حسنا
فصلنامه تخصصی تفسیر ،علوم قرآن و حدیث
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

Hosna
Specialicd Quarterly of Quranic and Hadith
Volume 8. no31. winter 2017

معناداري يا بيمعنايي گزارههاي قرآن

میناشمخی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده
معناداري و يا بيمعنايي گزارههاي ديني يکي از اصول و مباني مهم در تفسیر متون مقدس به
حساب ميآيد؛ زيرا اگر چنین گزارههايي بيمعنا بوده و فقط در سطح گزارههايي براي بیان
احساسات دينداران و مانند آن باشد ،نميتوان با تکیه بر آنها به فهم دقیق و کاملتر آيات الهي
دست يافت؛ ولي در صورت معنادار دانستن متون ديني ميتوان به اين هدف رسید .اين
موضوع که عمدتاً درباره عهد قديم وجديد مطرح بوده است ،توسط برخي نويسندگان معاصر
به متن قرآن نیزکشانده شده است .در نظريه کاربردي معنا ،هر لفظي در حوزه استعمالي
خودش معنادار تلقي ميشود ،بر اين اساس گزارههاي ديني در حوزه استعمالي خود معنادار
خواهند بود .تحقیق دراين نوشتار به روش کتابخانهاي و با استفاده از تحلیل دادهها و نظريات
مختلف در زمینه ماهیت معناداري گزارههاي قرآني صورت گرفته است .در اثبات وتبیین
معناداري عبارات قرآني از شواهد و داليل مختلفي مدد گرفته شده است که در دو دسته کلي
شواهد درون متني(قرآن  -روايات) وشواهد برون متني (عقلي – کالمي) مطرح شده است.
بنابراينگزارههاي قرآني ،معنادار و ناظر بهواقع هستند.
كليد واژهها :زبان دين ،گزارههاي قرآني ،پوزيتیويسم ،معناداري.
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تاریخ دریافت 31/8/8 :تاریخ پذیرش62/1/62 :

طرح مسئله
محور اصلی زبان دين پرسش درباره گزارههاي دينی است .در يك تقسیمبندي،
گزارههاي دينی شامل گزارههاي اخباري و گزارههاي انشايی است و از منظري ديگر
اين گزارهها ،شامل گزارههاي كالمی؛ يعنی گزارههايی كه درباره خدا و صفات وي
معجزات پیامبران علیهم السالم ،يا شامل بیان احكام و شرايع ،توصیف عذابها و
نقمتها و بیان پاداشها و نعمتها و  ...نیز میشود .با اين حال ،آنچه فیلسوفان دين
در موضوع زبان دين ،بیشتر به آن توجه كردهاند ،گزارههاي كالمی است كه از وجود
خداوند و صفات او سخن میگويد؛ اما اين به آن معنا نیست كه داوريهاي عرضه
شده در باب زبان دين ،تنها به گزارههاي كالمی منحصر میشود .در اوائل قرن
بیستم ،پوزيتیويستها نظريهاي را گسترش دادند كه بر اساس آن ،معناداري زبان در
گرو آزمونپذيري تجربی آن بود .اين نظريات در مقابل معناداري گزارههاي وحیانی
بود .گزارههاي قرآنی از تنوع مضامین گستردهاي برخوردارند و براي اثبات واقعیت
تمام آنها نمیتوان تنها يكی از مقیاسهاي حس و تجربه ،عقل ،كشف و شهود،
عرفان و ...را بهكار برد.
بحث از زبان دين در غرب پس از رنسانس شدت گرفت و اين به دلیل تقابل بخشی
از گزارههاي كتاب مقدس با علوم جديد بود و فیلسوفان با ارائه راهكارهاي مختلف
سعی در جهت رفع اين تعارض مینمودند كه به ارائه نظريههاي بسیار متفاوتی منجر
شد .دامنه اين بحث به قرآن به عنوان كتاب مقدس مسلمانان ،كشیده شد .اين مقاله
در پی يافتن پاسخ به اين پرسش است كه آيا گزارههاي قرآنی معنادار ويا ناظربه
واقع هستند؟
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سخن میگويد و يا شامل انواع گزارههاي تاريخی ،داستان اقوام گذشته ،تبیین

14

حسنا

پيشينه بحث
مسأله معناداري اسماء و صفات الهی از دغدغههاي فكري متكلمان و عرفاي مسلمان
بوده است .اسماء و صفات مشترك میان خدا و انسان ،مانند «دست خددا» ،اشداعره،
معتزله و شیعه را درگیر ساخته است .عدهاي منكدر هدر گونده شدناخت ،نسدبت بده

14

حسنا

رازي و گروهی از اشاعره صفات مشترك میان خدا و انسان را مشترك لفظی دانستند
و صدرالمتألهین نیز به اشتراك معنوي آنها فتوا داد .به هر حدال روش تنزيده ،تنبیده،

سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

تأويل و غیره روشهايی هستند كه به خاطر اين گونه مباحث به فلسفه و علوم قرآن
و كالم راه يافتند .مالصدرا بر اين باور بود كه وضع الفاظ اوالً و بالدذات بدر معدانی
ذهنیه وضع شدهاند و بر اين معنايی داللت دارند و بده واسد ه آنهدا بدر موجدودات
خارجی داللت میكنند .بنابراين لفظ جالله ،اوالً و بالذات بدر معنداي ذهندی داللدت
دارد و آن معناي ذهنی ،وجه و مرآت براي داللت كردن الفاظ بدر موجدود خدارجی
قددرار میگیددرد .در بددین اشدداعره ،ابوالحسددن علددی بددن اسددماعیل اشددعري ،صددفات
خبريه(صفاتی كه در آيات و روايات آمده است و عقل به خودي خود اين صفات را
براي خدا اثبات نمیكند) را براي خدا ثابت میدانسدت؛ امدا قیدد بدال تشدبیه و بدال
1

تكلیف را بر اين صفات میافزود.

از منظر متكلمان امامیه هر چند معنا و مفهوم صفات خدا با ذات او متفداوت اسدت؛
اما ذات و كلیه صفات ،داراي يك مصداق واحد هستند .به ديگر سخن ،صفات حد
6

تعالی عین ذات اوست و يك حقیقت واحد بیش نیست.
تعريف معنا

يكی از مهمترين پیشفرضهاي فهم دينی ،معناداري گزارههاي آن است .از ايدن رو
براي فهم معناداري ،شناخت ماهیت معنا نیز ضروري است .معندا يدا ايدده تصدوري
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صفات خداوند شدند و برخی راه تشبیه و تجسیم را پیش كشدیدند .غزالدی و فخدر

ذهنی است كه از امر ديگري حكايدت میكندد و میدان آن دو وحددت مفهدومی يدا
ماهوي برقرار است .اين حكايتگري براي فرد آشنا به زبان و وضع حاصل میشود.
حكايتگري گاه از امر واقعی و گاه از امدر اعتبداري اسدت .در هدر دو مدورد ،گداه
حكايتگري از محكی به نحدو مسدتقیم(يا حقیقدی) و گداه غیرمسدتقیم(يا مجدازي،
غیر م اب با آنهاست؛ پس میتوان گفت :زبان ،ابزاري است كه خاصیت تصويري و
حكايتگري دارد 3.در حقیقت زبان انسانی ،هنگامی كه بدر خددا اطدالق میشدود و
معنايی ندارد ،به گفته ابن تیمیه هم میتوان گفت كه «خدا هیچ چیدز نیسدت» و هدم
میتوان گفت كه «خدا همه چیز است» 4،او ادامه میدهد كه متكلمان جهمدی قضدیه
اول را ترجیح میدهند؛ زيرا آنها را از جهت تفكر نظدري بیشدتر راضدی میكندد ،در
حالی كه عارفان جهمی دومی را ترجیح میدهند؛ زيرا دشوار است كه انسان «چیزي
را كه هیچ نباشد» بجويد ،بپرستد و دوست بدارد .با اين مثال روشن میشود كده تدا
چه اندازه نظامهاي مختلف فكري متوجه يك معضدله واحدد بودندد ،معضدله زبدان
5

مذهبی.

يكی از مسئولیتهاي متكلم تبیین گزارههاي دينی است؛ براي مثال اگر نظريه تكامل
داروين از نظر عملی اثبات شود ،متكلم ،ناچار است در تفسیر آيات خلقدت تجديدد
نظر كند؛ يا در حال تعارض علم و ديدن مبندايی را برگزيندد كده بده حفدظ ظدواهر
نصوص دينی و نفی اعتبار علوم تجربی میانجامد و يا اگر در جامعهشناسی جندايی

ثابت شود كه «قصاص» موجب افزايش قتل میشود؛ نداگزير بايدد آيده ﴿وَلَكُمْفىم ف

القصَاصفحَيَوةٌ﴾ (بقره)161:؛ حكم قصاص براي حفظ حیات شماست ،را به گونهاي
ديگر تفسیر كرد 2.بنابراين برايتبیین گزارههداي ديندی بايدد ابتددا دريافدت كده ايدن
گزارهها معنیدار هستند يا فاقد معنی و اين معنا چه نوع معنايی است.
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استعاري ،كنايی و امثال آن) است و در هر دو مورد ،گاه م اب امر مصدور و گداهی

14

حسنا

انواع معنی شناسی
آنچه امروزه تحت عنوان معنیشناسی م رح میگردد و در اصل معنیشناسی زبان را
شامل میشود براي نخستین بار از سوي «بِرِآل» 1معرفی شد .اينگونه معنیشناسی كه
بخشی از دانش زبانشناسی به شمار میرود ،به نوبه خود به دو شاخه معندیشناسدی

11

گزارههاي قرآنی ،معناشناسی به معناي اخیر است كه بیشتر جلب توجه میكند.

حسنا تئوریهای معنا
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

فالسفه زبانشناخت در مورد معنا ،تئوريهاي متفاوتی را ارائه كردهاند:
 .1تئوری مصداقی :طب اين تئوري ،معناي يك لفظ عبارتست از ما بازاء و مصداق
خارجی.
بنابراين اگر لفظی ،فاقد ما بازاء خارجی باشد ،بیمعنا خوانده میشدود .ايدن تئدوري
گرفتار اشكاالت زير است:
الف) میان معنا و مصداق تفاوت است و اين تئدوري گرفتدار ملال ده خلدن معندا و
مصداق شده است؛ زيدرا اگدر لفظدی بدا واقعیدت خدارجی م ابقدت نداشدته باشدد،
نمیگويند آن لفظ بیمعناست.
6

ب) اين تئوري از تبیین معناي جملههاي انشايی ،ناتوان است.

 .2تئوری تمثيلی :يك لفظ زمانی داراي معناست كه با ايدهاي ذهنی مدرتبن باشدد.
اين ايده ذهنی ،واس ه ارتباط ما با دنیداي ديگدران اسدت؛ ايدن ايدده ذهندی ،همدان
انديشههايی است كه در درون انسان متفكر است و تنها در دسدترس صداحبان آنهدا
قرار دارد .بر اين تئوري میتوان نقدهايی وارد كرد:
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تاريخی و معنیشناسی توصیفی تقسیم میگردد 8.در بحدث معنداداري يدا بیمعندايی

الف) پیشفرض اين تئوري اين است كه زبان و تفكر دو امدر مسدتقل و مجدزاي از
يكديگرند .در حالی كه اين پیشفرض براي برخی از متفكران محل تأمل است.
ب) اگر اين امري شخصی و درونی باشد چگونه با الفاظ میتوان از درون انسدانهدا
آگاه شد و آنها را كشف كرد؟

دهد ،كه میان جمله و واقعیت امر مشتركی وجود داشته باشد .در جملده اسدمهدايی
وجود دارد كه ما بازاء آنها در خدار وجدود دارد :در واقدع جمدالت ،تصدويري از
11

واقعیات هستند.

ويتگنشتاين در مرحله دوم از حیات فلسفیاش به نقد نظريه توسعه معنا پرداخدت و
اظهار كرد :اين قول كه وقتی چیزي ما بازاء يا م داب يدك وا ه نباشددآن وا ه معندا
ندارد ،چیزي جز خلن معناي يك نام با مسماي آن نیست؛ وقتی آقاي الف میمیدرد،
16

میگويند :مسماي آن مرده است نه معناي آن.

دراين تئوري ،نظريهپرداز ديدگاه خود را نقد كرده است.
 .4نظريه كاربردی معناا :ويتگنشتاين متأخر 13معتقدد اسدت ،اگدر بخدواهیم تصدوير
درستی از زبان داشته باشیم ،بايد به كاربرد آن در زندگی روزمره توجده كندیم .زبدان
براي مقاصد مختلفی استفاده میشود .در هر يك از فعالیتهاي علمی ،فلسفی ،هنري
و دينی ،زبان به شیوه خاصی به كار میرود .از نظر وي آنچه موجب معناداري الفاظ
میشود ،استعمال است.طب نظر ويتگنشتاين متدأخر ،هدر گدزارهاي در حدوزه خدود
معنادار است ،يعنی قضايا و گزارههاي دينی ،چون در حدوزه خدود اسدتعمال دارندد،
معنادار تلقی میشوند.
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 .3تئوری تصويری :از نظر ويتگنشتاين 11،هنگامی زبان میتواندد واقعیدت را نشدان

14

حسنا

 .5نظريه پراگماتسيم :طرفداران اين نحله از جمله ويلیام جیمزوپیرس ،معنداي يدك
جمله را به كارايی آن تفسیر كردهاند.جیمز در اين باره میگويد« :اگر معلوم شدود دو
تعريف ظاهراً مختلف از يك چیز ،پیامدهاي يكسان و يگانهاي دارند ،در واقع فقدن
يك تعريفند و اين نظريه معناست كه در كتاب پراگماتسیم جلوهگر مدیشدود ،بدراي
14

14

حسنا

قابل تصور و عملیاي ممكن است در برداشته باشد»؟

نظريه پراگماتیسم ،گزاره را بسته به انتظارات مخاطب ،معنیدار مدیداندد .چده بسدا

سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

انسانها انتظارات مختلف داشته باشند .در اين صورت ،ممكن اسدت گدزارهاي ندزد
برخی معنادار و نزد برخی ديگر ،بیمعنا تلقی شود.
 .6نظريه هيوم :معناي هر كلمه در ارتباط بدا ايددهاي كده بدا آن م ابقدت دارد پیددا
میشود ،اين ايده در ذهن فاعل شناسا و در برخورد با دادههاي حسی ايجاد میگردد
15

و كلماتی كه با اين ايدههاي ذهنی من ب نباشند بیمعنا تلقی میشوند.
اشكاالت اين نظريه ،اين است:

الف) در صورت وجود داده حسی براي كلمه ،معنا را براي آن به اثبات میرساند .در
حالی كه بسیاري از الفاظ كه معنادار هستند هیچ دادهاي حسی بدراي آنهدا در جهدان
خار وجود ندارد.
ب) ممكن است اين ايده ذهنی كه هیوم از آن نام مدیبدرد در ذهدن برخدی از افدراد
باشد؛ ولی در برخی ديگر خیر! در اين صورت كلمه در نظر برخی معندادار اسدت و
در نزد برخی ديگر بیمعنا تلقی خواهد شد.
 .7نظريه راسل :راسل به تحلیل من قی و زبانی در بررسی مسائل فلسدفی ،اعتقداد و
اهتمام داشت .يكی ديگر از شیوههاي فلسفی او اتمیسم(اصالت تجربه) من قی بدود؛
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نیل به وضوح كامل از يك چیز ،در انديشه فقن بايد مالحظه كرد كه آن چیز چه آثار

يعنی تجزيه و تحلیل من قی قضايا و جمالت و بازگرداندن آنها به معدانی بنیدادين و
تقسیمناپذير بود .به عبارت ديگر ،براي هر واحد تقسیمناپذير معنا يا شدناخت ،يدك
واحد تقسیمناپذير تجربه قايل بود .با اين افراط در تحويل ،راسل را بعضی به عنوان
12

پیشینه و پشتوانه فكري پوزيتیويسم من قی به شمار آوردهاند.

داشته است .بسیاري از امور ،مصداق مادي در جهان واقدع ندارندد و ايدن دلیدل بدر
بیمعنا تلقی كردن آنها ندارد .پرواضح است كه اين نظريههدا نیدز در تعريدف معندا،
ناتوان است و نمیتوان از آنها در اين زمینه كمك گرفت.
نهايت نظريه قابل پذيرش و برگزيده در مورد معنا اين است كه الفاظ دينی با مدلول
سمانتیكی 11و معناي لفظی ارتباط دارند .مدلول سمانتیكی يدك لفدظ همدان چیدزي
است كه به عنوان مسما معرفی می گردد و مسما با مصداق خارجی متفداوت اسدت.
گاه گفتار بر مدلولی داللت دارد كه از حدوزه واقدع خدار اسدت؛ در نتیجده گفتدار
حكايت از معنايی دارد كه با حس قابل تجربه نیست .پس معناي معندا ،چیدزي جدز
محكی لفظ نیست و آن غیر از مصداق است و مقید به قید خارجی نیست .در نتیجه
چنین گفتارهايی نیز معنادار تلقی میشوند.
معيارهای معناداری
يكی از مباحث فلسفه زبانی كه در اين راب ه اهمیت به سزايی دارد ،بحث معیارهاي
معناداري است؛ زيرا وقتی قائل به اين باشیم كه زبان دين معنادار است و از واقعیتی
حكايت میكند و يا معنادار نیست ،بايد روشن شود كه مالك معناداري و بیمعنايی
چیست؟

18

فیلسوفان دين سنتی همواره اطمینان داشتند كه میتوان به گونه معناداري درباره خدا،
اوصاف و افعال او سخن گفت .براي همین پرسش از معناداري يا بیمعنايی
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نظريات هیوم و راسل به هم نزديك هستند .با اين تفاوت كه راسدل افدراط بیشدتري

14

حسنا

گزارههايی درباره خدا ،هیچ گاه در قرون وس ی م رح نشد ،تنها پرسش م رح تا
آن زمان اين بود كه چگونه میتوان با زبان عادي كه مفاهیم رايج را در بر دارد
درباره موجودي فراطبیعی ،نامحسوس و به كل ديگر ،سخن گفت؟

16

در اوائل قرن بیستم بود كه گروهی از فیلسوفان (پوزيتیويستهاي من قی)با پیروي از
14

آراء و افكار ويتگنشتاين ،نظريهاي را گسترش دادند كه بر اساس آن ،معناداري زبان

حسنا در گرو آزمونپذيري تجربی آن بود.
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

هرچند خاستگاه اين مباحث عمدتاً متون دينی اهل كتاب مقدس يهودي د مسیحی
بوده است؛ اما برخی نويسندگان معاصر دامنه اين مباحث را به متن قرآن كشاندهاند.
اين نظريات عمدتاً در مقابل نگرش اصیل درباره متون دينی قرار میگیرد كه
گزارههاي دينی را معنادار و يكی از رسالتهاي اصلی آن را توصیف دقی واقعیات
جهان و ارائه بینشهايی صحیح و استوار نسبت به آن میداند .در واقع اين نهضت
كه از سال  1661آغاز شد ،تا اندازهاي تداوم و تكامل همین سنت تجربهگرايانهاي
بود كه سررشته آن به ديويد هیوم 61بازمیگشت.

61

پوزيتیويسم توسعاً شامل هر مكتبی است كه بنیاد را بر دادههاي تجربی بگذارد .الك
و جر باركلی به امكان شناخت روح و خداوندد ،بددون اتكدا و تجربده و آزمدايش
عینی معتقد بودند .پوزيتیويستها علیالقاعده بر اين اعتقادند كه مسدائل كالمدی و مدا
بعدال بیعی ،اگر چه در طول تاريخ فرهنگ و فكر بشر پیش آمد و بحثهاي بسیاري
برانگیخته است؛ ولی با هیچگونه راه و روش اطمینانبخشی نمیتوان به آنهدا پاسدخ
66

محصل و معنیدار داد و اين گونه مسائل را بالمره مهمل و فاقد معنی میدانند.

در كل ،اين ديدگاه غالباً نگاهی ابزارانگارانه به دين دارد و به واقعیت داشتن يا
نداشتن مدلول گزارههاي وحیانی كاري ندارد ،بلكه صرفاً با نگاهی ابزاري به آن
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 .1تحقيق پذيری تجربی معنا

مینگرد و دين را ابزاري مفید براي جهتدهی به زندگی انسان و تأثیر عملی در
63

زندگی میداند.

از نظر پوزيتیويسم من قی معناي واقعی داشتن مساوي اسدت بدا قابلیدت تحقید در
تجربه انسانی 64،يعنی اثبات يا احتمال صدق و كذب عبارتی با استناد بده مشداهدات
(معرفتبخشی) يا غیر شناختاري بودن است .به بیان ديگر ،زبان در صدورتی معنداي
معرفتبخش دارد كه به موضوعهايی بپردازد كه به طدور اصدولی بتدوان شداهدهاي
62

تجربی براي آنها اقامه كرد.

عبارات دينی و متافیزيكی تحلیلی نیستند ،ازطرفی تحقی تجربدی آنهدا نیدز ممكدن
نیست ،بنابراين به نظر آنها فاقد معنا به حساب میآيند.
 .2معيار قابليت تکذيب و ابطال
بعدها معیار تحقی پذيري به مفهوم «قابلیت تكذيب و اب ال» تلییر يافت.
اثباتگرايان گفتند اصوالً صدق و كذب در قضايايی م رح میشود كه قابل اثبات يا
اب ال باشد .وقتی قضیهاي يا گزارهاي م رح میشود كه موضوع و محمولی دارد و
مفاد آن اين است كه اين محمول داراي موضوعی ثابت است ،يا ما اين اثبات را
میتوانیم با تجربه تأيید كنیم د

Positivist

هم همین معنی را افاده میكند د يا به

تعبیر ديگري ،تحقی كنیم و حقانیت آن را با تجربه حسی ثابت نمايیم كه در اين
صورت ثابت میشود كه اين قضیه درست است يا بعكس ،وقتی قضیهاي را مورد
تجربه حسی قرار میدهیم ،میبینیم كه نتیجه معكوس است و اين راب ه اب ال
61

میشود كه در آن صورت ،معلوم میشود آن قضیه صادق نبوده است.

برخی از متفكران به دلیل اب الناپذيري گزارههاي دينی آنها را بیمعنا دانستند.
آنتونی فلو 68در مقاله «الهیات و اب الپذيري» مینويسد« :چون هیچ تجربه حسّی،

Downloaded from mhosna.ir at 11:16 +0330 on Sunday March 3rd 2019
معناداری یا بیمعنایی گزارههای قرآن /میناشمخی

حسددی امكددان پددذير باشددد 65.منظددور از معندداداري در متددون دينددی ،شددناختاري

14

حسنا

ناقض پارهاي از گزارههاي دينی شمرده نمیشوند ،درباره آنها نمیتوان ترديد كرد؛
بنابراين بیمعنا هستند 66».رويكردهاي گوناگونی برپايه اين مكتب ،درتفسیرمتون
دينی پیشنهاد شده است كه هريك به نوعی ،زبان معنادار ومعرفت بخش دين را
انكاركردند .دراين رويكردها ،زبان دين ازواقعیت خارجی وقابلیت صدق وكذب

45

جهت دادن به رفتارهاي مخاطب را نتیجه میدهد.

حسنا داليل رد معيار تحقيق پذيری تجربی
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

چنین ديدگاهی را نمیتوان پذيرفت؛ زيرا عالوه بر نقدهاي فوق ،ايرادهداي ديگدري
بر آنها وارد است كه مهم ترين آنها عبارتند از:
الف) تاكنون تعريف دقی و جامع و مانعی از اين اصل ارائه نشده است.
ب) برهان قاطعی بر انحصار معناداري در گزارههاي تحقی پذير تجربی وجود ندارد.
) براساس اين معیار ،حتی معناداري قوانین ضروري و كلی علمی غیر قابل توجیده
31

است؛ زيرا راهی براي آزمون تجربی آنها وجود ندارد.

درواقع بیمعنابودن گزارههاي دينی ،خود تجربه نشدده بدود و بدر مبدانی غیرتجربدی
استوار بود بدين جهت ،درتداوم آن ،انديشه «معناداري زبان ديدن» م درح گرديدد و
گروهی از صاحب نظران پذيرفتند كه زبان دين معنادار و معرفت بخش است .افزون
برآن با پذيرش اين حقیقت دينی كه متون وحیانی ،كالم الهدی هسدتند كده درقالدب
عبارتهاي متعارف انسانی بیان شده اند و در پی آن ،مقصود وانتظداراتی ازمخاطدب
خود داشته است ،ديگر نمیتوان درمعناداري زبان وحی ترديد كرد.
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فارغ انگاشته میشود و مانند اداي سوگند و امر و نهی ،صرفاً تسكین احساسات و

معناداری گزارههای قرآنی
گزارههاي دينی از جهات مختلفی ممكن است ،مورد سؤال و ترديد قرار گیرند.
گاهی گفته میشود :گزارههاي دينی قابل اثبات عقلی نیستند .اين اشكال به واقعنما
نبودن اين گزارهها بر نمیگردد .براي پاسخ به اين م لب الزم است ،براهین عقلی
خدا و پیامبر و قرآن و  ،....ادعا میشود كه نويسنده اين كتاب ،منظور واقعنمايانه از
گزارههاي كتاب خود نداشته است.
همان ور كه ذكر شد به دنبال طرح مسأله معناداري از سوي پوزيتیويستهاي من قی
و ترديد در معنا داشتن گزارههاي دينی بود كه برخی فیلسوفان ،گزارههاي دينی را
غیرشناختاري (غیر شناختگرا) تلقی نمودند .آ. .آير در كتاب زبان ،حقیقت و
من

مینويسد« :لفظ «خدا» لفظی مابعد ال بیعی است و اگر چنین باشد نمیتوان

حتی احتمال داد كه خدايی وجود دارد؛ زيرا گفتن اين كه «خدا وجود دارد»،
همچون بیان گزارههاي مابعدال بیعی است كه نه میتواند صادق باشد و نه كاذب ،و
با همین مالك هر جملهاي كه بیانگر وصف ذاتی خداي متعالی است ،هیچ معناي
31

حقیقی ندارد.

مراد از ديدگاه غیرشناختاري ،ديدگاه كسانی است كه به نحوي گزارههاي دينی را
غیر واقعنما می دانند به اعتقاد اينان ،متون دينی ناظر به خار نبوده و حكايت از
واقعیتی نمیكنند ،پس معرفتبخش هم نیستند .اين ديدگاه نظريات متفاوتی را
درباره زبان دين م رح كردهاند كه میتوان آنها را به چهار دسته اصلی تقسیم كرد:
 .1زبان احساسات؛

 .6زبان نمادين؛

 .3زبان شعائري و آيینی؛

 .4زبان اس ورهاي.

بايد توجه داشت كه هر گونه قضیه اخباري به صرف اينكده زبدان آن زبدان اخبداري
است ،واقعنما تلقی نمیشود به عبارت ديگدر ،در ذات و ماهیدت قضداياي اخبداري
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دال بر اصول و مبانی اعتقادات دينی تبیین گردد؛ اما گاهی پس از پذيرفتن وجود

44

حسنا

واقعنمايی نهفته نیست .چنانچه م الب يك شعر يا رمان يا داستان خیدالی واسد وره
پردازيها همه زبانی اخباري دارند ،در حالی كه واقعنما نیستند .مراد از واقدعنمدايی
گزارههاي قرآنی اين نیست كه در تمام گزارههاي آن مدلول م ابقی و معنايی حقیقی
اراده شده است .بلكه مقصود اين است كه آيا آن گدزاره ناظربده واقعیتدی وراءخدود

44

قرآنی چیست؟

حسنا انواع گزارههای دينی
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

گزارههاي دينی به دو دسته كلی قابل تقسیم هستند:
الف) واقعیاتی چون خدا ،پیامبر ،نزول كتابی از سوي خدا به واس ه پیامبر صدلی ا
علیه و آله ،آخرت ،بهشت ،جهنم ،واقعیتهاي تاريخی كه در كتابهاي آسمانی بیان
شده است و . ...
ب) تجارب دينی ،روحانی ،معنوي ،آرامش قلبی و ساير احساسات و عواطف ديندی
كه ممكن است در سايه اعتقادات دينی براي فرد يا افراد حاصل شدوند .در بحدث از
36

واقعنمايی گزارههاي دينی از میان اين دو ،دسته اول مورد نزاع هستند.

گزارههاي قرآنی را نیز میتوان به دو گروه اخباري و انشايی تقسیم كرد .جملههداي
اخباري به طور مستقیم از واقعیتی گزارش میدهد ،يا آن را نفی میكند؛ آن واقعیدت
ممكن است وجود يا عدم يك چیز يا صفت و يا حالت باشد ،يا ممكن است اخبدار
از يك واقعیت مشهود يا غیبی يا اخبار از امور مادي يا مجدرد عدالم باشدد؛ از ب دن
انسان يا از آفريدگار جهان ،از پديدههاي گذشته ،حال يا آيندده ،از پديددههداي ايدن

الصدراطا
جهان يا جهان آخرت حكايت داشته باشد .از جمله آيات انشدايی﴿ :اِهددِناا ِّ

المُستاقِیم﴾ (حمد( )2:ما را بده راه راسدت هددايت فرمدا)؛ ﴿کَيمََفََكُُموُو َفاالهم ﴾
(بقره()68:چگونه به خدا كافر میشويد)؛ ﴿وَفأَنُقُوافىیفسَبيلفالهم ﴾ (بقدره()165:و از
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است ياخیر .حال بايد پرسید ،منظور از كلمه «واقع» در بحث از واقعنمايی گزارههاي

مال خود در راه خدا خر كنید) .اينها آياتی هستند كه قابلیت صدق و كذب ندارند؛
اما آيات خبري آياتی هستند كه دربردارنده نوعی از انواع خبر هستند ،ضمن اينكده
خواننده عزيز آگاه است كه گزاره خبري قابلیت صدق و كذب را دارد .از جمله اين
آيات﴿ :إ َّفاله َفقَدفاَعَثَفلَكُْفطالُوتَفمَهكاً﴾ (بقره()641:خداوند طالوت را به پادشاهی

(انعام()38:هدر جنبنددهاي در زمدین و هدر پرنددهاي كده بده دو بدال در هدوا پدرواز
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شما برانگیخت) ﴿ ،وَفمَافمنفدااَّةٍفىیفاألرضفوَفلَافطائوٍفیَطيوُفاجَناحَي فإلافأَمَمٌْفاَمََمالُكُْ﴾

44

میكندهمگی طايفهاي مانند شما نوع بشرهستند)﴿ ،وَفاََينافم َ
ُوسمیفالكََما َفوَفعَعَهنما ُف حسنا
هُدَیًفلبَنیفإسوَائيلَ﴾ (اسرا()6:و به موسی كتاب تورات را فرسدتاديم و آن را وسدیله

هدايت بنی اسرايیل قرار داديم).
قرآن ،ذات خدا ،جهان هستی ،دنیا و آخرت ،رويدادهاي گذشته ،حال و آينده ،انسان
و موجودات ديگر ،پديدهها و سنتها و قوانین اليتلیر در سرنوشت انسدان و جهدان
را توصیف و تصوير كرده است ،چنان كه در قرآن ،امدر ،نهدی و اسدتفهام بدا اقسدام
گوناگونش ،تمنی و ترجی ،ندا و سوگند و شرط و مانند اينها آمدده اسدت 33.اكندون
پرسش اين است كه آيا تمام گزارههاي قرآنی با تندوع موضدوع و تفداوت تعبیدرات،
همه حكايت از واقع و قصد بیان حقیقیت دارد؟ يا انگیزه اساسی آنها تربیدت انسدان
است ،يا در برخی موضوعات انگیزه بیان واقعیت وجود دارد و در برخی ديگر تنهدا
تحريك و ترغیب به انجدام كداري يدا تحقد اهددافی خداص دارد .در نگداه غالدب
مسلمانان گزارههاي قرآن واقع نما و معرفتبخش هستند.
واقع نمايی قرآن بیش ازهرچیز زايیده علم وحكمت خداوندد متعدال اسدت 34.پديدد
آورنده قرآن با علم بیپايان خود به حقاي هستی و اسلوبهاي دقی بیان ،واقعیدات
جهان را در راستاي اهداف هدايتی خود آن چنان كه هست بیان كرده؛ قدرآن كده بده
هدف راهنمايی بشر به صراط مستقیم نازل شده است ،بايد ازجنس ح خالص باشد

و هیچ گونه باطل از جمله كالم غیر م اب بدا واقدع مانندد افسدانههاي سداختگی و
باورهاي باطل بی پايه و خرافی پیشینیان در آن نباشد؛ چرا كه با داستانهاي خیالی و
اس ورهاي نمیتوان مردم را در مسیر ح و حقیقت به پیش برد 35.به عبدارت ديگدر
حتی قرآن در داستانهاي خود واقدع نمدا بدوده و از گزارشهداي تداريخی دقید و

41
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اماشك نیست كه نمیتوان براي اثبات واقعیت تمام حقداي  ،از يدك مقیداس و يدك
ابزار استفاده كرد؛ زيرا اين انتظاري بیهوده است كه انسان فرشتگان را با چشم ببیندد
32

سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

كه چگونه به ياري مؤمنان آمده و میآيند.

از جمله آياتی كه از ديرباز بر سر معندا و چگدونگی درك و برخدورد بدا آنهدا میدان
متكلمان نزاع و اختالف است آيات صفات خداوند تعالی است.
آرای گذشتگان درباره صفات خدا
نظريات گذشتگان درباره صفات خدا را میتوان چنین دستهبندي كرد:
الف) گروهی راه اثبات در پیش گرفته و اين صفات را با همان معناي للوي بر خدا
ثابت میكنند هر چند مستلزم تشبیه و تجسیم باشد و اينان همان گروه مشبهه هستند
31

كه اكثريت مسلمان از آنها دوري میجويند .اهل حديث و ظاهريه ،محمد بن كرام
38

(م  655ق) و پیروانش از اين جملهاند.

ب) گروهی ديگر میگويند :ما مأمور به تالوت اين آيات هستیم و تالوت آنها
تفسیر آنهاست و ما در اين مورد اظهار نظر نمیكنیم و اين گروه ،همان گروه
مع لهاند كه عقل و خرد را از شناخت صفات خدا محروم ساختند 36.به عبارت
ديگر اين دسته از ظاهرگرايان در عین انتساب صفات مخلوقات به خداوند ،هرگونه
تفسیر ظاهري و باطنی و للوي را ممنوع میشمارند و میگويند تفسیر و تأويل اين
41

الفاظ جايز نبوده و كیفیت آن در نظر ما مشخص نیست.
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درست و از قضاياي واقعی بهره گرفته است.

) گروه سوم نه راه اثبات را در پیش گرفته و نه راه تع یل؛ بلكه میگويند :ما معانی
اين صفات را به خود خدا تفويض میكنیم .غزالی و برخی ديگر از اشاعره اين راه
را برگزيدهاند 41.بیشتر اهل حديث ،بعضی از حنابله ،ابوالحسن اشعري ،ابن تیمیه و
پیروانش اين عقیده را دارند .به اين گروه «صفاتیه» نیز گويند 46.از نظر اشعريها ،اين
روا نیست .اين عقیده باعث میشد كه بخش زيادي از آيات قرآن كنار گذشته شود
كه به انديشه تع یل در صفات خبري معروف است.
د) گروه چهارم كده گروهدی از معتزلدهاندد راه تأويدل را در پدیش گرفتدهاندد ،مدثالً
میگويند :يد در آيه خلقت آدم ،كنايه از قدرت است؛ ولی سخن در اينجاست كه آيا
ما ح داريم آيات قرآن را از پیش خود تأويل كنیم؟ اگر مقصود ايدن اسدت كده بده
خاطر فرار از اشكال در ظاهر كالم خدا تصرف كنیم ،اين جدز تفسدیر بده رچي چیدز
ديگري نخواهد بود ،البد در اينجا بايد راه پنجمی را برگزيدد كده نتیجده آن تصدرف
خود سرانه در كالم الهی نباشد.
هد) راه پنجم آنكه قرآن كتابی است كه براي فهم و تدبر فرود آمده است كده از ايدن
جهت بايد در آياتی كه در آنها صفات خبري مانند« :يد» و «عین» وارد شدده اسدت،
دقت و تدبر كنیم .چیزي كه در فهم اين نوع آيات اهمیت دارد ،اين است كده نبايدد
ظهور مفردات آيه مانند «يد» و يا «عین» در عضو ،ما را بفريبد ،بلكه بايدد چگدونگی
ظهور مجموع كالم را مورد توجه قرار داد .اگر اين ضداب ه در تمدام مدوارد صدفات
خبري در نظر گرفته شود ،مفاد آيات روشن میشدود و بددون تصدرف خودسدرانه،
مقصود آيه به دست میآيد.
براي مثال در آيه ﴿وَاصبوفلحُكْفرَاِّكَفىَإنَّكَفاأَعيُننَا﴾ (طور( )48:در راه ابالغ احكدام
خدا صابر باش تو زير نظر ما هستی) .تعبیر «فاإنَّكا بِأعْیُنِنادا» كنايده از ايدن اسدت كده
رسول صلی ا علیه و آله مورد حمايت ماست؛ يعنى :تو زير نظر ما خواهی بود و
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صفات حقیقتاً براي خداوند وجود دارد؛ ولی بحث درباره چگونگی و كیفیت آنها
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تو را كنترل خواهیم نمود ،يعنی چیزى از كار تو بر ما مخفى نخواهدد بدود ،و تدو را
حفظ كرده تا به كار تو دسترسى پیدا نكنند ،تو را نگهدارى میكنیم تا نتوانند بده تدو
آزار رسانند 43.به اين خاطر عین را جمع بسته است ،كه اي پیامبر در هر مكدان و در
هر حالی كه باشی تو را میبینیم و پرورشت میدهیم 44.زيرا انسدان اگدر بخواهدد از
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گرفتهايم.
جداي از آيات صفات الهی دستهاي ديگر از آيات هستند كه خداوند از نتدايجی كده

سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

بر اعمال نیك يدا بدد انسدانها مترتدب میگدردد ،بدا تعبیدرات گونداگون اعتبداري و
قراردادي؛ مثل بیع و شراء ،كار و مزد و جزا ياد میكند .راب ه میدان اعمدال و حتدی
انگیزههاي آدمی و نتايج مترتب بر آنها ،يك راب ه حقیقدی ،تكدوينی و عیندی اسدت،
يعنی درست همانطور كه آب ،غذا و هواي مناسب ،منشأ رشد و ثمر يدك درخدت
است و آفات و سموم ،باعث پژمردگی آن میشود ،راب ه میان اعمال صالح و نتدايج
مثبت آنها در سرنوشت انسان و نیدز اعمدال منفدی و منهدی ونتدايج آنهدا ،حقیقدی و
خارجی است .لكن خداوند ،براي تفهیم م لب و مراعات حال عمدوم مخاطبدان ،از
اين راب ه به زبان اعتباري و قراردادي ،خريد و فدروش و عمدل و اجدر و  ...سدخن
گفته است﴿ :یَافأَیهَّافالَّذینَفءَامَنُوافهَلفأَدُلُّكُْفعَه َفَجارَةٍفَُنجيكُْفمِّنفعَذَا ٍفأَليٍْفَُؤمنُمو َف
االهَّ فوَرَسُول فوَفَُجاهدُو َفى فسَبيلفالهَّ فاأَموَالكُْفوَفأَنُُسكُْ﴾ (صف11:و( )16اي اهدل
ايمان ،آيا شما را به تجارتی سودمند كه شدما را از عدذاب دردنداك نجدات بخشدد،
داللت كنم؟ آن تجارت اين است ،كه به خدا و رسول او ايمدان آوريدد و بده مدال و
جان در راه خدا جهاد كنید).
اين تعبیرات از مواردي است كه بايد با ارجاع به محكمات و معناي مكتوم در آنهدا،
تفسیر شوند.
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حمايت و مراقبت خود درباره كسی سخن بگويد میگويدد :مدا فالندی را زيدر نظدر

برخی از فالسفه معتقدند كه اوصاف كمالی در نشئه كثرت و امكان از هم جدايندد و
براي هر كدام اثر مخصوص به خود را دارد؛ اما همه آنها در نشئه وجوب و وحدت،
عین هم هستند و اثر هر كدام ،عین آثار ساير اوصاف به شمار میرود؛ زيرا اثدر هدم
در مرتبه وحدت و ضرورت كه بساطت است ،عین اثر قدرت و اراده و حیات است؛
بود 45.الفاظ مشترك میان انسان و خدا به صورت مشترك معنوي و ذو مراتب به كار
میرود؛ يعنی اين صفات به صورت كاملتر و شدديدتر در مدورد حد تعدالی و بده
صورت ناقص و ضعیف در مورد انسان به كار میرود بايد ايدن معدانی را از لدوازم
طبیعی آنها تجريد و تخلیه كرد و سپس آنها را به خداوند نسبت داد.
شواهد معناداری گزارههای قرآنی
در اثبات وتبیین معناداري عبارات قرآنی میتوان از شواهد مختلفی بهره جسدت كده
میشود آنها را در دسته كلی شواهد درون متنی وشواهد برون متنی جاي داد:
الف) شواهد درون متنی
شواهددرون متنی ،مستقیماً به متون ورهنمودهاي منابع ديندی بده ويدژه آيدات قدرآن
وروايات متكیاند .مهم ترين اين داليدل كده ازآيدات قدرآن بدر میآيدد و گدواه بدر
معناداري پیامهاي قرآن است ،عبارتند از:
 .1مسلمانان بر اين اعتقادند كه خداوند براي هددايت و را هنمدايی بشدر پیدامبرانی
مبعوث كرده و پیام خود را از طري وحی به آنها رسانده و آنها را مأمور ابدالغ ايدن
پیام وحیانی كرده است .مجموعه اين پیامهاي وحیانی در قالدب قدرآن كدريم شدكل
گرفته و آيات آن مورد مراجعه میلیاردها انسان مؤمن به خدا و دين اسالم قرار دارد.
در اديان متن محوري همچون اسالم ،دين مداران همیشه در پی اين بوده اند كده بدا
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چون مفهوم وجود مشترك معنوي است ،كمداالت آن هدم مشدترك معندوي خواهدد
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استفاده از متد فهم متون و نیز در نظر گرفتن ويژگیهاي متون وحیانی ،به فهم مدراد
و مقصود خداوند از گزارههاي وحیانی دست يابند ،از اين رو اگر اين گزارهها فاقدد
معنا باشند ،تالش مسلمانان بی جهت خواهد بود.
 .6آيددات تحدددي كدده بدده صددورت علنددی همگددان را در همدده زمانهددا بدده مبددارزه و

44

حسنا

كالمی غیر معرفت بخش باشدد ،هدیچ گداه مدتكلم حكدیم از مخاطدب درخواسدت
همانندآوري نمیكند.

سال هشتم ،شماره سی و یکم ،زمستان 5931

 .3آياتی كه زبان قرآن را ﴿اهسَا ٍفعَوَایٍّفمُّبينٍ﴾ (شعراء )165:مدیداندد .تصدريح بده
عربی آشكار بودن زبان قرآن خود تأيید ديگري بر اين حقیقت است.
 .4قرآن در شماري از آياتش همگان را به تدبر و تفكر در آن دعوت كرده است و
كسانی را كه از مسیر فهم قرآن دور شدهاند ،مورد عتاب قرار داده است 41.از منظر
شهید م هري طبیعی است كه اگر فهم قرآن را امري ممكن بدانیم تدبر و تفكر در آن
نیز ،معنی خواهد داشت؛ اما اگر فهم آن ناممكن فرض شود ،تأمل و تعم در آيات
نیز بیهوده و بلكه ناروا است.

48

واضح است كه تدبر و انديشهورزي در آيات قرآن در صورتی من قی و معقول است
كه ظواهر قرآن معرفت بخش بوده و بر معانی خود داللت نمايند و مخاطبان آن از
همین راه به فهم معانی قرآن راه يابند.
 .5كلمه ح و مشتقات آن در قرآن قريب  641بار بده كدار رفتده اسدت كده اغلدب

كاربرد آن در معناي م اب با واقع است .براي نمونه﴿ :وَفیُحمََّّفاُُفالحَمََّّفوَفلَموفکَمو َف

المُجومُو َ﴾ (يونس﴿ ،)86:إ َّفهَذافلَهُوَفالقَصَصُفالحَََّّ﴾ (آل عمران.)26:
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همانندآوري دعوت میكند 42.اين نهايت داللت بر معرفت بخشی اسدت؛ زيدرا اگدر

 .2ويژگیهاي متن قرآن نیز آن را واقعنما و معنادار میسازد؛ زيرا با دقت در
51

محتواي عمی قرآن میتوان دريافت كه قرآن متنی حكیمانه 46،ح  51،برهان و نور،
بینه و نشانه روشن 56و  ...است.
ويژگیهاي يادشده نمیتواند با بیمعنايی عبارات و مفاد قرآن سازگار باشد.

صلی ا علیه و آله معرفی میشود كه به وسیله قرآن انجام میگیرد﴿ :لَقَد فمَنَّ فالهَّ فُف

ثَ فىيهْ فرَسُولًا فمِّن فأَنُُسهْ فیََهُوا فعَهَيِم فءَایَاَ فوَ فیُزَکِّيهْ فوَ فیُعَهِّمُهُ فُْف
عَه َ فالمُؤمنينَ فإذ فاَعَ ف

نٍ﴾ (آل عمران( )124:خداوند بر
ُوا فمن فقَبلُ فلَُ فضَهَا فلٍ فمُّبي ف
الكََا َ ف فوَ فالحكمَةَ فوَ فإ فکاَن ف

اهل ايمان منت گذاشت كه رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت كه بر آنها
آيات خدا را تالوت كند و نفوسشان را از آاليش و نقص پاك گرداند و احكام
شريعت و حقاي حكمت را به آنان بیاموزد ،هر چند از پیش در گمراهی آشكار
بودند).
ب)شواهد برون متنی
اين شواهد به متن خاصی ازمتون دينی ،متكی نیستند و با نگاهی عقاليی و كالمی به
مدعا مینگرند ،هر چند برخی مقدمات خود را از مسلمات دينی و با جسدت وجدو
در منابع دينی به دست میآورند.
 .1م العه اديان الهی نشان میدهدد كده بنداي اولیده شدارع در سدخنان خدود ،بیدان
گزارههاي واقعنما است .اصل در كالم شارع معرفتبخشی است مگر آن كه قرينهاي
بر خالف آن موجود باشد 53.بی شك از منظر دينداران تمام گزارهها يا بخش وسیعی
از متون دينی ،واقعی هستند و به تعبیري تمام اين گزارهها صادقند .سدیره عداقالن و
عرف نیزدر بیان جملههاي خبري چنین است .اصل اول در مكالمات شفاهی و كتبی
انسانهاي عاقل بیان سدخن واقعنمايانده اسدت .مقصدود مدا از سدخن واقعنمدا ،بده
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 .1در آيات چندي «تزكیه و تعلیم كتاب و حكمت» به عنوان هدف رسالت پیامبر
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ضرورت ،كالم م اب با واقدع نیسدت؛ بلكده مقصدود ايدن اسدت كده اصدل اول در
جملههاي خبري ،بیان جملههاي واقعنماست كه قابلیت صدق و كذب دارد .عداقالن
در فهم كالم هر گويندهاي اين اصل را رعايت میكنند ،مگدر در مدواردي كده قرينده
خالف آن را اقتضا كند .اگر گوينده عاقل و حكیمدی نیدز خ داب بده مدردم سدخن

45

حسنا

 .6يكی ازنقشهاي اساسی زبان وحی ،معناداري ومعرفت بخشی آن است ،چنانكه از
نگاه باربور ،بیانات دينی كاركردهاي زبانی فراوانی دارند كه به نحو تنگاتنگی به هدم
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پیوستهاند و معرفت بخشی از كاركردهاي اصلی آنهاست .زبان دينی در عدین معندی
داري ،غالباً يا احكام معرفتبخش و عقايد دينی را مسلّم (مفروض) میگیرد ،يا آنها
را در بر دارد .همین است كه مسأله تحقی پذيري در اين حدوزه نمیتواندد بده كلدی
منتفددی باشددد .وي میگويددد :زبددان دينددی در عددین حددال كدده بیددانگر و برانگیزاننددده
رهیافتهاي شخصی است؛ اما در عین حال اشاره معرفدت بخشدانهاي بده واقعیدت
54

دارد.

 .3بیشتر آموزههاي اسالم ،قابل اثبات عقلی است .اصول اعتقادات بدر اسداس عقدل
اثبات میشوند و بسیاري از فروع اعتقادات نیز ،پشتوانه عقلی دارند؛ بلكه بسیاري از
تعالیم قرآن ،ارشاد به حكم عقل است .زبان عقل در تبیین م الب ،زبدان احساسدات
نیسددت ،بلكدده دقیق داً در برابددر آن قددرار دارد و آنچدده عقددل بدددان میرسددد ،احكددام
واقعنماست.
 .4زبان قرآن ،زبان ارائه حقايقی در حوزه انسانشناسی و هستیشناسی است .در اين
زمینه ،ديدگاههاي خاصی ارائه میدهد .قرآن ارائه دهنده نظريه منسجمی در راستاي
هدف از خلقت جهان و حیات بشر و تبیین انسانشناسی خاصی است .زبان بیان
م البی در راستاي هستیشناسی و انسانشناسی ،زبان كشف واقع و اقعنمايی است و
نمیتواند زبانی غیر واقعنما مانند زبان اس وره ،رمان و امثال آن باشد.
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میگويد ،در بیان خود بر سیره عقال عمل میكند.

 .5اگر قرآن كتاب رمزها باشد و با اص الحاتی سخن گفته باشد كه از بستر عمومی
روشهاي زبان عربی دور است ،به گونهاي كه مردم در برابر آنها سرگردان بمانند و
نوري كه معانی آنها را برايشان روشن سازد ،نیابند ،از آن رو بیم دارند مقصود آن چه
به جز معناي ظاهرياش ،معناي ديگر باشد ،در حالی كه هیچگونه قرينه گفتاري و يا
از میان میبرد؛ زيرا هدف قرآن بر اين پايه استوار است كه آيات فرود آمده بر مردم
راهی باشد براي فعالیت خرد و انديشه آنان و آنها بتوانند به وسیله آيات ،راه راست
را بیابند و از اين طري اندرز بگیرند و تقوا پیشه كنند ،از اين رو نمادين دانستن
زبان قرآن ،درست به نظر نمیرسد.
ممكن است يك اثر هنري رمزي باشد؛ اما يك متن دينی مانند قرآن كه داراي اركان
سهگانه اعتقادات ،اخالق و احكام است و براي هدايت انسانها نازل شده است،
نمیتواند رمزي باشد .نمیتوان قرآن را مانند يك تابلوي نقاشی يا يك ق عه شعر يا
55

يك داستان ،مجموعهاي از نمادهاي رمزي دانست.

 .2بنابر ديدگاه نمادين دانستن زبان دين ،مدلها و نمادها و تمثیلهاي دينی ،بیشتر
طريقی براي اشاره به يك سلسله ارزشها و اعتبارهاي حیاتی ،تعبیري از يك رشته
حقیقتها براي زندگی توچم با آرامش ،سالم و سعادتمندانه و بیانی نیرومند و موثر
براي گرايش به خیر و صالح ،بوده است و مشكل از آن جا ،آغاز میشده است كه
قالب نماد ،استقالل و اصالت میيافته است و بنابر عادت ديرين ذهن بشر كه به چیز
انگاري ،میل میكرده است ،به ازاي كلمات و جمالت دينی چیزهاي مشخصی در
بیرون(مثل خدا ،روح ،فرشته ،آخرت و  )...تصور میكرده است و كار به نوعی
جمود دينی ،سادهانديشی خرافی ،معتقد است موهومی و از همه بدتر كشمكشهاي
مذهبی ،كشیده میشده است؛ زيرا هر مذهب نمادهاي قالبی خود را و به طرز
مخصوص به فرقه خود ،اصالت و استقالل میبخشیده و انحصار قايل میشده است.
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حالی براي آن معنا به چشم نمیخورد و اين وضعیتی است كه هدف سترگ قرآن را
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صرف نظر از اين كه رويكرد زبانشناختی مذكور ،چقدر موجه و قابل دفاع باشد
بايد اذعان كرد ،كه تحجر مذهبی در میان مسلمین به فرقههايی مثل مشبهه ،مجسمه،
ظاهريان ،حنبلیها و امثال آن اختصاص نداشته است و با مروري بر كتابهاي
«مقاالت االسالمیین»« ،الفصل فی الملل»« ،الملل و النحل» و جز آن ،احساس میشود

44
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به فرو بستگی فرهنگی ،منازعات مذهبی و از همه بدتر به «حداكثرگرايی دينی» دامن
میزده است و در اين گیر و دار كاركرد اصلی دين و ايمان كه گسیل معنوي و
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درونزاي فرد مومن در جهت اتخاذ معنويتی سالم و معقول در حیات اجتماعی است،
52

فراموش میشده است.

 .1اگر زبان نمادين را زبان اشاره و رمز بدانیم و ظاهر قرآن را رها كنیم ،ممكن است
معناي باطنی در تعارض با ظاهر قرار گیرد و مستلزم نفی ضروريات شود و گر نه
چنین تفسیر شك و ترديد و گمان و تبديل آن به علم تشوي مینمايد .سخن از به
كارگیري علم ،عقل و رفع شك ،ترديد و گمان در جايی مورد تاكید است كه سخنان
گويند .در مقام شناساندن واقعیت باشد ،نه بیان م البساختگی ،خیالی و دور از
واقعیت اين ابزارها براي كشف واقع به كار گرفته میشوند.
 .8مهمترين اشكالی كه بر نمادين دانستن زبان قرآن زبان م رح است ،اين است كه
زبان قرآن زبان شخصی میشود ،زبان رمزي میان خدا و رسولش و يا احیاناً عدهاي
و گروهی چون راسخان در علم میگردد .معنايش اين میشود كه ديگران اين كالم
را نمیفهمند و از اين رمز نمیتوانند استفاده كنند ،مگر كسی كه به فنون و رموز
رمز آشنا باشد ،از آن طرف زمینه جابجايی و تأويلهاي گوناگون را فراهم میكند.در
اين صورت قابل استناد نیست و قابل استفاده و استدالل و هدايت براي جوامع و
توده نخواهد بود؛ چون معیار و مالكی براي فهم و درك ندارد.

51
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كه زبان دين تا چه اندازه ،دچار جمود و قشريگري است .اين تحجر زبانشناختی

نتيجه گيری
ازمجموع آنچه در اين نوشتارگذشت میتوان م الب ذيل را را به عنوان نتیجدهگیري
يادآور شد:
 .1يكی از اصول بنیادي در فهم و شناخت متون دينی و به ويژه قدرآن ،معنداداري و
 .6گزارههاي قرآنی را میتوان به دو گروه اخباري و انشايی تقسدیم كدرد .جمدالت
اخباري به طور مستقیم از واقعیتی گزارش میدهد ،يا آن را نفی میكند؛ آن واقعیدت
ممكن است وجود يا عدم يك چیز ،يا صفت و يا حالدت باشدد و يدا ممكدن اسدت
اخبار از يك واقعیت مشهود و يا اخبار از امري عینی و غیر مشهود باشد.
 .3گزارههاي قرآنی از تندوع مضدامین گسدتردهاي برخدوردار اسدت و بدراي اثبدات
واقعیت تمامحقاي آنها ،نمیتوان از يك مقیاس استفاده كرد.
 .4نظرياتی كه زبان دين را فاقد معنا میدانند ،عمدتاً در مقابل نگرش اصیل دربداره
متون دينی قرار میگیرد كه گزارههاي دينی را معنادار و يكی از رسالتهاي اصلی آن
را توصیف دقی واقعیات جهان و ارائده بینشهدايی صدحیح و استوارنسدبت بده آن
میداند.
 .5در مورد معناداري صفات خداونددي ،خصوصداً آن دسدته از صدفاتی كده الفداظ
مشترك میان خدا و انسان هستند ،بايد يادآور شد كه اين دسدته از صدفات مشدترك
معنوياند و به صورت مشترك معنوي و ذومراتدب در مدورد خددا وانسدان بده كدار
میروند ،يعنی اين صفات به طور كاملتر در مورد خداوندد و بده صدورت نداقص و
محدودتر در مورد انسان به كار میروند .براي درك معنداي الفداظ متشدابه در مدورد
ذات ح تعالی ب ايد آنها را از اموري مادي تجريد نموده ،سپس آنهدا را بده خداوندد
نسبت داد.
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ناظر به واقع بودن گزارههاي دينی است.

44
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پی نوشتها:
 .1برنجكار ،رضا ،آشنايي با فرق و مذاهب اسالمي ،ص.162
 .6سعیدي مهر ،محمد ،آموزش کالم اسالمي ،ص.61
 .3ساجدي ،ابوالفضل ،زبان وحي ،ص.56
 .4اگر سخن بی معنا باشد ،پس كالم ردشدنی است و در اين زمینده ،اگدر گدزاره اي كده خداوندد را
ولی اگر اين گزاره و ساير گزاره ها رابه هر صورتی كه باشند  ،خواه صفات جسمانی و انسانی را براي

41

حسنا

خدا اثبات كند و خواه اين گونه نباشد ،پذيرفته شوند ،در اين صورت خدا را با هر وصفی كده باشدد،
پذيرفته ايم.
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 .5نويا ،پل ،تفسیر قرآني و زبان عرفاني ،ص.662
 .2فنايی ،ابوالقاسم ،درآمدي بر فلسفه دين و کالم جديد ،ص.68
7. Bereal.

 .8صفوي ،كوروش ،گفتارهايي در زبان شناسي ،ص.166
 .6خسروپناه ،عبدالحسین ،نظريه تأويل و رويکردهاي آن ،ص.161
10. wittgenestein.

 .11نصري ،عبدا  ،راز متن ،ص.68- 61
 .16خسروپناه ،عبدالحسین ،جستاري در معناشناسي معنا ،ص.44
 1886- 1651 .13م.
 .14كاپلسون ،فردريك ،تاريخ فلسفه ،ص.322
 .15باربور ،ايان ،علم و دين ،ص.18
 .12خرمشاهی بهاء الدين ،پوزيويسم منطقي ،ص.166
17. semantical refrent.

 .18ر.ك :علیزمانی ،امیرعباس ،زبان دين ،ص 86؛ خرمشاهی ،بهاء الدين ،پوزيويسم منطقي ،ص- 64
.65
 .16علیزمانی ،امیرعباس ،خدا ،زبان و معنا ،ص.151- 146
20. David Hume.

 .61علیزمانی ،امیرعباس ،خدا ،زبان و معنا ،ص.126
 .66خرمشاهی ،بهاء الدين ،سیر بي سلوک ،ص.64
 .63ساجدي ،ابوالفضل ،زبان وحي ،ص21؛ . Alston, p41
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توصیف میكند  ،رد شود اين بدان معناست ،كه خداوند را نمی شود با هدیچ گدزاره اي توصدیف كدرد،

 .64جان هیك ص.616
 .65خرمشاهی ،بهاء الدين ،سیر بي سلوک ،ص.65
 .62علیزمانی ،امیرعباس ،خدا ،زبان و معنا ،ص.126
 .61مصباح يزدي ،محمدتقی و محمد لگنهاوزن ،میزگرد زبان دين ،ص.16
28. Antony Flew.

 .31علیزمانی ،امیرعباس ،خدا ،زبان و معنا ،ص.624
31. A.J Ayer, p: 165.

 .36ساجدي ،ابوالفضل ،زبان وحي ،ص.26
 .33سعیدي ،روشن ،محمد باقر ،زبان قرآن تعهد برانگیزي در متن واقعگويي ،ص.164- 163
 .34طباطبايی ،محمدحسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،ص.366- 368
 .35همان ،1 ،ص.121- 122
 .32انفال.16 :
 .31متولد  655قمري.
 .38شهرستانی ،عبدالكريم ،الملل و النحل ،ص.181
 .36همان.
 .41شمخی ،مینا ،مكاتب ظاهرگرا در قرآن ،پژوهش هاي زبان شناختي قرآن ،ص.61
 .41بحوث فی الملل و النحل ،ص.14- 13
 .46شهرستانی ،عبدالكريم ،الملل و النحل ،ص.21
 .43طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ص.21
 .44زمخشري ،محمود ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ص.415
 .45اخوان نبی ،قاسم ،زبان دين از ديدگاه حکمت متعالیه ،ص.26
 .42بقره65- 63 :؛ اسرا88 :؛ يونس38 :؛ هود 13 :و.14
 .41يوسف1 :؛ نحل86 :؛ مائده15 :؛ قمر 11 :و 66و36؛ شعراء 166 :و 163؛ محمد.64 :
 .48م هري ،مرتضی ،آشنايي با قرآن ،6- 1 ،ص.62- 64
 .46يونس 1 :؛ آل عمران58 :؛ يس.6 :
 .51فاطر.31 :
 .51نساء.114 :
 .56انعام.151 :
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 .66ديويد برايان ،درآمدي بر فلسفه دين ،ص.6
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 .53ساجدي ،ابوالفضل ،زبان دين و قرآن ،ص.681
 .54باربور ،ايان ،علم و دين ،ص.668
 .55نصري ،عبدا  ،نگاهي به قرايت رسمي از دين ،ص.162
 .52فراستخواه ،مقصود ،آيا گزاره هاي اصلي دين به زبان نمادين است ،ص.1
 .51موسوي اردبیلی ،سید عبدالكريم ،مشکل ما در فهم قرآن ،ص.18

حسنا
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قرآن كريم ،ترجمه محمد مهدي فوالدوند.
 .1باربور ،ايان ،علم و دين ،ترجمه بهاء الدين خرمشاهی ،تهران :مركز نشر دانشگاهی.1326 ،
 .6برنجكار ،رضا ،آشنايي با فرق و مذاهب اسالمي ،قم :مؤسسه طه ،چاپ سوم.1318 ،
 .3خرمشاهی ،بهاء الدين ،پوزيويسم منطقي ،تهران :شركت انتشدارات علمدی و فرهنگدی ،چداپ
سوم.1383 ،
 .4دددددددددددددددددددد ،پوزيتیويسم منطقي ،تهران :مركز انتشارات علمی و فرهنگی.1321 ،
 .5دددددددددددددددددددد ،سیر بي سلوک ،تهران :بی نا ،چاپ اول.1311
 .2جوادي آملی ،عبدا  ،دين شناسي ،قم :اسراء ،چاپ چهارم.1385 ،
 .1ديويد برايان ،درآمدي بر فلسفه دين ،ترجمه ملیحه صابري ،تهران :مركز دانشگاهی.1318
 .8زمخشري ،محمود ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بیروت :دارالكتاب العربی ،چاپ
سوم.1411 ،
 .6ساجدي ،ابوالفضل ،زبان دين و قرآن ،قم :مركز انتشارات موسسده آموزشدی و پژوهشدی امدام
خمینی رحمه ا  ،چاپ دوم.1383 ،
 .11سعیدي مهر ،محمد ،آموزش کالم اسالمي ،قم :نشر طه ،چاپ سوم.1383 ،
 .11شهرستانی ،عبدالكريم ،الملل و النحل ،قم :منشورات الرضی ،چاپ دوم.1321 ،
 .16صفوي ،كوروش ،گفتارهايي در زبان شناسي ،تهران ،نشر هرمس ،چاپ اول.1381 ،
 .13طباطبايی ،محمدحسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسه علمی للم بوعدات ،الطبعمةف
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