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(نویسنده مسئول)

محمد فنايی اشکوری
چکيده

«معنا» در اندیشة "ابنعربي" ،حقيقتي کلي و مشترک ميان مراتـب معنـایي یـك واژه
است .هر واژه مراتبي را از معنا دارا است که به صـورت حقيقـي بـر همـة آنهـا صـدق
مي کند .این حقيقت مشترک ،روح واحد حاکم بر معاني یك واژه را شکل ميدهد .ایـن
نظریه ،بر آیات االهياتي قرآن (آیات ناظر به اوصاف خدا) تطبيق ميکند و براساس آن،
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
خدا نسبت داده ميشوند .در فهم این نظریه ،مباحث هستيشناسانه ابنعربي بسيار مهم
مي نماید .این نظریه ،در فهم و تفسير متون االهياتي قرآن تیثيرگذار اسـت .هـدف ایـن
نوشتار ،تبيين نظریة ابنعربي در باب ماهيت معنا جهت معناشناسي محموالت االهياتي
قرآن و ارائة ثمرات عملي این نظریه است
واژگانکليدی :معنا ،محموالت تشبيهي ،روح معنا ،آیات االهياتي.
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مقدمه
بررسي زبان متون دیني از دلمشغوليهای دیـرین دیـنپژوهـان بـوده اسـت (اسـتيور :8388 ،ص.)38
یکي از موضوعات مهـم و قابـل طـرح در مسـیلة زبـان دیـن ،موضـوع «ماهيـت معنـا» اسـت .در ایـن
مبحث سؤال ميکنيم کـه معنـا از چـه مقولـهای اسـت؟ (علـيزمـاني :8336 ،ص )03آیـا معنـا همـان
تصورات ذهني است (نظریة تصوری معنا) یا همان محکي عيني خارجي (نظریـه مصـداقي معنـا) یـا آن
که معنا چيزی جز پاسخهای ما به محرکهای بيرونـي نمـيتوانـد باشـد (نظریـه رفتـار گرایانـه معنـا)؟
در باب معنای یك گزاره آراء گوناگوني وجود دارد که ازجمله ميتوان به نظریـة مصـداقي معنـا ،8نظریـة
تصویری معنا ،8نظریة رفتاری معنا 3و نظریة کاربردی معنا 8اشاره کرد (ر.ک :علـيزمـاني :8336 ،ص08؛
نيز :ساجدی :8383 ،ص 36ـ .)86در نظریة کاربردی معنا ،معنا همان کار برد کلمه اسـت (علـيزمـاني،
 :8336ص.)36
در عرفان ابنعربي ،معنای یك واژه روح معنایي واحدی تلقي ميشود کـه در تمـام مصـادیق آن ،بـه
صورت حقيقي و به تشکيك قابل اطالق است .از منظر عرفان ،آیات االهياتي قرآن مهمتـرین بخـش از
آیات قرآن را شکل ميدهد؛ زیرا از مهمترین حقيقت هستي یعني «خدا» سـخن مـيگویـد و بـه همـين
دليل ،بحث از حقيقت معنا در آنها مهم خواهد بود .بر هميناساس ،ابـنعربـي بخـش زیـادی از مباحـث
معناشناسانه خود را ناظر به آیات االهياتي مطرح ميکند .آیات االهياتي قرآن بر آیاتي اطـالق مـي شـود
که موضوعشان خدا و محموالتشان یکـي از اوصـاف اوسـت (علـيزمـاني :8388 ،ص )86و محمـوالت
االهياتي قرآن محموالتي است که از اوصاف خداونـد حکایـت مـيکنـد .فهـم مباحـث هسـتيشناسـانه
ابن عربي در فهم ماهيت معنا بسيار مهم مينماید و به صورت بنيادین ،هستيشناسي ابنعربـي در همـة
مباحث ناظر به زبان آیات االهيـاتي قـرآن و دیگـر آیـات آن ،پایـة اساسـي اسـت .ایـن مبحـث ،نـاظر
به محموالت تشبيهي منسوب به خدا و چگونگي معنادار بودن آنها است .در ميـان محمـوالت االهيـاتي
که قرآن به خدا نسبت مي دهد ،عناویني همنون ،دست ،مکر و قبض وجـود دارد کـه خـدا را انسـانوار
معرفي ميکند و به تشبيه دامن مي زند .بدین جهـت ،فهـم ماهيـت معنـا در فهـم درسـت ایـن اوصـاف
تیثيرگذار است.
ابنعربي با توجه به نگرة «روح معنا» ،در برابر کساني که این آیات را حمل بـر مجـاز مـيکننـد نظـر
دیگری را ارائه ميدهد .به نظر ابنعربي ،واژگاني که در این آیات بـه کـار مـيرونـد و تشـبيه را متبـادر
ميکنند ،در مراتب پایين معنای خود،معانيای انسانوار دارند ،امّا در اصل و حقيقت معنای این واژگـان و
بهعبارتي روح معنا ،انسان وار بودن نهفته نيست .بر پایة این نظریه ،روح معنا از ویژگـيهـای مـادی فـرا
ميرود و بر مراتب گوناگون مادی و فرامادی منطبق ميشود .در این نوشتار ،بعد از ذکر مقدمهای کوتاه از
هستيشناسي ابنعربي ،آن را به مبحث معنا پيوند ميدهيم و سپس با توضيح ماهيت معنا ،به معناشناسي
محموالت تشبيهي آیات االهياتي ميپردازیم و درنهایت به نتایج و ثمرات این بحث اشاره ميکنيم.
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برخی اقوال مطرح در ماهيت معنا
برای درک بهتر اندیشة عارف در ماهيت معنا ،خوب است به اندیشه دیگر متفکراني کـه در ایـن بـاره
به اندیشه نشسته اند ،توجه کرد که از این رهگذر ،تفاوت اندیشه عارف با دیگران ،بهتر به دست مـيآیـد،
البته به فراخور موضوع و هدف این نوشتار و با توجه به اقوال گوناگون در ماهيـت معنـا کـه نقـل همـة
آنها سخن را به درازا ميکشاند ،به برخي از مهمترین اقوال مطرح در این باب اشاره ميکنيم .در چيسـتي
معنا نظرات گوناگوني وجود دارد :نظریة مصداقی معنا ،نظریة تصوری معنـا و نظریـة رفتـاری معنـا.
نظریة مصداقي معنا بر آن است که معنای لفظ یعني اشاره به چيزی ورای لفظ که همـان مصـداق لفـظ
است .برای فهم معنا باید مرجع خارجي که لفظ از آن حکایت دارد ،کشف شود .معنـای کلمـة ميـز ،ميـز
ي دارای جسم چوبي و چار پایه است .بر این اساس اگـر لفظـي مـا بـازای خـارجي نداشـته باشـد،
خارج ِ
بي معناست .روشن است که در این نظریه ،معنا محدود به مصادیق عيني و محسـوس خـارجي اسـت .در
نظریه تصوری معنا ،معنا همان نشانه های محسـوس تصـورات اسـت و تصـوراتي کـه کلمـات حـاکي از
آنهاست ،مدلول خاص و بي واسطه کلماتند .ما برای آگاه ساختن دیگران به تصورات ذهني خود ،کلمـات
را وضع مي کنيم و بر حسب قرار داد ،داللتي خاص برای آنها اعتبار ميکنـيم .نظریـة رفتـاری معنـا ،بـه
عکسالعمل مخاطب یا وضعيت تحریك گری متکلم توجه دارد .بر عکس نظریة تصوری معنـا کـه معنـا
را در ذهن مي جست ،این نظریه معنا را در واکـنش رفتـاری و خـارجي افـراد بـه کلمـات مـيجویـد .بـر
این اساس ،معنا عبارت است از مجموعة موقعيت بيان کلمه یا کـالم و تیثيرهـای رفتـاری بـر مخاطـب
6
(ر.ک :ساجدی :8388 ،ص  33ـ .)86
چيستی معنا در نگاه عارف
برای دریافت حقيقت معنا از منظر ابنعربي ،ذکر مقدمهای هستي شناسانه ضروری است .پس نخست
مقدمه ای کوتاه بيان کرده و در ادامه ،از رهگذر ارتباط این مقدمه با مقولة چيستي معنا ،به فهـم اندیشـه
ابنعربي در باب معنا ميپردازیم.
در هستيشناسي ابن عربي ،واقعيات جهان دارای مراتب طولي است .واقعيات جهان در نقطهای به هـم
گره ميخورند و وحدت ميیابند و این نقطه ،به منزله روحي واحد در همة آنها جریان دارد .وحدت سـاری
در حقایق هستي ،چيزی جز وجود حق تعالي نيست (ابنعربي :8088 ،ص 38و .)30در توضيح این مدعا
ميتوان گفت :هر پدیدهای که در هستي مادی شکل ميگيرد ،حقيقتي فرامادی در عالم ملکوت دارد که
آن حقيقت ،روح مجرد و حقيقت ناب آن پدیده مادی است و بهطور کلي« ،هرچـه مشـهود و محسـوس
مينماید ،مظهر و نمودی از آن در غيب هستي است» (مالصدرا :8308 ،ص.)83
اگر دقت کنيم ،در هستي شناسي عارف همة حقایق هستي در نقطهای حقيقي به هم گره ميخورنـد و
از تکثر محض مي رهند .در این صورت ،انسجامي حقيقي ميان هستي متکثر شکل ميگيرد و برای ذهن
و زبان ممکن مي شود به این وحدت اشاره کند .اگر ذهن کثرت را تنها به وصف تکثر ببيند و زبان از این
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دریافت متیثر شود ،معنای حقایق کامال از هم گسيخته متبلور خواهد شد و هيچ معنایي بـا معنـای دیگـر
رابطه نخواهد داشت .از سویدیگر ،در هستيشناسي عارف ،هر پدیدهای دارای روحي فرا مـادی اسـت و
بدین جهت ،معنا به عنوان به یك پدیده شکل گرفته در بستر جهان مـادی ،مـيبایـد دارای روحـي فـرا
مادی باشد.
این مبنای هستي شناسانه تیثير آشکاری بر نگاه عارف به معنا دارد .در نگاه عارف ،معنا حقيقتي عـام و
مشترک است (آشتياني :8338 ،ص )863که مواطن و مراتب گوناگوني در هستي دارد 0.در نگـاه عـارف،
واژگان از درجات معنایي گوناگوني برخوردار هستند و این مراتب در یك حقيقت و روح واحد شـریكانـد.
در وضع لفظ برای معنا ،حقيقت کلي و روح معنایي حاکم بر درجـات معنـایي یـك لفـظ در نظـر گرفتـه
مي شود؛ نه جزیيات 3.پس معنای عام و مشترک که موضوع له اصـلي یـك واژه اسـت ،از ویژگـيهـای
جزیي و تقيدآميز مراتب معنایي خود به دور است و مادی بـودن برخـي مصـادیق ،نشانةانحصـار لفـظ در
مصداق مادی نيست (ر.ک :طباطبائي ،8303 ،ج :3ص 08ـ .)33در نگاه معناشناسانه عارف ،این معـاني
عام ،روح و حقيقتي مشترک ميان مصادیق مادی و غيرمـادی معنـا اسـت 8.معنـای عـام لفـظ ،در همـة
مصادیق سریان دارد؛ اما ميتواند ویژگيهای محدودکنندة آنها را پشت سر گذارد .معنای عـام مـيتوانـد
هم در مراتب مادی و هم در مراتب غيرمادی خود حضور یابد و در عينحال نسبت به شرایط مادی و غير
مادی خود البشرط باشد .تیثير نگاه هستيشناسانه عارف ،بر نگاه معناشناختي او پنهان نيست .عـارف بـه
همان سان که برای هستي متکثر به وحدتي حقيقي باور دارد ،برای معنا و مراتـب متکثـر آن نيـز روحـي
واحد و عيني در نظر ميگيرد .در هستي شناسي عارف ،هـر چـه آشـکار اسـت ،حقيقتـي در غيـب دارد و
بدینجهت ،معنا به عنوان یك پدیده آشکار در هستي مادی ،حقيقتي فرامادی در غيب دارد که عـارف از
آن با تعبير روح معنا حکایت ميکند.
تبيينی عميق تر از ماهيت معنا
در فهم ماهيت معنا ،برخي محققان مکتب ابنعربي تبيين دقيقي ارائه دادهانـد کـه مـي توانـد نکـات
مهمي را به دست دهد .بر این اساس ،عالم و تمام پدیدارهای آن ،صورتهای علم حـقانـد بـه حقيقـت
پدیدارها و «معاني» پدیدآورندة عالمي برتر و وسيعتر از همه عوالماند« .معنا» صورت علمي حق به باطن
و حقيقت پدیده است و به بياندیگر ،معنا نسبت به باطن پدیده ویژگي مظهریت دارد .پـایين تـر از عـالم
معاني ،عالم الفاظ و عبارات شکل ميگيرد .این عالم نيز همنون دیگر حقایق ،صورت های علم حق بـه
حقيقت پدیدارها خواهد بود .مي توان گفت عالم الفاظ و عبارات نيز خاصيت مظهریت نسبت بـه حقيقـت
پدیده ها را داراست؛ ولي به دليل دوری آن از حقيقت پدیدهها و عالم معاني ،از قدرت مظهریت فرودینـي
برخوردار است 0.به دليل آن که عالم الفاظ نسبت به عالم معاني از حقيقت پدیدهها دورتر اسـت ،مجـالي
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
کرده و در علم باری تعالي ،وضع الفاظ برای معاني وداللت لفظ بر معنا ذاتي خواهد بـود (جنـدی:8308 ،

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

41

ص .)38آیا این سخن بدین معنا است که در همة زبانهای موجود ،الفاظ نـزد خـدا دارای داللـت ذاتـي
است؟ از ظاهر این سخن کليت آن بهدست ميآید؛ اما دليل این مدعا چيسـت؟ پاسـخ نگارنـده بـر پایـه
مباني عرفاني آن است که هر پدیداری حق و ظهور خود را از خدا دارد .این بدان معنا است که هر حق و
ظهوری از او بر ميخيزد و در هستي پدیدار ميگردد .به عبارت دیگر« ،ظهـور چيـزی جـز مقيـد شـدن
مطلق نيست» (ابنترکه :8306 ،ص )868و هر مظهری باز گشا شده اسماء خدا است .به این اعتبار ،هـر
پدیداری همان حق وگشوده شدة آن است .پس هرچه در جهان ميگذرد ،نزد حق حضور داشـته وسـپس
در عوالم بروز ميکند .آننه در عالم ناسوت ميبينيم وهر فاعليت و تیثيری ،ابتدا در صحنه علـم و وجـود
حق شکل ميگيرد و سپس در چهرة ناسوتي نشان ميیابد .فاعل و مؤثر بالذات خدا است و هر ترکيب و
تیثيری از او بر ميخيزد .آدمي مجرای پدیدارکردن این فاعليت است و بدین جهـت ،هـيچ اسـتقاللي در
جعل و فاعليت ندارد .خداوند زبان و سخن را بهعنوان یك پدیدار جعل خدا ميکند و ميـان لفـظ و معنـا
پيوند برقرار ميدارد و انسان در جهان ناسوت آن فعل را ابراز مـيدارد .بنـا بـر دیـدگاه وحـدت وجـودی
عرفان ،وجود البشرط مقسمي خدا ،جایي برای وجود یا تیثير غير باقي نميگذارد؛ پس هر هستي یا فعلي
را باید در او یافت (ر.ک :آملي :8308 ،ص060؛ یزدانپناه :8380 ،ص )860و زبان بهعنوان پدیدار از این
اصل مستثنا نيست .حال که زبان و جعل الفاظ فعل خدا است ،در علـم او لفـظ و معنـا پيونـدی ذاتـي و
الیتغير دارد و او همنون انسان ،در تدریج و تیثر و نياز زبان را جعل نميکند ،بلکه در یك جعـل واحـد و
یکباره تمام واژگان و معاني آنها را ميآفریند و سپس از مجرای انسان و به تدریج آن را آشکار ميسـازد.
زمانها ،مکانها و فرهنگهای گوناگون ،پدیدارهای االهياند که خدا از مجرای آنها ،تفـاوت زبـانهـا و
ارادة خود را در تکثـر و تنـوع حيـرت برانگيـز زبـان آشـکار مـيکنـد .اعتبـاری بـودن زبـان ،در نسـبت
زبان با انسان و چهرة بشری زبان رنگوبو پيـدا مـيیابـد و در نسـبت آن بـا خـدا ،بسـاط اعتبـار جمـع
مي گردد.
اما عالم معاني از چه گستره ای برخوردار است؟ خدا چگونه انسان را با معاني آشنا ميکند؟ و آدمـي تـا
چه اندازه به این گستره پي مي برد؟ اینها سؤاالتي است که در ادامه ،از زبان محقق یادشـده پاسـخ آن را
ميشنویم .این محقق مکتب ابنعربي اعتقاد دارد که عالم معاني گستردگي فراواني دارد و خداوند از ميان
انبوه معاني موجود ،تنها برخي را بر ذهن آدمي فرو فرستاده است .پس روشن ميشود که آشـنایي ذهـن
آدمي با معاني بر اساس فرایند نزول شکل ميگيرد و عالم معاني از گسترة بسياری برخوردار اسـت .حـال
که خداوند برخي معاني را در ذهن آدمي جای داده ،معلوم ميگردد که آشنایي ذهن آدمي با گسترة معاني
محدود است؛ اما در عين حال ،پندار آدمي او را به این فکر وا ميدارد که خـود را واضـع معـاني بدانـد در
حاليکه واضع حقيقي خدا است (ر.ک :جندی :8308 ،ص.)38
آننه گفته شد نکاتي را در پي دارد:
 .8موضوع له الفاظ ،صورتهای علمي حق به حقایق اشيا است؛
 . 8صورتهای علمي حق مظهر حقایق اشياءاند؛ پس معني نسبت به حقيقت اشيا مظهریت دارد و بـه
عبارت دیگر ،معنا مظهر حقيقت اشيا در علم حق است؛
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 . 3معنا به عنوان صورت علمي حق ،در افقي باالتر از عوالم مادون است و خصوصيات عوالم مادون را
منعکس ميکند؛
 . 8حقيقت اشيا ،در عالم معنا و عوالم مادون ظهور دارد؛ ولي در عالم معنا کامـل تـر از عـوالم مـادون
ظهور ميیابد؛
 .6آننه در ذهن آدمي از معاني وجود دارد ،همان معنای موجود در صورت علمي خـدا اسـت ،بـا ایـن
فرق که معاني ذهني ،تنزل یافته و رقيق شدة معنای موجود در صورت علمي خداوند هستند .بنـا بـراین،
چناننه معاني اولية موجود در صورت علمي خدا خاصيت مظهریت بـرای حقيقـت اشـيا را دارنـد ،معـاني
ثانویه و تنزل یافته در ذهن آدمي هم از ویژگي مظهریـت بـرای حقيقـت اشـيا بـه صـورت ضـعيفتـر
برخوردارند؛
 . 0همانطور که معاني اوليه ،برتر و قویتر از عالم ناسوت و اشيای مـادی اسـت و مـيتوانـد از افقـي
باالتر به انعکاس صور اشيای مادی در علم خدا بپردازد ،معاني ثانویه تنزل یافته نيـز مـيتوانـد در افقـي
باالتر به انعکاس اشيای مادی در ذهن آدمي بپردازد؛
 . 3انسان به دليل دوری از عالم معنا ميپندارد که الفاظ برای معاني محسوس و مدرک به ذهن جزیي
بشری وضع شده و از وضع نخستين الفاظ برای معاني در صورت علمي خدا که فراتـر از عـالم ناسـوت و
مدرکات حسي بشری است غفلت مي ورزد .برای رهایي از این آسيب و رسيدن به معنای عام یـك واژه و
وضع نخستين ،باید از ویژگيهای مادی و محسوس لفظ گذر کرد و به پيرایش معنا از عـوارض ناسـوتي
آن دست زد تا به معنای نخستين و اصلي دست یافت.

معناشناسی محموالت االهياتی قرآن
با توجه به آننه در باب معنا گفته شد ،مي توان به معناشناسـي محمـوالت االهيـاتي قـرآن پرداخـت.
در آیات قرآن ،به خداوند «دست» 86نسبت داده شده است .در روح معنای این واژه مادیت نهفتـه نيسـت
و این روح از عوارض امکاني و عـدمي ایـن واژه فـرا مـيرود .روح معنـا در ایـن واژه ،ظهـور فاعليـت و
قدرت تصرف است و دست بر چيزی اطـالق مـي شـود کـه ایـن فاعليـت و قـدرت را پدیـدار مـيکنـد
(قاشاني :8863 ،ص.)88
ابنعربي اعتقاد دارد که «روح» معنای واژة «قبض» که در آیـة  30سـورة زمـر آمـده« ،تحـت حکـم
بودن» است (ابنعربي ،ج ،8بيتا :ص .)800بر این اساس ،واژة «قبض» از معنایي عام بهـره مـيبـرد و
بدین دليل ،تفاوتي نميکند که قبض را به خدا یا مالئك یا انسان و یـا هـر موجـود ذی شـعور دیگـری
نسبت دهيم .در تمام موارد فوق« ،قبض» به صـورت حقيقـي و بـدون مجـاز بـه فاعـل آن نسـبت داده
ميشود و خصوصيات فاعل تغييری در معنای قبض به وجود نميآورد.
ابنعربي معنای واژه «استواء» را در آیة «ایرمحن علی ایعرش استوی» ،روحي واحـد مـيدانـد .ایـن
س اسـت و بـه هـر ذاتـي بـر حسـب اقتضـای آن نسـبت داده
روح واحد حقيقتي معقول و مـا فـوق حـ ّ
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ميشود (ابن عربـي ،ج ،8بـي تـا .)83 :پـس «اسـتواء» در نسـبت بـا انسـان ،متناسـب بـا ذات محـدود
انسان ،ویژگيهای او را پذیرفته و انعکاسدهندة کماالت و نق های او در استوا است .همين مفهـوم در
نسبت با ذات خدا ،ویژگيهای صرفاً وجودی او را پذیرفته و انعکـاسدهنـدة کمـاالت وجـود او در اسـتوا
خواهد بود.
ابن عربي در در آیه نوراني «هو معکم این ما کنتم» (حدید )86 :معيت را به معني مناسبت ميان انسان
و خدا ميداند (ابنعربي ،بيتا ،ج :8ص .)888این آیه را ميتوان در قالب یـك گـزارهای االهيـاتي بيـان
داشت« :هرجایي که انسان باشد ،خدا با او همراه است» .در این آیه ،وصف االهياتي «معيت با انسان» به
خدا نسبت داده شدهاست« .این مناسبت در گروه های مختلف ،بسته به رتبة وجودی آنها تفاوت ميیابـد:
« .8در خلق که همان عموم مردم باشند ،معيت خدا در علم و لطف خدا و در قاعدهای کلـي ،در اعطـای
هر آننه ذوات آنها ميطلبد؛  .8در اصفياء به عطای صفا و تجلي؛  .3و در پيامبران ،در تییيد دعوت ایشان
است» (همان) .در باب معيت خدا و پيامبران ،ابنعربي آیه نوراني «اننی معکام اسمع و اری» (طـه)80 :
را در کنار آیه اول قرار مي دهد و مرتبه معيت را در پيامبران ،فراتر از دو مرتبه قبل مـي بـرد .بـه گفتـه
ابن عربي هر پيامبری بعد از مقام اصطفاء به مقام نبوت ميرسد ( ر.ک :ابنعربي ،بيتا ،ج ،8ص .)888در

این مثالِ ابنعربي ،به خوبي ميتوان نگرة روح معنا را دید .روح معنای معيت ،مناسبت ميان خدا و خلـق
است که در مراتب سهگانه یادشده به صورت طولي ،ظهور ميیابد .معيت «اقتضای تناسب دارد» (همان)؛
پس در ظاهر دو واژه «معيت» و «تناسب» مناسبت است .حال از این معنای ظاهری به اعماق معنا گذر
ميکنيم و به سه نوع معيت یادشده مي رسيم .در اینجا به خوبي شاهد گسترش معنایيم .اگر دقـت کنـيم
مي بينيم که ابنعربي از وحدت گزارهای حاکم بر قرآن بهره ميبرد و برای رتبهبندی صاحبان معيـت ،از
آیات دیگر قرآن بهره ميگيرد .اگر روح معنایي واحدی بر آیـات قـرآن حـاکم نبـود ،ایـن تیویـل شـکل
نميگرفت.
نمونة دیگر ،آیة نوراني «ان اهلل هو ایرزاق ذو ایِوة املتن» (ذاریات )68 :است .ابنعربي در ایـن آیـه،
رزق را به رزق معنوی و مادی ،و مرزوقين را به مرزوق مادی و فرامادی تقسيم ميکند .بر این اساس که
رزق و مرزوق ميتواند فرامادی باشد ،ابنعربي باور دارد که در هستي ،اولـين مـرزوق و اولـين رزق فـرا
مادی است و در اسماء االهي ظهور و بروز ميکند .رزقي که اسماء از آن تغذی ميکنند ،ظهور آثار آنـان
در هستي است .در مراتب پایينتر ،ارواح قرار دارند که رزق آنهـا تسـبيح اسـت (ابـنعربـي ،بـيتـا ،ج:8
ص .)808ابن عربي در این تیویل ،رزق را به همان معنـای ظـاهریاش ،یعنـي «آن چـه مـرزوق تغـذی
ميکند» ميگيرد و اعتقاد دارد که آننه که تغذی نميشـود ،حتـي اگـر صـاحب آن باشـيم ،رزق نيسـت
(همان).
رزق در مرتبة مادی ،هماني است که همه آن را ميشناسيم؛ اما آیا فراتر از این مرتبـة حسـي ،مراتـب
باالتری نيز هست؟ عارف که عملش شکافتن افقهایي فراتر از حقيقتِ پدیدار در ذهن عرفي است ،افقي
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حقيقي و فراظاهری از رزق را در مرتبه این جهاني ذهن بشر ميگشاید .او مرتبه ای از رزق را ميشناساند
که در حقيقت و اثر خود با رزق مادی شریك است .تغذی به غـذای مـادی ،جسـم را مـيپرورانـد و بـه
حياتش معنا ميدهد و تغذی به غذای معنوی ،حقيقت معنوی را معنـا مـيبخشـد و حقيقـت آن را حفـظ
مي کند .روح وقتي روح است که تسبيح کند و اسماء االهي وقتي اسم هستند که اثر آنها در هستي ظهور
کند .پس با توجه در آننه گفتيم ،رزق بهصورت حقيقي ميان ماده و فرا ماده مشترک است و رزاقيت خدا،
بهصورت حقيقي بر هر دو مرتبه اطالق ميشود.
نمونة دیگر آن «کتاب» با معنای عام «ما ینتقش فيه الشيء» است .این معنا با هر مصداق و مرتبهای
از کتاب مي سازد ،چه کتابي که در چاپخانـه چـاپ شـود و چـه کتـب و صـحایف معنـوی .بـا توجـه بـه
این معنای عام ،تمامي حقـایق عـالم کتـب تکـویني حـق انـد( .آشـتياني :8338 ،صـ 866و .)800در
معنای عام «کتاب»  ،کتاب همان چيـزی کـه اوراق و سـطوری دارد و بـا ابـزار و در طـي زمـان نوشـته
ميشود و چاپ ميگردد نيست .کتاب عبارت است از «هر آننه که در آن نقش چيزی وجود دارد» .با این
معنای عام از کتاب ،وقتي کتاب را به خدا نسبت ميدهيم ،به طور حقيقي کتاب را به خدا نسبت دادهایم؛
چراکه کتاب همان امر مادی و پينيده در شرایط ناسوتي نيست؛ بلکه در روح معنای کتاب ،زمان و ابـزار
و شرایط مادی لحاظ نشده است؛ پس خدا مي تواند فارغ از شرایط مادی کتاب داشته باشـد .ایـن معنـای
عام ،در یك سلسله طولي و در مراتب باالتر به صورت فرامادی ظهور مينماید و در مراتب پـایينتـر بـه
صورت مادی؛ ولي در هر حال ،همان معنای عام در همة مراتب ظهـور و بـروز دارد .در تمـام مـوارد یـاد
شده ،معنا از انصرافات عرفي زدوده ميگردد و با پاالیش زبان از عوارض مادی ،روح معنا به خـدا نسـبت
داده ميشود.
اگرچه ذهن عرفي واژه دست را به معنـای مـادی منصـرف مـيکنـد؛ امـا بایـد دقـت داشـت کـه در
هنگام نسبت دادن چنين واژگاني به خدا ميبایـد زبـان از ویژگـيهـای مـادی پـاالیش گـردد و سـپس
به خداوند نسبت داده شود( 88ر.ک :یزدانپناه ،بيتـا :ص .)80ذهـن عرفـي ذهنـي اسـت کـه معنـا را در
مرتبه مادی آن منحصر ميکند .دليل این انحصار را باید در انس ذهن عرفي با جهان مـادی و پيرامـوني
دانست .راسخان در علم که از این عرفي اندیشي فرا ميروند ،با زدودن و رهاسازی معنا از قيود حسـي و
پرهيز از غلبه دادن ویژگيهای مـادی بـر معنـا ،روح معنـا را مـيشـکفند (صـدرالدین شـيرازی:8308 ،
ص  88 ،86و  .)88در حقيقت ،برای وصول به این روح ،سلوکي وجودی شکل ميگيرد که رهـاورد آن
فهم درست معنا است .بدین جهت ،بدون یك فراروی وجودی از مرتبه مادی ،فهم حقيقت معنا در ذهـن
گشوده نميگردد.
چرايی اعتقاد عارف به روح معنا
دليل آن که معنای واژگان حقيقت عام مشترک است چيست؟ به صرف آن که نميتوان واژه دسـت را
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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دليل اول :اگر در ميان مصادیق طوليِ معنایي همنون دست ،یك حقيقت عام مشترک وجود نداشته
باشد ،باید ذهن هر مصداقي را متباین از مصداق دیگر ببيند و با یافتن مصـادیق جدیـد ،نتوانـد رابطـهای
ميان مصداق نویافته و مصداق قبلي تصویر کند و در این صورت ،مصادیق یك معنا کامال از هم گسسته
خواهند بود .در فرض نبودِ حقيقت عام و مشترک ،ذهن هيچ مفهوم ثابتي در خود نخواهد داشت؛ چراکـه
آن چه ثبوت دارد و تغيير و تحول نميپذیرد ،همان معنای عام و کلي است .در صورت وجود این معنـای
عام است که ذهن همة مصادیق متغير را به صورت واحد لحاظ ميکند و اال متغير به وصف تغير و کثرت
به وصف کثرت ،به هيچ اشتراک معنایي نخواهد رسيد .باید گفت متغير و کثير به وصف ثبوت و وحدت و
از آنجهت که ثابت و واحد است ،به معنای مشترک ميرسد و این در صورتي ممکن اسـت کـه در ورای
این کثرت و تغير ،معنای عام و ثابتي وجود داشته باشد که با همه تغيير و تحوالت سازگار باشد .بـهطـور
اساسي ،کثرت که پينيده به تغيير و تحوالت بي شمار و غيرقابل احاطه است ،به وصف کثرت و دگرگون
شوندگيِ خالي از نوعي ثبوت ،قابل شکلگيری در ذهن نيست .این مشکل در صورتي حل مـيشـود کـه
حقيقت ثابت و خالي از تغييری وجود داشته باشد که ذهن در صورت مواجهه با هر تغييری بتواند از طریق
آن حقيقت ثابت دریابد که این مصداق پينيده در این تغيير ،مصداق همان معنای عام است و با مصادیق
پينيده در دیگر تغييرات ،به واسـطة اتحـاد آنهـا در آن معنـای عـام ،تفـاوت مـاهوی و بنيـادین نـدارد و
بدینجهت یکسان اند .در نظر عارف ،این معنای عام ،حقيقتي کلي و خارجي و نه حقيقتـي ذهنـي اسـت.
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
دليل آن که این معنای عام ،جایگاهي حقيقي در علم خدا دارد ،نمي تواند کلي ای اعتباری و ذهني باشد؛
بلکه اگر در ذهن معنا بهصورت متبلور مي شود ،نشیت گرفتـه و ظهـور یافتـه از آن عـام حاضـر در علـم
خداست.
دليل دوم :بر پایة سخني که از جندی نقل کردیم ،استنباط مي کنيم که عارف مي خواهد معنا را در
نسبت با خدا و علم او تبيين کند .عارف نگاهي فراتر از دیگران به معنا دارد و به حقيقتي اشاره دارد که از
نگاه دیگران پنهان مانده است .توضيح آن که معنا را به دو صورت ميتوان مالحظه کـرد :ممکـن اسـت
معنا در نگاه یك متفکر اوال و بالذات در نسبت با تغيير و تحوالت انسان ،اجتماع و هستي مادی مالحظه
شود و نيز امکان دارد که معنا اوال و بالذات در نسبت با خدا و علم او مالحظه شود .این دو نگاه دو زاویه
دید متفاوت است که در اولي معنا پدیده ای اعتباری ،تاریخي و قابل تغييـر و تحـول و اعتبـار اسـت و در
دومي معنا حقيقتي عيني ،فرا تاریخي و غير قابل تغيير و تحول و اعتبار است .نگاه دوم همان نگاه عارف
است که بر اساس آن معنا حقيقتي عام و عيني است که ميتوانـد سلسـلهای از مصـادیق طـولي معنـا را
به صورت حقيقي پوشش دهد .پس اگر عارف روح معنا را حقيقتي عام و خارجي ميداند به دليل آن است
که معنا را در نسبت با خدا و علم او مالحظه ميکند و نگاهي فراناسوتي و فرامادی به معنا دارد .البته باید
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.
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قابل ذکر است که در پرسش مطرح شده آمده« :به صرف آن که نمي تـوان واژه دسـت را بـه عنـوان
مثال به خدا نسبت داد ،آیا باید از سطح تفکر مجازیت دست کشيد و به روح معنا باور یافت؟» در تحليـل
این پرسش باید گفت که عارف ادعا نميکند که واژه دست به خدا نسبت داده نميشـود؛ بلکـه بـر پایـه
معناشناسي عرفاني ،این معاني انسانوارانگارانه ،به صورت حقيقي به خدا نسبت داده مي شود .البته عارف
مي گوید هر معنایي ،متناسب با موضوع خود ،تناسب و تعين پيدا ميکند و ممکـن اسـت همـين معنـا در
نسبت با موضوع دیگری ،از این تعينات و قيود خالي باشد .مي توان گفت که اگـر یـك معنـا بـه انسـان
نسب ت داده شود ،متناسب با قلمرو وجودی و حقيقت انسان ،در هر یك از مواطن وجودی انسـان تبلـور و
تقيدات خاصي دارد و چهرهای انساني و خلقي به خود ميگيرد و اگر همان معنا به خدا نسبت داده شـود،
با توجه قلمرو وجودی خدا و فرا بودن خدا از قيود خلقي ،در چهرهای االهي و فرا خلقي تبلور ميیابد .اگر
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
و سپس متناسب با ذات مطلق و فراتعيني خدا این معنای واحد را به خدا نسبت دهيم.
روش اصطياد روح معنا
عارف برای به دست آوردن روح معنا روشي را طي ميکند که بر پایة قواعد عام فهم شکل ميگيـرد و
بدین جهت ،فهم روح معنا در انحصار ذوق شخصي عارف نيست و دیگران مي توانند در فهـم او شـریك
شوند و آننه را او از روح معنا در ميیابد ،در یابند .البته تا آنجا که فهم روح معنا بـر پایـه شـهود و درک
عيني عارف است ،تنها اهل شهود با عارف شریکند؛ ولي عارف در مقام بيان درک عيني خود از روح معنا،
اصولي را در نظر مي گيرد که به اعتبار آنها ،غير عارف با عارف در آن شهود عيني شرکت مـيجویـد .بـه
عبارتدیگر ،عارف حقيقتي عيني را به عنوان روح معنا شهود ميکند و با استفاده از اصولي عام ،آن شهود
را در مرتبه زبان آن اظهار ميکند و حال ،اگر غير عارفان بخواهند در فهم عارف شرکت جویند ،ميتوانند
از همان اصول عام بهره برند و از روح معنا در قالب علم حصولي آگاه شـوند .بایـد توجـه داد کـه گرچـه
غيرعارف مي تواند در فهم شهودی عارف از روح معنا شرکت جوید و آن را دریابد؛ ولـي بـهدليـل آن کـه
فهم غير عارف در قالب علم حصولي و در مرتبه این جهاني ذهن است ،روح معنا به همانسان که عارف
معنا را بهصورت نزدیك به عين حقيقت و متحد با آن فهم ميکند ،بهدست نميآید؛ بلکه همان معنا را به
صورت دور از عين حقيقت و بدون اتحاد با آن فهم ميکند .پس یك روح معنایي ،گاهي از نزدیـك و در
قالب علم شهودی به فهم ميآید و گاهي از دور و در قالب علم حصولي .تفاوت این دو نوع فهم در شدت
و صراحت فهم عارف نسبت به فهم غير عارف است و این تفاوت ،از تفاوت مرتبتي علم شهودی عارف و
علم حصولي غير عارف بر ميخيزد.
فهم روح معنا تابع اصول خاصي است و با موضوع مهم تیویل و ظاهر و باطن ارتباط تنگاتنگ دارد .بر
این اساس ،عارف برای فهم روح معنا که باطن یك متن قرآني است و نيز برای تیویـل مـتن قـرآن کـه
فرایند دریافت روح و باطن یك گزاره قرآني است ،ظواهر آیات االهياتي حفظ ميکنـد (ر.ک :ابـنعربـي،
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 :8080ص338؛ مالصدرا :8303 ،ص .)08این ظواهر در ماهيت خود هيچ دخل و تصرفي را بر نمي تابد؛
زیرا ظواهر منشی یافته از ارادة الهي است و او در یك تکوین به این ظواهر مظهریت بخشيده است (ر.ک:
جندی :8308 ،ص .)38قشر و ظواهر متن قرآن تنزلیافتة همان اراده و حقيقت تکوینياند و بدین جهت
ارزش ذاتي داشته ،همانطورکه هستند بررسي مي شوند .در نتيجه ،عارف نگاهي قشـرانگارانه بـه ظـواهر
ندارد و آنها را زواید ترککردني بهحساب نميآورد .از همين رو ،روح معنا از ظاهر مـتن قـرآن بـهدسـت
ميآید و ظاهر متن قرآن در آغاز فرایند فهم معنا و در هر لحظه از آن ترک نميشـود .بـدین جهـت ،در
فهم روح معنا ،ذوق و تجربة شهودی شخصي که به ظاهر قرآن اتکـایي نـدارد و فراتـر از ظـاهر اسـت،
حجيت ندارد.
عالوهبر این  ،عارف معنا را از سطح ماده فرا مي برد و نگاهي فرا مادی به آن دارد .با توجه به آننه در
تبيين روح معنا گفتيم ،باید دقت داشت که در فهم روح معنا ،مصادیق معنـا در محـدوده مـاده و ناسـوت
عالم باقي نميماند .مصادیق معنا ميتواند از ناسوت عالم و احکام مقيد به نق امکاني و مادی فرا رود و
همة آنها را پشت سر نهد .پس وقتي مي توان معنا به خدا نسبت داد که دارای ویژگـي ذاتـي فـرا روی از
احکام مادی این جهان باشد .در همين راستا ،باید دقت کرد که در نسـبت دادن معنـا بـه یـك موضـوع،
تناسب معنا و موضوع رعایت شود .بهعنوان مثال؛ در نسبت مفهوم دست به انسان ،قلمرو وجودی آدمي و
شرایط مادی او مالحظه شود و در نسبت همين مفهوم به خدا ،بـه نامحـدودیت خـدا و فـرا تـر از مـاده
بودنش توجه گردد.
از رهگذر اصول یادشده ،روح معنا بدین صورت بهدست ميآید :با توجه به ارزش ذاتـي ظـواهر ،بـرای
فهم روح معنا و تیویل متن ،از درون متن مي آغازیم و متن همواره مد نظر خواهد بود .باید دقت کنيم که
در نسبت دادن معنای برداشتي از گزارههای االهياتي به خدا ،ویژگي فرا مـادی معنـا را همـواره در نظـر
داشته باشيم و با تعاليبخشيدن معنا و پيراستن آن از ویژگيهای ناسوتي و مادی ،آن را بـه خـدا نسـبت
دهيم .در فرایند فهم معنا ،پاالیش زبان عرفي نقش اساسـي دارد تـا بتـوان روح معنـایي را کشـف کـرد
(یزدانپناه ،بيتا :ص .)88به عنوان مثال ،در آیة «ان مكن ءء ا عنكدنخ ائاهنكه و مكخ ننئیكه ا بِكدر
معلوم» ،در ابتدا به ذهن ميرسد که آسماني که خداوند پدیدهها را از آن فرو ميفرسـتد ،همـين آسـمان
مادی و باالی سرما است .در این فهم ابتدایي ،شاید بهنظر رسد خداوند همنون یك حقيقـت محـدود و
مادی ،از حقيقتي مادی استفاده ميکند و کار فرو فرستادن پدیدهها را انجام ميدهد .اما باید دقت داشـت
که در ماهيت معنای «آسمان» ،مادی بودن نهفته نيست .باید گفت که واژة آسمان ،بعد از پيراستن آن از
فهم مادیای که عرف دربارة آسمان دارد ،به خدا نسبت داده ميشود و در ایـن صـورت ،آسـمان مطـرح
شده در آیه ،آسمان مادی نخواهد بود .بنابر آننه گفتيم ،ماهيت آیات االهياتي بهگونهای اسـت کـه هـر
انسان عادی ميتواند با استفاده از اصول یادشده ،روح معنا را دریابد.
با توجه به آننه گفتيم ،معنا در انحصار فهم عارف نيست؛ چراکه عـارف فهـم عرفـي از معنـا و تلقـي
مادی از مرتبه این جهاني آن را حقيقي و درست ميداند و نيز روشي عمومي در فهم روح معنـا پيشـنهاد
ميدهد .مشکل عارف با فهم عرفي از آنجا آغاز ميشود که فهم عرفي در همين مرتبه مادی توقف کنـد
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و معنا را در آن فروکاهد .عارف ميخواهد ذهن را از این دیدگاه فروکاهشي برهاند و افقهای جدیـدی از
معنا را بر افق ذهن بگشاید .پس روح معنا دور از دسترس نيست و فهم عرفي از معنا ،از قـدرت ذهـن در
یافتن مرتبهای از مراتب معنا بر ميخيزد؛ اما قدرت ذهن فراتر از گسـترة مـادی معنـا اسـت و روح معنـا
ميتواند در شبکة قدرت ذهن قرار ميگيرد .مي باید ذهن عرفي از تعين و قالب مادی معنا فـرا رود و بـه
روح معنا دست یابد.
سلبی نبودن معنا در صورت پيراستگی از قيود مادی
آیا سخن عارف در ضرورت پيراستگي معنا از قيود مادی ،چهره ای کـامال سـلبي بـه معنـا نسـبت بـه
مرتبه مادی خود نميدهد و آیا ذهن آدمي مـيتوانـد چنـين معنـای کـامال پيراسـته ای را در مـيیابـد؟
پيراستگي معنا از قيود مادی ،معنا را به صورت مطلقا سلبي و مجرد از ماده به تصویر نميکشد ،بلکـه آن
را از منحصر شدن در مرتبه مادی رها مي سازد .در واقع ،مراتب گوناگون معنا همگي برای واژه حقيقياند
وبدین جهت ،مرتبة مادی معنا نيز حقيقي است .اگر ذهن از واژه دست بعد مادی معنا را در مـيیابـد بـه
حقيقت معنا دست یافته و اگر هم بعد فرا مادی معنای آن را در یابد نيز چنين خواهد بود .محـور سـخن
عارف فراروی از بعد مادی معنا است .روح معنا ،هم در مرتبه مادی معنا جریان دارد و آن را در چهـرهای
از حقيقت ترسيم مي کند و هم در مراتب دیگر و این به دليل اطالق و انعطاف معنا نسبت به مراتب خـود
است.
نسبت نظريۀ روح معنا و نظريۀ محال بودن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد
آیا نظریة روح معنا ،با محال بودن استعمال لفظ در بيشتر از معنـای واحـد تهافـت نـدارد؟ بـه عبـارت
دیگر ،آیا نظریة روح معنا ،به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که اصـوليان آن را محـال مـيشـمرند،
نمي انجامد؟
اوال :محال بودن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد یك مدعای نظری است که همة اصوليان آن را
نميپذیرند و برخي از آنها استعمال لفظ در اکثر از معنـای واحـد را مجـاز مـيداننـد (ر.ک :محمدحسـين
رخشاد :8388 ،ص808؛ احمد قدسي 8886 ،ق ،ج :8ص .)880
ثانيا :نظریة روح معنا در معاني طولي مطرح است و بر آن است که در سلسلة معاني طولي یـك واژه،
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
آنها به تشکيك صدق ميکند .بدینجهت ،نظریه روح معنا و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحـد ،هـيچ
نسبتي با هم ندارند؛ چراکه در نظریة روح معنا ،لفظ تنها در یك معنا استعمال مـيشـود؛ نـه در بيشـتر از
یك معنا.
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تأثير انسان و خدا در شکلگيری معنا
اگر خدا ميان لفظ و معنا رابطهای ذاتي بر قرار ميکند ،آیا تنها خدا در شـکلگيـری معنـا تـیثير دارد و
برای آدمي و شرایط گوناگون اجتماع ،هيچ سهمي در شکلگيری معنا و لفظ نيست؟
در نگاه عارف ،زبان و جعل الفاظ برای معاني فعل خدا است و در علم او لفظ و معنـا پيونـدی ذاتـي و
الیتغير دارد .بنا براین مدعا ،او همنون انسان ،در تدریج و تیثر و نياز زبان را جعل نميکند؛ بلکه در یـك
جعل واحد و یکباره ،تمام واژگان و معاني آنها را مي آفریند .سپس خدا این معاني و الفاظ را به تـدریج از
مجرای انسان آشکار ميکند .شرایط متحول اجتماع و زمـانهـا و مکـانهـا و فرهنـگهـای گونـاگون،
پدیدارهای االهياند که خدا از مجرای آنها تفاوت زبانها و ارادة خود در متکثـر بـودن زبـانهـا و تنـوع
حيرت برانگيز آنها آشکار ميکند  .اعتباری بودن زبان ،در نسـبت زبـان بـا انسـان و چهـرة بشـری زبـان
رنگوبو ميیابد و در نسبت با خدا ،بساط اعتبار جمع ميشود .در نتيجه ،زبان در نسبت بـا خـدا حقيقتـي
ذاتي و الیتغير است و وقتي خدا آن را در جهان انساني ظهور ميدهد ،انسـان بـر آن تـیثير مـيگـذارد و
بهواسطة انسان و شرایط متغير جهان ،در چهره مظهری دگرگونشونده و اعتباری ظهور ميیابد.
ثمرات عملی نظريه
 .8الفاظ و معاني بهکار رفته در قرآن ،هم به لحاظ لفـظ و هـم بـه لحـاظ معنـا ،کـامال حقيقـيانـد و
نسبتي حقيقي ميان لفظ و معنا وجود دارد .این نسبت حقيقـي و دگرگـون ناشـونده ،بـهواسـطة انتسـاب
معنای گزارههای قرآني به خداست و چون گزارههای قرآني مظهر علم دگرگونناشونده و ثابـت خداینـد،
دگرگون نمي شوند و همواره ثابت و غير قابل تغييرند .این بدان معناست که بـا توجـه بـه رابطـه معنـا و
واژگان گزارههای قرآني با خدا و علم او ،رابطة الفاظ و معاني قرآن قابل اعتبـار و جعـل قـرار داد توسـط
انسان و تغيير و جایگزیني الفاظ و معاني دیگری بهجای آنها نيست .رابطهای تکویني ميان لفظ و معنا در
آیات قرآن وجود دارد که به هيچ وجه قابل سلب نيست .به بيان دیگر ،خداوند در جعل الفاظ قـرآن بـرای
معاني آن ،فارغ از شرایط متغير ناسوتي در این جهان عمل کرده و ثبوت معنا و لفظ قرآن و نسبت معنا و
لفظ ،به فرض تغيير شرایط این جهاني تغيير نميپذیرد .باوجود این ،جعل ثابت االهـي همـة مصـادیق و
شرایط را در سایه خود مي پذیرد و به عبارت دیگر ،این ثبوت با یك انعطاف و انبساط کلي ،همة حقـایق
هستي در هر مرتبهای را ميپذیرد و شامل ميشود .بنا بر نظریـه روح معنـا ،واژه قرآنـي یـد ،بـهصـورت
حقيقي هم بر خدا انطباق ميیابد و هم بر انسان و چنين نيست که خدا به دليل تعالي و تنزهش ،بـا ایـن
معنا نسبت حقيقي نيابد و تنها انسان یا موجودات مادی به دليل تنزل و مرتبه پـایين خـود بـا ایـن معنـا
نسبت یابند.
 .8الفاظ و معاني آیات االهياتي ،برآمده از واقعياتي ثابت است .این واقعيات و نسبت الفاظ و معـاني بـا
آنها ،بهطور مطلق زایيدة اراده و علم خدای اند و هيچ تیثير بشری و غير بشری ،چه در عوالم باال و چه در
عالم ناسوت ،در شکلگيری آنها راه ندارد.

11

مسعود حاجی ربيع  ،محمد فنايی اشکوری
)(Masoud Haji Rabii/ Mohammad Fanaie Eshkevari

 .3مبحث ماهيت معنا در فهم درست روایات اهل بيت علـيهمالسـالم تـیثير گـذار اسـت .در بسـياری
موارد ،اهل بيت خود را «قسیم الناار و اجلناة» (شـيخ عبـاس قمـي :زیـارت ششـم اميرالمـؤمنين (ع))،
«باب اهلل» (همان)« ،عذاب بر فجار» (همان)« ،درخت طوبي» (همان)« ،صراط مستقيم» (همو :زیـارت
مطلقه اميرالمؤمنين (ع)) و «مصابيح» (همو :زیارت جامعه کبيره) معرفي کرده انـد .بـا توجـه بـه مبحـث
ماهيت معنا ،چنين عناویني بهصورت حقيقي بر حضرات اهلبيت عليهم السالم اطـالق مـيشـود .امامـان
معصوم عليهمالسالم ،در باالترین مظهریت نسبت به حق تعالي قرار دارند و عناوین یـادشـده بـهعنـوان
مظاهری برای حق ،در باالترین مرتبة خود بر آنها قابل صدق است.
 .8بنا بر مبحث ماهيت معنا ،واژگان این استعداد را دارند که خود بهتنهایي ،بار معاني جدید را به دوش
کشند و واژه در تحمل معاني جدید نيازی به قرینه یا عوامل بيرون از خود ندارد .هرچه کـه بـا روح معنـا
سازگار باشد ،خود به خود در دامنة معاني واژه ميگنجد .هر واژه ای از مرتبة وضع و حدوث خود تا مرحلة
بقا ،چنان تازه و قوی است که معاني متناسب با خود را واقعا برميتابد .درواقع ،زبان واژگان در هر عصر و
زماني به واسطة نيروی دروني خود ،زنده است و نياز به تحميل قرینـه و مجـاز در شـمول معـاني جدیـد
ندارد .پس آیات االهياتي قرآن ،به عنوان کالم خدا که واضع آنها خدا است ،به داللت ذاتي ،چه در مرحلة
شکل گيری اوليه و چه در مرحلة ادامه و بقا  ،همواره زنده و نو خواهند بود و از رهگذر توان نهفته در ذات
خود ،در هر زماني معاني جدید را خود بهخود و بي نياز به عوامل بيرونيای مثل مجاز ،در ميیابند.
نتيجهگيری
 .8معنا یك حقيقت کلي خارجي است که مراتب زیادی دارد؛
 .8بعضي از مراتب معنا مادی و برخي فرامادی اند؛
 .3مادی بودن برخي مراتب بهمعنای انحصار معنا در آن مرتبه نيست؛
 .8واژه و زبان از قدرتي دروني برخوردار است که بر اساس آن ميتواند خود بخود همه مراتب و معاني
جدید را به صورت حقيقي بپذیرد؛
 .6محموالت االهياتي به صورت حقيقي به خدا نسبت داده ميشود؛
 .0در ایــن نســبت ،معنــا از ویژگــيهــای مــادی انصــراف داده مــيشــود و بعــد بــه خــدا نســبت داده
ميشود؛
 .3عربيت ،واژگان و معاني به کار رفته در قرآن ،در شکل گيری وحدوث خود تحت تیثير شرایط بشری
و دنيوی قرار نميگيرند؛
 .8آیات قرآن و گزاره های به کار رفته در آن به ،دليل نيروی ذاتـي زبـان در فراگيـری معـاني جدیـد،
همواره نو و قابل گسترش در زندگي و هستي است؛
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پینوشتها
1. Referential Theory
2. Ideational Theory
3. Behavioural Theory
4. Picture Theory
 .6فارغ از اشکاالت این نظرات که طرح آنها خارج از موضوع این مقاله است ،اگر به اندیشه ابن عربي
در باب معنا توجه کنيم ،خواهيم دید که ميان ماهيت معنا در عرفان و نظرات یاد شده ،تفاوتهای اساسي
است .نفاوتي که نظریه روح معنا به صورت مشترک با همه این آراء دارد ،نگاه مادی ایـن آراء بـه معنـا و
تبيين معنا در بستر وجود انسان مادی و شرایط گوناگون حاکم بر اوست .اما چنانکه گفتيم ،عارف نگاهي
فرامادی به معنا دارد و معنا را در نسبت با خدا و تبيين ميکند .البته اشاره کردیم که این نگاه عـارف ،بـه
معنای آن نيست که معنا تبيينهای ناظر به بسترهای انساني شکل گيری لفظ را نپذیرد .پـس معنـا هـم
مي تواند تبييني مادی و هم تبييني فرامادی داشته باشد.
 .0جامي ميگوید« :خداوند به تمام مفهومات در مواطن و عوالم گوناگون آگاه اسـت» (جـامي:8338 ،
ص .)836این سخن جامي داللت بر ذو مراتب بودن معنا در هستي دارد.
« .3ان ا کیم اتام نظر الی الکلیاات املنطبقاة علای مجیاع افاراده دون خصو ایات اجلزئیاات»
(فيضکاشاني ،8333 ،ج :8ص .)380بنابراین سخن فيض ،لفـظ بـرای روح معنـا وضـع شـده و معنـا از
جزئيات تقييدآور فرا ميرود.
 .8ابنعربي اعتقاد دارد مراتب طولي عالم دارای وحدت است .او شك ندارد که در هر سلسـله طـولي،
روح واحدی حاکم است که همان حق است (ر.ک :ابنعربي.8088 ،م :ص  38و .)30
 .0عالم معاني واسطه در ظهور عوالم مادون و ازجمله عالم الفاظ و عبارات است؛ چراکه وجودات قـوی
مجالی فيض برای وجودات نازلترند (ر.ک :آشتياني :8338 ،ص.)866
 .86سوره ص ،آیه .36
 .88امامخميني تفسير جدیدی از سخن عارفان در بـاب معنـا و پـاالیش زبـان عرفـي ارئـه مـيدهـد
(ر.ک :امامخميني :8338 ،ص 880ـ.)868
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