متعدد

و كه با ظهورات عرفي هماهنگرا اگر بخواهيم ديدگاهي بهتر ،واقع است نزديك

و اقسام آن بنماييم. اين اي نيست كه در ابتدا اشاره چاره بيابيم، اي كوتاه به حقيقت وضع

و تبيين آيه مورد بحث و تشريح ديدگاه،مقاله پس از ارائه مطلب فوق  سوسوربه توضيح
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ازپردازد مي و استخراج ديدگاه؛ ولي شناسي دوره زبانهاي او از كتابش به نام آنجاكه فهم

(كار عمومي )، ما اين مهم را با61و19،58صص،1390هلدكرافت، بسيار مشكلي است

طوالني با ذكر مثالي نسبتاً،پي گرفته،به اين مطلب دارد ذكر عباراتي از كتابش كه اشاره

و واضح ارائه مي و نظر او را به صورت روشن آن افزوندهيم با،بر نقد تفاوت ديدگاه او

و اصول را متذكر شدهدانشمندان علم ادبي سوره آل عمران36عدم تطابق آن را با آيه،ات

 يم.كن تبيين مي

و اقسام وضع1 و معنا  . رابطه لفظ
و موضوع-مريم مثالً-واضع كه لفظ مي-فرزندش مثالً-له را بر معنا و ايجاد قرار دهد

و ارتباط ميان آن دو را به منصه ظهور مي ؟ استاي چه نوع رابطهدر صدد بيان رساند، علقه

ميا كند يا رابطه آيا يك رابطه واقعي را معرفي مي  دهد؟ي قراردادي را ارائه

و معناهر مي-چند تبيين حقيقت رابطه لفظ و فهم دقيق-شود كه از آن به وضع تعبير

مي مجالي بس فراخ،بودن بودن يا قراردادي معناي واقعي كت تر از اين مقاله و بايد به ب طلبد

و اختالف ولي آنچه مسلّ،مفصلي كه در اين رابطه نگاشته شده است مراجعه نمود م است

و معنا را اين است كه دانسته شود اكثر اصولي،شود چنداني در آن مشاهده نمي ان رابطه لفظ

ميقرار ( دادي ج]تابي[اض، فيدانند شناساني همچون حتي از عبارات زبان؛)40ص،1،

و مجموعه كه زبان را فراورده-سوسور هاي ضروري معرفي اي از قرارداد اي اجتماعي

( مي مي-شناسان معاصر يا برخي زبان-)15ص،1382سوسور، كنند كنند اگر كه اذعان

كم در مطالعه زبان ناممكنه به اختراع باشد، چنين كاري دستچيزي شبي» وضع«منظور از 

) توان اين مطالب را استظهار نمود؛ به اين معنامي-)230ص،3ج،»ج«،1391،صفوياست

ش كندمي كه واضع اعتبار و قرارداديءنام فالن و چون چنين كاري اعتبار فالن لفظ باشد

را،تواند نام آن را تغيير دادهمي،است همان رابطه قراردادي،و اين برگزيندنام ديگري

و تك و معنا واقعي ويني باشد، آن رابطه در مثال فوق به نحو است. چنانچه رابطه لفظ

به ديگري سامان مي و به اين مطلب بيروناي اين مقاله كلّي از حوصله يابد كه ذكر آن است

 اشاره شد.
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-يعني وقتي كسي نامي؛خاص نيز مطلب از همين قرار استيله اسما حال در موضوع

مي-مثل مريم ر بر فرزند خود ا براي مخاطبان خود ارائه گذارد، يك معناي قراردادي

مي دهد؛ مي و اين معناي كندنام ديگري را انتخاب-مثالً-مريمتوانست به جاي نام زيرا

مي به منصه» له خاص وضع خاص، موضوع«قراردادي را به نحو در ظهور  بخشرساند كه

 پردازيم. بعدي به توضيح آن مي

 . اقسام وضع2
شد-وضع در مقام تصور و مقصود از مقام تصور عنوان خواهد داراي-در ادامه منظور

:چهار قسم است

؛مريمو حسين، حسنمانند له خاص، مثل اعالم شخصي وضع خاص، موضوع

؛جنس نظير تمريله عام، مثل اسما موضوع وضع عام،

و حروفله خاص، مثل ضماي وضع عام، موضوع ؛ر

 بر انسان. زيدله عام، مثل وضع كلمه موضوع ضع خاص،و

يعني همان،اين است كه معناي ملحوظ،مالك اصلي در اينكه وضع خاص يا عام باشد

،يعني اگر واضع، معناي كلي را تصور نمايد-الوضع جزئي است يا كلي معناي متصور حين

و اگر معناي جزئي مانند فالن شخص را تصور كند وضع خاص خواهد،وضع عام است

مي-بود اگر واضع هنگام مثالً يابند:و اقسام چهارگانه وضع با توجه به همين نكته سامان

و به اصطالح حين،كردن وضع الوضع معناي جزئي را در ذهن معناي جزئي را تصور نمايد

و سپس بل خود تداعي كند همان معناي جزئي جعل نمايد، به اصطالح قسميازافظي را

مي-له خاص، موضوعيعني وضع خاص-اول از اقسام وضع شود؛ مثل اعالم محقق

و شخصي كه واضع يك معناي جزئي مثل فرزندش را تصور مي  مريملفظي مثل سپسكند

مي علييا  نمايد. را براي همان معناي جزئي جعل

ف لذا از شرح ديگر اقسام وضع؛قسم اول وضع است دربارهقط بحث اين مقاله

به بيان هر دو ديدگاه در اين باره شايسته است ذكر پرداختناز پيشكنيم. خودداري مي

و برخي از اين اقسام نزد امكان وضع نزد علما گردد كه همه اقسام چهارگانه پذير نيست
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روبعضي از دانشم (بندان علم اصول با تأمل جدي ؛)11-10ص،1385خراساني، روست

اال اگر عالمو،رو اقسام وضع به لحاظ مقام تصور ذكر گرديد نه مقام تصديق ازهمين

و تحقق عنوان مي  حال آنكه چنين نيست.؛پذير باشند بايد همه آن اقسام امكان،شد تصديق

آ  را به لحاظ آنچه مريمن است كه جناب واضع لفظي مانند بحث اصلي در اين مجال

مثال رايب وضع نموده است يا به لحاظ مصداق خارجي؟،در ذهن خود تصور كرده است

لفظ را به لحاظ معناي ذهني يعني عمرانبايد گفت همسر سوسوراساس ديدگاه بر

بر،مفهومي كه از فرزند در ذهنش تداعي نموده بود اساس آنچه اين وضع كرده است، اما

و،تمقاله بر آن اس بايد گفت لفظ بر مصاديق خارجي وضع شده است نه مفاهيم ذهني

مي سوسورادعاي  و ادبيات بر آن پاي هماهنگ،فشارند با آنچه دانشمندان علم اصول

يك توجه،نيست. نكته مهمي كه در اين قسمت الزم است ذكر گردد است پرسشدادن به

برو آن اينكه منظور از وضع لفظ بر مصاديق خارجي چيست؟ آيا امكان پذير است لفظ

 اصفهانين مانند محققياتوان به ادعاي برخ از اصول عين خارجي وضع گردد؟ چگونه مي

مياكه وضع بر ( مور خارجي را محال اين ) پاسخ داد؟14ص، 2008، اصفهانيمحقق دانند

ميمطلب را در بخش بعدي   دهيم. توضيح

 . دليل وضع الفاظ بر ماهيات خارجي3
و محال موضوع درباره اصفهانيق پيش از ذكر دليل، مناسب است نظر محق بودن له الفاظ

در؛وضع لفظ بر ماهيات خارجي مطرح گردد و زيرا مبنايِ ايشان با نظر مختار مرتبط بوده

 نويسد: فهم آن سودمند است. وي در اين رابطه مي

و همچنين موجودات خارجيه وضع نشده لفظ براي اعتباريات ذهنيه

درك اين مطلب مبني بر اين است كه بدانيم معقول نيست است.

نه آن دسته از مقوالت- حقيقت علقه وضعيه از مقوالت واقعيه باشد

و اعراض،كه براي آنها مطابق در خارج وجود دارد نه نظير جواهر و

نظير، كه براي آنها مطابق در اعيان وجود ندارد آن دسته از اعراض

زيرا مقوالت عرضيه محتاج موضوع-امور انتزاعيه مثل فوقيت

و ارتباط يعني،ندا محقّق در خارج حال آنكه دو طرف اختصاص
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و معنا اين چنين نيستند و موضوعهمان لفظ له طبيعي؛ پس موضوع

و معناست نه موجود از آن دو براي-مثالً-»ام«لفظ بنابراين؛لفظ

و اين ارتباط ميان آن دو  طبيعي آن جسم سيال وضع شده است

و موضوع هرچند به لفظ آب تلفّظ نشود،ثابت است له) حقيقتاً(لفظ

شودو مغهوم آب در ذهن احدي نيايد. از اين مطلب دانسته مي

م و جودات خارجيه مثل مقوالتووضع به امور اعتباريه ذهنيه

كه؛ زيرا چه موضوعگيرد ضيه تعلق نميعر له وجود ذهني باشد

مي» قول به تعلق وضع به امور ذهني«توسط  شود مورد مطالعه واقع

كهو چه موضوع بودن امورله قول موضوع«له وجود خارجي باشد

چ» خارجي اسبه آن ت، در هر دو صورت تعلق وضع به شم دوخته

مي؛ها محال استآن گوييم وضع حاضركردن زيرا در صورت اول

و اگر همين امر كه يك مطلب ذهني است  معنا در ذهن سامع است

كه؛له باشد، قابل احضار در ذهن نخواهد بود وضوعم چون به چيزي

و براي ابطال صورت نمي،وجود دارد توان دوباره وجود بخشيد

مي،دوم تقرير باال را همين توان يعني وضع لفظ بر امور خارجي نيز

چ يزي تعلق تبيين نمود. با توجه به اين مطلب بايد گفت وضع به

آن مي و  همان نفس ماهيت است،گيرد كه وجود را بپذيرد

ج2008(اصفهاني، ).44ص،1،

و مطلبي است كلّييدر خصوص اسما اصفهانيق هرچند نظر محق خاص نيست

و 115ص،1375 الريجاني،( درباره وضع و مستوفاي) به نقد كامل آن نيازمند رجوع

اي،)75ص،1392 مهركش،( تحقيقات مفصل در اين زمينه است ن حال مدعي هستيم با

بودن وضع بر امور خارجي را دفع مبني بر محال اصفهانيتواند اشكال محقق بيانات زير مي

بان معاصقتواند اشكاالتي كه برخي از محق كند؛ همچنين اين بيان مي بودنلهر موضوعر

شد-انددهكرهاي خارجي مطرح مصداق  را پاسخ دهد.-كه در ادامه به آنها اشاره خواهد

به روشن است كه الفاظ براي ماهيات با ،نداي كه شايسته آن ماهيات»وجود«توجه

هروضع گرديده است هنوز به صورت بالفعل براي ماهيات حاصل نشده» وجود«چند اين؛
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آن» حيوان ناطق«يمثالً لفظ انسان بازا؛باشد آن-از حيث حصول در خارج-يعني وجود

هرچند انسان هنوز در خارج؛وضع گرديده است،و به مالحظه اينكه آن امر خارجي است

به به صورت بالفعل محقق نشده باشد؛ بنابراين مي توان گفت اين وجود خارجي در وضع،

يعني وقتي گفته؛است در نظر گرفته شده»ه مقدرهملحوظيت موضوع در قضي«نحو 

و» خاك سنگين است«يا» آب سرد است«يا» آتش گرم است«:شود مي منظور از آتش، آب

چراكه وجود؛كدام از آنها بالفعل موجود نباشند هرچند هيچ،خاك فقط امور خارجي است

ني پس موضوع؛همان وجود خارجي است شايسته آنها  ز به مالحظه حصول آنها در له آنها

؛له يا قيدي از آن باشد بدون آنكه آن وجود خارجي جزئي از موضوع،خورد خارج رقم مي

و لفظ بازا مصاديق خارجي وضع شدهيبلكه وجود خارجي ملحوظ در وضع لفظ است

مي؛است توضيحو قبالً-نمايد بنابراين آن مفهومي كه جناب واضع در حين وضع لحاظ

مييو لفظ را بازا-اقسام وضع گذشت آن در ني آن جعل يعني ست؛نمايد صورت ذهني

-صورت ذهنيه وضع نشده است؛ همچنين لفظ به مالحظه نفسِ آن مفهوم لفظ به مالحظه

و چه در خارج آنبل،نيز وضع نشده است-چه حاصل در ذهن باشد كه از آن جهت كه

ا مفهوم، حكايت و عنوان امر خارجي ج1429 اصفهاني،( وضع گرديده است،ستكننده ،1،

.)338-337ص

شده براي كه يكي از تعريف مطرح» بودن معنا مصداقي«ه بايد دانست تحليل فوق با نظري

و واكاوي حقيقت معنا با رويكردهايِ توضيح اين هماهنگ است.،ست»معنا« كه تحليل

و متفاوتي روب بودن تصويري«،»بودن معنا مصداقي«،»بودن معنا ذهني«رو شده است؛ مختلف

) نظريات مختلفي است كه در اين72-44ص،1381آلستون،(»بودن معنا رفتاري«و» معنا

باش باره به منصه ظهور رسيده است. نگارندگان بر اين باورند تحليل ارائه ده در سطور باال

و سپس نظريه توض لذا اين؛بودن معنا هماهنگي بيشتر دارد نظريه مصداقي يح داده شده

مي هاي وارد نقد  شود. شده به آن پاسخ داده
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 بودن معنا . نظريه مصداقي3
ست كه در مباحث بودن معنا، مصداقي»معنا«گفته شد يكي از تعاريف مطرح براي

و تفسير زبان و پخته تفسير شده است آن در اينجا مطمح نخستشناختي به دو تفسير خام

آن نظر ماست. در اين تفسير (تفسير خام) معناي يك لفظ بر مبناي آن چيزي كه لفظ به

ميا و مصداق آن به حساب از،آيد شاره دارد تعريف مي شود؛ يعني معناي يك لفظ را بايد

)  ).46-44ص همان،ماهيات خارجي كه لفظ حكايت از آن دارد، جستجو نمود

و نگارندگان بر اين باورند وضع الفاظ براي ماهيات خارجي شبيه همين نظريه است

ا آنبايد دانست كه اين نظريه با اشكاالت متعدد روبرو شده ها اشاره ست كه به برخي از

 شود:مي

دوهايي همچون اسب بال تواند نام اين نظريه نمي.1 چون؛سر را توجيه نمايد دار يا اسب

نظ.2؛ندارندها مصداق خارجي اين نام و ثاني منطقي در اين هريمقوالت ثاني فلسفي

مفاهيم-و از جمله الفاظ خاص-له الفاظ هي ندارند؛ چون اگر بپذيريم مضوعجايگا

عدم«.3؛توانند توجيه قابل قبولي داشته باشند گونه مقوالت نمي اند، ديگر اين خارجي

به اين صورت؛بر اين نظريه است از ديگر اشكاالت مطرح» امكان توجيه تصورات ذهني

اش عدم امكان ارائه توجيهي معقول براي تصور كه اگر معنا همان مصداق باشد، الزمه

/88ص،1390 ساجدي،(*ذهني ما از اشيا حين قطع ارتباط مستقيم آنها با حواس ماست

 ).126ص،1390 تبار، علي

 نخستاشكال پاسخت. در لكن هيچ كدام از اشكاالت فوق بر اين نظريه وارد نيس

كه در ادامه ذكر-بودن معنا شده براي ذهني استدالل دوم مطرح پاسخه به گوييم توج مي

مي-خواهد شد به اين صورت كه واضع، الفاظي همچون؛كند مجال را بر اين اشكال تنگ

درب اسب بالدار يا اسب دو سر را به اين دليل بر صور ذهني به كار مي رد كه اعتقاد دارد

آن گونه است كه تصور كرده است نه اينكه به مجرد ذهني همان حقيقتعالم خارج  بودن

 
و ازآنجاكه بحث اين مقاله درباره* يكي از اشكاالت مطرح به اين نظريه عدم توجيه معاني حرفي است

از موضوع ميله اسماي خاص است نه حروف، و نقد آن خوداري  شود. ذكر
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) ج]تابي[سيوطي، معاني، گوينده، آن كلمات را بر مفاهيم ذهني اطالق نمايد /42ص،2،

ج1429اصفهاني، ، بر اينكه اطالق لفظ اسب بالدار اشتباه نيست افزون). 346-345ص،1،

 اشتباه است.،بلكه حكم به اينكه آن مصاديق در خارج هست

گونه مقوالت دنبال مصاديق خارجي گوييم از اساس در اين درباره اشكال دوم مي

ا تا به دنبال مصاديق خارجي اند لفاظ براي مصاديق خارجي وضع نشدهنيستيم؛ از اول اين

بودن ثاني فلسفي انتظار نقد خارجيتر مستدل نبايد از مقوالت روشنبه عبارت باشيم؛

 له الفاظ را داشته باشد. موضوع

ذكر اين نكته در اينجا خالي از فايده نيست كه بدانيم اتصاف مقوالت ثاني فلسفي در

و چند خود مصداق در خارج نيستهر،خارج هست و مقوالت ثاني منطقي هم مصداق

 ند.اهم خودشان در ذهن

،حواس كه قطع شود،يم حتي اگر معنا مفهوم ذهني هم باشدگوي در نقد اشكال آخر مي

اين،لذا اگر اين تماس قطع شود؛رود. احساس، تماس با خارج است آن مفهوم ذهني مي

مياحساس  با؛گردد نيز قطع و بعد از قطع ارتباط و تخيل تماس با واسطه است اما تعقل

م،اين.ماند خارج نيز باقي مي و به لفظ كاري نداردخاصيت قواي مدركه را.است اگر معنا

ميحاسقوه   طور نيست. كه اينيحالدر،آن وقت اشكال وارد بود،نموده ما بايد درك

بودن معاني خارجي«اي تحت عنوان الزم است اشاره شود نگارنده در مقاله بخشدر اين

و ذهني آن قرآن  درباره معنا به منصه) همه تعاريفي كه17ص،1393 مهركش،(»بودن تصاوير

و اشكاالتي كه در اين زمينه مطرح شده است در كه تنها به گوشه-ظهور رسيده اي از آن

و وضع الفاظ براي ماهيات خارجي را اثبات-متن اشاره شد و بررسي دهكررا تحليل

 است.

 . تبيين ديدگاه سوسور در باب الفاظ4
آنو ابراز اشكاالت سوسورپيش از بيان ديدگاه كه،مطرح در همويالزم است ذكر گردد

و هم مصداق خارجي را خارج از حيطه زبان مي اما مطالب مطرح در اين مقاله؛داند لفظ

و مورد اول بر را نبودن لفظ از حيطه يعني خارج-مصداق خارجي تكيه دارد ـ به زبان
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 اصفهاني،/39ص]،تابي[رشتي،( گذارد كتب مفصلي كه در اين زمينه نگاشته شده است وامي

ج1429 دو سوسورتر ديدگاه ). به عبارت واضح337ص،1، ميسواز :دگرد دچار اشكال

و ديگري از ناحيه مصداق ولي اشكاالت مطرح بر اين ديدگاه فقط،يكي از ناحيه لفظ

 ناحيه دوم را مطمح نظر قرار داده است.

و مصداق خارجي يعني صوت خارج،بر اين باور است كه لفظ سوسور ،شده از دهان

 بيگانهاز ارتباط مستقيم با زبان،شود يعني ماهياتي كه به كمك لفظ به مخاطب تفهيم مي

و به آن دو مرتبط نمي مي؛باشد است دوبه كند امواج صوتيِ رسيده زيرا وي تصريح گوش

از نفري كه در حال گفت و معنا«وگو هستند، ،1382ر، سوسو( خارج است» رابطه لفظ

و18ص مي) -شده از دهان هاي خارج يعني صوت-نقش فيزيكي«:نويسد در جايي ديگر

بر؛)20ص،همان(»گذاشتتوان كنار را مي و مصداق به ديگر بيان اساس نظر او لفظ

و معنا نيست. اين زبان س موجود در عالم خارج، مربوط به رابطه لفظ ازوئشناس يسي

( هايم الفاظ بر پديدهاساس منكر داللت مستقي ،»ج«، 1391صفوي، جهان خارج است

و آن را يك امر ذهني قلمداد مي152ص ()  ).64-63ص،1391 هلدكرافت،كند

مبراي درك نظر او در در اين-كه وي در خالل كتاب خودرا نكاتي ترينهمآغاز

مي-زمينه مي بر آن پاي پ،يمكن فشارد بيان از عبارات او كه مفهماي ارهسپس بعد از ذكر

مي،عاي فوق استاد و تبيين نظر او  پردازيم: به توضيح

ديدگاه،ردهكرا مطالعهBوAوي در ابتدا براي تفهيم نظر خود ديالوگ دو نفر به نام.1

ميدهمي تطبيقخود را بر آن  و گويد: اجزاي فيزيكي يعني همان امواج صوتي از حقيقتد

ك و معنا ميرابطه لفظ  شود. نار گذاشته

مي افزون.2 و در شماره قبلي بر امواج صوتي كه در ادبيات از آن به لفظ تعبير  بدانشود

و معنا خارج است. رابطه، مصداق خارجي نيز از حيطهشداشاره  لفظ

توان دستگاه الكتريكيمي،اگر بخواهيم مطلب فوق را به عالم محسوس تشبيه كنيم.3

به اين صورت كه همان اندازه كه ابزار الكتريكي از ارسال پيام،؛ارسال پيام را مثال زد

بي ند، انداما ارتباط با خود پيام بي  ند.ا ارتباط با خود زبان هاي گويايي نيز
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عا آنچه مستقيماً.4 و مدلول است كه در و معنا مرتبط است، دال لم ذهن قرار به رابطه لفظ

و مصداق كه جايگاهشان در خارج است.  دارند نه صوت

مي سوسورهمممطالب يي با بعد از آشنا  پردازيم: به ذكر بيانات او

 نويسد:مي» ناطقه هاي قوه يگاه زبان در ميان پديدهجا«در بخشي با عنوان سوسور

شود، بايد عمل ناطقه، قلمروي كه به زبان مربوط است مشخص براي اينكه در كل قوه

كم به دو نفر كرد دست شود. اين عمل فردي را بررسي كرد كه سبب بازسازي مدار گفتار مي

و اين تعداد حداقل الزم براي تكميل مدار به شمار مي روند. تصور كنيد دو نفر نياز دارد

 گو باشند:و با يكديگر سرگرم گفتBوAهاي به نام

هاي ذهني در آنجا رويداد.قرار دارد،Aفرد مغز يكي از اين دو، مثالً نقطه آغازين مدار در

و ناميم، با آنچه نمود نشانه كه اين را مفاهيم مي هاي زباني، يعني تصاوير شنيداري است

اند. فرض كنيم يك مفهوم مشخص شنيداري روند، در ارتباط براي بيان آن مفاهيم به كار مي

يا انگيزد؛ اين پديده كه كامالًمربوط به آن را در مغز بر جنبه رواني دارد، به نوبه خود فرايند

به جرياني فيزيولوژيكي را به دنبال مي آورد؛ مغز تكانه مرتبط با آن تصوير شنيداري را

مي اندام كهميBبه گوشAفرستد. به دنبال آن، امواج صوتي از دهان هاي گفتاري رسد

ميBبعد از آن، اين مدار در فرايندي كامالً فيزيكي است.  از به ترتيبي معكوس ادامه يابد:

و در مغز، ارتباط رواني اين  گوش به مغز، يعني انتقال فيزيولوژيكي تصوير شنيداري

شروع به صحبت كند، همان مراحل يادشده از مغزBاگر اكنونتصوير با مفهوم متناظر آن. 

و همان مسيرAاو به مغز  ، را به صورتي كه در نمودار زير آمده استتكرار خواهد شد

د.پيموخواهد

A B
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مي توان ادعا كرد كه اين تحليل كامل است، نمي توان مسائل ديگري را نيز هنوز

شنيداري مستتر، تشخيص داد: ادراك فيزيكي محض اصوات؛ تطابق اين ادراك با تصوير 

و تصوير عضالني عمل غيره. من تنها به آن عناصري اشاره كردم كه به نظرم اهميت گفتن

مي؛اساسي دارند از اما نمودار ما سبب (امواج صوتي) شود تا بالفاصله اجزاي فيزيكي

و مفاهيم)  (تصاوير گفتاري و ذهني و عمل شنيدن) (عمل گفتن اجزاي فيزيولوژيكي

ند. بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه تصوير گفتاري با صوت اشتباه متمايز گرد

سوسور،( شود؛ تصوير گفتاري همانند مفهوم متداعي خود داراي جنبه ذهني است نمي

.)19-18ص،1388

اين جمله-كنار گذاشت كامل طوربهتوان در همان گام نخست نقش فيزيكي را مي

مي به بر وضوح و صوت از حيطه حقيقت وضع خارج سوسوراساس اعتقاد رساند كه لفظ

مي-است به[زيرا] هنگامي كه زبان ناآشنايي را م شنويم، آواهايي را كنيم، ولييخوبي درك

ميبه دليل عدم درك معنا [يعني نمي، در خارج از رويداد اجتماعي باقي با مانيم توانيم

بهييم] بخش رواني مخاطب ارتباط برقرار نما  گيرد، جنبه كامل در اين روند قرار نمي طور نيز

اجرا هميشه پذيرد؛ اجرا توسط همگان انجام نميزيرا؛در اينجا درگير نيست اجراي امر

و فرد هميشه حاكم بر آن است. ما به اين جنبه، گفتار مي [به عقيدهگوي فردي است  يم

و معنا در عالم سوسور و صوت بيرونرابطه لفظ -و لفظ بر حقيقت خارجي اشيانيست

و ميز مثالً بر به عبارت واضح؛كند داللت نمي-صندلي تر او منكر داللت مستقيم الفاظ

( پديده و آن را امر153ص،»ب«، 1391، صفويهاي جهان خارج است ذهني قلمدادي)

م= مفهوم

ت= تصوير

 عمل شنيدن عمل گفتن

 عمل شنيدن عمل گفتن
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(كن مي مي؛)64-63ص،1391هلدكرافت،/هماند مي زيرا در ادامه توانستيم گويد: اگر ما

آن مجموعه اي از تصاوير زباني را كه در ذهن همه افراد انبار شده است، به دست آوريم، به

مي رابطه اجتماعي كه زبان را مي مي سازد، دست [يعني حقيقت وضع منكشف .شد] يافتيم

يك اين ارتباط گنجينه اي است كه در اثر كاربرد گفتار به افرادي عرضه شده است كه به

درو نظام دستوري مشخ واحد تعلق دارند جامعه صي است كه در هر مغز يا بهتر بگوييم

و صورت؛بالقوه وجود دارد طور مغز گروهي افراد، به زيرا زبان در هيچ كس كامل نيست

( كامل آن تنها نزد همگان يافت مي .)21-20ص،1388سوسور، شود

و الفاظ خارج ا او براي اينكه نشان دهد صوت اند،ز دهان، از محدوده زبان خارجشده

مي صوت را به دستگاه و و آالت موسيقي تشبيه كرده  نويسد: هاي الكتريكي

بابي همان اندازه كه ابزارهاي الكتريكي از ارسال الفباي مرس  ارتباط

به؛ندا هاي گويايي نيز خارج از خود زبان اند، انداممخود عالي

به، فراگويي يا توليد عبارت ديگر آوردن تصويرهايدر اجرا آوا، يعني

گذارد. از اين نظر به هيچ روي بر خود دستگاه تأثيري نمي آوايي،

از مي توان زبان را به يك سمفوني تشبيه كرد كه واقعيت آن مستقل

روش اجرايي آن است. اشتباهاتي كه ممكن است نوازندگان در 

اي وارد اجراي آن مرتكب شوند، به هيچ روي به واقعيت آن خدشه

(همان، نمي .)27صآورد

به رخدادواهيم اگر بخ طوالني راحتي درك كنيم، توجه به مثال نسبتاً پيچيده فوق را

را در نظر» ميز« بسيار راهگشاست: واژه-ده استكركه يكي از محققان معاصر ايراد-زير

تا بگيريد. كرها بار اين واژه را تلفصد كنونهر يك از ما ايم. اگر يك دستگاه طيفدهظ

چ و كهمي،سرهم اين واژه را در ميكروفن توليد كنيم ند بار پشتنگار داشته باشيم بينيم

مي همين واژه را در هر بار به شكل ديگري توليد كرده توانيم اين واژه را كشيده، ايم. ما

و حتي با آهنگ هاي مختلف توليد كنيم. اين تغييرات در حدي نيستند كه خودمان تودماغي

و غيره اشتباه بگيرد.» خيس«،» ناز«،»ميز«،»ميل«مثالً با يا كس ديگري، شكل توليدمان را 

هاي اين تلفظ سوسورتلفظ كنيم.،را به هر شكلي كه دلمان بخواهد» ميز«توانيم پس ما مي
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در»ميز«هاي مختلف واژهد. ما از اين انواع تلفظمنا مختلف را صوت مي تصوري را

صوه مان انبار كرد حافظه ميايم. اين تصور را» ميز«هاي مختلف واژه شود تلفظ تي سبب ما

و هر بار دريابيم كه آنچه توليد شده است، همان  اين سوسور.است» ميز«به اشتباه نيندازد

 نامد. پس دال را نبايد صوت دانست. تلفظ صوتي را دال مي

مي اكنون صد سراغ جهان اطرافمان كدام بينيم كه هيچمي» ميز«ها رويم. در اطرافمان

يكي ديگر را جلوي مبل؛اند يكي را براي ناهارخوري ساخته؛عين آن يكي نيست

اي رنگ يكي قهوه ديگري باريك است؛؛يكي دراز است؛ آن يكي كوتاه است؛گذارند مي

[و مي»ميز«هر يك از اين هزاران سوسور.]...است اق بينيم، يك مصدي را كه در اطرافمان

ومي» ميز«از  يا ما از تمام اين مصداق معتقد است داند هاي مختلف يك تصور معنايي

هرت سادهايم. به عبار مان انبار كرده مفهوم در حافظه به شرطي يك ميز است»ميز«تر،

ميو تمامي تصور» مبل«،»صندلي«اينكه با   شناسيم، اشتباه نشود. هاي معنايي ديگري كه

را سوسور مي اين تصور معنايي يا مفهوم ما با چهار سوسورنامد. پس از ديدگاه مدلول

و يكي دال يا تصويري كه از اين» ميز«سروكار داريم: يكي صدا يا صوت» ميز«تا  است

هاي مختلف ميز است كه در جهان اطرافمان سومي مصداق؛در حافظه داريم» صوت«

و چهارمي تصويري است كه از تمام اين مصداق مي  داريم. ها در حافظه بينيم

از» مصداق«و» صوت«معتقد است سوسور و خارج اند» زبان«به زبان مربوط نيستند

.)26-24ص،»الف«، 1391،صفوي(

شد همان و بر اين باور است كه تكرار بر تكرار واژه سوسور،طوركه اشاره ها توجه دارد

معناي تحقق يكسان آن در همه موارد تكرار نيست؛ مانند واژه يك نشانه به هيچ وجه به 

گويد هر نشانه زباني در هر بار تكرارمي،او پا را فراتر گذاشته.ميز كه مثالش گذشت

و افكار متفاوت نيز بنمايد. او براي تبيين مطلب فوق مثال  ممكن است داللت بر آرا

اگر تغيير در بازي شطرنج به اين نحو باشد گويدمي،هاي بازي شطرنج را مطرح كرده مهره

شده از چوب بشوند، چنين هاي ساخته شده از عاج، جايگزين مهره هاي ساخته كه مهره

مصداقمصداق دالمدلول
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[يا؛ اما اگر تعداد مهرهشود تغييري موجب تفاوت در نظام شطرنج نمي و زياد بشود ها كم

مينقشي  بهتغييري خواهد بود،تغيير يابند] اين،كنند كه ايجاد طوربنيادين تأثير خواهد كه

اي از روابط مبتني است گذاشت؛ همچنين در باب زبان نيز معناي هر واژه به شبكه پيچيده

مي كه آن را با ساير واژه و45صص،1381 هريس،/76ص،1388 سوسور،( سازد ها مرتبط

49.( 

 . تشابه نظر سوسور با فخرالدين رازي5
مي رازي فخرالديناز الدين سيوطي جالل كند كه وي قائل است الفاظ براي ماهيات نقل

. اين دسته براي اند بلكه براي مفاهيم ذهني وضع گرديده،اند خارجي وضع نشده

بله موضوع و وضع الفاظ به گونه استدالل آورده آنها اين ازايبودن صور ذهني اند كه لفظ

مي حسب تغير صور ذهني و همين مطالب دليل، تغيير بودن صور ذهنيله موضوع كند

ب و توهم گردد كه آن شبح، راي نمونهاست؛ (سنگ)جرح اگر شبحي از دور ديده شود

مي،است و اگر فاصله كمتر شود خيال شود كه آن شبح شجر لفظ حجر بر آن اطالق  شود

مي،است(درخت) ه لفظ شجر بر آن اطالق و مي طور؛ مينگردد گيريم كه الفاظ لذا نتيجه

( براي صور ذهني وضع شده .)43ص،1ج،]تابي[سيوطي، اند

شبيه است، له الفاظ معرفي نكرده اين جهت كه مصداق خارجي را موضوعبيان فوق از

و معنا نمي؛است سوسورديدگاه  ،داند چراكه او نيز مصاديق خارجي را داخل در رابطه لفظ

با سوسورتوان اما از جهت لفظ نمي چراكه در اين؛همسو معرفي نمود رازي فخرالدينرا

و اشاره عبارات واضع لفظ را بر همان معناي متصور در ذهن قرار مي بودن اي به خارج دهد

 لفظ از حقيقت وضع نشده است.

و چالش ادلهدر ادامه استدالل فوق به عنوان يكي از هاي وضع الفاظ براي مفاهيم ذهني

و برخي از آيات قرآن ذكر خواهد شد.  آن با مباني ادبي

 خاصيله اسما . جريان يا عدم جريان ديدگاه سوسور در موضوع6
و همچنين با توجه به نظر با توجه به مطالب ارائه و مطالبي كه دانشمندان علم سوسورشده

و ادبيات و معنا ارائه رابطه دربارهاصول ميدهكرلفظ خواهيم بدانيم آيا آنچه در قسم اند،
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ادر سوسوربا ديدگاه،دهد اول از اقسام وضع رخ مي ست يا نه؟ به باب الفاظ هماهنگ

مي عبارت واضح انّي سميتها مريم:«گويد:مي مثالً؛گذارد تر وقتي كسي نامي بر فرزند خود

» فرزند«له آن كه همانو موضوع مريميعني،ا آن لفظآي» نام نهادم مريممن فرزندم را 

به،باشد و آيا فرايند وضعِ الفاظ بر معاني، امر ذهني  شماراز حيطه وضع خارج است يا نه

 آيد يا نه؟ مي

ميپردازمي پرسشپاسخبه اكنون د:كرتوان با دو احتمال بررسي يم: پاسخ را

بر مريملفظ» اني سميتها مريم«اينكه شايد واضع با ذكر عبارت نخستاحتمال را

و لفظ يعني فرزندش وضع نمي،مصداق خارجي كند، بلكه مفهوم آن را ذهن تصور كرده

و تصور نموده است مريم مي،را براي آنچه در ذهن خود فرض  نمايد. وضع

يعني،مصداق خارجي را بر همان مريماحتمال ديگر اين است كه جناب واضع لفظ

 فرزندش وضع نموده است.

و با خطابات عرفي براي اينكه بدانيم كدام يك از اين دو احتمال به واقع نزديك تر بوده

را ادلهتر است، بايد هماهنگ مي كه براي هر يك از اين دو احتمال اي توان ذكر ذكر شده يا

:دد تا از اين رهگذر به واقع رسيكربررسي،نمود

 احتمال اول ادله.7
و تفهماياول: وضع الفاظ براي معاني، بر و روشن است كه تفهيم و تفهم است تفهيم

از؛د كه صور در ذهن باشندگرد زماني حاصل مي و چيزي كه به ديگر بيان مقصود از لفظ

و همين صور هايتچيزي نيست مگر صور،شود آن فهميده مي  هايتحاصله از الفاظ

ميندا حاصله و تفهم و موجب تفهيم آنپس الفاظ نيز بازا،گردند كه منتقل شده ها وضعي

ج1429اصفهاني،( اند گرديده اهللا-حنّهراي مثال چون منظور حضرتب؛)345ص،1، سالم

-اين بود كه معاني متصور در ذهن خود را به ديگران تفهيم نمايد، پس آن لفظ-عليها

 آن معنا وضع گرديده است.ينيز بازا-مريميعني لفظ

و همين مطال دوم: لفظ به حسب تغيير ذهني تغيير مي بودن صورلهب دال بر موضوعكند

و توهب؛ذهني است م گردد كه آن شبح حجر است، راي نمونه اگر شبحي از دور ديده شود
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و اگر فاصله همان شبح نزديك لفظ حجر بر آن اطالق مي كه شود و خيال شود آن تر گردد

و گمان برده شجر است، لفظ شجر بر آن اطالق مي و چنانچه باز هم فاصله كمتر شود شود

مي،است» فرس«شود كه آن  و هكذا. با توجه به اين مطلب لفظ فرس بر آن اطالق گردد

و همين طلب دال معلوم مي گردد كه اطالق لفظ، دائر مدار معناي ذهني است نه خارجي

( براي معاني ذهني وضع شدهبر اين است كه الفاظ  ،]تا[بي سيوطي،اند نه معاني خارجي

 ).42ص،1ج

 احتمال دوم ادله.8
با الباليدر به مطالب عنوان شد كه الفاظ براي ماهيات آن»وجود«توجه ي كه شايسته

هنوز به صورت بالفعل براي ماهيات» وجود«هرچند اين،وضع گرديده است،ندا ماهيات

آن» حيوان ناطق« در برابرمثالً لفظ انسان؛حاصل نشده باشد يعني وجود-از حيث حصول

و به مالحظه اينكه آن امر خارجي است-آن هرچند انسان؛وضع گرديده است،در خارج

آنوعبالفعل محقق نشده باشد؛ پس موضهنوز در خارج به صورت   ها نيز به مالحظهله

يا جزئي از موضوع،خورد بدون آنكه آن وجود خارجي حصول آنها در خارج رقم مي له

ب و لفظ ازاي مصاديق قيدي از آن باشد، بلكه وجود خارجي ملحوظ در وضع لفظ است

ج1429اصفهاني،( خارجي وضع شده است و مي338-337ص،1، توان براي اين ادعا)

و آن را مدلّل ساخت: وجوه مختلفي  ذكر نمود

مي،ن متبادر استياينكه آنچه از الفاظ هنگام تجرد آنها از قرا نخست ؛باشد همين مطالب

اين مطلب به ذهن،يعني اگر الفاظ را با قطع نظر از وجود آنها در ذهن يا خارج لحاظ كنيم

و حكايت زودتر خطور مي شان هستندق خارجيكننده از مصادي كند كه چون مفاهيم عنوان

وياي كه در خطاباتمان محتاجيم از آنها تعبير نما گردند. دوم اينكه معاني لحاظ مي درباره يم

(صورت،ها سخن بگوييمآن نه مفاهيمي هستند كه بر وجه مذكور هاي خارجي) باشند

از هاي ذهني يا وجودات خارجي صورت و و خارج باشند اي كه اعم از موجود در ذهن

همان وجوديلذا الفاظ نيز بايد بازا؛وجود خارجي آنهاست جمله شئون آن مفاهيم،

) .)341و34صص،همانخارجي وضع شده باشند
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و اثبات وضع الفاظ براي معاني خارجي9  . تحليل هر دو ديدگاه
شود، اشكالي كه متوجهميشده براي احتمال اول ذكر بر نقدي كه به دو دليل اقامه افزون

اي،است سوسوريدگاهد زيرا او بر اين شود؛ن نظريه شامل برخي الفاظ نمياين است كه

و مصداق از ارتباط مستقيم با زبان اعتقاد پاي مي حال آنكه،است بيگانهفشرد كه لفظ

و شامل الفاظي همچون  » يعمل«،»و اقوس انيب«چنين ديدگاهي موارد نقض متعددي دارد

تو نمي» فاطمه«و  ضيح اينكه:شود.

و اقوس« و وزن آنها بر حسب علممي» ناب«و» قوس«جمع كلمات» انيب صرف بر باشند

آن» فَعل«وزنِ  و جمع يعني آن دو كلمه بايد بر وزن اقواس؛آيدمي» افعال«ها بر وزنِ است

و انيب«حال آنكه چنين چيزي در دو كلمه،و انياب جمع بسته شوند محقق نشده» اقوس

و و جمع بسته» انيب«و» اقوس«خالف وزن افعال، بر وزنبرو ابتدائاً اضع مستقيماًاست

) و چنين مطالبي تهافت آشكار با نظر24ص،1376جامي، است  سوسورزيرا؛دارد سوسور)

مفهومي در ذهن مخاطب،هاي مكرر باشد ها كه همان صوت كرد از تكرار واژه تصريح مي

آن ايجاد مي و همان دال داخل در وضع است» دال«شود كه نام حال آنكه چنين،است

و واضع» انيب«و»اقوس«تحليلي در الفاظي مانند  از اين الفاظ را مستقيماً،جاري نيست

و بر شي ميءحروف الفبا اخذ كرده  كند. مورد نظر خود جعل

له لفظه به مقدمه زير است: در مسئدر گرو توج سوسورفهم بهتر عدم تطابق ديدگاه

و كسره قبول نمي-غيرمنصرف يكي از اسباب منع درباره-كنند يعني الفاظي كه تنوين

(» عدل«اند: صرف به نام عدل گفته ، 1384حاجب، ابنخروج اسم از صيغه اصلي آن است

را،يعني اگر اسمي از صيغه اصلي خود خارج شود؛)23ص،1ج يكي از اسباب منع صرف

و با وجود سبب ديگر، احكام غيرمنصرف جاري مي اكنون خود اين خروج از گردد؛ دارد

ض و در باب الفاظ سوسوروابطي است كه بعضي از آنها با نظر صيغه اصلي داراي شرايط

مثال يكي از شرايط عدل اين است كه كلمه از صيغه اصلي خارج رايب ست؛هماهنگ ني

و قانون شود  و اين صيغه دوم با صيغه اصلي در اصل و به صيغه ديگري نيز داخل گردد

مي.مغايرت داشته باشد و»اقوس«گوييم برخي از كلمات مثل با توجه به اين مطلب
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،پس بايد عدل در آنها صورت گرفته؛به حسب ظاهر همه اين شرايط را دارند» انيب«

غي،غيرمنصرف باشند و كلمات معدول به حساب حال آنكه آن دو رمنصرف نيستند

و وجوب غيرمنصرف آيند نمي اين است كه اين» انيب«و»اقوس«بودن(علت توهم عدل

و وزن آنها بر حسبمي» ناب«و» قوس«دو كلمه جمع كلمات  علم صرف بر وزنِ باشند

مي» فَعل« و ه بايد بر وزن پس آن دو كلم؛آيدمي» افعال« وزنبر»فعل«جمع كه دانيم است

و انياب جمع بسته شوند » انيب«و»اقوس«حال آنكه چنين چيزي در دو كلمه،اقواس

و بر وزن و انيب«بلكه بر وزن،اند نيامده» انيب«و» اقواس«محقق نشده است »اقوس

و چون هم از صيغه؛پس اين دو كلمه بايد غيرمنصرف باشند؛اند آمده اصلي (= اقواس

و قانون مغايرت دارد شدهانياب) خارج  و هم صيغه دوم با صيغه اصلي در اصل با؛اند ولي

به،اينوجود  و اصالً نمي شمارآن دو غيرمنصرف بلكه،اند اصلي خارج نشده از صيغه آيند

جمع بسته» انيب«و» اقوس«خالف وزن افعال، بر وزنبر ئاًو ابتدا جناب واضع مستقيماً

به» اقوس«و» انيب«ل است) پس واضع الفاظي مث ب طور را ميهمستقيم و اينچنين كار گيرد

و همچنين مصداق خارجي از ارتباط مستقيم الفاظ   باشد. بيگانهنيست كه لفظ

مي اين مورد نقض زماني بيشتر جلوه هر نظريه مطلوبي در معناشناسي«شود كه بدانيم گر

ج-شناسان بايد در تضاد با عرف عام غير زبان نباشد-مله متخصصان علم ادبياتو از

و روشن است كه اين نظريه با آنچه دانشمندان ادبيات بر آن 138ص،1391الينز،( (

 هماهنگ نيست.،پايبندند

و چهارم نيز در نمونه سوسورديدگاه از مصداقهاي سوم ندارد. استفاده مستقيم عرب

و نيرومند علت عدم تطابق نمونه سوم با ديدگاه» يعمل«كلمه  و اطالقش بر شتر قوي

و داراي دووضع سوسور او،بودن نمونه چهارم است يعني فاطمه، علت عدم تطابق نظريه

يكباشد در اين كلمه مي و بار آن كلمه را براي معناي كلي؛ به اين بيان كه واضع وضع كرد

مي» فاطم«آن معنايِ كلي  و سپس آن معناي كلي را براي به معناي آزادشده از نار باشد

و30، زمان40دي شمارهسي مدرس افغاني،( معناي جزئي مثالً فالن شخص وضع نمود

 ).كتاب جامي28و36مطابق با صفحات10زمان31دي شماره سي
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(وضع الفاظ براي معاني ذهني) قابل شده براي اثبا اما دواستدالل اقامه ت احتمال اول

 مناقشه است:

مي-اما استدالل اول بر كه بيان و تفهم استايكرد وضع الفاظ زيرا؛باطل است-تفهيم

و تفهم به وسيله صور ذهني حاصل مي اين نيست كه الفاظ نيز لزممست،گردد اينكه تفهيم

همان امور خارجييزيرا جايز است الفاظ بازا؛همان صور وضع گرديده باشنديزااب

و براي اثبات اين مطالب در ضمن احتمال دوم اقامه دليل شد و انتقال-وضع شده باشند

نه؛آن صور صورت گيرد فقط به واسطه چراكه راه علم به آن منحصر در صور ذهني است

و آگاهي به اينكه وضع نيز به لحاظ آن صورت باشد. به عبارت ديگر صرف اينك ه راه علم

و اين،آن مفاهيم، منحصر در صور ذهني است دالّ بر وضع الفاظ بر آن صور ذهني نيست

مي مطلب با مراجعه به عرف آشكار ج1429اصفهاني،( گردد تر .)345ص،1،

بر-اما استدالل دوم زيرا نيز خالي از مسامحه نيست؛-اساس صور ذهني يعني اطالق لفظ

مي كننده اطالق در آن الفاظ، به اين سبب الفاظ را بر صور ذهني به كار گيرد كه اعتقاد دارد

در نه اينكه به مجرد عالم خارج مطلب همان است كه تصور كرده است  اختالف آن معاني

( ذهن گوينده ج]تابي[،سيوطيالفاظ آن كلمه را بر همان مفاهيم ذهني اطالق نمايد ،1،

 ).346-345ص،1ج، 1429، اصفهاني/42ص

 سوره آل عمران36. آيه 10
ت و جريان يا عدم36آيه،ثير بيشترأدر پايان مقاله براي سوره آل عمران را ذكر

مي سوسورداشتن نظر جريان  يم:كن را در آن بررسي

قَالَت فَتَقَبلْ ��aLb�c̀�إِذْ ما في بطْني محرَّرا لَك تنَذَر عمرَانَ ربِّ إِنّي

يملالْع يعمالس أَنْت ّي إِنَّكنا؛متُهضَعو قَالَت ربِّ إِنّي وضَعتْها فَلَما

وإِنّي كَاألنْثَى وضَعت ولَيس الذَّكَرُ بِما لَمأَع اللَّهو مرْيم أُنْثَى سميتُها

بِك وذُرِّيتَها منَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ أُعيذُها آن:وإِنّي اي پيامبر بياد آور

زماني را كه زن عمران گفت: پروردگارا من نذر كردم فرزندي كه در 

تو،رحم دارم در راه تو آزاد گردانم و شنوااين نذر مرا بپذير كه

ا و وضع حمل نمود به پروردگار عرض كرد عليم هستي. چون
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و خدا بر آنچه زاييده پروردگارا فرزندي كه زاده  ست،ا ام دختر است

را آگاه و من آن فرزند و فرزند پسر مانند دختر نيست  مريمتر است

 گذاري نمودم. نام

اساس رسم آن روزگاربر حنّهبه نام عمرانخالصه منظور آيه اين است كه همسر طور به

(بيت مي كه فرزندان خود را نذر مسجد تاكر المقدس) آن مكان مقدس خدمت كنند،به دند

ب تا خدمت خانه بردنذر نمود كه چنانچه خداوند به او فرزندي عنايت كند آن را به مسجد

 خدا نمايد.

،پروردگار نيز دعاي او را اجابت نمود. هنگامي كه آثار حمل را در خود مشاهده كرد

را؛پسر است،د فرزندي كه خداوند به او عنايت كردهتصور نمو اما هنگام وضع حمل آن

و به پروردگار عرض كرد: اين فرزند دختر است. وي بعد از مناجات با  دختر يافت

مي،خداوند مبني بر اينكه دختر مانند پسر نيست دارد: به حضرت حقّ جلّ جالله عرضه

ج1363سي، مجل( نهادم مريممن نام اين فرزند را  ج1389كاشاني،/194ص،14، .)759ص،1،

با پرسش اكنون باب الفاظ هماهنگدر سوسورديدگاه اين است كه آيا مفاد آيه شريفه

يا مي عمراندر عبارت همسر مريمتر آيا لفظا نه؟ به عبارت واضحست انّي«يد:گو كه

وضع خارج است از حيطه،باشد)س(مريمله آن كه همان حضرتو موضوع» سميتها مريم

 يا نه؟

،ي كه بر ادعا گواه استشنوردليل.بايد گفت در اين آيه لفظ خارج نيست پاسخدر

) به 766ص،1427 راغب،( كه لغت اعجمي استرا مريملفظ عمراناين است كه همسر

كه دليلاين  مي مريمانتخاب نمود ( در لغت به معناي عابده ،2ج،1383طبرسي، باشد

و قصدش اين بود تا معناي اين لفظ بر مسم422ص ،اثر گذاشته،كه همان فرزندش باشدا)

) ج]تابي[زمخشري، اعمال او مطابق با اسمش گردد با-پس وي با عنايت؛)356ص،1، يعني

مي-دارد مريمه به معنايي كه لفظ توج به از اين لفظ كمك خوبي نشان گيرد. اين بيان

به، دهد كه خود لفظ مي و چنين مطلبي مصادره و معنا قرار دارد داخل در رابطه لفظ

شد؛شود مطلوب محسوب نمي به مريمحضرت مادرچون گفته و توجه معنايي با عنايت
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مي كه لفظ دارد، از آن لفظ  است، بر عكسپس لفظ داخل در فرايند وضع،گيرد كمك

مي سوسورادعاي  دانست. كه لفظ را خارج از حيطه وضع

به از مجموع استدالل اين،خوبي قابل استفاده است هاي مطرح براي هر دو ديدگاه آنچه

-عمرانيعني زن حضرت؛سوره آل عمران با احتمال دوم هماهنگ است36است كه آيه 

بلكه بر مصداق؛وضع ننموده است،را بر آنچه در ذهن تصور كرده مريملفظ-)س(حنه

و اين مطالب با يعني همان فرز،خارجي ند موجود در عالم تكوين وضع نموده است

مي سوسورديدگاه  و مصداق خارجي از ارتباط مستقيم با زبان كه ،است بيگانهگويد لفظ

 هماهنگ نيست.

ا نظريه«با ثبات وضع الفاظ براي معاني خارجياما در اين ميان بايد دانست

مي، اين نظريگذشتكه طور هماهنگ است. همان» بودن معنا مصداقي گويد معناي يك لفظه

و مصداق آن به  آيد جستجومي شماررا بايد بر مبناي آن چيزي كه لفظ به آن اشاره دارد

 بودن ماهيات خارجي همسوست.له نمود كه با موضوع

 گيري نتيجه
» له الفاظ خاص موضوع«، الفاظ خاص مطرح است دربارهاز ميان رويكردهاي مختلفي كه

كه گرديدو اصوليان بررسي سوسوراز منظر  سوسور به باورو اين مطلب به دست آمد

و همان دال بر صور شده از دهان موجب تشكيل دال در ذهن شده يعني صوت خارج،لفظ

و ادبيات؛كند ذهني داللت مي اما چنين چيزي با امور مسلّم نزد دانشمندان علم اصول

له الفاظ شود كسي لفظ را خارج از موضوعو در ميان آنها مشاهده نميهماهنگ نيست 

و اين مطلب بداند؛ همچنين منظور از موضوع كه لفظ براي به دست آمدله مشخص گرديد

نتايج وضع شده است. خالصه،ي كه شايسته آنهاست»وجود«ه به ماهيات خارجي با توج

 توان در امور زير يافت: اين پژوهش را مي

و زبان.1 و معنا سوسورو از جملهانشناس به باور اكثر دانشمندان علم اصول ربطه لفظ

ي واقعي نيست، بلكه قراردادي است.ا رابطه
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و علما.2 مييآنچه از عبارات بيشتر دانشمندان ادبيات عرب اين،شود اصول برداشت

ر و معنا با است كه لفظ بر ماهيات خارجي وضع گرديده است. اين رهيافت از ابطه لفظ

و مقاالت پژوهشي چه در برخيآن به منصه ظهور رسيده» شناسي معنا هستي« دربارهكتب

 در تضاد است.،است

را لفظ يعني صوت خارج سوسور.3 و مصداق خارجي داخل در حيطه وضع شده از دهان

 داند. نمي

را.4 مي او نه تنها مصاديق خارجي بل خارج از حقيقت وضع كه لفظ را نيز خارج از داند،

د.كن اين رابطه معرفي مي

مي.5 بي گويد همان او تباط با خودار طور كه ابزارهاي الكتريكي در ارسال الفباي مرس

 ند.ا هاي گويايي نيز خاج از خود زبان ند، اندامامعالي

 ذهني است. كامالًيفرايند وضع امر سوسوربر اساس ديدگاه.6

چراكه است؛ فخر رازيدر باب الفاظ از برخي جهات نظير ديدگاه امام سوسورديدگاه.7

ب  اند. ماهيات خارجي وضع نشدهيازااو نيز بر اين باور است الفاظ

و اين غرض«برخي بر اين باورند به دليل اينكه.8 و تفهم است غرض از وضع تفهيم

پس الفاظ براي صور،»شود كه الفاظ براي صور ذهني وضع شده باشند وقتي حاصل مي

 اند. ذهني وضع شده

 تغيير لفظ به حسب تغيير صور ذهني از ديگر داليل وضع الفاظ براي صور ذهني است..9

و آگاهي به مفاهيم، صور ذهني است، دال بر وضع الفاظ براي . صرف اين10 كه راه علم

 صور ذهني نيست.

ا.11 لفاظ براي صور ذهني نيست، بلكه مجرد اختالف معاني در ذهن واضع، دليل بر وضع

را،ر كردهگونه است كه تصو، همانچون تصورش بر اين است كه در خارج مطلب لفظ

د.كن جعل مي

 اشكاالت زير است: دچاردر باب الفاظ سوسورديدگاه.12
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و در عدم خارج الف) لفظ خارج از رابطه و معنا نيست بودن آن ميان دانشمندان اصول لفظ

 شود. اختالفي مشاهده نميو ادبيات

 را توجيه نمايد.» فاطمه«و»يعمل«،»اقوس«تواند الفاظي همچون نمي سوسورب) ديدگاه

له خاص در اقسام وضع بايد وضع خاص موضوع سوسوركلي بر اساس ديدگاه طورج) به

 ور نيست.گ حال آنكه اين،جايگاهي نداشته باشد

و مĤخذ  منابع
.* قرآن مجيد

م؛ شده در شرح رضي بر كافيه)(چاپ كافيه؛ حاجب ابن.1 .1384،سسه الصادقؤتهران:

و احمد ايرانمنشترجمه احمد؛ فلسفه زبان؛ آلستون، ويليام.2 تهران: انتشارات؛رضا جليلي

.1381، سهروردي

م؛-�����#,+')�*)�؛ محمدتقي اصفهاني،.3 .ق1429، سسة النشر االسالميؤقم:

مؤ؛.��)��������؛ دحسيناصفهاني، محم.4 آلبيروت: م.2008، البيت سسه

و.5 تهران: انتشارات الدين مجتبوي؛ جالل ترجمه؛كليات فلسفه؛استرولآوروم پاپكين، ريچارد

.1354،دانشگاه تهران

آل؛��2 0�1/��؛ خراساني، محمد كاظم.6 .1385، البيت قم: مؤسسه

، تهران: المكتبة العلمية االسالميه؛الفوائد الضيائيه؛ محمد احمدبنبن عبدالرحمن(مالجامي)، دشتي.7

.ق1376

.ق1427، قم: طليعه النور؛مفردات الفاظ القران؛ راغب اصفهاني.8

آل]جابي[؛االفكار بدائع؛اهللا حبيبي،رشت.9 [بيالبيت : مؤسسه .تا]،

[بينشر ادب حوزه:قم الكشاف؛؛عمر زمخشري، محمودبن.10 .تا]،

ش، سال نهممعرفت فلسفي؛»شناسي معنا هستي«؛ ساجدي، ابوالفضل.11 ، 1390زمستان،2،

. 113ـ85ص

دو.12 ، تهران: انتشارات هرمسترجمه كورش صفوي؛؛شناسي عمومي دوره زبان؛ سوسور، فردينان

1382.

و انواعها؛ سيوطي، جالل الدين.13 [لكتب العربيها بيروت: داراالحياء؛المزهر في علوم اللغه .]تابي،

، 1391، تهران: انتشارات علمي؛فارسي شناسي در مطالعه ادب آشنايي با زبان؛صفوي، كوروش.14

.»الف«
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و ادب؛»فردينان دو سوسور« ـــــ؛.15 هاي نوشته(چاپ شده در كتاب 1383سال مجله زبان

و مطالعات ادبي نشانه«)،2(ج دفتر دوم پراكنده، .»ب«، 1391، تهران: انتشارات علمي،»شناسي

و نگرشي گمشده در گذشته« ـــــ؛.16 شده در نامه(چاپ؛»هاي مطالعه زبان مقاله سيبويه

دفتر هاي پراكنده،(چاپ شده در كتاب نوشته 1385شگاه، سازمان ميراث فرهنگي سالهپژو

و ترجمه سوم، زبان .»ج«، 1391، تهران: انتشارات علمي شناسي)، شناسي

آن؛تبار فيروزجاني، رمضان علي.17 و برونداد تهران: انتشارات؛فهم دين، مباني كالمي برايند

و انديشه اسالمي .1390، پژوهشگاه فرهنگ

[بيروت: داراالحياء التراث العربي؛التفسر الكبير؛ فخر رازي.18 .]تابي،

،نجف: انتشارات امام موسي صدر؛تقريرات درس آقاي خوئي:محاضرات؛فياض، محمداسحاق.19

.]تابي[

.1379، قم: انتشارات نويد اسالم؛الصادقين منهج؛اهللا، فتحكاشاني.20

.1375، قم: نشر مرصاد؛فلسفه تحليلي؛ الريجاني، صادق.21

.1391، تهران: انتشارات اعلمي؛ترجمه كورش صفوي؛شناسي زباندرآمدي بر معنا؛جان الينز،.22

.دي درس جاميسي؛د عليمدرس افغاني، محم.23

مؤالفقه اصول؛مظفر، محمدرضا.24 .1392، سسه بوستان كتاب؛ قم:

.1372، تهران: انتشارات خوارزمي؛ اهللا فوالدوند ترجمه عزّت؛فالسفه بزرگ؛ مگي، بريمان.25

آن؛ مهركش، احسان.26 و ثمرات مترتّب بر قم:،حوزه علميهسهنامه سطح پايان؛حقيقت وضع

. 1392، مركز مديريت حوزه علميه قم

و ذهنيبودن معاني خارجي ـــــ؛.27 آن قرآن ؛نگاهي متفاوت به هستي شناسي معنا:بودن تصاوير

[بي چاپ  تا]. نشده،

.1380، تهران: نشر مركز؛ترجمه فريدون قاسمي؛هاي فلسفي پژوهش؛ نشتاين، لودويگويتگ.28

.1356، تهران: انتشارات خوارزمي؛ ترجمه منوچهر بزرگمهر؛نگنشتايويت؛ هارت ناك، يوستوس.29

و ويتگ؛ هريس، روي.30 .1381، تهران: نشر مركز؛ترجمه اسمائيل فقيه؛نشتاينزبان، سوسور

و اختياري سوسور، نشانه؛ ديويد هلدكرافت،.31 تهران:؛ترجمه سپيده عبدالكرمي؛بودن ها، نظم

.1391، انتشارات اعلمي
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