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 چکیده
شناسی است که کشف حقیقت رابطه لفظ و معنا یکی از مباحث زبان

. اصولیون در بخش مباحث در استنباط فقهی داردمهمی آن نتایج 

. براساس اعتباری بودن رابطه لفظ و اندپرداختهه این موضوع بالفاظ 

 هریک از این: وضع، تعهد و اقتران. قابل تصور است وضعیت معنا سه

های این پژوهش که به . یافتهمزایا و معایبی هستنددارای  هاهنظری

ام شده، ای انجروش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه

دهد که رابطه لفظ و معنا پس از وضع واضع امری ذاتی است. نشان می

ر بمطلوب و نامطلوب ترتب آثار واقعی ، نظریهدرستی این بر شاهد 

ظ و سبت ذاتی لفاز ن واضع نسبتکه الزم باشد ، بدون اینالفاظ است

 آگاه باشدمعنا 
 

 گزاره فقهیلفظ و معنا، لفظ، معنا، رابطه واژگان کلیدی: 

 

 

  
Abstract 

The relationship between words and meanings is 

one of the topics of linguistics, and discovering 
the reality of such a relationship can lead to very 

important results in jurisprudence. The uṣūlīs 

(scholars of principles of jurisprudence) have 
dealt with this issue in the section on words 

discourses. There are three categories to be 

considered according to the validity of the 

relationship between words and meanings: 

devising, commitment and conjunction. Each one 

of these theories has their advantages and 
disadvantages. The findings of this research, 

which was carried out with a descriptive-

analytical method and with reference to library 
sources, show that the relationship between words 

and meanings after being devised by the deviser is 
an inherent matter. The proof of the correctness of 

this theory is prompting of real favorable and 

unfavorable effects on words, without the need for 
the deviser to be aware of the inherent relationship 

between the words and the meanings. 

 
Keywords: word, meaning, relationship between 

words and meanings, jurisprudential proposition. 
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 مقدمه

ای مرا  لفظ و معسا وجو  شییسا ییی س  ا ییه را طا ماب ایکی از مباحث بسییرام م د  م م د زبا 

 : برخی قائل باصومت راوجو   ام  با این  م مرا  اصیولرا  طوم ر ی  م این زمرسا  و نظریا ام ؟ با

خاص با مخاطب مستقل گر  ، معسایی ای را هرگاه لفظی گونابا تسد،هسییذاتی بو   امتباط لفظ و معسا 

دذیر نرسیییه  تخ ف ،ای نرز با ج ه ذاتی بو   امتباطسید و طسرن ماب اخیاص  م ذهس  دیدیید می

 یگر با ج ه اشکاالتی را بر نظریا اول وام  گر یده ا ه با انکام س  در اختا ا ه و امتبام  ینظریا

ا اما نظریا  وم ر  تی مس د بر نظریا اول وام  ا هلفظ و معسا ما امتبامی  انسیتا ا ه  اگرطا اشکاال

اقسیام مخت فی ما با خو  اختااص  ا ه ا ه نرز ماو  از اشکاالت نبو ه و گاه با اشکاالت برتتری 

م ید را  م هر ردام از این نظریات  م رسام نقاط ععف، نقات قوتی نرز نظر می طام گر یده ا یه  با

مسد از نقاط مثبه هر  و نظریا توا  امائا نمو  را ب رهظریا جدیدی ما میای را نگوناشییو  بایافه می

باشیید و  م مرن حال از اشییکاالت هری  از این  و نظریا ماییو  باشیید   م این تدقرم ابتدا مراحل 

گرر  تا  الالت تادیقی الزم برای ا تسباط احکام از وعوح  الالت تادیقی رالم موم  بدث قرام می

 گر   ووم ام گر    دس از س  نظرییات  م بیاک ررفریه امتبیاط لفظ و معسا م رح میبرتیییتری برخ

گرر    م گام ن ایی نظریا ماب ا تکویسی لفظ و اشکاالت هر ی  جداگانا موم  بدث و برم ی قرام می

 گرر     معسا  م  ا بخ  موم  تبررن قرام می

 پیشینه تحقیق

 امتباط لفظ و معسا با مشتا تدریر  م سمده ا ه  برخی با تأثرر وتارسو  مقاالتی  م ماب ا با ررفره 

ررن را  سخ امتباط لفظ و معسا ما تباند بدو  س تأثرات لفظ و معسا بر یکدیگر  م زبا  فام یی در اختا

سهسگ قرس  ررید موم  برم ی ( برخی  یگر ماب ا لفظ و معسا ما  م  یاختام نظد7931نمایسد )امامی، 

ندوه امتباط لفظ و معسا از  یدگاه سخوند ( و  م ن یاییه برخی نرز با7931مس ، انید )خو هقرام  ا 

را مبانی معسا شییساختی و ندوه امتباط لفظ و معسا ما  م ( و یا س 7931)اصییپردوم، خرا ییانی در اختا 
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ز  یییایر مو ما متمایز ا(  سنچا تدقرم در 7939اند )افتیییام، حقوق ا یییالمی موم  بدیث قرام  ا ه

گر اند س  ا یه را با تفارل اقوال اصولرو   م باک ندوه امتباط لفظ و معسا ما تبررن و ها میدژوه 

ای نوین را هما  ماب ا تکویسی لفظ و معسا با یکدیگر ا ه، ما  هد و دس از س  نظریاموم  نقد قرام می

 نماید امائا می

 مراحل  الالت تادیقی رالم -7

  امای مراحل زیر ا ه: الالت تادیقی رالم 

 اما ه ا تعمالی و اخ ام المعسا     -7-7

 تواند معسایرسد از طریم الفاظی خاص میاما ه ا ییتعمالی تابا این ا ییه را مسییتعمل تاییوم می

 اند زبانی را فام ی نمیزبا  با مرکخو   ما با مخاطب مستقل رسد  مثالً  م جایی را شخص فام ی

اما ه  زبا و  الله تادیقی حاصل شده یعسی مرک زبا  ف مرده را فام ی رسد اما ه ا تعمالیمزاح می

نمو ه ا ییه را معسایی ما با ذهن وی مستقل نماید ولی  الله تاییدیقی ما را از معسای مسییتقرد لفظ 

اما  م برخی موام  گویسده مالوه بر   (701-7/701، 7171)صدم،  متوجا نتده ا ه ،سید  یه میبا

(  این  و 7/730، 7911)ا ییالمی،  د نمو ه را معانی ما با ذهن مخاطب انتقال  هدگفتن الفاظ، قایی

طرارا ممکن   تادیقات ندام  امرح ا هد  م تاومات و هد  م تادیقات موجو  ا ه و اختااصی ب

رام ببر  و این  و تادیم یعسی اما ه ا تعمالی و اخ ام المعسا حاصل ای مفر  ما باا یه شیخص ر ما

شو  را قاد اخ ام المعسا ما  م نز   اما ما بگوید اجماالً ف مرده می« گل»الً اگر شخای لفظ شوند مث

را قاد خ وم  ا   طا معسایی ما  اشتا بستگی با ا اما مبامت وی  ام    م طسرن اما این   اشتا ا ه

را دیم با اینموام ی گویسده ممکن ا ه قاد هزل و شوخی رسد ولی با هر حال اما ه ا تعمالی و تا

 (  7/31، 7171) بدانی،  موجو  ا ه ،قاد اخ ام المعسا با ذهن شسونده  اشتا

 م  ب کا ،باشد صومت جم ابابرای ددید سمد  ا یتعمال  م اما ه ا یتعمالی شیرط نرسه را حتماً 

جمالت رامل مدل ابتال ا ه را بختی  ،مفر  هد هسه ولی  م م وم ا المی همچو  فقا و اصول فقا
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طوم ا ه ( را ماداقاً این7/17، 7911)اماری،  از س  اما ه ا یتعمالی و بختی از س  اما ه جدی ا ه

 شو  ا  مددو  با جمالت رامل نمیوگرنا مف وماً اما ه ا تعمالی  ایره

 ابراز حالت نفسانی -1-2

انتییائی خو  با  و نوج جم ا   گر  می جمالت با حسییب انواج جم ا با خبری و انتییائی تقسییرد

و  گاهی ایجا  مقد ،گر   را گاهی ابراز حاله نفسانی  م س  موجو  ا ه مثل تمسی و ترجیتقسرد می

وجو  سوم   امری امتبامی ا ه  مرح ا  وم از مراحل  الله مربوط با ابراز حاله ایقاج ا یه را با

با  شو )قریسا حالی( تادیم می گویسده با همراه  ام نفسیانی ا یه را از طریم قرائن و شواهدی را 

معانی ما با ذهن مخاطب خ وم  هد و سگاهی خو  ما  ،را متک د از طریم الفاظ اما ه نمو هصومت  این

ا ه و  م جمالت انتائی  با این شیروه)ابراز حاله نفسیانی( را  م جمالت خبریا  از م  بی ابراز رسد

 م تمام جمالت خبری مدتوا همراه نماید   حاله نفسانی خو  ما ابراز میقاج اجرای مقد یا ای  م قالب

شو   جم ا خبریا حقرقت  ابراز امتقا  و ابراز ما فی الضمرر با ابراز امتقا  گویسده با مخاطب مستقل می

گونا نرسه  جم ا خبریا ی  حاله شوخی و ی  حاله جدی اما جمالت انتائرا حقرقت  این  ا یه

)نجد سبا ی،  را شییوخی مربوط با مرح ا ا ییتعمالی ا ییه و جدی مربوط با اما ه جدی ا ییه  ام 

7910 ،7/719 ) 

 اراده جدی و مطابقت محتوا با واقع -1-3

سید را سیا متک د واقعًا  م مقام دس از تدقم ابراز ما فی الضیمرر از طریم الفاظ این  اال ددید می

تک د ؟ گاهی رالم ما ا هومت و ما ده طسرن م  بی ما گفترا با ج ه عریا این ه  این رالم بو برا

اما باز هد رالم مذروم   شو اما م  ب گفتا شیده اگرطا  م س  هزل و شیوخی یافه نمی  جدی ا یه

جدی نرسه با این معسا را متک د با ج ه شرایط خاصی طسرن رالمی ما گفتا و  م واقا با س  امتقا ی 

(  مثالً  م موام  تقریا متک د هزل و شیییوخی  م رالم  یافه 90، 7911)متیییکرسی ام بر ی،  نیدام 

شیو  ب کا جدی ا ه ولی ممکن ا ه با س  امتقا  نداشتا باشد   م موام  رذک واقعًا ابراز مقرده نمی
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ا  ما هد بایستی متاهده نمو  را  هد ولی دس از س  دته صدساطوم نتیا  میرسد و خو  ما اینمی

 نبال را با ایگونااما ه ا تعمالی  اشتا با نرز یا نا؟ گاهی باشدمی ا ه، طومی را گفتاسیا حقرقتاً هما 

 یایخوا ییتا ابراز رسد را طسرن ط بی یا تمساخ ام معسا بو ه، مالوه بر این اما ه جدی هد  اشییتا و می

 مون  امتقا  یا ط بی واقعاً  م سیا  و  ؟ اند را با حقرقه م ابم ا ه یا نا ام  ولی مخاطب هسوز نمی

توا  امتقا  م ابم با واقا ما  میافه مثالً رسی را اوقات از طریم قرائن خامجی مینرز گاهی  هسیه؟

 م شرای ی ا ه را  امی خامجی و  مونی بر رذک ندام  یعسی نا ما ه گفتن موجب فقدا  ما دتی 

و  نرازی با  موغ گفتن احساس رسد، ای ا یه را  م  مو  خگوناگر   و نا ذات متک د بابرای او می

   سید    ه می م طسرن حالتی م ابقه رالم متک د با واقا با

ی و مبامت  یگر ت ابم اما ه ا تعمالبرخی از اصولرو  برای رتف م ابقه رالم متک د با واقا و با

  (7/911، 7917می، )طباطبایی ق نمایسد را اص ی مقالیی ا هالدقرقا ا تفا ه می ةاما ه جدی از اصال

رسسد ب کا این اصل زمانی جامی م ید را مقال  م تمام شیرایط طسرن اص ی ما جامی نمینظر میاما با

ای برای مدم ت ابم اما ه ا یتعمالی با اما ه جدی وجو  نداشیتا باشد  لذا از گر   را  امی و انگرزهمی

ا    ییه یافه را  م ایسجا مرا  ل  مونیتوا  با مقرده واقعی متک د و حاطریم رتییف مدم  امی می

 ایتوا  لداظ نمو  را مرتباطرارا  و مرتبا برای مرا  جدی می  سیدجدی با معسای جدی س  ددید می

از س  مرا  جدی ا یه را  م موام  تقرا و مدم تقرا  صدق و رذک متتر  ا ه و مرتبا  یگر س   م 

(  این نکتا 7/119، 7197)هاشمی شاهرو ی،  ا یه جایی ا یه را تس ا  م موام  صیدق و مدم تقرا

)مام ی،  تس ا مختص صییدق و رذک نرسییه ب کا گاهی  م موم  مایی ده تدمیجی بو   برا  احکام

گوید بدو  سنکا  م س  گر     م موام  تدمیجی بو   گویسده مسائ ی ما می( نرز م رح می911، 7171

مسوا  نظر ن ایی باوم ندام  و فعالً با ج ه همراهی با اگوید بهزل و شوخی باشد ولی خو  با سنچا می

، 7171)م کی مرانجی،  فاصل مک ف و غرض ن ایی ا ه نماید را حدتوا  مخاطب امومی ما برا  می

توا  طسرن را  م ندوه حرمه شیییراک مینماید، طسا برا  نمی بامهی لیذا تمیام احکیام ما   (7/711

 نماز،همچو  هسگام اقاما  های خاصی حرام نمو ندتدا شراک ما  م موعاتدمیجی ما متاهده نمو  را اب
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اما با ج ه   را  م زما  طسرن امالمی غرض ن ایی شیامج حرمه شیراک  م تمام مواعییا بو ه ا ه

نماید نماید را اغراض مرانی شییامج ما تأمرن میفعالً احکامی ما برا  می ،همراه نمو   مخاطب با خو 

  لذا مفا  احکام مرانی با لداظ اغراض ن ایی شامج موعومره ندام  و با تعبرر ما ا نا اغراض ن ایی

شامج با س  امتقا ی ندام  ب کا تس ا طریقی برای م را نمو   مک ف  م ج ه نرل با غرض ن ایی شامج 

 (  1/993ق، 7173)فضل اهلل،  ا ه

را  م انتییاد برای این ، ییه یافهتوا  با تفاوت مراحل  اللی خبر و انتییاد  از این مرح ا می

موعیوج هما  حاله نفسیانی گویسده ا ه را وقتی  م نفس شخص ط ب هسه اثر بر هما  ط ب بام 

 ا اما  م خبر ی  مرح  گر   و گاهی بر تمسی و ط ب واقعی شخصگر   را گاهی تس ا بر ابراز برمیمی

ی حاله یشییو  ولی  م فعل انتییاا ز ه میتر موجو  ا ییه را از این امتقا  گویسده د ی با واقافزو 

، 7107انی، ف) یابد را ممکن ا ه مخاطب  م مقابل س  مسفعل گر   یا نگر  نفسیانی گویسده بروز می

7/17 ) 

ی رامبساگر شخص مبرن احکام، معاوم باشد امتقا   با واقا یکی ا ه و رذک خبری ندام    م 

را یا رذک قبرح یا رذک  امای ما ده یا گوید با امتقا   نا یازگام ا یه از موام  گویسده سنچا می

ه نرز را  م ارراطسا  ،واقا تقرا یکی از ماا یم رذک  امای ما ده ا ه تقرا و یا غرر س  ا ه را  م

طسرن نرسییه  امام معاوم هرجا حکد گاهی قاید اخ ام المعسا، ابراز و ایقاج  ام  ولی  م  مون  این

مسوا   ه لذا امتقا ی با س  حکد تدمیجی باانماید طو  امتقا   با واقا مرن هد ی ما برا  میتدمیج

  اند   برای م رد  با غرض ن ایی شامج می یما طریقغرض ن ایی شامج ندامند ب کا تس ا س 

 باوم مخاطب نسبه با ت ابم مدتوا با واقا -7-1

(  گاهی متک د تر ید 7/70، 7177یروانی، ا) هدف ن ایی گویسده باوم مدتوا تو یط مخاطب ا ه

رق با طقبول نماید ولی با ج ه سنکا مخاطب رالم  ما  ،رسد یا نا ام  را مخاطب م  ب  ما قبول می

لذا م  ب خو  ما با امومی همچو  تکرام نمو  ، قسییید   نماید تا مخاطب قبول رسدگوناگو  تأررد می
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زمیانی را متک د یقرن نماید مخاطب رالم  ما  م هر  امیا   رسیدخوم   و شیییاهید سوم   همراه می

 نماید گاه اقدام با برا  م  بی برای او نمیهر  رسد،صومتی قبول نمی

گر   س  ا ه را تادیم ق عی یا ظسی مخاطب نسبه با م  ب گویسده  االی را  م ایسجا طرح می

ا نرازمسد لذ  تر، تجربی و حد ی نرسهشو ؟ این تادیم از سنجا را بدی ی، اولی، متواطگونا حاصل می

  مازی، 717، 7931)ح ی،  دذیر ا تدالل ا ه را از طرقی همچو  قراس، ا تقرا و تمثرل صومت می

را  توا  مداول قراس  انسه بدین صومت(  تادیم مخاطب نسبه با رالم گویسده ما می917، 7931

ا های درتیرن ما بایستی مالحظا نمو  رتایدیمبرای م یرد  با تایدیم ن ایی و ت ابم رالم با واقا، 

را  م س  هزل و بدو  س  هاین م  یب با مخاطب مستقل گر یدو گویسیده قاییید بریا  م  بی ما  ام   

شیییوخی باشییید  واقعاً متک د با س  امتقا   ام  و  امی  مونی و خامجی بر مخالفه س  با واقا وجو  

گوید نتانا صدق ا ه یعسی خص نسیبه با م  بی را می(  امتقا  این شی7/71ق، 7107)فانی،  ندام 

س د ،رسدصدق خبری هد هسه و  م این مسألا اشتباهی نمی ، م م  ب گویسده مالوه بر صدق مخبری

مسوا  نمونا اگر زید خبر از مفتن حسیین بدهد از  و البد این م  ب ما ییه و م ابم با واقا ا ییه  با

نظر   م این موم   م ه  -7زید طسرن م  بی ما گفتا ا ه   -7:توا  دی بر  جم ا با صدق خبر می

های قب ی ا یه را شخص بردام بو ه، حقرقتاً زید مفتا ا یه  جم ا اول مدایول قراس بسابراین ،بو ه

ا توا    ه یافه رصومت جدی  اشتا ا ه  لذا با این نترجا میقاید اخ ام معسا از طریم لفظ ما با

 فتن حسن  ا ه ا ه  زید حقرقتاً خبر از م

 دالالت تصدیقی الزم برای استنباط احکام -2

سنچا  م م وم ا یالمی همچو  فقا و اصول فقا بدا  برای ا تسباط احکام نراز ا ه شامل موام ی 

طرارا متک د خداوند و اولراد ال ی هستسد را با   شو  الله نمی درترنِ همچو  مرح ا ط امم از مراحلِ

( احتراجی نرسییه را ابتدا مع وم شییو  م  بی ما برا  31ق، 7171ابن بابویا، ) ج ه ماییمه  م رالم

اند تا دس از س  صیدق بو ن  ما جستجو نمو   لذا خداوند متعال و اولراد ال ی برای برا  م الب نمو ه

  اخو  فامغ از ج ات بالغی نرازی با تأررد ندامند و تس ا متک ما  ما ی نراز با تأررد  امند تا م  بتیی



 

 فقهی هایگزاره بر آن تأثیر و معنا و لفظ رابطه بودن ذاتی نظریه / 202

 

 نتانا عریب اطمرسا  گویسده نسبه با م  بی ا ه را بسرام تأررد زیرا  موم  قبول مخاطب قرام گرر 

گر   و تأررد برتیتر شیو  عیریب اطمرسا  گویسده برتتر با مخاطب مستقل می موام هرطا  وگوید می

ام شه با این مقد اطرارا اگر م  ب غ ط بو  یا تر یدی  م س  وجو  می  رسدمخاطب برتیتر قبول می

م تس ا با معاو خبرگر     م رر   لذا تأررد گویسده موجب تادیم با واقا تو ط مخاطب میتأررد نمی

را م  ب برا  شده مالوه بر قاد جدی  نمو ای را باید احراز گوناتادیم  م مرح ا  وم نراز ا ه با

ق، 7101)مج سی،  حکام یا تقرامخاطب همراه با مدم  امی بررونی همچو  مای ده تدمیجی بو   ا

 ( بو ه ا ه  79/711

ی زیرا طسرن  اللتی با لفظ امتباط  باشدمرا  مراحل  الله تادیقی با مرح ا اول نرز نرازی نمی م 

حاله متک د ا ه را قاد انتقال معسا ما با مخاطب   الّ برندام  و لفظ وا ی ا  م  الله نرسیه ب کا 

ن ا یه لفظ شیسرده نتو  و از  وم احساس شو  را گویسده طرزی ما برا  ای را حتی ممکگونا ام  با

( فعالً مدل 7/701ق، 7171)صییدم،  سیدنماید  از سنجا را  الله تاییدیقی  وم  م مفر ات نرز میمی

بدث نرسیه ب کا مدل بدث  الله تادیقی  م مراحل  وم و ط امم ا ه یعسی جایی را جم ا شکل 

گر   مفا ی مستقل گر   را با س  اصیل مدم قریسا یا اصل مدم تقرا عمرما میگرر  تا از طریم س  می

  را  م واقا  م صومت   ترابی با س  با واقعره   ه یافتا حاصل شوتا مقاو  و مسظوم امام معاوم 

( متکفل مرح ا دسجد ا ه را صا ق و عابط بو   7919  طو ی، 7911)نجاشیی،  ا یه  م د مجال

 هد را اگر امتقا  ماوی این گونا ا ییه طسرن امتقا ی با واقا نرز م ابقه  ام  یا نا؟ ماوی ما نتییا  

ر را اگو یا این ،طسرن برا  نمو ه ا ییه یا نارسد سیا واقعاً زمامه هد اینمثالً رسییی را از زمامه نقل می

  ه ا ه؟ طوم برا  نموسیا امام معاوم هد این ،از امام معاوم نقل رر ه تمن صوایبا زمامه 

 نظریات  م باک ررفره امتباط لفظ و معسا -9

   طوم ر ی بر ا اس ذاتی بوماب ا لفظ و معسا نظریات گوناگونی م رح گر یده ا یه را با بامه م

 توا   م ذیل  و نظریا برم ی نمو  یا نبو   ماب ا لفظ و معسا می
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 ذاتی بو    الله الفاظ بر معانی -9-7

بر معانی ابتدا تو ط ا با برا  گر یده ا ه را با ج ه مدفوظ ماند  نظریا ذاتی بو    الله الفاظ 

طرا را قرام  ا   لفظ  م برابر معسا   اندای قائل گر یدهممل واعیییا از ترجرح بالمرجح با طسرن نظریا

مختام یکی از  و طرف ما بر  یگری  گر   و از سنجا را فاملِاخترامی ا ه را از انسا  صا م می یفع 

جدی طرارا مر  وجو  ماب ا ذاتی مرا  لفظ و معسا گر ید هد بایستی قائل بایم مرجح ترجرح میاز طر

ای نرز بدین معسا (  ذاتی بو   طسرن ماب ا7/11ق، 7171) بدانی،  شیو  یگر  م این زمرسا یافه نمی

ی سرن امررسد بدو  سنکا طا ه را هرگاه لفظی خاص شسرده شو  معسایی خاص نرز با ذهن خ وم می

 دذیر باشد تخ ف

 نظریه ادبا در باب ذاتی بودن رابطه لفظ و معنا -3-1-1

میدمیای نظریا ا با س  ا یییه را نا تس ا ماب ا ذاتی مرا  لفظ و معسا وجو   ام  ب کا مالوه بر س  

نراز از م د با وعیا ا یه و  م مرن حال افرا  ناسگاه نسییبه با وعا را  م شرایط ای بیطسرن ماب ا

یابسد  طسانچا ممکن ا ه لفظی مربوط با مرک جاه ی باشد اصی قرام  امند س  معسا ما  ممیمدر ی خ

 م و غرائز و شرایط موحی متع امرالو شخای را متع م با طسرن فرهسگی ا ه ممکن ا ه با توجا با 

 وبا فرهسگ خو  ناخو سگاه از طریم س  لفظ با معسای خاصیی مستقل گر   ولو سنکا از وعییا، واعا 

طرارا لفظ امتکازاً با این معسا تسا یبی  ام   سنچا با ا با ا یتسا   ا ه شده این   معسای لفظ سگاه نباشید

و  وجهای ذاتی ا یه را  م فضیاهایی را افرا  طبرعتتیا   الد و   ه نخوم ه ا ه معموالً مسا به

معسای خاصی برتتر  ا یتفا ه از برخی حروف  م ،طا  م زبا (  طسا 7/11ق، 7171) یبدانی،  ام  

 یاز نرسیه و تس ا اشیعام و اشامه  ام   طبرعه   ه نخوم ه یعسی افرا ی اما این موام   الله  ا یه

 امای خاوصرات موحی متتر  و یکسانی هستسد طو  هر خاوصره موحی ماب ا خاصی مرا  لفظ 

فرا  ارسد مثالً اگر مو رقی بخواهد حالی ما  م افرا  ایجا  نماید بایستی با خاوصرات و معسا ایجا  می

گر   حاالتی متفاوت  م افرا  طرارا طسرن امومی موجب می  های انواج مو ییرقی توجا نمو و ویژگی

های بسیتا را طبرعه افرا  یکسا  ا ه و تسومی صومت نذذیرفتا و موامل بررونی ددید سید   م مدرط
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  از حوا ث طبرعی شاسن ا ما منگامنگ نسمو ه ا ه، ممکن ا ه این احتمال  ا ه شو  را افرا   میافه

یکسیا  باشید و با شسرد  ی  لفظ معسای خاصی با ذهستا  براید و با شسرد  مو رقی خاص یا منگی 

ی  امر  ،خاص حالتی خاص برای هما سن ا تدامی شیو  را  م این موام  ممکن ا ه مسألا  الله را

  طو ،طسرن امری ممکن نرسههایی را تسوج  ام  اما  م مدرط  شکل بگرر هما سن ا برای ا ه جمعی 

ای  الله متوقف بر وعییا های افرا  از لفظ با یکدیگر متفاوت ا ییه  بر ا ییاس طسرن نظریا میافه

اک  ا ه ای با ا با انتسسید  اگرطا طسرن نظریانرسیه ب کا امر ذاتی ا ه را با لفظی معسایی با ذهن می

ن مبا  ای با   رما  بشتا باشد و تس ا طسرن نظریاای قائل  ااما مع وم نرسه را طسرن نظریا  شده ا ه

( را بر فرض صده طسرن انتسابی مع وم نرسه را 7/17، 7171)قاناوه،  باری نسبه  ا ه شده ا ه

را سا ط ،را مسا بتی وجو   ام این بو ه را  الله ذاتی ا ه یا این وی مقاو  وی طرسه؟ سیا مقاو 

، 7171) بدانی،  اندیکی از احتماالت  م باک این نظریا م رح نمو همسوا  ما با  س ابرخی از اصیولر

را ن ا    این م  ب  م بدث واعییا جای طرح  ام  را سیا الفاظ ما با سن ا یا   ا ه بو ند یا این7(7/11

 را سموز  با معسایس بدو   ه ا ه،سمدمعسا هد می ، نبال لفظطبرعی  م  مونتا  بو ه را خو بخو  با

 اند یا نا؟را اصالً سیا لفظ  اشتای و قرام ا ی باشد یا اینفع 

 اشکاالت نظریه ذاتی بودن داللت الفاظ بر معانی   -3-1-2

 شو : امای اشکاالتی ا ه را  م ا اما برا  مینظریا ذاتی بو    الله الفاظ بر معانی 

ا  لفظ مر ایاین ا ه را اگر طسرن ماب ا ذاتی ا اس تعریف س ،ای براشیکال ا ا ی طسرن نظریا -7

 معسایی ما  م ،های مخت ف از لفظی خاصطرا  م زبا   خیاص بیا معسیای خیاص برقرام ا یییه

                                                           
 البوم، و رال دهد،  ابأصوات الدروانات یسمِّی را  اإلنسا  أ ّ من یکتف التتبا أ ّ هو و سخر، بوجا المعسى و ال فظ برن الذاترة بالع قة القول تفسرر یمکن  » 7 

 ذل  ألجل و الس رم، الدوی، الاریر، الکسر، التم، و والد ، رالدق، أصوات ا، إلى الدررات و األفعال حکایة فی یستسد رما ال رة، و العافوم، و الدمام، و

 أو خرالرة ةمسا ب معانر ا برن و برس ا یرى ألفاظاً عمرره فی ما إلبراز یستخب را  عمرره، فی ما إظ ام م ى مف وم هو بما إنسا  رلّ إ ّ : یقال أ  یمکن مبّما

 الموجو  فی الخاص العرف یستعمل لکن» األُولى الما ة «بمعسى فانّا ال رولى لفظ هو ف ا المسا بات، من ذل  غرر و ال رئة و التکل فی رالمتاب ة وهمرة

 و مرجح، بال الترجرح ی زم المعسى و ال فظ برن الذاترة الع قة ال لو بأنّا یقال ممّا یجاک بذل  وهمرة و مسا بة من المعسى و ال فظ ذل  برن یراه لما المَ رب،

  (7/11، 7171) بدانی،  «الذاترة المسا بة إلى یدتاج ال و ال فظ انتخاک فی غررهما و الخرالی و الوهمی التسا ب وجو  یکفی أنّا من مرفه لما ذل 



 220/  0410 بهار و تابستان -شماره اول -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

 شو  و یا معسایی متفاوت ازها یا اصالً معسایی برای س  لفظ  میافه نمییابسد را  م  یایر زبا می

 ( 7/70، 7911)مظفر،  شو س  ف مرده می

سد دذیر  را گاهی لفظ مرا  ط یگر مربوط با تپررراتی ا ه را  م معانی الفاظ صومت می اشکال -7

طسرن ا ییه  گاهی معسای لفظ حقرقتاً طا  م الفاظ متییتر  اینطسا  ،معسا حقرقتاً متییتر  ا ییه

شیییو  را با توجا با وجو  یا مدم امتباط مرا  س   و مسقول یا مرتجل تبیدیل با معسای  یگر می

گر    شیو  و  م معسای مجازی ا تعمال میبو  و گاه معسای حقرقی لفظ رسام گذاشیتا می خواهد

ا  زیر ا ییهخو  تدقم هر ی  از این اموم مدال  برا ییاس ذاتی بو    الله لفظ بر معسای خاصِ

لفظ م ه برای معسای خو  لداظ گتییتا ا ییه  محالی را طسرن امومی با وفوم  م لپات یافه 

 (    7/17، 7190ی، )ش رران شو می

 طرارا بر ا اس  گر یدمدسوک می یغولَََ یاگر  الله الفاظ بر معانی ذاتی بو ، وعا نمو  ، امر -9

 (   7/11، 7171) بدانی،  این نظریا  الله لفظ بر معسا همانسد  الله  و  بر ست  ا ه

کا مقاییو  وجو   الله لفظ بر معسا نباشیید ب  را مقاییو  از این نظریا، ذاتی بو   م صییومتی  -1

 امکا  م  س  با این شروه مرسر نخواهد بو   زیرامعسا باشد،  م طسرن حالتی  مسا یبه مرا  لفظ و

مرا   ایلذا طسرن ماب ا ذاتی  گر ندها از طسرن لفظی با طسرن معسایی مستقل نمیافرا   یییایر زبا 

مرک اگر  راا ه  مبرّن این نکتاشکال نمو  را وجدا  گونا اِلفظ و معسا نرسیه ب کا بایسیتی این

لذا  الله ذاتی با این معسا  شدند ها هد شیرایط مذروم ما  اشتسد طسرن معسایی ما متوجا نمیزبا 

 ( 7/73، 7911)نائرسی،  نرز قابل دذیر  نرسه

 امتبامی بو    الله الفاظ بر معانی -9-7

مای  و ولرا  نسبه با این نظریا  اطوم ر ی بر  و قسد ا ه را اصذاتی نبو    الله لفظ بر معسا با

روه رسسد و گاهی گصومت را گاهی ی  گروه، نظر گروه  یگر ما نفی می یدگاه مخت ف هسیتسد، با این

 ( 7/1، 7911)اماری،  ا ه   یگر هر  و نظریا ما دذیرفتا
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 نظریه وضع -3-2-1

 نظریاتی همچو  قول با مسا به مدم دذیر ندوه امتباط لفظ با معسا با  مه   مباابرخی از اصیولر

( و وعییا ما نومی امتباط 1ق، 7917)اصییف انی،  اندذاتی و نظریا تع د، قائل با نظریا وعییا گر یده

ختااصی طسرن ا  مبامه ررفرهرا اند بدو  س لفظ با معسا از طریم اختااص یا تخارص  انستا خاصِ

( 711، 7911  متکرسی، 7/97ق، 7107)فانی،  اندما با وعوح  واگذام نمو هب کا س  ،توعردی  هسد

از جم ا سنکا واعا  م این موام     م باک نظریا وعیا وجو   ام  ایرا اشیکاالت ا یا یی م حالی

ما  تواند الفاظ نامتساهیطا رسی ا ه و طگونا بتر متساهی می ،ررسیه؟ اگر واعا از جسس بتر ا ه

را اختایاص یافتن لفظی با معسایی نترجا وعا ا ه نا ینبرای معانی نامتساهی جعل نماید؟ مالوه بر ا

  ( 7/17ق، 7171) بدانی،  خو  وعا

اند را گونا برا  نمو هاند  م مقام دا خ با هویه واعا این  را قائل با وعا بو هابرخی از اصیولر

لذا وعا   هطرارا خداوند متعال نامتساهی و بر هر امری قا م ا   بایسیتی واعیا خداوند متعال باشید

ای، دذیر   مدقم نائرسی  م  فاج از طسرن نظریاالفاظ و معانی نامتساهی تو ط خداوند متعال صومت می

طرارا ق ا با مدم طسرن وععی وجو   ام   7  اندوعا مذروم ما متفاوت با اموم تتریعی و تکویسی می

واعییا بو   خداوند متعال این ا ه را فرماید را مرا  از گونا این نظریا ما توعیرح میو  م ا اما این

را برخی  یگر از اصولررن با طسا  ،حکمه بالپا خداوند اقتضیای ابراز ماا یم از طریم الفاظ ما  ام 

لذا   (7/91ق، 7197)ح ی،  نمایسد( طسرن م  بی ما تأیرد می1)الرحمن/ 7اشیییامه بیا برخی از سیات

                                                           
گر   و امکا  صومت حاری با  و این قسد مسقسد می  این را  سخ طسرن مم ی نا تکویسی و نا تتریعی باشد ظاهراً قابل قبول نرسه  طرارا افعال با7 

را توا  از افرا  وعا تکویسی قرام  ا ، طسا م ما میی  از این  و قرام نگرر  ب کا وعا مذروندام  امر  ومی وجو   اشتا باشد را  م زیر مجموما هر 

 یمکن ال ةالجع ر و الواقعرة التکویسرة األموم برن و  اً الوعا رو   موى ا  یظ ر»فرماید: گونا میمرحوم خویی  م ماب ا با نامعقول بو   طسرن امری این

 تخ و ال رقتاحق ا  إلّا أیضاً العبا  افعال من جم ة فی رما إل ی بإل ام را  ا  و التخارص و الجع رة و الواقعرة األموم برن وا  ة ال انا عرومة م ر ا المسامدة

یی، خو«)المعتبر باعتبار هو انما وجوده و اعتباری امر المزبور االرتباط ان إلى جمع ذهب ثم من و الجع رات االمتبامیات أو الواقعرات من تکو  ا  من

1332 ،1/11.) 
 « الْبَیَانَ  عَلَّمَهُ». 2 
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گوناگونی  هایتواند  م قالبداوند ا تسا  دردا رسد را میندوی راشفره الفاظ از معانی با خبایسیتی با

ای را ناگوشا  صومت دذیر  باهمچو  وحی با انبراد، ال ام مستقرد با بتر و یا قرام  ا   س   م طبایا

تر ید قرام  ا   لفظی خاص برای معسای طوم ف ری از الفاظ برای مقاصیید خو  ا ییتفا ه نمایسد و بیبا

رجدی  اشتا باشد تا ترجرح بالمرجح الزم نراید و نرازی نرسه را مرجح س  با ذات خاص بایسیتی م

ه  ا ه ای با   رما  بن مبا  نسبرا طسرن نظریاطسا  ،لفظ برگر   تا  الله الفاظ بر معانی ذاتی باشید

 ( 70-7/3، 7911  مظفر، 97-7/90، 7911شده ا ه )نائرسی، 

 نظریه تعهد -3-2-2

باشیید  ایتییا   م را قائل با نظریا تع د گر یده ا ییه مرحوم ن اوندی میای ظاهراً اولرن اصییولی

ای ناگوگر   بافرماید: وعا مبامت از تع دی ا ه را از جانب واعا صا م میتوعیرح این نظریا می

از  نماید و تف رد با مخاطبرا هرگاه اما ه تف رد معسای خاصی ما  اشتا باشد از لفظ خاصی ا تفا ه می

 دذیر  را مخاطب م د با طسرن تع دی تو ییط واعییا دردا نمو ه باشییدیم الفاظ زمانی صییومت میطر

 ( 70-71تا، ای، بی  رمره17ق، 7179  نجفی اصف انی، 71ق، 7970)ن اوندی، 

را نراز باشد شخص خاصی واعا س  اند بدو  س برخی از اصیولررن وعا ما مبامت از تع د  انستا

بر این   (7/77، 7917)خویی،  رسسدتواند تمام افرا ی باشسد را لفظ ما ا تعمال میباشد ب کا واعا می

ا اس نرازی نرسه را برای  فا اشکال مدم امکا  وعا الفاظ نامتساهی برای معانی نامتساهی، واعا ما 

  نمایسد و  م موامخداوند متعال  انسییه  برخی  م این ما ییتا نظریا تع د ما مختص وعییا تعررسی می

 (  7/3، 7917)طباطبایی قمی،   هسدوعا تعرسی تع د واعا ما دس از رثرت ا تعمال قرام می

 اشکاالت نظریا تع د

گر   س  ا یه را اگر وعا مبامت از جعل، تع د و از جم ا اشیکاالتی را بر نظریا تع د وام  می -7

ائل توا  قتعرسی میایجا  م قا مرا  لفظ و معسا ا یه طگونا  م یکی از اقسیام وعیا یعسی وعا 

را  م طسرن وععی تع دی وجو  ندام  ب کا اختااص لفظ با معسا از وجو  تع د گر ید  م حالیبا
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از اطالق لفظ طسرن معسایی با  ،ای را دس از س گوناگر   باطریم رثرت ا تعمال ق راً حاصل می

 ( 7/73، 7911)نائرسی،  رسدمی تبا مذهن 

واقا مرا  نفس وعییا و غایه س  خ ط   اند  ما ما با معسای تع د میای را وعیی م طسرن نظریا -7

  دذیر  تا وعا واعا از لپویه خامج شو طرارا تع د مذروم دس از وعا صومت می  شده ا ه

، ) بدانی سید نا سنکا وعا نفس تع د باشد نبال س  میلذا وعیا ممل خاصیی ا یه را تع د با

 (  7/17ق، 7171

 طرارا هر مستعم ی از طریم  سید را هر مستعم ی واعا گر  تع د باشد الزم میاگر حقرقه وعا  -9

 نبال تف رد معسا ا یییه و التزام با طسرن امری اگرطا تو یییط برخی از تک د بیا لفظی خیاص با

) ییبدانی،  م ییدنظر میااما امر بعردی ب  (7/77، 7917)خویی،  اصییولررن دذیرفتا شییده ا ییه

 (   7/17ق، 7171

ن را طسرباشد را لفظی ما برای معسایی قرام  هد،  محالیتع د نرازمسد شیخص خاصیی می نظریا -1

شیو  و مج سی برای وعا الفاظ مسعقد نگر یده ا ه، تع دی از جانب رسیی  م تامیخ یافه نمی

ریا طسرن وعیییا و تع یدی با توجا با رثرت الفاظ و معانی و نامتساهی بو   س  امر مالوه بر این

، 7917)خویی،  تواند بر امرنامتساهی احاطا دردا رسدرا بتیییر متساهی نمیطرا   یییهنیاممکسی ا

طرارا   گر  ای بتیو  باز هد اشکال مرتفا نمیرا فرض امکا  طسرن احاطا(   م صیومتی7/77

م اند   فعی طسرن تع دی با تمام افرا  بتر ما تاً امر مدالی ا ه و تدمیجی بو   طسرن تب رغ و 

ای گوناد باباشزیرا نراز بتر با الفاظ برای تأمرن مقاصد امر عرومی می  فایده ا هز بیایاالی نر

سید را طگونا قبل از  میافه تع د لذا این  اال با ذهن می  را حفظ نظام بتر متوقف بر س  ا ه

مرا   امذروم از طریم الفاظ با مقاصد خو    ه یافتسد  بسابراین وعا با معسای تع د و ایجا  م ق

ئرسی، )نا تواند موم  قبول قرام گرر لفظ و معسا تو ط شخص خاصی همچو  یعرک بن قد ا  نمی

7911 ،7/73) 
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تع د ا یه افرا ی را نسیبه با وعا سگاهی ندامند همانسد رو را  طگونا از  ،اگر حقرقه وعیا  -1

ع د را نظریا تحالی ه؟  مرا ا ماری از تع د  م نز  سن ا موجو  نرسحالی رسسد  مالفاظ ا تفا ه می

از  را رو را گر    م حالیمدمی ا یه را اگر گویسده تع دی نداشیتا باشد تادیقی حاصل نمی

دیقی دذیرند مگر سنکا  م  الله تاگررند و تأثرر میرسسد، تامرد میافعال تایدیقی ا یتفا ه می

د و مفتام رو   بر ا اس سگاهی رسسگونا اشیکال نمو  را سیا رو را  واقعاً تادیم میرو را  این

سسد سیا ررا رو را  تادیم میرسسد؟ و یا  م صومتیرا بدو  ا ما  و تادیم ممل میا ه یا این

رسسد؟ مثالً رو   ممکن ا یه نسیبه با جمالت حاله شرطی از هما  طریم معمول تایدیم می

د  هالعمل نتا  و سگاه مکسشیسو  بدو  توجا با نوج مخاطب ناخای ما میوقتی جم ا ،رسددردا 

را تادیم رو را  از طریم های حایول تایدیم ما ت رر   ا یه   م صیومتیرا یکی از ماه

، 7190  ش ررانی، 7/770، 7171)صدم،  گر  معمول اثبات گر  ،  فاج از نظریا تع د متکل می

7/17 ) 

طرارا مجر  جعل لفظ  م مقابل معسا با انگرزه انتقال   عیییرومتی  م التزام بیا تع ید وجو  ندام  -1

گر   تا مخاطب از طریم س  با مقاییو  را مالئد ماهسمایی مانسدگی جعل میطسا  ،رسدرفایه می

   بدانی، 7/71، 7911جامل دی ببر  بدو  سنکا نرازی با تع د واعیا  م س  باشید )اصیف انی، 

7171 ،7/19   ) 

را امکا  وجو  الفاظ مجازی بر ا یاس این نظریا ا یه بدین صومت اشیکال  یگر  م باک مدم -1

و  رام ببر لا خو  بامعسای تع د، این ا یه را واعا متع د گر یده ا ه لفظ ما  م معسای موعوج

را مرف الفاظ ما  م معسای مجازی نرز ما  م معسای مجازی ا یییتعمال نسماید  م حالیگاه س هر 

 ( 7/17، 7190  ش ررانی، 7/770، 7171)صدم،  برندرام میبا

طرارا نظریا تع د نرز قائل با امکا  ا تعمال  م الفاظ   م ید را این اشیکال وام  نباشیدنظر میبا

لا مسافاتی با ا ییتعمال لفظ  م معسای مجازی ا ییه و تع د واعییا با ا ییتعمال لفظ  م معسای موعییوج

 توا  از طریملا بو  را میل الفاظ  م معانی موعوجطرارا تع د واعیا مربوط با ا تعما  مجازی ندام 
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را بر تع د واعیا  م ا تعمال لفظ هایی مرا  معانی حقرقی و مجازی امتباط برقرام نمو  بدو  س مالقا

شو   با مبامت  یگر تع دات واعا  ای وام ای وجو  ندام  خدشا م معسای خو   م شرای ی را مالقا

ح ا اول واعییا متع د گر یده را  م شییرایط ما ی لفظی ما  م معسای خاص  و مرح ا  ام  را  م مر

هایی مرا  معسای اول و  وم لفظ ما از معسای اول با ا تعمال رسد و  م مرح ا  وم با ج ه وجو  مالقا

 معسای  وم با ج ه وجو  قرائن مسارف نماید  

 نظریه اقتران -3-2-3

باشد را معتقد ا ه  الله الفاظ بر معانی ذاتی نرسه شی رد صیدم می ،نظریا اقترا  یا تقام  جمُبد

امل گر   شب کا طسرن  اللتی امتبامی ا یه و با ج ه اشیکاالتی را بر نظریا وعیا و تع د وام  می

بتر  گر   را  م ذهنگر     م این نظریا وعا و امتبام مبتسی بر قانو  تکویسی میهرگونا وعیعی نمی

این ا ییه را هر گاه مرا   و شییید امتباط ماردی صییومت دذیر  از س  دس هرگاه  وجو   ام  و س 

طرارا تاوم اول، با ج ه مقامنه درترن   رسدتایوم اول با ذهن سید تاوم  وم نرز با ذهن خ وم می

صییومت رسد  طسرن امتباطی مرا   و تاییوم گاهی باو مارد با تاییوم  وم، س  تاییوم ما م البا می

ا سید ررا امتباطی مرا  شیسرد  صیدای غر  و تاوم شرر ددید میدذیر  طسا میمسیامدی صیومت 

نترجا تقام  طبرعی و فراوا  این  و با یکدیگر ا ه  گاهی امتباط  و تاوم با یکدیگر با مسایه واعا 

  رسد تا افرا  از شسردای را واعیا مرا  لفظ و معسا امتباطی خاص برقرام میگونادذیر  باصیومت می

 (   777-7/770، 7171)صدم،  لفظ با معسای س  مستقل گر ند

 اشکاالت نظریه اقتران

طرارا برا ییاس این   گر  یکی از اشییکاالت این نظریا  م ماب ا با وعییا تعررسی م رح می -7

گر   را افرا  از لفظ با معسا مستقل نظرییا انس و مقیامنه ذهسی مرا  لفظ و معسا موجب می

مالقا مرا  لفظ و معسا دس از وعیییا و رثرت  م وعیییا تعررسی انس ورا  گر نید  م حالی
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مم )مکا ندام  یای جالذا  م وعا تعررسی طسرن نظریا  سیدا یتعمال ناشیی از وعا ددید می

 ( 11، 7171شررازی، 

را  م این نظریا هر  امتباط تکویسی و واقعی مرا  لفظ و معسا برقرام نگر یده ا ییه  محالی -7

گر   را دس از تخایییرص یا م تبررن نظرییا مختیام این م  ب اثبات می م بخ  بعیدی  

اختااص لفظی با معسای خاص امتباطی واقعی مرا  این  و  م مالد هستی واقا و شواهدی 

 گر   بر طسرن تأثرراتی اقاما می

 تبررن نظریا ماب ا تکویسی لفظ و معسا -1

ر  مبط ذاتی مرا  لفظ و معسا اجماالً قابل دذی رانظریا ماب ا تکویسی لفظ و معسا مبتسی ا ه بر این

سا ما مستسب با ا با  الله لفظ بر مع را نظریاوجا قابل دذیر  نرسه طسا هر  اما  الله ذاتی با  ا ه

شو   اما نکات مفردی  م س  یافه می   انسه  ذاتی بو   ماب ا لفظ و معسا گرطا اشتباه ا هذاتی می

 م ماب ا با ذاتی بو    و بدث قابل طرح ا ه  بدث اول این ا ه را سیا ماب ا لفظ و معسا ذاتی ا ه؟ 

را با معسای  ایبدث  وم س  ا یییه را سیا  الله ذاتی وجو   ام  یا نا؟ طرارا  الله تس ا ماب ا ذاتی

ها از س  سگاه باشسد و مالوه بر ذاتی ا ه را انسا  ایب کا ماب انرسه  ،باشدها میم د و سگاهی انسا 

 و ر ا س  از لفظ با معسا مستقل گر ند اب س  

 رابطه تکوینی لفظ و معنا در مرحله وضع -4-1

اظ ها معسای الف اال سغازین  م باک ماب ا تکویسی لفظ و معسا این ا ه را سیا فامغ از سنکا انسا 

ا مس د و ای م  نفی طسرن ماب اابرن لفظ و معسا برقرام ا یه؟ اگرطا برخی اصولر ما بدانسد ماب ا ذاتی

 م د را طسرن  یدگاهی صدرح نباشد  نظر می( اما با71، 7970)ن اوندی،  اندبدی ی گرفتا

خاییوصییی ی  ماب ا تکویسی با معسای اماب ا تکویسی مرا  لفظ و معسا  و تفسییرر  ام : هر لفظ ب

و  ط م د رسی قائل با این احتمال نباشدنظر میباطومی را تخ ف نادذیر ا ه  با خایوصیی  ام اب

 ای مرا  الفاظ با معانی تدهاما اگر م قا  رام بر اتوا  ب انسد هر لفظی ما  م معانی  یگر نرز میهما می

ن طسر نادذیر از لداظ ف سیییفی برایتوا  دس از س  مواب ی تخ فمی ،شیییرایط خاصیییی برقرام گر  
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رسسد، طو  بر ا اس مبانی ف سفی هر  و موجو ی را با یکدیگر امتباط برقرام می ،ای قائل گر یدماب ا

 ای را یکی م ه و  یگریگوناگر   باشییا  بر ا ییاس موابط م ی و مع ولی با م ه الع ل برمیماب ا

مسوا  نمونا اگر (  با9/107 ،7931)طباطبایی،  باشسد و مع ول م ه ثالثی می مع ول یا بر مکس یا هر

 م متن واقا امتباطی تکویسی مرا  لفظ رتاک و معسای س  نبو  نبایسییتی  م  یی سیی ا واقعرا این  و با 

را اگر لفظ م ی با فرزندی را  م اتاق نتستا هر  امتباطی نداشتا گر یدند و یا اینیکدیگر متایل می

ی و مع ولی مجموما امومی بو ه تا لذا حتماً  م   س ا م ّ  او ما با ا د م ی صدا نماید ،باشد نباید ددم

را این امتباط مرا  لفظ م ی و س  شخص صومت دذیرفتا ا ه و برا اس این موابط حتی برگی را این

ذا ل افتد   س ا م  ی  اشتا تا این برگ خاص با قسمه خاصی از زمرن مرتبط گر   بر موی زمرن می

ند طو  همگی مع ول م تی  م باالتر از اموجو ات مالد با یکدیگر مرتبط طبم این قامده ف سییفی تمام

مسوا  یکی از ماییا یم مع ول با معانی بایسییتی طسرن امتباطی  اشییتا باشییسد  لذا الفاظ هد باخو  می

ب ا تکویسی  م شرایط خاص غرر از س  ما یباشیسد  البتا بایستی با این نکتا توجا  اشه را این ماب ا

ذا ل  معسا  م تمام شرایط موجو  ا ه نادذیر مرا  لفظ وصومت تخ فباو شیو  ا یه را ا ما میذاتی 

م وام  گر   بر نظریا مذرواشیکالی را بر نظریا ذاتی بو   امتباط لفظ با معسا  م تمام شرایط م رح می

های طرا  م زبا    گر    اشیییکال س  بو  را اگر این لفظ با این معسا ی  ماب ا غررقابل تخ ف  امنمی

  گر   یگر معسای  یگری  ام ؟ این اشکال تس ا بر ذاتی بو   ماب ا لفظ با معسا  م تمام شرایط وام  می

و  خاوص  م شرایط زمانیاین لفظ با این معسای با زیرا  اما بر نظریا مذروم طسرن اشکالی وام  نرسه

ی ی و مع ولا ه را طبم قامده عرومت م ّمکانی خاص طبم  ی س ا موام ی با یکدیگر گره خوم ه 

 بایستی طسرن امتباطی تدقم دردا رسد بدو  سنکا تخ ف دذیر باشد  

 ا ییهثمراتی م د  امای وجو   ام  و  م بسییرامی از مباحث را برا  گر ید، مبط ذاتی با این معسا 

 )مج سی، گر  مثالً  م م وم غریبا از طریم ا ید شیخص و نز یکان  خایوصرات شخص رتف می

و  ندنمو را اگر الفاظ با معانی دس از وعییا واعییا امتباطی ذاتی برقرام نمی(،  م حالی7/10، 7171
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و  و بگر ید، این م قا امتبامی صییرف میتس ا  م اثر وعییا واعییا مرا  الفاظ و معانی م قا برقرام می

اید یکی از تفا رر امکا  نداشیه از امومی امتبامی خایوصیرات واقعی مالد هسیتی رتیف گر    ش

( این باشد را هر ردام از ا ماد ولو بی اصل و ا اس 111، 7911)حرانی،  «اال ماد تسزل من السماد»

باشیید همچو  لفظ ختییایام اما ی   یی سیی ا م ل  م موالد باال  ام  تا با نفس خاصییی مرتبط گر    

 ییط مرتاعییا  هسدی امر را برخی رتییف وقایا مالد از طریم حرره امضییای بد  حروا  ما توطسا 

ظام وا  ا امتباط مستقرد و غرر قابل تبدّل  با اجزای نااند ب کا با متاهده هر تپرررى، بمجربی ندانستا

 ( 171، 7171)حسرسی ت رانی،  توا  با تپرررات  یگر هستی دى بر هستی می

ا ه با ذهن خ وم ای مرا  الفاظ و معانی یکی از  یااالتی را ممکن بر ا یاس قبول طسرن ماب ا

رسد س  ا ه را با توجا با تکویسی بو   ماب ا لفظ و معسا طگونا افرا  نسبه با انتخاک ا امی نا م ه 

ای را یکی از حقوق شرمی گوناگررند بابرای فرزندا  خو  تو یط خداوند موم  بازخوا یه قرام می

( دا خ س  ا ه را  م این  اال 1/13ق، 7101)ر رسی، 7فرزند انتخاک ا د نرکو قرام  ا ه شده ا ه؟

تتیریا با تکوین خ ط شیده ا یه و بازخوا یه نسبه با مالد تتریا ا ه و ممکن نرسه از لداظ 

را شخای را  موغ گذامی نا م ه موم  بازخوا ه قرام  ا ؟ طسا تکوین شیخص ما  م ج ه ا ید

 نادذیر موی  ا ه تا  موغ گفتن مخ  ا هی و مع ولی تخ ف گوید ق عاً موام ی تکویسی طبم موابط م ّمی

طرا را مااخذه مربوط با   گر  گاه مااخذه  موغگو تو یط شامج امری قبرح ت قی نمیاما هر   ا یه

مالد تتریا بو ه و شخص با اخترام اقدام با انتخاک ا د نا م ه یا  موغگویی نمو ه ا ه و از لداظ 

 گر   م مااخذه موجا میطسرن اقدام نا م تی با نفس شخص مختا ،مبط

 رابطه تکوینی لفظ و معنا پس از آگاهی نفوس از وضع -4-2

م نمو  تا امتباطی تکویسی  بخ  درتیرن مربوط با  ی سی ا موام ی بو  را در  از وعا مخ می

 شو  را بعد از تدقممو با این در اختا میشیرایط خاص مرا  لفظ و معسا صیومت دذیر   م گام در 

                                                           
فرماید: حم فرزند بر ددم این ا ه را درامبر اررم )ص( می«  ا ما یستدسن و  أما یستفره أ  ذررا را  إذا والده م ى الولد )ص(حم اهلل م ول قال  »7 

 ما مفرزند ما گرامی بدام  و ا د نرکو برای وی برگزیسد 
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گر  ؟ بر ا اس موابط تکویسی مذروم مرا  نفوس انسانی با الفاظ و معانی مدقم میوعا طا امتباطی 

از  ،گر   ب کا با حسب اطالج نفوس از وعااین سثام تس ا مختص با ماب ا تکویسی مرا  لفظ و معسا نمی

الج طشیو   یعسی الفاظ بعد از وعا و اای تأثرراتی بر نفوس انسیانی نرز گذاشیتا میطریم طسرن ماب ا

ی مرا  لفظ و رسد  ماب ا تکویسیافتن مستعمل نسبه با این لفظ، الفاظ  م نفوس افرا  تأثرراتی ایجا  می

ر ید و گمعسا مربوط با در  از م د نفوس با الفاظ بو  را از طریم س  مسألا ترجرح بالمرجح حل می

 شو   نفوس از وعا ایجا  میاما ماب ا رسونی با حسب اطالج   یافهلفظ با معسایی خاص اختااص می

این  و امتباط اثرات تکویسی س  از  یویی  م مدا یبات م وم غریبا و از  وی  یگر  م شریعه 

های تدریف شیده حسا ره شدیدی از  م قبال مالید  ین )ص(اررم را درامبرشیو  طسا متیاهده می

با زبا  طرسی  خن رفرسمرزی ما بر  مسوا  نمونا اگر شخایبا  (710تا، )روفی، بی7 ا ندخو  نتا  می

اما سثام تکویسی س  برای رسی را این لباس  نتوند ما متوجا س  نا اما فام ی زبا  موی لبا یی بسویسد

توا  با ج ه مدم اطالج از  الله و نمی اطالج ا ه همچسا  دابرجا هدوشید و از معسای س  بیما می

طوم را لفظ اهلل از ما انکام نمو   هما تأثررات تکویسی س  س  و قرام ا ی  انسیییتن ماب یا لفظ و معسیا،

ای را حتی اگر شخای معسای س  ما نداند و از گونا( با9/711، 7177)نجفی،  قدا ه برخوم ام ا ه

 نبال س  ددید خواهد سمد و اگر از موی ج ل این ا د شریف س  ا تفا ه نماید سثامی نومانی و واقعی با

خواهد  اشه طا شخص از معسای ی ما  م دیئقرام گرر  سثام تکویسی ظ مانی و  وموم  هت  حرمه 

 طرارا ماب ا تکویسی تابا م د و ج ل افرا  و صرف قرام ا  نرسه   لفظ سگاهی  اشتا باشد یا نا

از سثام  گررند وها از  میچا لفظ با س  معسا امتباط میماب ا تکویسی بعد از وعیا یعسی نفوس انسا 

رفتا گر    اگر این فرض دذیدذیرند و با تبا س  تأثرراتی  م مالد هسیییتی ایجا  میعی س  تأثرر میواق

 توا  تأثررات الفاظ بر باقی موجو ات مالداما نمی  گر ندها از طسرن تأثرراتی ا تثسا میشیو  را انسا 

                                                           
درامبر اررم)ص( بر موی لباس برخی از همسرا  خو  «  شَدِیداً  قَوْلًا فِراِ قَالَ وَ فَقُصَّ بِاِ فَأَمَرَ صَ ِربٌ فِراِ  ِتْراً أَزْوَاجِاِ بَعْضِ مَ َى مَأَى )ص( السَّبِیَّ أَ َّ   »7 

 ما با قرچی ببرند و با تسدی باو برخوم  نمو ند شکل ص رب ما متاهده نمو   لذا امر نمو  را س 
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نمایسد را نما ی از س  باشد تر   میما انکام نمو   مثالً مالئکا لفظ اهلل تعالی ما  و ه  امند و  م جایی

 هایرا  م م وم غریبا الفاظی خاص ما با امقام مجرب و غریبی را انسا ( و یا این711، 7101ح ی، )

گذامند و از طریم س  متکالتی ما یابسد و هر   اللتی برایتا  ندام   م ی  مربا میما  منمیما ی س 

نمایسد طو  واقعاً این جدول با س  زبا  خاص  فا بال ما فراهد می سومند یا موجباتبرای افرا  ددید می

اما موجو اتی  م مالد معسای س     انسدهای ما ی نمیو امدا ی را نوشتا شده ا ه و زبان  ما انسا 

نرکو یا گر ند و با تبا مفا  لیذا از این طسرن جدولی خر یییسد یا ناماحه می  رسسیدالفیاظ ما  م  می

اگرطا لفظ  ( 9/31ق، 7171)هاشمی شاهرو ی،  شو ها بام میبر انسا  سثام خاص تکویسی س  نادسسد

با تس ایی خایوصیرتی ندام  ولی امتباط س  با معسا قرام ا ی مدض نرسه طو   م صومت قرام ا ی 

ها اثری  اشیتا باشد طسرن سثامی و یا  م مکا  صیومت دذیر  ایطسرن سثام خاص تکویسیبو   نباید 

 ما یافه  توا  س اری از تأثررات واقعی لفظ  م مالد هستی ا ه را  م ومای مستعمل لفظ میح

  باشدبر این ا یاس  الله ذاتی لفظ بر معسا با ج ه اشکاالتی را بر س  وام  ا ه قابل  فاج نمی

ن زمرسا را  م ایتواند زیر  اال ببر    االی اما این اشکاالت امتباط تکویسی و ذاتی لفظ و معسا ما نمی

دس طرا  ،ذاتی و تکویسی قبل از وعیییا هد موجو  بو ه اب ارسد س  ا یییه را اگر مبا ذهن خ وم می

گر  ؟ دا خ س  ا ه را اگرطا ا تداللی برای وجو  این مختص با بعد از وعیا و شرای ی خاص می

طرا را با حسب   وجو   ام اما قرائن و شواهدی برای س    توا  امائا نمو امتباط  م بعد از وعا نمی

 نامبام را لفظ یا نتیانا خاصیی برای معانی مقدس و مبام  یا عالا و قضیایای خامجرا قبل از این

ن اطالج  امند را ای م کوتی موجو اتیاگرطا   شو وعا گر   قبل از وعا طسرن سثامی بر س  بام نمی

مالمه نما  طا طرزی  م سیسده خواهد شید ولی رسیانی را  م مالد دایرن هسییتسد و از مقتضرات این 

 هسد را طسرن وععی صومت دذیرفتا مالد خبر  امند تس ا زمانی نسیبه با این الفاظ وارس  نتیا  می

  سای بدی انتقال دردا رسد تأثررات سطا اگر لفظ یا مالمتی معسای خوبی  اشتا و بعد با معباشید  طسا 

 ، هد طو  هر ی  مختص با زما  خاصییی بو ه ا ییهگر   و تعامعییی مرا  سثام مخ نمیمتفاوت می
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ا رسد و ذات لفظ بتواند  اشیتا باشید را  م شرایط خاصی ممل مییعسی س  امر تکویسی بازه زمانی می

 رسد      رام نمیتخ ف نادذیر با معسا برق اب اتس ایی بدو  شرایط م

 نیازی واضع از مناسبت ذاتی لفظ و معنابی -4-3

ای س  ا ه را سیا دس از مبط ذاتی لفظ و معسا با یکدیگر سیا واعا نکتا سخر  م باک طسرن نظریا

 گونا با ذهن سید را واعا نرزنرز بایسیتی م د با طسرن مسا یبه ذاتی  اشیتا باشید؟ ممکن ا یه این

سید   م را اگر طسرن م می نداشتا باشد ترجرح بالمرجح الزم میطرا  باشدبایسیتی م د وعیا  اشیتا 

ومتی اما هر  عر  توا  گفه را اگرطا ترجرح بالمرجح مدال ا هگونا میشکال با طسرن دا خی ایناِ

ندام  را مرجح س   م نز  واعیا ذاتی باشید ب کا ممکن ا یه واعا م د با مسا به ذاتی لفظ و معسا 

خاطر مسییائل جانبی و بررونی لفظی ما بر لفظ  یگر نسییبه با معسایی اشیید و  م مرن حال بنداشییتا با

شییکال ترجرح بالمرجح  م م  نظریا ذاتی بو      م دا ییخ با اِارا برخی از اصییولرطسا  ،ترجرح  هد

الزم با م جِّحلذا وجو  مر  (7/77، 7917)خویی،  اندای اشییامه نمو ه الله لفظ بر معسا با طسرن نکتا

را مسا به ذاتی  م متن واقا حالی ح نرسیه  واعیا ممکن ا ه مسا به ذاتی ما نداند  مم د با مرجِّ

 وجو   اشتا باشد 

 گیرینتیجه 

، بایستی گر  شکاالتی را بر نظریات ذاتی و امتبامی بو    الله لفظ بر معسا وام  میبا توجا با اِ

ر  یییو  م این نظریا  الله لفظ بی ای را از گونامعسا گر ید باقائل با نظریا ذاتی بو   ماب ا لفظ و 

د و از  وی  یگر نرازمس  گر لذا اشیکاالت ذاتره  الله لفظ بر معسا بر س  وام  نمی  معسا ذاتی نرسیه

لذا این نظریا ماب ا مرا  لفظ و   گر  اما دس از وعییا  امای سثامی واقعی و تکویسی می  وعییا ا ییه

شیییکاالت امتبامیه  الله لفظ بر معسا بر س  وام  گر    از جم ا  اند تا اِامی مدض نمیمعسیا ما امتب

را  م م د جفر از گر   طسا شیواهد  ال بر صیده این نظریا سثام واقعی ا ه را بر الفاظ مترتب می

سید و  م شریعه مقدس ا الم نسبه با ا امی   ه میشیا  باطریم ا ید افرا ، خایوصیرات واقعی
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ای را قرائه قرس  ررید را حاوی الفاظی مقدس ا ییه گوناتبررا حسییا ییره خاصییی وجو   ام  بام

 ردومت و امند موجب  و نادسیییسد گر   و  م مقابل الفاظی را معانی رفرسمرزموجب نومانره مکا  می

 د    نگر می ظ مه
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