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فرايند تحقق دلالت ،از عناصر گوناگوني تشكيل شده است كه انس دال با مدلول مهمترين آنهاست؛
همچون هر پديده امكاني ديگر براي تحقق نيازمند علت است؛ ازاينرو اين پرسش پديد ميآيد كه
عوامل تحقق انسِ دال با مدلول چه اموري هستند؟ منطقدانان مسلمان ،در صدد برآمدهاند با شناسايي

گونههاي مختلف علت انس دال و مدلول ،راه را براي تقسيم دلالت هموار سازند .آنان عناصر سهگانه
عقل ،طبع و وضع را به عنوان عوامل ايجادكننده انس دال و مدلول معرفي كردهاند و بر اساس آن

دلالت را به سه دسته عقلي ،طبعي و وضعي تقسيم نمودهاند .به جهت گنجانده شدن بحث دلالت در

مباحث الفاظ در منطق ،اهتمام منطقدانان بيشتر به اقسام دلالتهاي وضعي لفظي -يعني مطابقي،
تضمني و التزامي -معطوف شده است و تقسيم اوليه دلالت از نگاه آنان دور مانده است .اين نوشتار در

صدد آن است با روش كتابخانهاي ،ابتدا به بررسي سير تاريخي تقسيم دلالت در ميراث منطقي
مسلمانان بپردازد و سپس با رويكرد تحليلي ،هويت دلالتهاي مذكور را بررسي و نقد كند .بر اساس

اين مقاله هيچ يك از عقل ،طبع و وضع ،علت انس نيستند ،بلكه عامل ايجادكنندة انس دال با مدلول
عبارت است از :التفات مكرّر و همزمان به دال و مدلول يا التفات شديد و همزمان به دال و مدلول.
واژگان كليدي :دلالت ،التفات ،انس ،عقل ،طبع ،وضع.

* طلبه سطح چهار حوزه علميه قم )نويسنده مسئول(.
** استاديار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.

تاريخ دريافت٩٧/٣/٢٠ :

تاريخ تأييد٩٨/٢/٤ :

ya_karimeh@yahoo.com
mabd1357@gmail.com

تطور تاريﺨي عوامل انس دال و مدلول در ميراث مﻨطﻘي مسلمانان

چراكه انس ،ربطدهنده دال و مدلول به يكديگر و زمينهساز اصلي براي انتقال ذهني است .اين انس،

مقدمﻪ
ازآنجاكه هدف منطقدانان از طرح بحث دلالت ،بررسي رابطة لفظ و معنا بوده است
)ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص ،(٥توجه حداكثري آنان در اين بحث ،به دلالتهاي وضعي لفظي-
يعني مطابقي ،تضمني و التزامي -معطوف بوده است و به مباحث ديگر دلالت -مانند
١٧٨

چيستي دلالت -و تقسيم دلالت بر اساس عوامل انس دال و مدلول توجه چنداني
نداشتهاند .منطقدانان به سه عامل عقل ،طبع و وضع به عنوان عوامل انسساز ميان دال
و مدلول اشاره كردهاند .دلالت ،بر پايه تنوع عوامل انسساز ،به اقسام سهگانة عقلي،
طبعي و وضعي تقسيم ميشود .برخي از پرسشها دربارة اين اقسام سهگانه به شرح زير
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است:
 .١مقصود از عقل ،طبع و وضع در تعريف اقسام سهگانه دلالت چيست؟
 .٢آيا اين سه مورد ،در راستاي ايجاد انس ميان دال و مدلول ،علت تامه به شمار
ميروند؟ به بيان ديگر آيا براي ايجاد انس به عناصر ديگري در كنار اين سه
مورد نياز داريم؟
 .٣انتقال ذهني موجود در دلالتهاي عقلي و طبعي ،دلالت است يا انتاج؟
اين مقاله در صدد است ضمن ارائه ديدگاه منطقدانان درباره عوامل انس دال با
مدلول ،به بررسي و نقد آن بپردازد .اما در اين راستا ناگزير از بررسي چيستي دلالت و
عوامل شكلگيري آن نيز ميباشد؛ چراكه بررسي اقسام دلالت ،بدون آشنايي با چيستي
دلالت ميسر نميشود؛ زيرا هر مقسمي ،مق ّوِم چيستي اقسام خود است و آشنايي با
هويت اقسام ،از مسير آشنايي با هويت مقسم ميگذرد .بنابراين پس از ارائه روند
تاريخي تقسيم دلالت در علم منطق ،به بحث از چيستي دلالت ميپردازيم و در ادامه
گزارشي از اقسام سهگانة دلالت بر پايه انس دال و مدلول در آثار منطقي ارائه ميكنيم.
در پايان مقاله نيز به نقد و بررسي ديدگاه منطقدانان خواهيم پرداخت.
توجه به اين نكته ضروري است كه مطالب اين مقاله ،تنها ناظر به سنت منطقي
مسلمانان است؛ ازاينرو در مورد آنچه در دنياي علمي غرب و نيز دانش اصول فقه

پيرامون عوامل انس دال و مدلول مطرح است ،هيچگونه قضاوتي ندارد.

الف( توصيف تاريخي
بحث از دلالت در منابع منطقي را ميتوان تا قرن پنجم و در آثار ابنسينا پيگيري كرد

)ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص /٤٣همو ،١٤٠٥ ،ص /١٤طوسي ،١٣٧٥ ،ص .(٢٨هرچند در برخي آثار

فارابي نيز اشارههايي به اين بحث شده است )فارابي ،١٤٠٤ ،ص / ٨٨همو ،١٤٠٨ ،ج،٢

ص ،(١٠اما ابنسينا اولين منطقداني است كه چيستي دلالت و اقسام آن را بهطورمستقل
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بررسي كرده است.

دربارة اقسام دلالت وضعي لفظي پرداختند .در اين دوره منطقداناني همچون بهمنيار

)بهمنيار ،١٣٧٥ ،ص ،(١٣سهلان ساوي )ساوي ،١٣٨٣ ،ص ،(٦٠غزالي )غزالي،١٩٩٤ ،
ص ،(٧٣ابوالبركات بغدادي )بغدادي ،١٣٧٣ ،ج ،١ص ،(٨شيخ اشراق )سهروردي،١٣٧٥ ،

ج ،٢ص ،(١٤كاتبي قزويني )قطب رازي ،١٣٨٤ ،ص ،(٨٢سراجالدين ارموي )همو،١٣٩٣ ،

ج ،١ص (٨٧و ابهري )عظيمي ،١٣٩٥ ،ص (١١٢به بررسي دلالتهاي مطابقي ،تضمني و

التزامي اكتفا كردند.

با وجود اين در برخي آثار منطقي ،شاهد اشاره به تفكيك ميان دلالتهاي وضعي و

غيروضعي و تقسيم دلالت بر اساس عوامل انس دال و مدلول هستيم .ابنحزم اندلسي و

افضلالدين خونجي ،دلالت الفاظ را به دو دسته وضعي و طبعي تقسيم كردند )ابنحزم،

 ،١٩٨٠ص /١٠٥خونجي ،١٣٨٩ ،ص .(١١همچنين فخر رازي دلالت لفظي را به دو دسته
وضعي و عقلي تقسيم نمود )فخر رازي ،١٣٨١ ،ص .(٢٠خواجه نصيرالدين طوسي نيز در

برخي آثار خود ،به دلالتهاي عقلي و طبعي اشاره كرده است )طوسي ،١٣٦١ ،ص/ ٨-٧
همو ،١٣٧٥ ،ج ،١ص /٢٩-٢٨حلي ،١٣٨٨ ،ص.(٣٦

تفكيكهاي صورتگرفته ميان دلالتهاي وضعي و غيروضعي در قرن هفتم،

زمينهساز تقسيمي جامع از دلالت در قرن هشتم شد .در اين زمان قطبالدين شيرازي
دلالت الفاظ را به دو دسته ذاتي و غيرذاتي تقسيم كرد .دلالت ذاتي يا همان غيروضعي،
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پس از ابنسينا و تا پيش از قرن هشتم ،عمدة آثار منطقي به تكرار مطالب ابنسينا

دلالتي است كه وابسته به وضع و قرارداد انسان نيست و به همين جهت در زمانهاي
مختلف و ميان افراد گوناگون ،مشترك است .دلالتهاي عقلي و طبعي از اقسام دلالت
ذاتي هستند .اما درمقابل ،دلالتي كه وابسته به وضع و قرارداد افراد باشد ،غيرذاتي يا
همان وضعي نام دارد كه به سه دسته مطابقي ،تضمني و التزامي تقسيم ميشود )قطب
شيرازي ،١٣٨٣ ،ص /٣٥همو ،١٣٦٩ ،ص.(٣٠٨-٣٠٧
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علامه حلي ،منطقدان معاصر قطب شيرازي ،از تقسيمبندي وي پيروي نكرد .او

دلالتهاي لفظي را ابتدا به سه دسته عقلي ،طبعي و وضعي تقسيم نمود و سپس دلالت-
هاي وضعي لفظي را در سه قسم مطابقي ،تضمني و التزامي جاي داد )حلي١٤١٢ ،ق،
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ص /١٩٥همو ،١٣٨٨ ،ص.(٨

قطبالدين رازي ،شاگرد قطب شيرازي نيز دست به تغيير تقسيمبندي استاد خود

زد .ايشان دلالت را بر اساس نوع دال به دو دسته لفظي و غيرلفظي تقسيم كرد و همه

اقسام ذكر شده توسط قطب شيرازي را زيرمجموعه دلالتهاي لفظي قرار داد )قطب

رازي ،١٣٩٣ ،ص /٩٠همو ،١٣٨٤ ،ص .(٨٤شايد دليل جداسازي دلالتهاي لفظي از

غيرلفظي تأكيد بر اين نكته باشد كه در منطق ،هدف از بحث دلالت ،پرداختن به دلالت
الفاظ است.

محقق سبزواري نيز در قرن سيزدهم ،تقسيم قطب رازي را تغيير داد و هر يك از

دلالتهاي عقلي ،طبعي و وضعي را به دو بخش لفظي و غيرلفظي و بخش وضعي
لفظي را به سه دسته مطابقي ،تضمني و التزامي تقسيم كرد )سبزواري ،١٣٧٩ ،ج،١
ص (١٠٣كه امروزه تقسيم رايج آثار منطقي است )مظفر ،١٤٣٠ ،ص.(٤٤-٤١

ب( چيستي دلالت
منطقدانان در تعريف دلالت به توصيف اين پديده و بيان كاربرد واژة دلالت در رابطه
ميان لفظ و معنا پرداختهاند .آنان در صدد قرارداد معنايي جديد براي دلالت نبودهاند و
تنها به تعيين يكي از مصاديق معناي لغوي دلالت همت گماشتهاند .ازآنجاكه دلالت در
لغت ،به معناي راهنمايي كردن است )ابراهيم مصطفي ،١٤٢٧ ،ص /٢٩٤ابنمنظور،١٤١٤ ،

ج ،١١ص /٢٤٨واسطي ،١٤١٤ ،ج ،١٤ص ،(٢٤١براي تعريف دلالت در منطق بايد مصداق
راهنمايي كردن را در فرايند دلالت لفظ بر معنا كشف كنيم.
برخي منطقدانان ،دلالت را حالتي براي شيء خارجي -همچون لفظ -دانستهاند كه
ذهن با علم به آن ،به معنا منتقل ميشود )قطب شيرازي ،١٣٨٣ ،ص /٣٥همو،١٣٦٩ ،
ص /٣٠٦قطب رازي ،١٣٩٣ ،ج ،١ص /٩٠همو ،١٣٨٤ ،ص /٨٣صدرالمتألهين ،١٣١٥ ،ص/٣٥

يزدي ،١٤١٢ ،ص /٢٣سبزواري ،١٣٧٩ ،ج ،١ص /١٠٣مظفر ،١٤٣٠ ،ص .(٤٠بر اساس اين
تعريف ،دلالت وصف شيء خارجي است؛ يعني آنچه التفات ذهن را به سوي معنا
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راهنمايي ميكند ،شيء خارجي است .اما به نظر ميرسد دال بودن شيء خارجي براي
اين است كه مقدمه تشكيل صورت خود در ذهن را فراهم ميكند .درواقع با نگاه دقيق،
اين صورت ذهني شيء خارجي است كه مورد التفات ذهن قرار ميگيرد؛ ازاينرو شيء
خارجي در نسبت با انتقال التفات ذهن به معنا ،حالت و ويژگي خاصي ندارد تا بتواند
موجب دلالت و راهنمايي التفات به سوي معنا شود.
برخي ديگر از منطقدانان ،دلالت را به فهم معنا از شيء خارجي -همچون لفظ-
دانستهاند )خونجي ،١٣٨٩ ،ص /١١شهرزوري ،١٣٨٣ ،ص /٥٢همو ،١٣٧٢ ،ص /٣٦حلي،

 ،١٤١٢ص /١٩٥همو ،١٣٨٨ ،ص /٨همو ،١٣٨٧ ،ص (١٦كه بر اين اساس دلالت ،وصف
فهمنده يا همان ذهن است .البته راهنما ناميدن ذهن براي دلالت مبهم است و مقصود از
آن چندان روشن نيست؛ زيرا ازآنجاكه ذهن داراي حيثيتهاي گوناگون است ،جاي اين
پرسش باقي است كه كدام يك از عناصر ذهني ،التفات را به سمت معنا انتقال ميدهد؟
نكته ديگر اين است كه مراد از »فهم معنا« در اين تعريف ،از دو حال بيرون نيست:
 .١مقصود از آن ،حصول صورت ذهني معنا در ذهن است كه در اين صورت بايد
گفت حصول معنا در ذهن ،مقدمه و پيش نياز وقوع دلالت است؛ ازاينرو مقدم بر
دلالت است و نميتواند به عنوان چيستي دلالت معرفي شود.
 .٢مقصود از آن ،التفات به معنا باشد كه در اين صورت بايد گفت حصول التفات
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التفات ذهن به معنا چندان دقيق نيست؛ چراكه نقش شيء خارجي در فرايند يك دلالت

به مدلول ،مقصد و نقطه پايان دلالت است و به اين دليل ،متأخر از دلالت است و
معرفي آن به عنوان چيستي دلالت چندان دقيق نيست.
از منظر نگارنده راهنماي التفات -دال -در فرايند دلالت ،صورتي ذهني است كه با
معنا مأنوس است و تحقق مصداق آن در خارج ،مقوِّم دلالت نيست؛ زيرا بسيار رخ مي-
دهد كه با التفات به صوري كه در خارج واقعيت ندارند ،التفات ذهن به معاني مختلفي
١٨٢

منتقل ميشود -مثل ًا با تصور مفهوم »غول« ،به ياد خطرناك بودن آن ميافتيم .دليل چنين
دلالتي صرفاً انس صورت ذهني »غول« با مفهوم خطرناك بودن است و مصداقي براي
آن در خارج وجود ندارد تا در روند دلالت دخالت داشته باشد .بدين ترتيب بايد دلالت
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را به »تغيير التفات به وسيله يك مفهوم به سوي مفهومي كه با آن انس دارد« تعريف
كرد .بر اساس اين توصيف ،عوامل تأثيرگذار در شكلگيري دلالت به شرح زير هستند:
 .١دال :صورتي ذهني است كه تغييردهنده التفات محسوب ميشود.
 .٢مدلول :صورتي ذهني است كه التفات به سوي آن انتقال مييابد.
 .٣انس دال با مدلول :علاوه بر حضور دال و مدلول در ذهن ،نياز است از سمت

دال به مدلول ،كشش و جاذبهاي واقعي در ذهن وجود داشته باشد تا التفات از اين
طريق به سمت مدلول انتقال يابد .اين جاذبه همان انس دال با مدلول است.
 .٤التفات به دال :ازآنجاكه دلالت نوعي انتقال دادن التفات است ،تا زماني كه

التفات به دال صورت نگيرد ،تغيير دادن آن نيز امكانپذير نخواهد بود.
با دقت در آنچه گذشت ،به نتايج زير دست مييابيم:

 .١بر اساس اين تعريف ،تمايز دلالت و حكايت آشكار ميشود .حكايت ،همان
ويژگي نماياندن اشيا توسط مفاهيم است .حكايت ،وصف ذاتي همه صورتهاي ذهني
است و هيچ مفهومي بدون حكايتگري تصورپذير نيست )فياضي ،١٣٨٦ ،ص(١٥٣؛
براي نمونه مفهوم انسان ،از محكي خود يعني حيوانيت داراي نطق حكايت ميكند و
آن را نشان ميدهد .اساس مفهوم بودنِ مفهوم انسان ،به حكايتگري آن از حقيقت
حيوان ناطق است و براي داشتن اين ويژگي ،نياز به هيچ امري مانند انس و التفات

نيست ،بلكه ذات ًا واجد حكايتگري است .در نقطه مقابل ،دلالت نوعي انتقال دادن
ي
التفات ميان مفاهيم است و با محكي مفاهيم ارتباطي ندارد .همچنين دلالت ،ذات ِ
مفاهيم نيست و براي شكلگيري ،نيازمند اركان چهارگانهاي است كه ذكر آن گذشت؛
براي نمونه ،مفهوم چاي ،علاوه بر حكايت از حقيقت چاي در خارج ،دال بر مفهوم قند
است كه براي تحقق اين دلالت ،نيازمند برقراري انس ميان مفهوم چاي و مفهوم قند
هستيم .به علاوه بايد به مفهوم چاي التفات داشته باشيم؛ درحاليكه براي حكايت مفهوم
چاي از حقيقت چاي نيازمند هيچ امري نيستيم.

١٨٣

 .٢طبق اين تعريف ،دلالت با انتاج كه در عمليات فكر رخ ميدهد ،متفاوت است.
جهت يافتن عناصر مناسب براي حل مجهول و حركت از اين معلومات به سمت
مجهول براي حل آن )طوسي ،١٣٧٥ ،ص .(١٢-١١از اين ميان مرحله پاياني فكر -يعني
حركت از معلومات مناسب به سمت مجهول -انتاج ناميده ميشود .در مرحله انتاج،
شاهد دستيابي به علم جديد هستيم .تعريف ،منتج علم تصوري جديد است و استدلال
نيز منتج علم تصديقي جديد است؛ اما در دلالت ،علم جديدي توليد نميشود و تنها
متع ّلَق التفات بين معلومات پيشين تغيير ميكند .توضيح اينكه براي رسيدن به مطلوب و
حل مجهول در فكر ،بايد به معلومات مورد نياز التفات داشته باشيم .در ادامه ،با تركيب
اين معلومات ،مفهوم جديدي در ذهن توليد ميشود كه بلافاصله ،التفات ذهن به سوي
اين مفهوم جديد جلب ميشود .اما اين تغيير التقات ،به دو دليل دلالت نيست:
اول :زماني كه علم جديد براي ما حاصل ميشود ،فكر خاتمه مييابد؛ به عبارت

ديگر حصول مفهوم جديد در ذهن ،نقطه پايان فكر است؛ ازاينرو التفاتي كه به اين
مفهوم جديد حاصل ميشود ،جزء فكر نيست؛ زيرا تا آن مفهوم در ذهن حاصل نشود،
التفات به آن اتفاق نميافتد؛ لذا اين التفات ،متأخر از فكر است.
دوم :عامل تغيير التفات ذهن به نتيجه كه محصول انتاج است ،مفاهيم نيستند ،بلكه

التفات به نتيجه ،بدين جهت رخ ميدهد كه صورت جديدي كه پيش از اين در ذهن
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فكر عبارت است از :حركت ذهن از مجهول به سمت معلومات ،حركت ميان معلومات

غايب بوده است ،به يكباره در ذهن حاضر ميشود و اين موجب جلب التفات ذهن به
سوي آن ميگردد؛ حال آنكه در دلالت ،مفاهيم عامل انتقال التفات هستند؛ به بيان ديگر
آنچه در دلالت ملاك ميباشد ،اين است كه يك مفهوم به جهت انسي كه با مفهوم
ديگري دارد ،التفات را به سوي مفهوم مأنوس خود تغيير دهد .بايد توجه داشت كه در
انتقال انتاجي ،نتيجه يا همان مقصد انتقال ،در هنگام تركيب مقدمات ،در ذهن موجود
١٨٤

نيست؛ در حاليكه اگر بخواهيم انتاج را نوعي دلالت بدانيم و مقدمات را به عنوان دال
معرفي كنيم ،بايد نتيجه كه نقطه پايان انتقال است ،هنگام تركيب مقدمات در ذهن
حاضر باشد؛ زيرا همچنان كه گذشت ،يكي از شرايط تحقق دلالت اين است كه در
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زمان التفات به دال ،مدلول نيز در ذهن موجود باشد.
در روند التفات به مفهومي كه در هنگام شنيدن يك لفظ ،در ذهن به وجود ميآيد
نيز وضعيت مشابهي اتفاق ميافتد .ابتدا لفظ خارجي زمينه را فراهم ميكند تا صورت
لفظ در ذهن نقش ببندد و سپس التفات ذهن به اين صورت جلب ميشود .امر مورد
التفات ،يك صورت ذهني است ،اما التفاتدهنده ،صورت ذهني نيست .درواقع تغيير
التفات در اين موارد ،به جهت حصول يك صورت جديد در ذهن رخ ميدهد .اين
مطلب را به عنوان تقريب به ذهن ،ميتوان به يك جلسه مهماني تشبيه كرد كه التفات و
توجه حاضران ،در اثر عوامل مختلفي تغيير ميكند .گاهي توجه افراد به دليل اشاره
ميزبان به فردي معين ،به او جلب ميشود و گاهي نيز توجه افراد به سوي فردي جلب
ميشود كه در حال ورود به جلسه است .حالت اول مشابه دلالت است و حالت دوم
مشابه تغيير التفات از راه حصول صورت جديد در ذهن است.
اگر چنين اشكال شود كه در فكر ،مفاهيم گوناگون با هم تركيب ميشوند و به
واسطة اين مفاهيم ،التفات ذهن به صورت جديد جلب ميشود ،بايد گفت اين تركيب
مفاهيم ،تنها موجب تشكيل و پديد آمدن صورت جديد در ذهن ميشوند و اين
صورت جديد است كه التفات را به سمت خود جلب ميكند ،نه مفاهيمي كه تركيب
آنها با هم علم جديد را حاصل كرده است.

آنچه در تحقق دلالت شرط است ،تغيير التفات به وسيلة يك يا چند مفهوم به
سمت مفهوم ديگر است ،نه اينكه يك مفهوم با تحقق در ذهن ،التفات را به سمت خود
جلب كند .بنابراين -همچنانكه در ادامه خواهد آمد -هر تغيير التفاتي ،دلالت نيست .در
دلالت ،التفاتدهنده و آنچه به آن التفات ميشود متفاوتاند ،اما در انتاج ،التفاتدهنده
و شيء مورد التفات ،امر واحدي است.
تمايز دلالت و انتاج ،مهمترين نتيجه تعريف برگزيده از دلالت است كه عمده
نقدهاي اين نوشتار در بحث عوامل انس دال و مدلول بر پايه آن شكل گرفتهاند.

١٨٥

 .٣بر پايه تعريف مختار ،دلالت از ساير انواع انتقال ذهني متمايز ميشود .اقسام
الف( تغيير عادي التفات بدون اينكه مفاهيم ،هيچگونه تأثيري در آن داشته باشند.
ب( تغيير التفات به مفهوم جديدي كه از راه حس يا انتاج در ذهن شكل ميگيرد.
ج( تغيير التفات توسط يك مفهوم به سوي مفهومي كه با آن انس دارد .اين تغيير
التفات ،دلالت ناميده ميشود.

ج( اقسام دلالت بر پايﻪ علت انس دال و مدلول
با تحليل جامعي كه از چيستي دلالت و نتايج متفرع بر آن به دست آمد ،نوبت به
شناسايي عوامل انس دال و مدلول در آثار منطقي ميرسد .انس دال با مدلول به عنوان
يك پديده در ذهن ،براي تحقق نيازمند علت است .مرحوم مظفر در اين باره چنين
مينويسد:

لا شك أن انتقال الذهن من شيء الي شيء لا يكون بلا سبب ،و ليس السبب الا
رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن ،و هذه العلاقة أيضاً لها سبب و سببها العلم

بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن و لاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو
طبعية أو بوضع واضع و جعل جاعل ،قسّموا الدلالة الي اقسام ثلاثة :عقلية و

طبعية و وضعية )مظفر ،١٤٣٠ ،ص.(٤١-٤٠

منطقدانان دلالت را بر پاية علت انس دال با مدلول ،به سه دسته عقلي ،طبعي و
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انتقال ذهني عبارتاند از:

وضعي تقسيم كردهاند )قطب شيرازي ،١٣٨٣ ،ص /٣٥همو ،١٣٦٩ ،ص /٣٠٨-٣٠٧حلي،
١٤١٢ق ،ص /١٩٥همو ،١٣٨٨ ،ص /٨قطب رازي ،١٣٨٤ ،ص /٨٤-٨٣همو ،١٣٩٣ ،ص/٩٠

صدرالمتألهين ،١٣٦٢ ،ص /٤سبزواري ،١٣٧٩ ،ج ،١ص /١٠٣يزدي ،١٤١٢ ،ص.(٢٣
گردآوري اقسام سهگانه در اين تقسيم ،استقرايي -و نه بر پايه حصر عقلي -است )قطب

رازي ،١٣٩٣ ،ص .(٩٠در منابع منطقي ،به تعريف خاصي از عقل و طبع و وضع تصريح
١٨٦

نشده است ،اما ميتوان با تحليل مثالها و توضيحات ذكر شده براي هر قسم ،به
مقصود منطقدانان از اين مفاهيم دست يافت.
 .١دلالت عقلي
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فخر رازي اولين منطقداني است كه به تمايز دلالت عقلي از وضعي اشاره ميكند .هر

چند تعريفي از آن ارائه نميدهد )فخر رازي ،١٣٨١ ،ص .(٢٠دلالت عقلي ،دلالتي است
كه بر اساس عقل باشد )حلي ،١٤١٢ ،ص .(١٩٥معناي اين تعريف ،قدري مبهم است و
مشخص نيست كه مقصود از عقل و نيز به حسب عقل بودن دلالت چيست؛ ازاينرو
نيازمند آن هستيم تا با تحليل نمونههاي ذكر شده براي دلالت عقلي در آثار منطقي ،ابهام
اين تعريف را برطرف سازيم .برخي از اين نمونهها عبارتاند از :دلالت صوت بر
وجود يك مص ّوِت ،دلالت لفظ شنيده شده از پشت ديوار بر وجود تلفظ كننده ،دلالت
صداي آواز بر وجود يك خواننده و. ...
در همة اين مثالها ،شاهد اين هستيم كه دال و مدلول به ترتيب ،معلول و وجود
علت هستند .به بيان روشنتر ،مسير انتقال ذهن از فهم وجود معلول به فهم وجود علت
است .در توضيح مراحل دلالت عقلي ،گامهاي زير قابل تصوير است:
 .١ذهن در مرحله اول ،از طريق حس ،با وقوع پديدهاي مانند يك صدا مرتبط
ميشود .ذهن در پي اين مواجهة حسي ،موجود شدن پديدهاي ممكن را درك ميكند و
اين چيزي جر فهم معلول بودن شيء نيست .صورت ذهني اين فهم ،قضيهاي است كه
از تحقق يافتن امري ممكن خبر ميدهد؛ يعني »اين موجود ممكن ،معلول است«.
 .٢در مرحلة دوم و پس از آشنايي ذهن با معلول بودن يك شيء ،ذهن بدون هيچ

وقفهاي به سراغ ادراك پيشين خود از قاعده عليت ميرود و به قضيه »هر معلولي
نيازمند علت است« التفات پيدا ميكند.
 .٣در مرحلة سوم ،ذهن با تركيب اين دو قضيه ،از معلول به وجود علت خود
منتقل ميشود.
با توصيفي كه از فضاي ذهن هنگام يك دلالت عقلي ترسيم شد ،در مييابيم كه
انتقال ذهن از معلول به وجود علتش در دلالت عقلي ،در پي تشكيل يك قياس در ذهن
صورت ميپذيرد .براي نمونه ،قياس موجود در دلالت صوت بر مص ّوِت عبارت است

١٨٧

از:
مقدمة .٢هر معلولي ،علت دارد.
نتيجه :پس اين صوت ،علت دارد؛ يعني اين صوت ،مصوِّتي دارد.
نتيجه اينكه دلالت عقلي درحقيقت نمونهاي از انتاج در يك استدلال قياسي است .با
بياني كه گذشت ،به نظر ميرسد مقصود از عقل در اين تعريف ،قياس برهاني عقل
است كه بر اساس كشف ملازمه ع ّلي -معلولي ميان اثر و مؤثر شكل ميگيرد و منظور
از به حسب عقل بودن نيز انتقال از دال به مدلول بر پاية چنين قياسي است.

به باور محمد رضا مظفر دلالت عقلي زماني رخ ميدهد كه انسان به ملازمة ذاتي دو

چيز در خارج علم پيدا كند كه در اين صورت ،به محض علم به اثر ،پي به وجود مؤثر

آن ميبرد )مظفر١٤٣٠ ،ق ،ص .(٤١درواقع كلام مظفر ابهام موجود در سخن علامه حلي

را برطرف ميسازد كه توضيح تفصيلي آن گذشت.

شايان ياد است در هيچ يك از مثالهاي بالا ،انتقال از معلول به ماهيت و نوع علت
صورت نگرفته است و تنها وجود علتي براي معلول كشف شده است؛ براي نمونه ذهن
از شنيدن يك صوت به وجود ايجادكنندهاي براي آن -يعني مص ّوِت -پي برده است و
اينكه آيا اين مصوِّت انسان است يا يك جسم بيجان يا ،...جايي در اين دلالت ندارد و
نيازمند دلالت ديگري است .از اين نكته پي ميبريم ،برخي مثالها در آثار منطقي -مانند
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مقدمة .١اين صوت ،معلول است.

دلالت دود بر آتش )يزدي ،١٤١٢ ،ص (٢٣و دلالت نور تابيده شده روي ديوار بر طلوع
خورشيد )مظفر ،١٤٣٠ ،ص -(٤١با نگاه دقيق ،دلالت عقلي نيستند؛ زيرا مدلول در اين
دو دلالت ،صرفاً وجود علتي براي مدلول –آتش و طلوع خورشيد -نيست ،بلكه نوع
علت -دود و نور -نيز در آن مشخص شده است .صورت صحيح اين دو مثال براي
دلالت عقلي ،دلالت دود بر به وجود آورندة دود و دلالت نور تابيده شده بر ديوار ،بر
١٨٨

وجود يك منبع نور است.
ويژگي ديگري كه برخي منطقدانان براي دلالت عقلي برشمردهاند ،تخلفناپذيري
آن است )همان ،ص .(٤١اگر مقصود ،تخلفناپذيري دلالت عقلي براي شخصي است كه
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قياس برهاني مذكور در ذهنش نقش بسته است ،سخن قابل قبولي است .اما اگر
مقصود ،تخلف ناپذيري دلالت عقلي براي همه افراد است ،اين سخن قابل نقد است؛
زيرا فهم افراد گوناگون با هم متفاوت است )قطب رازي ،١٣٩٣ ،ص (٩١و ممكن است
به دلايل مختلفي -همچون عدم التفات به قاعدة عليت ،عدم التفات به معلول بودن يك
پديده و -...چنين دلالتي در ذهن افراد ديگر رخ ندهد.
با جمعبندي ويژگيهاي مذكور ،در مييابيم كه مقصود از عقل در تعريف دلالت
عقلي ،كه علت انس دال و مدلول نيز ميباشد ،قياسي برهاني است كه مبتني بر فهم
عليت ميباشد.
 .٢دلالت طبعي
نام ديگر اين قسم ،دلالت طبيعيه است )قطب شيرازي ،١٣٨٣ ،ص /٣٥حلي ،١٣٨٨ ،ص ٨و

 /٣٦قطب رازي ،١٣٨٤ ،ص .(٨٤ابنحزم اندلسي و خونجي ،اولين منطقداناني هستند كه

دلالت طبعي را از دلالت وضعي تفكيك كردهاند )ابنحزم ،١٩٨٠ ،ص /١٠٥خونجي،

 ،١٣٨٩ص.(١٠
دلالت طبعي ،دلالتي است كه بر اساس اقتضاي طبع باشد )حلي ،١٤١٢ ،ص/١٩٥

قطب رازي ،١٣٨٤ ،ص .(٨٤معناي اين تعريف نيز داراي ابهام است؛ چراكه مقصود از
طبع و بر اساس طبع بودن در آن روشن نيست .در برخي از آثار منطقي ،مطالبي آمده

است كه برطرف كننده اين ابهام است .ابنحزم در توضيح دلالت طبعي مينويسد:

فالذي يدل بالطبع هو كصوت الديك الذي يدل في الأغلب علﻰ السحر ...و كل

صوت دلّك بطبعه علﻰ مصوته كالهدم و نقر النحاس و ما أشبه ذلك من
أصوات الحيوان غير الإنسان .فهذه إنما تدل علﻰ كل ما ذكرنا بالعادة المعهودة منا

في مشاهدة تلك الأصوات ،لا أنا نفهمها كفهمنا ما نتخاطب به فيما بيننا باللغات
المتفق عليها بين الأمم التي نتصرف بها في جميع مراداتنا )ابنحزم،١٩٨٠ ،
ص.(١٠٥

١٨٩

ي دال ،يعني حالت
از منظر ابنحزم مقصود از طبع در اين دلالت ،طب ِع وجود خارج ِ

ب ،بايد به درك همراهي الف با ب در خارج عادت كرده باشيم و بهطورمعمول در
خارج ،اين ملازمه را مشاهده كنيم تا از اين طريق ،با مشاهده دال به وجود مدلول پي
ببريم؛ براي نمونه ،زمانيكه از طبع صوت خروس مطلع ميشويم و ميفهميم كه اين
صوت ،غالب ًا با رسيدن وقت سحر همراه است ،همواره با شنيدن صوت خروس ،به
رسيدن وقت سحر پي ميبريم.

بر خلاف ديدگاه ابنحزم ،برخي منطقدانان دلالت طبعي را به دلالت مطابق با

اقتضاي طبع انسان تفسير كردهاند .قطب رازي چنين مينويسد ...» :و الطبعية؛ كدلالة أح
علي الوجع ،فان طبع اللافظ يقتضي التلفظ بذلك اللفظ عند عروض المعني له« )قطب
رازي ،١٣٩٣ ،ص.(٩٠

ي مدلول در
بر اين اساس دلالت طبعي زماني رخ ميدهد كه با تحقق وجود خارج ِ
ي دال را محقق سازد؛ براي
نفس ،طبع انسان ،مقتضي آن است كه انسان وجود خارج ِ
نمونه ،هنگام بروز درد -وجود خارجي مدلول -در انسان ،طبع او اقتضا ميكند كه
ي دال -را تلفظ كند و از اين طريق موجب ملازمه و همراهي
صوت »أح« -وجود خارج ِ
اين دو در خارج ميشود.
محمدرضا مظفر نيز در اين باره مينويسد...» :الدلالة الطبعة؛ و هي فيما اذا كانت
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غالبي و معمول وجو ِد دال در خارج است .به عبارت ديگر براي دلالت طبعي الف بر

الملازمة بين الشيئين ملازمة طبعية؛ أعني :اللتي يقتضيها طبع الانسان« )مظفر،١٤٣٠ ،

ص (٤١از نگاه مرحوم مظفر ،دلالت طبعي در جايي اتفاق ميافتد كه طبع انسان ،ميان دو
شيء ملازمه و همراهي برقرار كرده باشد.

البته از منظر محقق طوسي ،دلالت طبعي منحصر در طبع انساني نيست .به نظر

ايشان ،دلالت طبعي ميان انسان و حيوان مشترك است و محور دلالت طبعي تنها بر پايه
١٩٠

طبع انسان نيست ،بلكه طبع حيواني نيز بايد مد نظر قرار گيرد )طوسي ،١٣٦١ ،ص.(٩-٨
مروري گذرا بر نمونههاي ذكر شده براي دلالت طبعي ،اين ديدگاه را تأييد ميكند.
با تحليل مثالهاي دلالت طبعي در آثار منطقي ،ميتوان به اين نكته دست يافت كه
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ميان دو تفسير ذكر شده از دلالت طبعي هيچگونه تنافي وجود ندارد .برخي از
نمونههاي دلالت طبعي در آثار منطقي عبارتاند از :دلالت صداي اُح اُح بر درد سينه،
دلالت صداي آخ بر وجود درد ،دلالت صوت پرندگان بر حالات آنها ،دلالت سرعت
نبض انسان برتب داشتن ،دلالت صداي خروس بر فرا رسيدن وقت سحر ،دلالت صداي
سگ در شب بر رؤيت يك شخص ،دلالت سرعت نبض بر تب داشتن و. ...
در همه اين نمونهها ،شاهد انتقال از يك شيء به ملاز ِم غالبي آن هستيم؛ به عبارت
ديگر وقتي ذهن همراهي غالبي الف با ب را رصد كرد و به همراهي عادت نمود ،از آن
پس با تحقق الف ،تحقق ب را نتيجه ميگيرد .بر اين اساس ،دلالت طبعي مبتني بر
ادراك طبع وجود خارجي دال است .از سوي ديگر در همه اين نمونهها ،طبع دال يا
همان ملازمه غالبي ميان دو شيء ،بر پايه طبع انساني يا حيواني شكل گرفته است؛ براي
نمونه زمانيكه ذهن ،همراهي غالبي صداي آخ و وجود درد در انسان را درك ميكند،
با شنيدن صداي آخ به وجود درد در بدن صاحب صدا پي ميبرد .بنابراين در دلالت
طبعي ،طبع انسان يا حيوان موجب تحقق طبع دال در خارج ميشود و اين طبع ،موجب

انس دال و مدلول در ذهن ميگردد؛ ازاينرو مقصود از طبع دال در كلام ابنحزم طبعي

است كه بر اساس طبع انساني يا حيواني در وجود خارجي دال شكل گرفته است.
در توضيح تفصيلي مراحل دلالت طبعي ،گامهاي زير قابل تصوير است:

 .١الف -وجود خارجي مدلول -در انسان يا حيوان محقق ميشود؛ مثل ًا انسان دچار
درد ميشود.
 .٢بر اساس اقتضاي طبع انسان يا حيوان ،ب -وجود خارجي دال -در پي تحقق
الف -وجود خارجي مدلول -محقق ميشود؛ مثل ًا پس از بروز درد ،طبع انسان اقتضا
ميكند كه لفظ »أح« تلفظ شود.
 .٣ذهن از طريق حس ،تحقق ب -وجود خارجي دال -و مقارن با آن ،تحقق ب-
وجود خارجي مدلول -را نيز درك ميكند.

١٩١

 .٤ملازمة ب -وجود خارجي دال -با ب -وجود خارجي مدلول -استمرار مييابد
 .٥اين همراهي به صورت مستمر حس ميشود تا اينكه براي ذهن به صورت يك
عادت در ميآيد و ذهن آن را به عنوان امري غالبي ميشناسد .اين درك ،در قالب قضية
»اگر الف محقق شود ،آنگاه ب نيز محقق شده است« ،در ذهن نقش ميبندد.
 .٥با تحقق مجدد الف ،ذهن قضيه »الف محقق شد« را تصور ميكند و با انضمام
آن به قضية شرطية مذكور ،يك قياس استثنايي در ذهن شكل ميگيرد كه در آن ،با
وضع مقدم ،وضع تالي نتيجه گرفته ميشود .البته بايد دقت داشت كه قضية شرطية
موجود در اين قياس ظني است و ملازمة آن به حد يقين نميرسد؛ ازاينرو نتيجة قياس
نيز غيرقطعي و داراي احتمال خلاف است ،بر خلاف نتيجه در قياس دلالت عقلي كه
قطعي و امكان خلاف در آن وجود نداشت؛ براي نمونه ،قياس موجود در دلالت صداي
»أح« بر وجود درد عبارت است از:
مقدمة .١اگر كسي »أح« بگويد ،مبتلا به درد است.
مقدمة .٢علي صداي »أح« را تلفظ كرد.

نتيجه .پس علي مبتلا به درد است

با نظر به مثالهاي فوق ميتوان گفت در دلالت طبعي ،علاوه بر پي بردن به وجود

و تحقق يك شيء به ماهيت آن نيز دست مييابيم ،بر خلاف دلالت عقلي كه تنها ما را
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و به صورت يك قانون غالبي در ميآيد كه »با تحقق ب ،الف نيز محقق ميشود«.

به تحقق يك شيء رهنمون ميساخت .بر اين اساس در مييابيم كه برخي نمونههاي
ذكر شده براي دلالت عقلي -مانند دلالت دود بر آتش )يزدي ،١٤١٢ ،ص (٢٣و دلالت
نور تابيده شده بر ديوار بر طلوع خورشيد )مظفر ،١٤٣٠ ،ص -(٤١درواقع از نوع دلالت
طبعي هستند.
يكي ديگر از ويژگيهاي ذكر شده براي دلالت طبعي ،تخلفپذيري آن است )قطب

١٩٢

رازي ،١٣٩٣ ،ص /٩١مظفر ،١٤٣٠ ،ص .(٤١طبع انسانها و حيوانهاي گوناگون بسيار با
يكديگر متفاوتاند؛ ازاينرو دلالتي كه بر اساس طبع موجود در يك انسان تحقق يافته
است ،لزوم ًا در مورد انسان ديگر تكرار نميشود و ممكن است طبع شخص دوم ،دلالت
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ديگري را اقتضا كند.
با توضيحاتي كه ارائه شد ،به نظر ميرسد معناي صحيح از طبع در تعريف دلالت
طبعي ،كه منشأ انس دال و مدلول نيز ميباشد ،ملازمة غالبي دو شيء در تحقق است كه
البته بايد ناشي از طبع انساني يا حيواني باشد.
 .٣دلالت وضعي
از آغاز بحث از دلالت در منطق ،دلالت وضعي مورد توجه منطقدانان بوده است .دلالت
وضعي ،دلالتي است كه بر اساس وضع يك واضع صورت پذيرد )حلي ،١٣٨٨ ،ص/٨

همو ،١٤١٢ ،ص /١٩٥قطب رازي ،١٣٨٤ ،ص .(٨٣محمدرضا مظفر نيز در تعريف دلالت
وضعي مينويسد» :الدلالة الوضعية و هي فيما اذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من

التواضع و الاصطلاح علي أن وجود أحدهما يكون دليل ًا علي وجود الثاني« )مظفر،١٤٣٠ ،
ص.(٤٢

اگر دال در دلالت وضعي لفظ باشد ،به آن وضعي لفظي گفته ميشود ،مانند دلالت
لفظ گل بر معناي گل .اما اگر دال غيرلفظ باشد ،به آن وضعي غيرلفظي ميگويند؛ مانند
دلالت چراغ قرمز بر معناي لزوم ايستادن وسايل نقليه پشت خطوط چهارراه )همان(.

قطب رازي در تعريف وضع مينويسد...» :الوضع هو جعل اللفظ بازاء المعني«

)قطبرازي ،١٣٨٤ ،ص .(٨٤وضع در اينجا ،معنايي مصدري است و براي تحقق ،نيازمند

به فاعل است .وضع بر اساس نوع واضعش ،به دو دسته تعييني و تعيني تقسيم ميشود
)مظفر ،١٤٣٠ ،ص:(٥٠-٤٩

 .١وضع تعييني :وضعي است كه در آن ،لفظ توسط يك واضع معيّن به يك معنا

اختصاص يابد؛ مانند وضع كردن اسم علي براي يك نوزاد توسط پدرش .تحقق وضع

تعييني هرگز به كيفيت استعمال وابسته نيست و لفظ تنها با قرارداد واضع ،به معنايش
اختصاص مييابد .ممكن است واضع يك شخص باشد؛ مانند مثالِ نامگذاري فرزند
توسط پدرش ،يا يك حكومت ،نهاد و سازماني كه تعيين نام يك شيء بر عهده آن

١٩٣

است؛ مانند وضع الفاظ يارانه ،چرخبال ،پيامك و ...براي حقايق آنها توسط فرهنگستان
 .٢وضع تعيني :وضعي است كه اختصاص يافتن لفظ به معنا در آن ،واضع معيّني

نداشته باشد .در اين نوع از وضع ،ابتدا لفظ در معنايي كه براي آن وضع نشده است

استعمال ميشود .اين استعمال در ادامه به قدري كثرت مييابد كه در نگاه عرف ،لفظ
به آن معنا اختصاص مييابد ،بهگونهايكه ميتوان لفظ را بدون به كار بردن هيچ قرينه-
اي در آن معنا به كار برد؛ براي نمونه لفظ »حاتم« از ابتدا به معناي »بخشنده« نبوده

است ،بلكه ابتدا جهت ناميدن شخص بخشندهاي به نام حاتم طائي كاربرد داشته است.
سپس به قرينة جود و بخشش حاتم طائي ،براي انسانهاي بخشنده استعمال شده و
بهتدريج به مرحلهاي رسيده است كه قابليت رساندن معناي بخشنده را بدون نياز به
قرينه پيدا كرده است .در اين نقطه ،لفظ »حاتم« براي معناي »بخشنده« وضع تعيني شده
است.
با اين توضيحات روشن شد ،مقصود از علت انس دال با مدلول در دلالت وضعي،
وضع به معناي مصدري است و شامل هر دو نوع وضع -يعني تعييني و تعيني -است.

د( نقد و بررسي هويت دلالتهاي عقلي ،طبعي و وضعي
در نقد و بررسي هويت دلالتهاي عقلي ،طبعي و وضعي به چند نكته ميتوان اشاره
كرد:
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زبان و ادب فارسي.

 .١انتقال موجود در دلالتهاي عقلي و طبعي ،دلالت نيست
همچنانكه گذشت ،در هر يك از دلالتهاي عقلي و طبعي ،شاهد حضور قياس در
فرايند انتقال از دال به مدلول هستيم .يكي از نتايج تحليل چيستي دلالت اين بود كه
پديده انتاج در استدلال قياسي ،دلالت به شمار نميرود؛ چراكه انتقال التفات توسط يك
مفهوم صورت نميگيرد و علت تغيير التفات از مقدمات قياس به نتيجه ،حصول
١٩٤

صورت ذهني جديدي است كه التفات ذهن را به خود جلب ميكند .بنابراين مقدمات
قياس ،ايجاد كنندة نتيجه هستند و تغيير دهندة التفات نيستند .حاصل اينكه ،مقدمات و
نتيجه قياس ،دال و مدلول نيستند؛ در نتيجه ،دلالتهاي عقلي و طبعي نيز حقيقت ًا دلالت
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به شمار نميروند و اطلاق عنوان دلالت بر آنها مجازي و از روي تسامح است.
 .٢تحقق خارجي دال و مدلول ،شرط تحقق دلالت نيست
در مثالهاي دلالت عقلي و دلالت طبعي ،شاهد اين بوديم كه دال و مدلول لزوم ًا تحقق
خارجي داشتند .در دلالتهاي عقلي از تحقق يك معلول در خارج ،پي به تحقق علت
آن در خارج ميبريم و در دلالتهاي طبعي ،از تحقق يك شيء ،تحقق ملازم غالبي آن
را نتيجه ميگيريم .حال آنكه قوام دلالت به تحقق وجود خارجي دال و مدلول نيست،
بلكه تنها شرط لازم جهت تحقق دلالت ،حضور دو مفهوم در ذهن است كه يكي دال و
ديگري مدلول واقع ميشوند.
تذكر اين نكته ضروري است كه شرط نبودن تحقق وجود خارجي دال و مدلول
در دلالت ،به معناي نفي تأثيرگذاري عناصر خارجي در دلالت نيست .امور خارجي
حداقل به دو شكل در فرايند دلالت مؤثرند:
 .١گاهي شيء خارجي ،زمينهساز شكلگيري دال در ذهن ميشود و اين زماني رخ
ميدهد كه شيء خارجي از طريق حس ادراك شود و با قطع اتصال حسي با خارج،
صورت آن در ذهن باقي بماند؛ به عبارت ديگر ما پيش از حس ،به آن شيء علم نداريم
و با حس به آن علم پيدا ميكنيم؛ براي نمونه شخصي كه با حقيقت تلويزيون آشنا
است ،ولي از نام آن اطلاع ندارد ،با شنيدن كاربرد لفظ تلويزيون براي اين وسيله خاص،

به اين لفظ و وضع آن براي حقيقت تلويزيون علم پيدا ميكند .حال اگر اين صورت
ذهني با معناي تلويزيون انس داشته باشد ،به اين معنا دلالت خواهد كرد.
 .٢گاهي شيء خارجي زمينهساز التفات به دال در ذهن ميشود و اين زماني است
كه ما قبل ًا به آن شيء علم داشته باشيم؛ يعني صورت آن از پيش در ذهنمان حاصل شده
باشد .در چنين حالتي ،با حس مجدد آن شيء يا مصداق مشابه آن ،به صورت ذهني آن
التفات پيدا ميكنيم؛ براي مثال شخصي كه به حقيقت تلويزيون و لفظ آن علم دارد-
يعني صورت اين دو را در ذهنش دارد و وضع لفظ تلويزيون براي حقيقت آن را مي-
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داند -با شنيدن لفظ تلويزيون ،به صورت ذهني اين لفظ التفات مييابد .حال اگر اين
 .٣عدم كفايت وضع و علم بﻪ وضع براي برقراري انس
با تحقق وضع ،تضميني براي تحقق انس ميان دو مفهوم وجود ندارد .نه تنها هيچ يك
از دو نوع وضع -تعييني و تعيني -قادر به ايجاد انس نيستند ،بلكه علم به وضع نيز
سازنده انس نيست؛ چراكه نمونههاي فراواني وجود دارد كه با وجود وضع تعييني يا
تعيني لفظ براي معنا و نيز علم به وضع ،شخص ،به دليل عدم برقراري انس و يا زوال
انس ،به مدلول منتقل نميشود .براي درك بهتر اين مطلب ،توجه به مثالهاي زير مؤثر
است:

الف( مثال وضع تعييني :فردي براي فرزند خود نام مازيار را انتخاب ميكند و به

جهت ارتباط نزديك او با فرزندش ،همواره نام او را به خاطر دارد؛ اما ممكن است
بستگان دور او ،علي رغم دانستن نام فرزندش ،به جهت رفت و آمد بسيار اندك با وي،

با شنيدن نام مازيار ،او را به ياد نياورند و بپرسند :اين نام آشنا است ،اما به خاطر

نميآوريم كه مازيار ،نام چه كسي بود؟ در اين مثال با وجود تحقق وضع تعييني توسط
پد ِر نوزاد و علم بستگانش به اين وضع ،ذهن آنان به تصور آن نوزاد انتقال نمييابد.

دليل اين امر ،چيزي جز عدم انس نام مازيار با تصور نوزاد در ذهن آنان نيست.

ب( مثال وضع تعيني :يكي از اعضاي يك جمع دانشجويي ،در خلال سفري
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صورت ذهني با معناي تلويزيون انس داشته باشد ،به اين معنا دلالت خواهد كرد.

تفريحي ،به دليل شيطنتها و آزار و اذيتهاي فراوان ،از سوي دوستانش ،با لقب
»مارمولك« صدا ميشود و اين خطاب تا پايان سفر به قدري تكرار ميشود كه بعد از
سفر و در دانشگاه نيز با اين نام شناخته ميشود .حتي افرادي كه در آن سفر نيز حاضر
نبودهاند ،بدون آگاهي از راز اين نامگذاري ،بهطورعادي آن شخص را »مارمولك« صدا
ميزنند .تا اين مرحله ،لفظ »مارمولك« براي اين شخص وضع تعيني شده است و براي
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استعمال آن نيازي به قرينه وجود ندارد؛ اما با قطع شدن ارتباط دانشجويان و گذشت
سالهاي متمادي ،ممكن است با ديدار مجدد آنها و يادآوري نام »مارمولك« ،برخي از
افراد جمع ،به ياد فرد مورد نظر نيفتند .دليل اين امر ،فاصله گرفتن از دوران شيوع
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كاربرد اين اسم براي آن شخص است .در اين مثال ،علي رغم وضع تعيني ،به جهت
ب نام منتقل نميشوند.
زوال انس ذهني افراد ،با شنيدن اين نام به تصور صاح ِ
بنابراين علم به وضع همواره ملازم با انس نيست و ممكن است با وجود تحقق
وضع ،انسي به وجود نيايد و يا در اثر عوامل گوناگون ،انس ايجاد شده از بين برود؛
ازاينرو علم به وضع ،تنها مقدمهاي براي ايجاد انس به شمار ميرود و از عوامل ايجاد
كننده انس نيست.
 .٤علت حقيقي انس :تكرار يا شدت زياد التفات همزمان بﻪ دال و مدلول
با مردود دانستن عليت عقل ،طبع و وضع براي انس ،پرسش مهمي دربارة گزينة
جايگزين آنها مطرح ميشود .ازآنجاكه تحقق خارجي دال و مدلول شرط دلالت نيست،
براي يافتن علت واقعي انس بايد به دنبال گزينهاي ذهني باشيم .با دقت در روند تحقق
دلالت در ذهن ،در مييابيم كه علت حقيقي انس در هر دلالتي ،تكرار زياد يا شدت
فراوان التفات همزمان به دو مفهوم است .توضيح اينكه ،اگر به يك مفهوم التفات داشته
باشيم و بهطورهمزمان به مفهوم ديگري نيز التفات پيدا كنيم و اين التفات همزمان
تكرار شود؛ نوعي كشش و جاذبه ذهني ميان آن دو به وجود ميآيد كه بر پايه آن،
التفات به مفهوم اول ،مستلزم التفات به مفهوم دوم ميشود؛ به عنوان مثال ذهن انسان با
مشاهده همراهي دائمي دو دوست با هم ،بهطورمستمر به مفهوم اين دو فرد التفات پيدا

ميكند و اين التفات همزمان و مستمر موجب ميشود تا با يادآوري هر يك از آن دو،
به ياد شخص ديگر بيافتيم.
همچنين ممكن است تعداد التفات همزمان ذهن به دو مفهوم تنها يك بار باشد؛ اما
به جهت شدت بالاي التفات ،ميان دو مفهوم انس برقرار شود؛ براي نمونه شخصي كه
هنگام يادگيري شنا ،دچار سانحه شود و در آستانه غرق شدن قرار گيرد ،ترس شديدي
سراسر وجود او را فرا ميگيرد .اين ترس موجب ميشود بهطورهمزمان به دو مفهوم
ت همزمان و شديد ،باعث
شناي در آب و غرق شدن ،التفات شديدي پيدا كند .اين التفا ِ
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برقراري انس ميان دو مفهوم ميشود ،بهگونهايكه اگر موضوع شنا و غرق شدن را
شنا ،بهسرعت به ياد غرق شدن ميافتد و دوباره ترس سابق به سراغ او ميآيد .براي
درك بهتر مطالب فوق ،توجه به چند نكته لازم است:
 .١تكرار التفات همزمان به دو مفهوم ،گاهي به صورت اختياري صورت ميپذيرد
و گاهي نيز به سبب عواملي -همچون تكرار استعمال لفظ در يك معنا -اتفاق ميافتد.
 .٢مقدار لازم براي تكرار التفات همزمان جهت برقراري انس ،ميان مفاهيم
گوناگون متفاوت است .شايد تعداد تكرار لازم براي ايجاد انس ميان اسم فرزن ِد يك
پدر و خود فرزند ،يك يا دو بار باشد ،اما همين پدر براي ايجاد انس ميان دو مفهوم
»ساعت نه شب« و »گذاشتن زباله در كوچه« نيازمند بيش از ده بار تكرار باشد.
 .٣مقدار لاز ِم تكرار التفات همزمان ميان ذهن افراد مختلف ،متفاوت است .شايد
تعداد تكرار لازم براي انسسازي ميان اسم يك نوزاد و خود نوزاد براي پدرش بسيار
اندك باشد .اما بستگان دور اين نوزاد ،نيازمند تكرارهاي متعددي براي تحصيل اين
انس باشند.
 .٤انس ميان دو مفهوم به دو حالت يكطرفه و دو طرفه يافت ميشود .انس
يكطرفه به دليل وجود جهت خاصي در التفات همزمان است؛ يعني فرد همواره پس
التفات به مفهوم الف به مفهوم ب التفات پيدا كرده است .اما در انس دو طرفه ،التفات
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بهطوركامل نيز فراموش كند و تكرار التفاتي به آن نداشته باشد ،با يادآوري مجدد مفهوم

از هر دو جهت صورت گرفته است؛ يعني فرد در يك لحظه به هر دو مفهوم توجه
كرده است و يا اينكه گاهي توجه به مفهوم الف و گاهي توجه به مفهوم ب مقدم بر
ديگري بوده است.
 .٥انس امري زوال پذير است و ممكن است اندكي پس از برقراري آن از بين
برود .براي پايدار كردن يك انس ،التفات همزمان به دو مفهوم بايد ادامه يابد .براي
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ايجاد دوباره انس پس از زوال آن نيز بايد بهطورمستمر و همزمان به دو مفهوم التفات
داشت يا اينكه التفاتي شديد به آن داشته باشيم.

نتيجﻪگيري
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بررسي تطور تاريخي عوامل انس دال با مدلول در ميراث منطقي مسلمانان ،ما را به اين
نتيجه رهنمون ميسازد كه اين عوامل ،با چالشهاي زير روبهرو هستند:
 .١انتقالهاي ذهني كه موسوم به دلالتهاي عقلي و طبعي ميباشند ،اساس ًا دلالت
نيستند؛ چراكه درحقيقت نوعي از انتاج استدلالي هستند كه با تركيب چند مقدمه شكل
گرفتهاند و انتاج و دلالت ،دو نوع از انتقالهاي ذهني هستند كه كامل ًا از يكديگر
متمايزند .با نفي تحقق دلالت در اين موارد ،عليت عقل و طبع براي انس دال با مدلول
نيز نفي خواهد بود.
 .٢عليت وضع -اعم از وضع تعييني و تعيني -براي انس نيز مخدوش است؛ زيرا
موارد بسياري وجود دارد كه عليرغم تحقق وضع ،به جهت عدم برقراري انس يا زوال
انس ،انتقال از دال به مدلول رخ نميدهد.
به نظر ميرسد اشكالات فوق ريشه در فقدان تحليلي دقيق از چيستي دلالت و
عناصر تأثيرگذار بر آن دارد .بر پايه تحليل برگزيده از چيستي دلالت به اين نتيجه
ميرسيم كه دلالت ،التفات ،دال ،مدلول و انس ميان آن دو ،همگي اموري ذهني هستند
و امور خارجي تنها ميتوانند در ايجاد دال در ذهن و يا التفات به آن مؤثر باشند؛
ازاينرو عامل تحقق انس دال با مدلول نيز امري ذهني خواهد بود كه با تأمل در فرايند
دلالت در مييابيم كه اين عامل عبارت است از :تكرار زياد يا شدت فراوان التفات

همزمان به دو مفهوم.
اين مقاله بيانگر يكي از آثار و نتايج تحليل برگزيده از چيستي دلالت بود كه
شايسته است پژوهشهاي ديگري -همچون تمايز دلالت و حكايت ،تمايز دلالت و
ساير انواع انتقال ذهني و -...انجام شود تا ثمرات ديگر اين تحليل آشكار شود .پيگيري
بحث دلالت و بهطوركلي بحث انتقالهاي ذهني ،زمينه را براي دستيابي به نقشه كامل
عناصر موجود در ذهن و تمايز آنها با يكديگر فراهم ميكند تا با استفاده از آن در
علوم گوناگوني كه با مقوله »ذهن« مرتبط هستند ،از خلط مفاهيم مختلف با هم و وقوع
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در مغالطه جلوگيري شود.
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٢٠٢

النشر و التوزيع١٤١٤ ،ق.

 .٣٣يزدي ،مولي عبدالله؛ الحاشية علي تهذيب المنطق؛ قم :مؤسسة النشر
الاسلامي١٤١٢ ،ق.

زمستان  /١٣٩٨شمارة /٨٠محمد بﺨتياري ،مهدي عبدالهي

