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 چکیده

نی به آو دو کتاب در حوزه فهم مفاهیم قرترجمه نموده  ژاپنی، زبان بهرا  قرآنتسو زبان شناس ژاپنی که وایز

را به مجامع علمی ارائه داده است. وی برای رسیدن به  قرآندینی در مفاهیم اخالقی و  خدا و انسان در قراننامهای 

مفاهیم قرانی روشی ارائه داده است تا با بکار گیری آن روش بتوان حقیقت معانی واژگان قرانی را دریافت نمود. و به 

 هایروش بین در معناشناسی روش .بماند امان در خود، افکار تأثیر از مفسر که شودمی باعث او این روشنظر 

 رأی به تفسیر از ماندن امان در برای روشی و دینی متن ویژه به متون بررسی و تفسیر برای راه بهترین موجود

ت بر: بافت، جانشین های واژه در عبارات تسو در فهم معنای واژه در این روش مبتی اسوطرق هفتگانه ایز. است

دیگر، توجه به واژه های متضاد، توجه به کاربرد واژه در بافت غیر دینی، توجه به حوزه های معنایی، تضاد صوری و 

 .ترادف 

 مفاهیم، معناشناسی. ،تسو، روشوایز :کلیدی واژگان
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 مقدمه

از جمله در  وزه قرآن فعالیت های مفید و مثمر ثمری را انجام داده است.دان مستشرق که در حایزوتسو یکی از اندیشمن

را به رشته تحریر  خدا و انسان در قرآنو  ساختمان معنایی مفاهیم اخالق دینی در قرآن: نی دو کتاب عمدهآحوزه مفاهیم قر

های متعددی در شناخت  در اثر بخش بودن فعالیت های وی همین بس که آثار و تالیفات و همایش .در آورده است

به  .نی به رشته تحریر در آمده استآتکمیل و اصالح روش وی در حوزه علوم قر و نقد و بررسی آثار وی و همچنین شخصیت

چنیین کتب و مقاالت و همایش هایی در تکمیل و اصالح کار وی انجام  ؛ثیرات آثار ویأو ت بخشیطور قطع اگر نبود اثر 

ن پرداخته و روش خویش را بر مبانی بنا نهاده است. در آاخالقی در قرآنی خود به مبحث مفاهیم قرنمی شد. وی در دو اثر 

و  را در این حوزه و روش برداشت وی از کلمات اوادامه بحث ما ضمن معرفی اجمالی از شخصیت و آثار وی دیدگاههای 

 شده اشاره خواهیم نمود.برخی از نقد هایی که بر وی وارد  بهنی خواهیم پرداخت و آقر مفاهیم

 تعاریفکلیات و بخش اول( 

 ( مستشرقین1

معنای اصطالحی آن است که عبارت است در مستشرق در لغت به معنای روشن و تابان آمده است. ولی منظور از مستشرقان 

ستاد زمانی بعد از (. ا743: 5733دهخدا، )از: شرق شناس ها، خاور شناسان، عالمان و محققان و دانا به مسائل مشرق زمین

 در معنای عام آن را چنین تعریف می نماید: استشراق نقد تعارف مختلف از مستشرقین 

های علمی غربیان برای شناسایی و شناساندن کشورها و شرایط جغرافیایی، منابع، معادن، تاریخ، مجموعه تالش

های روان شناختی، ها، ویژگیتمدن ادیان،فرهنگ، باورها،  ادبیات، هنر، آداب، سنن، عادات، ها، زبان،قومیت

های روحی، ابعاد خطرناک و نقاط آسیب پذیر مردم آن کشورهای مشرق زمین که خاور دور تا خاور حساسیت

های دیگر اسالمی در آفریقای شمالی و دیگر نقاط جهان در جهت نزدیک و شرق دریای مدیترانه و حتی سرزمین

نان برای تأمین منافع غربیان تعریف یاد شده گرچه مفصّل است، اما جامع های مادی و معنوی آکشف ثروت

 (.77: 5731)زمانی: باشدمی

مستشرقین مذهب خاصی ندارند بلکه محققین (. 77 :5731زمانی، )در اصطالح دینی به اسالم شناسان غربی گفته می شود

البته می توان گفت اکثر آنها مسیحی هستند و  .کنندغربی هستند که در مورد مشرق زمین و دین و مذهب آنها تحقیق می 

در حقیقت با دقت بیشتر در تعریف مستشرقان از اسالم و افتراء های آنها به دین مبین اسالم و قرآن می توان فهمید که 

رن در ق .(77 :5731زمانی، )اکثر مستشرقان دست نشانده دولت های غربی هستند تا اغراض استعماری را تحقق بخشند

ن پرداخته اند. آحاضر هم عده ای که از آنان که به عنوان مستشرقین شناخته می شوند به مطالعه و احیانا ایجاد شبهه در قر

از جمله آنها می توان به این و برخی هم به دنبال درک مفاهیم و شناخت اسالم بوده اند. ر شده، صو البته برخی از آنها مستب

( رژی بالشر 1 ( گلدزیهر یهودی4( تئودور نولدکه آلمانی7( ژول البوم فرانسوی2او فلوگل آلمانی( گوست5افراد اشاره نمود: 

( 55( یوسف دره حداد51( ایزوتسو ژاپنی 6( موریس بوکای فرانسوی3( مونتگمری وات انگلیسی3( آرتور جفری9فرانسوی

 د. ( اشاره نمو36-31: 5762( آندرو ریپین )رک: زمانی52جان دمن مک اولیف 

 ژاپنی تسو مستشرقو( ایز2
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پروفسور توشیهیکو ایزوتسو اسالم شناس معروف ژاپنی در تسو می باشد. وچنانچه اشاره شده از جمله این مستشرقان ایز

که یکی از بهترین دانشگاه های غیردولتی ژاپن  از دانشگاه کیو 5673زاد. در سال در توکیو از مادر ب 5654چهارم مه سال 

تحصیل شد. وی در دانشکده ادبیات، در رشته زبان شناسی تحصیل کرد و بعد از گرفتن دکتری در همین است فارغ ال

دانشکده به تدریس زبان شناسی و فلسفه زبان پرداخت. از همان ابتدا به فلسفه عالقمند بود؛ بویژه به فلسفه زبان. عالوه بر 

سالگی به فراگیری زبان عربی پرداخت و سپس با آمدن عالمی  فلسفه زبان به یونانی قدیم نیز تدریس می کرد. در بیست

ایزوتسو به بیشتر زبان های زنده دنیا  فراگرفت. تاتاری به نام موسی جاراهلل در روستوف دون روسیه، زبان عربی را به خوبی

از آنها را در دبیرستان و پاره  تسلط داشت. از جمله انگلیسی، فرانسه، آلمانی، التینی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی که بعضی

گرفت. او عالوه بر این زبان ها، عبری، چینی قدیم، چینی جدید، سانسکریت، فارسی، ترکی  ای دیگر را در دوران دانشگاه یاد

او برای نخستین بار از ژاپن خارج شد. شش ماه در لبنان و یک سال در  5616در سال  و ادبیات روسی را نیز می دانست.

آشنا گردید و در این  «میة منهج و تطبیقفی الفلسفة االسال»به سر برد. در مصر با محمد ابراهیم مدکور، مؤلف کتاب  قاهره

به مونترال کانادا رفت و سیر جدیدی از  5695در سال  سال ها عضو فرهنگستان زبان عربی )مجمع اللغة العربیة( قاهره شد.

شش ماه در ژاپن و شش ماه در مونترال به سر می برد،  5696ور ایزوتسو تا سال مطالعات اسالمی خود را آغاز کرد. پروفس

شمسی با حضور جمعی پنج نفره  5715سال  او در ولی بعد تصمیم گرفت به ایران بیاید و رابطه اش را با ژاپن قطع کند.

 (.54-55: 5767رک: ایزتسو:)محیی الدین عربی را شرح می کرد «فصوص الحکم»کتاب 

 تسووثار ایزآ( 3

( مقایسه مفاهیم فلسفی و تاویسم 2( مفهوم ایمان در کالم اسالمی 5ایزتسو آثار متعددی دارد از جمله این آثار عبارتند از: 

( مسأله خلق جدید 9 حقیقت وجود ( مفهوم و1تائوئیسم  ( مقایسه مفاهیم فلسفی تصوف و4( مفهوم و حقیقت وجود 7

ترجمه قرآن کریم ( 5: عبارتند از گر را تألیف کرده است، اما مطالعات و پژوهشهای قرآنی وی،درنگاه عین القضاة و آثاری دی

تحلیل معناشناختی ایمان  (4( خدا و انسان در قرآن 7( ساختمان معنایی مفاهیم اخالق دینی در قرآن2به زبان ژاپنی 

 (.54-55: 5767رک: ایزتسو:)( تالوت قرآن 1واسالم 

 تسووهم قرآنی ایز( معرفی دو اثر م4

 "خدا و انسان در قرآن"کتاب  (4-1

فصول این کتاب عبارتند از: . د آرام ترجمه شده استمتوسط استاد اح ودر نه فصل تدوین  "خدا و انسان در قرآن"کتاب 

 .فصل سوم: ساخت اساسی جهانبینی قرآنی .ن در تاریخآاصطالحات کلیدی قر فصل دوم: .شناسی قرآن فصل اول: معنی

فصل ششم و هفتم : رابطه تبلیغی یا ارتباطی میان  .رابطه وجود شناختی میان خداو انسان فصل پنجم: .چهارم: اهلل فصل

در این کتاب وی تالش نموده است فصل نهم: رابطه اخالقی میان خدا و انسان.  .فصل هشتم: جاهلیت و اسالم .خدا و انسان

 الفاظ از دوره جاهلیت به اسالم را مورد بررسی قرار داده است. تا معنیشناسی الفاظ مهم قرآنی و تحول آن

 "نآمفاهیم اخالقی در قر"کتاب  (4-2

در ژاپن، به زبان انگلیسی منتشر  5616با نام ساختار کلمات اخالقی در قرآنف در سال   "نآمفاهیم اخالقی در قر "کتاب

با ترجمه فریدون بدره  5791قرآن مجیدف در ایران، در سال  دینی در–شد و نخستین ویرایش ان با عنوان مفاهیم اخالقی 

ای، از سوی انتشارات قلم منتشر شده است. مباحث مطرح شده در این کتاب به سه بخش عمده تقسیم می شود: بخش اول: 

هیم عمده، اصول تجزیه و تحلیل معنایی، بخش دوم: اخالقیات قبیله ای تا اخالق اسالمی، بخس سوم: تجزیه و تحلیل مفا
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از سوی نشر فروزان تجدید چاپ شده و در سال  5733این کتاب با اضافات و اصالحاتی با مقاله دکتر معصومی در سال 

 (6: 5767با عنوان المفهومات االخالقیه الدینیه فی القران به زبان عربی منتشر شده است)ایازی، 2113

 تسوونی ایزآقراین دو اثر  های گیژوی( 4-3

در این دو کتاب با تجزیه کلمات کلیدی  سخن می گوید. کلمات قرآنی و سیستم خاصاز پیوستگی در این دو کتاب تسو وایز

ن به دنبال اصل آحوزه معنی شناختی را دنبال می کند تا مفهوم میدانی را به دست آورد. در کتاب خدا و انسان در قر

در کتاب  است. (خدا و انسان)نآا شناختی از واژ های اصلی قرپیوستگی میان مفاهیم کلیدی و پیدا کردن میدان های معن

معنی شناسی الفاظ مهم قرآنی و تحول گروهی از الفاظ کلیدی را در انتقال از دوره جاهلیت به اسالم  خدا و انسان در قرآن

 مورد بحث و بررسی قرار می دهد، وی در این باره می نویسد: 

رای نشان دادن تصور خودم از معنی شناختی و تا حد امکان بیان اندیشه هدف من در نوشتن این کتاب کوششی ب

 ساسی آن همراه با توضیح اصول روشایستار ا الخاصهام در خصوص موضوع کلی معنی شناختی و هدف نهایی و ب

 (7: 5767تسو،وشناختی که از همه اینها حاصل می شود، بوده است)ایز

روش ایزوتسو در این کتاب برای فهم  موضوعی اخالقی قرآن را نشان می دهد. نظام ،خودمفاهیم اخالقی و در کتاب  

فرهنگی مفاهیم اخالقی، تحلیلی است که می خواهد به جای برگشت به فرهنگ ترجمه ای و اتکا به ذهنیت های بومی، به 

فاهیم خود را تفسیر و تعبیر کند. داده های قرآنی تکیه کند و مفاهیم اخالقی را از زبان خود قرآن به سخن در آورد و خود م

او تصریح می کند تفاوت در مواد کار نیست، بلکه روش تجزیه و تحلیل زبان شناسانه ای است که برای فهم و کشف مواد 

 اعمال می شود. در این باره می نویسد:

ها را تجزیه و تحلیل کوشش دارم بر ساخت معنایی واژه های ارزشی قرآن در زمینه اخالق و رفتار نظر افکنم و آن

 (7: 5767)ایزوتسو،قرار دهم

نظریه ای که ایزوتسو در این کتاب دنبال می کند، نظریه ای است که روابط متقابل میان الگوهای زبانی و الگوهای فرهنگی 

 را بررسی می کند. او می خواهد از پیوند و روابط کلمات و ساختمان معنایی به کشف مراد برسد.

 قرآنیمفاهیم معنا شناسی تسو در حوزه ویات ایزنظربخش دوم( 

 ثر از سوسورأتسو متوایز( 1

تسو وثر است. روش ایزأن، از زبان شناسی سوسور متآتسو و بکار گیری معناشناسی همزمانی در تحلیل مفاهیم قرودیدگاه ایز

عمومی زبان شناسی است، چنانکه در فهم مفاهیم اخالقی قرآن بر گرفته از یافته های سوسور در کتاب مشهور درس های 

)پور افخم: ن قرار می دهدآی بطور خاص، مفاهیم اخالقی قرآنوی مبانی او را دست مایه ای برای کشف معانی مفاهیم قر

 .(92-95ص

 نی به صورت اصلیآدرک مفاهیم قر(2

ری از نگاشته های دیگران می ثیر پذیأشود تدر حوزه تفسیر قرآن از جمله مسائلی را که ممکن است دامن گیر هر محققی 

  ورده اند:آتسو در این خصوص وباشد. و این تاثیر پذیری او را از دریافت حقیقت دور نماید. ایز
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 تالش در قرآنی از پس های دوره مسلمان متفکران توسط به که هایی اندیشه طریق از نه را قرآن تا بکوشیم باید

 کوشش باید بلکه بخوانیم، است شده پیدا خاص شکلی به یک هر و کتاب این کردن تفسیر و فهمیدن جهت ایشان

 که صورت همان به یعنی کنیم، فهم آنها اصلی صورت به را قرانی ای کلمه مفاهیم ساخت که باشد آن مصروف ما

 ( .61همان:)اند فهمیدن می را آن او ی واسطه بال پیروان و( ص)پیغمبر معاصران

 بزرگان حتی مدید مدتهای به یکی اشاره می شود: این مثال هاعددی آورده اند از جمله ایشان در این خصوص مثالهای مت

 و است نادانی آن اصل معنای نتیجه در و است علم دقیق متضاد جهل واژه که اندیشیدند می چنین عرب در اللّغه فقه دانش

 استعمال مهم موارد از زیادی تعداد به رجوع با. شد می ترجمه و شد می فهمیده نادانی عصر به اولی جاهلیت از جا همین از

 است بوده غلط جاهلیت باره در سنتی متداول عقیده که شد معلوم آن دقیق تحلیل و تجزیه و اسالم از پیش در جهل ریشه

 طور به که فرهنگ با انسان یک اخالقی معقولیت بر کند می داللت که است حلم مقابل بلکه نیست، علم اصلیش معنای و

  .(72: 5791ایزوتسو،)داراست را نفسانی هواهای از رهایی  و اعتدال صبر، بردباری، قبیل از هایی ویژگی تقریب

 معنا شناسی (3

 که است شناسی زبان های شاخه از یکی معناشناسیزبان قرآن با دو دانش نوپدید زبان شناسی و نشانه شناسی ارتباط دارد. 

 اینکه مثال کند؛ می تحلیل عام معنای به را زبانها همه شناسی زبان. است کرده پیدا یجایگاه و شده مطرح بیستم قرن در

تسو در کتاب خدا و انسان در وایز .(539-532: 5762)رک:رضایی اصفهانی،.دارند آن در نقشی چه ها واژه و چیست داللت

 قرآن آورده است: 

لعه ای تحلیلی درباره کلمات کلیدی زبان است به معنا شناسی بدان صورت که من آن را می فهمم، تحقیق و مطا

منظور آنکه سرانجام جهان بینی قومی شناخته شود. که آن زبان نه تنها همچون وسیله سخن گفتن و اندیشیدن، 

بلکه مهمتر از آن وسیله ای برای تصوّر کردن و تفسیر کردن جهانی که آن قوم را احاطه کرده است به کار می 

 (.4: 5767تسو، وبرد)ایز

 آنها، ارتباط و قرآن واژگان طریق از که است این واقع در نیز قرآن واژگان معناشناسی ترتیب همین به و ایشان اضافه نموده: 

 واژگان دستگاه به واژگان دستگاه یک از است ممکن خود حیات طول در قوم یک.  ببریم پی قرآن در نهفته بینی جهان به

 تغییر تحول سیر این در هاواژه جایگاه ولی هستند، هاواژه همان هاواژه مجموعه حالت، این در که کند هجرت دیگری

 کارهایی توانستمی که دانستندمی مونث جسم یک شکل به را «مَلَک» جاهلیت واژگانی دستگاه در مثال عنوان به. کندمی

 کار هیچ و کندمی عبادت خدا امر به فقط که دشومی معرفی عبد یک «مَلَک» قرآن واژگانی دستگاه در ولی دهد، انجام

 . دهدنمی انجام دیگری

 تفکیک معنای نسبی از معنای اساسی(4

آن معنای عام هر کلمه است که در هر بافتی  که پایهمعنای اساسی و  :یک تسو برای کلمات دو گونه معنا قایل می شود:وایز

تنها در بافت سخن بلکه در هر نظام فکری بار معنایی  است که نه معنای نسبی :دوم .کنداز سخن معنی خود را حفظ می

ای است که به صورت مجلدی ضبط شده، اما در قرآن در برای نمونه کتاب معنای اصلی آن نوشته .کندخاصی پیدا می

اتی چون اهلل، که در این مجموعه کلمبخشد. چنانگیرد که به آن معنای خاصی میای از مفاهیم اسالمی قرار میمجموعه

سازد که خدا به آمیزد و آن را به صورت مفهومی وابسته به وحی الهی مینبی، اهل، وحی و تنزیل با کتاب در هم می

باشند. در ای که به آنها شده میکند و اهل کتاب کسانی هستند که پیرو این پیامبران و مؤمن به وحیپیامبرانش نازل می
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های اسالمی آنها را معانی تضمنی و التزامی داند که در کتابا معناهای جنبی هر لغت میحقیقت ایزوتسو معنای نسبی ر

 (.21-5767:57تسو، )ایزویابدنامند با این تفاوت که آنها را در بافت یک نظام فکری میمی

 معناشناسی هم زمانی و در زمانی(5

ایزوتسو معناشناسی را به مثابه یکی از روش های جدید تفسیر متن برای فهم معانی اصطالحات کلیدی به کار می گیرد. در 

معنا شناسی روش هایی وجود دارد که هر یک از این روش ها در وصف مسئله ای از مسائل معنا کاربرد دارد. از میان روش 

به تجزیه و تحلیل مفاهیم عمده  معنا شناسی هم زمانیو  معنا شناسی در زمانیهای موجود ایزوتسو با استفاده از دو روش 

روشی است که بر اساس آن به مطالعه ی تغییراتی می  معناشناسی در زمانی:. (33: 5762،ی قرآن پرداخته است)شریفی

روشی است که در  هم زمانی:معنا شناسی  ( 453 :5734، پردازد که در گذر زمان بر واحدهای زبانی حادث می شود)روبینز

آن معنای واحد های نظام زبان در یک مقطع زمانی بررسی می شود. در چنین وضعیتی به تغییر معنا در طول زمان توجه 

نمی شود. بلکه هر زبانی را در هر برشی از زمان به منزله ی یک نظام ارتباطی خودکفا و مستقل مطرح می کند و مورد 

ان(. این شیوه مطالعه معنا را معنا شناسی  هم زمانی می نامند. طرق هفتگانه ایزتسو در فهم معنای بررسی قرار می دهد)هم

واژه در این روش مبتی است بر: بافت، جانشین های واژه در عبارات دیگر، توجه به واژه های متضاد، توجه به کاربرد واژه در 

 و ترادف که در ادامه به تفصیل اشاره خواهد شد.تضاد صوری  ر دینی، توجه به حوزه های معنایی،بافت غی

 عوامل موثر در تغییر معانی واژگان(6

پی می  ،با مطالعه در دو اثر مهم قرآنی ایزوتسو به دو نکته اساسی در عوامل موثر در تغییر معانی واژگان  که وی بیان داشته

 بریم :

 فرهنگ  (6-1

ش فرهنگ در تغییر معانی واژگان می باشد. به نظر وی، زبان و فرهنگ حاکم از جمله نکاتی که ایزوتسو مطرح می نماید نق

قرآن این  قرآن در فرهنگ عرب جاهلی انقالب فرهنگی پدید آورد؛  بر جامعه در تعیین معنای کلمات نقش اساسی دارد.

قرآن نظام  مفاهیم قرآنی است. انقالب را به واسطة ایجاد مفاهیم جدید به وجود آورد. جهان بینی قرآنی در حقیقت زاییدة 

معنایی جدیدی به عرب جاهلی بخشید. هر نظام معنایی نیز جهان بینی خاصی دارد. این جهان بینی نیز انقالب فکری را 

آیا قرآن  مفاهیم قرآن چون با تحول فرهنگی همراه بوده تفاوتهای چندی بر کاربرد آن در عصر جاهلیت دارد. پدید آورد.

وضع کرد و به واسطه آنها معنای جدیدی آفرید یا همان واژگان کهن را به خدمت گرفت و معنایی جدید به  واژگان جدیدی

واژه تواضع تسو می گوید قرآن از همان واژگان استفاده کرده و معنای جدیدی به آنها داده است. برای مثال وایز ؟آنها داد

بی غیرتی در برابر دیگران تلقی می شده است. اما این مفهوم  ترس وقبل از اسالم داری معنایی منفی بوده است زیرا نوعی 

ن از آدر اسالم و فرهنگ دینی و اسالمی معنای مثبت پیدا کرده و دارای بار ارزشی مثبت شده است. زیرا تواضع در زبان قر

رفتار محبت آمیز و  صفات برجسته و ارزشمند انسانی است که فرد در عین قدرت و مکنت، خود را کوچک می شمارد. و

واژة اهلل از  یا مالیم با دیگران دارد و رعایت این حالت در برخورد با مردم، در تحکیم روابط اجتماعی تاثیر به بسزایی دارد

 )همان(استپیش وجود داشته؛ اما معنای جدیدی پیدا کرده 

 ویژگی های قومی و نژادی: (6-2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 

 

و نژادی را در فهم ساختمان معنایی و مفاهیم اخالقی و عرفی موثر می داند. و ایزوتسو عالوه بر فرهنگ، ویژگی های قومی 

به همین خاطر در اثر خود نقش زبان و فرهنگ را به صورت مستقل بیان می دارد و بر اساس زبان قران را متمایز از زبان 

 جاهلیت و در تعیین معنای اخالقی موثر دانسته است)همان(.

 قرآن القی( الیه های زبان اخ6-3

 است: دارای سه الیه  قرآندر نگاه ایزتسو زبان اخالقی 

 طبیعت اخالقی خداوند است. مانند رحمان، غفار و جلیل. الف: اسماء اهلل که بیانگر 

می دارد. به عبارت دیگر، رابطه انسان را با خدا تبیین  نب: اخالق اسالمی، که بینش آدمی را نسبت به ذات باری تعالی بیا

 کند؛ نظیر اوامر و نواهی االهی می 

ج: مفاهیم اخالق اجتماعی، که روابط اجتماعی و نحوه برخورد با دیگران را بیان می کند. در این کتاب مراد مفاهیمی است 

 (91: 5791مفاهیم اخالقی دینی تعبیر می شود)همان:که رابطه انسان و خدا را بیان می کنند و از انها به 

   مفاهیم قرآنیدر درک  هترجم( رد نگاه 6-4

روش ایزوتسو برای فهم فرهنگی مفاهیم اخالقی، تحلیلی است که می خواهد به جای برگشت به فرهنگ ترجمه ای و اتکا به 

ذهنیت های بومی، به داده های قرآنی تکیه کند و مفاهیم اخالقی را از زبان خود قرآن به سخن در آورد و خود مفاهیم خود 

یر کند. او تصریح می کند تفاوت در مواد کار نیست، بلکه روش تجزیه و تحلیل زبان شناسانه ای است که را تفسیر و تعب

 برای فهم و کشف مواد اعمال می شود. در این باره می نویسد:

کوشش دارم بر ساخت معنایی واژه های ارزشی قرآن در زمینه اخالق و رفتار نظر افکنم و آنها را تجزیه و تحلیل 

  (2 :5791،همان) .دهم قرار

 تسو در فهم مفاهیم اخالقیو(روش های ایز7

 ( درنگ در بافت عبارت: 7-1

گاه معنای دقیق یک واژه از روی بافت آن و از راه توصیف لفظی روشن می گردد که به آن تعریف بافتی)متنی( می گویند 

 ( مثال تعریف برّ در آیه: 34: 5733،)ایزتسو

 وَ الْکِتابِ وَ الْمَالئِکَةِ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ لکِنَّ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَکُمْ تُوَلُّوا أَنْ الْبِرَّ لَیْسَ

 الصَّالةَ أَقامَ وَ الرِّقابِ فِی وَ السَّائِلِینَ وَ بِیلِالسَّ ابْنَ وَ الْمَساکِینَ وَ الْیَتامى وَ الْقُرْبى ذَوِی حُبِّهِ عَلى الْمالَ آتَى وَ النَّبِیِّینَ

 وَ صَدَقُوا الَّذِینَ أُولئِکَ الْبَأْسِ حِینَ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْبَأْساءِ فِی الصَّابِرِینَ وَ عاهَدُوا إِذا بِعَهْدِهِمْ الْمُوفُونَ وَ الزَّکاةَ آتَى وَ

 (533بقره/) الْمُتَّقُونَ هُمُ أُولئِکَ

را به معنای واقعی اش بجا آوردن ظواهر دینی نیست، بلکه به آن نوع از صداقت اجتماعی گفته  بِرَّدر نگاه ایزتسو، این آیه 

 (31-34می شود که به طور طبیعی از ایمان واقعی به وحدانیت نشات می گیرد)همان:

 ( جانشین های واژه در عبارات دیگر:7-2
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ه و تحلیل معنایی  است. هنگامی که واژه الف جانشین واژه ب در بافتی یکسان که از لحاظ ارزش واژه های مترادف در تجزی

این جانشینی به بررسی مقوله  تر از واژه ب باشدمساختمان صوری مشابه است می شود خواه برد استعمال آن بیشتر و یا ک

معنا که به جای واژه ای که در یک جمله به کار ( به این 31همان: ی هر دو واژه به عنوان واژه های مترادف کمک می کند)

 ن کرد که به آن رابطه ی جانشینی می گویند.آرفته است می توان واژه دیگری را بکار برد و جانشین 

 ( نگاه به واژه های متضاد:7-3

مان یا فاسق در مواردی که ساخت معنایی یک واژه و اصطالح از روی متضاد آن معلوم می شود. مانند واژه های کفر و ای

 (333-33مقابل مومن که هر کدام معنای خاصی را در مومن افاده می کند)همان:

 ( توجه به حوزه های معنایی:7-4

ن حوزه یا میدان معنایی گفته آبررسی مجموعه ای از روابط معنایی در میان دسته های مختلف واژه های یک زبان که به 

ژه های باد و دمیدن و وزیدن است. سه واژه افترا، کذب، و ظالم معموال یک حوزه می شود و مثال روشن آن در فارسی: وا

 .(35-31ن تشکیل می دهند)همان:آمعنایی را در قر

  :( میدان معناشناختی واژهای مترادف7-5

واژه بر مال  گاهی موازنه ساختمان دستوری یا ترادف عبارات که از صنایع بالغی است وجود یک رابطه معنایی را در میان دو

 می کند:

 إِالَّ بِآیاتِنا یَجْحَدُ ما وَ بِهِ یُؤْمِنُ مَنْ هؤُالءِ مِنْ وَ بِهِ یُؤْمِنُونَ الْکِتابَ آتَیْناهُمُ فَالَّذِینَ الْکِتابَ إِلَیْکَ أَنْزَلْنا کَذلِکَ وَ

 (43عنکبوت/) الْکافِرُونَ

 (46عنکبوت/) الظَّالِمُونَ إِالَّ بِآیاتِنا یَجْحَدُ ما وَ الْعِلْمَ تُواأُو الَّذِینَ صُدُورِ فِی بَیِّناتٌ آیاتٌ هُوَ بَلْ

یات آموازنه و ترادف ساختمان این دو آیه خود دلیل روشنی بر این واقعیت است که کافر و ظالم دست کم تا آنجا که انکار 

 .(32-35الهی مطرح است، معادل معنایی یکدیگرند)همان: 

 اژه در بافت غیر دینی:توجه به کاربرد و (7-6

ن مجید عموما در بافتهایی که اهمیت ژرف مذهبی دارند به کار می روند. اما گاه آواژه ها و اصطالحات اخالقی عمده در قر

به چشم می خورد که همین واژه ها حتی در محدوده قرآن در بافت های غیر دینی استعمال می شوند و از اینجا جنبه ی 

 از جمله: ی آنها اشکار می گردد.کامال مادی و ناسوت

-53فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْکافِرینَ )شعرا/ فَعَلْتَ فَعْلَتَکَ الَّتیوَ  قالَ أَ لَمْ نُرَبِّکَ فینا وَلیداً وَ لَبِثْتَ فینا مِنْ عُمُرِکَ سِنینَ؛

56) 

 (37ن:گفته فرعون به موسی در مورد کفر عنصر ناسپاسی را کامال روشن می سازد)هما 

 بر اساس تضاد صوری: (7-7
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روشن می شود و این البته علی االغلب  x- نآاز روی صورت منفی  xمواردی که در آن ساخت معنایی یک واژه مبهم مثل 

ن: بزرگ آمثال استکبر یکی از واژ های مهم با ارزش منفی در قرآن است. معنای تقریبی  (.31-33نتیجه بخش نیست)همان: 

متکبرانه و تحقیر آمیز رفتار کردن است. و برای نشان دادن یکی از صفات بارز کافران به کار می رود. در مثال  شده از غرور و

 زیر این واژه به صورت منفی اش بکار رفته است و سوء رفتار فرد متکبر مغرور را وصف می کند:

 (51سجده/) یَسْتَکْبِرُونَ ال هُمْ وَ رَبِّهِمْ بِحَمْدِ سَبَّحُوا وَ جَّداًسُ خَرُّوا بِها ذُکِّرُوا إِذا الَّذِینَ بِآیاتِنَا یُؤْمِنُ إِنَّما

دانستن چیزهای مثبت و عینی درباره ی نوع رفتار و کردار انان که متکبر نیستند درست به مانند چیزهایی در باره ماهیت و 

 (.31-33)همان: طبیعت آن نوع غرور و نخوت است که وازه استکبر بر ان داللت دارد

 تسووبرخی محاسن روش ایز(8

 ارائه روش:  (8-1

است  در این دو کتاباز جمله محاسن کتاب های ایزتسو روشی است که به کار می برد. و روش شناسی وی از جمله محاسن 

می  بسیاری از مشکالت امروزه در حوزه تحقیقات نداشتن روش در تحقیق وهشگران مسلمان کمتر بوده است.ژکه در بین پ

 شده است.باشد که باعث کارهای تکراری و یا سردرگمی در تحقیقات 

 :دور شدن از تحریف (8-2

بدون بکار بستن این روش  الفاظ جلوگیری می شود.در معانی با بکار گیری روش ارائه شده در کتاب های ایزتسو از تحریف 

استان و یا تمدن غرب قرار گیرد. و یا تحت تاثیر علوم هر محققی ممکن است تحت تاثیر دیگر مکاتب از جمله فلسفه یونان ب

تسو از این گونه تحریفات وتجربی معنای غیر از انچه مراد حقیقی وازگان است دریافت نماید. با بکار بستن روش شناسی ایز

 خواهد ماند. ندر اما

 تسووایز روش های وارد بر نقدبرخی (9

 :نگاه متصلبانه( 9-1

 داندمی «پوزیتیویستی» راروش  اینگرفته شده است این است  قرآنی حوزه در ایزوتسو کار روش به ی کهایرادات این جمله از

 دیگر که است این هم دیدگاهی چنین الزمه و باشیم داشته متصلبانه نگاهی متن یک به که شودمی باعث روش این و

قرآن ویژگی متفاوتی از سایر آثار دارد و آن ر حالی که د .کنیم پیدا جدیدی استنباط قرآن، مثل مقدس متن یک از نتوانیم

چه  ،لهجه های اقوام عرب جاهلی باشد ،طبقه بندی شده است .چه این اسلوبمحصور نشدن آن درقالب ها و نظام های 

مهیمن »مفهوم  .انشمندان متأخر و چه هر چیز دیگرچه محاسبات ریاضی و شکلی د ونحو تنظیم شده پس قرآنی و صرف 

  همین فهم را منتقل می کند. ،آنرا برای وصف قرآن به کار برده که خداوند 43در سوره مائده آیه «

 :ن کریمآعصری شدن قر( 9-2

که شود که قرآن کریم عصری شود؛ یعنی ایناین روش، باعث میاز جمله اشکاالت گرفته شده بر روش ایزوتسو آن است که 

ن برای همه عصرها و قرون می باشد آدر حالی که قر .های بعدی انتقال دادمتن را به نسلتوان این با تکیه بر این روش، نمی

 و معجزه جاوید می باشد.
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 :تناقض میان برخی سخنان ایزوتسو( 9-3

وردن، آایزتسو در جایی آوره است:  بهترین راه را برای روشن ساختن معنای یک واژه مبهم در درجه ی نخست، فراهم 

( و 32: 5733، متضاد و معادل را در ارتباط با یکدیگر قرار دادن می داند)ایزتسو،و همه ی اصطالحات مشابهیسه کردن مقا

نها بفهمیم یعنی به همان صورت که معاصران پیغمبر آن را به صورت  اصلی آدر جای دیگر: باید ساخت مفاهیم کلمه ای قر

( الزمه سخن اول نزول کامل قرآن است. ولی مسلمانان 61: 5735 ،)همو و پیروان بالواسطه ی  ایشان ان را می فهمیدن

ن نازل شود. از طرفی وی بیان می کند که فهم ما باید مانند مخاطبان عصر نزول آصدر اسالم باید منتظر می ماندند که قر

 باشد.

 :تداخل مباحث اعتقادی و اخالقی( 9-4

ه بررسی می دهد اما قسمت اعظم از کتاب را به تبیین معنای کفر و ایزتسو در آغاز کتاب خود مفاهیم اخالقی دینی را وعد

نی بسیار گسترده است و بحث کفر و ایمان یک آایمان ختصاص داده و دیگر مباحث را بیان ننموده اند. با اینکه مباحث قر

 مسئله اعتقادی است نه اخالقی

 :عدم آشنایی وی با ظاهر و باطن مفاهیم قرآنی( 9-5

قوی  علمی ن داری ظاهر و باطن است بطور حتم بدون پشتوانهآشاره شده که قرآنها آروایاتی که وارد شده و در  با توجه به

 نمی توان به باطن مفاهیم قرآنی رسید که این ضعف متوجه کار ایزتسو می باشد. در حوزه مسائل اسالمی

 نتیجه گیری

ای همه گان سودمند باشد و ایزوتسو کاری روشمند را به جامعه حاصل اینکه روشمند بودن کار در هر تحقیقی می تواند بر

 ی علمی قرانی عرضه نموده است. هر چند که ایراداتی هم به ان وارد باشد و این مسئله را دیگران تکمیل می نمایند. 
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