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  چكيده
پژوه ژاپني  قرآن و شناس اسالم، فيلسوف، شناس زبان، ايزوتسو  توشيهيكو پروفسور

را به ژاپني ترجمه كرده است داراي دو  كريم قرآنكه  ، عالوه بر اين)1993- 1914(
 دينـي در قـرآن  ــ   مفاهيم اخالقيو نيز  خدا و انسان در قرآنهاي  اثر قرآني به نام
 قرآن هاي ساختار اساسي آموزهها با رويكردي معناشناسانه به تبيين  است كه در آن
 يا مكتب بن است، كه طبق آنشناسي  زبانـ   قوم مكتب از وي متأثر. پرداخته است

 در علمـي  اي  پيشـينه  از برخـورداري  بـا  و دارد، را خـود  ويژة بيني جهان زباني هر
و  پـردازد  مـي  قـرآن هاي كليـدي   شناسانة واژه ، به بررسي معنافلسفه و شناسي زبان

با كشف ارتباط معنايي واژگان در يك شبكة معنايي گسترده، به نظـام  كند  ميسعي 
  .هماهنگ قرآني دست يابد

كنـد كـه در    زماني و درزماني استفاده مـي  وي در روش خود از معناشناسي هم
كند كه در پژوهش حاضـر   اي پيروي مي زماني نيز از اصول هفتگانه معناشناسي هم

  .و نقد قرار گرفته است از جهات متفاوت مورد بررسي
منـدي معنـا، ناآشـنايي بـا مكاتـب       اي و سـياق  توجهي به معناشناسي جمله بي

توجهي به تفاوت فهم افراد در دوران پس  ، بي بودن بعدي مختلف معناشناسي و تك
منبعث   ، عدم وجود معيار در تعيين كلمات محوري، ديد فلسفيكريم قرآناز نزول 

آشنايي ضعيف با علـوم بالغـي، از جملـه محورهـاي نقـد       از منابع غير اسالمي و
  .شناسي ايزوتسو در اين مقاله است روش

بيني زباني، معاني محوري، ايزوتسو،  ، بينامتنيت، جهانقرآنمعناشناسي  :ها كليدواژه
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 مقدمه. 1
 يزوتسـو ا  يهيكوپروفسـور توشـ   يمعناشناخت يپژوهش حاضر، تالش بر آن است كه آرا در
)Toshihiko Izutsu(، يپژوه ژاپنـ  قرآن شناس و اسالم يلسوف،ف ،شناس زبان )1993- 1914 (

 قـرآن  در دينـي ــ   ياخالقـ  مفاهيم يزو ن قرآن در انسان و خدا يها به نام يكه در دو اثر و
  .يردو نقد قرار گ يواكاو ي،مورد بررس يروش يثمذكور است از ح

به صورت خاص تأثير پذيرفت  انديشمنداناز برخي  قرآن خود به در رهيافتايزوتسو 
  :جمله از

االصل  يشناس آلمان شناس و مردم زبان) 1884 -1939( (Edward Sapir) يرادوارد ساپ. 1
   يكايي؛مرا

شناس  شناس و مردم زبان) Benjamin Lee Whorf) (1897 -1914(ورف  يل ينبنجام. 2
 يقوم يشناس بر زبان يمبن 1920معروف خود را در  يةكه نظر يرشاگرد ادوارد ساپ يكايي،مرا

  ؛عرضه كرد
شـناس   شناس و مـردم  زبان) Leo Weisgerber ()1899 - 1985(گربر يسلئو وا يوهان. 3
 . جهان را ارائه كرد يزبان يرتصو يةكه نظر يآلمان

 كه اتريشي فيلسوف) Ludwig Wittgenshtein) (1889 -1951( ويتگنشتاين لودويگ. 4
 بـه  توجـه  در ايزوتسـو روش . آورد وجـود  بـه  را متفـاوت  فلسفة دو خود زندگي طول در

  .است متالئم حدودي تا ويتگنشتاين نظرية با قرآن در واژگان كاربردهاي
بـه تفكـر    يو ةعالقـ  يـز و ن يو عرب يوناني يژهو به تفاوتم يها با زبان يزوتسوا  ييآشنا
را در سـه   يمنـد  ارزش يقاتباعث شد تحق يشرق يمعظ هاي يشهاند يو به طور كل ياسالم
ـ     ،فلسفه ي،پژوه قرآن ةحوز  ـ  ياثـر علمـ   120از  يشو عرفان انجام دهـد كـه حاصـل آن ب

 ةبرجستدو اثر . مانده است يادگاربه  ياز و ياست كه به صورت مكتوب و شفاه يپژوهش
 در ينـي د ــ  اخالقـي  مفـاهيم  كتاب يكي كرد، خواهيم بحث تر بيش ها آن از كه وي، قرآني
 اثـر  در وي كـه  اسـت  مـدعي  ايزوتسو 2است قرآن در انسان و خدا ديگري و 1مجيد قرآن

به شناخت  يجتدر به قرآن ينيد ـ ياخالق يعمده و اصل يها واژه تحليلي بررسي با نخست
ن حكـم و قضـاوت   ممتضـ  يـدادهاي رو ةكه همـ  يابد يدست م يآن نظام ياديساختمان بن

آن  يقابل حصول شـوند از صـاف   يزبان ةآن جامع ياعضا يبراكه  آناز  يشدر آن پ ياخالق
قـرآن   يشناس  اثر دوم مشتمل بر نُه فصل است كه چهار فصل اول آن به مباحث معنا. بگذرد

 پرداخته قرآن هاي آموزه اساسيساختار  يانچهار فصل به ب ينا  در يسندهنو. اختصاص دارد



 83   شريفي علي

  1392 پاييز، ومس، شمارة چهارمسال  ،حكمت معاصر

منظور شـناخت   به را قرآن اصلي مفاهيم شناسي،  عنام از استفاده با تا است برآمده درصدد و
 يدر معان قرآن ينيب معتقد است جهان يو. قرار دهد يمسلمانان مورد بررس يقوم ينيب جهان

  يشـناخت  معنا ةبه مطالع ينيب جهان ينا درك  يرو برا ينا  آن نهفته است و از يديكلمات كل
 قـرآن از اسالم تا زمـان نـزول    يشها از دوران پ آن ييتحول معنا يرس يواژگان و بررس ينا

ترجمه شده است كه  يبه عرب تفاوتدو بار و با دو قلم م 2007كتاب در  ينا . پرداخته است
 الكريم القرآن لنظرة داللية دراسة الكريم؛ القرآن في االنسان و اهللا بين«: ها عبارتند از آن ينعناو
  4.»للعالم القرآنية الداللة علم القرآن؛ في االنسان و اهللا«و ،3»العالم الي

  
  شناختي قوم رويكرد با كريم قرآن معناشناسي. 2
مطالعـة علمـي   يا ) 13: 1366پالمر، (ا معن عةاصطالحي فني است كه به مطال ،شناسيامعن

 پـردازد  دانشي است كه به بررسـي معنـا مـي   يا شود  اطالق مي) 27: 1377،  صفوي(معنا 
 و فعـل  »عالمـت  نشـانه و « بـه معنـاي   »sema«از اسم يوناني و ) 19: 1385مختار عمر، (
»semaino« چسـون ( گرفته شده اسـت »دادن ادادن و معن عالمت« به معناي113: 1376،  ا .(
هـاي عينـي و محسـوس زبـاني      پديده نظور از روش علمي آن است كه ابتدا واقعيات وم

هـا   بنـدي شـوند سـپس از روي ايـن فهرسـت      فهرسـت  بنـدي و  ، طبقـه  گردآوري شـده 
سپس نتايج و فرضيات به دست آمده به محك آزمايش گذاشـته   گيري به عمل آيد نتيجه

يـا مـردود شـناخته     يك نظريه پذيرفته و مثابةصورت درست يا غلط بودن به  شود تا در
و مفيـد   تصـر ، صـريح، مخ  ساده انع،ماست كه جامع،  شاي قابل پذير شود معموالً نظريه

ارچوب يـك  هـ هـا در چ  علمي، توصـيف پديـده   ةبه عبارت ديگر مقصود از مطالع .باشد
 انگاري و با صراحتي است كه بتوان صحت و سـقم آن را محـك زد   نظام، بدون هر پيش

  )27: 1377صفوي، (
ها و  هاي اخير دانشمندان زيادي با فرهنگ در سال .موضوع علم معناشناسي، معنا است

شناسـان،   دانـان، زبـان   انـد، فيلسـوفان، منطـق    معنا پرداختـه  ةبه مسئل گوناگون ايه گرايش
هنر و ادبيات نيز به بررسي معنـا اهتمـام    ةگران حوز و پژوهش ،شناسان شناسان، روان مردم

ي چنان وسعت معنايي است ادارا معنبه عبارت ديگر، ). 15: 1385مختارعمر، ( اند ورزيده
توانـد   كـامالً مـي   معنايي تصور شـود،  ةچون دارند ممكن است هم كه تقريباً هر چيزي كه
  ).7: 1368ايزوتسو، ( شناسي پيدا كند اعنوان موضوعي از معن

 )ethno-linguistics( شناسـي  زبان ـ قوم نام به معناشناسي مكاتب از يكي پيرو ايزوتسو،
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امه به اختصار آن را كرده است كه در اد يادهخود پ يمكتب را در مطالعات قرآن يناست و ا
  .كنيم يم يمعرف

  
  شناختي مردمـ  رويكرد قوم 1.2

گذارش ويلهلم فون هومبولـت   شناسي قومي حدود دو قرن سابقه دارد و بنيان رويكرد زبان
)Wilhelm Vonhumboldt (1804گذاران دانشگاه بـرلين در سـال    وي از جمله بنيان. است 

تـر فيلسـوفانه طـرح     هاي شخصي و بيش        هايش را به مثابة انديشه هرچند وي ديدگاه. است
وي را از نو مطالعه و بررسي  هاي        بين دو جنگ جهاني، گروهي ديدگاهفاصلة كرده بود، در 

را در چهـارچوب   هـا  اين گروه اين ديدگاه . گذاري كردند پايهكرده و مكتبي را بر اساس آن 
 يــك مكتــب معناشناســي پيــاده كردنــد كــه بــه آن مكتــب نئوهومبلتيــك و گــاهي مكتــب

ايـن   . شناسند مي اخير عنوان اين  با را آن ها انگليسي تر بيش و شود مي اتنولينگوئيستيك گفته
اين مكتب در آلمان   شود؛ شخص شاخص مكتب به دو شاخة آلماني و امريكايي تقسيم مي

وايسگربر استاد دانشگاه بـن  . ايزوتسو از روش او استفاده كرده است لئو وايسگربر است كه 
  .شهرت پيدا كرد» مكتب بن«اين مكتب در بن تأسيس شد به  كه  اين بود و به علت 

البتـه وي در محـيط امريكـا    . محوري اين مكتب اسـت  شخصِدر امريكا ادوارد ساپير 
ولي برعكس در آلمان، مكتب هومبولت بسيار مورد توجه قـرار   5مورد استقبال قرار نگرفت
اين مكتب به اين علـت در  . شناسان آلماني راه وي را دنبال كردند گرفت و جماعتي از زبان

ه شده بود و تقريبـاً چيـز مهمـي از    فضاي آلمان محدود ماند كه آثارش به زبان آلماني نوشت
  .اين آثار به انگليسي ترجمه نشده بود 

گيري اين تفكر، وايسگربر است و مكتبي كه تأسيس كرد، از  شخصيت كليدي در شكل
در . شناسي معروف اسـت  مردمـ   شناسي قومي يا زبان طرفي به نام مكتب بن يا مكتب زبان

هـا   ايـن . مطالعـة زنـدگي يـك قـوم وجـود نـدارد       اين مكتب، امكان مطالعة زبان فـارغ از 
دهندگان افكار هومبولت بودند و معتقد بودند كه مطالعة زبان ارتباط مستقيمي با مطالعة  ادامه

  .ديگر جدا كرد توان اين دو را از هم تجربيات زيستة يك قوم دارد و نمي
) sprachlische Weltanschauung( بيني زباني در مكتب بن، اصطالح ديگري به نام جهان

ايـن  . شكل گرفت كه براساس آن، دنيا از نگاه هر ملتي با نگاه ملت ديگـر متفـاوت اسـت   
بنابراين، رابطة بين ذهـن زبـاني و معنـاي    . هاست تفاوت حاصل تجربة تاريخي زيستة ملت

بيني، آن نظام زباني شكل  بر اساس اين جهان. شود بيني تعريف مي زباني در قالب اين جهان
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گيرد و صـورت درونـي زبـان بـه      افتد، ذهن زباني شكل مي بندي اتفاق مي گيرد و مقوله مي
هاي زباني و  ها اشتراك دارند، ممكن است صورت بيني تا جايي كه اين جهان. آيد وجود مي

  .اند و مطلق نخواهند بود معاني زباني با هم اشتراكاتي داشته باشند، اما اين اشتراكات نسبي
هايي كه بر محور ارتبـاط زبـان، تفكـر و فرهنـگ، در      ترين ديدگاه مهم از گردي سوي از

ايـن مطلـب   . بـود » اصـل نسـبيت در زبـان   «در آلمـان شـكل گرفـت     19و  18اواخر قرن 
ويلهلـم  «و ) (Johan Gottfried Herder »يوهان گوتفريـد هـردر  «ارهاي ـــوصاً در كــخص

ت يمتقابل فكر و زبان و به عبارت ديگـر از نسـب   ةهردر از رابط. مشهود بود »فون هومبولت
در زبان سخن به ميان آورد و بناي نظر خود را بر اين فرض نهاد كه زبان و انديشه هـر دو  

 متـوالي  و گوناگون مراحل از هم با و اند كرده پيشرفت هم موازات به و دارند مشترك منشأ
ديگرنـد نـاگزير    كي بر يـك تانديشه م او بر آن بود كه چون زبان و. اند گذشته كمال و رشد
درستي  توان به ها را نمي و ادبيات مطلوب هريك از آن گوناگونهاي  هاي فكري ملت انگاره

ها صورت پـذيرد   تلهاي خود آن م كه اين كار در چهارچوب زبان  خواند و فهميد، مگر آن
گاتنـگ مقـوالت زبـان و    اما هومبولت از اين فراتر رفت و از رابطة تن) 1384: 398 ينز،روب(

 ةهومبولـت در مطالعـات خـود دربـار    . ت در زبان معتقـد شـد  يذهن سخن گفت و به جبر
تفكـر   ةزبان از نيروي زايند ةبه اين نتيجه رسيده بود كه نيروي زايند يشهوحدت زبان و اند

از جمع ميـان دو  . ه هستندكبه بيان ديگر، زبان و تفكر دو روي يك س. پذير است نا تفكيك
حاصـل شـد كـه بـه سـبب نـام       » نسـبيت در زبـان  « ةدر زبان، نظري» نسبيت و جبريت«تز 
  .معروف شد» ورف ـ ساپير« ةگذاران آن ادوارد ساپير و بنجامين لي ورف به نظري بنيان

شناسان معروف آلماني است كه به طور خاص بر لـزوم تعامـل بـين     زبان گربر ازسواي
شناسـي بـه شـمار     گذار مكتـب بـن در زبـان    د و بنيانشناسي تأكيد كر شناسي و مردم زبان
 متكلمـان . خود است ةبيني ويژ اين باور بود كه هر زباني داراي جهان  گربر برسواي. رود مي

اين زبان در وراي پيشـينة خـود، نـوعي      كنند بلكه نمي به هر زبان صرفاً به يك زبان تكلم 
ها به جهان، انسـان، هسـتي، خـدا،     زبان و عربها  زبان مثالً نوع نگاه فارس. بيني دارد جهان

ها  متفاوت است به طور طبيعي زبان ها است و چون آگاهياز هم متفاوت ...  و ،مرگ، زن
هـا فـرق    مبنـا نيسـت كـه شـيوة تلفـظ      اين  بر صرفاًها  تفاوت زبان. شوند نيز گوناگون مي

گربر سـ واي. آن ريشـه دارد  متكلمان بيني ها در عمق جهان كنند بلكه اختالف اصلي زبان مي
انديشـه و   كنـد و زبـان را در پيونـد تنگاتنـگ بـا      بيني به روح زبان تعبير مـي  اين جهان  از

  .شمرد احساس و زندگي اجتماعي مي
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شناسي و فلسفه، به  اي علمي در زبان  با برخورداري از پيشينه متأثر از مكتب بن ايزوتسو
پرداخته و سعي كرده بـا كشـف ارتبـاط معنـايي      قرآنهاي كليدي  شناسانة واژه بررسي معنا

وي بـه مكتـب    .واژگان در يك شبكة معنايي گسترده، به نظام هماهنگ قرآني دسـت يابـد  
 كنـد از آن در مطالعـات   مند شده و سـعي مـي   هاي وايسگربر عالقه        معناشناسي بن و ديدگاه

ان نماد شاخص مكتـب معناشناسـي   شود كه وي به عنو اين امر باعث مي. استفاده كند قرآن
هـم انجـام داده اسـت؛     قـرآن  اين كار را در مـورد غيـر   ، وي  البته. گرا مطرح شود قوم مردم

مـثالً يكـي از   . چنين كارهـايي هسـتيم   ايزوتسو جرياني را به وجود آورد و بعد از او شاهد  
ايزوتسو يعنـي    هاي        كنار كتاب اين راه را ادامه داد و در ايزوتسو به نام شينيا ماكينو  شاگردان 

نوشت، ايـن   قرآن در رستاخيزكتابي به نام  قرآن در اخالقي مفاهيمو  قرآن در انسان و خدا
  .كند بحث مي قرآن كتاب با رويكردي معناشناسانه دربارة معاد در

  
  ايزوتسو روش. 3
او . اسـت  قـرآن  شك ايزوتسو در پي نـوعي تفسـير و تبيـين معنـاي واژگـان و مفـاهيم       بي
خود بـه زبـان خـود سـخن بگويـد و       مجيد قرآنخواهد به قول خودش كاري كند كه  مي

براي اين كار، او روش تجزيـه و   ).8: 1388، ايزوتسو( باشدترجمان احوال و مفاهيم خود 
چه  با آن او تفسير و تأويل قرآنيروش . كند اعمال مي قرآنرا بر مفاهيم   شناسانه تحليل زبان

اي را  ايزوتسو تحقيـق از راه مفـاهيم ترجمـه    تفاوت دارد؛ تفاسير گذشته بر آن مبتني است
به اعتقاد او چنين كـاري بـه   . داند كند و آن را براي محقق خطري بزرگ مي شدت رد مي به

بـه نظـر او،   . شـود  آميز دربارة مفاهيم قرآني مي هاي اشتباه احتمال بسيار زياد منجر به نظريه
اي كـامالً معـادلش در زبـان ديگـر بسـيار       ا و درست يك واژه يا عبارت به واژهترجمة رس

ها داراي بار معنايي خاص خود هستند كـه   ممكن است، بسياري از واژه  دشوار و حتي غير
ق بـه قـومي اسـت كـه آن زبـان و واژه را      لـ بر فرهنگ و تاريخ و همة محتويـات متع  مبتني

اي مثالً معادل آن در فرهنگ و زبـان ديگـر    ر معنايي به واژهكنند و انتقال اين با استعمال مي
اي دارنـد و   چنين ويژگي قرآناو، همة اصطالحات عمده و اصلي  باوربه . ممكن است  غير

  ).18: همان( كنند از اين واقعيت پيروي مي
براي شروع كار تحقيق و به عنـوان  را اي  مفاهيم ترجمهايزوتسو  كه هرچند خالصه اين

هايي جزئـي بـراي واژة مـورد     تر از معادل ها را بيش آن اام ،كند كننده به محقق رد نمي كمك
از همين جاست كه او به بررسي و تجزيه و تحليل دقيـق علمـي بـر روي    . داند تحقيق نمي



 87   شريفي علي

  1392 پاييز، ومس، شمارة چهارمسال  ،حكمت معاصر

ساختن معناي يك واژة مبهم را  شود و بهترين راه براي روشن خود مفاهيم اصلي متمركز مي
. داند ساختن همة اصطالحات مشابه، متضاد و معادل مي كردن و مرتبط مقايسهآوردن و  فراهم

اين واقعيت كه يك اصطالح اخالقي به تكرار در عبارتي بـه كـار رفتـه باشـد      فقطبنابراين 
اي اهميت معنـايي   كه عبارت و جمله براي آن. ت ندارديشناسي اهم خود از نظر معناه خود ب

مقولة معنـايي   تفاوتهاي م ها يا جنبه اي كه يكي از جنبه بافت ويژه مثابةداشته باشد بايد به 
  ).72: همان( سازد عمل كند يك واژه را روش مي

هاي جديد تفسير مـتن بـراي    يكي از روش ه مثابةايزوتسو معناشناسي را ب  بدين منظور،
دارد كـه  هـايي وجـود    شناسـي روش  در معنا. گيرد كار ميه فهم معاني اصطالحات كليدي ب

هـاي   از ميـان روش . اي از مسائل معنا كاربرد دارنـد  ها در وصف مسئله هريك از اين روش
زمـاني بـه    زمـاني و معناشناسـي هـم    ايزوتسو با استفاده از دو روش معناشناسيِ در  موجود،

بـر  روشي است كه ، زماني درمعناشناسي . است پرداخته قرآنتجزيه و تحليل مفاهيم عمدة 
 شود پردازند كه در گذار زمان بر واحدهاي زباني حادث مي ه مطالعة تغييراتي ميآن ب اساس

  ).418: 1384روبينز، (
معناي واحدهاي نظام زبان در يـك مقطـع    ،روشي است كه در آن يزمان هممعناشناسي 
بلكـه  . شـود  به تغيير معنا در طول زمان توجه نمي وضعيتيدر چنين . شود ميزماني بررسي 

 كند ميمطرح  لرا در هر برشي از زمان به منزلة يك نظام ارتباطي خودكفا و مستق هر زباني
. نامند ي ميزمان هماين شيوة مطالعة معنا را معناشناسي  ). همان( دهند و مورد بررسي قرار مي

هاي  ايزوتسو در فهم معناي واژه در اين روش مبتني است بر بافت، جانشينگانة  هفتطرق 
دينـي،   هاي متضاد، توجه به كاربرد واژه در بافـت غيـر    عبارات ديگر، توجه به واژهواژه در 
تر اين طرق از مجال اين  ، تضاد صوري و ترادف، كه تفصيل بيشهاي معنايي حوزه توجه به

  .مقاله خارج است
  

  ايزوتسو روش نقد و بررسي. 4
در فهـم و تفسـير    هاي معناشناسي جديـد را  ايزوتسو از نخستين كساني است كه بحث

نظيـر    كار وي ماندگار و در نوع خود كـم به همين دليل به كار گرفته است،  قرآن معاني
ـ جبا تو و است وجـود  ه ه به تغيير و تحوالتي كه بعد از ايزوتسو در معناشناسي جديد ب

اگر نقدي هم به اثر وي مطرح . را مورد نقد و بررسي قرار دهيم آنتوانيم  آمده است مي
تـر   تر دربارة ايزوتسو كم پيش جا كه آن  ؛ ازود به معناي كاستن ارزش اين اثر نيستش مي
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 پژوهش شـده اسـت مطالـب شايسـتة چنـداني در نقـد آثـار وي منتشـر نشـده اسـت          
)Albayrak, 2012: 83.(  

داراي  كـريم  قـرآن  واقعيت اين است كه رويكرد معناشناسي ايزوتسـو در برخـورد بـا   
محاسن و معايبي است كه در اين بخش، به بررسي برخـي از ايـن نقـاط قـوت و ضـعف      

  .پردازيم مي
  
  اي توجهي به معناشناسي جمله بي. 1.4

ايزوتسو صـرفاً معناشناسـي    اي داريم كه معناشناسي  ما دو نوع معناشناسي واژگاني و جمله
اصـلي جمـالت قرآنـي در     در صورتي كه مشكل. واژگان است و در مورد جمالت نيست
گـردد كـه جمـالت را بـر چـه اصـولي معنـا كنـيم          مباحث معناشناسي به ايـن امـر برمـي   

  ).50:1390نيا، قائمي(
  

  عدم ارائة معناي دقيق واژه در معناشناسي ايزوتسو. 2.4
نشـيني تعيـين    اگر اين روش را بپذيريم بايد معاني واژه را بر اساس روابط جانشيني و هـم 

دهـد ولـي معنـاي دقيـق آن را ارائـه       الي كه اين روش اطالعاتي دربارة واژه مـي كنيم در ح
 ).61: يس(» و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم«: براي مثال. كند نمي

. كنـد  نشيني و جانشيني گاهي مصداق، كاربرد و اجزاي معنا را مشـخص مـي   روابط هم
شـود صـحيح اسـت     ن تعريف ميكه معناي صراط مستقيم در نسبت با خدا، پيامبر و دي اين

  ).همان(كند  ولي اين روابط، حقيقت معنا را مشخص نمي
  
  مندي معنا توجهي به سياق بي 3.4

اين در حالي است كه نقش سـياق  . مند است شناسي اثبات شده است كه معنا، سياق در زبان
مبنا قـرار   كالً چند اصل را. در معناشناسي ايزوتسو برجسته نشده و به آن توجه نشده است

  ).همان(آورد  داده و بقيه را ذيل آن مي
  
  ايزوتسو بعدي بودن معناشناسي  ناآشنايي با مكاتب مختلف معناشناسي و تك 4.4

اگر از نظر تكنيكي به كار ايزوتسو در مورد بعضي از مفاهيم قرآني نگاه كنيم كـار او بسـيار   
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آشناست كه اين مكتـب مربـوط   ) مكتب بن(او كالً با يك مكتب معناشناسي . ضعيف است
اسـت كـه ايـراد     1945به بين دو جنگ جهاني اول تا جنگ جهاني دوم يعني قبل از سـال  

 ساپير(يا  سگربرروايتى ساده از ديدگاه واي صرفاًكند  چه ايزوتسو مطرح مى آن. بزرگي است
پيـدا   هـا را  مشـتركات آن  ،هـا  ت خاص هر كدام از آن نظريهئاو پس از قرا ،نيست) ـ ورف

طبيعـى اسـت كـه    . زنـد  ها مى گذارد و سپس دست به تلفيق آن ها دست مى كند و بر آن يم
 ،كند كه هـدف  او تصريح مى. خود ايزوتسو خواهد بود ةآيد نظري چه به بار مى درنهايت آن

  .شناسى استادادن تصور خودم از معن براى نشان تالش
  
  وايسگربر كتب همة از نكردن استفاده 5.4

 در ايـن  و دارد كتاب 20 از بيش وايسگربر كه اين است وارد ايزوتسو بر كه ديگري اشكال
  .است كرده استفاده او هاي        كتاب از يكي از فقط ايزوتسو كه است حالي
  
 از مـانع  و جـامع  تعريفـي  نكـردن  ارائه و معناشناسي مكاتب ناصحيح تركيب 6.4

  مفاهيم برخي
هـايي كـه عمـدتاً مربـوط بـه حـوزة        ايزوتسو تئوري برگرفتـه از وايسـگربر را بـا تئـوري    

معناشناسي ساختاري، نظام خاص خود را دارد و از سـوي  . اند تركيب كرده است ساختاري
ديگر معناشناسي قومي، كه لئو وايسگربر شخص شاخص اين نوع معناشناسي اسـت، نگـاه   

ايزوتسـو برخـي از اصـطالحات    . ان با هـم فـرق دارد  ديگري دارد و اصطالحات و مبانيش
مفـاهيمي مثـل حـوزة معنـايي، شـبكة      . ساختاري را با معناشناسي قومي تركيب كرده است

معنايي و امثال آن در كتاب ايزوتسـو وضـوح كـافي نـدارد و همـة كسـاني كـه در زمينـة         
اشكال را به كار ايزوتسو كنند و با ايزوتسو آشنا هستند معموالً اين  كار مي قرآنمعناشناسي 

گويـد؟   ايزوتسو دقيقاً به چـه چيـزي شـبكة معنـايي يـا حـوزة معنـايي مـي        . دانند وارد مي
هاي ضد و نقيضي ارائه شده است چراكه خود ايزوتسو هم ضد و نقيض حرف زده         تعريف

  .تسو دو نظام معناشناسي با هم تركيب شده استواست و علتش اين است كه در خود ايز
  
  رابطة فرهنگ و زبان 7.4

برخـي  . ايزوتسو بدان معتقد است چندان مـورد پـذيرش نيسـت    رابطة فرهنگ و زبان كه 
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ترديدي وجـود نـدارد كـه    : مفاهيم ممكن است در كشورهاي گوناگون به يك معنا باشند
يـن  سـازد كـه ا   پذير مي ها، معاني، ارتباطات و فهم دوجانبه را امكان ايده زبان، جريان روان

به رسميت شناخته شده است و تنوع زبان انساني به مثابـة   كريم قرآنخوبي در  واقعيت به
بيان شده است كـه   كريم قرآندر . نظر گرفته شده است ها در بخشي از آيات الهي يا نشانه

 6.كه همديگر را بشناسـند  اين  اند تا آفريده شدهمتفاوت هاي         ها و قوميت ها با فرهنگ انسان
، مسئلة اصلي، ويژگي زبان، فرهنگ يا نژاد نيست بلكـه ارزش مشـترك   قرآنطبق ديدگاه 

ها به صورت مسـاوي در دسـترس اسـت تـا      ها و زبان فرهنگهمة است، چيزي كه براي 
هـاي فرهنگـي و موانـع            اين ارزش مشترك كـه وراي ويژگـي   . كه رقابتي عادالنه باشد اين 

گويـد، و در ميـان مفـاهيم     مي» تقوا«به آن  قرآنيزي است كه شناختي است، همان چ زبان
شود كه بر اساس آن مـتكلم   جا سناريويي مطرح مي اين. ديني اخالقي قرآني مركزيت دارد
فهمد كه به همين زبان ارائه شود تا حدي كه اگـر زبـان    زبان الف فقط همان چيزي را مي

. لم زبان الف غير قابل فهـم خواهـد بـود   ب واقعيت را به نحو ديگري ارائه كند براي متك
تر خواهد شد كه متكلم به زبان ج بخواهـد وارد معادلـه شـود و     اين سناريو وقتي پيچيده

اين مطلب   اگر. هاي زبان الف را در زبان ب شرح دهد        تالش كند به عنوان واسطه ويژگي
را به روش خـاص خـود بيـان و     هاي گوناگون، واقعيت        صحيح باشد كه متكلمان به زبان

برند در اين صورت هرگونه تالشـي   كنند و در دنياهاي ذهني متفاوتي به سر مي تجربه مي
ايزوتسـو دربـارة    اين مسئله، اعتبـار پـژوهش   . براي فهم متقابل، محكوم به شكست است

ه اسـت  جا ما قرآني داريم كه به زبان عربـي نـازل شـد    برد؛ اين ال ميؤبيني را زير س جهان
) زبـان ج (را يك محقق ژاپنـي  ) زبان ب(، معاني و تفسير آن به زبان انگليسي )زبان الف(

  ).Solihu, 2009: 21(نوشته است 
  :اين مطلب با بياني ديگر نيز بيان شده است

كنند كه ارجاع چندپارگي جهان جوامـع   مشاهده مي) Ekin(و اكين ) Albayrak(البيرك 
تواننـد زيـر بـار     گران نمي اي است كه بسياري از پژوهش به جبر ساختارهاي زباني، فرضيه

هـا   هـا و فرهنـگ   كنند كه رابطة ميان زبـان  به عالوه آنان استدالل مي. عدم انعطاف آن بروند
به طوري كه الينـز  . سازد پذير  تسو امكانايزو تر از چيزي است كه تحليل كلي  بسيار پيچيده

شناختي منطبـق نيسـتند حتـي اگـر بپـذيريم       كند، مرزهاي سياسي با مرزهاي زبان اظهار مي
اين يك هويت فرهنگـي   بنابر. زباني مركب وجود داردجامعة اي حقيقت در مفهوم يك  ذره

ـ . توان در طبقات اجتماعي متفاوت در كشورهاي گوناگون يافت را مي ه بيـان ديگـر يـك    ب
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ايـن    تواند وجود داشته باشد، اگر پوشاني فرهنگي ميان دو جامعه با دو زبان متفاوت مي هم
اي  تواند رخ دهد چراكه هيچ جامعـه  پوشاني مي هم. ساني باشند زباني يكخانوادة ها از  زبان

  ).Albayrak, 2012: 84(به طور كامل همگن نيست 
  
  قرآنتوجهي به تفاوت فهم افراد در دوران پس از نزول  بي 8.4

هاي خاصي وجود داشته باشند كه از ابزارهاي زبـاني مشـابهي در يـك     ممكن است گروه
توان درنظر گرفت كه همة افراد يك جامعه بـه طـور مسـاوي     كشور استفاده كنند، اما نمي
ايـن تمـايز را هنگـام درنظرگـرفتن      تسـو  ايزو . هاي زباني باشند قادر به رمزگرداني رمزگان

گذارد، امـا بـا توجـه بـه دورة      به بحث مي قرآنهاي زباني متفاوت در دورة پيش از  گروه
به عنوان مثال تفاوت بـين مهـاجرين و انصـار در دورة    . دهد قرآني اين امر را صورت نمي

  ).ibid: 84(نيز مورد توجه قرار نگرفته است  قرآنپس از 
  
  قرآنوجه به اوضاع و احوال زماني و بيروني مؤثر در فهم عدم ت 9.4

ايـن اسـت    ايزوتسو، بر اساس ديدگاه منتقدين آن،  شناختي  جنبة منفي ديگر رويكرد روش
دهد، گـويي   زمان مورد بحث قرار مي كه او روابط ميان مفاهيم قرآني را در چهارچوبي بي

ئله به طـور خـاص از آيـاتي كـه وي بـراي      اين مس . اند مند وجود نداشته در فرايندي زمان
براي مثال وقتي وي روابط ميان مفـاهيم را مـورد   . كند مشخص است تحليلش استفاده مي

مـدني متـأخر توبـه بـدون هـيچ      سـورة  هاي مكـي خـاص و           دهد، به سوره بحث قرار مي
زباني بـه جهـت   كردن مطالب فرا به عالوه او مكرراً به خاطر قرباني. كند شرايطي اشاره مي

توانند نقشي مهـم در فهـم    اين مطالب مي اش مورد انتقاد قرار گرفته است كه  شناسي روش
كند كـه   ايزوتسو اشاره مي اين تقريباً همة انتقادهاي اخير از  بنابر. مفاهيم قرآني داشته باشند

رنـد، بـه   ها كه فرايندي مشترك با وحي الهي قرآني دا هاي پيامبران و سيرة عملي آن سنت
  ).ibid: 85(شوند  ايزوتسو ناديده گرفته مي  صورتي ظريف در تحليل

 يداساخت ظهور پ زبان در كشف ژرف يكه استفاده و كاركرد واقع يدها  ينا عالوه  به
 يزوتسـو ا  يريتفسـ  ينـد اسـت و فرا  ينـه آ  درنظرگرفتن زبـان بـه مثابـة    يازمندو ن كند يم

 كنـد  يفهـم لحـاظ مـ    يبرا يها را موانع و آن گيرد يم يدهرا ناد قرآناز  يرونب يها بافت
)ibid: 84.(  
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  قرآندر  يتالفاظ دوران جاهل يمبر انتقال مفاه يدتأك 10.4
 ةمخصوصاً آن دسته از واژگان مـورد اسـتفاد   ي،دربارة واژگان قرآن يزوتسوا  يقرآن مطالعات

 ديگـر  برخـي  و مـذهب  مورخـان  بـراي  ،قرآندر  يالفاظ جاهل يبرخ يمعنا ييرو تغ يامبرپ
 بـوده  امـري  اين  البته. است كرده روشن را قرآن متقدم مستمعان تحير و قرآني تبليغ اصالت
 را آن كسـي  تـا  است كرده تأكيد آن بر ايزوتسو  ولي دانستند مي را آن همگان اكثراً كه است

  ).Partin, 1970: 360( ندهد قرار تجاهل مورد يا نكند فراموش
  
  معيار در تعيين كلمات محوريعدم  11.4

ها برخي  در معناشناسي قومي، معاني منظم، نوعي ساختارمندي دروني دارند يعني در بين آن
اي كه معاني ديگـر را تحـت پوشـش خـود قـرار       ، محوريت و رهبري دارند به گونه معاني
البتـه  ). 45: 1389پـاكتچي،  (ها، حالت اقماري دارند  اين دهند و اين معاني ديگر بر گرد  مي

بـر آن   قـرآن بيني معناشناسي  كليدواژگاني كه جهان. ود امري نسبي استمعناي محوري، خ
، آن دسته از واژگـان قرآنـي اسـت كـه     قرآنمبتني است، به هنگام مقايسه با لغات معمولي 

و ديدگاه جهاني آن  قرآنگيري ساختار مفهومي اساسي  اي در شكل كننده احتماالً نقش تعيين
ها  واژگان و جداسازي آن كليد  ترين كار يك معناشناس، معرفي يابتداي: ايزوتسو به بيان . دارد

اي كه او معرفـي كـرده    از ميان كليدواژگان برجسته. است قرآناي از واژگان  از بخش عمده
در حـالي  . ، كافر، نبي، رسول، و وحي است)اعتقاد(، ايمان )تسليم(است واژگان اهللا، اسالم 

برخورد با واقعيت معقول عمل كند قبول دارد كه ميزان ايزوتسو وعده كرده است كه در  كه 
گرچه او . ، غير قابل اجتناب استقرآنبودن در گزينش واژگان كليدي  بخواهي خاصي از دل

بينـي قرآنـي اهميـت     معتقد است كه تمام كليدواژگاني كه انتخاب كرده است بـراي جهـان  
باشند سؤالي اسـت كـه مـورد ترديـد      اين حوزه ورود به شايستة كه ساير واژگان  اين. دارند
  ).Solihu, 2009: 13(تواند باشد  مي

  هاي معنايي را از روابـط متفـاوت ميـان واژگـان            به طور مختصر، واژگان كليدي، حوزه
به عالوه هر حـوزة  . دهند هاي معنايي واژگان قرآني را تشكيل مي        اين حوزه كند و  ايجاد مي

. دهـد  معنايي آن را شكل مـي گسترة واژه است كه  ايزوتسو داراي يك كليد معنايي به عقيدة 
ايجـاد    ايزوتسو يك چرخـة ناتمـام را    جا نظام اين كنند كه در  برخي دانشمندان استدالل مي

ها كـل نظـامي را كـه     اين واژه كند  ايزوتسو ادعا مي كنند كه در حالي كه  كند و اشاره مي مي
كنندة  تعييناين حقيقت را كه   كنند، تأييد مورد نياز است تعيين مي آنقربيني  براي فهم جهان
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هـايي چگـونگي           بنابراين، چه ويژگي. گيرد واقعي واژگان مذكور خود نظام است ناديده مي
كننـد؟ چـه تعـداد واژه     انتخاب يك واژه به عنوان يك كليدواژه يا واژة كانوني را تعيين مي

هـا توجـه    ايزوتسو بـه آن  هاي واژگان محوري را دارند ولي         ويژگي وجود دارند كه درواقع
گـرفتن   كـردن يـا ناديـده    ها را ناديده گرفته است؟ حتي با وجودي كه فرامـوش  نكرده يا آن

گرايانه درنظر  توان به عنوان بخشي از خوانش متن در رويكردي ساخت معاني واژگان را مي
ايجـاد   ايزوتسـو   گاه خألهاي جدي در چهـارچوب نظـري   اين ديد رسد  گرفت، به نظر مي

  ).Albayrak, 2012: 86(كند  مي
هـاي          ضمن تقدير از تالش ،خليل چيچك، استاد مطالعات قرآني دانشكدة الهيات تركيه

او بايد برخي مفاهيم اساسي ديگري مانند نفس، منافق، مغفره، تشبيه، : ايزوتسو معتقد است 
  ).ibid: 78(داد  ميوت و خشيه را نيز بايد مورد تحليل قرار صوم، زكات، طاغ

  
  بودن روند كشف معاني محوري و شبكة معاني طوالني 12.4

جهت كشف معاني محوري مسلماً در مرحلة شروع بايد با نگاه كمي پيش رفت و پـس از  
ها بايد تطبيق  مورد آنهاي كيفي در         هاي قرآني به دست آمدند، پارامتر كه تعدادي از واژه آن

. ترين امتيـاز را دارنـد   ها بيش اين  مانند كه حرفي باقي مي سهشود كه سرانجام تعدادي ريشة 
اين كار را به صورت واقعي و دقيق قابل انتشار انجام دهنـد يـك    مسلماً اگر تيمي بخواهند 

  .سه الي چهار ساله استپروژة 
  
  سالمي و آشنايي ضعيف با علوم بالغيمنبعث از منابع غير ا  ديد فلسفي 13.4

ايزوتسو به دليل درنظرنگرفتن مفاهيم طباق و مقابلـه در زبـان عربـي و سـبك      اكين از 
ايزوتسـو تصـويري بسـيار فلسـفي      به عقيدة اكين، . كند قرآني و بالغت قرآني انتقاد مي

وي معتقد است، ايزوتسو از . كند كه از ابزاري غير اسالمي استفاده كرده است ترسيم مي
ايزوتسـو از اطالعـات     عدم آگاهي. الغت قرآني ناآگاه بوده استاي ب تكنيك روايي پايه

انتقاد ديگري نيز بر . شود مبنايي دربارة علوم قرآني به مفاهيم طباق و مقابله محدود نمي
ايزوتسو وارد شده است كه پرداختن وي بـه موضـوع تـرادف را موضـوع بحـث قـرار        

او چگونـه مفهـوم واژگـان    : اين قرارند شوند از  جا طرح مي اين  سؤاالتي كه در. دهد مي
هاي متفاوت در ميان سـاير   ها و رنگ كند؟ تا چه حد تفاوت درك مي قرآنمعنا را در  هم

آيا  پرسد  مي» كارا«كند؟ براي مثال  ها را كه معناي بسيار نزديكي دارند، مشاهده مي رنگ
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آيا او بـه   گيرد؟  ند درنظر ميشو ساني واقع مي هاي متقارب را كه در سطح يك        همة واژه
معنايي مطلـق   دهد؟ تمايز او ميان هم ميها را تشخيص  وضوح اختالفات جزئي ميان آن

ايزوتسو از چه معيارهـايي   گرايانه است؟ به بيان ديگر،  قدر واقع چهمعنايي نزديك  و هم
آيـا او   شان برابرنـد؟   اين معيارها با همتايان اسالمي  آيا  كند و اين تمايز استفاده مي براي 

) متقـارب (آيه يا سوره را به طور مؤثر براي ارجاع به هم معناهـاي نزديـك    بافت متني 
  دهد؟ مورد استفاده قرار مي

براي تفسير مفاهيم خـود اسـت ضـروري اسـت      قرآنجا كه هدف وي اجازه به  از آن
ضروري اسـت اشـاره    .تحليل او از مفاهيم قرآني را از ديدگاه وي مورد بررسي قرار دهيم

بسـيار  ) التـرادف التـام  (هـاي مطلـق           اند كه هم معنا كنيم دانشمندان مسلمان استدالل كرده
شوند درواقع هم معناهـاي   معنا درنظر گرفته مي محدود هستند و بسياري از كلمات كه هم

  ).الترادف الجزيي يا الترادف الشبهي(نزديك يا ناقص هستند 
سـاز اسـت و آسـان     ايزوتسو به مفهوم تـرادف بسـيار مسـئله    رويكرد  ،»كارا«به عقيدة 

اول از همـه تعريـف   . شناسي او دست يـابيم  نيست كه به تصويري منسجم بر مبناي روش
ــل ــرادف در تحلي ــراي  . ايزوتســو بســيار شــفاف اســت   ت ــي شــرايطي خــاص ب در عرب

سـاختن تصـادفي    همـراه . خواندن كلمات بر مبناي مشـابهت و تضـاد وجـود دارد    مترادف
برخي لغات توسط وي با ترادف به طور خودكار بر نتايج او در بافت تحليل معناشـناختي  

ها با عناوين كامل،  معنايي واژه گاه با توصيف هم ايزوتسو گه به عالوه . وي تأثيرگذار است
وشـة  نقص يا دقيق، تقريباً برابر، نزديك يا تقريباً مشابه يا ناقص در ارجـاع بـه يـك خ    بي

دهند  هاي فراواني را ارائه مي        مثال» رضا داد«و » كارا«. كند واژگاني واحد، خود را نقض مي
معنايي ناديـده   بسيار بنيادين را در ارتباط با مفهوم همقاعدة ايزوتسو چگونه يك  كه  اين  از
ها  هاي متضاد آن        واژه. براي نمونه منكر، شر، سيئه و خبيثه واژگان متقارب هستند. گيرد مي

اگـر متضـاد منكـر، معـروف باشـد، سـاير       . به ترتيب معروف، خير، حسنه، و طيبه هستند
ايزوتسو، مكرراً تضـاد   . هاي حسنه، خير، و طيبه مقابل منكر و متقارب معروف هستند        واژه

ميـان عـام و    هاي اشتباه تفاوت گيرد و اين باعث شده است كه وي به مي را با تقابل اشتباه 
هـا را ناديـده    هاي ديگر در اختالفات جزئـي واژه         خاص، يا بسياري ديگر از درجات رنگ

. كند هاي متقارب بسيار گزينشي عمل مي        ايزوتسو عموماً در تعيين واژه كه  اين  سوم. بگيرد
ايزوتسو فقـط    كند و اشاره مي قرآنكلمه وجود دارد كه به مفهوم ترس، در  26براي مثال، 

  ).ibid: 88- 89(كند  ها استفاده مي از شش مورد آن
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  تناقض ميان برخي سخنان ايزوتسو 14.4
هـا تأكيـد    در روش خـود بـر آن    خوريم كـه  ايزوتسو گاه به مواردي برمي در بررسي روش 

سـاختن   بهترين راه را براي روش« زوتسواي : ها دشوار است ورزد، اما عمالً جمع ميان آن مي
اصـطالحات   ةو همـ  ،كـردن  آوردن، مقايسـه  معناي يك واژة مبهم در درجة نخست فـراهم 

در جايي ديگر تأكيـد   او .»داند دادن مي  ديگر قرار مشابه، متضاد و معادل را در ارتباط با يك
هـا بفهمـيم، يعنـي بـه      را به صورت اصلي آن قرآناي  بايد ساخت مفاهيم كلمه«كه  كند مي

 بر اسـاس  »اند فهميده ايشان آن را مي  واسطة كه معاصران پيغمبر و پيروان بالهمان صورت 
 كه به معناي واژه دست يابيم بايد موارد استعمال آن واژه را در سراسـر  اين  برايسخن اول، 

نشيني،  هايي كه از طريق هم اين واژه با ساير واژه  بيابيم و سپس با درنظرگرفتن ارتباط قرآن
. اند به معناي واژه دست يابيم يا ترادف با واژة مورد نظر ارتباط برقرار كرده ،ضادجانشيني، ت

طور كامل نازل شده باشد تا بتوانيم به بررسي مفـاهيم  ه ب قرآناست كه  آنسخن ن اي  الزمة
اين روش با قرآنـي كـه     كارگيريه بالطبع ب. ايزوتسو بپردازيم  كليدي آن با روش پيشنهادي

 قـرآن  ةمسلمانان صدر اسالم كه مخاطبـان اوليـ   اما. پذير است تيار ماست امكانامروز در اخ
گاه با درنظرگرفتن ارتباط  طور كامل نازل شود آنه ب قرآنيات آ ماندند ند بايد منتظر ميهست

ايزوتسو تأكيد   از سوي ديگر .پرداختند مي قرآنيات آ  ديگر، به فهم معاني معاني الفاظ با يك
ايـن دو سـخن    ميـان  . كند فهم ما از مفاهيم قرآني بايد همانند فهم معاصران پيامبر باشد مي

 از نخسـتين فهم مخاطبـان  ايزوتسو تناقض وجود دارد؛ زيرا بر اساس روش پيشنهادي وي  
جا  اين ه بود، در به طور كامل نازل نشد قرآنچراكه هنوز  فهم كاملي نبوده است قرآن ياتآ 
 قـرآن اين روش، فهم كـاملي از مفـاهيم آيـات     توان با  آيد كه چگونه مي اين سؤال پيش مي 

  ).138: 1388پورافخم، (همانند فهم مسلمانان صدر اسالم پيدا كرد 
  
  شناسي زبانـ  نبودن مطالعة مستقل معنا در مكتب قوم ممكن 15.4

روشي كه قبالً به تفصـيل توضـيح داده شـد مسـتقالً     شناسي طبق همة آن مباني و  قوم زبان
تواند براي ايـن   تواند معنا را مطالعه كند و حتماً بايد در جامعه مطالعه كند و اين نيز مي نمي

  .روش ضعف محسوب شود
  

  گيري نتيجه. 5
زوتسو يكي از تأثيرگذارترين و پركاربردترين دانشـمندان در  اي  ترديدي نيست كه توشيهيكو
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توانـد   كس نمي به عالوه هيچ. قرآني معاصر، هم در غرب و هم در جهان اسالم استدانش 
كارگيري نظريات معناشناختي در تحليل خود از مفـاهيم قرآنـي    بهزوتسو در اي انكار كند كه 

زوتسو بيش از حد بـه روش خـود محـدود شـده     اي رسد  مينظر  بهگرچه . موفق بوده است
بيني اسالمي را جايگاه مثبتي بـراي بـه كـارگيري     و جهان قرآن است، هيچ شكي نيست كه

 براي زمينه اين در تفوق از ايزوتسو آثار. است يافته اش عالقه مورد شناختي زبان هاي        نظرگاه
كه با هـيچ گونـه انتقـاد جديـد رميـان       ناي طوالني برخوردار بوده است، بدون  زماني مدت

 قرارخوانش را با حساسيت و بدون تعصب مورد  قرآنزوتسو اي . مسلمانان مواجه بوده باشد
دهـد دربـارة    اجـازه مـي   قـرآن  شناسان، هميشه بـه  شرقاز داده است و به رغم بسياري  مي

و اسالم بـر   قرآنهميشه به دنبال آن بوده است كه تصويري كامل از  خودش حرف بزند و
زوتسـو در جلـب   اي عالوه تحليل  هب. مبناي روش خود در تحليل معناشناختي متن ارائه دهد

كنـد،   به آن پرداخته شده است موفق عمل مـي  قرآنتوجه به مسائل متفاوت اخالقي كه در 
ترديدي  به عقيدة دانشمندان. اند كه بسياري از دانشمندان مسلمان از آن غفلت كردهاي  حوزه

دارانة بسـياري   آثار جانبزوتسو ميراثي را به ارث گذاشته كه حقيقتاً متفاوت از اي نيست كه 
  .از دانشمندان غربي است

ايزوتسـو    روش. دانند گرايي مي اي از عيني دانشمندان مسلمان، كارهاي او را به مثابة نمونه
كننـدگان   كند مورد توجه بسياري از تقـدير  به مثابة متني كامالً منسجم برخورد مي قرآنكه با 

  .اين روش خود را تطبيق دهند لمانان نيز بايد با ايزوتسو قرار گرفته است كه معتقدند مس 
 چراكـه  انـد  دانسـته  موقـع  بـه  كـاري  را ايزوتسو  برخي از علماي مسلمان نيز انتشار آثار

 بزرگ مصلح دادند كه تحت تأثير صورت مهمي ابتكارات قرآن به بازگشت براي مسلمانان
 حسـين  السـندي،  عبيـداهللا  جملـه  از ديگر مسلمانان از بسياري و دهلوي اهللا ولي شاه هندي
الدين فراحي و امين احسان اصالحي، كـه تـالش فراوانـي     احمد علي الهوري، حميد علي،

اين دانشـمندان و سـاير   . انجام دادند، بودند قرآنبراي يافتن انسجام منطقي و موضوعي در 
كوركورانـه از  اند تـا مسـلمانان را از تقليـد     افراد مانند محمد عبده و رشيد رضا تالش كرده

  .سنت برحذر دارند
به جاي پيروي از مسير . ميان مسلمانان بود قرآنشناسي آنان در تالئم با محوريت  روش

ايجاد شده بود آنان مسيري را پيمودند كه  فقه و كالم يا احاديث كه توسط دانشمندان متأخر 
امـروزه  . ع بفهمنـد منـد و جـام   تفسير كنند و آن را به صـورت نظـام   قرآنرا در ساية  قرآن

  .كند اين دانشمندان را نمايندگي مي 7ايزوتسو رويكرد آنتي اتميسم 
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و اوايل قرن بيسـتم اگرچـه بسـياري بـه تحسـين       1990 ن وجود در اواخر دهةاي با 
زوتسـو آغـاز شـد كـه بـر روي      اي پرداختند، انتقادهايي به آثار  زوتسو مياي دستاوردهاي 

او متمركـز بودنـد و سـؤاالت بسـياري     هـاي          شناسي او و يافتـه  روشمتفاوت هاي         جنبه
گـرفتن   زوتسـو بـه دليـل ناديـده    اي  .زوتسو مطرح شـد اي دربارة اصالت يا تناسب تحليل 

هاي تفسيري مسلمانان و بسياري از منابع  هاي نبوي، تفاسير صحابه يا ياران، سنت سنت
ن دانشمندان دربارة اتكاي بيش از حد بـر روي  اي عالوه  به. گرفت ديگر مورد انتقاد قرار

صدا بر  كه آنان يك ناي  تر مهم. انتقاد داشتند» حنيف«شعر جاهلي و رويكرد او به مفهوم 
زوتسو به شكلي كافي فرايند كامل تفسـير و تأويـل را   اي شناسي  اين باور بودند كه روش

دانستند و معتقد بودنـد بـراي    ربي ميشناسي را كامالً غ ن روشاي آنان . كند بازنمايي نمي
در نگـاه آنـان،   . گراسـت  هدف مورد نظـر ناكارامـد اسـت و در كـاربرد، بسـيار تقليـل      

و نسـبي، و نگـاه گزينشـي وي دربـارة     اي  زوتسو ميان معـاني پايـه  اي گرايي تمايز  نسبي
ـ     ي واژگان كانوني و كليدي، هم به تحليل نظري و هم به تحليـل عملـي او از مـتن قرآن

  .آسيب وارد كرد
جاست كه  اين ايزوتسو و همكارانش، راه را آسان كرده است، اما سؤال  گمان كار  بي

اين سبك تـا چـه انـدازه بـا مطالعـات       او چقدر موفق بوده است و نقادانة در يك نگاه 
  قرآني تناسب دارد؟

ــار دارد و آن        ــاير آث ــاوتي از س ــي متف ــرآن ويژگ ــت ق ــد گف ــدم باي ــين ق در اول
هـاي          اين اسلوب، لهجه چه . شده است بندي هاي طبقه        ها و نظام رنشدنش در قالبمحصو

شدة قرآني و چه محاسبات رياضـي و   اقوام عرب جاهلي باشد، چه صرف و نحو تنظيم
كـه   سورة مائده  48در آية » مهيمن«مفهوم . شكلي دانشمندان متأخر و چه هر چيز ديگر

  .كند به كار برده است، همين فهم را منتقل مي قرآنف خداوند آن را براي وص
ايـن ابـزار،    اين نوشتار، استفاده از ابزاري خاص است، بايد دانست كه  هرچند سعي 

كند و در جـايي هـم دسـتش     اي دارد و تا جايي ستارگان آسمان را رصد مي برد و دامنه
و تحليـل، پشـت سـد     كوتاه است و خرما بر نخيل، طبيعي است در چنين حاالتي مـتن 

تر ابزار را رها كرده و خود  تر و وسيع ماند و براي كشف معاني عميق سبك و روش نمي
  .رود جلو مي

ايزوتسو مستور مانده اسـت و آن   رسد نكتة مهمي از چشم  نظر مي كه به اين گام دوم 
اين درست است كه انديشه و زبان هر ملت با هم گره خـورده اسـت و فهـم و     كه،  اين 
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تـر   هـا را آسـان   روح حاكم بر فرهنگ و قوميت هر منطقه، فهـم معـاني نهفتـه در زبـان    
ها نيست و اصالً نـه در   قرآن، حاصل فرهنگ بومي عربجاست كه  اين كند، اما نكته  مي

از  قـرآن ها گويندة آننـد، بلكـه    هاست و نه خود آن بستر آن شكل گرفته و نه گذشته آن
جانب خداوند حكيم متعال بر پيامبري نازل شده است كه به زبان خـاص عربـي تكلـم    

جـا نگـرش    توان همـه  ياي ابزاري از زبان عربي، پس نم كرده است، يعني صرفاً استفاده
اين دست   اين است كه در جاهايي ارزش مطالعات از. راحتي سرايت داد مكتب بن را به

ايـن نكتـه    اين نوشتار توجـه بـه    پايين آمده و محدود به زبان شده است و باز سعي در 
وجـه   هـيچ  مشخصـي اسـت و بـه   محدودة گشاي كشف معنا در  است كه روش فوق راه

  .محصور در فرايندهاي زبان عربي ديد را قرآنتوان  نمي
آگـاه   توان گام سومي نيز برداشت؛ تصوري وجود دارد كه شايد در نـاخود  جا مي همين

خودش بزرگ شـده باشـد و آن جايگـاه    اندازة شناسي مكتب بن بيش از  استفاده ار روش
خي، كه در نگـرش نـادقيق تـاري    اين  خاصي است كه زبان عربي پيدا كرده است، جداي از

 قرآن اي جز نزول زبان عربي چنان كامل تبليغ شده است كه تو گويي خداوند حكيم چاره
 قرآن توانسته معاني شگرف اين يگانه زباني بوده است كه مي به زبان عربي نداشته است و 

  .را منتقل كند
، از لحـاظ محتـواي   قـرآن شايد با جسارت بتوان گفت زبـان عربـي در هنگـام نـزول     

هـا پيشـرفتي در    وجه در حد مطلوبي نبوده است و در مقايسه با ساير زبـان  هيچ فرهنگي به
ترين مسائل فرهنگي اعراب  كه مهم چنان. شدن براي تبادل انديشه و فكر نداشته است ابزار

هاي قومي، جنگ، زن، و شتر بود و از دل چنـين فرهنگـي           شناسي و مفاخره جاهلي، نسب
بـا نـزول خـود بـه عربـي غنـا        قرآناين است كه  حقيقت . شود زبان متمدني حاصل نمي

، كتـب علمـي و ادبـي،    منثـور بخشيد و بعد ميراث بزرگ اسالمي اعـم از آثـار منظـوم و    
. شناسي كالسيك، عربي را به چنين محتوايي رساند ويژه كارهاي زبان روايات و ادعيه و به

ي نازل شود زيرا خداوند قادر حكيم به نيز محكوم به اين نبوده كه به عرب كريم قرآنطبعاً 
ترين مفاهيم را بـراي هـدايت بشـر     ترين معاني و لطيف فرمود، دقيق هر زباني كه اراده مي

اي اسـت امـا عربـي زبـان جاهليـت چنـان        ، عربي پيشرفتهقرآنپس عربي . كرد ارسال مي
اي رخ داده در زبـان عربـي ديـد و بـه اصـطالح       را صـرفاً پديـده   قرآنتوان  نيست و نمي

، باعث محروميت از فهم بسياري از ظرايـف و معـاني فرازبـاني    قرآنصرف » ديدن عربي«
  .نيست قرآن، گريزي از معناشناسي قرآناين همه، براي فهم  با . شود مي قرآن
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  نوشت پي
. بـه انگليسـي در ژاپـن منتشـر شـد      1959در  ،ساختار كلمات اخالقي در قرآنبا نام  اين كتاب .1

در مونترال  1966در  ديني در قرآن مجيد ـمفاهيم اخالقي  عنوان  با، آن صورت تجديد نظر شدة
ايران در   در »جيدم ديني در قرآنـ مفاهيم اخالقي  « اولين ويرايش آن با عنوان. شدتجديد چاپ 

بـا اضـافات و اصـالحات     كرده اسـت و انتشارات قلم چاپ  رااي  فريدون بدره با ترجمة 1360
  .به وسيلة نشر فرزان روز تجديد چاپ شد 1378در  همداني معصومي حسين همراه با مقالة

 هـاي  بـرداري   حاصل يادداشت) ديني در قرآن مجيد ـمفاهيم اخالقي  (اين كتاب و كتاب پيشين . 2
در توكيـو انتشـار يافـت، شـامل      1964اب كـه در  اين كتـ   .است قرآنهنگام ترجمة   ايزوتسو به 

شناسان مطـرح   درخواست يكي از دين بنا به 1962ايزوتسو در   هايي بود كه راني سخن ةمجموع
در همـان   ،معنـي و هـدف زنـدگي   ، ويلفرد كَنتول اسميث مؤلف كتـاب  گيل كانادا دانشگاه مك

 بـه  را كتـاب  ايـن  ،مرحوم آرام. استآمده  ايراد كرده و پس از آن به صورت مكتوب در  دانشگاه
  .كرد منتشر را آن 1361 در انتشار سهامي شركت و كرد ترجمه كامل طور

  .1429/ 2007 دارالملتقي، حلب، العاكوب، علي عيسي ترجمة. 3
 .2007 مارس بيروت، الجهاد، محمد هالل ترجمة. 4
هاي ذهني چنـدان   زبان هستند و جنبهملموس  هاي جنبه دنبال تر بيش شناسي زبان در ها امريكايي. 5

 .براي همين ساپير چندان مورد استقبال قرار نگرفت. برايشان جذابيت ندارد
» للعـالمين  آليـات  ذلـك  في ان الوانكم و السنتكم اختالف و االرض و السماوات خلق آياته من و«. 6

 ).22: روم(
صـرف   قـرآن هاي متفاوت         از معاني كلي مفاهيم همسان قرآني در موقعيت قرآنرويكرد اتمي به  .7

شـود و معـاني كلـي     در چهارچوب خودش محدود مي) تم/ مفهوم(كند و هر موضوعي  نظر مي
  .شود درنظر گرفته نمي

  
  منابع
  .كريم قرآن

 .فرهنگ و ارشاد اسالميوزارت : ، ترجمة حسين وثوقي، تهرانهمگاني شناسي زبان). 1376(، جين  اچسون
 .شركت سهامي انتشار: ، ترجمة احمد آرام، تهرانقرآن در انسان و خدا). 1368(ايزوتسو، توشيهيكو 
 .روزنه :، ترجمة محمدجواد گوهري، تهرانصوفيسم و تائوئيسم. )1378(ايزوتسو، توشيهيكو 

 .روز فرزان: تهران اي، بدره فريدون ترجمة ،مجيد قرآن در ديني ـ اخالقي مفاهيم). 1388( توشيهيكو ايزوتسو،
 و غربـي  انديشـة  ، دروگـو  گفـت  دربـارة  ذن ، ديـدگاه »وگـو  گفـت فراسـوي  «). 1387(ايزوتسو، توشيهيكو 

 .روز فرزان: تهران ،ها تمدن وگوي گفت
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  .قطره: ، تهرانشناسي زبان مقدمات). 1384( مهري باقري،
 .نشر مركز: ، ترجمة كورش صفوي، تهرانمعناشناسي به تازه نگاهي). 1366(پالمر، فرانك 

  ).ع(  دانشگاه امام صادق: ، تهرانمعناشناسي نامة درس). 1389(پاكتچي، احمد 
 پژوهشـي  معاونـت  ،فرهنگـي  پـژوهش  نامة، »آشنايي با مكاتب معناشناسي معاصر« .)1387(پاكتچي، احمد 

  .3 ش نهم، سال ارشاد، و فرهنگ وزارت
 انديشـة  ،»اخيـر  دهـة  خاورشناسـان  سـوي  از پيشـين  خاورشناسان هاي ديدگاه نقد«). 1383( احمد پاكتچي،

 .15 ش ،صادق
  .مركز نشر: تهران شناس، حق محمد علي ترجمة ،شناسي زبان مختصر تاريخ). 1384( اچ. آر روبينز،

  .سخن: ، تهرانكريم قرآن در معنايي تغيير. )1391(سيدي، سيدحسين 
 .شركت انتشارات سورة مهر: ، تهرانمعناشناسي بر درآمدي). 1377(، كورش  صفوي

 .الملتقي دار: حلب ،القرآن في الدينية االخالقية المفهومات ).1429(علي  عاكوب، عيسي
 ،العـالم  الي الكريم القرآن لنظرة داللية دراسة الكريم، القرآن في االنسان و اهللا بين). 1429(علي  عيسي عاكوب،

 .دارالملتقي: حلب
المؤسسه الجامعيه للدراسـات و  : بيروت ،القرآنيه الدراسات و المستشرقون). 1406( محمدحسين الصغير، علي

 .النشر و التوزيع
 تفسـير  دانشكدة حديث و قرآن علوم دكتراي دورة معناشناسي درس جلسات نوار). 1392(نيا، عليرضا  قائمي
  .پنجمجلسة : ، قمقرآن معارف و

 ،»آن يزبـان  ـ  يو نقد فلسـف  يكورگادامر و پل ر آرايدر  يكهرمنوت نظرية بررسي«). 1379(قاسم  پورحسن،
  ).ع(  دانشگاه امام صادق: گرايش فلسفه و كالم اسالمي، تهران ياتاله يرسالة دكترا

 نامـة  پايـان  ،»قـرآن  اخالقـي  و اعتقـادي  مفـاهيم  تبيـين  در ايزوتسـو  شناسـي  روش«). 1388( يممر پورافخم،
  .يقاتواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم: ارشد، تهران يكارشناس

، رسالة دكتـراي  »يمقرآن كرمنابع و مصادر  دربارة مسلمانان غير شبهات بررسي«). 1389( سعيدمحمد فياض،
  .دانشگاه قم: ، قم)علوم قرآن و حديث

  .دانشگاه فردوسي: سيدحسين سيدي، مشهد، ترجمة معناشناسي. )1385(مختارعمر، احمد 
  .)ع(  دانشگاه امام صادق: ، تهرانكريم قرآن در زيبايي معناي). 1391(مطيع، مهدي 
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