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تبعية الداللة االلتزامية للداللة المطابقية وتطبيقاتكا الفقكية
أ.م.د صالح عبد الحسين مكدي المنصوري
جامعة الكوفة/كلية الفقه

الخالصة
ان مسألة تبعية الداللة االلتزامية لمداللة المطابقية من المسائل الميمة التي ليا دور كبير .في عممية استنباط
االحكام الشرعية
 .ان التبعية من حيث الوجود والثبوت .امر بدييي لكن الخبلف وقع من حيث التبعية في الحجية
 .ان بحث التبعية بين الداللتين غالبا ما يبحثو العمماء االعبلم في مطمب التعادل والتراجيح
 .من العمم اء من قال بالتبعية من حيث الحجية ومنيم من قال بعدميا بمعنى اذا سقطت الداللة المطابقية من حيث
الحجية فميس من البلزم سقوط حجية الداللة االلتزامية
ولكل فريق توجيياتو الخاصة انتصا ار لرأيو
الكممات الدالة :التبعية ,الداللة ,المطابقية  ,االلتزامية ,التطبيقات  ,الفقيية ,االستنباط ,الحكم الشرعي
عدم التبعية ,الحجية ,ثبوتاً ,المدلول ,المطابقي ,االلتزامي ,الدليل  ,سقوط ,الوجوب  ,التفكيك ,المبلزمة

Abstract
The question of the dependency of the commitment to the corresponding
significance is an important issue that has a significant role to play. In the
process of devising Islamic rulings
.Dependency in terms of existence and proof. It is obvious, but the dispute has
occurred in terms of dependency in authenticity.
.The examination of dependency between the two semantics is often
discussed by media scientists in the demand for parity and swings
.One of the scholars who said by extension in terms of authenticity and some
of them said that it is not in the sense that if the corresponding significance
falls in terms of authenticity it is not necessary to fall the authenticity of the
commitment
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Each team has its own guidance
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المقدمة
الحمد هلل ِّ
رب العالمين والصبلة والسبلم عمى سيدنا أبي القاسم محمد وعمى آلو الطيبين الطاىرين.
إن عمم األصول يعتبر منطق عمم الفقو ,والعبلقة بينيما عبلقة نظرية وتطبيق فالنظرية ىو األصول ,والتطبيق ىو الفقو
لذلك بإمكاننا القول َّ
إن االستنباط يتوقف عمى عمم األصول وقواعده ولوالىا لفقدنا المعايير والضوابط الخاصة الستنباط
األحكام الشرعية ,ومن بين المسائل األصولية المعتبرة والميمة ىي مسألة الداللتين المطابقية وااللتزامية وطبيعة العبلقة
بينيما وكيفية ترتب الثانية عمى األولى والترابط بينيما وجوداً وثبوتاً وحجية ومدى نطاق تبعية الداللة االلتزامية لمداللة
المطابقية فيل تتبعيا وجوداً وثبوتاً فقط أو تتبعيا في الحجية أيضاً.
ومن الواضح َّ
إن البحث في ىذه المسألة ليس بحثاً نظرياً بل تطبيقياً وتترتب عميو كثير من اآلثار الشرعية باعتبارىا
مخرجات لؤلدلة المستعممة في عممية االستنباط الفقيي ,وتجري ىذه المسألة في التعادل والتراجيح بسبب تعارض األدلة,
وكل ما يتعمق بيذه التبعية بين الداللتين سوف يتناولو البحث لموصول إلى نتائج نوع التبعية ومقدارىا لذا ينتظم البحث في
مبحثين:
المبحث األول :حقيقة تبعية الداللة االلتزامية لممطابقية.
المبحث الثاني :تطبيقات فقهية لتبعية الداللة االلتزامية لممطابقية.
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المبحث األول
تبعية الداللة االلتزامية لممطابقية
التعريف:
وقبل البدء بمعرفة حقيقة التبعية من عدميا لمداللتين يقتضي البحث بيان المقصود بكل منيما.1
الداللة المطابقية :وىي المدلول المطابقي لمجممة التركيبية بأن يكون المراد من محل النطق.
وأما الداللة االلتزامية :المدلول االلتزامي لمجممة التركيبية بأن يكون المراد ال من النطق.
لذلك يكون المقصود بالداللة االلتزامية ما يعم الداللة التضمنية باصطبلح المناطقة باعتبار رجوع الداللة التضمنية إلى
االلتزامية ألنيا ال تتم إال حيث يكون معنى الجزء الزماً لمكل فتكون الداللة من ناحية المبلزمة بينيما.2
وبعد وضوح معناىما والمقصود بيما البد من بيان آراء عمماء األصول في التبعية بينيما:
ابتداء نؤمن بالتبعية
يرى المحقق النائيني إن الداللة االلتزامية تابعة لمداللة المطابقية حدوثاً ال حجة ومعنى ذلك انو
ً
ال من باب الحجية بل حجية كل منيما مستقمة عن األخرى ,إذن يوجد لدينا في الواقع ظيوران أحدىما ظيور الدليل في
المدلول المطابقي والظيور الثاني ىو ظيوره في المدلول االلتزامي وحجية كل منيما إنما ألجل حجية الظيور فتكون حجية
ظيور الداللة االلتزامية ألجل حجية الظيور ال ألجل التبعية ,فمو فرضنا سقوط ظيور الداللة المطابقية ال يعني ذلك
سقوط ظيور الداللة االلتزامية بل يبقى عمى ما ىو عميو عد في ظيوره في الحجية ,فإذا كان ظيور الدليل فيو إطبلق فبل
مبلزمة بينيما في الحجية فالذي يسقط عند المعارضة ىو إطبلق دليل الحجية ال أصل ظيور األمر في الداللة المطابقية
ابتداء في مرحمتي التصور والتصديق.3
وان كان المدلول االلتزامي تابعاً لممدلول المطابقي حدوثاً و ً
نحن نعمم إن الخطاب يتعمق بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة فيدل عمى وجوب الجامع بالداللة

المطابقية ويدل عمى تضمنو لممبلك بالداللة االلتزامية بحكم تبعية األحكام لممصالح والمفاسد الواقعية فإذا َّ
دل دليل بوجوب
فعل من األفعال أخذت فيو القدرة شرطاً مطابقةً فيذا يدل أيضاً عمى اشتمالو عمى وجود المبلك التزاماً ,ألن الداللة
االلتزامية تدور مدار الداللة المطابقية سعة وضيقاً بمعنى إن الداللة االلتزامية ال تكون أوسع أو أضيق من الداللة
المطابقية فالواجب المزاحم لمصبلة يتضمن المبلك الموجود بالفعل والذي تعمق بو غرض المولى فمو زاحم الصبلة واجب
آخر كإزالة النجاسة عن المسجد مثبلً مع ضيق وقت الصبلة فاألمر بالصبلة يدل عمى وجوبيا مطابقة الشامل لمفرد
وبناء عمى ذلك يصح اإلتيان بالفرد المزاحم لمصبلة وىو اإلزالة ألنو
المزاحم وىو اإلزالة وبااللتزام اشتماليا عمى المبلك
ً
يؤدي غرض المولى ألنو يحقق الصغرى وىي وجود المبلم مع العمم ان الكبرى ثابتة وىو اإلتيان بالفعل يقصد تضمنو
لممبلك وتباعاً عمى ذلك إذا حكمنا بسقوط الداللة المطابقية الشتماليا عمى محذور التكميف بغير المقدور فبل يمزم ذلك
سقوط الداللة االلتزامية الشتماليا عمى المبلك إذ ال يوجد أي محذور في وجود المبلك في الفرد غير المقدور.4
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أما بالنسبة إلى نفي الثالث في مثل وجوب الدعاء عند رؤية اليبلل وجاء خطاب آخر مفاده حرمة الدعاء في ىذا الوقت
فيذا ال وجو لسقوطيما لنفي الثالث وىو كراىة الدعاء عند رؤية اليبلل ألن المتعارضين يشتركان في نفي الثالث في
الداللة االلتزامية لحجيتيما معاً في نفيو.5
توضيح ذلك :إن الزم الوجوب ىو عدم ترك الدعاء عند رؤية اليبلل والكراىة الذي عبرنا عنيا بالثالث ـ تعني عدم الجواز
بالمعنى األعم لو والزم حرمة الدعاء ىو عدم جواز الدعاء إذن فيو غير جائز بالنسبة إلى خطاب الحرمة ,وال يجوز تركو
بالنسبة إلى خطاب الوجوب وكبلىما يتنافى مع الكراىة التي معناىا جواز الدعاء مع المبغوضية وترك الدعاء ىنا ال
يتناسبان مع مفاده الوجوب والحرمة.
َّ
رد عمى ذلك الشيخ حسين الحمي عمى إن الداللة االلتزامية لما كانت الزمة لممطابقية يفترض أن تكون تابعة ليا وجوداً
وحجية وذلك ألن لمداللة والظيور مرتبتين األولى :مرتبة النظر إلى الخطاب والجممة بكبل المدلولين المطابقي وااللتزامي
وفي ىذه الحالة وىذه الم رتبة ال يمكن التفكيك بينيما ألنو في حالة القول بالتفكيك يمزم منو عدم المبلزمة بين المدلولين
وىو ُخمف.
والمرتبة الثانية وىي النسبة بين حاصل الجممة إلى المتكمم وبين الحكم عميو بأنو مراد لو وىنا أيضاً ال يعقل التفكيك بينيما
ألنيا الحكم عمى المتكمم كونو أراد البلزم فرع الحكم عميو بأنو أراد الممزوم وىذه المرتبة عبارة أخرى عن حجية الظيور.6

وكبلم النائيني أيضاً لم يقبمو السيد الخوئي فكان عنده جوابان :أحدىما نقضي واآلخر حمي ,فأما نقضاً ففي مثال قيام بينة
تبين من خبلل العمم خارجاً كذب البينة ولكن يحتمل أنو توجد نجاسة في الثوب
عمى أن الثوب القتو النجاسة البولية ثم ّ
من غير جية المبلقاة لمبول بل من جية المبلقاة لمدم أو الخمر فبلشك ان الداللة المطابقية سوف تسقط ألجل كذب البينة

ٍ
حينئذ وتبعاً ليا تسقط حجية الداللة المطابقية ولكن ذلك ال
التي أخبرت عن مبلقاة البول لمثوب ,فالبينة ال تكون حجةً

يستمزم سقوط الداللة االلتزامية لعدم وجود المانع.7

وىذا يجري في نظير ما لو تعارضت بينتان لشخصين كما لو كانت الدار تحت يد زيد وادعى كل من عمرو وزيد بممكيتيا
وأقام كل منيما بينة عمى ما ادعاه من الممكية لمدار فبينة عمرو تدل بالداللة المطابقية عمى أن الدار ممموكة لو وبالداللة
االلتزامية عمى أن الدار ليست ممكاً لبكر ,والبينة التي أحضرىا بكر تدل مطابقةً عمى أن الدار ممكاً لو والتزاماً عمى انيا
ٍ
فحينئذ سوف يقع التعارض بين البينتين ومعنى ذلك تقع المعارضة بين الداللة المطابقية لكل منيما مع
ليست ممكاً لعمرو
الداللة االلتزامية ألخرى فيصار إلى تساقط الداللتين معاً وبالتالي لم تصح دعوى كل منيما ,ولكن يوجد ليما مدلول
التزامي آخر مشترك بينيما وىو عدم كون الدار ممكاً لزيد بحسب البينتين المقدمتين من قبميما المتين تدالن التزاماً عمى
ذلك وىنا ال نعتقد أن يمتزم أحد باألخذ في البينتين في مدلوليما االلتزامي المشترك بعد سقوطيما عن الحجية من حيث
مدلوليما المطابقي وااللتزامي في المخالف ألجل التعارض.8
ىذا الجواب النقضي الذي أورده السيد الخوئي عمى المحقق النائيني لمدليل يرد عميو الشيخ الفياض عمى أساس ان فرض
المسألة أن يكون بين أيدينا ظيوران األول ظيور الدليل في الداللة المطابقية واآلخر ظيور الدليل في الداللة االلتزامية
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وبناء عمى ذلك تكون
ونسبتيما إلى دليل الحجية واحدة وليما نفس القوة ويش ّكل كل منيما موضوعاً مستقبلً لدليل الحجية
ً
الموارد واألمثمة التي أتى بيا السيد الخوئي خارجة عن محل البحث فمثبلً المثال األول يخرج بسبب ان الحكم بنجاسة

الثوب ليس مدلوالً التزامياً لمبينة وىو ثابت بالدليل الذي َّ
دل عمى مبلقاة الدم لمثوب فإذا ثبتت المبلقاة ترتبت عميو آثارىا
وىذا ثابت من باب ثبوت الحكم وثبوت موضوعو وليس من باب الداللة االلتزامية.
وأما المثال الثاني ال يصح النقض بو ألن الذي يقول بعدم تبعية الداللة االلتزامية لممطابقية في الحجية فيمكن أن يقول
بيذا المثال أيضاً فإ ن الداللة االلتزامية في البينتين قد سقطت حجيتيا من حيث مدلوليا المطابقي ألجل حصول المعارضة
بينيما وىذا ال يبلزم سقوط داللتيما في إثبات المدلول االلتزامي بالنسبة إلى زيد لعدم المعارض لو.9

جواب السيد الخوئي الحمي :إن الداللة االلتزامية ليا ركيزتان:
األولى :ثبوت الممزوم وىي تشكل صغرى.
والثانية :ثبوت المبلزمة بين شيئين وىي الكبرى ,واذا ضممنا الصغرى إلى الكبرى نصل إلى نتيجة مفادىا ثبوت البلزم واذا
لم يثبت كبلىما أو إحداىما لم يثبت البلزم ,وىنا بما إن المدلول االلتزامي ىو الزم لممدلول المطابقي فثبوتو يتوقف عمى
المدلول المطابقي فإذا انتفى المدلول المطابقي أو ثبت ولكن انتفت المبلزمة فبل إمكانية لثبوت المدلول االلتزامي في
الحالتين عمى حد سواء وال يفرق في ذلك بين حدوث المدلول المطابقي أو بقائو وىذا معناه وان تغاير ظيور الكبلم في
المدلول االلتزامي مع ظيوره في المدلول المطابقي فإن ظيوره في ثبوت المدلول االلتزامي ال يكون مطمقاً بل الذي يكون
ظيوره فيو ىو خصوص حصة معينة منو وىي حفظ الحصة المبلزمة لممدلول المطابقي ,فمثبلً إذا جاءت بينة وأخبرت
عن مبلقاة ثوب لمبول وان سممنا بأنو إخبار عن نجاسة ذلك الثوب بسبب المبلقاة إال انو إنما يكون إخبا اًر عن حصة
معينة من النجاسة ال عمى اإلطبلق وىي فقط خصوص الحصة المبلزمة لمبلقاة البول فيي في الحقيقة إخبار عن نجاسة
تبين كذب
الثوب بسبب مبلقاتو لمبول وال عبلقة لو بالحصة األخرى في نجاستو بسبب مبلقاة نجاسة أخرى كالدم مثبلً فإذا ّ
البينة التي أخبرت عن النجاسة بسبب المبلقاة لمبول فينا ال يمكن الحكم بنجاسة الثوب المبلقي لمبول ألنو ظير كذب ذلك

وأن الثوب غير متنجس بالبول ,وأما نجاسة الثوب بسبب آخر غير البول وان كانت محتممة لكنيا نجاسة أخرى لم تخبر

ٍ
وحينئذ ال يمكن ثبوت الداللة االلتزامية لسقوط الداللة المطابقية وىكذا في سائر الموارد.10
بيا البينة فتكون أجنبية عنيا

يرد عميوَّ :
إن ما تفضل بو السيد الخوئي من الجواب الحمي إنما يكون تاماً إذا فرضنا إن المدلول االلتزامي واقعاً حصة
ٍ
وحينئذ ال يمكن نفي المبلزمة والتفكيك بينيما ,فإذا
معينة وىي الحصة المرتبطة والمبلزمة لممدلول المطابقي ثبوتاً واثباتاً
أمر المولى بالصبلة مثبلً فإن وجوب الصبلة ثبت بالداللة المطابقية وعمى حرمة ترك الصبلة أو عدم الصبلة بالداللة
ٍ
حينئذ حصة محددة وىي التي تبلزم وجوب الصبلة ,فإذا سقطت داللة األمر بالصبلة عمى
االلتزامية ,فالمدلول االتمزامي
وجوبيا أي عدم مطموبية الصبلة فبل حجية ىنا لمدليل الذي ظن فيو أنو أوجب ىذه الصبلة ألي سبب كان كما لو تبين
كذب األمارة مثبلُ فعند ذلك سوف تسقط داللة الدليل وحجيتو عن خصوص الحصة المذكورة من الداللة االلتزامية بسبب
الخمف ,ألنو فرضنا إن الحصة المعينة مبلزمة ومقاربة فإذا لم تسقط معنى
سقوط الدالة المطابقية واال وقعنا في محذور ُ
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ٍ
فحينئذ ال يعقل ثبوت الداللة االلتزامية ألنو بقائيا وعدم
ذلك غير مبلزمة وال مقارنة وىذا خبلف ما فرض من المبلزمة,
سقوطيا يعني ثبوت الحصة المعينة المقارنة والمبلزمة لمداللة المطابقية.
وأما إذا لم يكن المدلول االلتزامي حصة معينة مبلزمة لممدلول المطابقي ذاتاً وفي مرتبة سابقة فبل ينفع ما أجاب بو السيد
الخوئي كما في ىذا المورد ألن المدلول االلتزامي في المبلك وىو ليس من باب البلزم والمقارن الذاتي لممدلول المطابقي
والذي ىو الوجوب وان كانت المبلزمة بينيما في مرحمة داللة الدليل الدال عمى الوجوب ,فإذا ورد أمر من الشارع يقول

ِّ
صل فداللتيا المطابقية ىو الوجوب ,وداللتيا االلتزامية عمى جود مبلك فييا وذلك من خبلل مقدمة خارجية تكون كبرى
القياس وىي إن األحكام الشرعية تابعة لممبلكات الواقعية واستناداً إلى ذلك يكون المدلول االلتزامي تابعاً لممدلول المطابقي
في مرحمة الداللة واإلثبات ال في مرحمة الثبوت وعميو يكون حدوث الداللة عمى المدلول االلتزامي تابعاً لحدوث الداللة
عمى المدلول المطابقي في مرحمتي التصور والتصديق وكل من الداللتين مشمول لدليل الحجية لؤلمر بالصبلة ,وعمى ذلك
إذا سقط دليل الحجية عن شمولو لمداللة المطابقية ألي سبب كان فبل يكون ذلك مدعاة لسقوطو عن شمول الداللة
االلتزامية لذا من حق الذي يقول بعدم التبعية بين الداللتين أن يذىب إلى التفصيل بين الفرض الذي بنى عميو السيد

ٍ
حينئذ الداللة االلتزامية
فبناء عمى فرض السيد الخوئي ال يمكن القول بعدم التبعية فتسقط
الخوئي جوابو ,وبين ما ُذكر ,
ً
بناء عمى الفرض الذي فرضناه يمكن القول بعدم التبعية بمعنى إذا سقطت الداللة
تبعاً لسقوط الداللة المطابقية ,وأما ً
المطابقية ال تسقط الداللة االلتزامية من حيث الحجية.11

ومن المنكرين لتبعية الداللة االلتزامية لمداللة المطابقية في الحجية صاحب درر الفوائد لذلك يبين إنو لو سقطت الداللة
المطابقية في األدلة المتعارضة فإن ذلك ال يستمزم سقوطيا في مدلوليا االلتزامي ,12صحيح إن كل الخطابات ليا مدلول
مطابقي ومدلول التزامي ولكن ىذا ال يعني ما كان تابعاً في الثبوت والوجود يكون تابعاً في الحجية لذا إذا سقطت الداللة
المطابقية في الحجية فمن الممكن أن يبقى المدلول االلتزامي.13

ذىب السيد الصدر إلى تبعية الداللة االلتزامية والمطابقية وجوداً وذاتاً وحجية فإذا فرضنا سقوط الداللة المطابقية عن
يبق أي مبلك لحجيتيا ,فمو سقطت الداللة المطابقية عن الحصة
الحجية تبعاً ليا سوف تسقط الداللة االلتزامية أيضاً إذ لم َ
غير المقدورة في حال العجز يكون مقيداً لبياً ووزانو وزان المخصص المتصل ,والمقيد المتصل يمنع من انعقاد الداللة

المطابقية ذاتاً وحجية ,نعم لو قمنا إن القدرة في التكميف شرط عقمي في مقام االمتثال وليس شرطاً في الخطاب عمى ما
ٍ
حينئذ يتم ىذا األمر حيث
ذكره السيد الخوئي في مباحث الترتب ولم نسمع بأنو التزم بما يتفرع عميو في مورد من الموارد
يكون إطبلق الخطاب بمدلوليو المطابقي وااللتزامي تاماً ذاتاً وحجةً ,كل ما في األمر ىو عدم تنجز االمتثال عقبلً في
حالة العجز وىو ال يؤثر في أن يبقى مبلك الخطاب فعمياً.

إن مبلك الحجية في الداللة المطابقية وااللتزامية واحد فبل يبقى نكتة لثبوت الداللة االلتزامية عند سقوط الداللة المطابقية
ألنو النكتة الحقيقية لمحجية ومبلكيا في اإلخبار ىو أصالة عدم الكذب ,وفي اإلنشاء والقضايا المجعولة أصالة الظيور
والمعنى المراد من المفظ في باب اإلخبار وعدم إرادتيا في باب اإلنشاء ,فافتراض عدم ثبوت المدلول االلتزامي ليا ال
يستمزم افتراض كذب زائد في اإلخبار أو مخالفة زائدة في اإلنشاء ,ألنو كون ىذه الداللة لم تكن داللة إخبار أو إنشاء
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نفصل
مستقل وانما كانت من جية المبلزمة بين المدلولين فتكون من داللة المدلول عمى المدلول
وبناء عمى ذلك يصح أن ّ
ً
من حيث التبعية بين الداللة االلتزامية البينة عرفاً وبين الداللة االلتزامية غير البينة فبل يمكن االلتزام بالتبعية باألولى وذلك
لفرض إن الداللة االلتزامية بدرجة عالية من الوضوح بحيث تشكل ظيو اًر في الكبلم يفوق ظيور المدلول المطابقي ,فسوف
ٍ
حينئذ الداللة
يكون عدم إرادة المتكمم ليا مخالفة إضافية زائد عمى ما يستدعيو عدم إرادة المدلول المطابقي فتكون
المطابقية مستقمة عن الداللة االلتزامية من حيث الحجية فبل تتبعيا بالسقوط وىذا بخبلف ما لو كانت الداللة االلتزامية
غير بينة وال تشكل قد اًر زائداً عمى المدلول المطابقي فسوف تثبت حجيةً.14
الشيخ محمد رضا المظفر ذىب إلى عدم تبعية الداللة االلتزامية لمداللة المطابقية في الحجية.
ٍ
وحينئذ يكون ىذا الخبر
قال المظفر :إن الخبر عن فتاوى الفقياء في نظر المنقول إليو ممزوماً لمخبر عن رأي المعصوم
ٍ
بعدئذ إلى
الثاني البلزم لمخبر األول ىو المشمول بأدلة الخبر ال سيما إذا كان في نظر الناقل أيضاً ممتزماً وال يحتاج
تصحيح شموليا إلى الخبر األول الممزوم بمحاظ استمزامو لمحكم يعني ان الخبر عمى اإلجماع يكون داالً بالداللة االلتزامية
عمى صدور الحكم من المعصوم ,فيكون من ناحية المدلول االلتزامي ىو اإلخبار عن صدور الحكم حجة مشموالً ألدلة
حجية الخبر وان لم يكن من جية المدلول المطابقي حجة مشموالً ليا ألن الداللة االلتزامية غير تابعة لمداللة المطابقية من

جية الحجية وان كانت تابعة ليا ثبوتاً.15

وبقاء فعند سقوط المطابقية تبعاً ليا
والذي ذىب إليو الفياض ىو القول بتبعية الداللة االلتزامية لمداللة المطابقية حدوثاً
ً
تسقط االلتزامية ولكن ليس من ىذه الجية التي بنى عمييا السيد الخوئي بل من جية أخرى وىي إن الداللة االلتزامية لم
يكن مدلوالً عمييا بالمفظ وانما مدلوالً عمييا بالمعنى من باب إن المبلزمة بينيما إنما تكون بين مدلولين ال بين داللتين
لوضوح إن المدلول االلتزامي عمى سبيل مانعة الخمو إما عمتو ىو المدلول المطابقي أو بالعكس أو يكونان معموالً لعمة
ثالثة وعمى كل ىذه الفروض ُيحكم بثبوت المبلزمة بين الداللتين وال يمكن التفكيك بينيما.
نعم إن اإلتيان بالفرد المزاحم بقصد الوجوب الذي تعمق بو الجامع وبغيره من األفراد غير ممكن ,وأما اإلتيان بو ألجل
اشتمالو عمى المبلك فبل مانع منو وفي مثل ىذه الموارد يمكن القول إن الداللة االلتزامية ال تسقط بسقوط الداللة
المطابقية.16
إذا ثبتت الحرمة لشيء مثبلً فذلك ينافي ثبوت الوجوب حتماً ألن الذي َّ
دل عمى ثبوت الحرمة يدل بنفسو التزاماً عمى عدم
بناء عمى تبعية الداللة االلتزامية لمداللة المطابقية في الحجية ,فإذا حصل االضطرار وارتفعت الحرمة ألجل
ثبوت الوجوب ً
ذلك ولم يكن دليميا شامبلً فينا ال يمكن القول بانتفاء الوجوب لوضوح ان دليل الحرمة يثبت ذلك النتفاء حجيتو في مدلولو
االلتزامي بعد عدم ثبوت الحجية لممدلول المطابقي وعميو إن الوجوب يكون مستحكماً.
إ ن ذلك أجنبي عن محل الكبلم ألن الذي يبحث في محل الكبلم لمداللة االلتزامية وىو الداللة االلتزامية العرفية التي يقال
إنيا تابعة لمداللة المطابقية أما الدالالت االلتزامية غير العرفية فبل تدخل في محل الكبلم ,وما بصدده ىنا ليس من موارد
الداللة االلتزامية العرفية فارتفاع الوجوب في حال ثبوت الحرمة ليس من الموارد العرفية الظاىرة بل من المسائل الدقية
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المبنية عمى النقض واإلبرام الذي يحكمو العقل ال العرف فبلبد من القول إن الداللة االلتزامية ىنا تابعة لمداللة المطابقية
في الحجية.17
وأنكر السيد الحكيم تبعية الداللة االلتزامية لممطابقية في الحجية وان كانت تابعة ليا في الوجود والثبوت إذ ال مانع من
التفكيك بينيما من حيث الحجية بمساعدة الجمع العرفي وذلك في مثل األمارات التي ال يكون المثبت منيا حجة وذلك
يكون لعدم حجية الداللة االلتزامية حتى مع حجية الداللة المطابقية ,وىذا الذي دعا بعض األصوليين البناء عمى حجية
المتعارضين في الداللة عمى نفي الحكم الثالث في حال التعارض مع البناء عمى أصالة سقوط المتعارضين عن الحجية
وىذا معناه الفصل والتفكيك بين الداللتين في الحجية

18

ومثالو كما لو جاء خطاب مفاده وجوب صبلة الجمعة وخطاب

آخر مفاده وجوب صبلة الظير فينا ال يعني ثبوت الحكم الثالث بل نفيو إذ ليس من المعقول الحكم باإلباحة عدم وجود
أي من الصبلتين.
إن منشأ مثبتية األمارة بمبلحظة ظيورىا في المدلول المطابقي وتبعاً لذلك ظيور بالمدلول االلتزامي وأن كل حجية ظيور
ال يوجد فيو فرق بين الداللتين ,فتكون الداللة االلتزامية مستقمة بالظيور عن الداللة المطابقية وربما تكون حجة بدون
حاجة إلى حجية الداللة المطابقية كما ىو في حاالت التعارض الموجب لتساقطيما عن الحجية في المدلول المطابقي مع
بقاء حجيتيما عمى مستوى الداللة االلتزامية.19
التفحص في األدلة وعدم الظفر بو ال إلى المتعارضين ,مع ان نفي الثالث
قال السيد السبزواري :نفي الثالث مستند إلى
ّ
معتمد إلى الداللة االلتزامية وىي تابعة لمداللة المطابقية ال لحجية المدلول المطابق .فأصل الداللة شيء وحجيتيا شيء

آخر والساقط بالتعارض ىو الثاني دون األول .وال فرق بما ذكر بين االلتزاميات وغيرىا ,كالمندوبات ونحوىا .فالداللة بما
ىي داللة يمكن التسميم بتبعيتيا ولكن من ناحية الحجية التبعية غير ثابتة وغيرىا.20

المبحث الثاني
تطبيقات فقهية لتبعية الداللة االلتزامية لممطابقية.
 .1يمكن القول ب نجاسة الميتة حتى لو فرض إن حيثية السؤال في الروايات عن الميتة ونجاستيا وذلك لقاعدة حجية
الداللة االلتزامية بعد سقوط الداللة المطابقية وان روايات النزح في البئر الذي وقعت فيو الميتة يدل مطابقةً عمى
لزوم النزح وبالداللة االلتزامية عمى نجاسة الميتة والذي يقال بسقوطو بأدلة اعتصام ماء البئر ىو حجية المدلول

المطابقي مع بقائو ذاتاً فيكون المدلول االلتزامي باقياً ذاتاً فيشممو دليل الحجية بدون مانع.
ىذا الرأي الفقيي اعترض عميو السيد الصدر ألنو يتبنى في عمم األصول بتبعية الداللة االلتزامية لمداللة المطابقية في
الحجية.21
 .2القول إن غسل الصبي غير صحيح الشتراط نية القربة وىي غير متوفرة في الصبي الختصاص الخطابات
الواقعية بالبالغين ,غير دقيق ألن األمر وان كان يختص بالبالغين ولكن المبلك يشمل الصبي تمسكاً بالداللة
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االلتزامية لدليل األمر وىو مبني عمى صحة التمسك بالداللة االلتزامية في الموارد التي تسقط في الداللة
المطابقية عن الحجية.22
 .3في الخمل العمد الواقع في الصبلة حكم البعض ببطبلن الصبلة لقولو عميو السبلم( :ال يعيد صبلة من سجدة
ويعيدىا من ركعة)

23

فيدل عمى البطبلن باألولوية القطعية في صورة العمد ,إن الرواية تدل عمى اإلعادة في

صورة السيو بالداللة المطابقية ,وفي صورة العمد لمداللة االلتزامية فإذا سقطت الداللة المطابقية في الخمل بالجزء
غير الركن لوجود حديث (ال تعاد) بقيت الداللة االلتزامية باقية عمى حاليا فيستدل بيا عمى البطبلن في حال
بناء عمى تبعية الداللة االلتزامية لممطابقية في الحجية فبعد ثبوت سقوط
الزيارة عمداً ,ولكن ىذا غير مقبول ً
الداللة المطابقية تسقط أيضاً الداللة االلتزامية.24
 .4إن القول بالمنع من االنتفاع بالميتة ال يظير لو وجو إال طيارة المذكى ونجاسة الميتة ,واستدلوا عمى نجاسة
الميتة بصحيحة محمد بن مسمم عن ماء البئر ويرد عمى ذلك بأن كون الميتة نجسة فيكون النزح مطي اًر لماء
البئر ,واذا سقط ىذا المدلول المطابقي ألجل المعارضة مع عدم كون الشيء منجساً لماء البئر كونو لو مادة فبل
يكون النزح مطي اًر لماء البئر بل مستحباً وفي مورده ال يوجد كاشف عن نجاسة الميتة ,وأجاب عن ذلك جواد
ٍ
وحينئذ يتعين تقييد الجيفة
التبريزي بأن سقوط الداللة المطابقية عند المعارضة ال يوجب سقوط الداللة االلتزامية
بما إذا كان من الميتة ألن الطاىر وان كان جيفة ال يوجب تنجيس الماء.25
 .5إذا وقعت معارضة بين المقومين لمعين التالفة مثبلً فبل شك في حجية قول المقوم في حد ذاتو وكذلك شيادة
البينة عند التعارض فيما بينيما فيقتضي سقوطيما ,ومقتضى القاعدة عدم الفرق بين أن يحصل التعارض بين
المقوم والخبر العادل والبينة لوضوح ان خبر المقوم واخبار العادل الثقة حجة عند العقبلء والعرف ,نعم إذا قال
أحد المقومين انو بعشرة وقال اآلخر انو بتسعة ,أو قوم الشاىد المعتضد بالبينات بعشرة ,وقامت البينة عمى
التسع فبل يصح قيام بناء من العقبلء عمى استبعاد األقل بشرط أن يكون التفاوت بين أقوال المقومين كثي اًر .وأما
في الفروض األخرى غير ىذا الفرض فمقتضى األصل ىو التساقط بسبب التعارض بين البينات أو البينة
والمقوم ,فبل يمكن طرح قول المقوم ,وال إطبلق يقتضي حجية البينة وتقديمو عمى رأي المقوم ,إن مقتضى الداللة
المطابقية في كل من المقومين بين العشرة والتسعة والداللة االلتزامية في كل واحد منيما ىو اآلخر والزم سقوط
الداللتين المطابقية وااللتزامية في كل منيما ىو الرجوع إلى البراءة .26ومحل الكبلم ىو إنو إذا سقطت الداللة
بناء عمى ىذا الرأي.
المطابقية سقطت الداللة االلتزامية ً
 .6ال يجب في مسح الرجمين أن يضع يده عمى األصابع ويمسح إلى الكفين بل يجوز أن يضع تمام كفو عمى تمام
ظير القدم من طرف الطول إلى المفصل ويسحبيا قميبلً بمقدار صدق المسح كما انو يجوز النكس بأن يبتدئ
من الكفين وينتيي بأطراف األصابع وان استفادة المشروعية ىنا ليس تبعية الداللة االلتزامية بعد سقوط الداللة
المطابقية بل ألنو مقتضى الجمع العرفي بين إطبلق الوجوب وأدلة استحباب التقية.27
 .7إذا شيد شاىدان بالنجاسة مع اختبلفيم بنوع النجاسة المبلقية لمثوب مثبلً كفى في ثبوت النجاسة وان لم يثبت
سبب النجاسة ,كما إذا قال أحدىما إن ىذا الثوب القى البول ,واآلخر قال إنو القى الدم ,فيحكم بأصل نجاستو
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بدون الحكم أنو نجس بسبب مبلقاتو لمبول وال الحكم بنجاستو بسبب مبلقاتو لمدم ,لكن ىذا إذا لم ِ
ينف كل منيم
قول اآلخر بأن اتفقا عمى أصل النجاسة وأما إذا نفاه كما لو قال أحدىما إنو القى البول واآلخر قال ال بل القى

ٍ
فحينئذ ال يمكن الحكم بالنجاسة .فإن إخباره عن السبب مطابقة وان َّ
دل عمى نجاسة الثوب بالداللة االلتزامية
الدم
فيو إال إنو ال اعتبار بيا بعد سقوط الداللة المطابقية عن الحجية لمعمم بالخطأ فالنجاسة الحاصمة بسبب مبلقاة

الدم منتفية والنجاسة بسبب شيء آخر لم ِ
تحك عنيا الشيادة واإلخبار مطابقةً وال التزاماً.28

 .8إن المدلول االلتزامي لمفظ متفرع عن المدلول المطابقي وتابع لو فإذا انتفى المطابقي انتفى االلتزامي ,فمو جاء
خبر مفاده أنو من تزوج امرأة بك اًر بإذن ولييا ثبت ليا حق المضاجعة فالمدلول المطابقي ىو ثبوت حق
المضاجعة لمزوجة ويدل بااللتزام عمى وجوب النفقة لمزوجة ,فمو جاء خبر يدل عمى عدم ثبوت حق المضاجعة
ليا وكانت لو األرجحية عمى الخبر األول عند نفيو وقام برد الخبر األول ألجل تمك المعارضة ال يمكنو القول
بثبوت الزوجية والمضاجعة المستفادين من الخبر األول ألن المعارض اآلخر إنما يختص بحق المضاجعة المذين
من لوازميما ثبوت الزوجية والنفقة فإذا لم تثبت فبل داللة عمييا.29
 .9إن إنشاء العقد بين البائع والمشتري بالعقد المتضمن لئليجاب والقبول فييأة الماضوية مثبلً الواردة عمى مادة البيع
والشراء وان دلت عمى تمميك العين بالصدق وتممكيا بو كالمعاطاة بقصد الممك إال إن إنشاء التمميك والتممك
بالقول فإنو كما يدل عمى ما َّ
دل عميو اإلنشاء بالقول مطابقةً وىو الممك والتمميك لمعوضين كذلك يدل بالداللة
االلتزامية العرفية عمى االلتزام من قبل المتعاقدين بيذا المدلول المطابقي عند عدم وجود خيار ويشيد لذلك إن

المعامبلت الخطيرة ذات الشأن إنما تنشأ بالعقود ال بالمعاطاة بسبب فقدان المعاطاة لما كان العقد واجداً لو من
األحكام ,وآية (أوفوا بالعقود)

30

إنما تمضي وتمزم بالوفاء بالعقود لوجود المدلول االلتزامي فييا.31

 .10في مسألة الوفاء بالشرط تبعاً لموفاء بالعقد :عدم توقف لزوم العقد عمى لزوم الشرط فإن عدم التوقف من انو
بناء عمى تأثير الفسخ ويمكن أن يقال :إن الباطل ىو التفكيك بين العقد وشرطو في
شرط لمنتيجة فبل يجري ىنا ً
وجوب الوفاء وىذا غير الزم في المقام بل يتعين وجوب الوفاء بالشرط فيجب الوفاء بالعقد ,واذا خالف وفسخ
يبق لمشرط موضوع حتى يجب الوفاء بو بل ليس من المعقول التكميف بعد الفسخ بعد حصول الفسخ,
العقد لم َ
أما لو خالف وفسخ فإن عموم دليل الخيار بطبلن المعاممة فتكون فاسدة إال أن يقال إن مفاد دليل الخيار عدم

الخيار ابتداء وانما مفاده الترخيص تكميفاً في الفسخ ومن ذلك يستفاد الخيار ,فإذا َّ
دل الدليل الدال عمى الشرط
ً
عمى حرمة الفسخ وعدم جوازه اقتضى تخصيص دليل الخيار فبل يبقى شيء يمكن التمسك بو إلثبات الخيار ألن
الحق إن المدلول االلتزامي يتبع المدلول المطابقي في الحجية مثمما يتبعيا في الوجود.32
 .11المحم الذي يشترى من الكافر في سوق المسممين أو من مجيول الحال في سوق الكفار حكمو حكم غير المذكى
النص راف األخبار التي وردت في السوق إلى أسواق المسممين وىو يكون أمارة مع الشك ال مع القطع بكفر

صاحب اليد الذي أخذ منو المحم ,وكذلك الحكم لو أن المسمم أخذ من يد المسمم الذي ُعِم َم أنو أخذه من كافر مع
عدم مباالتو من كونو من ميتة أو مذكى ,فتدل بالداللة االلتزامية عمى عدم تذكية النصف اآلخر فيتعارض
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المدلول المطابق لكل منيا مع المدلول االلتزامي لآلخر والمرجح بعد التساقط أصالة عدم التذكية في النصفين
معاً.33
 .12في مسألة اشتراط إسقاط الخيار قالوا :إن غاية ما يدل عميو دليل الشرط لزوم العمل بالشرط ,وأما حدوث حق
اعتباري لمذي شرط لصالحو فبل يوجد عميو دليل وجواز الخيار مشترك بين التكميف والحق ,وأن دليل الخيار
بالداللة المطابقية يدل عمى الترخيص التكميفي في الفسخ ,ومن ذلك يمكن استفادة الخيار وأن المعاممة تنحل

وتبطل وال تترتب عمييا اآلثار من النقل واالنتقال بفسخ من لو حق الفسخ فإذا َّ
دل دليل الشرط عمى رفع ذلك

الحق والترخيص وحرمتو ارتفع الخيار أيضاً ألن المدلول االلتزامي يتبع المدلول المطابقي في الحجية كما تتبعيا

في الوجود والثبوت.34

أقر بيا لشخص آخر أعطيت لؤلول وعميو أن يدفع لمشخص اآلخر المثل
 .13لو أقر شخص بعين لفبلن ثم بعد ذلك َّ
أو القيمة إما لكون ذلك بدل التالف أو لكونو بدل الحيمولة ,وغرامة المثل والقيمة لمشخص اآلخر ليست من جية
إق ارره الثاني بل ألن اإلقرار الثاني حجة من جية المدلول االلتزامي لعدم وجود مانع لعدم حجيتو ,أما المدلول
المطابقي فيو ليس بحجة ىنا إذ ىو إقرار لشخص بمال ثبت شرعاً ليس كونو لو ,واإلقرار يكون حجة عمى
خصوص المقر دون غيره وىذا اإلقرار الثاني الجديد ال أثر لو بالنسبة لممقر لو األول ولكن فيو مدلول التزامي
يتحمل أثر المقر وىو إتبلفو لمال الشخص الثاني اآلخر من خبلل إق ارره األول أو حيمولتو بين المال ومالكو
فيمزم بالتعويض لمثاني لعدم وجود مانع من حجية ىذا المدلول االلتزامي وتبعية الداللة االلتزامية لممطابقية في
الحجية إنما ىي في الكشف عن المقصود وال مانع عنيا ىنا بمحاظ الداللة المطابقية.35
نتائج البحث
لقد توصل البحث إلى النتائج التالية:
َّ .1
إن مسألة تبعية الداللة االلتزامية والمطابقية من المسائل الميمة التي ليا أثر كبير عمى عممية استنباط األحكام
الشرعية إذ إن الحكم ثبوتاً ونفياً لو عبلقة بثبوت التبعية وعدميا.
َّ .2
إن عمماء األصول أولوا ىذه المسألة األىمية البالغة من البحث والنقض واإلبرام كونيا تشكل عامبلً ميماً من
عوامل استنباط األحكام الشرعية.
 .3إن تبعية الداللة االلتزامية لمداللة المطابقية ثبوتاً ووجوداً أمر بدييي ألنو متى ما وجدت المطابقية البد أن توجد
االلتزامية كيف وان الداللة االلتزامية متفرعة عمى الداللة المطابقية ومتأخرة عنيا رتبة.
 .4اختمف عمماء األصول في التبعية من حيث الحجية وان اتفقوا في التبعية ثبوتاً ووجوداً فمنيم من قال بالتبعية
بمعنى إذا سقطت حجية الداللة المطابقية سوف تسقط حجية الداللة االلتزامية ,ومنيم من قال بعدم التبعية
بمعنى ال مبلزمة بين سقوط حجية الداللة المطابقية وحجية الداللة االلتزامية إذ ال مبلزمة بينيما فمن الممكن أن
تبقى حجية الداللة االلتزامية بعد سقوط حجية الداللة المطابقية.
 .5إن بحث تبعية الداللة االلتزامية والداللة المطابقية يجري في مطمب التعادل والتراجيح في عمم األصول.
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 .23محاضرات في أصول الفقو ,تقرير بحث الخوئي ,محمد إسحاق الفياض ,ط1419 ,1ىـ ,مطبعة مؤسسة النشر
اإلسبلمي ,نشر مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
 .24مصباح األصول ,تقرير بحث الخوئي ,محمد سرور البيودي ,ط1417 ,5ىـ ,المطبعة العممية قم ,الناشر مكتبة
الداوري قم.

 .25المعالم المأثورة ,تقرير بحث المير از ىاشم اآلممي1412 ,ىـ ,محمد عمي إسماعيل ,ط1406 ,1ىـ ,المطبعة
العممية قم ,الناشر محمد عمي إسماعيل.
 .26مقاالت األصول ,آقا ضياء العراقي1360 ,ىـ ,تحقيق الشيخ محسن العراقي وسيد منذر الحكيم ,ط 1المحققة,
1414ىـ ,مطبعة باقري ,الناشر مجمع الفكر اإلسبلمي.

 .27منتقى األصول ,تقرير بحث محمد الروحاني ,عبد الصاحب الحكيم ,ط1416 ,2ىـ ,مطبعة اليادي.
 .28منياج الفقاىة ,محمد صادق الروحاني ,ط1418 ,4ىـ ,المطبعة عممية.
 .29وسائل الشيعة (آل البيت) ,محمد بن الحسن الحر العاممي ,ت1104ىـ ,ط2ـ 1414ىـ ,مطبعة مير ـ قم,
الناشر مؤسسة آل البيت عمييم السبلم إلحياء التراث ,قم.

