دوفصلنامهّعلمیّپژوهشیّپژوهشهایّعقلیّنوین  /سال سوم شماره پنجم بهار و تابستان 1397
ّ

وحیده فخار نوغانی

1

سیدمرتضی حسینی شاهرودی

2

نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه مالصدرا *

چکیدهّ

یکی از پرسش های اساسی در موضوع رابطه زبان و واقعیت پرسش از نقش زبان و میازان اثرگاذاری آن در
توصیف عالم واقع بر اساس رابطۀ شناخت و واقعیت است .در تبیین نقش مداخلهگراناۀ زباان در توصایف
واقعیت دو رویکرد کلی وجود دارد .در رویکردهای سنتی بر اساس رئالیسم خام زبان هیچگوناه دخاالتی
در بازنمایی واقعیت ندارد و تنها ابزار بیان واقعیت است در حالیکاه در رویکردهاای جدیاد باا توجاه باه
تفاعل ذهن و عین بر نقش مداخلهگرانۀ زبان در توصیف واقعیت تأکید میشود .در این مقاله ضمن مارور
اجمالی بر ر ویکردهای رایج تالش خواهد شد تا دیادگاه مالصادرا در خصاو
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مقدمهّ

زبان مؤثرترین ابزار برای ارتبا جهان اندیشه و دنیای درونی انسانها با جهان پیرامون آنها است و به دلیال
برخورداری از جنبهها و کارکردهای گوناگون مطالعهۀ این پدیده به قلمرو خاصی محدود و منحصر نباوده
دانشمندان رشتههای مختلف واقع شده است .زباان پدیادهای اجتمااعی
و از جنبههای مختلفی مورد توجه
ِ

است که موجب برقراری پیوند و ارتباا میاان افاراد یاک جامعاه میگاردد و از هماینرو موضاوع مطالعاۀ

جامعهشناسان و مردمشناسان واقع شده است .همچنین زبان یکی از جنبههای رفتار انسانی نیاز محساوب
میگردد و از این جنبه نیز موضوع مطالعۀ روانشناسان نیز قرار گرفته اسات( .بااطنی  )9 :1376عاالوه بار
جامعهشناسی و روانشناسی زبان در حوزۀ مطالعات فلسفی نیاز ماورد توجاه اسات .از دیادگاه برخای از
نظامهای فلسفی مانند «فلسفۀ تحلیلی» یا «فلسفۀ تحلیل زبانی» که از جدیادترین دساتگاههای فکاری و
فلسفی محسوب میگردد نخستین وظیفاۀ فیلساوف تحلیال زباان بارای تبیاین باازنمود واقعیات اسات.
( )Ryle, 1932: 32 & Austine, 1956: 20زبانشناسان نیز با تأکید بر ماهیت خود زبان و نه باهخاطر ارتباا
زبان با موضوعات دیگر به بررسی زبان پرداختهاند( .باطنی )11 :1376
یکی از مهمترین مسائل مطر شده در حوزۀ مطالعات فلسفی دربارۀ زبان تبیین رابطۀ زبان و واقعیات
و نقش آن در توصیف و بازنمایی واقعیت است .پرسش اساسی این است کاه آیاا زباان میتواناد واساطهای
امین در بیان واقعیت تلقی گردد آیا الفاظ و مفاهیم در نظام پیچیدۀ زبانی میتوانند بهطور کامال و بادون
هیچگونه دخل و تصرفی واقعیت را آیینهوار منعکس نمایند و تنها نقش ابزار را در این انتقال ایفاا کنناد آیاا
زبان در بیان واقعیت تحتتأثیر هیچگونه عاملی قرار نمیگیرد
در حوزۀ مطالعات فلسفی دربارۀ زباان در برابار پرساشهای یااد شاده دو رویکارد کلای وجاود دارد.
نخست رویکرد سنتی به مسئلۀ زبان است که بر اساس آن رابطۀ میان زبان و واقعیت رابطهای مستقیم تلقای
میشود بهگونهای که زبان در بیان واقعیت هیچگونه دخل و تصرفی ندارد .در این رو یکرد واقعیات بهواساطۀ
صورتهایی در ذهن منعکس شده و الفاظ و عبارات زبانی به عنوان حامالن اماین مفااهیم ذهنای وسایلۀ
برقراری تفاهم می ان افراد هستند .در مقابل این رویکرد رویکردهای جدیدی مطار شاده اسات کاه در آن
نقش زبان در بیان واقعیت نسبت به رویکردهای سنتی تغییرات اساسای یافتاه و پیشفر هاای گذشاتگان
ا
دربارۀ نقش زبان مورد تردید واقع شده است .در رو یکرد اخیر زبان صرفا بازتاب دهدۀ عینی جهان خاارج
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محسوب نمیشود بلکه شیوهای برای شکلدهی به جهان خارج اسات .در ایان رویکردهاا سااختار زباان
انعکاس مستقیم شناخت و نه واقعیت است بهاین معنا که هر تعبیر زبانی با مفهومسازی از موقعیت خاصی
همراه است ( .)Lakoff, & Mark, 1999: 11در مطالعات فلسفی دربارۀ زبان بر این امار تأکیاد میشاود کاه
زبان بهطور مستقیم منعکسکنندۀ واقعیات خارجی نیست بلکه عوامل متعددی مانند پیشفر های ذهنای
و یا ساختارهای زبانی در نوع انعکاس واقعیت در توصیفات زبانی اثر میگذارناد .در برخای ماوارد ذهان
انسان از موقعیتهای خارجی مفهومسازی خاصی متناسب باا اطالعاات و پیشفر هاای موجاود در آن
انجام میدهد و زبان در حقیقت منعکسکنندۀ آن مفاهیمی است که تحتتأثیر اطالعات و پیشفر هاای
ذهنی از واقعیات خارجی ساخته شده است ) . (Lee, 2001: 2این حوزه از مطالعات فلسفی زبان با تکیه بر
نقش شناخت به بررسی این نکته میپردازد که وقتی کاربران زبان به توصیف موقعیتی میپردازند اطالعات
موجود در ذهن آنها چگونه در مفهومسازی آن موقعیت تأثیر میگذارد .به نظر برخی دیگر جهان در قالب
مقوالت زبانی به نوعی بازآفرینی میگردد به این معنا که جهان به صورت عینی در زبان منعکس نمیگردد
بلکه این زبان است که ساختاری را از جانب خود به جهان تحمیل میکند (.)Geeraterts, 1995: 30
هر چند تبیین رابطۀ زبان و واقعیت بر اساس مبانی مختلفی همچاون تحلیال سااختار دساتوری زباان
مطالعه در استعارات زبانی و مانند آن محقق شده است اما به نظر میرسد بررسی رابطۀ زباان و واقعیات
در پرتو بررسی رابطۀ شناخت و واقعیت میسر است زیرا واقعیت ابتدا در ساحت ذهن و نفس انسان ظهاور
می یابد و در مرحلۀ بعد در قالب زبان و ساختارهای زبانی آشکار میشاود .مقایساه و تطبیاق رویکردهاای
رایج در حوزۀ رابطه شناخت و واقعیت با نظریات زبانشناسی نشان میدهد کاه هار کادام از ایان نظریاات
ا
کامال متأثر از رویکردهای یاد شده است .بنابراین بررسی رابطۀ شناخت و واقعیات نقشای بسایار مهام در
تبیین نقش زبان در بازنمایی واقعیت خواهد داشت .زبان و توصیفات زبانی بر مبناای رویکارد خاا

ایان

پژوهش یکی است.
در می ان فیلسوفان اسالمی مالصدرا از جمله اندیشمندانی است کاه نظریاات خاا

و مبتکراناهای در

مسئلۀ رابطۀ شناخت و واقعیت مطر کرده است .هر چند در اندیشۀ مالصدرا به صورت صاری باه رابطاۀ
زبان و واقعیت اشاره ای نشده است اما نوع تبیین او از مسئلۀ شناخت و واقعیت حائر اهمیت و شایان توجه
است .در این مقاله ضمن مرور اجمالی بر نظریات رایج در خصو

نقش زباان در بازنماایی واقعیات بار
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مبنای رابطه شناخت و واقعیت دیدگاه خا

مالصدرا در ایان زمیناه ماورد بررسای قارار خواهاد گرفات.

دستاورد این پژوهش نشان خواهد داد که دیدگاه مالصدرا در تبیین رابطۀ شناخت و واقعیت از این قابلیات
برخوردار است که به عنوان مبنایی اساسی در حوزه مطالعات زبانشناختی و پاساخ باه پرساشهای مارتبط
با این حوزه قرار گیرد.
ّ.1تبیینّربطۀّزبانّوّواقعیتّبرّمبنایّرابطهّشناختّوّواقعیتّ

همچنان که گذشت ترسیم رابطۀ میان زبان و واقعیت و میزان دخالت یا عدم دخالت زبان در بیان واقعیات
بر مبنای رابطۀ شناخت و واقعیت قابلتبیین اسات .در حاوزۀ مباحاث معرفتشناسای در خصاو

2

رابطاۀ

شناخت و واقعیت دو دیدگاه کلی مطر است .نخست دیدگاه رئالیسم خام 1و دوم دیدگاه ایدئالیسم اسات
که هر یک از این دیدگاهها میتواند مبنایی برای تبیین کیفیت حکایت زبان از واقعیت باشد.
ّ.1-1تبیینّرابطۀّزبانّوّواقعیتّبرّمبنایّرئالیسمّخامّ

ا
بر اساس دیدگاه رئالیسم خام در معرفتشناسی جهان واقع دقیقا همانگونه است که ما به آن معرفت داریم
ا
و معرفت ما دقیقا منطبق بر جهان خارج است .به عنوان نمونه در حاوزۀ معرفتهاای حسای صاور ذهنای
ا
حاصل از ادراکات حسی دقیقا با متعلاق آنهاا در خاارج از ذهان مطاابق میباشاد و نحاوۀ وجاود اشایاء
ا
در حواس دقیقا با نحوه وجود آنها در عالم خارج مطابق است .پس هار وصافی کاه از شایء درک میشاود
ا
در خارج نیز دقیقا همان وصف وجود دارد .البته در رئالیسم خام این و یژگی تنها منحصر به حاوزۀ ادرکاات

حسی نبوده و دیدگاهی کلی در باب معرفت بشر محسوب میگردد کاه بار مبناای آن ذهان بشار میتواناد
به معرفتی کامل از عالم واقع دست یابد .به اعتقاد طرفداران این دیادگاه معرفات توصایف تحاتاللفظی
عالم واقع است به این معنا که شناخت انسان با عالم خارج تناظر جزء به جزء دارد و هر جزیی از معرفات
ا
بخشی از عالم را نشان میدهد .در این دیدگاه معرفت صرفا به جنباۀ انفعاالی ذهان بشار مرباو میشاود
و جنبۀ خالقیت ذهن در شناخت هیچ نقشی ایفا نمیکند .معرفت حاصل انطباق در ذهن است نه آفرینش
و ذهن انسان در این میانه تصویرگری بیطرف از عالم خارج محساوب میشاود .در واقاع انساان میتواناد
فااارغ از پیشداوریهااا و پیشفهمهااای خااود بااه معرفاات قاباال اطمینااانی از عااالم واقااع دسااتیابااد
(.)Carrier, 2010: 318
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ا
بر همین اساس در رو یکردهای سنتی رابطۀ زبان و واقعیت کامال بر مبناای رئالیسام خاام شاکل گرفتاه
ا
است .در نگاه سنتی زبان واسطۀ کامال امینی است که وظیفۀ کشف و عیانسازی واقاع را بادون هیچگوناه
دخالتی بر عهده دارد( .الینز  )13 :1383ساختار زبانی همانند معرفت با واقعیات تنااظر جازء باه جازء
ا
داشته و الفاظ و مفاهیم و گزارههای زبانی کامال توصیف تحتاللفظای عاالم واقاع و مراتاب آن اسات .بار
مبنای پذیرش این دیدگاه در معرفتشناسی رابطۀ زبان و واقعیت رابطهای یکجانبه بوده که در آن زبان تابع
واقعیت است.
ا
در حوزۀ زبان دین رو یکرد برخی از گروههای فکری نسبت به مسئلۀ حکایت زبان دین از واقع کامال بار
مبنای رئالیسم خام شکل گرفته است .در مسیحیت آبااء کلیساا و بنیادگرایاان کاه مخاالف هرگوناه تفسایر
معنوی و تأویل از کتاب مقدس هستند و وجه باطنی آن را انکاار میکنناد ( )Harkvy, 1988: 38و در اساالم
اهل حدیث سلفیه حنابله و اخباریون نمایندگان فکری چنین نگرشی نسبت به زبان دین هستند .به عنوان
نمونه در حوزۀ تفکر اسالمی در بحث اوصاف الهی برخی بر اسااس ظااهر آیاات و روایاات خادا را دارای
چشم دست پا انگشت و چهره میدانند (دینانی  .)318 :3 1379در حوزۀ مسائل مربو به معااد نیاز
ا
تفسیرهای کامال مادی و طبیعی از حقایق مربو به معاد بیانگر چنین نگرشی نسبت به رابطاۀ زباان دیان و
واقعیت است .پیشفر

بسیاری از مفسرین در فهم زبان دین بهویژه در ساحت گزارههای مربو به معااد

این است که این گزارهها بیان و توصیف واقع به نحو خام و پوزیتو یستی آن است .بر اساس این پیشفار
خدای متعال واقع را آنگونه که هست برای مخاطبان در قالبهای گزارهای بیان و توصیف نموده است و بار
همین اساس نیز حقایقی مانند صرا میزان بهشت شیر عسل آتش و غیره بر معنای حسی و تجربای آن
حمل گردیده است .چنین تفاسیری حاکی از این است کاه حکایات زباان دیان از واقاع بار مبناای دیادگاه
ا
رئالیسم خام مورد پذیرش قرار گرفته است .تأمل در باورها و اعتقادات این گروه کاامال بیاانگر ایان مسائله
ا
است که در نظر آنها زبان دین کامال به نحاو تحاتاللفظی از واقعیات حکایات کارده و باا محکیعناه آن
مطابقت جزء به جزء دارد.
در حوزۀ زبان علم این نظریه به دلیل توفیقات و پیشرفتهای چشمگیر علمی بسایار ماورد توجاه قارار
گرفت .گمان بسیاری بر این بود که معرفت علمی معرفتی قابل اطمینان است و باه معناای تحاتاللفظای
عالم را توصیف میکند .بنابر رئالیسم خام اگر یک نظریۀ علمای از اماوری مانناد الکتارون پروتاون وزن
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ا
اتمی سیاه چالههای فضایی و میدان جاذبه سخن میگو ید این امور حقیقتا در خارج موجاود هساتند و بار
این اساس مفاهیم و گزارههای علمی تصاو یری دقیق و تحتاللفظی که مطابق با اجزاء واقعیت است باه ماا
میدهد (.)Hacking, 1983: 21
ای ان دی ادگاه نساابت بااه زبااان در فلساافۀ علاام مااورد تردی اد ج ادی واقااع شااد .ب ارای فیلسااوفان علاام
این پرسش اساسی مطر بود کاه چگوناه میتاوانیم جهاان را همانگوناه بادانیم کاه زباان علام بارای ماا
به تصو یر میکشد در حالیکه الفاظ و مفاهیمی که علم جدید به کار میگیرد پس از مدتی منساوخ شاده و
اصااطالحات جدیاادی جااایگز ین آنهااا میشااود .از نظاار آنهااا وجااود ماادلولهای ایاان مفاااهیم
و الفاظ در خاارج بسایار بحاثانگیز و ماورد تردیاد اسات باه هماین خااطر در خصاو

رباط مفااهیم

و نظریااههای علماای بااا واقعیاات دیاادگاههایی ماننااد وساایلهانگاری و ایدئالیساام ارائااه شااده اساات
ا
که کامال در مقابل رئالیسم خام قرار دارد و در آنها ربط مفاهیم و نظریات علمی با واقعیت به گونهای دیگر
مورد توجه قرار گرفته است( .باربور )196 :1362
ّ.1-2تبیینّرابطۀّزبانّوّواقعیتّبرّمبنایّتفاعلّ هنّوّعینّ

در مقابل رو یکارد سانتی باه مسائلۀ زباان کاه مبتنای بار دیادگاه رئالیسام خاام در معرفتشناسای اسات
رو یکردهای نو ین به مسئلۀ زبان و کیفیت حکایت آن از واقع قرار دارد که به نوعی مبتنی بر دیدگاه ایدئالیسم
در معرفتشناسی است .هر چند که خوانشهایی متفاوت از این دیدگاه وجود دارد اما گرایشهای مختلف
ایدئالیستی بر این نکته اتفاق نظر دارند که عالم خارج و موجودات آن مستقل از ذهن بشر نبوده و باه ناوعی
وابسته به ذهن انسان است .در خوانش افراطی از ایدئالیسم هیچگونه واقعیات غیرذهنای و خاارجی کاه در
ا
وجود خود مستقل از ذهن و آگاهیهای ذهنی باشد وجود نداشته و همۀ امور کامال وابسته به اذهان جزیی
ذهن و یا رو کلی میباشد .در روایت متعادلتری از ایدئالیسم واقعیتی مستقل از ذهن بشر وجود دارد که
ذهن به نوعی در ارتبا با آن واقعیت است اما همۀ و یژگیهایی که سبب میشود تا واقعیت باه عناوان یاک
شیء مادی و یا عالم مادی متعین گردد از سوی ذهن بر این واقعیت تحمیل میگردد بناابراین ذهان ایان
واقعیت مستقل را آنگونه کاه پدیادار میگاردد مینمایاناد ناه آنگوناه کاه در ذات خاود اسات .در میاان
اندیشمندان غربی بارکلی 3را میتاوان نماینادۀ ایدئالیسام افراطای و کانات 4را نماینادۀ ایدئالیسام معتادل
دانست .بر مبنای دیدگاه اخیر دریافتها و ادراکات انسان از عالم واقاع محصاول تعامال و تفاعال ذهان و
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واقعیتهاای خااارجی اساات و شاناخت بیواسااطه و مسااتقیم باه واقعیات خااارجی اماری محااال اساات.

( .)Neujahr, 1995: 5توماس نیگل 5که در مسئلۀ اثرپاذیری شاناخت انساان از دساتگاه ادراکای باا کانات

همعقیده است این مطلب را ضمن مثالی تبیین میکند .به نظر وی شناخت انسان همگام با دستگاه ادراکای
وی ساخته و پرداخته میشود و تأثیر دستگاه ادراکی انسان بر نوع شناخت تا حدی است که میتاوان گفات
شناخت تابع کیفیت ساختار دستگاه ادراکی است .از نظر نیگل شناخت انسان همانند تصو یری اسات کاه
از اشیاء در آیینه حاصل میگردد .و یژگیهای تصو یر درون آیینه به دو امر بستگی دارد .نخست شائی کاه در
برابر آیینه است و دیگری ساختار و کارکرد خود آیینه .در حقیقت تصو یر حاصل در آییناه محصاول کانش و
واکنش متقابل شیء و آیینه است .اگر روی آیینه از شیء «الف» به سوی شیء «ب» تغییر یابد آنگاه تصو یر
درون آیینه تغییر میکند چنانکه اگر به جای آیینۀ مسطحی که در مقابل شایء «الاف» قارار دارد آییناهای
محدب و یا مقعر قرار گیرد باز هم تصو یر به گونهای دیگر تغییر مییابد .نکتۀ بسیار مهم اینکه از نظر نیگل
هیچیک از تصاو یر بر دیگری رجحانی نداشته و نمیتوان مدعی شد که تنها یکی از تصاو یر صحی باوده و
سایر تصاو یر غلط میباشد .انسان آیینهای است که در مقابل جهاان هساتی قارار دارد و جهاان هساتی در
حکم شیء مقابل آیینه میباشد .آگاهی و شناخت انسان نیاز هماان تصاو یری اسات کاه در آییناه حاصال
میگردد .انسان موجودی کوچک در جهانی بسیار بزرگ است که فهم و برداشاتی بسایار نااقص از جهاان
دارد و معرفتی که از عالم واقع برای او حاصل میگردد هم به ماهیت و طبیعت جهان و هم به هو یت و طبع
انسان بستگی دارد (.)Nagel, 1986: 224
با توجه به توضیحات مذکور در خصو کیفیت شناخت انسان از واقع بر مبنای تفاعال ذهان و عاین
ا
کیفیت حکایت زبان از واقع در رو یکردهای نو ین زبانشناسی کامال تبیینپاذیر اسات .بار مبناای پاذیرش
دیدگاه اخیر شناخت انسان تنها از تأثیر عالم واقع بر ذهن برای انسان حاصال نمیگاردد و ایان شاناخت
محصول تفاعل میان ذهن و عین و در سطحی وسیعتر نفس و عالم واقع است .بر اساس مبنای اخیر زباان
که یکی از مراتب نفس و یا ذهن میباشد در بیان امور واقع تنها متأثر از عالم واقع نباوده بلکاه رابطاۀ میاان
زبان و واقعیت رابطهای دو سو یه است .زبان دیگر واسطۀ امینی که باه دور از هرگوناه دخال و تصارف در
صااورتهای ذهنای و مفاااهیم برگرفتااه از آنهااا بااه انتقااال ایان مفاااهیم میپااردازد محسااوب نمیگااردد
(الینز  .)12 :1383دخالت زبان در بیان واقعیت به گونهای است که واقعیات هو یات خاو یش را از زباان
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ا
دریافت میکند .در رو یکرد اخیر زبان صرفا بازتاب عینی جهان خارج محسوب نمیگاردد بلکاه شایوهای

برای شکلدهی به جهان خارج است .دیدگاه مردمشاناختی بنجاامین لای ورف 6دیادگاه شاناختی جاورج
لیکاف 7و دیدگاه اجتماعی سیاسی مایکل هالیدی 8نمونههایی از این رویکردها است (عموزاده مهدیرجی

 .) 2 :1383هر چند در این سه دیدگاه رابطۀ دوسویه میان زبان و واقعیت بر مبنای مطالعات زبانشناختی و
تمرکز بر مقوالتی مانند ساختار دستوری زبان نحوۀ به کارگیری استعارات در یک زبان و نیز تفاوتهایی که
در نظامهای زبانی در توجه به ُبعد خاصی از یک پدیده مشهود است مورد بررسی قرار گرفته اسات اماا از
منظر معرفتشناختی تفاعل ذهن و عین در شکلدهی به واقعیت مبنایی قابل توجه برای تااثیر ذهان و باه
تبع آن زبان در بازنمایی واقعیت است .به عنوان نمونه در حوزۀ زبان علم رو یکردهایی که بر مبنای رئالیسم
انتقادی کیفیت حکایت مفاهیم علمی از واقعیت را بیان میکنند متأثر از این دیدگاه هستند زیارا از یاک
سو به وجود واقعی پدیدارهای مستقل از ذهن انسان باور داشته و از ساوی دیگار باه نقاش خالقیات ذهان
انسان در آفرینش نظریههای علمی توجه دارد (باربور .)208 :1362
ّ.2تبیینّرابطۀّ هنّوّعینّدرّحکمتّمتعالیهّ

هم چنان که پیش از این گذشت دیدگاه خا

مالصدرا در تبیین نحوۀ شناخت انسان از واقعیات میتواناد

مبناای نظریاهای جدیاد در پ رساش از نقاش زبااان در حکایات از واقعیات قارار گیارد .توضای اینکااه در
رویکردهای جدید زبان در شکلدهی به واقعیت نقشی قابل توجه دارد و در حقیقت گزارشگار صارف از
عالم واقع نیست .از جمله مبانی مهم برای تبیین نقش مداخلهگرانۀ زبان در توصیف واقعیات نقاش ذهان
انسان در چگونگی حکایت از واقعیت است زیرا واقعیت پیش از ظهور در قالبهای زبانی در مرتبۀ ذهن
انسان آشکار میگردد.
مالصدرا ظهاور واقعیات در مرتباۀ ادراک صاورتهای جزیای حسای و خیاالی را باه نفاوس انساانی
وابسته میداند .بر مبنای دیدگاه خا

مالصدرا در مسئلۀ ادراک حسی و خیاالی ذهان و یاا نفاس انساان

عامل ظهور و به تعبیر دیگر انکشاف واقعیت است و به همین جهت نیز ظهور واقعیت تابع اذهان و نفاوس
انسانی میگردد.
توضی این که از نظر مالصدرا خدای متعال نفس انسانی را در مرتبۀ ذات و صافات و افعاال مثاال و
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نمونهای از خود قرار داده است .نفس انسانی بهگونهای آفریده شده است که در مرتبۀ ذات خاو یش قاادر بار
ایجاد و خلق صور اشیاء است و از همین رو در مرتبۀ ادراکات حسی و خیالی صورتهای حسی و خیالی
را در باطن ذات خو یش خلق و ایجاد مینماید .به تعبیر دیگر نفس در مرتبۀ ادراکات ماذکور منفعال نباوده
بلکه به نحو خالق و فعال عمل مینماید و از همین رو رابطۀ میاان صاورتهای ادراکای در مرتباۀ حاس و
خیال با نفس انسانی از نوع رابطۀ حال و محل نیست (مالصدرا .)34 :7 1366
بهنظر مالصدرا همۀ اموری که انسان در این عالم و سایر عوالم مشاهده میکناد در حقیقات در مرتباۀ
ذات خو یش مشاهده مینماید و هیچ چیزی را خارج از ذات خود مشااهده نمیکناد( .مالصادرا :1363
 )585این به معنای آن است که واقعیت در ساحت تجلیات و انعکاسات نفس هر انسانی بر او منکشاف و
آشکار میگردد .نفس انسان واقعیت را در مرتبۀ ذات خودش مشاهده میکند و برای انسان راهی دیگر برای
مواجهه با واقعیت و شناخت آن وجود ندارد .به تعبیر دیگر ظهور عینی واقعیت برای نفاس انساان در مرتباۀ
ادراکات حسی و خیالی تنها از طریق تجلیات نفس انسانی در مرتباۀ ذات خاو یش میسار و مقادور باوده و
نفس نسبت به ظهورات حسی و خیالی واقعیت سمت فاعلیت دارد .به بیان دیگر این نفس هر انسان است
که واقع را برای او میسازد .البته باید توجه داشت که ایان ساخن باه آن معناا نیسات کاه از نظار مالصادرا
موجودات حسی و خیالی واقعیتی ورای ادراک انسان نداشته و هماۀ ادراکاات انساانی سااختۀ تخایالت و
توهمات او باشد .بلکه منظور این است که واقعیت در مرتبۀ وجود فینفسه بارای نفاس منکشاف و ظااهر
نمیگردد و آنچه را انسان از واقعیات حسی و خیالی مشاهده مینمایاد در حقیقات وجاود لغیاره آن بارای
نفس میباشد که عامل ظهور و انکشاف این مرتبه از واقعیت نفس انسان است.
بر این اساس رابطۀ میان نفس و ظهورات واقعیات در مرتباۀ ادراکاات نفساانی رابطاۀ علات و معلاول
خواهد بود .پس واقعیت در ظهور تابع نفوس انسانی خواهد باود .باه تعبیار دیگار از آنجاا کاه ظهاورات
واقعیت در مرتبۀ ادراک حسی و خیالی انعکاس نفس انسان و تجلیات او میباشد بر این اسااس هار کاس
هر آنچه را که مشاهده میکند در حقیقت مرتبهای از مراتب وجود خو یش را مشاهده مینماید.
ّ.2-1تبیینّرابطۀّزبانّوّواقعیتّبرّمبنایّتفاعلّ هنّوّعینّدرّحکمتّمتعالیهّ

با توجه به این که در نظریۀ مالصدرا ظهور واقعیت برای نفوس انسانی در تفاعل میان نفس و عاالم خاارج و
به تعبیر دیگر ذهن و عین آشکار و منکشف میگردد بنابراین تبیاین نقاش زباان در بازنماایی واقعیات نیاز
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تحتتأثیر این نظریه خواهد بود.
هر چند در حکمت متعالیه به تصری در خصو

مسائل زبانشناسی نوین سخنی مطر نشده اسات

اما با توجه به تعریف کالم و نیز مبنای مورد پذیرش او در معرفتشناسی میتاوان باه دیادگاه مالصادرا در
مسئله میزان دخالت زبان در بازنمایی واقعیت پی برد.
از منظر مالصدرا تکلم و سخن گفتن عبارت اسات از اظهاار ماافی الضامیر و آنچاه در بااطن انساان
پوشیده و مخفی میباشد« .تکلم» مشتق از لغت «کلم» است که در اصل به معنای خراشیده شدن پوسات
به کار میرود .تناسب تکلم با خراش پوستی از آن جهت است که در جریان جراحت چیزی کاه مکناون و
پنهان است و پیش از این آشکار نبوده است آشکار میگردد (مالصدرا .)364 :2 1981
بر این اساس با توجه به اینکه در فرآیند تکلم امار پوشایده و پنهاان در نفاس انساان آشاکار میگاردد
بنابراین گزارش از عالم واقع و بیرون از نفس انسان در حقیقت گزارش از عالمی است کاه در مرتباۀ نفاس
انسان مکنون و مخفی است .این به آن معنا است که زبان بهطورمستقیم از عالم واقع خبار نمیدهاد بلکاه
در حقیقت مکشوفکنندۀ عالمی است که در مرتبۀ قبل در نفس انسان منطوی و پنهان میباشاد و ایان امار
به معنای تأثیر زبان در بازنمایی واقعیت است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس دیدگاه خا

مالصدرا رابطۀ میان نفس و ظهورات واقعیت در

مرتبۀ ادراکات نفسانی رابطۀ علت و معلول است پس واقعیت در ظهور تابع نفوس انساانی خواهاد باود.
به تعبیر دیگر از آنجا که ظهورات واقعیت در مرتبۀ ادراک حسی و خیالی انعکاس نفس انساان و تجلیاات
او میباشد بر این اساس هر کس هر چه را مشاهده میکند در حقیقت مرتبهای از مراتب وجاود خاو یش
را مشاهده مینمای د و در نتیجه گزارش زبان از عالم واقع در حقیقت گزارش زبان از عاالم نفاس و حقاایق
پنهان در او است.
وّزبانشناختیّدیدگاهّمالصدراّ
ّ
معرفتشناختیّ
ّ
ّ.2-2برآیندهایّ

دیدگاه خا

مالصدرا در تبیاین رابطاۀ نفاس و واقعیات و باه تباع آن رابطاۀ زباان و واقعیات برآینادهای

معرفتشناسی و زبان شناختی خاصی را نیز به دنباال خواهاد داشات .بار مبناای دیادگاه یااد شاده مسائلۀ
معناداری زبان و صدق آن در حوزۀ معرفتشناسی و مسئلۀ نقش مداخلهگرانۀ زبان در توصیف واقعیات باه
گونه ای متفاوت از رویکردهای رایج در این زمینه قابل بررسی است .در ادامه به مواردی از ایان دساتاوردها
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اشاره خواهد شد.
 .2-2-1از آنجا که براساس این دیدگاه نفس صورتهای جزیای حسای و خیاالی را در وجاود خاو یش
انشاء میکند پس این صورتها در حقیقت مرتبهای از مراتب نفس انسان محسوب میگردد .از سوی دیگر
با توجه به اینکه زبان نیز مرتبهای از مراتب نفس محسوب میگاردد پاس توصایفات زباانی نفاس از ایان
صورتها را میتوان ظهوری دیگر از واقعیت تجلی یافته در مراتب وجود نفاس دانسات .منظاور از زباان
الفاظ و عبارات قراردادی نیست بلکه همان توصیفات زبانی و واقعیتی است که الفاظ و عبارات نمادی برای
آن است به همین خاطر میتوان زبان و توصیفات زبانی را به جای یکدیگر به کار بارد .بناابراین توصایفات
زبانی نفس از این صورتها عین واقعی خواهد بود که در مرتبۀ ادراک حسی و خیالی برای نفاس منکشاف
ِ
گردیده و یا به عبارت دیگر به ظهور رسیده است .بر این اساس میتوان گفت که زبان و واقعیات در مراتاب
مذکور نیز مطابق با واقع و به تعبیر دقیقتر عین واقع خواهد بود .به تعبیر دیگر زبان ابز ِار بیان واقع نیسات

بلکه الفاظ و مفاهیم و گزارههای زبانی ا و به تعبیر دیگر توصیفات زبانی ا مرتبهای دیگر از ظهاور واقعیات
منکشف شده در نفس و یا ذهن انسان است .در نتیجه واقعیت و زبان دو ظهور از یک حقیقات باوده و باه
تعبیر دقیقتر حقیقتی واحد خواهند بود .از این رو میتوان گفت که زبان هر کس مطابق باا واقعای خواهاد
بود که در مراتب ادراکی او ظهور یافته است .نتیجۀ این دیدگاه این است که صدق به نوعی ذاتی زبان است.
الزم به توضی است که ذاتی بودن صدق برای زبان به معنای انکار وجود هر گونه گازارۀ غیارمطاابق باا
ا
واقع نیست بلکه منظور این است که نقش زبان اوال و بالذات حکایتگری از واقعی اسات کاه در مراتاب
نفس منکشف میگردد .بر این اساس اگر گزارهای در نظر مخاطب غیرمطاابق باا واقاع باشاد بایاد میاان
عواملی که مقدم بر ظهور توصیف زبانی وجود دارد جستجو شاود .باه تعبیار دیگار ایان عادم مطابقات
معلول نقص در عواملی است که مانع از ظهور و انکشاف تام و تمام واقع در نفاس شاده اسات .باه عناوان
نمونه و از باب تقریب موضوع به ذهن می توان به قوۀ بینایی در نفس انسان اشاره کرد .اگر هرگونه خللای در
ُم ِعدات و زمینههای ظهور تصویر برای قوۀ باصرۀ نفس رخ دهد آن گاه واقعیت آنگونه که الزم اسات بارای
قوۀ بینایی نفس منکشف نمی گردد و قوۀ بینایی نفس قادر به مشاهده چیزی است که برای او منکشف شاده
ذاتی قوۀ باصره است اما این امر به این معنا نیست که این قوه هر چاه را کاه مشااهده
است .بینایی ا و دیدن ِ
میکند دقیقا مطابق با همان واقع یت بیرونی است .مثال مرتبط با ایان موضاوع تفااوتی اسات کاه در قاوۀ
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بینایی نفس انسان و مار وجود دارد .ساختمان پیچیدۀ چشم انسان سبب میشود طیف متنوعی از رنگهاا
از عالم واقع برای نفس انسانی منکشف گاردد در حالیکاه سااختمان چشام موجاودی مانناد ماار سابب
میشود که این طیف متنوع تنها به دو رنگ سفید و خاکستری تقلیل یابد .در ایان مثاال قاوۀ بیناایی هار دو
ا
موجود دقیقا چیزی را مشاهده می کند که ابزارهای مادی در مرحلۀ قبل زمینۀ مشااهده آن را فاراهم نماوده
است .به تعبیر دیگر خطا در قوۀ بینایی نیست بلکه این نوع دیدن معلول ُم ِعدات و مقدمات پیشین است.
با توجه به مثال یاد شده زبان نیز -مانند قوۀ بینایی -در توصیف رنگ یک پدیده نقش خاود را باهطور
ا
کامل و به درستی ایفا میکند زیرا در هر کدام از توصیفات زبانی واقعیت دقیقا آن گونه در مرتبۀ توصایف
زبانی آشکار میگردد که پیش از آن و مقدم بر توصیف برای نفس آشکار شده است.
 .2-2-2بر مبنای رو یکرد مالصدرا حکایتهای مختلف زبان از واقعیت واحد تبیین و توجیهی قابل قبول
خواهد یافت در حالیکه الزمۀ پذیرش رو یکرد سنتی به مسئلۀ زبان قائل شدن به ناوعی انحصاارگرایی در
حکایت زبان از واقعیت خواهد بود .توضی اینکه در رو یکردهای سنتی رابطۀ زباان باا واقعیات و کیفیات
حکایت زبان از واقعیت بر مبنای رئالیسم خام در معرفتشناسی شکل گرفته است .در این دیادگاه معرفات
ا
صرفا به جنبۀ انفعالی ذهن بشر مربو میشود و جنبۀ خالقیت ذهن در شناخت هیچ نقشی ایفاا نمیکناد.
طرف عالم خارج محسوب میگردد .بر همین مبناا زباان نیاز
در واقع
گر بی ِ
ذهن انسان در این میانه گزارش ِ
ا
واسطۀ کامال امینی محسوب میگردد که وظیفۀ توصیف واقعیت را بر عهده داشته و همانند ذهان هیچگوناه
دخل و تصرفی در بیان واقعیت نخواهد داشت .بر اساس مقدمات مذکور توصایفات مختلاف از واقعیات
واحد غیرقابل پذیرش مینماید زیرا واقعیت واحد در همۀ اذهان به یک نحو مانعکس میگاردد و از آنجاا
که زبان نیز هیچگونه دخل و تصرفی در بیان و توصیف واقعیت ندارد پاس بایاد حکایات زباان از واقعیات
واحد تنها بر صورتی واحد تحقق یابد .اما در دیدگاه مالصادرا واقعیات در سااحت تجلیاات و انعکاساات
نفس هر انسانی بر او منکشف و آشکار میگردد و از آنجا که نفاس انساان از مراتاب مختلفای برخاوردار
است بر این اساس واقعیت واحد از ظهورات مختلف و به تبع آن از توصیفات مختلفای برخاوردار خواهاد
بود .بر پایۀ همین اصل مالصدرا اختالف مشربهای مختلف فکری را در خصو

معرفت خادای متعاال

تبیین میکند .بهنظر وی اختالف انسانها در باب شناخت خدای متعال از آن جهت است کاه هار انساانی
حق را جز در مرتبۀ وجود خا
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تنز یهی و برخی دیگر از وجه تشبیهی او را شناختهاند در حالی کاه تجلای خادای متعاال حقیقتای واحاد
است( .مالصدرا )364 :2 1981
 .2-2-3رو یکرد مالصدرا در خصو

کیفیت ادراک و به تبع آن مسئلۀ رابطه زبان باا واقاع مسائلۀ صادق

زبان را نیز تحتتأثیر قرار خواهد داد .بر مبنای این رو یکرد تعریف صدق به مطابقت زبان با واقع تعریفی
قابلپذیرش نخواهد بود زیرا تعریف مذکور بر مبنای نقش زبان در رو یکردهای سنتی صورت گرفته است.
در تعری ف صدق به مطابقت زبان با واقع استقالل زبان و واقع از یکدیگر در مسائلۀ شاناخت و اثرپاذیری
یکجانبۀ زبان از واقعیت بهعنوان پیفر
در مسئلۀ شناخت این پیشفر

لحاظ شده است .در حالیکه بر مبنای رو یکرد خا

مالصدرا

مورد تردید واقع میشود زیرا واقعیت در مراتب ظهور به نفاس انساانی

وابسته بوده و بر این اساس تابع نفس و مراتب آن از جمله ذهن و زبان است.
عالوه بر این صرفنظر از این ایراد و بر فار

پاذیرش تعریاف صادق باه مطابقات باا واقاع امکاان

دستیابی به صدق یک گزاره بر اساس تعریف مذکور محل تردید است .توضی اینکه بار مبناای رو یکارد
مالصدرا یک گزاره در حقیقت ظهور لفظی و یا زبانی واقعیتی اسات کاه در مراتاب ادراکای نفاس گو یناده
ظهور مییابد .بر این اساس احراز صدق یک گزاره منو به این امر خواهد بود که گزارۀ ماذکور باا واقعیات
ظهور یافته در نفس گو ینده مطابقت داشته باشد در حالیکه مخاطب زبان در بررسای صادق یاک گازاره و
مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع گزارۀ مذکور را با واقعیت ظهاور یافتاه در مراتاب نفاس خاو یش ماورد
سنجش قرار میدهد که این امر احراز صدق یک گزاره را با دشاواری مواجاه میساازد .باه تعبیار دیگار در
بررسی صدق یک گزاره نه تنها دسترسی به واقعیت فی نفسه امکانپذیر نیست بلکه امکاان دساتیاابی باه
واقعی که در نفس گو ینده نیز آشکار شده است برای همگان وجود ندارد.
ّ.2-2-4بر اساس تحلیل بهدست آمده از دیدگاه مالصدرا مسئلۀ معناداری زبان نیز از منظر فراپوزیتویستی
ذاتی زبان است و برای معناداری زبان نمیتوان معیاری بیرون از
قابلتبیین خواهد بود .در این دیدگاه معنا ِ
زباان فارد معناای خاود را
زبان در نظر داشت زیرا واقعیت با ظهور در مراتاب نفاس ذهان شاناخت و ِ
مییابد .به تعبیر دیگر بر خالف دیدگاههای پوزیتویستی که معیار معناداری زبان بیرون از زبان قارار دارد و
به نسبت تجربهپذیری در عالم واقع مورد سنجش قرار میگیرد در دیدگاه اخیر زبان و ذهن اسات کاه باه
جهان و عالم واقع معنا میبخشد .زبان و به تعبیار دقیاقتر توصایفات زباانی کاه در قالاب گزارههاا ظهاور
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ا
مییابد اوال و بالذات معنادار و متصف به صدق است و بر همین اساس نیز معیارهایی مانند اثباتپذیری
تأییدپذیری و ابطال پذیری در خصو

معناداری زبان و معیارهایی مانند مطابقات باا واقاع بارای سانجش

صدق زبان معیارهاایی ناکارآماد اسات .از آنجاا کاه توصایفات زباانی باه جهاان و پدیادههای آن معناا
می بخشد بنابراین جستجو در معیارهایی بیرون از زبان برای معناداری و صدق قابل پذیرش نخواهد باود.
صدق بالذات زبان باه ایان معناا اسات کاه در فرآیناد طبیعای آن چاه در قالاب
به تعبیر دیگر معناداری و ِ
توصیفات زبانی آشکار میشود هم معنادار و هم صادق است.

 .2-2-5نکتۀ مهم دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که در نظریۀ مالصدرا تبیین نقاش زباان در
بازنمایی واقعیت در امور تکوینی ریشه دارد بر خالف رویکرهای جدیدی که بر اساس اماور قاراردادی باه
تبیین این مسئله پرداختهاند .دیدگاه مردمشناختی بنجامین لی ورف دیدگاه شناختی جورج لیکاف و دیدگاه
اجتماعی سیاسی مایکل هالیدی نمونههایی از این رویکردها است .در این سه دیدگاه رابطاۀ دوساویۀ میاان
زبان و واقعیت بر مبنای مطالعات زبانشناختی و تمرکز بر مقوالتی مانند ساختار دستوری زباان نحاوۀ باه
کارگیری استعارات در یک زبان و نیز تفاوتهایی که در نظامهای زبانی در توجه به یک بعد خاا

از یاک

پدیدۀ مشهود است مورد بررسی قرار گرفته است (عموزاده مهدیرجی  )2 :1382در حالیکه در دیادگاه
مالصدرا نقش زباان در بازنماایی واقعیات فراتار از هار گوناه سااختارهای دساتوری و قراردادهاای زباانی
قابلتبیین است.
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نتیجهّگیریّ

نظریۀ مالصدرا در خصو

نقش خالق نفس در ظهور صورتهای حسی و خیالی میتواند مبنایی بسایار

مهم در تبیین رابطۀ زبان و واقعیت و نقش آن در بازنمود واقعیت را فراهم کند .با توجه به اینکه واقعیات در
مرتبۀ ادراک حسی و خیالی انعکاس نفس انسان و تجلیات او میباشد بر این اساس هر کس هار آنچاه را
که مشاهده میکند در حقیقت مرتبهای از مراتب وجود خو یش را مشاهده مینماید .از سوی دیگر زبان نیز
در حقیقت آشکارکنندۀ چیزی است که در نفس انسان منطوی و پنهان است .بر این اساس نظریۀ مالصادرا
در خصو

رابطۀ زبان و واقعیت در زمرۀ رویکردهاای جدیاد زبانشاناختی قارار میگیارد .همچناین بار

اساس این دیدگاه میتوان تبیینهایی جدید در خصو

معیار معناداری زباان معیاار صادق زباان و نیاز

حکایتهای گوناگون زبان از واقعیت واحد مطر نمود.
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