
 

 

 

 

 

 

 

 القضات همدانی پژوهشی در باب تأمالت معناشناختی عین
 1یمسعود آلگونه جونقان

 دانشگاه اصفهان یار گروه زبان و ادبیّات فارسیاستاد

 (93تا  75)از ص 

 33/9/5395، تاريخ پذيرش مقاله: 33/3/5395تاريخ دريافت مقاله: 
 

 

 چکیده
در  ؛ البتهعرفانی مطرح بوده استهمواره در انديشۀ « معنا»و « لفظ»طۀ راب موضوع معناشناسی و تبیین

و از جايگاه   يک به شیوۀ خاص خود به استقبال موضوع رفتهزمینه، مفسّران و بالغیون نیز هرهمین 

يژۀ و شناسی متالزم با طرز تفکر ، معناعرفان ا در ساحتامّ ،اند  باره مطرح کردهخود مباحث مهمی دراين

 القضات و شیوۀ طرح یان، آثار عینمانی است و از علل و اسباب نظری خاصی برخوردار است. دراينعرف

موضوع در اين آثار از اهمیّت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل، پژوهش حاضر با اتخاذ رويکرد 

القضات ذيل  معناشناختی عیناساس، تأمالت . برايناستانداز کاويده القضات را از اين چشم آثار عین ،متنی درون

معنای اصطالحی  -3 ؛ۀ بیانفرم بیان و ماد -3 ؛آن لفظ و اصول وضع -5هفت عنوان بررسی شده است: 

تمايز لفظی و  -6اطالق حقیقی و اطالق مجازی؛  -5 ؛تکثّر لفظی و تکثّر معنايی -4 ؛و معنای حقیقی

القضات در تأمالت  شود که عین میاسم. در پايان مشخص  مسمّا در غیاب -7تمايز معنوی و 

ی وی دربارۀ حقیقت و ساختار تلقّو متأثر از نظريۀ وجودی و معرفتی عرفانی است  ،معناشناختی خود

 . بداردو مقدم  نهد ارج شکلکه معنی را بر  است اين شدهمراتبی آن، منتهی به  سلسله

 

 .مجازیالقضات، لفظ، معنا، اطالق حقیقی، اطالق  : عینها کلیدواژه

                                                      
 algooneh@yahoo.com                                                         . رايانامۀ نويسندۀ مسئول:5
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 مقدمه .1

 «معناشناسی»
(semantics) نزد کاربران  آن را معنی و اشکال حصول دانشی است که

       شود: د و عموماً در سه حوزۀ نسبتاً مستقل دنبال میکن میمطالعه و بررسی  زبان

 ؛توان بازجُست افالطون می کراتیلوسرسالۀ شناسی فلسفی که سرآغاز آن را در  معنا -5

و بعدها نزد راسل،  شکل گرفت (Frege) گهتحقیقات فرکه با شناسی منطقی  معنا -3

نسبتاً   علمیکه شناختی  شناسی زبان معنا -3توسع نظری يافت و شتاين  کارناپ و ويتگن

  .(32: 5393صفوی، و  45 -53: 5374پالمر، ) ريزی شد در قرن بیستم پی اساساً ست ونوپا

میان در  ،بطۀ لفظ و معنی استکه مشخصاً متوجه راشناختی  البته، تأمالت معنا

انداز، موضوع رابطۀ لفظ و معنا  ای دارد. از اين چشم سابقۀ ديرينهانديشمندان ايرانی 

کاوش در متوجه علم معنا در ديدگاه نخست، شود.  از دو منظر متفاوت بررسی میعموماً 

است و بخشی از علم بالغت کیفیّت مطابقۀ سخن با مقتضای حال و مقام مخاطب 

در که است از نخستین کسانی  )فراء(کريا يحیی بن زياد کوفی زبواشود.  محسوب می

 .(23 -23: 5435 انباری،ابن) است  پرادختهبه مبحث معنا  اين منظراز  القرآن معانیکتاب 

 داشتندر واقع با درنظر رو هستیم. عرفا در باب معنا روبه تلقیبا  م،در ديدگاه دو

ناپذير وحی و الهام، عرفا نیز به بررسی  به مثابۀ منبع پايانقرآن در عرفان اسالمی  اهمیّت

و گذر از معانی . گرايش به فهم معانی باطنی قرآن اند گرايش نشان دادهالفاظ و معانی قرآن 

در اين دايره شکل  تأمالت معناشناختیی بوده است که اطنی عاملظاهری به معنا يا معناهای ب

دارد که البته به القضات تأمالت ژرفی دربارۀ لفظ و معنی  میان، عیندرايناست. گرفته 

، محدود به بررسی که پژوهش حاضرجا ا از آنداشته است، امّ لحاظ تاريخی پیش از وی سابقه

ا ر نظريات بنیادی ویبررسی آثار او  کوشید باخواهیم  ،باره است  آرای وی در اين

آوردن چارچوبی فراهماساس، هدف از اين پژوهش بندی کنیم. براين طبقهشناسايی و 

القضات است که در آثار وی پراکنده  نظری برای آن دسته از تأمالت معناشناختی عین

 است.  

میان، ا دراينامّ ،است  های وی پرداخته ضات و انديشهالق ی متعددی به عینها پژوهش

چشم  اشناختی وی باشد بههای معن پژوهشی که در پی شناسايی و استخراج انديشۀ

هايی که به  به برخی از پژوهش ،مندهروی، برای آشنايی خوانندۀ عالقهربه. خورد نمی

 (5329محمدی )فرد و میرباقری ؛کنیم ه میمرتبط هستند اشار القضات عیننحوی با 

فرد و همچنین میرباقری. کردندات عرفانی بررسی ی عرفانی و بیان تجربیّها را در تعلیم انديشه نقش انشا
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آثار او را  ،بیان ۀزبان و نحو ۀالقضات دربار های عین بررسی ديدگاه( ضمن 5329نیازی )

های  ظرفیت ۀالقضات از هم عیناساس اين پژوهش، برد. انکرده زبانیتحلیل و تبیین 

القضات  عین به ديدگاه( 5393)جسته است. پارساپور  خود سودزبان برای تبیین آرای 

پردازد و به اين پرسش پاسخ  میهايش از حروف مقطعه  ويلأت ط و نیزقَحروف و نُ بارۀدر

های خود ها و دريافت ، حاصل يافتهاست وی در اين باره مطرح کردهآنچه دهد که آيا  می

 متوجهت وجود پژوهشی مستقل که به اهمیّتوجهباترتیب، اينبه ؟یريا خ اوست

های  نگارهاستخراج اپس از  ،ادامهدر باشد، لفظ و معنا  بارۀالقضات در های عین نگرش

 .کرد بحث خواهیمها اجمال دربارۀ آنبندی آنها، به ناختی وی و طبقهمعناش

 

 القضات واکاوی تأمالت معناشناختی عین .2

 و اصول وضع آنلفظ . 2-1

توجهی  ع آن بوده و نکات قابللفظ و شیوۀ وض تاهمیّلحاظ نظری متوجه القضات به عین

 ؛است( nomenclature) «گرايانه نام»شناسی  زبان لفظ و معنا به تعبیر بارۀدر ویتلقی باره طرح کرده است. دراين

گذاری يا تسمیه  عملکرد نام هايش، حاصل پیچیدگی رغم تمامبر آن است که زبان به اين نظريه

شود، بايد  گذاری می انداز، آنچه نام بديهی است از اين چشم .(53-56: 5393صفوی، ) است

 ،ای داشته باشد درک يا مشاهدهيا معنای قابل (referentنحو مصداق بیرونی )به هر 

( و 559: 5363القضات،  عین« ).ديدۀ عموم بر آن نیفتد»القضات  وگرنه به تعبیر عین

القضات با  دربارۀ آن حاصل نخواهد شد. عین ب، امکان توافق عمومی و اجماعترتی بدين

وی  زبان خاص عرفانی را روشن کند. پیدايشکوشد علّت  بسط نظری همین ديدگاه می

ديدۀ عموم بر آن نیفتد، آن را در لغت اسمی  هر معنی که»کند که  به صراحت بیان می

افتد، همانا معانی عام و  ه ديدۀ عموم بر آن میالقضات آنچ عین(. به زعم همان« )نیست

وجود اين  ،گذاری گرايانه شرط اصلی نام متعارف و مصاديق خارجی است. در نظريۀ نام

و احیاناً توافق دربارۀ اساس، با اجماع متعارف يا مصاديق خارجی است. براين معانی

 ماند.  ملحوظ می ،وافق گروهی استکاربست الفاظ، سويۀ اجتماعی زبان که همانا ت

چه از ديدۀ عموم پوشیده بود، مانند اوصاف ازل و هرآن»القضات معتقد است  عین

چون  ؛دمعادلی در زبان ندار ،(559: 5363القضات،  عین) «بسیاری از امور دنیوی ديگر

به » پس ؛( همان) «اند نامی برای آن وضع نکرده ،اند و بنابراين واضعان لغات آن را نديده»

هرکجا که آدمی هست، نام آسمان و زمین و آفتاب و ستاره و چشم و گوش و آب و 
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اگر در تداوم تمدن بشری و  ، امّا(563 :همان) «آتش و ... بايد که همه را معلوم بُوَد

هر قومی بنا به  ،شوند فرهنگ وی دقّت کنیم، وقتی حرَف و صنايع مختلف پديدار می

ترتیب، گاهی اسامی اينند و بهنکمی وضعبا حوزۀ خود  را متناسب نیاز خود، لغات

هر قومی از آن اسامی وضع ديگر » ،موضوع که قبالً وضع شده بودند، بنا به نیاز

القضات  ترتیب، عیناينبه؛ (565 :همان« )کردند به طريق استعاره يا مجاز و اشتقاق می

که هر قومی بنا به تجارب  کندمطرح میرا ، اين موضوع مذکورپس از ذکر مقدمات 

ها بتواند سويۀ پردازد که با استفاده از آن ی میفکری و فرهنگی خود لزوماً به وضع الفاظ

بنابراين، اهل  ؛ارتباطی خود را با صاحبان همان تجارب و حرَف حفظ و برقرار کند

 نیستند: اسلوک و عرفان نیز از اين قاعده مستثن
یان که ايشان راه خدای سلوک کردند، و ايشان را از عالم ملکوت و قومی بودند از آدم

چیزها معلوم شد که ديگران از  -تعالی و تقدس -اوصاف ازل، البل از عجايب راه خدای

ادراک آن دور بودند. و اين قوم را نیز به يکديگر حاجت بود تا از علم خود سخن 

سامی کنند که ديگران از ادراک پس اين قوم را نیز حاجت افتاد وضع ا؛ گويند...

  .(565 :مسمیّات آن اسامی دور باشند )همان

شناختی. او با  و زبان معرفتی :دارددو شق متفاوت القضات  گرايانۀ عین حلیل نامت، ترتیباينبه

به اين نتیجه  ،اهل سلوک از سویطرح موضوع ادراک عالم ملکوت و اوصاف ازل 

به  ؛تجاربی است که ادراک آن برای ديگران مقدور نیستاساساً رسد که اين تجارب  می

ای که فقط بر  پس معانی ؛شود همین دلیل، اين معانی فقط بر ارباب سلوک پديدار می

آورد که به وضع  قوم اين نیاز را پديد می آنشود، طبیعتاً در میان  قوم خاصی پديدار می

چون وقتی اهل  ؛ين همۀ موضوع نیستا اامّ ،الفاظی بپردازند که آن معانی را منتقل کند

کنند که ديگران از مشاهدۀ آن ناتوان هستند، توصیف آن  ای را تجربه می سلوک معانی

ای نزد ديگران وجود  شود که برای اين اوصاف خاص نام ويژه با اين مشکل مواجه می

مفهوم  بايد برای اين معانی و اوصاف تعبیرناپذير لفظی وضع شود که بتواند پس ؛ندارد

به تقلیل آن  ،ناپذير بیانصفتی منتقل کند. اين ادراک حداقلی از  انآن را به ديگر

شوند که اين صفت را با ديگران  در حقیقت، اهل سلوک چون محتاج می ؛شود میمنتهی 

، وجوهی ا اين اسماءامّ ،کنند بگذارند، از اسماء موضوع در میان خلق استفاده میدرمیان

ی نظر تفاوت معنادارالقضات با اصل معنای مورد عین داد که به زعم می از معنا را نشان

تعالی با معنای ؛ مثالً اثبات صفت علم برای حقدهدنمی آن را بازتاب ۀدارد و هم

علم بشری هیچ سنخیّتی ندارد.  چون علم خدا با ؛موضوعۀ آن نزد عوام تناسب ندارد
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 ،از وجود موجودات و در میان خلقدانست پیش  تعالی[ همۀ موجودات را می]حق»

زيرا که در میان خلق هیچ علم نتواند بود پیش از وجود ؛ چنین صفتی را نام نبود

وجود معلوم است و چون هیچ نامی نبود آن را، اين صفت را  ،موجودات که شرط علم

 ( 563-565 :همان« )علم خواندند

معرفتی، اهل سلوک حقايقی را  لحاظبهالقضات معتقد است  عین چه نقل شد،بنا بر آن

کنند که خاص آنان است. اين حقايق به دلیل ويژگی خاص خود، از چشم  درک می

القضات معتقد است مسمیّاتی که اهل  شناسی، عین عموم پنهان است. از منظر زبان

که اين ادراکات خاص با امّا درصورتیاند از جنس ادراکات عوام نیست،  سلوک دريافته

 شود: تبع آن دو موضوع پديدار میگذاری شوند، به ضوعۀ عوام ناممو اسامی

 ؛گیرداز طريق الفاظ متشابه صورت می گذاری معانی خاص اهل سلوک نام -الف

 ها بسیار است.ا وجوه افتراق آننظر دارند، امّظاهراً تشابهاتی با مسمّای موردالفاظی که 

چون شرط فهم اين  ؛عامه ممکن نیست برایها درک الفاظ متشابه و تأويل آن -ب

ک اين الفاظ برای همگان تنها درصورتی يعنی در ؛الفاظ برخورداری از آن تجربه است

 ،ا چون موضوع چنین نیستر است که حقیقت آن بر همه آشکار شده باشد، امّمیس

 .(565 :همان« )اهل عادت سخن ايشان نتوانستند شنید»
 

 ۀ بیانفرم بیان و ماد. 2-2

فرم »شناسی  سطحی که به اصطالح زبان :ل شدئتوان به دو سطح قا در بررسی لفظ می

 «ۀ بیانماد»شود و سطحی ديگر که به نام  نامیده می( form of expression) «بیان

(substance of expression )مثال، لفظ  برای ؛(57: 3337چندلر، ) شود شناخته می

ۀ لفظ از ماد ،است. در اين سطح« ل»و « س»، «ع»در سطح خُرد متشکل از « عسل»

؛ به همین ندارندن استقالل، هويّت معنايی خاصی داشترغم  بهاست که متشکل حروفی 

و به حروف برسازندۀ آن، در حقیقت استقالل لفظ  «عسل»دلیل، درصورت تجزيۀ لفظ 

گرايانه،  ، به تعبیر نام«عسل»ديگر، لفظ  سویپاشد. از  رومیمفهوم متناظر با آن از هم ف

 «معنا»تی اين مفهوم متناظر، در نگرش سن بر مفهومی متناظر با خود داللت دارد.

است.  ای اختیاری يا قراردادی  ، رابطهانداز شود. رابطۀ لفظ و معنا از اين چشم نامیده می

 ؛ر نیستگونه رابطۀ طبیعی متصو مدلول هیچ، بین دال و (Saussure) سوسوربه تعبیر 

حیوان چهارپای پشمالويی که پارس »و « کلب»توان قبول کرد که بین لفظ  يعنی نمی

 .(59-52: 5925يول،  /92: 5372سوسور، ) ای طبیعی وجود داشته باشد رابطه ،«کند می
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 که اهل اسم، لفظى است»کند که  القضات نیز با اتخاذ چنین نگرشی، اظهار می عین

آنکه صفتى مخصوص در آن اعتبار  اند، بى وضع کرده ابه مسمّ اصطالح آن را براى داللت

آنکه سختى و نرمى در آن  کند، بى سنگ بر مسمّاى خود داللت مى اسم که چنان ؛...شود

اتخاذ چنین ديدگاهی، متضمن پذيرش اين دو نکته  .(93: 5325القضات،  عین) «اعتبار شود

 -ب 5؛گونه ارتباط معناداری بین لفظ و مسمّای آن متصور نیست هیچ -الف است:

بودن رابطۀ لفظ و معنا، حاکی از نفی هرگونه ارتباط معنادار بین صورت لفظی اختیاری

 خود جز اصوات متمايز نیست و بهخودیبه ، مادۀ لفظو معنای آن است. به طريق اولی

ه از رغم تحلیل دقیقی کبهالقضات،  عین الحاظ معنايی فاقد هرگونه ارزشی است، امّ

داده است، عواقب منطقی آن را رها و از اصل موضوع دسترابطۀ لفظ و معنا به

دريغا اوّل حرفى که در »: قبیلدر تعبیرهايی ازاين ؛های متناقضی کرده است برداشت

يعنى  ؛متّصل شد «نون»با نقطۀ  «ب»بود؛ پس نقطۀ  «محبّت»ظ لف لوح محفوظ پیدا آمد،

اند و در  شد. مگر آن بزرگ از اينجا گفت که در هر لطفى، هزار قهر تعبیه کرده «محنت»

 .(345: الف 5373القضات،  )عین «اند آمیختهزهر  ههر راحتى، هزار شربت ب

قبیل است. اين  شدهستقل دارای هويّت معنايی انگاشتهطور ميا حرف، به ۀ بیانماد

آورد. تعبیرهای غیرعلمی  يادمیبه تفسیرهای حروفیّه راشود،  القضات فراوان يافته می که نزد عین تعابیر

شود،  شدن معانی رازآلود برای آنها منتهی میدست که به تفسیر حروف و قايلازاين

القضات است. بديهی است، تأثیر غزالی بر وی،  رات غزالی در انديشۀ عینبازماندۀ تفک

ای که بین آن دو مشهود است، انکارناشدنی است. غزالی در  های عمده ترغم تفاو به

چنین ارزشی برای حروف قايل شده است. ردّ پای تأثیر غزالی را بر انديشۀ  سوانح

  .(9 -2: 5356 ،پورجوادی ک:.ن) توان بازجُست می چنیناينهايی القضات در تفسیر عین
 

 معنای اصطالحی و معنای حقیقی. 2-9

د، تفکیک کن می قضات در حوزۀ لفظ و معنا بیانال هايی که عین ترين تفکیک یاز جد

تر وی  یين تفکیک که برگرفته از نگرش کلمعنای اصطالحی از معنای حقیقی است. ا

به معنای اصطالحی ارجاع  ،مبتنی بر اين است که لفظ ،دربارۀ علم و معرفت است

 اکند، امّ ی آن را در ذهن متبادر میمعنای اصطالح« عسل»برای مثال، لفظ  ؛دهد می

وجه معادل درک حقیقت عسل و معرفت به هیچبه« عسل»علم به معنای اصطالحی 

ا حمّال معنای القضات حمّال است، امّ کُنه آن نیست. در واقع، لفظ اگرچه به تعبیر عین

موضوع داشتن به معادل علمدرک معنای اصطالحی،  ،بنابراين؛ اصطالحی و عام است
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فظ ممکن است شود؛ يعنی ل تر حاصل می است و معرفت به موضوع در سطحی خاص

وجه قابلیّت آن را ندارد هیچا بهبیاورد و آن را تداعی کند، امّ خاطرمعنای اصطالحی را به

توان تناظر مستقیمی بین نگرش  ترتیب، میآشکار سازد. بدينکه حقیقت اصیل را 

لحاظ معرفتی به دو سطح متمايز القضات قايل شد. او به نختی عیشنا معرفتی و نشانه

ای است که تعبیر از آن به  گونهاست. به زعم وی، ماهیّت علم به قايل« معرفت»و « علم»

ر ای است که تعبیر از آن متصو گونها معرفت بهمقدور و میسّر است، امّ ،واسطۀ الفاظ

 :نیست
توان از آن به عبارتی تعبیر کرد که با آن  یپس بدان که هر معنايی که تصور رود که م

و هر معنايی که تعبیر از آن معنی را از جملۀ علوم بايد شمرد  ،مطابقت داشته باشد...

مگر در صورت ضرورت به کمک الفاظ متشابه، آن را بايد از  ،تصور نباشدآن قابل

، فهم حقايق ه بیان شودگاه به عبارات متشابها هر گونه دانششمارآورد... و اينمعارف به

 القضات، مگر برای صاحبان ذوق و به تعلیم حق. )عین ،ها از عبارات میسر نیستآن

5379 :67- 69). 

درَکات با چنین برداشتی دربارۀ علم و معرفت، پرسش اين است که زبان در انتقال مُ

القضات معتقد است در بیان اين معناها دو گروه  عین ؟کند ای اتخاذ می چه شیوه ،اين دو

روند و عموماً برای معناهايی  میکارالفاظی که در تعبیر علم به .5روند:  از الفاظ به کار می

و بیان ظ متشابهی که در تعبیر معرفت الفا .3؛ ها مقدور استاند که تعبیر از آن وضع شده

-انتقال تنان مفاهیم و معانی مشترک و قابلکه به زند روند میکاربهحداقلی معارفی 

 دهند.  نمیدر

توان  علم و معرفت، به سهولت می ۀالقضات دربار گرفتن کلیات بحث عینبا درنظر

باره  اينيۀ احمد غزالی درتأثیر نظر، تحتات آنچه طرح کرده استیّدريافت که او در کل

چیزی را که حدّی داشته باشد علم از نظر غزالی آن است که دارای حدی باشد، است. 

حقايقی است که حدی نداشته باشد.  بارۀا معرفت درتوان تعريف کرد و شناخت، امّ می

است، پس در حروف و  فاقد حدّ»پذير نیست؛ يعنی  معانی عشق هم از نظر غزالی تعريف

 . (73: 5359)غزالی،  «کلمه نگنجد

امالً مشهود شناختی ک انهالقضات در ساحت نش شناختی عین تأثیر نگرش معرفت

را از « معرفت»و « علم»القضات دو سطح معرفتی  طور که عیناست. در حقیقت، همان

شناختی نیز به دو سطح معنايی متناظر با آن  کند، در ساحت نشانه يکديگر متمايز می

حمّالش معدۀ آدمی  بلکه حمّال معانی نیست،« عسل»قايل است. او معتقد است لفظ 
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و اين بزرگ غلطى است  نون مگر ترا فرا خاطر آيد که لفظ، حمّال معانى استاک» :است

، حمّالش معدۀ نیست عسل حمّال معانى عسل داللت الفاظ بر معانى اصطالحى است، يا نه لفظکه 

 .(345: 5363القضات،  )عین «آدمى است

ممکن و از طريق الفاظ و مفاهیم   از اين منظر، درک حقیقت امور و معرفت به آن

نهايت به حصول علم دربارۀ اشیاء و ديگر، معنای اصطالحی در ؛ به بیانیمقدور نیست

تنی بر درک معنای حقیقی امور مب دربارۀا حصول معرفت شود، امّ میمنجر اعیان 

القضات در مفاهیم و الفاظ  انداز عین ست. معنای حقیقی اشیاء و اعیان، از چشمآنها

 ؛حصول استاز دريچۀ معرفتی خاص خود قابل عرفتی تنهاشود، هر م بازتابیده نمی

به واسطۀ معده مقدور است، دريافت معارف « عسل»که معرفت به حقیقت  چنان

های معرفتی خاصی چون سرّ، باطن، ضمیر يا  شهودی و حقايق برتر نیز به واسطۀ دريچه

طور که  مانالقضات هتوان پذيرفت که عین ترتیب، میاينبهدل ممکن و مقدور است. 

کند، معنای اصطالحی و معنای حقیقی را نیز از  ديگر متمايز میعلم و معرفت را از يک

کند. متعلَّق علم، همانا معنای اصطالحی و متعلَّق معرفت معنای حقیقی  هم تفکیک می

کند. درک اين  لفظ در کاربرد عام خود معنای اصطالحی را به ذهن متبادر می ؛ لذااست

قابلیت آن را  ،ی يقیناً به معنای حصول علم به موضوع است. از طرفی ديگر لفظمعن

 .آيد اساساً به قالب الفاظ در نمی ،چراکه حقیقت ؛ندارد که معنای حقیقی را آشکار سازد

رود که فهم آن نیز  میکاردهد، الفاظ متشابه به قی روی میدر مواردی هم که چنین اتفا

ای  ويژه« دريچۀ معرفتی»اين، درک معنای حقیقی نیازمند بنابر ؛متضمن تأويل است

بهره است که قدر از معنای حقیقی عسل بی همان فرض، چشم و گوشبه يعنی ؛است

علم بدان از طريق الفاظ. فهم حقیقت عسل و دريافت معنای حقیقی آن مستلزم 

   :ـی است که هیچ خللی در آن راه نداشته باشد«ذوقـ»برخورداری 

بر نوشته  عسل بدان بگويد و چشمى دارد که لفظ عسل یمار زبانى دارد که لفظو ب»

را طعم نداند. تو دانى اى دوست  عسل که حقیقت خلل استه ذوقش بمّا اکاغذ ببیند، 

نَزَلَ به اَلرُّوحُ » -علیهم الصلوات و الرضوان-قرآن را مصحف دل انبیا و اولیا است 

 «انَ.کَتَبَ فی قُلُوبهمُ اَلْإيم ،قَلْبٌ لَهُ کانَ لمَنْ لَذکْرى لکَفی ذ إنَّ ،قَلْبکَعَلى  اَلْأَمینُ

 .(343: 5363القضات،  )عین «حقیقت ايمان در دل بود، أمّا لقلقۀ لسان نه ايمان است
 

 تکثّر لفظی و تکثّر معنایی .2-4

تکثر لفظی و  ؛القضات در بررسی لفظ و معنا، تفکیک بديعی را مطرح کرده است عین

القضات  است. عین« حقیقت» اين تفکیک خود برگرفته از طرز تلقی وی دربارۀتکثر معنايی. 
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ات صوری و یّداند که در تجل ای واحد و يگانه میپديدههمچون اسالف خود حقیقت را 

های متکثر  ؛ بنابراين، آنکه در سطح صورتآيد میظاهری به شکل متکثر و متنوع در

ترتیب، ین هم ماند. به میشود و از توجه به بطن حقايق وا ريفتۀ ظاهر میند، فما میدر

برابر دريافت حقیقت غايی و معنوی است. در واقع، زن معنا و سدّ و مانعی در لفظ نیز ره

ا تکثر لفظی گاه ممکن است بیش از چند لفظ به معنای واحدی داللت داشته باشند، امّ

ای واحد گمراه از درک حقیقت يا مسمّ ،است ممکن است کسی را که متوجه صورت

 گونه مطرح کرده است: ی خود را دربارۀ تکثر لفظی بدينضات، طرز تلقالقکند. عین
بشنود، گويد همان است که  «اسد»معنى گوش دارد، چون لفظ  ، مثالً«لیث»آنکه از »

و  اسم عینا اگر کودکى بود که تازى نداند، و از لیث امّ ،شنیدم و هر دو يکى است

ست؛ زيرا که آن لفظ ا گويد اين نه آن ،شنود، چون لفظ اسد بشنود نقش حروف مى

رهانى پندارد و آن الف و سین و دال است. و اين را بُ ،الم و يا و ثا بود و اين لفظ ديگر

کس در معنى اتحاد  . و نداند که آناسد عین لیث بود، مخطى داند قطعاً دکس که گوي

ا بر کودک امّ ،، او نیز اين قدر داند که لفظ لیث و اسد متغاير استدعوى کرد يا نه

و بر  .سماع حروف غالب بود. چون با او گويند لیث چه بود؟ حالى گويد الم و يا و ثا

وَ لکُلٍّ » عاقل معنى غالب بود، چون او را بپرسند که لیث چه بود؟ حالى گويد که شیر،

 «بَعْضٍ عَلى بَعْضَکُمْ فَضَّلَ هُوَ اَللّ»ا ؛ أمّ«شاکلَتهعْمَلُ عَلى يَ لٌّکُ» و «عَملُوا ممّا اتٌدَرَج

ا عاقل به نزديک کودک مخطى کودک در آنچه گفت به نزديک عاقل معذور است، امّ

 . (453: 5363القضات،  )عین «بود

ا به ، امّاند يگر متمايز و متفاوتغیره به لحاظ لفظی کامالً از يکد لیث، شیر، اسد و

قبیل مبتنی بر اتّحاد معنی است و نه نايقضات، دعوی اتّحاد در الفاظی ازال زعم عین

بنابراين، کودک که در اين مثال نماد کسی است که در صورت متوقف  ؛اتّحاد صورت

ها، مانع درک معنای اظ است و تمايز صوتی و آوايی آنشده است، متوجه صورت الف

نماد کسی است که به معرفت نظر  مذکوردر مثال ا عاقل که امّ، شده است شانهيگان

ای  دارد، فريفتۀ صُوَر متکثر لفظی نشده است و لیث، شیر و اسد، در نظر وی معنی يگانه

صورتی موجّه است که عاقل به اتّحاد اين الفاظ، تنها در تنسدان. گرايش به يکی دارند

 معنی قايل شود. 

لت مفهومی و داللت که در آن دالنحوی است  القضات به شکل استدالل عین

« معنی اتّحاد»القضات  اند. در واقع، آنچه در تعبیر عین گر متمايز نشدهديمصداقی از يک

همگی به  ،يعنی لیث و شیر و اسد ؛تلقی شده است، معادل با داللت مصداقی است

عنا ا داللت مفهومی ضرورتاً با داللت مصداقی به يک م، امّگردندبرمیمصداق واحدی 
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اگرچه  ،«مغلوب نبرد واترلو»و « فاتح نبرد ينا»، «ناپلئون»؛ مثالً در تعابیری چون نیست

در واقع با مفاهیم يکسر متفاوتی از يک رو هستیم،  به با داللت مصداقی واحدی رو

خارج ها و جهان  ای را میان واژه داللت مفهومی سطح تازه»کار داريم. مصداق واحد سرو

 و 62: 5393صفوی، ) «شود دهد که سطح بازنمود ذهنی نامیده می میپیش روی ما قرار

      (.35-33: 3339سعید، 
افزايد که کودک در چنین برداشتی  القضات با همان تعبیر نمادين خود، می عین

يعنی بديهی است که انسان نادان ممکن  ؛شمارد دربارۀ حقیقت، عاقل را مخطی می

ا است انسان واصل به حقیقت را به خاطر ادعای وحدت، بر خطا و اشتباه بپندارد، امّ

خويش، کودک  ۀبنا به سعۀ صدر و بینش گسترد ،عاقل يا انسان واصل به درک حقیقت

و حجاب  استچراکه کودک فريفتۀ صورت متمايز و متغاير الفاظ شده  ؛داند را معذور می

 .شودمیبیگانگی مانع از وصول او به معنی يگانه 
امّا عاقل از آن معنى بیند. آنچه بولهب و  ،اسد و گرگ و مار، حرف بیند لفظ کودک از»

ابوبکر و عمر نیز شنیدند و امّا آنچه ابوبکر و عمر را دادند از  ،جهل از قرآن شنیدندوب

 سَدًّا خَلْفهمْ منْ وَ سَدًّا أَيْديهمْ بَیْن منْ اوَ جَعَلْن» :دفهم، بوجهل و بولهب را آنجا راه نباش

 بَیْنَ وَ بَیْنَکَ جَعَلْنا اَلْقُرْآنَ قَرَأْتَ اوَ إذ» :و جاى ديگر گفت «يُبْصرُونَ ال فَهُمْ فَأَغْشَیْناهُمْ

که ايشان گذارد  اين حجاب بیگانگى نمى ؛«مَسْتُوراً اباًبالْآخرَۀ حج يُؤْمنُونَ ال اَلَّذينَ

 . (575: الف5373القضات،  )عین «جمال قرآن بینند

اين صُوَر ر لفظی مانع از دريافت حقیقت واحدی است که در پس باری، توجه به تکث

شود. اين افتراق و تکثر،  می منتهیآمدن افتراق و تکثر قراردارد. چنین نگاهی به پديد

دو وجدال شود. جنگ هفتادخود، ممکن است عامل جهل و غضب و جنگ و خودیبه

 ملت نمونۀ بارزی از اتخاذ چنین رويکردی است:
کنند؛ و از بهر ملت  خصومت مىدو مذهب که اصحاب با يکديگر  و دريغا هفتاد»

کشند. و اگر همه جمع آمدندى و اين  دانند، و يکديگر را مى يکى خود را ضدّى مىهر

ر يک دين و يک ر شدى که همه بين بیچاره بشنیدندى ايشان را مصوکلمات را از ا

 ظَنًّا إالّ أَکْثَرُهُمْ يَتَّبعُ اوَ م» :تاند. تشبیه و غلط، خلق را از حقیقت دور کرده اس تمل

را و يکى باشد: ت امسمّ ها بسیار است، امّا عین و اسم .«شَیْئاً اَلْحَقّ منَ يُغْنی ال اَلظَّنَّ إنَّ

ر نامى ه فتى خوانند؛ اگر بهعالم خوانند و مُ ظهیرالدّين خوانند، و خواجه خوانند، و

امّا اسم تو يکى نباشد، و مختلف باشد،  ،حقیقت تو بگردد، تو بیست ظهیرالدّين باشى

 .(339: الف5373القضات،  )عین «يکى باشد امسمّ و

کند که  اين موضوع اشاره می ر معنوی بهبا طرح  تکث القضات از سويی ديگر، عین

تر،  به بیانی ساده ؛شود ر معنوی متنهی میدر يک عین، به تکث« راير اوصاف متغتکث»



 11/ القضات همدانی پژوهشی در باب تأمالت معناشناختی عین

 

 

ند که شو همگی بر عین واحد و مسمايی يگانه اطالق می ،گاهی الفاظ متغاير و متفاوت

ا گاهی لفظی واحد متضمن اوصاف و نعوت متغايری امّ ،گويیم می «ر لفظیتکث»بدان 

و نعوت است؛ در حقیقت،  اوصافاست و دوام و بقای آن، منوط به حضور کلیۀ آن 

، لفظ مثالًکه  چنان ؛است« کل»وصاف و نعوت به معنی اضمحالل يک از افقدان هر

زبان و  دهاننی، بی، چشم، شود، دربردارندۀ گوش که به عین واحدی اطالق می« سر»

القضات،  . به تعبیر عینزندمی صدمه« سر»ی به معنای کلاست و حذف هريک از آنها 

شناسی ضمنی  در نشانه سان، بدين ؛(557: 5363القضات،  عین)« محتاج بود به وجود اجزاء کل وجود»

نهاده شده القضات، با سطحی از داللت لفظی مواجه هستیم که ظاهراً مغفول وا عین

« شیر بی يال و دم و اشکمی»ـی که فاقد اجزاء اصیل خود باشد، به مثابۀ «ـکُل»است. 

 طور که در تکثر لفظی ترتیب، هماناينبر آن محال است. بهطالق لفظ شیر است که ا

ر معنوی ای واحد شود، در تکثزن عنايت و توجه به مسمّنبايد الفاظ متنوع و متکثر، ره

 ،که قیام اجزاء استرا رط الزم اطالق شنبايد  ،الفظی واحد بر عین يا مسمّهم اطالق 

الق لفظ طلحاظ تضمّن، ا ن است و بهبر اجزاء آ ، اساساًيعنی قوام کل د؛کنفراموش 

 :واحد کلّی دربردارندۀ اوصاف متنوع و متغیّری است که در لفظ بازتاب نیافته است
که يکى علم فقه  چنان؛ نین تکثرى ديگر بود معنوى، از راه تکثر اوصاف متغايرهمچو »

و قوام هر  ...پس او از راه اوصاف متکثر بود.  ؛و علم کالم و علم نحو و علم نجوم داند

اگر سر جدا کنند از  ؛سر و تن بوده که قوام آدمى ب جزاء خود بود، چناناه کلى ب

 آدمى برخیزد، نه بر سر افتد و نه بر تن. و اگر بینى و چشم از سر جدا اسم تن،

کل که مرکب بود از اجزاى که قوام هر  و اينجا بدان ...سر بدان اجزا نیفتد.  اسم ،کنند

 .(552 -557 :)همان «جزاى معنوى، البد بود که قوام آن کل بدان اجزاء بودجسمانى يا ا

در معناشناسی ذيل  ،کند میر معنوی از آن ياد عنوان تکثالقضات تحت  نچه عین آ

واژگی يکی از روابط مفهومی میان اقالم واژگانی جزء»گنجد.  می« واژگیءجز»مبحث 

 و 533 -4: 5393صفوی،  :نک)« نماياند ء را میان دو مفهوم میاست که رابطۀ کل به جز

 (. 75 -73: 3339سعید، 
 

 اطالق حقیقی و اطالق مجازی .2-1

 ، مبحث اطالق استاست ت مطرح کردهالقضا شناسی که عین از ديگر شقوق نشانه

القضات  . اين بحث نیز خود برآمده از تلقی او دربارۀ حقیقت است. عین(552: الف 5373) 

 ؛تفکیک جان از تن .5 دارد:ظرقی از اطالق مجازی دو اصل را درندر تفکیک اطالق حقی

 .تفکیک صفات معنوی از صفات جسمی .3
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های  همگی از صفات جسمی است که ويژگی ،قصیر، طويل، عريض، اعمی و اصم

کنند و در اين مورد خاص، صفات ويژۀ قالب  ی اشیاء و اعیان را تبیین میمادفیزيکی و 

 خی، بخیل، مؤمن و کافر،سا صفاتی چون عالم، جاهل، قادر، عاجز، ی است، امّمادتن  و

القضات با  عین 3.داردصفات و نعوت معنوی است که ويژۀ جان است و بدان اختصاص  جملهاز

کند: اطالق حقیقی و  ديگر مجزا مین دو اصل، دو نوع اطالق را از يکداشتن ايدرنظر

برداشت وی دربارۀ اطالق مجازی البته متفاوت است. او برای اطالق  ؛اطالق مجازی

 :شمارد مجازی دو کاربرد کامالً متفاوت را برمی

اطالق به قالب روی قابلهیچاست، بهصفاتی که ويژۀ جان  معتقد است القضات عین .5

و گیرد و ويژۀ جان است  ق نمیبه جسم تعلّ ،مثالً کافری ؛مگر به طريق مجازی ،نیست

ی را کافر بنامیم، اين کار تنها به اسلوب مجازی ممکن و مادصورتی که قالب و پیکر در

 مقدور است:
پندارند که مفهوم از اين، جز قالب نیست؛  قومى از عوام ،انسان اطالق کنند لفظ چون»

 ؛جز جان و حقیقت مرد نباشد ،امّا اهل حقیقت دانند که مقصود از اين خطاب و اطالق

. «فالن عالم و جاهل و قادر و عاجز و سخىّ و بخیل و مؤمن و کافر»که گويند: چنان

چیزى موصوف باشد از اين اين همه اوصاف جان است و نعت او و نشايد که قالب به 

 .(552، همان) « «من طريق المجاز»حال، امّا بر قالب نیز هیچصفات به

اند و جان صفاتی را که مختص قالب و جسم ۀالقضات کلیّ عیناز طرفی ديگر،  .3

از اين  ،سان بدين ؛نامد می« اطالق مجازی» ،ای نداردقبیل اوصاف و نعوت بهرهازاين

ی به تن و قالب. بديهی است مادانداز اطالق مجازی يعنی انتساب صفات جسمی و  چشم

بارۀ اشیاء و چنین انتسابی متوجه پديدارهای ظاهری است و راهی به معرفت حقیقی در

 اعیان ندارد:
جان باشد ه کافرى و مسلمانى و سخاوت و بخل و علم و جهل، اين مخصوص ب»

امّا کوتاهى و درازى و کورى و کرى و مانند اين، نصیب قالب باشد و  ،نصیب قالب بى

پس فرق باشد میان اطالق مجازى بر قالب و میان ؛ جان را از آن هیچ نصیب نباشد

 . (559: الف 5373القضات،  )عین «جان و دل اطالق حقیقى بر

اطالق » ،جان است و قالب را در آن نصیبی نیست القضات صفاتی را که مختص عین

بر اوصاف و پديدارهای  ترتیب در اطالق حقیقی، چشم نه بدين ؛نامد می« حقیقی

به بیان عرفانی، اگر  ؛که بر اوصاف و نعوت حقیقی و باطنی امور و اشیاء استظاهری، بل

در اطالق مجازی چشم سَر به کار است، در اطالق حقیقی چشم سرّ است که به کار 

 درک حقايق و معارف نهفتۀ باطنی است.
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القضات موضوع  ناطالق حقیقی و اطالق مجازی، عیدر ادامۀ چنین تفسیری از 

لهب،  مثال بوجهل و بوکند. او معتقد است ا يافتن به قرآن را مطرح میدانستن يا معرفت

در فهم  قرآن نیز عربی است، بديهی است کهزبان بودند و کالم  که خود عرب جايی از آن

صُمٌّ »ا انتساب صفات د، امّانهقرآن و دريافت اطالق مجازی الفاظ قرآن مشکلی نداشت

نابینا ا بر دريافت حقیقت بسته و نها از اين جهت است که چشم سرّ آنه بدا« بُکْمٌ عُمْیٌ

نظر باشد و حروف و کلمات آن مطمح لفظ قرآن ،اگر منظور از قرآن ،بنابراين؛ استبوده 

شم سرّ گشوده ا حقیقت قرآن که تنها بر چامّ ؛باشد، اين اطالق، اطالق مجازی است

شود، ساحتی از معناست که با حقايق  دانی حاصل نمی واسطۀ عربیشود و صرفاً به می

 طالق، که متوجه حقايق نهفته است، اطالق حقیقی است:سروکار دارد؛ اين ا
لهب قرآن دانستند يا نه؟ دانستند از جهت عربیّت حروف، امّا از چه گويى بوجهل و بو»

بدانکه قرآن  !اى عزيز .«صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ» :دحقیقت او کور بودند و قرآن از ايشان خبر دا

قرآن اطالق کنند، و مقصود از آن  لفظ وقت باشد که ؛و اللّفظ است الدّاللةمشترک 

امّا حقیقت آن باشد که چون  ...،آن باشد؛ و اين اطالق مجازى بودحروف و کلمات قر

 «و اين اطالق حقیقى باشد ؛جز بر حقیقت قرآن اطالق نکنند ،قرآن را اطالق کنند

 . (575 -573: الف 5373القضات،  )عین
 

 تمایز لفظی و تمایز معنوی .2-7

نشانه اين است که او به نحو ظريفی به اصل  بارۀالقضات در نکات برجستۀ انديشۀ عیناز 

خود وی، لفظ و معنا اشاره کرده است. اين اصل مبتنی بر آن  تمايز در دال و مدلول يا به تعبیر

تواند وجود خارجی داشته  صورتی میالمعانی تنها در چند لفظ مشترک است که دو يا

به بیانی ديگر، هرگز دو  ؛ساير الفاظ باشد ازای صفتی فارق و متمايز باشد که حداقل دار

هر لفظی به نحوی از  ،«ترادف معنايی»های  لفظ کامالً مترادف وجود ندارد و در شبکه

اين  ها نامه القضات در کند. عین ه ممتاز مییّاست که آن را از بق انحاء دارای صفت ممیّز

 :کند گونه بیان می موضوع را اين
خواه حادث و خواه قديم، إالّ که ضرورت بود که يکى را ؛ هرگز دو چیز نتواند بود ...»

اوصاف مشترک باشند،  ۀچه اگر در هم ؛صفتى بود که آن ديگرى را آن صفت نبود

بال معنى بماند. و اگر نیز هیچ صفتى مختلف نبود که  قدو برخیزد و لفظ فار اسم خود

 . (559: 5363القضات،  )عین «يکى را بود و يکى را نبود، پس هر دو يکى بود نه دو

به معنای آن است  نا يا مرجع مستقلالقضات وجود لفظ، مع در حقیقت، از نگاه عین

دو   ز آنر اينکه يکی امگ ،قايل شد توان به وجود دو چیز مستقل نمی هرگز ،اوالً که
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در همۀ اوصاف مشترک  )خواه لفظ، خواه معنا(اگر دو چیز  ،ثانیاًدارای صفتی ممتاز باشد و 

يعنی وجود الفاظ مترادف به ماند؛  یزد و لفظ فارق بالمعنی میخ برمی« دو»باشند، اسم 

عنايی معنای وجود معانی متعدد و متغاير است. اين معانی ممکن است در اکثر وجوه م

همه ضرورت دارد که صفتی فارق و ا بااينيکی و يگانه به نظر برسند، امّ ،يا کاربردی

اشتراک مطلق به  ،بنابراين ؛د اين الفاظ را توجیه کندممتاز وجود داشته باشد که تعدّ

اساس اين نظريه که خواهد شد. برمنجر ماندن لفظ مترادف استفادهیرفع دويی و ب

ت تمايز آن از ساير معنای ويژۀ خود را داراست و عل لفظ، هر مدرن داردای کامالً  وجهه

ای است که در لفظی حاضر و در ديگری غايب  مترادفات، اثبات حضور صفت يا نعت ويژه

شناسی  القضات در بیان اين نگرش از لوازم فلسفی نشانه عینکه بديهی است  است.

ت کالسیک عرفانی، رويکرد وی به مان سن، در هترتیبهرا بهمدرن برخوردار نیست، امّ

 ی و بنیادی است. ، رويکردی کامالً جدتحلیل اصل تمايز

منسوب « چیز»متاز به القضات صفت فارق و م ذکر است که در گفتۀ عین شايان

؛ مرجع بیرونی، لفظ يا معنا، هر سه، متصوّر است« چیز»حال، در تفسیر شده است. بااين

کامالً شبیه وجود ندارد و اگر بتوان به وجود دو مرجع مطلقاً يعنی دو مرجع بیرونی 

توان به  صورتی می؛ بنابراين، درمشابه قايل شد، اطالق دويی بر آن دو ممکن نخواهد بود

دارای يک  کمدستوجود دو مرجع بیرونی مستقل قايل شد که يکی نسبت به ديگری 

چراکه ؛ الً مترادف نیز منتفی استصفت ممتاز باشد. به همین منوال، وجود دو لفظ کام

 ،بنابراين ؛خیزد میان برمی اگر چنین شباهت تامی بر اطالق بین دو لفظ وجود داشته باشد، دويی از

لفظی را از لفظ  ،الزمۀ وجود دو لفظ مترادف نیز وجود صفتی ممتاز است که به هر نحو

ی، آوايی و خواه معنايی خواه اين ويژگی لفظی، صور ؛ديگر متغاير و متفاوت نشان دهد

القضات دربارۀ معنی نیز به همین منوال است؛ يعنی  نظريۀ عینکه باشد. بديهی است 

 وجود دو معنی مطلقاً يکسان نیز به داليل مشابهی منتفی است.

بیان است، اگر بتوان به دو معنی هر معنايی از طريق لفظی خاص قابلاز اين منظر، 

دو اشاره کرد،   عا نتوان به تمايزی حداقلی بین آنرغم اين اد بهمطلقاً يکسان قايل شد و 

که ؛ چراتوان وجود دويی را قبول داشت گونه میگاه پرسش اين است که اساساً چ نآ

يعنی  ؛خود بیانگر آن است که مسئله ايراد داردخودی، به«مشابه دو معنی مطلقاً»کیب تر

ستیم و تمايز از میان رو ه د، با يک معنی روبهيکسان باشنکامالً اگر دو معنی با يکديگر 

  .3خیزد  می بر
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اختالف صفت دويى موجود بودى، پس روا بودى که کسى  بودى که بى و اگر اين روا»

مّا میان اين دو آدمى ، االیه دو استيک آدمى کردى و گفتى که اين مشاراشارت به 

نه در لون و نه در شکل و نه در مکان و نه در  ؛البته هیچ اختالف نیست در هیچ صفت

 . (533: 5363القضات،  )عین «ستا زمان و نه در غیر آن. و اين محال

شود. او در ادامۀ  القضات هرگز در اين سطح از تحلیل متوقف نمی حال، عینبااين

علمی حاضر در تقابل است.  ی با بحثشود که به کل به مواضعی نزديک میتأمالت خود 

 القضات بررسی می شود. اين موضع عین در ادامه
 

 در غیاب اسم امسمّ .2-6

القضات که خاص تلقی عرفانی است و ارتباط تنگاتنگی به  شناختی عین از سطوح نشانه

شود و  دارد، سطحی است که در آن اسم يا لفظ ساقط می« حقیقت» ازنحوۀ تلقی عرفا 

. اين نگرش که دقیقاً در تضاد با نگرش امثال استمدلول يا مسمّ ،ماند می  آنچه باقی

 ،(53: 5373و بارت،  34 -33: 5923سیلوِرمن، ) است (Derrida) يا دريدا (Barthes) بارت

بخشند، معتقد است  ها که اصالت را به دال میف آنخالبخشد و بر اصالت را به مدلول می

لفظ در بنیادين حضور رط به بیانی ديگر، ش ؛امری مؤخر بر معنا و حقیقت است« لفظ»

انداز، معنا نخست  از اين چشم ۀ زبان، حضور پیشین معنا در ساحت انديشه است.صعر

واضعان لغت انديشه،  حضور آن در ساحتشود و پس از تثبیت  میشبکۀ انديشگانی بازنمايی در 

ترتیب، اصل داللت در اين نگرش مبتنی بر  بدين ؛کنند لفظی متناسب با آن وضع می

 تقدم ضمنی معنا بر لفظ. .3تمايز معنا از لفظ و  .5اين دو موضوع است: 

دو  ترتیب، وجود دو لفظ متغاير، معادل وجود دو معنای متغاير است که با آناينبه

به معنای  يکدو لفظ متغاير است که هر« مذّل»و « معزّ»برای مثال، لفظ ؛ متناظر است

است که به وجود دو معنای متغاير يا دو  تصور، قابلبنابراين دهد؛ارجاع میمتناظر خود 

ای را منعکس  يک صفات و نعوت ويژهويم که هرمسمّای متفاوت در شبکۀ داللی قايل ش

که جايی از آن دهد و چنین برداشتی دربارۀ داللت به دست می انهگراي نام ديدگاهکند.  می

نگرد، بديهی است چنین  القضات در تحلیل لفظ و معنا از اين منظر به موضوع می عین

القضات در  م معنا بر لفظ داشته باشد. در واقع، عیندربارۀ لفظ و معنا و تقدتصوراتی 

داللت است. اين نگرش، مبتنی  پیرو نگرش عام و متعارف زمانۀ خود دربارۀ ،قبیلزايناظهاراتی ا

. معانی گردند بازمی که اسامی و الفاظ متمايز و متغاير به معنای اصطالحی بر آن است

طور ؛ چون همانتبع اسامی و الفاظ، از يکديگر متمايز و متفاوت هستندهم به اصطالحی
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که دو لفظ، دو معنا يا دو مرجع مطلقاً يکی و يگانه باشند، دويی که گفته شد، درصورتی

 ماند. استفاده می معطل و بی ،معنا يا مرجع فارقخیزد و لفظ،  می از میان بر

شود. نگرش ويژۀ  القضات هرگز در اين سطح از تحلیل متوقف نمی ترتیب، عینهر به 

و نه  کند در ساحت معانی حقیقی عا میشود که اد ر میزمانی آشکا ابه معنا يا مسمّ وی

يا معنا در غیاب اسم يا لفظ حضور دارد. با مقايسۀ اين نگرش با نقد  امسمّ ،اصطالحی

معتقد است که  شود. دريدا موضوع بیشتر روشن می تاهمیّدريدا از متافیزيک حضور 

ناشی شده است؛ « معنای متقدم حضور»تی است و از قول به مدلول، زايیدۀ تفکر سن

ی چراکه هرگز دست يافتن ؛نیست می بیشمدلول توهاساس آرای دريدا، بربنابراين، 

تحت  حضور مدلولسان،  بدينم آن بر لفظ قايل شد. توان به تقد نیست و اساساً نمی

شود. از اين منظر، دال است که در غیاب  می به چالش کشیده« متافیزيک حضور»عنوان 

ساحت القضات در  ا عینامّ ،(597 -523: 5322نک: هارلند، يابد ) نهايی مدلول اهمیّت می

در  اداند. به زعم وی، در عرصۀ حقیقت، مسمّ پايه می حقیقت اعلی، لفظ را معطل و بی

اينجا اسم »در عرصۀ حقیقت، نه اين هست و نه آن: سان  بدين ؛غیاب اسم حضور دارد

اينجا نه فوق بود و نه تحت، نه يمین بود و نه ... بود. و اين و آن برخیزد. امسمّ همه ،نبود

کُلُّ مَنْ » ؛همه قدم بود وحدثان نماند. قدام بود نه خلف، نه قبل بود نه بعديسار، نه 

 . (575: 5363القضات،  )عین « «وَجْهَهُ إالّ الکٌکُلُّ شَیْءٍ ه ،رَبّکَ وَجْهُوَ يَبْقى  فانٍ اعَلَیْه

رو هستیم که عین حقیقت است و  ره با معنايی نامتمايز روبهدر اين ساحت، يکس

ستیز است و به سطح و لفظ در  شکل است. حقیقت اساساً با صورت نامتمايز و بی ،بنابراين

يابد. اين يگانگی و وحدت در معنای حقیقت است که عارف  لفظ يا صورت تقلیل نمی

الفاظ  جامۀ به، گاهی، به هر دلیل حقیقت البته، ؛بستۀ آن است بدان نظر دارد و دل

ا نبايد مانع و ت بیانگر تمايز و تفاوت باشد، امّ. لفظ در اين صورت ممکن اسآيد میدر

درک حقیقت  ن وصول به آن حقیقت غايی شود. تمايز لفظی اگرچه روشنگر است،هز ر

 ماجرايی است ديگر:
از دو اثر  ،اسم دان که غضب و رضاى ايزدى يک چیز است. و اين دو کنون مىا»

چون آدمیان در دنیا و آخرت و لیکن  مختلف خاست. و همچنین معزّ و مذلّ يکى است

بعضى عزيزاند و بعضى ذلیل، و عزّ و ذلّ همه از ارادت او بود، الجرم او را دو نام 

مختلف اثبات کردند که اگر گفتندى معزّ است در اوهام عموم افتادى که مگر مذلّ نه 

 .(593: همان) «اوست و کسى ديگر است
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واحد، يگانه و نامتمايز ای پديده ی است که در نگرش عرفانی، حقیقت،البته بديه

ترتیب، صورت يا لفظ تنها اينمتکثر و متمايز است. به ا صورت در برابر حقیقت،است، امّ

گری برخوردار باشد و نبود چنین تمايزی، به  تواند از داللت واسطۀ تمايز است که میبه

سان لفظ  بدين شود و میمنجر ت القضات، به برخاستن دويی و غیريّ تعبیر خود عین

 ماند.  ل می، معطفارق
 

  نتیجه .9

تأثیر تلقی وی از حقیقت است. او حقیقت را القضات دربارۀ معنا، تحت اظهارات عین

البته به زعم وی به دو صورت  ؛داند مرجع يگانۀ امور و علّت اصلی پیدايش معنا می

کلی است و اطالق  توان معنا را بر امور اطالق کرد: اطالق حقیقی که متوجه حقیقت می

بازنمودی ذهنی است  ،اساس، معنای اصیلاينصورت يا قالب ظاهری امور است. برمجازی که متوجه 

تواند حمّال معانی  گیرد و بنابراين لفظ نمی که در يک محل معرفتی خاص شکل می

القضات  ترتیب، عیناينباشد؛ چراکه حمّال هر معنی، جايگاه معرفتی ويژۀ آن است. به

 داند.  شناسی می را تابع معرفت  شناسی عنیم

دهد نیز  میدستربارۀ تکثر معنوی و تکثر لفظی بهالقضات د تحلیل خاصی که عین

البته آنچه او دربارۀ تکثر لفظی مطرح  ؛بسط نظری ديدگاه او دربارۀ حقیقت است

با خلط شايد بتوان گفت که وی  کند، متوجه داللت مصداقی است و به همین دلیل می

که  است به موضوعی وارد شده طور ناخواستهمبحث داللت مصداقی و داللت مفهومی، به

شناسی منطقی مربوط  معنی شناختی اساساً موضوعیّت ندارد و بیشتر به شناسی زبان انداز معنا از چشم

پذيری مستقیم  کند، گويای تأثیر حال، آنچه او در اين بخش مطرح میاست. بااين

 منی وی از طرز تلقی عام او دربارۀ حقیقت است. معناشناسی ض

. دهندۀ نگرش او دربارۀ حقیقت است ديدگاه وی دربارۀ تکثر معنوی نیز بازتاب

مثابۀ يک کل، متشکل از اجزای متنوع و متکثری القضات معتقد است حقیقت به عین

ق لفظ حقیقت، ذات هستند، امّا اطالبهطور مستقل حضور دارند و قايماست که اگرچه به

که اجزای حقیقت حاضر و باقی است، اين شمول منوط به قیام اجزای آن است و مادامی

سان حقیقت  بدينفظ حقیقت بدان خالی از خلل است. معنايی صحیح است و اطالق ل

برسازندۀ آن است.  امری است ذات مراتب تشکیک که کلیّت آن لزوماً به معنای پیدايی صور و اجزای

لحاظ معنوی از تکثر لحاظ لفظی، واحد و يگانه است، امّا بهای به قیقت يگانهچنین ح

معنايی برخوردار است؛ يعنی معنای حقیقت مشتمل بر تعدد مصاديقی است که همگی 
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هايی دربارۀ لفظ و  روند. روشن است که چنین تحلیل شمارمیاجزای آن حقیقت واحد به

سان معناشناسی  ضات دربارۀ حقیقت دارد و بدينالق معنا رابطۀ مستقیمی با نگرش عین

 کنندۀ آن است.شناسی وی و تکمیل تابعی از معرفت ،ضمنی وی

  

 نوشت پی

ت اين کار سوسور رسد، عل نظرمیگذارد. به دايرۀ الفاظ بیرون می آواها و نمادها را از سوسور خود نام. 5

 ای طبیعی بین لفظ و مسمّای آن قايل شد.  توان به نحوی از انحاء به وجود رابطه اين بوده است که می

 در مقدمۀ کتاب ظاهراً چنین تفکیکی را ناديده گرفته است، به زعم وی الغریبشکویمصحّح . 3

؛ که فاعل حقیقی کسی جز خدا نیست، اعتباری و مجازی است جايی به انسان، از آن انتساب صفت شرّ»

در حقیقت فاعلی جز خود خدا وجود  و صنع الهی است شودکب آن میچون هر شری که بشر مرت

  .(33: ب 5373القضات،  )عین« اند مؤمنيا کافر که  لیدرحا ،را آقريده است انساناوست که  ؛ندارد

 .533-553 :5393 صفوی، :نکباره بحث مستوفا دراينبرای . 3 
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