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 مقاالت راهنماي نگارش

یابی شود از ارسال مقاالتی که مطابق شیوهاز نویسندگان محترم، تقاضا می نامه نیست، خودداری فرمایند؛ صرفًا مقاالتی در نوبت ارز
 نامه نگاشته شده باشند.گیرند که مطابق شیوهقرار می

، انجام www.nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir. پذیرش مقاله صرفًا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانۀ مجله، به آدرس ۱
ه نه، بگیرد. بدین منظور، با ورود به این ســـامانه، گزینۀ ثبت نام را انتخاب کرده و مراحل مربوط را انجام دهید. در نهایت، رمز ورود به ســـامامی

 کنید.توانید به صفحۀ اختصاصی خود دسترسی پیدا گردد و شما میپست الکترونیک شما ارسال می
 شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:قول یا موضوع استفاده. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل ۲
 ).۸۳، ص۲، ج۱۳۷۶(نام خانوادگی مؤّلف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی،  . منابع فارسی:۲-۱
 ).Plantinga, 1998, p.71مؤّلف)؛ مثال: ( (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی . منابع التین:۲-۲

 ) خودداری شود.…,Ibidشود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان  -   
 د.دیگر متمایز شونسال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکای در یک چنانچه از نویسنده -   
صورت لزوم) با ۳ ، در انتهای متن مقاله »هایادداشت«عنوان . تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات(در 

 ) خواهد بود).۲متنی (بندها مثل متن مقاله، روش درونآورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت
 صورت زیر ارائه شود(ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع التین): لفبایی منابع فارسی و التین(کتابنامه) به . در پایان مقاله، فهرست ا۴
 ، نام مترجم، محّل انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد. نام کتابنام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)،  کتاب:   
 ، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.تاینویتگنش)، ۱۳۵۱ناک، یوستوس (مثال: هارت   

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press. 
 ، دوره نشریه، شماره نشریه. نام نشریه، »عنوان مقاله«خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)،  نام مقاله مندرج در مجالت:   

 .۱۰، دوره سوم، ش نامۀ مفیدفصل، »تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید«)، ۱۳۷۶مثال: موّحد، ضیاء (     
Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111. 

، نام کتاب(ایتالیک)، نام ویراســتار، »عنوان مقاله«ریخ چاپ): خانوادگی و نام نویســنده (تانام :هامقاله مندرج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارف   
 محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد. 

ــفه زبان در کراتیل افالطون« :)۱۳۸۲مثال: محمود بینا مطلق (    ــدرا، در »فلس  ، تهران: بنیاد حکمتمجموعه مقاالت همایش جهانی حکیم مالص
 هفتم.اسالمی صدرا، جلد           

Rickman, H.P. (1972): "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan 
Publishing Company. 

از واژگان کلیدی  ترین نتایج و فهرستیواژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم ۲۵۰حّداکثر دارای و  ۱۵۰حداقل دارای ای چکیده. ۵
ــت  واژه)، به ۵حّداکثر و  ۳حداقل ( ــگاه و پس ــگاه محل خدمت، آدرس دانش ــگاهی، دانش ــود و در ذیل آن، رتبه دانش ــمیمۀ مقاله ش طور جداگانه ض

 الکترونیکی نویسنده قید گردد.
 شود و نیاز به ارسال اولیه آن نیست.بعد از تأیید اولیه مقاله دریافت می ها . ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه۶
شیه A4. مقاله در کاغذ ۷ سب در حا ضای منا سطرها، در محیط با رعایت ف شود docx یا docبا فرمت  وردها و میان  ، متن مقاله با قلم تنظیم 

BLotus13 التین)(TimesNewRoman10  ها و کتابنامه و یادداشتBLotus12 التین)(TimesNewRoman10  چینی شود.حروف 
 گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.. عناوین (تیترها) با روش شماره۸
 کلمه بیشتر نباشد. ۸۰۰۰کلمه کمتر و از  ۳۰۰۰ حجم مقاله، از .۹
 . مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.۱۰
اله به زمان مقای را مبنی بر عدم ارسال همزمان به سایر مجّالت فرستاده شده باشد. الزم است نویسندگان محترم، تعّهدنامهی نباید هم. مقاله ارسال۱۱

 سایر نشریات، با ذکر تاریخ امضا کرده و تصویری از آن را برای مجله ارسال نمایند.
ای، نویسندۀ مسئول مقاله معرفی شود و پس از امضای همۀ نویسندگان، تصویری از نامه. در مقاالتی که چند نویسنده دارد، الزم است در ضمن ۱۲

 آن برای مجله ارسال شود.
 (نامۀ حکمت)، در اصالح و ویرایش مقاله آزاد است.» نامۀ فلسفۀ دینپژوهش. «۱۳

دگان محترمی که درصدد انتشار مقالۀ محفوظ است و آن دسته از نویسن نامۀ فلسفۀ دینپژوهشکلیۀ حقوق مادی و معنوی برای مجلۀ 
(نامۀ حکمت)، در مجموعۀ مقاالت، یا بخشی از یک کتاب هستند، الزم است با ارائه  نامۀ فلسفۀ دینپژوهشمنتشرۀ خود در مجلۀ 

 درخواست کتبی، موافقت مجله را اخذ نمایند.
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، پورتال جامع علوم )noormagsدر پایگاه مجالت تخصصی نور ( و ؛نمایه می شود (SID) اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
.است قابل دسترس) magiranو پایگاه اطالعات نشریات کشور ( (ensani.ir)انسانی
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 مالصدرا یدگاهاز د یتو واقع ینزبان د ۀرابط

 ۱/۸/۱۳۹۴ تاریخ دریافت: ١ار نوغانیوحیده فخ
 ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تاریخ پذیرش: ٢سید مرتضی حسینی شاهرودی

 چکیده
شود. با توجه از جمله مسائل مهم در حوزۀ زبان دین محسوب می» رابطۀ زبان دین و واقعیت«پرسش از 

هش در این پژوشناختی در بررسی رابطۀ زبان دین و واقعیت، شناخی ومعرفتبه اهمیت مبانی هستی
کیفیت «و » رابطۀ زبان دین و واقعیت«تالش شده است تا دیدگاه مالصدرا در دو محور اساسی 

با توجه به مبانی یادشده بررسی شود. نتایج این پژوهش حاکی از این » حکایتگری زبان دین از واقعیت
 به برآیندهای غیرقابلاست که در حکمت متعالیه، وجود شواهدی مانند انتقادات جدی مالصدرا نسبت 

گرایی، تبیین ارتباط مرتبۀ ظهور لفظی کالم الهی با مراتب فوق آن بر اساس کثرت پذیرش رویکرد ناواقع
در مظاهر وجود و همچنین فهم معانی کالم الهی در پرتو اصل تطابق و تناظر عوالم هستی، بر رویکرد 

ر این، در حکمت متعالیه، با توجه به نقش انسان گرایانه نسبت به زبان دین داللت دارد. عالوه بواقع
کامل در ظهور تفصیلی عالم واقع، نه تنها تمامی توصیفات انسان کامل از واقعیت عین صدق است، 

 ردد.گبلکه سایر توصیفات نیز بر اساس مطابقت با توصیف انسان کامل متصف به صدق می

 هاکلیدواژه
  ایی، انسان کاملگرزبان دین، واقعیت، مالصدرا، واقع

                                                                                                                                               
 fakhar@um.ac.ir            دیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران استا .١
 shahrudi@um.ac.ir      استاد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسؤول) . ٢
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 مقدمه
انی در تر ظهور حقایق وحیزبان دین عبارت است از سخن گفتن خدا با انسان و به تعبیر دقیق

ر زبان و ۀ میان کاربواسطکه در هر مرتبۀ زبانی زبان  پذیر بشری. با توجه به اینهای فهمقالب
ق یا محکی عنه زبان است، پرسش از رابطۀ زبان و واقعیت  ین و ترسیم دقیق چگونگی امَتَعلَّ

 رابطه بسیار ضروری است.
توان دو پرسش اساسی مطرح کرد. نخست در بررسی رابطۀ زبان دین و واقعیت می

که آیا اساسًا زبان دین ناظر به واقع و حاکی از آن است یا هیچ گونه ارتباطی با واقعیت و  این
 مراتب آن ندارد؟

شناختاری و حاکی از واقع است، حکایت زبان  که اگر زبان دین زبانی پرسش دوم این
دین از واقعیت و مراتب و یا اجزاء آن چگونه است؟ به عبارت دیگر، زبان دین چگونه به کاربر 

توان در این کند ارتباط برقرار کند؟ آیا میکند تا با واقعیتی که از آن حکایت میزبان کمک می
که  نمایاند بدون آنهای خویش را بازمیصورتای دانست که مرتبه زبان را همانند آئینه

ه واقعیت ک گونه دخل و تصرفی در آنها داشته باشد؟ آیا زبان ابزار بیان واقع است، یا این هیچ
تر، ای دوسویه دارند؟ به بیان دقیقهویت خویش را وامدار زبان است و زبان و واقعیت رابطه

 کیفیت حکایت زبان دین از واقعیت چگونه است؟
نماید که در رویکردهای جدید به مسئلۀ طرح پرسش دوم نیز از این جهت ضروری می

 زبان، نقش زبان در بیان واقعیات، در مقایسه با رویکردهای سنتی، تغییر اساسی یافته است.
در ارتباط با پرسش نخست، یعنی رابطۀ زبان دین و واقعیت، مجموعۀ آرا و نظریاتی را 

 و» گرایی دینیواقع«توان در دو دستۀ کلی مطرح شده است می که در حوزۀ فلسفه دین
ها گرایان دینی، زبان دین شناختاری است، و نقش گزارهجای داد. از نظر واقع» گراییناواقع«

 هایی به جزگرایان برای زبان دین نقشو جمالت در آن توصیف واقعیات است. ولی ناواقع
 ای ازهای اخالقی، و پارهها، بینشاحساسات، نیتاند، مثًال بیان نقش توصیفی قائل

 ).۲۱۱ ، ص۱۳۸۱های انسانی (هیک، آرمان
لهی های اگرایی دینی از جمله لزوم تحقق وعدهگروه نخست، با توجه به برآیندهای واقع

)Hick, 2001, p. 96 ،و عقالنیت ۹۵، ص ۱۳۸۲)، التزام عملی به باورهای دینی (فرو ،(
که  دهند، در حالی) این رویکرد را ترجیح میMill, 1874, p. 69دینی (پذیرش باورهای 
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کید بر ُبعد عملی دین و ترجیح آن نسبت به ُبعد اعتقادی و توصیف از منظر ناواقع گرایان، تأ
). عالوه بر این، Cupitt, 1981, p. 55(است واقعیت از جمله دالیل پذیرش این رویکرد 

نیازی از ارائۀ شواهد و دالیل در اثبات باورهای یکرد اخیر سبب بیاز نظر این گروه، پذیرش رو
 ,Tilghman, 1993دینی و نیز از میان رفتن موانع تساهل و تسامح در ادیان است (

p. 225.( 
تی شناخدر خصوص پرسش دوم نیز با توجه به آرا و نظریات رایج در حوزۀ مسائل زبان

که  های متفاوتی مطرح شده است. توضیح ایندیدگاهو بررسی نقش زبان در توصیف واقعیت، 
های رایج در خصوص بررسی نقش زبان در توصیف در حوزۀ بررسی مسائل زبانی، دیدگاه

واقعیت به دو رویکرد سنتی و جدید قابل تقسیم است. در رویکردهای سنتی، به طور کلی، 
هن هایی در ذواسطۀ صورت زبان ابزاری برای بیان واقعیت است، بدین معنا که واقعیت به

منعکس شده و الفاظ و عبارات زبانی، به عنوان حامالن امین مفاهیم ذهنی، وسیلۀ برقراری 
های ). اما، در رویکردهای جدید، پیشفرض۱۲، ص ۱۳۸۳اند (الینز، تفاهم میان افراد بوده

عیت ف واقرویکرد سنتی در خصوص نقش زبان مورد تردید واقع شده است، و زبان در توصی
کند. در رویکرد اخیر، دخالت زبان در بیان و توصیف واقعیت تا گرانه ایفا مینقشی مداخله

 Lakoffکند (بدان حد است که از نظر برخی واقعیت هویت خویش را از زبان دریافت می
and Johnson, 1999, p. 12( . این رویکردها به نوعی بر مسئلۀ رابطۀ زبان دین و واقعیت

اند و پرسش از کیفیت توصیف واقعیت در زبان دین را در ذهن مطرح أثیرگذار بودهنیز ت
 کنند.می

 نخست پرسشدر قلمرو اندیشۀ اسالمی، دیدگاه غالب متفکران اسالمی در خصوص 
روان توان در زمرۀ پیگرایان افراطی را میگرایان دینی است، و تنها تأویلهمسو با دیدگاه واقع

گرایی دینی به حساب آورد. در مورد پرسش دوم نیز، با توجه به حاکمیت رویکرد دیدگاه ناواقع
بان دین ز ـ یعنی عدم دخالت زبان در بیان و توصیف واقعیت شناسی ـسنتی در حوزۀ معرفت

 نیز از نظر غالب اندیشمندان اسالمی از همین ویژگی برخوردار است.
یت ن است که در تبیین رابطۀ زبان دین و واقعنکتۀ بسیار مهمی که باید بدان توجه نمود ای

ناختی بسیار ششناختی و معرفتو کیفیت حکایت این زبان از عالم واقع، توجه به مبانی هستی
حائز اهمیت است. در میان اندیشمندان اسالمی، مالصدرا از جملۀ متفکرانی است که نظام 
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مناسبی را برای پاسخ به  شناختی او در حکمت متعالیه بسترشناختی و معرفتهستی
شده در حوزۀ زبان دین و واقعیت و نیز نقش زبان و میزان دخالت آن در بیان های مطرحپرسش

 یلی افراطی وتأوسازد. دیدگاه منتقدانۀ مالصدرا نسبت به رویکردهای واقعیت فراهم می
. در این واقعیت استتفسیرهای ظاهرگرایانه حاکی از نگاه ویژۀ او در تبیین رابطۀ زبان دین و 

ی گرایواقع«مقاله تالش شده است تا دیدگاه مالصدرا در خصوص هر دو محور یادشده، یعنی 
، بر اساس مبانی حکمت »کیفیت حکایت این زبان از واقعیت و مراتب آن«و » زبان دین

متعالیه مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی از این پژوهش بیان نظریات مالصدرا در خصوص 
های این پژوهش نشان خواهد داد که انسجام مبانی مسائل یادشده است. عالوه بر این، یافته

شناختی در حکمت متعالیه زمینه را برای بررسی مسائل جدید بر شناختی و معرفتهستی
 سازد.اساس این مبانی فراهم می

(حسینی، » زبان دین از منظر مالصدرا«شایان ذکر است که در برخی از مقاالت مانند 
زبان «)، ۳۱ ، ص۱۳۸۶(نصیری، » زبان دین در تفکر فلسفی مالصدرا«)، ۶۶ ص ،۱۳۸۱

بازخوانی برداشت «)، ۲۳ ، ص۱۳۹۰(حسنی، » دین از دیدگاه مالصدرا و قاضی سعید قمی
زبان دین از «)، ۱۷۷ ، ص۱۳۸۸(محمدی، » مالصدرا از زبان قرآن در اسماء و صفات الهی

) به مسئلۀ زبان دین از نگاه مالصدرا ۵۷ ، ص۱۳۸۱(اخوان نبی، » هدیدگاه حکمت متعالی
شده مسئلۀ زبان دین از منظر معناشناسی در تحقیقات انجام اوالً پرداخته شده است؛ اما 

های خاصی که در این یًا در هیچ یک از مقاالت پرسشثاناوصاف الهی بررسی شده است، و 
 ار نگرفته است.مقاله مطرح شده مورد توجه و بررسی قر

 . بررسی رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه مالصدرا۱
با توجه به آنچه گذشت، بررسی رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه مالصدرا بر مبنای دو 

که آیا از دیدگاه مالصدرا زبان دین حاکی از  پرسش اساسی قابل بررسی است. نخست این
ر گردد، یا نه؟ پرسش دیگر این است که، بختاری محسوب میواقع و به تعبیر دیگر زبانی شنا

فرض حکایت زبان دین از واقع، رابطۀ زبان دین با واقعیت، مراتب و یا ظهورات آن چگونه 
ف گونه دخالتی در توصی ای است؟ آیا زبان دین ابزار بیان واقع و مراتب آن است و هیچرابطه

کنندۀ مراتب واقع است یا انند یک آئینه منعکسواقعیت ندارد؟ آیا زبان در ساحت دین هم
ه در های یادشدیابد؟ پاسخ به پرسشهویت و حقیقت مراتب واقع در پرتو زبان تحقق می
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 شناختی حکمت متعالیه مطرح خواهدشد.شناختی و معرفتپرتو مبانی هستی
 . زبان دین و حکایت از واقع از دیدگاه مالصدرا۱-۱

سالمی در خصوص مسئلۀ حکایت زبان دین از واقع همسو با دیدگاه دیدگاه غالب متفکران ا
گرایی توان در زمرۀ پیروان دیدگاه ناواقعگرایان افراطی را میگرایان دینی است، و تنها تأویلواقع

های زبان دین از معانی دینی به حساب آورد. مالصدرا نیز هرچند در بسیاری از ساحت
نماید، بر اساس شواهد متعدد، دیدگاه اطنی و تأویلی را بیان میکند و معانی بظاهری گذر می

گرایانی محسوب کرد که زبان دین را زبانی شناختاری و حاکی وی را باید در زمرۀ دیدگاه واقع
 دانند. برخی از این شواهد به قرار زیر است.از واقع می

 یگرایناواقع. انتقاد جدی نسبت به برآیندهای غیرقابل پذیرش رویکرد ۱-۱-۱
دهندۀ موضع منتقدانۀ مالصدرا نسبت به غیرشناختاری بودن زبان دین از شواهدی که نشان

ی را بر های وحیانگرایان افراطی است، که گزارهاست انتقاد شدید او از شیوۀ تفسیری تأویل
ردشده اکنند. به نظر مالصدرا، تأویل الفاظ و عبارات ومعانی خیالی و تمثیلِی ِصرف حمل می

در قرآن و احادیث به معانی خیالی و تمثیلی ِصرف که هیچ بهره و نصیبی از واقعیت و حقیقت 
 شود که زمینۀ سفسطه و انکار فراهم آید.ندارند سبب می

سازد، چراکه جایز بودن عالوه بر این، چنین دیدگاهی مانعی در راه هدایت فراهم می
احواالت قبر، صراط، میزان، بهشت، جهنم و سایر چنین تفاسیری اعتقاد به معاد جسمانی، 

گرداند پایه میها و وعیدهایی را که خدای متعال از آنها خبر داده است سست و بیوعده
). به عبارت دیگر، اگر جایز باشد که حقایقی ۱۵۸ ، ص۴ الف، جـ۱۳۶۶(صدرالمتألهین، 

حجراالسود بر امور خیالی حمل  مانند استیالی خدای متعال بر عرش، طواف کعبه، و بوسیدن
شود، آنگاه جایز خواهد بود که سایر مواقف قیامت بلکه سایر معارف دینی نیز همین گونه 

، ۱۳۶۳های عظیمی را به دنبال خواهد داشت (صدرالمتألهین، تفسیر گردد، و این امر تباهی
 ).۷۷ ص

 تی. تفسیر آیات قرآن در پرتو اصل تطابق و تناظر عوالم هس۱-۱-۲
یان صدد ب درمالصدرا در تفسیر آیات قرآنی بر مبنای اصل تطابق و تناظر عوالم هستی 
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اند، و این شاهدی های وحیانی مطرح شدهمصادیقی برای هر یک از حقایقی است که در گزاره
بر شناختاری بودن زبان دین از دیدگاه مالصدرا است. بر مبنای اصل تطابق و تناظر عوالم 

پذیر است. های وحیانی در پرتو موازنۀ میان عالم معقول و محسوس امکانزارههستی، فهم گ
که از مصادیق طولی در مراتب هستی  بر این مبنا، معانی و حقایق قرآنی، عالوه بر این

برخوردار هستند، همچنین این مصادیق در عالم انسانی نیز متناسب با مراتب وجود انسان 
 ).۳۶۹ ، ص۴ الف، جـ۱۳۶۶تحقق دارد (صدرالمتألهین، 

برای نمونه، مالصدرا ضمن تفسیر حقایقی مانند عرش و کرسی به بیان مصادیق آنها در 
عالم آفاق و انفس پرداخته است و بدین ترتیب با تفسیر کسانی که این حقایق را تنها کنایه از 

ۀ عرش در مرتب کند. از نظر مالصدرا، مثالدانند مخالفت میعظمت و بزرگی خدای متعال می
جسم انسان قلب اوست و در مرتبه باطن جسم عبارت از روح حیوانی و یا نفسانی اوست، 

که در مرتبۀ باطِن باطن نفس ناطقۀ انسانی است که همان قلب معنوی او و جایگاه  چنان
). چنین ۸۸ ، ص۱۳۶۳؛ ۲۸۳ الف، صـ۱۳۸۷استیالی روح انسانی است (صدرالمتألهین، 

دهندۀ این است که زبان دین از دیدگاه مالصدرا حاکی از حقایقی وجودی در تفسیری نشان
 مراتب عالم هستی است.

، »مشکات«در مثالی دیگر، مالصدرا در تفسیر آیۀ نور به بیان مصادیقی از حقایقی مانند 
پردازد. در مرتبۀ جسم انسان، در عالم آفاق و انفس و ابدان انسانی می» زجاجه«، و »مصباح«

مشکات عبارت است از بدن انسان که در ذات خود مظلم بوده و قابلیت پذیرش نور را دارد. 
زجاجه همان قلب جسمانی انسان است که در آن روح حیوانی جای دارد و مصباح نیز اشاره 
به روح نفسانی دارد. در عالم آفاق نیز مشکات به عالم اجسام اشاره دارد و زجاجه کنایه از 

لهی است و مصباح نیز مرتبۀ روح اعظم است. در عالم نفوس انسانی نیز مرتبۀ عرش ا
مشکات کنایه از عقل هیوالنی است که در ذات خود مظلم است، و زجاجه به مرتبۀ عقل 
بالملکه اشاره دارد، و مصباح نیز مرتبۀ عقل فعال است که بالذات نورانی است و از مرتبۀ 

 ).۳۷۹ ، ص۴ الف، جـ۱۳۶۶ین، کند (صدرالمتألهدیگری کسب نور نمی

 متعالیه شناختی حکمتگرایی دینی بر اساس مبانی هستییین دیدگاه واقعتب. ۱-۱-۳
پذیر شناختی حکمت متعالیه نیز کامًال تبیینگرایی دینی با برخی از مبانی هستیدیدگاه واقع

 وات و الفاظ نیست،است. از دیدگاه مالصدرا، کالم خدای متعال تنها منحصر در معانی یا اص
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تر ظهورات کالم الهی هستند، بلکه عالم و همۀ موجودات آن، در واقع، مراتب و به تعبیر دقیق
د شوو مرتبۀ وجود لفظی و کتبی کالم الهی تنها یکی از مراتب کالم الهی محسوب می

شناختی حکمت ). از سوی دیگر، بر اساس مبانی هستی۷ ، ص۷ ، ج۱۹۸۱(صدرالمتألهین، 
متعالیه، همۀ مراتب و ظهورات هستی اعم از مرتبۀ طبیعت، مثال، عقل، و مراتب فوق آن 

). ۵۱ ب، صـ۱۳۶۰؛ ۵۰ الف، صـ۱۳۶۰ظهورات یک حقیقت واحدند (صدرالمتألهین، 
طور کلی همۀ اموری که بهره و  این امر در خصوص موجودات هر یک از مراتب مذکور و به

 از جمله مرتبۀ وجود لفظی و کتبی حقایق هستی نیز صادق است.سهمی از وجود داشته باشند 
بر این اساس، همچنان که همۀ مراتب و ظهورات عالم هستی مانند عالم عقل و عالم 

کنند، مرتبۀ وجود مثال و عالم طبیعت ظهورات یک حقیقت واحد هستند و از آن حکایت می
ش به حکم بهره و نصیب ـ و مفاهیم استکه شامل الفاظ و عبارات  لفظی و کتبی کالم الهی ـ

 کند.الجمله از آن حقیقت واحد حکایت میاز وجود، حکایتگر آن حقیقت واحد است و فی
 گرایانه در زبان دین مستلزم انکار رابطۀبا توجه به این مقدمات، پذیرش رویکرد غیرواقع

ۀ ی حقیقت واحد که همیعن میان کالم الهی در مرتبۀ وجود لفظی و کتبی با اصل واقعیت ـ
است. الزمۀ انکار این ارتباط  ـ روندشمار میموجودات هستی ظهورات آن حقیقت واحد به
ای که مرتبۀ لفظی و کتبی کالم الهی هیچ بهره پذیرش یکی از این دو امر است: نخست این

 یعنی هر ـو مظ ـ یعنی حقیقت وجود ای میان ظاهر ـکه رابطه از وجود نداشته باشد، دوم این
وجود  ـ مراتب و ظهورات وجود که از جملۀ این مراتب مرتبۀ وجود لفظی کالم الهی است

 نداشته باشد، که هر دو الزم مذکور باطل است.
توضیح بیشتر در خصوص لوازم یادشده این است که اگر کسی رابطۀ میان مرتبۀ ظهور 

اش این است که مرتبۀ ظهور لفظی زمهلفظی کالم الهی را با اصل واقعیت انکار کند، آنگاه ال
کالم الهی معدوم محض باشد و هیچ بهره و حقیقتی از وجود نداشته باشد، چراکه الفاظ و 

 نفسه محال است.غیره بدون وجود فیغیره برخوردارند، و لحاظ وجود فیمفاهیم از وجود فی
عین حال رابطۀ آن  حال اگر کسی مرتبۀ لفظی کالم الهی را معدوم محض نداند، اما در

اش این است که حقیقت شامل دو را با اصل حقیقتی که حاکی از آن است انکار کند، الزمه
مرتبۀ مستقل از یکدیگر باشد: نخست مرتبۀ ظهور لفظی و یا کتبی کالم الهی که از آن حقیقت 

قیت واحد حکایت ندارد اما در عین حال خود واقعیت و حقیقت است، و مرتبۀ دوم همان ح
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اصلی است که ارتباط مرتبۀ ظهور لفظی و یا کتبی کالم الهی با آن انکار شده است. الزمۀ 
مذکور امری محال و غیرقابل پذیرش است، چراکه مستلزم ثنویت است و با مبانی توحیدی 

 نماید.مورد پذیرش مالصدرا ناسازگار می
ه دینی با مبانی حکمت متعالیگرایی که لوازم دیدگاه ناواقع بنابراین، با توجه به این

 توان بدین نتیجه رسید که این دیدگاه از نگاه مالصدرا پذیرفتی نیست.ناسازگار است، می
 . کیفیت حکایت زبان دین از واقع از دیدگاه مالصدرا۱-۲

توان کند، میهای تفسیری رایج مطرح میبا توجه به برخی از نقدهایی که مالصدرا بر شیوه
نگاه انتقادآمیز او نسبت به برخی از رویکردهای رایج در این خصوص را نتیجه طور ضمنی  به

گرفت. برای نمونه، مالصدرا به شدت رویکرد کسانی را که به تفسیرهای ظاهری از قرآن اکتفا 
کند دانند نقد میکنند و معانی قرآن را تنها منحصر در مصادیق مادی و محسوس آن میمی

). این بدان معناست که از دیدگاه مالصدرا حکایت زبان ۹۳ ص ،۱۳۶۳(صدرالمتألهین، 
دین از واقعیت بر مبنای رویکرد سنتی به نقش زبان در توصیف واقعیت مورد پذیرش نیست، 

ن، صدرالمتألهی( اللفظی عالم واقع نیستتر زبان دین توصیف تحتو به تعبیر دقیق
 ).۱۵۸، ۳۶۹ ، ص۴ الف، جـ۱۳۶۶

تر مالصدرا در خصوص زبان دین و واقعیت را باید با توجه به دقیق در عین حال، نظر
تبیین خاص وی از کیفیت نزول وحی به دست آورد، چراکه بررسی کیفیت نزول وحی و 
چگونگی سخن گفتن خدا با انسان، در واقع، وجه دیگری از تحلیل مسئلۀ رابطۀ نفس و عالم 

، ۱ الف، جـ۱۳۶۶ت (صدرالمتألهین، واقع و به تبع آن رابطۀ شناخت و واقعیت اس
 ).۲۹۵ ص

 تبیین کیفیت حکایت زبان دین از واقع بر مبنای کیفیت نزول وحی ۱-۲-۱
به عقیدۀ مالصدرا، نزول وحی و اخذ معارف الهی از خدای متعال در مرتبۀ اتحاد انسان با 

 ری و رسیدنهای بشواسطۀ پاک شدن از کدورت یابد. روح انسانی، بهعقل فعال تحقق می
 شود که در زبان شریعت از آن به روح قدسیبه مرتبۀ تجرد از بدن، به جوهری قدسی تبدیل می

، ۷ ، ج۱۹۸۱و در تعابیر حکمت از آن به عقل فعال تعبیر شده است (صدرالمتألهین، 
 ).۲۴ ص
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نکتۀ بسیار مهمی که توجه به آن راهگشای حل مسئلۀ کیفیت حکایت زبان دین از واقع 
رویکرد خاص مالصدرا به چگونگی ادراک حقایق وحیانی در این مرتبه است. از نظر  است

مالصدرا، ادراک حقایق برای نفس در این مرتبه به جهت فروریختن تعینات نفس و فانی شدن 
الم گونه که در ع یابد، و اشیاء هماناز ذاتش و وحدت و یگانگی با مرتبۀ عقل فعال تحقق می

). نکتۀ بسیار ۳۵۹ ، ص۲ ، ج۱۹۸۱گردند (صدرالمتألهین، نفس واقع می واقع هستند مشهود
شود مهم این است که، در این مرتبه از ادراک، تمایز و بینونت میان نفس و عالم واقع مرتفع می

که  کند چیزی نیست به جز همانو به تصریح مالصدرا آنچه را نفس در این مرتبه مشاهده می
کند. با توجه یقًا همان عین خارجی را مشاهده میدقاقع شده است و در مرتبۀ اعیان خارجی و

شود، شناخت نفس به این تحلیل، چون عیِن حقیقت خارجی معلوم و مشهود نفس واقع می
ت، و تر عین واقع اسانسان کامل از عالم واقع کامًال مطابق با واقع خواهد بود و به تعبیر دقیق

ابقت شود از این عینیت و مطراتب نفس انسان کامل محسوب میبه تبع، زبان نیز که یکی از م
برخوردار است. به تعبیر دیگر، در این مرتبه از ادراک، به دلیل این عینیت و مطابقت، همۀ 

 توصیفات نفس از عالم واقع کامًال مطابق با آن است.
ن یان شدعالوه بر این، در تبیین مالصدرا از کیفیت نزول وحی، واقعیت در ظهور و ع

تابع اراده و به تعبیر دیگر تابع نفس پیامبر (ص) است. بر این اساس، رابطۀ میان نفس و واقع 
ای دیگر رابطۀ میان زبان و واقعیت در حکم رابطۀ میان اصل و فرع خواهد بود. و در مرتبه

لوم عکه عبارت است از افاضۀ  که از نظر مالصدرا مکالمۀ حقیقی خدا با انسان ـ یح اینتوض
شنود و معارف الهی از سوی پروردگار بر قلب کسی که به سمع حقیقی آن را می

یابد، و این ـ تنها در مرتبۀ وجود انسان کامل تحقق می )۶۱ ،صبـ۱۳۸۷(صدرالمتألهین، 
در حقیقت مختص انسانی است که از مرتبۀ عقل بالقوه به مرتبۀ عقل بالفعل رسیده است. 

گاه  بۀ عقل بسیط است، و شأن صاحب این مرتبه از عقل این است که هراین مرتبه در واقع مرت
ألهین، کند (صدرالمتکه بخواهد علوم تفصیلی را از مرتبۀ ذات بسیط خود بر نفس افاضه می

واسطۀ آن که به  ). به تعبیر دیگر، در جریان نزول وحی، انسان کامل به۷ ، ص۷ ، ج۱۹۸۱
گاه که بخواهد حقایق عقلی و معارف الهی را که  ند هرتوامرتبۀ عقل بسیط رسیده است می

در مرتبۀ عقل بسیط به نحو اجمالی موجود است بر صفحۀ نفس و روح خیالی خویش به 
ن خدای نظر مالصدرا مکالمۀ میا ای تفصیلی ترسیم کند یا به تعبیر دیگر نازل کند. بهگونه
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که همان مقام قرب و جایگاه صدق و ، »قاب قوسین او ادنی«ص) در مقام ( یامبرپمتعال و 
معدن وحی و الهام است، از نوع مکالمۀ حقیقی است، که عبارت است از افاضه و استفاضۀ 
حقایق و معارف الهی. این مرتبه از کالم مرتبۀ اعالی کالم و همان تعلیم وحیانی است که در 

ن ِلَبَشرٍ  کَاَن  َما َو «آیۀ شریفۀ 
َ
َمهُ  أ هُ  یکلِّ ْو  َوْحیا ِإالَّ  اللَّ

َ
ْو  ِحَجاٍب  َوَراء ِمن أ

َ
 یَفیوِح  َرُسوًال  یْرِسَل  أ

هُ  یَشاءُ  َما ِبِإْذِنهِ  ) بدان اشاره شده است (صدرالمتألهین، ۵۱(شوری: » َعلیٌّ َحکیٌم  ِإنَّ
 ).۱۹ الف، صـ۱۳۶۰

مطابق تحلیل فوق از کیفیت نزول وحی، نفس در این مرتبه از ادراک منفعل نیست، بلکه 
توان گفت که واقعیت در ظهور تابع ی فعال و خالق است، و به دلیل همین خالقیت میبه نوع

نفس انسان کامل است. به تعبیر دیگر، این انسان کامل است که واقعیتی را که در مرتبۀ عقل 
ر رساند. بای تفصیلی به ظهور میبسیط و به نحو اجمالی مکنون و مخزون است به گونه

توان گفت که رابطۀ نفس و واقع در این دیدگاه به رابطۀ اصل و فرع میاساس همین امر نیز 
شود. به عبارت دیگر، انسان کامل واقعیت پوشیده و پنهان در مرتبۀ عقل بسیط را به تبدیل می

رساند، و از این جهت نفس انسان کامل در حکم اصل و علت خواهد بود، ظهور تفصیلی می
حکم فرع و معلول وجود انسان کامل است. پس ظهور واقعیت  و مرتبۀ ظهور تفصیلی واقع در
 تابع نفس انسان کامل است.

زول شناختی دیدگاه مالصدرا در مسئلۀ کیفیت نشناختی و زبان. برآیندهای معرفت۱-۲-۲
 وحی

بر مبنای تبیین مالصدرا از کیفیت نزول وحی و وابستگی ظهور حقایق به مراتب وجودی 
شناختی بسیار بدیع و جدیدی در حوزۀ رابطۀ شناختی و زبانهای معرفتانسان کامل، برآیند

ها اشاره خواهد زبان دین با واقعیت و صدق قابل استنباط است که در ادامه به برخی از آن
 شد.

. بر اساس نظام الف. عینیت زبان و واقعیت در مرتبۀ وجود انسان کامل
بان دین با واقعیت کامًال متفاوت از نوع شناختی مالصدرا در نزول وحی، رابطۀ زمعرفت
ای است که در رویکردهای سنتی بر مبنای رئالیسم خام میان زبان و عالم واقع ترسیم رابطه
شناسی مبتنی بر رئالیسم خام، تمایز و دوگانگی میان نفس و عالم واقع شود. در معرفتمی
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شود با عالم یا نفس محسوب می وجود دارد، و این تمایز میان زبان که یکی از مراتب ذهن
واقع نیز برقرار است. در رویکرد سنتی، بر مبنای این پیشفرض که عالم واقع کامًال مستقل از 
دستگاه ادراکی بشر وجود دارد، زبان ابزار بیان واقع و واسطۀ کامًال امینی است که وظیفۀ 

ین دیدگاه، رابطۀ زبان و ). در ا۱۳ ، ص۱۳۸۶توصیف عالم واقع را بر عهده دارد (الینز، 
ی شناسجانبه و زبان تابع واقعیت است، اما بر مبنای نظام معرفتای یکواقعیت رابطه

مالصدرا و تحلیل وی از کیفیت نزول وحی، تمایز میان ذهن و عالم واقع در مرتبۀ اتحاد با 
ک و وجه از یشود، و بر همین اساس زبان و واقعیت به نوعی تبدیل به دعقل فعال مرتفع می

های وحیانی شوند. بر این اساس، گزارهتر تبدیل به حقیقتی واحد میحقیقت و در تعبیری دقیق
شوند که مانند سایر مراتب پیشین در ظهور در حقیقت ظهور دیگری از واقعیت محسوب می

ۀ عقل بوابسته به وجود انسان کامل هستند. به تعبیر دیگر، واقعیت پوشیده و پنهانی که در مرت
یابد که بسیط به نحو اجمالی وجود دارد، در مراتب وجود انسان کامل ظهورات متعددی می

 های وحیانی تجلییک مرتبۀ آن مرتبۀ ظهور لفظی حقایق وحیانی است، که در قالب گزاره
های وحیانی در این دیدگاه عین واقعیت خواهند بود، چراکه در حقیقت یابد. بنابراین گزارهمی
کند. بر این اساس، زبان عین واقعیت و ری دیگر از واقعیتی است که آن را توصیف میظهو

 واقعیت عین زبان خواهد بود.
. با پذیرش این دیدگاه که ظهور واقعیت ب. تعین ظهور واقعیت در کالم انسان کامل

 ،ۀ خاصی که میان نفس و عالم واقع برقرار استرابطتابع نفس انسان کامل است، به حکم 
رابطۀ میان زبان و واقعیت نیز تحت تأثیر این رابطه قرار خواهد گرفت، چراکه از منظر 

شوند. لذا، همچنان که ظهور واقعیت شناختی، ذهن و زبان از مراتب نفس محسوب میهستی
تابع نفس انسان کامل است، تابع سایر مراتب وجودی او از جمله مرتبۀ ذهن و زبان وی نیز 

شناختی، زبان صرفًا ابزار بیان و توصیف واقعیت اساس این رویکرد هستی خواهد بود. بر
نیست، بلکه به تبع رابطۀ میان نفس و واقع، محیط بر واقع خواهد بود و واقعیت به نوعی 

 یابد.هویت و تعین خود را در نفس و به تبع آن در کالم و سخن انسان کامل می
عقلی  هایکامل تنها منحصر به مرتبۀ صورتالزم به ذکر است که فاعلیت نفس انسان 

کلی نیست، بلکه در سایر مراتب واقعیت نیز جاری و ساری است. برای نمونه، نفس انسان 
کامل از این توانایی برخوردار است که بر هیوالی عالم تأثیر بگذارد و صورتی را از ماده خلع 
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به نزول بالیایی مانند طوفان و سیل و و صورتی دیگر بر آن بپوشاند. امر به نزول باران، امر 
هایی از توان نمونهها، و سایر معجزات انبیاء را میزلزله به منظور متنبه نمودن انسان

 ).۳۴۳ ، صبـ۱۳۶۰تأثیرپذیری واقع از نفس انسان کامل دانست (صدرالمتألهین، 
ش دیدگاه ر. با پذیهای توصیفگر عالم واقع به انسان کاملج. وابستگی صدق گزاره

فوق، یعنی ارتباط میان ظهور واقعیت و نفس انسان کامل، مسئلۀ صدق در زبان دین نیز 
بان شناسی مبتنی بر رئالیسم خام، زکه بر مبنای معرفت یابد. توضیح اینصورتی خاص می

گردد ابزار بیان و توصیف واقعیت است. در این دیدگاه زبان در صورتی متصف به صدق می
کند مطابقت داشته باشد، و بر این مبنا صدق زبان تابع عی که آن را توصیف میکه با واق

شناسی حکمت متعالیه، چون در مرتبۀ اتحاد با مطابقت با واقع خواهد بود. اما، در هستی
جود ای از مراتب وعقل فعال ظهور واقعیت وابسته به نفس انسان کامل است، واقعیت مرتبه

با مرتبۀ  ه مطابقکد. به تعبیر دیگر، در مرتبۀ اتحاد با عقل فعال ـ شوانسان کامل محسوب می
ریزد و نفس انسان از چنان ظهور گسترده و ـ همۀ تعینات نفس فرومی روح در عرفان است

شود که در این مرتبه به هر چه اشاره کند گویا به خود اشاره کرده و ای برخوردار میکرانهبی
ۀ آنچه که هم یا به همۀ مراتب هستی اشاره کرده است. با توجه به ایناگر به خود اشاره کند گو

در عالم هستی موجود است ظهور اسماء الهی است، همۀ روایاتی که در آن انسان کامل به 
عنوان منبع و مخزن علم الهی توصیف شده است اشاره به مرتبۀ مذکور دارد (صدرالمتألهین، 

 ).۶۱ ، ص۱۴۰۴، ؛ فروخ صفار۶۱۶ ، ص۲ ، جبـ۱۳۶۶
ای از مراتب وجود انسان کامل است، در این مرتبه از آنجا که ظهورات واقعیت مرتبه

کند، و به همین خاطر نیز سخن او عین کند از متن واقع بیان میآنچه را انسان کامل بیان می
که متصف به صدق گردد. زیرا واقعیت ثانوی دیگری جز انعکاس و  صدق است، نه این

ت نفس انسان کامل وجود ندارد تا مسئلۀ مطابقت یا عدم مطابقت ادراک انسان با واقع تجلیا
مطرح گردد. بر این اساس، آنچه از تفسیر و بیان واقع در زبان (کالم) انسان کامل ظهور 

یابد در حکم عین واقع و عین صدق خواهد بود. در این دیدگاه، جهان هستی در صدق می
شود. به عبارت دیگر، تنها اموری که با تفسیر انسان کامل از هستی ل میتابع تفسیر انسان کام

رسد که مسئلۀ عصمت انسان نظر میگردد. بهمطابقت داشته باشد صدق و حق محسوب می
به معنای  تری نسبتکامل که در اندیشۀ دینی مطرح شده است بر پایۀ این تبیین معنای عمیق
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تلقی رایج، عصمت به معنای مصونیت از اشتباه و گناه است،  کند. دررایج و عرفی آن پیدا می
ناسی شبدین معنا که رفتار و گفتار انسان کامل مطابق با حق است. اما، بر مبنای هستی

رساند. معیت دوجانبۀ یادشده، این انسان کامل است که حقیقت و واقعیت را به ظهور می
 اْلَحقُّ  َو  ِلَساِنهِ  َعَلی َو  َمَعهُ  اْلَحقُّ  َو  اْلَحقِّ  َمَع  ِلیَع « حقیقت و انسان کامل که در احادیثی مانند

هُ  َرِحَم «) یا ۴۳۲ ، ص۱۰ ، ج۱۴۰۴(مجلسی، » َعِلی َداَر  َحیُثَما یُدوُر  ُهمَّ  َعِلیاً  اللَّ ِدرِ  اللَّ
َ
 اْلَحقَّ  أ

) ذکر شده است، مؤید دیدگاه مذکور ۳۵ ، ص۳۸ ، ج۱۴۰۴(مجلسی، » َداَر  َحیُث  َمَعهُ 
ست. معیت وجود مبارک حضرت امیرمؤمنان (ع) با حق اشاره به این امر دارد که صدق ا

افعال و  گیرد، بلکهافعال و گفتار انسان کامل در مطابقت با امر دیگری مورد ارزیابی قرار نمی
گفتار انسان کامل عین حق و حقیقت است. همچنین معیت حق با وجود مبارک حضرت 

ت به دور وجود مبارک آن حضرت اشاره به این امر دارد که حقیقت علی (ع) و گردیدن حقیق
رسد، و به تعبیر دیگر حقیقت در ظهور خویش وابسته به در وجود انسان کامل به ظهور می

وجود انسان کامل است. مالصدرا نیز در تعبیری از انسان کامل به کتاب ناطق و از کتاب به 
که  ). با توجه به این۵۱۳ ، ص۲ ، جبـ۱۳۶۶ین، کند (صدرالمتألهامام صامت تعبیر می

کتاب از نظر مالصدرا شامل کتاب تکوین و تشریع است، معنای این عبارت این است که 
ه عبارت پذیر است. بتوصیف حقیقی کتاب تکوین و تشریع تنها از زبان انسان کامل امکان

 یابد.فصیلی میدیگر، واقعیت هم در وجود و هم در توصیف انسان کامل ظهور ت

 های وحیانی با واقع در عین نیاز به تأویل. تبیین مطابقت و عینیت گزاره۲
با توجه به آنچه گذشت، بر مبنای وحدت میان نفس و واقع، توصیفات نفس از عالم واقع 

های وحیانی، که به نوعی توصیف مطابق با آن و بلکه عین واقع خواهد بود. از این رو، گزاره
شود، عین واقع است. این توصیف از آن جهت به مل از مراتب هستی محسوب میانسان کا

انسان کامل منتسب است که ظهور حقایق وحیانی در کسوت الفاظ و عبارات در مرتبۀ خیال 
، ۶ جالف، ـ۱۳۶۶؛ ۱۹ صالف، ـ۱۳۶۰یابد (صدرالمتألهین، انسان کامل تحقق می

ست که، در مرتبۀ اتحاد انسان کامل با عقل فعال، ). همچنین از آن جهت عین واقع ا۲۷۶ ص
گردد ای برخوردار میکرانهریزد و نفس از چنان ظهور گسترده و بیهمۀ تعینات نفس فرومی

که به هر چه اشاره کند گویا به خود اشاره کرده و اگر به خود اشاره کند گویا به همۀ مراتب 
 هستی اشاره کرده است.
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های زبان دین در پرتو تأویل این زبان نظر مالصدرا، فهم داللت اما، از سوی دیگر، از
یابد که تأویلی بودن زبان دین با میسر است. از این رو، این پرسش اساسی مجال طرح می

جمع است؟ تأویلی بودن زبان مستلزم این است که  عینیت و مطابقت آن با واقع چگونه قابل
 اند بازگردانیده شوند،ای که در ازای آنها وضع شدهیالفاظ و عبارات بر معانی اصلی و حقیق

که مطابقت زبان با واقع در نگاه رایج بدین معناست که لفظ در ازای معنای اصلی  در حالی
خویش وضع شده است و نیازی به تأویل و بازگرداندن لفظ به معنایی جز معنای ظاهری آن 

ای وحیانی، که توصیفات انسان کامل از مراتب هندارد. لذا اگر بر مبنای تحلیل یادشده گزاره
، تر عین واقع استگردد، مطابق با واقع و به تعبیر دقیقو ظهورات عالم هستی محسوب می
 ضرورت تأویل در زبان دین چیست؟

توان مطرح کرد این است که از نظر مالصدرا الفاظ و عبارات در نخستین پاسخی که می
اند. خصوصیات و عوارض قی و نه معانی حسی وضع شدهزبان دین در ازای معانی حقی

شوند که برای وصول به معانی جسمانی مصادیق حسی اموری زائد بر معنا محسوب می
حقیقی باید کنار گذاشته شوند. این مرتبه از معنا همان معنای حقیقی است که در همۀ مراتب 

اند. ای همین مرتبه وضع شدهحسی و خیالی و عقلی وجود دارد، و الفاظ در حقیقت در از
عنه حقیقی الفاظ در حقیقت این مرتبه از معناست، داللت در این  بنابراین، چون محکی

شود. در واقع تأویل لفظ در این رویکرد صرفًا به معنای صورت داللتی حقیقی محسوب می
بنا، در مپیراستن لفظ از خصوصیات و عوارض زائد بر معنای حقیقی است. با توجه به این 

توان گفت که زبان دین، از وجه داللت بر معنای حقیقی الفاظ، پاسخ به پرسش اخیر، می
زبانی مطابق با واقع است اما، از آن وجه که این معنای حقیقی مشترک میان معانی حسی و 
خیالی و عقلی است و در هر یک از این مراتب معنا به نوعی با خصوصیات و عوارض آن 

 است، زبانی تأویلی است. مرتبه همراه
، که شناسی خاص مالصدراتوان به این پرسش داد. بر مبنای هستیپاسخ دیگری نیز می

پیش از این بدان اشاره شد، وجه مطابقت زبان دین با واقع در حقیقت بدان جهت است که، 
ابراین ندر مرتبۀ اتحاد نفس با عقل فعال، ظهور واقعیت وابسته به نفس انسان کامل است و ب

شود. به عبارت دیگر، چون ظهور ای از مراتب وجود انسان کامل محسوب میواقعیت مرتبه
توان عینی واقعیت و ظهور لفظی آن هر دو وابسته به وجود انسان کامل و عین یکدیگرند، می



 ۱۷۹      مالصدرا یدگاهاز د یتو واقع ینزبان د ۀرابط

 

گفت زبان و واقعیت در این مرتبه کفو یکدیگر هستند. واقعیت در ظهور عینی از آن جهت 
به وجود انسان کامل است که انسان کامل که به مرتبۀ عقل بسیط نائل شده است وابسته 

هین، رساند (صدرالمتألواقعیت مکنون و مخزون در مرتبۀ عقل بسیط را به ظهور تفصیلی می
). همچنین مرتبۀ ظهور لفظی واقعیت نیز از آن رو وابسته به وجود انسان ۷ ، ص۷ ، ج۱۹۸۱

، ۱۳۶۳گردد (صدرالمتألهین، مرتبۀ خیال انسان کامل محقق می کامل است که این ظهور در
). کفو بودن زبان و واقع که تعبیر دیگری از مطابقت زبان و واقعیت است نیز از آن ۳۶ ص

جهت است که نفس انسان کامل در این مرتبه به دلیل تمامیت و شدت وجودی محیط بر 
ز تفسیر و بیان واقع در کالم انسان کامل عوالم و ظهورات وجود است. بر این مبنا، آنچه ا

توان گفت که زبان دین یابد در حکم عین واقع و عین صدق خواهد بود. لذا میظهور می
نسبت به انسان کامل زبانی مطابق با واقع است. اما این عینیت زبان و واقع نسبت به سایر 

أویل بنابراین فهم آن نیاز به تافرادی که در مرتبۀ وجودی انسان کامل نیستند محقق نیست، و 
دارد. به عبارت دیگر، زبان دین برای مخاطبان خاص این زبان زبانی مطابق با واقع است، و 

که نسبت به  های وحیانی نیاز به تأویل آن ندارد، در حالیمخاطب خاص در فهم گزاره
ار سّر انحصتوان گفت که مخاطب عام حکم آن متفاوت است. با توجه به تحلیل فوق، می

َما«فهم قرآن به مخاطبان خاص آن در روایاتی مانند  (محدث » ِبهِ  ُخوِطَب  َمْن  اْلُقْرآَن  یْعِرُف  ِإنَّ
) بدین خاطر است که در این مرتبه زبان و واقع کفو یکدیگر ۳۳۵ ، ص۱۷ ، ج۱۴۰۸نوری، 
 هستند.

ست، رش مالصدرا اتوان بر مبنای نظریۀ تشکیک در ظهور، که مورد پذیپاسخ اخیر را می
به بیانی دیگر مطرح کرد. بر مبنای نظریۀ تشکیک در ظهور، واقعیت از مراتب و ظهورات 

اتب رساند، ذومرمتعددی برخوردار است، و به تبع این امر زبان نیز، که واقعیت را به ظهور می
گر هستند. دیۀ خاصی از زبان کفو یکمرتبتوان گفت که هر مرتبه از واقع با خواهد بود. پس می

کفو زبان و واقع برقرار است خاص همان بدیهی است که عینیت و مطابقتی که میان مراتب هم
مرتبه است و این مطابقت میان مرتبۀ خاصی از واقع با مرتبۀ دیگری از زبان برقرار نیست. در 

و زبان و اواقع، تمثیلی بودن، نمادین بودن، یا استعاری بودن زبان برای مخاطبی است که نزد 
عنه آن کفو یکدیگر نباشند. برای نمونه، در حوزۀ زبان دین، الفاظ و مفاهیمی چون  محکی

عرش، کرسی، صراط و نظایر آنها نسبت به مخاطبان عام از آن جهت جنبۀ تشبیه، تمثیل، 
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کنند که مخاطب تنها با مصادیق حسی این الفاظ و عبارات آشناست مجاز، یا استعاره پیدا می
ا سایر مصادیق آنها آشنایی ندارد، و چون این الفاظ در حوزۀ زبان دین در ازای مرتبۀ دیگری و ب

اند، برای چنین مخاطبی زبان و واقع در این مرتبه کفو یکدیگر نیستند. در از معانی وضع شده
مقابل، همین الفاظ و عبارات نسبت به مخاطبی که عالوه بر مصادیق حسی با سایر مصادیق 

ز جمله مصادیق خیالی و عقلی آن نیز آشنا باشد جنبۀ حقیقی خواهد داشت، زیرا مخاطب آن ا
گاه است که این الفاظ و عبارات در ازای کدام  خاص به دلیل احاطه بر مراتب وجود بدین امر آ

است، و به همین سبب زبان و واقعیتی که حاکی از آن است  شدهمرتبه از مراتب واقعیت وضع 
 ن مخاطبی کفو یکدیگر خواهند بود.نسبت به چنی

بر مبنای تحلیل یادشده، زبان دین نسبت به مخاطبان عام آن غیرمطابق با واقع است 
 که این زبان ـ و فهم آن نیاز به تأویل دارد، در حالی منظور واقع در سطح مخاطبان عام است ـ

ص در فهم آن نیاز نسبت به مخاطبان خاص آن مطابق با همۀ مراتب واقع است و مخاطب خا
 به تأویل نخواهد داشت.

 . نتیجه۳
تری ار دقیقهای بسیتوان تبیینشناختی مالصدرا، میشناختی و معرفتدر پرتو مبانی هستی

. مطرح کرد» کیفیت حکایت زبان دین از واقعیت«و » رابطۀ زبان دین و واقعیت«دربارۀ 
انند گرایی، مپذیرش رویکرد ناواقعانتقادات جدی مالصدرا نسبت به برآیندهای غیرقابل 

سفسطه و انکار حقایق دینی، و نیز شیوۀ تفسیری مالصدرا در پرتو اصل تطابق و تناظر عوالم 
گرایانۀ او نسبت به زبان دین است. عالوه بر این، بر اساس گویای رویکرد واقع کامالً هستی، 

 اتب ظهورات واقعیت و حقیقتشناسی در حکمت متعالیه، کالم الهی یکی از مرمبانی هستی
است و غیرشناختاری دانستن زبان دین در حقیقت به منزلۀ انکار رابطۀ ظاهر و مظهر و به 

 عبارتی انکار رابطۀ علت و معلول است که امری محال است.
بر اساس مبانی حکمت متعالیه در خصوص کیفیت حکایت زبان دین از واقعیت، نکات 

 که واقعیت در ظهور تفصیلی وابسته به وجود . با توجه به اینبسیار جدیدی قابل طرح است
رابطۀ زبان و واقعیت در  اوالً انسان کامل و تابع مراتب وجودی او از جمله ذهن و زبان است، 

ه ابزار بیان واقع نیست، بلک صرفاً مرتبۀ وجود انسان کامل رابطۀ اصل و فرع است، و زبان 
یًا ثان. سازدیت تفصیلی خویش را در این مرتبه آشکار میمحیط بر واقع است، و واقعیت هو
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یابد عین واقعیت و عین صدق است. آنچه از واقعیت در کالم و سخن انسان کامل ظهور می
در این دیدگاه، همچنان که واقعیت در ظهور تفصیلی تابع انسان کامل است، در صدق نیز 

ته با تفسیر انسان کامل از هستی مطابقت داششود و تنها اموری که تابع تفسیر انسان کامل می
که واقعیت هم در مرتبۀ  شوند. عالوه بر این، با توجه به اینباشند صدق و حق محسوب می

فت توان گظهور تفصیلی و هم در مرتبۀ ظهور لفظی وابسته به وجود انسان کامل است، می
انی ین نسبت به انسان کامل زبکه زبان و واقعیت در این مرتبه کفو یکدیگر هستند و زبان د

شود. عینیت زبان و واقع نسبت به سایر نفوسی که در مرتبۀ وجودی مطابق با واقع محسوب می
انسان کامل نیستند محقق نیست، و بنابراین فهم آن نیاز به تأویل دارد. به تعبیر دیگر، زبان 

خاطب خاص در فهم دین برای مخاطبان خاص این زبان زبانی مطابق با واقع است، و م
که نسبت به مخاطب عام حکم آن متفاوت  های وحیانی نیاز به تأویل آنها ندارد، در حالیگزاره

 است.

 نامهکتاب
 .۶۴-۵۷ ، ص۲۵ ، شقبسات، »زبان دین از دیدگاه حکمت متعالیه« ،)۱۳۸۱اخوان نبی، قاسم (

، ۳۸ ، شاندیشه دینی، »ضی سعید قمیزبان دین از دیدگاه مالصدرا و قا« ،)۱۳۹۰حسنی، سیده معصومه (
 .۴۸-۲۳ ص

 .۸۸-۶۶ ، ص۲۵ ، شقبسات، »زبان دین از منظر مالصدرا« ،)۱۳۸۱حسینی، معصومه (
تهران: انجمن  ،تصحیح محمد خواجوی ،اسراراآلیات ،الف)ـ۱۳۶۰ابراهیم ( بن محمدصدرالمتألهین، 
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