
 

 

 

 

 حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ةدانشکد استاد/ 

 دانشگاه باقرالعلوماستاديار / 

ژه قرآن يو بهر متن، يتفس ين روش برايکه کدام پرسشن ينگارنده در پاسخ به ا

قرآن به » يريروش تفس ، وزوتسويا« ياسنمعناش»ب يت دارد، با ترکيم، ارجحيکر

روش در  نيافته و معتقد است ايدست  يديجد ي، به بازسازييعالمه طباطبا« قرآن

ژه يو ، بهييگرا، عقلييگراهمانند علم ،يريتفس ديجد يکردهايسه با رويمقا

، ينگر ، کلينگر ، موضوعييگرا همچون اصالت يل داشتن مختصاتيک، به دليهرمنوت

ن يدارد. در ا يشتريب يسازگار يعيش يبا مبان ،يشياند يو نسب يداور شيز از پيو پره

 يبررس «تيعقالن» ي، نمونه موردياز فنون معناشناس يبرخ يمعرف به منظورمقاله، 

 است. يعيت شيعقالن ،داد آن ه است که برونشد

 .زوتسوي، ايير، عالمه طباطباي، تقسيعيت شي، عقالنيسمعناشنا
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ده است که عصر شاد يز يااندازه ، اطالعات بهيورافن يها شرفتيل پيدل امروزه به

ند انتقال دانش، برخالف ين، در فراياند. بنابرا دهيانفجار اطالعات نامعصر را  يکنون

انتقال بيش از د محتوا يتول يها روشافت، ي يخام  انتقال م« اطالعات»که  گذشته

ن است ين مقاله تالش بر ايرو، در ا نيت برخوردار است. از اياطالعات و محتوا از اهم

ر يتفس يمطلوب برا ييالگو ،«متن»ل يعنوان روش تحل به« يمعناشناس» يبا معرفکه 

ـ م يقرآن کر يينظام معنال يدر تحل يمعناشناس يريکارگ د. بهشوارائه  متن مقدس

که نگارنده درصدد دارد  يسطوح مختلفـ رود  يشمار م زوتسو بهيکه از ابداعات ا

عالمه « قرآن به قرآن»و تالئم آن با روش  يمتنبا انتخاب سطح درون است

همساز  يعيش يند که با مبانکارائه  ينيکرد نويرو، يعي، بزرگ مفسر شييطباطبا

تالش  يمعناشناس يمن  معرفهدف، در بخش اول، ضاين دن به يرسبراي . باشد

 يحيزات تلويتمابرشمرده، ش را يمطمح نظر خو يمعناشناس ةعمد يهالفهؤم ميکن يم

م. در بخش دوم ينکان يک بيژه هرمنوتيو ، بهيرين تفسينو يکردهايرو ديگرآن را با 

را « يمعناشناس» يهاکياز تکن ييهانمونه ،روشاين  يمراحل اجرا يضمن معرفنيز 

 .ايم کردهل يه و تحليتجز« تيعقالن»در باب 

 

 ةواژ .شودياطالق م امعن ةاست که به مطالع يفن ياصطالح (Semantics) شناسيامعن

 يگونه اجماع چيرد و هيگ ياز زبان را دربر م يگوناگون يهاجنبه (Meaning) «امعن»

 (78ص  ،7831مر، )پالوجود ندارد. آن ف يتوص گيا چگوني« امعن» چيستي ةبار در

يزوتسو توسط ا (Semiology)، شناسياي از نشانهمجموعه عنوان زير به يشناس امعن

م( در جهت تحليل تصوري از واژگان قرآن، طي كتابي با عنوان خدا و 7118ـ  7171)

 د.شوارد جريان تفسيري  ،شناسي قرآن او با عنوان اعم معن ،انسان در قرآن

 نويسد:مورد نظر خويش مي ،شناسياوي در تعريف معناي معن

 ةاي تحليلي دربارفهمم، تحقيق و مطالعهبدان صورت كه من آن را مي ،شناسيامعن»

بيني قومي شناخته شود كه  منظور آنكه سرانجام جهان كلمات كليدي زبان است، به



 
 

ن همچو ،تر از آن سخن گفتن و انديشيدن، بلكه مهم ةتنها همچون وسيل آن زبان را نه

 ،اي براي تصور كردن و تفسير كردن جهاني كه آن قوم را احاطه كرده استوسيله

، Weltan Schumgslenre از ايگونه شود، فهميده گونه بدين كه شناسي امعن برد.مي كار به

خاص از  ةبيني يك ملت در فالن دور يعني علم تحقيق در ماهيت و ساخت جهان

شناختي مفاهيم و تصورات فرهنگي تحليل روش ةوسيل تاريخ آن خواهد بود، كه به

 ،اي كه آن ملت براي خود فراهم آورده و در كلمات كليدي زبان آن ملتعمده

 (1ص  ،7818)ايزوتسو، گيرد. صورت مي ،تبلور پيدا كرده بوده است

ان توايزوتسو معتقد است با تحليل معناشناختي مفاهيم كليدي قرآن مي

ساده، زبان   زبان فلسفي، بلكه به  نه به ،ي ملموس قرآن رابينشناسي و جهان هستي

شناختي در مفاهيم  آن است كه با تحقيق تحليلي و روش يوهدف د. کراستخراج 

 ه جهانبقطعي در تشكيل نگرش قرآن كه نقش  يتصوراتعمده، يعني مفاهيم و 

 (همان) و بالنده را استخراج كند.شناسي زنده  وجوددارند، 

اي پيوسته هم هب ةن، مجموععنوان يك متن مدو ايزوتسو، قرآن به ةنديشاساس ا بر

مطلوب قرآن را كشف « بينيجهان»توان ميا هر مفهومي است كه با تحليل آناز عناص

بيني قرآني،  امکان فهم و بازسازي جهانوي  ةد. بنابراين در انديشکرو بازسازي 

 ةرابط»يد كه با مفروض پنداشتن برخالف ابوزبدون ارجاع به گذشته وجود دارد؛ 

و امكان فهم را  سازد ميرا برجسته  نقش پيامبر« ديالكتيكي ميان متن و فرهنگ

 (17ـ17ص  م، 7113)ر.ک: ابوزيد،  .پنداردبدون ارجاع به عصر نزول ناممكن مي

 ةبا مقايس .گويداستقالل سخن مي  نيست و به« صامت»متن  ،ايزوتسو ةدر انديش

مفهوم  د، البته اين گفته، بهکررا درك  اتوان معننشيني و تقابل، مي طريق هم مفاهيم از

اما اين امور نقش كمكي و  ؛و رجوع به شأن نزول نيست« شناسيلغت»نيازي از بي

االذهان عموم آشكار  د كه يا در بيننيك معناي اساسي و پايه دار ،د. واژگاننتبعي دار

د كه در درون نو يك معناي نسبي دار ؛دشو مي است يا با مراجعه به لغت معلوم

سنجي  از نسبت ،گردد. اين معناي خاص از واژههاي مختلف معنايي، متمايز مينظام

هاي آن با و پيوستگي ،نحويو لحاظ موقعيت صرفي  مفهوم با ديگر مفاهيم دستگاه به

بندي و با جمع ،شود. در نهايتنشيني و تقابل ... كشف مي لحاظ هم ديگر مفاهيم به



 

)ايزوتسو، د. کريك متن را كشف « نظام معنايي»توان تحليل اين مفاهيم نسبي مي

 (71ص ، 7818
و به  ،مفاهيم كليدِي يك نظام واژگاني ةاي متن، متشكل از مجموعسپهر نشانه

توان است كه با استخراج اين مفاهيم مي« ميدان معناشناختي» ،تعبير ايزوتسو

ن نحو يبه ا زوتسو در کتاب يکه ا چنان ؛دکررا مشخص  متن« بيني جهان»

خود يك دستگاه مفهومي  ةهركدام در حوز ،اما اين مفاهيم ؛مطالعه پرداخته است

ك از مفاهيم ي بنابراين، هر .خرده نظام فرهنگي است ةسازد كه نمايندديگري مي

اراي ساخت معنايي و د، خود دان كليدي دستگاه، ضمن اينكه عنصري از نظام كل

گيرند. بنابراين، اين مفهوم قرار مي ةمفاهيم ديگري هستند كه زيرمجموع ةدربرگيرند

 ةتوان كليت متن را مطالعه نمود و هم مفاهيم يك حوزيك متن، هم مي ةدر مطالع

 ةتلقي و مطالعه كرد. البته مطالع« ميدان معناشناختي»ک يصورت مجزا  خاص را به

انداز كلي به كليت متن روط بر اين است كه محقق با يك چشمخاص، مش ةحوز

چه از طريق تحقيق و چه از طريق  ،بيني حاكم بر متن را و جهانباشد اشراف داشته 

مفاهيم اخالقي  ةاتكا به مطالعات پيشين بشناسد. بر همين اساس، ايزوتسو به مطالع

 كند.قرآن اقدام مي

مفاهيم  ةجاي مطالع به« ديني در قرآن مجيد ـ مفاهيم اخالقي»ايزوتسو در كتاب 

مفاهيم اخالقي به مطالعة بيني قرآن،  كليدي كليت متن، با عطف توجه به جهان

كه در كتاب قبلي  گيردمي در پيشرا  ي. وي در اين كتاب همان روشپردازد مي

 :ده استيبرگز

القي و رفتار، اخ ةهاي ارزشي قرآن، در زمينمن كوشش دارم بر ساخت معنايي واژه
رو، دوست دارم از همين نظر افكنم و آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهم. از اين

نمايد ـ تأكيد بگذارم كه در اين  آغاز بر اهميت اين موضوع ـ هرچند بديهي مي

متون اصلي، اعتماد نخواهد  ةوجه بر شواهد غيرمستقيم ناشي از ترجم به هيچ ،بررسي

هاي جزئي شده، در بهترين صورتشان، جز معادله هاي ترجمهلهها و جمشد. واژه
اي در برداشتن عنوان رهنمودهاي ساخته و پرداخته توان بهنيستند. از آنها فقط مي

هرچند در بسياري از موارد از اين بابت نيز،  ؛هاي لرزان نخستين استفاده نمودگام



 
 

حال، هرگز  ولي به هر ؛باشندنيز مي كننده تنها وافي به مقصود نيستند، بلكه گمراه نه
بيني اخالقي قومي را بر بنياد آن مستقر  توان بحث و بررسي ساختمان جهان نمي

 (3ص  ،7813، همو)ساخت. 

، در ةاللغفقهايزوتسو با اذعان به ضعف معنايابي بر اساس ترجمه و مراجعه به 
 .دشومتن نزديك  است كه بتواند به معناي مركزي يجوي روش علمي معتبرو جست

توان يك روش علمي چگونه مي :كندرا مطرح ميها  پرسشدر اين راستا، اين  يو

د؟ چگونه کرابداع « معنايي ةحوز»قابل اعتماد براي تجزيه و تحليل ساخت بنيادي 

هاي يك تحقيق بايستگي ةي كه هما گونهبه  ،ي متن مفروضي رايتوان مقوالت معنامي
 ، مورد پژوهش قرار داد؟علمي رعايت شده باشد

معنايي  ةبهترين راه براي چنين فرايشي، سعي در توصيف مقول» ،به نظر ايزوتسو

هاي محيطي و شرايط و اوضاع و احوال كاربرد آن است. چه ويژگي ةوسيل يك واژه به

كار   اي بتواند دقيقًا براي بيان و توصيف رويداد معيني بهيا متني الزم است كه واژه
توانيم به معناي درست تنها با كوشش در پاسخ دادن به چنين پرسشي ما ميرود؟ 

 (71 ص ،همان) .«يك واژه دست يابيم

 :كندح بيان ميتحليل متن، دو سط يبراايزوتسو 

هاي ديگر براي متن مورد مطالعه، متنکه  (Intertextuality) ؛
شود. در اين سطح اس با آنها معناكاوي ميمتن در قي ،دهشمرده ش  (Context) زمينه

 از مطالعه، براي فهم واژگان قرآني بايد به متون جاهلي عصر نزول مراجعه كرد.

 ؛موضوع مقال است از خارج ،ن سطحيح ايتوض

روابط به مربوط د، شوينجا بحث ميکه در ا (Intratextuality) ؛
گيري از فنون معناشناختي با بهره ،. در اين سطحاست «متن»دروني مفاهيم در درون 

توان مفاهيم درون متن را با ارجاع به ديگر مفاهيم معناكاوي كرد. ايزوتسو با مي

با  ،«ستمكار»يا « ستمگر»به « ظالم» ةواژ ةدهد كه ترجمآوردن مثالي توضيح مي

 ؛شده استتعريف « ظالم»اما در متن قرآن، مفهوم  ؛سودمندي، كافي نيست وجود

«

 (11ـ14)اعراف، آيات « 



 

گيرد كه در مبحث كاربست از فنوني بهره مي ،متني معناشناسي در سطح درون
 ةهاي مورد استفادروشبرخي از  .اشاره خواهد شدآنها ترين  مهماين روش، به 

روش »در فصل دوم كتاب مفاهيم اخالقي ـ ديني در قرآن كريم با عنوان  ،ايزوتسو
سطح  ،رسدنظر مي بهتوضيح داده شده است. « تجزيه و تحليل و كاربست آن

يكي از  .را به روش تفسيري عالمه در الميزان دارد نزديکيمتني بيشترين  درون
يكي از  ،اين روش»نويسد: با اشاره به روش پيشنهادي ايزوتسو مي ،نويسندگان

القرآن »هاي متداول در تفسير قرآن كريم است كه بر مبناي روايت مشهور  روش
زيرا  ؛يابدپذيرد و كمتر كسي توفيق چنين پژوهشي را مي انجام مي« يفسر بعضه بعضًا

مشهورترين آثاري كه با اين روش عرضه طلبد و از احاطه و تسلط بر آيات را مي
 (881 ، ص7838)ربيعي آستانه،  .«توان نام بردشده، از تفسير الميزان عالمه طباطبايي مي

 اجتهادي ليعق كه برخي آن را ـ تفسيري عالمه  بنابراين، معناشناسي، با روش
 (6 و 4 ص ،7837،ي)چراغ. قرابت داردـ ند اناميده

ديگري  ةمهندس عبدالعلي بازرگان، نمون ةنوشت ،ر قرآنكتاب متدولوژي تدبر د
متني، در معناكاوي  گيري از روش معناشناسي را در سطح دروناست كه فنون بهره

ارچوب هچ ةبازرگان در اين كتاب، بدون ارائ .مفاهيم قرآني توضيح داده است
ي هاروششناختي خويش، با استفاده از  مفهومي و بدون اشاره به منبع روش

هاي قابل توجهي را معناشناسي، به معناكاوي برخي از مفردات قرآن پرداخته و مثال
توان به سنت نيز مي از ميان تفاسير اهل (711ـ71ص  ،7811)بازرگان، ده است. کرارائه 

ا كه وي از رچ ؛تفسير بنت الّشاطي، به نام التفسير البياني للقرآن الكريم نام برد
قرار گرفتن آنها در آيه، در جهت كشف مفهوم آيه  ةو از نحو هاكاربرد قرآني واژه
سازد و فهم نياز مي ها ... ما را از اين رنج بيتكيه بر متن آيه» :استفاده كرده است

ها و روش قرآن به قرآن، ما را از تكلف و تأويل و قيد و تخصيص و درست كلمه
 (81ص  ،7ج ،م 7167)بنت الشاطي،  .«كندها راحت ميتعميم

كه در قالب معرفي روش معناشناسي ايزوتسو، با دو يادشده ـ پس از مطالب 
قرآن  ةدر مطالع« معناشناسي»گيري روش  كار هدف ذكر تاريخچه و منبع الهام به

 ةكاربست روش معناشناسي در مطالع ةويش از پرداختن به شيپ ـ دشبيان  .كريم
شود كه اين روش را هايي اشاره ميفهلؤمفهوم عقالنيت در قرآن كريم، به اصول و م

 كند.ها متمايز ميروشديگر از 



 
 

ر گيدرا از « روش معناشناسي»هايي است كه ها، بيان ويژگيمنظور از اصول و مؤلفه
ايزوتسو خاطرنشان که ه گون اند.  همسازها و رويكردهاي نوين، متمايز ميروش

و اصول آن ندارد هنوز انسجام كامل  ،علمي ةعنوان يك رشت سي بهكند، معناشنا مي
 ةهاي مختلف درباراي از نظريههدست ،آنچه در تصرف ماست ةهم .منقح نشده است

را توضيح دهد. شناسي مورد نظر خويش  روشد بايناچار،  است. هر محققي، به امعن
 ةقيبا سل ،«معناشناسي»ه ن اصول بين، نسبت دادن ايبنابرا (8 ، ص7818)ايزوتسو، 

 رد.يگيدخل و تصرف صورت م يو با کم ،نگارنده
سبك  هپس از گذشت چندين دهه از زمان ايزوتسو، تحقيق قابل توجهي ب

پژوهي منقح  قرآن ةشناختي معناشناسي را در حوزكه اصول روشـ معناشناسي وي 
مطالعات فرهنگي مكاتب مختلف  ،بر اين افزون .ظهور نرسيده است ةند، به منصک

بلكه بر ابهام اصول و  ،هاي اين رشته را تنقيح نكردهلفهؤتنها اصول و م نوظهور، نه
بنابراين، الزم است اصول و مفروضات  ند.ا شناسي افزوده نشانه ةمفروضات حوز

شناسي عالمه  با الهام از ايزوتسو و در تالئم با روش مورد نظر،« شناسيمعنا»
ر گيددادن تمايز اين روش با بر نشان  افزون ،. اين اصولدبازسازي شو ييطباطبا
 ند:قرار ديند، و بنكنقرائت ما از معناشناسي را نمايان مي ة، نحوي تفسيريهاروش
 

هاي كانون يا كانون ،كه براي متنـ گرايي فلسفي برخالف رويكرد نوميناليستي و نام
ن است كه متن )قرآن( داراي يا يمعناشناس يها لفهؤماز يكي  ـ ل نيستيمعنايي قا

گونه نيست كه هركس  منفعل نيست و اين« متن» ،معناي مركزي است. بنابراين
ند. کاز متن برداشت  ،هرگونه كه بخواهد يشهافهم فرهنگي و پيش ةتناسب پيشين به

 شناور داّلـ است ملهم از آن  يکه معناشناسـ سوسوري  ةاساس انديش اصواًل بر
 (Empty signifier) مبهم، متغير يا  ،ي است كه مدلول آنشناور، داّل نداريم. داّل

 .معاني متفاوت خواهند داشت ،ها )مفاهيم( براي افراد مختلفناموجود است. اين داّل
حاظ فلسفي بر ل معناشناسي ايزوتسو، كه به ،بدين ترتيب (777ص ،7836)چندلر، 

از هرمنوتيك  ،است ادموند هوسرل بار يافته (Phenomenology) پديدارشناسي
(881ص ،7838)ربيعي آستانه،  .گيردابوزيد، شبستري و سروش فاصله مي



 

سرل و تمايل به وهرچند ايزوتسو در ميان التزام به پديدارشناسي وجودي ه

تأثير  با قرآن مجيد، تحت برخورددر  گرا متزلزل است، اماپديدارشناسان نسبي

در  ،تعبير پديدارشناسي ند و بهکها را تعليق دانسته د، پيشوشكپديدارشناسي، مي

« نگر عيني»كند او تالش مي (883ص  ،7818زوتسو، ي)اقرار دهد.  (Epoche) اپوخه

داران  است كه طرف اي نگري و اين تالش، خود حكايت از امكان عينيت ؛باشد

موضع اصلي من در تمام اين كتاب آن است » کنند: آن را انکار مينوتيك فلسفي هرم

هاي داري نظريات و تئوري گرا باشم و از جانبدقيقًا عينيت ،كه در بررسي واقعيات

ن، امكان درك مفاهيم يبنابرا (78ص ،7813، همو) .«باره، پرهيز نمايممتنازع دراين

 يهاي معناشناسفرض از پيش (Value free) ،يقرآني با رعايت اصل فراغت ارزش

 است.

 ،ديثاحابنابراين، قرآن و  .«متن محصول فرهنگي است» ،در رويكرد هرمنوتيكي

د، ي)ابوزبلكه وجود متعين آنها در فرهنگ است.  ؛ندمتون متعين در لوح محفوظ نيست

است كه براي فهم قرآن بايد فرهنگ  چنين رهنمودي اين ةنتيج (71 م، ص7113

كند. در برابر، در نمي امعن ةاستقالل افاد عصر توليد متن را شناخت و متن )قرآن( به

بلكه طرح نوي را  ؛ايزوتسو، قرآن صرفًا بازنمود فرهنگ عصر نزول نيست ةانديش

 :درانداخته است

اسالم،  پرستي پيش ازدر عصر معروف به جاهليت، يعني دوران شرك و بت

پرستانه در ميان اعراب  هاي عجيب و غريبي در ارتباط با عقايد بتآداب و انديشه

ها را، از آنجا كه در اساس بدوي متداول بود. اسالم بيشتر اين آداب و انديشه

اما برخي از آنها را با  ؛ناسازگار و مغاير با وحي الهي بودند، رد كرد و مردود شمرد

هاي ر شكل و جوهر پذيرفت و موفق شد كه از آنها انديشهتغييرات و اصالحاتي د

)ايزوتسو،  .جديد اخالقيات اسالمي جاي دهد ةنام اي بسازد و در قانوناخالقي متعالي

(81ص ،7813



 
 

 كندكه توليد متن را حاصل تالقي مؤلف و جامعه ارزيابي ميـ هرمنوتيكي  ةدر انديش

، «قبض و بسط»نمونه، سروش در تئوري  برايانسجام نيست.  دارايرآني متن ق ـ

و ناشي از  ،نگرش كاماًل تاريخي و تجربي به وقايع وحي دارد و انزال وحي را انفعالي

طور اتفاقي و بدون  ارتباط با يكديگر، كه بهمدهاي تاريخي خاص و مسائل بياپيش

اي كه گونه به ؛ندکست، تلقي ميپيش آمده اهاي پيغمبرحساب در مسير تالش

 )سروش،يافت. قرآن بيشتر بسط مي ،بودسال مي 78زماني رسالت بيش از  ةاگر باز

(3ص ،7813

پارچه و عاري از تعارض  يك يتوان توقع داشت قرآن متنين رويكردي، نميندر چ

ه ظ شود، نتيجاوحدت معنايي لح ياما اگر براي متن وحي، هويت كلي و نوع ؛باشد

هر  ،ها و آراي خويشفرض ها و پيشاين خواهد بود كه مفسر نتواند مطابق با دانسته

اجزا و است هر جزء متن در معناي جزء ديگر دخيل چون بلكه  ؛جزئي را تفسير كند

، تفسير حاصل نيز مقيد ندا مقيد به هويت كلي متن ،و در مجموع اندمقيد به يكديگر

اين رويكرد،  .ون متن خواهد بودئش ةسازگار با هميك اجزاي متن و كاماًل  به يك

 (771، ص7811 )جوار شكيان،بخشد. اعتبار و روايي تفسير را فزوني مي

 

 ةبدون ارجاع به گذشت «متن»اين است كه  يهاي معناشناسفرض ي از پيشيك

وان قرآن در يك و آنچه امروزه با عن« متن نص/»يعني  ؛تاريخي قابل فهم است

، براي مخاطب امروزين قابليت خوانش است دست ما رسيده پيوسته به همه ب ةمجموع

هاي مانند ساير كالم ،قرآن مجيد كه از سنخ كالم است» ،هتعبير عالم دارد. به

كند و هرگز در داللت خود گنگ نيست. ... ي مراد خود كشف ميامعمولي از معن

يا به بيان  تنها به بيان پيغمبر اكرم ،هيم مرادات قرآناند در تفاينكه برخي گفته

)عالمه  .«يستجوع بايد كرد، قابل قبول نر اشبيت گرامي آن حضرت و اهل

(74ـ  71ص ،7814طباطبايي، 



 

آيات متشابه قرآن  .هم تأويل دارد، هم تنزيل ،قرآن ،عالمه طباطبايي از منظر

با ارجاع به آيات محكم كه  ـ مراد نيست كه معناي ظاهري آنها ييعني آياتـ كريم 

ارجاع به تنزيل صورت  ةوسيل به ،تأويل آياتند. ا وشن دارند، قابل فهممراد ر

 ( 17و  78ص ،)همان گيرد. مي

 

 :كارگيري اين روش، بايد فرايند پژوهش با طي مراحل زير انجام پذيرد براي به

 ؛در متنمورد مطالعه  ةيم كليدي حوزانتخاب مفاه. 7

 ؛هاي معناشناسيگيري از تكنيكتحليل هركدام از مفاهيم با بهره. 7

 ؛م مندرج در دستگاهيمفاه ةسيمقا. 8

و تنظيم نظام معنايي موضوع مورد  ،اهيمگيري از مجموع مفبندي و نتيجهجمع. 1

 مطالعه.

ش هروش پژو يص، بلکه معرفموضوع خا ةن مقاله، نه مطالعياز آنجا که هدف ا

براي اما  ؛شوديم بسندهاول و دوم  ةح مرحليازات آن است، فقط به توضيو امت

 يچگونگ يمعرف ةيماتمثال، دسبراي ، «تيعقالن»ملموس شدن مطلب، موضوع 

 رد.يگيقرار م يديم کليانتخاب مفاه
 

صورت  مفهومي به ةانتخاب مفاهيم كليدي يك حوز ،«اسيمعناشن» ةترين مرحلمشكل

براي انتخاب وجود  يچ مالك و معيار متقن و قابل دفاعيچه اينكه ه ؛روشمند است

صورتي  تقريبًا به» :ندارد. ايزوتسو با اذعان به نبود مالك معتبر معتقد است

عندي  نه و مخوا مقداري عمل از روي دل ،در انتخاب كلمات كليدي ،ناپذير اجتناب

 (78ص ،7818)ايزوتسو،  .«گيردصورت مي

 براي ،در اين زمينه .عبور از اين مرحله چندان هم مشكل نيست ،رسدنظر مي به

استناد  پژوهشگران ةتوان به فهم عامار، مييو بدون مع يز از انتخاب دلبخواهيپره

را در يك ميدان  بايزوتسو مفاهيم تعقل، تفكر، تدبر، تذكر و ُل ،نمونه برايجست. 



 
 

عبدالحسين خسروپناه، مفاهيم عقل،  (74ص ،)همان .بندي كرده استشناختي مقوله امعن

)خسروپناه، كند. بندي ميشناختي مقولهامعن ةفقه، فكر، ذكر و يقين را در يك مجموع

 ،«نگاه قرآن به عقالنيت دين»اي با عنوان تقي فعالي در مقاله محمد (713ص ،7837

حسبان،   ب، حكمت، تدبر، خبر، شهادت، ظن،همچون عقل، فكر، يقين، ُلمفاهيمي 

، زعم، علم و بصيرت را مفاهيم ناظر به يشعور، نظر، ذكر، عرفان، فهم، فقه، درايه، رأ

منزلت »اي با عنوان عليرضا عقيلي نيز در مقاله (77ص ،7814)فعالي، پندارد. ادراك مي

، واژگان عقل، فكر، شعور، نظر، علم، تذكر، «خيرا ةو كاربرد عقل در چهار تفسير سد

مفهومي عقالنيت  ةدر حوز ـ اندكار رفته هاي مختلف بهتئكه در هيـ تدبر و تفقه را 

 (788ص ،7814)عقيلي، اند. قرار داده

در وصيت مفصل  ، امام هفتم، حضرت موسي بن جعفريادشدهبر موارد  افزون

كند، به مفاهيم عقل، اولوااللباب، توصيف مي را «عملي عقل»كه  ،خويش به هشام

، صبر، معرفت، باور به آخرت، صداقت، عبرت و احكمت، تفكر، تذكر، حق، فهم، تقو

گرايي، دنياگرايي، و به مفاهيم جهل، هواپرستي، بيهوده ،عنوان اوصاف مثبت ... به

كنند. ه ميعنوان اوصاف منفي اشار نظري، زيغ قلب و ... به حسد، تشتت قلب، تنگ
 (778ـ711ص، 14 جق، 7178)عالمه مجلسي، 

قدم از ايزوتسو جلوتر رفت و چند ادعا  يك تواني، ميادشدهبا توجه به مستندات 

بلكه  ؛خواه نيست كاماًل به دل ،انتخاب مفاهيم كليدي دستگاه ،اينكهنخست  :داشت

 ،دوم اينكه ؛نداشتراك ذهني دار و با محقق اند ميدر اين انتخاب سه ديگران نيز

مفاهيم مربوط به  ةو همباشند جامعيت نداشته هرچند ممكن است  ،مفاهيم انتخابي

محدودتر زيرا مفاهيم انتخابي  ند؛نيست يمفهوم ة، خارج از حوزدنعقالنيت را دربرنگير

 ينظم ساختار ،سوم اينكه ؛انددهکراشاره  بدانكه ديگران  هستنداز آن چيزي 

م را يه مفاهيانتخاب اول ،يبررس ة، همانند قرآن، در مرحلموجود در متون فاخر

 کند. يح ميتصح

 :، تذكر دو نكته خالي از لطف نيستعقالنيت مفاهيم كليدي دستگاه ةاز ارائ پيش

اساس اصل مقبول ساختارگراها، از جمله  عدم جامعيت مفاهيم بر ،اول اينكه ةنكت

ها از نظام ارگراها عمومًا معتقدند خردهزيرا ساخت ؛كندسوسور، خللي بر بحث وارد نمي



 

مفاهيم متن را  ةكه نظام داراست. بنابراين، اگر مجموع ندهمان مختصاتي برخوردار

دست خواهد  هدرنظر بگيريم، بررسي برخي از مفاهيم، همان نتايجي را ب« نظام»يك 

دوم  ةتنك (71ـ71صص  ،7837)سوسور، ؛ شودكليت مفاهيم حاصل مي ةداد كه از مطالع

جا، حذف يا ترميم  هجاب ،د پژوهشمفاهيم كليدي پيشنهادي طي فراين ،كهاين

رسد و ارائه  ميت قطعي پس از انجام پژوهش به «مفهوميدستگاه » ،بنابراين 1شوند. يم

در نمودار  ،«تيعقالن» يبرامالحظات، دستگاه پيشنهادي اين با توجه به  .شوديم

 :گرددترسيم مي 7شمارة 
 

                                                 

اما  اند؛ کردهبندي جزء مفاهيم عقالني مقوله را« فهم»، مفهوم نويسندگان پيشينبيشتر  ،مثالبراي  .1
« ففهمناها»دهد كه اين مفهوم در قرآن كريم، تنها يك بار با نظام صرفی بررسي قرآن نشان مي

مفهوم براي آگاهي از دار نيست. ) و آن هم در اين حوزه نشاناست ( به كار رفته 11اء، ي)انب
تواند جزء مفاهيم كليدي نمي« فهم»با اين لحاظ، مفهوم  (14ص  ،7831ر.ك: سجودی، ،داري نشان

 دستگاه مفهومي عقالنيت قرار بگيرد.



 
 

تجزيه  ،هاي معناشناسيروشگيري از ك از مفاهيم دستگاه، با بهرهيدر اين مرحله، هر

« متن» ةمجموع (synchronic analysis) ،تحليل همزمانيبر اساس د. شوو تحليل مي

گردد.  مختلف مالحظه مي هاي هو صيغ ها گونهر، به مفهوم مورد نظ ،دهشايستا تلقي 

 ة، دربار«فركالف»از نگاه قرآن، با الهام از « عقالنيت»براي رسيدن به نظام معنايي 

مفهوم  ،ترتيب بدين .شودپرسش مطرح ميچند  تناسب به ،م كليدييك از مفاهيهر

در سه  ها پرسشگردد. آن روشن مي يکاربرد ـ قرآني عقالنيت و معناي نسبي

از آنها  يبرخشوند كه مطرح مي« هاي متنيساخت»و « دستور»، «واژگان»سطح 

د؟ يعني آيا واژگان بار ان هاي تجربيارزشيک از  كدامداراي  ،ند از: كلماتا عبارت

د؟ ان ايهاي رابطهارزشيک از  كدامداراي  ،معنايي مثبت دارند يا منفي؟ كلمات

ها از كدام استعاره ،؟ در كلمات قرآناند بياني شكدام ارز دارايقرآن  واژگان

هاي تجربي ارزشيک از  كدامداراي  ،استفاده شده است؟ ويژگي دستوري قرآن

را دارند و داراي اي هاي رابطهارزشيک از  هاي دستوري قرآن كدام؟ ويژگياست

اند؟ از كدام گر متصل شدهيد؟ جمالت چگونه به يكدان هاي بيانيارزشچه 

؟ داردتري هاي گستردهچه نوع ساخت ،قراردادهاي تعاملي استفاده شده است؟ متن

 (761ـ717ص ،7811 )فرکالف،

 ة، ابتدا گزارش جامعي از نحوشده مطرح هاي پرسشدن به پاسخ يرس براي

مناسبت و برحسب  به ،سپس موارد مختلف ؛دشوكاربرد مفهوم در متن ارائه مي

تجزيه و تحليل  ،هاييمثال ةها با ارائك از گونهيشده، هرشناسي  صورت يا محتوا گونه

 (syntagmatic analysis) نشيني عمدتًا با تحليل هم ،كاوي مفاهيم د. معنانگردمي

 ن،ينش نظر با مفاهيم ديگر هم م مورديک از مفاهييعني نسبت هر ؛گيردصورت مي

 ه محتواي واحدي راـ كه اصواًل آيه يا مجموع آياتي است ك« واحد معنايي»در 

 واحد»نشين در  ، نسبتي كه بين دو مفهوم همشوديم يبررس كنند ـ بيان مي



 

 و تعاضد است يا تقابل (parallelism) يا از قبيل ترادف ،گرددبرقرار مي« معنايي

(digital oppositions). 

ا، هلفهؤتوان ممي ،بستگي مثبت بين دو مفهوم ، يعني همترادفيبا بررسي روابط 

را دو مفهومي زي ؛و پيامدهاي آن مفهوم را كشف كرد ،عوامل تأثيرگذار، علل عمده

خود  را به يادشدههاي گيرند، طبيعتًا يكي از نسبتدار قرار ميامعن ةكه در يك جمل

 گيرند.مي

گيري، رشد و تداوم يك مفهوم را توان موانع شكلنيز مي با بررسي روابط تقابل

ل و تعاضد، معناي دقيق يعني تقاب ،گونه روابط بندي دو يت، با جمعدر نها د.کربررسي 

دهد كه معناي نشان مي «نشيني تحليل هم» ،شود. بدين ترتيبكشف مي، «مفهوم»

و اين  ؛دهد كه اين مفهوم به چه معنا نيستهمچنين نشان مي .يك مفهوم چيست

تر از اولي آسانتر و مهم ،«يقيروش تطب»اساس اصل  در منطق قرآني بر ،دومي

 «تيعقالننا» ينمونه، کشف معنا براي( 766ص ،7837محمدي،  )خان است.

(Irrationality) تيعقالن» يستيتر از کشف چار راحتيبس» (Rationality)  .است

همراه  ها بهحال، با الگوگيري از كتاب مفاهيم اخالقي در قرآن مجيد، برخي از تكنيك

 ـ از سوي فركالف را دارد شده هاي مطرح پرسشگويي به  كه توانش پاسخـ مثال 

ها از مفاهيم مثالکه بر اين است  تالش، تا آنجا که ممکن استشود. توضيح داده مي

 د.شوندستگاه انتخاب 

 طور عيني از روي بافت آن و از طريق توصيف لفظي به ،ممكن است معناي يك واژه 

 711 ةدر آي ا،هاي تقوعنوان يكي از مؤلفه به« ّرب»مفهوم  ،نمونهبراي د. شوروشن 

 بقره تعريف بافتي شده است. ةسور
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، «نماز ةاقام»، «انفاق مال»، «ايمان» ةبا شش مؤلف« بّر»مفهوم  ،آيهاين ـ در 
لحاظ  تعريف بافتي شده، كه به« صبوري»و « وفاداري به پيمان»، «پرداخت زكات»

 ترين نوع معناشناسي است.صريح ،معناكاوي
عنوان متعلق ايمان بيان شده  نشين به اي از مفاهيم هم، مجموعهنخستـ در بند 

، «روز قيامت»، «خدا»بنابراين، ايمان قرآني معطوف به باورداشت نسبت به  .است
 .ندا ايمان هاي مؤلفه ،گانه است و اين مفاهيم پنج« پيامبران»و « قرآن»، «مالئكه»

نشين ذكر شده،  عنوان مفاهيم هم اي از اقشار فرودست بهـ در بند دوم، مجموعه
ند. در متن نوشتاري، مكان ا خدادوست انستحق دريافت كمك مالي از مؤمنكه م



 

دار است. بنابراين، بايد به ترتيب كلمات كه نشانگر اهميت انيز معن« واژگان»
در « ايتام»اول اهميت و  ةدر درج« ذوي القربي»آنهاست، توجه شود. بدين ترتيب، 

 ند.ا دوم اهميت ةدرج

و  «صادق» يادشدههاي با ويژگي يگيري آيه، صرفًا افرادو نتيجه يـ در فراز پايان
يكي از  ،«بّر»توان نتيجه گرفت كه مفهوم مي ،بنابراين ند.ا ارزيابي شده «متقي»

 است.« اتقو»هاي مفهوم  مؤلفه

« بّر»اما مفهوم  ؛ندا نشين هم« بّر»و « اتقو»، «صداقت»، سه مفهوم ـ در اين آيه
 ـ كه مربوط به تغيير قبله استـ توجه به شأن نزول آيه  تعريف بافتي شده است. با

داراي « بّر»بلكه  ؛نيست« بّر»هاي المقدس از مؤلفه سوي كعبه يا بيت نماز خواندن به
 / 87ص ،7811)بازرگان، . ندا آيه بيان شدهاين است كه در  اي گانه هاي ششمؤلفه

 (11ص ،7813ايزوتسو، 
 

و معناي باشند ممكن است حالت تقابل داشته  ،«واحد معنايي»فاهيم مندرج در يك م
واحد »يك  ،زمر ةسور 73و  71 ةدو آي ،مثال رايب .نندکتر  همديگر را روشن

 :دهندتشكيل مي« معنايي

الَّذِينَ  ٭شْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُ»
 (11 و 11 )زمر، «الْأَلْبَابِ اأُوْلُو هُمْ وَأُوْلَئِكَ اللَّهُ هَدَاهُمُ الَّذِينَ أُوْلَئِكَ أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ

و  ؛يعني يا خدا يا طاغوت ؛تقابل دارند« اهلل»و « طاغوت»دو مفهوم  ،متناين ـ در 
. از ندمورد بشارت خداوند ،و به خدا پناهنده شونددوري کنند كساني كه از طاغوت 

معناي مضمر اين همه  .را فهميد« عبداهلل»توان معناي تقابل طاغوت با اهلل، بهتر مي
 تأكيد بر عبوديت خدا، دوري گزيدن از بندگي طواغيت است.

 ،مفهوم سوم ةتوأمان مؤلف ،«بازگشت به خدا»و « اجتناب از طاغوت»ـ دو مفهوم 
 «.بندگان خدا»البته  ند؛«عبد»يعني 

بنابراين،  .تعريف بافتي صورت گرفته است« عباد خدا»دوم، از مفهوم  ةـ در آي
دهند گوش فرا مي« سخن»كه به  اند بلكه كساني ؛محور نيستند بندگان خدا شخصيت

 .گزينندميبربهترين را  ،و از ميان سخنان



 
 

است. اين مفهوم در دستگاه مفهومي « اولوا االلباب» ،ري آيهـ مفهوم محو
 ةجامع»، «بابلاولوا اال»هاي مهم لفهؤدر رأس واقع است. يكي از م ،عقالنيت

 شود.مي برداشتاست كه از آيه « گوييو گفت

يكي از « بّر»گونه كه  دهد، همانگيري نشان ميـ حصر موجود در بخش نتيجه
 است.« اولوا االلباب»هاي نيز يكي از مؤلفه« عبوديت الهي»، است« اتقو»هاي مؤلفه

كه جامعه )اكثريت مردم( از طاغوت  يابددر شرايطي تحقق مي« عبوديت»ـ 
 ةو در نتيجه جامع« عبوديت الهي» ،استبدادي ةدر يك جامع ،ند. بنابراينبپرهيز

 گيرد. عقالني شكل نمي
هاي رفتاري تعريف شده است، نه فرايند لفهؤبا ماز آنجا كه « بابلاال اولوا»ـ 

 .استمربوط « عقالنيت»و در نتيجه  ،عقل عملي ةذهني، به حوز

اولوا »آيه وجود دارد كه در بخش مربوط به مفهوم  ةالبته نكات بسياري دربار
 توضيح داده خواهد شد.« االلباب

 

نشان ـ آيات قابل تشخيص است  ةكه از مقايسـ  فمعّرهاي لفهتضاد لفظي مؤ 
 گيرند.در برابر هم قرار مي« فاسقين»و « اولوا االلباب»دهد كه دو مفهوم  مي

 

... انما يتذكر اولوا االلباب: 
 (11)رعد،

 
و ما يضل به اال الفاسقين: 

 (62)بقره،
ـ الذين يوفون بعهداهلل والينقضون 1

 الميثاق
 ين ينقضون عهداهللـ والذ1

 من بعد ميثاقه
 اهلل ـ الذين ينقضون عهد1

 من بعد ميثاقه
ـ والذين يصلون ما امراهلل به ان 6

 يوصل
 ـ ويقطعون ما امراهلل6

 به ان يوصل

 اهلل يقطعون ما امر ـ و6
 به ان يوصل

 ـ ويخشون ربهم3

 ـ ويفسدون في االرض3 ـ ويفسدون في االرض3

 الحساب ـ ويخافون سوء4
 ـ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم5

 ةـ واقاموا الصلو2
 نيةـ وانفقوا مما رزقناهم سرًا وعال1

 ةالسيئةبالحسنـ ويدرؤن 1
 اولئك لهم عقبي الدار

 (62 ـ 66)رعد، 
 ولهم سوء الدار ةاللعناولئك لهم 

 (65)رعد، 

 اولئك هم الخاسرون
 (61)بقره، 



 

و پاره كردن حصار  ،خروج از حدود و حريم شرع ،«قفس»ـ معناي لغوي كلمه 
گذارند و پا مي پيرامون محارم و منهيات است. فاسقين قوانين و مقررات دين را زير

برد  توان پيشوند. از اين تعريف ميگسيختگي بر مركب هواي نفس سوار مي با لجام
و  پايبندندمتعهدانه  ،لهيدر حريم و حدود ا اكه به نيروي تقو اند االلباب كساني اولوا

دارند. آنها هسته و مغز آن حدود را همچون پوسته و حصاري پيرامون خود نگه مي
 (86ص ،7811 )بازرگان،كنند. ( خود را از گزند فساد حفظ ميّبلُ)

 گرديده بيان لفهؤم هشت آن، يبرا و شده متني تعريف «االلباب لوااو» رعد ةسور ـ در
 مربوط به عقل عملي است.« االلباب اولوا»يعني مفهوم  ؛ندا فتاريها راست. اين مؤلفه

 3تا  8تر شدن معنا بيان شده است. رديف ها نيز براي شفافـ مقابل اين مؤلفه
موانع گرايش  ،به عبارت ديگر ؛ستون دوم مقابله دارنددر  8ستون اول، با رديف در 

، «ترس از قيامت»، «يت الهيخش» توان نتيجه گرفت كهبنابراين، مي ند.به فساد
 .ندوانع گرايش به فسادم« نيكوكاري» و« انفاق»، «نماز»، «صبر»

ستون  در ،«االلباب اولوا»هاي مقابل مؤلفه ،در ستون دوم يادشدههاي مؤلفه
 ها عنوان ندارند.اما اين مؤلفه ؛ندا اول

وان فاسقين تكرار ها در ستون دوم عينًا ذيل عنمؤلفهاين  ،شودمالحظه ميکه  چنان
 است.« فاسقين»هاي مؤلفه ،هاي مذكور در ستون دوممؤلفه ،. بنابراينندا شده

در « ينفاسق»با مفهوم « االلباب اولوا»مالحظات اين است كه مفهوم اين  ةنتيج
 متن قرآني، تقابل معنايي دارد.

 

 باردوو در قرآن كريم شش بار با ساختار صرفي ثابت، ...« بين اهلل كذلك ي»عبارت 
 ترتيب زير تكرار شده است. با ساختار مشابه، به

 (21)نور،  كذلك يبين اهلل لكم االيات لعلكم تعقلون -1
 (646)بقره،  كذلك يبين اهلل لكم االيات لعلكم تعقلون -6
 (611)بقره،  ونكذلك يبين اهلل لكم االيات لعلكم تتفكر -3

 (622)بقره،  كذلك يبين اهلل لكم االيات لعلكم تتفكرون -4

 (123)آل عمران،  كذلك يبين اهلل لكم االيات لعلكم تهتدون -5
 (11)مائده،  كذلك يبين اهلل لكم االيات لعلكم تشكرون -2
 111)بقره،  کذلک يبين اهلل آياته للناس لعلهم يتقون -1
 (661)بقره،  للناس لعلهم يتذكرونو يبين آياته  -1



 
 

 توان نتيجه گرفت:ميو تكرار آنها، گانه  آيات هشتاين با توجه به 
 ةگرايان نه انجماد مخاطبان و نه تمسك مناسك ،«تبيين آيات»هدف خداوند از  ـ
 است.« تشكر»و « اتقو»، «تذكر»، «يابي و هدايتراه»، «تفكر»، «تعقل»، بلكه آنها

اي با يك ساختار ويژه، قرينههدايت و  اتعقل، تفكر، تذكر، تقوژگان نشيني وا هم ـ
معنايي قرار دارند. بنابراين، انتخاب آنها  ةاست بر اينكه اين مفاهيم در يك حوز

 شود.از منطق قرآني پشتيباني مي ،«عقالنيت»عنوان واژگان كليدي دستگاه مفهومي  به
، با از سوي خداوند« آيات تبيين»دهد ي، نشان ماين آيات ةر همد« لعّل»تكرار  ـ

حكايت و اين امر، از اختيار مخاطب انساني  ؛مالزمه ندارد «تفكر»و « ورزي خرد»
اما ممكن است اين ظرفيت را  ند؛مندبهره« خردورزي»ها از توانش دارد. پس انسان

 خواهد اين ظرفيت بالقوه را به فعليت برساند.كار نيندازند. خداوند مي به
صورت مضارع، نشان  به« عقالنيت»شكل صوري و ساختار صرفي واژگان  ـ
يك فرايند فعلي با  ،تعقل و تفكر ،دهد كه خردورزي يك فعل است. بنابراين مي

 ند.ا مضمون قبض و بسط
  (همكم، لعّللكم، لعّل)و ساختار جمعي واژگان، « جمع»شايد بتوان از ضماير  ـ

  يك فرايند اجتماعي و جمعي است.« تعقل»اينگونه استنباط كرد كه 
 

 رديف
 ساختار
 صرفي

 فراواني سوره و آيه نشاني كارگيري به نحو فراواني

11يتفكرون1

َيَتَفكَُّرونَلَعلَُّهْم
/44نحل،/11حشر،

171اعراف،
3

َفكَُّروَنَيَتلَِّقْوٍمآلَيًةَذِلَكِفيِإنَّ
/41زمر،/13جاثيه،
3رعد،/11روم،

4

111نحل،/16نحل،َيَتَفكَُّروَنلَِّقْوٍمآلَيًةَذِلَكِفيِإنَّ

141يونس، َيَتَفكَُّروَنِلَقْوٍماآلَياِتُنَفصُِّلَكَذِلَك

السََّماَواِتَخْلِقِفيَيَتَفكَُّروَن
َواأَلْرِض

1611عمران،آل



 

3تتفكرون1

َلَعلَُّكْماآلَياِتَلُكُمالّلُهُيبيُِّن َكَذِلَك
َتَتَفكَُّروَن

1111بقره،/116بقره،

051انعام،َتَتَفكَُّروَنَأَفاَل

81روم،/184اعراف،َيَتَفكَُّروْاَأَوَلْم1يتفكروا3
411سبأ،ٍةِجنَّمِّنِبَصاِحِبُكمَماَتَتَفكَُّرواُثم1َّرواتتفك4
181مدثر،َوَقدَّرَفكََّر1فّكر0

18--18-جمع

 

در قرآن كريم هجده مرتبه با پنج ساختار « فكر» ة، ماد1شماره توجه به جدول  با

يك « تفكر»دهد كه  كار رفته است. ساختار فعلي نشان مي فعل، بهو در قالب صرفي 

يك همچنين  .كار رفته است ت فعلي بهصور كه به« تعقل»همانند  ؛فعل و كنش است

يابد.  يگسترش مو  دريگ ميتفكر با تعامل اجتماعي شكل  ةكنش اجتماعي است. قو

 «اجتماعي شدن»اما اين ظرفيت طي فرايند  ؛ها ظرفيت تفكر و تعقل دارند انسان

(socialization) د.ياب فعليت مي 

نشين  هم« آيه» ةبا واژمورد،  نهموارد كاربرد، يعني يمي از در ن« تفكر»ـ مفهوم 

است كه به دو « آيه»مفهوم « تفكر»نشين اصلي  هم ،به عبارت ديگر .شده است

و  ستها كار رفته است. بنابراين، تفكر معطوف به نشانه صورت مفرد و جمع به

برخي طبق اعتقاد كه برداشت کرد گيرد. شايد بتوان چنين  ها صورت ميآن ةوسيل به

 ؛انتقال پيام نيست ةتنها وسيل ـ نماد و نشانه مصداق اتّممثابه به  ـ بانز ،شناسان زبان

 (734ص ،7838تزر،ي)ر.ك: ربلكه ابزار انديشه است. 

است كه در رديف اول و « لعّل» ة، واژپنجتفكر، با فراواني  ةن واژينش ـ دومين هم

ذاتي  از خصال« انديشه» ،دانيم كه مي قرار گرفته است. چنان آخرششم ستون 

نشيني مفهوم  ند. هما «انديشه»داراي  اي گونه ها به انسان ةيعني هم ؛هاست انسان

زيرا  ؛طلبد ميها  اي را از انسان دهد كه قرآن تفكر ويژه نشان مي« لعّل»با « تفكر»

« تفكر»هايي را براي  قرآن حوزه ،تحصيل حاصل است. از اين رو ،«تفكر»طلب اصل 

ها به تفكر  ها در آن حوزه شايد انسان تاد يگشا را مي هايي دهد و افق نشان مي

 برخيزند.



 
 

 تمثيل

 تبيين

 مطلق

 )هنجار مثبت( مصداق

 )هنجار منفي( مصداق

 ()لعلّ افزايش تفكر
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حكايت از  و نشين شده است هم« لعّل»با « تفكر»اي كه مفهوم  گانه در موارد پنج ـ 

بيان شده است. به عبارت براي تفكر عوامل مؤثر در فزوني تفكر دارد، دو مؤلفه 

« تمثيل»و « تبيين»يعني  ،ديگربا دو مفهوم « لعّل» ةواسط همفهوم تفكر ب ،ديگر

 ،سه واحد معنايي وجود دارد كه در يك مورد «تبيين» ةشين شده است. دربارن هم

نحل، سورة ) ؛بستگي برقرار شده است هم «تفكر»و « تبيين»ان يصورت مطلق م به

ه در يك مورد به هنجارهاي ند کا مربوط به مصاديقهم ( دو مورد ديگر 11آية

قرآني تبيين  ةعنوان مصداقي براي بايست است و حكم انفاق بهمثبت اشاره شده 

( در 66آية بقره، سورة ) ؛ارتباط معنايي برقرار شده است ،ان آن و تفكريو مگرديده 

و  ،عنوان مصداق هنجارهاي منفي ن تبيين حكم مشروبات الكلي بهنيز ميامورد ديگر 

 (771 آية ه،بقرسورة ) .تفكر ارتباط معنايي برقرار گرديده است

و تفكر آن ان يو م ،هاي قرآني نيز به دو تمثيل اشاره تمثيل و بيان مثل ةـ دربار

 ناپذيري يعني تحمل ـ يكي از نوع مفهومي ،ها لابستگي برقرار شده است. اين مث هم

( و ديگري از 11 آية نحل،سورة است. ) ـ و عظمت معنايي آن ،ها كوهبراي قرآن 

 .فردي تاريخي است ةو نمون ـ اخالد و سرنگوني بلعم باعورا هاشاره ب ـ نوع مصداقي

 7شمارة در نمودار  «لعّل»با واسط  ،هاي تفكر نشين ( هم716 آية اعراف،سورة )

 است.داده شده نمايش 

 

 

 

 

 

 



 

موارد، مخاطبان را به  ةاز منظر قرآن بار معنايي مثبت دارد. قرآن در هم ،ـ تفكر

ها اهل تفكر نيستند به آنها نهيب  انسانچون  ،در موارديو  ؛كند تشويق مي« تفكر»

از البته ( 1در جدول  8و  7كنيد. )رديف  كنند يا چرا فكر نمي زند كه چرا فكر نمي مي

ممكن است تفكر  .سازد تنهايي انسان را به سعادت رهنمون نمي به« تفكر» ،منظر قرآن

 ،موارد ةنسبت اين مورد به بقي( البته 1در جدول  4در مسير بيراهه باشد. )رديف 

 يك به هجده است.

كار رفته است  جمع به ةبا صيغديگر يك مورد، در موارد در جز  به ،«تفكر» ةواژ ـ

جمعي است. هرچند شخص  اي ديدهپ« تفكر»كه  چنين برداشت کرد توان و مي

س از ورزي كند، اما اين كنش، پ و انديشه« تفكر»تنهايي  تواند به شده مي اجتماعي

نيز از  يتفكر چنينگيرد.  اجتماعي شدن و درگيري در اجتماع صورت مي ةمرحل

( اما لزومًا مثبت و 3آية روم، سورة ) ؛باالقتضاء بار مثبت دارد ،منظر قرآن

 (73آية مدثر، سورة بخش نيست. ) رهايي

 ذَلِكَ فِي إِنَّ»عبارت  و ،چهار مرتبه« يَتَفَكَّرُونَ لِّقَوْمٍ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ»عبارت  ـ
دو مرتبه در قرآن كريم تكرار شده است. تنها تفاوت دو عبارت « يَتَفَكَّرُونَ لِّقَوْمٍ آليَةً

صورت مفرد  و دو بار به« آيات» ،صورت جمع است كه چهار بار به« آيه» ةدر واژ

مي شش مرتبه در دستگاه مفهويادشده عبارت  ،كار رفته است. بنابراين به« آيه»

نشان ـ كه بر محتواي آيات تفريع شده است ـ تكرار شده است. اين عبارت « تفكر»

صرفًا قبول آنها يا ايمان به همان مضامين  ،پرداز از بيان محتواها دهد هدف گفته مي

تفكر به  گسترشها و  ايجاد تفكر در آن حوزه ةبلكه آن محتواها زمين ؛نيست

رسد. بنابراين، هدف خداوند از  ظهور مي ةمنص مرور به هاي ديگري است كه به حوزه

هايي است كه  در حوزه« خردورزي»تحريك مخاطبان به  ،هاي قابل تأمل بيان زمينه

عنوان محرك  كنند. بنابراين، به متن قرآن بايد به ها از آنها غفلت مي معمواًل انسان

حتواي خود دعوت نه اينكه قرآن مخاطبان را صرفًا به تعبد به م ؛انديشه نگاه كرد

الزم نبود. « { لقوٍم يتفكرونةيان في ذلك آليات }آل»عبارت  ،ند. اگر چنين بودک
 (771ص، 7ج ، 7867)ر.ك: طالقاني، 



 
 

صورت مفرد  به« آيه» ةلحاظ مفردات عبارت نيز قابل توجه است كه واژ ـ به

يعني  ،نو ابهام آ ؛نكره و مطلق است« آيه» ةبلكه واژ ؛نشانه نيست ي تكامعن به

ها  عام مطلق است و اينكه نشانه« آيات»همچنين  .خود تفكربرانگيز است ،«آيه»

 ند.کن كشف را آيات تأمل و تفكر با بايد قرآني مخاطبان بنابراين، است. مبهم ،ندا كدام

« قوم»كار رفته و به  صورت مضارع جمع به به« تفكر» ةواژ آيات يادشده،ـ در 

ست. بنابراين، رسالت جمعي افراد جامعه اين است كه }جامعه{ نسبت داده شده ا

 ؛نندکو رموز عالم را كشف بپردازند به تفكر و خردورزي  پيوستهصورت جمعي و  به

مشعر به استمرار  ،و ساختار صرفي مضارع ،مشعر به جامعه ،«قوم» ةكه واژ چنان

يگر، قرآن بيان دبه  .هاست انسان« عقل جمعي»قرآن كريم محرك  ،است. در نتيجه

 محور است. نص« عقل ارتباطي»كريم، با اين عبارت، مشوق 

 

، نوبت به شدندبررسي جداگانه پس از آنكه هريك از مفاهيم دستگاه مفهومي 

ك از مفاهيم با يشود نسبت هررسد. در اين مرحله تالش ميبندي آنها مي جمع

 ،نمونهبراي د. شوو جايگاه آنها در دستگاه مفهومي مشخص  ،رسيمفاهيم ديگر بر

تمام موارد كاربرد بررسي  يدر قرآن با استقرا« تعقل»و « فكرت»پس از آنكه مفهوم 

روابط »از  ،هابراي تحليل نسبت ،د. در اين مرحلهشو ، نسبت دو مفهوم ارزيابي ميشد

شود و يك نشانه را جانشيني مربوط ميغيابي به روابط  ةشود. رابطاستفاده مي «غيابي

ند( ا شوند و نشدند )غايبجاي اين نشانه انتخاب  هاي ديگر كه ممكن بود بهبه نشانه

در سطح  ،البته معمواًل از اين نوع تحليل (761ص ،7833)سجودي، زند.  پيوند مي

شده  ستفادهجاي مفهوم ا هايي كه ممكن بود بهيعني نشانه ؛شودمي استفاده «متنيابين»

 .د داشتنگزين، قلمرو وسيعي خواه . اين مفاهيم جايندا نشده ود نكار گرفته شو به

« الگويي» ،يك مفهوم« واحدهاي معنايي»با تحليل  شوديتالش م دوم ةمرحلدر 

هاي يك مفهوم در درون دستگاه يعني تمام ابعاد و مؤلفه ؛شودارائه  از آن مفهوم

بلكه مطالب  ؛نيست« متن»ديگر  ،«واحد تحليل» ،سوم ةاما در مرحل ؛دشومشخص مي

 شود.الگوي جامع ارائه مي ،بندي شدهدوم، جمع ةشده در مرحل اقتباس



 

هاي ديگر ، در مقايسه با روشدشبازسازي که حسب الگويي  بر« معناشناسي»روش 
 :شودكه به برخي از آنها اشاره ميدارد امتيازاتي 

« متن»در كل  ،در اين روش، از آنجا كه يك مفهوم :
، در نهايت تمام ابعاد هشدبيني پرهيز  نگري و جزئيخشيبد، از دگرمالحظه و بررسي مي

شود.يك مفهوم درنظر گرفته مي
راين بناب شود.موضوع واحد بررسي مي ،در اين رويكرد

د. اين امر ضمن پرهيز کريك موضوع ويژه مالحظه  ةتوان ديدگاه كلي متن را دربارمي
 گيرد. بر مي گويي، جامعيت در موضوع را دراز تشتت و پراكنده

« متن»ها، معناي دانسته كند با تعليق پيشتالش مي« معناشناسي»
هاي فلسفي عالمه يژه اينكه ما برحسب آموزهو به ؛كند گونه كه هست ادراك را آن
فرق  :است. به تعبير عالمه داراي معناي مركزي قابل ادراك« متن»معتقديم  ييطباطبا

كند، با خود اي از آيات فكر و بحث مياست بين اينكه يك دانشمند وقتي پيرامون آيه
چه معنايي حمل كنيم؟ اين آيه را به  :گويد؟ يا آنكه بگويد بگويد: ببينيم قرآن چه مي

هاي علمي گويد، بايد تمامي معلومات و نظريهقرآن چه مي ةخواهد بفهمد آياولي كه مي
ولي دومي نظريات خود را  ؛علمي تكيه نكند ةخود را موقتًا فراموش كند و به هيچ نظري

كند. و معلوم ها بحث را شروع مياساس آن نظريه و بلكه بر ،له دخالت دادهئدر مس
 (77ص ،7 ج ،7868 طباطبايي، )عالمه نيست. آيه خود معناي از بحث بحث، نوع اين كه ستا

در اين روش، ما التزامي به مباني معرفتي ايزوتسو 
چه و چه ما آنها را بشناسيم  .معتقديم در عالم حقايقي وجود دارد ،نداريم، بنابراين

مفهوم التزام  معناي نسبي مفاهيم در متون مختلف، به التزام به .ا وجود دارندنشناسيم، آنه
كنيم. عالمه به تعدد حقايق نيست. شايد حقيقت هماني باشد كه ما آن را درك مي

را دليلي « لعلكم تعقلون»طباطبايي در موارد مختلف ختم برخي از آيات قرآن به عبارت 
و  تغييرناپذير حقايق بر آيات يابتنا معناي به كه است، دهبرشمر «افعال ذاتي قبح و حسن» بر

(8ص ،1ج  ،همان) مضمون آنها از موارد و شأن نزول، به مفاهيم انتزاعي است. يارتقا

« طباطبايي عالمه» و «ايزوتسو» ةانديش بين كه تشابهاتي برخي و مختصات اين به توجه با
سازي  نزديك و مباني تعديل با ايزوتسو، هاديپيشن روش دارد، وجود قرآن، به قرآن تفسير در

 .مطلوب براي تحليل متن استعالمه، مبناي « روش عقلي ـ اجتهادي»آن به 
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