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و ادراك مفاهيم در علوم انساني  مباني معناشناختي ساخت
و ادراك اعتباري در فلسفه اسالمي) (تحليل تطبيقي ادراك استعاري در فلسفه غرب

*مرتضي وصالي ناصح

 چكيده
و ادراك مفاهيم شناسي دارند؛ ازهمين مفاهيم در علوم انساني، جايگاه مهمي در معرفت -رو فرايند ساخت

مي-ويژه مفاهيم انتزاعي صرف به بر از مباحث مبنايي در علوم انساني به شمار و آيد كه عالوه فلسفه، منطق

مي اصول فقه، دانش زبان و ادراك شناسي را نيز به بحث اين نوع مفاهيم غيرعيني بر مبناي كشد. ساخت

مي مفهوم و زباني صورت و ذهن«گيرد كه ريشه در بحث ارتباط سازي با منشأ ذهني دارد. اگرچه» زبان

و فلسفه ظاهراً خاستگاه مفهوم تحت عنوان-معناشناسي معاصر علمو تحليلي سازي در فلسفه غرب است

آن شدهدار اين مباحث عهده-معناشناسي شناختي هم با تقدم زماني چندقرني، بايد اند، ريشه اصلي آن را

و فلسفه» داللت لفظ بر معنا«در مبحث  و اصول فقه جستجو نمود؛ مباحثي كه عمدتاً اصول فقه در منطق

انطباقاز» ادراك استعاري«سازي در فلسفه تحليلي بر مبناي دار آن هستند. فرايند مفهوم اعتباريات عهده

و در فلسفه اسالمي بر مبناي محسوس صورت انتقال مفهوم عيني به ذهنياز» ادراك اعتباري« بر ملموس

در گيرد. سعي اين نوشتار تحليل تطبيقي مباني معناشناسي فرايند مي و ادراك مفاهيم انتزاعي صرف ساخت

و فلسفه اسالمي است.  فلسفه تحليلي غرب

ك استعاري، ادراك اعتباري.سازي، ادرا مفهوم، مفهوم واژگان كليدي:

.مدرس دانشگاه آزاد اسالميو دانش آموخته دكتري حقوق خصوصي*

17/12/94 تاريخ تأييد:2/9/94 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و واژه يك الفاظ علمي نقش دارند، از اهميت بااليي» اصطالح«هايي كه در ساخت

و ناقل مفاهيم خاصي به ذهن انسان هستند برخوردارند؛ چراكه اصطالح  هاي علمي حامل

و اصطالحات صورت مي و ادراك آنها لزوماً از طريق الفاظ گيرد،و چون انتقال اين مفاهيم

شناسي دارند، لكن سهم اي را در معرفت بنابراين اگرچه در علوم انساني مفاهيم سهم عمده

از» الفاظ«و جايگاه  و ادراك اين مفاهيم نيست؛» مفاهيم«كمتر از بنابراين فرايند ساخت كه

ت ) ياد Concept formation/ Conceptualization(»سازي مفهوم«حت عنوان آن

مي كنيم، مي .آيد از مباحث مبنايي در علوم انساني به شمار

و ادراك مفاهيم سازي در اينجا منظور از مفهوم فرايند ساخت يك اصطالح براي فهم

به-كه مصداقي در عالم خارج ندارند-انتزاعي صرف كه قادر به انتقالاي گونه است؛

با مفهومي خاص به مخاطب باشند. در علوم طبيعي عمدتاً با مفاهيم عيني يا به عبارتي، 

و ذهن انسان با شنيدن الفاظي كه حامل ايني روبهتحقيق رو هستيم كه فهم آنها ساده بوده

مي مفاهيم هستند، به با مفاهيم كند؛ لكن چون در علوم انساني عمدتاً سادگي آنها را ادراك

و ادراك آنهاا غيرعيني يا به عبارتي غيرحقيقي يا انتزاعي مواجه يم؛ لذا ممكن است ساخت

هاي به بيان ديگر گاهي از لفظ واحد در نظام هاي مختلف فكري متفاوت گردد؛ در نظام

شود يا بر عكس، يك مفهوم واحد در الفاظ مختلف فكري، معاني متفاوتي برداشت مي

و متفاوتي بيا ن گرديده است. عوامل زيادي از قبيل شرايط فرهنگي، اقتصادي، سياسي

 مذهبي ممكن است در اين امر دخالت داشته باشند.

و ادراك مفاهيم غيرحقيقي اين نوشتار سعي دارد مباني معرفت شناختي فرايند ساخت

و(انتزاعي صرف) را مطالعه كرده، به اين پرسش پاسخ دهد كه انسان در توصيف مف اهيم

و بيروني هستند، چگونه مفهوم مي ماهيات جديدي كه فاقد مصداق عيني و سازي كند

مي» مفاهيم انتزاعي صرف«اصوالً  و ادراك و چگونه ساخته شوند؟ پاسخ به اين چرا

و مفاهيم خواهد ها مستلزم واكاوي پرسش و اختصاص الفاظ به معاني و ماهيت ارتباط نوع

و ذهن«اط كه ذيل مبحث ارتب بود مي» زبان گيرد. خاستگاه بحث مورد مطالعه قرار
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در زبانسازي محل پيوند مفهوم (انديشه يا ادراك) است كه اگرچه ظاهراً ريشه و ذهن

(فلسفه و فلسفه غرب »معناشناسي شناختي«معناشناسي تحت عنوان علم تحليلي) دارد

)Cognitive Semantic(ريشه اصلي اين بحث را، آن هم اند، دار اين مباحث شده عهده

و فلسفه اصول،با تقدم زماني چندقرني بايد در مبحث ارتباط لفظ با معنا در فلسفه اسالمي

و فلسفه اعتباريات عهدهجس فقه به تجو نمود؛ مباحثي كه عمدتاً اصول فقه دار آن هستند.

ادعاي كشف عبارت ديگر آنچه در دانش معناشناسي شناختي در فلسفه تحليلي غرب، 

و در فلسفه اسالمي مورد لغوي زبان را دارد، پيش-كاركرد فرا توجه تر در دانش اصول فقه

و اصول فقه بوده است. در فلسفه غرب» زبان«به بياني ديگر كاركرد علماي اسالمي فلسفه

 در فلسفه اسالمي است.» لفظ«مشابه كاركرد 

و خاستگاه مفهوم1  سازي . مباني نظري
به مختلف در مواجهه با پديدهعلوم هاي نو، به منظور انتقال مفاهيم جديد، الزاماً يا اقدام

خواهند كرد. اين امر كه تحت عنوان» بازسازي مفاهيم موجود«يا» ساخت مفاهيم جديد«

(نئولوژيسم« «Neologism (-مي-سازي به معناي نوسازي واژگان يا واژه شود، شناخته

(نوسازي مفهومي) مورد توجه تواند از دو منظ مي (نوسازي واژگاني) يا مفهومي ر لغوي

قرار گيرد. به عبارت بهتر گاهي پيدايش يك مفهوم نو، همزمان با وضع يك لفظ خاص

و مفهوم هر دو جديدند؛ اما گاهي مواقع نيز براي آن صورت مي گيرد كه در اينجا لفظ

گردد. بدين صورت كه قلمرو مفهومي براي مفاهيم جديد از واژگان موجود استفاده مي

مي واژه و توسعه و انتقال مفاهيم جديد، بسط .يابند هاي موجود، در راستاي فهم

يك مفهوم و بسط قلمرو مفهومي و اصطالحات جديد يا قبض سازي در قالب الفاظ

و اصطالح لزوماً بايد با لحاظ برخي رويكردهاي زباني يا تحليل هاي اقتصادي، فلسفي

ميا و به همين تواند در نظام جتماعي صورت گيرد. اين فرايند هاي مختلف متفاوت باشد

و اجتماعي در خصوص فهم واحد همگاني از واژه و اصطالحات دليل است كه اتحاد ها

هاي مختلف معاني متفاوتي گردد. به بيان ديگر گاهي از لفظ واحد در نظام مشاهده نمي

ي برداشت مي ك مفهوم واحد در الفاظ متفاوتي بيان گرديده است. عوامل شود يا بر عكس
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و مذهبي ممكن است در اين امر دخالت زيادي از قبيل شرايط فرهنگي، اقتصادي، سياسي

به داشته مياي رشته ويژه در خصوص مفاهيم ميان اند. اين امر كند اهميت بيشتري پيدا

)Bajcic, 2011, p.81.(

و تفاوت گيري يك اصطالح ادراكي ممكن است از همان ابتداي شكلهاي مفهومي

و تحولي رخ دهد؛ براي  مثال موجود بوده يا اينكه بعداً در فرايند مفهومي آنها تغيير

تغييرات سريع ناشي از فناوري اطالعات در سبك زندگي افراد، با معرفي اصطالحات 

يا تغيير قلمرو مفهومي-دان كه در برخي موارد حامل مفاهيم جديدي هم بوده-جديد

) ).Crockin & Howard, 2010, p.410اصطالحات موجود همراه بوده است

و ماهيت مفاهيم.1-1  انتزاعي صرف تعريف
(مفهوم«در اين نوشتار مراد از «Conception و» معنا«) چيزي است كه در مقابل

مي» مصداق« ميگيرد؛ زيرا قرار و مفهوم هم مدلولي داشته باشد كه از تواند داللت بر معنا

اَس-و ممكن است حقيقيشود لفظ فهميده مي -يا مجازي-د براي واژه شيرمثل مدلول

مي-مثل اسد براي مرد شجاع و هم تواند در مقابل مصداق قرار گيرد. در اين حالت باشد

و ادراك مي و ممكن است معنا مفهوم چيزي است كه بر مبناي مصداق در ذهن تصور شود

(مظفر،  ص1370و مدلول لفظ هم نباشد ). بنابراين مفهوم وجود ذهني از يك 107،

و مصداق تحقق مي و در ارتباط ميان صورت ذهني در مصداق عيني است نتيجه چون يابد؛

و كلي داشته، حاصل ادراك ذهني است، مي و مصداق مفهوم وجود ذهني تواند اعم از معنا

ص1384كيان،(مل تر از آنها باشدو گسترده ،82.(

(انتزاعي يا و غيرحقيقي (واقعي يا اصيل) و مفاهيم به حقيقي در فلسفه، ماهيات

ميشوند. غيراصيل) تقسيم مي بندي نمود. توان مفاهيم را در دودسته تقسيم از اين منظر

(عيني)اند كه داراي مابازاي مي دسته اول مفاهيم حقيقي و اشاره باشند. خارجي قابل لمس

يا مفاهيم غيرحقيقيدسته دوم  كه مفاهيم اعتباري محض(ذهني) و صرفاً هستند ذهني
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و فاقد مابازاي مي انتزاعي بوده ص1386(خوئيني،*باشند خارجي مفاهيم دسته دوم).96،

شناخته» مفاهيم الوجود«يا»مفاهيم اعتباري صرف«،»مفاهيم انتزاعي صرف«تحت عنوان 

 شوند. مي

با توجه به تعريفي كه از مفهوم به عنوان وجود ذهني از يك مصداق عيني ارائه گرديد،

كه در خارج مصداق ملموس، مفاهيمي ذهني هستندمفاهيم انتزاعي صرف توان گفت مي

د خارجي ندارند و مقايسه مفاهيم عيني به ميو از سنجش رو الفاظ آيند؛ ازهمين ست

(احمدخاني، نيز ناميده»الفاظ الوجود«دربرگيرنده اين مفاهيم را  ص1387اند ). اين 211،

و حسي ندارند، از تعميم ادراكات حسي به دست  دسته مفاهيم، چون مصداق خارجي

د يك آيند، هرچند نيازمند نوعي ادراك قبلي هستند؛ يعني قبل از پيدايش آنها باي نمي

 بيان معرفت تصوري يا تصديقي در ذهن به وجود بيايد تا اين دسته مفاهيم پيدا شوند. به

و و توجه به خواص ديگر اين مفاهيم از مالحظه مفاهيم حاصل در ذهن، مقايسه

مي ويژگي (ابراهيمي مقدم، هاي آنها انتزاع ص1388شوند ،25.(

مفاهيم تصوري انسان ابتدا به دو قسم شناختي متفكران اسالمي، در رويكرد معرفت

و كلي تقسيم مي مي جزئي يك شوند. مفاهيم جزئي مفاهيمي هستند كه فقط توانند بر

و قابليت صدق بر كثيرين ندارند مانند مفهوم ايران. در مقابل، مفاهيم-مصداق داللت كنند

بياي كلي و مانند مفهوم-نهايت را دارند وجود دارند كه قابليت صدق بر افراد متعدد

و فلسفي  انسان يا درخت. در اين ميان، مفاهيم كلي نيز در سه دسته ماهوي، منطقي

مي اند بندي شده تقسيم  **.گيرند كه مفاهيم انتزاعي صرف در شمار مفاهيم فلسفي قرار

يك* و عقلي است؛ زيرا ممكن است و اشاره حسي و اشاره، اعم از لمس در اينجا منظور از قابليت لمس

و اشاره نباشد؛مفهوم فلسفي مابازاي خارجي داشته باشد .مثل مفهوم خدا-ولي قابل لمس

كه همان مفاهيم ماهوي ** ازا مفاهيم منطقي عبارت وجود دارند.عالم خارجدر مفاهيم حقيقي هستند ند

و ويژگي انسان مفاهيمي كه هاي ديگري از آنها دست با نظركردن در مفاهيم موجود نزد ذهن به صفات

و ويژگي . در واقعيابد مي نيز هاي مفاهيم ديگر داخل ذهن هستند. مفاهيم فلسفي مفاهيم منطقي صفات

كه مفاهيمي سن هستند ميبا و خارجي به دست و مقايسه ميان اشياي عيني .آيند جش
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و خارجي به دست مفاهيم فلسفي مفاهيمي هستند و مقايسه موجودات عيني كه از سنجش

و تا ذهن موجودي را با موجود ديگر مقايسه ننمايد به اين مفاهيم نائل نمي مي - شود آيند

و كل و مادر يا جزء و پايين، پدر كه-مثل مفاهيم باال مفاهيم كلي بر خالف مفاهيم ماهوي

ن و هم فرد دارند، و هم در عالم خارج،ميدر عالم خارج هم مصداق توانند هم در ذهن

(نبويان،  ص1382موجود باشند ،85.(

با» مصداق«در خارج نيستند، بلكه داراي» فرد«در نتيجه مفاهيم فلسفي داراي و بوده

و ادراك ذهني به دست مي آيند. اين بدان معنا نيست كه مفاهيم فلسفي صرفاً امري اعتباري

بها وهمي و ربطي خارج ندارد؛ زيرا گرچه اعتباركننده ذهن است، اعتبارشونده خارج ند

و غيرخارجي بودن نيست است. البته مابازانداشتن مفاهيم فلسفي به معناي غيرعيني

ص1388(ابراهيمي مقدم،  و واقعي» مفاهيم الوجود«اگرچه).27، داراي وجود خارجي

آنها را براي ارتباط با وراي جهان بخشد؛ يعني ذهن نيستند، ذهن به آنها موجوديت مي

رو اين مفاهيم همانند مفاهيم وجودي به لحاظ خارجي واقعي خود ترسيم كرده است؛ ازاين

طورفرضي به جهان خارج از صدق برخوردارند، با اين تفاوت كه مفاهيم الوجودي به

ص1387(احمدخاني،1شوند نسبت داده مي ،181.(

و چگونگي مفهوم.2-1  سازي چرايي
و مقوله فرايند ذهني انسان در طبقه«سازي يعني مفهوم در بندي مفاهيم هاي انتزاعي

به ). 2015(دايرةالمعارف بريتانيكا،»و عام*گنجاندن يك مقوله ذهني در يك مفهوم عيني

يك عبارت بهتر، مفهوم (مفهوم) بر مبناي وجود ذهني سازي درواقع محصول فرايند ادراك

(ح از قيقي) است.يك وجود حقيقي و تصوري است كه ذهن اين فرايند همان معنابخشي

مي امور غيرحقيقي مي و حس را براي شناخت فراهم و قابليت درك (فعالي، آورد سازد

ص1388 سازي را معادل معناسازي انگاشته، رو برخي از انديشمندان مفهوم)؛ ازهمين35،

در آن را فرايندي مي و دانند كه در سطح مفهومي و شناخت آدمي ساخت سامانة ذهن

 
كه در است)و مطابق با واقع چيزي شبيه(واقعيتيا حقيقتدر اينجا همان»عيني«منظور از مفهوم*

آن كه در حوزه مقابل .است» ذهني« كاربردي مفهوم متضاد
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مي ادراك مي و از طريق زبان انتقال ). البته يادآوري Evans, 2015, p.125( يابد گردد

و ادراك مفاهيم غيرحقيقي عالوه بر منشأ ذهني، داراي منشأ زباني نيز مي شود ساخت

و جايگاه مي سازي ذهني تا چه حدي است، در فرايند مفهوم» زبان«باشد؛ ليكن اينكه نقش

و غربي پاسخ يكساني نداشته است.   در معرفت شناسي اسالمي

گ طوركه پيش همان و آگاهي تر هم بيان و معقوالت جوهر اصلي انديشه رديد مفاهيم

(تفهيم، تفهم يا تفاهم) وابسته به الفاظ هستند. بنابراين  هستند، لكن براي انتقال به مخاطب

و مفاهيم لزوماً رابطه گسست و بين الفاظ و معناداري وجود دارد كه هنگام انديشه ناپذير

شناسي يند. بر اين اساس است كه در شناختآ ادراك، الفاظ حاكي از مفاهيم به ذهن مي

را» وجود لفظي«اسالمي الفاظ را  (مصباح يزدي، اشيا ناميده» وجود ذهني«و مفاهيم اند

ص1364 و تحليل141، و شناختي در مفهوم هاي زبان ). اين مقدار از نقش الفاظ سازي

فر معرفت و مورد پذيرش است؛ اما فلسفه تحليلي شأني اتر از اين براي زبان شناسي معقول

و معقوالت را تا جايي تنزل داده و جايگاه مفاهيم اند كه ديگر براي مفاهيم قائل شده

گفتن سخن«نوعي» ورزي ذهني انديشه«در نتيجه ماند. فلسفي واقعيتي وراي الفاظ باقي نمي

ا» لفظ«يا» زبان«دانسته شده است. اغراق مكتب تحليل زباني بر نقش» ذهني و در دراك

و انحراف در تبيين ارتباط بين  و زبان«شناخت مفاهيم فلسفي با«يا به بياني» ذهن لفظ

شناختي شناختي در فلسفه غرب، متأثر از مباحث زبان موجب شده مباحث معرفت» معنا

و تحليل سازي سر از زبان روست كه بحث مفهوم همين گردد؛ از هاي شناسي درآورده

 شناسي شناختي معاصر گرديده است.ت معرفتشناختي پاي ثاب زبان

(ادراكي)1-2-1  سازي مفهوم . فرايند ذهني
و در روان يا مفهوم ادراك داراي ابعاد وسيعي است شناسي امروز به معناي فرايند ذهني

و سازمان را رواني است كه گزينش و نهايتاً معنابخشي به آنها دهي اطالعات حسي

ديگر پديده ادراك فرايندي ذهني است كه در آن، دارد؛ به عبارت اي فعال بر عهده گونه به

و معاني اشيا را درمي تجارب حسي معنادار مي و از اين طريق انسان روابط امور يابد شود

ص1388(فعالي،  ). رويكرد فلسفه غرب به مقوله ادراك، متأثر از غلبه همين نگرش88،
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، ادراك منحصر به كه در فلسفه اسالمي شناسي است؛ درحالي حسي به مسئله هستي

و فيلسوفان مسلمان فرايند ادراك را از منظر» حواس« و خيال«،»عقل«نيست و» وهم

و عرفان« بر اند؛ در نتيجه معرفت نيز تحليل كرده» شهود شناسي فلسفه اسالمي، عالوه

مي **،»ادراك شهودي«و*»ادراك خيالي«2،»ادراك عقلي«از» ادراك حسي«  ***جويد. بهره

كه ****»علم حصولي« ادراك حسي در لسان فلسفه اسالمي همان ناشي از حواس است

و در فرايند شناخت، صرفاً پنج نه-اشيا» ماهيت«گانه بوده را به ذهن معرفي-»وجود«و

قرار دارد كه در خود انسان بدون هيچ»علم حضوري«نمايد. در مقابل علم حصولي مي

و بر خالفاي واسطه »وجود«، عالوه بر ماهيت ما را به شناخت حصولي علم وجود دارد

و تخيل در بين فالسفه وجود دارد،با* موجب تعاريف توجه به اختالف نظري كه در مورد مفهوم خيال

شامل-در فلسفه مشائي خيال يكي از مصاديق ادراكات دروني انسان مختلفي از ادراك خيالي گرديده است.

و واهمه و حافظه، متخيله مفكره گانه) حواس پنج(ياست كه در مقابل ادراكات بيرون-حس مشترك، خيال

ب»خيال در مكتب اشراق« گيرد. قرار مي و عالم ديگري ازه به مثابه جهان و جهان غير و ماده جهان حس

و در بين آن دو قرار دارد. عقول مي است (امين رضوي، شود همان چيزي كه تحت عنوان عالم مثال شناخته

.)60ص،1377

م شهود در فلسفه غالباً  ** در باشديبه معناي حضور فلسفة كه نقطة آغازي است براي اثبات واقعيت.

مي.اسالمي ادراك شهودي همان علم حضوري است شود ذهن مستعد وقتي ادراك شهودي در نفس پيدا

ص1364(مصباح يزدي، شود مفهوم كلي را درك كند مي ،147 .( 

و پيچيده اشيا ادراك  *** ميو مفاهيم از مباحث مهم آيد كه از ديرباز منشأ منازعات در فلسفه به شمار

و اختالفات ديرينه در بين فالسفه بوده است. نه تنها در فلسه غرب حتي در مكاتب مختلف فلسفه  علمي

) و اتفاق نظر واحدي در اين خصوص حكمت متعاليهاسالمي و اشراق يا فلسفه مالصدرا) نيز اجماع

 مشاهده نمي گردد.

مي ادراك حصولي وجود اشيا براي انسان معلوم نميدر  **** شود. گردد، بلكه مفهوم ذهني آن شناخته

گردند؛ لذا در اين حالت ازآنجاكه علم به اشياي خارجي از طريق مفاهيم ساخته ذهن براي انسان معلوم مي

و مفهوم آنها نيز معلوم بالذّات نام گرفته ك حصولي كه با واسطه اند. بر خالف ادرا اشيا معلوم بالعرض

بي صورت مي و ادراك حضوري و گيرد، معرفت به اشيا در علم و در واقع بخشي از درونيات واسطه بوده

ص وجدانيات انسان به حساب مي (همان، ).151آيد



يمبان
اخت

شن
عنا

م
ي

فاه
كم

درا
وا

ت
ساخ

مي
سان

مان
علو

در
ي

47

و نفس رساند. به بيان ديگر در اينجا ادراك همان هم مي حضور اشياي خارجي در ذهن

و انسان بي مي هيچ واسطه انسان است .نمايد اي آن را ادراك

و واقعي نيستند، از طريق ذهن موجوديت» مفاهيم الوجود« نيز كه داراي پايگاه خارجي

پس به بيان ديگر نفسيابند. مي را انسان و ادراك حضوري، آنها براي ارتباط با از علم

ص1387(احمدخاني، كندميو بازسازي وراي جهان واقعي خود ترسيم ه خاستگا).211،

در اصلي مفهوم و ادراك مفاهيم انتزاعي صرف سازي كه مصداقي در عالم-تعريف، انتقال

بهاست–خارج ندارند  كه قادر به انتقال مفهومي خاص به مخاطب باشنداي گونه؛

)Borghi & Binkofski, 2014, p.214 .(بر مفهوم سازي از ماهيات انتزاعي محض

و تجزيه  و مفاهيم اساس تركيب، انتخاب واقعي در جهان خارج صورتو تحليل مصاديق

هاي جهان خارج، مفاهيمي را در حافظه خود پذيرد؛ بدين صورت كه ما ابتدا از مصداق مي

و تركيب، به تصور تازه گردآوري مي اي تبديل كنيم، سپس اين مفاهيم را با انتخاب

مي مي و سرانجام به آن مفهوم تازه در قالب الفاظ مصداق له اين بخشيم. بدين وسي نماييم

كند مفهوم به صورت يك مصداق مصنوعي امكان تحقق در جهان خارج را پيدا مي

ص1387(احمدخاني،  ،212.(

(زبان2-2-1  سازي شناختي) مفهوم . فرايند زباني
و كالم چيست؟ و تفكر انسان با زبان پيش از ورود به بحث بايد دانست كه ارتباط انديشه

به به عبارت  و ادراك تأثيرگذار است؟ طرح اين سؤال ديگر آيا زبان در فرايند انديشه

سازي را نمايان منظور رسيدن به پاسخي است كه بحث را وارد نقش زبان در مفهوم 

و معنا) را كه عمدتاً دا الزم است بعد معرفترو ابت سازد؛ ازاين مي (ارتباط زبان شناختي زبان

و  و اصول فقه در مبحث داللت لفظ بر معنا (ره) نيز در در منطق در فلسفه عالمه طباطبايي

 مروركنيم. شده است، قالب بحث اعتباريات مطرح 

از دوران باستان» معنا«مسئله اگرچه سازي: شناختي زبان در مفهوم بعد معرفتالف)

و علوم مختلف هركدام به طورمستقيم يا غيرمستقيم تا كنون مورد توجه متفكران بوده است

بندي مسائل شناسي معاصر بيشترين سهم را در صورت اند؛ اما زبان به مسئله معنا پرداخته
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بان مسئله زبانتري عنوان مهمبه» معنا«ديگر بيان مربوط به معنا داشته است. به شناسي،

و افقي گسترده حوزه وسيع و بررسي مكاني معناشناسي معاصر قرارگرفته تر تر مورد تحليل

ص1387(پاكتچي، است بهاين).114، در زبانو كاركرد ماهيت نگرش جديد

و موجبگرفت صورت قرن بيستم آغازدر ورزي انسان انديشه  مبتني رهيافتي توسعهه است

كه در فرايند زبان نقشبه فزاينده توجه شده است. اين اجتماعي علومدر زبان بر ادراك

شناسي از آن ياد شده است، زبان را محور كليدي نظام معرفت» زباني چرخش«تحت عنوان 

و طلوعي، مي (قانعي راد ص1387داند و معاني).71، ويژهبه-بر اين اساس، ادراك مفاهيم

و مستقيمي با زبان داشته، ذهن بدون توجه به الگوهاي وابست-در امور انتزاعي گي تنگاتنگ

و يوسفي راد، زباني نمي (گلفام ، 1381تواند به شناخت درست از جهان هستي دست يابد

مي»معناشناسي«با» شناسي زبان«، پيوند»معنا«با» زبان«ارتباط).64ص  سازد. را آشكار

و زبان از طرف ديگر چون معناشناسي از مباحث زبان از شناسي بوده شناسي نيز

 Analytical(»فلسفه تحليلي«يا)Philosophy of language(»فلسفه زبان«مباحث 

philosophy(مي و در باب در غرب به شمار مورد» پردازي نظريه«و» سازي مفهوم«آيد

(ملكيان، توجه قرار مي از53ص،1384گيرد ) فالسفه زبان هرمنوتيكي كه در فلسفه زبان

» ادراك«و» فهميدن«گويند معناي جمله، كالم زبان را با اصل موضع هرمنوتيكي سخن مي

و معناي كالم . به عبارت ساده)Nuyts, 2001, p.261(گذارند انسان به بحث مي تر، فهم

آن از آنكه كالم در موقعيت تاريخي، آن چيزي است كه پس اجتماعي خود تحقق يافت، از

در توصيف برخي از مفاهيم، لزوماً از مفاهيم موجود در ذهن استفاده شود. فهميده مي

( مي ).,p.35 Langacker ,2006شود

و نقش زبان در فرايند فهم معنا و در مورد اهميت الزم است متذكر شويم آنچه در باال

و در فلسفه تحليلي غرب بيان شد، بدين معن ا نيست كه علوم اسالمي با بحث ارتباط زبان

و اهميت آن در فرايند ادراك، ناآشنا بوده نه معنا گونه نيست، بلكه اين موضوع تنها اين اند.

و اصول فقهبه-در علوم اسالمي ذيل مبحث الفاظ از سابقه تاريخي-ويژه فلسفه، منطق

ميريطوبه«بيشتري نسبت به فلسفه غرب برخوردار است؛  توان گفت بسياري كه قاطعانه
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و چهارم هجري قمري صورت » اند بندي شده از مسائل معناشناسي معاصر در قرن سوم

ص1387(پاكتچي، به صدر)؛ براي نمونه شهيد 120، از مباحث الفاظ در علم اصول،

و آنها را ذيل عنوان ه(البحوث اللفظي»مباحث لفظي تحليلي« فلسفه زبان تعبير نموده

ص1384(ملكيان، التحليليه) بررسي كرده است ،52.(

( زبان)ب شناسي شناختي رويكردي زبان):Cognitive linguisticشناسي شناختي

به ميالدي 1970و 1960هايو علوم شناختي نوظهور در دههدر مطالعه زبان  است كه

و فيزيكي او مي و تجارب اجتماعي به بررسي رابطه ميان زبان انسان، ذهن او پردازد.

و ادراك انسان شناسي شناختي فرايند مفهوم ديگر در زبان عبارت  سازي بر مبناي تجربه

و شكل مي مي الگوي مفهوم» زبان«گيرد آن سازي قلمداد شود. در اين نگرش، فرض بر

مي زباناست كه با  و تفكر ذهن انسان پي برد شناسي و ساختار انديشه توان به ماهيت

ص1389(راسخ مهند،  مي ). در زبان9، شود مطالعه زبان بر اساس شناسي شناختي تالش

و شيوه مفهوم سازي باشد؛ بنابراين مطالعه زبان از اين تجربيات ما از جهان، نحوه درك

مي سازي نگاه، مطالعه الگوهاي مفهوم و ساختار افكار است. با مطالعه زبان توان به ماهيت

وو آراي ذهن انسان پي برد. در اين نگرش، زبان به  عنوان بخشي از ابزارهاي شناختي

كه ادراك تلقي مي (بندي مقوله«ويژه در بررسيبه شود «Categorization(در ذهن

(باطني، انسان ص1385كاربرد دارد ،134 .( 

و نمادهاي معنايي است؛ لكن اين شناسي شناختي، زبان نظامي از نشانه زبانبر مبناي ها

و ازپيش كه تعيين نمادهاي معنايي، ثابت شده نيستند، بلكه فرايندهايي ذهني هستند

مي» سازي مفهوم«اصطالحاً  ( ناميده ). Vygotsky& Kozulin, 2011, p.287شوند

ان زبان و و ساختار هستند؛ بنابراين شناسان شناختي معتقدند زبان ديشه، هر دو داراي نظام

مي گيري از مفاهيم عيني سازمان مفاهيم انتزاعي در ذهن انسان با بهره در.شوند بندي

و انتقال مفاهيم را براي شناسي شناختي، زبان، نظامي از نشانه زبان هاست كه امكان ادراك

در ذهن فراهم مي و مي سازي به مفهومها نهايت از طريق واژه كند و نمايد اقدام (گلفام

ص1381يوسفي راد، ،64.(
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و مطالعه به دانشي كه به بررسي و و معنا معنا در زبان طوركلي ارتباط ميان واژه

مي مي شناسي است كه براي اي در زبان گويند. معناشناسي زيرشاخه پردازد، معناشناسي

و بررسي معنا، هماني كه در سطوح وا و واحدهاي بزرگمطالعه تر ژگان، عبارات، جمالت

مي تجزيه (متون) اصلي اساسي باشد، اشاره دارد. منطقه اصلي مطالعه معناي عاليمو تحليل

شناسي از جمله متشابه، مترادف، متضاد، تعدادو مطالعه روابط بين واحدهاي مختلف زبان

مي معاني، معاني بيشتر، كنايه، هم اص معنا لي اين است كه چگونه معنا به باشد، نگراني

مي تر متن در نتيجه تركيب از واحدهاي كوچك هاي بزرگ بخش *شود تر معاني متصل

ص1379(صفري، ،20.(

(الفاظ) در اين بخش تحليل معناشناختي ارتباط مفاهيم انتزاعي صرف با عناصر زباني

الفاظ با معاني مورد مورد توجه خواهد بود. دانشي كه در فلسفه غرب براي فهم ارتباط 

است» معناشناسي شناختي«استفاده گسترده انديشمندان علوم انساني قرارگرفته است، دانش 

مي كه خود از زيرشاخه (فلسفه تحليلي) به شمار تر طوركه پيش آيد. همان هاي فلسفه زباني

داراي-مييا به عبارتي در فلسفه اسال-بيان شد، موضوع ارتباط لفظ بامعنا در اصول فقه

و تقدم بر رويكرد معناشناسي شناختي در حقوق غرب است. و**سابقه بحث روش تحليل

و نگرش علماي اصول  رويكرد معناشناسان شناختي در غرب شباهت بسيار زيادي با روش

***ه اسالم دارد.فدر فلس

معنا در زبان مطالعه هدف اصلي آن،كه گردديم محسوبي شناس زبانيها رشاخهيزي يكي از معناشناس*

ويطوركلبه است. وبررسي ارتباط ميان مي اژه اصلي مطالعه معناي عالئمه(منطق گويند معنا را معناشناسي

جمله متشابه، مترادف، متضاد، تعداد معاني، معانيازيشناس روابط بين واحدهاي مختلف زبانهو مطالع

ميهمو ايهبيشتر، كن و اساسي از رشتهيهاي متعدد معناشناسي خود به دانش). باشد معنا هاي علمي وسيع

و فلسفه نيازمند است .ديگري نظير منطق، رياضيات

 علمدر الفاظ مبحث ميان قرابتبهكه است كسي نخستين صدر سيدمحمدباقر شيعه علماي مياندر**

.است كوشيده دانشدو اين مباحث ميان مقارنه ايجاددرو نموده توجه تحليلي فلسفه يكردهايروو اصول

و انديشهيمالبته يادآوري* ** بر لفظ(شود موضوع زبان و فلسفه اسالمي يها گزارهو معنا) در حقوق

و حقوقي متمركز بوده است؛ را كه قلمرو مباحث معناشناسي شناختييدرحالاخالقي  دربرگستره عامي
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و اسالم . مباني معناشناختي فرايند مفهوم2  سازي در فلسفه غرب
 استعاري فلسفه تحليلي غرب: ادراك استعاري. مبناي1-2

ا در حال حاضر استعاره تر ادراك استعاري يا به عبارت ساده دراك از طريق استعارهو

و اهميت زيادي در حوزه علوم انساني به پيدا جايگاه و اي دامنه تمام طورفزاينده كرده

از پژوهش و پژوهشهاي علمي را دربر گرفته است. گستره ادراك استعاري هاي علوم ديني

و ادراك امور انتزاعي قرآني در باب مفهوم و پردازي در علوم رايانه تا نظريه3سازي اي

.اند همگي استعاره را در ساخت مفهوم به استخدام گرفته*الكترونيك،

و پيشينه آن در فرايند ادراك1-1-2  . استعاره
و استعاره در لغت به معناي عاريت خواستن است؛ اما در اصطالح استعاره عاريتگرفتن

و بالغي عبارت است از استعمال لفظ به جاي عبارت يا لفظ  به عنوان يكي از صنايع ادبي

(همايي،  ص1392ديگر بر مبناي شباهتي كه بين آنهاست ). پس استعاره يعني استعمال18،

م و كاركرديلفظ در معناي غيرحقيقي كه تحت عنوان استعمال مجازي شناخته شود. نقش

و مناقشات علمي انديشمندان علوم  استعاره در ادراك مفاهيم از ديرباز محل اختالف نظر

و غربي-انساني محل نزاع نيز شأن استعاره در فرايند ادراك **بوده است.-اعم از اسالمي

از معنا است؛ بدين و شأن آن و لغوي صرف است كه آيا استعاره يك صنعت ادبي

و مفاهيم نيز دخالت دارد؛ هاي ادبي فراتر نمي ايهآر رود يا اينكه استعاره در فهم معنا

دو همين از و نظريات فيلسوفان اسالمي و هم در آرا رو هم در تأليفات فلسفه تحليلي غرب

و ارتباط آن با انديشه انسان ارائه شده است:  نظر متفاوت در خصوص نقش استعاره

و محدود به قلمرو مفاهيم حقوقي نيست. گيرديم

* See: Jonathan H. Blevin and Glenn Cohen, The Evolution of Internet 
Metaphors, Harvard Journal of Law. & Technology, Vol.16, 1 (2002-2003), 
pp.265-285/ Kathleen K. Olson, Cyberspace as Place and the Limits of 
Metaphors, Convergence, Vol.11, 1(2007), pp.10-19/ Robert Reilly, Mapping 
Legal Metaphors in Cyberspace: Evolving the Underlying Paradigm, Journal of 
Computer & Information law, Vol. XVI, (1997-1998), pp.579-596. 

غ ** و كالم اسالمي از سابقه بيشتري نسبت به فلسفه تحليلي رب شايان ذكر است كه اين بحث در فلسفه

.برخوردار است
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در فلسفه تحليلي غرب تا قبل از اواخر دهه ان يك سازه زباني:عنو الف) استعاره به

محسوب» سازه زباني«هفتاد ميالدي، استعاره به عنوان يكي از صنايع ادبي، فقط يك 

شناسي، تحول عظيمي در نقش به علم زبان» استعاره مفهومي«. با ورود نظريهه استشد مي

و آن را  يكو كاركرد استعاره در زبان ايجاد شد معرفي نمود؛» سازه مفهومي«در قامت

و الگوي شناخت، در فرايند  »سازي مفهوم«بدين معنا كه استعاره به عنوان ابزار انديشيدن

شناختي استعاره بيشتر در جهت درك مفاهيم در نظر گرفته شده است. اين كاركرد مفهوم

ل مشهور در فلسفه اسالمي همين موضوع با بياني ديگر، قو*شود. انتزاعي به كار گرفته مي

و در خصوص استعاره بوده است. اينكه استعاره به عنوان مجاز لغوي صرفاً تصرف در لفظ

به استعمال آن در غير ماوضع راحتي در اعتباريات له است، در فلسفه اسالمي اين امر

 شده است. حل

سي، استعاره شنا جديد زبان در رويكردهاي: عنوان يك سازه مفهوميب) استعاره به

در نقش تازه در)Semantic(»شناسيامعن«اي پيدا كرده است. اين كاركرد جديد استعاره

به زبان علم جديد هاي يكي از گرايش  Cognitive(»شناختي شناسي بانز« عنوان شناسي

linguistics(مي و بررسي قرار در مورد بحث گيرد. بر همين مبنا رويكرد جديدي

شكل)Conceptual Semantics(»شناختي معناشناسي«ت عنوان معناشناسي تح

 شناسي گشوده است. گرفته است كه باب جديدي در معنا

و كاركرد مفهوم در اين شاخه از زبان  استعاره«سازي استعاره در قالب شناسي، اين نقش

مي)Conceptual Metaphor(»ادراكي آن معرفي به عنوان محور گردد كه استعاره در

كند. فرايند درك در استعاره مفهومي بر همان مبناي اصلي كاركرد تفكر انساني عمل مي

، استوار گرديده است؛ ليكن تفاوت آن با استعاره ادبي كه در ادبيات»تشبيه«استعاره، يعني 

و زيبايي  شناختي صرف داشت، در اين است كه در استعاره مفهومي ديگر اين جنبه بالغي

هايي كه با آنها زندگي استعاره در كتابي با عنوان 1980در سال جورج ليكافرا استعاره مفهومي نظريه*

و محور تحول تفكر اي مفهومي ها در اصل سازه استعاره بر مبناي اين نظريه،د.كرمطرح،كنيم مي اند

.باشند مي
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و درك بر مفهومي حوزهيكنقش ادبي مورد نظر نيست، بلكه كاركرد اصلي آن، شناخت

دو مفهومي حوزه اساس مفاهيم متعلق به ديگر است كه از طريق وجه شباهتي كه بين آن

مي وجود دارد، و يوسفي راد، صورت (گلفام ص1381پذيرد شناسي ) با رويكرد زبان64،

بشري جاي تعقلو سازي مفهومر زبان جاري بوده، در فرايندها در سراس شناختي، استعاره

 دارند.

و زباني نيست، بلكه در فرايند استعاره ديگر مسئلهامروزهرو ازهمين اي صرفاً ادبي

»معنا«و)Conception(»مفهوم«اي در درك تفكر بشري به صورت گسترده

)Meaning(آن شده است بنيادي وجه بلكهو تفكر بشر اساسي جزوو كاربرد يافته است

و همكاران پيرنجم( ص1390، الدين ،63.(

 سازي بر مبناي استعاره ادراكي . فرايند مفهوم2-1-2
)Mapping(»انطباق« فرايند ادراك از طريق استعاره در فلسفه زبان تحت عنوان

ص1380(آلستون، شده است معرفي در استعاري؛ بدين معنا كه چگونگي درك)101،

و شناخت انجام مي مي دهد، توجيه قالب انطباقي كه انسان در فهم بر اين*گردد.و تحليل

در اساس هنگامي  حوزه هاي معنايي مؤلفهكه شودمي درك مفهوم ديگري قالب يك مفهوم

 انطباق ايندر اين صورت باشند. منطبق يكديگربر مقصد، مفهومي حوزه هاي مؤلفهو مبدأ

ترين . در نتيجه مهم)Nuyts, 2001, p.294( شودمي استعاره از طريقمفهوم درك سبب

و كاركرد استعاره و ناملموس است؛ نقش و ماهيات غيرمادي هاي ادراكي، شناخت مفاهيم

و با كمك استعاره معنا رويكرددررو ازهمين و اين دسته مفاهيم ناملموسشناسي شناختي

و انتزاعي، بهيم تلقي فيزيكي امور مادي مي استعاره كمك شوند. به عبارتي توان ادراكي

و محسوس ادراك نموديك قالب مفاهيم انتزاعي را در و ماهيت فيزيكي مفهوم

)Grabowski, 2013, p.105(.مي به بيان ساده توان گفت ادراك استعاري بر مبناي تر

و در زمره  و تشبيه نيز يكي از افعال انساني ادراكات ذهني به شمار تشبيه استوار گرديده

 
به،شايد بتوان گفت اين*  در اعتباريات»تسري«عنوان همان چيزي است كه در لسان فالسفه اسالمي

 شود. شناخته مي
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مي مي از آيد؛ يعني تشبيه را انسان در ذهن خود ساخته، آن را درك و اين امر اعم كند

و ارتباطي  وجود يا عدم وجود وجه شباهت است؛ چراكه وجود شباهت، امري واقعي است

و ادراك انسان از آن ندارد. *به ذهن

مي كه نوعي تجسم اين فرايند ذهنيت«تحت عنوان نظريه شود، گرايي محسوب

شده است. بر مبناي اين نظريه، شناخته) Embodied(»ذهن مجسم«يا» يافته تجسم

و از طريق همين مفاهيم انتزاعي در ذهن انسان از طريق مفاهيم عيني ادراك مي شوند

مي سازي يا عينيت تجسم و انتزاعي ادراك شوند. بر مبناي اين بخشي به امور نامحسوس

مي نظر از تجسم سبب و حقيقي، شود كه ذهن به سبب وجود شباهت بين امور انتزاعي

و»يافتگي تجسم«رسد؛ بنابراين درك محسوس به درك نامحسوس مي يعني همنشيني ذهن

(ماده از طريق تشبيه «Shapiro, 2014, p.127گرايي در واقع بر مبناي نظريه ) تجسم

(پراگماتيسم«آمريكايي  «Pragmatism(زيرا در نظر مكتب **بنا نهاده شده است؛

و مشكالت بشر؛ تا  و عقايد همچون ابزارهايي هستند براي حل مسائل پراگماتيسم، افكار

و حقيقي و واقعدر نيز گرايي تجسم اند. زماني كه اثر مفيدي دارند، صحيح به اسباب

باي يا ابزار و راهكاري براي ادراك مفاهيم انتزاعي صرف است كه حيثيت مكاني

مي فيزيك سازد. در نظريه ذهن دادن به اين مفاهيم ذهن را براي ادراك آنها آماده

و عينيت يافته، زبان در امر مفهوم تجسم مي سازي ( بخشي نقش اصلي را ايفا  Rasmusكند

& Moran, 2013, p.241.(

و از امور واقعي است، اعم از اينكه انسان كيفيت نفس»وجه شبه«به قول فالسفه* رااالمري دارد درك آن

و درك انسان كيفيت نفس» تشبيه«لكن؛كند يا خير و منبع آن ذهن البته اين بدان معنا است. االمري ندارد

ذهن غير از عالم خارج نداشته باشد. در واقع اگرچه االمري خصوصيت نفس طوركلي نيست كه ذهن به

 اي از مراتب واقعيت است. است، خود مرتبه
با پراگماتيسم ** در، شوديمنيز شناخته»ييكاربردگرا«يا»كاركردگرايي«،»ييگرا عمل«نيعناوكه روشي

و نظر كليه تصورات، مفاهيم، قضاوت كنديمبيان فلسفه است كه  اما؛هستند» رفتار«ات ما قواعدي براييها

.آنها تنها در سودمندي عملي آنها براي زندگي ما نهفته است» حقيقت«
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 مبناي اعتباري فلسفه اسالمي: ادراك اعتباري.2-2
م و بر مبناي استعاره مفهومي بيان گرديد فهومآنچه در فرايند سازي در فلسفه تحليلي غرب

به ذيل عنوان اعتباريات قابليبا اندك تفاوتي در مبنا، در فلسفه اسالم  مطالعه است.

و استعاره در فلسفه غرب، مشابه كاركرد لفظ اعتبار در فلسفه عبارت ديگر كاركرد زبان

و نيزياست. در فلسفه اسالمياسالم و راهكاري براي ادراك اعتباريات به عنوان ابزار

مي انديشه در فرايند شناخت به  آن آيد. البته نه انديشه حساب يك» كشف«اي كه هدف

به مجهول باشد، بلكه اعتبار انديشه و وضع يك ماهيت يا مفهوم است. اي براي جعل

مي ديگر عبارت  شه بشري دانست كه محل بحث آن در توان يكي از طرق اندي اعتباريات را

 رابطه ذهن با عالم خارج است.

و ماهيت امور اعتباري1-2-2  . مفهوم
و چه در حوزه در علوم انساني بسياري از نهاده و مفاهيم، چه در حوزه تصورات ها

اصوالً يكي از مواردو مستقيم يا غيرمستقيم با مسئله اعتبار ارتباط دارندتصديقات، 

تسري«منظور از اعتبار در اينجا يعني.در فلسفه براي مفاهيم است» اعتباري«واژه استعمال 

مي-وهمي حكم يا حد يك شيء كه-براي شيء ديگر-باشد كه همان معناي حقيقي

و» واسطه يك نحوه ارتباطي كه بين آن دو وجود داردبه-همان معناي اعتباري است

كه واقعيت ذهني دارند، ولي واقعيت خارجي است مفاهيم اعتباري مفاهيمي«منظور از

و روابط» مفاهيم اعتباري«.»ندارند و زاييده نيازهاي حياتي و فكر آدمي محصول انديشه

مي همين اجتماعي هستند؛ از كه رو گفته شود كه مفاهيم اعتباري بر خالف امور حقيقي

و  و تكويني دارند، وجودشان صرفاً تابع تشريع (وجود مستقل ، 1371ي،ئطباطباجعل است

و اغراض است در نتيجه امور اعتباري مفاهيمى ). 120ص كه صرفاً براى دستيابى به اهداف

و بر آنها تطبيق مي شوند عملى در زندگى انسان، بر يك سرى موضوعات خاص، حمل

ص1370(مظفر،  ،102.(

 بدونو گيرندمي شكل اجتماعي روابط براي تنظيم اعتبارياتكه است اين واقعيت

 است نشده وضع انسان براي الزامي-جبري طبيعت مقرراتيدر زيرا نيستند؛ واقعي پشتوانه

 طبيعتبارا آنها روابط همچنين،و يكديگربا بستر جامعهدررا افراد روابطگيچگون كه
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و آنها بر همين مبنا برخي براي احكام نشان دهد. را اعتباري ماهيت ابزاري قائل هستند

و وسايلي مي كه ابزار  آالت دنبالهو كرده ابداع خود ترشدن كامل هرچه براي طبيعت دانند

 زمينه آن، ترشدن پيچيدهو اجتماعي روابط است. توسعه طبيعت ادوات فيزيولوژيكو

كه اعتباري هاي پديده است. كرده ايجادرا اعتباري امورو قوانين موضوعه اين افزايش

كهاي گونهبه است؛اي گسترده بسيار سطح شود،مي گرفته كاربه اجتماعي روابطدر امروز

(مطهري، خارج بشري فكر متعارف تواناز آنها بندي طبقهو شمارش ، 1407است

هايي دانش-). اگرچه ساختار علوم انساني عمدتاً اعتباري است، لكن از علوم حقيقي47ص

و تكوينيات است ديگر اختراع يا ايجاد اين بيان به نيز متأثرند.-كه موضوع آن، حقايق

 مفاهيم، اعتباري است؛ يعني چون وجود خارجي ندارند، ذهن انسان بر مبناي نيازهاي

و جهت نيل به اهداف مطلوب خود، اقدام به مي خلقاجتماعي خويش 4نمايد. آنها

 سازي بر مبناي اعتباريات . فرايند مفهوم2-2-2

سازي بر مبناي استعاره، نقش محوري زبان مشهود بود، كه در تحليل فرايند مفهوم گونه همان

م گردد در تأليفات فلسفهيدر امور اعتباري نيز نقش زبان كليدي است. البته يادآوري

آن استفاده» لفظ«از واژه» زبان«اسالمي به جاي  شده است كه در اينجا همان معناي زبان از

ازو لفظ ارتباطاصول فقهدر مستفاد است. به معنا مي امور اعتباري ؛ بدين معنا آيد حساب

ايجاد رابطهو نسبت طوراعتباريبه خارجي اشيا وجودو معنا بين وضع فرايندطي كه

باو كرده فرق مختلف هاي زباندر معانيو ازآنجاكه شود مي  الفاظي شنيدن هر قومي

، 1371ي،ئطباطبا( است اعتباري رابطه اين شوند،مي رهنمون خاصي معانيبه خاص

).121ص

و حقوق نيز ميدر فقه و مفاهيم حقوقي انتزاعي صرف را توان از ارتباط ارتباط زبان

و اعتبارياتاز نيز نوعي زيرا زبان داد؛ قرار توجهزبان با اعتباريات مورد  كهمياست دانيم

 يا شرع مصلحتي عرفكه مورديهردر بلكه ندارد، اختصاص خاصي مقولهبهاعتباريات 

(اسكندري،ميردهند اقدام به خلق اعتبا تشخيص را ص1392كنند  كه وضع ). ازآنجا25،

گيرد، عالوه بر مفهومي كه براي لفظ اعتبارمي صورت واژگان زباني عمدتاً توسط عرف
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ميو لفظ ميان گردد، رابطة مي (صدري، آن مفهوم نيز از امور اعتباري محسوب ، 1393شود

).112ص

و مصالحي مفاهيم اعتباري را انسان بر در فرايند ساخت امور اعتباري، ابتدا مبناي نيازها

مي در ذهن خود مي (اعتبار مي سازد و به عبارت بهتر فرض كند كه اين مفاهيم وجود كند)

و ماهيات؛دارند و احكامي را بر اين مفاهيم و مصالح، آثار سپس بر مبناي همان نيازها

و امور روابط موجودات،اي گونهبه اعتباري، نمايد. در واقع مفاهيم اعتباري مترتب مي

ميواقعي را و موجب پيوند ذهن عينيت با عالم-آنچه در آن وجود داردو-بخشند

و واقعد. البته عينيتنشومي-و آنچه در آن وجود دارد-خارج گرايي مفاهيم انتزاعي بخشي

شدمستلزم اين است كه براي آنها يك مابازاي خارجي بيابيم. بنا بر آنچه  روند،بيان

مي مفهوم . تشخيص نياز يا مصلحت1«بيان نمود: گون اينتوان سازي بر مبناي اعتبار را

و نيل به مصلحت؛2عقاليي؛  . انطباق مفهوم3. ساخت يك مفهوم در راستاي رفع نياز

و آثار امور حقيقي بر امور4شده بر واقعيت حقيقي موجود؛ اعتباري خلق . تسري احكام

هم رسميتبه.5ي؛ اعتبار و حضور ».سنگ براي امر اعتباري در كنار امر حقيقي شناختن بقا

و تطبيق ادراك استعاري با ادراك اعتباري3-2  . مقايسه
و ادراك مفاهيم انتزاعي صرف كه از آن تحت عنوان مفهوم سازي ياد شد، فرايند ساخت

(ادراكي) دارد. فرايند  و هم منشأ ذهني ساخت اين مفاهيم بر مبناي رويكرد هم منشأ زباني

و فرايند ادراك آنها نيز بر مبناي رويكرد ذهني تحليل مي در تحليلرو گردد؛ ازهمين زباني

و هم فرايند ذهني ادراك مورد  معناشناختي مفاهيم انتزاعي صرف هم فرايند زباني ساخت

اك استعاري در فلسفه سازي بر مبناي ادر گيرد. از مطالعه تطبيقي مفهوم تحليل قرار مي

و ادراك اعتباري در فلسفه اعتباريات اسالمي، نتايج زير حاصل گرديد:  تحليلي غرب

در فرايند زباني مفهومالف) تشابه در فرايند زباني ساخت: سازي ناظر به استعمال لفظ

استعمال لفظ براي مفهوم جديد در معناي غيرحقيقي معناي غيرحقيقي است؛ يعني 

ب مي(مجازي) ميه كار گرفته و كار انتقال مفهوم را به ذهن انجام هم شود دهد. اين فرايند

و هم در ادراك اعتباري يكسان است، لكن نوع مجاز در فرايند  در ادراك استعاري
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و اعتباري متفاوت است. استعمال لفظ در معناي مجازي در ادراك مفهوم سازي استعاري

ا و در ادراك منظور از مجاز در علوم عقلي*عتباري مجاز عقلي است.استعاري مجاز لفظي

كه.يعني اينكه حكم چيزي را به چيز ديگري بدهند اين تطبيق ادعايي همان چيزي است

و مرحوم عالمه آن را اعتبار مي مي سكاكيخواند گيرد هم تحليل در استعاره آن را به كار

ص1375(الريجاني،  ،41.(

مي جمهور علماي ادب استعاره جز را از شئون الفاظ و معتقد بودند استعاره دانستند

به نقل مكان و جاي لفظ ديگر به واسطه عالقه مشابهت بينبهكاربردن لفظي دادن الفاظ

معتقد شد استعاره از شئون الفاظ نيست، بلكه سكاكيمعاني آن دو لفظ، چيزي نيست؛ ولي 

و در مورد عمل استعاره هيچ از شئون معاني است؛ يعني از اعمال مخصوص ذهن گاه است

و در غير معناي اصلي خود استعمال نمي لفظ از جاي خود تكان نمي شود. استعاره خورد

) و ذهني است  همان). حقيقتاً يك عمل نفساني

تر بيان گرديد، اگرچه طوركه پيش همانب) تفاوت در فرايند ذهني ادراك:

و اعتب مفهوم ار در فرايند ساخت روند مشابهي دارند؛ ولي در فرايند سازي بر مبناي استعاره

ادراك متفاوت هستند. فرايند ادراك استعاري بر مبناي وجود يك وجه شباهت واقعي بين 

نظر از ادراك يا عدم ادراك آن وجه شباهت توسط ذهن، وجود دو مقوله است كه صرف

و بر مبناي دارد. حال گاهي ذهن انسان آن را درك مي مي،آن كند سازد يك مفهوم استعاري

گونه كه در اعتباريات اين درحالي،و گاهي نيز ممكن است، به وجود آن شباهت پي نبرد

نيست؛ يعني در فرايند اعتبار وجه شبه وجود ندارد. ذهن ما در اعتبار براي رسيدن به يك 

 
در-و مجاز عقلي-يا مجاز در كلمه-مجاز لغويآن در دو قسم مجاز به اعتبار منشأ در علم بيان* مجاز

در بندي شده است. تقسيم-اسناد و مقابل هم وجود به عبارت بهتر بايد گفت بحث مجاز دو نظر مخالف

كه نظر نخست.دارد و استعمال آن در غير ماوضع اين است  در مجاز لغوي.له است مجاز تصرف در لفظ

آن استعمال لفظ در ماوضع بحث بر سر مي؛است له يا در غير با يعني خواهيم بدانيم كه آيا استعمال الفاظ

كه.واقعيت تطابق دارد يا خير وابه مرحله تطبيق معنبلكه،نيستمجاز تصرف در لفظ نظر دوم اين است

.شودميتصرّف در آن مربوط



يمبان
اخت

شن
عنا

م
ي

فاه
كم

درا
وا

ت
ساخ

مي
سان

مان
علو

در
ي

59

مي»اعتبار«غرض عقاليي اقدام به ايجاد بر كند. در نتيجه بين دو مقوله اساس استعاره

و» عقل«و اعتبار بر مبناي» تشبيه«مبناي  استوار است. به عبارت ديگر عقل پس از ادراك

 زند. تفسير دو مصداق دست به اعتبارسازي مي

عالوه بر اين در استعاره ما با كشف وجه شبه قلمرو مفهومي يا مصداقي يك مقوله را

و تصرفي در وجه گسترش مي شبه نداريم؛ بلكه بر مبناي همان وجه دهيم؛ يعني دخل

؛كنيم شباهت، مقوله ديگري را به سبب شباهتش داخل در قلمرو مقوله نخستين مي

دو،كه در اعتبار درحالي و تصرف در وجود يا ايجاد ارتباط بين ذهن انسان اقدام به دخل

و بر مبناي ادعاي ارتباط، مفهوم اعتباري را در رديف مفهوم حقيقي قرار مقوله مي كند

هم مي هم دهد. به عبارت ديگر با ادعاي وجود ارتباط، مفهوم ذهني را و سنگ مفهوم عرض

ميه،داد حقيقي قرار  كند. جعل

آنچه موجب ادعاي سازي اعتباري نسبت به ادراك استعاري: برتري فرايند مفهومج)

مي فرايند مفهوم برتري گردد، اين سازي بر مبناي ادراك اعتباري نسبت به ادراك استعاري

را فرايند ادراك در مفهوماست كه اوالً  سازي از طريق ادراك استعاري، مبناي تحليلي خود

و عيني بهتبر تجسم گرايي از نوعي چشم بخشي نهاده، اين امر قابل انتقاد است؛ چون پوشي

و بي توجهي به تفكر عقالني است. اگرچه همين فرايند در اعتباريات نيز اتفاق واقعيت

و اعتبار نيز مي ،است ديگر شيءبه شيءيكحد دادنو مجازو حقيقت بين تبادل افتد

هم لكن تحليل معرفت و انديشه اعتباري، براي راه دارد.شناختي متفاوتي به بر مبناي ادراك

در مفهوم و انتقال آن نيازي به محصورنمودن واقعيت ملموسو حسى هاي گزاره سازي

و مصلحت عقالييرا اعتبارىو ماهيات مفاهيم توانمي نيست؛ ،بر مبناي يك غرض

كهبا مطابق و جعل نمود. ثانياً برتري ديگري و واقعي اعتبار و ماهيات حقيقي مفاهيم

با اين است كه تجسم،داردسازي در ادراك اعتباري نسبت به استعاره ادراكي مفهوم گرايي

درك نامحسوس از طريق محسوس ممكن است براي برخي از مفاهيم اعتباري محض كه 

تا با آنها انطباق صورت گيرد، پاسخ مناسبي ندارد. در اصالً معادلي در عالم خارج ندارند 

و انتزاعي را  نتيجه نظريه استعاره ادراكي جامعيت الزم براي ادراك تمام مفاهيم اعتباري



60

ان
ست

زم
13

94
مار

ش
/

ة
64

تض
مر

/
ي

صال
و

ي
صح

نا

 ندارد. اين در حالي است كه در فلسفه اعتباريات با چنين مشكلي مواجه نيستيم.

 گيري نتيجه
و غرب بر مبناي ادراك شناس سازي در معرفت مطالعه تطبيقي مفهوم ي فلسفه اسالم

و ادراك اعتباري در فلسفه اعتباريات اسالمي، يافته هاي استعاري در فلسفه تحليلي غرب

 زير را در پي داشته است:

سازي كه بر مبناي استعمال لفظ در معناي غيرحقيقي صورت . فرايند زباني مفهوم1

و هم در ادراك اعتباري فلسفه هم در ادراك استعاري فلسفه تحليلي،گيرد مي غرب

و يكسان است؛ لكن نوع مجاز در فرايند مفهومياسالم سازي استعاري از نوع مجاز لفظي

 سازي اعتباري از نوع مجاز عقلي است. در مفهوم

دو.2 و شناخت استعاري بر مبناي وجود وجه شباهت واقعي بين فرايند ذهني ادراك

راك يا عدم ادراك آن وجه شباهت توسط ذهن، وجود دارد؛ مقوله است كه صرف نظر از اد

و اين ذهن انسان است كه براي رسيدن درحالي كه در ادراك اعتباري وجه شبه وجود ندارد

و عقاليي اقدام به ايجاد  مي»اعتبار«به يك غرض مطلوب كند. در نتيجه بين دو مقوله

در استوار است. عمل» عقل«يو اعتبار بر مبنا» تشبيه«اساس استعاره بر مبناي  كرد ذهن

يك» تأسيس«و در ادراك اعتباري» توسعه«فرايند استعاري  قلمرو مفهومي يا مصداقي

در مقوله است. در استعاره ما با كشف وجه شبه را گسترش مي و تصرفي دهيم؛ يعني دخل

شباهتش وجه شبه نداريم؛ بلكه بر مبناي همان وجه شباهت، مقوله ديگري را به سبب

و كنيم؛ درحالي داخل در قلمرو مقوله نخستين مي كه در اعتبار ذهن انسان اقدام به دخل

و بر مبناي ادعاي ارتباط، مفهوم تصرف در وجود يا ايجاد ارتباط بين دو مقوله مي كند

و هم هم اعتباري را در رديف مفهوم حقيقي و مي عرض  دهد. سنگ با آن قرار

مف.3 و اعتباري هوماگرچه فرايند و حقيقت بين تبادلسازي در هر دو رويكرد استعاري

بر خالف ادراك استعاري شناختي متفاوتي به همراه دارد. است؛ لكن تحليل معرفت مجاز

است، در ادراكات اعتباري گرايي با درك نامحسوس از طريق محسوس تجسم كه بر مبناي

و منحصر نميو حسى هاي گزاره واقعيت در و انسان هر زمان ملموس محدود گردد
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و صلحت عقاليي خويشرا اعتبارىو ماهيات مفاهيم تواند مي ،بر مبناي غرض مطلوب

و جعلبا مطابق و واقعي اعتبار و ماهيات حقيقي  نمايد.مفاهيم

و ادراك مفاهيم فلسفي بر بنيان زبانسخن پاياني اين است شناسي ابتناي ساخت

و مشكالت فلسفي از طريق توسل به تحليل و معاني«ي، براي يافتن راه حل مسائل يا» الفاظ

و استعاره« ، مجاز و» حقيقت و امثال ذلك، خطاي فلسفه غرب در پيمودن راه حقيقت

شناسي در فلسفه شناختي بر مباحث معرفت شناخت بوده است. سايه سنگين مباحث زبان

و انحراف در ارتباط آن با معنا صورت گرفته، تحليلي غرب كه با اغراق در نقش الفاظ

و حاصل آن، بي و سبب تسري صفات الفاظ به مفاهيم شده و فراموشي ادراك اعتنايي

و منحصرشدن آن به ادراك حسي گرديده است. و محصور  شناخت حقيقي

هانوشتپي
كه كلي بدين مفاهيم فرايند ادراك ذهني.1 انسان با مصداق يا مصاديقي پس از اينكه«گونه است

مي از يك شي و به آن علم پيدا نمود، نفس او مستعد شود تا مفهوم كلي آن را دركء آشنا شد

وقتي انسان با مصداقي از درخت آشنا گرديد، نفس او مفهوم كلي درخت را درك مثالً؛كند

از ). پس از درك مفهوم كلي،(مفاهيم ماهوي كند مي باوشمينفس مستعد مرتبه باالتري د تا

مي مثالً؛هاي آنها را به دست آورد نظر در اين مفاهيم، ويژگي كند وقتي كه در مفهوم انسان نظر

را كند، درميو او را با افرادش مقايسه مي يابد كه مفهوم انسان قابليت صدق بر افراد متعدد

و صفت را در مفهوم انس مي ان درميدارد؛ به عبارت ديگر، اين ويژگي تواند يابد كه اين مفهوم

و ديدگاه، ذهن در مقام  هم بر حسن صدق نمايد، هم بر حسين. بديهي است كه در اين نظر

و كشف صفات امور خارجي يافتن ويژگي و صفات مفاهيم ذهني است نه دريافت مفاهيم( ها

ص1382(نبويان،»منطقي) ،30.(

ب.2 كه ادراك عقلي و عقل است كه به آن معناي حضور صورت لي هر چيز محسوس به ذهن

ب» معقول«گويند. معقول مي و نفس انسان ب-صورت كليه يعني آنچه را كه ذهن و هو مجرد

را،ادراك مي كند-دور از اضافات معقول دوم«و» معقول اول«بر سه دسته است كه نام آنها

او گذاشته» معقول دوم منطقي«و» فلسفي و علوم كلي است اند. معقوالت ليه همان قواعد كلي

ميو پديده كه از اشيا و استخراج قواعد علوم طبيعي، ثالًم؛شود هاي عيني خارجي انتزاع

و مقوالت ارسطويي از اين قبيل و شيمي و صورتا فيزيك هاي كلي ند. معقوالت اوليه امور

و اشيا انتزاع مي كند ص1383(مصباح يزدي، است كه بشر از جزئياتي مانند افراد ،164.(
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و قرآني با ادعاي استعاري براي.3  بودن زبان قرآن معتقدند مثال امروزه پژوهشگران علوم ديني

متصورويساز مفهومعيني مفاهيماز استفادهبا قرآن، زباندر انتزاعي مفاهيماز بسياري

را ديني انتزاعيِ مفاهيم ايشان خداوند، نظراز.شودريپذ امكانبه سهولت آنهاتا درك اند شده

بروي ذهني ساختاربا متناسبو بشر زبان به  نمايان كريم قرآندر بشري تجارب اساسو

و باشد خود دينييها ضرورتو الهي مفاهيم دركبه قادر بشر گراي عيني ذهنتا است كرده

 در گروي مطالعاتآن بنيادي ساختاريهاي استعارهو قرآن كلي مفهومي ساختار ترسيماصوالً

مي شناختي شناسي زبان بهشود دانسته كه. تحليل طوركلي اين امر مورد توافق قرار گرفته است

و ديني به ادراك معرفتدرهاي مفهومي استعاره از معاني عميق مفاهيم متون ديني تري

ص1388، نيا قائمي(انجامد مي و سيفي، 182، و شيرين/24-34ص، 1388/ هوشنگي پور

ص1392همكاران،  ،124-107.(

ترين علوم انساني كه ساختاري كامالً اعتباري دارد، علم حقوق است كه بيشتر مفاهيم، از مهم.4

و تأسيسات آن بر مبناي اعتباريات شكل گرفته است. بسياري از مفاهيم گفت توانيم ماهيات

و مقايسهو خارجي ندارنددر خارج مصداق ملموسكه اند، ذهنيحقوقي  مفاهيماز سنجش

. الزم است يادآوري گردد كه تمام مفاهيم مثل مفهوم شخص حقوقي-نديآيم عيني به دست

و مفاهيم همه زيرا لكن همگي از يك جنس نيستند؛ اند، حقوقي از يك منظر اعتباري ماهيات

 قابلخارجي ازايماب دارايو فاقد عينيت نيستند، بلكه برخي از آنها اعتباري محض حقوقي

مي هستند. لمس :بندي نمود توان مفاهيم حقوقي را در دو دسته تقسيم در نتيجه از اين منظر

و اشاره لمس قابلخارجييمابازا كه داراي عيني) هستند(دسته اول مفاهيم حقوقي حقيقي

و-باشنديم مفاهيميا(ذهني) غيرحقيقيمفاهيم حقوقي دسته دوم-اوراق بهادار مثل اسناد

كه اعتباري محض و فاقدوي ذهن صرفاً هستند مثل-باشنديم خارجييمابازاانتزاعي بوده

 مورد حقوق عالمدر آنچه البته.)77-96ص،1386(خوئيني، مفهوم ماليت يا مالكيت

از حقوقي نتايج آثار،گيرديم قراريبررس و ماهيات حقوقي است حاصل نهومفاهيم

و ظاهري حالتيا فيزيكي شكل هما.آنهامادي و نتايج همان مفاهيم واقعدرين آثار

هر.ادراك ذهن ماست پرداختهو ساختهاعتباري  و دستهدوپس مفاهيم مذكور از يك سنخ

كهبد؛اند مقوله  هويماو موجوديممفاهاز،نداشته خارجييمابازا خود ين معنا
ص1393(افشار، شونديم انتزاع ،15.(

و ماخذ  منابع
و انتزاع مفاهيم كلي«؛ابراهيمي مقدم، عليرضا.1 شمجله آيين حكمت؛»كيفيت پيدايش ،1،1388.
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و غربي معرفت؛ حسين ابراهيميان،.2 :قم،چ دوم؛شناسي از ديدگاه برخي از فالسفه اسالمي

.1378، انتشارات دفتر تبليغات اسالمي

و؛ رضاباطني، محمد.3 (مجموعه مقاالت) زبان م،چ هشتم؛تفكر سسه انتشاراتؤتهران: نشر

.1385آگاه، 

بترجم؛»حقوق فلسفه مسائل«؛هارت.اي.ال.اچ.4 و حقوق؛ جندقي هروزه ،1ش،سال دوم،فقه

1384.

و طبقه«؛ محمدرضا احمدخاني،.5 با شيوه ادراك معرفت؛»شناسياوجود از ديدگاه معن بندي الفاظ

ش،فلسفي .2،1387سال اول

و.6 ،انتشارات علم:تهران اول،چ؛ اي بر معناشناسي شناختي مقدمه؛روشنبلقيس اردبيلي، ليال

1391.

،پژوهش فرهنگ؛»اصفهاني محقق انديشهدر اجتماعي اعتبارياتو زبان«؛ عيسي اسكندري،.7

.12،1392ش

،13ش،سال نهم،پژوهش فرهنگينامه؛»آشنايي با مكاتب معناشناسي معاصر«؛ پاكتچي، احمد.8

1387.

و همكاران پيرنجم.9 به-صورت مكاني«؛ الدين، حسين اي بر اساس مثابه استعاره: مطالعه فضايي

و ادبيات خارجي؛»شناسي شناختي زبان .7،1390ش،دوره چهارم،مجله نقد زبان

و مالصدرا«؛ سيدمحمد اي،حسيني خامنه.10 .40،1384ش،خردنامه صدرا؛»حكمت متعاليه

و ادراكات اعتباري«؛ غفور خوئيني،.11 شسياسي علومو حقوق فصلنامه؛»مفاهيم حقوقي ،3،

1386.

و مفاهيم : نظريهشناسي شناختي درآمدي بر زبان؛ راسخ مهند، محمد.12 : تهران،چ اول؛ ها

.1389،انتشارات سمت

،98ش،اصولوقهف:اسالمي مطالعات؛»اسالمي حقوق معناشناختي مباني«؛ افشار سجاد.13

1393.

و همكاران شيرين.14 در سازي مفهوم«؛ پور، ابراهيم و ايستاد هاي استعاري مبتني بر مفاهيم نشستن

.4،1391ش،چهارم سال،شناسي زبان هاي پژوهش؛»شناسي قرآن زبان

.1393،هاي حقوقي انديشه:تهران،چ هشتم؛بنياد استدالل در حقوق اسالمي؛ صدري، محمد.15

هنرو فرهنگ پژوهشگاه،هنري حوزه: تهران،چ اول؛ معناشناسيبر درآمدي؛ كورش صفوي،.16

.1379،اسالمي
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و روش رئاليسم؛ي، محمدحسينئطباطبا.17 ،انتشارات اميركبير:تهران،چ اول،2ج؛اصول فلسفه

1371.

مركز انتشارات دفتر تبليغات:قم،چ اول؛ سينا ادراك حسي از ديدگاه ابن؛فعالي، محمدتقي.18

.1388، اسالمي

و غرب:معقول ثاني؛فنايي اشكوري، محمد.19 ؛تحليلي از انواع مفاهيم كلي در فلسفه اسالمي

و پژوهشي امام خميني(ره):قم .1375 انتشارات مؤسسه آموزشي

م،سال چهارده،تقبسا؛»ديني معرفتدر مفهومي هاي استعاره نقش«؛عليرضا نيا، قائمي.20

.14،1388ش

و قانعي.21 و انساني علومدر شناختي روش هاي چرخش«؛طلوعيوحيد راد، محمدامين

.57،1387ش،مدوره چهارده،انساني علوم شناسي روش؛»اجتماعي

و.22 و استعاره زبان«؛يوسفي رادفاطمه گلفام، ارسالن ،هاي علوم شناختي تازه؛»شناسي شناختي

ش .3،1381سال چهارم،

؛»استعاره سكاكي، اعتباريات عالّمه طباطبايي نگاهي به يك نقد:«؛ محمدصادق الريجاني،.23

و دانشگاه شحوزه ،7،1375.

.1،1364ج سازمان تبليغات اسالمي،:تهران؛ آموزش فلسفه؛مصباح يزدي، محمدتقي.24

.1379 انتشارات صدرا،تهران:،6ج؛مجموعه آثار؛مطهري، مرتضي.25

.1370دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم،:قم،چ چهارم،1ج؛ الفقه اصول؛مظفر، محمدرضا.26

مباحث لفظي تبارشناسي هاي زباني: مباحث الفاظ اصول فقه در ميان دانش«؛ ملكيان،مصطفي.27

و نظر؛»علم اصول .3،1384ش،سال دهم،نقد

و مكتب اشراق؛رضويمهديو مهدي، امين.28 تهران:؛مجدالدين كيوانيهترجم؛سهروردي

. 1377نشر مركز، 

ش،معرفت فلسفي؛»مفاهيم كلي«؛ نبويان، محمود.29 .2،1382-1سال اول،

و صناعات ادبي؛ الدين جالل همايي،.30 و يكمچ؛فنون بالغت .1392،نشر هما: تهران،سي

انتشارات دانشگاه:مشهد،اولچ؛ترجمه نادر جهانگيري؛فلسفه زبان؛پ ويليام،آلستون.31

.1380،فردوسي مشهد
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Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. 
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