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 1 نوغانی فخار وحیده 
 *مالصدرا  دیدگاه از واقعیت ودبازنم در زبان نقش 2 شاهرودی حسینی سیدمرتضی 
 

ّچکیده
های اساسی در موضوع رابطه زبان و واقعیت  پرسش از نقش زبان و میازان اثرگاذاری آن در  یکی از پرسش

گراناۀ زباان در توصایف  توصیف عالم واقع بر اساس رابطۀ شناخت و واقعیت است. در تبیین نقش مداخله
گوناه دخاالتی  ویکردهای سنتی بر اساس رئالیسم خام  زبان هیچواقعیت  دو رویکرد کلی وجود دارد. در ر

کاه در رویکردهاای جدیاد باا توجاه باه  در بازنمایی واقعیت ندارد و تنها ابزار بیان واقعیت است  در حالی
شود. در این مقاله ضمن مارور  گرانۀ زبان در توصیف واقعیت تأکید می تفاعل ذهن و عین  بر نقش مداخله

ویکردهای رایج تالش خواهد شد تا دیادگاه مالصادرا در خصاو  پرساش یااد شاده  ماورد اجمالی بر ر
بررسی قرار گیرد. دستاورد این پژوهش نشان خواهد داد که نظریۀ مالصدرا در خصو  نقش خاالق نفاس 

تواند مبنایی قابل توجه در تبیین نقاش زباان در بازنماایی واقعیات  های حسی و خیالی می در ظهور صورت
های مختلف زبان از واقعیت واحد  ذاتی بودن معنا و نیز ذاتی بودن صدق  د. عالوه بر این تبیین حکایتباش

 ترین برآیندهای نظریۀ مالصدرا است.  برای زبان از مهم
 زبان  رئالیسم خام  ایدئالیسم  ذهن و عین  مالصدرا. واژگانّکلیدی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18/10/1397: نهایی پذیرش تاریخ       18/02/1396: دریافت تاریخ* 
 fakhar@um.ac.ir          مشهد فردوسی دانشگاه استادیار.  1
 shahrudi@um.ac.ir             مشهد فردوسی دانشگاه استاد.  2
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ّمقدمه
ل یاها است و به دل رامون آنیها با جهان پ انسان یدرون یایشه و دنیدارتبا  جهان ان ین ابزار برایزبان مؤثرتر

محدود و منحصر نباوده  یگوناگون  مطالعهۀ این پدیده  به قلمرو خاص یها و کارکردها از جنبه یبرخوردار
 یاجتمااع یا دهیامختلف واقع شده است. زباان پد یها مورد توجه دانشمنداِن رشته یمختلف یها و از جنبه

رو موضاوع مطالعاۀ  نیگاردد و از هما یک جامعاه میاان افاراد یاوند و ارتباا  میکه موجب برقراری پاست 
ز محساوب یان یرفتار انسان یها از جنبه یکیچنین  زبان   شناسان واقع شده است. هم شناسان و مردم جامعه

( عاالوه بار 9: 1376  ز قرار گرفته اسات. )بااطنییگردد و از این جنبه نیز موضوع مطالعۀ روانشناسان ن یم
از  یدگاه برخایاز ماورد توجاه اسات. از دیان ی  زبان در حوزۀ مطالعات فلسفیشناس و روان یشناس جامعه

و  یفکار یها ن دساتگاهیدتریا  که از جد «یل زبانیفلسفۀ تحل»ا ی« یلیفلسفۀ تحل»مانند  یفلسف یها نظام
 ت اسات. یان باازنمود واقعیایتب یبارا ل زباانیالساوف  تحلیفاۀ فین وظیگردد  نخست یمحسوب م یفلسف

(Ryle, 1932: 32 & Austine, 1956: 20زبان ) خاطر ارتباا   ت خود زبان و نه باهید بر ماهیز با تأکیشناسان ن
 (11: 1376اند. )باطنی   زبان پرداخته یگر به بررسیزبان با موضوعات د

  تبیین رابطۀ زبان و واقعیات  رۀ زبانترین مسائل مطر  شده در حوزۀ مطالعات فلسفی دربا یکی از مهم
ای  تواناد واساطه و نقش آن در توصیف و بازنمایی واقعیت است. پرسش اساسی این است کاه آیاا زباان می

طور کامال و بادون  توانند به امین در بیان واقعیت تلقی گردد  آیا الفاظ و مفاهیم  در نظام پیچیدۀ زبانی می
وار منعکس نمایند و تنها نقش ابزار را در این انتقال ایفاا کنناد  آیاا  ا آیینهگونه دخل و تصرفی واقعیت ر هیچ

 گیرد   گونه عاملی قرار نمی تأثیر هیچ زبان در بیان واقعیت تحت
های یااد شاده دو رویکارد کلای وجاود دارد.    در برابار پرساش در حوزۀ مطالعات فلسفی دربارۀ زباان
ای مستقیم تلقای  که بر اساس آن رابطۀ میان زبان و واقعیت رابطه نخست رویکرد سنتی به مسئلۀ زبان است

واساطۀ  ت بهیاکرد واقعین رویگونه دخل و تصرفی ندارد. در ا ای که زبان در بیان واقعیت هیچ گونه شود به می
لۀ ی  وسایم ذهناین مفااهیبه عنوان حامالن اما یدر ذهن منعکس شده و الفاظ و عبارات زبان ییها صورت

ان افراد هستند. در مقابل این رویکرد  رویکردهای جدیدی مطار  شاده اسات کاه در آن یتفاهم م یبرقرار
گذشاتگان  یهاا فر  شینقش زبان در بیان واقعیت نسبت به رویکردهای سنتی تغییرات اساسای یافتاه و پ

جهان خاارج  ینیر  زبان صرفاا بازتاب دهدۀ عیکرد اخید واقع شده است. در رویدربارۀ نقش زبان مورد ترد
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به جهان خارج اسات. در ایان رویکردهاا سااختار زباان   یده شکل یبرا یا وهیشود بلکه ش یمحسوب نم
سازی از موقعیت خاصی  این معنا که هر تعبیر زبانی با مفهوم انعکاس مستقیم شناخت و نه واقعیت است به

کیاد می (. در مطالعات فلسفی دربارۀLakoff, & Mark, 1999: 11همراه است ) شاود کاه  زبان بر این امار تأ
های ذهنای  فر  کنندۀ واقعیات خارجی نیست بلکه عوامل متعددی مانند پیش طور مستقیم منعکس زبان به

گذارناد. در برخای ماوارد  ذهان  های زبانی در نوع انعکاس واقعیت در توصیفات زبانی اثر می و یا ساختار
هاای موجاود در آن  فر  اصی متناسب باا اطالعاات و پیشسازی خ های خارجی مفهوم انسان از موقعیت

 یهاا فر  شیاطالعات و پ تأثیر تحتکنندۀ آن مفاهیمی است که   دهد و زبان در حقیقت منعکس انجام می
ه بر ین حوزه از مطالعات فلسفی زبان  با تکی. ا (Lee, 2001: 2) ساخته شده است یات خارجیاز واقع یذهن

پردازند  اطالعات  یم یتیف موقعیکاربران زبان به توص یپردازد که وقت ین نکته میا ینقش شناخت به بررس
دیگر  جهان در قالب  یگذارد. به نظر برخ یر میت تأثیآن موقع یساز ها چگونه در مفهوم موجود در ذهن آن

گردد   یس نمدر زبان منعک ینین معنا که جهان به صورت عیگردد به ا یم ینیبازآفر یبه نوع یمقوالت زبان
 (. Geeraterts, 1995: 30کند ) یل میرا از جانب خود به جهان تحم یبلکه این زبان است که ساختار

چاون تحلیال سااختار دساتوری زباان   هر چند تبیین رابطۀ زبان و واقعیت بر اساس مبانی مختلفی هم
سد بررسی رابطۀ زباان و واقعیات ر مطالعه در استعارات زبانی و مانند آن  محقق شده است  اما به نظر  می

در پرتو بررسی رابطۀ شناخت و واقعیت میسر است  زیرا واقعیت ابتدا در ساحت ذهن و نفس انسان ظهاور 
شاود. مقایساه و تطبیاق رویکردهاای  یابد و در مرحلۀ بعد در قالب زبان و ساختارهای زبانی آشکار می می

دهد کاه هار کادام از ایان نظریاات  شناسی نشان می ت زبانرایج در حوزۀ رابطه شناخت و واقعیت با نظریا
کامالا 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. 
ای در  ان فیلسوفان اسالمی مالصدرا از جمله اندیشمندانی است کاه نظریاات خاا  و مبتکراناهدر می

مسئلۀ رابطۀ شناخت و واقعیت مطر  کرده است. هر چند در اندیشۀ مالصدرا به صورت صاری   باه رابطاۀ 
و شایان توجه  ای نشده است  اما نوع تبیین او از مسئلۀ شناخت و واقعیت حائر اهمیت زبان و واقعیت اشاره

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. 
شناخت و واقعیت  از این قابلیات دستاورد این پژوهش نشان خواهد داد که دیدگاه مالصدرا در تبیین رابطۀ 

 های مارتبط  شناختی و پاساخ باه پرساش برخوردار است که به عنوان مبنایی اساسی در حوزه مطالعات زبان
 با این حوزه قرار گیرد.

ّتبیینّربطۀّزبانّوّواقعیتّبرّمبنایّرابطهّشناختّوّواقعیتّ.1
دخالت یا عدم دخالت زبان در بیان واقعیات   همچنان که گذشت ترسیم رابطۀ میان زبان و واقعیت و میزان

در خصاو  رابطاۀ  یشناسا ن اسات. در حاوزۀ مباحاث معرفتییتب ت قابلیبر مبنای رابطۀ شناخت و واقع
اسات  2و دوم دیدگاه ایدئالیسم 1ت دو دیدگاه کلی مطر  است. نخست دیدگاه رئالیسم خامیشناخت و واقع

 ت باشد. یت زبان از واقعیت حکایفین کییتب یبرا ییناتواند مب ها می ن دیدگاهیک از ایکه هر 
ّسمّخامیرئالّیتّبرّمبناینّرابطۀّزبانّوّواقعییتبّ.1-1

م یگونه است که ما به آن معرفت دار قاا همانی  جهان واقع دقیشناس سم خام در معرفتیدگاه رئالیبر اساس د
 ی  صاور ذهنایحسا یهاا در حاوزۀ معرفت قاا منطبق بر جهان خارج است. به عنوان نمونهیو معرفت ما دق

 اء یباشاد و نحاوۀ وجاود  اشا یهاا در خاارج از ذهان مطاابق م قاا با متعلاق آنیدق یحاصل از ادراکات حس
 شاود  یدرک مشایء کاه از  یدر حواس دقیقاا با نحوه وجود آنها در عالم خارج مطابق است. پس هار وصاف

تنها منحصر به حاوزۀ ادرکاات  یژگین ویسم خام ایدر رئال قاا همان وصف وجود دارد. البتهیز دقیدر خارج ن
 تواناد  یآن ذهان بشار م یگردد کاه بار مبناا یدر باب معرفت بشر محسوب م یکل یدگاهینبوده و د یحس

 یاللفظ ف تحاتیدگاه  معرفات  توصایان دیابد. به اعتقاد طرفداران ایکامل از عالم واقع دست  یبه معرفت
از معرفات   یا که شناخت انسان با عالم خارج تناظر جزء به جزء دارد و هر جزین معنیعالم واقع است به ا

 شاود  یذهان بشار مرباو  م یدگاه معرفت صرفاا به جنباۀ انفعاالین دیدر ا دهد. یاز عالم را نشان م یبخش
نش یکند. معرفت  حاصل انطباق در ذهن است نه آفر یفا نمیا یچ نقشیت ذهن در شناخت هیو جنبۀ خالق

 تواناد  یشاود. در واقاع انساان م یطرف از عالم خارج محساوب م یانه تصویرگری بین میذهن انسان در او 
 ابااد ی از عااالم واقااع دساات ینااانیخااود بااه معرفاات قاباال اطم یهااا فهم شیهااا و پ یداور شیفااارغ از پ

(Carrier, 2010: 318.) 
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سام خاام شاکل گرفتاه یرئال یبر مبناات کامالا یرابطۀ زبان و واقع یسنت یها کردیبر همین اساس در رو
گوناه  واقاع را بادون هیچ یساز انیفۀ کشف و عیاست که وظ ینی  زبان واسطۀ کامالا امیاست. در نگاه سنت

ت تنااظر جازء باه جازء یاهمانند معرفت  با واقع ی( ساختار زبان13: 1383دخالتی بر عهده دارد. )الینز  
عاالم واقاع و مراتاب آن اسات. بار  یاللفظا  ف تحتیکامالا توص ینزبا یها م و گزارهیداشته و الفاظ و مفاه

جانبه بوده که در آن زبان تابع  کی یا ت رابطهی  رابطۀ زبان و واقعیشناس دگاه در معرفتین دیرش ایپذ یمبنا
 ت است. یواقع

مالا بار ن از واقع کایت زبان دینسبت به مسئلۀ حکا یفکر یها از گروه یکرد برخین رویدر حوزۀ زبان د
ان کاه مخاالف هرگوناه تفسایر یاادگرایساا و بنیت  آبااء کلیحیسم خام شکل گرفته است. در مسیرئال یمبنا

( و در اساالم Harkvy, 1988: 38)  کنناد معنوی و تأویل از کتاب مقدس هستند و وجه باطنی آن را انکاار می
ن هستند. به عنوان ینسبت به زبان د ین نگرشیچن یندگان فکریون  نمایه  حنابله و اخباریث  سلفیاهل حد

 یات خادا را دارایاات و روایابر اسااس ظااهر آ یبرخ یدر بحث اوصاف اله ینمونه در حوزۀ تفکر اسالم
ز یا(. در حوزۀ مسائل مربو  به معااد ن318: 3  1379دانند )دینانی   یچشم  دست  پا  انگشت و چهره م

ن و یانسبت به رابطاۀ زباان د ین نگرشیگر چن انیبو  به معاد بق مریاز حقا یعیو طب یکامالا ماد یرهایتفس
راز  یاریفر  بس شیت است. پیواقع مربو  به معااد  یها ویژه در ساحت گزاره ن  بهین در فهم زبان دیمفس 

فار    شین پیآن است. بر اساس ا یستیتویف واقع به نحو خام و پوزیان و توصیها ب ن گزارهین است که ایا
ف نموده است و بار یان و توصیب یا گزاره یها مخاطبان در قالب یگونه که هست برا واقع را آن متعال یخدا
آن  یو تجربا یحس یر  عسل  آتش و غیره بر معنایزان  بهشت  شیمانند صرا   م یقیز حقاین اساس نیهم

دگاه یاد ین از واقاع بار مبناایات زباان دیان است کاه حکایاز ا یحاک یرین تفاسیده است. چنیحمل گرد
 مسائلهن یاگر ا انیان گروه کاامالا بیرش قرار گرفته است. تأمل در باورها و اعتقادات ایسم خام مورد پذیرئال

عناه آن  یت کارده و باا محکیات حکایااز واقع یاللفظ ن کامالا به نحاو تحاتیها زبان د است که در نظر آن
 جزء به جزء دارد.  مطابقت

ار ماورد توجاه قارار یبسا یر علمیگ چشم یها شرفتیقات و پیل توفیله به دین نظریدر حوزۀ زبان علم  ا
 یاللفظا  تحات ینان است و باه معناایقابل اطم ی  معرفتین بود که معرفت علمیبر ا یاریگرفت. گمان بس

مانناد الکتارون  پروتاون  وزن  یاز اماور یۀ علمایک نظریسم خام اگر یکند. بنابر رئال یف میعالم را توص
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قتاا در خارج موجاود هساتند و بار ین امور حقید ایگو یدان جاذبه سخن میو م ییفضا یها چاله اه ی  سیاتم
ت است باه ماا یکه مطابق با اجزاء واقع یاللفظ  ق و تحتیدق یریتصاو یعلم یها م و گزارهین اساس مفاهیا
 (. Hacking, 1983: 21دهد ) یم

 لسااوفان علاام یف یواقااع شااد. باارا یدد جاایاادگاه نساابت بااه زبااان در فلساافۀ علاام مااورد تردیاان دیااا
 ماا  یم کاه زباان علام بارایگوناه بادان م جهاان را همانیتاوان یمطر  بود کاه چگوناه م ین پرسش اساسیا

منساوخ شاده و  یرد پس از مدتیگ ید به کار میکه علم جد یمیکه الفاظ و مفاه یکشد در حال یر میبه تصو
 م ین مفاااهیااا یها هااا وجااود ماادلول آن شااود. از نظاار یهااا م ن آنیگزیجااا یدیاااصااطالحات جد

 م ین خااطر در خصاو  رباط مفااهید اسات باه همایاماورد ترد ز و یانگ ار بحاثیو الفاظ در خاارج بسا
 ساام ارائااه شااده اساات یدئالیو ا یانگار لهیماننااد وساا ییها دگاهیاات  دیاابااا واقع یعلماا یها هیااو نظر

گر ید یا ت به گونهیبا واقع یات علمیم و نظریبط مفاهها ر سم خام قرار دارد و در آنیکه کامالا در مقابل رئال
 (196: 1362مورد توجه قرار گرفته است. )باربور  

ّنیتفاعلّ هنّوّعّیتّبرّمبناینّرابطۀّزبانّوّواقعییتبّ.2-1
اسات   یشناسا سام خاام در معرفتیدگاه رئالیابار د یباه مسائلۀ زباان کاه مبتنا یکارد سانتیدر مقابل رو

سم یدئالیدگاه ایبر د یمبتن یت آن از واقع قرار دارد که به نوعیت حکایفیمسئلۀ زبان و کن به ینو یکردهایرو
مختلف  یها شیدگاه وجود دارد  اما گراین دیی متفاوت از ایها است. هر چند که خوانش یشناس در معرفت

 یر نبوده و باه ناوعن نکته اتفاق نظر دارند که عالم خارج و موجودات آن مستقل از ذهن بشیبر ا یستیدئالیا
کاه در  یو خاارج یذهنا ریت غیاگونه واقع چیسم هیدئالیاز ا یوابسته به ذهن انسان است. در خوانش افراط

گاه   یباشد وجود نداشته و همۀ امور کامالا وابسته به اذهان جزی یذهن یها یوجود خود مستقل از ذهن و آ
مستقل از ذهن بشر وجود دارد که  یتیسم  واقعیدئالیااز  یتر ت متعادلیباشد. در روا یم یا رو  کلیذهن و 

ک یات باه عناوان یشود تا واقع که سبب می ییها یژگیت است اما همۀ ویدر ارتبا  با آن واقع یذهن به نوع
ن یان  ذهان ایگردد  بناابرا یل میت تحمین واقعیذهن بر ا ین گردد  از سویمتع یا عالم مادیو  یمادشیء 

ان یاگوناه کاه در ذات خاود اسات. در م اناد ناه آنینما یگاردد  م یدار میاگونه کاه پد ت مستقل را آنیواقع
سام معتادل یدئالینادۀ ایرا نما 4و کانات یسام افراطایدئالینادۀ ایتاوان نما یرا م 3یبارکل یشمندان غربیاند

هان و ها و ادراکات انسان از عالم واقاع محصاول تعامال و تفاعال ذ افتیر دریدگاه اخید یدانست. بر مبنا
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 محااال اساات.  یامار یت خااارجیاام باه واقعیواسااطه و مسااتق یاساات و شاناخت ب یخااارج یهاا تیواقع
(Neujahr, 1995: 5توماس ن .)باا کانات  یشاناخت انساان از دساتگاه ادراکا یریکه در مسئلۀ اثرپاذ 5گلی

 یتگاه ادراکاشناخت انسان همگام با دس یکند. به نظر و ین مییتب ین مطلب را ضمن مثالیده است ایعق هم
تاوان گفات  یانسان بر نوع شناخت تا حدی است که م یر دستگاه ادراکیشود و تأث یساخته و پرداخته م یو

اسات کاه  یریگل شناخت انسان همانند تصویاست. از نظر ن یت ساختار دستگاه ادراکیفیشناخت  تابع ک
ی کاه در دارد. نخست شائ یدو امر بستگنه به ییر درون آیتصو یها یژگیگردد. و ینه حاصل مییاء در آیاز اش

ناه محصاول کانش و ییر حاصل در آیقت تصوینه. در حقییساختار و کارکرد خود آ یگرینه است و دییبرابر آ
ر یگاه تصو ابد آنیر ییتغ« ب»شیء  یبه سو« الف»شیء نه از ییآ ینه است. اگر روییو آشیء واکنش متقابل 

 یا ناهییقارار دارد  آ« الاف»شایء که در مقابل  ینۀ مسطحییآ یگر به جاکه ا کند  چنان یر میینه تغییدرون آ
گل یکه از نظر ن نیار مهم ایابد. نکتۀ بسی یر مییگر تغید یا ر به گونهیرد باز هم تصویا مقعر قرار گیمحدب و 

ه و   باودیر صحیاز تصاو یکیشد که تنها  یتوان مدع ینداشته و نم یرجحان یگریر بر دیک از تصاوی چیه
در  یقارار دارد و جهاان هسات یاست که در مقابل جهاان هسات یا نهییباشد. انسان  آ یر غلط میر تصاویسا

گاه ینه مییمقابل آشیء حکم  ناه حاصال ییاسات کاه در آ یریز هماان تصاویاو شناخت انسان ن یباشد. آ
نااقص از جهاان  اریار بزرگ است که فهم و برداشاتی بسایبس یکوچک در جهان یگردد. انسان  موجود یم

ت و طبع یعت جهان و هم به هویت و طبیگردد هم به ماه یاو حاصل م یکه از عالم واقع برا یدارد و معرفت
 (. Nagel, 1986: 224دارد ) یانسان بستگ

ن  یتفاعال ذهان و عا یت شناخت انسان از واقع بر مبنایفیحات مذکور در خصو  کیبا توجه به توض
رش یپاذ یر اسات. بار مبناایپاذ نییکامالا تب یشناس ن زبانینو یکردهایدر رو ت زبان از واقعیت حکایفیک
ن شاناخت  یاگاردد و ا یانسان حاصال نم یر عالم واقع بر ذهن برایر  شناخت انسان تنها از تأثیدگاه اخید

تر نفس و عالم واقع است. بر اساس مبنای اخیر  زباان  عیوس ین و در سطحیان ذهن و عیمحصول تفاعل م
ان یاان امور واقع تنها متأثر از عالم واقع نباوده بلکاه رابطاۀ میباشد در ب یا ذهن میاز مراتب نفس و  یکیکه 

که باه دور از هرگوناه دخال و تصارف در  ینیگر واسطۀ امیه است. زبان  دیدو سو یا ت  رابطهیزبان و واقع
 گااردد  یپااردازد  محسااوب نم یم مین مفاااهیااهااا  بااه انتقااال ا م برگرفتااه از آنیو مفاااه یذهناا یها صااورت
ش را از زباان یت خاویات  هویاای است که واقع ت به گونهیان واقعی(. دخالت زبان در ب12: 1383)الینز  
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 یا وهیگاردد بلکاه شا یجهان خارج محسوب نم ینیر زبان  صرفاا بازتاب عیکرد اخیکند. در رو یافت میدر
  دیادگاه شاناختی جاورج 6تی بنجاامین لای ورفشاناخ به جهان خارج است. دیدگاه مردم یده شکل یبرا

هایی از این رویکردها است )عموزاده مهدیرجی   نمونه 8و دیدگاه اجتماعی سیاسی مایکل هالیدی 7لیکاف
شناختی و  (. هر چند در این سه دیدگاه رابطۀ دوسویه میان زبان و واقعیت بر مبنای مطالعات زبان2: 1383

هایی که  کارگیری استعارات در یک زبان و نیز تفاوت  ار دستوری زبان  نحوۀ بهتمرکز بر مقوالتی مانند ساخت
های زبانی در توجه به ُبعد خاصی از یک پدیده مشهود است  مورد بررسی قرار گرفته اسات اماا از  در نظام

و باه  دهی به واقعیت  مبنایی قابل توجه برای تااثیر ذهان شناختی  تفاعل ذهن و عین در شکل منظر معرفت
سم یرئال یکه بر مبنا ییکردهایتبع آن زبان در بازنمایی واقعیت است. به عنوان نمونه در حوزۀ زبان علم  رو

ک یادگاه هستند  زیارا از ین دیکنند  متأثر از ا یان میت را بیاز واقع یم علمیت مفاهیت حکایفی  کیانتقاد
ت ذهان یاگار باه نقاش خالقید یاشته و از ساودارهای مستقل از ذهن انسان باور دیپد یسو به وجود واقع

 (.208: 1362توجه دارد )باربور   یعلم یها هینش نظریانسان در آفر

ّتبیینّرابطۀّ هنّوّعینّدرّحکمتّمتعالیهّ.2
تواناد  چنان که پیش از این گذشت  دیدگاه خا  مالصدرا در تبیین نحوۀ شناخت انسان از واقعیات می هم

کااه در  رساش از نقاش زبااان در حکایات از واقعیات قارار گیارد. توضای  اینای جدیاد در پ مبناای نظریاه
گار صارف از  دهی به واقعیت  نقشی قابل توجه دارد و در حقیقت گزارش رویکردهای جدید  زبان در شکل

گرانۀ زبان در توصیف واقعیات  نقاش ذهان  عالم واقع نیست. از جمله مبانی مهم برای تبیین نقش مداخله
های زبانی  در مرتبۀ ذهن  نگی حکایت از واقعیت است  زیرا واقعیت پیش از ظهور در قالبانسان در چگو

 گردد.  انسان آشکار می
  یرا باه نفاوس انساان یالیاو خ یحسا یجزیا یها ت در مرتباۀ ادراک صاورتیامالصدرا ظهاور واقع

ا نفاس انساان یاهان و   ذیالیاو خ یدگاه خا  مالصدرا در مسئلۀ ادراک حسید یداند. بر مبنا یوابسته م
ت  تابع اذهان و نفاوس یز ظهور واقعین جهت نیت است و به همیگر انکشاف واقعیر دیعامل ظهور و به تعب

 گردد.  یم یانسان
را در مرتبۀ ذات و صافات و افعاال  مثاال و  یمتعال  نفس انسان ین که از نظر مالصدرا خدای  ایتوض
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ش قاادر بار یده شده است که در مرتبۀ ذات خاویآفر یا گونه به یاناز خود قرار داده است. نفس انس یا نمونه
 یالیو خ یحس یها   صورتیالیو خ ین رو در مرتبۀ ادراکات حسیاء است و از همیجاد و خلق صور اشیا

گر نفس در مرتبۀ ادراکات ماذکور منفعال نباوده یر دید. به تعبینما یجاد میش خلق و ایرا در باطن ذات خو
در مرتباۀ حاس و  یادراکا یها ان صاورتیان رو رابطۀ مید و از همینما یخالق و فعال عمل مبلکه به نحو 

 (.34: 7  1366از نوع رابطۀ حال و محل نیست )مالصدرا   یال با نفس انسانیخ
کناد  در حقیقات در مرتباۀ  ین عالم و سایر عوالم مشاهده میکه انسان در ا ینظر مالصدرا همۀ امور به

: 1363کناد. )مالصادرا   یرا خارج از ذات خود مشااهده نم یزیچ چید و هینما یه مش مشاهدیذات خو
بر او منکشاف و  یات و انعکاسات نفس هر انسانیت در ساحت تجلین به معنای آن است که واقعی( ا585

 یگر برایانسان راهی د یکند و برا یت را در مرتبۀ ذات خودش مشاهده میگردد. نفس انسان واقع یآشکار م
نفاس انساان در مرتباۀ  یت برایواقع ینیگر ظهور عیر دیت و شناخت آن وجود ندارد. به تعبیمواجهه با واقع

سار و مقادور باوده و یش میدر مرتباۀ ذات خاو یات نفس انسانیق تجلیتنها از طر یالیو خ یادراکات حس
ن نفس هر انسان است یگر ایان دیت دارد. به بیت  سمت فاعلیواقع یالیو خ ینفس نسبت به ظهورات حس

سات کاه از نظار مالصادرا ین ساخن باه آن معناا نیاد توجه داشت که ایسازد. البته با یاو م یکه واقع را برا
الت و یسااختۀ تخا یادراک انسان نداشته و هماۀ ادراکاات انساان یورا یتی  واقعیالیو خ یموجودات حس

نفاس منکشاف و ظااهر  ینفسه  بارا یوجود فت در مرتبۀ ین است که واقعیتوهمات او باشد. بلکه منظور ا
 یره آن بارایاقات وجاود لغید در حقیانما یمشاهده م یالیو خ یات حسیچه را انسان از واقع گردد و آن ینم

 ت  نفس انسان است.ین مرتبه از واقعیباشد که عامل ظهور و انکشاف ا ینفس م
ات نفساانی  رابطاۀ علات و معلاول ت در مرتباۀ ادراکایاان نفس و ظهورات واقعین اساس رابطۀ میبر ا

جاا کاه ظهاورات  گار از آنیر دیاخواهد باود. باه تعب یت در ظهور  تابع نفوس انسانیخواهد بود. پس واقع
ن اسااس هار کاس یباشد بر ا یات او می  انعکاس نفس انسان و تجلیالیو خ یت در مرتبۀ ادراک حسیواقع

 د. ینما یش را مشاهده میاز مراتب وجود خو یا قت مرتبهیکند در حق یچه را که مشاهده م هر آن
ّزبانّوّواقعیتّبرّمبنایّتفاعلّ هنّوّعینّدرّحکمتّمتعالیهّۀتبیینّرابطّ.1-2

که در نظریۀ مالصدرا ظهور واقعیت برای نفوس انسانی در تفاعل میان نفس و عاالم خاارج و  با توجه به این
 بنابراین تبیاین نقاش زباان در بازنماایی واقعیات نیاز گردد   به تعبیر دیگر ذهن و عین آشکار و منکشف می
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 این نظریه خواهد بود.  تأثیر تحت
شناسی نوین سخنی مطر  نشده اسات  هر چند در حکمت متعالیه به تصری  در خصو  مسائل زبان

ر تاوان باه دیادگاه مالصادرا د شناسی  می اما با توجه به تعریف کالم و نیز مبنای مورد پذیرش او در معرفت
 میزان دخالت زبان در بازنمایی واقعیت پی برد. مسئله

چاه در بااطن انساان  از منظر مالصدرا تکلم و سخن گفتن عبارت اسات از اظهاار ماافی الضامیر و آن
است که در اصل به معنای خراشیده شدن پوسات « کلم»مشتق از لغت « تکلم»باشد.  پوشیده و مخفی می

اش پوستی از آن جهت است که در جریان جراحت  چیزی کاه مکناون و رود. تناسب تکلم با خر به کار می
 (.364: 2  1981گردد )مالصدرا   پنهان است و پیش از این آشکار نبوده است  آشکار می

گاردد   که در فرآیند تکلم امار پوشایده و پنهاان در نفاس انساان آشاکار می بر این اساس با توجه به این
و بیرون از نفس انسان  در حقیقت گزارش از عالمی است کاه در مرتباۀ نفاس  بنابراین گزارش از عالم واقع

دهاد  بلکاه  طورمستقیم از عالم واقع خبار نمی انسان مکنون و مخفی است. این به آن معنا است که زبان به
باشاد و ایان امار  کنندۀ عالمی است که در مرتبۀ قبل در نفس انسان منطوی و پنهان می در حقیقت مکشوف

 معنای تأثیر زبان در بازنمایی واقعیت است.   به
ت در یان نفس و ظهورات واقعیکه بر اساس دیدگاه خا  مالصدرا  رابطۀ م از سوی دیگر با توجه به این

خواهاد باود.  یت در ظهور  تابع نفوس انساانیمرتبۀ ادراکات نفسانی  رابطۀ علت و معلول است  پس واقع
ات یا  انعکاس نفس انساان و تجلیالیو خ یت در مرتبۀ ادراک حسیورات واقعجا که ظه گر از آنیر دیبه تعب

ش یاز مراتب وجاود خاو یا قت مرتبهیکند  در حق یچه را مشاهده م ن اساس هر کس  هر یباشد  بر ا یاو م
د و در نتیجه گزارش زبان از عالم واقع  در حقیقت گزارش زبان از عاالم نفاس و حقاایق ینما یرا مشاهده م

 هان در او است.پن
ّدگاهّمالصدرایدّیشناختّوّزبانّیشناختّمعرفتّیندهایبرآّ.2-2

دیدگاه خا  مالصدرا در تبیاین رابطاۀ نفاس و واقعیات و باه تباع آن رابطاۀ زباان و واقعیات  برآینادهای 
شناختی خاصی را نیز به دنباال خواهاد داشات. بار مبناای دیادگاه یااد شاده مسائلۀ  شناسی و زبان معرفت

گرانۀ زبان در توصیف واقعیات باه  شناسی و مسئلۀ نقش مداخله اری زبان و صدق آن در حوزۀ معرفتمعناد
ای متفاوت از رویکردهای رایج در این زمینه قابل بررسی است. در ادامه به مواردی از ایان دساتاوردها  گونه
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 اشاره خواهد شد.
ش یرا در وجاود خاو یالیاو خ یحسا یجزیا یها دگاه  نفس  صورتین دیجا که براساس ا از آن .1-2-2

گر ید یگردد. از سو یاز مراتب نفس انسان محسوب م یا قت مرتبهیها در حق ن صورتیکند پس ا یانشاء م
ن یانفاس از ا یفات زباانیگاردد  پاس توصا یاز مراتب نفس محسوب م یا ز مرتبهیکه زبان ن نیبا توجه به ا

افته در مراتب وجود نفاس دانسات. منظاور از زباان  ی یلت تجیگر از واقعیتوان ظهوری د یها را م صورت
الفاظ و عبارات قراردادی نیست بلکه همان توصیفات زبانی و واقعیتی است که الفاظ و عبارات نمادی برای 

فات ین توصایتوان زبان و توصیفات زبانی را به جای یکدیگر به کار بارد. بناابرا آن است  به همین خاطر می
نفاس منکشاف  یبرا یالیو خ یخواهد بود که در مرتبۀ ادراک حس یِن واقعیها ع ن صورتینفس از ا یزبان
ت در مراتاب یاتوان گفت که زبان و واقع ین اساس میده است. بر ایگر به ظهور رسیا به عبارت دیده و یگرد

ان واقع نیسات یبزاِر بگر  زبان  ایر دین واقع خواهد بود. به تعبیتر ع قیر دقیز مطابق با واقع و به تعبیمذکور ن
ت یاگر از ظهاور واقعیای د مرتبها  و به تعبیر دیگر توصیفات زبانی ا  یزبان یها م و گزارهیبلکه الفاظ و مفاه

قات باوده و باه یک حقیت و زبان  دو ظهور از یجه واقعیا ذهن انسان است. در نتیمنکشف شده در نفس و 
خواهاد  یتوان گفت که زبان هر کس مطابق باا واقعا ین رو میواحد خواهند بود. از ا یقتیتر حق قیر دقیتعب

 افته است. نتیجۀ این دیدگاه این است که صدق به نوعی ذاتی زبان است.یاو ظهور  یبود که در مراتب ادراک
مطاابق باا  الزم به توضی  است که ذاتی بودن صدق برای زبان به معنای انکار وجود هر گونه گازارۀ غیار

گری از واقعی اسات کاه در مراتاب  منظور این است که نقش زبان اوالا و بالذات  حکایت واقع نیست بلکه
مطاابق باا واقاع باشاد  بایاد میاان  ای در نظر مخاطب  غیر گردد. بر این اساس اگر گزاره نفس منکشف می

  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 

توان به قوۀ بینایی در نفس انسان اشاره کرد. اگر هرگونه خللای در  نمونه و از باب تقریب موضوع به ذهن می
گونه که الزم اسات بارای  واقعیت آنهای ظهور تصویر برای قوۀ باصرۀ نفس رخ دهد  آن گاه  ات و زمینهُمِعد  

گردد و قوۀ بینایی نفس قادر به مشاهده چیزی است که برای او منکشف شاده  قوۀ بینایی نفس منکشف نمی
است. بینایی و دیدن  ذاتِی قوۀ باصره است اما این امر به این معنا نیست که این قوه هر چاه را کاه مشااهده 

یت بیرونی است. مثال مرتبط با ایان موضاوع  تفااوتی اسات کاه در قاوۀ کند  دقیقاا مطابق با همان واقع می
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هاا  شود طیف متنوعی از رنگ بینایی نفس انسان و مار وجود دارد. ساختمان پیچیدۀ چشم انسان  سبب می
کاه سااختمان چشام موجاودی مانناد ماار سابب  از عالم واقع برای نفس انسانی منکشف گاردد  در حالی

متنوع تنها به دو رنگ سفید و خاکستری تقلیل یابد. در ایان مثاال  قاوۀ بیناایی هار دو شود که این طیف  می
کند که ابزارهای مادی در مرحلۀ قبل  زمینۀ مشااهده آن را فاراهم نماوده  موجود دقیقاا چیزی را مشاهده می

 مات پیشین است. است. به تعبیر دیگر خطا در قوۀ بینایی نیست  بلکه این نوع دیدن  معلول ُمِعدات و مقد
طور  در توصیف رنگ یک پدیده  نقش خاود را باه -مانند قوۀ بینایی -با توجه به مثال یاد شده  زبان نیز

کند  زیرا در هر کدام از توصیفات زبانی  واقعیت دقیقاا آن گونه در مرتبۀ توصایف  کامل و به درستی ایفا می
 یف  برای نفس آشکار شده است. گردد که پیش از آن و مقدم بر توص زبانی آشکار می

هی قابل قبول ین و توجییت واحد  تبیمختلف زبان از واقع یها تیکرد مالصدرا  حکایرو یبر مبنا .2-2-2
در  ییانحصاارگرا یبه مسئلۀ زبان  قائل شدن به ناوع یکرد سنتیرش رویکه الزمۀ پذ یافت  در حالیخواهد 

ت یافیت و کیارابطۀ زباان باا واقع یسنت یکردهایکه در رو نی  ایت خواهد بود. توضیت زبان از واقعیحکا
دگاه معرفات یان دیشکل گرفته است. در ا یشناس سم خام در معرفتیرئال یت بر مبنایت زبان از واقعیحکا

کناد.  یفاا نمیا یچ نقشیت ذهن در شناخت هیشود و جنبۀ خالق یذهن بشر مربو  م یصرفاا به جنبۀ انفعال
ز یان مبناا زباان نیگردد. بر هم یطرِف عالم خارج محسوب م یگِر ب انه گزارشین میدر ادر واقع ذهن انسان 

گوناه  چیت را بر عهده داشته و همانند ذهان هیف واقعیفۀ توصیگردد که وظ یمحسوب م ینیواسطۀ کامالا ام
ت یافات مختلاف از واقعیت نخواهد داشت. بر اساس مقدمات مذکور  توصایان واقعیدر ب یدخل و تصرف

جاا  گاردد و از آن یک نحو مانعکس میت واحد در همۀ اذهان به ید  زیرا واقعینما یرش میرقابل پذیواحد غ
ت یات زباان از واقعیاد حکایات ندارد پاس بایف واقعیان و توصیدر ب یگونه دخل و تصرف چیز هیکه زبان ن

ات و انعکاساات یاحت تجلت در ساایادگاه مالصادرا واقعیابد. اما در دیواحد تحقق  یواحد تنها بر صورت
برخاوردار  یجا که نفاس انساان از مراتاب مختلفا گردد و از آن یبر او منکشف و آشکار م ینفس هر انسان

برخاوردار خواهاد  یفات مختلفایت واحد از ظهورات مختلف و به تبع آن از توصین اساس واقعیاست بر ا
متعاال  یرا در خصو  معرفت خادا یمختلف فکر یها ن اصل مالصدرا اختالف مشربیۀ همیبود. بر پا

 یمتعال از آن جهت است کاه هار انساان یها در باب شناخت خدا اختالف انسان ینظر و کند. به ین مییتب
از نفوس تنها از وجاه  یز برخین خاطر نیکند و به هم یش مشاهده نمیحق را جز در مرتبۀ وجود خا  خو
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واحاد  یقتایمتعاال حق یخادا یکاه تجلا یاند  در حال هاو را شناخت یهیگر از وجه تشبید یو برخ یهیتنز
 (364: 2  1981 است. )مالصدرا 

لۀ صادق ئت ادراک و به تبع آن مسئلۀ رابطه زبان باا واقاع  مسایفیکرد مالصدرا در خصو  کیرو .3-2-2
فی ی  تعرف صدق به مطابقت زبان با واقعیکرد  تعرین رویا یقرار خواهد داد. بر مبنا تأثیر تحتز یزبان را ن

صورت گرفته است.  یسنت یکردهاینقش زبان در رو یف مذکور بر مبنایرش نخواهد بود  زیرا تعریپذ قابل
 یریگر در مسائلۀ شاناخت و اثرپاذیکدیف صدق به مطابقت زبان با واقع  استقالل زبان و واقع از یدر تعر

کرد خا  مالصدرا یرو یکه بر مبنا یفر  لحاظ شده است. در حال عنوان پی ت  بهیجانبۀ زبان از واقع کی
 یت در مراتب ظهور  به نفاس انساانیشود  زیرا واقع ید واقع میفر  مورد ترد شین پیدر مسئلۀ شناخت  ا

 ن اساس تابع نفس و مراتب آن از جمله ذهن و زبان است. یوابسته بوده و بر ا
باه مطابقات باا واقاع  امکاان ف صادق یارش تعریراد و بر فار  پاذین اینظر از ا ن  صرفیعالوه بر ا

کارد یرو یکه بار مبناا نی  اید است. توضیف مذکور محل تردیک گزاره بر اساس تعریبه صدق  یابی دست
ناده ینفاس گو یاسات کاه در مراتاب ادراکا یتیواقع یا زبانیو  یقت ظهور لفظیک گزاره در حقیمالصدرا 

ت یان امر خواهد بود که گزارۀ ماذکور باا واقعیاک گزاره منو  به ین اساس احراز صدق یابد. بر ای یظهور م
ک گازاره و یاصادق  یکه مخاطب زبان در بررسا ینده مطابقت داشته باشد در حالیافته در نفس گویظهور 

ش ماورد یافتاه در مراتاب نفاس خاویت ظهاور یا عدم مطابقت آن با واقع  گزارۀ مذکور را با واقعیمطابقت 
گار در یر دیاساازد. باه تعب یمواجاه م یک گزاره را با دشاواریز صدق ن امر احرایدهد که ا یسنجش قرار م

باه  یابیا ست بلکه امکاان دساتیر نیپذ نفسه امکان یت فیبه واقع یک گزاره نه تنها دسترسیصدق  یبررس
 همگان وجود ندارد.  یز آشکار شده است براینده نیکه در نفس گو یواقع
اه مالصدرا  مسئلۀ معناداری زبان نیز از منظر فراپوزیتویستی دست آمده از دیدگ بر اساس تحلیل بهّ.4-2-2

توان معیاری بیرون از  تبیین خواهد بود. در این دیدگاه  معنا ذاتِی زبان است و برای معناداری زبان  نمی قابل
زبان در نظر داشت  زیرا واقعیت با ظهور در مراتاب نفاس  ذهان  شاناخت و زبااِن فارد  معناای خاود را 

های پوزیتویستی که معیار معناداری زبان  بیرون از زبان قارار دارد و  بد. به تعبیر دیگر بر خالف دیدگاهیا می
گیرد  در دیدگاه اخیر  زبان و ذهن اسات کاه باه  پذیری در عالم واقع  مورد سنجش قرار می به نسبت تجربه

هاا ظهاور  زباانی کاه در قالاب گزارهتر توصایفات  بخشد. زبان و به تعبیار دقیاق جهان و عالم واقع معنا می
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پذیری   یابد  اوالا و بالذات معنادار و متصف به صدق است و بر همین اساس نیز معیارهایی مانند اثبات می
پذیری در خصو  معناداری زبان و معیارهایی مانند مطابقات باا واقاع بارای سانجش  پذیری و ابطال یدیتأ

های آن معناا  جاا کاه توصایفات زباانی باه جهاان و پدیاده آن صدق زبان  معیارهاایی ناکارآماد اسات. از
بخشد  بنابراین جستجو در معیارهایی بیرون از زبان برای معناداری و صدق  قابل پذیرش نخواهد باود.  می

به تعبیر دیگر معناداری و صدِق بالذات زبان باه ایان معناا اسات کاه در فرآیناد طبیعای  آن چاه در قالاب 
 شود  هم معنادار و هم صادق است. ار میتوصیفات زبانی آشک

توان به آن اشاره نمود این است که در نظریۀ مالصدرا تبیین نقاش زباان در  نکتۀ مهم دیگری که می .5-2-2
بازنمایی واقعیت در امور تکوینی ریشه دارد  بر خالف رویکرهای جدیدی که بر اساس اماور قاراردادی باه 

شناختی بنجامین لی ورف  دیدگاه شناختی جورج لیکاف و دیدگاه  یدگاه مردماند. د پرداخته مسئلهتبیین این 
هایی از این رویکردها است. در این سه دیدگاه رابطاۀ دوساویۀ میاان  اجتماعی سیاسی مایکل هالیدی نمونه
  هشناختی و تمرکز بر مقوالتی مانند ساختار دستوری زباان  نحاوۀ با زبان و واقعیت بر مبنای مطالعات زبان

های زبانی در توجه به یک بعد خاا  از یاک  هایی که در نظام کارگیری استعارات در یک زبان و نیز تفاوت
که در دیادگاه  (  در حالی2: 1382پدیدۀ مشهود است  مورد بررسی قرار گرفته است )عموزاده مهدیرجی  

ری و قراردادهاای زباانی مالصدرا نقش زباان در بازنماایی واقعیات فراتار از هار گوناه سااختارهای دساتو
 تبیین است. قابل
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ّگیریّنتیجه
تواند مبنایی بسایار  های حسی و خیالی می نظریۀ مالصدرا در خصو  نقش خالق نفس در ظهور صورت

ت در یاکه واقع مهم در تبیین رابطۀ زبان و واقعیت و نقش آن در بازنمود واقعیت را فراهم کند. با توجه به این
چاه را  ن اساس هر کس هار آنیباشد بر ا یات او می  انعکاس نفس انسان و تجلیالیخو  یمرتبۀ ادراک حس

د. از سوی دیگر زبان نیز ینما یش را مشاهده میاز مراتب وجود خو یا قت مرتبهیکند  در حق یکه مشاهده م
صادرا کنندۀ چیزی است که در نفس انسان منطوی و پنهان است. بر این اساس نظریۀ مال در حقیقت آشکار

چناین بار  گیارد. هم شاناختی قارار می در خصو  رابطۀ زبان و واقعیت  در زمرۀ رویکردهاای جدیاد زبان
جدید در خصو  معیار معناداری زباان  معیاار صادق زباان و نیاز  یهای توان تبیین اساس این دیدگاه  می

 های گوناگون زبان از واقعیت واحد مطر  نمود. حکایت
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4 . Immanuel Kant (1724-1804) 

5 . Thomas Nagel (1937) 

6 . Benjamin Lee Whorf (1897-1941) 

7 . George Lakoff (1941) 

8 . Michael Alexander Kirkwood Halliday (1925-2018) 
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ّمآخذّمنابعّو
   تهران: طر  نو.ماجرایّفکرّفلسفیّدرّجهانّاسالم(  1379ابراهیمی دینانی  غالمحسین ) .1
   ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهی  تهران: مرکز نشر دانشگاهی.علمّوّدین(  1362باربور  ایان ) .2
دباطنی   .3 هناگ چااپ دوم  تهاران: فر شناسیّ)مجموعهّمقـاالت(،ّپیرامونّزبانّوّزبان(  1376) رضامحم 

 معاصر.  

د  شیرازی )مالصدرا(صدرالدین  .4   ةاالربعـّةاالسـفارّالعقلیـّفیّةالمتعالیـّةالحکمـ(  1981ابراهیم ) بن محم 
 چاپ سوم  بیروت: دار احیاء التراث. 

اد  مقدمه و تصحی  مفاتیحّالغیب(  1363_______  ) .5 خواجاوی  چااپ اول  تهاران: موسساه  محم 
 تحقیقات فرهنگی. 

د  تحقیق تفسیرّقرآنّکریم(  1366_______ ) .6  خواجوی  چاپ دوم  قم: انتشارات بیدار.  محم 
دعموزاده مهدیرجی   .7   دانشاکده هـایّفلسـفیّپژوهشهاا   (  نقش زبان در بازنمود واقعیت1382) محم 
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