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مقدمه
موضفففوع عوم کالم ،اع حاد ا و باور ای
دیسی اسففت؛ محصففود از مدو زبانشففساسففی
کالم عحوی ،مبانی تصفففوری و تصفففدیحی
م کومان کالم عحوی ا ست که بر ا ساس سن
ساخ ار کالم ا سالمی را شکل دادهاند .این
مبانی نموۀ برداشفففت م کومان از سیات و
روایات را تعیین میکسد و سفففبی میشفففود
م کوم مقفففیر خاصفففی را در ار مبالی
ان خاب کسد .ح ی وارد کردن مو ضوع ای
مخ وف ،ذ یل م با حث کالمی نی م أثر از
مین مبانی ت صوری و ت صدیحی ا ست .در
واقع ،ن اع و اخ الف م کومان را باید بیش
از رچی در م بانی مورد قبولتففففان یعسی
محوّمات و محبوالت ف م جقففف جو کرد و
داوری و بررسففی اصففوی را به سنجا ان حاو
داد .برای مثاو در اخ الف میان مع له و
ا ل حدیث در ت قففیر م تففاب ات ،سنچه
موجی ایجاد دو نوع رویکرد کالمی شففده
اسفففت ،ریتفففه در مبانی زبانشفففساسفففانۀ
پذیرف ه شدۀ دو گروه است .در ن یجه ،یکی
ظا ر را حجت میداند و با این مبسا ،سیه را
ت قففیر میکسد و دیگری بدون ال ام جدّی
بففه ظففا ر ،تففأویففل را برمیگ یسففد .گرچففه
اصففویترین عساوین در موضففوع زبان دین،
بمث اسففماء و صفف ات ال ی ،معساشففساسففی

گ اره ای دیسی و اث بات پذیری باور ای
دیسی اسففففت (خقفففروپ ساه،)215 :1388 ،
م أسفف انه پهو ش خاصففی در راببه با مدو
ز بانشففف ساسفففی کالم اسفففالمی به مع سای
پیشفرض ای زبانی م کومان کالم سفففس ی
اسالمی ،یافت نتد و فحط برخی از کالمیان
ذ یل م با حث قوا عد روش ای کالمی به
روش ففایی کففه م کومففان در مواج ففه بففا
مو ضوعات کالمی از سن ا س اده میکسسد،
اشففاراتی داشفف سد (ربانی گوپایگانی:1334،
 )15که سفففویۀ سن نی به یچ وجه ،زبانی
نبوده است .رویکرد اصوی پهو ش حاضر،
بررسی مبانی زبانشساسانهای است که تحریباً
مۀ م کومان کالم سفففس ی اسفففالمی به سن
پایبسد ق سد و سبی پیمودن م قیر واحدی
در تدوین و سموزش کالم اسالمی از سوی
سن ا شففففده اسففففت .در م یان مدو ای
زبان شساسی موجود که در یک تحقیمبسدی
کوی به مدو ای زبان شساسی مدرن و سس ی
تحقففیم میشففوند ،مدعا سن اسففت که مدو
زبان شسا سیم کالم ا سالمی ،برگرف ه از مدو
زبان شسا سی سس ی ا ست .در این نو ش ار به
بررسفففی این مدو ز بانی ،مؤل ه ای سن و
ع ول قرا بت سن با کالم اسفففالمی خوا یم
پرداخففت .پس در اب ففدا بففه تبیین معسففای
اصبالحی زبانشساسی میپردازیم.
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 .0معنای اصطالحی زبانشناسی
زبان شسا سی در ا صبال به معسای «برر سی
عفففوفففمفففی پفففدیفففدۀ زبفففان» اسفففففت
( .)mackey,1966: 197با توجه به این
که تعریف ز بان در دوران م عاصفففر د چار
تموالت اسففاسففی شففده ،زبانشففساسففی نی
معسای جدید و وسففیعی یاف ه اسففت که می
توان دامسۀ سن را از شفففساخت ل

و واته تا

نظری فه ففای معسففا و ف م در نظر گرفففت.
اولینبار ،سففوسففور در سففاو  1391با تألیف
ک اب دورۀ زبان شسا سی عمومی ،شاخهای
از عوم را به نام نتففانهشففساسففی بسیان ن اد که
م مترین بخش سن را «زبان شساسی» تتکیل
مید د (سففوسففور .)34 :1332 ،دف این
عوم ،مبالعۀ نظام نتففانهشففساسففی با ر نوع
جو ر و ممدودی ی است .تصاویر ،اشارات
و عالئم ،سوا ففای موسفففیحی ،اشفففیففاء و
تداعی ای پیی یدۀ م یان این نتففففا نه ا،
مم وایم سیین ا ،قرارداد ا و سرگرمی ای
عمومی را تتفففک یل مید د ( Barther,
 .)1976: 77مففان -اور کففه گ یم،
رویکرد سففوسففور در تعریف زبانشففساسففی
فحط به بخش مخ صری از زبان ا شاره دارد
و به نظر میر سد ب ر سن ا ست که تعریف
وسففیعتری ارائه شففود.؛ تعری ی که ناظر بر
بخش ای دیگر زبانشففساسففی نی باشففد .بر
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مین اساس ،زبان شساسی در عووم اسالمی،
عوم به دسففت سوردنم شففساخ ی نظامیاف ه و
قاعدهمسد از موضفففوع زبان در مۀ ابعاد،
سبو و جسبه ای مخ وف سن تعریف شده
است (حداد عادو ،1335 ،ج .)229 :21
عوم زبانشساسی با انگی ه ا و بر اساس
نیاز ای م اوتی در گوشفففه گوشفففۀ ج ان
شکل گرف ه است؛ زمانی با نگرشی فوق ی
و با نی ّت غو به بر حریف در سفففخنوری،
مکالمات و مماضرات مسبحی؛ زمانی دیگر
برای درک و ف م سبک زندگی و پی بردن
به نیاز ای مردمانی دیگر به مسظور سوبه بر
شففئون مخ وف حیات بتففری سن ا .در این
م یان یکی از انگی ه ای م م و تأثیر گذار
در بین دانتفففم سدان عووم ز بانی در ج ان
اسفففالم ،انگی ۀ دیسی بوده اسففففت .بخش
ب رگی از مباحث مرتبط با زبانشففساسفی در
ج ان اسففالم به مباحث مربوب به زبانم دین
اخ صاص یاف ه و دف اصوی سن چگونگی
ف م و تبیین م ون دیسی اسفففت .محصفففود از
بررسفففی مدو ز بانشففف ساسفففی کالم عحوی
اسالمی ،بررسی مدو زبانتساسیای است که
م کومان در اثبات ،تبیین ،اس خراج و ت قیر
باور ای اع حادی ،سن را به کار برده اند.
 .8مؤلفههای مدل زبانشناسی سنتی
در این ققففمت به معرفی مدو زبانشففساسففی
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سفففس ی به وسفففیوۀ مؤل ه ای سن پرداخ ه و

سن ،در نظر گرف ه شفففده و قرار گرف ن سن

نمو نه ایی از م باب حت مدو ز بانی کالم

در جمالت مخ وف یففا م ون م ففاوت،

اسالمی را با سن ذکر خوا یم کرد.

تغییری در معسای سن ایجاد نمیکسد .مین

مدو زبانشساسی سس ی ،الگوی فوق ی

مو ضوع بهعسوان یک پیشفرض برای ارائۀ

ری تهداری ا ست که از فو ق ۀ یونان با س ان

یک تعریف ،حدی برای ر واته در مسبق

تا عصففر جدید بر ت کر فوقفف ی حاکم بود.

ارسبویی لماظ شده است .در واقع ،زمانی

این الگو دارای سه مؤل ۀ اصوی و دو مؤل ۀ

ام کان ارا ئۀ یک تعریف روشفففنم جسس و

ضمسی ا ست (ا س یور )96-95 :1333 ،1که

فصفففوی برای ر کومه وجود دارد که سن

به ترت یی ع بارت سد از -1 :قرار گرف ن معسا

کومه تس ا و تس ا دارای یک معسای ذاتی و

در کومففات مس رد( اتمگرایی ل ظی)؛ -2

ثابت باشفففد و قرار گرف ن سن در عبارات

تففک معسففا بودن معسففای ذاتی و ححیحی

مخ وف ،تغییری در معسای سن ایجاد نکسد.

کومات؛  -3نحش اب اری ز بان برای ت کر؛

پایبسدی جدّی م کومان در اس اده از حدود

 -4م یت وضو ؛  -5م یت یحین.

ارسففبویی ،برای م ا یم کالمی را ذیل این

در ادا مه ،مؤل ه ای فو به ترت یی
بررسی خوا سد شد.

رویکرد میتوان ت قفففیر کرد .سنان پیش از
ر چی به دن باو ارا ئۀ تعریف حدّ تامی
بودند و به مین دلیل یاف ن جسس و ف صل

 .0-8اتمگرایی لفظی

ر موضوع در اب دای بمث از سن موضوع،

اتمگرایی ل ظی دیدگا ی ا ست که غالباً از

برای سنان از ضرورت و اولویت برخوردار

بافت گقففف ردهتر کومات و کاربرد واقعی

بود و در صفففورت ن یاف ن جسس و فصفففل

سن ا غ وت میکسد؛ یعسی معسای واته بدون

ححیحی ،از ل

« کالجسس و کال صففففل»

توجه به بافت گقفف ردهتر کومات و کاربرد

اسففف اده میکردند .عالمه اباابایی در این

 .1نویقسدگان دیگری نی ذیل موضوعات مرتبط به

اما ویهگی کار اس یور سن است که مۀ سن ا را یک-

برخی از این مؤل ه ا اشاره داش هاند؛ برای نمونه،

جا جمعسوری و ذیل عسوان ویهگی ای مدو زبان-

(خقروپساه ،فوق ۀ دین )23 :ذیل عسوان ویهگی ای

شساسی سس ی ذکر کرده است.

قرائت سس ی از دین یا (گوپایگانی ،قواعد و روش ای
کالمی )31 :ذیل عسوان ویهگی ای ت کر عحوی غیر
فوق ی.
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باب مینویقد :یکی از اشکاالتی که برخی

میقفففر نبود ،امففا چسین برا یسی
بقفففیففاری ّ

از ممححان به م کومان میگیرند ،اسففف ادۀ

میون ارا ئۀ حد تام ،ا یدهسو م کو مان

افراای و نففاب فهجففا از عوم مسبق در کالم

مم قوب می شد .یحین ار سبویی از اریق

اسففالمی اسففت ،زیرا سنان احکام تعریف و

بر ان لمّی حاصل می شود (ارسبو:1399 ،

حدود واقعی را از م ا یم ححیحی به م ا یم

)334؛ یعسی بر انی که از عوت به معووو

اع باری سفففرا یت دادها ند و بر ان را در

میرسد و چی ی که حدّ ندارد ،امکان ارائۀ

قضفففایای اع باری نی جاری سفففاخ هاند .بر

بر ان لمّی ندارد.

اسفففاس بیان عالمه اباابایی ،م کومان در

بر اساس نظام زبان شساسی سس ی که

موضفوع ای کالمیای چون حقفن و قب،،

با مسبق ارسفففبویی نی پیوندی عمیق دارد،

ثواب و عحاب ،حبط و فضفففلم اعماو ،پای

 -1ارائۀ تعریف ،اصفففویترین راه شفففساخت

جسس و فصفففل را به میدان کتفففیدهاند و با

اسفففت؛  -2تعریف ارائهشفففده ر قدر از

ایسکففه این ففا بففه حفدّ اصفففبالحی مربوب

صراحت و وضو بیت ری برخوردار باشد

نیقففف سد ،در بارۀ حدّ سن ا بمث کردها ند

ارزشفففم سدتر خوا د بود و مقفففیر یحین را

(اباابایی ،1363 ،ج .)284 :5

موارتر خوا د ساخت .بسابراین ،مثالً ایمان

این نگرشم حدگرایانه و تمایل به ارائۀ

و ک ر از نظر م کومففان ،نیففازمسففد تعری ی

حدّ برای ت مامی موضفففو عات را میتوان

روشفففن ،جامع و مانع اسفففت که به خوبی

ممصوو ن ادیسهشدن نظام تکمعسا به اضافۀ

حدود سن روشن باشد تا به راح ی ب وان سن

م یت وضو و صراحت ،یعسی دیگرمؤل ۀ

را بر حاو افراد تببیق داد و بهعسوان معیار و

مدو زبانشففساسففی سففس ی دانقففت .بر این

سففسجه از سن اس ف اده کرد .میتوان تصففور
م

کرد که این دیدگاه تا چه حد میتواند در

جسس و ف صوی به صورت ص ر و یکی (یا

شففکلگیری باور ای تک یری مؤثر باشففد.

دارایم چی ی یا فاقد سن) است.

در محابل ،نظریات جدید زبانشففساسففی ،از

اسففاس ر امری دارای یک حدّ متففخ

الب ه تالش برای ارائۀ تعاریف حدّی

جم وه نظر یۀ کاربرد ،یا نظر یات مب سی بر

از سن ج ت که محدمۀ امکان ارائۀ بر ان

رمسوت یک و یا سففففاخ ارگرایی ،مع سا را

لم ّی بود نی مورد توجففه م کومففان قرار

وابقففف ه به صفففور ح یات یا کل ،تعریف

داشفففت؛ اگرچه ارائۀ بر ان لمّی در موارد

میکس سد .ابق این رویکرد ا ،ارا ئۀ یک
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تعریف ،حدّیم وا حد و روشفففن برای ر

دیدگاه مبر میشفففود که معسای کومات،

کومه ،به صورتی که ثابت باشد و در شئون

بالذات ححیحی و تکمعساسفففت؛ یعسی ر

مخ وف تغییر نکسد ،ممکن نیقففت؛ بهعسوان

کومهای دارای یک معسای ححیحی است که

مثففاو ،برخی از حففامیففان نظری فۀ کففاربرد،

غالباً بر ا ساس نظریۀ ارجاع ،تبیین می شود.

مع حففدنففد برای ف م معسففای ر واته ،الزم

بر این ا ساس ،در صورت وجود کوماتی با

ا ست زی قت ان قان م سا سی با صورتی از

چسد معسا ،این مواردم اسففف ثساء ،باید به دقت

حیات با شد که ب ق ر کاربرد سن واته ا ست

احصففاء شففده و دلیل بروز این متففکل در

و بدینترت یی سففف بک ز ندگی را بهعسوان

مورد این کومففات متفففخ

شفففود و در

یکی از مؤل ه ای ف مم معسا لماظ میکسسد

صورت ا س اده از سن ا در م ن ،ح ماً باید

(Malcolm, 1993: 223؛ مففگففی،

قرائسی داو بر معسففای مورد نظر گویسففده

 .)24 :1368ساخ ارگرایان نی مع حدند معسا

وجود داش ه باشد تا از بروز اب ام جووگیری

نه از سنم یک واته به صورت جداگانه ،بوکه

ک سد .ب مث متففف ر کات ل ظی در مسبق بر

فحط بر زمیسفۀ زبففان در قففامففت یففک کففل

مین اسففاس شففکل گرف ه اسففت (مظ ر،

مینتیسد .معسا ،ممصوو روابط درونی یک

 .)38 :1383ی کی از لوازم اصفففف وی ا ین

نظام خاص ،یعسی تببیق داو ا و مدلوو ا

دیدگاه ،تس و زبان مجازی به مرتبۀ ثانوی

برای سففاخ ن نتففانه اسففت و از ت اوت ای

است که سبی می شود کاربرد سن حداکثر

یک واته با واته ای دیگر در درون یک

برای م حاصففففد اق ساعی در م عانی و ب یان یا

سففاخ ار بیرون میسید ( Culler, 1976:

زیبایی شساسی در شعر ،موجه قومداد شده و

 .)19-20در ححیحت ،سفففاخ ار اسفففت که

اس اده از سن برای ا داف شساخ ی ناموجه

معسا را شفففکل مید د؛ بسابراین ان اعم معسا

باشففففد .ب سابراین یکی از پ یا مد ای این

بدون توجه به سفففاخ ارم کوی م ن ،سنگونه

ر یافت این اسففت که معسای زبان مجازی،

که در اتمگرایی مبر میشفففود ،مردود

تس ا زمانی قابل ف م اسففت که قابل تبدیل یا

است.

تمویل به زبان ححیحی باشفففد .این ر یافت،

 .8-8نظام تکمعنا

نظریۀ «جان تیسی زبان نمادین »1نامیده شده

در مؤل ۀ دوم مدو زبان شسا سی سس ی ،این

اسففففت؛ زیرا بر این باور اسففففت که فرد

1. Substitutivity theory.
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می توانففد واتۀ ححیحی را جففایگ ین واتۀ

م تفففابه نی نمونۀ خوبی اسفففت برای نتفففان

م جازی ک سد .در این م یان تو جه به ک اب

دادن ایسکه مدو زبان شسا سی کالم ا سالمی

محدس بهعسوان یک اس ثساء که به صراحت

بففه چففه م ی ان م س ب بق بر اصففففوو مففدو

از زبان مجاز اس اده میکسد ،به دلیل اع بار

زبانشساسی سس ی است.

نویقفففسففدۀ سن ،یعسی خففدا ،بففا این مؤل ففه

بر اسفففاس سن چه بین اصفففولیون و

( نامو جه بودن اسففف اده از ز بان م جاز در

م کومان مصففبو ،اسففت ،سیات قرسن به دو

ا داف معرف ی) یکی از مقفففائل م کومان

دسفف ۀ ممکم و م تففابه تحقففیم میشففوند.

بوده است.

ممکمات سیاتی قففف سد که در رسفففایی و

م کومان مقفففومان عموماً بر اسفففاس

داللت ،سنگونه وا ضمسد که زمیسهای برای

مین رویکرد به تبیین و توجیه م تففاب ات،

اح ماالت گو ناگون باقی نمی گذار ند و

کسایه ا ،اسفف عاره ا و تمثیل ای موجود در

غا لی ال اظ قرسن اینچسین اسففففت .برای

قرسن دسفففت زدهاند .عالمه حوی ،شفففار

ممکمات ،سیۀ  44سفففورۀ یونس(إمنّالو ّه ل ا

الیاقوت مینویقد :در مقألۀ

م از محصد

یظْوممُ الس ّاس شفففیْئ ًا) را م ثاو میزن سد ،زیرا

نخقت الیاقوت تصری ،شده که ادلۀ سمعی

مع حدند چسین سیاتی در تعیین مراد خود ،به

م ید یحین نیقففف سد؛ زیرا در ادلۀ سفففمعی،

قریسه و دلیل نیاز ندارند ( شیخ او سی ،بی ا،

و مانسد سن

ج  .)334 :22بر خی د ی گر می گو یسففد:

وجود دارد و از اینرو نمیتوان به سن ا در

ممکمات معسایی واضفف ،و دالل ی سشففکار

باب معارف اک ا کرد .ادله ای سمعی تس ا

دارند و اش باه در سن ا بیمعساست (سلوسی

در کسار قریسه ،م ید یحیسسد(حوی ،بی ا.)11:

ب غدادی ،1415 ،ج )63 :3؛ ا ما در م حا بل،

از لوازم

اصفففولیون ،م تفففا به را ل ظی میدان سد که

این مؤل ۀ مدو زبان شسا سیم سس ی ا ست که

نمیتوان با عحل ب تری معسایی را که شارع

نوبخ ی با ت بن به سن ا در پی دسفففتیابی

از سن در نظر دارد ،به صففورت دقیق ف مید

به یحینم مب سی بر سیق م تکمعساست .یحیسی

(سرخقی .)193 :1351 ،بسابراین ،ممکم از

که از م قیر این نوع عحالنیت عبور میکسد،

چسان صراحت و و ضوحی برخوردار ا ست

یحیسی است که مح ضای وضو و صراحت

که یچ تأویل یا نقفففخی را برنمیتابد؛ اما

اسففففت .روش م کو مان در توج یه س یات

این وضففو و صففراحت در سیات م تففابه

اش راک ل ظی ،مجاز ،تخصی

بیاع باری مجاز و اشفف راکات ل

22
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دیده نمیشفففود ،پس میتوان سن را تأویل

برتری و م یت وضففو و صففراحت اشففاره

کرد .در ت قفففیر مجمعالبیان سمده :ممکم

دارد ،زیرا سیات ممکم را که دارای وضو

سن اسفففت که مرادش بدون نیاز به قریسه

در مع سا قففف سد ،تک یه گاه و ممموی برای

معووم اسفففت ،چون دارای وضفففو معسا و

اخذ معسای م تفففاب ات معرفی میکسد .این

مدلوو است ولی م تابه بر خالف سن است

باورکه غالی س یات قرسن ،از نوع ممکم

(ابرسی ،1394 ،ج)233 :3؛ یعسی م تابه به

اسففففت نی تفأکیفد بر مین مبوفی دارد؛

صفففورت اسففف حاللی قدرت بازتابم معانی

چ سان که سیات م تفففا به ،به لماظ اب ام و

ححیحی را ندارد .سن چه از ت عاریف م عدد

دال لتم چ سد پ وو ،متففف مل بر نحصفففی در

ممکم و م تففابه به دسففت میسید ،در چسد

سففاخ ار قرسن میشففوند و باید اب ام سن ا با

مورد قابل جمع است:

ارجاعتفففان به ممکمات برارف شفففده و

 .1ممکمات دارای معسای صری ،و واض،

دالل تففان بر معسای صففمی ،و واضفف ،کامل

قف سد و در محابل ،م تفاب ات اینگونه

شود .این که غالی سیات قرسن از ممکمات

نیق سد.

معرفی می شود ،به این معسی است که قرسن

 .2برای ف م معسای م تابه ،باید سن ا را به

از چسان صففراح ی برخوردار اسففت که ف م

اصففففل و معسففای ححیحی کففه مففان

سیاتم سن ،نیازمسد یچ توضففی ،و ت قففیری

ممکمات است ،ارجاع داد.

نبوده و ت قفففیر و توضفففی ،،تس ا در مواردم

فرضففففی فۀ ا ح مففاالت گونففا گون در

معدودم سیات م تفففابه در دسففف ور کار قرار

ممکمات وجود ندارد و سن ا داللت

میگیرد؛ روشن است که این دیدگاه سعی

صری ،بر معسای ححیحی دارند.

دارد تعداد سیات م تابه را به حداقل ممکن

غالی سیات قرسن از نوع ممکماتسد و

برسففففانففد؛ چرا کففه و جود ا ین سیففاتم

معدود سیات م تفففا به نی با ارجاع به

اب امسفرین در قرسن ،نحصفففی برای سن به

سن ا رفع اب ام میشوند.

شففمار میرود .پس در این سففیقفف م ،نحش

.3

.4

صفففرا حت و وضفففو ممک مات در

م کوم و م قر ،پیش از ر چی  ،سن ا ست

محابلم اب ام م تاب ات و ارجاع م تاب ات به

کففه بیدرنف

 ،ممکمففاتم مرتبط بففا سیفۀ

ممکمات برای یاف ن معسای ححیحی که در

م تابه را یاف ه و معسای ححیحی ،برای مجاز

موارد شففمارۀ  1و  2ذکر شففد به روشففسی به

موجود در سیاتم م تفففابه را پیدا کرده و
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و ضو از د سترف ه را تأمین کسد .خواجه

این اسففاس ،امکان ترجمۀ اسفف عاره به زبان

در تجر ید ،مین روش را با بازگردا ندن

صفففری ،وجود ندارد ،چون در اسففف عاره،

م جازم موجود در اوصففففاف خداو ند ،به

معسایی ایجاد میشفود که امکان بیان سن در

ححیحتم موجود درصففف ات قدرت ،عوم و

گ ارۀ صفففری ،وجود نففدارد .پس نففهتس ففا

ح یات ،دن باو میک سد ( اوسفففی:1446 ،

بهکارگیری تمثیل و اسففف عاره موجی تس و

 .)135ناگ ه پیداسفففت که روش تأویوی

م ن از جایگاه معرفتبختفففی به جایگاه

ححی حت و م جاز تا چه حد م کی به ن ظام

زیس یبودن نمیشففود ،بوکه برای بیان برخی

تففکمعسففاسففففت .روش ححیحففت و مجففاز

معانی را ی ج اسفف اده از اسفف عاره ا باقی

میتواند ماناور که بیان شففد ،ححیحت را

نمیماند.

در ممقوس و مجاز را در معحوو بداند و یا

در ر یافت ای نو برخالف موضفففع-

بالعکس ،ححی حت را در معحوو و م جاز را

گیری م کومان کالم سفففس ی ،میتوان برای

در ممقفففوس بدا ند؛ سناور که برخی از

سیات م تفففابه ،سفففبمی از معسا را در نظر

عرفا از جموه قیصففری در شففر فصففوص

داشففت که حصففهای از معسا در سن ا ن ه

(قیصری ،1365 ،ج )1138 :2و شبق ری در

ا ست .بر ا ساس این دیدگاه ،سیات ممکم،

گوتفففن راز ب یان کرده اسففففت (ال یجی،

اصل معسا را در سیات م تابه نمیدمسد ،بوکه

 .)556-559 :1361اما در ر صفورت برای

بر بارم اب دایی مع سا ،مرت بۀ ححیحی مع سا را

 ،قائل به یک معسای ححیحی ذاتی ا ست

میاف ایسد؛ بسابراین سیات م تابه ،گرانبارتر

که خروج از سن ،سبی تس و به جایگاه زبان

میشفففو ند؛ زیرا عالوه بر اصففففل و مرت بۀ

مجازی میشفففود .چون ز بان مجاز ،زبانی

ححیحی ،مراتی دیگری از معسا را نی تداعی

غیر معرف ی و بیاع بففار توحی میشفففود،

میکسسفد (ابفاابفایی ،1363 ،ج  29 :3و

اسففف اده از سن ناموجه بوده و ل وماً باید به

 .)54این رویکرد که ن دیکی بقففف یاری با

م عسففای ح ح ی حی ارجففاع داده شففففود .در

نظریه ای جدید زبانشفففساسفففی دارد و از

رویکرد ای مدرن به موضفففوع اسففف عاره،

سففوی عالمه اباابایی مبر شففده اسففت،

میون دیدگاه ریکور ،مجازگویی ،مع بر

مؤیففد خو بی برای امکففان اسففف ففاده از

شففف مرده شففففده و اسففف عففاره می توانففد

نظریه ای جدید زبانشفففساسفففی در مباحث

معرفتبخش باشد (ریکور .)88 :1389 ،بر

کالمی نی است.

ل
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 .3-8جدایی اندیشه از زبان

ذ ن یا عین باشففففد ،م خدوش کرد؛ در

اصففل سففوم از مؤل ه ای مدو زبانشففساسففی

عوض ،زبان را عامل سففوءف م و دارای نیاز

سس ی این است که فرایسد اندیته از ج اتی

میتگی به ت قیر معرفی نمود.

جدای از زبان اسففت (اس ف یور.)99 :1333 ،

بففا توجففه بففه سنچففه گ یم ،بففه نظر

اس دالو اصوی این موضوع ،تجربۀ عمومی

میرسد رویکرد کالم اسالمی در مورد این

جقففف جوی واتۀ صفففمی ،برای ب یان یک

ا صل نی به مدو زبان شسا سی سس ی شبا ت

اندیته است .م مترین ن یجۀ این اندیته نی

دارد .در کالم ا سالمی که ا س اده از مسبق

کما میت و ثانوی شمرده شدنم زبان از نظر

ارسفففبویی در سن بهعسوان یک روش ثابت

فوق ی بود.

از دورۀ غ الی م داوو شففد ،پایبسدی به این

در ححی حت ،این د ید گاه تس ا نظر یۀ

ا صل به و ضو قابل م تا ده ا ست .ا ساس

موجود در باب زبان پیش از دوران چرخش

روش فکری م کومان با تألیف ک ی مسبحی

زبان شساخ ی 1بود که در فو ق ه ات ا اف اد.

و ب رهگیری از مسبق ارسفففبویی در کالم

با وقوع چرخش زبانشساخ ی ،توجه فالس ه

اسفففالمی بدینصفففورت شفففکل گرفت که

به ز بان بهعسوان عاموی اثر گذار در ف م

مع حد اسففت ،زبان صففرفاً واسففبه و اب اری

انقفففانی و ح ی ویت انقفففانی جوی شفففد.

برای رسففففا ندن مع سای مورد نظر گوی سده

رویکرد جدیدی که میتوان سنرا از نظریۀ

است؛ از اینرو ،ار مباحث ال اظ در عوم

تصفففویری مع سایم وی گستففف این م حدم تا

مسبق ،بمثی عرضففی به شففمار میرود .نیاز

نظریه ای پقاساخ ارگرایانۀ معاصر متا ده

مسبحی به بمث از ال اظ ،برای دستیابی به

کرد .رویکرد ای معا صر زبان شسا سی ،در

م عانیای اسففففت که سن م عانی دال لت بر

ححیحت این نگاه را که زبان صرفاً و سیوه و

وجود ففای خففارجی دارنففد .در ححیحففت

اب اری در اخ یار ت کر باشفد و ب واند معسای

ال اظ ،دال لت بر مع سا و م عانی ،حاکی از

مورد نظر گویسده را بدون دخل و تصفففرف

عالم خارجسد و ل وم بمث از زبان و توجه

ان حاو د د یا حاکیم بی کم و کاسففف ی از

به سن ،تس ا به ج ت ح کا یتگری سن از
 :linguistic turn.1جسبتفففی که مع حد اسفففت
تمویل اندیتفففه و معرفت باید از اریق تمویل زبان
صورت گیرد.
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عالم خارج ا ست؛ پس زبان فین قه دارای

را مب سای د ید گاه ای رمسوتیکی م أخر

ارزش و ا میففت ذا تی نیقففففت و ج

دانقففت که اع حاد دارند ف م از سففسخ زبان

واسففبهگری برای ارسففاو معسا نحتففی ندارد

ا ست و زبان در سامان دادن و ج تگیری

(مظ ر.)28-26 :1383 ،

ما نقفففبت به ج ان سففف یم اسفففت .این نگاه

اما در رویکرد ای معاصر(بهخصوص

جدید به زبان ،برخالف مدو زبانشففساسففی

در دیدگاه ای رمسوتیکی م أخر) که پس

سفففس ی ،میتوانففد پیییففدگی ففای زبففان و

پدید سمدهاند ،به خودم

ن یازم سدیاش به ت قفففیر را تبیین ک سد .در

زبان بهعسوان عسصفففر تعیینکسسده در ف م و

حالی که بر ا ساسم ا صوو مدو زبان شسا سی

ویت ان قانی توجه می شود (gadamer,

سس ی که مع حد به جدایی اندی ته از زبان و

) .1994: 490در حالی که در نظریه ای

وا سبهگری صرفم زبان ا ست ،و ضو و

سففس ی زبان (برای نمونه در نظریۀ تصفویری

صفففراحت در زبان ،یکی از م ایای اصفففوی

معسا) ،زبان سییسۀ تمامنمایم ححیحت معرفی

زبان قومداد میشفففود .بسابراین ،ارائۀ کالم،

شففففده و د یدن ح حایق ج از پسجرۀ ز بان

بدون ر نوع پبی یدگی و اب ام که بدون

ناممکن شفففمرده میشفففود .بر این اسفففاس،

نیاز از ت قیر خود ب واند به تس ایی تمام معسا

ححیحت به سن چه در قالی زبان قابل بیان

را برساند ،فضیوت و م یت توحی میشود.

از چرخش زبانی

اسفففت ،ممدود میشفففود و برای رچه که
قا بل ب یان ن باشففففد ،ححیح ی در نظر گرف ه

 .4-8مزیت وضوح

نمیشفففود ( ففارتسففاک .)45 :1359 ،این

اصفففوو مدو زبانشفففساسفففی سفففس ی به گ ۀ

رویکرد در افراایترین سفففوی فۀ خود بففه

ا س یور ،مؤل ۀ ضمسیم دیگری به نام مزیت

پوزی یویقفففم مسبحی(حوح فۀ وین) مس ی

وضووو

میشود.

ارتباب ن دیکی با نحش واسفففبهگری زبان

دارد کففه می توان سن را دارای

در نظریه ای کاربرد نی مقألۀ زبان به

دانقت (اس یور .)95 :1333 ،با توجه به این

سفففففبففک زنففدگففی گففره مففیخففورد

دیدگاه :سگامی که سفففخن از بیان و اظ ار

( )Malcolm, 1993: 223و با نتفففان

معرفت به میان میسید ،وضو  ،یک م یت

دادن اتماد سن دو ،معسا با تکثر سفففبک ای

اسفففت .بهعبارت دیگر ،رچه واضففف،تر

زندگی ،م کثر میشففود .میتوان این نظریه

سففخن بگوییم ،ب ر اسففت .رنه دکارت نی
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در سففدۀ د م اسفف دالو کرد که عالمت

ثا بت برای ان حاو یا در یا فت مع سا معرفی

شساخت ر چی  ،و ضو و تمای سن ا ست

میشفففونففد و مسبق ارسفففبویی بففهعسوان

( .)Descart, 1982: 45وی گست این در

تأمینکسسدۀ مۀ اق ضفففائات این رویکرد،

نظریۀ تصففویری معسایم خود نی مین معیار

مورد تأکید قرار میگیرد.

را ار کرده و تصفففری ،میکسد ر چه به

اس ادۀ حداکثری م کومان مقومان از

وضففو قابل تصففور باشففد ،به وضففو قابل

مسبق ارسفففبویی را میتوان توجیففه کرد.

بیان است ( ارتساک .)45 :1359 ،نک ۀ قابل

تالش م کومففان برای اسففف ففاده از مسبق

توجه در مورد اصل ضمسی مدو زبانشساسی

ارسفففبویی در کالم ،در واقع نمودی از

سس ی ،سن ا ست که و ضو و صراحت در

پیشفرض ای بس یادین س نان در ب رهگیری

سن بهعسوان روش ،برای دسففتیابی به یحین

از مدو زبانشفففساسفففی سفففس ی و پایبسدی به

معرفی شده ا ست و این از سویی به معسای

اصوو سن است.

تأک ید بر روشم سدی در در یا فت و ان حاو

در رویکرد ای زبانی معاصفففر ،یعسی

معسا و حصفففوو یحین به شفففمار میرود و از

بعد از دورۀ چرخش زبان شساخ ی ،با از بین

سفففوی دیگر تأکیدی بر اسففف اده از مسبق

رف ن اصوو مدو زبان شساخ یم سس ی ،ر دو

ارسبویی است .معرفی وضو و صراحت

موضفففوع دچار چالش ای جدی شفففد)1 :

بهعسوان روشی برای ایصاو به یحین ،ارتباب

تأکید بر مسبق ارسفففبویی بهعسوان روشفففی

ن دیکی با گرایش به حدّ و بر ان ارسبویی

واحد در نیلم به یحین و اسففف اده از سن در

دارد .بر اسففففاس مسبق ارسفففبویی ،ح فدّ

تمففام موضفففوع ففا؛  )2تفأکیففد بر روش و

ارسبویی میتواند تعریف دقیق و صریمی

روشم سدی در ف م و یحین؛ برای م ثاو :در

ارائه د د که م ید یحین تصففوری 1اسففت و

نظریۀ کاربرد ،گ ه می شود ر بازی زبانی

جففاگففذاری سن در بر ففان ،موجففی یحین

به مدو مسبحی م ساسففی با خودش نیاز دارد

تصدیحی خوا د شد .به این ترتیی ،وضو

(یففادگففاری)138 :1334 ،؛ م ی س ین از

و صففراحت بهعسوان یک روش متففخ

و

 .1تصوراتی که از مۀ ذاتیات م عوق به خود ترکیی
میشوند ،اینگونه تصورات حد تام ححیحیاند و
تولید تصور یحیسی میکسسد.

رگونه روشمسدی و ارائۀ ضفففاببه برای
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ف م ،اج سففاب میشفففود (الیکن:1335 ،

شود ،ب ر است .ارسبو معرفت یحیسی را به

 ،)144یففا در ن ظری فه ففای ر م سو ت ی کی،

قابل اثبات بودنم سن گره زد و یحین را که

بهخصفففوص رمسوتیک م أخر ،نهتس ا برای

فرزند وضفو و صفراحت اسفت ،در حدّ و

وضو و صراحت ،یچ کاراییای در افادۀ

بر ان مسبحی جقففف جو کرد (کاپوقففف ون،

معسا در نظر گرف ه نمیشففود ،بوکه اسففاسففاً

 ،1365ج .)325-322 :1بففاور بففه م یففت

روش را کس روکسسففدۀ ححیحففت نففدانقففف فه

داشففف ن یحین ،ح ی پس از وقوع چرخش

(واعظی )254 :1344 ،و سن را مانعی در راه

زبان شساخ ی در نظریه ای معا صر نی دیده

دسفففتیابی به ححیحت توحی میکسسد .با این

می شود ،با این ت اوت که روش ر سیدن به

و صف ،شاید ب وان دلیل عدم شکلگیری

یحین ،به تأییدپذیری و روششففساسففیم دقیق

رویکرد رمسوتیکی در میان م کومان سس ی

عومی مس حل شد که سن را میتوان میسان

م قومان را مین مو ضوع ،یعسی پایبسدی به

حا صل تعریف ار سبوییم یحین دان قت .در

اصل چ ارم مدو زبانشساسی سس ی دانقت؛

نظریۀ تصففویریم معسا (دیدگاه وی گستفف این

بهعبارت دیگر ،تأکید بر وضو و صراحت

م حدم) نی  ،قابو یت عبور از مقفففیر ز بان،

بهعسوان روش انمصففففاری ف م و میسین

مالک ی ح ی سی بودن م عر فی میشففففود

تأکید بر یحین و دسففتیابی به سن از مقففیر

( ارتساک .)45 :1359 ،در نظر وی گست این

وضففو و صففراحت ،مسجر به نادیدهگرف ه-

م أخر ،یحین می سان م یت اسففففت ،ا ما

شدنم روش ای رمسوتیکی و معسا شساخ ی

روشمسدی رسیدن به سن ،مورد تردید قرار

ا ست .این مو ضوع به گ ۀ برخی م کران،

میگیرد و مقفففیر ای م کثر م ساسففففی با

یکی از اشفففکاو ای اسفففاسفففی عوم کالم

بازی ای ز بانی مخ وف برای سن در نظر

اسالمی است (سبمانی.)1336 ،

گرف ه میشود .رمسوتیک م حدم ،با معرفی

 .5-8مزیت یقین

بازسفففازیم ذ نم مؤلف ،بهعسوان روش ف م،
در واقع م بفه یحین اع بفار داده و م بفه

دومین مؤل ۀ ضمسیم مدو زبان شساسی سس ی

روشم سدی سن تأک ید دارد .در محا بل ،در

که بهعسوان اصل پسجم سن شساخ ه می شود،

رمسوتیک ای م أخر و میسین نظریه ای

یحین را چون وضو  ،م یت معرفی میکسد

پقفففاسفففاخ ارگرایی ،با ن ی ف م ن ایی و

و مع حد ا ست ر قدر یحینم بی ت ری حا صل

میسین قصفففد ن ایی برای مؤلف تاریخی،

88

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

ی ح ین بففه ع سوان یففک اصففففل ح ح ی حی،

بدی یات شفففود و خواه نتفففود (ال یجی،

موضفففوع یت خود را از دسففففت مید د

 ،1425ج )51 :5؛ ولی کالم م أخر(یعسی از

( فارلسفد )139-135 :1388 ،و فحط جسبفۀ

غ الی به ب عد) را کالم مب سی بر م حد مات

روان شساخ ی سن ،ارزشم برر سی عومی پیدا

یحیسی و بال بع دارای ن ایج یحیسی میدا ند.

میکسد.

مین نک ففه ،یعسی تکیففه بر یحیسی بودن

رویکرد م کومان مقففومان در راببه با

محدمات و اثبات ای قبعی ،سبی شده که

اصفففل پسجمم مدو زبانشفففساسفففی سفففس ی را

وی اسففف ادۀ حداقوی از ادلۀ نحوی داشففف ه

میتوان با توجه به ب رهگیری سنان از شففیوۀ

باشففد .او در سففراسففر ک اب شففوار االل ام

مسبق ارسبویی حدس زد .اس اده از مسبق

فحط به سی ده روایت اشاره کرده (ال یجی،

ارسفففبویی به مع سای باور به روشم سدیم

 ،1425ج  )336 :5که این موارد نی تس ا به

رسففیدن به یحین از مقففیر مسبق ارسففبویی

مسظور تأیید مبوبی یا اسفف تفف اد به سن بوده

است .این موضوع به صراحت در گ ه ای

است .ال یجی نمونۀ مسمصربهفردی در این

غ الی (که میتوان او را پیتفففروم ب رهگیری

زمیسففه نیقففففت و رویکرد او در ححیحففت

از این روش در کالم اسالمی دانقت) ذکر

رویکرد غالی م کومان ،پس از خواجهنصیر

شده ا ست .غ الی وعدۀ د ستیابی به یحین

ا ست که به تأ سی از خواجه ،کالم ا سالمی

را تس ا از مقیر قیاس ارسبویی و فنِّ تعریف

را مسببق بر شیوۀ ارسبویی تألیف کردهاند.

و تمویل ارسبویی به مخاای خود مید د
و مع حد اسفففت ححایق دیسی باید میون
ححایق ریاضففی چسان سشففکار باشففسد که در

 .3عوامل قرابت مدل زبان شنا سی کالم
عقلی اسالمی و مدل زبانشناسی سنتی

محابل حموۀ شکاکان ب وانسد ا س وار بمانسد

در ق قمت قبل مؤل ه ای مدو زبان شسا سی

(غ الی .)99 :1343 ،جایگاه خاصفففی که

سففس ی بیان شففد و شففوا دی مبسی بر قرابت

ال یجی به م حد مات یحیسی مید د ،کامالً

سن ا با مدو زبان شساسی کالم اسالمی ارائه

م أثر از مین رویکرد اسففففت؛ او در ب یان

گردید .بررسفففی عول وقوع این قرابت که

ت اوت کالم م حدم و م أخر ،کالم سففس ی و

اح صاء و ا س سباب سن مم صوو کار مؤلف

م حدم اسالمی را مولَّف از محدمات مت وره

اسففت ،عالوه بر عوتشففساسففی این پدیده،

در میان ا ل شففرایع میداند ،خواه مس ی به

میتوا ند تأی یدی بر مد عای پهو ش نی
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ممقفففوب شفففود .به باور ن گار ند گان،

تعریفشففده و روش معین کالمی قفف سد.

عمدهترین عول این قرابت را میتوان وقوع

بهع بارت ب ر ،اگر عوم کالم اسفففالمی را

ن ضت ترجمه در سغاز قرن دوم و میسین

صفففرف بمث و گ گو دربارۀ عحاید دین

سففادگی این مدو زبانشففساخ ی نقففبت به

بدانیم ،تاریخم سغاز سن مصفففادف اسفففت با

مدو ای زبانی معاصفففر دانقفففت؛ گرچه

تاریخ ظ ور اسففالم؛ زیرا با مراجعه به قرسن

میتوان به شیوۀ ا س حرایی ،عول دیگری را

و روایات ،روشففن میشففود مباحث کالمی

نی به این موارد اف ود که در اوو این ع ول

از مان روز ای نخقفف ین ظ ور اسففالم در

قرار داش سد:

میان مقفففومانان مبر بوده اسفففت ،اما اگر

وقوع ن ضفففت ترجمه و رونق گرف ن

محصفففود از شفففکلگیری کالم اسفففالمی را

عحالنیت ارسبویی که از اریق ک ی فوق ه

ظ ور مذا ی مخ وف با اصفففوو و قواعد

و مسبق یو نانی وارد ج ان اسفففالم شففففد.

تعریفشفففده بدانیم ،تاریخ پیدایش سن به

ن ضففففت ترج مه گر چه در دوران بسیام یه

اوایل قرن دوم بازمیگردد .قرن دوم جری

سغاز شد ،اما تأثیر ا صوی خود را در دوران

را عصفففر رونق عوم کالم و عصفففر ظ ور

بسیعباس نتان داد؛ این ن ضت به سه دورۀ

روش ای کالمی خصفففوصفففاً در میان ا ل

ارونالرشفففید ،مأمون و م وکل عباسفففی

سففف ست می نام سد؛ یعسی مان دورهای که

تحقففیم میشففود .در دورۀ نخقففت ،مت

ن ضففففت ترجمففه ات ففا اف ففاد .چسففانکففه

اصفففوی م رجمان بر ترجمۀ سثاری از جموه

شف رس ف انی گ ه اسففت :رونق عوم کالم از

ک اب ای ا صوو سد سه ،نو ش ۀ اقویدس و

زمان حکومت عباسففیان سغاز شففده اسففت

مجقففبی نوش ف ۀ ببویموس و نی ک اب ای

( ش ر س انی ،1394 ،ج  .)32 :1الب ه رو شن

پ شففکی سدی بود؛ اما در دورۀ دوم ،یعسی

نیقففت سیا تحارنم گقفف رش فمر اسففالمی با

دوران مأمون که دوران اوج رواج مباحث

عصر ن ضت ترجمه ،صرفاً سبی اثرپذیری

کالمی بود ،بیت ف ر سثار ترجمهشففده از زبان

فر کالمی ازمدو زبان شسا سی سس ی شده

یونانی ،سثار فوقفف ی بودند (والی ی:1339 ،

یا ن ضت ترجمه از اساس عامل تولد برخی

 .)41این دوره مصففففادف اسففففت با ز مان

از فر جد ید کالمی شففففده اسففففت .نظر

شففکلگیری کالم اسففالمی ،به معسای ظ ور

ش رس انی در این مورد سن است که ترجمۀ

مذا ی کالمی که دارای اصفففوو و قواعد

ک ی فوقففف ه از زبان یونانی به زبان عربی،
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صرفاً سبی تموو در روشم بمث ،در عوم

صورتی که م ساسی با ساخ ار ذ ن ب تری با شد،

کالم شده ا ست ( ش ر س انی ،1394 ،ج :1

باید از اسففووب مسبق ارسففبویی ب ره برد .بهعالوه

 .)34بر اسفففاس این دیدگاه ،ادعای برخی

مدو عحالنیت (ارسبویی) ،مب سی بر پیشفرض ای

ممححان مبسی بر سن که کالم مع له یا کالم

قفف یشففساخ ی و معرفتشففساخ ی خاصففی بود

شفیعه در اثر مؤانقفت با عووم یونانی شفکل

که سن ا نی به س م خود ،سبی ورود باور ایی از

گرف ه ،مردود اسفففت و فحط میتوان گ ت

عووم یونانی به ساخ ار کالم اسالمی شدند؛ تعریف

روش م کو مانم کالمم عحوی ،اعم از مع له،

یحین و نموۀ حصففوو سن یا عحالنیت و چگونگی

شفففیعه و اشفففاعره پس از سشفففسایی با مدو

ار م با حث عحالنی را میتوان از این قب یل

زبانشفففساسفففی یونانی ،تغییر کرده اسفففت.

برشمرد.

ن ضفففت ترجمه از چسد ج ت به صفففورت

شاید مین می ان از اثرگذاری بوده است که

مزمان بر روند شفففکلگیری کالم عحوی

ا س اد مب ری را بر سن دا شت تا بیان کسد که کالم

اسالمی اثرگذار بوده است:
ن ضفففت ترج مه بر نموۀ چیسش م با لی،
بخشبسدی و ترتیی موضففوعات اثرگذار بود؛ با

اسالمی به تدریج در فوق ۀ اسالمی ضم شده ،نه
سن که فوقفف ۀ اسففالمی م أثر از کالم باشفففد
(مب ری ،1384،ج .)233 :3

توجه به این که تا پیش از سن زمان تحریباً کالم

عا مل دیگر که بر ع وت قبوی ت حدم دارد؛

مدوّن و تسظیم شدهای وجود ندا شت ،مو ضوعات

سادگی و قراب ی است که مدو زبانشساسی سس ی با

و سفففرفصفففل ای مورد ب مث با تو جه به

اذ ان سفففاده و مب دی دارد .ابق مؤل ۀ دومم مدو

پیشفرض ای مدو زبان شساسی سس ی تسظیم شد.

زبانشففساسففی سففس ی ،ل  ،بالذات دارای معسایی

میسین ،مباحث فوقفف ی با این باور که ترجمه به

و ححیحی

ححیحی است .تصور یک معسای متخ

سموزش و درک کالم کمک میکسد ،وارد عوم

از کومه برای د ستیابی سریع به مح صود گویسده،

کالم شففد و در ادامه کالم اسففالمی در قالی مسبق

بقیار سادهتر از فرض معانی م کثر و چسدالیه برای

ارسبویی صورتبسدی شد .با این توجیه که مسبق

واته اسففت .میسین اتمگراییم تصففری،شففده در

ارسففبویی بهعسوان تس ا مدو ممکن برای ار

مؤل ۀ اوو که ل را بدون توجه به بافت گق ردهتر

موضوعات کالمی ،با اسووب عحوی است؛ چرا که

جمالت مالحظه میکسد و زبان را بهعسوان یک

سففاخ ار ذ ن بتففر ،صففورتی مسبحی (ارسففبویی)

سففب ،بدون بُعد بازتابد سدۀ ححیحت میداند،

دارد ،پس برای تدوین و سموزش مباحثم عحوی ،به

بقیار سسانتر از تصور چسد بُعدیبودن زبان است
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که میتواند در ر بُعد ،جووهای از محصود گویسده

شفففده ،یچ جایگا ی در کالم سففس ی پیدا نکرد.

را مس حل کسد؛ یا بر ا ساس مؤل ۀ سوم ،نگاه به زبان

عالوه بر سن ،روش و زبان فوقف ۀ یونان باسف ان نی ،

بهعسوان یک اب ارم صففرف در ان حاو پیام که خود

مراه با موضففوعات و اصففبالحات سن وارد عوم

فاقد اثرگذاری بر معساسففت ،تصففویر اب دائیتری از

کالم شفففد؛ مثال ًمسبق ارسففبویی بهعسوان روش

زبان اسففت .ورود مباحث فوقفف ی در عوم کالم یا

اصوی در تبیین و اثبات کالم عحوی جای گرفت.

اصففبالحاً فوقفف یشففدن کالم را میتوان یکی از

تألیف ک ی مسبحی از سففوی م کومان از

روشنترین نتانه ای تببیق مدو زبانشساسیم کالم

دیگر نتانه ای پایبسدی به مدو زبان شساسی سس ی

ا سالمی با مدو زبان شسا سی سس ی دان قت .فو ق ۀ

(باسفف ان) اسففت؛ مثالً غ الی ک اب ای معیارالعوم،

یونان باس ان ،مبسای اراحی مدو زبانشساسی سس ی

ممکالسظر و می انالعمل ،فخر رازی ک اب ای

بود؛ یعسی مدو زبان شسا سی سس ی بر ا ساس مبانی

مسبقالموخ  ،شففر عیونالمکمه ،اإلنارات فی

معرف ی و ق ی شساسانۀ فوق ۀ یونان باس ان شکل

شفففر اإلشفففارات ،خوا جهنصفففیر ک اب ای

گرف ه اسففت؛ بسابراین ورود این مباحث در مباحث

اساساإلق باس ،ال جرید فی المسبق ،محوالت ع تر

کالمی ،م از ل ماظ فرم و م از ل ماظ مم وا

و ت عد یلالمع یار و عال مه حوی ک اب ای

سبی شد ،مدو زبانشساسی سس ی بر کالم اسالمی

جو رالسضففف ید ،ن جالعر فان فی عومالمی ان،

سففیبره یابد .سن چه در جریان این رویکرد ات ا

درّالمکسون فی شففر الحانون و نور المتففر را در

اف اد ،نه فحط ورود و ام اج م ا یم و اصففبالحات

مسبق به رش ف ۀ تمریر درسوردند .تقففوط و گرایش

فوقفف ی با عوم کالم ،بوکه حضففور موضففوعات و

م کومان به مسبق ارسففبویی ،سففبی شففد تا سنان

مقائل فوق ه در کالم ،به جای مقائل و دغدغه ای

مباحث مسبحی را بهعسوان محدمه در اب دای ک ی

اصففوی عوم کالم بود .در واقع ،ای این جر یان،

کالمی خود ب یاور ند .از سن جم وه میتوان به

چرختففی موضففوعی در عوم کالم ات ا اف اد و

ک اب ای االق صففاد فیاالع حاد غ الی ،الممصففل

سنچه در ححیحت مق فألۀ کالم اسففالمی بود ،مورد

فخر رازی ،ال یاقوت نوبخ ی ،تجر ید االع حاد

غ وت واقع شد و موضوعات و دغدغه ای عاری ی

خوا جهنصففیر ،شففوار اإلل ام ال یجی ،شففر

به سن مومق گرد ید؛ برای م ثاو ،ب مث از اث بات

المواقف جرجانی و شر المحاصد ت ازانی اشاره

وجود خدا بدون توجه به قرسن ،از مقففائل اصففوی

کرد.

عوم کالم قرار گرفت؛ از ارف دیگر ،موضوعاتی

نتیجهگیری

چون سففست ای ال ی که به کرّات در قرسن ذکر

با توجه به پسج اصففل مدو زبانشففساسففی سففس ی و
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بررسی این اصوو در کالم اسالمی ،به نظر میرسد

مؤل ه ای مدو زبان شساسی باس ان ،از

مدو زبانشففساسففی م کومان مقففومان در محایقففه با

جموه اتمگرایی ل ظی ،سفففیقففف م تکمعسا،

مدو ای ز بانی مدرن ،قراب ی جدّی با مدو

جدایی اندیته از زبان و م یت بودنم وضو

زبانشففساسففی سففس ی دارد و با سن مسببق اسففت .الب ه

و صراحت ،نظام یکپارچۀ وجود شساخ ی

قرائن دیگری داوّ بر این موضففوع وجود دارد؛ از

و معرفتشساخ ی را سامان مید د که یحینم

جموه جریان ن ضفففت ترجمه و تأثیرپذیری کالم

م ساسی با خود را تولید کرده و اثباتگراییم

اسففالمی از فوقفف ۀ یو نانی .تا جایی که برخی

به روش مسبق ارسفففبویی را اوی میکسد.

اندیتففمسدان ،این جریان را به ضففمشففدن کالم

ا ی سکففه ا ین نظففام م عرفففتشففففسففا خ ی و

اسففالمی در فوقفف ه تعبیرکردهاند .در جریان این

وجود شساخ ی و مدو زبان شسا سی مب سی بر

اثرپذیری ،مدو زبانشففساسففی سففس ی که مدو زبانی

سن ،تا چه می ان با مدو زبانشففساسففی قرسن

فوق ۀ یونان باس ان بوده نی وارد کالم اسالمی شد

که کالم اسفففالمی ،مسبعث از سن اسفففت،

و به مرور تأثیر خود را در اندیتففه ا و سثار م کومان

ما سگی دارد ،موضفففوع پهو ش دیگری

اسالمی نتان داده است .شا د دیگر در اثبات این

است.

اد عا اسفف ادۀ م کو مان اسففالمی از روش مسبق
ار سبویی ا ست که کامالً مسببق با مؤل ه ای مدو
زبان شسا سی سس ی ا ست و میتواند به خوبی مۀ
اق ضائات سن را تأمین کسد.
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