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 الرَّحیم   الرَّحمن  اهلل بسم

 گفتارپیش

  از   را   زبانی   درک   تا داد    انجام  «نیلی  سبیط »  عراقی  شناس زبان   اندیشمند  که   تالشی
  و   بازاندیشی   در   ، بکشاند 2هدفمند و    قصدی   ی فضای  به  1، قراردادی   و   مبهم   آلودمه   ی فضای
  واقعیت   از   که   است   موضوعاتی  ترین مهم   از   زیرا   ؛ است   سودمند  شناسیزبان   موضوع   در   تأمل
 گوید: می  خود طرح  در «نیلی» .داردمی بر  پرده  عمل، و تفکر

  اساس   بر   که  است   عمومی  شناسیزبان   در   جدید   اینظریه   نوشته،   این»
  هدف   و  کندمی  نقض   چیزهمه   دررا    بودنتصادفی  وقراردادی    ،"قصدیت  اصل"

  ها تفاوت   ایجاد  در  خود  مؤثر    ۀ اسلح  از  ، تفکر قرادادمحور  سالح   خلع  ،اشنهایی 
  و   هاگروه  ایجاد  در این دیدگاه    ابزار  کردنویران  و   ، فکری  و  زبانی   تضادهای   و

  و  ، عملی  و  فکری   هایکشمکش  و  هاجدال  ایجاد  و  هافتنه   ورکردنشعله
  و  هاواقعیت  گرفتنبازی   به  و  هاارزش  کردنویران  و  دنیا  کردنمتالشی 

  نادرست   و  درست  میان   مرزهای   بردنمیان  از  و   یکدیگر  با   امور  آمیختندرهم 
  کنند می حرکت سوهم صورت به  که است ایپروژه پنج  از یکی کتاب، این .است

  واقعیت   و  بشکنند  هم   در   سطوح   تمامی   در  را   "زبان  بودنقراردادی "  های پایه   تا
 ارائه  ادامه  در  هاپروژه   این  .بردارند  پرده  بودنشدروغ   و  گزافه  از  و  کنند  برمال  را   آن

 3«.شد خواهد



مستبدانه. بخواه،  اعتباط: قراردادی، دل . 1
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خود     در   اشهدفمندی   و   ، است  هدفمند  سیستم   یک 1، گفتاری   زبان   یعنی قصدیت  
  در   را   خود  معانی  نوشتاری   و  گفتاری  حروف  که  امعن  این  به  ؛است  شدهپنهان    کالمی  سیستم

  معنای  ، کلمات  قالب   در  شدنمنظم  و یکدیگر   ه ب پیوستن   زمان  در  هاواژه  و  دارند  خود  باطن 
  صورت   این   در  ؛ دن برسان  را   معنا   آن   از   غیر   نیست   ممکن   که   طوری به   ؛ دنرسانمی   را   نیمعی  
  قرارگرفتن   هم  کنار  با   چهـ باشد    نمادین  سیستم   یک   ، گفتاری  زبان   اگر  بپرسیم:   توانیممی

  را   معنایی   « س»  حرف  بگیریم   فرض   وقتی  یعنی  این   ـواژگان  به   دهینظم   با   چه  و  حروف
  به  ؛ ریزدفرومی   زبان  بودننمادین   ، در این صورت،رساندنمی  را   آن  دیگری   چیز   که   رساندمی

  هیچ   نتواند   که  طوری به  ، باشد  داشته   معنا تنها یک    «الله»   عبارت  وقتی   مثالا   ترتیب   همین 
  که  است  نقضی  این  و  !شودمی   ساقط  «الله»  ۀکلم  بودننمادین   ،برساندرا    دیگری  معنای

  پرداختن   ـ شودمی   گفته   که   طور   همانـ   زیرا   است؛   گرفته   نادیده  را   آن  نیلی   « قصدیت»  ۀ نظری
  بودن »قراردادی   ۀ نظری  نقض   برای   او  ۀ پروژ  . دهدمی  فنا   باد   بر   را   او  طرح   ،تناقض   این  به

  تفکر  که  شد   گرفتار  معضلی  همان   در   ولی  ؛ بود  هم   موفق   کار   این   در   و  شد   نهاده   بنا   « زبان
  تصور  را   « ذاتینوعی هدفمندی  »  او  که   حالی  در   ؛است  ه شد  ش گرفتار   هم   «قراردادنگر»

  به   که  است   عاملی  همان  ،هدفمندی   این  و  است  پنهان  واژگان  و  حروف  بطن  در  که  هکرد
  و   کندمی  خارج   خود   متشابه  نمادگرایی    ۀعرص  از  را گفتار    دیدگاهی  چنین  کند!می   اشاره  معنا

  واقع   در   « گفتار»  که  حالی  در  دهد؛می   ارائه  «محکوم»  نه   و  « حاکم»  تصویری   ،گفتار   از
  بسا  چه  که  است  ذاتی  فرضی  ،است  گرفته  فرض  و  هگفت  نیلی  آنچههر   زیرا   ؛است  «محکوم»

 هستند.  او مخالف  نیز دیگری  بسیار  افراد قطع  طوربه  ولی ، باشند  نظرهم  او با نیز  یدیگران

  به   بودن هدفبی   وقراردادی    ۀعرص  از   زبانی  درک  کردنمنتقل  فقط   که   نیست  تردیدی 
  ۀ اید  که  است  تفکرتوانایی    برای  انگیزهیجان   و  کنندهتحریک   ی کار   هدفمندی،

  ؛ دهد  پرورش   خود  نظرمد  ۀزمین   در  و  دان بپرور   را   آن  است  کرده  تالش  « زبان  بودنقراردادی»
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 9 .......................................................................................................... پیشگفتار  

  نظریه  این ،است هکرد مطرح  نیلی که صورتیبه  «زبان بودنقصدی » سازی  ساختار  ولی
  بودنقراردادی »  تنگنای   ماننده   تنگنایی  به  است  کردهنمی  را   فکرش  نیلی  که  جایی  از  را 

  آن  در  سیستم  این  ۀثمر   و  میوه  از  ،قراردادمحور  ۀعرص  در  زبان   سیستم  زیرا   ؛رساندمی   «زبان
  منجر   که  بحثی  ؛نشود  آن  هایریشه   خصوص   در   بحث   گرفتار   تا  کندنمی   جووپرس   عرصه

  یاحساس  آن،  در  واردشده  فرد  که  شد  خواهد  تاریک   شکافی  در   بیشتر  و  بیشتر   سقوط  به
  چیزی   و  ندارد   قراری   و   آرام  هیچدر آن    که   شده   محبوس   ظلمتی  در   اینکه  جز نخواهد داشت  

  از   زبان  بودنقراردادی   که  احساسی  روازاین   ؛کندنمی   درک  را   خود  نفسانی  وجود   از  غیر  به
  حیرت   در شدن  غرق   جز   ای نتیجه   آن، بارۀ  در   بحث   که  احساسیـ   انگیزدبرمی  معضلی  چنین 

  به   رویکرد   این   حامیان  است   شده  باعث  ـندارد   درست  راه  از   دورشدن  و  سرگردانی،  و
  روش   از   استفاده   با   کنند   تالش  و   شوند   متوسل  نامفهوم   و  گنگ   ی اصطالحات  به   زدنچنگ 

  کاربردنبه   با  هاقضیه   خود    طرح   در   بخشیتنوع   طریق  از   موضوعات،   به  دادن  تابوپیچ 
  و  کاری فریب   به   ( رساندمی   را   معنا   یک   یعنی)  هستند   مترادف  ـهاآن   تصور   به  کهـ  الفاظی

   بپردازند.  اندیشیچاره

  ایجاد  را  مبهم رویکردی که کندمی منعکس را  آلودابهام و گنگ یبرداشت ـواقع درـ  این
  ش، بودنمبهم   و  گنگ  وجود  باقراردادمحور    اصطالحات  سیستم   روازاین   ؛است  کرده

  هستند   دنبالش  به  که  را   نتایجی  تا  است  شده  واجب  انشناسزبان   بر  ثابت  یمعیار   عنوانبه 
بر    زبانی    مطالعات  کنیممی  مالحظه  دلیل  همین  به  و  کنند  مقایسه  آن  با   رویکرد مبتنی 
  این  گویا   و  شوند می   متمایز  )احتمالی(   عرضی   های شاخصه  با   «زبان  بودن قراردادی»

قراردادی    یعنی )  زبان  ۀمطالع   سازوکار  بودنیکی   مگر   ،ندارند  خاصی  مشترک   وجه  هاپژوهش
  هیچ   که  نتایجی  ؛شودمی  اندکی  نتایج  ولی  فراوان  اتتولید  به   منجر  که  (بودنهدف بی  و

  حتی  ؛ دن ندار   سودی   یزبان  سیستم  عملکرد   درک  برای   و  ندارد   وجود  هاآن   میان  ارتباطی
  به  تنها   ، پژوهشهر    داشتناختصاص   شودمی   مالحظه  تحقیقات   این   نتایج  از   که   چیزی 
  با  ارتباطی  هیچ   پژوهش  آن  نتیجۀ  که  طوری به   ؛ شودمی  تحقیق   اشباره در  که  است  چیزی 
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  کلی  دیدگاه   نظر   از  مگر  ، ندارد  موضوع  همان   روی   دیگر   تحقیقات   یا   دیگر   مشابه   تحقیقات 
یر   مستقل  فضایی  در  تحقیق،   هر   وگرنه   ؛است  بودنهدفبی   و قراردادی    همان  که   کند می  س 

  برای   ایدروازه  هیچ  حال  عین  در   و  ندارد  خودش  از  قبلتحقیقات    به  ایتکیه   هیچ  و
  تحقیقاتی   چنین   نتایج   از  ایبهره   بخواهد   هرکس   آن،   بر   عالوه  ؛ گشایدنمی  بعدی   تحقیقات 

  ـ موضوعات   بیشتر   در ـ   آمدهدستبه   نتایج   چراکه   دید؛  خواهد  سرگردان  را   خود   باشد   داشته
دل   )نظرات  تصورات  از فراتر    چیزی  و    ۀبهر   و   نیست   پژوهشگرخود     ( ۀبخواهانقراردادی 
 هاییپژوهش   و  تحقیقات   سازوکارهای   به   ، نتایج  این   زیرا   ؛ ندارد   وجود   هاآن   ورای   در   عملی 
  جمع   یکدیگر  با   را   هاآنکه    هستند   زبان   بودنقراردادی تفکر  ۀ  کنندبازتاب   فقط  که  دارند   تکیه

  کند!می

 ی حاو یصب  ی زک  دکتر
 ق 1432 سال صفر دوم

  1م 1/2011/ 7  با مطابق



)مترجم( ش.1389ماهدی 17. 1



 درآمد

  فتح   روز   در  خدا   رسول »  است:   روایت  جعفرااب   از  ، پدرش  از   ، حنان  از
  و  جاهلیت فخرفروشی  و تکبر  وندخدا  مردم! ای فرمود: و رفت باال  منبر بر مکه

  آدم  و   هستید   آدم  از   شما   بدانید   . استبرداشته    شما میان    از   را   پدران  به   افتخار 
  بترسد.  خدا   از   که   است   ایبنده   خدا   بندگان  بهترین   بدانید   است.  ل گ    از

  ناطق   زبان   یک  فقط[   ]عربی   بلکه   ؛ نیست  عرب  نژاد  و  پدر داشتن    به   بودن، عرب
  جایگاهی   به   را   او  َنَسبش   کند   کوتاهی انجام عمل و وظیفه    در   هرکس   پس   است.

[    هر   بدانید   رساند. نمی    که ]  ایکینه   هر   یا بوده    جاهلیت   زمان  در   که   خونی]امتیاز 
 1«.[است رفته  بین از  و] دارد  قرار  من پای   زیر  در  قیامت   روز تا   [باشد بین   در

 ابوالعباس  است:  شده   واردطالقانی  اسحاق   بن  ابراهیم  بن   محمد   از
  به  محمد بن  عبدالملک ابوقالبه گفت: ما به بصره در  ماذرانی اسحاق  بن احمد

  از  ،محمد  بن جعفر از ، ملکی خالد بن  مسلم از ،سعدی  حسن بن غانم گفت: ما
  نکرده  نازل  یعرب   به  جز  را   یکتاب  و  وحی  یچه  خداوند»  :گفت  ما  به  پدرش
 القا  یامبر پ  آن  قوم   زبان  به   یامبریپ   هر  گوش  در   [یوح  و  کتاب  ]آن  یول  ؛است

  پیامبر   کهیهنگام  بنابراین   ؛شدی م  القا  یعرب  به  ما  یامبرپ  گوش  در  یوح  و  شدیم
  در   را   وحی  پس   ؛کردی م  صحبت  یعرب  به   کردی م  یانب   قومش  یبرا   را   یوح

  با   یزبان  هر  با  ما  از  یکی  اگر  و  ؛دادمی  جای  خودشان  زبان  با  هاآن   هایگوش
  شدمی  القا  یامبر پ  گوش  در   یعرب  به  او  کالم  گفتمی   سخن  خدا   رسول

  خدا   نزد  کهنزدیکی    و  شرافت  سبببه ـ   یامبرپ  یبرا   یلجبرئ  را   هاین ا   ۀهم  و



. 246، ص8کافی، ج. 1
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 1« .کردی م ترجمه ـداشت

  جای   خدا   رسول  گوش   در  که  ایعربی   زبان  کندمی  بیان  روشنیبه   شریف  روایت  این
  که  ی هنگام  بنابراین»  : فرمایدمی  زیرا   ؛«یلفظ  عربی»  نه   بود   « معنایی  عربی  »  گرفتمی

  هایگوش   در   را   وحی  پس  ؛کردی م  صحبت   ی عرب  به  کردیم   یان ب  قومش  یبرا   را   یوح  پیامبر 
  ه بود  واژگان  و  الفاظ  اینجا  در  «عربی»  از  منظور   اگر  «.دادمی  جای   خودشان  زبان   با  هاآن

  اینکهوجود    باـ   پیامبر  کندمی  بیان   روایت   ولی  ، بود  یکی  هاآن   زبان  و  شنیدن   قطعاا   ، باشد
 کردمی  القا  خودشان   زبان  با   هاآن   های گوش   در  را   مطلب  ـ د بودن  اعراب  از  خدا   رسول  قوم

  « معنایی  عربی»  ـ هستند  شبیان  درصدد  کهـ   نظرمد  عربی    دهدمی   نشان  روشنیبه   این،  و
 نیست.   آن  در   ابهامی   و  شک   هیچ   که  طوریبه   ؛ است  بوده  گویا  و  روشن  و  شفاف  معنای  یعنی

  کی   هستید.   مردم   داناترین  شما   بفهمید   را   ما   سخن   معنای   اگر»  : فرمود  صادق  امام
  تواندمی   ،بخواهد  کسی  اگر  بنابراین  ؛شود   بیان  گوناگونی   هایصورت   به   تواندمی   سخن
 2...« باشد نگفته  هم دروغ که حالی در   ،کند  بیان  بخواهد که  هرطور را  خود  سخن

  تدبیر   و  فهم   و   نظر  در  آنچه  کندمی   بیان  ابهامی  هیچ   بدون  و  صراحتبه   امام  اینجا   در
  ، نکته  این  درنظرداشتن  با  ؛ستا«معن»  ـاست   فهم   تفقه  ارکان  از  کهـ   شودمی   تکیه  آن  بر

  شما که باشد چنین آن معنای  بسا  چه و ؛امعن در نه ،شودانجام می  واژگان دردادن« »تغییر 
  در   ؛ دهیب   شکل  مختلف   الفاظ  ا ب  بخواهی  که  هرطور   ، داری  نظر   در   که   را   معنایی  توانیمی

  وجه  یک   از  بیش  «امعن»   باشی.  نگفته  دروغ  داری   نظر   در  که  معنایی   رساندن   در  که  حالی
  با  که  باشد   داشته   وجه  چند   ، امعن  یک   بسا  چه  و   شودمی  منجر   لفظی  به   «وجه»  هر   و  دارد

  ، امعن  بنابراین  . فهمید را   آن توانمی د نرسمی  معنایی  وجه  آن  به که  متعددی  واژگان و الفاظ
  ؛ است  نظرمد  که  است  چیزی  همان  و  گیردمی   قرار  فهم  جایگاه  در  که  است  علم  تصویر
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ت» روازاین   شویممی  متوجه  ترتیب  این به  ؛ لفظ مدار  نه چرخدمی  امعن  مدار  دور  ،« هدف و نی 
 .الفاظ در  نه  است،معن در  نگاه  «قصدیت»

  برای   مفهوم ُبعد    ایجاد   در   تا   د ننکمی  تشویق   را   تفکر   استعداد  که هستند    نمادهایی  الفاظ،
  است  حقایق   معرفت   و  شناخت  راه   که  معنایی   سویبه   د نشومی   باعث   و  کند   ریزی برنامه   ،نماد 

ق  گاهی  نمادها،  این  برود.   پیش   و   تشویق  عامل  گاهی  و  هستند  تفکر  قابلیت  خود    مشو 
را    که  اشاصطالحی  سیاق  جهت   در   تفکر  تحریک   و  تحریک   این  و  ،کندمی  بیانآن 

  حتی  و  متحرک  عاملیبه    کندمی  تبدیل  را   تفکر  قابلیت   که  است  عاملی  همان  ،برانگیختن 
  منجر   پایدار  حالت  به  که  هاییراه   در   رفتن   طریق   از   ، فهم  مواضع  بین  مداوم  ی حرکت  در

ي  َوُهوَ   کنیم:  تدبر تعالی  حق   سخن  این  در  گرا   بسا  چه  شود.می ذ 
ُکْم   اَل 

َ
ْنَشأ

َ
ْن   أ   َنْفس    م 

َد  دْ  َوُمْسَتْوَدع    َفُمْسَتَقر     ة  َواح 
َ
ْلَنا  ق َقْوم    اْلَْیات    َفَص    را   شما  که  است  کسی  همان  او  و) 1َیْفَقُهوَن  ل 

  برای   را  آیات  ما  تردیدبی  کرد[.  ]مقرر  امانتی  محل  و  قرارگاه  شما[  ]برای  پس  آورد.  پدید  نفس  کی  از
  برخی  آنچه  با  کالم   این  کرد   خواهیم  مالحظه  ،(ایمکرده  بیان  روشنیبه  فهمندمی  که  مردمی

که نگارندۀ    هاآن با توجه به برخی از سخنان  البته    ، ارتباطی ندارد  اندگفته   نظر  و  یأ ر   مفسران
   گوید:می  وی ؛المیزان بیان کرده است

  و   هارحم  "استقرار  محل:مستقر"  از  منظور :هاآن  از  برخی  سخن  این  مانند»
  گویند: می  دیگر  برخی  مردان[.  ]پشت  هاستلب ُص   "نهاده  ودیعه  به:  مستودع"

  و   رحم  مستقر،  گویند:می   دیگر  برخی  است.  قبر   ،مستودع  و  زمین  مستقر،
  ، مستودع  و  ،روح   ، مستقر  گویند: می   دیگر  برخی  و   ،است  قبر   یا   زمین   ،مستودع

 2«. ... است بدن

  توجه   الفاظ به   فقط  که  کسانی همان نظر  و  رأی  با  نیز   او خود  نظر  که این در حالی است 
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  به  ـخودخودی  بهـ  واژگان  و  الفاظ  این  پندارندمیکسانی که    ؛نداردفاصلۀ چندانی    کنندمی
 ! برسند معانی بهتا    دنکنمی کمک مفسران

آیه    کندمی   حظهمال  کند  تدبر  آیه  این کل    در  که  کسی   چنین   که  معنایی   این  ازاین 
  یعنی   ،قاف  ۀفتح  با  «مستقر»  فرمایدمی  آیه  چراکه  ؛است  دوربه کامالا    ندا هداد  ترویج  یمفسران
  و  دائم  ماندنباقی  یعنی  استقرار  است؟  استقرار  محل  مح  رَ   آیا  حال  )قرارگاه(.  استقرار  محل

  گاهی اقامت  رحم،   یا  ؟!دارد  وجود  دائمی   اقامت   رحم،   در   بگوید   که   هست  عاقلی   آیا   .همیشگی
  رحم  ،هاآن  فهم  همین  اساس  بر   حتی  ؟!«مشخص  فرجام:  مسمی  »أجل  سویبه است  
 الفاظ   روازاین   ؛ شودنمی  محسوب   قرارگاه  و   نیست  نهادنودیعه به   محل   از   فراتر   چیزی 

  . نیست  الفاظ  کارکرد  و  وظیفه  ،امعن   به  رسیدن  زیرا   ؛د نبرسان  را   معنا  خودی خودبه   دنتواننمی 
  به   رساندن   بیان،  زبان    وظیفۀ   و  دهد  نشان  را  1« بیان  زبان  »  که   است  آن  تنها  ،الفاظ  کارکرد

  دیگر   بیانی  دمحمآل  کنیممی   مالحظه  روایناز ؛  است  آن   حقایق  آشکارسازی  حتی  و  معنا
 است. «حقیقت» هاآن  بیان و ؛ دارند

ي  َوُهوَ   : عرض کردم  است:  روایت  جعفرواب  از  بصیر واب  از ذ 
ُکْم   اَل 

َ
ْنَشأ

َ
ْن   أ   َنْفس    م 

َدة   ْد   َوُمْسَتْوَدع    َفُمْسَتَقر     َواح 
َ
ْلَنا  ق َقْوم    ت  ْلَیاا   َفَص    شما   که  است  کسی  همان  او  )و  َیْفَقُهوَن   ل 

  ما   تردید بی   کرد[.   ]مقرر  امانتی   محل   و  قرارگاه   شما[   ]برای  پس   آورد.   پدید   نفس  ک ی  از   را 
  تو   که  سرزمینی  اهل»  رمود: ف  ایم(.کرده   بیان روشنی  به  فهمند می  که  مردمی  برای  را   آیات

  مستودع   و  ،رحم   در   مستقر،  گویندمی   :کردم  عرض   «گویند؟می  آنچه   بارۀدر   هستی  آن  در
  انسان  قلب   در   که  است  ی ایمان  مستقر،   ! گویندمی  دروغ»  فرمود:   امام  .است  لب ُص   در

  ، نهاده  ودیعه   به   زمانی   که  است   ایمانی  مستودع،   و  ، شودنمی  جدا   او  از   هرگز   و   گیردمی  جای 
 2«.  ...  شودمی  دزدیده آن از  سپس و
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  و  است؛  «ایمان»  شودمی   )سپرده(  مستودع  و  شودمی  مستقر   که  چیزی  معنای  بنابراین
  ه داد  یاد   او   به  را  اشیا  حقایق  یعنی  هانام   ، سبحان  وند خدا   که   کسی  جز   ، کندنمی   درک   را   این

  دسترس   در   و   فراهم  داندمی  را   هاآن   حقایق   که   کسی  برای   اشیا  معانی   ترتیب   این   به   ؛است
  ها آن  که  است   یتعلیم  چنین  با  و  ستخدا   خلفای آن     از   فقط   الهی،  تعلیم   این   و  ،است

 .ندا ه شد علم  در ناراسخ و استواران

  و  ،کنیم  تدبر  آن در  خوبیبه  و بنگریم   آیه  این  خصوص  در  محمدآل  توضیح   به  وقتی
  ـ هستند   ملأت  و  نظر   برای  نمادهایی   که   هاییمحرک ـ   کنیم   توجه   تفکر   قابلیت   های محرک   به

  پدید   را   شما  که  است  کسی  همان  او  و)  «کمأ انش  الذی  هو  و»  با  آیه   این  کنیممی  مالحظه
  آفرینش   و  است  آفرینش  و  تخلق  خصوصیات   از  «پدیدآوردن:  انشاء»  و  شودمی   آغاز  (آورد

  قبلی   منوال  از   غیر  روشی  به   کردنایجاد   آن،   از  که  است  لفظی  «انشاء»  . نیست  عام   یامعنبه 
  جمله   از   «بدیع»  و   ،است  تخلق  ابتدای   ۀ دهندنشان  بنابراین،  ؛ شودمی   برداشت  ـابداع  یعنی ـ

  ر د   نفس(  یک  از)  واحدة«  نفس  »من  سبحان  خداوند  سخن  .است  سبحان  خدای  هاینام 
  بر  بسا  چه   و  باشد،  توضیح« و  بیان»  ۀدهندنشان   بسا  چه  و   است  جر    حرف  )از(  ن«»م    اینجا

  و   عامل   یعنی   آن  و بیانی    توضیحی  داللت  باشد.   داشته   داللت  « تقسیم  و  تجزیه :  »تبعیض
  یعنی  تقسیم«  و  »تجزیه   بر   آن  داللت  و  ،است   نفس  یک  وجود  آفرینش،  سرآغاز  محرک
  شاید   است.  نبوده   آن  تمامی  از   و  ،بوده ]نفس[    آن  از  بخشی  از«  ابتدا   از  آفریدن:  »انشاء

  یک و کندمی  تراوش آن از  »قسمتی« که است  «لکُ » یک  ،نفس  این  که بفهمیم  چنین این
  ، مطلق  غنی  هب  بودنشهوابست  ۀدهندنشان   آن،  کلیت    .دارد  قرار  اجزایش  با  انسجام  در  »کل«

 است. اشذاتی نیازمندی   و فقر  با  ش تعلق و ارتباط دهندۀنشان   جزءجزءبودنش و

  ( 1تفریع   فاء  یعنی )  «فاء   این »  به  توجه  با   را   « مستودع  و  مستقر »ف  تعالی:   خدای   سخن   این



ع بر قبل آن است، به آن فاء نت  یجه،بعد فاء نت جا که ما: از آنیجهاء نتف.  1 گفته   یعفاء تفر   یا  یتفاء سبب   یا  یجهمتفر 
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  ای بر   ایشاخه   و  تفریع  آیدمی   آن  از  بعد  آنچه  یعنی  دهند؛می   توضیح  اصطالحی  نظر  از
  ای بر   اصل   است  آن   از   قبل  آنچه   نتیجه   در   و   ، دارد  قرار   آن  از   قبل   قسمت   در   که   است   چیزی 

  که  است   اصلی  ظرف    نْفس(  )یک   ة«واحد  نفس »  و  ؛است  آن  از   بعد  که  است  چیزی   آن
  ایمان،   و  ، ایمان  ظرف  همان  « نفس»  بنابراین   ؛ است  گرفته   شاخه   آن  از   « مستودع  و  مستقر»

  دارند.  داللت ا«معن» بر  که هستند نمادین حضوری ،واژه  دو هر و ؛است الهی فیض تصویر
  ای معن  اینکه به  توجه  با  د؟نکنمی  اشارهچه معنایی  به  مستودع( و )مستقر  نماد دو  اینحال 

  ، ثابت  مستقر=   : هستند  تبدیل   یا   تغییر   و   ثبات   ۀدهندنشان  که   هستند   واژگانی   لفظ،   دو   این
  چیزی  چه  با  «واحد نفس»  پرسیم: می  اینجا  در  . شودمی عوض  جایش  که  متغیر  مستودع= 

 شدن(؟! سپرده ) استیداع  با  یا  استقرار  با  شود؟!می توصیف 

  ظرفی   یا   : شود  امتحان  راه،  دو   از  یکی  انتخاب    با  «واحد  نفس »  این  کندمی   اقتضا  عدالت
  :تعالیحق   سخن  در  بسا  چه  .(شدنسپرده )  داعی است  برای  ظرفی  یا   باشد  استقرار  برای

  اَها  َوَما  َوَنْفس ْلَهَمَها  *  َسَو 
َ
دْ   *   َوَتْقَواَها  ُفُجوَرَها  َفأ

َ
ْفَلَح   ق

َ
اَها   َمْن   أ ْد   *   َزَک 

َ
اَها  َمْن   َخاَب   َوق   1َدَس 

  آن  به   را   اشپرهیزگاری   و   پلیدکاری  سپس  *  کرد   درست  را   آن  که  کس  آن   و  نفس  به   سوگند)
  ساخت،   اشآلوده  هرکه  و   *  شد   رستگار   قطعاا   د، گردان  کپا   را   آن  هرکس  که  *   کرد،  الهام
  که   «مستقر»  ؛باشد  داشته  وجود  «مستودع  و  مستقر»  معنی  برای  توضیحی  (شد   نومید  قطعاا 
  ایمان    یعنیـ   پلیدی   و   فجور  اشثمره   که   «»مستودع  و   ،است  ـثابت   ایمان  یعنیـ   تقوا   اشثمره 

  کارکردهای   از   «مستودع»  و   ، است  تزکیه   کارکردهای  از   »مستقر«  است.   ـرفته   یغما   به
  محل امتحان   کهـ   واحد  نفس   این   ولی  ، است  نفس  یک   همان  « نفس»  و  ؛ است  چینیدسیسه 

  این   .شد  توصیف  «بودنیکیة:  واحد»  صفت  با   دلیل  همین  به  و  برگزید   را   مستقر  ـاست
  نفس   بر   را   آن  که  اوست  نعمت  همان  و  است   سبحان  یگانۀ  آن   نگارگری  و  رنگ   توصیف،



(، چاپ اولالقربی ی، قم، ذو 877ص ،الفضل: سجادی، ابو یقتحق
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ْبَغةَ   فرماید: می تعالی  حق   .کرد  تمام  ه    ص 
ْحَسُن   َوَمْن   الَل 

َ
َن   أ ه    م 

ْبَغةا   الَل  ُدوَن   َلهُ   َوَنْحُن   ص   1َعاب 
  . ( پرستندگانیم  را   او  فقط  ما   و   خدا؟  از   نگارتر خوش   کیست  و   الهی؛  نگارگری   است   این)

  بر   سبحان   خدای   برهان  و  حجت   توضیح   برای   ، پاک  یگانۀ   نفس   این   از   هانفس   پدیدآوردن 
  پس   ؛ کرد  دنخواه  انتخاب  را   «شدهسپرده :  مستودع»  که  مخلوقاتی  همان  است؛  شخلق

  ، شدی   آفریده  آن  از  که  اییگانه  نفس  آن  انتخاب  برخالف  چرا   آمد:  خواهد  چنین  او  جواب
  بوده  « مستقر»  بر   «واحد  نفس »  این   انتخاب   دانستیمی  اینکه   وجود   با   کردی؟!   انتخاب 
  !است؟

کنند که از  معنای یکسانی داللت می« بهدعومست« و »مستقرشویم »از اینجا متوجه می 
از سوی دیگر وضعیت    یک  و  یعنی نفس است،  استیداع،  و  استقرار  یا  سو جایگاه  ]شیء 

  ] اش تقوا یا فجور و ستمکاری است نشان  قرار داده شده در این جایگاه را که ثمره موضوع 
شود و آن را بین دو  یست که در نفس یا آن جایگاه قرار داده مدهد. این چه چیزی ا می

 دهد؟وسو، و دو مسیر و دو غایت و فرجام مورد امتحان قرا میسمت 

که   را  نیست چیزی  جایگاه[  شکی  این  داده می ]در  روشن  قرار  شود خداوند سبحان 
ها و نظرات ا و خواسته هتوانند هیچ موضوعی را طبق هوس فرموده است و مخلوقات نمی

بکشند؛   تصویر  به  خود  خیال  و  ذهن  در  یا  دهند  پیشنهاد  عزوجل    چراکهخود  خداوند 
َلْسُت فرماید:  می

َ
ْم أ ه  ْنُفس 

َ
ْشَهَدُهْم َعَلٰی أ

َ
َتُهْم َوأ َی   

ْم ُذر  ه  ْن ُظُهور  ي آَدَم م  ْن َبن  َك م  َخَذ َرُب 
َ
ْذ أ َوإ 

ُکْم    
َرب  اُلوا ب 

َ
ْد   َبَلٰی   ق ْن   َناَشه 

َ
یَن َیوْ   َتُقوُلوا   أ ل  َذا َغاف  ا َعْن َهٰ ا ُکَن  َن  َیاَمة  إ  را  و به یاد آر هنگامی  ) 2َم اْلق 

یپروردگار  که    هایشان گواه ساختآنان را بر نفس  را برگرفت وها  آن   ۀتو از پشت فرزندان آدم ذر 
تا در روز قیامت نگویید ما   ؛ دهیمکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می

ها، همان اقرار است و این »اقرار« در  ؛ پس گفتۀ »بله« توسط آن(خبر بودیمبی   این ]امر[از  
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شده(  اش تقواست، یا مستودع )سپرده نفس بین دو حالت قرار دارد: یا مستقر است که ثمره 
گناه و ستمکاری است؛ و پایان آیۀ کریم تأکیدی است بر این    ـپناه بر خدا ـ اش  ت که ثمره اس

که   تحریکمعنایی  نماد  دو  شد:  برای  بیان  تفکر  توانایی  َقْوم   کنندۀ  ل  اْلَْیات   ْلَنا  َفَص  ْد 
َ
ق

 .(ایمروشنی بیان کرده فهمند به ما آیات را برای مردمی که می تردید بی )  َیْفَقُهوَن 

یعنی    ؛ فهمندکند که این جزئیات، برای افرادی است که آن را می این آیۀ کریم تأکید می
گاه آ آن  میاز  درکش  و  پروردگار  اند  رضایت  آنچه  جهت  در  را  خود  تفکر  توانایی  و  کنند 

می کار  به  است  آن  در  اگر  سبحانشان  و    بخواهیمگیرند!  »مستقر«  نمادین  واژۀ  دو 
یَن آَمُنوا  تدبر کنیم:  تعالی  حق »مستودع« برای ما روشن شود، باید در سخن   ذ 

ُه اَل  ُت الَل  ُیَثب  
َرة   ب   ي اْلْخ  ْنَیا َوف  ي اْلَحَیاة  الُد  ت  ف  اب 

ُه َما َیَشاءُ وَ اْلَقْول  الَث  یَن َوَیْفَعُل الَل  م  ال 
ُه الَظ  ُل  الَل  خدا  ) 1ُیض 

گرداند، و  اند، در زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت میکسانی را که ایمان آورده 
»سخن استوار« همان »آیا    (.دهدبخواهد انجام می ، و خدا هرچه  کندگمراه میستمگران را  

من پروردگار شما نیستم؟« است؛ پس امتحانی که در تمامی عوالم توسط خداوند سبحان  
درت ـ

ُ
َدرق

َ
صراحت بیان کرده است که همه بدون  شود یکی است و آیۀ امتحان به ـ انجام می ق

اند؛ پس چرا وقتی  ها بوده د بر آندر حالی که گروهی از شاهدان، شاه ؛گفتنداستثنا »بله« 
می تکرار  دوباره  پرسش  همان  با  دنیا  این  در  امتحان  تقسیم  این  دسته  دو  به  مردم  شود 

ـ گفته است »بله« و دیگری با پیمان خود مخالفت کرده  همانند  گفتۀ آنجا شوند؟ یکی ـ می
صورت داوطلبانه و  بهشود که گروهی  و گفته است »نه، هرگز«. این تفاوت از آنجا ناشی می 

و در این جهان،    ،از روی اطاعت گفتند »بله« و گروهی دیگر با اکراه و نارضایتی گفتند »بله« 
ای که با رضایت و مطیعانه »بله«  فرد  خبیثی که با نارضایتی »بله« گفته است، از فرد  پاکیزه 

 متمایز شده است. ، گفته

شده توسط  نیز مطالب گفته   و  مدمحه از آل از آنچه تقدیم شد و از نمونه مطالب برگرفت
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به رأی در    شود مفسران  هستند، مشخص می   محمدتر از آل مفسران به رأی که پایین 
و برداشت ُعرفی الفاظ    تفسیرهای خود به »نگریستن از پنجرۀ الفاظ به معانی« استناد کرده

به این ترتیب خود از مقصد دور شدند و دیگران    ؛اندرا راهی برای شناخت معانی در نظر گرفته 
کتاب  را نیز دور کردند و خود گمراه شدند و دیگران را به گمراهی کشاندند. حق سبحان،  

در    ؛ پردازیعنوان عرصۀ نظریه خود را به این جهان فروفرستاد تا راه روشن عمل باشد نه به 
ای  حالی که تفسیرکنندگان به رأی، این راه  روشن را وارونه کردند و قرآن را تبدیل به عرصه 

نظریه  در  رقابت  آل برای  اما  نمودند؛  آرا  تضارب  برای  و مجالی  ما    محمدپردازی  برای 
معانی هستند و    نامزدها و نمایندگانی برای بیان اند که الفاظ و واژگان، تنها  شن فرموده رو

به  برای  نمادهایی  یادآوری هستند حرکتصرفاا  و  تذکر  و  تدبر  و  تفکر  بیشتر  ،درآوردن    ؛ نه 
خواند باید معانی آن را بخواند و نباید در سطح واژگانش باقی بماند؛  رو کسی که قرآن میازاین

های خدا که در علم، استوار هستند واضح و  های معانی قرآن، برای حجت آثار و نشانه و  
ها را به بیان کتاب خود و تعلیم  روشن است؛ یعنی برای همان کسانی که خداوند سبحان آن

 این بیان برای مردم، تکلیف فرموده است.

ای که راهی  گونهبه ـ   روشنیافکنم تا خواننده به در اینجا به این گوهر محمدی نظری می
بودن و سردرگمی در زبان، چه بر سر شناخت  متوجه شود قراردادی  ـبر انکارش وجود ندارد 

آورد، آن هنگام که مردم معادلۀ داللت را ویران کردند و به اشتباه افتادند و  و معرفت می
معادله، متأسفانه  ها به این  زدن آنولی چنگ   ؛انددچار توهم شدند که به آن معادله چنگ زده 

 همراه با پوشاندن »دلیل« )یعنی زبان ناطق به حق( بوده است. 

پرسید: ای امیرالمؤمنین، حقیقت چیست؟ ایشان    روایت شده است که کمیل از علی 
کار »فرمود:   چه  حقیقت  با  را  امیر    «؟!تو  ای  نیستم  تو  سر   من صاحب  آیا  گفت:  کمیل 

  «!شود بیش از ظرفیت تو باشدترسم آنچه توسط من گفته می میبله ولی  »  مؤمنان؟ فرمود: 
کشف   حقیقت،  »  کند؟! فرمود: کننده را ناامید میکمیل گفت: آیا همچون تویی، درخواست

گفت: ای امیرالمؤمنین! در این خصوص   « کمیل.یاشارتهیچ بدون   است َسَبحات جالل 
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فرمود:   بده.  توضیح  بیشتر  من  )آنچ برای  موهوم  معلوم  »نفی  درستی  با  شده(  توهم  ه 
بفرما! فرمود: کمیل گفت: برای من روشن   )مشخص شده(!« سبب  دری سر  به رده»پ  تر 

فرمود:   « .مستور  ۀ غلب بده.  توضیح  بیشتر  ت  »  گفت:  احدی  توحیدبا  جذب  گفت:    « .صفت 
»نوری است که از صبح ازل درخشان است! پس آثار آن، بر  توضیحی زیاده بفرما. فرمود:  
»چراغ را خاموش  کمیل گفت: بیشتر بفرمایید! فرمود:    «.شودساختارهای توحید نمایان می 

 1کن که چراغ صبح روشن شده است!«
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   ؟!است هکرد   چه نیلی

بودن زبان« پرداخته تا  با نوعی از تحلیل و نقد به رویکرد »قراردادی  ،نیلی   ،پژوهشگر
کند  اعتبارکردن سیستم این رویکرد و کسی که به سازوکارهای آن عمل می آنجا که به بی 

در حالی که او به این    ؛رسیده است و حتی نقد او دربارۀ آنان به حد ناسزاگویی رسیده است
آنکه  بی  ،داردابراز میناامیدی بزرگ را کند  ها را فرسوده میترتیب با روشی که زمان و ذهن 

شود؛ اگر نگوییم  سو منحرف می  طوری که به این سو و آن به   ؛به خودش تکانی داده باشد 
زبان مطالعۀ  در  ووی  تالش  با  و  کوشش   شناسی،  متون  فرسایش  برای  که  هایی 

اختن میان متن و داللتش به انجام  اندکردنشان از محتوایشان، با استفاده از فاصله خالی
 !  گرد کرده استمراحل بسیار و بزرگی عقب رسانده، 

برتری  قراردادی هیچ  زبان،  به   یذکر قابل بودن  ی  کم  تکاثر  امتیاز  مگر  صورت  ندارد، 
ـ ولی نیلی با توهمی که مفادش هیچ  و امتیازی حساب بشود برتری  عنوان  اگر به عرضی ـ 

به  ندارد  نقطۀ تحجر  واقعیتی  تا    گوید: هیچ ؛ آنجا که می رسدمی صورت عمودی و طولی 
نفی ارتباط،  این ارتباط سودمندی میان »لفظ« )دال( و »معنا« )مدلول علیه( وجود ندارد و 

به این ترتیب   ؛دهدخواننده را به بحث و بررسی در بیرون از دایرۀ »دال و مدلول« ارجاع می
ها قید کرده  المعارفشناسان در دایرةید جز ُعرفی که زباندر پیشاپیش خود چیزی نخواهد د 

سو برای بیان ارتباط میان دال و مدلول هستند، و از  ها از یکاند این قاموس و ادعا کرده
 دیدن را دارند!سوی دیگر ادعای پاسداری از زبان از لحن )اشتباهات گفتاری( و آسیب 

هر دو،    ردن ارتباط« یا ادعای »حفظ زبان«مقیدکاین دو ادعا یکسان هستند؛ ادعای » 
بی  و  پوچ  نداردادعاهایی  وجود  ورایشان  در  حکمتی  هیچ  و  هستند  مگر    ،محتوا 

رو فریادهای بسیاری  ازاین  ؛ کردن تمام و کمال »استعداد تفکر« در دایرۀ گذشتهمحبوس 
یی که در آینده  گویند عربی زبانی مرده است و برای این زمان یا چیزهاشود که می شنیده می
آید مناسب نیست! این حرف از نظر کسی که گمان کرده زبان همان چیزی است  پیش می 
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ناقص در قرن اول هجری مورد  که در فرهنگ  با روش قیاسی   های زبانی وجود دارد که 
ولی این اعتقاد با این واقعیت پاسخ    ؛رسدمطالعه قرار گرفته است تا حدی درست به نظر می 

امروز همچنان زنده است و نمرده و ادعای مرگ آن،  شداده می تا  این زبان    صرفاا ود که 
 ای علیه این زبان است! دسیسه 

چینی علیه زبانی نیست  ولی این دسیسه   ؛ چه بسا ادعای دسیسه تا حدودی درست باشد 
بلکه علیه زبانی است که در قرآن وجود دارد و    ؛ ها وجود دارد ها و فرهنگ که در قاموس 

دسیسه از  دسیسه منظور  واقع  در  زبان،  علیه  استچینچینی  بوده  قرآن  علیه  رو  ازاین  ؛ی 
یابی زبان  ها را وادار به بروناند آنچه آناند، ادعا کرده ها را تألیف کردهنامهکسانی که لغت 

است بوده  قرآن  زبان  از  محافظت  دسیسه   این بنابر   ؛ کرده،  این  بسا  واقع ـ چینی  چه    ـدر 
های لغت انجام داده  کردن زبان عربی در فرهنگواکنشی باشد نسبت به آنچه او از حبس 

گو به زبان عربی با آن مقایسه  است و این طرح، ترازو و میزانی شد که زبان دو فرد سخن 
حمله به زبان عربی    شوند و این تالش، محدودیت شدیدی را شکل داد که توجیهی برایمی

ها فراهم کرد و اینکه این زبان ارتباطی با زندگی  و برشمردن این زبان در زمرۀ زبان قاموس 
 آینده.  چه برسد به توانایی برای رویارویی با  ،حاضر ندارد 

به کسی   باشد، واکنشی  گاهی برخوردار  از عنصر آ برای کسی که  این دیدگاه  چه بسا 
در را  عربی  زبان  که  قاموس   ،ها حبسقاموس  باشد  این  است  ادعا کرده  و سخنان  و  ها 
شدن محفوظ داشته است و به این  که زبان عربی را از تباه  استدانشمندان، همان عاملی 

دارد؛  ترتیب زبان قرآن حفظ شده است؛ با وجود اینکه متن صریح قرآن، از واقعیت پرده برمی 
ی کسی است که در هر زمان قرآن را بیان  وابسته به زبان گویااینکه محافظت از قرآن،  

از زبان ناطق قرآن روی گرداندند شروع    کند؛ ولی وقتی امت پس از رحلت پیامبر خدا می
  ؛ بودن زبان« گرفتار شدندها کردند و در عمل، در عرصۀ »قراردادی به استفاده از جایگزین 

ت و »انا« است  بودن« روش عمل به مقیاس در حالی که این ایدۀ »قراردادی  ها و موازین منی 
اند؛  مختلف و متعدد شده ها و معیارها،  میزانکنیم  و به همین دلیل است که مشاهده می
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بینی که خداوند سبحان آن را برای  این در حالی است که اگر امت به همان زبان عربی مُ 
کردند، قطعاا  یعتش بر پا داشته است پایبند بودند و به همان زبان عمل می حفظ کتاب و شر 

هایی که هیچ نظامی ندارد که به آن نظم ببخشد،  دیدند از تمامی این تالش نیاز می خود را بی 
آن  به  اصطالحاا  که  است  کسانی  تفکرات  سلطۀ  که  سیستمی  »دانشمندان  مگر  ها 

 ها نگاشته و تألیف کردند. آن شود و مطالبی کهشناس« گفته می عرب

کسی آن را به  اند و چهای را از کجا به دست آورده چنین سلطهها آنداند نمی کسهیچ 
فرستد باید  گوید کسی که نوشتاری را فرومیها بخشیده است، با وجود آنکه حکمت می آن

هبان آن باشد و  گویی برای این نوشته معین کند تا آن را برای مردم روشن نماید و نگ سخن 
ای است که خداوند سبحان در آیات محکم کتاب خود بیان  به آن عمل کند؛ و این نکته 

ْن ُکْنُتْم اَل  فرموده است:   ْکر  إ   
ْهَل الذ 

َ
ُلوا أ

َ
ْم َفاْسأ َلْیه  ي إ  َجاالا ُنوح  اَل  ر  َك إ  ْبل 

َ
ْن ق ْرَسْلَنا م 

َ
َوَما أ

بُ *    َتْعَلُموَن  َنات  َوالُز  اْلَبی   ُروَن ب  ُهْم َیَتَفَک  ْم َوَلَعَل  َلْیه  َل إ 
 
اس  َما ُنز  لَن  َن ل  ُتَبی   ْکَر ل   

َلْیَك الذ  ْنَزْلَنا إ 
َ
 1ر  َوأ

  دانید کردیم. پس اگر نمی یشان وحی می ه ا که بداشتیم  [ مردانی گسیل  نیز و پیش از تو ] )
  [ قرآنذکر ][، و این  ها ]فرستادیم آنان را[ با دالیل آشکار و نوشته * ]  جویا شویداهل ذکر  از  

سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی،  تا برای مردم آنچه را به  سوی تو فرود آوردیمرا به 
َن َلُهُم ا فرماید:  و نیز می  (و امید که آنان بیندیشند  ُتَبی    ل 

اَل  إ  َتاَب  ْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلک 
َ
أ ي  َوَما  ذ 

َل 
ُنوَن  َقْوم  ُیْؤم   ل 

ی َوَرْحَمةا یه  َوُهدا [ کتاب را بر تو نازل نکردیم، مگر برای  و ما ]این ) 2اْخَتَلُفوا ف 
[ برای مردمی که ، و ]آنروشن نمایی برای آنان    انددر آن اختالف کردهکه  اینکه آنچه را  

 (. رهنمود و رحمتی است آورندایمان می 

در    رو وقتی امت به وصیت پیامبرازاین   ؛ کنندآن گوینده پیروی نمی اما عامۀ مردم از  
پا می  به  برای حفظ شریعت  ایشان  از  بعد  که  به شریعت عمل  خصوص کسانی  و  خیزند 
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ها به آن جایی رسید که امروز شاهدش هستیم؛ تا آنجا  کنند گردن ننهادند، وضعیت آنمی
خود را فریاد کشیده است بدون وجود هیچ دلیل  ه آوازۀ خود را بلند کرده و حق  که هرکسی ک

یا برهان الهی که به آن استناد کرده باشد  گروهی از    ،های خود با نظرات و هوس  ،الهی 
 آورده است!خود، گرد  گرد  مردم را 

بودن در همۀ جزئیات زندگی خود  یب وضعیت امتی که به عرصۀ قراردادی به این ترت
تماوارد شده به آن دل م امتاند، همانند حالت  این عرصه وارد و  مشغول هایی شد که به 

بدون آنکه در وضعیت گذشتگان تدبر کنند یا در خصوص اتهام دشمنان خود که    ؛اندشده
طور  بنابراین مسلمانان امروز به   ؛ زنند تفکری کرده باشندها تهمت میدر زمان حاضر به آن 

و از    ـ ها قرار دارده قرآن در پیش روی آن در حالی کـ   کامل از عمل به قرآن ناتوان هستند 
  فرماید و شکایت رسول خدا برند و همان طور که خداوند سبحان می ای نمی قرآن بهره 

این سخن خود بیان می  با  به را  اَل  ها غریب است:  طور کامل میان آن فرماید، قرآن 
َ
َوق

َذا اْلقُ  َخُذوا َهٰ ي اَت  ْوم 
َ
َن  ق  إ 

 
ُسوُل َیا َرب  ا الَر  و پیامبر ]خدا[ گفت: پروردگارا، قوم  ) 1ْرآَن َمْهُجورا

متمرکز    رو تمام تالش خود را در نگریستن بر »دال« )لفظ( ازاین   (. من این قرآن را رها کردند
طور کامل از »مدلول« )معنی(  در حالی که به   ،کاو کردند وو آن را از جوانب متعددی کند 

غافل شدند؛ و حتی تالش کردند تأثیر آن ]مدلول[ را در سیستم زبانی نابود کنند و حتی در  
بسیاری حاالت، اثر آن را طوری در نظر گرفتند که هیچ ارتباطی با سیستم زبان ندارد؛ گویا  

 مدلول، خارج از سیستم زبان قرار دارد!

صورت رو به باال رشد نکند تا به هدف نهایی از وجود آن سیستم  و معرفت به اگر شناخت  
کاربستن آن برای کسی  به این ترتیب عمل برای به   ؛ای نداردبرسد، هیچ منفعتی و هیچ بهره 

دنبال نخواهد داشت. هر الگو  بندد هیچ سود و فایدۀ معرفتی )حقیقی( به که آن را به کار می
تکیه   با  که  مکتبی  تکثیر و  عرضی  و  )ساکن(  جامد  محور طولی  می بر  آغاز    ،شودشونده 
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نمی  انتظار  آن  از  که  است  غایتی  رویکردی  به  منجر  که  کند  ایجاد  معرفتی  و  دانش  رود 
ی خواهد بود نه کیفی؛ عالوه بر  مشخص شود؛ بلکه هر آنچه نتیجه می  دهد نتایجی کم 

دعۀ تفکر بشری و تالش او برای پرش  گری و خ بودن زبان« از حیله آنکه مکتب »قراردادی 
با استفاده از قطع    ؛ دارد که میزان و ترازوی عمل و حرکت هستندهایی پرده برمیاز ثابت 

و  واژگان  میان  موجود  سیستم  میان  ارتباط  قطع  یعنی  سیستم؛  این  ظاهر  میان  ارتباط 
اژگان را مشخص  نمادهای آوایی، و سیستم غایب؛ یعنی همان معنایی که نمادهای آوایی و و 

 دهد که بتواند بر آن معنا داللت کند. صورتی شکل میکند و آن را به و ظاهر می 

بودن زبان« در جهت محدودکردن نگاه به ظاهر سیستم زبانی،  به این ترتیب »قراردادی 
نظرات   کنترل  تحت  را  آن  ماهیت  تا  است  کرده  تالش  آن،  ماهیت  درنظرگرفتن  بدون 

درآَورَ  پژوهشگر  به شخصی  این  و  نشان مید  و  روشنی  اینکه محکوم  از  انسانی  ذات  دهد 
طور کلی و نه  گوید انسان )به تحت کنترل باشد ابا دارد و در جهت این توهم که مفاد آن می

های بارز  خود، همان ابتدا و همان نهایت است، چشم به شخصیت خودی  طور خاص(، به به 
گوید ابتدا و انتها،  وهم در برابر حقیقتی که می خود دوخته است؛ و تردیدی نیست که این ت

که با  ـ آورد؛ همان کلمۀ خالقی که آفریدۀ اول کلمۀ خالق )نور اول( است تاب مقاومت نمی 
ها ابتدا نیستند. این کلمه همان  به آن، پا بر جاست و تمامی آفریده   ـشودنور توصیف می 

او همان »نهایت و  نیست«  او  از جمله وجوه ممیزۀ  است »هیچ چیزی شبیه  اما  « است؛ 
می مشخص  را  او  که  او  انتخاب  شیئیت   با  که  است  فرد  یک  او  که  است  این  در    کند 

از ذات  برخاسته    شود؛ روشی که به قراردادهایموده میگرفتن یکی از دو رویکرد آز پیش 
مردم هستند که  گیرند و این  ؛ یعنی اینکه اشیا هویت خود را از مردم میتکیه داردبشری  

بدون آنکه برای این اعطای نام هیچ توجیهی وجود داشته باشد.    ؛نامندچنین می اشیا را این 
بوده باشد؛  این به همین صورت  بود که واقعیت  چنین برداشتی در صورتی درست خواهد 

  طور کامل حال آنکه وضعیت به   ؛دهند ها را به اشیا مییعنی مردم همان کسانی باشند که نام 
فهم   این  و  است  در مخیلۀ خود گنجانده   است  توهمی  صرفاا متفاوت  را  آن  مردم  اند.  که 
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الهی تکیه دارد؛ رویکردی که خبر می به متن  انسان،  رویکرد دیگر، روشی است که  دهد 
 شده« است.  دادهها را آموخته است؛ بنابراین انسان »تعلیم نام 

اش  ین عرصه وجود داشته باشد که وظیفه پس ناگزیر باید روش و رویکرد دیگری هم در ا 
بودن توهمی است که رویکرد اول آن را بنا کرده است و به همین منظور  گزافآشکارسازی   

دهد همان غیبی است  هایشان را میمحقق نیلی نوشته است: قطعاا کسی که به چیزها نام 
عینی محدود و معدودی    ها را آفریده و از آنجا که نمادهای آوایی و واژگان، خصوصیتکه آن

دارند، ارزش و سیستمشان در درون خودشان مخفی است و تعامل انسان با آن، به تالش  
رو، تحقیق استاد  و کوشش انسان در کشف آن نظام و چگونگی عملکرد آن تکیه دارد. ازاین

نیلی به نگریستن در نمادها و الفاظ تکیه داشته است و سعی کرده تالشی انجام دهد که  
بودن زبان، نادیده گرفت؛ ولی تالش  کردن بنیادین رویکرد قراردادی توان آن را در ویراننمی 

نهادن رویکرد »قصدیت« او را بار دیگر در تاریکی و سردرگمی  و کوشش او در جهت بنیان
به   ؛بردفرومی هم  باز  است،  بوده  اولی  از  کمتر  سردرگمی  این  طریق  هرچند  از  کلی  طور 

ارۀ ارتباط میان دال)لفظ( و مدلول )معنی(، به فهم ذات انسانی تکیه دارد، و  کردن دوبزنده 
دهد؛ یعنی »من«؛ یعنی  این پیوند را بین دو پرانتز زبان )دال و مدلول( به این صورت قرار می

توانایی و  پژوهشگر  آوایی  انسان  نماد  یک  به  مشخص  ماهیت  یک  تخصیص  برای  اش 
قائل  تفاوت  برای  تالش  و  به مشخص  دیگر  نمادی  با  نماد  یک  میان  به  شدن  که  طوری 

کند هر آوا، ارزشی  دهد؛ یعنی نیلی تصور می شان را میاستقالل ماهیتی  ،هرکدام از این دو
و این ارزش در درون خودش مخفی   ، سازدکند و معلوم می دارد که آن ]آوا[ را مشخص می 

اش توسط پژوهشگری که درباره   توان از طریق تالش برای قرائت و خواندن آناست و می
ی برد. تحقیق می   کند شناخت و به آن پ 

با این توصیف که ]متن[    ؛ کندتردید توجه به »متن« را دوباره مطرح می این فرض بی 
طور کامل همان چیزی  ای از نمادهای ارزشمند تأثیرگذار را در خود دارد و این به مجموعه 

ای خالی میان دال و  گیرد، منطقهقتی فرض می بودن زبان« واست که تفکر »قراردادی 
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خواهد این منطقه را هرگونه که می   ـ طور خاص طور عام و نه به بهـ مدلول وجود دارد که ناطق  
کند آن را در هم بشکند؛ این در حالی است که استاد نیلی مسئولیت  کند، تالش می پر می

توانند  مادهای صوتی در خود دارند و می های ذاتی که نپرکردن این منطقه را به آن ارزش 
ترسیم کنند وابسته کرده    دهی  )قصد( تفکر و عمل در راستای جهت   ا سوی معنراهی را به 

 اند. های پنهان در درون نماد زبانی ترسیم کردهسویی که ارزش واست؛ عمل به همان سمت 

علیه   واکنشی  پاسخ  یک  اینجا  در  نیلی  استاد  عملکرد  بسا  »قراردادیچه  بودن  تفکر 
کند و ]واژگان[  بودن، نمادهای زبانی را از هر ارزشی خالی میزبان« بوده باشد. قراردادی 

ها، چیزی را  کشد که گویا موجوداتی هستند که انسان  گویندۀ آن آن را چنین به تصویر می
ه، آن را درک  ها را به زبان دادابداع و اختراع کرده است؛ به همین دلیل کسی که آن ارزش 

کردن نمادهای زبانی به کار ببندد،  های خود را برای زنده کرده است. استاد نیلی آمد تا تالش
های پنهان موجود در زبان که به  آن هنگامی که تالش خود را در جهت اثبات وجود ارزش 

دهد که راهی در جهت خود  یک معنای مشخص و نه هیچ معنای دیگر  آن این امکان را می
رسیم کند به کار بست. در اینجا ما باید توجه داشته باشیم که شیوۀ کارکرد این دو رویکرد،  ت

بودن زبان« در خصوص نمادهای آوایی و  در دو مرز تفریط و افراط قرار دارند. »قراردادی 
های محرک  استعداد تفکر برای توجه به معنایی خاص، شیوۀ تفریط )کوتاهی( را در  ارزش

می  مطرح گیردپیش  با  نیلی  »قصدیت«  رویکرد  و  ارزش،  مسئول  کردن  که  نمادها  های 
نماید، در حالی که این تصور  روی میو زیاده و بیان آن هستند افراط    اکردن معنمشخص

 هم نادرست است.

  « بودن زبانقراردادیتفکر »که  ای  منطقه   ؛ بنابراین ما باید به منطقۀ میانی توجه کنیم
این دید  با  ارزشی  )اعتباط(  از آن  پنهانی  گاه که هیچ  در ورای نمادهای زبانی وجود ندارد 

نیلی نیز، با این فرض  شده توسط  مطرح تفکر »قصدیت زبان«  همچنین  و    ،عبور کرده است
یک  و فقط  سوی فقط  توانند تفکر را بههای مخفی که نمادها در خود دارند میکه این ارزش 

نه هیچ معنای دیگر  نادیده گرفته است! واقعیت آن    ،دهد  سوق  یمعنای خاص و  را  آن 
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سوی  محرکی برای قابلیت و استعداد تفکر به ،  نمادهای زبانی مخفی در    های است که ارزش 
ها،  کردن معانی آن ها و روشنن آنها و بیاولی تعیین مفاد این ارزش   ؛وجوستعمل و جست

حان یکی از بندگان خود را  و خداوند سب  ؛ وابسته به ایجادکنندۀ آن، یعنی حق سبحان است
شنگری را بر دوش او نهاد. به  وبرای این کار گمارد و جانشین ساخت و مسئولیت بیان و ر 

  ؛ ماندکند زنده می اشاره می  ااین ترتیب »لفظ« )واژه( با این دید که نمادی است که به معن
ن آن است آن  ، مخفی و پوشیده است تا وقتی که خلیفۀ خدا که مکلف به بیااولی این معن 

 کس دیگر. را بیان نماید و نه هیچ 

های صوتی به نظر برسد واقعیت از  شاید با توجه به ساختار روابط منعقدشده میان واج 
بودن زبان« حمایت کند؛ زیرا تمامی  بشریت از احساسات یکسانی  طرح و ایدۀ »قراردادی 

نسان با آن انسانیت خود  هایی که ا مثل محبت، نارضایتی، خشم و دیگر احساسات و ارزش 
برخوردار هستند را می یکدیگر    ؛شناسد  با  احساسات  آن  توضیح  و  ابراز  در چگونگی  ولی 

ها از طریق سیستم ارتباطی موجود میان نمادهای آوایی پیاده  تفاوت دارند و روش ابراز آن
یی یا  شود؛ در حالی که این وضعیت هیچ ارتباطی به واقعیت رابطۀ میان نمادهای آوا می
« انسان با نماد شنیداری و طریقۀ    بلکه به ارتباط  ؛ها ندارد های آنها و ارزشواج میان »من 

در    ؛ گذاری آن بر اساس ارزشی است که در تصور خود داردتعامل ارتباط انسان با آن و ارزش 
طور کامل از ارزش پنهان موجود در خود  نماد غافل است. چه بسا این فهم و  حالی که به 

ها در واقع  ها ارائه دهد، برخالف اینکه تمام زبانتفسیر، توضیح و بیانی برای اختالف زبان 
های زندگی موجود در میان  گردند. این فهم و درک را واقعیت به شکل زبانی  یکسانی بازمی 

حمایت    مردم را  آن  است  آزموده  آن  با  را  مردم  سبحان  که خدای  خاتمی  رسالت  و  تأیید 
عنوان را خداوند سبحان به   آید و این زبانبا زبانی گویا فرود می کند؛ زیرا رسالت پایانی،  می

که همۀ مردم و حتی تمامی جهانیان    ارحمتی برای جهانیان فروفرستاده است؛ به این معن
کنندۀ آن، با این رسالت به تعامل بپردازند؛ یعنی یک  ه به ماهیت زبان نازل توانند با توجمی

های حقیقی   در حالی که از ارزش   ؛آورد طور خاص تمامی بشریت را گرد هم میزبان واحد به 
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 دارد. مینمادهای شنیداری و واقعیت ارتباط میان نماد و داللت آن، پرده بر 

تصوری استناد    بر اساسسودمند داشته است؛ اینکه او  ای  های نیلی بهره بنابراین تالش 
که تمثیلی  ای از سوی غیب  مطلق بر روی زمین ـ کرده که از درک خود از لزوم وجود  نماینده 

و این فهم و برداشت،  ـ سرچشمه گرفته است؛  از غیب  مطلق باشد و به فرمان او حکم کند 
د دارد این است که نیلی  این میان وجو ای که در  در مجموع درست است؛ ولی حلقۀ مفقوده

را به  از هویت گویندۀ متن  حدی به خود  »متن« معطوف کرده که به توجه خود  طور کامل 
معن  ورزیده غفلت   این  به  جبهه   ااست؛  با  نیلی  پژوهشگر  رویکرد  که  برابر  در  گیری 

به»قرادادی گامی  )اعتباط(  زبان«  ا بودن  عبارت  که  برداشته  درست  مسیر  از  سوی  ست 
عنوان یک حاکم، و این نکته در نهایت اهمیت قرار دارد؛ ولی  بازگرداندن اعتبار به متن به 

شدن این پژوهشگر در حد »متن« باعث شد او از راه و روش خودش فاصله  صرفاا متوقف 
« پژوهشگر از این قابلیت برخوردار است که یک سیستم زبانی    ؛بگیرد با این تصور که »منیت 

شده در نمادها، در عالم واقع به »مأمول  که از طریق تبدیل شیئیت ارزش استنباط بنا کند  
بینی  دقیق  تالش و کوشش و بینش و بصیرت و درون  صرفاا بهمنه« )معنا( برسد و این کار  

شدۀ معنا را از چیزی که اصطالحاا به آن »قراردادی و  که بتواند پراکندگی توزیعنیاز دارد  
های ماهیتی  شدگی« )ترادف( جمع کند و مشخصهگویند به »مرتب« میبودن زبانتصادفی 

 شده برای آن را به آن اعطا کند. گرفته  در نظر

  ؛ افتداین کار چه بسا تا حدودی درست باشد، ولی بار دیگر در سردرگمی و ابهام فرومی
نیلی  انجام زیرا عامل   پژوهشگر  یعنی  ندارد؛  انجامش  برای  تکلیفی  آن،  به چیزی  دهندۀ 

ها و قصور خود گرفتار تقصیر و کوتاهی  پرداخته است که ربطی به او ندارد و در نتیجۀ کاستی 
بودن زبان«  اما این تقصیر و کوتاهی از طرف او همانند آنچه مدعیان »قراردادی  ؛1شودمی



 کشوری  وارد  تازگیبه  که  کسی  مانند  باشد   کار  در  ای مسامحه  اینکه   بدون  الزامی   قانون  یا  فعل  ترک  یعنی  قصور.  1
  و  ندهد انجام دادهمی  انجام بایستمی  که را  عملی ، قانون به جهل و کشور آن قوانین به نبودن  آشنا علت به  و شده
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کسانی که از جهل و نادانی خود نسبت به حقایق  یعنی  صورت تعمدی نبود؛  انجام دادند به 
های خود جدا کنند و  ها را از نامو پیوسته تالش کردند شیئیت ی تراشیدند  دلیل  هاشیئیت 

دیدگاه    بر اساس ها را  تالش کردند نام  ،بعد از آنکه موفق به انجام این فرایند جداسازی شدند 
به این ترتیب در    ؛ کنندتوزیع    ها،خودشان از چگونگی تعلق داشتن به آن شیئیت و تصور  

  ها، قانونی گذاریآنکه این نام های متعدد بر یک چیز واحد گرفتار شدند، بی دن  نام تنگنای دا 
 قبول جلوه دهد!  داشته باشد که آن را نظم ببخشد یا توجیهی داشته باشد که آن را قابل 

کاری که محقق نیلی انجام داد بازگرداندن این بحث به نقطۀ شروعی درست بود؛ اینکه  
وص به خود داشته باشد که با آن چیز آن نام آشکار شود و مسمی با  هرچیز باید نامی مخص 

نیلی نادیده می  نام موجود شود؛ ولی چیزی که  کسی مسئولیت  است که چه   این گیرد  آن 
نام  انسان آشکارسازی   برای  و  زمان و در هر مکان  را در طول  اشیا  بر  های مختلف  های 

نکته   این  به  نیلی  دارد؟! شاید  این  ایی  هاشاره عهده  باشد، ولی وی روی  و  شواهد  داشته 
هایشان شیئیت بر  را    هاکه حق دارد نام کنند  اشارات با این توصیف که به شخصیتی اشاره می 

ولی این پژوهشگر وقتی    ؛دهند های خود خبر می، اشیا از نام . بلهکند، تمرکزی نداردمنطبق  
پردازد تا به فهمی برسد که مفاد آن عبارت است از اینکه  به بحث و بررسی در جزئیات می

هایی نهفته دارد  ها و ارزش زبان، یک سیستم قانونمند محکم است که در درون خود وزن 
شود؛ به  ها دور میدهد، از این اشارهـ صالحیت شیئیت میخودخودی  به وسیلۀ آن ـکه به 

که نماد الف )ا( یا باء )ب( نمادی است که ارزش توضیحی خود را در درون خودش    ااین معن
 خود ماهیت خود را توضیح دهد! خودی  تواند به مخفی دارد و می 

گوید تصدیق کنیم؛  نیلی می   چیزی را که   کند هر چنین درک و برداشتی ما را ملزم می
کند نه اینکه خود  نماد »باء« یا »الف« چنین  را بیان می   زیرا خود  او کسی است که این مطلب



  که  کاری دادن انجام از خودداری و اجتناب به تقصیر اما؛ است داده انجام دادهمی انجام نباید  که را عملی برعکس
گاهی و اطالع وجود با شخص . )مترجم( گویند را  کند خودداری کار آن دادن انجام از آن انجام توانایی و آ
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زبان« که نیلی    بودن »قصدی  مفهوم  این  برای اینکه  ترتیب  ای را گفته باشد؛ به این  نکته 
باشد  موجود همواره نیلی باید از آن استفاده کنیم ما و پیوسته پایدار بماند  مطرح کرده است 

از   یکی  از شیئیت و ماهیت  با چیز  تا هرگاه  یا شیئیت آن موجود  نداشتیم  گاهی  آ نمادها 
ای که از دید نیلی مخفی  دیگری نزدیک به آن اشتباه گرفته شد به نیلی مراجعه کنیم! نکته 

باعث می آن است که نزدیک   ، مانده به یکدیگر  ها در هم تنیده  شود شیئیت بودن نمادها 
تا درجه  بسا  ب شوند و چه  انطباق داشته  با یکدیگر  نماد هیچ  ای  برای یک  دیگر  اشند که 

اش قرار دارد. حال آیا  مگر با توجه به چیزی که در همسایگی  گرفتدر نظر    نتوانشیئیتی  
در   را  استقالل  ما  تا  است  برخوردار  قانونمند  توانایی وضع سازوکاری  از  »نیلی«  پژوهشگر 

 یم؟! ـ با توجه به آن سازوکار متوجه شواگر چنین وضعیتی رخ دادـ  نمادها 

دهدـ به این صورت است: این سازوکار  گونه که رویکرد او نتیجه می آنپاسخ از نظر نیلی ـ 
قانونمند در خود  نماد نهفته است؛ و این پاسخی است که همچنان در جایگاه بحث و مجادله  

  بلکه بار دیگر ما را به تاریکی  ؛ دهدمعرفتی نشان نمیدر حالی که هیچ دانش و    ؛ماندباقی می 
می ابهام  قانونمند  و  سازوکار  این  اکتشاف   کار  یعنی  شخص    ،ادعامورد     کشاند؛  خود  به 

پنهان و ضمنی به این واقعیت    صورتیشود و چه بسا همین نکته به پژوهشگر وابسته می
کند که این ابزار قانونمند در خود نماد نهفته نیست، بلکه در »زبان گوینده« پنهان  میاشاره  

؟ آیا  گوینده  آید: کدام زبان  در اینجاست که پرسش بعدی برای ما پیش می و    ؛شده است
تا به این ترتیب بار دیگر به ابهام و تاریکی    ،گوستهای سخن تمام زبان منظور،  طور کلی  به 

یا   ناطق  بازگردیم؟  زبان  یک  و  خصوص  به   منظور،  شده  معرفی  شده،  برده  نام  که  است 
 است؟شده مشخص و شناخته  ،هایشانو نام  شیاخالق ا  ای برای غیب  عنوان نماینده به 



 

 زبان  بودن قصدی اشکال

کسی که طرح و پروژۀ استاد نیلی و چیزی را که او بنا کرده است پیگیری کند، برایش  
آن، چنین    سببحل برای مشکلی نیست که بشریت به درصدد ایجاد راهشود نیلی  روشن می

کردههزینه  پرداخت  را  گزافی  هزینه   های  برای  است؛  تالش  و  ویرانی  و  قتل  مثل  هایی 
ازبین ازبین  برای  یعنی تالش  از وجود؛  برخالف  بردن هدف  بردن شناخت خالق سبحان. 

بوده باشد، ولی روش عملکرد او و    های استاد نیلی چه بسا حل مشکلاینکه هدف تالش 
دهد هدف او مقابله و  صراحت نشان میتر از او نقل کردیم به محتوایی که در متنی که پیش 

های خود را فقط بر  بودن زبان« بوده است و شاید اگر او تالشتضعیف رویکرد »قراردادی 
ارزشمند و خالقانه بودهمین هدف خالصه می ها و  کسی تالش بنابراین    ؛ کرد، درست و 

های بسیار  مبتنی بر دلیل و برهان  او را در جهت مقابله و تضعیف مبانی معتقدان کوشش
 کند.  بودن زبان« را انکار نمی به رویکرد »قراردادی 

رویکرد   موفقیت،  با  آنکه  از  بعد  و  انداخت  سختی  به  را  خودش  نیلی  استاد  ولی 
های آن را که رویکرد  ر هم شکست و سستی پایه بودن زبان را رد کرد و اصولش را دقراردادی

تا رنج و   بنا کرده بود آشکار ساخت، از هدف خود دور شد و خود را واداشت  خود را بر آن 
کردن راه و روشی را طبق رأی و نظر خودش بر عهده بگیرد؛ رویکردی که به  سختی  وضع 

نگامی که وی کشف کرد  بلکه ه   ؛ هیچ دلیل یا برهان محکم و واضح و قاطعی تکیه نداشت
هایی در درون خود نهفته دارند به چیزی تکیه کرد که در مخیلۀ  که نمادهای زبانی، ارزش 

به  ارزش خودش  این  بود.  پرورانده  دلیل  ایجاد می عنوان  میان خود  تمایزهایی  که  ها  کنند 
آن میان  در  تفاوت  میباعث  ارزش   ؛شودها  این  آنولی  میان  تمایز  این  و  تر ها  ادف  ها 

ولی این تمایز    ،د. این درست استکر بودن( را نفی و آن را تضعیف  معنایی و مترادف )هم 
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 سوی دقیقاا یک معنای مشخص را ندارد.  دهی نماد به خود توانایی جهت خودی  به 

تواند معنای آن را بدون نیاز به  این فرض استاد نیلی که ارزش پنهان در نماد زبانی، می
دارد. این فرضی است که  میند از ارتباط میان نماد و معنایش پرده بر چیز دیگری آشکار ک

گرداند که نیلی تالش کرد آن را نقض کند. کسانی که  فقط ما را به همان دایرۀ اولی برمی
می قراردادی  و  تصادفی  را  ارزش  زبان  از  را  نماد  که  است  درست  )اعتباطیون(  دانند 

  د و نطور کامل از ارزش خالی نکردها نماد را به اند، ولی آنمخصوص به خودش جدا کرده
دند؛ ولی این ارزش، قابل تغییر و دگرگونی است  کر فقط از طرف خود برای آن، ارزشی تصور  

دهندۀ عدم تمایز آن است و این تمایزی که وجود دارد  نبودن آن، نشانو ثابت نیست و ثابت 
. اما استاد نیلی کشف کرد هر نماد  گویندناشی از تفاوت کسانی است که با آن سخن می 

گرداند و این ارزش،  زبانی، ارزشی مخصوص به خود دارد که آن را از دیگر نمادها متمایز می
در درون خود  نماد مخفی است و چیزی نیست که به آن تحمیل شود و جدای از آن نیست؛  

 کند.  « را نقض می ونیاعتباطو به این ترتیب نیلی توهم »

ولی استاد نیلی در همان مشکلی گرفتار شده است که اعتباطیون گرفتارش شدند؛ در  
شده در دل یک  های پنهان حالی که او خودش را در مقام پژوهشگری قرار داد که آن ارزش 

به این ترتیب او خودش کسی است    ؛ دهی کرده استسوی معانی دیگری جهتبه را  نماد  
و   ، گوید؛ زیرا خود  ارزش یک نماد ساکت و صامت است و گویا نیست سخن میاز ارزش  که

عنوان این درست است. تا این حد، فهم استاد نیلی درست است، ولی او وقتی خودش را به 
از راه درست منحرف می می   زبان گویای ارزش یک نماد زبانی معرفی او  کند  اینکه  شود. 

یازمند دلیل است و بدون وجود چنین دلیلی، این کار آب  ارزش یک نماد زبانی را بیان کند ن 
وظیفه  چنین  نیلی  بود.  خواهد  کوبیدن  هاون  در  در  ترتیب  این  به  تا  نداشت  عهده  بر  ای 

دانم چرا  گذاری بزند و بنده نمی « دست به قانون 1نهادن نظریۀ خود یعنی »زبان یگانه بنیان
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ها را ثابت کرده  خداوند سبحان، اختالف زبان استاد نیلی به این نکته توجه نکرده است که 
های مختلف فرمان داده است که به زبان واحدی بازگردند و آن زبان، زبان  و به این زبان 

ای وجود  ها مختلف هستند و زبان یگانه خلیفه و جانشین خودش در هر زمان است. زبان 
ها بر زبان خلیفۀ  اجتماع آن کندهای مختلف را یکپارچه می ندارد؛ ولی آنچه همۀ این زبان 

اَلُف  فرماید: میتعالی  حق خدا در هر زمان است.  ْرض  َواْخت 
َ
َماَوات  َواْْل ه  َخْلُق الَس  ْن آَیات  َوم 

یَن  م  ْلَعال  ل  ْلََیات   َك  ل 
َذٰ ي  ف  َن   إ  ُکْم  ْلَوان 

َ
َوأ ُکْم  َنت  ْلس 

َ
نشانه ) 1أ از  آفرینش    ]قدرت[  هایو  او 

زبانآسمان اختالف  و  زمین  و  رنگ ها  و  این ها  در  قطعاا  شماست.  دانایان  برای    هاهای 
 (. هایی استنشانه 

بودن زبان« در اصل خودش پنهان است؛ آنجا که  های نظریۀ »قصدی رو نقص ازاین
فته  صورت نهطور بنا کرد که گویا این نظریه به بودن« این نیلی برداشت خود را از »قصدی 

ارزش آن، در    ؛ در زبان وجود دارد نمادین است که  این توصیف که زبان، یک سیستم  با 
  انگیز است؛ گویا او به این سخن امیرالمؤمنینخودش مخفی است و این سخنی شگفت

»این کتاب صامت   ها توسط لشکریان شام توجه نکرده است:  در پاسخ به بلندکردن قرآن 
دهم؛ پس کتاب ناطق خدا را برگیرید و حکم به کتاب صامت  خداست و من آن را توضیح می 

  و از این سخن امیرالمؤمنین 2خدا را رها کنید؛ زیرا تعبیرکنندۀ دیگری جز من ندارد.« 
بودن واقعی فقط در زبان خلیفۀ  شود. قصدی بودن زبان، روشن می معنای واقعی قصدی 

اوند سبحان و نمایندۀ خداوند  خدا پنهان است. او انسان مخصوص  منصوب از طرف خد
عنوان معلمی  سوی مردم به از طرف او به   سبحان در خلقش است و او جانشین خدا و مبعوث 

 کند.  هاست و او ارتباط میان دال و مدلول را روشن می برای آن



.22 روم،. 1
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ُن فرماید:  می تعالی  حق ْحَمٰ اْلُقْرآَن *    الَر  َم  ْنَساَن *    َعَل  اْْل  اْلَبَیاَن *    َخَلَق  َمُه   1َعَل 
بله، معانی سخنان  (.  به او بیان آموخت*    انسان را آفرید *    قرآن را یاد داد *    [ رحمان خدای )]

ها اهل  داند؛ و آنرا جز خداوند سبحان و کسی که خدای سبحان او را تعلیم داده است نمی 
 سنگ قرآن هستند.  قرآن و هم 



.4تا   1الرحمن، . 1





 تجزیه و تحلیل سیستم زبانی

می  زبانی مالحظه  تحلیل سیستم  و  تجزیه  حوزۀ  هنگام  چهار  از  زبانی  کنیم سیستم 
کتاب خدا بر  »روایت شده است:  جدا از هم تشکیل شده است؛ زیرا از علیسنگ و هم

عبارت ]ظاهر[، اشاره، لطایف و حقایق. عبارت برای عامۀ مردم است،  چهار چیز است:  
، لطایف برای اولیا و حقایق برای انبیا  1« .اشاره برای خواص 

ای  ترین دایره کوچک  ـعبارت   یا طبق اصطالح امیرالمؤمنینـدایرۀ لفظ )واژه(    -1
با این توصیف که یک عبارت، یک  بارت به کار می است که برای »لفظ« )واژه( یا ع  رود؛ 

است. این لفظ یا عبارت، همان نماد است و دارای داللت است    یدنشنقابلحصول آوایی   
بلکه با این توصیف که نمادین است زبان گویایش آن را    ؛ تواند معنایی را منتقل کندولی نمی 

ُبعد فیض و بخشش، و راه فیض است.    کند؛ یعنی معنا، هماندهد و تعبیر میتوضیح می
تواند ظرفی برای آن  معنا، وجودی جوهری است که نماد  مادی )واژۀ زبانی( یا عبارت نمی

رو دایرۀ اول را ازاین ؛  وسیلۀ یک واسطه، و این واسطه همان دایرۀ دوم استمگر به   ، باشد
می  مردم  میهمۀ  و  نامیدشناسند  سخن«  »دایرۀ  را  آن  می  ؛توان  شود.  زیرا  تلفظ  تواند 

ید  فرماید:  میتعالی  حق یب  َعت  اَل  َلَدْیه  َرق  ْول  إ 
َ
ْن ق ُظ م  [ هیچ سخنی را به  دمی)]آ 2َما َیْلف 

 ست(. آورد مگر اینکه مراقبی آماده نزد اولفظ درنمی 

کند؛  می: این دایره، دایرۀ دوم است؛ دایرۀ اشاره است که روی زبان کار  3دایرۀ زبان   -2
شود. از این دایره است که معنا  عنوان ظرفی برای معناست و »راه معنا« توصیف میزیرا به 

شود: نمادی قابل بیان و قابل شنیدن؛ یا نمادی نوشتاری و  صورتی نمادین تبدیل می  به 
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معنا( دو گونه است: زبان گویا به حکمت که  رسانی )منظوردار. زبان بر اساس بعد فیض
زب ایاین،  و  است  )عربی( که خدای  ان  حجت  است  زبانی  اش رباره د  ءعالوجل ن همان 

است:   یُن فرموده  م 
َ
اْْل وُح  الُر  ه   ب  یَن *    َنَزَل  ر  اْلُمْنذ  َن  م  َتُکوَن  ل  َك  ْلب 

َ
ق    *    َعَلٰی 

ي  َعَرب  َسان   ل  ب 
ین   به زبان عربی  *    هشداردهندگان باشیتا از  * بر قلب تو،    آن را نازل کرد  االمینروح ) 1ُمب 

 (. روشن

می  که  طور  به همان  زیرا  است؛  سبحان  خداوند  کلمۀ  قرآن  »جوهری  دانیم  صورت 
اسم است نه صفت و نه فعل؛ ولی این    شود که نه تجریدی« )حادثه یا رخداد( توصیف می 

به مقام »اسمی«  کند. از مقام »تجرد« )رخداد(  آید بر مراتبی نزول میکلمه، وقتی پایین می 
سوی  رسد؛ این مقام، مقام بلندشدن کلمه و ظهورش از عالم تجرید غیبی مخفی، به می

شده با اسم است. آفرینش انسان در این مقام بوده است. از آنجا  عالم شهود و ظهور متجلی 
شده بر آینۀ وجود است و این تصویر،  رسد. این مقام، مقام تصویر حک به مقام توصیفی می 

کند. در این  های شهود و ظهور و تجلی را بازتاب می ویری است که صورتی از صورتتص 
رسد. در  سوی مقام »فعلیت« میدر کنار انسان یا ذات، آفریده شد و از آن، به   مقام، »زمان«

کند و  شود که در عالم واقعیت، حرکت می این مقام، صورت، به وجودی مادی تبدیل می
باقی   این مقام، صورت، جسمانی می میاثری  در  و  گذارد.  زمان  در کنار  را  شود و مکانی 

کند؛ زیرا وجود  رو وجود نورانی انسان، تاریخی برای او ایجاد نمی ازاین   ؛ دهدانسان شکل می 
د از زمان است شود؛ زیرا خلقت  ولی او در مقام خلقت دوم، دارای تاریخ می  ، نورانی او، مجر 

( برای او  اولی نشأةبا خلقت زمان باشد. به این ترتیب نخستین پیدایش )   زمان او، باید هم 
گیرد که کالم خدای تعالی از آن پرده  دهد که در آن پیدایش، در بوتۀ آزمونی قرار میرخ می 

ْشَهَدُهْم َعَلٰی دارد: برمی
َ
َتُهْم َوأ َی   

ْم ُذر  ه  ْن ُظُهور  ي آَدَم م  ْن َبن  َك م  َخَذ َرُب 
َ
ْذ أ َلْسُت   َوإ 

َ
ْم أ ه  ْنُفس 

َ
أ

ُکْم    
َرب  اُلوا ب 

َ
ْدَنا    َبَلٰی   ق ْن َشه 

َ
َیاَمة    َیْوَم   َتُقوُلوا   أ ا   اْلق  َن  ا   إ  یَن   َعْن   ُکَن  ل  َذا َغاف  را  و به یاد آر هنگامی  ) 2َهٰ
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یپروردگار  که   هایشان گواه ساخت ها را برگرفت و آنان را بر نفسآن   ۀتو از پشت فرزندان آدم ذر 
تا در روز قیامت نگویید ما   ؛ دهیمکه آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی می

این همان عالمی است که حق سبحان در این سخن خود از    (. خبر بودیمبی   این ]امر[ از  
یاد می  الَن  فرماید:  آن  ْمُتُم  َعل  ُروَن َوَلَقْد  َتَذَک  َفَلْواَل  وَلٰی 

ُ
اْْل َة 

َ
پیدایش  و به ) 1ْشأ راستی شما 

 (. ؟آوریدبه یاد نمی نخستین خود را شناختید؛ پس چرا 

زبان دیگر، زبان مردم است. این زبان مختلف است و حجت نیست. این زبان، همان  
بازگو نمی  را  زبانی، معانی  کند؛ یعنی نمادهای  زبان »عجمی« است که جز معنای ُعرفی 

  ، تواند از دایرۀ این معانی بیرون برودشناسند و کسی نمی ها را میمتعارفی دارند که مردم آن 
سوی آن  شده به شده با یک اشاره، به معنای شناخته مگر وقتی از طریق ابراز ارتباطات الهام

از معنا در    رخداد، بتواند ارتباط میان معنای عرفی و معنای رخداد را کشف کند. این شکل
 خصوص شعر، تجلی یافته است.  متون ادبی و به 

)اشاره( است دایرۀ کارکرد داللت  زبان،  زبان سخن   ؛ دایرۀ  واقع  بنابراین هر  در  گویی، 
رو داللت، با  ازاین   ؛کندگوید و به معنایی که دارد اشاره میدلیلی بر آن چیزی است که می 

گیرد عنوان اینکه یک متن است ارتباطی ندارد؛ بلکه این ارتباط وقتی شکل می خود  متن به 
به  و  تا زمانی که سخن نگوید  و  باقی  که متن، سخن بگوید  یا شنیداری  صورت نوشتاری 

ی که  وقتـ   دلیل مطلبی که امیرالمؤمنینبماند، هیچ ارتباطی با داللت نخواهد داشت؛ به 
ها را بلند کنند و از  عاص، سربازان خود را در نبرد صفین فراخواند تا قرآن معاویه با اشارۀ ابن 

ها توسط مردم سبب  اثبات فرموده است. باالبردن قرآن  ـ شکست تلخ خود جلوگیری کنند
کردند و  طوری که گروهی به ادامۀ نبرد تشویق میبه  ؛شد ایجاد اختالف در لشکر علی 

دهد همان  دانستند کسی که به جنگ فرمان می ند این، یک فریب است؛ زیرا میگفتمی
کس دیگری از چنین حقی برخوردار  دهد و هیچ ای است که به توقف نیز دستور می یگانه 
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ها تأثیر گذاشت و با ادعای احترام به قرآن  نیست؛ در حالی که دیگران، فریب و حیله بر آن
از جنگ کشید بود که فصل )یعنی متن( دست  اینجا  از زبان  ند.  نهایی  الخطاب و سخن 

به مردم گفته شد:   دهم؛ پس  این کتاب صامت  خداست و من آن را توضیح می »حجت 
کتاب ناطق خدا را برگیرید و حکم به کتاب صامت خدا را رها کنید؛ زیرا تعبیرکنندۀ دیگری  

در حالی که متن  ساکت و صامت،    به این معنا که من، دلیل و راهنما هستم،  1« جز من ندارد.
شود؛ یعنی عرصۀ سرگردانی است  گونه نیست؛ زیرا متن وقتی صامت است متشابه میاین

کند و این راهنما، همان  چیزی اشاره نمی و تا وقتی که دلیل و راهنمایی فراهم نباشد به هیچ 
 تواند به راه نجات اشاره کند.  گویی است که می زبان سخن 

گو با تنصیب از سوی حق سبحان که زبان  بان، دو گونه است: زبان سخن بنابراین ز 
اساس هواوهوس،    کننده بر گو یا دعوت دلیل یقینی  قطعی است؛ و زبان سخن   حکمت و

آنچه از آن    اوقاتخردی و داللتش، ظنی است و در بیشتر  که این زبان، زبان سفاهت و بی 
ها در  ملی. شگفت آنکه آنچه امروز در پژوهش دهد و نه عشود نه علمی نتیجه می صادر می 

گیرد تا بر  رود و آن را نادیده می کنیم از دایرۀ »زبان« فراتر میخصوص داللت مشاهده می
سوی متون  طور مستقیم به کند به عنوان داللت و استناد تصور می اساس آنچه خودش به 

هایی  متن از طریق بیان آن به َرویه سوی آن چیزی برود که متن را با استناد به خود  برود و به 
آورد و این در حالی است که در  گویند به سخن درمی ها »داللیت« میکه اصطالحاا به آن 

این رویه واقع  زبانی استها  یعنی  متنی؛  نه    ، هایی هستند که کارکردشان  این  کسی که  و 
شگر است حتی اگر  یا پژوه  کند زبان محقق دهد و به آن اشاره می معنای متن را نشان می 

رویهاز طریق توسل  این  به  باشد جستن  اجرایی  توسط زبان    ؛های  در حالی که کار واقعی 
شود و حال آنکه مسئولیت  های اجرایی مخفی میناطق او انجام شده که در ورای این رویه 

ها ندارد  در حالی که داللت هیچ ارتباطی با این رویه   ؛ گذاردها می داللت را بر دوش آن رویه 
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 و به همین دلیل این دایره، دایرۀ خواص است.

نام دارد که در جهت معرفت   1ها یا لطایف معنا که دایرۀ سوم است و دایرۀ لطیفهدایرۀ    -3
به آن کار می  پرداختن  ُبعد فیض و  از  و شناخت  این شناخت و معرفت عبارت است  کند. 

تعبیر  وجو را  است خودش  فیض  تفکر که همان ظرف  از طریق سازوکار  که  دی تصوری 
میمی توضیح  و  تاریکیکند  جهان  از  یا  ظرف  این  می  دهد.  صورت  پر  این  در  که  شود 

شود که در این صورت محتوایش حکمت  محتوایش ظنی و گمانی است، یا از عالم نور پر می
شود و به همین دلیل از آن، فقط  ا نور پر می و علم است. زبان حجت و دلیل قطعی فقط ب

  ر گیرد و میزان پُ تر قرار دارد از هر دو برمیکه در مرتبۀ پایین شود؛ اما آنحکمت صادر می 
متوجه  اگر  است.  توجه خودش  با  متناسب  فیض،  از  به شدنش  با  شدنش  نور  عالم  سوی 

رعکس باشد علم و  تر است و اگر بنسبت بیشتری باشد، علم و عملش به حکمت نزدیک 
 تر است.  عمل او به جهل نزدیک 

پس معنا، همان جهت فیض و راهی است که تفکر بشری از طریق آن، فیض را دریافت  
های گفتاری و نوشتاری ترجمه  کند تا زبان آن را با واسطۀ سیستمی از نمادها به واژهمی

خواند. فیض فرامی  کند و این جهت، ما را به بحث و تحقیق در خصوص منبع و سرچشمۀ
همان »معنا«ست و به همین دلیل »معنا« یک سایه است و از آنجا که  سرچشمۀ فیض،  

گردد؛ پس  سوی انسان بازمیشود و به زبان با انسان ارتباط دارد، از سوی انسان صادر می 
انسان، ابتدا و انتهای آن است. اینکه »معنا« منبع است، یعنی منبع فیض، همان انسان  

تاریکی  نورا  با  مخلوط  است ـ نی  درونش(  )منیت  به  به   ـ»أنا«  او  در  تاریکی  این  که  طوری 
ا از احساس به »من« یا توجه به آن می دهد. معنا  میزانی است که به او وجود  شخصیتی  مبر 

منتقل می  به حجاب  آن،  یا همان  از  معنا  است؛ سایۀ  )سبیل(  »راه«  این همان  که  شود 
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ن راه، انسانی است که احساس به »من« و توجه به آن، او را آزرده است و  »معنا«. یعنی ای
کنندۀ فیض است؛ اما وجود  مبعوث   این درد و آزردگی ناشی از قرارگرفتن در مقابل پروردگار و 

تر قرار دارند و اگر او او، ضرورت و دروازۀ رحمت برای مخلوقاتی است که در مراتب پایین
سوی معنا و به این ترتیب  شت و نبودن معنا یعنی نبودن راهی به نبود »معنا« وجودی ندا 

یا وجودی وجود داشته باشد ناممکن می . معنا را صاحب آن، به »زبان  شوداینکه خلقت 
  از همین رو از امام صادق  ؛ عربی« )زبان گویای روشن و واضح( مبین جاری کرده است

درستی( بیان  عربی )به )حدیث ما را با  1فصحاء« »أعربوا حدیثنا فإنا قوم  روایت شده است:  
قومی فصیح هستیم(. ما  زیرا  کنید به :»اعربوا   کنید؛  بیان  تفقه    «،درستی  و  بفهمید  یعنی 

که ـ ها  کنیم آنیافته به اولیاست. به همین دلیل مالحظه می کنید؛ و این دایرۀ اختصاص 
صورت نیکو و فصیح  کردن سخن به ب« ]بیان ما را به »إعرا   ـ ها باد درود و صلوات خدا بر آن 

 هاهای آنبردن از لطیفهها و بهره شدن به آن خوانند تا وسیلۀ نزدیک میو بدون غلط[ فرا 
 را از بین نبریم. 

شود. این دایره، دایرۀ کلمه )ذات( است. این  چهارم »دایرۀ حقایق« نامیده می دایرۀ  -4
با این توصیف که او همان  ـ ای نورانی است که از توحید حقیقی در سطح کلمه دایره، دایره 

اولیهسر به منشأ  که  است  شناسانده  ای  مخلوقاتش  به  را  وجود، خودش  مالک  آن  وسیلۀ 
برمی   ـاست دایره ب  ؛داردپرده  دایره،  این  سبحان  نابراین  خالق  که  است    آنوسیلۀ  به ای 

راستی  گوید: »إنی أنا الله...« )به می   را به خلقش شناساند در حالی که با زبان متکلمخودش  
گوید: »هو الله...« )او الله است...(. این دایره، دایرۀ  من الله هستم...( و با زبان غایب می

نامیده می  پیامبرانحقایقی  که جز  مقام آن  شود  در  که  آن،  و کسانی  به  دارند  قرار  ها 
با حقیقت کلمه    طور مستقیمد که به هستند. اینان کسانی هستن  احاطه ندارد؛ اینان، ائمه

می برقرار  میارتباط  را  آن  خبر  و  آنکنند  از  را  رسانند.  »لطافت«  ویژگی  کلمه  که  هاست 
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دانند کلمه،  در حالی که می ؛طور مستقیم در ارتباط هستندبا آن به   کند، و اولیادریافت می 
آن به  سبحان  خداوند  که  است  الهی  آنلطفی  و  است  شناسانده  شناخته ها  را  آن  اند.  ها 

با این  ـ ای شد که هرکس احساسش را لطیف گرداند  کلمه تبدیل به اشاره هاوسیلۀ آن به 
تردید خواص مردم  یابد. این عده بی آن را درمی  ـشود کنندگان  توصیف که ذهنش از تفقه 

یا گفتار( را    کنند تا »عبارت« )قولها. این اشاره را خواص ترجمه می هستند و نه عامۀ آن 
 عامۀ مردم بتوانند میان یکدیگر نقل کنند و منتشر سازند و با آن تعامل داشته باشند. 

  با ـ   کلمه  اهمیت  و 1سیستم زبانی   ساختار  دایره،   چهار  یا  عرصه   چهار  این  تبیین  طریق  از
  ظهور ها خصوصیت  آن  به  و  است   یپنهان  موضوعات  بازکردن  برای  ایوسیله   که  توصیف   این

 ـدهدمی  را   وجود  امکانخصوصیت    آن  به   و  گشایدمی  را )نیستی(    « عدم»کند،  را اعطا می
  است بخشیده    را   وجود  صفت   «عدم»  به . به همین دلیل چیزی که  شودمی  روشن   ما   برای

  .استکردن  بیان   و  کردنباز   و  شکافتن ی  امعنبه   فطرت  زیرا   ؛ شودمی   نامیده  «فطرت»
  تجلی ی  امعنبه  وجود گشودن و استعدم   بر وجود صفت  ۀافاضی امعنبه  « عدم» شکافتن

  وند خدا   قدسی  حدیث   در  .کند را آشکار    مخفی  گنج  که  است  صورتیبه   معرفت  عالم  در  آن
  را   خلق  پس  ؛ شوم  شناخته  داشتم  دوست  ؛بودم   مخفی  گنجی   من»  است:   آمده  سبحان
 2« .شوم شناخته تا  آفریدم 

نهفته    آن  فرودآمدن  مراتب  در  کلمهتعریفی برای    منینالمؤامیر   از   روایت  این در    شاید
   باشد: 

شده  جعفرواب  از  ، حمزهواب  از خداوند  »  فرمود:  امیرالمؤمنین   که  است  نقل 
  تکلم   یا کلمه   سپس به  ؛ است  یرنظی خود ب  یت ست و در وحدانهمتای و ب  یکتا   ،یتعالوتبارک 

ه و من و ذر   محمد،  رنوآن  که تبدیل به نوری شد. سپس از  کرد   ه  سپس ب  ؛ ید ام را آفر ی 
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  ی هاآن کلمه روح شد. روح را خداوند در آن نور سکونت داد و در بدنکه  کرد  تکلم    یا کلمه 
ه و کلمات خدا پس ما روح   . ما قرار داد   ]یعنیشد  خود پوشیده  ما از خلق    ۀیلوسه ب  یم.هست  اللَّ

  ییجا   یم،داشت   ارسبز قر   یبانی سا  یر در ز   یوسته پ[. ما  خود و خلق قرار داد  ین ما را حجاب ب 
روز   ید خورش نه  که   و  شب  و  ماه  داشت   ی و  را    زدنی.برهم چشمهیچ  نه    ،وجود  او  ما 

برای    یا از انب]خداوند[    .آفریده شوند   مخلوقاتآنکه  از    یشپ   گفتیم یم  یح و تسب   پرستیدیم یم
َو    مطلب است:   ینهمه  اشاره ب  یهآ  ین ا   کردنمان پیمان گرفت، وآوردن به ما و یاری یمانا 

ما َمعَ   ل 
ق  ْکَمة  ُثمَّ جاَءُکْم َرُسول  ُمَصدِّ تاب  َو ح  ْن ک  یَن َلما آَتْیُتُکْم م  یِّ ب 

یثاَق النَّ ُه م  َخَذ اللَّ
َ
ْذ أ ُکْم  إ 

هُ  ه  َو َلَتْنُصُرنَّ  ب 
ُننَّ پیامبران پیمان گرفت که    ۀ که خدا از همرا  کن[ هنگامی    و ]یاد ) 1َلُتْؤم 

برای شما آمد که آنچه را ]از   ای کههر فرستاده هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم، سپس 
را یاری  کتاب ایمان آورید و وی  او  به  باید  های آسمانی[ نزد شماست تصدیق کرد، قطعاا 
همگی  آن  . یدکن  یاری را    ینشجانشو    یاورید بایمان    محمده  ب   یعنی   ؛ (دهید ه  بها 

را    یگر دیک گرفت که    محمد   یمانپهمراه  به مرا    یمانخداوند پ .  آوردندایمان    محمد
نمودم و دشمنش را کشتم و به    یکارپ همراهش    کردم و  یاریرا    محمدمن    .یمکن  یاری 

  ؛ وفا نمودم  از من گرفته بود محمد یاری  خصوص خداوند در که و عهد و میثاقی  یمان پ
سوی خودش  ها را به زیرا خداوند آن  ؛نکردند   یاری خدا مرا    یامبران  و پ  یا از انب   یک یچ ه  یول

مشرق و مغرب عالم    ین بخواهند کرد و ما   یاری مرا  ها  آن  زودی به   یولبود؛  فرموده  قبض روح  
  زنده خواهد ساخت   مرسل را از آدم تا محمد   انیامبر پتمام  من خواهد شد، و خداوند    از آن  

و شگفتا! و    )جن  و انس( خواهند زد.  ینثقل  وها  ها و زنده بر سر مرده   یرمن با شمشهمراه  تا  
  که  یدر حال  ، سازدیکه خداوند آنان را زنده مبعوث ممردگانی    زده نباشیم؟ چگونه شگفت 

کوفه    یهاکوچه   راستی دربه   خدا.  ۀکننددعوت   یا   یکلب  یک : لبگویندی م  یهگروه تلبگروه
کفار و  ها بر سر  با آن  تا  اندرا به دوش انداخته   یرهایشانشمش   در حالی که  ، شوندیوارد م

  خود   را که در کالم  یا خداوند وعدهآنکه  تا    ؛بزنندشان  ینتا آخر   ینروانشان از اولیمتکبران و پ
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سازد: محقق  است  داده  آنان  ذ    به 
الَّ ُه  اللَّ ال حات    یَن َوَعَد  الصَّ ُلوا  َعم  َو  ْنُکْم  م  آَمُنوا 

ُهْم  َفنَّ ذ    ی ف    َلَیْسَتْخل 
ْرض  َکَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
ْم َو لَ   یَن اْْل ه  ْبل 

َ
ْن ق َننَّ م  ذ    یَنُهُم َلُهْم د   ُیَمکِّ

  یاْرَتض   ی الَّ
ُهْم َلُهْم َو لَ  َلنَّ ْمناا    ُیَبدِّ

َ
ْم أ ه  ْن َبْعد  َخْوف  یم  خدا به کسانی از شما  )  1ْیئاا َش   ی ب    ُیْشر ُکوَن ال    َیْعُبُدوَنن 

حتماا آنان را در این سرزمین  وعده داده است که    اندکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده 
و آن    ـد جانشین قرار دادبودن   همان گونه که کسانی را که پیش از آنانـ   جانشین قرار دهد

ایمنی مبدل   به  را  بیمشان  به سودشان مستقر کند، و  برایشان پسندیده است  دینی را که 
که ایمن    یدر حال  مرا   یعنی  ؛ (سازندن  کگرداند، ]تا[ مرا عبادت کنند و چیزی را با من شری 

  یکه تکرار   یدرسته ب   نکنند.  یه نترسند و تق  ی من از احد   یعبادت کنند و در بندگهستند  
متعدد    یهاو بازگشت  هاو من صاحب تکرار دارم،    از بازگشتپس    یپس از تکرار و بازگشت

بندۀ  من    . هستم  ین من دژ آهن.  یزمانگ شگفت   یهاهستم، و صاحب قهر و انتقام و دولت
و ظرف    ندوقمن ص.  هستم  یدار الهدار و خزانهمن امانت   .هستمخدا  خدا و برادر رسول  

من    .هستم  یزانشو وجه او و صراطش و م  او و خلقشمیان    ۀخدا و حجاب و واسط  یهاراز 
ب  ( ۀآورندگرد)  ۀکنندحشر  اش واسطهه هستم که ب  ی اله  ۀ من کلم  هستم. خدا    یسو ه مردم 

برتر    ی هال ثَ و مَ   هستم   خدا   یکوتر . من اسماء ن ندشویپراکنده مها  ها جمع و مجتمع متفرق
اهل بهشت را در بهشت و    . تر او هستم. من صاحب بهشت و جهنم هستمبزرگ   یاتو آ  او

به دست من    نم اهل بهشت و عذاب اهل جه   یج تزو  .دهمی اهل دوزخ را در دوزخ سکنا م
که  ازگشتی هستم  . من همان بمن است  یسو ه ب یامتمخلوقات در ق   ۀاست و بازگشت هم

  من   ۀمخلوقات بر عهد  ۀ هم   ۀ محاسب  گردد، و سویش بازمیچیز به پس از قضای الهی همه 
امور عظ  است. بر بلند ؤ من م.  و جاللم(  یبت)صاحب ه  یمممن صاحب  اعراف در    یذن 

من    . ( هستمجنبندۀ روی زمین )  االرض ة من داب  هستم.   ید خورش  ۀکنندمن آشکار   . یامتمق
منان  ؤم  یرمن ام.  یامتممن صاحب اعراف در ق   هستم.   دار بهشتآتش و خزانه   ۀکنندیم تقس
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پ  یاو خاتم اوص  یانگوو لسان سخن   یشینیانپ  ۀمعجز  و   ین متقسرور  و   و    یامبران،و وارث 
مستق  ین جانش صراط  و  پروردگار   یمپروردگار  شهر  خدا    هستم   و  حجت  اهل  هستم  و  بر 

هستم که خداوند    ین آن کسم  هست.   آن دو  ین نچه در آن دو و بها و آین ها و زم آسمان
ابتدا   ۀیلوسبه  دین )قیامت(  و من شاهد و گواه روز    خلقتتان بر شما احتجاج کرد  یاو در 

او علم منا   یمن کس  هستم. به  حق و    ینب  یی قضاوت، جدا   یا، (، بال ها)مرگ   یا هستم که 
نگ   یشناسباطل و علم نسب  طور  ه ب  یامبرانپ آیات  دارنده و محافظ  ه داده شده است. من 

و    .هستم  مخفیانه عصا  صاحب  م)نشان   «1یسم م»من  آخرالزمان ؤگذار  در  کافر(  و  من 
  یاها، ها، در ها، بادها، کوه یی ها و روشنایکی تار  هستم که ابر، رعد و برق، یمن کس. هستم

خورش برا   یدستارگان،  ماه  کس  .اندشده  یرتسخ  یش و  ثمود   یمن  و  عاد  قوم  که  و    هستم 
.  آنان را هالک ساختم. من آنم که جباران را خوار ساختم  یانم  ی هااصحاب رس  و امت

.  هستم  ی موس  ۀدهندفرعون و نجات  ۀکنندو هالک   یامبرپ  یبشهر شع  ین من صاحب مد
کننده هستم.  یت و هدا  ( حق و باطل ۀجداکنندفاروق امت )و  (محکم ۀقلعقرن حدید )من 

 ۀ واسطشده و به نهاده    یعت که در من به ود  یرا به علم الهچیز  هستم که همه   یمن کس
هستم    یمن کس  ام.به من آموخت، به شماره درآورده نیز    یشانو ا   که خدا به محمد  یراز 

برا  را  فهمش  و  علم  حکمت،  کلمه،  اسم،  پروردگارم  ا   یشکه  است.  جماعت    ی گشوده 
  یاری و از تو    گیرمیمگواه  تو را    یاخدا   از دست بدهید.که مرا  آنقبل از    یداز من بپرس  مردمان،

ه هیچ و  ،جویمیم و ستایش  و حمد  ؛ خداوند برتر و بزرگ ۀواسطبه نیست مگر  یا حول و قو 
 2«.شوداطاعت می فرمانش ست که ا  ییخدا از آن  
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 نیلی «زبان بودنقصدی»دیدگاه  از فراتر  قرائتی

پرداختن به  بودن در  قصدی شدن درک و فهم نیلی در نظریۀ  متوقف تردیدی نیست که  
  ه است؛داشت   همکند سود و منفعتی  فهم و برداشت تقدیم می عمل به آنچه این    و  «متن»

ای کننده بازتاب   که  شدمنجر    ۀ متنخوانندنْفس    بهزندگی  روح حیات و    بازگرداندنبه    زیرا 
)   آنکه  از  بعدآن هم    ،است  متنبرای   با  (  زبان  بودنو قراردادی  تصادفیطرح »اعتباط« 

بپردازد بدون اینکه به    «متن »فقط کافی است به خود     کهخواننده القای این پندار در ذهن  
به این   ؛به قتل برساند  را   خواننده  سنفْ تالش کرده بود  زبان گویای آن توجهی داشته باشد  

یک    ، پزشک  که  کندرفتار می  متن   باصورتی   به همان «  زبان  بودن قراردادی ترتیب دیدگاه »
می   را   جسد کند   را وضعیتش    تا کند  تشریح  دی  ؛ مشخص  این  که  حالی    به   را   خود   گاه د در 

جسد    آن   ۀگذشت  بارۀدر فقط    ،شناسیزبان   نظام   ساختار   تشریح  طریق  از  که زند  می  فراموشی
ندارد  کندمی   بحث آن  حاضر  حال  وضعیت  با  ارتباطی  هیچ    زبان   طریق  از  مگر  ،که 

  متن  اعتبار   او  اینکه  وبه انجام رساند    « نیلیکاری که »  اهمیت  ترتیب  این  به  آن!  گویسخن 
 گو سخن   ،زنده   موجودی   که  توصیف   این  باـ که از سیستم زبانی داشت    یتصور   طریق  از  را 
  ـدارد   که   مالحظاتیوجود    با ـ  تصور   این  و  شودمی   مشخص  بازگرداند  ـاست   کننده حکم  و

چه   و پژوهشگرهای  کاستی ولی ؛ آیدمی حساب به  درست  مسیر در حرکت  سویبه شروعی
به    یعنی   ش خود  هویت   به   را متن    ومتوقف شود    متن   حدود  در  او  شد باعث    اوبسا کوتاهی  

 بازنگرداند.  ناطق  زبان 

  خدا   رسول از    کهتکیه دارد    ثقلین   حدیث  به  کرد  خواهیم  تقدیم   قرائت  این  درما    آنچه
خود   کوتاه  شتر  بر  که حالی در  عرفه  روز  در حج، در خدا  رسول  م»دید : شده است روایت

به جا    را   چیزی   شما   میان  در  من  مردم!  ای   : فرمودمی  شنیدیم   و  خواندمی   خطبه  بود  نشسته
 1« .مبیت   اهل عترتم    و  خدا   کتاب   شد:   نخواهید   گمراه  هرگزبه آن چنگ بزنید    اگر  که گذاشتم  
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عنوان یک ثابت  که در میان خالیق به   گیردمی   سرچشمه  غیب   از   که   است   حکمتی  این،   و
را »میزانی« می   جهت   و   سنجندب  را   خود  حرکت  آن،  با خالیق    که نامد  ظاهری، غیب آن 

باالی    محور    هاآن  در  که   باشد  حکمتی   سویبه   اگر؛  کنندمشخص    را   خود   حرکت به  رو 
  همان  کند،   فعال   تکامل  سویبه   ـ گویند می«  دایکرون»  آن   به اصطالحاا    کهـرا    تصاعدی 

یفی    محور   محور   شانمیان  در  کهسوق بدهد    بودنتصادفی قراردادی و    سویبه   یا؛  استک 
  یعنی ؛  استرو به گسترش    های متضاد  محور   ، این محور  و   کندمی   فعال  را   توهمی  عرضی

که    توجهبا  ؛  است   یکم    محوریک   نکته  این  بردن  به  بین  به  کیفی    محوراز  منجر  الزاماا 
نتایجی    از   بیشتر   ، آن  عرضی  نتایج ، بلکه چه بسا  شودنمی در محور عرضی تولید  تولیدکنندگی  

با غیر ـ عرضی    محور  که   باشد   تولید   ـ شودکردن محور عمودی فعال می فعال هنگامی که 
ی ا نتیجه   تکامل،   به   رو  تصاعدی    صورتبه   ندارد  امکان  افقی   محور  که   حالی  در  ؛کندمی

گونه که  آن   یا)ساکن(    جامد  محور   همان  عمودی،  محور  شودمی   تصور  اشتباه   به  زیرا بدهد؛  
ها تصور  به آن صورتی که آن   ولی این اعتباری ندارد  و   ؛است  «سایکرونگویند »اصطالحاا می

  حال   در  ۀشاخ  که  است  مطلقی  کمال  ،« ثابت»  بلکه  ؛نیست  متحجر   و  جامد  ثابت،کنند  می
را جذب می مثمر   رشد َمةا  فرماید:  می تعالی  حق  .کندثمر  َکل  َمَثالا  ُه  الَل  َضَرَب  َکْیَف  َتَر  َلْم 

َ
أ

َماء   الَس  ي  ف  َوَفْرُعَها  ت   َثاب  ْصُلَها 
َ
أ َبة   َطی   َکَشَجَرة   َبةا  َمَثل) 1َطی   ندیدی خدا چگونه  زده:    یآیا 

 . (اش در آسمان است اش استوار و شاخه است که ریشه  کدرختی پا همانند   ک سخنی پا 

  پدرش  از   ، سیف   بن   علی   از   ، محمد  بن   احمد   :اندرا توضیح داده  کریم   ۀ آی  این   محمد آل
  خدای   سخن   خصوص   در   اباعبدالله  از   که   کرد   روایت  سابری  بیاع   یزید   بن   عمر  از   سیف، 
  فرمود:  ایشان  ؛پرسیدم  «است  آسمان  در  اششاخه  واش استوار  ریشه   که  درختی»  تعالی

  ایشان  فرزندان  از   ائمه  و  آن  ۀتن   منین امیرالمؤ  و  آن  ۀریش  سوگند! رسول خدا   خدا   به»
  افراد   ، آیااباجعفر  ای  است.  آن  هایبرگ   یانشانشیع  و  آن  ۀمیو  ائمه،  علم  و  آن  هایشاخه



حدیث: صحیح است.

.24ابراهیم، . 1
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  ، سوگند  خدا   به»  فرمود:  سوگند!  خدا   به  نه  : عرض کردم:گفت  «بینی؟می  آن  در  را   بیشتری
 1« .افتدفرومیاو    برگ    میردمی  من ؤم  وقتی  و  کندمی   رشد  برگی   شود،می   متولد  منی ؤم  وقتی

  که   شود  تصورچنین    زبان   بودنتصادفی رویکرد    علیه  نیلی  انقالب   خصوص   در   شاید 
  ؛ روش به حساب آورد  این  درتوان  می  که   است  چیزیهر در برابر    دشمنانه  یاو نگاه  نگاه
  ، زبانی  نظام  با  بشری  فکر  تعامل  روش  از  ،رویکرد  این  کنیم  اعتراف  کندمی   الزم  انصاف  بلکه
توانایی    عدم  و  بشری  فکر  نادانی  «زبان  بودنقراردادی»  روشزیرا    ؛ است  کرده  برداریپرده
مثالا    یعنی  ؛ کندمیبیان    ،سیستم زبانی شناخت چگونگی کارکرد    به   رسیدنرا برای    اشذاتی

چه    شودمی  اطالق  آن  به  آنچه  باواژه    و  شود؟می   اطالق«  مرد»  ۀواژ  «مرد»نوع    بر  چگونه
چنین   باشده احاطه را  خود بشری  فکر وقتی و است؟ حقیقی ارتباط این آیا  و ؟ارتباطی دارد

  بود   آن برسد  آن به توانست که  چیزی نهایت  و  بدهد پاسخ هاآن به دید تالش کرد  یاالتسؤ
  اعتراف   خود   ناتوانی  به  اینکه  از  ولی  ؛است  نشناخته  را   مدلول  و  دال میان    ارتباط  سر    او،  که

  فکرت  ت  منی    و اقتدارگری   سلطه   از   که  کرد   واگذار  چیزی  آن  به  را پاسخ    و  کرد   خودداری  کند
  ونام نهاد    «اعتباط  =  تصادفی  و  اتفاقیقراردادی،  »  را   ارتباط  . پس او اینداشتبرمی   پرده

همین    به   و کلمات    در متضاد    و مترادف    وجود   ۀدربار   داد  اجازه  ش خود  به به همین دلیل  
رویکرد    این   که  نیست   شکی  . بگوید  سخن   لفظی،   ۀ مادیک    برای   متعدد   معانی   وجود   از   ترتیب 

  وارد  زبان  با   رفتار خم  وپیچ  سرگردانی  در  را از سیستم زبانی    بشری   فهم درک و    کهـ  آن  نتایج  و
 .شودای ندارد متمایز می که ثمره فردگرایی  با  ـکرد

که    های تالش  اگر  که   است ای  نکته   این کسانی  رویکرد    این نظری    ۀجنب   به این 
چگونگی  از    ایروشنگری   ، هاتالش   این   و   شدنمی   بیان  و  آشکار   هرگز   نبود اند  پرداخته

نیز    و  بود   متون  از  بشری  زبان   فهم   بر   تسلط   برای   « زبان  بودنقراردادی عملکرد رویکرد »
تنها یک کارکرد فردی   متون،  تفسیر اینکه نشان دهد  برایاین رویکرد   درپی پی  های تالش 
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  تفسیری ورد یک دستا   یعنی؛  کندپیدا می ارتباط  جامعه  عموم  ن و ذات افراد  درو  ه ب  که است  
درست مثل    ؛رودفراتر نمی  وجود دارد  آن  در  خطا   احتمال  که  درست  یک قرائت   از  و  است

  به  و  دارد!   وجود   آن  در   هم  درست   موارد  احتمال   ولی  است  اشتباه   قرائتی   تأویل دیگری که 
  ایبر که    ای استهخواستهمان    و است    تنزیل  از   نهایی  هدف  و  غایت   که  ویلیأت  ترتیب   این
است    هاآن شده    که  شودمی  عرضی  صورتبه   متکاثر  و  متعدد   قرائتی  به تبدیل  نازل 

  بشری   اتتولید  و  تمحصوال صرفاا  ها  جز اینکه این   ندارد؛  وجود   هاآنمیان    ایدهنده ربط 
  بشری  فکردهی  جهت   ای بر   توانایی  فاقد   و  است  ارزش   فاقدهستند؛ به این ترتیب این قرائت  

  فکر ت  یعنی   ؛ بپیوندد   آن  به کند  تالش می   و   اوست  هدف   و  غایت   که   است  تکاملی   سویبه 
  این   داندمیخوبی  به   زیرا دست یابد؛    تفسیر  ۀعرص  به  استتالش کرده    تمام،  جدیت   با   بشری

ه  کرد  ایجاد  را او    که  هدفی  و  غایت  نزد   تواندمی  آن  به  توسل  با  که  اوستابزار    تنها  عرصه،
تالش کرد این    )اعتباط(   زبان  بودنقراردادی ولی رویکرد    ؛ بگذارد   ارتقا  به   رو  و  کند   رشد  است
دهد   بیهوده   و   گزافه   خود،های  پردازی خیال   با   را ابزار   که    ؛نشان  توجیه  این    تفسیر، با 

  رقابت   تفسیر به   در ها  آن  است  الزم   و   قرار دارد  هاانسان   ۀهمدر دسترس    که   استعملکردی  
که حالی  در    ۀ قبلتفسیر،    زیرا   نیست؛  پذیر رقابت   تفسیر،   اینکه  از  ندا غافل   بپردازند؛ 

به    و   دسنر می   کمال   به  هاعقل جا  آن   در   که   کندمی راهنمایی    هدفی  سویبه   که   هاستعقل
  خود  های تفاوت   و  فردیت   و   تعدد   تفسیر، هنگام    یعنی   ؛ دنشومی تبدیل    یگانه   و  واحد   یک چیز 

 زیرا   ؛ است  تفسیر   به   رسیدن  در   رقابت   بلکه   ، نیست  تفسیر  در  رقابت   د. ندهمی  دست   از  را 
  این   در   را   بشریت  که  ؛ همان غایتیدهدمی   نشان  را   نهایی  هدف  که  است  ایوسیله   تفسیر

   . دست یابد معرفت  کمالکند تا به  عالم ستایش تالش می 

یک    تفسیر،  کهدیدگاه باشد    این  ،ریشه دوانده  بشری  فکرت  درهایی که  از جمله ایده   شاید
این است    ـشده   غفلت   نسبت به آنکه  ـ واقعیت تفسیر    لیو   ؛ است  «زبان»  با   مرتبط  اصطالح

روایت    خدری  سعید واب   از  است:  شده   روایتطبق آنچه    .شودمربوط می  «انسان»که تفسیر به  
در    ؛همسرانش خارج و بر ما وارد شد   هایاتاق یکی از    از  خدا   رسولشده است، گفت:  



 51 ........................................................ بودن زبان« نیلی دیدگاه »قصدیقرائتی فراتر از  

 کسی  شما  میان از» فرمود:  .بدوزد تا  داد  علی به   را  آن .بود  شده پاره کفشش  حالی که کفی  
  «.جنگیدم  آن  تنزیلخاطر  به   من  که  گونه   همان  جنگدمی  قرآن  تفسیرخاطر  هست که به 

  رسول   ای  هستم   همان  من   :گفت  عمر  «.نه»  : فرمود  خدا؟  رسول  ای  من  گفت:  ابوبکر
  علی  به  گویدمی  راوی  «.کندکسی است که کفی این کفش را تعمیر می  او ؛ نه» فرمود  خدا؟

 1. بود شنیده  قبالا  را  این او  گویا  لیو  دادیم بشارت

او نیست؛ درست همان   2بنابراین صاحب تأویل یک انسان است و متن و زبان  گفتاری 
طور که صاحب تنزیل، یک انسان است. جنگ و جهاد، سطوح و مراتبی از درک و فهم را  

رقابت می شامل می به  در آن  دنیوی آن شروع  شود که مردم  از مرتبۀ  رقابتی که  پردازند؛ 
با    ترین است تا دیگرانماندن قوی باقی   ، ها، که هدف نهایی از آنیعنی جهاد بدنـشود می

رسد که جنگ و  و به باالترین مرتبه می  ـسوی او بازگردند هایش، به اطاعت و پذیرش فرمان 
ت« است که غایتش این است صالح  با اطاعت و  جهاد با »من و منی  تا بقیه  تر باقی بماند 

همان طور که در  ـتر  تر و صالحسوی او رو کنند؛ و این، یعنی این فرد قوی شدن به تسلیم 
نیز وجود داشت که خود رسول خدا   عرصۀ ارواح  هابود که رهبری بدن   تنزیل  بر    را   و 

در عرصۀ تفسیر و تأویل    ـ ها بود عهده داشت و به فرمان خدای سبحان حاکم و مسلط بر آن
است.   ارتباط  در  با حاکمیت  نیز  کار  این  یعنی  بود؛  به همین صورت خواهد  هم وضعیت 

در دوران تنزیل، به فرمان خدای سبحان حاکم بر    بنابراین همان طور که رسول خدا 
   همۀ مردم بود، در دوران تفسیر و تأویل نیز وضعیت به همین صورت خواهد بود. 

اختالفاتی میان این دو دوران وجود داشته باشد.    ـده دارمطبق برداشتی که بنـچه بسا 
پس   برگزار شد؛  مردم  تمامی  استحقاق  برای سنجش  آزمونی  تنزیل،  دوران  در حاکمیت 

آزمون    هرکس این  پیروز در  شد،  هرکس    ، است  مند پیروز  آن  و  خورد  در  شکست 
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شکستشکست و  رستگاران  وقتی  ولی  است؛  زندگی  خوخورده  مستمر  پیکاری  در  ردگان 
می   کنندمی دشوارتر  گرو  به   ؛شودوضعیت  در  همواره  دوران  آن  در  غلبه  که  طوری 

شکستدرگیری  برای  فیزیکی  آن     ،خوردگانهای  از  ارواح  پیکار  در  پیروزی  و  نصرت  و 
است  می   ؛پیروزشدگان  تقسیم  گروه  دو  به  مردم  که  حالی  بزرگ در  دستۀ  شاید  و  تر  شوند 

شوند و تعداد بسیار اندکی از  سوی کسانی متمایل شوند که در نبردهای فیزیکی پیروز می به 
 کنند. سوی پیروزی در نبرد ارواح شتاب میاهل بصیرت، کسانی باشند که به 

خورده،  ان خواهد بود؛ اما افراد شکستدر دوران تفسیر، پیروزی و غلبه از آن  رستگار 
ها  شوند آنروشنی مشخص خواهد شد و هنگامی که این دو راه یکی میها بهشکست آن

این   همان گونه که در زمان رسول خدا  ؛کنند اند درو میآنچه را که در این جهان کاشته 
از نظر مادی    همـخوردگان در زمان ایشان، تلخی شکست را دو راه یکی شد؛ پس شکست

رهم شکسته شدند که عصیان و تمرد  چشیدند. در آن دوران کسانی دَ   ـعد معنوی و هم از بُ 
ولی منافقینی که عصیان را پنهان و ایمان    ؛را در برابر فرمان خداوند سبحان آشکار کردند 

نمایان    به همین دلیل دوران تنزیل، کافران و مؤمنان را   ؛ بودند باقی ماندندرا آشکار کرده  
ها کسانی هستند که در دوران  کرد، در حالی که منافقان همچنان ناشناس باقی ماندند. این 

و   باشد  داشته  خالص  ایمان  که  تنها کسی  تفسیر  در عصر  و  شد  خواهند  نمایان  تفسیر، 
 ترین سرکشی نیالوده باشد نجات خواهد یافت. ایمانش را با کوچک 

ان تعیین کرده بود تعلق داشت، به همین ترتیب  همان طور که تنزیل به فردی که آسم
است و مردم زمین با او  تفسیر هم به شخصیتی تعلق دارد که آسمان او را منصوب کرده  

مسلمانان امروز اختالفی    و  آزموده شدند  همان طور که با رسول خدا    ؛شوند آزموده می
ها امروز با  بوده است. آن  گوی با زبان تنزیل، رسول خدا محمددر اینکه سخن   ندارند

تواند مردم را  سازد که با آن میموجودی زنده می   ،شوند که از »متن«زبان تأویلی آزموده می 
به مراتب باالیی کمال معرفت برساند؛ و همان طور که »ذکر« با زبان کسی نازل شد که  

»ذکر« باید با زبان    خداوند سبحان او را رحمتی برای جهانیان قرار داده بود، به همین ترتیب 
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تا فصل  بازگردد  برگزیده است  را  او  نزاعکسی که خداوند سبحان  کنندگان  الخطاب میان 
 باشد. 

َنة   ...  فرماید: می تعالی  حق َك َمْن َهَلَك َعْن َبی   َیْهل   ل 
ا َکاَن َمْفُعوالا ْمرا

َ
ُه أ َي الَل  َیْقض  ْن ل  ک 

َوَلٰ
َنة    َن  َوَیْحَیٰی َمْن َحَي  َعْن َبی   هَ   َوإ  یم    الَل  یع  َعل  ولی ]چنین شد[ تا خداوند کاری را  )...   1َلَسم 

  کبا دلیلی روشن هال   شود  ک]باید[ هالشدنی بود به انجام رساند ]و[ تا کسی که  که انجام 
به روشن  با دلیلی    گردد، و کسی که ]باید[ زنده شود بماند، و  شنوای    خدا راستی که  زنده 

کنند در این جهان بارها و  شده است، که مردم سعی میو این یک حقیقت ثابت   (؛داناست
در برابر فرمان  دنبال سرکشی خود  بارها علیه آن سرکشی کنند و محصولی که بشریت به 

برداشت کرد این بود که بهره و ثمرۀ کمال را بر    خداوند سبحان بعد از رحلت رسول خدا 
بهره چنین  نبود  تلخی  وجود  با  و  داد  کف  از  شایستگی  در  اساس  همچنان  بشریت  ای، 

گردان نیست. به همین دلیل  چیزی روی شدن به هیچ زدن و متوسلاز چنگ   گمراهی خود
تفسیر« آخرین فرصت برای بشریت است تا بر اساس نظام تکامل معرفتی که خداوند  »زبان  

دهی شوند؛ و آنچه خداوند سبحان اراده فرموده  ها خواسته است سازمانسبحان برای آن 
می  انجام  نیاید.    ،شوداست  خوش  را  کافران  اگر  یُدوَن  فرماید:  می تعالی  حق حتی  ُیر 
ه   

ُئوا ُنوَر الَل  ُیْطف  ُروَن ل  َه اْلَکاف  ه  َوَلْو َکر  ُم  ُنور  ُه ُمت  ْم َوالَل  ه  ْفَواه 
َ
أ نور خدا را با دهان    خواهندمی ) 2ب 

 (.گرچه کافران را ناخوش افتد  ،کنندۀ نورش است خود خاموش کنند و حال آنکه خدا کامل

تحقیقات   زیرا  بود؛  بزرگی  کار  داد  انجام  نیلی  پژوهشگر  که  کاری  دلیل  همین  به 
ها در جا  شناسی را از عرصۀ نابودکردن تفکر بشری و رهاکردن آن در وضعیتی که قرنان زب

بزند، به میدانی منتقل نمود که آن را از خواب طوالنی خود در جهت  رسیدن به راه تکامل  
اش کوتاهی کرد این بود که او سرچشمۀ حقیقی زبان را  ولی آنچه نیلی درباره   ؛بیدار کند 
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از نوع ارتباط مفهوم  ای از نوع  با رابطه دانیم که زبان گفتاری )لغت(،  کشف نکرد. همۀ ما می
با  با زبان بیان )  ، با مصداق وجود  لسان( در ارتباط است. پس همان طور که مفهوم، جز 

مصداق هم بدون مفهومی که به آن حضوری    ،، ظهوری نداردلشمو جهانمصداق کامل   
 ت.  بدهد وجودی نخواهد داش

وَ فرماید:  میتعالی  حق َوُم 
ْ
ق
َ
أ َي  ه  ي  ت 

َل  ل  ي  َیْهد  اْلُقْرآَن  َذا  َهٰ َن   یَن    إ  ذ 
اَل  یَن  ن  اْلُمْؤم  ُر   

ُیَبش 
ا  یرا ا َکب  ْجرا

َ
َن  َلُهْم أ

َ
َحات  أ ال  [ که خود پایدارتر است  قطعاا این قرآن به ]آیینی) 1َیْعَمُلوَن الَص 

دهد که پاداشی بزرگ  مژده می  کنند نماید، و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته میراه می
 (. برایشان خواهد بود 

ولی  ؛  شایع است  »نوع بشر«باید توجه داشته باشیم چه بسا گفته شود زبان )لسان( در  
تام و  های بشریواقعیت آن است که زبان  ابعاد مختلف زبان کامل   از  ، تصاویر متعددی 

هایی  ها( در واقع تصویرها یا سایه ای آن هها )ذهن های آنتمام است؛ همان طور که عقل 
تام»از   کامل  داشت  و  است؛    « عقل  توجه  برای  به هنگامی  باید  اصطالح  این  کاربردن 

تصویری از زبان اصلی )مصداق کامل(    شود که َمَثل  »مسمی« )زبان = لسان( صحیح می
نامیده  بوده   عقل  اینکه  دارد؛  قرار  مردم  سرهای  در  که  است  چیزی  مثل  درست  باشد؛ 
از ابعاد مصداق عقل واقعی کامل تام باشد؛ به این    کنندۀ ُبعدی مگر آنکه منعکس   ،شودنمی 
امام صادق   دلیل ایشان در خصوص عقل پرسش شد و سؤال سخن  از  ده  کنن، وقتی 

بندگی می ا»آنچه خدای رحمفرمود:    ، گفت عقل چیست با آن  به  ن  با آن بهشت  و  شود 
»آن نکراء و شیطنت است و  گفتم: آنچه نزد معاویه بود چیست؟ فرمود:    «.آیددست می

ابزار فکر و تدبیر، عقل شمرده نمی  2«.آن، شبیه عقل است ولی عقل نیست   ،شودیعنی 
به کار    «نارحم»ریزی شده است در جهت  مگر آنکه بر اساس راه و روشی که برایش طرح 
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صورت هویت    شود در اینسوی شیطان به کار گرفته می؛ اما اگر ابزاری باشد که بهبرده شود
 ناپسند شود.دهد تا تبدیل به شیطنتی عنوان عقل از دست می خود را به 

ترتیب   این  یعنی کامالا واضح توصیف کرده  تعالی  حق به  را »عربی«  زبان  گویای خود 
کند؛ و زبان دیگری را که با توسل به آن  گشایی میاست؛ زبانی که از آنچه مخفی است پرده 

می  پردهانکار  است  پنهان  آنچه  در خصوص  چراکه  است؛  نامیده  گشایی  ورزند »عجمی« 
ُدوَن  فرماید:  می تعالی  حق کند.  نمی  ي ُیْلح  ذ 

َساُن اَل  ُمُه َبَشر  ل   
َما ُیَعل  َن  ُهْم َیُقوُلوَن إ  َن 

َ
َوَلَقْد َنْعَلُم أ

ین   ُمب  ي    َعَرب  َسان   ل  َذا  َوَهٰ ي    ْعَجم 
َ
أ َلْیه   آنان میمی   ک نیما  و  ) 1إ  این  دانیم که  گویند: »جز 

  ؛ استعجمی  د  ندهمینسبت  [ را به او  زبان کسی که ]این «  .آموزدنیست که بشری به او می
 (. [ به زبان عربی روشن استاین ]قرآن حال آنکه

َلْت آَیاتُ فرماید:  می  همچنین  ا َلَقاُلوا َلْواَل ُفص   یا  ْعَجم 
َ
ا أ ْرآنا

ُ
ي    َوَلْو َجَعْلَناُه ق ي   َوَعَرب  ْعَجم 

َ
أ
َ
ُه أ

ولَٰ 
ُ
ی أ ْم َعما ر  َوُهَو َعَلْیه 

ْ
ْم َوق ه  ي آَذان  ُنوَن ف  یَن اَل ُیْؤم  ذ 

َفاء  َواَل  ی َوش  یَن آَمُنوا ُهدا ذ 
َل  ْل ُهَو ل 

ُ
َك  ق ئ 

ید   ْن َمَکان  َبع    گردانیده بودیم )عجمی(  و اگر ]این کتاب را[ قرآنی غیرعربی  ) 2ُیَناَدْوَن م 
می آیهقطعاا  »چرا  آن گفتند:  ]مخاطب  و  غیرعربی  کتابی  نشده؟  بیان  روشن  آن  [  های 

اند رهنمود و درمانی است، و کسانی  [ برای کسانی که ایمان آورده این ]کتاب :  ؟« بگویعرب
[  گویی ]ست و قرآن برایشان نامفهوم است، و  هایشان سنگینی ا آورند در گوش که ایمان نمی 

 (. دهند آنان را از جایی دور ندا می

  ؛اساس قومیت و ارتباط َنَسبی آن نبوده  پس توصیف ابزار گفتاری به »زبان عربی« بر 
جهت اساس  بر  توصیف  این  حق بلکه  که  طور  همان  است؛  بوده  آن  زبان  گیری  تعالی، 

ربی«، و زبان مدعیان باطل را »عجمی« توصیف  سوی حق سبحان را »عکننده به دعوت 
کند؛  بنابراین توصیف عربی برای بیان حق از طرف کسی است که آن را بیان می  ؛کرده است
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 بودن همان بیان است و بیان، چیزی جز حقیقت نیست. زیرا عربی 

کند. به این  اما »عجمی« هر سخن متشابه و فاقد بیان است که هدف نهایی را تباه می 
نمی  اشاره  قومیت  به  صورتی  هیچ  به  »عربی«  به  »زبان«  توصیف  حق  ترتیب  زیرا  کند؛ 

با وجود اینکه کسانی که   « .کنند عجمی است»زبانی که با آن انکار می فرماید: سبحان می
بوده سخن می از همان قومیت  ابراهیم بن اسحاق طالقانیگفتند  از محمد بن    اند. 

  الملک عبد  هاسحاق ماذرانی در بصره به ما گفت: ابوقالبروایت است: ابوالعباس احمد بن  
بن محمد به ما گفت: غانم بن حسن سعدی از مسلم بن خالد مکی، از قول جعفر بن محمد،  

نازل نکرده  ی  را جز به عرب  ی کتابوحی و    یچ خداوند ه»روایت کرد، فرمود:    از پدرش
پ  یامبری پ [ در گوش هر  یوح]آن کتاب و    یول  ؛است   شد ویالقا م  یامبربه زبان قوم آن 

قومش    یرا برا   یوحپیامبر    کهیهنگام  شد؛ بنابراینیالقا می  ما به عرب  یامبردر گوش پ  یوح
ها با زبان خودشان  های آنکرد؛ پس وحی را در گوش یصحبت م   ی به عرب  کردیم  یان ب

  ی کالم او به عربگفت سخن می خدا رسول  با  ی با هر زباناگر یکی از ما و  داد؛جای می 
شرافت و    سبب بهـ   یامبر پ  یبرا   یلرا جبرئ   هاین و همۀ ا   شدمیالقا    یامبردر گوش پ 

  1.«کردیترجمه م ـکه نزد خدا داشت نزدیکی 

بلکه به »زبان ناطق« پیوست    ؛پس صفت در اینجا به حرف یا صدا یا متن تعلق نگرفته 
که نیلی    به آن صورتی ـ   ش و قوانین  شناخت زبانبرای  الخطاب  و این یعنی فصل  ؛استشده  

نیست؛  داشته باشیم«  اش قطع و یقین  متنی که به درستی داشتن  وجود  »  ـبیان کرده است 
دهد، و  ارائه نمی   شود و هیچ معرفت و شناختی« صامت می2زیرا »متن« بدون »زبان گویا 

شناسی، از »زبان ناطق«  رو قوانین زبان ازاین   ؛شودشناخت و معرفت بر زبان گویا جاری می
باشد؛ زیرا متن  ؛  خود متن  نه   ،شودبرگرفته می  بوده  اگر درستی آن، قطعی و یقینی  حتی 
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زبانی نیست و  نمی  از جمله کارکردهای  این کار  از  تواند قوانین زبانی را آشکار کند و  تنها 
است گویا«  »زبان  وظایف  گفتاری« ؛  جمله  »زبان  از  خودی  به  1بنابراین  سیستمی  خود، 

ها در سیطرۀ »زبان گویا« یا همان »لسان ناطق« قرار دارد؛ یعنی  نمادهاست که ارزش آن
کند اثبات نماید، در درون  بودن تالش میارزش این نمادها به آن صورتی که نظریۀ قصدی 

نمادها نهفته نیست؛ بلکه در زبان گویای نمادها پنهان است؛ حال اگر زبان گویای  خود   
است روشن(  و  )رسا  عربی  متن  باشد  سبحان  خدای  طرف  از  زبان    ؛نمادها  اگر  ولی 

استسخن  )نارسا(  عجمی  متن  باشد  سبحان  خدای  غیر  طرف  از  آن  بدون    ؛گوی 
دارد؛ و این یعنی مخالفت با قصدیتی    هایی که گو و وابستگیدرنظرگرفتن قومیت زبان سخن 

 گونه بیان کرده است: که »نیلی« در خیال خود گنجانده و کارکرد آن را این 

شامل استخراج حرکت کلی تسلسل    "یگانگی زبان"»مرحلۀ تکمیل فرایند در نظریۀ  
کاربردن قوانین یادشده در دو مرحلۀ تشکیل و ساختار است؛ و بعد از آن،  آوایی با به

 شود. کاربردن لفظ در کاربردهای متنوع مالحظه میارد بهمو 

تواند  پردازد میهر پژوهشگری که به نظریۀ یگانگی زبان می  ، با تکیه بر این رویکرد
حرکت آوایی    به  تسلسل  در  باشدـپنهان  پیاده  ـهرچه  زمان  در  و  بزند  سازی  چنگ 

 زیر را به انجام برساند:  های َرویهتواند می

وسیع -1 بسیار  که  به روشی  تسلسل  این  در  و مخفی  پنهان  آن فهم داللت  از  تر 
تر از تمامی کاربردهاست؛ کند و حتی وسیعچیزی است که هر قاموسی بیان می

ای که این تسلسل از نظر مردم، فقط داللتی ظاهری دارد و این داللت،  گونهبه
کند.  ن را آشکار میهمواره بخشی از حرکت کلی است که زبان واحد یگانه آ
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بدون آنکه در   ،شناسیتصحیح کاربردهای زبانی برای اولین بار در تاریخ زبان -2
شناسی گرفتار شود.  تناقض با اصول علم زبان

آن  زبانزیرا  علم  در  همبهـشناسی  ها  و    ـزمانطور  تصادفی  و  زبان  دگرگونی  به 
توانند به تصحیح و نیز مراقبت از  ها نمیبودن آن باور دارند؛ به این ترتیب آنقراردادی

ها بعد از کاربرد و نه قبل از آن،  کاربرد اقدام کنند؛ زیرا داللت لفظ و واژه از نظر آن
به کار گرفته  تر خواهد بود که  شود؛ پس کدام کاربرد از میان کاربردها شایستهنمایان می

 شود؟!

تصادفی و  »قراردادی  رویکرد  )اعتبا  زبان«  آنبودن  نمیباط(  این  ها  به  توانند 
توانند خطا  پرسش پاسخ دهند؛ زیرا هر کاربرد جدیدی را که قبالا وارد نشده است نمی

های  عنوان رخدادی حتمی از پدیدهبدانند؛ زیرا شاید ابتدای تغییری باشد که به آن به
صورت  ها بهآن  زبانی باور دارند که راه گریزی از آن وجود ندارد. تغییر و تحوالت از نظر 

تمامی آنچه  زیرا    ؛که خودش موضوع دیگری استشوند  حادث میاتفاقی و تصادفی  
بعد از    ،که زباناز ایناست  عبارت    ـکشندبه تصویر می  هاکه آنشکلی  به  ـدهد  رخ می

بنابراین هیچ ارتباطی به هیچ کسی  ؛ کنددگرگونی و تحول، سیستم خود را متحول می
الزم و ضروری   ،دهدو چیزی را تغییر نمی  ،ی که نه زیانی دارد و نه سودیندارد و علم

از کاربرد مطرح    نیست. این در حالی است که در »زبان یگانه« که در آن، داللت قبل
توان استفاده از زبان را رصد و  است وضعیت عکس این حالت است و به این ترتیب می

 آن را تصحیح کرد.  

ست و کشف آن، نظر »زبان یگانه« یک حرکت کامل و مطلق ا»داللت« از نقطه
  و حرکاتشان انتهایی ندارد؛ زیرا داللت، تکوینی طبیعی است. موجوداتی از این دست  

نوآوریانته ندارند... پس  اکتشافایی  و  با داللت   ها  این داللت،  ولی  ندارند؛  پایانی  ها 
شود؛  شود. این داللت با موضوع آمیخته میلفظ دیگری خارج از کاربرد آمیخته نمی

هایی دارد و در آن، حرکاتی پنهان وجود دارد. یک موجود طبیعی،  زیرا موضوع، حالت
تعداد   که  تسلسلمانند موضوعی است  از  را جذب میزیادی  آنکه یک   ،کندها  مگر 
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یک  ارتباط  تسلسل، فقط خودش را به این دلیل که خود  حرکت است جذب کند، و  
یک موجود با موجود دیگر است؛ البته کوه،  همچون ارتباط  تسلسل با تسلسل دیگر،  

 1دریا نیست و دریا هم کوه نیست.« 

در    ؛کند که سخن نهایی را در خود دارد یچنین تصوری، »متن« را تبدیل به حکمی م
گوید؛ مگر در یک حالت که متن و زبان  حالی که واقعیت »متن« هرگز چنین چیزی نمی 

باشندهم گوی آن،  سخن  با متنی  سان  امیرالمؤمنین روایت شده است که وقتی مردم  از   .
ها را ناپسند دانست و با این سخن  صورت مجزا از زبان ناطق، حکمیت آوردند عمل آنبه 

دهم؛ پس  »این، کتاب صامت خداست و من آن را توضیح میها پاسخ داد:  صریح به آن 
رها کنید؛ زیرا تعبیرکنندۀ دیگری   کتاب ناطق خدا را برگیرید و حکم به کتاب صامت خدا را 

مگر آنکه    ،ماندالخطاب ساکت باقی میو این یعنی متن در هنگام فصل  2جز من ندارد.« 
بودن متن در درون  گویش به جریان بیفتد؛ به همین دلیل حجت و برهانمتن در زبان سخن 

کند و او همان  خودش پنهان است و آن را جز کسی که موظف به اظهار آن است آشکار نمی 
  ؛ شودگوی خداست. حجت متن که در درون او پنهان است بر زبان او جاری می حجت سخن 

 زیرا زبان او، همان حضور حجت است. 

ن نهفته است؛ زیرا تمامی خالیق  اگو از طرف خدای رحم در اینجا اهمیت وجود سخن 
تا بندگانی  آفریده شده   ـکنند آورند و چه کسانی که انکار می هایی که ایمان می چه آنـ اند 

  دهند. از حسین بن علی یقطین، از اباجعفربرای کسی باشند که به سخنانش گوش می
او را بندگی کرده است؛    ، گویی گوش بسپارد»هرکس به سخن روایت شده است که فرمود:  

اگر آن سخن  اگر آن  پس  و  بندگی کرده  را  از طرف خداوند عزوجل سخن بگوید خدا  گو 
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 1گو از طرف شیطان بگوید، شیطان را بندگی کرده است.« سخن 

شود؛  به این ترتیب اکنون برای ما ماهیت  دستاوردهای علمی و شناختی  بشر روشن می
گوید شناخت و  شود که از طرف خداوند سبحان سخن می پس چیزی که از کسی صادر می 

ولی اگر از طرف غیر خدای    بار و دانستنش سودمند؛ معرفت حق است و ندانستنش، زیان
نمی  دانستنش سودی  و  ندارد  زیانی  ندانستنش  که  است  دانشی  ادا شود  ؛  رساندسبحان 

رو علم شناخت زبان عربی )نحو( که مجموعۀ نظرات و آرای مردم است و از کسی که  ازاین
که  متعال او را مکلف به این کار کرده باشد صادر نشده است، علمی است  وخدای سبحان 

شده است:  روایت    رساند. از امام کاظمدانستنش سودی نمی   ندانستنش زیانی ندارد و
؟  کیستاند. فرمود: این  وارد مسجد شد و دید جماعتی گرد مردی جمع شده   »رسول خدا 

  های عرب وگفتند: او عالمه است. فرمود: عالمه چیست؟ گفتند: داناترین مردم به َنَسب 
فرمود: این علمی است که    جاهلیت و اشعار عربی است. پیامبرها و روزهای  تاریخ آن 

 2برد.«کند و هرکس آن را بداند سودی نمی هرکس آن را نداند زیان نمی 

شدن به این علوم قراردادی، زیانش بیشتر از  مشغولتر این باشد که دل چه بسا درست 
در خط سیر افقی تکاثری  دارد و  سودش است؛ زیرا علمی است که از توجه به حقیقت بازمی 

یفی   یر میو بدون توسعۀ ک  بدون آنکه ارتقا برای رسیدن    ،پردازدکند و تنها به کمیت می س 
شود علوم  رو مالحظه می ازاین   ؛به حقیقت را در نظر داشته باشد و اعتباری برایش قائل شود 

کنند نگاه را  بلکه تالش می   ؛ مشغول بیان حقیقت نیستندعرضی )قراردادی( نگران و دل 
به »من« )انا( متمرکز کنند و این واقعیتی است که امروز با تمامی جزئیاتش در آن زندگی  

شگفت می کثرت  و  اطالعاتی  انفجار  شاهد  ما  پژوهشکنیم.  در  تانگیزی  و  ألیفات  ها 
این کثرت پژوهش  ؛هستیم  زنند و چنین تحقیقاتی  ها فقط در مدار خودشان دور میولی 
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برنمی حقیقت  معرفت  و  شناخت  راستای  در  جلو  به  رو  گامی  دلیل  هیچ  همین  به  دارند. 
برابر دین حق جبهه میکنیم دانش مالحظه می پا  های قراردادی در  به  گیرند و علیه آن 

کند،  انند »دین« یک مجموعۀ تکاملی رو به باالی عمودی را مطرح میدخیزند؛ زیرا میمی
صورت  کنند که به قوانین قراردادی قرار دارند که سیستمی را طرح می   ، و در نقطۀ مقابل آن

گویند؛ ولی این پیشرفتی توهمی است و  شود و به آن، تکامل یا پیشرفت می عرضی زیاد می 
تو  ؛در جهت حقیقت نیست  )انا( است که  سوی محقق جهش به بلکه تمام  ساختن »من« 

کند راهی برای رسیدن به این  هرگز بدون توجه به حقیقتی که دین، نظام آن را آشکار می
 شدن وجود ندارد. محقق

کنند علوم  های حق و راستی است که بیان میشده از زبانمتون زیر برخی متون وارد
فقط    ـشناسی و دستور زبان )نحو( زبان   خصوصبه ـ آموزند  ها را میی که مردم آن دقراردا 

رساند و ندانستنشان ضرری  ها سودی نمی علومی تزئینی هستند که دانش موجود در آن 
 ندارد:  

امیرالمؤمنین، امروز    ی آمد و عرض کرد: ا   یامیرالمؤمنین علسوی  به   یشخص اول:  
  یحفص   ی اما آن فالن  ؛ شد  یجاد ا   ی در سخنش اشتباه گفتار و    کردیبحث م  ی بالل با فالن

فرمود:    ین نؤمالمیر . امکند[ی بالل را تمسخر م]  خنددی و به بالل م  کندی صحبت م
است که کارها و اعمال انسان    ین کالم و استوارداشتنش تنها ا   نمنظور از درست اداکرد»

ب درست  عرا را دارد، ا    های زشت  ین آن کس که کردارش بدتر   ین بنابرا   شود؛   یزه استوار و پاک
نفع  چه  سخنش  قوام  و  کردارش    یش برا   یگفتارش  اگر  بالل  و  داشت؟  پایۀ  خواهد  بر 

  ی در کالمش چه ضرر   یاشتباه گفتار   ، ها باشدیپاک  ین و آراسته به بهتر   هایکی ن  یناستوارتر 
 1« خواهد داشت؟ یشبرا 

از   از ربعی،  ابو  : گویدمی  حویزة بن اسماءدوم:  شما مرد    : عرض کردم  اللهعبدبه 
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نظری می   ؛فاضلی هستی عربی  قواعد  این  در  است  فرمود  .افکندیدخوب  »ال    :حضرت 
 .«نیست نیازی مرا به این بوی گند شما  » 1حاجة لي في سهککم هذا« 

امام  2شود. دیده میکند بوی بدی است که در شخصی که عرق می   معنایسهک« به »
اند و اصطالح »عربی« را بر آن  وضع کردهنظر داشتن در چیزی را که مردم  دقت   صادق
شمار  نهاده  به  بد  بوی  است،  زبان(  )دستور  و صرف«  »نحو  منظورشان  که  حالی  در  اند، 

خوبی تدبر کنید! چنین بوی بدی از مناطق تعرق بیرون  آورد. در این توصیف دقیق به می
ها سرچشمه  دهان  گیرد. چیزی که از ها هم سرچشمه می آید و به همین ترتیب از دهان می
 شود، بویی بد و ناپسند است.  و رأی و نظر فرد پخش می هوا و هوس بر اساسگیرد و می

کسی که غرق در فراگیری  »  فرماید:که می  است  روایت شده  از امام صادق سوم:  
 3شود.«او گرفته میعلم نحو شود خشوع از 

را   صادقامام    گوید:چهارم: محمد بن مسلم می  آیه  ْعَم    این  َفَلن  ُنوح   َناَداَنا  َوَلَقْد 
یُبوَن  .    :گونه قرائت فرموداین  ( کننده بودیماجابت   کچه نیما  و  داد  و نوح ما را ندا  )  اْلُمج  نوحاا

کردم گفتم  !نوح  :عرض  شوم   :سپس  این    ،فدایت  در  کاش  عربیـای  قواعد  در  دقت    ـیعنی 
 4»رها کنید مرا از این بوی گندتان.«  »دعنی عن سهککم« :حضرت فرمود . کردیدمی

شناسان عربی کلمات  »زبان   فرمود:  اللهپنجم: از عبداالعلی روایت است که ابوعبد
 5« کنند.جا میرا از محل خود جابه 

  یچ خداوند ه»  به ما گفت:  ششم: مسلم بن خالد ملکی، از جعفر بن محمد، از پدرش
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  یامبری پ [ در گوش هر  ی]آن کتاب و وح  یول  ؛ نازل نکرده استی  را جز به عرب  ی کتابوحی و  
 کهیهنگامشد.  یالقا می  ما به عرب  یامبردر گوش پ  یوح  شد، ویالقا م  یامبربه زبان قوم آن پ

های  در گوش   وحی را و    ؛کردی صحبت م  ی به عرب  کردیم  یان قومش ب   ی را برا   ی وحپیامبر  
با زبان خودشان جای می آن سخن    خدا رسول  با    یبا هر زباناگر یکی از ما  و    داد؛ها 
به عربگفت  می او  پ  یکالم  ا   شد،یالقا م  یامبردر گوش    ی برا   یلجبرئرا    هاین و همۀ 

 1کرد.«ی ترجمه م که نزد خدا داشت نزدیکی خاطر شرافت و به  یامبرپ
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 کلمه  ی برایتوضیح

حجاب   در  نورانی  برش  یک  از  است  عبارت  شناساندن    کلمه  برای  به  »غیب  فاعل« 
شود،  یابد و آشکار می و با کلمه تجلی می  گویداز خودش می  ،کلمه . غیب با  «پذیرنده:  »قابل

َهاَدة   :  تعالیحق شناساند. شاید این سخن  خودش را می   ، و غیب با کلمه ُم اْلَغْیب  َوالَش  َعال 
یُر اْلُمَتَعال   بیانی برای این مطلب  (  دانای نهان و آشکار، ]و[ بزرگ  بلندمرتبه است ) 1اْلَکب 

در    ؛شودشناخته می   ادت« مخلوقاتش هستند که با آنباشد؛ »غیب  او« کلمۀ اوست و »شه
 حالی که آن معبود سبحان، به هر دو احاطه دارد.  

م   فرماید:  می تعالی  حق ُکْم َعال  َیَن  ت 
ْ
ي َلَتأ  

ْل َبَلٰی َوَرب 
ُ
اَعُة ق یَنا الَس  ت 

ْ
َتأ یَن َکَفُروا اَل  ذ 

اَل  اَل 
َ
َوق

اَل   اْلَغْیب  اَل َیْعُزُب َعْنُه   ْکَبُر إ 
َ
َك َواَل أ ل 

ْن َذٰ ْصَغُر م 
َ
ْرض  َواَل أ

َ
ي اْْل َماَوات  َواَل ف  ي الَس  ة  ف  ْثَقاُل َذَر  م 

ین   َتاب  ُمب  ي ک  ،  آریبگو   . رستاخیز برای ما نخواهد آمد و کسانی که کافر شدند، گفتند ) 2ف 
ای،  زن ذره وکه هم ،  نهان  [ دانایسوگند به پروردگارم که حتماا برای شما خواهد آمد. ]همان

  ، تر از آنتر از آن و نه بزرگ ک از وی پوشیده نیست، و نه کوچ،  ها و نه در زمیننه در آسمان 
پس احاطۀ او سبحان به غیب دلیل و نشانۀ  (.  است[  مگر اینکه در کتابی روشن ]درج شده

ن و مسلط بر دومی است و  احاطۀ او به شهادت   اولی، اصل  وجود  است؛ زیرا اولی مَهیم 
 دومی است.

دارد تعریفی  )شهادت(    ،کلمۀ »غیب« حضوری  و »خلق«  است؛  توصیف  و  اسم  زیرا 
اران«  شود. »ظهور تو در کوه فظهوری تعریفی دارد که کلمۀ اسم و توصیف با آن متجلی می 

به  به  وسیلۀ محمدیعنی ظهور خداوند سبحان  اشاره  با  را  تعریفی خود  . کلمه، حضور 
ای  نشانه   ـشودنامیده می طبق آنچه  ـکند و این ضمیر  »گنج مخفی« با ضمیر »هو« آغاز می
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به آن   پنهان است؛ زیرا ضمیر است؛ یعنی به »ُمضمر« )چیزی است که ضمیر  بر خفا و 
ای به گنج مخفی )ُکنه و حقیقت( است. اشاره با ضمیر  گردد( اشاره دارد؛ یعنی اشارهبرمی

این    »هو« همان شناساندن معرفت با سلب )یعنی با تنزیه( به مکلف است. پس »هو« با 
سو، تعبیری به اعتبار قابل  وکه این سمت ـ سو شناساند از یک که گنج مخفی را می توصیف  

شود. به این ترتیب »هو« یعنی  )غیریت( تعریف میبودن    غیر با    ـ)پذیرنده( است نه فاعل 
معنی نفی »من« است. اولی تعریف سالب برای  غیر از »من« مورد خطاب. از سوی دیگر به 

است همر   فرد  این  سلب و  دومی،  است.  عبودیت  درک  با  با  اه  و  است  شخصیت  کنندۀ 
چیزی جز موجود حقیقی باقی نماند. معرفت و  تا آنجا که هیچ   ،ست فنا همراه استدرخوا 

 شناخت در دومی باالتر از اولی است.  

در   »غیریت«  با  سالبه  استمعرفت  مکلف  برای  اولیه  شناخت  آن،    واقع  از  باالتر  و 
این غایت    شناخت و  با نفی ماهیت )شخصیت( است؛ یعنی »ال هو اال هو« و  او  معرفت 

را    محمدتوانیم سخن یمانی آل اینجا ما می معرفت، و انگیزه برای وجود خلق است؛ و از  
کردن من به معرفتت، ]مرا[  ا به فضل خودت آفریدی و با تکلیف : »مر فرمایدبفهمیم که می 

و آن معبود سبحان    «.شرافت بخشیدی بر مخلوق است،  از سوی خالق  لی  خلقت، تفض 
نیاز از  ها را آفرید در حالی که بی ها نداشت؛ یعنی آن خلق را آفرید در حالی که نیازی به آن

ها را  شود که آن معبود سبحان آندر حالی که از این جمله چنین برداشت نمی ها بود،  آن
همان ـ ها را آفرید  هایی است؛ بلکه آنو باالتر از چنین نسبت   بیهوده آفرید؛ خداوند بسی برتر 

»تا شناخته شود«. شناساندن    ـن سبب  آفرینش را بیان کرده است طور که آن معبود سبحا
از لی  تفض  بلکه  نیست  نیاز  اینجا[  است. شناخته  ]در  او  طرف صاحبش  به  زیانی  نشدنش 

ننمی  او  به  نیز سودی  او  َکَرم و فضل    ؛رساندمی رساند و شناخت  از  تعبیری  ولی معرفت، 
پس تعریف سلبی در واقع،    ؛مو معرفت او، امری بزرگ بر ماست که خلق او هستی   اوست

گر بر او باقی بماند. پس  سوی »هو« است تا همچنان نظاره کردن مخلوق مکلف به هدایت
کردن َکَرم کریم  ، تباه اما توجه به غیر او  ؛ و« است»شناختن ا   ،سوی اونگریستن مخلوق به 
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کند و نادانی به او را  از او )هو( معرفت خدا را منتفی می  گردانی روی و فضل اوست؛ زیرا با  
شود. او سازد، و از اینجا منشأ غضب آن معبود سبحان و خشم او بر بندگان میمستقر می

آنآن و  آفرید،  برای خودش  را  اگر  ها  است.  نیافریده  خودشان  برای  را  برای  آنها  را  ها 
کرد؛  »من«هایشان آفریده بود، هدف نهایی از خلقت که همان معرفت است تحقق پیدا نمی 

آفریده  این صورت هر  در  به زیرا  با دیگری  ی »انا« و »منیت« خود میسو ای  رود و وقتی 
به این    ؛گیردکردنش درمی و نیست   دیگرموجود   زاعی برای زدودن آن  ناگزیر ن  ،برخورد کند 

ند  در حالی که او خودش نیازم ،ترتیب به جایی خواهد رسید که موجودی جز خودش نباشد
کنندۀ خود و نفی قابلیت وجودی که  ]با ندیدن عوامل ایجاد پس به این ترتیب  دیگری است؛  

گرفته  ش  کردن خودش توسط خودتصمیم به نابود وجودش در پیوند با مرتبۀ باالتر است[  
از عدم آمده    ت نقش خلق  درنتیجه   واست،   بود؛ زیرا  بیهوده خواهد  بر این صورت، نقشی 

 است تا نهایتاا به عدم برسد.  

به همین جهت این نقش، تعبیری    ؛ طور کامل در جهت عکس قرار داداما نقش الهی به 
انتها؛ زیرا این مخلوقی که از نیستی و عدم آمده است فرجامش با بخشندگی  است از کرم بی

که معادلۀ شناخت و    خواهد بود و این غایتی است  کریم  بخشایندۀ وجود، جاودانگیو َکَرم  
ازد؛ بلکه با  سآن را محقق نمی  ـ کی بر خودشکوفایی نیهیلیستی استکه متـ معرفت بشری  

یابد و این از  تحقق می   ـ ( استشناخت و معرفت او )هو   بر اساسکه  ـ معادلۀ معرفت الهی  
در نخستین مرتبه و در مرتبۀ دوم درخواست فنای »من« در آن معبود    طریق انکار »من«
انجام می وا سبحان  در  و زندگی و علم است، و »من«  در واقع وجود  زیرا »هو«  قع  شود؛ 

گوید تمایل باید برای ساحت »هو« باشد.  رو حکمت می ازاین  ؛ نیستی و مرگ و نادانی است
شود؛ و این  ود و ارادۀ کریم از کرمش محقق می پس با »هو« وجود و زندگی و علم خواهد ب

تا بعد از فتح    ای است که قبل از فتح و در زمان فتح، برای محمدنتیجه  حاصل شد 
به این ترتیب »الله« در خلق    و  بازگردد، در حالی که آراسته به اخالق خداوند سبحان است
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   1شود.

یابد و  ییر نمی شود و تغ کند که دگرگون نمی می»هو« دو ُبعد دارد؛ »ه«: به ثابتی اشاره  
است؛ و »واو«: به غیب یعنی به گنج مخفی   ـ یعنی ذات او یا حقیقت کلمه ـآن ثابت اسم او  

کند: ُکنه با »واو« غیب  دو طرف به ُکنه و حقیقت اشاره می کند. پس »هو« از هر  اشاره می
از حقیقت با»بیان می تعبیر مشود و  ثابت  او نمی ی هاء«  این اسم را جز  از    ؛ شناسدشود و 

ای او، ای کسی  »« یا هو یا من ال هو اال هو»بیت پاک آمده است: دعا از اهل همین رو در 
که    ای کسی»  « یا من ال یعلم ما هو اال هو»  ؛ یعنی از نظر وجودی   «که هیچ نیست مگر او

معرفت حقیقی، از    پس شناخت و  .معرفتییعنی از نظر    «شناسد مگر اوکس او را نمی هیچ 
کردن ظرف خود از  تواند بفهمد خالیغیر او می   ی کهغیر او سلب شده است و نهایت چیز

»انا« )من( و اعتراف در محضر او به ناتوانی از شناخت و معرفت آن معبود سبحان است، و  
شمار آورده است؛ چرا؟  این اعتراف به عجز را خدای کریم نهایت  معرفت برای فرد مکلف به  

گاه خواهد شدزیرا به این ترتیب مخلوق به هیچ و عدم  در حالی که به کریم، با    ، بودن خود آ
فضل و بخشایشش و آفرینشش، اعتراف کرده است؛ به اینکه خداوند او را با ایجاد از عدم،  

گرفتنش  کار به گشت و او را با  دم بازمیگرامی داشت و اگر این فضل نبود مخلوق قطعاا به ع
 نشین او گرداند و آن را در او پیوند زد.  شرافت داد و او را »بندۀ خود« نامید و بندگی را هم 

گاهرفعت  دهندۀ  است که نشان تعبیری    «اسم» کردن( است. اینکه او »علی و اعالم )آ
اعالم  ت  اْلعلی« است مطلبی است که بحثی در آن نیست. او با ذات خود آشکار شد و جه

»من گنجی مخفی بودم؛ خواستم شناخته شوم؛  جل تحقق یافت:  وبا این سخن خداوند عز 
به  را  تا خودش  خبر داد  خودش  از  پس او عزوجل   2پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم.«

آن بشناساند  خلقش   برای  او  و معرفت  امکان شناخت  بنابراین حقیقت     ؛ راهم شودف  هاتا 
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میر »هو« و پایان اسم  و »هاء« ابتدای ض  جهت ثابت »هاء« پیچیده شده است   در  »اسم«
ست؛ پس شروع حرکت در شناخت،  به »ابتداها«ها( بازگشت  »الله« است. »غایات« )فرجام 

د. اسم از ُبعد  شونتهی میاز »هاء« است و با توجه به مخلوق پذیرنده )قابل(، به همان م 
از همین رو خداوند عزوجل با بیانی از خودش در    ؛تدهندۀ صفت اسبودن نشاناعالمی

از  که در واقع ُبعدهایی  توصیف کرد  خود را با صفاتی    ـ متعالوسبحان ـحقیقت کرمش مورد  
کنند.  که او سبحان را معرفی می هستند  هایی  کنندۀ اسم دهند و معرفیاسمش را نشان می 
بر  کننده  ست و عالمتی است که داللت اوت او، از نظر حضوری، غیر از  پس هرکدام از صفا

شهر کماالت  اهل  اسم نام آن معبود سبحان است. غایت و نهایت مخلوقات آن است که  
 ش است. شدن به آن شهر همان غایت و نهایت سعی و تال ؛ پس واردالهی شوند

ای داشته باشد تا از آن، عطا و بخشش خدا بر خلقش افاضه شود  این شهر باید دروازه
شوند؛  سوی آن معبود سبحان وارد میقط از این دروازه است که افراد ساعی و کوشا به و ف

ل  اْدُعوا  فرماید:  میتعالی  حق ن« نامیده است.  اای که صاحبش آن را »رحمهمان دروازه 
ُ
ق

ْسَماُء  
َ
اْْل َفَلُه  َتْدُعوا  َما  ا  یا 

َ
أ َن  ْحَمٰ الَر  اْدُعوا  و  

َ
أ َه  َها  الَل  ب  ْت  ُتَخاف  َك َواَل  َصاَلت  ب  َتْجَهْر  َواَل  اْلُحْسَنٰی 

یالا  َك َسب  ل 
بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هرکدام را بخوانید، برای  ) 1َواْبَتغ  َبْیَن َذٰ

اش مکن، و میان این  و نمازت را به آواز  بلند مخوان و بسیار آهسته  ،های نیکوتر استاو نام 
و »سبیل« )راهی( را که فیض آن معبود سبحان از طریقش جاری    ؛( جویب[ راهی  ]و آن

مستقیم تعالی  حق شود  می المستقیم:  »راه  می   « الصراط  است.  َنا  فرماید:  نامیده  اْهد 
یَم  َراَط اْلُمْسَتق  رست باشد و تعبیر  اگر درک و فهم دـ و    (ما را به راه راست هدایت فرما) 2الص  

ی  این »راه« همان »صفات« است. آن معبود سبحان نهایت  نرمش و مهربان  ـتوضیح ُمجاز و  
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با   و دروازۀ آن را  1و معرفت را با اسمی جامع و مانع را با خلق خود داشته است و شهر دانش
نام  نشان نامی  این دروازه  گذاری کرده که  از هر دو سوی  او  َکَرم آشکار  و  دهندۀ بخشش 

باطن   و »نام است:  نامید  را »رحمت«  اعتبا و ظاهر آن. پس دروازۀ آن  به  را  ر دو  گذاری« 
و »رحیم« که باطن و درون     ن« که ظاهر دروازه است انمود: »رحمجهت آن جدا و مشخص  

 دروازه است؛ و دروازۀ رحمت را محل فیض و بخشش خودش قرار داد.  

ر داد. از این دروازه بازخواست  در نقطۀ مقابل دروازۀ رحمت، دروازۀ قهر و خشم را قرا 
ظاهری دارد و    نیز شود. این دروازه  اند انجام می بندگانی که بخشش و کرم او را انکار کرده 

نشان باطنی که  است  »واحد«  همان  باطن،  ظاهر،  ؛  و  همتاست،  و  شریک  نفی  دهندۀ 
ه، همان  از بردن دیگری از روی قهر و خشم است. این درو هندۀ ازبیند»قهار« است که نشان 

و آن را خدای سبحان ایجاد کرد تا مانعی باشد برای آنکه بندگان    تدروازۀ بالها و عذاب اس
به   از  ساحت  از آن طریق  بیشتر خالیق  آنکه  نشوند؛ ولی شگفت  وارد  آن معبود سبحان 

کنند و به این ترتیب با وجود مناعت طبعی  گردانند و به آن پشت میی دروازۀ رحمت روی م
َیْوَم  فرماید:  می تعالی  حقبینند.  ها میند خود را رودرروی دروازۀ عذاب یا مصیبت که دار 

ار   د  اْلَقَه  ه  اْلَواح 
َل  َمن  اْلُمْلُك اْلَیْوَم ل  ْنُهْم َشْيء  ل  ه  م 

ُزوَن اَل َیْخَفٰی َعَلی الَل  آن روز که  ) 2ُهْم َبار 
ماند. امروز فرمانروایی از آن  کیست؟ از  پوشیده نمی ها بر خدا  چیزی از آن   شوندآنان ظاهر  

 . (آن  خداوند یکتای قهار است

شدن با مخلوقات همان اعالم و شناساندن است، پس  حال اگر »اسم« از ُبعد مواجه
سوی اسم  راه به  ـ در واقعـ اسم اعالمی )بیانی و توضیحی( است و صفت  ُبعد صفت، همان 

الله، واحد  احد است و تمام اسماء و صفات  »فرماید  ی یمانی میاست. به همین دلیل وقت



ع  تعریف.  1 ع  و  جام  ف  افراد  همۀ  کهاست    تعریفی  منطق،  اصطالح  در  ،مان   اغیار   و(  بودن   جامع)  گیرد  دربر  را  معرَّ
ف افراد شمار در که را افرادی یعنیـ . )مترجم( (بودن مانع) نشود شامل ـنیستند معرَّ
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شود و نه جوهرهایی است  ها توصیف می عین ذات اویند، نه اعراضی است که ذات با آن 
 ... شویم صفات تنها  متوجه می 1، «است  که از آن ترکیب یافته باشد؛ پس او الله  رحمان  قادر 

آوردن  ی بود سبحان رو کنند و در نتیجه رو سوی آن معمردم به اند تا برای مردم ساخته شده 
آوردن به کریم  علیم  رحیم  بخشنده  ی ذات او( باشد؛ یعنی رو سوی  )یعنی به   سوی اوها به آن

به  نیز  رو   سویو  نتیجه  در  که  باشد،  به ی دیگر صفات  خداوند سبحان    سوی آوردنی  ذات 
  سوی خلق هستند های ذات به تند؛ زیرا راه رو صفات او، عین ذات او هسخواهد بود. ازاین 

هایی بسیار هستند که به شماره درنیایند؛ بله  ها راهو این   سوی آن معبود سبحان بروند تا به 
 های خالیق است.  سوی خداوند سبحان به تعداد نْفس های به راه

د  خوخودی  رو »کلمه« به ازاین   ؛ دهندۀ غیب استکلمه، حضوری برای حقیقت و نشان
و حضور هم هست؛ زیرا جهت  حقیقت    داشتن به حقیقت، همان »غیب« است خاطر تعلق به 

ولی برای    ؛است کلمه نزول کرد در حالی که در هر مرتبه، همان »کلمه« بوده    روازاین   ؛است
باید حلقهآنکه ریسمان کشیده  ناگزیر  باشد  او و خلقش  هایی داشته باشد؛  شدۀ خدا میان 

خدای سبحان است »حقیقت« است، حلقۀ دوم که به حقیقت مرتبط است    حلقۀ اول که نزد 
»سایه« است. سپس حلقۀ سوم مرتبط با سایه است که همان مثال )تصویر، صورت( است.  

آن یا  نماد  است،  مثال  با  مرتبط  که  چهارم  حلقۀ  می سپس  گفته  اصطالحاا  که  شود گونه 
لبته اگر چنین تعبیری  ا ـده است  شت ُکد صور . نماد از نظر مردم همان کلمه به »لفظ« است
تا این    ،شده( معلمی داشته باشد )یا حضور  کدالزم است این نماد    روازاین و    ـدرست باشد 

تا از طریق آن، صورت را ببیند و از    ، تا راهی برای یادگیرنده شود  ، نماد را رمزگشایی کند
  ـدانا هستند   خدا و رسولشـرا رکوع  زی  ؛ رکوع کند )زانو بزند(طریق آن در برابر مثال،  

کند. این معلم  دهندۀ ورود به عالم ملکوت است؛ و پس از آن بر حقیقت سجود می نشان
توانند  دگان و دانشجویان ب باید همان وجود کلمۀ متحرک در واقعیت زمینی باشد تا یادگیرن
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 الگو و پیشوای خود قرار دهند.  ، او را نشان بدهند و او را هم از نظر علمی و هم عملی

حلقه  چهارگانه پس  عوالم  از  کلمه  می های  تشکیل  ما  ای  سرور  و  سید  که  شوند 
آمده است:  تعالی  حق ها را در جهان ملکوت دید که این در سخن  نمادهای آن  ابراهیم

 یَن ن  اْلُموق  َن  َیُکوَن م  َول  ْرض  
َ
َواْْل َماَوات   الَس  َمَلُکوَت  یَم  ْبَراه  إ  ُنر ي  َك  ل 

َعَلْیه   *    َوَکَذٰ َجَن   ا  َفَلَم 
ا  ٰی َکْوَکبا

َ
ْیُل َرأ اَل الَل 

َ
َذا  ق ي   َهٰ  

یَن  َرب  ل  ُب  اْلْف  ح 
ُ
اَل اَل أ

َ
َفَل ق

َ
ا أ ا *  َفَلَم 

َ
ا ق غا ی اْلَقَمَر َباز 

َ
ا َرأ َذا  َفَلَم  َل َهٰ

یَن   
ال 

َن اْلَقْوم  الَض  ُکوَنَن  م 
َ
ي َْل  

ي َرب  ن  ْن َلْم َیْهد  اَل َلئ 
َ
َفَل ق

َ
ا أ ي َفَلَم   

َغةا  *   َرب  ْمَس َباز  ی الَش 
َ
ا َرأ َفَلَم 

ا ُتْشر ُکوَن  َم  ي َبر يء  م   
ن  إ  ْوم  

َ
َیا ق اَل 

َ
َفَلْت ق

َ
أ ا  َفَلَم  ْکَبُر 

َ
أ َذا  ي َهٰ  

َرب  َذا  اَل َهٰ
َ
ن   *    ق َي  إ  ْهُت َوْجه  ي َوَج 

ا  یفا ْرَض َحن 
َ
َماَوات  َواْْل ي َفَطَر الَس  ذ 

َل  َنا  َوَمال 
َ
َن  أ ها  گونه، ملکوت آسمانو این ) 1یَن اْلُمْشر ک   م 

تا از جمله یقین  نمایاندیم  ابراهیم  به  را  او پرده  *    کنندگان باشد و زمین  پس چون شب بر 
پروردگستاره   افکند »این  گفت:  دید؛  گفت:  ای  کرد  غروب  چون  آنگاه  و  است«  من  ار 

گفت: »این پروردگار من    و چون ماه را در حال طلوع دید *    « کنندگان را دوست ندارم»غروب
گروه   از  قطعاا  بود  نکرده  هدایت  مرا  پروردگارم  »اگر  گفت:  شد  ناپدید  چون  آنگاه  است« 

بودم دید *    « گمراهان  برآمده  را  خورشید  چون  پرور   پس  »این  این  گفت:  است.  من  دگار 
  ک گفت: »ای قوم من، من از آنچه ]برای خدا[ شری  و هنگامی که افول کرد«  تر استبزرگ 

سوی کسی گرداندم که  دالنه روی خود را بهک من از روی اخالص، پا *    «سازید بیزارممی
ذات   »عالم الهوت« عالم    (. ها و زمین را پدید آورده است؛ و من از مشرکان نیستمآسمان

صورت  صورت سایه، و »عالم ملکوت« عالم کلمه به مه، و »عالم جبروت« عالم کلمه به کل
الزم است در عالم ُملک،  رو  ازاین   ؛صورت نمادین استویر، و »عالم ُملک« عالم کلمه به تص 

باشد  سخن  را روشن کندو  را رمزگشایی  تا نماد  گویی وجود داشته  او   ،آن  ترتیب  این  به  و 
باید ظاهرکننده همان »ستا و  است،  باش رۀ ملک«  داشته  آن وجود  برای صورت  که  ای  د 

او »خورشید  همان »ماه ملکوت« است، و باید کسی هم باشد که نورانیت آن را آشکار کند که  
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این ر ابراهیمجبروت« است.  از یک سیستم  در ملکوت آسمان   ؤیا که  ها و زمین دید 
پرده برمی  ا معرفتی  و دارد، در حالی که  و    ی پژوهشگر   براهیم محقق  راه دانش  در  واقعی 

توانست بر اساس رویکرد و راه روشن الهی برای شناخت و معرفت،    روازاین معرفت بود و  
که  ـ  های آن را طی طریق کند. امکان ندارد معرفت، بدون حرکت بر مسیر ابراهیمحلقه

محقق شود. خداوند    ـ 1نامیدآموخته  دانش   شیعیانجزو  جل او را گرامی داشت و  وخداوند عز 
ْن فرماید:  عزوجل می َن  م  یَم  َوإ  ْبَراه  ه  َْل  یَعت   (. گمان، ابراهیم از پیروان اوستو بی ) 2ش 
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 کندقرآن قانون »داللت« را آشکار می

  َنَزَل  فرماید:  می تعالی  حق
اْلَحق  ْنَزْلَناُه َوب 

َ
  أ

اْلَحق  ا َوب  یرا ا َوَنذ  را  
اَل  ُمَبش  ْرَسْلَناَك إ 

َ
)و   1َوَما أ

رسان دهنده و بیم [ را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد، و تو را جز بشارتآن ]قرآن
 نفرستادیم(. 

می متوجه  نشان  است  ت«  »سببی  اینجا  در  »باء«  اینکه  سبب  شدن  و  انگیزه  دهد 
شده به »حق« است و »به حق« دوم  رف توصیف کردن ظفروفرستادن )انزال( کتاب فراهم 

که سبب فروفرستادن )انزال( است، به    در این آیه، توضیحی است برای اینکه این ظرفی 
به ظرف   افاضه    همین ترتیب تبدیل  رساندن فیض هم شده است و مشخص است ظرف 

که ـ گو  )یعنی کتاب( باید رسولی باشد که با آن سخن بگوید. مدار وظیفۀ این رسول سخن 
 مدار گواهی و شهادت، بشارت، و انذاردادن است.   ـهمان ظرف حقیقت است 

ا فرماید:  می تعالی  حق یرا ا َوَنذ  را  
ا َوُمَبش  دا ْرَسْلَناَك َشاه 

َ
ا أ َن  ُي  إ  ب 

َها الَن  ُی 
َ
، ما  پیامبر )ای   2َیا أ

ها، ابعاد رسالت هستند.  این .  و هشداردهنده فرستادیم(  دهندهعنوان[ گواه و بشارت تو را ]به 
شده برای وحدانیت آن واحد  احد است که شخص فرستاده رسالت، همان گواهی و شهادتی  

کسی است که آن را راست بداند و به آن  برای  دهنده  دهد و او، بشارتبرای مردم ارائه می 
غ بشمارد و از آن روی برگرداند. انتساب  کسی است که آن را درو  ه برای عمل کند و انذارکنند

ای روشن و صریح است به اینکه »کتاب«  دادن« و »انذارکردن« به رسول، اشاره »بشارت
گو باشد؛ یعنی جاری بر زبان آن رسول باشد و »رسول« به این  ثیرگذار است که سخن أ وقتی ت

 دهنده و انذارکننده است.  ترتیب بشارت 



.105اسراء، . 1
.45احزاب، . 2



 گویا به حقاز زبان قراردادی تا زبان  .......................................................................   76

ُظوَن إ  فرماید: میتعالی حق ا َلُه َلَحاف  َن  ْکَر َوإ   
ْلَنا الذ  ا َنْحُن َنَز  تردید ما این قرآن را  )بی  1َن 

 . ایم و قطعاا نگهبان آن هستیم( به تدریج نازل کرده 

یالا فرماید: و نیز می  ْلَنا َعَلْیَك اْلُقْرآَن َتْنز  ا َنْحُن َنَز  َن  )در حقیقت، ما قرآن را بر تو به   2إ 
 . فرو فرستادیم(تدریج 

 کند:  گانۀ تنزیل )فروفرستادن تدریجی( را آشکار میاین آیات کریم ابعاد سه 

طرح مدیریتی برای    در واقعتنزیل: رسالتی است آموزنده و شناساننده. این رسالت،    -1
واقعیت است.  

این نازل   -2 عصبی   سلول ]همچون[  ها  کنندگان:  از    دهندۀانتقالهای  رسالت، 
کننده به رسول هستند.  ارسال

می   -3 فرستاده  رسالت  او  بر  که  )کسی  نقشۀ  منَزل  و  طرح  که  است  رسول  شود(: 
می دریافت  را  برنامه مدیریتی  آن،  به  عمل  برای  و  معرفی  مردم  به  را  آن  تا  و  کند  ریزی 

گذاری نماید.  قانون 

َمُه  فرماید:  میتعالی  حق  
ْن ُیَکل 

َ
َبَشر  أ َل  َوَما َکاَن ل  ْو ُیْرس 

َ
َجاب  أ ْن َوَراء  ح  ْو م 

َ
ا أ اَل  َوْحیا ُه إ 

الَل 
یم   ي   َحک  َعل  ُه  َن  إ  َیَشاُء  َما  ه   ْذن  إ  ب  َي  َفُیوح  او سخن   3َرُسوالا  با  را نرسد که خدا  )و هیچ بشری 

راه  ،گوید ]از  حجابیجز  فراسوی  از  یا  وحی  فرستاده   ،[  هرچه  یا  او  اذن  به  و  بفرستد  ای 
حجاب، همان تنزیل است، همان    کار(. بخواهد وحی نماید. آری، اوست بلندمرتبۀ سنجیده 

ای عالی به رتبۀ خلق )دنیا(  زیرا از رتبه   ؛ذکر است و همان قرآن است. حجاب »تنزیل« است
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گذر آن از تمامی درجات و مراتب تا  دهندۀ عنوان »تنزیل« نشان گذاری آن به فرود آمد و نام 
گذرد در میان اهل  ای که این تنزیل از آن میرو هر درجه ازاین   ؛رسیدن به این درجه است

او »ذکر« است زیرا در آن،  این درجه، حضوری دارد که آن حضور، حجت بر آن  هاست. 
یف کرده است  شناسایی واحد  احد و بیانی بر آن چیزی که »واحد احد« خود را با آن توص

نام  این  با  و  دارد  امیرالمؤمنینوجود  سخن  معنای  خداوند    خصوصدر    گذاری  کالم 
کنندۀ  یعنی: شناسانندۀ او، روشن   ؛شودسبحان و اینکه کالم، صفت خداست مشخص می 

کنندۀ اوست. کالم، رسالتی به دست رسول است و از آنجا که تنزیل است یعنی  او و تبیین 
کالم حالت  اسم  می   این  آشکار  را  سبحان  به خدای  که  حقیقت  این  با  صورت  کند 

ترین جایگاه فرود آمده است؛ و این، یعنی فرودآمدن  مرحله از باالترین مقام تا پایین بهمرحله
و به همین ترتیب از نهم به    باید با رسولی انجام شود  نهم  مرتبۀاز مرتبۀ دهم به    آن، مثالا 

تا رسیدن به نخستین مرتب از آنجا به هشتم،  این  ه و  سوی دنیا، نیازمند یک رسول است. 
کند. پس  راستی ما فروفرستادیم...( را روشن میبرای خواننده معنای »انا نحن نزلنا...« )به 

کند و »انا نحن، و انا در نزلنا« بر تعدد  مراتب را آشکار می »تنزیل« در اینجا در »نزلنا« سلسله
و این تعدد متناسب با تعدد مراتب است؛ پس    کندمی   تأکید  شوندکسانی که با آن ارسال می 

مرتبۀ دوم فرود بیاورد و به همین  ناگزیر باید رسولی باشد که رسالت را از نخستین مرتبه تا  
سوی این جهان فرو فرستاد  که قرآن را به را که کسی کریم، آنجا نزول ادامه پیدا کند. قرآن 

   فرماید:  میتعالی  حق   ؛دهدمی شرح  ا  کند این معنا را برای م میمعرفی  
یُل َرب  ُه َلَتْنز  َن  َوإ 

َك  ْلب 
َ
یُن * َعَلٰی ق م 

َ
وُح اْْل ه  الُر  یَن * َنَزَل ب  ین  *    اْلَعاَلم    ُمب 

ي  َسان  َعَرب  ل  یَن * ب  ر  َن اْلُمْنذ  َتُکوَن م  ل 
یَل * َوَلْو َنَز   ْسَرائ  ي إ  ْن َیْعَلَمُه ُعَلَماُء َبن 

َ
َوَلْم َیُکْن َلُهْم آَیةا أ

َ
یَن * أ ل  َو 

َ
ي ُزُبر  اْْل ُه َلف  َن  ْلَناُه َعَلٰی َبْعض   َوإ 

ْم َما کَ  ُه َعَلْیه 
َ
یَن * َفَقَرأ ْعَجم 

َ
یَن اْْل ن  ه  ُمْؤم  [ تنزیل پروردگار  راستی که این ]قرآن)و به 1اُنوا ب 

[ هشداردهندگان باشی  االمین« آن را بر دلت نازل کرد * تا از ]جمله جهانیان است * »روح 
های پیشینیان آمده است * آیا  [ آن در کتاب راستی ]وصف * به زبان عربی روشن * و به 
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اسرائیل از آن اطالع دارند؟ * و اگر  روشن نیست که علمای بنی برای آنان، این خود دلیلی 
خواند به آن ایمان  کردیم * و پیامبر آن را برایشان میها نازل میآن را بر برخی از عجمی 

یل امین وحی است و این از نظر همۀ مسلمانان و حتی  ئاالمین، همان جبر روح آوردند(.  نمی 
مات  نگفته است »تنزل    االمینروح   خصوص یه در  است. این آ  در ادیان آسمانی دیگر از مسل 

یعنی   بلکه گفته است »نزل به«؛  طور  آسمانی است که به   ، همان مبعوث االمینروح به« 
فرستاد؟ آن را بر قلب تو فرو   . آن را کجا فروشودمتصل میمستقیم به مردم روی زمین  

با تنزیل است. این قلب به مخاطب، مضاف    االمینروح فرستاد. قلب، همان عرصۀ نزول  
است که تنزیل را دریافت کرد. در    شده است و این مخاطب، همان محمد رسول خدا 

تنزیل متوقف شد یا مستمر است؟ این    ال پیش بیاید: بعد از محمدؤاینجا شاید این س 
ناخت و از  پرسش، بسیار مهم است؛ زیرا با این سؤال، حقیقت قانون  داللت را خواهیم ش

ناگزیر باید »ثابت« باشد و برای آنکه ثابت باشد باید استمرار داشته    ، آنجا که یک قانون است
کند  شدن آن با وجود استمرار خلق، تغییر یا ایجادکردنی را الزم می باشد؛ زیرا اعتقاد به قطع

راهی ندارد؛ زیرا  در حالی که تغییر در قانون    ؛م و استمرار خلق سازگاری داشته باشد وا که با د
بودن( توصیف  قانون برای آنکه یک قانون باشد باید با خصوصیات ثبات و احاطه )فراگیر 

قانون  دایرۀ  از  را  این دو خصوصیت، آن  به مرز  شود و وجود هر نقصان و خللی در  بودن 
  کند. بنابراین تا زمانی که رسالتی غیرمنقطع و نامتغیر و حتی مستمر بودن خارج مینظریه 

تا زمانی که آسمان  پابرجاست، باید رسولی وجود داشته باشد که  وجود دارد، و  ها و زمین 
ای است که حق سبحان  پایداری و دوام آن را نشان دهد و از آن محافظت نماید و این نکته 

ُظوَن با سخن خود بیان فرموده است:   ا َلُه َلَحاف  َن  ْکَر َوإ   
ْلَنا الذ  ا َنْحُن َنَز  َن  تردید ما این  )بی  1إ 

نازل کرده تدریج  به  را  نگهبان آن هستیم(.قرآن  نشان   ایم، و قطعاا  لنا«  دهندۀ  عبارت »نز 
نشان  لحافظون«  له  »انا  و  یگانه،  است  رسالتی  اینکه  و  است  رسالت  دهندۀ  استمرار 

کنندۀ  به این ترتیب این آیه، نفی  ؛کنندۀ رسالت است داشتن ارسال و تعدد رسوالن  حملادامه
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یا بعد از عیسی    د پس از محمدنگویاند و میفهم اشتباهی است که مردم در آن فرورفته 
ارسال متوقف شده است، و چه بسا آشکارترین برهان کسانی که به    یا بعد از موسی

تعالی حق شده در سخن  انقطاع باور دارند برداشتی است که مسلمانان آن را از مطلب وارد 
ه   اند:  برهان به حساب آورده   ،به اشتباه

ْن َرُسوَل الَل  ک 
ُکْم َوَلٰ َجال  ْن ر  َحد  م 

َ
َبا أ

َ
د  أ َما َکاَن ُمَحَم 

ا َوَخ  یما   َشْيء  َعل 
ُکل  ُه ب 

یَن َوَکاَن الَل  ی   ب 
ولی    ؛ از مردان شما نیست  ک ی)محمد پدر هیچ  1اَتَم الَن 

   او فرستادۀ خدا و خاتم پیامبران است؛ و خدا همواره بر هرچیزی داناست(.

: »...  آمده است  به علی   مطلبی است که در سخن رسول خدا محمد  همچنین
پیامبری بعد از من    جز اینکهبه   ؛همانند هارون نسبت به موسی هستیو تو نسبت به من  

 2« .نیست

های  گرفتن جریان دستنگریستند و برای به کردند و می توجه می دقت  اگر جویندگان به 
خدا  رسول  وفات  از  پس  که  داد  حکومتی  هواوهوس  ،رخ  پی  و  در  سیاسی  های 

  شد این آیۀ کریم، رسول خدا محمدروشن می ها قطعاا برای آن   ،رفتندنمی ها کشمکش
بلکه فرموده    ؛را با عنوان خاتم پیامبران توصیف کرده است و نفرموده است خاتم رسوالن

النبیین« بر آن اضافه کرده است. این  الله« و صفت دیگری را با عنوان »خاتم است »رسول 
نشان   ایاندازهبه صفت   رسول  که  منزلت  و  مقام  بزرگی  محمددهندۀ    ،است  اکرم 

دهد نبوت ایشان همۀ  نیست. توصیف ایشان به »خاتم« نشان میدهندۀ انقطاع نبوت  نشان
آید  کماالت را گرد آورده و کماالت با آن به پایان رسیده است و پس از ایشان رسولی نمی 

کند؛  را توصیف می  که رسالت محمد   ای کریمه آیۀ  دلیل  به   ؛ بیاورد  اوکسی که  مگر  
َغْیر   فرماید:  خداوند عزوجل می  زیرا   ل 

َل  ه 
ُ
یر  َوَما أ ْنز  ُم َوَلْحُم اْلخ  َمْت َعَلْیُکُم اْلَمْیَتُة َوالَد   

ُحر 
ْیتُ  اَل  َما َذَک  ُبُع إ  َکَل الَس 

َ
یَحُة َوَما أ ط  َیُة َوالَن  وَذُة َواْلُمَتَرد  

ُ
َقُة َواْلَمْوق ه  َواْلُمْنَخن  ه  ب 

َح عَ الَل  َلی  ْم َوَما ُذب 
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ُکْم َفاَل َتْخ  ین  ْن د  یَن َکَفُروا م  ذ 
َس اَل  ْسق  اْلَیْوَم َیئ  ُکْم ف  ل 

ْزاَلم  َذٰ
َ
اْْل ُموا ب  ْن َتْسَتْقس 

َ
ُصب  َوأ َشْوُهْم  الُن 

ی  ْساَلَم د  یُت َلُکُم اْْل  ي َوَرض  ْعَمت  ن  ْتَمْمُت َعَلْیُکْم 
َ
یَنُکْم َوأ ْکَمْلُت َلُکْم د 

َ
أ اْلَیْوَم  ا َفَمن   َواْخَشْون   نا

یم   َرح  َغُفور   َه  الَل  َن   َفإ  ْثم   ْل   ف   ُمَتَجان  َغْیَر  َمْخَمَصة   ي  ف    است   شده  حرام  شما  بر) 1اْضُطَر  
  و   شده خفه  حیوان   و   اندکشته   خدا   غیر   نام   به   آنچه   و   کخو   گوشت   و  خون   و   مردار   گوشت

  حیوانی  و  داده  جان  بلندی  از  شدنپرت   سبببه   آنچه  و  مرده  سنگ  و  چوب  ضرب  به  آنچه
  خورده،   آن  از  و  کشته  را   آن  ایدرنده   که  حیوانی  و  رفته   بین  از  دیگر   حیوان  شاخ  ضرب  به  که

  نیز  و  اید،کرده   تزکیه  شرع  دستور   به شما  و  بوده  تزکیهقابل  مرگ،  آستانۀ   در   که   را   آنچه  مگر
  حرام  شما   بر  کنید می   بندیسهم   قمار   تیرهای   وسیلۀبه   آنچه  و   شده،  قربانی   هابت   برای   آنچه
  شما   دین [  شکست]  از  کفرپیشگان  امروز   . ستا   نافرمانی   و   فسق [  امور]  این   . استشده  
را برایتان کامل و  اندشده   ناامید امروز دین شما  بترسید.  از من  ایشان مترسید و  از  . پس، 

]به  برای شما  را  اسالم  و  گردانیدم،  تمام  بر شما  را  خود  و  عنواننعمت  برگزیدم.  آیینی   ]
بی  شود،  گرسنگی  دچار  است  هرکس  شده  منع  آنچه  از  ]اگر  باشد  متمایل  گناه  به  آنکه 

 تردید، خدا آمرزنده مهربان است(. بخورد[، بی 

  به علی  رو رسول خدا است؛ ازاین   با ختم انبیا، با محمد  کمال دین در حقیقت
نیست»فرمود:   پیامبری  از من،  و  «  .بدانید که پس  تفاصیل  تمامی   با  با  جزئیاتش نبوت   ،

است   محمد آن  قلۀ  و  نبوت  کمال  او  پس  رسید؛  پایان  ظهور    ایشان  بنابراین   ؛ به 
و خدای سبحان    خداوند سبحان در خلق است و اطاعت او اطاعت خدای سبحان است

  خصوص رسد و در  ها میآنچه به آن   بارۀها را به اطاعتش در امر بندگان را به او سپرد و آن 
ُه َعَلٰی    فرماید:ها را از آن بازداشته است فرمان داد. خداوند عزیز می آنچه آن  َفاَء الَل 

َ
أ َما 

یل   ب 
ین  َواْبن  الَس  ي اْلُقْرَبٰی َواْلَیَتاَمٰی َواْلَمَساک  ذ  ُسول  َول  لَر  ه  َول 

َل  ْهل  اْلُقَرٰی َفل 
َ
ْن أ ه  م  َکْي اَل    َرُسول 

ُقوا الَیُکوَن  ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواَت  ْنُکْم َوَما آَتاُکُم الَر  َیاء  م  ْغن 
َ
َن   ُدوَلةا َبْیَن اْْل َه إ 

َل 
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َقاب   یُد اْلع  َه َشد  اش گردانید از  ها عاید فرستاده [ ساکنان آن قریه )آنچه خدا از ]دارایی 1الَل 
ماندگان و یتیمان و بینوایان و درراه  ک ده و متعلق به خویشاوندان نزدی خدا و از آن فرستا آن  

دست نگردد. و آنچه را فرستاده به شما داد آن را بگیرید  به است، تا میان توانگران شما دست 
 کیفر است(. و از آنچه شما را باز داشت بازایستید، و از خدا پروا بدارید که خدا سخت

باشد؛ زیرا او   کننده این امکان فراهم شد که یک مبعوث   به این ترتیب برای محمد
آن  شدگانمبعوث ترین  کامل یابد محمدو خاتم  استمرار  ارسال  آنکه  برای  و  ،  هاست؛ 

شد  چنین نبود و اگر ارسال قطع می کننده برای رسوالن بعد از خود است که اگر این ارسال
کردند؛ زیرا  تفرقه و نزاع و اختالف خود پیدا میای برای گمراهی و  قطعاا مردم عذر و بهانه 

آن  برای  حجتی  سبحان  خداوند  صورت  این  در  در  تا  بود  نفرموده  تعیین    خصوص ها 
ای سوی وی رو کنند! چنین تفکر و اندیشه برای حکمیت به   اختالفات خود بعد از محمد

ُرُسالا  کند:  را نقض می  آن  ـ که عزیز و جلیل است ـ و با سخن خودش    را خداوند سبحان رد
یما  ا َحک  یزا ُه َعز  الَل  ُسل  َوَکاَن  الُر  َبْعَد  ة   ه  ُحَج 

الَل  اس  َعَلی  لَن  ل  َئاَل  َیُکوَن  ل  یَن  ر  یَن َوُمْنذ  ر 
 
 2اُمَبش 

]رسوالن[ در مقابل    )فرستادگانی بشارتگر و هشداردهنده، تا برای مردم، پس از فرستادن
 باشد و خدا توانا و حکیم است(. خدا ]بهانه و[ حجتی ن 

دار است و هرکس به انقطاع  ارسال مستمر و ادامه  ،پس تا زمانی که رسالت وجود دارد
همان طور که  ـ به تعطیلی رسالت یا مرگ آن حکم کرده است    ،ارسال اعتقاد داشته باشد 

ولی آنچه به وقوع پیوست و حاصل شد این بود که آن راه و روش    ـامروز حاصل شده است 
بر    گذارد. قانونبر ثبات نظام و قانون نمی   تأثیری ر روش ]ارسال[  یارسال تغییر کرد و تغی 

رسالت و  یک  همان طور که   ؛کید دارد و در هر زمانی رسولی هستأ ود رسالت ت ضرورت وج
   مراتبی« وجود دارد.سله های سلاز »جهان عوالمدر تمامی  رسولیک 
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از وجود سه رکن آشکار که    ـاست طبق آنچه قرآن کریم بیان کرده  ـ پس قانون داللت  
میارسال را  سبحان  خداوند  یعنی  حقیقی  برمیکنندۀ  پرده  ارکان  شناسانند  این  و  دارد؛ 
   اند از: عبارت 

کننده در خود  سال رسالت کلمه؛ یعنی معنای کلمه و محتوایی که برای شناساندن ار   -1
که   است  چیزی  همان  این  و  او؛  جانب  از  بیانی  و  روشنگری  و  او  برای  توضیحی  و  دارد 

 ای از حقیقت است.و گوشه  گویندشده( می اصطالحاا به آن »مدلول« )اشاره 

کنندۀ  کننده و روشن کنندۀ رسالت و تبلیغ گو(؛ یعنی معلم  حمل رسول ناطق )سخن   -2
غ است، می تربیت آن؛ به این ترتیب او از این نظر که  ربوبیت است؛ و از  ُبعد کند و اینکه مبل 

کند او  برآورده می   مردم را برای شناخت و معرفت  نظر علمی و اینکه کسی است که نیازهای 
اهل ُبعد   از  است.  است:    بیت الوهیت  وارد شده  سخن طاهر  به  گویی گوش  »هرکس 

گو از طرف خداوند عزوجل سخن بگوید  ا بندگی کرده است؛ پس اگر آن سخن او ر   بسپارد
  « .گو از طرف شیطان بگوید شیطان را بندگی کرده استخدا را بندگی کرده و اگر آن سخن

در کالمی که شنیده می تمایزدهنده  بسا وجه  نشان و چه  اگر  که:  باشد  این  دهندۀ  شود 
خردی بود از طرف  دهندۀ سفاهت و بیاگر نشانو    ن استاحکمت بود از طرف خدای رحم

)راهنمای سخن  ناطق«  این حدیث »دلیل  است.  زاویه«  شیطان  در جایگاه »حجر  را  گو( 
دهد. نبودن این  )سنگ زاویه، یا سنگ اصلی بنا( در معادلۀ داللت یا قانون داللت قرار می

  ؛ زندای خالی دور می در دایره کند که داللت را تبدیل به فرایندی می ن،  کردن آرکن یا پنهان 
 شده« رخ داده است. خصوص »متن نازلدرست همان طور که امروز در قرائت متون و به 

کننده بر معانی است. این رسالت  های داللت از جمله نمادها و لفظ 1؛ رسالت گفتاری  -3
که رسالت،    کننده نیست؛ و از آنجاسول است و زبان ارسال واقع زبان و گفتار ر   ظاهری، در
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وجود    در قلب رسول تا وقتی که  بوده که بر قلب رسول فرود آمده است،    کنندهارسال زبان  
آمدن از قلب رسول، به زبان رسول خواهد بود؛  ؛ ولی با بیروناست کننده  زبان ارسال   دارد

ایمان    فهمیم چرا کسی که به محمدآمده است؛ و از اینجا می رسول خارج  زیرا با زبان  
کنندۀ حقیقی نیست؛ و حق سبحان  کند که از طرف ارسال را متهم می   آورد رسالت اونمی 

ُمُه  این نکته را در چند آیه، از جمله این سخن آورده است:   
َما ُیَعل  َن  ُهْم َیُقوُلوَن إ  َن 

َ
َوَلَقْد َنْعَلُم أ

ي   َوَهٰ  ْعَجم 
َ
أ َلْیه   إ  ُدوَن  ي ُیْلح  ذ 

اَل  َساُن  ین  َبَشر  ل  ي   ُمب  َسان  َعَرب  دانیم که  می   کنیما  و  ) 1َذا ل 
او می آنان می  به  نیست که بشری  این  ]این «  .آموزدگویند: »جز  او  زبان کسی که  به  را   ]

آنکه  ؛استعجمی  د  ندهنسبت می ]قرآن   حال  استاین  روشن  عربی  زبان  به  یعنی    (؛[ 
می این الحاد  »الحاد«  ها  در  و  پایین نشانه ورزند  از  دفن ای  و  واژۀ  رفتن  دارد.  وجود  شدن 

می  نشان  به »عجمی«  که  زبانی  این  می وسیلهدهد  الحاد  و  اش  )الفاظ  نمادهایی  ورزند 
ها را ترجمه کرد و اینکه آن  توان آنولی الفاظی ناخوانا که نمی   ،کندهایی( ایجاد میواژه

به  همچنان  کدگذاری نمادها  می صورت  باقی  ترجمه ماشده  و  نتیجه  نند  در  و  دشوار  شان 
است در حالی    ؛ ناواضح  این  توصیف شود.  با خصوصیت »عجمی«  است  درست  بنابراین 

زبان   این  زیرا  است؛  روشن(  و  )واضح  آشکار  عربی  زبان  رسالت،  به  گویا  زبان  که  است 
ی بیشتر  و حت  سازد ها را برای مردم روشن  شده را ترجمه کند و آنتواند نمادهای کدگذاری می

این نمادهای کدگذاری  تاز آن، ترجمۀ  به عملی است که  ثیر آن در واقعیت نفسانی  أ شده 
با تغییر آن، تغییر  واضح و روشن می شنوندگان   شود، و همین طور در واقعیت بیرونی که 

 آید.  واقعیت نفسانی هم پدید می 

ْن َبْین     فرماید: می تعالی  حق َبات  م   
َه  َلُه ُمَعق  َن  الَل  ه  إ 

ْمر  الَل 
َ
ْن أ ه  َیْحَفُظوَنُه م  ْن َخْلف  َیَدْیه  َوم 

ا َفاَل َمَرَد  َلُه   َقْوم  ُسوءا ُه ب 
َراَد الَل 

َ
َذا أ ْم َوإ  ه  ْنُفس 

َ
أ ُروا َما ب  ٰی ُیَغی   َقْوم  َحَت  ُر َما ب  ه   اَل ُیَغی   ْن ُدون  َوَما َلُهْم م 



. 103نحل، . 1



 گویا به حقاز زبان قراردادی تا زبان  .......................................................................   84

َوال   ْن  فرشتگانی  )  1م  او  پی برای  که  را  ر داست  او  از  پی  و  رو  پیش  از  خدا  فرمان  به 
دهد تا آنان حال خود  ت خدا حال قومی را تغییر نمیکنند. در حقیقسرش پاسداری میپشت  

و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد هیچ برگشتی برای آن نیست، و غیر    ؛را تغییر دهند 
  نفس   دگرگونی،تغییر و    ۀعرصخستین  بنابراین ن   .(از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود 

  تغییر   ۀمیو  و  ثمره   ثیر، أت  این   و  شودمی   نمایان  بیرونی  واقعیت  در  آن  تغییر  ثیر أ ت  و  است  شنونده 
   .است نفسانی

ْثَل  فرماید:  می تعالی  حق ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا م  ْد َسم 
َ
اُلوا ق

َ
ْم آَیاُتَنا ق َذا ُتْتَلٰی َعَلْیه  ْن َوإ  َذا إ 

َهٰ
یَن  ل  َو 

َ
اْْل یُر  َساط 

َ
أ اَل   إ  َذا  می 2َهٰ شود  خوانده  آنان  بر  ما  آیات  چون  به )و  ما  گویند:  راستی 

های پیشینیان  گفتیم؛ این جز افسانه خواستیم قطعاا ما نیز همانند این را می شنیدیم! اگر می 
 نیست(. 

نیز می  یَن فرماید:  و  ل  َو 
َ
اْْل یُر  َساط 

َ
أ اُلوا 

َ
یالا   َوق ص 

َ
َوأ ُبْکَرةا  َعَلْیه   ُتْمَلٰی  َي  َفه  )و  3اْکَتَتَبَها 

و صبح و شام بر او امال    ها را رونویسی کرده استهای پیشینیان است که آن گفتند افسانه 
 شود(. می

اصلی   علت  آن  رسالت با    محمد  ترسالبودن  نیکسان  شاید  قبلی  که  است  های 
ها همان چیزی نازل شد  و با قومی به رقابت پرداخت که در میان آن   ،رسالتی کالمی بوده

را داشته و بضاعت خود را امت »بیان« ]سخنان فصیح و  می  که آن  دانستند. عرب خود 
می سخنوری  ازاین   ؛ دانستند مستدل[  فن  در  تـ رو  و  نثر  عالی   ـ لیفأشعر،  و    بودند   بسیار 

هاست. عاملی  های آن برداری از بضاعت و داشتهه آورده نسخ  پنداشتند آنچه محمدمی
ها حتی در جان بسیاری از کسانی که از  که باعث شد این تصور باطل در روح و روان آن
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طوری که  به   ، کردند جای بگیرد این بود که قرآن متشکل از کلمات بود پیروی می  محمد
لی بعد از آنکه نتوانستند  ها وجود داشت؛ و ظاهرش شبیه ظاهر همان چیزی بود که نزد آن 

؛ زیرا پیام و رسالتی که این کالم  کردند به آن پاسخ دهند یا آن را جعل کنند با آن مخالفت  
ر خود داشت. این کالم، رسالتی برای  ها دهایی بود که کالم آن کرد غیر از پیام حمل می

واقعیت نفسانی  که اثر کلمات خود را در  داشت  شناساندن »حی قیوم واحد  احد فرد صمد«  
می  آشکار  فرد  روانی  آفاقیو  واقعیت  در  نه  اثر  بن  ؛ کرد  همان  نشانه(  و  )آیه  تعبیر  ابراین 

دهنده یا عالمت روشنی است که وضوحی همچون خورشید در میان روز دارد؛ و وقتی  نشان
ها  نفسها از مقابله با سخن رسول ناتوان شدند و با چشم خود دیدند تأثیر کلمات او بر  آن

  که ساحر در هیچ  بودنددر حالی که غافل    ؛عنوان ساحر توصیف کردند او را به   ، چگونه است
واقعیت مردم    شود؛ اما کلمات محمدسرعت آشکار می شود؛ زیرا سحر او به جا پیروز نمی 

 تواند سحر باشد؟!  طور کامل دگرگون کرد؛ پس چگونه می را به 

هایی که پژوهشگران در عرصۀ  ن داللت که امروز در بحث گانۀ قانوبنابراین این ارکان سه 
  ترین ارکان این قانون هستند و در کنند غایب است، مهم شناسی مطرح می مطالعات زبان 

خود  خودی  شود و به واقع گویندۀ کلمه هستند. ماهیت کلمه، غیبی است که شناخته نمی 
شود نمادی است که به  فته می بودنش است؛ و از آنجا که گو همین دلیل غیب   ساکت است

گویی وجود داشته باشد تا آن را روشن کند  ترجمه و بیان و توضیح نیازمند است، باید سخن 
ْهَل  فرماید:  میتعالی  حق و به همین دلیل 

َ
ُلوا أ

َ
ْم َفاْسأ َلْیه  ي إ  َجاالا ُنوح  اَل  ر  ْبَلَك إ 

َ
ْرَسْلَنا ق

َ
َوَما أ

ْن ُکْنُتْم اَل َتعْ  ْکر  إ   
کردیم گسیل  )و پیش از تو ]نیز[ جز مردانی که به آنان وحی می  1َلُموَن الذ 

 اش باره چه چیزی است که در این آیه در   دانید از اهل ذکر بپرسید(.نداشتیم. پس اگر نمی
می سخن سکوت  رسول  شخص  و  به شود  را  معگو  کسی  میعنوان  سخن  رفی  که  کند 

»و ال نرسل من بعدک«    شودمیسکوت    اشباره در گوید و مسئول بیان آن است؟! آنچه  می
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ْکر  »  دلیلفرستیم( به )پس از تو نمی   
ْهَل الذ 

َ
ُلوا أ

َ
ای در  است. نکته  « ل ذکر بپرسیداز اه:َفاْسأ

در ابتدای آیه، خطابی    که البته از صنایع بالغت در سخنوری است؛ این آیۀ کریم وجود دارد  
ی که پیش از او بر ایشان وحی  کسانیانی هست برای  برای رسول وجود دارد و در نیمۀ آن ب 

بودند و اکنون وظیفۀ ارسال، با همان راه و روش    شدهمردانی فرستاده  هاآنشد؛ اینکه  می
شود  ها وحی میشوند مردانی هستند که به آن بر عهدۀ توست؛ یعنی کسانی که فرستاده می 

ی برای عدم انقطاع ارسال است؛ زیرا از  ها همان اهل ذکر هستند. این آیه دلیل دیگر و این 
و توضیح  بیان  »ادعای مقام    دادن است. پس هرکسمله وظایف رسول، بیان و توضیح ج

کند که رسول است و برای آنکه مردم تباه و گمراه نشوند باید برای  را دارد ادعا می   «رسالت
وجود داشته باشد که    دن رسول و توضیح او و بیان او برای مردم، ضابطه و قانونیشتعیین 

دگرگون نشود و تغییر نیابد تا مردم دچار شبهه نگردند و امر بر ایشان مشتبه نشود. این قانون  
اینکه از  است  برایش    : عبارت  او هست  از  قبل  که  طرف کسی  از  باید  رسول  و    نصاین 

بودند    از طرف رسوالنی که پیش از او  محمدهمان طور که برای  ؛  تصریحی آمده باشد
نیز الزم است به رسوالن بعد از    داشت. به همین ترتیب بر محمدو تصریحی وجود    نص

ارائه دهد.   این ترتیب  خودش تصریح کند و برایشان متنی  شرح و  ادعای    که  هرکسیبه 
امت متفرق    ـز ما مثل وضعیت امرو ـ ، و به این ترتیب قرآن را دارد رسول نخواهد بودتوضیح  

با وجود این ضابطه و قانون، حجت و برهان علیه  شوندمیو مردم سرگردان    ،و پراکنده  .
به تفصیل   سرگردانی و گمراهی را برگزیند. این قانون را رسول خدا   کسی خواهد بود که 

به   شبیان و رسالت طور اجمالی صفات رسول  طور خالصه روشن کرده است. رسالت به را 
هایی که قبل از  رسالت را در هر زمان بیان کرده است؛ اینکه باید از طرف حجت   گوی  سخن 

او وصیتی وجود داشته باشد    بارۀاو هستند برای او نص و تصریح وجود داشته باشد؛ یعنی در 
پوشیدۀ    امورکه نام و خصوصیات او را ذکر کند و او داناترین مردم نسبت به رسالت و اسرار و  

عنوان حاکم باشد؛ زیرا رسالت همان  داشتن رسالت به پا کننده برای برآن باشد؛ و او دعوت 
ه  ُملْ فرماید:  میتعالی  حقکنندۀ حقیقی است.  کلمۀ حکم 

َل  ْرض  َوَیْوَم  َول 
َ
َماَوات  َواْْل ُك الَس 
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ُلوَن  ذ  َیْخَسُر اْلُمْبط  اَعُة َیْوَمئ  خداست و روزی    ها و زمین از آن  )و فرمانروایی آسمان  1َتُقوُم الَس 
 اندیشان زیان خواهند دید(. که رستاخیز بر پا شود، آن روز است که باطل 

ای است که رسالت  ارد نکته « وجود دصنپس اینکه رسول شخصی است که برایش »
وجود داشته    نصها  برای آن  هایی را بیان کرده که قبالا خاتم آن را ثابت کرده است؛ زیرا نام

تا ذکر کسانی که   از  است  الزاممی   نص  شان برای  هاآنبعد  باشدآید  نام    ؛ آور  در ذکر  وگرنه 
کند حکمتی وجود ندارد. پس  ها زندگی نمی القرنین برای امتی که در زمان آنطالوت و ذی 

وجود    نصشده به اسم،  ه باید برای فرد معین ای باشد به اینک ها اشارهناگزیر باید ذکر نام آن
نه و مدرکی است که نمی  روا داشت و   تردیدوشک  اشباره توان در داشته باشد و »اسم« بی 

 در قلب خود بیماری داشه باشد.  آنکه کند مگر تردید نمی  آن کسی در

بر زبان رسول جاری است  نص این   الهی است و    نصی ولی    ، هرچند  الهی و تنصیبی 
تواند در آن دخالتی داشته باشد؛ به همین دلیل میزان  اش نمیکس حتی رسول  گوینده هیچ 

وجود دردهای ناشی از سم که از آن   بای نوشتن وصیت،  اصرار و پافشاری رسول خدا را برا 
عنوان امانت  شویم. ایشان بسیار اصرار داشت تا روز پنجشنبه، آن را به برد متوجه میرنج می

اثبات   را  بخاری در صحیح خود آن  این مطلبی است که  و  نزد همۀ مسلمانان قرار دهد 
ماند. وی در باب  باقی نمی   بارۀ آنیک در ای که هیچ راهی بر انکار یا تشک گونهبه   ؛کندمی

 »جوائز الوفد« در کتاب »الجهاد و السیر« )جهاد و حرکت( آورده است:

عباس  عیینه، از سلیمان احول، از سعید بن جبیر، از ابن»قبیصه به ما گفت: ابن
ای! سپس گریست تا  و چه روز پنجشنبه !)رضی الله عنهما( به ما گفت: روز پنجشنبه

آنکه اشک او ریشش را خضاب کرد؛ و گفت: روز پنجشنبه درد رسول خدا شدید شد و  
ای بنویسم که بعد از آن، هرگز گمراه بیاورید تا برای شما نوشته  مرایکاغذی ب» فرمود:  
ن  «نشوید. پیامبر شایسته  نزاع در حضور  نزاع کردند در حالی که  یست.  پس بین هم 
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هذیان می خدا  رسول  فرمود:  گفتند:  آن  مرا  »گوید!  در  من  که  وضعیتی  کنید!  رها 
آن می به  مرا  شما  که  است  آن چیزی  از  بهتر  سه    «خوانید.هستم  مرگش  هنگام  و 

پذیرایی  آیند  که می  ییهابیرون کنید؛ از هیئتالعرب  وصیت کرد: مشرکان را از جزیرة
 1« .کردم دم؛ و سومی را فراموش کر کنید همان طور که پذیرایی می

 عالوه این مطلب در چهار جای دیگر هم هست: به 

 ؛ ذکر »رزیة« )مصیبت پنجشنبه( در باب نوشتن علم -1

؛ های »جزیه و موادعه«العرب در باب بیان آن در باب اخراج یهود از جزیرة -2

؛در باب بیماری پیامبر و وفات ایشان -3

 های بیماران.در باب نوشته  -4

ها را بیرون کرد  آن رسول خدا  ، های عامۀ مردم بود آشکار شدوقتی آنچه در دل اما 
بودند که در آن جایگاه    ها کسانیو دوستداران خاص خود را در حضور خود نگاه داشت و این 

آن از  و  نزدند  درحرفی  صدایی  خدا   ها  رسول  زیرا  گفتند    نیامد؛  سخن  که  را  کسانی 
بیرون کرد و آن    ـدایشان باالتر از صدای پیامبر بلند شده بودطوری که از هر گوشه صبه ـ

به  را  برای نوشته افراد خاص  نوشتار  تضمین عنوان شاهد  از  کنندۀ هدایت امت  شدن  پس 
مرگ، برای  فرارسیدن  به گواهی گرفت و این کار در شب وفاتش یعنی در زمان    محمد

آمده است:  تعالی  حق   فرمانی که در این سخناجرای فرمان خدای سبحان به انجام رسید؛  
 اْلَم ب  یَن  َرب 

ْ
ق
َ
َدْین  َواْْل ْلَوال  ل  ُة  َی  اْلَوص  ا  َتَرَك َخْیرا ْن  إ  اْلَمْوُت  َحَدُکُم 

َ
أ َذا َحَضَر  إ  َعَلْیُکْم  َب  ْعُروف   ُکت 

یَن  ق 
ا َعَلی اْلُمَت  د اگر مالی  )بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رس 2َحقا 

طور پسندیده وصیت کند؛ ]این کار[ حقی  بر جای گذارد، برای پدر و مادر و خویشاوندان به 
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 است بر پرهیزگاران(. 

ی که با نام به او اشاره شده، داناترین مردم است که دعوت خود را برای مردم  این شخص 
  جهت خود را  کنند مقام و منصب  ایجاد می مشکل  کند؛ برای مردمی که برایش  روشن می

بیان   و  رسالت  برای  پنهان  مناظره  رسالت،  زوایای  به  دانا  فرد  آشکارشدن  و  توضیح  آن 
را به مباهله در برابر    هاآنگوی رسالت  ؛ و وقتی دشمنی مدعیان ادامه یابد سخن دهدمی

شود با دلیل و بینه هالک شود و کسی که زنده  خواند تا کسی که هالک می رامیمردم ف
یه   است:  تعالی  حق دلیل و بینه زنده بماند؛ و این مصداق سخن    ماند بامی َك ف  َفَمْن َحاَج 

نْ 
َ
َساَءُکْم َوأ َساَءَنا َون  ْبَناَءُکْم َون 

َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
ْلم  َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع أ َن اْلع  ْن َبْعد  َما َجاَءَك م  ْنُفَسُکْم  م 

َ
ُفَسَنا َوأ

ْل َفَنْجَعْل لَ  یَن ُثَم  َنْبَته  ب  ه  َعَلی اْلَکاذ 
[  )پس هرکه پس از دانشی که تو را ]حاصل  1ْعَنَت الَل 

و ما    و زنانمان و زنانتان  [ با تو محاجه کند بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان آمده، در این ]باره
خود را فراخوانیم؛ سپس مباهله کنیم، و لعنت خدا    کو شما خویشان نزدی  کخویشان نزدی

 گویان قرار دهیم(. را بر دروغ

  حکم است، سعی و حرکت او را مبتنی بر  سوی تمکین رسالت  کننده به اینکه او دعوت 
اش  آن هنگام که برای بازگرداندن رسالت به جایگاه حقیقی  ؛کنددر عالم واقعیت روشن می 

با عملکرد کسانی که در حکومت طمع کرده  کند؛ همان جایگاهیتالش می  بودند از    که 
محقق با  بود.  شده  سلب  سهرسالت  اقسام  با  قانون  و  ضابطه  این  فرد  گانه شدن  اش 

شود که او همان  روشنی مشخص، و برای مردم آشکار میگوی رسالت حقیقی، به سخن 
معادله و قانون داللت،  های بیهوده در  دلیل و راهنمای غایبی است که مردم از طریق جدال 

تالش کردند او را مخفی سازند. پس او همان حد میانی است که »هدف« با او به مقصد  
 رسد.رسد و »مقصد« با او به غایت میمی

دهندۀ رسالت است و رسالت همان نشانگر  ظاهر کلمه )لفظ( نمادی است که نشان 
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شده، میان  یک حد میانی  غایب   )دال( و هدف نهایی از آن، رسیدن به »مدلول« است؛ ولی
وجود دارد، و این حد میانی همان   «شودآنچه به آن اشاره می: نماد  »دال« و »مدلول علیه 

گو و مترجم نمادهاست؛ و این حد میانی، در معادلۀ داللت که با عملکرد مردم آشفته  سخن 
ن اسرار آن نیست.  زند قادر به ترجمه و بیاشده، غایب شده است. هرکس از نمادها دم می

ها به اقامۀ برهان و  توانند نمادها را رمزگشایی کنند و با تلفظ آن شود همۀ مردم می ادعا می 
ولی    ،توانند این نمادها را به زبان بیاورند می  هاآنحجت بپردازند؛ ولی واقعیت آن است که  

گویی خاص و برگزیده در  ها ناتوان هستند و ناگزیر باید سخن از شناخت و معرفت سر  آن
ای است که  و این همان نکته  ؛ گویان موجود باشد تا او صاحب بیان شودمیان عموم سخن 

 عنوان خلیفه و جانشین خدا آن را آشکار کرد. آدم به  تنصیبواقعیت 

ته باشد  گویی وجود داشاری ندارد؛ بلکه باید سخن صرفاا اداکردن یک نماد خاص اعتب
گاهبیان نماد و توضیح و ترجمۀ آن  از  که   آید  نمی   و توضیحی  و چنین بیان  باشد داشته    یآ

فرماید:  می تعالی  ق حسوی فردی که از طرف آن معبود سبحان منصوب شده است.  مگر به 
 ْنَس َم اْلُقْرآَن * َخَلَق اْْل  ُن * َعَل  ْحَمٰ اْلَبَیاَن الَر  َمُه  [ رحمان * قرآن را یاد  )]خدای 1اَن * َعَل 

های قرآن که از اسرار خداست و  از جمله نشانه   داد * انسان را آفرید * به او بیان آموخت(.
تواند آن را بیان  ن، بیان آن را به او یاد داده باشد نمی اکس جز آن کسی که خدای رحمهیچ 

شود. تمام کسانی  اصطالحاا به آن »حروف مقطعه« در قرآن گفته می کند، چیزی است که  
ین حروف نزدیک شوند و ناتوان شدند، شناخت و معرفت آن را  اند به معانی ا که تالش کرده
رحم  کرده ابه خدای  واگذار  در ن  اگر  و  پیشه    بارۀاند؛  انصاف  خود  با  این حروف،  توصیف 

ها اساس آن   گفتند؛ زیرا کتاب بر می گذار(  بنیان )حروف  سسه«  ؤها »حروف مکردند به آنمی
 این حروف واگذار شده است. کتاب، بهو شرح سیس شده، و بیان أت

ا آن طوری که  به   ، ین حروف از غیب هستندها فقط به همین بسنده کردند که بگویند 
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آنهیچ  جز خدای سبحان  نمی کس  را  و  ها  که  همچنین  شناسد،  کتاب هستند  اسرار  از 
گاه نکرده است! در حالی که این گفته  کسی را از آند سبحان هیچ خداون همان طور  ـها آ

ها نسبت به اسرار این  مصادره به مطلوب است. جهل و نادانی آن  ـگویند که خودشان می 
این   به  از آن ن هیچ انیست که خدای رحم  معناحروف  را  بلکه  کسی  نکرده است؛  گاه  ها آ

ن اسرار این  اها از جمله کسانی نیستند که خدای رحممعناست که آنها به این  سخن آن
قاعده را    نشودشان آشکار  تعلیم داده است، و برای اینکه جهل و نادانی   هاآنحروف را به  

اَل  َمن   فرماید:  میتعالی  حق اند.  برعکس کرده إ  ا *  َحدا
َ
أ ه   َغْیب  ُر َعَلٰی  َفاَل ُیْظه  اْلَغْیب   ُم  َعال 

َسااَل اْرتَ  ْبَلُغوا ر 
َ
ْد أ

َ
ْن ق

َ
َیْعَلَم أ ا * ل  ه  َرَصدا ْن َخْلف  ْن َبْین  َیَدْیه  َوم  ُه َیْسُلُك م  َن  ْن َرُسول  َفإ  ْم  َضٰی م  ه 

 
ت  َرب 

ا  ْحَصٰی ُکَل  َشْيء  َعَددا
َ
ْم َوأ َما َلَدْیه  َحاَط ب 

َ
گاه   )دانای نهان است 1َوأ و کسی را بر غیب خود آ

رو    [ برای او از پیشای را که از او خشنود باشد، که ]در این صورترستاده کند * مگر فنمی 
های پروردگار خود را  مخواهد گماشت * تا معلوم بدارد که پیا سرش نگاهبانانی    و از پشت

اند؛ و ]خدا[ به آنچه نزد ایشان است احاطه دارد و هرچیزی را به عدد شماره کرده  رسانیده
وقتی این    ، انددانند حکم کردهبودن علم آنچه نمی کسانی که به ناممکنحال این    است(.

را می  باشدجز آن فرستاده»خوانند  استثنا  او خشنود  از  این  چه می  « ای که  گویند؟ و چرا 
استثنا، شخص »رسول« )فرستاده( است؟ این استثنا معنایی ندارد مگر آنکه این رسول،  

ن و سبحان است و اوست که  ااو از طرف خدای رحم  داند و علمهمان کسی باشد که می 
قرآن را به رسول یاد داد و بیان را به او تعلیم داد. آموزش قرآن به این صورت انجام شد که  

ای برای او شد. همچنین به  قرآن را در قلب او فروفرستاد و به این ترتیب عالمت و نشانه 
کس از مردم، اسرار و خفایای آن را، که هیچ پنهان    اموروی »بیان« را آموخت؛ بیان اسرار و  

گاه نیست. شده از آن غیر از آن رسول تعیین   ها آ

در    ، گفتندبه زبان عربی سخن می که  اگر علم این حروف در دسترس تمام کسانی بود  
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راز قرائت این حروف را در ابتدای سورۀ بقره )الف الم    گویان با این زباناین صورت سخن 
صورتی که شروع  آن را به   ، صورت »الم« نوشته شده استبا وجود اینکه به  ؛ ددانستن میم( می

الخطی مشابه ابتدای سورۀ  آورند. سورۀ انشراح با رسم خوانند به زبان نمیسورۀ انشراح را می
می شروع  است  »الم«  همان  که  به   ؛شودبقره  را  آن  بقره  در  چرا  با  پس  »مقطع«  صورت 

میاسم حروف  ولهای  به خوانند  انشراح  سورۀ  در  حروف  ی  صدای  با  متصل  صورت 
دهد »الف« برای استفهام و »لم« ادات  خوانند؟! صدای آن در سورۀ انشراح نشان می می

هایشان و نه با صدایشان  شده با اسم های خوانده نفی و جزم و قلب است! و معنای حرف 
 کند؟  چیزی اشاره می چیست؟ و به چه 

  ، نیستند از طرف خدای سبحان    که از رسوالن منصوب ـ رآنی  کدام از پژوهشگران قهیچ 
دهند و عجز و ناتوانی خود و فرار    اند این موارد را توضیحنتوانسته   ـاندولی به قرآن پرداخته 

ها از  ؛ و اگر آناندکردهدانند بیان  شان را نمی روشن خود را در برابر این نمادها که ترجمه 
تعالی حق کردند.  مراجعه می  به همان رکن  غایب   کردند حتماا های کتاب پیروی میوصیت

   فرماید: می
َ
ْمن  أ

َ
َن اْْل ْمر  م 

َ
َذا َجاَءُهْم أ ول ي َوإ 

ُ
َلٰی أ ُسول  َوإ  َلی الَر  وُه إ  ه  َوَلْو َرُد  َذاُعوا ب 

َ
و  اْلَخْوف  أ

َبعْ  ه  َعَلْیُکْم َوَرْحَمُتُه اَلَت 
ْنُهْم َوَلْواَل َفْضُل الَل  ُطوَنُه م  یَن َیْسَتْنب  ذ 

َمُه اَل  ْنُهْم َلَعل  ْمر  م 
َ
ْیَطاَن  اْْل ُتُم الَش 

یالا  ل 
َ
اَل  ق [ از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند؛ و اگر  ی)و چون خبری ]حاک 1إ 

را   آنان کسانی هستند که آن  از میان  ارجاع دهند قطعاا  امر خود  اولیای  پیامبر و  را به  آن 
پیروی   شیطان  از  اندکی،  جز  مسلماا  نبود  شما  بر  او  رحمت  و  خدا  فضل  اگر  و  دریابند 

ده است که باید به آن توجه داشته باشیم؛  نکتۀ مهمی در این آیۀ کریم ذکر ش  کردید(.می
صورت »معرفه« آمده است و این داللت دارد بر اینکه برای کسی  اینکه عبارت »رسول« به 

ای از  ای از عقل دارد پوشیده نیست که دانای به استنباط، رسول و فرستاده بهرهکه اندک 
بلکه با    ؛الحال و ناشناخته نیستدر حالی که این شخص رسول، مجهول   ؛ سوی خداست
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شده است و با تعریف مردم  معروف و شناخته  ـکه او را فرستاده است ـ تعریف خدای سبحان  
  شود؛ زیرا اگر از نظر خداوند سبحان ناشناخته باشد تعریف و شناسایی مردم شناخته نمی 

 اعتباری نخواهد داشت. 

را به جنگ و لشکرکشی و «  [ از ایمنی یا وحشتخبری ]حاکی»ها  اینکه آن   برخالف
نظر »قانون داللت« در این  ولی کسی که از نقطه   ، کننددیگر از این دست تفسیر می  عناوین 

ها  بیند و حتی این تفسیرهایی که آن تر از این جزئیات را می آیه تدبر کند، امری بسیار بزرگ 
کردن فهم آن است؛ در  اسائۀ ادب نسبت به حق این آیه و سطحی   اند توهین وبیان کرده

آید مگر با پیروی از  تر از آن است. »ایمنی« به دست نمیتر و بزرگ جلیل   ، حالی که این آیه
راهنمایی هدایتگر و ترسی وجود نخواهد داشت مگر با نبود راهنمای هدایتگر؛ چراکه نتیجۀ  

شود. اینجا  دی است که باعث بروز ترس و وحشت می نبود چنین راهنمایی، تباهی و نابو
و ایمنی و ترس فقط دو جنبه هستند، و کاری که باید در این    مسئله تنها یک چیز است

خصوص انجام دهند آن است که یکی از دو جنبه را برگزینند؛ پس »آن را انتشار دادند«  
را آشکار   امر  این  را در میان خود رواج داد  کردند یعنی  به  و آن  امر مربوط  این،  ند؛ و گویا 

گزیدند  هاست و آشکارکردن آن باعث شد در راه ترس گام بردارند؛ ولی اگر ایمنی را برمی آن
ای  ی بازگرداندن است؛ و در اینجا اشاره امعنگرداند. »الرد« بهقطعاا آن را به اهلش بازمی 

  ها بازگردانده خواهد شد آن   سویاست به اینکه گویا این امر از کسانی صادر شده است که به 
سوی  »و بهتعالی  حق رسول و صاحبان امر بعد از او هستند. داللت بعدی از این سخن    هاآنو  

دهندۀ امر« واضح و روشن است. تکرار حرف جر  »الی« بعد از »واو عطف« نشانصاحبان  
دهد علم این  نشان می«  دریابند قطعاا از میان آنان کسانی هستند که آن را  »« است.  بعدی ت»

تواند آن را استنباط  ها نمیمنحصر به این افراد معین و مشخص است و کسی جز آن  امر،
شود  ادعای استنباط معنا را از کتاب داشته باشد از او دلیل خواسته می   رو هرکسازاین   ؛ کند

خداوند سبحان تعیین  کنند؟ یعنی آیا توسط  که آیا او از کسانی هست که آن را استنباط می
گویی است که به خدای سبحان و به کلمات او  شده است؟ و در غیر این صورت او دروغ
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 دروغ بسته است.  

شویم قرآن، ارکان داللت را برای ما آشکار و این  بنابراین از آنچه تقدیم شد متوجه می
د سبحان شناخته  صورت قانونی معرفی کرده است که با آن قانون، کالم خداونارکان را به 

شود و امکان ندارد کسی بدون این قانون »کالم« را بشناسد و دلیل بر عدم شناخت  می
هدف در  صورت کور و بی شناسی امروز است. این تحقیقات به کالم، واقعیت تحقیقات زبان 

دارند و حتی تالش و کوشش محقق و دانشمند  بودن« گام برمیمسیر »قراردادی و تصادفی 
حل را در خود دارد،  بودن« که وی اطمینان داشت راه یلی« در ارائۀ نظریۀ »قصدی »سبیط ن 

به  »قراردادیهرچند  ایدۀ  صراحت  و  طرح  کرد  روشن  و  شکست  هم  در  را  زبان«  بودن 
. از نظر »دیدگاه  شد»اعتباط« آب در هاون کوبیدن است، در عمل دچار همان تناقضات  

کند(  لفظ( و »معنا« )چیزی که لفظ به آن داللت می ای میان نماد )قراردادی« هیچ رابطه 
اینکه عملی قرا  از  با معنایی معین،  نماد  ارتباط  ندارد و  باشد  ر وجود  دادی و تصادفی بوده 

این ارتباط  یعنی  رود؛ فراتر نمی  ـ طوری که هیچ قانونی نداشته است تا به آن شکل بدهدبه ـ
گویند  و کسانی که با این زبان سخن میشود  خودی پدیدار می صورت خودجوش و خودبه به 

 خودی با یکدیگر ارتباط دارند و بر اساس آن با یکدیگر تفاهم دارند. به همین صورت خودبه 

کند که »سیستم زبانی« یک سیستم یکپارچه  اما پژوهشگر نیلی به این نکته استناد می
امکان ندارد چیزی تا   و طوری که هیچ خأل و نقصانی در آن وجود نداردبه  ؛ و متکامل است

این اندازه منظم و با این درجه از دقت، بدون هیچ هدفمندی و قصدیتی که این سیستم را  
بودن، سیستمی را  ایجاد کرده باشد وجود داشته باشد. بله، امکان ندارد تصادفی و اتفاقی

گاهی ندارند در حالی که    ، بنا کند و کسانی که به »اعتباط« باور دارند از سرمنشأ این نظام آ
ها جهل و نادانی خود را بر »سیستم«  از اعتراف به جهل و نادانی خود ابا دارند. پس این 

دند! و به همین ترتیب عمل کردند تا  نموبودن« توصیف و آن را با »قراردادی  کردندتحمیل 
تصویرکشیدن آن  کشیدن سیستم و به آشوبدر ورای این توصیف، فضای بزرگی را برای به 

می  خود  آنچه  اساس  می بر  تصور  و  منهدم خواهند  زیرا  سازند؛  فراهم  یا  کنند  نظام  کردن 
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دهد تا  دهد این فرصت را میانجام میرا  کردن آن، به کسی که چنین کاری  خودی خودبه 
این کار  کند سازمان دهد؛ چراکه از نظر او،  آن را بر اساس سیستمی که خودش تصور می 

از به    بهتر  موفق  وی  وقتی  حتی  و  است؛  نظام  سرمنشأ  به  نسبت  نادانی  و  جهل  ابراز 
آن  سازمان اساس دادن  میشود  میقواعدی    بر  وضع  خودش  آنچه  می  ، کندکه  را  تواند 

خود    رو هرگاه کسانی که قائل به تصادف هستند خواهد به سیستم وارد کند. ازاین خودش می 
گذارند تا از تبعات آن تنگنا  حساب اتفاق و تصادف می  بیابند آن را به  را در سختی و تنگنا

، عواقب چنین تفکری به خودشان رسید؛ زیرا زبان، یک سیستم کامل یکپارچه  ؛ امارها شوند
سیستم،    پاره کرد. چه بسا رخدادهای متشابه در یکتوان آن را پاره طوری که نمی است به

ها به  عالم متشابهات را بدهد، ولی آن   نگر هستند فرصت ورود به برای کسانی که بیهوده 
اند؛ و این  ها اهل این کار نبوده شود آن پرداختن به آن، رسوا خواهند شد و روشن می   مجرد  

این  را    هاآن  « بودن زبانقراردادی :  »اعتباط تفکر  وضعیتی است که   به آن رسانده است. 
را در  بریزد و آن  را به هم  ولی    ،های مردم تخریب کند جان  تفکر هرطور هم که سیستم 

بشکند؛ و علت تخریب آن در تفکر مردم آن بوده است    نتوانسته است خود نظام را در هم
  بر اساس گویند سیستم زبان  ها میکه مردم پیروی از گروهی را برای خود پسندیدند که به آن 

م مشارکت  ستاین سیکردن  رو مردم نیز در درون خود در ویراننظمی بنا شده است! ازاین بی
طریق کوچک  از  را  تخریب  این  بهای  نیز  اکنون  و  مقدس  کردند  متون  قدسیت  شمردن 

بودن زبان« زدودن قدسیت متون مقدس است و  پردازند؛ زیرا فرجام تفکر »قراردادیمی
ها نتوانستند این قدسیت را از خود متن جدا کنند به روح و روان مردم توجه کردند  وقتی آن 

ها این قدسیت را از خودشان دور کنند  های مردم جدا کنند، تا آنقدسیت را از نفس تا این  
ها را بیهوده و عبث بدانند؛  های مقدس گستاخ شوند و آنو به آنجا برسند که در برابر متن 

و این متون، قدسیت خود را در ذات    تم زبانی، استوار و محکم استسولی از آنجا که سی
در   نه  دارند  تأثیر  پنهان  متون  بر  آنکه  از  بیش  زبان،  در  بیهودگی  ایجاد  پس  مردم،  ذهن 

ولی اثر    ،کند و بر خود متون مطلقاا هیچ تأثیری نداردگویان را رسوا میه دبگذارد خود بیهو
خوانند؛ و این وضعیتی است که ما در واقعیت  گذارد که این متون را میخود را بر مردمی می
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 کنیم. روشنی مشاهده میامروز به 

آشکار  که تناقضات تفکر »اعتباطی« را  بود  این    نیلی انجام داد  ، تمام کاری که پژوهشگر
شنی نیست که اگر باد   ۀاز خان بیش از یک بودن چیزی که این قراردادی  کردروشن و کرد، 

این کار، بسیار موفق بود و    کند؛ و البته این پژوهشگر در حقیقت بر آن بوزد آن را ویران می
قرادادی هیچ  رویکرد  به  که  از کسانی  نتوانستهبودن چنگ می کدام  پاسخی  اند  زنند  او  به 
راین محقق »سبیط  بناب  ؛دن بودن، پاسخ دهد یا ایراد و اشکال او را به رویکرد قرادادی نبده

درهم  برای  که  است  کسانی  بارزترین  از  رویکرد  نیلی«  )یعنی  رویکرد  و  تفکر  این  کوبیدن 
هایی هم قبل از او انجام شده  بودن زبان( تالش کرد، و چه بسا تالش اعتباط و قراردادی 

این تالش  نتوانستهباشند، ولی  یابد  ها  بود دست  توانسته  نیلی  برسند که  به حدی  ؛  بودند 
بودن زبان« را روشن کند و این تفکر را در هم  اینکه توانست تناقضات رویکرد »قراردادی

کردن فریبی بوده که هدف از آن ویران  صرفاا بودن زبان«  بشکند و روشن کند که »قراردادی 
 متون مقدس از طریق جداکردن قدسیت این متون از ذهن و روان مردم بوده است.

اساس همان اصل    شود این است که او روش خود را برگرفته می  ولی ایرادی که به نیلی
از رویکرد قراردادیو ریشه  بنا کرد که  برگرفته می ای  شود؛ زیرا وی در ساخت راه و  بودن 

بودن  های رویکرد »قراردادی ها و پایه هایی که بر بنیان روش خودش با توجه به برخی دیدگاه
بودن  د نهایت هدف وی در رویارویی با تفکر قراردادی زبان« ایجاد شده بود پیش رفت. شای

رساندن به روش  کردن و آسیب دنبال زخمی این بود که به   ،کردزبان، که برایش تالش می 
خوبی به هدف خود رسید؛ اما هدف نهایی نیلی اصالح بود  بودن زبان« باشد و به »قراردادی

بودن  ز افرادی است که رویکرد »قراردادیرو وضعیت وی بسیار بهتر ا که به آن نرسید؛ ازاین 
و این سخن    زبان« را باور دارند. کاری که او انجام داد شایستۀ بزرگداشت و احترام است

کسی که به دنبال حق بود ولی  »شود: منطبق می  ـ کند که خدا رحمتش ـ پاکان عترت بر او  
گرایان اعتباط «  .اشتباه کرد همانند کسی نیست که باطل را خواست و به آن رسید  بارۀ آندر 

گاه ند، حتی اگر به آن تصریح نکنند و به هدف  ا باطل را خواستند در حالی که خود از آن آ
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  ؛ خواست به حق برسد ولی اشتباه کردمی   اما نیلی  ؛ رسیدند  ـیعنی نابودی و تخریب ـخود  
  کردن هیکل اعتباط بودن زبان( کاری جز ویرانر دیدگاه »قصدیت« )قصدی رو اگر دازاین

 کند.  و نقض آن انجام نداده باشد، همین برایش کفایت می 

به  وی  که  چیزی  میاما  نامیده  اعتباط  که  تخریبی  روش  این  کرد  جای  ایجاد  شود 
  ؛ بلکه نیلیهمچنان در جای خودش درجا زد؛ زیرا رویکرد وی نیز از حد میانی غفلت کرد

مخفی را    مسئلۀ و این    نماد نهفته است  به اشتباه تصور کرد این حد میانی، در درون خود  
  بارۀ کند و برای این منظور تمام بضاعت خود را که در حرکت  فیزیکی صدای نماد آشکار می

حرکت  اندازه خصوصیات  و  حدود  و  فیزیکی  کار  گیریهای  به  داشت  اختیار  در  آن  های 
ای از  کند که در حرکت صوتی یک نماد، چیزی وجود دارد که گوشه سی انکار نمی گرفت. ک

کند به  این را فقط از زبان کسی که آن را بیان می  ، دهد و نمادآن ]حد میانی[ را نشان می 
بودن  گو واقع شده، زنده دست آورده است؛ پس شنونده، با تکیه به رخدادی که بر زبان سخن 

الناطق( است  گوی صدا )لسانکند. این رخداد، از آثار زبان سخن ی حرکت صدا را احساس م
خواهد حقیقتی را تا  کند و می گو ادا میای که فرد راستو از آثار خود صدا نیست؛ زیرا کلمه

؛ در حالی  دشوواقع می   مؤثراش  پذیر است منتقل نماید، تأثیرگذار است و کلمه آنجا که امکان
  گو نیست، برای کند ولی در انتقال آن راستهمان کلمه را ادا میکه در سخن دیگری که  

آید تا  روح بیرون میصورت سرد و بیشود! پس این کلمه به حمل آن کلمه، کسی پیدا نمی 
  بودن صدای نماد زنده   روازاین   ؛ شودطور کامل خالی از هرگونه حیات و زندگی می آنجا که به 

خود  حرکت صدا نیست. چنین تأثیری در صدا وجود دارد    از آثار زبان گویای آن است و جزو
بودن صدا و عرصۀ تأثیر آن  تا دلیلی باشد برای زبان گویای صدا، تا پژوهشگر حقیقت، زنده 

 کننده درک کند.  را در دریافت 

اش کوه دهنده بیند ارائهمی   ،را مطالعه کند   بودن زبان«»قصدی   ۀرو کسی که نظریازاین
در حالی که تأثیر آن بر واقعیت، محدود باقی    ؛پردازی را بسیج کرده استعظیمی از نظریه 

بودن زبان« شکل داده  ماند و چه بسا این نظریه فقط نقضی بزرگ بر نظریۀ »قراردادی می
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باشد، نه بیشتر و نه کمتر؛ اما آنچه مطرح کرده همچنان در بند خطوط گرفتار شده است.  
، ولی چنین اتهامی مردود است؛ وقتی  شوداین نظریه متهم    مندی به عدم بهره   شاید واقعیت 

و خطاکاری آن در   ه استراهه رفتبدانیم این نظریه تالش کرده به حقیقت برسد ولی به بی 
قبلی    رویکرد  همان  روش  و  راه  به  باشد  داشته  عمدی  هیچ  آنکه  بدون  که  اینجاست 

رها کرده است؛ در حالی که این حد    تو حد وسط را در قانون دالل  بودن« پا نهاده»قراردادی
زبان سخن  نادیده واسط، همان  تباه گویی است که  راه درست   گرفتنش،  از  کردن و خروج 

مشابه همان رویکرد   ـ یا در حد افراط یا در حد تفریط ـشود و چنین رخدادی  داللت شمرده می 
تصادفی  دیدگاه  یعنی  وقتی  قبلی  افراط  است.  بوده  زبان  دریافت دانستن  که  کننده،  است 

آنکه خودش متوجه باشد، از پیش خودش  تفریط    ،کندزبان گویا را مشخص می   بدون  و 
و به این ترتیب    کند معنا در درون خود نماد لغوی نهفته استوی تصور می   وقتی است که

گیرد؛ در حالی که  نماد را عین اسم، و موصوف درون آن را عین صفت در نظر می  مسمی در
گوید، اسم، غیر از مسمی، و صفت، غیر از موصوف است؛ »حقیقت« اسم را  قت« می»حقی

گو، داللتی بر مسمی باشد. آنچه  ن داده است تا با واسطۀ سخ  فقط هویتی برای نماد قرار 
بلکه زبانی است که آن را ادا  ؛کند خود  لفظ جالله نیست سوی خداوند سبحان اشاره می به 

کننده و شناسانندۀ این نماد،  آورد و به این ترتیب بیان ه ظهور میکند و آن را از غیب بمی
 او و صفاتش است.  ۀدهندیعنی لفظ جالله است و نشان 

  موجبشهمان هدف نهایی است که به   «شودآنچه به آن داللت می :  بنابراین »مدلول
ای که میان دال و  فاصلهکننده بر آن باشد؛ ولی  »نماد« ظاهر شده است تا عالمتی داللت

شود مگر با وجود راهنمای راهبر  مدلول قرار دارد فاصلۀ معرفت است و این فاصله پر نمی 
شناسد و با این توصیف  شروست، هدف و غایت را مییپیشرو. این راهنما با این توصیف که پ 

  ؛ ی استرو وجود آن در قانون داللت، ضرور که راهبر است شناسانندۀ آن هم هست؛ ازاین 
شدن از آن نیست؛ زیرا این کار،  داشتن یا منحرف طوری که راهی برای کنارزدن یا پنهان به 

ازبین  دریافت   معنای رفتن  باعث  برای  بر داللت  آن  کننده می مبتنی  ترتیب  این  به  و  شود 



 99 .................................................................................................... در بیان کلمه 

 نماد ظاهر و متداول شده است از میان خواهد رفت.  موجبشهدف نهایی که به 








 زبانیقانون توضیحی برای 

نیافتن به  ، دست کندیم   یبا آن زندگ  ی که فکر بشر   آلودیهای مه حالت از جمله    دیشا
ز   ه کباشد    یقانون قابلیتی  و    ن بابر  از  بر آن استعداد و  انسان را  یز  مخلوقات متما دیگر  که 

آن  سبحان    اوند که خد  کندی م  ار ک  ینظامهمان  اساس    برراند؛ قابلیتی که  می حکم    کندیم
نقشۀ  در    ن یمع  یا از نقطه  زبانپیدایش    ات ینظر تمامی    ه است. دادر  قرا   هانی کتمام  در  را  
نتتا    دشونی شروع م  ی بشر   یخ تار  ، همچنان  آن  حال    د که زباننختم شو  ی نایا به پ  جه ی در 

.« به  وصل هستند  ی لیبه ل  کنندی و همه ادعا مگوید: »به قول معروف میو  گشوده است  
  را یز به بیهودگی کشید؛    ،عرصه   نی بحث در ا آنجا که  تا    ندشدبسیار  ها  ه ینظر همین دلیل این  

در  م  اشباره آنچه  قانون  شودی بحث  دربار   یفاقد  از  در حالی که    کند؛حکم    ۀ آناست که 
که  قانون  ن یا   ق یطر  م   ی خاریت  ر یمس  است  و  در  تکامل حاصل  زانیآن  و    ر یمساین  شده 
که  همچنین سازوکاری    اینکه نقاط عطف تغییر و تحول در آن کجا بوده است؛ آن و    تیماه

  ۀ ینکه دروازۀ بحث در قض آو بعد از  ؛شودی مشخص م کندین کار ماین سیستم بر اساس آ
که این توانایی بر  پرداختند  سازوکاری  به    هشگرانوپژ  بسته شد  زبان  یر یگشکل پیدایش و  

براب  شودی مباعث  آنچه  اینکه  و    کندی ن کار ماساس آ توانایی    ر انسان در  مضطرب و  این 
سیستم گویشی    یهر امت.  است  «لفظ»  یعنی ن  آ  محسوسالف در عامل  ت اخ  ،شود  شانیپر 
که    یی هستندهاعالمت   تنهااین الفاظ و واژگان  .  متفاوت است  انگر ید با  دارد که    ی(لفظ)

عنوان  بهـ مثل    یارتباط  ، ا با معن،  ملموسظاهر  ارتباط این  و    د نکنیاشاره م  امعن  از قسمتی  به  
جاده قابل    دانفهمیننده ما ر به  که  دارد  معنایی  با  رانندگی  راهنمایی ارتباط چراغ سبز  ـ  مثال 

طوری که تمام  به   ،ه استدادچنین معنایی نسبت  اشاره را به    نیا   یکسچه   یول  ؛عبور است
«  نظام»   ه،را داد  ایی معنچنین  که  ی  کس  ند؟شوی دچار اختالف نمدر درک آن  ن جهان  ارانندگ

ا   یا »سیستم« رانندگان در    ، آن حکم کندبر  که    نبود قانونی  و  »سیستم«  وجود    گراست و 
  زبان  بیترت   نی به ا  !ها قابل عبور استآنروی    پیش  راه    یعن یچراغ سبز    دانستندی جهان نم
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  ا را از معن قسمت  ن یو ا  کندیاشاره ممعنا  از قسمتی که به  نمادهاست  از سیستمی  گفتاری، 
  ق ین را از جهان ملکوت و حقاآا  ی   ، آورندی مبه دست    ی نییعوالم پا   و   ی از جهان توهم  یا مردم  

م  آن  در موجود    ی ایاش ا   کنند ی کسب  و  عالم  همان    ، جهان  ن یو  رخدادهایش  متشابهات 
وقت به وقوع  رخداد هیچ  لفظ مرتبط با آن ایمعن  جهیو در نت  دهدی رخ نم اصالا  اکه ی است
این  هرکدام از  کهاست متعددی  ی هابر وجه  یول ، استراست و  دهدی رخ م ا ی ، پیونددنمی 

و  هلا   وجوه، زمان  در    ی مکان  و  که  ا افتد  اتفاق می ن  آدارد  در  پا  نیو  توسط    ینییجهان 
 1.شودی متبیین مردم   یوم برا ص مع

را   «یقانون زبان»این  م یتوانیمما  ه استکرد انیب محمدل آ نی مای نچه آبا استناد به 
است  بخشیده    انبه انس سبحان  ونداست که خدا استعدادی    ایو آشکار بر روشن    یانیکه ب

  ی هانی نظام ک  اساسبر که  را با عنوان یک ویژگی  ن  استعدادی که خداوند آ  به دست بیاوریم؛ 
در فضا شناور    ،نظام این  از    رونیب  ییتنهابه   نه اینکه  ،قرار داد  یابدجریان می در درون وی  

   ت:شده اس لیتشک  ر یز بندهای ز  قانون ا   نیا باشد. 

و   کندیاشاره مایی است که به معنملموس فیزیکی   یعالمت ماد ه یک ک تلفظ: -1
 ؛ استبه این ترتیب همانند یک پوسته برای مغز و هسته 

استعداد تصور    یوقت  استی  قیحق  ای   ،مغز  ن یو ا   ؛استکه همان مغز و هسته    ا:معن  -2
  ظلمت واز عالم    یاست وقتتصوری افتراضی    ای   ،دشوین حاصل م آ  ایاز عالم ملکوت بر 

 ؛ دآییبه دست م یک یتار 

به این صورت    ؛کند  انین را ب آو  آشکار  را    ا منبع معن  تواندی مکه    :(زانی)م   نی زبان مب  -3
  کندی مرتبط م  ا که لفظ را به معن  دشوی مشمرده    ی و بند   دی ق   « المبینلسان:  نیزبان مب که »

نبود   تار میان    «لفظ»  شودی مباعث    ن آو  جهان  ملکوت  یک یدو  و    و  بماند  سرگردان 
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به   ینیی کند که از عالم ظلمت و عوالم پا ارهاشمعنایی به  لفظ  دشویمباعث  آنکردن ب یغا
     ارزش است.ی و ب یقیحقر یغشده،  به این ترتیب معنای حاصل و  دیآی دست م

  ر یو مسسیستم زبانی    خ ی تار   ،پژوهشگران  شودی مشناسی باعث  قانون زبان شدن  آشکار
  ای ره یاز دا   بتی تر   نیبه ا   ؛روشن کنند   هایش را یو دگرگون  اتر ییو تغاین قابلیت و استعداد  

  حکم کرده استبودن زبان(  تصادفیو    یخوده خودب  ا)یزبان    بودنقراردادی   ۀیکه نظر ی  خال
بوده  ناتوان    شنیا در ب  بودن زبان«ی قصد »  ۀ ینظر توانند چیزی را که  نیز میو  شوند  خارج می

آنجا که  است   از  قوان  از نظر عملکردی،   اعتباط   ۀ ینظر محکم کنند.  به    ا یاش  ن ی در کشف 
آزمون  تجربه  روش   دارد،  یمادو  سرگردان    رانیح   تلفظدر عرصۀ    تکیه    را یز   ؛ماندیمو 

  ی، تجربرویکرد  رو  ن یو ازا   د شویم  ف ی توصاین سیستم  در    ی ماد دادۀ  تنها  عنوان  »لفظ« به 
ا  تولید    یک یز یف   یرها یتفسفقط    ،عرصه   نی به  آنچه  ها و  رج آن ا صداها و مخدر خصوص 

  هاصدا   یک یز یفپارامترهای    قیو پژوهشگران از طر دهد  میارائه  ست  صدا   دیمربوط به تول
  ه درنیگذهن  در    ب یترک  ا یکه هر صدا  های روانی )نفسانی(  داده را با  صداها    اندتالش کرده 

  خوانندهغرق کردند که  جزئیاتی  را در  و دیگران  خود  به این ترتیب    ؛ مرتبط کنند  کندی م  جادیا 
 .  کندنمی درک  انده گذاشت آن بر  شناسی«زبان»از آنچه اصطالح  یزیچهیچ 

  ی اههمۀ ملت زندگی، یعنی زندگی  حاکم بر  سیستم    شدباعث گسترش این دیدگاه  آنچه  
  ی عنی  ؛بودن استی و تصادفی قاتفاسیستمی مبتنی بر    ،حاکم سیستم    و  استبوده  جهان  

ی که بر آن  فرد و    ـحکمکننده به  عنوان داللتبه ـحکم    یکرسمیان    ی قیحق  ی ارتباطهیچ  
  یعنی کسی که چون صرفاا بر این کرسی نشسته لقب حاکم را از آن  خود کردهـ تکیه زده  

  ت ی بشر   ر یدر طول مس  واست    ع یمردم شا  یدر زندگ  قراردادی،   ارتباط    ن ی وجود ندارد و ا   ـاست
ها حرکت  ندر مسیر آکه  شان  روانیو پ   ی اله  یهاو حجت فرستادگان  و    یاجز انبکسی  هیچ 
شمار  قدری اندک ، به در هر زماندر حالی که این عده    ؛اند با آن به مقابله نپرداخته استهکرد
  ؛ اصالح کنند با لشکر انبوهی که داشته است  را    ت یبشر اند خط سیر  توانسته نمی   هکاند  بوده 

ا آ تا   برگز   بودنو روش قراردادی راه  ،  لشکر  یاهی س  ن ینجا که  به وی    را یز   ؛د یرا  این روش 
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با  امکان   و تحول و    ر ییکه محکوم به تغ ـ  را   ی ارادۀ بشر خواست و  بر اساس    یزندگتعامل 
و ثبات و   قتیراه حق ی،اله  یهاراه حجت  که ی در حال ،دهدیم ـو پایداری است عدم ثبات 

 ت. اسبوده تکامل 

نامیدن    ، هکرد  جاد یا   ت یبشر   ر یدر مس  « زبان  بودندیدگاه »قراردادی که    مسائلیجمله  از  
این  ن است که  آ  تیواقع  در حالی که   ه است؛بود  عنوان »تکامل«به   یدر زندگ  یماد   راتییتغ

اندازهتغییرات   تغ  ایآن  واقع  ی برا   ی ر ییکه  به  تکامل    هستند،  یبشر   ینفسان  تیپاسخ 
ی الزم  ارتباط عرض  نیا   .است  مراحلمیان    یعرض  یطاارتب   «رییتغ»و  شوند  محسوب نمی 

اش وجود نداشته  ی و بعد   یقبلبا مراحل    «س»مرحلۀ  واقعی میان  ارتباط    گرداند هیچمی
ن اندازه که تحول  آبه  ی  امتداد عرض   ن یو ا ی و همسایگی  ک ینزدی از نوع  ارتباطمگر    ، باشد

باالی  امتداد    ی،قی تکامل حقشود.  نمی  ده ینام   «تکامل»  دشوی م  ده ینام  ی ونرگدگ  ای به  رو 
پایه  اصل و دهد که ای را شکل میسابقه ، طوری که خروجی مرحلۀ قبلیبه  ؛ است یعمود 

ی  د عبحلقۀ    ی،بدون وجود حلقۀ قبل  در حالی که  ؛دهدستونی برای بعدی را تشکیل میو  
در خیال    «تکامل»عنوان  به   خودی  در حرکت تمدن  تیبشر چیزی که    بنابراین  .شودمنقطع می

داده  خود   و  پرورش  تغییر  از  فراتر  دیدگاه،  ،  نیست  یدگرگوناست چیزی  این  در  هیچ  زیرا 
به مرحلۀ    رانشینی،و صح  ی چوپان  ۀها از مرحلجامعه میان تغییر و دگرگونی    یملاارتباط تک 
و   وجود  جانشینی  یک زراعت  رودها  خود،  نیز  مرحله  این  و  ندارد،  در ساحل  نوبۀ  هیچ  به 

با   مرحلۀ تکنولوژی یا  به  برسیم  تا  ،  نداردشدن  زه یو مکانبه مرحلۀ صنعتی  انتقال  ارتباطی 
  . است  ت یامروز بشر که وضعیت    شودی« گفته می ر فناو انقالب  چیزی که به آن اصطالحاا »

مرحله  از    هاآن  ر یتعب  یحت م  «انقالب»عنوان  بهاین  سیر    دهدی نشان  خط  این  واقعیت 
نه در معنای دور  ـ تو تحوال   ر ییتغ نیا ارتباط دارد؛ به همین دلیل  و تحول    ر ییبا تغ  شریت، ب

 تکامل ندارد. با   یارتباطهیچ  ـ و نه در معنای نزدیک 

»قراردادی  دیدگاه  طبق  نتیجه  دانش  در  پیشرفت  سیر  زبان«  صورت  به   ی بشر بودن 
شوند و  گردآوری می  اد یار ز ی بسحجم در های داده  شۀ راه،این نق که در دانشی تراکمی بوده 
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  ن یکه ا   یستن مانند  کوه   یوجود   ای  ها چیزی فراتر از یک ُپشتهدادهاز    زیانگ شگفت حجم    نیا 
مقدار    نی ا میان    یارتباطهیچ    ی آن،وجود   قتیحق  یولنمایان کرده است؛  را    ادیز   اریحجم بس

ا   یتمدن بشر   نکهی آو برا   کندینمر  بر قرا ها  داده  ادیز   اریبس یک معضل  که  ـا  تنگن   نی از 
کشیدنی  راه نفس  ،کردنیتخصص از طریق    ،ابد یی یرها  ـواقعی را برایش شکل داده است

موضوع   این  کرد.برای  اجزا  بندی  تقسیم با    ق یدق  کردنییتخصص   ابداع  به  نیز  آن  و 
هیچ  برای    یقیحق  کنندۀمع جآنجا که دیگر هیچ  تا  کردن این اجزا به اجزایی دیگر،  تقسیم 

رد  ک  تصور  «بیکر ت»  عنوانبه   غلطبه تمام چیزی که  بلکه    ؛نماند ی  باقکدام از ترکیبات زندگی  
کارگیری  به ها نیست که در جهت کارهایی قرار دارد که انسان با  داده از  حجمی    جزی  زیچ

  ق یاز طر برقرار کند و  ها  آنمیان  را    یفرض  یارتباطات  دهد تاتوانایی  وهم و خیال انجام می 
گرد آورده  که    هاییدادهمقدار از    نیا میان  ـ را    یطباوجود ارت  غلطبه   ،های تداع  ا یارتباطات  این  

چیز    ،سرعتبه   یول  ؛کندی تصور م ـرنگ و لعاب بدهد  هابه آننوعی  تالش کرده است به و  
و به  ساخته شود    یگر ی دبنای  تا  کند  شده را ویران میی ساخته و بنا رسد  دیگری از راه می 

برای   یراه  کهگردد  می  ایهوده یب آنکه تبدیل به بازی  تا    شودیتکرار م  ندیفرا این    ،بیترت   نیا 
  دهندانجام می   ایساحل در کنارگذاشتنش ندارد؛ درست مثل تفریح و سرگرمی که مردم در  

 های شنی درست کنند! کنند تا قصرها و خانه ها تالش می ساعت  و

کردن ب ی غادر جهت    سر گذاشته   پشت ی که  خیتار   ریدر طول مس بشریت  تالش  سعی و  
  ؛ سرگردان شود   ، ماده  ی شد در صحرا باعث  حرکتش تمام  طول ها در  الخطاب داوری فصل

که در   یدر پس هر سرابو پیوسته   ، نداشتهدر حالی که هیچ احساسی نسبت به این تراژدی 
رویش   نفْ شده،  می آشکار  پیش    باشد بوده  آب    ،سراباین  بوده  امیدوار    شسدر حالی که 

هیچ راهنمایی  و  ست یدر صحرا ن ی آبکه هیچ  واقعیت این است ولی  ؛ شده استمی رهسپار 
برای عبور از این صحرا  شروع کرد    ی که وقتاین بود    تیمشکل بشر در صحرا وجود ندارد؛ و  

 ؛ این نکتۀ اول.کند رانیرا و تالش کرد »سیستم مبتنی بر دلیل«  ، به راه بیفتد

که  دوم:   برابر هرکسی  در  دلبه بشریت  برا   و  لیعنوان  از  انج  یراهنما  او  وضعیت  ت 
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شد، به مقابله و پیکار برخاست    ده یگز ر ب  انتخاب وکرد  می  ین زندگ آ  در که    یسرگردانحیرت و  
  ،سرگردانمیان این بشریت  از  کامل شود سعی کرد خودش    ، بیتخر   ند  ی فرا این    آنکه  یبرا و  

یی  راهنما  دنشویم  یها راضچگونه عقل شوم  بنده متوجه نمی و    ؛کندمنصوب    را یی  راهنما
 ؟!تس مشترک ا  هاآنبا  یسرگردانوضعیت در خودش د که نباش  داشته

خودش را چنین    ـ قدرتش برتر است  کهـسبحان    وندخدا ها،  با وجود تمامی این تالش 
ي  توصیف کرده است:   اَل َعَذاب 

َ
َلْیَك ق ا ُهْدَنا إ  َن  َرة  إ  ي اْلْخ  ْنَیا َحَسَنةا َوف  ه  الُد  ذ  ي َهٰ َواْکُتْب َلَنا ف 

َعْت ُکَل  َشْي  ي َوس  َشاُء َوَرْحَمت 
َ
ه  َمْن أ یُب ب  ص 

ُ
یَن  أ ذ 

َکاَة َواَل  ُقوَن َوُیْؤُتوَن الَز  یَن َیَت  ذ 
َل  ْکُتُبَها ل 

َ
ء  َفَسأ

ُنوَن  َنا ُیْؤم  آَیات  ر فرما و در آخرت ]نیز[)  1ُهْم ب  سوی زیرا ما به   ؛برای ما در این دنیا نیکی مقر 
بازگشته  می تو  بخواهم  هرکس  به  را  خود  عذاب  فرمود:  همه ایم.  رحمتم  و  را  چیز  رسانم، 

دهند و آنان  کنند و زکات می زودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری می است؛ و به   فراگرفته
می ایمان  ما  آیات  به  می   آورند که  ر  ]پیوسته[    رون یازا   (؛دارممقر  سبحان  معبود  آن 

مردم    ت یهدا ی  برا   هاآنو    اند،بوده   یقیحق  انی راهنما  کهفرموده است  مبعوث  هایی  فرستاده 
به    تی مجاور   ی عرض  ریساز م  یمعرفت  ریکردن مستبدیل   ی و تالش برا   ، سوی راه نجاتبه 

که این افراد    هاییتالش تمام  و با    اند،نکرده   ی کوتاهعدی از هیچ تالشی  تصا  ی عمود  ریمس
و بشریت در    داشته شد بر   ت یبشر   ریمسبه انجام رساندند مانعی از سر راه    هرپاک و طا

تار طول   بهک یـ خود    ی خیسفر  تفص دیگر  بار    ی، اجمالطور  بار  موانع  گردنه از    ـلی با  و  ها 
   اند از: این موانع عبارت و  است ای عبور کرده گانه سه

 «؛ نا: أ من»کلمۀ آن معبود سبحان بر و تسلط  منهیهاول: 

« در خیال خود  ناأ »  که ی  ز ینه چاو با خود دارد    ۀ که کلم  استی  ز یچ  ی، قیعلم حق:  دوم 
 ؛ پنداردمی
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 . نا«أ » از آن  نه ست،  او کلمۀ از آن   ر یحکم و تدب: سوم

  ت و خلق  هانی ک  شئون  ریو تدب   یزندگ  ارۀادبرای    یقانون الهعطف  نقاط   در واقع موانع    نیا 
  و آن را بابسیار تالش کردند    قتیحقبرای بیان این    ایو اوصفرستادگان  و    یاو انب هستند  

از هیچ کاری    مردمی  آن برا روشنگری از  و در    ساختندروشن  خود  مطهر  پاک و    یهاخون
 شود. رحمت محقق  وی  و عدل و راست لتدو برپایی در  ی نکه وعدۀ الهآ تا   نکردندی کوتاه

َئاَل     فرماید:میتعالی  حق ل  یَن  ر  َوُمْنذ  یَن  ر 
 
ُمَبش  َبْعَد  ُرُسالا  ة   ُحَج  ه  

الَل  َعَلی  اس   لَن  ل  َیُکوَن 
ا  یما ا َحک  یزا ُه َعز  ُسل  َوَکاَن الَل  بشارتگر و هشداردهنده، تا برای مردم، پس از  )رسوالنی   1الُر 

 (. حکیم است  ی ، در مقابل خدا ]بهانه و[ حجتی نباشد، و خدا توانا این فرستادگان

  اصل  ، نید آیا    اصل کدام است، و فرع  بر آن چیست؟در این مرحله ما باید بشناسیم که  
 فرع؟   ایاصل است   ی،جامعه و زندگآیا و  ؟فرع  ای است

وضعیت سردرگمی  که ما را از    است ی  ز یچ همان    ،الؤسین  ا روشن و صریح به    پاسخ  
  وۀی ثمره و محیرت و سردرگمی که    ؛ نجات خواهد داد بریم  به سر میدر آن  ز  امرو   که   یمعرفت

ما را در برابر  اصل است    ن ید این پاسخ که    .است  یو سرگردانها  کشمکش  یطوالن  خ یتار 
  نی قانو   ، نید   یمنبع برا   نی ا   ااینکه آیو    دهدیدربارۀ منبع اصالت آن قرار م  ی گر یدپرسش  
اینکه بگوییم زندگی    بتیتر همین  به    ؟شود وضع کرده استو دگرگون  کند    ریی تغنه    ه ثابت ک

به اصالت    خسپاهنگام    .م ی ن بپرسو ماهیت آذات    از  کندیم الزم  ا  بر م  ،اصل است  ،و حیات
  سبحان است   ی و همان خدا   ب یغ  ، که منبع اصالت آنوجود ندارد    ی د یتردوشک هیچ    ، نید

حکمتش    او ب  برسد   اوبه    ی ز یچشود که  مانع از آن می  ،عزتشاو با    . است  می و حک   ز یعز   وو ا 
  . استکرده    که استوار این عزتمندی مبتنی بر نظامی است  است و    از ینی ب  ی تر ن ییپا  زچیاز هر 

  نی ا   بر   او که عزتمندی    قتیحقکسی دربارۀ این  هیچ و  گر شده است  جلوه با قانون    حکمت او
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!  نامندیمو خداناباور  که خود را ملحد    یکسان  یحت  ؛ندارد   ی اختالفبحث و  نظام استوار است  
به    ،این دوو    ؛ کندیآن را انکار نم  نادان  ا ینکر  مفرد  است و جز  و آشکار  ر  هظا  م،این سیست 

  ، عزتمندی با برپاکردن این نظامو با وجود  ، هستند استوار  ، علیه این دو گروه  یبرهانعنوان 
سبحان    ونداست که خدا ه حکم کرد  د یبگو ن یجز ا   کهی  و کس  گردد،الزم می   حکمت   وجود  

  ن یکه در ا  اییرانیهر و  بی ترت  نیو به ا  شتواگذا را بر پا کرد و امر خود را به خلقش  یظامن
]یعنی    کند یرا الزم معزتمندی  نقض    ن یرخ داده است و ا   ی با موافقت اله  دهدی نظام رخ م

نقض  عزتمندی    ، شدن نظامرانیبا وتواند نظامی را بنا کند![ و  کند غیر حکیم میبیان می 
 ! راندخردمندی بر زبان نمی عاقل و هیچ است که نظری   نیا در حالی که  ؛شودیم

با ب نیازا    ، حکمتاین  و  گردد  یک سیستم نفوذناپذیر وجود حکمت ناگزیر می   ییرپا رو 
بوده و هست    نش یفر آ  یکننده از ابتدا قانون حکم   کند ومیرا الزم    کننده حکم  نی وجود قانو

گویندۀ  مرد و  که ظرف کلمه است فی توص  نیبا ا  « علم(، »متن) «کلمهعبارت است از: »و 
علم و   ت، ی: وصعبارت است ازقانون  این  گرید  اییمعن به  تمثیلی برای کلمه است. علم که  

اسم میمرد  یک    (کلمه)  تی وص  .تیحاکم را نشان  یک    (ظرف کلمه)  و علمبرد،  را  مرد 
  از امام صادقبه همین دلیل    .کندیم  را استوار  مردیک    (فعل کلمه )   تیو حاکم  دهدیم

سپس  ...  »  : استشده  وارد    م یآور ی عنوان شاهد مرا به آن  از  قسمتی  که  ی  طوالن  ی در خبر 
و  است    ن یق یهمان    ن مردآمرد است و  یک    ،ن یو اصل د  نی که د  دهمی م  من به تو خبر 

ا  استاست    مانی همان  زمانش  اهل  و  امتش  امام  را شناخت  ؛ و  او  را    ، پس هرکس  خدا 
است و هرکس او را نشناسد  کرده  او را انکار    نی خدا و د  ردکشناخته است و هرکس او را انکار  

  ی امور جار   گونهن یا   .ته استخآن امام شنااز    ریا با غ ر   امور  عیخدا و حدود و شرا   نیا و دخد
 1.« خداست... ن ید  ،مردانشناخت این  :شد

شود؛ زیرا طبق  اینکه این مرد همان یقین است، با انطباق متن وصیت بر او انجام می
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خدا  رسول  از  به   آنچه  نوشته روایت شده، وصیت  ضمانت عنوان  گمراهی  ای  از  کننده 
کند و اگر کسی امکان ادعای آن  توصیف شده است و این وصیت را جز صاحبش ادعا نمی
نشانه   سوی اعتبار رسول خدا را از طرف غیر از صاحبش احتمال بدهد انگشت اتهام به 

کند! اینکه  اش را از دین خارج می گوینده   ـپناه بر خدا ـتنهایی  گرفته و همین یک اتهام به 
در حالی که    گوید،این مرد همان ایمان است، با تکیه به خبری است که از علم غیب می

تواند همانند آن را بیاورد یا آن را رد کند یا آن را نقض کند؛ عالوه بر  کس دیگری نمیهیچ 
کند که همان  م به غیب را آشکار می داشتن مرددهد واقعیت ایمان اینکه اخباری که او می

به  او  بر دعوت  با تکیه  زمانش است  اهل  و  امت  امام  او  اینکه  سوی  ایمان حقیقی است. 
لله« است، حتی اگر این کار او را وادار به رویارویی با   حاکمیت خدا و باالبردن پرچم »البیعة 

سه  بندهای  این  انطباق  کند.  بشریت  استتمام  محال  قانون،  و  صورت  به   گانۀ  تصادفی 
اتفاقی انجام شود؛ بلکه کسی که آن را ادعا کند قطعاا و یقیناا صاحب آن است و حتی اگر  

د و دیگر  وشبودن آن باطل می شدن وجود داشته باشد، قطعاا قانون یک درصد احتمال نقض 
 آمد.قانون به حساب نمی 

است و جامعۀ   «هو:  تمثیل »اوبنابراین پیکار و کشمکش اصلی میان دینی است که  
است. جامعۀ بشری در طول مسیر خود تالش کرده است    « نا: أ بشری که تمثیلی از »من

از   را یکی  از  حاشیه نهادهای  دین  پایین نهادهای  ای  را در  ترین  خودش معرفی کند و آن 
و  شود  آخرین چیزی است که الزم می طوری  به   دهد،خود قرار  ]نهادهای[  قسمت فهرست  

به  ا  که  است  چیزی  بیولین  سلطه   . نیستنیازی  آن  عوامل  این  از  دین  بر  جامعه  گری 
به گیرد که بهمتعددی سرچشمه می  نه  )و  نمونه  تمام گزینه عنوان  به ذکر چند  عنوان  ها( 

 کنیم: گزینه بسنده می 

 شود؛ نمیاینکه دین در جایگاه آزمایش و انتخاب قرار دارد؛ پس به جامعه تحمیل  -1

خواهد آمد  ای برای مردم است و فردا هر انسانی  این عالم دنیوی همچون مزرعه  -2
 ؛ ش را برداشت کرده استدر حالی که محصول خود
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اقامۀ حجت و برهان برای خلق با دادن فرصت انتخاب، بدون زور یا اجبار؛ و این    -3
نتایج ناشی از  و  ابعاد ن تمام خداوند سبحابه دنبال خواهد داشت، و انتخاب، نتیجۀ خود را 
به دنبال خواهد  شده  ای از قبل شناختهانتخاب انسان نتیجه بنابراین  آن را روشن کرده است؛  

 .نخواهد داشتای برای انتخاب اشتباه  ؛ پس هیچ عذر و بهانه داشت

نیست. به این ترتیب    هاو نکات دیگری هم هست که این پژوهش درصدد بازگوکردن آن
شویم؛ زیرا این دولت بعد از آن بنا  هاست متوجه میکه دولت دین، آخرین دولترا    راز این 

نقشهمی و  طرح  برپایی  در  را  خود  بشری شکست  جامعۀ  که  که  شود  برای حکومتی  ای 
اختالفی ندارد که این نظام، امری    بارهاینکند. بشریت در منطبق بر این نظام باشد آشکار می

تواند آن را بیهوده بداند یا آن را تغییر بدهد؛ ولی حکومت، امری  تکوینی است و کسی نمی 
تواند به آن بپردازد؛ زیرا انسان مکلف به این کار است؛ همچنین  تشریعی است و بشریت می 

  ؛ وصیف شده است نه اجبارعنوان یک تکلیف ت بگرداند؛ زیرا حکومت به   یتواند از آن رو می
از طرف صاحب این نظام مشخص شده و آتش است و به همین    گردانیروی ولی نتیجۀ این  

مشخص شده و بهشت است. هر دو نتیجه را صاحب    اشترتیب عمل به تکلیف نیز نتیجه 
ها را از فرد مورد امتحان مخفی داشته  طور آشکار توصیف کرده، ولی حقیقت آننظام، به 

 سبت به انجام تکلیفشان مشخص شود. ها نا درستی و راستی اقدام آناست ت





« من  ـ»او    کلمه:  قطب  دوکشمکش میان  
 انا( ـ)هو 

این دعوت مبارک یمانی  داده   از جمله  شودروشن    مردم   برای  است شایسته   که  ـهای 
  تفکر  ی برای کلیدهایاین دعوت، این است که  ـ های این دعوت عظیم استمام داده البته ت

  فکر   که   حدی  باالترین هایی که  دروازههمان    ؛بگشاید   را   هاییدروازه   قفل   تا بخشیده است  
  ش ذهن  در  بسته   هایدروازههمین    که  استبوده    تصوراتی  خته،شنامی  شاندرباره   بشری
  پشت   که  را   هاییشگفتی  ندقادر   تصورات  اینپنداشته  میاو    در حالی که  ،اندردهکمی   ایجاد
  صاحب   برکت  به  هادروازهاینکه این    از  عد و بتوصیف کنند؛    قرار دارند  بسته  هایدروازه این  
  مردم ۀ  هم  برای   عیسی  خدا   پیامبر   سخن   ی امعن  ، شد   گشودهآرام  آرام  مبارک،   دعوت   این

  باتوانیم می  چگونه   و  1(بود   خدا   کلمه،   و  بود  خدا   نزد   کلمه،   و   بود  کلمه   ابتدا   در ) :شد   روشن
  را   آن  استشده    نقل  عبدالله  بنجابر    از  که  خدا   رسولکالم    به  این سخن  کردناضافه

  چه  آفرید   تعالی  خدای   که  چیزی   اولین  :عرض کردم  خدا   رسول  به  :گفت  جابر   . بفهمیم
  را   خیری  هر   آن   از   سپس  ؛ آفرید   خدا   را   آن   جابر!  ای   تپیامبر   نور »  فرمود:   ایشان  بود؟ 

 2« .آفرید

 « او»  و  ؛ استانا(  ـ )هو  «من»  و  «او»  یعنی  آن  قطب  دوهر    با   کلمه   همان   پیامبر  نور 
  « نهکُ »  و  «حقیقت»  یا  ،«مخفی»  و  «ثابتهمان »ن دو،  یا   و  است  گنج  قطب  دو  ۀدهندنشان

  مخفی  به«  واو»  حرف  و  وجود( گویای    )حقیقت «  ثابت»  به « ]در هو[  هاء»  حرف   . هستند
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دانش    این   از   امروز  هایانسان  ما   در حالی که   ؛کندمی   اشاره  ( خفامعنای  دهندۀ  توضیح   نه)کُ 
ای  گوشه  بهنیز فقط   لفظ این و خود   ؛برخورداریم « واو و هاءتلفظ » یعنی لفظفقط از   عظیم

چیزی    بهفقط    بلکه   ؛ کندنمی   اشاره  آنجزئیات    به   یا   معناتمام    به  یعنی  ؛کندمی   اشاره   امعن  از
  آوریم می  دست   به   توهم   عالم   از ما    یا   ، را   « متعلق»  این   و   کندمی   اشاره که به معنا تعلق دارد  

تکیه    تفاصیلش   ۀهم  با  ـوجود   قابلیت   با  عدم  یعنیـ  مادهخود     از  آمدهدستبه به دانش    که
در این    که  آیدمی   دست  به   ت ملکو  عالم  از  یا ؛  است  حقیقی  غیر   معرفتی دانش و    ایندارد که  
دارد    «ییهاتصویر »  از  آمدهدستبه   دانش    بهصورت     تشکیل   متضادی   مواردکه  تکیه 

از    ه کطوری  به   د نشومی نیز    و   دندهمی   رخ   هاآنبرخی  نمی برخی  به وقوع  و  پیوندندکه  ؛ 
اتفاق می  تمام    با   تصاویر   این شود.    شان محقق افتند الزم است شرایط وقوعتصاویری که 

 شودمی باعث    ا«معن»  اینتمامی    آوردندست به   وهستند    «امعن»  همان جزئیاتی که دارند  
  و  ،حقیقی ، دانش او ترتیب این  به  ؛ شود داللت  و  راهنمایی اشیا  محکم   یامعنبه   آن، ۀدارند

   است. آمیخته نشده غیرحقیقی چیزهیچ  با

  ؛ استبه دست آمده  معصومین  برای  که  استهمان دانشی  معرفت دانش و  از  نوع این
  نگاه   و   نکردند  توجه   ماده  به   ـدر معنای نزدیک و نه در معنای دور   نهـ وجه  هیچ به   هاآن   زیرا 

فقط    هاآناز نظر    «لفظ»   ودوختند    ـی که دارد ابعادتمام    باـ   ملکوتیصورت  را فقط به   خود
  که یا اندازهبه   یعنیبوده است؛  هایشانعقل  ۀانداز  به مردم قراردادن باطخ م برایابزاری 

  راز   توانیم میبه این ترتیب   و  ،نیست   این   ازبیش    هاآناز نظر    «لفظ»  .کنندمی   درک  و  تعقل
شناسی«  عرب »  نام  وپنداشته    علم  را   آن  و  ندا هشد  شمشغول  مردم  آنچهاز    را   هاآن  گردانیروی

به    وتکیه کردند    شناختراهی برای    عنوانبه به »لفظ«    مردماند متوجه شویم.  را بر آن نهاده
  مردم   آنکه  شگفت  کردند.   ویلأت   باشد   داشته  ثمری   آنکه  بدون  دقت،   با  را   آنهمین دلیل  

 هاداده   از   فهم   این   که  حالی  در   ؛ است  روش   همین تنها در گرو    ، معرفتدانش و    کردند   تصور 
همان    ای   « امعن»  معرفت،رسیدن به دانش و    روش  که   است  آن«  قتیحق»  اما  . است  «توهم»
  معرفت   ۀکنندحمل این صورت ملکوتی،    را یز   ؛ستا   «شل یتفاصتمامی    با  ی ملکوت  ریتصو»
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قسمتی  این ظرف    در  پس  ؛ستا   ملکوتسوی    از  افتیدر   ی برا   پذیرنده  ظرف  ،لفظ  اما  ؛است
  توهم   جهت  ازظرفی برای پذیرش    ای  ؛ استصورت    ۀدهندنشان  کهگیرد  قرار می   صورتاز  

  ردیگی م  قراردرآمده  وهمبه   ی ز یچ  ال  ی خ  ، نآ  دردر این صورت    که   است  ی نییپا  یهاجهان   ای
 . ستین  آندهندۀ نشان و مشابه  یول ، استشبیه صورت  که

  مگر  ؛ خواهد بود  دشوار  ، نباشد  ممکننا  اگر  ،مردم  عمومبرای    حالت  دواسازی این  جد
تمام    با   را ها  صورت   ودوخته    ملکوت فقط به    را   خود  نگاه  که توسل بجویند    نی کسا  به  نکهآ

  عمل   و  هاآن   از  گرفتنبر   و  یر یادگی  یعنیجستن  و توسل   زدنچنگ   .ندا ه شناخت  جزئیاتشان 
متوجه   را   معصوم معلم  وجود  ضرورت  نجا یا به این ترتیب  . شده است گرفته بر  آنچه  اساس  بر

؛  دهد که برایش ساخته شده استقرار می  ایه عرصهمان    در  را   «توهم»  معلم  نیا   شویم.می
باشد؛ یعنی     دیگری جلودار  پیشوا و  اینکه خودش    نه باشد،  یعنی اینکه پیرو    توهم   ۀعرص  و

به آن تمسک جسته شود؛    نه زند،  می   چنگ]به دیگری[  که خودش  است  چیزی   اینکه 
در    توهم   ۀدرواز   بستن   . کند  خالصه   ملکوت   هب فقط    را   خود  نگاه  است  واجب   او  بر   رونیازا 

  و ، پوشاندیم را  ملکوت  که ت اس یحجاب از گذشتن  ی امعنبه   ینیی پا ک یتار   یهاجهان برابر 
  است  شده بستهبرایش  ملکوت  ر یغ توهم  ۀدرواز  که یکسساحت   در  نی عی کاملشدن ه بست

  و ،  ند یبی م  هست  کهبه همان صورتی    را   یر تصو او  ترتیب  این   به ؛ندارد   ی حضور   حجاب   نیا 
  اما  ، قرار دارند جهان نیا در جوار  های خود بدن فقط با   هاآن .است ن یمعصوموضعیت  نیا 

 .تعلق دارد  قدس ساحت به هاآن ارواح

  روشن خواننده    یبرا   امیرالمؤمنین  سخنمعنای    ،شدهاکنون با توجه به این فهم ارائه 
  ی هاراه  به  من  ؛ زیرا هیدبد  دست  از  مرا   آنکه  از  شیپ   دیبپرس   من  از  مردم!  یا »  :شودیم

ای به شما روی آورد که  بپرسید پیش از آنکه فتنه .  هستم  ن یزم  یهاراه  از   داناتر  ،آسمان
  1« .را زایل نمایدقوم خود  صاحب  رؤیاهای  کوب کند، و  صاحب مهار خود را لگد چون شتر بی 
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  ش نگاه  در  دنیا عالم    ودوخته بود    یقدسعالم    نآ  بهتنها    را   خود  نگاه  آن حضرت  را یز 
  من »هیهات! ]ای دنیا[ دیگری را بفریب که    فرمود:   نیشاا   که   آنجا   تا ؛  یچ جایی نداشته
 1« .نباشد نآ در  یبازگشتطوری که هیچ  به   ؛ه کردمطالقسه  را  تو .ندارم ی از ین هیچ  تو  به

  معرفت   ریمس  که آن  ی برا   مردم   است  سته یشا   ی، اله  معلمتکیه بر راه و منهج    با بنابراین  
زیرین اقدام    تاریک    یهاجهان   از   توهمدریافت    یهاهجر پن   بستن   به  کنند  عروش  را   یقیحق

در   توهم   یبرا  پنجره  نیتر کوچک  وجود با   را یز ی بر آن بزنند؛  محکم قفلسعی کنند   وکنند 
درنتیجه    و   باشد   یقیحق  یر غ  شدهافت یدر   معرفت ش و  ممکن است دان  ،هاجهان   نآبرابر  

  ی مانی  که  ر طو  همانـ . به این ترتیب  شود  یقیحق  ر یغ   شودیم  ساخته   نآ  براساس  هرآنچه
قسمتی  »لفظ«    ـاست  کرده  انیب  «لفظ»  قتیحق  خصوص  در   محمدآل   ز ا فقط 

  افت ی در ظلمانی زیرین    ی هاجهان  از  توهم  که  است  یر یتصو   زا قسمتی    نیعی  ؛ستا«معن»
  جهان   از  تصور   و  وهم   افتیدر   ا ی  خواهد بود؛  و بیهوده  گزاف  یز یچکه در این صورت    کندیم

توسط    نکهآ  مگر   شودیم ناواضح    و  متشابه   ی زی چدر این صورت  که    است   ق یحقا   و  ملکوت
  و   است  ضروری  معصوم  وجودبه همین دلیل    و  ،شود روشنگری    اشباره در   معصوممعلم  

  ن یا   ۀو ثمر   وهی م  ،تنازع  و  اختالف   و  فساد  یرو   از  تیبشر   دشویمباعث    او  از  گردانیروی
جز    یزی مردم از قرآن چ»  :د یفرمای م  محمدل آ  نیمای .  دشبچ  را   گردانیروی   و  اضعر ا 

را    شایاز معناندکی  دارد و از آن تنها    ییهاکه قرآن پوسته   یدر حالشناسند؛  یالفاظش را نم
  ، که باطل استاست    یینیو عوالم پا  یاتاز وهم و ظن  حال این دریافت یا    آورند؛ی به دست م

 2«است.که از لوح محو و اثبات است در آن   یااش یق از ملکوت و حقا  یا

  ۀ هم  که  استکاری    ـی ک یتار   ۀعرص  از  یعنیـ ات  یوهم و ظن    زا   افتیدر   یهاپنجره   بستن
  مردم   ۀی بق  از   را   نیمعصومکه  خصوصیتی    یول  ؛ دهندیم  انجام   ن یمعصوم  جمله  از   ق یخال
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  ی برا   را   یسفر  1ندا ه رسیدتمییز  هنگامی که به حد  همان    ازها  آن   که  است  نآ  کندی م  ز یمتما
  ن یشتر یبد  شومنجر می   یک اریت  ۀعرص  به   که  ییهاپنجره   بستن  در   و  کردند  آغاز  بستن این  

  یرو   از  نه   ، استبوده  ارادی و اختیاری    صورتبه  رکا  نیا  روعش  و  به خرج دادنداخالص را  
  ف یتکل   سن  به که    یوقت  مگر  کنند مین  شروع  را این سفر    مردم  عموم  که  یحال  در  ؛اجبار

  شان در اختیار   معرفت  و  شناخت  یبرا   که  است  یفرصت  کردن تباه   ـ سفانه أمتـ  نی ا   و  برسند
  ز یمتما دیگر مخلوقات    از   نیمعصوم  ۀ آنوسیلبه   که  یمعرفتهمان شناخت و    ؛ استبوده  

  ی انکسمردم    انی م  از   .شودحاصل می  خلق میان    ز یتما است که    مرحله   ن یا   از   و   ، ندشویم
با توجه به    کههستند  هم یانکس وکنند اقدام می  بلوغ سن به  دن یرس محض  به  که هستند 

  ؛نیست   معرفتتمام    که این  یدر حال  ؛کنداقدم می   رترید  ی،ق یحقمعرفت    ضرورتتوجهش به  
»حیرت«   و »هیجان« یعن ی  عامل دو به و استصورت تزئینی به   که دارد وجود یمعرفت را یز 

  یعنی  ؛ببندد   را   ملکوت   ی هاپنجره کند  ش می تال  معرفتنوع شناخت و    ن یا   . دارد  بستگی
خصوصیتی    نیا   و  ؛است  یقیحق  معرفت  دنبالبه  هک  یکسعملکرد    برعکسطور کامل  به 

 د.ساز یم  زی متما یبشر  معرفت دانش و  از را  یاله معرفت  است که شناخت و

   د: کنیم آغاز صورت زیر به  را   خود ی عمل مراحل نی نخست ،یاله معرفت راه و روش 

 کشف مرزهای آن.  و و ظنیات،   توهماز میدان  گری روشن با  :اول

 خواهد ی م که و غایتی  هدف  و  ، کندیم افت یدر میدان   این  از  آنچه  ت یماه  ح یتوض :دوم
 . برسد  نآ به

 د. کنیم وارد فطرت به   که و آسیبی ب یتخر  و یبرداشت چنین  خطرات انیب  :سوم



، کودکی است که به حد تمییز رسیده است.  .  1 ز،  کودک  از  مقصود  فقها  نظر  ازکودک ممیز    که   است  کودکی  ممی 
  دارد   توانایی  و  دهد،  تشخیص  دیگر  بعضی  از   را   امور   از  بعضی  است  قادر  و  فهمدمی  اجمال  طوربه  را  کلمات  معنی

فات از بعضی فقه( )مترجم، برگرفته از سایت ویکی .دهد انجام دیگران و خود اموال در را تصر 



 از زبان قراردادی تا زبان گویا به حق ...................................................................... 116

 .شودمی  بستهعالم   آن  روی  بهمشر ف   یهاپنجره ،آن با   که یتی فیک ان یب  :چهارم

  عالم   یهاه ر پنجامکان فعال شدن    تا طور کامل  ها به بستن این پنجره اقدام به    :پنجم
 . شود ایمه  افت یدر برای   ملکوت

بنده  ـ  ن نساا   را یز  متوجه    کرد( درست و استوار    را   )نفس«  اهاسو  »  داللت  ازطبق آنچه 
عالم    دو  ای هربر   را   گانههای ده پنجره  او  ی برا   سبحان  ایخد  ،هنگام استوار شدن  ـشوممی

 گشاید.می  )روح( ملکوت  و )ماده( لکمُ 

ْفَلَح َمْن    فرماید: می تعالی  حق
َ
ْد أ

َ
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها * ق

َ
اَها * َفأ اَها  َوَنْفس  َوَما َسَو  َزَک 

اَها ْد َخاَب َمْن َدَس 
َ
* پس پلیدکاری    نمود   نیکو  و  درست   را   آن  کهآن   و   نفس  بهسوگند  و  ) 1* َوق

و  د قطعاا رستگار شد *  ی گردان  ک کس آن را پا که هر اش را به آن الهام کرد *  و پرهیزگاری 
 (. اش ساخت قطعاا نومید شدکه آلودههر 

هر عالمی    در   انسان  است  سته یشا   که هستند    مان یا   درجات  همان   گانهده   یهاپنجره این  
  ۀ گانپنج   یهاپنجره   بستن  باکار    پس  .برسد  است  آنباالتر از    کهعالمی    به  تا  کند  کامل  را   آن

  افت ی در   تا  قرار دارند  تقوا   ۀگانهای پنج ه ر پنج  برابر   در   هک  دشو یم  شروعاخالقی  پلیدی و بی
  بستن   .خواسته است  سبحان  وندا خد  کهانجام شود  همان چیزی  طبق    تقوا   یهاپنجره   از

  ، خساست و  بخل ۀپنجر  بستن   ؛کندی ممهیا  را ُزهد  ۀپنجر امکان عمل برای   شهوات ۀپنجر 
فعالیت    امکان  تواضع  ۀپنجر به    ،تکبر   ۀپنجر   بستن   ؛ددهیم  عمل   امکان  ثاریا   ۀ پنجر   هب

  ،خودبینی   ۀپنجر   بستن   و  ؛ دهدمی فعالیت    امکان  مانیا   ۀپنجر   ه ب  ،ا یر   ۀپنجر   بستن   ؛دهدمی
  توسط و مراتب    ت درجااین    کردنکامل   با   و   ؛ کندیم  همرا ف را    اطاعت   ۀپنجر فعالیت     امکان
   .سد ر یم م یتسل  ۀمرحل به  او ،انسان

ْجُرُه فرماید:  می تعالی حق
َ
ن  َفَلُه أ ه  َوُهَو ُمْحس 

َل  ْسَلَم َوْجَهُه ل 
َ
ه  َواَل َخْوف   َبَلٰی َمْن أ  

ْنَد َرب  ع 



.10تا  7شمس، . 1
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ْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن  کس خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار  آری، هر ) 1َعَلْیه 
غمگین نخواهند  هیچ  و    است و بیمی بر آنان نیست  باشد، پس ُمزد وی پیش پروردگارش

 (. شد

  ن یا   به   ؛ شودی م  متوقف  نی انسا  نفس   در   « نا: أ من»  تی فعال  ،پلیدی   یهاپنجره   بستن   با
  یپاک  ظرف برای اینکه    نفستشویق    و  تقوا   یهاپنجره   از   افتیدر   ی برا گسترده    ی مجال  ب تیتر 

  « هو:  »او  عملکرددر ادامه تشدید    و،  شودمی   فراهم  گرددمستقر    نآ  در  «هو:  وا »  تا  باشد
تالش    یاخرو   م عال  با   نفس  ارتباطات   کردنمحکم در جهت    تا پذیرد  صورت می ]در نفس[  

  از  مستمر  و  یدائم ارتباط  ن یا  و ، نه کُ  و  قتیحق  با تمر سم ودائم   ارتباط  نی عی  «استقرارکند. »
  سخن   یبرا   یمصداق  گونه این   وخواهد ساخت    خودش  قت  یحق  به   ف ار عشخصی    ،بنده 
  شناخته  را   پروردگارش راستی  به   شناخت   را   ش دخو  هرکس»  :شودمی   طاهر   ت یباهل

) 2«.است   نفس   سبحان   خالقگونه که    همانـ   شودیمباعث    (فسن  معرفت شناخت خود 
ْنَس  :  شودالهی    نور تبدیل به میدانی برای  سنفْ   ـفرموده است   اراده َن  َواْْل  َوَما َخَلْقُت اْلج 

َیْعُبُدون    ل 
اَل  الهی با    ۀیعنی اراد؛  (و جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا بپرستند) 3إ 

 ابد. یخلق تحقق می 



.112 بقره،. 1
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 1ت زبان اس  یترازومیزان و  ،معصوم  زبان

عنوان میزان و ترازویی  هایی که »زبان فرد منصوب از طرف خدا« را به از جمله شاخصه
منصوب،  شود این واقعیت است که فرد  دهد که با آن، »زبان گفتاری« سنجیده می قرار می

در حالی که کارکرد زبان گفتاری، بیان معانی و حقایق اشیاست؛    ؛ نگردبه حقایق اشیا می 
َها  فرماید:  میتعالی حق بیان اول و امتحان اول در همین نکته بود.  ْسَماَء ُکَل 

َ
َم آَدَم اْْل َوَعَل 

ْسَماء  
َ
أ ي ب  ُئون  ْنب 

َ
َکة  َفَقاَل أ یَن ُثَم  َعَرَضُهْم َعَلی اْلَماَلئ  ق  ْن ُکْنُتْم َصاد  ُؤاَلء  إ  و ]خدا[ همۀ  ) 2 َهٰ

ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: اگر راست  ها را به آدم آموخت؛ سپس آن [ نام ]معانی
این امتحان آشکارکنندۀ ترازویی است که با آن    (.ها به من خبر دهیداز اسامی این   گوییدمی

از طریق آن، حقایق اشیا روشن و بدون آن، حقایق اشیا تباه می بر  گفتن  شود و سخن و 
دهندۀ گنگ  گردد و گسترش گفتار بر اساس هواوهوس، نشانهواوهوس شایع می  اساس

فرماید:  ن میگفتن و نبودن علم و حکمت است؛ از همین رو خداوند سبحاو مبهم سخن 
  َذا ي   َوَهٰ ْعَجم 

َ
َلْیه  أ ُدوَن إ  ي ُیْلح  ذ 

َساُن اَل  ُمُه َبَشر  ل   
َما ُیَعل  َن  ُهْم َیُقوُلوَن إ  َن 

َ
ي    َوَلَقْد َنْعَلُم أ َسان  َعَرب  ل 

ین   .« آموزدگویند: »جز این نیست که بشری به او می دانیم که آنان میمی  ک نیما  و ) 3ُمب 
[ به زبان  این ]قرآن  حال آنکه  ؛ استعجمی  د  نده[ را به او نسبت میاین زبان کسی که ]

روی سخن در اینجا متوجه امتی است که قرآن در میانشان نازل شد و   (. عربی روشن است
کردند؛ پس چگونه کتاب  مشخص است این امت از نظر ظاهری به زبان عربی صحبت می 

؟! و مشخص دهید عجمی است«را به او می»زبان کسی که این نسبت    گویدیم  هابه آن
و این یعنی زبانی که چنین نسبتی به    ،کردنبودن« یعنی ُگنگ و مبهم صحبت است »عجم



لسان المعصوم هو میزان اللغة. . 1

.31 بقره،. 2
. 103 نحل،. 3
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دهید زبانی گنگ و نامفهوم است، و زبانی است در جهت مخالف زبان عربی که  آن می
بیانش می قرآ زبان محمدن  قرآن، همان  تنزیل  زمان  در  ناطق  زبان  این  و  بوده    کند 

 است. 

موجود    ءحقایق اشیا   به   محمدتوان به این صورت توضیح داد که  این مسئله را می
توصیفی درست و حقیقی از  و او   نگرد،قرار دارند مینظر خداوند سبحان ی که زیر  در عوالم

د  ی که آن را آفر   نی که پروردگار سبحان از زما عالمی    ؛ دهدبه این عالم ارائه میبیند  میآنچه  
ننگر  آن  یستیبه  منقطع    نیع.  معرفتعالم  دن   نیهم   ،از  اگر    یو ی جهان  و  و  است  قید 

به عوالم    نبود که آن  یا واسطه از طرف  که  خدا    ۀفیهمان خلیعنی  ـ   باالتر متصل کندرا 
ها ن آها بنگرد و از  ن جهانآبه    ه استشدشده و به او اجازه داده  منصوب  سبحان    یخدا 
با    ،شدی ممنقطع    جهان  ن یا قطعاا    ـ اورد یبر  خب نها  ،آنشدن  منقطع و  و    از یی  هدف  وجود 

فرموده  سبحان اراده    وندکه خدا ت  ی اسزیخالف آن چ  ، نیو ا شد  مختل می  آن  نشیر فآ
خداوند   زیرا  آفر   ن یا بود؛  را  شاهدید  جهان  شناساننده   تا  او  و  برای  مثل    ؛باشد ای  درست 

 . باشدموجود  حتماا باید  سبحان وندخدا  ۀو اراد وضعیتی که در عوالم باالیی برقرار است؛ 

حقیقت   انسان   یا مغالطهدر  خودشان    اندشده   ش گرفتار   هاکه  ظنیات  و    ؛است وهم 
کنند! این  بر معنا داللت میکه نمادی باشند   نه اینکه  ، هستند  ا دۀ معننکننقل   ، ظاکه الفاین

از    ی از ینی ب  ش، خود بطن  در  ،  د نکنیرا منتقل م  ا معن  هکی هستند  ظرفگزاره که »الفاظ«  
  ، از لفظ  ا معنو درک    انیب گویند  ها میآن   یعنکند؛ یتبیین میرا    ا که معننهفته دارد  را    یکس

در   و چیزی خارج از خود لفظ قرار ندارد!  ندارد  از ین   لفظ خود   در  ی فراتر از دقت نظر  ز یبه چ
  ؛ استرسیده  اثبات  به    تی بشر   ر یدر طول مستفکر، خطا و اشتباهی است که    ن ی ا   حالی که

و    یول بشر   انگیزشگفتعجیب  دارد    تیآنکه  ا همچنان  اصرار  برداشت    فهم  نی با  که  ـو 
  یمحصول  ،در واقع  «لفظروزگار سپری کند. »  ـکندحیرتی بر حیرت و سرگردانی او افزون می

این  وجود دارد و  ای  ، فاصلهو لفظ  ا معنمیان    ی عنی  ؛ستی ن   ویمعنمحصول  است و    یزبان
شود و لفظ  توجه    ا،کنندۀ معندر زبان نقل   دیبا   ناگزیر رو  ازاین  ؛ است  «لسان:  زبان»  ، فاصله
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ترتیب  ا داللت میمعن  دۀکننزبان حمل به    ی است کها اشاره تنها   این  به  کنندۀ  حمل کند. 
ن  ا،معن و لفظ  بنابراین  ستیزبان است  از .  فراتر    که نیا   لفظ  باشد  ناطق  زبان  برای  داللتی 

  ا ی اش  یمعانکنندۀ  معرفیآن است که    دشویخواسته م  گفتاری«  نباز »و آنچه از  رود،  نمی 
  ب ترتی  ن ینگاه کند و به ا   هان آ  قی به حقا  تواندی مشخص عارف    ،ا یاش  ی معان  قی و از طر باشد  

  ا کنندۀ معنبه زبان حمل رجوع  جز با  ها  تمامی این و    یابد ارتقا    تواندمی   ق ین حقا آدر نگاه به  
این مرتبه،  است و    یقیعرفت حقممرتبۀ  رسیدن به    یراه برا   یابتدا   ا« معن. »ستین پذیر  امکان

  ا یاش  ق یبه مقام نگاه در حقا  دنیرس   قی است و از طر   معرفتاز    ی ناتوانعجز و  مرتبۀ اعالن  
 آید.  به دست می 

  ا از معنقسمتی  کننده  ممکن است حمل   ،بله   ؛ ستندین امعن  ۀکنندحمل   «الفاظبنابراین »
آن    قی قاحو    ا کنندۀ معنزبان حمل کننده به  داللت  د یبا  ـقت یدر حقـ   حمل  نیا   یلو   ، ند شبا

  ی گو از زبان سخن   جستنی از ینی ب جهیدر خود لفظ و در نت دقت نظر  باعث  نکهینه ا  ،باشد
  ی بشر   گیزند ای که در واقعیت  شود. با توجه به نتیجه   معادلۀ معرفتز  کردن او ا ور آن و د

به دست آمده است،  امت  هر  که در هر زمان و  ای  نتیجه همان  یعنی    ، استحاصل شده  
به مشاهده می باعث شده است دست شود نتیجۀ  را شامل    یگزاف  یهانه ی ها هز امت  آمده 

بپردازند  عقب   ،هاذاب ع  ،هابت یمص  نادانی  و  جهل  و  فرجام  ه بو  ماندگی  گرفتار  آن  دنبال 
 بارش بشوند. مصیبت 

  ی باقآن چیزی را که  و  زمان آن رسیده است که چیزی را که از دست رفته درک کنیم  
نها کنیم    قی تصدرا    سبحان   وندو سخن خدا   نجات دهیم   است   ، نشیفر آاز    ییکه هدف 

ها آن خداوند  که    رسوالنش  قی جز از طر   معرفت آن معبود سبحان است و آن معبود سبحان
شناخته  قرار داد   خود  علم  یگو و زبان سخن   ، علم خودش و شناسانندۀ خودشحامالن  را  

واژگان  الفاظ    .دشومی ن به عنوان داللتبه را  و  ارشاداتی  و  آها  قرار نسوی  از  داد و جز    ها 
مردم به  هرقدر هم که    ، وجود ندارد  الفاظ  ی  معرفت معانشناخت و    یبرا   یها راهآن طریق  

  ی رگردانفقط بر حیرت و س  ی بلکه هر شرق و غرب رفتن  َسَرک بکشند؛ شرق و غرب عالم  
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  کند یدور م  فت است عر مشناخت و  آوردن  دست که به یی  ها را از هدف نهاو آن   د یافزا یمردم م
شوند؛ همان جهنمی که باید از آن  و به این ترتیب در آتش جهنم نادانی و جهل غرق می

خودش را    ، دهیکه آفر   ستیعاقالنه ن   سوی بهشت دانش و معرفت شتاب کنند. بگریزند و به 
  شده است  دهی آفر برایش  را که    ی بهشتآن  و    زد ین بگر آاست از    سته یبسپارد که شا  یبه آتش

آفرینندۀ  که  متعال را  وآن معبود سبحان  تی اضهدف از خلقت او و ر هشت  این ب  را یز   ؛رها کند 
 .سازدی محقق ماوست 





   خالصه

فهم زبانی در جهت ایجاد قیدها و پیوندهایی    «اعتباط:  بودن زبان در دیدگاه »قراردادی 
کند و وقتی این رویکرد،  مرتبط می  «شدهداللت:  را به »مدلول  « کنندهداللت:  است که »دال

این واسطه را به یک منطقۀ خالی از هر ادراکی  ،راهی برای ایجاد چنین ارتباطی پیدا نکرد
می ُپر  را  آن  گوینده  انفرادی   فهم  فقط  حوالکه  کردکند  عرصه،    ؛ه  آن  به  ترتیب  این  به 

را نسبت داد و این مشکل را به    «بودنهدف و تصادفی قراردادی، بی: خصوصیت »اعتباط 
  ، ها صرفاا مقدار و کمیت اهمیت داردرا که در آن   ایهمین صورت رها کرد تا نتایج عرضی

نوعی و کیفی،  اسا  بر به لحاظ  نادانی مرتب کند؛ ولی  و  بار  س جهل  به  هیچ دستاوردی 
زند، ولی در  و فهم زبانی در سطحی از پیشرفت، همچنان در جای خودش درجا می  ، نیاورد
ی و موهوم    سطح یتی، تولیداتی فراوان ایجاد کرده است که فقط یک رابطۀ ظن  کثرت کم 

که »زبان    ا بخشد؛ به این معنها را نظم می تصادفی« آن   یعنی پیوند و ارتباط »قراردادی و 
های گویندگان رنج  گفتاری« در این عرصۀ قراردادی و تصادفی، از سلطه و استبداد اندیشه

ها، مختلف و متفاوت هستند و حتی در بسیاری  رده است و تردیدی نیست که این اندیشه ب
ین  گونه تالشی برای آشکارسازی ا ؛ ولی هیچ گیرندتضاد با یکدیگر قرار می موارد، در نهایت  

تناقضات وجود ندارد؛ زیرا این عرصه بر سیاست تولیدات عرضی مجاورتی استوار است و  
کند؛ زیرا  وجه از تماس و مجاورت دو چیز کامالا متناقض جلوگیری نمی هیچ این تولیدات به 

بودن آن برمال  ارزشو بیهای این دیدگاه  شود نقص مجاورت این دو با یکدیگر باعث نمی
 شود.

»سبیط نیلی« از    نام  بودن زبان« پژوهشگری به مدتی پس از تسلط رویکرد »قراردادی
این    .ارزشی این دیدگاه و تناقضات موجود در این سیستم را برمال و روشن کندراه رسید تا بی
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ی عرضی  رویکرد، دیدگاهی است که درک زبانی را ُدم  بریده و َابتر و آن را در دایرۀ کثرت کم 
می  میمحبوس  بین  از  را  تکاملی  و  نوعی  تولیدات  دایرۀ  و  »نیلی«  کند  سیاست  برد.  در 

این سیاست، دالیل عقیم   ایانتقادی  از طریق  بودن و  که در پیش گرفت موفق شد؛ زیرا 
نارسایی گفتار زبانی در دوران تسلط این دیدگاه را هویدا ساخت؛ ولی نیلی در همان تنگنایی  

بودن زبان گرفتار شده بود؛ زیرا وی ادعا کرد قانونی که در  گرفتار شد که دیدگاه قراردادی 
ن نمادها  های فیزیکی است که ای ها و کمیت راَند وابسته به خود  ارزش درک زبانی حکم می

شاخصه  این  خودش،  تصور  طبق  و  دارند  خود  در  حروف(  و  آواها  فیزیکی  )یعنی  های 
برای  را  میان اجزای آن  ارتباط    برقرارکنندۀو  کنترل کنندۀ ترکیب درک زبانی  توانند قانون  می

بر چیزی ما آشکار کنند.   با تکیه  را  این قانون  از حالت   وضع کرد  نیلی  به  که  نمادها  های 
انرژی   ؛ رسیدنظرش می  نمادها و  این  اینکه  از  د  که در خو  ایهای فیزیکیولی غافل بود 

روند و نیازمند  دهد فراتر نمی دارند در حقیقت از سطحی که سیستمی از کدها را شکل می
آن  که  ترجمه کنکسی هستند  را  از جمله شگفت ازاین ؛  دها  نیلی، غفلت  رو  کارهای  ترین 

کامل او از »زبان« ]زبان گویندۀ سخن[ و نقش آن در سیستم زبانی است و حتی دیدگاه  
است؛ زیرا این دیدگاه متوجه شده است    کرده »قرادادمحور« نیز به اهمیت »گوینده« توجه  

در حالی که اصطالح    ؛که اصطالح »زبان گفتاری« )لغت( یک اصطالح قراردادی است
  دلیلاست؛ پس تالش کرد اصطالح »زبان« را نه به   «لسان:  قانونی رایج، اصطالح »زبان

آنچه »قرارداد« به کار گرفته    سبب بلکه به   ، گذاری و تشریع آن را الزم گرداندهآنکه قانون 
»زبان«  جای اصطالح »لغت« به کار ببرد؛ ولی این دیدگاه پیش از آنکه به اصطالح  است، به 

طور کامل از  همچنان به سازوکار خودش ادامه داد. اما در نظریۀ نیلی »زبان« به   ،بپردازد
نظریه »قصدیت« خودش دور می  ارزش معادلۀ  بر  را  فیزیکی  ماند و وی نظریۀ خود  های 

متمرکز آوایی  نمادهای  برای  هر   ساخت   متفاوت  کرد  تالش  نظریه چیز  و  با    را اش  موافق 
ین ترتیب بتواند خواننده و پژوهشگر را نسبت به درستی دیدگاه خود قانع کند؛  برگزیند تا به ا 

کار   این  با  او  که  حالی  ارائه   ـواقع  در ـدر  با  »قراردادیفقط  رویکرد  زبان«  دهندگان  بودن 
 همکاری و مشارکت کرده است. 
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توجه    های فیزیکی صداها لۀ ارزش ئچه بسا »نیلی« اولین کسی نبوده باشد که به مس
له ورود  ئ بودن زبان« به این مسنشان داده است؛ بلکه پیش از او طرفداران دیدگاه »قراردادی

های متفاوت، یک سیستم را  کرده بودند؛ ولی پژوهشگر »نیلی« در این تصور که این ارزش 
  به این ترتیب این  ؛اشتذگردانند پا را بسیار فراتر گ بستگی، ترکیب و تألیف الزم می برای هم 

کنند و  از عبارت و متن مشخص می  را   نمادهای آوایی همان عاملی شدند که قصد و نیت
بودن را از  تواند این قصدی کسی میبودن آن، در درون خودش نهفته است! ولی چه قصدی 

نمادها   این  آیا  بفهمد؟  و  کند  استنباط  نمادها  مثال به ـدل  طریق  می  ـعنوان  از  توانند 
هایی مشخص »قصد« خود را اعالم کنند؟ آیا راهی وجود دارد که هرکس له سازی معاد پیاده 

نیلی می نظریۀ  دربارۀ  تحقیق  و  مطالعه  تألیف به  متن  یا  عبارت  »قصدیت«  را  پردازد  شده 
 متوجه شود؟!  

او   تخیالت خود  و  تصورات  در  فقط  است  نیلی تصور کرده  که  نیست چیزی  تردیدی 
است  بوده  راهازاین   ؛محبوس  گنجانده رو  خود  خیال  در  نیلی  که  به    ،حلی  تبدیل  خودش 

معضل و مشکلی جدی شده است؛ زیرا کاری که وی انجام داد از اینکه صرفاا انتقادی بر  
بودن آن رویکرد بوده باشد  بودن زبان« در جهت روشنگری برای بیهوده نظریۀ »قراردادی

شود؛ ولی هرچند او  وب میفراتر نرفته است که البته همین خودش موفقیتی بزرگ محس
شود. او پنداشت که این سیستم،  کند اما در همان تنگنا گرفتار می جایگزینی پیشنهاد می 

یک خصوصیت ذاتی در خود  نمادهای آوایی است؛ به همین دلیل »قصدیت« هر عبارت و  
ند.  تواند این »قصد« را روشن کتنهایی میمتنی در درون خود  متن نهفته است و خودش به 

یعنی قرآن  ـترین متن در تاریخ بشری نامیده است  او این طرح را با استناد به آنچه درست
  ، به اشتباه در خیال خود تصور کرد! نیلی حتی اگر پندار و گمانش درست بوده باشد  ـکریم 

در حالی که وجود    ؛گو )یعنی قرآن ناطق یا زبان گویا( را منتفی دانستوجود حجت سخن 
با توجه به اختالف   گو از زمان رسول خدا خن این س ها،  که قرآن بر ایشان نازل شد و 

پراکندگیدرگیری  شده  هایی که مسلمانان گرفتارش شدند، الزم و ضروری و شناخته ها و 
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 بود. 

یعنی    ،بودن« خود را در درون نمادهایش نهفته دارد این پندار که قرآن )یا متن( »قصدی 
طلب    ایچنین گفته   موجباز خدا به ـگویش است و این یعنی  ن ز سخنیاز ا قرآن )متن( بی 

»من در میان   ارزش و اعتبار شایستۀ خودش را ندارد: خدا وصیت رسول  ـ بخشش دارم
هرگز بعد از من    ،ها تمسک جویید گذارم و تا زمانی که به آن می باقی  بها  شما دو چیز گران

شوند تا  بیتم؛ و این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی دا و خاندانم اهل شوید: کتاب خ گمراه نمی
و شاید مبالغه نکرده باشم اگر بگویم پندار و تصوری که    «. آنکه در حوض بر من وارد شوند

ز به آن  گو در مصیبت روز پنجشنبه نینظریۀ خود در خیالش پرورده، فرد سخن   بارۀنیلی در 
است کافی  را  ما  خدا  »کتاب  است:  کرده  و  .اشاره  ُکدشده  مجموعۀ  یک  »کتاب«  زیرا   »

نمادین است و بحثی در این خصوص نیست و تقریباا همۀ مسلمانان به این نکته اعتراف  
این نکته دچار    خصوصدارند؛ ولی مردم دچار اختالف شدند. واقعیت این است که مردم در  

با اینکه متون  ن اختالف شدند که: سخ گوی قانونی کتاب کیست؟ و مترجم آن کیست؟ 
اند  شده از سوی خداوند سخن به میان آورده روشنی از گروهی مشخص موجود در کتاب به 

این  خدا ها  که  رسول  از  بعد  که  هستند  بر    کسانی  بندگان  برای  کتاب  ترجمۀ  وظیفۀ 
 ده شده است.دوششان نها

آنچه کتاب به اختصار بیان کرده، بر  بارۀ  روشنگری در   دانیم وظیفۀ بیان جزئیات ومی
جزئیات نماز و زکات و    خصوص بوده است؛ مانند توضیح ایشان در    عهدۀ رسول خدا 

هستند که کتاب، به اختصار بیانشان کرده و روشنگری و توضیح    ارکانیها  روزه و حج. این 
به   ها وظیفۀ رسولآن ترتیب »کتاب«  به همین  و  بوده است؛  اجمالی، مترجمان  طور 

وظیفۀ روشنگری در    و رسول خدا   دارندگانش را مشخص کردهپا گویان خود و به سخن 
 دار بوده است.ها را عهده آن  خصوص

ْم  :  فرمایدمیتعالی  حق َلْیه  إ  َل 
 
ُنز  َما  اس   لَن  ل  َن  ُتَبی   ل  ْکَر   

الذ  َلْیَك  إ  ْنَزْلَنا 
َ
َوأ ُبر   َوالُز  َنات   اْلَبی   ب 
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ُروَن  ُهْم َیَتَفَک  [، و این ذکر )قرآن(  ها ]فرستادیم)]زیرا آنان را[ با دالیل آشکار و نوشته  1َوَلَعَل 
سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی  آنچه را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم  را به 

 و امید که آنان بیندیشند(. 

َساَلَتُه  فرماید:  و نیز می ْغَت ر  ْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبَل  َك َوإ   
ْن َرب  َلْیَك م  َل إ  ْنز 

ُ
ْغ َما أ  

ُسوُل َبل  َها الَر  ُی 
َ
َیا أ

َه اَل  َن  الَل  إ  اس   َن الَن  ُمَك م  ُه َیْعص  یَن   َوالَل  ر  ي اْلَقْوَم اْلَکاف  )ای فرستاده، آنچه از جانب   2َیْهد 
ای. و خدا تو را از  ابالغ کن که اگر نکنی پیام او را نرسانده   ، سوی تو نازل شدهپروردگارت به 

 کند(. راستی که خدا گروه کافران را هدایت نمیدارد. به ]گزند[ مردم محفوظ می 

د تا »دین« را برساند! و این مایۀ شگفتی است! در  چه بسا کسی بگوید به او فرمان دا 
این    که  کرد، در حالیوسه ساله چه میدر طول دورۀ تقریباا بیست   این صورت رسول خدا 

مردم    آیه جزو آخرین آیاتی بود که نازل شد؟ و چرا بعد از آنکه این آیه نازل شد رسول خدا 
داع در غدیر خم گرد آورد؟ و در غدیر خم به  الورا در روزی بسیار گرم در راه بازگشت از حجة 

 ها چه گفت؟ آن

را که در شب    شاید برای خوانندۀ گرامی خالی از فایده نباشد متن وصیت رسول خدا 
. این وصیت، وصیت خالصه و اجمالی رسول  کنیموفات خود امال فرمود تقدیم حضورتان  

در    خدا  اهلتمسک   خصوصرا  و  خاندان  به  توضیح  جستن  تفصیلی  متنی  با  بیتش، 
فرماید تا مجالی  ها یا خلفای خدا بعد از پیامبر را بیان میدهد؛ متنی که در آن، حجت می

 پردازان باقی نماند:  گویان و دروغ برای گزافه 

جماعتی به ما خبر داد )این جماعت را شیخ طوسی در جاهای دیگر ذکر کرده است، و  
اباعبدال ام، احمد بن عبدون و  له حسین بن سفیان بزوفری نقل کرده]گفته[ آنچه من از 



.44 نحل،. 1
.67 مائده،. 2
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از اباعبدالله حسین بن علی بن   1؛ اند(حسین بن عبیدالله )غضائری( از او به من خبر داده 
سفیان بزوفری، از علی بن سنان موصلی عدل، از علی بن حسین، از احمد بن محمد بن  

علی، از پدرش، از اباعبدالله جعفر  خلیل، از جعفر بن احمد مصری، از عمویش حسن بن  
العابدین، از پدرش حسین زکی شهید،  الثفنات سید بن محمد، از پدرش باقر، از پدرش ذی 

 روایت کرده است:   منینؤاز پدرش امیرالم

و   یفهاباالحسن! صح  ی فرمودند: ا   یرفتند به عل  یا که از دن  یدر شب  رسول خدا »
:  یدرس ینجا به ا  تا امال فرمود   یرالمؤمنینرا به ام یتشانوص آماده کن. حضرت یدوات

  ی« »عل  یو تو ا   ی؛ ها دوازده مهد پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن  ی، عل  یا 
  یر و ام  یمرتض   ی تو را در آسمانش، عل  یوتعال. خداوند تبارک ینفر از دوازده امام هست  یناول

حق و    ین تو، ب  یلۀوس( و فاروق اعظم )به یامبررگ پ بز  کنندۀیق اکبر )تصد   یق مؤمنان و صد
جز تو   یاحد  یبرا  یاسام یناست و ا  یدهنام  ی( و مأمون و مهد شودیباطل فرق گذاشته م

ا یستن   یسته شا اهل   یتو وص   ی، عل  ی .  زنده و چه مردـ   یهست   یتم بمن و سرپرست    ۀچه 
  یگذار   یبود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یمن بر زنانم خواه  یوص  نیزو   ـ یشانا 

  یامت و در ق   یزارممن از او ب  یو هرکدام را که تو طالق ده  کندی مرا مالقات م  قیامت  یفردا 
.  یبر امتم هست  امیفه و خل  ین . تو پس از من جانشبینمیو نه من او را م   بیندینه او مرا م

به   یدهو رس یکوکار مرا به پسرم »حسن« که ن  ینیو جانش یتوصا ید که وفات تو فرارس یزمان
تسل فرارس  یمحق است  او که  زمان وفات  فرزندم »حس  یدنما.  به  را    ید پاک و شه  ین«آن 
کنندگان و صاحب ثفنات  آن را به فرزندش سرور عبادت   یدوفات او فرارس  کهی بسپارد؛ و وقت

آن را به فرزندش    یدن وفات او رسو هرگاه زما  ید؛ واگذار نما   ی«عبادت( »عل  هایینه پ  ی)دارا 
آن را به پسرش »جعفر« صادق بسپارد؛    یدکه وفات او رس  زمانیکند؛ و    یم »محمد« باقر تسل 

  ید وفات او فرارس  یکاظم واگذار کند؛ و وقت  ی«به فرزندش »موس  یدو آنگاه که وفات او فرارس



.30ص خاتمة الوسائل،. 1
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به فرزندش »محمد«    آن را   یدکه وفات او رس  یکند؛ و زمان  یمرضا تسل   ی«به فرزندش »عل
  ید؛ ناصح واگذار نما  ی«آن را به فرزندش »عل   رسید که وفات او فرا   ی بسپارد؛ و زمان  یثقه تق
زمان او رس  یو  زمان  یدکه وفات  و  بسپارد؛  به پسرش »حسن« فاضل  را  او    یآن  که وفات 
دوازده   یناست بسپارد. ا  محمدشده از آلآن را به فرزندش »محمد« که نگهداشته  یدفرارس

و   یت ]وصا ید زمان وفات او رس  که  قتی خواهد بود. پس و  ی دوازده مهد  امام بود و بعد از آن 
نماید و او سه    یم است تسل  ین و[ مقرب  یین ]نفر از مهد   ینمرا[ به فرزندش که اول  ینی جانش

مثل نام پدر من است و آن عبدالله و »احمد«    یگرشمانند نام من، نام د   نامش  یک   ؛ نام دارد 
 1« .مؤمنان است ین  خواهد بود؛ او اول ینام او مهد  ین است و سوم

 

 حده لله وحده وحده و و الحمد
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