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چکیده
دانش «معناشناسی» در حوز های گوناگو نلوم وارد شد و نتای بدیعی نیز داشته است .یکدی از دانشهدایی کده
از معناشناسی تأثیر زیادی پذیرفتده «نلد کدالم» اسدت .در ایدن تحقیدق ،بده رابطدهای کده میدا ایدن دو داندش
برقرار است پرداخته میشود .در مورد رابطه معناشناسی و نل کالم دستک میتوا دو گونه ارتباط تصدویر کدرد:
ارتباط محتوایی و ارتباط ساختاری .از جنبههای مه نل کالم بحثهای معناشناسانه است که ارتبداط محتدوایی
این دانش را با دانش معناشناسی نشا میدهد؛ چنانکه معانی صفات خدا از ج له مباحث محتدوایی نلد کدالم
است که با استفاد از دانش معناشناسی به ساما میرسد .ندوع دی در ارتبداط نلد کدالم بدا معناشناسدی ارتبداط
سدداختاری اسددت .در ایددن نددوع ارتبدداط ،مبددانی معناشددناختی در سدداختار مباحددث کالمددی تددأثیر میگددذارد.
به طور خالصده ،سده گونده معندا در مباحدث کالمدی تصدور مدیشدود )۱ :معندای نشدانهشدناختی؛  )2معندای
معناشدناختی؛  )3معندای هرمنوتیدک .معناشناسدی نشانهشدناختی از معدانی مددلوالت نشدانه ،اند از زبدانی و
غیر زبانی بحث میکند و برخی متکل ا از مباحث نشانهشناختی در کالم خود بهر برد اند .معنایی کده واه هدا و
ج الت بر آ داللت میکنند ،ه ا معنای معناشناختی است؛ اسداس بحثهدای کالمدی بدا ایدن معندا پیوندد
برقرار کرد و متکل ا در پی تعیین معنای داللی در موضونات کالمی هستند .معندای هرمندوتیکی نیدز در واقدع،
بار معنایی یک پدید نسبت به مخاطب و شنوند است و در نل کالم از این معانی نیز بحث شد است.
کلیدواژهها
معناشناسی ،نل کالم ،معنای نشانه شناختی ،معنای معناشناختی ،معنای هرمنوتیکی.
 دانشیار پژوهش ا فرهنگ واندیشه اسالمی ،ق  ،ایرا  .׀
تاریخ تأیید۱3۹۹ 02 2۹ :
تاریخ پذیرش� ۱3۹۸ ۱0 2۵ :
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مقدمه

دربار رابطه کالم و معناشناسی میتوا به گونههای متفاوتی سخن به میا آورد که برخی از مهد
ترین سرفصلهای آ به قرار زیرند:
ارتباط علم کالم با معناشناسی

 .۱رابطه مسائل نل کالم با معناشناسی؛ برای ن ونه ،بحث اس اء و صفات الهدی مثدل رابطده
کالم الهی با معناشناسی یا بحث رؤیت با معناشناسی؛
 .2بررسی تطبیقی؛ نظیر بررسی مبانی معناشناختی فرقههای مختلف ،مانند معتزله و اشدانر
در مباحث کالمی؛
 .3بررسی امکا تأثیر مبانی معناشناختی در نظریهها و مسائل کالمی.
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کالم عقلی و کالم نقلی
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ً
مع وال «نل کالم» را به کالم نقلی و کالم نقلی تقسی میکنند؛ به این معنا که گفتهاندد بخشدی
از نل کالم معطوف به مباحثی است که از قرآ و ّ
سنت به دست میآیند و بخش دی در بحثهدای
نقلی صرفاند ،اما چنین تقسی ی در باب بخشهای نل کالم صحی نیست.
نل کالم ،خوا ناخوا ه ماهیت نقلی دارد و ه ماهیت نقلی .از یک زاویه ،مبتنی بر نقل و
از زاویه دی ر مبتنی بر نقل است .پس نل کدالم دو بعدد دارد :بعدد نقلدی و بعدد نقلدی .آنچده
نل کالم ّ
سنتی از آ بحث میکند ،انتقادات است .نقدش نقدل در اینجدا چیسدت آیدا نقدل،
انتقادات را میدهد یا انتقاداتی که در دین وجود دارد را مطرح و از آ دفاع میکند.
ّ
نالمه حلی نام یکی از کتابهای خود را کشف لفو ئا عن قو عا لعق ئا گذاشته اسدت کده ایدن
تعبیر جالب حکایت از آ دارد که نل کالم از قواند نقاید بحث میکند .این سؤال مطرح میشود
که آیا نل کالم از مطلق نقاید بحث میکند یا تنها از نقاید دینی .نقید دینی ،نقیدد ای اسدت کده
از کتاب و ّ
سنت به دست میآید .هر نقید دینی باید از خود دین استخراج شدود؛ چده از نقدل نیدز
استخراج شود یا خیر .اگر نقید ای دینی است ،باید خود دین آ را ارائه کند .البته ،مقام اثبدات یدک
نقید کار نقل است و بنا بر این ،تفکیک کالم به نقلی و نقلی تفکیک درستی نیست.
مقدمه و نکات پیشگفته ،این نتیجه را درپدی خواهدد داشدت کده معناشناسدی در نلد کدالم
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الف) ارتباط محتوایی

مراد از ارتبداط محتدوایی ایدن اسدت کده یکدی از جنبدههای مهد مباحدث کالمدی ،بحثهدای
معناشناسیاند و برای مثال ،مسرله کالم الهی در اصل یک بحث معناشناختی است .اینکده خددا
متکل است ،چه معنایی دارد در این موارد ،ابتدا باید به معندای کدالم دسدت پیددا کندی سد س
درستی یا نادرستی معنای مورد نظر را اثبات کنی  .اگر ابتدا بحدث معناشدناختی صدورت ن یدرد،
ن یتوا وارد استدالل شد .به ه ین ترتیب ،مسرله رؤیت خدا و اینکه این رؤیت ّ
حسی است یدا
ً
قلبی ،اساسا ماهیت معناشناسانه دارد .هرچند  -در ادامه این بحث  -متکل ا بحث میکنندد کده
این معنا آیا در مورد خداوندد قابدل اطدالق اسدت یدا خیدر ،ولدی در نقطده شدروع ،یدک مسدرله
معناشناسانه به ش ار میرود که در آیات مربوط به رؤیت خداوند مطدرح شدد اسدت .ه چندین
موضوع صفات خدا نیز  -در حقیقت  -از یک جای دا معناشدناختی آغداز میشدود و ابتددا بایدد
معنای صفات خدا را تعیین کرد تا مشخص شود کده ایدن معندا ندین ذات اسدت یدا جددا از آ .
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اجتنابناپذیر است .م کن است گفته شود در بخش نقلی نل کالم نیاز به معناشناسدی نیسدت
و تنها بخش نقلی بدا نیاز دارد؛ زیرا در بخش نقلی با مفاهی ی که از کتداب و ّ
سدنت بده دسدت
میآید سر و کار داری و از ه ینرو ،به دانشی نیاز داری که معنا را به صورت نل ی بررسی کندد،
ً
اما باید پاسخ دهی که نل کالم اساسا ه از ماهیت نقلی برخوردار است و ه نقلی .بندابراین،
ً
اساسا نل کالم به «معناشناسی» نیاز دارد .در صورتی که تفکیک کالم بده نقلدی و نقلدی را نیدز
ب ذیری « ،معناشناسی» دستک در بخش نقلی کارایی دارد؛ زیرا متکل با مفداهی ی سدر و کدار
دارد که از کتاب و ّ
سنت به دست میآورد و میکوشد تصدیقاتی را که مبتنی بر این مفاهی هستند
اثبات کند و بر این اساس ،به معناشناسی نیاز پیدا میکند.
نکتۀ دی ر این که حتی نقلی دید کالم نیز آ را بینیاز از مباحث معناشناسی ن یکند؛ زیدرا
زمانی که بحثی نقلی را مطدرح مدیکنی و یدا اسدتدالل مدیکنی از مفداهی اسدتفاد مدیشدود.
ه چنین متکل ا دارای برخی مبانی معناشناسی هستند که در نحو استدالل تأثیرگذارند؛ گرچده
به آنها توجه نداشته باشند .بنابراین ،در هر صورت  -چه کالم نقلی داشته باشی یا نقلی  -نیازمندد
مباحث معناشناسی هستی .
برای معناشناسی و نلد کدالم ،دسدتک دو گونده ارتبداط مدیتدوا تصدور کدرد )۱ :ارتبداط
محتوایی؛  )2ارتباط ساختاری.

میتوا صفات را اثبات کرد و آیا صفات الهی بازگشت به یکدی ر دارند .بنابراین ،بحث اساسدی
در ت امی این موارد  -در حقیقت  -یک امر معناشناختی است.
ب) ارتباط ساختاری
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نوع دی ر ارتباط نل کالم با معناشناسدی« ،ارتبداط سداختاری» اسدت .نلد کدالم مشدت ل بدر
مج ونددهای از مسددائل کالمددی اسددت کدده بدده ظدداهر مسددائل معناشناسددی نیسددتند ،ولددی مبددانی
معناشناختی در ساختار مباحث کالمی تأثیر میگذارد .در ض یر خودآگا متکل  ،مسائل کالمی
مطرح میشوند ،ولی این مسائل کالمی خود متدأثر از ضد یر ناخودآگدا مدتکل اندد کده مبدانی
معناشناختی متکل ا را تشکیل میدهند .بنابراین ،معناشناسی میتواند در بررسی این بخش نیدز
به متکل ک ک کند .برای ن ونه ،در مبدانی معناشدناختی معتزلده بدا مبدانی معناشدناختی اشدانر
تفاوت بسیاری دید میشود .اشانر  ،معنا را بسیار ّ
حسی میدیدند و آ مفاهی دینی را بدا حدس
پیوند میدادند ،اما معتزله به الیههای معنایی غیر ّ
حسی برای مفاهی دینی قائل هستند.
ً
باید افزود که معناشناسی ،صرفا معنایابی نیست .به نبارت ساد تر ،معناشناسدی در صددد یدافتن
معنای واهگا نیست .دانش معناشناسی ،بررسی نظاممند معناست و معندا را بده صدورت نظداممندد
تحلیل میکند و ت امی نواملی را که در نظاممند بود معنا دخیل هستند ،بررسی میکندد .ایدن امدر
روشن است که در برخی مسائل ،نظام معنایی متکل ا دارای مشکل بود و یک دست نیست .بدرای
مثال ،آ نظام معناییای که در اس اء و صفات داشتهاند  -از نظر مبانی معناشناختی  -در بحثهدای
دی ر به صورت یکسا دید ن یشود .بیشک با استفاد از مبانی معناشدناختی جدیدد ،نلد کدالم
دستخوش ّ
تحول میشود .بحثهایی که امروز درمورد «وحی» مطرح میشوند ،از ه ین قبیلاندد.
«معناشناسی» یک بحث ادبی یا واه یابی در باب وحی نیسدت ،بلکده بدر اسداس نوامدل و نناصدر
مختلفی که در کتاب و ّ
سنت وجود دارد ،نظام معنایی حاک بر واه وحی را جستوجو میکند.
کالم به مثابه بازسازی عقالنی دین

نل کالم  -در حقیقت  -انتقال فضای نقالنی دین به فضای نقالنی بشر است یا به نبدارت دی در،
بازسازی نقالنیت دینی بر اساس نقالنیت بشری اسدت و البتده ،در ایدن بازسدازی ،از نظدامهدای
نقلی موجود ک ک میگیرد .اگر به تاریخ کالم مراجعه کندی  ،درمدییدابی کده نلد کدالم ابتددا
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جدلی بود و س س ماهیت نقلی۔ فلسفی پیدا کرد و خواجه نصیر الدین طوسی برای نخستینبدار
پایههای «نل کالم نقلی۔فلسفی» را بنیا نهاد .این تغییر روش ،به این دلیدل رخ داد کده متکل دا
در صدد بود اند بر اساس نظامهای نقالنی زما خدود ،نلد کدالم را بازسدازی کنندد .زمدانی کده
فضای نقالنی جدلی حاک باشد« ،نل کالم جدلی» تأسیس میشود و هن امی که فلسفه سدینوی
یا مشائی پیدا شد ،گروهی چو خواجه نصیر «نلد کدالم مشدائی» را تأسدیس کردندد ،یعندی  -در
بازسازی فضای نقالنی دین  -از مفاهی نقالنی فلسفۀ مشاء بهر گرفتند.
امروز و پس از فلسفۀ مشائی نیز نل کالم به یک معنا فلسفه شد است؛ زیرا فضای نقالندی
دین بر اساس فلسفۀ صدرایی بازسازی شد است .البته ،در این میا  ،فیض کاشدانی  -در برخدی
آثار خود  -متفاوت از دی ر متکل ا ن ل کرد و نونی مدل نرفدانی را در ایدن بازسدازی ان دال
کرد است؛ زیرا نرفا نیز بر اساس نونی نقالنیت استوار شد است .نرفا خدود از یدک نظدام
نقالنی و متافیزیک خاص برخوردار است که فدیض کاشدانی آ را در نلد کدالم اشدراب کدرد
است .در این بار میتوا شواهدی در کتابهای علم لیقین و عین لیقین فیض کاشانی یافت.
بنابراین ،میتوا گفت تا کنو چهار نظام نقالنی در «نل کالم» مطرح شد است:

 .1برای توضی بیشتر در این بار  ،نک :قائ ینیا ،۱3۸2 ،ص ۱۹۔.3۵

ٔ
رابطه معناشناسی و علم کالم

 .۱نظام نقلی جدلی که پیش از خواجه نصیرالدین طوسی مطرح بود است.
 .2نظام نقلی مشائی که خواجه نصیر آ را با آثاری چدو تجریدا العتقد و سقدا لححلد
پایهگذاری کرد و گسترش داد.
 .3نظام نقلی صدرایی که پس از مالصدرا وارد نل کالم شد است.
 .۴نظام نقالنی نرفانی که بیشتر از آثار فیض کاشانی استفاد میشود.
ً
مراد از این نبارت که «نل کالم ،بازسازی نظامهای نقالنی اسدت» اوال ،ایدن نیسدت کده دیدن
خود دارای نظام نقالنی نیست و باید با این نظامها تعریدف شدود ،بلکده دیدن خدود دارای نظدام
نقالنی است ،اما دین نظام نقالنی خود را صری بیا نکرد است و متکل دا بدا بهدر گیدری از
فلسفههای معاصر آ را بازسازی میکنند.
ً
ثانیا ،معنای این سخن این نیست که ت امی این بازسازیها درست و دقیقاند ،بلکده نسدبت ایدن
بازسازیها با دین متفاوت است و این امکا وجود دارد که برای مثال ،بده ایدن نتیجده برسدی کده
نقالنیت صدرایی نسبت به نقالنیت مشائی ه سویی و یدا ارتبداط بیشدتری بدا دیدن دارد 1 ،امدا
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مالک تشخیص اینکه کدام یک از نقالنیتها به دین نزدیک شد اند ،امری معناشناسانه است.
چیستی معناشناسی

پال ر  -در تعریف «معناشناسی»  -مینویسد:
معنیشناسی ،اصطالحی است که به مطالعده «معندی» اطدالق میشدود .متأسدفانه لفدظ
«معنی» جنبههای گوناگونی از زبا را در بر میگیرد و هیچگونه ه نظری کلی دربارۀ ایدن
که «معنی» چیست یا چ ونه قابل توصیف است ،وجود ندارد (پال ر ،۱37۴ ،ص .)۱3

معناشناسی یکی از شداخههای زبا شناسدی اسدت .زبا شناسدی ،شداخههای بسدیاری دارد کده از
مه ترین شاخههای آ معناشناسی است .الینز ،معناشناسی را دانش معنا دانسته اسدت (الیندز،۱3۹۱ ،
ص  .)۵معناشناسی  -در واقع  -دانشی اسدت کده بده صدورت نظداممندد از معندا بحدث میکندد.
به نبارت دی ر ،مسرله اصلی معناشناسی ه ا مسرله معناست .الینز نیز در این بار مینویسد:
20
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در زبا ان لیسی صفت « »linguisticبده دو معندای مختلدف اسدت؛ یکدی بده زبدا
باز میگردد و معادلاش را باید زبانی دانست و یکدی هد صدفت بدرای زبا شناسدی
است که معادلاش را میتوا زبا شناختی دانست .اصطالح «»linguistic semantics
ه به ه ین ترتیب دو معنا دارد .با توجه به این که معناشناسی را مطالعه معنا در نظدر
گرفتی  ،میشود این اصطالح را در ارتباط با زبا قرار داد و آ را مطالعه معنای زبدا
در نظر گرفت یا آ را مرتبط با زبا شناسی تعبیر کرد و چندین اصدطالحی را مطالعده
معنا در زبا شناسی تلقی کرد .آنچه اینجا مورد نظر من است ،ه ین مفهوم دوم ایدن
اصطالح است .بنابراین linguistic semantics ،برای من چیزی در مفهدوم معناشناسدی
زبا شددناختی اسددت کدده بخشددی از زبا شناسددی بدده حسدداب میآیددد .درسددت مثددل
معناشناسی فلسفی که شداخهای از فلسدفه اسدت یدا معناشناسدی روا شدناختی کده
شاخهای از روا شناسی است و الی آخر (الینز ،۱3۹۱ ،ص ۱۸۔.)۱۹
تعریف علم کالم

تعریفهای گوناگونی از نل کالم از سوی بزرگا این دانش ارائه شد است .در این تعاریف ،هر
متکل بخشی از کاربردهای کالم را برجسته دانسدته و آ را مدورد تأکیدد قدرار مدیدهدد .در ایدن
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بخش ،تعاریف گوناگو نل کالم را به طور موردی بیا میکنی و رابطده آنهدا بدا معناشناسدی را
بررسی میکنی .
علم کالم به مثابه استدالل و احتجاج

دسته اول ،برخی از تعاریف نل کالم هستند که ن ا استداللی۔احتجاجی به نلد کدالم دارندد،
مانند تعریف جرجانی در شرح مو قف .جرجانی ،نل کالم را اینگونه تعریف میکند« :والکدالم
نل بأمور یقتدر معه … نلی اثبات العقائد الدینیة نلی الغیر والزامه ایاهدا بدایراد الحجد نلیهدا
ودفع الشبهه» (ایجی۱32۵ ،ق ،ج  ،۱ص 3۴۔ .)3۵در این تعریف ،قدرت بر احتجداج در اثبدات نقایدد
دینی و استدالل بر آنها ویژگی برجسته نل کالم دانسته شد است.
علم کالم به مثابه ابطال خصم

علم کالم به مثابه تنظیم معارف

دسته سوم ،تعاریفی هستند که ن ا معرفتی به کالم دارند؛ به این معنا کده شدخص در پدی تنظدی
نقاید خود است که به چه چیزهایی باید انتقاد داشته باشد و به چه چیزهایی انتقاد نداشته باشدد
و توجهی به ابطال نقاید دی را ندارد .مانند تعریف فیا الهیجی در گدورر مدر و تفتدازانی در
شرح لحق صا .نبدالرزاق الهیجی دربارۀ تعریف «نل کالم» چنین مین ارد:
و اما نل کالم بر دو وجده انتبدار شدد :یکدی کدالم قددما و دی دری متدأخرین ،امدا
کالم قدما صنانتی باشد که قدرت بخشد بر محافظت اوضاع شریعت به دالیلدی کده
ّ
مؤلف باشد از مقدمات مسل ه مشهور در میا اهل شدرایع؛ خدوا منتهدی شدود بده
بدیهیات و خوا نه… و در تعریف کالم ،متأخرین گفتهاند که نلد اسدت بده احدوال
موجودات بر نه قوانین شرع (فیا الهیجی ،۱3۸3 ،ص ۴2۔.)۴3
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دسته دوم ،تعاریفی هستند که افزو بر نقش اثباتی ،نقش ابطالی ه برای نل کالم در نظر گرفته
اند .ابن خلدو  ،نل کالم را این گونه معرفی کدرد اسدت« :وهدو نلد یتضد ن الحجداج ندن
العقائد االی انة باالدلة العقلیة وارد نلی ال بتدنة ال نحرفین فی االنتقادات نن مدذهب السدلف
أو أهل السنة» (رفیق نج 200۴ ،م ،ج  ،۱ص .)۱۹2

س س صاحب گورر مر  ،نل کالم را اینگونه توصیف مین اید:

تحصیل معارف به دلیلی که منتهی شود به گفته معصوم ،کالم ّ
مؤدی به صواب باشد و
مشارک بود با طریقه حک ت در افاد یقین … و این طریقه قددمای متکل دین امامیده
است ،مثل هشام بن حک و نظرای وی ( فیا الهیجی ،۱3۸3 ،ص .)۵0

تفتازانی نیز  -در کتاب شرح لحق صا  -نل کالم را این گونه تعریدف کدرد اسدت« :الکدالم هدو
العل بالعقائد الدینیة نن االدلة الیقینیة» (تفتازانی۱37۱ ،ش ،ج  ،۱ص .)۱۶3
مه این است که ن ا هر یک از این تعاریف به بحثهای معناشناسدی ،ن دا ثدانوی اسدت.
در حقیقت ،ن ا متکل ا به هدف بود که در نهایت نل کالم یا معارف خود را تنظدی کنندد یدا
نقاید خود را اثبات یا ابطال ن ایند؛ در حالی که ه ه این وظایف مبتنی بدر مباحدث معناشناسدی
هستند ،یعنی بدو معناشناسی مفاهی کتاب و ّ
سنت ن یتوا نقاید خود را اثبات کرد یدا نقایدد
باطل را ابطال ن ود یا حتی نقاید خود را نظ و انسجام بخشید.
پال ر دربارۀ وظیفه معناشناسی میگوید:
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در حقیقت ،میتوا گفت که معناشناسی به مج ونه کلدی داندش بشدری مدرتبط اسدت.
هرچند وظیفه زبانشناسی آ است که حوز مطالعه خود را تا حد م کدن محددود کدرد و
سردرگ یها و پیچیدگیهای مطروحه را به ساما کشاند ،باید اذنا داشت کده پیشبیندی
روند این دانش بسیار دشوار است ،لیکن گرایش دوبار معناشناسا به پذیرش این مطلدب
که معناشناسی ارتباطدهند زبا به تجربیات جها خارج است و نه تنها نظامی صدوری و
نی ه منطقی در چارچوب زبا  ،افق آیند را امید بخش میسازد (پال ر ،۱37۴ ،ص .)2۶0
معناشناسی و مفهوم خدا

متکل ا اسالمی ه وار از مفهوم خدا تصور و برداشتی خاص داشتهاند؛ برای مثال ،خدا را ذات
مسددتج ع ج یددع صددفات ک الیدده میدانسددتهاند (سددبزواری ،۱3۸3 ،ص ۸۹؛ سددبزواری ،۱372 ،ص .)۸3
کتابهای کالمی که یدا صدانع و یدا واجدب الوجدود را سرفصدل بحثهدای خداشناسدی خدود
قرار میدادند ،به طور قطع ،برداشتهایی فلسفی از مفهوم خدا داشتهاند .مسرله مهد ایدن اسدت
که در دور های مختلف نل کالم ،چه برداشتهای متفاوتی از مفهوم خدا  -که اساس نل کالم
را تشکیل میدهد  -وجود داشته است.
از نظر معناشناختی ،دو نوع ن ا میتوا به مفاهی کالمی داشت .یکی ن دا تداریخی ،یعندی
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کاربردها و انواع معنا

از تالشهای ضروری در حوز معناشناسی ،مشخص ن ود معنای «معنا »است 1.سؤال اصدلی
 .1برخی معناشناسی را با معنیشناسی در زبا فارسی متفاوت میدانند ،بدرای مثدال ،معناشناسدی بدا معندای اجت دانی

←
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ن ا معناشناسی در زمانی و دی ری ن ا ه زمانی یدا مقطعدی .میتدوا تغییدر و تحدوالت یدک
مفهوم کالمی را در طول تاریخ بررسی کرد؛ برای مثال ،مفهومی کده متکل دا از خددا داشدتهاند
چ ونه در طول تاریخ تغییر و ّ
تحول یافته است و نیز میتوا در یک مقطع ،ارتباط آ مفهدوم را بدا
مفاهی دی ر سنجید .به یقین ،مفهوم خدا به طریقی که تاکنو گفته شد  ،قابل فهد نیسدت و مدا
ّ
مفهومی از خدا نداری و خدا را با صفاتش درک میکنی ؛ برای مثال ،برای فه معنای «الله» باید
ّ
آ را به ذات مستج ع ج یع صفات ک الیه تبدیل کنی یا الله را ه دا خدالق یدا صدانع بددانی .
ه ین امر سبب شد تا بحث صفات خدا در کتابهای کالمی بسیار برجسدته و گسدترد باشدد؛
در حالی که بحث مفهوم خدا بسیار ضعیف شد است .بنابراین ،الزم است در بار مفهومشناسی
خدا نیز بحث کنی ؛ زیرا این نیز نونی نقالنیسازی مفاهی ی است که در کتاب و ّ
سدنت گسدتر
وسیعی به خود اختصاص داد است.
از معایب آثار کالمی این است که متکل ا به جای معناشناسی اصطالحات کالمدی ،برداشدت
خود را از مفاهی کالمی بیدا میکردندد؛ در حدالی کده روایدات مختلفدی در معناشناسدی مفداهی
ّ
اساسی مباحث کالمی وجود دارد .برای مثال ،در مورد مفهدوم «اللده» در سهد لبالغد چندین آمدد
َّ
ً
است« :وفر نلیک ح َّ بیته الحرام الذي جعله قبلة للنام یردونه ورود اَأنعام وَیولهو ] یدألهو
إلیه َوله] ولو الح ام» (شریف رضی۱۴۱۴ ،ق ،ص  )۴۵در روایت دی ری ،خداوند این گونه معرفی شدد
است« :له معنی الربوبیه إذ ال مربوب وحقیقة االلهیة إذ ال مألو » (شیخ صدوق۱3۹۸ ،ق ،ص .)3۸
ً
ّ
مع وال کتب کالمی ،ابتدا «الله» را ه ا واجبالوجود فر میگرفتند و س س به اثبدات آ
میپرداختند .البته ،این نوشتار در پی انکار واجب الوجود بود خددا نیسدت ،امدا سدخن در ایدن
ّ
است که این دو واه ( واجب الوجود و الله) از نظر معنایی ،یکسا نیستند .ایدن در حدالی اسدت
ّ
که کتب کالمی یک پیشفر دارند که «الله» ه ا واجب الوجود است .طبیعی است که ما به
ذات خداوند را نداری و باید خدا را به اوصافش بشناسی  ،اما اوصافی که در کتاب و ّ
سنت آمدد
باید مبنا قرار گیرد و بر اساس آنها مباحث کالمی را شکل داد.

در این حوز این است که معناشناسی از چه نوع معنایی بحث میکند .به نبدارت دقیدقتدر ،بایدد
بررسی کنی که میا یک «نشانه کالمی» با «معنا» چه نوع ارتباطی برقرار است .به طور خالصه،
میا نشدانههدا و معندا سده گونده معندا تصدور مدیشدود )۱ :معندای نشدانهشدناختی؛  )2معندای
معناشناختی؛  )3معنای هرمنوتیکی.
معنای اول :معنای نشانهشناختی

2۴
1399
زمستان
اره| ■ ۴
کالم۔اهل بیت
139۶
شمارهپاییز| 3و پاییز
شمی
پژوهشی اخالق■پژوه
دوفصلنامهعلمی
فصلنامۀ

یکی از اندواع معناشناسدی ،معناشناسدی نشانهشدناختی اسدت .ایدن ندوع از معناشناسدی از معدانی
مدلوالت نشانه  -ان از زبانی و غیر زبانی  -بحث میکند .برای ن ونه ،ج لده «زنددگی ،معندا دارد»
در حیطه معناشناسی قرار ن یگیرد؛ زیرا در حوز معنای نشانهشناختی است؛ نه معناشناسی.
در توضددی معنددای نشددانهشددناختی ،بایددد بدده ایددن نکتدده اشددار کنددی کدده هددر گوینددد ای از
ما فی الض یری برخوردار است و آ را ابراز میکند که به این نشا داد ما فی الضد یر« ،کدالم»
میگویند .نشا داد ما فی الض یر به دو صدورت م کدن مدیباشدد .گدا بدا زبدا و در ضد ن
ج الت آ را نشا میدهی ؛ برای مثال ،میگویی « :آب میخدواه » و گداهی نیدز بدا اشدار یدا
نشا داد لیوا آب نشا میدهی که به آب نیاز داری  .صورت دوم ،معنای نشانهشناختی اسدت
و صورت اول ،معنای زبانی .به ه ین صورت ،متکل ا و نرفا ادنا دارند که نال ما فی الضد یر
خدا را نشا میدهد و کالم خداوند است .این کالم نشانهشناختی خداوند است ،اما حقایقی که
خداوند در قرآن کریم بیا فرمود  ،کالم زبانی خداوند است و این دو با ه فرق دارند.
برخی از متکل ا  ،از کالم نشانهشناختی به کالم زبدانی پدل زد اندد و بده ایدن ترتیدب ،قصدد
داشتهاند از کالم الهی بحث کنند .برای ن ونه ،اشانر  -در تعریف کالم نفسدی  -انتقداد داشدتند
کالم آ چیزی است که ما فدی الضد یر گویندد را نشدا میدهدد و الزم نیسدت ج لده باشدد.
در مقابل ،معتزله معتقد بودند خدا ج الت را ایجاد میکند .بنابراین ،ندزاع اصدلی میدا ایدن دو
گرو یک نزاع معناشناختی بود است .اشانر که معتقد بده کدالم نفسدی بودندد ،انتقداد داشدتند
خداوند متکل است؛ به معنای کالم نشانه شناختی .به این معنا که ما فدی الضد یر خدود را ابدراز
میکند؛ نه این که خود را در ج الت نشا میدهد .خداوند ،ن یتواند ارتباط کالمی برقرار کند.
برخی نیز برای برقرار کرد نزدیکی میا دو دیدگا  ،این دیددگا را مطدرح کردندد کده کدالم دارای
→

مشترک و معنیشناسی با معنای فردی سر و کار دارد .البته ،ما این تفاوتها را قبول نداری .
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معنای دوم :معنای معناشناختی یا معنای داللی

معنای دوم را «معنای داللی» نام گذاشتهای  1.مدراد از معندای داللدی ،ه دا معندایی اسدت کده در
 .1در میا اصطالحات معناشناختی ،اصطالحی برای این معنا یافت نشد ،ناگزیر به جعدل اصدطالح شددی  .از آنجدا کده در

←
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مراتب است و از نشا داد ما فی الض یر آغاز میشود و به کالم زبانی منتهی میشود.
ً
حال ،سخن در این است که آیا واقعا معنای کالم ه ین است .کالم به معنای زبانی است؛ نده
معنای نشانهشناختی و معنای نشانهشناختی بعدها به کالم تح یل شدد اسدت .ایدن متکل دا از
ً
معنای زبانی به معنای نشانهشناختی پل زد اند ،اما معنای کالم  -در لغت  -واقعدا چندین نیسدت؛
زیرا کالم در ارتباط زبانی به کار میرود و دارای ماهیتی زبانی است .زمانی کده کدالم بده معندای
نشانهشناختی گرفته شود ،حقیقت آ تغییر میکند .به نظدر میرسدد در ایدن مدوارد میدا معندای
نشانهشناختی و معنای زبانی خلط صورت گرفته باشد .در حقیقت ،کالم ابراز ما فدی الضد یر بدا
زبا است و صرف ابراز ما فی الض یر کالم نیست .از دیدگا معناشناختی ،زمانی گفتده میشدود
یک شخص متکل است و مفهوم متکل بر شخص قابل صددق اسدت کده او بتواندد نشدانههای
زبانی را به کار برد و از قدرت بده کدارگیری نشدانههای زبدانی بهدر مندد باشدد .در حقیقدت ،ایدن
متکل ا معنای این واه را به قدری توسعه داد اند که بدار نشانهشدناختی ندام پیددا کدرد اسدت؛
ً
در حالی که این واه اساسا بار نشانهشناختی ندارد .این دسته از متکل ا  ،با یک استدالل فلسفی
معتقد شدند کسی که ارتباط کالمی برقرار میکند ،ابراز ما فی الض یر دارد .بر اساس این دیدگا ،
هسته معنایی کالم ابراز ما فی الض یر است .از ّ
مجوزهای آنها این بود که در قرآ کل ه و کالم بدر
مسی نیز اطالق شد است .ما متکل بود خدا را به این معنا نفی ن یکنی  ،ولدی ایدن نیدز یدک
خلط معناشناسی دی ر است و آ این که هرجا کل ه و کالم به کار رفته باید به یدک معندا باشدد؛
در صورتی که این دو به یک معنا نیستند و اطالق «کل ه» بدر مسدی  ،اسدتع ال لفدظ در معندای
مجازی است .اشانر  ،نکس این مطلب را بیا کردند و گفتند این که میگدویی « :قدرآ  ،کدالم
ً
ً
الهی است» مجازا کالم است و حقیقتا کالم ابراز ما فی الض یر است .بنابراین ،در این موارد کده
رابطه دال و مدلول وجود دارد ،مجازی است .به بیا دی ر ،به جایی رسیدند کده ماهیدت کل ده را
ً
نیز نو کردند .بر این اساس ،اشانر اوال ،یک مبنای معناشناختی داشتند کده معندای واه هدا را
ً
در قرآ یکی در نظر گرفتهاند و ثانیا ،مرتکب خلط معنای زبانی با معنای نشانهشناختی شد اند.
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معناشناسی مورد بحث قرار میگیرد ،یعنی معنایی که واه ها و ج الت بر آ داللت میکنند .منظور
آ دسته از معانی است که واه ها و ج الت با توجه به قواند زبا  ،درو نظام زبدا پیددا مدیکنندد.
از اینرو ،در کشف معنا به قواند زبانی ت سک میجویی و از این طریق ،معندای مدتن را مشدخص
مین ایی  .بررسی دستور زبا  ،صرف و فقه اللغة نیز در ه ین مسیر صورت مدیگیدرد .ایدن معندا را
1
میتوا نونی معنای زبانی دانست؛ زیرا معنای زبانی اختصاص به معنای معناشناختی ندارد.
اساس بحثهای کالمی با این معنا گر خورد است و به این معنا بازمیگردد ،یعنی متکل دا
به دنبال تعیین معنای داللی در موضونات کالمی هستند.
نکته نخست این که متکل ا  ،دیدگا ها و پیشفر های خاصی راجع به معنای مدتن داشدتند
و بر اساس ه ین پیشفر ها ،ن ا خاصی به معنای آیات قرآ و روایات و ایدن کده الفدا وارد
شد در کتاب و ّ
سنت را چ ونه باید معنا کرد ،پیدا کردند .طبیعدی اسدت کده متکل دا بدا حدوز
واهگا کالمی ه چو خدا ،صفات خدا ،کالم خدا ،وحی و امثال اینها سر و کار داشتهاند ،ولدی
تحلیلهدای آنهدا بده مج وندهای از پیشفدر هدای معناشدناختی بداز میگشدت و در تحلیدل
موضونات ،پیشفر های معناشناختیای داشتند که بر تحلیل آنها اثر میگذاشت.
نکته دی ر این که برخی از مباحث ادبی در فضای نل کالم از فضای خود خارج و تبددیل بده
بحثهای معناشناختی شد اند که ن ونه مه آ حقیقت و مجاز است .حقیقت و مجاز ،در ابتدا
یک بحث ادبی بود 2،ولی پس از آ تبدیل به مبنای معناشناختی در نل کالم شد .ایدن بحدث در
نل کالم به تولید برخی اصول و مبانی میانجامد؛ زیرا حقیقت و مجاز در معناشناسی از اصدول
کلی تعیین معنا به ش ار میروند .برای ن ونه ،اینکه اصل اولی در کالم حقیقت اسدت یدا مجداز،
در فه آیات مربوط به خدا تأثیر میگذارد .تفاوت الهیات اشعری و معتزلی به ه ین اصل بر مدی
گردد .اشانر به این دلیل که قائل به اصالة الحقیقدة در تعدابیر روایدی و قرآندی بودندد بده الهیدات
تجسی ی مت ایل شدند ،ولی معتزله قائل به مجاز شدند.
بدین ترتیب ،مسرله حقیقت و مجاز  -در مباحث کالمی  -به ننوا یدک بحدث ادبدی مطدرح
نشد است .در کالم ،بحث بر سر این است که الفدا پیرامدونی خداوندد آیدا بده شدکل حقیقدی
استع ال میشوند یا به صورت مجاز .مدتکل در صددد اسدت تدا بدر اسداس ایدن تعیدین معندا،
→

زبا نربی به «معناشناسی»« ،نل الدالله» میگویند ،برای معنای معناشناختی« ،معنای داللی» را مناسب دیدی .
 .1معنای زبانی ،شامل معنای کاربردشناسی نیز میشود.
 .2در ادبیات ،از استع ال در ما وضع له ،وجه شبه و  ...بحث میشود.
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ّ
انتقادات را تعیین کند .زمانی که خداوند متعال میفرماید« :ید الله فوق أیدیه
آیا باید به معنای حقیقی گرفته شود یا به معنای مجازی هر معنایی کده در نظدر گرفتده شدود ،بده
ه ا انتقاد تعلق میگیرد .پس انتقداد کده در نلد کدالم مدورد بحدث اسدت ،رابطدهای بسدیار
تن اتنگ با معناشناسی الفا کتاب و ّ
سنت دارد.
از اینرو ،متکل ا در ایدن بداب پیشفدر هدای معناشدناختی خاصدی داشدتند و در مدوارد
مختلفی راجع به این مباحث گفتوگو کردند .حتی معتزله بحث مفصلی پیرامو مجاز و ارتبداط
مجاز با کالم و صفات الهی دارند 1.به طور خالصه ،این مباحث گرچه در اصل ادبی هستند ،امدا
به دست متکل ا ّ
تحول پیدا کرد و به بحثهای معناشناختی تبدیل شد اند.
تفاوت بحث ادبی و معناشناسانه در ایدن اسدت کده مباحدث ادبدی دربدارۀ وضدع زبدا سدخن
میگویند ،اما در معناشناسی از فه معانی الفا وارد شد در کتاب و ّ
سنت سخن به میا مدیآیدد.
معناشناسی کتاب و ّ
سنت به این مسرله میپردازد که چه اصول کلیای بر فه آیات و روایات حداک
است یعنی اصولی که برای کشف معانی کتاب و ّ
سنت کارایی دارد ،تعیین میکند.
» (سور فت  ،آیۀ ،)۱0

معنای سوم :معنای هرمنوتیکی
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گاهی در نل کالم از معانی برخدی چیزهدا بحدث مدیکنی و بدرای مثدال ،بحدث مدیکنی کده
«معنای زندگی» چیست .آیا زندگی ،معنا دارد آیا دین به زندگی معنا میدهدد در ایدن مدورد از
معنای زبانی کل ه زندگی بحث ن یکنی و ن یگویی که کل ده زنددگی در کتدب لغدت بدرای چده
مفهومی وضع شد است تا از معنای آ بحث کنی یدا ه ینطدور از معندای نشدانهشدناختی کل ده
«زندگی» نیز بحث ن یکنی که زندگی از نظر نشانهشناختی بر چه چیزهدایی داللدت دارد .در ایدن
مورد ،معنای هرمنوتیکی کل ه زندگی را بررسی کرد ای  .اینکه آیا دین ،زنددگی را معندا دار میکندد و
آیا دین ،زندگی را غایتمند یا هدف دار میکندد ،در حقیقدت ،پرسدشهدای هرمندوتیکی هسدتند.
معنای هرمنوتیکی  -در واقع  -بار معنایی یک پدید نسبت به مخاطب و شنوند اسدت ،یعندی دیدن
نسبت به مخاطبانش ،آیا زندگی را معنادار میکند و یا هدف و جهت خاصی به زندگی میبخشد
معنای هرمنوتیکی در کالم جدید بسیار پر کاربرد است .برای مثال ،زمانی که در کدالم جدیدد از
معنای خات یت بحث مدیکنی از خدود معندای خات یدت بحدث ن یشدود و بدا معندای زبدانی آ

ٔ
رابطه معناشناسی و علم کالم

ً
 .1نک :نبدالجبار معتزلی۱۹۶2 ،م ،ج  ،۵ص ( ۱۸۸فصل فی أ ال جاز ال یستع ل فیه سبحانه تعالی قیاسا).

سر و کار نداری  ،بلکه قصد داری دریابی که خات یت برای بشر جدید چه پیامی دارد .این ادندا کده
دین به پایا رسید است ،چه پیام و چه ابعادی میتواند داشته باشد .پایا دین را باید به کددام قل درو
دین بازگرداند و به کدام ساحت دین ارتباط پیدا میکند .بنابرایدن ،بسدیاری از مطدالبی کده در کدالم
جدید مورد بحث قرار میگیرند با معنای هرمنوتیکی ارتباط دارند؛ زیرا یکدی از چیزهدایی کده بدرای
بشر جدید اه یت یافته است ،پیدا کرد معانی هرمنوتیکی مفاهی دینی اسدت .بده ه دین ترتیدب،
زمانی که از معنای «اجتهاد» بحث میکنی  ،یک بحث کالمی پیش رو داری ؛ زیرا در واقدع ،قصدد
نداری معنای اصطالحی «اجتهاد» به معنای استنباط احکام دینی را به دست آوری  ،بلکده ایدن کده
در دین یک حوز ای وجود دارد که باید متخصصانی داشته باشد که بتوانند احکام را استخراج کنندد،
چه معنا و مفهومی برای بشر جدید دارد و این معنای هرمنوتیکی «اجتهاد» است.
نقش معناشناختی َمجاز در علم کالم
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«کالم نقلی» بر پایه متو دینی شکل میگیرد؛ این بدا معناست که متدو دیندی نشدانههدایی بدرای
کشف جها بینی دین به ش ار میروند .این ضروری است که آموز های کالمدی برخاسدته از متدو
دینی باشند .اگر استناد یک باور کالمی به این متو ثابت نشود ،ن دیتدوا آ را یدک «بداور دیندی»
دانست که کالم نهد دار آ است و در استنباط آموز ها از متن باید الزامات زبانی را ب دذیرد .یکدی از
الزامات زبانی که در معناشناسی متن و کشف جها بینی آ اثر میگذارد ،مسدرله حقیقدت و مجداز
است .جای ا مجاز در شکلگیری زبا و کاربرد داللی آ به قدری حیاتی است که میتدوا بحدث
مجاز را در داللتهای زبدانی مانندد جریدا خدو در انددام انسدا دانسدت؛ چنانچده مجداز را از
استع االت زبانی حذف کنی  ،با متنی مرد روبه رو خواهی بود که توا حکایتگدری از اندیشدهای
منسج را ندارد (حات الحسن2002 ،م ،ص  .)3۹به ه دین دلیدل ،ابدن جندی در زبدا جنبدۀ مجداز را
برجسته میبیند و بخش ن د زبا را مجاز میداند؛ نه حقیقت (ابن جنی۱۹۵2 ،ق ،ج  ،2ص .)۴۴۹
متکل ا با حوز واهگا کالمی ه چو خدا ،صفات خدا ،کالم خددا ،وحدی و امثدال اینهدا
سر و کدار داشدتهاند ،ولدی تحلیدلهدای آنهدا بده مج وندهای از پیشفدر هدای معناشدناختی
باز میگشت ،یعنی پیشفر های معناشناختیای در تحلیل موضونات داشدتند کده بدر تحلیدل
آنها اثر میگذاشت .به سدبب درهد تنیددگی الزامدات زبدانی و پژوهشهدای کالمدی ،برخدی از
مباحث ادبی در فضای نل کالم از فضای خود خارج و تبدیل به بحثهای معناشناختی شد اند

✺

که ن ونه مه آ مجاز و حقیقت است .مجاز و حقیقت ،در ابتدا در حوزۀ ادبیدات مطدرح بدود.
با شکلگیری مطالعات کالمی ۔ نقلی ،و در نتیجه تالشهای متکل ا ادیب ایدن بحدث توسدعه
یافت (حات الحسن2002 ،م ،ص  .)3۹در ّ
سنت کالمی ،مجاز از یک بحث ادبدی تغییدر هویدت داد و
شکل معناشناختی به خود گرفت؛ زیرا حقیقت و مجاز از اصول کلی تعیین معنا به ش ار میرود.
در واقع ،یکی از پایههای ارتباط نل کالم و معناشناسی در بحث مجاز پیریزی شد اسدت و در
نل کالم ،به تولید اصول و مبانی میانجامد.
نقش نقلگرایا و به ویژ معتزله در رشد مباحث مربوط به مجاز بسیار برجسدته اسدت؛ زیدرا
تع قات نقلگرایا در آیات قرآ بیشتر بود و برای تحلیل و تأویل آیات قرآ نیاز به مباحث دقیدق
در باب مجاز داشتند .بنابراین ،مطالعه مجاز معناشناختی در کالم اسالمی بددو در نظدر گدرفتن
نقلگرایا و بهویژ معتزله ،امری ناقص است؛ زیرا اگر چه مجداز ادبدی در بسدتر ادبیدات ندرب
شکل گرفته است ،ولدی منشدأ مجداز معناشدناختی در کدالم نقلگراسدت کده اوج آ را در آثدار
معتزلیا  2و امامیه 3میتوا جست.
از باب ن ونه ،این که اصل اولی در کالم حقیقت یا مجاز است ،در فه آیات مربوط بده خددا
تأثیر میگذارد .تفاوت الهیات اهل حدیث ،معتزله و اشعری به ه ین اصل بر میگدردد .اشدانر ،
قائل به اصالة الحقیقة در تعابیر روایی و قرآنی هسدتند و هدر گونده مجداز را در متدو دیندی قبدول
ندارند (حات الحسدن2002 ،م ،ص  .)۴0این دیدگا زبانی در الهیات آنها اثر میگذارد و برای مثال ،آنها
طبق اصل ندم مجاز در متو  ،در متونی که به ظاهر خداوند جس ان اشته میشدود ،ن یتوانندد
دست به تأویل ببرند و این سبب میشود که الهیات اهل حدیث تجسی ی باشد .معتزلده  -چدو
قائل به مجاز شدند (حات الحسن2002 ،م ،ص  -.)۴0این گونه متو را به راحتی تأویل میکنند.
بحث حقیقت و مجاز در مباحث کالمی ،به نندوا یدک بحدث ادبدی مطدرح نشدد اسدت.
در نل کالم ،بحث بر سر این است که آیا الفا پیرامونی خداوندد ،بده شدکل حقیقدی اسدتع ال
میشود یا مجاز .متکل در صدد است بر اساس این تعیین معنا ،انتقادات را تعیدین کندد .زمدانی
ّ
که قرآ میگوید «ید الله فوق أیدیه » ،آیدا بایدد بده معندای حقیقدی گرفتده شدود یدا بده معندای

1

ٔ
رابطه معناشناسی و علم کالم

 .1در ادبیات ،از استع ال در ما وضع له ،وجه شبه و  ...بحث میشود.
 .2برای آگاهی بیشتر ،میتوانید به دو اثر لتفکیر لااللی عنا لحعتزل و ه چنین لتفکیر لااللی فدی لحاد ا لعرةید ،
مراجعه کنید.
 .3به ویژ  ،در آثار امامیه نخستین ،نظیر شیخ مفید و تابعا او.

29
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تحت اللفظی هر معنایی که در نظر گرفته شود ،به ه ا انتقاد تعلق میگیرد .پس انتقاد کده در
نل کالم مورد بحث است ،رابطهای بسیار تن اتنگ با معناشناسی الفا کتاب و ّ
سنت دارد.
از اینرو ،متکل ا در ایدن بداب پیشفدر هدای معناشدناختی خاصدی داشدتند و در مدوارد
مختلفی در بار این مباحث گفتوگو کردند .حتی معتزله نیز بحثی مفصل دربارۀ مجاز و ارتبداط
مجاز با کالم و صفات الهی دارند (قاضی نبدالجبار معتزلی۱۹۶۵ ،م ،ج  ،۵ص .)۱۸۸
ّ
خالصه این که این مباحث ،در اصل ادبی هستند ،اما به دست متکل ا تحول پیدا کدرد و بده
بحثهای معناشناختی تبدیل شد اند.
تفاوت بحث ادبی و معناشناسانه در این است کده مباحدث ادبدی دربدارۀ وضدع زبدا بحدث
میکند ،اما در معناشناسی بحث در مورد فه معانی الفدا وارد شدد در کتداب و ّ
سدنت اسدت.
معناشناسی کتاب و ّ
سنت به این بحث اشتغال دارد که چه اصول کلیای بر فهد آیدات و روایدات
حاک است یعنی اصولی که برای کشف معانی کتاب و ّ
سنت کارایی دارند ،تعیین میکند.
متکل ا در معنای معناشناختی بحث کردند و پیشفر های خاصی نیز در موارد مربدوط بده
معانی معناشناختی یا معنای داللی دارند.
اشانر  ،به کالم نفسی قائل بودند؛ به این معنا که انتقاد داشتند که خدا به معنای حقیقی کل ده
ارتباط زبانی برقرار ن یکند و ن یتواند از نشانههای زبانی استفاد کندد 1.آنهدا معتقدد بودندد کده
ّ
تکل خداوند به این معناست که چیزی که در درونش وجدود دارد را ابدراز میکندد؛ البتده ،نده بدا
نشانههای زبانی ،بلکه ما فی الض یر خود را به نحوی ابراز مین ایدد .آنهدا بده ایدن معندا خددا را
«متکل » میدانستند .بنابراین ،الزمه این معنا به کارگیری نشانههای زبانی نیست.
اینجا الزم است به یک بحث مه ادبی که با معنای معناشناختی نیز ارتباط پیدا میکند ،اشار
کنی  .نبد القاهر جرجانی  -نال مشهور اشعری مسلک  -مبددع بسدیاری از بحثهدای معندایی
است .به رغ این که او اشعری مسلک است ،به انجاز ادبی قرآ قائدل اسدت و انجداز زبدانی و
ادبی قرآ را میپذیرد .او از یکسو و بر اسداس مبدانی کالمدی ،کدالم خددا را نفسدی میداندد و
از سوی دی ر ،به انجاز ادبی قرآ قائل است .اینجا یک پارادوکس پیدا میشود؛ چ ونه میشدود
ً
از یکسو ،قرآ حقیقتا کالم خدا نباشد ،بلکه مجازا کالم خدا تلقدی شدود و از سدوی دی در ،بده
انجاز آ قائل باشی میتوا پاسخ این مشکل را در بحث ادبی دی ر نبدالقاهر جرجانی یافت.
 .1به این قائل بودند که الزمه کالم نفسی ،محدودیت یا نقص خداوند را درپی دارد.
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او مجاز را به مجاز لغوی و نقلی تقسی میکند (جرجدانی۱۹7۸ ،م ،ص  .)2۵۸بده بیدا دی در ،مجداز
ً
م کن است در کل ه یا در نقل باشد .مجاز در کل ه ،در نبارت «رأیت اسدا یرمدی» نشدا داد
میشود که اسد به جای زید به کار رفته است.
اما مجاز نقلی ه ا مجاز در اسناد است .برای مثدال ،در نبدارت «ومدا یهلکندا اال الددهر»
(سور جاثیه ،آیۀ  )2۴مجاز نقلی وجود دارد؛ زیرا آنچه  -در ن ا توحیددی  -انسدا را ندابود میکندد،
خداست؛ نه دهر و در این ج له  -به صورت مجاز نقلی  -دهر به جای خدا نشسدته اسدت .ایدن
نونی مجاز در اسناد را شامل میشود .در مجاز نقلی ،به جای این که اهالک را بده خددا نسدبت
دهی  ،به دهر نسبت داد ای  .نبددالقاهر جرجدانی ،مجداز در اسدناد را ندونی زمینهسدازی بدرای
گفتههای اشانر در باب کالم الهی قرار داد و بر اساس آ اسناد مجازی قرآ به خدا را که اشدانر
به آ معتقد بودند ،توجیه کرد (جرجانی۱۹7۸ ،م ،ص 2۸0۔.)2۹۱
ّ ّ
ّ ّ
ن ونه دی در ،روایدت پیدامبر اکدرم اسدت کده فرمدود« :ال تسدبوا الددهر ،فد الددهر هدو
ّ
الله» (فراهیدی۱۴0۹ ،ق ،ص 23؛ ابن فارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،2ص 30۶؛ سدید رضدی ،۱3۸0 ،ص 222؛ سدید مرتضدی،

۱۹۹۸م ،ج  ،۱ص ۴۵؛ کراجکی۱۴۱0 ،ق ،ج  ،۱ص ۴۹؛ نیشابوری ،۱3۶3 ،ص ۹۔.)۱0

ٔ
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در زما پیامبر اکرم  ،ند ای دهر را دشنام می دادند ،حضدرت بده آندا فرمدود« :دهدر را
دشنام ندهید؛ زیرا دهر ه ا خدا است» .برخی نرفا در معندای ایدن روایدت گفتهاندد ،یکدی از
اسامی خدا دهر اسدت (ندک :ن دری۱۹7۵ ،م ،ج  ،2ص  )۱۱۴دیهدور و دیهدار و … از اسدامی خداوندد
است .این نارفا دچار خطای معناشناسی شد اند.
این روایت را دو گونه میتوا معنا کرد .یک بار خود «دهر» را که مورد نفرین قرار گرفته است،
ه ا «خدا» ب یری که نرفا اینگونه برداشت کرد اند و از ه ینرو ،در توجیه این روایت بر آمد
و گفتهاند :یکی از اسامی خدا «دهر» است ،اما این مدراد پیدامبر نیسدت ،بلکده آ حضدرت
میخواهد ب وید :این افعالی که ش ا به دهر نسبت میدهید و به خاطر آ دهر را دشدنام و ناسدزا
میگویید ،افعال خداوند است .روزگار ،انسا را پیر ،گرفتار یا جوا مرگ ن یکند ،بلکه ت ام ایدن
افعال ،فعل خداوند است (سید رضی ،۱3۸0 ،ص 222۔22۴؛ سید مرتضی۱۹۹۸ ،م ،ج  ،۱ص ۴۵۔۴۶؛ کراجکی،
۱۴۱0ق ،ج  ،۱ص ۴۹۔ ،۵0نیشابوری ،۱3۶3 ،ص ۹۔ )۱0در این نبارت ،اینه دانی خددا و دهدر بده لحدا
فعل است و نبدارت و اتحداد دهدر بدا خددا را در مقدام فعدل نشدا میدهدد؛ نده در مقدام ذات.
به نبارت دی در ،از نظدر معناشناسدی ،دو ندوع ایدنه دانی وجدود دارد )۱ :اینه دانی در ذات؛
 )2اینه انی در افعال .در روایات ،اینه انی در افعال مراد است؛ نه اینه انی در ذات.
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این یک نوع مجاز در اسناد است .در واقع ،بده ک دک ه دین تحلیدل نبدد القداهر جرجدانی
به ندونی مشدکالت کالمدی اشدعری را هد حدل میکندد .فخدر رازی ،ایدنه دانی را بده زمدا
باز میگرداند 1.و با نونی مجاز روایت پیشگفته را توجیه میکند.
این مجازگویی را میتوا در مورد بحث کالم خدا ه مطرح کدرد ،یعندی آقدای نبدد القداهر
جرجانی با اینکه قرآ را «کالم نفسی» میداند باز به انجاز ادبدی آ قائدل اسدت .انجداز ادبدی،
جایی معنادار است که لفظ و کالم زبانی در کار باشد .توجیه کالم او این اسدت کده قدرآ  ،کدالم
ً
خداوند است ،ولی در واقع ،حقیقتا اینجا قرآ را به فانل خودش نسبت نداد اید .الزمده گدرایش
فکری جرجانی این است که قرآن کریم کالم پیامبر اکرم یا کالم فرشته وحی است.
البته ،معلوم نیست نبد القاهر نسبت به آ چه انتقادی داشته است؛ چو اشعریها دو دسدتهاند.
بنابراین ،الزمه بحث ادبی معناشناختی است .مجاز نقلی در نهایت ،به این میرسد که فاندل کدالم
پیامبر است؛ نه خدا .در حقیقت ،این مجاز نقلی دو طرف دارد .یک طرف آ توحیدی اسدت و
یک طرف آ انتقاد اشعریا است .در کتابهای معانی۔بیا به جنبه توحیدی اشار میکنند.
روشن است در قضیه معناشناختی مسرله فرق میکند .متکل ا راجدع بده ایدن کده واهگدا و
الفا را چ ونه باید معنا کنی  ،اصول و مبانی خاصی دارند و به واسطه این اصول و مبدانی اسدت
که بحثهای کالمی خود را ساما میدهند.
تأثیر مبانی زبانشناختی در مبانی کالمی

اندیشه معرفتی یک گرو را نباید به صورت از ه بریدد و منفدک بررسدی کدرد ،بلکده بایدد آ را
به صورت دست اهی منسج دید که انضدای آ یدکدی ر را پشدتیبانی میکنندد .نظدام معرفتدی
ٰ
مستثنی نیست .یکی از بخشهایی که بدر نظدام فکدری
کالمی متکل ا مسل ا نیز از این مقوله
متکل ا اثر گذاشته ،ن ا زبا شناختی آنهاست.
اگر چه بحث مجاز یکی از این اصول است ،ولی باید توجه داشت که مجاز یکی از پدیدد هدای
زبانی است و نباید آ را منعزل از قواند و پدید های دی ر زبانی به ش ار آورد .هر تفسیری از مجداز
ّ
ّ
« .1ال تسبوا الدهر َف الدهر هو الله]» «أي الدهر هو الذي یفه منه القبلیة و البعدیة و الله تعالی هدو الدذي یفهد منده
ّ
ذلك و البعدیة و القبلیة حقیقة إلثبات الله و ال مفهوم للزما إال ما به القبلیة و البعدیة فال تسبوا الدهر فد مدا تفه ونده
ّ
ّ
منه ال یتحقق إال في الله و بالله و لو ال ل ا کا قبل و ال بعد» (فخر رازی۱۴20 ،ق ،ج  ،2۸ص .)2۵۴
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باید مبتنی بر اصولی زبانی باشد که بتواند مجداز را در کندار دی در پدیدد هدای زبدانی تفسدیر کندد.
به بیا دی ر ،نوع ن ا به اصل و طبیعت زبا  ،در تفسیر نناصر زبدانی مانندد مجداز نیدز تدأثیر مدی
گذارد .تفسیر زبا و نظریههای زبا شناختی نیز باید ه اهنگ با کل نظام فکری مکتب باشد ،یعندی
باید دست ا فکریای از نظریههای زبانی پشتیبانی کند و نظریههای زبانی نیدز پدیدد هدای زبدانی را
تفسیر کنند .این تأثیر ،دوسویه است و پدیدها و نظریههای زبانی نیز در شکلگیری دسدت ا فکدری
تأثیر میگذارند .به ه ین دلیل ،سلسله مباحث یک گرو در پدید های زبانی به وجدود آمدد نظدام
معرفتی منجر میشود (حات الحسدن2002 ،م ،ص  )۴0دست ا فکری و اندیشههای زبانی در ایدن ارتبداط
دو سویه توسعهیافته و با ه افزایی ،مسیر تکاملی در پیش میگیرند.
تأثیر و تأثر نظریههای زبانشناختی بر اصول معرفتی
توقیفی یا قراردادی بودن زبان

ظاهرگرایا  ،معتقدند که زبا

امری توقیفی از سوی خداوند است (ابدن ّ
قدی جوزیده۱۴۱۸ ،ق ،ص 2۶7؛

حقیقت و َمجاز در متون دینی

قبول یا ّرد مسرله حقیقت و مجاز ،تأثیر مستقی ی در الهیات دارد .آراء متکل ا را میتدوا در ایدن
بار در سه دسته جای داد:
 .1قائلین به َمجاز در زبان و متون وحیانی

معتزله ،مجاز را ه در اصل زبا و ه در متو وحیانی قبول دارند .برخدی از آنهدا معتقدندد کده

ٔ
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حات الحسن2002 ،م ،ص  - )۴0بر خالف معتزله که بدر ایدن بداور بودندد کده زبدا امدری قدراردادی
است (ابن ّقی جوزیه۱۴۱۸ ،ق ،ص  - )2۶7نوع رویکرد در این اصل ،مبنای اصلی مه تر در نظدام معرفتدی
میشود و بر آ اثر میگذارد (حات الحسن2002 ،م ،ص ۴0۔ .)۴۱افرادی که زبدا را امدری قدراردادی مدی
دانند ،بر این باورند که اصل معرفت به نقل است (حات الحسن2002 ،م ،ص ۴0۔ )۴۱و گروهی که واضدع
زبا را خدا قل داد میکنند و آ را قرارداد بشری به حساب ن یآورند ،به جدای نقدل ،نقدل را اصدل
معرفت معرفی میکنند (ابن ّقی جوزیه۱۴۱۸ ،ق ،ص ۱۸7؛ حات الحسن2002 ،م ،ص ۴0۔.)۴2
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ان یز اصلی در پذیرش مجاز این بود که مشکل ظواهر آیات را حل کنند تا مجبور نشوند آیدات و
روایات را بر ظاهر آنها ح ل کنند (حات الحسدن2002 ،م ،ص  .)۵0طبق ایدن برداشدت ،نظدام فکدری
معتزله در نظریههای زبا شناختی آنها اثر گذاشت.
پذیرش مجاز ،را تأویل را بر معتزلیا ه وار میکند و بده دی در سدخن ،پدذیرش مجداز ،بده
تک یل نظام فکری انتزال ک ک شایانی کرد.
اشعریا نیز مجاز را ه در زبا و ه در متو وحیانی قبول دارند ،به ه دین دلیدل ،نبدد القداهر
جرجانی مجاز را به نقلی و نقلی تقسی کرد است .انتساب این نظریده زبدا شدناختی بده اشدانر ،
بدین دلیل است که در ن رۀ اشعریا انتساب برخی افعال به غیر خداوند صدحی نیسدت ،امدا آنهدا
ظواهر متو افعالی را به غیر خدا نسبت داد اند .جرجدانی بدرای اینکده ایدن مشدکل را حدل کندد از
مجاز نقلی بهر گرفته است .برای ن ونه ،در روایت «اهلکنی الدهر» به مجاز نقلی قائل مدیشدود؛
چنانچه در این نبارت او از مجاز ک ک ن یرد ،باید قائل شدود کده طبیعدت ایدن تواندایی را دارد کده
فردی را بکشد ،اما او برای حل این مشکل از مجاز ک ک میگیرد (ابو زید200۸ ،م ،ص ۱۴۴۔.)۱۴۵
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 .۲منکران َمجاز در زبان

ابن ّقی جوزیه ،حقیقت و مجاز در زبا را ن یپذیرد و معتقد است که قائلین به حقیقت و مجداز
هیچ دلیل شرنی ،نقلی و زبانی بر وجود مجاز ارائه نکرد اند .به انتقاد او ،نقل در داللت الفدا
هیچ مدخلیتی ندارد و ن یتواند بین دال و مدلول ارتباطی برقدرار کندد؛ زیدرا اگدر داللدت الفدا
داللت نقلی بود ،نباید اختالفی در آ پیش مدیآمدد و نیدز در شدرع هدیچ اشدار ای بده مجداز و
حقیقت نشد است .در ن اشتهها و تراث شفاهی لغتپژوها نیز دلیلی بر حقیقت و مجاز یافت
ن یشود .به انتقاد ابن ّقی  ،بحث حقیقت و مجاز برساختۀ متکل ا معتزلدی و جه یده اسدت و
قبول مجاز بده قبدول قدراردادی بدود زبدا منجدر مدیشدود (ابدن ّ
قدی جوزیده۱۴۱۸ ،ق ،ص 2۴۱۔2۴2؛
حات الحسن2002 ،م ،ص .)۴۱

 .3قبول َمجاز در اصل زبان و انکار آن در متون وحیانی

یکی از اصول زبا شناختی ظاهرگرایا این است که کاربر زبا ه وار در استفاد از زبا و الفا
در پی کاربست حقیقی الفا و زبا است و تا زمانی که به تن نا نیفتد ،از مجاز استفاد ن یکندد.
این اصل در الهیات ظاهرگرایا ن ود خاصی پیدا کرد ؛ زیرا طبق این اصل تنها ّ
مجدوز اسدتع ال
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مجاز ،جایی است که کاربر زبا ناتوا از استع ال حقیقی باشد و این ناتوانی را ن یتوا به خددا
نسبت داد (حات الحسن2002 ،م ،ص  .)۴۱پس استع ال مجاز حتی اگر در متو نادی جایز باشد ،در
متو وحیانی و به ویژ در قرآ جایز نیست.
ّ
توجه به این نکته الزم است که گاهی منظور از معنا ،شرایط تحقدق یدک مفهدوم اسدت .بدرای
مثال ،وقتی گفته میشود X :انسا است ،معنای آ این است که  Xتحت چه شدرایطی میتواندد
انسا باشد و شرایط صدق مفهوم انسا را تحلیل میکنی  .به این شرایط صددقی گفتده میشدود.
این مطلب به این بر میگردد که تعیین کندی در یدک مفهدوم ،چده پارامترهدایی دخیدل هسدتند و
در پیدایش آ مفهوم چ ونه دخالت دارند .در نل کالم ه چنین بحثهایی وجود دارد و حتدی
در برخی مباحث کالمی چو کالم الهی ،بحث بر سر ایدن اسدت کده چ ونده میتدوا گفدت:
ّ
«خداوند ،متکل است» ،یعنی شرایط صدق و تحقق این مفهوم را در مورد خدا بحث میکنی .
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در مورد معناشناسی و نلد کدالم ،دسدتک مدیتدوا دو گونده ارتبداط تصدور کدرد )۱ :ارتبداط
محتوایی؛  )2ارتباط ساختاری.
ارتباط محتوایی به این معناست که از جنبههای مه مباحث کالمی ،بحثهدای معناشناسدی
است؛ برای مثال ،این که صفات خدا چه معنایی دارند .نوع دی ر ارتباط نل کالم با معناشناسی،
ارتبدداط سدداختاری اسددت .مبددانی معناشددناختی در سدداختار مباحددث کالمددی تددأثیر میگددذارد.
در حقیقت ،مسائل کالمی متأثر از ض یر ناخودآگا متکل اند که مبانی معناشناختی متکل دا را
تشکیل میدهند .به طور خالصه ،سه گونه معنا در مباحث کالمدی تصدور مدیشدود )۱ :معندای
نشانهشناختی؛  )2معنای معناشناختی؛  )3معنای هرمنوتیکی.
این نوع از معناشناسی از معانی مدلوالت نشانه  -ان از زبانی و غیر زبدانی  -بحدث میکندد.
برخی متکل ا  ،از کالم نشانهشناختی به کالم زبانی پل زد اندد .بدرای مثدال ،برخدی متکل دا و
نرفا انتقاد دارند که نال  ،ما فی الض یر خدا را نشا میدهد و کالم خداوند است .برای ن ونده،
اشانر که معتقد به کالم نفسی هستند ،کالم الهی را به معنای نشانهشدناختی تفسدیر مدیکردندد؛
یعنی این که خداوند ،ما فی الض یر خود را ابراز میکند؛ نده ایدن کده در ج دالت خدود را نشدا
ً
میدهد و اساسا خداوند ن یتواند ارتباط کالمی برقرار کند.
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مراد از معنای داللی ،معنایی است که در معناشناسی از آ بحث میشود ،یعنی معندایی کده واه
ها و ج الت بر آ داللت میکنند .منظور آ دسته از معانی است که واه ها و ج الت با توجده بده
قواند زبا  ،درو نظام زبا پیدا میکنند .اساس بحثهای کالمی با ایدن معندا پیوندد برقدرار کدرد
است؛ به این معنا که متکل ا به دنبال تعیین معنای داللی در موضونات کالمی هستند.
در نل کالم ،گا از معانی موارد دی دری بحدث میشدود؛ مانندد ایدن کده «معندای زنددگی»
چیست و آیا زندگی ،معنا دارد آیا دین به زندگی معنا میدهد در این موارد ،معنای هرمنوتیکی
کل ه «زندگی» بررسی میشود .این که آیا دیدن زنددگی را معندادار میکندد و آیدا دیدن ،زنددگی را
غایتمند یا هدفدار میکند ،در حقیقت پرسشهایی هرمنوتیکی هسدتند .معندای هرمندوتیکی،
در واقع ،بار معنایی یک پدید نسبت به مخاطب و شنوند است.
کالم نقلی ،بر پایه متو دینی شکل میگیرد و این بدا معناست کده متدو دیندی نشدانههدایی
برای کشف جها بینی دین به ش ار میروند .چنانچه استناد یک باور کالمی به ایدن متدو ثابدت
نشود ،ن یتوا آ را یک باور دینی دانسدت کده کدالم نهدد دار آ اسدت .بندابراین ،در اسدتنباط
آموز های کالمی از متن ،باید الزامات زبدانی را پدذیرفت .بده دلیدل پیوسدت ی الزامدات زبدانی و
پژوهشهای کالمی ،برخی از مباحث ادبی در فضای نل کدالم از فضدای خدود خدارج شدد و
تبدیل به بحثهای معناشناختی شد اند که ن ونه مهد آ حقیقدت و مجداز اسدت .در مباحدث
کالمی ،بحث حقیقت و مجاز  -به ننوا یک بحث ادبی  -مطرح نشد است .ایدن مباحدث ،در
اصل ادبی هستند ،اما به دست متکل ا ّ
تحول پیدا کرد اند و بده بحثهدای معناشناسدانه تبددیل
شد اند .اندیشه معرفتی یک گرو را نباید به صورت از ه برید و منفک بررسی کرد ،بلکده بایدد
آ را بدده صددورت یددک دسددت ا منسددج دیددد کدده انضددای آ یددکدی ر را پشددتیبانی میکننددد.
ٰ
مستثنی نیست و یکی از بخشهایی که بدر
نظام معرفتی۔کالمی متکل ا مسل ا نیز از این مقوله
نظام فکری متکل ا اثر گذاشته ،ن ا نظریات زبا شناختی آنهاست.
فهرست منابع

* قرآن کریم.
** سه لبالغ  .شریف الرضی ،مح د حسین۱۴۱۴( .ق)( .تحقیق و تصحی  :صبحی صدال ).
ق  :انتشارات هجرت.
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ابن بابویه ،مح د بدن نلدی (شدیخ صددوق)۱3۹۸( .ق) .لتوحیدا( .تحقیدق و تصدحی  :هاشد
حسینی) .ق  :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوز نل یه ق .
ّ
ابن جنی ،ابوالفت نث ا ۱۹۵2( .ق) .لخل ئص( .چداپ دوم ،تحقیدق :مح دد نلدی النجدار).
قاهر  :دار الکتب ال صریة.
ابن فارس ،اح دد۱۴0۴( .ق) .معجدم مقد ییا لل.د (تحقیدق و تصدحی  :نبدالسدالم مح دد
هارو ) .ق  :مکتب االنالم االسالمی.
ابو زید ،نصر حامد200۸ ( .م) .شک لی ت لقر ءا آلی ت لتأ ی  .مغرب :ال رکز الثقافی العربی.
ا لهیحند  .مغدرب:
ابوزید ،نصر حامد200۶ ( .م) .لنص لالط لحقیقد ا لحعرفد
ال رکز الثقافی العربی.
اح ددد ن ددری ،قاضددی نبدددالنبی۱۹7۵( .م) .ج د ما لعلددو فددی صددطالح ت لفنددون لحلق د
ةاستو لعلح ء .بیروت :مؤسسة االنل ی لل طبونات.
ایجی ،میر سید شریف۱32۵( .ق) .شرح لحو قف( .چاپ اول) .ق  :ناشر الشریف الرضی.
پال ر ،فرانک آر۱37۴( .ش) .سگ ری ت زه ة معنیشن سدی( .چداپ ششد  ،ترج ده :دکتدر کدورش
صفوی) .تهرا  :کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز).
تفتازانی ،سعد الدین۱37۱( .ش) .شرح لحق صا( .تحقیق و تعلیق :دکتر نبدالرح ا ن یرة) .ق :
انتشارات شریف الرضی.
جرجانی ،نبدالقاهر۱۹7۸( .م) .سر لبالغ فی علم لبی ن( .تحقیق :السید مح د رشدید رضدا).
بیروت :دار ال عرفة للطبانة.
جوزیه ،ابن ّقی ۱۴۱۸( .ق) .مختلر للو عق لحرسل علی لجهحی لحعطل بیروت :دارالفکر.
حات الحسن ،نلی2002( .م) .لتفکیر لااللی عندا لحعتزلد ( .چداپ اول) .بغدداد :دارالشدؤو
الثقافیة العامة.
رفیدق نجد 200۴( .م) .موسدوع ملدطلح ت ةددن خلدا ن شدریف علدی مححدا لجرجد سی.
(چاپ اول) .بیروت :مکتبة لبنا ناشرو .
سبزواری ،مال هادی۱3۸3( .ش) .سر لحکم( .چاپ اول) .ق  :انتشارات مطبونات دینی.
سبزواری ،مالهادی۱372( .ش) .شرح السدح ء لحادنی( .چداپ اول ،تحقیدق :دکتدر نجفقلدی
حبیبی) .تهرا  :انتشارات دانش ا تهرا .
سید رضی ،مح د بن حسین۱3۸0( .ش) .لحجد ز ت لنبوید ( .چداپ اول ،تحقیدق و تصدحی :
مهدی هوش ند) .ق  :انتشارات دارالحدیث.
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سید مرتضی ،نلی بن حسین بن موسی (شریف مرتضی)۱۹۹۸( .م) .أم لی .قاهر  :دارالفکر.
فخر رازی .مح د بن ن ر۱۴20( .ق) .تفایر کبیر (مف تیح ل.ی ) بیروت :دار احیاء التراث العربی.
فراهیدی ،خلیل بن اح د۱۴0۹( .ق) .کت ب لعین .ق  :نشر هجرت.
فضل بن شاذا نیشابوری۱3۶3( .ش) .الیا ح تهرا  :انتشارات دانش ا تهرا .
فیا الهیجی ،مال نبدالرزاق۱3۸3( .ش) .گورر مر ( .تصدحی و تعلیدق :مؤسسده تحقیقداتی
امام صادق ) .تهرا  :نشر سایه.
فیض کاشانی ،مح د بن مرتضی (مالمحسن فیض کاشانی)۱37۹( .ش) .علم لیقدین( .ترج ده:
حسین استادولی) .تهرا  :نشر حک ت.
فیض کاشانی ،مح د بن مرتضی (مالمحسن فیض کاشدانی)۱3۸۶( .ش) .عدین لیقدین لحلقد
السو السر  .ق  :انتشارات انوارالهدی.
قاضددی نبدددالجبار معتزلددی۱۹۶2( .۔۱۹۶۵م .).لح.نددی فددی ةددو ب لتوحیددا لعددا  .قدداهر :
الدار ال صریة.
قائ ینیا ،نلیرضا ( .تابستا ۱3۸2ش) .شبکه معرفت دیندی (بحثدی در سداختار معرفدت دیندی).
فللن م قبا ت  ،)2۸( ۸ص ۱۹۔.3۶
ّ
کراجکی ،مح د بدن نلدی۱۴۱0( .ق) .کندز لفو ئدا( .تحقیدق و تصدحی  :نبداللده نع دة) .قد :
دارالذخائر.
الینز ،جا ۱3۹۱( .ش) .آمای ةر معن شن سدی زةد ن( .چداپ اول ،ترج ده :کدوروش صدفوی).
تهرا  :انتشارات نل ی.
ّ
ال سدی ،نبدالسالم۱۹۸۶( .م) .لتفکیدر للاد سی فدی لحاد ا لعرةید  .بیدروت :الددار العربیدة
للکتاب.
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