
 

 

 

 

پس از وقوع چرخش زبانی، در میان  ،غربی به زبان دین ۀبه رغم توجه جدی فالسفف  چکیده:

رف ه نگ انجام شففساسففیم کالم اسففالمیمباحث کالم اسففالمی پهو ش مقفف حوی حوو ممور مدو زبان

بیین، اثبات و ای در تکسسدهم کومان، عامل تعیین دۀاست. این در حالی است که مدو زبانیم مورد اس  ا

زبان، معسا،  ۀو مقائل کالمی است. در واقع مبانی تصوری و تصدیحی م کوم دربار س خراج موضوعا

او با م ن را رقم زده و رویکرد ظا رگرایانه یا  ۀححیحت، یحین و اموری از این دسفففت، نوع مواج 

سامان می قتأویوی وی را  ض ألۀد د. م صوی پهو ش حا سیب ر،ا سی م کومان درمدو زبان رر  شسا

و مدرن تحقیم  سس ی ۀشساسی به دو دس  ای زبانبسدی کوی، مدودر یک تحقیم است. کالم سس ی

ی  ایک از مدوشففساسففی کالم سففس ی به کدامپرسففش اصففوی سن اسففت که مدو زبان شففوند.می

قرائن موجود در کالم اسففالمی، مدو  به با توجه تر اسففت.شففساسففی سففس ی و مدرن ن دیکزبان

 ای سن عبارتسد از:  هل ؤشساسیم سس ی دارد که مم اسالمی، انببا  بیت ری با مدو زبانشساسیم کالزبان

 ( م یت یحین.5 ،( م یت وضففو 4 ،( جدایی فکر از تکوم3 ،( نظام تک معسا2 ،گرایی ل ظی( اتم1

ست. وقایع تاریخی از جموه، ن ضت ترجمه از م م سمدو زبانترین عول این قرابت ا سی  س ی با شسا

تبیین بقففیاری از  ۀای از تاریخ عوم کالم داشفف ه، اما از ع دای که در دورهوجود م یت نقففبی

 اماید س ای زبان بر نمی، صفف ات خبری و سففایر پیییدگی اتمثیل ،کالمی از جموه  ایموضففوع

 د سد. ای زبانی مدرن، تبیین ب  ری از این امور ارائه می ای مدور یافت
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 مقدمه

حاد باور ای   اموضفففوع عوم کالم، اع  و 

شففساسففی محصففود از مدو زبان ؛دیسی اسففت

بانی تصفففوری و تصفففدیحی  کالم عحوی، م

سا ست که بر ا سن  سم کومان کالم عحوی ا

شکل داده سالمی را   اند. اینساخ ار کالم ا

بانی نمو از سیات و  برداشفففت م کومان ۀم

د شفففوکسد و سفففبی میروایات را تعیین می

م کوم مقفففیر خاصفففی را در ار  مبالی 

ضوع .ان خاب کسد   ایح ی وارد کردن مو

حث کالمی نی  م أثر با یل م  از مخ وف، ذ

صوری مبانی  مین صدیحی و ت ست ت  در .ا

 یشب باید را م کومان اخ الف و ن اع ،اقعو

بانی در  رچی  از  یعسی قبولتففففان مورد م

 و کرد جقففف جو ف م محبوالت و محوّمات

ان حاو  سنجا به را اصففوی بررسففی و داوری

ثاو برای. داد یان اخ الف در م  و مع  له م

 چهسن م تففاب ات، ت قففیر در حدیث ا ل

 ایجاد دو نوع رویکرد کالمی شففده موجی

بانی زبانتاسففف ن، ریتفففه در م ساسفففا ۀ شففف

یکی  ،. در ن یجهشدۀ دو گروه استپذیرف ه

سیه را  ،داند و با این مبساظا ر را حجت می

کسد و دیگری بدون ال  ام جدّی ت قففیر می

گرچففه گ یسففد. بففه ظففا ر، تففأویففل را برمی

ترین عساوین در موضففوع زبان دین، اصففوی

ء و صفف ات ال ی، معساشففساسففی بمث اسففما

باترهگ ا باور ای  ای دیسی و اث پذیری 

ساه،  دیسی اسففففت  ،(215: 1388)خقفففروپ

پهو ش خاصففی در راببه با مدو سفف انه م أ

بان ساسفففی کالم اسفففالمیز سای  شففف به مع

 ای زبانی م کومان کالم سفففس ی فرضپیش

ان برخی از کالمی فحطیافت نتد و  ،اسالمی

عد  حث قوا با یل م به  ای کالمی روشذ

 کومففان در مواج ففه بففا ففایی کففه م روش

س  اده می ضوعات کالمی از سن ا ، کسسدمو

: 1334)ربانی گوپایگانی، اشففاراتی داشفف سد

زبانی  ،سن نی  به  یچ وجه ۀکه سفففوی (15

 ،رویکرد اصوی پهو ش حاضرنبوده است. 

 حریباًای است که تشساسانهبررسی مبانی زبان

م کومان کالم سفففس ی اسفففالمی به سن  ۀ م

ق سد پایبسد قیر واحدی   سبی پیمودن م  و 

در تدوین و سموزش کالم اسالمی از سوی 

مدوسن یان   ای  ا شففففده اسففففت. در م

سدی بشساسی موجود که در یک تحقیمزبان

شساسی مدرن و سس ی  ای زبانکوی به مدو

شففوند، مدعا سن اسففت که مدو تحقففیم می

سالمی، برگرف ه از مدو زبان سیم کالم ا شسا

سس یزبان سی  ست. شسا ش ار ب ا ه در این نو

بانی، م مدو ز  ای سن و ل هؤبررسفففی این 

با کالم اسفففالمی خوا یم  بت سن  ول قرا ع

بیین معسففای اب ففدا بففه تپس در پرداخففت. 

 پردازیم.شساسی میاصبالحی زبان
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 شناسیمعنای اصطالحی زبان. 0

سیزبان صبال  به معسای شسا س» در ا ی برر

 اسفففففت« زبفففان ۀعفففوفففمفففی پفففدیفففد

(mackey,1966: 197.) با توجه به این 

عاصفففر دچار  که بان در دوران م تعریف ز

شففساسففی نی  زبان شففده، اسففاسففیموالت ت

معسای جدید و وسففیعی یاف ه اسففت که می 

سن را از شفففساخت ل   و واته تا  ۀتوان دامس

. نظر گرفففت معسففا و ف م در  ففایهنظریفف

با تألیف  1391سففوسففور در سففاو  ،باراولین

سی عمومیشسزبان ۀدورک اب  شاخها  ای، 

شففساسففی بسیان ن اد که از عوم را به نام نتففانه

یل تتک« شساسیزبان»ترین بخش سن را م م

(.  دف این 34: 1332)سففوسففور،  د دمی

شففساسففی با  ر نوع نظام نتففانه ۀمبالع ،عوم

جو ر و ممدودی ی است. تصاویر، اشارات 

و عالئم، سوا ففای موسفففیحی، اشفففیففاء و 

یدتداعی نه ۀ ای پیی یان این نتففففا  ا، م

سرگرمیمم وایم سیین  ای  ا، قرارداد ا و 

یل می  ,Bartherد د )عمومی را تتفففک

یم، اور کففه - مففان .(77 :1976 گ  

 شففساسففیرویکرد سففوسففور در تعریف زبان

شاره دارد  صری از زبان ا فحط به بخش مخ 

ست که تعریف و به نظر می سد ب  ر سن ا ر

ر ی که ناظر بشففود.؛ تعری تری ارائه وسففیع

شففساسففی نی  باشففد. بر  ای دیگر زبانبخش

 عووم اسالمی،در  شساسیزبان ، مین اساس

 یاف ه وعوم به دسففت سوردنم شففساخ ی نظام

عاد،  ۀمسد از موضفففوع زبان در  مقاعده اب

 تعریف شده  ای مخ وف سنسبو  و جسبه

 (.229: 21، ج 1335)حداد عادو،  است

اس  ا و بر اسهشساسی با انگی عوم زبان

ج ان  ۀنیاز ای م  اوتی در گوشفففه گوشففف

شکل گرف ه است؛ زمانی با نگرشی فوق ی 

به بر حریف در سفففخن ّت غو با نی وری، و 

مکالمات و مماضرات مسبحی؛ زمانی دیگر 

برای درک و ف م سبک زندگی و پی بردن 

سوبه بر  به نیاز ای مردمانی دیگر به مسظور 

در این  ا. ئون مخ وف حیات بتففری سنشفف

یان تیکی از انگی ه م گذارأ ای م م و   ثیر

بانی در ج ان  سدان عووم ز در بین دانتفففم

دیسی بوده اسففففت. بخش  ۀاسفففالم، انگی 

ی در شففساسففب رگی از مباحث مرتبط با زبان

ن دی ج ان اسففالم به مباحث مربوب به زبانم

اخ صاص یاف ه و  دف اصوی سن چگونگی 

 زمحصفففود ا ف م و تبیین م ون دیسی اسفففت.

بان مدو ز ساسفففی کالم عحوی بررسفففی  شففف

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. 

 شناسی سنتیهای مدل زبانلفهؤم. 8

 شففساسففیدر این ققففمت به معرفی مدو زبان
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 پرداخ ه و ای سن ل هؤم ۀسفففس ی به وسفففیو

نه بانی کالم نمو مدو ز حت  باب  ایی از م

 اسالمی را با سن ذکر خوا یم کرد.

 شساسی سس ی، الگوی فوق یمدو زبان

ته ق ری ست که از فو س ۀداری ا  ان یونان با

تا عصففر جدید بر ت کر فوقفف ی حاکم بود. 

 ۀاصوی و دو مؤل  ۀاین الگو دارای سه مؤل 

ست س یور ضمسی ا ( که 96-95: 1333، 1)ا

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

 -2گرایی ل ظی(؛ در کومففات مس رد) اتم

بتففک عسففا  حی م تی و ححی عسففای ذا م ودن 

مات؛ بان برای ت کر؛  -3 کو نحش اب اری ز

 م یت یحین. -5م یت وضو ؛  -4

مه، یی ل هؤم در ادا به ترت  ای فو  

 د شد.سبررسی خوا 

 گرایی لفظی. اتم8-0

ست که غالباً از اتمگرای ی ل ظی دیدگا ی ا

تر کومات و کاربرد واقعی بافت گقففف رده

کسد؛ یعسی معسای واته بدون  ا غ وت میسن

برد تر کومات و کارتوجه به بافت گقفف رده

                                                           

ه یل موضوعات مرتبط بنویقسدگان دیگری نی  ذ. 1

اند؛ برای نمونه،  ا اشاره داش هبرخی از این مؤل ه

 ای ( ذیل عسوان ویهگی23)خقروپساه، فوق ۀ دین: 

ای  قرائت سس ی از دین یا )گوپایگانی، قواعد و روش

 ای ت کر عحوی غیر ( ذیل عسوان ویهگی31کالمی: 

 فوق ی.

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

م  ففاوت،  م ون  در جمالت مخ وف یففا 

 کسد.  مینتغییری در معسای سن ایجاد نمی

ض  ۀفرض برای ارائعسوان یک پیشوع بهمو

در مسبق  حدی برای  ر واته ،یک تعریف

زمانی  ،ارسبویی لماظ شده است. در واقع

ئ کان ارا یک تعریف روشفففنم جسس و  ۀام

فصفففوی برای  ر کومه وجود دارد که  سن 

کومه تس ا و تس ا دارای یک معسای ذاتی و 

باشفففد و قرار گرف ن سن در عبارات  ثابت 

  .تغییری در معسای سن ایجاد نکسدمخ وف، 

پایبسدی جدّی م کومان در اس  اده از حدود 

ارسففبویی، برای م ا یم کالمی را ذیل این 

ش از پی سنان توان ت قفففیر کرد.رویکرد می

ئ باو ارا به دن  تامی حدّتعریف  ۀ ر چی  

 صلف و جسس یاف ن دلیل  مین به و بودند

 موضوع، سن از بمث اب دای در موضوع  ر

 برخوردار اولویت و ضرورت از انسن برای

یاف ن جسس و فصفففل  بود و در صفففورت ن

کال صففففل»از ل    ،ححیحی  «کالجسس و 

کردند. عالمه اباابایی در این اسففف  اده می

-ا را یک ۀ سناما ویهگی کار اس یور سن است که  م

- ای مدو زبانسوری و ذیل عسوان ویهگیجا جمع

   .شساسی سس ی ذکر کرده است
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نویقد: یکی از اشکاالتی که برخی باب می

 ۀاداسففف   ،گیرنداز ممححان به م کومان می

بق در کالم جففا از عوم مسهافراای و نففابفف

احکام تعریف و  انسففالمی اسففت، زیرا سنا

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

یت داده باری سفففرا ند و بر ان را در اع  ا

ر اند. بقضفففایای اع باری نی  جاری سفففاخ ه

 م کومان در ،اسفففاس بیان عالمه اباابایی

ای چون حقفن و قب،، کالمی  ایموضفوع

ثواب و عحاب، حبط و فضفففلم اعماو، پای 

 اند و باجسس و فصفففل را به میدان کتفففیده

 ففا بففه حففدّ اصفففبالحی مربوب ایسکففه این

بار سد، در ند ا بمث کردهحدّ سن ۀنیقففف   ا

 (.284: 5، ج 1363اباابایی، )

 ۀحدگرایانه و تمایل به ارائ این نگرشم

عات را می مامی موضفففو توان حدّ برای ت

 افۀاض معسا بهشدن نظام تکممصوو ن ادیسه

 ۀ لؤم  و صراحت، یعسی دیگرم یت وضو

شففساسففی سففس ی دانقففت. بر این مدو زبان

اسففاس  ر امری دارای یک حدّ متففخ م 

ص ر و یکی  صورت  صوی به  یا )جسس و ف

 .( استیا فاقد سن دارایم چی ی

ئ حدّی ۀالب ه تالش برای ارا عاریف   ت

ئ ۀاز سن ج ت که محدم بر ان  ۀامکان ارا

نی  مورد توجففه م کومففان  قرار لمّی بود 

بر ان لمّی در موارد  ۀداشفففت؛ اگرچه ارائ

ر نبود، امففا چسین برا یسی  بقفففیففاری میقفففّ

ئ  میون یده تام، حد ۀارا مان سوا  م کو

قوب سبویی یحین. شدمی مم  اریق از ار

: 1399 ارسبو،) شودمی حاصل لمّی بر ان

 معووو به عوت از که بر انی یعسی ؛(334

 ۀارائ امکان ندارد، حدّ که چی ی و رسدمی

 .ندارد لمّی بر ان

ه شساسی سس ی کبر اساس نظام زبان   

با مسبق ارسفففبویی نی  پیوندی عمیق دارد، 

ترین راه شفففساخت تعریف، اصفففوی ۀارائ -1

ئه -2 ؛اسفففت قدر از تعریف ارا شفففده  ر 

صراحت و وضو  بیت ری برخوردار باشد 

سدتر خوا د بود و مقفففیر یحین را  ارزشفففم

ان ایم مثالً ،بسابراین  موارتر خوا د ساخت.

و ک ر از نظر م کومففان، نیففازمسففد تعری ی 

اسفففت که به خوبی  روشفففن، جامع و مانع

 حدود سن روشن باشد تا به راح ی ب وان سن

ار و عسوان معیرا بر حاو افراد تببیق داد و به

توان تصففور سففسجه از سن اسفف  اده کرد. می

 تواند درکه این دیدگاه تا چه حد می کرد

 اشففد.ثر بؤری مگیری باور ای تک یشففکل

 از ،شففساسففیدر محابل، نظریات جدید زبان

ی وه  نظر یات مب سی بر  ۀجم یا نظر کاربرد، 

سا را  یا سففففاخ ارگرایی، مع یک و   رمسوت

کل، تعریف واب یا  به صفففور حیات  قففف ه 

سد.می ئ ،ابق این رویکرد ا کس یک  ۀارا
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حد و روشفففن برای  ر  ،تعریف حدّیم وا

 تی که ثابت باشد و در شئونکومه، به صور

سوان ع وف تغییر نکسد، ممکن نیقففت؛ بهمخ

کففاربرد،  ۀبرخی از حففامیففان نظریفف ،مثففاو

مع حففدنففد برای ف م معسففای  ر واته، الزم 

صورتی از  سی با  قان م سا قت ان ست زی ا

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

بدین بهو  ندگی را  بک ز یی سففف وان عسترت

د کسسای ف مم معسا لماظ می ل هؤیکی از م

(Malcolm, 1993: 223مففگففی،  ؛

ساخ ارگرایان نی  مع24: 1368 سا  حدند مع(. 

صورت جداگانه، بوکه نه از سنم یک واته به

یففک کففل  در قففامففتزبففان  ۀزمیسفف رفحط ب

تیسد. معسامی ممصوو روابط درونی یک  ،ن

ظام خاص، یعسی تببیق داو ا   ا و مدلوون

  ای اسففت و از ت اوتهبرای سففاخ ن نتففان

با واته یک یک واته   ای دیگر در درون 

 :Culler, 1976) سیدسففاخ ار بیرون می

سفففاخ ار اسفففت که  ،(. در ححیحت19-20

سابراین ان  اعم معسا  ؛د دمعسا را شفففکل می ب

ونه گدون توجه به سفففاخ ارم کوی م ن، سنب

، مردود شفففودمیگرایی مبر  که در اتم

 است.

 معناکنظام ت. 8-8

سس ی، این زبان دوم مدو ۀدر مؤل  سی  شسا

                                                           

1. Substitutivity theory. 

 ،شفففود که معسای کوماتدیدگاه مبر  می

لذات ححیحی و تک ساسفففتبا یعسی  ر  ؛مع

ای دارای یک معسای ححیحی است که کومه

ساس نظری ود. شتبیین می ،ارجاع ۀغالباً بر ا

ساس صورت وجود کوماتی با  ،بر این ا در 

 ، باید به دقتچسد معسا، این مواردم اسففف ثساء

احصففاء شففده و دلیل بروز این متففکل در 

مورد این کومففات متفففخ  شفففود و در 

س  اد د بای  ا در م ن، ح ماًسن ه ازصورت ا

قرائسی داو بر معسففای مورد نظر گویسففده 

وجود داش ه باشد تا از بروز اب ام جووگیری 

مث متففف رکات ل ظی در مسبق بر  سد. ب ک

 ر،)مظ   مین اسففاس شففکل گرف ه اسففت

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

ب ،دیدگاه به مرت نوی ثا ۀتس و زبان مجازی 

است که سبی می شود کاربرد سن حداکثر 

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

موجه قومداد شده و  ،شساسی در شعرزیبایی

شساخ ی ناموجه  س  اده از سن برای ا داف  ا

مد ای  یا سابراین یکی از پ این باشففففد. ب

این اسففت که معسای زبان مجازی،  ر یافت

تس ا زمانی قابل ف م اسففت که قابل تبدیل یا 

 ،تمویل به زبان ححیحی باشفففد. این ر یافت

تیسی زبان نمادین» ۀنظری شده « 1جان نامیده 

که فرد  اسففففت؛ باور اسففففت  زیرا بر این 
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 ۀححیحی را جففایگ ین واتۀ توانففد واتمی

یان توجه  سد. در این م جازی ک به ک اب م

س ثساء که به صراحت حدس بهم عسوان یک ا

ار کسد، به دلیل اع باز زبان مجاز اس  اده می

سن، یعسی خففدا، بففا این مؤل ففه  ۀنویقفففسففد

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

ا داف معرف ی( یکی از مقفففائل م کومان 

 بوده است. 

م کومان مقفففومان عموماً بر اسفففاس    

اب ات، جیه م تففبیین و تو مین رویکرد به ت

 ای موجود در  ا و تمثیل، اسفف عاره اهکسای

  شفففار  ،اند. عالمه حویقرسن دسفففت زده

د    م از محص ۀلأدر مق :نویقدمی الیاقوت

معی س ۀتصری، شده که ادلالیاقوت نخقت 

سد؛ زیرا در ادل ید یحین نیقففف  ، سفففمعی ۀم 

اش راک ل ظی، مجاز، تخصی  و مانسد سن 

 ا در سن توان بهنمیرو د و از اینوجود دار

س ا سمعی ت  ایهباب معارف اک  ا کرد. ادل

سه سد)حوی، ،در کسار قری ید یحیس (. 11: ابی م 

مجاز و اشفف راکات ل   از لوازم  یاع باربی

ست که مدو زبان ۀاین مؤل  سس ی ا سیم  شسا

ابی ی ا در پی دسفففتنوبخ ی با ت بن به سن

است. یحیسی معسم تکبه یحینم مب سی بر سیق 

قیر این نوع عحالنیت عبور می کسد، که از م

یحیسی است که مح ضای وضو  و صراحت 

یات  یه س مان در توج اسففففت. روش م کو

خوبی اسفففت برای نتفففان  ۀم تفففابه نی  نمون

سالمی دادن ایسکه مدو زبان سی کالم ا شسا

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

 شساسی سس ی است.زبان

چه بین اصفففولیون و سفففاس سنبر ا    

م کومان مصففبو، اسففت، سیات قرسن به دو 

د. شففونممکم و م تففابه تحقففیم می ۀدسفف 

ی  قففف سد که در رسفففایی و ممکمات سیات

ضمداللت، سن  ای برایسد که زمیسهگونه وا

باقی نمی ناگون  ماالت گو ند و اح  گذار

لی ال اظ قرسن این چسین اسففففت. برای غا

ّه  ل ا ونس)إمن ّی ۀسفففور 44 ۀسی ،ممکمات الو 

ثاو می ًا( را م یْئ ّاس  شففف  سدی ظْوممُ الس   زیرا ،زن

مع حدند چسین سیاتی در تعیین مراد خود، به 

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

می334 : 22ج  گر  ی برخی د یسففد: (.  گو

ممکمات معسایی واضفف، و دالل ی سشففکار 

ی سلوسمعساست ) ا بیدارند و اش باه در سن

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

به را ل ظی می ،اصفففولیون که م تفففا سد  دان

شارع نمی تری معسایی را که  توان با عحل ب

 از سن در نظر دارد، به صففورت دقیق ف مید

ممکم از  ،(. بسابراین193 :1351)سرخقی، 

ست  صراحت و وضوحی برخوردار ا چسان 

اما  ؛تابد یچ تأویل یا نقفففخی را برنمیکه 

این وضففو  و صففراحت در سیات م تففابه 
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توان سن را تأویل می پسشفففود، دیده نمی

یانت قفففیر مجمعکرد. در  م ممک :سمده الب

سه  به قری یاز  بدون ن سن اسفففت که مرادش  

معووم اسفففت، چون دارای وضفففو  معسا و 

 خالف سن است مدلوو است ولی م تابه بر

ه ه ب(؛ یعسی م تاب233: 3ج، 1394 ابرسی،)

صفففورت اسففف حاللی قدرت بازتابم معانی 

ندارد. سن عدد ححیحی را  عاریف م  چه از ت

سید، در چسد ممکم و م تففابه به دسففت می

 مورد قابل جمع است:

 ممکمات دارای معسای صری، و واض، .1

ونه گ قف سد و در محابل، م تفاب ات این

 نیق سد.

تابه، باید سن .2 ا به  ا ربرای ف م معسای م 

ی ححیحی کففه  مففان اصففففل و معسففا

 ممکمات است، ارجاع داد.

گون در  ۀفرضففففیفف .3 گونففا ح مففاالت  ا

ندارد و سن  ا داللت ممکمات وجود 

 صری، بر معسای ححیحی دارند.

سد و  .4 غالی سیات قرسن از نوع ممکمات

به  با ارجاع  به نی   معدود سیات م تفففا

 د.نشو ا رفع اب ام میسن

حت و وضفففو  ممکمات در  صفففرا

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

ممکمات برای یاف ن معسای ححیحی که در 

به روشففسی به  شففدذکر  2و  1 ۀرد شففمارامو

برتری و م یت وضففو  و صففراحت اشففاره 

سیات ممکم را که دارای وضو   زیرادارد، 

سد، تکیه سا  قففف  گاه و ممموی برای در مع

کسد. این اخذ معسای م تفففاب ات معرفی می

لی س غا ، از نوع ممکم یات قرسنباورکه  

نی  تفأکیفد بر  مین مبوفی دارد؛  اسففففت

ماظ اب ام و چسان به ل به،  که سیات م تفففا

مل بر نحصفففی در  داللتم چسد پ وو، متففف 

ا  ا بشففوند و باید اب ام سنسففاخ ار قرسن می

ارجاعتفففان به ممکمات برارف شفففده و 

دالل تففان بر معسای صففمی، و واضفف، کامل 

قرسن از ممکمات شود. این که غالی سیات 

شود، به این معسی است که قرسن معرفی می

از چسان صففراح ی برخوردار اسففت که ف م 

سیاتم سن، نیازمسد  یچ توضففی، و ت قففیری 

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

معدودم سیات م تفففابه در دسففف ور کار قرار 

گیرد؛ روشن است که این دیدگاه سعی می

به را به حداقل ممکن دارد تعداد سیات م تا

ین سیففاتم  جود ا چرا کففه و برسففففانففد؛ 

  به سن برای نحصفففی قرسن، در سفریناب ام

  نحش سففیقفف م، این در پس. میرود شففمار

قر، و  م کوم س سن ،چی   ر از پیش م   تا

 ۀسیفف بففا مرتبط ممکمففاتم درنفف ،بی کففه

تابه  مجاز برای ححیحی، معسای و یاف ه را م 

 و کرده پیدا را م تفففابه سیاتم در موجود
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ضو  ست از و  د. خواجهکسف ه را تأمین رد

ید در ندن  مین روش را ،  تجر بازگردا با 

به  ند،  خداو جازم موجود در اوصففففاف  م

ححیحتم موجود درصففف ات قدرت، عوم و 

یات،  باو میح سددن  :1446  ) اوسفففی، ک

تأویوی 135 یداسفففت که روش  ناگ  ه پ  .)

ظام  به ن حد م کی  چه  تا  جاز  حت و م ححی

وش ححیحففت و مجففاز سففففت. رمعسففاتففک

 ححیحت را ،اور که بیان شففدتواند  مانمی

و مجاز را در معحوو بداند و یا  در ممقوس

حت را در معحوو ،بالعکس جاز را  ححی و م

ند بدا که برخی از سن ؛در ممقفففوس  اور 

 فصففوصشففر  عرفا از جموه قیصففری در 

( و شبق ری در 1138: 2ج ،1365 )قیصری،

یان کر گوتفففن راز   )ال یجی، ده اسففففتب

(. اما در  ر صفورت برای 559-556: 1361

ست  ل  ، قائل به یک معسای ححیحی ذاتی ا

که خروج از سن، سبی تس و به جایگاه زبان 

بانی زچون شفففود. مجازی می بان مجاز، ز

د، شفففواع بففار توحی میغیر معرف ی و بی

اسففف  اده از سن ناموجه بوده و ل وماً باید به 

حی ار ی ح ح عسففای  جففاع داده شففففود. در م

، موضفففوع اسففف عارهرویکرد ای مدرن به 

ر مع ب ،گویی میون دیدگاه ریکور، مجاز

مرده شففففده می شففف توانففد و اسففف عففاره 

(. بر 88: 1389  )ریکور، بخش باشدمعرفت

اسفف عاره به زبان  ۀامکان ترجم این اسففاس،

عاره،  ندارد، چون در اسففف  صفففری، وجود 

ر ن سن دشفود که امکان بیامعسایی ایجاد می

تس ففا صفففری، وجود نففدارد. پس نففه ۀگ ار

کارگیری تمثیل و اسففف عاره موجی تس و به

گاه معرفت جای گاه م ن از  جای به  بختفففی 

ی شففود، بوکه برای بیان برخبودن نمیزیس ی

  ا باقیعانی را ی ج  اسفف  اده از اسفف عارهم

 ماند. نمی

-موضفففع خالفبر نو  ایدر ر یافت

 رایتوان بمیی، گیری م کومان کالم سفففس 

نظر سفففبمی از معسا را در  ،سیات م تفففابه

 ا ن   ه ای از معسا در سنحصففه که داشففت

ست. ساس این  ا سیات ممکم، ، دیدگاهبر ا

که دمسد، بواصل معسا را در سیات م تابه نمی

ب سا، مرت بارم اب دایی مع س ۀبر  ا را ححیحی مع

بارتر رانگ، اف ایسد؛ بسابراین سیات م تابهمی

بیم ند؛ زیرا عالوه بر اصففففل و مرت  ۀشفففو

ححیحی، مراتی دیگری از معسا را نی  تداعی 

و  29: 3ج ، 1363  ابفاابفایی،) کسسفدمی

که ن (54 با . این رویکرد  یاری  دیکی بقففف

شفففساسفففی دارد و از  ای جدید زباننظریه

 اسففت، سففوی عالمه اباابایی مبر  شففده

مکففان اسففف  ففاده از ؤم برای ا خوبی  یففد 

شفففساسفففی در مباحث جدید زبان  ایهنظری

 کالمی نی  است. 
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 . جدایی اندیشه از زبان8-3

شففساسففی  ای مدو زبانل هؤاصففل سففوم از م

ته از ج اتی  سس ی این است که فرایسد اندی

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

ی عموم ۀتجرب ،اس دالو اصوی این موضوع

یک  ۀجقففف جوی وات یان  صفففمی، برای ب

ه نی  این اندیت ۀترین ن یج. م ماندیته است

شدنم زبان از نظر ا میت و ثانوی شمردهکم

 فوق ی بود.

حت گاه  ،در ححی ید یاین د  ۀتس ا نظر

پیش از دوران چرخش  موجود در باب زبان

ق هبود  1شساخ یزبان اد. ات ا  اف  که در فو

ه شساخ ی، توجه فالس با وقوع چرخش زبان

به بان  عاموی اثبه ز گذار در ف م عسوان  ر

د. شفففانقفففانی و ح ی  ویت انقفففانی جوی 

 ۀرا از نظریتوان سنرویکرد جدیدی که می

تا  حدم  سایم وی گستففف این م  تصفففویری مع

ا ده معاصر مت ۀپقاساخ ارگرایان  ایهنظری

صر زبان سی، در کرد. رویکرد ای معا شسا

سیوه و  صرفاً و ححیحت این نگاه را که زبان 

ند معسای اباشفد و ب و اب اری در اخ یار ت کر

دخل و تصفففرف دون مورد نظر گویسده را ب

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

                                                           

 

خدوش  ذ ن باشففففد، م د؛ در کریا عین 

ف م و دارای نیاز زبان را عامل سففوء، عوض

  میتگی به ت قیر معرفی نمود.

بففه نظر  گ  یم،چففه بففا توجففه بففه سن

 ینرسد رویکرد کالم اسالمی در مورد امی

صل نی  به مدو زبان شبا تا سس ی  سی   شسا

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

عسوان یک روش ثابت ارسفففبویی در سن به

غ الی م داوو شففد، پایبسدی به این  ۀاز دور

تا ده  صل به وضو  قابل م ساس ا ست. ا ا

سبحی لیف ک ی مأروش فکری م کومان با ت

کالم سبق ارسفففبویی در گیری از مو ب ره

که  صفففورت شفففکل گرفتاسفففالمی بدین

مع حد اسففت، زبان صففرفاً واسففبه و اب اری 

سده  سای مورد نظر گوی ندن مع برای رسففففا

ال اظ در عوم ار  مباحث  ،رواست؛ از این

 رود. نیازشففمار می مسبق، بمثی عرضففی به

بی به یامسبحی به بمث از ال اظ، برای دست

عانی لت بر م عانی دال که سن م ای اسففففت 

وجود ففای خففارجی دارنففد. در ححیحففت 

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

عالم خارجسد و ل وم بمث از زبان و توجه 

یت ،به سن به ج ت حکا سن از گری تس ا 

1.linguistic turn : جسبتفففی که مع حد اسفففت

تمویل اندیتفففه و معرفت باید از اریق تمویل زبان 

 .صورت گیرد
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ست؛ پس زبان فی قه دارای عالم خارج ا ن 

ج   نیقففففت و  تی  میففت ذا ارزش و ا 

 گری برای ارسففاو معسا نحتففی نداردواسففبه

 (. 28-26: 1383 )مظ ر،

خصوص )بهاما در رویکرد ای معاصر

 خر( که پس ای  رمسوتیکی م أدر دیدگاه

، به خودم اندپدید سمده  از چرخش زبانی

 م و ده در فکسسعسوان عسصفففر تعیینزبان به

قانی توجه می  ,gadamer)شود ویت ان

  ایهکه در نظری در حالی. (490 :1994

ویری صففت ۀبرای نمونه در نظری)سففس ی زبان 

س(معسا نمایم ححیحت معرفی تمام ۀ، زبان سیی

حایق ج  از پسجر یدن ح بان  ۀشففففده و د ز

 ،شفففود. بر این اسفففاسناممکن شفففمرده می

یان به سن ححیحت بل ب قا قالی زبان  چه در 

شفففود و برای  رچه که ممدود می ،اسفففت

باشففففد یان ن بل ب ه ححیح ی در نظر گرف  ،قا

(. این 45 :1359 ) ففارتسففاک، شفففودنمی

خود بففه  ۀترین سفففویففرویکرد در افراای

 وین( مس  ی ۀپوزی یویقفففم مسبحی)حوحفف

 شود.می

ن به زبا ۀلأکاربرد نی  مق  ایهدر نظری

  خففوردسفففففبففک زنففدگففی گففره مففی

(Malcolm, 1993: 223 و با نتفففان )

 ای ن اتماد سن دو، معسا با تکثر سفففبکداد

ه توان این نظریشففود. میم کثر می ،زندگی

ید سای د  ای  رمسوتیکی م أخر گاهرا مب

دانقففت که اع حاد دارند ف م از سففسخ زبان 

سامان ست و زبان در  گیری و ج ت دادن ا

ما نقفففبت به ج ان سففف یم اسفففت. این نگاه 

شففساسففی جدید به زبان، برخالف مدو زبان

 ففای زبففان و توانففد پیییففدگیمی ،سفففس ی

سدی یازم سد. در ن به ت قفففیر را تبیین ک اش 

ساسم صوو مدو زبان حالی که بر ا  شساسیا

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

سبه ضو  و وا ست، و صرفم زبان ا گری 

ی از م ایای اصفففوی یک ،صفففراحت در زبان

م، کال ۀارائ ،شفففود. بسابراینزبان قومداد می

بدون  که  بدون  ر نوع پبییدگی و اب ام 

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

 ود.شند، فضیوت و م یت توحی میسارا بر

 . مزیت وضوح8-4

 ۀشفففساسفففی سفففس ی به گ  اصفففوو مدو زبان

س یور، م زیت مضمسیم دیگری به نام  ۀل ؤا

توان سن را دارای دارد کففه می وضووو  

با نحش واسفففبه ان گری زبارتباب ن دیکی 

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

ن و اظ ار ز بیا سگامی که سفففخن ا :دیدگاه

سید، وضو ، یک م یت معرفت به میان می

تر  رچه  واضففف، دیگر،عبارت اسفففت. به

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

ست ضو  و تمای  سن ا  شساخت  ر چی ، و

(Descart, 1982: 45 ت این در (. وی گس

ر این معیتصففویری معسایم خود نی   م ۀنظری

چه به کسد  ررا ار  کرده و تصفففری، می

وضففو  قابل تصففور باشففد، به وضففو  قابل 

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

 شساسیتوجه در مورد اصل ضمسی مدو زبان

صراحت در سس ی،  ست که وضو  و  سن ا

ن یابی به یحیعسوان روش، برای دسففتسن به

سویی به معسای  ست و این از  شده ا معرفی 

حاو کید بر روشأت فت و ان  یا سدی در در م

رود و از معسا و حصفففوو یحین به شفففمار می

کیدی بر اسففف  اده از مسبق أسفففوی دیگر ت

بویی است. معرفی وضو  و صراحت ارس

عسوان روشی برای ایصاو به یحین، ارتباب به

ن دیکی با گرایش به حدّ و بر ان ارسبویی 

حففدّ  ،بر اسففففاس مسبق ارسفففبوییدارد. 

تواند تعریف دقیق و صریمی بویی میارس

اسففت و  1ارائه د د که م ید یحین تصففوری

یحین موجففی جففاگففذاری سن در بر ففان، 

ضو  و ،ترتیی ه ایند. بشتصدیحی خوا د 

عسوان یک روش متففخ  و و صففراحت به

                                                           

تصوراتی که از  مۀ ذاتیات م عوق به خود ترکیی . 1

 اند وگونه تصورات حد تام ححیحیاینشوند، می

 کسسد. تولید تصور یحیسی می

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

عسوان شفففونففد و مسبق ارسفففبویی بففهمی

سدمینأت ضفففائات این رویکرد، اق  ۀ م ۀکس

 گیرد. کید قرار میأمورد ت

حداکثری م کومان مقومان از  ۀاس  اد

د. کرتوان توجیففه مسبق ارسفففبویی را می

تالش م کومففان برای اسففف  ففاده از مسبق 

ارسفففبویی در کالم، در واقع نمودی از 

نفرضپیش یادین س یری گدر ب ره ان ای بس

شفففساسفففی سفففس ی و پایبسدی به از مدو زبان

 صوو سن است. ا

، یعسی معاصفففر زبانی در رویکرد ای

شساخ ی، با از بین چرخش زبان ۀبعد از دور

و  یم سس ی،  ر دشساخرف ن اصوو مدو زبان

 (1 ای جدی شفففد: موضفففوع دچار چالش

ی عسوان روشفففکید بر مسبق ارسفففبویی بهأت

به یحین و اسففف  اده از سن در  واحد در نیلم 

روش و  کیففد برأتفف (2؛  ففاتمففام موضفففوع

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

انی شود  ر بازی زبگ  ه می ،کاربرد ۀنظری

 به مدو مسبحی م ساسففی با خودش نیاز دارد

ین از 138: 1334  )یففادگففاری، س ی م (؛  

ئ رگونه روش به برای  ۀمسدی و ارا ضفففاب
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:  1335)الیکن،  شفففوداج سففاب می ،ف م

ظریفف144 ن کی،  ففایه(، یففا در  ی ت سو م   ر

ای تس ا برخر، نهأخصفففوص  رمسوتیک م به

 ۀدر افاد ایایی یچ کار ،وضو  و صراحت

شففود، بوکه اسففاسففاً معسا در نظر گرف ه نمی

  ححیحففت نففدانقففف فه ۀکسسففدروش را کس رو

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

ا این کسسد. بیابی به ححیحت توحی میدسفففت

صف شکل ،و ری یگشاید ب وان دلیل عدم 

سس ی  مانرویکرد  رمسوتیکی در میان م کو

ضوع،  قومان را  مین مو یعسی پایبسدی به م

 ؛شساسی سس ی دانقتاصل چ ارم مدو زبان

 کید بر وضو  و صراحتأت ،عبارت دیگربه

سوان روش انمصففففاری ف م و  میسین عبه

یر یابی به سن از مقففکید بر یحین و دسففتأت

-گرف هوضففو  و صففراحت، مسجر به نادیده

شساخ ی شدنم روش  ای  رمسوتیکی و معسا

ست. این موضوع به گ    ،رانبرخی م  ک ۀا

اسفففاسفففی عوم کالم   اییکی از اشفففکاو

  (.1336)سبمانی،  اسالمی است

 . مزیت یقین 8-5

ی شساسی سس ضمسیم مدو زبان ۀدومین مؤل 

ود، شعسوان اصل پسجم سن شساخ ه میکه به

سد کعرفی میچون وضو ، م یت م یحین را

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

حیسی را به معرفت ی شود، ب  ر است. ارسبو

بات بودنم سن بل اث ه را ک گره زد و یحین قا

در حدّ و فرزند وضفو  و صفراحت اسفت، 

بر ان مسبحی جقففف جو کرد )کاپوقففف ون، 

م یففت 325-322: 1، ج1365 (. بففاور بففه 

خش ح ی پس از وقوع چر ،یحین داشففف ن

صر   ایهشساخ ی در نظریزبان یده د نی معا

سیدنشود، با این ت اوت که روش می ه ب ر

یق شففساسففیم دقییدپذیری و روشأبه ت ،یحین

شد که سن را می توان  میسان عومی مس حل 

قت. در  سبوییم یحین دان صل تعریف ار حا

این دیدگاه وی گستفف ) تصففویریم معسا ۀنظری

ی قابو حدم( نی ،  بانت عبور از م  ، مقفففیر ز

سی ی ح ی میمالک  فی  عر م  شففففودبودن 

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

ما  ،خرأم  یت اسففففت، ا سان م  یحین  می

مورد تردید قرار  ،به سن رسیدنمسدی روش

با می ساسففففی  گیرد و مقفففیر ای م کثر م 

بانی مخ وف برای سن در نظر بازی  ای ز

رفی ا معبشود.   رمسوتیک م حدم، گرف ه می

عسوان روش ف م، بازسفففازیم ذ نم مؤلف، به

در واقع  م بفه یحین اع بفار داده و  م بفه 

تروش سدی سن  بل، در  کید دارد.أم حا در م

  ایه ای م أخر و  میسین نظری رمسوتیک

با ن ی ف م ن ایی و  ،پقفففاسفففاخ ارگرایی

ن ایی برای مؤلف تاریخی،  میسین قصفففد 
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ین بففه ح سوان یففک اصففففل  ی حی، ع ی حح

یت خود را از دسففففت میم د د وضفففوع

 ۀجسبف فحط( و 139-135 :1388) فارلسفد، 

شساخ ی سن، ارزشم بررسی عومی پیدا روان

 کسد.می

رویکرد م کومان مقففومان در راببه با 

شفففساسفففی سفففس ی را اصفففل پسجمم مدو زبان

 ۀیواز شفف انگیری سنتوان با توجه به ب رهمی

مسبق ارسبویی حدس زد. اس  اده از مسبق 

به روشا باور  سای  به مع سدیم رسفففبویی  م

به یحین از مقففیر مسبق ارسففبویی  رسففیدن

ای  است. این موضوع به صراحت در گ  ه

ری گیرا پیتفففروم ب ره اوتوان که می)غ الی 

ذکر  (از این روش در کالم اسالمی دانقت

ست. غ الی وعد ست ۀشده ا یابی به یحین د

عریف ترا تس ا از مقیر قیاس ارسبویی و فنِّ 

د د و تمویل ارسبویی به مخاای خود می

ید  میون  با حد اسفففت ححایق دیسی  و مع 

ححایق ریاضففی چسان سشففکار باشففسد که در 

س وار ب وانسد شکاکان ۀمحابل حمو  بمانسد ا

(. جایگاه خاصفففی که 99: 1343)غ الی، 

حدمات یحیسی می به م کامالً ال یجی  د د، 

یان در ب اوم أثر از  مین رویکرد اسففففت؛ 

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

م حدم اسالمی را مولَّف از محدمات مت وره 

داند، خواه مس  ی به در میان ا ل شففرایع می

یات شفففود و خواه نتفففود )ال یجی،  بدی 

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

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

بال بع دارای ن  ند. ایج یحیسی مییحیسی و  دا

 مین نک ففه، یعسی تکیففه بر یحیسی بودن 

شده که محدمات و اثبات سبی   ای قبعی، 

نحوی داشففف ه  ۀحداقوی از ادل ۀوی اسففف  اد

 االل امشففوار باشففد. او در سففراسففر ک اب 

ی، ال یج) فحط به سی ده روایت اشاره کرده

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

مبوبی یا اسفف تفف اد به سن بوده مسظور تأیید 

 فردی در اینمسمصربه ۀاست. ال یجی نمون

زمیسففه نیقففففت و رویکرد او در ححیحففت 

یر نصویکرد غالی م کومان، پس از خواجهر

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

 اند.ردهلیف کأارسبویی ت ۀرا مسببق بر شیو

سی کالم عوامل قرابت مدل زبان. 3 شنا

 شناسی سنتیالمی و مدل زبانعقلی اس

قمت قبل م سی ای مدو زبانل هؤدر ق  شسا

بت قراسففس ی بیان شففد و شففوا دی مبسی بر 

شساسی کالم اسالمی ارائه  ا با مدو زبانسن

ه کوقوع این قرابت  عولگردید. بررسفففی 

صاء و صوو کار مؤ اح س سباب سن مم  لفا

شففساسففی این پدیده، عالوه بر عوتاسففت، 

تمی ند  عای پهو ش نی  أتوا مد یدی بر  ی
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گان ند گار باور ن به   ،ممقفففوب شفففود. 

 توان وقوعاین قرابت را می عولترین عمده

سین ین ضت ترجمه در سغاز قرن دوم و  م

شففساخ ی نقففبت به سففادگی این مدو زبان

 ای زبانی معاصفففر دانقفففت؛ گرچه مدو

شیومی س حرایی ۀتوان به  ی را دیگر عول ،ا

ل واین ع اووود که در نی  به این موارد اف 

 د:قرار داش س

 گرف ن وقوع ن ضفففت ترجمه و رونق

عحالنیت ارسبویی که از اریق ک ی فوق ه 

نانی وارد ج ان اسفففالم شففففد.  و مسبق یو

یه ن ضففففت ترجمه گرچه در دوران بسی ام

صوی خود را در دوران  شد، اما تأثیر ا سغاز 

 ۀاین ن ضت به سه دور ؛عباس نتان دادبسی

ید، مأمون و م وکل عباسفففی الر ارون شففف

 مت  ،نخقففت ۀشففود. در دورتحقففیم می

 سثاری از جموه ۀاصفففوی م رجمان بر ترجم

سه  ایک اب صوو  سد ش  ،ا  اقویدس و ۀنو

 ای ببویموس و نی  ک اب ۀنوشفف  مجقففبی

یعسی  ،دوم ۀپ شففکی  سدی بود؛ اما در دور

دوران مأمون که دوران اوج رواج مباحث 

بان شففده از زثار ترجمهکالمی بود، بیتفف ر س

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

مان 41 با ز (. این دوره مصففففادف اسففففت 

گیری کالم اسففالمی، به معسای ظ ور شففکل

مذا ی کالمی که دارای اصفففوو و قواعد 

شففده و روش معین کالمی  قفف سد. تعریف

بارت ب  ربه اگر عوم کالم اسفففالمی را  ،ع

ن عحاید دی ۀرصفففرف بمث و گ  گو دربا

با  اسفففتبدانیم، تاریخم سغاز سن مصفففادف 

تاریخ ظ ور اسففالم؛ زیرا با مراجعه به قرسن 

شففود مباحث کالمی روشففن می ،و روایات

از  مان روز ای نخقفف ین ظ ور اسففالم در 

میان مقفففومانان مبر  بوده اسفففت، اما اگر 

گیری کالم اسفففالمی را محصفففود از شفففکل

با اصفففوو و مذا ی مخ وف  عد  ظ ور  قوا

به تعریف شفففده بدانیم، تاریخ پیدایش سن 

گردد. قرن دوم  جری اوایل قرن دوم بازمی

را عصفففر رونق  عوم کالم و عصفففر ظ ور 

 ای کالمی خصفففوصفففاً در میان ا ل روش

ست می مان دورهنامسففف که سد؛ یعسی   ای 

کففه ن ضففففت ترجمففه ات ففا  اف ففاد. چسففان

شفف رسفف انی گ  ه اسففت: رونق عوم کالم از 

 حکومت عباسففیان سغاز شففده اسففت زمان

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

با    اسففالمیر نیقففت سیا تحارنم گقفف رش فم

عصر ن ضت ترجمه، صرفاً سبی اثرپذیری 

شده فر  کالمی ازمدو زبان سس ی  سی  شسا

یا ن ضت ترجمه از اساس عامل تولد برخی 

ید کالمی شففففده اسففففت. نظر  جد از فر  

 ۀسن است که ترجم موردین ش رس انی در ا

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

ست شده ا س انی،  کالم  ش ر  :1، ج 1394)

ادعای برخی  ،(. بر اسفففاس این دیدگاه34

ممححان مبسی بر سن که کالم مع  له یا کالم 

شفیعه در اثر مؤانقفت با عووم یونانی شفکل 

 توان گ تمیفحط مردود اسفففت و ، گرف ه

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

شفففیعه و اشفففاعره پس از سشفففسایی با مدو 

شفففساسفففی یونانی، تغییر کرده اسفففت. زبان

ن ضفففت ترجمه از چسد ج ت به صفففورت 

گیری کالم عحوی زمان بر روند شفففکل م

 اسالمی اثرگذار بوده است:

لی ۀبر نمو ن ضفففت ترجمه با ، چیسش م

بسدی و ترتیی موضففوعات اثرگذار بود؛ با بخش

باً کالم  تا پیش از سن زمان تحری به این که  توجه 

شت، موضوعات شدهمدوّن و تسظیم ای وجود ندا

به و سفففرفصفففل جه  تو با  مث  ب مورد   ای 

د. شساسی سس ی تسظیم ش ای مدو زبانفرضپیش

به رجمه تمباحث فوقفف ی با این باور که   میسین،

کسد، وارد عوم درک کالم کمک میسموزش و 

کالم اسففالمی در قالی مسبق  در ادامهکالم شففد و 

 بسدی شد. با این توجیه که مسبقارسبویی صورت

به مدو ممکن برای ار  ارسففبویی  عسوان تس ا 

موضوعات کالمی، با اسووب عحوی است؛ چرا که 

 )ارسففبویی( سففاخ ار ذ ن بتففر، صففورتی مسبحی

و سموزش مباحثم عحوی، به دارد، پس برای تدوین 

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

الوه عباید از اسففووب مسبق ارسففبویی ب ره برد. به

 ای رضفمدو عحالنیت )ارسبویی(، مب سی بر پیش

شففساخ ی خاصففی بود شففساخ ی و معرفت قفف ی

 زا باور ایی ورود سبی خود، س م به نی   اسن که

ف ار کالم اسالمی شدند؛ تعرینانی به ساخ یو عووم

حصففوو سن یا عحالنیت و چگونگی  ۀیحین و نمو

حث عحالنی را می با یل ار  م توان از این قب

 برشمرد.

شاید  مین می ان از اثرگذاری بوده است که 

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

نه  اسالمی  ضم شده، ۀاسالمی به تدریج در فوق 

باشفففدأاسففالمی م  ۀکه فوقفف سن   ثر از کالم 

 (.233 :3ج  ،1384)مب ری،

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

س ی با شساسی سسادگی و قراب ی است که مدو زبان

دومم مدو  ۀاذ ان سفففاده و مب دی دارد. ابق مؤل 

شففساسففی سففس ی، ل  ، بالذات دارای معسایی زبان

ححیحی است. تصور یک معسای متخ  و ححیحی 

سریع به محصود گویسدهاز کومه برای دست ، یابی 

 تر از فرض معانی م کثر و چسدالیه برایبقیار ساده

شففده در گراییم تصففری،واته اسففت.  میسین اتم

ر تاوو که ل   را بدون توجه به بافت گق رده ۀمؤل 

عسوان یک کسد و زبان را بهجمالت مالحظه می

 د،دانمی ححیحت د سدۀبازتاب بُعدسففب، بدون 

 است انزب بودنچسد بُعدی تصور از ترسسان بقیار
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 سدهگوی محصود از ایجووه بُعد،  ر در تواندمی که

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

 ودخ که پیام ان حاو در صففرف اب ارم یک عسوانبه

ری از تساسففت، تصففویر اب دائیمع بر اثرگذاری فاقد

د مباحث فوقفف ی در عوم کالم یا ورو اسففت. زبان

ز توان یکی اشففدن کالم را میاصففبالحاً فوقفف ی

یم کالم شساس ای تببیق مدو زبانترین نتانهروشن

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

سس ی  شساسییونان باس ان، مبسای اراحی مدو زبان

ساس مبانیبود؛ یعسی مدو زبان سس ی بر ا سی   شسا

 ان شکل یونان باس ۀفوق  ۀشساسانی و  ق یمعرف 

گرف ه اسففت؛ بسابراین ورود این مباحث در مباحث 

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

ی شساسی سس ی بر کالم اسالمسبی شد، مدو زبان

چه در جریان این رویکرد ات ا  سففیبره یابد. سن

 تاف اد، نه فحط ورود و ام  اج م ا یم و اصففبالحا

فوقفف ی با عوم کالم، بوکه حضففور موضففوعات و 

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

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

چرختففی موضففوعی در عوم کالم ات ا  اف اد و 

کالم اسففالمی بود، مورد  ۀلأححیحت مقففدر چه سن

 ای عاری ی غ وت واقع شد و موضوعات و دغدغه

ید؛ به  ثبرای سن مومق گرد بات  ،وام مث از اث ب

مقففائل اصففوی از وجود خدا بدون توجه به قرسن، 

تی موضوعا ،کالم قرار گرفت؛ از ارف دیگرعوم 

 ای ال ی که به کرّات در قرسن ذکر چون سففست

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

 ،نی  یونان باسفف ان ۀروش و زبان فوقفف  ،عالوه بر سن

اه با موضففوعات و اصففبالحات سن وارد عوم  مر

به عسوان روش کالم شفففد؛ مثال ًمسبق ارسففبویی 

 . رفتجای گ اصوی در تبیین و اثبات کالم عحوی

مان از  تألیف ک ی مسبحی از سففوی م کو

تانه سس یشساس ای پایبسدی به مدو زباندیگر ن  ی 

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

  ایرازی ک اب ، فخرالعملمی انو  رالسظممک

اإلنارات فی ، المکمهشففر  عیون، الموخ مسبق
جهشفففر  اإلشفففارات   ایک اب نصفففیر، خوا

تر المسبق، محوالت ع اإلق باس، ال جرید فیاساس
یل عد ت یارو  مع ل مه حوی ا    ایک اب و عال

یدجو ر فان فی عومن ج، السضففف ، المی انالعر

ر را د نور المتففر  و حانونالمکسون فی شففر  الدرّ

تمریر درسوردند. تقففوط و گرایش  ۀمسبق به رشفف 

 نام کومان به مسبق ارسففبویی، سففبی شففد تا سن

عسوان محدمه در اب دای ک ی مباحث مسبحی را به

وه می ند. از سن جم یاور به کالمی خود ب توان 

 صففلالممغ الی،  ع حاداالق صففاد فیاال ای ک اب

یاقوت فخر رازی،  ید االبخ ی، نوال حتجر  ادع 

جه شففر  ال یجی،  شففوار  اإلل امنصففیر، خوا
شار شر  المحاصدجرجانی و  المواقف ه ت  ازانی ا

 کرد.

 گیرینتیجه

 شففساسففی سففس ی وبا توجه به پسج اصففل مدو زبان
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سد ربه نظر می ،بررسی این اصوو در کالم اسالمی

شففساسففی م کومان مقففومان در محایقففه با مدو زبان

مدرن، قراب  ای مدو بانی  مدو  یز با  جدّی 

ب ه مسببق اسففت. ال با سن شففساسففی سففس ی دارد وزبان

از  ؛قرائن دیگری داوّ بر این موضففوع وجود دارد

 ثیرپذیری کالمأجموه جریان ن ضفففت ترجمه و ت

نانی ۀاسففالمی از فوقفف  که برخی  .یو جایی  تا 

شففدن کالم این جریان را به  ضففم ،اندیتففمسدان

ن اند. در جریان ایه تعبیرکردهاسففالمی در فوقفف 

 شففساسففی سففس ی که مدو زبانیاثرپذیری، مدو زبان

 یونان باس ان بوده نی  وارد کالم اسالمی شد ۀفوق 

مان  ا و سثار م کوو به مرور تأثیر خود را در اندیتففه

اسالمی نتان داده است. شا د دیگر در اثبات این 

عا اسفف  اد مان اسففالمی از روش مسبق ۀاد  م کو

ست که کامالً مسببق با مؤل ه ای مدو  ارسبویی ا

ست و میزبان سس ی ا سی   ۀمتواند به خوبی  شسا

 د. کساق ضائات سن را تأمین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از  ،شساسی باس ان ای مدو زبانمؤل ه

عسا، مگرایی ل ظی، سفففیقففف م تکجموه اتم

جدایی اندیته از زبان و م یت بودنم وضو  

صراحت، نظام یک شساخ ی  ۀرچپاو  وجود

 د د که یحینمشساخ ی را سامان میو معرفت

 راییمگسی با خود را تولید کرده و اثباتم سا

کسد. به روش مسبق ارسفففبویی را اوی می

نظففام  ین  سکففه ا ی عرفففتا خ یم و  شففففسففا

شساخ ی و مدو زبان سی مب سی بوجود ر شسا

شففساسففی قرسن سن، تا چه می ان با مدو زبان

عث از سن اسفففت، م ،که کالم اسفففالمی سب

 ما سگی دارد، موضفففوع پهو ش دیگری 

  است. 

  مالحظات اخالقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

ساله: پایان نامه/از برگرفته  ساله دکتری نگارنده اول با عنوان ر سی»این مقاله برگرفته از ر مدل زبان  برر

 است.« شناسی کالم عقلی اسالمی
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شففر  ان حاد ای اسفف  ان تولمین به مسبق کالسففیک 
، ب ار 2 ۀشففمار :معارف مسبحی .خرأی م برگرف ه از سرا

 .و تابق ان
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