
 

 
 
 
 

 

 عربی در تفکر ابن« معنا»روح 

 مسعود حاجی ربيع

 )نویسنده مسئول(

محمد فنايی اشکوری
 

 چکيدهچکيده
، حقيقتي کلي و مشترک ميان مراتـب معنـایي یـك واژه    "عربي ابن"در اندیشة  «معنا»

است. هر واژه مراتبي را از معنا دارا است که به صـورت حقيقـي بـر همـة آنهـا صـدق       
دهد. ایـن   کند. این حقيقت مشترک، روح واحد حاکم بر معاني یك واژه را شکل مي مي

کند و براساس آن،  به اوصاف خدا( تطبيق مينظریه، بر آیات االهياتي قرآن )آیات ناظر 
نسبت محموالت این آیات به موضوع آن یعني خـدا، حقيقـي و خـالي از مجـاز اسـت.      
محموالت تشبيهي آیات االهياتي، پس از انصراف معنا از عوارض ناسوتي و امکاني، به 

بسيار مهم عربي  شناسانه ابن شوند. در فهم این نظریه، مباحث هستي خدا نسبت داده مي
نماید. این نظریه، در فهم و تفسير متون االهياتي قرآن تیثيرگذار اسـت. هـدف ایـن     مي

عربي در باب ماهيت معنا جهت معناشناسي محموالت االهياتي  نوشتار، تبيين نظریة ابن
 قرآن و ارائة ثمرات عملي این نظریه است
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 مقدمه

 (. (. 3838: ص: ص83888388پژوهـان بـوده اسـت )اسـتيور،     پژوهـان بـوده اسـت )اسـتيور،       های دیـرین دیـن  های دیـرین دیـن    بررسي زبان متون دیني از دلمشغوليبررسي زبان متون دیني از دلمشغولي
 اسـت. در ایـن   اسـت. در ایـن   « « ماهيـت معنـا  ماهيـت معنـا  »»یکي از موضوعات مهـم و قابـل طـرح در مسـیلة زبـان دیـن، موضـوع        یکي از موضوعات مهـم و قابـل طـرح در مسـیلة زبـان دیـن، موضـوع        

 عنـا همـان   عنـا همـان   ( آیـا م ( آیـا م 0303صص  ::83368336زمـاني،  زمـاني،    ای اسـت؟ )علـي  ای اسـت؟ )علـي    کنيم کـه معنـا از چـه مقولـه    کنيم کـه معنـا از چـه مقولـه      مبحث سؤال ميمبحث سؤال مي
 تصورات ذهني است )نظریة تصوری معنا( یا همان محکي عيني خارجي )نظریـه مصـداقي معنـا( یـا آن     تصورات ذهني است )نظریة تصوری معنا( یا همان محکي عيني خارجي )نظریـه مصـداقي معنـا( یـا آن     

 توانـد باشـد )نظریـه رفتـار گرایانـه معنـا(؟       توانـد باشـد )نظریـه رفتـار گرایانـه معنـا(؟         های بيرونـي نمـي  های بيرونـي نمـي    های ما به محرکهای ما به محرک  که معنا چيزی جز پاسخکه معنا چيزی جز پاسخ
، نظریـة  ، نظریـة  88ریـة مصـداقي معنـا   ریـة مصـداقي معنـا   توان به نظتوان به نظ  در باب معنای یك گزاره آراء گوناگوني وجود دارد که ازجمله ميدر باب معنای یك گزاره آراء گوناگوني وجود دارد که ازجمله مي

؛ ؛ 0808: ص: ص83368336زمـاني،  زمـاني،    اشاره کرد )ر.ک: علـي اشاره کرد )ر.ک: علـي   88و نظریة کاربردی معناو نظریة کاربردی معنا  33، نظریة رفتاری معنا، نظریة رفتاری معنا88تصویری معناتصویری معنا
، ، زمـاني زمـاني   علـي علـي (. در نظریة کاربردی معنا، معنا همان کار برد کلمه اسـت ) (. در نظریة کاربردی معنا، معنا همان کار برد کلمه اسـت ) 8686ــ3636: ص : ص 83838383نيز: ساجدی، نيز: ساجدی، 

 (. (. 3636: ص: ص83368336
ـ      معنایي واحدی تلقي ميمعنایي واحدی تلقي مي  عربي، معنای یك واژه روحعربي، معنای یك واژه روح  در عرفان ابندر عرفان ابن ـ    شود کـه در تمـام مصـادیق آن، ب ه ه شود کـه در تمـام مصـادیق آن، ب

تـرین بخـش از   تـرین بخـش از     مهممهم  قرآنقرآنصورت حقيقي و به تشکيك قابل اطالق است. از منظر عرفان، آیات االهياتي صورت حقيقي و به تشکيك قابل اطالق است. از منظر عرفان، آیات االهياتي 
گویـد و بـه همـين    گویـد و بـه همـين      سـخن مـي  سـخن مـي  « « خداخدا»»حقيقت هستي یعني حقيقت هستي یعني   ترینترین  دهد؛ زیرا از مهمدهد؛ زیرا از مهم  را شکل ميرا شکل مي  قرآنقرآنآیات آیات 

عربـي بخـش زیـادی از مباحـث     عربـي بخـش زیـادی از مباحـث       اساس، ابـن اساس، ابـن   مهم خواهد بود. بر همينمهم خواهد بود. بر همين  دليل، بحث از حقيقت معنا در آنهادليل، بحث از حقيقت معنا در آنها
بر آیاتي اطـالق مـي شـود    بر آیاتي اطـالق مـي شـود      قرآنقرآنکند. آیات االهياتي کند. آیات االهياتي   معناشناسانه خود را ناظر به آیات االهياتي مطرح ميمعناشناسانه خود را ناظر به آیات االهياتي مطرح مي

( و محمـوالت  ( و محمـوالت  8686: ص: ص83888388، ، زمـاني زمـاني   علـي علـي که موضوعشان خدا و محموالتشان یکـي از اوصـاف اوسـت )   که موضوعشان خدا و محموالتشان یکـي از اوصـاف اوسـت )   
شناسـانه  شناسـانه    کنـد. فهـم مباحـث هسـتي    کنـد. فهـم مباحـث هسـتي      است که از اوصاف خداونـد حکایـت مـي   است که از اوصاف خداونـد حکایـت مـي   محموالتي محموالتي   قرآنقرآناالهياتي االهياتي 
عربـي در همـة   عربـي در همـة     شناسي ابنشناسي ابن  نماید و به صورت بنيادین، هستينماید و به صورت بنيادین، هستي  عربي در فهم ماهيت معنا بسيار مهم ميعربي در فهم ماهيت معنا بسيار مهم مي  ابنابن

 و دیگـر آیـات آن، پایـة اساسـي اسـت. ایـن مبحـث، نـاظر         و دیگـر آیـات آن، پایـة اساسـي اسـت. ایـن مبحـث، نـاظر           قـرآن قـرآن مباحث ناظر به زبان آیات االهيـاتي  مباحث ناظر به زبان آیات االهيـاتي  
 منسوب به خدا و چگونگي معنادار بودن آنها است. در ميـان محمـوالت االهيـاتي    منسوب به خدا و چگونگي معنادار بودن آنها است. در ميـان محمـوالت االهيـاتي    به محموالت تشبيهي به محموالت تشبيهي 

وار وار   دهد، عناویني همنون، دست، مکر و قبض وجـود دارد کـه خـدا را انسـان    دهد، عناویني همنون، دست، مکر و قبض وجـود دارد کـه خـدا را انسـان      به خدا نسبت ميبه خدا نسبت مي  قرآنقرآنکه که 
زند. بدین جهـت، فهـم ماهيـت معنـا در فهـم درسـت ایـن اوصـاف         زند. بدین جهـت، فهـم ماهيـت معنـا در فهـم درسـت ایـن اوصـاف           کند و به تشبيه دامن ميکند و به تشبيه دامن مي  معرفي ميمعرفي مي

 . . تیثيرگذار استتیثيرگذار است
کننـد نظـر   کننـد نظـر     ، در برابر کساني که این آیات را حمل بـر مجـاز مـي   ، در برابر کساني که این آیات را حمل بـر مجـاز مـي   ««روح معناروح معنا»»عربي با توجه به نگرة عربي با توجه به نگرة   ابنابن

رونـد و تشـبيه را متبـادر    رونـد و تشـبيه را متبـادر      عربي، واژگاني که در این آیات بـه کـار مـي   عربي، واژگاني که در این آیات بـه کـار مـي     دهد. به نظر ابندهد. به نظر ابن  دیگری را ارائه ميدیگری را ارائه مي
ر اصل و حقيقت معنای این واژگـان و  ر اصل و حقيقت معنای این واژگـان و  دارند، امّا ددارند، امّا د  واروار  ای انسانای انسان  کنند، در مراتب پایين معنای خود،معانيکنند، در مراتب پایين معنای خود،معاني  ميمي
هـای مـادی فـرا    هـای مـادی فـرا      وار بودن نهفته نيست. بر پایة این نظریه، روح معنا از ویژگـي وار بودن نهفته نيست. بر پایة این نظریه، روح معنا از ویژگـي   عبارتي روح معنا، انسانعبارتي روح معنا، انسانبهبه
ای کوتاه از ای کوتاه از   شود. در این نوشتار، بعد از ذکر مقدمهشود. در این نوشتار، بعد از ذکر مقدمه  رود و بر مراتب گوناگون مادی و فرامادی منطبق ميرود و بر مراتب گوناگون مادی و فرامادی منطبق مي  ميمي
دهيم و سپس با توضيح ماهيت معنا، به معناشناسي دهيم و سپس با توضيح ماهيت معنا، به معناشناسي   به مبحث معنا پيوند ميبه مبحث معنا پيوند ميعربي، آن را عربي، آن را   شناسي ابنشناسي ابنهستيهستي

 کنيم.کنيم.  پردازیم و درنهایت به نتایج و ثمرات این بحث اشاره ميپردازیم و درنهایت به نتایج و ثمرات این بحث اشاره مي  محموالت تشبيهي آیات االهياتي ميمحموالت تشبيهي آیات االهياتي مي
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 برخی اقوال مطرح در ماهيت معنا

 راني کـه در ایـن بـاره    راني کـه در ایـن بـاره    برای درک بهتر اندیشة عارف در ماهيت معنا، خوب است به اندیشه دیگر متفکبرای درک بهتر اندیشة عارف در ماهيت معنا، خوب است به اندیشه دیگر متفک  
آیـد،  آیـد،    اند، توجه کرد که از این رهگذر، تفاوت اندیشه عارف با دیگران، بهتر به دست مـي اند، توجه کرد که از این رهگذر، تفاوت اندیشه عارف با دیگران، بهتر به دست مـي   به اندیشه نشستهبه اندیشه نشسته

 البته به فراخور موضوع و هدف این نوشتار و با توجه به اقوال گوناگون در ماهيـت معنـا کـه نقـل همـة      البته به فراخور موضوع و هدف این نوشتار و با توجه به اقوال گوناگون در ماهيـت معنـا کـه نقـل همـة      
کنيم. در چيسـتي  کنيم. در چيسـتي    رین اقوال مطرح در این باب اشاره ميرین اقوال مطرح در این باب اشاره ميتت  کشاند، به برخي از مهمکشاند، به برخي از مهم  آنها سخن را به درازا ميآنها سخن را به درازا مي

. . رفتـاری معنـا  رفتـاری معنـا  و نظریـة  و نظریـة    تصوری معنـا تصوری معنـا ، نظریة ، نظریة مصداقی معنامصداقی معنامعنا نظرات گوناگوني وجود دارد: نظریة معنا نظرات گوناگوني وجود دارد: نظریة 
نظریة مصداقي معنا بر آن است که معنای لفظ یعني اشاره به چيزی ورای لفظ که همـان مصـداق لفـظ    نظریة مصداقي معنا بر آن است که معنای لفظ یعني اشاره به چيزی ورای لفظ که همـان مصـداق لفـظ    

رجي که لفظ از آن حکایت دارد، کشف شود. معنـای کلمـة ميـز، ميـز     رجي که لفظ از آن حکایت دارد، کشف شود. معنـای کلمـة ميـز، ميـز     است. برای فهم معنا باید مرجع خااست. برای فهم معنا باید مرجع خا
خارجِي دارای جسم چوبي و چار پایه است. بر این اساس اگـر لفظـي مـا بـازای خـارجي نداشـته باشـد،        خارجِي دارای جسم چوبي و چار پایه است. بر این اساس اگـر لفظـي مـا بـازای خـارجي نداشـته باشـد،        

معناست. روشن است که در این نظریه، معنا محدود به مصادیق عيني و محسـوس خـارجي اسـت. در    معناست. روشن است که در این نظریه، معنا محدود به مصادیق عيني و محسـوس خـارجي اسـت. در      بيبي
های محسـوس تصـورات اسـت و تصـوراتي کـه کلمـات حـاکي از        های محسـوس تصـورات اسـت و تصـوراتي کـه کلمـات حـاکي از          ن نشانهن نشانهنظریه تصوری معنا، معنا همانظریه تصوری معنا، معنا هما

آنهاست، مدلول خاص و بي واسطه کلماتند. ما برای آگاه ساختن دیگران به تصورات ذهني خود، کلمـات  آنهاست، مدلول خاص و بي واسطه کلماتند. ما برای آگاه ساختن دیگران به تصورات ذهني خود، کلمـات  
کنـيم. نظریـة رفتـاری معنـا، بـه      کنـيم. نظریـة رفتـاری معنـا، بـه        کنيم و بر حسب قرار داد، داللتي خاص برای آنها اعتبار ميکنيم و بر حسب قرار داد، داللتي خاص برای آنها اعتبار مي  را وضع ميرا وضع مي
 گری متکلم توجه دارد. بر عکس نظریة تصوری معنـا کـه معنـا    گری متکلم توجه دارد. بر عکس نظریة تصوری معنـا کـه معنـا      ا وضعيت تحریكا وضعيت تحریكالعمل مخاطب یالعمل مخاطب ی  عکسعکس

 جویـد. بـر   جویـد. بـر     جست، این نظریه معنا را در واکـنش رفتـاری و خـارجي افـراد بـه کلمـات مـي       جست، این نظریه معنا را در واکـنش رفتـاری و خـارجي افـراد بـه کلمـات مـي         را در ذهن ميرا در ذهن مي
این اساس، معنا عبارت است از مجموعة موقعيت بيان کلمه یا کـالم و تیثيرهـای رفتـاری بـر مخاطـب      این اساس، معنا عبارت است از مجموعة موقعيت بيان کلمه یا کـالم و تیثيرهـای رفتـاری بـر مخاطـب      
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 چيستی معنا در نگاه عارف

ای هستي شناسانه ضروری است. پس نخست ای هستي شناسانه ضروری است. پس نخست   عربي، ذکر مقدمهعربي، ذکر مقدمه  برای دریافت حقيقت معنا از منظر ابنبرای دریافت حقيقت معنا از منظر ابن
ای کوتاه بيان کرده و در ادامه، از رهگذر ارتباط این مقدمه با مقولة چيستي معنا، به فهـم اندیشـه   ای کوتاه بيان کرده و در ادامه، از رهگذر ارتباط این مقدمه با مقولة چيستي معنا، به فهـم اندیشـه     مقدمهمقدمه
 زیم.زیم.پرداپردا  عربي در باب معنا ميعربي در باب معنا مي  ابنابن

ای به هـم  ای به هـم    عربي، واقعيات جهان دارای مراتب طولي است. واقعيات جهان در نقطهعربي، واقعيات جهان دارای مراتب طولي است. واقعيات جهان در نقطه  شناسي ابنشناسي ابن  در هستيدر هستي
یابند و این نقطه، به منزله روحي واحد در همة آنها جریان دارد. وحدت سـاری  یابند و این نقطه، به منزله روحي واحد در همة آنها جریان دارد. وحدت سـاری    خورند و وحدت ميخورند و وحدت مي  گره ميگره مي

در توضيح این مدعا در توضيح این مدعا   ..((3030وو3838: ص : ص 80888088عربي، عربي،   در حقایق هستي، چيزی جز وجود حق تعالي نيست )ابندر حقایق هستي، چيزی جز وجود حق تعالي نيست )ابن
گيرد، حقيقتي فرامادی در عالم ملکوت دارد که گيرد، حقيقتي فرامادی در عالم ملکوت دارد که   ای که در هستي مادی  شکل ميای که در هستي مادی  شکل مي  توان گفت: هر پدیدهتوان گفت: هر پدیده  ميمي

هرچـه مشـهود و محسـوس    هرچـه مشـهود و محسـوس    »»طور کلي، طور کلي،   آن حقيقت، روح مجرد و حقيقت ناب آن پدیده مادی است و  بهآن حقيقت، روح مجرد و حقيقت ناب آن پدیده مادی است و  به
 (. (. 8383صص  ::83088308)مالصدرا، )مالصدرا، « « نماید، مظهر و نمودی از آن در غيب هستي استنماید، مظهر و نمودی از آن در غيب هستي است  ميمي

خورنـد و  خورنـد و    ای حقيقي به هم گره ميای حقيقي به هم گره مي  شناسي عارف همة حقایق هستي در نقطهشناسي عارف همة حقایق هستي در نقطه  اگر دقت کنيم، در هستياگر دقت کنيم، در هستي
گيرد و برای ذهن گيرد و برای ذهن   رهند. در این صورت، انسجامي حقيقي ميان هستي متکثر شکل ميرهند. در این صورت، انسجامي حقيقي ميان هستي متکثر شکل مي  از تکثر محض مياز تکثر محض مي
ببيند و زبان از این ببيند و زبان از این شود به این وحدت اشاره کند. اگر ذهن کثرت را تنها به وصف تکثر شود به این وحدت اشاره کند. اگر ذهن کثرت را تنها به وصف تکثر   و زبان ممکن ميو زبان ممکن مي
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دریافت متیثر شود، معنای حقایق کامال از هم گسيخته متبلور خواهد شد و هيچ معنایي بـا معنـای دیگـر    دریافت متیثر شود، معنای حقایق کامال از هم گسيخته متبلور خواهد شد و هيچ معنایي بـا معنـای دیگـر    
ای دارای روحي فرا مـادی اسـت و   ای دارای روحي فرا مـادی اسـت و     شناسي عارف، هر پدیدهشناسي عارف، هر پدیده  دیگر، در هستيدیگر، در هستي  رابطه نخواهد داشت. از سویرابطه نخواهد داشت. از سوی

بایـد دارای روحـي فـرا    بایـد دارای روحـي فـرا      جهان مـادی، مـي  جهان مـادی، مـي  بدین جهت، معنا به عنوان به یك پدیده شکل گرفته در بستر بدین جهت، معنا به عنوان به یك پدیده شکل گرفته در بستر 
 مادی باشد.مادی باشد.

شناسانه تیثير آشکاری بر نگاه عارف به معنا دارد. در نگاه عارف، معنا حقيقتي عـام و  شناسانه تیثير آشکاری بر نگاه عارف به معنا دارد. در نگاه عارف، معنا حقيقتي عـام و    این مبنای هستياین مبنای هستي
در نگـاه عـارف،   در نگـاه عـارف،     00( که مواطن و مراتب گوناگوني در هستي دارد.( که مواطن و مراتب گوناگوني در هستي دارد.863863: ص: ص83388338آشتياني، آشتياني، مشترک است )مشترک است )

انـد.  انـد.    ني برخوردار هستند و این مراتب در یك حقيقت و روح واحد شـریك ني برخوردار هستند و این مراتب در یك حقيقت و روح واحد شـریك واژگان از درجات معنایي گوناگوواژگان از درجات معنایي گوناگو
 در وضع لفظ برای معنا، حقيقت کلي و روح معنایي حاکم بر درجـات معنـایي یـك لفـظ در نظـر گرفتـه       در وضع لفظ برای معنا، حقيقت کلي و روح معنایي حاکم بر درجـات معنـایي یـك لفـظ در نظـر گرفتـه       

هـای  هـای    پس معنای عام و مشترک که موضوع له اصـلي یـك واژه اسـت، از ویژگـي    پس معنای عام و مشترک که موضوع له اصـلي یـك واژه اسـت، از ویژگـي      33مي شود؛ نه جزیيات.مي شود؛ نه جزیيات.
بـودن برخـي مصـادیق، نشانةانحصـار لفـظ در      بـودن برخـي مصـادیق، نشانةانحصـار لفـظ در        معنایي خود به دور است و مادیمعنایي خود به دور است و مادیجزیي و تقيدآميز مراتب جزیي و تقيدآميز مراتب 
(. در نگاه معناشناسانه عارف، این معـاني  (. در نگاه معناشناسانه عارف، این معـاني  3333ــ0808: ص : ص 33، ج، ج83038303، ، طباطبائيطباطبائيمصداق مادی نيست )ر.ک: مصداق مادی نيست )ر.ک: 

معنـای عـام لفـظ، در همـة     معنـای عـام لفـظ، در همـة       88عام، روح و حقيقتي مشترک ميان مصادیق مادی و غيرمـادی معنـا اسـت.   عام، روح و حقيقتي مشترک ميان مصادیق مادی و غيرمـادی معنـا اسـت.   
توانـد  توانـد    های محدودکنندة آنها را پشت سر گذارد. معنای عـام مـي  های محدودکنندة آنها را پشت سر گذارد. معنای عـام مـي    تواند ویژگيتواند ویژگي  اما مياما مي  مصادیق سریان دارد؛مصادیق سریان دارد؛

حال نسبت به شرایط مادی و غير حال نسبت به شرایط مادی و غير   هم در مراتب مادی و هم در مراتب غيرمادی خود حضور یابد و در عينهم در مراتب مادی و هم در مراتب غيرمادی خود حضور یابد و در عين
ف بـه  ف بـه  شناسانه عارف، بر نگاه معناشناختي او پنهان نيست. عـار شناسانه عارف، بر نگاه معناشناختي او پنهان نيست. عـار   مادی خود البشرط باشد. تیثير نگاه هستيمادی خود البشرط باشد. تیثير نگاه هستي

سان که برای هستي متکثر به وحدتي حقيقي باور دارد، برای معنا و مراتـب متکثـر آن نيـز روحـي     سان که برای هستي متکثر به وحدتي حقيقي باور دارد، برای معنا و مراتـب متکثـر آن نيـز روحـي       همانهمان
شناسي عارف، هـر چـه آشـکار اسـت، حقيقتـي در غيـب دارد و       شناسي عارف، هـر چـه آشـکار اسـت، حقيقتـي در غيـب دارد و         گيرد. در هستيگيرد. در هستي  واحد و عيني در نظر ميواحد و عيني در نظر مي

دارد که عـارف از  دارد که عـارف از  جهت، معنا به عنوان یك پدیده آشکار در هستي مادی، حقيقتي فرامادی در غيب جهت، معنا به عنوان یك پدیده آشکار در هستي مادی، حقيقتي فرامادی در غيب   بدینبدین
 کند. کند.   آن با تعبير روح معنا حکایت ميآن با تعبير روح معنا حکایت مي

 معنا تيماه از تر قيعم ینييتب

انـد کـه مـي توانـد نکـات      انـد کـه مـي توانـد نکـات      عربي تبيين دقيقي ارائه دادهعربي تبيين دقيقي ارائه داده  در فهم ماهيت معنا، برخي محققان مکتب ابندر فهم ماهيت معنا، برخي محققان مکتب ابن
ت ت انـد بـه حقيقـ   انـد بـه حقيقـ     های علم حـق های علم حـق   مهمي را به دست دهد. بر این اساس، عالم و تمام پدیدارهای آن، صورتمهمي را به دست دهد. بر این اساس، عالم و تمام پدیدارهای آن، صورت

صورت علمي حق به باطن صورت علمي حق به باطن « « معنامعنا»»اند. اند.   تر از همه عوالمتر از همه عوالم  پدیدآورندة عالمي برتر و وسيعپدیدآورندة عالمي برتر و وسيع« « معانيمعاني»»پدیدارها و پدیدارها و 
دیگر، معنا نسبت به باطن پدیده ویژگي مظهریت دارد. پـایين تـر از عـالم    دیگر، معنا نسبت به باطن پدیده ویژگي مظهریت دارد. پـایين تـر از عـالم      و حقيقت پدیده است و به بيانو حقيقت پدیده است و به بيان

حقایق، صورت های علم حق بـه  حقایق، صورت های علم حق بـه    گيرد. این عالم نيز همنون دیگرگيرد. این عالم نيز همنون دیگر  معاني، عالم الفاظ و عبارات شکل ميمعاني، عالم الفاظ و عبارات شکل مي
توان گفت عالم الفاظ و عبارات نيز خاصيت مظهریت نسبت بـه حقيقـت   توان گفت عالم الفاظ و عبارات نيز خاصيت مظهریت نسبت بـه حقيقـت     حقيقت پدیدارها خواهد بود. ميحقيقت پدیدارها خواهد بود. مي

ها و عالم معاني، از قدرت مظهریت فرودینـي  ها و عالم معاني، از قدرت مظهریت فرودینـي    ها را داراست؛ ولي به دليل دوری آن از حقيقت پدیدهها را داراست؛ ولي به دليل دوری آن از حقيقت پدیده  پدیدهپدیده
ها دورتر اسـت، مجـالي   ها دورتر اسـت، مجـالي     به عالم معاني از حقيقت پدیدهبه عالم معاني از حقيقت پدیدهبه دليل آن که عالم الفاظ نسبت به دليل آن که عالم الفاظ نسبت   00برخوردار است.برخوردار است.

مادون و ضعيفي برای آنها خواهند بود. معاني عبارتند از معقوالتي که قصدکنندة اصلي آنها خدا و واضـع  مادون و ضعيفي برای آنها خواهند بود. معاني عبارتند از معقوالتي که قصدکنندة اصلي آنها خدا و واضـع  
نخستين الفاظ برای معاني نيز وضع هموست. واضع نخستين، الفاظ را به داللت ذاتي برای معنای وضـع  نخستين الفاظ برای معاني نيز وضع هموست. واضع نخستين، الفاظ را به داللت ذاتي برای معنای وضـع  

: : 83088308لي، وضع الفاظ برای معاني وداللت لفظ بر معنا ذاتي خواهد بـود )جنـدی،   لي، وضع الفاظ برای معاني وداللت لفظ بر معنا ذاتي خواهد بـود )جنـدی،   کرده و در علم باری تعاکرده و در علم باری تعا
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نـزد خـدا دارای داللـت ذاتـي     نـزد خـدا دارای داللـت ذاتـي     الفاظ الفاظ ، ، های موجودهای موجود  زبانزبان  ةةهمهم  ست که درست که دراا  آیا این سخن بدین معناآیا این سخن بدین معنا  (.(.3838صص
پاسـخ نگارنـده بـر پایـه     پاسـخ نگارنـده بـر پایـه       دعا چيسـت؟ دعا چيسـت؟ مماما دليل این اما دليل این   ؛؛آیدآید  دست ميدست مي  ؟ از ظاهر این سخن کليت آن به؟ از ظاهر این سخن کليت آن بهاستاست
ست که هر حق و ست که هر حق و اا  . این بدان معنا. این بدان معناداردداردهر پدیداری حق و ظهور خود را از خدا هر پدیداری حق و ظهور خود را از خدا عرفاني آن است که عرفاني آن است که مباني مباني 

ظهـور چيـزی جـز مقيـد شـدن      ظهـور چيـزی جـز مقيـد شـدن      »». به عبارت دیگر، . به عبارت دیگر، گرددگردد  خيزد و در هستي پدیدار ميخيزد و در هستي پدیدار مي  ظهوری از او بر ميظهوری از او بر مي
بار، هـر  بار، هـر  ( و هر مظهری باز گشا شده اسماء خدا است. به این اعت( و هر مظهری باز گشا شده اسماء خدا است. به این اعت868868: ص: ص83068306ترکه، ترکه،   )ابن)ابن« « مطلق نيستمطلق نيست

گذرد، نزد حق حضور داشـته وسـپس   گذرد، نزد حق حضور داشـته وسـپس     پس هرچه در جهان ميپس هرچه در جهان ميپدیداری همان حق وگشوده شدة آن است. پدیداری همان حق وگشوده شدة آن است. 
در صحنه علـم و وجـود   در صحنه علـم و وجـود   ابتدا ابتدا بينيم وهر فاعليت و تیثيری، بينيم وهر فاعليت و تیثيری،   کند. آننه در عالم ناسوت ميکند. آننه در عالم ناسوت مي  در عوالم بروز ميدر عوالم بروز مي
ست و هر ترکيب و ست و هر ترکيب و اا  خداخدایابد. فاعل و مؤثر بالذات یابد. فاعل و مؤثر بالذات   ناسوتي نشان ميناسوتي نشان مية ة گيرد و سپس در چهرگيرد و سپس در چهر  حق شکل ميحق شکل مي
آدمي مجرای پدیدارکردن این فاعليت است و بدین جهـت، هـيچ اسـتقاللي در    آدمي مجرای پدیدارکردن این فاعليت است و بدین جهـت، هـيچ اسـتقاللي در    خيزد. خيزد.   بر ميبر مي  تیثيری از اوتیثيری از او

  لفـظ و معنـا  لفـظ و معنـا  ميـان  ميـان  و و   کندکند  ميمي  عنوان یك پدیدار جعل خداعنوان یك پدیدار جعل خدا  بهبه  رارا  زبان و سخنزبان و سخن  خداوندخداوند  جعل و فاعليت ندارد.جعل و فاعليت ندارد.
دارد. بنـا بـر دیـدگاه وحـدت وجـودی      دارد. بنـا بـر دیـدگاه وحـدت وجـودی        ابراز مـي ابراز مـي   و انسان در جهان ناسوت آن فعل راو انسان در جهان ناسوت آن فعل را  دارددارد  پيوند برقرار ميپيوند برقرار مي

پس هر هستي یا فعلي پس هر هستي یا فعلي   ؛؛گذاردگذارد  نمينمي  باقيباقي  جایي برای وجود یا تیثير غيرجایي برای وجود یا تیثير غير  ،،عرفان، وجود البشرط مقسمي خداعرفان، وجود البشرط مقسمي خدا
عنوان پدیدار از این عنوان پدیدار از این   زبان بهزبان به  ( و( و860860: ص: ص83808380پناه، پناه،   ؛ یزدان؛ یزدان060060: ص: ص83088308)ر.ک: آملي، )ر.ک: آملي،   را باید در او یافترا باید در او یافت

ست، در علـم او لفـظ و معنـا پيونـدی ذاتـي و      ست، در علـم او لفـظ و معنـا پيونـدی ذاتـي و      اا  بان و جعل الفاظ فعل خدابان و جعل الفاظ فعل خدااصل مستثنا نيست. حال که زاصل مستثنا نيست. حال که ز
کند، بلکه در یك جعـل واحـد و   کند، بلکه در یك جعـل واحـد و     الیتغير دارد و او همنون انسان، در تدریج و تیثر و نياز زبان را جعل نميالیتغير دارد و او همنون انسان، در تدریج و تیثر و نياز زبان را جعل نمي

  د.د.سـاز سـاز   و سپس از مجرای انسان و به تدریج آن را آشکار ميو سپس از مجرای انسان و به تدریج آن را آشکار مي  آفریندآفریند  ميمي  یکباره تمام واژگان و معاني آنها رایکباره تمام واژگان و معاني آنها را
هـا و  هـا و    اند که خدا از مجرای آنها، تفـاوت زبـان  اند که خدا از مجرای آنها، تفـاوت زبـان    های گوناگون، پدیدارهای االهيهای گوناگون، پدیدارهای االهي  ها و فرهنگها و فرهنگ  ها، مکانها، مکان  زمانزمان
 . اعتبـاری بـودن زبـان، در نسـبت     . اعتبـاری بـودن زبـان، در نسـبت     کنـد کنـد   خود را در تکثـر و تنـوع حيـرت برانگيـز زبـان آشـکار مـي       خود را در تکثـر و تنـوع حيـرت برانگيـز زبـان آشـکار مـي         ةةاراداراد

 دا، بسـاط اعتبـار جمـع    دا، بسـاط اعتبـار جمـع    یابـد و در نسـبت آن بـا خـ    یابـد و در نسـبت آن بـا خـ      وبو پيـدا مـي  وبو پيـدا مـي    زبان با انسان و چهرة بشری زبان رنگزبان با انسان و چهرة بشری زبان رنگ
 ..مي گرددمي گردد

کند؟ و آدمـي تـا   کند؟ و آدمـي تـا     ای برخوردار است؟ خدا چگونه انسان را با معاني آشنا ميای برخوردار است؟ خدا چگونه انسان را با معاني آشنا مي  اما عالم معاني از چه گسترهاما عالم معاني از چه گستره
برد؟ اینها سؤاالتي است که در ادامه، از زبان محقق یادشـده پاسـخ آن را   برد؟ اینها سؤاالتي است که در ادامه، از زبان محقق یادشـده پاسـخ آن را     چه اندازه به این گستره پي ميچه اندازه به این گستره پي مي

تقاد دارد که عالم معاني گستردگي فراواني دارد و خداوند از ميان تقاد دارد که عالم معاني گستردگي فراواني دارد و خداوند از ميان عربي اععربي اع  شنویم. این محقق مکتب ابنشنویم. این محقق مکتب ابن  ميمي
شود که آشـنایي ذهـن   شود که آشـنایي ذهـن     انبوه معاني موجود، تنها برخي را بر ذهن آدمي فرو فرستاده است. پس روشن ميانبوه معاني موجود، تنها برخي را بر ذهن آدمي فرو فرستاده است. پس روشن مي

گيرد و عالم معاني از گسترة بسياری برخوردار اسـت. حـال   گيرد و عالم معاني از گسترة بسياری برخوردار اسـت. حـال     آدمي با معاني بر اساس فرایند نزول شکل ميآدمي با معاني بر اساس فرایند نزول شکل مي
گردد که آشنایي ذهن آدمي با گسترة معاني گردد که آشنایي ذهن آدمي با گسترة معاني   رخي معاني را در ذهن آدمي جای داده، معلوم ميرخي معاني را در ذهن آدمي جای داده، معلوم ميکه خداوند بکه خداوند ب

بدانـد در  بدانـد در    دارد که خـود را واضـع معـاني   دارد که خـود را واضـع معـاني     محدود است؛ اما در عين حال، پندار آدمي او را به این فکر وا ميمحدود است؛ اما در عين حال، پندار آدمي او را به این فکر وا مي
 (.(.3838: ص: ص83088308که واضع حقيقي خدا است )ر.ک: جندی، که واضع حقيقي خدا است )ر.ک: جندی،   حاليحالي

 ي دارد: ي دارد: آننه گفته شد نکاتي را در پآننه گفته شد نکاتي را در پ

 های علمي حق به حقایق اشيا است؛های علمي حق به حقایق اشيا است؛  موضوع له الفاظ، صورتموضوع له الفاظ، صورت ..88

اند؛ پس معني نسبت به حقيقت اشيا مظهریت دارد و بـه  اند؛ پس معني نسبت به حقيقت اشيا مظهریت دارد و بـه  های علمي حق مظهر حقایق اشياءهای علمي حق مظهر حقایق اشياء. صورت. صورت  88
 عبارت دیگر، معنا مظهر حقيقت اشيا در علم حق است؛ عبارت دیگر، معنا مظهر حقيقت اشيا در علم حق است؛ 
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ون است و خصوصيات عوالم مادون را ون است و خصوصيات عوالم مادون را . معنا به عنوان صورت علمي حق، در افقي باالتر از عوالم ماد. معنا به عنوان صورت علمي حق، در افقي باالتر از عوالم ماد  33
 کند؛ کند؛ منعکس ميمنعکس مي

. حقيقت اشيا، در عالم معنا و عوالم مادون ظهور دارد؛ ولي در عالم معنا کامـل تـر از عـوالم مـادون     . حقيقت اشيا، در عالم معنا و عوالم مادون ظهور دارد؛ ولي در عالم معنا کامـل تـر از عـوالم مـادون       88
 یابد؛یابد؛  ظهور ميظهور مي
. آننه در ذهن آدمي از معاني وجود دارد، همان معنای موجود در صورت علمي خـدا اسـت، بـا ایـن     . آننه در ذهن آدمي از معاني وجود دارد، همان معنای موجود در صورت علمي خـدا اسـت، بـا ایـن     66  

هني، تنزل یافته و رقيق شدة معنای موجود در صورت علمي خداوند هستند. بنـا بـراین،   هني، تنزل یافته و رقيق شدة معنای موجود در صورت علمي خداوند هستند. بنـا بـراین،   فرق که معاني ذفرق که معاني ذ
چناننه معاني اولية موجود در صورت علمي خدا خاصيت مظهریت بـرای حقيقـت اشـيا را دارنـد، معـاني      چناننه معاني اولية موجود در صورت علمي خدا خاصيت مظهریت بـرای حقيقـت اشـيا را دارنـد، معـاني      
تـر  تـر  ثانویه و تنزل یافته در ذهن آدمي هم  از ویژگي مظهریـت بـرای حقيقـت اشـيا بـه صـورت ضـعيف       ثانویه و تنزل یافته در ذهن آدمي هم  از ویژگي مظهریـت بـرای حقيقـت اشـيا بـه صـورت ضـعيف       

 ند؛ ند؛ برخورداربرخوردار
توانـد از افقـي   توانـد از افقـي     تر از عالم ناسوت و اشيای مـادی اسـت و مـي   تر از عالم ناسوت و اشيای مـادی اسـت و مـي   . همانطور که معاني اوليه، برتر و قوی. همانطور که معاني اوليه، برتر و قوی  00

توانـد در افقـي   توانـد در افقـي     باالتر به انعکاس صور اشيای مادی در علم خدا بپردازد، معاني ثانویه تنزل یافته نيـز مـي  باالتر به انعکاس صور اشيای مادی در علم خدا بپردازد، معاني ثانویه تنزل یافته نيـز مـي  
 باالتر به انعکاس اشيای مادی در ذهن آدمي بپردازد؛ باالتر به انعکاس اشيای مادی در ذهن آدمي بپردازد؛ 

پندارد که الفاظ برای معاني محسوس و مدرک به ذهن جزیي پندارد که الفاظ برای معاني محسوس و مدرک به ذهن جزیي   دليل دوری از عالم معنا ميدليل دوری از عالم معنا مي  . انسان به. انسان به  33
بشری وضع شده و از وضع نخستين الفاظ برای معاني در صورت علمي خدا که فراتـر از عـالم ناسـوت و    بشری وضع شده و از وضع نخستين الفاظ برای معاني در صورت علمي خدا که فراتـر از عـالم ناسـوت و    

ورزد. برای رهایي از این آسيب و رسيدن به معنای عام یـك واژه و  ورزد. برای رهایي از این آسيب و رسيدن به معنای عام یـك واژه و    مدرکات حسي بشری است غفلت ميمدرکات حسي بشری است غفلت مي
های مادی و محسوس لفظ گذر کرد و به پيرایش معنا از عـوارض ناسـوتي   های مادی و محسوس لفظ گذر کرد و به پيرایش معنا از عـوارض ناسـوتي     ضع نخستين، باید از ویژگيضع نخستين، باید از ویژگيوو

 آن دست زد تا به معنای نخستين و اصلي دست یافت.آن دست زد تا به معنای نخستين و اصلي دست یافت.

 قرآن یاتيااله محموالت یمعناشناس

 پرداخـت.  پرداخـت.    قـرآن قـرآن توان به معناشناسـي محمـوالت االهيـاتي    توان به معناشناسـي محمـوالت االهيـاتي      با توجه به آننه در باب معنا گفته شد، ميبا توجه به آننه در باب معنا گفته شد، مي
 نسبت داده شده است. در روح معنای این واژه مادیت نهفتـه نيسـت   نسبت داده شده است. در روح معنای این واژه مادیت نهفتـه نيسـت     8686««دستدست»»، به خداوند ، به خداوند قرآنقرآنآیات آیات   دردر

 رود. روح معنـا در ایـن واژه، ظهـور فاعليـت و     رود. روح معنـا در ایـن واژه، ظهـور فاعليـت و       و این روح از عوارض امکاني و عـدمي ایـن واژه فـرا مـي    و این روح از عوارض امکاني و عـدمي ایـن واژه فـرا مـي    
 نـد  نـد  کک  شـود کـه ایـن فاعليـت و قـدرت را پدیـدار مـي       شـود کـه ایـن فاعليـت و قـدرت را پدیـدار مـي         قدرت تصرف است و دست بر چيزی اطـالق مـي  قدرت تصرف است و دست بر چيزی اطـالق مـي  

 (.(.8888: ص: ص88638863)قاشاني، )قاشاني، 
تحـت حکـم   تحـت حکـم   »»آمـده،  آمـده،    زمـر زمـر سـورة  سـورة    3030که در آیـة  که در آیـة  « « قبضقبض»»معنای واژة معنای واژة « « روحروح»»عربي اعتقاد دارد که عربي اعتقاد دارد که   ابنابن
بـرد و  بـرد و    از معنایي عام بهـره مـي  از معنایي عام بهـره مـي  « « قبضقبض»»، واژة ، واژة (. بر این اساس(. بر این اساس800800تا: صتا: ص  ، بي، بي88، ج، جعربيعربي  است )ابناست )ابن« « بودنبودن

نسان و یـا هـر موجـود ذی شـعور دیگـری      نسان و یـا هـر موجـود ذی شـعور دیگـری      کند که قبض را به خدا یا مالئك یا اکند که قبض را به خدا یا مالئك یا ا  بدین دليل، تفاوتي نميبدین دليل، تفاوتي نمي
به صـورت حقيقـي و بـدون مجـاز بـه فاعـل آن نسـبت داده        به صـورت حقيقـي و بـدون مجـاز بـه فاعـل آن نسـبت داده        « « قبضقبض»»نسبت دهيم. در تمام موارد فوق، نسبت دهيم. در تمام موارد فوق، 

 آورد.آورد.  شود و خصوصيات فاعل تغييری در معنای قبض به وجود نميشود و خصوصيات فاعل تغييری در معنای قبض به وجود نمي  ميمي

 نـد. ایـن   نـد. ایـن   دادا، روحي واحـد مـي  ، روحي واحـد مـي  ««ایرمحن علی ایعرش استویایرمحن علی ایعرش استوی»»را در آیة را در آیة « « استواءاستواء»»عربي معنای واژه عربي معنای واژه   ابنابن

 روح واحد حقيقتي معقول و مـا فـوق حـّس اسـت و بـه هـر ذاتـي بـر حسـب اقتضـای آن نسـبت داده            روح واحد حقيقتي معقول و مـا فـوق حـّس اسـت و بـه هـر ذاتـي بـر حسـب اقتضـای آن نسـبت داده            



 1919 عربی در تفکر ابن« معنا»روح  
(The Essence of ‘Meaning’ in Ibn Arabi’s Thought) 

 

 در نسـبت بـا انسـان، متناسـب بـا ذات محـدود       در نسـبت بـا انسـان، متناسـب بـا ذات محـدود       « « اسـتواء اسـتواء »»پـس  پـس    (.(.8383، بـي تـا:   ، بـي تـا:   88عربـي، ج عربـي، ج   )ابن)ابن  شودشودميمي

ين مفهـوم در  ين مفهـوم در  های او در استوا است. همهای او در استوا است. همدهندة کماالت و نق دهندة کماالت و نق   های او را پذیرفته و انعکاسهای او را پذیرفته و انعکاسانسان، ویژگيانسان، ویژگي

دهنـدة کمـاالت وجـود او در اسـتوا     دهنـدة کمـاالت وجـود او در اسـتوا       های صرفاً وجودی او را پذیرفته و انعکـاس های صرفاً وجودی او را پذیرفته و انعکـاس نسبت با ذات خدا، ویژگينسبت با ذات خدا، ویژگي

 خواهد بود. خواهد بود. 

( معيت را به معني مناسبت ميان انسان ( معيت را به معني مناسبت ميان انسان 8686: : ددییحدحد))  ««کنتمکنتم  ماما  ننییاا  معکممعکم  هوهو»»عربي در در آیه نوراني عربي در در آیه نوراني   ابنابن

ای االهيـاتي بيـان   ای االهيـاتي بيـان     توان در قالب یـك گـزاره  توان در قالب یـك گـزاره    آیه را ميآیه را مي(. این (. این 888888: ص: ص88تا، جتا، ج  عربي، بيعربي، بي  داند )ابنداند )ابن  و خدا ميو خدا مي

به به   ««معيت با انسانمعيت با انسان»». در این آیه، وصف االهياتي . در این آیه، وصف االهياتي ««هرجایي که انسان باشد، خدا با او همراه استهرجایي که انسان باشد، خدا با او همراه است»»داشت: داشت: 

یابـد:  یابـد:    های مختلف، بسته به رتبة وجودی آنها تفاوت ميهای مختلف، بسته به رتبة وجودی آنها تفاوت مي  این مناسبت در گروهاین مناسبت در گروه»»است. است.   خدا نسبت داده شدهخدا نسبت داده شده

ای کلـي، در اعطـای   ای کلـي، در اعطـای     عموم مردم باشند، معيت خدا در علم و لطف خدا و در قاعدهعموم مردم باشند، معيت خدا در علم و لطف خدا و در قاعدهدر خلق که همان در خلق که همان . ». »88

. و در پيامبران، در تییيد دعوت ایشان . و در پيامبران، در تییيد دعوت ایشان 33. در اصفياء به عطای صفا و تجلي؛ . در اصفياء به عطای صفا و تجلي؛ 88طلبد؛ طلبد؛   هر آننه ذوات آنها ميهر آننه ذوات آنها مي

( ( 8080: : ههطـ طـ ))  ««ییارار  وو  اسمعاسمع  معکاممعکام  ییاننانن»»عربي آیه نوراني عربي آیه نوراني   )همان(. در باب معيت خدا و پيامبران، ابن)همان(. در باب معيت خدا و پيامبران، ابن« « استاست

را در کنار آیه اول قرار مي دهد و مرتبه معيت را در پيامبران، فراتر از دو مرتبه قبل مـي بـرد. بـه گفتـه     را در کنار آیه اول قرار مي دهد و مرتبه معيت را در پيامبران، فراتر از دو مرتبه قبل مـي بـرد. بـه گفتـه     

(. در (. در 888888، ص، ص88تا، جتا، ج  عربي، بيعربي، بي  رسد ) ر.ک: ابنرسد ) ر.ک: ابن  عربي هر پيامبری بعد از مقام اصطفاء به مقام نبوت ميعربي هر پيامبری بعد از مقام اصطفاء به مقام نبوت مي  ابنابن

ید. روح معنای معيت، مناسبت ميان خدا و خلـق  ید. روح معنای معيت، مناسبت ميان خدا و خلـق  توان نگرة روح معنا را دتوان نگرة روح معنا را د  عربي، به خوبي ميعربي، به خوبي مي  این مثالِ ابناین مثالِ ابن

)همان(؛ )همان(؛ « « اقتضای تناسب دارداقتضای تناسب دارد»»یابد. معيت یابد. معيت   گانه یادشده به صورت طولي، ظهور ميگانه یادشده به صورت طولي، ظهور مي  است که در مراتب سهاست که در مراتب سه

مناسبت است. حال از این معنای ظاهری به اعماق معنا گذر مناسبت است. حال از این معنای ظاهری به اعماق معنا گذر   ««تناسبتناسب»»و  و    ««معيتمعيت»»پس در ظاهر دو واژه پس در ظاهر دو واژه 

رسيم. در اینجا به خوبي شاهد گسترش معنایيم. اگر دقـت کنـيم   رسيم. در اینجا به خوبي شاهد گسترش معنایيم. اگر دقـت کنـيم     ميميکنيم و به سه نوع معيت یادشده کنيم و به سه نوع معيت یادشده   ميمي

بندی صاحبان معيـت، از  بندی صاحبان معيـت، از    برد و برای رتبهبرد و برای رتبه  بهره ميبهره مي  قرآنقرآنای حاکم بر ای حاکم بر   عربي از وحدت گزارهعربي از وحدت گزاره  مي بينيم که ابنمي بينيم که ابن

حـاکم نبـود، ایـن تیویـل شـکل      حـاکم نبـود، ایـن تیویـل شـکل        قـرآن قـرآن گيرد. اگر روح معنایي واحدی بر آیـات  گيرد. اگر روح معنایي واحدی بر آیـات    بهره ميبهره مي  قرآنقرآنآیات دیگر آیات دیگر 

 گرفت.گرفت.  نمينمي

عربي در ایـن آیـه،   عربي در ایـن آیـه،     ( است. ابن( است. ابن6868: : اتاتییذارذار))  ««ان اهلل هو ایرزاق ذو ایِوة املتنان اهلل هو ایرزاق ذو ایِوة املتن»»نة دیگر، آیة نوراني نة دیگر، آیة نوراني نمونمو

کند. بر این اساس که کند. بر این اساس که   رزق را به رزق معنوی و مادی، و مرزوقين را به مرزوق مادی و فرامادی تقسيم ميرزق را به رزق معنوی و مادی، و مرزوقين را به مرزوق مادی و فرامادی تقسيم مي

ولـين مـرزوق و اولـين رزق فـرا     ولـين مـرزوق و اولـين رزق فـرا     عربي باور دارد که در هستي، اعربي باور دارد که در هستي، ا  تواند فرامادی باشد، ابنتواند فرامادی باشد، ابن  رزق و مرزوق ميرزق و مرزوق مي

کنند، ظهور آثار آنـان  کنند، ظهور آثار آنـان    کند. رزقي که اسماء از آن تغذی ميکند. رزقي که اسماء از آن تغذی مي  مادی است و در اسماء االهي ظهور و بروز ميمادی است و در اسماء االهي ظهور و بروز مي

: : 88تـا، ج تـا، ج   عربـي، بـي  عربـي، بـي    تر، ارواح قرار دارند که رزق آنهـا تسـبيح اسـت )ابـن    تر، ارواح قرار دارند که رزق آنهـا تسـبيح اسـت )ابـن      در هستي است. در مراتب پایيندر هستي است. در مراتب پایين

آن چـه مـرزوق تغـذی    آن چـه مـرزوق تغـذی    »»اش، یعنـي  اش، یعنـي    مان معنـای ظـاهری  مان معنـای ظـاهری  عربي در این تیویل، رزق را به هعربي در این تیویل، رزق را به ه  (. ابن(. ابن808808صص

شـود، حتـي اگـر صـاحب آن باشـيم، رزق نيسـت       شـود، حتـي اگـر صـاحب آن باشـيم، رزق نيسـت         گيرد و اعتقاد دارد که آننه که تغذی نميگيرد و اعتقاد دارد که آننه که تغذی نمي  ميمي« « کندکند  ميمي

 )همان(.)همان(.
شناسيم؛ اما آیا فراتر از این مرتبـة حسـي، مراتـب    شناسيم؛ اما آیا فراتر از این مرتبـة حسـي، مراتـب      رزق در مرتبة مادی، هماني است که همه آن را ميرزق در مرتبة مادی، هماني است که همه آن را مي

هایي فراتر از حقيقتِ پدیدار در ذهن عرفي است، افقي هایي فراتر از حقيقتِ پدیدار در ذهن عرفي است، افقي   لش شکافتن افقلش شکافتن افقباالتری نيز هست؟ عارف که عمباالتری نيز هست؟ عارف که عم
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شناساند شناساند   گشاید. او مرتبه ای از رزق را ميگشاید. او مرتبه ای از رزق را مي  حقيقي و فراظاهری از رزق را در مرتبه این جهاني ذهن بشر ميحقيقي و فراظاهری از رزق را در مرتبه این جهاني ذهن بشر مي
پرورانـد و بـه   پرورانـد و بـه     که در حقيقت و اثر خود با رزق مادی شریك است. تغذی به غـذای مـادی، جسـم را مـي    که در حقيقت و اثر خود با رزق مادی شریك است. تغذی به غـذای مـادی، جسـم را مـي    

بخشـد و حقيقـت آن را حفـظ    بخشـد و حقيقـت آن را حفـظ      دهد و تغذی به غذای معنوی، حقيقت معنوی را معنـا مـي  دهد و تغذی به غذای معنوی، حقيقت معنوی را معنـا مـي    ا ميا ميحياتش معنحياتش معن
کند. روح وقتي روح است که تسبيح کند و اسماء االهي وقتي اسم هستند که اثر آنها در هستي ظهور کند. روح وقتي روح است که تسبيح کند و اسماء االهي وقتي اسم هستند که اثر آنها در هستي ظهور   ميمي

ت خدا، ت خدا، صورت حقيقي ميان ماده و فرا ماده مشترک است و رزاقيصورت حقيقي ميان ماده و فرا ماده مشترک است و رزاقي  کند. پس با توجه در آننه گفتيم، رزق بهکند. پس با توجه در آننه گفتيم، رزق به
 شود.شود.  بهصورت حقيقي بر هر دو مرتبه اطالق ميبهصورت حقيقي بر هر دو مرتبه اطالق مي

ای ای   است. این معنا با هر مصداق و مرتبهاست. این معنا با هر مصداق و مرتبه« « ما ینتقش فيه الشيءما ینتقش فيه الشيء»»با معنای عام با معنای عام « « کتابکتاب»»نمونة دیگر آن نمونة دیگر آن 
 سازد، چه کتابي که در چاپخانـه چـاپ شـود و چـه کتـب و صـحایف معنـوی. بـا توجـه بـه           سازد، چه کتابي که در چاپخانـه چـاپ شـود و چـه کتـب و صـحایف معنـوی. بـا توجـه بـه             از کتاب مياز کتاب مي

 در در (. (. 800800وو866866: صـ  : صـ  83388338)آشـتياني،  )آشـتياني،    کتـب تکـویني حـق انـد.    کتـب تکـویني حـق انـد.      این معنای عام، تمامي حقـایق عـالم  این معنای عام، تمامي حقـایق عـالم  
 ، کتاب همان چيـزی کـه اوراق و سـطوری دارد و بـا ابـزار و در طـي زمـان نوشـته         ، کتاب همان چيـزی کـه اوراق و سـطوری دارد و بـا ابـزار و در طـي زمـان نوشـته         ««کتابکتاب»»معنای عام معنای عام 

با این با این «. «. هر آننه که در آن نقش چيزی وجود داردهر آننه که در آن نقش چيزی وجود دارد»»گردد نيست. کتاب عبارت است از گردد نيست. کتاب عبارت است از   شود و چاپ ميشود و چاپ مي  ميمي
ایم؛ ایم؛ دهيم، به طور حقيقي کتاب را به خدا نسبت دادهدهيم، به طور حقيقي کتاب را به خدا نسبت داده  ب را به خدا نسبت ميب را به خدا نسبت ميمعنای عام از کتاب، وقتي کتامعنای عام از کتاب، وقتي کتا

چراکه کتاب همان امر مادی و پينيده در شرایط ناسوتي نيست؛ بلکه در روح معنای کتاب، زمان و ابـزار  چراکه کتاب همان امر مادی و پينيده در شرایط ناسوتي نيست؛ بلکه در روح معنای کتاب، زمان و ابـزار  
تواند فارغ از شرایط مادی کتاب داشته باشـد. ایـن معنـای    تواند فارغ از شرایط مادی کتاب داشته باشـد. ایـن معنـای      و شرایط مادی لحاظ نشده است؛ پس خدا ميو شرایط مادی لحاظ نشده است؛ پس خدا مي

تـر بـه   تـر بـه     نماید و در مراتب پـایين نماید و در مراتب پـایين   در یك سلسله طولي و در مراتب باالتر به صورت فرامادی ظهور ميدر یك سلسله طولي و در مراتب باالتر به صورت فرامادی ظهور مي  عام،عام،
صورت مادی؛ ولي در هر حال، همان معنای عام در همة مراتب ظهـور و بـروز دارد. در تمـام مـوارد یـاد      صورت مادی؛ ولي در هر حال، همان معنای عام در همة مراتب ظهـور و بـروز دارد. در تمـام مـوارد یـاد      

معنا به خـدا نسـبت   معنا به خـدا نسـبت   گردد و با پاالیش زبان از عوارض مادی، روح گردد و با پاالیش زبان از عوارض مادی، روح   شده، معنا از انصرافات عرفي زدوده ميشده، معنا از انصرافات عرفي زدوده مي
 شود. شود.   داده ميداده مي

 کنـد؛ امـا بایـد دقـت داشـت کـه در       کنـد؛ امـا بایـد دقـت داشـت کـه در         اگرچه ذهن عرفي واژه دست را به معنـای مـادی منصـرف مـي    اگرچه ذهن عرفي واژه دست را به معنـای مـادی منصـرف مـي    
 هـای مـادی پـاالیش گـردد و سـپس      هـای مـادی پـاالیش گـردد و سـپس        بایـد زبـان از ویژگـي   بایـد زبـان از ویژگـي     هنگام نسبت دادن چنين واژگاني به خدا ميهنگام نسبت دادن چنين واژگاني به خدا مي

 ن عرفـي ذهنـي اسـت کـه معنـا را در      ن عرفـي ذهنـي اسـت کـه معنـا را در      . ذهـ . ذهـ ((8080تـا: ص تـا: ص   پناه، بيپناه، بي  )ر.ک: یزدان)ر.ک: یزدان  8888به خداوند نسبت داده شودبه خداوند نسبت داده شود
کند. دليل این انحصار را باید در انس ذهن عرفي با جهان مـادی و پيرامـوني   کند. دليل این انحصار را باید در انس ذهن عرفي با جهان مـادی و پيرامـوني     مرتبه مادی آن منحصر ميمرتبه مادی آن منحصر مي

روند، با زدودن و رهاسازی معنا از قيود حسـي و  روند، با زدودن و رهاسازی معنا از قيود حسـي و    دانست. راسخان در علم که از این عرفي اندیشي فرا ميدانست. راسخان در علم که از این عرفي اندیشي فرا مي
: : 83088308شـکفند )صـدرالدین شـيرازی،    شـکفند )صـدرالدین شـيرازی،      نـا، روح معنـا را مـي   نـا، روح معنـا را مـي   های مـادی بـر مع  های مـادی بـر مع    پرهيز از غلبه دادن ویژگيپرهيز از غلبه دادن ویژگي

گيرد که رهـاورد آن  گيرد که رهـاورد آن    (. در حقيقت، برای وصول به این روح، سلوکي وجودی شکل مي(. در حقيقت، برای وصول به این روح، سلوکي وجودی شکل مي8888و و   8888، ، 8686ص ص 
فهم درست معنا است. بدین جهت، بدون یك فراروی وجودی از مرتبه مادی، فهم حقيقت معنا در ذهـن  فهم درست معنا است. بدین جهت، بدون یك فراروی وجودی از مرتبه مادی، فهم حقيقت معنا در ذهـن  

 گردد. گردد.   گشوده نميگشوده نمي

 معنا روح به عارف اعتقاد يیچرا

توان واژه دسـت را  توان واژه دسـت را    دليل آن که معنای واژگان حقيقت عام مشترک است چيست؟ به صرف آن که نميدليل آن که معنای واژگان حقيقت عام مشترک است چيست؟ به صرف آن که نمي
 به عنوان مثال به خدا نسبت داد، آیا باید از سطح تفکر مجازیت دست کشيد و به روح معنا باور یافت؟به عنوان مثال به خدا نسبت داد، آیا باید از سطح تفکر مجازیت دست کشيد و به روح معنا باور یافت؟
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شترک وجود نداشته شترک وجود نداشته اگر در ميان مصادیق طوليِ معنایي همنون دست، یك حقيقت عام ماگر در ميان مصادیق طوليِ معنایي همنون دست، یك حقيقت عام م  ::اولاول  للييدلدل

ای ای   باشد، باید ذهن هر مصداقي را متباین از مصداق دیگر ببيند و با یافتن مصـادیق جدیـد، نتوانـد رابطـه    باشد، باید ذهن هر مصداقي را متباین از مصداق دیگر ببيند و با یافتن مصـادیق جدیـد، نتوانـد رابطـه    
ميان مصداق نویافته و مصداق قبلي تصویر کند و در این صورت، مصادیق یك معنا کامال از هم گسسته ميان مصداق نویافته و مصداق قبلي تصویر کند و در این صورت، مصادیق یك معنا کامال از هم گسسته 

هوم ثابتي در خود نخواهد داشت؛ چراکـه  هوم ثابتي در خود نخواهد داشت؛ چراکـه  خواهند بود. در فرض نبودِ حقيقت عام و مشترک، ذهن هيچ مفخواهند بود. در فرض نبودِ حقيقت عام و مشترک، ذهن هيچ مف
پذیرد، همان معنای عام و کلي است. در صورت وجود این معنـای  پذیرد، همان معنای عام و کلي است. در صورت وجود این معنـای    آن چه ثبوت دارد و تغيير و تحول نميآن چه ثبوت دارد و تغيير و تحول نمي

کند و اال متغير به وصف تغير و کثرت کند و اال متغير به وصف تغير و کثرت   عام است که ذهن همة مصادیق متغير را به صورت واحد لحاظ ميعام است که ذهن همة مصادیق متغير را به صورت واحد لحاظ مي
هد رسيد. باید گفت متغير و کثير به وصف ثبوت و وحدت و هد رسيد. باید گفت متغير و کثير به وصف ثبوت و وحدت و به وصف کثرت، به هيچ اشتراک معنایي نخوابه وصف کثرت، به هيچ اشتراک معنایي نخوا

رسد و این در صورتي ممکن اسـت کـه در ورای   رسد و این در صورتي ممکن اسـت کـه در ورای     جهت که ثابت و واحد است، به معنای مشترک ميجهت که ثابت و واحد است، به معنای مشترک مي  از آناز آن
طـور  طـور    این کثرت و تغير، معنای عام و ثابتي وجود داشته باشد که با همه تغيير و تحوالت سازگار باشد. بـه این کثرت و تغير، معنای عام و ثابتي وجود داشته باشد که با همه تغيير و تحوالت سازگار باشد. بـه 

شمار و غيرقابل احاطه است، به وصف کثرت و دگرگون شمار و غيرقابل احاطه است، به وصف کثرت و دگرگون   به تغيير و تحوالت بيبه تغيير و تحوالت بي  اساسي، کثرت که پينيدهاساسي، کثرت که پينيده
شـود کـه   شـود کـه     گيری در ذهن نيست. این مشکل در صورتي حل مـي گيری در ذهن نيست. این مشکل در صورتي حل مـي   شوندگيِ خالي از نوعي ثبوت، قابل شکلشوندگيِ خالي از نوعي ثبوت، قابل شکل

حقيقت ثابت و خالي از تغييری وجود داشته باشد که ذهن در صورت مواجهه با هر تغييری بتواند از طریق حقيقت ثابت و خالي از تغييری وجود داشته باشد که ذهن در صورت مواجهه با هر تغييری بتواند از طریق 
ثابت دریابد که این مصداق پينيده در این تغيير، مصداق همان معنای عام است و با مصادیق ثابت دریابد که این مصداق پينيده در این تغيير، مصداق همان معنای عام است و با مصادیق   آن حقيقتآن حقيقت

واسـطة اتحـاد آنهـا در آن معنـای عـام، تفـاوت مـاهوی و بنيـادین نـدارد و          واسـطة اتحـاد آنهـا در آن معنـای عـام، تفـاوت مـاهوی و بنيـادین نـدارد و            پينيده در دیگر تغييرات، بهپينيده در دیگر تغييرات، به
نـي اسـت.   نـي اسـت.   اند. در نظر عارف، این معنای عام، حقيقتي کلي و خارجي و نه حقيقتـي ذه اند. در نظر عارف، این معنای عام، حقيقتي کلي و خارجي و نه حقيقتـي ذه   جهت یکسانجهت یکسان  بدینبدین

این حقيقت کلي و خارجي مي تواند به صورت ساری در مصادیق متکثر ظهور کند و از رهگذر آن، ذهـن  این حقيقت کلي و خارجي مي تواند به صورت ساری در مصادیق متکثر ظهور کند و از رهگذر آن، ذهـن  
بر بار معنایي کثرات، بار معنایي وحدت را بيفزاید و به آگاهي حقيقي از کثرت دست یابد. از نظر عارف، به بر بار معنایي کثرات، بار معنایي وحدت را بيفزاید و به آگاهي حقيقي از کثرت دست یابد. از نظر عارف، به 

تواند کلي ای اعتباری و ذهني باشد؛ تواند کلي ای اعتباری و ذهني باشد؛ دليل آن که این معنای عام، جایگاهي حقيقي در علم خدا دارد، نمي دليل آن که این معنای عام، جایگاهي حقيقي در علم خدا دارد، نمي 
شود، نشیت گرفتـه و ظهـور یافتـه از آن عـام حاضـر در علـم       شود، نشیت گرفتـه و ظهـور یافتـه از آن عـام حاضـر در علـم         صورت متبلور ميصورت متبلور مي  بلکه اگر در ذهن معنا بهبلکه اگر در ذهن معنا به

 خداست. خداست. 
بر پایة سخني که از جندی  نقل کردیم، استنباط مي کنيم که عارف مي خواهد معنا را در بر پایة سخني که از جندی  نقل کردیم، استنباط مي کنيم که عارف مي خواهد معنا را در   ::دومدوم  للييدلدل

رف نگاهي فراتر از دیگران به معنا دارد و به حقيقتي اشاره دارد که از رف نگاهي فراتر از دیگران به معنا دارد و به حقيقتي اشاره دارد که از نسبت با خدا و علم او تبيين کند. عانسبت با خدا و علم او تبيين کند. عا
توان مالحظه کـرد: ممکـن اسـت    توان مالحظه کـرد: ممکـن اسـت      نگاه دیگران پنهان مانده است. توضيح آن که معنا را به دو صورت مينگاه دیگران پنهان مانده است. توضيح آن که معنا را به دو صورت مي

معنا در نگاه یك متفکر اوال و بالذات در نسبت با تغيير و تحوالت انسان، اجتماع و هستي مادی مالحظه معنا در نگاه یك متفکر اوال و بالذات در نسبت با تغيير و تحوالت انسان، اجتماع و هستي مادی مالحظه 
نيز امکان دارد که معنا اوال و بالذات در نسبت با خدا و علم او مالحظه شود. این دو نگاه دو زاویه نيز امکان دارد که معنا اوال و بالذات در نسبت با خدا و علم او مالحظه شود. این دو نگاه دو زاویه   شود وشود و

ای اعتباری، تاریخي و قابل تغييـر و تحـول و اعتبـار اسـت و در     ای اعتباری، تاریخي و قابل تغييـر و تحـول و اعتبـار اسـت و در       دید متفاوت است که در اولي معنا پدیدهدید متفاوت است که در اولي معنا پدیده
است. نگاه دوم همان نگاه عارف است. نگاه دوم همان نگاه عارف دومي معنا حقيقتي عيني، فرا تاریخي و غير قابل تغيير و تحول و اعتبار دومي معنا حقيقتي عيني، فرا تاریخي و غير قابل تغيير و تحول و اعتبار 

ای از مصـادیق طـولي معنـا را    ای از مصـادیق طـولي معنـا را      توانـد سلسـله  توانـد سلسـله    است که بر اساس آن معنا حقيقتي عام و عيني است که مياست که بر اساس آن معنا حقيقتي عام و عيني است که مي
داند به دليل آن است داند به دليل آن است   صورت حقيقي پوشش دهد. پس اگر عارف روح معنا را حقيقتي عام و خارجي ميصورت حقيقي پوشش دهد. پس اگر عارف روح معنا را حقيقتي عام و خارجي مي  بهبه

و نگاهي فراناسوتي و فرامادی به معنا دارد. البته باید و نگاهي فراناسوتي و فرامادی به معنا دارد. البته باید   کندکند  که معنا را در نسبت با خدا و علم او مالحظه ميکه معنا را در نسبت با خدا و علم او مالحظه مي
دقت کنيم که نگاه زماني به معنا و اعتباری دانستن آن، با نگاه فرا زماني به معنا و اعتباری ندانسـتن آن  دقت کنيم که نگاه زماني به معنا و اعتباری دانستن آن، با نگاه فرا زماني به معنا و اعتباری ندانسـتن آن  

 در تهافت نيست؛ چراکه این دو لحاظ به دو مالحظه و از دو حيث متفاوت است.در تهافت نيست؛ چراکه این دو لحاظ به دو مالحظه و از دو حيث متفاوت است.



 محمد فنايی اشکوری، مسعود حاجی ربيع  1414
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به صرف آن که نمي تـوان واژه دسـت را بـه عنـوان     به صرف آن که نمي تـوان واژه دسـت را بـه عنـوان     »»آمده: آمده: قابل ذکر است که در پرسش مطرح شده قابل ذکر است که در پرسش مطرح شده 
در تحليـل  در تحليـل  « « مثال به خدا نسبت داد، آیا باید از سطح تفکر مجازیت دست کشيد و به روح معنا باور یافت؟مثال به خدا نسبت داد، آیا باید از سطح تفکر مجازیت دست کشيد و به روح معنا باور یافت؟

شـود؛ بلکـه بـر پایـه     شـود؛ بلکـه بـر پایـه       کند که واژه دست به خدا نسبت داده نميکند که واژه دست به خدا نسبت داده نمي  این پرسش باید گفت که عارف ادعا نمياین پرسش باید گفت که عارف ادعا نمي
وارانگارانه، به صورت حقيقي به خدا نسبت داده مي شود. البته عارف وارانگارانه، به صورت حقيقي به خدا نسبت داده مي شود. البته عارف   معاني انسانمعاني انسانمعناشناسي عرفاني، این معناشناسي عرفاني، این 

کند و ممکـن اسـت همـين معنـا در     کند و ممکـن اسـت همـين معنـا در       گوید هر معنایي، متناسب با موضوع خود، تناسب و تعين پيدا ميگوید هر معنایي، متناسب با موضوع خود، تناسب و تعين پيدا مي  ميمي
نسبت با موضوع دیگری، از این تعينات و قيود خالي باشد. مي توان گفت که اگـر یـك معنـا بـه انسـان      نسبت با موضوع دیگری، از این تعينات و قيود خالي باشد. مي توان گفت که اگـر یـك معنـا بـه انسـان      

ت داده شود، متناسب با قلمرو وجودی و حقيقت انسان، در هر یك از مواطن وجودی انسـان تبلـور و   ت داده شود، متناسب با قلمرو وجودی و حقيقت انسان، در هر یك از مواطن وجودی انسـان تبلـور و   نسبنسب
گيرد و اگر همان معنا به خدا نسبت داده شـود،  گيرد و اگر همان معنا به خدا نسبت داده شـود،    ای انساني و خلقي به خود ميای انساني و خلقي به خود مي  تقيدات خاصي دارد و چهرهتقيدات خاصي دارد و چهره

یابد. اگر یابد. اگر   خلقي تبلور ميخلقي تبلور مي  ای االهي و فراای االهي و فرا  با توجه قلمرو وجودی خدا و فرا بودن خدا از قيود خلقي، در چهرهبا توجه قلمرو وجودی خدا و فرا بودن خدا از قيود خلقي، در چهره
بخواهيم معنای واحدی همنون دست را که در مرتبه مادی ظهور یافته و چهره خلقي به خود گرفته بـه  بخواهيم معنای واحدی همنون دست را که در مرتبه مادی ظهور یافته و چهره خلقي به خود گرفته بـه  
خدا نسبت دهيم، باید قالب تعينات و چهره خلقي که همان صورت مادی و زماني و مکاني است، بشکنيم خدا نسبت دهيم، باید قالب تعينات و چهره خلقي که همان صورت مادی و زماني و مکاني است، بشکنيم 

 حد را به خدا نسبت دهيم. حد را به خدا نسبت دهيم. و سپس متناسب با ذات مطلق و فراتعيني خدا این معنای واو سپس متناسب با ذات مطلق و فراتعيني خدا این معنای وا

 معنا روح ادياصط روش

گيـرد و  گيـرد و    کند که بر پایة قواعد عام فهم شکل ميکند که بر پایة قواعد عام فهم شکل مي  عارف برای به دست آوردن روح معنا روشي را طي ميعارف برای به دست آوردن روح معنا روشي را طي مي
جهت، فهم روح معنا در انحصار ذوق شخصي عارف نيست و دیگران مي توانند در فهـم او شـریك   جهت، فهم روح معنا در انحصار ذوق شخصي عارف نيست و دیگران مي توانند در فهـم او شـریك     بدینبدین

یابد، در یابند. البته تا آنجا که فهم روح معنا بـر پایـه شـهود و درک    یابد، در یابند. البته تا آنجا که فهم روح معنا بـر پایـه شـهود و درک      شوند و آننه را او از روح معنا در ميشوند و آننه را او از روح معنا در مي
عيني عارف است، تنها اهل شهود با عارف شریکند؛ ولي عارف در مقام بيان درک عيني خود از روح معنا، عيني عارف است، تنها اهل شهود با عارف شریکند؛ ولي عارف در مقام بيان درک عيني خود از روح معنا، 

جویـد. بـه   جویـد. بـه     گيرد که به اعتبار آنها، غير عارف با عارف در آن شهود عيني شرکت مـي گيرد که به اعتبار آنها، غير عارف با عارف در آن شهود عيني شرکت مـي   اصولي را در نظر مياصولي را در نظر مي
کند و با استفاده از اصولي عام، آن شهود کند و با استفاده از اصولي عام، آن شهود   دیگر، عارف حقيقتي عيني را به عنوان روح معنا شهود ميدیگر، عارف حقيقتي عيني را به عنوان روح معنا شهود مي  عبارتعبارت

توانند توانند   کند و حال، اگر غير عارفان بخواهند در فهم عارف شرکت جویند، ميکند و حال، اگر غير عارفان بخواهند در فهم عارف شرکت جویند، مي  را در مرتبه زبان آن اظهار ميرا در مرتبه زبان آن اظهار مي
د. بایـد توجـه داد کـه گرچـه     د. بایـد توجـه داد کـه گرچـه     از همان اصول عام بهره برند و از روح معنا در قالب علم حصولي آگاه شـون از همان اصول عام بهره برند و از روح معنا در قالب علم حصولي آگاه شـون 

دليـل آن کـه   دليـل آن کـه     تواند در فهم شهودی عارف از روح معنا شرکت جوید و آن را دریابد؛ ولـي بـه  تواند در فهم شهودی عارف از روح معنا شرکت جوید و آن را دریابد؛ ولـي بـه    غيرعارف ميغيرعارف مي
سان که عارف سان که عارف   فهم غير عارف در قالب علم حصولي و در مرتبه این جهاني ذهن است، روح معنا به همانفهم غير عارف در قالب علم حصولي و در مرتبه این جهاني ذهن است، روح معنا به همان

آید؛ بلکه همان معنا را به آید؛ بلکه همان معنا را به   دست نميدست نمي  کند، بهکند، به  م ميم ميصورت نزدیك به عين حقيقت و متحد با آن فهصورت نزدیك به عين حقيقت و متحد با آن فه  معنا را بهمعنا را به
کند. پس یك روح معنایي، گاهي از نزدیـك و در  کند. پس یك روح معنایي، گاهي از نزدیـك و در    صورت دور از عين حقيقت و بدون اتحاد با آن فهم ميصورت دور از عين حقيقت و بدون اتحاد با آن فهم مي

آید و گاهي از دور و در قالب علم حصولي. تفاوت این دو نوع فهم در شدت آید و گاهي از دور و در قالب علم حصولي. تفاوت این دو نوع فهم در شدت   قالب علم شهودی به فهم ميقالب علم شهودی به فهم مي
م غير عارف است و این تفاوت، از تفاوت مرتبتي علم شهودی عارف و م غير عارف است و این تفاوت، از تفاوت مرتبتي علم شهودی عارف و و صراحت فهم عارف نسبت به فهو صراحت فهم عارف نسبت به فه
 خيزد. خيزد.   علم حصولي غير عارف بر ميعلم حصولي غير عارف بر مي

فهم روح معنا تابع اصول خاصي است و با موضوع مهم تیویل و ظاهر و باطن ارتباط تنگاتنگ دارد. بر فهم روح معنا تابع اصول خاصي است و با موضوع مهم تیویل و ظاهر و باطن ارتباط تنگاتنگ دارد. بر 
کـه  کـه    قـرآن قـرآن یـل مـتن   یـل مـتن   این اساس، عارف برای فهم روح معنا که باطن یك متن قرآني است و نيز برای تیواین اساس، عارف برای فهم روح معنا که باطن یك متن قرآني است و نيز برای تیو
عربـي،  عربـي،    کنـد )ر.ک: ابـن  کنـد )ر.ک: ابـن    فرایند دریافت روح و باطن یك گزاره قرآني است، ظواهر آیات االهياتي حفظ ميفرایند دریافت روح و باطن یك گزاره قرآني است، ظواهر آیات االهياتي حفظ مي
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(. این ظواهر در ماهيت خود هيچ دخل و تصرفي را بر نمي تابد؛ (. این ظواهر در ماهيت خود هيچ دخل و تصرفي را بر نمي تابد؛ 0808: ص: ص83038303؛ مالصدرا، ؛ مالصدرا، 338338: ص: ص80808080
ین ظواهر مظهریت بخشيده است )ر.ک: ین ظواهر مظهریت بخشيده است )ر.ک: الهي است و او در یك تکوین به االهي است و او در یك تکوین به ا  ةةزیرا ظواهر منشی یافته از ارادزیرا ظواهر منشی یافته از اراد

اند و بدین جهت اند و بدین جهت   همان اراده و حقيقت تکوینيهمان اراده و حقيقت تکویني  ةةیافتیافت  تنزلتنزل  قرآنقرآن(. قشر و ظواهر متن (. قشر و ظواهر متن 3838: ص: ص83088308جندی، جندی، 
شوند. در نتيجه، عارف نگاهي قشـرانگارانه بـه ظـواهر    شوند. در نتيجه، عارف نگاهي قشـرانگارانه بـه ظـواهر      ارزش ذاتي داشته، همانطورکه هستند بررسي ميارزش ذاتي داشته، همانطورکه هستند بررسي مي

دسـت  دسـت    بـه بـه   قـرآن قـرآن آورد. از همين رو، روح معنا از ظاهر مـتن  آورد. از همين رو، روح معنا از ظاهر مـتن    ييحساب نمحساب نم  کردني بهکردني به  ندارد و آنها را زواید ترکندارد و آنها را زواید ترک
شـود. بـدین جهـت، در    شـود. بـدین جهـت، در      در آغاز فرایند فهم معنا و در هر لحظه از آن ترک نميدر آغاز فرایند فهم معنا و در هر لحظه از آن ترک نمي  قرآنقرآنآید و ظاهر متن آید و ظاهر متن   ميمي

اتکـایي نـدارد و فراتـر از ظـاهر اسـت،      اتکـایي نـدارد و فراتـر از ظـاهر اسـت،        قرآنقرآنشهودی شخصي که به ظاهر شهودی شخصي که به ظاهر   ةةفهم روح معنا، ذوق و تجربفهم روح معنا، ذوق و تجرب
 حجيت ندارد.حجيت ندارد.
، عارف معنا را از سطح ماده فرا مي برد و نگاهي فرا مادی به آن دارد. با توجه به آننه در ، عارف معنا را از سطح ماده فرا مي برد و نگاهي فرا مادی به آن دارد. با توجه به آننه در بر اینبر این  عالوهعالوه

تبيين روح معنا گفتيم، باید دقت داشت که در فهم روح معنا، مصادیق معنـا در محـدوده مـاده و ناسـوت     تبيين روح معنا گفتيم، باید دقت داشت که در فهم روح معنا، مصادیق معنـا در محـدوده مـاده و ناسـوت     
ني و مادی فرا رود و ني و مادی فرا رود و تواند از ناسوت عالم و احکام مقيد به نق  امکاتواند از ناسوت عالم و احکام مقيد به نق  امکا  ماند. مصادیق معنا ميماند. مصادیق معنا مي  عالم باقي نميعالم باقي نمي

توان معنا به خدا نسبت داد که دارای ویژگـي ذاتـي فـرا روی از    توان معنا به خدا نسبت داد که دارای ویژگـي ذاتـي فـرا روی از      همة آنها را پشت سر نهد. پس وقتي ميهمة آنها را پشت سر نهد. پس وقتي مي
احکام مادی این جهان باشد. در همين راستا، باید دقت کرد که در نسـبت دادن معنـا بـه یـك موضـوع،      احکام مادی این جهان باشد. در همين راستا، باید دقت کرد که در نسـبت دادن معنـا بـه یـك موضـوع،      

وم دست به انسان، قلمرو وجودی آدمي و وم دست به انسان، قلمرو وجودی آدمي و عنوان مثال؛ در نسبت مفهعنوان مثال؛ در نسبت مفه  تناسب معنا و موضوع رعایت شود. بهتناسب معنا و موضوع رعایت شود. به
شرایط مادی او مالحظه شود و در نسبت همين مفهوم به خدا، بـه نامحـدودیت خـدا و فـرا تـر از مـاده       شرایط مادی او مالحظه شود و در نسبت همين مفهوم به خدا، بـه نامحـدودیت خـدا و فـرا تـر از مـاده       

 بودنش توجه گردد. بودنش توجه گردد. 

آید: با توجه به ارزش ذاتـي ظـواهر، بـرای    آید: با توجه به ارزش ذاتـي ظـواهر، بـرای      دست ميدست مي  از رهگذر اصول یادشده، روح معنا بدین صورت بهاز رهگذر اصول یادشده، روح معنا بدین صورت به
آغازیم و متن همواره مد نظر خواهد بود. باید دقت کنيم که آغازیم و متن همواره مد نظر خواهد بود. باید دقت کنيم که   از درون متن مياز درون متن مي  فهم روح معنا و تیویل متن،فهم روح معنا و تیویل متن،

های االهياتي به خدا، ویژگي فرا مـادی معنـا را همـواره در نظـر     های االهياتي به خدا، ویژگي فرا مـادی معنـا را همـواره در نظـر       در نسبت دادن معنای برداشتي از گزارهدر نسبت دادن معنای برداشتي از گزاره

بت بت های ناسوتي و مادی، آن را بـه خـدا نسـ   های ناسوتي و مادی، آن را بـه خـدا نسـ     بخشيدن معنا و پيراستن آن از ویژگيبخشيدن معنا و پيراستن آن از ویژگي  داشته باشيم و با تعاليداشته باشيم و با تعالي
دهيم. در فرایند فهم معنا، پاالیش زبان عرفي نقش اساسـي دارد تـا بتـوان روح معنـایي را کشـف کـرد       دهيم. در فرایند فهم معنا، پاالیش زبان عرفي نقش اساسـي دارد تـا بتـوان روح معنـایي را کشـف کـرد       

ان مكن ءء ا  عنكدنخ ائاهنكه و مكخ ننئیكه ا  بِكدر ان مكن ءء ا  عنكدنخ ائاهنكه و مكخ ننئیكه ا  بِكدر »»(. به عنوان مثال، در آیة (. به عنوان مثال، در آیة 8888تا: صتا: ص  پناه، بيپناه، بي  )یزدان)یزدان

فرسـتد، همـين آسـمان    فرسـتد، همـين آسـمان      فرو ميفرو مي  ها را از آنها را از آن  رسد که آسماني که خداوند پدیدهرسد که آسماني که خداوند پدیده  ، در ابتدا به ذهن مي، در ابتدا به ذهن مي««معلوممعلوم
نظر رسد خداوند همنون یك حقيقـت محـدود و   نظر رسد خداوند همنون یك حقيقـت محـدود و     مادی و باالی سرما است. در این فهم ابتدایي، شاید بهمادی و باالی سرما است. در این فهم ابتدایي، شاید به

دهد. اما باید دقت داشـت  دهد. اما باید دقت داشـت    ها را انجام ميها را انجام مي  کند و کار فرو فرستادن پدیدهکند و کار فرو فرستادن پدیده  مادی، از حقيقتي مادی استفاده ميمادی، از حقيقتي مادی استفاده مي

نيست. باید گفت که واژة آسمان، بعد از پيراستن آن از نيست. باید گفت که واژة آسمان، بعد از پيراستن آن از ، مادی بودن نهفته ، مادی بودن نهفته ««آسمانآسمان»»که در ماهيت معنای که در ماهيت معنای 
شود و در ایـن صـورت، آسـمان مطـرح     شود و در ایـن صـورت، آسـمان مطـرح       آسمان دارد، به خدا نسبت داده ميآسمان دارد، به خدا نسبت داده مي  ةةای که عرف دربارای که عرف دربار  فهم مادیفهم مادی

ای اسـت کـه هـر    ای اسـت کـه هـر      گونهگونه  شده در آیه، آسمان مادی نخواهد بود. بنابر آننه گفتيم، ماهيت آیات االهياتي بهشده در آیه، آسمان مادی نخواهد بود. بنابر آننه گفتيم، ماهيت آیات االهياتي به

 استفاده از اصول یادشده، روح معنا را دریابد. استفاده از اصول یادشده، روح معنا را دریابد. تواند با تواند با   انسان عادی ميانسان عادی مي
با توجه به آننه گفتيم، معنا در انحصار فهم عارف نيست؛ چراکه عـارف فهـم عرفـي از معنـا و تلقـي      با توجه به آننه گفتيم، معنا در انحصار فهم عارف نيست؛ چراکه عـارف فهـم عرفـي از معنـا و تلقـي      

داند و نيز روشي عمومي در فهم روح معنـا پيشـنهاد   داند و نيز روشي عمومي در فهم روح معنـا پيشـنهاد     مادی از مرتبه این جهاني آن را حقيقي و درست ميمادی از مرتبه این جهاني آن را حقيقي و درست مي
شود که فهم عرفي در همين مرتبه مادی توقف کنـد  شود که فهم عرفي در همين مرتبه مادی توقف کنـد    ز آنجا آغاز ميز آنجا آغاز ميدهد. مشکل عارف با فهم عرفي ادهد. مشکل عارف با فهم عرفي ا  ميمي
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های جدیـدی از  های جدیـدی از    خواهد ذهن را از این دیدگاه فروکاهشي برهاند و افقخواهد ذهن را از این دیدگاه فروکاهشي برهاند و افق  و معنا را در آن فروکاهد. عارف ميو معنا را در آن فروکاهد. عارف مي
معنا را بر افق ذهن بگشاید. پس روح معنا دور از دسترس نيست و فهم عرفي از معنا، از قـدرت ذهـن در   معنا را بر افق ذهن بگشاید. پس روح معنا دور از دسترس نيست و فهم عرفي از معنا، از قـدرت ذهـن در   

خيزد؛ اما قدرت ذهن فراتر از گسـترة مـادی معنـا اسـت و روح معنـا      خيزد؛ اما قدرت ذهن فراتر از گسـترة مـادی معنـا اسـت و روح معنـا        ای از مراتب معنا بر ميای از مراتب معنا بر مي  ههیافتن مرتبیافتن مرتب
گيرد. مي باید ذهن عرفي از تعين و قالب مادی معنا فـرا رود و بـه   گيرد. مي باید ذهن عرفي از تعين و قالب مادی معنا فـرا رود و بـه     تواند در شبکة قدرت ذهن قرار ميتواند در شبکة قدرت ذهن قرار مي  ميمي

 روح معنا دست یابد.روح معنا دست یابد.

 یماد وديق از یراستگيپ صورت در معنا نبودن یسلب

 در ضرورت پيراستگي معنا از قيود مادی، چهره ای کـامال سـلبي بـه معنـا نسـبت بـه       در ضرورت پيراستگي معنا از قيود مادی، چهره ای کـامال سـلبي بـه معنـا نسـبت بـه         آیا سخن عارفآیا سخن عارف
یابـد؟  یابـد؟    توانـد چنـين معنـای کـامال پيراسـته ای را در مـي      توانـد چنـين معنـای کـامال پيراسـته ای را در مـي        دهد و آیا ذهن آدمي مـي دهد و آیا ذهن آدمي مـي   مرتبه مادی خود نميمرتبه مادی خود نمي

آن آن   کشد، بلکـه کشد، بلکـه   پيراستگي معنا از قيود مادی، معنا را به صورت مطلقا سلبي و مجرد از ماده به تصویر نميپيراستگي معنا از قيود مادی، معنا را به صورت مطلقا سلبي و مجرد از ماده به تصویر نمي
اند اند   سازد. در واقع، مراتب گوناگون معنا همگي برای واژه حقيقيسازد. در واقع، مراتب گوناگون معنا همگي برای واژه حقيقي  را از منحصر شدن در مرتبه مادی رها ميرا از منحصر شدن در مرتبه مادی رها مي

یابـد بـه   یابـد بـه     وبدین جهت، مرتبة مادی معنا نيز حقيقي است. اگر ذهن از واژه دست بعد مادی معنا را در مـي وبدین جهت، مرتبة مادی معنا نيز حقيقي است. اگر ذهن از واژه دست بعد مادی معنا را در مـي 
نيز چنين خواهد بود. محـور سـخن   نيز چنين خواهد بود. محـور سـخن     حقيقت معنا دست یافته و اگر هم  بعد فرا مادی معنای آن را در یابدحقيقت معنا دست یافته و اگر هم  بعد فرا مادی معنای آن را در یابد

ای ای   عارف فراروی از بعد مادی معنا است. روح معنا، هم در مرتبه مادی معنا جریان دارد و آن را در چهـره عارف فراروی از بعد مادی معنا است. روح معنا، هم در مرتبه مادی معنا جریان دارد و آن را در چهـره 
کند و هم در مراتب دیگر و این به دليل اطالق و انعطاف معنا نسبت به مراتب خـود  کند و هم در مراتب دیگر و این به دليل اطالق و انعطاف معنا نسبت به مراتب خـود    از حقيقت ترسيم مياز حقيقت ترسيم مي

 است.است.

 واحد یمعنا از اکثر در لفظ استعمال بودن محال يۀنظر و معنا روح يۀنظر نسبت

 آیا نظریة روح معنا، با محال بودن استعمال لفظ در بيشتر از معنـای واحـد تهافـت نـدارد؟ بـه عبـارت      آیا نظریة روح معنا، با محال بودن استعمال لفظ در بيشتر از معنـای واحـد تهافـت نـدارد؟ بـه عبـارت      
شـمرند،  شـمرند،    دیگر، آیا نظریة روح معنا، به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که اصـوليان آن را محـال مـي   دیگر، آیا نظریة روح معنا، به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که اصـوليان آن را محـال مـي     

 نمي انجامد؟نمي انجامد؟

تعمال لفظ در اکثر از معنای واحد یك مدعای نظری است که همة اصوليان آن را تعمال لفظ در اکثر از معنای واحد یك مدعای نظری است که همة اصوليان آن را محال بودن اسمحال بودن اس  ::اوالاوال

داننـد )ر.ک: محمدحسـين   داننـد )ر.ک: محمدحسـين     پذیرند و برخي از آنها استعمال لفظ در اکثر از معنـای واحـد را مجـاز مـي    پذیرند و برخي از آنها استعمال لفظ در اکثر از معنـای واحـد را مجـاز مـي      نمينمي
 (.(.880880: ص : ص 88ق، جق، ج  88868886؛ احمد قدسي، ؛ احمد قدسي، 808808: ص: ص83888388رخشاد، رخشاد، 

ت و بر آن است که در سلسلة معاني طولي یـك واژه،  ت و بر آن است که در سلسلة معاني طولي یـك واژه،  نظریة روح معنا در معاني طولي مطرح اسنظریة روح معنا در معاني طولي مطرح اس  ::ااييثانثان

یك روح معنایي مشترک وجود دارد که به مجموعه این سلسله وحدت مي بخشـد. در نظریـه روح معنـا،    یك روح معنایي مشترک وجود دارد که به مجموعه این سلسله وحدت مي بخشـد. در نظریـه روح معنـا،    
بيشتر از یك واژه و یك معنا وجود ندارد و همان معنای واحد، مصادیق طولي فراواني دارد کـه بـر همـة    بيشتر از یك واژه و یك معنا وجود ندارد و همان معنای واحد، مصادیق طولي فراواني دارد کـه بـر همـة    

هت، نظریه روح معنا و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحـد، هـيچ   هت، نظریه روح معنا و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحـد، هـيچ   جج  کند. بدینکند. بدین  آنها به تشکيك صدق ميآنها به تشکيك صدق مي
شـود؛ نـه در بيشـتر از    شـود؛ نـه در بيشـتر از      نسبتي با هم ندارند؛ چراکه در نظریة روح معنا، لفظ تنها در یك معنا استعمال مـي نسبتي با هم ندارند؛ چراکه در نظریة روح معنا، لفظ تنها در یك معنا استعمال مـي 

 یك معنا. یك معنا. 
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 معنا یريگ شکل در خدا و انسان ريتأث

گيـری معنـا تـیثير دارد و    گيـری معنـا تـیثير دارد و      یا تنها خدا در شـکل یا تنها خدا در شـکل کند، آکند، آ  ای ذاتي بر قرار ميای ذاتي بر قرار مي  اگر خدا ميان لفظ و معنا رابطهاگر خدا ميان لفظ و معنا رابطه
 گيری معنا و لفظ نيست؟گيری معنا و لفظ نيست؟  برای آدمي و شرایط گوناگون اجتماع، هيچ سهمي در شکلبرای آدمي و شرایط گوناگون اجتماع، هيچ سهمي در شکل

در علم او لفظ و معنـا پيونـدی ذاتـي و    در علم او لفظ و معنـا پيونـدی ذاتـي و      وو  ستستاا  فعل خدافعل خدا  برای معانيبرای معاني  زبان و جعل الفاظزبان و جعل الفاظدر نگاه عارف، در نگاه عارف، 
بلکه در یـك  بلکه در یـك    ؛؛کندکند  ریج و تیثر و نياز زبان را جعل نميریج و تیثر و نياز زبان را جعل نمياو همنون انسان، در تداو همنون انسان، در تدبنا براین مدعا، بنا براین مدعا،   ..الیتغير داردالیتغير دارد
از از مي آفریند. سپس خدا این معاني و الفاظ را به تـدریج  مي آفریند. سپس خدا این معاني و الفاظ را به تـدریج    تمام واژگان و معاني آنها راتمام واژگان و معاني آنها را  ،،یکبارهیکباره  جعل واحد وجعل واحد و

هـای گونـاگون،   هـای گونـاگون،     هـا و فرهنـگ  هـا و فرهنـگ    مکـان مکـان   وو  هـا هـا   زمـان زمـان شرایط متحول اجتماع و شرایط متحول اجتماع و   کند.کند.  مجرای انسان آشکار ميمجرای انسان آشکار مي
و تنـوع  و تنـوع    هـا هـا   بـودن زبـان  بـودن زبـان    تکثـر تکثـر ممخود در خود در   ةةها و ارادها و اراد  ه خدا از مجرای آنها تفاوت زبانه خدا از مجرای آنها تفاوت زباناند کاند ک  هيهيپدیدارهای االپدیدارهای اال
. اعتباری بودن زبان، در نسـبت زبـان بـا انسـان و چهـرة بشـری زبـان        . اعتباری بودن زبان، در نسـبت زبـان بـا انسـان و چهـرة بشـری زبـان        کندکند  آشکار ميآشکار مي  آنهاآنها  حيرت برانگيزحيرت برانگيز

قتـي  قتـي  شود. در نتيجه، زبان در نسبت بـا خـدا حقي  شود. در نتيجه، زبان در نسبت بـا خـدا حقي    یابد و در نسبت با خدا، بساط اعتبار جمع ميیابد و در نسبت با خدا، بساط اعتبار جمع مي  وبو ميوبو مي  رنگرنگ
گـذارد و  گـذارد و    دهد، انسـان بـر آن تـیثير مـي    دهد، انسـان بـر آن تـیثير مـي      ذاتي و الیتغير است و وقتي خدا آن را در جهان انساني ظهور ميذاتي و الیتغير است و وقتي خدا آن را در جهان انساني ظهور مي

 یابد. یابد.   شونده و اعتباری ظهور ميشونده و اعتباری ظهور مي  واسطة انسان و شرایط متغير جهان، در چهره مظهری دگرگونواسطة انسان و شرایط متغير جهان، در چهره مظهری دگرگون  بهبه

 هينظر یعمل ثمرات

 انـد و   بـه لحـاظ معنـا، کـامال  حقيقـي     ، هم به لحاظ لفـظ و هـم   قرآنکار رفته در  الفاظ و معاني به .8
 واسـطة انتسـاب    نسبتي حقيقي ميان لفظ و معنا وجود دارد. این نسبت حقيقـي و دگرگـون ناشـونده، بـه    

ناشونده و ثابـت خداینـد،    های قرآني مظهر علم دگرگون های قرآني به خداست و چون گزاره معنای گزاره
تغييرند. این بدان معناست که بـا توجـه بـه رابطـه معنـا و      شوند و همواره ثابت و غير قابل  دگرگون نمي
قابل اعتبـار و جعـل قـرار داد توسـط      قرآنهای قرآني با خدا و علم او، رابطة الفاظ و معاني  واژگان گزاره

ای تکویني ميان لفظ و معنا در  جای آنها نيست. رابطه انسان و تغيير و جایگزیني الفاظ و معاني دیگری به
بـرای   قـرآن وجه قابل سلب نيست. به بيان دیگر، خداوند در جعل الفاظ  وجود دارد که به هيچ قرآنآیات 

و نسبت معنا و  قرآنمعاني آن، فارغ از شرایط متغير ناسوتي در این جهان عمل کرده و ثبوت معنا و لفظ 
همـة مصـادیق و    پذیرد. باوجود این، جعل ثابت االهـي  لفظ، به فرض تغيير شرایط این جهاني تغيير نمي

شرایط را در سایه خود مي پذیرد و به عبارت دیگر، این ثبوت با یك انعطاف و انبساط کلي، همة حقـایق  
صـورت   شود. بنا بر نظریـه روح معنـا، واژه قرآنـي یـد، بـه      پذیرد و شامل مي ای را مي هستي در هر مرتبه

که خدا به دليل تعالي و تنزهش، بـا ایـن    یابد و هم بر انسان و چنين نيست حقيقي هم بر خدا انطباق مي
معنا نسبت حقيقي نيابد و تنها انسان یا موجودات مادی به دليل تنزل و مرتبه پـایين خـود بـا ایـن معنـا      

 نسبت یابند.

الفاظ و معاني آیات االهياتي، برآمده از واقعياتي ثابت است. این واقعيات و نسبت الفاظ و معـاني بـا     .8
اند و هيچ تیثير بشری و غير بشری، چه در عوالم باال و چه در  زایيدة اراده و علم خدای طور مطلق آنها، به

 گيری آنها راه ندارد. عالم ناسوت، در شکل
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ـ مبحث ماهيت معنا در فهم درست روایات اهل بيت  .3  تـیثير گـذار اسـت. در بسـياری      السـالم هميعل

ـ   «قسیم الناار و اجلناة»موارد، اهل بيت خود را   ، زیـارت ششـم اميرالمـؤمنين )ع((   اس قمـي:  )شـيخ عب

ارت )همو: زیـ « صراط مستقيم»)همان(، « درخت طوبي»)همان(، « عذاب بر فجار»)همان(، « اهلل باب»

انـد. بـا توجـه بـه مبحـث       )همو: زیارت جامعه کبيره( معرفي کرده« مصابيح»و  مطلقه اميرالمؤمنين )ع((

شـود. امامـان    بر حضرات اهلبيت عليهم السالم اطـالق مـي   صورت حقيقي ماهيت معنا، چنين عناویني به

عنـوان   شـده بـه   ، در باالترین مظهریت نسبت به حق تعالي قرار دارند و عناوین یـاد السالمهميعل معصوم

 مظاهری برای حق، در باالترین مرتبة خود بر آنها قابل صدق است.

تنهایي، بار معاني جدید را به دوش  که خود بهبنا بر مبحث ماهيت معنا، واژگان این استعداد را دارند  .8
کشند و واژه در تحمل معاني جدید نيازی به قرینه یا عوامل بيرون از خود ندارد. هرچه کـه بـا روح معنـا    

گنجد. هر واژه ای از مرتبة وضع و حدوث خود تا مرحلة  سازگار باشد، خود به خود در دامنة معاني واژه مي
تابد. درواقع، زبان واژگان در هر عصر و است که معاني متناسب با خود را واقعا  برميبقا، چنان تازه و قوی 

زماني به واسطة نيروی دروني خود، زنده است و نياز به تحميل قرینـه و مجـاز در شـمول معـاني جدیـد      
در مرحلة  عنوان کالم خدا که واضع آنها خدا است، به داللت ذاتي، چه ، بهقرآنندارد. پس آیات االهياتي 

، همواره زنده و نو خواهند بود و از رهگذر توان نهفته در ذات  گيری اوليه و چه در مرحلة ادامه و بقا شکل
 یابند. ای مثل مجاز، در مي خود و بي نياز به عوامل بيروني خود، در هر زماني معاني جدید را خود به

 یريگ جهينت

 یادی دارد؛یادی دارد؛. معنا یك حقيقت کلي خارجي است که مراتب ز. معنا یك حقيقت کلي خارجي است که مراتب ز88
 . بعضي از مراتب معنا مادی و برخي فرامادی اند؛. بعضي از مراتب معنا مادی و برخي فرامادی اند؛88
 معنای انحصار معنا در آن مرتبه نيست؛معنای انحصار معنا در آن مرتبه نيست؛  . مادی بودن برخي مراتب به. مادی بودن برخي مراتب به33
تواند خود بخود همه مراتب و معاني تواند خود بخود همه مراتب و معاني   . واژه و زبان از قدرتي دروني برخوردار است که بر اساس آن مي. واژه و زبان از قدرتي دروني برخوردار است که بر اساس آن مي88

 جدید را به صورت حقيقي بپذیرد؛جدید را به صورت حقيقي بپذیرد؛
 شود؛شود؛  الهياتي به صورت حقيقي به خدا نسبت داده ميالهياتي به صورت حقيقي به خدا نسبت داده مي. محموالت ا. محموالت ا66
 شــود و بعــد بــه خــدا نســبت داده شــود و بعــد بــه خــدا نســبت داده   هــای مــادی انصــراف داده مــيهــای مــادی انصــراف داده مــي  . در ایــن نســبت، معنــا از ویژگــي. در ایــن نســبت، معنــا از ویژگــي00
 شود؛شود؛  ميمي
، در شکل گيری وحدوث خود تحت تیثير شرایط بشری ، در شکل گيری وحدوث خود تحت تیثير شرایط بشری قرآنقرآن. عربيت، واژگان و معاني به کار رفته در . عربيت، واژگان و معاني به کار رفته در 33

 گيرند؛گيرند؛  و دنيوی قرار نميو دنيوی قرار نمي
های به کار رفته در آن به، دليل نيروی ذاتـي زبـان در فراگيـری معـاني جدیـد،      های به کار رفته در آن به، دليل نيروی ذاتـي زبـان در فراگيـری معـاني جدیـد،        و گزارهو گزاره  قرآنقرآنت ت . آیا. آیا88

 همواره نو و قابل گسترش در زندگي و هستي است؛ همواره نو و قابل گسترش در زندگي و هستي است؛ 
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1.  Referential Theory 
2. Ideational Theory         
3.  Behavioural Theory 
4.  Picture Theory     

  ييعربعرب  ابنابن  شهشهییانداند  بهبه  اگراگر  است،است،  مقالهمقاله  ننییاا  موضوعموضوع  ازاز  خارجخارج  آنهاآنها  طرحطرح  کهکه  نظراتنظرات  ننییاا  اشکاالتاشکاالت  ازاز  فارغفارغ. . 66
  يياساساساس  ییهاها  تفاوتتفاوت  شده،شده،  ادادیی  نظراتنظرات  وو  عرفانعرفان  دردر  معنامعنا  تتييماهماه  انانييمم  کهکه  ددییدد  ممييخواهخواه  م،م،ييکنکن  توجهتوجه  معنامعنا  بابباب  دردر
ـ اا  ییمادماد  نگاهنگاه  دارد،دارد،  آراءآراء  ننییاا  همههمه  بابا  مشترکمشترک  صورتصورت  بهبه  معنامعنا  روحروح  ههیینظرنظر  کهکه  يينفاوتنفاوت. . استاست ـ ی   وو  نـا نـا معمع  بـه بـه   آراءآراء  ننی
  يينگاهنگاه  عارفعارف  م،م،ييگفتگفت  چنانکهچنانکه  امااما. . اوستاوست  بربر  حاکمحاکم  گوناگونگوناگون  ططییشراشرا  وو  ییمادماد  انسانانسان  وجودوجود  بستربستر  دردر  معنامعنا  ننييييتبتب

  بـه بـه   عـارف، عـارف،   نگاهنگاه  ننییاا  کهکه  ممییکردکرد  اشارهاشاره  البتهالبته. . کندکند  ييمم  ننييييتبتب  وو  خداخدا  بابا  نسبتنسبت  دردر  رارا  معنامعنا  وو  دارددارد  معنامعنا  بهبه  ییفرامادفراماد
  هـم هـم   معنـا معنـا   پـس پـس . . ردردیینپذنپذ  رارا  لفظلفظ  ییررييگگ  کلکلشش  ييانسانانسان  ییبسترهابسترها  بهبه  ناظرناظر  ییهاها  ننييييتبتب  معنامعنا  کهکه  ستستيينن  آنآن  ییمعنامعنا
 . . ی داشته باشدی داشته باشدفرامادفراماد  ييننييييتبتب  همهم  وو  ییمادماد  ييننييييتبتب  تواندتواند  ييمم
: : 83388338  ،،ييجـام جـام ))  ««اسـت اسـت   آگاهآگاه  گوناگونگوناگون  عوالمعوالم  وو  مواطنمواطن  دردر  مفهوماتمفهومات  تمامتمام  بهبه  خداوندخداوند: »: »ددییگوگو  ييمم  ييجامجام. . 00
 ..دارددارد  ييهستهست  دردر  معنامعنا  بودنبودن  مراتبمراتب  ذوذو  بربر  داللتداللت  ييجامجام  سخنسخن  ننییاا(. (. 836836صص

  «اتیااجلزئ اتیخصو ا دون افاراده عیامج یعلا املنطبقاة اتیاالکل یال نظر  اتام میا ک ان». . 33
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  ،،ييطـول طـول   سلسـله سلسـله   هرهر  دردر  کهکه  نداردندارد  شكشك  اواو. . استاست  وحدتوحدت  ییدارادارا  عالمعالم  ييطولطول  مراتبمراتب  دارددارد  اعتقاداعتقاد  ييعربعرب  ابنابن. . 88
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  ییقـو قـو   وجوداتوجودات  چراکهچراکه  است؛است؛  عباراتعبارات  وو  الفاظالفاظ  عالمعالم  ازجملهازجمله  وو  مادونمادون  عوالمعوالم  ظهورظهور  دردر  واسطهواسطه  ييمعانمعان  عالمعالم. . 00
 (.(.866866صص: : 83388338  ،،ييانانييآشتآشت: : کک..رر))  ترندترند  نازلنازل  وجوداتوجودات  ییبرابرا  ضضييفف  ییمجالمجال
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 .ياسالم فرهنگ نشر دفتر: تهران .الجنان حيمفات .(8338) عباس خيش ي.قم

 محمدحسن حيتصح .الحکم فصوص یمعان یف الکلم خصوص مطلع .(ق8888) داود ی.صريق
 .یالهد اعالم منشورات: قم ی.ساعد

 يپژوهش و يآموزش مؤسسه: قم .ینظر عرفان اصول و یمبان .(8388) داهللی ديس .پناه زدانی
 .ينيخم امام

 يپژوهش و يآموزش مؤسسه: قم .یعرفان ليتأو راز و رمز جزوه .(تا يب) . ..............................
 .ينيخم امام

 


