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  چكيده
ي زبان دين در خور طرح است  هاي اساسي كه در حوزه يكي از پرسش

ز اهميت ياين مسأله از منظر متفكران ديني، حا. پرسش از صدق زبان دين است
هايي  ها و گزاره آموزهاز دات و باورهاي ديني مؤمنان برگرفته چراكه اعتقا است،

شناسي، حصول معرفت در  است كه در زبان دين بيان شده است و از منظر معرفت
عالوه بر اين، از منظر ايمان ديني، وقوع . پذير است پرتو احراز صدق باورها امكان

. داوند ناسازگار استهاي كاذب در زبان دين با علم مطلق و خيرخواهي خ گزاره
ي صدق زبان دين در  هاي صدق، مسأله در اين نوشتار، ضمن مرور اجمالي نظريه

يابي به صدق  امكان دست«، »قابليت اتصاف زبان دين به صدق«سه محور كلي
معيار و مالك حجيت باورهاي ديني در «و» ي فهم بشري زبان دين در مرتبه

  .ورد بررسي قرار گرفته استم» يابي به صدق صورت عدم امكان دست
 ، پراگماتيستينظريه-4، انسجامنظريه -3، مطابقتنظريه -2، صدق-1: هاي كليدي واژه

  . حجيت باورهاي ديني-6 ،پذيري زبان دين  صدق-5
  

  مقدمه .1
ي صدق زبان دين  ي زبان دين در خور طرح است، مسأله لي كه در حوزهييكي از مسا

نمايد كه اعتقادات و  زبان دين، از آن جهت ضروري ميي صدق در  بررسي مسأله. است
هايي است كه در زبان دين بيان شده  ها و گزاره برگرفته از آموزهان غالباً باورهاي دينيِ مؤمن

گردند كه باورهايي صادق و  شناسي، باورها زماني تبديل به معرفت مي از منظر معرفت. است
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، تنها در حد يك باور باقي يادشدههاي  ز مؤلفهموجه باشند و در صورت فقدان هر كدام ا

به تعبير ديگر، اگر ). 98 :، ص10(شوند گاه تبديل به معرفت نمي خواهند ماند و هيچ
هايي صادق و موجه باشند، باور مذكور باوري صادق  هايي كه متعلَّق باور هستند گزاره گزاره

ي يقين است، در پرتو احراز  هدر منطق نيز يقين منطقي، كه باالترين درج. خواهد بود
جا كه ويژگي باور  و از آن) 360:، ص15 و 350:، ص16(گردد  صدق يك گزاره حاصل مي

ناپذيري آن است، حصول چنين يقيني از منظر متفكران ديني از  يقيني ثابت بودن و زوال
 به سعادت يابي دستاي كه برخي آن را شرط  اهميت بسزايي برخوردار است، به گونه

به عنوان نمونه، به نظر برخي، ايمانْ همان اعتقاد جازم و مطابق با واقع است كه . دانند مي
و ) 59 - 56: ، صص11( به آن، سبب وصول انسان به سعادت و كمال است يابي دست

بديهي است كه اعتقاد جازم و مطابق با واقع در پرتو احراز صدقِ متعلَّق باور و اعتقاد حاصل 
  . گردد مي

ي تفكرات كالمي، اتصاف زبان دين به صدق و عدم وقوع كذب  وه بر اين، در حوزهعال
بيان سخن كاذب و غير  در سخن خداي متعال مورد تأكيد متكلمان اسالمي است، چراكه

آيد و بر اساس مباني كالمي، وقوع امر قبيح  مطابق با واقع از مصاديق فعل قبيح به شمار مي
عالوه بر اين، وقوع كذب در ). 305: ، ص7(تعال، محال است  افعال خداي م ي در حوزه

  ي سخن خداي متعال با علم مطلق و خيرخواهي محض خداوند ناسازگار است، زيرا گوينده
اطالع  كه از حقيقت بي گويد و يا اين سخن كاذبيا به قصد فريب و اغرا به جهل، دروغ مي

پندارد و اين هر دو مورد با خيرخواهي و  ميبوده و آنچه را كه مطابق با واقع نيست حقيقت 
  .علم مطلق خداي متعال ناسازگار است

 زبان دين مشخص  ي  شد، اهميت و ضرورت بحث صدق در حوزهبيانبا توجه به آنچه 
  .گردد مي

  

  محورهاي اصلي بحث صدق زبان دين. 2
نحوي  ه بهدر بررسي صدق زبان دين، چند پرسش اساسي را ك ي فوق، با توجه به مقدمه

  :توان مطرح نمود  هستند ميديگر يكمترتب بر 
هاي وحياني قابليت اتصاف به صدق را دارند و آيا سخن خدا  كه آيا گزاره نخست اين

  پذير است؟ صدق
 به صدق يابي دستهاي زبان دين، آيا  پذيري گزاره كه در صورت صدق پرسش دوم اين
  ر است؟پذي ي فهم بشري امكان زبان دين، در مرتبه
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ي فهم بشري  هاي وحياني در مرتبه كه چنانچه احراز صدق گزاره پرسش ديگر اين

پذير نباشد، معيار و مالك حجيت باورهاي ديني چيست؟ آيا فاصله گرفتن از صدق  امكان
  ها خواهد بود؟ در اين حوزه موجب سلب يقين از اين گزاره

ين در سه محور مورد بررسي قرار ي صدق زبان د ، مسألهيادشدههاي  با توجه به پرسش
  : گيرد مي

 قابليت اتصاف زبان دين به صدق؛. 1

 ي فهم بشري؛  به صدق زبان دين در مرتبهيابي دستامكان . 2

 .معيار و مالك حجيت باورهاي ديني. 3
پيش از بررسي محورهاي يادشده، الزم است ابتدا تعريفي از زبان دين ارائه شود و پس 

تر، معيارهاي صدق  ي چيستي صدق و يا به تعبير دقيق  نظرياتي كه دربارهاز آن، برخي از
 .يك گزاره ارائه شده است به طور اجمال مطرح شود

  

  تعريف زبان دين. 3
تواند اطالق گردد و از اين رو، تعاريف مختلفي  بر امور مختلفي مي» زبان دين«عبارت 

  :ار زير استبرخي از اين تعاريف به قر. از آن ارائه شده است
هاي موجود در  اعم از گزاره هاي ديني،   به نظر برخي، زبان دين عبارت از زبان گزاره-1

زبان ديني به اين . هاي ديني است متون مقدس يا هر گونه سخن گفتن از عقايد و آموزه
  ). 21:، ص9(پردازد  ها مي هاي ديني و صفات آن معنا به بيان ماهيت گزاره

منظور از جمالت ديني .  است1گر، زبان دين شامل جمالت ديني در تعريفي دي-2
، 3، خدايان2ها مرتبط با موجودات فراطبيعي، مانند خدا جمالتي هستند كه موضوع آن

  ).5 :، ص27(ها باشد  هاي اين موجودات و افعال آن فرشتگان، و ويژگي
 و 4»زبان دين«ان كه در تعاريف اول و دوم، تفكيك و تمايز دقيقي مي با توجه به اين

توان اين   كه در ظاهر، از تفاوت اندكي برخوردارند صورت نگرفته است، نمي5»زبان ديني«
زبان دين و زبان ديني دو ساحت متمايز از . تعاريف را براي زبان دين تعريف مقبولي دانست

ها وجود دارد، وجود برخي از  زبان هستند كه با وجود وجوه اشتراكي كه ميان آن
. گردد ها مي هاي خاص در هرمرتبه از اين دو زبان، مانع از يكسان دانستن آن ژگيوي

» زبان دين« اين است كه بيان كردتوان  ترين تمايزي كه ميان اين دو مرتبه از زبان مي مهم
به سخن گفتن انسان با خدا و از » زبان ديني«به سخن گفتن خدا با انسان اشاره دارد و 

  . ، الزم است تا در تعريف زبان دين، اين نكته به نوعي لحاظ گرددخدا و بر اين اساس
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وي معتقد است كه هيچ . داند مسمايي مي را عبارت بي» زبان ديني« آلستون عبارت -3

به . شود زبان خاصي براي دين در كار نيست و دين محدود به هيچ نوع خاصي از زبان نمي
كه چونان صفتي  بهتر است به جاي اين» ينيزبان د«در تركيب » ديني«ي  كلمه نظر وي، 

در نظر گرفته شود كه  ي نوع خاصي از زبان لحاظ گردد، بايد چونان قيدي  كنندهكه توصيف
در واقع، ديني بودنْ ويژگي طريقه . ي خاصي از به كار بردن زبان است بيانگر نحوه يا شيوه

ج در زبان روزمره است كه در درون ي خاصي از كاربرد واژگان يا جمالت معموليِ راي و شيوه
بر اين اساس، . كنند اي را ايفا مي هاي عبادي، نقش ويژه اي از باورهاي ديني و يا آيين زمينه

ي  ديني بودن زبان به معناي تحقق نوع خاص ديگري از زبان نيست، بلكه بيشتر به شيوه
 اين اساس، به جاي بر). 220:، ص24(كاربرد يك زبان در درون بافتي خاص تأكيد دارد

  .به كار رود» هاي ديني از زبان استفاده«تر آن است كه عبارت  مناسب» زبان ديني«
ديدگاه آلستون بدين معناست كه از نظر وي، زبانْ تنها از يك سطح، كه همان ساحت 

هاي زباني ديگري در عرض و يا طول زبان عرفي،  زبان عرفي است، برخوردار بوده، ساحت
ها و مراتب ديگري از زبان  ي زبان عرفي، ساحت كه عالوه بر مرتبه  نيست، در حاليپذيرفتني 

ها زبان  نيز وجود دارد كه هر كدام از تعيني خاص برخوردار است كه از جمله اين ساحت
  . دين است

  تعريف برگزيده از زبان دين. 1. 3
پذير بشري است كه در  هاي زبانيِ فهم زبان دين عبارت از ظهور حقايق وحياني در قالب

به بيان ديگر، زبان دين عبارت . شود عرف عام از آن به سخن گفتن خدا با انسان تعبير مي
از ساختار زباني است كه از سوي خداي متعال براي تفهيم و انتقال حقايق و معارف وحياني 

وحياني هاي   و بر اين اساس، زبان دين معادل زبان وحي و گزارهبه كار گرفته شده است
  .است

در تعريف ياد شده، اوالً تفاوت ميان زبان دين و زبان ديني لحاظ شده است، ثانياً با 
كه اين زبان از سوي خداي متعال و به قصد انتقال حقايق وحياني و معارفي  توجه به اين
كار گرفته شده است، از تعيني خاص و  هاي متعارف بشري به ي علوم و دانش برتر از حوزه

از همين رو . اري ويژه نسبت به زبان عرفي و ساير مراتب زباني برخوردار خواهد بودساخت
هاي وحياني تا حدوي نسبت به  نيز بررسي صدق زبان دين و به عبارت ديگر، صدق گزاره

  .ي زبان عرفي متفاوت خواهد بود مرتبه
  

  هاي صدق نظريه. 4
  ا ـه ن آنـريـت ضي از مهمـ بع.ستي صدق نظريات متفاوتي مطرح شده استـي چي درباره
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اصالت عمل يا (گرا  ي عمل ي انسجام و نظريه ي مطابقت، نظريه نظريه: عبارت است از
  ).پراگماتيستي

  6مطابقت ي نظريه. 1. 4
هاي ديرين در اين زمينه است كه به درك متعارف از  ي مطابقت، يكي از نظريه نظريه

اين . تر است شده ل، از ساير نظريات شناختهصدق بسيار نزديك است و شايد به همين دلي
نظريه صدق يك گزاره را در ارتباط با جهان خارج، يعني مطابقت يك گزاره را با اعيان 

اي مانند الف صادق است؛ تنها اگر  بر اساس آن، گزاره. كند خارجي و نيز واقعيت تبيين مي
مي، بر اين معنا از صدق بسيار ي تفكرات اسال در حوزه). 4: ، ص28(با واقعيت مطابق باشد 

  ).54: ، ص23؛ 43: ، ص2(تأكيد و بدان توجه شده است 
 7ي انسجام  نظريه.2. 4

شود كه با ساير باورها نسبت  ي انسجام، صدق يك گزاره از وضعيتي تبيين مي در نظريه
مانند الف اي  توان بيان كرد كه گزاره گونه مي بندي اين نظريه را اين ترين صورت ساده. دارد

  ).7: ، ص28(ها باشد  اي منسجم از گزاره صادق است؛ تنها اگر عضوي از مجموعه
به نظر برخي، : اند يي معناي انسجام مطرح كرده شناسان نظريات گوناگوني درباره معرفت

، 25(انسجام به معناي سازگاري و به تعبير ديگر، نبود تناقض منطقي ميان دو گروه است 
بر اين اساس، انسجام . نهادي ديگر، انسجام به معناي استلزام منطقي استدر پيش). 98: ص

  ).135: ، ص26(هاست  ناپذير ميان گزاره ي ضروري و تخلف  ها به معناي رابطه گزاره
 7گرايانه ي عمل نظريه. 3. 4

اي  اي مانند الف صادق است؛ تنها اگر در عمل، به گونه بر اساس اين نظريه، گزاره
و سودمندي در عمل، با استناد به  در اين نظريه، ارتباط بين صدق يك گزاره . شدسودمند با

شود، همچنان كه در  ي تجربي در ميان ساير نظريات تبيين مي ي گزينش يك نظريه شيوه
شود كه بيشترين  اي برگزيده مي آوري شواهد، سرانجام نظريه روش تجربي، پس از جمع

ها نيز باوري صادق خواهد بود كه  در ساير حوزه. اشته باشدنتايج و فوايد عملي را در بر د
  ).9: ، ص28(سودمند باشد 

ند و ديگر يكي صدق، به نوعي مكمل   در حوزهيادشدههاي  نظريهبايد توجه داشت كه 
از اين رو . گيرد در هركدام، احراز صدق يك باور و گزاره از نظري خاص مدنظر قرار مي

اي باشد كه بتوان صدق آن را از هر سه راه مذكور بررسي  نهممكن است يك گزاره به گو
ها را تنها بر اساس معيار  كرد و البته در مقابل نيز ممكن است صدق بعضي از گزاره

  .  انسجام واكاوي كردنظريهپراگماتيستي يا 
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ن دين و صدق پيش از اين مطرح شد،         ي زبا    رابطه   ي  هايي كه درباره    از ديگر سو، پرسش   

هـا    مطابقت در صدق طرح شده است و بديهي است كه پاسخ به اين پرسش            نظريهساس  ر ا ب
 .پذيرد نيز در پرتو همان معناي مذكور از صدق صورت مي

  قابليت اتصاف زبان دين به صدق. 1. 5
پذيري  ي صدق زبان دين مطرح كرد، پرسش از صدق توان درباره اي كه مي اولين مسأله

ترين ديدگاهي كه  حياني قابليت اتصاف به صدق را دارند؟ معروفهاي و آيا گزاره: آن است
پوزيتيويسم . پذيري زبان دين انكار شده، ديدگاه پوزيتويسم منطقي است بر اساس آن صدق

ترديد در صدق و اثبات كذب اين طبيعي، به جاي ال ويژه در بررسي قضاياي مابعد منطقي، به
بديهي است كه بر اساس اين ديدگاه، ). 7: ، ص21(ند دا معنا مي ها را مهمل و بي قضايا، آن

ها به  هاي وحياني اظهار نظر كرد، چراكه اين ي صدق و كذب گزاره توان درباره اساساً نمي
معنابودن، قابليت اتصاف به صدق و كذب را نخواهند داشت تا بتوان  دليل مهمل و بي

 . كردي مطابقت يا نداشتن تطابقشان با واقع داوري  درباره

معنا دانستن زبان دين، غيرشناختاري دانستن آن نيز مبنايي براي انكار  اضافه بر بي
شناختاري زباني است كه اساساً متصف به صدق و  زبان غير. اتصافش به صدق و كذب است

بديهي است ). 211: ، ص22(اش توصيف واقعيت نيست  شود، زيرا اصوالً وظيفه كذب نمي
گونه  هاي انشايي خواهد بود كه هيچ سره در حكم گزاره ، زبان دين يككه بر اساس اين مبنا

اخباري از واقع نداشته و به همين سبب، قابليت اتصاف به صدق و كذب را نيز نخواهد 
 مطابقت، صدق عبارت از مطابقت خبر با واقع است و اساساً نظريهداشت، چراكه بر اساس 

بنابر اين ديدگاه، . ز صدق و كذب معنا ندارددر جايي كه اخباري صورت نپذيرد، بحث ا
جايگزين بررسي صدق و كذب آن  بررسي كاركردهاي زبان دين و نقش آن در زندگي انسان 

  . است
ناپذير  هاي وحياني، زبان دين صدق معنا و غيرشناختاري دانستن گزاره پس بر مبناي بي

خست، پاسخ نقضي؛ دوم، پاسخ ن: توان پاسخ داد شود كه آن را به دو گونه مي محسوب مي
  . حلي

توان مطرح كرد، اين است كه ايرادهاي اساسي  پاسخ نقضي كه در برابر اين مسأله مي
اش باعث شده  ي پوزيتويسم منطقي وارد شده و همچنين برآيندهاي نپذيرفتني كه بر نظريه

ري بودن زبان ي غيرشناختا نظريه. 8ي آن ترديد جدي داشته باشند است كه متفكران درباره
ي  شود، مانند نظريه ناپذير دانستن آن محسوب مي دين نيز كه از ديگر مباني صدق

همچنين بعضي از برآيندهاي . پوزيتويسم منطقي، از ايرادات اساسي مصون نبوده است
ي  جاكه نظريه بر همين اساس، از آن. 9نپذيرفتني اين نظريه مانع از پذيرش آن شده است
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معنا و غيرشناختاري بودن اين زبان مطرح  ي بي ان دين، بر مبناي نظريهناپذيري زب صدق

. كند شدت ترديد مي ي مذكور به شده است، نقدهاي وارد بر هريك از اين مباني، در نظريه
هاي وحياني اساساً قابليت اتصاف به صدق و كذب را ندارند،  پس اين نظريه كه گزاره

  .نمايد نپذيرفتني مي
هاي وحياني قابليت اتصاف به صدق و كذب   حلي به اين مسأله كه آيا گزارهي پاسخ ارائه

نظر از تعين  كه صرف تري در اين زمينه است و آن اين را دارند، مبتني بر حل پرسش بنيادي
ها هر نوع كه باشند، اعم از تجربي، عقلي،  خاص يك گزاره و وحياني بودن آن، آيا گزاره

 مطابقت، امكان توجيه نظريهتصاف به صدق را دارند؟ آيا بر اساس ذوقي يا وحياني، قابليت ا
  ها در مراتب زباني گوناگون وجود دارد؟  صدق گزاره

ي مطابقت، معيار اتصاف به صدق يا  پيش از اين گذشت كه به اعتقاد طرفداران نظريه
وجه به بر اين اساس، با ت. نبودن يك گزاره با عالمِ واقع است كذب، مطابقت يا مطابق

ها در مراتب مختلف زباني،  پذيري گزاره شود، صدق قلمرويي كه براي عالمِ واقع تعيين مي
بايد توجه داشت كه تعيين حدود واقعيت، نقشي اساسي در توجيه قابليت . پذير است توجيه

مثالً اگر واقعيت تنها در واقعيت .  مطابقت داردنظريهها به صدق بر مبناي  اتصاف گزاره
به تعبير . دي منحصر شود، فقط قضاياي تجربي قابليت اتصاف به صدق را خواهند داشتما

هاي مادي مساوي پنداشته شود، معيار مطابقت در صدق و  ديگر، اگر واقعيت با واقعيت
ها را با واقعيت خارجي مادي  توان آن كذب، تنها به قضايايي مربوط خواهد شد كه مي

  .ديگر قابليت اتصاف به صدق را نخواهند داشتسنجيد و بنابر اين، قضاياي 
تنها منحصر به واقعيت خارجي مادي نباشد » واقع«كردي ديگر، چنانچه حدود  در روي

پذيري منحصر به  و واقعيت يا ظهورات آن ذومراتب و مشكك در نظر گرفته شود، صدق
در . خواهند داشتشود؛ بلكه ساير قضايا نيز قابليت اتصاف به صدق را  قضاياي تجربي نمي

اي به  حقيقت، مطابق اين برداشت از واقع، يعني ذومراتب و مشكك بودن، واقع هر قضيه
  .كند اقتضاي نوع آن، قلمرويي خاص پيدا مي

االمر  كرد و با در نظر گرفتن مطابقت قضايا با نفس فيلسوفان اسالمي با توجه به اين روي
ي محكيات قضاياست، امكان اتصاف به صدق را كه اعم از واقعيت خارجي و ظرف ثبوت عقل

ها،  بنابراين گزاره). 254: ، ص18؛ 142: ، ص2: ، ج14(اند  تر تبيين كرده اي وسيع در حوزه
االمر و منحصرنشدن واقعيت  اعم از تجربي، عقلي، ذوقي يا وحياني، در پرتو مطابقت با نفس

كرد، مطابقت با  ارند؛ چراكه در اين رويدر واقع مادي و تجربي، قابليت اتصاف به صدق را د
اي  االمر در هر قضيه يابد، بلكه واقع و نفس واقع در قضاياي مختلف به يك لحاظ تحقق نمي
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هاي وحياني نيز  بر اين اساس، گزاره. شود متناسب با نوع همان قضيه در نظر گرفته مي

  .دق و كذب خواهد بودپذير و زبان دين قابل اتصاف به ص ها صدق همانند ساير گزاره
ي درخور تأمل  نكته: هاي انشايي در زبان دين پذيري گزاره بررسي صدق.  1. 1. 5
ي  ي آن، گستره ي زبان دين كه تاكنون بدان توجه نشده، اين است كه در حوزه درباره
هاي انشايي اين  هاي خبري نيست؛ بلكه گزاره ها تنها محدود به گزاره پذيري گزاره صدق
اند، از قابليت اتصاف به  هاي اخالقي و نيز اوامر و نواهي بيان شده كه در قالب گزارهزبان 

  . صدق و كذب برخوردارند
پذيري  توان صدق شود كه بر اساس آن مي كردها اشاره مي در ادامه، به بعضي روي

  :ي زبان دين تبيين كرد هاي انشايي را در حوزه گزاره
ان در اين باره بدان اشاره كرد، اين است كه بر تو كردي كه مي  نخستين روي-الف

هاي اخباري در زبان دين قابليت اتصاف  نه تنها گزارهاساس بعضي مباني فلسفي و عرفاني، 
توضيح . هاي انشايي نيز از چنين قابليتي برخوردارند به صدق و كذب را دارند، بلكه گزاره

. ي انشايي ي خبري و گزاره گزاره: ستي زبان عرفي، گزاره بر دو قسم ا  مرتبهكه در اين
 خبري آن است كه به منظور حكايت واقع، قابليت اتصاف به صدق و كذب دارد و  ي گزاره

شدني نيست، چراكه تنها بر قصد و طلب  در مقابل، گزاره انشايي ذاتاً تصديق يا تكذيب
، 20؛ 38: ، ص8(د ده گوينده داللت دارد و از حقيقت و واقعيت ثابت وراي آن گزارشي نمي

گري  هاي انشايي در زبان عرفي آن، نوع حكايت ي گزاره به تعبير ديگر، در مرتبه). 85: ص
هاي دروني  ها و نيت ي اخبار است، وجود ندارد و انشاييات تنها بيان خواسته كه در مرتبه
  .از همين رو، قابليت اتصاف به صدق را ندارد. گوينده است



37  رابطه زبان دين و صدق
هاي  بعضي در قالب. 1: شوند اي وحياني به دو دسته تقسيم ميه بر اين مبنا، گزاره

 »اللَّه ولي الَّذينَ آمنُوا يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّور« :اند؛ مانند خبري بيان شده
لَى لَقَدمنَّ اللَّه ع«و ) 284/بقره(»للَّه ما في السماوات و ما في الْأَرض«و ) 257/بقره(

 و تابالْك مهلِّمعي و زَكِّيهِمي و هآيات هِملَيتْلُوا عي هِمنْ أَنْفُسوالً مسر ثَ فيهِمعنينَ إِذْ بؤْمالْم
  ). 164/عمران آل(» ضَاللٍ مبينٍ الْحكْمةَ و إِنْ كانُوا منْ قَبلُ لَفي 

و «: اند؛ مانند  در قالب امر و نهي بيان شدههاي اخير گاه گزاره. بعضي انشايي هستند. 2
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اصبِرُوا و صابِرُوا «و ) 132/عمران آل(»أَطيعوا اللَّه و الرَّسولَ لَعلَّكُم تُرْحمونَ
هاي استفهامي  گاهي نيز در قالب). 200/عمران آل(»و رابِطُوا و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ

قُلْ هلْ يستَوِي الَّذينَ «و ) 64/واقعه(»أ أَنْتُم تَزْرعونَه أَم نَحنُ الزَّارِعونَ«: اند؛ مانند آمده
  ).9/زمر(»يعلَمونَ و الَّذينَ اليعلَمونَ

ي آن با  بديهي است كه بدون در نظر گرفتن تعين خاص زبان دين و بر مبناي مقايسه
ي زبان  هاي غيرخبري در اين زبان همانند انشاييات در مرتبه زبان عرفي گزارهي  مرتبه

هرحال، بر اساس بعضي مباني  به. عرفي قابليت اتصاف به صدق و كذب را نخواهند داشت
هاي  هاي انشايي را در زبان دين، همانند گزاره پذيري گزاره توان صدق ي صدرايي مي فلسفه

هاي انشايي  ي گزاره ي زبان عرفي، بين انشاكننده كه در مرتبه نخبري تبيين كرد؛ توضيح اي
ها خداي  اين گزاره) انشاءكننده(و متن واقعيت تمايز وجود دارد، اما در زبان دين، منشيِ 

ي صدرايي، وجود حضرت حق همان حقيقت وجود است  بر اساس مباني فلسفه. متعال است
گونه تمايزي بين  بنابراين در زبان دين هيچ. )41: ، ص13(كه حاق واقع و عين وجود است 
شود؛ گويا در اين ساحت از زبان، متن واقع و حقيقت وجود  گوينده و متنِ واقع تصور نمي

به تعبير ديگر، حقيقت واقع هر چه . گويد و هر سخني عين واقع خواهد بود سخن مي
گذارد، چراكه هيچ گونه  بگويد، در حكم خبر است و متن حقيقت جايي براي انشا باقي نمي

شود تا بتوان همانند زبان عرفي، فرضِ  تمايزي بين خداي متعال و متن واقعيت تصور نمي
هاي انشايي را در زبان دين  ي گزاره  به همين سبب است كه همه. انشا را در نظر گرفت

نشا عين بر مبناي مذكور، ا. هاي خبري مطرح كرد توان و در حقيقت، بايد در قالب گزاره مي
ها قابليت اتصاف به صدق و كذب را خواهند  اخبار بوده و به همين دليل نيز اين گزاره

ي زبان عرفي، از آن رو كه تنها بيانگر  هاي انشايي در مرتبه كه گزاره داشت؛ درحالي
دهند،  اند و از هيچ واقعيت و حقيقتي وراي آن گزارش نمي هاي دروني متكلم خواسته

  . ه صدق و كذب را نيز نخواهند داشتقابليت اتصاف ب
هاي اخباري و انشايي در زبان دين تا حدود زيادي از ميان برداشته  پس تفكيك گزاره

هاي اخباري بيانگر واقعيت و حقيقت خواهند  ي گزاره هاي انشايي به اندازه شود و گزاره مي
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هاي انشايي   تا در آن گزارهسازد اي را فراهم مي به تعبير ديگر، اين مبناي فلسفي زمينه. بود

دنبال  هاي اخباري بيانگر واقعيت و حقيقت باشند و به در ساحت زبان دين، همانند گزاره
هاي اخباري، قابليت اتصاف  اش، شناختاري شود و همانند گزاره آن، ساحت غيرشناختاري

  . به صدق و كذب را پيدا كند
لسفي بنا شده است كه بر اساس ي بعضي مباني خاص ف كرد پيشين بر پايه  روي-ب

پذير  ي زبان دين به صدق و كذب تبيين هاي انشايي در حوزه آن، تنها قابليت اتصاف گزاره
كه  ي زبان عرفي به صدق سودمند نيست؛ درحالي ها در مرتبه اين مبنا براي اتصاف آن. است

اي تبيين كرد كه  گونه شان را در اين مرتبه به پذيري توان صدق بنابر مباني ديگري مي
كه اساساً اين  هاي انشايي در ساحت زبان دين نيز باشد؛ توضيح اين ي گزاره دربرگيرنده

شوند و  ي زبان عرفي، تنها قضاياي اخباري متصف به صدق و كذب مي مطلب كه در مرتبه
هاي انشايي به طور كلي قابليت اتصاف به صدق را ندارند، مطلب صحيح و دقيقي  گزاره
چنان كه در  بعضي هم: اند ها بر دو قسم توان دريافت كه اين نوع از گزاره  با تأمل مي.نيست

ي آنند؛ مانند  تعريف انشاييات ذكر شده است، تنها بيانگر عاطفه و سليقه و خيال گوينده
بعضي ديگر بيانگر . »آيد من از مارها بدم مي«يا » ها را دوست دارم من گل« گزاره كه  اين

: كنند؛ مانند و امر عيني هستند و به همين سبب نيز واقعيتي عيني را بيان ميي د رابطه
براي «، »براي رسيدن به موفقيت تحصيلي، بايد مطالعه و تحقيق و تالش كنيد«

گيري در موضوعات مهم،  براي تصميم«و » برخورداري از سالمت جسماني بايد ورزش كنيد
دهد كه قسم  ها نشان مي ين اين دو قسم از گزارهمقايسه ب. »حتماً با ديگران مشورت كنيد

پذير به  اي ضروري ميان دو امر خارجي است، تحويل دوم از اين رو كه بيانگر رابطه
. هاي اخباري است و به همين سبب نيز قابليت اتصاف به صدق و كذب را دارد گزاره
 و تحقيق و تالش براي مطالعه«هايي مانند  توان در قالب گزاره  را ميبيان شدههاي  مثال

گيري در  تصميم«و » ي سالمت است ورزش الزمه«، »موفقيت تحصيلي الزم است
ي زبان  بر اين اساس، در مرتبه. بيان كرد» موضوعات مهم نيازمند مشورت با ديگران است

پردازند،  هاي انشايي كه به بيان روابط ميان امور عيني در واقع مي عرفي نيز بعضي گزاره
ي اين نوع از  مقايسه. هاي خبري و متصف به صدق و كذب هستند پذير به گزاره تحويل
ها به صدق و  ها نيز مؤيدي بر قابليت اتصاف اين قسم از گزاره هاي مقابل آن ها با گزاره گزاره

براي رسيدن به موفقيت تحصيلي بايد مطالعه و «ي  ي گزاره مثالً مقايسه. كذب است
براي رسيدن به موفقيت تحصيلي «هاي مقابل آن مانند  ا گزاره، ب»تحقيق و تالش كنيد

، »براي رسيدن به موفقيت تحصيلي بايد تنبلي كنيد«يا » نبايد مطالعه و تحقيق كنيد
ي  به بيان ديگر، الزمه. كند ها را ازنظر اتصاف به صدق و كذب آشكار مي تفاوت آن
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ها  يك از آن  كه هيچ تفاوتي ميان هيچهاي انشايي اين است ناپذيري اين قسم از گزاره صدق

بنابراين توصيه به هريك از طرفين گزاره به افراد . هاي مقابلشان وجود نداشته باشد با گزاره
كردن به  در نتيجه، بايد پذيرفت كه توصيه). 78: ، ص5(از ارزش يكساني برخوردار باشد 

كه  ي برخوردار است؛ درحاليتالش و مطالعه، با توصيه به تنبلي و سستي از ارزش يكسان
  .پذيرد عقل اين امر را نمي

. پذير است هاي انشايي دين به صدق نيز امكان ي اتصاف گزاره درباره تحليل اين
ها و وعيدها، همگي  هاي اخالقي، اوامر، نواهي، وعده هاي انشايي دين از قبيل توصيه گزاره

هاي  پذير به گزاره ان و در نتيجه، تحويلي بعضي از امور با سعادت و نجات انس بيانگر رابطه
 يحبِبكُم اللَّه و يغْفرْ لَكُم  قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحبونَ اللَّه فَاتَّبِعوني«مثالً آياتي مانند . اند  اخباري

رَ فَتَقْعد مذْموما التجعلْ مع اللَّه إِلَاها ءاخَ«يا ) 3/ عمران آل(» ذُنُوبكُم و اللَّه غَفُور رحيم
ي رسيدن به  الزمه«هايي اخباري مانند  توان در قالب گزاره را مي) 22/ اسراء (» مخْذُوالً

بيان » ي شرك خذالن و هالكت است نتيجه«يا » محبت االهي اطاعت از پيامبر خداست
  .كرد

ته از دس ي زبان دين، آن  ي زبان عرفي و هم در مرتبه كه هم در مرتبه حاصل آن
پذيري برخوردارند و در  ي دو امر عيني باشند، از صدق هاي انشايي كه بيانگر رابطه گزاره

بر اساس تحليل يادشده، حتي اگر كسي زبان دين را . شوند هاي خبري بيان مي قالب گزاره
هاي زبان  ي گزاره ي بريث ويت كه همه مانند نظريه(هاي اخالقي تلقي كند  از سنخ گزاره

هاي آن قابليت اتصاف به صدق و  ، باز هم گزاره)داند هاي اخالقي مي  در حكم گزارهدين را
توان در قالب  هاي اخالقي را مي كه گذشت، گزاره كذب را خواهند داشت، زيرا چنان

  .هاي خبري بيان كرد گزاره
 ارتباط يك گزاره با واقعيات وجودي و عيني مانند سعادت و تكامل انسان مبنايي -ج
 نظريههاي انشايي زبان دين بر اساس  ي اتصاف به صدق گزاره كننده  كه نه تنها تبييناست

. كرد پراگماتيستي باشد ها بر اساس روي مطابقت است، بلكه ممكن است بيانگر صدق آن
كرد، صدق يك گزاره بر اساس سودمندي در عمل سنجيده  پيش از اين آمد كه در اين روي

. اي باشد كه در عمل براي انسان سودمند باشد، صادق خواهد بود هشود؛ يعني اگر به گون مي
كرد  يكي از نقدهاي اساسي بر اين ديدگاه اين است كه اتصاف به صدق بر اساس اين روي

  . گرايي خواهد شد منتهي به نسبي
كرد پراگماتيستي، بايد به اين نكته توجه داشت  ي اتصاف به صدق بر اساس روي درباره
رساني تنها بنابر قراردادهاي اجتماعي و بدون در نظر گرفتن ربط و  يار فايدهكه اگر مع

ها منتهي به  هاي وجودي انسان مطرح شود، سنجش صدق گزاره نسبت آن با واقعيت
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 كه اگر اين سودمندي در عمل تنها بر اساس قراردادها و   گرايي خواهد شد؛ در حالي نسبي

تواند  هاي وجودي انسان در ارتباط باشد، مي  با واقعيتاي توافقات بشري نباشد و به گونه
  . هاي اخالقي و دستورهاي ديني مبنا قرار گيرد ويژه گزاره ها، به براي اتصاف به صدق گزاره

  ي فهم بشري  به صدق زبان دين در مرتبهيابي دستامكان .  2. 5
ح اين پرسش هاي زبان دين، نوبت به طر پذيري گزاره ي صدق پس از بررسي مسأله

 به يابي دستها به صدق امكان عقلي داشته باشد، آيا  كه اتصاف آن رسد كه بر فرض اين مي
 مطابقت، به نظريهتوان بر اساس  اين امر براي بشر ممكن است؟ به تعبير ديگر، آيا مي

االمري كه زبان دين بيانگر آن است، دست يافت و پس از آن، به  واقعيت مطلق و نفس
  ك گزاره با واقعيت حكم كرد؟مطابقت ي

نظر از   توان به اين پرسش انديشيد كه صرف تر مي ي پاسخي دقيق به منظور ارائه
 به صدقِ مطلق در ساير مراتب زباني، مانند يابي دستهاي اين زبان، آيا امكان  گزاره
  هاي تجربي يا عقلي وجود دارد؟ گزاره

شود، اما  شناسي سودمند محسوب مي تي معرف ي مطابقت در حوزه بدون ترديد، نظريه
ها موجب تغيير نگاهي كلّي  ها بنا شده است كه تأمل در آن فرض ي بعضي پيش اين، بر پايه

  . شود در مباحث صدق زبان دين مي
 به صدق زبان دين يابي دستدر ادامه، به بعضي از اين مشكالت و تأثير آن در امكان 

  :اشاره خواهد شد
يكي از مشكالت اساسي كه تاكنون  :االمر  به واقع و نفسيابي دست  امكان-.1. 2. 5

 مطابقت، نظريهحلّي برايش ارائه نشده، اين است كه احراز صدق يك گزاره بر اساس  راه
پذير خواهد بود كه امكان دسترسي به محكيِ گزاره يا به عبارتي، امر منطَبق  زماني امكان

واسطه و با علم حضوري با محكي يك  انسان ابتدا بايد بيبه تعبير ديگر، . وجود داشته باشد
عنهش حكم كند،  گزاره در ارتباط باشد تا پس از آن بتواند به مطابقت يك گزاره با محكي

هاي تجربي بخش  پذير نيست؛ مثالً گزاره واسطه و مستقيمي گاه امكان اما چنين ارتباط بي
ها  دهد، اما در بررسي صدق اين گزاره ل ميمهمي را از شناخت انسان از جهان خارج تشكي

و مطابقتشان با خارج مشكالتي وجود دارد، چراكه به لحاظ علمي ثابت شده است كه 
هاي  دهد؛ بلكه شناخت حواس انسان تصوير درستي از واقعيت جهان خارج به انسان نمي

هاي حواس   معرفتي است كه از صافيشود، تجربي كه از راه حواس براي انسان حاصل مي
به تعبير ديگر، . گذرد و كامالً متفاوت از آن چيزي است كه در جهان خارج وجود دارد مي

حواس همانند مانعي است كه بين انسان و عالم خارج حائل شده است و مانع از دسترس 
 را امري كامالً شنود، آن مثالً وقتي انسان صدايي را مي. شود واسطه به جهان خارج مي بي
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كه در واقعيت و در جهان  كند كه در جهان خارج وجود دارد؛ در حالي  واقعي تصور مي

هاي گويايي تنها ارتعاشات و تموج انرژي  فيزيكي، چيزي به نام صدا وجود ندارد، بلكه اندام
اين ارتعاشات صوت نيستند، بلكه در واقع، محرك آن . كنند را در ذرات هوا ايجاد مي

اي است كه اين ارتعاشات را به   دستگاه شنوايي انسان به گونه ساختمان. شوند محسوب مي
  . كند صورت صدا ادراك مي

مثالً در عالم واقع : ي ساير ادراكات حسي انسان نيز وضع به همين منوال است درباره
ي وجود توان يافت، بلكه تنها طيف وسيعي از امواج الكترومغناطيس چيزي به نام رنگ نمي

هاي مختلف بر  زماني كه طول موج. دارد كه فقط بخشي از آن به صورت رنگ ديدني است
هاي  گذارد، دستگاه بينايي كه در كنترل مغز است، آن را به صورت رنگ چشم تأثير مي

  .كند مختلف تعبير مي
 سبز. شود، در خارج وجود ندارد ها به صورتي كه مدرك انسان واقع مي بنابراين رنگ

بودن چيزي در خارج بدين معناست كه آن، تنها طول موج خاصي را از خود منعكس 
  ). 67 - 66: ، صص28(نمايد  سازد كه در چشم سبز مي مي

بنابراين معرفت حسي از جهان خارج كامالً مطابق با واقع نيست، بلكه اين شناخت 
ز طريق حواس، با عالم كه ا ي دستگاه عصبي انسان است و او تا زماني  ساخته و پرداخته

  .گونه كه هست، درك كند تواند واقع را آن گاه نمي خارج در ارتباط است، هيچ
هاي ادراكي و نيز مشكل مطابقت مدركات انسان از كيفيات  نمايي صورت بحث واقع

ي فلسفه در كانون  االمر، در امور عامه نفساني و حاالت اشياي مادي با عالم واقع و نفس
گونه از  جايي كه علم حضوري به اين به تعبير ديگر، از آن). 209: ، ص2: ، ج18(توجه دارد 

كند،  ها را درك نمي واسطه آن گيرد و انسان به صورت غيرمستقيم و بي ادراكات تعلق نمي
شده از اشياي مادي با متن  همواره جاي اين پرسش باقي خواهد بود كه آيا حاالت درك

اي از فعل و انفعاالتي كه در بدن اتفاق   نفس بر اثر مجموعهكه واقع مطابق است يا اين
  كند؟ گونه ادراك مي افتد، اين امور را اين مي

واسطه يا به تعبير ديگر، علم  شود كه ارتباط مستقيم و بي سان مالحظه مي بدين
عنه يك گزاره، شرط الزم براي احراز صدق آن و حكم به مطابقتش با  حضوري به محكي

 به صدق در مواجهه با يابي دستاين مسأله بر امكان . االمر آن گزاره است  نفسواقع و
ي ادراك حسي كه اولين  گذارد، چراكه اگر بشر در مرتبه هاي زبان دين تأثير مي گزاره
هاي تجربيِ  عنه گزاره واسطه محكي  مستقيم و بييابي دستي ادراكي اوست، قادر به  مرتبه

هايي دست  رود كه به صدق گزاره گاه چگونه انتظار مي نباشد، آنمبتني بر ادراكات حسي 
هاي زبان دين فراتر از هر گونه  عنه گزاره يابد كه فراتر از حس است؟ همچنين اگر محكي
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توان  گاه چگونه مي اي باشد كه هيچ اسم و نشاني نداشته باشد، آن كشف و شهود و به گونه

ي غيب  ي ذات خداي متعال كه مرتبه   مثالً مرتبهها با واقع دست يافت؟ به مطابقت آن
ي اسما و صفات اوست، برتر از آن است كه در فكر انسان  محض و مقام استهالك همه

چون  اين مرتبه كه از آن، با تعابيري هم). 149: ، ص4(حكيم يا حتي شهود عارف بگنجد 
ترين مراتب هستي   پنهانشود، از ي ذات احديت ياد مي هويت غيبيه و غيب مطلق و مرتبه

ي هر گونه  در واقع، غيب محض بودن و پوشيدگي اين مرتبه مانع از ارائه. رود شمار مي به
اي كه با قطع نظر از شؤون و تجلياتش، حتي  توصيف و تعريفي از آن شده است؛ به گونه

، چگونه پس). 34: ، ص1: ، ج14(ي ثبات و شيئيت آن سخني بر زبان آورد  توان درباره نمي
هايي را بررسي كرد كه مشير به اين مرتبه   مطابقت، صدق گزارهنظريهتوان بر اساس  مي

  است؟
اي است كه گرچه از  هاي زبان دين به گونه عنه گزاره هاي ديگر نيز محكي در نمونه

جا كه اين امور حقايقي  اند، از آن ي ظهور رسيده  و به مرتبه ي غيبِ محض خارج شده مرتبه
اند، وجود مقيد انساني قادر به ادراك  دي و متعلّق به عوالم فراتر از ماده و طبيعتوجو

هاي زبان دين به توصيف ساحت اسما و صفات  مثالً بعضي از گزاره. ها نيست آن حقيقت 
ها تنها از طريق ادراك معاني لفظي و  خداي متعال مربوط است، اما درك حقيقت آن

از همين روست كه بحث معناشناسي اوصاف االهي در منظر . مفاهيم نظري ميسر نيست
از نگاه عارفان، اسما و صفات . هاي گوناگوني به خود گرفته است متفكران اسالمي، صورت

، 3(اند  خداوند نه از جنس مفاهيم و الفاظ، بلكه حقايقي وجودي و عيني در عالم هستي
اك بشري، تنها با مفاهيم و ماهيات  ادر ي جا كه ذهن انسان در مرتبه و از آن) 244: ص

. تواند حقيقت اسما و صفات االهي را از رهگذر مفاهيم و الفاظ درك كند مانوس است، نمي
تأمل در معيارهاي معناشناسي صفات االهي كه از سوي متفكران اسالمي مطرح شده است 

ر اين است كه هاي مختلف، تالش همگان ب فرض دهد كه با وجود مباني و پيش نيز نشان مي
ي ادراك بشري فهم  ها در مرتبه اي متفاوت از معاني عرفي اين معاني صفات االهي، به گونه

ي  به همين منظور، معيارهاي گوناگوني براي فهمشان مطرح شده است كه تنها زمينه. شود
ت توان بر اساس اين معيارها به حقيق كه آيا مي اين. سازد ها را فراهم مي شناخت عقلي آن

هاي حاكي از اين مراتب را با واقع احراز  اسما و صفات خداوند دست يافت و مطابقت گزاره
  . كرد، جاي تأمل است

نداشتن او بر واقع، مانعي بر سر  توان گفت كه محدوديت ادراك انسان و احاطه پس مي
  .هاي زبان دين است راه احراز صدق بعضي از گزاره
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فرض ديگري كه در  پيش: هاي محدود زباني قالبپذيري واقع در  توصيف. 2. 2. 5
هاي زباني و به عبارت ديگر،  پذيري واقع در قالب  مطابقت مسلم انگاشته شده، توصيفنظريه

  . هاي زباني است قابليت بيان واقع در قالب گزاره
.  صادق است كه حاكي از واقع و منطبق بر آن باشد اي  مطابقت، گزارهنظريهبر اساس 

هاي زباني  ست كه حكايت زبان از واقع و انطباق بر آن مستلزم اين است كه گزارهبديهي ا
هاي زباني نقش بسيار مهمي  پذيري واقع در قالب توصيف. قابليت بيان آن را داشته باشند

پذير بودن بدين معناست كه در ساحت زبان، الفاظ و  توصيف. در انطباق زبان با آن دارد
كه زبان    با توجه به اينقطعاً. يف و بيان واقعيت وجود داشته باشدعبارات دقيقي براي توص

هاي تجربي در قياس با  عرف، برگرفته از امور حسي و تجربي رايج ميان مردم است، پديده
تري  يعني در زبان، عبارات دقيق. پذيري بيشتري برخوردارند امور فراتر از تجربه، از توصيف

به همين سبب نيز انطباق زبان با . ها وجود دارد ي توصيف آنهاي امور تجربي برا از ويژگي
عنه خويش  بديهي است كه هر چه زبان در توصيف محكي. عنهش بيشتر خواهد بود محكي

در . تر خواهد بود از محدوديت بيشتري برخوردار باشد، در حكايت و مطابقت با واقع ناقص
ي استعاري، تشبيهي، تمثيلي يا نمادين به  هنتيجه، زبان در توصيف امور فراتر از تجربه، جنب

هاي زباني در توصيف يك پديده نشان از اين امر دارد كه در  اين جنبه. گيرد خود مي
ي  هاي خاص پديده ي زبان عرفي، الفاظ و عبارات دقيقي وجود ندارد تا بيانگر ويژگي مرتبه

 در طبيعتاً. شود  پديده توصيف مي، آن...از اين رو، در پرتو تشبيه يا تمثيل يا. مزبور باشد
شود و به همين دليل نيز زبان  هاي مذكور، از ميزان انطباق زبان با واقعيت كاسته مي ساحت

هاي زباني،  توجه به اين نكته در بررسي صدق گزاره. گيرد تا حدودي، از صدق فاصله مي
  . ي زبان دين بسيار مهم است  در حوزهويژه به

ي  شود كه آيا زبان گنجايش بيان همه ، اين پرسش اساسي مطرح ميبا توجه به اين امر
اند،  هاي زباني كه برگرفته از اشيا و امور محسوس مراتب واقع را دارد؟ آيا الفاظ و گزاره

اي از  توان مرتبه توانند مراتبي فراتر از حس و تجربه را بيان كنند؟ به تعبير ديگر، آيا مي مي
هاي محدود زباني فروريخت؟  هر گونه قيدي است، در قالب گزارهواقعيت را كه معرا از 

اي  هاي زباني و گزاره گسترش داللي زبان امكان توصيف مراتب مختلف واقعيت را در قالب
اند، اما توجه  فراهم ساخته است و به همين سبب، تنوعات طولي و عرضي زبان تحقق يافته

ي مراتب  هاي زباني قابليت توصيف همه گزارهبه اين نكته ضروري است كه ساختار محدود 
ي  ي ذات خداي متعال و هويت غيبيه  واقع را ندارد؛ مثالً حقيقت وجود كه همان مرتبه

بديهي است ). 150: ، ص3( وجود مطلق است كه هيچ قيدي ندارد  ي مطلقه است، مرتبه
اني كه از ساختاري محدود هايي زب كه وجود مطلق كه معرّا از هر گونه قيدي است، در قالب
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به تعبيري ديگر، ساختارهاي زباني توانايي توصيف اين مرتبه از . گنجد برخوردارند، نمي

  .وجود را ندارند
هرچه مراتب و : گونه است هاي زباني همين ي بيان ساير مراتب هستي در قالب درباره

، به وحدت و   رسيدهي ظهور  ، به مرتبه ي غيب محض بيرون آمده  عوالمي كه از مرتبه
ناپذيرتر خواهند بود و  تر بوده و از كثرات و تعينات خلقي دورتر باشند، بيان بساطت نزديك

تر  ي كثرات و تعينات خلقي نزديك  برعكس، هرچه از وحدت و بساطت دورتر و به مرتبه
 متعلق جا كه حقايق وحياني، وجودي و به هر حال، از آن. پذيرتر خواهند شد باشند، توصيف

شدن به افق فكريِ مخاطبان و گنجيدن  اند، به منظور نزديك به عوالمي فراتر از حس و ماده
هرچند تنزّل اين حقايق تا . در ساختارهاي زباني، بايد از جايگاه اصلي خويش فرو آيند

سازد، آنچه در قالب  ها را از طريق ساختارهاي زباني فراهم مي حدودي امكان توصيف آن
شود، نه همان حقيقت پيش از نزول، بلكه حقيقت  هاي زباني بيان مي  گزارهالفاظ و

هاي زباني قادر  اين تنزل در بعضي مراتب تا بدان حد است كه اساساً قالب. يافته است تنزل
 را فراهم يادشدهي   اي به مرتبه ي اشاره به توصيف آن نيستند، بلكه تنها در كل، زمينه

توان مطابقت  هايي از زبان، نمي توان گفت كه در چنين ساحت  ميبر اين اساس،. سازند مي
  . دقيق با واقع را انتظار داشت

 جز آنچه در باال  به: ي ادراكي   همساني گوينده و مخاطب از نظر مرتبه.3. 2. 5
بيان شد، در مواجهه با يك گزاره و بررسي صدق آن، فهم معناي اصلي مدنظر گوينده و 

در واقع، آنچه بايد در پي احراز صدق .  با واقع بسيار حائز اهميت استبررسي مطابقت آن
آن بود، معناي اصلي است كه گوينده از اظهار آن گزاره مدنظر داشته است، نه معنايي كه 

به همين سبب، مخاطب . ي ادراكي خويش از يك گزاره دارد  صرفاً مخاطب بر اساس مرتبه
صلي را كه مدنظر گوينده است، به درستي درك كند و ابتدا بايد تا حد امكان معناي ا
توان مطرح كرد،  پرسشي كه مي. نداشتن آن با واقع برآيد سپس، در پي مطابقت يا تطابق

  پذير است؟  به چنين فهمي امكانيابي دستاين است كه آيا 
زباني، زماني  اين مسأله، يعني فهم معناي مدنظر گوينده از سوي مخاطب در صورت هم

كند، اما اگر  ه گوينده و مخاطب هر دو در يك سطح از ادراك باشند، مشكلي ايجاد نميك
زباني وجود نداشته باشد و معناي مدنظر گوينده در سطحي برتر از ادراك و فهم  هم

هاي متعارف او مربوط باشد، درك معنا دشوارتر  اي فراتر از شناخت مخاطب و به حوزه
  .خواهد شد

پذير مخاطب  هاي زباني فهم  معناي مدنظرش را در قالب  چند گويندهبر اين اساس، هر
ي ادراك، اين امكان بسيار است كه  عرضه كند، به دليل همين تفاوت سطح در مرتبه
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مخاطب از كالم گوينده معنايي غير از معناي اصلي و نامطابق با معناي مدنظر گوينده 

  .برداشت كند
هايي مواجه  ي زبان دين، با دشواري ويژه در حوزه  بهي احراز صدق را، اين نكته مسأله

هاي مختلف و  سازد، چراكه سطوح مختلف فهم و ادراك مخاطبان دين، باعث تحقق فهم مي
در واقع، مخاطبان بر اساس مراتب ادراكي خويش از . شود متنوعي از زبان دين مي

 مهم اين است كه كدام يك از كنند، اما پرسش بسيار هاي وحياني، معنايي را قصد مي گزاره
شده، واقعًا و حقيقتاً مطابق با واقع و معناي مدنظر گوينده است؟ آيا به  اين معاني درك

توان حكم كرد كه فهم نبي يا انسان كامل از  ديني، مي شناسي و از موضع برون لحاظ معرفت
 انسان كامل را ديني، فهم زبان دين با واقع مطابق است؟ آيا اگر بر اساس مباني درون

توانيم به مطابقت درك خود با درك  هاي زبان دين بدانيم، مي ترين فهم از گزاره صحيح
  انسان كامل حكم كنيم؟

هاي مذكور پاسخي قاطع داد؛ چراكه  توان به پرسش رسد كه به راحتي نمي به نظر مي
: هاي عادي است انساناوالً فهم انسان كامل از حقايق و معارف وحياني كامالً متفاوت با فهم 

خبريم و به همين  در وراي درك او، عالَمي از تجربه و شهود وجود دارد كه ما از آن بي
آنچه انسان كامل از . دليل، حكم كردن به مطابقت يا نفهميدن او با واقع ابداً معنايي ندارد

ي، بلكه كند، نه صرفاً حقايقي مفهوم درك مي... حقايقي چون لوح، قلم، كرسي، صراط و
  . كند ها را به علم حضوري مشاهده مي حقايقي وجودي است كه آن

توانيم به مطابقت فهم خود با فهم انسان كامل حكم كنيم، زيرا آنچه ما در  ثانياً نمي 
فهيم، كامالً متناسب با گنجايش ادراكي  هاي وحياني مي ي ادراك عرفي از گزاره مرتبه

شود   به فهمي مييابي دستمان، مانع از  ي ادراكي تبهماست و بديهي است كه محدوديت مر
  .كه انسان كامل از آن برخوردار است

اي، نداشتن احاطه و  هاي مقيد گزاره ناپذيري واقع در قالب بنابراين با توجه به بيان
شده  ي ادراك عرفي و نيز تنوع معاني ادراك واسطه و مستقيم به واقع در مرتبه دسترس بي

توان گفت كه  اي زبان دين به دليل تفاوت در سطوح ادراكي مخاطبان، ميه از گزاره
ي صدق و كذب  هاي وحياني و نيز داوري درباره ي گزاره  به صدق مطلق در حوزهيابي دست

 .پذير نيست ي ادراك بشري امكان ها در مرتبه آن
ي   از نظريهي يادشده به لحاظ مبنايي كامالً متفاوت البته بايد توجه داشت كه نتيجه

ناپذيري آن انكار  ي صدق و كذب زبان دين را بر مبناي صدق ديگري است كه داوري درباره
ي صدق و كذب  كه بر مبناي ديدگاه اخير، اساساً داوري كردن درباره كند؛ توضيح اين مي

ناپذيري آن غيرممكن است، زيرا در سخن گفتن خدا با  هاي وحياني، به دليل صدق گزاره
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شود تا بتوان  ي او با خدا معرفتي به وي ابالغ نمي تر، در مواجهه  يا به تعبير دقيقپيامبر
ي صدق و كذب آن سخني مطرح كرد، بلكه در اين مواجهه، تنها بينشي به پيامبر  درباره

بر اساس اين . كند پردازد و عالم را قرائت مي شود كه در پرتو آن به تفسير جهان مي عطا مي
 پذير نيست، بلكه  هاي اخباري و فلسفي صدق و كذب ي گزاره رآن دربردارندهديدگاه، متن ق

به تعبير ديگر، بر ). 88:  ص17(اند  آيات قرآني جمالتي تفسيري و حاكي از بينش نبوي
بيند و با چه  اساس اين ديدگاه، متن قرآن حاكي از اين است كه پيامبر جهان را چگونه مي

ي عينكي است كه هركس از وراي اين  شده به وي به منزله بينش داده. چيز سروكار دارد
هاي  گزاره. كند بيند يا قرائت مي ديدگاه به جهان و ماوراي آن نظر كند، آن را همچون او مي

به » چيزهايي«ي  كه درباره دهد كه پيامبر با چه چيز سروكار دارد؛ نه اين وحياني خبر مي
كه جهان  بيند؛ نه اين  كه جهان را چگونه ميدهد او خبر مي. دهد مخاطبان آگاهي مي

قرآن، . كند ي آن، جهان را قرائت مي كند و بر پايه او بينش خود را آشكار مي. چگونه است
  ).29(يعني آيات موجود در مصحف شريف، قرائت يا فهم تفسيري نبوي از جهان است 

از ديدگاهي است كه شود كه ديدگاه اخير از نظر مبنايي، كامالً متفاوت  مالحظه مي
هاي  ناپذيري واقع در قالب در ديدگاه نخست، گرچه به دليل بيان:  شدعنوانپيش از اين 
هاي زبان  اي و نيز محدوديت گنجايش ادراكي مخاطبان، احراز صدق گزاره محدود گزاره

پذيري دارند؛ در حالي كه  ها صدق ي ادراك عرفي وجود ندارد، اين گزاره دين در مرتبه
به بيان ديگر، در ديدگاه نخست، . داند پذير نمي ها را صدق دگاه اخير، اساساً اين گزارهدي

هاي زباني و ادراكي مخاطب باعث فاصله گرفتن از صدق در زبان دين شده است،  محدوديت
  .كه در ديدگاه دوم، اساساً صدق و كذب براي زبان دين متصور نيست در حالي

   دينيمعيار حجيت باورهاي. 3. 5
پيش از اين در ابتداي بحث مطرح شد كه پرسش از صدق زبان دين از آن رو در 

ي اعتقادات تقليد  شناسيِ ديني حائز اهميت است كه بر اساس نظر رايج، در حوزه معرفت
اين بدان معناست كه وصول به . جايز نيست و غالباً ايمانِ يقيني و نه تقليدي مدنظر است

 به صدق مطلق وابسته يابي دستي چنين بينشي به حصول يقين و سعادت و نجات بر مبنا
هاي وحياني  ي گزاره   به صدق مطلق در حوزهيابي دستكه  حال، با توجه به اين. است
هاي ديني در  شود كه معيار حجيت گزاره پذير نيست، اين پرسش اساسي مطرح مي امكان

هاي زبان دين به  زنشدن صدق گزارهاين مرتبه از ادراك براي مخاطبان چيست؟ آيا احرا
هاي آن و به تبعش، باورهاي دينيِ  اعتباري مخاطبان در گزاره معناي ترديدپذيري و بي

ي اين زبان موجب سلب  گرفتن از صدق در حوزه ها خواهد بود؟ آيا فاصله برگرفته از آن
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راهي براي احتجاج ها خواهد شد؟ با كنارگذاشتن صدق، آيا  يقين و نيز ترديد در اين گزاره
  ميان حق و خلق وجود دارد؟ 

تر در اين زمينه است و آن  اي اساسي هاي يادشده مبتني بر حل مسأله پاسخ به پرسش
يابد؟ به   به سعادت لزوماً در پرتو رسيدن به يقين منطقي تحقق مييابي دستكه آيا  اين

كه   به نجات است يا اينيابي ستدتعبير ديگر، آيا تنها باورهاي صادق و مطابق با واقع عامل 
ي هدايت و نجات  باورهاي غيرمطابق با واقع نيز در موقعيتي خاص، ممكن است زمينه

  انسان را فراهم سازد؟
ي باورهاي    صدق به معناي مطابقت در حوزه ي ترديدي نيست كه قائل شدن به نظريه

 آن، به سلب ايمان از  حصول يقينِ منطقي در ي گيرانه ديني و الزام بر معيار سخت
در دين، بر . شود كه اين با هدف بعثت انبيا سازگار نيست ي مؤمنان منجر مي بيشترينه

انديشي و عبور از ظاهر به باطن تأكيد شده است، اما به نظر  تفّكر، تعقّل، تدبر، ژرف
يرا اينْ گاه مردم را به تحصيل يقين منطقي ملزم كرده باشند، ز رسد كه پيامبران هيچ نمي

اين نكته بديهي است كه . امري بسيار دشوار و خارج از توان و استعداد عموم مردم است
ها تناسب  تعليم و تربيت و هدايت افراد زماني كارآمد خواهد بود كه با ظرفيت و استعداد آن

  .داشته باشد
يمان ديني ممكن است حاكي از اين امر باشد كه از منظر ا همچنين بعضي شواهد درون

ي تسليم و بندگي در وجود  ديني، آنچه مطلوب حقيقي خداي متعال است، ظهور مرتبه
و نيز ) 56/الذاريات(»و ماخَلَقْت الْجِنَّ و الْإِنْس إِالَّ ليعبدونِ«ي  آيات شريفه. انسان است

، به نوعي مؤيد اين مطلب )14/طه(»ةَ لذكْري و أَقمِ الصال أَنَا اللَّه ال إِله إِالَّ أَنَا فَاعبدني إِنَّني «
كه تحقق اين مرتبه در وجود انسان تنها در گرو اعتقاد به  ي درخور توجه اين نكته. است

باورهاي صادق نيست و ممكن است با شروطي خاص محقق شود؛ يعني تنها منحصر به 
د انسان به ظهور حصول يقين منطقي نيست، بلكه عوامل متعددي  اين مرتبه را در وجو

ايمان و تسليم بيشتر افراد در برابر ظهور معجزات به نوعي مؤيد اين ديدگاه . رساند مي
  . است

ي كساني  كنند كه همه برخي انديشمندان ديني مانند مالصدرا بدين نكته تصريح مي
كنند، هر چند برداشت صحيحي از توحيد خداي متعال ندارند و  كه خدا را پرستش مي

شان با واقعيت و حقيقت مطابق نيست، به دليل طلب او در باطن، در  اي اعتقاديباوره
 در كه مشرك مؤمنان از اعم افراد، ي همه آنان، نظر به. شوند ي موحدان محسوب مي زمره
كه  پرست، با وجود اين و نيز مشركان بت پرستند مي را خود خيالي هاي صورت واقع،

اين امر . كنند ند، اما در باطن و حقيقت، خدا را پرستش ميباورهايي غيرمطابق با واقع دار
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بدين سبب است كه هر دو گروه در باطن خود طالب وجود خدا هستند و به نيت پرستشِ 

به تعبير . اند پردازند؛ هرچند در يافتن مصداق دچار اشتباه شده خداي متعال به عبادت مي
داست، فهمي مطابق با واقع دارد و تنها در  در تصور موضوع كه همان بندگي خ ديگر، انسان

شان است،  ها و تصورات ذهني تصديق آن كه اقرار به الوهيت غير خدا يا پرستش صورت
به همين سبب از حيث اول، در باطن، همگي ). 145: ، ص13( است  دچار خطا شده

  .اند خداپرست
 به سعادت و نجات يياب دسترسد كه با پذيرش اين مبنا كه  بر اين اساس به نظر مي

توان قائل به اين نظر شد كه  تنها در گرو حصول باورهاي صادق و مطابق با واقع نيست، مي
  . ي تعبديات كافي است  اعتقادات، همانند حوزه ي شناختي در حوزه حصول يقين روان

ي تعبديات دين اتّفاق  شناختي در حوزه ي متفكران اصولي بر اكتفا به يقين روان همه
قطع و يقين در علم اصول فراتر از يقين منطقي است و شامل يقين . ظر دارندن

شود؛ البته، الزم نيست كه اين يقين در ظرف حقيقت، حتماً با واقع  شناختي نيز مي روان
يقيني كه در علم اصول حجيت دارد و عمل به آن واجب است، اعم از يقين . مطابق باشد

به . ي به تصريح برخي، اعم از يقين و جهل مركب استشناختي است و حت منطقي و روان
كننده احتمال خالف  اين معنا كه آنچه مدنظر است، خود يقين است؛ از آن رو كه فرد يقين

شناختي، برخالف يقين منطقي، شرط  در يقين روان). 15: ، ص2: ، ج20(دهد  آن را نمي
شود، بلكه تنها اطمينان خاطر  ظ نميدشوار احرازِ صدقِ يك گزاره و مطابقت آن با واقع لحا

  ).322: ، ص12(سازد  ي اعتقاد به آن را فراهم مي  از يك گزاره، زمينه
ي باورها نيز قائل به حجيت   توان با توسع در مفهوم حجيت، در حوزه در واقع، مي

 حصول ها را، نه در احراز صدق و مطابقت با واقع، بلكه در هاي محققانه شد و معيار آن فهم
بر اين اساس، فاصله . هاي متعارف بشري دانست شناختي، از راه يقين، اعم از منطقي و روان

هاي  ي زبان دين، موجب سلب يقين و نيز ترديد در حجيت گزاره گرفتن از صدق در حوزه
هاي محققانه، به معناي نفي صدق  البته اين نكته، يعني حجيت فهم. اين زبان نخواهد شد

لّي و نيز تأييد رواج نسبيت و به تبع آن، شكاكيت و سفسطه نيست؛ بلكه در به طور ك
شده و مقبول   اعتقادات، فهم و يقيني از حجيت برخوردار است كه با مباني شناخته ي حوزه

ي  بعضي از اين معيارها در زمينه.  معرفت سازگار و از عقالنيت برخوردار باشد ي در حوزه
هاي گوناگون  ي راه درباره(ني و نيز عقالنيت باورهاي ديني شناسي دي مباحث معرفت
  ).210 - 203: ، صص5(ذكر شده است ) پذيرش يك باور
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  ي زبان دين و صدق مروري بر نتايج بحث رابطه. 6
هاي  پذيري تنها منحصر به گزاره اين صدق. زبان دين قابليت اتصاف به صدق را دارد. 1

 .شود ي انشايي را نيز شامل ميها اخباري دين نيست و گزاره
هاي زبان دين قابليت اتصاف به صدق را دارند، بعضي مشكالت ازجمله  هرچند گزاره. 2
واسطه و  اي، نداشتن احاطه و دسترس بي هاي محدود گزاره ناپذيري واقع در قالب بيان

ح ادراكي ها، به دليل تفاوت در سطو شده از آن مستقيم به واقع و نيز تنوع معاني ادراك
 .مخاطبان، مانع رسيدن به صدق مطلق در اين حوزه است

 به نجات تنها منحصر به حصول باورهاي صادق يابي دستبا پذيرش اين مبنا كه . 3
ي زبان دين مستلزم سلب يقين و در پي آن، ترديد  گرفتن از صدق در حوزه نيست، فاصله

توان در   در مفهوم حجيت، ميرسد كه با توسع به نظر مي. در سخن خدا نخواهد بود
ها شد و مالك حجيت  ي تعبديات، قائل به حجيت در فهم ي اعتقادات، همانند حوزه حوزه

باورهاي ديني را، نه در احراز صدق و مطابقت با واقع، بلكه در حصول يقين، اعم از منطقي 
  .هاي معمول بشري دانست شناختي، از راه و روان

  

 ها يادداشت

1. Religious Sentences 

2. God  

3. other deities 

4. Language of Religion 

5. Religious Language 
6. correspondence theory 

7. Coherence theory 

8. Pragmatic theory 
متافيزيكي بودن اصل : بعضي از ايرادات اساسي كه بر اين نظريه وارد شده، عبارت است از. 9

ابتنا بر اصالت   بودن؛   برانداز خود  متافيزيك از سوي اين مكتب؛ ي نفيپذيري، برخالف ادعا اثبات
 ناتواني و  هاي فيزيكي ديگر؛ ناپذيري در نفي وجود جهان ي افراطي؛ ناتواني و تجربه تجربه
ها؛ عدم  پذير اين گزاره هاي علمي به دليل ماهيت تغيير ناپذيري در تعيين صدق و كذب گزاره تجربه

هاي حسي صرف و دخالت امور ديگري فراتر از تجربه، مانند حدس و  ات تجربي بر دادهابتناي كشفي
در كنار اين محدوديت، نداشتن تحرك و پيشرفت علوم فيزيكي بر . الهام و فراست در اين كشفيات

نداشتن نيروي الزم براي رهبري در تحقيق، ناديده گرفتن  اساس پذيرش معيارهاي پوزيتويستي، 
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 اخالق و   بزرگ مربوط به سرنوشت انسان و سكوت در برابر مسائل انساني، مانند رنج وهاي پرسش

اي باعث  اين ايرادات به گونه. توان از برآيندهاي نپذيرفتني بودن اين اصل به شمار آورد مذهب را مي
. كنند فروپاشي مكتب پوزيتوسيم منطقي شد كه برخي از اين مكتب به مكتب مرده تعبير مي

  .6: ي بررسي و نقد پوزيتويسم منطقي و ايرادات وارد بر آن، نك ارهدرب
فروكاهش زبان دين به : بعضي از نقدهاي غيرشناختاري دانستن زبان دين  عبارت است از. 10

  .نداشتن دعاوي ديني و وهمي بعدي خاص؛ غفلت از ساير ابعاد زبان دين؛ تفاوت
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