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  چکیده

 بـر  هینظر نیا. است استوار زبان یاجتماع نقش بر که است یروش یفرهنگ یمعناشناس
 ییسـاختگرا  ۀویو شـ  یخیتـار  یالگو از بستر زبانشناس نیزبان طرح شد. ا تینسب ۀیپا

 یمعنـا  هیـ نظر نیـ اساس انقشگرا ظاهر شد. بر یو در چارچوب معناشناس افتینشأت 
آن جامعـه   ینیب و جهان یژرف با فرهنگ هر جامعه دارد و بازنمود فکر یوندیپ ،یزبان

 نیـ ا هـدف . گذاشـت  کـا یآمر و اروپـا  یبرمعناشناس یجد اثر یزبان یقوم ۀینظر است.
 ایـ  یـی روا نیهمچنـ  و ،یفرهنگـ  یمعناشناس روش و یمبان یابیارز و یبازخوان قیتحق
 ۀیـ پا بر هاافتهی لیپژوهش تحل نیقرآن است. روش ا یمعناشناس بر آن قیتطب ییناروا

 یمبان ثیاز ح ،یفرهنگ یسازد که روش قوم یآشکار م یبررس نیاست. ا یقیمنابع تلف
متن، بـه   کی ییمعناعناصر ۀ هم ۀپوشش دهند تیفاقد اعتبار، و از لحاظ جامع ینظر
و  ییسـطوح معنـا   ۀهمـ  شـناخت  در معتبـر  ییالگو تواندیو نم ستیقرآن ن یوح ژهیو

  مقاصد قرآن باشد.
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    مقدمه
 یواحدها یبه جا زبان یفرهنگ و یکه بر نقش اجتماع است ینظر یفرهنگ یمعناشناس

شـود کـه از    یمـ  یابیـ نقشـگرا ارز  یروش درچارچوب معناشناس نیدارد. ا اتکاآن  یدرون
 زبـان  و فرهنـگ،  جامعه،. سـه عنصـر  افتینشأت  ییو ساختگرا یخیتار یبستر زبانشناس

انسـان اسـت کـه بـر      یاجتماع اتیخاص ح ۀدیپد فرهنگ. دارند گریکدی با قیوث ارتباط
 .)1/1 لر،یشود (ت یو دانش اطالق م دهیرسوم، عادات و اخالق، هنر و عق آداب و ۀمجموع

 ثیـ ح نیـ ا از هینظر نیا. داندیم شهیاندفرهنگ و  نمودزبان هر ملت را  ،یفرهنگ ۀینظر
 یالگـو  نیـ ا ۀیپا بر را خود یقرآن مطالعات زوتسویا یژاپن محقق که دارد یبررس ضرورت

 هرچنـد . شد مواجه مسلمان پژوهشگران یبرخ اقبال با او روش. داد سامان یشناختزبان
 روش و یمبــان .)39 ،یلطفــ ؛81 ،یفیشــر ؛73 رک،یــالب( نمانــد نقــد از مصــون او روش

 .اسـت  یجـد  قیـ تحق ازمنـد ین قـرآن  مطالعـات  در آن بَست کار و ،یفرهنگ یمعناشناس
وا و ست؟یچ روش نیاعتبارا   ت؟اس اندازه چه قرآن یمعناشناس بر آن قیتطب ییرَ

  
  نهیشیپ

 »یزبان ینیب جهان« و کا،یآمر »یشناسزبان قوم« ۀینظر شیدایپ و یفرهنگ یمعناشناس
، یزبـان  تینسـب  ۀنیشـ یپ. اسـت  هومبولـت  مکتـب  بـه  بازگشـت  ،20قـرن  آغاز در آلمان
ـردر  دیـ گوتفر وهـان ی ،)1788-1730( هامان جرج وهانی قاتیتحق  و ،)1803-1744( هِ
ـردر . «اسـت ) 1835-1767( هومبولت فون لهمیو  ریناپـذ  ییجـدا  را شـه یاند و زبـان  »هِ

 فهـم  او. آن صـورت  و محتـوا  هـم  اسـت،  انسان ۀشیاند ابزار هم زبان یو باور به. دانست
 نـز، یروب( دانسـت  هـا آن یزبان چارچوب فهم به منوط را مختلف جوامع یفکر یها انگاره
 نظـر  رشیپـذ  بـا  او. یطارتبـا  نظـام  کی نه دانست، تفکر ۀلیوس را زبان هومبولت .)327
ردر،  آن زبـان  را جامعه آن روح و جامعه آن »روح« را جامعه هر زبان و نهاد، فراتر یگام هِ
 در. بـود  »کانـت « یـی گرا نظـرذهن  نیـ ا یمبنـا  .)160 ،یافراشـ  و یپاکتچ( کرد فیتوص

 یذهنـ  مقـوالت  سـپس   گـذارد،  یم انسان ذهن در یتأثرات خارج جهان افتِیدر نظرکانت
 هومبولـت  ۀینظر بر هیتک با زگربریوا .)376  نز،یروب( بخشد یم نسق و نظم را ها آن انسان

 و زبـان،  انیگوسخن انیم مشترک روح راآن و کرد عرضه آلمان در را »یزبان ینیب جهان«
 و یپـاکتچ ( دانسـت   یاجتمـاع  یزنـدگ  و احسـاس  شـه، یاند با تنگاتنگ وندیپ در را زبان
 کـه  نهادنـد  شیپـ  را فـرض  نیا کایآمر در ریساپ و بوآس مان،زنیهم در .)161 ،یافراش
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 ۀسـازند  بلکه د،یعقا انیب ۀلیوس نه را زبان وُرف .)99 پالمر،( ماست زبان ۀساخت ما جهان
 ۀهمـ  انیم ساخت، ژرف ریفراگ مقوالت ۀینظر طرح با یزبان تینسب ۀیفرض. دانست هاآن

 انیـ م یجبـر  وندیپ. شد دهیکش چالش به ،)134-118 نز،یال( یچامسک یسو از هازبان
 لسـوفان یف و شناسـان زبـان  یاساسـ  ینقدها با و ف،یتوص یافراط ینگرش شه،یاند و زبان

  .)133-132 سورن، ؛34 -31 چ،یل ؛39-31 الند، ؛101 پالمر،( شد مواجه
 یمعناشناسـ  کاربسـت  یپـ  در ،یژاپنـ  محقـق ) 1993- 1914( زوتسـو یا وصـف،  نیا با
 بـا  هـا آن لیوتکم قیوتلف کایوآمر آلمان یفرهنگ یقوم یۀنظر شناخت با او. آمد بر یفرهنگ
 یعنـ ی ،خـاص  مـتن  کی در کاوش به ییمعنا یهاحوزه مانند ،یمعناشناس یعموم مباحث
 یشناسـ  زبـان  و زگربـر یوا یۀنظر بر را خود یقرآن یمعناشناس یالگو زوتسویا. پرداخت قرآن
 .)5 زوتسـو، یا( دانست یمبتن وُرف، - ریساپ یۀرضف و یهومبولت زبان ۀفلسف بر منطبق یِقوم
 بـا  شیکمـاب  آن، ینظـر  یمبان یبررس بدون قرآن، یمعناشناس در زوتسویا یقیتطب کردیرو

 روش نقـد  بـه  زیـ ن محققـان  از یبرخـ ). 192- 156  ،یافراشـ  و یپـاکتچ ( شد مواجه اقبال
 ؛81 ،یفیشـر  ؛73 رک،یـ الب( انـد  برآمـده  قـرآن  بـا  قیتطب در زوتسویا یفرهنگ یمعناشناس

 و ینظـر  یمبـان  یبررسـ  مقالـه  نیا اهتمام و عمده ۀمسئل اما، همه نیا با .)52، 39 ،یلطف
 اعتبـار . اسـت  یقرآن درمطالعات آن قیتطب و ،یفرهنگ یمعناشناس یروش عناصر و هالفهؤم
  است؟ اندازه چه قرآن یمعناشناس بر آن کاربرد ییرَوا و ست؟یچ هینظر نیا

  
  ها چارچوب و اصول ،یفرهنگ یقوم یمعناشناس .1

ها بـه  دارد که شناخت آن یو چارچوب روش ینظر یرشته مبان یک فرهنگی معناشناسی
  رساند. میمناسب آن مدد  ارزیابی

  
  زبان تینسب. 1. 1

 ۀدارد. رابطـ  یزبـان  تیبا نسب یارتباط معرفت ینوع یشناختجامعه و یفرهنگ یمعناشناس
 یشناسـ روان سائلاز م تفکر و زبان ۀفلسفه است. رابط نیریدمسائل  اززبان  و ذهن انیم

 ادوارد یزبـان  تینسـب  ۀیفرضـ  یفرهنگـ  یمعناشناس یمبنا. تاس یشناسشناخت و زبان
 یخیو تـار  یفرهنگـ  ۀدیـ پد ریدرنظرسـاپ زبـان   .)11(برونر،  است وُرف نیبنجام و ریساپ

  .)35-34 ر،یساپ( ستین ممکن زبان بدون تفکراست و 
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 ینـ یبجهـان و  کا،یامر 1یسشنا. قوم زبانگذاشت یبرمعناشناس جدیاثر یقوم ۀنظری
 ۀیـ نظربـر   هیـ بـا تک  زگربـر ی، بازگشت به مکتب هومبولـت اسـت. وا  20آلمان قرن 2یزبان

روح مشترک  ایروح زبان  را ینیب و جهانا .بناکردآلمان  دررا  یزبان ینیبجهان ،هومبولت
 یاحسـاس و زنـدگ   شه،یتنگاتنگ با اند وندیرا در پ و زبان شمرد، زبان انیگوسخن انیم

  .)161 ،یو افراش ی(پاکتچ دانست  یاجتماع
 یمـ  ریتـأث  آن ینـ یبجهان و تفکر ۀویش بر جامعه کی زبان ت،ینسب ۀیفرض اساس بر
 یبررسـ  در وُرف. کننـد  یمـ  ارائه اتیواقع از متفاوت یرهایتصو گوناگون یهازبان. گذارد
 تفکـر  شـیوۀ  هـا، زبـان  یدستور ساخت و واژگان در تفاوت که رفتگ جهینت انیبوم زبان
  .)101  پالمر، ؛29-27 الند،( سازد یم را جهان باره در مردم

  
  ییمعنا ستمیس و زبان نظام. 2. 1
 کیـ  ۀدهنـد  لیتشـک  زبـان  یواحـدها  کـه  است آن یفرهنگ یمعناشناس یمبان جمله از
 نیـ ا یهـا گـروه .دانـد یمـ  نظـام  کی را زبان ساختگرا، یمعناشناس. است ییمعنا ستمیس
 کیـ  مـرتبط  یواحدها چارچوب در تنها ییمعنا لیتحل و دارند وندیپ گریکدی با ستمیس

  .)21 -20 ررتس،یگ( است رفتهیپذ نظام
  
  اتیواقع يبندمقوله معنا،. 3. 1
. اسـت  یزبـان  یهامقوله قالب در تیواقع یبند طبقه ندیبرآ معنا ،یفرهنگ یمعناشناس در

. کنـد  یمـ  یسـاز مفهوم و یبند طبقه و لیتحل را هاآن اتیواقع با مواجهه در انسان ذهن
 و یسـاز  مقولـه  نـد یفرا و جامعـه  هـر  در اتیواقع متفاوت درک بر است ینییتب اصل نیا

از مقـوالت   ایهر فرد، شـبکه  یورف زبان بوم ساپیربه باور  .قوم هر زبان اساس بر ریتعب
شـیوۀ  شـبکه   یـن . اکنـد  یآن جهـان را ادراک مـ   یـق که از طرسازد  یاو م برایرا  یذهن

  .)32 یل،(ترادگ کند یم عینرا م ها یدهپد بندیمقوله
  
  ییمعنا يهاحوزه. 4. 1

 ۀحـوز  یاسـتعار  مفهـوم  بخشالهام و خارج، جهان و ذهن فاصل حد ،هینظر نیا در زبان

                                                                                                                                        
1. Ethno linguistics. 
2. sprachliche weltanschaung. 
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 ارتبـاط  گریکـد ی بـا  معنا نظر از که هاستواژه از یا مجموعه ییمعنا ۀحوز. است یواژگان
 یمـ  لیتشـک  را خارج جهان  اتیواقع از یمشخص ۀدامن یمفهوم ساخت  یمعان نیا. دارند
 بنـدي طبقـه  ۀیـ پا ،یژگیو کی در اشتراك .)131 ،21 ،20 ررتس،یگ ؛250 نز،یال( دهند
 دیبا و است معنایي ۀحوز یک به وابسته زبان واحد هر. است ییمعنا ۀحوز کی در هاواژه

 واژگـان  یمفهـوم  روابـط . مسـتقل  نـه  گرفت نظر در خود ییمعنا گروه با ارتباط در رانآ
 ،ییمعنـا  شـمول  ،ییمعنـا  تنـاقض  تشـابه،  و ییمعنا چند ،ییمعنا هم بر یمبتن تواندیم

  .)105 پالمر،( باشد ییمعنا یهالفهؤم و ،ییمعنا تضاد و تقابل
 و شـباهت  جهـات  ،ییشناسـا  را خـاص  ۀحوز کی میمفاه معنایي، هايحوزه بررسي

 یبرخــ. کنــدیمــ معلــوم را کیــهر کــاربرد تیــموقع و الفــاظ یداللــ تیــماه و ز،یتمــا
 میـدان  درون در دیگـر  کلمـات  با آن ۀرابط برآیند را یزبان واحد کی معناي معناشناسان

 و مـتن،  کیـ  یدیـ کل الفـاظ  ییمعنـا  ۀحـوز  ۀمطالعـ  ).268 /1 نـز، یال( دانند یم ییمعنا
 نظـام  مـتن،  کـل  بـا  ارتباط و هاحوزه شناخت. دهدیم دست به راآن گیرفرا اصطالحات

 دیـ نمایم را متن یزبان بینيجهان و جامعه یک عادات و هاسنت اجتماعي، روابط فکري،
  .)113 مختارعمر،(

  
 زبان یفرع و يدیکل ،یکانون الفاظ ،ییمعنا ةحوز. 5. 1

 یخاصـ  گاهیجا مفهوم نیا. است ییگراساخت در معنا لیتحل عناصر از یکی یواژگان ۀحوز
 لیتشـک  را ییهـا گـروه  خـود  یارتباط ۀشبک در زبان الفاظ. دارد یفرهنگ یمعناشناس در
 جـا  هیحاشـ  در و انـد یفرع یبرخ و اند مرکز در و دارند یدیکل ۀجنب یبرخ که دهندیم

  .است گرید الفاظ از یتعداد محور یکانون ۀکلم. دارند
  
  متن و دکاربر در معنا .6. 1

 هـر  و دارد ايرابطـه  سـاخت  زبان. نگردیم زبان ستمیس در را معنا یفرهنگ یمعناشناس
 از بیـرون  کلمـات  پـس . کنـد یم گرکسبید الفاظ با کاربرد در را خود ییمعنا ارزش واژه

ـ  کی انیب یبرا. شوندینم معنا کاربرد  سـطوح  از دیـ با هـا واژه بـر  افـزون  ،ییمعنـا  ۀمقول
 مفهـوم  از دسـتور  نیـ ا چارچوب در. کرد استفاده زین هاجمله و هاواژه گروه مثل گريید
 یگروهـ  به یکاربرد ۀحوز ).911 پور،یول ان،یبیط( شود یم ادی ییمعنا -کاربردي دانیم
 ییمعنـا  ۀمقول کی اساس بر که شودیم اطالق یبیترک ای ،یواژگان دستوري، واحدهاي از
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 یهمکنشـ  گریکـد ی بـا  مشترک ییمعنا کاربرد ساسا بر و گرفته قرار گروه کی در نیمع
 .)17 بندرکو،( دارند

  
  گذرزمان و یخیتار یمعناشناس. 7. 1

 اذعـان  انیسـاختگرا . ساختگراست یشناسزبان اصول از ،یخیتار و یفیتوص ۀدوگان عیتوز
 دیگـر  و دارد؛ حال شرایط در لفظ موقعیت یا یزمانهم ۀشناسنام یک واژه هر کهد داشتن

 زبان کلمات ارزش آنان. کند یم  یبررس زمان درگذر راآن تحوالت که یدرزمان ۀمشناسنا
 معاصـران  از) 1970 -1894( 1ریـ تر. دانسـتند  الفـاظ  یمعنـا  یدگرگـون  بـا  ارتباط در را
ن مکتب دگاهید زگربر،یوا ـل « ۀواژ او. خـت یدرآم یخیتـار  یشناسـ شهیر کردیرو با را بُ  »گِ
-کـوچ  ۀدور از را، یآلمـان  زبـان  در مثبـت  یمعنـا  به  نآ یمنف یمعنا تحول و) 1950(

 نظـر  از را زبـان  سـاپیر  .)162 ،یافراشـ  و یپـاکتچ ( کـرد  یبررس استقرار عصر تا ینینش
  .)144 ،137 ار،یاخت( کرد فیتوص تغییر حال در وستهیپ معنا، و دستور تلفظ،

  
  قرآنی و مطالعات  فرهنگی قومی معناشناسی .2

 یزوتسـو ا ی. اما محقـق ژاپنـ  نیافت نمودیدر غرب  یفرهنگ یاشناسها، معنتالش ۀبا هم
 یشناسـ از زبـان  یا الگو را در مطالعـات قـرآن بـه کـار بنـدد. او بـا انگـاره        اینتا  کوشید

در زبــان،  ینگــریخیتــار معنــایی، هــایحــوزه نظیــرآن  فرعــی هــاییوهســاختگرا و شــ
 یدر معناشناسـ  یروش کـاربرد  یـک ، تالش کرد تا به یاولمان و کاربردگرو یمعناشناس

  .یابدمتن دست 
 یِقـوم  یشناسـ زگربـر و زبـان  یوا ۀیـ نظر ۀیـ پا خود را بـر  یقرآن یزوتسو، معناشناسیا

زگربـر  یوا .)5، یزوتسـو ر وُرف، دانسـت (ا یسـاپ  ۀیو فرض یزبان هومبولت ۀمنطبق بر فلسف
ه دسـتور  یـ پاه یـ ن نظریـ جهان طرح کـرد. ا  یرزبانیرا  با عنوان تصو ینسبت زبان ۀیفرض

 یساختگرا یمعناشناس وعیزگربر نیوا یشناس معنا .)133، یرویشیبراساس محتوا بود (ب
 ۀیدو سـو  ۀ، و رابطـ یرا نفـ  یفقـه اللغـو   یخاص است که معناشناسـ شیوۀ به  یسوسور

زوتسو بـا اسـتفاده   یا .)104، ینز؛ ال21 -20، یررتسکشد (گیم پیشگر را یکدیبا  یمعان
را  یطـرح کـرد. او معناشناسـ    ویـژه  یـت را بـا خالق  یقوم یمعناشناسزگربر، یاز روش وا

خاص، دانسـت.   ۀقوم در دور ینیببه جهان یابیزبان جهت دست یدیق در الفاظ کلیتحق

                                                                                                                                        
1. Trier. 
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هـا بـا   چگونه ساخته شده و ارتبـاط آن  ید قرآن جهان هستین است که از دیاو ا ۀئلمس
در  یداند که نقش قطعـ یم یدیلم کیل مفاهیگر چگونه است؟ او هدف خود را تحلیکدی

 یریتفسـ  یـا  یـاتی اله ۀجنبـ  ایزوتسو بینیجهان .)4 یزوتسو،ل نگرش قرآن دارند (ایتشک
  متن است. یزبان بینیاز جهان یسطح ندارد و صرفاً

 مفـاهیم او  تحقیـق  تـرین  داشـت. مهـم   یچند بر مطالعات قرآن یاثر ایزوتسو یکردرو
 ییمعنـا  ۀ) است. او نظری1964ا و انسان در قرآن ()، و خد1959در قرآن ( دینی اخالقی

را  یو فرهنگـ  یزبـان  ینمود که روابط متقابل الگوها مبتنی قومی شناسیخود را بر زبان
دانـد (همـو،   مـی سـاپیر وُرف   زبـانی  نسبیتدار وایزگربر، و کند. او خود را وامیم یبررس

  .)26، 14 در قرآن، اخالقی مفاهیم
  
  یقرآن یمعناشناس چارچوب و ینظر یمبان. 1. 2
 در را زبـان  یاجتمـاع  کـارکرد  هیسو تنها که یزبان تینسب ۀانگار با یقوم یشناسزبان ایآ

 یبـرا  کارآمـد  یاوهیش و قرآن میمفاه یمعناشناس در رفتهیپذ ییالگو تواندیم دارد، نظر
 لهئمسـ  نیـ ا باشـد؟  خـدا  سـمت  بـه  انسان تیهدا در قرآن مقاصد و یمعان به یابیدست

  .است یمعناشناخت روش و ینظر یمبان ۀجنب دو در یبررس ازمندین
  
  یزبان تینسب. 1. 1. 2

 وُرف ریسـاپ  یزبـان  تینسـب  و زگربـر یوا یقوم یشناسزبان بر یمبتن زوتسویا یمعناشناس
 انگریـ نما را، زبـان  یهـا واژه ،یزبـان  تینسب و یقوم یشناسزبان رشیپذ با زوتسویا. است
 مفهـوم  کیـ  مـا  را آنچه یو اعتقاد به. کند  یم یتلق جهان به خاص شنگر و یذهن ۀیزاو
 19، قـرآن  در یاخالقـ  میمفـاه  همـو، ( ستین یذهن منظر نیا نمود جز یزیچ مینامیم
ــان یهــا واژه زوتســو،یا ــ و یاجتمــاع ۀدیــچیپ نمــود را زب ــتحل او. انگاشــت یفرهنگ  لی

 آن مـردم  و زمانـه  یفرهنگـ  عوض در قیتحق مستلزم را الفاظ یمعنا ینسب یِمعناشناخت
 یمعنـا  رایـ ز آن؛ یاشـتقاق  یِاصـل  یمعنـا  ایـ  واژه، کی ساخت یِصور لیتحل نه دانست،

یمـ  کـار  بـه  راآن که است یمردم یشناختروان بازتاب و فرهنگ روح نمود کلمه ینسب
 رشیپـذ  بـا  او. انـد نیرنگـ  یطـ یمح یفرهنگـ  ساختار از زبان کلمات ۀهم او باور به. برند
  .)36 ،21 ،20 زوتسو،یا( بناکرد یفرهنگ ۀیبرنظر را قرآن یمعناشناس زبان، تینسب

  



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  88

  یابیارز و یبررس
 ۀرابطـ  نـه  اسـت،  معرفـت  و تیواقع ۀرابط و یشناخت معرفت اصل کی ،زبان تینسب. 1

 یهـا افتـه ی بر یذهن یهاشاکله دخالت و کانت ییگراذهن از متأثر اصل نیا. معنا و زبان
 یزبـان  یسـاز مفهـوم  نیا بنابر. است یذهن تأثرات از معرفت هرنوع یریپذرنگ و یتجرب

 کـرد یرو نیـ ا ۀجـ ینت. هسـت  کـه  گونـه آن جهان ۀگزار نه است، جهان از ما ریتعب معادل
 یتبر ازآن تا کرد تالش و نکرد پنهان را ینگران نیا زوتسویا. است معرفت بودن یشخص
 راه. اسـت  وارد زوتسـو یا یمعناشناس بر نزبا تینسب ینقدها ۀهم .)19  زوتسو،یا( دیجو

 شناخت درمنابع توسعه و یمعرفت یگروواقع ،ییمعنا و یزبان ،یمعرفت تینسب از اجتناب
ـ  شناخت بر افزون ات،یواقع شناخت در عقل و یوح راهبرد به اذعان و -مقولـه  و ،یتجرب

  .است آن ۀیپا بر زبان یبند
 نیـ ا ریسـاپ  و بـوآس . است زبان ۀبار در یافراط دگاهید کی ،یزبان تینسب ۀیفرض. 2
 ۀلیوسـ  نـه  را زبـان  وُرف .)99 پـالمر، ( ماست زبان ۀساخت جهان که کردند طرح را فرض

 ۀیـ نظر طـرح  با کردیرو نیا. رفتیپذ راآن دایدر و دانست، هاآن ۀسازند ۀبلک د،یعقا انیب
 یب ،)134-118 نز،یال( یچامسک توسط هازبان ۀهم انیم ساخت، ژرف مشترک مقوالت
 مواجـه  یاساسـ  نقـد  بـا  که است یافراط ینگرش شه،یاند و زبان یجبر وندیپ. شد اعتبار
 اثبـات  و مـبهم  راآن یاگنول و هانت چون یپژوهندگان .)32-31 الند، ؛101 پالمر،( است
  .)39-34 الند،( دانستند ینشدن
 یگریالادر ینوع است، شیخو زبان یزندان قوم و جامعه هر: بر یمبن ،ورف ۀیفرض. 3
 بـودن  ریپـذ ترجمـه  .)31 زوتسـو، یا( بندد یم را جوامع انیم تفاهم ۀنیزم که است یزبان
 فهـم  نیا .)31 چ،یل( هاستزبان ۀهم انیم مشترک ۀنیزم وجود بر شاهد نیبهتر هازبان

. هاسـت انسـان  ۀهمـ  یسـو  از میسـل  عقل توسط ینیع قتیحق به اذعان همان مشترک،
 نـوزادان  یرو نکـر یپ قـات یتحق. انـد مسـتقل  ۀدیپد دو شهیاند و زبان ددار  داللت شواهد
 نیـ ا. کنـد  یمـ  اثبـات  را زبان بدون تفکر و استدالل، و یادآوری دن،یشیاند ندیفرا انسان،
 و اسـتدالل  روش ثیـ ح از مختلف، یها زبان با گوناگون جوامع افراد کرد ثابت قاتیتحق
 تفکـر  وجود از یحاک شناسانروان قاتیتحق. نددار شباهت شهیاند یندهایفرا از یاریبس

 اگـر  .)88-87 ،یصـفو ( اسـت  گفتـار  بدون ،یذهن ریتصو کمک به دنیشیاند و یریتصو
 ،قـرآن  در یاخالقـ  میمفـاه  زوتسو،یا( است تیواقع و یآدم ذهن ۀکنند جدا ۀریجز زبان
 و ییسـا شنا را گـر ید زبـان  کیـ  بـه  متعلـق  میمفـاه  زبان، قیطر از توانیم چگونه) 21
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 و یفرهنگـ  مقـوالت  ۀکننـد  منعکس ،یحد تا زبان ؟)34 همان،( داد نشان راآن تیواقع
 راآن تـا  شـه یاند خدمت در است یابزار زبان. باورها و فرهنگ ۀسازند نه است، یاجتماع
ـ  و تفکر رهاورد ای باشد یفرد شهیاند نیا خواه دهد، انتقال  ۀجـ ینت ایـ  ،یاجتمـاع  ۀتجرب

  .)133-132 سورن،( یاله یوح
  
  ییگراتینیع یجا به معنا ییگراتیذهن .2. 1. 2
 ۀبـار  در یاهیـ نظر ،یزبـان  ۀیفرضـ  از تـا  آمد بر صدد در وُرف ریساپ از یرویپ به زوتسویا

 و سـاده  منسـجم،  ینـ یع مطابقت نوع چیه که داشت اظهار او. کند ارائه وجود و تیواقع
 بـا  او .)17، قرآن در یاخالق میمفاه تسو،زویا( ندارد وجود آن نام و ءیش انیم کیبهکی

. ینـ یع تیـ واقع نه انگاشت انسان زبان و ذهن ۀپرداخت را جهان ،یزبان ینیب جهان به اتکا
 صـرف  یالمثنـا  نـه  کـرد  یابیـ ارز جهـان  بـه  انسان نگاه خاص ۀیزاو انگرینما را هاواژه او

 یـی گراذهـن  و یگـرو واقع انیم نتوانست نجایا در زوتسویا .)8  زوتسو،یا( ینیع اتیواقع
 را زبـان  یهـا واژه ،)14 همـان، ( دانسـت  گـرا تیواقع را خود کهحال نیدرع او. زند وندیپ

 میمفـاه  زوتسـو، یا( ینـ یع تیـ واقع یالمثنـا  نـه  دینام انیگوسخن یذهن منظر انگرینما
  .)19، قرآن در یاخالق
رفـه . اسـت  مختلـف  اذهان حسب به یانسان ریتعب و تجربه همان نجایدرا او دگاهید  طُ
 بازتـاب  را میمفـاه  کـه  کـرد  یابیـ ارز میسـل  عقـل  درک مقابـل  را افتیره نیا یو آنکه
 ینمادهـا  منشـور  از یهسـت  ینیع تیواقع دیگویم حال نیا با. کند یم یتلق  هاتیواقع

  .)22 ،21، همان( هستند یلیتخ صور که گذردیم ما یواژگان
 خـود  ذات در جهـان  ینیع نظام ایآ که داد اسخپ دیبا ریناگز شود؟یم چه تیواقع اما

-طبقـه  نیـ ا ۀهمـ  ایـ  است شده یزبان یبندمقوله منشأ که دارد نیمع وندیپ و نظم کی
 به مختلف یهازبان را همسان یعاد ۀتجرب کی اگر است؟ انیآدم ذهن ۀپرداخت هایبند
 همـان، ( اردد یبنددسته یبرا یخاص روش زبان هر و کنندیم هیتجز مختلف یهاوهیش

 مشـترک  زبـان  چگونـه  ،یعـ یطب علـوم  و فلسفه، منطق، ،یاضیر مختلف علوم پس ،)24
 تفهـم  و میتفه مشترک زبان نیا اساس بر گوناگون جوامع از مختلف دانشمندان و دارند

 آشکار ندارد؟ انیآدم اذهان یورا ثابت تیواقع از تیحکا مشترک زبان نیا ایآ کنند؟یم
  .)208-204 باربور،( یکیزیف واقع صرفاً نه است زیچ هر حسب به ع،واق از مراد که است
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  یارزش و یفیتوص یاخالق میمفاه فرازبان، و زبان. 3. 1. 2
 لیـ تحل در. است قرآن یاخالق میمفاه به اهتمام زوتسویا یقرآن قاتیتحق ۀعمد رکن کی

 محـض  یارزش میاهمف و واقع، به ناظر یفیتوص میمفاه به را قرآن  ینید یاخالق میمفاه
 ایـ  بودن، یزیچ از یحاک او نگاه در میتقس نیا مالک. کندیم میتقس واقع به ناظر ریغ و

. کنـد یم یمبتن فرازبان و زبان اصطالح بر را میتقس نیا او. است نداشتن یزیچ به اشاره
 در مفهـوم  نیا. است زبان ۀفلسف/ زبان خود فیتوص فرازبان و است تیواقع فیتوص زبان

 معتبـر  استنتاج منطق، در یاصل ۀئلمس. افتی تیاهم و شد طرح یصور منطق تحول راث
 از مقصـود  معناسـت؟  چـه  بـه  اسـتدالل  کی اعتبار که است نیا منطق، ۀفلسف اما است،

 معناسـت  چـه  بـه  گـزاره  کیـ  یمنطقـ  صدق ست؟یچ گرید ۀگزار از گزاره کی استنتاج
 زیتمـا  ،)87-59 راسـل، ( فرازبـان  و زبان ممفهو دو به اشاره با زوتسویا ؟)153 ،یعسکر(

 میمفـاه  و »هـا  واژه زیـ چ« انیـ م یمنطق زیتما همان را دوم، سطح زبان و اول سطح زبان
 میمفـاه  م،یتقس نیا اساس بر او ).41، قرآن در یاخالق میمفاه زوتسو،یا( دانست یمنطق
 در یزیـ چ فیتوصـ  و اخالق زبان به متعلق را منافق ل،یبخ شجاع، ،یسخ مانند ،یاخالق
 فـرا  زبـان  به متعلق را بد و خوب مانند ،یاخالق میمفاه از یاپاره اما. دانست واقع جهانِ
 دوم سـطح  میمفـاه  یاصل نقش او. ستندین واقع عالم در یزیچ فیتوص که شمرد اخالق

 در را حسـد  و بخـل  ای ،یفروتن چون یمیمفاه که داندیم یفیتوص خواص یبندطبقه را
 زوتسـو یا نگـاه  در .)41-40 همـان، ( کنـد یمـ  یبنـد دسـته  بـد  ایـ  خوب تمقوال دسته
 تیـ جاهل در کـه  شودیم یتلق ینیع کُنش کی مثابه به یگردنکش/ تکبر رینظ یمیمفاه

 خـدا  برابر در تواضع و افتی یمنف ارزش قرآن در واژه نیا. بود انسان کی شرافت عالمت
 کـه  است یفیتوص ۀواژ کی الطاف، و هاتنعم برابر در یناسپاس/ کُفر. شد لتیفض نیبرتر
 ،)188 :بقـره ال( إثـم  ،)29: وسـف ی( ذنـب  چون یمیمفاه نقش اما. دارد هم یارزش ۀجنب

 ندارنـد  یخاصـ  زیـ چ به اشاره و است یبنددسته) 134: نساءال( ثواب و) 6: رعدال( حسنه
  .)45-44 همان،(

  :است تأمل خور در ینکات نجایا در
 تینسـب . اسـت  1یاخالق فرا تینسب ۀینظر با سوهم ،زوتسویا سخنان از بخش نیا. 1
 بـاب  در منظرهـا  تفـاوت  اسـتناد  بـه  ،یاخالق یهاارزش تیواقع در کیتشک ،یاخالق فرا
 جوامع ۀرفتیپذ یها ارزش که فرض شیپ نیا بر هیتک با گاه او. است یاخالق احکام هیتوج

                                                                                                                                        
1. Meta-ethical moral relativism. 
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 امـا . نـدارد  تیواقع در شهیر یقاخال یها ارزش ردکهیگیم جهینت است، متفاوت مختلف،
 هـا آن ۀهمـ  که دهدیم را جهینت نیا یمنطق نظر از ،یاخالق گوناگون یهانظام وجود ایآ

ه  ایـ  سـتند؟ ین تیـ واقع بـر  یمبتنـ  هاآن از کیچیه که کرد استنتاج توانیم ای اند؟موجّ
  ؟)539/ 6 ونگ،( است میعق یاستنتاج نیچن

 میمفـاه  بـه  را یاخالقـ  میمفـاه  فرازبـان،  و زبـان  الحاصـط  بـه  اتکا با گاه زوتسویا. 2
 را بـد  و خـوب : ماننـد  فرازبان، ۀحوز یاخالق میمفاه او. کندیم میتقس یارزش و یفیتوص
 بـر . شـمرد یم نخست گروه میمفاه یبنددسته را هاآن نقش و داندینم تیواقع فیتوص

 ایـ آ کـرد؟  یتلقـ  تیـ واقعنا را فرازبـان  بـه  متعلـق  هراصطالح تواندیم یمالک چه اساس
  است؟ آن یکیزیف تینیع با معادل ز،یچ کی داشتنِ تیواقع

 و درآمده انسان فهم به که است »یاالمرنفس اتیواقع یذات تیهو« معنا ما، اعتقاد به
. اسـت  مدلول و دالّ یا معنا، و لفظ عنصر دو از ترکیبي سخن. شودیم یزبان یسازمفهوم
 معلـوم ( شـوند یمـ  فهـم  انسـان  یبرا که است ییمعناها اني،زب یهانشانه پیدایش منشأ
 شیدایـ پ سبب که است یاالمرنفس اتیواقع به مسبوق نیتکو از شیپ معنا اما ،)بالذات

 آن خود یاقتضا به زیچ هر تیواقع یعنی ،یاالمرنفس تیواقع. است انسان ۀفاهم در آن
ـ  واقع. ینیع متشخص وجود نه آن، اعتبار ظرف در و زیچ  شـامل  کلمـه،  عـام  یمعنـا  هب

 و یوهمـ  ،یالیـ خ ،یحسـ ( یذهنـ  و یخـارج  ،)ییعُقال و یعقل( یاعتبار و یقیحق وجود
 اجتمـاع ( ممتنـع  عـدمِ  یحتـ  و) یعقلـ  و ،یمثـال  ،یمـاد ( ممکن و واجب وجود ،)یعقل
 حسـب  بـه  ء یشـ  هـر  واقع یعنی االمرنفس. است) مرغیس رینظ( ممکن عدم و ،)ضانینق

 خـود  خـاص  تیواقع یدارا میمفاه ۀهم .)73 مصباح، ؛330 -328 /6 ،یمطهر( خودش
 بـه  دارتیواقع میمفاه دیتحد. شوند گوناگون اءیاش از ما یذهن تصور مبدأ توانندیم و اند

  روشـن،  یدیسـع ( است یتجرب روش یازخطا یناش ،ینیع یایاش ۀکنند فیتوص میمفاه
135-146(.  

  
  یاخالق میمفاه مُتعلَّق. 4. 1. 2

 میمفـاه  از و ،یاخالقـ  یایقضـا  محمـول  زبان، هر در هاآن معادل ای بد، و خوب حاصطال
 دهیپسـند  لیـ دل نیـ ا به گران،ید به یکین و یورزعدل. است یاخالق نظام هر در یدیکل

. اسـت  بَد که است مذموم خاطر نیا به مردم، با یرفتار بد و ظلم و است، خوب که است
 بـه  بـد  و خـوب  میمفـاه  تعلق اما. هستند یاخالق یهاارزش و اخالق ۀفلسف بد، و خوب
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 انتـزاع  منشأ هاآن که ستین جهینت نیا مالزم یخارج مشخص مابازاء نداشتن و فرازبان،
 جوامـع  یاقتضـا  حسـب  بـه  و شـوند  قلمـداد  انسان زبان و ذهن ۀبرساخت نداشته، ینیع

 اسـتنتاج  نیـ ا یاخطـ  ).14 ،قـرآن  در یاخالقـ  میمفاه زوتسو،یا( گردند یابیارز متفاوت
 ریسـا  و وجـوب  امکـان،  ت،یمعلول ت،یعل مفهوم. است یمعرفت سمیکالیزیف ینوع از یناش
 یایاشـ  و دارند یخارج انتزاع منشأ یول ندارند، ینیع مشخص مابازاء هم یفلسف میمفاه
 زیـ ن یاخالق احکام و میمفاه. شودیم) حرارت( تیمعلول و) آتش( تیعل به متصف خارج
 و یقیحق انتزاع منشأ و اند) علت مصداق مثابه به( انسان یاریاخت افعال رشته کی وصف
 ،ییگـو  راسـت  ،یورزعـدل  یاریاخت فعل. ستندین افراد درك ای لیم تابع و دارند یخارج

ـ  نقـش  و است مصلحت یدارا بالذات کردن، یکین  کمـال  حصـول  یبـرا  یقـ یحق و یعلّ
 یدارا ،بالـذات  ،یبـدرفتار  ،ییروغگـو د کـردن،  ستم یاریاخت فعل و. دارد انسان یوجود

 یاخالق ۀیپا میمفاه نیبنابرا. است انسان ینفسان کمال تحقق یواقع مانع و است مفسده
 و دارد صـداقت،  احسان، بودن، نیام: رینظ خود موضوعات با یاتحاد ۀرابط ،یخوب: مانند
 خـود،  عاتموضـو  بـا  اثم،/ ذنب/ یبد و. است شیخو قیمصاد با یکل مفهوم رابطه بسان
 رابطـه  ماننـد  و دارد یاتحـاد  ۀرابط خُدعه، دروغ، ناتوان، به ظلم امانت، در انتیخ: مانند
  .)201-200 ،9مصباح( است آن قیمصاد با عام مفهوم

  
  یاخالق یهاارزش و اخالق تینسب. 5. 1. 2

ـ یگراینسـب  دگاهید زوتسویا ییمعنا ۀینظر اصول از  و یاخالقـ  میمفـاه  بـاب  در او ۀان
ـر  به قائل زمانهم و. دارد اذعان یاخالق یکل نیقوان وجود به ییازسو او. هاستشارز  تکثُّ

 از نادرسـت  و درسـت  و بـد،  و خوب او گمان به. است اخالق تینسب و یاخالق یهانظام
 میمفـاه  همـو، ( انـد متفاوت کامل طور به گر،ید زمان به یزمان از و گرید مکان به یمکان
 گونـاگون  یهـا نظـام  وجـود  بـه  باور او، ۀانیتکثرگرا دگاهید ۀشیر .)14 ،قرآن در یاخالق
 به استناد با ییسو از او. هاستزبان تنوع او نظر از هافرهنگ تنوع ۀشیر و. است یفرهنگ
 و ردیپذیم را است، یکین ،یکین پاسخ: مانند ،یاخالق یعموم میمفاه1تیاسم نول سخن
 دانـد  یمـ  گـرا تیـ نیع ات،یـ واقع قبـال  در را خود و کندیم ینف را یافراط یگروتینسب

 .)14 همـان، ( دهـد یم یشخص رنگ را یاخالق یهاواژه حالنیهم در ،)15 ،12، همان(
 و اسـت  خاص ینیبجهان ۀبردارند در ییمعنا ستمیس هر و واژگان که نگاه نیا ۀیپا بر او

                                                                                                                                        
1. P. H. Nowel. Smith, Ethics. 
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 ایـ  کُد ،)24 همان،( هددیم رییتغ افتهیریتعب و بامعنا جهانِ صورت به را تجربه خام ۀماد
 بـه  او. کنـد  یمـ  لیـ تحل شـده  ریـ تعب و معنـادار  جهانِ نیا از یبخش زین را یاخالق زبان

 انیـ م نجـا یا در او. داندیم یدئولوژیا از یبخش را یاخالق هرکُد 1،الد جان سخن استناد
 احکـام  دکتـرالد،  نظـر  خالف بر و گذاردینم تفاوت زین یاخالق احکام و یاخالق جمالت
-25 همـان، ( نگـرد یمـ  دیـ ترد ۀدید با زین را مختلف یهازبان انیم در مشترک یاخالق

 یالگوهـا  کنتـرل  تحـت  یادیـ ز حـد  تـا  را »ادراک« کـه  ریسـاپ  سخن استناد به او .)26
 کـه  ردیـ گیم جهینت است، شمرده ینسب یفرهنگ نظر از و دانسته یزبان یِمعان یاجتماع

 بـه  وابسـته  هـا آن و است ترصادق یانسان رفتار و اخالق ۀحوز و یارزش اعمال در تینسب
 میمفـاه  ۀمطالعـ  از خـود  غـرض  زوتسـو یا وصف نیا با .)26 همان،( اندیزبان ۀجامع کی

 پرتـو  تـا  دانـد، یمـ  اسالم یاخالق قانون گرتیهدا روح یآشکارساز را قرآن ینید یاخالق
 همـان، ( افکنـد یب یانسـان  فرهنگ در زبان نیا نقش و یاخالق زبان یکل مسائل بر یاتازه
  .گراندیکدی ناقض ناساز، یکردهایرو نیا که آشکاراست .)34
 متفـاوت  گـر ید طیمح به یطیمح از و اندفرهنگ و زبان ۀساخت یاخالق یها ارزش ایآ

 و انـد،  معتبـر  هماره و ثابت یامور ظلم، قُبح و عدل حُسن چون ییهاارزش ای شوند؟یم
 کـه  یاخالق تینسب کند؟ینم یدگرگون را هاآن یاجتماع یرهایغمت و مکان زمان، رییتغ
 ریـ نظ یمتفـاوت  یمبـان  و هـا هیـ نظر هـا، برگونـه  شد، طرح شناسانجامعه یبرخ یسو از

 .)6/539 ونگ،( است یهنجار ییگراتینسب و یاخالق فرا تینسب ،یفیتوص ییگراتینسب
 یاخالق تینسب با همسو یو انسخن از یبرخ. است لغزنده زوتسویا یاخالق یگروتینسب
 عبارات از یبرخ و است، اخالق فرا تینسب با خوانهم یو یهاگفته از یبرخ و ،یفیتوص
 آن یفیتوصـ  یـی گرا تینسب. دارد یاخالق یهاارزش یداریپا و یریفراگ بر داللت زین یو

 عااد نیا صحت اما .)همان( است متعارض یاساسشیوۀ  به جوامع یاخالق اصول که است
 یاصـل  اریـ مع بـه  نظـر  با یاخالق لیاص یها ارزش .)229 فرانکنا،( است مواجه مناقشه با
 اسـت،  انسـان  کمـال  و سـعادت  جادیا هدف به یقیحق ۀمفسد و مصلحت جادیا که هاآن

  .کنندینم رییتغ گرید ۀجامع به یاازجامعه و اندثابت
  

  ییمعنا ییکاربردگرا .6. 1. 2
 و یقـوم  یشناسـ زبـان  بـر  افزون معنا در یکاربردگرو زوتسویا یمعناشناس یمبان از یکی

                                                                                                                                        
1. John Ladd, The struture of moral code. 
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 طیشرا واژه، کی ییمعنا ۀمقول فیتوص روش نیبهتر زوتسویا نظر به. است یزبان تینسب
 کلمـه  یمعنا دانستن راه نیبهتر او .)27 قرآن، در یاخالق میمفاه همو،( است آن کاربرد

 در متضـاد  مشـابه،  اصـطالحات  ۀسـ یمقا و رفته کار به آن در واژه که یمتن از استمداد را
  .)72 همان،(  داندیم گریکدی با ارتباط

  
  یبررس
 یفلسـف  ییگراینیع از ثرأت با و نگردیم متن مضمون به ییگرااثبات موضع از یگرومتن
 مـتن  که است برآن و کندیم جو و جست متن) یستیفرمال( ساختار و صورت در را معنا
 فعـلِ  و ییکـاربردگرا  ۀینظر با یقیوث ارتباط نیهمچن معنا در یگرومتن. معناست همان
 شـده  داللـت  بـرآن  آنچـه  و 1اسـت،  شده گفته آنچه انیم) 1975(سیگرا. دارد یگفتار
 ،واژه کیـ  دنیـ فهم و است کاربرد همان معنا نیتگنشتایو نظر در. گذاشت زیتما 2،است
 سـرل  جان استراوسون، الرز،س ن،یآست ن،یتگنشتایو. است آن کاربرد یچگونگ از یآگاه

 کننـد یمـ  جـو  و جسـت  کـاربرد  در را معنـا  کـه  اندانیگرامتن جمله از سیتراو چارلز و
  .)21-1  ،ینبو(

 دفـاع  هیـ نظر نیـ ا یبنـا  ریـ ز مثابه به معنا ۀانیرفتارگرا راهبرد و ،یتجرب اصالت ۀفلسف اما
 ۀیـ پا بـر  معنا ۀمطالع و گفتار، وقوع ریپذمشاهده ۀنیزم و متن با معنا دانستن یکی. ستیرنیپذ

 از تـوان ینمـ  نکهیا خاطر به ،یزبان رفتار ریپذمشاهده و یخارج ۀهمبست مثابه به متن کاربرد
 بـا  آورد، دسـت  بـه  را معنـا  و ،یذهنـ  حاالت و میمفاه ها،شهیاند خودِ ،یعلم ۀمشاهد قیطر

  .)75- 71 ،چیل( ندارد یچندان اثر موارد شتریب در و است مواجه عمده اشکال
 یمعنـا . شودیم شمرده ناقص یدگاهید متن، از رونیب معنا هرگونه ینف و یگرومتن

 کلمات درسطح معنا. شودیم آغاز یزبان یهاشناسه از که است یمتوال ندیفرا کی ،یزبان
 داشـته  آن ماننـد  و یشرع ،یفلسف ،یعلم خاص عرف ای ،یعرف ،یلغو ۀجنب است ممکن
 سطح در معنا. ابدییم نیُّتع زبان نحو قواعد و اصول اساس بر له،جم سطح در معنا. باشد
 و وسـته یپ قـرائن  و ،یزبـان  ریـ غ یهانهیزم و یزبان اقیس با ن،یشیپ اصول بر افزون متن،

 عوامـل،  نیـ ا از کیـ هر گـرفتن  دهیـ ناد. دارد ارتباط سخن، ۀدکنندیتول قصد و وستهیناپ
 سـطوح  وانهادن کاربرد، ای متن به معنا لقمط یابتنا. است ییمعنا ۀینظر در یجد نقص

معناستید  درمـتن،  کـاربرد  از فـارغ  زبان، یهاشناسه و هاواژه ای هاجمله و اگرعبارات. گرِ
                                                                                                                                        
1. what is said. 
2. what is implicated. 
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 شـوند؟  گرفتـه  کار به زبان کی انیگوسخن توسط توانند یم چگونه ندارند، معنا از یحظّ
 یتفـاوت  چیه دینبا صورت نیا در هستند، معنا فاقد ،یمتن کاربرد از شیپ زبان الفاظ اگر
 را یعبـارت  و گـر ید لفـظ  یجـا  به را یلفظ توانینم کهیحال در. باشند داشته گریکدی با
 یمعنـا  و یتصـور  یمعنـا  خلـط  ،یکـاربردگرو  یخطـا . کارگرفـت  به گرید عبارت یجا

 ۀیـ پا اصول با یاستعمال یمعنا همان ای یتصور یمعنا. هاستآن کیتفک عدم و یقیتصد
 و التفـات  بـه  متقـوّم  ن،یـ ا بـر  افزون کالم، یقیتصد یمعنا کهیدرحال است، رتبطم زبان
  .دارد ارتباط یمرادشناس با و است تیموقع و متن ۀآورند دیپد قصد

  
  زوتسویا یقرآن یمعناشناس روش یبررس. 3

 او. اوسـت  ییمعنـا  ۀیـ نظر و یشناختزبان ،یمعرفت یمبان از برگرفته زوتسویا یمعناشناس
 فهـم  ریسـاپ  از یرویـ پ بـه  او. اسـت  انسان یزندگ طیمح از ثرآنأوت زبان تینسب هب قائل
 یمعنـا  زوتسـو یا. دانـد یمـ  خـاص  ۀجامعـ  هـر  در آنان یسازمقوله از افتهی رنگ را افراد

 عناصـر . نـد یبینم یلغو یمعنا یبرا یچندان نقش و دیجویم کاربرد و متن در را واژگان
  :است مالحظه قابل ریز یمحورها در زوتسویا  یقرآن یمعناشناس روش

  
  قوم کی ینیبجهان و فرهنگ شناخت ،یمعناشناس. 1. 3
 خـاص  برهـه  در جامعـه  کیـ  ینـ یبجهان ساخت در قیتحق علم را یمعناشناس زوتسویا

 یدرپـ  کـه  اسـت  یفرهنگـ  یدانشـ  او نظر در یمعناشناس .)4 زوتسو،یا( کندیم فیتوص
 از رونیـ ب واژه یمعنـا  ،یاساس یمعنا از منظور. است واژه ینسب و یاساس یمعنا لیتحل
 یبـرا  او. است خاص متن بافت درون معنا ،ینسب یمعنا از مقصود و خاص، متن و بافت
 ۀگفتـ  به که است کلمه ینسب یمعنا به او اهتمام. ندیبینم یچندان نقش یاساس یمعنا

 یمعنـا  بـه  یابیـ دسـت  او. اسـت  زبان کاربران یشناختروان بازتاب و فرهنگ یتجل ،یو
 یزبـان  ینـ یبجهـان  تا داندیم آن مردم و زمانه یفرهنگ وضع در قیتحق ازمندین را ینسب
 ۀگانهفت عناصر .)21 همان،( دیآ دست به آن یدیکل کلمات لیتحل براساس جامعه کی
 ،یمنفـ  سـاخت  متضـاد،  متـرادف،  بافـت،  یرو از واژه شـناخت ( قرآن الفاظ لیتحل در او

 یمعنـا  شـناخت  و یکاربردگرو یراستا در همه ،)یناسوت یمعنا و موازنه، ،ییمعنا ۀحوز
  .)83 -74 قرآن، در یاخالق میمفاه همو،( است قرآن بافتِ درون ینسب
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  یبررس
 ۀدور کیـ  در قـوم  ینیبجهان ساخت و تیماه در قیتحق علم را یمعناشناس زوتسویا .1

 هـدف  در خـاص  کـرد یرو کیـ  انیـ ب صـرفاً  فیـ تعر نیـ ا که است آشکار. داندیم خاص
  .یمعناشناس یبرا یعلم فیتعر کی نه است، یمعناشناس

. اسـت  ناتمـام  ینگـاه  سـخن،  یطـ یمح و یخیتار طیشرا به معنا سهم ۀهم احاله. 2
 معنـا  فیتوصـ  امـا  است، اصل کی ،یاجتماع اقیس به واژه هر یمعنا نیّتع بودن وابسته
  .تاس ناقص یاگزاره ،یاجتماع نقش ۀیپا بر تنها

 و شـود ینمـ  یابیـ ارز ،یشناسـ زبـان  چارچوب در یاساس یمعنا از زوتسویا فیتعر. 3
  .است یشخص فیتعر کی صرفاً
ل یوح قرآن. 4 رسَ  ۀدرانگـار  قـرآن  یمعان دادن یجا. است تیخاتم عصر یبرا خدا مُ
رف نگاه با قرآن زبان لیتحل. است ناصواب یدگاهید قوم، کی یزبان فهم  ،یقـوم  زبـان  صِ
 قـرآن . اسـت  یالهـ  جاودان کالم مثابه به قرآن مضمون و متن یوجود یمبان با یواریرو

 نیزمـ  ۀگستر در بشر ۀهم و دارد نزول عصر مردم فرهنگ از فراتر ،شمول جهان یدعوت
 زنـدان  در را معنـا  و زبـان  ،یقـوم  یشناسـ زبـان . دانـد یم خود مخاطب را خیتار بستر و

 ۀجامعـ  فرهنـگ  یبـازخوان  ۀیداع صرفاً یفرهنگ یمعناشناس. نگردیم جامعه کی فرهنگ
 مسـتلزم  قـرآن  بـر  یقـوم  یمعناشناسـ  قیـ تطب. دارد را جهـان  به آن نگاهشیوۀ  و نیّمع

 مردم نگرش و فهم قالب در قرآن شمول جهان و یانیوح یهاآموزه و معارف یبندمقوله
  .است نزول عصر حجاز

  
  ییمعنا ۀشبک زبان، نظام .2. 3

 سـطح  در تنهـا  را ییمعنـا  لیتحل و داندیم نظام کی یدارا را زبان راساختگ یمعناشناس
 انیسـاختگرا  ۀآمـوز  نیـ ا بر زوتسویا .)21 -20 ررتس،یگ( راستیپذ نظام کی یواحدها

 بـر . دانـد یم قرآن یزبان نظام به یابیدست معطوف را خود یقرآن مطالعات او. دارد دیتأک
 .)22 زوتسـو، یا( دهـد  یم شکل را خورده گره هم به ۀشبک کی زبان، یها واژه او نظر ۀیپا
 به یبرا که داندیم ژهیو روش و یاساس ۀنقش یدارا را نظام هر ریساپ نظر به استناد با او

 همـان، ( کرد قیتحق راآن نظام کل تیماه بر حاکم یساختمان روح دیبا آن آوردن دست
یمـ  دسـت  به گر،یهمد با رتباطا از را خود یمعنا قرآن در کلمات زوتسو،یا نگاه در .)36

 ونـد یپ هم با زین هاگروه نیا. سازندیم را گوناگون یهاگروه خود انیم کلمات نیا. آورند
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ـلّ  کی سرانجام و ابندییم . دیـ آ یمـ  وجـود  بـه  یمفهـوم  ۀدیـ چیپ ۀشـبک  و سـازماندار  کُ
 از گاهدسـت  درکـلّ  را گـران ید بـا  هاآن روابط تیاهم دینبا قرآن یدیکل الفاظ درشناخت

 همـان، ( اسـت  یقرآن ینیبجهان میترس ،میمفاه ۀشبک نیا یاساس نقش. داشت دور نظر
 و سـازماندار  ۀمجموعـ  کی قرآن، یمعناشناخت عیوس دانیم زوتسویا باور به .)22 ،13 ،6
 و دهیبخشـ  تکامـل  را گریکـد ی هـا -واژه آن در کـه  اسـت  کلمات از بسنده خود نظام کی

 نـه  قـرآن،  یمعناشناسـ  اسـاس  نیـ ا بر .)44 همان،( اندکرده ادیپ یاتازه و منظم ریتفس
 تیخصوصـ  که است آن یدیکل الفاظ یلیتحل پژوهش بلکه ،واژگان یمعنا یلغو یبررس
ـ  ۀشـ یاند ساخت در یاساس نقش و کنندیم نییتع را دستگاه تمام  همـان، ( دارنـد  یقرآن
89-90(.  

  
  یبررس
 نظـام . کننـد یمـ  ریتفسـ  را گریکـد ی که ستهاداللت از دهیتن هم در ۀشبک قرآن میمفاه
. شـود ینم افتی متن، سراسر ییمعنا شبکه نیا کل از منفک الفاظ، در تنها قرآن ییمعنا
 کشـف  و یزبـان  نظـام  سـاختار  و میمفـاه  انیـ م ونـد یپ یچگونگ و قرآن یزبان نظام یول

 نـد یبرآ تنهـا  ،قرآن ییمعنا ۀشبک. دارد ابتنا معتبر ییمعنا یالگو کی بر قرآن یهاداللت
 ،یمضـمون  تالئـم  ماننـد،  یگـر ید یدیـ کلر عناصـ  بـر  شـبکه،  نیـ ا تیـ هو. ستین الفاظ

 که دارد ابتنا رآنینظ و ،یوح ۀفرستند مقاصد ،یعقل یهاانگارهشیپ ،ییاقتضا ،یاستلزام
 روش توانـد یمـ  تنهـا  یمعرفتـ  یالگـو  نیا. است ریپذشناخت معتبر معرفت درچارچوب

 یابیـ ازر اعتبـار  سـنجه  بـا  ،ینـ ید معرفت منابع و یمبان ،یمباد ۀهم بر یمبتن یاجتهاد
  .یساحت تک یالگو نه شود،

  
  ییمعنا یهاحوزه ،یدیکل و یکانون کلمات. 3. 3
 بـه  روش. دانسـت  یاساسـ  ۀنقشـ  کیـ  یدارا را یزبـان  نظام ر،یساپ از یرویپ به زوتسو،یا

 فهـم  رو،نیـ ا از. اسـت  نآ نظـام  کل بر حاکم روح ۀمطالع یاساس ۀنقش نیا آوردن دست
 زبـان  آن یمعناشـناخت  یهـا  دانیم قالب در که است ییمعنا نظام افتنی درگرو زبان کی

 و قـرآن  زبـان  نظام یساختمان روح آن به یابیدست قرآن یمعناشناس هدف. دارد انیجر
 .)36 همان،( است آن روش
 و قـرآن،  زبـان  ظامن که است آن یپ در زگربریوا ییمعنا یهاحوزه ۀینظر اساس بر او
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 همان،( آورد دست به را ییمعنا گوناگون یهادرحوزه آن ۀوستیپ هم به واژگان ۀمجموع
 یمعناشـناخت  دانیـ م کـه  است یمعان از یادهیچیپ ۀشبک قرآن کلمات او ۀدیعق به .)24
 ۀکنند محدود و خاص یدیکل ۀواژ کی و ،یکانون ۀکلم یمعناشناخت دانیم کی. دارد نام
 مـان یا مفهـوم  .)28 همـان، ( است واژگان از بزرگتر کل کی درون در ،یتصور ۀحوز کی

ـکر  اسالم، ق،یتصد هللا، مانند گرید یدیکل واژگان که است یخاص دانیم یِکانون ۀکلم  شُ
 ۀحـوز  کیـ  یمنف یهادانه آن، مانند و کفر، ان،یعص ب،یتکذ و مثبت، یهادانه آن، جز و

عد در کفر ۀواژ. دهندیم لیتشک را یمعناشناخت مستقل دانیم و یتصور  ۀکلمـ  ،یمنفـ  بُ
 ان،یعصـ  ضالل، ب،یتکذ شرک، یدیکل واژگان که است گرید مستقل دانیم کی یکانون
 بـر  کـه  اسـت  یکـانون  ۀکلمـ  نیتـر یعـال  هللا،. دارند قرار آن اطراف استکبار، ظلم، فسق،
 جهـت  نیتـر یاساسـ  از یکـ ی نیا. دارد فرمان قرآن یمعناشناخت یهادانیم ۀهم واژگان
  .)45 ،31 همان،( است قرآن یفکر نظام و یجاهل یفکر نظام اختالف

  
  یبررس

 بـه  صـرفاً  انتخـاب  نیـ ا که دارد اذعان زوتسویا ست؟یچ یدیکل کلمات انتخاب اریمع. 1
 و قـرآن  یدیـ کل واژگـان  انتخاب ایآ فرض نیبرا. )22 همان،( است وابسته محقق ۀقیسل

  شود؟ دانسته یعلم روش کی تواندیم و دارد؟ ابتنا یخاص ۀبرقاعد هاآن یبررس
 یابیدست و گریکدی درکنار هاآن میتنظ و یدیکل واژگان نشیچ و نشیگز مالک. 2

  شود؟یم محقق یروش چه با و ستیچ یمعناشناس دانیم به
 تیـ هو تـوان ینمـ . ستین ییمعنا ۀحوز و الفاظ در منحصر قرآن یهاداللت ۀشبک. 3
  .نمود الفاظ از برآمده ییمعنا ۀشبک به محدود را قرآن یانزب ینیبجهان
 یجـاودان  و یجهـان  یهـا تیـ واقع و رونیـ ب جهان هدف به نظر با قرآن یهاداللت. 4

  .است انیپایب و باز خود، مخاطبان
  
  ینسب و یاساس یمعنا ،یکاربرد یبافت یمعناشناس. 4. 3
 یـی گرامـتن  را خـود  یمعناشناس روش ،یلیتحل لسوفانیف یکابرد هینظر ۀیپا بر زوتسویا

 ۀیـ نظر همـان  محـور  در همه ،او ییمعنا لیتحل عناصر ۀانگهفت یهاعنوان. کرد یمعرف
. نـدارد  یواضح فیتعر زوتسویا درکالم متن ای کاربرد بافت، مفهوم. دارد قرار یکاربردگرو

 بـا  واژه کیـ  یمعنـا  فیتوصـ  زبان، کی ییمعنا مقوالت یعلم قیتحق یبرا او راهکار اما



   99   قرآن مطالعات بر آن تطبیق ناروایی یا رَوایی فرهنگی، معناشناسي تحلیل

 در را وهیش نیا مضمون یو .)27 ،قرآن در یاخالق میمفاه همو،( است آن کاربرد طیشرا
 راآن یقـ یحق یژگیو به یابیدست و کشدیم شیپ یجاهل عصر در مروّت مفهوم فیتوص
 .)54-53،همـان ( ییمعنـا  یهالفهؤم لیتحل نه ،داندیم نیصحرانش اعراب یزندگ یفضا

  .است یفرهنگ و یزبان تینسب اصل همان ،وهیش نیا اساس
 یمعنـا  کیـ  و ،یاساس یمعنا کی زبان،  واژه هر یبرا گرا،متن یمعناشناس ۀیپا بر او
 افـزوده  واژه بـه  یضـمن  صورت به خاص ۀنیزم در قرارگرفتن اثر در که است قائل ینسب
 ۀیـ نظر در یا هسـته  یمعنـا  ،یو نگـاه  در یاساسـ  یمعنـا  ).16-15 زوتسـو، یا( شودیم
 یبـرا  متن فهم شروع هدف به که است یشناخت روش امر کی بلکه ،ستین زبان یریصوت

 آن یمعنـا  بلکه دارند، یثابت یمعنا ها واژه که ستین معنا بدان نیا. شودیم فرض الفاظ
 نـه  و است واژه یصور لیتحل نه او نظر در یمعناشناس. ابدییم نیتع کارکرد، با متناسب

 یحدسـ  را هیـ پا یمعنـا  او). 21 همـان، ( است یفرهنگ یدانش بلکه آن، یاشتقاق یمعنا
  .کندیم ینف راآن ییکارآ دانسته،

  
  یبررس

 یـی گرابافـت  نـه  است، ییگرانهیزم و یفرهنگ ییگرابافت شتریب زوتسو،یا یمعناشناس. 1
  .یزبان

 یـی عُقال یهنجارها گرفتن دهیناد و یفرهنگ بافت به معنا سهم ۀهم کردن واگذار. 2
 از یناشـ  یِنیشـ یپ داللـت  کی زبان هر واژگان. است رفتهیناپذ یامر زبان، داللت و وضع
 در زنده الفاظ. شود یم حاصل آن یتصور مدلول الفاظ، یانفراد دنیشن با که دارد وضع
 نـوع  کی واژگان ن،یا بر عالوه. یفرض نه است یواقع یمعنا به بارور ثیح نیا از زبان هر

 تلفـظ  نـه  ،اسـت  ملتفـت  مـتکلم  توسـط  زبان کاربرد به مربوط که دارد یاستعمال داللت
 یناش که دارد یجد یقیتصد داللت نوع کی الفاظ سرانجام و. خفته انسان ای ابزار توسط

 بـه  معنـا،  از مرتبـه  نیا نیّتع در لفظ ظهور .است یاقیس قرائن و متکلم قصد و التفات از
ـ  قرائن ۀهم گرفتن نظر در و ندهیگو قصد ـ ب و یدرون  صـدر، ( اسـت  وابسـته  سـخن  یرون

ل ،یاقیس و یزبان داللت نوع دو نیا .)1/199   .هم یارویرو نه گرندیکدی مکمّ
 بافـت  و تیـ ظرف از یآشـکار  نییتب ،یفرهنگ بافت و کاربرد بر یمبتن یمعناشناس. 3
 ییمعنـا  ۀیـ نظر هر. دهدینم ورود را معنا نیّدرتع زبان ۀندیگو قصد و ندارد، یزبان درون
 دیـ تول گـر ید یسـو  از. باشـد  داشته زبان یدرون ساختار از یروشن نییتب که است ریناگز
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 خـاص  امیـ پ ارسـال  هـدف  بـه  را زبان که است یاندهیگو برالتفات یمبتن همواره سخن
  .است درکاربسته

 زبـان  الفـاظ . سـت ین مندضابطه زبان، مقوالت یبرا ینسب و یاساس یمعنا میتقس. 4
 آن جـز  و مجـاز  و قـت یحق د،یـ مق و مطلق خاص، و عام تراک،اش ترادف،: مانند یاحکام
 همـان  ایـ  یشـرع  و یعرفـ  ،یلغـو  قتیحق یعنی ،یزبان یمعنا نوع سه کههمچنان. دارد
  )243/ 1 ،یحل( است زبان ییعقال اریمع اساس بر خاص، عرف
 اعتبـار  و یاساسـ  یمعنـا  سـو  کیـ  از است؛ یدرون تناقض کی گرفتار میتقس نیا. 5
 ،یزبـان  تفهم آغاز منظور به گر،ید یسو از افکند، یم دیترد ۀبوت در را هاواژه عوض ییعقال
ن را یفرض یمعنا کی رشیپذ   .دهدیم تَ
  
  قرآن یدرزمان یمعناشناس .5. 3

 یزمـان هـم  یشناسزبان آن، ۀگذشت به نظر بدون خاص، یزمان مقطع در زبان کی قیتحق
 است یدرزمان یشناسزبان ،یزمان مختلف یها دوره در زبان کی یها دهیپد یبررس. است

  )78-76 ،7، ینیالدمشکوه ؛36 ،یباقر(
 هدف به را یخیتار یمعناشناس ،یدرزمان و یزمانهم ۀمطالع نوع دو به نظر با زوتسویا

 دانـد  یمـ  ثرؤمـ  خیتـار  از خـاص  برهه در زبان کی یدیکل اصطالحات یدگرگون شناخت
 دسـتگاه  بـر  دسـتگاه  کیـ  همچون را قرآن واژگان وذنف و اسالم ظهور او .)38 زوتسو،یا(

 و یدرزمـان  روش را خـود  یقرآن یمعناشناس او. کندیم فیتوص قرآن از شیپ یعرب زبان
  .)43-42 همان،( داندیم یخیتار

  
  نقد و یبررس

 یمعناشناسـ  ایآ قرآن، یمعناشناس یدرزمان ۀمطالع به زوتسویا یوفادار زانیم از فارغ
ـ  واژگـان  یزمانهم ۀمطالع از را ما زبان، کی مقوالت یدرزمان  نیـ ا ایـ  کنـد؟ یمـ  ازیـ نیب
ل ها روش   شود؟ینم گریدشیوۀ  از یازینیب سبب کیچیه و گراند،یکدی مکمّ

  
  یتصور تقابل و ینیبجهان. 6. 3
 قالـب  در انسـان  و خدا یمفهوم تقابل. داندیم یتصور تقابل ساخت را قرآن ینیبجهان زوتسویا

  .)109 تا 89 همان،( آن جز و دوزخ و بهشت آخرت، و ایدن یتصور تقابل ناگون،گو روابط
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  یبررس
 یهادوگانه بر قرآن ینیبجهان ساخت. خطاست ،یتصور تقابل بر قرآن ینیبجهان فرض

 و مسـلم  شـهادت،  و بیـ غ آخرت، و ایدن عبد، و رب انسان، و خدا میمفاه مانند متقابل،
 درمسائل مفهوم صدها قرآن. دارد یذوق ۀجنب و است معتبر اریمع فاقد آن، مانند و کافر،

 یزنـدگ  یهـا سـته یبا و انسـان  فیتوصـ  خدا، افعال و اوصاف رینظ گوناگون، موضوعات و
 کـه  دارد رهیـ غ و یاخالقـ  یهـا ارزش ،یخیتـار  و یاجتمـاع  مسائل ،یمعادشناس ،یمانیا

 ۀرابطـ  نـه  یوانگهـ . دهندیم مانسا را قرآن ینیبجهان یهاانگاره و ندارند، یتقابل نسبت
 آخـرت  و ایدن ۀرابط نه و دعا و یوح ۀرابط نه است، یتقابل ۀرابط کی انسان و خدا مفهوم

ر دگاریآفر قرآن، یخدا. بیغ و شهود و  ۀهم که است انسان و جهان مقصد و مبدأ و مُدبّ
  .اند رهنمون اتیح هدف یسو به او ریتدب با و افته،ی ظهور او رحمت اساس بر هادهیپد
  
  قرآن یدرمعناشناس مغفول یدالل منابع. 7. 3
 واژه وضـع  یزبـان  یمعنا انیبن. است یامرحله چند و هیال چند یندیفرا یزبان یمعنا. 1
 یمعنـا  ظهـور . کشـد یمـ  شیپـ  را معنا ظهور درعبارت، واژه کاربرد. است جامعه کی در

 لیـ تحل اعتبـار . دارد اتکـا  یزبـان بـرون  و یزبـان درون قرائن ۀمجموع بر اعتبارآن و سخن
 ،یزبان اقیس و ساختار ،یعرف ،یوضع یمعنا یندهایفرا ۀهم بر ،یقرآن مفهوم کی یمعنا
 تیشخصـ  سـخن،  ابـراز  یهـا نهیزم ،یاشبکه و یمتن لیذ روابط قرآن، متن خاص عرف
  .دارد ابتنا سخن ۀنیزم و موضوع او، هدف نده،یگو

 داللـت  قرآن. است تیخاتم عصر در انسان نوع تیهدا یبرا خدا یمانا یوح قرآن. 2
 بـه  یابیدست. دارد ییمعنا یتو در تو سطوح و ،ییمعنا گوناگون وجوه ،یباطن و یظاهر
 روش و منـابع  بـر  افـزون  ،ییالگـو  و منـابع  از استمداد یمستدع قرآن، عبارات و میمفاه
  .است یانسان متعارف متون لیتحل

 تمرکز سخن، کاربرد ۀنیزم و یفرهنگ یمعناشناس بر زوتسویا یشناخت قرآن روش. 3
 ،یبرهـان  عقـل  کـه  همچنـان . اسـت  گذاشـته  ابهام ۀبوت در را یاله ۀندیگو مقصود افته،ی
 دیـ ند را وسـته، یناپ ۀنـ یقر مثابـه  به زبان ییعُقال مرتکزات و قواعد ،یعقل یهاانگارهشیپ

ـ  ،منبـع  ،)ع(معصـوم  یایاوصـ  و) ص(اکـرم  امبریپ سنت. است گرفته  آمـوز روش و نیِّمُب
-دهیـ ناد. اسـت  قـرآن  یمعـان  متعدد سطوح و ایزوا به ییجوراه دیکل و قرآن یمعناشناس

  .است زوتسویا یقرآن یمعناشناس در گرید ۀعمد نقصان معتبر، منبع نیا نقش یانگار
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 یالگـو  زوتسـو، یا ییمعنـا  لیتحل روش و ینظر یدرمبان مهم یهایینارسا به توجه با
ـ  یوح یمعناشناس در رفتهیپذ ییالگو تواندینم او یقرآن یمعناشناس ـدل . باشـد  یقرآن  مُ
 یزبـان  مقـوالت  شـناخت  در یو یسـتودن  و ارزشمند تالش رغمبه زوتسو،یا یمعناشناس

 بـه  یمـان یا اتیح یتعال یسو به انسان تیهدا در قرآن مقاصد تیجامع تواندینم قرآن،
ر و دگاریآفر یسو  دهیـ ناد مفهـوم  به همه، نیا البته. کند ییازنماب را انسان و یهست مدبّ

  .ستین قرآن یاخالق میمفاه شناخت در او تالش ارزش گرفتن
  
  گیریجهینت
 نیـی تع را زبـان  کـه  اسـت  یزبـان  تیبرخاسته از نسـب  یدگاهید یفرهنگ یمعناشناس. 1

  .است کرده فرض ینیبجهان و تفکر تیماه ۀکنند
 سـد  انسـان،  ذهـن  و زبان از جهان یبرساختگ و شهیاند و زبان انیم یجبر وندیپ. 2
 تفکـر  ،یفرهنگـ  مقـوالت  ۀکنندمنعکس و شهیاند درخدمت زبان. است تفهم و میتفه راه

 .فرهنگ ساخت عامل نه است، یاله یوح ای انسان،
 یـی گراو تجربـه  ینگـر یخیتار یی،معنا یهازبان، حوزه یتنسب یرشبا پذ ایزوتسو. 3
  کند. پیادهرا برمتن قرآن  یفرهنگ معناشناسیتا  وشیدک، ویو کاربردگر یفلسف
ن در ،یفرهنگ یقوم ۀینظر یمبان رشیپذ با زوتسویا .4 -ذهـن  و یـی گراواقـع  بسـت بُ
 یانسان یاخالق یهاارزش به یابیدست یعنی ،خود هدف نیمهمتر در او. ماند فرو ییگرا

ن هاارزش تینسب به ،یاخالق یکل نیقوان به اذعان وجود با و شد متوقف قرآن   .داد تَ
 عـدم  ،یزبـان  رفتـار  ریپـذ مشـاهده  ۀنـ یزم بـا  معنا یانگارهمسان و یتجرب راهبرد .5
 عناصـر . اسـت  نـده یگو قصد به متقوّم یِقیتصد یمعنا از زبان، ۀیپا اصول یمعنا کیتفک
 یدارا نـه  اسـت،  داللـت  و وضـع  یـی عقال قـانون  چارچوب در نه زوتسو،یا ییمعنا لیتحل

  .یکاف اعتبار و الزم تیجامع
-یحـال  در. است یلفظ روابط ندیبرآ صرفاً قرآن، ییمعنا ۀشبک در زوتسویا دگاهید .6
شـناخت  معتبـر  معرفـت  درچارچوب که دارد ابتنا یگرید یدیعناصرکل بر شبکه نیا که
  .است ریپذ

ـ  متعدد سطوح و ،ییمعنا گوناگون وجوه ،یباطن و یظاهر داللت قرآن .7 . دارد یدالل
 روش و منبـع  بر افزون ،یروش و منابع از استمداد مستلزم قرآن عبارات و میمفاه لیلتح
  .است متعارف متون لیتحل
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 در را قرآن یاله ۀندیگو مقصود سخن، کاربرد ۀنیزم بر یفرهنگ یتمرکزمعناشناس. 8
 مرتکـزات  و قواعد و یعقل یهاانگارهشیپ ،یبرهان عقل شأن و نقش گذاشته، انینس ۀبوت
 منبـع،  مثابه به را ،)ع(معصوم یایاوص و) ص(اکرم امبریپ سنت و وانهاده، را زبان ییقالعُ
  .است دهیناد قرآن یژرفا به ییجوراه دیکل و قرآن یمعناشناس آموزروش و نیِّمُب
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