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Ïان ـ با توجه به تعر�فى كه از آن كرده�اند ـ از مبادى تصور�ّه�از آن�جا كه بحث وضع از د�دگاه اصول
علم اصول است، ازا�ن�رو، از آن در مقدمات علم اصول بحث كرده�اند.

براى منونه، مـرحـوم مـحـقق اصـفهـانى مـبـادى تصـور�ّهÏÏ علم اصـول را به دو بخش لغـو�ه و
احكامـ�ه تقسـ�م كرده است و بحـث وضع را از مبادى تـصور�ّهÏÏ لغو�هÏ علم اصول مـى�داند. ا�شان

پس از بحث كوتاهى دربارهÏ حق�قت وضع به حتق�ق در معانى حرف�ه مى�پردازد.١
ـاه�ت وضع، بدون آن�كه توض�حى در مورد مرحوم نائ�نى ن�ـز در مقدمهÏ كتاب خود ابتدا از م
علت آوردن آن ارائه كند، به طور خالصه، بحث كرده، سپس وارد اقسام وضع شده و از آن جا به

بحث معانى حرف�ه منتقل مى�شود.٢
شـا�د از ظاهر ا�ن�گـونه چ�نـش، ا�ن چن�ن فـهـمـ�ـده شود كـه كـسـانى چون مـرحـوم مـحـقق

اصفهانى و مرحوم نائ�نى مبحث وضع را از مبادى تصور�ّهÏÏ مبحث حروف و ه�ئات مى�دانند.
در توض�ح ا�ن�كـه چرا بحث وضع از مبـادى تصور�ّهÏÏ مبـحث حروف و ه�ـئات است مى�توان
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گفت: از مسـائلى كه در مباحث الـفاظ علم اصول بحث مى�شود، مـعانى حرف�ه و هـ�ئات است.
ـانى و حتل�ل آن با�د به بحث از وضع عـام و مـوضوع�له خـاص پرداخت و چون براى تصـور ا�ن مع
وضع عـام و مـوضوع�له خـاص، �كى از اقـسـام چهارگـانه وضع است، تصـور آن مـبـتنى بر بحث
وضع است، و ازا�ن�رو، بحث وضع با واسطه از مبـادى تصور�ّهÏÏ مبـحث معـانى حرفـ�ه و ه�ـئات

است و در مقدمهÏ علم اصول از آن بحث مى�شود.
شهـ�د صـدر ن�ـز همانند مـشهـور اصول�ـان بحث وضع را از مقـدمات علم اصـول و از مبـادى
تصور�ّهÏ آن مى�داند. از نگاه ا�شان، مباحث مقدماتى علم اصـول مباحثى است كه مرتبط با مباحث
الفاظ است و از آن�جا كـه وضع ن�ز از امور مرتبط بـا مباحث الفاظ است، در مقـدمه مى�آ�د. تالش
ا�شان بر ا�ن است كه �ك دسته�بندى منطقى از مباحث مقدماتى علم اصول ارائه كند. ا�شان پس از
ارائهÏ توض�حاتى در نها�ت، مباحث مقدماتى را به چهار بخش كلى: داللت الفاظ بر معانى حق�قى
و مجازى، استعمال، عالمات حق�قت و مـجاز و تطب�قات، تقس�م كرده، مباحث مربوط به وضع
را در بخش اول بررسى مى�كند.٣ از ظاهر عبـارات شه�ـد صدر ا�ن�گونه فهـم�ده مى�شـود كه علت
بحث از وضع، ر�شه در نحوهÏ داللت الفاظ بر مـعانى دارد و چون داللت الفاظ بر معـانى، وضعى

است، ازا�ن�رو، از وضع به عنوان مبادى تصور�ّه و در مقدمات علم اصول بحث مى�شود.
به نظر مى�رسد بحث وضع در د�دگاه ا�شان نسبت به د�گران داراى جا�گاه باالترى است، چرا
كه د�گران ارتباط بحث وضع را با مباحث اصولى در حد مبادى تصور�ّهÏ بحث معانى حرف�ه و ه�ئات

مى�دانند، حال آن�كه شه�د صدر علت بحث از وضع را، اثر آن در داللت�هاى وضع�ه مى�داند.

l{Ë ÊœuÐ ÈbM|¬d� Ït|dE½ ÁUÖb|œ “« l{Ë Y×Ð ÁU~|Uł

به نظر مى�رسد اگر نگاه به اصل بحث وضع، نگاه د�گرى باشد، جا�گاه بحث وضع حتى از آن�چه
مرحوم شه�د صدر و برخى د�گر ب�ان داشته�اند ن�ز باالتر مى�رود.

توضــ�ح ا�ن�كــه از آن�جــا كــه متام اصــول�ــان به وضـع به عنوان پد�ده�اى بـســ�ط و انتــزاعى
نگر�ستـه�اند، به دل�ل ا�ن نگاه بس�ط و انتزاعى، گـرچه نوع حتل�ل�ها�ى كه ارائه كرده�اند، مـتفاوت
است و دال�ل مـتفـاوتى ن�ز براى داعى بحث از آن ابـراز داشتـه�اند، ولى در نها�ت، ا�ن تفـاوت�ها

تأث�رى در مباحث اصولى و استنباط نداشته است.
به نظر مى�رسـد بر خـالف نظر را�ج، وضع نه امـرى بس�ـط كه فـرآ�ندى٤ پ�ـچ�ـده است، كـه



µ∂
¨Â

—U
NÇ

 Ë
 Âu

Ý
 Á—

UL
ý

Ø
r¼

œ ‰
UÝ

Ø
dE

½ Ë
 b

I½

چگونگى حتل�ل آن آثار متعدّدى در استنباط خواهد داشت.
نكتهÏ د�گرى كه بحث وضـع را داراى اهم�ت مى�كند آن است كه ـ برخـالف نظر را�ج ـ زبان
عـرفِ زمـان تخـاطب تنهـا مـالك تفـاهم با شـارع ن�ـست، بلكه زبانِ تكـاملى تار�خى است كـه در
مـفـاهمه با شـارع حـجت است. و از آن�جـا كـه فرآ�نـد وضع مبنـاى متام داللت�هاى زبانى است از

ا�ن�جهت ن�ز داراى اهم�ت و قابل بحث است.
در ا�ن نوشـتـار، پس از مرورى بـر نظر�ات مطرح دربارهÏ وضع، نظر�هÏ فـرآ�ندى بودن وضع
ارائه شـده، سـپس به بررسى تـأث�ـر ارائه چن�ن نظر�ه�اى در حتلـ�ل زبان شـارع و تكامل اصـول فـقـه

پرداخته خواهد شد.

U¼ÅX�ôœ √b³� Ë l{Ë X}¼U� —œ ÕdD�  U|dE½ dÐ È—Ëd�

ال�) نظر�ه� داللت ذاتى الفاظ
بنا برا�ن نظر�ه، مـ�ان لفظ و مـعنا ارتبـاطى ذاتى برقرار است كـه مبـدأ پ�دا�ش نوعى سـببـ�ت مـ�ان
تصور لفـظ و تصور معنا مـى�شود. مرحـوم محـقق خوئى سه احـتمـال در تب�ـ�ن ا�ن سببـ�ت مطرح
مى�كنند: ١. بدون وسـاطت ه�چ وضـعى، الفاظ مـبـدأ پ�دا�ش داللت�ها و انتـقـال به معـانى�اند.
٢.�در پ�دا�ش داللت، وضع الزم است، امـا وضع لفظ خاص براى مـعناى خاص به دل�ل ادراك
سنخـ�ت ذاتى مـ�ـان آن دو، با واضع است. ٣. سنـخ�ـت ذاتى لفظ و مـعنا، واضع را به صـورت

ناخود آگاه به سوى وضع براى آن معنا سوق مى�دهد.
ا�شـان در ردّ هر سـه احـتـمـال و در نهـا�ت، ردّ نظر�هÏ داللت ذاتى الفـاظ دال�ل چندى اقـامـه

مى�كنند. د�گران هم در ردّ نظر�هÏ داللت ذاتى الفاظ استدالل�ها�ى آورده�اند.٥

ب) نظر�ه�هاى داللت وضعى الفاظ

مرحوم مـحقق نائ�نى وضع را مى�پذ�رد، ولى آن�را نه اعتبـار بشر، بلكه اعتبـار الهى كه به بشر
الهام شـده است، مى�داند.٦ پ�ش فـرض مهمى كـه ا�ن نظر�ه بر اسـاس آن بن�ان شـده، آن است كه
انسان در بدو پ�دا�ش خود زبان داشته است و پ�ـدا�ش زبان امرى تدر�جى نبوده، گرچه رشد آن در
طول زمان انكارناپذ�ر است.٧ نكتهÏ د�گر ا�ن�كه منظور از الهام در ا�ن نـظر�ه، �عنى ا�ن�كه خداوند

در بشر طب�عتى را ا�جاد كرده تا طبق همان قراردادها�ى كه خود اعتبار كرده است، سخن گو�د.
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مرحوم محقق عراقى وضع را مبدأ مالزمهÏ واقعى لفظ و معنا مى�داند.
بنابر ا�ن نظر�ه، وضع از امـور جعلى و اعتـبارى است، اما ا�ن جـعل منشأ مالزمـه�اى واقعى

ب�ن لفظ و معنا مى�شود.٨
نظر�ه�اى كه وضع را اعتبار تنز�ل لفظ به منزله مـعنا مى�داند، مربوط به مرحوم محقق طوسى
است٩ و توض�ح اجـمالى آن ا�ن�كه اوالً، حـق�قت وضع �ك اعـتبار است و ثان�ـاً، مفاد ا�ن اعتـبار
عبارت ازتنز�ل لفظ به منزله معناست كه در واقع، ا�جاد �ك هوهو�ت اعتبارى است. در پس ا�ن
تنز�ل ن�ز آثـار منزّل�عل�ه بر مُنزّل، بار مى�شـود، به گونه�اى كه وقـتى لفظ شن�ده مى�شـود، صورتِ
معنا در ذهن مى�آ�د. همـان�گونه كه مـثالً اگر كـتاب در معـرض حس قرار گ�ـرد، اثر واقعى آن ا�ن

است كه صورتى از آن در ذهنِ فرد ا�جاد مى�شود.
از د�دگاه مـرحوم مـحقق اصـفهـانى ماه�ت وضع، اعـتبـار وضع اللفظ على املعنى است. بر
مبناى ا�ن نظر�ه، وضع نوعى اعتبار است و مفاد ا�ن اعتبار ن�ز وضع الشى على�الشى است؛ �عنى
همان�طور كه وقتى عالمتى روى شى�اى�قرارداده مى�شود، ا�ن امر مبداء پ�دا�ش داللت مى�شود،
در وضع الفـاظ هم، واضع لفظ را روى معنا قـرار مى�دهد و ا�ن امـر منشأ داللت مى�شـود، با ا�ن
تفاوت كه در اولـى وضع تكو�نى است و در دومى اعتبارى، ولى در اثر ـ كـه همان داللت است ـ

هر دو مشترك�اند.١٠
ا�ن�كـه ا�جاد سـببـ�ت واقعى مـ�ان لفظ و مـعنا ـ كه در واقـع، �ك عل�ت و معلول�ت حـق�ـقى
Ïاست ـ به صِرف جـعل و اعتبار وقـرارداد امكان ندارد، مهم�تر�ن اشكالى است كـه به هر سه نظر�ه

فوق وارد شده است.١١
مـرحوم مـحقق خـو�ى حقـ�ـقت وضع را تعهـد از سوى واضع مى�دانـد؛ �عنى واضع متـعهـد
مى�شود هر گاه مـعناى خاصى را اراده كرد، از لفظ خاصى براى ابراز آن اسـتفاده كند و برعكس.
هنگامى كه ا�ن التزام و قرارداد، اجتماعى شـد مبدأ داللت تصد�ق�ه مى�شود. بنابر ا�ن نظر�ه، هر

متكلمى واضع است؛ �عنى متعهد است و ازا�ن�رو، كالم او داراى داللت تصد�ق�ه است١٢.
نكتهÏ مهمى كه در ا�ن نظر�ه وجود دارد آن است كه ا�ن تعهدات فردى در صورت اجتماعى شدن
ـتماعى است كه منشأ داللت�هاى زبانى ب�ن افراد جـامعه مى�شود؛ �عنى داللت و تبد�ل به تعهد اج

تصد�ق�هÏ زبان هم�شه تابع تعهد اجتماعى است.
از اشكاالتى كــه به ا�ن نظر�ه وارد شـده آن اسـت كـه آن�چه مـحل نزاع در بـحث وضع بوده،
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مبدأ داللت تصور�ّهÏ بوده و ازا�ن�رو، گرچه لزوم تعـهد متكلـم ن�ز پذ�رفتـه شود، ولى پذ�رش ا�ن
امر به عنوان حق�قت وضع خالى از مناقشه ن�ست.

از د�دگاه مرحوم شـه�د صدر حق�قت وضع نوعى قرن اكـ�د ذهنى ب�ن لفظ و معناست. بنابر
ا�ن نظر�ه، آن�چه مـوجب داللت لفظ بر مـعنا مى�شـود، مقـارنه اكـ�د حـاصل از تكرار و �ا شـرا�ط
خاص ب�ن لفظ و معنا است.١٣ بازگشت ا�ن نظر�ه به نظر�ات شرطى�سازى كالس�ك است كه در
آن همـراهى محـرك شرطى (لفظ) با مـحرك غـ�رشـرطى (دال�ّ حقـ�قى مـعنا) موجب ا�جـاد پاسخ
(معنـا) در صورت ارائهÏ مـحرك شـرطى به تنـها�ى مى�شـود. بر اسـاس ا�ن د�دگـاه، اعـتبـار منشـأ
پ�ـدا�ش وضع ن�ست، بـلكه منشأ وضع ا�ن خـصـوص�ت روانى است كـه پس از همـراهى محـرك

شرطى با محرك غ�ر شرطى، محرك شرطى به تنها�ى مى�تواند پاسخ را فرا بخواند.
ـانى است. بنابر ا�ن نظر�ه، وضع آخر�ن نظر�ه�اى كه بـه آن اشاره مى�شود، نظر�هÏ محـقق س�ست
عالقهÏ هوهو�ت ب�ن لفظ و مـعناست كه طى مـراحل سه گـانه�اى ا�جاد مى�شـود. مرحلهÏ اول جعل �ا
ـارى است كه طى آن لفظ به ازاى مـعناقرارداده مى�شـود. مرحلهÏ دوم انتخـاب است كه عـمل�اتى اعـتب
مرحلهÏ استعمال همراه با قر�نه است كه در واقع، اعالن آن جعل و انتخاب واضع در فضاى اجتماعى
است، مرحلهÏ سوم ن�ـز مرحله تالزم و سـببـ�ت است كه در آن لفظ، سـببى براى خطور مـعنا در ذهن
مى�شود. ا�ن سه مرحله، مقدمهÏ اندكاك صورت معنا در صورت لفظ است، به طورى كه پس از آن

ذهن دو صورت منى�ب�ند، بلكه لفظ و معنا در هم �كى شده و عُلقه وضع�ه بر قرار مى�شود.١٤

نقد

از آن�جا كه ا�ن نوشتار درصدد ارائهÏ رو�كردى متفاوت دربارهÏ مبدأ وضع و داللت است، از
اشكاالتـى كــه دربارهÏ هر �ـك از نظر�ات قـــابل طرح اسـت ـ كــه در جـــاى خــود، د�گـران به آن

پرداخته�اند ـ صرف�نظر كرده و فقط روش كلى اصول�ان در وضع و مبدأ داللت، حتل�ل مى�شود.
نقد روشىِ مبحث وضع و داللت در پنج بندِ مرتبط ز�ر ارائه مى�شود:

١. تعر�� به سه گونه مى�تواند ارائه شود: تعر�� به آثار، مقومات و روند پ�دا�ش.
در تعـر�� به آثـار شىء با توجـه به برخى آثـار و خـصـوصـ�ـات خـود كـه حتت عـنوانى جـامع
مـالحظه شـده است، تعـر�� مى�شـود. آثار شىء ن�ـزبه مـا به�االشـتـراك و مـا به�االمـتـ�ـاز تقـسـ�م

مى�شود. ا�ن روش، روشى انتزاعى است كه به روش ارسطو�ى معروف است.
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در تعـر�� به مقـومات، شىء به مـقـومات و عـوامل خود و نسـبت ب�ن آنهـا تعر�� مى�شـود.

شناساندن آب به مجموعه عناصر تشك�ل دهنده و نسبت ترك�ب آنها تعر�� به مقومات شىء است.

در نوع سوم تعر��، شىء به مجموعه تغ��راتى كه سبب پ�دا�ش آن شده، تعر�� مى�شود.
ـته و تغ��راتى كه به�تدر�ج، اتفاق افتاده تا به اگر براى تعر�� انسان، مراحل س�ر او در عوالم گذش

وضع�ت موجود رس�ده است، مورد نظر باشد، ا�ن تعر��، تعر�� به روند پ�دا�ش است.
هر سه نوع تعـر�� داراى خصوصـ�ات منحـصر به فردى است كـه در موارد مخـتل� با حلاظ
ـ�ات و با توجه به هدفى كه در نظر است، از آنهـا استفاده مى�شود. ا�ن مـسئله از امور ا�ن خصوص
مـهـمى است كـه گـاه از آن غـفلـت مى�شـود. تعـر�� آب به مـادّهÏ سـ�ّـال و شـفـافى كـه رفع عطش
مى�كند، براى �ك شـ�ـمى�دان كه به دنبـال جتـز�ه و ترك�ـب مواد شـ�مـ�ـا�ى است، تقـر�بًا بى فـا�ده
است. همان�طور كه شناساندن آب به ترك�بى از ه�ـدروژن و اكس�ژن براى تشنه�اى كه به دنبال رفع

عطش است ن�ز بى�فا�ده است.
در بحث وضع ن�ـز ابتـدا با�ـد هدف از تعـر�� مـشـخص شـود و سـپس از �كى از روش�هاى
سه�گانهÏِ تعر�� استفاده شود. ا�ن مطلبى است كه از نگاه متخصصان علم اصول در گذشته و حال

دور مانده است.
به اخـتصـار ا�ن�كـه هدف از تعـر�� و شناخت وضع، تأث�ـر آن در فـهم چگونگى داللت�هاى
خطابات شـارع براى مفـاهمه بـا آن است. ا�ن هدف با نوع سوم تعـر�� كـه همان تعـر�� شىء به
روند پ�دا�ش است، مناسبت دارد. حال آن�كه تقر�باً ه�چ كدام از علماى علم اصول چن�ن تعر�فى

ارائهÏ نكرده�اند.
٢. در نگاه اصول�ان داللت الفاظ بر معانى محـصول �ك فرآ�ند نبوده و صرفاً داللت در نظر
عمـوم آنها داللت وضـع�ه ـ كـه در آن وضع ن�ز نه �ك فـرآ�ند كه امرى بسـ�ط تعر�� شـده ـ قلمداد

گرد�ده است.
با�د گفت ا�ن نگاه بس�ط به وضع محصول منطق انتزاعى حاكم بر تفكر اصول�ان است كه در
آن، مـسـائل به صـورت بر�ده از هم و جـدا حتل�ل و به ارتبـاطات مـ�ـان آنهـا و تأث�ـر و تأثّرها توجـه
منى�شود. و با ا�ن�كه در داللت الفاظ بر مـعانى امور متعدد غ�ـر قابل انكارى دخ�ل اند، توجّهى به
آنهـا منى�شود و داللت�ها صـرفاً وضـع�ـه و وضع ن�ز امـرى بس�ط كـه هر كدام به نوعى آن�را تعـر��

كرده�اند، قلمداد مى�شود.



∂∞
¨Â

—U
NÇ

 Ë
 Âu

Ý
 Á—

UL
ý

Ø
r¼

œ ‰
UÝ

Ø
dE

½ Ë
 b

I½

به نظـر مى�رســد داللت لفظ بر مــعنـا، حــاصل فــرآ�ند پ�ــچــ�ــده�اى است كــه هر كــدام از
صاحب�نظران به بخشى از آن توجه كرده و آن�را وضع نام�ده�اند. به هم�ن دل�ل، نظر�ات متعدّدى
دربارهÏ وضع ارائه شده است. افرادى چون شه�د صدر برخى حـلقات ا�ن زجن�ره را كه همان پ�وند
لفظ و مـعناست، به عنوان وضع حتلـ�ل كرده، برخـى د�گر چون غالـب اصول�ـان حلقـهÏ اعـتبـار را

وضع نام�ده�اند و برخى د�گر به اجتماعى شدن داللت�ها توجه كرده، آن�را وضع نام�ده�اند.
به نظر مى�رسد اگر منطق انتزاعى حاكم بر ا�ن حتل�ل�ها تبد�ل به منطق مجموعه�نگر و تكاملى
شود و حلقات به هم پ�وستهÏ وضع و ارتباطات آنها در حتل�ل و تعر�� وضع حلـاظ گردد، بس�ارى
از حتل�ل�هاى ارائـه شـده با هم قـابل جـمع بـوده و افق�هاى تازه�اى در حتل�ل وضع گــشـوده خـواهد

شد.
٣. گرچـه از اصطالح اعتـبار، در تب�ـ�ن ماه�ـت وضع بس�ـار استفـاده شده است، ه�چ گـاه به
صورت مبسوط به آن پرداخته نشده و پرسش�ها�ى چون حق�قت اعتبار چ�ست؟ چه تفاوتى م�ان آثار
امور حقـ�قى و اعتبارى است؟ بـى پاسخ مانده است. ممكن است علت نپرداخنت به اعتـبار، ادعاى

وضوح ا�ن مفهوم بوده باشد، ولى اختالفاتى كه م�ان اصول�ان پ�ش آمده نافى چن�ن ادعا�ى است.
ـابت براى وضع ـ در واقع، براى �كى ٤. به نظر مى�رسـد ضـرورتى وجود ندارد �ك شكل ث
از حلقات آن�كه از آن تعب�ر به اعتبار مى�شود ـ اثبات شود و مابقى اَشكال نفى گردد، به�و�ژه ا�ن�كه
وضع صـرفـاً مـربوط به اِعـالم ن�ـست تا قـاعـده�اى را در وضع اِعـالم اثبـات كـرده، سـپس به سـا�ر

اوضاع، همچون وضع قواعد ادبى و… سرا�ت داد.
نگاه وحدت اوضـاع ن�ز از همان نگاه بسـ�ط به وضع سرچشمـه مى�گ�رد كـه وضع را نه امرى

پ�چ�ده و وابسته به شرا�ط حلاظ، كه امرى بس�ط و ساكن و ناوابسته در نظر مى�گ�رد.
ازا�ن�رو، امكان صـحت همه نـظر�ات در باب وضع، در جا�گاه خـود مـتصـور است؛ �عنى
مى�توان چن�ن فرض كرد كـه گاهى واضع تنز�ل لفظ به منزله معنا را اعتـبار مى�كند و در مورد د�گر
واضـعى د�گـر مـتناسب با فــرهنگ و شـرا�طى د�گـر، اعـتـبـار وضع الـلفظ على املعنى �ـا مـالزمـه

كند.١٥
بنابرا�ن، عالوه بر ا�ن�كـه برخى نظر�ات مطرح در باب وضع در قالب �ك مـجموعـه عوامل
مـؤثّر در وضع قابل جـمع هستند، اَشكال مـتفـاوت در �ك حلقـه از حلقات وضع ن�ـز قابل تصـور

است.
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٥. نگاه بسـ�ط و انتـزاعى به داللـت الفـاظ و وضع با هر د�دگـاه و نظر�ه�اى كـه باشـد، تأث�ـر
ـقه ندارد. در حالى كه اگر نگاه به وضع و داللت نگاه چندانى بر علم اصول فقه و به دنبال آن در تفّ
فرآ�ـندى باشد و ا�ن فـرآ�ند از آغاز تا پا�ان جتـز�ه و حتل�ل شود و بحث از ال�ه�هـاى عم�ق�تـرى آغاز
شود، مى�تواند به توسـعه و تكامل قواعـد تفاهم با زبان شارع كـه همان قواعد اصـولى است منجر
شده و با واسطه به توسعه وتكامل تفقّه ب�نجامد. در ادامه، تالش مى�شود تا چن�ن حتل�لى از وضع

و داللت ارائه شود.

œuýÅv� X�ôœ œU−|« tÐ d−M� t� ÈbM|¬d� Ê«uMŽ tÐ l{Ë vÝ—dÐ

زبان در سطح نازل و با توجه بـه كاركرد آن به ابزار تفاهـم و در سطح نازل�تر به ابزار انتقال مـفاه�م
ـاص تعر�� مى�شود. وضع را ن�ز مى�توان به عنوان فـرآ�ند ا�جاد، و معانى بـراى ن�ل به مقاصد خ

حتوّل و تكامل زبان تعر�� كرد.
در ا�ن نگاه، وضع از �ك امـر ساده و بس�ـط به مجمـوعه عـوامل و مراحل پ�ـدا�ش و حتول و
تكامل زبان توسعه مفهومى پ�ـدا مى�كند كه با حتل�ل دق�ق آن در واقع، با �ك واسطه به حتل�ل فرآ�ند

پ�دا�ش و حتوّل و تكامل داللت پرداخته شده است.
از آن�جا كه هدف اساسى در اصول فقه بحث دربارهÏ روش و قواعد كش� دالالت خطاب�هاى
شارع و مـرادات او و در نها�ت، به �ك معنا روش احـتجاج در اصول فـقه است، بحث دربارهÏ مبدأ
داللت خطابات شارع و حتوّل و تكامل ا�ن دالالت زبانى از مؤثّرتر�ن بـحث�ها در اصول فقه خواهد

بود و جا�گاه بحث وضع به م�زان ز�ادى، جا�گاه مؤثّرى در اصول فقه مى�گردد.
ذكر ا�ن نكتـه ضرورى است كه روش صـح�ح بحث، آغاز سـخن از داللت و ماه�ت زبان و
مباحثى از ا�ن دست است، لكن چون موضـوع بحث، وضع است، مباحث بر محور�ت آن طرح

و بررسى مى�شوند.

ÊUÐ“ œU−|« bM|¬d� U| l{Ë qŠ«d�

از آن�جـا كـه داللت�هاى زبانى كـه حـاصل ارتبـاطات زبانى است، همـچـون داللت مـفـردات، قـابل
تقسـ�م به دو نوع داللت تصور�ّه و تصد�ق�ـه است و عوامل مؤثّر در ا�جـاد ا�ن نوع داللت زبانى قابل
بررسى مُجَزّا است، ازا�ن�رو، بحث وضع را در دو مرحله داللت تصور�ّه و تصد�ق�ه پى مى�گ�ر�م.
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منظور ازداللت تصور�ّهÏ، تبادر ذهنى انسان به سمت مفاه�م و معانى خاصى است كه پس از
به كارگ�رى زبان با مستعمِل و متكلم، حاصل مى�شـود، كه بدون توجه به مقصود و مراد مستعمِل
از استعـمال عالئم و آواهاى زبانى است. مـقصود از داللت تصد�قـ�ه ن�ز همان است كـه مخاطب
در ارتبـاط زبانى، پس از توجـه به قـصد و مـراد مـتكلم از به كـارگ�ـرى زبان و عـالئم زبانى، به آن
مفاه�م و معانى منتقل مى�شود و تصد�ق مـى�كند كه آن�چه به او منتقل شده است، همان مقصود و

مراد مستعمل زبان در ارتباط زبانى بوده است.

ال�) پ$دا�ش داللت تصور�ّه

»U���« ∫‰Ë« ÏtK�d�
به نظر مى�رسد اول�ن عـامل در فرآ�ند پ�ـدا�ش داللت تصور�ّهÏ انتخاب عـالئم زبانى است كه
شامل عالئم لفظى و غ�ر لفظى است. با توجه به تعر�� وضع ـ فرآ�ند ا�جاد، حتول و تكامل زبان
ـ مى�توان نقطهÏ آغاز وضع را انتخاب الفاظ، آواها و عالمت�هاى لفظى و غ�ر لفظى براى مفاه�مى
دانست كه قرار است در ارتباط انسانى به مخاطبان منتـقل شود، براى مثال لفظ س�ب براى مفهوم
م�وه�اى خاص انتخاب مى�شود و �ا قواعد نحـوى خاصى براى ب�ان مقصود اضافه، وص� و… به
كار گـرفته مى�شود و �ا حـتى ترك�بـات و نحوهÏ چ�نش و چه بسا نحوهÏ نگارش مع�نى براى اشاره به
معـانى و مفـاه�م معـ�نى استـفاده مى�شود. ازا�ـن�رو، انتخاب عـالئم زبانى اول�ن مرحلـه در ا�جاد

داللت تصور�ّهÏ است.
نكاتى چند دربارهÏ ا�ن مرحله مطرح است:

å—U���«ò Ë å »U���«ò  ËUH� Æ±
م�ان اصطالح انتـخاب و آن�چه در كلمات اصول�ـان حتت عنوان اعتبار ب�ـان مى�شود، تفاوت
وجـود دارد. طر ح لفظ انتخـاب به جاى اعـتبـار ن�ز بـا عنا�ت به تفاوت مـفهـومى ا�ن دو واژه بوده

است. مرحوم عالّمه طباطبائى اعتبار را ا�ن�گونه توض�ح مى�دهند:١٦
ا�ن مـعـانى وهمــ�ـه در ظرف توهم مطابق دارند، اگـرچـه در ظرف خـارج مطابق
ندارند؛ �عنى در ظرف تخ�ّل و توهّم مثالً انسان مصداق ش�ر �ا ماه است، اگرچه
در ظرف خــارج چن�ن ن�ــست؛ �عنى در پـندار، حـد شــ�ـر �ـا مـاه به انســان داده

مى�شود، اگرچه در خارج از آن موجود د�گرى است.١٧
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 ا�ن مفهوم از اعتبار، متفاوت از كاربرد آن در فلسفه حتت عنوان مفاه�م اعتبارى و ن�ز متما�ز
از مفهوم اعتبار به معناى قرارداد است.

به نظر مى�رسـد براى ا�جـاد داللت�هاى زبانى نـ�ازى به اعـتـبـار ن�ـست، بلكه آن�چه ضـرورى
است انتخاب است. انتخاب به معناى گز�نش �ك لفظ �ا عالمت از م�ان چند لفظ و عالمت است
كه در مراحل بعـدى ب�ن لفظ �ا عالمت منتخب و معناى مـورد نظر ا�جاد رابطهÏ حق�قى ـ به گونه�اى
كه خواهد آمد ـ مى�شود، چرا كه ضرورى ن�ـست هر جا رابطه�اى نبوده و سپس ا�جاد شده، قبل از
آن فرض رابـطه و اعتـبار الزم باشـد، بلكه هر جا رابطه�اى نبـود و قرار شـد ارادهÏ انسانى آن�را ا�جاد
كند، الزمهÏ اول�ه�اش انتخاب است. ازا�ن�رو، آن�چه از آن ناگز�ر�م، انتخاب است و نه اعتبار.١٨

 ËUH�� ÕuD� —œ »U���« oI% Æ≤
ـان و گاه محاورات اجتماعى كه در آن فعل حتقق انتخاب گاه به دست فرد است، گاه با سازم
عمـومى جامـعه در مـحاوره مـبدأ پ�دا�ش ُعـلقهÏ ب�ن لفظ و معنـا مى�شود كه به اصطالح اصـول�ان،

همان وضع تع�نى است.
عالوه بر ا�ن گـاه ك�ف�ت حتـقّق انتخاب به شـ�وهÏ علمى است؛ �عنى با محـاسبات و دقت�هاى
علمى به دست مراكـز علمى و به صورت سازمـانى شكل مى�گ�رد و گـاه از دقت�هاى علمى خارج
بوده و به شكل سـاده و با محـاسبـات ابتدا�ى و به دست افـراد مُحَـقَّقْ مى�شود، بـراى مثـال امروزه
تصـمـ�م�گ�ـرى نسـبت به ا�ن�كـه�آ�ا �ك لفظ �ا �ك�قـاعـده وارد زبان اجـتمـاعى شـود و پس از آن در
تفاهم اجتماعى ـ در سطوح بن�ـاد�ن، تخصصى و �ا عمومى١٩ ـ استفاده شـود در فرهنگستان�هاى
عمومى زبان و �ا فـرهنگستان�هاى تخصّصى صورت مى�پذ�رد. بد�هى است ا�ـن نحوه از انتخاب
پ�ـچ�ـده�تر و علمى�تر از حتـقق انتـخاب درست فـردى است كـه با محـاسـبات سـاده، نامى را براى

فرزندش انتخاب مى�كند.
ازا�ن�رو، در حتلـ�ل وضع با�د به ا�ـن تفـاوت�هـا توجــه داشت و مـتـناسب با هر سطـحى، به
بررسى قواعد و اصول حاكم بر همان سطح پرداخت، براى مثال هنگامى كه انتخاب براى مفاه�م
عامى كـه به م�زان بـاال�ى در داللت�هاى زبانى مؤثّرند، صورت مى�گـ�رد، منى�توان مـ�زان دقت را
در حدّ انتـخاب �ك نام براى فـرزند پا��ن آورد و بر عكس، هنگامى كه قـرار است انتخـاب اسامى

عَلَم شخصى شود، ن�ازى به فرآ�ند پ�چ�دهÏ انتخاب ن�ست.
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از نكات مهم در حتل�ل انتخاب، وجود محدود�ت در انتخاب است.

برخى عوامل مؤثّر و محدود كنندهÏ انتخاب به شرح ز�راند:
١. به دل�ل عـدم امكان تصـور متام عـالئم، الفـاظ و آواها، قـدرت گمـانه زنى در مـورد آنهـا
وجـود نـدارد و ذهن در گـمــانه�زنى مطلق عــمل منى�كنـد، بلكه ظرفــ�ت گـمــانه�زنى تابع شــرا�ط

تكو�نى، تار�خى و اجتماعى است.
٢. شـرا�ط فـرهنگـى حـاكم بر جـامـعـه و نظام متا�الت آن، از عـوامـل مـهم و تأث�ـر گـذار در
انتخاب است. توضـ�ح ا�ن�كه بس�ارى الفاظ و آواهـا كه براى مفاه�م جد�د انتـخاب مى�شوند، از
قبل داراى مـعنا بوده و به هنگام انتخـاب، بار معنا�ى خـود را منتقل مى�كنند. بد�ـهى است جوامع
د�گر متـفاوت است؛ براى منونه لفظ «جهاد» داراى بار مـعنا�ى خاصى است و هنگامى كه تركـ�بى
از آن به عنوان نام، براى نهادى جد�د انتخاب مى�شود، ا�ن به دل�ل فرهنگ حاكم بر جامعه و نظام
متا�الت آن است و �ـا هنگامى كــه فـرهنگ د�ن در صــدر اسـالم بـه جـاى فـرهـنگ جـاهلى حــاكم
ـر اسالم در مواردى اسامى افراد را متناسب با فرهنگ د�نى تغـ��ر مى�دهد. به هم�ن مى�شود، پ�امب
دل�ل، هنگامى كه نظام متا�الت جوامع تغ��ر مى�كند، نوع انتخاب�ها ن�ز متأثر از آن تغ��ر مى�كند.

٣. عامل سـومى كه مى�توان از آن به عنوان عامل محـدود كننده در انتخاب نام برد، سـاختار
قدرت و سرپرسـتى اجتماعى است. به ا�ن معنا كـه اگر گز�نش عالئم زبانى، تابع ساخـتار قدرت
سرپرستى اجتماعى صورت نگ�رد، انتخاب در مرحلهÏ بعد از پ�دا�ش داللت تصور�ّهÏ ادامه ن�افته،

اجتماعى منى�شود.
نظام قدرت و سرپرستى اجتماعى از طرق متـعددى بر انتخاب اثر مى�گذارد، از جمله ا�ن�كه
از طر�ق تأث�ـر در نظام حقـوقى جامـعه حق انتـخاب را بـه فرد و �ا نهـاد معـ�نى مى�دهد و �ا از طر�ق
تأث�ـر بر جـر�ان ن�ـاز و ارضـا و �ا با تأث�ـر بر متا�الت ز�بـاشناخـتى جـامـعـه، انتخـاب را مـحـدود به

حدودى مى�كند.
ا�ن محـدود�ت در گز�نـش به دل�ل هدفى است كه از وضع در نظر است، چون غـا�ت وضع
پ�ـدا�ش تفـاهم اجـتـماعـى است، با�د انتـخـاب كه از مـراحل اول�ـه وضع است به دسـت اجتـمـاع
پذ�رفـته شود، و اِالّ اگـر هدف وضع تفاهم اجـتمـاعى نبود، هر كس به هـر نحوى كه مـى�خواست

مى�توانست انتخاب كند.
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ازا�ن�رو، با�د گفت كـه در انتخاب عالئم زبانـى، هم قدرت گمانه�زنى و هم قـدرت گز�نش
محدود به حدودى است و اگر بناست حتل�لى كار آمد از وضع و داللت�هاى زبانى ارائه شود، با�د
به مـحـدود�ت�هاى انتـخـاب در مـرحلهÏ گـمـانه زنى و تأث�ـر جـامـعـه و تار�خ در ا�جـاد گـمـانه�هاى

گوناگون و هم چن�ن ساختار قدرت اجتماعى كه در پذ�رش انتخاب�ها مؤثّر است، توجه كرد.

tF�U� “UJ�—« —œ tIKÔ� œU�|« ∫ÂËœ ÏtK�d�
پس از مـرحلهÏ انتـخـاب، ا�جـاد عُلقـهÏ و رابطهÏ حـقـ�ـقى ب�ن لفظ و مـعناست، به گـونه�اى كـه

هنگامى كه لفظ استعمال مى�شود، لفظ سبب�ت حق�قى در ا�جاد تصور معنا داشته باشد.
به نظر مى�رسد توضـ�حات شـه�د صـدر در قالب نظر�ه� قرن اكـ	د، مبـ�ّن چگونگى ا�جاد ا�ن
عُلقهÏ و سبب�ت است. بنابر ا�ن نظر�ه ـ همان�طور كه گذشت ـ ا�جاد رابطهÏ حق�قى ب�ن لفظ و معنا،
ناشى از ا�ن خـصـوصـ�ت ذهنـى و روانى است كـه هنگام همـا�ندى لفظ و مـعـنا به�تدر�ج، تصـور

لفظ، تصور معنا را ا�جاد مى�كند.
البتـه ا�ن�كه چگونه ا�ن رابطهÏ حقـ�قى ا�جـاد مى�شود، در كـالم مرحوم شـه�ـد صدر ن�ـامده و
Ïت ذهنى است، اكـتفـا شـده است، ولى با توجه به ا�ن�كـه نظر�ه�صـرفاً به ا�ن�كـه ا�ن �ك خصـوص
ا�شان مصداقى از نظر�هÏ شرطى�سازى كالس�ك در روان�شناسى است، مى�توان بحث ب�شتر را در
آن�جـا پى�جـو�ى كـرد. ولـى آن�چه مـهم است و مـربوط به بحث وضـع مى�شـود، آن است كـه �ك
رابطهÏ حقـ�قى و نه اعـتبـارى ب�ن لفظ و معنا بر قـرار مى�شود. ا�ن نكتـه�اى است كه در كـالم شهـ�د

صدر به چشم مى�خورد و ما ن�ز در تب��ن بخشى از فرآ�ند وضع از آن بهره گرفته�ا�م.
با�د دانست در د�دگـاه شهـ�د صـدر، وضع صرفـاً معادل مـرحلهÏ ا�جاد عُلقهÏ حقـ�قى است،
ولى همان�طـور كه گفـته شـد، در فرآ�ند وضع مـراحلى قبل و بعـد از ا�ن مرحله وجـود دارد كه هر

�ك از مراحل متأثر از عوامل چندگانه�اى است.
در ا�جــاد عُلقــهÏÏ ذهنى �ـك سلسله فــرآ�نـدهاى روانى و ز�ست�شنـاخــتى درونى در هر فــرد
ـاجى به پرداخنت به آن در بحث وضع نـبـاشـد و گـفـتـه شـد علم صـورت مى�گـ�ـرد كـه شـا�د احـتــ�
روان�شناسى، به�و�ژه آن�جا كه به مباحث ف�ز�ولـوژى نزد�ك مى�شود متكفّل ا�ن امر است. مضافًا
ا�ن�كه كنترل چندانى هم بر ا�ن فـرآ�ندها ن�ست و ضمناً هم�شه به صورت �ك�سـان اتفاق مى�افتد،
ازا�ن�رو، با هدف ما از طرح بحث وضع كـه شناخت عوامل ا�جاد و تغـ��ر وضع است، مناسـبتى
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ندارد و از بحث خارج خواهد بود.
اما فرآ�ندهاى ب�ـرونى ا�جاد عُلقهÏ و ارتكازى كردن آن در جامعـه، موضوعى است كه با�د به
آن پرداخـتـه شـود. پس از آن�كـه انتـخــاب عـالئم زبانى به هر شكلى، ممـكن شـد، براى پ�ـدا�ش
داللت تصور�ّهÏ در ارتكاز جامـعه ا�ن انتخاب با�د تبـد�ل به عُلقهÏÏ ذهنى اجتمـاعى شود و ا�ن امر از
ـامعه دارد و از سوى د�گر، ن�ازمند پذ�رش �ك سو، ن�از به عرضهÏ عالئم زبانى انتخاب شده به ج

اجتماعى است.
پس مرحلهÏ دوم ـ پس از انتخاب ـ كه همـان ا�جاد عُلقهÏ در ارتكاز جامـعه است، خود داراى

دو بخش است:
Âö�« Æ±

در مرحلهÏ عـرضه انتـخاب عـالئم زبانى �ا همان اِعـالم، به نظر مى�رسـد احتـ�اجى به انشـاء ـ
آن�گونه كه برخى اصول�ان گفته�اند ـ ن�ـست، چرا كه انشاء هنگامى الزم است كه امرى اعتبارى در
كـار باشد، حـال آن�كه گـفتـه شد احـت�ـاجى به اعتـبار نـ�ست، بلكه صـرف انتخـاب و سپس اِعـالم
است. اِعالم ن�ـز در همهÏ موارد ضـرورت ندارد، بلكه گاهى در اثـر كثرت اسـتعـمال، انتـخاب به

ارتكاز جامعه عرضه مى�شود.
v�UL��« ‘d|cÄ Æ≤

در مرحلهÏ بعـد با�د ا�ن اِعـالم به پذ�رش اجـتـمـاعى برسـد. عـوامل مـختـلفى در ا�ن پذ�رش
دخ�ل اند كـه به برخى از آنها با عنوان عوامل مـحدود كنندهÏ انتخـاب، اشاره شد. در ا�ن�جـا ن�ز از

زاو�هÏ د�گرى به تب��ن مسئله مى�پرداز�م.
هنگامى انتخاب و اِعـالم به پذ�رش اجتماعى مى�رسد كه چـن�ن انتخابى، تابع نظام ارزشى،
حقوقى و دستورى جامعه صورت گ�رد و در صورتى كه انتخاب و سپس اِعالم، با حداقل �كى از
سه نظام مورد نظر هماهنگى نداشته باشد، به پذ�رش اجتـماعى منى�رسد، براى مثال در جامعه�اى
كه ارزش�هاى ل�برال�ستى حاكم است، متناسب با آن نظام حقوقى و دستورى ا�جاد مى�شود كه در

آن، نوع وضع كامال متفاوت با �ك نظام د�نى است.٢٠
ذكر ا�ن نكتـه مف�ـد خواهد بود كه آن�چه در نهـا�ت، تع��ن كننده است، قـدرت واقعى در هر
جـامعـه است، صـرف�نظر از ا�ن�كـه قـدرت رسمى چگونـه تصمـ�ـمى اتخـاذ كند، براى مـثال اگـر
سـرپرستى واقـعى �ك كشـور ضعـ�� را نه حاكـمـان آن، كه كـشورهاى قـدرت�مند د�گر به عهـده
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داشته باشند، همان كـشورها هستند كه نوع قراردادها و از جمله زبان آن كـشور را تع��ن مى�كنند.
ازا�ن�رو، اقوام ضع�� همواره با بحران از دست دادن زبان بومى خود مواجه هستند.

نكتهÏ پا�انى در ا�ن مـرحله ا�ن است كـه مكان�ـزم و نوع عمل�ـات اجـتمـاعى براى ا�جـاد ارتكاز
اجتمـاعى در جوامع مختل� و در اعـصار مختل� متـفاوت است؛ براى مثال امـروزه پس از تصم�م
فـرهنگستـان�هاى زبان در مـورد �ك واژه و �ا قاعـده، براى اجـتمـاعى كـردن آن پس از اِعالم، ابتـدا
استفاده از آن�را در نهادها�ى كه به طور مستق�م تابع حاكم�ت هستند، همچون ادارات الزامى كرده،

سپس آن لفظ و قاعده را وارد ادب�ات رسانه�اى كرده، به�تدر�ج، به پذ�رش اجتماعى مى�رسانند.

ب) پ$دا�ش داللت تصد�ق$ه

v�U�“  U�«e��«
براى پ�ـدا�ش داللت تصـد�قـ�ـه ـ پس ازداللت تصـور�ّهÏ ـ شـرط اساسى و ضـرورى، التـزام

متكلم و مستعمل، در مقام استعمال زبان، به قواعد و قراردادهاى زبانى جامعه است.
به ا�ن مـعنا كه اوالً، تا قـراردادها و قـواعد زبانى در تفـاهم اجتـمـاعى وجود نداشـته باشـد و
ثان�اً، جـامعه مـتكلم و مسـتعمل را به آن قـواعد متـعهد و ملتـزم نداند (متكلم و مـستعـمل ن�ز به آن
ـبت به زبان واقع نخواهد شد، براى مـثال قواعـد متعهـد و پاى�بند نباشد)، داللت تصـد�ق�ه�اى نس
اگر سـف�ـهى كالمى بگو�د و از زبان اجـتماعى اسـتفـاده كند، براى كالم او داللت تصـد�ق�ـه ا�جاد
منى�شود، چرا كـه تعهد بـه قراردادهاى زبانى دربارهÏ او امكان ندارد. و �ا اگر كـسى حّد خاصى از
درك و فــهم را داراست و بـه بســ�ــارى از لوازم زبانى آگــاهى نـدارد، در واقع، مــتــعــهــد به آن
قراردادهاى زبانى كه داللت�هاى خاصى را ا�جاد مى�كند، ن�ست، ازا�ن�رو، قواعد كش� داللت
تصد�ق�هÏ خطاب او ن�ز متـفاوت با قواعد خطاباتى است كه با التزام به سطـح مذكور از قراردادهاى

زبانى جامعه بوده است.
در برخى داللت�هاى تصـد�ق�ـه ن�ز كـه در مقـام جمع داللى ب�ن داللت�هاى كـالم متكلم پـ�دا
مى�شود، مطلب چن�ن است؛ براى مثال ا�ن�كه گفته مى�شود ب�ن عام و خاص تعارض ن�ست و در
نت�ـجه، مراد جـدّى متكلم، آن مـورد عام مقـ�ّد به خـاص بوده است، با تك�ه بر همـ�ن قراردادهاى
زبانى است؛ �عنى با�د چن�ن التزامى باشد كه وقتى متكلم كالمى را به صورت عام آورد و سپس با

�ك كالم منفصل آن�را ق�د زد، مراد جدّى او آن عام مق�ّد به خاص است.



∂∏
¨Â

—U
NÇ

 Ë
 Âu

Ý
 Á—

UL
ý

Ø
r¼

œ ‰
UÝ

Ø
dE

½ Ë
 b

I½

بنابرا�ن، به عـنوان اساسـى�تر�ن عـامل براى ا�جـاد داللت�هاى تصـد�قـ�ـه، بناها و قـرارهاى
عقال�ى، موضوع�ت خاصى دارد.

به نظر مى�رسد نظر�هÏ تعهد ن�ز كه در صدد ب�ان ماه�ت وضع است، به هم�ن مرحله از فرآ�ند
ـاره دارد. ازا�ن�رو، مى�توان ا�ن نظر�ه را به عنوان نظر�ه�اى كـه بخشى از فـرآ�ند وضع را وضع اش

تب��ن مى�كند با اندكى توض�ح و تكم�ل پذ�رفت.
توض�ح و تكم�ل نظر�هÏ تعهد آن�است كه حتى اگر متكلم مـتعهد به دالالت كالم خود نباشد،
ولى قـواعد عقـال�ى كه مـتناسب با شـأن متكلم است، شـخص را متـعهـد به چن�ن تعهـدى بداند،
مـتكلم به ناچارملتزم بـه دالالت كالمى خـود است و حجت اجـتمـاعى دربارهÏ او متام است؛ براى
مثـال اگر كسى به منا�ندگى از كـشورى سند حقـوقىِ ب�ن املللى را امضا كنـد، عرف ب�ن امللل، طبق
قـواعد خـود، آن كـشـور را ملتزم بـه داللت�هاى زبانى مى�كند و ا�ن با صـرف�نظر ازتعـهـد و قصـد
امضا كننده است. به ا�ن معنا كـه حتى اگر شخص امضا كننده قصـد برخى معانى را نكرده باشد و
�ا از لوازم كالم خود بى�خـبر باشد، عرف ب�ن امللل از او نپـذ�رفته و در نها�ت، كـشور مورد نظر را

ملتزم به داللت�هاى سند حقوقى مى�داند.
بنابرا�ن، براى پ�ـدا�ش داللت تصـد�قـ�ه تعـهـد فرد الزم نـ�ست، بلكه هـم�ن كـه جـامعـه در
ـنده متام بداند و وى را ملزم به داللت�هاى چارچوب قـواعـد خـود حجت اجـتـمـاعى را دربارهÏ گو�
كالم صادر شـده بداند، براى پ�دا�ش داللت تصد�قـ�ه كافى است. گرچه غـالباً مستـعمل كالم در

چارچوب قواعد عقال�ى، متعهد و آگاه به دالالت كالمى خود مى�باشد.
درباره ا�ن مرحله از فرآ�ند وضع ن�زنكات ز�ر در خور توجه است:

v�U�“ Â«e��« Ÿ«u�« Æ±
در �ك تقـسـ�م�بندى مى�توان تعـهدات و قـراردادهاى زبانى را به دو نوع تـعهـد اول�ـه و ثانو�ه
تقسـ�م كرد. تعـهد اول�ه همـان است كه بر اسـاس آن دالالت تصور�ّهÏ ن�ز شكل مى�گـ�رد و معناى
نوعى انتخاب اول�ـه براى قرار زبانى است. تعهد ثانو�ه ن�ـز به معناى پذ�رش تعهدات اجـتماعى و
التزام به�قـراردادهاى زبانى اول�ه جامـعه است. به عبارت د�گر، در تـعهد اول�ه، واضع ابتـدا خود
قاعده�اى را ا�جاد كـرده و سپس به آن قرار ملتزم مى�شود، ولى در تعهـد ثانو�ه، شخص، ملتزم به
قرارها�ى است كـه به دست د�گران ا�جاد شده اسـت. براى ا�جاد داللت تصد�قـ�ه �كى از ا�ن دو

نوع تعهد مورد ن�از است.
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تقـسـ�م د�گر قـابل فرض در الـتزام زبانى با تـوجه به و�ژگـى ملتزم ا�ـن است كه گـاه التـزام از
ـه قدرت تأس�س زبان و ادب�ات جد�د تفاهم را داراست و گـاه چن�ن ن�ست، كه سوى كسى است ك
در هر مورد، كـش� التزامـات، قواعد مـخصـوص به خود را دارا است. براى مثـال اگر شـارع كه
قدرت تأس�س زبان جد�د را دارد، به قواعد وقراردادهاى زبانى عرف ملتزم شد، كش� ا�ن التزام
با كش� امضا شارع است، بنابرا�ن، اگر شارع زبانى را به رسم�ت شناخت و در مقام تفاهم از آن

استفاده كرد، التزام او كش� و سپس داللت تصد�ق�ه شكل مى�گ�رد.
امـا كـسانـى كه چن�ـن قدرتى در مـقـام تفـاهم اجـتـماعـى ندارند، ناچار براى پ�ـدا�ش داللت
تصد�ق�ه در كالمشان به�قراردادهاى زبانى جامـعه ملتزم و متعهد مى�شوند، ازا�ن�رو، براى كش�

التزامات آنان احت�اج به امضا ن�ست.
v�U�“  U�«e��« ÕuD� Æ≤

قراردادها�ى عـقال�ى اجتمـاعى كه التزام به آنها مـبدأ پ�دا�ش داللت�هاى تصد�قـ�ه است، در
موارد مـختلـ� متفـاوت است. ا�ن تفـاوت منشأ پ�ـدا�ش سطوح مخـتل� زبانى مى�شود، كـه هر
سطح در شرا�ط مخصوص به خود حجت است و در سا�ر موارد حج�ت ندارد، براى منونه قواعد
داللت تصد�ق�ـه �ك سند عرفى نسبت به قواعد داللت تصـد�ق�ه �ك سند حقوقى مـتفاوت است،
كما ا�ن�كه �ك سند حقوقى عادى در مقا�سه با �ك سند حقوقى ب�ن املللى تفاوت دارد. ازا�ن�رو،
�ك سند حـقـوقى ب�ـن�املللى در صـورت اخـتـالف در دادگـاهى چون د�وان ب�ن�امللـلى الهه بررسى
مى�شـود. طبـ�عـى است قواعـدى كـه در آن�جـا براى ملتـزم كردن افـراد امـضـا كننده به كـار گرفـتـه
مى�شود، قواعد پ�چ�ده�اى است و دقت�هاى فراوانى براى محاسبهÏ آن مورد احت�اج است. بد�هى
است كسانى كه در ابتـدا ا�ن سند حقوقى را تنظ�م مى�كنند ن�ز بر اساس هم�ـن قواعد عمل مى�كنند

و در واقع آنان ن�ز به ا�ن قواعد و قراردادها ملتزم هستند.
نتـ�جـه ا�ن�كه داللت�هاى تصـد�ق�ـهÏ كالم و خـطابات �ك�سان ن�ـست و داللت�ها تابع قواعـد
مـتـفـاوت كـه مـتناسب با سـطح خـاصى از روابط است شكل مى�گـ�ـرد؛ به عنـوان منونه�اى د�گر،
قـواعـد حاكـم بر التـزامات زبانـى �ك شاعـر در مـقـام شـعـر، متـفـاوت با قـواعـد التـزام زبانى �ك
ف�لسوف �ا فق�ه و �ا فرد عادى است. ازا�ن�رو، ه�چ شاعرى براى شعرش به جرمِ مى خوارى حد

منى�خورد.
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ـزامات زبانى داراى سطوح است، در كش� داللت�هاى تصـد�ق�هÏ كالم، ابتدا از آن�جا كه الت
با�د سطح اجـتمـاعى كه كالم بـراى آن صادر شده است، شـناخته شـده، سپس قـواعد مـتناسب با
همان سطح در نظر گرفته شود و بر اساس آن، مراد جـدّى متكلم كش� گردد. سطح اجتماعى را
كه مخاطب كالم قرار مى�گ�رد مى�توان شأن تخـاطب نام�د. در ا�ن صورت، التزامات و تعهدات
زبانى را در ارتبـاط زبانى با�د مـتناسب با شـأن تخـاطب تصو�ـر كرد و سـپس به كـش� داللت�هاى

تصد�ق�هÏ خطاب پرداخت.
شأن تخاطب در ارتباطات زبانى تابع طرف�ن تخاطب و سطح رابطهÏ آن دو است كه با توجه به

�ك�سان نبودن سطوح تفاهم در انواع ارتباطات، انواع شؤون تخاطب حاصل مى�شود.
ازا�ن�رو، مى�توان گفت؛ براى كش� داللت تصـد�ق�ه �ا همان مراد جدّى مـستعمل زبان در
ـأن تخاطب شناسا�ى شده، پس از آن قواعد و التـزامات مربوط به همان ارتباط زبانى، ابتدا با�د ش
شأن مشـخص شود تا با اِعمال آن قـواعد، داللت�ها�ى كه قابل انـتساب به فرد باشد ـ �ـا به عبارت

د�گر، له �ا عل�ه او قابل احتجاج باشد ـ كش� شود.

l{Ë bM|¬d� ÈbMÐÅlLł

آن�چه كه تاكنون دربارهÏ فرآ�ند وضع گفـته شد مى�توان ا�ن�گونه خالصه كـرد كه فرآ�ند وضع داراى
دو مرحلهÏ پ�دا�ش داللت تصور�ّهÏ و تصد�ق�ه است. مرحلهÏ داللت تصور�ّهÏ به دو مرحلهÏ انتخاب و
ا�جاد ُعـلقهÏ در ارتكاز جـامعـه تقـس�م شـده كـه دومى خود به دو بخش اِعـالم و پذ�رش اجـتمـاعى

تقس�م مى�شود. مرحلهÏ داللت تصد�ق�ه ن�ز شامل تعهد �ا همان التزامات زبانى است.
در ادامـه، تـأث�ـر حتلـ�ل ا�ن چن�نى وضـع در حتل�ل زبان شــارع و تكامل اصــول فـقــه بررسى

مى�شود:

تأث$ر حتل$ل فرآ�ندى وضع در حتل$ل زبان شارع و تكامل اصول فقه

Ÿ—U� Âö� V�U�� ÊQ� Æ±
در پاسخ به ا�ن پرسش كـه شأن تخاطب شـارع در ارتباط زبانى خود با مـخاطبـانش چ�ست؟
با�د گـفت: اوالً، طرف تخـاطب شـارع، افـراد انسـانى و جـوامع بشـرى در طول تار�خ بوده�اند و
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مخاطب قرآن كه كالم شارع است٢١، فقط انب�ا �ا علما و عرفـا و �ا عوام ن�ستند. ثان�اً، هدف ا�ن
خطابات ن�ـز هدا�ت انسـان�ها و جـوامع انسـانى در بستـر تار�خ به سـمت پرسـتش خـداوند مـتعـال
است؛ �عـنى ارتبــاط زبانى بـراى آن است كــه ارواح، افكار و رفــتــار مـــردم در سطوح فــردى و
اجتمـاعى و تار�خى متحول شود و خـداپرستى همهÏ شئون حـ�ات بشر را فرا گـ�رد. در واقع، با�د
گفت كـه شأن تخاطب شـارع در جهت تكامل تار�خ در مـس�ر عـبود�ت است و فـرض چن�ن شأنى
كالم شـارع را از سا�ر خطابات عادى مـتما�ز مـى�سازد. به گونه�اى كـه كش� مرادات آن�كـه شأنى
جـهانى و تار�خى و هدفـى وس�ع�تر از هر كـالم د�گر دارد، بسـ�ار پ�ـچ�ـده�تر از هر خطاب انسـانى
ـاطى با توجه به نكاتى كه در حتل�ل پ�دا�ش زبان و نـقش شأن تخاطب د�گر است. فرض چن�ن ارتب
در پ�دا�ش داللت�هاى تـصد�ق�ـه ب�ان شد، مـستلزم ا�جاد قـواعد جد�ـدى براى كش� داللت�هاى

تصد�ق�ه متناسب با ا�ن شأن از تخاطب در كالم شارع است.
ازا�ن�رو، حتـوّل در اصول تفـقّه و ارتقاى قـواعد اصـولى از سطح كنونى به سطح مـتناسب با
شـأن تخاطـب شارع ضـرورى به نظر مى�رسـد، چرا كـه اوالً، قواعـد كنونى براى كـش� مـرادات
شـارع در حـدّ درامان مـاندن از عـقـوبت است و نه تكامل عـبـود�ت. ثان�ـاً، ب�شـتـر ناظر به كـش�
مرادات در حـوزهÏ تكال�� فـردى است و سنخ د�گرى از تكال�� را كـه به جامـعـه تعلّق مى�گ�ـرد،
مـوضوع دقت قـرار منى�دهد. ثالثـاً، مـرادات شـارع را در محـدودهÏ فـهم زمان تخـاطب پى جـو�ى

مى�كند كه با توجه به شأن تار�خى زبان شارع ا�ن نگاه محدود كننده است.

Ÿ—U� Âö� ÕuD� Ë  U�u{u� ¨U�ÅÁ“u� Æ≤
صـرف�نظر از وجـود بـطون در زبان شـارع ـ كـه مـورد اتفـاق همـگان است و آ�ات و روا�ات
مـتعـدّد بر آن داللت دارند ـ مى�توان حـوزه�ها، مـوضوعـات و سطوح مـختلفـى را با توجه به شـأن

تخاطب شارع شناسا�ى كرد.
در �ك تقس�م بندى عام مى�توان براى خطابات شارع سه حوزهÏ تكل��، توص�� و ارزش٢٢
ـه براى دست��ابى به داللت�ها در هر حوزه، عالوه بر قواعـد مشترك احـت�اج به را در نظر گرفت ك

قواعد خاص است.
در گـام بعدى، مى�توان خطابات هر حـوزه را به مـوضوع فـردى، اجتـماعى و تار�خى جتـز�ه
كرد و موضوعـات مختل� ن�ز ـ در ع�ن داشنت قواعـد كش� مشترك ـ قواعد كـش� مخصوص به
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خود را دارا هستند. در خطـابات فردى و اجتماعى، فـرد و اجتماع، مخـاطب كالم شارع�اند. در
خطابات تار�خى ن�ز تكال��، توص�فات و ارزش�هاى تار�خى ب�ان مى�شود.٢٣ و٢٤

در گامى د�گر، مى�توان هر مـوضوع را به سه سطح بن�ادى، تخـصصى و عمومى تقـس�م كرد
كه ا�ن سطوح ن�ـز همراه قواعـد مشترك قـواعد كش� مـخصوص به خـود را دارند. سطوح بن�ادى
سطوحى هستند كه در آن مفاه�م بن�ادى مرتبط با علوم مختل� به كار گرفته مى�شود. مبانى كالمى
ـار ا�ن سطح از خطابات شارع هستند. سـطح تخصصى خطابات ن�ـز شامل آن حاكم بر فـقه در شم
بخش از خطابات است كه متخصصان بر سر آن تفاهم مى�كنند. خطابات فقهى، س�اسى، ترب�تى،
ـتند. و درنها�ت، سطح عمومى خطابات همـان سطحى كه از جمله سطوح مـختل� تخصصى هس

در آن شارع، عموم جامعه را مخاطب�قرارداده، در صدد تكامل فرهنگ عمومى جامعه است.
بنابرا�ن، با�ـد گفت كـه شـارع در حـوزه�هاى توصـ�ـفى، تكل�ـفى و ارزشى در سـه مـوضـوع
ـاعى و تار�خى و در سه سطح عمومى، تخصـصى و بن�ادى با مخاطبان خود مـفاهمه فردى، اجتم

مى�كند.٢٥
از ا�ن�رو، با�د در كلمـات شـارع حـوزه�ها و ال�ه�هاى مـخـتل� زبانـى را از هم باز شناخت و
قـواعد كـش� داللت�هاى هر بخش را بـه دست آورد تا تفاهم بـا شارع در همـهÏ زمـ�نه�ها قاعـده�مند
شده، بـا توسعه ا�ـن قواعد، توسـعه و تكامـل تفقّه در هـمهÏ ابعاد ـ تـا حدّ ممكن، عمـلى گردد. و
ا�ن�گونه نباشد كه فقط حوزهÏ تكال�� خطابات، آن�هم در برخى ال�ه�هاى آن، موضوع اجتهاد قرار

گرفته و سا�ر سطوح دست�خوش فهم�هاى ذوقى و �ا به كارگ�رى حداقل قواعد شود.
توجه به ا�ن نكته ضرورى است كه بخش�هاى مختل� خطابات شارع با �ك�د�گر مرتبط و بر
هم تأث�ــر گـذارنـد. ازا�ن�رو، قـاعــده�مند كـردن هر �ـك از بخش�ها، همــچـون خطابـات ناظر به
توصـ�ــفـات، بر كــش� داللت�هاى ناظر به ســا�ر بخش�ها ـ همــچـون تكال�� ـ مــؤثّر است. از
ا�ن�رو، حتى تكامل تفقّه در حوزهÏ تكال��، كه رسالت فـقها و اصول�ان در گذشتـه و حال شمرده

مى�شده است، بدون قاعده�مند كردن سا�ر بخش�هاى زبانى، م�سر نخواهد بود.
نكتـهÏ د�گر ا�ن�كــه پ�ش از آن�كــه به سـمـت به دست آوردن قـواعــد تقن�ن داللـت�هاى بطون
خطابات شارع برو�ـم، بهتر است گـام�ها�ى براى قاعده�مند كـردن سطوح خطابات شارع برداشـته
شـود، چرا كه قـواعد كـش� بطون خطابات شـارع ـ حتى اگـر در توان غ�ـر مـعصـوم ن�ز باشـد ـ به

مراتب پ�چ�ده�تر و مشكل�تر از سطوح مختل� ظواهر خطابات خواهد بود.
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با توجـه به شأن تـخاطب در زبان شـارع و هم�چن�ن هدفى كـه از خطابات شـارع در نظر است
ـارع داراى زبان تأس�سى است؛ �عنى به واسطهÏ مفردات و ترك�باتى كه در مى�توان مدعى شد كه ش
زبان شارع مـوجود است، داللت�ها�ى وراى داللت مـتناسب با قواعـد زبانى عرف زمـان تخاطب
در كالم شارع پد�د مى�آ�د، به�و�ژه ا�ن�كه شارع متكلمى است عالم و حك�م و حك�م على�االطالق

و كالم�اش �ك كالم متصل واحد داراى مبدأ و منتهاست.
تأس�سى بودن زبان شارع داراى ابعاد سه گانه ز�ر است:

اول ا�ن�كه بسـ�ارى از مفـردات زبان شارع تأس�ـسى است. ا�ن مفردات شـامل الفاظى است
كه مفاه�م آن مربوط به فرهنگ تأس�سى شارع است و در عرف زمان تخاطب سابقه نداشته است.

الفاظى چون بعضى حقا�ق شرع�ه از ا�ن قب�ل�اند.
دوم ا�ن�كه بسـ�ارى از مفـردات زبان، گرچه پ�ش از ا�ن در عرف زمـان تخاطب، مسـبوق به
سابقه بوده است، ولى شارع در معناى آن تصرف منوده، ارتكازى جد�د از آنها متناسب با فرهنگ
د�نى ا�جاد كرده است. براى مـثال كلمه «نكاح» در فرهنگ جـامعهÏ عرب، معنا و كـاركرد خاصى
داشتـه است، ولى با تصـرفى كه شـارع در مفـهوم نكاح كـرده، روابط و تع�نات آن�را تـغ�ـ�ر داده و
ارتكازى جد�د از آن در جامعه ا�جاد كرده است، به عنوان منونه�اى د�گر براى عرف زمان تخاطب
«عقل» معنا�ى متناسب با همان فرهنگ داشته است، ولى شارع در معناى ا�ن كلمه تصرف كرده،
آن�را به «ما ُعـبِد به الرّحـمن و اكُتـسِبَ به اجلنان» تعر�� كـرده است. هم�چن�ن است معنـاى عرفى

«علم» كه شارع با تصرف در آن، علم را نورى مى�داند كه خداوند در قلب عالم قرار مى�دهد.
سـومـ�ن بُعــد تأسـ�ـسى بودن زبان شـارع مــربوط به نظام زبان شـارع است. به ا�ـن مـعنا كـه
ترك�ب�سازى�هـاى شارع براى ساخت عبارت�ها، جـمالت و حتى ترك�ب جـمالت و چ�نش آ�ات

و سوره�ها، همگى موجب داللت�هاى جد�دى مى�شود كه مختص زبان شارع است.
براى منونه عـبارت «هو االول و اآلخـر و الظاهر و البـاطن» داراى مفـردات و ترك�ب خـاصى
است و منى�توان با قــواعـدى چون مـفـهـوم شــرط، وص� و �ا قـواعـد عـام و خــاص و امـثـال آن
داللت�هاى چن�ن كـالمى را به دست آورد. بنابرا�ن، ا�ن ترك�ب خـاص به همراه چن�ن مـفرداتى،

معنا�ى به دست مى�دهد كه با قواعد زبانى عرفى، قابل دست�رسى ن�ست.
به ب�ـانى د�گر، شارع به مـفـاه�م نظام مى�دهد و به دل�ل تأث�ـر و تأثرى كـه مفـاه�م در نظام زبان
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شارع بر �ك�د�گر مى�گذارند، داللت�ها�ى جد�د ا�جاد مى�شود. به عبارت د�گر، زبان شارع شامل
تعداد كث�رى مفاه�م جدا از هم ن�ست، بلكه مفردات در �ك نظام به هم مرتبط كه هر مفهوم، مفهوم
ـان ارائه مى�شود. بد�هى است به دل�ل وجود چن�ن نظام منحصر به د�گر را مق�د مى�سازد، به مخاطب

فردى، قواعدى فراتر از قواعد عرفى براى كش� داللت�هاى زبان شارع الزم است.
البتـه با�د دانست، زبان شارع، زبانى كـامًال جـدا و منفصل از زبان عصـر نزول و عصـر ائمه
نبوده است، بلكه شـارع از زبان زمان تخـاطب به عنوان زبان تبعى استـفاده مى�كند. بد�ن مـعنا كه
شارع با زبان عـرف آغازمنوده و به�تدر�ج، با ترك�ب سازى�هاى جـد�د و تغ��ر در مـعناى الفاظ، و
ـات جد�د، سطح خطابات را از سطح عـرفى به سطحى متنـاسب با شأن هم�چن�ن به�كـارگ�رى كلم

خود ارتقا داده است.
بنابرا�ن، گرچه مخاطب شارع در ابتدا جامعهÏ عرب عصر نزول، با �ك ظرف�ت زبانى خاص
بوده، ولى شـارع در ا�ن حـد از ظرفـ�ت زبانى، مـتـوق� نشده و خـود، ظرفـ�ت�هاى جـد�دى كـه

متناسب با شأن آن�كه شأنى جهانى و تار�خى و با هدف هدا�ت بندگان است ا�جاد كرده است.
اساساً اگـر گفته شود براى فهم خطابات شـارع با�د به عرف زمان تخاطب مراجـعه كرد و هم
مـفـردات و هم تركـ�بـات را از آن�جـا به دست آورد، خطابات شـارع را به سطح درك عـرف زمـاِن
تخـاطب تنزّل داده�ا�م، چـرا كـه ا�ن زبان مـتناسب با فـرهنگ عـرب باد�ـه�نشـ�ن كـه داراى روابطى
محـدود، آن هم در حد احتـ�اجات عرب جـاهلى است، ا�جاد شـده است. واضح است كه چن�ن

زبانى ظرف�ت هدا�ت بشر به مراتب باالى انسانى را ندارد.
از ا�ن�رو، با�د گـفـت كـه شـارع زبان جـد�دى تأسـ�س كـرده اسـت كـه با شـأن و هدف خـود
مـتناسب است و البـته ا�ن زبان را كـامـالً منفصل و جـدا از مـخاطبـان خـود به وجود ن�ـاورده تا راه
مفاهمه به كلى قطع شود، بلكه �ك زبان تدر�جى و پو�ا ا�جـاد كرده كه ابتداى آن متناسب با عرف

زمان تخاطب و انتهاى آن متناسب با هدا�ت بهتر�ن بندگان در هر عصر و مكانى است.
به همـ�ن دل�ل، در ا�ن نوشـتـار بر ا�ن مـسـئله پافـشـارى مى�شـود كـه زبان د�ن داراى سطوح
مخـتل� و پ�چ�ـدگى�هاى متعدد مـتناسب با شأن تخاطب است. كـه آن�را حتى از �ك منت پ�چـ�ده

فلسفى، حقوقى و هر منت د�گرى مشكل�تر مى�كند.
بد�هى است ا�ن ادعـا منافاتى با ا�ن عـق�ـده كه قـرآن براى همگان نازل شده، ندارد، چـرا كه
گفته شد، قرآن داراى سطوح مختلفى است كه برخى سطوح آن�را حتى عرف زمان تخاطب كه در
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پا��ن�تر�ن سطح فرهنگى است، درك مى�كند، ولى ا�ن�كه قـرآن فقط در هم�ن سطح است و براى
فهم آن با�د علماى امروز ن�ز به همان عرف رجوع كنند، ادعا�ى است كه منى�توان آن�را پذ�رفت.

ـسى بودن زبان شارع و تبعى بودن زبان عرف ا�ن�كه: در �ك تعر�� توض�ح ب�شتر براى علت تأس�
جامعـه�شناسانه، زبان در�چه فرهنـگ هر جامعه است و در حقـ�قت آن�چه در جامعـه مى�گذرد، هنگامى
كـه در ظرف كالم ر�خـته مى�شـود، زبان را پد�د مى�آورد.٢٦ ازا�ن�روست كـه در فرهنـگ�هاى مخـتل�
ـ�ه به هم داشته باشند. به همـ�ن دل�ل است كه زبان�هاى مختلـ� را�ج است، گرچه همه آنها ظاهرى شب
ـته مى�شود كه صن� د�گرى چون ـرهنگ صن� كسبه، نوعى از زبان به كار گرف مالحظه مى�شود كه در ف
پزشكان با آن سـخن منى�گـو�ند٢٧ و �ا مـؤمنان جـامـعـه به نوع د�گرى از اهل فـسق، سـخن مى�گـو�ند و
ادب�ات مـتفـاوتى را به كار مى�گـ�رند. بد�هى است هـر چه تفاوت�هاى فـرهنگى ب�شـتر باشـد، تفاوت در

زبان ن�ز ب�ش�تر خواهد بود. گرچه هم�شه سطحى از اشتراك ب�ن زبان�هاى گوناگون وجود دارد.
دربارهÏ زبان عرفِ زمان تخاطب و زبان شارع ن�ز وضع به هم�ن ترت�ب است. به دل�ل تفاوت
فـرهنگ د�ن اسـالم با فـرهنگ عرب جـاهلى كـه در نهـا�ِت تفـاوت است، زبان د�ن با زبان عـرِف
زمـان تخـاطب دو زبان با تفـاوت حـداكثـرى و اشـتـراكـات حداقلـى خواهنـد بود. بنابرا�ن، زبان
شارع، گـرچه ظاهرى شب�ه به زبـان عرف دارد، ولى در حق�ـقت، زبانى د�گر با فرهنگى متـفاوت
است. از ا�ن�رو، گفته مى�شود كه شارع زبان عرف را امضا نكرده، بلكه به عنوان زبان تبعى از آن

استفاده مى�كند و زبان جد�د متناسب با فرهنگ خود ا�جاد مى�منا�د.
مثالى د�گر كه مى�تواند در روشن كردن بحث مف�د باشد، حتل�ل كلمهÏ «آب» در فرهنگ عرف
و فرهنگ د�ن اسـت. شا�د ا�ن�گونه تصـور شود كـه آب در همهÏ زبان�ها و فرهنگ�ها داراى معناى
واحـدى است و جزو مـشتـركات زبانى است، ولى به نـظر مى�رسد، همـ�ن كلمه در زبان شـارع،
معنا�ى بس�ـار متفاوت از زبان عرف زمـان تخاطب داشته باشد، چرا كـه آب در زبان عرب جاهلى
چ�زى ب�ش از «مادهÏ س�ّال بارد» كـه خواص محدودى چون رفع عطش دارد ن�ـست. حال آن�كه در

زبان شارع معنا�ى ب�ش از ا�ن دارد.
آب در مــرحله اول در فــرهنگ د�نـى عـالوه بر مــاده ســ�ّــالِ بارد، پاك و پاك كنـنده است و
وس�له�اى براى طهارت ظاهرى كه مقدمه�اى براى منازو خشوع در برابر پروردگار است، مى�باشد.
از ا�ن�رو در ارتكاز فـرهنگ د�نى آب جا�گاه و�ژه�اى پـ�دا مى�كند و نوع نگاه به آن در مـقا�سـه با �ك

جامعهÏ غ�ر د�نى كه آب را صرفاً براى رفع عطش و امورى از ا�ن قب�ل مى�داند، متفاوت مى�شود.
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در مـرحـله�اى د�گر، در زبان شــارع، آب مـعنا�ى بـاالتر از ا�ن ن�ـز پـ�ـدا مى�كند و عــالوه بر
وسـ�له طهـارت و پاكى، مـوجـودى آسمـانى كـه حق تعـالى آن�را بر زمـ�ن فـرو فـرسـتاده، مـعـرفى

مى�شود. حتى باز هم معناى آب ارتقا داده شده، ح�ات متامى اش�اء به آن نسبت داده مى�شود.
مالحظه مى�شود كه فرهنگ د�نى حتى در كلمهÏ به�ظاهر ساده آب، تصرف مى�كند و ارتكازى
از آن متناسب با عـبود�ت و بندگى حق تعـالى ا�جاد مى�كند. بد�هى است چنـ�ن دركى از كلمهÏ آب
بسـ�ار مـتفـاوت از آب به عنوان ماده سـ�ال بـارد است و منى�توان گفت شـارع زبان عرفِ مـربوط به

زمان خود را امضاء كرده است، گرچه از آن به عنوان زبان تبعى استفاده كرده است.
تالش ا�ن مـقـاله ن�ـز بر آن بود كـه حتل�لى از وضع ارائه دهد، كـه با آن بتـوان چگونگى ا�جـاد
زبانى جـد�د را كه طى جـر�ان تدر�جى از زبان عرف آغـاز مى�شـود و به زبان هدا�ت بندگان منجـر

مى�شود، در�افت.
در�افت چن�ن فـرآ�ندى از مهم�تر�ن عوامل فـهم زبان شارع است، چرا كـه نگاه به زبان شارع
را تغـ�ـ�ر داده، زبان د�ـنى را از حالـتى ا�ستـا و مـربوط به زمـان تخـاطب به حـالتى پو�ا و حـاكم بر
تكامل زبان و ادب�ات در تار�خ تبـد�ل مى�كند، به طورى�كه در هر مرحلـه از تار�خ متناسب با تولى
و متسك به آن و امـداد مـتناسب الهى منزلـتى از تفـاهم حاصـل شده و ادب�ـاتى براى عـبـادت ا�جـاد
مى�شود و ا�ن روند تا جا�ى ادامه مى��ابد كه ادب�ات د�ن، محور همه سطوح ادب�ات اجتماعى شده

و موضوع متام افعال جامعه در كلمه عبادت خالصه مى�شود.
نكتهÏ نها�ى ا�ن�كه آن�چه در ا�ن نوشتار آمـد، طرحى بود براى تغ��ر نگاه به وضع و به تبع آن،
زبان شـارع. مبـاحث مخـتلفى در اطراف ا�ن مـسئـله مطرح است كه طرح و بحـث آنها احـت�ـاج به

تنظ�م مقاالت د�گر دارد.

∫U¼ÅXýu½ÅvÄ

�١. اصفهانى، محمد حس�ن، بحوث فى االصول، ص ٢٣.
�٢. محمد حس�ن نائ�نى، فوائد االصول، ج ١، ص ٢٩ ـ ٣٣.

�٣. محمدباقر صدر، بحوث فى علم االصول، ج ١، ص ٦٧ ـ ٧٢.
�٤. فرا�ند در لغت به مـجموعه�اى از فعـال�ت�هاى مختل� كه براى دست �افنت به نتـ�جهÏ خاصى اجنام مى�شـود، تعر��

شده است.
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٥. ابوالقاسم موسوى خوئى، مصباح االصول، ج ١، ص ٤١.
٦. محمد حس�ن نائ�نى، فوائد االصول، ج ١، ص ٣٠.

٧.تقر�بـاً متامى روان شناسان و جـامه شناسان غـربى بر ا�ن امر اتفاق�نظر دارند كـه بشر اول�ـه توان سخن گفنت نداشـته و
به�تدر�ج، قوّهÏ نطق در او پد�دار شده است. البـته در ا�ن�كه منشأ زبان چ�ـست م�ان ا�ن دانشمندان اتفـاق�نظر وجود
ندارد، ولى معـروف�تر�ن ا�ن نظر�ات، كلمات را مـولود تقل�د از صـداهاى طب�عى مى�داند كـه منسوب به فـ�لسوف
آملانى، هردر است (كـال�نبرك، روان&شناسى اجـتمـاعى، على مـحمـد كـاردان). برخى ن�ز چـون پ�اژه زبان اول�ـه

انسان را زبان حركات و سكنات مى�دانند (همان).
تدر�جى بودن پ�ـدا�ش زبان نظر�ه�اى است كه با نظر�ه تكامل دارو�ن ـ كـه به گفـته گ�ـدنز هنوز هم نكات اصلى ا�ن
نظر�ه مورد پذ�رش وس�ع است (آنتونى گ�ـدنز، ١٩٨٩) ـ هماهنگ شده است. بن�ان�هاى نظر�ه تكاملى دارو�ن ن�ز
همـان نگاه�هاى پوز�ت�ـو�ستى غـرب بعد از رنـسانس است، كـه در آن اصالت با مـاده بوده، همه چ�ـز در چارچوب
قوان�ن مـادى توص�� مى�شود. بر اساس همـ�ن د�دگاه�هاست كه انسـان بخشى از �ك گروه پستـان داران عالى�تر،
�عنى نخستى�هاست كـه حدود هفتاد م�ل�ون سـال پ�ش به وجود آمده�اند (همان) و در حدود چهار مـ�ل�ون سال پ�ش

توان سخن گفنت پ�دا كرده�اند (واس ئى دان، ١٩٩٠).
بد�هى است چن�ن نظر�ه�اى با مبانى اعـتقادى مسلمانان و ن�ز آمـوزه�هاى د�نى كه از قرآن و روا�ات به دست مى�آ�د،
تناســبى ندارد، چرا كــه اوالً، د�دگـاه اســالم دربارهÏ انســان د�دگـاه تكـاملى دارو�نى نبــوده و نسل انســان را نه از
نخستى�ها كه از پ�امبر الهى، آدم(ع) كه حـجت خدا بر زم�ن است، مى�داند و ثان�اً، آ�ات و روا�ات متعددى داللت
بر توانا�ى سـخن گفنت بشر از ابـتدا دارد (آ�اتى همچـون: الرحمن، ٣ و ٢؛ مـائده، ٢٧ ـ ٣١؛ كه به گـفت و گوى
هاب�ل و قاب�ل مى�پردازد؛ اعراف ٢٢ كه به دعـاى حضرت آدم و حوا اشاره دارد و روا�اتى چون: روا�ات ذ�ل آ�ات

٢٧ ـ ٣٢ سوره مائده؛ در تفس	ر امل	زان، نهج البالغه، خطبه ١، بحاراالنوار ابواب قصص آدم و حوا)
مضافـًا ا�ن�كه منى�توان پذ�رفت انسان اول�ه�اى كه مخـاطب خداوند از طر�ق پ�امبر الهى شـده، ضرورى�تر�ن ن�ازش
كه همان ابزار تفـاهم با هم نوعان و پ�امبر خـو�ش بوده، برآورده نشده باشد و كم كم به تقل�د از صـداى ح�وانات و
د�گر حـوادث طب�عى و �ا هـر دل�ل د�گر سخن گـفنت را آموختـه باشد، همـان�طور كه روا�اتى ن�ـز دال بر ا�ن مطلب
است (براى منونـه: قـال رسـول اللّـه(ص): ان اللّه ملا اخـرج آدم من اجلـنه زوّده من ثمـار اجلنـه، و علمـه صنـعـة كل

ش�ىء. الدر املنثور، ج ١، ص ١٣٧)
ازا�ن�رو، نبا�د از پ�ش فرض مـرحوم نائ�نى به راحتى گذشت و فـرض�هÏ مقابل را فـرض�ه�اى اثبات شـده كه جاى ترد�دى

در آن ن�ست تلقى كرد. تفص�ل ا�ن مطلب مجال د�گرى مى�طلبد.
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٨. ض�اء الد�ن العراقى، مقاالت االصول، ج ١، ص ٦١.
٩. ابن س�نا، االشارات و التنب	هات، ج ١، ص ٢١.

١٠. بحوث فى االصول، اصفهانى، ص ٢٣، نها�ة الدرا�ه، ص ٢٣.
١١.به نظر مى�رسد منشأ بروز چن�ن اشكالى آن است كه در نظر ا�ن بزرگان، وضع نه مـجموعه�اى از فعل و انفعاالت ـ
آن طور كـه خواهد آمـد ـ كه امـرى بس�ـط بوده است و از آن�جا كـه در نظر آنان ا�ن امر بـس�ط نوعى اعـتبـار بوده، به

ناچار براى اعتبار اثرى اضافه قائل شده، آن�را منشأ داللت حق�قى ن�ز دانسته�اند.
١٢. مصباح االصول، ج ١، ص ٥١.

١٣. بحوث فى علم االصول، ج ١، ص ٨١.
١٤. س�د على، حس�نى س�ستانى، الرافد فى علم االصول، حلقه اولى، ص ١٤٥ و ١٦٦.

١٥.البـتـه ا�ن در صـورتى است كـه براى وضع، اعـتـبـار ضـرورى باشـد، ولى همـان�طور كـه خـواهد آمـد، بر خـالف
نظر�ه�هاى را�ج، از اساس براى وضع احت�اجى به اعتبار ن�ست.

١٦. همان�طور كه گفته شد، در كلمات و عبارت�هاى اصول�ان «اعـتبار» به روشنى و كمال تعر�� نشده و بعضاً معانى
مـختلفى از آن اراده شـده است. حـتى گـاه از اعتـبار هـمان انتـخاب تـعبـ�ر شـده است. امـا به نظر مى�رسـد عمـوم
اصول�ان اعتبار را به مـعناى «اعطاء حد الشىء لشىء آخر» دانسته�اند. ما ن�ز توض�حات مـرحوم عالمه طباطبائى را

در مورد هم�ن معناى اعتبار آورده، ب�ان خواه�م داشت كه در وضع به چن�ن اعتبارى ن�از ن�ست.
١٧. محمد حس�ن طباطبائى، اصول فلسفه و روش رئال	سم، مقاله ٦، (مجموعه آثار شه�د مطهرى).

١٨. البتـه اعتبار در وضع امـرى محال ن�ست، ولى حـتى اگر واضع مدعى نوعى اعتـبار هم در وضع باشد، ا�ن اعـتبار
امرى زا�د و به منزله ضم احلجر الى االنسان، خواهد بود.

١٩. توض�ح ا�ن اصطالحات خواهد آمد.
٢٠. در نظام�ها�ى كه ارزش�هاى ل�برال�ـستى بر آن حاكم است، همچون نظام حاكم بر ا�االت متـحده، ادعا مى�شود كه
هر فرد در حوزهÏ شخصى خـود داراى آزادى مطلق است و حقّ� هر گونه انتخـابى را داراست. بر اساس چن�ن نظام
ارزشى و حقوقى، قوان�ن چن�ن جـوامعى به هر فرد اجازه مى�دهد، هر نامى را ـ ولو نام�هاى غ�ر متـعارف همچون
اسـامى آالت و ابزار و حـتى الفاظ ركـ�ك ـ براى خـود انتـخاب كند. بـد�هى است چن�ن روندى با ه�چ �ك از سـه
حوزهÏ ارزشى، حقـوقى و دستورى �ك جامـعهÏ د�ن مدار همخـوانى ندارد و چن�ن انتخابى در �ك جـامعهÏ د�نى، به

ه�چ�وجه به پذ�رش اجتماعى نخواهد رس�د.
٢١. قابل توجـه است كه روا�ات ائمه(ع) ن�ز عط� به قـرآن و جزو كالم شارع است، گـرچه در برخى موارد، روا�ات
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نسبت به آ�ات قرآن داراى شأن تخاطب محدودترى هستند
٢٢. حوزهÏ تكل�� خطابات هـمان حـوزه�اى است كـه فقـها و اصـول�ـان به آن پرداخـته و به دنبـال كـش� مرادات جـدى
خطاباتى بوده�اند كـه ناظر به تكل���اند و هدف آن ن�ـز در امـان ماندن از عـقوبت است. حـوزهÏ توص�� را مى�توان
معادل مجـموعهÏ اعتقـادات دانست. حوزهÏ ارزش ن�ز به اخـالق و با�دها و نبا�دهاى آن در سطح فردى و اجتـماعى

اشاره دارد.
٢٣. براى منونه مى�توان خطابات مربوط به مفهوم «انتظار» را در شمار خطابات تار�خى كالم شارع دانست.

٢٤. در توض�ح ب�شتر تكال�� اجتماعى و تار�خى با�د گـفت: در تكال�� اجتماعى، گروه�هاى اجتماعى مورد خطاب
هسـتند، به گونـه�اى كه جـامعـه مكل� است و همـهÏ افـراد جامـعـه ن�ز در ثواب و عـقـاب آن شر�ك�اند. بر خـالف
واجبات كفا�ى ـ كه برخى آن�را تكال�� اجتماعى نامـ�ده�اند ـ كه در آن، گرچه مخاطب اجتماع است، بازگشت آن
به فـرد است و هر فرد در صـورت عدم ات�ـان تكل�� از جانب سـا�ر�ن، مكل� است؛ براى منونه دسـتور به جـهاد
ابتدا�ـى ـ در صورت وجود شـرا�ط ـ �ك تكل�� اجـتماعى است كـه نه افرد، بلكه جـامعـه به آن مكل� است و در
صورت عـدم ات�ان، كل جـامعه مـورد مواخـذه قرار مى�گ�ـرد. در تكال�� تار�خى ن�ز كل تار�ـخ موظ� است �ك

فعل مشترك را اجنام دهد.
در پاسخ به ا�ن پرسش كه تكل�� اجتماعى به چه مـعناست و چگونه مى�توان تصور كرد كه در صورت استنكاف از
تكل�� اجتـماعى جامـعه به عنوان �ك كل دچار عذاب مى�شـود با�د گفت: اوالً، از د�د نگارنده، جامـعه �ك كل
اعتبارى كه تنها افـراد آن حق�قى باشند، ن�ست. به عبارت د�گر، كل مجمـوع اجزاء ن�ست، بلكه از ترك�ب اجزا،
كلى�اى به�وجود مى�آ�د كه خـواصى فراتر از مجموع خواص �كا�ك اجزاء دارد. به ه�چ وجـه، قابل پذ�رش ن�ست
كه ادعـا كن�م خاصـ�تى را كـه از �ك نظام به هم پ�چـ�ده، همـچون اتومـب�ل به�دست مى�آ�د را مى�توان به مـجمـوعه
خواصى جتز�ه كرد كه از �كا�ك قطعات اتومب�ل به دست مى�آ�ـد بلكه براى پ�دا شدن خاص�ت جد�د، قطعاً ترك�ب

خاصى از اجزا الزم است و ا�ن خود ب�ان�گر ا�ن واقع�ت است كه كل حق�قتى وراى از حق�قت اجزاء دارد.
در مورد اجتمـاع هم وضع به هم�ن منوال است. افراد حاضر در �ك لشكر به دل�ل سـازماندهى خاصى كه در آن به
عنوان �ك اجتماع وجود دارد، كلى�اى را مى�سازند كه داراى خواص مـتفاوتى از افراد است. حضور فرماندهى،
توپخانه، پ�ـاده نظام و سا�ر اجزاى نظام سازمـانى �ك لشكر و روابط خاصى كه ب�ن ا�ن اجـزاء وجود دارد، لشكر
جنگى را �ك مـركب حـق�ـقى سـاخـته است كـه قطعـاً اگـر ساخـتـار آن به هم بر�زد، خـاص�ّت مـورد نظر بروز پ�ـدا
منى�كند. براى مـثال، اگـر فردى كـه قدرت رهبـرى دارد در ال�ه�هاى پا��ن سـپاه قـرار گ�ـرد و �ك سرباز جـزء، در
رأس قرار گـ�رد، خـواص لشكر به كلى از ب�ن مى�رود. پس عـالوه بر اجزا چگونگى تـعامل اجـزا، فرمول تأثـ�ر و
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تأثر آنها بر �ك�د�ـگر ن�ز در كارآمـدى لشكر تأث�رگذار است. ا�ن همـان ادعاى نو�سنده است كـه كل مجمـوع اجزا
ن�ست و اجتمـاع واقع�تى جداى از افراد آن دارد، گـر چه افراد و روابط آنها، در ك�ف�ت ا�ن واقعـ�ت تأث�ر گذارند.

حاصل آن�كه جامعه، كل داراى وحدتى است كه از تقوم متناسب و هماهنگ افراد به وجود مى�آ�د.
ثان�اً، اگـر ا�ن نكته را پذ�رفتـ�م كه جامـعه حقـ�قتى غ�ـر از افراد آن دارد و خود �ك مـركب حق�ـقى است، كه از آن
فعل مـركبى (كل) صـادر مى�شود كـه از اجزاء مورد انتظار ن�ـست، ا�ن نكته ن�ـز پس از آن پذ�رفتنى است كـه چن�ن
جامـعه�اى، مكل� به افـعالى باشـد سواى تكال�� فـردى. براى منونه، اگـر براى �ك لشكر رزمى افعـالى متـصوّر
است كه از عـهدهÏ ه�چ فردى بر منى�آ�د، در خطـابات ن�ز هم�ن كل است كـه مكلّ� به اجنام آن فعل مى�شـود و معنا
ندارد كـه خطاب، �ك خطاب فردى باشـد؛ �عنى كل لشكر مـخاطب قرار مـى�گ�رد تـا ا�ن سازمـان به اجنام وظ�ـفه
بپردازد ونه افراد. مالحظه مى�شود كه در چن�ن فرضى تكل�� همـچون تكال�� كفائى ن�ست كه اگر هر جزء لشكر
تكل�� خـود را اجنـام نداد، جزِء د�ـگر مكلّ� باشـد، بلكه دستـور جنگ مـربوط به كل لشكر اسـت كه به صـورت
سازمان �افـته وظ�فه پ�دا مى�كند و ا�ن�گونـه هم ن�ست كه حتى اگر سا�ر اجـزا به وظ�فهÏ خود عمل نكنند، جزءهاى
د�گر، كــمـاكــان داراى همــان وظ�ـفــه باشند، بـلكه ا�ن كل فــقط در صــورت هم�دلى، هم�فكرى، هم�كــارى و
هم�آهنگى است كه مى�تواند به مـقصود برسـد. خالصه آن�كه ا�ن كل است كـه مخاطب دستـور است و اطاعت ن�ز

�ك اطاعت اجتماعى است و پ�روزى و شكست ن�ز نه از آنِ افراد بلكه از آنِ اجتماع است.
ثالثاً، اگر كل مكل� بـه اجنام امرى باشد، هم�ن كل است كـه در صورت ات�ان، مستـوجب ثواب و در مقابل ال�ق
عـقـاب مى�شود؛ �ـعنى عـالوه بر عذاب فـردى، عـذاب اجـتـماعـى ن�ز قـابل تصـوّر است. البـتـه منظور از عـذاب
اجـتمـاعى ن�ز ا�ن ن�ـست كه گـروهى به صـورت دستـه جمـعى، ولى فردى عـذاب شوند، چونان�كـه به�جاى آن�كـه
افراد، �كا�ك در آتش جهنم قرار گ�رند، گروهى گرفتار آتش شوند، بلكه مقصود آن است كه عذاب �ك كل نظام
�افته�اى است كه از تقوّم عـذاب نازل شده بر افراد حاصل مى�شود و بر كل جامعه نازل مى�گردد كـه افراد جامعه هر

�ك به نسبتى از همه اقسام و انواع آن عذاب�ها رجن مى�برند.
توض�ح آن�كـه وقتى جامـعه �ك كل حق�ـقى باشد، حاالت افـراد ن�ز چون اعمـالشان متـقوم و هم�آهنگ با �ك�د�گر
است. براى مثال، اگر �ك فـرمانده از شدّت و غلظت روحى برخوردار باشد، افراد د�گر ن�ـز از چن�ن حالتى تأث�ر
�افـته و حـاالت آنان ن�ـز متنـاسب با همان شـدّت و غلظت مى�شـود. رابطهÏ مـعكوس ن�ز قـابل تصـور است. �عنى
حاالت روحى افـراد فرودست بر فـرادستان تأث�ـرگذار است و در مجـموع، به م�ـزانى كه وحـدت در جامعـه حاكم
باشـد، حـاالت ن�ـز هم�آهنگ�اند. حـال فـرض كن�م شكسـتى سنگـ�ن بر سـپـاه وارد شود، ا�ن شـكست، شكست
همگان است و در جامعه مورد نظر به واسطهÏ وحدتى كه دارد، خذالن و درماندگى براى همگان حادث مى�شود،
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البتـه براى هر كس به تناسب جا�گـاهى كه دارد. پس مالحظه مى�شـود كه شكست، شكست اجـتمـاعى و پ�روزى
ن�ز پ�ـروزى اجتـماعى است؛ �عنى شكست پ�ـاده نظام، شكست فرمـاندهى است و شكست فرمـاندهى، شكست
پ�اده نظام و… ؛ درست همـانند گرم شدن قسمـتى از م�لهÏ آهنى كه به سا�ر قسـمت�ها تسرّى پ�دا مى�كند. در مورد
عذاب اجتماعى ن�ز وضع همچون شكست و پ�روزى اجتماعى است. كل جامعه به �ك عذاب، عقاب مى�شود و
هر كس به م�ـزان تعلقش به جامعـه در رجن و عذاب قرار مى�گـ�رد و به عبـارت د�گر، همهÏ جامعه به نـحو مُشاع در
عـذاب �ك�د�گر شر�ك�انـد. خالصـه آن�كه جـامـعه حـق�ـقـتى وراى افراد دارد كـه داراى خـواص و افعـالى است.
ا�ن�جـامعـه مى�تواند مـخـاطب فـرام�ن قـرار گـ�رد و همـ�ن جـامـعه در صـورت اسـتنكاف از دسـتور، دچار عـذاب

اجتماعى مى�شود.
در گـامى فـراتر مى�توان همـ�ن موضـوع را به تار�خ تسـرّى داد. تار�خ ن�ـز �ك كل حـقـ�قى اسـت كه اجـزاى آن در
گذشته، حـال و آ�نده، متقوم به هم و داراى تأث�ر و تأثر نسبت به �ك�د�گرند. ا�ن بـدان معنا است كه متامى افرادى
كــه در طول تار�خ از �ك حــالت روحى هم�آهنگ بـرخـوردارند، �ك واحــد حـقــ�ـقى را تـشك�ل مى�دهنـد؛ �عنى
همان�طور كه جـوامع حق�قى�اند، وقتى عنصـر زمان ن�ز وارد مى�شود و تار�خ را به وجود مى�آورد، حقـ�قتى وراى
فرد و جامعه، ولى مرتـبط، ا�جاد مى�شود كه خود به عنوان حق�قتى منحاز، مـخاطب قرار مى�گ�رد و داراى ثواب
و عقـاب مى�شود. گـر چه موّ�دات نقلى بر چن�ن ادعـا�ى بس�ار است، به همـ�ن نكته اكـتفا مى�كـن�م كه در روا�ات
آمـده است كه آنان كـه انتظار موعـود را مى�كشنـد، در ثواب مبـارزان آخرالزمـان شر�ك�اند. ا�ن ثواب به اعـتبـار و
قرارداد به پ�ش�ن�ـان اعطا منى�شود؛ �عنى معناى ا�ن گفته آن ن�ـست كه شارع مقدس قرارداد كرده و عـهد كرده باشد
كه ثواب مبـارزان آخرالزمان را به مؤمن�ن پ�ش از آنها هم بدهد. بلكه علّت شـراكت در ثواب، آن است كه مؤمنان
در كل تار�خ، تشك�ل دهندهÏ اجتمـاعى حق�قـى هستند كه عمل افـراد و جوامع پ�ش�نى بر عـمل فرد و جامعـه پس�نى
تأث�رگذار است و بالـعكس. پس كل تار�خ ن�ز داراى حق�قـتى است كه فعل و انفعـال در گوشه�اى از آن، بر كل آن

تأث�رگذار است و هم�ن تار�خ است كه مى�تواند مخاطب د�ن قرار گ�رد.
از نظر مـا برخى خطابات مـربوط به انتظار، خطـابات تار�خى هسـتند؛ �عنى كل جـوامع در طول تار�خ مـوظ� به
تالش براى ا�جـاد دولت كر�ـمه هسـتند كـه ا�ن خطاب در هر برهه�اى از تار�خ، تكال�ـفى را براى جـوامع مخـتل�
تع�ـ�ن مى�كند؛ �عنى تار�خ ن�ز مركـبى حق�قى است كـه هنگام مخاطب قـرار گرفنت، هر جزءِ آن بنا به نسبـتى كه در

كل دارند، مكلّ� به اجنام امورى مى�شود.
بنابرا�ن، با�د گـفت هر فـرد هم به عنوان فـرد داراى تكل�� فـردى است و هم به عنوان عـضـوى از جـامعـه داراى
تكل�� اجـتمـاعى است و هم از آن جـهت كـه در بخشى از تار�خ اسـت داراى تكل�� تار�خى است. كـ�فـ�ت ا�ن
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تكال�� ن�ز تابع قدرت فردى، اجتماعى و تار�خى است. تفص�ل ا�ن بحث مجال د�گرى مى�طلبد.
٢٥. در ا�ن نوشتار قصد آن ن�ست كه بر بخش�هاى ٢٧ گانه�اى كه از ضرب حوزه�ها و موضوعات و سطوح كالم شارع
به دست مى�آ�د، تأكـ�ـد شـود، چرا كه ا�ـن موضـوع بحث مـسـتقـلى مى�طلبـد و ممكن است در نهـا�ت، خطابات
شارع به گونه د�گرى تقسـ�م�بندى شود. تقس�م�بندى�اى كه در ا�ن نوشتار ارائه شد صـرفاً جهت ا�جاد افقى تازه در

نگاه به كالم شارع است.
٢٦. كـو�ن دوركــ�ن از روان�شناسـان اجــتـمـاعى، زبان را ا�ـن�گـونه تعـر�� مـى�كند: زبان مكمل بخـش درك و فـهم
فرهنگى، جتلى و تنظ�م وضـع�ت اجتماعى، و ضبط و انتـقال پ�شرفت�هاى اجتـماعات، باورها و متا�الت است.

(مقدمه&اى بر روان&شناسى اجتماعى)
٢٧. منظور از تفـاوت در زبان صن��هاى مخـتل�، تفاوت در زبان تخـصصى آنها كـه امرى بد�هى است، ن�ـست بلكه

فرهنگ عمومى و در نت�جه زبان عمومى اصناف مختل� ن�ز با �ك�د�گر متفاوت است.
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