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  دهيچك

 يشمندانيبوده است. مالصدرا از جمله اند ياسالم يشمندانآن همواره مورد توجه اند يها و فهم داللت ينزبان د ةمسئل
 يـانگر ب ي،و مبان يارهامع ينا ةمطرح كرده است. مجموع ينزبان د يها خاصي را در فهم داللت يو مبان يارهااست كه مع

نقـد و   يدر سـه محـور اساسـ    ينفهم زبان د يو مبان يارهامع ژوهشپ يناست. در ا يندر فهم زبان د يخاص و يةنظر
 يمبـان «و  »يـن زبـان د  شـناختي  يهسـت  يمبان« ،»ينخاص زبان د هاي يژگيو«محورها عبارت از  ينشده است. ا يبررس
 ينبر ا وهپرداخته است. عال ينزبان د يها است كه مالصدرا در پرتو توجه به آنها به فهم داللت »ينزبان د يشناخت زبان

 يارهـاي و در پرتـو مع  ها يوهش يربا سا ينزبان د يها فهم مالصدرا از داللت يوةش ينب يقيتطب اي يسهموارد مقا يدر برخ
گسـترش   يـة نظر يبر مبنـا  يناز فهم زبان د يديجد يينشده است تا تب يسع يزن يانورت گرفته است. در پاشده ص ياد
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  مقدمه. 1

تـر ظهـور حقـايق وحيـاني در      تعبيـر دقيـق   زبان دين عبارت از سخن گفتن خدا با انسان و به

پذير بشري است. با وجود ظهور اين حقايق در قالب الفاظ و عبارات مأنوس و  هاي فهم قالب

دليل فراتـر بـودن حقـايق وحيـاني از      هاي اين زبان به شناخته شده براي مخاطبان، فهم داللت

هاي خاصي برخوردار است. اين امر سبب شده است تـا   عرفي بشر، از پيچيدگي مرتبة ادراك

هاي اين زبان، رويكردهاي خاصي را اتخاذ كنند كه  انديشمندان ديني در مواجهة با فهم داللت

هاي اين زبان است. تفاوت اساسي اين رويكردهـا را   هاي متفاوتي از داللت نتيجة آن ارائة فهم

جو كرد كه بر اساس آنها انديشـمندان دينـي بـه فهـم      و مباني خاصي جست بايد در معيارها و

اند. توجه به اين معيارها و مباني از آن نظر حـائز اهميـت اسـت     هاي زبان دين پرداخته داللت

  هاي زبان دين، معلول اين مباني و معيارهاست.   هاي متفاوت از داللت كه فهم

در ميان انديشمندان ديني، مالصدرا از جملة متفكراني است كه معيارها و مباني خاصي را 

صـورت پراكنـده و    هاي زبان دين مطرح كرده است. اين معيارها در آثار وي به در فهم داللت

هاي مختلفي بيان شده و هرچند كه وي در برخي از آثارش مانند مفاتيح الغيـب يـا    مناسبت به

صورت تخصصي به مسئلة فهم زبان دين پرداخته اسـت، در همـين    بهات القرآن بهرسالة متشا

  اند.   صورت منسجم ارائه نشده آثار نيز معيارهاي مذكور به

اين پژوهش به بررسي معيارها و مباني اصلي و اساسي فهم زبان دين از ديدگاه مالصـدرا  

سـاختار زبـان ديـن از ديـدگاه      هـا و  خواهد پرداخت. در اين مقاله، عالوه بر بررسي ويژگـي 

شـناختي كـه مالصـدرا در پرتـو آنهـا بـه فهـم         شـناختي و زبـان   مالصدرا و بيان مباني هستي

اي اجمـالي نيـز ميـان شـيوة فهـم مالصـدرا از        هاي زبان دين پرداخته اسـت، مقايسـه   داللت

  ها انجام خواهد شد.   هاي زبان دين با ساير شيوه داللت

در ديدگاه مالصـدرا در دو بخـش امكـان پيگيـري دارد. نخسـت       معيارها و مباني اساسي

ها، اين زبان را از مرتبـة زبـان    هاي خاص زبان دين كه مالصدرا با توجه به آن ويژگي ويژگي



  �١١٧ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

هـاي زبـان ديـن مـورد توجـه       داند؛ دوم مباني و معيارهايي كه در فهم داللت عرفي متمايز مي

اي از زبان دين دسـت يافتـه اسـت. ايـن      ه فهم ويژهمالصدرا قرار گرفته و براساس آنها وي ب

ــاني   مبــاني و معيارهــا در تقســيم بنــدي كلــي دو بخــش هســتند. بخــش نخســت شــامل مب

شناختي است.پس فهـم زبـان    شناختي مرتبط با زبان دين و بخش دوم شامل مباني زبان هستي

  پذير است: دين از ديدگاه مالصدرا با توجه به سه محور زير امكان

 هاي زبان دين؛   ويژگي. 1

 شناختي مرتبط با زبان دين   . مباني هستي2

 شناختي مرتبط با فهم زبان دين. . مباني زبان3

  مجموع امور ياد شده بيانگر نظرية خاص مالصدرا در فهم زبان دين خواهد بود.

 هاي زبان دين ويژگي. 2

تـر آن،   در اصطالح عام، زبان دين عبارت از سخن گفتن خدا با انسان است و در معناي دقيـق 

» زبـان «، كلمة »زبان دين«پذير بشري است. در عبارت  هاي فهم ظهور حقايق وحياني در قالب

به لغت، لهجه و گويش خاصي مانند عربي يا فارسي اشاره ندارد، بلكه ايـن كلمـه بـه مرتبـة     

اشاره دارد كه حقايق وحياني در آن قالب آشكار شده اسـت. توضـيح اينكـه در    زباني خاصي 

مرتبة زبان عرفي، بر حسب نيازهاي مختلفي كه بشر براي بيـان اهـداف و مقاصـد گونـاگون     

خود دارد، مراتب زباني متنوعي تحقق يافته است كه هر چند برگرفته از زبـان عرفـي اسـت،    

زبـان  «از مرتبة زبان عرفي كامالً متمايز هسـتند. همچنـين    هاي خاص، دليل برخي از ويژگي به

متمايز است. زبان دين عبارت از سخن گفتن خدا با انسان و زبـان دينـي   » زبان ديني«از » دين

 عبارت از سخن گفتن انسان از خدا و با خداست.  

 واسـطة ايـن   هاي خاصي برخوردار اسـت كـه بـه    از ديدگاه مالصدرا، زبان دين از ويژگي

هـاي   همين دليل نيز توجه به آنها در فهم داللت ها از مرتبة زبان عرفي متمايز شده و به ويژگي

  اهميت است. اين زبان حائز

  قرار زير است: ها به برخي از اين ويژگي
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  . هويت و تعين خاص زبان دين1 .2 

ن خاص هاي زبان دين، هويت و تعين خاص اين زبان است. هويت و تعي ترين ويژگي از مهم

سطح فهـم و درك   منظور نزديك شدن به اين معناست كه هرچند حقايق وحياني به زبان دين به

هاي زباني بشري ظهور يافته است، ايـن امـر سـبب فروكـاهش زبـان ديـن        مخاطبان در قالب

  مرتبة زبان عرفي نخواهد بود.   به

مرتبـة   يك شـدن بـه  مالصدرا فلسفة ظهور حقايق وحياني در قالب الفاظ و عبارات را نزد

نظر وي حقايق وحياني بـه دليـل نزديـك     ). به22: 1363داند (صدرالمتألهين،  فهم مخاطب مي

كسوت الفاظ و عبارات درآمده و لباس حروف و اصـوات را بـر    مرتبة عقول بشري به شدن به

بان كمال مطلوب نبود يا اينكه مخاط تن كرده است و اگر رسالت پيامبران براي هدايت خلق به

ظهور حقـايق وحيـاني در مراتـب     دين در سطح باالتري از ادراك عادي بشري قرار داشتند، به

پذير شدن  ). بر اين اساس الزمة فهم44: 7، ج 1981لفظي و كتبي نيازي نبود (صدرالمتألهين، 

حقايق وحياني براي مخاطب، اين است كه معاني و مقاصد مورد نظر دين در قالب زباني بيان 

كه مخاطب با آن آشنا و مأنوس است و از آنجـا كـه طيـف وسـيعي از مخاطبـان ديـن،       شود 

مخاطبان عام هستند، خداي متعال با زبان عرف عقال كه در ميان مخاطبان رايج است، بـا آنـان   

  گويد. سخن مي

اما نكتة بسيار مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه از نظر مالصدرا، سـخن گفـتن   

ان عرف عام با مخاطب خويش، سبب فروكاهش آن به زبان عرفـي نيسـت و زبـان    دين به زب

  هاي تخصصي، تعيني فراتر از زبان عرف دارد. دين، همچون ساير زبان

نخستين شاهد بر عرفي نبودن زبان دين اين است كه اگر زبـان ديـن، صـرفاً همـان زبـان      

فنون ادبي اين زبان، كـامالً قـادر بـه     عرف عقال باشد، بايد آشنايان به لغات، قواعد و صنايع و

هـاي زبـان ديـن، تنهـا      درك معاني و مقاصد مورد نظر دين باشند، در حالي كه در فهم داللت

آشنايي با لغات و قواعد صرف و نحو و فنون و صـنايع ادبـي كـافي نيسـت (صـدرالمتألهين،      

ب كه كامالً به زبان ) و وجود منكراني چون ابوجهل و همة شاعران عر188: 7الف، ج  1366



  �١١٩ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

نـوعي شـاهدي بـر     رايج آن عصر مسلط بودند و با قواعد و فنون اين زبان آشنايي داشتند، بـه 

  اين مدعاست.  

شاهد ديگر بر عرفي نبودن زبان دين، اين است كه در مرتبة زبان عرفي، اختالف چنـداني  

هـاي   كه در فهـم داللـت   ليهاي اين مرتبه از زبان ميان مردم وجود ندارد، در حا در فهم داللت

  ).63: 1363هاي زيادي وجود دارد (صدرالمتألهين،  زبان دين، اختالف

معاني عرفي و سطحي، قائل شدن به وجـود مراتـب معنـايي در زبـان      عدم انحصار معنا به

هاي اين زبان در پرتو معيارها و مباني متناسب بـا آن، از جملـه برآينـدهاي     دين و فهم داللت

  هاي بعدي به آن اشاره خواهد شد؛ عين خاص زبان دين است كه در بخشتوجه به ت

  . اجمالي بودن 2. 2

ويژگي ديگر زبان ديـن اجمـالي بـودن آن در بيـان حقـايق اسـت. از نظـر مالصـدرا، قـرآن          

انـد   نحـو اجمـالي در قـرآن بيـان شـده      دربردارندة همة علوم حقيقي است اما اين حقـايق بـه  

هاي متفاوتي به تبيين ظهور اجمالي حقايق  ). وي به شيوه610: 2ج  ب،1366(صدرالمتألهين، 

عنوان نمونه در بيان صفات الهي، معتقـد اسـت    پردازد. به وحياني در قالب الفاظ و عبارات مي

كه بيان قرآن در زمينة آن دسته از صفات الهي كـه در عـالم ملـك و شـهادت قابليـت ظهـور       

مقابل ذكر آن دسته از صفاتي كه در اين عالم ظهور تفصـيلي  ندارند، كامالً اجمالي است و در 

  ).18ب: 1387صورت تفصيلي است (صدرالمتألهين،  اند، در قرآن نيز به يافته

در موضعي ديگر مالصدرا اجمالي بودن زبان دين را بـر اسـاس عـدم ظرفيـت مخاطبـان      

تفصـيلي آن، نـه بـر عهـدة     كند و بر اين باور است كه بيان  براي فهم حقايق وحياني تبيين مي

قدر فهم مخاطبان و ميـزان   هاي كاملي است كه در هر زمان به پيامبر، بلكه تكليف اوليا و انسان

پردازنـد. از آنجـا كـه تفـاوت مراتـب ادراكـي و وجـودي         ظرفيت آنان به بيان اين حقايق مي

م خواهد بود كه در طور تام و تمام است، الز مخاطبان دين، مانعي براي فهم حقايق وحياني به

هر عصري امام آن عصر به بيان تفصيلي اين حقايق مجمل و كشف رموز و اسرار آيات قرآن 

). 610: 2ب، ج 1366و تاويل متشابهات آن و تبيـين مجمـالت آن بپـردازد (صـدرالمتألهين،     
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در  اين معناست كه الفاظ و عبارات آيات قرآن در پرتو تفسـير امـام معصـوم و    بيان تفصيلي به

يابند و از آنجا كه فهم انسـان همـواره    پي تكامل مراتب ادراكي فهم انسان، معاني جديدي مي

در حال تكامل است، پيوسته معاني جديدي از الفاظ و عبارات زبان دين به تفصـيل و ظهـور   

  رسد. توضيح بيشتر در اين زمينه در بخش گسترش داللي زبان مطرح خواهد شد؛ مي

  ودنمراتب ب . ذو3 .2

هاي خاص زبان دين ذومراتب بودن آن است. مالصدرا با استناد به حـديثي از   از ديگر ويژگي

دانند، بـراي قـرآن دو    كه قرآن را برخوردار از ظاهر و باطن و حد و مطلع مي aپيامبر اكرم 

: 7، ج 1981كنـد (صـدرالمتألهين،    تعبيري ظاهر و باطن را مطرح مي و به» علن«و » سر«مرتبة 

). هر كدام از مراتب ياد شده نيز به نوبة خود از ظاهر و باطني برخوردار اسـت و بـر ايـن    36

اساس مراتب چهارگانة قرآن عبارت از مرتبة آشكارِ ظاهر، پنهانِ ظاهر، ظاهرِ سر، و باطنِ سر 

ظاهر و مرتبة سوم و چهارم مربوط به سـر و بـاطن آن    است. مرتبة اول و دوم قرآن مربوط به

 است.  

واسطة مراتب ادراكي و وجودي انسان  مراتب قرآن عبارت از معاني و حقايقي است كه به

تعبير ديگـر الفـاظ و    شوند و شامل معاني حسي، خيالي، عقلي و فوق عقل هستند. به  درك مي

هاي زبان دين بر حسب مراتب ادراكي انسان، پذيراي معاني متعـددي خواهنـد بـود و     عبارت

سمت تجـرد و بسـاطت    ي، معاني بر حسب مرتبة ادراكي، سيري صعودي بهبند در اين تقسيم

  دارند.  

عنوان نمونه در جـايي   مبناي مذكور در آثار مالصدرا به بيانات مختلفي طرح شده است. به

مرتبـة ظـاهر    داند. مرتبة عبارت ناظر بـه  كالم خدا را شامل دو مرتبة كلي عبارت و اشارت مي

جان است و بهرة كساني اسـت كـه عمـر خـويش را در      د جسمي بيالفاظ قرآن است كه مانن

كننـد. در مقابـل    وجو از معاني ظـاهري الفـاظ صـرف مـي     علومي مانند معاني و بيان و جست

مرتبة عبارت، مرتبة اشارت قرار دارد كه مانند حقيقت وجود انسان و نـاظر بـه معـاني بـاطني     

). در جاي ديگـري بـر اسـاس    29: 1 الف، ج 1366اهللا است (صدرالمتألهين،  قرآن و بهرة اهل



  �١٢١ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

) يـا بـر   15: 1360هاي متفاوتي كه براي قرآن ذكـر شـده اسـت (صـدرالمتألهين،      اسامي و نام

ب، ج 1366اساس مراتب اسرار الهي و اختصاص هر مرتبه به گروه خاصي (صـدرالمتألهين،  

اختصـار در كـالم، از ذكـر    كند كه به دليل رعايـت   ) مراتبي را از آيات الهي مطرح مي548: 2

كنـيم كـه در همـة ايـن      ذكر اين نكته بسنده مي شود و تنها به نظر مي تفصيلي اين موارد صرف

تصوير كشيده شده،  موارد، مراتب و بطون معنايي قرآن بر اساس مراتب فهم و ادراك انسان به

  ها و بيانات آن متفاوت است؛ هر چند كه عبارت

 دين . تنوع مخاطبان زبان4 .2

نظـر قـرار داده اسـت،     ويژگي چهارم زبان ديـن كـه مالصـدرا آن را در فهـم زبـان ديـن مـد       

). 40: 2الـف، ج  1366برخورداري اين زبان از مخاطبان عام و خاص اسـت (صـدرالمتألهين،   

شود كه ساير مراتب زبـاني   تنوع مخاطبان از اين نظر، يك ويژگي براي زبان دين محسوب مي

در  شود، گسترة مخاطبان آنها به افراد خاصي محدود ميو ويژگي را ندارندفني اين وتخصصي

  شود؛   پيام دين به گروه خاصي منحصرنميها مخاطب هستند و انسانزبان دين همة در كهحالي

 شناختي زبان دين مباني هستي. 3

بـه  شناختي خاصي است كه مالصدرا در پرتـو آنهـا    محور دوم در فهم زبان دين، مباني هستي

هاي زبان دين پرداخته است. اين مباني به تبيين مراتـب هسـتي و مراتـب ادراكـي      فهم داللت

  كنند.   هاي زبان دين نقش خاصي ايفا مي نوعي در فهم داللت كدام به اند و هر انسان پرداخته

  . تطابق و تناظر عوالم هستي1 .3

بندي كلي شامل سـه مرتبـة    متقسي ستي داراي مراتب متعددي است و دراز ديدگاه مالصدرا ه

هـاي خاصـي برخـوردار     عقل، مثال يا خيال و طبيعت است. هر يك از اين مراتب از ويژگـي 

هايي چون حركت، زمـان و   هستند. عالم طبيعت كه دربردارندة موجودات مادي است، ويژگي

رخـي از  مكان دارند. عالم مثال يا ملكوت، عالمي است كه موجودات آن از ماده مجردند امـا ب 

هاي موجودات مادي را (مانند شكل و بعد) دارند و باالخره عالم عقل كـه موجـودات    ويژگي
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گانة مذكور به حكـم تشـكيك در    طور كلي از ماده و خواص آن مجرد هستند. عوالم سه آن به

نوعي مترتب بر يكديگر هستند. مطابقت اين عوالم يعني هرچـه كـه در جهـان     ظهور وجود به

دارد، در واقع نمود يا مثالي است از آنچه كـه در جهـان برتـر از آن، يعنـي عـالم      مادي وجود 

خيال وجود دارد و آنچه كه در عالم مثال وجود دارد، به نوبة خود تمثيلي از حقايق عالم برتر 

تعبير ديگر در تطـابق عـوالم، جهـان طبيعـت مثـال و       از آن، يعني عالم حقايق عقلي است. به

الي و حقايق مثالي به نوبة خود، مثال حقايق عقلـي هسـتند. در ايـن رابطـه     انعكاس حقايق مث

عالم مادون نسبت به عالم مافوق خود در حكم مثال است و عالم مافوق، حقيقت عالم مـادون  

» االدنــي مثــال االعلــي و االعلــي حقيقــه االدنــي«تعبيــر مالصــدرا  شــود و بــه محســوب مــي

  ).235: 9 ، ج1981؛ 442: 1354(صدرالمتألهين، 

بر اساس نظرية تناظر عوالم، هستي، انسان و قرآن همگـي از مراتـب يكسـاني برخـوردار     

هستند و مراتب ياد شده و نسبت ميان آنها در وجود انسـان نيـز محقـق اسـت و از طبيعـت،      

خيال و عقل برخوردار است و اين مراتب در حقيقت مراتبي متناظر بـا مراتـب عـالم هسـتي     

  ).238الف: 1387ألهين، هستند (صدرالمت

نيـز   bشده در مورد هستي و انسان در مورد قـرآن و سـخنان معصـومان     همة مراتب ياد

تعبير ديگـر در   تحقق دارد و حكم تطابق عوالم در زمينة مراتب معنايي آنها نيز محقق است. به

ثـال اعلـي   شود كه عالم اعلي، حقيقت ادنـي و ادنـي م   اصل تطابق عوالم بر اين نكته تأكيد مي

است، اما در تناظر عوالم اين نكته مد نظر است كـه هسـتي، انسـان و قـرآن همگـي مراتـب       

  يكساني دارند؛

  هاي زبان دين . نقش تطابق و تناظر عوالم در فهم داللت1 .1 .3

توان مطرح كرد اين است كه طرح مسئلة تطـابق عـوالم و    پرسش بسيار مهمي كه در اينجا مي

هـاي زبـان ديـن، چـه      مراتب وجودي انسان و قرآن و هستي در فهم داللـت نيز متناظر بودن 

  جايگاهي دارد؟

  توان به موارد متعددي اشاره كرد.   در پاسخ به اين پرسش مي



  �١٢٣ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

  مراتب خيالي و عقلي . گسترش داللي الفاظ و انتقال معاني از مرتبة حسي به1 .1 .1 .3

ميـان عـالم    ةاصل موازناز ديدگاه مالصدرا،  فهم زبان دين درترين اصول و مباني  يكي از مهم

در پرتو اصل موازنة ميان معقول و محسوس (كه تعبيـر ديگـري از   معقول و محسوس است. 

هاي زبان دين از معـاني حسـي بـه معـاني خيـالي و عقلـي منتقـل         تطابق عوالم است) داللت

تعبير ديگر اين اصل در حكم مبنايي براي گسترش داللي الفاظ در حـوزة مصـاديق    شود. به مي

  شود.   يك لفظ محسوب مي

بـاب عظيمـي از معرفـت را در     ،آن ه به اين اصل و پي بردن به سـرّ توج مالصدرا از نظر

از  ،اطـالع اسـت   گشايد و كسي كه از درك اين موازنه بي حقايق الهي بر روي انسان مي ةحوز

 وي از قـرآن تنهـا معـاني لفظـي آن خواهـد بـود       ةاطـالع و بهـر   بسياري از حقايق قرآني بـي 

ميان عـالم معقـول و محسـوس     ةكه از سرّ موازنكسي  ).326: 1 ، جب1366(صدرالمتألهين، 

 ،انـد  هاي جسماني متمثل شده در حقيقت به معاني و حقايقي كه در صورت قالب ،آگاهي يابد

    ؛آگاهي يافته است كه اين در واقع وصول به اولين مرتبه از مراتب نبوت است

  هاي بدون ضابطه و مبنا . رد تأويل2 .1 .1 .3

هايي است كـه از نظـر وي بـدون     نوعي درصدد مقابله و رد تأويل ن مبنا بهمالصدرا با ارائة اي 

مبنا و بر اساس تخيل صرف ارائه شـده انـد و گـاهي بـه تنزيـه يـا تشـبيه صـرف در حـوزة          

ها را مورد طعـن قـرار    گونه تأويل شدت اين معناشناسي اوصاف الهي منتهي شده است. وي به

ي زبان دين، بايـد در پرتـو ايـن اصـل صـورت پـذيرد       داده و معتقد است كه فهم معاني باطن

  )؛264الف: 1387(صدرالمتألهين، 

  نها هاي طولي و حجيت بخشيدن به آ تبيين فهم .3 .1 .1 .3

هـاي   نوعي درصدد تبيين فهـم  مالصدرا با طرح اين مبنا در بحث فهم معاني زبان دين، گويا به

هاست. بر اسـاس تطـابق عـوالم، معـاني الفـاظ و       گونه از فهم طولي و حجيت بخشيدن به اين

عبارات زبان دين، تنها در معاني حسي منحصر نيست و دربردارندة مراتـب معنـايي خيـالي و    

كنـد كـه فهـم     د بود. در حقيقت تأكيد بر اين اصل، ديدگاه كساني را ك رد ميعقلي نيز خواه
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كننـد   دانند و تنها به معاني ظاهري قرآن اكتفا مـي  هاي عرفي منحصر مي زبان دين را در داللت

  )؛312: 3ب، ج 1366(صدرالمتألهين، 

  عدم تناقض معاني ظاهري و باطني .4 .1 .1 .3

تمايز ميان عوالم وجودي مرتفع شده است و اين عـوالم نسـبت    بر اساس نظرية تطابق عوالم،

شـود،   رو همة مراتب معنايي كه از زبان دين استنباط مـي  يكديگر متباين نخواهند بود. از اين به

همين دليل نيز از نظر مالصدرا، معـاني ظـاهري تفسـير بـا معـاني       همين ويژگي را دارند و به

تـر مراتـب پيشـين هسـتند،      تر و تمام ني باطني، مرتبة كاملباطني آن متناقض نخواهد بود. معا

مراتـب پـيش از خـود، از     همان وجه كه وجود خاص شيء در هر يك از مراتب نسبت بـه  به

  ).88- 87: 1363همين ويژگي برخوردار است (صدرالمتألهين، 

ا از زبـان  ه نظرية تناظر عوالم نيز مانند تطابق عوالم، نقش مهمي در فهم مالصدرا از داللت

دين دارد. بر اساس اين مبنا، معاني و حقايق قرآنـي، عـالوه بـر اينكـه از مصـاديق طـولي در       

مراتب هستي برخوردار هستند، در عالم انساني نيز مصاديقي متناسب با مراتب وجـود انسـان   

دارند. اين امر در پرتو نظرية تناظر مراتب وجـود انسـان بـا مراتـب هسـتي و مراتـب قرآنـي        

پذير است. بر همين اساس مالصدرا در تفسير حقايقي ماننـد عـرش و كرسـي بـه بيـان       ينتبي

) يـا در تفسـير   283الـف:  1387پردازد (صدرالمتألهين،  مصاديق آن در مراتب وجود انسان مي

دهـد   آية نور، سه معناي باطني از آيه را در عـالم آفـاق، انفـس و نيـز عـالم ابـدان ارائـه مـي        

  )؛379: 4الف، ج 1366(صدرالمتألهين، 

  . مراتب ادراكي انسان و نسبت آن با حقايق وحياني2 .3

اي اسـت كـه تنهـا مـدرك      گونـه  شناسي حكمت متعاليه، شأن هر مرتبة ادراكـي بـه   در معرفت

اي كـه شـأن    گونه كند و از ادراك ساير مدركات ناتوان است، به متناسب با خويش را درك مي

حسي را درك كند و شأن مرتبـة عقـل نيـز ادراك مـدركات     مرتبة حس آن است كه مدركات 

). دليل اين امر را نيز بايد نوع نگاه خاص مالصدرا بـه  40: 1363عقلي است (صدرالمتألهين، 

  كيفيت ادراك در انسان دانست.



  �١٢٥ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

دليـل تجـردش)    توضيح اينكه براي نفس در مواجهة با مراتـب موجـودات خـارجي (بـه    

هـا از نـوع    شود، اما نسبت نفس به اين صـورت  حاصل مي هاي حسي، خيالي و عقلي صورت

شـود   ها در ذات نفس ايجاد يـا بـه تعبيـري خلـق مـي      قبول و انفعال نيست، بلكه اين صورت

خالف نظـر رايـج بـر ايـن عقيـده اسـت كـه         ). مالصدرا بر291: 1، ج 1981(صدرالمتألهين، 

قل ضمن حركت تكـاملي  هاي ادراكي براي نفس در مراتب حس و خيال و ع حصول صورت

شود. بر اين اساس نفس تنها پـس از وصـول بـه مرتبـة تجـرد       نفس در آن، خلق و ايجاد مي

همين دليل اسـت كـه    هاي خيالي و عقلي خواهد بود. به خيالي يا عقلي، قادر به ادراك صورت

چنانكه درك صور خيالي نخواهد بود،  نفس تا در مرتبة اداراك حسي قرار گرفته باشد، قادر به

هاي خيالي و عقلـي   هاي عقلي خواهد بود. ادراك صورت غلبة قوة خيال، مانع ادراك صورت

تر، مـانع   كنندة آنهاست و استقرار در مراتب پايين ها از جانب افاضه منوط به خلق اين صورت

هاي مراتب باالتر خواهد بود. البته ايـن امـر بـراي افـرادي      تبع آن درك صورت از افاضه و به

دليـل   ست كه نفس ايشان ضعف مرتبة وجودي دارد وگرنه نفـوس انبيـا و كمـل از اوليـا بـه     ا

اي، مانع از غفلـت ايشـان از سـاير     اي است كه اشتغال به مرتبه گونه شدت و قوت وجودي به

  ).429: 1354مراتب ادراكي نخواهد بود (صدرالمتألهين، 

حسـي در مخاطبـان عـام ديـن (كـه      بر اين اساس از نظر مالصدرا، شدت اشتغال به امور 

دهد) مانع از درك حقايق وحياني است. اشـتغال   ها را تشكيل مي اكثريت قريب به اتفاق انسان

يـك از   حدي است كه نفس ايشان قـادر بـه درك هـيچ    ها، به به امور حسي در برخي از انسان

اي اسـت كـه    ردهمراتب معنايي وحي نيست. نفس اين افراد در ادراك حقايق وحياني مانند مـ 

قادر به درك هيچ چيز نيست. مرتبة برخي ديگر از نفوس نسبت به درك ايـن حقـايق، ماننـد    

كنـد   هـاي تمثيلـي مشـاهده مـي     اي است كه حقايق عالم خيال را در قالب صورت انسان خفته

ب رو بيان حقايق مرتبة خيال براي اين افراد، جز در قال ). از همين629: 1363(صدرالمتألهين، 

دليل استقرار در مرتبة حسي، توانايي مشـاهدة حقـايق    پذير نيست، چرا كه نفس به مثال امكان

هـاي محسـوس و    واسطه ندارد و اين حقايق بايد در قالـب مثـال   صورت بي مرتبة خيالي را به

  )؛97: 1363شدني براي مخاطب بيان شود (صدرالمتألهين،  فهم
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  در فهم زبان دين شناختي مباني زبان. 4

شناختي نيز وجود دارند كـه در حكـم كليـد     شناختي، برخي از مباني زبان در كنار مباني هستي

شوند. توجه به اين مباني و پايبندي به آنها، امكان ارائـة   هاي زبان دين محسوب مي فهم داللت

    ترين اين مباني عبارتند از: كند. مهم فهم جديدي از زبان دين را فراهم مي

  ؛1هاي زبان دين از مرتبة زبان عرفي . فراتر بودن فهم داللت1 .4

  . داللت حقيقي الفاظ بر معاني و مفاهيم آنها و2 .4

 . فهم زبان دين در پرتو گسترش داللي الفاظ.3 .4

در ادامه دربارة هريك از موارد مذكور و نيز نقش هركدام از اين مباني در نظرية زبان دين 

  بيشتر داده خواهد شد؛مالصدرا توضيح 

  فراتر بودن فهم داللت هاي زبان دين از مرتبة زبان عرفي. 1 .4

مرتبـة   گفتيم كه توجه به تعين و هويت خاص زبان دين، مانع از فروكاهش ايـن زبـان بـه   

هاي زبان دين در پرتو قواعـد و دسـتورات    شود و بر اين اساس نيز فهم داللت زبان عرفي مي

نـوعي جهـل و دوري از    ت و حتي باقي ماندن در اين سـطح از معنـا بـه   زبان عرف ميسر نيس

  ).185: 7الف، ج 1366مقاصد قرآني است (صدرالمتألهين، 

تصريح  توان در برابر اين مبنا مطرح كرد اين است كه با توجه به اينكه به پرسشي را كه مي

مرتبـة   نزديك شـدن بـه   قصد پذير بشري و به هاي زباني فهم مالصدرا حقايق وحياني در قالب

معنـاي نقـض    ) آيا پذيرش چنين مبنايي به9: 1363اند (صدرالمتألهين،  فهم مخاطب نازل شده

                                                           
اين مبنا، در حقيقت برآيند پذيرش فراتر بودن زبان دين از مرتبة زبان عرفي است كـه پـيش از ايـن در بخـش      .1

هـاي   زبان دين بررسي شد. در واقع الزمة فراتر بودن زبان دين از زبان عرفي اين است كه فهم داللـت  هاي ويژگي

هاي عرفي است. اما با توجه به اينكه اين امـر قابليـت بررسـي در حـوزة معيارهـا و       زبان دين، فراتر از فهم داللت

عنـوان مبنـاي مسـتقلي در ذيـل مبـاني       بان دين، بـه دليل اهميت آن در فهم ز شناختي را نيز دارد و نيز به مباني زبان

  شود. شناختي بررسي مي زبان
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غرض از نزول وحي در مرتبة زباني نيست؟ آيا الزمة پذيرش چنـين مبنـايي، محـروم شـدن     

  عدة خاصي نخواهد بود؟   هاي زبان دين و انحصار آن به مخاطبان عام از فهم داللت

توان مطرح كرد كه هركدام از شـواهد و داليلـي    پاسخ به اين پرسش دو احتمال را ميدر 

  نيز دارد.

توان در اين زمينه مطرح كرد، اين است كه مالصدرا با تأكيد بـر مبنـاي    احتمالي را كه مي 

مذكور در تالش است مباني تأويل مورد پذيرش خويش را بيان كنـد و در ضـمن بيـان ايـن     

هاي رايج در فهم قرآن نشان دهد. ايـن نكتـه    روش تأويلي خود را با ساير روش مباني، تمايز

هاي مختلف نسبت به آيـات متشـابه در قـرآن كـامالً مشـهود       بندي مالصدرا از فهم در تقسيم

رو شـده اسـت. نخسـت     به طور كلي سه روش با نقد مالصدرا رو بندي به است. در اين تقسيم

هـا در   آيات قرآن را تنها بر پاية توضيح معاني الفاظ و عبـارت روش اهل ظاهر كه فهم معاني 

كنند؛ دوم رويكرد معتزله كه هرچنـد بـه تأويـل آيـات      هاي زبان عرفي مطرح مي سطح داللت

اند، از آنجايي كه در اين شيوه از تأويل، الفاظ و عبارات از معاني و مفاهيم اوليـه   قرآن پرداخته

يرفتني نيست و در نهايت رويكرد سوم يـا رويكـرد تبعيضـي    اند، پذ و اصلي خويش دور شده

شناسي اوصاف الهي، رويكرد تأويلي و در آيـات مربـوط بـه معـاد      كه در آيات مربوط به معنا

ترديد ايرادات وارد بر دو رويكرد پيشين نيز بـر آن وارد   رويكرد اهل ظاهر مشهود است و بي

  ).73: 1363است (صدرالمتألهين، 

توضـيح   د شيوة اهل ظاهر و تفاوت آن با روش مالصدرا در فهم زبان ديـن، بـه  در زمينة ر

خاصي نياز نيست، چرا كه مالصدرا در موارد متعـددي بـه ايـن تفـاوت اشـاره كـرده اسـت        

  ). 185: 7الف، ج 1366(صدرالمتألهين، 

آن توجه نشده، اين است كـه بـر اسـاس مبنـاي      آنچه كه اهميت خاصي دارد و تاكنون به

توان به تفاوت مبناي تأويل از ديدگاه مالصدرا و معتزله اشاره كرد. توضـيح اينكـه    كور ميمذ

هاي ظاهري ميان اين آيات و اصول عقايـد   معتزله نيز در مواجهة با آيات متشابه و رفع تناقض

اند و برخالف اهل ظاهر، معاني و مفاهيمي فراتـر از معـاني عرفـي     به شيوة تأويل روي آورده
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توان گفت كـه فهـم آنهـا از     كنند، اما با دقت در مباني مورد پذيرش آنها مي را مطرح ميآيات 

آيات قرآن مانند اهل ظاهر در سطح معاني و مفاهيم عرفي بوده است و حتي در مـواردي كـه   

انـد. علـت اصـلي ايـن امـر نيـز        اند، از سطح معاني عرفي فراتر نرفتـه  به تأويل آيات پرداخته

دين به مرتبة زبان عرفي و ناديده گـرفتن تعـين خـاص زبـان ديـن از سـوي       فروكاهش زبان 

  معتزله است.  

تعبير ديگر معتزله به آن دليل كه در مواردي مانند آيـات متشـابه و معناشناسـي اوصـاف      به

اند، امـا   اند، گامي فراتر از اهل ظاهر برداشته الهي، به معاني ظاهري الفاظ و عبارات اكتفا نكرده

و معـاني آيـات     اند نظر كه ميان مرتبة زبان عرفي و زبان دين تمايز و تفكيكي قائل نشدهاز آن 

نوعي در همان سـطح   اند به را تنها با استناد به قواعد و دستورات مرتبة زبان عرفي مطرح كرده

 اند. در اين زمينه، يعني عدم تفكيك و تمايز ميان زبان ديـن و زبـان   از معاني عرفي باقي مانده

  توان به شواهدي اشاره كرد. عرف از ديدگاه معتزله مي

ترين ويژگي زبان دين را كـه همـان ذومراتـب بـودن ايـن زبـان        نخست اينكه معتزله مهم

داننـد (قاضـي    اند و عقيده به ظهـر و بطـن قـرآن را مسـتند بـه باطنيـه مـي        است، انكار كرده

قصـد وصـول    أويل نـزد معتزلـه بـه   ). در حقيقت انگيزة ت369- 363: 16، ج 1962عبدالجبار، 

مراتب باطني معنا نيست، چرا كه اساساً قائل به ظهر و بطن آيات نيستند. تأويـل در انديشـة    به

هـاي عقلـي ايشـان و ظـاهر برخـي از       معتزلي تنها با هدف رفع تناقضي است كه ميان انديشه

  آيات وجود دارد.

كرد، اين است كه از نظر معتزله خـداي   آن اشاره توان به شاهد ديگري كه در اين زمينه مي

اي سخن بگويد كـه بـراي وي ادراك پـذير باشـد، چـرا كـه اسـاس         گونه متعال بايد با بشر به

رو در تفكر معتزله، زبان دين عـين زبـان عرفـي بشـر      شريعت براي تأييد عقل است. از همين

هـا در   نـد كـه انسـان   ك هايي پيـروي مـي   است و خداوند در سخن گفتن با بشر از همان قانون

  ).166: 5، ج 1962دهند (ر.ك قاضي عبدالجبار،  سخن گفتن با يكديگر مد نظر قرار مي
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داننـد و از   تعبير ديگر از آنجا كه معتزله شريعت عقالني را بر شريعت نبـوي مقـدم مـي    به

نظر ايشان آنچه كه در شريعت بيان شده براي تأييد حقايقي است كـه عقـل مقـدم بـر شـرع      

تـوان در انديشـة معتزلـي از تعـين      ) نمـي 174- 175، ص 4آنها دست يافته است (همان، ج به

بـه اسـتثناي بيـان     - كنـد   آنچه را كه دين بيان مـي  خاص زبان دين سخن گفت، چرا كه همة

همگي در حيطـة مراتـب ادراكـي بشـر بـوده اسـت و سـخني از         - جزييات تكاليف و احكام

  ن نيامده است.ميا هاي فراتر از عقل به حوزه

بديهي است كه در اين نگاه، فهم زبان دين با استناد بـه قواعـد و دسـتورات زبـان عرفـي      

كامالً ميسر خواهد بود. در حقيقت نزد معتزله مبناي تأويل و ارائة معاني فراتر از مرتبـة زبـان   

هري دليل وجود آيات متشابه) است كه با اصول عقلي مقدم بر شرع در تنـاقض ظـا   عرفي (به

صورت حمل الفاظ و عبارات در زبان دين بر معاني و مفاهيم آنها در همـة   است و در غير اين

  پذيرد. هاي زبان عرفي صورت مي و داللت 1موارد، بر اساس وضع پيشين

هاي زبان دين از مرتبة زبان  بر اين اساس نقش مبناي ياد شده يعني فراتر بودن فهم داللت

يدگاه مالصدرا، ويژگي خاص زبان دين ذومراتـب بـودن آن اسـت    شود. از د عرفي آشكار مي

كه الزمة آن برخورداري اين زبان از مراتب متعدد معنـايي خواهـد بـود و بـديهي اسـت كـه       

مراتب مختلف معنايي، تنها در پرتو اطالع از وضع لغات در مرتبة زبان عرفي و نيـز   وصول به

  قواعد و دستورات زباني ميسر نيست.  

س مبناي ياد شده، شيوة تبعيض در فهم زبان دين نيز مورد نقد بوده است و تأويـل  بر اسا

شود و به آيات متشابه و رفـع تنـاقض از    تري در زبان دين مطرح مي در حيطه و گسترة وسيع

                                                           
منظور از وضع پيشين، همان معاني و مفاهيمي است كه در مرتبة زبان عرفي، الفاظ و عبارت به ازاي آنها وضـع   .1

يكي از شروط معناداري كالم، همين مطابقت با وضع پيشين است، چنانكه آگـاهي از   شده است. در انديشة معتزله

؛ 160: 15قصد ونيت متكلم نيز شرط ديگر معناداري كالم است. در اين زمينه رك. قاضي عبـدالجبار، المغنـي، ج   

  .395: 16همان، ج 
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ظواهر آيات منحصر نيست. در حقيقت مالصدرا با انتقاد از كساني كه در معناشناسي اوصـاف  

هاي مربوط به معاد به همان برداشت عرفي و  اند، اما در حوزة گزاره ردهالهي به تأويل روي آو

هـاي زبـان    اند، در صدد بيان اين نكته است كه در همة ساحت ظاهري از زبان دين اكتفا كرده

  ). 74: 1363دنبال فهمي فراتر از فهم عرفي بود (صدرالمتألهين،  دين بايد به

شود تا توجه مخاطـب در فهـم حقـايق     ا سبب مياحتمال ديگر اين است كه طرح اين مبن

هاي متعارف جلب شود. شواهد صريح و روشني نيز در تأييـد ايـن    هايي جز راه وحياني به راه

بسـيار   bعنوان نمونه وي بر تلمذ در مكتب اهل بيت  مطلب در آثار مالصدرا وجود دارد. به

ا به آن خاندان پاك و مطهر منحصـر  كند و در مواردي تنها راه درك حقايق وحياني ر تأكيد مي

). عالوه بر اين، شرايط ديگـري را كـه وي در زمينـة    40: 7، ج 1981داند (صدرالمتألهين،  مي

كند، مانند درك عظمت كالم الهي، پـاك كـردن دل از گناهـان و عقايـد      تدبر در قرآن ذكر مي

رونـي فهـم،   نادرست، حضور قلب و ترك حديث نفـس، برطـرف كـردن موانـع درونـي و بي     

مخاطب قرار دادن خود در برابر آيات الهي، تأثيرپذيري باطن از آيات الهي، ارتقاي بـه مرتبـة   

شنيدن كالم الهي از خـود خـداي متعـال و در نهايـت تبـري و دوري جسـتن از رضـايت از        

هاي زبان ديـن،   خويشتن، همگي نشان از اين مطلب دارد كه راه فهم حقايق وحياني و داللت

  )؛68- 58: 1363م زبان عرفي متفاوت است (صدرالمتألهين، با فه

  . داللت حقيقي الفاظ بر معاني و مفاهيم آنها2 .4

شناختي، داللت حقيقي الفاظ بر معاني و مفاهيم آنهاست. مطابق ايـن   دومين مبناي اساسي زبان

ظـاهري داللـت    مبنا، هرچند الفاظ و عبارات در زبان دين بر معاني و مفاهيمي فراتر از معاني

دارد، ضابطة مهم تأويل، وصول به معنايي است كه داللت لفظ بـر آن داللتـي حقيقـي باشـد.     

كند كه كالم خدا را بايد بر معـاني حقيقـي و نـه معـاني      اين نكته تصريح مي مالصدرا بارها به

). 330: 1ب، ج 1366؛ 166: 4الـف، ج  1366مجازي يا استعاري حمل كرد (صـدرالمتألهين،  

يابند كـه داللـت لفـظ بـر آن، داللتـي       ر فهم كالم خداي متعال آن دسته از معاني پذيرش ميد

حقيقي باشد و بر همين اساس نيز تأويل مردود تأويلي است كه در آن الفاظ از معاني حقيقـي  
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انـد، بازگردانـده و بـر غيـر از آن معـاني حمـل شـوند         و اصلي كـه بـراي آنهـا وضـع شـده     

  ).306الف: 1387(صدرالمتألهين، 

رسد، اين است كه حمل لفظ بر معنـاي حقيقـي و    نظر مي آن ضروري به آنچه كه توجه به

اولية آن بدون تصرف در آن معاني، نبايد با حمل بر مصداق تجربي و حسي آن يكسان تلقـي  

شود، بلكه منظور از معنـاي حقيقـي عبـارت از معنـايي اسـت كـه از امـور زائـد و عـوارض          

واسطة قرار گرفتن در مرتبة  حسي پيراسته شده است. توضيح اينكه نفس به جسماني مصاديق

ها را در مصـاديق حسـي آنهـا     ادراك حسي و غلبة احكام حسي بر آن، معاني الفاظ و عبارت

رو در مواجهة بـا آيـات و روايـات، تنهـا      ) و از اين91: 1363يابد (صدرالمتألهين،  منحصر مي

انگاري معاني الفاظ با مصاديق حسي سـبب   كند. اين يكسان مي همين سطح از معنا را برداشت

  شود كه خصوصيات و عوارض جسماني مصاديق حسي در اصل معنا دخيل شود. مي

مالصدرا براي پرهيز از اين مطلب، بر تفكيك و تمايز معناي حقيقي لفظ از معاني حسـي  

اموري زائد بر معنـا   آن تأكيد كرده است و خصوصيات و عوارض جسماني مصاديق حسي را

داند كه براي وصول به معاني حقيقي، بايد از آن پيراسته شوند. ايـن مرتبـه از معنـا، همـان      مي

عنـوان نمونـه    انـد. بـه   ازاي همين مرتبه وضـع شـده   معناي حقيقي است و الفاظ در حقيقت به

شوند. ايـن   يواسطة آن سنجش م عبارت از حقيقتي است كه اشيا به» ميزان«معناي حقيقي لفظ 

شـود   مرتبه از معنا، حقيقت البشرطي است كه شامل مصاديق متنوع حسي، خيالي و عقلي مي

كـش، گونيـا، شـاقول، اسـطرالب،      و در همة مراتب و مصاديق تحقق دارد. بر اين اساس خط

شـمار   متر، علم نحو، علم عروض، علم منطق و گـوهر عقـل، همگـي از مصـاديق ميـزان بـه      

نوعي ابزار سنجش امور مختلفـي هسـتند. پـس معنـاي حقيقـي و       ه هركدام بهروند، چرا ك مي

اي كه لفظ ميزان به ازاي آن وضع شده، همان ابزار سنجش بدون تقيد به شكل يا هيئـت   اوليه

  ).151: 4الف، ج 1366خاصي است (صدرالمتألهين، 

انـد، امـوري فراتـر از     اي كه الفاظ به ازاي آنها وضع شـده  از ديدگاه مالصدرا معاني اوليه 

معاني حسي و تجربي هستند. مطابق تحليل فوق، الفاظ بـه ازاي حقيقـت و روح معنـا وضـع     
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اند و از آنجا كه اين مرتبه از معنا در همة مصـاديق اعـم از مصـاديق حسـي و خيـالي و       شده

ارد، داللت الفاظ بر همة اين مصاديق، داللتي حقيقي و نـه مجـازي خواهـد    عقلي آن تحقق د

عنوان نمونه در مثال مذكور داللت لفظ ميزان بر همة مصاديق ذكر شده اعـم از تـرازو،    بود. به

گونيا، متر، شاقول، علم منطق، علم عروض و ساير مصاديق آن، داللتي حقيقـي و نـه مجـازي    

كه گذشت، معناي حقيقي، حقيقتـي البشـرط از خصوصـيات و     خواهد بود، چرا كه همچنان

شـود.   ازاي اين حقيقت، بر مصاديق مورد نظر حمـل مـي   خاص است و لفظ ميزان بهعوارض 

  بنابراين داللت لفظ ميزان بر همة مصاديق و مراتب آن داللتي حقيقي است؛

  هاي زبان دين . ضرورت طرح مبناي ياد شده در فهم داللت1 .2 .4

ها بر معاني و مفاهيم اوليـة آنهـا در زبـان ديـن را، از      الفاظ و عبارت مالصدرا ضرورت حمل

منـدي   وجوه گوناگوني تبيين كرده است. نخست اينكه با در نظر گرفتن مبنـاي يادشـده، بهـره   

پذير است. توضيح اينكه از منظر كالمي، اگر آيات قـرآن   مخاطبان عام از زبان دين كامالً تبيين

اي بر نزول اين آيـات بـر مخاطبـان عـام مترتـب       عاني ظاهري آن حمل نشود، هيچ فايدهبر م

بيان  بسا در فهم حقايق ديني موجبات ضاللت و گمراهي آنها فراهم شود. به نخواهد بود و چه

اي  دليل غلبة ادراك حسي تنها با اين سطح از معنا آشناست، هيچ بهره ديگر مخاطب عام كه به

  نوعي در فهم اين حقايق دچار سرگرداني و گمراهي خواهد شد. ندارد، بلكه به از اين حقايق

عالوه بر اين تبيان بودن قرآن نسبت بـه هـر امـري و نيـز نقـش هـدايتگري و راهنمـايي        

) زيرا امور يـاد شـده   306الف: 1387رو خواهد شد (صدرالمتألهين،  به پيامبران نيز با ترديد رو

بان دين از سوي مخاطب است. حال اگر الفاظ و عباراتي كه حقـايق  پذير بودن ز منوط به فهم

وحياني در قالب آنها نازل شده است، بر غير از معاني معهود و شناخته شدة مخاطـب داللـت   

عكس حيـرت و سـرگرداني    كدام از اهداف نزول محقق نخواهد شد، بلكه بر كند، نه تنها هيچ

اين امر با هدايت و رحمت و نيز حكمـت خـداي    دنبال خواهد داشت كه را براي مخاطب به

  متعال از نزول آيات قرآن منافات دارد.

اي كه در آن الفاظ  گونه نظر مالصدرا تأويل آيات قرآن به هاي ياد شده، به در كنار ضرورت

نوعي تكذيب و انكار حقايق وحياني محسـوب   و عبارات بر معاني حقيقي آنها حمل نشود، به



  �١٣٣ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

انـد   اي كه آيات معاد را يكسره به امور عقالني تأويل كرده ن اساس نيز فالسفهشود. بر همي مي

انـد، در واقـع    هاي اخروي را از نوع لذات و آالم عقالنـي صـرف دانسـته    ها و عذاب و نعمت

) چـرا كـه ظـاهر آيـات و روايـات      86: 1363انـد (صـدرالمتألهين،    منكر حقايق وحياني شده

كه در اين نـوع از   ماني بودن اين امور نيز داللت دارد، در حاليواردشده در اين حوزه، بر جس

  تأويل، آنها صرفاً اموري عقلي هستند.

هاي يادشده در پرتو مبناي مذكور، تفـاوت شـيوة تـأويلي     رسد در كنار ضرورت نظر مي به

زلـه،  يابد. توضيح اينكـه در رويكـرد معت   روشني مي  مالصدرا با معتزله در فهم زبان دين، تبيين

شـدت بـا    گيرد. اين رويكرد به تأويل زبان دين در پرتو مجازي دانستن آيات قرآن صورت مي

نـوعي   رو شده است، چرا كه از نظر وي حمل لفظ بر معنـاي مجـازي بـه    به انتقاد مالصدرا رو

  انصراف لفظ از معناي حقيقي آن خواهد بود و الزمة آن داللت غير حقيقي لفظ بر معناست.  

ها را بر معـاني حسـي    اساس، مالصدرا باور دارد شيوة كساني كه الفاظ و عبارت بر همين

انـد و   كنند، نسبت به كساني كه به تأويل غير اصـولي الفـاظ پرداختـه    و ظاهري آنها حمل مي

تـر و بـه حقيقـت     كننـد، صـحيح   الفاظ را بر معنايي غير از معاني حقيقي و اولية آنها حمل مي

اي از مراتـب   ه معاني حسي و ظاهري دربردارندة معناي حقيقي و مرتبهتر است، چرا ك نزديك

شوند، اما در تأويل غير اصوليِ الفاظ در پرتو توسل به مجاز، الفـاظ از معـاني    آن محسوب مي

شوند و در نتيجه، داللـت الفـاظ    اند، بازگردانده مي اي كه به ازاي آن وضع شده حقيقي و اوليه

  يقي نخواهد بود.  بر آن معاني داللتي حق

دليـل رواج و گسـترة آن در زبـان     وي به اشكال مقدري كه ورود مجاز را در زبان دين (به

دهد كه اوالً در عرف عقـال در تشـخيص ميـان حمـل      گونه پاسخ مي داند، اين عرب) جايز مي

مجازي و حمل حقيقي، اختالف نظـري وجـود نـدارد و معيـار و ضـابطة ايـن حمـل كـامالً         

گاه در مجـازي يـا حقيقـي بـودن حمـل، ترديـدي حاصـل         اي كه هيچ گونه ، بهمشخص است

ا  ينْظُـرُونَ  هلْ«) يا210(بقره:  »الْغَمامِ منَ ظُلَلٍ ِفي«شود. اما حمل مجازي در آياتي مانند  نمي  إِلـَّ

) چنين وضـوحي نـدارد   158(انعام:  »ربك آيات بعض يأْتي أَو ربك يأْتي أَو الْملَائكَةُ تَأْتيهم أَنْ
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ه فَـوقَ   «عالوه در مـواردي ماننـد    توان يافت. به و اتفاق نظري را بر مجازي بودن آن نمي يداللـَّ

يهِمديا 10(فتح:  »أَي (»نْبِ اللَّهي جف زمر:  »ما فَرَّطْت)كه در زبان عـرب اسـتعمال مجـازي    56 (

ين آيات در حوزة زبان ديـن بـر معـاني حقيقـي آن حمـل      اين الفاظ رايج است، باز هم بايد ا

 )؛ 83: 1363شود (صدرالمتألهين، 

  . نقد و بررسي 2 .2 .4

  شود. در برابر اين مبنا، تأمالتي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي

شناسي، ورود مجاز يا استعاره در حوزة زبان دين،  نخست اينكه آيا حقيقتاً از منظر معرفت

معناي غير مطابق بودن اين زبان با واقعيت و حقيقت و به تبع آن وقوع كذب در زبان ديـن   به

شود كه از نظر مالصدرا، حمل الفاظ و عبـارات قـرآن    است؟ اين پرسش از آن نظر مطرح مي

شـود. در   نـوعي تكـذيب آنهـا محسـوب مـي      ي و مفاهيم حقيقي و اولية آنهـا، بـه  جز بر معان

تـوان   صورت از نظر وي جايي براي مجاز در حوزة زبان دين باقي نخواهد ماند. اما آيا مي اين

گونه كاربرد مجازي يا استعاري وجـود نداشـته باشـد؟ آيـا      زباني را تصور كرد كه در آن هيچ

شـود؟ آيـا زبـان در حمـل      عناي عدم مطابقت با واقع محسوب مـي م گونه حمل مجازي به هر

  شود؟   مجازي متصف به صدق نمي

توان بر مبناي مذكور وارد كرد، ايـن اسـت كـه داللـت حقيقـي       نقد اساسي ديگري كه مي

ازاي  فرض است كه الفاظ و عبارات به الفاظ بر معاني و مفاهيم آنها بر مبناي پذيرش اين پيش

ازاي روح و حقيقت معنا ابهامـات جـدي    اند. اما وضع الفاظ به عنا وضع شدهحقيقت و روح م

ازاي مصاديق حسـي و تجربـي    دارد. با توجه به اينكه الفاظ اول بار از سوي مخاطبان عام و به

ازاي  توان پذيرفت كه مخاطب عام در اولين وضـع، لفـظ را بـه    شوند، چگونه مي آنها وضع مي

نظر گرفتن خصوصيات و عوارض جسماني آن وضع كـرده اسـت؟   معناي حقيقي و بدون در 

 - چنانكه برخي نيز به اين قضـيه معتقـد هسـتند    - البته اگر واضع الفاظ را خداي متعال بدانيم 

ازاي روح و حقيقت معنا در نظـر گرفـت،    توان وجهي را براي اين امر، يعني وضع الفاظ به مي



  �١٣٥ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

ها فرض شوند، مبناي مذكور محل ترديـد   موم انسانصورت اگر واضعِ الفاظ، ع اما در غير اين

  واقع خواهد شد.

) در زمينـة منشـأ   31(بقـره:  » و علَّم آدم الْأَسماء كُلَّهـا «توضيح اينكه برخي با استناد به آية  

پيدايش زبان، بر اين باورند كه اولين واضع الفاظ براي معاني و مصـاديق آنهـا خـداي متعـال     

نظر از درستي يا نادرستي اين نظريـه، بـا پـذيرش     ). صرف98: 1، ج 1423، بوده است (بلخي

توان وجهي را براي وضع الفاظ براي معناي حقيقي بدون در نظر گرفتن عـوارض   اين مبنا مي

و خصوصيات جسماني در نظر گرفت، چراكه مطابق اين برداشت، واضع لفظ خـداي متعـال   

گونـة   له اشياست. اما برداشت مالصدرا از آية فوق بـه است و او آگاه به حقيقت امور و از جم

گويد كه منظور از تعليم اسماء الهـي بـه    تري از آية فوق مي ديگري است. وي در تفسير دقيق

ايـن   انسان از سوي خداي متعال، تعليم الفاظ و وضع آنها بر معاني نيست، بلكـه ايـن آيـه بـه    

گانـة حـس، خيـال و عقـل      ي از مراتب سـه دليل جامعيت مراتب وجود معناست كه انسان به

همـين دليـل نيـز اسـتعداد ادراك همـة مـدركات، اعـم از محسوسـات،          برخوردار است و به

  ).319- 318: 2الف، ج 1366متخيالت و معقوالت را دارد (صدرالمتألهين، 

با توجه به اينكه مالصدرا با نظرية مذكور در زمينة منشأ پيدايش زبان و وضع آن از سوي 

ها هستند. بر اين اساس ابهـام يـاد شـده     داي متعال موافق نيست، بنابراين واضع زبان انسانخ

ازاي مواجهه با مصـاديق حسـي    قوت خود باقي است، چرا كه طبيعتاً اولين وضع به همچنان به

صورت گرفته است و احتمال توجه به حقيقت لفظ و روح معنا، در اين مرتبه بسـيار ضـعيف   

  است.

د اساسي كه ميتوان بر مبناي مذكور وارد كرد، اين اسـت كـه اگـر اصـل نظريـة      سومين نق

ازاي روح و  رو شود، ترديد در وضع الفـاظ بـه   به وضع در مورد منشأ پيدايش زبان با ترديد رو

  حقيقت معنا شدت و قوت بيشتري خواهد يافت.  

پـذير   توضيح اينكه در مورد منشأ پيدايش زبـان و چگـونگي تحقـق آن دو فـرض تصـور     

صورت وضع دفعي و يكبـاره محقـق شـده اسـت و      است. در فرض نخست، پيدايش زبان به
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انـد.   ازاي مصاديق و مفاهيم آنها قرار گرفتـه  همين صورت فعلي به الفاظ و عبارات از ابتدا و به

بر اساس توافق عمومي عقالي جامعه، تصميم بر آن شـده اسـت كـه     عنوان نمونه از ابتدا و به

يك ميوه را سيب و ديگري را پرتقال بنامند. اما فرض ديگر اين است كـه پيـدايش زبـان نـه     

صورت فرآينـدي پيوسـته و تـدريجي تحقـق يافتـه       باره، بلكه به صورت وضع دفعي و يك به

اقد قـدرت تكلـم و برقـراري ارتبـاط بـا سـاير       است. در فرآيند وضعِ تدريجي، بشر از ابتدا ف

صورت تدريجي، آواها و صداهاي ساده را براي اشاره  ها بود و پس از طي مراحلي و به انسان

تـرِ انسـان بـا محـيط      دنبـال مواجهـة گسـترده    كار برد. پس از آن به به امور پيرامون خويش به

ن از صـورت بسـيط و سـادة    پيرامونش و نيز گسترش حوزة اطالعـات و تجربيـات وي، زبـا   

تـر   تدريج و پيوسته آواها و صداهاي ابتدايي بـه الفـاظ و عبـاراتي پيچيـده     ابتدايي درآمد و به

اي  صـورت فرآينـد تـدريجي و پيوسـته     توان پيدايش زبان را به تبديل شدند. بر اين اساس مي

وجه داشـت كـه   نظر از درستي يا نادرستي هر يك از نظريات مذكور، بايد ت تصور كرد. صرف

عنوان مبناي پيدايش زبان در نظر گرفته شود، وضـع الفـاظ و    اگر نظرية فرآيندي بودن زبان به

عبارات براي حقيقت و روح معنا ابهام بيشتري خواهد يافت، چرا كـه در نظريـة اخيـر شـايد     

 توان يك لفظ در طول زمان دچار تغييرات و تحوالت متعددي شده باشد و بر اين اساس نمي

راحتي تصور كرد كه در طول همة اين تحوالت و تغييرات، همواره روح معنا در نظـر بـوده    به

اند، تـا حـدودي بـا اصـل      ازاي حقيقت و روح معنا وضع شده است. پس اين مبنا كه الفاظ به

  پيدايش زبان ناسازگار است؛

  . فهم زبان دين در پرتو گسترش داللي الفاظ3 .4

اي از آيـات قـرآن در پرتـو تأويـل      هم زبـان ديـن در بخـش عمـده    از نظر مالصدرا ضابطة ف

پذير است. وي در تأويل دو مرحلة اساسي را مدنظر قـرار داده اسـت. مرحلـة نخسـت      امكان

حقيقت و روح معناست كه در پرتو پيراستن لفـظ از عـوارض و خصوصـيات     دست يافتن به

عبارت » ميزان«حقيقت معناي لفظ عنوان نمونه  شود. به معاني جسماني و حسي آن حاصل مي

: 1363شـوند (صـدرالمتألهين،    واسطة آن ساير امور سنجش و ارزيابي مـي  از امري است كه به



  �١٣٧ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

شـود (صـدرالمتألهين،    واسطة آن نگارش و كتابت انجـام مـي   حقيقتي است كه به» قلم«) يا 92

نس خاصـي شـرط   ) بدون اينكه در هر كدام از موارد مذكور شكل، قالب يا جـ 95الف: 1366

  شده باشد.

اما پس از مرحلة نخست و بر مبناي اصل تطابق و تناظر عوالم هستي، معناي تجريد شـده  

نوعي تعميم يافته و بر ديگر مصاديق آن اعم از مصاديق حسي، خيـالي و عقلـي    از عوارض به

شود. بر ايـن اسـاس امـوري چـون علـم منطـق و علـم         نحو حقيقي و نه مجازي حمل مي به

شـود   كـش از مصـاديق ميـزان محسـوب مـي      وض در كنـار ابـزاري چـون تـرازو و خـط     عر

واسطة آن علوم و حقايق بـر قلـوب    چنانكه حقيقتي كه به ). 300: 9، ج 1981(صدرالمتألهين، 

) چراكـه  95: 1363شـود (صـدرالمتألهين،    بندد، از مصاديق قلم محسوب مي ها نقش مي انسان

  ديق و مراتب آن تحقق دارد.اين مرتبه از معنا در همة مصا

 - كه عبارت از بازگرداندن لفظ به اصل و حقيقت آن اسـت  -  بر اساس اين تحليل، تأويل

معنـاي حقيقـي و    شود: نخسـت بازگردانـدن لفـظ بـه     در ديدگاه مالصدرا دو گونه تعريف مي

بازگردانـدن  پـذيرد و دوم   اي كه در پرتو تجريد لفظ از عوارض جسماني آن صورت مي اوليه

لفظ به مصاديق فراحسي يا مصاديق خيالي و عقلي آن، كه اين امر نيز در پرتو تعميم حقيقـت  

  يابد؛ معنا بر ساير مصاديق آن تحقق مي

  . نقد و بررسي1 .3 .4

در زمينة اين مبنا نيز نكاتي جاي تأمل و بررسي دارد. نخست اينكه در نظرية مالصدرا نـوعي  

تعبير ديگـر بـر مبنـاي ايـن روش،      پذيرد. به مصاديق لفظ صورت ميگسترش داللي در حوزة 

داللت الفاظ تنها به مصاديق موضوعه منحصر نخواهد بود و الفاظ قابليت حمـل بـر مصـاديق    

متعدد و متنوعي را خواهند يافت، چرا كه تجريد لفـظ از برخـي از عـوارض آن بـر بسـاطت      

تـر باشـد، قابليـت حمـل بـر مصـاديق        فـظ بسـيط  افزايد و طبيعتاً هرچه معناي ل معناي آن مي

تري خواهد داشت و البته اين گسترش داللي هم در حوزة مصاديق عرضـي و هـم در    گسترده

  پذير است.   حوزة مصاديق طولي آن در ساير مراتب هستي امكان
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آن توجه داشت، اين است كه در اين نظريه تنها گسترش داللي الفاظ  اي كه بايد به اما نكته

ر حوزة مصاديق مورد توجه قرار گرفته است و حال آنكه گسـترش داللـي الفـاظ در حـوزة     د

معاني، از اهميت بيشتري نسبت به گسترش آن در حوزة مصاديق برخوردار اسـت، چـرا كـه    

اي از عهدة تبيين ايـن   پذيرد و اگر نظريه واسطة معاني صورت مي داللت لفظ بر مصاديق آن به

  برآيد، طبيعتاً اين گسترش در هر دو حوزه تحقق خواهد يافت.   گسترش در حوزة معاني

توضيح بيشتر اينكه در پرتو نظرية مذكور و با تجريد لفظ از عوارض زائد بـر آن، معنـاي   

تـري را خواهـد    دنبال آن قابليت حمل بر مصـاديق گسـترده   يابد و به لفظ بساطت بيشتري مي

تـري از آن   تـر و بسـيط   فظ افزوده و معنـاي لطيـف  يافت. طبيعتاً هر چه بر تجريد و بساطت ل

حاصل شود، امكان حمل بر مصاديق فراحسي اعم از مصـاديق خيـالي، عقلـي و فراعقلـي را     

نوعي ثابت اسـت و تنهـا مصـاديق آن گسـترش      خواهد يافت. اما در اين روش، معناي لفظ به

ديگري را در ناحية معـاني   توان گسترش يابد، در حالي كه در كنار اين نوع از گسترش، مي مي

عنـوان   يابنـد. بـه   الفاظ مد نظر قرار داد كه در پرتو آن، الفاظ و عبارات معناي جديـدي را مـي  

هـاي فنـي و    توان به توسعة معنايي الفاظ در فرآيند انتقال از مرتبة زبان عرفي به زبان نمونه مي

  تخصصي اشاره كرد.  

  نتيجه . 5

شده، بيانگر نظرية خاص مالصدرا در فهم زبان دين است كه در مجموعة معيارها و مباني ياد 

  شود.   هاي زبان دين محسوب مي حكم ضابطه و قانون فهم داللت

ساز ظهور  هاي زبان دين، زمينه توان گفت كه نظرية مالصدرا در فهم داللت در مجموع مي

زبان ديـن بـر اسـاس     هاي اين زبان خواهد بود. در اين نظريه، فهم هاي جديدي از داللت فهم

هاي طولي (كه در پرتـو مراتـب ادراكـي انسـان      مباني و معيارهايي تبيين شده است كه به فهم

  بخشد.   يابد) حجيت مي ظهور مي

رسد اين است كه نظريـة مالصـدرا در فهـم     نظر مي اي كه توجه به آن ضروري به اما نكته

و تنـاظر عـوالم و نيـز برخـي از مبـاني       زبان دين، بر پاية برخي از مباني فلسفي مانند تطـابق 



  �١٣٩ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

ترديـد هـر    خاص در مورد زبان (مانند وضع الفاظ براي حقيقت و روح معنا) استوار است. بي

عنوان نمونه پيش از  هايي را متوجه اين نظريه خواهد كرد. به گونه نقدي بر مباني مذكور، ايراد

ا، هم با برخي از نظريات جديـد  اين مطرح شد كه نظرية وضع الفاظ براي حقيقت و روح معن

  شناسي ناسازگار است و هم خود اين نظريه ابهاماتي دارد.   در حوزة زبان

توان گفت كه نكتة اساسي در فهم زبان دين (كـه مالصـدرا نيـز در     بندي كلي مي در جمع

آن توجه داشته) عبارت از توجه به گسـترش داللـي الفـاظ در حـوزة معـاني و       نظرية خود به

  يق است. مصاد

تـري از   تبع گسترش مراتـب ادراكـي انسـان و درك مراتـب عميـق      بر مبناي اين اصل، به

انـد و بـر معـاني و     حقايق وحياني، الفاظ و عبارات در حوزة زبان دين گسترش داللـي يافتـه  

تـوان از آن بـه    كنند و از آنجا كه اين امر پيوسته در جريان است، مي مصاديق جديد داللت مي

  گسترش داللي الفاظ تعبير كرد.  فرآيند 

بايد توجه داشت كه فرآيند گسترش داللت الفاظ در حوزة معاني و مصـاديق آن در زبـان   

تبع آن ظهـور   هاي زباني در مرتبة زبان عرفي و به دين، بر مبناي توجه به اصل گسترش داللت

  پذير است.   مراتب زباني كامالً تبيين

صـورت وضـع دفعـي و چـه      چـه بـه   - ها  ساندر ميان انتوضيح اينكه اصل پيدايش زبان 

منظور  انتقـال معـاني و مفـاهيمي تحقـق يافتـه       تنها به - صورت فرآيندي پيوسته و تدريجي به

هاي جهان طبيعت بـراي آنهـا حاصـل شـده اسـت. در حقيقـت        است كه از مواجهة با پديده

ا آنچـه را كـه از معـاني ادراك    زندگي در جهان طبيعت و ارتباط با همنوع، بشر را ملزم كرد ت

كرده است، در قالب الفاظ و عباراتي به همنوع خويش منتقل كند و اگر بشر به اين انتقال نياز 

هاي ديگري به همنـوع خـويش انتقـال دهـد،      اش را از راه توانست معاني ادراكي نداشت يا مي

يش الفاظ و داللـت آن بـر   طور كه اصل پيدا يافت. بر اين اساس همان گاه زبان تحقق نمي هيچ

هـاي   پـذير اسـت، گسـترش داللـت     معاني و مصاديق از باب ضرورت گفتمان اجتماعي تبيين

پـذير خواهـد بـود. انسـان      زباني در حوزة معاني و مصاديق نيز بر پاية همين ضـرورت تبيـين  
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و  حكم تكامل مراتب فهم و ادراك و گسترش تجربيات و اطالعات، پيوسته به درك معـاني  به

شود. انتقال اين معاني و مفاهيم جديد در حوزة زبـان   مفاهيم جديدي از مراتب هستي نائل مي

ازاي ايـن معـاني و دوم    هـاي جديـد بـه    از دو راه ميسر است. نخست وضع الفـاظ و عبـارت  

هاي رايج در مرتبة زبان عرفي بر پاية مشابهت در معاني و مصاديق  كارگيري الفاظ و عبارت به

ه با معاني و مصاديق شناخته شده و معروف. تجربـة زبـاني بشـر در حـوزة تحقـق      ادراك شد

تـر   تـر و متـداول   دهد كه راه دوم نسبت بـه راه اول، رايـج   هاي فني و تخصصي نشان مي زبان

هاي تخصصي، وضع الفاظ جديد نسـبت بـه الفـاظي كـه از      طوري كه در حوزة زبان است، به

اند و در پرتو تشبيه، مجاز، استعاره و ... بر معـاني و مصـاديق    مرتبة زبان عرفي وام گرفته شده

  شوند، بسيار كمتر است.  جديد حمل مي

ها در مرتبة زبـان عرفـي، مراتـب زبـاني فنـي و       بنابراين با گسترش داللي الفاظ و عبارت

پذيرد. زبان ديـن نيـز كـه     صورت پيوسته صورت مي شود و اين فرآيند به تخصصي محقق مي

  مراتب زباني است، از اين قاعده مستثنا نيست.   يكي از

تبـع گسـترش مراتـب ادراكـي انسـان و درك       در حوزة زبان دين نيز چنانكه گذشت، بـه 

شـود و زمينـة ظهـور     طور پيوسته محقق مي تري از حقايق وحياني، اين فرآيند به مراتب عميق

  كند. هاي زبان دين را فراهم مي تري از داللت مراتب عميق

اي كه شايد در اين نظريه ابهام داشته باشد، بحث داللت حقيقي يا مجـازي الفـاظ    نكته اما

بر معاني و مصاديق جديد است. با توجه به اينكه داللت الفاظ و عبارات در مرتبة زبان عرفـي  

توان داللـت الفـاظ را    بر معاني و مصاديق رايج و شناخته شدة آنها داللتي حقيقي است، آيا مي

رسـد كـه بـر پايـة كثـرت       نظر مي ني و مصاديق جديد، داللتي حقيقي محسوب كرد؟ بهبر معا

استعمال يك لفظ در معناي جديد، بتوان ايـن داللـت را داللتـي حقيقـي محسـوب كـرد. در       

حقيقت در فرآيند توسعة معاني و مصاديق الفاظ، داللت لفظ بر معنـاي اوليـه و متعـارف آن،    

شـود. در صـورتي    مصاديق جديد آن داللتي مجازي محسوب ميداللتي حقيقي و بر معاني و 

تـدريج ايـن    كه كثرت استعمال لفظ در معناي جديد آن، به اندازة معنـاي اوليـة آن باشـد، بـه    



  �١٤١ از ديدگاه مالصدرا ينفهم زبان د يو مبان يارهامعنقد و بررسي  

داللت از داللت مجازي، به داللتي حقيقي تبديل خواهد شد و حتي در مواردي كـه اسـتعمال   

اولية آن باشد، داللت ثانويه به داللتي حقيقـي و   لفظ در معناي ثانوية آن بسيار بيشتر از معناي

طـور   داللت اوليه به داللتي مجازي تبديل خواهد شد و البته طبيعي است كـه ايـن فرآينـد بـه    

  پذيرد. هاي زباني صورت مي پيوسته در داللت

بر اين اساس با توجه به اينكه مخاطبان زبان دين به مخاطبان عصر نزول منحصر نبـوده و  

هـا   كنندة فهم هاست، نظرية فوق تبيين ها و مكان ها در همة زمان لهي متوجه همة انسانخطاب ا

هـاي زبـان    و معاني جديدي است كه متناسب با فهم مخاطبان در هر عصر و زمان، از داللـت 

هـاي جديـد    هاي زبان دين متناسب با فهـم  رسد. بر اين اساس الفاظ و عبارت ظهور مي دين به

هـاي   شوند و پيوسته كالم خـداي متعـال پاسـخگوي پرسـش     برخوردار مياز معاني جديدي 

) 126: 1383ها خواهد بود. مخصص نبودن شأن نزول (رجبي،  ها و مكان بشري در همة زمان

  و تأكيد بر تفسير پيوستة قرآن متناسب با نيازهاي بشر، مؤيد ديدگاه مذكور است.
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