دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن»
سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،3131پیاپی6
صص 25- 13

بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو
سید مهدی لطفی

*

چکيده

برای معنا شناسی ساختگرای واژگانی یکی از شاخههای معناشناسی است کهه ایزوتسهو رویکهرد
در زمانی آن را در حوزه قرآنی بر پایه نظریه معنایی لئو وایسگربر و زبانشناسی قومی ارائه کرده
است .ایزوتسو در معناشناسی قرآنی خود ،زاویه جدیدی از مطالعات مفهومی و واژگانی قرآن را
معرفی کرد که مباحث مطرح در آن بهویژه ترسهی شهبکه معنهایی مفهاهی  ،اثهر مهمهی در ارائهه
تصویری به ه پیوسته از مفاهی و واژگان قرآنی داشته است .روشمندسازی مطالعات معنایی در
قرآن و ارائهه نگهاهی در زمهانی در مطالعهات واژگهانی مهیتوانهد از دسهتاوردهای مهه روش
معناشناختی ایزوتسو محسوب شود ،اما در کنار نقاط قوت این روش باید از نقاط ضعف آن نیز
سخن گفت .روش معناشناسی قومی ایزوتسو بهدلیل مبتنی بودن بر شکل افراطی فرضیه نسهبیت
زبانی یا فرضیه ساپیر -ورف با نقدهای جدی روبروست .از جمله میتوان به رویکرد افراطی به
نقش زبان در تفکر و تحلیل مباحث زبانی از جهت جهانبینی قومی اشاره کرد .همچنهین روش
معناشناسی قرآنی ایزوتسو در پهارهای از مبهانی از جملهه تشهکیل میهدانههای معنهایی نیازمنهد
بررسیهای علمی بیشتری است .این مقاله به روش توصیفی در صدد بررسی روش معناشناسهی
ایزوتسو و نقد مبانی وی در این حوزه است که زمینه بههرهگیهری مناسه تهر از معناشناسهی را
فراه خواهد ساخت.
واژههای كليدی:

قرآن ،معناشناسی قومی ،ایزوتسو ،فرضیه نسبیت زبانی ،میدان معناشناختی.
* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان  -اصفهان  -ایران m.lotfi@ltr.ui.ac.ir
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پس از ترجمه کت

مقدمه

ایزتسو در جهان اسالم ،روش

وی بدون نقد و بررسی بهطور گسترده مورد اسهتفاده

آغاز ضهرورت مطالعهات معناشهناختی در حهوزه

محققان اسالمی قرار گرفت ،اما در سالههای پایهانی

قرآنی به عنوان افقی جدیهد در مطالعهات قرآنهی بهر

قرن بیست و ابتدای قرن بیست و یک میالدی ،آثاری

کسههی پوشههیده نیسههت .ایههن گونههه از مطالعههات کههه

در نقهد روش ایزوتسههو نگاشههته شههد و رویکردهههای

برخاسته از ضرورت روزآمد کهردن مطالعهات قرآنهی

انتقادی به این روش مطرح شهد(.البیهر :5135 ،،ص

است ،در شاخههای مختلف آن مهورد اسهتفاده قهرآن

 )316-31در سالهای اخیر ایهن رویکهرد در فیهای

پژوهان قرار گرفته اسهت .سهرآغاز ایهن موضهوه بهه

مطالعات قرآنی ایران نیز پررنگ شده و آثاری در نقد

مباحث معناشناسی قرآنهی ایزوتسهو برمهیگهردد کهه

این روش شکل گرفته اسهت( .نهک :شهریفی:3135 ،

نخستین بار الگویی از معناشناسی ساختگرای واژگانی

ص )313-13نقد این روش با در نظر گرفتن نقدهای

را وارد حوزه مطالعات قرآنی کهرد .روش پیشهنهادی

جدی که بر زبانشناسی قومی یا فرضیه سهاپیر–ورف

وی از سوی قرآن پژوهان مورد استقبال قرار گرفت و

وارد شده است ،امری ضروری است که این مقاله بها

آثار متعددی بر پایه این روش در جهان اسالم شهکل

در نظر گرفتن ضرورت نقد این روش ،با تمرکهز بهر

گرفت .ایزوتسو در دو کتاب «خدا و انسان در قهرآن»

مبانی روش شناختی ایزوتسو ،بهه بررسهی و نقهد آراء

و «ساختمان معنایی مفاهی اخالقی -دینی در قهرآن»،

وی در این زمینه پرداخته است.

روش معناشناسی مد نظر خود را ارائهه کهرده اسهت.
وی تأکید میکند ،که روش معناشناختی بهکار گرفتهه
شده در آثارش ،ابتکار خودش نیست و تلفیقی از آراء

 .1مبانی نظری ایزوتسو در معناشناسی
ایزوتسو ،معنیشناسی را بهدلیل تنوه نظریههههای

وایسهگربر 3و زبههانشناسههی قههومی5اسههت (ایزوتسههو،

موجود در آن و عهدم همهاهنگی و یکنهواختی آنهها

 :3163ص 2و  :3161ص .) 2زبههانشناسههی قههومی

دارای تصهویری علمهی ،یکنواخههت و سهازمان یافتههه

توسهها ادوارد سههاپیر 1زبههانشههناو و مههردمشههناو

نمیداند .بر همین مبنا وی در صدد ارائه دیدگاه خود

آمریکایی مطرح شد و توسا شاگردش بنیهامین ورف

دربههاره معناشناسههی اسههت .ایزوتسههو معناشناسههی را

توسعه یافت و با عنوان فرضیه ساپیر-ورف یا فرضیه

مطالعه ی تحقیقی درباره کلمات کلیدی زبان میدانهد

نسبیت زبانی مطرح شد(Crystal, 1992, 342؛ یهول،

که منجر به شناسهایی و شهناخت جههانبینهی قهومی

 :3131ص )113ایزوتسهههو بههها بههههرهگیهههری از آراء

میشود .در ایهن نگهاه از معنهیشناسهی ،زبهان صهرفا

وایسگربر و فرضیه سهاپیر-ورف ،روش معناشهناختی

ابزاری برای سخن گفتن نیست ،بلکه وسیلهای بهرای

در بررسی مفاهی و واژگان قرآنی ارائه کرد.

به تصویر کشیدن و تفسیر جهانی است که یک قوم را
در برگرفته است .بر همین اساو ایزوتسو معناشناسی
1

- Leo weisgerber
- Ethno linguistics
3
- Edward sapir
2

را اینچنین تعریف میکند« :عل تحقیق در ماهیت و
ساخت جهانبینی یک ملت در فالن دورهی خاص از
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تاریخ خواهد بود که به وسهیله تحلیهل روششناسهی

عنوان ساختمان معنایی مفاهی اخالقی-دینی در قرآن

مفاهی و تصورات فرهنگی عمدهای که آن ملت برای

دارد(ایزوتسو :3161 ،پیشگفتار) که به نظهر مهیرسهد

خود فراه آورده و در کلمات کلیدی زبان آن ملهت

این تغییر همهان دسهتیابی وی بهه روش معناشناسهی

حالت تبلور پیدا کرده بوده است ،صورت مهیگیهرد».

قرآنی است که مبانی روششناختی آن در کتاب خهدا

(ایزوتسو :3163 ،ص )4بر پایه نظر ایزوتسو ،عبهارت

و انسان در قرآن بیان شده است .بها در نظهر گهرفتن

معناشناسی قرآنی به معنی «جهانبینهی قهرآن»؛ یعنهی

تقدم کتاب خدا و انسان در قرآن و نظریه معنایی وی

نحوه نگرش قرآن نسبت به جهان است.

در ایهههن کتهههاب ،ویهههرایش دوم کتهههاب سهههاختمان

ایزوتسو برای رسیدن به معناشناسی قرآنهی خهود

اصطالحات اخالقی در قرآن نیز تحت تاثیر اندیشه و

تالش فراوانی داشهته اسهت .وی در سهیر اندیشههای

نظریه ای است که وی در حوزه قرآنی در کتاب خهدا

خود ،پس از یادگیری زبان عربی و ترجمه قهرآن ،در

و انسان بیهان کهرده اسهت( 3.نهک :ایزوتسهو:3161 ،

کشههورهای اسههالمی اقامههت گزیههد و بهها دانشههمندان

پیشگفتار و ص)136-132

اسالمی آشنا شد .با توجه به تسلطی که وی در حوزه

ایزوتسو ،بنا به تصری خویش روش معناشناختی

مفاهی قرآنی پیدا کرد ،به مطالعه ادبیات عرب جاهلی

خههود را بههر پایههه مباحههث و آراء لئههو وایسههگربر و

پرداخت تا بتواند کلمات کلیدی و اساسی قرآن را در

زبان شناسی قومی بنیان نهاده است که در بسهیاری از

آنها بیابد و دگرگهونیههای پهس از اسهالم آنهها را

موارد با فلسفه زبان هومبولتی و فرضیه ساپیر -ورف

5

مطالعههه نمایههد .حاصههل ایههن مطالعههات ،سههاختمان

مطابقت دارد(.ایزوتسهو :3161 ،ص 2؛  :3163ص )2

اصطالحات اخالقی در قرآن بود که در سال  3321در

در واقع لئو وایسگربر فرضیه نسبت زبانی را در قال

ژاپن منتشر شد و در سال  3366تجدید نظر کامل بها

متفاوتی تحت عنوان «تصویر زبهانی جههان» 1مطهرح

عنوان « ساختمان معنایی مفهاهی اخالقهی و دینهی در

کرد که این نظر پایه اصلی مکتبی بها عنهوان «دسهتور

قرآن» به چاپ رسهید(.محقهق :3112 ،ص  )2-1ایهن

براساو محتوی» شده که پهس از جنهگ جههانی در

تجدید نظر پس از نگهارش و چهاپ کتهاب «خهدا و

زبههانشناسههی آلمههانی تههأثیر عمیقههی گذاشههته اسههت.

انسههان در قههرآن» در سههال  3364در توکیههو صههورت

(بییرویش :3122 ،ص  )311معنیشناسی وایسهگربر

گرفهههت(.ایزوتسهههو :3161 ،ص  )133بهههه تصهههری

گونه ای از معناشناسی ساختگرای واژگانی اسهت کهه

ایزوتسو ،کتاب اولیه وی؛ یعنی ساختمان اصطالحات

مبتنههی بههر مبههانی خههاص خههود اسههت .معناشناسههی

اخالقی در قرآن ناظر به تئوریهای زبان اخالقی بوده
که در ویرایش جدید تمرکز ایزوتسو بهر جههان بینهی

3

معنایی یا به تعبیر دیگر جهانبینی قرآن اسهت کهه در

تحلیل معن اشناختی ایمان و مفاهی کلیدی آن در جهت دستیابی

کل کتاب ،نمود یافته است .ایزوتسو ،تصری به تغییر

به شبکهی مفهومی ایمان است(ایزوتسو :3113 ،ص  )53که

در نظریههات خههویش از چههاپ اول کتههاب سههاختمان

بهدلیل تعلق این اثر به حوزه کالم از حوزه بررسی قرآنی،

اصطالحات اخالقی در قرآن تا تجدیهد چهاپ آن بهه

ایزوتسو در کتاب مفهوم ایمان در کالم اسالمی نیز در صدد

خارج است.

2

- Sapir-Worf hypothesis
3
- Sprachlicher weltgestaltung
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ساختگرا ،از آثار «فردینان دوسوسور» الهام گرفهت و

برای تفکر می داند و بر این نظر است که بدون زبهان

پدید آمدن آن بهه سهالههای  3311مهیالدی بهه بعهد

امکان تفکر وجود ندارد( .ساپیر :3136 ،ص )12-14

برمیگردد .این گونه از معناشناسی رهیافت جزء نگهر

پیشینه ی فرضهیه نسهبیت زبهانی بهه آراء سهاپیر و

معناشناسی تهاریخی -فقهه اللغهوی را رد مهیکنهد و

ورف 1برمیگردد ،اما پیش از وی نیز رابطه بین زبهان

معتقد به رابطهه دو سهویه معهانی بها یکهدیگر اسهت.

و اندیشه در آثهار افهرادی همچهون یوههان گوتفریهد

(گیهررتس :3131،ص 53 -51؛ )lyons, 1995, 104

هردر 4و ویله فون هومبولت 2مورد بحث قرار گرفته

ایزوتسو نیز با بههرهگیهری از معناشناسهی واژگهانی-

است .بر اساو فرضیه نسبیت ،زبان بر شیوه ادرا ،و

قوم شناختی وایسهگربر ،روش معناشناسهی واژگهانی-

تفکر و جهان بینی مها تهأثیر مهی گهذارد .ههر زبهانی

قومی را در حوزه قرآنی پیشنهاد مهیدههد کهه دارای

تصههویری متفههاوت از واقعیههات جهههان خههارج ارائههه

مشخصههای خاص خود است .برای فه صحی این

میکند که اختصاص به آن زبان دارد و گویشوران بهه

روش ،بررسی مبانی ایزوتسهو در معناشناسهی قرآنهی

آن زبان نیهز جههان را آنگونهه کهه زبانشهان ترسهی

امههری ضههروری اسههت کههه در ادامههه بههدان خههواهی

میکند ،در ،میکننهد .ایهن فرضهیه دارای دو شهکل

پرداخت.

قوی و ضعیف است .شکل قوی آن بین کنندهی ایهن
موضوه است که زبان ،بهوجود آورنده و تعیین کننده

 1-1رابطه حداكثری بين زبان و تفکر

تفکر است که این شکل از فرضیه ساپیر-ورف عموما

یکی از مسائل مطرح در حوزه زبانشناسی رابطهه

به آثار ورف اسهتناد داده مهیشهود .ورف در بررسهی

بین زبان و تفکر است .در میان تئوریههای زبهانی از

زبانیهای بومی -آمریکایی به ایهن نتیجهه رسهید کهه

جهت رابطه میان زبهان و تفکهر ،دو گونهه از تئهوری

تفاوت در ساخت دستوری و واژگهان بهین زبهانهها،

یعنی تئوریههای ادغهامی 3و تئهوریههای حهوزهای

5

شیوه تفکر مردم درباره جهان را میسازد .به طور مثال

جایگاه ویژهای دارند .بر پایه تئوریهای ادغامی ،زبان

این یوئیتها برای بهرف واژهههای مختلفهی را بکهار

بسان الگویی است که بر اسهاو آن ییههههای تفکهر

میبرند .این واژهها حاکی از بهرف در حهال باریهدن،

شکل میگیرند و تئوریهای حوزهای ،نشاندهنهدهی

برف آبکی ،و مانند آن است 6.در حالی کهه انگلیسهی

نظری اسهت کهه زبهان را حهوزهای مهیدانهد کهه بها

زبانان فقا از یک واژه برای برف استفاده میکنند .از

خصوصیات فکری مرسوم گویندگان آن مطابق است.

نظرگاه ورف این تفهاوتهها در زبهان بهه تفهاوت در

یکی از فرضیههایی که در حوزه تئوری ادغامی جهای

3

می-گیرد ،فرضیه ساپیر-ورف یا نسبیت زبانی اسهت.
( )Bruner, 1962, p11ساپیر زبان را صهرفا تنووشهی

- Worf
- Johann Gottfried von Herder
5
- Wilhelm von Humboldt
درباره تعداد دقیق واژههایی که اینبوئیتها برای برف بکار
4

6

میبرند ،اختالف نظر وجود دارد .برخی تعداد را دو واژه بیان
میکند در حالی که ورف تعداد دقیق آنها را هفت میدانست.
- Mould Theories
- Cloak theories

1

در برخی گزارشهای دیگر تعداد واژهها بیست حتی بیش از

2

صد واژه نیز ذکر شده است(.یند ،ص )53
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اندیشهی مردم دربهاره بهرف منجهر مهیشهود( .ینهد،

سرخ پوستان آمریکایی به زبان انگلیسهی بهه شهیوهای

 :3111ص53-53؛ پالمر :3134 ،ص  .)313ورف بهر

ساده انگارانه و کلمه به کلمه بوده است که بر اسهاو

اساو بررسی دقیق زبانهای عمدهی هند و اروپایی؛

همین مبنای اشتباه ،وی به ترکی های غیرمعمهولی از

یعنی انگلیسی ،فرانسه وآلمانی و برخی از زبهانههای

واژهها رسیده است و مبنای تفاوت بین اندیشههههای

بومی سرخووست آمریکا به این نتیجه رسید کهه ایهن

مختلف قرار گرفته است( .یند :3111 ،ص )15-13

دو دسته از مهردم ،جههان را بهه دو شهیوهی مختلهف

شکل ضعیف فرضیه نسبیت زبانی نیهز ،قائهل بهه

تجربه میکنند .به طور مثال ما واژه میز را به دو شکل

تأثیر زبان در تفکر و اندیشه اسهت .در ایهن شهکل از

گرد و چهارگوش در نظر مهیگیهری و بهه ههر دوی

فرضیه زبان در ادرا ،یا در حافظه اثر میگذارد .تأثیر

آنها میز می گویی و شهکل را در اطهالم میهز بهر آن

زبان در ادرا ،را شکل ضعیف و تأثیر زبان در حافظه

دخالت نمیدهی  .در حالی که در برخی از اقهوام کهه

را شکل ضعیفترین این فرضیه میدانند(.ینهد:3111،

فرهنگ هن د و اروپایی وجود ندارد ،اشیاء بهر اسهاو

ص )11

شکل عمدهیشان؛ یعنی گرد ،چههارگوش ،مسهتطیل و

ایههن شههکل از فرضههیه سههاپیر -ورف نیههز مههورد

مانند آن دستهبندی میشوند .بر اساو دید این دسهته

نقدهای جدی قرار گرفتهه اسهت .از جملهه نقهدهای

از مردم ،میز گرد چیزی متفهاوت از میهز چههارگوش

وارده ،نقد پینکر است که نشان مهیدههد کهه زبهان و

است و باید به دو نام مختلف خوانده شود( .ایزوتسو،

اندیشه دو پدیده مستقل از یکدیگرنهد .تحقیقهات وی

 :3161ص )3-6

بر روی نوزادان انسان و نخستیها 3یا میمونهای آدم

اندیشه جبرگرایی زبان؛ یعنی همهان شهکل قهوی

نما در حوزه فرایندهای اندیشیدن ،از قبیل یادآوری و

فرضیه سهاپیر -ورف ،اندیشههای افراطهی اسهت کهه

استدیل ،حاکی از آن است که تفکر بهدون زبهان نیهز

مدافعان چندانی ندارد و نقهدهای جهدی بهه آن وارد

وجود دارد .تحقیقات پینکر نشان داد که افرادی که در

شده اسهت(.پهالمر :3164 ،ص  )313از جملهه اینکهه

جوامعی با زبانهای مختلف زندگی میکننهد ،از نظهر

ورف دور باطلی را برقرار ساخته است .ورف بر ایهن

روش استدیل و بسیاری از فرایندهای اندیشه بسهیار

باور است که چون زبانها با یکدیگر تفهاوت دارنهد.

شبیهاند .افزون بر این تحقیقات روانشناسان نیز حاکی

بنابراین ،تفکر نیز باید متفاوت باشد و بر همین اساو

از وجود تفکر تصویری؛ یعنهی اندیشهیدن بهه کمهک

بدون بررسی اندیشه ،هر گونه مالکی کهه مربهوط بهه

تصویر ذهنی و بهدون زبهان اسهت( .صهفوی:3133 ،

تفاوتهای در تفکهر اسهت ،از طریهق بررسهی زبهان

ص)11-13

توجیه میکند .انتقهاد شهدید دیگهر وارده بهر فرضهیه

شکل ضعیف فرضیه ساپیر-ورف در مطالعات بین

ساپیر-ورف ،انتقاد به شهواهد ورف اسهت .بهراون و

فرهنگی ادرا ،رنگها نیز بررسی شد کهه در نهایهت

انبرگ به این نکته اشهاره کهردهانهد کهه ورف هرگهز

به این نتیجه منجر شد که علی رغ وجود چنهد واژه

سزخووست واقعی را ندیده و بر همین اساو ارزیابی

برای رنگها در برخهی زبهانهها ،مقولههههای جههان

وی بیاساو است .ترجمهه ورف نیهز از زبهانههای
- Primates

1
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شمولی برای رنگها وجود دارد که تحت تأثیر زبهان

«تجزیه و تحلیل عناصر اساسی و نسبی یک کلمه

قرار نمیگیرند .مشکلی که در بررسی فرضیه ضهعیف

کلیدی باید چنان صورت بگیرد که اگر واقعا بهه ایهن

و ضعیفترین ساپیر -ورف وجود دارد این است کهه

کار توفیق حاصل کنی ترکی

دو سیمای معنی کلمهه

مشخص نیست دقیقا این نظریه بهدنبهال چهه چیهزی

یک سیمای خهاص را در روشهنی قهرار دههد؛ یعنهی

است .چیزی که بر زبان تأثیر مهیگهذارد همهه افکهار

چهره برجستهای از آن فرهنگ را بهدان صهورت کهه

است یا بخشی از آن؟ اگر بخش خاصی اسهت کهدام

بوده یها هسهت و آگاهانهه توسها کسهانی کهه بهدان

بخش؟ به همین دلیل هانت و اگنولی ایهن فرضهیه را

فرهنگ تعلق داشتهاند آزموده شده ،جلوهگهر سهازد و

مههبه و غیههر قابههل اثبههات خوانههدهانههد(ینههد:3111 ،

در پایان اگر اصال امکان رسیدن به این مرحله نههایی

ص )13-14در نهایههت مههیتههوان گفههت کههه دیههدگاه

دست دهد ،همه تحلیلهایی که صورت گرفته باید در

منطقی این است که زبان تا حدودی مقویت فرهنگی

ساختن مجدد تمام ساختمان فرهنگ بدان صورت که

و اجتماعی را در خود منعکس میکند و نه بهرعکس؛

واقعا در تصور مردم وابسته به آن زیسهته یها زنهدگی

زیرا زبان به خدمت گرفته میشود تا اندیشه را به بیان

میکند ،در یک تراز تحلیل به ما کمک کند .این همان

درآورد که این اندیشه میتوانهد فهردی باشهد یها بهه

چیزی است که من آن را «جههانبینهی معناشهناختی»

دست جامعه قال ریزی شده باشهد( .سهورن:3113 ،

مینام ( ».ایزوتسو :3163 ،ص  )53بنابراین ،ایزوتسو

ص )311-315

قائل به رابطه حداکثری بهین زبهان و فرهنهگ اسهت.
حتی وی تمام واژهها را به نوعی تحت تأثیر فرهنهگ

 .1-1-1ایزوتسو و فرضيه نسبيت زبانی
همانگونه که پیش از این ذکر شد ،مبنای ایزوتسو

محیطی میداند که آن واژه در آن بهکار میرود:
«کلمات نمودهای اجتماعی و فرهنگی پیچیهدهای

معناشناسی وایسگربر و فرضهیه سهاپیر-ورف اسهت.

هسههتند و در جهههان واقعیههت حتههی یههک کلمههه ه ه

ایزوتسو ،در تبیین روش خود به دیدگاههها و نظهرات

نمیتوان یافت که معنی مجس و ملموو آن کامال به

ساپیر و ورف اشاره کرده است .وی تا بدانجا فرضیه

وسیله آنچه معنی اساسی نامیدم پوشهیده شهود .همهه

سههاپیر-ورف را کارآمههد مههیدانههد کههه بههر پایههه آن

کلمات بدون استثناء کما بیش به صورتی برجسته یها

معناشناسی را علمی فرهنگی میبیند(.ایزوتسو:3163 ،

رنگی برخاسته از ساخت فرهنگی محیطی که فعال در

ص  )16ایزوتسو به حدی نقش زبان را تعیین کننهده

آن وجود دارنهد ،رنگهین شهدهانهد(.ایزوتسهو:3163 ،

میداند که تحلیل معناشناسی را نه یک تحلیل صوری

ص)51

ساخت یک واژه و نه معنای اشتقاقی آن میداند ،بلکه

با در نظر گرفتن نقدهای وارده بر شهکل قهوی و

تحلیههل معناشههناختی را دانشههی فرهنگههی مههیدانههد.

ضعیف فرضیه ساپیر-ورف دفاه از این فرضیه امهری

(ایزوتسههو :3163 ،ص  .)53وی بههر اسههاو نظریههه

دشوار است و به سهختی مهیتهوان از کلیهت نظریهه

نسههبیت زبههانی بهههدنبههال دسههتیابی بههه جهههانبینههی

ایزوتسو در این حوزه دفاه کرد؛ زیرا اشکایت وارده

معناشناختی است:

بر فرضیه ساپیر-ورف بر نظر ایزوتسو نیز وارد است.
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ایزوتسو ،رابطه حداکثری بین زبان و فرهنهگ برقهرار

«هر یک از واژه-های ما نمایانگر منظر و زاویهای

میکند ،و شکلگیری مفهاهی زبهانی را تحهت تهأثیر

خاصی است که ما از آنجا به جهان مینگری و آنچه

شدید فرهنگ قومی میداند و بر همهین اسهاو نیهز،

را ما یک مفهوم مینامی چیزی نیست جز تبلور ایهن

تحلیههل و بررسههی خههود در حههوزه قرآنههی را اسههتوار

منظر و زاویه ذهنی و بهه عبهارت دیگهر یهک مفههوم

ساخته است .از این رو شهکل قهوی فرضهیه سهاپیر-

حالت ک و بیش پایا و ثابت آن منظر و زاویه اسهت.

ورف در تصریحات و تحلیلهای وی مشهود است و

البته این که میگویی منظر و زاویه مورد بحث ذهنهی

خود نیز در جای جای آثار خود بدان استناد کهرده و

است مرادمان آن نیست کهه جنبهه فهردی دارد؛ زیهرا

مبنای خود قرار داده است.

درست بالعکس نه تنها جنبه فردی ندارد ،بلکه کهامال
جنبه اجتماعی دارد و ماتر ،مشترکی است متعلق بهه

 .2اندیشه جهانبينی زبانی
بهطور خالصه میتوان گفت که فرضیه نسبیت در
زبان بر دو اصل و یک نتیجه استوار است:
 -3زبان تصویر درسهتی از واقعیهت خهارج ارائهه
نمیکند.

همه افراد جامعه کهه از قهرون و اعصهار گذشهته بهه
وسیله سنت تاریخی به آنها بهه ار

رسهیده اسهت،

بلکه مراد ما از ذهنی در اینجا آن است که طریق این
منظر و زاویه چیزی از تمایالت و رغبتهای انسهانی
بر نمودهای ذهنی ما از جهان خارج افزوده میشود و

 -5هر زبانی تصویری متفاوت از واقعیت خهارج
ارائه میکند.

آن ها را از اینکه المثنای صرف واقعیات عینی باشهند،
متمایز میگرداند .و عل معناشناسی یا دیلت بررسهی

نتیجه این دو اصل این خواهد بود که بهدلیل عدم

تحلیلی چنین منظرهها و موضهعههایی اسهت کهه در

تطابق تقسیمات زبان بر جهان خارج و ابتنای تفکر بر

واژههای زبان تبلور یافتهه اسهت( ».ایزوتسهو:3161 ،

قال

زبانی ،فرد ،جهان را آنچنانکه که زبهان بهرایش

ص )1

ترسی میکند ،در ،میکنهد.از آنجها کهه زبهانههای

ایزوتسو بر این باور است که هر واژگان یا نظام و

مختلف تصاویر مختلفی از جهان ارائه مهیکننهد ،ههر

سیست معنایی در بردارندهی جهانبینی خاصی است.

زبانی ،متافیزیک پوشهیده و خهاص خهود را دارد کهه

جههانی

سخنوران آن زبان ،در قال

این جهانبینی مادهی خام تجربه را در قاله

مقویت نسبی آن ،جههان

معنهادار تغییههر مهیدهههد .بهر ایههن اسهاو واژگههان را

را در ،میکنند و بر این اساو سخنوران زبهانههای

نمهیتهوان یهک سهاختمان تهک ییهه دانسهت ،بلکههه

مختلف ،جهانبینیهای مختلف دارند( .باطنی:3131 ،

دربردارندهی تعدادی واژگانهای فرعی است کهه در

ص )362-364

عرض یکدیگرنهد و مرزههای متهداخلی بها یکهدیگر

شکلگیری جهانبینی زبانی ایزوتسهو برگرفتهه از

دارند .از نظر ایزوتسو تحلیل معناشناسهی منحصهر در

فرضیه ساپیر-ورف است که تأکید بر جهانبینی زبانی

تحلیل صوری ساخت یک واژه و معنای اشهتقاقی آن

و تفاوت آنها با یکدیگر دارند .ایزوتسو در بخشی از

نیست ،بلکه تحلیل معناشناختی ،دانشی فرهنگی است

کالم خود به این مبنا اینگونه اشاره دارد:

که در پی تحلیل معنای اساسی و نسبی واژه ،چهرهی
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برجستهای از فرهنگ آن قوم را ترسی میکند .اگر به

نظام قابل قبول است( .گیررتس :3131،ص .)53 -51

این مرحله نهایی برسی توقع دستیابی به ساختمان آن

ایزوتسو نیز بهر نظهام زبهانی تأکیهد دارد و در حهوزه

فرهنگ به آن صهورتی کهه بهرای افهرادی کهه در آن

قرآنی بهدنبال ترسی نظام زبانی است .بر اساو نظهر

میزیستهاند خواهی داشت که این همان جههانبینهی

وی واژه ها ،در یک زبان یک دستگاه و شبکه بهه هه

معناشناختی است( .ایزوتسهو :3161 ،ص 33؛ :3163

گههره خههورده را شههکل مههیدهنههد( .ایزوتسههو:3163 ،

ص .)53

ص .)55بنا بر نقل ایزوتسو ،ساپیر بر این نظهر اسهت

اندیشه دستیابی به جهانبینی یک قوم ،برگرفتهه از

که هر نظام و دستگاه دارای چیهزی بهه عنهوان نقشهه

زبان شناسی قومی است که جهان هر فرد را مبتنی بهر

اساسهی و روش ویههژه خههود دارد کههه بههرای بدسههت

زبان آنها تحلیل میکند و فرد جههان را آنگونهه کهه

آوردن این نقشه اساسی باید روح ساختمانی حاک بر

زبانش ترسی میکند ،درمییابهد .ایزوتسهو از مبنهای

طبیعت و ماهیت کل نظام آن را مورد تحقیق قرار داد

جهان-بینی زبانی ،به جهانبینی قرآنی نیهز مهیرسهد؛

که درباره قرآن نیز باید دستیابی به آن روح ساختمانی

زیرا مجموعه واژگانهای یک زبان نمودی از نحوهی

و روش آن مد نظر معناشناو باشد(.ایزوتسو:3163 ،

تفکر و فرهنگ آن جامعهه اسهت کهه از زبهان قرآنهی

ص  )16بر اساو این نظر فهه یهک زبهان در گهرو

میتوان جهانبینی قرآنی را یافت .در واقهع از تحلیهل

دریافتن نظام معنایی است کهه ایهن نظهام معنهایی در

واژگان قرآنی به مباحث فرهنگی مهد نظهر قهرآن نیهز

قال ه

میههدانهههای معناشههناختی حههاک بههر آن زبههان

میتوان رسید.

متبلورمیشود.

تحلیل زبان قرآن با نگاه صرف زبان قومی ،منجهر
به نتایج خاص انحصار این متن در مخاطه

و زبهان

 .1-3ميدانهای معناشناختی قرآنی

عصر خود خواهد شد .پیش فرض زبانشناسی قومی،

نظریه میدانهای معناشناسی ایزوتسهو برگرفتهه از

گرفتار بودن زبان در چمبره فرهنگ یک قهوم اسهت.

نظریه حوزه معنایی وایسگربر است .نظریهه حهوزهی

زبان صرفا انعکاو دهندهی قومیت یک قوم و نحهوه

معنایی طر حی است که از آراء وایسگربر نشأت گرفته

زیست و نگاه آنها به جهان است .این در حالی است

است .بر پایه این رهیافت ،زبهان دارای سهط میهانی

که قرآن ادعای جهان شمول بودن مباحث خهویش را

است که حدفاصل میان ذهن و جهان خارج قرار دارد

دارد و فراتر از فرهنگ قوم عرب عصر نزول ،تمهامی

و الهام بخش مفهومی استعاری با نام حوزهی واژگانی

خهویش قهرار

کهه جههان

جهانیان را در تمام اعصار را مخاطه
داده است.

یا حوزه معنایی است .با فرض این مطل

خارج ،مجموعهای از اشیاء و رویدادهای موجهود در
این جهان مادی است ،زبان در حد فاصهل میهان ایهن

 .3وجود نظام زبانی

جهان و واقعیتها و مفاهی ذهنی ما درباره این جهان

بر اساو معنا شناسی سهاختگرا زبهان دارای یهک

قرار میگیرد .از این رو حهوزه واژگهانی ،دربردارنهده

نظام است و تحلیل معنایی در سط واحهدهای یهک

مجموعه ای از اقالم واژگانی است که از نظر معنایی با
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یکدیگر در ارتباطنهد و وابسهته بهه هه هسهتند .ایهن

نماینده یک حوزه تصوری مستقلی است کهه از نظهر

معانی در کنار یکدیگر شکل دهندهی ساخت مفهومی

طبیعت و ماهیت کامال به واژگان شباهت دارد.

دامنهی مشخصهی از واقعیهتههای جههان خارجنهد.
(lyons, 1981, 250؛ گیهررتس :3131،ص  53 -51و

 -3هر واژه میتواند در چندین میدان معناشناختی
حیور داشته باشد.
 -1دو دستگاه و نظام تصهوری عمهدهی پهیش از

)313
نظریه حوزه معنایی وایسگربر مبتنهی بهر رویکهرد

اسالمی و قرآنی وجود دارد .یک واژه واحد ،بسته بهه

در زمانی و عمیق بین زبان و فرهنگ و تفکر است که

تعلق آن به یکی از ایهن دسهتگاه ارزش معناشهناختی

ایزوتسو نیز با بهرهگیهری از آن بههدنبهال شهکل دادن

متفاوت پیدا میکنند.

میدانهای معناشناختی بر پایه واژگان است .ایزوتسهو

 -3به دلیل تقدم واژگان شعر جهاهلی بهر واژگهان

برای تشکیل میدان در زبهان عربهی بهه تقسهی بنهدی

قرآن مراجعهه بهه دسهتگاه پهیش از اسهالمی ،روشهن

واژگان به دو گونه کلمات نسبی و اساسی اشاره دارد

کننده ی معنای اساسی برخی از اصهطالحات کلیهدی

و محوریت میهدان معناشهناختی ،بها کلمهات اساسهی

قرآن است .از این رو مراجعه به آن به طور پیوسته در

است .وی برای یافتن میدان معناشهناختی ،اصهولی را

بررسههی واژگههان قرآنههی توسهها ایزوتسههو صههورت

بیان داشته است که در زیر به آنها اشاره میشود:

میگیرد .مقایسه بهین ایهن دو دسهتگاه نحهوهی تهأثیر

 -3واژهها در یک زبان ،یک دستگاه و شهبکه بهه
ه گره خورده را شکل میدهند.

تاریخ در اندیشه و زنهدگی قهومی و دگرگهونی آن را
روشن میسازد( .ایزوتسو :3163 ،ص .)56-55

 -5الگوی عمده و اصلی این دستگاه با بخشهی از
واژهها با اهمیتهای خاص ساخته میشود.

 .1-3نقد و بررسی
نقدهای وارد بهر روش ایزوتسهو در چنهد محهور

 -1واژگانهای دخیل در سهاخت خهاص تصهور
معناشناختی واژگان دارای ارزش برابر نیستند.

ارائه میشود:
 .1-1-3فقدان مالکی مشخص در انتخاب کمااب

 -4واژههههایی کههه نقشههی قطعههی در سههاختن
جهانبینی تصوری قرآن دارند« ،واژهها یا اصطالحات

کمیاد  :ایزوتسو خود با بیهان ایهن واقعیهت بهر ایهن

کلیدی» قرآن نامیده میشوند که از جمله این واژههها

مطل

صحه گذاشته است که انتخاب کلمات کلیدی،

میتوان به واژههای «اهلل»« ،اسهالم»« ،ایمهان»« ،کهافر»،

سههلیقهای اسهه ت و سههلیقه محقههق در آن اثرگههذار

«نبی» و «رسول» اشاره کرد.

اسههت(.ایزوتسههو :3163 ،ص  )55بههر ایههن اسههاو

 -2مهمترین و دشوارترین کار معناشناسی قرآنهی

قاعدهمندی در انتخاب واژگهان و بررسهی آن وجهود

استخراج اصطالحات کلیهدی قهرآن از میهان واژگهان

نخواهد داشت که این امر منجر به نوعی هرج و مرج

قرآنی است.

علمی خواهد شد .هر تحقیقی هرچند با عنوانی واحد

 -6بههر اسههاو واژگههان کلیههدی مههیتههوان میههدان

منجر به نتایج یکسانی نخواهند شد و نمیتهوان زبهان

معناشناختی ترسی کرد که هر میدان معناشناختی نیهز

مشترکی برای بررسهیههای معنهایی در نظهر گرفهت.
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شاهد این موضوه پژوهشهای معناشناسی است کهه

وجود دارد« :الف :واژگهان بهدوی محه

 :مجموعهه

نماینگر کههنتهرین و برجسهته

مبتنی بر روش ایزوتسو انجام شده است .در این نهوه

واژگانی بدوی مح

از پژوهشها انتخهاب واژهههای کلیهدی بهر عههدهی

ترین جهانبینی صحرانشینی عرب است .ب :واژگهان

محقق است و بهدلیل تنوه سلیقهها ،واژههای کلیهدی

بازرگانی :این مجموعه از واژگان ارتباط نزدیکهی بها

مختلفی انتخاب میشود که طبیعتا نتایج مختلفهی نیهز

واژگان اولیه داشت و بر پایه آن بنها شهده بهود .ایهن

در بر خواهد داشت.

دسته از واژگان در مکه کاربرد دارد که دارای روح و

 .2-1-3نحااادس دااااتیبمی ماااع میااادان م ب باااای:

جهانبینی متفاوتی اسهت و نتیجهه گسهترش اقتصهاد

واژگانهای قرآن نیز سلیقهای است؛ زیهرا افهزون بهر

بازرگانی مکه بود .در این دسته از واژگان ،واژههها و

سلیقه بودن انتخاب واژگان کلیدی ،ایزوتسو نسبت به

اندیشههای مخصوص بازرگانان شهر مکه بهطور قابل

نحوه تنظی این واژگان در کنار یکدیگر و رسیدن بهه

مالحظهههای وارد شههده بههود .ج :واژگههان یهههودی-

این میدان معناشناسی روشهی را ارائهه نمهیکنهد .بهه

نصرانی :واژگانی را شامل مهیشهود کهه اصهطالحات

همین دلیل محقق در تشکیل ایهن میهدان نیهز مطهابق

دینی رایج در میان جهودان و ترسایان ساکن عربستان

سلیقه خویش دست به تشکیل آن مهیزنهد و امکهان

بود .البتهه دربردارنهده واژگهان پیچیهده حنیفیهان نیهز

رسیدن به میدانهای معناشناختی متفاوت از یک واژه

میشد .سه مجموعهی واژگانی اجزاء تشکیل دهندهی

وجود دارد.

واژگان عربهی جهاهلی یها پهیش از اسهالمی اسهت».

 .1-3-1بر اساو نظرایزوتسهو ،معنهای نسهبی بها

(ایزوتسو :3163 ،ص )42-44

موضوه فرهنگ پیوند خورده است که ایهن بخهش از

بر اساو نظهر ایزوتسهو واژگهان قهرآن از لحها

کالم وی با فرضیه نسبیت زبانی قابل تبیین اسهت .در

زبههان شههناختی مخلههوطی از ایههن سههه دسههته واژگههان

واقع در کنار معناشناسی نیازمند بررسهی رابطهه بهین

متفاوت است که در واژگان قرآنی بهطهور متنجانسهی

فرهنگ و واژگان نیز هستی  .اوی ایهن رابطهه از کجها

انعکاو یافتهاند .به عبارت دیگر واژگهان قهرآن یهک

بدست میآید؟ ثانیا معنای نسبی در چه فرایندی قابل

میدان وسیع معناشناختی اسهت کهه دربردارنهده یهک

دستیابی اسهت؟ از کهالم ایزوتسهو روشهی کهاربردی

مجموعه سازماندار و یک نظام و دسهتگاه خودبسهنده

استخراج نمیشود .از این رو دستیابی به معنای نسبی

از واژههاست که هرچند که واژهها از منهابع مختلفهی

بهدنبال بررسی فرهنگ یک قوم و حدسی اسهت کهه

گرفته شدهاند اما یکهدیگر را کامهل کهرده و تمامیهت

محقق در بررسی خود انجام خواهد داد.

مههیبخشههند و تفسههیر و تعبیههر مههنظ تههازهای پیههدا

 .4-3-1ایزوتسو قائل به سه سط از معناشناسهی

کردهاند(.ایزوتسو :3163 ،ص )44

در زبان عربی قدی است )3 :پیش از قرآن یا جهاهلی

نکتههه مه ه در نظههر ایزوتسههو اثبههات وجههود سههه

 )5قرآنی  )1پس از قرآنی و به ویژه عباسی .بر اساو

جهانبینی در سط اول؛ یعنهی زبهان عربهی پهیش از

نظر وی در سط اول؛ یعنی پیش از قرآن یا جهاهلی

اسالم یا جاهلی است .اوی به استثای مورد اول؛ یعنی

سه دسته از واژگان با سه جهانبینی مختلف در آنهها

 ،دیگهر واژگهان شهامل گهروه

واژگان بهدوی محه

بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو

43

خاصی می شده است که شامل بازرگانان و یهودیان و

این گونهی بررسی ،مجموعههای از کلمهات بههطهور

نصرانیان منطقه بوده است .ثانیا بهر فهرض تهأثیر ،آیها

مستقل از ه توسعه و تیییق مهییابنهد .گهاه واژهای

تأثیر این دو دسته از واژگان آنچنان بهوده اسهت کهه

کهاربرد آن متوقهف شهده و واژهههای دیگههر ،رواج و

سه جهانبینی مختلف را شکل دادهاند؟ پذیرش چنین

استعمال بیشتری مییابنهد .از ایهن رو ههر واژه دارای

تأثیری دشوار است و مؤید علمی بر آن وجود ندارد.

تاریخی است که فهراز و فهرودههایی دارد .در مقابهل

حتهههی بهههر پایهههه فرضهههیه سهههاپیر-ورف پهههذیرفتن

گونه درزمانی ،گونه همزمانی فاقد عنصر زمان اسهت

جهانبینهیههای مختلهف در درون جامعههای واحهد

که در دورهای از تاریخ میتوان مجموعهای از کلمات

دشوار مینماید؛ زیهرا در فرضهیه مهذکور مهردم یهک

را در نظر گرفت که بهه شهکل سهطحی همهوار ایهن

جامعه دارای ساختار زبانی واحدی فرض مهیشهدند

کلمات تا آن نقطه به حیات خود ادامهه دادهانهد .ایهن

که کلیت زبان آنهها شهکل دهنهدهی نحهوه تفکهر و

کلمات ممکن است تاریخی کهن داشته باشند یا حتی

فرهنگ آنها بود .ثالثا همانگونه که اشاره شد ،مبنهای

هیچ تاریخی نداشته باشند .دیدگاهی که حاصل برش

این سخن ،فرضهیه سهاپیر-ورف اسهت کهه نقهدهای

خطوط تاریخی واژگان است و ناظر به دستگاه و نظام

پیشین مجدد بر آن وارد خواهد بود.

ایستایی از واژگان است را بررسی همزمانی میگویند
که در آن جریان تاریخ همه واژهها یک زبان متوقهف

 -4عدم پایبندی بر مطالعه درزمانی

شده است( .ایزوتسو :3163 ،ص )41-13

در زبهانشناسهی دو نههوه از مطالعهه همزمههانی 3و

ایزوتسو با تعریف این دو گونه از بررسی واژگان،

درزمانی 5وجود دارد .در جایی که زبانشناو بهدنبال

پایههای روش خود را بر گونهی در زمانی قهرار داده

شناخت یک زبان در مقطع زمانی خاص بدون در نظر

اسههت و بخههش انههدکی از مطالعههاتش را بههه حههوزه

گرفتن گذشته آن است ،مطالعهای همزمهانی را انجهام

همزمانی اختصاص داده اسهت .بهر پایهه رویکهرد در

داده اسههت و در جههایی کههه پدیههدههههای زبههان را در

زمانی ،واژگان قرآنی را میتوان بهه اعتبهار یهک کهل

ییههای متوالی و مقاطع و دورههای مختلهف زمهانی

هماننههد یههک دسههتگاه در نظههر گرفههت و آن را بهها

بررسی کند ،مطالعه وی درزمانی خواهد بود(.بهاقری،

دستگاههای دیگر بهوجود آمده پس از اسالم مقایسهه

 :3131ص 16؛ مشههکوه الههدینی :3136 ،ص )31-36

کرد( .ایزوتسو ،3163 ،ص .)41-45

این دو گونه از بررسی درباره مطالعه معنها نیهز مهورد
استفاده قرار میگیرد .ایزوتسو در بخشهی از مباحهث

 .1-4نقد و بررسی

روشی خود به بیان دو رویکرد درزمهانی و همزمهانی

 .3-3-4مطالعه در زمهانی حهوزه معنهایی ،امکهان

در مطالعات معناشناختی پرداخته است .در مطالعهات

بررسی تحول واحدهای ه حوزه را در طهول زمهان

درزمانی ،عنصر زمان در آن مهورد تأکیهد اسهت و در

میدهد و به نوعی معناشناسی تاریخی خت میشهود.
عمده بررسی وایسگربر در زمانی بود و توجه چندانی

- Synchronic linguistics
- Diachronic linguistics

1
2

به بررسهی همزمهانی نداشهته اسهت(صهفوی،3133 ،
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ص .)336ایزوتسو نیز بر همین اساو مبنای کار خود

سرو کار داشته باشند و زبان شناسی در زمهانی پهیش

را مطالعه درزمانی میدانهای معناشناسهی قهرآن قهرار

فهههرض و وابسهههته بهههه زبهههان شناسهههی همزمهههانی

داد .نقدی که بر ایزوتسو وارد است عدم پایبندی وی

است )lyons, 1981, 261-264(.در حالی که بررسهی

به مطالعه درزمانی در کتاب ساختمان معنایی واژگهان

عمده ی ایزوتسو درزمانی و در بخشی صرفا همزمانی

دینی -اخالقی در قرآن است .ایزوتسو در این کتهاب،

اسههت و مطالعههات همزمههانی پههیشفههرض وی در

بخشی از مطالعه خود را به نوه همزمهانی انجهام داده

بررسیهای معنایی نیستند.

است(به عنوان نمونه نک :ایزوتسو :3161 ،ص -341
 )555در حالی که خود وی در ابتدای کتاب بر مبتنی
بودن اثر خود بر روش وایسگربر تأکید دارد.

3

نتيجهگيری
 .3روش معناشناسی به عنوان روشهی کارآمهد در

 .5-3-4مطالعههه درزمههانی نیازمنههد شناسههایی دو

مطالعههات قرآنههی نقههش مههؤثری در روشمندسههازی

سط واژگانی پیش از اسالم و واژگان قرآنهی اسهت.

مطالعات قرآنی دارد کهه نخسهتین تهالشهها در ایهن

دربهههاره مطالعهههات معنهههایی پهههیش از اسهههالم بههها

زمینه توسا ایزوتسو صورت گرفتهه اسهت .وی پایهه

محههدودیتهههایی روبههرو هسههتی  .از جملههه وجههود

مباحث معناشناسی خود را بر نظریه معنایی وایسگر و

دادههای اند ،صحی از دوره جاهلی .بههطهور مثهال

زبانشناسی قومی نهاده است.

حج اشعاری که بتواند تمام واژگان قرآنی را پوشش

 .5بر پایه فرضیه ساپیر-ورف زبان بر شیوه ادرا،

دهد ،اند ،است .همچنین بررسی صحت این اشهعار

و تفکر و جهانبینی مها تهاثیر مهیگهذارد .ههر زبهانی

نیز امری ضروری است و از جهتهی بایهد از جهاهلی

تصههویری متفههاوت از واقعیههات جهههان خههارج ارائههه

بودن اشعار مورد اسهتناد اطمینهان یافهت .از ایهن رو

میکند که اختصاص به آن زبان دارد و گویشوران بهه

کلیت ایهن روش در حهوزه قرآنهی کارآمهد نیسهت و

آن زبان نیهز جههان را آنگونهه کهه زبانشهان ترسهی

صرفا در مواردی کهه اطالعهات و دادهههای صهحی

میکند ،در ،میکنند.

جاهلی در دست است ،میتوان بدانها استناد کرد .با

 .1مبانی روششناختی ایزوتسو در معنهیشناسهی

در نظر گرفتن این مطل  ،کلیت مطالعه درزمهانی بها

خود ،عبارتند از وجود رابطه حهداکثری بهین زبهان و

این روش قابل اثبات نیسهت .افهزون بهر ایهن ،روش

تفکر ،اندیشه جهانبینی زبانی ،وجهود نظهام زبهانی و

درزمههانی صههرف کههه پایهههی مطالعهههی وایسههگربر و

میدانهای معناشناختی ذیهل آن و تمرکهز بهر مطالعهه

ایزوتسو اسهت ،پهذیرفتنی نیسهت؛ زیهرا رویکهرد در

درزمانی.

زمانی و همزمانی باید با عناصر وابسته سیست با هه

 .4در رابطه بهین زبهان و تفکهر ،مبنهای ایزوتسهو
فرضیه ساپیر-ورف اسهت کهه ایهن فرضهیه دارای دو

برخی از محققان کل کتاب ساختمان معنایی مفاهی اخالقی-

شکل قوی و ضعیف است که بر اساو شهکل قهوی

دینی در قرآن را بر پایه روش همزمانی میدانند(پورافخ و

آن زبان بهوجود آورنده و تعیین کننهده تفکهر اسهت.

عباسی )35-23 :3133 ،بر اساو روششناسی ابتدای کتاب و

شکل ضعیف فرضیه نسبیت زبهانی نیهز مهدعی تهاثیر
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شواهد درون متنی تمام اثر را نمیتوان همزمانی تلقی کرد.

بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو
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زبان در تفکر و اندیشهه اسهت کهه در ایهن شهکل از

 .5ایزوتسو ،توشیهیکو ( ،)3163خهدا و انسهان در

فرضیه زبان در ادرا ،یها در حافظهه اثهر مهیگهذارد.

قرآن ،ترجمه احمد آرام ،تهران :شهرکت سههامی

نقدهای جدی بر شکل قوی ایهن فرضهیه وارد شهده

انتشار.

است از جمله اینکه تحقیقات پینکر نشان داد که زبان

 .1ایزوتسو ،توشیهیکو ( ،)3161سهاختمان معنهایی

و اندیشه دو پدیده مستقل هسهتند .همچنهین شهواهد

مفاهی اخالقی-دینی در قهرآن ،ترجمهه فریهدون

ورف نیز مورد انتقاد جدی قرار گرفته است و بر این

بدرهای ،تهران :انتشارات قل .

اساو که ورف هرگز سرخووسهت واقعهی را ندیهده،

 .4ایزوتسو ،توشیهیکهو ( ،)3113مفههوم ایمهان در

ارزیابی وی نیز بیاساو است .شکل ضعیف فرضهیه

کههالم اسههالمی ،ترجمههه زهههرا پورسههینا ،تهههران:

ساپیر-ورف در مطالعات بین فرهنگی ادرا ،رنگهها

سروش.

نیز بررسی گردید که در نهایت به این نتیجه منجر شد
که علیرغ وجود چند واژه برای رنگهها در برخهی
زبانها ،مقولههای جهان شمولی برای رنگها وجهود
دارد که تحت تاثیر زبان قرار نمیگیرند.
 .2ایزوتسو بر پایهه جههانبینهی زبهانی مبتنهی بهر
قومیت یک قوم ،جهانبینی قرآنی را مطرح میکند که

 .2باطنی ،محمد رضا ( ،)3131زبان و تفکر ،تههران:
فرهنگ معاصر.
 .6بهاقری ،مههری ( ،)3131مقهدمات زبهانشناسهی،
تهران :نشر قطره.
 .3بی یرویش ،مانفرد ( ،)3122زبانشناسهی جدیهد،
ترجمه محمد رضا باطنی ،تهران :انتشارات آگاه.

بر این اساو پیام جهانی قرآن در حهد عهرب عصهر

 .1پههالمر ،ر .فرانههک ( ،)3134نگههاهی تههازه بههه

نزول خالصه شده و فراتر از آن نخواهد رفهت؛ زیهرا

معنیشناسی ،ترجمه کورش صفوی ،تهران :کتاب

نهایتا زبان قرآن انعکاو دهندهی فرهنگ عرب زمهان

ماد.

خویش و جهانبینی موجود در آن است.

 .3پههور افخ ه  ،مههری و عباسههی ،مهههرداد (،)3133

 .6نظریه میدانهای معناشناسی ایزوتسهو برگرفتهه

«بررسی کاربرد معناشناسهی همزمهانی در دیگهاه

از نظریه حهوزه معنهایی وایسهگربر اسهت .اشهکایت

معناشناختی ایزوتسو با تکیه بهر مفههوم ایمهان»،

میدان های مطرح شده از سوی وی عبهارت اسهت از

پژوهشهای اعتقادی ،سال دوم ،شماره پنج .

فقدان مالکی مشهخص در انتخهاب کلمهات کلیهدی،

 .31ساپیر ،ادوارد ( ،)3136زبان ،درآمدی بهر مطالعهه

پیوند معنای نسبی با فرهنگ و اشکایت مطرح درباره

سخن گفتن ،ترجمه علهی محمهد حهق شهناو،

نسبیت زبانی و عدم اثبات سه جهانبینی بهرای زبهان

تهران :سروش.

عربی پیش از اسالم یا جاهلی.

 .33سورن ،پیتهر ،آ .ام ( ،)3113مکاته

معناشناسهی

نوین در غرب ،ترجمه علی محمهد حهقشهناو،
منابع

 .3قرآن مجید.

تهران :سمت.
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 .35شههریفی ،علههی (« ،)3135نقههد و بررسههی آرای
ایزوتسههو در حههوزه معناشناسههی قههرآن کههری »،
حکمت معاصر ،سال چهارم ،شماره سوم.

 .31صههفوی ،کههورش ( ،)3133درآمههدی بههر معنههی-
شناسی ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.

 .34گیررتس ،دیر ،)3131( ،نظریههای معنیشناسی
واژگانی ،ترجمهه کهورش صهفوی ،تههران :نشهر
علمی.
 .32یند ،نیک ( ،)3111زبان و اندیشه ،ترجمه حبی
اهلل قاس زاده ،تهران :انتشارات ارجمند.

 .36محقق ،مههدی ( ،)3112زنهدگینامهه و خهدمات
علمی فرهنگی پرفسهور توشهی هیکهو ایزوتسهو،
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 .33مشکوه الدینی ،مهدی ( ،)3136سیر زبانشناسهی،
مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 .31یول ،جورج ( ،)3131بررسی زبان ،ترجمه
محمود نور محمدی ،تهران :انتشارات رهنما.
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