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Abstract 

Linguistic semantics, which deals with the emergence of meaning and its 

evolution, identifies semantic relationships between different concepts, and 

extracts a network of related meanings, has played a significant role, 

especially in the field of Qur'anic studies. 

In this article, the ethnographic school (Bonn school) has been studied as 

the most widely used semantic school in the field of Quranic studies, and 

Izutsu is the prominent figure of this school. Having a scientific background 

in linguistics and philosophy, he studied the semantics of the key words of the 

Qur'an and tried to achieve a harmonious Qur'anic system by discovering the 

semantic connection of words in a wide semantic network. In this work, 

Makino has been able to study and infer the general worldview of the Qur'an 

about creation and resurrection. In this library research, the methodology and 

content of "Creation and Resurrection" have been reviewed.  

A report from Makino's work shows a serious contrast between the 

construction of the concept of creation and resurrection in the Qur'an, despite 

the similarities between the two. It has been obtained from the meanings of 

creation and resurrection. 
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 انجمن ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي، مطالعات اسالمي در جهان معاصر
 334-303 ،1401 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوموهشي، سال اول، شماره پژ –مقاله علمي 

 «آفرينش و رستاخيز»زماني در هممعناشناسي روش  کاربرد بررسي و نقد

 اثر شينيا ماکينو
 

 علي شريفي
 

 چکيده
پردازد، روابط معنايي که به پيدايش معنا و سير پيشرفت و تحوالت آن مي شناختيزبان معناشناسي

کند، نقش بسزايي راج مياي از معاني مرتبط را استخکند و شبکهبين مفاهيم مختلف را شناسايي مي
 قرآني داشته است.مطالعات  حوزهويژه در هب

مکتب معناشناسي در  پرکاربردترينعنوان به )مکتب بن(شناسيمکتب قوم زبان ،مقالهدر اين 
شمار بهاين مکتب  برجسته چهرهاست که ايزوتسو  قرارگرفته يموردبررسمطالعات قرآني،  عرصه

 ةشناسانشناسي و فلسفه، به بررسي معنااي علمي در زبانز پيشينهبا برخورداري اوي  رود.مي
 معنايي شبکه يک در واژگان معنايي ارتباط کشف با کرده سعي و پرداخته قرآن کليدي هايواژه

 کنداستفاده مي يزمانهماز معناشناسي  راستا که در اين يابد دست قرآني هماهنگ نظامبه گسترده،
بيني کلي قرآن توانسته است جهان روشاين نيز در اثر خود با استفاده از که شاگردش ماکينو 

اي به نقد و اين پژوهش کتابخانه در .قرار دهدو استنباط  يموردبررسرا  آفرينش و رستاخيزدرباره 
 است.  شدهپرداخته« آفرينش و رستاخيز»شناسي و محتوايي بررسي روش

آفرينش و رستاخيز در قرآن در ساخت مفهومي  جدي ماکينو حاکي از تقابل اثرگزارشي از 
استفاده  با ،هاي سنتي مراجعه به لغتعالوه بر روشاست که وي  آن دوعين وجود اشتراکاتي بين 

تر از معاني به فهمي دقيقزماني و توجه به معاني اساسي و نسبي کلمات همروش معناشناسي از 
 است. افتهيدست آفرينش و رستاخيز

 اژگانکليد و
 .ايزوتسو؛ ماکينو ؛آفرينش و رستاخيز ؛معناشناسي ؛قرآن کريم
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 مقدمه

 مطالعهيا  (13. ص ،1366 )پالمر، امعن مطالعهاصطالحي فني است که به  ،شناسيامعن
است که به بررسي معنا  يادانشيشود اطالق مي (27 .ص ،1387 )صفوي، علمي معنا

 نشانه و» به معناي Semaز اسم يوناني او  (19 .ص ،1386 ،مختار عمر) پردازدمي
است.  شدهگرفته «دادن اعالمت دادن و معن» به معناي  Semainoو فعل «عالمت

 .(113 .، ص1376، )اِچسون
دانشمندان زيادي  ،هاي اخيردر سال و موضوع علم معناشناسي، معنا است

 .ص ،1386، ر عمرمختا) اندمعنا پرداخته همختلف به مسأل هايو گرايش هابافرهنگ
داراي چنان وسعت معنايي است که تقريباً هر چيزي که ممکن  امعن، گريدعبارتبه .(15

عنوان موضوعي از معناشناسي بهتواند کامالً مي معنايي تصور شود، دارندهاست همچون 
 هاي گوناگون تخصصي مانندمتفکران و دانشمندان در ميدانه امروز مطرح شود.

فيزيولوژي،  شناسي،عصب شناسي،شناسي، روانشناسي، مردمحض، جامعهم شناسيزبان
سروکار  بامعنا ...شناسي والکترون يتازگبهتحليلي، رياضيات و  فلسفهشناسي، زيست
است، از  شناسيزباني که بخشي از دانش زبان معناشناسي .(Izutsu, 2008, p2) دارند

و به  (28 .ص ،1387صفوي، ) ستنشأت گرفته ا Semantiqueاصطالح فرانسوي 
شناختي، مطالعات زبان حوزهبه همين دليل در  .يابدمعنا در زبان اختصاص مي مطالعه

 .(98 .ص ،1384)صفوي،  نامندرا صرفاً معناشناسي مي شناسيمعناشناسي زبان
اين  قرآن کار معناشناسي فهم و تفسير قرآن نيز کاربرد دارد. درروندمعناشناسي 

اليهش اليهش برود و سعي کند بين معاني که در آن مضافبه سراغ مضاف است که
، به دنبال اين هستيم که قرآن را اين روشمند برقرار کند. در نظام يوجود دارند ارتباط

عنوان يک متن منسجم ديده و بتوانيم سازمان و ساختار موجود يا به تعبير ديگري آن به
البته کساني که ؛ ميکناستخراجکند به هم وصل ميا معنائي که معاني قرآن ر شبکه

  الف،1389 )پاکتچي، .ندهست اندک ،، کار معناشناسي قرآن انجام داده باشندنيبنيدرا
 .(12 .ص

)مکتب لندن( و  گرا)مکتب بن(، نقش شناسيزبانميان سه مکتب معناشناسي قوم از
مطالعات قرآني داشته است که  حوزهگفتماني)پاريس(، مکتب بن، بيشترين تجربه را در 
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بررسي »و  1«خدا و انسان در قرآن» در اين مکتب نيز ايزوتسو با نگارش دو کتاب مهم 
هبراي خود کسب نموده است ب يبررسقابلاي تجربه 2«مفاهيم اخالقي ديني در قرآن

آفرينش و » ويژه که کار او توسط شاگردش ماکينو در رساله دکترايش با عنوان
است. اين  شدهگرفتهپي « بيني قرآنييز، پژوهشي معناشناختي در ساخت جهانرستاخ

ژاپن تقديم شد « کيو»ه دکتري به دانشگا هدرجبراي احراز  يالديم 1968رساله در سال 
 3دکتري آن دانشگاه گذشت. دورت نظارت بر ميالدي از تصويب هيأ1969و در 

بندي معناشناسي به دو ه به تقسيمگونه که خواهد آمد با توجهمانمقاله در اين 
اجمالي پس از تبيين ، يزمانهمو تبعيت ماکينو از روش « يدرزمان»و « يزمانهم»وش ر

کيد أدر مطالعات قرآني با ت يزمانهماين دو روش، به بررسي و نقد کاربرد معناشناسي 
ت اين ميزان موفقيت کاربس له تحقيق،مسأو  پرداختخواهيم  و کتاب وي بر ماکينو

 دربارهقرآن  برساختبيني حاکم ارتباطي و جهان شبکهکه منجر به کشف  است روش
 شود.مي« آفرينش و رستاخيز»

 

 4شناختيزبانرويکرد قوممعناشناسي با  .1

5گذارش فون هومبولتشناسي قومي حدود دو قرن سابقه دارد و بنيانزبان
است. در  

او را  هاين بيستم، گروهي از نو ديدگاهقر لياوابين دو جنگ جهاني يعني  فاصله
اين مطالب را که او حاليتأسيس کردند در آن، براساسو مکتبي  قراردادند موردمطالعه

 هااين گروه اين ديدگاه ،هاي شخصي و بيشتر فيلسوفانه مطرح کرده بودعنوان انديشهبه
عنوان مکتب نئوهومبلتين يا به کردند کهرا در مورد يک مکتب معناشناسي پياده 

آلماني و آمريکايي تقسيم  دوشاخهاين مکتب به شود. مي بردهناماتنولينگوئيستيک از آن 
و  ايزوتسوکه  6نام لئووايسگربر اين مکتب در آلمان فردي است بهشود. شاخص مي

اين اينکه  ه دليل. وايسگربر استاد دانشگاه بن بود و بندااز روش او استفاده کرده ماکينو

                                                                                                                                        
1. Izutsu, Toshihiko, God and Man in the Quran. 
2. Izutsu, Toshihiko, Ethico-Religious concepts in The Quran. 

 است. منتشرشده ،کبيرانتشارات اميرترجمه جليل دوستخواه ايران توسط .اين کتاب در  3
4. Ethno-Linguistics 
5. von Humboldt  
6. Leo Weisgerber 
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مکتب در بن تأسيس شد به مکتب بن شهرت پيدا کرد. در آمريکا اشخاص مطرح اين 
 هستند. 3و ورف 2، بوآز1مکتب؛ ساپير

روح هر ملت، گفتار  ؛گفتار و سخن هر ملتي روح آن ملت است»هومبولت،  ازنظر
ظه در اينجا مالح«. خويش است گذشتهو سخن آن ملت است؛ هر زباني حاصل 

، بلکه قرارگرفته موردتوجهارتباط بين زبان با تاريخ و فرآيند تاريخي  تنهانهکنيم مي
 اصل بحث است. 

دارد. صورت دروني هر  4هومبولت معتقد است که هر زبان، يک صورت دروني
زباني  تجربههايي است که از رهگذر بندي دادهزبان، مسئول به نظم کشيدن و مقوله

اندوزد. آن تجربيات به ها زندگي، تجربياتي ميملت در طول قرن آيد. يکفراهم مي
رود. در صورت دروني زبان، آن اي به نام صورت دروني زبان ميدرون مجموعه

، درواقعگيرند. شوند و آنجاست که معناها شکل ميتجربيات بازخواني و تحليل مي
د. اين صورت هستن نآن صورت دروني هر زبا شدهليتحلمعناها صورت بازخواني و 

کند. تا بندي ميکشد و هم مقولهها را، هم به نظم ميدروني، تجربيات زندگي ملت
کنند که هايي زندگي ميهاي مختلف به همين سبب در جهانگويان زبانجايي که سخن

د. بنابراين، حتي گاهي اوقات ممکن است الفاظ به هستن متفاوت باهماي جهات از پاره
بسيار متفاوت است.  باهمها بندي و جايگاه آنولي مقوله يلي نزديک باشندهمديگر خ

اي است که در آلمان در اوايل قرن بيستم شکل نظريه نهيزماين ديدگاه هومبولت، 
گيري اين تفکر، لئووايسگربر است و مکتبي که گرفت. شخصيت کليدي در شکل

شناسي شناسي قومي يا زبان مردمنتأسيس کرد، از طرفي به نام مکتب بُن يا مکتب زبا
 زندگي يک قوم مطالعهزبان فارغ از  مطالعهمعروف است. در اين مکتب، امکان 

 وجود ندارد. 
 5بيني زبانيذهن زباني در مکتب بُن، اصطالح ديگري به نام جهان نظريه توسعهدر 

ت است. اين شکل گرفت که براساس آن، دنيا از نگاه هر ملتي با نگاه ملت ديگر متفاو

                                                                                                                                        
1. Sapir 
2. Boas 
3. Whorf 
4. Sprachform 
5. Sprachlische Weltanschauung 
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بين ذهن زباني و  رابطههاست. بنابراين، ملت زيستهتاريخي  تجربهتفاوت، حاصل 
بيني، آن نظام شود. براساس اين جهانبيني تعريف ميمعناي زباني در قالب اين جهان

گيرد و صورت افتد، ذهن زباني شکل ميبندي اتفاق ميگيرد و مقولهزباني شکل مي
ها اشتراک دارند، ممکن است بينيتا جايي که اين جهان آيد.مي به وجوددروني زبان 

 اشتراکاتي داشته باشند؛ اما اين اشتراکات نسبي باهمهاي زباني و معاني زباني صورت
 .(100-104 .صص ،الف1389 )پاکتچي، ند و مطلق نخواهند بودهست

ها لمانشناسي آزبان -عناشناسي يا قوميم- مکتب فرهنگيهاي اخير، در دهه
به روابط متقابل جهان بيروني و فرهنگ و بستر زبان با متن « مکتب بن» معروف به

و از خالل آن دستيابي به معناي  بر متنبيني حاکم پردازد و درصدد کشف جهانمي
 است. هيدوسوبلکه  ،طرفه نيستبيني و متن يکميان جهان رابطهالبته  است. موردنظر
ها کند که زبان با عبور از آنميياد  مرحله چهار از خود نظريهگربر در توضيح سواي

چه ( روح زبان )آن2 ؛هست( چه( جهان خارج )آن1يابد: گسترش ميپديد آمده و 
( نظام لفظي 4 ؛شود(مي چه مشترکاً فهميده( نظام معنايي )آن3 ؛شود(حساس ميمشترکاً ا

 (.161-176ص. ص ،1387 )معموري،؛ شود(چه مشترکاً گفته مي)آن
 

 قرآني ايزوتسو و ماکینو هایپژوهشدر  شناسيزبانمباني مکتب قومکاربست .2

مطالعات  حوزهها را در )مکتب بن( بيشترين پژوهش گرامکتب معناشناسي قوم مردم
ها نيز اختصاص به اين پژوهش ازقرآني از خود بر جاي نهاده است که بخش اعظمي 

، آثار اين شود با نگاهي بهکه تالش مي داردش ماکينو شاگرد به نسبت کمتر، و ايزوتسو
 قرار گيرد. ليوتحلهيتجزمورد ها آن مباني

شناسي و فلسفه، به بررسي اي علمي در زبانبا برخورداري از پيشينهايزوتسو 
 واژگان معنايي ارتباط کشف با کرده سعي و پرداخته قرآن کليدي هايواژه ةشناسانمعنا
ايزوتسو به مکتب  .يابد دست قرآني هماهنگ نظامبه گسترده، عناييم شبکه يک در

کند از آن در شود و سعي ميمي مندعالقههاي وايسگربر معناشناسي بن و ديدگاه
شاخص مکتب معناشناسي  چهرهعنوان شود بهمطالعات قرآن استفاده کند که باعث مي

گونه کارها اينوجود آورد و بعد از او شاهد جرياني را به وا گرا مطرح شود.مردمقوم
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اين راه را ادامه داد و در کنار ايزوتسو به نام ماکينو هستيم. مثالً يکي از شاگردان 
، پژوهشي معنيرستاخيزآفرينش و»ايزوتسو کتاب سومي را هم به نام هاي کتاب

 زمانيهم کرد معناشناسينوشت که کتابي با روي «بيني قرآنيشناختي در ساخت جهان
با توجه به مشابهت روش ماکينو با استادش ايزوتسو، پيش کهمعاد در قرآن بود  درباره
کننده از مکتب معناشناسي قومي در عنوان اولين استفادهها و مباني ايزوتسو بهفرض

تحليل قرار خواهد گرفت، ومسير مطالعات قرآني با نگاهي به آثار وي مورد تجزيه
 مورداستفادهزماني ماکينو و اثر او، روش معناشناختي همپس با مروري بر روش س

 گيرد.قرار مي و نقد يموردبررس
در فضاي اروپا هم شاهد کارهاي مشابهي هستيم فردي به نام باکر )آلماني( کتابي 

 .است گرفتهانجاممکتب معناشناسي بن  براساساين کتاب دارد  1انسان در قرآنبه نام 
 

 ايزوتسو هایفرضپیش .2-1

با رويکردي  وي .شناسي و فلسفه موجب گرديدايزوتسو در زبان هاي فکريزمينه
ص براي ن رهيافت به يک چارچوبِ نظري مشخاي متفاوت به مفاهيم قرآني بنگرد و از

ايزوتسو با توجه به  عا کردتوان ادمي رونيازاتحليل مفاهيم قرآن دست يابد. وتجزيه
سازي کرده و به ص، طرح عملياتي خويش را با فضاي قرآن متناسبصولي مشخا

 . است پرداخته قرآن عمدهبررسي مفاهيم 
هاي جديد نيستند اما در نظام معنايي قرآن، هاي قرآني، واژهبه نظر ايزوتسو، واژه

ه کار اند. قرآن، همان الفاظ کهن در زبان عرب جاهلي را باي به دست آوردهمعناي تازه
ها با ورود به دستگاه معنايي قرآن، آن واژه ها معاني جديدي دميد.گرفت و در روح آن

آن،  واسطهبهبيني قرآن، مولود نظام معنايي آن است و قرآن جهان معناي جديدي يافتند.
 انقالبي معناشناختي بود. درواقع، اين انقالب رونيازا وجود آورد.بيني جديدي بهجهان

اين دخل و  دستگاه مفاهيم و تصورات عرب جاهلي دخل و تصرف کرد. قرآن در
 ص.ص ،1389نيا، )قائمي تصرف در پرتو نظام معنايي جديدي قرآن صورت گرفت

540-537). 

                                                                                                                                        
1. Bakker, Dirk, Man in the Quran, Amesterdam, 1965. 
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 .کردبه شرح ذيل خالصه  توانيمهاي ايزوتسو را فرضبرخي از پيش

 

 عنوان نظام تصوری جديدنص به .2-1-1

نص  سازد.تر ميزوتسو از نص دارد ما را گامي به مراد او نزديکتوجه به برداشتي که اي
هاي منفردي که در آن ر واژهببه نظر او، چارچوب تصوري و نظامي از مفاهيم است که 

در درون اين چارچوب، تصورات و مفاهيم، تنها و  گذارد.شوند تأثير ميداخل مي
 .(12 .ص ،1368 )آرام، نداافتهيسازمانصورت عالي ه بهبلک ،منفرد نيستند

 

 1کلمات کلیدی .2-1-2

کند که در و معناداري تکيه مي مهم بر کلماتتحليل خود ودر تجزيهي قرآن سشنامعنا
ايزوتسو بنابراين  ،نقش برجسته و بااهميتي دارند قرآني دهي تفکرگيري و سازمانشکل

 نقش قطعي درکه ايمان، کافر، نبي و رسول را  کلماتي چون اهلل، اسالم،

 نامدري قرآن دارند کلمات يا اصطالحات کليدي قرآن ميبيني تصوساختن جهان

Izutsu, 2008, p. 18)). 
 

 3و نسبي 2معنای اساسي .2-1-3

منعزل و جدا از ديگر کلمات  صورتبهچون  -از کلمات اساسي قرآن -هر کلمه فردي
يژه خود را دارد که اگر آن کلمه در نظر گرفته شود معناي اساسي يا محتواي تصوري و

 کند.را از قرآن هم بيرون بياوريم، اين معنا را براي خود حفظ مي
آن کلمه است که با آن کلمه معناي اساسي يک کلمه، چيزي ذاتي و دروني از خود 

کند و معناي نسبي چيزي است که داللت ضمني دارد و که برود انتقال پيدا مي هر جابه 
خاص، به معناي اساسي افزوده  نهيزمشدن وضع خاصي براي آن کلمه در  پيدا جهيدرنت
ها و روابط گوناگون پيدا زه نسبت به کلمات مهم ديگر، نسبتشود؛ و در نظام تامي
ها قائل است که بيرون از معنايي واحدي براي واژه هستهبنابراين، ايزوتسو به  کند.مي

                                                                                                                                        
1. Key-terms 
2. Basic Meaning  
3. Relational Meaning 
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اي هاي تازهحواشي و رنگنص، فقط ماند و در درون نص و داخل نص ثابت مي
 .(14 .، ص1368 )آرام،يابد مي

معنايي  هستههاي نص بايد با آن معناي سخن فوق اين است که براي فهم واژه
آشنا شد ولي آشنايي با اين هسته، گام نخست است و در ادامه بايد به تغيير و تحوالتي 

فوق  نکتهاز  کند توجه کرد.دا ميهاي نص پيکه معناي واژه در ارتباط با ديگر واژه
هاي قرآني را مولود تقابل ايزوتسو معناي واژه هرچند آيد.نتيجه مهمي به دست مي

ها با اي که معناي ديگر واژهپذيرد؛ هستهداند، تا حدي هسته معنايي را ميمي يمتندرون
 نياز کلمه، معناي نسبيِ جنبه شناختيِمعنا تحليل وي نظر گيرد. بهتوجه به آن شکل مي

 وضع فرهنگي زمانه و مردم در تحقيق و شناسيزبان تخصص: دارد چيز دو به
شود همان آنچه معناي نسبي يک کلمه خوانده مي روازاين .(66. ص ،1388 )پورافخم،

مردمي است که آن حکم را  يشناختروانتجلّي روحِ فرهنگ آن جامعه و بازتاب 
 .(Izutsu, 2008, pp. 12-13) برندکار ميد بهبخشي از واژگان خو عنوانبه

 

 معنايي( حوزه)1میدان معناشناختي .2-1-4

واژگاني که در معناي  ها در قرآن يکسان نيست.روشن است که ارتباط تمامي واژه
 وستهيپهمبهمعنايي  شبکهيک  صورتبهشان ارتباط نزديکي با يکديگر دارند اساسي
دهند که اي اتفاقي و تصادفي را تشکيل نميين واژگان، مجموعهآيند. از اين نظر، ادرمي

را تشکيل « ميدان معناشناختي»مع شده باشند، بلکه يک جبدون نظم و قاعده کنار هم 
 .((Izutsu,2008, pp. 20-25 دهندمي

هاي معنايي در معناشناسي قرآن، بررسي اين نکته است که ميدان فهيوظبا اين بيان، 
هاي ، بايد حوزهگريدعبارتبهشوند و چه جزئياتي دارند. ساخته ميقرآن چگونه 

شان ها با يکديگر و ساخت درونيعمده قرآن از هم جدا شود و ارتباط آن مفهومي
 يابند.بررسي شود و آنگاه، روشن شود که چگونه در نظام معنايي قرآن نظم و سامان مي

کشد. اين اصطالح، مي را پيش 2«کانوني کلمه»ايزوتسو در ادامه، اصطالح فني 
 هاي معناشناختي سودمند است.شناختي است که براي جدا کردن ميدانمفهومي روان

                                                                                                                                        
1. Semantics Field 
2. Focus Word 
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 حوزهيک  محدودکنندهکليدي خاص است که نماينده و  کلمه« کانوني کلمه»مراد از 
تر از واژگان تصوري، يعني يک ميدان معناشناختي نسبتاً مستقل درون يک کل بزرگ

 .((Izutsu, 2008, p. 22 است

هاي معنايي جدا ولي مرتبط با يکديگر ايزوتسو با اين روش، قرآن را به حوزه
 کند.اي را که ميان مفاهيم قرآني در کارند کشف ميکند و روابط پيچيدهتحليل مي

 

 بیني قرآن. جهان2-1-5

بيني پيشتر به اين نکته اشاره کرديم که معناشناسي اهميت خاصي در کشف جهان
 همهمعناشناسي قرآن عبارت از تحقيق لغوي در کل واژگان قرآني يعني  اسالمي دارد.

کلمات قرآن نيست، بلکه پژوهشي تحليلي، اصولي و منظم در کلمات مهمي است که 
ظاهراً نقش قاطع در خصوصيت بخشيدن به نشانه و انديشه غالبي دارد که در سراسر 

کند. بنابراين تنها کلمات مهم ه قرآني نفوذ ميانديش همهقرآن موجود است و در 
  .کننديعني کلمات کليدي خصوصيت کل اين دستگاه را تعيين مي گونهنيازا

کند که براي به دست آوردن چارچوب تصوري کيد ميايزوتسو بر اين نکته تأ
عنوان يک کل، الزم است که قرآن را بدون تصور قبلي و تعصب اساسي قرآن به

  .بخوانيم
ايزوتسو تصور خاصي از نظام و دستگاه معنايي قرآن دارد که ارتباطي مستقيم با 

اين دستگاه، دستگاهي چنداليه است که برپاية تعدادي از  بيني اسالمي دارد.جهان
ها يک ميدان معناشناختي خاص که هر يک از آن قرارگرفتههاي مفهومي اساسي تقابل

ل جهان شناختي قرآني از ديدگاه معناشناسي، اصل تقابل ترين اصبنابراين، مهم سازد.مي
 تصوري است.

 

 يزمانهمکید بر معناشناسي با تأ ايزوتسوشناسيروش .2-2

 .فاده کرداست 2«زمانيهم»و  1«درزماني»دو روش معناشناسي توان از ي ميمعناشناس در
پردازند که مي يراتيتغياست که در راستاي آن به مطالعه  يکرديرو زمانيدرمعناشناسي 

                                                                                                                                        
1. Diachronic 
2. Synchronic 
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 به .(418. ص ،1384 روبينز،) شودواحدهاي زباني حادث مي برزماندر گذار 
زيرا موضوع آن شناخت معناي  ؛اندنيز گفته«تاريخي»معناشناسي، «يزماندر» عناشناسيم

ست که رات معنايي واژه در طول تاريخ حيات لغت و نيز کشف قوانيني ااوليه و تطو
توانيم تغيير معناي نوع معناشناسي، مي نيدر ال حاکم بوده است. و تحواين تغيير بر

 به که را معنا توصيفي مطالعهکار دو اين واحدهاي نظام زبان را نيز مطالعه کنيم. براي
اين  سهيمقاکنيم. در چنين شرايطي، با مي مقايسه ،دارندفاصله يکديگر با زماني لحاظ

 يابيم. ي معناي واژه دست ميزماندر مطالعه ينوعبهي زمانهم مطالعهدو 
توانيم معناي واحدهاي نظام زبان را روشي است که در آن مي يزمانهممعناشناسي 

ه ي به تغيير معنا در طول زمان توجدر يک مقطع زماني بررسي کنيم. در چنين شرايط
 و خودکفا رتباطيا نظام يک منزلهبهکنيم. بلکه هر زباني را در هر برشي از زمان نمي

 وهيشاين  .(418 .ص ،1384 )روبينز، دهندمي قرار يموردبررس و کرده مطرح مستقل
افقي در  صورتبهنامند. اگر جريان تاريخ را ي ميزمانهمعنا را معناشناسي م مطالعه
توان آن را به شکل سطحي هموار که شود که مياي قطع کنيم، مقطعي حاصل ميدوره

است که در جريان زمان تا آن نقطه به حيات خود ادامه  شدهليتشکات از تعدادي کلم
 نظر ازشوند، صرفظاهر مي باهماين سطح، چند واژه  م ساخت. بر روياند مجسداده

داشته باشند يا تاريخي کوتاه، يا حتي اصالً هيچ  سرخوداينکه تاريخي دراز در پشت 
 هنقط نيازاشيپکه آن کلمات که تينداشته باشند. درصور سرخودتاريخي در پشت 

اين سطح دخالتي ندارند، خواه  طبيعتاً در ساختن اندشدهساقط بودن الفع از تاريخي
اين نوع  يا مدت درازي از مرگ آنها گذشته باشد. دهيفرارسمرگ آنها  يتازگبه

ي اين فرصت را برا شود ومعناشناسي را که از برش خطوط تاريخي کلمات حاصل مي
ي ميزمانهماز کلمات به دست آوريم، معناشناسي  ييستاينظام اآورد که ما فراهم مي

  Izutsu, 2008, pp. 32-33).) نامند

معناي واژه را در يک مقطع رود تا زماني ميايزوتسو به سراغ معناشناسي هم
 طريقاين منظور هفت  براي وي قرار دهد. يموردبررس -قرآني يا پس از قرآني-زماني
ارزش  ،اساس آن يک واژهکند که برر خالل مباحثش مطرح ميشناختي را دروش
هاي واژه در جانشين براساس (2؛ براساس بافت( 1کند. تحليل معنايي پيدا ميوتجزيه
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ه به کاربرد واژه در بافت ( با توج4 ؛هاي متضاده به واژه( با توج3 ؛عبارات ديگر
 براساس ترادف (7؛ صوري تضاد براساس( 6 ؛هاي معناييحوزه ه به( با توج5 ؛دينيغير

 .(83-91ص. ص ،1388 )پورافخم،
اسي درزماني بهره برده است که با بررسي نماکينو نيز در اثر خود از روش معناش

 شويم.آن، کاربرد اين روش در مطالعات معادشناسي قرآني بيشتر آشنا مي
 

 ماکینو. کاربرد روش درزماني در اثر 2-3

 مقدمه .2-3-1

 هيزاوشناس معروف ژاپني است که با نگرشي نو از شاگرد ايزوتسو؛ قرآن 1ماکينو
گذار روشي جديد بيني قرآني به قرآن نگاه کرد و پايهشناسي و تبيين ساخت جهانمعنا

کتاب آفرينش و رستاخيز،  گونه که پيشتر گفته آمد،همان در فهم متون مقدس گرديد.
اي وي در دانشگاه کيوي ژاپن است که با الهام از روش ايزوتسو و دکتر رسالهحاصل 

 است. شدهنوشتهشناسي مکتب قوم زبان
 جنبهديني اقوام سامي است که از  هشياند دربارهبخشي از تحقيقات نويسنده 

اي براي گام نهادن در اين پردازد. وي پژوهش خود را مقدمهها ميفرهنگي به مطالعه آن
ده است؛ نوع نگرش ماکينو به موضوع کتاب ش توجهجلبآنچه سبب  د.دانوادي مي

وي در کتب عهد عتيق  دهيعقله اساسي آفرينش و رستاخيز است. به اديان به دو مسأ
 شدهپرداختهپايان جهان و رستاخيز  هلأاينکه به آفرينش ازلي توجه شود به مسازبيش

تمثيلي از پايان جهان است. اما در  الباًاز آفرينش به ميان آمده، غ يسخنهماست و اگر 
و ارتباطي ناگسستني بين  شدهپرداختهله آفرينش و رستاخيز طور مساوي به مسأقرآن به
 .(9-10. صص، 1368 )دوستخواه، مهم برقرار گرديده است مقولهاين دو 

هدف نويسنده فهم نگرش قرآن به دو موضوع مهم آفرينش يعني آغاز خلقت 
و رستاخيز يعني پايان جهان )قيامت( و ترسيم اين دو واقعه مهم از ديد  )خلقت ازلي(

کشف معاني  که دربرگيرنده يزمانهممطالعه  وهيشآيات الهي است و در اين مسير از 

                                                                                                                                        
1. Makino 
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 ستابيني قرآن و تبيين جهان شناسايي شبکه معنايي آن ،اساسي و نسبي واژگان
 برد.بهره مي

بيني هر قوم در مقطع تاريخي ثير جهانناسي نوين، تأشيکي از نهادهاي بنيادي معني
هاي مشهور است. روش نويسنده در اين کتاب، خود بر زبان آن و به کار بردن کليدواژه

هاي علم کالم اسالمي و ايجاد شبکه معنايي براي فهم و شناخت تلقيبررسي کليدواژه
 هاي گوناگون از آفرينش و پايان جهان است. 

آفرينش، فصل پنجم تا نهم مربوط به مقوله رستاخيز  مقولهکتاب به  اول چهارفصل
ها پردازد. در خالل اين بررسيو فصل دهم به بررسي نسبت آفرينش و رستاخيز مي

و معاني  اتيدرآقرآن پيدا شود که نويسنده با مداقّه  اتيدرآممکن است تضادهايي 
 کند.ميلغوي، اساسي و نسبي واژگان اين تضادها را برطرف 

 مبين نحوه کاربست معناشناسي درزماني توسط ماکينو ،گزارشي مختصر از کتاب
 ايزوتسو بهره برده است. يهافرضشيپماکينو در اين اثر از کليه  است.
 

 نکات مربوط به آفرينش .2-3-2

ها را براي بررسي هاي قرآن در آفرينش را احصا کرده و آنمؤلف، کليدواژه .1
 : ازجملهکند بعد، تفکيک ميموضوعي در فصول 

، جعل، کان، باريء، بديع، أجل انشاءهايي با مفاهيم عام: خلق، فطر، کليدواژه -
 ؛و...

هاي آفرينش آسمان و زمين: بني، رفع، مد، بسط، فرش، فتق، سلک، کليدواژه -
 ؛سلخ و...

هاي آفرينش انسان: صور، سوي، اخرج، انبت، ارض، تراب، طين، کليدواژه -
 ؛لقه، مضغه، عظم و...نطفه، ع

هاي فوق را از زاويه خاص براي فهم ساخت مکاني آفرينش نويسنده، کليدواژه .2
دهد: منظور از ساخت مکاني فهم چگونگي آفرينش از حيث قرار مي يموردبررس

نويسنده از دو حيث زمان و مکان به بررسي  گريدانيببهمکاني يا جسمي است. 
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ها و خواهد نحوه آفريدن آسمانحيث مکاني مي پردازد و ازله آفرينش ميأمس
 زمين و انسان را بفهمد و کاري به زمان اين آفرينش ندارد.

گونه نتيجه ها و زمين اينها و زمين: بررسي آيات خلقت آسمانآفرينش آسمان .3
گوناگون از مواد  گونه نيست که چيزهايي کامالًها به ايندهد که آفرينش آنمي

است. بلکه گويا از ابتدا چيزي وجود داشته و در زمان آفرينش  شدههساختاي اوليه
تنها نظمي خاص يافته و بنا به فرمان مقرر الهي هر چيز در جاي خاص خود 

است. در مورد آسمان با بررسي  شدهميتقس طبقههفتاست و به  قرارگرفته
هايي با بررسي کليدواژههايي چون زيّنا، جعلنا، بنينا، طباقا و در مورد زمين کليدواژه

شود که آفرينش چون ارسي، نصب، اوتادا، دحي، ذلوال، مهدا اين نکته فهميده مي
آسمان به معناي مرتب کردن و زينت دادن آن و تبديل آن به هفت طبق و آفرينش 

 .استزمين به معناي گستراندن آن و تثبيتش 

اي بوده است که د اوليهها و زمين از مواآفرينش آسمان برعکسآفرينش انسان:  .4
، آفرينش گريدعبارتبهخداوند طي مراحلي آن را از آن مواد اوليه خلق کرده است 

هاي کيفي است: نطفه، علقه، انسان از ديدگاه قرآن حاصل يک سلسله از دگرگوني
 مضغه و... تراب، طين، حمأ مسنون و...

يفي و تدريجي در هاي کاي از دگرگونيخالصه اينکه آفرينش انسان، دوره
ترين ساختمان موجود زنده خام ساده تا پيچيده مادهطي چندين مرحله تکاملي از 

هاي کيفي اي از چنين دگرگونيکه آفرينش آسمان و زمين، دورهاست، درحالي
هاي مکاني يا بيروني مانند سامان بخشيدن، بلکه يک سلسله تغيير شکل ،نيست

 .صص ،1376 ماکينو،) قرار دادن و... استاي تقسيم کردن، در موضع ويژه
24-17). 

رسد که آفرينش طبيعت نظر ميگونه بهساخت زماني آفرينش: در وهله اول اين .5
است.  آغازشدهمربوط به دوره خاصي بوده که همراه با پيدايش آن تاريخ جهان 

شود مي طور آفرينش ابتدايي انسان. اما با نگاه به آيات قرآن، اين نکته روشنهمين
ها دارد و در آن ها و زمين، نظارتي مستمر برکه خداوند پس از آفرينش آسمان

هايي چون القينا، کند. اين نکته از بررسي کليدواژهنگهداري مي بعدازآنهاي دوره
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ها نيز شود. در مورد آفرينش انسانارسلنا، انبتنا، اسقيناکموه، انشرنا و... روشن مي
کند. اين دهد و هدايت و راهنمايي ميها را روزي ميش، آنخداوند پس از آفرين

هايي چون خلق، رزق، يحيي، يميت، يهدي، يطعم، نکته هم از بررسي کليدواژه
 شود. قدر، هدي و... حاصل مي

ها و امکان ندارد انسان وجهچيهشود که به از آيات فوق اين نکته روشن مي .6
ز آفرينش گسسته و مستقل از او به حيات طبيعت رشته اتصال خود و خدا را پس ا

خود ادامه دهند. به عبارتي، آفرينش در طول تاريخ جريان داشته و با آن پيوندي 
 .(24-34. صص ،1376)ماکينو، ناگسستني دارد

در ساخت زماني آفرينش انسان، نوعي وابستگي بين حضرت آدم و حوا و نسل  .7
ق است که آفرينش در طول تاريخ جريان شود. اين امر مؤيد نکته فوها ديده ميآن

 زير پيداست: اتيدرآ وضوحبهدارد. اين وابستگي 

ءٍخَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِن ْطينٍ.ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ الَّذي أَحْسَنَ كُلّ َشَيْ»
 «عَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَوَالْأَفْئِدَةَ قَليالً ماتَشْكُرُونَمَهينٍ.ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَ

 .(7-9: )سجده
 يتمامبهگوناگون خطاب  اتيدرآاي است که خداوند گونهاين وابستگي به

اين پيوستگي خلقت انسان با حضرت  گويد شما را از خاک آفريديم.ها ميانسان
است و آن اينکه خداوند، آفرينش  قرارگرفته موردتوجهآدم از زاويه ديگري نيز 

ابتدايي را نشان قدرت و توانايي خويش دانسته و آن را در طول تاريخ قابل تکرار 
 که اگر مشيت وي ايجاب کرد اين تکرار رخ خواهد داد: طوريبه ،داندمي

 «فَلَوْالتَذَكَّرُونَة الْأُوليدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَو لَقَ.ماالتَعْلَمُونَأَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فيعَلي»
 .(61-62: )واقعه

وجود آمدن مناظرات کالمي بسياري آفرينش از عدم، پرسشي است که سبب به
دهد که در آفرينش آسمان و زمين، آفرينش نشان مي اتيدرآشده است. بررسي 

نظم و ساختار گرفته و  خدا بافرماناند که موجوداتي هيواليي شکل وجود داشته
وجود آمدن او از . در آفرينش انسان هم بر بهانددرآمدهبه شکل آسمان و زمين 

 کيد شده است. خاک يا نطفه تأ
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است که با لفظ  شدهمطرحدر برخي آيات قرآن، آفرينش با استفاده از سخن الهي  .8
 صورتديگر، امر آفرينش به اتيدرآکه د. درحاليمحقق خواهد ش« کن»

است. در پاسخ به اين تضاد ظاهري بايد به جايگاه  شدهدادهتوضيح  مرحلهبهمرحله
تفصيلي توضيح داده مي صورتبهآفرينش  وهيش کهيوقتبيان اين کالم نظاره کرد. 

گويا خداوند از جايگاه انسان به اين موضوع نظاره کرده و آفرينش را توضيح  ؛شود
کند خداوند از مقام خود که از استفاده مي« نک»از لفظ  که يحالتاما  ،دهدمي

دهد. به عبارتي تفاوت برتر است موضوع را نظاره کرده و توضيح مي زيچهمه
خداوند مراحل خلقت را توضيح  کهيهنگامهاست. تعبيرها، ناشي از تفاوت نگاه

ش دهد اما مواقعي که آفريندهد با انسان همراه شده و اين مراحل را توضيح ميمي
مؤلف در  شود.کالمي مطرح است آفرينش از نگاه خود پروردگار توصيف مي

قرآن نيز در مسير خود استفاده کرده  يگذارخيتاربررسي اين موضوع از شيوه 
 .(35-39ص. ص ،1376 ماکينو،) است

 

 نکات مربوط به رستاخیز .2-3-3

قرار  يموردبررسنش هاي آفريهاي رستاخيز را با توجه به کليدواژهکليدواژه مؤلف، .1
 هايي همچون:کليدواژه ازجملهدهد مي

آسمان: رفعها، سويها، زينا، بنينا )آفرينش(، تمور، انشقت، فرجت، ساقطا  -
 ؛)رستاخيز(

 ؛زمين: فرش، مد، قرار )آفرينش( رجت، تشقق، ترجف )رستاخيز( -
 ؛ها: القي، ارسي، نصب )آفرينش( سيرا، حملت، کالعهن )رستاخيز(کوه -
ت أبازگشت کيفيت و هي دهندهنشانهاي فوق آيات مربوط به کليدواژه بررسي -

)دگرگوني  ت هيواليي پيشين استها و زمين در رستاخيز به همان هيأآسمان
 .مکاني(

ها در رستاخيز زنده شده و به همان کيفيت ها از حيث مادي: انسانرستاخيز انسان .2
ها هاي آنو گوشت تازه بر بدن يعني پوست ،گردنداوليه خود در اين دنيا برمي

 رويد. مي
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. از (22: )انعام «نحشرهم جميعا»است:  يجمعدستهها نيز همگاني و نوع حشر انسان

لقدجئتمونا » :ها در رستاخيز داللت داردطرفي ديگر آياتي بر تنها و فردي بودن انسان

تنهايي  کنندهفيتوصه ک« افرق»و « فرد»با بررسي معناي نسبي معناي  .(42: )نسا «فرادي
شود منظور از تفرق، قطع وابستگي انسان با همه پيوستگيروز قيامت است روشن مي

مثل مال و فرزند و اين تفرق و فرديت، منافاتي با حشر  ،هاي دنيايي خويش است
و  هايبستگدلشوند تمام محشور مي باهمکه همه  يحالنيدرعيعني  .جمعي ندارددسته
 يابد.و هر انساني خود را تنها مي شدهقطعوند هاي پيرشته

ها رستاخيز انسان از حيث رواني: از ديد خداوند در روز رستاخيز، نهان انسان .3
...وَ ال »؛ (9: )طارق «السَّرائِرُ يَوْمَ تُبْلَي»از ديد خدا پنهان نيست:  زيچچيهو  آشکارشده

 .(42: )نسا «يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَديثاً

کند. به عبارتي انسان نيز بينايي و شنوايي او کامل شده و حقايق را درک مي از ديد .4
هيچ عالوهبهشود. دانست روشن ميمي نابودشدهبطالن فهم دنيايي او که اعمال را 

فيهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ  ...ال بَيْعٌ»گونه شفاعت و دوستي بدون اذن خدا وجود ندارد: 
 .(51-75ص. ص ،1376 )ماکينو،( 254: )بقره «هُمُ الظَّالِمُونَ وَ الْكافِرُونَ

ها از تمام پيوند حالت مادي و رواني انسان در قيامت با يکديگر: پيوند انسان .5
گونه شفاعت و شود و به همين خاطر هيچو تنها محشور مي شدهدهيبر هايبستگدل

شود و اعضا و دا ميدوستي در رستاخيز مطرح نيست. حتي انسان از خود هم ج
 دهند.جوارحش در اختيار او نبوده و عليه وي گواهي مي

ترين نسبت ميان انسان و خدا در رستاخيز ترسيم ساخت داوري در رستاخيز: مهم .6
بحث داوري است. خداوند فرشتگاني را براي ثبت اعمال انسان مأمور کرده و در 

شود. از زاويه ديد الهي با بررسي روز قيامت اين اعمال براي انسان نمايش داده مي
بدي، وجد، »و از ديد انسان با بررسي « القي، وضع، نطق، نباء، قص»هاي کليدواژه

 شود.آگاهي انسان بر اعمال خود مشخص مي «قراء، تذکر

 شدهفراموشهمگي  در ساخت بيروني داوري از ديدگاه آدمي اعمال انسان
 .(22: )فصلت «اللَّهَ ال يَعْلَمُ كَثيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ أَنَّ ...وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ»است 
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در اين تقابل «. احصاه اهلل»است:  شده ثبتاما از ديدگاه الهي تمام اعمال 
 شودها خداوند اعمال انسان را به او نمايش داده و سبب يادآوري او ميديدگاه

 .(77-86.صص ،1376 )ماکينو،
ارزيابي عيني همه کردارهاي  منزلهبهمحتواي دروني داوري: در رستاخيز، داوري  .7

. در داوري نهايت دقت و انصاف به عمل يريگانتقاميک  منزلهبهآدمي است نه 
ميزان، »شود. تعابير آيد به اين معني که عين عمل انسان به او نشان داده ميمي

 در داوري است.دقت و انصاف  دهندهنشان «موازين القسط

حکم، فتح، »بررسي ساخت دروني داوري از طريق بررسي معنايي واژگان کليدي  .8
 «.قضي

در  عالوهبههاي اکتسابي در اين جهان است ارزيابي شايستگي منزلهبهداوري 
)فصل( با بررسي نسبي معناي  شوندها به دو گروه جدا تقسيم ميداوري انسان

است به « يوم الفصل»که همان « نيالدومي»در شود حکم واژگان فوق روشن مي
نيز « شفاعه»و « شهاده»معناي جدايي حق از باطل است. در اين ميان با بررسي 

. (86-91. صص ،1376 )ماکينو،خورد تقسيم آدميان به دو گروه متضاد به چشم مي
 شود.معناهاي نسبي به نحوي تقسيم آدميان به دو گروه متضاد مشخص مي همهدر 

در بررسي روند پرسش و پاسخ قيامت اين سؤال مطرح است که علت اين پرسش 
گونه است است، اگر اين کاررفتهبهبه همان معناي اساسي خود « سئل»چيست؟ آيا 

خداوند از تمام اعمال بندگان آگاه است چيست؟ در پاسخ به  نکهيباوجوداعلت آن 
  را بررسي کرد.« سئل»اين سؤال بايد معناي نسبي 

حاالت گوناگوني در پاسخ به پرسش خداوند از آدميان در رستاخيز وجود 
که چندان مرتبط با پرسش  شدهدادهدارد. در برخي مواقع پاسخي از سوي بندگان 

 (23: )انعام «ماكنامشركين»گويند: نيست. در پاسخ اينکه معبودان غير خدا کجايند مي
 شدهدادهمنفي  صورتبهاست يا پاسخ پاسخي داده نشده  يا در برخي موارد اصالً

شود از مجموع اين آيات فهميده مي .(106: مؤمنون) «ربنا غلبت علينا شقوتنا»است: 
بلکه خداوند با نمايش عمل انسان به خودش  ،پرسشي در کار نبوده است اساساً

همان نمايش « لئس»خواهد بطالن عمل او را نشان دهد. به عبارتي معناي نسبيمي
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هم همين امر به « شهاده»در مورد  .(93-94. صص ،1376 )ماکينو، ال استاعم
شود شهاده، روايت خدا خورد. با بررسي معناي نسبي اين کلمه روشن ميچشم مي

 صص. ،1376 )ماکينو،درباره کارهاي آدمي با نمايش رفتار و کردار اوست 
98-95). 

شفاعت  نکهيبااست: اين نکته ا هدهندشفاعت هم نشان واژهبررسي نسبي 
عملي انساني است اما در اختيار او نبوده و تنها در اختيار کساني است که خدا اذن 

اي از رحمت خاص الهي است چون خدا دهد. به عبارتي شفاعت هم جلوهمي
دهد نه اينکه آدمي آن را کسب کرده باشد خاص خودش اجازه آن را مي بارحمت
 .(98-101. صص ،1376 )ماکينو،

بررسي ساخت پاداش و کيفر در رستاخيز: در مورد پاداش اعمال با بررسي آيات  .9
شود شود که پاداش اعمال نيک چندين برابر آن عمل داده ميمربوطه مشخص مي

 دهندهنشانبرابر( تشبيهي است و  صدهفتها )دو برابر، ده برابر، که البته اين نسبت
بلکه دري  ،شودعمل وي داده مي يازادراين است که پاداش اعمال نيک آدمي نه 

و از رحمت خود به او  بازکردهاز رحمت خاص الهي است که خداوند براي او 
گونه نيست چون در کيفر چيزي جز عمل اما در مورد کيفر عمل اين بخشد.مي

يک است و بههاي کيفر نسبت يکتمامي نسبت شود.انسان به او بازگردانده نمي
شود. نتيجه اينکه اثر کار خود آدمي است که به وي بازگردانده مي دهندهنشاناين 

رحمت الهي است و  چهيدرمتفاوتي دارند يکي از  يکلبهپاداش و کيفر، ساخت 
 . (103-124. صص ،1376 )ماکينو، ديگري نتيجه عمل انسان است

. بررسي زماني رستاخيز: در مورد پايان زمان و جهان، آيات متفاوتي وجود دارد .10
يوم»، «الدينيوم»ن است. عبارات آنچه مسلم است ترسيم زمان رستاخيز در قرآ

آيد که اين نشان از وجود زمان رستاخيز دارد. از برخي آيات قرآن برمي« القيامه
اين زمان در برخي از  (187: )اعراف «انما علمها عند اهلل»داند: زمان را جز خدا نمي

اما در برخي از آيات  .(50: )واقعه «يوم معلوم ميقات»مبهم است:  آيات کامالً
 «عسي ان يكون قريبا»؛ (63: )احزاب «لعل الساعة تكون قريبا»اي نزديک است: آينده

 «اقتربت الساعة»و در برخي آيات، شدت اين نزديکي بيشتر شده است: ( 51: )اسراء
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پويايي محدوده  هندهدنشاناين تعابير  .(1: )انبيا «اقترب للناس حسابهم»؛ (1: )قمر
روز قيامت است که در حال نزديک شدن به انسان است. حتي شدت اين نزديکي 

  .(77: )نحل «الْبَصَرِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَة إِالَّ كَلَمْحِ»رسد: به چشم به هم زدن مي

تر از تغيير در مقياس زمان: در هنگام نگريستن از رستاخيز به اين دنيا زمان کوتاه .11
: )اسراء «ان لبثتم اال قليال»؛ (103: )طه «ان لبثتم اال عشرا»آيد: ه بوده به چشم ميآنچ
 شدهانيباين زمان از زبان انسان . (46: )نازعات «يَلْبَثُوا إِالَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها لَمْ»؛ (52

هايي که با مقياس خداوند سنجيده است. اما مقياس آن چيست؟ در قرآن، زمان
 ؛(47: )حج «سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ .. إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ.»ديگري است:  گونه شود به

ها در نتيجه اينکه نوع نگرش انسان .(4: )معارج «سَنَةٍ أَلْفَ يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ ...»
اي را به لحظه رستاخيز به زمان دنيا با مقياس خدايي است که طول زندگي دنيايي

کاهش داده است. علت اين تغيير مقياس زماني، نوع نگرش قرآن به رستاخيز 
زماني مشخصي  همحدوداست. از ديد قرآن گرچه براي هر انسان و براي جهان 

معين هرگز به معناي پايان کار جهان  محدودهاما اين  «اجل»معين شده است: 
مان ابدي است که در آنجا زمان خدا و با بلکه پايان جهان نقطه برخورد با ز ،نيست

 .(125-141ص. ص ،1376 )ماکينو، همان مقياس خودش حاکم است

روبرو « ظن»با عبارت  قيامت معموالً دنيفرارسپايان جهان و ايمان: در مورد زمان  .12
 اتيدرآاعتماد است. ي ظن، دانش آميخته به گمان و غيرقابلشويم. معناي اساسمي

أَنَّهُمْ ماُلقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ  الَّذينَ يَظُنُّونَ»است:  کاررفتهبه« ظن»ه خاشعين نيز واژ
 ات متقاعد شدن يا مطمئنمعناي نسبي اين واژه در اين آي(46: )بقره «راجِعُونَ

 شدن است.

 «...اليرجون لقائنا»اميد داشتن است اما در آياتي مانند: « رجا»معناي اساسي 
داراي معناي نسبي ديگري است.  (36: عنکبوت) «...و ارجوا اليوم االخر» ؛(104 :)نسا

 واژهاي از خوف و امل است. معادل در اين آيات، آميخته« رجا»معناي نسبي 
هستند. خوف داشتن از روز واپسين « اشفق»و « خشي»واژگاني چون « خوف»

ف از خداوند و روز دين اسالم است. يعني ايمان معادل خو هيماترين اساسي
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رستاخيز است. از طرفي ايماني که موقتي باشد براي انسان سودمند نيست به 
 .(143-157ص. ص ،1376 ماکينو،) عبارتي ايمان بايد پيوسته با انسان همراه باشد

 

 آفرينش و رستاخیز رابطهبررسي  .2-4

-د اين دو ميطبيعت، متوجه تضا در مورد زيو رستاخبا بررسي کليدواژگان آفرينش 

 شويم:
 ؛آسمان: بني سبع سماوات )آفرينش( سقط، انتثر، جعل، کشط )رستاخيز( -
 ؛و... زمين: رج، رجف )رستاخيز( -
 ؛ها: ارسي )آفرينش( حمل، سار )رستاخيز(کوه- -
 .ها: ذرأ، بث )آفرينش( حشر، جمع )رستاخيز(انسان -

 

 شود:نکاتي که مطرح مي زيو رستاخدر رابطه آفرينش 
در مورد عهد : وعده و عهد الهي منزلهبهآيات الهي و رستاخيز  منزلهبه آفرينش .1

الهي، وفاي به عهد و اطمينان بخشي به بندگان از اين وفاي به عهد مورد تأکيد 
لَهُمْ فيها ما يَشاؤُنَ خالِدينَ »؛ (5: )ذاريات «لَصادِقٌ إِنَّما تُوعَدُونَ»است:  قرارگرفتهقرآن 

ها در مورد آفرينش نيز گرچه همه انسان. (16: فرقان) «وَعْداً مَسْؤُالً كَرَبِّ عَلي كانَ
اند اما براي همه، نشانه و آيات الهي است. وجه مشترک افرادي که شاهد آن نبوده

دانند تفکر و اهل خرد بودن است: قوم يفقهون، قوم يذکرون، آن را نشانه مي
کارگيري خرد مفهوم امون خود و با بهاولوالباب و... چون با ديدن آفرينش پير

توانند از آدميان نمي کيچيهاما در مورد رستاخيز  راستين آن را درک خواهند کرد.
به کار گرفته شود قادر به فهم  هرچقدرطور قطعي نظر بدهند يعني خرد آدميان به

 .(159-160. صص ،1376 )ماکينو، رستاخيز نيست

اخيز در تقابل جدي با يکديگر هستند اما با طبق دو بند فوق، آفرينش و رست
 شود.تر، وجه اشتراک اين دو مفهوم هم مشخص ميبررسي دقيق

 شود.آفرينش و رستاخيز هر دو سبب تمايز خداوند راستين و خداوند دروغين مي .2
ونِهِ بَلِ ماذا خَلَقَ الَّذينَ مِنْ دُ فَأَرُوني اللَّهِ هذا خَلْقُ»گويد: آفرينش مي دربارهقرآن 
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 «... إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ»و در مورد رستاخيز:  (11: )لقمان «ضَاللٍ مُبينٍ الظَّالِمُونَ في
 .(4: )يونس

به نحوي « آساني»که اين  رستاخيز و آفرينش هر دو براي خدا ساده و سهل است .3
تاخيز همچون تجلياتي از با توانايي مطلق مناسبت دارد و آفرينش و رس تربنيادي

 .(170 .ص ،1376 )ماکينو، اين جبروت الهي است

أَوَلَمْ يَرَوْا انااللَّهَ الَّذي خَلَقَ » در حقيقت رستاخيز مانند آفرينشي جديد است:
 «ءٍ قَديرٌكُلِّ شَيْعَليإِنَّه ُبَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ  بِقادِر ٍعَلي 

 .(33: )احقاف
يکي از پيوندهاي ناگسستني آفرينش و رستاخيز همين نکته است که رستاخيز 

 در حکم آفرينشي ديگر است.
اين مدت « اجل مسمي»است  شدهمشخصبراي رستاخيز، اجل يعني زمان معيني  .4

ا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ماخَلَقْنَ»است:  شدهمشخصدر همان زمان آفرينش  قاًيدقمعين 
 .(3: )احقاف «مابَيْنَهُما إِالَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي وَ الَّذينَ كَفَرُوا عَمَّاأُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ

، «ذرأنا لجهنم»ها و زمين و کل جهان براي روز رستاخيز است: اساساً پيدايش آسمان .5
 کاررفتهبهرستاخيز است  دواژهيکلکه « هنمج»آفرينش است براي  دواژهيکلکه « ذرء»

 است.

که کليدواژه رستاخيز است « جزي»آفرينش است براي  دواژهيکلکه « خلق» .6
با يکديگر تضادي ندارند  تنهانهدر حقيقت آفرينش و رستاخيز  است. کاررفتهبه

بلکه از ابتداي آفرينش زمان رستاخيز مشخص بوده و اصل خلقت براي رستاخيز 
 السَّماواتِ اللَّهُ وَخَلَقَ» همديگرند: نهيقراست.آفرينش و رستاخيز در کل قرآن  دهدارخ

 .(22: )جاثيه «ال يُظْلَمُونَ هُمْبِماكَسَبَتَ نَفْسٍ كُلُّوَلِتُجْزي بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ
شويم که ماکينو، التزام کاملي به روش از مجموع آنچه گذشت متوجه مي

ضمن کاربرد آن، موفق شده است با يافتن داشته و ايزوتسو معناشناسي درزماني
ها معناي نسبي بسياري از واژگان و افعال قرآني، به درک صحيحي از معاني آن

ي از خود برجاي قدست يابد و بدين ترتيب معناشناسي درزماني، نمونه موف
 .گذاشته است
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 بررسي و نقد .3

واست بنابراين نقاط قوت ايزوتسوش چون روش ماکينو در کتاب خود برگرفته از رو
هر نقد  الزمه ضعف اين روش نيز تا حدود زيادي مشابه روش ايزوتسو خواهد بود.

تا بتوان روش در کنار همديگر ديده شود اين ضعف وکه نقاط قوت است يامنصفانه
 داشت.ارزيابي متعادلي از آن 

 

  نگاهي اجمالي به نقاط قوت .3-1

هاي انتقادي ويکم، بازسنجيو اواخر دهه اول قرن بيست يالديم 1990در اواخر دهه 
، هنوز بسياري از وجودنيبااشناسي ايزوتسو شروع به ظهور کرد. از آثار و روش

فرد را در بهايزوتسو رويکردي منحصر دانشمندان وجود دارند که باور دارند، آثار
طالعاتي تخصصي خود را در چارچوب م حوزهکنند و مطالعات قرآني بازنمايي مي

اين نسل جديد از دانشمندان کنند.ايزوتسو ترسيم ميشناختي و آثار نظريات اصلي زبان
ايزوتسو ند. برخي از آنان به مسائل اصلي در آثار هست با نسل پيشين خود متفاوت کامالً

 و اصطالحات معاني دربارهتغيير نگرش  نهيزمدر ؛ (Albayrak, 2012, p. 83) پردازندمي
 مطالعات حوزهفاق است که اثر ايزوتسو پيشرفتي عمده در تقريباً مورد ات قرآني، مفاهيم

شناسي نوين هاي معنادر رويکرد خويش روش او خصوصاً که آورد، پديد معناشناختي
را مبنا قرار داده است. ايزوتسو قصد داشت معاني اصطالحات را در متن تحليل کند و 

ترتيب او مفاهيمِ اصطالحات صرفاً به معاني ذاتي واژگان بسنده نکند. بدين تنافيدر
 نهاد. کنار را معناشناختي مطالعات حوزههاي پيشين در پژوهش

کاربست مباني هفتگانه ايزوتسو در کنار مراجعه به لغت توسط وي و محققان ديگر 
از واژگان دست  يومانعامعجباعث شده است که آنان بتوانند به معاني دقيق،  وضوحبه

تر از تر واژگان، باعث ارائه تفسيري دقيقاز سوي ديگر، دستيابي به معاني دقيقيابند.
 آيات قرآني خواهد شد.

دار و ارگانيک در ميان ها را، اثبات پيوستگي نظامتوان يکي از انواع پيوستگيمي
دند. هدف از اين پيوستگي در کلمات قرآني دانست که ايزوتسو و ماکينو به دنبال آن بو

نظر قائالن آن، افزون بر روشن ساختن جايگاه واژه در فرهنگ قرآني، ارائه موضوع 
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که با اين روش ايگونهمنسجم و سيستمي در کنار ديگر موضوعات و مفاهيم است، به
هايي از مفاهيم را نشان داد که ارتباط هر يک نسبت به موضوعات ديگر توان ميدانمي

دار مجموعه قرآني، نه سخن از سوره است و شخص است. در بررسي پيوستگي نظامم
ها در کنار استعمال نه سخن از آيه بلکه سخن از مفاهيم و کلمات و تعيين جايگاه آن

 کلمات ديگر قرآني است.
در اين نظريه، هدف عبارت از مطالعه روابط بين کلمات و معاني و نشان دادن مراد 

بيني است. جايگاه اين هاي اعتقادي و جهانرعايت و توجه به پيوستگي صاحب متن با
قرآن و اثبات پيوستگي  يهااميپپيوستگي، تالش براي برقراري ارتباط ميان معاني و 

ميان مفاهيم آن در فرهنگ قرآني است. اين روش، همواره معطوف به ساختار کلمات 
اي از روابط معنايي داراي طرح در وعههاي قرآني است. مجمدر ارتباط با ديگر واژه

هاي يک زبان، حوزه زبان يا ميدان معنايي. هدف ايزوتسو و هاي مختلف واژهميان دسته
کند که مند است زيرا او تصريح ميشناختي نظامماکينو از اين طرح يک حرکت معني

طات اي پيچيده و وسيع از ارتباعمل او در واژگان، حاصل تالشي است از شبکه
جوي درک شناسي در جستميان کلمات.وي معتقد است در دانش معني چندجانبه

همچون وسيله سخن گفتن و  تنهانهمفاهيم و کلمات کليدي است که آن زبان 
اي براي تصور کردن و تفسير کردن جهاني تر از آن همچون وسيلهانديشيدن، بلکه مهم

 برد.کار ميکه آن قوم را احاطه کرده است به
بسيار  شبکهدار و به تعبير خود يک تفسيري سازمان ارائهايزوتسو و ماکينو به دنبال 

که مفاهيم را در دستگاه تصوري خود  اندقرآنپيچيده و درهم پيوسته واژگاني از کل 
دهد و معتقد است ميان مجموعه اين قرار نمي يموردبررسمنفرد و جدا از يکديگر 

نگري و نگرش جامع به مفاهيم و توجه به کل هيساو در ها ارتباط برقرار است واژه
ها و اهداف پيام قرآن تغيير پيدا فرهنگ و فضاي فکري حاکم بر واژگان، تفسير از واژه

گيرد. البته هاي قرآن با ابعاد و نگرش ديگري مورد مالحظه قرار ميکند و پياممي
سي آسان نيست و نيازمند بررسي شناايزوتسو اذعان دارد که روش دستيابي به اين معني

 .(51. ص ،1382 )ايازي، هاستجامع از واژه
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رسد ماکينو در کتاب خود تالش فراواني انجام داده است و به استقصاي به نظر مي
از شيوه  يااو نمونهپرداخته است و اثر  موردپژوهشکامل و استقراء تام در موضوع 

 بوده است. و بغضحب  هرگونه ورازدبهاصول معناشناسي و  بريمبتنتحليلي 
 

 شناسي ايزوتسو و ماکینوآسیب .3-2

توان از جنبه روشي و محتوايي، نقاط ضعفي را در آثار شناسي ميدر زمينه آسيب
 ايزوتسو و شاگردش ماکينو مالحظه نمود.

 

 نقد ناظر بر روش .3-2-1
 

 برخي مفاهیم مانعوجامعترکیب ناصحیح مکاتب معناشناسي و عدم تعريف  .3-2-1-1

ي که عمدتاً هايتئوري-ايزوتسو، تئوري مقتبس از وايسگربر را با چند تئوري ديگر 
ترکيب نموده است. معناشناسي ساختاري، نظام  -ساختاري است حوزهمربوط به 

که لِئو وايسگربر شاخص اين -خاص خود را دارد و از سوي ديگر معناشناسي قومي 
فرق دارد.  باهم شانيمبانديگري دارد و اصطالحات و  نگاه -نوع معناشناسي است

ايزوتسو برخي از اصطالحات ساختاري را با معناشناسي قومي ترکيب کرده است. 
معنايي و امثال آن در کتاب ايزوتسو تا حدودي  شبکهمعنايي،  حوزهمفاهيمي مثل 

با ايزوتسو  کنند وکه در زمينه معناشناسي قرآن کار مي يکسانهمهنامشخص هست و 
دانند. ايزوتسو طور مشترک به ايزوتسو وارد ميآشنا هستند، معموالً اين آسيب را به
گويد؟ گويد؟ دقيقاً به چه چيزي حوزه معنائي ميدقيقاً به چه چيزي شبکه معنائي مي

حرف زده  ضيضدونقاست چون خود ايزوتسو هم  شدهارائه يضيضدونقهاي تعريف
مخلوط شده  باهمين است که در آثار خود ايزوتسو دو نظام معناشناسي است و علتش ا

 .(10. ص ب،1389 )پاکتچي، است
 

 در تعیین کلمات محوری . عدم وجود معیار3-2-1-2

اي هستند که ها معانييعني در بين آن ؛معاني منظم، نوعي ساختارمندي دروني دارند
دهند و اين معاني خود قرار مي ششتحت پومحوريت و رهبري دارند، معاني ديگر را 

 .(12. ص ب،1389)پاکتچي،  ها، حالت اقماري دارنداين برگردديگر 
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قسم محوري  توانيم بگوييم که معاني بر دومعناي محوري، امري نسبي است. نمي
اين خصوصيت را داشته باشند محوري هستند و اگر  و غيرمحوري هستند که اگر

 هستند. نداشته باشند غير محوري
به هنگام مقايسه - بيني معناشناسي قرآن بر آن مبتني استواژگاني که جهان کليد

اي کنندهنقش تعيين آن دسته از واژگان قرآني است که احتماالً -لغات معمولي قرآن با
گونه که آن گيري ساختار مفهومي اساسي قرآن و ديدگاه جهاني آن دارد.در شکل

اين کليدواژگان و جداسازي ترين کار يک معناشناس، معرفي داييابت» گويد:ايزوتسو مي
اي که او واژگان برجسته از ميان کليد .«اي از واژگان قرآن استها از بخش عمدهآن

معرفي نموده است واژگان اهلل، اسالم)تسليم(، ايمان)اعتقاد(، کافر، نبي، رسول و وحي 
ه در برخورد با واقعيت معقول باشد، او ايزوتسو وعده کرده است ککه حاليدر است.

قبول دارد که ميزان خاصي از دلبخواهي بودن در گزينش واژگان کليدي قرآن، 
واژگاني که انتخاب کرده  گرچه او معتقد است که تمام کليدا است. اجتنابرقابليغ

اين يسته ورود به بيني قرآني داراي اهميت است. اينکه ساير واژگان شااست براي جهان
 .p ,(Solihu, 2009 .(13 تواند باشدالي است که موردترديد ميحوزه باشند، سؤ

هاي الهيات ترکيه ضمن تقدير از تالش دانشکدهچيچک، استاد مطالعات قرآني 
او بايد برخي مفاهيم اساسي ديگر مانند نفس، منافق، مغفره، »ايزوتسو معتقد است: 
 دادتحليل قرار ميخشيه را نيز بايد مورد، طاغوت و تشبيه، صوم، زکات

(78. p 2012, Albayrak,.( 

ند که اترين معناها در يک زبان کداماين است که بگوييم محوريبحث در مورد 
ها را پيدا کرديم بتوانيم نقشه جغرافيايي آن نظام معنايي را طراحي کنيم اين نکهيبعدازا

ها هستند و نسبت اينهايش ها را دارد و خورشيدمهاين منظو اين نظام معناييو بگوييم 
 شناسي معاني يک زبان را داشته باشيمو بتوانيم ستاره اندقرارگرفتهاين شکل به هم به 
 .(25. ص ،ب1389)پاکتچي، 

 

 طوالني بودن روند کشف معاني محوری و شبکه معاني .3-2-1-3

نگاه کمّي انجام شود و روع بايد مسلماً جهت کشف معاني محوري در مرحله ش
ها هاي کيفي در مورد آنرهاي قرآني به دست آمدند، متغيّتعدادي از واژه نکهيازاپس
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ها بيشترين اينمانند که باقي مي يحرفسهبايد تطبيق شود که سرانجام، تعدادي ريشه 
رت واقعي، دقيق و صواينکار را به مسلماً اگر گروهي بخواهند امتياز را دارند.

 .(25. ص ب،1389)پاکتچي،  است چهارسالهانجام دهند طرحي سه الي  انتشارقابل
 

 درزماني بامطالعه. ارائه نشدن اطالعاتي درباره مفاهیم مهم قرآن 3-2-1-4

گيرد يا تاريخچه ميقرآن که تاريخ را بسيار جدي  يزمانهم مطالعهاز سوي ديگر، 
بيني قرآن را در حال دهد در بهترين حالت جهاني عرب تقليل ميمفاهيم را به تاريخ آن

اين امر که  ضرورتاًقرآن چگونه در ابتدا شکل گرفت و نه  نکهيادهد و انتقال نشان مي
عرب به ما اطالعاتي ارائه  رهيجزشبه دربارهقرآن چگونه بايد فهميده شود و بيشتر 

 .((Solihu, 2009, p. 23 کند تا بافت بسيار مهم و اصلي قرآنمي

 اولويت داند کهشناسانه قرآن ميايزوتسو را نوعي تفسير انسانبوالچ نيز روش
 نهدبه جهاني بودن قرآن وقعي نمي جهيدرنتنهد و را بر تاريخي بودن قرآن مي

((Albayrak, 2012, p. 78. 
 

 عدم توجه به پويايي متن قرآن .3-2-1-5

له تطبيق يا أکند، تنها مساي بيرون از خود ارتباط پيدا مينههاي نشاوقتي قرآن با نظام
البته يکي از ابعاد داللي قرآن به مصاديق و موارد جديدي  آيد.عدم تطبيق پيش نمي

 شود.زمان براي قرآن پيدا مي درگذرشود که مربوط مي
ابط دروني پويايي معناشناختي قرآن را بايد با توجه به اين نکات تبيين کرد؛ اوالً رو

هاي تنها ميدان شود.قرآن به همان روابطي که ايزوتسو در نظر دارد منحصر نمي
هاي کليدي در معناشناسي قرآن نقش با واژه يديرکليغهاي معناشناختي و ارتباط واژه

اي ميان از مفاهيم است که ارتباط بسيار پيچيده وستهيپهمبهندارند بلکه قرآن يک شبکه 
، همواره احتمال روازاين اند.در قرآن بسيار گسترده يمتندرونروابط  ارد.ها وجود دآن

اي ثانياً، قرآن يک نظام نشانه ظهور روابط معنايي جديد از قرآن براي مفسر وجود دارد.
ها اين زمينه کند.هاي جديدي پيدا ميها و فضاهاي نو، داللتباز است؛ در زمينه

ها دخالت محتوايي ندارند بلکه صرفاً دهند و در آنيهاي جديدي را تشکيل نمداللت
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اما  هاي خود قرآن هستند.داللت واقعاًها اين داللت ها هستند.ساز ظهور آنزمينه
 کنند.اي ديگر ظهور ميهايي هستند که در فضاهاي نشانهداللت

وقفه بيني، بيدر اين جهان بيني قرآن هم به همين دليل، پويا و متحول است.جهان
هاي ديدگاه شود و همواره در حال گسترش است.هاي جديدي پيدا ميروابط و مدلول

اسالمي را تبيين  ينيبجهانتوانند پويايي معنايي قرآن و نيز پويايي ايزوتسو و ماکينو نمي
 .(555-558 ص.ص ،1389نيا، )قائمي کند.

 

 نقد ناظر بر محتوا .3-2-2
 

 الوهي و هدايتي قرآن هجنب. عدم اعتقاد به 3-2-2-1
ز به فهم صحيح مراد خداوند شناسند و نياعنوان کتاب هدايت ميقرآن را به ،مسلمانان
ايزوتسو و ماکينو نيست و در نظرگاه آنان هيچ تفاوتي  دغدغهاين امر که حاليدارند، در

 تحليل قرآن با متون ديگر وجود ندارد.وميان تجزيه
عنوان يک پديده مطلقاً ايزوتسو به قرآن بهرويکرد منتقدين اخير  دهيعقبه 

که مسلمانان معتقدند قرآن، برتري باالتر ساز است. چرايک موضوع مشکل شناختي،زبان
کند. از وجود خويش دارد و يک درک صحيح از متن قرآني زندگي آنان را هدايت مي

است، بلکه راهنمايي اخالقي براي آنان  يشناختمعرفتيک منبع  تنهانهاين قرآن بنابر
اين منظر، در نظر  اين بيان شد، ازازطور که پيشباشد. همانبراي زندگي صحيح مي

 ايزوتسو نيست الهي، موضوع معناشناسي ارادهگرفتن نياز طبيعي مسلمانان براي درک 
Albayrak, 2012, p. 84)). 

 

 گیرینتیجهبندی و جمع

 روابط کشف و قرآن کليدي هايواژه ةشناسانبررسي معنا با و شاگردش ماکينو ايزوتسو
د و نياب دست قرآن بينيجهان به تا نداکوشيده معنايي گسترده شبکه يک در هاآن معنايي

 در ريشه ايزوتسو معنايي نظريه هاي سنتي پيشين است.با پژوهش آنان اين نقطه تمايز
 نظريهشناسي از زبان در . ايزوتسودارد فلسفه و شناسيزبان در وي فکري هايزمينه

 ويتگنشتاين معنايي نظريهدر فلسفه از و گربر لئووايس و ورف ساپير، زباني نسبيت
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ن در زبان است. آ کاربرد همان واژه هر معناي نظريه، اين براساس. است کرده استفاده
بايست يبلکه م ،توان با مراجعه به فرهنگ لغت دريافتبنابراين، معناي واژه را نمي

ها براي اهداف واژه ازآنجاکهقرار داد.  يموردبررسن را کاربرد آ واحوالاوضاعشرايط و 
 روند پس طبيعي است که معاني متفاوتي داشته باشند.کار ميهمختلفي ب

ايزوتسو معتقد است معاني واژگان از يک زبان به زبان ديگر متفاوت است. از 
زبان وجود دارد، عرب ورانگويش و ما يانم که زيادي زماني فاصلهسوي ديگر 

تحليل ودر تجزيه يزمانهمي و زماندرايزوتسو را به استفاده از دو روش معناشناسي 
 دهد. مفاهيم قرآن سوق مي

رسد دانش معناشناسي در مطالعات قرآني نظر ميهچه گفته شد، ببا توجه به آن
کند که رد، زيرا اين امکان را فراهم ميدر تفسير موضوعي قرآن نقش بسزايي دا ژهيوبه

معيارهاي  براساساي روشمند يعني روابط معنايي مفاهيم مختلف قرآني را به شيوه
نشيني، جانشيني، تضاد و ترادف و... از قرآن علمي قابل قبولي همچون روابط هم

 نجاکهازآ. ميابيدست موردبحثموضوع اي در استخراج کنيم و از اين رهگذر به نظريه
 و تاريخي نهيزمق بر روي خود مفاهيم با در نظر گرفتن توجه محق ،در اين روش

نظر ه ب است، لغوي منابع در کنار مراجعه به متن در آن کاربرد و واژه آن فرهنگي
 بخشد.باعتبار بيشتري به مطالعات قرآني  آن،کارگيري هرسد بمي

 به بسياري اگرچه بيستم قرن اوايل و يالديم 1990 دهه اواخر در وجودنيباا
 که شد شروع زوتسوايآثار  به انتقادهايي نيز پرداختند،مي زوتسواي دستاوردهاي تحسين

 بسياري االتؤس و بودند متمرکز اوهاي يافته و شناسيروش مختلفهاي جنبه روي بر
هايي که در اين فصل عالوه بر نقد .شد مطرح زوتسوايتحليل  تناسب يا اصالت درباره

توان به موارد ذيل نيز منابع، روش و محتوا بر آثار ايزوتسو داشتيم مي حوزهدر سه 
 اشاره نمود:

 و هاقالب در نشدنش محصور آن و دارد آثار ساير از متفاوتي ويژگي قرآن، .1
 باشد، ليجاه عرب اقوام هايلهجه اسلوب، اين چه .است شدهيبندطبقه هاينظام
 دانشمندان شکلي و رياضي محاسبات چه و قرآني شده تنظيم ونحوصرف چه

 . ديگر چيز هر چه و متأخر
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 درست اينکه، آن و است مانده مستور ايزوتسوچشم از مهمي نکته رسدمي نظر به .2
 بر حاکم روح و فهم و است خوردهگره باهم ملت هر زبان و انديشه که است

 نکته اما کند،مي ترآسان را هازبان در نهفته معاني فهم منطقه، هر قوميت و فرهنگ
 آن بستر در نه اصالً و نيست هاعرب بومي فرهنگ حاصل قرآن، که اينجاست

 از قرآن بلکه ند،هست آن گوينده هاآن خود نه و هاستآن گذشته نه و گرفتهشکل
 عربي خاص زبان به که است شدهنازل پيامبري بر متعال حکيم خداوند جانب
 جاهمه تواننمي پس عربي، زبان از ابزاري اياستفاده صرفاً يعني است، بوده متکلم
 مطالعات ارزش جاهايي در که است اين .داد سرايت يراحتبه را بن مکتب نگرش

 توجه نوشتار نيدر ا سعي باز و است شده زبان به محدود و آمده پايين دستنيازا
 است مشخصي محدوده در معنا کشف راهگشاي فوق روش که است نکته نيبه ا

 .ديد عربي زبان فرآيندهاي در محصور را قرآن تواننمي وجهچيهبه و

توان بندي ميآنچه که در مقام جمع ضعف،وقوتاکنون پس از ذکر نقاط 
گفت اين است که در مسير دستيابي به فهم صحيح از واژگان قرآن کريم، روش 

سو که ملهم از مکتب قوم زبانشناسي است بسيار راهگشا خواهد معناشناسي ايزوت
که تفصيل آن در تبيين  يزمانهمروش مطالعه که اين روش با تکيه بر ، چرابود

هاي سنتي را نيز نفي کند باعث آنکه روشمباني و روش ايزوتسو گذشت بي
اي خود مقدمه که اين شوديمتر از مفردات و واژگان قرآني دستيابي به معاني دقيق

البته  بر ارائه تفسيري کارآتر از قرآن کريم و کشف مراد جدي خداوند خواهد شد.
هايي که متوجه اين روش است توجه نمود تا بتوان آن در اين مسير بايد به آسيب

شود گفت اين در کل آنچه که مي شيعي بومي نمود. -با مباني اسالمي ينوعبهرا 
وافي  بهرههاي اين روش احتراز نموده، ري دقت از آسيبتوان با مقدااست که مي

  از آن را در مطالعات قرآني و تفسيري به دست آورد.
بندي مباحث زماني در کار ماکينو نيز در تحليل و جمعهمکاربرد معناشناسي 

گونه که گفته شد با موفقيت نسبي همراه بوده است و او آفرينش و رستاخيز، همان
 کلي قرآن را در معاد شناسي استنباط نمايد. ينيبجهان ينوعبهتوانسته است 

 



1401 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دومر، سال اول، شماره مطالعات اسالمي در جهان معاص   332

 کتابنامه
  قرآن کريم

 (. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.چاپ دوم) خدا و انسان در قرآن .(1368) احمد آرام،
ران: تهمترجم(. حسين وثوقي، ( )چاپ اول) شناسي همگانيزبان(، 1376) ، جيناچسون

 . اسالميوزارت فرهنگ و ارشاد 
. غرب و شرق سخنگوي در ايزوتسو ديدگاه در قرآن پيوستة چهره (.1382) علي، محمدايازي

 .سسه تحقيقات و توسعه علوم انسانيؤم تهران:
، پياده شده توسط منتشرنشده، 1389)ترم اول  درسنامة معناشناسي، الف(1389) پاکتچي، احمد

 لسالم. انشگاه امام صادق عليهدا تهران: .(علي شريفي
نشده، پياده شده توسط منتشر، 1389)ترم اول  درسنامة معناشناسي، ب(1389)پاکتچي، احمد

 السالم.نشگاه امام صادق عليهتهران: دا .(علي شريفي
دانشگاه  :تهران ، مترجم(.صفوي کورش) شناسينگاهي تازه به معني .(1366) پالمر، فرانک

 .يمرکزآزاد اسالمي واحد 
 قرآن يو اخالق اعتقادي مفاهيم تبيين در ايزوتسو شناسيروش. (1388) مريم، پورافخم

 تحقيقات. و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه: تهران(، ارشد کارشناسي نامهپايان)

 (. تهران: اميرکبير.چاپ دومينش و رستاخيز )آفر .(1376) دوستخواه، جليل
 تهران:(. ترجمم شناس،حق محمدعلي) شناسيتاريخ مختصر زبان، (1384) روبينز، آر. اچ

 .يمرکزدانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 .مهر سوره :تهران، شناسييبر معن درآمدي .(1387) کورش، صفوي
 .معاصر فرهنگ :تهران (.اول چاپ) توصيفي فرهنگ .(1384) کورش، صفوي
و انديشه پژوهشگاه فرهنگ تهران،  )چاپ اول(. بيولوژي نص .(1389) نيا، عليرضاقائمي

 اسالمي.

 .فردوسي دانشگاه :مشهدمترجم(. ، سيدي سيدحسن) معناشناسي. (1386) احمد ،مختار عمر
قرآن و  فصلنامهکاربردهاي آن در مطالعات قرآني.  و يشناسزباندانش  (.1386) معموري، علي

 176-161 ،1(1)، علم
Albayrak, I. (2012). The Reception of Toshihiko Izutsu's Qur'anic Studies in the 

Muslim World: With Special Reference to Turkish Qur'anic Scholarship. 

Journal of Qur'anic Studies, 14(1), 73-106. 



 333    ماکينو شينيا اثر «رستاخيز و آفرينش» در زمانيهم معناشناسي روش کاربرد نقد و بررسي

Solihu, A. K. H. (2009). Semantics of the Qur’anic weltanschauung: A critical 

analysis of toshihiko izutsu’s works. American Journal of Islam and Society, 

26(4), 1-23. 

Izutsu, T. (2009). God and Man in the Quran, Islamic Book Trust, Malaysia. 
Izutsu, T. (2002). Ethico-religious Concepts in the Qur'an (Vol. 1). McGill-

Queen's Press-MQUP. 




