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Abstract 

Vazgeraee is a theory of meaning that was formed in the context of jurisprudence principles and 

comments on the process of encoding meaning for words, the nature of meaning, the existential 

structure of meaning, the relationship between words and meaning, and the process of decoding. In 

Vazgeraee, with an atomic view of meaning, the content of sentences is determined according to the 

meaning of constituent words and how they are arranged in the sentence. Each word indicates one 

or more fixed and determined meanings, that is, mental images, and this indication is also a valid 

process that takes place through indexing . 

In this article, after explaining the history of the formation of this theory, with a descriptive and 

analytical method, while explaining the mentioned components, the problems related to them are 

explained. According to the researches, this theory faces criticisms such as commitment to linguistic 

idealism, humanism of the word-coining process, reduction of meaning to the conceptual field, 

representationalism and wordism. Also, this theory defends a kind of text-oriented approach in the 

field of interpretation, which is not compatible with the mission of discovering the divine meaning. 

By examining and criticizing this theory, the author defends contextualism. 
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 چکیده
یند کدگذاری معنا بررای لفر   فقه شکل گرفته است و دربارٔه فراای معنایی است که در بستر اصول گرایی نظریهوضع

گرایی با پردازد. در وضعماهیت معنا  ساختار وجودی معنا  ارتباط لف  با معنا و نیز فرایند کدگشایی به اظهارنظر می
هرا در جمهره تعیری  دهنده و نحرؤه ییردما    نگاهی اتمی به معنا  مفاد جمالت برحسب معنرای واگگرا ت تشرکیل

کند و ای  داللت نیز فرایندی ک یا یند معنای ثابت و متعی ؛ یعنی هما  ُصَور ذهنی داللت میشود. هر واگه بر یمی
گیری ای  نظریره  پذیرد. در ای  نوشتار پس از تبیی  تاریخچٔه شکلگری صورت میاعتباری است که از مجرای نمایه

ها نشا  شود. برایند بررسیها تبیی  می   های مذکور  اشکاالت وارد برتحهیهی  ضم  تبیی  مؤلفهبا روشی توصیفی
دانست  فرایند وضع  فروکاست معنا شناختی  بشریهایی همچو  التزام به ایدئالیسم زبا دهد که ای  نظریه با نقدمی

ر محور در حروزٔه تفسریروست. ای  نظریه نیز از نوعی رویکرد مت گرایی روبهبه ساحت مفهومی  بازنمودگرایی و واگه
گرایی دفراع ساز نیست. نویسنده با بررسی و نقد ای  نظریره  از بافرتکند که با رسالت کشف مراد الهی همدفاع می
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 مقدمه
تری  و      . ای  جالرب گیتری  ویژ( و معنا روش Harley, 5تری  ابتکار بشریت است )زبا  جالب

ظاهر بدیهی شود. اما همی  بهنمایاند که هرگونه بحث دربارۀ    بیهوده میتری   گاه ینا  بدیهی میروش 
شرود و انبروهی از شناسرانه  بسریار بنررنی میشناسرانه و معرفتهای هستیدر صورت مواجهه با پرسر 

متأثر از مبانی متضاد دربارۀ عینیت معنایی  ساختارمندی زبرا   ها  گاه ورد. ای  پاسخها را در پی میپاسخ
 1گیرد.یافتۀ عهوم شکل میهای جهتدلیل یرخ و... و گاه نیز صرفًا به

گره خورده است و یک اصرولی گرایی سو با مبنای عینیتها از یک مسئهۀ زبا  و معنا در اندیشۀ اصولی
ها وظیفرۀ خرود را کم شرعی را دارد و از سویی دیگرر  اصرولیدغدغۀ قرارگرفت  در مسیر کشف واقعیت ح
دانند. ایشا  پاسخ معمای زبا  و معنا را در التزام به نظریۀ وضع دریافت حجت بر فهم از احکام شرعی می

باور ایشا  ای  نظریه  واقعیت ارتباط لف  با معنا و فرایند کدگذاری و کدگشرایی را بره  نکه به یابند؛ یه می
له ثابرت و ارتبراطی کشد. مطابق ای  نظریه  عینیت از طریرق الترزام بره وجرود معنرای موضروعصویر میت

هایی که در تبیی  نظررغم اختالفها عهیشود. اصولیله حاصل میفیه با موضوعشده میا  مستعملتعریف
ابرت بره تبیری  نظریرۀ خرود ارتباط مقام وضع با مقام استعمال دارند  از مجرای الترزام بره هسرتۀ معنرایی ث

روند میهای نظریۀ وضع به شمار اند که مؤلفهای از مقوالت را بیا  داشتهپردازند و به ای  منظور سهسههمی
(  انحالل 2بود  داللت )هما   (  اعتباری5نظام ُثالثی: دال  مدلول و داللت )مجاهد  »اند از: و عبارت

(  تقردم مقرام وضرع برر 11تبعیت داللت واگگانی از وضع ) ابوالمجرد   2معنای ترکیبی به معانی واگگانی 
 (.1/101  بحوث)اصفهانی  « لهفیه از موضوعو تبعیت مستعمل 3استعمال

له الفرا  الزم اسرت و شرناخت معنای جمهه  گاهی از معنای موضروعباور اصولیا   برای رسید  بهبه
فایرده اسرت )اصرفهانی  له( نینجامد  بیای حقیقی )موضوعهای استعمال مادامی که به شناسایی معنگونه

ای معنایی و بررای تضرمی  عینیرت فهرم در عهرم (. به ای  ترتیب  نظریۀ وضع در قالب نظریه11  لالفصو
نمایی    است. ای  نظریره زیربنرای تفکرر اصرولی را شود و حجیت    نیز مستفاد از واقعاصول مطرح می

                                                 
سرازد و    را ( زبا  را در سطح توان  مطرح میformalismگرایی )شناسی یافت؛ برای مثال  صورتتوا  در میا  مکاتب زبا . نمونٔه اختالفات مبنایی را می1

( با ای  ایده مخالف است. خروجی ای  نظریه در التزام functionalismگرایی )( و در مقابل نق Golumbia,46داند )از دیگر اعمال شناختی انسا  میفراتر 
هایی است کره دهد  نق می گرایا  معتقدند  نچه زبا  و ساختار و معنای    را شکلکه نق شود  ینا عنوا  عهت فیاض معنا ظاهر ميالتزام به بافت بهیا عدم

کند؛ زیررا در شناس زبا  را یکی از رفتارهای ذهنی تهقی می(. از منظر دیگر  روا Janssen,14کند )زبا  بسته به محیط اجتماعی  زیستی و روانی خود ایفا می
کنرد؛ زیررا وی در های اجتماعی تفسیر میار ذه  در موقعیتشناس  زبا  را رفتپی واکاوی رفتارهای ذه  بر پایۀ الگوی محرک و پاسخ است. حال  نکه جامعه

 . Gee,1) جستجوی نحوۀ ابراز روابط مختهف اجتماعی توسط زبا  است )
ه باشند  ای داشت(. البته در ای  خصوص که مرکبات وضع جداگانه11ازای مرکبات استفاده کرد: ) خوند خراسانی  وضع به توا  از نظریۀ عدم. ای  دیدگاه را می2

 (. 2/13نظر است )امیرپادشاه  اختالف
 (.1/130  محاضراتاند )خوئی  تأخر استعمال از وضع اصالح کرده. برخی از محققا  با اشاره به موارد استعمال به انگیزۀ وضع  قاعدۀ مذکور را به لزوم عدم3
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 گیرد.گرفت     شکل میفرضطالعات مربوط به مباحث الفا   با پی دهد و عمده متشکیل می
توا  با بازتعریف نظریۀ وضع     را در خردمت عمهیرات نگارند: میبرخی باورمندا  به ای  نظریه می

هرای بسریاری مواجره اسرت و باور ما نظریۀ وضرع برا یال (  اما به51تا55استنباط قرار داد )میرباقری  
ای در ای  زمینه صورت نپذیرفته اسرت. ایر  نظریره کره از به بازخوانی مبانی ای  نظریه  مطالعهرغم نیعهی

یابد و برا الترزام می 1(contextualismگرایی )موط     اصالتًا در عهم اصول است  خود را در مقابل بافت
سربب گیرد. ای  نظریه بهرمیقرا 2(representationalبود  داللت در زمرۀ نظریاتت بازنمودگرا )به اعتباری

ای گیرد و نظریهقرار می 3شناختی لیستی زبا های ایدهمثابۀ فعالیت  زاد ذه   در زمرۀ رویکردلحا  معنا به
 شود. قهمداد می 1(conceptualismگرا )مفهوم

 گرایی. پیشینۀ وضع1
ت و پیشرینۀ    بره اوایرل قرر  گرایی در بستر تفکر اعتزالی بالیرده اسرمطابق متو  اصولی که   وضع

ق( 311الردی  شاشری )رسد. ای  دیدگاه در ذیرل بحرث از حقیقرت و مجراز مطررح شرد. نظامیهارم می
(. وی 12ازای شیئی قرار داده باشد  در    شیء حقیقت اسرت )گوید: هر لفظی که واضع لنت    را بهمی

سرا  معتزله گرفته است؛ یه  نکه جصراص  ق( از310تا210ای  نظریه را از استادش  ابوالحس  کرخی )
کنرد ق( نیز پس از طرح مسئهۀ وضع به دیردگاه کرخری در براق حقیقرت و مجراز اشراره می370تا305)

گرایی از ابوهاشرم جبرائی تیمیه معتقرد اسرت کره نظریرۀ وضرع(. البته اب 311تا353و  1/11)جصاص  
دانسرت و    را زیرا اشعری مبدأ زبا  را توقیفی میق( و در رد ابوالحس  اشعری بر جای مانده است؛ 321)

  مجموو اافتاوا  دانسرت )پنداشت و ابوهاشم    را اصطالحی ) بره وضرع بشرری( میبه الهام الهی می
( نیز 1/3الهدی  توا  به ریشۀ طرح    توسط شریف مرتضی )عهم(. در صورت پذیرش ای  نظریه می7/31

گذارد و معتزلیا  در عی  التزام بره زما   مراحل  غازی  خود را پشت سر می پی برد. البته نظریۀ وضع تا   
هرا فیه قائرل بودنرد.   نوعی استقالل نسبی برای معنای مسرتعملله برای هر لفظی  بهوجود معانی موضوع

  عنواسبب صحت سهب بره( و    را به12دانستند )شاشی  له میمجاز را نوعی سرپیچی از معنای موضوع
( و در اینکه مجاز همواره مسبوق به وضرع اسرت و 1/311کردند )جصاص  معنای عرضی لف  قهمداد می

(. 103تا3/102اند )زرکشی  سازی لف  برای ارادۀ معنای مجازی است  اختالفی نداشتهنق  وضع   ماده
                                                 

 ای تولید و فهم معنا تکیه دارد.  فرینی بافت در فرایندهای معنایی است که بر نق گرایی نظریه. بافت1
( instrumentalismجای معنا به کار رفته است. در مقابل ای  نظریره  ابزارگرایری ) . مطابق ای  رویکرد  لف  نمایندۀ معناست که بر مبنای قراداد اجتماعی به2

 (.Keller, 25گیرد که مطابق با     لف  نمایٔه معنا نیست  بهکه شکهی از معناست )قرار می
 ;Gracia,16شرود )( اسرت کره در ذهر  انسرا  سراخته میLycan,66) ها  عقایرد(ای )مفراهیم  تصرورات  اندیشره. مطابق ای  نظریه  معنا همرا  ایرده3

Hunt,58.) 
 (.Lyons,112د )شو. مطابق ای  نظریه  معنای یک واگه یا تعبیر  هما  مفهومی است که همراه با لف  در ذه  گوینده و شنونده حاضر می1
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های مجاز که با عنوا  عالقهاند هایی ارائه کردهبرای تبیی  ارتباط مقام وضع با مقام استعمال نیز یهاریوق
( دستخوش تحوالتی شد. وی 121تا555(. ای  رویه با ظهور سکاکی )1/133قدامه  شود )اب شناخته می

له ادعرائی خرود عنوا  معنرای موضروعدر خصوص استعاره بر ای  باور بود که لف  در معنرای مجرازی بره
نوعی از نظرام وضرع تبعیرت نای مجازی نیز به(. ای  بدا  معناست که مع157شود )سکاکی  استعمال می

ق( تکامل یافت و مطابق     معنای مجرازی ییرزی جرز 1312کند. ای  تنییر نگاه با ظهور ابوالمجد )می
مصداق ادعایی معنای حقیقی نیست. اساسًا مجراز از سرنخ معنرا نیسرت  بهکره نروعی تصررف در حروزۀ 

شرود )ابوالمجرد  له خرود اسرتعمال میمعنرای موضروع له است و لف  همرواره درمصادیق معنای موضوع
(. ای  دیدگاه مورد استقبال بسیاری قرار گرفت  با ای  تفاوت که از استعاره به همۀ اقسرام مجراز 101تا103

؛ مجتهرد تبریرزی  531تا1/530؛ فاضل لنکرانی  105تا101؛ خمینی  23تا21توسعه یافت )بروجردی  
تردریی شرد  بهمند از قانو   وضع تهقی میعنوا  نوعی تخطیت ضابطهتا قبل به(. مطابق ای  قرائت  نچه 11

شود و قرائ  کالم که ترا پری  از ایر  در تشرخین معنرای مقصرود ایفرای نقر  در نظریۀ وضع هضم می
  یند. له )معنای مقصود( میکار تعیی  مصادیق معنای موضوعکردند  تنها بهمی

رو از نظریۀ خورد که تبیینی میانهگفته  نظریات دیگری نیز به یشم میپی  در مقابلت رویکرد حداکثریت 
گرایی سهفی بایست استعمالگردیم میدنبال رقیبی جدی برای ای  نظریه میدهند. البته اگر بهوضع ارائه می

د نظریۀ وضرع گرایی است که در رق( طراح نظریۀ استعمال721تیمیه )گرایی غربی را مثال  ورد. اب و بافت
گاه نیست و  نچه می نویسد: هرکس ادعا کند وضع متقدم بر استعمال است  ادعایی کرده که به حقیقت     
 (. 7/31  افتاا   مجمو تردید برای ما معهوم است  تنها استعمال است )بی

گرایرا  ر بافتکند؛ مثالی که در  ثرا موزی کودک استفاده میوی برای توضیح نظریۀ خود از فرایند زبا 
گری زبا  بر معنرا همسرا  اسرت. کرودک در خورد و در تبیی  سازوکار داللتپراگماتیست نیز به یشم می

گراه برا شرود. کودکرا  هی ها و رسومات  با زبا  نیز  شنا میخالل  شنایی با اطرافیا  خود و  موزش سنت
هرا از وگوست و    موزی کودک از رهیافت گفتشوند. روند زبا رو نمیواگگا  جداافتاده از استعمال روبه

شوند. ای  بدا  معناست که استعمال  ظرفیت ارائۀ بستۀ کرامهی از معنرا را دارد و ای  طریق با زبا   شنا می
توا  از رهیافت مراجعه به قرائ  استعمال  به شرناخت کامرل مقصرود گوینرده دسرت یافرت. مجموعره می

بیوا البیوی اتیمیره  توا  در مقوالتی همچرو  تبعیرت داللرت از اسرتعمال )اب تیمیه را میهای اب دیدگاه
  افتاوا   مجموو (  اطالق کهمه برر لفر  در ظررف اسرتعمال نره خرارن از    )همرو  1/333  افجهمیة

هرای زبرا  گیری تبادر در بستر کاربرد( و شکل102و  31(  معنابخشی لف  در ظرف تقید )هما   7/101
تیمیه ای  نظریه را به هدف تقریر دیدگاه ظاهرگرایانه خرود طررح کررده شمارش کرد. البته اب  (105)هما   

 (. 103تا107است و در واقع در پی انکار وقوع مجاز در قر   است )هما   
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 گراییهای نظریۀ وضع. چالش2
پیدای  زبرا   های مختهفی یو  از نحوۀ گرایی به دو نظر پاسخی ساده و روش  به پرس نظریۀ وضع

دهرد. امرا ایر  نظریره ترا یره میرزا  از ماهیت معنا  نحوۀ انتقال ذه  از لف  به معنا و حقیقت داللت می
 مند است؟ شناختی بهرههای زبا دقت

 شناختی آلیسم زبانداری از ایده. جانب1. 2
امپریسرت ای در براق معنرا برود کره در میرا  فالسرفۀ قر  هفردهم و هجردهم شراهد ظهرور نظریره

(Empiricist( روان داشرت )Lowe, 397( و تررا پررس از قرر  بیسررتم اسررتمرار یافررت )Maienborn, 
ای ( معروف شد  معنا هما  ایدهideational theoryای معنا )(. مطابق ای  نظریه که به نظریۀ ایده2627

 ,Graciaشرود )ه می( است که در ذه  انسا  سراختLycan, 66ها  عقاید( ))مفاهیم  تصورات  اندیشه
رود که گوینده ایدۀ خود را با    انتقال (. یک واگه تنها زمانی در زبانی مشخن به کار میHunt  58 ,؛16

(. اساسرًا  زبرا  سیسرتم Keller, 44ای پیوند خورده باشد )دهد و ای  واگه تنها زمانی معنا دارد که با ایده
(. در ای  اصطالح  مراد Davis, 554, 2002های ذهنی است )های مختهف برای بیا  ایدهدربردارندۀ راه

شود و دربرارۀ    مثابٔه ییزی است که سوبژه ) گاهی ارادی( به    مهتفت میاز برساختگی معنا تهقی    به
 اندیشد. می

ی ایابیم یرا جهروهگیرد و ما  نچه در ذه  خود میمطابق تفاسیر رئالیستی  معنا متعهق  گاهی قرار نمی
دهرد. است از جمال مثالی معنا یرا ییرزی اسرت کره فراترر از یهراریوق  گراهی ارادی در ذهر  ر  می

گریز( یرا رئالیسرت  لیست )عینیتشناختی  ایدهشناختی ممک  است در نگاه معرفتهای زبا  لیستایده
های  لیسرتایدهشرناختی و های زبا های فهسرفی  رئالیسرتگرا( باشند؛ برای مثرال هرمنوتیسرت)عینیت
شناختی هستند. های معرفتشناسی و رئالیستهای زبا  لیستگرایا   ایدهشناختی هستند و وضعمعرفت

شرناختی  ذهر   صریادت مراهی معنرا از  بگیرر جهرا  خرارن )عرالم ُمُثرل در مجموع  مطابق رئالیسم زبا 
 سوسوری و...( است. ای/ساختار  گاهی هیدگری/ساختار زبا  افالطونی/جها ت سوم فرگه

گرایی شرود؟  نچره در تحهیرل نظریرۀ وضرع لیسرتی محسروق میگرایی در زمرۀ نظریات ایده یا وضع
گونره کره ها   االمری معناست.  یا اصرولیگرایا  به سنخ وجود نفسبایست دقت شود  نوع نگاه وضعمی

االمرری مسرتقل از جهرا  ویتی نفسمثابرٔه هرفالسفه به هنگام تحهیل عهم حصولی تصوری  از ماهیرت به
مثابٔه یک جهرا  سروم )مسرتقل از جهرا  خرارن و ذهر ( تهقری االمر را بهنفس  کنندخارن و ذه  یاد می

گاه به ایر  ها هی یابند و گاه تشخن ذهنی؟ اصولیکنند که کائنات    جها   گاه تشخن خارجی میمی
در تفکر شرقی ییزی به نام ثنوّیت ذه  و عی  مطرح نیست اند. اساسًا صورت مستقل توجه نکردهمسئهه به

گذرد  رابطۀ مر تیت و عینیت برقرار است و البته همی  دیدگاه و میا   نچه در دنیای ذه  و جها  خارن می
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تروا  اصرولیا  را در زمررٔه (. با ای  حال   یا می31خورد )انصاری  در برخی کتب اصولی هم به یشم می
ها از ماهیرت وضرع و یشید  ذه  دربارٔه معنا به شمار  ورد؟ از مطالعٔه تصرویری کره اصرولیطرفدارا  اند

توا  ای  نظریه را نتیجه گرفت: اواًل  معتقد بره لرزوم تصرور معنرا در مقرام وضرع دهند  میداللت ارائه می
دانند و تصور ممک  می( و ثانیًا  مدلولیت معنا را تنها در ظرف تصور  57؛ میرباقری  1/10هستند )مظفر  

( و داللرت را نیرز ییرزی جرز حضرور معنرا در ذهر  1/111دانند )مظفرر  ذهنی معنا را مقومت استعمال می
کننرد تر از همه  گاه از معنا با تعبیر وجودات بنائیة یاد می(. صریح1/31  اجوداافاقریراتدانند )خوئی  نمی

معنای لحا  و تصرور ی وجود ذهنی معنا  مده است     را به(. وانگهی در تعریفی که برا1/21)گهپایگانی  
گرایا  الاقرل ( که خود مؤید مدعاست. نکتۀ دیگر  نکه وضرع1/217اند ) جزایري  ذهنیت معنا تعریف کرده

له همرۀ الفرا  را هرا موضروعروند و تنها گروه اندکی از   میگرایا  به شمار در اسامی عام  در زمرۀ مفهوم
هنگرام ( و ای  بدا  معناست که معنا ییزی است کره  گراهی بره 73دانند )ایوانکی  خارجیه می وجودات

دانند گرایا   ذهنیت را قید معنا نمیکند. البته بسیاری از وضعاش تأمل میشود و دربارهوضع متوجه    می
؛ 171؛ فاضرل اردکرانی  1/20  بحوثدانند )اصفهانی  و معنا را مفهوم غیرمقید به خارجیت یا ذهنیت می

(. 1/372  نهایةاافدرایوةگویند )اصفهانی  ( و برخی نیز از تعهق لف  به طبیعت معنا سخ  می113رشتی  
گردد و بر اساس     معنرا وجرودی ذهنری دارد و االمرت معنا صرفًا به نحوۀ لحا  معنا باز میاما وجود نفس

گری گرردد. بره ایر  ترتیرب  نمایرهگاه مقید به ذهنیت نمینا هی کند؛ اما مع گاهی    را  زادانه اندیشه می
هرای جهرا  خرارن اسرت مفهوم و حیثیت حکایی    از جها  خارن  مصحح اطرالق الفرا  برر واقعیت

دانرد  منتهری شرود یرا  نکه به نظریۀ ارجاعی که معنا را هما  محکری خرارجی می(  بی1/217)جزایري  
 ر جها  سوم باشد. مستهزم افتراض وجود معنا د

شود: أ. فیهسوفا  سرینوی و صردرایی برر    باورنرد کره گرایانه یند اشکال وارد می لیسم وضعبر ایده
شود و نسبت    با افراد  نسبت  باء به ابنراء اسرت )صردرالدی  شریرازی  طبیعت در ضم  افراد محقق می

حاز و مسرتقهی از افرراد خرود نردارد. بره ایر  شود و وجود من(؛ یعنی طبیعت به تعدد افراد  متعدد می2/1
گرایا  ییست؟ اگر منظرور طبیعتری مسرتقل از ترتیب  باید پرسید مراد از طبیعت مطهقه در اصطالح وضع

تشخصات ذهنی یا خارجی است که ینی  ییزی وجود ندارد و اگر منظور یکی از تشخصات ذهنی اسرت 
یافتگی ذهنری خرود ود  در ای  صورت متقوم به تشرخنشصورت البشرط راجع به ذهنیت لحا  میکه به

است و معنای هر واگه برای هر شخن  هما  طبیعتی است که در زما  استعمال واگه در ذهر     شرخن 
گرایی تنافی دارد. وانگهی اگر قرار بر گرایی غربی است که با عینیتمحقق شده است و ای  هما  نظریۀ ایده

له را فرد خارجی البشرط خارجیت نردانیم؟ و اگرر گفتره شرود کره فررد ضوعالبشرطیت باشد  پس یرا مو
 دهیم که فرد ذهنی نیز متفاوت خواهد بود. خارجی در خصوص اشخاص مختهف متفاوت است  پاسخ می
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ای باشد که ذه  ما با النرای های ذهنیٔه کهیهق. بر فرض که منظور اصولیا  از طبیعت مطهقه  صورت
شناسرد و کند و افراد طبیعت را با    مید طبیعت خارجی و ذهنی در نزد خود ذخیره میخصوصیات از افرا

ها نیز نامی برگزیده است )هما (  پس ذه  با مالحظٔه افرراد متحدالشرکل  بره برای هریک از ای  صورت
ساختار جهرا   کند و ورد و برای هر مقوله از نامی خاص استفاده میها روی میبندی   بندی و طبقهمقوله

های صروری اشریا سراما  سبب شباهتها را صرفًا بههایی است که ذه  ما   بندیخارن  برگرفته از طبقه
هایی صررفًا کنرد و کهیرات را پدیرده( حمایرت میconceptualismگرایی )داده است. ای  نظریه از مفهوم

گریزی (  برره عینیررتLyons, 113رد )هایی کرره برره همررراه داگرایی فررارا از نقررددانررد. مفهررومذهنرری می
انجامد؛ زیرا در ای  صورت هی  تضمی  معتبری بر عینیت ذهنیات با ساختار جها  خارن وجود ندارد  می

 االذهانیت مقوالت ذهنی یافت نخواهد شد. پس هی  تضمینی نیز برای بی 
خارجی و ذهنی بره وجرود  گرایا  بر    است که معنا در فرایند تعهیق تشخصات و قیودن. فرض وضع

های خارجی روی  ورد و معنا را تولید کنرد؛ حرال  ید و ای  زمانی است که ذه  به تجزیه و تحهیل دادهمی
افتد؛ از کنیم  بهکه معنا برای ما اتفاق می نکه معنا اساسًا محصول تولیدی ذه  نیست. ما معنا را تولید نمی

معنای موش را دریافت کرد. معنای گربه هما  ساختار  گراهی مرا از توا  از واگۀ گربه  ای  روست که نمی
 واگۀ گربه است؛ درست بسا  ماهیت یک شیء که ساختار و حدود وجودی یک شیء است. 

ها نره ذهر   بهکره روا  های ذهنی شامل حاالت و کیفیات روانی )وجوداتی که موط    د.  یا تصویر
ها بر احساس بالفعل خود از گرسنگی  عشق و... نام بگذاریم و    نام توانیمشود؟ اگر ما میاست( نیز می

هنگام اطالق لفر  کنند.  یا بهها بر ییزی جز مفاهیم داللت میرا بر احساسات خود به کار ببریم  پس نام
گرسنگی  بر احساس خود یا کوه بر تصویر ذهنی متشخن خرود برا دو ییرز مواجره هسرتیم: احسراس و 

  ید؟ مسهمًا ینی  نیست. در ذه  ما از احساس فوق پدید میمفهومی که 
شرویم؟ یرا همرا  احسراس یرا ه.  یا به هنگام شنید  واگۀ کوه به ییزی متفاوت از لف  کوه منتقرل می

رسرد  ید؟ بره نظرر میافتد  با شنید  لف  کوه نیز به وجود میصورتی که با مشاهدۀ مصداق کوه اتفاق می
 توقت کوه به هما  صورت برای ما  شناست که وجود خارجی یا وجود صوری   . وجود مهفوظی یا مک

مثابٔه صور کهیرۀ ذهنیره. مثابۀ طبیعت مطهقه نادرست است و هم تهقی معنا بهبنابرای   هم تهقی معنا به
شرود کره عنوا  محصول فعالیت  زاد ذه  و لف  نیز ییزی بیگانه از معنا قهمداد میدر هر دو تهقی  معنا به

بر    وصهه شده است. حال  نکه معنا  قالب و نحوۀ وجودی لف  است. واگۀ کوه به هما  شرکل بررای مرا 
یابد  در ذه  شدٔه   . کوه هما  طور که تجهی خارجی می شناست که وجود خارجی کوه یا تصویر نقاشی

ای  نظر هی  تفاوتی میرا  ایر   یابد و ازم  نیز در قالب تصویری یا تصور صوتی یا تصور کتبی  تجهی می
شناسیم(  فردی از افرراد طبیعرت اسرت کره سه فرد وجود ندارد. پس وجود مهفوظی )یا  نچه با نام معنا می
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داد  به    نقشی داشته باشد و  گاهی به همرا  شرکل  نکه ذه  در شکلظرف تحقق    در ذه  است  بی
گیرد و بدا  خورد  به وجود مهفوظی    نیز تعهق میالب میگیرد و با    قکه به وجود خارجی کوه تعهق می

شرناختی خورد. به بیا  دیگر  معنا قالب  گاهی مهفوظی ماست. پس نروعی رئالیسرم زبا وسیهه قالب می
گرراهی مررا خواهررد بررود  بیشررکل می  نکرره محصررول گیرررد کرره مطررابق     معنررا قالررب و سرراختار  

رو مفهوم  دقیقًا مانند ماهیت است کره هری  واقعیتری فراسروی ازای  ؛های هر یک از ما شودپردازیذهنیت
گونه که ماهیرت  حرد وجرودی شریء اسرت و زیرادت ساختار  گاهی یا ساختار زبا  ندارد. در واقع هما 

(  ذه  نیز برای حدود شرناخت خرود یرا 501پیوندد )میرداماد  ماهیت بر وجود  تنها در ذه  به وقوع می
گرذارد. شراید مناسرب گیرد و نام    را مفهروم میتنیدۀ زبا   وجودی مستقل در نظر میهمهحدود شبکٔه ب

 های زبانی نام نهاد. الوجودیبخشی به فراذه   اصالةدلیل اصالتهای معنایی را بهباشد رئالیست
 گرا. التزام به دوئالیسم هسته2. 2

گرایی بره م به وجود هستۀ مفهومیت ثابت است. هستههای نظریۀ سنتی دربارۀ مفهوم  التزایکی از مؤلفه
ای  از مفهرومی تفکیک هستٔه ثابت از تداعیات سیال مفهومی باور دارد. ای  نظریه بر    است کره هرر واگه

( و Melrose, 4( برخوردار است )incidental/Marginalای )ثابت و یک سری مفاهیم عارضی/حاشیه
کنررد؛ برررای مثررال  هرررش بررا تمایزگررذارد  میررا  معنررای را تضررمی  میپررذیری معنررا همرری  امررر  عینیت

( در زمرررۀ significance( )Nagao, 162( و لنیره/معنررا برررای )verbal meaningنفسرره/لنوی )فی
کند. برخی نیرز از گیرد که عینیت را از رهیافت التزام به هستۀ ثابت معنایی جستجو میمعناشناسانی قرارمي

کننرد ( اسرتفاده میannotatum)( و شارحه connotatum(  ضمنی )denotatumهی )تقسیم ُثالثی اص
(Sebeok, 9 اما معنای اصهی ییست؟  ) 

 کنندفهم نیز معرفی می(  روش  و همهlitteralالهفظی )معنای اصهی را با عناوینی یو  معنای تحت
(Chandler  140( و گاه از    برا تعرابیری یرو  مفهرومی )conceptual( شرناختی  )cognitive و  )

(. مطرابق برخری تعراریف  معنرای اصرهی     (Armstrong70کننرد( یراد میpropositionalای )گزاره
 کنردهرای فرهنگری برر    داللرت می( است که لف  در وههرۀ اول و بردو  لحرا  متنیرobjectییزی )

(Cobley, 205و می )نجام اینکره مرورد موافقرت همرۀ صورت نسبتًا دقیقی مشخن شرود و سرراتواند به
هایی اسرت کره پیوسرته در (. معنای اصهی دربردارندۀ مؤلفهArmstrong, 70-71گیرد )کاربرا  قرار می

 ,Langendonck( معروف اسرت )categoricalای )یابد و به نام معنای مقولههای واگه انتقال میکاربرد
79 .) 

خصروص در  ینرد  بهگرایی بره شرمار میدر زمرۀ حامیا  هستهله ثابت  گرایا  با التزام به موضوعوضع
فیه از گرایرا  معتزلری  برر تبعیرت مسرتعملانرد. عرفادوار اخیر که به انکار داللت مجازی لفر  پرداخته
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گراهی از (. به باور   1/101  بحوثله مهتزم هستند )اصفهانی  موضوع ها برای رسید  به معنرای جمهره  
له( های استعمال مادامی که به شناسایی معنای حقیقی )موضوعالزم است و شناخت گونهله معنای موضوع

( و langoگرایی فاصهۀ میرا  زبرا  )(. به ای  ترتیب  وضع11 افتصولفایده است )اصفهانی  نینجامد  بی
نفع گفتار برداشرته  به گرایی فاصهۀ زبا  و گفتار رادارد  حال  نکه بافتنفع زبا  بر می ( را بهparoleگفتار )
 است. 

له( ای )معنرای موضروعپذیری را بر مبنای تعهد و التزام کاربرا  برر مفراهیم هسرتهگرایی  عینیتهسته
خورد. حال  نکره فیه به یشم میله و مستعملکند و ای  یعنی  نکه نوعی همسانی میا  موضوعتضمی  می

شرود  کره ویتگنشرتای  مترذکر میخن نیسرت. ینا جوهرۀ زبا  ییزی جرز اسرتعمال    در برافتی مشر
هرا  تنهرا ییرزی را برر  ید. ما برا تسرمیۀ ییز( به هی  وجه عمهی زبانی به شمار نمیnamingگذاری )نام

ایم که شایستۀ نام مهرۀ شطرنی نیز نیست  نه ترا زمرانی کره وارد برازی شرده باشریم صفحۀ شطرنی گذارده
(Pietarinen, 3 .) 

کنرد نیرز هایی که واگه پیدا میکند و کاربردتگنشتای  میا   نچه در بدو امر به ذه  خطور میبه باور وی
طهبرد؛ امرا (. البته نقد تعریفی که ویتگنشتای  از کاربرد دارد  جایی دیگرر می122گی   فاصهه است )مک

تعیری  خاسرتگاه و  گذاری تبادرات ذهنی به معنا ناشی از نروعی خطرای راهبرردی درتردیدی نیست که نام
هایی است که یک واحد شود  محصول کاربردعنوا  معنای متبادر شناخته میماهیت معناست؛ زیرا  نچه به

منردی از کند. زبرا  در عری  بهرهعنوا  سنتی زبانی حمل میهای متنوع پیشی   کسب و بهمعنایی در بافت
پذیرد  بهکره خرود عامرل تحرول فرهنگری نییر میماند و با تحول فرهنگ تنوعی حیات شورانگیز راکد نمی

هرای اجتمراعی شود  تجارق جدیدی است که زبرا  در خرالل کاربردشود.  نچه سبب تحول زبا  میمی
های مختهف خوی  را کشف پذیرد و امکا ای که از بازی خود تأثیر میکند؛ مانند هنرپیشهخود کسب می

ترراود و  میز ما بیررو  مییی از نهاد افکار انتزاعی  ثانوی و مسامحهگرارساند. هستهکند و به فعهیت میمی
 گرایی به شرح زیر است: هایما  بر هستهشود. مجموعه نقدواسطه پدیدارزبانی میراهز  مکاشفۀ بی

تواند تمامی شرایط الزم و کافی معنایی را در بر داشته باشرد؛ بررای مثرال  ممکر  أ. هستۀ معنایی نمی
گراه نشرویم. در ینری  حرالتی مشرارالیههی  است ما ها متفراوت گاه به تفاوت میا  درخت راش و نارو   

است؛ اما مفهوم    دو مشترک است و ای  بدا  معناست کره معنرای مفهرومی دربردارنردۀ تنهرا بخشری از 
ارٔه (. ممک  است بگوییم که در ای  صرورت دربرJohnstone, 156های تمایزبخ  معنایی است )مؤلفه

(  لیک  در ینی  حالتی  نچه مورد فهم مشترک قرار Ibid, 153دانیم )گوییم که    را نمیییزی سخ  می
جای مفهوم کره همرواره در   ید. پس یرا نتوانیم بهتردید از رهیافت ارجاع به مصداق دست میگیرد  بیمی

از ما ممک  است مفاهیم مختهفی را غهطد  مصداق را جایگزی  کنیم. هریک بستر دان  نسبی کاربرا  می
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سربب کنیم. فرردی کوررنرگ بهدر ذه  داشته باشیم  لیک  با    مفراهیم  مصرادیق مشخصری را اراده مری
هنگام ها در نزد خود دارد  امرا برهها  صورت مفهومی متفاوتی از   های ذهنی ناقن خود از رنگدریافت

دهد که فرردی بینرا ارجراع داده ز را به هما  مصداقی ارجاع میها  واگۀ قرماستعمال واگگا  مربوط به رنگ
های گیررد کره دربردارنردۀ مؤلفره(. از سوی دیگر  ساحت ارجاعی  نگاه شکل میAnisfeld,102است )

پرذیرد هایی کره در ارتبراط برا بافرت شرکل می( باشرد؛ یعنری مؤلفرهindexical componentارجاعی )
(Johnstone, 152؛ پس در پیو)گیرد. ند با بافت است که معنا شکل می 

های الزم بررای ( معتقرد اسرت  دانر ت مفهرومی را شرناخت مؤلفرهLuriaگونه کره لوریرا )ق. اگر   
ای گونه(  از نجاکه دان  ارجاعی همواره بهAnisfeld, 102تخصین واگگا  به مصادیق خارجی بدانیم )

بایست متنیر تهقی کنریم؛ بررای مثرال  دانر  ارجراعی یهای مفهومی را نیز مگیرد  مؤلفهخاص شکل می
گیرد  داد  و حرکات کنجکاوانه ای  حیوا  شکل میتکا مالک سگ از حیوا  خود احتمااًل با محوریت دم

شود. پس وجود ها و صدای پارس    حیوا   غاز میاما دان  ارجاعی یک دزد از سگ  با محوریت دندا 
الک و دزد تنها پس از نگاه ثانوی ذه  در مفاهیم دریافتی خود و تعهیرق سراختار هایی مشترک میا  ممقوله

توا  معنا نام گذاشت؛ زیرا در سطح زبرانی گیرد. برایند ینی  نگاه ثانوی را نمیتهفیقی    مفاهیم شکل می
 گیرد. شکل نمی

ومی واحد بره یشرم گرایی در تمایز محسوسی است که میا  مصادیق مفهن. اشکال دیگر نظریۀ هسته
که ایر  مفهروم را برر مصرادیق خورد؛ برای مثال  همۀ ما مفهوم مشترکی از پرنده در ذه  داریم  حال   می

کنیم و ایر  مصرادیق برا مفهروم خوار  خفاش و پنگوئ  اطرالق مریمختهفی همچو  شترمرا  مرا مگس
عنوا  مجموعره شررایط الزم و کرافی ههای مفهرومی برما  فاصهۀ زیادی دارد. پس تهقی ما از مؤلفرهذهنی

 ناصحیح است. 
ها سراختاری انگاری ساختار پدیداری جها  خرارن اسرت.  یرا پدیردارگرایی مبتنی بر گسستهد. هسته

گسسته دارند؛ یعنی هر پدیداری تنها نمایندۀ خود است و نه ییرز دیگرر؟ یرا  نکره حقرایق هسرتی اعرم از 
شود؟ ممک  است تهفیقی و در پیوند با یکدیگر پدیدار میشکل و اشیا بهها ها  فعالیتها  رویدادوضعیت

رسد؛ امرا ذهر  مرا از همرا  ابتردا برا تعهیرق صورت تهفیقی به ورودی ذه  ما میبگوییم حقایق هستی به
دارد و زند و هر ییز را نمایندۀ تنها خود    ییز مهحرو  مریمی ها به عمل تجرید دستساختار تهفیقی   

نماید. ذه  بره کند. ای  صرفًا ادعاست که با واقعیت شناخت ما ناسازگار میرای    نامی ویژه انتخاق میب
شکل مقوالت در پیونرد  زند و جها  خارن را بهها را تا میها  تنها   کرد  پیوندداد  اشیا و قطعجای برش

کنرد. در ایر  ا جایگاه ممتاز خود را پیدا میهای ساختارگرای است که در رویکردکند. ای  نکتهمالحظه می
هرا در شود و بر مجموعه مناسربات میرا    عنوا  عناصر واجد معنا تهقی میهای بافتی بهها نشانهرویکرد
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کید می ها بره د. ای  مناسبات در قالرب تعامرل یندسرویه از ارجراع متقابرل نشرانهشوفرایند معنابخشی تأ
کنیم که    را در ارتباط با پدر  دختر  مادر و قتی مفهومی از خواهر دریافت میگیرد. ما ویکدیگر شکل می

پیوسرته  معنرای خرود را تولیرد همای بهبه ای  ترتیب واگه در قالب شبکه .(pettit, 5) برادر بازخوانی کنیم
 تنیدۀ     شنا بود. و برای فهم    باید با ساختار زبا  و شبکۀ واگگانی درهم 1کندمی

( معانی ضمنی را دارای پایانی Leechلی  ) 2کند؟ه. یه ییزی هستۀ معنایی را از تداعیات    جدا می
کنرد هرای مشرکک( تحهیرل میسرنجی )معیارگیری و محدودهداند که با انردازهو شخصیتی متنیر می 3باز

(Saeed, 21اما ای  دیدگاه نیز نادرست است؛ زیرا ما نمی .)واطی  رود را از جروی دانیم یه مشخصرۀ متر
اندازه بزرگ باشد تا بتوا  به    کوه گفت؟ مگر نه ای  است که همواره تفسیری کند یا تپه باید تا یه جدا می

مشکک از معنای واگگا  عاطفی همچو  عشق  نفرت  گرسنگی و... وجود دارد؟ وانگهری دربرارۀ برخری 
عنوا  معنرای ابژکتیرو نکه ُرم پایتخت ایتالیا اسرت برهای وجود دارد. ایمعانی ضمنی  درک مشترک و پیوسته

روست کره برخری معتقدنرد ینری   ید؛ ازای حال معنای ضمنی به شمار میشود و درعی )عینی( تهقی می
( categorical meaningای )معانی ضمنی  حوزۀ مشترک معانی مبتنی بر دان  گفتمانی و معانی مقولره

(. Langendonck, 82هرا برا معنرای اصرهی را در نظرر نیراورد )میرا     توا  تفاوت)اصهی( است و می
( نیز بر ای  باور است: تمایز میا  معنای اصهی و ضمنی فقط در عالم تئروری Chandlerکه یاندلر )ینا 

 (.Chandler, 141توا  میا  ای  دو معنا تمایز شفافی گذارد )زیباست و در عمل نمی
 د وضعدانستن فراین. بشری3. 2

کید بر نق  انسا  در فرایند وضع و حتی استمرار داللت لف  برر معنرا  از دیگرر ویژگی هرای نظریرۀ تأ
نظر باره که شعاع تأثیرگذاری انسا  تا یره مقرداری اسرت  اتفراقت گرایا  درای گرایی است. البته وضعوضع

عهقۀ وضعیه  ترا حردودی بره سرنت  ندارند؛ برای مثال  شهید صدر با محورگردانی بافت در فرایند پیدای 
(. مطابق نظریۀ خدامحوری نیز خداونرد لفر  را دارای صرالحیت 1/11شود )صدر  گرایی نزدیک میبافت

فورک و حزم   مدی  اب ها  ابوالحس  اشعری  اب  فریند. مطابق برخی گزارشبرای افادۀ معنایی خاص می
(. البتره دربرارۀ اختصراص یرا 11اند )شهید ثرانی  دانستهعالمه حهی خداوند متعال را واضع مطهق الفا  

                                                 
های فهسفی روان دارد و قسیم بازتولید است و البته منافاتی با ای  نظریره کره . اصطالح تولید در ای  عبارت  متفاوت با    ییزی است که در میا  هرمنوتیست1

(. Gadamer, 296امکا  کشف معنرای مرتکهم اسرت )دمگریزی معنا و عمعنای عینیتها بهبود  معنا در نزد هرمنوتیستافتد نیز ندارد. تولیدیمعنا اتفاق می
بود  معنرا سرخ  ساختهگرایی که ازپی شود. برخالف دیدگاه هستهشد  معنا در اصطالح مدنظر ما  ناظر به فرایندی است که معنا در خالل    ساخته میتولید

 شود.زبانی ساخته مییات استعمال و در مت  بافت زبانی و برو های زبانی به یکدیگر و در خالل عمهگوید؛ معنا در فرایند ارجاع نشانهمی
گیرد که برر اسراس      نچره جرزو هسرتۀ معنرایی نیسرت و گرایی شکل میبندی معنا به هسته و تداعیات یا معانی ضمنیه در یهاریوق نظریۀ هسته. تقسیم10

 تداعی یا ضمنی است. شود  هما  معنای محال از لف  در بافت استعمال استفاده میدرعی 
گاهی ما از جها   پایانی . منظور از پایا  باز    است که معانی متداعی بسته به افق نگاه کاربرا   تربیت خانوادگی  تحصیالت و... متفاوت می3 شود و همانند  

 (.  Márquez,146باز دارند )
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گاه51فراشمولی ای  نظریه راجع به همۀ زبرا  )رشرتی   کره اشراعره    را ها؛ ینا سرازی انسرا (  نحروۀ  
( و برخی نیرز بره خهرق عهرم ضرروری در 23  افغر یة افتصولاند )اصفهانی  واسطۀ انبیای الهی دانستهبه

ای از نظریرات نظرر اسرت و پراره( و حتی میزا  دخالت الهی در وضع اختالفت 2اهد  دانند )مجانسا  می
(  بره نظریرۀ 1/21  بحووثاشد  بشرر بره وضرع لفر  مناسرب برا معنرا )اصرفهانی  )مانند نظریۀ هدایت

 شوند. بود  وضع نزدیک میبشری
بود  وری )اصرطالحیمحگرایی خصوصًا در سنت معتزلیت متأثر از ابوهاشرم جبرائی  برر انسرا وضع

کید دارد. ای  در حالی است که بافت کیرد میگرایی بر بافت بهوضع( تأ کنرد عنوا  عهت فیاض برای معنا تأ
(Leckie-Tarry, 17بافت .) عنوا  گرر و محررک کرن  را میرا  انسرا  برهگرایا   مشابه تمایز میا  کن

گرر  شرخن یرا (. منظرور از کن Blumer, 2گذارنرد )عنوا  محررک کرن  میگر زبانی و بافت بهکن 
عمال نفوذ  کرن  ای است که کنشی به او منتسب میجامعه شود و منظور از محرک  مصدری است که با ات

دهیم. ای خاص شرکل مریگونههای خود را بهگر  کن عنوا  کن کند. ما بهخاصی را تحدید یا تعیی  می
ی  در خطاق به یه کسی  پیرامو  یه موضوعی  یگونه  یه کند یه زمانی  یه مکانیه ییزی تعیی  می

نهاد  بافرت های فرهنگها و سنتعنوا  مجموعه هنجارالفاظی را تولید کنیم؟ پاسخ روش  است: بافت به
عنوا  کننرد و بافرت برههرای متناسربی را ایجراق می ینرد و واکن هرایی کره شرتابا  میعنوا  موقعیتبه

 ا.جها  هریک از مزیست
گاه باشند  با اعتماد به حدس خود واگهکودکا  بدو   نکه از معنای واگه  موزنرد و هرای اولیره را میها  

مثابرٔه دهند. به ای  ترتیب  بافرت بههای ثانویه قرار میهای خوی  را در خدمت یادگیری واگهسپس  موخته
کند. واگۀ شود  عمل مینویٔه زبانی نیز میشناختی که در بط  خود  حاوی دان  اولیه و ثادان  کال  نشانه

تری  شرخن کره های مکرر بره نزدیرک ورید. کودک ای  واگه را احتمااًل از رهیافت ارجاع ماما  را در نظر
دارد. وی کره برا صرورت ترأویهی ابرژۀ خرارجی برد  است  دریافت میکانو  نوازش  گرما  لبخند و لذت

دهد. وی سرپس برا واگۀ معنایی تنیده با شرایط بافتی گسترده و متنوع قرار میشود  نام ماما  را بر مواجه می
در همنشرینی برا مامرا  حامرل احسراس « رفرت»شرود و ایر  دفعره رفت در جمهۀ ماما  رفت   شرنا می

یافته از عمل خارجی را متأثر از ناخوشایند محرومیت از محبت و نوازش خواهد بود. وی ای  صورت تأویل
مثابرۀ یکری از شررایط برافتی  بره نی خود از واگۀ ماما  شناخته است  لیک  ایر  دانر  زبرانی بهدان  زبا

ای بافتی برای تأویل عمل خارجی رفت  را برعهرده انجامد و نق  نشانهمی« رفت»گیری دان  زبانیت شکل
نیز دقیقًا ترابع « فتماما  ر»دارد.  گاهی  دستوري کودک از صورت ترکیبی مؤلف از نهاد و گزاره در جمهۀ 

اش به وجرود یافتههما  شرایط پیشی  است؛ یعنی از رهیافت ارجاع به خارن با هما  شکل و شمائل تأویل
شرود  بره که شامل دان  زبانی واگگرانی نیرز میهای بافتی ای از نشانه ید و دان  نحو بر پایۀ مجموعهمی
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شود؛ بهکه ای  دان  در ساحت بینامتنی نیز به ای  نیز نمی  ید. پیوند دان  زبانی با بافت  محدودوجود می
های متنروعت های متوالی و متنیری که بسته به اقتضراگیری تأویلکند و در شکلعنوا  نشانٔه بافتی عمل میبه

شود. در واقع  بافت تنها متنیر موجود در اتراق  زمرای  اسرت. پیوندد  سهیم میبافتی  پیوسته به وقوع می
فی است تا زبا  را در سطح  گاهی بر مده از تجربٔه زیسته تحهیل کنیم تا به ای  حقیقت واقف شویم کره کا

هرای دهرد و زبرا  برا همرۀ ویژگیتنها ابزار فهم معنا  بهکه ماهیت  گاهی زبانی مرا را تشرکیل میبافت نه
 اش و حتی ساختار نحوی    بر مده از بافت است. درونی
 نا به ساحت مفهومی. فروکاست مع4. 2

ای جست که دربارۀ دامنرٔه معنرایی شرکل گرایانهتوا  در نگاه تقهیلگرایی را می سیب دیگر نظریۀ وضع
(  گریه ایشرا  11کنند )میرباقری  گیرد و برخی محققا     را نوعی نگاه نازل به رسالت زبا  تهقی میمی

گرایا  از نظریرۀ مفهرومی (. وضرع12اند )همرا   تهنیز در ادامه معنا را محصور در ساحت مفهومی انگاش
( تا جایی که برخری 1/11؛ مظفر  1/13 افاقریرات، اجوداکنند )خوئی ( پیروی میconceptualismمعنا )

اند )مطابق ایر  نظر کردهکند یا خیر اختالفباره که  یا لف  بر معانی  مراد داللت میبا فرض مذکور  درای 
هنگام اطالق لف  در ذه  گوینده و شنونده حاضرر واگه یا تعبیر هما  ییزی است که بهنظریه  معنای یک 

البته ای  نه بدا  معناست که معنا را مقید به وجود ذهنی    کنیم یا به دوگرانگی  1.(Lyons, 112شود )می
های ارجاعی حتبرد  معنا به مفهوم  سامفهوم کهی و تشخصات ذهنی    مهتزم شویم. ای  نظریه با تقهیل

کنرد. البتره برخری االمر( و کنشی را از قهمروت معنا خرارن مینفس 2)وجودات مستقر در جها  متافیزیکالت 
اصولیا  با انتخاق ای  دیدگاه که اسامی خراص یرا اسرامی دارای مصرادیق بره وجرودات خرارجی ارجراع 

هایی ر میا   رای اصولیا  شاید بتوا  به رگهاند. دزدهگرایی تبصره (  بر مفهوم171دهند )فاضل اردکانی  می
(  معنرای 1/22بود  حرروف )نرائینی  گرایی نیز دست یافت؛ برای مثرال  مطرابق نظریرۀ ایجرادیاز کن 

های نظریۀ تعهد نیز جمرالت خبرری بررای ای از تقریرهاست. در پارههای ایجادی   حروف هما  کارکرد
(. روشر  اسرت کره 21اند )همرا   رای ابراز امر نفسانی وضع شدهابراز قصد حکایت و جمالت انشایی ب

 داند. له جمالت را فعل گفتاری ابراز میابرازکرد   فعهی گفتاری است و ای  نظریه  موضوع
بایسرت گرایانره مرا راجرع بره معنرا میبه تعهد عینیتدر مقام نقد و در خصوص ساحت کنشی باتوجه

رو  مقاصرد کرالم ازایر  ؛شود را در زمرۀ معنرا بره شرمار  وردگنجانده می هر نچه در قهمروت مقصود متکهم
  یند. )همچو  تهکم  استهزاء  استفهام  تهدید  توبیخ  و مانند   ( نیز بخشی از معنای کالم به شمار می

                                                 
داند  بررخالف نظریرۀ رئالیسرتی کره مروط  ها را در ذه  میجود کهیات است که موط    ای در باق نحوۀ وعنوا  اصطالحی فهسفی  نظریهگرایی به. مفهوم1

 کند.لحا  نمی -ها هی  موطنی رنه در خارن و نه ذه گرایی که برای   داند و نظریۀ نامکهیات را در خارن از ذه  می
ه  است و در موقفی فرادستی قرار گرفته است؛ خواه جها  مادی بیرو  از ذه  یرا عنه جها  ذ. مراد از جها  متافیزیکال در ای  تعبیر  جهانی است که محکی2

گاهی نیست.واسطۀ حسجها  فرامادی. وجه تسمیۀ    به متافیزیکال    است که مشهود بی   
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مراتب شود ییرزی متفراوت و برهعنوا  ساحتی معنایی یاد میدر خصوص ارجاع   نچه با نام ارجاع به
ها همچرو  مر   تر از مشارالیه اسامی و اوصاف خاص  حروف  اشراره  ضرمائر و دیگرر شراخنتردهگس

دهد امروز  اینجا و... است؛ برای مثال  در جمهۀ یه کوه زیبایی! واگۀ کوه  به کوه خاص خارجی ارجاع می
خاصی مراد است و همرا  الذکر و... به میا   مده است  افراد یا در  یاتی که سخ  از راسخا  در عهم  اهل

داننرد  حال باید پرسید: اگر اصولیا  معنا را هما  مقصرود مرتکهم می 1 یند.افراد نیز معنای  یه به شمار می
ها با کنند؟ البته اصولیهای ارجاعی را خارن میها    را محدود در مفاهیم و ساحتپس یرا بسیاری از   

له اعرالم را صرور جزئیره رو  موضروعدانند؛ ازایر جزئیه نیز می توسعه در تعریف مفهوم     را شامل صور
ها ها مواردی همچو  مدلول جزئی الفا  عام یا شاخن(. روش  است که   1/11اند )صدر  ذهنیه گرفته

ها در ای  موارد لف  بر همرا  معنرای عرام وضرع شرده اعتقاد    ورند. بهشمارمیرا خارن از حریم معنا به
ازای مفهروم توا  با نفس وضع لف  برهبت مفهوم عام به مفاهیم جزئیه نیز تبای  است؛ یعنی نمیاست و نس

توا  مفهوم عام را  یینۀ مفراهیم ها تنها زمانی میعام وضع  از    مفاهیم خاص را اراده کنیم. به باور اصولی
مفاهیم خاص تهقی کرد که مفهوم عام  ازایازای مفهوم عام را به عینه هما  وضع بهجزئیه قرار داد و وضع به

در زمرۀ مفاهیم ثانویه به شمار  ید  نه مانند انسا  که مأخوذ از وجه مشترک میا  وجودات خرارجی اسرت 
 شود: (. دو نقد عمده بر کالم ای  دسته از اصولیا  وارد می13)هما   

وگو رسد زمانی که ما مشرنول گفرتیدانند  حال  نکه به نظر مها معنای همۀ الفا  را مفاهیم میأ.   
کنیم  نه مفهوم ها صحبت میهایی است که از   دربارۀ جها  خارن هستیم  منظورما  از الفا  هما  ییز

ییست؟ در « یه کوه زیبایی!»پرسد منظور شما از کوه در جمهۀ ها. فرض بگیریم شخصی از ما می   ییز
 بینم. روی م  قرار گرفته و    را میت که روبهپاسخ خواهیم گفت منظور م  هما  کوهی اس

عنوا  داللرت ها داللت مستقیم لف  بر مفهوم جزئی را در طول داللت لف  بر مفهوم کهی و برهق.   
رسد هی  تفاوتی میا  اطالق کوه بر کروه جزئری دانند. حال  نکه به نظر میلف  بر مصداق مفهوم کهی می
معی  و اطالق حس  بر شخن معی  وجود ندارد. حتی واگگانی مانند است  خارجی  اطالق امروز بر روز 

شرود. اساسرًا های خرارجی اطرالق میها یا وضعیت... نیز بر ییز دار والوجود  اسب شا را  در یا ممتنع
مثابرٔه واقعیتری پرس مرا برا سراحت ارجراعی به 2وگو دربارۀ جها  خارن پدید  مده اسرت.زبا  برای گفت

                                                 
؛ ماننرد ارادۀ حضررت عهری)ع( از  یرٔه والیرت  دهد که در حوزۀ مقصود باالصالة متکهم باشدعنوا  ساحتی معنایی زمانی ر  می. به اعتقاد نگارنده  ارجاع به1

 عنوا  ساحتی معنایی قهمداد کرد.توا  بهشوند و مراد متکهم نیستند را نمیتبع مفهوم  مشمول حکم در قضیه میلیک  مصادیق معنا که به
های موازی و ناموازی با جهرا  طبیعرت است و شامل جها  جها  ما به تأویل رفته . مراد ما از جها  خارن  نه جها  طبیعت؛ بهکه دنیایی است که در زیست2

رو جهرا  هرا را از  ها و اساطیر. ای  جها اند؛ مانند جها  افسانهگونه فرض کردهها را   ها   هایی است که انسا های موازی  جها شود. مراد از جها نیز می
های ناموازی که فراطبیعی و موط  ارواح  فرشتگا   بهشت و... اسرت. واحرد ت  برخالفت جها گونه اسکنیم جها  طبیعت ای خوانیم که فرض میموازی می

ای انباشته از خاک. همچنی  امور اعتباری همچو  مهکیت و زوجیت  از وجودات خارجی در گرت وجود خارجی کوه دماوند است  نه تودهارجاعی کوه  حکایت
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برود  اول شویم. مطابق ای  رویکرد  تفاوت ساحت ارجاعی با مفهومی صرفًا در جزئیل مواجه میفراشمو
... همرا   نداشت  صدق بر کثیری ( و کهیت دوم است. ساحت مفهومی کوه  مر   امرروز  اینجرا و)امکا 

ها برر واحرد  یافتگی  پذیری ای  واگگا  بر امور متعدد است و ساحت ارجاعی  حیث انطباقحیث انطباق
 است. 
 . حمایت از رویکرد بازنمودی 5. 2

یرابیم. مطرابق ایر  ( میrepresentationalismگرا را در برازنمودگرایی ) سیب دیگر نظریرات وضرع
های ذهنری بردانیم یرا ماننررد ها  معنرا را ایررده لیسرترویکررد  لفر  نماینرده معناسرت؛ خررواه بسرا  ایده

 وریرررم. در نظریرررۀ ابزارگرایررری  وجرررودات خرررارجی بررره شرررمار گرا     راهای مصرررداقرئالیسرررت
(instrumentalismلف  نمایه  معنا نیست؛ بهکه شکهی از معناست  ) 

(Keller, 25 مطابق ای  نظریه  معنا طبیعت ثانویۀ لف  است. البتره روشر  اسرت کره ایر  لزومرًا .)
(  نیسرت؛ 2 افتصوول،است )اصرفهانی  گونه که به صیمری منسوق شده دانست  داللت    معنای ذاتیبه

لحا  مناسبت ذاتی میا  لف  و معنا نیز وجود نردارد  گریره بسریاری از اصرولیا  بره همچنا  که نیازی به
 (. 21؛ فاضل اردکانی  1/33 محاضرات،اند )خوئی  همی  مقدار نیز اقبالی نداشته

ها ارائره دهرد.  نچره خصروص اندیشره گری لفر  درتواند تضمی  معتبری بر نمایرهبازنمودگرایی نمی
های اجتمراعی برر شود  ییزی جز لف  نیست و ای  لف  بر پایۀ کنوانسریو هنگام ارتباط زبانی تبادل میبه

قررار « دریردا»سبب محرذور تسهسرل کره مرورد اشراره ها بهمعنایی خاص نهاده شده است. ای  کنوانسیو 
بایست در شرایط بافتی شکل گرفته باشرد  حرال  نکره د  پس میتواند قالب زبانی داشته باشگیرد  نمیمی

( ایرراد شرده cدر فضای ارادۀ معنرای ) bگوید لف  تنها می aگری نیست. بافت گاه امالگر نمایهبافت هی 
عنوا  بره b  نیازمنرد لحرا  cبرر  bگری است. پس برای تضمی  داللرت cنمایۀ  bگوید است  لیک  نمی

کن  مانند اشیا مسرافرت نمریگاه بهها هی ( اندیشهDavisهستیم. به گفتۀ دیویس ) aفت در با cشکهی از 
(. ایر  Davis, 67کننرد )ها خود را منقوش و امواجی همسا  با خرود را تولیرد میگردند.   یا افاضه نمی

ی گوشت خوردۀ یهرۀ خوک بر روکسی با مشاهدۀ عالمت خط هاست. هرهما  ویژگی مشترک میا  نشانه
ای عنوا  نشانه(. لف  نیز بهKeller, 25شود که ای  گوشت مطابق قوانی  اسالم تهیه شده است )متوجه می

دلیل نوع شکافی که میا  لف  و معنا کند. مطابق نظریۀ بازنمودی  مسئهۀ عینیت بهاز همی  قانو  پیروی می
رگرایانۀ خود به معنا توضیحاتی ارائه دادیرم کره برر شود. پیشتر دربارۀ نوع نگاه ابزاشود  بنرنی میلحا  می

 اساس     معنا ُبعد ادراکی/تحریکی لف  است. 
                                                                                                                   

اند( یرا حتری نراوجود )امکرا  وجود )هنوز وجود نیافتهکنند. بر همی  قیاس وجودات خارجی نیایم  حکایت مییل بردهگونه که ما    را به تأوجها  طبیعت   
 وجودشا  نیست(.
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 گرا. رویکرد معنایی واژه6. 2
کید بر نق  محوری زبا  در انتقال معنرا  در تبیی  فرایند ارتباط زبانی  دو رویکرد می توا  داشت؛ با تأ

ای در دانست یا در مقابل  معنا را محصرول تعامرل بینانشرانه شناسیهای زبا معناشناسی را یکی از شاخه
های زبانی حسراق متفراوتی براز کنریم )صرفوی   نکه برای نشانهپیوستۀ بافتی معرفی کرد  بیشبکۀ به هم

(. ای  دو نگاه  تأثیر مهمی در سرنوشت معنا خواهد داشرت و برا مباحرث مهمری همچرو  دوئالیسرم 31
( ارتبراط دارد. مطرابق رویکررد linguistic solipsism( وخودباوری زبانی)lango-paroleگفتار )رزبا 

کنرد رهراورد تعامرل  ید.    معنایی کره زبرا  پیشرک  میهای بافتی به وجود میدوم  معنا از تعامل نشانه
های نشانههای مختهف به وجود  مده و اینک ای است که در گذشته و در خالل کاربردپایهای بافت بینانشانه

 کند. های بافتی متفاوت  تجربۀ معنایی جدیدی را کسب میزبانی در خالل تعامل با نشانه
دهرد و کند و زبا  را در کانو  معنابخشی قررار میگرایی از رویکرد نخست حمایت میتردید  وضعبی

کند و با نگاهی اتمی بره معنرا  یمثابٔه قرائ  جانبی صارفه و معینه قهمداد مهای پیرامونی    را بهسایر نشانه
ازای وضرع برهداند. بسا بتوا  ای  دیردگاه را از نظریرۀ عدممعنای جمهه را برایند ائتالف معانی واگگا     می

گرایری را براور ( نیرز واگه2/13(. مخالف ای  نظریه )امیرپادشاه  11مرکبات استفاده کرد ) خوند خراسانی  
معنای وضع مرکب بما هو مرکرب صوص هیئات ترکیبی اسمی است و ثانیًا ای  بهدارد؛ زیرا اواًل بحث در خ

  1(.1/32نیست  بهکه بحث در    است که  یا ربط کالمی نیز وضع مستقهی دارد یا خیر؟ )نائینی  
گر توانرد توجیرهاند که نظریۀ وضع نمیهای اخیر گروهی از اصولیا  به ای  حقیقت واقف شدهدر سال

ای  نگاه بسیط به وضع  محصول منطق انتزاعی حاکم بر تفکر اصولیا  اسرت کره در »اللت باشد: فرایند د
هرا توجره هرا و ترأثیر و تأثرشوند و به ارتباطات میرا    صورت بریده از هم و جدا  تحهیل می   مسائل به

شود و ها نمیتوجهی به    اند شود و با اینکه در داللت الفا  بر معانی امور متعدد انکارنشدنی دخیلنمی
شناسا  به ای  (. امروزه زبا 53)میرباقری  « شودها صرفًا وضعیه و وضع نیز امری بسیط قهمداد میداللت

بایسرت تواند به شناخت معنرای مرت  منتهری شرود و میگرایانه نمیاند که رهیافت واگهحقیقت واقف شده
ای تشبیه کنیم  استعمال  شرط صرحت اگر زبا  را به بازی(. Bilmes,126ازجمهه و حتی مت   غاز کرد )

شود  پس ترشح میهای زبانی و معنایی است و تنها در خالل استعمال است که معنا تسمیۀ واگگا  به واحد
داوری دربارۀ واگگا   بر معنای بر مده از مت  تمرکز کنیم و معنای واگه را مترأخر از جای پی  بایست بهمی

بایسرت نره فقرط از مرت   بهکره از فررامت  گرایانه میبر    بر پایۀ رویکرد بافتت  بینگاریم. افزو معنای م

                                                 
مفرردات    را شاید مراد غیر از مرکباتی باشد که ترکیب معانی »نویسد: توا  مشاهده کرد. وی میهایی از تعدیل نگاه را در کهمات محقق رشتی می. البته نشانه1

شررط وضع برای ترکیب شویم و تنییر را به وضع مفردات بدانیم  البته مشروط بر  نکه وضع  منوط به ترکیرب )بهدهد  مگر  نکه در اینجا نیز مدعی عدمتنییر می
 (.31)رشتی  « ترکیب( نباشد
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عنوا  واحد معنایی سخ  گفت. مطابق ای  نگاه  فرایند کدگذاری  فرایندی اقتصادی اسرت و برر تعامرل به
ئم صورت  حرکات دسرت  کنشی عالصورت غریزی از رهیافت برهمکند. انسا  بهها تمرکز میمیا  نشانه

که در جای دیگرری نیرز توضریح کند و ینا ... مقصود خود را القا می موضوع  دمای هوا  وسائل اطراف و
تر از پرایگی اقتصرادیایم ارتباط بشری اصواًل بافت پایه است نه زبا  پایه و برای انسا  اقتصادی  بافتداده

شرود و ترشح میهای تعامهی نیست  فت که ییزی جز ابزار(. پس معنا از با11پایگی است )کاظمی  زبا 
 های بافتی است. زبا  تنها یکی از ای  نشانه

 . وانهادن معنای متکلم7. 2
برد  بره معنرای حاصرل از مرت  اسرت. گرایی  وانهاد  مراد مرتکهم و پنراههای وضعیکی از ابریال 

روند که بره نادرسرت  خرود را میشناختی به شمار زبا های  لیستگرایا  در زمرۀ ایدهکه گفتیم وضعینا 
گرایی االذهانی هستند. هسرتهشناختی معرفی کرده و مدعی امکا  دستیابی به شناخت بی رئالیستت معرفت

 لیسرتی اسرت گرایی  دیردگاهی ایدهکند. هستهپذیری معنا حرکت میو رویکرد بازنمودی برخالفت عینیت
(Fasold,163و با پذ )یافت  مفراهیم ذهنری شرد  حرال توا  مدعی انتقالیرش رویکرد بازنمودی نیز نمی

پیوستۀ زبا  واجرد همها را در شبکۀ بهشود. اگر در پاسخی ساختارگرایانه  نشانه نکه تنها نشانٔه دادوستد می
اع َدَورانری های معنایی بگیریم  در ای  صورت در تابوت ینری  سراختارگرایی کره در    معنرا از ارجرنق 

 جا  ساختارشکنی خوابیده است.  ید  جسد بینشانگا  به یکدیگر پدید می
شرود. پررورد  بره بحرانری تبردیل میمشکل عینیت در تفسیر که رسالت کشف مراد الهی را در سر می

د یابنشناختی میانگاری زبا  عرف با قر    خود را در معرض یالشی معرفترغم همسا گرایا  عهیوضع
گرایی در بستر اصرول فقره شرکل زیستی و زبانی میا  ای  دو مقطع است. وضعو    فاصهۀ فرهنگی  جها 

( و 3/11نقل  اصالت اتحاد عررفی  ) شرتیانی  الحقیقة  اصالت عدمگرفته است و پای قواعدی یو  اصالة
هنگام شرک در فتره کره برههایی شکل گرکشد. ای  اصول بر پایۀ کنوانسیو استصحاق قهقرا را به پی  می

( و رهاورد    رسید  به حجت بر فهم است  نره 215 یند )حیدری  بروز تنییر و تحوالت زبانی به کار می
گرا  قصدگرا و فراقصدگرا که امرروزه بسرته بره گرا  مخاطبگرا  فرامت های مت کشف مراد. از میا  رویکرد

دهد تا به دلیهی منجز و ود را بر کشف معنای مت  قرار میگرایی رسالت خهای مت  روان دارد  وضعویژگی
منظور معذر برای افعال شرعی )همچو  انتساق معنا به خدای متعال( دست یابد. وی فحن از قرائ  را بره

دانرد کره بره عسرروحرن )کره در شررع مقردس برداشرته شرده اسرت( دستیابی به حجت تا جایی الزم می
 نمایی و کشف مقاصد الهی عاجز است. ایی از واقعگرنیانجامد. بنابرای   وضع
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 گیرینتیجه
رسریم کره ایر  نظریره یره در توصریف فراینرد گرایی گفته شد  به ایر  نتیجره میاز  نچه در نقد وضع

کدگذاری  یه در تبیی  ماهیت معنا  یه در ترسیم ساختار وجودی معنا  یه در توضیح ارتباط لف  با معنا 
توا  بر ای  نظریره رسد نمینظرمیرو  بهروست؛ ازای هایی روبهایند کدگشایی با کاستیو یه در تشریح فر

شرود. گرایی پیشرنهاد میجای     نظریۀ بافتدر مطالعات ادبی  فقهی و خصوصًا تفسیری اعتماد کرد و به
زدگی معرانی و فرهنرگناپذیری یا سریالیت هایی همچو  عینیتگرا نیز ایرادهای بافتالبته بر برخی قرائت

هررای مختهررف فرمالیسررتی  پراگماتیسررتی  رفتررارگرایی  شررود. نگارنررده از میررا  قرائتنهرراد  وارد میبافت
یابرد کره گرایی  هیستوریسیستی  هیستوریکالیتی و شناختی  بر نوعی رویکرد هرمنوتیکی گرای  میمفهوم

کیدبا تبیینی فهسفی بر سرشت بی  های بافتی متمایز قر    ورزد و با اتکا بر ویژگیمی االذهانی فهم زبانی تأ
 1طهبد.باره مجال دیگری میوگو درای تردید گفتکند. بیبر هنجارمندی معانی    استدالل می

 منابع
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 ق. 1113البیت)ع(  جا:  ل  بی قایةااالذها ابوالمجد  محمدرضا  
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 ق. 1113جا: دفتر انتشارات اسالمی    بیبحوثافیااالصولاصفهانی  محمدحسی   
 .1371جا: سیدالشهدا  اول  بی  یاپافکتایة شرح فی فدرایةا نهایة  _____________

 ق. 1103  بیروت: دار الکتب العهمیة  افاحریر لیسیرمحمود  ب امیرپادشاه  محمدامی 
 تا. البیت)ع(  بیجا:  ل  بیمطارحااالنظارمحمدامی   ب انصاری  مرتضی
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 ق. 1115جا: دار الکتاق جزایری  دوم  بی  یاپافدرایة مناهیجزایری  محمدجعفر  
 ق. 1111دوم  کویت: وزارة االوقاف    یاپافتصولافیااالصولعهی  جصاص  احمدب 
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 ق. 1112  قم: شورای مدیریت  اصولااالسانیاطنقی  حیدری  عهی
 ق. 1115مؤسسۀ تنظیم و نشر  ثار   مناهجاافوصولاإفیاعبمااالصول،اقم:الهه  خمینی  روح

 .1311دوم  قم: مصطفوی    یاپافاقریرات اجودخوئی  ابوالقاسم  
 ق. 1117جا: انصاریا   یهارم  بی  یاپمحاضراتافیااالصول  ____________

 ق. 1313البیت)ع(    قم:  لاالفکار بدایعمحمدعهی  ب الههی  حبیبرشت
 ق. 1111اول  دار الکتبی    یاپافمحیط افیحربهادر  زرکشی  محمدب 

 تا.   بیروت: دار الکتب العهمیة  بیافعبوم متااحبکر  ابیب سکاکی  یوسف
 ا. ت  بیروت: دار الکتاق العربی  بیافشاشی اصولشاشی  احمد  
 ق. 1111اول  خراسا : دفتر تبهینات اسالمی    یاپافقواعد لمهیدعهی  ب الدی شهید ثانی  زی 

 ق. 1117سوم  قم: دایرة المعارف فقه اسالمی    یاپبحوثافیاعبمااالصولصدر  محمدباقر  
یرروت: دار احیراء التررا   سروم  ب  یاپافحکمةاافماعافیةافیااالستارااالربعةابراهیم  صدرالدی  شیرازی  محمدب 

 م. 1311
 .10تا11  صن1332  زمستا 1  ش1  سنشریۀاعبمازبا   «کدام معنی؟»صفوی  کورش  

 .1371  تهرا : سمت  افذریعةاإفیاأصولاافشریعةحسی   ب الهدی  عهیعهم
 تا. البیت)ع(  بیجا:  ل  بیغایةاافمسؤلفاضل اردکانی  محمدحسی   

 .1311جا: فیضیه    تنظیم محمد دادستا   بیسیر اکاملادرااصولافقهواد  فاضل لنکرانی  محمدج
  1337  30  ش23  سنقدا انظور  «هاها و راهکارگرایانۀ قر    نگرانینظریۀ تفسیری بافت»کاظمی  سیدمحس   

 .30تا1صن
 ق. 1110اول  قم: دار القر   الکریم    یاپافاضةاافعوائدگهپایگانی  محمدرضا  

 تا. البیت)ع(  بیجا:  ل  بیمتالیحااالصولعهی  د  محمدب مجاه
 تا. جا: طوس  بی  بیافمهذبة االصولمجتهد تبریزی  غالمحسی   

 تا. پنجم  قم: اسماعیهیا   بی  یاپاصولاافتقهمظفر  محمدرضا  
 .1313  تهرا : عهم  ها افبستی،ا یاگنشااینا اپژ هشگی   ماریمک

  1311  1و  3  ش10  سنقدا انظور  «بود  وضع و تأثیر    در عهم اصولنظریۀ فرایندی»هدی  میرباقری  محمدم
 .12تا51صن

 .1315تا1311اول  تهرا : انجم   ثار و مفاخر فرهنگی    یاپمصنتاتمیرداماد  محمدباقر  
 .1311دوم  قم: مصطفوی    یاپافاقریرات اجودنائینی  محمدحسی   
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